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

PnX Dr. PM- KOHNSTAM1
Mr. J. H. THIEL M J. HOVENS C

geven aan alle in ons 
ten op het gebied der

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

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

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

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

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

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

4. door het beleggen 
handeling van problemen '

5. door uitgave 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschcn 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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TiTij zijn getuigen van een tijd van opgewekt leven op het terrein 
VV der Volksontwikkeling. De beëindiging van den politicken school

strijd zal krachten vrijmaken, die zich tot nu toe vernietigden en 
verteerden in ouderlingen strijd. De instelling van een afzonderlijk 
ministerie van Onderwijs heeft eenheid en leiding gegeven aan de 
staatsbeinociïngcn op dit gebied; de noodzakclijke onderwijshervorming 
wordt thans niet meer veronachtzaamd tcrwille van de leiding der 
algemeene landsbelangen. Reeds heeft het algeloopen jaar ons enkele 
belangrijke wijzigingen gebracht, terwijl anderen zich aankondigen. 
In de programma’s van gemccnte-politiek, in verschillende gemeente- 
ontwerpen, nu het evenredig kiesrecht de groepen dwingt om zich te 
verstaan omtrent de hoofdlciding van gemeentelijk beheer, neemt de 
Volksontwikkeling de breede plaats in, die haar toekomt. De ten
toonstelling en het congres te ’s-Gravenhage hebben bewezen, dat de 
opvoeding der rijpere jeugd niet slechts aller aandacht trekt, maar 
wat meer zegt, dat men ook aan alle zijden bereid is tot verstand
houding en gedachtenwisscling, op velerlei gebied tot samenwerking. 
Zij hebben voorts doen inzien, dat ten opzichte van dien weg, die 
hier dient ingcslagen te worden, op de hoofdpunten in wijde kringen 
overeenstemming heerscht. De zich verheffende arbeidersklasse vraagt 
welbewust haar aandeel in de algemeene cultuur, de invoering van 
den achturigcn arbeidsdag opent een nieuw verschiet, maar stelt ons 
daarmede tevens voor

Ja, zelfs 
oorlog werl 
verbeterde 
heden zul>« 
dreigen. En 
onderwijs, v< 
de hervorming v< 
eerste tot basis 
hang moet sta< 
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. De zich verheffende arbeidersklasse ■ 
t haar aandeel in de algemeene cultuur, de invoei 
irigen arbeidsdag opent een nieuw verschiet, maar : 

tevens voor nieuwe en ongekende problemen.
's de verwoestingen, de verarming' en de ellende van den 
.rken hier als een stimulans, omdat het duidelijk is dat alleen 
e techniek en nieuwe bedrijfsvorming de ontzaglijke moeilijk- 
illen kunnen overwinnen, die Europa van alle zijden be- 

deze beide eischcn ' wederom beteckenen verbeterd 
rbetering inzake onderwijs in engeren zin, maar tevens 

,’an het algemeen ontwikkelend onderwijs, dat het 
moet strekken en daarmede in organischen samen- 

lan.
wie al die stroomingen en veranderingen, die eischen 

overziet, die kan zich niet onttrekken aan den indruk, 
van onderwijs en opvoeding in een zeer bijzondere 

zijn ontwikkeling verkeert. Met een beeld, ontleend aan
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het werk van onzen beroemden landgenoot Hugo de Vries, zouden wij 
kunnen spreken van een mutatie-pcriode op pacdagogisch gebied. 
Maar uit haar aard onderscheidt zich een mutatie op het gebied 
der cultuur van een mutatie in het plantenrijk reeds hierdoor, dat zij 
niet onopzettelijk en onbewust plaats vindt. Ook al kan zij niet 
gemaakt worden, zij wil toch overwogen en geleid zijn. En zoo zien 
wij dan ook aan alle kanten, de theoretische belangstelling in vragen 
van onderwijs en opvoeding groeien. liet zijn niet meer gelijk een 
30-tal jaren geleden uitsluitend de „deskundigen” die zich daarmede 
bezig houden. Het besef groeit, dat niemand in een volk, en aller
minst zij, die als ouders of sociale werkers zich in de eerste plaats 
verantwoordelijk voelen voor de toekomst van het jongere geslacht, 
zich geheel aan de overdenking daarvan mogen onttrekken. Men lette 
slechts op de aandacht, die de Montcssori-beweging, terecht alge
meen wekt. Boeken over opvoeding verschijnen meer en meer, en 
wat meer zegt, zij worden gelezen. Men zou zich in dit opzicht zoo 
nu en dan verplaatst kunnen wanen naar de achttiende eeuw, de 
paedagogische eeuw bij uitnemendheid. Die vele en zeer veelvuldige 
arbeid heeft ongetwijfeld zijn goede zijde, ja sterker, hij is volstrekt 
onmisbaar voor de vooruitgang op pacdagogisch terrein. Want 
veranderingen op het gebied der opvoeding kunnen niet, gelijk de 
verbeteringen in een machine, in een centrum worden voltooid. Zij 
kunnen niet worden bedacht en uitgevoerd in een studeerkamer of 
werkplaats. Zij eischen de intuïtieve toetsing en de medewerking 
van velen. Deze overtuigingen kunnen niet gekweekt worden, zij 
moeten uit zich zelf groeien. Zoo ergens, dan geldt het hier, dat 
uit een strijd der meeningen de waarheid ontspringt. Maar deze nood
zakelijke mede-arbeid van zeer velen brengt ook gevaren mede. De 
geweldige arbeid, die verricht wordt, dreigt te versplinteren en te 
versnipperen. De arbeiders die aan één doel arbeiden, dreigen van 
elkaar te vervreemden, tenslotte van elkaar niet meer al te weten. 
De zelfde arbeid wordt tallooze malen gedaan. Andere dcelen van 
het terrein blijven onbewerkt. Men profiteert niet van elkanders 
resultaten en, wat wellicht nog belangrijker is, van elkanders misslagen.

Met name bij onzen volksaard met zijn groote neiging tot afscheiding 
en verbrokkeling, zijn die gevaren geenszins denkbeeldig. Talloozen 
arbeiden er op het gebied van onderwijs en opvoeding, alsook in 
de kinderstudie,x van de volksontwikkeling in ruimeren zin. Maar 
zij missen de middelen om zich te oriönteeren over het werk hunner 
medearbeiders. Men blijft van elkaar gescheiden door muren en 
heggen, kent tenslotte alleen den eigen vaak kleinen kring. En dat 
niet, omdat men niets anders zou begecren, maar omdat de ge
legenheid tot wijder overzicht ontbreekt. Een ieder, die op paeda- . 
gogisch gebied arbeidt, zal zich ongetwijfeld door de bewustheid 
daarvan herhaaldelijk in zijn werk geremd of belemmerd hebben 
gevoeld. Om deze belemmeringen te boven te komen is noodig een 
centrum, waar men gelegenheid vindt elkaar en eikaars arbeid te 
leeren kennen, een plaats waar de inlichtingen van vele zijden te 
zamen komen, waar de gegevens, waarover men in ons land beschikt, 
worden verzameld, geordend en verwerkt, waar een elk, die belang
stellende is in zaken van opvoeding en onderwijs, kan aankloppcn
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over te gaan tot de stichting van een Nutsinstituut voor 
wikkeling, dat de bovengeschetste taak zal trachten te 
Het nieuwe instituut zal uiteraard in de allereerste plaats zi 
dienst stellen van de meer dan 300 departementen om hen ■ 
lichten omtrent en bij te staan in de vervulling hunner taak 
gebied der Volksontwikkeling.
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dachten te verwisselen. Daartoe zal het kleinere bijt 
ferentie’s, zoonoodig congressen trachten te organisec 
de Nederlandsche wereld van onderwijs en opvoeding 
maken met wat het buitenland ons te loeren geeft, dc  
staande buitenlanders uit te noodigen ons land te bezoeken, zoo
noodig ook door Nederlanders buitenlandsche instellingen te doen 
bezoeken en hen daarover verslag te doen uitbrengen. Het hoopt 
zoonoodig in samenwerking met anderen, kleinere en grootere tentoon
stellingen te organiscercn en bevoegde sprekers te winnen, die in de 
departementen der Maatschappij en daarbuiten voorlichtend en weg
wijzend kunnen optreden.

Voor een groot deel van dezen arbeid heeft het Nutsinstituut 
behoefte aan een orgaan. „Volksontwikkeling” zal dit orgaan zijn. 
„Al weder een”, zullen velen vragen, sommigen zuchten. Inderdaad 
er bestaan tal van vaktijdschriften voor grootere of kleinere kringen, 
op hun eigen nauwkeurig omgrensd gebied vaak voortreffelijk georiën
teerd en geredigeerd. Maar het tijdschrift, dat niet voor dergelijke 
afgebakende kringen bedoeld is, dat leert heenzien over schuttingen 
en omheiningen, dat het geheel van onze volksontwikkeling wil om
vatten, bestaat inderdaad nog niet. Volksontwikkeling treedt dan ook 
niet in den eigenlijken zin op als concurrent van dc bestaande vak
bladen. Omdat het het geheel in het oog vat, is zijn taak eerder 
samenvattend ten opzichte van enkelen van hen en om diezelfde reden 
hoopt het op belangstelling in lezerskringen, die zich niet tot dc vak
kringen in engeren zin rekenen. Wij denken b.v. aan de duizenden 
gemeenteraadsleden, aan dc leden van plaatselijke commissic’s 
toezicht, aan de bestuurders van jeugdorganisaties en andere lichai 
die zich met de volksontwikkeling bezig houden, gelijk volksi 
siteiten, openbare leeszalen, volkshuizen, enz.

Al zal de organisatorische en maatschappelijke kant van het op- 
voedingsvraagstuk in ons blad uiteraard meer op den voorgrond staan, 
dan het meer intieme en persoonlijke, gelijk dat bijv, in Het Kind, 
gedeeltelijk ook in School en Leven tot uiting komt, toch hopen wij 
dat ook menig ouder, menig opvoeder in ons blad belang zal stellen.

Dc taak om niet een bepaalde richting of groep te dienen, maar 
integendeel juist een schakel, een vereenigingspunt voor velen te zijn, 
dringt vanzelf tot veelzijdigheid. Wij hopen dat de samenstelling van 
onze redactie en van onzen staf van medewerkers van meetaf een 
waarborg zal zijn voor de ernst van ons pogen, ook in dit opzicht. 
De mogelijkheid van samenwerken van rechts en links, waar het 
onze volksontwikkeling geldt, hopen wij in dit tijdschrift te demon- 
streeren. De namen der medewerkers leggen daar getuigenis van af.

Dit eerste nummer kan verder een denkbeeld geven hoe wij onzen 
taak willen opvatten. In een rubriek Feiten en Pogingen hopen wij 
een overzicht te geven van het belangrijkste wat in Nederland op 
het gebied der volksontwikkeling gebeurt. Reeds werd ons, gelijk 
wij zeiden, de steun toegezegd van een aantal gemeentebesturen, die 
bijzondere aandacht schenken aan onderwijs en opvoeding, óm door 
ons blad meer algemeen bekend te maken, wat zij ondernemen; wij 
hopen, dat ook menig lid van het schooltoezicht ons met zijn ervarin
gen ter zijde zal willen staan.
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door A. H. GERHARD.

beh<

5

I

-2

>lkeren 
edings- 

rwording 
tructievc 
’’ ia vol

te

; >s

Naar aanleiding van het wetsontwerp De Visser.

het buitenland gebeurt, hopen 
de buitenlandsche pers bevat 

jersoverzicht te doen samenvatten, 
e lezers op de hoogte houden van 

binnen- en buitenland verschijnt, 
is door het Nutsinstituut geregeld 

mate ten goede zullen komen. Wij 
van de veelzijdige taak van dit In- 
istig beroep te doen op de krachtige 
ontwikkeling van ons volk ter harte 

zal het mogelijk maken het In- 
wegwijzer in het schier

Om een indri-ik te geven van wat in 
wij geregeld het belangrijkste van wat 
door cenige medewerkers tot een pe> 
Korte boekbesprekingen zullen onze 
de belangrijkste literatuur, die in 1 
Het spreekt vanzelf, dat de gegevens 
verzameld, ons daarbij in hooge ' 
willen daarom onze korte schets 
stituut niet eindigen, zonder een erns 
medewerking van ieder, wien de or 
gaat. Slechts de hulp van die velen 
stituut te maken tot wat het zijn wil: een 
onbegrensde gebied, dat deze ontwikkeling

i7 en der meest sprekende kenmerken van de veranderingen in de 
r / geestelijke gesteldheid van het huidige geslacht onder den invloed 

der geweldige gebeurtenissen der laatste jaren is de stijgende 
belangstelling in het onderwijs, die zich inzonderheid openbaart in 
de erkenning der buitengewoon sociaal-economische beteekenis van 
een werkelijk algemcene volksontwikkeling, leder volk voelt in 
zoo hevige mate de zware cischen, die de toekomst stelt voor den 
wereld-bestaansstrijd, dien men zich nog niet anders kan voorstellen 
dan als een reusachtige worsteling op economisch gebied tusschen 
de volkeren onderling, dat men met bijna koortsachtigen ijver zich 
bemoeit het opkomend geslacht in al zijn geledingen daarvoor ge
schikt te maken. In deze overweging ligt uiteraard de krachtigste 
drijfveer.

Daarnaast is onder de dieper doorziende geesten bij alle vol1 
de overtuiging groeiend, dat er toch veel aan ons geheele opvoer 
systeem moet ontbreken, indien men de ontzettende verv 
op zedelijk gebied over de geheele wereld, de geweldig desti 
anti-sociale neigingen, die overal aan den dag treden, het bijna w 
komen gemis aan zelftucht en zelfkritiek, dat de volkeren dreigt ' 
voeren tot massale zelfmoord, indien men dit alles als de negatie, 
vruchten moet aanzien. In hoeverre dit inderdaad aan de opvoeding 
te wijten, valle hier buiten beschouwing; doch een feit is, dat ml., 
overal ernstig de vraag overweegt of de inhoud onzer opvoeding, 
het karakter en inrichting van ons onderwijs-stelsel herziening behoeft.

Eene belangrijke hervorming van ons onderwijs-systeem behoort 
derhalve beschouwd te worden mede in het licht dezer beide kwestiën. 
Een geheele herziening van de wet op het lager onderwijs is thans 
aan de orde gesteld. Getuigt het ingediende ontwerp van den invloed 
der interne veranderingen der wereld ? Al dadelijk moet dan de op-
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onderling, d;
opkor
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: Agent van Nationale 
>ec. 1798 een instructie.

Er zullen

kundigheden - 
den vrijen burger

in het definitief 
t. 9, wei 
;nd aan!

de

merking uit de pen, dat het maar zeer weinig van zoodanigen invloed 
laat bespeuren.

M. v. T. staat 
irvan 
. B. van 

zoogenoemde 
'ondslag dier 

r wat aanvul

regeling (29 Dec. 1796) onder 
met wijziging van „genoegzame’’

. bésp
In de M. v. T. staat op bladz. 1. dat de Minister zich „bij de 

samenstelling daarvan op het standpunt gesteld heeft, dat de voor
stellen der bij K. B. van 31 Dec. 1913 no. 10 ingestelde Staatscom
missie (de zoogenoemde Bevredigingscommissie. G.) voor het onder
wijs de grondslag dier uitwerking behooren te vormen.” Wel zijn 
hier en daar wat aanvullingen gebracht. Doch het hoolddoel der 
herziening, de toepassing n.1. van het beginsel der rechtsgelijkheid 
van openbaar en bijzonder onderwijs, is het doel gebleven. Naar 
wezen en inhoud blijft de school wat zij was.

Of met deze herziening een werkelijk algemeene volksontwik
keling wordt verkregen onderzoeken we in dit opstel niet. Wc zeggen 
er niettemin dit van: „Algemeen” beteekent niet of ieder ten minste 
een minimum van noodzakelijk onderwijs erlangt, doch wel of ieder 
kind, onverschillig uit welke laag afkomstig, a I die ontwikkeling ver
werft, waartoe aanleg en neiging het voorbeschikken. De loslating 
derhalve van het hcerschende beginsel, dat het onderwijs dat een 
kind zal genieten, wordt bepaald door de maatschappelijke positie 
der ouders. In deze richting dringt de nieuwe tijd, doch geen spoor 
ervan in de voorliggende hervorming.

In dit opstel bepalen we ons bij de stelling, dat de school naar 
haar wezen dezelfde blijft en daartoe bespreken we artikel 2, de 
opsomming der verplichte leervakken voor lager onderwijs. Niet 
dat daarmede de wetgever bedoelde het wezen te bepalen, doch 
we hopen aan te toonen dat het er in 't nauwste verband mee staat.

We zullen beginnen met een stuk geschiedenis. De grondlegging 
van ons onderwijs dateert, gelijk bekend, van de omwenteling in 1795.

De nationale vergadering, geopend 1 Maart 1796, benoemde een 
commissie tot samenstelling van een ontwerp-regeling naar aanleiding 
van een bij haar ingediend geschrift: „Proeven van een ontwerp van 
nationaal onderwijs ”, waarna weer een memorie van het Nut van 
’t Algemeen werd gevraagd.

Als eerste officieel gevolg verscheen in het Plan van Constitutie 
voor het volk van Nederland (10 Nov. 1796) een artikel 71 1, luidende:

. door de geheele Republiek genoegzame scholen zijn, waarin de jeugd kan 
erwezen in hel Lezen, Schrijven en Rekenen, mitsgaders alle zulke verdere 

welke, plaatselijkc omstandigheden in acht genomen zijnde, de bestemming van

vat in het definitief ontwerp-Staatsregelinf 
'itel VIII art. 9, werd overgenomen r.._; ... 
i „een voldoend aantal ".

In 1798 kwam dc eerste Staatsregeling tot stand en art. 60 der 
Algemeene Beginselen gaf de grondgedachte voor het onderwijs aan :

De Maatschappij wil dat dc verlichting en beschaving onder hare leden zooveel mogclijk 
bevorderd worde.

De krachtens deze Staatsregeling aangestelde 
Opvoeding (Minister van Onderwijs) kreeg 21 Dt 
waarin het o.a. heette:

Hij zal zoo spoedig mogelijk aan het Uitvoerend Bewind voordragen dc wijze, hoe dc
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gronden ■ 
terwijl hi 
als ha: 
noodig

d<Ei

(zooiets 
dag niet

nent van orde 
artikel 1
enen en
; wet van 3 
Reglement 
t uitgcvaari 
bovengenoe

i voor de wat 
en G e s c h i c-

zing..
ie er in artikel 2 de nuttige handwerken 

wijziging in 1889 teek enen en de vrije en 
’mnastiek op het programma kwamen; 
er af, omdat — 't is goed hierop te letten — 
;n dit als een afzonderlijk vak te behandelen, 
ig en gewenscht mocht geacht worden, wat 

' en beter in verband met het reken-

Hij zal zich beijveren <1 
van de behoefte en de 
wikkeling.)

>olwet van 15 Juni 1801, die in 
de openbare lagere scholen zal 

rekenen. Er werd ook voorge- 
was, gelegenheid voor handenarbeid

en hij zond een zeer

hjj

^3'
i i s werden 
zindelijk versci

-I bepaalde: 
zich bepalen tot 1 
schreven, dat, 
moest worden gebc 

In de instructie 
in art. 25 evenwel

alom door de 
1= richt, waarin 

: z e n, s c h r ij v e n, 
>danige algemeene 
ingeprent 
wenscht ( 

school per Ci 
vakken.

..scholen 

. n d s c h <

kinderen van onvermogende ouders, overal. > 
wezen worden in het lezen en schrijven.

Reeds in 1799 trad v. d. Palm 
uitvoerige Memorie in, waarin hij 

„Dat derhalve van wegens het 
Republiek grondscholen 

onderricht wordt 
van rekenen 

sns't

op als Agent 
o.a. aangaf:

— . van wegens het Burgerlijk Bestuur
gansche Republiek grondscholen moeten worden opgeri

i Landswegc onderricht wordt gegeven in het lez 
eerste beginselen van rekenen en voorts zooc 

>nden van godsdienst en zedekunde worden 
j op een andere plaats industrie-scholen 
enarbeid dus) omdat de 5 i 6 uren 

zijn voor de bovengenoemde verplichte 
ze Memorie gewaagt hij ook van staatssc 

lelden, waarin dan tevens Neder la 
voorgesc h re ven. 

■scheen de eerste schot 
Het onderwijs op < 

ezen, schrijven, 
waar ’t wenschelijk 
geboden.

ene voor de schoolopzieners van 22 Aug. 1801 wordt 
voorgeschreven:

In het Reglement van orde voor de openbare scholen van 6 Mei 
1805 worden in artikel 1 als verplichte vakken genoemd lezen, 
schrijven, rekenen en Nedcrlandsche taal, wat als alge- 
meenc regel bij de wet van 3 April 1806 bevestigd werd.

Immers in het Reglement voor het lager Schoolwezen, krachtens 
art. 21 dezer wet uitgevaardigd, werden in art. 1 als lagere scholen 
aangeduid, waar bovengenoemde vakken werden onderwezen, terwijl 
andere vakken, als niet-verplicht, mochten onderwezen worden. De 
korte tijd der fransche ovcrheersching bracht geen enkele wezenlijke 
verandering. Daarna kwam er wel aandrang tot verandering, zoo zelfs, 
dat in het ontwerp van 1829, ingediend met het oog op den school
strijd, in art. 5, lid 2a tevens voorgesteld werd de verplichte vakken 
uit te breiden met geschiedenis en aardrijkskunde. Het werd evenwel 
ingetrokken, zoodat de regeling der vakken onveranderd bleef tot de 
wet van 1857.

Deze bracht in art. 1 een grootc uitbreiding n.1. lezen, schrijven, 
rekenen, neder 1. taal, geschiedenis, aardr ij kskunde, vorm
leer, natuurkennis en zingen.

De wet van 1878 voegde er in artikel 2 de 
aan toe, terwijl bij de wijziging in 1889 
orde-oefeningen der gymnastiek op 
alleen de vormleer ging < ’
’t verkeerd werd gcvo.ndci 
wijl hetgeen er van noodig en ge' 
maar zeer weinig was, zeer goed c
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onderwijs kon worden gegeven. Later zijn die vrije en ordc-ocfcningcn 
een mislukking gebleken en terecht in ’t nieuwe ontwerp vervangen 
door lichamelijke oefening, waarover evenwel hier in ’t verband van 
ons onderwerp niet nader behoeft gesproken.

Dit geschiedkundig overzicht laat duidelijk zien, dat er sedert den 
aanvang van ons huidig schoolwezen een voortdurend streven is om 
den omvang van het onderwijs uit te breiden, aan welk streven een 
zeer schadelijke kant verbonden is, doordien in de ruim 11 , eeuw, 
sedert verloopen, de duur van den leertijd nooit is verlengd. Die 
was en is nog steeds zes jaar en in het nieuwe ontwerp wordt de 
eerste stap ter uitbreiding gezet tot een zevenjarigen leertijd. Als 
men die voortdurende uitbreiding goed beschouwt, die nog wel door 
de deskundigen het meest gewenscht werd, dan komt de neiging op 
hierin een allerzotst kenmerk van onze schoolwereld te vinden. Telken
male wanneer men vond, dat het algemeen belang vorderde, dat er over 
cene of andere bepaalde zaak meer kennis aanwezig moest zijn onder 
de bevolking, dan scheen het geneesmiddel voor de hand te liggen : 
Het moest maar als een nieuw leervak aan het program der lagere 
school worden gevoegd ! Typeerend is daarvoor het adres van de 
Verecniging van schoolartsen, waarin gevraagd wordt de gezond
heidsleer als verplicht vak in te voeren, omdat „ons volk, voor zoo
ver de kennis en de toepassing der hygiëne aangaat, op een laag 
peil staat.” De Minister ging reeds voor op den weg der uitbreiding: 
., De tijd schijnt rijp, ook in ons land den handenarbeid meer alge
meen te maken, door hem als leervak öp de lagere school voor te 
schrijven.” Velen zijn ook van meening, dat men heel wat meer kennis 
van eigen land onder zijn bevolking mocht verwachten, van zijn in
stellingen en wetten, van zijn industrie enz. en zouden daarvoor de 
school willen doen zorgen met een nieuw leervak, een imitatie van 
het duitsche „ Bürgerkunde." Let wel, allemaal nieuwe losse leer
vakken, en op de lagere school van 6—13 jarigen!!

Bij de wijziging van 1916 werd nog uitdrukkelijk onder Vader- 
landschc geschiedenis vermeld, dal daaronder begrepen zou zijn de 
allereerste beginselen der gemeente-, provinciale- en staatsinrichting 
van Nederland, nadat het maar een haar had gescheeld of ’t was 
ook als afzonderlijk vak opgenomen, zij ’t dan nog niet verplicht.

De vraag mag ons nu gesteld 
verplichte leervakken met het wt 
Het komt ons voor geen betoog te b< 
met name genoemde vakken te onderv 
lijkheid tot het voorschrijven van een 
lesrooster, al stond dit tot nog toe niet 
noodzakelijkheid is echter zoo evident, 
uitdrukkelijk er bepalingen over zijn O| 
moest en moet steeds kunnen aantoonen 
verplichtingen voldoet en het toezicht bel 
dat na te gaan. De nieuwe wetgever ei

_ worden, wat de opsomming van
net het wezen der school te maken heeft, 
in betoog te behoeven, dat uit het gebod om 
aken te onderwijzen voortvloeit de noodzakc- 

srschrijven van een leerplan en daarbij aansluitend 
I dit tot nog toe niet zeer duidelijk in de wet. Die 

zoo evident, dat in het nieuwe ontwerp 
r zijn opgenomen. Immers, de school 

aantoonen, dat zij aan haar wettelijke 
ahoort in de gelegenheid tc zijn 
iischt daarvoor het volgende:
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1 goed

een voldoend en rege

ia alle methoden voor alle v 
ie samenstellers, de school

alle vakken omvatten
1 van het betref-

;hool nog precies aangegeven 
ichandeld worden. Er is h< 

e hoofden van scholen, om 
mr per week aan 

één goede kant 
rem voor 

zou geven aan 
s systeem, dat een derj 
den aangemerkt. Doch 
het onderwijs” in? Van 

ebracht moet worden 
is de vraag wat men 
behoort te weten. D<

i in hun jeugd in te gieten, 
ten was en is voorts zoo 

is dat ieder mensch veror 
van een reeks wetenschappen 

ivul moet trachten te bezorgen.
1 , i - werden de

ling” gesteld regelmatig 
hebben, niet alleen het 

te verzorgen had, doch 
1 parate kennis.

steeds zwaarder, 
oogen werd gezien 

>erbaar was.
t een andere nood- 
loeveelheid methoden 
daarvan uitsluitend

over dc verschillende leerjaren, zoadat 
in die leervakken wordt verkregen.

Natuurlijk moet er dan in elke scl 
wat er in elk schooluur moet beh 
hersengymnastiek beoefend door dc 
kwartieren berekend aan te geven hoeveel ut 
mocht worden besteed en in welke volgorde.

Aan zoo’n leerplan met lessenrooster zit 
een gids voor den onderwijzer en tevens een 
anders misschien te eenzijdig het leeuwendeel 
lievelingsvakken, al karakteriseert het ons s; 
zich laten gaan als een fout moest worden 
sluit dat aangeven van „den omvang van ’ 
vak wordt vermeld wat er van aangebi 
feitelijk daarvoor aangelegde maatstaf •- 
hoorlijk „ontwikkeld” mensch er van 
moet dan beproeven dat den leerlingen 
onderwijskundig verband tusschen vakk< 
als geen sprake. Immers, de hoofdzaak 
steld wordt in het leven noodig te hebben vé 
een minimum parate kennis, die de school-------
Bij de voortschrijdende ontwikkeling der maatschappij ' 
eischen aan het begrip „voldoende ontwikkeling” gesteld 
hooger en dienvolgens steeg, gelijk we gezien hebben, niet 
aantal „wetenschap pen” dat de school te 
tevens het peil van bovenbedoeld minimum van

De taak, der school opgelegd, werd gaandeweg 
zonder dat ooit daarbij ernstig de vraag onder de > 
of die taak, ten aanzien der jeugd zelve, uitvoei ua

Deze ontwikkeling van het leerplan voerde tot i 
zakelijkheid, die der productie van een Ontelbare hoe 
en handleidingen. Nu is ’t niet de bedoeling om u< 
wat kwaads te zeggen.

Voor de eigenlijke vaardigheids-vakken als lezen, schrijven, 
teekenen e.d. kin een methode zeer goeden dienst doen. De an< 
der te overwinnen moeilijkheden en de aangifte van een 
rangorde kan den onderwijzer helpen in zijn werk, al zal 
eveneens kunnen verleiden tot sleurwerk.

Een verzameling van in dc praktijk beproefd oelenings-materiaal, 
mits dc onderwijzer daar zelfstandig een keuze uit doet in overeen
stemming met zijn eigen'leergang, is een groot gemak. Doch heel vaak 
bedoelt dc methode een tot in alle onderdeden uitgewerkte recks 
van precies te volgen lessen, te geven met volkomen miskenning van 
het feit, dat ieder onderwijzer met zijn eigen klasse een zeer individueel 
geheel vormt, dat in strikten zin een volkomen eigen leerweg te volgen 
heeft. De methoden, de prachtig uitgewerkte vooral, hebben een 
doodenden invloed op het initiatief van den onderwijzer. Maar..........
er schijnt een prachtmiddel in te liggen voor de controle op de „regel
matige voortschrijding”.

Er is evenwel erger. Bijnj 
tevens alles wat. volgens dt

irdigl 
thode
lijkhc
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zoowat 
blijven 

examen 
minimum

■ verklaring 
lien weg is

n antwoord zoekt 
>rcide, los samen

voor het groote 
niet een groote

hetgeen er 
nst opgeleverd: 

ering overschot. Over die 
was ’t inderdaad „kennis", 
overstelpende hoeveelheid

opgedaan, die alleszins hadden 
ons systeem, trouwens een 

geldt, maar in meer soms 
rstaten wordt toegepast.
1 eindelijk ook ging onder- 

s terecht komt en dan raken 
al aardig wat uitstapjes zijn

rende vak onderwijzen kan en 
klinkt misschien wat hatelijk.

Elk der bewuste handleidingen bevat evenwel een massa feitelijken 
>ud, dien men veronderstelt aan de leerlingen te kunnen medegeven 

i bezit voor het leven, waarover zij dus te allen tijde de vrije 
tking zouden hebben. Nu neme men cens ter hand een stel der 
irste handleidingen voor nedcrlandsche taal, aardrijkskunde, 

, natuurkunde, natuurlijke historie — met voordacht 
’n enkele in 't bijzonder — leze die door en stelle zich 

die gansche inhoud het geestelijk eigendom, let wel 
zal worden van twaalf A dertienjarige!!1 Dan zal men 
toe komen een zachter klinkend synoniem voor „inpompen"

beschik! o 
populairste 
geschiedenis, 
noemen we geei 
dan voor, dat 
„eigendom” 
hoogstens er 
te zoeken.

Wij houden ons overtuigd, dat, wie zich daarna een 
op de vraag, waartoe ze eigenlijk dient al die verspr. 
hangende kennis en vooral in hoeverre ze wezenlijk ’ 
leven voorbereidt, niet ontkomt aan den twijfel of er 
hoeveelheid dwaasheid in al dat schoolgedoe schuilt.

Alleen de ongewone kracht van de gewoonte kan eenige 
geven voor het feit, dat steeds zonder-veel verzet op di 
voortgegaan.

Toch zijn er talrijke ervaringen 
kunnen aansporen tot herziening van 
systeem, dat niet alleen voor ons land . 
in mindere mate in alle westersche cultuurs

Het ligt toch voor de hand, dat men 
zoeken wat er van al die schoolkennis 
we een terrein van onderzoek, waarop • 
gedaan, doch nog lang niet genoeg.

Elke enquête, waar en door wie ook ingesteld, naar 
van de schoolkennis beklijft, heeft steeds dezelfde uitkomr* 
een verbijsterend en diep beschamend gering overschot, 
„vervlogen kennis” is al veel gezegd; doch was ’t inderdaad 
die vervloog; of was ’t niet veeleer een ove: ,  
begriplooze woordklanken, die was verwaaid ?

Wie één jaar na „volbrachte ” lagere school wordt onderzocht zonder 
eenig verder onderwijs genoten te hebben, blijkt in den regel 
alles te zijn vergeten. En menigeen, die zijn leven lang is 
studeeren, bemerkt tot zijn pijnlijke verbazing, dat hij een i 
naar al wat in bovenbedoelde handleidingen als onmisbaar i 
van parate kennis wordt aangeboden, slecht zou doorstaan.

Voor den onderwijzer der lagere school is dat razend snel vervliegen 
dan ook de vervelendste ervaring, want het is een kwaal, die zelfs 
van klasse op klasse gaat. Onvermoeid is men daarom zoekende 
naar middelen om de schoolkennis te doen „beklijven", wat men ge
woonlijk meent te vinden in verbeterde methode met doeltreffender 
geregelde herhaling. Weliswaar zijn er bemoedigende troostgronden 
genoeg, waarvan trouwens een ijverig gebruik wordt gemaakt. 
Het heet dan, dat de op de school aan te brengen kennis niet om 
haar objectieve waarde wotdt begeerd, doch om haar vormende, 
wat zeggen wil, dat de leerling er door geoefend wordt in leeren,
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geven voor 
:ht mogelijk

dcrei

buitengewoon conservatief, wat op 
zeer begrijpelijk, doch ook tot op 

Elk geslacht tracht zijn jeugd op te 
beste weten en behandelt haar dus 

:ekt. Nieuwe wegen vinden 
derwijs en opvoeding is nog 

ing van de groote massa der opvoeders 
>otsche, nieuwe inzichten weinig sprake

isP zeer mot 

jong. In 
nog zoo 
kon kom

Nu hebben we gezien, dat het der school gestelde doel sedert 1796 
was de beschaving en verlichting te bevorderen. Het was volkomen 

<, dat men toen na het donkere tijdperk der achttiende 
terrein der algcmcene ontwikkeling, na den grooten 

1789 die beschaving en verlichting zocht in kennis, 
en in het bezit van die vaardigheden, welke 

iet verkeer, het geestelijk verkeer onder de men- 
.. deren, in verband met de nieuwe eischen aan den 

jmenden derden stand gesteld, dus lezen, schrijven en rekenen, 
let was tevens begrijpelijk, dat met het oog op het buitengewoon 

der quasi-volksschool uit de achttiende eeuw, de vooruit- 
overheid het noodig oordeelde ter verzekering der verbe- 

van de volksschool en met het oog op het over ’t algemeen 
zeer gebrekkige gehalte der onderwijzers, strenge, bepaalde 

schriften te geven voor het werk in de school, waardoor een 
achtbaar toezicht mogelijk werd.
Het laat zich even gemakkelijk verstaan, dat men de jeugd die 
ifkliirung" wilde medegeven, welke voor het leven nuttig werd 
cht. Vandaar het streven om het leeren der vaardigheden dienst- 
r te maken aan de bevordering der „algcmcene ontwikkeling”, 

loop der jaren een steeds ruimer en tevens 
Men zou daarom de bovengeschetste ont- 

vakken ook kunnen zien als een steeds 
disecring dier algemeene ontwikkeling. 

.. .._Jigen dag is die lijn doorgetrokken, met de eenige 
j van ook wat zijlijntjes voor de lichamelijke ontwikkeling, 
iioofdlijn is onverzwakt behouden en zelfs de voorgesteldc 
van den handenarbeid verandert aan deze strekking, door 

waarop hij wordt geschoven in het kader der school, zoo

in begrijpend opnemen; die schoolkennis mAg derhalve vervliegen 
gelijk der Mohr, der scine Arbeit getan hat, wijl de geschiktheid 
om kennis op te nemen toch achterblijft. Die bewering geldt onge
twijfeld voor veel van het schoolwerk; evenmin mag ontkend worden, 
dat die opvatting in vele nieuwere methoden uit de keuze der leer
stof wat beter dan vroeger aan den dag treedt, doch ’t zou een 
zwaar werk worden de vormende waarde aan te geven van de groote 
massa woord-kennis uit de schoolboeken, als parate kennis bedoeld, 
doch die bij zoo goed als niemand paraat wordt.

Twijfel of de school op den goeden weg is, is dus volkomen gerecht
vaardigd.

algcmcei
iving 
bezit var

met o,
zhrijven en r< 

met het oog op het buit< 
t de achttiende eeuw, 
leeldc ter verzekering 

het oog op het over 
onderwijzers, strenge, r 

zerk in de school, waardoor

De school is in haar wezen 
zich zelf beschouwd niet alleen 
zekere hoogte een verdienste is. 
kweeken voor 't leven naar zijn 

dezelfde wijze als ze zelf is opgekwee 
noeilijk en de wetenschap van ondt 
elk geval is de opleiding van de 
sjovel, dat er van groc 

nU“’ n°h™bb<
was de bes<_u 
begrijpelijk, d 
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lage peil 
strevende 

voorst

VrHet laat zich even ( 

Aufkliirung" wilde me, 
geacht. Vandaar het 
baar te maken aan 
welk begrip echter in den looj 
duidelijker inhoud kreeg. Au 
wikkelingslijn der verplichte 
verder doorgevoerde special 
Tot op den huidigen dag 
uitzondering 
Maar de hc 
toevoeging 
de wijze, v 
goed als
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doch voorloopig nog 
:hap der kinderpsy- 
,1e ontwikkeling van 

nderworpen. Op dit 
i de resultaten der 

«amen reeds een respec- 
. heeft de school er nog 
leiding van hare werkers, 

iktijk verwacht mocht 
log niet overschreden, 

zelfstandigheid, de bc- 
volkomen is uitgesloten.

wet de overheid, die 
iaden verlaat, die 
irslijf van ambte- 
ide ontwikkeling

In het wezen der zaak is de school van heden nog f 
als die van 125 jaar geleden. Is er dan niets verandc 

Een zeer groote verandering is er gekomen, d< 
slechts in de kennis van het kind, in de wetensch 
chologie, dus in de kennis der wetten, waaraan d< 
het kind en zijner geestelijke vermogens is on ’ 
terrein zijn zelfs zeer groote schreden gezet en 
wetenschappelijke onderzoekingen vormen te z< 
tabelc bibliotheek. Helaas, mag men zeggen, ' 
zoo goed als niets van geprofiteerd en de opk 
van wie de toepassing dier resultaten op de pral 
worden, heeft een minimum van deugdelijkheid n< 
waardoor voor het groote gros de innerlijke 1 
voegdheid tot wetenschappelijk initiatief, nog 
De regelaar der school blijft ook in de nieuwe 
moeilijken dan cenig ander lichaam platgetreden paden 
lichter dan iemand anders geneigd is alles in een keurs' 
lijke voorschriften te knellen en daardoor de levende 
door de werkers belemmert.

En toch, de school moet een gansch anderen weg uit
Er is een doelstelling, waarmede iedereen het, ook in de 

eens zal zijn, n.1. dat de school moet v o o r b e r e i d en voor 
Maar is niet juist de kwestie, wat onder voorbereiding 
staan? Feitelijk beschouwt men nog steeds de jeugd als een volwassen 
mensch in verkleind formaat en hare behoeften worden identiek behan
deld met die van den volwassene. Bovendien is de gewone lagere school 
het cenige opvoedingsinstituut voor het overgrootc deel der bevolking, 

van daar het leven in moet. Wat het leven derhalve vordert of 
it te vorderen aan kennis moet de school geven. Het is precies 

voor de groote massa het „leeren” eindigt met de school en 
deze dus fix und fertig verlaten moet. Dat de jeugd eigenlijk 
; is dan de volwassene, met geheel andere behoeften en eigen 
ckelingsvoorwaarden, komt er niet bij in aanmerking en de 
of de volwassene wat hij in 't leven noodig hc 

volwassene kan verkrijgen, mits het vermogen daai 
:n door een jeugd-opvoeding, welke zich geheel liet 1 
zondere kenmerken der jeugd zelve, is pas sedert k< 
onderlijk 'genoeg, hield de schoolpcdagogie nooit 
" ens opnieuw verkregen ervaringsfeit, dat ieder, 

lij ook beschikt, ze voor het overgroote deel 
praktijk van zijn beroep of onder den dran» 
welke hem op lateren leeftijd de verwerving di 

ktc; evenmin maakte zij zich ooit druk over de 
ite voorbereiding werkelijk bestond in het aanbreng' 

i allerminst maakte ze zich warm over de vraag ol 
chting beantwoordde aan de behoeften der jeugd.
Dat er evenwel veel haperde aan de school was wel zoo i 

dat ze velen onbevredigd moest laten en herhaaldelijk stemmen 
voor ingrijpende verbeteringen. De eerste ernstige grief, dat 
voeding te intellectualistisch zou zijn, valt slechts gedeeltelijk 
dit opstel. Men verwijt haar dan, dat ze te veel gericht is
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ik wat onderwezen wordt, 
gedachtcnwereld. In plaats 
dezen gedachtenkring voor 

ingt men hem dezen geheel te 
heel anderen, wat altijd moeilijk 
. Feitclijk houdt men daardoor 
igebrachte kennis gewelddadig 

verschillende groepen van

en die van wil en karakter verwaarloost, 
algemeen zedelijk niveau.

met hun rampzalige gevolgen worden daarvoor als 
bewijzen aangevoerd, waarover in het begin reeds 

grief, indien juist zou misschien nog recht van 
ook al zag de school er geheel anders uit. Intusschcn 

:n dat o.i. deze grief ook wel verband houdt met het

ontwikkeling van het verstand 
tot schade van het algemeen

De oorlogsjaren met hun 
een der sterkste 
iets is gezegd. Die 
bestaan hebben !. . 
zal straks blijken dat 
karakter der school.

De grief van zuiver onderwij 
ze slechts een „bockcnschool" i 
dat er kennis wordt aangebraJ 
gepoogd wordt. Grondslag van 
woord van den onderwijzer. V< 
wat als noodige kennis wordt 
voor het overwegend deel van I 
de eerste tijden zelfs absoluut. Het 
dit vrij spoedig als een fout zag en 
door voorbeeld en leering w« 
die in de zoogenoemde ,,kl» 
gelukkige toepassing vindt.

Men poogde dus den. leerling actief bij zijn loeren te betrekken, 
al blijkt dit zelfs nu nog slechts een povere activiteit te zijn.

Een ander euvel, zoo even heel ter loops aangcroerd, werd daar
naast steeds duidelijker als zoodanig erkend. Wc bedoelen het volkomen 
gemis aan samenhang tusschen de verschillende werkzaamheden in de 
school. De klasse begint bijv, op een morgen met een leesles, waarin 
de geschiedenis van een waterdroppel wordt behandeld. Daarop volgt 
het rekenuurtje over het metrieke stelsel en eindigt de morgen met 
Floris V. Misschien was de belangstelling bij de eerste les groot en 
spitste alle aandacht zich op de natuur-geografische gesteldheid der 
landen, waardoor de rivier zich een weg baande, vermeide men zich 
in de industrieën door haar in werking gehouden, genoten de leerlingen 
van de natuurkundige lotswisselingen van den droppel op zijn langen 
levensweg. Doch plotseling vermaant de klok aan het lessenrooster 
en de geest moet zich onderdompelen in al de geheimen van vlakte
en kubieke maten en als hij misschien eindelijk zich daarin weer wat 
heeft thuisgebracht, waarschuwt op nieuw de klok en springt hij over 
op de honden van Floris. De zielkunde leert echter dat de ware be
langstelling langs dezen weg niet kan worden verkregen en minst 
van al behouden. Al wat de leerling verneemt in de school heeft het 
karakter van onbegrijpelijke toevalligheden of van louter willekeur 
van de zijde des onderwijzers. Deze kon even goed elk oogenblik iets 
geheel anders gaan doen.

Eiken keer toch dat er van eenig va 
men den leerling in een bepaalde 
er aansluiting gezocht wordt met 

1 jend te onderwijzen vak, dwir 
n en te vervangen door een gcht 
i doorgaans tot schade van beide, 
jeklijven” der telkens nieuw aan( 
Men brengt n.1. achtereenvolgens

ijskundigen aard ligt in het verwijt dat 
is. Dat verwijt geldt nog niet het feit, 

'acht, doch wel de manier, waarop dit 
alle onderwijs is het boek of het 

’erteld of gelezen wordt al datgene, 
aangemerkt. De leerling is daarbij 
het onderwijs slechts opnemend, in 

valt niet te ontkennen, dat men 
knappe paedagogen bevorderden 
de zelfwerkzaamheid noemde, en 

„kleine scholen”, noodgedrongen, vaak een
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1 der waar te nemen voor- 
>tsen, kortom naast het ge- 
Bovendien wordt daarmede 

den bij de jeugd, waardoor, 
____g voor de behandelde zaken 
wordt geprikkeld, wat weer de 

’asthouden van de verkregen in
inis. In dat alles ligt dan 
irdeelen, de echte voorbe- 
«cnnis. Natuurlijk doet de

gelijk de zielkunde 
bij den leerling 
voorwaarde is v 
drukken, dus . . . 
de ware oefen 
reiding tot hei «

gedaan. Voor geen gering deel 
dat de samenstelling van een 

moeilijkheden biedt, niet 't 
aan een aantal verplichte 

z uren voor elk.
t bij die concentratie nog een zeer voorname factor 
:n, dat n.1. de grondslag van alle menschclijk weten 

ouwing en de waarneming is. Men behoeft ons niet tegen 
i, dat de aanschouwelijkheid reeds sedert Pestalozzi een 

1 ‘ ’ 1 oefeningen in het aanschouwen, waarvoor 
soms voorwerpen werden genomen, men gebruikt stokjes 
bij 't rekenen en hangt platen voor de klasse. Doch dit 
slechts bijkomstigheid, had zeer weinig te maken met 

ïdachte vaii Pestalozzi en 'Voorkwam in niets, dat het 
loofdmiddel was en bleef. Een groote sprong vooruit op 
i de waarneming tot grondslag van alle onderwijs te 
Ligthart met zijn „zaakonderwijs” en het meest typee- 

ij is, dat hij voor de toepassing daarvan een speciale 
ie, want feitclijk was die inrichting in strijd met 
lakonderwijs” nu is een factor ingébracht, die ook 

kant werd gepropageerd. 
n.1. berust wel voor het 

men is i 
dat een 

behandi

kennis aan, die in plaats van elkaar te versterken en vooral te ver
helderen, door hun volkomen gemis aan onderling verband elkaar 
belemmeren. De meergenoemde enquêtes naar de resultaten van ’t 
onderwijs gaven niet alleen aan hoe weinig er was overgebleven, 
doch toonden bovenal de onbegrijpelijke verwarring, die er in de 
schamele restanten kennis bestond. Die verwarring inzonderheid is de 
ernstigste klacht tegen den inhoud van ons onderwijs.

Men tracht die nu tegen te gaan door wat men noemt de concen
tratie, waarmede bedoeld wordt een zoodanige indccling, rangschik
king en aanbieding der leerstof uit de verschillende vakken, dat ze 
een samenhangend geheel vormt. Men behandelt bijv, daarvoor de 
historie in voortdurend en onmiddellijk verband met de geografie, die 
iu haar landschapsbeelden de gegevens biedt voor beoefening der 
natuurkennis, terwijl het lezen beoefend wordt aan verhalen over ’t 
behandelde en de weergave van een en ander de taalles kan zijn.

De rekenoefeningen worden verbonden aan natuurkundige onder
werpen, leeslessen, geografische feiten enz.

Veel is er in deze richting nog niet geda 
is dit te wijten aan de omstandigheid, da' 
daarvoor geschikt leerplan geen geringe 
minst doordat men nu eenmaal vastzit 
vakken met een voor te schrijven aantal 

Intusschen wordt bij die concentratie nog 
over ’t hoofd gezien, dat n.1. de grondslag van 
ue aanschouwing en de waarneming is. Men 

werpen, dat de aanschouwelijkheid reeds 
:h was. Zeker men hield oefeningen in het < 
ten en soms voorwerpen werden gene 
kuben bij ’t rekenen en hangt plater
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daarbij is, dat 
nning behoefde, 
:t. In dat „zaakonderwijs” nu is een I 
geheel anderen kant werd gepropagee 
aanschouwing n.1. berust wel voor 

gezichtswaarnemingen, doch men is met toenemi 
propageeren de overtuiging, dat een der krachti 
waarneming het hanteeren en behandelen 
werpen is, het zelf samenstellen of naboot 
zicht de tastzin een groote rol speelt. 1’ 
bevredigd de zucht tot doen, tot handelt 
gelijk de zielkunde leert, de belangstelling v< 

; tot een maximum wordt 
= ia vpor een duurzaam vasthoua 

tot „beklijven" van kenr 
• efening tot waarnemen en oor 
het zelfstandig verwerven van k<
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men het

zelf dat op de gewone lagere school verder 
waarin, voortbouwende op de algemeene ver- 

v mneling uit die lagere school, bepaalde noodzakelijkc 
roep of levenstaak wordt verschaft, doch welker nood- 
i eerst door de leerlingen zelf kan worden gevoeld.

ting der school is in lijnrechten strijd met 
, ig, dat in zijn strengen eisch van leerplan 
iet ideaal van den Franschen Minister voert, 

moment in de Kamer met trots verklaarde, 
verp werd behandeld.') 
; uitgedrukt in de tegen
in voor de „doeschool”.

lezing aan van de Vletter's

te nemen. Dan wenschen wc er hier vollcdighcids- 
andfout van ons schoolsysteem tot vol- 
egenheid nog te bewijzen is.

iets meer bedoeld dan het boven- 
i wil er ook een nieuwen inhoud 
voorbereiding, die de lagere school

waarnemin- 
worden, doch die 

wijs, maar het zeer 
dan heel natuurlijk, 
nis toevallig opdoen 

t uit de eene streek een geheel 
i die uit een ander oord, omdat 
ictoogje — voor alle onderwijs 
t in de gedachtcnwereld, waarin 
omgeving en ervaringen buiten

leerling daarbij veel kennis op, d.w.z. vele indrukken cn 
gen worden zoo helder, dat zij blijvend eigendom 
kennis is dan niet meer het doel van het onderw 
gunstig indirect resultaat van het onderwijs. Het is a 
dat de kinderen der eene klasse geheel andere kennis toev< 
dan uit een andere, dat de kinderen uit de eene 
ander beeld van kennis vertoonen dan die uit een 

geheel in de lijn van dit kleine bc 
de school aansluiting gezocht wordt 

de leerlingen door hun dagclijkschc c 
de school verkceren.

Het spreekt wel van 
onderwijs volgen moet, x 
standelijke ontwikkeling 
kennis voor berc 
zakelijkheid dan

Doch zoodanige 
het systeem der w< 
en lessenrooster tot 
toen hij op een gegeven 
dat nu in alle Fransche scholen hetzelfde onderwei

De volkomen nieuwe opvatting wordt aardig 
stelling dat de boekcnschool moet plaats makei 
Met aandrang bevelen xve hierbij d< 
boek over „De Komende School”.

Hiermede wordt evenwel nog 
genoemde zaakonderwijs cn men 
mede geven aan den eisch van • 
behoort te verstrekken.

Zoo komen we weer tevens terug op de opmerking in zake 
het intellectualistisch karakter der school. De zedelijke ontwikkeling is 
steeds een puzzle geweest. Onze wet eischt de ontwikkeling der 
christelijke cn maatschappelijke deugden onder het aanleeren der 
kundigheden en vertrouwt dat ze het gevolg kan zijn van leering en 
vermaan.

Een groot deel der bevolking zoekt ze in een speciaal godsdienstig 
karakter. >

In andere landen heeft men in arrenmoede ze zelfs gebracht 
de verplichte vakken, 1’education morale. Doch overal zoekt 
ook hierbij in de kracht van het woord, van de leering.

Neen, zeggen anderen, zonder de helpende waarde van leering en 
vermaan te willen wegcijferen, de zedelijke eigenschappen moeten 
versterkt worden door hetgeen de leerling in de school doet en door 
wat hij er ondervindt; door zijn omgaan met onderwijzer en mede
leerlingen. In dat alles moet liggen de practische toepassing van de 
moreele waarden, die de samenleving behoeft, zonder welke deze 
niet bestaan kan en welker sterkste groeimiddel de gewenning is. In

zien om sommige fouten der school weg te nemen. Da 
halve slechts op te wijzen, dat o.i. dit stelsel de gron 
komenheid opvoert, wat natuurlijk bij een andere geleg
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school zal, naar 't geen er van gezegd is, slechts denk- 
veel grootere zelfstandigheid en vrijheid van den 

: een veel grooter verscheidenheid tusschen de scholen 
moet hebben en waardoor de overheidscontrole, in de 
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van de schooltucht

de school moet derhalve weerspiegelen wat de grondslag der maat
schappij zelve is, de arbeid en de samenwerking.

Dat drukt men dan uit do or te zeggen dat de arbe 
het scheppen, de grondslag van de opvoeding beh< 
dat de zelfregcering, de zelftucht de grondslag 
moet zijn.

Blijkbaar wil dit heel iets anders zeggen dan de handenarbeid tot 
een verplicht vak naast andere te maken en wat daarover in de M. 
v. T. wordt gezegd dekt allerminst wat er met een „doeschool" wordt 
bedoeld. Hierop nader in te gaan is niet de strekking van dit opstel, 
alleen volge hier de erkenning, dat in die motiveering toch iets schuilt 
van den nieuwen geest, doch geheel onvoldoende.

Opmerking verdient evenwel, dat er in zoo uitgebreide 
het onderwijs tegen dien handenarbeid verzet komt. Vo 
zit dat o.i. in sociaal-economische bezwaren, voor een au 
de intuïtieve bedenking tegen de uitbreiding der leerv:1 ' 
elk opzicht ligt het verzet in het niet inzien van I 
verschil tusschen den arbeid als grondslag van onderv 
arbeid als een der verplichte vakken.

Maar meer dan dat alles verdient opmerking dat in de onder
wijzerswereld en bloc genomen tegen handhaving van 't systeem 
der wet, van het karakter der school dus, niet de minste oppositie 
komt. We zien daarin, gelijk reeds gezegd is, een der droevigste 
gevolgen van de volkomen onwetenschappelijke opleiding der onder
wijzers, wat dus insluit de erkenning, dat een van boven af gedecreteerde 
geheele vernieuwing der school onuitvoerbaar is.

We schromen ook geen oogenblik er de erkenning aan toe te voegen, 
dat zoodanig voorschrift al niet denkbaar ware, omdat de idee eencr 
„doeschool” (Tatschulc, Arbeitsschule enz.) nog allerminst in alle details 
een concrete voorstelling heeft. Men is op dit gebied feitelijk nog zoekende 
en nog lang niet door den tijd van proefnemingen heen. Maar — 
en dat wilden we maar zeggen — al zou er een Minister zijn, die 
wel een afgerond beeld er van had en dit dan in de wet wou be
lichamen, hij zou fiasco moeten maken, omdat de werkers i n de school 
zich nog in lange niet voorbereid hebben voor een zoo volkomen 
vrije toepassing .hunner taak als de idee vordert. Daarom kan de 
overheid haar niet voorschrijven nog. Ze kan echter twee dingen 
doen. Ten eerste de opleiding op zoon hoog, wetenschappelijk plan 
stellen, dat de toekomst de werkers zal erlangen, die de nieuwe 
school behoeft. Ten tweede de mogelijkheden op ruime schaal openen 
om nieuwe ideeën op onderwijsterrein in proef te nemen, opdat de 
latere overheid de beproefde gegevens zal erlangen voor nieuwe 
regelingen.

Die nieuwe « . •
baar zijn bij een veel grootere zelfstandighck 
onderwijzer, welke een veel grooter verscheidenhc 
zelven ten gevolge moet hebben en waardoc 
opvatting die men er nu van heeft, veel bezwaarlijke! 
niet uitgesloten blijven eenige algemeene regelen 
schooltijden, leerduur, bevoegdheden, zelfs niet 
te geven leervakken als lezen, schrijven,

» kringen van 
V^oor een deel 
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•wijs en handen-
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vakken, doch veel meer dan in dc huidige school zal de onderwijzer 
zelf moeten bepalen wat zijn taak is.

Daartoe moet dc wetgever van thans den weg banen’ voor later.
Meent men het nog niet te kunnen stellen zonder het nauwe 

keurslijf der wet, welnu men behoude het dan. Doch we hebben een 
instelling gekregen, die veel goeds kan doen, den Onderwijsraad, en 
dien zouden we een stem in ’t kapittel willen geven. Elke vereeniging 
of groep van onderwijzers moet aan de wet het recht kunnen ont- 
leenen om scholen in te richten op geheel andere basis, de voorwaarden 
door den Minister te stellen na advies van den Raad. We weten 
heel goed, dat 't nieuwe daardoor niet makkelijker wordt. De Raad 
kan wel uit zulke ouderwetsche leden bestaan, dat ze doodsbenauwd 
zijn voor het al te nieuwe. Aan den anderen kant dwingt het 
den „nieuw-lichters” tot een zoo klaar zich rekenschap geven van 
wat zij willen, tot een zoo stevig door-denken van de toepassing en 
der gevolgen, dat de moeilijk verkregen vergunningen slechts dienen 
zullen voor proefnemingen die reeds de voorwaarden voor slagen 
in zich dragen. Het is, pedagogisch geproken, volstrekt geen euvel, 
dat nieuwe inzichten hun erkenning onder tegenstand en met groote 
inspanning moeten veroveren. De hoofdzaak is, dat de wet geen 
hinderpaal blijft, gelijk ze: steeds geweest is, voor diepingrijpende 
experimenten. Het staat voor ons vast, dat als de wetgever van 
straks die mogelijkheden opent we binnen weinge jaren belangrijke 
paedagogische omwentelingen zullen bijivonen.

§ 1. Plattegrond.
Een der laatste proeven van naar ’t beste strevende Li 

architectuur is het gebouw der school voor openbaar v- 
onderwijs Letter Z in de twede Boerhaavestraat te 
architect de heer A. R. Hulshoff.

De opdracht was een gebouw dat 8 klassen kon herbergen. ' Op 
de plattegrond, figuur 1, kan men de indeling zien van de ruimte 
gelijkvloers; die der 1ste verdieping is nagenoeg volkomen daaraan gelijk.

In elk der lokalen 1 en 2 is een klasse gevestigd; deze 2 klassen 
gebruiken om beurten het links gelegen speellokaal. In lokaal 3 zijn 
2 klassen gevestigd, waarvan zich steeds 1 in het rechts gelegen 
speellokaal bevindt. Dus beneden -I klassen, boven 4 klassen, samen 
8, in 10 lokalen. De lokalen zien alle op de speelplaats uit, Zuid- 
Oostelik, de speellokalen ook op de straat, Noord-Westelik.

Tussen lokaal 1 en 2 het vertrek der hoofdonderwijzeres, da; 
de kamer der andere onderwijzeressen. Aan de andere kant 

.gang links en rechts van de ingang een W.C.-vertrek voor de 
en een voor de meisjes; rechts van dat der meisjes een hanc
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§ 2. Afmetingen.
De hoogte van de lokal 
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tte speelplaats of speelloods.

lokalen en gangen .
ken der onderwijzeressen 
rekken a/d straatzijde:
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§ 3. Beschrijving van getv 
voorgevel heeft evenals ’t I 

van de soliedc moderne scl 
ncnkomendc staat men tegenover 
vandversiering daarboven (fig. 
gang is tot op ' ' ’ '

inhuis en door 
trekken.

BI
y

karakter

niet wi
De s 

trappet 
bijvertr

bouw en erf.
hele gebouw het sober-waardige 

chool (fig. 2.)
lat men tegenover de keurig bewerkte gangkachcl,
daarboven (fig. 3.)
lambrizeringshoogtc versierd, krijgt licht uit ’t

■ venstertjes in de deuren der schoollokalen en

zee in banken met horizontaal tafelblad 
lamse school; let ook op ‘t venster). 
*S voor kinderen waard is doet fig. 7 
ooi) zien aan ieder die 't niet m< 
’t zeestrand. Van een speelloods g 

buitenspelen bij regenweer.

sitten twee aan twe 
andere Amsterda: 

zandspeelplaats 
i andere school 

.i zomerdagje aan 'i. 
ruk; die dient voor

De onderzijde van ’t glas in de vensters der lokalen is 1.25 M. 
boven de vloer. De lokalen zijn sober versierd, waarvan een proeve 
op fig. 5, dat een speellokaalwand te zien geeft. In de leslokalen de 
welbekende keurige meubelen der Amsterdamsche gemeentescholen 
uit de schoolmeubelenwcrkplaats die eveneens verdient algemeen 
bekend te .zijn.

De kinderen zi
(fig. 6, van een .

Wat een grote
(eveneens van een 
weten van een 
fig. 8 een indru
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§ 1. Een
Spreekt erger 

der overheid on 
maar verlangd i

!

van het gebouw.

van zijn bouwheren"i de architect om aan de bedoeling
ige wijze te voldoen? Echt mooi werk.
n ik tot de aanwijzing der gebreken. Moge inen mij wel 

ien ik in het werk dit en dat afkeur, ’t is niet op de 
dom", maar op een toon van „kranig, en nu zien hoe 

•volg nog beter maken”. Ieder ernstig werker zal mij

II. Beoordeling 

woord vooraf, 
ens een schoolgebouw duideliker van lo. het verlangen 
>m aan de schooljeu gd zoveel ten koste te leggen als 
mocht worden om haar 't beste te geven ; 2o. het ver

langen van 
op waardig»

Nu kom ... 
begrijpen: indi< 
toon van „hoe 
we 't in 't vervolg
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erk hebben we te danken 
kritiek.

§ 2. De kindertuin.

Fröbel heeft de mooie gedachte 
uitgesproken dat onze kleuters als 
planten zijn, die wij gelegenheid 
geven te groeien en te bloeien in 
de hof: ,,kindertuin" is zijn onster- 
felik dichterwoord, dat in duitse, 
romaanse en angelsaksiese landen 
als woord altans ingang mocht 
vinden, in Nederland helaas niet. 
„Kleutershuis" is de naam die 
Montessori koos. Kindertuin ofkleu- 
terstehuis nu is ons beste moderne 
bewaarschoolgebouw niet. Want ’t 
is geen tehuis, geen lustoord; ’t is 
een school, een gesticht, met 
lokalen, hoog, hol; een omheinde 
enclave buiten ’t „volle leven”, geen 
kind kijkt er in noch uit. Denk U 
e?ns een vreemdeling; in zijn vader
land spreken alle scholen de taal 
van Fröbel, als fig. 9.

Hij reist per vliegtuig, bij Am
sterdam raakt de schroef onklaar,

n ; wat er goeds is in ons wei 
steloze, zorgvuldig afkeurende k



Fig. 6. bli. 19.
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Idensti 
u’dden

station, 
weter

srs-warm, 
door de i

rg

b.v. 20 M., een bloemenkas (in ’t 

de Mozeszaal, is heel hoog, zo

, er is licht van 
naar alle zijden

weer de tedere planten bergt; ’t is er zomers-' 
alle kanten; ze mogen naar buiten kijken üuu 
openslaande

noodlanding op ’t open bouwterrein naast ’t station Wecsper- 
>ort. In zijn reisjournaal tekent hij aan: „gedaald nabij een spoor- 

ion, voor een bankgebouw.” Zie figuur 2 nog eens, nu als niets 
inde, aan, vooral ’t middenstuk. Is de vliegman slecht op- 
cer? Een tuin; in ’t midden een oranjerie, bij guur

§ 3. Z o 1 d e r i n g-h o o g t e.

Een palmenkas is heel hoog, 
midden) weinig meer dan manshoc

Een zaal voor hoge heren, a.
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hoefte is 
dat dc lucht snel i 
spreekt. Maakt men

Fig. 9, blz. 21. ontleend aan

als hun amtshoogheid; een schoollokaal — een lokaal, zo goed als 
schaftlokalen en vergaderlokalen — is zo hoog als lokalen nu een
maal zijn, maar de hoogte van dc oranjerie in kindertuinen wordt 
bepaald door de groei- en bloeibehocften van de kinderen. Die be-

dat de ruimte gezellig zij, gemakkelik en egaal verwarmbaar, 
ververst kan worden, en dat men er gemakkelik 

i ’t kindervertrek hoog als een lokaal, „tenminste

4.50 M.” zoals ’t K. B. van 25 Juni 1912, S. 192, nopens scholenbouw, 
voorschrijft, dan is ’t vertrek moeilik en niet egaal te verwarmen; 
zolang men bezig is 't op temperatuur te brengen is er trekking, 
langs de vloer en vertikaal, en zitten de */2 M. hoge kinderen in ’t
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Oostenrijk

Lübcck . .

Bern (stad)

Utrechts fröbclschoolbouwrcglcmcnt 1919

Bern (dorpen)

Engeland .

2

u r 
i

vertrek g< 
; en want 
: landen

!
Nederland en België .

van schoollokalen.

onderste 9de deel der ruimte, dus in de kou en de trek. Is 't lokaal 
op temperatuur dan vermindert dit bezwaar, maar ’t verdwijnt niet; 
het neemt weer toe na elke lucht verversing met open deuren en 
vensters. Deze incidentele luchtverversing duurt korter naarmate de 
kubieke inhoud van ’t lokaal geringer is, ’t warmteverlies is niet 

zoveel kleiner als ’t verschil in kubieke inhoud van een hoog 
een laag lokaal, maar wordt ook nog hierdoor beperkt dat hoe

korter een vertrek geventileerd wordt, hoe minder van de warmte 
van meubels en wanden verloren gaat.

in warme landen moeten dus, wat de ventilatie en temperatuur 
betreft, de kindervertrekken hoog zijn, opdat de kleinen zoveel mogelik 
in de koelte zitten, in koude en — als ’t onze — kille landen laag.

Een laag vertrek heeft verder als voordeelen dat het er gezellig 
uitziet, dat men elkaar gemakkelik verstaat zonder stemverheffing. 
Hier daagt een groot gezondheidsbelang van de onderwijzers op,
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der stembanden. Onze 
zijn.

■

gedeelte 
, dat de

ande buitendeuren.

het onbelommerd j 
plaatst te worden, 
jolijke speelplaats kunnen

>olgcbouwen. Maar 
acht genomen ook 
loogte, art. 6.

dus een
door het
Hoeveel m<
kindertuin. x..o. ...,

„De ramen aan de zuidzijde, welke op 1 
der speelplaats uitzien, dienen zoo laag gepl 
kleinen daardoor ongehinderd naar de vro<

Zoo schreef R. G. Rijkens in 1845, in „de bewaarschool”2) op

§ 4. Lage vensterban ken, opensla.

; minimum-schoolfokaal- 
►ostenrijk, hoger dan de

1 er dan in Frankrijk

t toepasselik op onze bewaarschoc 
;elcn van het K.B. algemeen in a< 
als ten opzichte van de lokaalhoi

zijn aarts-onsc 
van het volks- 
ooglappen 

en ontaarden; 
zij in de sc

de vermoeienis 
zo laag mogelik 
10?

>ben de hoogste 
van O< 
’/2 M. hoget

't K.B. bepaalt dat de onderkant van ’t glas in de lichtramen niet 
hoger mag zijn dan 1.25 M. boven de vloer (art. 10). Dit wordt 
voor zover ik weet algemeen zo toegepast, dat de afstand 1.25 moet 
zijn. Zo sterk beheerst de schoolse zienswijze de geesten dat ik een 
der meest nieuw- en onafhankelikziende schoolarchitccten, die vele 
scholen heeft gebouwd, alleen door hem ’t genoemde artikel voor 
te leggen kon overtuigen, dat hier een maximum, geen minimum is 
gesteld; dat is de tirannie der schoolse zienswijze die bang is voor 
„uitkijken", in ,,’t volle leven”, die 50 jaar geleden nog in alle vensters 
matglas zette, ook vensters op meer dan manshoogte, en 10 jaar ge
leden, voor de laagste rij ruiten nog matglas gebruikte. Venster
kozijnen niet minder dan 1.25 M. van den vloer. Zet daarachter de 
kinderen, wier oogjes ’/2 A 3/t M. boven de vloer rondkijken — ze 
kijken tegen een lokaalwand, „nul voor het hart, voor ’t jong ver
stand wel tamelijk dor en droog." „Hoe heerlijk zijn die vensters niet, 
welke .... tot bij den vloer reiken, en waardoor de leerling, zelfs 
als hij in zijn bank zit kan zien wat er op de speelplaats en in den 
tuin omgaat", zegt Leo de Paeuw, inspecteur generaal van het L.O. 
in België op blz. 231 van zijn aarts-onschools, zijn geestrijk en ver
licht bock „de hervorming van het volks-onderwijs in België” '): .wij 
mogen onze kinderen geen ooglappen aandoen; wij mogen onze klassen 
niet in gevangenissen doen ontaarden; wij mogen aan de kleinenden 
indruk niet geven, alsof zij in de school van de wereld afgescheiden

Doctoresse Montesscri is van hetzelfde gevoelen, wij hebben 
flinken medestander. Ik ben niet bang voor een korten rit 
land der dromen ....’’ De Pseuw heeft ’t over lagere scholen.

leer geldt zijn opvatting voor de nog lagere kinderen in de 
(fig. 11.)

aan d<

die zo vaak last hebben van 
kindervertrekken moeten dus

Maar wat zien we op fig.
Nederland en België hebl 

hoogte, even hoog als ’t maximum 
andere maxima; ’t minimum is een 
en Griekenland.

Ons K.B. is niet 
men heeft de regc 
waar 't zo dwaalt
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de Nederlandse 
aarde doen 

z.icrig plaatje 
ink heen de 
t zijn niet in 
in het K.B. 

iooI uit de

school héb! 
missen 
Zie nu 
vensterba 
afscheidt 
deuren

trainen. „Eenzijdige 
“ en -> geweest 

(en ik kopiëer hem 
celik schrijft wat 
lebben). Geen woi 

:n en schrijft i n boeken, 
teren voor de hygiene

verlichting langs 
van de school- 

maar eens een 
: wij te Utrecht 

wonder: een school 
een letters-kijk- 

van ’t oog. Maar

a dus te hoge zoldering en te hoge vensterbanken, ze 
laande deuren naar de speelplaats waaraan zij liggen.

. uuitenaanzicht van drie schoollokalen met lage 
enslaande deuren naar een voortuintje dat tevens 
raat, en op fig. 12 een vertrek met openslaande

blz. 79; hij had het gezien in de Noordcrbcwaarschool te Groningen, 
gaat daar dus kijken, ze staat er nog.

Anders dan de jonge Samucl hebben de mcsjcu’s van 
school deze — en vele andere — kostbare woorden ter ; 
vallen. In een Engels opcnluchtschoolboek staat een plczi 
van een schoolvertrek waar men over de lage vensterbar, 
kinderen ziet zitten.1) „De deuren van het schoolvertrek 
onmiddellijke gemeenschap met de buitenlucht”, art. 13 van 
Denk U eens dat men zo maar, zonder omweg de sch< 
gewone wereld in kon stappen.

De vertrekken op de begane

openslaande deun 
i op fig. 11 ’t buit 
banken en opensla: 
jt van de stra~‘ 
van binnen gezien.

§ 5. Licht van twee zijde
Alleen aan dé tuinzijde zijn lichtr. 

den linkerkant is langen tijd het 
gezondheidsleer", schrijft de Pauw ( 
keer of wat omdat hij zoo smakt 
zonder van hem te weten gedaan hc 
waarin men leest u i t boeker ' 
school, daar valt te praktizt
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aal vrij wat minder gelezen en gc-

27

'1

1

de Croeselaan (fig. 13). 
ordclen: valt licht van 2 
laarmec de vertrekhoogte 

5 der zolderinghoogte). 
ten niet op 't Zuiden, 

van de gang die dus 
niet uit 
bewaar-

’) En in vernieuwde zcholen voor oudere kinderen 
schreven worden dan in de oude.

■echt aan
tnkele voot
>ogtc en da_ a

1 verlaging der zolderinghoogte 
vertrekken niet op ’t Zuidei 

men van de gang 
al is het dan 
Amsterdamse 

■ is en te gestichtachtig.

te Utree 
nog enl 

isterhoog

trein de . . .
. dan krijgt 
zonachtige licht, ;

i in de mooie .
tuis, te donker

> architect Rietbergen 
vestig de aandacht op 

kanten in dan kan de vens  
geringer zijn (dit bevordert dus 
Kan men op een gegeven terr 
Z. O. of Z. W. ontwerpen, 
naar ’t Zuiden ligt, ’t milde z 
de eerste hand. Dat mist men 
school, die, ondanks ’t trappenhi

§ 6. De bank en.
..Wij mogen onze klassen niet in gevangenissen doen ontaarden.” 

Gevangenissen, waar de brits vastgetimmerd is.

in een klcutershuis lezen en schrijven ze niet '); laat ’t licht gerust 
van links en rechts invallen. „Eén bekwaam inspectcur-generaal 
— de beste man ter wereld — heeft zijn leven besteed aan ’t doen 
toemetselen van vensters in al de klassen, die haar licht van rechts 
en van links kregen. En toch zag het er zoo vroolijk uit in die klassen 
omdat licht en lucht er overvloedig binnenstroomden. Het is onge
loofelijk wat een geld men verspild heeft om aan dien wctenschap- 
pelijken gril te voldoen”. Gaat nu cens zien nieuwe scholen met ven
sters ook aan de gangzijde: Lagere scholen van Jhr. Op ten Noort 
Enschedé (een daarvan nagebouwd te Bilthovcn), M. U. L. O.-school 
van Ir. Mulock Ho uwer te Groningen aan de Coehoornsingel, L. S. 
van wijlen Ir. Loeb tc Utrecht aan de Mccklcnburglaan, fröbelschool



itistraat te Amsterdar

Eig. 13, blz. 27, opcnb. fr. s., Crocsclaan, Utrecht.
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óf zo zwaar 
iunze- en and

') Of je moet ze op 6 één cents penhouders verrollen.

r dat ze niet van hun plaats 
idere banken, óf in de vloer

breedte ver
moeten lang-

speellokaal is langwerpig, lengte en 
als in gymnastieklokalen. Deze

Die bonken van banken, 
te krijgen zijn, ') gelijk de K 
geschroefd, zoals Amerikaanse.

Montessori heeft er een veroordeling over uitgesproken die velen 
pakte (maar nog niet de mesjeu’s). Voor de kleuters is zij de eerste 
niet geweest.

Mej. Henriquez Pimentel in de Sar[

De bewaarschool heeft zich ten onzent aan ’t Kunze-typc vastge
hecht, met deze concessie aan de onschoolse bezigheden van de kleuters, 
dat het tafelblad der lessenaar horizontaal is gemaakt. Maai- dit 
heeft er ’t schools karakter niet van verzacht. (Zie nogmaals fig. 6). 
Gelijk in ’t hele schoolgebouw — en de school zelve — leeft ook in 
de zitplaatsen nog altijd de middeleeuwse school, wat duidelik blijkt 
bij vergelijking van een authentieke afbeelding van een monnik die 
schrijft met een plaatje van een schooljongen in zijn model-bank in 
een schoolmcubel-katalogus.

§ 7. De speellokalen.

Een bewaarschool-sj 
houden zich ongeveer
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afgcslo 
Fröbel, di< 
toch was 
id en Frar 

Deen wu>>d 
>lz. 224). D 

: zijn 
manieren i

weers- 
grote ruimte 

vierkant zijn; de 
tel wordt bepaald 

sse. Een straal van 
n 40 kinderen ruim 

:rdamse gebouw, 
an 't lokaal is 

— De 
lar

; de

*) Dc praktijk is lans wol beier, on zo weinig boter als do lokaliteit gedoogt, maar de 
bedoeling is duidclik te lezen uit de situatie.

W isselklasscn.
Rijkcns dat ik nocr 

tclder inzicht in dc i 
:nde — zonder dat dc 
aders dan een zachte k 

oude, de : 
één woord 
lad gesticht.

:n in Dui

§ 8‘
Het bock van Rijkcns dat ik noemde, een gedenkstuk van zuivere 

kinderliefde en helder inzicht in dc natuurlike groeivoorwaarden van 
kleuters, betekende — zonder dat dc nederige en licfclike schrijver 
zich van iets anders dan een zachte kritiek bewust was — een ver
nietigend vonnis over dc oude, de stijve, de afgesloten school. 
Rijkens gewaagt niet met één woord van Fröbel, die ruim 5 jaar 
vroeger de eerste kindertuin had gesticht. En toch was hij niet onbe
kend met het bewaarschoolwezen in Duitsland en Frankrijk (blz. 18), 
en toch was hij zijn innige geestverwant. Geen wonder, hij kende 
Pestalozzi uit zijn geschriften. (Zie b.v. blz. 224). De oude school 
heeft zich niets van de landgenoot aangetrokkén: zijn boek heeft ze 
ongelezen bijgezet in musea. Zo zijn onze manieren tegen betweters.

werpig zijn, b.v. voor touwtrekken, oefeningen aan ringen en trapéze. 
W elnu, zal mesjeu geredeneerd hebben: wat het gymnastieklokaal is voor 
dc lagere school, dat is het speellokaal in de bewaarschool. Heel 
duidclik spreekt deze opvatting in dat oudere Rotterdamse bewaar- 
schooltype van 3 leerlokalcn elk voor 2 klassen, met in ’t geheel 1 
niet groot speellokaal. Hier kan elke klasse om beurten heen, ten 
hoogste '/e van de hele schooltijd, dus b.v. */2 uurtje per dag, of 2 
maal per week een uur. Zo gaat ’t immers in de school. ') De school. 
Daar zit men, als van ouds, de kleine mensjes. De school heeft nooit 
begrepen dat zij voor heel andere wezens, dat zij voor kinderen was. 
Dus een gymnastieklokaal voor ’t spelen; de vensterbanken zijn hoog, 
dc vorm is langwerpig, het dient voor gcmeenschappciik gebruik van 
meer dan 1 klasse.

Dc langwerpige vorm is ondoelmatig:’t lokaal is voor kringspelletjes 
te smal, bijna de helft blijft ongebruikt. Gaat maar kijken; de kring 
staat in ’t midden; de kinderen die er om heenlopen, om te pakken 
of om niet gepakt te worden, hebben altijd moeite om tussen de 
kring en dc lange wanden door te komen. Zijn er kinderen „af", die 
dan op dc banken langs dc wand gaan zitten en, met de beentjes 
spiebclcnd, toekijken, dan is er veel gevaar dat de dravende kinderen 
over die beentjes vallen. Dus te weinig ruimte. Terwijl aan 
kanten van de kring naar dc smalle wanden toe, een groet 
ongebruikt blijft. Het speellokaal moet dus rond of vierkar'- 
lengte van dc straal van cirkel of ingeschreven cirkti 
door de grootte van dc kring ener voltallige klass ” 
4.50 M. is voor ’t speellokaal van een klasse van ->v 
voldoende. De breedte van 't speellokaal in ’t Amster 
7 M., is dus 2 M. te kort; de vierkante afmeting var 
82.18 M2., d.i. zelfs nog iets meer dan nodig is, n.1. 81 M2. 
oude school weet wel hoe ’t moet — in een bewaarschool! Mar 
wegmei de bewaarschoolgedachte; een kindertuin, een kleuterstehu 
zal ’t zijn. En daarvan moet de school afblijven. Fig. 14 geeft < 
wand van een zuiver vierkant speelvertrek, de banken in nissen; 
kachel moet ook in de nis staan. (Architect: A. J. van Schaick.)



Fig. 14, bh. 29.
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naar dc 
e w a a’r-

’) Wij moeten Klaas de Vries, Vrij, Swarl e.a. daarl
2) Wie de Amsterdamse openbare voorbereidende 

dc opvoeding der kinderen steeds meer tekenen van '

De aanval 
stellige 

De 
nieuws 

ber°

op. Cr. scb. R. v. d. Ilamkadc.

i daarvan zien wij 
ie schooltuin, het 

_■ tekeningen op de gang- 
: trappenhuis. 2) 
tal speellokalen. De 2 

nen 1 speellokaal, dat is dus 
oudere Rotterdamse scholen, 

teel dartelen als zitten. Maar 
niet in orde: 1 van de 3 lokalen staat altijd leeg; 
ruimte, die zooveel in eens gekost heeft aan terrein 

iveel ’s jaars kost aan onderhoud, verwarming en 
. , hier onbenut in een stad die ondanks de beproefde
bewaarschool en kindertuin alle driejarigen aan gevaren 

•atopvoeding, het bewaarmens, dc kokend-waterketel en 
j overlaat, en zelfs nog lang niet alle 4-jarigen die plaats

'g nam Fröbel’s geest revanche. 
;werkt, Ligthart ') met nog veel

van Fröbel was bedenkeliker 1 een buitenlander! en met 
hervormingsplannen van dc school zelve.

school heeft ook Fröbel klein gekregen. Zie maar 
,’Stc Amsterdamse bewaarschool. Was 't maar een b 

. ol naarde geest van Oberlin, van Rijkcns. Neen: een „voo'r- 
: reiden de school”: let wel een school die voor dc school klaar 
lakt; die leert stilzitten, die leert nazeggen, die leert allcmaal-evcn- 

knap, allemaal-even-gauw-zijn (of langzaam), die leert nict-voor-jc- 
beurt-praten, en zo meer.

Heel langzaam en heel onvolledig 
Haanstra heeft dat voor de kleuters bew

minder resultaat voor de lagere school. Simptomen 
ook in het Amsterdamse bewaarschoolgebouw: dt 
zandspeelterrein, de overdekte speelplaats, de 
en lokaalwanden, het kleurig venster van het 

Een sterk sprekend simptoom is ’t aant 
klassen in de lokalen 1 en 2 hebben sam< ' 
een op twee, tegen een op zes in de c 
Ziezo, hier kunnen de kinderen evenvc 
de zaak is nog niet in orde: 1 van 
welk ’n kostelike ruimte, die zooveel i 
en bouw, en zooveel ’s jaars kost 
schoonmaak, blijft 
traditie van ' 
van de straato] 
de steile trap
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') We zijn niet in een kindertuin!
2) In Di’. K. Loos. Enzyclopacdiachcs 

zijn de plattegrond en de gevel, als van

F2 ’ klas: 

iet ene, < 
____ Dan 
heeft dan i 

t telkens 

'”SL

I fandbuch der Erzichungskunde. 2c Aullage. I S. 826. 
een aristokraties herenhuis, afgebeeld.

gezet 
>osje bij < 
nodig. 1 

en balspel

kwestie, zodra we in de oudste

en erf voor een kindertuin van 3 klassen heeft 
uitvoerige tekening nagelaten; zij is gepubliceerd door

behoeven, kan ontvangen. Dit bezwaar geldt niet voor de 2 klassen 
die elkaar in lokaal 3 en ’t aangelegen speellokaal afwisselen: Wis- 
selklasscn. O die wissclklassen, schrik van alle bewaarschool-onder- 
wijzeressen. „Precies op tijd uitscheiden met je „les"1); als 't werk 
niet klaar is moet ’t toch opgeruimd worden, de andere klas wacht 
al; niet eens tijd voor ventileren; 2 kapiteins op 1 schip”.... de 
dames zijn niet gauw uitgepraat met hun grieven. Deze zijn niet alle 
juist: een zindelik gehouden modern schoollokaal behoeft onder school
tijd geen luchtverversing met open ramen en deuren; maar de onder
wijzeres moet zo wakker zijn voor de hygiëne, dat er geregeld ventilatie 
is: als zij niet stipt op haar tijd weet te passen, mist zij een onmis
bare hoedanigheid, en met een mede-onderwijzeres samenwerken — 
zeker, dat is niet iets voor de oude school, elk molletje in zijn hol
letje, maar, fröbelonderwijzeres, de kindertuin is een levensgemeen
schap. Zijt ge tegen samengebruik van ’t leslokaal, waarom dan niet 
geprutteld tegen ’t samengebruik van een speellokaal. Pas op, fröbel
onderwijzeres, verpraat u nu niet weer alsof ge van de oude school 
waart, die zegt: „de gymnastiekles, nu ja.” Is uw speeluur iets minder 
belangrijk, dan enig ander uur? „Geef aan mijn klasse een apart 
speel- èn een apart leslokaal,” zult gij zeggen. Zo hebben uw amt- 
genoten in Wenen blijkbaar geredeneerd.2) Wat ’n ruimteverspil
ling, die de hoofdstad van het armgeoorloogde land zich nu wel 
berouwen zal.

Neen, de hele kwestie is geen 
kindertuinen hebben rondgekeken.

Een kindertuin begon met 1 groep van 3- tot 6-jarige kinderen. 
Die zaten op twee banken aan één tafel; de onderwijzeres ging aan 
’t hoofdeneind zitten op een krukje. Was ’t troepje klaar met werken, 
dan werden tafel en banken aan de wand of in de gang gezet, en, 
zoals ’t immers in elke kinderkamer gaat, de werkkamer was speel
kamer geworden. Aldus Aug. Kohier, in „die Praxis des Kindergar- 
tens”, lil, S. 224, (van de 3e druk; deeerste druk is van 187S; 
Kohier was direkteur van een der eerste kweekscholen v oor Kinder- 
gartnerinnen, en had daarbij een kindertuin,gesticht in 1859). „Maar 
’t is beter als de kindertuin de beschikking heeft over 2 ruimten, en 
de kleinste als werk-, de grootste als bewegingsvertrek gebruikt. 
De kindertuin van 2 klassen gebruikt de beide vertrekken zo, dat 
de ene klasse in het ene, de andere in het 2de vertrek vertoeft en 
elkaar afwisselen. Dan spelen de 2 klassen allicht een ogenblikje 
samen. Men heeft dan maar 1 stel tafels en banken nodig, de meubels 
behoeven niet telkens van en op hun plaats gezet te worden, en de 
2 klassen komen van zelf nu en dan een poosje bij elkaar. Kinder
tuinen van 3 klassen hebben 3 vertrekken nodig, 1 voor arbeid, 1 
voor spelletjes in de kring, 1 voor vinger- en balspel en voor ’t ver-

Van gebouw 
Fröbel zelf een



Fig. 15, blz. 32.

32

verbeti.
en dit

* tafel
d. i.

voor 't „naar 
treft ze al

op: Frt 
kunnen

gebruik 
■chte en

icubilair 
door de 
op\ oed- 
zijn de

'Huis Mutirr ai,l ........ ............. „

r'3Si~ 1

-....- .... *. i;:

r
ÈtT/TT.Tl... | Gffiiwra
i_ Ld. _ L__ L _____ I

laatste : 
van sto< 
stevige m< 
trekken 
op zij 
kindert
kundig*

mevrouw von Marenholtz—Blilow in haar .. Handbuch der Fröbcl- 
Erziehungslchre". II S. 150 (Kassei 1887). (lig. 15.) Let wel 

röbel heeft zich van 't langwerpige spcelvertrek nog niet los 
denken. De geest van de oude school is als de Boze zelf, 

„hij loert, hij loert om in te varen". De besten onder ons ontkomen 
aan hem niet.') Laat ons dus èn waakzaam èn nederig zijn, gij 
allen die de schoolvernieuwing niet Uw ziel begeert. Fröbel heeft 
een verbeterde bank, een kamcrachtige tafel, beide los, ook onderling 
los, en dit laatste is een overwinning van de grootste betekenis ; 
maar tafel en bank in zoveel stukken te verdelen als er kinderen 
zijn, d. i. tafeltjes en stoeltjes maken, tot dat laatste stapje is hij 
niet gekomen. En ’t lag toch voor de hand. Ons geslacht heeft ’t

stapje gedaan, en wij weten al bij ervaring dat 't geb 
leitjes en tafeltjes mogclik is. Welnu, konst riteer lichte 

icubeltjes, geef elke klasse haar eigen vertrek, maak 
groot genoeg voor een spelende klasse, en laat ’t m< 

gezet worden — naar de oudste kindertuinpraktijk ;
ren zelf — naar Montessori’s praktijk (waarvan zij de 

kundige betekenis overtuigend heeft aangetoond). Daarmee , 
kwesties van wissclklassen en leegstaande vertrekken opgelost.

Op fig. 16 ziet men dat ’t met stoeltjes en tafeltjes en zonder 
ongelukken best gaat. 3)

§ 9. 11 a n d en. w a s s e n en privaten.
In het Amsterdamse gebouw ziet men 2 vertrekken 

elders" gaan, 1 voor de jongens, 1 voor de meisjes; men

*) Fröbel bleef in meer opzichten achter bij xijn leer; deze is daarom niet minder waard ; 
maar om die reden vooral geen dogmatiese fröbelarij! Wij moeten in zijn geest hem na-

2) Van dit vertrek is op fig. 1 I ’t buitenaanzicht gebleven.
3) In de school voor lager handelsonderwijs te Utrecht zit elke leerling op een gewone 

losslaande stoel met brede, platte armleuningen, aan een lichte losslaande lessenaar, 't Gaat 
perfekt niet honderden leerlingen van 13—18 jaar, overdag en 's avonds.
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ilaaten zijn „heerlike zand-

in eerder gestichte bewaarschol! 
school is terecht voorgesc 

dijk hokje bevindt. In i 
modern opgevatte g< 
gebleven grote kind, 
dat kinderen van nog 

..drukkertje" kunnen doen, 
kinderkamer, broertjes en zus, __ .. 

voor zijn bedje even op ’t pot 
meisjes tegelijk, wat krijgt

Rarscholen der hoofdstad aan. Voorde lagere 
schreven, dat elk privaat zich in een afzon
de bewaarscholen, ook in nieuwe en veels- 

jebouwen vindt men die hokjes. Wie is het 
de onafhankelike uitdenker, die begrepen 

geen 6 gerust samen in één vertrek hun 
Zaten wij ’s avonds bij ons thuis in de 

isjes nog wel, ook niet in onze hansopjes 
’t potje? En wat is dat prakties: 6jon- 

t elk gauw een beurt, in een minuut

aan. Voor de 
irivaat zich in een 
, ook in nieuwe en 

die hokjes. Wie is 
' :nker, die 1 

men in één vertil 
>nds bij ons thui' 

onze hui 
jrakties:

of 6 is een hele klasse klaar. Geen kwestie van dat lang in de rij 
staan voor de „plee”, wat men in de meeste bewaarscholen ziet. En 
dan is er nog een handenwasvertrek, daar kan er ook een heel troepje 
tegelijk terecht. Nu is de mooie vinding nog te verbeteren. De kin
deren behoren na ’t gebruik van privaat of urinoir hun handjes 
te wassen, dat moet een wet zijn. Daarom is ’t goed, dat óf de 
waskommen zich in het ,,druk"-vertrek bevinden óf dat zij dit laatste 

"'-«io'or het wasvertrek alleen kunnen verlaten; ’t laatste is voor vlug 
afdoen van deze aangelegenheid ’t best. Verder kan 't vertrek geheel 
als vertrek worden opgevat: veel licht en lucht, vrolike kleuren, leuke 
platen aan de wand.

§ 10. De speelplaats, speelloo
De Amsterdamse bewaarschoolspeelpl 

woestijnen”. Maar ook niets dan dat.
Vergun mij een bijdrage tot de geschiedenis van het zand in de
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enige eenvoudige toestellen voor 
Fig. 17 geeft het ontwerp der 

die voor Fröbels tekening weinig 
dat de speelplaats „van een laag 
nastische werktuigen bovenal zacht 
zich gaarne in zand en dit is zeer gezo 
niet te karig moet zijn.” Zou in de dc 
bewaarschool in Groningen (waar hij 
speelvertrekken als zand-speelterrein 
dit alleen voor ’t rondwe^eic 
ontdekt dat de dikke z " 
voor lichaam en geest is van ai. 
lïek Groningse zandspeellokalen 
zien. De Amsterdamse zandwoestiji 
wel ver achter bij de speelplaatsei

kleuterschool. Voor zoover ik heb kunnen nagaan is de vrij diep . 
uitgegraven en met duinzand gevulde speelplaats exclusief Nederlands. 
Ik vind er niets • van in de geschiedenis der volken, die veel voor 
hun kleuters hebben gedaan: Duitsers, Oostenrijkers, Zwitsers, Ita
lianen, Fransen, Belgen, Engelsen, Amerikanen. Ook niet in recente 
publicaties van beide laatstgenoemde volken, die ik onder de ogen 
krijgen kon. Fröbel, die zooveel werk maakte van zijn tuin, komt 
niet verder dan een kleine zandhoop. Kohier noemt ’t zand niet. Bij 
mevrouw vqn Marenholtz, 35 jaar geleden (Handbuch I p. 114) vind 

ik een zinnetje; in den tuin, 
zegt zij, moet een zandhoop 
zijn voor de jongste (N.B.) 
kinderen. Van Miinchen zag 
ik bakjes voor ’t maken 
van taartjes. Dr. Coronel, 
in zijn belangrijk boek over 
verleden, heden en toekomst 
der bewaarschool ’), geeft  een tabellaries overzicht
van de toestand der speel
plaatsen enz. in 29 Amster
damse bewaarscholen, (blz. 
164 vlg.) In dc kolom „aan
leg” lees ik 3 maal „zand
grond, onbeplant”, driemaal 
„deels zandgrond, onbe
plant”. Op blz. 161 blijktdat 
daaronder is te verstaan:  
„met duinzand bestrosJX 
grond”. Onder de vereisten 
voor aan te leggen speel
plaatsen rekent hij dat een 
gedeelte met een laag zand 
bedekt moet zijn, waarop 

>r gymnastiese oefeningen.(blz. 316.) 
er speelplaats naar ’t ideaal van Rijkens, 

onderdoet. Op blz. 91 schrijft hij 
zand voorzien en onder de gym- 
moet wezen; kinderen wentelen 

cond, waarom men daarmede 
ue door hem vermelde Noorder- 

s  ij woonde) toen nog niet een der 
speelterrein zijn ingericht? Of diende ook 
zentelen der kleinsten en had men nog niet 

zandlaag een eerste-rangs speel- en oefenmiddel 
is van alle kinderen ? Men kan ’t in de speci- 

der gemeentebewaarscholen dageliks 
' ijnen, van hoeveel waarde ook, staan 
sen waarvan Fröbel en Rijkens ons
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Laten wc liever de tuin voor onze kinderen eens leuk aanleggen. 
Een deel voor zaaien en kweken. Een verhard deel voor hoepelen, 
draven, stoeien en tollen. Een zandparadijs om te graven en te rollen. 
Maar 't is te vaak geen weer voor spelen onder de blote hemel. 
Het zandparadijs is soms weken lang te nat. Daarom moet er ook 
een prieeltje zijn voor ’t graven ') en een warande voor ’t draven. 
Op fig. 18 ziet gij hoe de architect Rietbergen de tuin der fröbel
school aan de Croeselaan heeft ingericht; de huppelwarande ont
breekt er; op fig. 19 ziet ge de speelplaats van de fröbelschool in 
de Vosmaerstraat; daar ontbreekt de huppelwarande niet. Tuintjes 
en huisdierverblijven komen nog.

§ 11. Werkvertrekken aan de speelplaatszijde.
In de mooiste nieuwe bewaarschoolgebouwen te Amsterdam, 

’s Gravenhage en Rotterdam liggen de vertrekken op t Zuiden, de 
. speelplaatsen daarvoor, 't Gevolg is of: als in Rotterdam, dat men

zerpen hebben nagelaten, ook de „zandbakken”, houten kasten 
of meer d.M. hoog met zand gevuld, soms kleine vakjes, als 
oude bewaarscholen, soms van dezelfde afmetingen als de 

speellokalen, z.a. op de speelplaatsen van nieuwe bewaar
der gemeente s-Gravenhage; „zandbakken”, waarmee wij dan 
i ki n d erbakken.

Wij spraken van kindertuinen. In tuinen kweken 
planten ze in bedjes; moederlik klinkt dat woord: bl 
kinderen zouden we in bakken doen? Er zijn 
bakken, kattebakken, vullisbakken, en ... . foei! Ni
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buiten weinig of niet speelt, of, als in den Haag en Amsterdam, c 
onder schooltijd ’s winters te weinig geventileerd wordt, ’s zomi 
de onderwijzeressen en kinderen zich nauweliks verstaanbaar kunn 
maken. Stille, rustige stemming is onmogelik. In dit opzicht zijn d< 
gebouwen zeer onvolkomen.

Wij zullen in de volgende aflevering 
kleuterstehuizen gedachte fröbelschoolgebc 
zien hoe dit bezwaar is overwonnen; wij 
reglement op de bouw der Utrechtse 
zuilen een blik slaan in de toekomst.

TAczc rubriek is bestemd voor over
zichtelijke aanteekeningen omtrent 

het vele en velerlei, dat op het zoo ruime 
gebied der volksontwikkeling geschiedt 
of wordt beproefd. Naar volledigheid 
kan zelfs niet gestreefd worden; daar
voor ware misschien de ruimte van 
.het geheele tijdschrift nog niet genoeg. 
Er zal slechts gegrepen worden naar 
wat bijzondere opmerking verdient.

Het woord „aanteekeningen" geeft 
ook precies aan. wat hier verwacht kan 
worden. Ons doel wordt bereikt als de 
belangstellende lezer er in vindt, waar 
en hoe hij van de vermelde zaken ruimer 
inlichtingen kan erlangen.

Tn het nieuwe tijdschrift De Op bouw
(I. 659) gaf Prof. Casimir een op

merkelijk artikel, niet 't minst opmerkelijk 
door de omstandigheid, dal hel verschijnt 
in een tijd, waarin hel denkbeeld aller
wegen belangstelling kan wekken,

De grondgedachte is al bij meer dan één 
gelegenheid geopperd. Nu kon het trou
wens veel beier dóór-gedachl worden 
geboden. De heer C. grondl zijn voorslag 
op de overweging, dal er eigenlijk 
opzettelijk en integraal gearbeid moet 
worden aan de geestelijke kuituur, nu 
wij in den overgangstijd verkeeren van

5 de nieuwe Utrechtse, 
bouwen beschrijven, en d< 
'ij bespreken dan voorts 
ï openbare fröbelscholen
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ver en diep ingrijpende politieke 
sociaal-economische hervormingen, 
kern van het idee ziet er als volgt

mogclijk zijn om in steden te 
■’ van volksontwikkeling, die 

snigingen en instellingen bevatten.

Icnk ik mij lldu's?

„Den Tuchtigen freie Bahn”.
is eigenlijk heel natuurlijk, dat deze 

oproep tot ons is gekomen in ‘t 
Duitsch. De wereldoorlog heeft scherper 
dan iets anders doen gevoelen hoezeer 

u van dc geheelc gemeenschap 
vordert, dat alle geestkracht in haar 
verborgen tot volle ontplooiing komt. 
In Duitschland. dat 'l eerst opgeschrikt 
werd door het dreigende gevaar voor 
zijn toekomst, in het verlies van zoo mach
tig veel intellect gelegen, moest ook het 
verlangen opkomen om alle intellect, 
in zijn jeugd besloten, tot bloei te brengen.

1 i n g s r a d <

Dc werking denk ik mij aldus:

der volksuniversiteit. Ook geestelijken die

voordrachten en reeksen voordrachten 
organisecrcn. Naast de vertegenwoordigers 
der volksuniversiteit zal men ook hen vinden, 
die de kunslopvocding dienen, hetzij' ver. 

ccrtdircctics, enz." Deze grootc raad kan 

zi^ch, mdien. noodig. in secties splitsen en

den arbeid.:. .1, Bij de tenuitvoer-

Het is niet onopgemerkt gebleven. 
Volgens een bericht in de N. Roti. Cour, 
van 23-3-’19 heeft het Departement 
Rotterdam naar aanleiding van een 
artikel in School en Leven een Commissie 
benoemd om te onderzoeken of het 
denkbeeld in Rotterdam verwezenlijking  
kan vinden, en in welke Commissie ver
tegenwoordigers werden geplaatst van 
zeer onderscheiden lichamen voor ont
wikkeling, In het nummer van 29-5 d.a.v. 
is een vrij uitvoerig verslag opgenomen 
van dc eerste bijeenkomst dezer Com
missie, waar Prof, C. een rede hield, 
waaruit wc deze zinsnede aanhalen, 
die het doel goed aangeeft: „onder ont
wikkeling worde niet alleen verstaan

verstandelijke maar tevens lichamc 
ontwikkeling en ontplooiing van 
gemoed. Er moet naar gestreefd worden, 
elkeen naar eigen aard iets te brengen, 
zonder onderscheid van sexe, leeftijd of 
levensrichting. Juist het buitenschoolsche 
onderwijs biedt in hel bijzonder de ge
legenheid om de diepere ontwikkeling 
van de persoonlijkheid te bevorderen 1"

De bovengenoemde Commissie zou 
plannen uitwerken.

In verschillende andere plaatsen wor
den soortgelijke pogingen beproefd.

In de N.Amsterdammer van 15-2-* 19 
hield L. Simons een pleidooi voor het 
idee, wijzende op het initiatief, dal de 
Haagsche Leeszaal in dc Residentie er 
voor nemen wilde. Hij zag in den 
Ontwikkelingsrond een algemeene uit
werking van het „Ons-Huis” werk.

Het Vaderland van 30-5 en dc 
Avondpost van 31 Mei bevatten nadere 
mededeelingen omtrent de stichting van 
zoo’n Raad in den Haag, die dc sympathie 
mocht verwerven van alle instellingen 
voor naschoolschc ontwikkeling.

De N.Rolt. Cour, van 15 Juli deelt 
de oprichting mede van het Amster- 
damsch Comité voor Arbeidersontwik
keling, samengesteld uit alle richtingen 
en welks voornaamste drijfveer blijkt 
te zijn, nu de 8 urendag is ingevoerd, 
den vrijkomenden tijd te doen besteden 
aan dc verheffing der arbeidende klasse.

Het Deventer Dagblad van -4 Juli 
bevat een oproeping voor een Ontwik- 

ngsraad. ondertcekend door vele 
ezetenen : sindsdien is men tot oprich- 

vergegaan en is reeds goedkeuring 
tatuten aangevraagd.
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Doch in alle landen, ook in ons land, 
wint dat verlangen veld, mede onder 
den invloed der democratische idee.

De geschiedenis vertoont ook in deze 
een lijn van vooruitgang. Aanvankelijk 
werd de mogelijkheid lol verdere < 
wikkeling uitsluitend bepaald door 
maatschappelijke positie. Wie i 
had die 't betalen konden, mocht 
leeren. Wie ze niet had, bleef gedoemd 
tot de lagere sfccren, onverschillig over 
welke uitstekende vermogens hij mocht 
beschikken. Alleen langs den weg der 
liefdadigheid schoot een enkele wel eens 
naar voren. Daarna ziet men hier en 
daar enkele gemeenten, die voor hun 
hoogcre inrichtingen van onderwijs wat 
„kostclooze" plaatsen beschikbaar hou
den ; met ’l Rijk heeft dat zelfs heel 
lang geduurd. Het aantal hield men 
echter zeer klein en......... de toegang
werd verbonden aan de vervulling van 
den cisch van buitengewone bekwaam
heid' Herhaaldelijk kon 't voorkomen, 
dat iemand knap genoeg bleek om 
verder onderwijs tegen betaling 
te volgen, doch niet knap genoeg voor 
kostclooze toelating! Vrij algemeen ' 
men toen de stelling hooren verder1*' 
dat 't tegen het belang der lagere stan 
was om hen „aan hun milieu te ■ 
rukken". Een slap verder was, 
geschikte gegadigden niet langer 
den cisch van bijzondere bekwaam
heid te binden. Vervolgens het vcrlecncn 
van verderen steun voor onderhoud in 
den vorm van beurzen, terwijl de hcclc 
ontwikkeling een strekking toont om in 
de toekomst te komen tot een onder
wijssysteem, waarbij de bepaling van 
wat een kind worden zal volkomen los 
wordt van de vraag, wat zijn ouders 
betalen kunnen.

In deze richting zie 
allerlei voorleekencn.

Merkwaardig is de verordening be
treffende de toekenning van Gemeen
telijke Studiebeurzen in den 
Haag (3 Feb. 19).

In Haarlem werd in Mei een 
voorstel ingediend om vijf studiebeurzen 
ad f 1000 beschikbaar te stellen, terwijl 
ook de gemeenteraad van Enschede 
in Juni besloten heeft tot de instelling 
van een gemeentelijk studiefonds.

In dezelfde lijn ligt ook het voorstel 
op de eerste O n d c r w ij s-b e gr o o t i ng 
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.Amsterdammer van 19 Aug. 
opgenomen twee bclang- 

uit de L c i d s c h c 
i t, die ook al gaan in 
bevordering der studie

om f 100.000 beschikbaar te stellen s 
beurzen, welk voorstel algemccnc 
stemming in beide Kamers vond.

Doch ook van particuliere zijde is 
er gang op dit gebied.

Een opmerkelijke instelling is hel 
„M a r g a r e t h a f o n d s" te Utrecht, 
waarover uitvoerig gerefereerd wordt 
in het Juli-nummer van het „Maandblad 
voor Vakopleiding", een fonds dat groole 
diensten belooft te bewijzen aan de 
Ambachtsscl

In de N.i 
'19 vinden we 
rijke adressen 
U n i V e r s i t e i 
de richting van l 
door onvermogen,-----

De Maasbode van 16 Juli '19 bevat 
een verslag van hel „Algemeen studie
fonds" in den Haag. Het doel is 
steun te vcrleenen aan hen, die gerech
tigd zijn te sludceren aan een Univcrsi- 
tcit. doch om gcldelijke redenen niet 
kunnen en „die blijk hebben gegeven 
van zoodanigen ijver en aanleg, dal een 
hoogcrc opleiding in het algemeen belang 
wenschclijk moet worden geacht' . Op 
godsdienstige of politieke overtuiging 
wordt niet gelei.

De Tijd van 26 Juli beval uitvoerige 
mcdcdcelingen over de vorming van een 
buitengewoon talrijke Commissie " 
zich tot laak stelt hei studeeren onder 
de R.K. jongelieden te bevorderen".

Vermelding verdient ook nog. 
wc vonden in het Alg. Hd.bl. 
12-3-" 19 over dc stichting van 
Hüttcnbac h-s tudic fonds, waar
voor dc heer Hiitlenbach tc Mcdan 
f20,000 gedeponeerd heeft.

Hel doel is dc kinderen van l 
ligc of minvermogende ouder: 
welken landaard ook in de gelcg 
Ie stellen de studiën aan een ' 
H.B.S.. M.U.L.O.- of Vaks 
bij uilzondering ook aan een 
leil voort tc zetten.

Dc gemeenteraad van den Haag 
nam 26 Mei 1.1. een verordening omtrent 
kostclooze plaatsing op alle onderwijs
inrichtingen aan, waarbij voorgoed 
gebroken werd met het systeem van 
bijzondere eischcn. Bij dc discussicn 
kwam nog al uit hocvclcn op die 
scholen komen, alleen omdat dc ouders 
het aan „hun stand" verplicht achten.
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ernstige 
boekje 

n Beroe

„Gebouw 
zijn. Dal il

voor, dat hier zoo'n 
i met goede middelen 

digd. De Heer Hasper 
inders blijken van de 

■ming van ons onder- 
: hebban genomen, 
van deze brochure 

:hten, die we gaarne 
*' if is, zouden 

r enkele van
School voor christelijk nationaal 
onderwijs te Akkrum.
FAe vereeniging voor christelijk natio

naal onderwijs te Akkrum en om
streken heeft een circulaire, van de hand 
van haren ccre-voorzilter. den Heer 
11. Hasper. predikant te Oldeboorn, uit-

Beter zou zijn alleen de zéér gcschiktcn 
voor verdere studiën toe te laten, doch 
dan uit alle standen. Daarom wordt over 
de vraag der kosteloosheid eerst beslist, 
nadat voorgcsteld is of een leerling 
wordt toegelaten op dcnzelfden voet als 
alle andere.

Een denkbeeld, dat ongetwijfeld goede 
elementen bevat, wordt nader ontwikkeld 
in de Prov. Gron. Courant van 2-1 Dec. 
'18 onder den titel van „Opvoeding 
op crcdict", waarbij dan bedoeld 
wordt de kosten der studie door den 
gegadigde zelf te doen betalen, als hij 
later in een goed gesalarieerde betrek
king is geplaatst. Intusschen zal men 
ook moeten bedenken, dat het een hard 
ding zal kunnen worden als iemand 
een groot deel van zijn leven onder den 
druk gebracht wordt van zijn volledige 
studiekosten uit de jeugd.

Aan waarschuwingen ontbreekt het 
op dit terrein van nieuwe belangstelling 
niet. Zeer ernstige overweging verdient 
o.a. het boekje van Dr. F. Rocls. 
..Aanleg en Beroep '. dat ook zeer goede 
dingen zegt over het moreele gevaar, 
dat een uitverkorene loopt door zich in 
ijdclen waan te vervreemden van zijn 
klasse.

Evcnzoo bevatte ,.Bergopwaarts” van 
22 en 29 Mrt. 1.1. onder den titel van 
..Openstelling van het hooger Onder
wijs voor alle klassen der bevolking” 
lezenswaarde beschouwingen, die even
wel den stroom wel niet zullen keeren.

In nauw verband met deze beweging 
staat de groeiende belangstelling voor 
Volksuniversiteiten; die zijn 
evenwel van zoo grootc betcckcnis, dat 
ze wel onderwerp zullen worden voor 
een afzonderlijk artikel in dit tijdschrift.

Wat betreft het vraagstuk der B c- 
roepskeuze, dat eveneens nauw 
samenhangt met het voorafgaande, hopen 
wc in een volgend overzicht een beeld 
te geven van wat er alzoo in ons land 
geschiedt. A. H. G.

gegeven, welke wij op deze plaats gaarne 
aankondigen als een belangrijk symptoom.

Hebben we hier te doen met een feit 
of met een poging ?

In dit geval met beide. Het feit is 
dat te Akkrum een vereeniging voor 
bijzonder christelijk onderwijs bestaat, 
die van haar goed recht, om naast de 
openbare school een moderne school 
volgens eigen inzichten te stichten, ge
bruik wil maken. De poging bestaat 
hierin, dat zij dit zóó goed wil doen, 
dat zij daardoor de openbare school 
in de schaduw stelt. Dit althans lees 
ik op en misschien meer nog tusschen 
de regels van de opgewekte, knappe, 
zoo men wil soms „handige" schets, die 
genoemde predikant ons van de plannen 
der vereeniging, zijn (?) plannen, geeft. 
De angst bekruipt ons soms even voor 
het bestaan der openbare school te 
Akkrum, en het komt ons voor, dat, 
als de openbare school tot een dergelijke 
wedstrijd, als haar hier zal wachten, 
wordt geroepen, zij haar uiterste best 
zal moeten doen.

Veel voorstanders van de openbare 
school zullen met zorg de resultaten 
afwachlen. die de linancicele gelijkstel
ling van bijzonder en 1 '
wijs voor het laatste 
Wij kunnen die 
beste zal door 
winnen. Ons 
der dingen < 
school gedwonj 
herzien. Een 
had nooit onze 
de kansen 
daardoor < 
dan zal 
bij varet

Het komt ons 
meten van krachten 
wordt aangekondigd. 
en zijn medestand-. 
literatuur ter hervorming 
wijs goede nota te h 
Bladzij op bladzij ’ 
stuiten we op gedacl 
bij het onderwijs, dat ons lief 
zien toegepast. Laten wij er 
aanhalen.

:n openbaar onder
ste zullen brengen, 

zorg niet dcclcn: het 
eigen kracht moeten 

s geeft de nieuwe verhouding 
de. hoop, dat de openbare 

igcn zal worden zich te 
wedstrijd met handicap 

: sympathie : voortaan zijn 
i gelijker, mogen de middelen 
ook eerlijken en royaler zijn, 

onze Volksontwikkeling er wel

GEBOUW EN IbTRlCHTING.
inrichting zullen sober 

:t alleen uit zuinigheid,
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larin het l

maar oc

waarin 
opgenomen.

holen is dit
avonduren zal

voorzichtl 
elk geval

met groote

de vereenvot 
den daartoe

Dat aan 
het Fr 
gewijd, 

aanzien hc 
drongen

oogenblik het gevoel krijgen, dat 
ld die zelf „van ‘t vak" is zich 

'itiger zou hebben uitgedrukt. In 
il is het zeker waar, dat leercn 

een taak is. die de moderne school 
energie zal moeten aan- 

moge in de naaste toekomst 
ludiging van onze spelling 

_• noodigen tijd vrij maken ! 
een school in Friesland aan 
c h de aandacht zal worden 

die hei verdient, wil de schrijver 
mogelijk bevorderen. Ook hier 
de geest waarvan hij te dien 

‘iet onderwijs wenscht door- 
te zien duidelijker tot ons. 

concrete uitwerking; maar 
het bewustzijn van het probleem waarom 
het gaat, vindt toch klaar en gelukkig 
zijn uitdrukking in den zin, waarmee 
de schrijver zijn beschouwing over de 
vreemde talen begint: „De eerste vreem
de taal, die het plattelandskind op school 
leeren moet is het Ncderlandsch.”

Hel onderwijs in de aardrijkskunde, 
de kennis der natuur geeft den schrijver 
gelegenheid om te wijzen op het verband 
met het dagclijksch leven, dat hier voort
durend kan worden gelegd.

Raillccrend stelt hij daarbij wel eens 
den tegenwoordigen toestand in een al 
te ongunstig daglicht ; wij willen hem 
deze overdrijving vergeven, zij kan voor 
bepaalde naturen ter overtuiging noodig 
zijn. Wij kunnen ons slechts verheugen 
als we lezen: „Bclangrijker dan de 
stationnetjes van Leeuwarden naar An- 
jum is o o k voor onze jonge kinde
ren b.v. het vraagstuk van de water- 
loozing in onze provincie." En : „On
verschillig of het gaal over voedings
middelen, over kunstmest, over steen
kool, over de exploitatie der exporl- 
middelen — steeds zal worden gewezen 
op het gemeenschappelijk belang van 
alle menschen. De land- en volkenkunde 
moet menschenliefdc kweckcn. De idee 
van een volkenbond zal worden ge
propageerd.”

Over gymnastiekonderwijs, handen
arbeid, zingen en tuinbouw, over ouder
avonden en meer nog worden frissche 
dingen gezegd. Doch genoeg.

Tegenover dit vele goede willen 
met onze bedenkingen kort zijn.

Iets anders is het een ideaal-programma 
op te stellen, iets anders is het dit prac-

maar ook om den karaktervormenden 
invloed van zulk een omgeving. Wij 
worden door zooveel prulwerk en sma
keloosheid omringd, dal het van belang 
is onze kinderen in hun jeugd in een 
onopgesierd eenvoudig milieu te brengen. 
Doch eenvoud sluit smaak niet buiten. 
Dit moeten kinderen, die dat niet van 
nature beseffen, leeren. Ieder school
bestuur moest er voor zorgen, i’ 
een lokaal waar kinderen opgevoei 
gevormd worden, nimmer iets le 
en zoo mogelijk steeds iets artisl 
was. waarin het kinderoog zich bei

.of onbewust kan verlustigen. Want op 
school moet ook de schoonheidszin wor
den ontwikkeld. Nu weet ik wel, dat 
vele dierbare vrienden bij het lezen van 
deze regels over mij heel bedenkelijk 
zullen doen, maar daarom heb ik toch 
geen ongelijk. Wij zijn achterlijk genoeg, 
om het belangrijkcr te vinden, dat een 
jongen de graven uit het Henegouwsche 
huis weet, dan dat hij de namen van 
Berlage en de Bazel kent.’’ En 
iets verder; „Worteltrekken, jaartallen 
en een menigte andere gewichtige dingen, 
die indertijd de schooluren voor mij tot 
een kwelling maakten, ben ik al lang 
vergeten ; maar niet vergeet ik den wel- 
dadigen indruk, dien de verschijning van 
een meester altijd op ons maakte, door
dat zijn klecdcren goed geborsteld waren 
en doordat hij steeds schoone nagels had.

Voor een terrein voor openluchtspel 
zal worden gezorgd, en ook voor een 
schoolwcrktuin. Aan lederen jongen 
der 4 hoogste klassen zal 2 M2 grond 
ter bearbeiding worden gegeven ; de 
gezamenlijke meisjes van elke klasse 
krijgen 10 M2.

Niet alleen ten behoeve van de leer
lingen, maar ook ten behoeve van het 
onder w ij zend personeel zal 
aan de school een boekerij worden ver
bonden, waarin vakliteratuur zal 
worden opgenomen. In hoeveel open
bare scholen is dit het geval ?

Alle avonduren zal voor leerlingen, 
die door huiselijke omstandigheden geen 
gelegenheid tot rustig werken hebben, 
een verlicht en verwarmd 
lokaal met toezicht beschikbaar zijn.

Behartigenswaard is wat de schrijver 
omtrent de beteekenis van leeren 

al formuleert hij zijn eischen in 
wel wat al te zwaar, zoodat wij
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De ruimheid van opvatting, die in 
zoovele opzichten uit dit geschrift spreekt 
moge ook in het werkelijk leven tegen
over dc inzichten van andersdenkenden

haar kracht niet verliezen. Dan kunnen 
we slechts toejuichen, dat in de sfeer 
van hen. die schijnbaar zoo ver van dc 
inzichten van vele Nutsmenschen afstaan 
denkbeelden leven, die ook door ons 
worden voorgestaan en die uitzicht ope- 

op een samenwerking in 't belang 
onze Volksontwikkeling, van welke 
vroeger niet durfde droomen.

BINNENLAND.
yn de „Stemmen des tijds" van Scp- 
A tember schrijft J. Lens over Orga
nisatie der rijpere jeugd. Met 
betrekking tot de rijpere jeugd is „zelf
regering" geworden „een van de mode
woorden van onzen tijd". Er is in deze 
idee veel aantrekkeliks. Voor de mens, 
als redelik, zedelik wezen, moet er 
zijn 'n overgangstoestand tussen leiding 
die de jeugd niet kan ontberen, en 
zelfstandigheid, die voor dc volwassene 
noodzakclik is. Die zelfstandigheid toch 
moet geleerd worden in dc tijd, dat 
dc zucht daartoe bij dc jonge mens al 
sterker wordt. Zeer zeker zal, als een
maal 'n hervorming van onze inlellek- 

schoolinrichting is doorge
voerd. de schoolopvoeding kunnen mcc- 
werken aan de ontwikkeling van sociaal 
inzicht, van gemecnschapzin — toch 
dit in hoofdzaak de taak blijven van 
dc jeugdorganisaties. Daarin toch zullen 
dc jongelui gelegenheid hebben „tot 
cxpcrimcnteele beoefening van de kunst, 
om niet voor zichzelf te leven alleen 
en in de eerste plaats, maar om gaven 
en krachten te stellen ten dienste der 
gemeenschap." Ook al daarom is dit 
noodzakclik. omdat nu allen, door 
middel van 't stembiljet invloed krijgen 
op en dus verantwoordelik worden voor 
de inrichting van dc maatschappij, de 
regering van 't land. Zo leverden de 
jeugdorganisaGes (i. c. dc kristelike 
jongclingsvcrcnigingen) de leiders van 
't publieke leven, en zullen ze deze 
blijven vormen, 'n Schrikbeeld bij dc 
arbeid onder de jeugd is dc „vervloeiing” : 
't feit dat er later ’n aantal terecht 
komen in de gelederen van tegenstan
ders. Dit is vooral toe tc schrijven aan

het gezin, dat véél 
met de opvoeding 

irdoor deze ’n tegen- 
n al dc verderfelike 

waarmee ze op kantoor en 
kennis maken. Tegenover 

van vervloeiing plaatsen nu 
(ncderlandsc) jeugdorgani- 

:iding door ouderen". Slechts 
enkele verwerpen principieel die 

Hierbij zijn de leeftijdsgrenzen 
veel gewicht. Als men, zoals bij 

de revolutionair-socialisticsc jongeren 
deze stelt van 18 tot 27 jaar, dan kan 
zeer zeker de invloed van de ouderen 
worden beperkt. Maar in dit, en der- 
gclijke gevallen kan men dan niet 
spreken van zuivere jeugdorganisaties. 
Na in 't kort tc hebben aangegeven, 
hoe in ons land 't karakter is van dc 
verschillende jeugdorganisaties, komt 
schr. tot de konklusic dal bij ons „dc 
z.g. vrije jeugdorganisatie" geen vrucht
bare bodem vindt. „De organisaties, 
die zich vrij noemen, strekken de leef
tijdsgrens voor het lidmaatschap • 
naar boven den leeftijd, waardoor 
rijpere jeugd wordt afgesloten, uit.” 
Doel van dc verschillende jeugdorga
nisaGes is verschillend. Daar zijn voor
eerst de a 1 g c m c c n c : er zijn er met 
bovenal religieuze, andere met bovenal 
maatschappelike bedoelingen. Bij beiden 
vormen ontwikkeling en ontspanning 
de hoofdschotels, en is 't streven ken
baar dc jongelui te behouden voor de 
kringen waaruit ze voortkomen. Dan 
zijn er de speciale: voor drankbe
strijding. voor padvinderij : en verder 
de bonden in bepaalde studiekringen : 
universiteit. gymnasium, h.b.s.. kweek
school. Gewezen wordt nog op 't
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niehuizen, waar het toezicht wordt 
uitgeoefend door deskundigen, waar 
het ganse verblijf ingericht wordt vol
gens de strengste eisen der hygiëne." 
En ook deze aangelegenheid moet ge
schieden van overheidswege. Voor de 
besturen van grote gemeenten is nu 
mooi prakties werk te leveren in zeer 
afzienbare tijd. Schr. denkt aan 't be
slaglegger op allerlei hulpgebouwen en 
barakken uit de laatste jaren. Daardoor 
zou men in korte lijd 'n uitgebreid 
aantal kolonichuizen kunnen bezitten, 
die bovendien met weinig kosten ver
plaatst kunnen worden. De sociale 
zorg voor 't schoolkind moet meer dan 
tot nu toe geplaatst worden in de sfeer 
van de praktiesc politiek. v. E.

• t c n s c h a p p e 1 ij k e bladen van 
Aug./Scpl. geeft o. a. de vertaling 

n arliekel van Oskar Frey. Over 
speelgoed ais opvoedings
middel, en de inrichting van 
openbare speelkamers en 
waarnem ingsgelcgcnheden. 
We welen noch zo weinig van de 
uitingen van 't kind, als 'l in staat is 
eigen aandrang te volgen. Deze kinder
studie zou verkregen kunnen worden, 
als er inogelikheid bestond ’t kind waar 
te nemen bij ongedwongen spel. Dan zou 
ook meteen gelegenheid bestaan, waar te 
nemen, waarin de opvoedende waarde 
van 'n bepaald stuk speelgoed eigenlik 
is gelegen. „Spcelillusie". dat is de ge
steldheid van ’t kinderlike geestesleven 
bij 't spel. Nu wordt achtereenvolgens 
nagegaan, waarin die „spcelillusie bij 
de verschillende soorten van spelen be
staat : bij 't spelen met poppen, met 
dierpoppen. met soldaten, met bouw
dozen, met.ncchanics speelgoed. Vooral 
ovër dit laatste is schr. zeer uitvoerig; 
waarbij hij levens wijst op de overgang 
tot zclf-expcrirncntercn met betrekking 
tot natuur- en scheikundige verschijn
selen. T?n slotte worden karakteristieke 
trekken van de ontwikkeling van de 
speclgoedindustrie gegeven, voornamclik 
van de laatste jaren. „Pcdagogiese ver
dieping van het aanbod is nog niet het 
algemeene beginsel van de speclgocd- 
industric. Wel echter kan worden aan
geloond. dat alle diepgaande pogingen van 
de pedagogiese praktijk ook in de specl
goedindustrie weerklank vinden." v. E.

kampwerk en ’t perswerk. dat ' 
leiders steeds meer eist. Onze tijd hce 
geleerd 'n bekend gezegde aldus 
moeten aanvullen: . Wie hel kind heel 
en behoudt; heeft de toekomst. 
„Het kind in zijn periode van 
wording te behouden, ziedaar 
werk der jeugdorganisatie: zijn ontwik
kelende kracht te leiden, zijn drang 
naar daden gelegenheid te geven tot 
uiting, zijn sociaal instinct te ontwik
kelen, ziedaar haar taak. Idealisme, dat 
leeft in den jongen mensch, die gelooft 
in een goede toekomst, ziedaar haar 
kracht." v. E.

Tn „de Socialistische Gids" van Aug. 
1 Scpt. geeft P. Hoogland cijfers en 

beschouwingen bctrcflcndc de sociale 
zorg voor hel schoolkind. Schr. 
begint met de sterftesijfers te geven 
voor kinderen en jongelui te Amsterdam 
in 1913 en 1918. waaruit „de ontzet
tende al name van het weerstandsver
mogen van kinderen en jeugdige per
sonen" ten duidelikstc blijkt. En dat 
weerstandsvermogen moet „in de kortst 
mogclikc lijd" worden versterkt. Daar
voor is 't van belang dat „het gepeuter 
van talloze philantropiese verenigingen" 
vervangen wordt door „een afdoendc 
regeling van overheidswege". Wat 
kindervoeding betreft bepleit schr. voor 
n gemeente van enige omvang eigen 

beheer van ’t bereiden van de spijzen. 
„Het nuttigen der spijs dient te ge
schieden in een vriendelike, zindelike, 
bij voorkeur daarvoor ingcrichtc lokali
teit onder behoorlik toezicht". In ’n 
„kommissie van advies" voor de kin- 

üng moeten „vertegenwoordigers 
icdici, onderwijzers en arbei- 
hij voorkeur vrouwen)” zitting 

Indien nodig, moet ook ’n 
itbijl worden verstrekt. Ook de 

van kinderkleding moet de 
eigen beheer nemen. Wat 

van kinderen naar buiten 
ir. aanvaardt 'l sisteem van 

; in gezinnen — zoals dat in 
’ laatste jaren ook in ons land 
oerd — „alleen op zeer bc- 

!e schaal, waarbij uiterst nauwgezet 
.zinnen kunnen worden uitgezocht 
«n nog bij een geregelde konlróle . 
r nooit zal ’t mogen dienen ter 

huisvesting in kolo-
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..De Duilschc opvoeder weet, dat de 
opbloei van Duitschland in de XIXc eeuw 
door opvoedkundigen arbeid werd voor
bereid ; bij is daarom ook overtuigd, dat 
’t Duitsche volk incengeaonken is, omdat 
de opvoeding in de laatstverloopcn tien-

sel uit de Be- 
5 voor Weten- 

n(wikkeling voor 
het wetsontwerp 

t plaatselijk school- 
in ’t programma 

esonderwijzers, een 
den Deutschcn Lchrerverein 
utschc Nalionalversammlung,
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Wat was dan haar grootc, noodlot
tige fout? Deze, dat zij, alle zorg con- 
ccntreerend op den kinderleeftijd, de 
jeugd schromelijk verwaarloosd heeft. 
De jeugd dus ook:

„Die ongeveer sedert 1916 de legers 
kwam aanvullen, deed door haar brutaliteit 
en tuchteloosheid, door ruwen toon en 
wilde zeden, de oude soldaten ontstellen.

Over de jeugd, die gedurende de laatste 
oorlogsjaren de straten en de ontspannings- 
lokalen beheerschte. behoeft men niet cens

Ingevolge van deze feiten is er slechts 
één brandende , .pedagogische vraag. De

Dan volgt een uittrekse 
grooting van ’t Ministerie 
schap, Kunst en Volksont 
1919, de tekst van he 
op de afschaffing van [ 
toezicht, wijzigingen in 
der examens voor volksor 
adres van d r'*“ • -i -

BUITENLAND.
Hervormingen in Duitschland.
JUÏ ct die wonderbaarlijke energie en 

voortvarendheid, die hel slechts 
schijnbaar een oogenblik verlaten had, 
hebben de Duitschers. nu zooveel oude 
barrières gevallen zijn, allerwcgc het 
werk der onderwijshervorming ter hand 
genomen. Wat in korten tijd reeds is 
gewrocht, is verbazingwekkend. Dat 
alles nog ’l karakter van een overgangs
toestand. dus van voorloopighcid draagt, 
valt niet te miskennen en wordt ook 
openlijk verklaard. Toch komt hel ons 
voor, dat wat nu beoogd en gedaan 
wordt veel minder ’t karakter van on- 
bekooktheid draagt, dan al die dolle 
voorstellen van „oorlogspaidagogick", die 
in de eerste jaren van den oorlog de 
lectuur van Duitschc pedagogische perio
dieken zoo buitengewoon onverkwikkelijk 
maakten. Dat laat zich alleen daardoor 
verklaren, dat nu veel naar boven komt, 
wat jaren lang ten onder gehouden is 
maar inmiddels heeft kunnen rijpen. En 
dan komt er bij. dal menige verderfe
lijke illusie prijsgegeven is, vóór alles de 
waan, dal de Staat door middel van 
de school de nalie kan kneden zooals 
hij ze hebben wil. 1 Iet begrip van vrije, 
zelfstandige, persoonlijke ontwikkeling 
is niet meer de onbereikbare utopie van 
cenige enkelingen, maar wordt hel doel 
waarnaar zelfs vroeger verbitterde tegen
standers thans gemeenschappelijk  streven.

Om deze — en om andere — redenen 
is wat thans in Duitschland op ’l gebied 
van onderwijs en opvoeding omgaat, 
ook voor ons buitengewoon interessant 
en stellig ook leerzaam.

1 let is natuurlijk zooveel, dat het zeer 
moeilijk is er een behoorlijk overzicht 
van te krijgen, laat staan te geven. Als 
typisch voor dien overvloed kan echter 
aangemerkt worden wat uit één afleve
ring van één tijdschrift, hel Juni-Juli 
nummer van .Karl Kehr’s Padagogische 
Blatter — die in den laatstcn lijd waar
lijk niel uitblonken door belangrijkheid — 
le halen valt. Daarvan willen wij trach
ten een kort overzicht te geven.

De wijdloopigc artikelen van den 
Bcrlijnschcn Stadtschulinspcktor Dr. 
Rauh over ., Befrciung von der Schul- 
aufsicht", laten wij daar, stippen alleen 
aan dat in Pruisen alle partijen zich

reeds vcrcenigd hebben lol afschaffing 
van het lokale schooltoezicht, of juister 
gezegd: lot ontneming van dal toezicht 
aan de bedienaren van den godsdienst 
aan wie dit tol nog toe schier bij uit
sluiting opgedragen was, maar nog har
rewarren over den modus quo der 
uitvoering: een interne Duitsche aan
gelegenheid dus. Zeer lezenswaard is 
echter de studie van Dr. Karl Rcumuth 
over de „Psychologie und Erziehung 
der Jugcndlichen , die hij, aanknoopendc 
aan studies van Ed. Spranger en Dil- 
they. op veelszins eigenaardige wijze 
toelicht. Wij zullen daarover elders uit
voeriger refereeren en cilceren slechts 
een paar veelzeggende uitspraken. Hier
over bericht het artikel: ,. Die Vcrhand- 
lungen über die Schulaufsicht in der 
Preuszischen Landesvcrsammlung" die 
wij om die reden met stilzwijgen voor
bijgaan.
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rijs, dat

d.d. 6 Mei 1919, waarbij verlangd 
wordt: 1. dal de onderwijzers in de 
Grondwet tol staatsambtenaren zullen 
worden verklaard (dit met ’t oog 
hun rechtspositie: 2. kosteloosheid t 
alle onderwijs: 3. een duidelijke 
paling in de Grondwet, dat 
genootschappen geen recht v 
hebben op het godsdienstondcrv 
aan openbare scholen verstrekt 
(tegen het centrum).

Onder den titel ..Der fünfte Weg 
zur U ni versi ta t” bepleit zekere Hein- 
rich Liider iets, dat inmiddels reeds dooi
de regcering is toegestaan, waarmede 
volgens de redactie aan een schreeuwende 
bevoorrechting van de vrouwelijke leer
krachten een eind is gemaakt. De zaak 
is deze: sedert 1901 geeft in Pruisen 
het einddiploma van alle drie de hoogere 
scholen. Gymnasium. Realgymnasium 
en Oberrealschule toegar■g tol de uni- 
vcrsitcit en wel zonder ccnig onder
scheid der faculteiten. Alleen hebben 
deze het recht, zoo noodig aanvullings
examens af te nemen, bijv, wanneer 
een oud-H.B.-scholier in de oude let
teren wil gaan studeeren. Daarvoor 
werden zelfs al spoedig beginners
cursussen ingericht, waarvoor een minis- 
tricel besluit van 19 Aug. 1903 voor
schriften gaf, die dan later werden 
aangcvuld. Over ’t geheel echter mocht 
deze gchccle regeling gekenschetst wor
den als „einen cklatanten Vertrauens- 
beweis für die beteiligten Berufskreise ". 
(woorden van den Minister.)

Dit „bewijs van vertrouwen" nu 
werd den 3en April 1904 ook aan de 
lecraressen van middelbaar en hoogere 
meisjesscholen (Höhere Fraucnschulen 
of Lycea) uitgereikt. Om dit echter 
goed te begrijpen moet men weten, 
dat in Duitschland alle openbare be
voegdheid in ’t geven van onderwijs 
uitsluitend verleend wordt op grond 
van een. staatsexamen, dus nooit als bij 
ons, verbonden is aan een acadcmischen 
graad. Tot de examens voor de hoogere 
leerambten werd evenwel niemand toe
gelaten, die niet in ’t bezit was van 
een diploma van toelating tot de uni- 
versiteit en geen bewijzen van „een 
behoorlijke universitaire studie" kon 
overleggen.

Deze beide 
’t besluit van

volgende : 1. hel volledig diploma voor 
onderwijsbevoegdheid aan een middel
bare of hoogere meisjesschool, verkregen 
na het met goed gevolg afloopen van 
een erkende hoogere meisjesschool of 
dito kweekschool voor lecraressen : 2. 
minstens 2 jaar volledige ambtsbezig
heid na verkrijging van dat diploma, 
aan een hoogere meisjesschool. 3. een 
daarop gevolgde „behoorlijke studie" 
aan een duitsche Rijksuniversiteit van 
minstens 6 semesters.

t het, de (onderstelde) min- 
>eid van de oorspronkelijke 
i diploma wordt hier gccom-

• den eisch van een twee- 
?rkzaamheid, die ingclascht 
n het akte-examen en de 

•velke laatste 
.•vorderd wc

eischen werden nu door 
1909 vervangen door de

Men ziet 
derwaardighc 
opleiding en 
penseerd door 
jarige ambtswerl 
wordt tusschen  ... _
universiteitsstudie, welke laatste in den- 
zclfden omvang gevorderd wordt als 
van de mannelijke leerkrachten der 
hoogere scholen. Aan de dames wordt 
hierbij niet het recht verleend, aan de 
univcrsitcit te. promovccrcn — wal zij 

om ’t staatsexamen voor ’t hoogere leer
ambt af te leggen.

Dat ditzelfde recht niet ook aan de 
onderwijzers verleend werd, daarin lag 
bovenbedoelde schromelijke bevoorrech
ting der dames.

Dit is nu opeens anders geworden. 
Bij ministriccl besluit van 5 Maart ƒ.1. 
toch worden de volksonderwijzers met 
volledige bevoegdheid voor G. L. O. 
toegclalen tot het staatsexamen voor 
de hoogere leerbevoegdheden, natuurlijk 
na de „behoorlijke universitaire studie", 
maar zonder de verplichting van voor
afgaande ambtswerkzaamheid ol ’t bezit 
van een toelatingsbewijs tot de univer- 
siteit.

Als eerste vrucht der revolutie hebben 
dus nu de heeren de dames weer in
gehaald en zelfs meer verkregen.

Daarentegen krijgen de kaatsten nu 
weer iets, dat echter precies aan ’t 
andere eind van de ladder ligt en zeker 
wel allen vreemd zal doen opzien, die 
bij ons zoo opponceren tegen de door 
Minister De Visser geprojecteerde 
„hulpondcrwijzercssen". Alle „weten
schappelijke leeraressen" n.1. met onder
wijsbevoegdheid voor alle inogclijkc 
meisjesscholen, worden na reeds een 
jaar bezoek van een erkende vormschool 
voor bewaarschoolondcrwijzcrcsscn toe-
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vuldig uitgewerkte leerplannen en vooral 
de voortreffelijke leerboeken die, zegt 
hij. in grooten getale voorhanden zijn en 
de moeite der kennisneming alleszins 
loonen. Het is ook niet waar, dat dit 

erwijs atheïstisch is: integendeel, het 
ste hoofdstuk heet: plichten jegens

van 5 en 9 April 
omtrent de rechten v 

en leerarenradcn en 
tot de Regcering; voor 
van proefklassen ter v< 

onderwijsh

amen voor bewaar- 
(Kindergartnerin). 

evenals de bezitsters 
technisch onderwijs, 
□r bcwaarschoolon- 
oonden aan een 

Inemen, zonder voor
tzocht te hebben, 
bepaald, dat aan 

zondere hoogcre 
en hoogste 

helft der uren 
e vakken zullen 
door academisch

-;e dagen • 
os hoogere 
i-aatstudie, in u 
aan op school t 

worden beste
ie Universifeil de 

inderwijzers 
door prof, 

cialistische.
' : Neue 

treksels 
•'"tken- 

waardiger 
een weet.

mit Lehr- 
iting juist 
:ht wordt

uit andere mcdcdeelingen blijkt 
't oogenblik in Duitschland de 

onderwijzer of leeraar te 
■ groot is, vooral onder hen, 
oorlog tcrugkeeren. Heel 
men hier den invloed van 

inden op de beroeps- 
s der opleiding zinkt 
ic. Dit geldt natuur- 

ingen. positief zoowel

nvuering van dit onderwijs heeft 
'-e gehad dat in de hoogste klas- 

Kweekscholen eenig onderwijs 
sophische vakken wordt gegeven, 
tarvoor. zegt Pitz. bestaan voor- 

1 oerboeken.
minder aandacht verdient de 

van de drie cate- 
igere scholen, die 
r. 1919, dus waarlijk 

spoed" in Saksen 
iderheden daarvan 

meegcdecld worden; 
wij vermelden dus alleen:

dat in de hoogere klassen facultatieve 
splitsing wordt ingevoerd;

dat de uren voor 't Duitsch overal 
belangrijk vermeerderd, voor Latijn, 
Gricksch en voor „Religion" verminderd 
worden;

dat de vorderingen in lichaamsoefe
ning, teckenen en zingen principieel 
gelijk gesteld worden met die in andere 
vakken, zoodat zij meetellen bij over- 
gangs- en eindexamens en dat een plus 
of een minus daarin een minus of plus 
in andere vakken kan teniet doen, wan
neer 't een gevolg is van den bizonderen 
aanleg van de leerling, en zelfs op het 
einddiploma kan worden aangeteekend;

dat op de gemiddeld 40 weken van het 
schooljaar 20 vrije dagen worden inge
voerd. die in de hoogere klassen aan 
excursie en privaatstudic, in de lagere 
gedeeltelijk ook aan op school te maken 
huiswerk moeten worden besteed.

De vraag of „d e Universifeil 
opleiding der volksonuci 
kan overnemen" wordt d 
Rein in een artikel in het soci 
pas opgerichte tijdschrift „Die 
Erziehung", waarvan hier uittr 
worden medegedeeld, rondweg ontkc 
nend beantwoord, wat te merkwaardig 
is. omdat Rein, zooals iedereen 
de stichter en leider is van 
Duitsche Universitats-Seminar n 
schule te Jena. en deze inricht 
geheel of bijna geheel bezocl

De invoer 
tengevolge g 
sen der kw< 
in philosoj ’ 
Ook daar ... 
treffelijke leer 

Niet minde 
reorganisatie 
g o r i ë n van hoof 
reeds den 11 Febr. 
wel „met bekwamen 
is ingevoerd. ’ Bijzone 
kunnen hier niet i 
wij vermelden dus 

dat in de hoogere 
wordt ingevoe 
: uren voor '• 
t vermeerde 
en voor ,,Re

gelaten tol 't slaalsexamt 
schoolonderwijzeres 
Ook kunnen zij, 
van een akte voor te 
aan een cursus voor 
derwijzeressen. verbe 
..Fraucnschulc" declr 
af zelf zulk ee n school bes

Tczelfder tijd werd t 
alle openbare en bizondere 
meisjesscholen in de middelste 
klassen, ten minste de 
in de wetenschappelijk! 
moeten worden gegeven 
gevormde docenten.

Besluiten van 5 en I 
bepalingen 
wijzers* 
houding 
richting 
reiding vrtn 
mingen. 
schcnde

•il bevatten 
van onder- 
hun ver-

Rcgccring; voor de in- 
proefklasscn ter voorbe- 
verdere onderwijshervor- 
Kenschetsend voor de heer- 

toestanden is ’t volgende: in 
Lübeck bestaan sedert 1909 de bepalin
gen dat toegelatenen lot de Universiteit, 
terstond tot de hoogste, 15 maanden 
omvattende klasse der kweekschool kun
nen worden toegclaten, die alleen voor 
de praclische beroepsopleiding dient. 
Hiervan werd vóór den oorlog weinig 
of geen gebruik gemaakt, thans zitten 
er in een klas van 29 niet minder dan 
22 abituriënten.

Ook uil ande 
dat op 't 
aandrang 

die uil 
duidelijk ziel 
de economische locstan 
keuze ; de betcckenis d 
daarbij schier in 't niet, 
lijk in twee richtir 
als negatief.

Uiterst merkwaardig is een kort artikel 
van C. Pitz over „ M oral u n tcrrich t", 
t.w. over de Instructio.n moralc (Loi 
Terry van 1 887) die in de pedagogische 
wereld in Duitschland al even weinig 
bewondering wekte als bij ons. Op grond 
van uitgebreide eigen waarnemingen en 
studie betoogt de schr. dat dit oordeel 
onverdiend is. Hij vergelijkt dit Fransche 
zedekundig onderwijs met den Duitschen 
Religionsuntcrricht en is blijkbaar niet 
ongenegen aan 't eerste de palm toe te 
kennen. Bizonderlijk noemt hij de zorg-
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boeken als Wcrnle's 
..Die Marchcn im alten Tcstamcr 
Kittel s „Die Psalmen*’ en dcrg. < 
vallen : voor gegadigden een 
belangrijk stuk.

r Volk 
teuen Dei 
;n brochure 
jat te ooru< 
overzicht ' 

zeerste waan 
als men wc 

ci-devant schooi
en Craonne gewc 
honderd en meer 
ren kijk gekregen te 
stelling kreeg aan e 
waar hij tegelijk 
vakken der L. S 
was. en* waar h 
genheid te 
onderzoek in 
andcringen, die de ment# 
duitschen onderwijzer < 
heeft ondergaan.

Ten slotte geeft de heer Daderich 
onder Littcraturbericht : Rcligionsun- 
terricht een van grootc zaakkennis ge
tuigend overzicht van een aantal nieuwe 
leer- en studieboeken voor dat vak, dit

door en ingcricht is naar de behoefte 
van onderwijzers bij het L.O.

Den 8en Augustus 1918 plaatste En- 
gcland's Koning zijn handteekening 
onder de nieuwe Onderwijswet van 
Minister Fisher. Aan de „Schweize- 
rische Lchrcrzcitung" ontleencn de Pad.- 
BI. een overzicht van het tol standkomen 
en den inhoud dier merkwaardige wet, 
waaruit iedereen kan zien, dat 'l meer 
dan tijd is. dat zij hier te lande in 
studie genomen wordt.

Het artikel „Zur Frage der Neu- 
ordnungdcrAnstellungspriifung." 
te weten in Beieren is belangrijken voor 
den gcneral reader dan zijn titel zou 
' vermoeden, omdat het handelt 

de wijze, waarop de jonge onder
wijzer, die zijn examen achter den rug 
heeft, maar nog zijn stage moet door
maken. in dien tijd aan zichzelf werken 
en in zijn studie geleid moet worden, 
en hoe dienovereenkomstig het onder
zoek ingericht moet zijn, dat hem aan 
't eind dier stage-jaren zijn volledige 
benoembaarheid moet verleenen.

De schr. ontwikkelt allerlei hoogst 
frissche denkbeelden en wil o.a. laatst
bedoeld onderzoek eigenlijk oplossen in 
een zeker aantal verstandig uitgevoerde 
en (c voren aangekondigde bezoeken 
van den schoolopziener in de klas.

,,Der Vol k sschullehrcr im alten 
und neuen Dcutschland” is de titel 
van een brochure van Dr. Alfred Ren
ner!, dat te oordeelen naar het hier ge
geven overzicht de nadere kennismaking 
ten zeerste waard is, wat geen wonder 
is, als men weet, dat de schr. na 
ci-devant schoolopziener van Maubeugc 

/eest te zijn, en daar op 
r dingen een heel ande- 

e hebben, een aan
een Cadettenschool 

, < onderwijzer (in alle 
S.) en schoolopziener 

hij buitendien de gele- 
nam om een grondig

van den 
het front

V olksont wikkeling.
Tn de laatste nummers van „Neue 
1 Bahnen” schrijft dr. Ernst Schullze, 
privaat-docenl aan de Universitcit te 
Leipzig over: ,.De vrees voor volks
ontwikkeling (waarmee hij natuurlijk 
ons tijdschrift niet bedoelt) en zegt, dat 
de vrees voor volksontwikkeling tot op 
dezen lijd toe verderfelijk voor Duitsch- 
land heeft gewerkt. Hij geeft verschil
lende voorbeelden van de stelsels, die 
alzoo gebruikt werden om de volks
ontwikkeling tegen te gaan: naar Cro- 
pius van Ceasarca verhaalt, 'wilden de 
Franken en de Gothen hun kinderen 
niet door de verachte Romeinen in de 
wetenschappen laten onderwijzen, omdat 
de kinderen, als ze eenmaal de roede 
van den onderwijzer hadden leeren vree- 
zen, later nooit meer met moedige oogen 
een schild of speer zouden aanzien. Op 
denzelfden grond dwongen Weslgothi- 
sche grooten hun Koningin Amalasuntha, 
den erfprins, inplaats van volwassen 
opvoeders, jeugdige begeleiders te geven, 
die hem evenwel niet tot flinkheid, maar 
tot brasscrij brachten.

Nadat in de Gcrmaansche landen 
l fcudalismc had gezegevierd, wilden. 
>als vanzelf spreekt, de heeren niet, 

dal hun onderdanen ontwikkeld waren.
De Karthaagsche overheden wilden 

niet, dat de burgers Gricksch leerden 
en verboden hun. anders dan door tus- 
schenkomst van staatstolkcn met Grieken 
te spreken.

De Mytileners s'traften afgevallen en 
weer teruggewonnen bondgenooten. door 
hun te verbieden, hun kinderen onder
wijs in lezen, schrijven en muziek te 
laten geven, en in Japan verboden de 
vorsten van Matsuma (1604) op bedrei
ging met doodstraf, een Aino te onder
wijzen in lezen of eenig ander vak.

In Frankrijk verbood een decreet van 
1764 werken uit te geven, waarin poli
tiek werd besproken en zware straffen 
bedreigden ieder, die den godsdienst 
aanviel, of over fïnanticelc aangelegen
heden schreef.
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ijveren tegen halve ontwikkeling, maar 
Schultzc is van oordeel, dat die ook 
bij geleerden niet zelden is te vinden.

Hij deelt dan mede, dat verschillende 
openbare leeszalen in Duitschland geen 
sociaal-democratischc kranten duldden, 
de sociaal-democratcn van hun kant 
begingen de domheid, in hun eigen 
leeszalen burgerlijke bladen te verbieden. 
Voorts zegt hij. dal verschillende groote 
Duitsche steden in het begin der 20ste 
eeuw geen volksbibliotheek openen 
wilden, op grond, dat die niet noodig 
waren en hij geeft daarvan voorbeel
den. Aan hel eind van zijn artikel zegt 
de schrijver, dat vijandschap van volks
ontwikkeling ook kan voortkomen uit 
de socialistische of eigenlijk meer uit 
de kommunistischc wensch, het onder
wijs voor allen op gelijk peil te brengen. 
Baboeuf, die voorsteldc. het bezit eiken 
dag opnieuw te verdoelen, opdat het 
steeds voor alle mcnschen gelijk zou 
blijven. verklaarde consequent alle 
wetenschap en kunst voor overbodig : 
niemand moest meer leeren. dan lezen, 
schrijven, rekenen en wat aardrijkskunde 
van Frankrijk. Een strenge censuur 
moest ervoor waken, dat die grenzen 
niet werden overschreden. Ook heden 
openbaart zich een dergclijke strooming. 
De zoogenaamde kommunistische groep 
van den Marxistenbond gal tijdens de 
algemeene werkstaking in Leipzig in 
Maart 19 een programma-vlugschrift. 
dat o.m. eischt : gelijke waardeering 
van hoofd- en handenarbeid. Dit zou. 
zegt de schrijver, alle studie, voor zoo
ver zij berekend is. op betere betaling 
met het oog op de langere voorbereiding, 
onmogelijk maken.

Tegen dergelijke vijanden van 
ontwikkeling waarschuwt de 
aan het slot van zijn artikel. Fr.

Dal ontwikkeling identiek geacht 
werd met revolutie bewijst de schrijver, 
door hel geval aan te halen 1 van den 
Spaanschcn generaal Morillo, die in 
1816 in Bogota in Zuid-Afrika 600 der 
voornaamste burgers, mannen, vrouwen 
en kinderen liet ophangen, ofschoon hun 
niets anders ten laste werd gelegd, 
dan dal ze lezen en schrijven konden. 
Schultzc schrijft verder, dat in Engelsch- 
Indië 90—95 pCt. der bevolking anal- 
phabect is, hetgeen hij toeschrijft aan 
Engclands politiek. (We kunnen deze 
cijfers niet conlroleercn).

Hoe weinig volksontwikkeling bemind 
was onder hel verlicht despotisme van 
Metternich bewijst de schrijver, door 
te vertellen, dat de latere Minister van 
Financiën, prof. Baumgartcn, verlof 
kreeg tot het houden van populaire lezin
gen onder voorwaarde, dat hij deze lezin
gen. in geval van een „avancement", niet 
als een verdienste „pravalieren" mocht.

Nog Heinrich von Treitschke, die 
met vlammende woorden voor de vrijheid 
streed en die in gloed ontbrandde voor 
zooveel goeds en schoons, hield in het 
midden van de jaren '90 een rede, 
waarin hij heftig te keer ging tegen 
de Konversationslcxica en andere bloe
men van dezen tijd. Bekend is ook. 
dal hij scherp de meening verdedigde, 
dat hooge ontwikkeling, wetenschap en 
cultuur slechts dan mogelijk zijn, als de 
groote massa deze culluurzaken ontbeert.

In 1878 verscheen een boekje van 
dominee Jozef Lukas ..Der Schulmeister 
von Sadowa" waarin een heel zonden
register van de school wordt opgesomd : 
zij degenereert den adel (men denke 
aan de uitlating uit vroegere eeuwen 
in ons land: dat hij niet schrijven kan 
als zijnde edelman !). zij nivelleert de bur
gers. verzwakt de lichamelijke kracht 
van het volk, verduistert de originaliteit 
der geesten, ruïneert de Duitsche in
dustrie, veroorzaakt gebrek aan dienst
boden voor de boerderijen, roept hel 
proletariaat op en is een karikatuur 
van de maatschappij, en de oude Lich
tenberg (gestorven in 1799) profeteerde : 
„Men probeert overal het weten te 
vermeerderen, wie weet of over een 
paar eeuwen geen universiteiten worden 
opgcricht. om de oude onwetendheid 
weer in eere te herstellen".

Groot is hel aantal gel» '

Montessori.
D lijkens een mcdcdceling in de _T h e

T eacher's W orld". verklaarde dr. 
Maria Montessori bij haar bezoek aan 
Londen, dat haar methode in Amerika 
grooten opgang maakt, maar dat er 
aanzienlijk tekort is aan goede leidsters, 
daar haar methode in 3000 scholen 
wordt toegepast, terwijl er maar -400 
a 500 goede krachten voor zijn. Ze 
verklaarde, dat leermiddelen voor kin
deren boven de 11 jaar al in wording zijn.
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Boekbesprekingen.

De Daily News 
den cursus, die Mor 
gaf. meer dan 3000 
ingeschreven, terwijl

stek bevoegd over K. te schrijven. Toch 
waag ik hel op een enkel punt met 
hem van mcening te verschillen, daar 
n.1. waar hij K.'s Charaklerbegrilf und 
Charaklererzichung diens hoofdwerk 
noemt. Immers als zoodanig zou ik zeker 
geen ander aanduiden dan de „Grund- 
fragen", die wij thans bespreken. Zon
der iets te kort te doen aan de waarde 
van K.'s psychologische of theoretisch 
pedagogische werken, meen ik toch te 
mogen zeggen, dat juist in de vragen 
van organisatie, in hel in praclijk bren
gen der theorie zijn sterke zijde ligt. 
The proof of the pudding is the cating, 
dit blijkt ook hier weer waar.

In een tiental opstellen, onafhankelijk 
van elkaar ontstaan, maar nauw ver
bonden door de eenheid van grond
gedachten, geeft K„ hier verslag van 
wal hij reeds heeft tot stand gebracht 
(in dit opzicht is het jammer dat het 
opstel over Die Neugeslaltung des ge- 
werblichen Schulwcsens in München 
en de talrijke en leerrijke noten omtrent 
den tegenwoordigen toestand niet in de 
Hollandsche vertaling zijn opgenomen) 
of nog hoopt te doen of door anderen 
te zien doen. Als voorbeeld van de laatste 
categorie, zou ik willen noemen : Land
bouwbedrijf en staatsburgerlijke opvoe
ding, een keurig opstel, misschien beter 
dan eenig ander geschikt om den lezer in 
een oogenblik op de hoogte te brengen 
van de quintessens van K.’s opvattingen.

Ook daar waar K. het gebied ver
laat waarop hij practisch organiscerend 
werkzaam is geweest, b.v. in de laatste 
twee opstellen over: De vijf grond
slagen voor de organisatie van het M.O. 
en over de onderwijzersopleiding is hij 
in hooge mate lezenswaardig. Speciaal 
het laatstgenoemde opstel zullen de or
ganisatoren onzer nieuwe kweekscholen 
dienen te herlezen en te overdenken.

Moge in zijn nieuw gewaad K.'s boek 
ook vele nieuwe vrienden in Nederland 
winnen. **“• K.

Dr. G. KERSCHENSTEINER. 
De komende school. Ver
taald onder toezicht van en met 
inleiding voorzien door Dr. A. de 
Vletter, J. Ploegsma. Prijs inge
naaid f3.90: gebonden 1’4.90.

liet Congres voor de rijpere jeugd 
stond voor een belangrijk deel in 

het teckcn van Kcrschcnstcincr. Telkens 
weer, bij de intellcctueele, bij de moreclc 

zoeding en bij de vakopleiding kwam 
grootc werk ter sprake, dat hij te 

München heeft verricht. En geen won
der, want hoe belangrijk de hervor
mingen ook zijn, die K. in de organisatie 
van het L. O. heeft aangebracht, ner
gens heeft hij in die mate als bij het 
voortgezet onderwijs zijn lievelingsdenk
beelden omtrent de arbeidsschool, om- 

_ trent karaktervorming door gemeen- 
schappelijken arbeid, omtrent algemeene 
ontwikkeling niet losstaand van, maar 
uitgroeiende uil vakontwikkeling in toe
passing kunnen brengen. En het is juist 
op dit punt van het voortgezet onder
wijs (ten onzent nog steeds herhalings- 
onderwijs genoemd — de naam alleen 
spreekt boekdoelen), dat Nederland het 
meest noodig heeft ter school te gaan 
bij wat in München proefhoudend is 
gebleken. Het rapport in 1918 aan het 
Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen uitgebrach t omtrent de 
aanstaande vernieuwing van het voor
bereidend lager en voorlgezet onderwijs 
toont dan ook juist wal het laatste 
betreft duidelijk zijn invloed.

Hel is gelukkig, al is het zeker meer 
dan een toeval, dat juist op het oogenblik 
waarop Nederland zijn aandacht aan 
dezen arbeid moet geven, de Hollandsche 
vertaling van K.'s Grundfragen derSchul- 
organisation, ingcleid en voor den Neder- 
landschen lezer zeer verrijkt door een 
overzicht van het vorige werk van K. van 
de hand van Dr. de Vletter, het licht ziet.

Zoo iemand, dan is deze, de ijverige 
voorstander der arbeidsschool, bij uit-

. .ehrrrf. do. voor d™ „o,d„, a.,ng„on,„. Hi.™dor
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Gedurende 135 jaren heeft de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen gearbeid aan de taak, die zij zich koos: 
de bevordering van het algemeen volksgeluk 
en zeker mag zij met voldoening terugzien op het
geen door haar of met hare medewerking is tot 
stand gebracht
Door de werking van haar Hoofdbestuur, hare 
Districten, 325 Departementen en 150 Correspon
dentschappen voor reizende bibliotheken zijn er 
weinig plaatsen in ons land, die niet direct of in
direct genieten van wat door de Maatschappij ge
daan wordt Meer dan 1100 scholen, spaarbanken, 
hulpbanken, bibliotheken, woningbouwvereenigingen, 
commissies voor tuingrondverhuring en andere in
stellingen bevorderen geregeld de hun door de 
Maatschappij toevertrouwde bijzondere belangen.

Volgens de laatste opgave werden door de ge
zamenlijke Nutsbibliotheken aan 49418 lezers 
972373 boeken uitgeleend.
Nutsscholen en -cursussen werden in 1917-18 
door 16300 leerlingen bezocht.

Geeft U op als lid van onze Maatschappij!

Inlichtingen en propaganda-lectuur zijn verkrijgbaar 
bij den Algemeenen Secretaris, den Heer J. HOVENS 
GRÉVE, N. Z. Voorburgwal 212, Amsterdam.

Loop van het ledenaantal in de laatste 5 jaar:
1915: 16654
1916: 16736
1917: 18108
1918: 19306
1919: 21438
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tusschen 
iring van

aan de verheffing 
het Nederlandschc Volk.

zal geven aan alle in ons 
ichten op het gebied der

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

hieraan
welke

propaga»
•vikkeling

 van onderwijs en opvoeding 1
het buitenland te versterken, eencrzijds door bevordei 

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

i buitenlandsche toestanden.

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

P^f. £>r. PH. KOHNSTAMM, V.
Mr. J- H. THIEL e» J. HOVENS GRfcVI

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden 
van het onderwijs en de opvoeding van

Het tracht dit doel te bereiken :
1. door in een centraal bureau van advies geg 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en 
zullen worden aan de beantwoording v<

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

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

4. door het beleggen 
handeling van problemen van

5. .door uitgave 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied 
Nederland en 
het bezoek i 
dit noodig 
deering van

van openbare besprekingen of congressen ter be- 
volksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting za
nieuwe vruchtbrengende gcda<

ïgevens te verzamelen, welke 
n der behoeften, die op het 

anderzijds dienstbaar gemaakt 
zan vragen hierop betrekking hebbend. 
: oprichting van neutrale bijzondere 

waar hieraan behoefte blijkt te bestaan, 
sprekers, welke in de departementen der 
daarbuiten propaganda maken voor die 

van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk
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Naar aanleiding van het wetsontwerp De Visser.
II. De opleiding van den onderwijzer

door W. EMMENS.

wijze zijn 
onderwijze 
andering gekc 
Deze oplcidin 
scholen of d 
zijn de beste t w 
beschikken en tevens selectie on< 
examen kunnen houden. De dagr 
programma en te weinig vaste ’ 
scholen zijn docenten verbonde 
achter den rug hebben en 
doen, om de school 
moeilijkheden, avonc 
een goeden naam 
lijke inrichting gen 
de toewijding der 
brengen. De éenmansoj 
de meeste gevallen w 
dat één persoon alle 
wijzer beheerscht. O' 
den onderwijzer 
docenten aan kwe< 
gierigheid van de jeugd 
onderwijzer belachelijk 
examcntafels L. O-, zoowt 
antwoorden der candidate' 
waardig koddig. Maar 
graadmeter voor de 
les een hoog cijfer kr< 
in China kon noemen, 
met een strakke i 
verzinnen, waarop

TAi' tijd ligt nog niet ver achter ons, dat een onbruikbaar geworden 
JL_Z huisknecht of een kreupel geschoten drijver een boerenschuur 

huurde om daarin onderricht aan de jeugd te geven en op deze 
"i brood te verdienen; van een voorbereiding voor de taak van 
ijzer was geen sprake. In de laatste eeuw is daarin groote ver- 
° gekomen : de onderwijzer wordt thans voor zijn vak opgeleid, 

iding is mogelijk door kweekscholen, dag- en avondnormaal- 
door één persoon, een hoofd eener school. De kweekscholen 
ï opleidingsinstituten, omdat ze over de beste leerkrachten 
en tevens selectie onder de candidaten voor het toelatings- 

kunnen houden. De dagnormaalscholen hebben een te beknopt 
en te weinig vaste leerkrachten. Aan de avondnormaal- 

len, die om vier uur al den dagtaak 
hebben en nog soms tamelijk verre reizen moeten 

1 te bereiken. Toch zijn er, niettegenstaande deze 
idnormaalscholen, die, voorzoover dit mogelijk is, 

hebben. Zelf heb ik mijn opleiding aan een dergc- 
enoten en het doet me genoegen aan den ernst en 
c docenten hier een woord van dank te kunnen 

splciding, soms wellicht ook voldoende, zal in 
i wel fataal geweest zijn, omdat verondersteld wordt, 
11c vakken van het examenprogramma voor onder- 
Over ’t algemeen is het peil van ontwikkeling van 

treurig te noemen. Niettegenstaande den ijver der 
' en normaalscholen en niettegenstaande de weet- 

worden de examens voor onderwijzer en hoofd- 
gemaakt en bespot. De anecdoten van de 

>wel wat de vragen der examinatoren als de 
den betreft, zijn legio en dikwijls betreurens- 

deze examcnanccdoten zijn tegelijkertijd een 
■ opleiding: wie herinnert zich niet, dat men in de 
:eeg, wanneer men b.v. een groot aantal plaatsen 

nen, wat een humoristisch aangelegde kweekeling 
tronie zelf getsjungde en getsjautstc namen deed 

■ de docent antwoordde, dat dit wel zeer kleine
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irrenmoc 
iezelig werk

de docenten 
rs, zooals 
voor het 
vcrtegen- 

politiek, 
lerwijzers 

i^ïs

vcrontwaardi-
1 invraagstuk 

in plaats 
de geheele

plaatsen w: 
ging over o

»<' schitt 
.. gebied.

ie leeren 
ir de dingen 

ironie, dat hun in di 
iden wordt zaak-Oi , 

leeg is gebleven? Voor het 
, ïlfde : ’t zijn namen van bergen,

inwoners, vierkante mijlen van lande 
jaartallen, namen van natuurverschijnsv 
zee van woorden en beredeneerde of1 t 
— b2, taal zonder inzicht in taalverschijnselen 
ïrwijzer is een onding van uit wetenschappelijk 
van de hersenen, een verspilling van energie en 

alle studielust. Is het examen voor de hoofdakte 
irwijzers hun studie: de verhooging 
ol aangezien worden is bereikt, want 

idie. Terwijl de man van 
lonie met zijn arbeid zijn, som: 

menschelijken drang zich wijdt aan de 
jke problemen, is de studie voor de I 

:rreweg het grootste deel dwang van buiten opgei. 
,e ontwikkeling van individueelen aanleg. Welk een 

er in den onderwijzer, wanneer hij na de hoofdak 
de lust heeft overgehouden om de studie vai 

beginnen, al bestaat deze dan ook voor 
jriseeren van taalregels. Hij gevoelt, dal 

horizon zich uitbreidt, want hij is in 
uit het buitenland kennis te nemen . . .

maar niet zooveel tijd in beslag namen! 
nans van Victor Hugo lezen, hij zou zich bezig hoi 
irlyle, met les Idéés de Pascal, want hij heeft 
: met brandende heftigheid zijn gemoed antwoord 

igen, die levenwekk end zijn, maar nu dikwijls t 
'den door plicht voor studie. En als hij Fransch acl 
komt het Duitsch en van voren af leert hij regel 

ij woorden en woordenreeksen — tot hij een roman 
en dan begint hij met Engelsch of wiskunde of 

hij is dan intusschen vier-, vijfentwintig jaar geworden.
'eren, dat een temperamentvol mcnsch die doodc 

in arrenmoede in de vlammen doet opgaan, als 
en als begin soms van een breedere

.varen. Wie herinnert zich niet de jeugdige '
... de afkeuring van een algebraïsch opgelost reken 
woordelijke inpompcrij van hccle geschiedenisboeken 

van grondige studie uit meer uitgebreide werken. Er zit in 
onderwijzersopleiding een fundamcntccle fout: ze is nie 
schappelijk. En deze fout blijft voortbestaan, zoolang < 
aan kweek- en normaalscholen steeds weer uit de onderwijzers, 
ze thans zijn worden gerecruteerd, hoeveel respect ik ook vo 
quantum intellect, lust en ijver heb. dat ze soms individueel v 
woordigen en waarvan ze schitterende blijken geven op 
sociaal en wetenschappelijk gebied. De breede stroom van ond< 
blijft „schoolmeester”. Ze leeren woorden van buiten, en nog c 
woorden, etiquetten, maar de dingen zelf leeren ze niet kennen, 
het geen bittere ironie, dat hun in de opvoedkunde en onderwijsk 
steeds voorgehouden wordt z a a k-onderwijs te geven, terwijl hun 
eigen kennis hol en leeg is gebleven? Voor het examen van hoofd
onderwijzer geldt hetzelfde : ’t zijn namen van bergen, kapen, rivieren, 
getallen van inwoners, vierkante mijlen van landen, namen van 
personen en jaartallen, namen van natuurverschijnselen zonder de 
proeven, een zee van woorden en beredeneerde oplossingen zonder 
kennis van a2—b2, taal zonder inzicht in taalverschijnselen. De studie 
voor hoofdonderwijzer is een onding van uit wetenschappelijk standpunt, 
een afbeulen van de hersenen, een verspilling van energie en het 
dooden van alle studielust. Is het examen voor de hoofdakte ten 
einde, dan staken vele onderwijzers hun studie: de verhooging van 
het salaris en het voor vol aangezien worden is bereikt, want dit 
alleen was het doel van de studie. Terwijl de man van wetenschap, 
wiens aanleg en lust in harmonie met zijn arbeid zijn, soms uren aan 
uren uit innerlijken, menschelijken drang zich wijdt aan de oplossing 
van wetenschappelijke problemen, is de studie voor de hoofdaktc 
voor verreweg het grootste deel dwang van buiten opgelegd, geen 
innerlijke ontwikkeling van individueelen aanleg. Welk een vreugde 
ontwaakt er in den onderwijzer, wanneer hij na de hoofdakte nog de 
kracht en de lust heeft overgehouden om de studie van b.v. een 
vreemde taal te beginnen, al bestaat deze dan ook voor een groot 
deel uit het memoriseeren van taalregels. Hij gevoelt, dat zijn kennis 
verrijkt wordt, zijn horizon zich uitbreidt, want hij is in staat van 
litteraire producten uit het buitenland kennis te nemen.......... als die
regels en al die thema's maar niet zooveel tijd in beslag namen! Dan 
zou hij eens romans van Victor Hugo lezen, hij zou zich bezig houden 
met Goethe, Carlyle, met les Idees de Pascal, want hij heeft nog 
den leeftijd, dat met brandende heftigheid zijn gemoed antwoord zoekt 
op zoovele vragen, die levenwekk  end zijn, maar nu dikwijls terug
gedrongen worden door plicht voor studie. En als hij Fransch achter 
den rug heeft, komt het Duitsch en van voren af leert hij regel op 
regel, leert hij ’ 
kan lezen  
teekenen;
Is het te verwonder''» 
grammaire eindelijk in u, 
laatste acte van een gri<
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v.itigc naturen, 
* lar hoevelen 
.iclijke gezond- 
, want na een 
opgewektheid 
werken, soms

lenwer

bcgii

de sterke, krachtig 
volbrengen. Maa 

imelijke en geesteli 
:t de medicus ingreep, 
i zenuwen vraagt, wat 

avond aan avond te 1

en diepere studie'. Dit geldt alleen van de : 
die dit geheel of gedeeltelijk kunnen voll 
hiervan zouden op dezen weg hun lichan 
heid te gronde richten, als niet 
dagtaak, die reeds veel van hun 
en concentratie betreft, zitten ze 
tot diep in den nacht!

De studie van den onderwijzer is van 't begin tot 
onwetenschappelijk, geestdoodend en gezondheidsloopend.

Welken invloed heeft zulk een opleiding op het onderwijs aan de 
jeugd? Uit het onwetenschappelijke vloeit voort, dat den onderwijzer 
voor de lagere en hoogere klassen de noodige kennis van het kind 
ontbreekt en dat hij, en dit betreft vooral het onderwijs in de hoogere 
klassen, zich bezig houdt met het van buiten leeren van namen en 
woorden in natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, dat hij de 
natuurprocessen, die hij wil verklaren, zelf niet doorziet en dan soms 
op de scherpe vragen der weetgierige leerlingen „maar wat praat”; 
dat zijn taalonderwijs niet aankleeft liefde en gevoel voor de taal, 
maar bestaat in oefeningen van d en t, dubbele of enkele e en o. 
Uit het geestdoodende en gezondheidsloopende volgt, dat niet alle 
onderwijzers even frisch en opgewekt de school binnentreden. Maar 
toch — ik heb respect voor den onderwijzer als hij voor de klas 
staat. Daar is hij dikwijls een ander mcnsch dan in de studiekamer. 
Is het de invloed die van de leerlingen, van de jeugd uitgaat? Is 
het in zijn kamer marteling van het intellect en lichaam, bij de jeugd 
is het ontplooïng van de gaven des harten. Dat de volksonderwijzer 
gewoonlijk een sterk sociaalvoelend mensch is, neemt zijn oorsprong 
in de ellende en het leed van de misdeelde jeugd, waarmee hij lijdt. 
De onderwijzer in zijn studie en de opvoeder voor de klas zijn twee 
zeer verschillende kanten van hetzelfde individu; dikwijls leven beide 
richtingen in een harden strijd en dikwijls is het de opvoeder, die het 
wint van den studeerenden onderwijzer.

Welken invloed heeft de opleiding van den onderwijzer op de 
maatschappij ? De onderwijzer staat niet in, maar naast de samen
leving. De maatschappij, die in de laatste eeuw door de uitbreiding 
van de techniek een geheel ander fundament heeft gekregen, kan zich 
alleen door algeheele samenwerking der leden krachtig en gezond 
ontwikkelen. Deze samenwerking voor een gemeenschappelijk doel 
bestaat wel op politiek gebied, maar in geringe mate daar, waar ze 
het eerst had moeten beginnen: op sociaal gebied. Meer dan ooit 
wordt thans en zal het in de komende jaren gevoeld worden, dat dit 
een groote tekortkoming geweest is, die tot ernstige conflicten aan
leiding geeft en heeft gegeven. Om deze fout te herstellen is het een 
gebiedende eisch, dat zoo vlug mogelijk de menschheid aan deze 
samenwerking op sociaal gebied wordt gewand en daartoe moet ook 
de school het hare bijdragen. In menig jong onderwijzershart wordt 
een ernstige strijd gestreden tusschen den drang naar eigen studie 
en de overgave van zich zelf aan de maatschappij. En de „rooden" 
onder hen waren niet de slechtste docenten! Dit feit is in de onder
wijzerskringen meermalen geconstateerd. En kan het ook anders? 
Moet niet elke volksopvoeder iets in zich dragen van de groote
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der menschheid ? Moeten 
moed, de opofferings- 

Rousseau? Maar in 
van uit een sociaal 

Jat men meende daardoor 
matschappelijke problemen te

hervormers en opvoeders der volkeren en < 
ze niet iets in zich dragen van de liefde, den 
gezindheid van een Lessing, een Schiller, een 
plaats van samen het onderwijs te hervormen 
oogpunt, begaf men zich in de politiek, omdat r 
het vlugst tot de oplossing van de mi ‘ 1 
kunnen komen.

Het is doodjammer, dat al deze bruisende, gistende energie van 
zoovele jonge mannen en vrouwen door de regeering niet langs wegen 
werd geleid, die uitmonden in maatschappelijken arbeid, zoodat de 
onderwijzers ook buiten de school, zooals thans op kleine schaal b.v. 
met de bezitters van tuin- of landbouwakte reeds het geval is, leidend 
kunnen optreden. Nu speelt het toeval met deze energie : soms ver
teert deze in inwendig mokken bij de plattelandsonderwijzers, soms 
versuft ze in politieke phantasieën. Ook wordt ze gebruikt voor 
ernstige studie: hier vrage men evenwel niet, hoeveel moeite, zenuw- 
kracht, gezondheid daarbij soms wordt ingezet, hoeveel verloren studie 
gedaan werd. Er zijn er, die eerst studceren voor de hoofdakte en 
een reeks bijakten en dan eerst overgaan tot hun eigenlijke studie, 
dikwijls omdat ze den weg niet kenden. En terwijl ze dan een 
middelbare of universitaire studie volbrengen, staan ze in de school, 
waar ze soms belast zijn met een 30-tal wekelijksche lesuren. Dit is 
me zelf gepasseerd. Terwijl ik voor de B-studic van een der moderne 
talen bezig was, had ik dagelijks les te geven in een vijftal vakken 
aan de 3 vervolgklasscn van een lagere school : rekenen, algemeene 
geschiedenis, Duitsch, Nederlandsch en teekenen. Hiervoor moest ik 
me eiken dag voorbereiden, omdat ik voox- jongens van 14 tot 18 jaar 
stond. Nadat de dagtaak om 4 uur was afgcloopen, kwam de correctie 
van het schoolwerk en de voorbereiding voor den volgenden dag, en 
dan eerst ’s avonds om 7 of 8 uur de eigen studie! Is het wonder, 
dat lichaam en geest tenslotte bij menigeen tot staking overgaan en 
andere levensvoorwaarden eischen, daarin krachtig gesteunc 
den medicus? Nog eens, de maatschappij moet deze gistende, 
frissche werkkracht ten bate van zich zelf in andere banen ici

Uit bovenstaande kritiek volgt, hoe de opleiding der onder' 
niet moet zijn en tevens bevat zij de aanduidingen in welke ri 
de opleiding dient te worden gewijzigd.

Bij deze oplossing geeft de cultuurstrooming ons verschillende aan
wijzingen. De cultuurstrooming wordt gevormd door de samengestelde 
werking van raseigenschappen, economische verhoudingen, politieke 
omgeving, wetenschappelijke vindingen, technische inrichtingen en 
verkeersmiddelen, internationale verhoudingen, godsdienst, enz. Even
min als de oorzaken van den geweldigen oorlog laten zich de oorzaken 
van een cultuurstrooming, waarin men zelf leeft en werkt, geheel 
objectief blootleggen. Men ondergaat passief den invloed daarvan, 
terwijl in ons de lichtende vlam van het ideaal, dat richtend inwerkt 
op het leven en streven van den enkeling alsook van de geheele 
samenleving, ons het gevoel geeft, dat wij dit of dat bewust willen. 
Een geheele periode in de samenleving verkondigt dan dit ideaal in 
huisgezin, school, kerk en staat. Dit ideaal bevat, behalve het alge
meen menschelijke, juist datgene, wat de menschheid in een zekere
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En dit is hier

thans het aantal vakken terecht over- 
i richtingen een oplossing: weglating 

tsing na de derde klas in een 
facultatiefstelling. Moet de 

inzicht in ’t geheel niet 
als hier gehandhaafd wordt, 

.ding in den weg. Hiervoor is 
vetëuschappelijk bestudeerd 
opvoedingsleer. Anders zal 

sdigend gevoel hebben van

H.B.S. 5-jarij 
s goedkoc 
loeten over 
eschikken, < 

met velerlei

zoo'n ideaal, waarvan de grootc kern steeds 
lijke is en blijft. Door een analyse van dit 
:t de gebreken van onzen tijd, laten zich de 

ngeven in welke richting de oplossing van 
>ok van het onderwijsprobleem, te zoeken 

voeren zou den omvang van dit artikel 
telde ruimte brengen. Ik kan slechts de 
>e zij mij ten aanzien van de opleiding

cultuurperiode ontbreekt. In de 18e eeuw b.v. riep men tcrugke< 
tot de natuur, omdat de gekunsteldheid, de onnatuur toenmaals ha£ 
toppunt had bereikt.

Ook onze tijd heeft z 
het algemeen menschcli; 
ideaal, in contrast met 
factoren vaststellen, die 
sociale vraagstukken, 
is. Deze analyse hier 
op het dubbele van 
conclusies mecdeelen, 
der onderwijzers

1. De o p 1 e i
Boven hebben 

zijn : Kwceksc 
opleiding. Daa 
gediende or 
voor meisjes, 
voor de zoo, 
den bestaanc 
waarvoor 
opleiding 
sommen 
Gvmnasium

2. D e k 
gezond 1 i c 
geen over 
allerlei.

Welke vakken staan er op het leerplan der ontworpen kweek
school ? Minstens, zegt het ontwerp, lezen, schrijven, rekenen, Ned. taal, 
vadcrlandsche geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur, zingen 
(geen muziek !), handteekenen, lichamelijke oefening, handenarbeid, 
Fransch, Duitsch, Engelsch, wiskunde, algemeene geschiedenis, methode 
voor opvoeding en onderwijs ; voor meisjes bovendien nuttige en 
fraaie handwerken. Voor de jongens zijn er dus in ’t geheel 17 vak
ken op zijn minst; daar kunnen andere aan toegevoegd worden. 
Maar bovendien moeten wel van deze 17 nog enkele gesplitst worden 
in afzonderlijke gedeelten, zooals b.v. kennis der natuur in natuur
kunde, scheikunde en plant- en dierkunde ; de wiskunde in stel- en 
meetkunde ! De schoolmeester-Mephisto heeft den ontwerper hier 
een leelijken poets gebakken.

Aan de H.B.S. vindt men thf 
lading en men zoekt in allerlei 
van vakken in bepaalde klassen, splits 
litteraire en mathematische richting of 
onderwijzersopleiding van dit verbeterde 
profiteeren ? Een dergelijke overlading, 
staat een gezonde geestelijke ontwikkel w 
noodig, dat één vak tenminste geheel wetensc 
wordt. En dit is hier: de onderwijs- en c 
de onderwijzer voortdurend het onbevrec

aangrv 
dus ook 
uit te vn 
de gestel 

. waartoe , 
gevoerd heeft : 
ding der onderwijzers moet degelijk zijn.

ben we gezien, dat er thans vier opleidingsmogelijkheden 
scholen, dag- en avondnormaalscholen en de éénmans- 
tarvoor zullen volgens het door Minister De Visser in- 

mtwerp in de plaats komen : Kweekscholen voor jongens.
. en voor jongens en meisjes. Bovendien opleidingsscholen 

jogenaamde „hulp " onderwijzeressen. In vergelijking met 
iden toestand is dit een niet genoeg te prijzen vooruitgang, 
men den ontwerper dankbaar mag zijn. Maar de beste 

, is het nog lang niet ! Terwijl deze kweekscholen enorme 
zullen vragen, zou de opleiding over H.B.S. 5-jarige cursus, 

i en Lyceum de beste en verreweg de goedkoopste zijn, 
kwcekelingen en onderwijzers moeten over een 
chaam en een gezonden geest beschikken, dus 
dading van het programma met velerlei en
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<=ester" dreigt thans 
t allerlei geleerderig- 
geestelijke ontwikke-

alles iets te weten en 
te worden en geen man 
de grondige studie van c 
Dezelfde oppervlakkigheid van t 
weer evenals vroeger, hij wordt v 
heid overgoten, maar er heeft geet 
ling plaats.

Dit wetsontw» 
kan dit verbetert

Ten eerste zal een 
in twee jaar praktijk veel 
onderwijzers, zooals de la 
vlogen, veel er toe kunt 
vindt. De Bevredigingsc 
vakken van de eerste 
twee te herhalen, 
M. i. zou men bet 
drie jaar af te s 
van de volgende 
sluiten met een 
opvoedkunde in v 
enorm veel bijdi 
en het onderzoek 
gewend worden • 
schappelijk oogp 
voorkomt, bijdr; 
Wil men dezen 
rekenen, schr” 
der vreemde  z 
om in voordracht te oefenen, I 
overdracht op het andere; s 
vijfjarig onderwijs veel geschre 
heid en duidelijkheid kan lettei 
ucv karakterlooze schrift van o 

jebie ' ' ’

zerp voldoet dus niet aan den gcstelden eisch. Hoe 
-d worden ?

verstandige leiding bij de examens, wanneer 
1 van de verworven kennis bij de adspirant- 
laatste twee jaar genoemd worden, is ver

men bijdragen, dat er geen overlading plaats 
scommissie had voorgesteld, de theoretische 

drie jaren in de avonduren van de laatste 
maar terecht heeft de Minister dit afgewezen, 

beter doen, de theoretische opleiding van de eerste 
sluiten met een schoolexamen, en naast de practijk 

: twee jaar de vrije studie te zetten en deze te be- 
soort proefschrift op het gebied van onderwijs en 

verband met de practijk. Vooral dit laatste zou 
veel bijdragen voor den zelfstandigen kijk, de latere studie 
onderzoek der onderwijzers in de practijk. Dan zouden deze 

ii de gedragingen hunner leerlingen uit een weten- 
5punt te bekijken en zouden ze, wat thans sporadisch 
ragen kunnen leveren voor de studie van het kind, 
i weg niet bewandelen, dan kunnen vakken als lezen, 

irijven vroeg uitvallen ; lezen, omdat men bij de studie 
: talen, bij de lectuur, reeds gelegenheid genoeg krijgt 

1 ‘ ‘ >efenen, het eene vak werkt hier sterk door 
ndere ; schrijven, omdat in den loop van het 

.a . . , „ wireven wordt en men daarbij op de net
heid en duidelijkheid kan letten ; men be hoeft toch volstrekt niet 
het karakterlooze schrift van den „schoolmeester” als het ideaal op 
dit gebied te begroeten ; rekenen, omdat de leerlingen op de H.B.S. 
3-jarige cursus of M. U. L. O. zich daarmee reeds genoeg hebben 
bezig gehouden. Zoo zullen er nog wel vakken zijn die op de een 
of andere wijze beperkt kunnen worden.

3. De opleiding moet zoo zijn, dat de onderwijzers 
op huwbaren leeftijd hun studie hebben afgesloten, 
opdat ze tijd hebben voor hun gezin, voor hun arbeid 
ten dienste van de school en voor de maatschappij.

Het goede, wat deze wet op dit gebied brengt, is veel, vergeleken 
met vroeger. De akte voor hoofdonderwijzer vervalt; er zal één be
voegdheid zijn, die door een schoolexamen wordt verkregen, wat zeer 
toe te juichen is.

Jammer is het, dat deze wet de bijaktenstudie laat bestaan. Dat 
is voor ons onderwijs zeer te betreuren. Wanneer nu de jonge man 
op twintigjarigen leeftijd zijn studie afsluit en voor school en maat
schappij veel kan zijn, lokt de wet hem weer op het pad van de bij
aktenstudie. Hij kan jacht maken op Fransch, Duitsch, Engelsch,

niets grondig. Hij heeft een flink ondcrw 
van wetenschap, zal men zeggen. M 

één vak erkent hij de methode van alle 
heid van den ..schoolmeester” di 

van buiten met a 
en diepgaande g

'heel
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4. Er moet voor 
hoogere studie.

Wanneer het wederkecrig verband tusschen school en maatschappij 
bestond, dan zou de behoefte bij de onderwijzers opkomen om hun 
paedagogische en onderwijskundige kennis te verdiepen en te ver
meerderen, omdat het leven hen daartoe zou dringen. Uit hun midden 
zou de stem der besten worden gehoord naar een hoogere school 
voor onderwijs en opvoeding, waar ze zich zouden kunnen oriënteeren 
op het gebied van philosophie, psychologie, paedologie, paedagogic, 
geschiedenis der opvoeding, onderwijswetgeving, onderwijs organisatie 
in binnen- en buitenland, methodeleer, schoolhygiëne, beroepskeuze, 
school en maatschappij, leer der godsdiensten, enz. Deze hoogeschool 
zou de leidster worden voor de kweekscholen, voor de opvoeding in 
het gezinsleven, voor de schoolopzieners en inspecteurs, voor de tucht
scholen, kinderrechters, enz.

De studie in de hier aangegeven richting zou in de plaats moeten 
treden van het werken voor allerlei bijakten, dat door het wetsont
werp blijft gehandhaafd. De onderwijzers zouden dan stoere 
medewerkers kunnen worden aan de maatschappelijke ontwi

en onc, 
van den <
;ressen, 1 
jden de

hooi ter hand te nemen, 
iden het beste van de 

van de school in de 
s nu een honderd jaar 
achter blijven en de 
ucii der samenleving

handclskcnnis, landbouw, tuinbouw. Meer dan genoeg om nog jaren 
door te blokken.

Hoe zou de kwestie van de bijaktenstudie opgelost kunnen worden ?
De leerlingen, die hun intrede in de kweekschool doen, hebben 

drie jaar moderne talen en wiskunde op de H.B. S. 3j. c. of bij het 
gewijzigde M.U.L.O. ontvangen. Ze zijn dus in staat een boek op 
opvoedingsgebied als Rousseau’s Emilc taalkundig te begrijpen. In de 
bibliotheek van een kweekschool moeten werken in moderne talen 
op allerlei gebied aanwezig zijn, die door de leerlingen bij hun studie 
gebruikt zullen worden. Zoodoende zullen deze op de kweekschool 
heel wat kennis der vreemde talen kunnen vergaren, zonder dat de 
studie daarvan opzettelijk wordt onderwezen. AVanneer nu één der 
drie moderne talen door de leerlingen kon worden gekozen, om de 
studie daarvan wetenschappelijk nog vijf jaar op de kweekschool te 
beoefenen, dan zouden ze van één moderne taal wel zooveel kennis 
bezitten, dat ze daarin met succes les konden geven aan de nieuwe 
U.L.O. school. Op dezelfde wijze zouden de kweekelingen, in plaats 
van een moderne taal, handelskennis, tuinbouw- of landbouwkunde 
mogen kiezen. En daarmee zou de vloek der bijaktenstudie verdwijnen, 
een vloek voor den onderwijzer, de school en de maatschappij.

De onderwijzers zouden, van de bijaktenstudie ontheven, door zelf
studie zich geschikter maken voor den opvoedings- en onderwijsarbeid 
in de geheelc maatschappij. Ik ben overtuigd van den ernst in hun 
werk, vooral wanneer ze door cursussen, congressen, bibliotheken, 

i enz. verder geleid worden. Zij zouden de aangewezen 
., de volksontwikkeling buiten de school ter hand te nei 
i zich daardoor verruimen, ze zouden het beste var 
in de school dragen en het beste van de schor' 
Het onderwijs zou dan niet zooals n» 

nkkeling van de gemeenschap ten acht 
zouden niet als thans langs de randen
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aan een verhoogde cultuur, i 
topzware idealisten te worde . 
gekraakt worden. In ’t belang 
samenleving moet daartegen een
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: tweede, dan 
.•happelijk ver- 
die zich om de 
lelijk zulk een 

tot een 
onderwijs-

e r w ij z e is daarvan

inplaats van socialistische phantasten of 
len, die soms door het leven gehavend

_____  „ van den onderwijzer, zijn gezin en 
moet daartegen een scherpe actie gevoerd worden.

' ' I is en blijft volgens deze wet het instituut voor 
on- en minvermogenden. Maar onder dezen schuilen talenten voor 
elk gebied; dat bewijs heeft de onderwijzersstand voldoende geleverd 
en daarom — open de deuren, die leiden naar andere gebieden van 
wetenschap voor hen, die hierin lust krijgen. Hoe dat kan ?

De kweekelingen hebben 3 jaar H.B.S. of M.U.L.O. achter den 
rug en krijgen nog 3 jaar theorie op de kweekschool. Dat is 6 jaar. 
Waarom nu niet geeischt een voorbereiding op H.B.S. 5j., Gymna
sium of Lyceum, zooals van de artsen, advokaten, rechters enz. 
geeischt wordt ?

Overal in den lande 
bijzondere. Ieder 
legenhcid in zijn 
H.B.S. 5 j., en 
gymnasium zelf i 
varen en zich aanj 
door een brok nat 
worden weer 
uaarvan niet j

—____

verrijzen deze instituten, openbare 
der, die de onderwijzersloopbaan wil kiezen, 
ijn nabijheid de voorbereidende theoretische 

i Gymnasium of Lyceum te kunnen volbrc 
zal binnenkort een heel stuk Grieksch en I 
npassen aan de eischen van de moderne ma 
ituurwetenschap binnen te halen. En de onü 

worden weer langs de natuurwetenschappen geschoven, s 
daarvan niet profiteeren. AVaarom niet? Is men bang, dat « 
jonge krachten bij de technische of natuurwetenschappen 
zullen komen en niet bij het L.O. ? Maar dan zou dat sl< 
bewijs zijn, dat óf de salarissen te laag zijn óf de studie 
vlakkig is om de noodige belangstelling te wekken. De 
laat ik hier buiten beschouwing. Vreest men voor het 
wijst dit ons daarop, dat de geheele opleiding wetenscl 
diept moet worden. De verschillende wetenschappen, 
opvoedings- en onderwijsleer groepeeren, leveren gezamt 
berg van materiaal, dat de maatschappij moet overgaan 
betere ordening en distribueering daarvan, b.v. door een 
hoogeschool.

Ik verwijs in dezen naar het rapport van het Nut v/h Algemeen, 
waar dit ook wenscht de opleiding langs H.B.S., Gymnasium of 
Lyceum en daarna de onderwijsvakschool, die, wat voltooiing der 
studie aan deze inrichtingen betreft, op dezelfde wijze moet geschieden 
als aan de universiteit. Hierbij sluit, ik me geheel aan, behalve dan 
dat ik als centraal punt wensch een Onderwijs Hoogeschool.

Wordt deze wet van kracht en wil de regeering niet de 
ding langs H.B.S. 5 j.. Gymnasium of Lyceum, dan zou men, om de 
kweekelingen ruim baan te laten voor andere gebieden, het onderwijs 
aan de kweekscholen kunnen wijzigen zooals ik in punt 3 heb uiteen
gezet voorde moderne talen, wiskunde, landbouwkunde, tuinbouwkunde 
en handelskennis en dan een weg openmaken naar de universiteit. 
Dat zou al veel gewonnen zijn 1 

5. De boekenschool moet 
school; de opleiding van den 
afhankelijk.

De korte formuleering : de boekenschool moet werkschool worden.
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wil niet zeggen, dat de boeken moeten verdwijnen en 
worden door handenarbeid. Deze korte formnlcering 
buitenstaanders deze mcening, maar ik moet daartegen 
waarschuwen. Wat heeft men dan onder een wcrkschoolt 
In de eerste plaats bedoelt deze school de zelfwerkz. 
activiteit der leerlingen te bevorderen. De boekenscho 
richting, waar men, kortweg gezegd, alles van buiten moet leert 
of zooals de jongens zeggen, alles „uit je kop” moet leeren. En < 
„alles” is boekcngeleerderigheid, die passief wordt opgenomen. Daar
tegenover staat de spontane zelfwerkzaamheid, die actief de leerstof 
verovert, vooral in aansluiting bij de practijk van het leven. Daarom 
moet de handenarbeid ook de basis vormen van het gehcele volks
onderwijs ; dit moet het volk voorbereiden voor het moderne vak
onderwijs, zoodat ten eerste de jeugd eigen, individueelen aanleg 
leert ontwikkelen in de richting van een bepaald vak en de beroeps
keuze voor hem vergemakkelijkt wordt, ten tweede eerbied en liefde 
voor den arbeid wordt aangekweekt en ten derde het volk werkelijk 
voor de praktijk van het leven wordt voorbereid tot meerder geluk 
van het individu, dat vreugde aan den arbeid zal herwinnen en tot 
een hoogere ontwikkeling der moderne samenleving, die slechts kan 
bestaan door een verhoogde vaa rdigheid en verhelderd inzicht in 
arbeid. Leo de Paeuw, inspecteur-generaal van onderwijs in België, 
heeft pas een werk doen verschijnen, dat den weg wijst, om België 
uit de economische en moreele inzinking te redden. Hij wil de volks
school maken tot een werkschool en verlangt in verband daarmee 
een geheel andere opleiding van de onderwijzers. De Belgische volks
school moet zich aanpassen bij de plaatselijke behoeften en haar 
bestuur zal de werkgevers, maar „vooral de arbeidersbonden" in 
de gemeente raadplegen. Ik kom op dit belangrijke werk, waaruit 
voor ons land veel te leeren valt, uitvoerig in dit of een volgend 
nummer terug.

Dat de handenarbeid c' ' 
voorbereiding voor het cigenlijl 
gedeeltelijke oplossing van het sa

In hoeverre houdt het ingedii 
arbeid als basis van het vol! 

ileiding der onderwijzers? 
i op de kweekscholen ond< 
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de kern van het volksonderwijs vormt als 
genlijke vakonderwijs, is m. i. reeds een 

, , samengestelde maatschappelijke probleem,
hoeverre houdt het ingediende wetsontwerp rekening met handen- 

id als basis va n het volksonderwijs en derhalve ook als basis 
van de opleiding der onderwijzers? We hebben boven gezien, dat 
de vakken op de kweekscholen onderwezen legio zijn en onder dit 
aantal wordt ook handenarbeid genoemd. Daaruit volgt, dat het 
wetsontwerp handenarbeid naast de vele andere vakken plaatst, dat 
het dus als aanhangsel en niet als basis bedoeld is. Ik vermoed dan 
ook, dat, wanneer het programma onveranderd aangenomen wordt, 
binnen enkele jaren reeds weer een diepgaande onderwijshervorming 
noodig zal zijn, — indien Nederland in zijn ontwikkeling niet bij de 
andere volkeren ten achter wil blijven. Evenwel de minister heeft in 
zijn memorie van toelichting de opneming van het vak handenarbeid 
krachtig en op deugdelijke gronden verdedigd en de deur geopend 
voor de ontwikkeling van dit vak. Nu is het aan de onderwijsmannen 
handenarbeid tot kern van het gchecle volksonderwijs te doen uit
groeien naar de behoeften hier te lande en de opleiding der onderwijzers 
daarmee in overeenstemming te brengen.
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------- verdedigt men nu en dan nog een leerplan met 
velerlei vakken in 't belang van de algemeene ontwikkeling, maar 
desniettegenstaande ontwikkelt het onderwijs, onder den drang der 
behoeften der maatschappij, zich in de richting van het gespecialiseerde 
vakonderwijs en m. i. terecht. Het begrip algemeene ontwikkeling 
toch verandert in den loop der tijden voortdurend van vorm, nu eens 
is deze de kennis der oude talen, dan weer de kennis der moderne 
litteratuur, dan die van de economie, maar de inhoud blijft dezelfde. 
En welke is deze inhoud? De eigenschap van het individu de bijzondere 
begrippen te kunnen opheffen tot de algemeene. Hij, die beladen is 
met velerlei kennis en die deze écne eigenschap mist, geldt niet voor 
algemeen ontwikkeld. Daarom kan m. i. gerust het programma der 
kweekscholen worden besnoeid, zoodat, behalve voor onderwijs- en 
opvoedingsleer, voor natuur- en scheikunde in verband met handen
arbeid een groote plaats worde ingeruimd.

Men zal mij tegemoet voeren, dat de opleiding der or 
dan te realistisch wordt. Maar dan vergeet men, dat het 
niet woont in het object, de leerstof, maar in het si’ 
ernstige arbeid, die onze liefde heeft, wekt idealisme, 
eerste plaats spel of sport, maar ernstige arbeid adelt.

Maar er is nog meer! De maatschappij heeft zich snel in demo
cratische richting ontwikkeld. De mannen en vrouwen hebben het 
kiesrecht en de stemplicht. Wat is ee n democratie zonder inzicht ? 
Een gevaarlijke dwaash eid! Wat is ze met inzicht ? Een verhoogde 
cultuur 1 Wie is de aangewezen man om de kennis van de cultuur 
in zijn uitgebreidste beteekenis, dus ook de beginselen van staat
huishoudkunde en staatsinrichting, en van de godsdicnstenleer onder 
het volk te brengen, zoowel in als buiten de school ? De onderwijzer.

Hij is de man, die een belangrijke rol te vervullen heeft in onze 
gehcele volksontwikkeling, maar dan moet hij ook toegerust worden 
met degelijke kennis v an de grondslagen en de ontwikkeling van de 
maatschappij.

6. De tegenwoordige maatschappij c 
staatsburger kennis van haar grond 
wikkeling; daarom behooren de onderv 
geleid te worden, dat zij de kennis da; 
en maatschappij kunnen verbreiden.

In de laatste ieeuw hebben de natuurwetenschappen en de techniek 
met ongeloofllijke snelheid de grondslagen voor een nieuwe maat
schappij gelegd. Eén blik op het fabricks- en verkeerswezen doet 
ons den machtigen invloed gevoelen, die de natuur- en scheikunde op 
de samenleving uitoefenen. Zelfs het gymnasium kan zich niet meer 
aan dien invloed onttrekken. En de kweekscholen? Onder de vele 
vakken wordt ook kennis der natuur genoemd, maar het is m. i. niet 
mogelijk bij een zoo uitgebreid program de noodigc uren voor een 
degelijke behandeling van natuur-, schei-, plant- en dierkunde te vinden. 
De onderwijzers zullen dan voortaan weer met een surrogaat dezer 
wetenschappen tevreden moeten zijn — ten nadeele van het volks
onderwijs. Welke vakken ook moeten verdwijnen, de natuurweten
schappen behoorden een ruime plaats op de kweekscholen in te 
nemen.

Met hand en tand '
in
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De zevende Vacantie-cursus in Paedagogiek 
door S. DE VRIES Sin.
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opleidingsinrichtingen daarvoor kunnen eenvoudig 

ge cursus met bescheidener eischen van toelating.
- studie zal op tenminste 14-jarigen leeftijd kunnen aanvangen. 

Het onderwijs omvat o.a. niet de moderne talen, maar wel de methode 
voor opvoeding en onderwijs voor jeugdige kinderen. Wil men evenwel 
bekwame onderwijzeressen, die zich steeds met lust en ijver aan hun 
arbeid kunnen geven, dan moeten zij in staat zijn kennis te nemen 
van de litteratuur van hun vak en dit eischt noodzakelijk kennis van 
de moderne talen, terwijl b.v. psychologie en physiologie van hen 
een nauwgezette studie verlangen. De tijd van opleiding mag daarom 
ook niet minder zijn dan die van den onderwijzer.

De uitwerking van de bovengenoemde stellingen heeft dus, kort 
samengevat, geleid tot de volgende resultaten >

1. De vooropleiding door een gereorganiseerde H.B.S. 5 j. c., 
Gymnasium of Lyceum zou beter zijn dan die door de H.B.S. 3 j. c. 
of M.U.L.O.-school.

2. De vakopleiding der onderwijzers
a. de onderwijs- en opvoedingsleer.
b. de wiskunde en natuurwetenschappen in verband met den handen

arbeid, als voorbereiding voor het vakonderwijs.
c. de geschiedenis der cultuur, waaronder ook de leer der gods

diensten en de staathuishoudkunde.
d. de practische oefening.
3. De bijaktenstudie en de 

vervallen.
4. Er moet een Onderwijs-Hooges
5. De boekenschool moet plaats n
6. De staat zorge zoodanig 

dat ze ook buiten de school een 
der massa kunnen innemen.

7. De opleiding der < 
die van de onderwijzers

> aarne voldo 
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met 29 Juli j.1. te Am-
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cursus werd, naar de Voorzitter, de heer Dr. J. H. Gun- 
in herinnering bracht, gehouden in 1910 en ging evenals 

. uit van de Commissie voor Kinderstudie van het Nedcr- 
iderwijzers-Genootschap, dat steeds „als een trouwe moeder

>r haar kind zorgde". Maar dat kind is gegroeid en zal — aldus 
... Voorzitter — zich brieven van rechtszekerheid verschaffen, om 
als zelfstandig wezen verder te bestaan.

Wat nu was het doel van wie tot stichting van deze Commissie 
en tot het in het leven roepen van deze Vacantie-cursussen over
gingen, waarvan de heer C. M. Soeters te Amsterdam de nooit 
falende motor was en is, van 1910 tot en met 1919?

Dit doel was in de eerste en voornaamste plaats om aan de mannen 
en vrouwen van het lager onderwijs, die behoefte gevoelden, om 
hun blik te verruimen, ten einde daardoor hun onderwijs op hooger 
peil te brengen, daartoe de gelegenheid te bieden en dit voornamelijk, 
door hen in aanraking te brengen met de Universiteit en met de 
Wetenschap. Het zouden dus vooral de onderwijskrachten van buiten 
Amsterdam zijn, ten wier behoeve de cursus in het leven werd 
geroepen. In de zes achtereenvolgende jaren 1910—1915 slaagde deze 
bedoeling nog maar gedeeltelijk en alleen door de medewerking van 
de Commissie uit het Burgerlijk Armbestuur voor de Gasthuizen en 
de betrokken hoogleerarcn der Universiteit te Amsterdam — en van 
de docenten — wien daarvoor een hartelijk woord van dank en hulde 
toekomt. Door den wereldoorlog echter werden de cursussen stop 
gezet, en thans begreep de Commissie, dat de dure tijd een beletsel 
voor menigeen zou zijn om de cursus te kunnen volgen. Gelukkig 
bood de eerste Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
krachtigen steun aan, door een subsidie beschikbaar te stellen, hooger 
dan verwacht werd, waardoor het mogclijk was om aan 40 personen 
de reiskosten te vergoeden, door hun ieder een tegemoetkoming van 
f25 te verleenen in de hoogc pensionkosten. De Minister toonde 
daardoor een ruimen blik en verdient voor deze daad veel dank — 
evenals zijn ambtenaren voor hun medewerking. Zoo kwamen dan den 
21 Juli ’snam. te 2 uur 78 dames en heeren uit alle oorden van het 
land bijeen — ik noem Amsterdam, Vriezenveen, Elsloo (L.), Surhuister- 
veen, Groot-Schermer, Leerdam, Ginneken — van wie er 65 werkzaam 
waren bij het Lager Onderwijs en 4 bij het M. O.; 1 was er school
opziener, 1 predikant, 1 godsdienstonderwijzer, 4 student, 1 vrouwelijkc 
arts en 1 vrouwelijke tandarts.

Van de 65 onderwijzers(essen) waren er 18 
21 onderwijzers met en 12 zonder hoofdakte, 6 > 
en 3 zonder hoofdakte, terwijl er van de 78 uit 
uit Haarlem 2, uit ’s-Gravenhage 2 enz.

We zien, dat het Lager Onderwijs du 
ling, de meeste deelnemers gaf, tei...,.

beknopt, van al wat de sprekers hun 
enkele opmerkingen, in alle beschei- 

uitgebreid genoeg, naar ik hoop, 
lijke cursussen aan te toonen en

.v«rdcn
: de

i nst ei 
schikl
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geopend en onmiddellijk vingen de lessen 
>nr> Prof. Bouman in het Wilhelmina- 

i de zoo praktische losse stoeltjes.

woordigd. Dat Amsterdam nog het leeuwenaandeel leverde, 
geen verwondering te wekken, wanneer we denken aan de, 
de subsidie, nog altijd groote kosten, welke een verblijf in 
vreemde tegenwoordig met zich brengt. Maar dat het „plattel; 
om het zoo eens uit te drukken, al zie ik de hoeren deeln< 
Deventer en Enschedé reeds het voorhoofd fronsen, alsof hun 
plaatsen tot het platteland zouden behooren — de plaats zal krijgen 
waarop het recht heeft, is zeker. De deelnemers vandaar gaan Vuu, 
en terecht. Zoo duidelijk toch bleek — vooral bij de avond-voordracht 

prof. Kohnstamm en in menig particulier gesprek, — dat bij 
onderwijzers en onderwijzeressen een groote begeerte bestaat 

• kennis, naar ontwikkeling, maar ook dat die begeerte wordt 
verstikt door gebrek aan gelegenheid. Doch de behoefte bestaat 
wat anders dan aan kleine handboekjes en handleidingen, men 
wetenschap en dan niet uit de tweede hand, maar onmiddellijk c 
de bron zelf ontleend. Men gevoelt, dat men niet kan geven wat 
men wil, dat men — maar hierop kom ik nader terug. D< 1 
Gunning toch opent nog pas den cursus. Hij wijst er op, 
in de onderwijswereld alles om verandering vraagt. Uit 
ontvingen we van Dewey zijn: „The school of to morr 
Engeland van Adams „The new Teaching” en uit Duitsci 
uitnemende vertaling van de hand van Dr. de Vletter het gro 
werk van K e r s c h e n s t e i n e r „Grundfragen der Schulorganis;
In eigen land rondziende, vinden we als teekenen der verandering 
de wet-Limburg op de toelating tot de Hoogeschool, het herziene 
leerplan voor de Gymnasia, de officiëele erkenning der Lycea, de 
wetsonwerpen tot wijziging van de wetten op het Hooger-, Middel
baar- en Lager Onderwijs ; de instelling van twee professoraten en 
een lectoraat in de paedagogiek, de stichting van een Nutsseminarium 
voor paedagogiek en het Nutsinstituut voor Volksontwikkeling te Am
sterdam ; twee nieuwe tijdschriften. „Paedagogische studiën” en „Volks
ontwikkeling” melden zich aan; vraagstukken als de beroepskeuze, 
kinderrecht, „Aufstieg der Begabten” e.d. eischen oplossing; de 
expcrimenteele paedagogiek wordt meer en meer beoefend, de opvoe
ding der rijpere jeugd wordt een onderwerp van steeds wijdere 
bespreking. Montessori vraagt om bestudeering van haar denkbeelden 
— alles roept om vernieuwing. „Dat getuigt ook Uw aanwezigheid , 
zegt de heer Gunning. Al te licht krijgen de inzichten van den 
onderwijzer een dogmatisch karakter; overtuiging wordt vaak genoemd 
wat eigenlijk is „een drabbig bezinksel van traditie, vooroordeel, bij
geloof en puur toevallige ervaringen”. Hij vraagt daarom aan de 
deelnemers, om hun inzichten en overtuigingen op het aanbeeld te 
leggen en ze te laten bewerken, ook door anderen. Vaak is van hem 
gezegd, dat hij „prikkelt", welnu, dat is hem een eer, dat wil hij ook 
ditmaal doen, door op te wekken tot vernieuwd zelfonderzoek, en 
tot ernstige bestudeering van goede boeken, maar vooral van de 
leerlingen.

Hiermede was de cursus 
aan. De ruime collegezaal van Prof 
gasthuis was bijna geheel gevuld. In
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De heer Dr. Gunning besprak in 5 lessen de algemeene grond
begrippen der Paedagogiek en de doelstelling daarvan, den leermeester, 
den leerling en de leerwijze. Hij wees er op, dat bij de paedagogen 
van alle tijden de verhouding van het intellectueele deel der opvoeding 
tot de andere factoren daarvan zeer onzeker en variabel is; ook 
over de macht der opvoeding was en is het oordeel zeer verschillend. 
Milieu en erfelijkheid schenen vaak uitgcschakeld, of onbekend te zijn. 
In Engeland en Amerika denkt men in 70 of 80 °/0 der gevallen, wanneer 
men spreekt van opvoeding („education") aan onderwijs. Maar men 
bedenke, dat intellectueele opvoeding nog iets anders is dan onderwijs 
alleen. Beter is het daarom, wat in onze taal zoo uitstekend uitkomt, een 
onderscheiding te maken tusschen opvoeding, onderwijs en oplei
ding. Onderwijs is dan zoowel een middel tot opvoeding als tot opleiding, 
maar werkt in het eerste geval veel minder krachtig dan in het tweede.

uitmuntend geschikt om aanteckcningcn te maken, door de verlenging 
en verbreeding van de rechter-armlcuning, zaten als echte school
kinderen daarneer mannen en vrouwen van laat ik schatten, kleine 
dame van ik weet niet waar, van .... 20 jaar tot 55 zeker, grijze 
krulkop uit .... X, zal ik nu maar zeggen — allen steeds vol aan
dacht en belangstelling, soms zich verzettende, als Dr. Gunning in 
zijn voordrachten te veel „prikkelde” naar hun meening, vol inspan
ning luisterende naar D r. van Wayenburg in zijn voordracht over 
het speelkind en het leerkind; zich geheel overgevende aan Prof. 
Bouman, in zijn sluitingsrede trachtende den heer Ten Scldam 
te volgen in zijn berekeningen der standaard-tests en -schalen, ge
nietende van de ontwikkeling der oorzaken van de zwakzinnigheid 
door D r. Herderschee, bewonderende de „bewaarscholen” te 
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Utrecht, zooals de heer Bonebakker die toonde, 
hen te noemen, die de eigenlijke „lessen” gaven.

Hoe eenvoudig praktisch is de witte voormuur voor het gebruik 
van de projectie-lantaarn, met twee zwarte vlakken, om als bord 
te dienen ; wat was de zaal zoo noodig spoedig verduisterd en ook 
weer verlicht. Menig onderwijzer zal hebben gedacht : „Kon ik dat 
in school ook eens zoo hanclig inpikken, wat zouden de kinderen 
meer profiteeren”. En wie geen schoolpauzen houden : laten zij eens 
denken aan de eigen geestelijke vermoeidheid na drie kwartier 
luisteren. En wie meent, dat eigen houding voor de klasse onver
schillig is, stelle zich de verschillende docenten voor en hij weet beter. 
Tenzij, en dit hoop ik maar, gewoonte tenslotte doet vergeten, wat 
eerst hinderlijk is. ’s Morgens werd er 3 X 3/4 uur gedoceerd ; des 
namiddags was er een uitstapje, waarover nader en ’s avonds was 
er een voordracht van + l‘/2 uur, waarover ook nader. Het was 
druk en laat ik het gerust zeggen, ook vermoeiend. Een enkele avond 
vrij was heusch niet ongeschikt. Dit bleek duidelijk, toen Dr. Gun
ning de gelegenheid aanbood, om bij hem aan huis een bespreking 
te houden van verschillende onderwerpen. De Zaterdagavond was 
daarvoor beschikbaar, maar sleehts enkelen wenschtcn van de echter 
zeer gewaardeerde gelegenheid gebruik te maken. Men wenschte 
rust, de geest eischte ontspanning.
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Door gebrek aan tijd moest de spreker verschillende onderwerpen 
zeer beknopt behandelen, zoodat aan het in den syllabus aangekondigde 
aanhangsel „SchoolstralTen" b.v. slechts een enkel woord kon worden 
gewijd, een woord vol beteekenis echter, n.1. dat men nooit moet 
straffen voor intellectueele fouten, omdat straffen is een morcele daad.

Op drie achtereenvolgende ochtenden, telkens van 9’/<—10 sprak

raag: „Hoe moeten we aan de kinderen 
het er in ; giet het er in ; methodiseer 

geestelijk eigendom der kinderen 
en over elkaar loopende tijd- 

i Pestalozzi en van Herbart. Maar 
•iteitsbeginsel. (Fröbel, Montessori), 
en leerling toe, dat hij zijn geestelijk 

woorden geteld zijn”.
;oed recht van het passieve element (de 

,.o) niet wordt ontkend. Maar de activiteit 
'dassikaliteit van het onderwijs daaronder 

i uct stelsel der groepensplitsing, uit Amerika 
gekomen, schijnt reeds een tegenwicht te

Het doel der opvoeding wordt eveneens zeer verschillend geformu
leerd ; voor spr. is meer de tendentie van belang, dan een juiste 
formuleering. Hij beschouwt dan achtereenvolgens 6 typen (de eude- 
monistische, de utilitaristische, de collectieve, de humanistische, de 
christelijke en de absoluut-zede lijke opvattingen), en laat daarbij uit
komen. dat voor de meeste menschen (99 °/0) opvoeding bctcekcnt 
slagen in de maatschappij, bruikbaar mensch zijn ; dus eigenlijk zou 
opvoeding dan weer zijn opleiding. Daaruit blijkt echter tevens, dat 
opvoeding nog iets anders is, want men kan toch niet zeggen dat 
deze 99 °/0 niet worden opgevoed. Op het verschil tusschen de 
individualistische en de communistische opvattingen wordt tevens 
gewezen, evenals op het feit, dat in Nederland de individualistische 
tendentie steeds zeer sterk is.

De christelijke en de absoluut-zedelijkc opvattingen staan niet zoo 
ver van elkander, als men wel meent. Synthese is hier mogclijk. De 
geforccerd-christelijke opvatting ontkent de eischen der natuur, werkt 
het pessimisme in de hand, neemt te veel het slechte aan, is te ge
streng ; de humanistische daarentegen mist de zelf-correctie van het 
christendom, is te optimistisch en verslapt het zedelijk ideaal. Maar 
beide scholen wisselen elkaar af en gaan in synthetische richting. 
Doch men vergetc niet, dat het werk der opvoeding altijd voor
bereidend werk blijft, omdat het individu zich zelf ten slotte opvoedt.

In korte trekken schetst spr. dan. hoe de onderwijzer moet zijn, 
en wekt op om zich steeds voor te stellen dat men daar op die 
banken zelf als leerling zit, om als zoodanig zich zelf te beoordeelen. 
Men zij vooral kritisch en zegge niet te veel, dat de ervaring het 
ons heeft geleerd ; dit beteekent te vaak : Ik ga door, zooals ik 
altijd deed.

Dan beantwoordt hij de vra< 
wat leeren ?” Kommandeer hei ci 
het er in; dat „het” is dan wat 
moet worden. Dat zijn de in elkaar 
perken van vóór Pestalozzi, van 
een ander beginsel is het activil 
waarop spr. nader ingaat. Sta der 
bezit veroverc. „Laat dus Uw

Waarmee echter het goev 
gewenning en de herhaling) 
heersche vóór alles. Dat de kla 
zal lijden, is zeker. Doch het 
en Duitschland tot ons 
zullen gaan leveren.
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senso-motorisch; daar 
daar hoort het zeggen 

ing van binnen, om 
het object. Het wil 

:n van de buitenwereld 
us een beroep gedaan

I’ er een eigen ordening 
icllcertijd. Dat zijn de 

it, nemen graag 
het creatieve, 
:nomen leerstof 
«dingen in den 

bezitten als 
>ns hem 
:1 lager 
worden 
hebben

de heer Dr. G. A. M. van Waycnburg over de psychologische 
grondslagen van het loeren en de raadslagen voor de praktijk. In ’t 
spcellevcn van 't kind is, zegt spr., een maximum van belangstelling 
voor datgene, waarop het zich werpt ; het staat senso-motorisch 
tegenover de buitenwereld; het is doe-kind. Het leeft in de dingen 
en het is de dingen, het is paard, het is koetsier, het is, wat het 
speelt. Alle handelingen, welke de locomotief verricht, die het lucifers
doosje op dat oogenblik i s, moeten worden gedaan. Montessori 
breekt hier z. i. in. door te veel op ’t object de aandacht te vestigen 
en belemmert aldus het imaginatief denken.

Op de school is het kind echter niet meer 
maakt het kennis met de wereld der symbolen, 
en ziet het geschreven. Het mist nu ook den drai 
de wereld te benaderen en wordt gebonden aan I 
de echte dingen. Met den neerslag der dinger 
moet in de school worden gewerkt ; daar wordt du 
op het geheugen, dat kort is of lang.

Spr. gaat dan na hoe de sterkte van het 
bepaald en bespreekt dan uitvoerig de hcrhalir 
der herhaling zijn, waarbij o. m. rekening mo 
het feit, of men de te leeren stof op korter 
leeren. Op zware leerstof mag men ook 
verhaal laten volgen. De stof moet tijd hebt 
te ordenen; zij moet zich verbinden met ’ 
Het is ook beter een stuk in zijn geheel 
Doch ook de individualiteit speelt een rol, 
moet onderzoeken, op welke wijze het het 
op opnemen vergeten volgt is bekend, doch 
het behouden gedeelte aangeeft, ook snel, 2 
de helft, na 6 dagen nog een vierde, n<- 
over is, men ziet dat die daling al (. 
behouden blijft. Naast 
stellende leeren. Ook dl 
o. m. blijkt, dat hoe 1 
de opname is. Groepee 
maar eisch niet, dat hc 
ordent op zijn 
geven, opdat h 
wordt in het spreken, i

Er zijn kinderen, die 
aan geven, zij : 
subjectieven; anuercu «< 
en goed op, d. z. de obje 
het scheppende, het kiez< 
nieuwe kracht, zij wekt 1 
geest. Dat wiskunde 2 
wel wordt gedacht, b< 
hooger. (Talen leeren is geh< 
trap.) En bedenk, dat met 
gewekt. De schoonheid zij dan 
onthouden: Oefen het geheugen;

geheugen kan worden 
ling, en welke de methoden 
loet worden gehouden met 
r of op. langer termijn wil 

niet b.v. een schokkend 
)ben, om zich in den geest 
het aanwezige materiaal, 
te leeren dan in stukken. 

, waarvan men bij een kind 
gcmaK’kelijkst leert. Dat 

h al daalt de curve, welke 
___ o..ft, ook snel, zoodat b.v. na 1 uur nog 

nna ppn vierde, na een maand nog een vijfde 
die daling al geringer wordt en dat er iets 

. het mechanische bestaat het logische of voor- 
laarvan gaat spr. de voorwaarden na, waarbij 
logischer het verband is, des te gemakkelijker 

ier daarom Uw leerstof zoo logisch mogelijk, 
r eisch niet, dat het kind diezelfde groepeering weergeeft. Het 
:nt op zijn manier. Laat echter vooral telkens en telkens weer- 

het Nederlandschc volk, dat zoo goed opneemt, parater 
t , in het zich uiten, 
eren, die bij de opname van stol 
zijn als de kinderen uit den speellcertijd 

inderen laten zich leiden door de realiteit 
' jectieven. Maar hooger staat I 

<ende leeren. Dan schept de opgei 
die op en maakt nieuwe koppel 

zooveel denkvormende waarde zou 
>etwijfelt spreker. Taalstudie staat volgei 

is geheel wat anders en staat op veel 
au met de puberteit de acsthetica wil \ 

" ' aan het woord. Dit wil spr. 1
laat van buiten leeren; als concentratie



Nieuwe kleuterstehuizen. ')III.

Het kleuterstehuis 
door Dr. E. BONEBAKKER.

„ï een v< 
nshuis,
■ zijn

; uitsluitende < 
n geest, is dt 
tijd nog van 

Menige spreuk, ■ 
□ rdt toegepast. I

de storende elementen, als gyr 
lat van buitengewone waarde.
buiten. Leer van buiten, zelfs 
vroeger onbegrepen geleerd, k

Het groeit wel in. (Woi

tot d<

iden wil ;
de oude 
Ligthart 

rs ook voot

•mnastischc 
Leer ook 

s al begrijpt 
u, komt later 
>rdt vervolgd.)

§ 1. De n a a m.
In Mei 1915 heeft de Utrechtse gemeenteraad in beginsel besloten 

tot het afscheiden der voorbereidende klassen van de openbare lagere 
scholen en deze om te zetten in ... .

Er waren 2 gemeentclike bewaarscholen. Hoe zouden deze en de 
nieuwe scholen genoemd worden? Tenslotte is ’t geworden: fröbel
scholen, fröbelonderwijs, met een kleine f. Terecht.

Fröbel heeft aangetoond : dat de kleine-kindcr- of bewaarschool, 
wier eerste doel was bewaren, behoort te zijn de plaats waar 
de kinderen in de gunstigste groeivoorwaarden verkeren ; dat ’t 
kind een zienlik en onzienlik wezen is, wiens alzijdige uitgroei te be- 

het wezen is der opvoeding; dat het dageliks verkeer in 
tuin voor de kleuters ook uit de welvarendste gezinnen 
-echt is. Ziedaar de 3-voudige Fröbelse gedachte die wij 

met ’t woord ..fröbelen’’. Matjes vlechten en met de 
■verken is dus fröbelen alleen voorzover ’t geschiedt in 
. naleving van Fröbel's grondgedachte. Montessori is de 

mende uitwerkster van deze gedachte : haar arbeid is 
... de hoogste zin, ’t is de reiniging der Fröbelzienswijze 
de school werd bezoedeld en vernuchterd; ’t is de verdieping 

en haar natuurwetenschappelikc verklaring en bevestiging, 
dus niet een partijkiezen voor de ene en tegen 

zienswijze, maar de erkenning dat wij, voorgelicht door 
i de kinderen zullen leren wat voor de ontwikkeling van 

;oed is; ’t is de aanvaarding van de anti-boek-en-woord- 
an de opvoeding door arbeid en vooral door ’t wekken 

ike krachten.
als „bewaarschool”, „voorbereidende school" zijn niet meer

'gen. 
nderti

gunstigen 
de kinderti 
een voorre 
kenschetsen i 
speelgavcn vv 
de geest van 
mecstbetekei 
fröbelen in 
die door 
dier gedachte en haar na 
De Utrechtse term is ■ 
de andere ■. 
beiden, van 
de kinderen gc 
opvoeding, van 
der innerlike ki 

Termen aio ., 
te wettigen.

De kindertuin moge een veilige plaats zijn voor kinderen van moeders 
die overdag buitenshuis, in de fabriek of de politiek, moeten arbeiden, 
maar bewaren is zijn doel niet; wel is ’t bewaren een voordeel 
voor de praktijk van ’t huiselik leven. Voorbereiden tot de lagere 
schóól is het doel evenmin. Men moet overigens maar naar de voor
bereidende klassen zien, om te weten wat dat voorbereiden wil zeggen. 
Ons schoolwezen moet zich niet oriënteeren naar de oude school 
maar naar de nieuwe, zij moet fröbelen. Montessori, Ligthart, Ker- 
schenstciner, Dalcroze zijn evenals Fröbel, fröbelaars ook voor de

*) De nummering der figuren sluit aan bij die van het opstel in de vorige aflevering.
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van aandacht, als t 
oefening van den 
op ouderen leefti, 
ge het niet. M 
boven en woi
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niet getekend; hij beslaat de N.O. hoek
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speellokalen ....
‘gen.........................................................
slplaats (inbegrepen de loods) ')

. 88.65 M2.

. 610.65 M2.
1438.50 M2.

. 29.55 M.

. 3— M.

andenw

'fis.

niet-mc

Mor

scheiden zi
> 20);
11c vertrekken;

d e

§2. Openb 
kade. (Zie de

Het

op ’t

van do speelplaats,

rds v/d Ha m-

_
') Op de plattegrond is die 

de d warsgang komt er op uit.
2) Hierbij bedenke men dat alle kinderen tegelijk nooit buiten xijn.

i ’t woord fröbelschool misverstand, 
r zeg: kleutcrstehuis. Daarmee mogen de 
zijn, want 't is haar italiaans verdietst, 

tehuizen gaan ontwerpen. De geestelike 
jand bekend. De richting aangewezen. 
.1 ontworpen door de architekt A. J. van

e fröbelschool a/d R o y 
iren 11, 14, 16 en 22).

stemd voor 6 klassen; men zie verder, het voor- 
plattegrond, ftg. 22. De werkvertrekken liggen 

ikalen op ’t N. W.

leer-kleuters. Vreest men van 
dan een nieuwe naam en 

jntessorianen ook ingenomen : 
Wij moesten nu kleuterstc 

inhoud was gegeven. De vija 
Het eerste gebouw werd

Schaik te Utrecht.

B. Restanten van

a. aparte speellokalen;
b. hoge kap van die lokalen;

licht van 1 kant, daardoor tevens donkere gang;
speel loods.

Vorderingen van de nieuwe s c h o o Ig e d a c h t c.

de W. C.- en handenwaskamers (let op, dat zij van de gang 
nog niet door een deur afgescheiden zijn);
lage vensterkozijnen (fig. 11 en 

inslaande buitendeuren in alle 
zoldering der werkvertrekki 

i der speellokalen;
stoeltjes en tafeltjes (fig. 16).
’t gebouw van buiten.

en speelplaats 
hele schoolterm

36 = 216 kindere
kind  6.66 M2.

voortuin en speelplaats -2.83 M2.2)

oude s c h o o 1 g e d a c h t e.

v _e figur

:t gebouw is beste
inde indachtig, de

Z. O., de spcellol

A. Afmetingen.

Hoogte van de werkvertrekken 3.75 M.
„ „ speellokalen ... 3 M. tot 5.50 M. (open kap).

vensterwand werkvertrekken 9.— M.
werkwand „ ... 7 M.

Lengte en breedte speellokalen 9.— M.
Breedte gangen 3.— M.
Lengte speelplaats (inbegrepen de loods)1) 45 M.
Breedte ., ., „ 11.60M.
Oppervlak
Lengte voortuin
Breedte „ ...
Oppervlak.........................
Totaal oppervlak voortuin
Totaal oppervlak van het

Plaats voor 6 X
Beschikbare ruimte per

„ . in ■
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il-f4 
wTm

is bestemd
7 klassen, v

Men let4”

U4fc)

Fig. 20, bh. 74.

voor een fröbelschool van 
waarvan 5 op de verdieping 

:tte op de situatie, waarbij 't

§3. Open 
de figuren 12,

Architect S. F. 
van de Directeur

nbare fröbelschool in de Vosmaerstraat. (Zie
19 en 25.)

en een lagere school van

Loeb+. Indeling van vertrekken en speelplaatsen: 
der Gemeentewerken Nieuwenhuis f. Het gebouw

'g-
t gedruis van de speelplaatsen
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Fig. 21, blz. 74
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niet kan hinderen, (fig. 25). De werkvertrc 
liggen op 't Z.W., de speellokalen op 't I

1 1 I "" | I I ----

in de werkvertrekken der fröbel- en de leslokalen der lagere

rekken van de fröbelschool 
N.W.
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6.07 M2.
2.86 M2.

schoolgedach t e. 
igdeuren;
trekken;

2.05 M.
(inbegrepen speelpriëlen

;; ... a. ■,

moet xich altijd naar de grote mensen schikken. Meejcu ..is de beste man ter wereld . maar 
hij begrijpt niets van dc kleuters.

hupj 
zar .
verdeli

§ 4.%'p‘i
fig. 13, 18.

Het geb<
school v

Gedn

A. Afmetingen van de fröbelschool.

Hoogte van dc werkvertrekken 
teellokalen 

werkvertrekken

32.— M.
16— M.
. . . 512—M’.
34.65 M.
3— M.

103.95 M2.
. 615.95 M2.
. 1311.5 M2.

.... 4.50 M.
5 M. tot 7— M. (open kap) 

8— M.
5.90 M.
8.50 M.
8.15 M.

en 2.30 M.

.............................spie
Lengte vensterwand

„ werkwand
 speellokalen 

Breedte
., gangen

Lengte speelplaats
en huppclwarande)
Breedte idem 
Oppervlak .
Lengte voortuin
Breedte
Oppervlak
Totaal oppe
Totaal oppe

Plaat
Beschikbare ruimte

jppervlak voor- en speeltuin  
>ervlak van het hele fröbelschoolterrein 
rts voor 6 X 36 =216 kinderen, 

per kind  
voortuin en speelplaats .

B. Restanten van de oude schoolgedachte.
a. aparte speellokalen;
b. hoge kap daarvan;
c. hoge zoldering der werkvertrekken2);
d. licht van 1 kant;
c. hoge vensterkozijnen.

C. Vorderingen van dc nieuwe
a. W.C.- en handenwaskamers met gang
b. openslaande buitendeuren in alle vertre
c. vorm der speellokalen;
d. stoeltjes en tafeltjes;

jppelwarande;
indpriëlen, met getint licht door kathedraalglasruiten ;
,-ideling van de speelplaats in schooltuin, verhard- en 

Iterrein.
Openbare fröbelschool in de Croeselaan. (Zie de 
’3. 24, 26 en 28). Architect M. Rietbergen, Utrecht.
O.jouw is bestemd voor 3 klassen en staat met een lagere 

voor 8 klassen op één terrein.
vjvuruis van de speelterreinen als in § 3 (fig. 26).

A. Afmetingen van de fröbelschool:
Hoogte van de werkvertrekken en 't speellokaal 4.50 M.
Lengte vensterwand werkvertrekken .... 7.50 M.

„ werkwand 8.— M.
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het hele schoolterrein

i.
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Fig. 22, blz. 66.

B.

a. apart speellokaal ;
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L

505.— M2.
865.— M2.

8.90 M.
8— M.

aBffl

Lengte speellokaal (zonder de uitbouw met de 
verhoogde vloer) 

Breedte speellokaal 
Oppervlak speeltuin 
Totaal oppervlak van

8— M2.
4.68 M2.

Plaats voor 3 X 36 = 108 kinderen.
Beschikbare ruimte per kind  

„ „ in de speeltuin

Restanten van de oude schoolgedachte.



c.

Fig. 23, blz. 83.
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handenwas 
je in 't spe 

tafeltjes, 
ig- 19);

’t Zuiden moesten liggen 
den en arbeidsvertrekken 
•ekken zonloos zouden zijn, 

ïellokalen N o o r d-westelik. 
m elk dezer speelzalen, die 

zou zijn, aan de Zuid- 
rd daar iets van de mor- 
;aat viel niet mee. Boven- 
e r k kamers ; wij moesten 

kap uitsluiten ; die kamers

b. hoge zoldering van de vertrekken i).

Vorderingen van de nieuwe s c h o o Ige d a ch t c.

W.C.- en handenwaskamers, met gangdeuren; 
knus hoekje in ’t speellokaal, fig. 28;

c. stoeltjes en tafeltjes, fig. 13;
d. zandpriëel (fi{

c. verdeling van de speelplaats in verhard en zandspeelterrein;
f. licht van 2 kanten in de werkkamers;
g. gekleurd glasmozaïek boven de warandedeuren’en in de vensters 

van ’t knus hoekje;
h. tekeningen op kindei

ntekening.

:rhoogte (fig. 24 en

D. Aantekeningen bij f-h.

Vaststond dat de speelplaatsen naar
i dat het speelplaatsgedruis in de leslokal 

niet mocht storen, dat geen lokalen en vertrel
In de 2 vorige gebouwen liggen de spet” 

Om er zon in te krijgen is in de kap vai 
door een oude schoolgedachte nog hoog z 
Oostzijde een venster aangebracht. Zo wera 
genzonneschijn gewaarborgd. Maar ’t resultaj 
dien: aan de Croeselaan gold ‘t twee we 
dus alle gedachte aan een hoge, holle
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Fig. 24, bh. 72.
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'dig.

>ppervlakki{ 
kind is. I

konden niet aan 
aan de Noord-

wararïde
aan de 
toe voor?
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>ogte boven de grc 
tr beneden gebracht < 

tekeningen. Dit was • 
; en de speellokalen vai 
de figuurtjes boven 

uitmuntend zijn, als ze maai 
zijn kinderhart heeft dit ; 

g. 12). De architect Rietbc 
o ook kinderp 
moeten achterwege 

aardiger dan dat 
tect is dat de onderwijze, 

jrderen. Hi

op meer dan manshoo 
op kinderhoogte naar ui 
deze en ’t venster: i 
tekeningen in de gang 
bewaarschoolgebouw, 
en 5), zouden '' '
Ook Loeb met 2 
(zie de fries op fig. 
Terloops de opmei 
wand misschien gel 
mozaïekfiguren. Imi 
worden door de 
de kinderen ’t wt 
personeel van bewa; 
De architect zou z 
passe-partoutlijst 
Montessori, een i 
de Madonna della Sedi 
geschikt om < 
dan gewone 
da Vinei (T 
de Heilige » n 
bij Abraham 
dat dit alleen 
een vak voor o
universiteit. Maar echt 
heid niet van de kinc 
zijn te oppervlakkig < 
al wat kind is. Echte

de Zuid-, d.i. de speelplaatszijde liggen, en evenmin 
of straatzijde. Toen hebben wij de gedachte < 

vensters in de kap ontwikkeld : de gang werd als een gl 
: ontworpen met grote openslaande deuren naar buiten, 

zijde der vertrekken met grote schuifdeuren, tot onder; 
'zien van kleine vensterruiten. Was er binnen stilte no< 

dan zouden alle warandc- 
deuren gesloten worden en 
konden de kinderen buiten 
naar hartelust dartelen ; ’t 
zonnetje zou toch inschijnen 
en met zacht weer zouden de 
vensters aan de Noordzijde 
openstaan. En van twee zijden 
licht, volop licht (zie de scha
duwen van de mcubelpootjcs 
op fig. 13). Omdat er geen 
plaats voor een voortuin aan 
de openbare weg kon worden 
uitgespaard, moesten de straat
vensters met ’t oog op de 
eigenaardigheden van ’t publiek 

rond blijven. Toch werd ’t kozijn tot 
icht en opgelost in een bank; tusschen 

een nieuw vindinkje. De 
in het mooie Amsterdamse 

a , . in 't trapvenster (fig. 3, 4
iïrüiitend zijn, als ze maar op kinderhoogte waren. 
" kinderhart heeft dit aanvankelijk niet ingezien 
12). De architect Rietbergen heeft dit gevonden. — 

:rking dat ook kinderprenten als de zijne aan de 
jehecl moeten achterwege blijven of vervangen door 
nmers, aardiger dan dat de tekeningen ingemetsckl 
architect is dat de onderwijzeressen ze maken en 

'erk langzaam zien vorderen. Hier en daar heeft ’t 
vaarscholen verdienstelike muurtekeningen gemaakt, 
i zich dan in elke kamer kunnen bepalen tot een 

: van 35X47 c.M., waarin, naar de schone raad van 
meesterwerk der schilderkunst plaats vindt. Zij noemt 

lia van Rafaël (Pitti) ; er zijn meer kunstwerken, 
op de kinderen een indruk te maken van iets hogers 
lieve platen : ik noem de Madonna in de Grot van 

(Louvre), Christophorus van Memlinc (Brugge, Akademic), 
;e Familie van Rembrandt (Kassei), de maaltijd der engelen 

van Aert de Gelder (Boymans). Grote mensen weten 
kost is voor grote-mensen. Kunsthistorie is dan ook 
de hoogste klasse der middelbare meisjesschool en de 

htc grote-mensen verstaan de eenvoudige schoon- 
ideren die alle grote Meesters geweest zijn, en 

om de onbewuste diepzinnigheid te verstaan van 
grote-mensen maken of kopen behangselpapier
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als 't 
waze ge
worden.

1erS ver-

o :re school geleden 
gedachten onder de

arschool, hoeveel ze ook door de lagei 
de poëtiese gevoelens en de frisse

dc Vrouw cn

voor kinderkamers, volgctekend met opzettelik-onbeholpen prentjes, 
echt-nagemaakt kinderwerk, ’) een even ernstige zonde aan 't kind, 
dat nog door oefening uit zijn onbeholpenheid groeien moet, 
nabootsen van kromme kindertaal, ’t Koddig nadoen van de dwa 
baren van krankzinnigen zou tegenwoordig algemeen afgckcurd v 
Maar, Mama, hoe dikwijls brabbelt U niet Uw eigen boy 
Doe als de Fransen die de gebrekkige zinnen van buitenlanders 
beterd herhalen. Het onvolkomene groeit in de sfeer van ’t volkc 
voorbeeld zijn bestemming tegemoet.

Rietbergen heeft gekleurd glasmozaïek in de vensters laten zetten. 
Een land met toonloos, gi ijs licht op meer dan de helft van al de 
dagen ; een volk dat eeuwen lang op Zondagmorgen gebeden en ge
zongen heeft in de flonkergloed van gebrande glasvensters, een zo 
bevoorrecht volk in een zo misdeeld land, mag zijn kleuters de bonte 
kleuren niet onthouden van ’t ogenblik af dat ’t zich in hun ziels- 
behoeften heeft ingedacht. Staring heeft 10 jaar aaneen, als kind, 
als knaap elke Zondagmorgen in de kleurrijke wonderwerken van 
de Crabeths gekeken ; Huet schrijft voor een deel daaraan zijn 
kunstzin, de oudvaderlandse wending van zijn geest, zijn sympathie 
met ’t romantisme toe. Huet heeft goed begrepen wat Fröbel en 
Montessori ons zo nadrukkelik leren: de indrukken ook der 
prilste jeugd stemmen de kinderen der mensen voor ’t hele leven op 
een bepaalde toon. Zie dus toe op de indrukken waaraan ge Uw 
kinderen overgeeft. Mesjeu en dc stadstimmerman vonden een gewitte 
muur en houtwerk in de kleur van de grauwste Novembermisten 
goed genoeg voor de kinderen. Zij mochten anders afgeleid worden! 
Maar wij, wij gaan in de leer bij Veldhuis en de Crabeths.

§5. Aan de tweesprong.

Zal ons schoolleven eindelik eens gezond worden, emancipeer ’t van 
Mesjeu. Wij hebben doen zien hoe moeizaam de strijd is ook van 
dc bestgezinden om zich los te maken van de denkgewoonten, de 
verfgewoonten, de bouwgewoonten, in één woord, van de dorre ge
woonten-pedagogiek van Mesjeu. De Minister va:n Onderwijs, op 
blz. 14 van de memorie van toelichting op het wetsontwerp — L.O. 
van 26 April 1919, verklaart zich tegen een afzonderlik toezicht op 
dc bewaarscholen. Juist - omdat er verband en continuïteit in het 
onderwijs moet zijn dat de bewaarschooljarcn en de eerste jaren der 
lagere school ornvat, is het noodig dat ook het eerste onder het 
gewone schooltoezicht worde gesteld”. Ik bezweer U, Excellentie, 
„het gewone schooltoezicht", wdAr wij ’t aan ’t werk zagen, ook 
en vooral als ’t de woorden van de vernieuwde school sprak, zijn 
daad was zelden anders dan naar ’t administratief gelezen wetsartikel; 
wéér wij ’t bij of op ’t gebied van de kleutersscholen zagen 
komen, daar was zijn hart bij de wet en de superieuren. Arme kleu
ters in voorbereidende klassen, verjaagde kleuters uit fleurige bewaar- 
schoolklassen.

In de bewaarschol 
heeft, hoezeer c
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fröbel-o 
wel bef

Kindci

1 en 
len mogen 

..itertuinen waar 
litleveren aan cipiers? 
: eerst naar de grote 

wat anders vinden 
„ O Mevrouw, 

• niet schreiend

de vereni- 
s en onderwijs, 
de bond van 
zo vele meer, 

1 de tweesprong 
aszt uns unsern

Kleuterstehuizen der naaste toekomst.
§ 1. Drie types.

De drie Fr 
proeven, niet 
grondige schot

Een stap 
plattegronden 
de overleden gem< 
vinding, in § 4 onu 
kanten licht krijgt; 
gedacht. De werkv< 
speelkamers. De r 
in de alleroudste 

't Woord „wisselkla 
Montessori zal zich hi

Fröbelscholen van het vorige hoofdstuk zijn niets dan 
t alleen van een verbeterd kleuterstehuis, maar tevens van 

loolbouwvernieuwing in ’t algemeen.
verder geven fig. 20 en 21 te zien. Deze bevatten de 
voor 3 wijzigingen van één type. In dit type- is met 

meente-architect S. F. Loeb voortgewerkt op de 
>nder D beschreven, van het vertrek dat van 2 

: alleen is de warande tevens als deel der vertrekken 
vertrekken zijn, met het bijbehorend warande-deel, 

afzonderlike speellokalen zijn vervallen, wij zijn terug 
Fröbelse kindertuinkamer >), verbeterd.
"dassen" is een historiese term geworden; en Dr. 

icix nier misschien ook thuis voelen.

school-adem zijn verschrompeld, in de bewaarschool spruit nieuw leven 
aan alle kanten uit', zie maar eens naar de nieuwe gebouwen: ze 
staan niet in Utrecht alleen, men vindt er in Friesland en de 
Achterhoek. De wereld dorst naar levensvernieuwing. „Scholen mogen 
geen gevangenissen zijn”, zegt de Paeuw. En de wint 
de nieuwe zaden ontkiemen, zullen we moeten ui

Moeder bracht onlangs haar jongen voor ’t 
school. „Juffrouw, hier istie, U zult ’m misschien 
dan de andere kinderen, hij is buitengewoon impulsie 
da’s niks, dat hebben we er hier zo uit". — Mocht Moeder 
heengaan van die stokbewaarder-in-rokken ?

Ja, als het lagere-school-wezen was wat het moest zijn, dan zouden 
wij met de uitspraak van de Minister instemmen. Maar als 't ooit 
nog eens gezond zal worden, laat dan de bewaarschool haar gelukkig 
begonnen herleving. Tussen deze en de ambachtsschool geplaatst, 
moet de andere ten slotte bm; dan moet ze bovendien aan de 
handenarbeid, moet ze aan ’t lijntekenen, moet ze aan de natuur
waarneming, moet ze aan de moedertaal. En dan gaan alle aanschou- 
wingsplaten, met Zwier en Jansma, en de natuurkennis-lees-leer-boekjes, 
en de schooltaalboekjes naar de afdeling „folterkamer" van de historiese 
afdeling in een af ander schoolmuseum.

Mochten allen ‘ die de onderwijsvernii- 
gingen voor handenarbeid, vereenvoudiging van < 
Pallas-Athene, schoonheid in onderwijs en opv<

'■onderwijzeressen, de Montessori-vereenigi „
>egrijpen dat zij met de onderwijsvernieuwing aan 
: hier een Mei-tuin met duiventil: „Kommt la 

ern leben" staat er boven de ingang; en dddr ?
„Wie binnentreedt zal 
In donkre kleur zag ik 
De bovenlijst van ene pc 
’kZei: „Meester, dat is

mieuwing voorstaan, 
liging van examens 

roeding, c
:cuiging en

„Kommt I, 
en dddr?

niets meer hopen mogen".
die woorden aan
>oort geschreven.

hard om te verstaan".
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«ct gebouw l 
ist-West gerich 
id zijn gericht.

boven door een lantaarn en voorts door

bestaat uit een middengedeelte, waarvan de lengte 
cht is, en uit 2 zijvleugels, wier lengteassen Noord-

. de kinderen.
de ene zijde het keukentje, aan 

’zeressen en het leermiddelenmagaa 
sijde begrensd door het vertrek v

§ 2. Beschrijving van ’t gebouw

heeft men links en rechts de 
en de andere onderwijzeressen; 
weerszijden nissen zijn voor de

derde p

Fig. 25. blz. 67.
In het midden van de middenvleugel is de toegang met al de ruimt 

voor de leiding der school en 't gemeenschappelik gebruik der kindert
Vandaar uit verspreiden zich allen vóór schooltijd, daar komen 

allen na schooltijd weer samen.
Binnentredende door de voorde 

kamers van de hoofdonderwijze 
men betreedt de hal, waarin 
overkleren en hoofddeksels van

Voorbij de kledernissen aan 
andere het privaat der onderwijze 
De hal wordt aan de achterzi; 
W. C. en handenwassen.

In de hal valt licht: van

voor terreinen van verschillende vorm, ’t eerste 
diep erf: Moeder staat met de armen wijd 

een hoekterrein: Moeder brengt de armen wat 
derde voor een erf dat links en rechts tussen 
iter aan de openbare wegen ligt: Moeder om-

De 3 types zijn bestemd 
voor een breed en niet 
open; ’t tweede voor 
meer naar voren; ’t di 
tuinen en voor en achti 
helst haar schatten.
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illatie en

;rek.
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w

voorwand boven de sanitaire installat
de kamertjes der onderwijzeressen; v 
e toegangsdeuren tot de warandes — '

glazen wand van 't handenwasvcrti  
I ligt is ’t spiegelbeeld van ’t westelik 
>te.

niet-grotc vensters in de v< 
boven de voordeur en de 
door de voordeur, door de  
over aanstonds .— en door de gl 

Wat ten Oosten van de hal 
deel. Wij beschrijven dit laatst

Door een dubbele glazen deur die links en rechts open
draait betreden wij de binnenwarande. Links komen deze
warande door een dubbele glasdeur, naar buiten opendraaiend over 
180°, in de open buitengalerij of huppelwarande — waarover aanstonds; 
rechts door een dubbele glasdeur, waarvan elke vleugel uit 4 harmo- 
nika-achtig wegschuifbare delen bestaat, in de le kinderkamer. Aan 
de Noordzijde: openslaande vensters, aan de westzijde een kachelnis 
en 2 in de wand uitgespaarde kasten. De binnenwarande in de lengte
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laatsen de grote speelplaats, 
— van de straat af. Aan de 

e buitenste van eglantier.

gebouw. In ’t midden 
kinderen. Deze naar 
vele tuintjes en door- 

ad, 2 diagonale paden, 
, in een oud-Broek-in-

en de zandspcelpk 
straat, 10 M. diep va 
een dubbele haag, de

hoewel duurder dan gcwoi
Uit de binnenwarande 

beide zijvestibulcs dienen 
wonende kinderen. Deze 
warmd worden.

Uit de westelike vestibule komen wij zuidwaarts weer door een

naar de hal, in

glasdeur 
bevindt s
Tussen < 
vertrek <

galerij aan 3 zijden om 
komt men door een ho 
tussen de bergplaatsen voor 
en tuingereedschap.

De middentuin ligt 3 treden lager dan 't 
een duiventil, daaromheen zitbankjes voor de 
’t Zuiden openliggende tuin wordt verdeeld in 
sneden van Z.-N. door ’t toegangs-, ’t dwarspac 
geplaveid met grote knobbelige kiezelstenen als 
AVaterlandse doolhoftuin.

Vóór de middentuin 
50 M. breed langs de 
W-, Z- en O.-zijde

doorgaande komen wij, door eenzelfde deur als die 
de Westelike zijvestibule — waarover aanstonds.

De glasdeur aan de zijde der buitengalerij is tot op 1 M. hoogte 
van houten panelen voorzien. De warandedeuren die tot de kinder- 
vertrekken toegang geven zijn geheel uit kleine ruiten samengesteld. 
De warande krijgt licht door de buitendeureni en over de buiten
galerij heen van boven door niet-grotc vensters. De vloeren van de 
warandes en kinderkamers zijn gelijk, omdat warande en kamer 

ens als één geheel worden gebruikt. Voor de vloer zijn ’t meest 
bevelen houten blokken in asfalt gebed : hygiënies en duurzaam, 
duurder dan gewone vloeren van Amerikaans-grenen schroten, 
de binnenwarande zijn wij in de zijvestibule gekomen. De 

zijvestibulcs dienen als toegangen voor de achter de school 
>de kinderen. Deze vestibules kunnen elk door een kachel ver-

- in een binnenwarande, geheel gelijk aan de vorige. Deze 
zich voor twee kinderkamers, gelijk aan de reeds beschrevene, 
deze 2 kamers verminderen de kasten van het Noordelike 
de gehorigheid.

s de binnenwarandes loopt de met plavuizen bevloerde open 
3 zijden om de middentuin. Aan ’t einde van de warande 
door een houten deur in een open zandpaviljoen, gelegen 
bergplaatsen voor brandstoffen en die voor tuinspeelgoed 
edschap.
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sierlijke afsluiting 
twee, niet zichtbaar,

mde- en 
■ andere

werk, en 
de harmonik.’ 
kant oper

Bij 't aan- en 
binnenwarandes open ; 
ceren alle kamers, v 
guur weer, dan kunr 
hoepelen, tollen, l 
en door de venste

wier fijne en dichte doorntwijgen een degelikc en 
vormen ; de binnenste een ligusterhaag; tussen de t 
prikkeldraad. In ’t midden van de haag een hek.

De kinderkamers en binnenwarandes zijn zo gedacht, dat elk ver
trek door ’t openschuiven der harmonikadeuren met ’t bijbehorend 
deel der warande kan worden vergroot tot een vierkant speelvertrek.

Is ’t zacht weer, dan schuift men de harmonikadeuren op zij, zet 
de buitendeuren der warande open : uit de kamer zien de kinderen 
in de tuin. Zijn buiten veel kinderen met praten of zingen aan ’t

behoeft men binnen stilte, dan gaan de buitenwarai 
tadeuren dicht, we zetten de vensters aan de 

•n, en hebben ’t bij open ramen stil.
aan- en uitgaan van de school zijn de dwarsdeuren in de 

iwarandes open ; dan zijn deze gangen. Bij feestjes communi- 
alie kamers, warandes’en de tuin. Is 't regenachtig maar niet 

;uur weer, dan kunnen de kinderen in de open huppclwarande draven, 
J  tillen, knikkeren . De zon schijnt door.de buitenwarande 
oor de venstertjes daarboven in alle vertrekken binnen, en boven
door de buitenvensters, ’s morgens in die van de Oostelike vleugel,

door.de


Afmetingen (type 2, volgens uitgewerkt plan).
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845.50 M2.
1669.75 M2.

___ dit* 

vastgehc 
der ond<

i land; stel dat 
tehuizen moeten

wij
’t v<
•cii voor

7.73 M2.
3.91 M2.

schoolget
ar dat n

zijn niet

Hoogte der kindervertrekken 
Lengte langs de 

langs de
Breedte binnenwarandc 

huppel warande 
schooltuin

: zesjarige kleuters in ons 
van hen nieuwe kleuterstt

’) 'l Begrip werkwand kan vervallen. Plaats in elke kamer een groot, licht hanteerbaar 
bord voor de onderwijzeres, en zorg dat ze 'l overal kan ophangen. Dan is elke wand 
werkwand. En plaats in elke kamer ook enige kinderbordjes die op kinderhoogte aan alle 
wanden kunnen hangen. Dan is ook voor hen elke wand werkwand.

2) Met uitzondering van de Utrechtse, in overleg met wie en met wier volle instemming de 
types ontworpen zijn.
3) Op 31 December 1917.

zal naar een gedctail- 
te staan op f 152.000.

(d.i. i.30 
' ' ' °/o- 
speellokalen 

tllokaal plus 
gangen waren

bedragen

3.20 M.
8.75 M.
7— M.
2.50 M.
2.00 M.

11.50 M.
17.50 M.
68.— M.

. . 7.50 M. tot 10.— M. 
icelplaats (inbegrepen 
tndpriëlen)................................

vensterwand 
vensterloze wand ')

's middags in die van de Westelike. Bij winderig weer sluiten wede 
dwarsdeuren om de tocht te weren ; bij mooi weer gaat alles open, 
zodat de school, zo midden in zijn tuin, een oranjerie lijkt, een tuin
huis ; tuinhuis en tuin zullen in dubbele betekenis „Kindertuin” zijn.

Aan alle zijden ligt de school vrij, aan alle zijden ziet ze er vrien- 
delik uit, de kindcrvilla ; de duiven fladderen van 3 zijden aan, en 
trippen in de til, en eruit (fig. 27).

speelplaats

' ik schooltuin en spe 
[warande en zat 
-vlak
. voor 6 X 36 = 216 kinderen. 

Beschikbare ruimte per kind

Men ga nu zelf na h< 
en hoeveel vorderingen de r 
wel versta ; indien men deze 
lédtstc woord, neen een éérste 
in een gebouw.

Lengte ;
Breedte
Lengte !
Breedte
Oppervlak schooltuin 

huppelwarande 
Totaal oppert' ’ 

Plaats

ge getallen.

schooltuin en speelplaats 
noeveel er rest van de oude schoolgedachte, 
' nieuwe heeft gemaakt. Maar dat men ons 

ze ontwerpen goedkeurt, ze zijn niet een 
van onderwijsvernieuwing, geïllustreerd

Bij de tegenwoordige stand der bouwprijzen 
leerde berekening de uitvoering van type 2 komen te staan op I

Indien de lokaalhoogte, naar oude gewoonte, op 4.50 M. , 
hoger) werd gesteld, zou dit weer vorderen f23.500 of 15.5 °/0.

Indien wij hadden vastgehouden aan de afzonderlike speellol 
en, naar ’t verlangen der onderwijzeressen2), aan 1 speeLu 
2 leslokalen voor 2 klassen; indien voorts afzonderlike 
behouden, zou de begrootingssom f217.500 of 43.3 °/0 meer 
hebben.

Er zijn 2) 464402 drie- tot 
er in 10 jaar voor de helft ■
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f3,68

trdc som 
Jaarvan,

■r een school 
iet 3 aparte

len zonder 
leel daarvan,

het
, lokaal-
,94 of f3,27

jewaarscholen is dat 267.223,5 H.L. 
Dit kost volgens de prijs van nu, nl.

;eeft veel m

I ragen 
!). Voor 
krijgen

■) Wij rekenen 6 X 36 = 216 kinderen per gebouw; voor 464402 : 2 = 232201 kinderen 
zijn dan nodig 1075 gebouwen.

2) Aldus berekend. Hei rantsoen 1918/19 voor de 600 kachels van gemeentescholen te 
Utrecht is 12430 eenheden; dit bedraagt 3/s van ‘l normaal verbruik; dus bijtcllen 4143 
eenheden, wordt: 16573 eenheden, d. i. per kachel 27,62 eenheden, d.i. per 9 kachels 248.58 
eenheden. In normale tijden stookte men in de scholen veel gascokes, waarvan 2 H.L. een 
eenheid zijn. Om ’t tegendeel te doen van overdrijven, neem ik aan, dal alle eenheden in 2
anthraciet, dus in evenzovele hectoliters geleverd zijn.

z

aparte speellokalen zijn de be- 
n.1.: 89.074,5 H.L. of 6680,5

zijn, dan kost dat ') aan scholenbouw (ongerekend de bouwgrond) in 
die 10 jaar: f234.010.300 volgens de oude

- 163.150.600 volgens de nieuwe schoolgedachte
dus minder: f 70.859.700 of 53,3 °/„.

Het normaal rantsoen aan zwarte brandstof is voor 
van 9 lokalen, dus voor een zesklassige bewaarschool mei 
speellokalen: 248,58 H.L.2).

Voor 1075 zesklassige bev 
K.G.) of 20041,76 ton. 
p. H.L.: f983.382,48.

Voor 1075 bewaarschol* 
sparingscijfers het derde dt 
ton en f327.794,16.

De kosten van aanmaakturven, ■ 
voor 9 lokalen per jaar f 685,83! 
1075 scholen van 9 lokalen is dé 
dan als totaal voor verwarmt

Voor 1075 scholen zonder 
per jaar wegens verwarming 
n.1.: f573.444.—

Deze cijfers zijn berekend bij een lokaalhoogte van 4.5 M.; de 
Utrechtse geringere hoogte van 3.20 M., d.i. ± 5/7 van de gebruike- 
like, geeft veel meer besparing dan 2/7, maar wij houden ons aan 
dit te lage getal. Alleen de geringere lokaalhoogte zou dus in 1075 
bewaarscholen met 9 lokalen een brandstoffenbesparing verzekeren 
van niet minder dan 5.726,22 ton of f280.966,42. De geringere 
lokaalhoogte geeft in 1075 scholen met 6 lokalen een besparing van 
3817,1 ton of f 187.310,94.

De gehele besparing aan verwarming en schoonmaak wegens 
doen vervallen van 3 speel- op 6 leslokalen en de geringere ' 1 
hoogte bedraagt dus per jaar voor 1075 scholen f760.754,f 
per kind.

Ziehier één voorbeeld dat goed onderwijs niet altijd een 
is van geld uitgeven, maar dat verbetering van 't onderwijs en ver
mindering van de kosten hand aan hand kunnen gaan. Geld is er in 
ons land genoeg aan ’t onderwijs uitgegeven —• en verspild. — Teveel 
geld verspild. En te weinig kennis besteed. Toen wij met de fröbcl- 
schoolbouw begonnen, wisten alle deskundigen‘t beter: „wisselklassen, 
ba, een beetje geld meer, als ’t toch goed is voor de kinderen!” Inderdaad, 
geen wisselklassen maar ook geen leegstaande lokalen, veel geld minder 
uitgeven, terwijl de kinderen ’t vee) beter hebben, zo staat de zaak. 
Maar daar wisten de deskundigen niets van. De onderwijzers, heet 
’t tegenwoordig, moeten uitmaken hoe ’t onderwijs zal zijn. Maar

, vuurmakers en schoonmaak bedi 
55 (volgens de prijzen van 1918) 
lat per jaar: f736.950.— : wij 

ting en schoonmaak f 1.720.332. —.
aparte speellokalen is de bespaar, 
en schoonmaak het derde deel di



*) ..leermiddelen" heel dal in de oude school.

.81

zijn 
zijn

subsi 
de g

igen, 
opgelaten 
lerworpe 

er tal

niet gevestigd in een 
bijbehorend stuk grond, maar op een 
bebouwd, deels aangelegd; 't gebouw 
en spel, voor W. C. en handenwassen, 

en trappen, zijn buitendeurwarande, 
jelen en oefenmateriaal ‘), dit alles 

onderdelen behoren in verband met 
uitgevoerd.
in en buitenshuis

:eld i_
icht

de'

IS., 
om te o 
leidir.o . _ . 
kregen bij tei 

ziet, heeft 
Nutsinstituut \ 
werk kunnen d 
in Amerika woi

tudeert dan Uw zaken, onderwijzers. Daarvoor is echter voor- 
g nodig. En die ontbreekt. Is ’t bovenstaande nog niet genoeg 

te overtuigen van de noodzakelikheid van een instituut voor volksop- 
ing? De scholenbouwresultaten, in dit opstel beschreven, zijn ver- 
„ ' " 1 srloopse bestudering in ongunstige omstandigheden. Zet eens

i groep bekwame mensen in gunstige omstandigheden aan ’t werk 
elk gebied der volksopleiding. Als ’t Rijk er zijn voordeel niet in- 

t dan geen vermogend man daar ’t geld voor over? liet 
voor Volksontwikkeling zou in die richting belangrijk 
doen, gelijk het door verschillende dergelijke „foundations" 

>rdt gedaan.

Een bouw reglement voor fröbelscholen.

Toen het Gemeentebestuur van Utrecht tot de subsidiëring van 
bijzondere fröbelscholen besloten had, moesten de voorwaarden worden 
vastgesteld, waaraan de te subsidiëren scholen zouden hebben te 
voldoen, ook ten aanzien van de gebouwen. Er moest dus een bouw- 
reglement gemaakt worden. De 3 types van § 1 waren nog in wor
ding en wij wisten in onze proefperiode nog niets met zekerheid over de 
eisen van ’t goede gebouw-cn-crf. „Stel dan minimum-eisen,” mocht 
men zeggen, „evenals ’t rijk; wil een schoolbestuur daar dan boven 
gaan . . .’’ Maar juist die minimum-eisen van ’t rijk zijn somtijds de 
oorzaak van noodlottige onderwijs-maxima. Denk maar aan de 
minimum-eisen voor subsidiëring van m. u. 1. o.-scholen ; die hebben 
’t uitbreiden en oppervlakkig maken bevorderd van ’t onderwijs dat 
voor de rijpere jeugd integendeel beperkt en grondiger moest zijn. 
Minimum-eisen voor lokaalhoogte, voor aantal lokalen, terwijl be
perking integendeel nodig was! Hoe dit zij, er is een bouwreglement 
gemaakt, waarin met de intussen gereedgekomen ontwerpen der 3 
types rekening kon worden gehouden. Maar ’t bedoelt niet aan die 
types te binden, integendeel wil ’t vrijheid laten voor nieuwe, betere 
types. Het reglement werd door Burgemeester en Wethouders 
10 Januari 1919 vastgesteld.

Een school — aldus de grondgedachte — is i 
gebouw, al of niet met een bijbehorend stuk 
terrein, op zekere wijze deels 1 

zijn vertrekken voor werk e 
klederbergplaatsen, gangen 
zandpriëlen, zijn erf, zijn meube 

vormt één organies geheel ; de 
elkaar te worden ontworpen en —o-----------

De kinderen werken en spelen in en buitenshuis, vooral veel buiten; 
’t komt er dus op aan dat ze in en buitenshuis ruimte, licht en 
lucht hebben. Hoe die ruimte verdeeld moet worden over vertrekken, 
gangen, erf, dit zij aan zich wellicht nog ontwikkelende inzichten 
overgelaten ; is elk bouwplan aan de' goedkeuring van B. en W. 
onderworpen, dan kan ’t op elke behoefte getoetst worden, zonder 
dat er tal van maximum- of minimum-maten zijn voorgeschreven die 
misschien aan het uitvoeren van belangrijke nieuwe denkbeelden,
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opcnluchtscholen b.v., in de weg zouden staan. Er werd daarom 
geen ruimtegrens gesteld dan die van 5 M.2 voor elke leerlingplaats 
in de school. Het gebouw moet liefst vrij staan en zo gelegen zijn 
dat ’t zonlicht bcpaaldelik de werk- en speelvertrekken — bij voor
keur 's morgens — kan bereiken. De regel behoort te zijn dat een 
vertrek op ’t Z.-W., Z. of Z.-O. daarvan gelegen erf uitkomt en 
dat bij zacht weer vensters en buitendeuren onder schooltijd kunnen 
openstaan ; kan ’t zo niet geschikt worden en moet een vertrek aan 
de straat komen te liggen, dan behoort ’t daarvan gescheiden te zijn 
door een omheinde tuinstrook, zodat deuren en vensters open kunnen 
staan zonder dat men van de straat gehinderd wordt. Met ’t oog 
op de voortschrijdende techniek, die op ’t gebied van verwarming, 
verlichting en luchtverversing telkens met verrassingen kan komen, 
werd besloten geen regels te stellen, maar bij elk bouwplan een ge
detailleerd ontwerp voor deze onderdelen te verlangen. Voor de 
dagelikse schoolpraktijk is de oordeelkundige plaatsing van drinkfon- 
teintjes, kranen voor besproeiïng van zandspeelplaats, schooltuintjes 
en ten dienste van de werkvrouw noodzakelik.

Het woord schoollokaal is vervangen door werk- en (of) 
speelvertrek; in een kleuterschool wordt gewerkt of gespeeld. 
Als minimum vertrekhoogte is gesteld 3.20 M.; de maximum-afstand 
tussen de vloer en de onderste rij vensterruiten is 0.75 M. De vloeren 
moeten zo gekonstrueerd zijn, dat ’t bij stoeien en draven niet hol 
klinkt; ’t gedruis van in ’t gebouw of op de speelplaats stoeiende en 
zingende kinderen moet klassen die in stilte bezig zijn, niet kunnen 
storen. De deuren moeten over 180° naar buiten opendraaien, tenzij 
’t schuif- of harmonika-deuren zijn; ze mogen, zoo zij op de voortuin 
of de speelplaats uitkomen, direkt toegang geven tot de buitenlucht. 
Alle deurknoppen moeten eenvoudig zijn, en goed draaien; ook de 
ventilatiemekaniek, de kinderen moeten ermee om kunnen gaan. Er 
moet gelegenheid zijn om planten in de vensterkozijnen te zetten, dus 
tevens zo laag, dat de kinderen erbij kunnen. In elk vertrek een kast 
voor de leermiddelen, waar de kinderen zelf bij kunnen. De minimum- 
breedte der gangen is 2 M.; als de kleren er hangen 2.50 M.; 
hoogte: 2.50 M. De kleren moeten bij voorkeur opgehangen worden 
in zijnissen van de gangen of in kleedkamers; voor elk kind moet 
een kapstok zijn ter kinderhoogte; onderlinge afstand der kapstokken 
ten minste 0.22 M.; geen 2 rijen boven elkaar; elke kapstok door 
een voor de kinderen te herkennen figuurtje te onderscheiden.

Trappen moeten aan de onderzijde brandvrij zijn; zij mogen met 
de vloer geen groter hoek maken dan van 40 ° ; maximum hoogte der 
optrede: 0.16 M. Breedte van enkele trappen ten minste 1.50 M., 
van dubbele trappen, bij voorkeur met een leuning in ’t midden, 
2.20 M. Trappen van meer dan 3.50 M. hoog, moeten door een bordes 
onderbroken zijn. De leuningen op kinderhoogte. Glooïingen in plaats 
van trappen — als in statiönstunnels en ’t Rotterdamse raadhuis — 
zijn toegelaten, voor elke 3 werk- of speelvertrekken op de boven
verdieping ten minste 1 trap, voor elke 6 tenminste een dubbele trap. 
Voor elke 6 of minder klassen bevindt zich op dezelfde verdieping 
een vertrek dat tenminste 6 privaten voor meisjes en 4 privaten met 
2 urinoirs voor jongens bevat; alle met waterspoeling. De closetpotten
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Utrecht) o.a. de o.i. be.tgelaagdc rloeltjcs en tafeltje».
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mogen niet hoger dan 0.28 M. boven de vloer komen, zij moeten zo 
klein zijn, dat de kinderen er niet in kunnen zakken. Voorts is ruime 
gelegenheid voor handenwassen een postulaat. De lokaliteit moet 
groot genoeg zijn om een klasse van 36 kinderen in 3 partijen te 
helpen. Hot aantal privaten en urinoirs moet dus niet — als in een 
lagere school — berekend worden naar 't aantal kinderen dat 
in de school kan plaats vinden, maar naar 't maximum aantal kin
deren in een klasse. De klassen gaan na elkaar volgens rooster 
„naar elders”. Stijgt ’t aantal klassen boven de 6, dan is een 2de 
privaten- en wasvertrek nodig. De tuin moet behalve uit de vertrekken 
ook uit de gang bereikbaar zijn. Voor de toegangen uit de tuin zijn 
flinke roosters nodig. In ’t gebouw moeten matten in verdiepte 
vloergedeelten zijn, maar daaronder mogen geen vergaarbakken voor 
’t vuil zijn. De speelplaats moet gedeeltelik overdekt, gedeeltelik 
niet overdekt zijn ; wenselik is overdekte gemeenschap tussen ’t gebouw 
en ’t overdekte gedeelte. Een gedeelte van de tuin zij voor school
tuintjes, een ander deel als zandspeelplaats ingericht, met een zandlaag 
ter dikte van ten minste 0.60 M., voor een deel geplaveid. Grint wordt 
algemeen afgekeurd; grasgrond is in ons land te drassig; ’t beste is 
een vloer van plavuizen of van platgelegde klinkers, liefst met kalk 
tussen de voegen, mits ’t vlak voldoende helt naar een of meer putten 
voor ’t doen afvloeien van hemelwater. De tuin moet behoorlik omheind 
zijn ; is hij niet aan de openbare weg gelegen, dan zij er een nooduitgang 
daarheen; hij moet zooveel mogelik zijn droog, zonnig, niet tochtig, 
gedeeltelik met bomen en struiken beplant. In elke tuin ee n ruime 
bergkast voor ’t speelmateriaal. Een speelplaats, op een boven
verdieping ingericht, moet voorzien zijn van een afrastering die ten 
minste 1.60 M. hoog is. Voorzover er nog geen stoeltjes en tafeltjes 
maar banken zijn, mag elke bank dienen voor niet meer dan 2 kinderen 
en moet voor de afmeting der banken rekening gehouden worden met 
de verschillen in grootte der kinderen. De zitbreedte van een bank 
voor elk kind tenminste 0.45 M.; de overdwars genomen afmeting van 
zitblad bedraagt ten minste 0.24 M.; elke bank heeft 
tafelblad, waarvan de overdwars genomen afmeting 0.30 M.
afstand tussen tafelblad en zitblad moet zo zijn, dat, indien 
zit, de voorarmen ongedwongen op ’t tafelblad kunnen 
bank moet van een lendenleuning voorzien zijn. De meubelen moeten 
zoveel mogelik glad, stofvrij en gemakkelik afwasbaar, de kanten en 
hoeken afgerond zijn.

Maar de banken zijn ■ 
bestelt men stoeltjes en tl 
stoeltjes, kinderarmpjes zijn > 
zo’n zware kinderbol op. Wi 
volgen.
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i '), voorzien van stookpl 
wijde afvoerpijp, kaste

en van buiten moet 't gebouw vrolik opgeschilderd zijn.

voor 't bewaren van werkstukken der kinderen.

F kookt, melk warmt, leien reinigt, enz.
set niet 10 maal in een winter uit haar werk gehaald

§ 6.

Vergeet niet 1°) een flinke bergruimte, b.v. op de 
de inventaris der vertrekken kan geborgen worden tijde

2°) een keuken 
steen, aanrecht, x 
handdoekenrek;

3°) een brandstoffenbergplaats, van buiten bereikbaar x 
sjouxver, van binnen voor de werkvrouw, ingericht voor 
brandstof en voor aanmaakturf, en groot genoeg voor eet 
wintervoorraad,2) met een meetlat, waarop \ «s«m< 
gestreken hektoliters is af te lezen, en een silo-uit'

"" een kraan boven een in de gangvloer gemetst
>eve van de xverkvrouw, en goede gelegenheid
‘t schrobwater ;

een toonkast

tafeltje. Ibladhoogtc.

Het Utrechtse fröbelschoolgebouw is de vrucht van geduldig, ver- 
trouwelik overleg, even onverzettelik als inschikkelik, tussen schoolman, 
schoolarts en schoolarchitect. Aanvankelik geschiedde dit occasioneel. 
Sinds een paar jaar is er een techniese commissie voor scholenbouxv 
en bijbehorende terreinen. Zij bestaat uit de hoofdambtenaar voor 't 
ondcrxvijs, de chef van de gemeentelike geneeskundige dienst en de 
directeur van gemeentexverken. De architect, van wie een plan in 
bespreking komt, wordt uitgenodigd om daaraan deel te nemen. De

voor de 
, ingericht voor zxvarte 
genoeg voor een halve 
't aantal ingestorte, glatl- 

itlaat;
itselde gootsteen, ten 

voor ’t afvloeien
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'i cn om- 
nog niets

Montessorionderwijs.
Voorbereidend en ... lager.

Z~\p verzoek van de Redactie wil ik 
hier onder de ..pogingen” iets ver

melden over het Montessorionderwijs 
in Den Haag. Men neme dit berichtje 
echter zoals men de aarzelend uit
gebrachte mededeling zou opvatten van 
een medicus in een arlsenvergadering 
over de zeer voorloopigc proefnemingen 
met een nieuw medicament, v 
nog geen resultaten gezien zijn 
trent de uitwerking waarvan 
met zekerheid te zeggen valt.

Er zijn in Den Haag twee Montessori
scholen : de gemeentelike volksschool, 
waarover ik misschien ook nog wel 
ccns iets vermelden zal. en de particuliere 
der vereniging „Montessorischool". Het 
Bestuur dier vereniging bestaat uit 
Dr. W. W. v. d. Mculen, oud-leraar.

kinderen, 
r achtereen 
.'aren geleid, 

deze geest te 
bestuur graag dit 

Er zijn nu twee 
n van 6, 7, 8 jaar. die 
js der drie laagste leer- 
naar de beginselen en

curator v. h. gymnasium, voorzitter van 
de volksuniversiteit (voorzitter). Dr. A. 
de Vletter, leraar, (secretaris), P. T. 
v. d. Meulen, hoofd ener school, en 
enkele ouders. Deze samenstelling is 
daarom gewichtig, omdat zij doel zien, 
dat van den aan vang af gehoopt is. dal 
uit het kleine begin met het Montessori- 
schooltje van Mevrouw J. Werker zal 
groeien een streven ter vernieuwing 
van ons gehele onderwijs. Het spreekt 
daarom van zelf, dat toen in 1917 
en 1918 verschillende ouders de wens 
te kennen gaven, om hun 
waarvan sommige drie jaar 
in Montessoriaanse geest wa 
ook lager onderwijs in 
doen ontvangen, het I 
pogen wilde steunen, 
groepen kinderen 
het L. Onderwijs 
jaren ontvangen i

bouw en inrichting der fröbelscholen is geschied na of in overleg met 
de vergadering van fröbelschoofden. Elke grotere gemeente zou zulk 
een commissie moeten instellen; voor kleinere gemeenten zou b.v. de 
Vereniging van Nederlandse gemeenten moeten zorgen. Een groot 
gemis — als op elk gebied van onderwijsbeheer en organisatie — is 
een bekwame rijksvoorlichtingsdienst. Die zou. sinds 1900 b.v., iets 
hebben tot stand kunnen brengen : in schoonheid, doelmatigheid, kosten
besparing. Sinds bijna een jaar is er een staatscommissie voor school- 
bouw-aangclcgenheden ; krijgt die klaargemaakte plannen te beoordelen ? 
Dat zou immers fout zijn. Neen, de schoolman geeft de geestelike inhoud, 
de architect ontwerpt daarnaar een plan, zo ontwikkelt zich onder 
overleg ’t gebouw-project. Wat men bereiken kan, daarvan geeft de 
geschiedenis van ’t Utrechtse fröbelschoolgebouw, dat temidden van 
heel veel andere bezigheden, tussen de druppeltjes door is bewerkt, 
een denkbeeld.

Die staatscommissie nu
rijksschoolbouw-instituut. waarmee 
stelling moet alles wat op de bouv 
terreinen voor de volksopleiding I ' 
en richtsnoeren uitgeven ten gerit 
’t schoolbouw-instituut zij een < ’ 
dat behoort te werken in de 
Washington dat uitnemende h 
dingsvraagstukken uitgeeft.

Wéér men de onderwijszaak ook aanvat, 
of proberen; grondige hervorming zij leus en

Utrecht, Augustus—October 1919.

is een goed begin. Haar instrument zij een 
zij intiem samenwerkt; deze in- 

jw en inrichting van gebouwen cn 
betrekking heeft, kritics bestuderen 

rieve van gemeente- en schoolbesturen, 
onderdeel van ’t volksopleidings-instituut, 

e geest van het Bureau of Education in 
handleidingen over onderwijs en opvoe-
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Kweekschool en Universiteit.
Tn de verordening op de Gemeentelijke 

Kweekschool te Rotterdam komt de 
bepaling voor, dal behalve de cursussen 
die opleiden voor bepaalde akten, 
cursussen kunnen worden geopend, 
niet opleiden voor akten, maar de . 
meene verdere ontwikkeling van 
onderwijzer op het oog hebben.

Zaterdag 4 Octobcr werd met deze 
cursussen een begin gemaakt. Op dien 
dag werden de voorlezingen, die door 
Prof. R. Casimir over paedagogiek 
aan de school worden gehouden door 
den AVethouder van Onderwijs, de heer 
A. B. de Zeeuw geopend in tegenwoor
digheid van de Commissie van Toezicht 
en den Inspecteur van het Onderwijs 
te Rotterdam en andere autoriteiten.

Door den directeur der school werd 
een inleidend woord gesproken. Hij 
wees er op, dat de Rotterdamschc

volgens de methode („the advanced 
method") van Maria Montessori, dus 
individueel, naar eigen behoefte en 
gcestesgroei, zonder klassikaal verband, 
behalve dan in de (rvthmicse) gymnas
tiekles en het solfcgeuur. bij verhaal of 
plantbeschouwing buiten en zo vaak 
natuurlik, als de behoefte der kinderen 
dit vraagt.

Een zeer ernstige proef dus met 
individueel onderwijs (de „klassen" staan 
onder leiding van Mevrouw J. Werker, 
die indertijd te Rome bij Montessori zelf 
studeerde. Mej. E. Voerman en de heer 
J. de Vries); een zeer belangwekkend 
pogen, waarbij de moeizame arbeid der 
genoemde leidsters en leider op stimu
lerende wijze gesteund wordt door de 
belangstelling (er zijn ongefortuneerde 
onder) en de finantieclc offervaardigheid 
der ouders.

Mochten de onderhandelingen. 
hel bestuur met Z. E. de Minister 
Onderwijs voert betreffende een 
danige interpretatie van art. 59 L.O.wet 
(clausule lesrooster), dat individueel 
onderwijs zonder vaste rooster gesub
sidieerd zou kunnen worden, met gun
stige uitslag worden bekroond (Z. E. 
is persoonlijk zeer belangstellend en 
welwillend), dan hoop ik dit in „Volks
ontwikkeling" te vermelden.

Dr. A. d. V.

school zich een drieledig doel stelde. 
Vooreerst beoogt ze een degelijke oplei
ding te geven voor onderwijzer. Deze 
taak werd begonnen op 1 Mei 1916, 
toen ter lijd met 1 eerste klasse. Op 
dit oogenblik telt de school 12 klassen 
met 220 leerlingen.

Het tweede gedeelte van haar taak, 
den onderwijzer behulpzaam te zijn bij 
zijn aktenstudie, werd aangevat op I 
September 1917. toen de eerste hoofdaktc 
cursus werd geopend. Tegenwoordig 
gaan er op de hoofdaklccursus 85 leer
lingen. Daarnaast zijn cursussen opge
richt voor Fransch, Engclsch. Wiskunde 
en Slöjd. die druk bezocht worden. 
En nu wordt ter hand genomen de 
algcmcene „Fortbildung" van den onder- 
wijzer.

Begonnen werd met een serie van 
tien lezingen op den Zaterdagmiddag 
te houden door onzen eersten hoogleeraar 
in de paedagogiek. Juist dit vak werd 
gekozen, omdat een goed geleide studie 
van de paedagogiek voor het onderwijs 
en den onderwijzer van buitengemeen 
belang is. En vooral ook om de onder
wijzers te laten zien, dat er een andere 
paedagogiek bestaat, dan die welke ze 
tot dusver door hun examenstudie heb
ben lecren kennen.

De wethouder van onderwijs wees 
er op. dat het Gemecntc-bcstuur dezen 
cursus had geopend, omdat daarmede 
de algemeene volksontwikkeling gediend 
werd. Vooral verheugde het hem. dat 
hier de universiteit kwam tot de onder
wijzers, omdat hij hierin een begin zag 
van de verwezenlijking van zijn ideaal, 
dat eenmaal de onderwijzers zouden 
komen tot de Universiteit. Waar we 
nu in ons land zoo ver zijn gekomen, 
dat men ploegen leert langs den weg 
der Hoogeschool, daar is het zeer zeker 
geen overdreven eisch, dat de aanstaande 
opvoeders van het volkskind mede 
komen tot de universiteit.

Het aantal deelnemers 
cursus is zeer groot. Het bedra 
Hij wordt gegeven in een van 
bouwen van de kweekschool, 
weliswaar nu nog niet geheel 
eischen voldoende zaal. Het is t< 
dat in de te bouwen nieu' 
flinke aula in de 
zal voorzien.

Het ligt in de bedoeling ook voorle-
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TAe vertegenwoordiging  derpaedagogiek 
aan onze Universileiten van U n i- 

vcrsitcitswege is dan eindelijk een 
feil geworden- Zaterdag 27 September 
aanvaardde Dr. 11. ). F. W. Brugman» 
het ambt van lector in de paedagogiek 
aan de Universiteit te Groningen, met 
een openbare les over Empirische en 
Normatieve Paedagogiek.

Dat uit den kring van het Nut 
Dr. Brugman» een hartelijk welkom in 
zijn nieuwen werkkring wordt toege- 
roepen. spreekt vanzelf: voor mij per
soonlijk is er bijzondere reden tot 
verheuging over de opvattingen omtrent 
zijn ambt, waarvan zijn rede blijk geeft. 
Op twee punten legt Dr. Brugman» 
den nadruk. Vooreerst op den nauwen 
samenhang in paedagogiek en wijs
begeerte. „Zonder een grondige wijs- 
geerige vorming, die moet voorafgaan, 
leidt de beoefening der normatieve paeda
gogiek tot een hopeloos dilettantisme ’)." 
Vervolgens op de onmogelijkheid „dat 
één persoon de paedagogiek volledig 
zal kunnen geven op een wijze die past, 
in het kader van het hooger onderwijs2)." 
Welnu, het zijn juist deze beide over
wegingen geweest, die mij er een bijna 
drie jaar geleden het eerst loc gebracht 
hebben, een verandering te bepleiten in 
de richting, waarin tot dien tijd door 
het Nul de oplossing van het vraagstuk 
werd gezocht. Ik heb daarover toen van 
sommige zijden zeer harde woorden te 
hooren gekregen ; al hebben deze mijn 
vaste overtuiging, dat wij nu op den 
goeden weg waren, nooit doen wankelen, 
toch geeft het haar nieuwen steun, dat 
mijn ambtgenoot in het voor hem en

mij nieuwe ambt tot juist dezelfde over
tuiging is gekomen.

Het is hier niet de plaats, uitvoeriger 
stil te staan bij de wetenschappelijke 
betcekenis van de rede van Dr. Brug- 
mans: ik wil daarom hier volstaan met 
den wensch uil te spreken, dat de arbeid 
van Dr. Brugmans en die van de Vcr- 
eeniging voor Paedagogisch onderwijs te 
Groningen rijke vrucht moge dragen.

Ook het Nutsseminarium voor 
gogiek heeft thans zijn arbeid aan 
gen. Het programma voor dezen 
is als volgt samengesteld:

Ondergeteekende zal op Dinsdag
avond 8 uur een college geven te zijnen 
huize. Over de plaats van de Natuur
wetenschappen in het leven en de school. 
Na afloop van het college zal er gelegen
heid bestaan tot gedachtenwisseling over 
de in hel college behandelde en aan
verwante onderwerpen.

Dr. C. P. Gunning. Rector van Het 
Amsterdamsch Lyceum, zal eens in de 
veertien dagen een cursus geven over 
practische paedagogiek. inleiding tot het 
schoolleven en bespreking van gevallen 
uit de praktijk van het schoolleven. 
Deze besprekingen zullen gehouden 
worden op Maandagavond om 8 uur 
in Het Amsterdamsch Lyceum.

Dr. G. van Wayenburg, Privaat
docent aan de Universiteit van Amster
dam. zal een cursus van een vijftiental 
voordrachten geven over de Psychologie 
en Physiologie van den pubcrt„... 
ontwikkeling van verstands- en 
leven, met het oog op onder 
opvoeding. De lessen zullen 
gegeven op Vrijdagmiddag om 
de Universiteit.

Eenmaal in de maand en wel op den 
derden Donderdag te 7.30 's avonds 
zullen bijeenkomsten gehouden worden 
van leeraren-mathcmatici, ter bespreking 
van problemen uit de methodiek en 
didactiek der wiskunde. Als inleiders 
voor verschillende onderwerpen zullen 
optreden : Mevrouw Ehrcnfest. Prof. G. 
Mannoury en Dr. J. F. van Oss. Deze 
besprekingen zullen ook toegankelijk 
zijn voor studenten in de wis- en 
natuurkunde.

Eenmaal in de maand en wel op 
den tweeden Donderdag te 7.30 ’s avonds 
zullen bijeenkomsten gehouden worden

zingen over andere onderwerpen 
openen, die voor den onderwijzer 
een of andere wijze nuttig kunnen i 
De cursussen zijn voor alle onderwijl 
en onderwijzeressen in openbaar- en 
bijzonder lager onderwijs kosteloos toe
gankelijk.

De vergoeding van de docenten 
wordt door B. en W. buiten de gewone 
salarisregeling om voor elk geval vast
gesteld. W. R.
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van theologen en paedagogen. ter be
spreking van de methodiek en didactiek 
van het godsdienstonderricht. Als inlei
ders voor verschillende onderwerpen 
hebben zich reeds bereid verklaard: de 
dames E. C. Knappert en ). 1'. D. Mos
sel en de heeren Dr. R. Miedema. 
H. P. Bandel. Dr. C. P. Gunning. 
Dr. A. K. Kuiper en Dr. H. L. Oort. 
Deze bijeenkomsten zijn ook toegankelijk 
voor studenten in de theologie.

Elk van deze cursussen mag zich in 
de belangstelling van een twintig- a 
dertigtal hoorders verheugen. Voorden 
wiskunde-cursus hebben zich reeds ruim 
veertig hoorders, bijna allen leeraren 
M. O., ook uit naburige plaatsen, doen 
inschrijven. De zeer geanimeerde ge- 
dachtcnwisseling op de eerste bijeen
komst, 16 Octobcr, gevoerd over de 
meest principieelc vraag van het wiskunde 
onderwijs: het doel dat dit onder 
zich moet stellen, mag als een i 
voorleckcn worden beschouwd 
verdere ontwikkeling van 
van het Nutsseminarium.

Eerste Nederlandsche landdag voor 
gymnasiaal en middelbaar onder
wijs.

TVez.e landdag, den 18dcn Oct. jl. te 
s Gravenhage gehouden, zal in de 

geschiedenis van ons onderwijs als een 
feit van beteekenis in herinnering blijven.

Om meer dan eene reden.
Hel was een eerste poging, van de 

leeraren-vereenigingen op het gebied van 
gymnasiaal en middelbaar onderwijs 
uitgaand, om de beteekenis, die dal 
onderwijs voor maatschappij en leven 
heeft, in een helder licht te stellen.

Daarnaast is de bijeenkomst te be
schouwen als de uitnemend geslaagde 
inzet van eene toekomstige, meer innige 
samenwerking der genoemde vereenigin- 
gen, die organisatorisch wordt voorbereid.

Nog niet te voren kwam op zoo gc- 
ckige wijze het besef tot uiting, dat 
e beide afdeelingen van onderwijs, 

ezeer verschillend van oorsprong en 
loud. als gelijkwaardigen naast en 
t elkander de hoogste belangen van 
i volk zullen hebben te behartigen, 

ners, de taak van deze leeraren 
teeraressen zal zijn „hel jonge geslacht 
te leiden en op te voeden, dat ge

roepen is vóór te gaan in de maatschappij 
van de toekomst.“ D r. V i n k e s t e i n, de 
inspecteur der gymnasia, sprak namens 
den minister van onderwijs, die zeer 
tot zijn leedwezen verhinderd was, een 
inleidend woord : hij deed daarbij een 
beroep op de aanwezigen dat idecele 
doel van het onderwijs hoog te houden.

Enkele persoonlijkheden, die door den 
aard van hun werkkring voortdurend 
met dit onderwijs in contact staan, 
waren uitgenoodigd van hunne inzichten 
hieromtrent te doen blijken. Zij, die 
dezen landdag hebben georganiseerd, 
zullen een gevoel van blijde voldoening 
hebben gehad over hunne keuze. Bij 
het groot verschil van levensbeschouwing, 
dat men in deze mannen kon vermoeden, 
was er een weldadige harmonie in hunne 
uitingen. De verwachting door den 
voorzitter d r. Alma bij de opening uit
gesproken, dat hel doel zou worden 
benaderd door de synthese van wat de 
sprekers zouden zeggen, werd volkomen 
verwezenlijkt.

Prof. B a v i n c k I: 
en rustige redencering 
heid van het gymnasia 
onderwijs naast elkander, 
nadruk op gelegd, dat de beide inrich
tingen van onderwijs zich voortdurend 
hebben te herzien, om een steeds betere 
aanpassing te verkrijgen aan de behoeften 
der leerlingen. Opnieuw werden wij 
hier aangemaand, dat toch dat onderwijs 
zich niet zal bepalen tot het aanbrengen 
van verstandelijke kennis, maar dat wij 
voor de cischen van geestelijke en zede
lijke, acsthelische en lichamelijke op
voeding de volle aandacht zullen hebben. 
Intusschen ■—- het intellectualisme verliest 
terrein, prof. Bavinck zal het met vreugde 
hebben geconstateerd.

De uniformiteit van onderwijs zal, 
als bovengenoemde cischen met ernst 
gesteld worden, sterk moeten worden 
verminderd. Op welke wijze eene selectie 
der leerlingen kan worden doorgevoerd 
■— dit zal een der onderwijsproblemen 
van de naaste toekomst moeten zijn.

Versterking van het idealisme in de 
onderwijswereld — in dit tceken stond 
de landdag. En wanneer ik dit consta
teer. dan zie ik niet voorbij, dat 
velen hierheen zullen zijn opgegaan 
de verwachting dal eene krachtige pc 
zou worden gedaan tot versterking
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■naken, m< 
houden, hunne 

van dat onderwijs 
Bij de aanstaande 

ttic van de opleiding voor de 
actcn zullen echter waarbor- 

emeene ontwikkeling moeten 
i. Volksuniversiteiten zul- 
rol hebben te vervullen, 

en reisbeurzen zullen 
1 ling en vakstudie

hunne matcricele positie. Maar 
de kortzichtigen kunnen zich i 
verwachtingen teleurgesteld ge' 
ben. Immers op geen betere 
de maatschappij, zullen de ai 
doordrongen kunnen worden 
noodzakelijkheid voor de < 
krachten behoorlijke levensvoc 
te scheppen, dan wanneer, zoor 
geschiedde, wordt voorgehouden, 
zware eischen aan de -vervullir 
hel lecraarsambl worden gesteld

Ik vermoed, dat menigeen i* 
komingen van eigen perse 
opnieuw zich bewust heeft 
toen door patcr Van Ginr 
volle maat werd uitgemeten van 
de ideale leeraar aan innerlijke 
moet bezitten. „Hel onderwijs 
een liefdegave", de ondergrond 
arbeid een samen-zijn en 
met den leerling.

Wij mogen geen „kooplieden in wetens 
waardigheden" zijn, maar de ' 
van „ons wetende wezen" zal 
leekenis van ons onderwijs i ' 
Er is een diepe tegenstelling 
den man. die alleen kennis 
hem. die een persoonlijkheid is.

„Het onderduiken in de ziel van < 
grootere geeft de wedergeboorte van < 
meer volmaakten mensch". Zóó zij 
verhouding in het onderwijs ; de leen 
een bezielende persoonlijkheid, zoodat 
het den leerling door diens voorbeeld 
mogelijk wordt, zichzelf te verloochenen, 
eigen gebreken op te hellen. Naast zijn 
kennis zullen liefde en goedheid aller
eerst noodig zijn. En ook de deemoed: 
tegenover de fouten der leerlingen de 
bewustheid van eigen karaklergebreken. 
En verder •— laten we vooral de blij
heid ni?l vergeten, die de vreugden ook 
in de harten der leerlingen zal doen 
ontspringen.

Zijn de eischen 
persoonlijkheid var 
gesteld, —- deze 
niet, daartegenover 
de verplichting op 
lecraarsstand . een 
materieele onbezorgdl 
zonder welke ook hij 
beschaving voor óc 
achtte.

De beide andere s

nog mannen van de maatschapn 
praktijk, spraken over de opleiuu. 
de voortgezette vakstudie van der 1 
en over de maalschappel.,..„ 
van hel leeraarsambl.

Wanneer mr. Limburg als zijne over
tuiging uilsprcckt. dat het onderwijs
vraagstuk allesbeheerschcnd is. dan is 
hij in harmonie met hetgeen door alle 
sprekers van dezen middag is geuit. 
Met betrekking tot de opleiding zal men 
er voor hebben te waken, dal de mo
gelijkheid niet wordt afgesneden, langs 
verschillende lijnen het leeraarsambl te 
bereiken. Dit werd gezegd met het oog 
op hen. die uit het lager onderwijs zich 
opwerken. Zij. die de energie bezitten, 
te midden van hun dagelijkschc school
werk zich de vereischtc vakbekwaam
heid voor het voorbereidend hooger 
onderwijs eigen te maken, moeten de 
gelegenheid blijven houden. hunne 
krachten ten nutte ' ' ’
aan te wenden, 
reorganisatie van 
middelbare e 
gen van alger 
worden gegever 
len hierbij een 
Vacantie-cursussen 
voortgezette ontwikkeling en vakstudie 
moeten bevorderen.

Er werd op gewezen, dat met de 
paedagogische voorbereiding van de 
leeraren in ons land dan nu eindelijk 
een begin wordt gemaakt. Van officieels 
zijde werd hierin tot nog toe zc■o goed 
als alles nagelaten. Het onlangs van 
rijkswege ingestelde lectoraat te Gronin
gen opent betere vooruitzichten. Mr. L. 
heeft de overtuiging, dat het dezen 
minister ernst is, het onderwijs op hooger 
peil te brengen.

Dr. Van Leeuwen onderzocht de 
vraag van welken aard de arbeid is. 
die de maatschappij van den leeraar 
vprdert en welke waarde het product 
van dezen arbeid voor de maatschappij 
heeft. De leeraar moet rekening houden 
met de persoonlijke levensbehoeften van 
het kind èn met de eischen van de 
veranderende maatschappij. Dat is zijn 
dubbele laak. Om de behoef' 
maatschappij te kennen, zal 
deze zijn voile belangstelling 
hebben en zich niet mogen isc 
Wanneer het maatschappelijk let

■ hoog, die hier aan de 
in den leeraar werden 
kloosterling schroomde 

1 aan de maatschappij 
te leggen, aan den 

zekere mate van 
„Iheid te waarborgen, 
hij een fijnere levcns- 
dezen niet mogelijk
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Die maatschappij verlanf 
werkers, dal de arbeid met 
verricht. Hierin zij de 
levenwekkend voorbeeld: 
den leerling hel gev 
dat het geluk ligt 
krachten.

Persoonlij! 
en kennisdra 
optreden, di 
Naar deze 
van het arl 
gemeten. Is < 
van de zijde 
kant der ouders 
zich, of er ook 
aansluiting aan 
hoeften: of in 
individualiteit < 
geslagen.

BUITENLAND.
Experimenten in de Amerikaansche 

school.
Tn de Amerikaansche school wordt hoe 

langer hoe meer het psychologisch 
experiment toegepast voor het onderzoek 
van de geestelijke begaafdheid en de 
vorderingen van de leerlingen. Men 
gebruikt er blijkens de artikelen o.m. in : 
Teachers College Record, de 
tests van Binet en Simon. gewijzigd 
door Stanford (in bijna elk land gebruikt 
men varianten op het stelsel Binet- 
S i m o n). voorts worden wijzigingen 
van het door Ebbinghaus inge
voerde experiment, het laten invullen 
van uit zinnen weggelaten woorden ge
bruikt. enz. Een andere proef is : het 
gebruik van het bord van Seguin- 
Norsworthy-Goddard. dat ga
ten van verschillenden vorm bevat, waar- 

lingen daarin passende blokken 
plaatsen, enz. De tijd daarvoor 
geeft dan een graad van vaar-

en andere 
len toegepast

M a n n S c h 
was, na te gaan, ■ 
dcringen is waar 
groepen van een 
waarbij de eene 
werd onderwezen op 
terwijl de andere heil

hooi, waarbij hel doel 
taan, of er verschil in vor- 

te nemen bij twee 
zelfde schoolklasse, 

helft der leerlingen 
>p de gewone manier.

I de andere helft volgens een stelsel 
selfgovcrnment de leervakken uit

en zoo goed als niet onderworpen 
i. aan het gezag van de onder

wijzeres (in Amerika is het onderwijs 
voor het grootste deel in handen 
vrouwen).

In het Maartnummer van Teachers 
College Record schreef de bekend 
psycholoog W i 1 1 i a m 11 c a r d Kit- 
p a t r i c k over het stelsel van self
govcrnment. zonder evenwel dien naam 
te noemen, en zei daarin, dat de school
kinderen nooit gedwongen moeten wor
den. dingen te doen, die ze onaangenaam 
vinden. Hij gaat uit van het „aloude 
denkbeeld", zooals hij zelf zegt, dat de 
kinderen het best leeren door zelf-doen 
en dat de taak van den onderwijzer 
eigenlijk geen andere behoort te zijn, 
dan de belangstelling der kinderen te 
wekken en het kind te helpen als het

proeven werden 
in de H o r a c e

Zonder twijfel zullen de hier gegeven 
wenken met ernst overwogen worden, 
maar de leeraar zal de hem gestelde 
taak niet door eigen inspanning alleen 
kunnen vervullen. Ecnc krachtige mede
werking van de maatschappij zal daar
voor noodzakelijk zijn : de bereiking 
van het doel zal voor een niet gering 
deel afhangen van dc wijze, waarop 
het onderwijs wordt georganiseerd. En 
daarop hadden de leeraren tot nog toe 
zeer weinig invloed. Het is van belang 
deze factor nader te overwegen: men 
kan ook eischen stellen, waaraan niet 
is te voldoen.

In dc beschouwingen, 
dag gehouden, zijn wel 
punten te vinden om 
tot de onderwijsorgan 
vruchtbare samenwerkir

Het was dus in vcrscm 
voor het onderwijs een
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Op dezen grondslag heeft men een 
eerste en een tweede klasse van de 
Horacc Mann School verdeeld in twee 
helften, de eene helft voor vrij onder
wijs, de andere voor onderwijs op de 
gewone, laten wc zeggen, „Schoolsche" 
manier, in het laatstverschenen nummer 
van genoemd tijdschrift worden de resul
taten van de twee groepen gegeven en 
met elkaar vergeleken door een com
missie van onderzoek. Het resultaat is, 
dat de vrije groep in elf van de tests 
de mindere is en in vier andere de 
meerdere. De commissie van onderzoek 
wil hieruit evenwel niet de conclusie 
trekken, dat de vrije methode minder 
aan te bevelen is.

Ze wijst op de relatieve waarde van 
experimenten, vergelijkt de experimenten 
zelve met elkaar en loont aan, dat de 
correlatie der tests onderling een te lage 
is. om ze gelijkwaardig .te achten. Ook 
wijst ze erop, dat de vrije methode pas 
in gebruik is. dat de techniek ervan 
dus verre van volmaakt is. terwijl de 
.schoolsche methode" op jarenlange er
varing steunt. De commissie verwacht,, 
dat de vrije methode tot hoogcr vol
making zal komen dan de schoolsche, 

i dat ze bij de leerlingen een meer 
^specialiseerde belangstelling zal doen 
itstaan, dan de andere. Dit kan goed 

zijn, maar ook verkeerd, zegt de com
missie en voegt er aan toe, dat de toe
komst zal leeren, of de vrije methode 
de andere ook zal overtreffen in waar
den. die niet in cijfers kunnen worden 
uitgedrukt. Fr. v. R.

niet verder voort kan. Iedereen weet, 
zegt Kilpalrick, dat de meeste kinder
juffrouwen en ook tal van ouders al te 
gauw zijn met de kinderen tc helpen 
met dingen die ze zelf kunnen en willen 
doen (wat Jan Liglhart jaren geleden 
ook al zei). Hij geeft dan een beetje af 
op de school zooals wij die thans ken
nen en zegt, dat menigmaal de kinderen 
de onderwijzer(es) beschouwen als een 
natuurlijken vijand of als een spion. 
Verder zegt hij. bij het bespreken van 
de leervakken : „ Er zijn tal van gelegen
heden, de kinderen rekenen te leeren 
in verband met spelen en als de kin
deren grooter worden, dan wordt de 
rekenk unde (de wiskunde) zelf een be- 
tooverend spel, als er een wijze leiding is.

T"\c J.an.-April-afl. van „S c h m id k u n z, 
Zeitschrift fiir Hochschulpa- 

dagogiek" (X 1.2) is als altijd van een 
rijkdom van inhoud, die met elke poging 
tot rcfcrceren spot. Zij is trouwens zelf 
bijna uitsluitend een referecrcnd tijd
schrift : maar hoe weet Schmidkunz de 
massa te overzien en te schiften en de 
problemen te formuleeren en daartegen
over positie tc nemen. In deze aflevering 
doet hij dit laatste voornamelijk ten 
opzichte van twee actueelc Duitsche 
strijdvragen, die ten nauwste samenhan
gen : de „Einheitsschulc" en den „Auf- 
sticg der Begabtcn".

Aan beiden is een zeer groot gedeelte 
der aflevering gewijd: reeds door de 
uitgebeelde en beteckenisvolle literatuur, 
die zij omtrent deze onderwerpen biedt 
is zij uiterst lezenswaardig — alhoewel 
't geen gemakkelijke lectuur is. Schmid
kunz staat tegenover beide eischcn zeer 
sceptisch. Half spottend vraagt hij of 
’l niet moest heeten: „Begabung ist 
Schwindel" en „Aufsticg ist Absticg". 
Maar 't is hem daarmede toch meer 
dan half ernst. Er op wijzende dat de 
Rijkskanselier. die in den eersten cisch 
’t signaal gegeven heeft, eigenlijk van 
heel iets anders sprak, n.l. van „freie 
Bahn den Tuchtigen", d.w.z. behoud, 
zooveel mogelijk, van het geestelijk ar
beidsvermogen der natie, waarbij hccle- 
maal niet gedacht wordt aan pa:dagogick 
en eigenlijk ook niet aan .Begabung 
von der ja noch recht weit zur Tüch- 
tigkeit ist. und die ausserdem für diese 
nicht eihmal in besondercr Wcise vor- 
aus gesetzt werden muss". (blz. 207), ont
wikkelt hij vijf bezwaren van zich en 
anderen legen dat opfokken van begaaf
den. die, daardoor uit hun eigen sfeer 
gerukt, wel eens in 't „alilanti" de 
ellende terecht zouden komen en bepleit 
vervolgens uitvoerig de noodzakelijkheid 
en het recht van de hoogere scholen, 
met name van de Universiteit. van een 
„Absticg der Unbcgabten".

En tegenover den roep naar 
hcitsschule", die hij overigens 
ren zin wil laten gelden, maar onder 
welker tegenstanders hij vele van de 
illcrbestc namen opsomt. stelt hij de 

nnigfaltigkeitsschule" voornamelijk 
Amerikaansch model, in welk ver- 

d hij ook wijst op het z.i. zoo merk- 
irdige feit, (dat hij door citaten
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V d ucational RevieW, N o v. 1918.
ARTHUR J. JONES. Are our 

schools Prussian ‘in origin?
Een nader onderzoek van de bewe

ringen van C. H. Juhd, dat de Ameri
kaansche school 1830—1850 onder sterk 
pruisischen invloed heeft gestaan en 
daardoor zekere ondemocratische trekken 
heeft aangenomen. Beide beweringen 
worden zorgvuldig aan de feiten getoetst, 
waarbij veel interessant materiaal 
betreffende de geschiedenis van de 
organisatie der amerikaansche L.S. van 
ongev. 1790 af. aan het licht wordt 
gebracht, met het resultaat, dat de eerste 
stelling aanvaard wordt, de tweede niet 
of slechts in zeer beperkte mate, en de 
eigen, inhecmsche ontwikkeling van 't 
Amerikaansche volksonderwijs in het 
licht wordt gesteld.

ROSS L. FINNEY. The ultimate 
aims in education. Dit wordt ge
vonden in een zoo groot mogelijke 
synthese van 't individucele en 'l sociale 
ontwikkelingsideaal. ongeveer dus wat 
Guyon reeds een kwart eeuw geleden 
aldus formuleerde: 1'education est 
p r é c i s é m e n t Ia 
m oy en s de m e 11 
vie individuelle

1’ education est 
recherche des 

Lre d'accord la 
la plus intense

synthese
den grond identisch 
lige zelfontwikkeling

adstrueert blz. 208) dat twee zoo demo
cratische en pedagogisch levendig geïn
teresseerde landen als Zwitserland en 
de Vcreenigdc Staten van N.-A. niets 
van de Eenheidsschool willen weten, 
althans niet voor het boven hel G.L.O. 
uitgaande onderwijs.

Als boeken, die bizonder uitvoerig 
worden besproken en geëxcerpeerd ver
dienen genoemd te worden: Fr. Rom- 
nul. „Die Not der höhercn Schule" 
(reeds IX 46 besproken) blz. 26: Dr. 
Hans Stettbacher. ,.Die Eigenart des 
ditaktischen Gestaltens", een hoogst 
waardevolle didaktiek van 72 bladz. 
(Zurich, 1918) blz. 32 en Dr. Johan- 
nes P riifer. Theorie und Praxis in 
der Erziehung, 1917, een boekje van 
slechts 82 blz. dal ook door Rud 
Lehmann in de Neue Jahrbücher van 
30 Juli 1918 gunstig beoordeeld is.

(„selfrealisation") is de waarachtige 
bevrediging van de instincten der men- 
schclijkc natuur als zoodanig, en wel 
van de hoogste ’t meest: ’t allerhoogste 
nu is ’t sociale instinct, op die wijze is 
de synthese inderdaad mogelijk, maar 
slechts doordat de zedelijkc volmaking 
schuil gaat achter de cultureele. Voor 
het Koninkrijk Gods op aarde in den 
zin van een eindelooze ontwikkeling naar 
hooger vormen van het aardsche ge
meenschapsleven is in deze beschouwing 
alle plaats, voor bekeering en weder
geboorte niet. Natuurlijk speelt de 
eigenaardige dubbelzinnigheid van het 
engelsche „education ", dat altijd voor 
meer dan ’/< onderwijs of opleiding 
beteekent, ook in deze uiteenzetting 
weder een rol. Overigens een mooi, diep 
doordacht en gevoeld, goed geschreven, 
van echt democratischen geest doortrok
ken, hoogst lezenswaardig artikel.

JESSE FEIRING WILLIAMS. 
Conversation of the nation's 
most valuable resources. Volgens 
de onderwijswet van Smith Hughes 
werd op ’t federale budget der V. St. 
1.700.000 Dollar uitgclrokken voor sub
sidie aan de verschillende Staten der 
Unie, voor onderwijsdoeleinden, op 
voorwaardc dat zij er zelf evenveel 
bijleggen en behoorlijk zorgen voor het 
vakonderwijs (vocational educa
tion); deze som zal jaarlijks nog 
vergroot worden, totdat zij in 1925 de 
7.200.000 Dollar bereikt. Heel mooi, 
zegt de schr. maar begrijpt de Staal 
ook, wanneer hij zijn kinderen dwingt 
tot schoolgaan, tot 14 of 16 j. leeftijd 
toe, welk een geweldige verantwoorde
lijkheid hij daarmede ook op zich neemt 
ten opzichte van hun lichamelijke ge
zondheid en welstand ? En dan zet hij 
uiteen, hoe ontzaglijk veel daaraan in 
Amerika ontbreekt, hoe treurig de hy
giënische toestanden zijn, waarin het 
grootste deel der kinderen aldaar opgroeit 
en welk een ontzaglijke massa nationale 
kracht daardoor verloren gaat. Van de 
medegedeelde cijfers slechts dit: volgens 
prof. Fisher hadden 42 “/o der jaarlijk- 
sche sterftcgevallen en 1.500.000 der 
jaarlijkschc ziektegevallen vermeden 

, kunnen worden. Van de voor den oorlog
.- is mogelijk. opgeroepen recruten moesten tusschen 
>nd identisch ‘30 en 40 % wegens lichamelijke onge- 

j schiktheid worden afgekeurd. Op ’t
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Zielkunde. Zeist 
Ploegsma, 162 blz. 
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zoeilijk vak op onze 
zpleiding van onder-

mej. Kooistra 
irewone persoonlijkheid i: 
_ jaren van haar .rus 
gewoon werk heeft gescht

gebied van geneeskundig schooltoezicht 
en van onderwijs in de hygiëne schijnt 
nog zoowat alles te doen.

WILLIAM HERRY 
FIELD. An American 
tional institutc f o r education 
was in 1918 te New-York in voorbe-

. dat hij reeds 
inngcwend om 

aan te knoopen 
amerikaansche 
ling van de 
van het amc- 

volk. G.

wordt voorzien. Dit alles 
het eigenlijke ervaringsr 
schrijfster soms van belet 
alléén is.

De waarde van het bock moet, meen 
ik, dan ook niet gezocht worden in het 
typische der gevallen, waarnaar Mej. 
Kooistra soms verwijst, maar wel in 
het bizondere der persoonlijkheid, welke 
de schrijfster is. Niemand heeft uit
voeriger dan zij al de kwesties behandeld, 
waar het over de opvoeding in de»puber- 
leitsjaren om gaat. Zij laat er het licht 
op vallen van haar frisschcn kijk op 
mensch en jeugd. — van haar groote 
belezenheid, —van haar helder oordeel en 
groote liefde voor alles, wal met op
voedingswerk in verband staat. — van 
haar inzicht, dat er een noodzakelijk 
verband is tusschen mensch en maat
schappij.

Het komt er daarbij niet op aan. 
dal de lezer soms vraagteekens plaatst, 
want het is óók een groote verdienste tot 
nadenken te prikkelen en te dwingen 
den inhoud van eigen gedachten en 
zienswijze te vergelijken met dien van 
den ander, welke redeneert.

Heel gaarne zou ik van allerlei willen 
citecren uit het zoo inhoudrijke boek, 
eiken hierboven neergeschreven zin uit
voerig door de bladzijden zelf van het 
werk willen bewijzen. Het kan hier 
niet 1 Ik wil slechts resumeeren door 
te zeggen, dat mej. Kooistra een buiten
gewone persoonlijkheid is. die zeker in 
de jaren van haar .rust" ons buiten- 

' ' honken. Ida H.

reiding. De schr. 
in 1896 pogingen 
nauwere betrekking 
tusschen de franse! 
universitciten. ter 
verregaande verduil 
rikaansche onderwi

I. KOOISTRA. Onze 
groote kinderen. Over 
opvoeding in de puberteitsjaren. 
Vervolg Streven naar ons 
doel: Amsterdam, P. N. van 
Kampen en Zoon. 1919.

Tn een tijdschrift als Volksontwik- 
-1 k e I i n g. waarvoor zooveel ruimte moet 
gevonden worden, kan een boekbespre
king uit den aard der zaak slechts een 
bescheiden plaats innemen. Ook dus 
die van bovengenoemd werk l Elders 
hoop ik er uitvoerig over te schrijven. 
Nu kan slechts vermeld worden, dat 
het boek van rijken inhoud is en een 
waardig vervolg van het mooie eerste 
deel. De schrijfster behandelt in het 
tweede de scxueele moraal, de scxueele 
opvoeding, eenvoud in het opvoedings
werk, coëducatic. beroepskeuze, de 
middenschool en karaktervorming. Overal 
is er de vrouw aan het woord, die over 
onderwijs en opvoeding schrijft van uit 
vrouwelijk standpunt en inzicht, het 
doet als iemand, die veel heeft gedacht 
en gelezen, het opvocdingsmatcriaal. 
door haar verzameld, toetst aan de wijs
heid. welke overziel in de jaren, die 
volgden op den eigenlijken arbeid in de 
praclijk.

Het is waar, dal mej. Kooistra, haar 
ervaringen boekend, wel cens vergeet, 
dat zij betrekkelijk in een uitzonderings
geval verkeerde. Zij werkte toch in een 
mooi gelegen, kleine plaats, met een 
niet groot leerlingenmateriaal, ■— de 
Kweekschool in Apeldoorn telde, zooals 
mej. K. vertelt + 90 leerlingen gewoon
lijk, — terwijl de meisjes altijd door 
middel van het toelatingsexamen „uit
gezócht" konden worden. Bovendien 
werken die leerlingen vanaf het begin 
om den examen-eindpaal te bereiken, 
wat onmiddellijk in haar jeugd den 

tgt, terwijl in de kosten van 
en opvoeding door het rijk
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-g gekozen. Ze zijn vaak ontle 
e literatuur en aan heel gc 
jur ook : aan : Romain Rolk 
Verschoren, Jac. v. Looy, 

Keiler. Edm. de Goncourt, Stijn 
veis, Anatole Franco, enz.

Aan hel slot van zijn inleiding prijst 
de schrijver de lezing aan van Th. Thijs- 
sen: Jongensdagen: J. Ligthart: Jeugd
herinneringen ; Van der Molen: Hel 
kind in de literatuur; A. Daudct: Le petit 
Chose; Marg. Audoux '■ Maric Claire: 
O. Ernst: Asmus Semper Jugendland.

Op die manier gaan wc den goeden 
kant

minor, dal de auteur aan hel hoofd
stuk over Temperament en Karakter 
maar 7 a 8 blz. gegeven heeft. Dit 
onderwerp moet óf niet, óf ruimer be
handeld worden. Ik raad den schrijver 
aan bij een herdruk dit hoofdstuk uit 
te breiden: het is voor de de klasse 
van onze tegenwoordige kweekscholen 
een uitstekend stuk leerstof. Hel wekt 
altijd buitengewoon de belangstelling op 
en is een heerlijke afwisseling in den 
tijd, dat onze candidatcn zich met het 
oog op het examen moeten verdiepen 
in de geheimenissen der Hoogevccnschc 
leesmethode of in den leergang van hel 
schrijfonderwijs volgens Hoogeboom en 
Moerman.

Ieder, die onderwijs geeft in opvoed
kunde aan onze kweek- en normaal
scholen. zij de studie van dit ernstige 
werk met aandrang aanbevolen.

BIGOT.

LEO DE PA EU’ 
teur-generaal 
De hervori 
volksondcr 
g i ë. 272 blz. : 
ningen. Den !

In de inleiding tot dit werk 
schrijver, dat hij niet met 
theorieën wil schermen, maar 
wil uiteenzetten, op welke • 
volksonderwijs dienstbaar gemt 
worden aan een voorspoedi 
en zedelijke opbeuring v 
B e 1 g i ë.

Hij constateert het 
schrijvers, die zich met 
bezig houden, steeds 
hervorming van 
cischen en in 't bijzor 
o n d e r w ij s en har 
Maar dit kan weer i 
wanneer het niet kan 
solied lager onderwijs, 
hij de vraag: hoe moet 
onderwijs worden ?

Even voor het uitbreken van den 
oorlog was er een schoolwet ingediend, 
die de leerplicht wilde invoeren voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar en lang
zamerhand zou deze dan uitgebreid

meer wil geven dan wat woordver
klaringen van de meest gebruikte psy
chologische termen, stuit al heel gauw 
op het bezwaar, dat de leerlingen te 
jong zijn, dat bij hen nog geen sprake 
kan wezen van cenig wijsgeerig inzicht, 
zonder welke de diepere zielkundige 
problemen niet kunnen worden be
sproken. De levenservaring der kwee- 
kclingcn is nog le gering, om de voor
beelden die als illustratie of als uitgangs
punt moeten dienen, op uitgestrekt ter
rein te gaan kiezen.

Maar al is het moeilijk, toch heeft 
dit vak ook voor de leerlingen veel 
aantrekkelijks. Een opgewekte bespre
king van de voornaamste psychologische 
vraagstukken — bedoeld wordt een 
samenspreking met de leerlingen 1— is 
een onmisbare voorbereiding voor onze 
aanstaande leerkrachten.

De talrijke moeilijkheden, die het' 
onderwijs in zielkunde met zich brengt, 
heeft de heer Barendsen knap over
wonnen. Hij is zoo verstandig -......
om zich niet strcng-wetenscl 
tot de zielkunde in engcrcn zii 
perken; nu en dan zijn wc geheel op 
het terrein der opvoedkunde, wat zeer 
zeker de belangstelling bij de leerlingen 
grooler zal maken. Al zijn de 16- of 
17-jarigen nog niet in staat de diepere 
vraagstukken te bezien en op te lossen, 
die zich op dit gebied telkens voordoen, 
het is mogelijk — 'l boekje van den 
heer Barendsen bewijst het weer — de 
jonge menschcn deze kwestie te laten 
„aanvoclen", zooals B. dat zegt. Terecht. 
Vaak moet men zich hier tevreden stel
len met te wijzen waarheen de weg 
gaat, ook al kan men dien niet af-

Dc voorbeelden, die de heer Barend
sen geeft, zijn over 't algemeen zeer 
gelukkig gekozen. Ze zijn vaak ontleend 
aan de literatuur en aan heel goede 
literatuur ook : aan : Romain Rolland, 
Frans Verschoren, Jac. v. Looy. Helen 
Keiler. Edm. de Goncourt, Stijn Streu-
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. . cht aan te leeren en uit te oefenen. 
Tot de genoemde hulpmiddelen behooren 
in de eerste plaats lezen, schrijven en 
rekenen. In de eerste twee graden moeten 
dit de eenige profane vakken zijn.

worden tot 14 jaar. waarmee 
zou gaan een aanvulling van 
gramma met leerstof uit „be 
betrekkingen". Bij de drie gradcr 
graad telt 2 jaar) zou dus 
vierde graad gevoegd moeten worden, 
die als inleiding lot het eigenlijke vak
onderwijs zou dienen. De oprichting 
van vicrdc-graad-klassen en de ver
meerdering van vakscholen met modern 
loegeruste werkplaatsen zal steeds meer 
kapitaal cischcn. maar niets mag op 
dit punt bezuinigd worden, want een 
spoedige opbeuring van België is alleen 
daardoor mogelijk. „Onze kinderen 
opvoeden, hun een degelijk en technisch 
onderwijs verstrekken, flinke werk
krachten opleiden, die bekwaam zijn, 
met een geperfectionneerd gereedschap 
om te gaan en het desnoods te ver
vaardigen. dat is het vraagstuk, voor 
welks oplossing wij na ’t sluiten van 
den vrede zullen staan". Bij den vierden 
graad zal het halvetijdsstelsel worden 
ingevoerd d. w. z.: de leerlingen kunnen 
halve of hecle dagen tol een bepaald 
getal verlof krijgen om practisch werk
zaam te zijn. In de landbouwstreken 
zal het noodig zijn, dat de leerlingen 
van den vierden graad, om hun degelijk 
onderricht te geven in landbouw, fruit
teelt, pluimveeteelt, onder leiding van 
een onderwijzer, op de proefvelden en 
op den hoenderhof den vereischten 
arbeid kunnen verrichten.

De schrijver beschouwt de nieuwe 
schoolwel als een monument, waarop 
de Belgen trotsch mogen zijn en waar
door ze de meest bekwame natie van 
de wereld moeten worden.

Maar hoe moet volgens den schrijver 
nu hel onderwijs in de vier graden 
ingericht worden? — Wat de eerste 
twee graden betreft, komt de hervorming 
in hoofdzaak hierop neer : het onderwijs 
moet zoo zijn, dat de opmerkingsgeest 
der leerlingen opgewekt en ontwikkeld 
wordt; hun moeten de noodige hulp
middelen ten dienste gesteld vt ’

lijken 
bac

die onderwezen moeten worden. Deze 
vakken moeten met goed gekozen z a a k- 
o n d e r w ij s afgewisseld worden, waar
van de onderwerpen ontleend zijn aan 
den werk- en gedachtenkring der leer
lingen. m.a.w. het zaakonderwijs beginne 
met de omgeving. Dit is volgens den 
schrijver de eenige manier om de „malle 
woordkramerij” uil de scholen te ver
bannen.

Hoe hij denkt over den handen
arbeid in de eerste twee graden? 
„Wij zouden hem als hulpmiddel willen 
zien dienen voor het algemeen onder
richt, juist zooals het teekenen (n.1. als 
uitdrukkingswijze van gedachten) in de 
eerste twee graden. Het boetseeren zou 
het zaakonderwijs dienen; papiervou- 
wen en uitsnijden zouden bij de lessen 
over de meetkundige vormen van groot 
nut wezen, en mandjes vlechten zou de 
handvaardigheid bevorderen.

Wat nu kartonbe werking betreft, 
daar zijn we bepaald op legen als 
middel tot voorbereidende beroepsoplei
ding. De vaardigheid, die de kinderen 
in dat vak opdoen, kan hun onmogelijk 
n andere vakken ten goede komen, 
>mdat de eigenschappen der grond
stoffen die hierin verwerkt worden, 
totaal verschillen van die van ’t bord
papier. Wij achten dus, dat de lijd aan 
karlonwerk besteed, sc1 
delijk verloren is en 
ongerijmd zou wezen, 
van den buiten in te 
de aanstaande boeren 
niers er niet het minste 
trekken."

Wat de herziening van het leerplan 
van den derden graad betreft, kan men 
in ’t kort zeggen, dat de schrijver dezen 
graad wil gebruikt zien om algemcene 
ontwikkeling aan te brengen, omdat de 

, vierde graad voorbereidend vakonderwijs 
jeest ■ zal worden. Het onderwijs in den derden 

graad zal evenwel toch zooveel mogelijk 
bij het leven moeten aansluiten. Voor 
den handenarbeid in deze twee jaren 
geldt hetzelfde als wat daarvan voor de 
eerste twee graden is gezegd, „Er zal 
misschien een tijd komen, waarop het 
Monlessori-stelsel in al de graden van 
het lager onderwijs kan toegepast wor
den, maar in afwachting daarvan, moeten 
wc volmondig bekennen, dat ons leer- 
korps niet voorbereid is om den handen-
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landbouwingenieur, tot het geven van 
de theoretische lessen, 2c. van een dienst- 
geleider of zoogenaamd™ „chef de cul
ture”. die flink op de hoogte is van den 
practischcn landbouw en de groenten
teelt. 3e. van een assistent of helper 
met een diploma van een tuinbouwschool, 
4e. van een leeraar in het bouwkundig 
teekenen en 5c. van een meester in den 
handenarbeid, die onder de plaatselijke 
ambachtslui gekozen kan worden. Al 
die leerkrachten moeten in ’t begin ge
leid worden door den bestuurder, die 
hen in ’t opstellen van de programma’s 
en het voorbereiden van de lessen be
hulpzaam zal wezen.

Daarbij komen dan nog de noodige 
leeraars voor de algemccne vakken, welke 
nagenoeg dezelfde zijn als die van de 
technische afdcelingcn, met dit verschil 
nochtans, dat de landelijke huishoud
kunde de maatschappelijke en het lan
delijk recht het arbeidsrecht vervangen, 
en dat dc economische gcographie zal 
onderwezen worden met hel oog op den 
landbouw van dc bestudeerde staten, 
opdat dc onderwijzers daardoor voor
bereid worden, om later met goed ge
volg den cursus in dc aardrijkskunde 
te kunnen geven aan dc leerlingen van 
den vierden graad, zooals wij dit in 
hoofdstuk VI hebben aangeduid.

Een uitgelezen arbeidcrspersonecl zal 
in die hoeven het grove werk verrichten, 
want het is nooit in ons opgekomen, 
de aanstaande onderwijzers kncchten- 
werk tc laten verrichten, dat iedereen 
op den buiten kent en dat geenszins bij 
zou dragen tot hun landbouwkundige 
vorming. Ze zullen zich daarentegen 
dikwijls onledig houden met dc fijnere 
groenten teelt, met tuinbouw, fruitboom
teelt, hoender- en konijnenteelt, met het 
aanleggcn en bewerken van proefvelden, 
met practische landbouwschcikundc enz. 
en alzoo het grootste deel van hun tijd 
besteden aan handenarbeid. Zij zullen 
den grond omwoelen als ware boeren: 
daardoor alleen zullen ze dc noodige 
practische kennis verwerven, om dan 
later met gunstig gevolg den boeren
slenter te lijf te kunnen gaan en aan 
de oude landbouwers dc les tc lezen.” 
Men ziet: de Belgische schoolwet en de 
uiteenzettingen van Leo dc Paeuw vor
men een mobilisatieplan van den arbeid 
voor het geheelc Belgische volk. W. E.

arbeid doelmatig als leermiddel aan 
wenden ".

Over den 4dcn graad zegt art. 17 van 
de schoolwet, dat deze zal dienen als 
voorbereiding tot dc technische opleiding 
en de beroepsopleiding der jongelieden.

Dc 4de graad heeft dus (en doel, 
zegt de Memorie van Toelichting, dc 
kinderen van den arbeidersstand nog 
twee jaar in dc school tc laten blijven 
om hun een vooropleiding tc geven voor 
nijverheid, handel, land- en tuinbouw 
of huisgezin. Er zullen derhalve ook 
vijf typen van vierde-graad-klassen in
gericht worden :

' de technische nijverheidsvorm ;
de handelsvorm ;
de landbouwvorm voor jongens : 
de stedelijke huishoudklasse ; 
de landelijke huishoudklasse.

In overeenstemming hiermee meent de 
schrijver, dal dc opleiding der onder
wijzers geheel hervormd moet worden 
en er daarom ook vijf typen van nor
maalscholen voor onderwijzers ingericht 
moeten worden. Hoe hij zich deze voor
stelt. kan niet beter duidelijk 'gemaakt 
worden dan door hier enkele uiteenzet
tingen van hem te laten volgen. Bij de 
nadere beschouwing van den tcchnischen 
en handelsvorm zegt hij : ,.Dc twee 
vormen kunnen samengaan en het is, 
onzes inziens, nutteloos, speciale klassen 
in te richten voor dc onderwijzers, die 
in een handelsvorm van den 4en graad 
moeten arbeiden. In de eerste plaats 
moeten aangeworven worden: I c. een 
leeraar voor den cursus van houtbewer
king, 2e. een leeraar voor dien van 
metaalbewerking, 3e. een leeraar in het 
nijverheidsteekenen, die ook het bouw
kundig teekenen kan onderwijzen, 4e. 
een leeraar in wis-, natuur- en schei
kunde, en 5c. leeraars voor de vakken 
van algemcenc cultuur. Want wc willen 
niet, dat onze onderwijzers zich uitslui- - 
tend met stoffelijken arbeid bezighouden ; 
wc willen hun idealisme als een kleinood 
bewaren, want dat mag aan opvoeders 
van de jeugd zeker niet ontbreken.”

„ Evenals voor dc afdcelingcn van het 
technisch type”, zegt de schrijver later, 
naar aanleiding van den landbouwvorm, 
„is de goede keus van dc praktische 
leermeesters een der hoofdvoorwaarden 
van een spoedig slagen. Wij achten dc 
medewerking noodzakelijk: Ie. vaneen
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Gedurende 135 jaren heeft de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen gearbeid aan de taak, die zij zich koos: 
de bevordering van het algemeen volksgeluk 
en zeker mag zij met voldoening terugzien op het
geen door haar of met hare medewerking is tot 
stand gebracht.
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dentschappen voor reizende bibliotheken zijn er 
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daan wordt. Meer dan 1100 scholen, spaarbanken, 
hulpbanken, bibliotheken, woningbouwverenigingen, 
commissies voor tuingrondverhuring en andere in
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zamenlijke Nutsbibliotheken aan 49418 lezers 
972373 boeken uitgeleend.
Nutsscholen en -cursussen werden in 1917-18 
door 16300 leerlingen bezocht.
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mede te arbeiden aan de verheffing 
het Nederlandsche Volk.

zal geven aan alle in ons 
lachten op het gebied der

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

openbare besprekingen of congressen ter be- 
zolksontwikkeling.
orgaan, dat uiting 2
vruchtbrengende gedt

l Let wutavt op het gebied van 
en het buitenland te versterken, 
van vooraanstaande buitenland» 
en mogelijk blijkt, door uitzending 
buitenlandsche toestanden.

Hét Ipstituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt:

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, V.
Mr, J. H. THIEL m J. HOVENS GRÈVI

Het Instituut stelt zich ten doel 
van het onderwijs en de opvoeding van

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

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

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

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

4. door het beleggen van • 
handeling van problemen van v<

5. door uitgave van een 
land levende oude en nieuwe 
volksontwikkeling.

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

onderwijs en opvoeding tusschen 
, eenerzijds door bevordering van 
srs aan ons land, anderzijds, waar 

van Nederlanders ter bestu-
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Rijkssubsidie voor Openbare Leeszalen 
door E. VAN BERESTEYN.
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ZAp de begrooting van het Departement van Onderwijs, Kunsten en 
V_Z Wetenschappen voor 1920 deelt de Minister bij art. 217 mede, dat 

hij een verhooging van dezen post voorstelt ten einde uitvoering te 
kunnen geven aan een nieuw subsidiestelsel voor de Openbare Leeszalen.

Indien ik, op verzoek der Redactie, de beginselen, die aan dit 
stelsel ten grondslag liggen, nader ga toelichten, dan komt het mij 
gewenscht voor, eerst een en ander mede te deelen over de vroegere 
regelingen der subsidicering. Daardoor zal de beteekenis van en de 
aanleiding tot het voorstel duidelijker blijken.

Voor het eerst kwam het vraagstuk van subsidieering der Openbare 
rijkswege ter sprake bij de Begrooting voor 1908. Met 

leerderheid besloot de Kamer aan Minister Rink de gelden 
uuel toe te staan. Minister Heemskerk evenwel, die het be- 

■rnam, aarzelde op den ingeslagen weg voort te gaan, alvorens 
ind van het leeszaalwezen te onderzoeken. Nadat het Cen- 

voor de Statistiek zijn rapport had ingediend, plaatste 
imskerk een post op de begrooting voor 1911, die, na 

iging door Bos, Schaper en De Visser werd aangenomen, 
stelsel dat van toen af werd gevolgd berustte op het beginsel, 
overheid een toeslag zou geven op wat het particulier initiatief 

ind bracht. De overheid zou voortaan anderhalf maal het 
, dat particulieren bijeen zouden brengen, als subsidie geven. 

Bedroegen de contributiën en giften van particulieren (P) in eenig 
jaar f1000..—, de overheid zou l'/z P = f 1500 aan subsidie geven. 
Maar, bepaalde het Rijk voorts, in dit bedrag moet de plaatselijke 
overheid (d e gemeente) evenveel bijdragen als het Rijk. Zoodat van 
de f 1500 overheidssubsidie f750 voor rekening van het Rijk en 
f750 voor rekening der gemeente moesten komen. Zoodoende kon 
dus een leeszaal, die aan contributiën etc. f1000 inde, in totaal aan 
ontvangsten f 2500 boeken als de gemeente ook wilde medewerken. 
Aldus ontstonden de formules l'/z P= R + G. R ~ G in procenten 
uitgedrukt : het Rijk en dc Gemeenten nemen ieder 30 °/0, de parti
culieren 40 °/0 voor hun rekening.

Aangezien R + G nooit hooger konden klimmen dan l‘/2 P> vloeide 
daaruit voort, dat indien een gemeente meer gaf dan 30 °/0 dit meerdere 
weer werd afgetrokken van het Rijkssubsidie. Gaf in ons voorbeeld 
een gemeente f1000.— inplaats van f750.—, dan beliep het Rijks-
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Het Bestuur 
en Bibliotheken 
op de volgende gedacht
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, dat 
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: verplichting 
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particuliere bijdragen f2000.- 
provinciaal subsidie f800.—, d; 
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ing van 
...o liet de eisch van ge- 
om dit gemeentesubsidie 

•ginsvl

te komen, werd met ingai 
Regeering liet de eisch v, 

>esloot om dit gemeentesub 
te brengen. Het grondbeg 
bleef, de uitwerking werd gt 
” - Pr(ovinciaal subsidie).

’s Rijks kas een toeslag die 
en die varieerde van 50% tot 

1 de leeszalen in kleine gemeenten 
1000.— gaf 't Rijk 50% — f2500, 

>000.20%, daarboven 10% tot een

subsidie slechts f500. —. Deze consequentie bracht mede, 
gemeentebesturen, die op de hoogte van het stelsel waren, liever 
meerdere f250.— terugtrokken en dan het Rijk liet» 
nog een ander bezwaar kleefde aan dit stelsel: de 
gemeente om bij te dragen tot een bepaald bedrag, 
zeer juiste, doch zij werd gesteld in een tijd, toen 
sturen nog te weinig doordrongen waren van het 
baarheid der Openbare Leeszalen.

Om aan deze beide fouten tegemoet 
1917 het subsidiestelsel gewijzigd. De 
meentesubsidie vallen, nadat zij eerst 
onder de „plaatsclijkc belangstelling 
waarop de regeling was opgetr•okken bleef 
gewijzigd. Bijeengeteld werd nu P + G+ 

Bij deze som gaf de Regeering uit 
afliep, naarmate het bedrag grooter werd 
10°/,. Dit werd gedaan om vooral 
te steunen. Bij een inkomen tot f 11 
40% tot f4000 30%, tot f 6C 
maximum van f 5000. —.

Had een leeszaal b.v. aan 
gemeentesubsidie f3500—, aan j 
P 4-G +Pr - f2000 +f3500 ; f 

Het rijkssubsidie bedroeg dus 
over de eerste f1000 50% = f 500 

f 1000—f2500 40% = f 600 
f2500—f4000 30 % = f 450 
f4000—f6000 20% = f 400 
f6000—f6300 10% = f 30

f 1980
Bij de klimmende behoeften der openbare leeszalen bleek het 

rijkssubsidie alras te klein om eenigermate het peil der Leeszalen 
omhoog te brengen. Dientengevolge zag men de Leeszaalbesturen 
omzien naar tal van „particuliere bijdragen", teneinde het rijkssubsidie 

Hier werd een dame, die vol belangstelling haren 
leeszaalarbeid besteedde, aangesteld als „beambte" 

van zooveel duizend of honderd gulden, dat dan weer 
werd teruggestort als „particuliere bijdrage” waardoor het 

meer subsidie moest geven, daar werden oude boeken bij 
imaak opgeruimd getaxeerd als „particuliere bijdrage”, elders 
esportcfeuilles geëxploiteerd waarvan de bruto of netto 

ten werden genoteerd aIs „bijdragen". Bij iden groei van het 
leeszalen bleek het stelsel op zooveel practische bezwaren te 
dat wijziging dringend noodzakelijk was. Daarbij kwam, dat het 
uit comptabel oogpunt ook was af te keuren, want eerst na 

>op van het dienstjaar konden de particuliere belangstelling worden 
gegeven, dus eerst nadat het begrootingsjaar was verstreken.
riet Bestuur der Centrale vereeniging voor Openbare Leeszalen 

ontwierp daarop het thans aangeboden stelsel, dat 
iten rust.
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 volgens een schaal waarbij 

verhouding meer ontvangen dan grootere 
van f2500.—.

rijkssubsidie is de verplichting gehecht van 
■iaal subsidie.
ïginsclen nog enkele toelichtende opmerkingen, 

meent dat het inwonerstai de cenige maatstaf 
men houvast heeft. Noch van de gebruikmaking, noch 

:e inkomsten, noch van de behoeften, noch van de 
gezegd worden. Natuurlijk zal rekening gehouden 

;t eigenaardige plaatselijke toestanden als b.v. te 
wel één plaats is, doch dat tot drie gemeenten nog

a. Grondslag der subsidiöering is het inw<
b. De subsidieering .wordt berekend v 

kleinere gemeenten naar verhouding t 
gemeenten, met een minimum van f250(

c. Aan het genot van 
gemeentelijk of provincia

Over ieder dezer beg
Ad a. Het Bestuur r 

geeft waaraan men houv 
van de plaatselijke inkt 
uitgaven kan 
moeten worde 
Heerenvecn, < 
steeds behoor.

Het Bestuur bepaalde het minimum op 5000 inwoners, omdat de 
lectuurvoorziening op het platteland ') anders moet geschieden dan 
door oprichting ter plaatse van Openbare Leeszalen.

Ad b. Is echter eenmaal aangenomen, dat ergens een Openbare 
Leeszaal aanwezig behoort te zijn, dan behoort ook gezorgd te 
worden, dat deze aan redelijke cischen kan voldoen. Daartoe zal dan 
het Rijk ten minste f2500.— bijdragen. Naar verhouding nemen de 
exploitatiekosten van een Leeszaal af naarmate de gemeente grooter 
is. Daarom is een afloopende schaal ontworpen, waarbij de bijslag 
per 1000 inwoners boven het grondgetal va n f 2500.— terugloopt 
van f 100.— per 1000 inwoners (6e duizendtal) tot f5.— bij het 
640e duizendtal. Het subsidie in de hoofdstad zal dientengevolge 
stijgen van f5000.— tot f10245, in Apeldoorn b.v. van f957.— tot 
f3300.— enz. (zie de bijlage aan het slot van dit artikel).

Ad c. Het Bestuur meent, dat het juiste beginsel, dat de plaatse
lijke overheid ook behoort bij te dragen, thans hersteld kan worden. 
In de practijk ontvangen de ± 60 leeszalen reeds steun uit de 
plaatsclijke kas, binnenkort ook uit de provinciale kas. Daaruit blijkt 
dat de gemeentebesturen thans meer het nut dezer instellingen zijn gaan 
inzien. Les idéés marchent! Het verplicht plaatselijk subsidie loopt 
op van 30% van het rijkssubsidie bij f2500— tot 700 % bij f10240 
(zie bijlage).

Ten slotte nog subsidieering der R. C. leeszalen.
De R. C. hebben bezwaar gemaakt tegen het beginsel der Open

bare Leeszaal, dat bij de lectuurvoorziening niet de lectuur van be
paalde godsdienstige of politieke richtingen mag worden uitgesloten, 
ja, gezorgd moet worden, dat elk de lectuur zijner richting kan vinden. 
De R. C. meenen, dat dit beginsel van veelzijdigheid in een studie
bibliotheek als de Koninklijke Bibliotheek op hare plaats is. waar 
de bezoeker voldoende onderscheidingsvermogen bezit, doch niet ge
schikt is voor het minder ontwikkelde volk, dat het rijp van het groen 
minder goed kan onderscheiden. De Centrale Vereeniging van Open
bare Leeszalen heeft van den aanvang af zich bij deze bezwaren 
neergclegd en er bij de Regeering op aangedrongen dat ook R. C. 
Leeszalen zouden worden gesubsidieerd. In het hier besproken voor
stel wordt het R. C. inwonerstai eener gemeente met l'/i vermenig-

*) Hierover in een volgend artikel.
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vuldigd, zoodat in alle plaatsen waar 2/3 of meer der bevolking deze 
richting is toegedaan cene subsidie wordt verleend alsof de plaats 
geheel R. C. is. In N.-Brabant eri Limburg zullen dus de R. C. lees
zalen in dezelfde positie tegenover het Rijk komen als de Openbare 
Leeszalen. Bedraagt de R. C. bevolking b.v. 40 % dan telt deze voor 
’t subsidie als 60%. In een stad van 100.000 inwoners met 40.000 
R. C. ontvangt de R. C. leeszaal een subsidie gelijkgesteld met een 
leeszaal van een stad van 60.000. Dit is gedaan, omdat aangenomen 
mag worden, dat de R. C. in de omgeving van de stad ook van de 
Leeszaal gebruik maken en bovendien een leeszaal in een stad van 
100.000 wat beter voor den dag moet komen dan in een van 40.000 
inwoners. Aan den anderen kant zijn de behoeften van een leeszaal, 
die een bepaalde richting speciaal verzorgt, kleiner dan in een veel
zijdige leeszaal. Van R. C. zijde wordt in het Voorloopig Verslag van 
Hoofdstuk Va aangedrongen op wederkeerigheid, onder mededeeling 
dat ook de neutrale leeszalen slechts voor een bepaald gedeelte der 
bevolking bestemd zouden zijn. Wie dit beweert, miskent het beginsel 
der openbaarheid der Openbare Leeszaal, dat niet hierin bestaat, 
dat de toegang aan ieder vrij staat, m. a. w. dat de verzameling dus 
openbaar is, welk beginsel van openbaarheid de R. C. leeszaal ook 
huldigt, doch daarin, dat ieder er vindt wat hij noodig heeft. Het 
„Elck wat wils” staat boven de deur der Openbare Leeszaal. Het 
Bestuur der R. C. Leeszaal echter zoekt de boeken uil, welke het 
voor de R. C. ingezetenen geschikt acht en staat dan andersdenkenden 
toe, daarvan ook gebruik te maken. Het is mij bij herhaling gebleken 
dat verschillende R. C. leeszalen er naar streven ook lectuur op te 
nemen voor andersdenkenden, maar tot een gelijke behandeling der 
richtingen kan men niet komen zonder te vervallen in de bezwaren, 
die naar R. C. oordeel aan de Openbare Leeszalen kleven.

Het Bestuur heeft gemeend, dat waar de Regccring zoowel de 
Openbare als de R. C. Leeszaal steunt, ditzelfde van de plaatselijke 
overheid verlangd mag worden. Het gaat niet aan, dat in de gemeente
raden een strijd over de richting herleeft, viwaarbij dan het Rijk alleen 
de richting die heeft overwonnen zou helpen. Indien b.v. te Groningen 
wel de Openbare Leeszaal van de gemeente subsidie zou ontvangen, 
doch de R. C. Leeszaal een weigerend antwoord op hare aanvrage 
zou verkrijgen, dan behoort het Rijk het gemeentelijk subsidie der 
Openbare Leeszaal niet te verhoogen. Eveneens in Maastricht, indien 
daar het omgekeerde zou geschieden. In „De Tijd" van 31 October 
bepleit Dr. van der Velden, de vroegere voorzitter van de Nijmeegsche 
R. C. Leeszaal, die onder zijn leiding tot de best ingerichte R. C. 
Leeszalen is uitgegroeid, het stelsel van wederkeerigheid, vooral met 
het oog op den eisch van het gemeentesubsidic. Het wil mij voor
komen, dat zijne bezwaren niet alleen van principieele doch ook van 
practische beteekenis zijn en daaraan zou tegemoet gekomen kunnen 
worden door het stelsel der wederkeerigheid voor de gemeenten toe 
te passen. Daartoe kunnen m. i. de voorstanders van de Openbare 
Leeszalen medewerken, zonder hun beginsel prijs te geven, dat be
lichaamd is in ’s ministers voorstel: in iedere stad een openbare leeszaal! 
Van de practische resultaten, die bovenstaande regeling bij aanneming 
zal hebben, geeft volgende tabel een overzicht.
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D van de 
:en leeszaal 
omen dan in een 
behoeften van een



RIJKSSUBSIDIE

Totaal TotaalTotaal

! f2500

f
11

III

IV 8

16

VI 32

64VII

101

Bijslag
Opklim-

8
9
10

5
6

24
23
22
21
20

6
5
5

84
77
68
63
59

84
88
92
96
100

f 750
884
1022
1163
1306
1450

f 150
148
146
145
145
145

86
89
91
93
95

f500
433
384
346

444
508
572
636
700

120
111
105
100
96

Per
1000

14
13
12
11
10

Per
1000

48
56
64
72
80

142
129
113
104
96

108
116
124
132
140

30
34
38
42
46
50

O

192
224 
256 
288 
320

96
112
128
144
160

24
28

40

12
14
16
18
20

f100
90
80
70
60

19
18
17
16
15

50
45
40
35
30

1532
1716
1892
2030
2220

22
20
18

16

252
284
316
348
380

56
62
68

80

100
104
107
110
113

91
88
86
84
83

f 100
190
270
340
400

916 
1028 
1 136 
1240 
1340

500
590
670
740
800

4032
4216
4392
4560
4720

3000
3090
3170
3240
3300

34
31
28
.26
25

250
221
198
180
165

52
47
43
40
38

156
172
188
204
220

7837
9137
10498 
11914 
13376

4355
4891
5446
6019
6608

1680
1916
2156
2378
2640

Hz

132

38077
46167
54546
63091
71680

82
82

g
• 85

f2500
2600
2690
2770
2840
2900

Totaal Grond - ’ 
getal

8576
9088
9536
9920
10240

384
448
512
576 
640 

en vlg.

2524
2812
3084
3340
3580

3416
3528
3636
3740
3840

4028
4444
4828
5180
5500

6528
6944
7328
7680
8000

6076
6588
7036
7420
7740

16451 
19721 
23156 
26726 
30400

5024 
5312 
5584 
5840
6080

LOCALE SUBSIDIES 
(verplicht minimum Gem.

°/0 v. h.
Rijks-

«ub.idie

29
I 28 

£ 
25

Inwonertal 
in 1000

2869
3105
3345
3590
3840

BIJLAGE: Subsidie-tabel voor de Openbare Leeszalen.
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Naar aanleiding van het wetsontwerp De Visser.
III. De regeling van het Rijksschooltoezicht.

ig en gisting, ook op het gebied 
Ln niet alleen woeling en gisting 

M . de ontluiking van veel, dat in de 
betcekenis kan zijn voor het geheele opvoedingswerk, 

èn in school. De uitbreiding van het hooger onderwijs in 
;iek, de krachtige Montessori-propaganda, het meer en 
I worden van het werk van Kerschensteiner, het streven 

ivernment, de pogingen om te komen tot schoolparlementcn, 
s enkele verschijnselen uit de vele ; niet het minst belang- 

p moge afzonderlijk vermeld worden : de stichting van het Nuts- 
ituut voor Volksontwikkeling.

>1 deze en nog vele andere strevingen vallen samen met de voor- 
ling van onze nieuwe wetgeving op het Lager Onderwijs.
t. 192 der Grondwet heeft ons gebracht de financiëcle gelijk- 
>g van openbaar en bijzonder onderwijs en de concept-wet, 

deze grondidee in bijzonderheden uitwerkt ligt voor ons. Weldra 
t de behandeling 'ervan in onze volksvertegenwoordiging.

■/ij willen ons hier niet bezig houden met de vraag, wat het lot 
de openbare school in de toekomst zijn zal. We vestigen alleen 

aandacht op het groote voordeel der bevrediging, dat eindelijk 
de tijd gekomen is, dat gewerkt kan worden aan de verbetering van 
ons onderwijs in zijn gcheelen omvang. Er is op dat gebied heel wat 
achterstand. De schoolstrijd, de politieke althans, die een beletsel 

elke verbetering, is uit de wereld. We staan aan het 
een nieuwen tijd, waarin de onderwijskrachten van alle 
kunnen samenwerken aan het gemeenschappelijk doel : 

school, verhooging van het peil der volksontwikkeling 
rmee'rdcring van het volksgeluk. De nieuwe wet opent 
 voor de intrede van nieuwe ideeën in opvoeding en 

n dit verband wijzen we op de invoering van handenarbeid, 
:htspel, op de wijziging van het leerplan van de lagere 

richting van de bewaarschool, uitbreiding van den 
ïftijd. Verder op de omstandigheid, dat ’t in de toe
is, dat een groep ouders, ook terwille van een of 

;isch beginsel, een school voor hun kinderen kunnen

/-xnze tijd is een tijd van woeling 
van opvoeding en onderwijs. Ei 
zien we, maar ook het begin, 

toekomst van betcekenis kan zijn 
èn in huis èn in school. De uitbrcidii 
de paedagogiek, de krachtig 
meer bekend worden van hc 
naar selfgovernment, de p — 
zijn slechts 
rijke mog< 
instituut v 

Al u. 
bereidii 

Art. 
stelling 
die de 
volgt ■ 

Wi' 
van de openb. 
de aandacht 

tijd gekomc 
s onderwijs 
iterstand. 1 

was voor 
begin van 
richtingen 
verbetering der s 
en daardoor verr 
de mogelijkheid 
onderwijs. In dit 
van openluchts 
klassen in de . o 
leerplichtigen leeftijd. V 
komst inogelijk is, dat 
ander paedagogL.’.. '_-oi 
stichten.

Daarnevens brengt de nieuwe wet, als gevolg der financiëcle ge
lijkstelling, een zeer belangrijke uitbreiding van de staatsbcmoeiïng : 
salariëering ook van de bijzondere onderwijzers, invloed op de be
noemingen bij het bijzonder onderwijs, uitbreiding van het toezicht 
op lokalen, terwijl de leeftijd van plaatsing op de school en meer 
andere zaken, ook voor de bijzondere scholen, in wet en verorde
ningen zullen worden vastgelegd. Nagenoeg de geheele vrijheid moet 
de bijzondere school inboeten, — zij ontvangt echter de volle moge
lijkheid op ontwikkeling.
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De wijze 
regelen, hcc 
toelichtingen

a. een terugkee 
stelling van 10 of 12 
ontwerp-De Visser te

b. een opheffing v 
districts- en arrondiss 
soort bezoldigde ambtenarc

c. de aanstelling van 
van hoofdinspecteurs en i

d. de instelling van een

de twee soorten van 
de instelling van één 

tot een getal van ± 100.
rijkswege ten dienste

Vooral in verband met deze twee ze 
denkbeelden en uitbreiding van staatsbei 
het rijksschooltoczicht in de toekomst te 
bezien.

Thans wordt dit toezicht onder den Minister uitgeoefend door 
drie inspecteurs, wier gebied drie of vier provincies omvat, 26 districts
schoolopzieners, die elk • 250 scholen, en 127 arrondisscmcntsschool- 
opzieners, die elk ± 50 scholen onder hun toezicht hebben. De in
specteurs en districtsschoolopzieners zijn rijksambtenaren ; het arron- 
disscments-schoolopzicncrschap is door den Wetgever van '78 bedoeld 
als een eerepost. Inspecteurs én districtsschoolopzieners ontvangen 
salaris, en hebben pensioen, arrondissements-schoolopzieners genieten 
een toelage, bedoeld als vergoeding voor bureaukosten. De tegen
woordige wet beschouwt de arrondissements-schoolopzicncrs niet als 
de ambtenaren, die aan de districts-schoolopzieners ondergeschikt 
zijn ; de eersten „staan” de tweeden „ter zijde”. In de praktijk 
hebben beide soorten toezieners hun eigen werk : zoo zijn de be- 
moeiïhgen inzake de benoeming van hoofden van scholen aan den 
D. S„ die van onderwijzers bij den A. S. Goedkeuring van leerplan
nen en roosters van openbare scholen bij den D. S.; van bijzondere 
scholen bij den A. S.; toezicht op gebouwen is aan den D. S-, de 
handhaving der leerplichtwet aan den A. S. enz. Beide categorieën 
zijn zelfstandig, elk heeft zijn eigen welomschreven taak.

Toch heeft deze regeling een groote, ernstige fout, die gelegen is 
in de omstandigheid, dat het rijksschooltoezicht voor een deel een 

‘ t is, op welke tekortkoming voor zoo ver wij weten ’t eerst 
gewezen is in het rapport van de Subcommissie Lager Onder- 
Aaneenschakelingscommissie. In de toelichting' van het thans 

ingige Wetsontwerp zegt de Minister, dat ook hij dit een fout 
Hij is „van oordeel, dat de tijd is gekomen om het schoolop- 

i schap tot een zelfstandige, bezoldigde betrekking te maken, 
t het wordt steeds moeilijker om, in overeenstemming met de 
eling van den wetgever van 1878, een voldoend aantal hoog- 
ide mannen voor het onbezoldigd ambt van arrondissements- 
jlopziencr te vinden.”

subcommissie L. O. van de Aanecnschakelingscommissie was 
meening toegedaan, op gronden, ontleend aan het belang 
en onderwijs. Zij achtte de taak van het schooltoezicht 

-ijk, dat dit werk geen bijbetrekking mocht zijn.
.jze waarop deze Subcommissie het rijkstoezicht wens 
heeft ook den Minister gediend als uitgangspunt 

igen. In ’t kort komt de regeling hierop neer: 
i terugkeer tot de vroegere provinciale inspectie door 
van 10 of 12 inspecteurs of, om in de terminologie 

blijven, hoofdinspecteurs, 
van het verschil tusschen 
ssementsschoolopzieners en 

ren : z.g.n. inspecteurs 
bureaupersoneel van 

inspecteurs.
i afzonderlijke inspectie voor de kweekscholen
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oegd, die van hem de o|  
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voorgestelde wijziging 
schoolopzieners, dan

ger Onderwijs van de Vereeniging 
Onderwijzeressen in Nederland en 
: geëischt, dat het ambtsgebied van 
ït concept) niet meer dan 70 scholen 

bovendien nog sprake is van

uitbracl

inspecteur 
hebben.

Het Bevredigingsrapport denkt denzelfden kant uit. Provinciale 
inspecteurs, één soort schoolopzieners, elk met een klein gebied.

Ook het Ned. Onderwijzers Genootschap en de Bond van Ned. 
Onderwijzers spraken zich in ongeveer gelijken geest uit. Allen wen- 
schen zelfstandige schoolopzieners of inspecteurs, elk met een betrek- 
kelijk klein gebied (gemiddeld 80 scholen). Dan kan het toezicht op 
en de bevordering van het onderwijs tot volle recht komen.

In het ontwerp-wet van Minister De Visser wordt zeer belangrijk 
afgeweken van dezen in onderwijs- en onderwijzerskringen algemeen 
gedeelden wensch. De Minister denkt zich de regeling aldus:

a. Vier hoofdmspecteurs. Het tegenwoordig getal van drie wordt 
met één vermeerderd.

b. Ten hoogste dertig inspecteurs, d. z. de tegenwoordige districts
schoolopzieners, vermeerderd met 4. Een van deze inspecteurs wordt 
aangewezen voor het zoogenaamd buitengewoon onderwijs (achter
lijken, blinden enz.).

c. Ten hoogste 66 schoolopzieners. C 
inspecteur twee schoolopzieners toegevoegd, 
ontvangen, welke de inspecteur in het belang 
acht (art. 180).

d. Ten hoogste 29 bureau-ambtenaren, 
inspectie.

In hoofdzaak 1 
de tegenwoordige

h toezicht op de scholen, 
van het schooltoezicht 

zich steeds aangesloten 
r subcommissie L.O. en 
jedrongen op het vormen

voor elke

en een voor het buitengewoon onderwijs (achterlijken, blinden enz.)
e. de eisch, dat hoofdinspecteurs deskundig zullen zijn in dien zin, 

dat ze kennis hebben van school en onderwijs.
f. een afzonderlijke regeling v<in het hygiënisch
In verschillende rapporten is de regeling v 

nadien besproken en in hoofdzaak heeft men 
bij dit in punten samengevat ontwerp der 

•al in het belang van het onderwijs aangc 
kleine gebieden van toezicht.

In de concept-wet op het Lage
» Christelijke Onderwijzers en C

■ verzeesche Bezittingen wordt 
schoolopziener (art. 73 van het 

omvatten, terwijl in dit ontwerp 
jrovincialen onderwijsraad.

concept-wet der vereeniging Volksonderwijs wil eveneens het 
lil wegnemen van districts- eri arrondisscmentsschoolopzieners ; 
1 ook schoolopzieners voor de hygiëne aanstellen en vraagt voor 

gewonen schoolopziener een maximum van 120 scholen.
)e door het Nut benoemde gemengde Commissie, bestaande uit 
:n van de Hoofdbesturen v■an Bond, N.O.G., Hoofdenvereeniging, 

Volksonderwijs, Bond van Bewaarschoolonderwijzeressen en het Nut, 
Commissie aan het hoofdbestuur van het Nut een rapport 

:ht over de uitwerking van het nieuwe art. 192 der Grondwet, 
aan op provinciale hoofdinspecteurs en wenschte dat elke 

niet meer dan 40 a 60 scholen onder zijn toezicht zou
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zijn. Het I 
grooterc 1 

iding van

inspecteur een gebied, 
'' ;en districts- 

i toezicht, 
rschijn-

nu op of bij deze 
schooltoezicht, of ze

te hunner beschikking krijgen een bureau-ambtenaar en twee school
opzieners.

De vraag dringt zich 
van een goed, opheffend 
brengen : verbetering.

Zeer terecht is tn in het rapport der Bcvredigingscommissie tn in 
het ontwerp-wet het toezicht gebracht onder de waarborgen van goed 
onderwijs. Verhooging der subsidie vraagt ook meerdere waarborgen 
en de wijziging van de Wet op het Lager Onderwijs moet ook hier 
een verbetering zijn. Het toezicht krijgt onder de nieuwe omstandig
heden een veel grooterc bcteekenis. Ten eerste al door de zeer be
langrijke uitbreiding van de rijksbcmoeiïng, waarvan we zooeven 
enkele punten opnoemden. Maar in de tweede plaats, omdat het bij 
de nieuwe ideeën, die verwezenlijking vragen, leidend en organiscercnd 
zal moeten optreden. Indien, om een voorbeeld te noemen, de wet
gever den handenarbeid in de lagere school als verplicht vak wil 
invoeren, is 't heusch niet voldoende het in art. 2 in de rij te zetten. 
Door het toezicht zullen dan maatregelen moeten worden genomen, 
om dit onderwijs te doen slagen en, ook door schoolbezoek, zullen 
de resultaten moeten worden beoordeeld en verbeterd. Daarnaast zal, 
indien terwille van verschillende philosophische, godsdienstige of paeda- 
gogische inzichten der ouders scholen worden opgericht, door het toe
zicht moeten worden gezorgd, dat de maatschappelijke taak der school 
niet in de verdrukking komt, dat zoowel de lichamelijke, als de i 
standclijke en zedelijke opvoeding het hun toekomend deel verkri’

Daarvoor en voor vele andere zaken is noodig, dat de inspec 
de scholen onder zijn toezicht kent, dat hij ze met eigen oogen I 
gezien in haar goede eigenschappen en haar tekortkomingen, 
betreft methode, tucht, schriftelijk werk der leerlingen, leertooi 
kwaamheid van het personeel enz. Met deze kennis gewapend, is 
zijn taak te zorgen voor verheffing van het peil van het onden 
en o. a. door besprekingen met de onderwijzers te werken aan 
voortgaandc verbetering van de school.

Nu voere men hiertegen niet aan, dat verbetering aan het onder
wijs niet de taak is van het toezicht, dat we dit maar aan de onder
wijzers moeten overlaten. Naar onze opvatting is dat onjuist. Nu 

ingevolge der nieuwe salarisregeling een blijven op de plaats van 
:rste aanstelling heel veel zal voorkomen en nu door de gewijzigde 

indigheden de macht van het hoofd der school in de inwendige 
’satie der school steeds minder wordt, is er meer dan ooit reden 

te komen tot een in vele opzichten en in groote lijnen leidend . 
icht; een toezicht, dat zijn groote kracht vooral danken zal aan 
;oonlijk optreden.
; dit bij de voorgestelde regeling mogelijk ?

niet. Volgens het ontwerp heeft de '
jeveer overeenkomt met dat van den tegenwoordigen 

zhoolopziener; hij heeft dus ± 250 scholen onder zijn 
tekening dient verder gehouden te worden met de zeer waars 

lijke toeneming van het aantal scholen, terwijl het toezicht i
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gelijkheid tot verweze 
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:ring van ons < 
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menschen zelf.
zolgens het ontwerp, twee 
Natuurlijk zullen deze 

r veel kracht kan van 
in het ontwerp is • 

hoolopziener, maar wien 
zijn. Ze zijn subalterne-; 
er invloed tengevolge daa 

__ _______ :nis zal zijn. Het wctsontw; 
de verschillende beslissingen van 1 

noemen. Hij is de rapporteur, hij zal 
Na verloop van eenigen tijd is hij het, 
**• en uit wat hij en zijn collega’s rappor- 

stof zoeken voor zijn initiatief. Die 
omdat ze de macht legt in de handen 

. eigen aanschouwing de zaken, waar- 
., kunnen weten. Daarom is een regeling, 
verdeeld in kleine gebieden verre te ver

let toezicht", „de algemeene vraagbaak" „de 
ief ”, om de woorden van den Minister te 
de man, die de scholen kent. Dit uit eigen 
onmisbaar bij het „bevorderen van maat- 

idige organisatie der scholen ten doel hebben.” 
wet en verordening is op papier zoo hoogst 

werkelijkheid schiet vaak zoo veel te kort, 
orde is.
agen we ons af, hebben den Minister ertoe 
het rijkstoezicht af te wijken van alle ter 
ï adviezen, ook van dat der Bevredigings-

straks bij de wet te regelen bewaarscholen ook aan <. 
wordt opgedragen. Bij benoemingen aan openbare 
scholen moet hij stem uitbrengen, hij moet toezien op < 
van wettelijke bepalingen en voorschriften, welke uit 
te regelen materie, talrijk, ingewikkeld en weinig eenvormig : 
zijn. De zeer omvangrijke leerplichtadministratie moet onder zijl 
antwoording geschieden, met gemeente- en schoolbesturen zal I 
haaldelijk moeten confereeren enz. enz.

Hij zal, volgens den Minister in zijn toelichting, de man r 
in krachtig initiatief, de verantwoordelijke persoon, hij, < 

sproken kan worden over de schooltocstanden in zijn gebit
Naar onze overtuiging zal hij dat niet kunnen zijn, ' 

tijd zal ontbreken de scholen te bezoeken en kennis . 
persoonlijke aanraking met wat er leeft in de wereld der 
Hij zal worden de man met de paj 
slagen, de bureauman, die hervorming 
dagelijksche ervaring over de moge 
denkbeelden kan oordeelen. Hij zal 
dat de zaak dan in orde is. Verbeter 
te wachten van papieren instructies, 
kan slechts komen van de levende

In zijn dienst heeft de inspecteur v< 
opzieners en een bureau-ambtenaar. 
zijn wérk belangrijk verlichten ; maar 
opzieners niet uitgaan. De schoolopziener 
onze tegenwoordige arrondissements-schoc 
zelfstandigheid en het gezag ontnomen -t , 
tenaren, zonder eenig eigen gezag, en wier invloeu 
in de school van weinig of geen beteekenis zal >' 
vermijdt dan ook zorgvuldig bij de verschillende < 
toezicht den schoolopziener te noemen. Hij is de 
het den inspecteur zeggen! Na verloop van eenigen 
die wat van de scholen weet, en uit wat hij en zijn c 
teeren, moet de inspecteur de stof zoe 
regeling is daa’rom zoo foutief, omdat ze 
van degenen, die onmogelijk uit 
over ze hebben te beslissen, 
waarbij het toezicht wórdt \ 
kiezen ; „de ziel van het 
man van krachtig initiatie 
gebruiken is dan tévens < 
aanschouwing kennen is 
regelen, die de inwendig 
Het handhavén van w« 
eenvoudig, maar in de 
wat op papier keurig in

Welke motieven, zoo vraj 
geleid bij de regelii 
algemeene kennis ge 
commissie ?

In de toelichtingen wordt gesproken

zijn i 
legt
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A 12 hoofdinspecteurs.

imbtelijkc bijeenkomsten der hoofdinspecteurs en 
een hoofdinspectie.

; van ons 
Isnog zijn 
door een

:n de in het Bevredigingsrapport voorgestelde regeling be- 
van de voordeelen van het stelsel door den Minister ver

lok bij de meest zorgvuldige lezing der toelichting blijkt, 
slechts één bezwaar is genoemd : het stelsel van kleine 

rengt mee een groot aantal schoolopzieners en deze „tal- 
oorzaak zijn, dat de wettelijke voorschriften op zeer uit
wijze toepassing zullen vinden." Dit zelfde motief keert 
de Minister spreekt over de voordeelen van zijn stelsel: 

gezag in betrekkelijk groote gebieden.
ïtwijfeld waar, dat een groot aantal ambtenaren mee- 

opvatting over de uitvoering van 
roote steden vooral een bezwaar 

ambtenaren op zijn eigen 
geregeld overleg. De 

lissie heeft dit bezwaar 
i aan verplichte, bij Koninklijk 
zhoolopzieners en inspecteurs.

wat het bedoelde rapport

welke tegei 
staan en i 
dedigd. O(... 
dat daarin 
gebieden brengt mee een i 
rijkheid zal oorzaak zijn, d< 
eenloopendc wijze toepassing 
terug, waar de Minister spreekt ove 
een eenhoofdig gezag in betrekkelijk

Het is ongetwijfeld waar, dat een 
brengt meer verschil van inzicht en c; o 
de voorschriften der wet, wat in groote steden 
kan opleveren. Doch alleen dan, als elk dier 
wijze aan het werk gaat en er niet is een 
subcommissie L. O. der Aaneenschakelingscommi 
ook gevoeld. Het rapport raadt daarom 
Besluit geregelde bijeenkomsten der scl

We nemen hier een paar zinnen over uit 
zegt over die verplichte bijeenkomsten :

„De schoolopzieners van ééne inspectie komen tenminste- 
per jaar te zamen om de belangen van het onderwijs in de 
te bespreken. Vaste punten van behandeling zijn : a. toepassi 
wettelijke bepalingen in verband met de ambtelijke verrichtii „ 
het afgeloopen kwartaal; b. de administratieve behandeling van school- 
zaken ; c. de hygiënische belangen van het onderwijs. Van elke ver
gadering wordt een uitvoerig verslag gezonden aan den Minister."

Ind icn een Koninklijk Besluit vergaderingen voorschrijft in dezen 
geest, dan zullen deze bijeenkomsten zonder twijfel voorkomen, dat 
de wettelijkc voorschriften op uitcenloopende wijze worden toegepast.

En dan is het groote voordeel bereikt, dat we hebben school
opzieners, of inspecteurs, elk met een gebied van 80 A 100 scholen. 
Zij kunnen, als ze bijgestaan worden door een of twee klerken, het 
werk af, kunnen de scholen . bezoeken en hebben genoeg wettelijk 
gezag, om veranderingen en verbeteringen voor te schrijven. Het 
personeel van die scholen kan hij kennen — dat is voor één man 
met 100 scholen gemakkelijker dan voor drie man met 300 scholen, 
en de maatregelen, die hij voorschrijft, zullen een gevolg zijn van zijn 
ervaringen in de praktijk en niet van theoretische overwegingen. Het 
papieren toezicht met den rapporteur is dan vervangen door het 
levende toezicht van den man met wettelijk gezag.

In het belang van onze scholen en van de ontwikkeling 
onderwijs in de toekomst, hopen we, dat de Minister als 
bureaucratisch, hierarchisch schooltoezicht zal vervangen 
levend pacdagogisch. Dit kan geschieden als we krijgen:

a. 10 A 12 hoofdinspectcurs, 80 A 100 inspecteurs en 
bureauambtenaren.

b. verplichte ai 
inspecteurs uit
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Deze toch zijn veel te laag. 
Krijgen we een regeling, ongeveer als hier werd verdedigd, dan 

heeft het schooltoezicht inderdaad veel aantrekkelijks; dan is ’t een 
werk, waarbij de persoonlijke eigenschappen van hem, die ’t ambt 
bekleedt, naar voren komen; dan is 't een ambt, waarvan invloed 
uitgaat. Maar dan moet het salaris zoo zijn, dat ook cerste-rangs- 
menschen zich voor een benoeming beschikbaar stellen.

Bij de regeling van den Minister is veel van dat aantrekkelijke 
verdwenen. Het zal heel moeilijk zijn, om bij de ontworpen salari- 
eering de krachten te krijgen, die men noodig heeft. Voor sterk- 
bureaucratisch aangelegde naturen heeft het zeker veel aantrekkelijks, 
om als inspecteur een soort afdeeling van het departement in Den 
Haag te worden. Maar wie zal zich voor de betrekking van school
opziener beschikbaar stellen? Deze subalterne post wordt overeen
komstig haar aard gesalarieerd met f 3000 tot f 3500. Een hoofd 
een eenvoudige dorpsschool heeft onafhankelijker bestaan dan 
schoolopziener, en het hoofd van e en M. U. L. O. school in een s 
verdient minstens anderhalf maal zooveel. We vragen ons'af, 
iemand, die in eenige richting meent te kunnen slagen in het 
zich voor deze betrekking zal beschikbaar stellen. Welk systt 
aanvaard wordt, de bedragen der salarissen zullen heel wat 
worden verhoogd.

Uit de toelichting op het deel van het wetsontwi 
over het 'schooltoezicht, blijkt, dat de Minister 
genomen van het rapport der Aaneenschakclingsc 
bijzonder van dat der subcommissie Lager Ondt 

Het daarin aanbevolen denkbeeld, om ' ' '
onderwijs (achterlijken, blinden, doofstommen 
te geven, is door den Minister aanvaard, 
denkbeeld, om ook voor de kweekscholen een i 
aan te stellen. Toch is dit op verschillende 
achten.

De opleiding, zooals de Minister die in het Ontwerp wenscht, zal 
heel wat verschillen van de tegenwoordige ; ze zal heel wat beter 
worden en zal in het algemeen op hooger plan komen.

In de eerste 10 jaren na de aanneming van de wet zullen de 
normaalscholen door kweekscholen worden vervangen en zullen alle 
kweekscholen, ook de bijzondere, moeten worden georganiseerd. Ook 
o.a. in dien zin, dat aan de kweekscholen het diplomeeringsrecht 
wordt toegekend. En indien alles volgens de nieuw^ wet gei ' 1 
is zal gezorgd moeten worden, dat in groote lijnen die opleiding 
het geheele land ongeveer overeenkomt. Het uitstekend deiir 
om het onderwijzers-staatsexamen te vervangen door het school' 
mag niet verloopen in de dwaasheid, dat een Groninger ak 
zou beteekenen dan een Haagsche dito. Kweekscholen hebben 
behoeften ; in veel opzichten komen ze met Hoogere Burj 
overeen. Ze zullen vaak, in de kleinere plaatsen vooral

voren I 
dan moe 

z,n.h voor een 
regeling \ 

icn. Het zal 
krachten 

isch aai
speet— 
■orden.
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dingen, 
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'S < opzichten den 
stelling van

Mogen Vcxc 
regeling ' 
komen.

iet daarom
■1 't bijze

hoofd- 
icht op

10 of 12 I 
het toezic

:n we van groote en belangrijke 
s staan te gebeuren. De 
voor tientallen van jaren 

en wat daarbij annex 
De Visser wil in veel 

ook daarom de belang- 
Iksschool ter harte gaat, 
over het onderdeel : De 
-s dan de wet ten goede

>ekomst, even- 
------ ppersscholen, 
i profiteeren van 
deze scholen ge-

Over het hygiënisch toezicht en het plaatselijk toezicht spreken 
we in een der volgende afleveringen.

het begin van dit opstel sprakei
die op het gebied van het onderwijs staan te gebeuren, 
wet op het Lager Onderwijs zal voor tientallen van j;

... weg bepalen waarlangs de schoolarbeid en wat daarbij 
gaan zal. Het Ontwerp-Wet van Minister De Visser wil i 

izichten den goeden kant uit. Het verdient ook daarom de bek 
n allen, wien het welzijn onzer volksschool ter harte ga 
velen zich dan uitspreken ook over het onderdeel :

van het toezicht. Dit kan niet anders dan de wet ten go< 
indien ze zoo straks in de volksvertegenwoordiging aan

overgang van leerkrachten van 
icleii en omgekeerd zal herhaaldelijk voorkomen, 
i brengen allerlei bemoeiïngen mee, die buiten 
/onen inspecteur van het lager onderwijs vallen, 
kweekschool niet tot een bepaalde inspectie; 

bevoegdheid, die geldt voor het heele land en

leeraren hebben als de H. B. S. ;
H. B. S. naar kweekschol*

Deze omstandigheden 
het kader van den gew< 
Bovendien behoort een 
ze leidt op voor een 
zijn Koloniën.

Dit alles pleit er voor, om 
als de Handelsscholcn, de Zeevaart-, 
de Industriescholen en Landbou 
een eigen inspectie. Wat al vei  
komen, sedert ze onder een eigen inspectie st

Wenschelijk is het daarom te achten, dat ’ 
inspecteurs er één in ’t bijzonder belast wot 
de kweek- en opleidingsscholen.

de ambtenaren van het rijkstoezicht zijn

Resumeerende komen wij tot de volgende stellingen :
1. Als waarborg voor goed onderwijs, is het rijkstoezicht van 

groote beteekenis. Betcckcnis en omvang van het toezicht zullen 
onder de nieuwe wet ongetwijfeld toenemen.

2. Verbetering van het onderwijs en schooltoestanden is alleen 
dan van het rijkstoezicht te wachten, indien de maatregelen en voor
schriften van dat toezicht steunen op door ervaring verkregen kennis 
der school.

3. Wenschelijk zijn kleine gebieden van toezicht, 
scholen, onder een inspecteur en provinciale hoofdin

4. De regeling van het Ontwerp-AVet verlaagt i 
dat het van de ambtenaren voor een deel maakt scl 
en voor een ander deel rapporteurs.

5. Een afzonderlijke inspectie voor de kweek- en opleidingsscholen 
is noodzakelijk.

6. De salarissen
onvoldoende.

de kweekscholen in de toek 
-, Visscherij- en Schipj 

>uwscholen, te doen 
erbeteringen zijn op c 

--pectie staan.

>rdt met
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het wetsontwerp De Visser.
Een Anachronisme,

op een onbeteekc- 
wet overgenomen.

genoten, 
jortgezet

den gem<
Voorts 

genoten 1 
doende

zoodau 11 
onder

Toe— - ±.. 
wijs mocht 
gegeven aan 
de ' 
vooi

De Wet 
maar eeniger 
gaand onder\ 
dat hij zelfs 
van dat „he

Intussc

ande!

nog niets betreffende 
1878 maakte er

Naar aanleiding van 
IV.

dit pnder- 
voor ’t eerst

Art. 17, regelende het herhalingsonderwijs is, 
nende wijziging na, onveranderd uit de bestaande 
wat een allerzondcrlingsten indruk ma.

In de onderwijswet van 1857 werd i 
werp voorgeschreven. De wet van 
gewag van in dezen vorm :

hebben, gelegenheid gegeven tot het genieten van herhalingsonderwij*.
Het herhalingsonderwijs kan zich uitstrekken tot een of meer der vakken, vermeld in 

art. 2 onder 1 tot t. al zijn die vakken niet begrepen geweest in het genoten gewoon school-

Gelijk men ziet bleef het echt Thorbeckiaansch-liberale princiep 
er volkomen in gehuldigd : dwing niemand tot het goede, doch wie 
het goede behoeft, geef die er de gelegenheid toe.

Overigens hinkte de regeling niet slechts op twee doch op velerlei 
gedachten. Er lag iets van een verplichting in voor de gemeentebe
sturen, al worden die in ‘t geheel niet genoemd, doch de woorden 
„voor zooveel doenlijk” maakte die besturen weer volkomen vrij er 

. Trouwens de wet sloot elke bevoegdheid voor wie ook uit om 
leentebesturen in dezen iets op te leggen.
is scheen het alleen noodig voor wie „het gewoon onderwijs 

, hadden”, dus feitelijk de school doorloopen hadden met vol- 
loenden uitslag en dus wat verder konden gaan. Toch werd het 
litdrukkelijk herhalings-onderwijs genoemd • Practisch werd het echter 
•uofdzakelijk gegeven aan wie te weinig onderwijs hadden g 
«odat het in de praktijk i n halingsondcrwijs heette. Van vo< 
zuuerwijs dus geen sprake.

Toch bepaalde lid 2, dat er bij dat h c r h a 1 i n g s-onderwijs onder- 
’ ' gegeven worden in vakken, waarin nooit onderwijs was 

de betreffende leerlingen ; ’t was zelfs niet in strijd met 
wet, wanneer het meerendeel der vakken op de herhalingsschool 

>r de leerlingen volkomen nieuw waren.
Wetgever van 1878 was blijkbaar zoo buitengewoon bevreesd ook 
^enigermate den indruk te geven alsof hij het geven van verder 
Mnuierwijs aan den leerling der volksschool wilde aanmoedigen, 
.Y’s den naam saboteerde. Zijn wensch is volkomen bevredigd : 

iat „herhalingsonderwijs” is zoo goed als niets terechtgekomen, 
isschen het oud-liberale onderwijs-princiep kreeg een gevoeligen 
toen de leerplicht „onvermijdelijk" bleek. Bij die gelegenheid 
art. 17 reeds zoo geredigeerd als ’t nu, zoo goed als onver- 

erd, in het nieuwe ontwerp voorkomt.
Je loop der behandeling in 1898—1900 is evenwel bijzonder op- 

lerkelijk.
In het eerste leerplichtontwerp van 1898 komt nog niets voor.



111

in

t slot <

herhalings- 
rwijs ver- 
slechts in
> bestaat

:heel

lijkheid van 
ook dit onderv 
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iet bestaat dikwijls nog gel

vermeld. In § 7 
wil doen eindigen 
gewonen leertijd 

laten der school’’ het 
treffende artikel zegt 
Ier was gegaan, doch

oJicht, ..
leeftijd, 

irlengen, 
zaad is. In 
r, dat hij 

ictische bez' 
onderwijs 

aatsstuk ui
8 schrijven

1 echter niet gezegd, dat de gewone lagere school 
der Rcgeering genoeg geeft. Het aantal leervakken 

genoeg, maar zelfs de kinderen, die geregeld van hun 7e tot 
of 13e jaar eene school bezoeken, hebben in den regel nog 
mate van kennis en ontwikkeling opgedaan, dat zij, zonder 
jd eenig onderwijs te ontvangen, wel geacht kunnen worden 

gewapend te zijn in den strijd, die hun wacht. Reeds i 
:ef eene commissie uit het Schoolverbond, waarvan de het 

snhuis voorzitter was :
ïzien de ondervinding heeft geleerd, dat de kennis tot op 

(13 jaar) verkregen, spoedig vervloeit en niet voldoende 
uwd worden voor de eenvoudigste maatschappelijke be- 
1 het onderwijs door hen, die geen uitgebreid lager, mid- 
hoogcr onderwijs genieten, gedurende de wintermaanden 
sonderwijs tot den leeftijd van minstens 16 jaren moeten 

vuortgezet. Hoewel dit onderwijs zich nog hoofdzakelijk zal 
ïalen tot de vakken van gewoon lager onderwijs, zal het 

udanig geregeld kunnen worden, dat het in verband worde 
met het aanleeren van kundigheden, vereischt voor de be- 
dic de leerling zich heeft gekozen. In die plaatsen waar 

>ndscholen bestaan, zal dit herhalingsonderwijs op die scholen 
genoten worden. Op het platteland zal aan dit herhalings- 

ijs uitbreiding kunnen gegeven worden door onderwijs in 
iwkunde." ” 
t de Regeering is van de noodzakeli 

s overtuigd. Toch stelt zij niet voor
_j maken, om de zeker afdoende reden 

ie kleine minderheid der gemeenten 
dat dit onderwijs zelfs daar waar h<

■ wet van '78 werkte toen reeds twintig jaar! - G.) 
invloed van het Voorloopig Verslag zette daarna de 

laar gewijzigd ontwerp van 3 Maart 1899 een belang
eerder. Ze nam daarin de verplichting voor het 

i herhalingsonderwijs op tot 15 jaar.
i wel wat zonderling aan, als men weer e ' 
rslag nalccst wat „vele leden” voldoend 
:t” volk en hoe

iriaat te kw< 
t den plicht

de Memorie van Toelichting vindt men de reden 
wordt n.1. toegelicht, waarom men den leerplicht pas 
op 13-jarigen leeftijd, om zoodoende indirect den 
een jaar te verlengen, wijl juist het „vroeg vcrl< 
grootste kwaad is. In dc toelichting op het beti 
de Minister, dat hij graag nog een jaar verde 
wegens practische bezwaren is teruggedeinsd.

Meer onderwijs dan de gewone zesjarige school werd toen reeds 
in dit staatsstuk urgent geacht.

Van § 8 schrijven we het slot over.
„Daarmede is echter niet gezegd, 

naar de meening der Regeering gen< 
is groot genoeg, maar zelfs de kindc 
hun 12e 
niet die 
na dien tij< 
voldoende c 
1875 schreef 
R. C. Nieuwer

.... Aangezie 
dien leeftijd 
kan beschou 
trekking, zal 
delbaar of L_ 
als hcrhalingso 
worden voortj 
moeten bep< 
echter zooda 
gebracht i 
trekking, i 
burgeravoi 
kunnen 
onderwijs 
landbouw ' 

„Ook o 
onderwijs 
plicht te i 
eene kif’ 
en Gul miv 
onvoldoende

(Art. 17 der
Onder den invloed van het Voorloopig 

Regeering in haar gewijzigd ontwerp van 3 
rijke schrede verder. Ze nam daarin de 
doen volgen van herhalingsonderwijs op tot 15 ,

Het doet nu wel wat zonderling aan, als men weer eens in het 
Voorloopig Verslag naleest wat „vele leden” voldoend onderwijs 
achten voor „het" volk en hoe men meent door leerplicht tot 13 jaar 
een „geleerd” proletariaat te kweeken. De Regeering gaat er krachtig 
tegen in, doch wijzigt den plicht in het doen volgen van een tenminste 
zesjarigen cursus, die dus desnoods van 5—11 jaar kan loopen. Voor
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van het einde 
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gegaan en all 
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Aan dit bezwaa 
den leerplicht op 
onderwijs te verbir 
Versla g van verse! 
Verslag slechts van 
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door „zeer vele 
bepleit door de 
onderwijs op 1-1 jaar gc 
den 13-jarigen leeftijd g 
voorstanders van het 
leeftijd verlangden.” ”

En „„ook onder de voorstanders van het bijzonder onderwijs waren 
er, die tegen leerplicht ter zake van herhalingsonderwijs minder be
zwaar hadden dan tegen verplicht bezoek van de lagere school."” 

Zooals uit de Memorie van Toelichting blijkt, is ondergctcckcnde 
van het groote nut van herhalingsonderwijs ten volle overtuigd.

Wat daaromtrent op lil. 27 van het Voorloopig Verslag wordt 
aangevoerd, onderschrijft hij geheel. De eenige reden, waarom hij 
alsnog niet voorstelde ook het herhalingsonderwijs verplicht te maken, 
was hierin gelegen, dat er op dit oogenblik nog slechts in betrekkelijk 
weinig gemeenten gelegenheid tot het ontvangen van herhalir 1 
wijs bestaat, en dat ook in die gemeenten, waar het wel 
de inrichting niet overal bevredigend kan worden genoemu.

Bij nadere overweging echter is het ook hem voorgekomen, aai 
dit bezwaar, indien slechts een behoorlijke overgangstermijn in de 
wet wordt opgenomen, niet overwegend moet worden geacht. Een 
lange overgangstermijn is echter alleen niet voldoende. Er zal ook 
waarborg moeten worden gegeven, dat de gemeentebesturen gedurende 
den tijd, waarin het in werking treden van de verplichting ter zake 
van het herhalingsonderwijs nog wordt opgeschort, al het mogelijke 
zullen doen, om voldoende gelegenheid tot het ontvangen van her
halingsonderwijs in het leven te roepen. Bij ongewijzigde handhaving 
van het tegenwoordige artikel 17 der wet tot regeling van het lager 
onderwijs heeft men dien waarborg niet. Wel heeft de wetgever 
zich voorgesteld, dat onder de werking van dat artikel overal, waar 
dit slechts mogelijk was, herhalingsscholen zouden worden opgericht, 
maar de praktijk heeft niet aan die verwachting beantwoord. In de 
praktijk bleven de gemeentebesturen, die aan herhalingsscholen weinig

erp houden
lit § 6:

1 worden opgemerkt, dat door een dergelijke regeling 
aanzienlijk minder worden, maar toch nog niet geheel 

zegen, wat bij het oorspronkelijk ontwerp door vaststelling 
’ : van den leerplichtigen leeftijd van 13 jaren voor allen 

want dat ook zij, die zes jaren geregeld hebben school 
11e klassen der school hebben doorloopen, volgens de 

i van den Minister toch nog als regel niet die kennis 
ïling hebben opgedaan, die in den strijd om het bestaan 
voordige maatschappelijke toestanden voor allen noodig 
acht.

tar kan echter tegemoet worden gekomen door aan 
de gewone lagere school ook verplicht hcrhalings- 

inden. Met bijzonderen nadruk is daarop in het 
zhillende zijden aangedrongen. „Terwijl elders in het 

._  velen, verscheidencn en enkelen wordt gesproken, 
:ring van leerplicht ten opzichte van herhalingsonderwijs 
le leden” verlangd Het denkbeeld werd niet alleen 
le leden, die de grens van den leertijd voor het gewone 

jcsteld willen zien, maar ook door hen, die met 
genoegen namen, alsmede door velen van de 
ontwerp, die beperking tot den twaalfjarigen

we echter alleen rekening met wat wc nu
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waarde hechtten, geheel vrij om het stelsel van onthouding toe te 
passen, en de onvoldoend gebleken indirecte dwang van art. 17 zal 
dus in directen dwang moeten worden omgezet. Aan de besturen 
der bijzondere scholen kan bezwaarlijk de verplichting worden op
gelegd ook herhalingsonderwijs te doen geven, maar niet ongegrond 
schijnt de verwachting, dat men ook daar niet in gebreke zal blijven, 
indien zij weten dat ten gevolge van de nieuwe wet het aan leer
lingen niet zal ontbreken en, wat de inrichting van het herhalings
onderwijs betreft, de grootst mogelijke vrijheid wordt gelaten.

Bij de artikels zullen bepalingen betreffende het herhalingsonderwijs 
nog nader worden toegelicht, maar hier ter plaatse dient nog een 
antwoord te worden gegeven op de vraag, of het niet voorbarig is 
het herhalingsonderwijs verplicht te stellen, voordat door de ouders 
meer algemeen het hooge belang van dat onderwijs voor hunne 
kinderen wordt ingezien, voordat in alle kringen der bevolking de 
overtuiging is doorgedrongen, dat dergelijk onderwijs voor kinderen, 
die reeds op jeugdigen leeftijd de lagere school verlaten, zonder naar 
een andere over te gaan, bijna even onmisbaar is als het gewone 
lager onjlcrwijs.

Zeer beslist meent ondergeteekende die vraag ontkennend te moeten 
beantwoorden. Ware het besef van de groote beteekenis van goed 
lager onderwijs algemeen, ware er geen onverschilligheid, geen zucht 
om eigen voordeel te stellen boven het belang der kinderen, geen 
volslagen onkunde aangaande hetgeen dringend noodig is te consta- 
teeren, er zou in het geheel geen leerplicht noodig zijn. Voor hen, 
die hun plicht begrijpen, zijn dwangmaatregelen overbodig. De vraag 
is dus alleen : Kan met grond worden volgehouden, dat ouders, die 
hunne kinderen cenige jaren de gewone lagere school hebben doen 
bezoeken, genoeg hebben gedaan ? Is het onredelijk hen te verplichten 
het onderwijs daarna nog cenigen tijd in de avonduren voort te 
zetten ? Zijn er overwegende redenen voor den Staat de leerver
plichting ook tot het herhalingsonderwijs uit te strekken ? Die daarop 
ontkennend antwoordt, overschat wat de gewone lagere school kan 
geven, heeft een veel te gering denkbeeld van hetgeen men noodig 
heeft in den strijd om het bestaan. Is het geen algemeen erkende 
waarheid, dat het onderwijs, hetwelk men tot aan den twaalfjarigen 
leeftijd heeft genoten, slecht beklijft, indien de leerling, op dien leef
tijd in een bedrijf overgaande, verder in het geheel geen onderwijs meer 
ontvangt ? Men zegge niet, dat kinderen, de schoolbanken verlaten 
hebbende, daarom immers nog niet hunne leerboeken behoeven weg 
te doen, maar zich in hunne vrije uren zelf kunnen oefenen.

Is de praktijk niet in strijd met dat optimisme? Hoe weinigen zijn er 
bijvoorbeeld onder de fabrieksjongens, die voortwerken op den grondslag 
in de lagere school gelegd, indien het hun aan alle leiding ontbreekt 
en het heilige moeten er niet bij komt? Wil men dus niet, dat het 
geleerde weer spoedig zal vervliegen, dan is het dringend noodig, 
dat althans nog enkele jaren gedurende een gedeelte van den dag 
onderwijs worde verstrekt. Maar dat onderwijs behoeft nu niet meer 
geheel overeen te komen met dat op de gewone lagere school, maar 
kan, ja, moet worden ingericht naar de behoeften van landbouw en
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■wijs met het oog 
trekkelijk maken, zoo- 
>ed ingericht, weldra 
i meewerken om aan 

verzekeren. Trouwens, 
rwijs wordt gegeven en 
i belangstelling te prik- 
vorderen, ontbreekt het 
>end aantal leerlingen.” 

ting toegclicht, doch 
'ijziging van het meer- 
ïregeld moest worden 
j herhalingsonderwijs 
35 ontleencn wc het

nijverheid, ingericht met het oog op de bestemming der leerlingen, 
verband houden met plaatselijke toestanden, zoodat dat onderwijs 
in een landbouwstreek weer anders zal moeten zijn dan in een 
fabrieksstad of een visschersdorp.

En juist die inrichting van het herhalingsonderx 
op latere bestemming zal het ook bijzonder aanti 
dat verwacht mag worden dat dit onderwijs, go< 
populair zal worden en de leerlingen zelf zullen 
de leerverplichting een goede uitwerking te ■ 
daar waar practisch ingericht herhalingsonderv 
de onderwijzers zich de moeite getroosten de 
kelen en den bloei van dat onderwijs te bev< 
in den regel ook nu reeds niet aan een voldoe

Bij de artikelen wordt de wijze der verplichting 
bovenal de noodzakelijkheid aangetoond eencr wij 
genoemde artikel 17, omdat uitteraard nu ook gei 
een verplichting voor de gemeentebesturen om 
in te richten. Aan de toelichting op artt. 34 en 
volgende :

„Nog een ander punt verdient hierbij overweging. Aangenomen zelfs, 
dat ook zonder wijziging van art. 17 der Schoolwet de gemeentebesturen 
zich bijna zonder uitzondering zouden beijveren herhalingsonderwijs 
in te richten, zoodra slechts de verplichting tot het genieten van her
halingsonderwijs in beginsel door de wet was gevoteerd, zelfs dan 
nog zoude men stuiten op het bezwaar, dat de gemeentebesturen bij 
hunne pogingen om dat onderwijs zoo goed mogelijk in te richten, 
zouden worden belemmerd door de bepalingen van art. 17. Immers, 
bedoeld artikel staat de vrije ontwikkeling van dat onderwijs in den 
weg. Herhalingsonderwijs moet zich geheel kunnen aanpassen aan de 
plaatselijke behoeften, en dit is bij de beperkte omschrijving, thans 
in de wet opgenomen, niet wel mogelijk. Reeds thans wordt hier en 
daar beproefd bij het herhalingsonderwijs ook onderwijs te geven in 
een of meer vakken, niet met name in de wet tot regeling van het 
lager onderwijs genoemd, maar hier stuit men op wettelijk bezwaar, 
dat zoo spoedig mogelijk behoort te worden opgeheven. Er zijn reeds 
herhalingscursussen, waaraan een kookcursus, andere waaraan een 
cursus in het boekhouden, nog andere waaraan een cursus in het 
rechtlijnig teekenen is verbonden, maar in andere plaatsen, waar even
zeer de behoefte bestaat, onthoudt men zich van dat alles, omdat 
men het niet acht in overeenstemming met de bestaande wet. Aan 
die onzekerheid moet een einde worden gemaakt. De nieuwe redactie 
van artikel 17 is zoo ontworpen, dat grootere vrijheid in de regeling 
van den omvang van het herhalingsonderwijs wordt gegeven. Dat 
daardoor het herhalingsonderwijs in vele gemeenten minder het karakter 
van herhalingsonderwijs zal krijgen, valt niet te ontkennen, maar 
daarom behoeft nog de naam niet te worden veranderd. Te minder 
is daarvoor aanleiding, omdat, al wordt de vrijheid van regeling uit
gebreid, die vrijheid toch, niet onbeperkt zal zijn, en aan de gemeente
besturen niet zal worden toegelaten te verordenen, dat uitsluitend 
vakken zullen onderwezen worden, die niet behooren tot het gewoon 
schoolonderwijs.
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schriften :
Ie. dat ...

per week moet
2c. dat hel

n o.i. is le. dat feitelijk geen zuiver 
maar in vele opzichten verdergaand, voortgezet 

iderwijs is, dat bedoeld wordt. Dat men voorts 
erwijs zonder die herhaling en latere uitbreiding 
vindt en dat er na de lagere school onderwijs 

aansluitende aan de behoeften van het arbeidsleven, 
'ïden in 1875 werd gevoeld, vond volle instemming 

1899. Doch ook de verplichting werd noodig 
I, want anders komt er van dat onderwijs niet veel terecht. 
: opmerkelijke. Omdat in de wet de v e r p 1 i c h t i n g werd 
>, stelde de Regeering deze in haar oogen laagst denkbaren 

weekuren en vier maanden, dus totaal 136 uur.
: de parlementaire brouwketel op? De verplichting 
i de minimum-eisch, die slechts om de verplichting op 

teld, werd nog verlaagd tot 96 uur ! Klinkt dat niet 
j na alles, wat er over de noodzakelijkheid van 

ireven ! ? En nu het effect ? Op 
;ens en 18948 meisjes dit onder- 
'0, terwijl zeker tusschen 2 i 

maken. De statistiek vermeldt 
, maar stellig de meerder- 
96 uren der wet.
jaar bij de wet geopende 

ivvangen. Is er één woord 
i 1899 ter verdediging der 

• molen toch langzaam, 
rst de regeering nog niet

twee, welke begrepen zijn onder het ge*woon schoolonllerwijs. Art/18 en art 

zijn ten deze toepasselijk.

Het artikel, zooals ’t eindelijk geworden is, verschilt in’t wezenlijke 
niet van deze lezing dan in ’t voorschrift onder le, waarvan de ont
werper in zijn toelichting dezen opmerkelijken zin gaf:

„In den regel zal het herhalingsonderwijs wel vijf maanden in het 
jaar gedurende 10 uren in de week worden gegeven. Om echter 
alles, wat naar overdrijving zweemt (spatiëering van G.) te 
vermijden, is bepaald, dat men met 8 uren in de weck gedurende 
vier maanden kan volstaan.”

Wat den lezer moet treffen 
herhalingsonderwijs, maar in \ 
en vooral ander onaci 
het gewoon lager ondei 
absoluut onvoldoende v 
behoort te komen a; 
Wat nu 44 jaar gelee 
bij de Regeering van 189$ 
geoordeeld, want anders 
En nu het 
opgenomen, 
eisch van 8

Wat leverde 
ging er uit en 
136 uur was geste—,  ---- —o -----------
als een bespotting na alles, wat er 
dat „herhalings”-onderwijs was gcschi 
15 Januari 1917 volgden 33486 jonge 
wijs, dus te zamen nog geen 52500, 
300000 er gebruik van behoorden te n 
niet hoe de herhalingsscholen zijn ingericht, 
heid dier 52500 vergenoegden zich met de S

Dat is nu het resultaat van veertig ja; 
gelegenheid om herhalingsonderwijs te ontv< 
te veel gezegd in het regeeringsbetoog van 
verplichting? Wat maalt de parlementaire 
Want in dat zelfde ontwerp van 1899 dors
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dat deze vraag bij 
voorbij mag gegaan

in

wilde
alle

i tengéwone

verplichting tot 15 j 
ntebesturen de bevo< 

erplichting nog een 
alles kwam toen

gemeent
die verplicl 

dat a

laar wel

menig opzicht herleefde 
baar geen weg geweten of. . .

begint § 3 over „om-

in herii

ige aandi 
i kleine

ing van
. tot ten m 
Isslag van > 
is zoo de beteel

loeft.
willen zien doorstralen 

geen stap verder dan wat 
,w>leerd proletariaat” in 1900 
'Bering, die toen al veel verder 
ver genoeg naar den zin van

verder gaan dan de algemeene 
meende zij ’t noodig den 
leenen voor de jongens 
16 jaar te stellen. Van 
stelseltje terecht.

We behoeven hier niet in herinnering te brengen, dat de Regccring 
in 1899 dit alles niet had voorgesteld, als niet reeds uit de bevolking 
van alle zijden krachtige aandrang was geweest. De talloozc uit
spraken van groote en kleine lichamen op dit terrein zijn bekend, 
die alle gingen in de richting van verplicht voortgezet onderwijs, dat 
herhaling uiteraard insluit, tot ten minste zestien jaar.

Inmiddels heeft de „polsslag van den tijd" een buitengewone ver
snelling ondergaan ; nooit is zoo de beteekenis van onderwijs gevoeld 
als thans, nooit vooral is men zóó gaan begrijpen, dat de toekomst 
van een volk beheerscht wordt door de vraag, of allen, let wel 
allen uit alle klassen voldoende ontwikkeld worden, en bovenal is 
nog nooit zóó erkend, dat de gewone lagere school absoluut onvol
doende is voor de ontwikkeling die ieder behoeft.

Hoezeer had men deze nieuwe opvatting 
de nieuwe wet en.... ze brengt het 

uiterst benepen angst voor een „gel 
te fabrieken in strijd met een Rcgec 

te gaan, zij ’t ook nog lang niet vi 
groote paedagogische lichamen.

Onze eerste Minister van Onderwijs, de in 
v. d. Palm, heeft met dit punt blijkbaar ge 
gedurfd. In de Mem. v. Toel. op het ontwerp 
vang en indeeling van het Onderwijs" als volgt

„De Staatscommissie heeft zich bij hare adviezen niet uitgesproken 
over de eigenlijke inrichting van het lager onderwijs. Zij heeft den 
toestand volgens de bestaande wet aanvaard; inderdaad kan gezegd 
worden, dat het doen van voorstellen met betrekking tot de vraag 
of wijziging wenschelijk is niet op haren weg lag.

Den ondergeteekende komt het echter voor, 
eene algeheele herziening der onderwijswet niet 
worden.”

Twijfel is uitgesloten: de bedoeling is een „alge 
waarbij rekening moet gehouden worden met alk 
gen. Een zevenjarige leertijd gaat voorop, 
plichting. De christelijk-historicus blijkt nog 
liberaal: „De eisch van den zevenjarigen 1 
kind de gelegenheid zal worden r *' '
het onmisbare elei. ' ' '"
behoeft echter niet zoover te gaan, dat hij 
durende zeven jaren de gewone lagere schoo

Hoe nu ? Het is onmisbaar, doch wie 
ga getroost zijn gang 1 Hebben de vervolg' 
nog niets geleerd ? Maar de Minister hc 
ander argument: „Ook in de toekoi 
dat leerlingen na het afloopen van c. 
gymnasium, hoogere burgerschool, vakschot

„algeheele" herziening, 
et alle nieuwere opvattin- 

maar . . . nog geen ver- 
, zuiver Thorbcckiaansch- 

van den zevenjarigen leertijd bedoelt, dat geen 
zal worden onthouden, gedurende zeven jaren 

imentaire onderwijs te kunnen genieten. De wetgever 
gaan, dat hij de kinderen dwingt ge- 

: lagere school te bezoeken."
loch wie ’t wil blijven missen, die 

dgklassen in de steden dan 
„ .leeft nog een allergrappigst 
>mst zal het blijven voorkomen, 
de zesde klasse overgaan naar 

>ol of uitgebreid lagere school.”

jaar ; m;
oegdheid

jaar langer, dus tot 
een erbarmelijk pover
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ichten, 
orden.

\ ber in der 
„ 21 ruhig zu....

sich bald 
giinzlich allein 
Turnstunden. 
sprangen sie < 
sie es genau 
ganz genau, dann 
«rani Seltenes ui 

heraus 
igcrchen

Bladvulling
■ Klasse des Herrn Schulz ging es nicht immer so 

Herr Schulz war ftlr Leben, und Asmus Uberzeugte 
dasz er mit dem Stillsitzen mit gefalteten Handen 

blieb. Alle Stunden des Herrn Schulz waren zugleich 
Wenn nUmlich seine Schiller etwas wuszten, dann 

auf die Fllsze und streckten weit den Finger vor ; wenn 
i wuszten sprangen sie auf die Bank ; wuszten sie es 

sticgen sie auf die Tische ; wenn sie aber etwas 
ganz Seltenes und Schwieriges wuszten, dann kamen sie aus den 
Banken heraus und stlirmten Herrn Schulz; sie bohrten ihm fast 
ihre Fingcrchen ins Augc und scheien: „Ich, Herr Schulz, ich ich 
ich 1” dasz es aussah und sich anhörtc als wenn siebenunddreiszig 
Klieken n^ch Futter piepen. Wenn es auf Lebhaftigkeit ankam, liesz 
sich nun Asmus Scmper nicmals lumpen, darin war er der Sohn 
seiner Mutter, und eines Tagcs drang er soweit vor, dasz der Lchrer 
ricf: „Jungc du sstichst mich ja mit dem Finger in die Naasse! 
Aber er durftc die Antwort geben, und als er seine Brust erleichtert 
hatte, turnte er liber Tisch und Banke, und liber die Köpfe der 
andern zurllck nach der letzten Bank hinten an der AVand.

Otto Ernst, Asmus Sempers Jugcndland. 
Kap. XIX.

Dat was een school uit het derde kwart van de vorige eeuw. 
Waarlijk, niet alle scholen waren en zijn zoo geest- en initiatief- 
doodend als sommige nieuwlichters ons willen doen gelooven.

J. H. Gr.

Bevat die zin een mystificatie ? Moet men er uit lezen, alsof naar 
het oordeel des Ministers alleen die kinderen de school na zesjarigen 
leertijd verlaten, welke naar middelbaar of hooger onderwijs gaan ? 
Of ziet de Minister een onoplosbare moeilijkheid in het feit den 
leerplicht voor te schrijven met de bepaling, dat er aan wordt 
voldaan, als men ander of verder onderwijs volgt ?

Het was te voorzien, dat met zulke opvattingen weinig lust zou 
bestaan om eenige nieuwe verplichting te gelasten.

Het zij zoo. Doch vorderde het herhaling-onderwijs dan in ‘t geheel 
geen wijziging bij deze „algeheelc” herziening !

Met letterlijk geen enkel woord wordt over deze zaak geschreven ; 
zonder de minste verklaring gaat art. 17 naar de nieuwe wet over, 
alleen de „districtsschoolopziener" wordt veranderd in „inspecteur” 
en het herhalingsonderwijs wordt niet meer gegeven aan hen „die 
het gewoon lager onderwijs hebben genoten” maar aan hen „die de 
lagere school hebben verlaten en niet meer leerplichtig zijn.”

Naar dit tempo kunnen we misschien in het jaar 2000 vcrwac'' 
dat alle kinderen tot ten minste 16 jaar onderwezen moeten worden 
tenzij de huidige vertegenwoordiging iets blijkt begrepen te hebbci 
van de eischen van een nieuwen tijd.
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De zevende Vacantie-cursus in Paedagogiek 
door S. DE VRIES Szn.

erd erschce

insmuis
en dans 

it leidt, 1

: zoovele vcrschil-
:r het verschijnsel 

eigenschappen; 
ns een gevlekte

>alen, wat de mensch 
van de mannelijke

In zes voordrachten besprak D r. II 
zwakzinnigheid.

Hij wees allereerst op het verschijnsel, dat thans het boven-normale 
kind zooveel belangstelling geniet; bij zoovclcn bestaat tegenzin in 
den arbeid, welken men dagelijks moet verrichten; aangeboren nei
gingen moeten worden onderdrukt; het geluk wordt door menigeen 
gezocht, doch niet gevonden, waarom het genot wordt genomen. 
Lecrc men meer te leven als Montessori wil. Maar het minder 
begaafde kind heeft niet minder onze belangstelling noodig, voor het 
kind zelf en om de maatschappij. Begin met het te erkennen als 
onmachtig en neem aan, dat het een tekort aan levensvreugde heeft. 
Laat dit Uw oordeel en Uw handelen, als ge het voor U hebt in 
Uw klasse, bepalen.

Door erfelijkheid bepaalde aanleg en milieu bcp< 
is. De aanleg is een gevolg der samensmelting 
zaadcel en de vrouwelijke eicel.

Uitvoerig schetst spr. de ontwikkeling daarvan ; bij de vcrdeeling 
der cel worden de chromosomen zichtbaar; zij bevatten de pangenen, 
dragers der erfclijke eigenschappen. Het aantal der chromosomen zal 
het geslacht bepalen. Maar de helft der pangenen wordt in de rijpe 
geslachtscellen uitgestooten; ouders en kinderen hebben veel pangenen 
gemeen, niet meer neven en nichten; een idiote neef of nicht te 
hebben is dus niet zoo erg van erfelijkheidsstandpunt bezien.

Dan bespreekt Dr. Herderschee de Mcndelsche erfelijkheids- 
wetten aan de hand van wat een paring van witte en grijze muizen 
leert ten aanzien van het domineeren der kleur en later van de 
gevlekte Japansche dansmuis met witte muis, in betrekking tot de 
eigenschappen : loopen en dansen, effen en gevlekt, grijs en wit. Tot 
hoevele combinaties dit leidt, bleek de laatste les, toen zij op doek 
werden gebracht.

En nu denke men aan een paring van menschen, die 
lende eigenschappen bezitten. Dan behandelt spreker 
der mutatie, het plotseling voorkomen van nieuwe e 
de paring van witte en een grijze muis geeft b.v. opeens 
muis; deze eigenschap moet dus „geslapen” hebben.

Aan een samenliggen van pangenen meent men te mogen toeschrijven, 
dat eigenschappen wel eens gekoppeld samen gaan; verschillende 
degeneratie-teekenen als doorloopende oorlellen e. d. komen juist 
voor bij zwakzinnigen en krankzinnigen, waaruit misschien mag worden 
afgeleid, dat er verband bestaat tusschen lichamelijke en geestelijke 
eigenschappen. Verschillende statistieken bewijzen b.v. dat men van 
erfelijke zwakzinnigheid mag spreken. Doch volgen ook de geestelijke 
eigenschappen de regels door Mendell gegeven? De waarschijnlijkheid 
daarvan is groot. Onderzoekingen van Goddard zouden leeren, dat 
zwakzinnigheid een recessieve eigenschap is, doch met de uitkomsten 
van dergelijke onderzoekingen zij men zeer voorzichtig. Zwakzinnigheid
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iclijk.

*) Zie hel artikel van Dr. Bonobakkcr in afl. 2. (Red.)

In twee voordrachten besprak de heer Dr. E. Bonebakker, 
referendaris ter gemccnte-secretarie te Utrecht, het schoolgebouw 
voor de nog niet leerplichtige kinderen in verleden, heden en toekomst, 
dus de bewaarschool, beter genoemd het kicuterschoolgebouw. Tot 
zwijgen bracht hij de cursisten door de twee inleidende lichtbeelden: 
de Madonna van Rafaël en de huldiging van het Moederschap door 
Johannes de Dooper. Zie Fröbel en Montessori, zegt spr., zooals 
zij zijn. Zie het wonder van het leven, het kind. Zoek den heiligen 
geest der natuur. Leer van het kind wat noodig is voor het kind ; 
erken het als zienlijk en onzienlijk wezen; erken ook de opvoedkun
dige waarde der dagopvoeding buiten het gezin voor kinderen van 
3 jaar en ouder; eerbiedig de individualiteit van het kind ; laat de 
leerkracht zwijgen. Citaten uit de werken van Fröbel en Montessori 
toonen hun „tweelingschap".

± 1845 schreef Rijkens, de eenvoudige schoolmeester uit Groningen, 
zijn boek: „De bewaarschool”. Het nam niet op en raakte in ver
getelheid. Moge niet aldus het evangelie, dat Montessori ons brengt, 
worden vertrapt als dit met de denkbeelden van Rijkens geschiedde, 
zegt spr. De moeder omvat haar kinderen ; zoo moet ook het school
gebouw doen. Uit de kleutersschool moet worden verwijderd, wat 
der lagere school is. Dat dit kan, werd door platen van de drie 
typen van schoolgebouwen aangetoond. AVelk een verschil en hoe 
zalige hoekjes, hoe heerlijke plaatsen werden door het zoeken naar 
steeds betere oplossingen bij den bouw geschapen. Bewaarplaats en 
oude school bezoedelden de Fröbelidee. Men make zich los daarvan 
en dan zal men veel goeds scheppen, wat de laatst gebouwde school 
te Utrecht schitterend bewijst. ')

De heer W. H. ten Seldam

toch is geen wetenschappelijk begrip, maar een maatschappi 
Volgens spr. is zwakzinn igheid een ongunstige samenvoeging 
erfclijke eigenschappen.

Dan behandelt spreker het verband tusschcn syphilis en zwak
zinnigheid; hier is van erfelijkheid geen sprake; met syphilis kan men 
wel worden geboren, doch ze komt niet voor in de pangenén. Deze 
schijnen door syphilis niet te worden veranderd. Aan het verband 
tusschcn alcoholisme en zwakzinnigheid werd eveneens een belangrijk 
deel der besprekingen gewijd.

Deze voordrachten, waarvan ik slechts een zeer beknopt overzicht 
geef, werden aan het einde — in de 6e les — door lantaarnplaatjes 
toegelicht, waardoor veel werd verhelderd. Met het oog op de ruimte 
moest ik mij wel zeer beperken. Doch het is m. i. meer mijn taak, 
hier aan te duiden, evenals ik dat bij de behandelde voordrachten 
deed en bij de overblijvende zal doen, welk een schat van kennis 
werd aangeboden ter overdenking en verdere bestudecring, dan te 
beproeven, een gedetailleerd, maar toch altijd nog onvolledig over
zicht te geven. Het groote nut van deze cursussen moge er echter 
uit blijken.
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.O.G. 
die ,

lak kan z" 
te betwijl

Artis, de 2 
en de „Gr< 
bezoek was e 
herinnering beh 
maar alle andei 
de schoone bouw 
naar den Directei 
zeer belangx 
bij de lanta. 
rondgang < 
drukken ai

cursisten te 
_ pvoedingsge- 
verschaft.

deze excursie’s 
ij k e n, de ziel der 

i woord van 
toelichtingen 

>or dichter 
t gelegen-

naakt, steeds onder 
jcht: het Koninklijk 
van Verbandstoffen, 
de Raadhuisstraat, 
licht te Amersfoort 

ippij „Nederland”. Dit laatste 
de cursisten geen prettige 

t juist werd schoongemaakt, 
’ iteressant. Bewonderd werd 
-langstelling werd geluisterd 
, den heer Van den Esch; 
van den heer Utermöhlen 

en bij de 
in haar 
veel te

Des middags werd een „nuttig” uitstapje gcm< 
leiding van den heer Soeters. Zoo werden bezoc 
Paleis, het Schoolmuseum, de Koninklijke fabriek 

Utermöhlen & Co., de telefoon-centrale aan 
s, de Zuidergasfabriek, het Rijksopvoedingsgesti 
iv „Grotius", een boot der Maatschappij „Nedei 

een mislukking, waaraan ik 
ehielden, doordat de boot j 
ere uitstapjes waren zeer inb 

van het Paleis, met belai o 
:ur van het Schoolmuseum, den heer Van d< 

’gwekkend was de toelichting van den heer Ute 
taamplaatjes over den aanplant der katoen enz. 
door de fabriek ; de „telefoon-juffrouwen” werden i 

irbeid gestoord, maar wat was daar in die centrale 
de heer Portielje, de Inspecteur van Artis, had een 
gehoor bij zijn schitterende uiteenzettingen over het leven der 

dieren, hun nut en hun schade; reusachtig is de gasfabriek aan den 
Amstel, waar de grond in den letterlijken zin aan vele curs 
warm onder de voeten werd; bewonderd werd het Opi 
sticht en op aangename wijze werden de toelichtingen

Er mag worden verklaard, dat door alle cursisten c 
zeer werden gewaardeerd; aan den heer Van Eij!. - 
Excursie-Commissie van ’t N.O.G. komt hier een warm 
dank toe, evenals aan allen, die zoo bereidwillig de '.. 
gaven. Een voordeel ervan is ook, dat de cursisten daardoc 
tot elkander komen, waartoe op den eersten avond allicht 
heid kon worden geboden.

Hiermede ben ik tot de

gogischc tests en metingen. Na te hebben aangegeven, wat onder 
tests is te verstaan, besprak hij aan de hand van door hem ver
vaardigde afdrukken enkele rekentests van den Amerikaanschen 
onderwijsman Courtis. Op 100000 kinderen worden deze tests toegepast. 
B.v. vermenigvuldig 4637 met 82, 2859 met 47 enz., aldus 24 sommen 
en steeds 2 cijfers X 4 cijfers, alle te maken in 6 minuten. Door 
allerlei berekeningen heeft Courtis voor de verschillende klassen een 
kurve voor de gemiddelde snelheid en nauwkeurigheid gemaakt, zoodat 
kan bepaald worden of de klasse op het peil staat, waarop zij behoort 
te staan. Kent een leerling bepaalde sommen, dan is hel tijd verknoeien, 
zeggen de Amerikanen, hem daarin verder te oefenen, laat hem doen, wat 
hij niet kent. Dat daarmede het beginsel der klassikaliteit wordt 
aangetast, spreekt van zelf. Zoo kwam spr. tot de behandeling van 
de standaardtests en der standaard-schalen; zeer ingewikkelde be
rekeningen ter ontwikkeling der standaard-variatie volgden nu, welke 
hier niet zijn weer te geven. Door een sterk sprekend voorbeeld 
toonde spr. aan, dat het gebruik van modellen met het daarop aan
gegeven waardeeringscijfer van groot gemak kan zijn. Dat van Amerika 
in dit opzicht veel is te leeren, is niet te betwijfelen.
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Ravesteijn liet ons het binnenste der aarde 
beter denkbeeld van wat vulkanen zijn; hij 

igen en beschreef de uitbarsting van den Kloet 
rakatau, waarbij het eene lichtbeeld het andere 

was een schitterend slot der belangrijke serie 
welke nu nog de rede van Prof. Kohn- 

aangeduid over: „Doel en werkwijze van het 
paedagogiek aan de Universiteit van Amster- 

lagt. Het onderwijs in de paedagogiek omvat,

Het is begrijpelijk, dat ik met de vermelding daarvan moet volstaan, 
met een uitzondering, n.1. de voorrede, door Prof. K o h n s t a m m uit
gesproken, omdat deze van algemeen belang is. De eerste twee avonden 
werden wij door den heer W. C. van de Volkere vergast op 
allerlei demonstratieproeven over weerstandsveranderingen onder elec- 
trische invloeden ; over draadlooze telegrafie en draadloos licht. Indien 
de inleider den mantel van de oude astrologen had omgeslagcn, 
hadden we ons stellig teruggedacht in den tijd van vóór enkele honderden 
jaren en gedacht, een toovenaar aan het werk te zien. De spreker 
belde zonder draad, liet de lamp in zijn jas gloeien zonder draad; 
al zijn proeven waren buitengewoon interessant.

Dr. C. Easton toonde ons de „wonderen van den hemel” in 
2 voordrachten met lichtbeelden. Sterrenmassa na sterrenmassa kwam 
op den muur; ik dacht aan hoopen grint, uitgeloopen door de kinderen, 
zooals men die langs sommige wegen aantreft; dat was de Melkweg, 
waarvan onze zon een der gele sterren is. Met den grootsten Ameri- 
kaanschcn kijker ziet men 1000 millioen sterren en dat is nog slechts 
een deel 1 Denk U een bak met afmetingen als den afstand Amsterdam— 
Arnhem; laat daarin ergens een vogelzaadje zweven; dan hebt ge 
één ster; denk U dat door en ge gevoelt de ijlheid der wereldruimte. 
Ge vraagt naar afstand? De aarde is 150 millioen K. M. van 
zon verwijderd; maar de doorsnede v’an het Melkwegstelsel is 650C 
lichtjaren; en 1 lichtjaar is 9 X 1012 = 9 billioen K. M. En da< 
zitten wij in. Klein toch. Maar groot ook de menschelijke geest, o 
dit alles doorvorscht.

De heer P. J. van 
zien, en gaf ons een 
besprak de aardbeving 
en de ramp van Kr« 
afwisselde. Deze avond 
avondvoordrat' 
sta mm, strak: 
N utsscminariur 
dam" de aand<

ZC1le.Pde historie van de opvoeding en van het onderwijs; waarbij 

allerlei vragen moeten worden beantwoord, als b.v. hoe groeit de 
nieuwe school uit de oude, wat is de „volksschool” enz.;

2e. het opsporen van het doel van het onderwijs en de middelen 
tot bereiking van het doel, dus de systematische paedagogiek, waarbij 
men in aanraking komt met de filosophie, de ethiek enz.;

3e. de psychologische zijde der verschillende vraagstukken 
aan kinderpsychologie);

4e. de opleiding der a.s. docenten, waarbij elke leerschool nog 
ontbreekt; dus de praktische paedagogiek; en

5e. hebben groepen van personen behoefte aan onderwijs 
methodiek, b.v. de leeraren in de wiskunde, in de talen enz. 1 
betreft voornamelijk het Middelbaar Onderwijs, waarbij spr. nat 
uiteenzette, -wat er den a.s. winter in dit opzicht zal worden geda 
(o.a. cursus voor de methodiek der wiskunde, over de didactiek 
het Latijn, hospiteeren van leeraren aan ’t Lyceum; reeks les
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omgang met de leerlingen enz. door Dr. C. P. Gunning; 
psychologie der adolescenten door Dr. van Wayenburg; 

ver het geven van godsdienstonderwijs, in verband met de 
viie faculteit). Maar wat nu ten aanzien van het L. O. ? 
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Doch alvast — want dat is nog toekomstmuziek — kan te Am
sterdam worden begonnen met het lezen en bespreken door een kleine 
groep van een paedagogisch werk b.v. de „Emile”; een bibliotheek 
en leeszaal moeten worden geopend; de Agnietenschool zal deze 
ruimte aanbieden; daarnaast komt het psychologisch seminarium van 
prof. De Boer, met gelegenheid ter bestudecring der praktische en 
experimenteele psychologie. Vragen van kinderstudie moeten ter hand 
worden genomen; gegevens over opvoeding en onderwijs moeten te 
zamen worden gebracht; dit eischt medewerking van velen, waarbij 
niet het Nutsseminarium de leiding zal hebben, maar het Nutsinstituut 
voor Volksontwikkeling. Ten slotte moet er nog een gebouw komen, 
waarin alles zooveel mogclijk is vercenigd, waardoor samenwerking 
kan ontstaan.

Prof. Kohnstamm gaf■ gelegenheid tot gedachtenwisseling, waar
van door enkelen werd gebruik gemaakt. De hoofdvraag was daarbij: 
„Wat hebben wij, die buiten Amsterdam wonen, aan dit alles? Wat 
kan daar voor ons worden gedaan ?” Ik kom daarop aan het slot 
terug, maar wil eerst den cursus laten sluiten. Dit deed Prof. K. 
Herman Bouman, die ons echter eerst rondleidde door zijn labo- 
ritorium, waar we zagen, hoe de praeparaten voor het onderzoek 
van het zenuwstelsel worden gemaakt, microscoop en stercoscoop 
lichtten veel toe van wat Dr. H e rd er schee had medegedeeld 
over de celverdeeling; Dr. Godefroi trad daarop als de weten
schappelijke Rubini of Morini, en „raadde” het getal beneden de 
twaalf, dat een cursist aan een ander had opgegeven. Maar bij een 
Juffrouw uit Friesland was geen aandoening te bespeuren, toen het 
door haar opgegeven getal naderde en genoemd werd; zij was onge
voelig, evenals de kleine heer, die woorden moest noemen, welke 
hem te binnen schoten bij het hooren van het woord,’ door Dr. 
Godefroi genoemd. Bij het woord kussen dacht hij zeer prozaisch 
aan sloop enz. Wat een kalme lui zijn wij onderwijzers toch!

En toen kwam de slotrede van Prof. Bouman. Duidelijk, zonder 
uitweidingen, op rustige wijze besprak deze het onderwerp: Spraak
stoornissen en zwaks' ' 1

Het was de 
laatste voord raci 
bijzondere zijde t 
psycho-patholog.:
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Jitvoerig ging spr. daarna in op de derde mogelijkheid, na eerst 
ander te hebben opgemerkt over een voorgevoerd meisje, 

hoorstom was; niet kon spreken, maar de voorwerpen wel naar 1 
gebruik kende, en één en tweeledige opdrachten goed uitvoerde 
hoort dus heel goed. Naar de methode-Binct mag ze niet 
geclassificeerd, omdat deze antwoorden vraagt en dus kunnen 
eischt. In de maatschappij, welker cultuur berust op lezen, s 
en rekenen, is zij echter niet op haar plaats.

Dan ontwikkelt spr. de verdeeling der spraak in babyspraak, (tot 
18e maand), de jongelingspraak (bij primitieve volken tot de puber
teitsperiode, van welke spraak nog resten in ons dagelijksch leven 
zijn overgebleven) en de spraak der volwassenen, daarna bespreekt 
hij de hypothetische voorstelling omtrent de werking der zenuwen bij 
het spreken en handelen, door welke veel ziektebeelden worden verklaard.

Uitvoerig gaat spr. dan de groote beteekenis van de hand en de 
spraak na voor de ontwikkeling der menschheid; hij wijst op hun 
verband, met name wat betreft de spraak en de rechterhand, zelfs 
de beste redenaar gebruikt ook nog de hand.

Maar al voedt de spraak den geest op en al vertolkt 
geest, daarom is nog niet waar, wat Fournier zeide, dat de 
de geest is. dat het woord het eenige middel zou zijn om het 
schelijk gebeuren te constateeren. Er zijn, als bij de twee besproken 
kinderen bleek, ook denkprocessen mogelijk zonder te kunnen spreken, 
er is een woordloos denken. Daaraan hecht de school te weinig 
waarde. Men spreekt van een woord- en een d o e-school. De oude 
Latijnschc school hechtte te veel aan het woordbeeld: werden 
daarom Pascal, Galileï, Liebig, Helmholtz, Newton, Locke en zoo
vele anderen tot de slechte leerlingen gerekend? Men overwege 
dat wel en vergete nooit, dat er tusschen woord en band steeds 
een zekere rivaliteit was en is. Ook uit dat oogpunt verdienen onze 
leerlingen ernstige bestudeering.

Met een woord van dankaanden „impressario”, den heer Soeters, 
en de mcdedeeling, dat het volgende jaar een nieuwe cursus zou 
worden gehouden, tot deelneming waaraan werd opgewekt bij de aan
wezigen of bij anderen, sloot daarop prof. Bouman den zevenden cursus.



op

124

I

laaraan

zich

ik'
iet —

ners wer 
bekend

:er gewenscht achten, 
'erd opgegeven, welke 

1 worden veronder-

meer belangstelling 
>p een dier onderwerpen 

ening kan geven, 
als deze, en daa 
il beter ; men is 
dat werk, met

„Is zoo’n cursus waard, dat ge er 
opoffert ?” De lezer moge hierop 
berouw van, integendeel, en toch 
vacantie van vier weken, nadat 
drie weken had gehad. Mijn opvolj 
evenzoo over; hij offerde

De groote waarde van < 
leert, dat nog zoo weinig 
waarheid aannam ; dat i 
er zijn op te lossen, maar ooi 
kan worden bekeken. Men geve 
nen voor zich te hebben ; de 
Men zal zijn arbeid opnieue 
vroeger .... neen, niet geheel . 
zal zijn kinderen anders best 
stellen, men zal zwakkere bi 
eigen fouten beter 
denken, zei Dr. 
in en vraag, 
meester zou d< 
hebben geen 1 
Dr. Gu nn in «

Maar er 
dan het and< 
thuis dieper 

Verruiming

dat ge er een deel van Uw vacantie aan 
e hierop zelf antwoorden. Ik heb er geen 
—. toch verlangde ik erg naar een zomer- 
, nadat ik jaren achtereen totaal slechts 
jn opvolger te Ginncken dacht er blijkbaar 

van die drie weken er 9 dagen aan op. 
den cursus is m. i. vooral deze, dat men 

; vaststaat, van wat men als onomstootclijke 
men opnieuw gevoelt, hoeveel vraagstukken 

>k, dat elk vraagstuk van zooveel zijden 
zoelt, wetenschappelijk gevormde man

autodidact is een geheel ander docent, 
iw opvatten en weer verder gaan als 
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wat dit op een gegeven oogenblik van zijn vader-leer- 
lenken. Maar het is waar, vele onzer onderwijskrachten 
kinderen, waaruit weer blijkt, dat het goed was, dat 
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Verruiming van kennis brengt een cyrsus ai 
bestaat groote behoefte. Men wil meer, men wil 
tevreden met zijn werk, met de resultaten van 
zelf. Dat bleek me bij velen het geval.

Jaren geleden reeds wees ik in De Bode op- het nut van derge
lijke cursussen, ik drong aan op bezoek — in Nederland bestonden 
ze toen nog niet — met steun van de regcering en de verplichting, 
om uitvoerig rapport uit te brengen,' opdat anderen er ook iets aan 
zouden hebben — thans kan ik niet anders dan de oprichting van 
nog een paar van deze cursussen bepleiten. Er zijn vier academie
steden en er zijn er zoo velen, die begeerte hebben, om de lessen te 
volgen. Laat de Regeering niet karig zijn met haar steun: geld, dat 
voor het onderwijs wordt besteed, brengt na jaren rijke voordeelen, 
al is het dan niet aan hen, die het onderwijs gaven. Cursussen, als 
waarvan Prof. Kohnstamm sprak, het gemeenschappelijk lezen en 
bespreken van een werk, schijnen mij uitstekend, waarbij ik meen, 
dat met de Emile niet moet worden begonnen. Pak liever een modern 
werk aan. Doch dat is betrekkelijk bijzaak. Maar gezorgd moet 
worden voor een stenografisch verslag, dat tegen vergoeding der 
kosten aan de buitenmenschen — neem me het woord niet kwalijk 
— kan worden toegezonden.

Er moet, de heer Ten Seldam toonde de mogelijkheid 
zijn Amerikaansch worden gewerkt.

Wat verder den cursus betreft, zou ik het 
dat enkele weken te voren aan de deelnemers 
laten we zeggen twee of drie boeken, als ben
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steld. De cursisten staan dan meer op een zelfde niveau en de 
spreker kan daarmee rekening houden. Gewenscht is het ook, dat êr 
iets meer tijd aan een onderwerp wordt gegeven; (trouwens, zouden 
onderwijzers niet weten, dat negen uur niet bcteckent 10 minuten 
daarna; het had er wel ccns den schijn van, dit inderdaad in paran- 
thèse); nu moesten èn Dr. Gunning en de heer Ten Seldam 
zich haasten en bekorten; het onderwerp van den laatste leende zich 
daartoe ai zeer slecht, waardoor het slot niet tot zijn recht kwam.

En debat? Moet er dit zijn? fa en neen, zou ik zeggen. Niet on
middellijk na de les, ook niet eiken avond, maar zeer goed zou b.v. 
een uitstapje of een voordrachtenavond kunnen worden vervangen 
door een bespreking van wat in een serie voordrachten was behandeld. 
Menigeen had Dr. Gunning ccns gaarne geïnterpelleerd en de 
praktijk besproken van wat hij in theorie ontwikkelde; met Dr. Van 
Wayenburg was gaarne eens gedebatteerd over zijn ietwat ver
bluffende slotconclusie, dat men ook het onbegrepenc wel kan Faten 
loeren. Daarin schuilt iets waars, doch ook zeer veel gevaarlijks. Aan 
Dr. Herderschee, hoe duidelijk ook, zou stellig nog menige vraag 
zijn gesteld; den heer Ten Seldam zou zijn verzocht cenige tests 
te „behandelen”, en zoo zou ik kunnen doorgaan. Dus niet een debat 
zóó maar; dat is voor de brutalen, die zich gaarne laten hooren; 
dat kan vervelend zijn; maar een weloverwogen nó-bespreking dus.

En dan vooral: veel doen en veel laten zien tijdens de bespreking. 
Dat deed de heer Van Ravesteyn, in wien de oud-onderwijzer 
naar boven kwam, toen hij voor het bord en voor de kaart kwam 
te staan; dat deed, op geheel andere wijze, professor Bouman.

De afwijkingen van het achterlijke kind, lichamelijk, geestelijk, 
moreel en de behandeling er van, zou dit niet als vervolg het hoofd
onderwerp van den volgenden cursus kunnen zijn, met daarom 
heen gegroepeerd onderwerpen uit de psychologie, de paedagogie, 
de ethica en de methodiek b.v. Ik doe maar een vraag —• in alle 
bescheidenheid. De heer Soeters, aan wien terecht een woord van 
dank toekwam voor zijn vele bemoeiingen, zal als leider hierover 
naar ik hoop, zijn gedachten wel eens willen laten gaan.

En dan zou het veel waard zijn, aan het einde een opgave te mogen 
ontvangen van enkele studic-werken. Niet te veel en niet te lange 
lijsten, hoe dankbaar deze ook worden aanvaard, want dan is de 
keus zoo moeilijk.

Beperking is hier gewenscht, waarbij komt, dat men later wel ge
legenheid vindt, zijn wensch naar meer literatuur bevredigd te zien.

Een der cursisten schreef mij: „ Als ik na de vacantie met verhoogde 
ambitie weer aan het werk ga, heb ik dit voor een groot deel aan 
dezen cursus te danken”. Allen, die den cursus volgden, zullen denken 
als deze. De oorzaak daarvan was de aanraking met de Wetenschap. 
Dorre, versuffende, betweterige handboekjes, gij, die alles wist, en 
sprak over het kind, alsof één kind gelijk is aan een ander, gij waart 
dichtgeslagen. Het groote boek was geopend; daarin spelden we 
nog slechts. Maar velen willen verder lezen. Het kind en de gemeen
schap zullen er de vruchten van plukken.

later 
:digd'±' 

len c' 
: Wetens

uier,
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Dr. G. Kerschensteiner
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ƒ) „De komende school" (Grundfrogen. der Schulorganisation) door Dr. Gcorg Kerschcn- 

Peadagogiek de/Arbcitsschu’lc", Ploegsma. Zeis® 1919.

••) Volksontwikkeling. No. 1. bis. 48.

At et gemengde gevoelens” aanvaard ik hierbij het verzoek van 
..-L’JL de Redactie om nogmaals uitvoerig over Dr. G. Kerschen- 

steiner te schrijven. Gevoelens van vreugde en dankbaarheid, 
ook echter van aarzeling. Want het is niet gemakkelik, zonder al 
te zeer in herhaling te treden tweemaal betrekkelik kort na elkaar 
te schrijven over eenzelfde onderwerp, al is dat dan het belangrijke 
onderwerp: Kerschensteiners paedagogiek der Arbeitsschule. Tevens 
is het echter een aangename taak : nu de mogelikheid bestaat èn 
dat Kerschensteiner op ' initiatief van het Nutsinstituut voor Volks
ontwikkeling in Nederland enige lezingen zal komen houden, èn dat 
ondergetekende in staat gesteld wordt het werk v-an de Mlinehener 
Studicnrat ter plaatse nader in ogenschonw te nemen, is verdieping 
in zijn geschriften dubbel prettig. Daarenboven heeft de door mij 
ingeleide vertaling van. de „Grundfragen der Schulorganisation” °) 
over 't algemeen, met name ook in katholieke kringen, een gunstige 
ontvangst gevonden èn . . . . is de opmerking van Prof. Kohnstamm 
in zijn bespreking van „De komende school” ”) in zekere zin vol
komen juist, dat in die vertaling de „Organisationsbeispiclc” wel 
wat op de achtergrond gedrongen, zelf niet toegelaten zijn. Terwijl 
ik die vertaling dan ook meer bedoeld had als een ir.-kennis-brenging, 
een bclangstelling-opwekking bij de Nederlandse onderwijzers, acht 
ik mij gelukkig in „Volksontwikkeling” gelegenheid te hebben aan
vullend werk te doen door uit de weggelaten hoofdstukken en noten 
een en ander te verzamelen en te vermelden. Zo blijft het vraagstuk 
der „Arbeitsschule” en der zelfwerkzaamheid in het brandpunt der 
belangstelling; de Ncderl. Montessorivereniging houdt op één terrein 
van opvoeding en onderwijs er leven en beweging in; eerlang ver
schijnt van zeer bevoegde hand een wetenschappelike verhandeling 
over het pragmatisme van Dewey, Kerschensteiner en Montcssori, 
en „Volksontwikkeling" wil in de kringen der practici en der autori
teiten de vraag der „Arbeitsschule” aan de orde houden.

In het volgende kunnen verschillende punten onbesproken blijven, 
die ik elders behandeld of aangeroerd heb : de theoretiese grondslag 
van Kerschensteiners propaganda voor de werkschool (dus zijn boek 
„CharaktcrbegrifF und Charaktererziehung") ; zijn verhouding tot 
anderen (Dewey, Fichte); wij willen vooral de aandacht vestigen 
op de praktiese organisatie en de werkelike resultaten. Helaas moeten 
wij daarbij putten uit al oude gegevens : de oorlog heeft ginds, ook 
blijkens persoonlike mededelingen van Dr. K. (zijn laatste brieven 
getuigen van grote ontmoediging), zooveel vernietigd of verder on- 
mogelik gemaakt, dat wij ons bij de beoordeling der Beierse school- 
toestanden tevreden moeten stellen met de berichten van voor 1914.
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In 1912 schreef Kerschenstcincr : „met 
„onderwijs in de lagere school wordt 
„welslagen in een der hoogste klassen, wot 
„met de naar beneden volgende ook geprobi

Twee hoofdgedachten, die ten grondslag liggen aan Kerschensteiners 
beschouwingen over de volksschool en zijn voorstellen tot hervorming 
daarvan, zijn : a. de meening, dat aan de in het kind levende activi
teit in onze huidige school niet voldoende voedsel gegeven wordt, en 
b. dat het nastreven van het ideaal der zgn. algemene ontwikkeling 
een der ernstigste dwalingen is geweest van de moderne school- 
organisatoren.

In het zoeven reeds genoemde boek, dat ik in Holland mocht in
troduceren, komen verscheidene uit stijloogpunt zeer lezcnswaardigc 
bladzijden voor, maar geen enkele heeft op mij een zo diepen indruk 
gemaakt als die, waarin K. de overgang schetst van het vrije, actieve 
leven van voor de schooljaren tot het in zo veel opzichten gebondene 
onvrije schoolleven . . . : „En nu opent de school haar deuren. Weg 
„is alle bezigheid, die het kind helemaal boeide, weg alle realiteit 
„van het huis, van de werkplaats, de keuken, de stal, de tuin, het 
„veld. Weg al het graven....” (holl. vert. blz. 101.) Dat zijn pas
sages, die zo uit een der boeken van Maria Montessori konden zijn 
overgenomen; trouwens, waar Kerschenstcincr de overgang schetst, 
de door hem gewenste overgang, van spel tot arbeid (holl. vert. blz. 53 
vlgg.) klinkt zijn woord volkomen Montessoriaans. Bij het spel ligt 
het behagen i n het spel, niet in het doel van het spel; er komt een 
leeftijd, dat de jeugd zich gaat aangetrokken voelen tot het bewegings
spel met een buiten het spel liggend doel, en eindelik zal de opgroci- 
ende jonge mens bevrediging vinden in het door en in arbeid bereiken 
van een bepaald doel, al blijkt de geestelikc arbeid in zich zelf ook 
bevrediging te geven. Dit komt volkomen overeen met wat wel ge
noemd is de biologiese grondwaarheid („de grootc ontdekking”) van 
Montessori: dat voor het jonge kind van 3—7 jaar het geluk ligt 
niet in het bereiken van een of ander doel, maar in het bezig zijn, 
in het instuderen van zijn functies, het „ein'aben” van zijn vermogens, 
het zich-ontwikkelen in biologies opzicht. Als Maria Montessori in 
uitvoerige uiteenzettingen of in fijn sarkastiese opmerkingen be
toogt, dat de huidige school gebaseerd is op de conceptie van een 
receptief gedachte kinderpersoonlikheid, en de school gebaseerd 
moet zijn op de conceptie van een actieve persoonlikheid, sluit dit 
volkomen aan bij wat Kerschenstcincr betoogt, n.1. dat ons tegen
woordig schoolwezen „auf Hören eingerichtet” is; dat „it is all made 
for listening” (zooals John Dewey zegt) ; dat wij hebben een praat - 
school, een boekenschool, een woordenschool, waarin nog steeds 
geldt de reeds door Rousseau veroordeelde systemen en methoden : 
„des mots, encore des mots, et toujours des mot

Het belangrijke van Kerschensteiner’s o 
m.i., dat hij als „Oberstudienrat der stadt Mu. 
wijs der Beierse hoofdstad heeft leren kenn< 
en dat zijn boek naast 'vermelding zijner the< 
mededeling over praktiese resultaten geeft, 
organiserende Duitser (men denke aan de
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eeuw) voor de ontwikkeling van ons volksonderwijs misschien van 
nog groter betekenis dan een apostel als Rousseau in 20e eeuwse 
reïncarnatie voor ons onderwijs zou zijn. En als dit niet waar is 
(het is natuurlik niet in zo volstrekte zin waar), dan toch zeker 

• wel van gróte betekenis.
Het boek van Kerschcnsteiner opent met een breed betoog over 

het volksonderwijs, „Das Problem der Volkserziehung." Ik heb op dit 
zeer belangrijke stuk al verschillende malen de aandacht gevestigd (in 
een artikel voor „School en Leven” over „Algemeen Kiesrecht en 
Volksonderwijs” ; in enige feuilletons der N. R. Ct. en der Nieuwe 
Amsterdammer) ; want de gedachtegang lijkt mij in onze demokratiese 
tijd van buitengewone waarde. De schrijver betoogt, dat het voor 
het bestaan van de staat nodig is, dat de subjectieve vrijheidsdrang 
van de mens ten bate, van de gemeenschap onderdrukt wordt. De 
familieopvoeding doet (en vooral deed) dit op krachtige wijze; de 
schoolopvoeding echter slechts in geringe mate : de school met zijn 
intellectualisties onderwijs leidt op tot individualisme, slechts ’n weinig 
gecorrigeerd door zwakke pogingen tot opwekking van de gemeen
schapszin bij de scholieren. En bij die pogingen moet het nu vooral 
aankomen op doen, handelen, niet op leren en . lessen. In de familie 
wordt het gemeenschapsgevoel niet versterkt door spreken en ver
togen, maar door ervaring en gewenning. In de school bereikt men 
daarom niets dooi' enkele lessen in staatsinrichtingen en voordrachten 
over sociale plichten, maar alleen door doen, door gelegenheid tot 
handelen, door zelfwerkzaamheid op intellectueel terrein en in het 
schoolgcmeenschapsleven (clubs, schoolreizen enz.). Kerschensteiner’s 
stelling is dus, dat door werkelik praktiese gemeenschappelike arbeid 
er iets ontstaan kan,, dat in staat is de subjectieve vrijheidsdrift te 
overwinnen, in staat is de jonge mens zijn afhankelikheid te doen 
gevoelen, te doen ervaren ; zelfzuchtige neigingen te doen onderdrukken 
ten bate van de samenleving. „Volkserziehung ist die systematische 
„Fuhrung und Organisation des V olkes. zu gemeinsamer Schaffcns- 
„freudc”. Deze scheppingsvreugde, de mens ingeboren, geeft waarde 
aan het leven, maar daar hij eigenlik egoïst is, moet de opvoeder 
hem omzetten tot gemeenschappelike scheppingsvreugde, zooals die 
vroeger vaak bestond in het gezin, waar de zoon het vak van de vader 
leerde en de móeder meeleefde met vaders bedrijf; zoals die nu nog 
wel bestaat op de dorpen, waar de gehele dorpsgemeenschap leeft 
in één gemeenzame belangensfeer. Montessori spreekt soms in gelijke 
terminologie over de biologiesc: scheppingsdrang der kleuters beneden 
de 7 jaar : „zij willen het leven niet genieten, ze willen zich het 
„leven scheppen” zegt ze ergens ; Kerschensteiner betoogt met klem, 
dat de scheppingsvreugde van het oudere kind ligt op het gebied 
van het praktiese, het actieve van zelfdoen, niet van het passieve 
van luisteren naar boekenwijsheid. En hoewel evolutionair veel meer 
dan revolutionair, is hij toch, als Montessori, radicaal door te ver
zekeren, dat geen lapmiddelen baten zullen ; niet een paar uurtjes 
handenarbeid of zo toegevoegd, neen, de arbeid geplaatst in het 
centrum van de school, de arbeid het middelpunt 1

Bij de brede beschouwing van het ganse probleem der volksop
voeding en volksontwikkeling geeft Kerschensteiner de wegen ter
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De school als sociaal vereenigingspunt') 
door WILHELM MULLER.

het gemeenschapsleven 
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.crschensteiner’s 
l wil ik kort 
ling, om dan 

streven te

gemeen kiesrecht.
regeringen doen meestal de vierde stap (b.v. door de ve 

ilgemeen kiesrecht) en verzuimen de drie eerste, tot grote 
land. Wel hebben vele n (o. a. de Franse ond 

tiend van 4 op 3, bij de invoering van alge 
daarvan de eis gesteld van alg____ ... ,

t was dan het in Kerschensteiners oger 
waardeloze woordonderwijs. Eerst a 

1 :n in hun activiteitsbehoefte, eerst a. 
ing geworden is tot een gemeenschap;

rrsnaturen en volgersnaturen zich zullen openbaren), 
zal het onderwijs vruchtdragend worden, 
.•natie, vóór les over sociale plichten en 
I handelen, in samenwerking, verantwoor- 
;, gewenning aan arbeid, handelen, doen ! 
' grondgedachten van Kei 
uuwd; in een volgend opstel 

de zgn. algemene ontwikkel) 
praktiese resultaten van zijn

*) Een goed woord is ,.doesdiool". want men denkt bij „Arbeitsschule" vaak verkccr- 
delik aan handenarbeid alleen: het gymnasium b.v. kan stellig ook arbeidsschool aijn. is 
het in vele opzichten reeds nu.

verlossing in grote trekken aan ; ook in de verschillende etappen:
1. De bockcnschool vervangen door de Arbeitsschulc.
2. Deze werkschool °) een ,, Arbcitsgemeinschaft”, want de persoonlike 

arbeidslost moet worden tot gcmcenschappelike scheppingsdrang.
3. De „deugd der gewoonte", die in deze school opgroeien z 1 

omzetten tot een „deugd van het inzicht”, door na de gewenning m 
gemeenschapsplichten onderwijs over gemeenschapsleven, staatsbur- 
gerlik onderwijs, te doen geven.

4. De aldus gevormde jonge burgers in 
betrekken, in verenigingen, commissie's, radei 
dan ten slotte algemeen kiesrecht.

De regeringen ' 
van al„ 
van volk en 
minister Ferry), terugzien 
kiesrecht als correlaat < 
volksonderwijs, maar dat 
het gemeenschapsleven x 
jongens bevredigd worder 
persoonlike scheppingsdrar 
(waarbij aanvoerdei 

na de gewenning, 
kiesrecht en democr 

gewenning aan sociaal 
Isgevocl en opoffering, 
lede heb ik een der o 

pedagogiek en didaktiek ontvoux 
behandelen zijn opvatting over < 
enigszins uitvoerig over de 
Milnchen verslag te doen.

') In No. 2 van de „Volksontwikkeling" heb ik gezegd, dat de onderwijzers 
de aangewezen personen waren om een groote rol te spelen bij de opvoeding 
der massa. Ik ging daarbij uit van de gedachte, dat onze moderne maatschappij 
alleen dan tot gezonde ontwikkeling is te brengen, wanneer al haar leden zoo
veel mogelijk doordrongen worden van de noodzakelijkheid van samenwerking 
en aan alle jonge mannen en vrouwen der samenleving gelijke maatschappelijke 
kansen worden geboden, zooals dal in Amerika het geval is. En hiervoor is 
noodig, dat de ouders der leerlingen, zoowel rijk als arm, worden opgeroepen 
om met alle kracht voor dit doel te werken. Zij, die de leiding daarbij op hun 
schouders moeten nemen en die zich daardoor tevens een geheel ander maat
schappelijk aanzien zouden veroveren, zijn de onderwijzers. Hoewel de toestanden 
in Amerika anders zijn dan bij ons, geeft volgend hoofdstuk uit Wilhelm 
Muller „Amerikanisches Volksbildungswesen" ons een duw in deze richting, 
omdat daar de feiten reeds spreken. W. E.
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Gekomen tot de erkenning van de gevaren, die èn een ov< 
materialistische levensbeschouwing in de achterstelling v“ 
gelegenheden, die zoowel het staatsleven als het leven van < 
burger betreffen, bij ’het zakenbelang in de democratische 
kunnen meebrengen, verwachten sociaal-voelende en vèrziei 
en vrouwen in Amerika hulp van de school. Zij werkt 
ming van de opvoedingsgedachte in de hand, een vem 
minder dan een geestelijke wedergeboorte van het geh< 
doel heeft, die wil komen tot een levenshouding v< 
volk, welke past bij onzen tijd en rust op cthischen 
baanbrekende leider van deze vernieuwing is de 
schrijver Ossian H. Lang te New-York, en een gre 
bekende geleerden, geestelijken en aanzienlijke zakenr 
steunen hem bij de verwerkelijking van zijn ideeën, 
de bewaarschool tot de universiteit, moet een sociaal ' 
worden ; doch de voornaamste taak valt de p u b 1 i 
openbare school ten deel. In deze heeft men tot nog 
van 6 tot 1-1 jaren onderwezen. Nu worden ook volwassene 
en vrienden van de school voor hun eigen verdere ontwi 
voor nijvere medewerking aan het opvoedingswt 
matige schooluren uitgenoodigd. En thans make 
organisaties gebruik van de openbare scholen als vergaderplaats n.1. 
die der kinderen en die van de ouders. Voor de eersten worden in 
de scholen leeskamers, gymnastiekzalen en lokalen voor gezelschaps
spelen, als domino, dambord enz. ingericht en Zaterdagsavonds, alsook 
gedurende de vacanties voor de jeugd geopend. In de arbeiderswijken 
komen jongens en meisjes uit armoedige, dikwijls alles behalve ge
zellige woningen en uit het woeste gedrang van de straten in zinde
lijke. vriendelijke lokalen en ademen de weldadige atmosfeer van een 
opgewekte gezelligheid, ’s Zomers worden op de platte daken van 
vele schoolgebouwen zomertuinen aangelegd, die voor ontspanning 
dienen, ’s Avonds komen de ouders uit de buurt met hun kinderen 
beneden 14 jaar. De ouders nemen in een bonte rij langs de omheining 
plaats. Aan de jeügd behoort de binnenste vrije ruimte, en ze speelt, 
zingt en danst op de tonen van een draaiorgel, misschien ook op 
de muziek van een kapel van jonge muziekliefhebbers.

En deze daktuinen worden op prijs gesteld; want op den heeten 
zomeravond vindt men dikwijls meer dan duizend deelnemers in een 
van deze ruimten. Terwijl vacantiescholen, daktuinen, vrije baden en 
ontspanningsplaatsen op het schoolerf alleen ’s zomers geopend zijn, 
staan de schoollokalen die voor gezellig verkeer zijn ingericht, de 
jeugd en gedeeltelijk ook volwassenen gedurende het geheele jaar ter 
beschikking. Het gebruik daarvan leidt tot het in actie brengen 
den vroeg ontwakenden vereenigingsgeest door de oprichting van 
clubs van verschillenden aard. Deze dienen het gezellig verkeer, of 
stellen zich de beoefening van de letterkunde of de gymnastiek ten 
doel, en soms weten ze verschillende richtingen te vereenigen. In de 
eerste plaats dienen ze daartoe, het kameraadschappelijk gevoel onder 
de leden te wekken ; maar dragen er ook toe bij de vriendschappelijke 
betrekkingen, die onder de grootmoedige jeugdimpulsen zonder aanzien 
van stand en vermogen gesloten worden, in latere tijden te doen
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voortdurcn. Het heelc werk evenwel vormt een practische voorbe
reidingsschool voqr het deelnemen aan het toekomstig sociaal en 
politiek leven. Daar nu ook deze clubs niet los van elkaar staan, 
maar voeling met elkaar zoeken en in vele gevallen ook reeds gevonden 
hebben, wordt de school een gastvrij vereenigingsgebouw, waartoe 
ook in den vreemde de leden van de een of andere club toegang 
hebben en waarin zij aansluiting van gezellig verkeer vinden. Het 
bewustzijn van saamhoorigheid zal het wederkeerig begrijpen van pro
blemen van algemeenen aard, alsook van brandende kwesties van 
den dag vergemakkelijken en onder omstandigheden een energiek 
samenwerken van gelijkdenkenden teweeg brengen.

Als belangrijkste phase van deze beweging verschijnen, 
nu, de vrijwillige vergaderingen van de ouders, die in de 
van het schoolgebouw wonen. Zij hebben geleid en I ’ ' 
vele gevallen tot een organisatie, die met de plaatselijl 
de inrichting voeling houden en die aan de uitvoering van het 
van deze deelneemt, daarnaast ontwikkelingspogingen di 
zclligheid weet te brengen.

Het streven der kerken, om het sociale leven van hun leden aan 
te moedigen, draagt uit den aard der zaak een bijzonder karakter. 
Tegen de herberg als sociaal vereeniginspunt heeft het Amerikaansche 
volksbewustzijn van oudsher geprotesteerd. In den laatsten tijd werden 
en worden in verschillende staten de „saloons" of herbergen door 
besluiten van de wetgeving opgeheven. Terwijl nu de school voor 
gezellige samenkomsten haar poorten opent, voldoet ze op het juiste 
oogenblik aan een behoefte van den tijd.

Het is een algemeene wensch van de ouders van al onze nationali
teiten en standen, voor hun kinderen den levensweg te effenen en 
den strijd om het bestaan gemakkelijker te maken dan deze misschien 
voor hen zelf geweest is. Wanneer nu de personen, die aan het hoofd 
van de centra voor gezellig verkeer staan, bewijzen, dat hun be
moeiingen niet alleen aan de opgroeiende jeugd een meer volkomen 
lichamelijke en zedelijkc vorming waarborgen, maar ook mettertijd 
op de levensvoorwaarden zelf in gunstigen zin wellicht een omvor- 
menden invloed kunnen oefenen, dan zijn vele ouders direct voor de 
zaak gewonnen en tot medewerking bereid. Aan de eigenlijke ouder- 
vergaderingen, die op bepaalde dagen plaats vinden, nemen vaders, 
moeders en vrienden van de school uit de buurt deel. Hierbij zijn geens
zins alleen de lagere standen vertegenwoordigd, veeleer zijn het juist 
dikwijls zeer beschaafde en sociaal voelende Amerikaansche vrouwen, 
die als bezielende kracht in de verhandelingen ingrijpen. Gewoonlijk 
behandelt een deskundige, wellicht het hoofd van de betreffende 
school, op begrijpelijke wijze een paedagogisch probleem of vragen, 
die uit plaatselijke omstandigheden voortvloeien. De aanwezigen be
spreken het onderwerp en blijven dan gezellig bij elkaar, waarbij 
soms ook ververschingen, nooit alcoholhoudende dranken rondgediend 
worden. Dikwijls zijn ook leerlingenclubs aanwezig, en de jeugd, die 
naar daden verlangt, ontvangt van de ervaring van volwassenen 
waardevolle, leiding. Al deze corporaties groepeeren zich om den 
leider van het sociale leven van een plaatselijk centrum, van wien 
uit den aard der zaak de stuwende kracht van de beweging uit-
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5 heeft niet overal hetzelfde succes. Daar, waar men, 
ork, de vaderlijke zorg voor de belanghebbenden 
den voorgrond liet treden, ging ze niet verder dan 

rappelijke kringen. In andere plaatsen volgde op de 
imende geestdrift, zooals dit in Amerika bij dergelijke 
het geval is, eene even plotselinge verflauwing, toen 

loting van het nieuwe had verloren. Waar men 
Rochester als een gelegenheid voorstelt, die het 
jde bewoners van de stad mogelijk zal maken, 

stedelijke inrichtingen te trekken, en 
de organisatie en de verdere ontwikkeling 
tot de beste resultaten, en alle kringen d< 
het streven deel.
'eging als conccntreerende factor van het volks- 
den geest van zuivere humaniteit, bij de jeugd 

twoordelijkheid voor de toekomst wekken en de 
rc rrtvloeiende werkzaamheid van volwassenen in

groote schoolgemeenschap aan een waardig doel dienstbaar maken, 
wil het individu door verhooging van zijn eigen welzijn in ’t 

het geheel veredelen en het volk van den dollen dans 
iden kalf, van de verderfelijke zucht om rijk te worden 

prijs, leiden naar een hoogere, mooiere opvatting van het 
naar de vervulling van dat altruïstisch gebod, waarin de wijste 
enststichters van het verleden alsook een van de grootste 
jren van den nieuweren tijd de sterkste waarborg van het 
lelijk geluk zagen.

gaat, en van wiens bekwaamheid en geestdrift hun succes
De ten dienste staande verslagen over den groei van de l 

zijn nog onvolledig. Te Boston begon men in 1904 met de organi 
van de oudersvereenigingen. In 1907 bestonden ze reeds in een vijfd 
van alle schooldistricten met een gemiddeld ledental van 3 tot 40( 
Bij de gezellige samenkomsten en voordrachten waren dikwijls 8 tot 
900 vaders en moeders aanwezig. Tc Los Angelos, Californië, waren 
omstreeks hetzelfde jaar al 60 oudersvereenigingen, waarvan de ver
tegenwoordigers bij de zittingen van den onderwijsraad aanwezig 
waren en aan alle opvoedkundige pogingen levendig deel namen.

Een zeer vruchtbaren bodem vond de beweging te Rochester, in 
den staat New-York. Een jaar na de invoering telde de stad in een 
schoolstatistiek vijf jongcnsclubs met ieder 25 leden, een mannenclub 
met 60 leden, alsook een vrouwen- en meisjesclub van ieder 50 leden. 
In de statuten van de mannenclub wordt het doel van de vereeniging 
in het volgende artikel geschetst:
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over de maatschappelijke en politi* 
richt zijn. Daar door vereenige 
worden en het schoolgebouw ’ 
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Intusschen is Montcssori aardig bezig 
haar weg te maken in het Nederlandsche 
onderwijs. Op tal van plaatsen komen 
afdeelingen der Montessori-verceniging 
en op verscheidene beproeft men ook 
een praclische toepassing. In ’t begin 
van Juli (Zie H d b. 8. 7. 19) heeft de 
Amsterdamsche Schoolcommissie het

Voor de zeer jonge jeugd.
De toenemende belangstelling voor de 

ontwikkeling van ons volk blijkt ook 
uit de groeiende zorg voor het zeer 
jonge kind.

Het is nog niet zoovele jaren geleden, 
dat de „bewaarschool" hel korte begrip 
was van de meest ongeschikte manier 
om kinderen te verzorgen, die men kon 
bedenken. In 1898 werd daarnaar een 
enquête ingestcld door het Landelijk 
Onderwijs-Comilé. dat heel wat vol
komen ongeschikte inrichtingen aan het 
licht bracht. Thans is er wel niemand 
meer, die niet •—- tenminste in beginsel -— 
erkent, dat de zorg voor dat jonge kind 
ook tot de verplichtingen der overheid 
behoort. Intusschen is ’t niet zoover 
gekomen, voordat anderen door woord 
en daad, door ’t voorbeeld, daartoe aan
spoorden en den weg baanden. De eer
ste overheidsbemoeiingen gaan uiteraard 
voor deze zaak van de gemeente uit. 
Jarenlang waren Rotterdam en Amster
dam wel de eenige plaatsen, doch in de 
latere jaren volgen er gaandeweg steeds 
meer, terwijl vrij snel het aantal zich 
uitbreidt van die plaatsen, waarin het 
voorbereidend onderwijs van gemeente
wege wordt gesubsidieerd. Over de zeer 
sympathieke wijze, waarop in Utrecht 
de zaak ter hand is genomen, behoeven 
we naast de artikels in dit tijdschrift 
van Dr. Bonebakkcr niets meer te zeg
gen, zoomin als over de andere plaatsen, 
daarin genoemd; hierbij kan nu o. a. 
nog Velseroord en Schiedam worden 
gevoegd, waar men ook tot de stichting 
van een gemeentelijke bewaarschool be
sloten heeft. Tot subsidieering van het 
bijzonder bewaarschoolonderwijs zijn o.a. 
overgegaan de gemeenten Arnhem, Gro
ningen, Heerlen. Utrecht, Zwolle, Schie
dam. Boxtel, behalve de heel grootc 
gemeenten, waar ’t reeds eerder werd 
toegepast, terwijl reeds lang in een 45-tal 
kleinere plaatsen Nutsbewaarscholen ge
meentelijk werden gesubsidieerd.

worden. Een eerste stap daartoe zien 
wc in de gemeenten, waar een verorde
ning op 't bewaarschoolonderwijs is uit
gevaardigd. zooals o. a. in den Haag, 
Amsterdam, Utrecht, Schiedam, Vel ze 
waarvan die te Utrecht wel bijzondere 
vermelding verdient, omdat wel in geen 
andere plaats zoozeer het hooge belang 
van goed ingericht voorbereidend onder
wijs wordt ingezien.

Nu de Minister van Onderwijs heeft 
toegezegd ook een wettelijke regeling 
van het voorbereidend onderwijs voor 
te stellen, behoeven wc geen bijzondere 
vermelding meer te geven van de vele 
adressen, waarin er op werd aange
drongen.

Maar wel verdient 
der Montessori-vereer 
door andere lichamen, 
wordt dat „in de komt 
voor het Fröbel-ondcrt 
Montcssori-onderwijs a. 
en noodzakelijke ruim'" 
opdat deze nieuwe ri 
belemmeringen voor 
kunnen ontwikkelen." 
zicht niet de plaats < 
te geven over een 
er hier toch even 
adrcssccrcnde Vereer 
onderscheid maakt 
Montessori, wat op zijn ; 
voor tegenspraak vatbar

In de N. R. Crt. 
vinden we over 
lezenswaard artikel 
Ligtenberg; men 
met de bcschouv 
voorstanders kr 
artikel vonden 
1 a n d e r van 
ook de beste 
opgenoemd.
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het

tukken, 
der kinderwetten.

Als candidaten voor bovengenoemde 
opleiding worden toegelaten diegenen, 
die, afgescheiden van dc karaktereigen
schappen, noodig om een goede leidster 
te worden, een voldoende ontwikkeling 
bezitten, gelijkstaande aan die, vereischt 
voor de acte L.O. Waar het voorkomt, 
dat iemand op 19-j. leeftijd deze acte 
haalt, wordt voor de toelating tot de 
Montessori-opleiding geen hoogeren leef
tijd geeischt. Het einddiploma, dat recht 
geeft als leidster eener M. S. op te 
treden, wordt echter eerst gegeven op 
24 jaar. Den tusschenliggenden tijd kan 
dc candidate dan gebruiken voor prac- 
tisch werken in bestaande M. S. voor 
normale en achterlijke kinderen, en zoo 
mogelijk door bezoeken van instituten 
in het buitenland. A. hl. G.

III. Behandeling van < 
van Montessori.

Biologie met daaraan 
practicum.
I. Physiologic, anatomie en hy

giëne.
II. Ontwikkclingsleer.
Pacdagogische anthropologic.

van het onderwijs in helProgramma 
eerste jaar.

A. I. Practischc opleiding in 
Montessori-opvoeding.

II. Theoretische bespreking i 
verband met de schoolpractijl

I. Practische opleiding in de 
Montessori-opvoeding. 
Theoretische bespreking in 
verband met de schoolpractijk.

Biologie met daaraan verbonden 
practicum.
Inleiding tot 
vraagstukken.

I. Sociale vraagsti
J. Uit dc practijk C 

Criminologie.
I. Sociologisch.

II. Biologisch.
I. Algcmcene psychologie.

II. Speciale psychologie.
I. Paedagogiek der 18e eeuw.

II. Paedagogiek der 19e eeuw. 
N. Anthropologisch practicum.

Programma van het onderwijs in het 
veedc jaar.

een subcommissie 
1 en welker eerste 

oprichtcn van 
zholcn van ge

it acht” met 
:rd aangeno- 
dc wensche- 

t men dc Mon- 
ingang behoort 

bewaarschool.
mag vermeld worden 
:n Vóór- of Fröbel- 
tomme Kinderen te 

""c reeds eerder 
geschied was in Rotterdam en Amster
dam (zie Dc Maasbode 25 Aug. '19).

Het is duidelijk, dat, welke toekomst 
het Montessori-onderwijs ook moge 
hebben, dit geheel afhangt van dc 
mogelijkheid om bevoegde leidsters te 
hebben. Dit wordt zoo goed ingezien, 

in het huidige stadium de kwestie 
opleiding nog de meeste aandacht 

heeft. In bovengenoemd Rapport werd 
ook gezegd, dat dc denkbeelden van 
Montessori onderwezen moesten worden 
op een Gemeentelijke Kweekschool voor 
be waarschool-ondcr wij zere ssen.

Het Alg. H d b 1. van 9 Sept. neemt 
uit de .Teacher’s World” verschillende 
interessante mcdcdcclingcn over betref
fende den cursus te Londen, die Dr. 
Montessori daar zelve geeft, waarheen 
o.a. het Amsterdamsch Gemeentebestuur 
een ofliciccle afvaardiging zendt. Zie 
ook nog Utr. Dagbl. van I Aug. '19.

Het Onderwijs no. 34 1918 gaf 
verschillende inlichtingen over den 
grooten cursus door dc Montessori- 
verceniging ingestcld met de zeer krach
tige medewerking van het Haagsche 
gemeentebestuur. In de N. Cour, van 
17 Aug. wordt over dezen cursus ge
refereerd. Ten slotte geven wij hier een 
uittreksel van het opleidingsplan voor 
a.s. leidsters van Montessorischolen, 
opgemaakt door dc Montessori-vcreeni- 
ging. Men vergelijke hiermede eens de 
opleiding van de „hulpondcrwijzeres" 
uit het wetsontwerp 1. o. I

Tijdens het eerste opleidingsjaar wor
den 1.—-3 ochtenden aan schoolpractijk 
gegeven, in het tweede eveneens 1 —’3 
ochtenden of middagen.

Rapport behandeld, dat c 
bij haar had ingediend 
conclusie -dat zij het 
afzonderlijke Montessoriscl 
meentewege niet gewcnscht a 
belangrijke meerderheid weru 
men. Wel werd daarnaast dc 
lijkheid uitgesproken, dat 
tessori-dcnkbeeldcn meer i 
te verleenen op dc be 

Onder dit hoofd ma 
de oprichting van een 
school voor Doofstor......

Michelsgestel, gelijk 
zhied was in Rottcrda 

(zie Dc Maasbode 
H is duidelijk, dat, 
Montessor'

gelijk!E? 
der



I
waarin

op de

in gezond- 
icn bij het 

l gewone

’) Tegen toezending 
komen bij de zecretar' 

directrice der school \

eiz.orging 
n worden

ld en uit-

Vereeniging’ ter bevordering van 
het onderwijs in kinderverzorging 
en opvoeding. (K. en O.)

de druk van dit rap- 
Hct bevat de leer- 

eisjes, voor de moeders 
over de wenschelijk- 
Voorlgezet Lager en 

reorganisecren. 
iament worde, 
in kinderver-

iccrplanncn ’) waarin ook de naincn 
zijn opgenomen van de deskundigen, 
die aan den opbouw van het werk 
hebben medegeholpcn. Dit rapport is 
in zijn geheel opgenomen door de Staats
commissie „tot onderzoek naar de ont
wikkeling van jeugdige personen’’ in 
haar verzameling rapporten.

Reeds is een 2de druk 
port verschenen. I 
plannen voor de mei 
en een hoofdstuk c 
heid het Lager. Voortgt 
hcrhalingsonderwijs te r 
zoodat het een beter fond.' 
ook voor het onderwijs i 
zorging en opvoeding.

Provinciale afdeelingen om dit onder
wijs te bevorderen, werden opgericht in : 
Noord-Holland, pres. Mevr. Bruyel-—de 
Favauge; secr. Dr. M. Bruyel. Tem- 
peliersstraat Haarlem : Zuid-Hoiland: 
pres. Mevr. Wijnaendts Francken : secret. 
Mevr. Schelfhout — Pissuise, 2de Schuijt- 
straat 65 Den Haag; Utrecht: pres. 
Dr. J. H. G. Carstens : secret. Mevr. 
Stalling.— Schwab, Utrecht; Gelderland: 
secret. de Heer Oostcrlce. Klokken- 
berg Nijmegen ; Overijssel : pres, de 
Heer A, Ricnks; secret Mevr. Rietman — 
Eshuis, Zwolle; Drenthe: pres. Mevr. 
Sandberg: secret. Mej. De Zaayer, 
Assen ; Friesland : pres. Mevr. v. Sminia ; 
secret. Mevr. Tjallingii, Harlingen.

In de andere provincies worden af- 
deeüngcn voorbereid.

Elke provinciale afdceling verlakt 
zich zooal mogelijk in alle gemeenten: 
o.a. werden plaatsclijkc afdeelingen ge
vormd te Amsterdam, Rotterdam. Haar
lem. Zaanstreek.

In een werkprogramma voor den 
eersten tijd, besproken op de algemeene 
vergadering van 17 Mei 1919. werden 
de volgende punten als het eerst noodige 
aangenomen.

Ondcr wij s in gezondheidsleer.

Bevorderen, dat lessen in o 
heidsleer worden opgenomen . 
onderwijs, dat volgt op het g 
dagschoolonderwijs voor meisjes

g gaf in Mei 1917 
>ovengenoemde ver- 
krachtige poging in 

komen lot betere 
eenheid en volledigheid 
in kinderverzorgingen 

jonge meisjes en moeders 
cft onder voorzitterschap 

J. Kouwer en met 
vele deskundigen als

zresse der vereeniging 

voor Vrouwenarbeid)

Cinds vele jaren gaan er stemmen op.
die er op aandringen, om bij de 

opvoeding van het jonge meisje en de 
ontwikkeling der vrouw, haar meer ge
legenheid te geven, zich geschikt te 
maken voor de verzorging en de op
voeding van het kind. Er is langzamer
hand een wetenschap ontstaan, die 
samenvat wat instinct, inzicht, ervaring 
en waarneming aan vele geslachten leerde, 
en het is noodzakelijk. deze wetenschap 
in begrijpelijken vorm te brengen binnen 
het bereik van hen, die het kind ver-

Deze overweging 
het aanzijn aan bo 
ceniging, die een 
het werk stelt om te 
organisatie, meer > 
in het onderwijs 
opvoeding aan joi 
(ouders); zij heeft 
van Prof. Dr. B. 
medewerking van 
groote lijnen aangenomen :

1. dat de opvoeding der vrouw reor
ganisatie behoeft, en meer moet aan
sluiten aan het leven ;

2. dat onderwijs in kinderverzor 
en opvoeding zal moeten gegeven 
aan het jonge meisje van 17 
ouder, en voortgezet, aangcvuld 
gebreid zal moeten worden 
moeder:

3. dat het onderwijs zal moeten zijn 
theoretisch en praktisch, vooral de prak
tische voorbereiding moet tot haar recht 
komen :

4. dat hel onderwijs in zijn geheel 
evenzeer de lichamelijke verzorging als 
de geestelijke opvoeding zal betreffen, 
ook van het kind boven de zes jaar. 
zoodat de puberteitsjaren er in vallen ;

5. dat het onderwijs op verschillende 
wijze zal moeten worden gegeven voor 
de stad en voor het platteland :

6. dal het voor alles aankomt c 
persoon der leerares. haar karaktc 
haar praktische bekwaamheid ;

7. dal er meerdere centra van op
leiding zullen zijn. Zie na te melden 
rapport (groene brochure).

Zij heeft uitgegeven een rapport met



mogelijk jongens: lessen apart te geven.

kinderverzorging

ingen van 
gesteld en 
reken over 
: afdeeling

n dit

gen vatten het 
organisccrcnd

Onderwijs

meenten 
iderwijs

sedings- 
hulp en 

bij

van cursussen voor meis- 
>ouwhuishoud-

voor moeders

nzetting
iging.
mcj. Hcllemans een 

zuigelingen verzorging.

met het landbouw- 
tot voortzetting van 
cursussen in kinder- 

11 c.v. der groene

Er werd een , w
rondgezonden aan werkgevers, 
arbeidsinspectie aan de hand 
Eenigc instemmende antwoorde 
ten oprichting van plaatsclijke 
lingen noodzakelijk, Het afd.-l 
trachtte verder invloed uit te c 
op de gemeentebesturen om het 
wijs in K. en O. te doen 
bij het herhalingsonderwijs >

Cursussen

a. In kinderverzorging.
b. Over opvoeding.
In dit werkprogramma wordt ook 

onderscheid gemaakt tusschen hel werk 
der afdeelingen en dat van het Hoofd
bestuur.

De Provinciale afdeclingc 
werk propagandistisch of 01 
op. al naar de behoeften.

Hel Bestuur der Prov. afdeeling 
Noord-Holland heeft zich in contact 
gesteld met de N.-H. Landbouwhuis- 
houdverccniging. die een lecrarcs (Mej. 
Nicmcycr) heeft benoemd, die onderwijs 
zal geven in kinderverzorging, gcorga- 

eerd door laatstgenoemde vereeniging. 
werd een circulaire opgesteld en 

.-zonden aan werkgevers, door de 
■die aan de hand gedaan, 
ïmmende antwoorden maak- 

: afdce- 
-bestuur 
oefenen

i inlasschen 
en hiervan

a. Bevorderen, dat lessen in voed 
leer, koken, eenvoudige eerste hul 
verbandleer enz. worden opgenomen 
het onderwijs, dat volgt op het gewone 
dagschoolonderwijs, zie bl. 25 e.v. der 
groene brochure.

b. Bevorderen, dat met het onder
wijs geven in bovengenoemde vakken 
rekening worde gehouden bij de oplei
ding der onderwijzers (essen).

c. Bevorderen, dat aan de vak-, 
huishoud- en Industriescholen het onder
wijs in gezondheidsleer en kinderver
zorging enz. worde opgenomen, zie 
groene brochure, bl. 1-4 e.v

d. Samenwerken 
huishoudonderwijs ( 
dit onderwijs door < 
verzorging : bl. 
brochure.

C. ■ Inrichten
jes, die geen vak- of landbo 
onderwijs ontvangen, bl. 
groene brochure.

is een volledig succes te boeken in 
Haarlem. De schoolartsen hebben zich 
in verbinding gesteld met de huishoud
school en nu zullen de vrouwelijke 
leerlingen der herhalingsschool daar 2 
avonden per week onderwijs ontvangen, 
terwijl het Bestuur der Huishoudschool 
er voor zal zorgen dat onderwijs in 
kinderverzorging daaraan verbonden

Het Bestuur der Provinciale afdeeling 
Gelderland gaat federatief te werk en 
heeft de bestaande corporaties in de 
provincie tot samenwerking gebracht. 
Het wil stimuleercnd werken en den 
vrijen tijd, die door den 8-urigen werk
dag het deel van velen geworden is, 
voor dit mooie doel gebruiken.

In Friesland werd overleg gepleegd 
met het Groene Kruis, met als resultaat 
dat Dr. de Vries een cursus zal geven 
en ook Mcj. Kapma docente van het 
Groene Kruis over den leeftijd boven 
1 jaar. Een tentoonstelling van de af- 
dcelingen : hygiëne, voeding, kleeding. 
Montessori, spel, kinderlectuur en af
wijkende kinderen van het museum 
voor ouders en opvoeders wordt in deze 
maand vanwege het Prov. Afd.-Bestuur 
te Leeuwarden gehouden.

De vrouwenbond te Groningen houdt 
in December een dergelijke tentoon
stelling, waarna men hoopt op te richten 
een Provinciale afdeeling Groningen, 
die. wat het platteland betreft, in hoofd
zaak waarschijnlijk zal samenwerken 
met het Groene Kruis.

In Drenthe werden in 14 geme 
personen bereid gevonden dit ondc 
plaatsclijk te bevorderen. Op 14 
1.1. gaf Mevr. Sark—Schim v. d. Loeff 
op een propaganda-avond te Assen een 
welsprekende uiteenzetting van doel en 
streven der vereeniging.

In Januari geeft ’ " " 
moedercursus in zuigelingenver 
waarna ook te Assen afdeelin 
het museum worden tentoongc 
mevr. v. Hille—Gaertté zal spre 
„spel" naar aanleiding van de c . „
van het museum van dien naam. Ook 
andere lichamen bevorderen dit onder
wijs, o. a. de volksuniversiteit, waar voor 
een cursus in zuigclingenverzorging 90. 
een cursus in sociale hygiëne, beide 
door Dr. Enklaar. 93, en een cursus 
over de opvoeding der rijpere jeugd.
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één geheel 
allergrootste 
als met < 
is, komen 
Door onze 
door andere 
(industrieelen v 
den leerkrachte

Opleidingen 
Dag. Bestuur 
sterdam en te Zw< 
lijke afdeeling Rott 
opgericht op initiatie 
het Dag. Bestuur. Mej. 
dadelijk besloten heeft oc 
in te richten.

Voor de 
verklaarden 
missie te worden:

Dr. C. H. Aricns Kappers, 
Dr. Brouwer— Frommaren. Mc 
Bussy Kruysse. Mevr. Godcfroy—i 
Mill, Mevr. v. Heerdt tot Eversber 
Prof. Ph. Kohnstamm, Voorzitter. Mes 
Joosten,—Chotz'en. Secretaresse. Dr. I 
Knapper, Mej. C. Piantenga, Mej. . 
Wolff.

die in den tegen
op den voorgrond • 
r wel dit een van 
set de school een 
de maatschappij, 

zeker ideaal plan 
’i gaan en zich
om het prac- 

, rondom haar? Tot voor kort 
schoolmannen huiverig voor 

verband hield met de

Zander de problemen, 
woordigen tijd . , 

zijn getreden, is zeker 
de voornaamste: Moe 
instelling zijn los van ■ 
moet zij volgens een 
van ontwikkeling te werk 
daarbij niet bekommeren c 
tischc leven 
waren de : 
al wat direct

2) Minimum lidmaatschap f 1.60 ; penning- 
meestcrcssc Mevr. v. Sminia, Oudkerk (Fr.).

door den heer P. Oosterlee, 101 deel
nemers zich opgaven: wel een bewijs 
dat dit onderwijs in een behoefte vóór
ziet. Ook te Smildc wordt een cm 
in zuigelingenverzorging gegeven c 
Dr. Waning Bolt en zal een tente 
stelling van deze afdeeling van 
museum worden gehouden. Aan ai 
aanvragen kon niet worden vol 
door gebrek aan leerkrachten.

Ook de andere provinciale afdee'' 
bereiden dit werk voor. Maar goed 
pas dit onderwijs kunnen worden 
gericht wanneer een groot aantal leer
krachten beschikbaar zijn.

Wat het werk van het Hoofdbestuur 
betreft, het wil in de eerste plaats be
reiken :

1. Eenheid van organisatie door sa
menwerking.

2. Opleiding van leerkrachten.
Wat het eerste punt betreft, wil het 

trachten te komen tot een daadwerke- 
lijke samenwerking van verschillende 
vereenigingen, die tot doel hebben elk 
kind een goede kans te geven op har
monische ontwikkeling, gezondheid en 
geluk, daartoe is noodig een overzicht 
van wat bereikt is en moet worden en 

werkverdeeling door onderling over- 
Het Dag. Bestuur hoopt spoedig 

■-•tellen omtrent deze samenwerking 
vunnen doen, waarbij de taak harer 
leniging enkel zal bestaan in 't be
ieren van dit onderwijs. Het onder- 
> moet echter in het geheel worden 

t zal de uitvoering goed zijn, 
deze organisatie werkelijk tot 

te doen worden, is van het 
te belang, dat er zoo spoedig 
een goede uitvoering mogelijk 

i opleidingen van leerkrachten.
: provinciale afdeclingen, ook 
re vereenigingen, particulieren 

voor hun personeel) wor- 
ten gevraagd.
i zijn op initiatief van het 

in voorbereiding te Am- 
zolle, terwijl de plaatse- 
tterdam, op 18 October 

ief van het lid van 
. I. Heyermans, 
>ok een opleiding

Voor de opleiding Zwolle :
De Heer A. Rienks, voorzitter: Mevr. 

Rietman,— Eshuis, secretaresse; Dr. Hen- 
gevcld, Mcj.I. Kooislra, Mej. Dr. Roose, 
Mevr. Voerman — Vcrkade, Dr. Vorster,

Voor de opleiding Rotterdam:
Mevr. Dr. C. Kroes—Ligtenbcrg: 

Dr. Moll van Charante; Dr. A. van 
Westreenen: W. Rcindcrsma; Mevr, 
v. Hengcveld ; Mej. Meijer; Mevr. v. d. 
Bergh—Willing,

Zoo spoedig mogelijk zullen nadere 
bijzonderheden omtrent deze opleidingen 
worden bekend gemaakt. ')

Subsidies voor de opleiding en voor 
de cursussen zullen worden aangevraagd, 
om de positie der leeraren te verzekeren.

Indien velen het werk onzer vereeni- 
ging steunen met hun belangstelling, hun 
werkkracht, hun raad en hun gaven 2) 
dan zal binnen afzienbaren tijd dit 
onderwijs georganiseerd zijn over ons 
geheele land en een staf van goede 
leerkrachten het inzicht der ouders en 
opvoeders verdiepen, het verantwoorde
lijkheidsgevoel bij velen versterken en 
het peil van verzorging en opvoeding 
doen rijzen. M. E. H. S___ G. v. d. N.
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groote

tardoor
te isoiccrcn

n af te groe'

die niet 
hebben 

leem meer

Een teekenend „feit”.
T7 en der leden van onze redactie vroeg 

op de Koninklijke Bibliotheek in den
Plaag naar werken op pacdagogisch en 
onderwijskundig gebied. Welwillend 
werden hem twee werken t. w. van 
Buisson en van Rein aangewezen, met ■ 
de mededeeling, dat overigens dus
danige werken niet aanwezig 
waren 1

Ons land had vroeger een 
goeden naam op onderwijsgebied.

De paedagoog is natuurlijk tegen zulk 
een scheiding, maar de maatschappij 
vraagt ze, zoolang niet alle groepen van 
werkers in beroep of bedrijf medezeg- 
gingsschap hebben bij de organisatie 
der productie, zoolang de uitoefening 
van politieke rechten nog ’t deel van 
weinigen, niet het recht van allen is.

Wij zouden zoo kunnen voortgaan 
en de problemen beschouwen die hij 
stelt ten opzichte der middelbare en 
hoogerc scholen. Wij wijzen echter alleen 
nog op de eindconclusie: Er is een 
doelmatige beroepskeuze noodig.

Juist in de erkenning van dit laatste 
culmineert het geheelc probleem van 
school en leven.

Een goede organisatie der beroeps
keuze zal een brug slaan tusschen de 
school en de maatschappij. Zij zal de 
paedagogen als ’t ware dwingen voort
durend ook ’t oog op de maatschappij 
gericht te houden, niet om de school 
te spannen in het gareel van de nijver
heid, maar om haar een hooger stand- 
punt te doen innemen dan enkel een 
instituut te zijn van intellectueele ont
wikkeling. Integendeel door een syste
matisch verband van een goed ingc- 
richten voorlichtingsdienst voor de be
roepskeuzen met de school zal deze 
laatste worden een observatic-inrichling 
van den hoogsten rang ter waarneming 
van al die karaktereigenschappen, 
geestelijke en lichamelijke vaardigheden, 
neigingen en gewoonten, lichamelijke 
eigenschappen en gebreken, die gekend 
moeten worden om de jonge menschen 
raad te kunnen geven. Daardoor komt 
het probleem school en maatschappelijk 
leven in een geheel nieuw licht te staan.

E. J. v. D.

maatschappij. In zeker opzicht werden 
zij daarbij door zeer juiste beginselen 
gedreven. Het is toch een feit, dat wat 
vele leeken eischlen. beteekende de school 
in onmiddellijken dienst tc stellen van 
de meest grove materialistische cischen 
van het leven. De mannen die haar 
daartegen verdedigd hebben, verdienen 
onzen dank, omdat zij ook in ’t leven 
van den allerarmste een clement van 
zuiver humanistische vorming hebben 
gebracht.

Aan de andere zijde valt niet te ont
kennen, dat de school daardoor zich hoe 
langer hoe meer dreigt te isoiccrcn en 
van het werkelijke leven af te groeien. 
De treurige toestanden door den oorlog 
veroorzaakt, ook in de landen, *’ 
direct zijn vernielenden invloed 
gevoeld, brachten ook dit problc 
naar voren.

Het is zaak allerwege ie gaan werken 
voor de opkwecking van een nieuwe 
generatie, die lichamelijk, verstandelijk 
en zedelijk in staat zal zijn den arbeid 
van wederopbouw, van herstel der pro
ductie, behoorlijk ten uitvocr te brengen, 

Naast de school zal hiertoe georgani
seerde buitenschoolsche opvoeding noodig 
zijn, waarvan wij nu nog slechts de eerste 
aanvangsstadia beleven.

Hoezeer dit vraagstuk onzen lijd be
roert, blijkt duidelijk uit de rede, die 
prof. Casimir den 26cn Sept. 1.1. in 
Rotterdam heeft gehouden.

Hij wijst juist op al die problemen 
welke eigenlijk voortvloeien uil de groo1** 
kwestie: in welk verband zal de 1 
staan tot het leven.

Zijn eerste probleem reeds, nl. of de 
Montessori-melhode zal beperkt blijven 
tot de voorbereidende school dan wel 
doordringen ook in de Lagere, wil toch 
eigenlijk niets anders zeggen dan dit : 
kan de komende maatschappij menschen 
gebruiken, die allen als eigen persoon
lijkheid zijn opgevoed, of moet zij de 
klcurloozc massa-opvoeding, die voor een 
wil- en invloedlooze arbeidersbevolking 
de geschiktsle is, behouden ?

Dezelfde maatschappelijke gedachte 
vindt men terug in zijn tweede vraag
stuk: of alle kinderen des volks gezamen
lijk op de banken van een school moeten 
zitten of dal men een scheiding zal 
maken reeds op zes- of zevenjarigen 
leeftijd.



Persoverzicht.
BINNENLAND.

blijve 
als hij d;

de deskundige kan beschikken over 
voldoende mededelingen van ouders en 
onderwijzers aangaande het kind." Daar
bij zal hij niet verder mogen gaan dan 
te zeggen: „die en die neigingen zijn 
fundamenteel en van de in overweging 
genomen beroepen komen met het oog 
hierop deze of gene in aanmerking." 
Hij zal ervoor moeten waken „om mo
ralist te worden." Hij is technikus. en 
moet dat blijven: evenals b.v. de arts. 
En als hij dat niet voor ogen zou 
houden, zou dit komen ten nadele van 
't instituut van psychologiese voorlich
ting bij de beroepskeus, omdat dit „meer 
tegenstand dan instemming zou vinden 
wanneer men het niet losmaakt van de 
idee van geestelijke leiding." Met't oog 
daarop wijst schr. er verder op dat 
de voorlichtingsdienst geen aanhangsel 
mag worden van de arbeidsbemiddeling. 
„Deze band, die er op ’t oogenblik is. 
is historisch begrijpelijk, maar in 't geheel 
niet logisch noodzakelijk." Vooreerst is 
dat voor de beter gesitueerden overbodig 
(en ’t is toch zeer gewenst dat ook 
deze van zoo'n voorlichtingsdienst gc- 
gebruik maken), omdat die daarna toch 
eerst de-een-of-andere onderwijsinrich
ting gaan bezoeken. En op 't ogenblik 
is wel 't voornaamste bezwaar van die 
samenkoppeling, „dat de arbeidsbemid
deling volgens velen niet neutraal mag 
zijn met het oog op de zielszorg der 
werkzoekende jonge mcnschen. Een ge
zonde organisatie van de voorlichtings
dienst cischt daarom m.i. verbreking van 
dien band; want dan is samenwerking 
van alle partijen mogelijk." En deze is 
noodzakelik „wanneer de voorlichtings
dienst binnen afzienbaren tijd aan matige 
eischen zal voldoen." Behalve van de 
mogclikhcden die iemand ziet, en van 
de motieven die 'm leiden, is de be
roepskeus in de derde plaats afhankelik 
van de aanleg van de beroepskandiedaat.

De aanleg : dat is niet z’n feitenkennis, 
maar z.*n intellekluele funklic. Bij ’t 
gewone eksamen zal daarom moeten 
komen ’n onderzoek naar de laatst ge
noemde. En dan is van grote betekenis 
’t onderzoek naar de biezonderc aanleg 
van de kandiedaat.

rn ’t nieuwe tijdschrift Pacdag. Stu- 
1 dien schrijft Dr. H. J. E. W. Brug- 
mans over Psychologiese voor
lichting bij de beroepskeuze. Schr. 
begint met erop te wijzen dat noch altijd 
’t toeval ’n grote rol speelt bij ’t kiezen 
van 'n beroep : ook al daardoor, dat 
de berocpskandiedalen van ’t bestaan 
van verschillende werkkringen niet of 
hoogst onvoldoende op de hoogte zijn. 
Dan zijn de motieven die de keus be
palen. veelal van oppervlakkige aard, 
’t Enige waarmee dat niet ‘t geval is. 
is 't dikwijls voorkomende: veel geld 
verdienen — immers dit is tamelik blij
vend. Maar overigens is ’t meestal 
slechts „de soevereiniteit van ’toogenblik". 
waardoor men zich laat leiden. En 
hierin nu „is juist de oppervlakkigheid 
gelegen. Het gehele toekomstige leven 
wordt opgeofterd. voorbijgezien, in ieder 
geval niet voldoende gezien door een 
eenzijdige richting der opmerkzaamheid, 
waardoor voorbijgaande onaangenaam
heden te zwaar wegen. Of ook wel 
aangenaamheden..." De noodzakelike 
voorlichting bij de beroepskeus zal 
daarom in de eerste plaats moeten be
staan in t geven van ’n overzicht der 
verschillende beroepen, en 'n karakte
ristiek van deze. En vervolgens zal 
daarbij • naar ’t karakter van een kan
didaat. en in verband daarmee z’n ge
schiktheid voor een-of-ander beroep, 
onderzoek moeten worden gedaan. De 
meesten toch hebben ’t niet zover in 
zelfkennis gebracht, dat ze voor zich
zelf hebben kunnen uitmaken wat bij 
de keus voor hen ’t zwaarste weegt, 
in verband met hun persoonlikhcid. 
'n Late beroepskeus is dan ook zeer aan 
te bevelen. Wel is de psychologie 
nog niet zover gevorderd, dat ’r 
kundige op grond daarvan de verant- 
woordelikheid op zich zou durven nemen, 
iemand ’n beroep dat ’m niet lijkt, toch 
aanteraden. Er komt hierbij nog zoveel 
intuïtie : zodat ’t moeilik vallen zal de 
beroepskandiedaat te overtuigen. „Psy- 
chologicse voorlichting bij het zoeken 

te motieven is gewcnscht 
mogelik, vooral wanneer
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daarbij 
dc eisen 

ichlings- 
I moeten

zóó in te richten en naar veranderde 
omstandigheden te wijzigen, dat met die 
behoeften rekening gehouden wordt."

Schr. zet vervolgens uiteen, hoe deze 
aangelegenheid in Gent (bij Kon. Bcsl. 
van II Okt. 1906, en bij verordening 
23 Mei 1917) geregeld was, of zou zijn. 
Voor ’t ogenblik heeft daarom deze 
publikatic aller ..retrospectief belang." 
met 't oog op dc plannen omtrent 'n 
nieuwe ekonomiese fakulteit aan dc 
gcmccntclikc universiteit te Amsterdam.

BUITENLAND.
■v vaar aanleiding van 't betoog - van 
-I’ de heer A. H. Gerhard op blz. 16 
v.g., dat ’t gewenst is 'n bepaling in 
de onderwijswet op te nemen waardoor 
't doen van ernstige proefnemingen in 
zake schoolhervorming wordt mogelik 
gemaakt, zij hier gewezen op ’n artic- 
kcltje in Neue Bahnen van Julie’19 
waaruit blijkt dat zo iets buiten ons 
land al mogelik is. M. Döring deelt er 
'n paar biezonderheden mee over de 
Vcrsuch sschulc. Ook deze schrijver is 
van mening dat dc bevordering van dc 
mogclikhcdcn om nieuwe pedagogiese 
gedachten bij wijze van proef ten uit
voer te brengen van veel belang is. 
Als proefschool komen z.i. de leer
scholen die aan dc opleidingsinrichtingen 
verbonden zijn, minder in aanmerking. 
Dat zou veel meer ’t geval zijn met ..de 
oefen- of beter proefscholen van onze 

ïrsiteiten, als •—• wc die hadden." 
t dus over een of enige inrichtingen 

grotere, wijdvertakte schoolor- 
i behoren. -En hiertoe moet dc 

1 verklaren en verplicht 
z’n schoolwezen 

gclcidelikc verstarr 
vermechanisering 
.’’ Dan wijst schr

Blijft 
die tot grotere, 
ganismen behoren, 
staat -zich bereid v 
voelen, wil hij z -----  ----
prijsgeven aan gclcidelike verstarring, 
verkalking, en vermechanisering (ver- 
handwerkerung).’’ Dan wijst schr. even 
op de tegenwoordige hervormingsdenk
beelden -betreffende t hele school- en 
opvoedingssistccm. waaruit als vanzelf 
de noodzakclikhcid van proefscholen 
voortvloeit. Vóór de oorlog waren er 
dan, ook al opgericht: o.a. in Leipzig, 
Miinchen. Zürich, Dortmund. En nu 
zijn er berichten gekomen omtrent dc 
uitvoering van plannen van vóór 
oorlog in Hamburg. De onderwijs 
daar verstaan onder ’n proefschool

In ’n volgend artickcl zal schr. J 
verder stilstaan : en vervolgens di 
opnoemen, waaraan ’n voorlichting 
dienst bij de beroepskeus zal moeit 
voldoen. v. E.

Tn ’t Seplcmber-nummcr van D e G i d s 
A behandelt Dr. Rcné Clacgs dc vraag 
die z.i. met betrekking tol dc inrichting 
van handelshogescholcn ’t meest op de 
voorgrond treedt; n.1. deze: ..dient dc 
handcls-hogeschool te zijn ccn geheel 
afzonderlijke, op zich zelf slaande en 
uitsluitend van zich zelf afhangende 
inrichting met eigen administratie cn 
eigen leeraarskorps, of is het verkieslijken, 
dat ze wordt tol stand gebracht als 
onderdeel van de universiteit of ten 

zekere banden met eenc universiteit ver
bonden is ?*' ’n Besliste uitspraak ten 
voordele van een van beide sistemen 
is echter onmogelik te geven, ’t Zal van 
geldelikc en plaatselike omstandigheden 
afhangen, of 't eerste mogelik cn wen: 
selik is. of wel ’t laatste is te verkiezen, 
’t Voordeel van ’n afzonderlike instelling 
is wel, dal daar ’t onderwijs geheel 
kan worden ingericht, spcsiaal met ’t 
oog op dc toehoorders. Maar ‘t kan 
ook zijn, dal ’n bestaande universiteit 

‘ bruikbare elementen, in profes- 
en (of) kolleksics, heeft aan te 

wijzen, dat ’t van belang is. deze te 
benutten voor de studenten, die zich 
voor de handelsstand bekwamen ; 
terwijl in ’n dergelik geval ook dc 
geldelikc besparing ’n voornaam punt 
van overweging kan uitmaken. Toch 
zal daarbij bedacht moeten worden dat 
..hoe voordeclig het voor dc nieuwe 
school ook zijn kan in eene universiteit 
ccn vaste kern te vinden, ccn stevige 
steun waarlangs ze kan opgroeien, toch 
moet haar dc noodigc vrijheid van be
weging overgelaten worden cn moet 
zij in zake van bestuur genoegzaam 
onafhankelijk zijn." Immers. ,,de be
hoeften van het hoogcr handelsonderwijs, 
met zijne vermenging van theorie en 
praktijk, zijn niet dezelfde als die van 
het onderwijs, dat door dc andere 
faculteiten wordt verstrekt cn het moet 
aan dc school worden ovcrgclaten, on
afhankelijk van regelingen, welke voor 
deze fakulleiten zouden gelden, de noodige 
maatregelen te nemen om hel onderwijs
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Onder de rubriek , 
wordt het school pr< 
nieuwe r e g e e 
school heeft tot

h behandelt de vraag, bochel 
:rwij( in de geschiedenis 

voor den nieuwen tijd.
• school werkelijk op voorden 

voor het heden en de toekomst? 
5 heeft het antwoord gegeven, 
doos stonden wij toch, toen 
torlogsverklaring na de andere 
’' ' wisten wij van onze be

lt het buitenland? Wat 
j van onzen landbouw ? Hoe 
lorlog ons de oogen geopend! 
1 de n veel, veel voor de 
jcleerd en niet voor het 

komt tot de 
zooals het 

. en kerk, in 
lan opge-

„Politische Warte” 
-ogramma van de 
ig behandeld. De 

nog toe voortdurend

het leven.
in staat

in het leerpli

gcuil te hebben, dat 
een begin met de 

nake, besluit hij met 
de geschiedenis der

Tn het Aprilnummer van het „Zeit- 
-1 schrift für Christliehe Erziehungswis- 
senschaft” schrijft Adolf Dyroffover „die 
Metaphysik als Grundlage der 
Padagogik." De vraag, hoe de meta- 
physica zich verhoudt tot de opvoedings
leer, moet beantwoord worden. Waarom? 
Reeds hierom: Zal hel doel van de 
opvoeding redelijk zijn, dan moet men 
van metaphysische veronderstellingen 
'uitgaan. Van de veronderstelling b.v., 
dat wisselwerking tusschen opvoeder 
en kweekeling mogclijk is. Leibniz heeft 
dezen invloed ontkend en de scherp
zinnige philosoof Berkeley neemt aan, 
dat wij van het bestaan van andere 
mcnschen enkel door teekens iets kun
nen weten. Zal de vaststelling van een 
opvoedingsdoel logisch zijn, dan moet 
verondersteld worden, dat er zoo iets 
als substanties zijn, want slechts als 
drager van eigenschappen en krachten 
kan de opvoeder invloed uitoefenen en

I. Pötsch 
eindonder. 
moet z ij n 
„Voedt onze 
lijd d.w.z. v 
De oorlog n< 
Hoe radeloos stonden wij tc 
de eene oorlogsverklaring na c 
kwam ? Wat wisten wij van 
trekkingen tot het buitenland' 
wisten wij van onzen 
heeft de oorlog ons de o< 
W ij hadden veel, vi 
school geleerd en ni 
leven.” En de schrijver 
conclusie, dat 1 
zich nu afspeclt 
de volksschool, in 
nomen moet worue 

Na den wcnsch 
men nu eindelijk 
sociale opvoeding mi 
een leerplan van d 
laatste 50 jaren.

slechts als drager van eigenschap^ 
die ontwikkeld kunnen worden. I 
de kweekeling dezen invloed onderga 
Slechts de mctaphysica is in staat het 
substantiebegrip te behandelen. Verder 
moet men. voor de bepaling van een 
opvoedingsdoel, van de veronderstelling 
uitgaan, dat er in de kweekeling een 
goede kern, omgeven door iets betrek
kelijk minderwaardigs, bestaat. Dit ligt 
in het begrip „opvoeding" opgesloten. 
Dan doet zich de vraag voor: hoe kan 
de opvoeder den kweekeling bewerken ? 
Kan hij hem in het centrum aanpakken 
of moet hij veeleer van de pcripherie 
uit het centrum trachten te bereiken 
door gebruik te maken van de psy
chische wetten. Nog andere problemen, 
als b.v. de betrekking tusschen lichaam 
en ziel en de maatstaf van het goede, 
bewijzen, dat de theorie van de opvoed
kunde de diepste metaphysische proble
men niet stilzwijgend kan voorbijgaan. 
In de toekomst mag aan geen paedago- 
giek een metaphysische inleiding 
ontbreken, hoe moeilijk het totstand- 
brengen daarvan ook is.

school die beproeft de ervaringen en 
problemen van de praktijk profijtelik 
tc maken voor 't hele opvoedingswezen." 
I.b. moet deze school tot taak hebben 
„de syntese van alle afzonderlike proef
nemingen tot één geleidelik zich baan
brekende, bij voortgaande arbeid steeds 
meer als eenheid groeiende en meer 
omvattende proefneming." Daarna volgt 
'n schets van ’t pedagogiese sisteem dat 
aan die Hamburger proefschool heersen 
zal; maar dat nu niet ter zake doet, 
omdat hier alleen gewezen wordt op 
’t feit dat buiten onze grenzen proef
scholen mogelik zijn. Daarom zij hier 
alleen nog deze biezonderheden vermeld : 
„dat voor ’t lopende schooljaar de 
overheid voor alle scholen ’t gebonden - 
zijn aan ’t voorgeschreven leerplan heeft 
opgeheven, zodat eigenlik ’t hele Ham
burger volksschoolwezen óen enkele 
grote proefschool vormt."

Ten slotte worden proefscholen ver
meld in Charlottcnburg en in Weenen.

Op de kwestie proefscholen hoop 
ik in dit of een volgend nummer van 
dit tijdschrift terug te komen naar 
aanleiding van het onlangs verschenen 
werk: Dr. Hans Reinlcin, Der 
Vcrsuchsschulgedankc und seine 
Verwirklichung in Deutschland. 
Gotha, 1919. v. E.



143

centrum bec

. dat

onder den invloed van de politiek gestaan. 
Het politieke karakter van de school- 
aangelegenheden treedt thans scherper 
dan ooit naar voren. Maar in anderen 
vorm dan vroeger. De schooizaken zijn 
op dit oogenblik niet alleen objecten 
van de politiek, maar ze zijn tevens 
politieke subjecten, die hun krachtigen 
invloed op de groote politiek reeds heb
ben doen gelden en dit in de toekomst 
nog meer zullen doen. W a n t inden 
volksstaat is het volstrekt nood
zakelijk. dat de politiek niet 
alleen als volkspolitiek, maar 
als opvoedingspolitiek beschouwd 
wordt, want door deze laatste zal de 
school en de volksontwikkeling uit de 
diepte omhoog gebracht kunnen worden.

Maar er schuilen ook gevaren in de 
verbinding van school en politiek, die 
schadelijk voor beide kunnen zijn. Hel 
compromis tusschcn de socialisten en 
het centrum bedreigt de confessioneelc 
school met ondergang en de meening 
bestaat, dat juist door het verschil in 
wereldbeschouwing tusschcn links en 
rechts de schoolhervorming nog lang 
op zich zal laten wachten. Dal zou te be
treuren zijn, want met de organisatorische 
en technische onderwijshervormingen 
kan. buiten de politiek om, direct wel 
een begin gemaakt worden. Ja, dat is 
zelfs noodig voor de gezonde ontwik
keling van den nieuwen volksstaat. De 
onderwijzers moeten hun invloed op de 
politiek doen gelden. Het is niet genoeg, 
dat er ccnigc van hen in het Parlement 
zitting hebben. Het gchcele corps moet 
intensief deelnemen aan de politiek, 
want dan alleen kunnen ze als volks
opvoeders in grooten omvang politiek 
volksopvoedingswcrk leveren, want dit 
kan zonder hen niet voltooid, ja nauwlijks 
begonnen worden. De vergeestelijking 
van de politiek dringt meer dan ooit 
tegenover het materialisme onzer dagen. 
Er moet een nieuwe basis gelegd worden 
voor school en volksopvoeding en deze 
moet zoo zijn, dat de christelijke be
ginselen de heclc maatschappij door
dringen. De socialisten zijn voorstanders 
van de neutrale school en hun compromis 
met het centrum heeft het fundament 
van de christelijke volksopvoeding aan

het wankelen gebracht, omdat het ge
meentebestuur over het confessioneele 
karakter van de school beslist. Niet 
het gemeentebestuur, maar de ouders 
hebben hel recht te bepalen naar welke 
school ze hun kinderen willen sturen. — 
Maar zeer bedenkelijk is het artikel 
van het regeeringsprogramma, dat aan 
de onrijpe jongens en meisjes van 14 
jaar het recht toekent, zich zelf van 
hel godsdienstonderwijs vrij te maken ; 
zij kunnen dit natuurlijk zelfs tegen 
den wil van hun ouders doen. — De 
strijd om het plaatselijk schooltoezicht 
is ten einde d. w. z. het toezicht van 
de geestelijkheid wordt opgeheven en 
de kerk krijgt daarvoor geen anderen 
invloed. Dat is het gevolg van de starre, 
achterlijke schoolpolitiek van het cen
trum. — Ook het hoofdschap valt en 
de leiding van de school wordt op 
collegialen grondslag hervormd. — Een 
verblijdend iets is het, dat voor alle 
onderwijzers de hoogeschool geopend 
wordt en bij de definitieve regeling van 
de onderwijzersopleiding zal de vorming 
aan de universiteit verplicht gesteld 
worden. —■ Ook aan de volksuniversi
teiten heeft de regeering gedacht. Van 
grootbelang zijn de onderwijsinrichtingen 
voor volwassenen. Deze zijn bedoeld 
als opleidingsscholen voor de volksuni
versiteiten. die nog geheel uitgebouwd 
moeten worden.

In dezelfde rubriek wordt de uit
breiding van de leerplicht behandeld. 
Deze zal 11 jaren duren, waarvan 8 
voor de volksschool. Deze maatregel 
wordt zeer toegejuicht, omdat daardoor 
tevens de verwaarloozing van de jeugd 
wordt bestreden. Er gaan stemmen op, 
die deze maatregel voor de industrie 
noodlottig achten, maar dit is onjuist, 
want Duitschland heeft voor zijn toe
komstige industrie niet goedkoope. maar 
geestelijk goed ontwikkelde arbeiders

Ook worden er gedachten gegeven 
over de vraag van het medezeggings- 
schap der ouders in schooizaken en 
worden de ontwerp-statuten voor plaat
selijke onderwijscommissies gegeven.

W. E.
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VERBETERINGEN.
omstandigheden zijn in de vorige afleveringen

„Hierover .... voorbijgaan" moet geplaatst 'worden vóór : „Zeer 
lezenswaard" enz. Voor „De jeugd dus ook : Die ongeveer enz.' 
worde gelezen: „De jeugd.... die ongeveer enz." 
Loi Terry, lees: Loi Ferry. 
Dr. Alfrcd Rcnnert, dat: lees 
.e lezen : „ci-devant school 
Maubeuge en Craonne in het 
Juhd. lees: Judd; Guyon. lees: I 
Conversation, lees: conservation. 
lees: 't sociale instinct. Op die wijze.

Volksontwikkeling in de Tijdschriften.
Er zijn op ’t gebied van de volksontwikkeling in de laatste tijd 

onderwerpen die in ’t biezonder onze aandacht vragen. En 
... is ’t misschien gewenst ’n opgaaf te hebben van de artiekclen 
de hollandsc tijdschriften over die onderwerpen zijn verschenen, 
volgt zoo’n opgaaf. Nagegaan zijn daarvoor de volgende tijd

schriften : De Beiaard, de Beweging, de Gids, de Indische Gids, 
je Nieuwe Gids, de Nieuwe Tijd, Onze Eeuw, de Opbouw, de 

sche Gids, Stemmen des Tijds, de Tijdspiegel, liet Twee- 
dijksch Tijdschrift en de Twintigste Eeuw, Vragen van den Dag, 
i des Tijds en Wetenschappelijke Bladen. Daarbij zijn niet op

genomen de artiekclen uit tijdschriften die zich uitsluitend bezighouden 
met ’n onderdeel van de volksontwikkeling ; zoals b.v. Bibliotheekleven. 
Ook zij er noch eens nadrukkelik op gewezen, dat ’t alleen artiekclen 
uit tijdschriften zijn. Ongetwijfeld zou ook de dag- en weekbladen- 
lektuur over deze onderwerpen ’n belangrijke oogst opleveren. ')

Over volksontwikkeling in ’t algemeen.
Bos, Dr. D. — Hooger volksonderwijs. Vrag. des tijds 1914, 11,86. 

Cohen, Josef — Neutrale school, neutrale leeszaal, de katholieken. 
Nieuwe Gids. 1916. II, 402. Dijkgraaf, A. — Het bioscoopvraag
stuk [voor dje volksontwikkeling], Vrag. des tijds. 1912. II, 111. 
Eek Jr., P. L. van — Over volksontwikkeling, Vrag. v. d. dag. 
XXX, 1916 352. 461. Gitteé, Aug. — Cosmopolitisme en volksont
wikkeling. Vrag. des tijds, 1894, I. 174. — Graaf, Mr. A. de — 
Het wezen van de bioscoop [voor de volksontwikkeling], De Gids, 
1919, II, 311. Jevons, H. Stanley — Verzekering en vakonderwijs 
voor werkloozen. Wet. Bladen, 1911, III, 1. Molen, F. J. van der 
— Volksontwikkeling en volkswelvaart, Vrag. v. d. dag, XXIX, 
1915, 353. Rosebcrg, Lord — Over onverstandig gebruik van open
bare boekerijen, Wet. Bladen. 1907, I. 297. Tours. J. A. — Avond
scholen voor volwassenen, Vrag. v. d. dag, XXV, 1911, 305. Tucren- 
hout. Van— Volksopvoeding en volksweerbaarheid Vrag. des tijds, 
1896, II. 36. Uffclmann, Prof. Dr. Julius — Over de verbreiding van 
hygiënische kennis onder het volk, W et. Bladen, 1879, IV,37. Vorder 
Hake, Dr. J. A. — De taak van de openb. biblioth. in onze tijd. Stemm. 
des tijds, VII, HL 19- Vorder Hake, Dr. J. A.— De ontspannings
lectuur in de openbare bibliotheek. Stemm. destijds, Vil, III, 217.
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Geeft U op als lid van onze Maatschappij!

Inlichtingen en propaganda-lectuur zijn verkrijgbaar 
bij den Algemeenen Secretaris, den Heer J. HOVENS 
GRÉVE, N. Z. Voorburgwal 212, Amsterdam.

Gedurende 135 jaren heeft de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen gearbeid aan de taak, die zij zich koos: 
de bevordering van het algemeen volksgeluk 
en zeker mag zij met voldoening terugzien op het
geen door haar of met hare medewerking is tot 
stand gebracht
Door de werking van haar Hoofdbestuur, hare 
Districten, 325 Departementen en 150 Correspon
dentschappen voor reizende bibliotheken zijn er 
weinig plaatsen in ons land, die niet direct of in
direct genieten van wat door de Maatschappij ge
daan wordt. Meer dan 1100 scholen, spaarbanken, 
hulpbanken, bibliotheken, woningbouwvereenigingen, 
commissies voor tuingrondverhuring en andere in
stellingen bevorderen geregeld de hun door de 
Maatschappij toevertrouwde bijzondere belangen.

Volgens de laatste opgave werden door de ge
zamenlijke Nutsbibliotheken aan 49418 lezers 
972373 boeken uitgeleend.
Nutsscholen en -cursussen werden in 1917-18 
door 16300 leerlingen bezocht.
Loop van het ledenaantal in de laatste 5 jaar:

1915: 16654
1916: 16736
1917: 18108
1918: 19306
1919: 21438
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verheffing

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

—

i van openbare bespr------a
van volksontwikkeling.
een orgaan, dat uiting z 

nieuwe vruchtbrengende ged;

>enbare besprekingèn of congressen ter be- 
sontwikkt

Voonriu»; L. C. T. BIGOT. D». C. P. GUNNING. 
LÉVE. Sccr.Uxi.,

zal geven aan alle in ons 
lachten op het gebied der

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

Pnrf. Dr. PH. KOHNSTAMM.
Mi. J. H- THIEL J. HOVENS GR1

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

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

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

zan vragen hierop betrekking hebbend. 
: oprichting van neutrale bijzondere 

, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan, 
sprekers, welke in de departementen der 
daarbuiten propaganda maken voor die 

Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

gebied der Volksontwikkeling bestaan 
zullen worden aan de beantwoording v«

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

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

4. door het beleggen 
handeling van problemen '

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
Nederland .en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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Leerlingenraden ') 
door J. H. GUNNING Wxn.

afgcdrukl in de .. Pad 
in dezelfde aflevering.

. 9-jarigcn cursus ;
.-takel „Zelfregeering"

de zaak in Duitse 
it Amerika stamt, i

schland al lang geen nieuwigheid 
is bekend 5) ; de verbreiding was

uitgevaar- 
cl. kweek-

, klassen.
”, Sept. 190f

gemaakt van een artikel van 
rit op 't gebied der opvoeding 
X, 3/4, 1919. getiteld -Schüler-

nandsche spreek- 
van het slechte 

i „arbeiders-” en 
d de toekomst 
zolging vinden, 
s of zullen wij 

van de onderge-

id. Blattcr.' 
g, bl. 104 
i alleen in

') Voor 't onderslaande is dankbaar gebruik 
Dr. J. Hoffmann te Münchcn (de bekende autoritei 
der rijpere jeugd) in 't katholieke tijdschrift . Pharus”. X, 3/ 
autonomie.”

’) In extenso
3) Te vinden
4) In scholen met
b) Zie o.m. mijn art 

Pacd. Opst. I. 7.

len”, 
maar ’t 
mogelijkt 
zien ont

:n in het l
Allereerst er

-Hing met hun v.
'ant deze ultra- 
id uit van 

Eerst ' 
ilingc 

woorden 
en veru.

laatstger 
mee geli 
richt.

Daarop volgde Beieren, waar 1 Dec. een besluit werd v 
digd 3), volgens hetwelk aan alle middelbare scholen, incl 
scholen en vakscholen 4), onverwijld „Schülerausschlisse” moesten 
worden gevormd ; hun werking, zegt de minister, zal een 
zijn voor de pacdagogische bekwaamheid van den 
stand.

Evenwel was < 
meer. Dat zij uil

.” XLVII1. 2/3. 1919, bl. 99 v.v. 
v.v. en in „Pharus" t. a. pl. bl. 34. 
de vier hoogste ' ' 
„Onze Eeuw”

oed voorbeeld doet goed volgen”, zegt 
„ \J woord, ’t Zelfde geldt trouwens helaas 

voorbeeld. Tot welke soort de nieuwbakken „ai 
..soldatenraden", behooren of zullen gaan behooren, zal 
loeren, maar ’t kon niet uitblijven of zij moesten navo 
In alle mogelijke beroepen en bedrijven zien wij reeds 
weldra zien ontstaan een georganiseerd, meepraten 
schikten in het bestuur van het geheel.

't Allereerst er bij zijn echter de kinderen geweest. Doch in tegen
stelling met hun voorbeeld hebben zij niet genomen maar gekregen. 
Want deze ultra-dcmocratische revolutie-regeeringen deelen de vrij
heid uit van boven af.

't Eerst was Pruisen er bij met een „oproep aan leeraren en 
leerlingen” vain 27 Nov. 19182), waarin de eersten met vele mooie 

den vermaand werden tot een algeheele vernieuwing des geestes, 
irbazend veel geschermd werd met „den geest der vrijheid”, 

’t geheele onderwijssysteem moet doordringen, terwijl aan de 
.■noemden werd medegedeeld, dat aan alle middelbare en daar
lijk te stellen scholen een „Schulgemeinde" zou worden opge-

:n, waar 1 Dec. een besluit 
; aan alle middelbare scho

onverwijld „Scl 
gt de mir , zal een toetssteen 

Beierschen leeraren-



■

5
<

wij nog slechts de klasse als gemeente of

146

—

. Hij
Iheid

temen

i gekozen, i 
leime stemi 
lat eerst op

II
I

J

') Foerstcr is later nog meermalen op de zaak teruggekomen en aan zijn oude 
liefde trouw gebleven. Zie Opvoeding en Zelfopvoeding (1917) bl. 296 en Politischc 
Ethik u. Polilische Padagogik (1918) bl. 406 v.v., in 't laatste boek echter met 
zeer gewichtige reserves (bl. 427 v.v. 390, 417).

in Duitschland echter reeds grooter dan uit de straks te noemen 
monographie van joh. Hepp en de mcdedeelingen van Foerstcr in zijn 
van 1908 datcerend „School en Karakter" blijkt'). In Pruisen werden 
reeds bij ministerieel besluit van 12 Dec. 1910 in de hoogcrc klassen 
vertegenwoordigers der leerlingen ingcstcld.

In 1913/4 zond de regeering van Hamburg haar professor Hedler 
er op uit en deze bereisde Brandenburg, Saksen, Beieren, W’Jrtem- 
berg. Baden, Elzas-Lotharingen, Hessen, Rijnland, Oostenrijk en 
Zwitserland. Zijn ervaringen heeft hij medegedeeld in „Diedeutsche 
Schule” XIX, 695. Zij stelden hem in staat niet minder dan 10 
vormen van ontwikkeling te onderscheiden. De vier eersten hebben 
gemeen, dat de verkozen leerlingen hulpbeambten zijn van den leeraar; 
zij houden toezicht, handhaven in zijn afwezigheid ook wel de tucht, 
maar hebben geen eigen strafrecht, doch moeten de wandaden hunner 
kameraden aan hun chef rappocteeren. Op den eersten ontwikkelings- 

ip wo rden zij eenvoudig door den leeraar gekozen en aangesteld, 
den tweeden worden zij reeds door de leerlingen gekozen, maar 

nog bij open stemming, op den derden bij geheime stemming, 
altijd nog behoudens 't veto van den leeraar, dat eerst op den 

wegvalt, 
den vijfde

traj 
op *

' 'vin” den vijfden trap af jpjn de gekozenen afgevaardigden der ver
schillende klassen, die zij bij en tegenover de leeraren vertegenwoor
digen. Zij oefenen • geen toezicht uit, zoodat naast hen ook wel de 
hulpbeambten der 1c en 4e klasse voorkomen. Op den zesden trap 
begint de organisatie dezer vertegenwoordigers tot een raad met 
voorzitter, secretaris, penningmeester, welke raad bevoegd is zelf
standige besluiten te nemen, die voor de klasse bindend zijn, doch 
die door den leeraar moeten worden goedgekeurd, evenals in de 
constitutioneele monarchie de door het parlement aangenomen wetten 
bekrachtiging van den vorst noodig hebben. Op den zevenden trap 
krijgt de klassevertegenwoordiging ook uitvoerende macht, zooals 
het parlement in zuiver parlemcntarisch geregeerde landen, en wel 
in dezen vorm, dat de „rapporten,” de cijfers voor gedrag en vor
deringen, met hun medexverking worden vastgesteld ; men gaat daarbij 
uit van het denkbeeld, dat zij hun kameraden beter kennen en dus 
in vele opzichten beter beoordeelen kunnen dan de leeraren. Het is 
evenwel reeds voorgekomen, dat de meerderheid uit minder goede 
elementen bestond, welker vertegenwoordigers de cijfers der goede

iging
: klassevei
:ment in zuiver pa..
i vorm, dat de „ra>

met hun medewet*
het denkbeeld, dat

opzichten beter beoordce 
evenwel reeds voorgekomen, d; 
elementen bestond, welker vertegenwoordigers 
leerlingen laag trachtten te houden.

Op den achtsten trap krijgt de leerlingenraad politiemacht, 
benoemt de klassebeambten en straft uit eigen machtsbevoegdl 
met boeten, strafwerk (of misschien beter: strafarbeid). ontnei 
van rechten en voorrechten enz. Eerst wanneer deze straffen niet 
helpen, wordt de zaak den leeraar voorgelegd, wat dan natuurlijk 
niet als „klikken" geldt.

Tot nog toe hadden



147

20 
lOcn 
elke

elkaar, 
:en voor

zeldei
ïglementci 
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') Eigen Strafrecht wordt niet uitdrukkelijk toegekend, maar ligt in 't systeem. 
De verordening was trouwens slechts een „voorloopige". Bestaat zij nog?

staat, op den negenden trap ontstaat de schoolstaat, door de samen
voeging van de presidenten der klasse-raden tot één óppersten school
raad. Deze beraadslaagt over alle gewichtige aangelegenheden, die 
de gcheele school aangaan, als schoolfeesten, schoolreisjes, tentoon
stellingen, collecten enz. De leeraren mogen de beraadslagingen bij
wonen en daaraan deelnemen, doch een leerling presideert. De ge
nomen besluiten worden echter aan de goedkeuring der leeraren 
onderworpen. Op den tienden trap valt ook deze laatste beperking 
weg, en krijgen wij een zelfstandige rechtbank met haar eigen corps 
van beambten, voor welke ook de leeraren als getuigen worden op
geroepen. Het verluidt, dat deze rechtbank strenger maar rechtvaar
diger straft dan de leeraren en dat de rechters zeer goed hun 
waardigheid beseffen en ophouden. De bekende Bcrthold Otto houdt 
te Berlijn-Lichterfcldc een school, waar de ouders zich bij de in
schrijving hunner kinderen uitdrukkelijk moeten verplichten, de von
nissen dezer rechtbank te eerbiedigen en te helpen uitvoeren.

Het is duidelijk, dat niet precies alle gevallen precies in dit 
schema passen. Zoo staat de „Schoolraad" van het Amstcrdamsch 
Lyceum, waaromtrent Het Kind van 28 Juni j.I. kol. 199 en Het 
Handelsblad van 20 Juni eenige mededéelingen deden, ongeveer op 
den 9cn en den lOcn trap. De Schoolraad bestaat nl. uit de vertegen
woordigers van elke klasse en — dit is een merkwaardige bijzonder
heid — van de erkende schoolclubs of andere schoolorgancn, die 
minstens ’/3 der leerlingen omvatten. Deze Raad vertegenwoordigt 
de leerlingen tegenover de Leerarenvergadering en andere scholen, stelt 
maatregelen voor en geeft adviezen en heeft ook straf- en schcids- 
rechtelijke bevoegdheden. De verkiezingen zijn vrij en geheim; de 
vergaderingen worden gepresideerd door den Rector, die ook het 
recht van convocatie en introductie heeft. De klassevertegenwoordiger 
is in zijn eigen klasse tevens „klassevoogd” met een zekere politie
macht. In Zwitserland bestaat, overeenkomstig 's lands wijs, een 
referendum, zie E. Buschhardt, leeraar te Bazel, ., Klasscngcmein- 
schaften.” Berlin-Zchlendorf, 1911. Lang niet zoover gaat zijn landsman 
Joh. Hepp wiens „Die sclbstregierung der Schiller", Zlirich, 1911, 
veel aangchaald wordt en die zijn klasse stelselmatig en geleidelijk 
tot zelfregeering opvoedde, maar ’t niet veel verder bracht dan tot 
een uitgebreid stel klassebeambten plus een praat-parlement a la 
Foerster, onder zijn eigen presidium en zonder rechterlijke bevoegdheid.

Al deze inrichtingen bepalen zich slechts zelden tot mondelinge 
afspraken; bijna overal bestaan schriftelijke reglementen of „School
wetten”, die natuurlijk op de hoogere trappen niet zonder de mede
werking der leerlingen zijn tot stand gekomen of door hen zijn opgesteld.

De beiersche verordening representeert vrijwel ') den tienden trap, 
maar stelt naast den leerlingenraad een leerarenraad, bestaande uit 
den directeur en twee of meer door den leerlingenraad jaarlijks aan
gewezen leeraren. Alle benoemingen zijn n.1. voor één jaar. Deze 
twee raden onderhandelen met elkaar, maar er zijn ook volksver
gaderingen der klassen, niet alleen voor de verkiezingen, maar ook
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. .. van ouds zoo reactionnaire 
instig onthaal. Reeds den Hen December 
naar zich liet aanzien, zijn voorstellen aan 

i afgestemd. Met name de ouders hadden 
' larom wordt aangeraden in dat geval in 
iner" uit de leerlingen aan te stellen op 

decreet van 12 December 1910, maar die 
zelf te laten kiezen. De gekozenen der drie 

dan te zamen den leerlingenraad vormen, 
bonte verscheidenheid van mogelijkheden zich 
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niet met een enkel woord kan af- 
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om met de leeraren te parlementecrcn. Overigens 
haar eigen reglementen.

De pruisische regeering was lang zoo ver niet gegaan, 
haar bovengenoemd besluit tamelijk uitgebreide voorschril 
de constitutie der „Schulgemeindc", maar in den vorm 
stel, waarover iedere school vóór 1 januari vrijelijk mo< 
zij ’t wil aannemen of niet. Zij doet dit in een vergadcrii 
en leerlingen (der vier of vijf hoogste klassen) te zamen, 
allen gelijk stemrecht hebben en beginnen met bij gehcii 
stemming een der leeraren tot president te' kiezen. Ditzelfde 
parlement vormt ook den grondslag en de eigenaardigheid x 
voorgestelde schema. Het vergadert '' 1 
gelegenheden der school te beraadslagen; 
of juridische macht, althans voorloopig 
leerlingenraad. Of in de vergaderingen 
medestemmen, is niet duidelijk; men 
voor deze vaste vergaderingen de pre 
alle aanwezigen, maar alleen door de leerlingen 
leeraren zijn echter tot deelneming verplicht.

Evenwel, dat kan ook anders uitvallen, want ’t opstellen 
hun huishoudelijke reglementen wordt aan de „Schulgemeinde" 
den „Schülerrat” geheel vrij gelaten. Na minstens vier maanden hei.. 
’t parlement het recht zich over het al of niet voortbestaan, al of 
niet gewijzigd, der constitutie uit te spreken.

Hier werd dus niet als in Beieren, van 
maar voorgesteld en aanbevolen. Bovendien 
stukken na zoo radicaal. Toch vond het in het x 
Pruisen geen onverdeeld gui 
berichtte ’t ministerie, dat, i 
vele scholen zouden worden 
zich er tegen verklaard. Dai 
alle klassen  VertrauensmSnr 
den voet van het oude deer 
thans door de leerlingen zvu 
hoogste klassen zullen dan te 

welke een bonte ■ ... 
ééne woord „zelfreget 

van dit instituut maar i 
Europa bestaat ’t c 

rdeel over te veller 
in xvording zijn en s 

istandigheden, die v« 
overwegem 
ik hebben
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‘) Ook verschenen in het verslag van de Conferentie voor Inwendige Zending 
te Doetinchem. Juli 1918 (Uitgave A. Wielenga. Doetinchcm).

’) Ook uitgegeven als brochure, zie achterstaande recensie.

integendeel, wij opvoeders moeten ons met < 
middelen op het komende nieuwe voorberei 

Zulke beschouwingen levert ook prof 
artikel, waarbij hij het voor en teg< 
stelt. In het onderstaande is daarvan

De eenvoudige grondgedachte 
kinderen er op uit moet zijn hun 
speciaal met de rijpere jeugd van 
vrijwillige medewerking niet veel I 
nieuw; Rousseau heeft haar ook 
gesteld, dat men daarom van de 
gansch andere wijze moet leiden, i 
en door alle verstandige 
Evenwel, op de uitvoering 
gezin, maar de school aan 

Daar heeft de kwestie 
gansch andere, en die van 
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aanstonds, dat ... 
bezwaar kan doei 
gelijk met deze s

Dit bezwaar, 
genomen, wanneer kan 
zich aan de natuv’" 
sluit en dat is gen 
die als Katholiek, 
toch blijkbaar wel 
geheel over ’t hoofd 
pclijken leeftijd eigen i 
vormen van allerlei ver 
gehoorzaamd worden. I 
over de psychologie dci 
kol, 289 ') en in „Stemmen des Tijc .  
uiteengezet dat en waarom ik, met Stanlej 
spraak met prof. Bavinck en de katholieke 
dat men de jeugd in het oprichten 
eenigingen vrij laat en niet meer 1 
wat zij, vrijgelaten, altijd doen,  
boven af voor hen organiseert. Ik heb 
Pruisen vroeger clubs van scholieren aan m 
waren en welke desastreuze gevolgen < 
even opmerkelijk als toe te juichen, dat i 
nieuwe pruisische regeering alle „unp< 
drukkelijk worden vrijgelaten.

alle ons

prof. Hoffmann in het bovengenoemd 
jen zorgvuldig tegenover elkaar 

een zelfstandig gebruik gemaakt, 
is, dat men bij de opvoeding der 
medewerking te winnen en dat men 

i de puberteit af zonder zoodanige 
kan uitrichten. Die gedachte is niet 
reeds uitgesproken en in ’t licht 

e puberteit af de opvoeding op een 
Zij is ook onwedersprekelijk juist 

ouders altijd op hunne wijze toegepast, 
ig komt het aan en thans is niet het huis- 
i de beurt.

van de uitoefening van 't gezag nog een 
en die van de organisatie een zeer groote beteekenis 

; met ’t gezin, omdat de school een menschelijk instituut 
organisatie, d.i. door menschen bedachte verhoudingen 

en plichten, niet bestaan kan, terwijl ’t huisgezin een 
>, dat zijn constitutie van de natuur heeft. Hieruit volgt 

men tegen een schoolinstituut niet als overwegend 
;n gelden, dat ’t er een beetje onnatuurlijk uitziet, 

schoolparlementen ontegenzeggelijk wel het geval is. 
zoo ’t er een is, wordt trouwens terstond weg

worden aangetoond, dat het kunstmatig instituut 
uur, aan natuurlijke instincten en behoeften, aan- 
imakkelijk aan te toonen; in 't artikel van Hoffmann, 
, trots al zijn onpartijdigheid en ruimte van blik 

overhelt tot de tegenstanders, wordt dit bijna 
gezien. Ik bedoel dit, dat aan den onderwer- 

;n is een sterke en onbedwingbare zucht tot het 
vereenigingen onder zelfgekozen leiders, die gaarne 

■>, Ik heb daarover gehandeld in mijn artikelen 
>gie der rijpere jeugd in „Het Kind", Jrg. 1918, nr. 19, 
„Stemmen des Tijds”, Oct. 1918 2) en heb daar ook 

waarom ik, met Stanley Hall e.a., maar in tegen- 
__/inck en de katholieke autoriteiten, er voor ben, 
in het oprichten en organiseeren van zulke ver

niet meer leiding geeft dan zij zelf verlangen, 
altijd doen, en niet zulke vereenigingen van 

i organiseert. Ik heb toen ook vermeld, dat in 
van scholieren aan middelbare scholen verboden 

dit verbod had; ’t is daarom 
in ’t evengenoemd decreet der 

>olitischc Schlilervereine" uit-
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sporigheden, 
it gevaar en 

lindering

zelfopgerichte 
lor de rijpere 

maakt m. i.
>lradcn.
bevestij

Deze omstandigheid, dat zelfopgerichte vereenigingen met zelf
standig gekozen besturen voor de rijpere jeugd iets natuurlijks, ja, 
haast een levensbehoefte zijn, maakt m. i. niet zoo onwaarschijnlijk 
als ’t Hoffman lijkt, dat de schoolraden, zooals de voorstanders be
weren en de ervaring schijnt te bevestigen, zich bij hun keuzen en 
besluiten veelal door een juist instinct laten leiden. Dat is ook daar
om waarschijnlijk, omdat het instinct van eigenbelang wordt opge
wekt; worden verkeerde keuzen gedaan en verkeerde besluiten ge
nomen, dan dragen zij zelf den last ervan en kunnen niet al moppe
rend en rcbelleerend de schuld op hun meesters werpen. Wel zullen 
ze dan allicht met hangende pootjes bij hen komen om hen uit den 
brand te helpen, want nog eens: juist de vrijgelaten jeugd zoekt 
leiding; dit moet men altijd weder voorhouden aan hen, die, volkomen 
terecht, aanvoeren dat de jeugd, die wij wel de „rijpere” noemen, maar 
die toch nog verbazend „o n rijp” is, leiding noodig heeft en niet ontberen 
kan. Die onrijpheid openbaart zich in niets zoo sterk als in haar 
eigenwijsheid, maar gevaarlijk is dat niet, als men ze maar laat mee
praten en zich uitspreken; gevaarlijk wordt ze dan wanneer men den 
domper er op doet en het „chez vous, sur v o u s, sans vous" 
op hen toepast.

Zeer bezorgd toont Hoffmann zich voor allerlei buitens, 
voor ’t buiten hun boekje gaan. Zeer zeker bestaat dat 
wanneer op een beicrsche school de schoolraad reeds vermi 
van 't latijn en grieksch (vooral van de thema's) geëischt heeft, 
mag men dit mijnentwege op de debetzijde boeken. Maar wanneer 
hij vreest, dat zij zich met allerlei levensvragen zullen inlaten, 
waarvoor zij in de verste verte nog niet rijp zijn, ja, dat zij be
sluiten zullen nemen, die de gewetensvrijheid hunner medescholieren 
zullen aanranden, dan vergeet hij ten eencnmale dat het juist een 
eigenaardigheid is der jeugdvereenigingen, dat zij elk een eigen gebied 
bestrijken. In een disputeerclub zullen allerlei diepzinnige vragen 
worden opgeworpen, maar niet in een roei- of muzickvereeniging; in 
een religieus gezelschap zullen religieuze vragen worden behandeld, 
maar niet in een tooneelclub. Voor een bepaald doel wordt de 
vereeniging gevormd en zij bestaat dus van stonde aan uit gelijkge
zinden, immers uit dezulken, die ’t omtrent dat doel in hoofdzaak eens 
zijn. Bij den schoolraad nu is het terrein al afgeperkt en de éénheid 
gegeven: het is de klasse, die zich organiseert en het doel dezer 
organisatie is uitsluitend de behartiging van klassebelangen; voor 
andere belangen zullen zij afzonderlijke vereenigingen vormen.

Natuurlijk kan en zal ’t voorkomen, gelijk het ook al voorgekomen 
is, dat er in een klasse een kwade geest heerscht en dat dienten
gevolge de schoolraad wordt misbruikt als een middel om kabaal 
te veroorzaken, sabotage te plegen, een gehaten leeraar er uit te 
werken of dergelijke. Maar behalve dat in het laatste geval het gelijk 
wel eens aan de zijde der scholieren zou kunnen zijn, staat men tegen
over deze dingen geheel machteloos? Mogen en moeten wij van de 
dwaasheden en uitspattingen, die de verschgebakken Arsolrtite ons te 
zien hebben gegeven, gevolgtrekkingen maken met toepassing op de 
jeugdorganisaties en redenceren: als volwassenen zich zoo aanstellen, 
wat is er dan van baardelooze jongens te wachten? Tot nog toe is
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niet

iding slechts

ijn, waar- 
dat zij 

«-nvoudige 
meer op 

; bovenal, 
geen ver-

slecht- 
intsoen, 

zij er

op die manier één verkeerd denk- 
..•ijgen, alsof dat dingen zijn, die bij 
i vastgesteld en waaraan men slechts 
zelf voorgestemd heeft. Dit laatste 
gevolgtrekking, dat de kinderen op 

idividualisme gevoerd worden. Het 
;• zaak, zoowel als in de mentaliteit

er niets geschied, wat zulk een gevolgtrekking zou wettigen. Zeker, 
wat niet is, kan komen, en de jeugd is in doorsneê stellig niet ver
standiger dan de volwassenen leeftijd, maar zij is altijd veel minder 
gevaarlijk, omdat zij veel minder pretenties heeft, omdat zij in den 
grond van de zaak heel goed weet, dat haar wijsheid en haar krach
ten niet heel ver reiken, dat zij geen werk bouwt voor de toekomst, 
maar altijd slechts voor ’t oogenblik, dat zij geen huizen bouwt, maar 
slechts tenten en barakken, ja, dat alles wat zij doet, al stellen zij 
zich nog zoo aan, heel op de keper beschouwd maar — kinderspel 
is. Waarlijk, heel wat sterker dan de Rcgeering Ebert-Scheidemann 
of Bauer-Mliller tegenover de Arbeidersraden, staan de school-auto- 
riteiten tegenover de leerlingenraden. En altijd moet men bedenken, 
wat ik reeds Verz. Paed. Opst. I, bladz. 185 als het voorbehoud 
der amerikaansche pionniers heb medegedeeld: „het systeem kan slechts 
slagen en bloeien, waar de invloed der onderwijzers zeer groot is 
en dezen-het goed begrijpen en met tact toepassen en de hoofddirectie 
in handen weten te houden, en vooral waar de zedelijke leiding sterk 
genoeg is om de jongelui van haar geest te bezielen.”

Zie, daarop komt het aan, daarop komt het altijd aan, met of 
zonder „zelfregeering”, op de inspiratie van krachtige, vol uitgegroeide, 
hoogstaande persoonlijkheden. Waar die ontbreekt, ontbreekt alles, 
behalve dat wat ten slotte geen wezenlijke waarde heeft.

Er is dus geen sprake van afdanking van opvoeders en onderwijzers. 
Het is alleen de vraag of ze de oude leiding niet met nieuwe middelen 
willen handhaven. En vragen ze: waarom zouden we dat doen ? dan 
ligt het antwoord gereed: omdat de oude middelen niet deugden. Dat 
heeft de ervaring toch waarlijk al lang en grondig genoeg geleerd, 
eer paedagogiek en psychologie ’t ons kwamen prediken! Voor wie 
de eenvoudige waarheid gevat heeft, dat alle opvoeding slechts de 
inleiding is tot zelfopvoeding en geleidelijk daarin moet over» 
t zoo vanzelfsprekend, dat er overgangsvormen moeten zijn, 
voor de eigenlijke leeftijd natuurlijk de overgangsleeftijd is, 
er ook op school moeten zijn, en dat ook daar het eem 
regccren van boven af, dat in de practijk altijd min of rr 
repressie uitloopt, voor dien leeftijd althans niet meer deugt; b 
dat er geen verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat als er 
antwoordelijkheden te dragen worden gegeven.

Hebben wij het niet zelfs met jongere kinderen en daarbij 
opgevoede, verwilderde „straatjongens” gezien, hoe zij een plar 
dat anders hun baldadigheid prikkelt, respecteeren, wanneer 
zelf aan meegewerkt hebben en 't hun plantsoen is geworden? Zoo 
lijkt ’t ook niet voor tegenspraak vatbaar, dat de schooldiscipline 
door leerlingen eerst dan werkelijk gerespecteerd zal worden, wanneer 
zij hun dicipline is geworden.

Hoffmann echter meent, dat zij o 
beeld van recht en zedelijkheid krijs 
meerderheid van stemmen worden 
gebonden is in zooverre als men er : 
is beslist onjuist en dus ook de , 
die manier tot een noodlottig inc 
ligt integendeel in den aard der
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voor Kinderen”.
in dezen samenhang bedoeld is, zelfs 

een ongodsdienstig mcnsch behoeft te

der jeugd en wordt dan ook door de ervaring bevestigd, dat de leden 
der gemeenschap zich, ook al behooren zij tot de tegenstemmende, 
minderheid, aan de besluiten der gemeenschap gebonden gevoelen, 
zoolang zij lid der gemeenschap zijn. En daarom is ’t ook stellig juist 
wat de voorstanders beweren, dat de zelfregeering der scholieren, 
het organiseeren der klassen en der geheele school in een zeker 
staatsverband (al behoeft men daarom de nabootsing van den eigen
lijken staat niet zoo ver te drijven als sommige Amerikanen doen) 
een goed soort, ja de beste „staatsbllrgerliche” opvoeding is en de 
school helpt in ’t vervullen van wat zeker niet haar minst gewichtige 
taak is, t.w. een overgang, een tusschenschakel te vormen tusschen 
gezins- en staatsleven. Het past volkomen in een democratischen 
staatsvorm, waar immers de burgers toch waarlijk ook niet slechter 
gehoorzamen aan de wetten, die zij zelf helpen maken, dat de aan
komende burgers practisch geoefend worden in den eerbied voor en het 
naleven van eigengemaakte wetten en verordeningen. De hoogere be
grippen van zedelijkheid 1 oopen daarbij evenmin gevaar als in een 
welgeordend staatsleven, veeleer wordt de school hier een welkome 
gelegenheid de jeugd bij te brengen, wat volgens de juiste opmerking 
van dr. De Jager-) even noodig als schaarsch is: het inzicht in het 
onderscheid tusschen wettelijkheid en zedelijkheid, tusschen overtreding 
en misdrijf. Ja, indien het door Hoffmann gevreesde gevaar van 
randing der gewetensvrijheid werkelijk mocht intreden, dan zou hierr 
tevens de gelegenheid geboden zijn om de zelfstandigheid, de 
reiniteit van het geweten (te weten: in gewetensvragen) te 
kennen, beseffen en toepassen. „Wat moet in zoo’n geval de 1 
doen?” vraagt Hoffmann in wanhoop. Wel juist ni< 
praxis en Hoffman willen dat hij doen zal: door 
zijn gezag, door zoogenaamde handhaving der >’ 
beslechten, maar eenvoudig ’t gewicht zijner persooi 
werpen ter verdediging der consciëntie-vrijheid.

Dat er een zedewet is, die niet bij meerderheid van stemmen wordt 
vastgesteld, dat er zedelijke normen zijn, die eenvoudig geëerbiedigd 
moeten worden, omdat zij van boven stammen, dat de geheele opvoeding 
er op gericht en ingericht moet zijn om den kinderen dat klaar te 
maken en in vleesch en bloed te doen overgaan, niemand kan er 
meer overtuigd van zijn, niemand gevoeliger voor aanranding of 
duistering dezer waarheden, dan ik. Maar mij dunkt, dat de 
regeering juist een geschikt middel is om den aanstaanden staats
burger ’t onderscheid duidelijk te maken tusschen goddelijke2) en 
menschelijke wetten, niet om de laatste te verachten, neen juist om 
te leeren dat zij ook heilig zijn, maar dat hun heiligheid toch een 
geheel ander karakter draagt. En waar het schoolparlement ook recht 
spreekt en straffen uitdeelt (wat overigens, ik erken het gaarne, het 
meest kwestieuze punt is in deze geheele materie) daar zal 't dunkt 
mij niet kunnen uitblijven, of in die jeugdige harten zal een zeker
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zulke gevoelens der jeugd gelegenheid te 
intwikkelen door zich in daden om te 

„juui-n op grond van de zedelijkc onmon- 
iemand beweren, dat hij al de diepte van 

n staat is, reeds gepeild heeft? 
meeste in de opvoeding. Dat is het geloof, 
niemand is daartoe in staat dan wie zelf 
c vertrouwen verdient.

onbewust bewustzijn opduiken, dat wie recht spreekt, nooit alleen 
recht spreekt naar menschclijkc wetten, maar altijd ook — min of 
meer — naar een goddelijk recht, dat daarin, op hoe gebrekkige wijze 
ook, zich manifesteert.

Wanneer een jongen iet: 
hem, dan blijft dat in de < 
billijkheid ervan erkennen, 
van persoonlijke gezagsuitoefening 
schoolparlement, of de daardoor 
vonnissen, dan voelen die jeugdige r 
als handhavers van „het" recht, het 
den boezem dragen, krachtens hetwelk 
en veroordeclcn.

Wat zou nu beter zijn, aan 
geven zich te uiten en zich te ont 
zetten, of ze ten onder te houden 
digheid der jeugd? Durft i< 
ernst, waartoe de jeugd in 

Vertrouwen doet het meeste 
dat bergen verzet. Maar ni> 
wegens zijn zedelijk gehalte

Cs gemeens heeft gedaan,.en de leeraar straft 
oogen der scholieren, hoezeer zij ook de 

een politiëstraf, waarin ook ’t element 
; niet afwezig is; maar wanneer het 
en daaruit gekozen rechters hem 

rcchtsvoltrekkcrs zich wel degelijk 
ït recht, waarvan zij het besef in 

zij het kwade „kwaad" noemen

Voor degenen, die zich met dil onderwerp nader wcnschcn bezig te houden. 
:ven wij hieronder cenigc literatuur. (Red.)
C. Burkhardt. Klassengcmeinschaftsleben.
Bernard Cronson. Pupil Self-Government.
Winifred Buch. Boys Sclf Govcrning Clubs.
W. George. The Junior Republic.
W. George and Leiman. Citizens made
W. Gill. The Boys and Girls Republic.
W. Gill. A New Citizenship.
Hepp. Die Selbstregierung der
J. Langcrmann. Der Erziehungs

Social Educatie

Wij leven nu wèl in 'n onzekere maar gewichtige tijd van zoeken 
en streven, een tijd van verandering en vernieuwing, van zo goed 
als algemene afkeuring van en ontgocheling over het bestaande, tijd van 
onenigheid echter over de wegen, die men verder moet gaan. Heugelik 
is de grote belangstelling, ook ten onzent, in opvoedings- en onder- 
wijsvragen (bij het vervullen van spreekbeurten over deze onderwerpen 
bemerkt men dit allerwegc); er is daarenboven, nu de oude school
strijd voorbij is, een ernstig streven om samen te werken in de zorg 
voor onze „volksontwikkeling”, samen te werken bij de zo nodige 
opbouw van onze maatschappij. Heugelik is o.a. ook de instelling
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gezocht in de dode 
criteria golden en gek 
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van aantal uren, 
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gemeenschapsgelden 
goede hygiëne en 
ontplooiing in allei 
betreffende de dingen des 
niet. Elk bureaucraties 
en goede! De handei 
binnengeloodst- ----
landse uren (....,.., - 
schiedenis onder de 
toezicht niet het 
van het ond< 
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moet en kibl 
verdeling, ’n

Nu beukt 
van onze set 
logie allerlei 
Montessoriwii 
van allerlei 
schoolbankgestc 
schap talloze com 
der meerdere in», 
houden met de eenzijdig I 
vormende waarde der tot 
de spot allerwege 
algemene ontwikkeling ; 
beeld, de werkschool de

punt de aandacht te vestigen. Een rechts- 
ik kunnen betogen, wat de taak is 

: overheid ; ik kan me voorstellen dat d< 
cend, richting-gevend optree. . 

zijn de vastlegging, de vm 
:ning van het tot dusver on 

-making van het door enkc 
dit eigenaardig conserverc 
gevaar: dat de 

voorschrift; de vormj 
’entarisatie: dwang, 01

:stcs, betreffende het c 
teem brengt zijn ontdu 
I werd onder de vlag 

ist; zangonderwijs (op de middelbare scu< 
(stijl!) binnengesmokkeid ; bijbelse gcschi 
' ' gewone geschiedenis enz. enz.

recht heeft op de aard, het karaktc 
derwijs toezicht te houden en kritiek te oefc. 
;d tot een bureaucraties ambtenarencorps, dat 

sbelen over minutenbesteding, roosterindeling, 
Minderwaardige taak !
de nieuwe tijd met vele nieuwe eisen aan de poorten 

:hool; nu werpt de schoolhygiëne en de moderne pacdo- 
z.g.n. vaststaands en verouderds omver ; nu blaast de 

ind met volle kracht door onze Froebelscholen, ten spijt 
gemeentelike verordeningen betreffende lokaalhoogte, 

teldhcid, raamstand enz. ; nu komt de nieuwe weten
inventies ondersteboven stoten; nu komt de grote eis 
individualisatie, der differentiatie, van het rekening 

djdig begaafden ; nu rijst de grote twijfel aan de z.g.n. 
ici uut dusver heiligverklaarde leervakken; nu breekt 
los over de z.g.n. „formale Bildung”, over de z.g.n. 

nu dreigt, naar Amerikaans en Duits voor- 
boekenschool te overvleugelen, te vervangen,

van ons onderwijsministerie; belangwekkend het optreden van de 
eerste functionaris, die méér wil zijn dan de administrateur der 
schoolstrijdbevrcdiging, die een werker wil zijn in den hof van ons 
nationale onderwijs.

Het is nodig op één 
philosoof zou beter dan i 
zijn) van een wetgevende _ . 
kelend, initiatiefnemend, baanbrek» 
over het algemeen zal de wet toch 
geving aan het bestaande, de order 
stendige, de inventarisatie, de algemecn-i 
voor allen vero\•erde. Nu ligt echter in < 
karakter der overheidszorg een groot 
vastschroeving wordt; de ordening: 
algemeen-making: normalisatie; de invr 
king, dood!

: schoolstrijd, die achter ons ligt, van de bizondere tegen de 
school, hebben de linkse partijen steeds naar waarborgen 

in de dode formulieren, van leerplan en lesrooster, die als 
golden en gelden van deugdelik onderwijs. De overheid moest 
'oor vermorsing van staatsgeld ; daarom werden eisen gesteld 
ital uren, aantal minuten zelfs, van vakken en leerstof, 

bankenafstand, gangwijdte, deurenaantal, ramen- 
begrijpt deze angst voor het goed besteden der 

en men kan ze billiken, voor zover deze eisen van 
ernst en degelikheid redelike ruimte lieten aan 

:rlei richting. Wezenlike waarde hadden de bepalingen 
' ; geestes, betreffende het eigenlike onderwijs 

systeem brengt zijn ontduikers mee. Slechte 
jnarbeid werd onder de vlag der rekenkunde 

'onderwijs (op de middelbare school) in de Neder- 
linnengesmokkeld ; bijbelse geschiedenis, kunstge- 

Zolang het school- 
ter. het gehalte 
oefenen, wordt 

controleren 
vak-onder-
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in komt de roep om de vrije school! Nu de oude 
digd is, wacht ons naar alle waarschijnlikheid een 

strijdvragen zullen moeten worden uitgevochten! 
o selen zullen njoeten worden geprobeerd. Het 

©ntessorionderwijs moet niet onmogelik worden ge- 
r een (Froebel-)bewaarschoolwet. De Montessori-lagere 

: stellig allerwege zullen verrijzen (in Den Haag alleen 
>p drie plaatsen om gevochten), mogen niet in hun opkomst 

verstikt door een lager-onderwijswet, die alleen rekening 
et de bestaande school in zijn klassikaal onderwijs van voor

de bestaande kweekscholen en cursussen ter 
en gewone onderwijzeressen(ers), ver- 

Den Haag opleidingscursussen voor Mon- 
:zc- kweekscholen worden waarschijnlik vele 
mdcrwijzersopleiding stelt, verwezenlikt; de 

18—20, de vooropleiding van sommigen 
ti. School v. Maatschappelik Werk. De 

met bijwonen der schoolpraktijk (in de 
" t zelfstandige arbeid. De oplei-

.rr..ik ontwikkelde mensen, universi- 
rsussen doceren: Dr. A. Droogleever 

A. H. Oort, Dr. B. P. B. Plantenga, 
Dr. Buitendijk, Dr. J. C. Godefroy, 
Wichmann, Mr. 1. Prins Willckes 

theoretiese lessen zijn practica (biologiese, 
ropologiesc) verbonden; een samenvattende les

men ovei 

noodlott' 
en orga> 
regelen, 
onderwijsminister, 
wikkeling” het i< 
in alle Franse s 
het licht der mo<

Ziehier het grote woord ; de uiterst moeilikc zaak. Daarover is 
in alle tijden veel te doen geweest, grote geesten hebben getracht 
een omschrijving te geven van wat zij onder de ware vrijheid ver
staan („gebondenheid aan het hoogste in ons zelf"); in onze tijd is 
het vrijheidsgeroep niet van de lucht, in goede en in verkeerde zin. 
Hoeveel misverstand heerst er niet over de vrijheidsopvatting van 
Montessori! Voor haar heeft de vrijheid drieërlei betekenis en waarde: 
1°. de vrijheid het laatste stadium in de ontwikkelingsgeschiedenis 
der mensheid, 2°. vrijheid een pedagogiese eis voor de juiste ont- 
wikkelingsmogelikheid van elk individu, 3°. vrijheid voorwaarde voor 
de goede waarneming van kind en mens. Welnu, in drieërlei be
tekenis is deze vrijheid ook voor onze school gewichtig. Maar zéér 
zeker is ze van overwegend belang in een overgangstijd in onderwijs
kundig -opzicht.

Van vele zijden 
schoolstrijd geëindi 
nieuwe. Nieuwe strijdv 
Nieuwe onderwijsbeginst 
voorbereidend Montesso 
maakt door 
scholen die 
wordt er op drie plaatsen om gev< 
worden verstikt door een lager „ 
houdt met de bestaande school in : 
geschreven orde. Naast de bestaanc 
opleiding van bewaarschool- en gewone 
rezen te Amsterdam en Den Haag ople 
tessorileidsters. Aan deze- kweekscholen 
idealen, die men aan onuen 
leeftijd der cursisten is van 1 
die van H.B.S., Gymnasium 
lessen worden gecombineerd 
Gemeentel. Montessorischool) en met 
ding is in handen van wetenschappelik 
teitsdocentcn (aan de beide curs 
Fortuijn, Dr. E. de Vries, Dr. 
Dr. A. W. Arntzenius, Prof. 
Dr. D. Herderschee, Mr. Cl. 
Macdonald, e. a.); aan de 
psychologiese en anthro '

voelt men ’t overal, dat er wat anders komen gaat, 
'Veral van de nieuwe lente het nieuwe geluid.
zulke ogenblikken der cultuurgeschiedenis is het wel zeer 

>tt:g, als een onjuist georiënteerde overheid, goedbedoelend 
•ganisatories begaafd, gaat normaliseren, gaat dwingen en 
■ gaat vastleggen en in ’t keurslijf wringen. De Franse 

:r, van wie in een vorig nummer van .. Volksont- 
idcaal werd vermeld, dat op dit of dit ogenblik 
scholen dit of dit vak werd onderwezen, wordt in 
oderne eisen ridicuul. Vrijheid! vrijheid! dat is de
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*) Men zie deze eis van samenvallend eenheidsinzicht o. a. bij Kcrschcn- 
steiner. Onderwijzersopleiding („De komende school", Plocgsma, Zeist, 1919).

2) Wij moesten de nanm „bewaarschool'' maar vervangen door „kleinkinder
school” of „Kleuterschool” (Dr. Bonebakker).

3) Ik bedoel hiermee niets onaangenaams, noem slechts het geval.

mij dat ik bij mijn rede op het Haagse congres 
'elke verbeteringen zijn aan te brengen in onze 

voor‘algemeen ontwikkelend onderwijs”), in tegenwoordigheid 
Exc. de Minister van Onderwijs, geen bestrijding en, vooral 

ater, veel instemming vond voor mijn vierde stelling: „Ondcr- 
:rbetering veronderstelt onderwijsexperiment; experimenteren is 

mogelik in vrijheid.” De ernstige schooldirectie, de groep ver- 
-ordelike docenten, moeten toch, als zij eerlik van de wense- 
u en de noodzakelikheid daarvan overtuigd zijn, het Grieks uit 

gymnasiale opleiding kunnen schrappen, wanneer zij slechts zorg 
agen voor een degelike vervanging van dit studievak. Zij moeten 
:h in vele gevallen, waarbij zij het volmaakt nutteloze en onzinnige 

inzien van eenzijdig begaafden af te beulen met geheel overbodige 
dwaasheden, de middeimatigen met veel te uitgebreid leerplan, het recht 
hebben af te wijken, te schrappen, naar bevind van zaken te han
delen, zooals de hygiënist en medicus doet. Men verbeelde zich toch 
niet, dat b.v. nü een slecht gedoceerd en zonder belangstelling aangehoord 
Grieks, vormende waarde heeft. Ik kan mij voorstellen, dat de rege
ring uit nationale overwegingen de eis stelt van nationale opleiding 
(dddrvan is bij ons echter steeds zeer weinig te bespeuren geweest), 
dat aangedrongen wordt op onderwijs in vaderlandse taal- en letter
kunde, vaderlandse geschiedenis, aardrijkskunde, dialectkunde, folklore 
e. dgl. Maar dat is het standpunt niet geweest: de christclike 
onderwijzer mag Oranje verheerliken als geloofsheld, de middelbaar- 
onderwijsdocent hem analyseren als mixtum, de katholiek hem ver
foeien als rebel en ketter3), met dit alles heeft de schoolopziener of 
inspecteur niets te maken; hij controleert slechts de rooster en telt 
de minuten; al babbelt de leeraar over sport (nationale sport!) en 
alle mogelike dingen, al zeurt en treuzelt hij hele uren en doet niets.

brengt eenheid in de beschouwingen en inzichten. ') Ongetwijfeld 
kleven fouten aan deze opleiding (voor het 2de jaar is het leerplan 
al gewijzigd), maar ontegenzeggelik is het streven, dat voorzit, ernstig; 
moet zo’n cursus en het daar verleende diploma waardeloos gemaakt 
worden, doordat de wetgever precies gaat bepalen, wat en hoe de 
opleiding van bewaarschoolonderwijzeressen 2) moet zijn.

Als het nieuwe inzicht, dat de vormende waarde van de leer
vakken op zichzelf nihil is, verder gaat doordringen, moet dan de 
wet gebaseerd blijven op het verouderde standpunt? De regerings
adviseurs mogen toch vooral niet verzuimen met de beschouwingen der 
Amerikanen (Dewey, Findlay) en der Duitsers (Kerschensteiner, 
Vogel, Voigt, Borchert) rekening te houden; de belangstellende lezer 
houde mij ten goede, dat ik verwijs naar mijne Inleiding op Kerschcn- 
steiner's „Komende School”; daar vindt men herhaaldelik uitgesproken 
de wenselikheid van het experiment, dus de noodzakelikheid van 
vrijheid!

Het verheugde 
deze zomer („V’ 
scholen voor 'alg' 
van Z. Exc. de 
ook later, veel ii 
wijsverbetering 
alleen mogelik i 
antwoord 
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de 
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de overheid stelt zich tevreden met een .... leerplan en lesrooster.
Laat ons eerlik zijn: ons onderwijs is in vele opzichten erg goed 

en . . . erg slecht, ondanks alle zgn. regeringscontrölc en subsidievoor
waarden (die geen enkele waarborg geven !) M.i. ware het te wensen, 
dat de regering afzag van regeling en ordening van boven af. afzag 
van normalisatie. Aan de directeuren onzer zuigelingenklinieken, onzer 
vacantiekolonies. wordt toch ook niet van hoger hand voorgeschreven, 
hoe de behandeling, de voeding (voor elk gelijk !! I!) moet zijn ! Men 
stelle zich dit eens voor! Maar voor de geestesvorming schijnt dit 
wel geoorloofd. Het a priori wantrouwen en controleren zou te ver
vangen zijn door toezicht, deskundig, veelvuldig, actief toezicht; door 
controle a posteriori. Geef aa n de ernstige school, de toegewijde 
organisator, de groep ferme werkers, vertrouwen en vrijheid om aan 
te pakken, te proberen, te experimenteren, te wagen en te winnen. 
Zoek de controle niet in het dode papier van rooster en leerplan, 
maar in de consciëntie der ouders en opvoeders, verantwoordelikc 
onderwijzers en belanghebbende kinderverzorgers. Juist door het 
eisen van de papieren waarborgen, door het genoegen nemen met 
het examendiplomaatjc over ingedrilde kennis bederft men veel, ook 
het inzicht bij het publiek. Vertrouw, dat de ouders voor hun kin
deren wel de goede school zullen kiezen, dat de goede experimen- 
tecrscholcn wel de nodige voorzichtigheid zullen betrachten, dat de 
proefnemers, de nieuwlichters, wel geoordeeld zullen worden op de 
resultaten. De overheid late af van het voogdje spelen over ouders 
en onderwijzers. De nieuwe Minister weigerc deze treurige erfenis 
van zijn liberale voorgangers, de bureaucratiese papiervergoders.

Niet, dat contrdle afwezig moet zijn. Hoe meer controle hoe beter; 
talrijke deskundige inspecteurs, belangstellende mensen; verplicl 
verslagen van de werkzaamheden ; toelichtingen van de proefneming 
en pogingen; ter verantwoording roepen voor de Onderwijsraad 
de gedelegeerden van deze; vele controlemiddelen!

Wie de vrijheid niet wil en voor wie de vrijheid niet goed is, 
blijve in de band. De regering geve normen aan, publicere modelleer- 
plannen; werkprogramma's; maar geve anderen volledige vrijheid om 
eigen weg te gaan. En... steune die anderen met regeringsgeld ! Het 
is toch flauw, kinderachtig, onwaardig, dat bij de huidige toestand 
sommige scholen, die wat bizonders willen, allerlei middelen te baat 
nemen, om door de mazen van het wetsnet te kruipen; dat b.v. 
scholen voor individueel onderwijs met hulp van autoriteiten nagaan, 
hoe de wet te ontduiken is; dat een schoolbestuur niet eerlik kan 
zeggen: „wij willen dit of dit, kom ons maar op de vingers tikken, 
zoveel ge wilt, maar help ons ons werk mogelik maken.”

Natuurlik is wel een subsidieregeling te maken, voor de uren, dat 
les gegeven wordt, het aantal kinderen, dat de school bezoekt, afge
scheiden van wat St. Bureaucratius wil dat ze doen of voorgeven te 
doen. Controle, persoonlike onverwachte controle, scherpe controle 
tegen finantieele knoeierij is natuurlik gewenst; men .zorge ervoor, 
dat geen bedrog geschiedt met het aantal kinderen c. dgl., maar men 
late de leerkrachten vrij in het onderwijs, zoals men ze ook vrij laat 
in de opvoeding der leerlingen. De eisen van vast leerplan en les
rooster moeten m.i. vervallen of zo geredigeerd, dat het onderwijs
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Ik zou wensen, dat anderen hun mening wilden 
opvatting der ontnormalisatie ; dat Volksontwikkeli 
discussieblad, ruimte verleende aan beschouwingen 
verschillende meningen pro en contra mijn inzicht en ' 
dat velen deze wensen ook koesteren, deze mening 
evident achten; dat anderen ze misleidend, foutief, noodk 
revolutionair noemen. Er is mij gevraagd,'organisatie 
deze stroming der vrije school, opdat reeds dadelik o< 
deze opvatting gehoord worde. Voor bewijzen van instc 
ik mij dus aanbevolen. Maar gedachtig aan het „audi alte..... , .
heb ik op de nieuwe fraaie tribune van het jonge Nutsorgan 
woord gevraagd om mening aan mening te toetsen, misscim 
eenzijdigheid overtuigd te worden. Want voor de „zaak” is ht 
dat allen gehoord worden, zoals het aangehaalde klassieke 
zegt ook in de aardige 16e eeuwse vertaling ,. Eyns mans re< 
halbe rede. Man sal sie billich verhören bede.”

zich vrij, overeenkomstig nieuwe inzichten en 
wikkelen.

Heeft de minister aan deze mogelikheid gedacht, door voor te 
stellen, dat ook scholen gesubsidieerd kunnen worden, die niet aan 
vaste wetseisen voldoen?

Ik had in mijn kwaliteit’ van bestuurslid ener nieuwe vereniging de 
eer bovenstaande opvattingen ter kennis te brengen van Z. Excellentie, 
die als altijd belangstellend was. Men legge in de komende wet uit- 
drukkclik vast, dat het levensrecht van allerlei vrije scholen onaan
getast blijve en van wege de overheid door subsidieverlening worde 
erkend ! De H. B. S. als natuurwctenschappclike Arbeitsschule, met 
vermindering van leerplan, facultatiefstelling van verschillende vakken, 
vergaande individualisering, desnoods geen algemene parade in opge
plakte kennis van twintig eindexamenvakken, het vernis onzer zgn. 
algemene ontwikkeling („a supcrficial polish”, noemt Dewey het; 
„encyclopediese ónwetendheid” zei een Hollander eens). Het oude 
gymnasium, met allerlei wijzigingen wellicht. Een Nederlands gym
nasium misschien, met de vaderlandse cultuur, in vergelijking tot de 
west-Europese, in het centrum! De volksschool. voor meer individueel 
onderwijs, of meer „doeschool”. Men geve deze alle de vrijheid! En 
de steun! de onmisbare steun van het staatsgeld. Ook de onmisbare 
steun der publieke belangstelling, der scherpe, opbouwende controle! 
Ten bate van ons gehele onderwijs; van onze dan veel meer gediffe
rentieerde school; van al onze tot ontluiking komende volkskracht; 
van onze gehele cultuur!
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Het kleuterstehuis 
door Dr. E. BONEBAKKER.

in onuitpi 
ich dat 1

iëelV-* 
sater. Da 
schoolbe;

nummering der figuren sluil aan bij die in de Novcmber-aflevcring.

Drie kleine kleuterstehuizen ‘).
§ 1. Eenvoudig, sober, schoon.
Een kleuterstehuis voor 6 kindertroepjes — of, in de taal der school: 

..klassen” — wordt naar de bouwprijzen van nu. volgens nauwkeurige 
berekening, op f 152.000 begroot. Grote gemeenten met hun onuitputtelike 
inkomsten en grenzenloos krediet, nietwaar, kunnen zich dat veroor
loven. ’t Rijk, waarvan wij verwachten dat het de bouw van klcuters- 
tehuizen krachtig met subsidie zal bevorderen, is financiöel ook heel 
sterk; zo sterk als de krachtkomiek in’t variëteiten-theatcr. Dat weet 
ieder die belasting betaalt. Maar kleine gemeenten en schoolbesturen, 
hoe zullen die aan de middelen komen, nodig voor tehuizen waarin 
de prijs voor elke klcuterplaats alleen aan bouwkosten = f703.— 

bedraagt? Trouwens, al zou voor zekere bouwheren de kostprijs bij
zaak zijn, uit maatschappelik oogpunt is ’t afkeurenswaardig, zo grote 
kapitalen — men herleze de cijfers van hoofdstuk IV, § 4— in school
gebouwen vasttelcggen, terwijl de hele wereld door massaverwoestingen, 
door massa-werkstakingen en in 't bijzonder door de grootste massa- 
werkstaking die oorlog heet, deerlik verarmd is. Uit deze overweging 
is ’t aller taak, vooral ook van de rijksten, grote soberheid in acht 
te nemen en elke mogelike geld- of materiaal-bezuiniging op te zoeken. 
Dit is allermeest nodig voor schoolgebouwen. Zeker, die moeten 
alles geven wat voor veelzijdige ontwikkeling bevorderlik is, maar 
juist daarom de les onzer dagen Ieren, de les van eenvoud en matiging, 
een les van sprekende stenen, die een in druk geeft. Die indruk 
moet het opgroeiende geslacht na de eeuw van verspilling eerst, van 
vernieling daarna, in de eeuw van herstel meenemen uit het school
gebouw. De overheid intussen vervult eerst dan haar taak van volks- 
opvoeding-door-bouwkunst geheel, indien zij al haar bouwwerken in 
deze geest doet uitvoeren. Dat is tevens cstetiese volksopvoeding. 
Want het artistiekste urinoirtje van f 5000. —, de kunstrijkste Vijzel- 
bruglcuning van f 60.000. —, zij zijn daarom niet esteties, omdat zij 
niet in harmonie zijn met onze tijd, die arbeiden moet naar de leus: 
werk en spaar. — En de bouwkunstenaars? Wilt ge die aan de kant 
laten staan? Integendeel, juist de kunstenaars vinden hier de schoonste 
taak. Laten zij maar bij de verarmde oude ziener van de Rozengracht 
in de leer gaan, die met loslating van vroegere praal, zich de on- 
sterfelikheid verzekert door zijn edelste kunst: eenvoudig, sober, 
schoon. Meer dan ooit hebben wij-Rembrandt nodig „als Erzieher".

In het vierde hoofdstuk is aangetoond dat ingrijpende verbetering 
van het schoolgebouw met ingrijpende materiaalbesparing kan samen
gaan, en, nu wij voor een grote behoefte aan nieuwe schoolgebouwen
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staan, kleutcrsscholen, scholen voor de rijpere jeugd, volkshogescholen, 
voor een nieuwe schoolbouwperiode, hopen wij dat de Regering met 
de geest der door ons in praktijk gebrachte maatregelen een nieuw 
Koninklik Besluit nopens schoolbouw moge bezielen. Zouden ge
meenten, schoolbesturen en architecten haar daarop niet bij adressen 
verzoeken? En dan moet de scholenbouw onder centrale voorlichting 
volgens standaardtypen, in de uitvoering gevarieerd naar de eisen 
van steden en landschappen, aangevat worden, evenzeer voor materieel 
als voor esteties gewin.

In het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 
gaan blijkbaar dezelfde overwegingen om. In verband 
nemen, om de kleutersopvocding te helpen uitbreiden i 
kwam de Algemene Secretaris tot mij met de vraag > ‘ 
architecten wilde opwekken om elk een goed mooi 
ontwerp te maken voor drie kindergrc 
de in mijn vorig opstel beschreven gebouwen, 
van eenvoud en besparing spreken. Hij noenu 

Gaarne gaf ik aan het voorstel gevolg, 
architecten samengewerkt; de keus was di

Ik richtte mijn verzoeken ten slotte tot:
1°. Martin Rietbergen te Utrecht, de architect van het kleuters- 

paradijsje in de Croesclaan,
2’. J. W. Janzen te Leerdam, van wie ik het zinrijk en vernuftig 

ontwerp van een kleine Montessori-school leerde kennen, 
3°. het architecten- en ingenicurs-adviesbureau „T. A. B. 

van Ir. D. Roosenburg, b.i., Jhr. A. 11. op ten Noort en Ir. 
Scheller, c.i., te ’s-Gravenhage en Utrecht.

De laatste keuze stond bij voorbaat vast door de herinnering aan 
mijn onvergetclike bouwvriend S. F. Locb, die zich in de laatste jaren 
van zijn kort leven voortontwikkeld heeft in samenwerking met twee 
leden dezer kombinatic, en onder leiding van een hunner, die te 
Enschedé een geheel eigen schoolbouwtaal gesproken heeft.

Aan elk werd dezelfde opgave voorgelegd: ontwerp een kleuters- 
tehuis van 3 kamers, goed in de zin der Utrechtse fröbelscholen 
en zo mogelik niet duurder dan f 20.000 (ongerekend de prijs van de 
grond). Ditmaal hebben architecten en ik geen overleg gepleegd, ik 
beperk er mij hier toe, hun ontwerpen, zonder in kritiek te treden, 
te publiceren en volgens de ontvangen mededelingen toetelichten. 
De plannen zijn en blijven het eigendom elk van zijn auteur. 
” gemeente- of schoolbestuur, dat een der ontwerpen wenst te 

uitvoeren, versta zich met de eigenaar, 
n een gelijkmatige beoordeling van de l 

elk gevraagd om opgave v«u uv 
ï van ’t gebouw, en de kosten voor: 

„ en afheining, ’t meubilair, honorarium en 
:n. De post voor beplanting en afheining is 

van plaatselike omstandigheden. Aangenomen ' 
goede bouwgrond is, vlak, even hoog als de weg, 
op de bouwplaats; dat er riolering, gas-, kabel- en watei 
het terrein is. Bij de beoordeling der begrootingscijfers b 
dat het grote raamoppervlak veel geld kost. Maar hierop
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§ 2. Het ontwerp 
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van T. A. B. R. O. S. (fig. 29).
ontwerp vooropgaan omdat het zich nauwer dan de 

aansluit aan de drie types die in het 111e Hoofdstuk 
Het gebouwtje wordt verondersteld te liggen op een 

_*richte terreinhoek, evenals dus het winkclhaaktype, 
>ang met hal, kicderbcrgplaats, kamers van ’t personeel, 
' vult ook hier de Noordpunt, opdat de kindervertrekken 

kunnen geplaatst worden. Hadden nu de ontwerpers 
zijde twee vertrekken en aan de andere een geplaatst, 

simpele overneming geweest zijn, die echter een manke 
gemaakt. Zij plaatsten, als in genoemd type, ter linkcr- 
rechtcrzijde van het centrale deel een kindervertrek. en 

:rde in de door deze twee gevormde Zuidwaarts gerichte hoek, 
deze vinding ontstond uit de winkelhaak een in vier gelijke 

lanten verdeeld vierkant.
Binnenkomend door het voorportaal betreedt men de hal, < 

boven licht krijgt. De hal is vierkant, links en rechts woi 
bovcnklcertjcs opgehangen. Van de ingang af ziet men lan; 
gonaal door ’t gebouwtje heen tot in de Zuidpunt in ’t z 
gelegen vertrek. Uit de hal komt men in een kleine, vierkai 
in ’t midden gelegen ruimte, die naar drie zijden dooi 
toegang geeft tot de drie vertrekken. Van hieruit overzit 
huisje en, door de buitenvensters, de tuin. Terwijl in < 
het licht in de vertrekken invalt door twee tegenover 
wanden, geschiedt het hier door twee rechthoekig op 
wanden en wel onderscheidenlik door de Noord-Oosteli 
Oostelike, de Zuid-Oostelikc en de Zuid-Westelikc, d< 
like en de Noord-Westelike wand. De twee Oostelik en Westt 
gelegen vertrekken hebben elk één op de tuin uitkomende 
het Zuidelik vertrek twee. De glasdeur en vensterwanden ■ 
tuinzijde zijn van de vroeger besproken ontwerpen bekend, : 
de lage vensters in de hoogte, die direkt licht over de afdekking ' 
het warandedeel in de vertrekken toelaten. Men ziet dat er 
kinderen plaats kunnen vinden; de stoeltjes en tafeltje 
allerlei wijzen geschikt worden.

In dit bezuinigingsprojekt is het warandedeel geheel één geworden 
met 't vertrek. Dit kan in zo ver zonder bezwaar omdat de corridor- 
functie der warande hier, bij de groepering der vertrekken om het 
toegangskwadraatje heen, niet nodig is. Kan men ’t bekostigen dan blijft 
de plaatsing van schuifdeuren tussen de warande en ’t vertrek zelf 
aanbevelenswaardig voor de geluidswering van de tuinzijdc. — Aan 
de N.W. en N.O. zijde ligt ’t gebouwtje een paar Meter achter de 
rooilijn tot bescherming van de school tegen mogelike onbescheiden
heid van ’t publiek; een koniferenbcplanting of een groene haag zal 
een vriendelike aanblik geven.

De warande-afdekking steekt als luifel een e 
het aldus overdekt tuingedeelte is de huppelgt 

■roken types vereenvoudigd. In de Zuidpunt 
>eschut hoekje uitgespaard voor een drinkfontein 

i. De tuin wordt deels geplaveid, deels a 
;gd, er zijn twee randen van ...
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De hoogte der vertrekken zou van 3.20 M. 
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>00—
tot 3 M., die der 
verminderd.

§ 3. Het Ontwerp-Rietbergen (lig. 30) is als een buitenhuis 
voor dorpskinderen op zandgrond gedacht; dit karakter komt vooral 
uit in de kap die al op 0.50 M. hoogte boven de begane grond begint, 
rustende op een fundering en een trasraam van mondklinkers. Tussen 
de staande benen van de kap en de doorlopende binnenstijlen zijn 
bimsplaten van 5 c.M. dikte gedacht, die doorgaan tot ’t plafond. 
De wanden der lokalen zijn dus rechtstandig.

De kap is afgedekt met onbrandbaar riet of met asfaltpapicr en 
bestrooid met pannengruis.

Wij betreden het gebouw door de vooruitspringende vestibule of 
hal, waarin links drie klcdernissen, rechts ’t privaat en fonteintje 
der onderwijzeressen en 2 vertrekken voor W. C.'s en handenwassen 
van de meisjes en van de jongens, onderling door een lage wand 
gescheiden. Voor een klein onderwijzeressen-vertrek zal bij uitvoering 
wel een plaats gevonden worden.

’t terrein wordt door een zandpriëel ingenomen. Heesters en bomen 
aan de tuinrand. Een bloeiende haag omsluit ’t geheel.

Besparing van buitenmuren is verkregen doordat de omtrek van 
’t gebouwtje 20 °/0 korter is dan ’t geval zou geweest zijn indien 
’t derde vertrek links of rechts evenwijdig aan de rooilijn geplaatst 
ware; hiermede hangt samen dat ’t huisje beter verwarmbaar zal zijn. 
Besparing van kubieke inhoud is verkregen doordat het toegangs- 
kwadraat 70 c.M. lager gehouden is dan de vertrekken. Deze 
ruimte is men licht geneigd hoger dan de vertrekken të maken. Naar die 
tegengestelde opvatting is de architect Janzen te werk gegaan in zijn vijf- 
hoekprojekt, hierna in § 4 beschreven, waarbij de ontwerper, van een 
geheel ander uitgangspunt tot een opmerkclike overeenkomst in groe
pering der ruimten is gekomen. Hij beoogt in het centrale gedeelte 
ruime ruimtewerking, T. A. B. R. O. S. kleine ruimtewerking . . . voor 
de kleinen immers, ’t Is te hopen dat elk zijn plan uit te voeren krijgt, 
opdat men een zuivere vergelijking kan maken tussen de verkieslik- 
heid — voor de kinderen — van de ene opvatting boven de andere.

In het voorhalgedeclte zijn links en rechts van de toegang de toi
letten geplaatst, en tussen deze en de kindervertrekken twee kamertjes 
voor ’t personeel. In deze kleine school is één genoeg. De ruimte voor 
het andere kan dan, z. a. trouwens de ontwerpers ook bedoelen, voor 
het onmisbare keukentje worden bestemd.

Voor dit gebouw zijn de voorschriften van ’t Utrechts fröbclschool- 
bouwreglemcnt gevolgd.

Globale begrooting:
Kubieke ombouwde ruimte
't Gebouw
Beplanting en afheining enz 
Meubilair  
Onvoorzien 
Honorarium, toezicht
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vijfhoek, ontwerp van den architect,.v.

Dit

iger, de zandspeelplaats, 
beide zijden open naar 
2 zijluifels overdekt is. 

:n af. Het geplaveide 
et geheel is gedacht in 
schriften van ’t Utrechts

Wij komen uit de hal in de binnenwarandc, die langs de drie 
vertrekken loopt en op de bekende wijze door hamonikadeuren van 
deze zijn gescheiden. Uit de warande voor de 2 buitenste lokalen 
komt men door openslaande deuren op de geplaveide speelplaats, 
die links en rechts van de uitbouw met een luifel is overdekt. Op 
de doorsnede rechts ziet men de kasten en ’t bord van een vertrek 
dat zeker zo smaakvol van vorm en kleur is gedacht als wij ’t van 
t gebouwtje in de Croeselaan kennen. Aan de Noordzijde ontvangt 
elk vertrek licht uit een drievoudig venster. De lichtkozijnen zijn 
te lood in de kap geplaatst en vormen meteen bij de onderdorpels 
een blocmbakrand in aansluiting met de goot.

Staan wij op de weg, dan zien wij, iets lager 
voor en op zij. De warande gaat aan de t_. 
t zand, dat voor deze uitgangen door de 2 

uintjes sluiten ’t erf aan weerskanten 
■rein is weer hoger dan ’t zandniveau. Het 

kleuren. Ook dit ontwerp neemt de voorsc 
Ischool-bouwreglemcnt in acht.

kosten worden als volgt begroot:
Kubieke ombouwde ruimte
’t Gebouw .
Beplanting en 
Meubilair

De r
Janzen (lig.  - 
ontwerp is niet, als de andere, met opzettelike inachtneming 

van het Utrechtse fröbelschoolbouwreglement gemaakt, men ziet echter 
aanstonds dat de Utrechtse genesis aan de ontwerper bekend is. 
Dit doet in ’t minst niet aan de originaliteit van het ontwerp te kort, 
welks plattegrond een deel is van een regelmatige vijfhoek. De vloer 
van elk kindervertrek is op zijn beurt weer een regelmatige vijfhoek.

De architect deed mij opmerken dat vijfhoekige bouwwerken alleen 
in Nederland bekend zijn, en wel van oudsher; de hooibergen bedoelt 
hij. Wie heeft zich daar ooit rekenschap van gegeven? Er zijn 
enkele driehoekige, meer vierhoekige, sommige zeshoekige, maar meest 
vijfhoekige hooibergen.

Ter toelichting der tekening het volgende.
Er zijn ten aanzien van de uiterlike aanblik twee hoofdgedachten: 

de ingang is klein en knus, de achterzijde zonnig, open en radiaal 
uitstralend.

Aan de Zuidzijde gaat om het gebouw heen een huppelwarande, 
die men in de winter met glas zou kunnen dichten. De deuren, die 
van elk lokaal tot deze warande toegang geven, zijn op de tekening 
als draaideuren voorgesteld; schuifdeuren, hoewel technies meer be
zwaarlik, zijn te verkiezen.

Door glasdeuren is de huppelwarande in drieën verdes 
:schutte windvrije hoeken verkregen worden. De ove
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Fig. 32, Ontwerp Janzen. blz. 165 vlg.

De kindervertrekken zijn 3.5 M. hoog; de inhoud is per leerling 
± 2.85 M3. Verder zij gewezen op de zeer gunstige verhouding van 
vloer- tot lichtoppervlak, zonder dat dit tot buitensporige raamaf- 
metingen heeft geleid, op de groepeering van de tafeltjes en stoeltjes, 
zoodat ieder kind van links licht krijgt. In de schuifdeuren heeft de

grote voordeel dat 
laguren ' '
' geen goi 

terv

zijn de kozijnen zo
< ventilatie mogelik 
ling gedacht, waardoc 

wordt.

Fig. 33, Ontwerp Janzen, blz. 165 vlg.

werper zich multiplexpanelen gedacht (desnoods draaibaar) die 
schoolbord dienen. Eenvoudige iepenhouten geverniste meubels, 
wanden, voorzover nog vrijkomend, zijn tot ± 1 M. hoogte met 

ine tegels bekleed, en daarboven met specie b.v. in warm geel 
schuurd. Aan de wand, in lijst, een goede reproductie van een 
nstwerk. Iets hoger een fries van motiefjes uit het planten- of 
renleven: Overigens is in de binnen- en buitenarchitecteur naar 
meest mogelike eenvoud gestreefd. Alleen bij de ingang, boven de

  bij hoger zonnestand 
dus) het zonlicht niet direkt in het 

n gordijnen nodig zijn met het daar- 
irwijl overmatige warmte gekeerd 
>ede afvoer van bedorven lucht mo

to konstrueren dat over ‘t hele 
Voor winterventilatie is een 

'Ortdurend warme verse lucht

de gang geeft tevens het 
dan 45° (in de zomermidd;,o. 
vertrek valt, waardoor dus g> 
door veroorzaakt lichtverlics, 
wordt. De bovenramen maken 
gelik; verder 
raamoppervlak 
speciale inrichti 
toegevoerd
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Uit ieder vertrek 
dc architect denkt 
>or enige helpsters, 
awel drie volwaar-

toik 
latig 
rnlucht

t naar de 
weggeborgen 
een kast voor

•ekening zou voor Leerdam als volgt zijn: 
,vde ruimte 1320 M3.

ifalt-tegelvloer tot vermindering 
vloer is gemakkelik schoon te 

licht struikelen, en, als zij vallen, 
jedkoper als asfalt, maar mist er 
iiiueung van ’t erf is uit dc te- 

een grasspeelheerlikheid. 
men er ook bij nat weer 

wennen daardoor vanzelf 
litzicht op ’t erf vanuit 
; voor schaduw op ’t 

■ wisselen. Een 
langs de straat. Bloem- 
>0 M. hoogte.
>uiucn, maar verdraagt

kozijnen eenig beeldhouwwerk of bouwaardewerk : een moeder omhelsd 
door haar kind, als simbool van de liefde ; een man op rijper leeftijd, als 
simbool van dc wijsheid. Als zinspreuk die de ouderen steunt, mag 
boven de deur gebeiteld worden Jan Ligtharts woord: „de hele op
voeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid.” Aan de 
materiële behoeften wordt passend, aan dc ideële ruim voldaan. Een uit
eenzetting van alle biezonderheden die tot dc gegeven oplossing hebben 
geleid zou te ver voeren. Hier volgen nog enige opmerkingen.

Ook in dit ontwerp is dc vestibule als centrale ruimte gedacht: 
geen tochtportaal met tochtdeuren die te lastig zijn bij ’t aan- en 
uitgaan van de school en dan toch met een haakje worden opengezet. 
Een v c s t i b u 1 c is een k I e d c r bewaarplaats; die kleren worden dus 
niet weggeborgen. Door dc verwijding naar achteren wordt goede 
ruimtewerking verkregen en, door ramen via ’t toilet aan de kant 
waar de wind niet op staat, frisse lucht. De vestibule met dc toiletten 
kan door een kachel verwarmd worden. Is dcz.e ruimte matig ver
warmd, dan vormt zij een goede overgang tussen de buitenlucht en 
de vertrekken.

In de vestibule bevindt zich nog de losse trap 
kolensjouwer en werkvrouw; de trap wordt wei 
Verder is er een privaat voor ’t personeel, 
schap der schoonmaakster.

Als de onderwijzeres in de toiletten toeziet op dc circi 
kinderen, heeft zij ook nog ’t oog op de vestibule waar een 
kinderen op of na hun beurt wachten. Maar 
goede kleutcrsschool der toekomst weinig nodig. I 
is bijna elke plaats in de hele school te overzien, d< 
„aan een zeer goed onderlegde leidster, bijgestaan doe 
naar het wetsontwerp-dc Visser”, beter acht hij even’ 
dige onderwijzeressen.

De overdekte galerij krijgt een asf 
van ’t geraas van wagentjes; zo’n 
houden; de kinderen zullen niet lic' 
zich niet erg bezeren. Hout is gocdkopci 
de betere eigenschappen van. De indeling 
kening duidelik: een zand-, een verharde- en 
Wcrktuintjes, harde paden eromheen, zodat 
bij kan, de stoeiplaats er dichtbij, de kinderen w 
aan zorg voor en ontzien van de perkjes. Vrij ui 
de school, volle zon. Bomen aan de Zuidzijde 
grasveld, in een groepje bij elkaar, voor ’t stuivertje 
paar rijen heesters van allerlei soort. Bloemen langs d< 
bakken op de borstwering van de serre op 0.50 M.

De ligging van ’t gebouw is gedacht op ’t Zuiden, 
door de biczondcre vorm grote draaiïng.

In een villa-kolonie kiezen we rietbedekking; 
kleine-luidenwijk pannen. Dc hele afwerking in 
de omgeving.

Dc volledige re 
kubieke ombouwc
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Naar aanleiding van het wetsontwerp De Visser.

Wie het wctsontwc 
het standpunt van iema. 
leeftijden in opvoeding 
tevens als vrouw t 
merken. 

i.± S„L 
wezen in welk 
en belangen

In de eei 
der lagere

Het wetsontwerp tegenover meisje en vrouw

’t Gebouw
Beplanting en afheining .
Meubilair
Honorarium, toezicht enz. . 
Onvoorzien ....’.

Slotwoord.
Wij zijn aan 't eind van ons klcutersschoolbouwverhaal, een theore- 

tiese en praktiese studie van pedagogiesc bouwkunde, een staaltje van 
gemeentelik beheer over de volksontwikkeling, een proeve van 
prakties idealisme. Dit eind is niet 't laatste woord op dit gebied; 
is er in 't voorgaande iets goeds, dan is 't toch niet meer dan de 
eerste uitstameling van een nieuw schoolbouwevangelie, een eerste 
woord bovendien van gemeentelike onderwijs-autonomie. Zal het 
— door ’t oude fatum der opvoedkunde — verloren gaan zoals zo 
veel moois in de geschiedenis der opvoedkunde door de onaandoen
lijkheid van Mesjeu verloren gegaan is? Weer eens hebben vogelen 
op hoge twijgjes boven de kindertuin een nieuw lied gezongen. 
Vergeefs? omdat hij er niet naar luistert? Hij kent immers zijn 
pedagogiek en zijn Koninklik Besluit, en heeft van vogels niets te leren.

Alweer vergeefs?

echter, omdat 
iten wordt belich 

opzicht het ... 
het gedrang k--------

:rste plaats dreigt het gevaar, dat in de aanvangsklassen 
o school de leerlingen het zullen moeten stellen met onder

wijs, gegeven door iemand, wier vorming in geen enkel opzicht Af is. 
Het is goed gezien, dat in de laagste klassen het grootste deel van 
het onderwijs opgedragen zal worden aan vrouwen, maar weer wordt 
het paard achter den wagen gespannen, wanneer de opleiding van 
die onderwijskracht niet zoodanig is, dat er werkelijk echte ontwik
keling door gewaarborgd wordt.

ontwerp aan verschil- 
voornamelijk op ge- 

>■ in haar ontwikkeling

ritwerp van Minister De Visser beschouwt uit 
tand, die voor het kind uit alle kringen en van alle 

ding en onderwijs het beste verlangt en die er 
tegenover staat, heeft er een of ander op aan te
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In de toelichting wordt door den Minister geschreven, dat er verband 
moet worden gelegd tusschen het bewaarschoolonderwijS en de vorming 
der eerste twee jaren der gewone school. Wij zullen het allen toejuichen, 
wanneer dit geschiedt, maar dit verband mag geen opleiding der 
onderwijskracht zóó doen zijn, dat zij het zelve óf niet vatten kan, 
óf uit het oog verliest. Wordt het werkelijkheid, wat de Minister 
verlangt, dan zullen er wéér achttienjarigen voor de klasse gezet 
worden, wier opleiding niet óf is, dus wien slechts elementaire be
grippen omtrent de kunst van opvoeden en onderwijs geven zijn bij
gebracht en dat in een tijd, waarin wc beginnen in te zien, hoe 
leiding van het kleine kind, behalve tact en intuïtie, iets van de 
gaven vraagt van Fröbel en Montessori. van al datgeen wat óók 
opvoedingswerk maakt tot wetenschap.

De achttienjarigen, die met een ietsje van opleiding kiiuuv 
staan, zullen noch in het belang van haar leerlingen kunnen 
zaam zijn, noch in dat van haar zelven, waarop in den lot 
deze beschouwing nog nader zal worden gewezen. In de aan’ 

. klassen der lagere school zijn, wellicht nog meer dan in de hoogt 
klassen, ontwikkelde onderwijskrachten noodig, wier opleiding ' 
in de fijne puntjes verzorgd is, zoodat zij bij aangeboren gaven 
opvoeding, ook datgeen in zichzelf hebben kunnen ontwikkelen, waar
door zij het verband begrijpen tusschen haar werk en het geheele 
opvoedingsstelsel en óók datgeen, wat haar in staat stelt om den 
sleur steeds te verjagen door een frisschen kijk op leven en leerling, 
studie en praktijk.

De vrouw, die dus het wetsontwerp toetst aan cischen van vrou
welijkheid en ontwikkeling, kan geen vrede hebben met de door 
den Minister voorgestelde „hulponderwijzercssen" voor de laagste 
klassen, omdat het kleine kind, meisje zoowel als jongen, te kort 
moet komen, daar het die onderwijzeres zelve aan breede ontwik
keling ontbreekt. Wij hebben voor die kleintjes geen ..geleerden” 
noodig, geen examenmenschen met hoopen papieren kennis, maar wel 
degelijk opgeleide krachten, in elk opzicht klaar voor haar taak.

Komt dus het kleine meisje, als kind en als meisje tekort in het 
wetsontwerp, het grootcre is evenmin door den Minister als een 
leerling gezien, die wat anders noodig heeft dan het soort vorming, 
tot nu toe door de lagere school verstrekt. Zooals voor de jongens, 
worden zeven leerjaren ook voor haar voldoende geacht. Zij zal 
evenals hij met 12 jaar reeds de lagere school voor de vakschool 
kunnen verwisselen, die eindonderwijs geeft, zoodat wij door zullen 
blijven gaan met kinderen van veertien en vijftien jaar als „vak- 
menschen” het leven in te sturen naar fabriek en werkplaats, naar 
elke dienstbetrekking, waar reeds zelfstandigheid geöischt wordt.

In tweeërlei opzicht echter vergeet het wetsontwerp, dat het met 
meisjes te doen heeft, wier werkkring in de toekomst, evenals haar 
aanleg, anders is dan die van de jongens.

Het wetsontwerp wil den handenarbeid 
meisjes en breken met opvattingen, die haar schooltijd langer ii 
dan den zijnen. Gelukkig! Een goede verhouding tussche 
sexen ontstaat er niet reeds, wanneer de vrouwen het kiesbiljt 
bruiken, de universiteiten bevolken, enz. Alleen als in het ge

invoeren voor jongens en 
' jd langer maken 

.hen de 
"jet ge- 
gewone
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dagclijksche leven in geen enkel huishouden de werkkracht van het 
meisje geëxploiteerd wordt, zal er begrepen zijn, dat zij evengoed 
recht op speeltijd heeft als de jongens, dat zij er niet is om op haar 
zwakke schoudertjes altijd zwaarder last te torschen dan de jongen. 
Het zal dus een groote verandering ten goede in de maatschappelijke 
opvattingen zijn, wanneer de jongens niet vrij krijgen, als de meisjes 
handwerken of die laatsten een extra-schooltijd aan dat handwerken 
moeten besteden.

Maar nog te veel wordt door het ontwerp de meening gepredikt, 
dat handenarbeid voor het meisje voornamelijk in nuttige of fraaie 
handwerken zou moeten bestaan. Het is best, dat zij vaardig wordt 
met de naald. Het is niet noodig, dat jongens en meisjes steeds 
denzelfden handenarbeid verrichten. Het is dus begrijpelijk, dat het 
wetsontwerp een scheiding ziet in dien arbeid voor hem en voor 
haar. Maar waarom dan alleen steeds het naaldwerk op de onder
wijsprogramma's gebracht en waarom niet aan de huishoudelijke 
vakken gedacht, als elementair onderwijs in koken enz. ? Indien men 
meisjes van 12 en 13 jaar niet te klein vindt voor het maken van 
allerlei kleedingstukken, waarom ze dan wel te klein geacht voor 
ander huishoudelijk werk, dat van evenveel, zoo niet grooter belang 
is dan het hanteeren van schaar en naald ? Zelfs op de scholen, 
waar het ontwerp zich klassen denkt voor voortgezet onderwijs, 
worden wel de ..fraaie” handwerken voor meisjes als leervak ge
handhaafd. maar aan het onderwijs in huishoudelijk werk ’ wordt 
voor haar niet gedacht !

De verklaring van dit feit moet gezocht worden in de opvatting, 
welke nog steeds scholen- en opvoedingsstelsel beheerscht en die 
er geen rekening mee houdt, dat het meisje van nu de moeder en 
de huisvrouw der toekomst is. Met naaien, borduren, breien en 
knippen komt zij er niet 1 Ons geheele onderwijs moet er van door
drongen worden, dat de oeconomie van den staat berust op de 
oeconomie in het gezin. Daarom moet onderwijs in de huishoudelijke 
vakken niet overgelaten worden aan het particulier initiatief, óf aan 
de enkele vakscholen, die slechts door de minderheid der meisjes 
bezocht worden, maar het dient door te dringen in al onze scholen, 
waar meisjes gaan, die eindonderwijs krijgen.

Voorts houdt het wetsontwerp er geen reker 
en jongens, mannen en vrouwen psychisch niet

Strijd moet er in de eerste plaats gevoerd 
25, dat luidt:

„Wanneer de school in verscheidene klassen ve 
onderwijs in de laagste klassen bij voorkeur aan < 
dat in de hoogste klassen, behalve aan de scholen 
meisjes bestemd, bij voorkeur aan onderwijzers opge

„Het onderwijs in de laagste twee leerjaren, of 
twee leerkrachten, in de laagste drie leerjaren, worc 
mogelijk, aan hulponderwijzeressen opgedragen."

Reeds werd er in het bovenstaande betoogd, dat die hulponder
wijzeressen geen if-gevormde leerkrachten zijn. Maar het kan geen 
goede toestand zijn, dat de jongens en meisjes uit de laagste klassen 
der gemengde school alleen onder vrouwclijke leiding zullen staan,
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die der hoogere klassen onder mannelijke. Daarmee wordt en blijft 
de toestand bestendigd, dat het grootere meisje der gemengde school, 
dat is het kind uit het volk, onder de vorming van den man alleen 
blijft. Een van de twee is waar. Of meisje en jongen, man en vrouw 
zijn psychisch dezelfden. Dan moet in elke klasse de daarvoor het 
meest geschikte les geven. Of zij zijn niet dezelfden naar de ziel. Dan 
kan de man nooit voor het grootcre meisje de aangewezen opvoeder 
zijn, dan komt het meisje bij hem als leerling en als meisje tekort. 
En wij zullen toch waarlijk niet beweren, dat onze volksontwikkeling 
op een zoodanig peil staat, dat veilig kan voortgegaan worden op 
de oude paden. We hebben het groote meisje uit het volk voorna
melijk door den man laten opvoeden. ^Vc doen het nog. De leiding 
der gemengde school is mannelijk. In de hoogste klassen staan mannen. 
Hèt schooltoezicht is overwegend mannelijk, de inspectie eveneens.

Het is voor .een deel daaraan toe te schrijven, dat er onder ons 
volk van geen werkelijke beschaving sprake is. De natuur wil toch 
andere leiding van het kind. Die geeft aan dat kind vader en moeder. 
De jongen komt tekort, wanneer men in zijn opvoeding het vrouwelijke 
element uitschakelt. Het meisje wordt in elk opzicht in haar wezen 
miskend, wanneer men uit haar kring de vrouw als opvoedster bant, 
haar de moederlijke vriendin ontneemt, die de ervaren onderwijzeres 
voor haar zijn kan, het vrouwelijke in haar niet onder de hoede van 
het vrouwelijke stelt. Het twaalf- en dertienjarige meisje is soms 
niet geheel kind meer. Voor haar is dringend vrouwelijke leiding 
noodig.

De school kan dan alleen voor het meisje en den jongen goed zijn, 
wanneer man tn vrouw aan hun vorming werken. De man moet 
niet geheel uit de laagste klassen gehouden worden. Hij kan een gave 
bezitten, b.v. die van zingen, teekenen, vertellen, welke hem voor 
sommige werkjes voor de kleintjes de aangewezen leider doet zijn.

De vrouw mag niet ontbreken in de hoogste klasssen 
der gemengde school. Zij moet er haar intrede doen, als zij er 
nog niet was, voor den jongen, die vrouwelijken invloed noodig heelt, 
maar bovenal ter wille van het meisje, wie de man, juist omdat hij 
de man is, onmogelijk geven kan wat zij als leerling noodig heeft.

Het wetsontwerp gaat een toestand bestendigen, waarvan meisje 
en vrouw steeds het slachtoffer waren en die zich wreekte en steeds 
gewroken heeft in een tekort aan volksbeschaving, in verruwing van 
het individu, in gebrekkige gezinsverhoudingen.

In zijn geheel blijft het ontwerp te veel het onderwijs van man- 
nelijken geest doortrekken. De gemengde scholen moeten onder leiding 
van een onderwijzer blijven staan. Nergens wordt het uitgesproken, 
dat, waar er bijv, van het schooltoezicht wordt gesproken, vrouwen 
even goed als mannen voor al de functies kunnen benoemd worden. 
Het is te betwijfelen of het wetsontwerp dat verlangt, want, gelijk 
gezegd, het spreekt wèl van onderwijzers en onderwijzeressen, maar, 
overal waar er sprake is van leiding en toezicht,>wordt het mannelijke 
woord genoemd, als: onderwijzer, schoolopziener, inspecteur enz.! — 
In herhalingen zou vervallen worden, wanneer er aangetoond werd, 
nu in dit verband, dat in alle opvoeding en alle scholen het mannelijke 
en vrouwelijke element samen moeten gaan en op elkander inwerken.
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lien man en vrouw aan het onderwijs samenwerken, moeten 
beiden de kansen op promotie dezelfde zijn.

niet het geval, wanneer zij in haar werk, ook al doet zij het 
;oed, de hoogste rangen niet bekleeden kan, omdat zij vrouw 
;t ontwerp van den minister is de rang van hulponderwij- 

es een minderwaardige. Op 18 jaar, gelijk gezegd, is hij reeds te 
lalen. De opleiding van de hulponderwijzeres en de andere onder- 
zeres is in wezen verschillend. Velen zullen dus blijven staan op 

sport van de ondcrwijsladder, door het wetsontwerp zoo 
dat volgens art. 23 bij afwezigheid van het hoofd der 

functie door een gewoon onderwijzer mag waargenomen 
als hij nog geen 23 jaar is. gedurende een half jaar en 

i hulponderwijzeres niet langer dan een maand!
reekt vanzelf dat een dcrgclijke waardeering van den arbeid 
iderwijzeres zich uitspreekt in het salaris, dat het ontwerp 
' il kennen. Dat van de hulponderwijzeres loopt van f 800.— 
• —. dat van de onderwijzeressen en onderwijzers, als zij 
zijn, van f1200.— tot f2080. —. Er zal dus bij veel jonge 
die het zich in de studie makkelijk maken willen en door 

niet gedwongen worden naar ruimer horizon te kijken 
de hulponderwijzeres alleen, geen verlangen zijn om, 

nog jonge meisjes zijn, zich te bekwamen voor den hoogeren 
'ijsrang. En als zij, ouder geworden, eenmaal in het gareel 

1 .ct moeilijk voor haar zijn, met haar opleiding, die volgens 
van meet af zal verschillen van die der onderwijzeressen,

Isnog te gaan bekwamen voor den beter betaalden onder- 
Ook zal het gevolg zijn der onderwijsbepalingen, dat 
gemeenten en scholen, die bij onderwijsoverwegingen de 
bezwaren het meest laten gelden, bij voorkeur in de laagste 

;chts hulponderwijzeresscn zullen aanstellen, omdat die altijd 
>edkoopcr zijn dan onderwijzers en onderwijzeressen, 
mag er uitdrukkelijk gevraagd worden, niet meer dan tijd 

 >roken wordt met een opvatting, die gemeenten en besturen 
.• brengt bij voorkeur krachten met weinig onderwijsbevoegdheid 
e stellen, omdat dit een koopje bcteckent?
wie, die op onderwijsgebied bekend is, zal kunnen volhouden, 

p den duur het werk in de aanvangklassen minder vermoeiend 
■ en minder vraagt van degeen, die het geeft, dan dat in de 
klassen? Is er geen heilig vuur, niet heel veel geduld noodig 

om kleintjes van 6, 7 en 8 jaar voortdurend in te wijden in alles, 
wat later voortgezet zal worden? Is zij, die het altijd tracht met 
opgewektheid te doen, niet een meestcresse in haar vak?

Waarom dan in een stelsel, hetwelk van de meening uitgaat, 
onderwijs in de laagste klassen andersoortig moet zijn dan 
de hoogste, de opvatting gehuldigd, dat deze onontbeerlijke 
kracht, welke een bijzondere gave moet hebben, nooit in salaris g 
kan worden aan haar collega in het derde en vierde leerjaar, or 
de wetgever nu eenmaal een kunstmatige scheidingslijn aanbrengt in 
beider opleiding?

Er moet’ niet geantwoord worden, 
wijzeressen misschien huwen zullen ei
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zullen ervaren, dat de collega in de derde klasse, die de leerlingen 
krijgt, welke door de hulpondcrwijzercsscn geleid worden in de le en 
2e klasse, altijd meer verdient en blijft verdienen. Huwelijksmogelijk- 
heden mogen de grootte van een salaris niet bepalen. En velen zullen, 
zooals het nu reeds geschiedt, in haar werk oud worden.

Kunnen zij en haar leerlingen er ooit door gebaat worden, wanneer 
.vrouwen van 18 tot 65 jaar, door opleiding en wettelijke bepalingen 
er toe gedwongen worden, kinderen van 6, 7 en 8 jaar les te geven? 
Haar werk verstart tot routine en de kinderen loopen gevaar de 
gewichtige jaren der lagere school door te brengen in de klasse van 
een levende mummie! Stakkers van hulponderwijzcresscn en stakkers 
van kinderen!

Daarmede is tevens het vraagstuk 
vrouw bij het onderwijs.

Het is de heel groote vraag of de man ouder dan 60 jaar nog 
geschikt is kinderen jonger dan 13 jaar geheel te kunnen leiden. Op 
dien ouderdom staat hij tegenover dat kind geheel in de verhouding 
van grootvader tot kleinkind. Het is best, dat ook het oudste geslacht 
invloed heeft op alles wat met opvoeding in verband staat, maar een 
klasseonderwijzer heeft de kinderen den heelcn dag en in het normale 
geval moeten de ouders het kind opvoeden en niet de grootouders.

Maar het is een nog grooter vraag of elke vijf-en-zestigjarige vrouw, 
— ze is als klasseonderwijzeres bovendien bijna altijd ongetrouwd, — 
over de noodige frischheid van geest en lenigheid van lichaam beschikt 
om een troep kinderen beneden de 13 jaar den heelen dag te kunnen 
leiden. Dat vraagt iets anders dan den ouderdom der grootmoeder! 
De ouderdom na den zestigjarigen leeftijd kan en moet in het normale 
geval het eeuwige jeugdige hebben van de boven het leven uitgegroeide 
wijsgecrigheid, de rijke ervaring, maar de tijd is dan voorbij om aan 
het kleine kind te geven wat het noodig heeft.

Wanneer onderwijzers en onderwijzeressen, 
hebben om te gaan met dezelfde klasse kinderen, gedwongen 
te werken tot den vijf-en-zestigjarigen leeftijd, loopt het maar 
dikwijls uit op martelingen in geestelijken zin voor kind en 
wijzer. En al te dikwijls wordt dan de toevlucht genomen 
voelen van en zoeken naar kwalen, opdat de dokter einde 
pensioen adviseeren kan. Ook dat is een toestand, die Gum 
niet bestendigd mag worden.

Resumeerende is er dus het volgende tegei 
minister de Visser uit vrouwelijk standpunt ii

le. De „hulponderwijzeres” 
voor haar werk te staan.

2e. Het meisje zal evenals de jongen te spoedig de lagere school 
kunnen verlaten.

3e. In het leerplan der lagere scholen en vooral van > 
met voortzettingsklassen dient onderwijs in de huishouc 
voor de meisjes te worden opgenomen.

4e. Het- meisje komt als zoodanig te 
klassen der lagere school alleen mannen

5e. In alle klassen der 
inzicht zich doen gelden.
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vraag onder de oogen gezien worden, 
aanbeveling verdienen.
c opgemerkt, dat alle leden van het 

ordeel uitspraken over kleine scholen 
., ux. --.i van het onderwijs daar

., en menig arrondissementsschool- 
: tijd, na kleine scholen bezocht te hebben, 
ren de onderwijsresultaten aan groote scholen

onderlinge verhoudingen, die in tal van ge- 
scholen bestaanbaar blijken, ontbreekt in de 

gemoedelijke, dat men zoo graag zou zien bij de 
kind, en de meeste deskundigen zijn dan ook voor 

hoogstens zes of zeven leerkrachten. In Amsterdam, 
lantismc is afgeschaft, is het bouwen van groote scholen

Z~\P zeer weinig uitzonderingen na zijn allen, die zich in het open- 
V-zbaar uitlaten over schoolinrichting tegen ..Schoolkazemes", dat 

wil zeggen scholen, die het in de wet vastgelegde maximum van 
600 leerlingen of dicht daarbij hebben.

Het wetsvoorstel heeft dat maximum uit de oude i 
wat beteekent, dat de gemeenten groote scholen mogei 
groote scholen zijn tal van bezwaren aan te voeren. In de steden, 
waar met de groote scholen het ambulantisme werd ingevoerd, heeft 
de strijd, die zich in den aanvang keerde tegen dat ambulantisme 
hoe langer hoe scherper vormen aangenomen, totdat de verst strek
kende wenschen van groepen onder de onderwijzers om de hoofde- 
looze school gingen vragen. Zonder het ambulantisme zou, vermoeden 
we, die cisch nooit zijn ontstaan, omdat waarschijnlijk de geheele 
strijd achterwege zou zijn gebleven, of althans nooit den scherpen 
vorm zou hebben aangenomen, die hier en daar tot ernstige conflicten 
heeft geleid, tot groot nadeel van het onderwijs, dat opgewekte 
menschen eischt.

En ook bij de beste 
vallen ook aan groote scl 
schoolkazerne het 
opvoeding van het I 
een school met ho« 
waar het ambulant 
voortaan uitgesloten.

In het hiervolgende zal de !
of nog kleinere scholen niet aanbeveling

In de eerste plaats worde opgemerkt, J 
Rijksschooltoezicht, die een oordeel uitspra 
met twee of drie leerkrachten, de resultaten 
goed, sommige zelfs zeer goed noemen, en mcr 
opziener slaakt van tijd tot tijd, na kleine scm 
de verzuchting: „Och, ware ' '
maar altijd zoo.”
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De strijd, . .. .r -o 
dat Montessori voor zich opeischt, 
aanhangsters van Fröbel, bewijst, 
bestrijden, tot de groote 
zelfwerkzaamheid. Montessori eist 
zelfgekozen arbeid, maar hoe v< 
partijen zijn het er over eens, dat het kinc 
hooren is niet voldoende, niet t 
voor het grootere kind, zooals we 
de resultaten op scholen met drie 
zijn van groote scholen, móet komt 
waar elke leerkracht twee klassen 
klassen aan zichzelf is overgelaten, 
den kinderen ook niet in al te

die op het oogenblik gevoerd wordt om het kleine kind, 
sori voor zich opeischt, bestreden door de aanhangers en 

:rs van Fröbel, bewijst, dat de inzichten, die elkaar thans 
, tot de groote menigte zijn doorgedrongen. Fröbel vroeg 

ciKzaamheid, Montessori eischt zelfontwikkeling door middel van 
jkozen arbeid, maar hoe verdeeld ook over het principe, beide 

zijn het er over eens, dat het kind iets moet doen: iets aan
is niet voldoende, niet voor het bewaarschoolkind en niet 

• boven hebben betoogd. En dat nu 
leerkrachten geenszins de mindere 
len, doordat op de kleine scholen, 

heeft, telkens een van de twee 
De leerstof kan in kleine scholen 
zeer verwerkten vorm gegeven

Hoe komt het nu, dat scholen met drie leerkrachten, die elk twee 
klassen voor hun rekening hebben, in heel vele gevallen beter onder
wezen kinderen kunnen afleveren, dan scholen, waarbij elke klas haar 
eigen onderwijzer(cs) heeft? Op het eerste gezicht zou men verwachten, 
dat de kinderen, die voortdurend door den onderwijzer be- en over
waakt worden, het verdcij moeten brengen, dan kinderen, die voor 
de helft van den tijd aan zichzelf zijn overgelaten.

Dat blijkt anders te zijn. Voor het aannemen 
bij de onderwijzers van kleinere scholen bestaat geen enkele grond, 
zoodat de oorzaak elders gezocht moet worden. In kringen van het 
Rijksschooltoezicht verneemt men af en toe een klacht, dat er in de 
scholen te veel wordt gesproken door de onderwijzers, en als die 
klacht gegrond is, dan moet dit als een belangrijke factor genoemd 
worden bij het tot stand komen van de betrekkelijke achterlijkheid van het 
kind der groote school vergeleken bij dat van de kleine. (Voor een paar 
jaren gaf dr. Ootmar een beschrijving van een door hem bijgewoonde 
rekenles in een Amerikaanschc school, waarbij de onderwijzer er zoo 
goed als stilzwijgend bij stond.) De psychologie leert nl. dat de kin
deren naar de wijze, waarop ze het onderwijs opnemen, verdeeld 
kunnen worden in de volgende groepen: a. zij die hoofdzakclijk op- . 
nemen door gezichtsvoorstellingen (het z.g. visuccle type); b. zij. die 
voornamelijk door het gehoor leeren (het auditieve type); c. zij die 
leeren door bewegingen of bewegingsvoorstelling, (het motorische type) 
en ten slotte d. zij, die leeren door betastingen (het tactiele type), 

nooit zuiver voor, er is bijv, nooit een kind, 
leeren door dingen voor zich te zien, terwijl het 

>r dingen te hooren, maar alle typen komen gc- 
type wordt bepaald door het domineerende zintuig. 

_____  in den schoolleeftijd in de minste gevallen auditicl. 
volgt, dat het mondeling onderwijs hen meer voorbijgaat, 

rbij het gezicht of de bewegingsspieren (schriftelijk werk) 
vervullen. Daar de kinderen dus van mondeling onderwijs 

ipsteken, moet dat deel tot een minimum beperkt worden, 
moeten zelf werkzaam, zelf bezig zijn en dat is dan ook 
waarop de door den bekenden paedagoog Kcrschensteiner 
en door den Amerikaan Dewey verlangde „werkschoot”

cicine Sun

in kleine scl
1 vorm
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juist dan wel aesthetisch genoemd is, is med 
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anbevolen zelfwerkzaamheid niet zoo tot haar 
wenschelijk zou zijn. Ook hier is „grau alle Theork .

wordt eerst „des Lebens goldner Baum", als de school 
ren noodzaakt, zichzelf te leeren helpen.

voortdurend de onderwijzer klaar te laten 
er, mijn som komt niet uit” kweekt men geen 
■n leert de kinderen op anderen steunen en ' 
hulp uitzien.
rrwijskringen zoo graag gebruikt (maar daarom niettemin 

weinig elegant) woord is, dat het onderwijs niet goed „beklijft”. Neen 
zeker niet, zooals een enquête door het Handelsblad voor eenige jaren 
gehouden, heeft aangetoond, er vervliegt veel, doordat er te veel en 
dan nog wel meestal mondeling wordt onderwezen. Niets vervliegt 
gauwer dan het gesproken woord.

geheel Europa, over een deel 
igendc golf vain arbeidsschuwhcid < 
A. H. Gerhard er in „Opvoeding en 

>dig is, dat de school de jeugd leert 
rt de jeugd alleen, door het te doen. Vermaninj 

ö denzelfden weg als de meeste mondelinge lesser 
wijzer weet, hoe weinig ervan blijft zitten.

In het belang van de opvoeding tot arbeid, in het belang van 
betere onderwijsresultaten, bevelen we aan het nemen van proeven 
op groote schaal met kleine scholen met drie, hoogstens vier leer
krachten (dit laatste als het zevende leerjaar zal zijn ingevoerd). 
Iedere leerkracht krijge twee klassen voor zijn rekening, het hoofd 
van de school houde het zevende leerjaar v,oor zich, als hij de beste 
leerkracht aan de school is.

In onderwijzerskringen zal men misschien ach en wee gaan roepen, 
omdat dit voorstel reactionnair schijnt, maar de vergelijking van 
groote scholen met kleine valt, naar het getuigenis van velen, uit ten 
voordeele van de kleine en het zou een struisvogelsysteem zijn, nu 
maar te doen, alsof die verschillen niet bestaan.

Het schijnt ons vruchtdragender en als men eraan gewend is ook 
gemakkelijker, een klas van b.v. 18 kinderen voor zich te hebben, 

• die aan het lezen zijn, terwijl links in hetzelfde lokaal 18 andere 
kinderen, geheel aan zichzelf overgelaten stilzwijgend zitten te rekenen, 
dan om 36 kinderen tegelijk voor zich te hebben.

Een voordeel van ondergeschikten aard, maar dan 
is, dat men dubbel zooveel onderwijzers een 
een school kan bezorgen als bij scholen met 
In de verhoudingen tusschen hoofden en ondei 
begint een kentering ten goede te komen: 
van den Bond van Ned. Onderwijzers, waaronuc mi 
plaatsen en ook het hoofdbestuur zelve, stellen vooi 
scholen ook toe te laten als lid van den Bond, terwijl,
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Hoe zullen de onderwijzers zelve denken c 
twee klassen, twee kleine klasjes wel te ver

Misschien zou er verzet komen, misschien ook niet. Het moet 
ongetwijfeld iets aantrekkelijks hebben, voor een klas te staan, die, 
vergeleken bij een volksschoolklasse in een groote stad, een miniatuur- 
klas mag heeten, en wat we hier aanbevelen, is niets anders dan het 
nemen van een proef op niet te kleine schaal. Zonder de belangen 
van de leerkrachten ook maar het minst uit het oog te verliezen, 
heeft de school in de eerste plaats rekening te houden met het doel, 
waarmee ze kinderen tot zich doet komen: vruchtdragend onderwijs.

Er is nog iets anders. Uit een enquête, voor eenigen tijd ingesteld 
bij een 30-tal grootere en kleinere gemeenten naar het aantal sollici
tanten, is de sterke indruk gewekt, dat het aantal onderwijzeressen 
dat van onderwijzers zeer belangrijk overtreft. Een aanleiding tot 
verheuging behoeft dit voor niemand te zijn, want zonder in verge
lijking van de onderwijswaarde van mannen en vrouwen te treden, 
kan men het toch verkeerd vinden, dat het onderwijs geheel in handen 
van vrouwen komt. Maar dat is een maatschappelijk verschijnsel, dat 
men, als het zich inderdaad zal voordoen, zal hebben te aanvaarden. 
Men zou, als op den duur de onderwijzeressen de meerderheid in de 
school vormen, de onderwijzers, die in het algemeen beter geschikt 
zijn met grootere jongens om te gaan, aan het hoofd der school 
kunnen plaatsen, de onderwijzeressen zouden dan algemeen gesproken 
de lagere klassen voor hun rekening nemen.

Voor eenigen tijd hadden we een gesprek met een van de hoogcre 
leden van het rijksschooltoezicht, die gedurende een zeer groot aan
tal jaren vele scholen bezocht. In beginsel verklaarde hij. veel te 
gevoelen voor scholen met een klein aantal leerkrachten en zoozeer 
houden we ons overtuigd van de waardeering van vele schoolopzieners 
voor het werk van kleine scholen, dat we aannemen, dat een ' 
ming onder arrondissements- en districtsschoolopzieners over de 
van een school, een met zes, zeven of een met drie of 
ten gunste der laatste uit zou vallen.

Dit is de theorie. Maar ook de practijk zal hier en daar wel een 
woord en in vele gevallen een beslissend woord meespreken. De be
vrediging kan nu eenmaal de school niet voorbijgaan, zonder haar 
te raken en men zal op plaatsen, waar tot nog toe één groote school 
was, twee of misschien drie kleine krijgen. Dat dit niet persé in het \ 
nadeel van het onderwijs behoeft te zijn, moge volgen uit hetgeen 
hierboven gezegd is.

Op verschillende plaatsen zal het bouwen van twee kleine schoo1' 
inplaats van één groote tot gevolg hebben, dat de kinderen mine 
ver naar de school behoeven te loopen, omdat de ouders hun kindei 
dan kunnen sturen naar de dichtstbijgelegen school. Of het ai 
onderwijzers in de toekomst klein vorden, en of met het
daarop elke leerkracht twee kla moeten hebben, is een
komstvraag. Maar het zal goed kening te houden
mogelijkheid.
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Onder de zaken, die bij de herziening van het onderwijsprogram 
de aandacht vergen, neemt het instituut der schoolwerktuinen zeker 
een belangrijke plaats in. Het feit alleen, dat in de laatste jaren 
in tal van gemeenten schoolwerktuinen zijn aangelegd, bestendigd en 
uitgebreid, pleit reeds voldoende voor de grootc beteekenis van dezen 
opvoedingsmaatregel.

Het komt erop aan, dat de leerlingen v 
der lagere school en die der middelbare scl 
halfjaar of iets langer ieder voor zich e 
werken en verzorgen van ± 20 M2 oppervl.. 
Zij telen daar eenige der meest gewone 
misschien ook voedingsplantcn, sierplanten ei 
het wenschelijk blijken, dat de tuinen bestem 
scholen een afdecling bevatten voor botanisu 
Nederland, planten van ecologische belangrijkhc 
voor zoover dat mogelijk is. Aanvankelijk kan 
ginnen, de uitbreiding gaat samen met de ambitie , 
bepaald door een deskundig en competent toezicht.

De didactische en pacdagogischc voordeelen van den kinderarbeid 
in schoolwerktuinen vallen dadelijk in het oog en zijn uitermate be
langrijk. Op geen enkele andere wijze komen de grondbeginselen van 
aan schouw el ij kheid en zelfwerkzaamheid zoo tot hun recht 
als bij dit werk. De kinderen verrichten het met lust, zoo krijgen 
wij bij dit onderwijs de factoren van vreugd en ingenomenheid, 
die maar al te dikwijls ontbreken. Bovendien zijn de kinderen gezond 
bezig en in de vrije lucht. Zij hebben voorzorg voor het levend 
gewas, dat hun wordt toevertrouwd, verheugen 2 
spoedigen groei, bekommeren zich bij tegenspo 
helpend in, krijgen eerbied voor het le vei 
in de volle krachtsontplooiïng van levende 
al een zeer dorre leider zijn, die uit deze gegevens 
niet belangrijke factoren voor de morcele en aesthet 
zijner leerlingen weet te verkrijgen.

Het didactisch belang is eenvoudiger. Tot nu toe verkeert het 
onderwijs in de Natuurlijke Historie op de Lagere Scholen in vrij 
verwarden toestand. Daaraan is in niet geringe mate de onvoldoende 
opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen schuld. Omgang met 
de vrije natuur behoort tot de zeldzaamheden, de schoolwandelingen, waar 
men een kwart eeuw geleden zooveel van verwachtte, zijn nooit tot volle 
actie kunnen komen. Met de schoolwerktuinen wordt dat opeens anders. 
Niet alleen leeren de kinderen een groot aantal planten (en incidenteel 
ook dieren) kennen, maar van zeer nabij zien zij den groei en ont
wikkeling en zoo kunnen zij degelijke grondbegrippen krijgen omtrent
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Een zeer belangrijke beteekenis hebben de schoolwerktuinen in 
maatschappelijk opzicht en wel in verband met den achturigcn 
werkdag. Wat zal de werkman met zijn vrijen tijd doen? Ruimer 
kunnen wij die vraag stellen: Hoe ontkomt de stedeling aan de ziel
en lichaamverwoestende invloeden van het ouderwetsche stadsleven, 
invloeden die des te noodlottiger werken nu de steden zich zoo snel 
hebben uitgebreid als in de laatste vijftig jaren.

Een van de reddingsmaatregelen is de stichting van v o 1 k s t u i n e n 
en tuindorpen en nu is het wel een zeer schoone taak voor de 
school om ook in dit opzicht haar leerlingen voor te bereiden tot 
het leven. Het is hier de plaats niet om uit te weiden over de be
teekenis van de volkstuinen. Hun geschiedenis spreekt met vol
doende klem.

De vraag kan gesteld worden of ook voor het platteland de 
schoolwerktuinen nut kunnen hebben. Wij zouden die bevestigend 
willen beantwoorden, want alle bovengenoemde voordeelen gelden 
evengoed voor de dorpskinderen als voor de stadsjeugd en menig 
bruikbaar stukje grond bij arbeiderswoningen treft men nog maar al te 
dikwijls aan in een toestand van ergerlijke en onschoone vcrwaarloozing.

Natuurlijk zal de invoering van schoolwerktuinen invloed uitoefenen 
op de samenstelling van het leerplan der lagere school. Maar dat 
leerplan en de inrichting der schooltijden en vacantie’s heeft dan ook 
dringend behoefte aan grondige herziening, vooral in verband met de 
lichamelijke opvoeding der leerlingen. Zeer zeker zal er groot verschil 
dienen te komen tusschen de indceling van den leertijd in den zomer 
en in den winter en zoo zal het gemakkelijk genoeg vallen om voor 
de leerlingen de twee of drie uren per weck te vinden, die vereischt 
worden voor de bewerking van hun stukje grond en voor de beschouwing 
van den tuin. In verband met ons klimaat is een zekere mate van 
elasticiteit gewenscht.

Voor steden zal het wenschelijk zijn niet aan iedere school afzon
derlijk een schoolwerktuin te verbinden, maar de stad te omgeven 
door een aantal centrale schoolwerktuinen, die dan voor elke sector 
gemakkelijk te bereiken moeten zijn. In Utrecht wordt dit systeem 
reeds toegepast, dat ook groote voordeelen biedt voor de grove be
werking, die door arbeiders verricht moet worden en voor de alge- 
meene leiding.

Het ideaal zou zijn, indien de leerlingen 
hun eigen klasse-onderwijzers, dan zou het c 
meest tot zijn recht komen. Voorloopig is dat . .. 
de ondervinding leert, dat thans reeds op alle plaatscr 
werktuinen gesticht zijn, ook goede en geestdriftige lc' '' 
is. Daarbij bedenke men echter, dat juist de aam 
goede leiders een stimulans is voor de oprichting o 

Maar zeer zeker moet in de toekomst de klass' 
in den schoolwerktuin de leiding, geven, 
dan steun in de opperste leiding, want < 
van misschien vijf H.A. moet natuurlijk
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lijker te bereiken, maar het h 
stuur veroorlooft zich toch een aar 
ter verbetering te geven.

De bijzondere school n.1. wordt be
stuurd door een vereenigingeneen bestuur, 
welke coilcge’s bestaan uit mannen en 
vrouwen, die uithoofde hunner groote 
belangstelling voor de school of uithoofde 
van hun kennis van schoolzaken gekozen 
zijn.

De openbare school daarentegen wordt 
bestuurd door de gemeenteraden, welker 
leden als zoodanig zijn gekozen op vaak 
heel andere gronden, dan hun belang
stelling voor de school. Niet zelden komt 
het zelfs voor, dat de gemeenteraads
leden voor het meerendeel tegenstanders 
zijn van de openbare school.

De openbare school staat in dit op
zicht dus achter bij de bijzondere.

Wcnschelijk is daarom de instelling 
van afzonderlijke college's ter beharti
ging van de belangen van de openbare 
school; hetzij schoolraden als behandeld 
in bijgaand rapport1) op blz. 19 v.v„ 
hetzij commissic's samengesteld ui 
die belang stellen in de openbar

b. In artikel 12 van het Ontwerp 
bepaald, dat desverlangd uit de 
itekas steun ter tegemoetkoming

arbeiders-personcel, voor wier rekening ook de verzorging komt van 
«Ie onderdeden, als botanischeafdeeling,bijenteelt, vogelcultinir. enz. 
t is dus in de allereerste plaats dringend noodig, dat reeds dadelijk 
de kweekscholen voor onderwijzers schoolwerktuinen worden 
>nden, hetgeen aan de nieuwe kweekschool met zijn achtjarigen 

cursus geen bezwaar kan hebben. Vooral in de laatste drie jaren 
is een cursus in de practijk en methodiek der schoolwerktuinen vol
komen op zijn plaats, wellicht zelfs is in het laatste der vijf voor
bereidende jaren reeds een begin te maken. De leiding van die kweek- 
schooltuinen behoort natuurlijk aan den leeraar voor natuurlijke historie, 
die zelf weer, als het noodig is, zijn licht kan opsteken aan den cursus 
voor leiders van schoolwerktuinen. eerlang te geven door de Centrale 
Vereeniging voor School-Wcrktuinen te Arnhem, die alweer voeling 
heeft met de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plant
kunde en de Nederlandsche Heidemaatschappij.

Beschouwingen naat 
het Ontwerp van V 
onderwijs.

t rel hoofdbestuur der Maatschappij 
1* tot nut van ’t algemeen heeft aan 
den Onderwijsraad volgende beschou
wingen doen tockomcn.

I. Over de gelijkstelling van 
• baar en bijzonder onderwijs en < 

dere uitwerking van artikel 192.
Het hoofdbestuur verheugt zich in 

de totstandkoming van de gelijkstelling 
en zal zijnerzijds krachtig er aan mcc- 
werken dat de mogelijkheden door deze 
gelijkstelling geschapen ten goede komen 
aan de ontwikkeling van ons volk. Het 
acht daarbij een samenwerken op be
paalde gebieden met de voorstanders 
van bijzonder onderwijs zeer wel moge
lijk en het heeft de eerste stappen om 
tol die samenwerking te geraken reeds 
gedaan. Hel constateert daarom met 
genoegen, dat bij het ontwerp blijkbaar 
ernstig en met groote nauwkeurigheid 
is gestreefd om de gelijkstelling ook in 
ander dan financieel opzicht tot stand 
te brengen.

De gelijkstelling van den leeftijd van 
toelating tot de lagere school, de ge
lijke schoolgeldregeling enz. toonen dit

In één 
tot stand
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naaldarbcid, behoeft zeker geen betoog.
b. Ten aanzien van de leerplicht heeft 

het oorspronkelijk Wetsontwerp het 
hoofdbestuur zeer teleurgesteld. Hoezeer 
het zich ook verblijdt in de sedert bij 
Memorie van 15 November 1.1. Henge
brachte wijziging, die de verlenging van 
den leerplicht met 1 jaar voorstek, hel 
hoofdbestuur acht deze verlenging nog 
niet voldoende. Het acht den tijd thans 
reeds rijp voor een invoering van den 
leerplicht lol het veertiende jaar en een 
particclc leerplicht voor het vervolgonder
wijs. (Zie hieronder).

c. De beschouwingen, die de zoocven 
aangehaalde Memorie van antwoord ten 
opzichte van het hcrhalingsonderwijs 
geeft, kan het hoofdbestuur geenszins 
onderschrijven. Hel hoofdbestuur meent 
integendeel, dat ten opzichte van de 
richting, waarin dit onderwijs zich be
hoort te ontwikkelen, in de laatste jaren 
een communis opinio onder deskundigen 
begint te ontstaan. Gelijk nog dezen 
zomer bleek op het congres voor de 
rijpere jeugd in Den Haag. De discus- 
sie's daar bewogen zich geheel in den 
lijn van wat ook het Nutsrapport te 
dezen aanzien betoogt. Wel is het hoofd
bestuur overtuigd, dal de zoozeer nood- 
zakelijkc regeling van hel herhalings- 
onderwijs niet meer in het kader van 
deze Wet kan plaats vinden. Het hoofd
bestuur neemt derhalve de vrijheid uw 
Raad met glooien aandrang te verzoeken 
stappen te willen doen, opdat de regeling 
van het hcrhalingsonderwijs geheel uil 
deze wel worde gelicht en de voorbe
reiding van een geheel nieuwe regeling 
van het vervolg onderwijs onverwijld 
ter hand worde genomen.

d. De verhouding van het a a n t 
leerkrachten tot het aantal Ie 
lingen zou het hoofdbestuur bepa. 
wcnschcn te zien als is voorgcsteld 
het Nutsrapport Blz. 28.

c. De regeling van het 
onderwijs in artikel 22 van I 
dient ook te gelden voor 
vcrccnigingcn, zooals den 
bond. Overigens acht het hooi 
het gewenscht, dat maatrege1'” 
getroffen, dal leerlingen, welke 
godsdienstonderwijs dcclnemc 
daarvoor vrijgemaakte uren tui 
richt ontvangen.

a. Het hoofdbestuur heeft met be
langstelling kennis genomen van de 
waardeering van den Minister van den 
handenarbeid als opvoedkundig middel 
en hel heeft diens toelichting in de memorie, 
welke het ontwerp vergezelt, met in
stemming gelezen. Dat echter bet pro
bleem van den handenarbeid opgelost 
zou zijn door den handenarbeid in de 
engere bcteckenis van slöjd als verplicht 
leervak aan de toch reeds lange rij dier 
vakken toe te voegen, meent hel hoofd
bestuur te moeten betwijfelen. Hethoofd- 
bcsluurzou een oplossing gelukkig achten 
waarbij de idee der zelfwerkzaamheid 
van den leerling zooveel mogelijk alle 
vakken, die zich daartoe leenen, door
drong. Pogingen daartoe in het buitenland 
en op enkele particuliere scholen gedaan 
kunnen de richting aangeven, waarin 
die oplossing gezocht moet worden.

Het zal daarbij niet enkel gaan om 
toevoeging van een nieuw vak aan artikel 2. 
maar om een toepa;tsing van artikel 21 
in den geest als door hel hoofdbestuur 
bedoeld.

Dat het hoofdbestuur in dit verband 
van mcening is, dnt de handenarbeid voor 
meisjes zich niet zal moeten bepalen tot 
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kan worden verleend in de kosten ver
bonden aan het bezoeken van een op 
grooteren afstand dan 4 K.M. van de 
woning gelegen school, 't Geldt hier de 
ouders, die ter plaatse gccn school kun
nen vinden, die met hun overtuiging 
strookt. Wcnschelijk is het daarom, dat 
het bezoeken van een school elders hun 
niet moeilijk wordt gemaakt.

Het hoofdbestuur meent, dat de wet 
daarom verder moet gaan dan wordt 
voorgcsteld en zou art. 12 al. 1 willen 
lezen: Ten behoeve van ouders, enz. 
worden desverlangd uit de gemeentekas 
de kosten vergoed, verbonden aan enz.

c. Het hoofdbestuur heeft overwogen 
of het gewenscht zou zijn, om naast 
hel minimum aantal leerlingen, dat noodig 
is. om tot oprichting van een bijzondere 
school tc geraken, ccn minimum aantal 
leerlingen vast te stellen, waarbij de 
oprichting van ccn openbare school ver
plicht zou zijn.

Het hoofdbestuur 
voorkeur a an de bes
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en dc positieIII. Over dc opleiding 
van den onderwijzer.

Een regeling 
zal noodzakelijk 

erwijst ten dezen

a. Voor de(n) onderwijzeres) van 
dc lagere school dient als vooropleiding 
gevraagd te worden dc H. B. S.-5 j. c.. 
Gymnasium of Lyceum, hiel hoofdbe
stuur verwijst voor dc motivccring naar 
het Nutsrapport blz. 57 v.v.

Hoewel de kwestie niet behoort tot 
het onderhavige Ontwerp, wil het hoofd
bestuur hier den wensen uitspreken, dat 
bij een goed geregelde opleiding het 
einddiploma der Kweekschool toegang 
geve tot dc universitaire examens.

Met nadruk wenscht het hoofdbes 
uit tc spreken, dat vrouwen en mant 
in dc school een gelijke positie dier 
in te nemen ; in verband daarmede i 
de eerste alinea van artikel 25 dier 
tc vervallen.

Wcnschelijk is. dat dc titel hulp- 
onderwijzeres vervallc. De klank van 
minderwaardigheid, die met deze 
neming verbonden is, is in verband 
dc bctcckcnis van de functie tc ’ 
mijden. Er dienen tc komen onderwijze
ressen voor het voorbereidend onderwijs, 
die een gclijkwaardigc positie naast haar 
collega's van het lager onderwijs be- 
klceden, welke gelijkwaardigheid in dc 
salariccring zal moeten worden uilge- 
drukt. Met dc vooropleiding van deze 
onderwijzeressen op een Mulo-school 
kan hel hoofdbestuur zich wel vcrccnigen. 
mits dc daarop volgende school een 
zoodanige ontwikkeling verzckcre (het 
hoofdbestuur denkt o.a. aan dc moderne 
talen) dat de gelijkwaardigheid der beide 
soorten onderwijzeressen er een uit
drukking in vindt en mits een zoodanige 
regeling getroffen wordt, dat hel voor 
de onderwijzeressen bij het voorbereidend 
onderwijs gemakkelijk is over tc gaan 
bij het gewone lager onderwijs.

Overigens is het hoofdbestuur van 
meening, dat hel nadeelig is voor het 
onderwijs, om in dc lagere school tweeërlei 
soort van klassc-onderwijzcrcsscn te 
hebben. Een bevoegdheid, welke recht 
geeft op het geven van voorbereidend 
onderwijs, ook te doen gelden voor dc 
twee laagste klassen der lagere school, 
is dan ook niet wcnschelijk.

In verband met dc nieut 
opleiding — ook reeds

welke het wetsontwerp stelt — acht 
het hoofdbestuur dc salarisregeling 
van hel Ontwerp te laag.

c. Voor wenschen ten aanzien van 
de regeling der positie van den onder
wijzer in dc school (artikel 21 ) verwijst 
hel hoofdbestuur naar het Nutsrapport 
blz. 85.

d. Dc eischcn gesteld voor dc leer
krachten aan de Kweekscholen 
ncht het hoofdbestuur onvoldoende. Voor 
dc theoretische vakken dienen die eischcn 
dezelfde te zijn als zullen gelden voor 
dc leerkrachten aan het voorbereidend 
hoogcr onderwijs. Hoewel het hoofd
bestuur het bezwaar voelt van toevoe
ging van nieuwe leervakken aan dc 
bestaande, acht het de kennis van den 
Bijbel een zoo noodzakelijk element in 
dc ontwikkeling van hen, die geroepen 
zijn onze kinderen op tc voeden, dat 
het in deze leemte op dc een of andere 
wijze voorziening zou wenschen.

Het hoofdbestuur meent hier tc kunnen 
verwijzen naar blz. 66 van het Nuts
rapport.

a. Rijkstoczicht. Zondereen voorkeur 
te willen uitsproken voor de systemen 
van centralisatie of van decentralisatie 
van het Rijksschooltoczicht, meent het 
hoofdbestuur te moeten constatccrcn. 
dat dc regeling, zooals het ontwerp die 
biedt, niet bevredigend is. Hoe dc zaak 
ook geregeld wordt, gezorgd zal moeten 
worden, beter dan het ontwerp dit doet, 
dat de schoolopzieners geen louter ad
ministratieve ambtenaren worden, maar 
wel degelijk functionarissen met eigen 
gezag bekleed.die pacdagogischcn invloed 
op dc school, die zij bezoeken, moeten 
kunnen uitoefenen. Zal I 
voorbereidend onderwijs 
komen, dan zal het een eigen kracht 
geoutilleerde inspectie dienen te hebbe 
gelijk het hoofdbestuur bij zijn vroege 
ingezonden adres reeds heeft ui tgesproket 
Dat vrouwen tot alle rangen van' 
Rijkstoezicht behooren te worden 
gelaten, dient in de Wet te wor 
uitgesproken.

b. Medisch toezicht, 
van het medisch toezicht z 
zijn, het hoofdbestuur vet 
naar het Nutsrapport §
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Neen, de school moet zich herzien 
en de richting harcr opvoeding opnieuw 
bepalen. Zij moet trachten systematisch- 
wetcnschappelijk vast te stellen welke 
de eischcn zijn, die de huidige maat
schappij aan ’t individu stelt en welke 
algemeene grondslagen in den mensch 
gelegd moeten worden, om later aan 
die eischen te kunnen beantwoorden. 
Dat men daarbij komen zal lot een 
oplossing in den trant, zooals wij dit 
in den aanvang van dit artikeltje aan
duidden is onze vaste overtuiging.

De heer Hollebecque wenscht voor 
dit doel in iedere Franschc gemeente 
een afzonderlijke instelling een .. Maison 
d’Enfant" te vormen. Uit bovenstaande 
blijkt, dat’ wij, vooral voor ons land, 
dien weg niet uit zouden willen. Ver
betering en uitbreiding van ’t onderwijs, 
verlenging van den leertijd, bevordering 
van alles wat gedaan wordt voor de 
ontwikkeling der rijpere jeugd, ziedaar 
naar onze meening betere middelen.

Voeg daarbij korteren werktijd, in
zonderheid ook voor de ouders, voor
lichting voor de ouders, gelegenheid om 
zich alsnog zooveel mogelijk te ont
wikkelen. zoodat ook ’t gezin zijn natuur- 

opvoedkundige roeping beter kan 
>men en wij zuilen geen „Maisons 
ifant” noodig hebben.

Wij mogen dan de verwachting uit
spreken dat er eenmaal een geslacht 
van hclderdcnkcndc. waarlijk opvoedende 
ouders zal ontstaan. Wij willen de 
goeden niet te na spreken, maar durven 
toch wel de uitspraak aan. dat hieraan 
over ’t algemeen nog al wat mankeer 
Men zegt wel cens. wie de jeugd heel 
heeft de toekomst, maar zoolang miliiocner 
ouders de jeugd hebben, zonder haai 
eigenlijk te kunnen hebben, ziet 
toekomst er niet bijzonder roosklct 
uit. Wij zouden dan ook liever zeggen 
met een kleine variant op het boven
staande; aan de maatschappij, die de 
gezamenlijke ouders tot opvoeders heeft 
gemaakt, aan die is de toekomst.

Voedt in de komende generatie de 
ouders op en ge zult niet meer vragen 
naar kinder-huizen. want dan zullen 
alle kinderen een huis, in den rechten 
zin des woords. hebben.

E. J. v. D.

T.ranneer men zoo rondziet in de 
w wereld der opvoedkundigen en 

arbeiders op sociaal en wetenschappelijk 
gebied dan ontmoet men allerwcge dit 
probleem van School en Leven.

De oorlogsgevolgcn, die vragen 
't spel en effectief opleiding 
ductieve krachten, moeten w 
dit probleem op den voorgronc 
treden. De vraag in ’t vorige 
behandeld, n.l. heeft de school zich niet 
te ver verwijderd van 't maatschappelijk 
leven, is inderdaad urgent.

Nu brengt elke poging haar te be
antwoorden ’t gevaar mede, de school 
met nieuwe zoogenaamd practische 
vakken te belasten. Dit mag natuurlijk 
nimmer 'i doel zijn. Ze is reeds over
laden genoeg. Een andere zijde van het 
vraagstuk is, of ’t intellectualisme niet 
wat op den achtergrond moet komen, 
en de school zich meer moet hervormen 
tot een opvoedings-instituut, dat mede 
de vaardigheden van ’t lichaam ont
wikkelt en de oefening der verschillende 
zintuigen minstens op één lijn leert 
stellen met de cultuur van 't geheugen.

"Wij worden herinnerd aan deze dingen, 
die reeds zoo vaak onze gedachte bezig 
hielden, bij ’t lezen van eenigc mede- 
deelingen uit een artikel in L’Europc 
Nouvelle over de nieuwe opvoeding, te 
vinden in de N. Courant van 1 Nov. j.1.

Volgens dit blad behandelt de schrijver 
M. Hollebecque de vraag: „kan men 
het kind inwijden in het maatschappelijk

De schrijver acht dit wel een op- 
voedingsvraagstuk van den eersten rang, 
maar hij meent, dat de school ’t niet 
kan oplossen. Ook het gezin is daartoe 
naar zijn overtuiging onbekwaam.

De school van tegenwoordig schiet 
in dit opzicht te kort, dat moeten wij 
erkennen. Toch schijnt ’t ons mogelijk 
de sehool van heden te doen uitgroeien 
lot een instituut van openbare opvoeding, 
dat inderdaad ’t kind „inwijdt in ’t 
maatschappelijk leven." Niet door spe
ciaal onderwijs, vooral niet door ’t in
voeren van een nieuw vak, een soort 
van maatschappijleer.
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Oudersraden.
Tn de Allgeineinc dcutsche Lch- 
1 rerzeitung (23 Okt. 19) vertelt 
R. Ballcrstacdt van de ervaringen in 
Hamburg opgedaan met oudersraden. 
Vóór de oorlog hadden, met 't oog op 
n goeie samenwerking tussen huis en 

school, wel oudersavonden plaats, ’t zij 
van een school, ’t zij van schoolgroepen. 
En de rczultaten daarvan waren over 
t algemeen niet ongunstig. Zelfs waren 
er oudersgroepen die zelfstandig hun 
taak in ’t bestuur van de school ’) uit
breidden ten bate van verschillende 
school- en opvoedingsaangelegenheden. 
Door de oorlog hield dat alles vrijwel 
op. Met de revolutie werd ’t de taak 
van de onderwijzersraad de samenwer
king tussen ouders en onderwijzers op
nieuw te regelen. Voor iedere openbare 
school zou nu komen ’n oudersraad, 
bestaande uit negen vertegenwoordigers 
van de ouders, en door dezen gekozen, 
en drie vertegenwoordigers van de onder
wijzers, door dezen aangewezen, 
eerste taak van de oudersraad zou 
mcetewerken bij de voorziening in 
ogenblikkelike noden der kinderen.

„a. Voor de schooljeugd: dc vraag 
van kleding en schoeisel; verschaffen 
van werkzaamheden en onderkomen 
voor dc niet onder toezicht staande jeugd 
in geschikte vertrekken, ook buiten 'l 
schoolgebouw; uitbreiding en aanvulling 
van bestaande instellingen, als toevluchts
oorden. kindertehuizen, jeugdverenigin
gen; ’t opwekken van oudere jongens- 
cn mcisjes-leerlingen om mcctchelpen 
bij de verzorging van de jongeren.

b. Medewerking aan en bevordering 
van instellingen voor de werkloze jeugd 
boven de leerplichtige leeftijd.

c. In ieder schoolgebouw moet ’n 
buro gevestigd worden voor 't inwinnen 
van informaties in ’t belang van de jeugd; 
’t informatie-buro verzamelt waarne
mingen en meedelingen over aangelegen

heden die ’t belang van dc j 
dreigen, en brengt die aan de 
plaatsen ter kennis.

d. De oudersraad moet door ’t orga- 
niezeren van oudersavonden dc betrek
kingen tussen school en huis bevorderen."

Dc ervaringen met deze oudersraden 
zijn tot dusver gunstig. Verscheidene 
ervan hebben uit eigen beweging hun 
taak en bemoeiingen uitgebreid over 
allerlei zaken betreffende dc opvoeding 
cn 'l onderwijs van dc jeugd. „Ver
scheidene oudersraden hebben ook al in
gezien, dat 't schoolbestuur zich moet 
uitstrekken tot over dc grenzen van 
’t schoolgebouw, en dc partickulierc 
en openbare opvoedings- cn onderwijs
inrichtingen die naast dc school bestaan, 
met deze in ’n innig verband moet 
brengen. Met ’t oog op ’n gcmeenschap- 
pelik optreden in deze pogingen hebben 
zich in bijna alle schooldistriktcn dis- 
trikls-oudersraden gevormd, waaruit 'n 
voorlopige centrale oudersraad werd 
gekonstituccrd. De voorlopige centrale 
oudersraad heeft ’n kommissie ingesteld 
voor ’t ontwerpen van ’n reglement voor 
alle soorten van oudersraden. 't Interes
sante. schoolorganiezatoricsc werk van 
deze kommissie heeft algemene belang
stelling gewekt, en de stoot gegeven 
tot ’n grondige behandeling van dit 
probleem. De onderwijskommissic van 
dc hogere schoolautoritciten heeft er ook 
gebruik van gemaakt bij de uitwerking 
van ‘n ontwerp-verordening betreffende 
’t zelfbestuur van de scholen.”

Ook de verhouding tussen de 
tegenv/oordigers van dc ouders en 
van de onderwijzers is over ’t algen 
goed: al zijn er ook 'n paar gev 
(nauweliks I °/o) waarin die verhol 
te wensen overlaat. Menige 
liere school heeft dan ook al ’t 
van de openbare gevolgd, cn 
raad gevormd.

Op verzoek van de 1 
autoriteiten heeft dc on< 
z'n advies gegeven over dc 
Dit advies luidt als volgt: 
worden aan dc oudersraad 
tingen inlichtingen
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Universiteit en onderwijzer.

onderwijs- en opvoedkundige aange
legenheden. De oudersraad heeft echter 
niet 't recht over zoon aangelegenheid 
te beslissen ; de beslissing daarover heeft 
de onderwijzersvergadering. Klachten 
over onderwijs- en opvoedkundige aan
gelegenheden van de school, die bij 
oudersraad inkomen, moeten aan 
leider van de school worden overge
bracht. De leider van de school moet 
de betrokken onderwijzer de klachten 
meedelen, en ze zo nodig aan de onder
wijzersvergadering ter beslissing voor
leggen. Aan de oudersraad moet de 
leider van de school inlichtingen geven 
over de stand van zaken, en meedeling 
doen van de beslissing van de onder
wijzersvergadering. In geen geval is de 
oudersraad bevoegd lot een-of-ander 
disciplinair ingrijpen."

De aan de oudersraden toekomende 
invloed zal eerst definitief geregeld 
worden bij de aanstaande verordening 
betreffende 't zelfbestuur van de scholen.

v. E.

Men weel zelfs al te berichten dat 
..zodra de hervorming van de onder
wijzersopleiding die met Pasen 1920 in 
werking zal treden, is doorgevoerd, de 
onderwijzers verplicht zullen worden 
tot studie aan universiteit of pedagogiese 

de hogeschool." Tengevolge van de nieuwe 
de bepalingen kunnen de onderwijzers en 

onderwijzeressen nu ook promoveren. 
Daartoe wordt vereist ’l diploma van 
'l seminarium, 't gewone studievcrloop 
aan de universiteit, en ’n aanvullings- 
cksamen, naar keuze, in latijn, gneks. 
nieuwe talen, mathematika, fysika. Ook 
bestaat de mogelikheid voor de onder
wijzer zich tocteleggen op genees
kundige, juridiese of andere vakstudie. 
Daardoor is de misstand waarover 
dikwels geklaagd werd, opgeheven, dat 
de seminarium-opleiding in n ..dood
lopend slop" eindigt, ’t Gevolg van de 
nieuwe bepalingen zal wel niet zijn 
dat al te veel onderwijzers van 'l nieuwe 
recht zullen gebruik inaken. meent de 
schr. Ook niet, dat ze de ..Streberei” 
in de hand zullen werken. Schr. ver
wacht enkel gunstige gevolgen: en wel 
in de eerste plaats een dat vermoedelik 
niet speciaal bedoeld werd. ,,Dc veel
vuldige vraag naar pedagogiek en de 
hulpwetenschappen ervan aan de uni- 
versiteiten zal daar eindelik 't ijs breken, 
en we zullen krijgen leerstoelen, semi
nariums, instituten voor pedagogiese 
psychologie, voor expiremcnlclc peda
gogiek, gelegenheden voor geschied
kundige studie van de school, misschien 
zelfs oefen- en proefscholen." Ook zal 
men er in de toekomst niet buiten kunnen, 
om echt wctenschappelikc onderwijzers 
als docenten aan de universiteit te be
roepen. En de pedagogiese vakpers zal 
zich nu, meer dan voorheen ’t geval was, 
moeten bezighouden met de hervorming 
van de universitcil: en mei de daarmee 
samenhangende kweslic van ’n univer
sitaire pedagogiek. Schr. eindigt met 
erop te wijzen, dat z’n studerende 
kollega's voorlopig wel niet met open 
armen aan de universiteit zullen worden 
ontvangen; en dat ze er door hun 
studiegenoten niet voor vol aangezien 
zullen worden. Maar hij hoopt „dat ze 
zich spoedig door hun arbeidslust en 

en wetenschappelike prestaties achting zul- 
:n. len afdwingen.” v. E.
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in het stelsel der wet gebracht, voor 
de faculteit die de Kamer altijd bijzonder 
aan ‘t hart gaat, de juridische. De 
juristen zullen allen den doctorstitel 
moeten halen, maar om te zorgen dat 
zij niet verplicht zijn daarvoor, gelijk 
de studeerenden in andere faculteiten, 
ernstigen zelfstandigen arbeid te ver
richten, heeft de Kamer den eisch ge
schrapt dat alle promoties op proefschrift 
moeten plaats hebben. Een moliveering 
van deze schromelijke bevoorrechting 
werd nauwelijks gegeven.

In sterke tegenstelling met deze toe
gevendheid stond een andere beslissing 
der Kamer, waardoor aan de bezitters 
van het B-diploma in levende talen de 
toegang tot de promotie werd afgesneden.

Ik betreur deze beslissing als een 
onbillijkheid jegens velen, die een vol
komen gelijkwaardige opleiding hebben 
gehad als hunne gepromoveerde collega's, 
die echter door den achterstand in onze 
universitaire wetgeving tot nu toe niet 
in de gelegenheid waren, de officieele 
sanctie daarvan te verkrijgen. Maar een 
volledige behandeling van dit vraagstuk 
en wat er mede samenhangt zou mij 
hier te ver voeren. Blijkens de gehouden 
discussie, moet deze beslissing niet 
worden beschouwd als een laatste woord 
in deze quaestie: de zaak zal opnieuw 
ter sprake moeten komen bij de defini
tieve regeling der middelbare aktes, die 
ongetwijfeld bij de aanstaande ingrijpende 
wijziging der M.O. wel aan de orde 
zal worden gesteld. Dan zal er dus 
ook wel gelegenheid zijn op dit onder
werp terug te komen.

Behalve de genoemde organisatorische 
wijzigingen, bevatte het ontwerp ook 
belangrijke financierde bepalingen: de 
subsidies voor het bijzonder onderwijs 
werden op geheel nieuwen voet geregeld. 
En de bespreking daarvan had plaats 
zonder felheid, ja bijkans zonder strijd. 
De linkerzijde deed geen woord van 
bestrijding hooren (als men de commu
nisten uitzondert) van de plannen van 
dezen rechtschen Minister. Is er beter 
bewijs mogelijk dat de pacificatie ons 
inderdaad in een andere atmosfeer heeft 
gebracht ?

Onderwijswet.
'dopen maand heeft de Tweede 
de aanhangige wetsontwerpen 

e het Hooger- <:n Middelbaar 
afgedaan.

lekend is, is de hoofdgedachtc 
van het eerstgenoemde ontwerp de een
heid van doctoraat in de verschillende 
faculteiten. Terwijl men tot nu toe 
doctor in wis- en sterrekunde werd of 
in de scheikunde, in de Semitische of 
klassieke letterkunde zal men voortaan 
het doctoraat verkrijgen „in de faculteit 
der wis- en natuurkunde" of „in de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte.” 
Maar natuurlijk zullen de examens die 
aan de promotie voorafgaan zeer ver
schillend zijn voor den aanstaanden 
scheikundige of astronoom, historicus of 
Romanist. Daarom is dan ook de thans 
aangebrachte wijziging van formcelen 
aard ; of zij grooten invloed zal hebben 
op ons universitaire leven zal eerst 
kunnen blijken uit de wijzigingen van 
het Academisch Statuut (het Kon. Bcsl. 
regelende de universitaire examens en 
promoties), die zij met zich mee brengt. 
Maar op zichzelf is het reeds zeer 
belangrijk dat dit reeds -(0 jaren oude 
Kon. Besl.. afkomstig uit een tijd, die 
ais wellicht geen andere hel wezen der 
Universiteit heeft miskend, thans grondig 
zal worden herzien. En het is een ge
lukkige omstandigheid, dat deze her
ziening juist thans aan de orde komt, 
nu van alle zijden, en vooral ook van 
de studenten zelf wenschen worden 
gehoord in de richting van meerdere 
vrijheid en dilïcrentiecring (wel te onder
scheiden van specialiscering) der univer
sitaire studie.

Bevestigd is door dit wetsontwerp 
de samenkoppeling van bevoegdheid en 
doctoraal examen. Het aantal dissertaties, 
dat zich in deze eeuw in een dalende 
lijn bewoog, zal dus zeker niet stijgen. 
AI zal ieder dat betreuren die met mij 
in het zelfstandige werkstuk, de disser
tatie. het beste stuk der universitaire 
opleiding ziet, het moet erkend worden 
dat onze toch reeds veel te lange studie 
niet nog verder kan worden opgedreven. 
Slechts één uitzondering heeft de Kamer
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Uit paedagogisch oogpunt was de 
belangrijkste bespreking, die bij de be
handeling van het wetsontwerp plaats 
had, die betreffende het Fransch op de 
lagere school.

De Heer Drcsselhuijs bestreed fel 
het door den Minister aangekondigde 
voornemen dit vak te schrappen uit hel 
toelatingsexamen voor de H. B. S.

Zijn argumenten waren voor een groot 
deel ontleend aan het bekende artikel 
van den Heer Goedhart, directeur der 
H.B. S. met 3-jarigcn cursus in den 
Haag. Het moet erkend worden dat 
voor deze scholen inderdaad moeilijk
heden zullen rijzen, als zij in drie jaar 
drie nieuwe talen moeten invoeren.

Andererzijds wordt echter in deze 
discussie meestal over ’t hoofd gezien, 
dat het hier toch geldt geen vermin
dering, maar verschuiving van leerstof 
naar een daarvoor passender geachlen 
leeftijd. Door hel wegvallen van het 
Fransch uit de L. S. zullen de leerlingen 
in andere opzichten aanmerkelijk beter 
voorbereid op de Middelbare School 
komen. Juist dat het Fransch voor onze 
kinderen zoo moeilijk is te lecren. is 
een argument voor laat en niet voor 
vroeg beginnen, wil men tijdvermorsen 
voorkomen. In die richting wijst immers 
ook de ervaring met de klassieke talen. ■ 
Vergelijkt men de resultaten op een 
Duitsch Gymnasium waar Latijn met 
negen, jaar wordt begonnen met die op 
een Lyceum, waar men met veertien 
jaar aanvangt, dan weegt de meerdere 
kennis daar verkregen zeker niet op 
tegen de veel groolere moeite daaraan 
besteed.

De doorslag heeft, terecht, de over
weging gegeven, dat elke trap van onder
wijs moet ingericht worden naar zijn 
eigen eischen, niet naar dien van den 
volgenden. En zoo zullen dus de plan
nen van den Minister binnenkort bij 
Alg. Maatregel van Bestuur worden 
vastgesteld.

Een ander zeer belangrijk Ministerieel

voornemen werd aangekondigd naar aan
leiding van een verzoek van den Heer 
Van Beresteijn om de muziek op de 
H.B.S. als leervak te introduceeren. 
De minister bestreed de opname als 
verplicht leervak — wat ook niet in de 
bedoeling van den vrager bleek te heb
ben gelegen —- maar zou geen bezwaar 
hebben haar facultatief toe te laten. 
Daaraan vastknoopend deelde hij mede 
dat plannen bij hem in voorbereiding 
zijn om meerdere vakken facultatief te 
stellen en het aantal vakken, 
men eindexamen moet doen, te • 
deren. Men weet, welk een gre 
de facultatieve vakken in het 
kaansche schoolleven spelen. Veel meer 
dan bij ons heeft men daar rekening 
gehouden met den verschillenden aanleg 
en hel eigen initiatief der leerlingen. 
Het is zeker toe te juichen, dat thans 
ook hier stappen in deze richting zullen 
worden gedaan.

Ten slotte is de eindexamenvraag 
beslist. Ook een ,.brandende quaestie . 
die al heel wat pennen in beweging 
heeft gebracht. En zeker zijn ook hier 
voor- en nadeelen gemengd. De groote 
vraag zal m.i. zijn of hel insti
tuut der gedelegeerden in den vorm 
waarin het thans is voorgedragen, zal 
blijken te voldoen. Mijn eigen ervaring 
in deze zou ik aldus kunnen uitdrukken 
dat in negen van de tien gevallen de 
„dwarskijkers" zich gerust kunnen neer
leggen bij alle voorstellen, die hen worden 
gedaan. Maar in het tiende geval is 
het dan ook niet voldoende, dal zij mede 
stem hebben in de leeraren-vergadering, 
zij zullen dan regelmatig overstemd 
worden. De Minister antwoordde op 
dergelijke bedenkingen, dat hem altijd 
het recht overblccf om zoo noodig het 
aantal gedelegeerden zoo ver te ver- 
hoogen, dat het aantal leeraren aan een 
bepaalde H. B. S. overtroffen werd en 
dus het veto in de handen der gedele
geerden kwam. Maar dit paardcmiddel, 
kan toch nauwelijks onder zulke om
standigheden als een oplossing worden 
beschouwd ; m.i. zou hel zeker de voor
keur verdienen aan de gedelegeerden, 
zoo zij eenstemmig afwijken van de 
leeraren-vergadering een beroep op het 
college van inspecteurs te geven. De 
toekomst zal moeten lecrcn of een der- 
gelijkc veiligheidsklep noodzakclijk is.



Boekbesprekingen.

Ph. K.

£
sehjk als 

regel gequalificeerd), 
gaarne den Minister 
voor dit belangrijke

De meerdere vrijheid van het onderwijs, 
die het schoolexamen waarborgt, is zeker 
een belangrijke aanwinst.

Leerplichtontwerp.
XX cl enkele woorden dient, ook in 
d’1. deze Kroniek, melding te worden 
gemaakt van de zeer belangrijke wijzi
gingen door den Minister gebracht in 
hel leerplichtontwerp. Gelijk bekend is, 
was sedert geruimen tijd een ontwerp 
aanhangig, dal een aantal noodzakelijk 
gebleken technische herzieningen bevatte. 
Bij zijn Memorie van Antwoord heeft 
de Minister nu echter ook een tweetal 
veranderingen voorgesteld van zeer veel 
verdere strekking. De eerste is de uil-

Dr. J. H. GUNNING Wzn. 
Problemen der rijpere 
jeugd. Utrecht. G. J. A. Ruys, 
1919.

te verheffen vooral : geen tijd, waarin 
zooveel rein enthousiasme leeft, waarin 
de ziel zich zoo één voelt met de natuur 
en zoo ontvankelijk is voor de mystieke 
toenadering van het Grootschc. Deze 
jaren zijn vol van tijden van weemoed 
over ongeweten dingen; van veel ver
langen naar een liefde, die de schrij
nende leegte van binnen zal vullen met 
zachte warmte, •—- van een zich zelf 
onbekende begeerte naar gedachten en 
stellingen, om den geest aan te wetten. 
Een nieuwe stroom levenskracht door
vloeit dan den jongen mensch. Gedachten 
en vraagstukken —■ en daaronder de 
diepste en de hoogste — woelen en 
bruisen in hem met een kracht, die 
later nooit meer tcrugkeert. In ouderen 
voelt hij de materieëlc dingen, die hun 
leven voor een groot deel vullen; hij 
weet •—- immers hij gevoelt het -—■ dat 
zij niet zijn enthousiasme voor volmaakt
heid hebben en daarom vermijdt hij ze 
in ’t algemeen instinctmatig. Vandaar, 
dal jonge • menschen elkaar zoeken en 
verstaan, zonder woorden zelfs. Zij zijn 
apostelen van dezelfde geestdrift: zij 
kennen denzelfden meester.

’t Is geen wonder, dat deze tijd voor 
den paedagoog tal van problemen aan
biedt. Dr. Gunning vestigt in dit boekje 
de aandacht op ccnigc ervan, ’t Is maar 
een bescheiden brochure van nog geen
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breiding va n den leerplicht tot zevert 
jaar en daarmede van den leerplichtigen 
leeftijd tol het dertiende jaar (inclusief).

De tweede is de beperking van het 
landbouwverlof tot twee weken (thans 
zes weken) en verhooging van den leef
tijd daarvoor van tien tot elf jaar. Wij 
hebben zoo herhaaldelijk op maatregelen 
in deze richting aangedrongen, dat het 
niet noodig is de bcteckenis ervan nog 
eens in het licht te stellen. En al zijn 
wij dan ook nog niet voldaan, speciaal 
wat den duur van den leerplicht betreft 
(het landbouwverlof van twee weken 
wordt uitdrukkelijk als overgangsmaat- 

gcqualiliccerd), wij spreken hier 
e den Minister onzen dank uit 

voorstel.

fAr. Gunning heeft volkomen gelijk, 
als hij op pag. 7 van het boekje, 

waarvan we hierboven den titel afschre
ven, spreekt van een gansche Himalaya 
van literatuur over de opvoeding van het 
jonge kind en daartegenover stelt het 
betrekkelijk geringe getal aan paeda- 
gogische werken, welke gewijd zijn aan 
de rijpere jeugd, aan de puberteitsjaren. 
De oorzaken van dit verschijnsel zouden 
een afzonderlijke studie verdienen; een 
ervan is zeker de groote moeilijkheid 
van het onderwerp.

Belangrijk is die tijd zeker. Voor den 
jongen mensch zelf in de eerste plaats. 
Maar ook belangrijk in anderen zin. 
uit psychologisch en paedagogisch oog
punt. Geen tijd is er, die den mensch 
zoo verdiept, zoo vermooit als deze : 
in die jaren, waarin hij zich vaak van 
alle menschen verlaten gevoelt, heelt 
hij de hoogste idealen. Later wordt hij 
levenswijzer, maar armer aan goede 
voornemens : broeder, veelzijdiger, maar 
verbrokkelder van hoogc stemmingen; 
bewuster en meer-denkend. maar minder 
intuïtief-voclcnd. Geen tijd, waarin de 
geest zich zóó hoog verheft en wcnscht
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opvoeders een 
bewijzen.

60 bladzijden, maar liet geeft een uit
stekende inleiding in de studie van dezen 
allermcrkwaardigslen jeugdtijd. Na een 
overzicht van de literatuur over hel 
onderwerp, waarbij de lezer opnieuw 
komt onder den indruk van Gunnings 
eerbiedwekkende belezenheid, omschrijft 
hij de grenzen der puberteitsperiode en 
kenmerkt den puberlcitsleeftijd als den 
leeftijd der tegenstrijdigheden: een for
mule, waarmee ieder die dezen tijd heeft 
kunnen gadeslaan, zich vercenigen kan. 
onder beding, dat die tegenstrijdigheden 
niet het aspect geven van verwarring, 
maar meer van onevenwichtigheid, waar
in telkens een zekere heroïeke zin voor 
hel hooge en bewonderenswaardige naar 
boven komt. Verder geeft het boekje 
zeer behartigenswaarde wenken over 
jeugdorganisaties en den invloed, dien 
volwassenen daarin moeten uitoefenen.

Jammer is het, dat een der belang
rijkste vraagstukken van den pubertcits- 
leeftijd : het religieuse leven, wegens 
gebrek aan ruimte niet werd besproken. 
Mogen wc misschien een afzonderlijke 
verhandeling over dit onderwerp van 
Dr. Gunning verwachten? Hij zou er 
ouders en opvoeders een belangrijken 
dienst mee bewijzen. BIGOT.

Proefscholen.
Tn Duitsland bestaat ’n .. Deutschcr 
-L Bund für Erzichung und Unterrichl. 
Deze heeft als nr. 9 van z’n „Arbeiten 
bij Friedrich Andreas Pcrthes 
in Gotha dit jaar doen verschijnen 'n 
boek van D r. Hans R e i n 1 e i n, gc- 
tieteld Der Vc r su c h ss ch ulgeda nke 
und seine praktische Durch- 
fiihrung in Dcutschland. 't Kan — 
zo nodig — beschouwd worden als 'n 
rechtvaardiging van de wens door de 
heer Gerhard op blz. 17 van dit tijd
schrift geuit ; n.1. dat de mogclikhcid 
behoort te bestaan voor ernstige proef
nemingen in onze school. Hier volgt ’n 
kort overzicht van de inhoud van 't boek.

In ’t „Vorwort" komt natuurlik' de 
in deze dagen onvermijdelike tirade voor 
van de nieuwe tijd die gaat aanbreken, 
en die klopt aan de poorten van de 
school. ') Deze zal 'n verjongingskuur

oorlogsjaren bewezen hebben dat de 
invloed van de school vóór-de-oorlog 
op ’t duitsc volk goed is geweest.

') Hierbij wordt de opmerking ge
maakt, dat ’t niet nodig is dat de school
hervormers zelf ’t bewustzijn hadden n 
.proefschool" opterichten, om van zulk 
’n stichting te spreken.

moeten ondergaan, waarbij ze ’t beste 
uit verleden en heden aan ’n ernstig 
onderzoek zal hebben te onderwerpen.

In ’t eerste hoofdstuk geeft de schrijver 
'n kort geschiedkundig overzicht van de 
verschillende „proefscholen’’ die bestaan 
hebben. ') waaruit hun noodzakclikhcid 
en waarde uitkomen. Van proefscholen 
toch is te spreken wanneer getracht 
werd ’n nieuwe pedagogiese gedachte, 
nieuwe pedagogiese beginselen, toclc- 
passen in de schoolpraktijk. En als'deze 
pogingen slaagden werkten deze ais 
nieuwe normen bevruchtend op de peda
gogiek van hun tijd.

Als zulke proefscholen worden dan 
achtereenvolgens geschetst ‘t ,. Padago- 
gium” van A. H. Franckc in Halle ; 
’n poging van Chr. Semler in diezelfde 
stad in de geest van Francke ; de scholen 
van Joh. Jul. Hecker in Berlijn, n; 
’t zelfde voorbeeld. Hierbij wordt 
opmerking gemaakt dat schoolherv 
mingen alleen dan kans van slagen 
hebben „als die. wat keuze van leerstof, 
melodc en organiezatie betreft, voort
gekomen zijn uit de geest van hun lijd, 
en optreden met de bedoeling zich aan- 
tepassen aan de geestelikc en ckono- 
miese eisen van die tijd." Vervolgens 
wordt overgegaan lot ’n overzicht van 
‘t streven van de „Philanthropijnen" : 
Joh. Bernh. Basedow in Dessau : Bahrdt 
in Marschlins; Salzmann in Schnepfen- 
thal. En ten slotte wordt besproken de 
school van Pcslalozzi te Ifferten. Hier
mee is ’t pedagogiese tijdperk van de 
18e eeuw afgesloten. De nieuwe eeuw 
stelt, tengevolge van polictieke en ekono- 
miese veranderingen, nieuwe eisen, die 
voor ’n deel berusten op ’t onvoldoende 
uitwerken van de philanthropijnse her
vormingspogingen.

Schrijver noemt dan de namen Hcrbart 
en Zillcr. De school van deze laatste 
had de leus opgesteld: „Iedere school 
moet ’n proefschool zijn." Deze uitspraak 
die gericht was tegen sleur en traditie,



5

>

•eft, g

191

■

die

') Omdat 't hit 
betreft, gebruik ik .... 
woord van Dr. Bonebakker.

sr duitsc toestanden 
nu niet dat aardige

ein Versuchs- 
Jeren van zulke 
likbaar stellen. 
‘••I ’t gemcen- 

»r ouders, on- 
over school- 

.auslagcn." 
deze hoofdstukken 
erop dat uit deze 

normen zijn opte- 
misschien uit de 

_pn rezultaten enige 
i te maken voor toekom- 
Maar vóórdat de schrij- 

overgaat, wenst hij 'n korte 
wijden aan de stand van 

artenvraagstuk; omdat de 
jhool heeft voorttebouwen op 

Heropvoeding. En daarom moet 
kindergarten zich herzien en re- 

ing houden met de veranderde eisen 
tijds.

" T hoofdstuk over de kindergarten 
van de toekomst stelt schrijver dan eerst 
de vraag: opvoeding in de kindergarten 
of in ’t huisgezin. Enkele hoge uit
zonderingen niet meegerekend, zou ’t

en schetsen die in organiczalories en me- 
todics opzicht. De tietels van deze hoofd
stukken luiden: „Proefscholen voor de 
leerplichtige leeftijd van 6—14 jaar”: 
deze bestaan in Dorlmund, Augsburg, 
Leipzig, Dresden, en Hamburg. ..Hoe 
de proefschool-iedcc in Miinchen is uit
gevoerd". Men weel dat Kcrschcn- 
steincr hier de man is. 'l Begon hier 
met een proef-kindergarten ') en de be
weging breidde zich uit, ook over de 
volkschool. Zo ontstond er zelfs een 
„Vcrein Versuchsschulc", met de vol
gende grondslagen :

,, I. Er moet een proefschool opgcricht

2. Deze moet deel uitmaken van de 
algemene volkschool, en wat uitwen
dige en inwendige organiezatie betreft 
onder toezicht staan van de school- 
autoriteiten te München.

3. De kommissie voor de oprichting 
van een proefschool acht’t gewenst dat 
in de eerste plaats de betekenis van 
doel en wezen van de ..werkschool” zal 
onderzocht worden.

4. De te stichten „Verei 
schule" zal tot 't bevordert 
pogingen 't nodige beschi

5. De vereniging 
schappelik terrein zijn ’ 
derwijzers, en 
vragen kunnen

Aan 't slot s 
wijst de schrij. 
proeven noch geen i 
stellen. Wel zijn er 
tot noch toe verkregen r 
gevolgtrekkingen te makt 
stigc stichtingen. Maar vu 
ver hiertoe 
bespreking te 
't kindergar' 
eigenlike sch 
de kleut 
ook de

In ’t-

aanspoorde tol nadenken over eigen 
'agogiesc arbeid, werd door velen 

oppervlakkige zin aanvaard: wat 
ileiding was lot ’n geprobeer in ’t 

wilde weg. en tol allerlei pedagogiesc 
haarkloverijen en pedagogiese dogma's. 
Tol n sistemaliese opbouw van de 
pedagogiek kon ’t zo niet komen. Van 
de andere kanl kwam de officieële buro- 
pedagogiek, opgcstcld na raadpleging van 
„specialiteiten” in een-of-ander onder- 
wijsvak, en waarin, door herhaalde ver
anderingen van leerplan, hervormingen, 
eveneens van boven-af, werden aange
bracht. Deze wijze van schoolhervormen 
is al bij voorbaat tot onvruchtbaarheid 
gedoemd.

De schrijver daarentegen wil voor 
de pedagogiek dezelfde weg bewandelen 
als voor de andere wetenschappen ge- 
bruikelik is. „En deze weg wijst op 
de stichting van proefscholen, waaraan 
uitgelezen krachten, voorzichtige, in ’t 
onderwijzersberoep gerijpte, en tevens 
met de vakliteratuur goed vertrouwde 
praktici de waarde of waardeloosheid 
van nieuwe icdccen beproeven ; waarbij 
ze deze tegenover ’t oude op de weeg
schaal plaatsen, en de rezultaten van 
t nieuwe vergelijken met ’t vroeger 

verkregenc. Als eerlik wetenschappelikc 
mensen zullen ze niet schromen, de 
zwakheden van 'n melode, de verkeerde 
rezultaten van de een-of-andere leerstof, 
de onhoudbaarheid van ’n veronder
stelling ronduit te erkennen, en onver
droten hun laktiek veranderen, zodra 
n dwaling hun bewust wordt."

Verder wordt er dan op gewezen 
dat vragen betreffende de sohoolorga- 
niezatie in proefschool-komplexen, die. 
welke betrekking, hebben op didaktiesc 
en metodiese biezonderheden in afzon- 
derlike proefklassen onderzocht zullen 

rden : terwijl ook op-zich-zelf- 
even betreffende een-of-ander 
sel moeten genomen kunnen

moeten word, 
staande proe. 
grondbeginse 
worden.

Omdat bij de tegenwoordige proef
scholen (in Duitsland) de iedee van de 
„werkschool" ’t grondprobleem vormt, 
wordt in 'l twede hoofdstuk ’n korte uit
eenzetting gegeven van de wcrkschool- 
beweging.

De volgende hoofdstukken geven dan 
’n overzicht van de proeven, die met 
werkscholcn in Duitsland zijn genomen.

waar ou< 
autoriteiten 
beraadsk —
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Voor wie 't aangaat en voor 
zich voor interesseert, lijkt me 
aangekondigde boek ter lering 
weging stellig aantebevelen.

Amsterdam. Nov. 1919.
P. L. VAN ECK Jr.

Als biezonderheid zij hier vermeld, 
i de miinchense proef-kindergarten 
geleerd wordt engels te spreken ; 
e overweging dat jonge kinderen 

meer dan een taal tegelijk 
Van daar ging 't engels naar de 

volkschool over. De schrijver van 
boek is van mening dat er over deze 

kwestie nu noch geen oordeel gegeven 
kan worden.

voor alle kinderen nodig zijn twee tot 
drie jaar in de kindergarten doorlc- 
brengen, meent de schrijver. En daarna 
geeft hij ’n uiteenzetting hoe die zou 
moeten hervormd en ingcricht worden. ’)

't Laatste hoofdstuk behandelt dan 
de proefschool-iedec in de toekomst, 'n 
Grondvoorwaarde voor elke proefneming 
op pedagogies gebied is ,,'n zorgvuldige 
en gepaste keus van de problemen . 
waarvoor 'n niet te grote kommissie 
gevormd moest worden, bestaande zowel 
uil schoolmannen die 'l dierekt aangaat, 
als uit onpartijdige, praktics en wclcn- 
schappclik gevormde leden. Ook zou 
zoon kommissie zich op de hoogte hebben 
te stellen van de voortgang en de rezul- 
taten van de proefnemingen. Als de 
noodzakelikheid gevoeld werd, moesten 
’n paar kommissicledcn met 't oog op 
’n te onderzoeken kwestie ook buiten
landse scholen bezoeken.

En welke problemen zijn voor onze 
en de komende tijd optelossen? De 
schrijver noemt: de werkschool ; de be
gaafdheid van de leerlingen: de ..heimat- 
kunde ..de algemene volkschool" (..ein- 
hcitsschulc’f).

Naast de keus van de problemen, 
is nodig ’n verstandige keus van de 
onderwijzers die de proefnemingen zullen 
hebben te doen. De derde cis is dan : 
’n vérgaande bewegingsvrijheid bij de 
proefnemingen. ..Als men in de pcr- 
soonlikheid van de onderwijzers ’n 
waarborg heeft dat de belangen van 
de leerlingen ten volle in 't oog worden 
gehouden, dan is ’t verlaten van de di-

als maar de nieuwe wegen 
, -•aardige of hogere doeleinden 
als de oude; en als deze wegen de 

rechtvaardigen, dat ze voeren lot 
naluurlikc of rijkere ontwikke- 

i de menselike aanleg". Natuur- 
er ook voor die bewegings- 

grenzen zijn.
wordt er noch gewezen op ’t 

proefnemingen kon- 
’n ..pedagogies-psy- 

uut”. dat op deze wijze 
irijgt en rezultaten kan

der belang, 
tot gelijkwa

ling van 
lik dat er ook 
vrijheid grenzen

Dan wordt er i 
belang om bij de 
takt te zoeken met 
chologies institui 
materiaal verkr.,e. 
publiescren.

Na noch als iets van-zelf-sprckcnds 
vermeld te hebben, dat ook in zake de 
proefscholen de financieën ’n gewichtig 
punt uitmaken, besluit de schrijver dit 

met de wens te uiten dal de staats- 
autoriteiten meer zullen gaan deelnemen 
aan de beweging voor proefscholen, ’t 
Is te begrijpen, dal ze zich in 'l begin 
wat gereserveerd hielden tegenover dat 
nieuwe, dat misschien maar 'n modegril 
zou blijken te zijn. Maar daartegenover 
staat, dat 'n belangrijk deel van de 
taak van vooruitziende autoriteiten, die 
liefde hebben voor volk en vooruitgang, 
zijn moet: meetewerken aan de nieuwe 
pedagogiese oogst die komen gaat, door 
de nodige middelen beschikbaar te 
stellen ten einde ’n gelukkige keus 
mogelik te maken uit ’t beste dat wordt 
aangeboden.

Ondanks de bezwaren die er ook zijn 
bij de oprichting van proefscholen, mag 
toch de hoop gekoesterd worden „dat 
de proefschool-iedec zich z’n recht van 
bestaan in de schoolorganiczatic zal ver
overen. en 'n rijke zegen zal verspreiden 
over de scholen van allerlei soort, cn 
over de opvoeding van alle volksklassen 
in stad en land.'
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Gedurende 135 jaren heeft de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen gearbeid aan de taak, die zij zich koos: 
de bevordering van het algemeen volksgeluk 
en zeker mag zij met voldoening terugzien op het
geen door haar of met hare medewerking is tot 
stand gebracht.
Door de werking van haar Hoofdbestuur, hare 
Districten, 325 Departementen en 150 Correspon
dentschappen voor reizende bibliotheken zijn er 
weinig plaatsen in ons land, die niet direct of in
direct genieten van wat door de Maatschappij ge
daan wordt Meer dan 1100 scholen, spaarbanken, 
hulpbanken, bibliotheken, woningbouwverenigingen, 
commissies voor tuingrondverhuring en andere in
stellingen bevorderen geregeld de hun door de 
Maatschappij toevertrouwde bijzondere belangen.

Volgens de laatste opgave werden door de ge
zamenlijke Nutsbibliotheken aan 49418 lezers 
972373 boeken uitgeleend.
Nutsscholen on -cursussen werden in 1917-18 
door 16300 leerlingen bezocht.

Geeft U op als lid van onze Maatschappij!

Inlichtingen en propaganda-lectuur zijn verkrijgbaar 
bij den Algemeenen Secretaris, den Heer J. HOVENS 
GRÉVE, N. Z. Voorburgwal 212, Amsterdam.

Loop van het ledenaantal in de laatste 5 jaar:
1915:
1916:
1917:
1918:
1919:
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openbare besprekingen of congressen ter be- 
problemen van volksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting zal
nieuwe vruchtbrengende gedach

tusschen
:ring van 

tijds.
Nederland 
het bezoek 
dit noodig 
deering van

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

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

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, Vo
Mr. J. H. TH1EL «a J. HOVENS GRÉVI

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

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

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

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

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

VolksontwikkeEng waaraan plaatselijk

gebied der Volksontwikkeling bestaan 
worden aan de beantwoording v< 

door het bevorderen van de 
scholen, in die streken van ons 1

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

4. door het beleggen van > 
handeling van problemen van v<

5. door uitgave van een 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding 1 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordei 
van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
buitenlandsche toestanden.

il geven aan alle in ons 
:hten op het gebied der
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anderen

i, heesters, sr 
leesters, vrucl

laarop

van Jac

Over de ontwikkeling en verbreiding der 
schoolwerktuinen') door K. Dilling.

I. IN HET BUITENLAND.

; in de richting der moderne bijen- 
een groote rol bij de bevruchting

') Met toestemming 
onderhoud van school' 
School-en Werktuinen. I

5 van den schrijver overgenomen uit: Over nut. aanleg en 
Iwerktuinen. uitgave van de Centrale Vcrceniging voor 
, (Zie ook het artikel van Jac. P. Thijssein het vorige nummer.)

/Vostenrijk is het klassieke land der schooltuinen. In 1900 telde 
men hier reeds 15197 schooltuinen. In de Rijksvolksschoolwct 
van 1869 staat onder par. 65: „Zoo eenigszins mogelijk zal bij 

elke plattclandsschool een tuin met afdeeling voor landbouwkundige 
onderzoekingen zijn aan te leggen.” De bijdragen worden door de 
landswetten geregeld. Het was vooral Prof. E. Schwab, die door 
duidelijken uitleg van de Wet de totstandkoming van schooltuinen 
krachtig bevorderde. In 1875 verscheen op de wereldtentoonstelling 
te Weenen eert plan met beschrijving van een volledig ingerichten 
schooltuin. De meeste tuinen hebben afdeclingen voor groente-, bloe
men-, fruit- en druiventeelt en boomkweekerij, zoomede een kleinen 
bijenstal, warmen bak om uit zaden planten te kwecken en nest- 
kastjes voor vogelbescherming. In zeer veel gevallen bekostigt de 
leider van den tuin alles. De hulp der kinderen is natuurlijk gratis. 
In Neder-Oostenrijk worden de kosten zelfs voor 68 °/0 door de 
onderwijzers gedragen. Het overige betalen gemeenten en provinciën. 
In de meeste provinciën worden cursussen in fruitteelt gegeven, 
terwijl dikwijls ook subsidie wordt gegeven voor studiereizen. Er 
worden geregeld elk jaar schooltuincongressen gehouden, waar van 
elkanders ervaringen wordt geprofiteerd, terwijl jaarlijksche rapporten 
aan een centraal punt worden ingediend en bestudeerd.

In 1900 werd op de wereldtentoonstelling te Parijs de door de 
stad Weenen aangelegde schooltuin bekroond. Deze had afdeelingen 
als boven aangegeven, benevens een keurcollectie van allerlei vormen 
van leiboomen langs de omheining. De tuin was door een breed 
middenpad in twee symmetrische helften verdeeld. Langs het pad 
lagen aan weerszijden rabatten met struik- en anderen vorm perc- 
en appelboomen. Loodrecht daarop de bedden van 1.20 meter, be
zaaid, beplant en bepoot met groenten, bloemen, heesters, spinnerij
en geneeskrachtige planten, giftige planten, sierheesters, vruchtboom- 
veredelingen etc.

De onderwijzers werken krachtig 
teelt. Zooals bekend, speelt de bij <
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>) Uitgave

zoodat dit c 
het geta 

:n 10;

e prijs v
:n Tuin,

, resp.

e industrie-

egendeel, 
:n tuin 

bloemen 
krachtige

een zaak van 
tal bijenkorven 
033 nestkasten 

meeuw ze gaarne 
len ze in de wijn-

1274 scholen, c 
H.A., dus gemi 
op goeden teel 

1 in genoemde 1 
>oomen 1

van de Zwitsersche landbouwverceniging Zürich, 134 blz. Prijs 1'2.

istige ontw< 
0-100-50 en 

verdeeld: 
voor ontwerpt 

gvuldiging der
nleg gem. 6 X 
inspectie .

ng van den schoolwerktuin 
■che landbouwverceniging. 
irdracht over deze tuinen 

i uitgebreid programma 
voorstel tot het besteden 

van 3500 frs. werd 
teuring van het Depart. 
jlvuinen aanloggen en in 
voorschriften rekening 

ïgkosten en 50— 100 frs. 
de zaak verder te bevorderen, 
met beknopte beschrijving zes 

licht gesteld.

800
400 

2100
200

Totaal . . Frs. 3500
Er kwamen 14 ontwerpen in, waarvan 8 een bekroning werden 

waardig gekeurd. De eerste prijs werd toegekend aan het ontwerp 
onder motto „de School een Tuin, de Tuin een School”, ingezonden 
door Morgenthaler en Becker, resp. leeraar en ingenieur te Strickhof 
en Zürich. ') In 1887 werden reeds 1800 frs.. voor eerste aanleg- 
kosten aan 8 schooltuinen gegeven. De opvoedingsraad van het kan
ton Zürich en het Zwitsersche industrie- en landbouwdepartement

>en en beschrijving
• ontwerpen .

350 .. .

van vele planten en van vruch 
groote praktische waarde is. In 
in 1901 van 251—2567 gestegen, 
opgehangen, waarvan 788 be*v 
bewoont en bij de wijnbu 
bouwende districten niet

In Stiermarken vin< 
75%; daarvan was de 
530 M2., 50% der tuii 
en de overige op zandj 
aanwezig 92863 appels, 
totaal 160000 wildlingc 
waren gekweekt, 
van oculeeren 
afzonderlijke cursussen 
door den staat, 
worden vergoe 
van 5 tot 200 
nemen de kinderen < 
mee naar huis. De 
van boomkweekerijen. 
kweekers, omdat de 
vraag naar plantsoen

In Zwitserland 
in hoofdzaak te da 
Martin Vogler hielt 
op een algemeene vei 
omtrent aanleg van schooltuinen, 
der door den Bondsraad verlt 
aangenomen. Dit programma 
van Landbouw. Plattelandsgenn 
goeden toestand houden, waarb 
is gehouden, krijgen 200—250 frs. 

werden ■ 
premiën

In 1885

ichtboomen, 
962 tuinen was 

o o In 239 tuinen warcr 
788 bewoond. Omdat de «r» 

jnbouwers niet gezien is, wu>u 
net opgehangen.

indt men 962 tuinen bij 1274 scholen, dus bij 
ue oppervlakte totaal 51 H.A., dus gemiddeld 

<_iinen liggen op klei, 30 op goeden teelgrond 
«udgrond. In 1901 waren in genoemde tuinen 
’ ., 51447 peren, andere vruchtboomen 15000, 
ngen, terwijl 148914 veredel de vruchtboomen 

Meer en meer wordt de veredeling door middel 
toegepast. Enten geschiedt steeds meer. Er bestaan 

het tuiniers- en kweekersvak, gesubsidieerd 
De reiskosten voor het bezoeken der cursussen 

ied. In het algemeen wordt bij den aanleg van tuinen 
0 kronen subsidie verleend. Bij het verlaten der school 

eenige der door hen gekweekte ooftboompjes 
schooltuin treedt dus niet op als concurrente 

i. Integendeel, zij vergroot het afzetgebied der 
in den tuin geboren liefde voor ’t kwceken de 

i en bloemen vergroot.
1 is de krachtige verbreiding 
lanken aan de Zwitserscht 
=ld 30 Mei 1885 een voorn, 

vergadering, waarin een 
;hooltuinen, zoomede een 

cxleende subsidi 
verkreeg de goedkt 

___  ____  . meenten, die schooltui 
testand houden, waarbij met bepaalde ’ 

__ den, krijgen 200—250 frs. voor eerste aanleg 
jaarlijksche onderhoudskosten. Om 

1 voor overeenkomstige ontwerpen ,
i van 250-200-150-100-50 en 50 frs. in uitzi 

werden 
Premiën

b. Vermenigvuldigii
c. Voor den aanlej
d. Juryleden en i„.
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’) Landbouwkundig jaarboek van Zwitserland, de deel 1889, 152 blz.

2)

den in 1888 een onderwijzer door een subsidie in de gelegenheid, 
schooltuinwezen in Oostenrijk door eigen aanscho uwing te loeren 

i. ') Het leerplan voor de kweekschool van onderwijzers in het 
i Schwyz bepaalt onder het hoofdstuk VIII „Landbouwkunde" 

alle klassen: aanleg van zaad- en kweekbedden voor fruitteelt, 
lingen, kweeken van jonge boomen, kweeken en behandeling 
irmboomen, bessenooft en behandeling, kennis van behandeling

t'uU v.
cwvbtevoo-có op ce/w pï.ij>i>tzxozj

en praktijk 
grond voor 

tar werk 
in land- 

tdbouwwerk 
den school- 

druiventeelt,

van ziekten 
der bijenteelt. Aan 
bebouwing 
wordt gem< 
bouwkunde 
en -proeven, 
tuin aandacht

en beschadigingen van ooftboomen, theorie i 
iedere kwcekeling wordt een stukje 

en verzorging in den schooltuin gegeven. Zwa< 
leenschappelijk verricht. Wekelijks wordt 1 uur les 

le gegeven, waarbij nog 2 uur komen voor lam’ 
Volgens meergenoemd programma moet in c 
worden geschonken aan groente-, fruit- en di
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den botai 
wekelijks 

•n zich o< 
inchen het

1903 1

>len voor: 
 schoolti ’ 

• meststoffen, w< 
ii — 13 jaar ke 
en boschbouw 

proeven in sch< 
:11e vordc

boomkweekerij. griendcultuur, bloementeelt, sierheesters, bijenteelt, 
vogelbescherming, vcevoederplanten en de gevaarlijkste giftige planten.

In Duitschland heeft de schooltuin als plaats voor aanschouwelijk 
onderwijs in de natuurlijke historie en voor levering van materiaal 
bij het onderwijs in plantkunde groote verbreiding gevonden. In de 
groote steden als Berlijn, Hamburg en Leipzig vindt men uitgebreide 
bbtanische tuinen, die regelmatig planten van verschillende familiën 
aan de scholen leveren. Daartoe wordt tevoren door de hoofden 
en directeuren van scholen een lijst van benoodigde planten opgemaakt 
aan de hand der mededeelingen van den leider van den botanischen 
tuin omtrent bloeitijd etc. der planten, die geregeld wekelijks wordt 
toegezonden. Steden als Mtinchen en Dresden leggen zich ook toe 
op het praktisch werk in tuinen. Zoo is bijv, te Mtinchen het prak
tisch tuinbouwonderwijs voor meisjes verplichtend. In 1903 besloot 
de Bond van Duitsche Vrouwenverenigingen op haar Congres te 
Wiesbaden, een petitie te richten aan de Ministers van Onderwijs 
en Landbouw van alle bondsstaten, om de gemeenten te verzoeken, 
overal schooltuinen aan te leggen, waar zulks kan geschieden onder 
leiding van geschoolde onderwijzers en onderwijzeressen. In 1904 
hield Frau Wegener van Berlijn een belangwekkende voordracht over 
school- en werktuinen op de tentoonstelling voor kunst en tuinbouw 
te Dilsseldorf. Op voorstellen van den Oberpresident der Rijnprovincie 
en de Landbouwkamer te Bonn vaardigde de Regccring een order 
uit, dat overal op het land tuinen zullen worden aangelegd bij scholen, 
welker leerkrachten lust en liefde er voor bezitten. In 1908 vaardigde 
de Pruissische Minister van Onderwijs en Eeredicnst een schrijven 
uit, waarin de wcnsch wordt uitgedrukt tot uitbreiding van aanschou
welijk onderricht in natuurkennis, vooral door schooltuinen; inplaats 
van saaie, dorre beschrijvingen en klassificatie's op de schoolbanken.

Zeer mooie schoolwerktuinen vindt men o.m. te Tcltow (Friedenau) 
bij Berlijn; Ahlem bij het Israëlictisch internaat: Barnicn, Düsseldorf. 
De gemeenten betalen in hoofdzaak de kosten. In Duitschland, zoo
wel als in andere landen is de groote waarde van practischen tuin- 
arbeid ook v<jor stadskinderen duidelijk in het licht getreden. Zij 
zijn bij tienduizenden bij den landarbeid behulpzaam geweest met 
zaaien en oogsten. Men begrijpt, van hoeveel meer waarde deze hulp 
nog geweest zou zijn, als den kinderen op school gelegenheid tot 
praktisch werken, zij het nog zoo weinig, was geboden. De oorlog 
heeft het groote gewicht van schoolwerktuinen duidelijker dan ooit 
aan ’t licht gebracht en natuurlijk het meest in die landen, die geheel 
op de productie van eigen bodem zijn aangewezen...

In Frankrijk schrijft het leerplan voor de volksscholen voor: van 7—9 
jaar de eerste beginselen van tuin- en landbouw in schooltuinen, van 
9—1 1 jaar kennis der voornaamste grondsoorten, meststoffen, werkzaam
heden, werktuigen en gereedschappen, van 11.—13 jaar kennis van 
akkerbouw, landbouwboekhouden, tuinbouw en boschbouw. Een en 
ander gaat gepaard met praktisch werk en proeven in schooltuinen.

In Engeland heeft het schooltuinwezen snelle vorderingen gemaakt. 
In het leerplan der openbare lagere scholen is voorgeschreven, dat 
het praktisch tuinbouwonderricht 20 uur per jaar moet worden gegeven, 
in welken tijd alle werkzaamheden moeten worden medegemaakt door
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ling. De

’ onderwezen. Overal 
tappen is aangesteld, 

zoomede de leiders- 
groote vorderingen 

p. 98 en 79 school-

pen, op twee na, wordt de praktische tuinbouw 
waar een buitengewoon leeraar in de graafsch. 
om schooltuinen te organiseeren en te inspecteeren, 
onderwijzers te onderrichten, heeft de tuinbouw w 
gemaakt. Staflbrdshire en Surrey staan met resp.

kinderen boven 11 jaar. De cursus is tweejarig. Begaafde scholieren 
mogen ook aan andere cursussen deelnemen met niet te groot aantal 
leerlingen, b.v. H. Als kinderen van het 1ste en 2de jaar een bed 
bewerken, mag het aantal hoogstens 20 bedragen. Voor regelmatig

. J lci vi PtV'ix een le
JziccVnciit -iJc l K? iP ('ij 35e z Cij'i i.

20 uur ontvangen de scholieren 2 shilling. De cursussen 
1 November—31 October. In alle Engelsche graafschap- 

ft til

mimi
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werktuinen, model aangelegd, aan de spits. De goede invloed van 
den tuinbouw op de school is duidelijk merkbaar. Het is een fout 
gebleken, dat de tuinbouw niet met het onderwijs in natuurkunde is 
verbonden. Daardoor gaat de gelegenheid om het begrip der scholieren 
voor landbouwkundig werk aan te kweeken licht verloren. Daarom 
heeft men op verschillende plaatsen beproefd, hierin te voorzien door 
de hoofdzaken van die wetenschap mede te onderwijzen. Door cur
sussen worden de onderwijzers in de gelegenheid gesteld, hun theore
tische en praktische kennis te verrijken. Door tentoonstellingen van 
akkerbouw en bloemen, die veelvuldig worden gehouden, wordt op 
aangename en doeltreffende wijze tegemoetgekomen aan de weet
gierigheid op het gebied der toegepaste natuurkennis. Dit geldt zoo
wel voor onderwijzers als scholieren.

In Noord-Amerika wordt vooral door fabrikanten voorde kinderen 
der arbeiders de schooltuin aangelegd voor leerzame en prettige 
bezigheid. In het voorjaar van 1897 liet de fabrikant Patterson in 
Ohio voor 40 jongens ieder een tuintje van 13 M2 aanleggen. De 
opbrengst is gedeeltelijk voor de kleine tuiniers, gedeeltelijk wordt 
zij verkocht voor de kinderspaarbank, terwijl zij, die hun tuintje het 
beste verplegen, diploma's en medailles ontvangen. Het volgende jaar 
waren er 72 tuintjes. Een tuinman geeft onderricht. Elke jongen, die 
een tuintje wenscht, moet een verbintenis teekenen als volgt:

President J. G. Patterson's jongenstuin. Elke tuinier, die de aan
spraak op zijn tuin behouden wil, moet deze voorwaarden vervullen. 
Elke maand 25 cent pacht betalen. De tuin in schoonen en vrucht
baren staat houden. Het gereedschap zindelijk na gebruik op zijn 
plaats brengen. Zich houden aan de voorschriften omtrent gedrag en 
werk. Nauwgezet zijn. Zich streng houden aan het werk in de arbeids
uren. Ik verklaar deze bepalingen volkomen te begrijpen en neem ze 
aan. Dayton, Ohio, 1 April 1898. Get. N. N.

Tuingereedschap, zaden en pootgoed worden door den fabrikant 
geleverd. Ieder heeft een deel van den tuin tot zijn beschikking, dat 
hij kan laten braak liggen of bewerken. Daaruit blijkt het karakter 
en de aanleg voor tuinarbeid. De leidende tuinman heeft zijn model- 
afdeeling in den jongenstuin, die als voorbeeld dient. Ieder moet van 
de dagelijksche werkzaamheden en waarnemingen aanteekening houden. 
Naast de afzonderlijke tuintjes wordt een stuk voor gemeenschappelijke 
bewerking gegeven. Werk en oogst worden gemeenschappelijk gedeeld 
en dus geleerd, wat door eendrachtig werken kan worden bereikt. 
De werkduur, gedurende welken het werk regelmatig voortgezet moet 
worden, behoort stipt op tijd aan te vangen en te eindigen. Zonder 
bijzondere toestemming mag niemand langer dan de vastgesteldc 
arbeidsuren werken. Bij afwezigheid der jongens beoordeelt een 
commissie van ervaren practici den arbeid ; behalve met de uitkomsten, 
wordt rekening gehouden met gedrag, opmerkzaamheid, behandeling 
van het gereedschap en daarnaar bepaald, voor welke belooning het 
kind in aanmerking komt. Na iedere prijsverdeeling wordt een feest
maaltijd bij den heer Patterson gehouden en voor de prijswinners 
een excursie georganiseerd, om andere model-tuinen te leeren kennen.

(Wordt vervolgt.)
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Verslag der Conferentie omtrent het Ontwerp 
van wet op het lager onderwijs op 29 en 30 

December 1919.

i 29sten en 30stcn 
instituut voor Volks 
aan de hand van 
; waren toegézon 
tgige wetsontwei 
'F ui bitter, prof, 

er zijn vreu;
en, die zoo 
tolitieke bel; 
ais dragers

een rapport der 
weergegeven, in 

rwijl aan den rappor
tering aan te brengen,

December vond, opge 
tsontwikkeling, een cor 
vraagpunten, die van 

nemers waren toegezonden, een bespreking t 
aanhangige wetsontwerp tot regeling van het 

De Voorzitter, prof. Dr. Ph. Kohnstamm, 
en sprak er zijn vreugde over uit, dat deze 
worden, die zoo te rechter tijd komt, nu het 
van politieke belangen wordt geheven, en zakeli 
Niet als dragers allereerst van staatkundige de 
tegenwoordigers van bepaalde organisaties zijn 
als belangstellenden in de inrichting in ons volks; 
wijs komen wij op een aantal punten tot een 
deel, misschien ook zullen bcginselverschillcn : 
te overbruggen zijn.

Na meer uitvoerige besprekingen wordt besloten 
conferentie, waarin de verschillende zienswijzen zijn 
het orgaan Volksontwikkeling te publiceeren, terwijl 
teur de vrijheid wordt toegekend, zoodanige groepet 
als voor de overzichtelijkheid wcnschclijk zal blijl

jeroepen door 
mfcrentie plaats, 

te voren aan o 
werd gehouden i 
t lager onderwijs. 

. opende de vergadering, 
bespreking kon gehouden 

onderwijs uit de sfeer 
lijk wordt beschouwd.

denkbeelden of als ver- 
wij hier bijeen, maar 

«onderwijs. Mogelijker- 
i gemeenschappelijk oor- 
zich openbaren, die niet

in de inricl 
aantal r>

De bespreking omtrent de bevrediging wordt niet geheel ten 
einde gebracht, omdat men nog hoopt op de komst van nog eenige 
voorstanders van het bijzonder onderwijs, die echter ook den tweeden 
dag niet aanwezig zijn. Algemeen is het oordeel, dat het beginsel der 
pacificatie in politieken zin door dit wetsontwerp geheel eerlijk wordt 
uitgevoerd. Alleen wordt nog opgeworpen, of niet de bijzondere school 
haar eigen, door den staat bezoldigd toezicht moet hebben. Het 
schooltoezicht moet stuwend en bezielend werken, moet leiding 
en steun geven, enj kan dit eigenlijk alleen doen, wanneer het 
ook op het geestelijk^standpunt staat, dat de school inneemt ; eerst 
van uit het eigen levensbeginsel der scholen kan het onderwijs vol
komen billijk beoordeeld en naar zijn wezen gesteund worden. Prac- 
tisch zou het mogelijk zijn, een andere dan een plaatselijke indeeling 
van het schooltoezicht tot stand te brengen, en wel zoodanig, dat 
een aantal gelijkgezinde scholen onder een inspecteur worden gebracht, 
die dus naast zich in hetzelfde gebied een collega voor een andere 
groep scholen zou kunnen hebben. Deze meening ontmoette den be-
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Organisatie van het onderwijs.
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Uitvoeriger waren de gedachten wisselingen omtrent de organisatie 
van het onderwijs en de door het wetsontwerp voorgestelde indeelingcn.

Dat de leeftijd verlengd wordt, en een zevende leerjaar wordt 
ingevoerd, vindt algemeene instemming maar eveneens is men het er 
over eens, dat er op het zevende een achtste leerjaar moet volgen, 
ook dAn, wanneer na de lagere school vakonderwijs volgt. Ziet men 
bijv., hoe klein het aantal uren is, dat op een meisjes vak- of industrie
school aan het lager onderwijs kan worden besteed, en hoe gering 
de ontwikkeling der kinderen is wanneer zij op deze inrichtingen 
komen, dan komt men tot de conclusie, dat ook zij eerst meer alge
meen onderwijs moeten genieten.

Een andere vraag is, of het 
wijs moet aansluiten bij het 
in de achtste. Drie meeningen : 
Gaan een aantal leerlingen na de zes 
blijven er een geringer aantal leerling 
klassen over, die mogelijkerwijze tv 
zullen worden samengevoegd. Aldus worden 
Ook is te vreezen, dat het peil van 
klassen zal dalen, als een gedeelte der 
wel de meest begaafde, de school na het 
klas verlaat. Voor de belangstelling, de 
voor hun cultuurpeil en daarmee voor d< 
wijzersstand is het ook gewenscht, dav nci 
intact voor de school behouden worden.

Het is niet te ontkennen, dat er psychologische gronden zijn, om 
een kind op ongeveer veertien of vijftienjarigen leeftijd naar de middel
bare school te zenden, zoodat het zijn geheele kindsheid op de lagere 
school doorloopt en met den aanbrekenden puberteitsleeftijd een nieuw 
schoolleven begint. Doch de intellectueele bezwaren, aangevoerd van

slisten tegenstand van het overgroote deel der conferentie. Waar 
zou hier de grens zijn? Zou men niet komen tot een zoo ver door
gevoerde splitsing, dat de regeling practisch, zoo niet onmogelijk, toch 
allermoeilijkst en zeer kostbaar zou zijn? Werd ook niet de aard 
van het schooltoezicht miskend? Niet allereerst leiding eni stuwing, 
maar regeling is de taak van het rijksschooltoezicht, dat er voor 
moet waken, dat de noodige eenheid betracht, de wet geëerbiedigd 
wordt, en dat, waar de staat zulke groote sommen aan het bijzonder 
onderwijs besteedt, als staatsorgaan toezicht moet houden op de 
besteding. Overigens moet niet vergeten worden, dat de practijk 
overvloedige voorbeelden aan de hand geeft, waaruit blijkt, dat een 
schoolopziener met groote objectiviteit tot nut van verschillende soort 
scholen werkzaam kan zijn.

Natuurlijk moeten groepen van bijzondere scholen het recht hebben, 
om voor eigen rekening een inspecteur aan te stellen, die, hetzij het geheele 
onderwijs, hetzij enkele speciale vakken nagaat. Als vanzelf sprekend 
wordt verder verondersteld, dat het schooltoezicht de groepeering 
en richting der scholen ook weerspiegelen zal.

■nd!

maar eveneci 
achtste leerjaar 
vakonderwijs vc 

een meisjes 
len besteed,

ook°aj
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zelfde eisch stelt men ten slotte aan het M.U.L.O. Bestond 

.olijk de meening dat men concrete wenschen zou formi 1
de opneming van Maleisch als leervak aan sommige 

ischelijk verklaren, de bespreking ontwikkelde zich in c 
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i zou dan niet moeten worden vastgehouden aan <
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zou zich bijv, best te plattenlande

tegen dit stelsel, zijn niet 
l om in den dan zooveel 
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en onderbouw komen, 
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maar misschien 
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:rjaar op een 
ook nog een

de zijde van het i 
ongegrond. Het is in 
kortcr tijd nog de behoorlijke scholing en 
de richting, door het voorbereidend hooger on 
Mogelijk is het. als er me:er Lycea met twee-jarigei 
dat sommige leerlingen na de zesde, andere na de ... 
lagerc school zullen verlaten. Dit zal van het individu, 
ook van plaatselijke toestanden afhangen. Men opent < 
voor beide manieren, als men het zevende en achtste leei 
school voor M. U. L. O. laat doorjjrengen, misschien • 
negende jaar.

De derde spreker wil zeer beslist de leerlingen na het zesde jaar 
de lagere school doen verlaten, en de waarde der intellectueele be
zwaren erkennend, voegt hij er psychologische gronden aan toe. Aller
eerst al de behoefte, die het kind gevoelt, om na zes jaar eens te 
veranderen, de nieuwe prikkel, die zijn leven ontvangt, als het in een 
nieuwe school zijn intrede doet. Maar bovendien is het ongewenscht, 
om met de intrede der puberteit nu ook nog de verandering van 
school te doen geschieden. Het is veel beter, dat de leerlingen als 
kinderen nog op de middelbare school komen, daar gelegenheid 
vinden, zich aan te passen, en dus al geacclimatiseerd zijn, als de 
cvenwichtsverstorende overgangstijd aanbreekt. Voor den leeraar is 
dan ook gelegenheid geweest, om de kinderen rustiger te leeren kennen 
en automatismen aan te brengen, die doorwerken in de moeilijker 
jaren. Zoowel dus op deze theoretische overwegingen als op grond 
van eigen ervaring moet ten sterkste worden aangeraden, het middel
baar onderwijs te doen aansluiten bij het zesde leerjaar der lagere 
school.

Ten slotte werd opgemerkt dat het misschien wenschelijk was deze 
vraag hier niet verder te bespreken, omdat het hier alleen geldt het 
lager onderwijs en dit vraagstuk nauw verband houdt met de rege
ling van het middelbaar onderwijs.

Met het achtste leerjaar mag intusschen het onderwijs van 
enkel kind afgeloopen zijn en moet voortzettings-onderwijs 
Algemeen werd betreurd, dat het h e r h a 1 i n g s-o n d e r w ij s 
heel onvoldoende in de wet was geregeld. Moeilijk is in het sys 
dezer wet de geheele zaak beter te regelen, maar er moet o 
wezen worden, dat reeds de naam verkeerd is. Men moet ni 
ken van herhalings- maar van voortzettings-onderwijs, en dit 
wijs moet 
gemakkelijk 
levcnspr; ’ 

aanvankel 
en bijv, 
als wens 
ting, dat men het geh 
Daarbij zou dan niet 
dat het M. U. L. O. < 
delbaar onderwijs 
ben. Een der leden
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Meer uitvoerig werden de besprekingen over het buitengewoon 
onderwijs. Allereerst werd opgemerkt, dat artikel 3 van het ontwerp 
van een fout verdeelingsbcginsel uitgaat. De splitsing in ge
woon en M. U. L. O. onderwijs berust op de meerdere of mindere 
uitgebreidheid van het leerplan, terwijl het buitengewoon 
onderwijs haar karakter ontleent aan den aard der leerlingen — 
Logisch zou het dus zijn, ook het buitengewoon onderwijs weer te 
verdeelen in gewoon, voortgezet en M. U. L. O. Van andere zijde 
werd opgemerkt dat dit niet louter een vraag van elegantie was, 
maar dat er een reëele achtergrond achter school. Tot dusver immers 
heerscht zoo ongeveer de meening, dat men met het buitengew( 
onderwijs niet verder behoeffrte gaan dan tot den leerplichtigen leeft 
Er zijn echter een aantal kinderen, die, ’t zij door hun maatscu

,i denken, vooral voor meisjes, maar ook jongens, die later in 
v uedrijf van hun vader komen, waar kennis van vaderlandsche 
schiedenis, aardrijkskunde, natuurkennis, gezondheidsleer, bockhou- 

staatsinrichting, handenarbeid in den meest uitgebreiden zin, tee- 
len, zingen en lichamelijke oefeningen het leerplan zouden vormen, 

aldus degelijk onderlegde en voor het leven voorbereide men
iën te vormen. De tegenwoordige opvatting van het M. U. L.O. 

moet als te eng worden gequalificeerd. Welke vormen voor de toe
komst het beste zullen zijn, kan men aan de ontwikkeling overlaten. 
Ook bij dit onderwijs, deed zich weer de vraag voor, of men afzon
derlijke M. U. L. O.-scholen zal moeten hebben, die de leerlingen van 
een aantal lagere scholen zullen ontvangen, en die aansluiten bij het 
zes’de leerjaar, dan wel, of de M. U. L. O.-school zooveel mogelijk 
één geheel zal vormen met de lagere school, in elk geval aansluiten 
bij het laatste leerjaar. De gronden voor dit laatste en dezelfde als 
pleiten voor de aansluiting van de m iddelbare school bij het achtste 
leerjaar, vonden in dit opzicht minder bestrijding.

Naast het m. u. 1. o. wordt het u. 1. o; besprokc 
mond verstaat men daaronder een school, waar 
taal wordt ondei 
van de lagere scholen 
in hoofdzaak opleiding 
verdwijnen.

Wettelijk is tege nwoordig een U. L. O. school iets meer, en om 
de hoogcre subsidie machtig te worden, heeft men soms maar een 
U. L. O. school gemaakt, wat ook wel eens geschiedde om een paar 
belanghebbenden tcsrwille te zyn. Was men dus over het geheel het 
U. L. O. niet gunstig gezind, zoo ontbrak het toch niet aan verdedi
ging. Er werd opgemerkt, dat het niet alleen opleidingsonderwijs was. 
maar dat ook dergelijke scholen bestaan voor bepaalde maatschap
pelijke groepen, voor wie het M. U. L. O. tc lang en te kostbaar 
zou zijn, en die toch eenige meerdere ontwikkeling begeeren dan de 
gewone volksschool kan geven. Deze scholen hebben zich uit de 
praktijk ontwikkeld, zij bleken in een behoefte te voorzien en de 
wetgever moest ze dus niet onmogelijk maken, maar ze steunen. Het 
misbruik van de bestaande bepalingen gemaakt moest in de toekomst 
worden vermeden, maar hief ook hier het gebruik niet op.
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:meen onze w e t si n te r p re ta t i e soepel. Onder 
: wetten, die deze inrichtingen eigenlijk niet kenden, 
taan, en de autoriteiten hebben steeds meegewerkt.

pelijke stelling, ’t zij door hun aanleg, die veel 
wijs noodig maakt, maar geen hooger ontwikkel... 
eenzijdigen, incoherenten, psychosthctici) behoefte 
gewoon M. U. L. O.

Het buitengewoon onderwijs moest bovendien, 
derde spreker op, niet alleen beschouwd worden 
alleen aan achterlijke kinderen, maar ook aan 
in bijzondere omstandigheden verkeeren, 't s 
afwijking, ’t door een lichaamsgebrek, ’t zij door af 
omstandigheden (zieke kinderen).

Juist daarom werd het over 't algemeen zoo toegejuicht, dat deze ’ 
materie bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur zou worden 
geregeld. Veel meer kon dan rekening worden gehouden met allerlei 
bijzondere omstandigheden. Doch uitdrukkelijk wordt er op gewezen, 
dat dit Koninklijk Besluit een aantal dingen zal moeten regelen, 
behalve het leerplan. Zoo zal het personeel naast zijn algemcéne 
opleiding een speciale noodig hebben, want het algemeen ken
merk van buitengewoon onderwijs is, dat zijn leerlingen dikwijls een 
eigen stof, en altijd een eigen methode noodig hebben.

Thans is deze technische opleiding (voor de eene groep meer drin
gend dan voor de andere) overgelaten aan het eigen initiatief, terwijl 
ccnige regelmatige leiding ontbreekt.

Daarnaast zal de g e s t i c h t s v e rj ’ 
moeten komen. Er moest niet alleen su— 
maar ook voor de internaten mogelijk : 
een omweg gebeurt. Het besluit dient ecl 
gestichten noodig zijn. Eindelijk moet 
worden aan de nazorg: voortgezet opvot 
inbegrip van vakonderwijs. De nazorg moge 
het herhalingsonderwijs voor het gewone

Uitvoerig werd er over gesproken, of i 
in de wet voor te schrijven, dat deze 
worden vermeld. Men ontgaat dan het gevaai. 
punten door den ambtenaar, die het voorschrift öntw 
vergeten. De conferentie vereenigt zich hiermee dat in 
de technische opleiding genoemd zou moeten worden

.... zoo merkte een 
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zij door een geestes- 
ifwijkendc sociale
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slöjd als zoodanig niet noemde. Jan Ligthart heeft vrijwel onbelem
merd zijn leerplan kunnen ontwerpen.

Maar toch kan men zich schooltypen 
afwijken van het gewone, dat ze, ook met 
wetsuitlegging, daar niet onder te brengen zijn, 
een consequente doorvoering van het beginsel der 
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Dergelijke inrichtingen zullen alléén met moeite 
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n het M. U. L. O. en het vroegere herhalings- 
.-n vastgesteld.

I de zelfwerkzaamheid bevorderen, bcvruch- 
»el van het onderwijs, en met name worden 
waar men dien goeden, uitstralenden invloed

ms wordt artikel 2 besproken en in het bijzonder de wensche- 
cid, om handenarbeid als vak verplicht te stellen. Tegen de 
icdkundige en didactische waarde van den handenarbeid wordt 

geen stem vernomen, veeleer wordt er de aandacht op gevestigd, dat 
de veranderde tijden meer nog dan vroeger de invoering wenschelijk 
maken. Is niet de bekwaamheid, bij den handenarbeid aan den dag 
gelegd, een aanwijzing van beteekenis voor de beroepskeuze, die 
met het opkomen der bureaux voor beroepskeuze, meer stelselmatig 
en na overleg zal geschieden. Is al niet de ontdekkende waarde 
van handenarbeid van beteekenis. Bovendien zal men, zoo merkte 
één spreker op, bij verlenging van school- en leertijd er op bedacht 
moeten zijn, de geschiktheid tot en de belangstelling in den lichame- 
lijkcn arbeid niet te verminderen, waar deze toch voor het overgroote 
deel van de leerlingen der volksschool het hoofdmiddel van bestaan 
zal blijven.

Ook werd er op gewezen, dat de groo 
werkschool de beteekenis van den handen; 
had gebracht. Onweersproken bleef deze r 
men zich zeer goed een oude „luisterschool” 
arbeid als leervak, terwijl de werkschool 
per se insluit. Maar Dewey, zoo wordt 
groote waarde aan het vak. Wordt — zoo ' 
niet een oud vraagpunt, waarover de voorstanu, 
heen zijn, naar voren gebracht: de oude strijc 
leervak of als leervorm ?

De handenarbeid moet 
tend werken op het gehee 
eenige scholen genoemd, 
kan waarnemen.

Hoe komt het dan, zoo werd gevraagd, dat er nog zooveel 
verzet is bij de onderwijzers tegen invoering van handenarbeid en 
in 't bijzonder de Bond van Nederlandsche Onderwijzers er zich 
tegen heeft verklaard ? Verschillende redenen worden aangevoerd. 
Naast de factor der onbekendheid, ook met wat op dit gebied in 
het buitenland wordt tot stand gebracht, naast het zich blind staren 
op ..het doosjesplakken” wordt gewezen op de vrees voor vermeer
dering van examens, ook door het instellen van particuliere diploma’s. 
Men kantte zich dus tegen den handenarbeid, omdat men tegen 
nieuwe examens was, en misschien zijn er wel eens enkelen geweest,
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die. ni afgclegd examen, den tol aan „die publieke opinie” betaalden, 
door met zekeren spot te spreken van het diploma, dat ze alleen 
begeerd hadden om de geldelijkc voordeelen. Maar ook een dieper 
oorzaak van socialen aard werd besproken. Aanvankelijk bestond, 
ook bij sommige voorstanders van den handenarbeid, géén scherpe 
scheiding tusschen deze en de huisvlijt, hoopt men, door onderricht 
op de scholen, de bezigheid van den werkman thuis te bevorderen. 
Vele vooruitstrevenden nu, zagen er — terecht of ten onrechte, dat 
doet er voor de verklaring minder toe — een poging in, om, hetzij 
den arbeider van deelneming aan het maatschappelijke en staatkun
dige leven af te houden door binding aan huisvlijt, hetzij een streven 
naar of het mogelijk maken van een zekere bijverdienste, die nadeelig 
moest werken op de loonactie. — Teneinde de laatste bezwaren te 
vermijden, zal men eenerzijds streng moeten scheiden den handenar
beid van de huisvlijt en het uitsluitend opvoedkundig karakter 
van den eerste handhaven, maar anderzijds het begrip zoo moeten 
verruimen, dat er meer dan „doosjesplakken” onder worde verstaan.

Heerschte er dus over den handenarbeid als zoodanig betrekkelijk 
gering verschil, sterker was dit het geval omtrent de wenschelijkheid, 
om de invoering in de wet verplicht te stellen. Moest men, waar 
zoo’n groot deel der tegenwoordige onderwijskrachten niet veel gevoelde 
voor het onderwijs in dit vak, er misschien ook niet bekwaam toe 
was, het gebiedend opleggen? Zou het zelfs geen gevixir voor den 
handenarbeid zélf worden, als honderdtallen de uren, voor dit vak 
uitgetrokken, lusteloos doorworstelden, den tijd, er aan besteed, als 
verknoeid beschouwden, en daardoor het vak in discrediet brachten ? 
Hoeveel meer zou men niet mogen verwachten, als men het vak 
facultatief stelde, en aan al de jonge leerkrachten die er op de kweek
scholen in onderwezen zijn en in de toekomst steeds meex- onderwezen 
zullen worden, gelegenheid gaf, het in te voeren en met geestdrift te 
doen, wat anders futloos zal gedaan worden.

De groote meerderheid echter achtte deze bezwaren denkbeeldig 
of overdreven en juichte het toe, dat nu de groote stap zal gedaan 
worden. Ook bij andere vakken komt het voor, dat een- onderwijzer 
er minder voor voelt, maar hij onderwijst het en men denkt toch niet 
aan ontheffing. Stelt eenmaal de wet het ook verplicht, dan zal men, 
ook als men tegenstander is, er zich bij neerleggen, en er leeft bij 
den Nederlandschen onderwijzer nog genoeg belangstelling in zijn 
werk en in het kind om van hem te mogen veronderstellen, dat hij 
dan, ook als het vak zijn sympathie niet heeft, zal trachten, er het 
beste van te maken.

Bij facultatiefstelling wéét men nóóit, of al die jongere leerkrachten, 
die er zoo gaarne gebruik van zouden willen maken, gclégenheid zullen 
hebben, terwijl die dan openstaat. Mogelijk blijft immers ook altijd, 
dit, evenals nu wel met het zingen en andere vakken gebeurt, het vak 
aan een school te doen geven door een bevoegd en belangstellend 
onderwijzer. Verplicht stellen aan de school brengt niet mede verplicht 
stellen voor eiken onderwijzer. En ten slotte werd er op gewezen, dat 
een zéér lange overgangstermijn aan vele bezwaren tegemoet komt.

Deze besprekingen bleven niet zonder uitwerking en een der tegen
standers van verplicht stellen verklaarde, dat hij dit geen principieele
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Hiermede
nieuw vraagpi 
’t algemeen, <,

' De aanwezige dames vooral wezen er op, dat hier een betere re

geling gebiedend noodzakelijk is. Allereerst moet er naast de nuttige 
handwerken koken en huishoudkunde worden onderwezen, en moeten 
de lesuren voor meisjes niet langer zijn dan voor jongens, wat veelal 
het geval is, als het handwerkonderwijs na den gewonen schooltijd 
wordt gegeven. Ook rees de vraag, of men niet de jongens zou kunnen 
laten deelnemen aan het onderwijs in de nuttige handwerken. Vooral . 
voor jongelui, die later buiten huis zijn (als militair bijv.) is eenige 
handigheid zeer gewenscht. Met de formuleering nuttige handwerken 
kon men zich minder verccnigen, omdat, als deze uitdrukkelijk ge
noemd werden, men vreesde, dat ander vrouwelijk onderwijs zou zijn 
buitengesloten.

De meerderheid der vergadering gevoelt 
vraagstukken, maar er wordt op gewezen, 1 
nu eenmaal ingeburgerd zijn, en de vraagsti 
huishoudonderwijs meer tot het voortgezet oi 
bespreking is uitgeschakcld.

>tte gaat de conferentie mee met de ver
langen termijn van overgang.
cussies op dit punt niet geëindigd. Een 

_p : moeten de vrouwelijke handwerken, in 
vrouwelijke arbeid onder den handenarbeid

Er bleef nog een belangrijk punt over: de opleiding der onder
wijzers. Men begint met het nieuwe instituut der hulponder- 
wijzeressen te bespreken. Een goede kern, een gezonde gedachte 
wordt er in gewaardeerd, de uitwerking wordt ten eenemale verworpen, 
ziedaar de hoofdlijn der belangwekkende discussi'

Voor de opleiding der jongere kinderen, — la; 
spreken, — is vernieuwing dringend noodig 
de kleuters jonge onderwijzeressen noodig. die 
pelen, springen, die zelf nog vol van jeugdig 
speciale opleiding, die bij de vakopleiding m 
aan de behoefte van het jonge k».U| 
eenmaal zoo vast aan de indceling: 
maar het verschil tusschen de twee 
evident en ieder zal dus moeten toejuicl 
legd wordt.

Maar méér goeds is ook niet van het instituut te zeggen. Het 
bloedt dood onder de aanvallen, die er van verschillende zijden op 
worden gedaan. Allereerst komt men er tegen op, dat hier niet een 
andere klasse van leerkrachten wordt geschapen, maar een minder 
in tel zijnde groep, en dat het weer de vrouwen zijn die haar 
moeten uitmaken. Men had in 1919 'toch in een onderwijswet mogen 
verwachten, dat het uit zou zijn met de achterstelling van de vrouw, 
en sommigen waren uitermate pijnlijk getroffen door dit voorstel.

Reeds de naam is hatelijk. De wet van 1878 heeft den naam van 
hulp-onderwijzer doen vervallen, thans voert men dien weer in als
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om het interieur karakter aan te geven. De naam is echter in over
eenstemming met het voorgestelde: korter en geringer opleiding, lager 
bezoldiging zullen het deel zijn der toekomstige hulp-onderwijzeressen, 
die als tweede-rangs leerkrachten aan de lagere school het hoogst 
gewichtige werk in de lagere klassen zullen doen, w 
minder aanleg cn talent en bekwaamheid noodig is als 
in de hoogere. Overgang naar de hoogere klassen is onm< 
zullen, ook wanneer ze hun jeugd verloren hebben, stee 
lagere klassen gebonden blijven, noch in het belang van 
wijs, noch van hen zelf. En de invloed voor de geheele on< 
wereld en daarmee voor de school? Voor een deel dier \ 
het cultuurpeil een eind dalen en daarmee van den geheelen 
wijzersstand, die juist opheffing zoo dringend noodig heeft.

Een oogenblik wordt getracht, een weg aan te geven, waarlangs 
men het goede beginsel zou kunnen behouden en de bezwaren ver
mijden. Indien men den naam liet vervallen, gelijke algemeen-ontwik- 
kelende vooropleiding eischte, gelijke salarieering gal, cn ten slotte 
inhalingscursussen stichtte, waar klcuter-onderwijzeressen met b.v. ten 
minste 10 jaren practijk zich zouden kunnen voorbereiden voor een 
aanvullingsexamen, dat haar de volledige onderwijsbevoegdheden ook 
voor de hoogere klas sen gaf, zou men veel ondervangen.

Maar de conferentie ging een anderen weg op. Eigenlijk behoort 
deze geheele kwestie niet bij het lager onderwijs, zij moet in een af
zonderlijke wet op het kleute r-o n d c r w ij s worden behan
deld. Men zou moeten vragen, zoo werd een oogenblik geopperd, den 
termijn voor de indiening van een dergelijk wetsontwerp in de wet 
op het lager onderwijs vast te leggen. Doch hiertegen bleken de 
practische bezwaren te groot.

Nog een oogenblik wordt gesproken over art. 25 dat men algemeen 
wenscht te zien verdwijnen: dergelijke materie behoort niet door de 

. wet, maar door de praktijk te worden geregeld. Trouwens wat heeft 
men eigenlijk aan een niet bindend wettelijk voorschrift. Maar dit 
artikel ontkent ook opvoedkundig het belangrijke element, dat, zoo
lang er gemengde scholen zijn, de oudere meisjes ook recht hebben 
op vrouwelijken invloed, die misschien ook voor grooterc jongens niet 
gering is te achten. Nog even wordt er op gewezen, hoe de practijk 
leert, dat er sommige onderwijzers ook voor de aanvangsklassen ge
schikt zijn, onderwijzeressen in de hoogste klassen uitnemend op hun 
plaats bleken te zijn.

En nu zeilt men met volle zeilen naar de vraagstukken der opleiding. 
Er valt veel te waardeeren in de voorstellen op dit gebied en uitdruk
kelijk wordt het gememoreerd. Dat aan de particuliere opleiding, aan 
de avondlessen gegeven door halfafgewerktc menschen aan halfafge- 
werkte leerlingen een einde wordt gemaakt, is al een groot voordeel.

Dat aan de kweekschool-opleidingen een algemeen-ontwikkelende 
zal voorafgaan, dat de eigenlijke vakopleiding de practijk meer tot 
haar recht zal doen komen, dat er maar één bevoegdheid komt, te 
verkrijgen door een schoolexamen,, afgenomen onder toezicht van 
gecommitteerden, dat alles wordt als lichtpunt beschouwd.

Maar de bedenkingen ontbreken niet, wenschen om verschillende 
verbeteringen worden naar voren gebracht.
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Het is allereerst de vooropleiding, waarover men valt. Driejaren 
M. U. L. O. is onvoldoende; geef den onderwijzer geón andere, aparte 
opleiding: schenk hem een opleiding aan een II. B. S. met 5-jarigcn 
cursus en laat daarop een vakopleiding volgen, wordt van verschil
lende kanten gezegd. De H.B.S. ? wordt gevraagd. Wat zal de 
onderwijzer doen met tal van vakken, daar onderwezen, en de wan
hopige versplintering der aandacht door de hoe veelheid en verschei
denheid der onderrichtsstof is geen uitnemende voorbereiding voor 
den onderwijzer. Maar het is, luidt het wederwoord, ons niet zoozeer 
te doen om de H. B. S. in haar tegenwoordigen vorm, als wel hierom, 
dat de onderwijzer dezelfde vooropleiding zal genoten hebben als 
de postcommies, de rijksontvanger, en tal van andere ambtenaren, 
die geen gewichtiger werk doen dan dat van den onderwijzer. Maar 
— zoo wordt nog aangevoerd, voor leger en marine bestaan toch'al 
opleidingen, die ongeveer gelijk zijn aan die, voorgesteld door minister 
de Visser. Immers, academie en instituut zijn ook te bereiken langs 
den weg van Alkmaar en Dordrecht, en tot de daar gevestigde in
richtingen heeft men toegang, als men drie klassen eener H. B. S. 
achter den rug heeft. Moet men ook niet rekening houden met de 
practijk? Zullen er in eens zooveel H. B. S. zijn, als noodig zijn en 
zullen de jongelui, die d.-tdr hun opleiding genoten hebben, nog onde 
wijzer willen worden? Men zou het stelsel van toelagen kunnen i 
voeren, met de verplichting, om gedurende een aantal jaren het o 
derwijs te dienen, maar de bezwaren iemand met een zilveren kooi 
te binden aan een taak, die voor alles roeping en eigen belangstellii 
eischt, wordfen levendig gevoeld. Verhef de kweekscholen door : 
hoog te achten, zegt een ander spreker, laat daar de degelijke 
ming van den onderwijzer zijn. De voorstanders eener H. B. S. _r 
leiding kunnen zich echter door al deze argumenten niet laten over
tuigen en zich gewonnen geven: met het oog op het cultureel peil 
en de maatschappelijke waardeering der onderwijzers blijven zij het 
bezoeken der algemeene middelbare school eischen, zij ’t, dat die dan 
anders en hopelijk beter georganiseerd worde dan de tegenwoordige

Moet de bevoegdheid van onderwijzer een algemééne bevoegd
heid geven, of moeten er bijakten blijven. Theorcthisch zou men het 
eerste liever willen, zal het echter practisch mogelijk en wenschclijk zijn? 
Er bestaat hier een moeilijk te vereenigen tegenstelling van belangen. 
Misschien zou het gaan indien men in de twee laatste jaren der 
kweekschool een splitsing aanbracht, ongeveer gelijk aan die welke 
op het gymnasium bestaat. De a’s zouden dan zeker bevoegdheid 
voor de moderne talen kunnen erlangen, die ze dan minstens acht 
jaren gestudeerd zouden hebben, de b’s zouden speciaal voor de wis
kunde bevoegd kunnen zijn. Een dergelijke regeling zou niet alleen de 
bevoegdheidskwestie vergemakkelijken, zij zou ook een voordeel zijn 
voor de leerlingen der kweekschool zelf, met wier persoonlijke nei
gingen en aanleg men beter rekening kon houden.

Dat in de toekomst een inspecteur al zoo vroeg een leerling onge
schikt kan verklaren voor het onderwijs, werd door sommigen betreurd 
of practisch ónmogelijk geacht. De beteekenis van het „summier" 
onderzoek was sommigen niet recht duidelijk.
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Welk verband moet er zijn tusschen onderwijzersopleiding en 
universiteit, was de laatste kwestie, die nog kon behandeld worden. 
Of het einddiploma van de kweekschool ook toegang moet geven tot 
de universitaire examens is een vraag, die men hier niet wenscht te 
beantwoorden, zij ligt meer op het terrein van het hooger onderwijs 
en hier wenscht men zich te houden aan het lager. Maar zeker is 
het gewenscht, dat de opleiders der aanstaande onderwijze 
een universitaire opleiding genoten hebben en zclven met de brom 
der wetenschap in aanraking zijn geweest. Gewezen wordt op 
invloed, die uitging van Dr. Froséc, al mag men het hoogst verdier 
lijke werk van leeraren aan de kweekscholen niet miskennen. Tl 
zijn er bij de opleiding der onderwijzers maar al te veel mcnscl 
werkzaam, die maar even boven de stof staan en eigenlijk niet Vcc» 
verder zijn dan de gebruikte leerboekjes. Zoolang ook aan de Gym
nasia en de H. B. S. velen werkzaam zijn met middelbare bevoegdheid, 
mag men de cisch van universitaire opleiding niet stellen voor de 
kweekschool-doccnten, maar zal men er aan vast moeten houden, dat 
hunne bevoegdheid minstens gelijk moet zijn aan die der leeraars 
aan de II. B. S. en het Gy mnasium, en vanzelf sprekend ook hunne 
bezoldiging. Op dit punt denkt de geheele conferentie eenstemmig.

Een bijzondere moeilijkheid brengen dan nog de leeraren in de 
paedagogick. Voor dit vak bestaat geenerlei opleiding. Zelfs de 
meeste academische docenten in dit vak hier te lande hebben zichzelf 
moeten vormen. Gewenscht is, dat de leeraar in de paedagogiek aan 
de kweekschool een nader te regelen universitaire opleiding krijgc, 
die door testimonia, tentamina of examens zal te besluiten zijn. In 
hoeverre de leeraar in de paedogogick ook zelf het lager onderwijs 
moet kennen, zal afhangen van de paedogogische vakken, die hij moet 
onderrichten. Voorkind- en zielkunde, voor geschiedenis der opvoeding, 
voor de behandeling der wetten zou het niet, voor die der methodiek 
wel noodig zijn. Nu er aan bijna al onze universiteiten paedagogisch 
onderricht is, mag men hopen, dat de practischc uitvoering geen al 
te groote moeilijkheden met zich mee zal brengen.

Een tweede middel, om de universiteit en de onderwijzers 
tot elkaar te brengen, moet gezocht worden in voortzettingscursussen, 
gegeven aan in dienst zijnde onderwijzers, waarmee de gemeente Rotter
dam thans aan haar kweekscholen een begin heeft gemaakt.

Een der aanwezigen — overigens vreezende dat zijn stem vox 
clamantis in deserto zou blijven — wenscht er op te wijzen, dat wij, 
bezig zijnde de lage re school van praat- tot werkschoot te maken, 
niet moeten vervallen in de fout, in de onderwijzers-opleiding het 
intellectualisme hoogtij te doen vieren, noch ons te vergapen aan het 
schijnbeeld der algem eene ontwikkeling. De oude „schoolfrik", die 
weinig, maar dit degelijk, wist, en dit het eigendom der kinderen 
maakte, had groote en positieve verdiensten. Daarom wilde hij de 
H.B.S.-opleiding voor onderwijzers niet op den voorgrond stellen, al 
kon ook hij zich volkomen vereenigen met de algemeen gevoelde 
wensch van universitaire opleiding der kwcekschoolleeraren, voor
ziening in de opleiding der paedagogiekleeraren, universitair geschoeide 
voordrachten voor onderwijze
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II. Het platteland
door E. VAN BERESTEIJN.
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De tijd stond niet toe, de andere vragen nog te behandelen en de 
voorzitter sloot de vergadering. Maar hij kon dit niet doen, zonder 
dat hem eerst de dank der bijeenkomst was gebracht voor zijn uit
nemende leiding, die de synthese wist te vinden voor het uiteenloo- 
pende, en de leiding met vrijheid wist te doen samengaan; zonder 
dat de dank ook gebracht was aan het Nutsinstituut voor volksont
wikkeling, en de wensch uitgesproken, dat dergelijke conferenties 
vaker mochten worden samengeroepen.

mede, dat de ontworpen subsidie- 
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plattenlande. Men behelpt zich 
en toe een boek uit de stad komen, 

een behoorlijk georganiseerde lectuur- 
s bieden kan. Ik zeide reeds dat de 
lat. In het derde interim rapport van

'.Libraries and Museums" in 
t, lezen wij op blz. 5 de klacht 

t Brittanniö in streken woont, waar 
>enbare leeszalen bestaat. En dat

In mijn vorig artikel deelde ik 
regeling bestemd was voor gen 
omdat voor de lectuurvoorziening 
ontworpen was.

In alle landen schiet de beweging 
eerst wortel in de groote centra. Da; 
de oprichting eener openbare leeszaal 
gewend te lezen en te studeeren, de 
zaak op touw te zetten en te drijvet 
met niet te veel moeite bijeen te brenge 
behoefte aan lectuur in de stad groot; 
Ik zou dit niet willen beweren. En omd 
den drang gevoelt om zich op de hoof 
om ons leeft, daarom gevoelt men v 
behoorlijke verzorging van lectuur ten 
wel met leesportefeuilles of laat af 
maar dat alles vergoedt niet wat e 
voorziening ten plattenlande ons 
klacht niet enkel op ons land sla; 
„Adult Education Committee”, over _ 
1919 uitgebracht aan het Parlement, 
dat 2/5 van de bevolking van Groot 
geen lectuurvoorziening vanwege opc 
in het land der public libraries!

Gelukkig begint men ook op dit gebied de handen 
te slaan. Op verschillende manieren tracht men in 
platteland uit zijn isolement te trekken.

De stappen hiertoe gaan in verschillende gemeenten uit van de 
inwoners zelf. Hier zijn het enkele intellectueelen die de handen 
ineenslaan om tot de oprichting over te gaan van een openbare lees
zaal naar het model der stedelijke inrichtingen. Ik denk daarbij b.v. 
aan den lofwaardigen arbeid te Bennekom, waar een bij de Centrale 
vereeniging aangesloten Leeszaal onlangs is geopend, ik vestig voorts
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In andere dorp<* 
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meente Haren die 
verschillende friesche g» 
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Doch ook van buit< 
voorzien. Het is de 
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Otterloo, Wcsterbor
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zaler. 
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voorziening door 
Friesche, het tweede in 
Ik acht de tijd r 
de voorkeur verc 
omstandigheden, 
andere streek ge 

De lectuurvc 
periode, en d< 
geen partij ste. 
Dit is dan ook 
eeniging dat zij 
’t kort nog zal 

Het advies 
lande de kost 
dragen, terwijl 
meer aangewr

De hooluvi 
nieuwe en ge<

ten platten- 
:aal niet kan 
de inwoners

o de stichting in Patcrswolde, waar g< 
vormen van ontwikkeling, en waarvan < 

leeszalen in dergclijke kleinere plaatsen 
regel van de grootere zustcrinstellii 

zij eenerzijds meer anderzijds minder 
; meer in zooverre de leeszaal in den r 
heel het geestelijk leven op het dorp 

iseeren van lezingen, geven van cursussen, I 
minder doordat de voorraad boeken, t 

een minimum wordt beperkt, het behe< 
ige handen kan zijn, en de inrichting slechts 

i kan zijn.
■pen zoekt men aansluiting bij de Openbare Leeszaal 
gelegen centrum-gemecnte. Ik denk b.v. aan de gc- 
"e zich als filiaal heeft aangesloten bij Groningen, aan

2 gemeenten, aan enkele plaatsen die van uit Dor- 
ïorzien worden.

•uiten tracht men het platteland 
Nutscommissie voor Bibliotheekwezer

lappij, die op zeer belangrijke resuuau 
reizende bibliothek en. In het afgeloopen jaar

i 135 kisten met 100 boeken en 15 kisten 
uitgezonden meestal naar zeer afgelegen en kleine plaatsen, 
Callantsoog, Gelselaar. Haarlo, Muggenbeet, Nijeholtspade, 

rloo, AVestcrbork, Uchelen c.a.
>ch ook de Leeszalen hebben de zaak aangevat. In verschillende 

winciën (Friesland, Groningen, N.- en Zuid-1 lolland, Utrecht) 
jben de leeszalen zich tot een provincialen bond verccnigd, in het 

,zonder om ook het platteland van lectuur te voorzien. Hier kunnen 
trschillende wegen worden ingeslagcn. Men kan bijv, de provincie 
districten of kringen verdeelen, gegroepeerd om bestaande lees- 

ilen, en aan deze de zorg voor de lectuurvoorziening van het district 
idragen. Men kan echter ook den bond belasten met de lectuur- 
orziening door middel van reizende bibliotheken. Het eerste is het 
iesche, het "tweede in sommig opzicht het /.-Hollandsche stelsel.

nog niet gekomen om uitspraak te doen welk stelsel 
rdient. Bovendien hangt zeer veel af van plaatselijkc 

zoodat wat in de eene streek gewenscht is, in een 
v geen aanbeveling verdient.
voorziening van het platteland is nog in de eerste groei
de Regcering die zich hierin interesseert moet zich nog 
tellen, doch aan de ontwikkeling het vrije beloop laten, 
k de grondgedachte van het voorstel der Centrale ver- 

aan den Minister heeft aangeboden, en dat ik nu in 
bespreken.

s stelt op den voorgrond, dat de bevolking 
sten van een goed ingerichte openbare leesz: 
ijl bovendien wegens de grootere afstanden < 

igewezen zijn op thuislezen.
•ofdvragen voor het platteland zijn: a. hoe 

^differentieerde lektuur de belangstelling
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TAe Boston 
1 J volksun 

uit en zijn

University Extension in Amerika 
door E. J. VAN DET.

llectie

mede doen!

rijkssubsidie de voorwaarde 
limum subsidie verleent, gelijl 
bl. 101 gepubliceerc.v

5000 inwoners 
inwoners 

plaats 
< mij kan 
:eds door

uvrpen te 
ït een bcpa; 
tonden. De 
nadat zij eet 
irale Vere 
ioen wat voor «j

' ■ verbonden, dat 
ecnt, gelijk aan dat in de 
-de staat, in dat geval

ordt aangenomen, het tot 
der provincies, verminderd 
teenten waar O. Leeszalen 
een subsidie volgens de 

takt,') met dien 
per 10.000-tallen 
331.313 inwoners, 

-sfoort (29.736 inw.) 
it, dus het platteland, 

148.651, d.i. afge- 
sidie is dus gelijk 
plaats van 15.000

legcnheid gaande gehouden kan worden; b. hoe aan aanvragen 
vakstudie toegemoct gekomen kan worden; c. hoe een keurcoll 
van standaardwerken op de dorpen te brengen is.

Het advies geeft in deze niet een bepaalde oplossing, doch endosseert 
zaak aan de provinciale bonden. Deze zullen in het genot van 

trden nadat zij een werkplan hebben overgelegd, 
• Centrale Vcreeniging heeft erlangd.
dus doen wat voor de streken in haar ress 

Er is ruimte voor proefneming, want
.. ..-meesteres.
nr het rijkssubsidie wordt aangenc 
ven afgeronde zielental der provincie 
inwoners van de gemeenten waai 
organisatie ontvangt een subsidi 

de leeszaalsubsidieering zijn opgema;
uat waar ginds per 1000-tallen, hier 
' :nd. Gesteld de provincie Utrecht met 
«.-staan in Utrecht (136.605 inw.), Amers1" 
16.321 inw.) samen 182.662. Het restant, i 

is van leesgelegenheid, bedraagt dus 
/en 150.000 of 15 X 10.000. Het subsi 

bedrag aangegeven in de tabel voor een 
f3130.

aan het r 
een mini

n de op I

i University houdt cursussen in de trant van die onzer 
iniversiteit. Zij gaan daar echter van de Universiteit zelf 

volgens het Bulletin bestemd voor „teachers” en

■dwerken
..............._5 geeft in 

de zaak aan de prov 
rijkssubsidie gesteld woi 
dat de goedkeuring der

Iedere provincie kan 
het meest gewenscht is. 
praktijk is de beste leerr

Als grondslag voor ' 
10.000 tallen naar bover 
met het totaal der 
bestaan. Elke prov. 
tabellen welke voor 
verstande, dat 
wordt gereken 
Leeszalen best; 
en Zeist (b 
dat verstoken i 
rond naar bovc 
aan het bedraj 
zielen of fjuv.

Ten slotte is ; 
ook de provincie 
laatste kolom van 
dus van f 2034.

Nog dient opgemerkt te worden dat de grens van 
niet een zóódanige is dat persé een stadje van b.v. 4890 inwo 
bij het platteland moet worden ingedeeld. Ik denk b.v. aan een p. 
als Schoonhoven, dat a.h.w. een centrum vormt, en waar ik m 
voorstellen dat een openbare leeszaal, die er trouwens reeu» , 
het Nut is opgericht en wordt geëxploiteerd, op hare plaats is.

Het ligt in mijn voornemen — aldus de minister in zijn memorie 
van antwoord voor de Begrooting van 1920 — ook de subsidieering 
voor de lectuurvoorziening ten plattenlande in 1920 tot stand te brengen. 
Moge dit geschieden en moge dan de Minister aandacht schenken aan 
hetgeen reeds bestaat, aan de reizende bibliotheken, en aan de pro
vinciale organisaties.

Hij zal er een goed werk
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De lessen • 
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worden 
letterkui 
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zoo juist zijn als de onze, in praktische op- 
; het weer. Mij dunkt voor ’t kwccken van 
•zicht zou men iets van dezen aard moeten 

dan zeker weer een punt van „ernstige over
ar wel onderwijzers kon toelaten. Vér- 
schooltoezicht, ongehoord! In Amerika

uit de opvoedkunde, voor 
foor onderwijzers. Het Amcrikaansche 
a opvoedkunde. De omschrijving luidt: 

i de verschillende ondcrdcelen van

„other special students". Voor het eerste semester 1919—1920 zullen 
cursussen gegeven worden over: Angcl-Saksisch, Bouwkunde, Schei- 

;ma, Opvoedkunde, Spreken in ’t publiek, 
:h, Duitsch, Geschiedenis, Immigratie en Ameri- 

Latijn, Muziek, Wijsbegeerte, Lichaamsoefeningen, 
me, Spaansch, Fysiologie en Voorlichting bij Beroepskeuze, 
worden gegeven op Zaterdag en in de middaguren. De lijst 

ssoren bevat 28 namen, daarbij zijn er niet minder dan 4 voor 
paar van de merkwaardigste cursussen heb ik onder- 

:ept. De cursus over het drama is drieledig: n.1. de behandeling 
i het moderne drama, de vergelijkende studie van het drama en 
evolutie en theorie van het drama. Omtrent het 1c wordt opge- 

dat besproken zullen worden de meest karakteristieke werken 
voornaamste moderne tooneelschrijvers, waarbij getracht za 
de grondbeginselen vast te stellen van de moderne tooneel- 

inde. De tweede afdeeling behandelt Grieksche, Latijnsche en 
klassieken, alles in Engelsche vertaling. „Kennis van een andere 

taal dan het Engelsch wordt niet verondersteld”, staat er in het 
Bulletin, „maar het lezen van buitenlandsche tooneelstukken in origi
neel wordt wel aangemoedigd”.

De cursus in opvoedkunde is zeer merkwaardig. Zij wijkt geheel 
af van wat de Amsterdamsche volksuniversiteit in dit opzicht geeft. 
Het programma van de Volksuniversiteit bevat ’t volgende over op
voedkunde: „zcdclijke vorming, kennis van goed en kwaad ; neigingen; 
lichamelijke verzorging als hulpmiddel; de indirecte en directe tucht
middelen; straffen naar motief en soort; zelfstandigheid in de opvoeding; 
zorg voor misdadige jeugd”.

Dit zijn alle werkelijk onderwerpen 
ouders van evenveel belang als vo 
program bevat niets over eigenlijke

Organisatie en administratie van 
het openbaar onderwijs.

Voor de middelbare scholen komt vooral in aanmerking speciale 
behandeling van bijzondere leergangen, van de leervakken, de pro
gramma's en het opmaken daarvan, enz. Voor de lagere school wordt 
behandeld: het meten der resultaten van het onderwijs, het school
toezicht, minimum verplichte leerstof, schoolhygiène en medische inspectie, 
aanstelling en promotie van onderwijzers volgens verdienste, steun aan 
buitengewone leerlingen, vereischten voor het leiderschap, enz.

Als bijzonderheid wordt opgemerkt: „De cursus zal uitsluitend het 
oog hebben op de praktijk. Hij is gebaseerd op ervaring verkregen 
door werkelijke aanraking met de verschillende problemen van school
organisatie en beheer. Hij dient in de eerste plaats voor school
leiders en onderwijzers, die promotie in den schooldienst wenschen 
te maken”.

De naam moge niet < 
vatting wint deze cursus 
een deskundig schooltoe? 
hebben. Bij ons zou ’t  
weging” uitmaken of men daai 
beeld je, onderwijzers in het s

leergangen, i 
irvan, enz. 
sultaf
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r nog menige bijzonderheid de 
"n, In elk geval hoop ik, eenig 
=ze grootsche poging om de 
te stellen ook voor anderen 
voor de onderwijzers.

~j~n een vorig opstel (Volksontwikkeling I, 127) heb ik er op gewezen, 

van luisterschool (doceerschool, boekenschool) veranderen moet in 
arbeidsschool (doeschool, werkschoot), die gebaseerd zij niet op 
de conceptie van een receptieve, passieve kinderpersoonlikheid, maar 
op die ener actieve, produktieve persoonlikheid.

Een twede Grundfrage” bij de organisatie der volksschool, : 1 
deze, of men zich bij de volksontwikkeling ten doel moet stellen 
algemene ontwikkeling of beroepsopleiding, heeft Ke>-- 
schensteiner behandeld in een opstel van het reeds genoemde 
,, Grundfragen der Schulorganisation” en herhaaldelik in ander

vormen, waarin zich 
toevloeiende bevolking zoo

richt de universiteit zich in de eer ' 1
De cursus in ,.voordracht en het spreken i, 

merkwaardig. ,,Dit is een cursus”, zoo luidt de 
ving, „in theorie en praktijk, ingcricht met het < 
van onderwijzers in het Engclsch, in stemvormi 
in „argumentation” in scholen en universiteiten. 
zal worden gewijd aan oefeningen in correcte | 
diep-adcmhaling en stemvorming, spreken voor 
ling van redevoeringen, bespreking van gebeurtet 
van onderwerpen in verband met het leven en w< 
den en van tenminste twee drama's van Shakesp 
van dramatische expressie”.

Bij den cursus voor Engclsch, die drieledig i 
door deze opmerking: „De cursus (in Engelsche 
derden) zal behandelen theorie en praktijk 
„zelf-exprcssie”; hij is bestemd voor acteurs en 
werk, dat door de deelnemers wordt geschreven, 
kritiek worden onderworpen en vaak op den cursus wot 
Het wordt geschreven met het oog op publicatie en 
onderworpen aan het oordeel van de redactie van een 
schrift. Elke deelnemer is verplicht drie manuscripten per 
te dienen.

De cursus voor immigratie is een der vele 
het streven der Amerikanen uit, om de 
spoedig mogelik te assimilceren.

Ik wil hiermede eindigen, h< 
moeite van ’t mededeelen waa 
denkbeeld te hcbb< 
schatten der univei 
dan de gewone stuc*

imilee
? eindigen, hoewel er r 
:deelen waard zou zijn. 
>en gegeven van deze 
ersiteit beschikbaar 
identen, inzonderheid
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laatste jaren is dit ond 
orde; men zie slechts de 
in het bekende Rappo:

Dr. K<

„Das Problcm der 
twee eerste in de 

school” (Ploegsma. 
J. II. Gunning Wzn.'s 

lelde Paedagog. Opstcl-

') De beide door 
Volkserziehung” en 
serie „Grundfragen," 
Zeist). Ik verwijs 
„Individuele Aanleg 
len. II. 260.)

") De moderne schoolhervormers spotten in bijna gelijkluidende minachting: 
„BiJdungslack" en „Holzbelag” zegt Kerschensteiner John Dewey na: „superficial 
polish", „a veneering of mahogany over commun wood '.

3) Dr. Gunning citeert van Pernersdorfer de uitspraak „Bildung ist die Sum- 
me dessen was man vergessen hal.”

mij op de voorgrond gestelde stukken, „ 
„Berufs- oder Allgcmeinbildung" zijn de 
nu vertaald onder de titel „De komende sc 

bij het laatste stuk ook naar Dr. 
en algemene ontwikkeling.” (Vcrzamc

en voordrachten J). In de ' ‘ ' 
moderne didactici aan de orde; tneu z.ic si 

:n van bekende mannen in het bekende ,
damse schoolhoofden. Het genoemde opstel van Dr. Kerschen- 
is dus typerend voor de gehele moderne richting in de didac- 

, trouwens óók typerend voor heel het willen en werken van 
iverschensteiner zelf.

Bij de beantwoording der vraag: „algemene ontwikkeling of niet” 
toetst de schrijver vroegese formuleringen van wat men onder de 
ideale mens te verstaan hebbe, aan onze moderne opvattingen, 
lezenswaarde en grappige anecdoticse bizonderheden tot uitgangspunt 
nemend voor zijn beschouwingen. Het ideaal van de 18e-eeuwse ge
leerde Franz Passow, dat iedere Duitser, van de dagloner tot de 
koningszoon, Grieks zou leren, is in onze ogen even mal als dat van 
zijn tijdgenoot Maupertuis, die in Duitschland een stad wilde stichten, 
waar uitsluitend latijn gesproken zou worden, door jong en oud, 
door aanzienlik en onaanzienlik. Een dergelijk ideaal had echter dit 
grote voordeel, dat door slechts één onderwijsvak de geest van de 
leerling gevormd zou worden. Daartegenover is in de ogen van de 
nakomeling onze tijd waarschijnlik even belachelik, met zijn huidig 
ideaal der algemene ontwikkeling in 10, 12, tot zelfs 24 vakken. 
Tegenover onze opgeplakte kennis, ons beschavingsvernis 2), tegenover 
ons jagen naar zgn. algemene ontwikkeling, stelt Kerschensteiner de 
uitspraak van Goethe: „eines recht wissen und ausllbcn gibt höhere 
Bildung als Halbheit im hundertfaltigen.” Tegenover de examen
dressuur onzer tegenwoordige boekenscholen, waarvan volgens uit
gebreide onderzoekingen van K. zo goed als niets beklijft, stelt hij 
paradoxaal zijn mening: „Bildung ist jene Gestalt der Seelc, die 
„iibrig bleiben würde, wenn der Mcnsch die Kenntnisse vergasze, 
„durch welche seine Secle ihre Gestalt erhielt”3). Daarom citeert 
Kerschensteiner zo vaak Goethe, die hij „den Inbegriff der perso- 
nifizierten Bildung” noemt. Overal in diens werk ontmoet hij uit
spraken in zijn geest, b.v. waar Goethe in de „Götz von Bcrlichingen” 
een vernietigend oordeel uitspreekt over het aardrijkskundeonderwijs 
zijner dagen, waar hij in zijn „Wilhelm Meisters Wanderjahren’ 
zich aldus uitlaat: „Allem Leben, allem Tun, aller Kunst musz das 
„Handwerk vorausgehen, welches nur in der Beschrünkung erworben 
wird.” Dat is gesproken naar het hart van Kerschensteiner, die óók 
het handwerk, of wat daarmee gelijk t<j stellen is, voorop wil schuiven.

De weg tot de.ideale mens (zegt hij bij de zoeven reeds ver-
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’) Voor algemene cor 
zomer 1919: „Welke 
tuelc opvoeding in < 
scholen". (Verslag l

2) a. w. Duitse

Het zij mij 
hervormingen 
tegemoet aan 
werking 

stimulans 
schijnt te 
roosterindt

I Haagse Congresrede van 
aangebracht in de intellek- 

twikkelcnd onderwijs in de

vergund hier iets te vermelden van Kerschensteincrs 
in lager- en vakonderwijs te München. Ik kom daarmee 
het bezwaar van sommigen tegen de Hollandse be- 

ig van de „Grundfragen der Schulprganisation”. Daaruit zijn, 
op mijn advies, enkele hoofdstukkeh en uitvoerige noten wegge- 
wijl ik de Hollandse bewerking meer beschouwde als een 

voor de Hollandse onderwijswereld, als hoedanig zij wel 
voldoen. De uitvoerige noten met vermeldingen van leerplans, 

lelingcn en kostenberekeningen2) acht ik nu nóg niet de moeite 
vermelding waard in artikelen voor een groter publiek van al

gemeen belangstellenden. Bij de verandering van het leerplan voor de

melde beschouwingen) gaat over de nationale mens (want de middelen 
die ons ter beschikking staan voor de ware opvoeding der mensen 
zijn afhankelik van de geestelike en zedelike geaardheid van het volk, 
waartoe de opvoedcling behoort), gaat slechts over de bruikbare 
mens. Bruikbaar is degene, die zich bewust is van zijn eigen arbeid 
en die van zijn volk en de wil en de kracht heeft, deze te verrichten. 
Goethe zegt, dat de onaanzienlikstc mens een volkomen mens kan 
zijn, als hij zich slechts houdt binnen de grenzen van zijn kunnen. 
Kcrschensteiner schrijft: „de enkeling lere zijn arbeid kennen, oefene 
en versterke aan die arbeid zijn inzicht, wil en kracht”. Aan bruik
bare mensen heeft de gemeenschap behoefte: een boer, die naar de 
18-eeuwse eis Grieks zou lezen, maar zijn vak niet zou verstaan, 
deugt ook als mens niet, wanneer men in de ideale mens vóór alles 
bruikbaarheid veronderstelt. De banden, waardoor elk met het alge
mene leven verbonden is, maken het echter noodzakelik dat aan de 
beroepsopleiding de alge mene vorming verbonden worde. Maar.... 
terwijl de meeste organisatoren het vakonderwijs willen doen voort
komen uit, doen volgen op het algemeen voorbereidend onderwijs, willen 
Kerschensteiner en anderen het vak zo vroeg mogelik in hét middel
punt van de belangstelling zetten, het algemene onderwijs (vrucht- 
dragender door de gewékte belangstelling) daaromheen groeperend. 
Ik wil een duidelik voorbeeld geven '). De timmermansleerling zal 
bij algemeen voorbereidend onderwijs weinig of geen belangstelling 
koesteren voor politieke geschiedenis, aardrijkskunde en theoretiese 
wiskunde: als hij echter zijn vakbelangstelling heeft voelen ont
waken, zullen vanzelf vragen over de ontwikkelingsgeschiedenis van 
zijn vak. over de vroegere toestanden in het vak, over gildewezen 
en dergelijke, over de herkomst der grondstoffen, leiden tot de be
handeling der cultuurgeschiedenis en der warenkennis en der aard
rijkskunde; terwijl theoretiesc meetkunde hem koud liet, zullen prak- 
tiesc vragen bij het behandelen van werkstukken hem toch later de 
theoretiese kwesties meer doen op prijs stellen.

jnclusies verwijs
verbeteringen kuni 

en door middel van ; 
blz. 264 vlgg.)

-• uitgave 3e druk, blz. 286—299, blz. 301, blz. 302—329.
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’) Dr. Kerschcnsteiner. tegenwoordig prol 
München, is wegens zijn leeftijd en wegens de 
de onderwijsleiding getreden; het arbeidspr 
van Dr. K., bij het lager onderwijs gedeellelil 
onderwijs heeft het ondanks zijn terugtreden,

2) Elk uittreden uit het schoolse doet ons 
neeluitvoeringen, schoolreizen e.d., openbaren 
ongekende persoonlikheden. D.V.

3) èn in de Middelbare school ! D.V.

de Univcrsiteit van 
5 omstandigheden uit 
blijkens mededelingen 

gelaten, bij het vak- 
verloren.

ekkingen 
nieuwe

lagere school, in 1900, onder invloed van Kerschensteiner'). werd het 
gehele onderwijs, convergerend in één richting (die van de ., Erziehung 
des zuktlnftigen Staatsburgers'’), zo ingericht, dat het zelfstandig 
werken der leerlingen zoveel mogelik bevorderd werd. Daarvoor 
werden schooltuinen, aquaria, terraria ingericht, schoolwandelingen 
georganiseerd, werd het gehele tekenonderwijs veranderd, handwerk- 
onderwijs (Handfertigkeitsuntcrricht) in goed ingerichte werkplaatsen 
en prakties werken natuur- en scheikunde in laboratoria georga
niseerd, voor de meisjes der 3e klasse ook schoolkeukenonderwijs. 
De helft van het onderwijs in de 8e klassen werd prakties!

Daarbij werd veel waarde gehecht aan het natuurwetenschappelik 
onderwijs („opvoeding tot natuurwetenschappelik denken" noemt K. 
het); nodig is daarin grote beperking der leerstof, ten einde 
waarnemen en vergelijken mogelik te maken. Om waarnemen te leren 
zijn behalve tijd, waarnemingsgelegenheid nodig: tuinen, aquaria, wan
delingen, laboratoria, werkplaatsen. Duidelik blijkt de zucht tot be
perking bij de mededelingen over het leerplan voor natuurl. historie, 
schei- en natuurkunde. Daar brengt K. in praktijk, wat hij elders 
herhaaldelik theoreties had betoogd, en wat eigenlik neerkomt op het 
reeds geciteerde woord van Goethe : „eines recht wissen und ausllben 
gibt höhere Bildung als Halbhcit im hundertfiiltigcn”. En daarbij 
wordt het doel der opvoeding nooit uit het oog verloren, opvoeding 
tot staatsburger of -burgeres: slot van de natuurkunde is b.v. de 
gezondheidsleer, in de meisjesklassen huishoudonderwijs. theoreties en 
prakties. Vooral bij dit laatste, het praktiese gedeelte, komen allerlei 
onverwacht grote capaciteiten der leerlingen aan den dag; in de 
werkplaatsen, keukens en laboratoria worden vaak groter pedagogiese 
dan praktiese ontdekkingen gedaan2). Het is Kerschcnstciners innige 
overtuiging (en zijn grote ervaring in MUnchen versterkt hem daarin), 
dat wij ook in de volksschool 3) veel te vroeg met abstract, logies 

iken aankomen. Het is merkwaardig te lezen, hoe hij in de noten 
>rtdurend weer echoot, wat hij in zijn verschillende opstellen heeft 
.oogd: „können und selbstUndig arbeiten lernt man nicht durch t 
'Jndliche Unterweisungen. Dazu ist eine frUhzeitigc praktische Schu- 

„lung der einzigc Weg”.
In deze noten en „Organisationsbeispii 

belangrijke bizonderheden meegedecld over hei 
onderwijs: over de centrale, tekenschool voor i 
de centrale zangschool (32 Idassen met 1600 leei 
geregelde uitvoeringen van zangnummers in het <
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julwezen 
ï en

mtcwcge) in onze grotere steden 
dit gebied, met hulp van be- 
Vondcl, Langcndijk, moderne

itingen 
sbanen

Kerschenste 
ede arbeider 

.,.1 geheel, 
t vak inr
Duitse 
de „te< 

de „kaufn

teiner; wij moeten de 
,ers, maar tot mensen, 
van de verhoudingen 

ineemt in de grote maat- 
termen te gebruiken: hij 

echnische” zijde van het 
Fmannisch-wirtschaftliche”

') Wat zou bij centrale leiding (b. v. van gemeente' 
voor de middelbare scholen veel zijn te doen op 
roepsacteurs en onze schoolclubs: M. E., 
stukken, vertalingen! D. V.

len, 
ïsters 

■ scholen 
: kosten

16ejaar 
ben ze nu 
trden, ple-

stellingen zijn voor de lagere school minder geschikt '), over de 
meentelikc kinderleeszalcn, over gymnastiekfeesten, -cursussen, 
de millioenen schoolbadcn, het zwemonderwijs, de ijsbaaninrichf 
(de speelplaatsen der moderne schoolgebouwen kunnen in ijsl 
veranderd worden) enz. enz.

Van zijn bemoeiingen voor het vakonderwijs in MUnchen en de 
daarmee verkregen resultaten, heeft Kerschensteiner verslag gedaan 
in een stuk „Die Ncugcstaltung des gcwerblichen Schulwcsens in 
MUnchen”, waaraan omvangrijke noten zijn toegevoegd, met volledige 
leerplan-, rooster- en kostenvcrmeldingen. Toen Kerschensteiner in 
1895 de leiding van het Mlinchense schoolwezen op zich nam, be
vond hij het vakonderwijs naar inrichting en karakter in zeer slechte 
toestand. Het werd ’s avonds en ’s Zondags gegeven, en was geheel 
theoreties. Er werd op alle scholen getekend, maar zonder enig ver
band met de praktijk, terwijl allerlei, voor het latere leven zeer be
langrijke dingen (kostenberekeningen, boekhouden, enz.) als kleinig
heden geheel verwaarloosd werden. Door de cconomiese verhoudingen 
van onze moderne tijd, door het geheel vrij 'vorden van alle bedrijven 
b.v., is het gemeenschapsgevoel bij de mecsten gedood; een bruut 
egoïsme, zonder verantwoordelikhcidsgevoel, maakt de verhouding 
tussen meester en leerling treurig, de liefde tot het vak gering, een 
behoorlikc opleiding onmogelik. Het algemene herhalingsonderwijs 
laat de leerlingen en patroons koud en levert niets op.

Daarom heeft Kerschensteiner van het algemene voortgezette on
derwijs, vakonderwijs gemaakt; elk der scholen werd voor één vak 
ingericht, terwijl de vakbond invloed kreeg op het onderwijs door 
het recht van inspectie, door het leveren van werkmeesters, mate 
alen, modellen enz. Na het overwinnen v’an kolossale moeilikhede 
spot, hoon, tegenwerking, slaagde de proef met 5 scholen; de mees 
werden dóór de leerlingen overtuigd; men ging om de nieuwe : 
vragen ook voor de andere beroepen, men ging vrijwillig in de 
bijdragen. De grootste verandering trad echter bij de leerling 
in plaats van gedwongen (het herhalingsonderwijs is tot het 1 
verplicht) op de algemene herhalingsschool te zitten, werkten 
met vreugde op hun vakschool, waar zij hun eigen vak leer------
zier daarin kregen, de betekenis ervan in het gehele raaatschappelike 
samenstel gingen begrijpen.

Dit is een lievelingsgcdachte van K 
arbeiders opvoeden niet enkel tot gocc 
die begrip hebben van het vak in zijn 
in het vak, van de plaats die het 
schappij. Om een paar duidelike 1 
wil niet alleen aandacht geven aan 
opleidingsprobleem, maar ook aan
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latsbilrgerliche" 
rote macht

het" vervullen 

.erschensteiner 
:rplans, < 
und Blli 

zijn

zijde. ') 
heeft, die
de samenlevi

verschenen 
in de 

tundige

rafiese, 
5 gaat 
>ef van

•iendelik

vakken (de gra 
stof; de leerling 
komt tot het best 
) En dan .... ook in 

boven alle leren en 
moet feitelik de ge- 

De leerlingen, die later 
zullen moeten hebben, 

ine taken vervullen in 
»n?.: ze moeten gemeen- 
:u leiders; zij zullen ver- 
'•'■plicht I), wandelclubs, 

Jene openbare jeugd- 
;en. De opvoedende 

ingezien sinds de

De arbeider, die door het 
in onze tijd een geweldige 
zing, moet voor het spelen 

van die grote taak, worden 
zich die opvoeding denkt, 

dat hij samengesteld heeft voor 
Jrgerkunde” en die voor een groot 

boek in de reeds veel genoemde, 
lillende redenen bij dc Hollandse 

vele scholen vangt dit onderwijs 
. : zelfs al een handleiding veiSc'

•schensteiner) aan met de hygiëne 
hygiëne, waarbij schei- en natuurki 

worden. De Bllrgerkundc i: 
verschillende vakken (de 

een uitstekende 
heden, kui 

saamhorigheid. 2) 
overtuiging: 

aan alle onderricht 
ermee gepaard gaan, 

intwoordelikheidsgevoel 
lèren, zij moeten klcii 

ior de gereedschappen enz.: 
'ichten onder zelfgekozen k 

lingen (op vele scholen verp 
erde in Mlinchen verscheidt 

feestavonden hebben, uitvocringc 
heeft men in Duitsland 
Stoy te Jena.

rwijstijd per week was3) op v 
uur vakopstel en lezen, 1 uur rekt 
Bürgerkunde; de andere 4—6 uur 

gereedschapskennis, tekenen, modellt 
aniciens en dgl.), scheikunde (bij photografcr. 

a , bakkers), vreemde talen (bij kooplui, kellners). 
voor prakties werk bestemd. Naast de genoemde uren zijn er 
veel facultatieve. Het vrijwillig deelnemen aan deze lessen, ook

vele scholen 7 a 10 
tenen, boekhouden, 
' worden verdeeld 
leren, natuurkunde 
:n, drogisten, litho- 

Veel tijd is

') Bij dit voor onze tijd toch wel heel gewichtige onderwerp verwijs ik 
K.’s „BegrifF der staalsbürgcrliche Erzichung" waarvan de schrijver zo vi’ 
was mij de 4de druk (1919) toe te sturen. K.’s werken blijven gelezen 
ondanks de moeilike tijdsomstandigheden in Duitsland. Of.... eben deshalb?

2) Dc waarde dezer natuurlike concentratie komt ook uit in het leerplan voor 
landbouwonderwijs. Dui. uitgave, blz. 316 — 331.

3) Dr. Kerschensleiner schrijft, dat door de oorlog en de revolutie natuurlik 
heel veel van het schone opvoedingswerk vernietigd is. Gelukkig heeft zich 
echter het principe der Arbeidsschule bij het voortgezet onderwijs gehandhaafd: 
hel arbeidsonderwijs (natuur- en scheikunde) in dc hoogste klasse is niet geble
ven, misschien om nog andere redenen dan Dr. K. zelf aangeeft: m.i. is het 
brengen van natuur- en scheikunde op dc lagere school niet aan bedenking 
onderhevig.

zijde en dc „staf' ' " 
stembiljet een grote macl 
rol speelt en zal spelen 
van die grote rol en I 
opgevoed. Hoe Dr. Kt___
kan men lezen in de leerf 
wat hij noemt „Lebens- ui 
deel afgedrukt staan achter 
veel geprezen en toch om ver 
bewerking weggelaten noten. In 
in dc Lebenskunde (waarvoor ook 
is, met voorrede van Kerst' 
werkplaats, dan algemene hygi 
lessen (en proeven!) gevoegd 
vakcultuurgeschiedenis: 
de goudsmidsvakken) leveren 
het verband zien met het verleden en 
’s mensen afhankelikheid en 
dit opzicht geldt Kerschensteiner's 
horen en zien gaat doen; aan alle 
wenning voorafgaan of i 
in de maatschappij verat 
moeten de zelfregering 
de werkplaats, zorg voot 
schappelike arbeid verrit 
enigd zijn in turnoefeni 
leeszalen (K. organiseeiu 
leeszalen), ze zullen 
betekenis van feestvieren 
dagen van Karl Volkmar

De verplichte ondetn 
uur per week; 1 
1 uur Lebens- und 
over waren- en gene 
(bij mecaniciens en cw 
grafen, bakkers), vreemde tt
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die
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steeds 

, maar 
"ss

:rwege b
het Nut
zuigen
ontvangst

verplichte schooljaren, is 
vroeger bij het algemene

die hij

belangstelling wekken, dat Kerschen- 
utsinstituut voor Volksontwikkeling, 
i van zijn beginselen en te vertellen 

bereid worden, zijner waardig!

I 'Xe oorlog is langs ons hcengeg;
_Lz volken heeft geleerd, ook lang 

landen ziet men een krac
verheffing van de mens, naar s<

En bij ons?
Een opleving van de publieke belangstelling in de volksopvoeding

geheel nieuwe cursussen na afloop van 
of wis veelvuldig, haast algemeen. Dit 
herhalingsonderwijs niet voorgekomen.

De scholen zijn dagscholen; het heeft moeite gekost het zover 
te krijgen, maar K. is geslaagd. Avondscholen acht K. uit den boze, 
trouwens zonder nut. De verplichte uren zijn s middags van 2—5 
en van -1—7, ook ’s morgens vroeg; met de omstandigheden wordt 
alle rekening gehouden: in tijden van grote drukte in het vak is er ver
mindering, in slappe maanden vermeerdering van uren (goudsmids-, 
banketbakkers-, photografenschool in December gesloten ; de kappers
school in de carn.avalstijd). Als leerkrachten werken naast elkaar 
volksschoolonderwijzers, patroons, arbeiders, architecten, ingenieurs, 
leraren. De grootste vrijheid heerst in de organisatie (met inacht
neming der algemene beginselen, door K. opgesteld), de vakbonden 
dragen de verantwoordelikheid; de gemeente betaalt in. hoofdzaak 
de kosten. Over die kosten is op dit ogenblik natuurlik niets te zegg 
vóór de oorlog waren ze wel hoog, vooral voor de oudste leerjar 
waarbij de leerlingen door de bij hen gewekte belangstelling : ' 
verder willen en grotere eisen stellen (een mooi verschijnsel!), 
het aldus aangewende kapitaal bracht hoge rente op. Maar alles 
is nu te zeer veranderd en onzeker om er over te kunnen oordelen: 
vóór de oorlog hadden de leerlingen, die ver van hun school af 
woonden, een abonnement op de trem voor ... 2 Mark per halfjaar.

jaan; zullen de lessen, die hij andere 
c langs ons heen gaan? In alle oorlogs- 
ichtig streven naai* volksopvoeding, naar 
scholing tevens van productieve krachten.

Mogen door de Hollandse vertaling de hoofdgedachten van de 
Beierse didacticus al onder de ogen van ons Hollanders gebracht zijn, 
het Duitse oorspronkelike (Grundfragen der Schulorganisation) blijft 
door zijn talloze inzonderheden waarde behouden. Bij de a.s. herziening 
onzer L.Onderwijswet zullen de nieuwe gedachten, ook die van 
Kcrschenstciner, wellicht enige invloed oefenen. Van een algemene 
invoering van handenarbeid, zoals men zich dat ten onzent voorstelt, 
verwacht K. niet veel: het is een vak (hoewel een goed vak) te meer 
op onze gewone praatschool; neen, het arbeidsprincipe moet het ganse 
onderwijs doortrekken.

Ongetwijfeld zal het allei 
steiner, op uitnodiging van 1 
in ons land komt om te getu 
van zijn werk. Moge hem een oi
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Wat
'aik l

s in Nederland en 
igrcs voor Kinder!

■) Men 
hel Buiter’ 
scherming,

’) Voor

2) Reeds « 
subsidie aan i

In ’t eerst
’t doel, waartoe

1 ” verordci 
jturuik. De 
s gerangschikt 
ontwikkeling 

gegeven, 
leisjes voorgesc 

reeds ongeveer 100.(

het 
id iets,
dacht er

zie het Rapport over het Hcrhalingsonderwijs 
lenland. Uitgegeven door het Bestuur van het C<ong 
ig, blz. 181 e. v.

bovenstaande beschouwingen is gebruik gemaakt van:
Annual Report of the Federal Board for Vocalional Education .

’t werk om in verbetering der opvoeding

s sedert vele jaren geeft de Amerikaanse Bondsregering 
in de verschillende staten ten behoeve van het vakonderwijs, 

werden deze subsidies uitgekeerd zonder dat nauwkeurig 
ze gebruikt werden, behoefde te worden aangewezen,

■■«•schreven.
uJ.000. In totaal
>r dit onderwijs, 

voorbeeld van 
dat zich 

in onze

3 Als<

arbeidet
Duits
Daar ha 

onderwijs, dt 
stellen. Velt 
had reeds 
beroepen. I 
°°In 1913

Het aar 
besteedde

Rt 
Duitsland 
met deze 
regering

een korte , 
’t toneel der

Overal toog 
herstel te zoekei

Engeland en Amerika waren verstandig genoeg van hun vijanden, 
de Duitser^, te willen leren; wij doen ’t nog niet eens van een 
„bevriende" mogendheid.

Welk een beschamend voorbeeld Amerika ons in dit opzicht geeft, 
moge uit het verder volgende blijken.

inbaar; ook de wetgever blijft daar niet gel 
is echter of dit in voldoende mate geschiedt.
op zekere hoogte moet die vraag bevestigend beantwoord worden.

>r ’t vakonderwijs zal de nieuwe wet zeker menige verbetering 
brengen.

Voor ’t Lager Onderwijs wordt iets gedaan.
it echter geschiedt er voor de grote massa 
ie Lagere School de maatschappij intreden ?
behoef de vraag hier niet te beantwoorden, dit is reeds geschied 

in ’t artikel van A. H. Gerhard over ’t hcrhalingsonderwijs, in no. 
i dit tijdschrift.
s het wetsontwerp in dit opzicht niet nog gewijzigd wordt, zal 
daar bij ’t oude blijven. Geen verplichtstelling, geen kosteloos 

rwijs, geen voorschrift, dat ’t onderwijs als deel van de werktijd 
vorden beschouwd, geen straf voor de werkgevers, die hun jeugdige 

’ers de gelegenheid onthouden het te volgen!
tsland was ons in dit opzicht vóór den oorlog reeds een stuk vooruit, 

lad men ook wel geen rijkswet op het verplichte herhalings- 
, de gemeenten echter mochten het bij verordening verplicht 
de gemeenten maakten hiervan gebruik. De stad Berlijn 
; in 1911 het hcrhalingsonderwijs gerangschikt naar de 

, Behalve de vakken van algemene ontwikkeling werd daar 
onderwijs in verband met ’t beroep g< 

werd de leerplicht ook voor me 
intal leerlingen bedroeg toen

_____ : Berlijn in genoemd jaar ruim 3 mill. mark
leeds in 1913 hielde n wij onze regeerders

voor ogen. ') Nergens in Europa b'estonc 
Duitse organisatie’meten kon. Niemand 

aan haar na te volgen.
kwam de oorlog, die alle organisatie uiteen rukte, daarna 

tijd van rust, die gelegenheid bood een blik te werpen op 
verwoesting.

men aan

Amerika ’ 
willen 

idheic
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zonder 
zonder 
echter 
wetswijzi 
de oorloj

landsregering z?lf scholen zal 
n tot en steunen bij het maken 

'ie voorwaarden

Dit laatste werd mij in bruikleen afgestaan door prof. De Haas uit Rotterdam, 
wicn ik hier ten zeerste daarvoor dank zeg.

or classes. (Scholen of klassen voor

reider
5.

n6c.r 

of klasse:
De 

scholei 
Ter 
Report:
Part-Time Tradc and 

Vol. 2. No. 2.

r dat de 1  
aansporen tot en steunen 
verleent onder bepaalde

len. Het
opleidii

ing te brengen tussen de alge- 
aten, teneinde de vakopleiding te 
tndbouw- als huishoud- en am-

ime extension schools or classes. (Scholen, die slechts 
per week onderwijs geven en aansluiten bij ’t beroep).

schools or classes. (Als 3, maar voorbe- 
i dan de leerling uitoefent).
tation schools or classes. (Als 3, maar
kunde, handelswetenschappen enz.).
>ls or classes. (Avond ambachtsscholen

ninistratieve verantwoordclikheid en 
:rd vaak onnut uitgegeven. In 1862 

:erst voorwaarden te stellen. Bij elke 
te straffer, tot eindelik, onder de invloed van 

i 1917 een wet tot stand kwam, waarbij 
:rd gevolgd en die een volledig stel van 

en waarborgen bevat.
. de Vocational Education act, ook wel gen; 

act, werd door de President goedgekeurd
7. In Juli van dat jaar was de bij de Wet \ 
sraad reeds benoemd, en 1 Dec. 1917 • 

gepubliceerd.
heeft ten doel samcnwerkii 

siegering en die der state» 
, zoowel wat betreft lar 
trwijs.

schrijf
zij moet 

wettelike
S uit 'S

beperkingen, zonder admi 
waarborgen. Het geld wer 
begon men voor ’t e< 

jziging werden deze sl 
de oorlogsomstandigheden, in 
een geheel nieuwe koers wei 
voorwaarden en waarboi_ 

Deze wet, de Vocationai 
Hughes act, werd door 
Februari 1917. In Juli van 
Vakonderwijsraad reeds benot 
jaarverslag ge 

De Wet he 
mene landsrej 
bevorderen, 
bachts-ondei z 

De wet schrijft niet voor 
stichten; zij moet de staten a 
van wettelike regelingen en 
subsidies uit 's lands kas. 

Het onderwijs in de volger 
alleen bestemd worden voor jc 
beroep werkzaam zijn of er vooi 
onderwijs moeten practiès en ti 
staan. 

Zodoende vallen er scholen onder, die overeenkomen met onze 
ambachtsscholen, maar ook herhalingsscholen, landbouwscholen en 
huishoudscholen. Het rijk betaalt alleen de onderwijzerssalarissen, 
de kosten van opleiding, en die van het schooltoezicht. De gebouwen, 
het onderhoud en de uitrusting moeten de staten zelf betalen.

Voor ’t industriële onderwijs kent de wet zes soorten van schok 
1. Unit trade schools or classes. (Scholen of klassen voor i 

ambac'
Unit tr<

icht).
2. General industrial schools

vakgroepen).
3. Part-tii

enkele uren per week onder*
4e. Part-time preparatory sin

:nd voor een ander beroep >
Part-time gcneral continu;

rwijs gevend in talen, wiski
. Evening industrial school

scholen onder 1, 2 en 6 komen met onze dag-en avond-ambachts- 
:n overeen. De eerste soort is bestemd voor de grote steden, 
verduideliking halen wij ’t volgende aan uit het Second Annual

Industrial Education" en The Vocational Summary.

taamd de Smith- 
1 op de 23ste 
voorgeschreven 
werd ’t eerste

,ens deze wet gesubsidieerde scholen, mag 
jongelieden boven de 14 jaar, die in een 

>or worden opgeleid. De vakken van 
theoreties met het beroep in verband
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Th.

. gegeven leeftijd.
17 hebben in dit 

. 17 en 18 jaar is 
;e derden, van de 
verlaten. Van alle 
'r sefenen 41.4%

op herh

ken ongeveer 2.000,000 kinderen een 
cinderen van 16 jaar en onder de

i school verlaten. Van die tussen 
reeds boven werd vermeld, twee 
meer dan drievierden de school verlate 
15 jaar oud zijn, dus tussen 14 en 16, oei 

alle meisjes van die leeftijd 19.8%.

>ep van jongelieden boven de 14 jaar, nog niet 
' een dagschool of klasse volgt, bijv, met het 

/orden en wanneer het onderwijs in school 
gebaseerd is op de eisen van het loodgieters- 
doen met een unit trade school or class.

van school of klas gesproken wordt, komt doordat 
i andere onderwijs-inrichting verbonden, maar volgens 

ingericht, ook recht op subsidie geeft.
is bestemd voor gemeenten onder de 25000 in- 

k geen voldoend aantal van één vak bijeen 
jehclc klasse te vormen. In dit geval kunnen 

ken tot een klasse verenigd worden, bijv.

144 
tusschen 8 .

w acht moet als art 
'e part-time preparatory schools 
.schoolde beroepen; zij trachten 
'_jj te brengen om later in een gese 

’ ideling doet sterk aan de Berl 
van zulke scl

„AVanneer een groep . 
in een beroep zijnde, < 
doel om loodgieter te w< 
en werkplaats alleen 
vak, dan heeft men te 

Dat er telkens .
een klasse aan een 
bovenstaande eisen

De tweede soort
woners. Daar zal men vaak «> 
kunnen brengen om een gein 
leerlingen uit verwante vakken tot een 
tot een klasse voor de bouwvakken.

De scholen onder 3. 4 en 5 komen overeen met wat men in Duitsland 
de Fortbildungsschule noemt, en wat men ten onzent onder herha- 
lingsonderwijs zou willen begrijpen.

De term part-time school had voorheen in Engeland een zeer 
onaangename klank; zij paste in ’t geheel niet op herhalingsonderwijs 
(continuation schools). Men bedoelde er een soort van minderwaardig 
lager onderwijs mede, dat in de industrie-centra gegeven werd aan 
jonge kinderen, die ontijdig vroeg in de industrie werden gebruikt.

De Amerikaanse part-time schools zijn geheel andere instellingen. 
Voor jongelieden tussen 14 en 18 jaar die,in beroepen en bedrijven 
werkzaam zijn, vormen deze scholen een fioogst waardeerbaar op
voedingsmiddel. De part-time extension schools, die ’t meest voor
komen, geven een theoretiese en practiese aanvulling van de vakop
leiding, die de jongelieden in de praktijk krijgen.

Zij moeten minstens 144 uren onderwijs per jaar geven. De scho 
tijden moeten liggen tusschen 8 uur voorm. en 5 uur nam. De tijd 
de school doorgebracht moet als arbeidstijd beschouwd worden.

De part-time preparatory schools zijn bestemd voor jongelieden in 
ongeschoolde beroepen; zij trachten hun de nodige kennis en vaardig
heid bij te brengen om later in een geschoold beroep te kunnen treden.

Deze indeling doet sterk aan de Berlijnse Fortbildungsschulen denken.
De noodzakclikheid van zulke scholen blijkt wel uit de volgende 

cijfers:
In 1915 werden de Amerikaanse scholen in totaal bezocht door 

21.958.836 leerlingen; 91.03% daarvan bezocht de lagere school. 
Het aantal jongelieden tussen 15 en 17 jaar, die geen schoolonderwijs 
meer genoten, wordt voor 1915 geschat op 42.3% van alle kinderen 
van die leeftijd. Volgens de volkstelling van 1910 waren van de 
13-jarige jongens er 11.7% niet meer op school, voor de 17-jarigen 
was dit gestegen tot 66%. Voor de meisjes bedroegen deze getallen 
10.7 en 63.4%.

Jaarliks bereiken ongeveer 2.00( 
De helft der kinderen van 16 
jaar of vroeger de school verlate 
het aantal, zoals reeds boven 
18-jarigen hebben meer dan di 
jongens die 14 en 
een beroep uit; van
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, die niets van werkelike 
ikken hebben weten te

gelegenheid tc n 
n zonder voldoci 
tot een beroep, 

verzeild raken, 
vooruitga 
de volk

: waren er 
len voorge- 

cht voor het 
■e staten met

stand zeker mins 
onze regering d;

1 't oprichten
verplicht hei

istens zo erg.
Jan niet de gebiedende 

van zulke scholen ? 
irhalingsonderwijs in onze nieuwe wet?

Zijn bij ons de toestanden anders? Men zie de cijfers, die Gerhard 
gepubliceerd heeft.

Bij ons is de toest
Waarom gevoelt c

z a k e 1 i k h e i d voor
Waarom dan geen

millioenen jongens en meisjes.

Tijdens de invoering van de Vocational Education act 
nog maar 2 staten, die verplicht hcrhalingsonderwijs hadd< 
schreven. In 1919 alleen werd in H staten de leerplicl 
hcrhalingsonderwijs ingevoerd, terwijl men in vele andere 
de voorbereiding daartoe bezig is.

Men verwacht in Amerika veel van deze part-time schools. De re
gering moedigt het verplicht stellen in alle opzichten aan. De 3e Januari 
van het vorige jaar hield de vice-president van de Vakondcrwijsraad, 
de heer James P. Monroe, op de 2e jaarlikse Conferentie voor toezicht 
cn onderwijzersopleiding in het Landbouwonderwijs te Atlanta, een 
rede over part-timc-schools en over avond- en dagambachtsscholen.

Hij zeide daar o.a.: „ De hoofdbetekenis van de Vocational Education 
act ligt in het feit, dat nu werkelik voor het eerst de plicht der 
Bondsregering is erkend om mede te werken tot het geven van op
voeding aan een groot aantal personen, die tot hiertoe in hoge mate 
veronachtzaamd werden. Dit leger van tot nu toe — opvoedkundig 
gesproken — verwaarloosde personen bestaat uit verscheiden groepen :

1. Zij, wier verstand laat rijpt en die ofschoon zij de school tot 
het veertiende jaar gevolgd hebben, slechts de werkelike ontwikke
lingsgraad van de derde of vierde klasse hebben bereikt.

2. Een nog groter groep van „mislukten”, die niets van 
betekenis of waarde uit de gewone schoolvak 
verkrijgen.

3. Een groep, onmogelik te schatten, maar groot in aantal, die, 
óf omdat zij in afgelegen streken zijn opgevoed, bf omdat zij van de 
ene plaats naar de andere gezworven hebben, practics bijna nimmer 
ook maar enigzins regelmatig de school hebben kunnen volgen.

4. Een groot aantal immigranten.
5. Honderd duizenden en wellicht

groot aantal kinderen de school 
de gelegenheid tc hebben met 

ten en zonder voldoende inzicht 
en omdat 

. waar zij noch 
gaan, is het een ge- 
Iksschool haar verant- 

door 't stichten van 
de behoeften

Voor 1918 mag dit aantal geschat worden op 800.000 jongens en 
400.000 meisjes.

„Omdat nu", zegt het verslag, „een 
op jeugdigc leeftijd verlaten, zonder 
kennis van zaken een beroep tc kiezt 
in de noodzakelikheid va n voorbereiding 
deze jongens en meisjes in baantjes 
worden opgevoed noch door oefening 
biedende noodzakelikheid, dat 
woordclikheid verder uitstrekt dan te voren, 
part-time schools and classes tegemoet komt 
deze jonge mensen."



226

. verbetering in dit ernstig gebrek 
len. De eerste bestaat in een uit- 

of zelfs 18 jaar; de twede bestaat 
t tot na het 14e jaar, 
maar als een der hoofd- 

ler ontwikkeling. Er is een 
e leeftijd voor het volgen 

zonder dat men ter- 
• 1----------------inderwijs-

st komen.

vijgen, behoren 
die de grond

taken, niet aan 
enkele verant-

1 de gehele school hebben doorlopen, nochtans 
rbereid zijn voor de hedendaagse eisen van het maat- 
industriële leven.
ioehoud, om van hogere 

natie als geheel deze 
agriculturele en indust 
laten, zelfs al zouden

X; :mene ont- 
; de kern 

tot het 14e 
beperkt 

ïrwerpen 
en slechts 

degelike

w zich bij de jongelieden 
:n; en de jaren na de veertien te 
>efcning en andere soorten van droog 
' rekenen en schrijven, zou 

emenc demoralisatie en 
Jovendien, als men de 
zulk een wijze, dat de 
op Zaterdag en gedu- 

langs de straat te 
tederf inplaats van 
I en 18 jaar onder- 

• niet juist aan de 
:t woord. In deze

die, hoewel zij misschien 
volstrekt onvoorbereid 
schappelike en indusun

Reeds uit zelfbehoud, om van hogere redenen te zw 
de staten en de natie als geheel deze grote groepen, < 
zuilen van ons agriculturele en industriële leven uitms 
hun lot over te laten, zelfs al zouden de wetten geen < 
woordelikheid in dezen aan de inwoners opleggen.

Hierbij is echter nog bijna uitsluitend sprake van alget 
wikkeling en levensbeschouwing, dit raakt echter nog niet 
van de zaak. Immers al maakt men ’t volksonderwijs 
jaar nog zo goed, het wordt uit de aard der zaak ten zeerste 
door het feit, dat tot die leeftijd slechts ce n klein aantal ondei 
geschikt zijn om de aandacht van het kind bezig te houden 
een korte afstand kan worden afgelegd op de weg naar 
maatschappelike en industriële ontwikkeling.

Eerst in de jaren na de veertienjarige leeftijd kan het kind speciaal 
worden voorbereid op zijn leven als burger, als werker en als toe
komstig hoofd van een gezin. Voor het kind onder de 14 jaar liggen 
al deze onderwerpen feitelik boven zijn horizon, en het zou niet alleen 
nutteloos, maar uit een opvoedkundig oogpunt schadelik zijn, hem er 
mede bezig te houden. Bijgevolg kan aan het grote doel der opvoeding, 
het kweken van intelligente burgers, flinke arbeiders en nauwgezette 
ouders, niet rechtstreeks gewerkt worden dan op een leeftijd, waarop 
in de meeste staten de school wettelik geen macht meer over het 
kind heeft.

Er zijn twee wegen, waarlangs verbetering in dit ernstig 
onzer wetgeving gebracht kan worden. De eerste bestaat in < 
breiding van de leerplicht tot 16 of zelfs 18 jaar; de twede 
daarin, dat men de schoolopvoeding uitstrekt tot na het 14e j 
niet als de enige bezigheid van het kind, maar als een der hoe 
vakken van werkzaamheid in het geheel zijner ontwikkelin ' 
merkbaar streven in de meeste staten om de leeftijd vooi 
van onderwijs te verhogen; maar dit te doen zonder dat f 
zelfder tijd voor de toegevoegde schooljaren voor typen van on 
organisatie zorgt, die aan de werkelikc behoeften der jeugd 
die van de gemeenschap, waarin hij komt te verkeren, tegemoet 
leidt tot grote gevaren.

Op ongeveer veertienjarige leeftijd beginnen 
de sociale instincten te ontwikkelen ' 
vullen met boekenwerk, geheugenoe____ = .
onderwijs in verband staande met lezen, i 
weinig anders vóórtbrengen dan luiheid, algei 
verzet van de zijde der oudere leerlingen. Bo 
schooltijd uitstrekte tot na het 14e jaar op s 
jeugd veel vrije tijd kreeg in de namiddagen, op z 
rende lange zomervacanties, om die slenterend 
verslijten, dan moest dit uitlopen op sociaal b< 
opvoeding. Wel behoorde elk jongmens tussen 14 
worpen te zijn aan opvoedkundige controle, maar 
controle der school in de gewone betekenis van het
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') „Nationaal reizend 
schijnbare plagiaat in deze

meen de waarde gaat beseffen van de individualiteit, en daar
door ook bij opvoeding en onderwijs’n streven begint merkbaar te wor
den, om meer dan tot dusver geschiedde, rekening te houden met de 
verschillende individualiteit van de verschillende opvoedelingen — 
ik herhaal, ’t mag bevreemdend schijnen dat in deze zelfde tijd de 
nationaliteitsgedachte zoon beetje in diskrediet is geraakt. Vreemd ; 
immers wat voor 'n mens is de individualiteit, z'n ikheid — dat is 
voor ’n volk z'n nationaliteit, ook z’n ikheid: z’n karakter. Nu weet 
ik wel dat in onze tijd de ogen zijn opengegaan voor de overdrijving, 
voor de uitwassen van 't nationaliteitsgevoel; en dat men vooral ook 
daardoor ’t goede, beter gezegd ’t onmisbare van nationaliteitsgevoel 
bij ’n volk over ’t hoofd heeft gezien. Maar evenmin als men om 
egoïsme en eigenwaan de waarde van individualiteit bij ’n mens zal 
ontkennen of ook maar betwijfelen, evenmin behoorde men dit te 
doen met nationaliteitsgevoel bij ’n volk, al zijn er nu eenmaal ook 

■schijnselen die worden aangeduid met de woorden nationalisme 
chauvinisme.

ouders en opvoeders” vergeve me

jaren van ontwikkeling en gemakkelike opname behoorde elke jongen 
en elk meisje onder geordende discipline te staan, maar voor een 
groot aantal is dc beste discipline niet die van de gewone school. 
Naar alle waarschijnlikheid geschiedt in de meeste gevallen de scholing 
der jeugd in die jaren op de meest effectieve wijze in een tak van 
productieve arbeid; industrie, landbouw of handel. Natuurlik alleen 
onder voorwaardc, dat dc werktijd van de jeugdige inderdaad be
steed wordt om kennis van het door hem beoefende vak te krijgen 
en ten twede, dat de aldus verkregen kennis gesteund cp geordend 
wordt door het volgen van een geregelde theoretiese cursus onder 
toezicht der schoolautoriteitcn. Met andere woorden de oplossing van 
het moeilike probleem der opvoeding gedurende dc jongelingsjaren, 
wordt in de meeste gevallen niet gevonden door de jongelieden in dc 
school te houden, maar door hen in het actieve leven te plaatsen, 
waar zij kunnen verdienen en leren tegelijkertijd en waar het leren 
op zo juiste wijze is ingelast in ’t verdienen, dat deze jaren tot een 
vruchtbare voorbereiding worden voor het latere maatschappelike en 
economiesc leven van de leerling.

Bij deze opvatting zal er altijd plaats blijven voor de dagar 
en techniese scholen, maar deze bestrijken een gering terrein 
leken bij ’t onafzienbare veld, dat ingenomen behoort te ■ 
— zo spoedig mogclik — door degclike part-time scholen.” 

(Wordt verve
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Hoe 
, wat 't 
men in 

1 m o ge 1i

innen weten : aan 
instituut waar

voor verwczen- 
kijk op zo 
lar in abstract

moeilik

>e moet dat matcri 
t m.i. niet moet 
i ’n dergelijk musei 

lik. Er moet ze

die ik hier neerschrijf als inleiding, om 
eendc waarheid; dat is namelik deze: 
is om bij ’n volk ’t nationaliteitsgevoel 

. an, dus ’t zichzelf te doen zijn, dan om 
ï doen kennen, ’t Te doen zien, wat daar leeft 
s landsgrenzen, dus: hoe belangwekkend z’n eigen 
t hoe belangwekkend en.... mooi eigen land is. 
leb: ook dit is ’n bekende waarheid. Maar nu 
n’n landgenoten : wat dóen we voor die waarheid? 

dit lezen, dan mompelen we iets van „heimat- 
:hool", en dan zeggen wc noch eens, dat dit al 

Kralingen. En dan verbeelden we ons dat 
. hebben gedaan — maar ’t was noch niet 
ging erin zoals die eruit kwam: leeg.

. in plaats van te vragen of iets al oud en 
'ragen of er al iets voor gedaan is, of wezelf 

zo niet, of er wat aan gedaan zou kunnen 
te streven dat ’t gedaan werd. Allicht

isbaar voor ’n volk, 
maken — evenals 

ti toe zijn, die „zich zelf” kunnen 
toren, geestelik gesproken, tot de 
zijn ook die volkeren ’t krachtigst 
meest bewust is, ’t krachtigst leeft, 

de volkeren zelf, ook voor ’t geheel 
en onderhouden van dit gevoel bij 

..--lik ’n voorwaarde tot geluk. Ik denk 
of liever, om geen misverstand te wekken: 

t goed kan zijn, als niet al z’n leden 
iliteit zijn; dat is: krachtige, zelf-

Zoevcn noemde ik de nationaliteitsgedachte onmij 
Want — om noch eens dezelfde vergelijking te r 
ondcr de mensen die er ’t beste aan toe zijn, die , 
zijn, die ’n „iemant” zijn; deze hore- ------
sterksten van hun geslacht — zo z 
in wie de nationaliteitsgedachte 
En niet alleen voor ’t geluk van 
der mensheid is ’t aankweken 
elk van de volkeren afzonderl 
nu aan de Volkerenbond -— 
aan ’n Volkerenbond — die niet 
ieder voor zich 'n ware national 
bewuste naties vormen.

’t Zijn bekende waarheden 
te komen tot ’n eveneens bekt 
dat er geen beter middel is 
optewekken en aantekweker 
dat volk zichzelf te 
en omgaat binnen de I 
leven is; en. dan ook 1

Zoals ik gezegd he' 
vraag ik mezelf en m'i 
O, ik weet ’t; als we 
kunde’’ en van „de scl 
zo oud is als de weg van 
we ook ’n duit in ’t zakje, 
eens ’n knoop; onze hand 

We moesten echter, 
bekend is, ons eens afvi 
er al wat voor deden. En 
worden — en dan ook ernaar 
zou zo iets wit uitwerken.

En nu zou ik willen vragen aan mensen die ’t kun 
de rcdaksic van dit tijdschrift, aan ’t bestuur van ’t 
van dit tijdschrift ’t orgaan is, of ’t volgende iedcc ■ 
liking vatbaar zou zijn. Zoals ik ’t zie — maar m’n . 
kan te optimisties zijn — lijkt ’t me niet alleen uitvoerbar 
maar met enige goeie wil en energie niet eens zo heel 
yerwezenliken.

Ik denk me ’n „reizend nati 
volk belangrijke symptonen van t 
tevens ook dat kleine stukje aarc 
kan leren kennen. Dat museum 
„zaakonderwijs" van eigen land 

Om de uitvoerbaarheid hi 
toren nader bekeken worde 
exploitatie van zoon museum.

De vorming. Wat zal ’t moeten bevatten? 
bijeenkomen? Laat ik hier eerst even zeggen, 
vatten, ’t Moet niet alles bevatten wat i 
zou kunnen verwachten; ook niet, zoveel

onaal museum”; waardoor ons 
eigen leven en werken kan zien; en 

rde waarop ’t leeft en werkt 'n weinig 
moest ons, Nederlanders, dus geven: 
en volk.

u’ervan uiteentezetten, moeten twee fak- 
len: vooreerst de vorming, en dan de
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udeen toegankelik

') Voor ,,wereldberoemde" kunstwet 
die moesten permanent tentoongesteld z

‘vat. ƒ

' Dan s 
tot 

sum” in < 
uoor ons 

et dat 
iVaar dat om 
modellen dien

’t Moet 
neen overzicht”, en noch 
;n komt me, in ’t alge- 

gewoonlik ’n te-veel; 
..band vermoeit ’t, 

igstelling die juist gewekt 
’n grief die ik tegen de r 
hier ’n kleine afdwaling 

de andere kant ra< 
irokene, omdat ’t 
voor elk museum; <

.ling ver
lakt deze

dus ook

lald tot 
•ekkend

. _____, Dan
Hier zullen wel

'uikt moeten wordt

zou ’n uitzondering zijn te maken;

streven merkbaar zijn naar ’n zekere „volledigheid", ’t 
aan de bezoekers niet geven willen ’n „algemeen overzicht”, et 
veel minder ’n „kompleet beeld”. Zulk streven komt me, in ’t 
meen gesproken, uit den boze voor, ’t Is toch gewoonlik ’n t 
en alle te-veel schaadt. In ’t hierbedoelde verband vermoeit 
doodt daardoor onvermijdelik de belang 
levendig gehouden moest worden, ’t Is 
museums heb. En misschien mag ik me 1 
oorloven van ’t eigenlike onderwerp. Aan c 
uitweiding toch ook weer wèl ’t hier bespt 
dediging, ’n bepleiten is van beknoptheid 
voor ’t in dit artiekel beoogde.

’t Zij me dan vergund hier even de vraag te stellen, of ’t voor 
de grote museums niet gewenst zou zijn, ze te splitsen in twee af
delingen: n.1. in ’n (betrekkelik) kleine ruimte voor tentoonstellingen, 
en de rest. Dit laatste gedeelte zou dan alleen toegankelik zijn voor 
wie met ’n bepaald doel (b.v. voor studie) ’t museum bezoeken. De 
tentoonstellingsruimte daarentegen zou zijn voor „’t grote publiek”, 
de belangstellende bezoekers. Zoals ’t nu is ingericht moeten deze 
altijd slenteren langs kasten vol met opgezette dieren; langs vitrines 
opgcvuld met historiese schatten; tussen ’n overstelpend aantal etno- 
grafiese merkwaardigheden; langs muren dicht behangen met schil
derijen. En die massa vermoeit zo gauw; verveelt zo gauw; doet zo 
gauw de belangstelling verflauwen. En kweekt slechts vluchtigheid, 
oppervlakkigheid. Neen, ’t publiek moest geen toegang hebben tot 
Al ’t materiaal dat ’n museum bevat. Maar ’t moest enkel te zien 
krijgen tijdelike tentoonstellingen (ik denk aan de wisselende exposities 
in ’s Rijks Prentenkabinet), waar dus slechts ’n klein deel van de 
museumschatten aanwezig waren. ') Dan zou de belangstelling leven
dig blijven, en daardoor, naar gelang van de aard van ’t museum, 
't intellektuele of ’t estetiese genot verdiept en versterkt worden.

Na dit intermezzo keer ik weer tot ons cigenlieke onderwerp terug.
’t „Reizend nationaal museum” in dit artikel beoogd, moet dan 

bevatten zulke zaken, waardoor ons volk zichzelf ’en z’n land beter 
leert kennen. Zoveel mogelik moet dat gebeuren door de dingen in 
natura tentoontestellcn. Waar dat om de een-of-andere reden niet 
mogelik is, daar kunnen modellen dienst doen. En ten slotte ook 
foto’s en platen.

Tot ’t leveren van dit aanschouwingsmateriaal zouden dan in aan
merking kunnen komen: onze industrie en ons mijnwezen. 
Er zou ’n kijkje kunnen gegund worden op -’n paar van onze belang
rijkste of interessantste takken van bedrijf. Natuurlik zal hierbij 
niet mogen worden afgedaald tot allerlei techniese biezonderheden, 
die zeker ook heel belangwekkend en leerzaam kunnen zijn; maar 
zal gegeven moeten worden wat ik zou willen noemen: de hoofd
momenten van ’t bedrijf. Dan onze handel en ons verkeer 
van overzee. Hier zullen wel alleen uitsluitend modellen en af
beeldingen gebruikt moeten worden, om 'n iedee te geven van onze
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lunncn worden.

wat betreft 
zijn hiertoe 

igaat zouden 
ïn met hun

i worden, 
misschien 

bij wie eniger- 
van z’n volk; 
leerde begrij- 

’n weinig geleid 
niet enkel voor 

esgemeenschap.

bijeenkomen? Ik heb zoon iedee dat 
in; ik denk niet dat er veel aangekocht 
lat verreweg ’t grootste deel door 

zou zijn. Voor de betrokken industrieëlen, 
zo iets ’n uitstekend middel tot reklame 

istellingen, en misschien zelfs n 
wel iets in natura of in model 
er uit giften en kontributies 'n 

>r gewenste aankopen.
dat ’n bestaande vereniging 
tn voor ’t bijeenbrengen van t 

; exploitatie ’t verkieselikst zijn, 
de meest verspreide plaatsen van 

i-of-meer centrale ligging ten op- 
5 kwamen, tentoongesteld moeten 
jiger zijn, dan dat ’n bestaande 
' allicht ’n afdeling heeft, de 

kommitee, in ’t leven geroepen 
dat veelal voor zoon bepaald

Hoe moet nu dat materiaal 
dit niet z<4 heel moeilik zou gaar 
zou hoeven te worden, maar d« 
schenkingen wel te verkrijgen zou zijn, 
handelaren, uitgevers, zou zo iets ’n 
zijn; terwijl ik veronderstel dat ook instc 
enkele partiekulier, voor zoon museum 
zouden willen afstaan. En verder zou 
fondsje gevormd kunnen worden vooi

Nu de exploitatie. Ik stel me voor 
de zaak ter hand naip; dat zou, 
materiaal, èn vooral ook voor de 
Dit reizend museum toch zou in o 
ons land, die daarvoor om 'n min- 
zichte van ’n streek in aanmerking 
worden. En wat zou nu eenvoudig 
organiezatie, die in dergelike plaatsen 
rondzending op zich nam. ’n Klein 
door ’t bestuur van de afdeling,

stoomschepen, havens, dokken. Voorts 
leven aan boord leert kennen, en verd< 
voorwerpen bij de visvangst in gebr 
wezen met z’n kustlichten, reddingl 
T en slotte onze landbouw en v < 
dcrij; landbouwwerktuigen; zaden en 
enkele dingen aan, zonder ’n bepaaldi 
toch is ’t vooreerst bij lange na de 
plaats zouden bij 'n keuze versunucn 
like voorlichting moeten geven.

Met deze rubrieken zou ’t museum kunnen volstaan, 
’t leven van ons volk; godsdienst, wetenschap, en kunst 
in dit geval minder geëigend.1) Wat ons land zelf aang 
de verschillende landschappen getiepeerd kunnen wordci 
fauna, flora, en bodemgesteldheid. Terwijl enige platen < 
indruk konden geven, hoe mooi ons land is.

En misschien zou eraan verbonden kunnen worden ’n klein uit
gezócht biblioteekje mét populair wetenschappelike werken, vooral 
ook mooi geïllustreerde, over land en volk; die dan in ’n leeszaaltje 
bij de tentoonstelling ter inzage zouden kunnen geplaatst worden.

Dit is, wat ik me als inhoud van ’t museum denk.
Zoals ik al schreef zou met zoon museum bereikt kunnen 

dat ’t volk zichzelf en z’n land beter leerde kennen. En r 
zelfs zou er hier en daar een onder de bezoekers zijn, 
mate ’t bewustzijn ontwaakte van eigen arbeid en die 
waardoor hij ’t geheel waartoe hij behoort, wat beter 
pen, oog kreeg voor de taak van dat geheel; en zo 
werd in de richting van ’t besef, in z’n dageliks werk r 
zich en de zijnen te arbeiden, maar ook voor de volks

onze visserij; iets dat ’t 
•der verschillende werktuigen en 

>ruik. Vervolgens ons reddings
boten, en wat er verder bij komt, 

cteelt, ’t Leven op een boer- 
. gewassen. Ik stip hier maar 

£ 1c kollektie te schetsen. Daarvoor 
na de tijd niet. Maar in de twede 

rschillende deskundigen hun onontbeer-
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van n „rei 
: geval, dan 
en vrouwen vai

weet uittekiea
doorzendin.

willen gaa 
elk jaar 

:ft door
waar inen 

de

bestaan in 't 
tl; ’t bekend 
weer ’t doen 

s die daarna

ren trachten 
subsiedie < 
: zo mogt 

belang toe, 
tnlik z’n eiger 

eiikc steun krij{ 
n. Ik meen dat 
Irag bijeentekrijj 
in 'n vrij grc„ 

tkostigd worden.
steun behoeven. Om 

, t ’t me toch nood- 
e materiaal niet enkel maar 
selik blijkt, door zaakkun- 

S en voornaamste 
g komen, 

van enige 
in ’t goeie 

.•stelde

vanzelf dat dit 
doel zal bereikt 

heid en de bestaans- 
O:voeld is.
— laat ik zeggen —

zoveel mogt 
zakelik dat 
zien, maar 
dige personen 
plaats 2 " 1

ondert 
doel 1
'°De’

:ment waaraan iedere ont- 
organiezeren van de rond- 

, dat gezorgd heeft voor ’t

Het 2e Koloniaal Onderwijs- 
Congres.

Tr«n 23 tot 25
* Haag het 

gres gehouden, 
in de groote 
Koningshuis, '

«en en etaleren 
le regeling van

en verzenden van 't
telling houden zal.
n, dunkt me, zoon „reizend nationaal museum” z’n ronde 
nd maken.

rlik gaat
; afdeling
enz. uit vt

jen van

i Oct. werd te Den 
het 2e Kol. Onderwijs-Con- 

, dat zich mocht verheugen 
belangstelling van ons 

van den Kroonprins van

de ontvangst, 
museum moete

ezen, zou 
ing van ’t

werkje.de juiste personen 
tentoonstellen, en de verdere 
voorbereiden en organiezeren.

Zoon kommissie zou, om te beginnen, moeten trachten steun te 
krijgen, steun van allerlei aard; in de vorm van subsiedie of lokalieteit 
van ’t betrokken gemeentebestuur, van subsiedie zo mogelik ook van 
omliggende gemeenten. Want ’t lijkt me van belang toe. dat op deze 
wijze elke expositie van ’t museum zoveel doenlik z’n eigen kosten 
bestrijdt, en alleen in ’t uiterste geval geldelike steun krijgt van ’t 
„centrale bestuur” om 't zo maar te noemen. Ik meen dat ’t veel 
gemakkelikcr is voor ’n streek ’n klein bedrag bijeentekrijgen voor 
eigen streekbelang, dan ’t bijeenbrengen van ’n vrij groot fonds, 
waaruit alle tentoonstellingen zouden moeten bekostigd woi

Verder zal zoon kommissie ook veel morele steun behoc 
jelik ’t beoogde doel te bereiken, lijkt ’t me 
t de bezoekers ’t tentoongestelde materiaal nic 

dat hun dit ook, als dit wens elik blijkt, 
wordt toegelicht. In de allereerste  

zullen daarvoor onderwijzers en leraren in aanmerking 
> zal de bedoelde kommissie zich de medewerking va 

"wijzers en leraren moeten verzekeren, die ter wille van 
bereid zijn ieder voor zich ’n onderdeel van 't tentoonges 
z’n rekening te nemen, 

andere werkzaamheden
doen uitpakken en etaleren van 't ontvs 
maken en de regeling van de tentoon* 
inpakken en verzenden van 't materiaal r 
de tentoonste

En zo kan, 
door ons lanc 

Natuurlik gaat ’t opstellen van 'n reglei 
vangende afdeling zich te houden heeft, ’t • 
zending, enz. uit van ’t „centrale bestuur”, 
bijeenbrengen van ’t materiaal.

En hier meen ik te kunnen eindigen, ’t Spreekt 
artiekel niet in biezonderheden hoeft aftedalen. M'n 
zijn, als uit wat ik schreef voldoende de wenselikht ’ 
mogelikheid van ’n „reizend nationaal museum” gevo

Is dat 't geval, dan is verder ’t woord aan 
de mannen en vrouwen van de praktijk.

van de kommissie zullen 1 
in 't ontvangen materiaal;

nstelling; later t 
naar de plaats

Djocjakarta, Ministers. Professoren en 
Indische specialiteiten. Wc willen gaarne 
waardeeren, dat men hier elk jaar van 
z’n belangstelling blijk geeft door een 
congres te organisceren. waar inen zijn 
aandacht’ schenkt aan de verbetering 
en behoeften van het onderwijs in de

werkje.de
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belang

?rzceschc

het onderwijs 
adviseurs op 

en De Bruin, 
echter, dat de 
Chineczenvcr- 

Hui, de heer Han 
Ie heer De Bruin, 
ik. De heer Han 
livendak op, dat 

gedoceerd 
schrijftaal.

„Ovcrzeeschc Bezittingen", het ccnige 
middel om een beetje orde te scheppen 
in de chaos in de Indische samenleving, 
maar wc staan toch sceptisch tegenover 
het resultaat van hel Congres. Iedereen, 
die eenigszins op de hoogte is van de 
toestanden in tropisch Nederland, weet, 
dat het onderwijs voor de dessakinderen 
erbarmelijk slecht is. en verbetering 
dringend noodig en zeer urgent is.

Doeltreffend zoui het zijn, als men 
hier tol een overeenstemming kon komen 
en een systeem kon samenstcllen, dal 
aan de Volksraad en vereenigingen als 
de P. G. II. B. (Inlandsche Onderwij
zersbond), Bocdi Octomo, Sarikat Islam, 
enz. voorgelegd zou moeten worden. 
Want deze lichamen toch zouden ten 
slotte moeten uitmaken in hoeverre de 

lering ervan van practisch nut kan 
Waar men hier in Holland geen 

: lijn kan aangeven en tot geen 
ssing durft te komen, zouden wij 

tagstuk liever in loco zien behan- 
"och willen we hulde brengen 

personen, die hun tijd voor deze 
s hebben willen geven en zich 

beijverd voor de instandhouding 
l congres, 
nu tol het 
eerste dag

. Suriname 
irekers c

Duivendak dal wil, doch 
„Bovendien", aldus 
ik mij niet vcrceni- 

van de heer D. 
't Chineesch bc-

uitvoer 
zijn. 5

besliss 
het vraag 
deld. To» 

E'en' beijv 
van hel cong

Om nu tol het congres zl
De eerste dag werd bt 

onderwijs in Suriname, 
schillende sprekers de 
wijstoestanden in een 
werden gesteld. Alleen 
dat sommige sprekers 
zochten in de opsomming 
aardigheden, die in de 
Westerling afkeuring 
kleurling die in debat trad, kwam hier 
zeer terecht tegen op, en wees nog eens 
met nadruk erop, dat juist het onder
wijs het ccnige middel is, dat hun in 
staat stelt belangstelling te voelen voor 
■vraagstukken, waarvoor ze nu nog on
verschillig zijn.

Bij de behandeling van 
der Chincezcn traden als 
de hceren Duivendak ■ 
Tijdens het debat bleek 
afgevaardigden van de 
ccniging Chung Hwa Ht 
hel meer eens is mei de 
dan de heer Duivendak 
wees er de heer Duit 
de Chineczen hun cultuurtaal 
willen zien niet alleen als

•es zelf te komen, 
j oehandcld het 
waar door ver- 
treurigc onder- 
helder daglicht 

spijt het ons zeer, 
hut) argumenten 

van rascigen- 
oogen van de 
verdienen. De

zooals de heer 
ook als spreektaal, 
de heer Han „kan 
gen met de bedoel 
om hel onderwijs 
perkt te geven-"

Een onaangename verrassing was het 
voor de Chincezcn de heer Van Geuns 
z'n ideeën te hooren verkondigen in 
een vorm, die niet in een congres te 
pas komt, waar belangen van Ooster
lingen en Westerlingen tezamen worden 
besproken.

Zeer belangrijk was ook de behan
deling van het Hoogste Instituut van 
Onderwijs voorlndië. Voorde zoovcelsle 
keer komt weer het verschil van meening 
tusschcn blank en bruin. Op eenigc 
gunstige uitzonderingen onder de Euro
peanen na. waren ze over het algemeen 
van meening. dat „de tijd er nog niet 
rijp voor is voor Hooger Onderwijs in 
Indië". De volgende adviseurs waren 
aan het woord geweest. Dr. Bonebakker, 
krachtig gesteund door Prof. Boekc 
bleek zeer pessimistisch gestemd ten 
aanzien van Hooger Onderwijs voor 
de Inlanders. Zeer gunstig steekt hierbij 
af de meening van Prof. Kohnstamm. 
Dat Dr. Abdoel Rivai, Indisch Volks- 
raadslid als voorsteller van een instituut 
voor Hooger Onderwijs in Ncd.-Indië 
zijn voorstel krachtig verdedigd heeft, 
behoeft geen betoog. Terwijl het mecrcn- 
decl van de Hollandschc afgevaardigden 
hun aandacht conccntreercn op de rijp
heid van de tijd, leggen de Indonesiërs 
de nadruk erop, dat die tijd gemaakt 
wordt door de directe oprichting van een 
Indische Universiteit. Zeer juist werd 
door één der Indonesische sprekers op 
het feit gewezen, dat de Leidschc Uni
versiteit ook ontstaan is in een tijd, die 
men daarvoor niet rijp kan noemen. 
Dit met historische gegevens tocgclicht. 
Dat evenals bij de oprichting van de 
Leidschc Alma Mater dc nationale ge
dachte als noodzakclijkc drijfkracht 
noodig is •geweest, is voor spreker een 
bewijs, dal het ontstaan van een Indische 
Universiteit ook alleen kan gebeuren 
door nationalistisch willen en de goede 
wil kan men overal waarnemen. Zelfs 
Prof. Boekc erkent aan ’t einde van 
dc bespreking het goed recht van dc 
Indonesiërs.

Op den derden dag kwam voor het
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Wij komen op dit belangrijke rap- 
nader terug. (Red.)
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ge niet eeuwig 
;nige beschaving 
i het door onze 
>cvolen genecs- 
cation ".

wc gaarne met den 
zeggen : Nederland, 

verplichtingen ten op-

kinderen 
122869 g 
26429 ger

39779 kreger

orde het volksonderwijs 
- en West-Indië, vooral 
t landbouw en bedrijf, 

" ’ in der Plas, 
op onderwijs- 
Gongrijp, Jou- 

;t Hoofdbestuur 
hunne pra.*-advie-

cerst aan de c 
in Ned. Oost- 
in verband met 
ingclcid door den heer Vai 
terwijl bekende personen 
gebied als Dr. Gunning, 
stra. Pater van Lith, het 
van den Prinscnbond 
zen indienden.

Als vaststaand feit kon dan worden 
geconstateerd, de noodzakelijkheid van 
uitbreiding va n het volksonderwijs. Er 
is overal volksonderwijs noodig. zóó
veel, dat er niet snel genoeg in kan 
worden voorzien. Indonesië is zoo on
me tel ijk groot, door een bevolking be
woond, van mcerendcels analphabcten, 
zoodat men de steun van particulieren 
niet van de hand kan wijzen. De ver
andering van het onderwijs moet uit
gaan van het volk zelve. Bij de aan
vaarding van het particulier initiatief. 
..kan de een of andere godsdienstige 
richting worden bevoorrecht, waardoor 
aan het Indische volk een cultuur wordt 
opgedrongen, cenigszins in strijd met 
de hare", aldus de heer Stokvis bij de 
bestrijding van Dr. Gunning's betoog.

Het doet ons weldadig aan de stem 
te hooren van een der Indonesische 
leiders. Dr. Radjiman, wanneer hij zeide, 
dat de Indonesiër behoefte heeft aan 
een andere school dan die men hem 
geeft. Dat het onderwijs hand aan hand 
moet gaan met de landbouw en indus- 

mel Dr. Bonebakker vol
st dit is noodig voor de voor
de waarachtige behoefte van

Arme meisjes! Wilt i 
verstoken blijven van eer 
en opvoeding, neemt dan 
Dr. Abdocl Rivai aanbc 
middel in: ..Moral educ»

Tot slot willen 
heer Mr. Jockes 
ge hebt zware s 
zichte van Indië!

Leiden, Nov. T9.
B. D. ABDOELLAH.

is hij : 
komen eens 
ziening van c 
het volk.

Over de behandeling van het „practisch 
onderwijs aan meisjes van alle bevolkings
groepen in de binnenlanden van Ned. 
Oost-Indië", kunnen we heel kort zijn.

De inleider van dit onderwerp, de 
heer Lckkerkerkcr. gaf een duidelijk 
beeld te zien, hoe treurig het met de 
opvoeding der meisjes gesteld is.

„Men kent ze allen wel. die meisjes, 
vaak ouderloos, die op de pasar rond
zwerven en van amoraliteit naar immo
raliteit afzakken en zoo ten gronde gaan. 
Iedereen kent ook de meisjes, die het 
meest voorkomen in kleine inlandschc 
plaatsen. In groote gemeenten vindt men 
ze niet zoo veel. Zij hebben weinig 
beschaving en welen in gezelschap bijna 
geen woord te uiten".

Over de rijpere jeugd.
JAe Staats-Commissic, die een onder

zoek moest instellen naar de ont
wikkeling van jeugdige personen, is 
daarmee klaar gekomen en heeft de 
resultaten ervan in een uitgebreid Verslag 
samengevat.') Men vindt daarin in de 
eerste plaats een overzicht van wat 
door de jeugd van 12 tot 17 jaar nog 
aan onderwijs wordt genoten. Onder 
onderwijs wordt ook begrepen 
alle avondonderwijs en hcrhalingsondcr- 
wijs, al werd het slechts enkele uren 
per week genoten. Als dit in 't oog wordt 
gehouden, dan blijkt nog duidelijker hoe 
ontstellend groot het tekort aan geestelijke 
ontwikkeling is, dat onze jeugd lijdt. 
Tc lang reeds heeft men die opgroeiendc 
jeugd verwaarloosd, blijkens het zeer 
sombere beeld van den feitclijken toestand, 
zooals dit uit de statistische gegevens 
uit het rapport naar voren treedt. Het 
betreft den toestand op 15 Januari 191 5. 
Op dien datum waren er totaal 767828 
jongens en meisjes van 12 tot 17 jaar. 
Hiervan genoten in ccnigerlei vorm nog 
ccnige onderwijs 276456 of 36 ’/o : d.w.z. 
dat er toen 4 9 1 3 7 2 knapen en meisjes 
in ons land waren, die geen enkel onder
wijs genoten, zelfs het eenvoudigste her- 
halingsonderwijs niet noch eenig avond- 
vakonderwijs 1

Leerzaam is de verdcelingdier 276456 
i over de soorten van onderwijs: 
gingen nog op de lagere school, 

moten meer uitgebreid lager 
aderwijs.

w:n het bijna overal zeer 
onvoldoend hcrhalings-ond. 
gingen op H.B.-scholen, gym
nasia e.d.
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Waan-an nog 
onderwijs genoten :

12-jarigen 134702
13 .. 134048
14 128814
15 126568
16 .. 126374
17 .. 117322

het onder-

' J:r Com- 

der lagere

Totalen 767828 276456 of 36 ®/0
Bij deze getallen zijn jongens 

meisjes alle tc zamen geteld. Men I 
verwachten, dnt de cijfers voor de meis
jes ongunstiger zullen zijn dan voor de 
jongens. Ze zijn in werkelijkheid al zeer 
ongunstig. Bovenstaande percentages 
voor de leefjarcn zijn voor de meisjes 
alleen respectievelijk 69.8; 37.7; 20.2; 
14.3; 10 en 7.4. Dal wil zeggen, dat op 
een totaal aantal meisjes 12—17-jarigen 
van 379.641 niet minder dan 275274 
in geen enkelen vorm meer eenig onder
wijs genieten 1 Ziedaar enkele grepen 
uit het uitgebreide statistisch materiaal, 
dat het Verslag bevat.

dezen vorm 
s jeugd, die de 
eeï nieuwe taak 

. opgelegd te 
organen in t

104624 of 77.7 % 
65285 „ 48.7 .. 
39964 „ 31 .. 
29523 .. 23.3 .. 
21701 „ 17.2 ,. 
15359 ., 13.1 ..

Hier is een bijna onafzienbaar arbeids
veld, dat nog zoo goed als geheel braak 
ligt, hoeveel moeite er door verschillende 
vereenigingen al gedaan is om die jeugd 
in de hand te houden voor haar vorming.

Doch al die artikelen te zamen, waar
van hel Verslag een uitgebreid overzicht 
geeft, kan nog maar een bedroevend 
gering resultaat oplcveren, als de over
heid niet op zeer milde en zeer krach
tige wijze ingrijpt en steunt.

Die erkenning is hel resultaat van 
het verrichte onderzoek, wat duidelijk

op kweekscholen

op vakscholen, burgeravond
scholen e.d.

7882 op allerlei andere inrichtingen.

276456 totaal, waarvan 59910 alleen 
in de avonduren onderwijs ontvingen.

Hieruit blijkt dat voor de eigenlijke 
leerplichlvrije jeugd de vcrhoudingscijfers 
nog ongunstiger moeten zijn, daar een 
zeer groot deel nog op de lagere school 
ging. Dit komt treffend uit als men de 
cijfers voor de verschillende leefjarcn 
nagaat op denzelfdcn datum van 15 
Januari 1915.

blijkt uit de eenstemmige conclusies, 
waartoe de Staatscommissie is gekomen. 
We ontlccnen ze hier aan het belang
rijke IVe Hoofdstuk, conslusies en voor
stellen, en gemakshalve nummeren we 
de aanhalingen.

1». De leeftijd tot welken 
wijs der lagere school zich 
strekken is. naar het oordeel der 
missie, het voltooide veertiende 
Voor den geheelen leeftijd 
school gelde de leerplicht.

2°. Een kind dat nog onderworpen 
is aan den leerplicht der lagere school 
mag geen arbeid verrichten.

3°. Na den verplichten leertijd der 
lagere school behoort de verplichting 
tot verder onderwijs te volgen.

„Wenschelijk ware dat dit onderwijs 
gedurende den geheelen overgangsled- 
tijd, dus tol het 18e jaar. wende gevolgd. 
Het zal echter, naar het oordeel der 
Commissie, aanbeveling verdienen, de 
verplichting aanvankelijk slechts vast 
te stellen voor de eerste twee jaren na 
het verlaten der lagere school, dus van 
het 14e tol het 16c jaar. Het minimum 
aantal uren, dal het onderwijs zal moeten 
worden gevolgd bedraagt zes per week. 
Het onderwijs kan zijn dag- of avond
onderwijs".

4“. Verbetering der wettelijke bepa
lingen op de handhaving van den 
1 e c r p 1 i c h t.

5°. Voor zoover de lessen van het 
voortgezcl onderwijs gedurende den 
arbeidstijd worden gevolgd, behooren 
de daaraan bestede uren als arbeidsuren 
te worden gerekend, zoowel voor de 
loonbepaling als voor den arbeidsduur.

6°. De overheid behoort in den meest 
uilgcbrciden zin zoowel materieel als 
moreel de „vrije jeugdvorming" te steu
nen en te bevorderen. Wc vinden daar
van dc volgende omschrijving:

„Onder vrije j eug d vo rm i ng wordt 
verslaan hel geheel van middelen tol 
jeugdvorming buiten gezin, kerk en 
school, waarbij in vrijheid van aanslui
ting en zonder leerlingsverhouding wordt 
gearbeid".

Hel is dc bemoeienis voor 
van zorg voor de rijpere 
Staatscommissie als gehee 
aan de Overheid wenscht 
zien en waarvoor nieuwe > 
leven moeten geroepen.
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BINNENLAND.

beramen

en autoriteiten 
der vrije jeugd-

oote ideali 
■ermaakt 
srd jaar

ire besturen 
loofdorganen

toegevoegd een 
Maatregel van 
i Jeugdraad.

heeft de Minis- 
lels een post 

esteld voor 
aad, welke 
Igekeurd.

en goeden 
specticvcn
H. G.

Centralcn Raad 
i als volgt gedacht: 

advies aan de 
en eigener be- 

oing ten aanzien van alle onderwer- 
> de vrije jeugdvorming betreffende 
daarmee nauw samenhangende, daar- 
ler begrepen het adviseeren omtrent 

subsidie-aanvragen ;
b. het toezicht houden op het werk 

der vrije jeugdvorming voor zoover het 
van Staatswege wordt gesubsidieerd: 

C. het verzamelen van gegevens om- 
de vrije jeugdvorming hier te lande; 
het verstrekken van inlichtingen

r->< aandacht zij gevestigd op 'n artickcl 
' van Prof. I. B. Cohen over H e t w erk 

der Nederlandschc volksuniversi
teiten in 't November-nummcr van De 
Opbouw, 't Artiekcl, dat zich moeilik 
leent tol ’n referaat erover, geeft 'n 
overzicht van ’t ontstaan van de ver
schillende volksuniversiteiten in ons land, 
van hun inrichting, hun wijze van werken, 
de moeilikheden die er zich voordoen, 
de besturen, de financieën. en eindelik 
iets over de ,,Bond van Nederlandschc 
volksuniversiteiten". v. E.

BUITENLAND.
XJ ieuw idealisme in de o p- 

’ voeding" van Karl Möckcl in 
het Octobernummcr van de ,,Deutsche 
Schulc” : ,,Idealisme in ’t algemeen is 
de anticipccrcnde schepping van nieuwe 
werkelijkheden door middel van de rede 
en de omzetting daarvan in de realiteit 
van het leven. Van zijn opwaartschcn 
gang naar het rijk van nieuwe werelden, 
die behoorden te zijn, keert de ge
dachte, bevrucht met de kracht van 
bovcnmcnschelijkc normen, terug in de

wereld die ons gegeven is, om deze te 
doordringen en om te vormen naar zijn 
wil." Zoo begint de schrijver en hieraan 
erkennen we al dadelijk, dat hij terug 
wil naar Kant en zijn tijd, naar den 
tijd van het idealisme, toen -Fichtc b.v. 
zeidc: het naastbijzijndc doel van hem, 
die door studie in het bezit van ideeën 
komt, is, de willooze wereld naar deze 
idee te vormen. Uit de ellende van dezen 
tijd is maar ' één weg: de erfenis, die 
de groote idealisten aan het Duitsche 
volk vermaakt hebben, te aanvaarden, 
Honderd jaar geleden stond het Duitsche 
volk voor de poorten van een nieuwe 
beschaving, maar deze poorten werden 
dichtgeslagen door de voldaanheid der 
menschen over de uiterlijke, wettelijke 
regeling van het sociale leven. Maar 
de innerlijke opvoeding, die de idealisten 
met een blij en sterk geloof hadden 
gepredikt tot geluk der menschheid, 
werd vergeten. Twee vragen zijn er, 
die den tegenwoordigen tijd en de toe
komst zullen bezig houden: de vraag 
naar de oorzaken van de wercldcllcndc 
en de vraag, hoe een herhaling van 
deze catastrophe voorkomen kan worden. 
Voor de eerste vraag, die in ’t begin
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Slaat stelle in een Ccn- 
ugdraad, waaronder gaan- 

.igdradcn moeten 
belangrijke plaat- 

tot plaatselijkc jeugd-

7". De S.................
tralcn Jeugdraad, 
deweg districtsjcuf 
komen, die stellig in l: 
sen zullen voeren ' 
raden.

8°. Aan den Jeugdraad worde toe
gevoegd en onder diens bevelen gesteld 
een Inspecteur.

De taak van den 
heeft de Commissie zich .

a. het dienen van 
Regecring desgevraagd 
weging ten aanzien v: 
pen de vrije jeugdvor 
of df

openbar 
en aan de h< 
vorming :

e. het beramen van maatregelen tot 
bevordering van de belangstelling in het 
werk der vrije jeugdvorming en tot 
bevordering van samenwerking van or
ganisaties en instellingen op dit gebied 
werkzaam ;

f. het uitbrengen van een jaarlijksch 
verslag betreffende zijn werkzaamheden 
en de voornaamste feiten op het gebied 
der vrije jeugdvorming.

Aan het verslag is t 
Ontwerp-Algemeenen / 
Bestuur betreffende den

Gelijk bekend kan zijn hce 
ter van Onderwijs inmidde 
op zijne Begrooting voorgesieic 
de instelling van zoo’n Ra< J 
post door de Kamer is goedg-...

De eerste stap is gezet op een 
weg. die zeer belangrijke persf 
opent. A.
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van den oorlog steeds van politiek stand
punt werd beantwoord, wordt thans 
ook een psychologisch-cthischc oplossing 
gezocht. En terecht! Want de oorlog 
is tenslotte niets anders dan een mani
festatie van de machten der menschelijke 
ziel : deze machten waren de bewerkers 
van den wereldoorlog. Men heeft ge
sproken van politieke ..spanningen", 
„tegenstellingen" en „belangen”. Maar 
dat verklaart niets. Want deze span
ningen. tegenstellingen en belangen zijn 
abstractie's; willen ze macht hebben, 
dan moeten ze hun levensbloed trekken 
uit den mensch zelf. De oorzaken 
van den wereldoorlog moeten in 
de zielsconstructic van den mo
dernen mensch gezocht worden. 
Deze oorlog bewijst met dwingende 
consequentie, dat ondanks de heele 
uiterlijke beschaving, in de zielsgesteld
heid van den modernen mensch iets 
niet in orde is. De ziel was niet sterk 
genoeg, om deze politieke tegenstellingen, 
spanningen en belangen in zich te 
onderdrukken of te vernietigen; zij 
heerschtc niet over deze donkere mach
ten, maar werd door hen beheerscht. 
Wanneer het waar is, dat de oorzaken 
van den oorlog van psjchischen aard 
zijn, dan is dat niet zonder belang. 
Deze innerlijke halfheid en passiviteit 
van den mensch tegenover de buiten

geen product van den oorlog ;
t ze slechts vergroot. In plaats 

de wereld door zedelijkc normen 
wetten te gebieden, liet men zich 

de „omstandigheden” meeslepen, 
menschen waren kleiner dan deze 

standigheden.” En is dat nu het 
itaat van zooveel moeilijken opvoe- 
--- beid ? Is dat alles vruchteloos 

Het antwoord kan slechts 
ï opvoeding was opeen 
zerkeerd spoor, zij liep 
I r w c r p. dat door haar 
1 moest worden, voorbij: 
’.an den mensch. Een op- 

den mensch niet maakt 
van de „omstandigheden" 

ischelijke machten 
opvoeding.

tan worden? Welke 
noodig? Duitschland 

en nog eens 
noodige ?

rcekt "haar 

:ut van het

sterke geloof van 
lijd in de verheffing van 

Is individu en lid der 
>. Maar dit ideaal vindt geen 

innerlijk 
realiteit 

-•koeld. Wat 
in ons volk 
samen: on- 

natuurweten-

vorm. Maar deze vorm moet gevuld 
worden. Geen wet ter wereld is in 
staat een oorlog te voorkomen, wanneer 
niet achter deze wetten een wereld
geweten staat. Wij verkeeren nog 
steeds in tegenstelling tot onze groote 
volksopvoeders van omstreeks 1800 in 
de dwaling, dat de nieuwe koers in 
staat en leven van buiten af. door wetten 
gegeven kan worden. Er moet evenwel 
een nieuwe mensch opstaan, die de 
levensvormen met een nieuw, groot 
leven zal vullen. Fichte heelt gezegd : 
Slechts de natie, die begint haar indivi
duen tot volmaakte menschen op te 
voeden zal ook hel probleem van den 
volmaakten staat kunnen oplossen. Wat 
geeft ons het mooiste kiesrecht, zegt 
Fr. Naumann, wanneer de menschen 
hun geheime stembriefjes verkoopen, 
door ze vooraf te laten zien? Eerst 
den mensch gevormd, die van de hem 
gegeven rechten en vrijheden behoorlijk 
weet te gebruiken, dan functioneert alles 
goed 1 En daarom moet er begonnen 
worden met een opvoeding in grooten 
stijl, geen schoolpaedagogiek, maar vooral 
opvoeding der volwassenen en niet alleen 
van hen, die de lasten dragen, rr 
vooral ook van hen, die de macht 
aarde bezitten. En zoo wordt 
tockomslproblcem een 
d i n g s p r o b 1 c c m. Denkt 
deze opvoedingspolitiek. dan 
zulke moeilijke vragen voor, 
deze slechts aarzelend tegcir 
Maar toch kan en moet m< 
of het volk zijn hoop mag \ 
de opvoedingsidee, om 
teleurstellingen te bewaren. Het be. 
van de opvoeding, zooals het thans 
is niet geschikt om het geloof aan 
nieuwe zending der opvoeding te 
sterken. Bij alle degelijkheid in bi 
derheden en .het kleine ontbreel 
de koene vlucht en veerkracht 
ideaal. Wat dat betcekent, 
het blijde en sterke geloof 
klassieken tijd in de verheffing 
mensch als individu en lid 
meenschap. Maar dit ideaal v 
resonnecrcndc bodem in het 
van den mensch, die door de 
en het historisme is afgek 
toch heeft het idealisme ir 
vernietigd? Vele factoren 
gunstige politieke tijden, de



worden, 
alsof slee

schappeli;
Wat de 

moet doen, 
sclingen 
met een i 
hervormer

komst.

lat hij
’rbKjefnt 

ling moet 
ijkstc van

rn het Novembernummer van de „Neuc 
1 Bahncn" schrijft Andreas Roderburg 
over kinderleeszalen.. De schrijver 
zegt o.a.: deze idee is uit het buitenland 
tot ons gekomen. In verschillende landen 
bestaan de kinderleeszalen reeds sedert 
bijna 20 jaar: in Zweden en Noorwegen 
heeft men verteluren en leesmiddagen 
in het leerplan opgenomen, in Frankrijk 
vindt men in de schoollokalen heel vaak 
leestafels ingericht. In sommige staten, 
van Noord-Amenka wordt de monde
linge voordracht bij het onderwijs ge
deeltelijk vervangen door hel boek en 
de systematische leiding van de leerlingen 
in het gebruik maken van een boekerij.

In 1902 werd te Pittsburg de eerste 
kinderleeszaal geopend: in de volgende

237

En daarvoor is niet noodig weten
schap, maar een vlammende geestdrift 
voor nieuwe idealen der menschheid. 
Een ieder, die daarvan iets in zich 
voelt trillen, moet in den kring der 
opvoeders gaan staan. Verder moet de 
nieuwe opvoeding zich ook wenden tot 
de volwassenen. En ook in dit opzicht 
moge men herinneren aan Fichte, 
Schleiermachcr. Herder, Goethe en Pes- 
talozzi: want toenmaals was het geen 
schande opgevoed te worden. „Thans 
doet men nog zoo. alsof slechts de 
jeugd opgevoed moet worden en de 
volwassenen gereed zijn”. zegt Fr. 
Naumann. Men heeft zich slechts bezig 
gehouden met bcroepsbelangen, die be
vrediging vroegen en vonden: aan de 
ziel kwam de volksontwikkeling niet 
toe. De moed van den nieuwen 
wil in de opvoeding moet 
voornamelijk daarin uiten, d; 
voor geen ouderdom en voor 
m aatsch appel ij ke kring 
staan. De nieuwe opvoeding 
medewerken aan hel moeilijk, 
alle problemen, dat den mensch 
aarde gesteld is: de wederop 
van een rechtvaardige 

elijke orde.
üe opvoeder nu reeds kan en 
en. onafhankelijk van alle wis

der toekomst? Zich vervullen 
nieuw geloof aan de wereld- 

ende kracht van zijn arbeid en 
geestdrift voor nieuwe idealen 

aan den drempel van de toe- 
W. E.

schappen en Schopenhaucrs leer van de 
onveranderlijkheid van een gegeven karak
ter. Wij lijden nog steeds onder de 
moede levensstemming van de vorige 
eeuw. En wc mogen zeggen: zoo lang 
het werk der opvoeding bepaald wordt 
door wetenschap, door de opvoedings- 
wetenschap, kon het zich niet bewust 
worden van de scheppende krach
ten, die het in zich draagt. De weten
schap toont ons steeds weer onze ge
bondenheid aan de aarde en de kleinheid 
van het mcnschclijke, zonder evenwel 
— en dat is haar tragiek — den mensch 
daarvan te bevrijden. Als de uitkomst 
van dezen oorlog ook voor den opbouw 
van den practischen opvoedingsarbeid 
vruchtbaar zal zijn, dan is de eerste 
voorwaarde deze : de mensch moet zich 
de aardschc en menschclijkc beperkt
heid van alle wetenschappen bewust 
worden. Een opvoedingssysteem kan 
hel probleem der toekomst niet oplossen: 
maar de scheppende krachten moeten 
komen van den levensmoed en de levens
vreugde van de enkele persoonlijkheden, 
die zelfstandig, uit zich zelf, beslissingen 
voor de toekomst durven nemen. De 
wil van den enkeling is het thans, die 
de toekomst draagt, en niet de weten
schap, niet een wetsartikel. En we 
stellen tegenover de ineenstorting van 
het innerlijk en uiterlijk leven de nood- 
lotsvraag: hoe is op deze puinhoopen 
beschaving mogclijk ? Naar het voorbeeld 
van de beste mannen uit Duitschlands 
klassieke beschavingsperiode is dit vraag
stuk een opvoedingsprobleem, want alle 
echte cultuur, vooral ook de politieke, 
is slechts de uiterlijke verschijningsvorm 
van de innerlijke beschaving van den 
mensch. „Elke verbetering in het staat
kundig leven moet van de veredeling van 
het karakter uitgaan", schrijft Schiller. 
Wij hebben thans geen beschaving meer, 
tot welke beschaving moet men dan de 
opgroeiende geslachten opvoeden? Wat 
wij bezaten, was geen beschaving. Daar
om moet aan de opvoeding dit tot taak 
gesteld worden: niet hel klaarmaken 
van het jonge geslacht voor een 
bestaande beschaving, maar het 
medearbeiden van dit geslacht 
aan het centrale probleem van 
de tegenwoordige menschheid, 
aan de schepping van een waar
achtige beschaving.
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Beide vragen formuleercn van het stand
punt der opvoeding het oude probleem 
van de verhouding van staat en per
soonlijkheid. — Wat K. hier opgebouwd 
heeft is ook door de geweldige omwente
lingen niet omvergeworpen.

In het Decembernummer van de 
„Neuc Bahncn" wordt een nieuw 
tijdschrift genoemd: „Die Arbcits- 
gc m ei nsc h a f t", waarvan hel eerste 
nummer een goed overzicht over de uit
breiding der volksuniversiteiten geeft. 
Er bestaan 20 organisatie’s, die de op
richting en bevordering van volksuni
versiteiten op hun programma hebben.

In 31 steden bestaan deze reeds en 
met de oprichting van niet minder dan 
61 is men bezig. Volksuniversiteiten 
ten plattelande zijn er slechts zeven. 
Daarenboven zijn er nog negen avond
en halvcdagscholcn. Ontworpen zijn er 
nog 15 volksuniversiteiten, zoowel stede
lijke als landelijke.

In tegenstelling tot dit overzicht staat 
een bericht, dal onlangs in de meest 
verschillende bladen de ronde deed: het 
getal der volksuniversiteiten zou reeds 
•400 bedragen. In het archief van de 
., Volkshausbund” liggen evenwel 250 
akten der volksuniversiteiten en volks
scholen van alle richtingen. Het getal 
400 zal dus wel te hoog zijn. Hel groole 
verschil in de opgegeven getallen moet toe
geschreven worden aan hel feil, dat onder 
de benaming „ Volksuniversiteit" de meest 
verschillende inrichtingen verstaan wor
den. Dikwijls wordt met dit woord slechts 
„een reeks voordrachten" bedoeld.

Wil men de volksuniversiteiten aan 
hun doel laten beantwoorden, dan moet 
er niet aangedrongen worden op een 
zoo groot mogelijke uitbreiding, maar 
op verdieping van deze beweging. Dit 
laatste is ook hel doel van de commissie 
voor vrije volksuniversiteiten in den Duit- 
schen „Volkshausbund", die hel tijd
schrift „die freie Volkshochschulc" thans 
onder den titel „Die Volkshochschul- 
Gemeindc" laat verschijnen. In hel 
Oclobcrnummer hiervan kwam een zeer 
lezcnswaardige rondvraag voor over de 
invoering van examens op de 
volksuniversiteiten. Bijna allen, die 
deze vraag beantwoordden, waren er 
legen. Vooral trokken dc woorden van 
den Directeur Harms, die zeer goed 
bekend is met deze onderwijsinrichtingen,

vijf jaren kwamen er een groot aantal 
bij. In Duitschland wordt sedert onge
veer tien jaar krachtig op dit gebied 
gewerkt. Dc eerste kinderleeszalen werden 
in Duitschland door onderwijzers en 
vereenigingen voor volksontwikkeling, 
door vrouwenvereenigingen. maatschap
pijen tot nul van ’t algemeen, organi
saties tegen verkeerde lectuur, e.dcrg. 
opgericht. Thans zijn er ongeveer 92 
en in 1914 werd er een vereeniging tot 
bevordering van Kinderleeszalen in het 
leven geroepen. Van groote betcekcnis 
is het, dat de gemeentebesturen zich er 
thans mee bezighouden en ze zoodanig 
inrichten, dat ze verbonden worden met 
helgehecle systeem van volksbibliotheken.

In hetzelfde nummer wordt een bock 
van Georg Kerschcnsteiner aangc- 
kondigd: „ Das Grundaxiom des Bil- 
dungsprozcsscs und scine Folgerungen 
fiir die Schulorganisation." Volgens den 
beoordeelaar van dit werk zoekt de 
bekende paedagoog hier voor het systeem 
van de gcheele opvoedingswetenschap 
naar een ste Hing, die eiken strijd over 
het opvocdingsproces uitsluit: hij zoekt 
dus naar den wetenschappelijken, naar 
den objectieven grondslag in dit ont
wikkelingsproces. Deze stelling luidt: 
De opvoeding van hel individu 
wordt slechts door die kultuur- 
goederen mogelijk gemaakt waar
van dc geestelijke structuur geheel 
of gedeeltelijk met dc structuur 
van de individucclc psyche over
eenstemt. Op deze wetenschappelijke 
basis van het opvocdingsproces bouwt 
hij nu verder en zegt dan. dat dc orga
nisatie van elke school in dc in
richting van het leerplan, wal 
keuze, rangschikking en belang
rijkheid van dc leerstof betreft, 
de bijzondere groep van individuen 
tegemoet moet komen, voor wier 
opleiding ze bestemd is. Daaruit 
blijkt duidelijk, hoe Kerschenstciner hier 
in zekeren zin theoretisch samenvat, wat 
zijn practischc hervormingen verwezen
lijkt hebben. Stap voor stap brengt hij 
den lezer tot twee vragen: a. Hoe kan 
hel gcheele systeem der openbare school 
voldoen aan de verschillende eischcn 
der individuen? b. Hoe kan hel 
systeem der openbare school voldoen 
aan de levenseischen van een staat
kundig georganiseerde gemeenschap?
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de z.g.n. Hcimschul 
lesrooster, geen leerplan 

Imaligc lesuren, geen leerv 
leerstof, noch leermiddelen.

. streng genomen, geen onder- 
, noch leerlingen; geen klassen, 
ipportcn ; ze kent geen vcrplaat- 
zitten blijven. De Heimschule 

s niet een „ Waldschule" of „Lan- 
:hungshcim", geen „Fürsorgean-

- " • ulungsheim". Die Heim- 
i school in de gewone 

het woord. Ze gaat uit 
Het leven is de beste 
is doen, scheppen, pro

ductieve arbeid. In de Heimschule wordt 
gegraven, geplant, gemetseld, getimmerd, 
aardappelen en koren geoogst, varkens 
gemest, koeien gemolken, eten gekookt, 
enz. Er wordt alles gedaan, wat noodig 
is, om te kunnen leven. Deze school 
gelijkt iets op de werkschoot. maar de 
tuin van de Heimschule is niet enkel 
een schooltuin, en haar werkplaats niet 
een werkplaats van scholieren. Ze wil 
de realiteit van het leven maken tot 
een school voor het leven en van de 
scheppende kracht, die uit levensnood
zaak ontspringt, gebruik maken om flinke, 
ionge mcnschen te vormen. Nu moet men 
niet denken, dat alles met en door kinde
ren gebeurt. Principieel wordt de arbeid 
geleid en gedragen door volwassenen 
met vakkennis. Hier vindt men de natuur
lijke verbinding van practischen arbeid 
met theoretisch weten. Hier begint het 
onderwijs, dat niet uit het boek, maar 
uit de volle werkelijkheid komt. Aan
schouwing is het fundament van alle 
kennis, de dingen zelf zijn onderwijzers, 
de hcelc dag is een schoolles, het vader
land is het groote leerboek. Twaalf 
kinderen vormen met een onderwijzeres) 
een groep, een schoolgezin, waarbij 
noch geslacht, noch leeftijd in aanmerking 
komt. De geest van saamhoorigheid in 
zoo'n schoolgezin is de eeuwige kracht, 
die tot den opbouw van beschaving 
dwingt en bovendien: eigendom, eigen 
bezit is een behoefte voor den mensch 
en wanneer daarbij gevoegd wordt ge
meenschapszin en mensebenmin een 
fundament van zedelijk willen. Iedereen 
in de Heimschule zal zich mede verant
woordelijk achten voor alles water groeit 
en leeft. Daarom kent ze noch heer, noch 
knecht: de Heimschule is socialisatie, 
maar onder leiding van een patriarch.

De Heimschule is een poging, om 
de grondslagen, waarop een school 
moet rusten, opnieuw te ontdekken. Zij 
is ontstaan uit het inzicht, dat onze 
scholen van thans deze fundamenten 
hebben verloren. Niet alle scholen kun
nen Heimschulen worden, maar voor 
de school als geheel kunnen deze nieuwe 
soort scholen proefvelden zijn. W. E.

de aandacht. Hij schreef: ..Non 
scholac, sed vitae! Dit woord moest 
met groote letters vlak boven het leer
plan van elke universiteit staan. Want 
niet alleen moeten de leerlingen door 
uitbreiding en verdieping van hun kennis 
practisch voor het leven voorbereid 
worden, maar vooral — dit is verreweg 
de hoofdzaak >— moeten ze tot denkende, 
vastberaden handelende en daarbij vrome, 
zachte menschen opgevoed worden. Hoe 
goed of slecht de school gewerkt heeft, 
moet zich eerst in het latere leven 
openbaren, en zelfs de meest ervaren 
docent zal nauwlijks in staal zijn, zijn 
leerlingen wat dit laatste betreft, reeds 
bij het verlaten van de school juist te 
bcoordcclen. Wilssterkte, persoonlijk- 
heidsgehalte en gevoelsdiepte laten zich 
niet door examens vaststellen of door 
rapporten documenteeren. Het innerlijk 
leven van den mensch is zijn persoonlijk 
geheim, dat velen heclcmaal niet, anderen 
slechts zeer weinig openbaren."

De nieuwe „verteniging van boe
kenvrienden” heeft ten doel, de in 
elk opzicht beste boeken te doen drukken 
en verspreiden, om zoodoende mede te 
werken aan de volksontwikkeling.

Het getal der tijdschriften voor volks
ontwikkeling is ook weer met een ver
meerderd ; ,,die B ildungspflcgc" waar
van de prijs. 8 Mk. per jaar. zeer laag 
genoemd mag worden. Dit tijdschrift 
wil, dat de openbare boekerij het middel
punt van de volksontwikkeling vormc, 
zonder de bioscoop als onderwijsmiddel, 
de volksuniversiteit en andere inrichtingen 
voor algemeene volksontwikkeling uit 
hel oog te verliezen.

In ditzelfde Decembernummer wordt 
ook geschreven over een nieuwe soort 
van school, de z.g.n. Heimschule. Ze 
heeft geen lesrooster, geen leerplan en 
geen rcgelr 
ken. geen 
Zij heeft. : 
wijzers, 
noch raj 

is dus - 
dcrzich» o 
«alt" of ..

beteekenis 
van de leu 
school. I
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schoolkinderen’* 
ulicren gewerkt.

Wat de resultaten betreft, geeft schr. 
de volgende sijfers. Op de schoenmakers- 
cursus (sedert 1909) hebben 54 leerl. 
vakonderwijs gehad. 27 hebben den ge- 
heelcn leertijd meegemaakt, daarvan zijn 
13 nog schoenmaker; 14, waaronder 
uitstekende schoenmakers waren, zijn 
bij een ander vak geplaatst, waarbij 
ze meer verdienden ; 2 zijn overleden ; 
5 mislukt, thuis of in gestichten. De 
overigen zijn in verschillende andere 
betrekkingen werkzaam. Op den boekb.- 
cursus (sedert 1910) zijn 30 leerlingen 
geweest. 20 zijn nog boekb., 9 in 
andere betrekkingen en 1 mislukt. Op 
het oogenblik zijn op de kurzussei 
leerlingen. Het verschil in result 
van beide kurzussen ligt v.n. in 't gehalte 
der leerlingen." Ten slotte deelt schr. 
noch mee, dat op de boekb.kursus ge
werkt wordt voor 't Buro Onderwijs, 
en voor partikulieren. Als leermateriaal 
voor de schoenm.kursus dienen afge
dankte schoenen. Wat daarvan nog 
bruikbaar gemaakt kan worden, is voor 
de „Vereen, tot verstrekking van schoeisel 
aan behoeftige schoolkinderen"; ook 
wordt voor partikulieren gewerkt. v. E.

tijd zal de strijd ter 
soort scholen wel 

id worden. Maar n 
■est noch : „Een practisch 
tellen om onze leerlingen 

volbrachten schoolleertijd de maat- 
appij in te voeren." Deze „after 
e" is voor de zwakzinnigen zeer 

noodig door „’t gebrek aan aanpassings
vermogen aan nieuwe levensomstandig
heden" dat hun kenmerkt. Schr. vertelt 
nu hoe die after care in Rotterdam 
geregeld is. De leerlingen worden daar 
in drie groepen gesplitst: le. die geen 
vak kunnen leren; 2e. die in 'n een
voudig vak werkzaam kunnen zijn: 3e. 
die ’n eenvoudig vak kunnen leren. Met 
deze laatste groep houdt de schr. zich 
dan verder alleen noch bezig. Voor die 
zijn tot nu toe twee kurzussen opgcricht. 
een voor schoenmakers, en een voor 
boekbinders. De leerlingen die deze 
kurzussen volgen, worden gewoonlik in 
twee jaar geschikt gemaakt om bij n 
patroon, „liefst bij een klein baasje", 
geplaatst te worden. Hulp zullen ze 
altijd noodig hebben; van zelfstandig 
werken is bij hun haast nooit sprake.

Volksontwikkeling in de Tijdschriften (zie afl. 3 blz. 144). 
Over jeugdorganisatie.

Amstel, A. van — Onze taak ten opzichte van het jonge geslacht. 
De proletarische opvoeding. Nieuwe Tijd, XXIV, 617, 649. Baden- 
Powell, Sir Robert —■ Wat de padvindersbeweging doet voor de 
opvoeding. Wet. Bladen, 1912, 1, 28. Lens, ). — Organisatie der 
rijpere jeugd. Stemm. des tijds, VIII, 182. Struik. D. ). — Het 
kommunisme en het opkomend geslacht. Nieuwe Tijd. XXIV, 594, 625. 
[Voogd, P.] — Rapport der Centrale commissie voor arbeidersont
wikkeling te Amsterdam aan het partijbestuur der S. D. A. P. in zake 
partijscholcn. Nieuwe Tijd, XVI11, 200. Voogd, P. — Ontwikkeling

i organisatie v an jeugdige arbeiders. Soc. Gids. I, 800.
Over beroepskeus.

Boer, Dr. T. J. de Het toekomstig beroep van de schooljeugd, 
Vrag. des Tijds, 1917, I, 136. Hoffmann, Prof. Dr. August — 
Beroepskeus en zenuwleven. Wet. Bladen. 1908, II, 177. Kips, 
Prof. J. II. Valckenier— Vrijheid van onderwijs. De Tijdsp. 1917, 
II, 281. Kleefstra, J. — Voorlichting bij beroepskeus. Vrag. des 
tijds. 1919, IV, 73. Plaat, A. — De organisatie van een adviesbureau 
voor beroepskeuze. Vrag. v. d. dag. XXXII, 1918, 634. [Redaktie 
Opvoeding en Onderwijs.] — Beroepskeuze. Opvoed, en Ond. V, 
302. Vooys, Is. P. de — De beroepskeuze voor het arbeiderskind.
De Beweg. 1912, II, 235. v. E.

') Noot van de redactie : Wij houden ona voor ajratcmatiache aanvullingen van deac op
gaven ook uil andere lijdachriften len zeerate aanbevolen.



INHOUD VAN AFLEVERING 5.

193

199

231
233

. . B. D. Abdoellah.

. . A. H. G. . . .

211
213
215
221
227

235
235
237
239
240

v. E. .
W. E.
W. E.

voor onze oud-leerlingen. v. E. .

Volksontwikkeling in de Tijdschriften . . . . v. E. .

van Amerika, I. .

. . P. L.

E. van Beresteijn 

E. J. van Det 

Dr. A. de Vletter 

Det . 

van Eek Jr.

Black.
Over de ontwikkeling en verbreiding der schoolwerktuinen door

K. Dilling, I. In het Buitenland......................................................................

Verslag der Conferentie omtrent het Ontwerp van wet op het lager 

onderwijs op 29 en 30 December 1919, Rapporteur Prof. R. Casimir
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Geeft U op als lid van onze Maatschappij!

Inlichtingen en propaganda-lectuur zijn verkrijgbaar 
bij den Algemeenen Secretaris, den Heer J. HOVENS 
GRÉVE, N. Z. Voorburgwal 212, Amsterdam.

Gedurende 135 jaren heeft de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen gearbeid aan de taak, die zij zich koos: 
de bevordering van het algemeen volksgeluk 
en zeker mag zij met voldoening terugzien op het
geen door haar of met hare medewerking is tot 
stand gebracht
Door de werking van haar Hoofdbestuur, hare 
Districten, 325 Departementen en 150 Correspon
dentschappen voor reizende bibliotheken zijn er 
weinig plaatsen in ons land, die niet direct of in
direct genieten van wat door de Maatschappij ge
daan wordt Meer dan 1100 scholen, spaarbanken, 
hulpbanken, bibliotheken, woningbouwvereenigingen, 
commissies voor tuingrondverhuring en andere in
stellingen bevorderen geregeld de hun door de 
Maatschappij toevertrouwde bijzondere belangen.

Volgens de laatste opgave werden door de ge
zamenlijke Nutsbibliotheken aan 49418 lezers 
972373 boeken uitgeleend.
Nutsscholen en -cursussen werden in 1917-18 
door 16300 leerlingen bezocht.
Loop van het ledenaantal in de laatste 5 jaar *.

1915: 
1916: 
1917: 
1918: 
1919:
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p het gebied 
md te versterken.

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
VolksontwikkeEng, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

s dienstbaar f 
hierop betrekking h 

oprichting van neutrale bij 
.ar hieraan behoefte blijkt te bestaan, 

rekers, welke in de departementen der 
aarbuiten propaganda maken voor die 

'ing waaraan plaatselijk

van openbare besprekingen of congressen ter be- 
volksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
nieuwe vruchtbrengende gedachten op het gebied der

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

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Vo
Mr. J. H. THIEL en J. HOVENS GRÉVI

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

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

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

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waai

3. door het uitzenden van spre'.
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propag 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkelir 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen 
handeling van problemen van

5. door uitgave 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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maken met de toepassing 
De schoolwerktuinen 

intal. Zij zijn gemakkelijk 
’ ’ 2 grond, waarop door

weinig gelegenheid, stelselmaCo  
der natuurkundige wetten in de bodemuu 
bij ons te lande zijn opvallend klein in 
te tellen. Wel is er bij vele scholen een

=31 1 =31 I =) I
=3 =3 =1=1 =11________
=3=1=31----- l=J=l(=)
i 11 11— 11- 11  11 I i I ■ <» >. >. >. *. —, 
(= = (=(=(=1=1= $^= = == = = 
= ===(=(== S =(==(==)(= 
=3 =3 =1=1 =3=3=3 ? = =23 = == = 
C=3=JCZ=(=(=I -------- ------------------- - ’

‘) Met toeslemir. 
onderhoud van sch< 
School- en Werktuir

In Nederland. De belangrijkheid van onze bodemcultuur, in nage
noeg ieder opzicht, spiegelt zich niet af in een uitgebreid en bloeiend 
schooltuin wezen. Niettegenstaande een zoo groot gedeelte van ons 
volk zijn bestaan vindt in den land- en tuinbouw, krijgt de jeugd 

chl i Hbc 1 lilt 1 IC 11 l C -JfVlbl CC P> t
v. meisje»

— aaa

uning van den schrijver overgenomen uit: Over nut, 
choolwerktuinen, uitgave van de Centrale Vereeniging 
uinen. (Zie ook het artikel van Jac. P. Thijsse in afl. 4.)
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istmin

i dus de jongens; het schoone van de 
meisjes wcggelegd. Wij meenen even- 
verdient, de leerlingen van beider kunne 
e met het aangename kan worden ver- 

van groenteteelt zeker van groot, 
leeftijd zal de teelt van groenten 

ifwisseling, nut en genoegen kunnen 
bloementeelt en het schikken van 
de jongens het schoonheidsgevoel 
goed als de meisjes leeren, dat 
behooren te worden gerangschikt 
dat bloemen voor versiering alleen 

ze gemakkelijk zijn te verkrijgen en 
r voorkomen en groeiwijze degelijk zijn be- 
loemen en planten in vazen op den bodem 
het niet voldoende is, ze tegen den rand te 

en belangstelling

m. Bloemendal
... Te Vledc
schooltuin, 

rna meer.
men spreken van een geleidelijke, zij het ook 

het practisch onderricht voor kinderen

een beroepstuinier in overleg met de hoofden van scholen verschillende 
planten worden gekweekt, doch de kinderen zelf worden niet in de 
gelegenheid gesteld, 1c planten, te verplegen of te oogsten. Het blijft 
slechts bij een bezichtiging, allerminst geschikt om belangstelling en 
lust tot onderzoek op te wekken. Dit kan alleen en uitsluitend ge
schieden door de kinderen zelf te leeren werken. Goede schoolwcrk- 
tuinen bij volksscholen bestaan nog slechts te Leerdam, Dordrecht, 
Hengelo en Hilversum. Ook bij sommige particuliere scholen als te 
Oisterwijk, Hilversum, Bloemendaal en Soest worden goed ingerichte 
werktuinen gevonden. Te Vledderveen bij Stadskanaal bestaat bij 
de volksschool een schooltuin, waarop het geheele onderwijs is ge
baseerd, waarover hierr

Sinds 1914—1915 kan 
langzame ontwikkeling van 
in tuinen.

Dordrecht levert een zeer mooi voorbeeld van een schoolwerktuin, 
welke dateert van het jaar 1915 en ontstaan is op initiatief van de 
vereeniging Kunstmin aldaar, die gesubsidieerd wordt door de ge
meente. Op haar beurt verschaft Kunstmin het grootste deel der 
benoodigde gelden aan de vereeniging Kindertuintjes. waarvan de 
minimum-contributic fl,— bedraagt. De gemeente heeft den grond 
gratis afgestaan. Het ledental neemt gestadig toe; in 1917 waren cr 
reeds 234 tuintjes van 3 M2. grootte, voor even zooveel jongens en 
meisjes. De jongens telen groenten, als wortelen, spinazie, postelein, 
erwten, peulen, alle boonensoorten, tuin- of sterkers, kroten (roodc 
bieten), andijvie, mciknollen, koolrapen, rammenas, radijs, sla, uien, 
sjalotten, prei, seldcrei, peterselie, allerlei koolsoorten, die te voren op 
bedden zijn uitgezaaid om ze na flinke ontwikkeling op de tuintjes 
uit te planten. Jongens en meisjes hebben elk een afzonderlijke afdeeling, 
door een breed pad van 1 meter gescheiden. De meisjes kwecken 
alleen bloemen als : aster, dianthus, zomerviolier, muurbloem, chrysant, 
convolvulus, adonis, tagetus, O.I.kers, S.cabiosa viscaria, zinnia, del- 
phinium, eschscholzia, goditzia, nigclla, papaver, viola. Ilox, reseda, 
salvin, salpiglossia.

De nuttige teelt beoefenen 
bloementeelt is enkel voor de i 
wel, dat het alle aanbeveling 
te onderwijzen, hoe het nuttige 
eenigd. Voor de meisjes is kennis 
ja zeer groot belang. Op ouderen 
haar als huisvrouw zeer veel af 
verschaffen. Kennis van bloemen, 
bloemen in bouquetten zal bij , „ 
ontwikkelen. Zij moeten even goed als de meisjes 
stengels, bladeren en bloemen behooren te worden 
zooals zij in de natuur groeien; dat bloemen voor versiering 
zullen worden aangebracht, als ze gemakkelijk zijn te verkrijgt 
nadat van tevoren haar voorkomen en groeiwijze degelijk zij 
studeerd, zoomede dat bloemen en planten in vazen op den L 
moeten steunen en dat het niet voldoende ' '
doen leunen; door dit alles zal de kennis

meenen 
n beider
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bloemen en planten aanzienlijk vermeerderen. Het schikken in vazen 
van een zoo groot mogelijk aantal bloemen, onnatuurlijk en verkwistend 
en tevens leclijk, zal daardoor veel kunnen verbeteren.

Al het werk te Dordrecht, behalve het omspitten, gcs<5hi< 
de leerlingen zelf, onder leiding van 2 tuinlieden en opzicht 
onderwijzer H. van den Broek. Van al de genoemde soorten gro< 
en bloemen, worden 2 soorten op de bedjes uitgezaaid. Zoodr 
vcrplantbaar zijn, leent de een van den ander, zoodat veel 
ontstaat, waarbij ieder wordt vrijgelaten in de keuze.

In 1916 bedroegen de kosten pl.m. f400,— en in 1917 werd voor 
pl.m. f 50,— aan zaden aangekocht. De kinderen hebben de vrije 
beschikking over de opbrengst, die, de kleine oppervlakte in aan
merking genomen, werkelijk heel wat bcteckent. De grootte is vol
doende gebleken voor het doel: verrijking van nuttige kennis omtrent 

ccnen. De kinderen brengen zelf naambordjes mee met hun namen 
op. De werktuigen, bestaande uit schop, hark, schrepel en gieter 

zijn alle iets kleiner dan voor volwassenen. Zij zijn aangeschaft door 
de vereeniging. Na het werk worden ze schoongemaakt en in de loods 
opgeborgen. Om de belangstelling bij kinderen en ouders op te wekken, 
worden tentoonstellingen gehouden in een tijd, dat de gewassen op 
het mooist staan. De kinderen werken dan gewoon door en zijn 
zooveel mogelijk in feestgewaad. Dit schouwspel is zeer geschikt, om 
op de bezoekers een levendigen indruk achter te laten.

Te Hengelo (O.) ligt een mooie schoolwcrktuin bij de fabrieksschool 
aan de Willem de Clercstraat. De tuin is aangelegd op terrein en 
op kosten van de heeren Gebr. Stork & Co. Een der heeren had 
op een reis door Amerika kennis gemaakt met jongenstuinen. De 
uitkomsten aldaar verkregen, hadden zooveel indruk gemaakt, dat hij 
besloot, het thuis ook te probeeren. Terugkomende deelde hij het hoofd 
der school, thans leider van den tuin, mede, naar zijn mcening een 
mooi plan te hebben om de jongens op vrije middagen bezig te houden. 
Het genoemde hoofd, de heer W. de Boer, zeide er alles voor te 
gevoelen, als het niet iets was, dat de jongens nog meer aan de 
schoolbanken bond. Bij het noemen van den naam schooltuin was 
het pleit beslist. En zoo heeft Hengelo een jongens-werktuin, die ge
zien mag worden. De algemeenc leiding heeft de heer de Boer, de 
vakkundige leiding een tuinier, die ook voor het graafwerk zorgt, dat 
vóór den winter geschiedt. Dit zware werk meent men de kinderen 
niet te moeten laten doen. Er werken gemiddeld 50 jongens van de 
3 hoogste klassen der lagere school. Zij hebben elk een tuintje van 
11'ƒ2 Dij 4'/2 M-, dus ruim 'l2 Are, een zeer groote lap. De geheele 
tuin is meer dan ’/j H.A. groot. Er zijn 6 breede lengte- en 5 dito 
dwarspaden en op het midden en de hoeken 5 bloemperken. Voorts 
is er een smal paadje tusschcn elke 2 tuintjes. De oppervlakte is 
dus ongeveer 15 maal zoo groot als te Dordrecht. Het is de vraag, 
of de eerste niet te groot en de laatste niet te klein is. Het is waar, 
er kan heel wat meer van worden geoogst en ’t is een mooie tege
moetkoming voor ’t huishouden van on- en minvermogende standen. 
Het gevaar voor exploitatie der kinderen door de ouders is echter 
niet denkbeeldig. Het schijnt ons toe, dat het hoofddoel moet blijven: 
praktische toepassing van het geleerde op school en dat een opper-
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bestaat er voldoende gelegenheid voor deze om aan 
triomfantelijk de behaalde uitkomsten te laten 2 

1 lateren leeftijd mag gerust veel meer grond ■

vlakte van hoogstens 10 M2. daai 
heel wat worden voortgebracht 
aangenomen, dat het goed is.
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en akker eerbiedigen;
lichaam en geest gezonden 

aan straatschenderij, 
goed gedragen, krijgen

den tuin om het noodig 
dat de tuinman steeds 

op hun mooist zijn, ' 
Zondagmiddag uitgeno 
Boer vat zijn oordeel 

als volgt samen :
igens leercn andermans tuin
>rden door nuttigen en voor
de straat gehouden en ontwennen 

Agens, die zich in en buiten de school 
uilen een 
leeren op 

igen tuinbc 
t hoofd < 
juisteren 

tuin gene
H. P

gegeven. Op deze wijze kan men zich voorstellen, dat de uitkomsten 
van de uitgifte van volkstuinen juist door den schooltuin buitengewoon 
zullen stijgen. Het omspitten, bemesten en op bedden leggen geschiedt 
in 't voorjaar door den tuinman, die de jongens praktisch onderricht 
geeft bij lAun werk onder opzicht van het hoofd der school. De jongens 
zelf zorgen voor poten, zaaien, schoonhouden en oogsten. Daartoe 
beschikt elk over een spade, hark i-n schoffel. Na afloop vari het werk 
worden de gereedschappen gereinigd en netjes opgeborgen in een 
zich op het terrein bevindend schuurtje. Van de 7 bedden in elk 
tuintje zijn 2 met aardbeien beplant, één met oude en één met jonge 
planten. Op elk der voorste aardbeibedden staan in lange rijen aan 
weerskanten der lengtepaden een appel, een peer, een aalbes, een 
peer, enz. Dit levert natuurlijk in den bloeitijd een prachtig gezicht 
en in den oogsttijd eiken dag een nieuwe traktatie. Op de andere 
bedden worden verbouwd: bitter- of sterkers, radijs, sla, wortels, 
spinazie, slaboontjes, groote boonen, doperwten en verschillende kool
soorten, waarvan de boerenkool mede dient voor konijnenvoedscl. 
Elke jongen neemt ’s zomers voor f2,— 4 f3,— aan aardbeien mee 
naar huis. De opbrengst is geheel voor de jongens; de exploitatie
kosten zijn voor rekening van de heeren Stork. 's Woendagsmiddags 
en eiken dag na schooltijd, behalve bij slecht weer, gaan de jongens 
naar den tuin om het noodige werk te verrichten. En ze doen het 
zoo, dat de tuinman steeds met lof er van gewaagt. Als de ge
wassen op hun mooist zijn, worden ouders en andere belangsti 
op een Zondagmiddag uitgenoodigd om den tuin te bezichtig 
heer De Boer vat zijn oordeel omtrent de praktische en paedaj 
waarde ‘ ~

le. de jong
2e. zij worden door nutt' 

arbeid van de straat gehou, 
(ajleen jongens, die zich in 
en behouden een tuintje);

3e. zij leeren op praktische wijze den ook uit een zedelijk oogpunt 
zoo nuttigen tuinbouw kennen;

4e. het hoofd der school krijgt in die tuinen dikwijls een 
en veel juisteren kijk op aard en aanleg van de jongens.

De tuin genoot de eer van een bezoek van H. M. onze Koningin 
en Z. K. H. Prins Hendrik, die een mandje met door de jongens 
gekweekte groenten hebben meegenomen.

Te Leerdam stelde de Directie der N. V. Glasfabriek Leerdam 
in 1915 een stuk grond beschikbaar voor „kindertuinen". Nadat het 
terrein was omgespit en met een bergschuur bebouwd voor het op
bergen van gereedschappen, geschiedde de aanleg op bedden onder 
leiding van 2 onderwijzers door de jongens zelf. De tuin is in twee 
helften verdeeld: een groenten- en een bloemenafdeeling. In eerst
genoemde afdeeling werden de bedden volgens een rechtlijnig plan 
aangelegd. Graszoden dienden ter afscheiding. De ervaring leerde, 
dat de grasranden hinderlijk zijn bij de bewerking. Daarom wordt 
aanbevolen, palmboschjes te planten, die geen grooten omvang krijgen, 
en gemakkelijk door knippen kort gehouden kunnen worden. De 
bloemenafdeeling werd aangelegd met slingerpaadjes en perkjes van

°fmen, doj 
jol mede 
voor f2,— A 
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dan met de hygiënische waarde van den arbeid in 
zal betwijfelen, dat deze inderdaad zeer 

i spitten, gieten en hakken in de frissche, 
moet zijn weldadigen invloed doen gelden 

evenals openluchtspel dit doet. Bovendien 
luciu in de open lucht zeer kalmeerend werken op 
iren en de physiologischc en psychologische gevolgen 

. t na intellectueelen arbeid op den geheclen geest van
zijn. Hoewel door openluchtspel meer intensief en oordeel- 

idig op het lichaam ingewerkt kan worden, schat ik toch den 
larbeid, waarbij zoo verschillende spiergroepen in werking komen, 
t gering èn als lichaamsoefening èn als ontspanning na geestelijken 
leid.
v/at de econc 

niet te overscha4 
tuinen niet zijn gc

allerlei vorm: cirkels, driehoeken, ovalen, etc. Al dit werk werd dooi
de jongens zelf verricht. De afzonderlijke tuintjes hebben een lengte 
van 4 meter en een breedte van 80 c.M. zonder de grasranden. 
Iedere jongen krijgt twee tuintjes voor groenten, ieder meisje 1 tuintje 
voor bloemen. Er wordt gewerkt Woensdag- en Zaterdagmiddag 
van 1—3 uur en zoo noodig ’s avonds na 4 uur. Van de groenten 
worden geteeld: sterkers, sla, boonen, andijvie, bieten, snijbict, alle 
koolsoorten, wortels, radijs en rammenas; van bloemen: aster, balse
mien, anjelier, viooltje, petunia, Phlox Drummond!, Portulaca grandi- 
flora, Celosia. stokroos, leeuwenbek, Galliopsis, Campanula, Centaurea, 
Chrysant, Eschscholzia, zomercypres, lobelia, lupine, salvia, muur
bloem, zonnebloem, goudsbloem, O.I. kers. Van bijna alle bloemen 
werden door de jongens en meisjes zaden geoogst, gesorteerd en in 
de schuur bewaard. In deze loods zijn aanwezig voor gem. 70—80 
kinderen 40 „stel” gereedschappen, bestaande uit een spade, hark, 
schoffel, gieter en grasschaar, ieder van een nummer voorzien. Elk 
„stel” heeft zijn eigen plaats. De kinderen zijn leerlingen van de drie 
laatste leerjaren der lagere school. In de ruime loods zijn aan den 
zonkant twee groote ramen, waarvoor een breede tafel. Hiervoor 
bevinden zich 4 groote bakken om „theorie” te geven en vroeg i 
't voorjaar eenigc bloemen in te zaaien. In een put krijgt de afv; 
een plaats om tot compost te worden verwerkt. De tuin wordt b< 
mest met gemengde kunstmeststoffen, kant en klaar van de fabriek. 
De ligging van den tuin is zeer gunstig. De hooger gelegen drukke 
verkeersweg aan de overzijde van een breede vliet geeft gelegenheid 
tot goede waarneming aan het publiek, dat belang in het werk der 
kinderen stelt. Aan den oever van de vliet zijn een paar praktische 
waterstoepen aangebracht, die omheind zijn, zoodat bij het scheppen 
van water geen gevaar bestaat. Voorts is ex- nog een pompje ge
slagen. Hoezeer men overtuigd is van het groote nut der zaak, blijkt 
uit een oordeel van het hoofd der school, den heer Th. Donkersloot, 
dat deze zoo welwillend was schriftelijk te geven. Het vinde hieronder 
een plaats, als waardig slot van het overzicht der kindertuinen te 
Leerdam. Het zal niet nalaten, in wijden kring belangstelling te 
wekken en te verhoogen.

„Beginnen we '
den kindertuin. Niemand 
groot is. Hef harken en 
vrije, zuivere buitenlucht, 
op het geheele lichaam, , 
zal deze lichte arbeid in < 
zenuwachtige natui 
zullen als stimulant 
invloed 
kundig 
tuina. 
niet g 
arbeic

W;
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de Gebr. Stork hebben mijn sympathie niet, 
een te groot oppervlak om te bewerken en zal 
te doen zijn om de voordcelen, die hun t 
zelfs, dat hierdoor de exploitatie van het kinu 
hand kan worden gewerkt. Mag het kind dan geen , 
taten zien? Zeer zeker, en ’t is een feest, wanneer 
tuinvruchten thuisbrengt en die op tafel verschijnen.

Ik stel mij voor, dat ’t met glinsterende oogen van voldoening den 
kring zijner huisgenooten zal rondzien en vragen: „Hoe smaakt het?” 
Maar men wake er voor, de „hebzucht" van het kind aan te kweeken 
en dit geschiedt o, zoo licht! Daarom zij zijn tuintje niet te groot, 
maar toch zóó groot, dat het er voldoende werk in vindt en dat het 
zoo nu en dan eens wat mede naar huis kan nemen, om aan vader 

i moeder de resultaten van zijn werk te laten zien.
Toch kan op economisch gebied veel bereikt worden, maar dan 

mogen de kindertuinen niet het eind zijn, vooral niet in streken met 
arbeidersbevolking. Het werk van den kindertuin moet t 
jaren worden voortgezet. Aan de jongens vooral moet 
worden gegeven, na de werkuren op fabriek, werkplaats 
een stukje grond te bearbeiden, dat dan zeer zeker wel i 
oppervlak mag beslaan! Later zal de verworven kennis 
te pas komen, wanneer voor het onderhoud van een gezin 
gezorgd. Zoo zou een prachtige overgang worden verkrco 
kindertuinen naar de z.g. arbeidstuinen, die vooral in den 
in zoovele gemeenten zij-, 
druk helpen verlichten.

Echter noch de hygiënische, noch de economische waarde schat ik 
het hoogst, van veel grooter belang acht ik het (en nu komen we 
meteen op pacdagogisch gebied), dat de kinderen weten, op welk 
een nuttige en prettige wijze ze hun vrije middagen kunnen doorbrengen ! 
Het hart van het kind, van welke volksklasse dan ook, is ten slotte 
ontvankelijk voor goede indrukken en kan geleid worden in „de goede 
richting”. Het moet dan ook van grooten beschavenden en moreelen 
invloed zijn, wanneer het in zijn vrije middagen niet langs den weg 
behoeft te loopen, waar allerlei kattekwaad wordt uitgevoerd, dieren 
geplaagd, vogelnestjes uitgehaald enz., maar wanneer ze naar hun 
tuin kunnen gaan.

Ongetwijfeld biedt de kindertuin ruimschoots gelegenheid tot het 
leeren kennen der verschillende karakters. De individualiteit treedt 
hier in het volle licht. De omgang van den leider en de kinderen is 
een geheel andere dan die van den onderwijzer en zijn leerlingen, 
’t Gezamenlijk werken in den tuin kweekt een bijzonder vriendschappe
lijke verhouding tusschen leider en kinderen. En welk een prachtig 
veld ter bestudeering vindt hij hier. Daarom verdient het alle aan
beveling, dat de leider van de kindertuinen een onderwijzer is.

Vaak gebeurt het, dat hij in den tuin een geheel anderen kijl 
een leerling krijgt dan te voren. Meermalen hoot 11 11
onzer tuinen: „ Die leerling valt me verbazend i 
valt me tegen”. Dat hier onmiddellijk de weg 
leerlingen verder aan te pakken, is duidelijk.

Het egoïsme, dat ieder individu in meer of mindere mate bezit.
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maakt plaats voor een zekere zorg vooi 
aardig te zien, hoe verschillende jong 
jongens de meisjes behulpzaam zijn t 
inzamelen van bloemzaden.

Aankweeken van gevoel voor orde en netheid, van hulpvaardigheid, 
vriendelijkheid, mededeelzaamheid, ziehier groote moreele voordcelen.

Ook voor de intellectueele ontwikkeling kan de kindertuin nuttig 
werken. We hebben een meisje aan een ander hooren vragen: „Heb 
je nog „Galiopscs bicolor” voor me?” Dit is een sprekend bewijs, 
dat zonder eenige moeite vanzelf een groote plantenkennis wordt 
verkregen en het gevolg zal zijn, dat later vele planten en bloemen, 
in den kindertuin geleerd, een plaatsje zullen krijgen in eigen bloemen
tuintje. Ook in de ontwikkelingsgang der planten zal een zeker inzicht 
worden verkregen, vooral onder voorlichting van den leider; ze zien 
ze groeien, bloeien en vruchten vóórtbrengen, ze leeren de geschiktste 
plaatsen kennen, waar een plant het best wil groeien, ze leeren haar 
behoefte kennen!”

Te 'sGravenhage is het de volijverige vereeniging Pro Ju ventute, 
die tracht ook door middel van kinderarbeid in den tuin de aan haar 
zorgen toevertrouwde kinderen op het goede pad terug te brengen. 
Door belangrijke giften en een voor matigen prijs van de gemeente 
verkregen stuk grond daartoe in staat gesteld, werd in 1913 aan de 
Eik- en Duinschelaan een tuin aangelegd en een bergschuurtje ge
bouwd, waar de kinderen naar hartelust kunnen tuinieren en spelen 
in de frissche lucht. In de bergschuur is een waterleiding en een 
privaat aangebracht met aansluiting aan het gemeenteriool. De loods 
biedt voldoende ruimte om voor regen en felle zon beschutting te 
vinden. De tuintjes zijn aan een ruime vaart gelegen, waarin op twee 
plaatsen gelegenheid is aangebracht om water voor het begieten te 
verkrijgen. De helft van het terrein is speelplaats. Het andere gedeelte 
gaf gelegenheid tot aanleg van 40 tuintjes van 8 bij 3 meter. De 
vereeniging heeft zelden meer dan 20 schoolgaande pupillen. Om de 
ruimte geheel aan het doel te doen beantwoorden, werd aan eenige 
schoolhoofden verzocht, 20 A 30 leerlingen aan te wijzen, die door 
tusschenkomst van hun ouders worden uitgenoodigd aan de tuinwerk
zaamheden deel te nemen. Voor dit doel worden jongens gekozen, 
waarvan bekend is, dat zij hun ouders last bezorgen door wegblijven 
van school, straatschenderij of die andere afwijkingen vertoonen. Er 
wordt zoo goedkoop mogelijk gewerkt, zoowel om de geringe middelen, 
waarover de vereeniging beschikt als de opvoedende kracht, die uitgaat 
van het streven met weinig middelen veel te bereiken. De tuintjes 
zijn van 1 Maart tot 1 October geopend. Door het Bestuur is een 
juffrouw met het toezicht belast, bijgestaan door een tuinman, die 
veelal twee middagen per week hulp verleent. Een commissie, be
staande uit dames en heeren, staat de jongens afwisselend ter zijde. 
Deze zorgen voor afwisseling in werken en spel. De werktijd is van 
2—4'/2 uur, daarna worden boterhammen gegeten, die de jongens 
meebrengen, daarna wordt tot pl.m. 7 uur gewerkt. Vervolgens worden 
de gereedschappen schoongemaakt en in de loods opgeborgen. Voor 
bemesting wordt van de stad gratis de beschikking gekregen over 
straatvuil van de aschvaalt. Dit wordt ondiep ondergespit. Hoewel
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de grond zeer schraal is, wordt telken jarc een bevredigende opbrengst 
verkregen. Van gewassen, die bovengronds rijpen, als boonen, erwten 
(doppers, peulen, capucijners) enz. wordt de beste oogst verkregen. 
Van knol-, bol- en wortelgewassen, b.v. uien, sjalotten, wortels, mei- 
knollcn, enz., is de opbrengst slecht. Bij het begin van den tuinarbeid 
is er in den tuin nog zeer weinig te zien; het kost dan moeite de 
belangstelling gaande te houden, doch zoodra de groei sterker wordt, 
ontwaakt zij. Allen hebben dan groot plezier in hun werk. Een bed 
van pl.m. 1 are is tot bloementuin bestemd. De opbrengst der tuintjes 
is geheel voor de jongens. Zij brengen daarmede een voor de ouders 
zeer welkome aanvulling naar huis, zoodat deze zeer ingenomen zijn 
met den tuin. Verbouwd worden : sterkers, spinazie, slaboonen, erwten, 
koolsoorten, wortels, meirapen, bieten enz., in ’t kort alle groenten, 
die voor een eenvoudig huisgezin noodig zijn. De nuttige invloed van 
den tuinarbeid op het gedrag der jongens is duidelijk merkbaar. Hoogst 
zelden gebeurt het, dat tot verwijdering moet worden besloten. In 
het algemeen wordt de levensloop van de jongens, die aan den tuin
arbeid hebben deelgenomen, niet verder nagegaan. Achtereenvolgens 
echter zijn zes jongens bij kweekers in het Wcstland in dienst getreden, 
waarmede het bewijs is geleverd, dat de tuinarbeid bijdraagt tot uit
breiding van de beroepskeuze.

Inmiddels is in 1918 door het verleenen van een gemeentelijke sub
sidie de werktuin vergroot. Tot nog toe heeft de verceniging Pro 
Juventutc de leiding behouden. Inmiddels werd aan het Bestuur van 
Pro Juventutc dooi- het Gemeentebestuur de vraag voorgelcgd, op 
welke voorwaarden de tuin door de Gemeente ware over te nemen. 
Voor 1918 werd f1400.—- subsidie gegeven. Het ligt in de bedoeling, 
volgende jaren f1200.— toe te staan.

De totaal-grootte is thans pl.m. 6000 M2., waarvan 4400 M2. be
bouwd is. Plannen tot uitbreiding zijn thans in voorbereiding. Elk 
kind bewerkt 30 M2. Vakken van 300 M2. (25 bij 12) zijn verdeeld 
in 6 X 30 -|- 2 X 24 4- 2 X 36 M2. 140 jongens hebb en elk een tuin, 
waarvan 8 pupillen van Pro Juventutc zijn.

Een groot deel van den aanleg geschiedde door de jongens zelf. 
Verder werd aan weekloon, palen en draad pl.m. f 600.— uitgegeven. 
Er werden pl.m. 100 gereedschappen aangekocht, waaronder 14 gieters, 
20 schoppen, 20 schoffels, 16 schrepels, 20 harken, 14 meetstokken, 

en 1 vork.
zerd, met inbegrip van naamborden, pl.m. 1 200.— uit
kosten van aankoop van zaaizaad bedroegen 1 115. —. 

blijft ’s middags aan ’t werk van 2—7 uur a f 1.50. De 
ddvr is er 4 middagen van 2—7 uur, waarvoor f 3,— 

middag wordt gegeven. Men rekent, dat leiding en 
32 weken noodig zijn, verdeeld over 3 a 4 

in 1919 op plm. f700.— vergoeding wordt 
den tuinman bovendien pl.m. f 400. —. De kinderen 
uur per week.

oral geteeld: bruine boor 
i bergschuur was aanwezig, 
thans bij den heer E. J. Herweij 

en werd door de vereenigi
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De omstandigheid, dat hier uit de oorspronkelijke en tamelijk on
vruchtbare heide, met weinig mest, nog iets wordt voortgebracht, 
moet wel zeer duidelijk spreken. Met de uitbreiding van den tuin 
door ontginning wordt voortgegaan.

Te Hilversum bevindt zich bij de Augt 
waar de kinderen groenten en bloemen kwe 
wordt beoefend. Deze particuliere school, d 
sten, met haar leerlingen verkregen, kan bo 
afwisseling door werk in en buiten school, 
open lucht en door praktischen tuinarbeid.

In dezelfde plaats werd op initiatief van den heer 
voorzitter der Plaatselijke Schoolcommissie, na een lezing 
schrijver een vereeniging „Hilversumsche Kindertuinen" gevot 
aanleg van een schoolwerktuin voor 200 kinderen, voorloopig 
on-en minvermogenden, onder leiding van de heeren . Bcemer en Pi 
onderwijzers met akte landbouwkunde. De gemeente Hilversum, 
altijd vooruitstrevend is, vooral ook in zaken, die de verbetering

een proef genomen met 20 tuintjes, naar het voorbeeld van Dordrecht 
en na een voordracht van den heer Van den Broek. Deze proef 
slaagde goed, zoodat zij in 1918 op grootere schaal is voortgezet.

Te Soest is bij de Engendaal-school aldaar, hoofd Mejuffrouw 
M. Telders, een schoolwerktuin uit ontgonnen heide aangelegd. De 
kinderen bereikten hier met zeer primitieve hulpmiddelen (nagenoeg 
uitsluitend bladmest) met groente- en bloementeelt zeer aardige uit
komsten. Bewondercnswaardig is het enthousiasme van het hoofd der 
school, waardoor dat van de kinderen wordt gewekt. Tusschen twee 
meisjes speelde zich het volgende af. Het tuintje van de een werd 
vlijtig beplant en gewied, van de ander liet dit zeer veel te wenschen 
over. Dit gaf de vlijtige aanleiding tot «le opmerking: „Jij vindt het 
zeker niet noodig wat te doen, omdat je vader effecten heeft.”

justaschool een flinke tuin, 
veeken en zelfs de bijenteelt 
die op uitstekende uitkom- 

bogen, streeft naar gezonde 
>1, door muzieklessen in de
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het onderwijs en de volkswelvaart raken, gaf gratis de beschikking 
over een stuk grond van 0 40 H.A., dat tevens werd bewerkt en 
plantklaar, met flinke bergloods, werd opgeleverd. Voorts werd nog 
een subsidie van f 500.— per jaar gegeven. De kosten van gereed
schappen bedroegen f700.— en van jaarlijksch toezicht (2 leidcrs- 
onderwijzers) f500. —. Ieder kind, jongens en meisjes, heeft 10 M2. 
ter beschikking voor het telen van groenten. Voor bloemen en fruit 
is in het midden en op een paar andere plaatsen een gedeelte ge
reserveerd, waarop o.m. dahlia, O.I. kers en een verscheidenheid van 
eenjarige bloemplanten worden gekweekt. Langs den omtrek zijn een 
aantal struikvorm pere- en appelboomen geplant.

Te Almelo werd in 1918, eveneens na een lezing aldaar, op initiatief 
van het Bestuur der afdeeling van de Nederlandsche Maatschappij 
voor Tuinbouw en Plantkunde en den Directeur van Gemeentewerken 
een commissie gevormd, waarin 2 hoofden van scholen met land- en 
tuinbouwakte zitting hebben, teneinde een schoolwcrktuin aan te 
leggen. De gemeente stond voor 1918 een subsidie toe van f200. —. 
Het doel is, voorloopig met 100 kinderen uit de on-en minvermogende 
standen te beginnen. Door particulieren werd een bedrag ingeteekend 
voor, het aankoopen van gereedschappen en zaaizaden. De commissie 
zal zich tot een vereeniging constituecren en hoopt in 1919 den werk- 
tuin te kunnen openen.

Te Amersfoort werd in 1918 de Vereeniging 
instandhouding van Kinderwerktuinen te Amersfoort ges 
eens nadat een tweetal voordrachten namens de Centrale 
waren gehouden. De gemeenteraad stond een terrein af, levei 
plantkaar op en gaf een subsidie van f 500.— voor de beze 
van 4 onderwijzers-leiders. Er werken 200 kinderen v.n.1. in 
teelt op Woensdag- en Zaterdagmiddagen. De vereeniging 
de werktuigen en het zaai- en plantgoed. Leden der vereer 
talen een kwartje, donateurs ten minste f2.50 contributie, 
goede doel werd een liefdadigheids-voorstelling gehouden, die 1 
de kas deed vloeien. In het bijzonder maakte zich tot de totstan 
van den tuin Jkvr. O. van den Berg, te Amersfoort, verdie

Te Laren (N.-II.) is bij de Humanitaire school een werktuin, 
de kinderen van de 3 lagere klassen elk op 1 M2. grond blo 
kweeken, terwijl de kinderen der 3 hoogste klassen elk op 2—3 M2. 
groenten en bloemen kweeken. De hoogste klasse heeft het onder
houd van een veld met allerhande gewassen, die bij aardrijks- en 
natuurkunde te pas komen en voor het onderwijs aan de school 
dienen. De praktische leiding is in handen van een kweeker, den 
heer Mondriaan, die de gunstigste ervaringen opdeed, wat ambitie 
en vorderingen der leerlingen betreft. Deze spreekt als zijn over
tuiging uit, dat de tuin buiten de schooluren moet worden bewerkt, 
daar het dikwijls gebeurt, dat wegens slecht weer niet kan worden 
gewerkt op de uren van het lesrooster. Voorts is goed toezicht en 
vooral vakkundige leiding eerste vereischte.

Als een merkwaardigheid mag hier nog worden v 
heer Mondriaan in zijn kweekerij uitsluitend aankor 
krachten gebruikt, wat uitstekend voldoet.

Te Amsterdam werd door de afdeeling van
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genootschap een commissie benoemd, ten einde te onderzoeken, welke 
uitkomsten met het praktische tuinbouwonderwijs bij schoolkinderen 
in Oostenrijk, Duitschland, Engeland, Zwitserland en Frankrijk 
werden verkregen. De verstrekte gegevens werden in een rapport 
verwerkt door de secretaresse, Mej. S. Heymans. De conclusiën luiden 
in alle opzichten ten gunste der uitbreiding van het schooltuinwczen. 
Getracht zal worden ook voor Amsterdam het plan te verwezenlijken.

Toen de belangstelling steeds duidelijker bleek, werd op initiatief 
der Nederlandsche Heidemaatschappij, nadat deze zich op het winter
congres te Haarlem op 6 Februari 1918 van de Ned. Maatschappij 
voor Tuinbouw en Plantkunde door een inleiding over het onder
werp mocht overtuigd houden van de volle instemming en mede
werking dier /Maatschappij, de Centrale Vereeniging voor 
School- en werktuinen opgericht. Het bleek, dat in breede 
kringen het groote nut van den schooltuin voor opvoeding en onder

is wordt ingezien; dat het noodig wordt gevonden, de zuiver 
eoretische onderwijs-methoden aan te vullen met praktisch werken, 
r voorbereiding van het kind voor de taak, die het in de groote 
aatschappij wacht. „Wees vaardig van verstand, doch zorg ook, 
it de hand voor 't werken vaardig staat, opdat ’t verstand ook baat.”

Centrale Vereeniging heeft ten doel, den aanleg van werk
te bevorderen door kosteloozc voorlichting, plannen, begroo- 

tentoonstellingen, prijsvragen, cxcursiön enz. Zij aanvaardt 
nuttige wenken, die gij, lezer en lezeres, mocht kunnen 

doet een beroep op allen, die het schoone doel op de een 
of andere wijze kunnen helpen verwezenlijken.

Tot besluit van dit hoofdstuk dient nog melding te worden gemaakt 
van den schooltuin bij de openbare school te Vlcdderveen bij Stads
kanaal. Het hoofd dier school, de heer H. Borgman, heeft vlak bij 
de school uit eigen middelen een stuk land gepacht van 14 are grootte 
en daarop een tuin doen aanleggcn, die een voorstelling geeft van 
een wereldtuin. Daarop is in groote trekken Europa aangegeven, 
zoomede een deel van Amerika en Canada. Deze tuin vormt den 
grondslag van het onderwijs der 3 hoogste klassen en wordt gebruikt 
voor onderricht in aardrijks- en plantkunde, rekenkunde, enz. Aan 
de hand van kaarten van den wereldtuin, waarop b.v.b. de spoor
wegen en hun afstanden zijn aangegeven, wordt het rekenen geleerd; 
de aardrijkskunde, de verbreiding van bepaalde industrieën, culturen, 
etc. De voor het onderwijs benoodigde boeken worden door hemzelf 
met de schrijfmachine geschreven en vermenigvuldigd met een cyclostile. 
Het begrip van een ruilhandelstelsel wordt verkregen door een spoor
weg, b.v.b. vanaf Boekarest over Wccnen en Berlijn naar Amster
dam. Deze wordt over de schoolbanken gelegd, terwijl ieder land 
door een groep van banken wordt voorgesteld. De kinderen in de 
verschillende groepen drijven onderling handel.

ind biedt boter, kaas, groenten en aardappelmeel aan; 
nd koopt en geeft in ruil kunstmest en spoorwegmateriaal ; 
petroleum; Oostenrijk ijzer, kolen enz. Aan dezen tuin ligt 
lealistisch streven ten grondslag; het onderwijs is een uit- 
i den innigen wensch tot verbroedering der volken en een 
vrede. In den tuin zelf vindt men in Zeeland bieten, in
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Drenthe boekweit en rogge, in Holland grasland, bij Ticl een kersc- 
boom, in Beieren hop, aan de Ebro in Spanje de kastanje, in Grie
kenland den’ krentenboom, bij Lyon de moerbezie. Zoo wordt de 
geografische verspreiding van verschillende culturen geleerd. Als een 
kind een jong kerseboompje krijgt, plant het dat bij Tiel in den 
wcreldtuin uit. De grondgedachte van dezen tuinaanleg verdient 
stellig een nadere kennismaking.

Voor zoover het onderwijs in den practischcn land- en t 
betreft, zoude men zich voor de lagere school gerust tot Ne 
kunnen bepalen. Voor middelbare scholen verdient het idee ’ 
wereldtuin waarschijnlijk genoeg belangstelling om de moge 
van toepassing te bestudeeren.

-y ran oudsher streefde de arbeidersbeweging er in het bijzonder 
V naar den dagelijkschen werktijd van de arbeiders te verkorten.

Het was eene diep-gewortelde overtuiging bij de georganiseerde 
arbeiders, dat verkorting van den werktijd voorwaarde was voor 
de verheffing der arbeidersklasse en de veredeling van het arbeiders
leven. Een „normale arbeidsdag van acht uur" was gedurende enkele 
decennia het ideaal bij uitnemendheid van het georganiseerde prole
tariaat. Geleidelijk, stapje voor stapje, werd dat ideaal benaderd. 
Zelfs in bedrijven met vrij deugdelijke organisatie kostte het buiten
gewone inspanning de grens van den tienurendag te overschrijden. 
Verkorting van den werktijd met een half uur per dag was voor 
de betrokken arbeidersgroep een uiterst gewichtige gebeurtenis.

Even geleidelijk als de werktijd werd verkort, nu voor deze, dan 
voor gene groep arbeiders, zag men het peil van hunne ontwikkeling 
rijzen. Er was veelal een duidelijk waarneembaar verband tusschen 
de kracht van de organisatie en den duur van den werktijd voor 
elke groep. Het waren in de eerste plaats dc meer-ontwikkelde. in 
de organisatie geschoolde vakarbeiders, die eene beduidende verkor
ting van den werktijd in hun vak wisten door te zetten. In hun 
milieu waren veelal de voorwaarden aanwezig, waaronder verkorting 
van werktijd vrijwel dadelijk de ontwikkeling ten goede kwam. 
Nieuwe instituten, die opkwamen voor de vorming van ouderen en 
van jeugdige personen, vonden in het bijzonder onder deze groepen 
hun terrein van werkzaamheid. Het was een heel langzaam, maar 
onophoudelijk voortschrijdend proces, waarin steeds brcedcrc lagen 
der arbeidende bevolking werden betrokken, vAn toenemende orga
nisatie en machtsvorming, verkorting van arbeidsduur, verhoogde 
ontwikkeling, die weer tot intensiever vereenigingsleven voerde. De 
omstandigheden, waaronder verkorting van werktijd tot stand kwam, 
gaven in den regel den waarborg, dat de beperking van arbeidsduur 
weldra haar weerslag zou vinden in verhoogde ontwikkeling der 
groepen, wie zij ten goede was gekomen.
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Grootcndcels ten gevolge van den oorlog en van de geweldige 
verschuiving in de machtsverhoudingen, waartoe hij heeft geleid, is 
het karakter van geleidelijkheid aan dc werkduur-beperking ontnomen. 
Het ideaal van den achturendag is plotseling door grootc groepen 
arbeiders bereikt, — en zij hebben den vrijen Zaterdagmiddag op 
den koop toe verworven. Tienduizendc arbeiders, nog niet of eerst 
sinds korten tijd in de organisatie opgenomen, zagen hun werkdag 
eensklaps aanzienlijk verkort. De nieuwe Arbeidswet komt dezen 
sprongsgewijzen vooruitgang veralgemeenen. Op het geheele gebied 
van handel en industrie verbeiden groepen arbeiders, die luttel jaren 
geleden, zooal niet tot op dezen dag. buitensporig lang werkten, 
in een niet ver-verwijderde toekomst de vijf en veertigurige werk
week. Deze arbeidsduur-beperking is niet de vrucht van < 
langzaam rijpings-proccs in eiken kring afzonderlijk; zij is het eers 
geweldige gevolg van de plotseling veranderde machtspositie < 
arbeidersklasse in staat en maatschappij. Maar daardoor is de. 
zouden haast zeggen: automatische wisselwerking tusschen 

en verhoogde ontwikkeling, in dien zin, dat verk 
idsduur door de omstandigheden, waaronder ; 
’’.vel zonder verdere opzettelijke bemoeiing da 

gunstigen invloed op de ontwikkeling van de betrokken 
deed gevoelen, verbroken. Een nieuw geweldig probleem i , 
gesteld, dat onverwijld oplossing vraagt. Zal de ontzaggelijke 
schappelijke hervorming, die de invoering van den achturendag is 
voor het tegenwoordige en het opgroeiend geslacht het vol 
afwerpen, dan zullen, volgens grootschen, wel-ovcrwogen öpzet, d< 

i moeten worden genomen, die er toe leiden, dat de '_______
leeien. uit den plotselingen overgang ontstaande, tot een ininimun 

gereduceerd, dat het peil van volksontwikkeling spoedig word» 
:rd en geestelijke verheffing worde gebracht ook in die kri 

aar, als wrange vrucht van geslachtcn-lange verwaarloozing, «». 
>cfte daaraan hoegenaamd niet wordt gevoeld.

de sociale hervorming, welke de nieuwe Arbeidswet 
gerealiseerd en zal het probleem, waarop wij zoo 

_-h voor het Nederlandsche volk duidelijker afteekenen. 
niet zijn hier een, zelfs maar uiterst beknopt, samen- 

:ht te geven van de voornaamste bepalingen dier 
willen wij pogen in enkele groote lijnen aan te 

ooverre thans kan worden nagegaan, op grond van 
jk leert en van den inhóud der wet, betreffende 

______  ue toestand in de nabije toekomst zal zijn. Onze 
is dus allerminst dienaangaande eene nauwkeurige schets 
>en, maar, ten behoeve van onze verdere beschouwingen, 
even aan te geven.

mgrijksttf resultaten betrelïcnde beperking van den arbeids
duur zijn vooralsnog bereikt op het gebied van handel en industrie. 
Op landbouw, tuinbouw, boschbouw en veehouderij — afgezien van 
dc verwerking van de voortbrengselen dezer bedrijven in fabrieken — 
is dc nieuwe Arbeidswet in het algemeen niet toepasselijk. 1 och ver
dwijnen ook op deze gebieden, hetzij dan behoudens in zeer geïsoleerde 
streken, geleidelijk de onredelijk-langc arbeidsdagen van voorheen. De
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nieuwe opvattingen over het maatschappelijke en sociale leven zijn in 
den jongsten tijd wonderbaarlijk snel doorgedrongen tot het platteland. 
Een wettelijke regeling van den arbeidsduur is voor het landbouw
bedrijf in zijn ganschen omvang door de Regeering toegezegd. Ook 
wanneer in deze in uitzicht gestelde regeling in zeer sterke mate 
rekening mocht worden gehouden met de bijzonderheden van dit bedrijf, 
kan toch, bij de tegenwoordige opvattingen, het resultaat van eene 
wettelijke voorziening niet anders zijn, dan dat het landbouwproletariaat, 
gedurende een belangrijk deel van het jaar, over voldoende vrijen 
tijd komt te beschikken om nieuwe perspectieven voor zijn ontwik
keling te openen.

Over de arbeiders in industrie en handel behoeven wij ons 
minder vaag te uiten. Na een overgangstijd tot 1 September 1922, 
welke in het verband van onze beschouwingen van minder belang is, 
zal een kind beneden 14 jaar, of nog leerplichtig, volgens de Arbeidswet 
geen arbeid mogen verrichten.

Voor jeugdige personen — arbeiders beneden 18 jaar — is Zondags- 
arbeid vrijwel op elk gebied, dat de wet bestrijkt, verboden. Als 
regel zullen jeugdige personen buiten fabrieken en werkplaatsen, enz. 
niet mogen werken tusschen 7 uur des namiddags en 6 uur des voor- 
middags, in fabrieken en werkplaatsen niet tusschen 6 uur des na
middags en 7 uur des voormiddags; daarop bestaan echter belang
rijke afwijkingen: zoo kan bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden toegestaan, dat in fabrieken en werkplaatsen kinderen reeds 
vanaf 15 jaar bepaalde soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde 
omstandigheden verrichten tusschen des namiddags 6 en 10 uur en 
tusschen des voormiddags 5 en 7 uur. Voor arbeid in winkels, 
apotheken en koffiehuizen en hotels zijn de grenzen: acht uur des 
namiddags en acht uur des voormiddags. Behoudens enkele afwijkingen 
ten gunste, sluit overigens de regeling voor de jeugdige personen 
over het algemeen aan bij die voor de volwassen arbeiders.

De wet is gericht op de verwezenlijking van den achturigen arbeids
dag. Groote groepen arbeiders in ons land hebben, vooral onder 
invloed van de agitatie in de laatste maanden van 1918, dien arbeids
dag, ja, zelfs eene vijf en veertigurige werkweek, reeds verkregen. 
Te noemen zijn de diamantbewerkers, zeer vele bouwvakarbeiders, 
vooral in de groote steden, de gemeentewerklieden in eene gansche 
reeks van gemeenten, groepen arbeiders in de metaalindustrie, ver
schillende fabriekspersoneelen, enz., enz. Sommige groepen, o. a. de 
mijnwerkers, onderhandelen reeds over een korteren werkdag, doch 
dat zijn uitzonderingen; daar speelt de bijzondere aard van het be
drijf een rol. Verscheiden tienduizende arbeiders zijn, vóór de be
palingen der nieuwe arbeidswet in werking zijn getreden, het beloofde 
land reeds ingegaan.

Deze arbeiders hebben daarmede eene tamelijke hoeveelheid vrijen 
tijd tot hun dispositie gekregen. Die vrije tijd is, voor zooveel de 
vijf-en-veertigurige werkweek bestaat,, in verband met de kleine af
standen. den arbeiders in de kleine gemeenten nog in ruimere mate 
toegewezen dan den arbeiders in de groote steden. In de grootere 
steden kan men twee typen van dagverdeeling onderscheiden, al 
naarmate de arbeider in de middagpauze al of niet naar huis gaat.
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In het eerste geval is de middagpauze gewoonlijk langer dan 
tweede geval. Neemt men voor den arbeider, die ’s middags 
huis gaat, een pauze aan van l'/2 uur, dan kan men als type 
dagverdeeling voor zoodanigcn arbeider opstellen, dat hij ’s mor 
half acht het huis verlaat, om te acht uur op zijn werk te 
’s avonds om zes uur keert hij na volbrachte dagtaak in huis terug. 
Van rust gedurende dien tijd, ook in de middagpauze, komt gewoon
lijk niet; daarvoor zijn de afstanden als regel te groot. Deze zullen 
er vaak toe leiden dat de arbeider reeds iets vroeger, dan is aan
gegeven, naar zijn werk zal moeten gaan en iets later zal zijn terug
gekeerd. De arbeider, die ’s middags op het werk schaft, hetzij gedurende 
een half uur of een uur, kan ’s avonds een uur of een half uur 
vroeger huiswaarts keeren. Na thuiskomst, ’s avonds, moet gegeten 
worden. Men kan dus aannemen dat de arbeider, die den achturen
dag heeft verkregen, ’s avonds vanaf zeven uur geheel vrij is. 
Op dezelfde wijze berekend, kan men zeggen, dat hij bovendien vrij 
is Zaterdags vanaf twee uur en den geheelen Zondag.

Natuurlijk zijn er in de dagverdeeling tallooze variaties. Er zijn 
bovendien voortdurend gevallen van overwerk, maar ook van ver
minderde werkgelegenheid. De dagverdeeling wordt veel onregelma
tiger, en daardoor veelal ongunstiger, bij tweeplocgenstelsel, bij 
continu-arbeid, enz. Doch wij brachten slechts het meest voorkomende 
type op den voorgrond, opdat bij het ontwikkelen van perspectieven 
van volksontwikkeling steeds verband worde gehouden met de realiteit.

Welnu, wanneer de Arbeidswet in werking is getreden, zullen de 
arbeiders in fabrieken en werkplaatsen, tenminste een aanzienlijk 
deel hunner, de vijf-en-veertigurige werkweek verkrijgen en dus, bin
nen de hiervoren aangegeven grenzen, vrijen tijd ter dispositie hebben. 
Eerst na twee, resp. na vier jaren, wanneer de overgangstijd, in de 
artt. 26 en 27 voorzien, voorbij is, zal voor alle fabrieken en werk
plaatsen de vijf-en-veertigurige werkweek van kracht zijn.

De arbeiders in fabrieken en werkplaatsen en op kantoren zijn 
de door de wet meest begunstigde beschermde personen. Voor het 
personeel in winkels, apotheken, koffiehuizen, hotels en verplegings- 
inrichtingen en voor arbeiders buiten fabrieken en werkplaatsen, 
winkels, kantoren, apotheken, koffiehuizen, hotels en verplegingsin- 
richtingen bestaat een afwijkende regeling. Afgezien van allerhande 
variatie, die in dit verband van minder belang is, kan men zeggen 
dat het stelsel van de wet voor deze categoriën arbeiders is, dat 
een tienurige arbeidsdag of vijf-en-vijftigurigc werkweek wordt voor
geschreven, die bij algemeenen maatregel van bestuur kan worden 
teruggebracht tot ten minste een achturigen werkdag of vijf-en-veertig- 
urigc werkweek. Groote groepen der arbeiders, die niet komen te 
staan onder de bepalingen voor fabrieken en werkplaatsen, zullen 
dus, onder vigueur der nieuwe Arbeidswet, voorshands slechts de 
vijf en vijftig-urige werkweek verkrijgen. Voor sommige categoriën 
uit deze groep is evenwel reeds toegezegd, dat bij algemeenen maat
regel van bestuur voor hen de achturendag dadelijk zal worden in
gevoerd. Onder den invloed van de vakactie en van den parlementairen 
druk zal uit den aard der zaak het aantal categoriën van arbeiders, 
die op deze wijze aan den achturendag worden geholpen, voortdurend



niet in het

258

7

het

:rust met c 
nieuwe

- breed-uit

geslacht, reeds 
ue voor intens

1 en sterk ges 
leende ruimte

nagegaan 
; de nieuwe 
ii getracht n 
verkorting 
»nc volk te

voudigc 
de waav 
arbeid., 
of karwe 
vrijen tij» 
energie, • 
tot een vee

De hui 
mensch 
hunne < 
poozen,

toest

uren per c 
i verlaten, bes 
hij, zoo hij 

:lf gedronge

Er zal — het 1 
Rijn loopen, aleer 
arbeiders de vijf < 

t aantal dergenen, 
neemt binnenkort 
voor de volksontwil 
het sociale leven ?
Wat zou het baten, zoo wij ons, nu moet worden nagegaan welke 

eischen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling de nieuwe toe
stand stelt, op welke wijze en met welke middelen getracht moet 
worden deze algemeene en veelal aanzienlijke verkorting van 
werktijd te benutten om de innerlijke waarde van ons volk te ver- 
hoogen, zouden verliezen in hoogdravende beschouwingen over voors
hands toch onbereikbare idealen? Laten wij beginnen met een een- 

waarheid te constateeren, die helaas — zooals veelal met 
de waarheid het geval is — zeer nuchter aandoet. De steedsche 
arbeider, die acht uren per dag werkt en 's Zaterdagmiddags fabriek 

zei kan verlaten, beschikt niet over zoo'n ruime mate van 
jd dat hij, zoo hij is toegerust met de gemiddelde mate van 
van zelf gedrongen wordt nieuwe wegen te bewandelen om 

veelzijdiger ontwikkeling en een hooger plan van leven te ge- 
Hij kan zijn vrijen tijd best aan. Sleur doet hier ook veel, 

lisvader zet zich, na den eten, breed-uit voor de krant. Ieder 
i heeft bovendien zijn liefhebberijen. Huisgezin cm familie stellen 
eischen. Een ieder heeft zooal, met niet te lange tusschen- 

, vergaderingen te bezoeken. De arbeider, voorheen gewend 
overmatig langen arbeidstijd, schikt zich best in den nieuwen 

toestand; hij komt nu eens tot rust.
Ongetwijfeld blijft er, voor een gezond 

bij een vijf en veertig-urige werkweek volde

worden uitgebreid. Hoeveel vrije tijd den arbeider rest, die per 
week vijf en vijftig werkuren maakt, kan uit onze voorgaande be
schouwingen betreffende de gunstigst gesitueerde arbeiders gemakkelijk 
worden afgeleid.

De Arbeidswet heeft alleen betrekking op arbeid, verricht in 
ondernemingen. In enkele grove trekken trachtten wij op dit stuk 
de positie der beschermde personen aan te geven. Dat, naarmate de 
arbeidstijd voor de beschermde personen wordt beperkt, en het 
maatschappelijk leven zich bij deze veranderingen aanpast, een gunstige 
invloed daarvan uitgaat op den werktijd van niet-beschermde personen, 
is gemakkelijk waarneembaar. Dat geldt bijvoorbeeld zoowel voor 
het onbeschermde huispersoneel als voor den kleinen ambachtsbaas. 
Ook daar is er winst aan vrijen tijd. Slechts voor één categorie van 
„zelfstandigen” schijnt eir bij en door al deze veranderingen eer 
achteruitgang dan vooruitgang te constateeren. Wij hebben de huis
moeders op het oog, die zonder, of nagenoeg zonder hulp, het gezin, 
waarvan de leden onder de nieuwe verhoudingen steeds meer pre
tenties krijgen, moeten verzorgen. Zij hebben de vijf en veertigurige 
werkweek nog niet in het verschiet!

bleek hiervoren — nog heel wat water door den 
• de overgroote meerderheid der Nedcrlandschc 
en veertig-urige werkweek verkregen heeft. Doch 

die zoover gevorderd zijn, is reeds beduidend 
aanzienlijk toe. Welk perspectief opent zich 

ikkeling in verband met deze ingrijpende wijziging
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leven, voor het uitslaan der vleugelen; 
i jonger jaren zijn geleerd. Wij hebben 
>rdig, reeds tot rijpheid gekomen geslacht, 

inen en vrouwen, zoo ongeveer vanaf den 
deze bevolking zullen onder de nieuwe ver- 
iwe krachten vrijkomen, energieke naturen, 
, met beide handen aangrijpen, die woekeren 
—, dat voorheen in loondienst moest worden 

—,en, met kleine middelen verrassend 
o laarvoor veelal emplooi weten te vinden,

energieke lieden spreken wij slechts terloops. Zij vinden 
d moge hier een beroep worden gedaan op alle personen 

en invloed om, thans meer dan ooit, den begaaf- 
maar matig-ontwikkelden arbeider bij zijn eerste 

nog geen licht schijnt op zijn pad, welwillend 
n hem medewerking te vcrieenen. Maar de ge- 
inaf dien leeftijd zal allicht zonder prikkel van 
irtdurende krachtige aansporing — niet tot ge- 

Kumen. En wij achten het eene illusie, dat aan 
deze bevolking volgens een bepaald systeem, volgens 

• schoolsch plan, hoogere ontwikkeling zou kunnen

geestelijk en maatschappelijk 
doch dan moet het vliegen in 
hier op het oog het tegenwooi—o,  
de arbeidersbevolking, mannen en vrouwen, : 
dertigjarigen leeftijd. Uit deze bevolking zulk 
houdingen zeker vele nieuwe krachten vrijko 
die de kans, hun geboden, met beide handen 
met elk hun toegevallen uur, dat v< 
doorgebracht, die, nijver als bijer 
veel kennis weten te vergaren endaar 
Over deze energieke lieden spreke 
hun weg, al moge hier een beroer, 
van ontwikkeling en invloed om, 
den en energickcn, maar matig-< 
moeilijke pogen, als nog geen 
tegemoet te treden en 1 '
middelde arbeider var 
buiten — zonder voor 
zette inspanning konrr 
breede lagen van deze bevolking volg 
een min of meer schoolsch plan, h< 
worden bijgebracht.

Hier kan slechts fragmentarisch werk worden geleverd. De mede
werking van betrokkenen is uit den aard der zaak geheel vrijwillig. 
Het komt er op aan, behoeften te wekken en dan ruime gelegenheid 
te bieden om deze te bevredigen. Wij houden ons overtuigd dat de massa 
dezer arbeiders het beste, zoo niet uitsluitend, te bereiken is door mid
del van hunne politieke, maar vooral van hunne vak-organisatie. De 
meest ontwikkelden worden wel aangetrokken door de Volksuniversi
teit, doch dat aantal is betrekkelijk zeer gering, wat, bij den tegen- 
woordigen opzet, voor zooveel de oudere arbeiders betreft, vermoe
delijk ook wel zoo zal blijven. De vakverccniging bereikt hare leden 
gemakkelijker. Op dit terrein arbeiden sedert een aantal jaren uit de 
eigen organisaties voortgekomen Commissies voor Arbeidcrsontwikkeling. 
Het werk van deze Commissies zal ongetwijfeld geleidelijk belangrijk 
worden uitgebreid. De vraag is of iri de steden niet meer verband 
kan worden gelegd tusschen de Volksuniversiteit en de Commissies 
voor Arbeidersontwikkeling van diverse richting. Die Commissies 
kunnen dan het deel van den ontwikkelingsarbeid, waarbij aan be
paalde overtuigingen wordt geraakt, geheel in eigen hand houden, 
maar gecombineerd, in samenwerking met de Volksuniversiteit, op 
algcmeen-wetenschappelijk, technisch en aesthetisch gebied veel om
vangrijken en degelijker werk leveren, dan waartoe zij, afzonderlijk 
optredend, in staat zijn. De Volksuniversiteit zou zich dan, — wel te 
verstaan: voor dat deel van haar taak — aan de vaak bescheiden 
behoeften van die kringen moeten aanpassen.

Voor de ontwikkeling van deze breede Jagen des volks is overigens 
van de allerhoogste beteekenis het gehalte van de algemcene- en de 
vakpers. Veel is gewonnen, zoo rcgelm atig een serieus tijdschrift of 
goede boeken, bijvoorbeeld de schat van boeken van de Wereld
bibliotheek, het gezin binnendringen. Voetje voor voetje wordt in al

zijn gek 
rijpheid
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deze richtingen 
wat betreft de gcilluj 
kracht op de breede massa des volks kan uitgt 
tot dusverre zoo weinig bevrediging vinden. O' 
gunstige factoren voor de ontwikkeling van 
geslacht gerekend worden op de werking van 
vereenigingslevcn op allerlei gebied, en op 
beter onderlegde jeugd in iederen kring oefent.  
ontwikkeling vaak, voornamelijk onder de diepere 
proletariaat, zóó gebrekkig, en de opvoeding zóó vc 
bodem in die mate onbewerkt gebleven en verhard of v 
de verschralende levensstormen, dat hij hoegenaamd ni 
meer is voor het zaad eener hoogere cultuur. Vcl< 
loopen eer wij ontkomen zijn aan de zware schaduv

terrein gewonnen. Het mag verwondering wekken dat, 
istrecrde weekbladen, waarvan zooveel opvoedende 
: massa des volks kan uitgaan, de nieuwe eischen 

bevrediging vinden. Overigens mag als op 
de ontwikkeling van het huidige volwassen 

rden op de werking van het steeds uitgebreider 
allerlei gebied, en op den invloed dien een 

.1 in iederen kring oefent. Helaas, is de voor- 
imelijk onder de diepere lagen van het 

opvoeding zóó verwaarloosd, is de 
>leven en verhard of verweerd onder 

nu niet toeganli 
le jaren zullen 
iw van het verleden !

i, dat op gemelden datum 
Iraagt 36 % van het geheele

ten over het
t gepasseerd.

s zullen wij niet onze aandacht richten op de daarbij aan- 
e groep van volwassenen in den eersten bloei van het leven, 
inden ons eerst tot de jeugdige personen en tot de spes patrire, 

dig voor het laatst door de schoolpoort zal gaan. Wenden 
tot de jeugd, dan blikken wij naar de toekomst. En wij 
: ontzaggelijke verandering te overzien, die spoedig op het 

opvoeding en ontwikkeling van het jonge volk moet 
worden tot stand gebracht, zullen volgende geslachten ten volle den 
zegen smaken van dezè sociale hervorming onzer dagen.

Het is thans met het voortgezet onderwijs onzer jeugd allerdroe
vigst gesteld. Het wordt op treffende. wijze aangetoond in het hoogst 
belangwekkende Verslag van de Staatscommissie tot onderzoek naar 
de ontwikkeling der jeugdige personen van 13—-18 jaar, dat einde 
1919 is verschenen.

Op 15 Januari 1915 waren er in ons land 767.828 personen van 
12 tot 17 jaar. Hiervan genoten 276.456 onderwijs, en wel 175.592 
buiten de gewone lagere school. Van deze laatsten volgden 59.910 
avondonderwijs en 115.682 dagonderwijs.

Het totale aantal der 12—17-jarigen, 
eenigerlei onderwijsinrichting bezocht, bedr 
aantal der bevolking van dien leeftijd.

Het totale aantal der 12—17-jarigen, dat op gemelden datum 
onderwijs ontving buiten de gewone lagere school, bedroeg ongeveer 
23 % van het aantal der geheele bevolking van dien leeftijd. Onge
veer 15% ontving dag- en 8 % avondonderwijs.

Boven den veertienjarigen leeftijd wordt het aantal jeugdigen, dat 
onderwijs ontvangt, zeer gering. Van a1 de 15-jarigen ontving 23,3 % 
onderwijs en wel 32,2 % der jongens en 14,3% der meisjes.

Van al de 16-jarigen ontving 17,2% onderwijs en wel 24,2 % der 
jongens en 10% der meisjes.

Van al de 17-jarigen ontving 13,1 % onderwijs en 
jongens en 7,4 % der meisjes.

Doch deze cijfers betreffen de jeugd na
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Het aantal arbeiders-

onderwi
/de

uit alle maatschappelijke groepen tezamen. Het 
kinderen, dat voortgezet of herhalingsonderwijs geniet, blijkt bij 
nadere beschouwing der in het Verslag opgenomen staatjes, uitermate 
gering. Van de 46941 15- tot 17-jarige jongens, die onderwijs genoten, 
volgden 11.417 dit onderwijs op H. B. S., Gymnasium, Kweekscholen, 
enz., 7283 op Herhalingsscholen, 21452 op Vakscholen, de overige 
6789 in hoofdzaak op scholen voor G. L. O., voor U. L. O. en M.U. L. O.

Van de 19.642 15- tot 17-jarige meisjes, die onderwijs genoten, 
volgden z!91 dit onderwijs op H. B. S., Gymnasium, Kweekscholen, 
enz., 3634 op Herhalingsscholen, 3855 op Vakscholen, de overige 4962 
in hoofdzaak op scholen voor G. L. O., voor LJ. L. O. of M. U. L. O.

De Commissie spreekt als hare meening uit, dat, gelet op den aard 
van het onderwijs, dat aan het bevoordeelde deel te beurt valt, dan 
ongetwijfeld mag worden vastgcsteld, dat dit onderwijs voor een 
groot deel niet toereikend is om de door de tegcnwoo.rdige maat
schappij vereischte kennis bij te brengen. Het herhalingsonderwijs 
bijv., dat een belangrijk deel vormt van het onderwijs, dat aan de 
rijpere jeugd wordt verstrekt, voorziet op verre na niet in de be
staande behoefte. Toch zijn al degenen, die het herhalingsonderwijs 
volgen, in de statistiek meegeteld.

Wij mogen op grond van de voorgaande gegevens zeker wel con- 
cludeeren dat de jeugdige personen van thans, die door handenarbeid 
in hun onderhoud zullen moeten voorzien, dus de arbeiders in engeren 
zin genomen en zij, die de daarbij aansluitende groepen vormen, in 
overgroote meerderheid na hun twaalfde of dertiende jaar hoegenaamd 
geen geregeld onderwijs meer ontvangen. Zij worden het leven in
gezonden, even onvoorbereid als voorgaande geslachten. Maar het 
jonge volk van arbeiders moet zich thans oriënteeren in eene geheel 
veranderde maatschappij. Talloos velen van de jeugdige arbeiders 
moesten voorheen, vanaf het oogenblik dat zij in loondienst traden, 
overmatig lang arbeiden in zeer afhankelijke verhouding; volwassen 
geworden, bleef de langdurige dagelijksche arbeid, zelfs door geen 
vacantie van korten duur onderbroken, al hun krachten vorderen, 
waardoor in breede lagen des volks het geestelijk leven zóó ver
schrompelde, dat het zelfs thans onder den invloed van mildere ver
houdingen geen jong groen belooft. Van den jeugdigen arbeider uit 
het heden, voor zooverre hij behoort tot de groepen, welker arbeids
voorwaarden reeds op peil zijn gebracht, worden tijd en kracht niet 
meer geheel geabsorbeerd door den loondienst. Hij gevoelt overal de 
opstandigheid, de onafhankelijkheid, maar helaas, zooals in dezen 
door den oorlog fel-doorwoelden tijd niet kon uitblijven, vaak ook de 
losbandigheid om he m heen. Hij kan, zoo dat bovenal zijn toeleg is, 
al spoedig een loon verdienen, waarover de oudjes, die in gedachten 
nog leven in de verzonken wereld, de handen van verbazing ineen
slaan. De jonge arbeiders hebben thans geheel andere kansen dan 
voorheen. Het lijdt geen twijfel of zeer velen zullen deze kansen 
weten te benutten. Individueele aanleg, maar bovenal het milieu, 
zijn hier van beslissend belang. Sommigen zullen, voorgelicht en 
aangemoedigd door ouders of vrienden, die het moment begrijpen, 
— er zijn. Goddank, duizenden eenvoudigen van geest, in wier 
hoofden een helder licht is ontstoken, —■ dadelijk den rechten weg
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□.uueren zullen eerst, na veel desillusie cn I 
tastend, hem bereiken. Wij volgen ze in gec 

id, met den zegen op onze lippen.
duizende jongelieden ontstaan uit de nieuwe ver- 

•—aren. Het aanleeren van hun eenvoudig werk — 
... Q  .*. te worden — vcreischt weinig inspanning. 

.- hun leven niet. Zij hebben tijd en kracht over. Zij verkeeren 
een milieu, waar geestelijke behoeften niet worden gevoeld, 
drang naar hooger al lang is onderdrukt, waar een traditie 
van armoede en zorg en een tobberig bestaan, geslachten-lang, 

>ren heeft gedrukt op menschen en dingen. Zij zijn van een 
stigen leeftijd. Kan dit jonge volkje, dat opgroeit in den keer 
' zelf inhoud geven aan het leven ? Zij zoeken hoogstens 

en verzet. Het geld, dat zij kunnen bemachtigen, geven 
Zij zoeken de straat en vermaak, dat voldoet aan hunne 

ïischen.

gegeven.
In al deze staten zijn jongelieden, die in beroepen of bedrijven 

werkzaam zijn, verplicht gedurende 4 A 8 uren per week onderwijs 
te volgen.

De wetten in de verschillende staten zijn niet gelijkluidend, 
komen toch in hoofdzaak met elkaar overeen. In ’t algemeen schi 
zij voor, dat indien er zich 12 A 20 leerlingen aanmelden, een k 
gevormd moet worden.

De verplichte leeftijd loopt van 1-4 tot 16 i 18 jaar. In sommige 
staten is een twee-jarige leerplicht, in andere zoals Montana, Orcgon, 
Nevada, New-York, Washington en Californië een vier-jarige.

De schooltijden vallen tusschen 8 uur in den morgen en 5 A 6 uur 
in de namiddag: dus steeds binnen den werktijd.

De staten, waarin de leerplicht is doorgevoerd, zijn : Arizona, Mon
tana, Nevada, New-Mexico, Oklahoma, Utah, Missouri, lowa, Ne- 
braska, New-Jersey, New-York, Oregon, Washington, Californië, 
Wisconsin en Pennsylvanië.-

De meeste dezer leerplichtwetten bevatten geen gedetailleerde voor
schriften voor de inrichting der scholen, maar dragen de uitvaardiging

ze verdedigt een hooggeplaatst onderwijsautoriteit het 
•wijs. Geen wonder dan ook, dat sedert de invoering 

Education act dit onderwijs grote vorderingen heeft 
wij reeds zeiden, de landsregering moedigt de staten 

op de leerplicht voor het herhalingsonderwijs te 
i 1919 hebben 14 staten aan die aandrang gehoor



263

.. ouders
lij zijn plichten

Juist 
e^ang 

het

treden in 
len in 1920

de geno 
York m< 
:t volledig 
: staten is 
:rwijs in a

i bevolking 
ing van het

sylvanië en Mas- 
uiteenlopend van

zou een eenvormige 
len aanleiding geven.

in Wisconsin, Penns; 
lat de kinderen zeer t

de gewone Onderwijsraad of aan diedaarvan op 
vakonderwijs 

In bijna 
1920. In F 
en moet

In de

is.
al de genoemde staten zal de wet in werking 

New-York moet met de uitvoering begonnen worde 
de wet volledig in werking zijn uiterlijk in 1925. 
meeste staten is het onderwijs van drieerlei aard : 

vakonderwijs in aansluiting bij het beroep der leerlingen; 
voortzetting van het algemeen ontwikkelend onderwijs; 
onderwijs ter bevordering van de kennis, die het inzicht 
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, schoolverpleging, tandklinieken, moesten ook tot 
uitgebreid worden.

2e.
3e. 

de burg
Verder hebben vele staten bepaald, dat arbeidskaarten slechts 

verstrekt worden door de schoolautoriteiten of door deze in samen
werking met de arbeidsinspectie.

Met boeten worden bedreigd de oudci 
kinderen aan ’t onderwijs deelnemen 
dat het bij hen arbeidende kind tijd en 
herhalingsschool te volgen.

Daar de staten ten zeerste verschillen in dichtheid van 
en economiese omstandigheden, zou een eenvormige inrichtir 
onderwijs tot grote mocilikheden aanleiding

Bij de inrichting van klassen in Wiscot.j. 
sachusetts is reeds gebleken, dat de kindci> 
leeftijd en vorderingen zijn.

Gelukkig bestaat in de meeste staten een streven, hen gedurende 
volle 8 jaren op de lagere school te houden, zodat langzamerhand 
meer eenheid in de stand hunner ontwikkeling verwacht mag worden.

Het feit echter, dat dit onderwijs een geheel ander karakter heeft 
dan het lager en dat de lagere schoolontwikkeling niet beslissend is 
voor de vorderingen, die het kind in het leven zal maken, doet 
reeds veel van de moeilikheid vervallen.

Het komt in enkele gemeenten nog wel voor, dat men de kinderen 
op de herhalingsschool rangschikt naar hun vorderingen op _de La
gere School. Wanneer dit meebrengt dat het herhalingsonderwijs 
dan ook een gewone voortzetting van het L. O. zou worden, gaat 
alle effect verloren. Wil het herhalingsonderwijs werkelik wat be
tekenen. dan moet ’t rekening houden met de behoeften der jonge
lieden, die in een beroep werkzaam zijn. De leerlingen, die haar be
zoeken, zijn reeds het productieve deel van hun leven ingetreden, hun 
opvoeding is echter nog niet voltooid. Hieruit volgt, dat het herh. 
onderw. zoowel een maatschappelik als een opvoedend karakter moet 
hebben. Het moet daarom het oog gericht houden op :

1c. Het Burgerschap.
Eerst als de mens in het
■voordelikheid voor
.lem, zij ’t ook nog
rechten als burgei

De Gezondhe 
t voor aanstaé 

ang geacht wordei 
ichoolartswezen, 

herh. onderw. i

voor het
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5. Algemene opvoeding:
Men moet nooit uit het oog verliezen, dat velen, die de H. Sch. 

bezoeken, mislukt zijn op de L. Sch. en elke poging om systcmaties 
onderwijs te geven in de schoolvakken op dezelfde wijze en met 
dezelfde leerstof als dit geschiedt op de L.-S. moet steeds uitloopen 
op verdere teleurstelling der leerlingen. Dit beteekent niet, dat de

school wordt 
:ligc opleiding 
het is gebrui- 
lasscn hebben, 

of ander industrieel 
gelegenheid twee 

>olwerkplaatscn. Tot 
, een plaat-smids- 
dcerij en een clec-

3. De voorlichting bij de Beroepskeuze.
Vele jongens en meisjes, die de L. Sch. verlaten, komen lukraak 

in een beroep; slechts weinigen onder hen hebben reeds voor het 
leven gekozen. De H. S. behoort de gelegenheid te verschaften om 
de vooruitzichten in verschillende bedrijven te leren bcoordeelen, 
voor kinderen, die niet in de gelegenheid zijn hun algemene opvoeding 
te ontvangen in gchele-dag middelbare scholen of hoogere vakscholen.

De voorlichting bij beroepskeuze in een verplichte II. S. is in grote 
mate verbonden met de mogelikheid om voor plaatsing te zorgen. 
Het is echter noodig, ook al bestaat er voor de school geen gelegen
heid om voor plaatsing te zorgen, dat de cursussen zodanig worden 
ingericht, dat zij een behoorlike grondslag geven voor de keuze om 
het rechte beroep, in het leven te vinden.

4. De vakondervinding.
De beperkte tijd, waarin ’t onderwijs aan een herh. 

gevolgd, verhindert natuurlik het geven van een volledi 
in een bepaald beroep. Het is intussen mogelik en h 
kelik in de meeste grote steden, die verplichte H. O. kli 
de helft van de tijd te besteden aan het een 
werk. Zoo hebben bijv, de jongens te Boston de 
uren per week te werken in een der vele schot 
nu toe zijn daar ingericht: een machinc-wcrkplaats, 
werkplaats, een timmermans-werkplaats, een druk! 
triciteitswcrk.

Voor het handelsonderwijs heeft men gelegenheid om kantoor- 
routine te krijgen, boekhouden en typewriting te beoefenen. Voorde 
meisjes zijn er voorbereidende beroepsklassen voor costuumnaaien, 
modemaken, koken, verstellen, en andere takken van huishoudonder- 
wijs, benevens sommige delen der kantoorwctenschap : kantoor-routine, 
boekhouden en machineschrijven. De leerlingen worden in deze werk
plaatsen geplaatst volgens eigen keuze.

De verplichte leeftijd in Boston is 
leidt het reeds tot de volgende result;

a. Het geeft de leerling gelegenheid, 
genoeg zijn, het werk te kiezen, waarvoor hij

b. Het geeft hem gelegenheid te beoorde 
definitief zal kiezen in het bedrijf, waarin 1

c. Het geeft enige vakondervinding, 
gevallen een keus gedaan kan worden ui 
de werkplaats ingericht is.

Men moet hierbij in het oog houden, dat de veelsoortigheid van 
beroepsondervinding in grote mate afhangt van het aantal leerlingen, 
dat onderwezen wordt. De organisatie te Boston kan slechts op weinige 
plaatsen in het land gevolgd worden.
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terecht

;en van de verschillende 
groepen te vormen, 

’.e wordrti om hun 
vermeerderen.

; er echter ook vele 
aanleg niet in staat 

een. In dit geval moet 
■ ’t vakkundig deel

nog heel w< 
ie school 

■ebouwen

Ïe"
de

school niet dienen tot verdere oefening 
werktuigelik 1 ezen, maar ze moet de lust tot lezen 

1c leerling lectuur verschaffen, die voor zijn leeftijd 
: niet stelselmatig onderwijs geven in grammaticaal 
hem de vocabulaire bijbrengen, die hij noodig 

grammatica en veel gelegenheid tot onderlinge 
Het geschiedenisonderwijs moet zich bezighouden 
ig van de industrie, de sociale wetgevingen, en

school niet een poging zou doen om de belemmeringen in de opvoeding 
dier kinderen weg te nemen.

Het onderwijs in de leervakken moet afhangen var 
ontwikkeling en de mogelikheid om gelijksoortige gro

Voor de meesten behoeft zeer weinig gedaan te 
vaardigheid in lezen, schrijven, rekenen en taal te ’

"Wie ’t probleem goed heeft nagegaan, weet dat 
kinderen zijn, die door hun gebrek aan natuurlike c 
zijn in de schoolvakken verdere vorderingen te makt 
de nadruk zo goed als geheel gelegd worden op 
van 't onderwijs.

In ’t algemeen moet dus de 
in ’t lezen, nl. in ’t ' 
wakker roepen en d< 
aantrekkelik is. Ze moet 
zuiver schrijven, maar 
heeft; heel weinig j 
gedachtenwisseling. I 
met de ontwikkeling 
dergelike.

Er zal nog heel wat gedaan moeten worden om de invoering der 
part-time school volledig door te voeren. Er moet worden gezorgd 
voor gebouwen en inrichting, en, wat het moeilikste is, voor de vorming 
van onderwijzers.

Het probleem der opleiding van leerkrachten is allerwege in Amerika 
aan de orde, zowel voor de dagambachtsscholen en de avondscholen 
als voor de part-time schools. Voor deze laatste wil men gebruik 

• maken van de normaal- en kweekscholen, door daaraan te verbinden 
klassen van onderwijzers, die op korte termijn voor het part-time 
onderwijs worden geschikt gemaakt. Bovendien wil men een ambtenaar 
speciaal belasten met de organisatie der scholen, het kiezen van per
soneel, enz.

Uit bovenstaande blijkt wel, dat het probleem van alle zijden is 
bekeken.

Volgens het meergenoemde Second Annual Report bestonden er op 
30 Juni 1918, 341 part-time schools met tezamen 53005 leerlingen 
nl. 32605 jongens en 20400 meisjes. Ook in Amerika was dus tot 
die tijd toe niets van het herhalingsonderwijs terecht gekomen; men 
herinnere zich echter, dat toen slechts twee staten de leerplicht 
voor het herhalingsonderwijs hadden.

Het aantal onderwijzers bedroeg 827, n.1. 367 mannen en 460 
vrouwen. De kosten, door Rijk en Staten samen gedragen, voor 
onderwijzerssalarissen beliepen 377.333.34 dollar. Welke uitbreiding 
het part-time onderwijs nu reeds verkregen heeft is nog niet in cijfers 
vast te stellen, daar het 3e jaarverslag ons nog niet heeft bereikt. 
Uit wat wij hebben medegedeeld omtrent het verder verplicht stellen 
van het part-time onderwijs mag zeker tot een zeer belangrijke uit-, 
breiding geconcludeerd worden.

De wet eist, dat de staten uit eigen kas minstens evenveel aan 
het onderwijs besteden als de rijkssubsidie bedraagt.
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's Middags geen les op de H. B. S.
door Dr. J. HOEK.SMA, Directeur der 4e H. B. S. 3-j. c.
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de kosten van onderhoud gemiddeld 50% zijn van 
ssen, zoodoende rekent mten dat vanaf 1926 de 
)0.000 dollar zullen vereisen.

van 1 Juli 1919 tot 30 Juni 1920 zal dit ge- 
689.333.34 dollar. Het bedrag blijft oplopend 

: zal dan de som van 2.033.333.34 dollar bereikt 
is, dat het daarna constant zal blijven.

ten zolang vooruit kunnen zien, waag ik

niet begrepen de kosten voor gebouwen,

cdert jaren wordt in onderwijskringen door velen gevraagd om 
i j een derde vrije middag voor de middelbare school; ter wille van 

de eisen der voorstanders van meer zorg voor de lichamelike op
voeding zal die derde middag misschien eerlang wel worden ingevoerd.

Het komt mij voor dat met een dergelike maatregel — hoezeer 
door mij gewaardeerd —• de leerlingen der middelbare school •— ik 
heb meer in het biezonder die van de driejarige scholen op het oog, 
omdat ik die het best ken —• niet afdoende geholpen zijn; ik meen 
dat de middagschooltijd geheel moet vervallen.

AVaarom vraag ik meer vrije tijd voor onze jeugd?
1°. Omdat ze zo weinig vrije tijd heeft.
2°. Omdat ze meer vrije tijd zo noodig heeft.

verplichte 
tak, in hun 

ers voor de 
het Duitse

rijfelen.
e bedragen zijn 
en onderhoud.

 schat dat 
de onderwijzerssalarisse 
part-time schools 3.OOG.

van onze jeugd, het belang van ons

Frankrijk en Engeland zijn bezig voor hun hcrhalingsonderwijs dit 
stelsel na te volgen. In Aug. 1917 werd het eerste voorstel voor leer
plicht en verplicht herhalingsonderwijs bij het Parlement ingediend. Het 
gelukte niet het aangenomen te krijgen. Een nieuw voorstel, dat principieel 
niet van het eerste verschilde, werd aangenomen den 19en Maart 1918.

De brochure „Part-time trade and Industrial schools”, officiële 
uitgave van de Amerikaanse regering, bevat naar aanleiding van deze 
regeling de opmerking:

„Engeland en Wales zijn sedert kort bekeerd tot de 
herhalingsschool, welke zij, na zorgvuldige studie der za< 
wetgeving hebben opgenomen, teneinde bekwame arbeiders 
toekomst te verkrijgen en te behouden en met het doel hi 
stelsel van vakonderwijs in te voeren ’.

Dit werd gezegd midden in de oorlog; dit deed Engeland tijdens 
de felste vijandschap !

Zullen wij het belang 
land slechter begrijpen ?

Neen, men mag de gelegenheid die er nu 
herhalingsonderwijs in de wet te krijgen niet

Misschien wil de Volksvertegenwoordigii 
strevende ' '

Voor het dienstjaar 
zamenlik bedrag zijn 6 
tot 1925/1926 toe; het 
hebben. De bedoeling 

Of zelfs Amerikanc 
te betwijfc 

In deze 
inrichting 

Men !
ondei
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school, dan moeten ze een di ' 
een of tweemaal

welbewust, omdat hij tot 
op school te kort kwam. 

Er wordt over hen b< 
__ ; zelfstandig iets doen 
geen tijd voor is.

ilbaar onderwijs is toch zo 
middelbare scholen (voora

>eschikt, 
i buiten

een diploma 
beleefd, dat

De arbeidsdag is voor volwassenen geregeld en wordt beperkt tot 
op acht uren per dag. De kinderen, die op de banken onzer middel
bare scholen zitten, werken acht uren per dag of meer. Volv 
arbeiders wordt nagegeven, dat ze in de arbeidsuren wel eens li 
toezicht schijnt dat niet te kunnen beletten. Achter onze f 
staat ieder uur van de schooldag een ander opzichter, die 
zweep van het strafwerk dreigt als er niet behoorlik wordt 
wiens eerste werk het is op elke nieuwe dag de af te levei 
huiswerk van de vorige te inspecteeren. Twee uur huiswerl 
eerste en de tweede klasse, drie uur voor de derde wordt 
geacht; zo wordt de arbeidsdag voor kinderen van 12 
16 jaar acht uur of meer. Om negen uur eist de school 
deren op; om vier uur laat ze hen vrij, dat wil zeggen, 
naar huis gaan, echter met de opdracht een taak af te 
twee of drie c--------------
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sdag- en Zaterdagmiddag is er wel geen school, maar dat 
niet zeggen, dat die beide middagen voor de kinderen 

iderwijs, muziek- en dansles, voor zo ver ze niet in 
' gegeven, worden geplaatst op deze middagen, 

schiet er over voor onze kinderen? D.w.z. tijd, 
i naar eigen wens, waarin ze mogen toegeven 
1 :re liefhebberijen?

an is eindelik zo ' 
hij zijn dagtaak 

w ontspanning. Tijd 
jen van onze middelbare schok 
alleen dat hun tijd voortdurend 
hun voorgeschreven, hoe ze 

Op het uur Nederlands volgt 
Irijkskunde en zo voort. Voor • 
van geestelik gestel, is het reg 

:n lepel van dit, zoveel druppels v< 
Iers; en hoogstens — en zelden — 
itje om de lelike smaak te vergeten. 

’ it kan toch in een school niet anders?
waar is, bewijst het alleen dat de school uit haar aard 

:hte inrichting is, die alleen behouden dient, zolang niet iets 
kan vervangen.

naar middel 
zoor onze r 
;t elk jaar.
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egiem of het medicament het- 
:ls van dat, een poeiertje van 
n —1 bij wijze van troost een
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igetwijfeld, o 
: school zal 

niet de

wordt
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De leerlingen der 
vrije tijd. Voor de i 
de leertijd — drie t 
marteling; de Lichar 
af; de gee ' 
van beide 
te verwac 
beeld dier 

matighei

'raagd werkzaamheid naar eigen 
meer, ziet men in, dat de ont- 

sheid niet anders dan daarmee

■ middelbare scholen hebben behoefte aan 
middelmatigen en de zwakken onder hen, 
tot vijfjaren der veelbezongen blijde jeugd —

o, imelik zwakken leggen het in de worsteling soms
'eestelik zwakken tobben voort zonder hoop en zonder vreugd;

• catagoriën is voor de toekomst van de maatschappij weinig 
ichten. De vluggeren weten het klaar te spelen; hun voor- 
*nt zelfs om het bewijs te construeren, dat de toestand zo 

; niet is. De begaafdheid van den een wordt aldus de middel- 
o :id van de ander ten vloek.

Maar allen, meer begaafd of minder begaafd, ontbreekt de vrije 
tijd, om aan de drang tot daden te voldoen, die in alle jonge mensen 
leeft, maar zich in ieder afzonderlik verschillend uit en dus ook op 
verschillende wijze geleid en gesterkt moest worden. In plaats daarvan 
wordt voor hen gedacht en wordt voor hen gedaan op school; hoe 
meer receptief zij zijn, hoe minder zij hun individualiteit toonen, hoe 
beter leerlingen zij worden geacht.

En dat in onze dagen.
Voor de kleine kleuters wordt gevi 

lust en keus. Hier en daar, steeds 
wikkeling van de mens en de mensl 
gebaat kan zijn.

/Maar op de middelbare school gaat men door met voor te schrijven 
wat de leerlingen klassegewijs zullen doen, hoe ze het zullen doen 
en wanneer ze het zullen doen. Of eigenlik is het nog droever; 
er wordt hun gelast, wat zij zullen aan horen, en wanneer ze het 
zullen aanhoren. En verwacht wordt zelfs, dat ze het zullen aan
horen — in ieder geval met kalme berusting, maar het liefst met de 
lach der verheuging op hun kindergelaat. Hier echter is de natuur 
sterker dan de leer en openbaart zich het verzet in weerbarstigheid 
die straf oploopt, of als suffe lijdelikheid, die in het geniep op het 
horloge kijkt.

Is er meer vrije tijd voor onze kinderen te vinden?
Ongetwijfeld, als men maar wil.
De school zal nodig zijn en blijven.
Maar niet de school, zoals zij nu is. Het is niet nodig dat de 

school op alle tijd van de leerlingen beslag legt.
Laat de school de morgen.
Ontneem de school de middag.
Laat het zoogenaamde intellectueele onderwijs worden gegeven in 

de morgenuren, maar verbiedt de school nog langer de hand te leggen 
op de middaguren.

Maar zal wel alles in 
tans onderwezen wordt?

Als het niet kan, dan zullen we met minder tevreden moeten zijn.
Maar geen schoolonderwijs op de middag.
En vooral geen huiswerk op de middag.
En heel weinig huiswerk in de avonduren.
Wat dan?
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Het is gelukkig niet nodig.

zijn.
voor de natuur, 
heid krijgen. Mo- 

in één lesuur

alle; zij willen alleen dikwijls niet, wat wij 
willen. Maar actief zijn, werk doen naar 

alle.
zelfs, onder de druk van de omstandigheden, 

inde regeling leven. Maar menigeen kost 
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' en. Het grote gebouw staat er toch ook op de 
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De middag behore aan de leerlingen zelf; hij moet dienen om hen 
lichamelijk sterk, geestelik en zedelik krachtig en zelfstandig te maken. 
Over een teveel aan lichamelijke ontwikkeling, aan intellectuele en 
morele zelfstandigheid is ten onzent immers nog nooit geklaagd?

Allereerst dus:
De middag worde gedeeltelik besteed aan 

lichaam. Hier bestaat altans de communis 
voeding staat reeds voor de poort van 
deel bij de verdeling der lesuren,

iddag vinde elke leerling gelegenheid om datgene te doen 
i lust hem drijft, zijn aanleg hem geschikt maakt, datgene 
hij plezier heeft.

,-t bevreesd dat hij blijken zal niets te willen; dan
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lie richting reeds gewerkt? Schooltuinen 
legd; op tal van scholen wordt de zang 
len opgevoerd? Er zijn schoolclubs?
werk, dat daarvoor door de leerlingen 

jedaan in uren, aan het schoolwerk onttrok- 
__  meedoet, voelt zich min of meer schuldig, 

er goed wordt; en de leraar, die — met prijzens- 
zijn eigen vrije tijd opoffert om steun en leiding 
if — juist omdat hij een ernstig man is — of 
’ igen en tegenover zijn collega’s wel verant- 
iheid in deze richting aan te moedigen.
..........En het rapport ?

een derge
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lessen; het onderwijsIn de morgenuren dus de gewone 
voor allen gelijk, ’s Middags geen les.

Maar de gelegenheid gegeven aan alle leerlingen om in of buiten 
de school naar eigen lust en verkiezing onder leiding werkzaam te 
zijn, tot heil van hun lichamelike en geestelike gezondheid.

’s Middags de school niet alleen voor maar ook aan de leerlingen. 
Hier is plaats — en werk te over voor een 1 e e r 1 i n g e n r a a d. werk, 
waarbij de voorlichting en leiding van ouderen — leraren en anderen 
— voor zover ik leerlingen meen te kennen — dankbaar zullen wor
den aanvaard en naar verdienste gewaardeerd. ‘)

Wat zal het gevolg zijn van een dergelike regeling?
Minder parate kennis aan het eind van de 

Misschien valt het nadelig saldo echter mee.
Maar een gezonder en krachtiger lichaam.
En meer ontwikkel'
Groter durf en om
Veelzijdiger belangstellii
En ten slotte: meer 1 ■

') Hier wordt 
wijs voorgeslagen 
in de „Nieuwe *

tuigen in miniatuur bouwen, welke tot in onderdelen natuurgetrouw 
zijn? Die jongens moeten gelegenheid hebben elke middag, wel onder 
leiding, maar in vrijheid bezig te zijn, hun handen te oefenen, hun 
fantasie te ontwikkelen.

Er zijn tal van leerlingen, die graag lezen, niet alleen belletristiese 
werken. En onder die leerlingen zijn er, wier hoofden vol zijn van 
vragen, waarop zij geen antwoord weten. Juist in de jaren waarin 
het meisje vrouw, de jongen man wordt, rijzen er immers zooveel 
vragen in de jonge mens. Er moet gelegenheid worden gegeven, die 
vragen uit te spreken. Er zal zeker iemand komen, die ook hier kan 
en wil steunen en leiden.

Er zullen leerlingen zijn, die de schatten van oude en nieuwe 
musea willen zien; er zullen fabrieken kunnen worden bezocht, uit
stapjes worden gemaakt.

Er zal — maar waartoe verder te i 
waarvan het bestaan nog niet wordt 

er wordt toch in die ' 
hier en daar aangek 

; toneelstukjes worde 
zeker; maar al het 
wordt, moet worden gedaan in ut 
leerling die er aan meedoet, v 

dra zijn rapport minder goed wordt; 
tardige toewijding — z" 

te geven, vraagt zich af 
hij tegenover zijn leerling 
woord is vrije werkzaamt 

Want het huiswerk?..
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Onderwijs
door W. EMMENS.
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De techniek heeft het ijzeren geraamte van de samenleving gecon
strueerd. De vakbonden van werkgevers en werknemers bouwen er zich 
om heen en laten nu en dan door stakingen of anderszins aan het 
publiek, wat evenwel niets anders is dan de algemeene samenvatting 
van de andere vakbonden, gevoelen, dat de samenleving zich zonder 
hen niet gezond kan ontwikkelen. En het individu, dat als nummer 
zooveel op de lijst van den vakbond is ingeschreven, is zich bewust, 
dat het voor een klein deel medewerkt aan de instandhouding van 
het maatschappelijk geheel, dat het als lid van zijn vakvereeniging 
macht bezit. Dit machtsbesef van het individu in zijn vakbond is 
een van de factoren, die den ontwikkelingsgang van de samenleving 
thans bepalen. Het is voor het geluk en voor de gezondheid van het 
individu als ook van de maatschappij van het allergrootste belang, 
dat dit besef wordt verhelderd, want het heeft een veel te enge 
begrenzing: het concentreert zich alleen op het verkrijgen van betere 
levensvoorwaarden voor een kleine groep, terwijl het groot maat
schappelijk geheel buiten den gezichtskring van den strijdenden vak
bond ligt, ja, het groot maatschappelijk geheel als de vijand wordt 
beschouwd, waarop voordcclen moeten worden veroverd. De individuen 
der vakvereenigingen hebben twee methoden toegepast, om tot hun 
doel te geraken: de politiek bracht hun het algemeen kiesrecht, 
waardoor ze invloedrijke posten konden bezetten om daardoor zich 
zelf en huns gelijken te dienen; de vakvereeniging verschafte 
hun door directe actie hoogere loonen, korteren arbeidsduur en mede- 
zeggingsschap in bedrijven. Zoover zijn we thans! Maar wat nu, om 
een gezonde ontwikkeling verder te verzekeren ? Zijn er gebreken, ik 
bedoel fundamentcelc gebreken in deze onze moderne samenleving? 
Zulke dus, die een gevaar voor het maatschappelijk huis opleveren? 
Zeer zeker! We zien thans mannen en vrouwen in gemeenteraden 
en hoogere colleges plaats nemen, die, hoewel meestal van goeden 
wille, niet de noodige mate van kennis bezitten, om hun functie naar 
behooren te vervullen d.w.z. dat ze èn voor het hun toegewezen 
werk niet bekwaam zijn èn den breeden kijk missen om in t belang 
van het geheel werkzaam te kunnen zijn, waardoor een grooter 
of kleiner deel der samenleving wordt verwaarloosd en in de beroe
ring komt. Dat is één enorme tekortkoming van onzen tijd. — Maar 
er is nog een andere!

Door de concentratie van het bovengenoemde machtsbesef op het ver
krijgen van materieöle voordeelen wordt slechts de ééne helft van 
het menschclijk leven gediend, en deze éénzijdigheid levert een groot
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/aar het gegeven zal worden, kan de stol be- 
zal worden en kan de onderwijzers aanstellen.

i dit alles overlaten aan de volwassen mannen en 
zelf mogen de onderwijzers aanwijzen en de stof 

de grieven van het volk tegen het kapitaal, ik laat 
onjuistheid buiten beschouwing, is, dat dit hen knevelt, 
stelijke ontwikkeling. Het feit, dat ik hier wil consta- 

is, dat de massa wantrouwen koestert tegen het kapitaal. Wil 
lenleving aansturen op een algemeene snelle pacificatie, dan is 

één weg n.1. de tweede genoemde methode. Wanneer het 
bij de arbeiders blijft, verdwijnt het wantrouwen vanzelf en 
; volwassenen kennis nemen van datgene, wat ze zelf wen-

gevaar op. Tweeërlei houding kan het individu en ook de massa 
aannemen tegenover deze éénzijdigheid. Ten eerste zal deze door 
reactie van bepaalde zielsfactoren met een geweldige kracht de tweede 
helft, het geestelijk deel van het leven opeischen, ja zal door de wet 
der overdrijving de matcrieële belangen gedeeltelijk in den steek laten. 
De menschheid van thans koestert een vurig verlangen naar gelooven. 
Ik meen, dat de begeertespanning in stoffelijke voordeelen, 
thans ongeveer haar hoogtepunt heeft bereikt. En het komt er nu 
op aan, de gelegenheid te bieden om aan de geestelijke behoef
ten te kunnen voldoen. ') Want wordt daarvoor niet gezorgd, dan 
zal de massa, die den vrijen tijd moet aanwenden voor het herstel 
van de geestelijke en lichamelijke harmonie, zich voortbewegen in 
de richting van steeds wildere begeerten, snel afzakken en ondergaan 
in een poel van woeste anarchie. In onze samenleving is ten hoogste 
slechts sprake van groepsbewustzijn en klassebewustzijn, maar deze 
kiemen moeten door de besten onzer natie geleid worden in de rich
ting van een algemeenen socialen geest, zoodat een nieuwe traditie, 
die der samenwerking, ontstaat. Het onderwijs heeft hier een functie 
te vervullen, niet alleen bij de jeugd, maar eveneens bij de volwas
senen, bij de mannen en vrouwen, die dagelijks voor hun gezin het 
brood moeten verdienen. Zonderlinge tijd vol zware problemen. Vroe
ger verlieten de generatie’s de scholen, om dan verder, hun plicht in 
de maatschappij vervullend, in den nacht der tijden af te glijden. En 
thans moeten de volwassen generatie’s terugkeeren naar het onder
wijs, om voor het leven en de maatschappij te worden klaargemaakt. 
Blijkt daaruit niet ten duidelijkste, dat de oudere generatie’s achter
blijven bij... . ja, waarbij? Bij de duizelingwekkende snelle ontwikkeling, 
die de moderne samenleving door de wonderen der techniek onder
gaat. De volkeren, die op de slagvelden hebben gestaan, ontdekten 
deze schrille tegenstelling reeds gedurende den oorlog en verlangden 
met krachtigen wil een grondige hervorming der volksopvoeding ten 
bate der massa's. En ik kan hierin slechts zien een ontwikkeling, 
zooals die in Amerika reeds lang bezig was en waar men zich nu 
al weer met een reconstructie bezig houdt. Ook in Frankrijk, 
Duitschland en Engelang wordt daaraan stevig gew<
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de algemeene kwestie van bibliotheken en musea, in 

: eindrapport, dat kort geleden verscheen, heeft be- 
ing op: 
de geschiedenis en den tegenwoordigen 
onderwijs aan volwassenen ; 
de principes, die er aan ten 

behoefte daaraan en al 
organisatie en bekostiging. De 
besproken, kijkt tevens naar 
en Frankrijk en constateert dan, 
a c h t e r 1 ij k z ij n, wat het o 
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De Commissie is uitgegaan 
doel van het onderwijs is, 
leven en voor zijn plaats als 
leeft: dat zulk onderwijs den 
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plichten van het burgerschap, 
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Vandaar, dat de Commissie tot de conclusie komt, dat de gelegen

heid voor onderwijs aan volwassenen algemeen moet zijn en 
aan geen enkele man of. vrouw in het land mag worden onthouden; 
dat zulke gelegenheden noodig zijn voor de nieuwe ontwikkeling van 
de natie na de inspanning van den oorlog en d a d e 1 ij k ingericht 
moeten worden. De Commissie maakt duidelijk, dat dit alleen moge
lijk is bij vrijwillige organisatie, en verdedigt, dat aanmoediging en 
steun moet gegeven worden aan zulk een organisatie, die voor de 
verschaffing van onderwijs aan volwassenen voortdurend door het 
geheele land wil zorgen. Het rapport toont aan, dat er een sterke 
behoefte aan onderwijs voor volwassenen bestaat en dit zijn oorzaak
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vindt in de omstandigheden van het moderne leven, dat zulk 
wijs slechts kan bloeien .onder omstandigheden, die « 
d e e 1 n e mers toestaan zelf te bepalen: de te volgen 
dies, de keuze van den onder w ij zcr en de inrichting 
de klas", maar die tevens vasthouden aan „regelmatigheid 
en doorzetting”. Wetenschap, moderne talen en alle 
van humanistische kennis zullen onderwezen moeten word< 
universiteiten moeten het toezicht houden over het werk ’ 
onderwijs aan volwassenen, zoowel binnen als buiten hun muren, 
deel van hun gewoon werk. De inrichting van onderwijs aan 
wassenen is mogelijk, wanneer de staat, de universiteiten, de p 
selijke autoriteiten en de vrijwillige werkers samengaan.

Ook in Duitschland doet zich meer dan ooit gevoelen, dat de 
volksopvoeding veel te wenschen heeft overgelaten en er gaan stem
men op, die met kracht de verdieping van de volksopvoeding eischcn. 
In het „Zeitschrift flir christliche Erziehungswissenschaft" zegt Prol. 
Dr. A. Messero.a. het volgende: Niets bewijst het ontzettend gebrek 
aan inzicht, wat de huishouding van den staat betreft, bij vele ar
beidersgroepen duidelijker, dan de dwaze, overijlde pogingen tot 
„wilde” socialisatie’s. Men zou in 't algemeen aan elk gezond men- 
schelijk verstand in groote arbeiderskringen wanhopen, wanneer men 
ziet, hoe de eene looneisch op de andere, de eene staking op de 
andere, het eene relletje op het andere volgt, en hoe het eenvoudigste 
inzicht in de staatshuishouding niet doordringt, dat wij thans aan 
niets meer behoefte hebben dan aan arbeid en nog ccns arbeid. 
Waar komt onze uiterlijke ellende vandaan? Het ontbreekt overal 
aan goederen, tot de staatshuishouding behoorend: voedsel, klecding. 
werktuigen, meubelen, woningen. Niet door ophitsende redevoeringen, 
door stakingen, door oproeren en vermeerdering van papiergeld vallen 
ze ons ten deel, maar slechts door arbeid. En wat wij van het bui
tenland noodig hebben, kunnen wij slechts met Duitschen arbeid be
talen. Dat deze eenvoiudige waarheid niet het gehecle volk met 
elementaire kracht doordringt en zijn handelwijze bepaalt, en ook 
zoogen. „ontwikkelden” en „leiders" van het volk daarvoor zinloos 
blind zijn, dat bewijst, hoe de meest primitieve staathuishoudkundige 
ontwikkeling (die een noodzakelijk bestanddeel van de staatsburger
lijke opvoeding is) ontbreekt. Deze zal des te noodigcr zijn, hoemeer 
in de toekomst door de oprichting van arbeiders- resp. bedrijfsraden 
ook eenvoudige werklieden de bedrijfsleiding moeten controleeren. 
Zeker is het raadzaam en het ligt in de richting van de geestelijke 
socialisatie, dat de werklieden niet alleen in het mechanische werk 
der machinerieën opgaan, maar dat zij inzicht krijgen in al de eco
nomische verschijnselen van de bedrijven, dat zij geestelijk bij de 
onderneming geïnteresseerd zijn en deze door hun ondervinding en 
zaakkennis kunnen bevorderen. Maar voor dit alles moet de school, 
in 't bijzonder de „Fortbildungs"school, en de volksuniversiteit de 
grondslagen leggen.

Niet minder stelt de geweldige uitbreiding van het kiesrecht aan 
de staatsburgerlijke opvoeding enorme cischen. Ook op politiek ge
bied toonen immers de gebeurtenissen van den dag, dat het begrip 
voor de meest elementaire eischen van het politiek leven, vooral die
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eerlijke werklieden zich laten meeslepen door fanatieke 
met het leven onbekende kroegredenaars. Een degelijke, 

i nog zoo elementaire opvoeding in staathuishoudkunde en 
irgerschap. moest hun meer zelfstandigheid en zelfbewustzijn 
•’enover zulke volksverleiders. In ’t kort — alles roept om 

.ing van deze zijde van onze volksopvoeding”.
, zienswijze, dat de onderwijzers in de maatschapf 
moeten worden en een grootc rol bij de opvow 
zoowel jong als oud, hebben te vervullen, wordt 

>de feiten in het buitenland bevestigd.

Geachte Redactie,

Naar aanleiding van het artikel, a 
„Kleine Scholen” in Volksontwikkcl 
volgende op te merken:

Met instemming las ik dit artikel. Het 
de resultaten aan kleine scholen beter zijl 
ben ik eenige jaren verbonden geweest 
ben ik dat aan een kleine school en 
bevoegd. M.i. leeren de kinderen beter w 

Toch verschil ik in een klein opzicht van 
Van Raalte. Deze verdedigt de klasse-indeclit 
Ik geef de voorkeur aan de indeeling 1, 
ook aan deze school op mijn voorstel ii 
gende gronden :

Wanneer de f>'/2 en 6-jarigen op school komen, kennen ze niets. 
Voor velen is het zelfs een geweldige inspanning een potlood vast 
te houden. Is nu het onderwijs in de le en 2e klasse opgedragen 
aan één leerkracht, dan moeten de kleintjes een groot deel van hun 
tijd (ongeveer de helft) zich maar redden, 't Eenige waartoe ze in 
staat zijn, is een beetje krassen, zonder dat de onderwijzer» 
voldoende toezicht kan houden. Erger is nog, dat ze stil m< 
omdat ze anders storend werken op het onderwijs in de . 
klasse. Als de heer Van Raalte gezien had als ik, hoe die 
stakkers gedwongen worden daar werklooss te zitten, terwijl ; 
drang naar bezigheid in zich gevoelen, dan dunkt me, zou 
klassc-indeeling ook anders voorgesteld hebben. Mocht 
bezigheid gedurende een geheelen schooldag te erg voor 
zijn, welnu, er is bij iedere school toch een speelplat 
daar een keertje meer naar toe. Dat kan niet 
voor hen zijn.

De 7e klasse wordt gevormd door hc 
verlaten. Zij hebben in de vorige klass

, meening, dat 
die aan groote. Zelf 
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N. Niedorp, 29 Jan. 1920.

Naschrift : De indeeling van 
Hier spreekt een stem uit de | 
hiermede rekening te houden.

i den Heer Brouwer lijkt mij zeer goed, 
praktijk en het zal zeker goed zijn.

door moeilijkheden heenslaat, 
denk ik wel eens terug aan 

oeilijkheden verklaard werden en 
hebben, indien ik alleen de 7e

Een en ander over Duitsche Volks
universiteiten.

rvooals na de nederlaag van 184-4 de 
Zv door Grundtvig ontworpen Volks- 
hochschule de redding was van het aan 
de grootste ellende ten prooi zijnde 
Denemarken, zoo schijnt thans het econo
misch ontwapende en moreel diep ge
schokte Duitschland zijn hoop geves
tigd te hebben op de Eenheidsschool 
en de Volksuniversiteit. De „Zentral- 
stclle für Volkshochschulwesen" is een 
der belangrijkste afdeelingen, zoo niet 
de belangrijkste van het Ministerium 
für Wissenschaften, Kunst und Volks- 
bildung. Aan het hoofd van deze afdee- 
ling slaan een drietal mannen, die zich 
op het gebied der volksontwikkeling zeer 
verdienstelijk hebben gemaakt.

Door den Minister Haenisch 
achtereenvolgens op 25 Februi 
30 April 1919 een schrijven u o 
digd waarin hij aanspoort tot, en de 
grondslagen aangeeft voor het oprichten 
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van volksuniversiteiten. Een slem in de 
woestijn was dit allerminst. Alleen in 
de landstreek Thüringcn, waarvan het 
aantal inwoners slechts inct enkele dui
zenden dat der provincie Noord- en 
Zuid-Holland gezamenlijk overtreft, zijn 
sedert 1 April 1919 niet minder dan 
61 volksuniversiteiten opgericht, terwijl 
16 nog in wording zijn. Naast groole 
steden als Jena. Gotha en Erfui-t, treft 
men er ook een 6-tal plaatsjes aan met 
minder dan 2000 inwoners (n.1. Ross- 
lebcn. Steinhcid-Eimbach. Schlettwcin. 
Zwatzen-Löbstcdl. Keutschcnen Drasch-

Dc verschillende instelling 
van de Thüringsche Volksu 
In bovenstaande getallen 
begrepen de z.g. Volkshochs 
ingericht naar Deensch mode

Deze zijn nog weinig talrijk. Onlangs 
echter hebben 2-4 stedelijke volksuniver
siteiten den dringenden wensch te ken
nen gegeven, dat spoedig tol oprichting

zichten zich zelf te redden, op zich zelf te werken. En als ze straks 
van school zijn, zal er waarschijnlijk niemand zijn om hun leiding te 
geven bij hun lees- en leerwerk, ’t Is m.i. daarom goed, dat de 7e 
klasse heel veel werk zelfstandig doet. De onderwijzer leide het, 
maar doe zelf zoo weinig mogelijk.

Ais ik zie, hoe die 7e klasse zich 
zelf over zwarigheden heen komt, dan 
de groote school, waar diezelfde mot’1' 
die ik ook nu zeker besproken zou hcc 
klasse gehad had.

Nog een reden, waarom ik de voorkeur geef aan de vereeniging 
van klasse 6 en 7 is, dat die klassen nooit zoo „vol" zijn. De minder 
dan middelmatigen kunnen het niet zoo ver brengen en gaan reeds 
in de 5e klasse van school af. Zie, dit is het eenige bezwaar tegen het 
twee klassen stelsel: de achterlijken kunnen te weinig geholpen worden.

Bovenstaande opmerkingen zend ik U toe. Misschien acht U ze 
van genoeg gewicht om ze in Uw tijdschrift op te nemen.

Hoogachtend, 
Uw. dw.

D. BROUWER.



de

i

277

1

schrijv

der laatste 
eschouwen.

"si

vingskaarten
:n tegen

Ik. (r

is iets wat de Duits 
hebben. De Duitse! 
biedt niet alleen

de al

groole waarde zouden hebben. In ver
band met de in ons land hcrhaaldelijk 
geuile klacht dat de belangstelling der 
arbeiders in het werk der volksuniver
siteiten zoo buitengewoon gering is, kan 
het evenwel van belang zijn mede te 
dcelen, dat in Jena bijna 62°/o der man
nelijke toehoorders arbeiders in de engere 
beteekenis van het woord zijn.

Een andere bijzonderheid is het be
staan van een Hörerrat, gekozen uit 
en door de cursisten (2 uil iedere Arbeits- 
gcmeinschaft). De Hörerrat is zelf een 
Arbcilsgcmeinschaft. waarin studie ge
maakt wordt van het doel der volks
universiteit en van de middelen ter ver
wezenlijking. De wenschcn van den 
Hörerrat worden door vier vertegen
woordigers in het Bestuur van de Volks
universiteit tot uiting gebracht. De zit
tingen van den raad hebben in het 
openbaar plaats. De Hörerrat is dus 
meer dan een adviseerend lichaam. 
Minister Haenisch gaf in zijn ten ge
leide van zijn schrijven van 30 April 
1919 uitgevaardigde Richtlinicn für den 
Volkshochschuluntcrricht uitdrukkelijk 
den wensch te kennen dat overal cur
sistenraden opgerichl zouden worden. 
Ten onzent kennen wij slechts aan 
enkele middelbare scholen leerlingen- 
■raden. Deze hebben echter alle zonder 
uitzondering een adviseerend karakter. 
Aan onze volksuniversiteiten is deze in
stelling evenwel volkomen onbekend. De 
beteekenis van zoo'n leerlingen- of cur- 
sistenraad kan echter zeer groot zijn, 
ook in propagandistisch opzicht. Zoo 
vermeldt het laatste jaarverslag der 
Amsterdamsche volksuniversiteit dat een 
enthousiast cursist het aantal leden der 
volksuniversiteit (niet te verwisselen met 
hel aantal cursisten) opgevoerd heeft 
van 355 lot 1158.

Reeds meermalen werd het woord 
Arbeitsgemeinschaft gebezigd. Ook dit 

• ’ 'tschers op ons voor 
che volksuniversiteit 
de gelegenheid om 
te luisteren — dus 

maar zij streeft in 
dieneerste plaats ernaar om de zelf

werkzaamheid — dus het kunnen — 
der hoorders op te wekken.

Welke groote waarde men aan dit 
laatste toekent, blijkt voldoende uit het 
feit dat van 87 nummers die in het

van dergelijke „Heime” moge worden 
overgegaan.

Een van de grootste en belangrijkste 
volksuniversiteiten in Thüringcn is die 
van Jena. Wanneer men het programma 
dezer instelling ter hand neemt, treft men 
allereerst een doelomschrijving aan. die 
heel wat meer in uitzicht stelt dan onze 
volksuniversiteiten bieden. De Volks
universiteit van Jena, zoo luidt het daar, 
heeft ten doel alle volksgenooten óe 
gelegenheid te bieden om hun inzicht 
in het moderne leven te verdiepen. Zij 
tracht verder de mcnschcn, die zich na 
het volbrengen van hun vaak moeite
volle dagtaak, toeleggen op geestelijke op
heffing en zelfopvoeding, tot „Volks- 
hochschulgemeindc'’ te vereenigen; zij 
streeft er naar onder hen' door onder
richt, uitwisseling van gedachten en 
ondcrlingen omgang een gemeenschap
pelijk geestelijk leven aan te kweeken, 
dat voor zijn deel zal bijdragen tot 
gezondmaking van het gehcelc volk. 
Ook onze volksuniversiteiten geven 
dcrricht, doch waar bleef tot dusvi 
de uitwisseling van gedachten 
onderlinge omgang?

De wijze waarop men toehoorder 
wordt wijkt eveneens af van de manier 
waarop dil ten onzent geschiedt. Wil 
men cursist worden, dan koopt men 
voor .1 Mk. een inschrijvingskaart. Deze 
kaart geeft het recht gedurende de 
eerste week alle cursussen en Arbeits- 
gemeinschaften der volksuniversiteit te 
bezoeken.

Men kan alzoo zelf onderzoeken waar 
men thuis hoort. Na afloop 
weck worden de inschrijvii M 
ingcleverd en verkrijgt men tegen be
taling van Mk. 2,50 of 5 Mk. (naar 
gelang van het aantal lessen dat de 
cursus telt) een cursistenkaart, die toe
gang geeft lot den cursus of de Arbeits- 
gemeinschafl. waarop de keuze geval-
gang 
gemein 
len is.

Aan de Amsterdamsche Volksuniver
siteit heeft men ter voorlichting van de 
inschrijvers een proef genomen met een 
advies-bureau.

Deze proef is volgens een d 
jaarverslagen als mislukt te besci 
In hoeverre of het Jcna'sche 
zal voldoen, dient afgcwacht te • 
De gepubliceerde statistieken 
over een te kort tijdsbestek dan

voordrachten 
ief te zijn —

eerste plaats
imheid —

it. bl
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dit alles aan
wordt, blijkt 

n dosis vitaliteit 
steeds beschikt. 
A. Hensgcns.

s voor, nooit, nooit 
ave over ons te laten 
.en t werk weer op. 
ons voor in de toc- 

te voorkomen, die 
ibbcn gestort.

luctic zullen —" 
stellen. I

groep zw«

voor Begaafden.
T~\eze onze wereld is wel een 

wereld! Jaren lang drijft zij c 
productie aan, tot er wereldvoorradc
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zijn gevormd die onuitputtelik schijnen. 
Zij stapelt hare artikelen op, verbetert 
haar machines, drijft haar arbeiders 
■aan en werkt en produceert met koorts
achtige ijver. En in plaats dat zij al 
die schatten ter beschikking weet te 
stellen van ’t algemeen, zit zij verlegen 
met deze „overproductie". Voor duizen
den harcr leden is geen geld, geen brood, 
geen levensonderhoud, om hun een bc- 
hoorlikc opvoeding te geven.

Haar productie-vermogen, opgevoerd 
tot fabclachtigc hoogte, wordt haar tot 
een vloek, zij stort zich in een vernie
lende oorlog. In wilde roes vernietigt 
zij de schatten harcr productie: de 
mensen, in lange jaren van mocitevolle 
arbeid groot gebracht, gaan ten gronde 
bij millioenen ; de arbeidskrachten van 
andere millioenen wordt ten uiterste 
gespannen om te produceren voor nieuwe 
vernieling, om te helpen bij het ver
nietigen van de gekristalliseerde arbeid 
veler geslachten.

En als de ro, 
heid weer langz 
te komen, dan 
ontwaken om 
in welk een 
gedompeld.

_ _________ rr. ,... ,___ Dan begi 
zingen.______________________________ het oorlogswcr
. Levenskunst. den van de vr

Opleiding voor kunstnijverheid, 
«aast de gelegenheid tot inspanning 

wil de Duitschc volksuniversiteit haar 
ingeschrevenen ook de gelegenheid tot 
ontspanning en vermaak bieden door 
het organiseeren van feestavonden met 
opera- en tooneclopvoeringen of met 
spel, zang en dans. De Wan3crbühnc 
der Volkshochschule Thüringen en de 
Wanderbühne des Dcutschcn National- 
theaters bezoeken de verschillende in
stellingen en voeren stukken op tot 
leering en vermaak.

Uit de wijze waarop 
gepakt en georganiseerd 
duidelijk over welk een 
het Duitschc volk nog

roes voorbij is en de mens- 
gzaam tot zichzelf begint 
a moet zij eerst geheel 
recht te gaan gevoelen 

armoede zij zich zelf heeft

Dan beginnen gebrek en ontbering 
' ’ 1 swerk voort te zetten te mid-
uen van de vrede.

Zij heeft moedwillig haar eigen pro- 
ductic-middelen vertrapt en vermorscld. 
zij heeft haar levende productiekracht 
verkwist en wat er van over is aan 
de arbeid ontwend.

En nu gaat ze weer werken — nu 
gaat ze weer produceren.

Wondcrlikc wereld, waarin wij leven !
Wij vliegen als tijgers op elkaar in 

en als wij elkaar goed hebben toege- 
takcld, verwond en verminkt, dan gaan 
wij mededogend naar de gevallene en 
verplegen hem en beuren hem op en 
troosten hem en verzorgen hem als wa
ren wij engelen.

Wij nemen ons 
weer die woeste rage o 
komen en wij vatten 't 

En wij nemen 
komst de ellenden 
ons in de oorlog hel

De schatten der prodt 
voor allen beschikbaar 
langer zal een kleine

programma van een dier instel 
voor dezen winter voorkomen, er s 
10 vermeld staan als uitsluitend 
drachtcnrecks.

Wat in een Arbcilsgemcinschaft zoo 
behandeld wordt?
Onderwerpen van den meest uiteen- 

loopenden aard. b.v. oefeningen in hel 
vertellen van sprookjes, voor moeders, 
onderwijzers en opvoeders; Duitsche 
dichters uit hel verleden, gemeenschap
pelijke bespreking op grond van vooraf
gaande lectuur thuis. Bespreking van 
opera- en toonceluitvocringcn; inleiding 
in de sociale politiek, in economische 
onderwerpen: onderricht in schetsen en 
schilderen, in plastiek, in het bespelen van 
muziekinstrumenten, enz.: zelfs de dans
kunst heeft een plaatsje gevonden op 
het programma te Raumburg.

Dit alles is bestemd voor volwas
senen d.w.z. menschcn boven de 18 jaar.

Voor jongens en meisjes, die de Fort- 
bildungsschule verlaten (16—18 jaar) 
heeft men dit jaar voor het eerst een 
Jugendkursus ingericht. Drie maal per 
week heeft een samenkomst plaats. Het 
programma van dezen Jugendkursus ver
meldt :

a. Duitschc gedichten. Tooneclop
voeringen. Gemeenschappelijke spelen

L 
wil
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Zo komt men tot de leus: Plaats voor 
de begaafden.

Aan de oproep werd door velen ge
volg gegeven en zo kwam na enige 
samenkomsten een vereniging tot stand 
onder bovenstaande naam.

Zij stelt zich ten doel begaafdheid op 
elk gebied te hulp te komen, niet alleen 
de intellectuele begaafdheid, het vermo
gen en de aanleg tot wetenschappelikc 
studie, maar ook begaafdheid op 't ge
bied van kunst, handvaardigheid, enz.

Slechts die begaafden, welke zonder 
haar steun, door maatschappclike om
standigheden verloren zouden gaan, wil 
zij helpen. Zij vat haar werk niet op als 
liefdadigheid, maar ziel er het vervullen 
van een maatschappclike functie in.

Na ampele overweging is zij tot de 
overweging gekomen, dat hel I 
geen theoretiese definitie te zoeken van 
wat men verstaat onder hoogere be
gaafdheid, maar voor elk geval op grond 
van de feiten Ie constateren of men 
al of niet met hogere bekwaamheid te 
doen heeft.

Een vermogend lid der vereniging 
heeft haar door een hoge vrijwillige 
contributie, dadclik in staat gesteld reeds 
mei haar werkzaamheden aan te vangen.

De organisatie der vereniging 
danig, dat haar secretaris de 
wezen persoon is om alle gegev 
verzamelen omtrent begaafden, 
voor haar hulp wordt ingeroepen. Een 
commissie van advies beoordeelt de 
gegevens en tezamen wordt door secr. 
en comm. van advies een onderzoek 
ingcstcld.

Voorlopig hebben een paar leden, 
waaronder inzonderheid genoemd mag 
worden Dr. v. Wagenburg, de taak van 
Commissie van Advies op zich genomen. 
De Vereniging werkt en heeft reeds 
in een paar gevallen, waarin alle ver
eiste factoren aanwezig waren, steun 
verleend.

Wij hebben de overtuiging, dat hier 
een groot werk te doen valt. Ieder, die 
maatschappelik voelt, behoort hier deel 
aan ie nemen.

Wij zullen wel niet alle kostbare 
kiemen kunnen behouden, die in ver
schillende lagen der maatschappij aan
wezig zijn, maar zeker zal door onze 
zorg menig talent voor de maatschappij 
behouden kunnen worden.

verkwisting < 
„ . , i aan t nodig
zullen zorgen en moeite t 
den gelegd aan enkelen 
worden verwaarloosd.

Voor allen brood en klecding en 
huisvesting en ... . opvoeding!

Een nieuwe, verhoogde belangstelling 
in de opvoeding is onlwaakt.

Een uiting daarvan is hel probleem 
van de opvoeding der begaafden.

Hier komen samen alle draden van 
belangstelling. Hel medegevoel voor onze 
naasten, om le helpen zich -te vormen, 
hel gevoel van het mensenrecht om ieder 
de ontwikkeling te geven, waartoe hij 
de vermogens in kiem bezit, het 
om de gemeenschap te helpen o 
economische zorgvuldigheid het 
en de aankweking harer proc 
krachten te bevorderen.

Deze overwegingen inzonderheid, dal 
de best begaafden de schatten der maat
schappij vormen, die men niet te loor 
mag laten gaan, heeft een aantal per
sonen er toe gebracht zich le verenigen, 
met het doel juist voor dezen te zorgen.

Reeds in Maart van het voorgaande 
jaar werd aan een vijftigtal bekende 
personen een oproep toegezonden, ge
tekend door de ll.II. A. II. Gerhard, 
J. J. Bekaar, Dr. C. W. Janssen. A. 
de Koe, E. L. van Nierop, J. J. van 
Oogcn en H. W. van Pesch, ten einde 
te komen tot het houden van een bijeen
komst.

In de overwegingen werd er op ge
wezen, dat het intellect in de vroegere 
maatschappij voldoende vertegenwoor
digd was, zoodat deze a 1 s g c h c c 1 g e- 
zien het zich kon veroorloven, het aantal 
begaafden te laten te loor gaan, maar 
dat de maatschappij van de oorlog ook in 
dat opzicht zuinigheid moest leren.

Wel bestond vroeger reeds een stre
ven om aan allen, die konden uitmun
ten, de voor hen passende opvoeding 
te geven, dit bleef echter beperkt tot 
meer of minder royale liefdadigheid.

Samenvattend werd het aldus uit
gedrukt:

Elk individu, hetzij mannelik 
of vrouw cl ik, 'behoort op die 
plaats in het grote maatschap
pelik arbeidsveld tekunnen ko
men, die stro o kt met zijnaanleg, 
neiging en vermogens.

>t de
net beter
: zoeken



280

X

/lijden.

zoodoende rollen

'ij dus niet dc ergste fout 
uurwijs. Maar dal juist door 
; intellcctueclc richting, velen 
;estootcn die capaciteiten op 
d bezitten, dat lijkt hem t

Wij vertrouwen, dat 'l bovenstaande 
genoeg zal zijn om velen nader tot dc 
nieuwe vereniging te brengen. Ieder, 
die er zich voor interesseert kan de 
nodige inlichtingen krijgen bij den secre
taris. den Heer H. W. v. Pesch, 
’s Gravenzandeplein 13. Amsterdam.

E. J. v. D.

Een belangrijke enquête.
TAc N. Crt. (den H.) heeft een 

langrijke enquête gehouden < 
Vereenvoudiging van Examens.

Verschillende specialiteiten op het 
gebied van onderwijs, geneeskunde en 
maatschappelijk werk hebben hier hun 
meening uitgesproken. Dc examens, 
zooals wij die tot nu toe kennen, zijn 

afgekomen. Ieder gevoelt 
•eken er van : maar ’t is 

andere goede regeling 
lts te stellen. De zaak 

Heen in dc examens, maar 
onderwijssysteem.

anders dan een 
nderwijs.
scanderen.

van onder
h.-.ppclijk 
g uitgesp 
wij die t 
tc best a 

dc grootc gcbrel 
moeilijk er een 
voor in de plaat 
zit hem niet allee 
in het gcheclc c , _

De examens zijn niet anders dan een 
weerslag op ons onderwijs. Slechts 
door dit innerlijk te veranderen, kunnen 
ook de examens veranderd worden.

Er zijn’ in genoemde enquête door dc 
deskundigen heel wat belangrijke dingen 
gezegd, 't Zou de moeite loonen’t voor
naamste daarvan in een kort bestek bij
een tc brengen en afzonderlijk verkrijg
baar te stellen. Misschien zou de N. Crt. 
wel tot een afzonderlijke uitgave der 
geheele enquête willen overgaan : deze 
heeft toch ook belang voor de vele 
kringen buiten de lezers der N. Crt.

Bijzonder getroffen was ik door het 
oordeel van prof. Winklcr. Hij zoekt 
de fout der examens eveneens in het 
onderwijs. Hij acht dc fout van ons 
onderwijsstelsel gelegen in het streven 
der school naar een zoogenaamd ..al
zijdige" ontwikkeling. Men is naar zijn 
meening tc veel uilgcgaan van het 
standpunt, dat in dc maatschappij ken
nis alles is. Dit is niet zoo, ten slotte 
komt het meer aan op trouw, volharding, 
geduld en toewijding.

Voor dc knappe jongelui i 
Winkler niet bang, dat zij van < 
lading der school te veel zullen 
Zij letten niet op, als ’t hun i 
wordt, zegt hij, en 
zij er wel door.

Erger zijn de velen er aan loc. die 
met kunst en vliegwerk worden klaar
gestoomd en eindelijk wel dc universiteil 
bereiken.

„Voor hen ware 
zij nooit hadden *

Hij meent, dal 
van het onderwijs 
waren voorbestemt

Dit vindt hij 
van ons ondcrw 
dc eenzijdig intc 
worden uilgestoi 
ander gebied bc 
grootste gebrek.

Deze meening van prof. Winklcr 
wordt waarschijnlijk door niet velen 
gedeeld. Dc Haagschc zenuwarts E. 
A. Keuchenius heeft een anderen kijk 
op de gevolgen van examen jacht en 
examenstudie. Hij stelt ’t schadelijke 
ervan in ’t licht en betoogt dat ver
betering tc vinden is in uitbreiding der 
lichamelijke opvoeding en beperking 
der examenstudie.

In de conclusie loopen beide heeren 
dus niet zooveel uiteen, al zouden wij 
ons ’t liefst aan de zijde van den heer 
Keuchenius plaatsen. Wij mogen dus 
al niet medegaan met prof. Winkler, 
wat z’n ideeën omtrent overlading be
treft. zijn opvatting, dat ’t onderwijs 
lijdt aan een eenzijdig intellectualisme, 
kunnen wij volkomen dcclcn.

Aan het slot der enquête wordt 
stem uit hel Publiek gehoord, een 
deskundige dus, maar een die blijk 
geeft de kwestie grondig tc hebben 
overdacht. Deze wijst er ook op. dat 
de fout niet ligt in 't cxamcnstclsel, 
maar in 't onderwijs. Ook hij paart 
zijn stem, bij dc velen, die plaats vragen 
voor handenarbeid op dc school en 
beter aanpassing van dc leerstof aan 
den leeftijd van het kind. „Door het 
onderwijs, op deze wijze geleid”. zoo 
besluit hij, „zal ten eerste dc aanleg der 
leerlingen beter tot zijn recht komen 
en beter beoordeeld kunnen worden 
en dientengevolge zal het diploma 
een werkelijke waarde hebben, maar 
tevens zal het gevolg ervan zijn, dat 
elk kind zich in zijn eigen lijn op eigen 
gebied een plaats kan veroveren in de 
maatschappij en de wedstrijd voor 
bepaalde beroepen een einde neemt.

't gelukkiger, als 
gestudeerd. ”

it zij. die het slachtoffer
•:s worden, toch veelal 

nd om zenuwziek te
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te

^'vol-
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men lijd, kracht 
een geleerde op- 

vele duizenden.
niet geschikt

ooit zuinig worden op 't 
criaal? Klaagde Henri 
et reeds over, dat de mcnsch 

il te veel als ..shooting rubbish" 
beschouwd ?
gcloovcn. dat de oorlog in deze 
wijziging heeft gebracht. Men 

is gaan begrijpen, dat niet alleen dui
zenden door de maatschappij zijn ,,aus- 
genutzt” en daarna waardeloos weg
gesmeten. maar dat de groei van mil- 
liocnen kiemen is belemmerd en verstikt 
geworden.

Daar teger 
en geld beste 
voeding te g 
die daartoe 
waren.

Het geld was en is nog maar ai te 
veel de sleutel die de poorten der weten
schap opent en de ongeroepenen in haar 
tempel toelaal.

Zou de tijd aangebroken zijn, dat 
men andere wegen gaat bewandelen?

Wij maken ons niet al te veel illusies.
De vele ongeroepenen, die een plaats 

innemen op de banken van middelbare 
en hoogere scholen, zullen nog wel lang 
dit voor hen zoo twijfelachtigc voorrecht 
tot schade der maatschappij als geheel 
blijven genieten.

Het zal al mooi zijn, wanneer den 
door de natuur bevoorrechten, maar aan 
stoffelijk bezit te kort komenden mede 
een plaatsje aan den wetenschappelijken 
disch zal worden ingeruimd.

In dat opzicht is eenigc kentering 
waar te nemen. Op de Berlijnschc 
scholen wil men trachten begaafdheden 
te ontdekken en ze den weg der ont
wikkeling op te leiden.

Het stadsbestuur heeft bij wijze van 
proef een vragenlijst op de Berlijnsche 
scholen ingevoerd. Deze lijst behoeft 
niet voor alle leerlingen ingevuld 
worden. Alleen als de onderwijzer me 
dat hij met een bijzonder bega.i 
leerling te doen heeft, moet hij de 
in 't bijzonder bestudeeren en de 
gende waarnemingslijst invullen :

i verbruik 
cunnen be- 
10 milliocn 

gaan letten. 
. ... van plan er
instelling voor te

toch, dat men bij economisch 
hetzelfde nuttig effect had ku 
reiken met veel minder dan II 
ton. Nu zal men daarop 
Men is. meenen wij, zelfs 
een afzonderlijke ir

Zal men 
menschenmateri; 
Gcorgc er niet r 
maar al ‘ 1
wordt

Wij

Want alle beroepen zullen gclijkwaar- 
dig zijn in de oogen van een geslacht, 
dat zoowel in geestelijken als in handen
arbeid is onderwezen op een school, 
waar aan beide de rechten werden 
toegekend, waarop ze aanspraak mogen 
maken. Zou zulk onderwijs niet kunnen 
leiden naar de ideale ccnheidsschool ?

E. J. v. D.

enover heeft

geven aan v 
van nature

Tn no. I wezen wij er op. dat de school 
1 kan worden een observatie-inrichting 
van den hoogsten rang.

Allerwcgc gaat men dit inzien. Ook 
dit weder is een bewijs, dat men aller- 
wege overtuigd raakt van het feit, dat 
de school het oog gevestigd moet houden 
op de maatschappij. Aan de eene zijde 
zal zij lecren zich nauwkeurig reken
schap te geven van het materiaal, dat 
zij geregeld de maatschappij toevoert, 
aan de andere zijde zal zij haar leerstof 
herzien, haar leerwijze meer in over
eenstemming brengen met de levende 
werkelijkheid. De karaktervorming der 
leerlingen zal zij meer dan te voren 
trachten te bevorderen door hen in om
standigheden te brengen, die de oefening 
van het karakter bevorderen. Want het 
karakter, de eigenschappen van wil en 
gevoel, behooren evenzeer door oefening 
lot ontwikkeling te worden gebracht 
als de eigenschappen van het verstand.

Voor dit alles tot werkelijkheid zal 
overgaan, moeten wij eerst zuinig leeren 
worden met den mcnsch.

En ook in dit opzicht heeft de 
ons een onvergefelijke les gegeven, 
hebben steeds vele van die kleine 
tikclcn bezeten, waarmede alles behalve 
zuinig wordt omgesprongen, reken maar 
cens de lucifers.

Wie hechtte er haast waarde aan. 
ze waren immers zoo goedkoop? Denk 
ook cens aan de steenkool. Volgens 't 
voorloopig verslag van de Slaatsbe- 
grooting had Nederland in 't jaar voor 
den oorlog 10 millioen ton gebruikt; 
het bleek, dat 't verbruik zeer kon ingc- 
krompen worden : ’t daalde zelfs tot 
■1 millioen ton. Nu weet ik wel. dat 
men toen te kort kwam, maar vast staat
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r kunst-
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leerling een slagvaar- 
l.w.z. het vermogen snel 
zijn geheugenkennis te

ihcugcn (d. w. z. 
i (ook vcler- 
:ugen te be-

over het algemeen.

de inhoud, inzonderheid 
het kenmerkende en ge

len samenhang?
behulp gehcugcnmiddcltjcs ?

V. Denkvermogen.
1. Vertoont de leerling bijzondere 

aanleg, inzonderheid bij de vrije mon
delinge of schriftclijkc gedachtenuiting, 
ten opzichte der volgende denkprocessen.

Nevenschikkend, onder- en boven
schikkend ordenen: opmerken van 
tegenstellingen van oorzaken en gevol
gen : vergelijken en onderscheiden: on
derscheiden van het kenmerkende en 
niet-kenmerkende (hoofd- en bi)zakcn), 
definiecren, gevolgtrekkingen maken 
en conclusies trekken: abstraheeren. 
ontleden en samenstcllen (analyse en 
synthese): combineercn, bcoordeelen ?

2. Kan hij zelfstandig oordcelcn ?
3. Werkt hij zelfstandig of heeft 

hij wal hulp noodig?
4. Weet hij zijn werk 

grepen te> vergemakkelijken 
spoedigen? Doet hij dat 
onwillekeurig ?

5. Kan hij in buitengewone om
standigheden dadelijk beslissen, inzonder
heid als iets onverwacht geschiedt? 
(Tegenwoordigheid van geest.)

6. Heeft de leerling een levendige 
fantasie ?

Bezit de leerling het vermogen 
el opnemen van : 
uiterlijke gewaarwordingen 
innerlijke aandoeningen (zooge

naamde Einfühlung)?
3. . Is hij in staat waarnemingen

III. Opmerkzaai
Bezit de leerling :
1. een helder, snel 

merkzaamheid ?
2. het----------- J

heid
tigd t

sft de leerling den indruk van 
aan nerveuze prikkelbaarheid ?

an indrukken.
gewaarwordingen, 

en geheugen hoofd-

a en c gelijk-

id?"’
et vermogen de opmerkzaamheid 
nieuwe indrukken ie vestigen 
tevens te conccntreeren ?

het vermogen de opmerkzaam- 
scherp op een onderwerp geves

te houden, zonder zich door stoor- 
:n te laten adelden ?

het vermogen de opmerkzaam
heid gedurende langen tijd gelijkmatig 
op het zelfde onderwerp gevestigd te

5. het vermogen de opmerkzaam
heid met goed gevolg tegelijkertijd aan 
verschillende zaken te wijden (omzich
tigheid).

IV. Geheugen
Heeft de leerling:
1. het vermogen tot snel inprenten 

van nieuwe voorstellingen (..gemakkelijk

2. het vermogen veel (of ook veel 
verschillende dingen) gelijktijdig op te 
merken ?

3. een duurzaam gek 
het vermogen voorstellingen 
lei zaken) lang in het gchet 
waren) ?

4. een trouw geheugen, d.w.z. het 
vermogen herinneringen nauwkeurig (in 
onveranderde gedaante) te bewaren?

5. een omvangrijk geheugen,d.w.z. 
een groolc schat van geheugen voorstel
lingen (kennis, geheugenkennis)?

6. is het geheugen veelzijdig of heeft 
hij slechts een goed geheugen voor be
paalde zaken ?

7. heeft de Ic
dig geheugen, d.‘ 
en zeker over 
beschikken ?

8. is hij in staat iets, dat hij slechts 
eenmaal heeft gehoord ofgelez.cn, dade
lijk en ook na cenigen tijd juist weer 
te geven ?

9. leert (en onthoudt) de leerling:
a. hoofdzakelijk mechanisch en woor

delijk?
b. volgens 

de hoofdza.i’ 
wichtige, de

c. met t

I. Over het lichaam
I. Is de leerling"r Heeft hij in 't oogvallende ge

breken in de zintuigelijkc waarneming?
3. Heeft hij spraakgebreken ?
4. Heeft men een bijzondere scherpte 

en fijnheid van zintuigelijkc waarneming 
bij hem opgemerkt? Voor welke der 
zinnen ?

5. Geel 
te lijden

II. Opneming v
1. Berusten zijn 

voorstellingswijze 
z a k c 1 ij k op :

a. gezichtsindrukken:
b. gehoorindrukken:
c. bewegingindrukken
d. op ben c of op ;

tot snel 

£

ofgelez.cn
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gemakkelijk
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X.

zijn werken gestadig of
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1

te c
lijkhu-

2. 1
3.

gebied
5. Is hij

vervaart

XI. Gedrag in 't algemeen.
Hoe verhoudt de leerling zich: 

jzichte van goed en kwaad ? 
ere personen?

omgeving (aanpassing)?

bang om de vcranlwoor 
iets op zich te nen

: neiging zijr 
anderentuiging i

bijzonder 
kke wil?

ïclvellingcn«>?: stelling in.

nlwoorde- 
nemen ?
zijn over

verhoud 
ten opzic 
tot andei 

c. tot zijn

Heeft hij neiging tot leiden? 
,, organisecren ?

,, zin voor orde?

VUL Uiterlijk optreden.
1. Is de leerling een zelfstandige of 

onzelfstandige natuur?
2. Doet hij zelfstandige vragen aan 

den onderwijzer of aan andere personen? 
Zonder aansporing of eerst na aan
sporing?

3. Waarom interesseert 
zonder bij het onderwijs?

4. Waarmede houdt hij zich bezig 
in zijn vrijen tijd?

5. Is hij weifelend en 
te beïnvloeden ?

6. Is hij b-" - s.- 
lijkheid voor iets op

7. Heeft hij de 
tuiging en zijn wil aan

Positie in de gemeenschap.
Geniet de leerling het bijzondere 

vertrouwen zijner medeleerlingen of niet?
2. Kan hij zich voegen (kollegialiteit) 

of schikken onder anderen (discipline)?

IX. Begaafdheden.
1. Bezit de leerling de gave, zijn 

wertuiging en zijn wil op anderen over 
dragen (indrukwekkende persoon- 

heid)?
1. Heeft hij de gave tot leiden ?
' ...................... ,. organisceren?

., ., bijzondere talenten op het
van kennen en handelen ?

r oorspronkelijk in zijn werk, 
d. w. z. vervaardigt hij zelfstandig iets 
nieuws, iets eigens?

Deze vragenlijst is door H. Rebhuhn 
in opdracht der ..arbeidsgemeenschap 
voor exacte paedagogiek" ontworpen. 
Ik laat daar of wij. Hollandschc Onder
wijzers. haar geschikt zouden vinden. 
Ja, ik wil zelfs gaarne toegeven, dat 
de ontwerper alle andere overwegingen 
heeft op zij gezet en alleen naar theo
retische grondigheid heeft gestreefd.

De grondgedachte echter zal ieder.

VI. Gevoelens en Affecten.
1. Heeft de leerling een sterk of 

zwak ontwikkeld gevoelsleven, d. w. z. 
voelt hij in 't algemeen levendige be
langstelling of is hij onverschillig?

2. Zijn vroolijkc of verdrietige stem
mingen en gevoelens bij hem overhecr- 
schend (vroolijk of somber temperament)?

3. Wat werkt in het bijzonder op 
zijn gevoelsleven en op welke wijze?

4. Vertoont hij licht een uiterlijk 
merkbare gemoedsbeweging, overdrijving 
lot hartstochtelijkheid toe (affect)?

5. Neigt de leerling tot ongeduld, 
toorn, haatdragendheid, grilligheid?

6. Is zijn gevoel van zelfbewustheid 
(eigenwaarde) sterk of zwak ontwikkeld?

7. Is zijn eergevoel sterk of zwak 
ontwikkeld ?

8. Heeft de leerling medegevoel?
VII. Wil en werkmanier.

1. Vertoont de leerling een bijzonder 
sterke of een bijzondere zwakke wil?

2. Kan hij zich bcheerscl
3. Houdt hij aan oordee 

en besluiten vast (volharding) 1
4. Neemt hij een besliste st 

ook tegenover zijn onderwijzers 
beradenheid)?

5. Is de leerling gewend ook zonder 
bijzondcren aandrang zijn best te doen 
of heeft hij om zijn hoogtepunt van 
inspanning te bereiken een voortdurenden 
aandrang van buiten noodig?

6. Doel hij vrijwillig meer dan hem 
wordt opgegeven ?

7. Tracht hij zich over de vragen, 
die hem inlcrcsseeren. zelfstandig te 
onderrichten door 'l raadplegen van 
boeken, enz.?

8. Is hij in 
onregelmatig ?

9. Werkt hij steeds zorgvuldig?
10. Zoekt hij graag hulp, ook wan

neer dit niet noodig zou zijn?
11. Werkt hij vlug of langzaam!
12. Is hij bijzonder vatbaar voor 

oefening d. w. z. kan zijn arbeidsver
mogen gemakkelijk vermeerderd worden?

13. Wordt hij spoedig vermoeid?
1 4. Herstelt hij zich snel of langzaam?
15. Wordt gebrek aan begaafdheid 

door vlijt vergoed, in ’t algemeen of 
slechts bij enkele vakken (welke?) of 
in hoeverre komen gebrek aan vlijt en 
gebrek aan aanleg tezamen?
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Hierbij 
niet iets

en talenten 
ren en van 
t vermogen 

wetenschappc- 
nemen en ze 
houden ?

szen nieuwen weg 
geen partij tegen 
Men breekt alleen 
ng er van en erkent 
evenzeer uit in de 

i van het lichaam, in de 
er zintuigelijke organen, als 
geheugen en denken.

E. J. v. D.

van de .. 
waardoor de 
wordt. Bovendien „selei 
hel bedrijf zelf is de 

J te verrichten werkzaal 
zoo goed als geen voorbercidir _ 
Is er echter voor ’n beroep 
nodig, „dan dient men 
technische analyse zich rekensc 
geven van den bepaalden 
het werk in kwestie eischi 
oog op de productie, die zo 
gelijk dient te zijn, is dit 
Staats- als een bedrijfsbelang 
stelt nu de vragen: „Aan wc" 
zal de voorlichtingsdienst bij c 
keuze moeten beantwoorden 
voorbereidingen zijn noodig' 
de organisatie er moeten uit? 
regel wordt bij de bestaande 
buro's, aanhangsels van de p' 
arbeidsbemiddeling, geen psycho

• nog andere vaardigheden c 
in hel lichaam, van de zinne 

geest bestaan, dan het 
zeel en gemakkelijk 
denkbeelden op te 

ïr of korter vast tc 
j ’t inslaan van dez 

men eigenlijk 
het intellectualisme, 
met de enge opvatting 
dal hel intellect zich ex 
bewegingen van hel 
werking der 
in die van g

die
moeten tocjuich

We hebben 
een poging om 
het echte taler 
elk gebied, 
een onderzoek

Het intellectualisme, 
in de laatste tijden z 
komen, heeft ook zijn i . , 
onze examens, op einddiploma' 
op ’t loffelijk ontslag der lager 
toe.

Is hel dan niet een gelukkig ver
schijnsel, wanneer men gaal inzien, dat

tempo." Hierbij is tc bedenken dat 
Taylor niet iets heeft ingevoerd, „dal 
in wezen nieuw zou zijn. Hij heeft de 
natuurlijke selectie verscherpt en zijn 
kunstmaligc seleclie kan natuurlijk ge
makkelijk harder uitvallen dan de na
tuurlijke. Voor sommige menschcn, de 
bepaald zwakke elementen, zal zij zach
ter zijn. Bij natuurlijke selectie zou 
menigeen nog lang in het een of ander 
vak of bedrijf kunnen vegeteeren ; hier 
is het proces verkort." Bij de toepassing 
van ’t Taylor-sistcem zal, builen de 
werkgever om, de Staat biezondcre 
maatregelen dienen tc nemen (schr. wijst 
op de kans van „roofbouw" ten op
zichte van de arbeidskracht van de ar
beiders), waardoor de werknemer be
schermd wordt. Bovendien „selectie in 
en voor hel bedrijf zelf is de beste, 
wanneer de te verrichten werkzaamheden 

goed als geen voorbereiding vragen.
echter voor ’n beroep ’n leertijd 

, „dan dient men door psycho- 
ische analyse zich rekenschap te 
i van den bepaalden aanleg, dien 

werk in kwestie eischl." En met ’t 
groot mo-

lang. Schr. 
relke cischen 

de beroeps- 
:n? Welke 
j? Hoe zal 
tzien?" Als

plaatselike 
choloog ge-

BINNENLAND.
Beroepskeus.
Tn de 2e afl. van Paedag. studiën 
■■■besluit Dr. H. J. F. W. Brugmans z'n 
artickel over Psychologische voor
lichting bij de beroepskeuze, (zie 
Volksontw. blz. 140.) „Seleclie heeft 
natuurlijk altijd plaats gehad : deze wordt 
door de voorlichtingsdienst bij de be
roepskeus niet eerst ingevoerd." In dit 
verband wijst schr. erop dat de slcchl- 
sten '—’ en soms op heel natuurlijke wijze 
■—■ „er wel uitgewerkt" worden. Maar, 
wil men in het toevallig beloop der 
dingen ingrijpen, dan kan men dal op 
twee wijzen .doen. Men kan zijn aan
dacht richten op een bepaald werk, en 
voor deze werkzaamheid dan geschikte 
mensehen zoeken. Dit is de methode 
van Taylor. Of men kan uitgaan van 
den persoon en het belang van den be- 
roepscandidaat, en voor deze man een 
geschikt werk zoeken. In de practijk 
zal de laatste methode humaner zijn; 
want het maakt een groot verschil voor 
den persoon in kwestie of hij het voor
werp van zorg is dan wel of het be
drijf het is. Het neemt niet weg. dat 
in theorie de beide belangen kunnen 
worden gecombineerd." Door 't advies 
bij de beroepskeus is én de candidaal, 
èn de maatschappij èn hel bedrijf gebaat. 
Schr. wijst op ’t harde van de selcktie 
volgens Taylor. „Niet in het opvoeren 
der norm ligt het onmenschelijkc — se
lectie bij de beroepskeus zal trouwens 
tot hetzelfde leiden — maar in het

wel meent met de maatschappij, 
'□hen.

hier toch te doen met 
de ware begaafdheid, 

□nt te ontdekken, door op 
waarop dit zich uiten kan. 

in te stellen.
, waartegen men 
zoozeer is opge- 
slempel gezet op 

idiploma's, ja tot
' ’ ere school
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Dr.F. Rocls, 
n. n. Beets-

voor de organiezatie van de voorlich
tingsdienst bij beroepskeus.

In dezelfde aflevering leiden F. Roels 
en Joh. van der Spek hun enquête in 
over de psychologicsc karakteristiek van 
de hogere beroepen. Ze hebben daar
toe ’n vragenlijst van 186 numr 
samengesteld, die kosteloos toegezor 
wordt „aan ieder, die lust heeft met 
aan een psychologische karaklcris 
der hoogerc beroepen mee ‘ 
Aanvragen te richten aan Dr. F. 
Psychologisch laboratorium. N. 
straat 24, Utrecht.

raadplcegd en kenmerken ze zich door 
een afkeurenswaardig dilettantisme. Dat 
is niet ‘t geval met 't ccntraalberoeps- 
kantoor te Utrecht, georganiseerd en ge
leid door Dr. van Ginnekcn en Dr. Roels. 
’n Bezwaar van deze instelling is. dat 
't „een uitgesproken katholiek instituut 
voor katholieke beroepscandidalcn" isen 
dat 't verband houdt — zij't ook los — 
„met de katholieke arbeidsbemiddeling." 
n Advies van ’n dergelijk buro geeft 

echter ’n surplus : de adviezeur daar voelt 
zich, behalve psycholoog, wetenschap- 
pelik man. ook nog moralist. Deze lei
ding, die ook noodzakelik is, wil schr. 
echter beperkt zien tot ouders en gecs- 
lelikcn. De psycholoog van een advics- 
buro heeft zich in deze te onthouden 
•— en anders is „een centrale organi
satie voor beroepskeuze voor een land 
als het onze Ónmogelijk." En deze is 
toch nodig „om aar,, de plaatselijke 
advies-bureaux de gegevens te verschaf
fen, waarover zij anders niet zouden 
beschikken." Terwijl ‘t verkrijgen ervan 
boven de financiëele en zeer zeker 
geestelike draagkracht van die buro's zou 
gaan. „Om te beginnen zouden alle be
drijven en beroepen geanalyseerd moeten 
worden vanuit psychologisch gezichts
punt.” Dan „komt het er op aan om 
proeven te kiezen, waardoor men de 
eigenschappen, die noodzakelijk of ge- 
wenschl zijn bevonden, kan nagaan." 
En deze proeven moeten daarna nog 
geverifieerd worden. Verder zal ’n cen
traal lichaam „met het oog op de ab
solute getallen, die voor de diagnostiek 
noodig zijn, eenheid moeten brengen in 
de onderzoekingsmethoden." „De cen
trale organisatie zal dus —■ om zoo te 
zeggen — de plaatselijke bureaux moeten 
outillccren. De vragenlijsten, de wel over
wogen „tests", de ingevoerde prikkels 
zullen overal dezelfde moeten zijn.” De 
plaatselike adviesburo's zullen moeten 
beschikken over ’n arts, ’n psycholoog, 
’n pedagoog, en verder vertegenwoor
digers van allerlei instellingen en ver
enigingen, die ook ’l lokale (godsdienstig 
en politiek) karakter van ‘t buro moeten 
weergeven. Ten slotte vermeldt schr. 
noch, dat in opdracht van „het Comité 
voor voorbereiding inzake centrale orga
nisatie van beroepskeuze" door Dr. II. J. 
F. W. Brugmans, A. Plaat, en Dr. C. 
H. Sissingh ’n koncept is opgemaakl

Openbare biblioteken.
: ^Torige jaar Junie hield Walter Hof- 

mann. bibliotekaris van de openbare 
leeszaal en biblioteck te Leipzig, ’n cau
serie over „Die Gestalt der öfientlichcn 
Bücherei." voor de „Nederl. ver. v. biblio
thecarissen en bibliotheek-ambtenaren.” 
Deze rede staat nu afgedrukt in de Jan. 
Febr.-afleveringen van Bibliotheek
leven. ’t Volgende is er aan ontleend.

De openbare bibliotcek is niet te 
beschouwen „als 'n instelling voor volks
ontwikkeling, die de ene klasse voor de 
andere klasse opricht, opdat deze goed
koop of gratis verkrijgen kunnen, wat 
de anderen al bezitten . . . maar ze doet 
zich aan ons voor als 't orgaan dat de 
grote hoognoodzakclikc sociale funktie 
van ’t boek in de moderne massa-sa- 
menleving mogelik maakt. De o.b. is de 
plaats in't leven van ’t volk, waar boek 
en samenleving elkaar ontmoeten, waar 
de beste goederen van ’t volk door de 
beste krachten van ’t volk worden ter 
hand genomen." Om die taak naar be
horen te kunnen volbrengen moet ze in 
de eerste plaats haar eigen organen 
scheppen tot onderzoek en doorwerking 
van de literaire produkten. Daartoe 
heeft de bibliotekaris ’n staf van lech- 
niese krachten nodig. „Moet over de 
aanschaffing van boeken ’n kommissie 
beslissen, of moet de beslissing in han
den gelegd worden van ’n enkeling?” 
'n Kommissie is daartoe onbevoegd, 
omdat die noch over praktiese boeken
kennis, noch over praktiese lezerkennis 
beschikt: „’n zeer speciale vakkunde 
moet hier verworven, en daarna voort
durend verdiept worden." Ook werken 
kommissies veel te langzaam en om-
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beamte bij de uitlening altijd dezelfde 
groep van lezers heeft: dus een 
de prolctaricse lezers, een 
middenstand, een voor studercr 
juristen, enz. Daardoor vvorder 
alleen de individuele, inaar ou 
groepsbehoeften gekend. Doel : 
geval voor dat'n beambte moeilik 
van raad kan dienen, dan woi'dt de 
lezer verwezen naar de uren waarop 
inlichtingen te krijgen zijn. En dit kunnen 
vooral de uren worden, waarop ’n 
nauwer konlakt ontstaal tusschen biblio- 
teek en lezers. Behalve de persoonlike 
wegwijzer tot de bibl. zijn er ook noch 
de onpersoonlike : de katalogus, die geen 
Gesamlkalalog zijn moet, maar bestaan 
moet uit ’n aantal speciale katalogussen 
voor de verschillende afdelingen en vak
ken ; en elk natuurlik sistematics inge
deeld, met korte karakteristieke anno
taties van de verschillende werken. En 
ten slotte de periodieke meedelingen van 
de op. bibl., waarin vooreerst de aan
winsten worden aangekondigd en ge
annoteerd ; en waarin bovendien wordt 
ingeleid in een-of-ander onderdeel van 
voorhanden zijnde werken. Dit geschiedt 
ook wel door mondelinge voordrachten. 
Deze zijn niet openbaar; maar alleen 
voor de lezers die in de op. bibl. zijn 
ingeschreven -, en dan noch enkel voor 
wie zich voornamclik met ’t te bespreken 
onderwerp hebben bezig gehouden. Ze 
zijn dus voor kleine, niet gemengde 
kringen. Eindelik zou ’t kunnen zijn, 
dat nadat de op. bibl. enige jaren z n 
lezers heeft beïnvloed, zich vormt n 
„lezcrsraad ”, waardoor ’n noch nauwer 
konlakt ontslaan kan tussen bibliotekaris 
en lezers. Zo kan langzamerhand tot 
de mensen ’t begrip doordringen dat 
de op. bibl. geen instelling is waar ze 
goedkoop of zelfs gratis boeken kunnen 
lezen : maar dal ze is ,.de plaats voor 
’t meest intensieve geestelik leven van 
de op- en voorwaartsstrevenden; de 
plaats waar mensen met elkaar arbei
den. elkaar geestelik beïnvloeden, inct 
elkaar van gedachten wisselen, gemeen- 
schappelik zoeken; de plaats waar de 
verbinding tot stand komt van ’t hoogste 
wat ’t volk bezit met de besten uit de 
samenleving". v. E.

siachtig. Maar — de leider van ’n 
biblioteek heeft voor dat werk noch veel 
minder tijd dan ’n kommissie. De op
lossing is daarom: de keus moet ge
schieden door ’n staf van letterkundige 
en wetenschappclikc bibliotcek-ambte- 
naren. ,,De taak van deze vak-refcren- 
ten is nu om, zover ’l ieders gebied 
betreft, kennis' te nemen van de literaire 
produktie, van de vooruitgang van de 
wctcnschappelikc arbeid, van ’t opkomen 
van nieuwe problemen en nieuwe per
sonen ; de wetenschappclikc en literaire 
krictiek na te gaan: en op grond van 
deze voortdurende beschouwing van t 
literaire en wctcnschappelikc leven dan 
de boeken die in de eerste plaats voor 
de op. bibl. geëigend schijnen, op zicht 
en voor eigen onderzoek te laten komen.
Zo wordt een breed aanrakingsopper- 
vlak met de wetenschappclikc en literaire 
boekenwereld verkregen. Maar dat moet 
ook ’t geval zijn met de lezers: waarom 
dan ook die wetenschappelikc mede
werkers eveneens aan de openbare dienst 
deelnemen. Deze deelname is echter voor 
de wetenschappclikc krachten beperkt. 
Vandaar wekelikse samenkomsten van 
't hele personeel: bibliotekarissen. we- 
tenschappelike medewerkers, ambtenaren 
van de uitlening, om onderling erva
ringen meetedelen, en de nieuw aan te 
schaffen boeken Ie bespreken. Zo wordt 
gemccnschappelik gewerkt aan de ge- 
mecnschappelike taak. Voorde leider van 
de bibl. blijft dan als 't gewichtigste deel 
van z’n taak : 't kiezen van de rechte per
sonen op de rechte plaatsen en hun 't 
werk binnen 'l gczamcnlikc kollege mogc- 
lik te maken; voorts heeft hij ’t beheer 
over de geldmiddelen, en treedt op als 
vertegenwoordiger van de biblioteek. 
Hoe nu de lezer tot ’t voor hem ge
ëigende boek te brengen? Want „’l 
publiek van onze dagen is tegenover 
de boekeproduclie niet in de mogelikheid 
zich zelf te oriënteren, er ’n overzicht 
en ’n inzicht van te krijgen." En daarom 
heeft de op. bibl. lot taak de lezers in 
de boekeschat wegwijs te maken. Dat 
is ’n kwestie van organiezatic. Maar 
hierbij is te bedenken, dat nummer een 
is: ,,de levende mens, met kennis van 
boeken, kennis van mensen, en ook met 
liefde tot mensen." En zo een moet de 
lezers leren kennen, om hun gcestclike 
behoeften te welen. Dal kan, als iedere
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.wak8

voor land- 
idustrie; of 

>mstige bcoefe-

Verplicht voortgezet onderwijs.
ZAnderwijs aan de avondscholen voor 

meisjes tc Londen stelt aan de 
onderwijzeressen, die dit geven, hoge 
eisen: veel teleurstelling is hun deel: 
en ze moeten „de geest van 'n zende
ling. grote sociale kennis, en grote moed" 
bezitten, om zich er aan tc kunnen 
wijden. Op grond van de meest ver
schillende beweegredenen, — waaron
der er een aantal zijn, die in genen 
dele van ernstige begeerte getuigen — 
wordt door de meisjes ’t voortgezette 
onderwijs gevolgd. n Aantal moet, 
onder geestelijke pressie, naar de avond-

I lbi'

ontwerp 
van schot

zóo’n rco 
genoemd 
van 10 
L c h r e r 
laatste j 
mingen e

Er zijn 
bijna ja, 
't leerplar 
komsten os 
Maar dit 
kon niet

BUITENLAND.
Jeugdtehuizen.

Tn elke plaats van enige betekenis 
moest ’n jeugdtehuis 't middel

punt van opwekkende ontspanning, van 
gcmecnschappclike vreugde en gezellig
heid, maar ook van verdere vorming voor 
de jongelui worden gesticht. Hier moes
ten de volkshogeschool en de kurzussen 
voor staatsburgcrlik onderwijs hun ter
rein kiezen om in de wereld van dc 
opgroeiendc jeugd etiese zin. plichtsbe- 
wustzijn, en veredelde levensopvatting 
aan tc kweken, die in dc stormen van 
't lot standhouden. Hier moest dc kiem 
gelegd worden voor de gemcenschaps- 
gedachte. 't bewustzijn van samenhorig
heid, 't onderling hulpbetoon, waardoor 
't plaatsclik samenwonen zich tot ’n 
werkelike gemeente vormt, cn daarover
heen in ’t grotere vaderland steun vindt". 
Dit is ’n wens die wordt uitgesproken 
in 't no. van 3 Januarie van de „Sch wei- 
zcr Lehrerzeitung”. En op ’t engere 
gebied van de school behoort meer 
voor ’t lot van slechthorenden, zv 
zinnigen cn gebrekkigen. voorts r 
bevordering van schoolspaarbankcn 
schooltuinen tot de redaktioncle wensen 
met 't oog op ’t nieuwe „Sorgenjahr”: 
terwijl eindelik dc schoolorganiczatie cn 
onderwijzersopleiding ernstige aandacht 
zullen vragen. v. E.

Schoolorganiczatie.
TAit jaar zal in Zwitserland, evenals 

bij ons. ’n rcorganiezalic van de 
i plaats vinden : als tenminste 'l 
trp de Visser met de weidse naam 
moolreorganiczatie bestempeld mag 
:n. Overigens zijn in Zwitserland 
i ons land overeenkomstige toc- 

a aan tc wijzen, die dringend om 
reorganiezatie vragen. Van ’t ccrsl- 

?mdc land heet ’t in ’t nummer 
O Januarie van dc „Schw. 
erz.” „Men hield zich in de 

jaren druk bezig met hervor- 
i en hervorminkjes in deze-en-gene 
aan tc brengen cn door te voeren, 

inrichtingen van onderwijs die 
r-in jaar-uit herzieningen van 
in in bijna eindeloze samen- 
sverwogen cn doorgezet hebben. 
I alles heeft niet bevredigd, cn 

bevredigen, omdat dc grote

lijn door 't geheel ontbrak. Niet dat 
onze scholen slecht waren .... Maar 
de buitengewone gebeurtenissen hrbbcn 
er toe geleid, al onze bestaansvoorwaar
den aan ‘n nieuwe beschouwing tc 
onderwerpen. Zwitserland, dal bij lange 
na geen ckonomicsc onafhankclikheid 
geniet, mocht alle reden hebben, om 
z'n jeugd op dc best mogclikc wijze 
toe tc rusten voor dc strijd om 't be
staan, cn zonder lichamelikc of gccstelike 
overlading uit haar ’t hoogste nuttig 
cfiekl tc krijgen’’. Dan wijst schr. op 
Amerika, en vraagt in verband daar
mee wat van meer waarde is: veel 
weten of praktiese zin. En om deze 
laatste meer dan tot nu toe 't geval 
was tot ontwikkeling tc brengen, ont
werpt schr. ’n schoolorganiczatie, waar
van de samenvatting luidt als volgt:

4 cn 5 jaar. Bezigheid voor dc handen. 
Opwekken van de praktiese zin. („Kin- 
dergarten".)

6—9 jaar. Voorbereiding tot’teigen- 
like schoolonderwijs: naast dc voort
zetting van ’t onderwijs in werkzaam
heid met de handen. („Untcrschulc").

10—-13 jaar. Intensief aanleren van 
de franse, en later dc engelse taal: 
boekhouden, masjiencschrijven, stenogra
fie („Obcrschulc”.)

14—-17 jaar. Vakschool > 1 1
bouw, handwerk, handel, industrie; u* 
„kollcgium" voor toekomstige beoefe
naren van de een of andere wetenschap.

18—*22 jaar (of zo nodig ouder). Ho
geschool voor wetenschappelikc vorming 
met ’t oog op landbouw, handel, indus
trie, incdiesijncn, rechten, theologie, filo
sofie. enz. v. E.
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trekking 
God").

ruime zin 
gang

uergaan ■ 
ingcn zich in de wereld 
uttig te maken, zijn even wens 
oneindig meer waarde dan 

nvoor „ 140 woorden per minuut".
v. E.

’n Onderwijsmuseum.
't Tanuari-Heft van Das 

U bevat o.a. ’n artiekel v
__'t van Das Schulhaus 

bevat o.a. ’n artiekel van Friedrich 
:h. getiteld Das Schulschau- 

Om verschillende redenen is schr. 
igd van de noodzakelikheid van 

van 'n museum ten bate van 
(zoals wij in Den Haag 
waarvan schr. blijkbaar 

draagt). Dit zou niet enkel

Rauscl

't stichten
'l onderwijs" 
hebben; en 
geen kennis <

n grote kollcktie leer- en aanschou- 
wingsmiddelen moeten bevatten, maar 
ook ruimten voor tentoonstellingen, voor 
experimenteren door leerlingen, voor ’t 
vertonen van lichtbeelden en films; 
zelfs ook met ’n leeszaal voor leerlingen, 
en n ruimte voor ’t bezichtigen van 
platen. En nu schetst hij verder uit
voerig. tot in allerlei details, hoe zoo n 
gebouw zou kunnen worden ingerichl: 
waarbij ontwerp-lckcningen zijn afge- 
becld, vervaardigd door ’n Berlijns 
architekt. Slechts 'n paar biezondcr- 
heden uit die gedetailleerde beschrij
ving volgen hier. Waar 't onderwijs
museum bestemd zal zijn voor 'n aantal 
scholen lijkt ’t me geheel ongemolieveerd 
dat de ontwerper 't zich gedacht heeft 
in verbinding, zij ’t ook alleen door 
middel van ’n doorloop, met ’n volks
school. Deze biezonderheid heeft verder 
ook niets met ’t eigenlike ontwerp uit 
te slaan. Dit bevat drie verdiepingen: 
gelijkvloers voor natuur en natuurver
schijnselen (dus betrekking hebbende 
op „de aarde”) ; eerste verdieping 
aardrijkskunde en geschiedenis (dus be
trekking hebbende op „de mensen"); 
tweede verdieping taal, „Geislest 
schaften", godsdienst (dus betr 
hebbende op „geestesleven en 
Verder denkt de ontwerper zich 
bij dat gebouw' o.a. ’n lokaal 
onderwijs in handenarbeid, in ruil 
genomen; ’n aula; 'n wandelgang om 
’t gebouw heen, waarin o.a. aquaria, 
terraria, gelegenheid voor weerkundige 
waarnemingen, kooien en hokken met 
enkele inheemse dieren, bijenkasten, 
bloemen; dan 'n schooltuin. Wat de 
leer- en aanschouwingsmiddelen betreft 
die in ’t museum hun plaats moeten 
vinden, dat wordt alles uitvoerig in 't 
artiekel beschreven. Ten slotte wijst 
schr. erop, dat zoo'n onderwijsmuseum 
ook uitstekend te benutten is buiten de 
schooltijden, voor voordrachten, kurzus- 
sen, e.d. (volksuniversiteiten). En vanaf 
algemeen gezichtspunt beschouwd, kan 
het onderwijsmuseum de voorschool zijn, 
waardoor ’t volk ‘n inzicht krijgt in de 
metode en ’t belang leert inzien van 
museumbezoek. v. E.

school gedreven worden. Voorts wordt 
om allerlei redenen, waaronder ook zeer 
futiele, de avondschool verzuimd. Na 
op een en ander te hebben gewezen, 
vraagt tbc Sc hooi mast er van 31 
Januarie: „Hoe kan de oplossing komen?" 
en ’t antwoord luidt vragenderwijs ; 
„Verplichte avondscholen?" Deze zullen 
komen, ’t Is te betwijfelen of ze zullen 
zijn wat de tegenwoordige vcrvolgscholcn 
voor de vele meisjes zijn die in opge
wekte stemming geregeld ter school ko
men. en ’t beste ontvangen dat hun on
derwijzeressen kunnen geven, ’n Onder
wijzeres zei cens, dat de avondbevolking 
van de straat haar deed verlangen naar 
verplicht bezoek van de avondschool. En 
iemand met een ruime geest antwoordde : 
_U mag dan meer leerlingen hebben. 
Maar U zult noch verlangen, noch ver. 
krijgen de stemming noch ’t hcerlikc 
eigenaardige gevoel dat deze meisjes ar 
den dag leggen." Groot is de verwachtir 
van de verplichting, die de jeugd 
de straat naar de school zal drijven. Maar 
eveneens is de teleurstelling groot, die 
verwacht kan worden: „tenzij autoriteiten 
en inspecteurs ervoor zorgen dat in de 
toekomst deze instellingen veel gelegen
heid tot ontspanning bieden, veel ver
scheidenheid van vakken, en volle vrijheid 
van keus daaruit; en tenzij de sociale 
voorspoed en vooruitgang van de leer
lingen duidelik op de voorgrond staan. 
Opvoeden in zelfbeperking, geneigdheid 
tot ondergaan van aangename tucht, 
'n verlangen zich in de wereld meer en 
meer nuttig te maken, zijn even wenselik 
en van oneindig meer waarde dan cer
tificaten voor
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I. VOLKSBOEKERIJ (Ontspanningslectuur).
De Geldhater, door P. Rosegger
Het Pleegkind van den houtschipper, 

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

Olive Schreiner
Bloed en IJzer, door Max Eyth

LIJST VAN BOEKEN UITGEGEVEN ONDER REDACTIE 
VAN DE NUTSCOMMISSIE VOOR VOLKSLECTUUR.

- 0.20
 „ - 0.25

7. Een vroolijke knaap, door B. Björnson, ter perse.
II. KLEINE BOEKERIJ (Populair-wetenschappelijk).

Maarten Luther, door Dr.H.J.Toxopeüs 
Elizabeth van Engeland, door Prof. Dr.

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

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

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

Heinsius
Volkstuinen, door J. Heemstra

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

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

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

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

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

de Nutscommissie voor Onderwijs.

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

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Voc
Mr. J. H. TH1EL en J. HOVENS GRÉVE

Nederland 
het bezoek 
dit noodig 
deering van

cl vuutavt op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 

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

op het gebied van

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

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

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

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

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

■4. door het beleggen van 
handeling van problemen van v

5. door uitgave van een 
land levende oude 
volksontwikkeling.

6. door het contact

buitt

n openbare besprekingen of congressen ter be- 
problemen van volksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
en nieuwe vruchtbrengende gedachten op het gebied der



van

289

De opvoedkundige betekenis 
Jeugdorganisatie.

door P. VOOGD.

n hoger 
lik zelfs 
talistiese

nstelling georganiseerd 
zoeding van de jeugd 

taatskommissic 
'egde van haar 

18 jaar. 
verlevendigde 

ïrwege wordt 
meer en beter

begint gelukkig meer en meer 
lei personen en kringen. Juristen 
jdkriminaliteit, geneeskundigen en 
.. .zestie der beroepskeuze, paeda- 
innen de psychologie der overgangs- 

geestelike en zedelike vorming 
hun studie te maken.

ng gevoelen, dat ten opzichte der 
 >rdt gepleegd en dat het verkeerd

en zozeer te verwaarlozen.
: in Den Haag zelfs een tentoon: ‘ 
gehouden werd over de „opvoeding v 

itige leeftijd" en dat voorts een Sta 
:erde, waarin zij de resultaten neerleg

5 ontwikkeling der jeugdige personen van 13- 
ons land, maar ook daarbuiten valt een - 
het vraagstuk te bespeuren en allei 

men de halfvolwassenen

Het vraagstuk der rijpere jeugd 
de aandacht te trekken van allerlei , 
wijzen op de toeneming der jeugdkr 
ekonomen houden zich bezig met de kwt 
gogen, sociologen en predikanten begii 
jaren en de eisen ener goede lichamelike, 
der jongelieden tot het voorwerp van 1

Men gaat in steeds ruimer krinj 
adolescente n een groot verzuim woi 
was, hen zolang e

We zagen, dat 
en een kongres gehc 
boven de leerplichtig 
een rapport publiceei 
onderzoek naar de c~'.

Niet slechts in ons land, m; 
belangstelling in het vraagst 
overwogen, op welke wijze m< 
zorg en opvoeding kan verschal

De reden daarvan is niet ver te zoeken: In vele landen heeft de 
oorlog de rijen van de „bloem der natie" op een gruwelike wijze 
gedund en is het niet meer of minder dan een levensvraag geworden, het 
opgroeiend geslacht beter in staat te stellen tot het verrichten der 
zoveel zwaardere taak, die onder zoveel ongunstiger omstandigheden 
later moet worden vervuld.

' Doch — ook vóór de oorlog was men hier en 
besef gekomen van de noodzakelikheid ener betere 
jeugd. Het was deze jeugd zelf, die maakte, da' 
haar moest bemoeien. Het tekort aan opvóeu 
allerlei, vooral maatschappelike oorzaken, 
het eerst en het diepst gevoeld.

In de tweede helft der negentiende eeuw, die het aanzijn gaf 
de moderne maatschappij, veranderden ook de verhoudingen 
levensomstandigheden van het opgroeiend geslacht, waaraan 
eisen werden gesteld, eensdeels doordat jeugdigen aanvankelik 
geheel onbeschermd aan de verwoestende gevolgen van het kapitaj

daar reeds tot het 
vorming der rijpere 

dat men zich wel met 
icding — gevolg van 

werd door haar zelf
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ii

doordat c 
jeter gest 

waardo

■;

: daar, waar de leiding 
lende mate hun eigen 
isten achterstellen bij 

___ ingens der jeugd zelf, 
ardoor in de loop der jaren 
izijdig geworden.

Protestants-Christclike jeugd- 
godsdienstige beïnvloeding, 
nu aandacht gewijd.

_ jongeliedcngeheelont- 
strijd en propagandis- 
ener alzijdige vorming

bevorderd door S.D.A.P. en N.V.V., 
t edele ontspanning, lichanielike op- 

i zedelike vorming. De sociaal- 
niet vergeten.

intwoordt de vraag als volgt: 
odsdienstig-zedelike, en dus maat- 

:ht een belangrijk deel der

ipmerkelik verschijnsel was, dat > 
verd aanvaard, deze in toenemt 

organisatie der jeugd moes 
e behoeften, wensen en verlai 
jeugdorganisaties is daai 

is de vorming minder cem 
.. . Rooms-Katolieke en___

es is niet meer beperkt tot de g 
de lichamclike opvoeding wordt nu aan< 

irsjeugdorganisaties, zogoed als de jo 
gingen e.a. bepalen zich niet tot sti 
ien, maar streven in de richting

bedrijfsleven werden prijsgegeven, anderdeels doordat deze zelfde maat- 
Schappelike ontwikkeling van de ekonomics beter gestelden onder hen 
een eenzijdige intellektuele inspanning vergde, waardoor verschillende 
behoeften van hun groeiende persoonlikheid niet konden worden be
vredigd. Zowel in het beroep als in de school werd roofbouw gepleegd 
op de krachten van de jonge mensch, tot schade der gemeenschap.

Maar de jeugd hielp zichzelf. Buiten huis en school kwam zij bijeen 
klubs en verenigingen, waar zij trachtte het tekort aan te vullen.

In een reeks van landen, niet slechts in Europa, maar ook in Amerika, 
ontstonden vele, soms grote jeugdorganisaties. Hun karakter was 
verschillend, naar de levensbeschouwing der leidende volwassenen.

De leiders der oudste, n.1. de christelikc jeugdorganisaties beoogden 
serst uitsluitend de godsdienstige vorming.

Het program der proletariese jeugdbeweging werd aanvankelik 
gericht op het doen verdwijnen van de ekonomiese belemmeringen, 
die de arbeidersjeugd hinderen in haar ontwikkeling tot vrije mensen.

In de latere jaren kwamen padvinders, trekvogels, gcheelonthouders- 
cn andere jeugdorganisaties het grote aantal nog vermeerderen.

Het eigenaardige feit deed zich voor, dat er jeugdverenigingen 
ontstonden, wars van de invloed, die volwassenen op de leden wensten 
uit te oefenen.

En een ander op"" 
der volwassenen wen. 
bedoelingen met de 
het bevredigen van de

Het karakter der j 
gewijzigd. Overal

De arbeid der 
organisaties 
Ook aan üc m.

De arbeider 
houdersverenigii 
tiese doeleindei 
der jeugd.

Ja, in verschillende dier verenigingen is de propagandistiese arbeid 
verdwenen en heeft plaats gemaakt voor opvoedendc werkzaamheid. 
Op de vraag der Staatskommissic aan de jeugdorganisaties: AVat is 
het hoofddoel uwer werkzaamheid? antwoordden de R.K. Jongens- 
en Meisjespatronaten, de St. Jozcfsgezellenverenigingen, de adspiran- 
tenorganisaties der R.K. vakorganisaties en de Burgerjongelingen- 
verenigingen, dat zij, — hoewel de godsdienstige vorming op de 
voorgrond stellende, toch de verstandelike, maatschappelike en zede
like ontwikkeling en de lichamelike opvoeding in hun program hebben 
opgenomen.

De arbeiders jeugdorganisaties, E 
bieden haar leden gelegenheid tot vu< 
voeding, geestelike ontwikkeling en 
politieke ontwikkeling wordt daarbij :

Het Ned. Jongelingsverbond bear 
Hoofddoel bij alle verenigingen is goc 
schappelike vorming. Desniettemin verricl
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stonden en
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gebrek aan 
evenwel 

'°Or

«er.
en flinke

Naast

hoofdwerkzaamheid hebben 
leven, als de bestrijding van 

laartoe, doch verrichten daarnaast

De groei en ontwikkeling der jeugdorganisaties — het werd 
met een enkel woord gezegd — is een noodzakelik gevolg van 
veranderingen onzer maatschappij.

Daarop wijst reeds de omstandigheid van de tijd, waarin ze ont- 
"'•onden en het feit, dat ze overal verspreid zijn.

klubs en verenigingen zijn reeds om verschillende oorzaken : 
i leiding, onenigheid der leden, enz. enz. te niet gegaan;

— met elementaire noodzakelikheid komen er weer andere
- in de plaats.
Indanks de gebrekkige middelen.

jongens en meisjes geheel vrijwillig 
verenigingen, die, ofschoon vaak met 
... gemeen karakter aannemen, n.1. de 

verdient in zijn betekenis en 
ucseiiouwing.

waarover de jeugdorganisaties

verenigingen ook allerlei werkzaamheden tot verstandelike en 
melike ontwikkeling der leden.

De Ncderlandsche Bond van Jongelingsverccnigingcn op Gerefor
meerden Grondslag noemt als hoofddoel de vorming harcr leden voor 
de hen wachtende levenstaak in Kerk, Staat en Maatschappij, wat 
godsdienstige, zedelike, maatschappclike en verstandelike ontwikkeling 
insluit. Opmerkelik is, dat uit de kringen der leden zelf meer vraag 
komt naar sociale ontwikkeling, met welke vraag in de laatste tijd 
door de redacties der jeugdbladen rekening wordt gehouden.

Hetzelfde geldt voor de Ned. Luthersche Jongelingsbond.
De Ver. „De Nederlandse Padvinder” wil de jeugd opvoeden tot 

goede en flinke staatsburgers, in ’t bizonder wat de karaktervorming 
betreft. Naast de zedelike vorming treden lichamelike en techniese 
opvoeding.

Zelfs de jeugdverenigingen, die haar 
op een bepaald gebied van het zedelik ! 
het drankmisbruik, bepalen zich niet d« 
ook algemeen jeugdwerk.

We noemen in dit verband de Jeugdbond voor Onthouding, de 
Jonge Tempelieren, de katoiieke jeugdafdelingen der drankbestrijders- 
verenigingen, de Jongelieden-Geheelonthoudersbond, de Hoop der 
Toekomst en de Schakel.

Alleen de jeugdafdelingen der gymnastiek- en sportbonden beperken 
zich vrijwel tot de zorg der lichamelike opvoeding.

Er zijn natuurlik nog tal van organisaties te noemen, wier werk
zaamheid aan de opvoeding der rijpende jeugd ten goede komt. Doch 
we wensen ons hier te bepalen tot de eigenlike jeugdorganisaties en 
menen uit deze opsomming in verband met het doel der verenigingen 
te kunnen konkluderen, dat — hoewel het werk als gevolg van de 
opvattingen der leiders verschillend getint is en hoewel er evenzeer 
verschil valt op te merken in datgene, waarop bij de werkzaamheden 
in de onderscheiden verenigingen de nadruk wordt gelegd, — toch 
een algemeen streven valt op te merken naar een veelzijdige opvoeding.

Daardoor wordt de waarde der jeugdorganisaties als opvoedings
instituten al enigszins aangeduid.

Het feit, dat tienduizenden jong 
hebben plaats genomen in deze vere 
een beperkt doel opgericht, een alge 
volledige opvoeding der rijpende jeugd, 
zijn gevolgen zeker een nadere beschou
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Idf. c. p. Gunning op het Kongres voor 
jpere Jeugd te den Haag de stelling verdedigd, 
ige maatschappij voor de jeugd boven de leer

de rde milieu van opvoeding vereist

arbeiders of
> land, 
te zorg.

zre school 
sta en hogere 

een sterke 
• jongelieden- 

sterk toenemen, 
ze is heden ten

nodige aanvulling van een tekort.
de arbeidersklasse spreekt dit het sterkst: 

roepsarbeid verrichten.
ig der machinale industrie werden de rappe, 

ouderlik toezicht onttrokken en 
later ook door het kleinbedrijf 

'••geleverd aan de ongebreidelde 
sme, zouden zij ten prooi 

muien niet mede het verzet 
genbeweging hadden gewekt, 

ling, die hun deel geworden is, 
De school als opvoedingsfactor 

gezin als opvoedingsmilieu 
der gehuwde vrouw en de 
enkele voorname oorzaken 

ig, de kerk aan terrein verliezend, de 
ige toestand.
en opstandig gevoel onder de jeugd 
ide maatschappelike toestanden en 

:ld der ouderen 
het stichten van jeug' 

en verzorging, ontwikke

dat wanneer de arbeidsbescherming
; wordt uitgebreid, het gezin tengevolge van betere 
tanden als opvoedingsfactor in ere zal worden 
andere, hogere betekenis zal hebben verkregen, 

r of geen plaats zal zijn voor afzonderlike ver

in, die — jaren nadat de jonge a 
nog, mee het brood moeten verdienen op 

c — nog kunnen genieten van de ouderlikc 
rrechte jongens en meisjes, die na de laget 

uerwijs kunnen genieten, zelfs op gymnasia e 
merkt op, hoe niettemin ook bij hen 
uiming is ontwaakt, hoezeer ook hier 
ontstaan, wier aantal en omvang 

i jeugdorganisatie bestaat ook hier; 
zeral aanwezig.

Terecht heeft dan ook — -
de Opvoeding der Rij| 
dat onze tegenwoordig 
plichtige leeftijd nog een 
naast huisgezin en school.

De studie van de psychologie der jongelieden en de nadere 
met hen zullen dit hoe langer hoe meer doen inzien. Hun 
drang naar het avontuurlike, romantiese, voert hen sam< 
naar middelen ter bevrediging; het tweeslachtige van de

beschikken, nemen zij niettemin in omvang en in betekenis 
wijst erop, hoe deze verenigingen overal door de jeugd als noc 
worden gevoeld.

Zij voelt het als een n<
Bij de jongelieden uit g 

vooral bij hen die beroep'
Met de ontwikkeling der machii 

goedkope arbeidskrachten aan het 
als winstobjectcn door het groot- en 
in beslag genomen. Onbeschermd overgelevei 
winsthonger van het rlicksichtslose kapitalist 
gevallen zijn aan een snelle ontaarding, indie 
en de organisatie der arbeiders een tegc 
Maar ook ondanks de arbeidsbescherming 
is hun toestand nog treurig te noemen. 
op het 12de, 13de jaar uitgeschakeld, het 
ten gevolge van de beroepsarbeid ook 
ontzettende woningtoestanden, om slechts 
te noemen — nog vaak onmachtig 
Staat werkeloos, ziehier de huidig 

Daarbij een toenemend zelf- c 
als gevolg van de snel veranderenc 
de inwerking van de gedachtenwerel
— waarlik aanleiding te over voor 
om in het tekort aan opvoeding 
spanning te voorzien.

Men mene echter niet, 
de schoolontwikkeling 
maatschappelike toestar 
hersteld of liever een
— dat er dan minder 
enigingen van jongeliec

Ziet eens naar hei 
arbeidsters, kinderen r 
werkplaats en fabriek 
Beschouwt de bevoort 
nog voortgezet onderw 
burgerscholen, en 
neiging tot klubvorming 
verenigingen zijn 
De behoefte aan 
dage psychies ov< 

Terecht heeft



293

iegt Dr. 
houden, 

hebt; de 
zich niet

te, maar

aan zichzelf over te laten, verstoken van onze

leven de indrukken, 
irgingen.

zo menig jong leven 
daarentegen kunnen 

deze ontvankelike

igsterrein braak, dat 
rijke oogst belooft.

Ie belangrijkste in het men- 
■teling tengevolge van de 
:ring brengt in het hele 
gecstclik valt een snelle 

: menselik denken verwijdt 
bezit van den geest, het 
eling, de verbeelding slaat 
ling en weetgierigheid ont- 
erder de jeugdige ziel, ook 
dderlikheid treden op; de 
ivloeden der omgeving is

wordt in deze tijd gevormd en terecht z<
.Als gij de jongeling niet weet vast te 1

■ u niet met al of gij het kind al veroverd 
—t u dan toch ten enenmale, want die vormt 
maar in de jongelingsleeftijd.

Het is daarom van het hoogste belang, de omstandigheden te 
scheppen, die op de vorming in deze periode van het leven een 
gunstige invloed kunnen oefenen. Naast de verbetering der materiële 
omstandigheden, die een gezonde voedingsbodem voor de opvoeding 
moeten leveren, dienen krachtige pogingen te worden aangewend, om 
de jeugd te helpen bij hun streven naar een hoger en beter leven.

En nu biedt zich hier een gelegenheid aan, die men niet beter kan 
wensen. In volle vrijheid, uit spontane drang zijn de organen der 
jeugdvorming, de jeugdverenigingen ontstaan; daAr is de plaats, waar 
men ze kan leren kennen en op grond van die bekendheid hen kan 
helpen in deze moeilike, maar belangrijke overgangsjaren, waar de 
mensen zich geven, zich

In deze tijd de jeugd

leeftijd veroorzaakt een verwarring, een chaotisc toestand in hun 
binnenste, die om verheldering roept, welke zij slechts bij de hun 
verwante zielen, hun makkers, menen te kunnen vinden; hun aktivi- 
teit roept hen tot een gezamenlike arbeid naar eigen zin en inzicht; 
hun groeiend zelfstandigheids- en sociaal besef wijzen in dezelfde richting.

Vaak neemt hun streven een direct vijandig karakter aan tegen de 
inmenging en de bemoeiïng der volwassenen. Dat verschijnsel is als 
een rcaktic te beschouwen op de miskenning van het eigen bizonder 
karakter der jeugdigen, door vele ouderen, die in hen öf verlengde 
kinderen of volwassenen in zakformaat zien. Treffen zij echter leiders, 
of beter gezegd aanvoerders, die hun aparte ware aard aanvoelen en 
er rekening mede houden, dan aanvaarden zij gaarne de hulp, die zij 
bij hun werkzaamheid behoeven.

Er ligt op dit gebied nog een groot opvoeding 
— met voorzichtigheid ontgonnen — een rijke o ,

De overgangsjaren zijn zonder twijfel de belang 
selik leven. In deze tijd valt de grote omwentelin 
geslachtsrijpheid, die een diepgaande verander' 
bestaan. Niet slechts lichamelik, maar ook i 
groei op te merken. De horizon van het 
zich, meer abstrakte voorstellingen nemen l 
kritics en logies denken komt tot ontwikkel 
krachtiger haar vleugelen uil. Belangstellir 
waken. Allerlei aandoeningen bestormen ver 
erotiese en scksueele; sentimentaliteit en riddr 
ontvankelikheid voor de kwade en goede invn 
buitengewoon groot.

Beslissend zijn dikwijls voor het hele volgend 
die de aankomende jongeling of het meisje onder 

Gemene voorbeelden, slecht gezelschap deden 
verongelukken; hoogstaande mannen en vrouwen 
een onberekenbare invloed ten goede uitoefenen op 
jeugdige mensen.

H et karakter 
J. II. Gunning: ... 
dan baat het u n 
mens ontsnapt u 
in de kinder- maar
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. moeten worden betoond, is 
lig zal kunnen worden be- 
omgang meer inzicht hebben 

: psyche der jongelieden zelf, 
ilsmedc van de verschillende 
OJ uiteen valt. Op dit terrein 
rgangsleeftijd — zijn nog slechts 
dat het geslacht, dat in de 
dere eisen stelt dan de jeugd 
» in de groot-industric anders 
en dienovereenkomstig moeten

uing in gevaar, 
zal wreken.

belangrijke tak 
Men zij echter 

n het gevaar is 
i slecht begrepen 
te veel wil dwingen

aan de jeugdorganisatie

hulp en bijstand, brengt de vruchten der schoolopvoedinf 
is een brutale verwaarlozing van onze plicht, die zich

De vorming der rijpere jeugd is een minstens even l 
van volksontwikkeling als de opvoeding der kinderen. ? 
voorzichtig bij dit werk. Blinde ijver kan schaden en 
niet denkbeeldig, dat men. uitgaande van het vaak 1 

iVic het kind heelt, heeft de toekomst”, de jeugd te vc 
i dringen in de richting, die men voor juist houdt.
Men bedenke echter, dat de jeugd verder wil en moet komen, dan 

wij gekomen zijn. Kenners van deze leeftijd waarschuwen terecht voor 
het gevaar, dat de jeugdleider te sterk zijn persoonlike invloed laat 
gelden en de toekomst vergeet voor het heden. liet jeugdwerk mag 
niet zijn een veroveringsveldtocht. die de ouderen ondernemen tegen 
de jeugd, maar het moet zijn hulp, verstrekt aan de jeugd, om haar 
in staat te stellen, later een hoger doel te bereiken, dan ons zal 
zijn gegeven.

Hoe deze hulp op de beste wijze zal 
de grote vraag, die meer juist en volledi 
antwoord, naarmate wij door studie en c 
verkregen in de gemoedsgesteldheid, de [ 
zowel van meisjes als van jongens, alsi 
sociale groepen, waarin de rijpende jeugd 
— de psychologiese studie van de overf 
enkele stappen gezet; het is duidelik, c... 
steden opgroeit, voor zijn vorming andei 
op het platteland en dat jonge arbeiders ii 
zijn dan de leerlingen op een gymnasium 
worden behandeld.

De jeugdorganisatie zal niet voor elk van deze groepen dezelfde 
betekenis hebben. Al is, zoals reeds is opgemerkt, de neiging naar 
klubvorming overal aanwezig, ook b.v. bij de leerlingen der hogere 
onderwijsinrichtingen, deze hebben altans in school en huis nog andere 
opvoedingsfaktoren, terwijl voor jongelieden, die de lagere school 
hebben verlaten en midden in het beroepsleven staan, de jeugd
organisatie dikwijls de enige gelegenheid betekent, waar zij enige 
verdere vorming kunnen genieten.

Er bestaat derhalve alle aanleiding om 
aandacht te wijden.

Vooraf moet voor enkele gevaren gewaarschuwd worden. Waai
de leiding der jeugdorganisatie zich niet in verbinding stelt met de 
ouders en geen rekening houdt met gerechtvaardige wensen der laatsten, 
ziet men dikwijls, dat er gemis aan overeenstemming is tussen ouders 
en hun kinderen ten opzichte der jeugdvereniging. Het sterke verloop 
van het ledental der jeugdorganisaties moet in dit opzicht te denken 
geven. De leiding zorge zoveel mogelik voor een niet te laat eindigen 
der bijeenkomsten en logge door het organiseren van ouderavonden 
een band tussen de ouders en de jongeren, die de groei en de stabi
liteit der vereniging zal ten goede komen.

Een ander euvel is wel het groótdoenerige van sommige jeugdver
enigingen, wie het minder er op aan schijnt te komen, wat te zijn 
voor de opvoeding hunner leden, dan door veel uiterlijk vertoon en
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Vrijwillig aanvaarder 
le nodige eigenschap

Ook kan de jeugdorganisatie er veel voor doen, om de altruïstiese, 
de sociale gevoelens in hen wakker te roepen en te versterken. Zij 
maakt het gevaar, dat zij egoisten worden, die zich zelfzuchtig ten 
opzichte van hun medemensen gedragen, kleiner. In hun jeugdvereniging

reklame wat te 
jeugdvereniging 
zij hun andere [ 
zaamheden kan i 
slechts voor 
die bij eenige 
bare voordele

De rijpende jeugd : 
geslachtsdrift heeft v< 
heid of door gezelschap 
schade toegebracht w 
we verder de sterke u

De jeugdorganisaties 
dingen. Zij geven hun 
daardoor de aangeduiu

aan allerlei gevaren. De ontwaakte 
een verwoestende uitwerking; door eenzaam- 

slechte kameraden kan een buite 
aan gezondheid en moraliteit, 

en de danslokalen.
de aandacht der jongelieden op a 

leid voor nuttige bezigheid en di 
irken altans in die -ric

Vaak voelen de jongens en meisjes in de overgangsjaren zich onge
lukkig. De grote veranderingen, die zij bij zichzelf waarnemen, de 
andere verhouding, die zij ten opzichte van hun omgeving gaan innemen, 
drukken hen vaak terneer, te meer daar de omstandigheden in de 
maatschappij dikwijls niet beantwoorden aan hun vaak te hoog ge
spannen verwachtingen. Hun sombere gemoedsgesteldheid, hun gedrukt
heid zijn vaak oorzaak van ziekelike afwijkingen : zelfmoord op jeugdige 
leeftijd is een typies steeds terugkerend maatschappelik verschijnsel.

In de jeugdvereniging echter, waar gezelligheid heerst, waar de 
jongelieden zich met spel en muziek vermaken, is geen plaats voor sombere 
overpeinzingen. Daar schijnt de zon regelrecht in ’t jonge hart.

Drang, is tevens de 
mens wil zich vrij 

en van het gezag

! schijnen. Verder nemen de wcrkzaamhec 
sommige jongelieden wel eens dermate 
plichten verwaarlozen. Een goede verde 
in dit opzicht veel kwaad vermijden. Men

• overdrijving en eenzijdigheid. Tegenover dc 
e oplettendheid vermeden kunnen worden.

De tijd, „als ’t stormen 
tijd van de groeiende pers 
maken van alle dwang, oo 
in velerlei vormen.

Het valt hem moeilik zich naar anderen te schikken, gehoorzaam
heid en discipline zijn gehate klanken in zijn oor.

Het leven echter maakt nu eenmaal nodig, dat mensen zich naar 
elkander schikken; de vrijheid van de een wordt begrensd door die 
van de ander. Samenleving is niet mogelik zonder het in acht nemen 
van enige regelen, waaraan alle zich moeten onderwerpen. Deze 
ervaring zouden dc jongelieden met veel moeite en schade in het 
harde en wrede leven moeten opdoen, wanneer hun jeugdvereniging 
het niet gemakkelik maakte. Vrijwillig aanvaarden zij de regelei 
hun organisatie, die hen de nodige eigenschappen voor het 1 
leven doet verkrijgen.
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volksontwikkeling
door JAN VAN DEN TEMPEL.

de losbandigheid der jeugd. De 
1 1 ” i nu de volken

lappelijk leven 
Ons jonge volk, 
; tot zelfstandig- 
>agage, niet ge- 
zijn lot, zoekt, 

den weg in die 
straatbeeld gade, 

l<*n., ja, maar niet minder in 
.doos zijn wij, ouderen, die 
voor hetgeen die losbandige

■

De jeugdige geestdrift 
worden onderhouden, 
nuchter, door de opvoedi. 
het hogere en het edele ■ 
meegegeven worden voor

Ook de aktiviteit, de dadendrang vindt in de jeugdorganisatie be
vrediging. Bij de verschillende werkzaamheden helpen de leden mede. 
Hun zelfvertrouwen wordt daardoor versterkt; hun eigenschappen 
treden aan het licht; hun aanleg vindt een veld van werkzaamheid.

rder de goede invloed, die de jeugdorganisaties oefenen 
iike ontwikkeling. Door wandelen, gymnastiek, spel en 

’ ren en zenuwen gestaald. Voor de karaktervorming 
n.c oefening een prachtig hulpmiddel. In sportverenigingen 

lichamelikc opvoeding vaak een te grote plaats ingeruimd. 
*’ die de lichamelike opvoeding als een onderdeel van 
__ schouwen, zullen niet zo licht in deze fout vervallen.

(Wordt vervolgd.)

Zien wij verd 
op de lichamelil 
sport worden spiert 
is de lichamelike o, 
wordt aan de licuon 
) eugdorganisaties, 
hun program bescl

leren zij andere personen kennen met andere eigenschappen en opvat
tingen. Zij leren hen verdragen en rekening met hen houden. Vooral 
wanneer zij aandeel in het bestuur en de leiding der organisatie, een 
bepaalde taak toegewezen krijgen, kan de jeugdorganisatie er buiten
gewoon veel toe bijdragen, om hun verantwoordelikheids- en plichts
gevoel te ontwikkelen, wat van grote betekenis is voor de uitoefening 
der plichten, die zij later als volwassen leden hunner vak- en politieke 
organisaties en als staatsburgers hebben te vervullen.
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voor het ideale moet door de jeugdorganisatie 
. Het leven maakt de mensen vaak koud en 
zoeding in de jeugdorganisatie moet de ’ vlam van 
1 ’e worden gevoed en de jongelieden een schat 

hun gehele volgend leven.
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jeugd niet toegerekend worden kan. Welk een schatten aan tijd en 
begaafdheid gaan bij onze arbeidersjeugd te loor, hoe achteloos gaat 
men de gelegenheid voorbij om de onmisbare grondslagen te leggen 
voor hooger en gelukkiger leven van de brcede massa des volks, dan 
in het verleden werd gekend. Hier is de plaats, waar onder de 
nieuwe verhoudingen moet worden ingegrepen, onverwijld en forsch, 
zal geleidelijk de volksontwikkeling worden opgevoerd tot het peil, 
dat de materieele voorwaarden veroorloven te bereiken.

Er is in den laatsten tijd een toenemend streven bij sociale organi
saties van diverse richting om aan de behoefte aan ontwikkeling en 
nobele ontspanning van de rijpere jeugd tegemoet te komen. De 
Staatscommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige 
personen van 13—18 jaar biedt in haar Verslag en in een reeds 
vroeger gepubliceerde Verzameling van Rapporten, uitgebracht door 
organisaties, welke zich met de jcugd-ontwikkeling bezig houden, een 
volledig overzicht van den arbeid op dit gebied. De Jeugdorgani
satie wordt een der middelen om te geraken tot vorming en ont
wikkeling van de jeugd in den overgangstijd. De Staatscommissie 
kent aan de z.g.n. „vrije jeugdvorming”, waarvan de jeugdorganisatie 
het orgaan bij uitnemendheid is, groote beteekenis toe. Onder „vrije 
jeugdvorming" wordt dan verstaan het geheel van middelen tot jeugd
vorming buiten gezin, kerk en school, waarbij in vrijheid van aan
sluiting en zonder lecrlingsverhouding wordt gearbeid. Jeugd heeft 
hier de beperkte beteekenis van „oudere”, „rijpere", „tweede", „school
vrije" (d.w.z. van den leerplicht onthevene) jeugd.

„De jeugdorganisatie” zo o zegt de Staatscommissie, „met haar 
vrijen en bewegclijken vorm, met haar vrijwillig en verantwoordelijk 
lidmaatschap, en haar beginsel van zelfwerkzaamheid der leden, is 
dan ook een aangewezen middel geworden voor de vorming der 
oudere jeugd.” En later wordt gezegd: „De jeugdorganisatie wordt 
steeds meer een afzonderlijk instituut der jeugdvorming. een instituut, 
dat geboren is uit de behoefte van den tegenwoordigen tijd en dan 
ook in die beteekenis vroeger niet heeft bestaan. In de ontwikkeling 
der jeugdorganisatie openbaart zich het sterkst de belangstelling in 
de vorming der rijpere jeugd. Vandaar dat de Commissie ook een 
zeer groot deel van haar arbeid en aandacht aan het werk der 
jeugdorganisatie heeft gewijd. Het is dubbel noodig dat aan dit be
langrijke opvoedingsinstituut zorg worde besteed.”

De Commissie wil dat de Staat dit nieuwe opvoedingsinstituut 
moreel en materieel zal steunen. Er moet zijn een voortdurende en 
planmatige bemoeiïng. Daarom dringt de Commissie aan op de dadelijke 
instelling van een Centralen Jeugdraad ter voorlichting en tot bijstand 
van de Regeering terzake van de ontwikkeling der jeugdige personen 
van 13—18 jaar, voorzoover deze ontwikkeling buiten eigenlijk school
onderwijs geschiedt door jeugdorganisaties en andere vereenigingen 
en instellingen. Na korter of langer tijd zouden Districtsjeugdraden 
moeten worden ingesteld voor de districten waarin het land ten deze 
zal worden verdeeld. De Centrale Jeugdraad zou voor het kennis
nemen van en het toezicht houden op het werk der vrije jeugdvorming 
moeten beschikken over de diensten van een Inspecteur. Voorts lijkt 
het der Commissie gewenscht dat een regeling worde getroffen,
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waarbij de organisaties en instellingen der vrije jeugdvorming op haar 
aanvrage als zoodanig worden erkend. Alleen tot de bijzonderlijk 
erkende organisaties en instellingen zullen zich de directe bemoeiingen 
van de Staatsorganen en de Jeugdraden moeten uitstrekken.

Het is duidelijk: de jeugdorganisatie heeft het volle hart der 
Staatscommissie. Zij verwacht een groote toekomst voor de ..vrije 
jeugdvorming" en de „jeugdorganisatie", en wil dat de Staat helpe 
en steune, opdat, hetgeen onder zoo ongunstige omstandigheden in 
het vrije leven opkwam, spoedig tot vollen wasdom moge komen.

Wij vinden de voorstellen der Staatscommissie op dit stuk zeer 
sympathiek en kunnen er ons geheel bij aansluiten. Toch is er, zien 
wij goed, eene nuance in onze waardecring van de jeugdorganisatie 
en haar werk. Gulweg zij erkend, dat de jeugdorganisatie reeds 
sympathiek en nuttig werk deed, toen de opvoeding en ontwikkeling 
der rijpere jeugd van officieele zijde nog volkomen werden verwaarloosd.

Ook stellen wij, om misverstand te voorkomen, voorop, dat uit 
den huidigen omvang van het werk der jeugdorganisatie niet kan 
worden afgeleid welke beteekenis dat werk in de toekomst kan ver
krijgen, wanneer het ruimen materieelen en morcclen steun erlangt, 
terzelfdertijd dat de jeugd haar vrijen tijd beduidend ziet uitgebreid 
en de golfslag van het moderne leven steeds breedere lagen van het 
volk beroert. Maar zorgvuldige overweging van het „erschöpfende” 
Verslag der Staatscommissie heeft toch onze aanva nkelijke, uit eigen 
waarneming' voortgekomen opvatting niet kunnen wijzigen, dat in i 
breed plan voor volksontwikkeling, zooals onze tijd dat vereist 
waarbij de nieuwe gelegenheid, door de wijzigingen in het soci 
leven geboden, ten volle wordt benut voor eene aanzienlijke en 
meene verhooging van het peil der volksontwikkeling, aan de 
jeugdvorming” en de jeugdorganisatie slechts een secundaire 
kan worden toegekend.

Ten slotte behoudt deze jeugdvorming toch, misschien met uitzon
dering voor wat betreft ;de lichamelijke opvoeding indien hier grondig 
worde hervormd, wij zouden haast zeggen: van nature, een dilettan
tistisch en bovenal aanvullend karakter.

De bijl moet worden gelegd aan den wortel van het kwaad. Om 
de volksontwikkeling op te voeren tot een, met het oog op het ge
wijzigde sociale leven, rationeel peil, moet het onderwijs worden 
uitgebreid en verdiept op even ingrijpende, bijkans revolutionnaire 
wijze, als de arbeidstijd is of wordt verkort. Wij zouden der voren
genoemde Staatscommissie groot onrecht aandoen, als wij den indruk 
lieten opkomen, alsof zij eene soort van tegenstelling had geschapen 
tusschen onderwijs en „vrije jeugdvorming." Daarvan is geen sprake. 
Ook in den gedachtengang dier Commissie moeten uitbreiding van 
het onderwijs en van de „vrije jeugdvorming” hand aan hand gaan. 
Zij formuleert ook hare eischen ten opzichte van uitbreiding van het 
onderwijs. Wij achten die uitbreiding en verdieping van het onderwijs 
tot en voor de rijpere jeugd de allesbeheerschende voorwaarde tot 
het bereiken van het grootsche doel.

Onze levenservaring heeft ons de overtuiging bijgebracht dat bij 
een bitter verleden gekweekte mentaliteit des volks, waarmede 

tijd te rekenen valt, eene hoogcre ontwikkeling voor
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Naar het oordeel der vorengenoemde Commissie is de leeftijd, tot 
welken het onderwijs der lagere school zich moet uitstrekken, het 
voltooide veertiende jaar. Tot dien leeftijd behoort het kind van 
eiken maatschappe) ijken stand vrij te zijn van beroepsarbeid en uit
sluitend bezig te zijn met zijn vorming voor het toekomstig leven. 
Uiteraard zal deze leertijd der lagere school in bepaalde, nader te 
regelen gevallen, zich nog even boven den veertienjarigen leeftijd 
moeten uitstrekken, bijv, ter beëindiging van een loopenden cursus. 
Voor den geheelen leertijd der lagere school gelde de leerplicht.

Hierbij kunnen wij ons voor den naasten tijd aansluiten.
Na den verplichten leertijd der lagere school, behoort, ook naar 

het oordeel der Commissie, de verplichting tot verder onderwijs te 
volgen.

,. Wenschelijk ware 1 
gedurende den geheelen 
gevolgd.” Het zal echter, 
verdienen, de verplichting 
eerste twee jaren na het 
tot het 16e jaar. .. .

Het minimum aantal uren, dat het onderwijs zal moeten worden 
gevolgd, bedraagt zes per week.

Het onderwijs kan zijn dag- of avondonderwijs.”
Ook in aanmerking nemend dat het hier slechts geldt de verplich

ting voor het vervolgonderwijs in zijn minimum-omvang, zoo gaat de 
werkelijke maatschappelijke behoefte aan en de mogelijkheid tot her
vorming en uitbreiding van het onderwijs thans reeds veel verder 
dan hier wordt aangenomen. Zelfs in het op dit punt niet geheel 
bevredigende systeem der nieuwe Arbeidswet kan verder worden 
gegaan. In het algemeen is volgens art. 12 dier wet een ondernemer, 
op verzoek van dengene, bij wien een jeugdig persoon inwoont, ver
plicht een jeugdig persoon. — dus een arbeider beneden 18 jaar — 
die in zijn onderneming arbeid verricht, in de gelegenheid te stellen, 
gedurende ten hoogste acht uren per week de lessen te volgen in 
inrichtingen voor godsdienst-, voortgezet-, herhalings- of vakonderwijs.

Het hooge doel, dat men zich thans op onderwijsgebied moet stellen, 
zal niet bereikt kunnen worden, tenzij men streeft naar eene regeling 
waarbij door de rijpere jeugd tot het voltooide achttiende levensjaar 
gedurende ten minste acht uren per week verplicht onderwijs wordt 
genoten. Voor de jeugdigen van 14—16 jarigen leeftijd zou dit onder
wijs geheel overdag gegeven moeten worden. Voor zooverre men het 
noodig mocht oordeelcn eischen te stellen betreffende lichamelijke 
opvoeding, zou voor de jeugdige personen in bedrijven met de vijf- 
cn-veertigurige werkweek onderwijs in gymnastiek, c.d. niet in min
dering van deze uren moeten worden gebracht. De „vrije jeugdvor- 
ming”, die zich dan, behalve op de lichamelijke opvoeding, vrijwel

het,” zoo wordt gezegd, „dat dit onderwijs 
i overgangsleeftijd, dus tot het 18e jaar, werde 

naar het oordeel der Commissie, aanbeveling 
aanvankelijk slechts vast te stellen voor de 
verlaten der lagere school, dus van het 14e
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gesteld, waaraan terwille van de economische 

invoorwaardelijk moet worden voldaan, sluit 
.m het verplicht voortgezet onderwijs volgens 
schema uit. Ongetwijfeld zal, zooals de meer- 

■ wenscht, allerlei onderwijs als vervolg-on- 
gelden. „Al naar de levensomstandigheden 

zal het onderwijs kunnen afwisselen. Voor 
tads- en plattelandsjeugd, voor fabrieks- en 

istboden en winkelmeisjes, voor kantoor- 
, zal het onderwijs zeer verschillend zijn. 
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zonder tassen in voedings- en gezondl 
strijken, eerste hulp- en verbandleei 
ontwikkeling zal dit onderwijs ev>iv<. 
mate moeten bijbrengen".

Kunnen wij ons hierbij in. menig opzicht aansluiten, 
dadelijk met beslistheid naar voren gebracht, dat het o 
eene leest moet worden geschoeid, dat eischen moeten woi 
waardoor ook het bereiken der andere doeleinden worde gew< 
Ook moge men er zich voor hoeden — het zij terloops geze 
paald technisch- en vakonderwijs op te dragen, vèr over d< 
door de 'praktijk des levens aan de groote massa der arbeiders ge
steld; noch de economische kracht van ons volk, noch het geluk der 
individuën wordt daardoor bevorderd. Voor zooveel noodig kan niet-
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ons aller wel en wee raken. Als producent, als 
elke maatschappelijke relatie is het individu steeds meer verj 
het verband van de groep, van de vereeniging, te handelt 
beslissing ten slotte ook voor zijn optreden bindend is. Kort 
maatschappelijke, de „societas” bepaalt in toenemende 
inhoud van ons leven.

Op vrijwel elk gebied wordt getracht den jongen mcnsch syste
matisch ten minste eenige kennis, eenig begrip bij te brengen. Alleen, 
ten opzichte van het maatschappelijke, staatkundige en sociale leven 
wordt aan de over-overgrootc meerderheid van het jonge volk alle 
onderricht onthouden. Dat is eene anomalie. Neen, erger, het is eene 
dwaasheid. De arbeiders, ook zij, die behooren tot de onderste lagen 
van het proletariaat en voorheen door velen als non-valeurs werden 
beschouwd, ondergaan in dezen tijd niet meer, passief, het maat
schappelijk en staatkundig gebeuren. Zij nemen er actiel aan deel, 
zij beïnvloeden het rechtstreeks en in gevoelige mate als kiezer, als 
lid hunner politieke organisatie en niet voor het minst als lid hunner 
tot grootc macht gekomen vakorganisatie. Zij beslissen keer op keer, 
in eigen kring over voortgang of stilstand der bedrijven, over industrieele 
en bedrijfsregelingen, over sociale instellingen, waarmede vitale belangen 
der samenleving zijn gemoeid. Het hangt af — geen socioloog zal dit 
bestrijden — van de kennis, het inzicht en het verantwoordelijkheids
gevoel van de breede massa des volks of wij uit de huidige crisis 
zullen komen tot de fijn-bewerktuigde maatschappij, waarin aller 
harmonische samenwerking een mild bestaan voor allen zal mogelijk 
maken:

Als voorbereiding tot het volle leven moet de rijpe jeugd staats
inrichting en maatschappij-leer worden onderwezen. In beteekenende 
mate wordt dat slechts mogelijk, wanneer de verplichting 
gezet onderwijs reikt tot het voleindigende achttiende j 
zouden het algemeen vormend onderwijs vanaf het zestiende 
zooveel noodig willen inkrimpen om aan deze leervakke 
vakonderwijs, voldoende recht te doen wedervaren. M< 
wijs in de eerste beginselen der staatsinrichting zou, voor 
mogelijk, reeds vroeger kunnen worden aangevangen.

Na eene voorbereiding, als waarvan hier wordt uitgegaan, kan 
aan jeugdige arbeiders van 16 tot 18-jarigen leeftijd, behalve staats
inrichting, ook maatschappij-leer ongetwijfeld met vrucht onderwezen 
worden. Het behoeft nauwelijks gezegd dat wij tot inhoud van dit 
onderwijs niet zouden willen nemen de studie van de klassieke theore
tische economie. De toenemende verwijdering tusschen hare subtiele 
constructies en het werkelijke leven heeft, helaas, belangrijk bijge
dragen tot de impopulariteit van de studie der staathuishoudkunde. 
Het onderwijs ten deze, door ons bepleit, moet in de eerste plaats 
exact zijn. De stof is overrijk : voortbrengingskrachten — beteekenis 
van het kapitaal in het productieproces — productievormen 
drijfsvormen — collectieve arbeidsovereenkomsten — loon®'1 
— inkomensvormen — arbeidswetgeving — sociale verzekem 
staken opzettelijk onze opsomming. Evenzeer als op ander 
zal nader moeten worden nagegaan, welk deel van de v‘ 
stof zich het meest eigent voor dit onderwijs. In het eene uw
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_.n de Vc

kunnen worden 
in te richten.

uitstrekken en in onderling 
‘in, waar jonge arbeiders e.u. 
wil kunnen voltooien. Deze l 
n onderwijs dragen, al zou d< 
v uvclname aan te moedigen en 
verlecnen, ook ter wille van 

le inspanning getroosten, zou aan w 
cursus volledig volgden, eerfbewijs daarvan kunnen 
Ecnige maatschappelijke beteekenis zou zoo'n bewijs, 

ongetwijfeld verkrijgen. Gezonde jonge menschen, 
vijf-en-veertig uren per week werken, en met hunne 
afgerekend als zij fabriek of karwei verlaten, hebben 
om zoodanig onder.wijs, dat, uit den aard der zaak, 

vurden gegeven, te volgen. De wil en de volharding 
1 *chts een keur van lieden.

:n over de ontwikkelingskansen van het hui- 
drie kruisjes heeft gepasseerd. Vele jeugdige 
midden, en volwassenen tusschen twintig en 

hebben niet veel betere ontwikkelingskansen dan die 
vooropleiding, het milieu waarin zij opgroeiden, bepaal- 
Toch zouden deze personen, nog in de opkomst van het 
volle kracht, veelal nog niet in beslag genomen door 

beslommeringen, gemakkelijk veel meer tijd aan hunne ont- 
kunnen wijden dan de ouderen. Zij zelf en de maatschappij 

■ wel bij varen; zij hebben het leven nog voor den boeg. In 
an getracht worden, en met grooter kans op succes, hen 

wijze en met dezelfde middelen als de ouderen in den 
osarbeid te betrekken. Wij zouden echter gaarne de vraag 
ing zien genomen, of niet, ten behoeve van de keur uit deze 
:hen, reeds binnenkort gesloten leergangen aan de Volks- 

worden opgericht op den voet, als zoo-

_it den aard der 
personen. Het zal re« 

ende mate behc 
:n der bevolking, 

degenen, die er 
te bieden. Hier 

de taak.de 
cursussen op

Na het verplicht voortgezet onderwijs tot het achttiende jaar te 
hebben genoten, zal de jonge burger vrij zijn. Voor mij lijdt het 
echter geen twijfel of dan zullen, vooral in de centra van geestelijk 
leven, behoeften zijn gewekt, die nadere bevrediging zullen vragen. 
Natuurlijk zal daarbij uit den aard der zaak slechts sprake zijn 
van eene selectie van personen. Het zal reeds terwille der samen
leving, die in toenemende mate behoefte heeft aan gocd-onderlegde 
personen in alle lagen der bevolking, noodig zijn op eenvoudige en 
doeltreffende wijze aan degenen, die er prijs op stellen, de gelegen
heid tot verdere studie te bieden. Hier kan m.i. in de toekomst een 
belangrijk deel liggen van de taak , der Volksuniversiteit. Zij geeft 
thans op zichzelf staande cursussen op allerlei gebied. Zij zal daar
mede voortgaan.

Doch overwogen zou 
systematische leergangen 
twee of drie jaren zouden 
vakken zouden omvatten, 
hunne opleiding zouden 
meer het karakter van ondc 
vrijwillig zijn. Om de deeh 
zekere stabiliteit te verleenen, 
menschen, die zich de inspannii 
zoo n meer-jarigen cursus vollec 
worden uitgereikt, 
bij serieuzen opzet, < 
die ten hoogste vijf-» 
dagtaak hebben a o 
ongetwijfeld tijd om -------
's avonds moet worde" " 
daartoe hebben slecn» c

Wij spraken hiervoren 
digc geslacht, dat de di 
personen, thans in ons 
dertig jaar 
ouderen. De 
den hun lot. 
leven en in 
huiselijke I 
wikkeling 
zouden er 
elk geval kan 
op dezelfde \ , 
ontwikkelingsarbeiu cc ucuer 
in overweging 
jonge menschen, . 
universiteiten zouden kunnen

daarnaast meer afgesloten, 
die zich bijvoorbeeld over 

ling verband meerdere 
:.d. van eenigen aanleg 

bemoeiing zou dus 
le deelname geheel 

. het geheel een 
de flinke jonge 

in degenen, die 
daarvan' 

zou zoo'n 
jonge

allicht verder kunnen worden gegaan dan in het andere. Hoofdzaak 
is evenwel, behalve het bijbrengen van nuttige, ja onmisbare sociale 
kennis, het bevorderen van economisch denken.
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.  _v_ groeit het aantal der meisjesv 
een streven merkbaar om het meisjesvakondc. 

stiefmoederlijk te behandelen, als het geschiedde.

In dezen tijd, waarin alle onderwijs in het alger 
drongen wordt van de beginselen,. die aan handen; 
liggen en aan het vakonderwijs een groeiende a; 
wordt, mag in ons tijdschrift een school besproker 
in het bizonder de vakopleiding voor meisje en 

Wij kunnen toch, als wij nauwlettend de verst 
die zich voordoen op het gebied van het meisjesva 
constateeren:

lo. In den laatsten tijd
2o. Er is 

meer zoo

het onderwijs op dezen voet zal 
ap. Wij zullen hier thans niet 
niet sluiten voor de fmanticelc 

dat deze offers kunnen en

ig en onver- 
in zijn volk.

De 's Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes 
als modeltype voor het meisjes vakonderwijs 

door IDA HEIJERMANS.

De uitbreiding en inrichting van 
groote offers vragen van de gemeenscha) 
uiteenzetten waarom wij, die de oogen m 
zijde der sociale vraagstukken, meenen 
moeten worden gebracht.

Reeds uit hoofde van de vereischte leermiddelen en onderwijs
krachten kan zoo grootsche hervorming eerst geleidelijk worden tot 
stand gebracht. Wij zijn er van overtuigd. Doch geleidelijkheid moet 
hier worden betracht in dien zin, dat de voorgenomen hervorming in 
vollen omvang worde vastgesteld en telkens met uiterste inspanning 
worde verwezenlijkt, wat voor verwezenlijking vatbaar is. Er moet 
gebouwd worden in grooten stijl 1

De tijd is rijp voor deze hervorming. Zij zal de volkskracht ge
weldig verhoogen. Zij, bij uitstek, kan de verzoening brengen tusschen 
het verleden, dat den doodstrijd voert, en de toekomst, waarin de 
breede massa des volks komt tot de macht.

Alles noodt tot de daad. Maar daarvoor is durf noodij 
zettelijke wilskracht et1 bovenal, ontzaggelijk vertrouwen i

even door ons voor de toekomst werd bepleit. Daarbij zal met de 
gebrekkige vooropleiding van tegenwoordig rekening 'moeten worden 
gehouden.
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De gemeente Den Haag heeft èn door het gebouw van het Gym
nasium -èn door dat der ’s Gravenhaagsche Vakschool getoond, dat 
een gemeenschap, die begrijpt welke ideëele taak de opvoeding der 
jeugd is. het moet bewijzen in de scholen die zij sticht. Het gebouw 
getuigt van hooge paedagogische opvattingen. Er is met alles reke
ning gehouden, zelfs met een toekomst, waardoor het mogelijk zal 
zijn om op het groote complex nog een verdieping op te zetten. Het 
heeft o.a. een ruime gymnastiekzaal, voorts een zeer groote zaal, 
waarin tusschcn den middag de meisjes, die niet naar huis kunne 
haar boterham op kunnen eten, zonder opgesloten te zitten, want c 
verblijf-ruimte komt uit op een waranda en groote plaats. Het 
bouw heeft echter ook een tentoonstcllingslokaliteit, waarin zij, 
de school bezoeken, aan de geëxposeerde werkstukken reeds den st< 
van het onderwijs kunnen nagaan.

Deze zaken noemde ik het eerst, omdat er 
welken ruimen blik zij hadden, die dit gebouw 
alleen met het beste tevreden waren voor een c 
de school gebouwd werd, nog geheel overgelaten 
van particulieren en subsidies.

Voor het eigenlijke vakonderwijs is de school bovendien bizonder 
goed geoutilleerd. Behalve de talrijke lokalen, die zich niet bizonder 
behoeven te onderscheiden van die der gewone scholen, zijn er ver
schillende keukens, waaraan theorielokalen grenzen voor de lessen, 
die in hun uiteenzettingen het eigenlijke koken steunen; een wasch- 
lokaal is er met waschopdoen- en strijklokaal, waaraan niets ontbreekt, 
door hooge vakcischen te stellen. Voorts is er een crèche-afdeeling, 
die èn aan strenge hygiènische voorwaarden voldoet en het hart van 
eiken bezoeker verovert, omdat alles hier des kinds is. Voor alle andere 
huishoudelijke vakken dan koken zijn er zalen met alle leermiddelen in 
doozen, die het heele gebied der huishouding omvatten; ateliers zijn erom 
japonnen en hoeden in elkaar te zetten en te passen; zelfs is er een lokali
teit. waar het kappen en de verzorging van het haar geleerd worden.

De gemeente Den Haag heeft bovendien het gebouw zoo laten

3o. Wij worden ervan doordrongen, dat geen mcis 
meer als goed te beschouwen is, wanneer er niet in ai. 
rekening mede wordt gehouden, dat het meisje van 
het gezinshoofd der toekomst is.

Omdat wij nu dus in het stadium verkeeren, dat het mcisjesvak- 
onderwijs meer in het centrum der paedagogische belangstelling en 
verzorging komt te staan, . en, om het te dienen, meer en betere 
scholen worden opgcricht, kan er niet genoeg de aandacht gevestigd 
worden op een type school als de bovengenoemde, die waarlijk voor 
ons land iets bijzonders is en waaraan beginselen ten grondslag 
liggen, welke als richtsnoer voor het meisjesvakonderwijs in zijn 
geheel kunnen dienen.

Om dit te bewijzen, zij er een en ander verteld van deze school, 
zoowel ten opzichte van haar uiterlijke verzorging, als de inrichting 
en opvatting van haar werkplan.
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ijving van het gebouw blijkt reeds, dat alles wat 
van deze school werd verre gehouden en binnen den 

ït onderwijs al datgene is getrokken, wat de algemeene 
dienen. Reeds werd er gesproken van het overblijflokaal, 

jes moeten haar twaalfuurtje in de school gebruiken, omdat 
de nabijheid van het bosch, dus aan de grens der stad, 

oudere leerlingen kan het slechts toegejuicht worden, dat

namaak geweci 
trokken. Voor 
gezocht. Ner<’p 

:hilderwerk, oui 
solicden eenvou 
den langen tocht 

den indruk der l 
cazerne. De  

leven er zich beweger

inrichten, dat al het prullige en alle r 
voor het heden en de toekomst opgetr 
naar het deugdelijke en degelijke 
metaal of namaak-steen. Nergens scl 
het wezen geeft. Het is alles van 
rijkdom van ruimte en smaak. Wie 
school aanvaardt, komt nergens onder Ue>i ■ 
die er uitgaat van een opgepropte schoolk» 
lokalen zijn alle ruim, zoodat het jonge 
Overal is er licht en frissche lucht in oi >ed.
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s de zorg voor de lichamelijke opvoeding
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, haar programma, 
l jaarlijksche schoolfeest, dat altijd tegen St. Nicolaas 
', de meisjes zelf zangstukjes ten gehoore kunnen brengen, 
loekje van de groote plaats zijn er schooltuintjes aan- 

ook de tuinbouw onderwezen wordt. En het is het 
mej. A. Berghuis, om veel meer grond voor 
'schikbaar te krijgen.

Het soort leerlingen.

Reeds werd er op 
van saamhoorigheid ka 
betcekcnis, nu er op 
de dagschool gaat het 
bode, kamenier, naais 
andere meisjes, die óf 
óf een vorming volgei

Wordt dus de levensvreugde der leerlingen bevorderd door het 
gezellige en verzorgde twaalfuurtje, de gymnastiek, de muziek, het 
kweckcn van liefde voor bloemen, — op de plaats der school bloeit 
en groeit het in den zomer aan alle kanten en geen enkel lokaal 
mist dan een paar bloeiende planten of enkele afgesneden bloemen, 
— wordt het gevoel van saamhoorigheid gewekt door het jaarlijksche 
schoolfeest, waarvan daareven gesproken werd, — in ander opzicht 
ook ervaart het meisje daar, dat zij niet alleen haar vak leert. Daar 
er op deze school niet enkel naaldvakken, of enkel huishoudelijke 
arbeid onderwezen worden, kunnen de verschillende vakken in elkander 
grijpen en zij doen het ook. In de aanvangslessen wordt natuurlijk 
aan allen les gegeven in de algemeen vormende vakken, als Neder- 
landsche taal enz.

Doch de naaister en de mc 
begin af aan deze school van < 
behalve de eigenlijke kennis 
noodig heeft voor het leven bi 
haagschc vakschool voor Meisjes steeds 
geweest, waar niet alleen de vakarbeidstei 
volgens haar vrouwelijken aanleg tot ontwikk

scholen voor hen niet in het hart der stad liggen, want verheffing 
der menschheid kan alleen plaats hebben, wanneer men elk kind 
zooveel mogelijk verlost van de stadsherrie en het in of bij de natuur 
brengt. Daarom is de ligging der school ook zeer goed gekozen. Ze 
is voor Den Haag betrekkelijk buiten en het is dus te begrijpen, 
dat de meisjes gezellig er haar boterham kunnen opeten. In elk op
zicht vinden zij ruimte in het middaguurtje, kunnen zij zich „vertreden" 
om een populairen term te gebruiken.

Maar in het onderwijs was < ' ' ' '
De groote zaal, die de school 
dat in alle meisjesvakonderwijs 
tot haar recht komt.

Naast de gymnastiek heeft de school muziek op 
zoodat bij het jaarlijksche schoolfeest, dat altijd tc 
gegeven wordt, de meisjes zelf zangstul

En in een hoekje van de groote plc 
gelegd, omdat ook de tuinbouw on< 
ideaal der directrice, r 
veel meer leerlingen bes
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p in huishoudelijk- en naaldwerk of de school 
rplan betrokken. Zij reikt voor al die beroepen 
uit ofzleidt de meisjes op voor centrale examens.

Indien echter 
onderwijs gaf en slechts cursussen 
hoogte staan, die zij bereikt heeft.

Zij vergeet voor haar leerlingen n 
in het onderwijs, niet de opvoedii 
rijk samen, maar vóór alles is 
leeren, vindt in de school wat 
voor alle takken van den huis) 
keukenmeisje, kamenier, kinc 
vorming aan huisnaaister, m< 
wijzeres nuttige handwerken, 
maken.

Er is geen beroep 
heeft het in haar Icerf 
haar eigen diploma's u

De cursussen worden bezocht door meisjes en vrouwen uit de 
economisch zwakke en krachtige kringen. De dienstbode, die voor haar 
beroep aanvullend onderwijs verlangt, kan er terecht in cursussen, 
maar ook het jonge meisje, dat trouwen gaat: de rijke freule en de 
nederige loonarbeidstcr; het eenvoudige moedertje en de rijke dame; 
alle mogelijke cursussen in huishoudelijke vakken en naaldwerken 
staan haar ten dienste.

Op zuiver democratischen grondslag staat de school aldus door 
haar inrichting. Zij vraagt niet naar stand of kring. Zij geeft vor
ming en onderwijs aan allen, die het verlangen. Het eenvoudigste 
en sierlijkste naaldwerk; de eenvoudigste en de meest samengestelde 
spijzen, de school geeft in alles les, richt zich naar alle categorieën 
van leerlingen, die tot haar komen.

Het levende van het leerplan.

Buitengewoon practisch en levend is deze school in haar gehccle 
inrichting. Voortdurend ging en gaat er de wind van het leven door.

Voor haar opleiding tot huishoudelijk werk is er aan de school 
een internaat verbonden, zoodat er in de school zelf een groot huis
houden is. Daardoor is ei' nooit sprake van iets schoonmaken, dat 
nooit vuil was, omdat het een oogenblik te voren door andere leer
lingen al gepoetst werd. Voor dat internaat moet gekookt worden. 
De kamers daar dienen onderhouden te worden. Vanzelf vinden dus 
de aanstaande dienstmeisjes, huishoudsters enz. allen mogelijken arbeid, 
die geheel met dien van een werkelijk huishouden 
meisjes, die later zullen tafeldicncn, worden eikei 
het internaat practisch geoefend. Daar leeren 
dienen en dekken. Eiken dag zijn zij dus vooi 
zaam in een groot gezin.

Voor de opleiding tot kinderjuffrouw vinden zij, die er zich voor 
aanmelden, verder het werkelijke leven in de kleine crèche, die niets 
anders is dan een groote kinderkamer, waar een paar zuigelingen 
en een paar oudere kleintjes zijn tot ongeveer zes jaar. Onder het
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toezicht van een dokter en een zuster leeren de meisjes in deze 
kinderkamer omgaan met hef kind zelf. Wat de theorie haar leert 
omtrent opvoedkunde en opvoedkundigen, de practijk haar onderwijst 
voor naaien, fröbcln enz., passen de meisjes in de kinderkamer der 
school dadelijk toe met het levende kind. Onmiddellijk blaast hier 
de wind van het leven in dc zeilen van haar opleidingsscheepje.

Dat is er in een school als de geschetste, èn voor de leerling zelf, 
bn voor dc gemeenschap.

Dc leerling kan in de aanvangsklassen, 
wijs krijgt, het vak kiezen, waar haar ke 
in dc verzoeking om tc vroeg in den 
school zelf dc weg tot beter en hooj 
worden.

De gemeenschap bereikt met
. den leerling beter inrichten, aio uc 

allen ten goede komt.
Niet in de kleine scholen ligt de toekomst, maar 

waar door goede klassevorming d e individualiteit en a. 
leerling tot haar recht kunnen komen.

Voor één groote school volstaat b.v. één beheer, één gymnastiek
lokaal enz.

Maar ook in den heelen opzet van het leerplan is er 
die met de werkelijkheid rekening houdt en zich er naai

Door de verschillende vakken, die de school onder’ 
mogelijk, dat op dezelfde school een meisje van vak verar 
kwam er b.v. om tot huishoudster opgeleid te worden, 
zich meer aangetrokken, al kerende, tot de naaldvakken. Zij 
nu van richting en hoeft niet van school te verwisselen.

Een ander kwam b.v. met het plan om na den driejarigen cursus 
een betrekking tc zoeken, maar ziet dat zij nog zooveel leeren kan, 
dat zij liever voor verdere studie en oefening blijft.

Daarom sluit deze school niet bij den onderbouw haar deuren reeds.
Zij kan elke beroepsvorming, waarvoor zij opleidt, tot in de puntjes 

afwerken, omdat de meisjes, die er gaan, niet van school af m o e t c n 
op het He ol 15e jaar, maar blijven kunnen, als zij willen, om door 
te werken in de richting, die zij verkiezen in te gaan.

dat
ïfening I 
onderbe 

waarvoor :

, n kunn< 
verkiezen

izelf, dat het beheeren van een groote school, als 
:he Vakschool voor Meisjes, groote eischen stelt 

e de leiding is opgedragen. Zij moet over veel vak- 
;ken, over groot organisatorisch talent, én over veel 
de menschen om te gaan, die in het complex werken, 

met vaste hand kunnen besturen.
schaduwzijde kunnen beteekenen, want menschen, die
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Het ontwerp tot reorganisatie van het Gemeen
telijk Geneeskundig Schooltoezicht te Amsterdam 

door Dr. J. )• P1GEAUD. dir. Gem. schoolartsendienst te ’s-Gravenhage.
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bezitten, zijn nooit in eennoemde eigenschappen 
aanwezig.

ihaagschc
vanzelf
met vasten > 

gegeven, na te 
haar directrice
voor onze
itief kunnen
school zt

or -■

beroepsschoolartsschap langzamerhand 
5 te verwachten, en het voor ons lig- 
vcrblijdend bewijs.

>t de taak van den schoolarts gebracht 
leiden tot de vorming van een zoo 

■Komend geslacht." Dat is met andere 
optreden als opvoeder der volksmoeders. 
de moeders worden verwaarloosd, kan

dat kunnen en de gen< 
land in groot aantal a

Maar de ’s Gravcnhaagschc school is langzamerhand geworden wat 
zij is, groeide als vanzelf uit tot de inrichting, die wij kennen! 
Daaruit blijkt, dat met vasten wil en helder inzicht het voorbeeld, 
door deze school gegeven, na te volgen is en bovendien kan er van 
de ervaring, door haar directrice opgedaan, partij getrokken worden.

Het is daarom voor onze meisjes te hopen, dat zij, die de macht 
hebben en het initiatief kunnen en willen nemen, het leerplan en de 
werkwijze van deze school zullen bcstudceren. Wat daar geschiedde 
en geschiedt, is in elk opzicht in het belang van beroepsvorming en 
alzijdige opleiding voor het meisje.

Dat de zuurdeesem van het 
in Nederland doorwerkt, was 
gendc rapport is daarvan een ' 

Reeds in den aanhef wordt tot 
te bevorderen wat kan 

en sterk mogelijk aankoi 
•n: de schoolarts moet 
noolartsstelsel, waarin 

el treffen.
iet overzicht van hetgeen in naburige landen in dat opzicht 
lied, blijkt reeds, dat de bekende Hollandsche methode van 
uit den boom te kijken, ook hier uitnemend heeft gewerkt, 
spoedig in te voeren Rijksregeling van het schoolartswczen 

t geen twijfel, dat het Engelsche systeem de zege zal weg- 
igcn, hetgeen klaarblijkelijk ook de wensch van Dr. Heyermans, 
niet minder die van referent is. Daar het beroepsschoolartsstelscl, 

reeds in 1906 in den Haag is ingevoerd, nadat op een studiereis in 
het buitenland uitvoerige besprekingen met de voornaamste deskun
digen van toentertijd waren gehouden, zal men wel willen toegeven 
dat de jarenlange ondervinding, in den Haag opgedaan, cenigc waarde 
kan hebben, terwijl wij er aan kunnen toevoegen, dat sindsdien 
Groningen, Haarlem, Hilversum, Apeldoorn, Zwolle, hetzelfde systeem 
kozen. Andere grootere plaatsen staan op het punt dit voorbeeld 
te volgen. Elders zijn pogingen aangewend tot vorming van platte- 
landsschoolartsdistricten onder een beroepsschoolarts. Altemaal tee- 
kenen des tijds. De tijden zijn rijp, en Nederland heeft recht op een 
van hoogerhand goed geregeld schoolartstoezicht.

Wat nu de denkbeelden van Dr. Heyermans betreft, zoo acht 
ik het verkieselijk, daar ik er niet veel aan te bedillen weet, om 
op enkele punten die mij bijzonder belangrijk toeschijnen, nog cens 
de aandacht te vestigen.
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<1 i e kinderen, 
geringe bijdrage

d"

jende 
toe, 

rden.

betrekken, lijkt ook 
gemaakt worden voor 

school bestaat, en dit is ■ 
i regel dat de taak van 

uitstrekken. Een doov 
,..e gevallen van loope 

' >en er van zelf I
behandeld worc

die
Sc 

zoodat
In groote steden is centralisatie 

schoolartsgebouw verre te verkies 
administratie. Toch kan men ook 
halve het centrale schoolartsgcboi 
stadswijk bij of in een daartoe 
spreekkamer met wachtkamer 
wijk den gang naar het central 
er te veel tijd mede verliezen.

Doch alles wat het kaartenstelsel betreft, blijft natuurlijk centraal.
Hieruit volgt van zelf, dat het opkomen der moeders de cardo 

quaestionis is, waar alles om draait. De spreekkamer van den school
arts is de moederschool der volksmoeders. Wat de werkwijze ge
durende den schoolplichtigen leeftijd, voorzoover het de afzonderlijke 
kinderen aangaat, betreft, zoo zijn de meeningen nog zeer verdeeld. 
Onderzoek in het eerste schooljaar (of halfjaar), waarbij de zintuigen 
vooral niet te kort mogen komen, spreekt natuurlijk van ’ zelf. Overi
gens voel ik zeer sterk voor zoo groot mogelijke uitbreiding der z.g. 
contrólekinderen. d. w. z. afzonderlijk scherper onderzoek van kinderen, 
die het extra noodig hebben, en weinig voor systematische herhaalde 
onderzoekingen van geheelc schooljaren. Een schoolarts is niet in de 
eerste plaats statisticus, maar raadgever aan moeders die dit verlangen. 
Dit axioma is o.a. door den man, die in Württemberghet schoolartsstclsel 
geregeld heeft, Gastpar, op den voorgrond gesteld. De deuren van het 
schoolartsgcbouw moeten dan ook steeds wijd open staan, en ofschoon 
de regelmatige dienst vóórgaat, moet iedere schoolarts op bepaalde 
dagen en uren voor extra onderzoek te spreken zijn. Natuurlijk moet 
ook dat bij vóórafspraak geregeld worden, zoodat geen hinderlijke 
opeenhooping ontstaat, maar dit is een zaak der administratie.

Dat een groote stad een buitenschool noodig heeft, is luce clarius. 
Hetzelfde geldt voor een favuspolikliniek, doch deze maakt geen deel

Specialisten in het schoolartstoezicht te 
niet wcnschelijk. Een uitzondering moet , 
groote steden waar een slcchthoorendensc 
ook een uitzondering op den algemeenen 
schoolarts zich niet tot behandeling mag uits 
school heeft een oorarts noodig, en de talrijke o_ 
ooren, die daar te samengebracht worden, nopt 
deze kinderen, die nagenoeg steeds onvoldoende 
aan zijn zorg toe te vertrouwen.

Ook de tandenzorg is een gebied, dat eenigzins apart staat. De 
eenige mogelijkheid om van de zeer talrijke slechte gebitten onder 
de volkskinderen nog zooveel mogelijk terecht te brengen, ligt in een 
sterke centralisatie der inrichting, die daartegen te waken heeft, 
en zoo worden wij gedrongen naar de gemeentelijke tandheelkundige 
polikliniek. Mits men maar één ding niet vergeet.

Kosteloos mag zulk een polikliniek alléén zijn voor 
:r ouders ontwijfelbaar niet in staat zijn de zeer 
gevorderd zal worden, te betalen.

Jchoolverplecgsters zijn tegenwoordig een integrccrend deel van 
schoolartsinrichting, die op dien naam aanspraak wil maken, 

:it hierover verder geen woorden behoeven te worden verspild, 
groote steden is centralisatie van den dienst in een afzonderlijk 

jlartsgcbouw verre te verkiezen wegens de tijdbesparing in de 
■inistratie. Toch kan men ook hier water in den wijn doen. Be- 
,'e het centrale schoolartsgebouw kan men in een zeer afgelegen 

vijk bij of in een daartoe geschikte school een afzonderlijke 
tkamer met wachtkamer inrichten, opdat de moeders uit die 
den gang naar het centrale gebouw niet te moeilijk vinden, en 
veel tijd - ' 

>ch alles 5
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stituut. De schoolarts behoeft alleen 
en.
>oltijd

"s worde 
nderwijs; 
:ldt voor

■

lorschrift opgenomen, waarbij worden 
welke ter behartiging der onderwijs- 
>rdcn toegekend;
school uitgebreid tot een school met

rcommissi 
ruime bevoegdh 
art. 3 worde dt 
cursus, van 
art.

:n, welkt 
die

aan de Tweede Kamer der 
Staten Generaal.

van de volgende wijzigingen nood-

iwkeurige en juiste voorziening 
vergoeding aan de ouders van

4 K.M. geen school kunnen

:err, i 
bheid ges 
«onder or

dienst op het bij 
er slechts zelden 
vijzend personeel 
aamheden die er 

geheel vrij ge-

Wet worde een voor 
idercommissies, aan w 

Iheden woi 
ie de lagere : 
6—14 jaar;

12 worde een meer nau' 
it betreft de eventucele \ 
ikc binnen een afstand van

: met hun overtuiging strookt;
17 en v.v., betrekkelijk het z.g.n. herhalingsondcrwijs 

door een geheel nieuwe regeling van het vervolgende 
22 worde zoodanig geformuleerd, dat het ook gelui 

istige vercenigingen als b.v. de Protestantenbond;

den leeftijd van toelating 
" enz. ten zeerste is

staat de beroepskeuze. Ook 
De schoolarts moet hierin een 

en een gemeentelijk bureau voor 
ing heeft is een hoognoodige instelling, 
hoofdzakclijk bepalen tot afraden van

hoe in het Ontwerp blijk- 
rstreefd is naar de vol
onderwijs, ook in ander

uit van het eigenlijke schoolartsinst 
het recht van verwijzing te hebben 

Aan het einde van den schoc 
hierin heb ik een gevestigde meening. 
zeer krachtig woord medespreken, < 
beroepskeuze waarin hij zitting het 
Toch zal de schoolarts zich huuiuz, 
ongeschikte beroepen.

Waar een goed geregelde gemeentelijke contröledicn 
de gemeente in dienst zijnde personeel bestaat, is er si 
aanleiding voor den schoolarts, om ook het onderwi” 
in zijn werkkring te betrekken. Bij de vele werkzaam) 
te doen zijn, moet de schoolarts van deze controle g_.. 
maakt worden.

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het Hoofdbestuur van 
de Maatschappij tot Nut van het Algemeen;

dat het met groote belangstelling heeft kennis genomen van het 
Ontwerp-Wet op het Lager Onderwijs;

dat het met waardeering gezien heeft, 
baar ernstig en met groote nauwgezet! 
ledige gelijkstelling van openbaar en bijz< 
dan financiëel opzicht;

dat in dit verband de gelijkstelling van
tot de lagere school, de gelijke schoolgeldrcgeling 
toe te juichen;

dat zoowel de opname van den handenarbeid onder de vakken 
der lagere school als verschillende wijzigingen, welke worden voor
gesteld in de opleiding der onderwijzers belangrijke verbeteringen te 
achten zijn;

dat het echter het aanbrengen 
zakelijk acht:

a. In de \
ingestcld Ouc
belangen

b. In
8-jarigen

c. In
getroffen,
kinderen
vinden, u>

d. Art
vervangen

godsdiens



dc laatstelijk

M_einorie van Toelichting.

de bepaling, dat 
geven van voor- 

onderwijzeres in

bcpal

mogelijk i 
ht en dienen

ofdbestuur
irwijzen naar

. 24 worde vervangen door een andere, waarbij 
lerwijzcr wordt noodig geacht; voor 26—40 

41—80 leerlingen 3 onderwijzers en

en tot het g 
>rden tot oi

-. welke tengevolge van de aanneming 
in de onderwijswetgeving zullen moeten

het allerhoogste belang. Dc rcgecring, zeer t 
deze wijziging niet mocht beperken, heeft

wet op het 1. o. voorgesteld. Het resultaat 
ïnwoordiging over deze "

i op de volksontwikkeling 
ir van het Nut heeft dan 

verp bezien; het is bespr 
Nulscommissie voor Ondc 
in t Tijdschr. VolksOntv» 

Prof. Kohnstamm het onde 
voor Volksontwikkc’’

Dc v , 
der Grom 
inderdaad 
dal zij 
. • | . i ■ hl 
in dc \ 
kenden

He 
belangste.. v 
gadcring van II.B. 
verslag is opgei 
is ’t onder leidint 
een door ’t Nuts: 
vooraanstaande sc 
spreking van dc hand

Kennis genomen heb 
in ’t adres gezegd wordt, ' 
stelling lusschen openbaar 
Hoofdbestuur, dat het ont 
zoovele punten achterlijk-^

f. De regeling in art. 
voor 25 leerlingen 1 onde , 
leerlingen 2 onderwijzers; voor 
zoo voor elke 40 leerlingen één onderwijzer

g. Art. 25 vcrvalle en worde vervangen 
onderwijzeressen, die dc bevoegdheid hebber 
bereidend onderwijs, benoemd kunnen won 
de twee laagste klassen der lagere school;

h. Dc salariöering (art. 26—30) dient ook na 
gebrachte wijziging grondig te worden verbeterd;

i. In het hoofdstuk over de opleiding vervallen dc opleidingsscholen ; 
zij dienen te worden overgebracht naar de wet op het bewaarschool- 
onderwijs. De term hulp-onderwijzeres komc daarbij te vervallen;

k. In artikel 141 worde als cisch voor toelating tot een kweek
school gesteld het met gunstig gevolg doorloopcn hebben eener II.B.S. 
5 j. cursus. Gymnasium of Lyceum;

l. Voor dc leerkrachten aan de kweekscholen worden dezelfde 
eischcn gesteld als aan hen, die les geven aan I I.B.S. of Gymnasium ;

m. De bepalingen in art. 170—'183 betreffende het toezicht dienen 
vervangen door een regeling, waardoor opbouwend en regelend toe
zicht mogelijk is. Ook is een regeling wenschclijk voor het medisch 
toezicht en dienen bewaar- en kweekscholen eigen toezicht te hebben.

liet Hoofdbestuur veroorlooft zich ter motiveering van een en 
ander te verwijzen naar de hierbijgaande Memorie van Toelichting.

liet Hoofdbestuur voornoemd,

J. D. D. PR LUSSEN, alg. voorzitter.
J. HOVENS GRÉVE, alg. secretaris.

Amsterdam, 13 Maart 1920.

wijzigingen, welke tengevolge van de aanneming van het nieuwe art. 192 
irondwet, in de onderwijswetgeving zullen moeten worden gebracht, zijn 
aad van het allerhoogste belang. De rcgecring, zeer terecht van meening, 
i zich tol deze wijziging niet mocht beperken, heeft een in verschillend 
t geheel nieuwe wet op het 1. o. voorgesteld. Het resultaat van dc besprekingen 
Volksvertegenwoordiging over deze wetsvoorstellen zal van den verst-rci- 

invlocd zijn op dc volksontwikkeling in de toekomst.
let Hoofdbestuur van het Nut heeft dan ook met buitengewone aandacht en 

-stelling het ontwerp bezien; het is besproken in een gecombineerde ver- 
j van H.B. en Nulscommissie voor Onderwijs, van welke bespreking een 

enonien in ’t Tijdschr. Volksontwikkeling blz. 181 en bovendien 
ing van Prof. Kohnstamm het onderwerp van bespreking geweest in 
utsinslituut voor Volksontwikkeling bijeengeroepen conferentie van 

schoolmannen uit verschillende kringen: een rapport over deze bc- 
1 van Prof. Casimir is verschenen in Volksontw. blz. 199. 
■bbende van de besprekingen, is het Hoofdbestuur, zooals 

van meening, dat met g rooie onpartijdigheid de gelijk- 
• en bijzonder onderwijs is uitgewerkt. Ook meent het 

jntwerp in tal van opzichten verbetering brengt in dc in 
..-geraakte wetgeving op het lager onderwijs.

313
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lis zijnde

en gestel 
toezicht

gemeentebestuur mogen 
geschreven, dat de kosten

■ u.li n,

I mogelijk

'crp geven uitvoering aan 
zaarbij bij het ontbreken ' 
ireven in de behoefte aan 

rwijs voor die kinderen, waar 
wil het H.B. voorkomen.

, '■ g in art. 12 
sgemoctkoming in de 
(stand dan vier K.M.

beteekenis zijnde zaken — van 
ittcn kan — zal de openbare 
‘"tebesturen. wier leden in meer- 
innen zijn en die tot hun lid-

- inden dan hun liefde voor

de door het H.B in het adres uitgesproken wcnschcn,

zordt uitgelegd, dat deze kosten 
worden gebracht. Wij 
geheel door het gc-

Ter toelichting van 
diene hel volgende :

a. In één opzicht is de gelijkstelling tusschen openbaar en bijzonder onderwijs 
niet tot stand gekomen. De bijzondere school toch wordt bestuurd door een 
Vereeniging van personen, wier gelijkheid in denkbeelden en levensopvatting 
hen te zamen bracht en deed overgaan tot stichting van een of meer scholen. 
De besturen bestaan uit mannen en vrouwen die dezelfde opvattingen zijn toe
gedaan en meestal in die besturen zijn gekozen, omdat ze kennis hebben van 
en belangstelling voor onderwijszaken. Het werk van de bijzondere school zal 
tengevolge daarvan van hoogerhand krachtig worden gesteund: er zal initiatief 
worden genomen voor verbeteringen, er zal intens toezicht zijn en. waar 't werk 
in de school goed is, ook groote waardeering.

Al deze voor het onderwijs van zoo groote 
welke men vooral de laatste moeilijk ovcrschattcr 
school missen. Haar bestuurders blijven de gemeentel 
derheid tegenstanders van de openbare school kunne 
maatschap zijn verkozen op meestal geheel andere grom 
het openbaar onderwijs of hun kennis van schoolzaken.

Dit groote verschil — t kan niet anders — zal zich sterk doen | 
ook al zijn er in de Wet allerlei bepalingen opgenomen, om zooveel 
gelijkheid te scheppen.

In het bekende rapport betreffende de uitwerking van artikel 192 der Grond
wet. uitgebracht aan het Hoofdbestuur der Mij lol nut van 't algemeen zijn 
plannen uitgewerkt om in deze leemte te voorzien. Hel H.B. twijfelt of de ver
wezenlijking van deze plannen, welke de instelling van bij evenredig kiesrecht 
verkozen Schoolraden beoogden, op dit oogenblik zou kunnen worden bereikt.

Toch meent het H.B. dat binnen het kader van hel onderhavige wetsontwerp 
meer in dezen geest zou kunnen worden bereikt dan thans hel geval is.

Daartoe zou de Commissie van artikel 174 2e lid sterk dienen te worden 
uitgebreid en aan haar zou grootere bevoegdheid dienen te worden verleend.

De belangstelling der ouders voor het openbaar onderwijs zou hierdoor stijgen, 
naast de gemeenteraden zou een lichaam bestaan, dat de onderwijsvraagstukken 
onafhankelijk van vragen van algemeen politicken aard zou kunnen beschouwen.

Voor de kinderen, die na de lagere school, middelbaar of gymnasiaal ondcr- 
; gaan genieten, kan ’t in ’t belang van dit verder onderwijs wcnschelijk zijn, 
ze op 12 of 13 jarigen leeftijd de lagere school verlaten. Voor hen echter 

—- en dat is de overgroote meerderheid — die na de lagere school (behoudens 
het later te noemen vervolgonderwijs) hetzij naar de vakscholen, hetzij onmiddel
lijk het leven ingaan. is de leertijd tol 13 jaar te kort. Nu hel verbod van kinder
arbeid tot 14 jaar in onze wetgeving is opgenomen, is het wcnschelijk en ook 
alleszins logisch de leerverplichting tot het 14e jaar uit te breiden. De verlenging 
der lagere school met één leerjaar acht het H.B. zeer beslist onvoldoende, en niet 
in verband met de eischen, waaraan de lagere school in de toekomst moet voldoen.

c. De voorschriften in art. 12 van hel Ontwerp geven uitvoering aan de 
bepaling van art. 192 al. 5 van de Grondwet, waarbij bij het ontbreken van 
een openbare school, voorziening wordt voorgeschreven in de behoefte aan de 
gelegenheid tot het ontvangen van openbaar onderwijs voor die kinderen, waarvan 
de ouders dit voor hun kinderen verlangen. Het wil het H.B. voorkomen, dat 
aan dezen grondwcttelijken eisch niet voldaan is door de bepaling in art. 12.dat 
„dcsvcrlangd uit de gemeentekas steun wordt verleend ter tegemoetkoming in de 
kosten verbonden aan het bezoeken van een op grooteren afstauu u.n 
van de woning gelegen school".

Immers hel is mogelijk dat dit voorschrift 
niet geheel ten laste van het f 
zouden daarom willen zien voorgesc 
mcentebesluur moeten worden gedra



.-noemde vakken dient 
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naar de verschillet
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meent het H.B. aldus te mogen samenvatten : 
ten minste vier der volgende vakken: Ncd. 

■r Natuur en Gezondheidsleer. Staatsinrichting 
Teeltenen, Vreemde Talen, Handenarbeid.

op voor de

c. Bij de regeling 
hel ontwerp uitdrukkelij 
dienstonderwijs kunnen 
aan het godsdienstonderx , 
kerk wordt verstrekt. Er : 
het geven van godsdienstont 
bond. In de wet dient met de 
te worden gehouden.

g. Zeer algemeen 
gewerkte denkbeeld 
de kringen der vrouwen' 
maar ook uit die van 
leerkrachten van zoo '

Het H.B. acht ook

rwijs worden afzonderlijke onderwijzers aangcstcld, 
, dezelfde zijn als bij het L. O.
worde gegeven in afzonderlijke scholen

is in den lande het verzet tegen het in hel ontwerp uit- 
van de ..hulpondcrwijzercs". ‘t Verzet komt niet alleen uit 

iverecnigingen, die achterstelling van de vrouw vreezen. 
i de schoolmannen, die de aanwezigheid in de school 
verschillende bevoegdheden niet wcnschclijk achten.

; de in ’t ontwerp aangegeven regeling verre van gelukkig.
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f. De verhouding van het aantal leerkrachten tot dat der leerlingen, ondanks 
de verbetering in ’t gewijzigd ontwerp gebracht, acht het H.B. nog te ongunstig. 
Tal van gemeente- en schoolbesturen zijn in dezen met een betere regeling voor
gegaan. Verlaging van het maximum getal leerlingen, dat per klasse wordt toe
gelaten. is niet alleen voor de onderwijstaak der school zeer wcnschclijk. maar 
is beslist noodzakelijk voor de richligc vervulling van haar opvoedkundige roeping.

•n aan de vragen. 
Waar mogelijk.

naar dat beroep, 
n plattelandc). 
tgrijk deel gc- 

Dcrhalvc zal 
orden gegeven.
voor een bepaald 

patroons- en werklicdcn- 
(seizoenarbeid) worde 

antal uren (i 600 per

d. Zonder eenigc aarzeling rangschikt het Hoofdbestuur de kwestie van de 
ontwikkeling van en het onderwijs aan het oudere volkskind tol de allerbe
langrijkste vraagstukken van dezen tijd. Allerlei sociale en economische omstan
digheden dringen met grooten klem dit onderwijs in het centrum van de be
langstelling. ’t Was daarom voor het H.B. een grootc teleurstelling, dat hel 
verouderde en in algcmccncn zin gesproken vrijwel mislukte hcrhalingsonderwijs 
behoudens eenigc weinig betcckcncnde wijzigingen in dit wetsontwerp werd over
genomen. Uit de intusschcn verschenen memorie van antwoord blijkt, dal de 
Minister geneigd schijnt, dit onderwijs bij afzonderlijke wel te regelen, ’t Ware 
daarom wcnschclijk dc art. 17 en v.v.. betrekking hebbende op hel herhalings- 
onderwijs, over te brengen naar dc overgangsbepalingen en art. 17 te vervangen 
door een ander, waarin gezegd werd, dat het vervolgonderwijs bij afzonderlijke 
wel zal worden geregeld.

Dc grondbeginselen dier rege
I. Hel vervolgonderwijs 

Taal en lezen, Rekenen, Ker 
en Geschiedenis, Mcctkuno 
Lichamelijke ontwikkeling.

II. Het onderwijs in dc genoemde vakken dient aan te knoopen 
die het beroep, dal dc leerlingen gekozen hebben, zelft stelt. V 
dienen daartoe dc vcrvolgscholen naar dc verschillende beroepen te 
splitst, en waar dit niet kan. moet het onderwijs zich richten 
hetwelk in de betrokken gemeente overhccrschend is (landbouw ten

III. Hel vervolgonderwijs voor meisjes worde voor een belang 
wijd aan onderwijs in kindcr-. huishouding- en keukenverzorging. 1 
als regel gesplitst onderwijs voor jongens en meisjes moeten worden

IV. Zoo mogelijk worde omtrent dc inrichting der school • 
vak mcdezeggingsschap gegeven aan dc besturen’ der p; ‘ 
organisaties. Met de speciale cischcn van een vak 
rekening gehouden bij dc vcrdeeling van het minimum aar 
jaar) over het gehcelc jaar.

V. Voor het vervolgondcrt 
wier opleiding en salariccring

Het voortgezet onderwijs ' 
leerlingen halve dagen.

g der schooltijden op de openbare school moeten volgens 
telijk uren worden vastgesteld, waarop dc leerlingen gods- 

genieten. Bij die regeling schijnt alleen gedacht te zijn 
rwijs. dat door dc kerkelijkc gemeente of dc plaatselijke 

zijn echter ook religieuze verccnigingen, die zich met 
iderwijs belasten. Wc noemen o.a. de Protcstanten- 

eischen ook van dergelijke verccnigingen rekening
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jaar en
:ndc in een krank- 

• aan dezelfde inrichting, 
en wordt gesalarieerd met f 1800. 
ziekenverpleger, een hoofdzaalop-

'■

in 't bezit der hoofdacte, de 30 nadert.
, , , dpunt naast een machinist, een loods-
ccn hulploods, een boschwachtcr.

i aangaat (wij stellen den leeftijd van benoeming op 28 jaar, 
onderwijzer), zij moeten hunsgelijken zoeken in de schalen 

29 van t Bezoldigingsbesluit en komen in 'l gezelschap van: 
lasso ter griffie en ten parkette. rijksvcldwachtcrs-recherchcur, 
. adjunct-boekhoudcrs. bureel-ambtcnarcn 1c klasse, opzichters- 

nisten aan boord van een lichtschip, meesterknechts in zetterij, 
lerij vr 11 ■ > • • •• 'v

doet reeds nu zijn gevolgen

jisch. De hulponderwijzeres is in < 
ooi: haar taak en haar opleiding 
thuis in de wel op het lager ond> 
wet op het bcwaarschoolonderwijs.

nschelijk — en daarvoor zijn ongetwijfeld goede gronden aan 
nel onderwijs in de lagere klassen der lagere school, meer te 
de beginselen der goede bewaarschool, dan is cr niets tegen, 
rwijzeressen bevoegd te verklaren in de twee laagste klassen 
lerwijs te geven. Er wordt dan geen afzonderlijke bevoegd- 

vrecs, dat het meisje met een mindere opleiding zou worden 
• jonge man, behoeft niet meer te worden gekoesterd. Het 
irschoolondcrwijzcrcs of de onderwijzeres der voorbereidende 

uitgebreid en de naam hulponderwijzeres is 
t. wat zeer zeker een voordeel te achten

Ze is trouwens onlogis 
voor de bewaarschool 
scholen hooren niet In 
plaats vinden in de v

Acht men het wens 
ie voeren — om het 
doen leiden volgens 
de bcwaarschoolonderv 
der lagere school onder 
heid geschapen en de vrees, dat het meisje 
„afgcschecpl" dan de jonge man, behoeft 
terrein, dat de bewaarschoolondcrwijzc 
school kan bewerken wordt alleen uilj 
tevens uit de wetgeving verdwenen, »

h. Over de salariëering zal het 1 l.B. niet veel in 'l midden brengen. De vak- 
vereenigingen der onderwijzers vestigen reeds voldoende de aandacht op deze 
hoogst belangrijke kwestie.

Het H.B. bepaalt zich tot hel volgende:
1. Vergelijkt men het nieuwe Bezoldigingsbesluit met de thans geldende re

geling der onderwijzcrs-salarisscn, dan ziet men :
a. Een onderwijzer bezit de hoofdacte nog niet, is 21 

jaar diensttijd. Hij staat nu in salaris f 50 boven een bedier 
zinnigcngeslichl. of een kolenrijdcr. waschknecht. hulpstokcr

b. Hij is 23 jaar, in 't bezit der hoofdacte en wordt
Hij vindt op salarisgebied zijnsgelijken in een z------- .....
ziener te Veenhuizen.

c. Hij is weer twee jaar ouder geworden. Nu slaat hij met f 1950 een ideetje 
lager dan een sluiswachter, een brugwachter, een schipper van een motorboot. 
Zijn collega van gelijken leeftijd, die de hoofdacte mist, heeft zich op een lijn 
te plaatsen met een bode, een dekknccht, een matroos, een stoker, een tuinman, 
éen timmerman, een metselaar-leidekker.

Eerst als de onderwijzer, gehuwd en 
vindt hij maatschappelijk zijn plaats en eind) 
kweekeling le klasse, een hulploods, een

Wat nu de hoofden aangaat (wij stelle 
na 10 jaar dienst als onder 
25. 26, 27. 28 en 29 van 't Bezoldigings. 
rijksklerken le klasse ter griffie en ten parkette, rijkss 
adjunct-commiezen. adjunct-boekhouders. bureel-ambtcna 
machinist, machinisten aan boord van een 
drukkerij en binderij van de landsdrukkerij. ')

2. Deze déclasseering van den onderwijzer
°Ta"’va n onderwijzers en onderwijzeressen — en onder hen de meest intelligente -— 

verlaten de school. Onze handelskanlorcn, onze bankinstellingen trekken ze 
grooten getale weg. Tijdelijke krachten zijn nu reeds niet meer te krijgen 
voor de kweek- en normaalscholen bieden zich hoe langer hoe minder can 
daten aan.

Voorziening in deze zeer groote moeilijkheden acht hel H.B. van urgent belang.

i. Bij hel hierboven aangevoerde onder g is. reeds de mcening vervat, welke 
hel H.B. is toegedaan omtrent het nieuwe denkbeeld in het onlwcrpwct, hetwelk 
wij zouden kunnen aanduiden met de hulp-onderwijzeres. Waar de minister 
tweeërlei scholen voorstek: Kweekscholen en Opleidingsscholen, ware het logisch 
te achten alleen de eersten onder het lager onderwijs te brengen en de opleidings-

de eerste plaats bedoeld 
aan de z.g.n. opleidings- 

derwijs: ze moeten haar
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beschaaft 
zich dit l
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Hi

de wet op het voor- 
van bewaarschoolondcrwij- 
konden verklaard worden 

— behoort evenmin in deze 
middelbaar onderwijs.

rolgd door een vijl-jarige kweck- 
joter nog zou deze zijn, als ze 
en een 3-jarige kweekschool.

,an bestaande of nog, ook terwille 
Burgerscholen, Lycea enz. een deel 

’ kunnen ovememen. wal
• de eerste leerjaren der 

wel in te zien, waarom
•rscholen. Gymnasia, Lycea

brengen naar 
opleiding 
bevoegd

te geven — 
voor het middel

onderwijs te geven aan de

scholen — maar dan gewijzigd — over te 
bereidend- of bcwaarschoolonderwijs. De 
zcressen — die eventueel en desgcwcnscht 
in de laagste klassen der lagere school les 
wet thuis als de opleiding van leeraren

l doorheen moeten, die een geestelijk beroep gaan ver- 
>1 H.B.S. 5 j. c., noem haar gymmasium of lyceum, noch 
»ard der school is in de eerste plaats beslissend — die 

onderwijzers doorloopcn voor hun vakopleiding begint, 
a.s. juristen, predikanten, artsen, enz. genieten vóór 

, moet ook ten deel vallen aan onze a.s. onderwijzers.
uitgesproken hebben, dat de scholen voor 

>oals zij thans zijn, niet belangrijk zouden 
het belang der nicl-onderwijzers.
' ouders van schoolgaande kinderen terecht 

beschaving der onderwijzers, vooral van de 
een groot deel van den dag toevertrouwen.

bcheerschen deze vraag, de salarieering en de opleiding. Hoe 
factoren overeenkomen met die, welke in het leven der overige 

jntwikkcldc Nederlanders een rol spelen, zooveel te minder zal 
■ doen voelen.

ge H.B.S. of M.U.L.O.-school geve 
■ngen reeds een grootc verbetering: gro< 
werd door een 5-jarige vooropleiding 
’c er op gewezen worden, dat lal va 
belangen, op te richten Hoogerc  ... =------
' der 90 ontworpen kweekscholen zouden 1 

tot bezuiniging zou leiden. Immers waar 
algcmcenc ontwikkeling beoogen. is niet v- 
voor a.s. onderwijzers op Hoogcre Burgersc 

kunnen worden verkregen.

k. Hel belangrijke vraagstuk van de opleiding tot het onderwijzersambt wordt 
zoowel in het wetsontwerp als in de verschillende besprekingen en beschouwin
gen naar aanleiding van dat wetsontwerp naar de mcening van het Hoofdbe
stuur te veel bcheerscht door intellectualistische overwegingen, Naar de mcening 
van het H.B. heeft onze school volstrekt niet in de eerste plaats behoefte aan 
vccl-wetcnde, knappe onderwijzers, maar aan algemeen ontwikkelde mannen en 
vrouwen, wier peil van beschaving en wier verantwoordelijkheidsgevoel voor hun 
laak zoo zijn, dat ons volk de kinderen met gerustheid aan hen toevertrouwt. 
Het is duidelijk, dat in verband daarmede de vooropleiding, d.i. de algemeene 
vorming, die aan de vakopleiding voorafgaat, groole bctcekcnis krijgt. Of er 
afzonderlijke aktes zullen zijn voor de moderne talen en de wiskunde, acht het 
Hoofdbestuur, hoewel geenszins de bctcekcnis van deze kwestie ondcrschattendc, 
niet in de eerste plaats de zaak waar het om gaat. Wil onze school haar doel 
bereiken, meer dan tot nu loc, dan moet de verbetering elders gezocht worden 
dan in de eigenlijke vakopleiding. Dan moet ze gezocht worden in het tijdperk, 
dat daaraan voorafgaat.

De school, waar allen 
vullen — noem die school 
de naam, noch zelfs de ar 
school moeten ook onze a. 
De vooropleiding die onze i 
ze hun vakstudie aanvangen,

Het H.B. wil hiermede geenszins 
voorbereidend hoogcr onderwijs, 
moeten worden gewijzigd, ook in

Tc dikwijls kan thans door de 
worden geklaagd over 't gebrek aan 
manlijke, aan wie zij hun kinderen 

•cc factoren ' 
:r deze beide 

fde en or 

driejarige 
brengen 

rangen w 
lier moge 
andere 1 
de taak 

ongetwijfeld tc 
kweekscholen r 
deze niet ook ■ 
enz. zou

1. De in het ontwerp gecischle bevoegdheden om 
kweekscholen acht het H.B. niet voldoende.

Waar de leerlingen, die in de toekomst de kweekschool bezoeken, waarschijn
lijk voor een belangrijk deel les hebben gehad van leeraren Al.O.. zal hel in de 
praktijk lol grootc moeilijkheden komen, als ze op de kweekschool onderricht 
ontvangen van minderbevoegden. Wel zal van de docenten aan de kweekschool 
gevergd mogen worden, dal ze de lagere school kennen, maar een bevoegdheid 
van lager onderwijs in 'l algemeen voldoende te achten voor dit op hel middel-
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geven in pac 

iigen univcrsi

van hel

combinatie en 
tarer denkbeeldt

van de Memorie de 
en de bewaarscholen

loon in de kringen 
.... schooltoezicht — onge\ 
t zelfstandig schoolopzic 
■ over betrekkelijk gr 
hebben, wordt toch .

onmogelijk is

memorie van 
at de vrees

vooral in de poging om 
len volgens de gegevens

iting op blz. 31
:zicht op de kweekscholen

.luoeuue zou zijn geregeld.
geroemde soepelheid van het systeem schijnt ten koste 
verkregen. Het zal gewenscht zijn de positie en het 

ozieners niet slechts bij Koninklijk Besluit te regelen, maar 
:r te omschrijven.

' meende hel H.B. uit de toelichting van art. 171 te 
dat hel in de bcdpcling van den Minister ligt, de 
te laag gestelde bezoldiging van de ambtenaren

elijk uitgesproken bedoeling van den Minister, 
dat ook na herhaalde lezing der betreffende 

slagen een duidelijke voorstelling te krijgen 
aan deze bezwaren practisch tegemoet denkt

y-, r zijn zo van die verschijnselen 
't zoeklicht van algemeene 
door haar scherpe belicht!

Tot de zodanige behoort ook 
niet te ontkennen, dat Mevr. Mot 
moet zijn, evenmin echter, d. 
ideeën in een bijzonder relief

Dit komt zeker niet door de n 
gedachten. Bijna elk harer stelli 
voorgegaan kunnen terug vind 
men gaarne tegenover het hart 
eenstemmig.

Het nieuwe zit meer in de 
een consekwente toepassing h;

rwijs nog gedurende drie jaren voortgezet algemeen ontwikkelend onder
bet H.B. onjuist gezien.

voor hen, die aan de kweekscholen onderwijs zullen ;
een maatregel te treffen. Het volgen van een volledi

ik acht hel H.B. een onafwijsbaren eisch.
van het Nut. zoowel het denkbc 

weveer als onze tegenwoordige arror 
r_iener als hel denkbeeld van het 

'root gebied, bijgestaan door adjunct) 
algemeen gevoeld, dat een opbouwend 
als de voorgestelde bepalingen in art

>eeld van kleinere 
■rondisscmenlen •— 
net ontwerp: een 

aanhangers 
en regelend 

t. 170—183

baar onderv ”
wijs, acht 

Ook voor hen, die 
giek, is een maatree* 1 
leergang in dit

m. Ofschoor 
gebieden van svo 
onder een 
inspecteur 
gevonden F 
schooltoezicht 
onveranderd wet

Blijkens de memorie van antwoord van 20 Februari 1920 blz. 30 v.v. meent 
de Minister dat de vrees van velen als zouden de schoolopzieners gevaar loopen 
administratieve ambtenaren der inspecteurs te worden, door zijn uiteenzettingen 
ter zelfde plaatse is opgeheven.

Het H.B. waardeert de duideli'1 
maar hel moet toch verklaren, oai 
bladzijden het H.B. er niet in mocht 
van de wijze waarop de Minister 
te komen.

De uitbreiding van artikel 180 met een 
geen voldoende bevrediging verschaffen.

Evenmin mocht het H.B. uit de toelicht 
overtuiging winnen, dat het toezicht op de 
en het medisch toezicht afdoendc zou zijn ;

De door den Minister geroemde socpelhc 
van de nauwkeurigheid verkregen. Het z 
gezag der schoolopzi 
ook in de wet nader

Met voldoening echter 
mogen concludeeren.

kelijk zeer zeker te laag
isschooltoezicht te verbetere

. in de maatschappij, waar plotseling 
belangstelling op valt en die overal 

iting de aandacht trekken.
behoort ook het Montessori-verschijnsel. Het valt 
dat Mevr. Montessori zelf ook een bijzondere figuur 

in echter, dat de gunst der omstandigheden haar 
sonder relief zetten.
" niet door de nieuwheid en oorspronkelijkheid harer 

elk harer stellingen zou men bij hen, die haar zijn 
'inden. Zelfs met Fröbel, wiens „stelsel” 
nare zet, denkt zij in sommige opzichten
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verslag harer lezingen opgenomen

der hedenda. 
«nvoedkundig 

aktijï

zover staat boven hot
te betwijfelen.
' ' aanbid:

maar waai

en zaakku 
Jaarg. 1

') Ik volg het uitvoerig 
de Volksschool No. 3 en 4

. Jsters, 
irlijk ik

logiese wetenschappen kant en klaar aan de 
.1 voor te leggen. Ze heeft bovendien dit — 
— dat haar theorie een afschaduwing is van 

niet los staat als een geestesconstructie zonder 
ïrgrond.

belangwekkend is en z 
joed noemen, waag ik tt

aanbidders of wellicht beter
over mijn onheilige twijfel.

lagse biolc 
opvoedkundige wereld 
immer medeslepende - 
haar praktijk en ' ‘ 
werkelijkheid tot achtei 

Of die praktijk zo 
geen wij in ons land g< 

De schare harer 
misschien huiveren 
daarin niet alleen.

Er zijn cr velen, die krities tegenover haar wereldhervorming staan, 
en dat wel juist in 't bizonder onder de mensen van 't vak.

Reeds lang voor haar komst hier te lande werd de strijd voor en 
tegen haar denkbeelden druk gevoerd.

Wat zij eigenlik wil kan men echter eerst recht beoordelen uit haar 
eigen woorden, uit de redevoeringen, die zij hier in Amsterdam ge
houden heeft.

Haar grote beginsel is het kind, zowel lichamelik als geestelik, te laten 
groeien van eigen innerlike aandrang uit en slechts die maatregelen 
te nemen, welke op een bepaald ogenblik geschikt zijn, die aandrang 
in haar natuurlikc werking tegemoet te komen.

Wie de grote strijd, welke de openbare onderwijzers vooral in de 
i 1903 tot 1910 A 1912 gevoerd hebben, enigzins van nabij heeft 

degeslagen, weet, dat toen een verwant principe verdedigd werd 
der de vaak gesmade leus: „Geef het kind, wat des kinds is”.

eerste voorwaarde hiertoe is een materieele en wel de omgeving. 
Igcns 't verslag harer lezingen te Amsterdam zeide zij hierover: >)

., De eerste voorwaarde om te laten leven is het kind zich vrij te 
laten ontwikkelen. Zoals men terwille van de lichamelike ont
wikkeling van het kind, voor hem een hygiëniese omgeving moet 
scheppen, zo kan men hem ook een psychologiese omgeving geven.

De eisen welke ik aan de omgeving stel, zijn de volgende:
De omgeving moet zijn geschikt voor het kind. Al het materiaal 

moet goed van afmetingen zijn. Anders dan op de gewone scholen 
moet cr zijn een bepaald meubilair. Tafels en stoeltjes, gereed
schap, leermiddelen moeten zijn niet te zwaar en niet te licht. 
Niet te zwaar, want het kind moet alles kunnen verplaatsen, 
’t kind moet meester er van zijn. Ook liiet te licht, opdat door 
de inspanning zijn spierkracht zich ontwikkel

De schilderijen moeten laag hangen, opdat: 
worden. Ook de kapstokken laag.

Dit zijn eenvoudige eisen, maar toch zeer noodzakelik, daar 
zij bij het kind grote veranderingen te weeg brengen".

Aan de omgeving hecht Montessori terecht grote waarde. Daarop 
volgt de handeling in die omgeving, de beweging. Van ongeordend 
moet deze door oefening, door werk, dat uit eigen aandrang wordt 
aangegrepen, gecoördineerd worden.

Hieruit volgen nog andere eisen voor de omgeving.
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heeft. Als voorbeeld

M. zet die ;
,. Het ond< 

het geven

g op een bekende plaats geeft rust, 
afleiding van de belangstelling. Daarentej 

steeds op dezelfde plaats reeds een pri 
daad: dit is de innerlike leiding die 

doel leidt.
oeten er geen 
cht, en neemt • 
lisschicn vermi 

de motoriesc 
kracht geeft 

bestaan

krijgen
:t zie

verslaggeefster uit de Volkschool zegt daarvat
Voornaamste is: de bezigheid, die we 

genoemd kunnen worden, zij moet i 
is de eerste, uiterlike eis. die wij stel 

i van de andere eisen 
omgeving moet orde 

n. ‘t Is waar, men k. 
iet verplaatsen tot o

Zo wordt het gewoonte, dat die dingen op

looze a

bepaald
Ook moeten er geen overbodige voorwerpen zijn, dit trekt 

de aandacht, en neemt weg de harmonie, die tot aktic leidt.
’t Is misschien vermetel te zeggen, maar ’t overbodige voor

werp doet de motoriesc kracht inslapen, evenals een te goed 
diner geen kracht geeft maar slaperig maakt.

De oefeningen bestaan niet alleen in het beheerst bewegen der 
spieren, maar eveneens in bedwingen van het lichaam. De uiterste 
beheersing is ’t verkrijgen van absolute onbewegelikheid en absolute 
stilte. Het kind moet zich hebben waargenomen in de stilte. Het 
kind moet in een atmosfeer van rust en stilte worden gebracht. 
Wanneer wij ’t kind onder de goede omstandigheden brengen, dan 
ontwikkelt het zichzelf. Het groeit gecstclik doordat het de rechte 
elementen klaar vindt, die zijn geest op juist dat ogenblik kan assi
mileren. Juist zoals ’t lichamelijk groeit wanneer wij het het juist 
geschikte voedsel geven.

Nu komt het grote werk aan van het kleine kind met z’n wereldje op 
zich zelf geleidelik een maatschappelik wezen te maken. ., Kinderen.’ 
zegt Montessori, „kunnen wij beschouwen als buiten de maatschappij 
staande, ze zijn nog niet maatsch;

Montessori geeft ze nu zintui. 
het doel binnen de geesteskring

Pakt dit — haar begrip van 
van het werk — dan concentre» 
en dit zo sterk, dat het vaak g< 
Het kind herhaalt met eindel_. 
eindelik het'doel van den arbeid l 
het plaatsen van cilinders in passei 
de gewichten in een blok.

M. geeft de moeders de raad deze concentratie van aandacht 
nimmer te storen. Zij vormt geest en karakter van het kind. Ingrijpen, 
al is de bedoeling ook nog zo goed, kan slechts belemmeren. Noch 
door dwang noch door zachtheid trachtc men hier invloed uit te oefenen.

Hieruit volgt vanzelf een geheel andere opvatting van het onderwijs. 
Dr. M. zet die andere opvatting aldus uiteen:

derwijs op de gewone scholen zou men kunnen noemen: 
van kennis. Bij mijn metode begint alles met kennis.

I e 1 i k zijn : alles moet een vaste plaats 
kan de voorwerpen verplaatsen, maar 
orde, is beter dan verplaatsen zonder 

de plaatsen
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mg. geen fouten te maken.

t kinc
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7s"’ is geschikter om de fouten 

ren te onderscheiden en door ’t 
langer hoe gevoeliger voor de 
: fout vcrmaterialiseerd wordt, 
if gevonden worden en men zou 

onafhankclik zou maken van de onderwijzeres, 
want nu komt de tijd, dat 't kind behoefte 
reuring van anderen. Het heeft behoefte om 

1 ren. Ook in de maatschappij hebben de
■ goedkeuring van anderen.”

' ’ 'mede genoegzaam aangewezen, 
insel al heel wat strijd gevoerd en niet 
et schijnt mij toe, dat men daarbij niét 

■ opvoeding en de schoolopvoeding uit 
heeft men haar denkbeelden wel eens 

die geen enkel stelsel verdragen kunnen. 
>mst was de strijd tusschen haar aan

begonnen.
van 24 Jan. 1919 schreef dr. Ch. Kroes— 

ing tusschen Fröbel en Montessori. „Als men 
'’röbel doordringt, zegt de schrijfster „dan 

waarlijk groot paedogoog, die uit- 
Snheid van alles (Lebenscinigung) 
Freiheit, de jeugd wilde opvoeden 

n het woord en die in de school 
, den handenarbeid, de c o n-

juist. Ai» 
___  het die f 
zijn gidsen, dn 

Een kind, i 
te herkennen, 
preciese werk 
fouten. Als de 
dan kan de fout 
denken, dat ’t zi. 
Dit is niet juist, w 

aan de goedkt 
oedkeuring te hort 
n behoefte aan de o .

beginsel van haar systeem is hierr 
jurlik is over haar beginsel al he 

.■r over de toepassing. Het 
s voldoende de huiselike 

heeft gehouden. Ook I 
absurde uitersten gevoerd, di 
leeds lang voor haar kom

hangers en die van Fröbel E_o----------
In de N. R. Courant van 24 Jan. 1919 schreef 

Ligtcnberg een vergelijking tusschen Fröbel en Moi 
in de geschriften van Fröbel doordringt, zegt de 
geven zij ons het beeld van een waarlijk 
gaande van het beginsel van de éénheid van a 
onder het devies: Friede, Freudc, Freiheit, de 
tot mcnschcn in den waren zin van het woord 
bracht de zelfwerkzaamheid, den hand 
c c n t r a t i e.”

Hoewel zij dan ook voor Fröbel het vrijheidsbeginsel opcist, 
dedigt zij toch Montessori tegen hen, die haar verwijten 
denheid in 't kind aan te kweeken.

De overdreven opvatting, die de 
de Montessori-vrijheid hebben, - 
tics terug gebracht. „Inderdaad 
„dat in de Italiaansche Mon 
uren, ook volstrekt niet den

met werkelikc intensieve kennis. Daarna begint ’t fundamentele 
verschijnsel, namclik de herhaling van de oefenin; 
door de natuurlike beho efte van 't kind, 't Is i 
kennis te geven met woorden. B.v. wanne 
met cylinderS de oefening voordoet, dan 
dat materiaal zeer duidclik. ’t Belang is 
van de oefening, ’t Is daarbij van belai 
De fout moet gecontroleerd worden.

Bij dit leermiddel is de controle gemakkelik, de fout brengt 
het kind er toe zichzelf te verbeteren. Het kind kan twee soorten 
van fouten maken, fundamentele, die ’t kind niet zelf kan ver
beteren en fouten, waardoor ’t kind leert. Dus wanneer men in 
’t algemeen zegt: men leert door fouten te maken, dan is dit 
niet juist. Als een kind een fout maakt gebaseerd op orde; dan 
kan het die fout niet verbeteren. Orde en kennis van ’t gebruik 
zijn gidsen, die leiden tot verbetert 

Een kind, dat fijner geoefend i 
nuances van kleurer 

wordt het hoe la> 
controle van de 

t door ’t kind zelf 
iich onafhankclik zou 

nu komt c 
j van anderen.

Ook in de i
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ook niet beter en anders dan een 
vijfel. De fröbelse „kindergarten” moet 
vier muren.
een enigszins algemene invoering van 

• beginselen wel trouw zal bewaren

:n zij zich zullen bezighouden, m.a.w., hierin dat de 
klassikaal gebruikt worden. Overigens is van uur 

■schreven, wat er gedaan moet worden, en zijn de 
; waar, niet in klassen verdeeld, maar naar de graad 
teling in „de vijf trappen", die elk hun eigen bezig-

*aat Fröbel 
iiidcnarbcid, 
.. van Mon- 
tuigoefening, 
:nde handjes 

bij het 
en bij het

van de leermiddelen 
leermiddelen niet k 
tot uur voorgest 
kinderen, wel is 
hunner ontwikke 
heden hebben".

Zij wijst er op, dat op de meeste Fröbelscholen de beginselen van 
Fröbel al heel slecht worden toegepast.

Ten opzichte van het beginsel van de handenarbeid staa 
volgens haar meening ver boven Montessori. De eenige hand< 
waar deze van spreekt is het boetseerert. „Het onderwijs 
tessori," zegt zij, „is in hoofdzaak een voortdurende zintui 
waarbij de tastzin een groot deel krijgt, maar als de gcocfeni . 
dan hunkeren naar daden, dan is hiertoe slechts gelegenheid 
natrekken en kleuren (arceeren) van geometrische figuren 
schrijven”.

Zij beklaagt zich, dat Montessori aan de fantasie geen ruimte < 
De fantasie, die de kinderen in hun spelen weten te leggen, 
klaart Montessori als een uiting van onvervulde verlangens, 
welbewuste armoede.

Zij vindt het beter de bestaande Fröbelscholen te hervormen 
Montessori-scholen te gaan stichten. Verschillende denkbeelden 
Montessori acht zij geschikt om op de Fröbelschool te worden i 
voerd, zoo bijv, de inrichting der lokalen, gelijk dit te Utrecht r 
is geschied.

De aanmerking omtrent de miskenning der kinderlijke fantasie wordt 
gedeeld door Dr. J. H. Gunning Wzn. Ook hij verwacht de ware 
hervorming van het samengaan van Montessori en Fröbel.

Montessori zelf zegt hiervan volgens meergemeld verslag:
„Vele personen zeggen, dat ik niet gedacht heb aan de artistieke 

opvoeding en geen plaats laat voor de fantasie. Het prinsiepc 
van mijn metodc is, de voorbereiding moet beperkt worden, doch 
de uitdrukking niet. Die een instinkt heeft om zich goed uit te 
drukken, moet voorbereiding hebben. Wij moeten ze materiaal 
geven voor die voorbereiding, ma.ar verder de uitingen afwachten. 
Wie 't instinkt heeft om iets goeds te voorschijn te brengen, 
die moet de gelegenheid gegeven worden, dit te gebruiken. Als 
wij de kinderen onze kreatie geven, dan kreBren wij. Door 
prikkels geven wij oefeningen aan ’t psychiese leven."

De opvattingen van Montessori laten feitelijk het klassikale onder
wijs niet toe.

Voor de voorbereidende scholen zou ik dat 
Hoe meer deze weg hebben van een verstar 
gezin, hoe beter.

Of de Fröbel „school" eigenlik 
school moest zijn, lijdt geen twi”" 
men vaak zoeken tusschen de vi 

’t Is zeer de vraag of bij < 
de Montessori-school deze haar
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heer G.I 
Iers teger

den eerw. F

wordt 
fijnste 
>ntes-

Lamcrs 
en haar

schrijven Ier 
immatika. ... 
ïssant,"

uitbreidt en overal Montcssori- 
hrijver een groot gevaar. Ja, hij 
itessori-beweging het Roonische

uittreksel uit een artikel van 
waarschuwt de kath. ouders en opvi

eding slee!
in de ziel aa 

uit te ontplui 
slechts de

i omvat ze

de toepassingen, waarvan Montessori 
voorbeelden heeft gegeven, lijken mij

wel met zijn kritiek medegaan. Hij gaat echter 
idee is in den grond tegen heel het begrip

van 3 Fcbr. 1920 bevat een beschouwing die ’t 
., Dr. Montessori's principieele bezwaren tegen haar

Ier bevatte in een artikel, gedateerd 2 Juni '19 een 
waarin dit zeer helder werd uiteengezet.

, zo betoogde de schr., is evenals Rousseau, Pestalozzi 
mening dat opvoeding slechts ontwikkeling is. 

alles in kiem in de ziel aanwezig zijn en behoefde 
van binnen uit te ontplooien. Terecht merkte hij 

•n op: „als opvoeding slechts de ontwikkeling zou zijn van 
kiem aanwezig is, dan omvat ze slechts geringe mogelikheden

I In dit opzicht ben ik voor de Montessorischool eigenlik nog banger 

aDc' O°eeftijd,V waarop de kinderen lezen en schrijven leren 

vervroegd. Kinderen van 5'/i jaar lezen reeds grammatika. „De 
studie van de grammatika is voor ’t kind interessant,” zegt Mor 
sori. O, als dat eens in handen komt van mensen, die graag met 
kinderen willen schitteren, die graag „resultaten” willen toonen!

Inpompen en dril reeds bij de kleintjes van 4'/j tot ó'/j jaar zie ik 
dan in ’t verschiet.

Ik hoop, dat ik miszie, maar 
ons in haar derde lezing enige 
allesbehalve aanlokkelik.

In dit opzicht zou ik me 
voorstanders aansluiten.

Hierboven wees ik er reeds op, dat haar begrip vrijheid ten onrechte 
tot een absurde consckwentie wordt gevoerd. Toch valt niet te ont
kennen, dat met dit begrip het vormen van een persoonlikheid samen
hangt, dat de kwestie dci- eigen wilsbepaling in daden, levensover
tuiging, enz. nauw verbonden is. Het valt daarom niet te verwonderen, 
dat deze kwestie het kardinale punt van debat geworden is tusschen 
voor- en tegenstanders.

Sommigen zelfs zouden gaarne haar opvoedkundig beginsel ter zijde 
laten en haar alleen accepteren als didactica.

Dit gaat echter niet gemakkelik.
In de dedactiese uitwerking van haar systeem liggen tevens, haar 

pcadagogiese principes opgesloten.
Van christelike zijde wordt haar begrip van vrijheid als onchris- 

telik voorgesteld.
De Nederlandc 

beschouwing, ■
Montessori, 

en Fröbel van 
Volgens haar zou 
het zich slechts \ 
hiertegen op: „als 
wat in 1' 
van aanpassing.”

Tot zover zal ieder 
verder en zegt: „deze 
van het christendom ....

Ook van Katholieke zijde is men met haar grondstelling niet in
genomen.

De Maasbode 
opschrift draagt: 
systeem.”

Het is

stelsel.
Dat de beweging in ons land zich u 

scholen zullen verrijzen, acht de schi 
zegt: „En toch lijkt mij in deze Mont,
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aangetr 
tegcnst;

als een nieuw 
„aar net Kina Kan geven meer vrijheid, 

islust. liet systeem, dat hem kan leren 
hebben, omdat de zelf gekozen arbeid 

;ing, het grootste levensgenot verschaft.
ing lijkt mij dan ook het systeem voor het 

wanneer werkelijk ieder mensch zich zal kunnen 
1 5, zich zal kunnen wijden aan dien arbeid, 
we voelt aangetrokken."
voor- en tegenstanders vangt men op bij de

, ener vrijt 
Tijd" van Juli 1919 sdu-e< 
de Montessori-opvoeding. 
giese begrippen, die vaste 
pelik pedagogiese method 
mensen voor te bereiden '  
is. ..Fundamenteel verschillend 
even diep verschillend als de 
de oude,” zegt zij.

In de toepassing van Montessori's beginselen ziet zij de vorming 
der nieuwe mensen. Zij meent zelfs, dat „wat ook Fröbel bedoeld 
moge hebben met zijn zelfwerkzaamheid der kinderen, het moest in 
de praktijk worden tot klassikale zelfwerkzaamheid onzer tegenwoor
dige Fröbelscholen, fundamenteel verschillend met, ja vijandig aan 
zelfwerkzaamheid, de biologische wet, die Montessori tot basis van 
haar methode verheft."

Op ongeveer dezelfde wijze oordeelt Mevr. A. v. d. Wijk — de Groot 
in de Socialistische Gids van Juni 1919.

„Laten we de Montessori-methode beschouwen 
opvoedings-systeem," zegt zij, „dat h e t k i n d kan | 
d.w.z. meer geluk, meer levenslust. Het systeem, 1 
den arbeid opzichzelf lief te hebben, omdat de zei: 
hem de grootste bevrediging, het grootste levensgei

De Montessori-opvoeding lijkt mij dan ook het 
kind der toekomst, wanneer werkelijk ieder mensc 
ontplooien naar eigen aanleg, 
waar hij zich het meest toe 

Dezelfde klanken van

volk bijna een land, dat zijn slui zen en dijken onverzorgd laat, totdat 
de oogen opengaan als de noodklok de doorbraak heeft ingeluid. 
^Vant er dreigt ons, verdedigers van een principieel godsdienstige 
opvoeding, een groot gevaar door dit nieuwe opvoedingssysteem 
en ... . men roert zich niet.”

Haar systeem is, betoogt de schrijver verder, voor kinderen 1 
het 7e A 8c jaar het klassikale onderwijs af te schaffen en hen 
Montessori-tehuizen op te voeden. Dit echter is het ergste niet.

„Zou Montessori en haar aanhang zich enkel met haar stelsel bc- 
tot een hervorming van het onderwijs als zodanig, dan zou het 

onnodig, waarschijnlik zelfs dom zijn alarm te blazen,” zegt hij. .. Doch 
er zijn Montessori vrienden, ook hier in ons land, die het beginsel, 
waarop haar systeem berust, willen toegepast zien op de gehele 
zedelike opvoeding van het kind. En gebeurt dit. dan wordt onze 
principieel godsdienstige opvoeding in de kiem gedood. Tegen dit 
gebruik van het Montessori systeem — laat het dan zijn een kon- 
sekwente — zoveel te erger — moeten wij protest aantekenen."

Ook hier dus dezelfde leus, wel Montessori de ditactica, niet Mon
tessori de pedagogica. Ik acht dit juister dan de uitspraak van 
Dr. Gunning, dat M. in het wezen der zaak geen pedagogica maar 
een didactica is. Naar mijn meening staat de zaak zo: in som
mige kringen wil men haar wel als didactica, maar niet als pedagogica.

Er zijn andere groepen, die in t bizonder haar opvoedend beginsel, 
de vorming ener vrije persoonlikheid, toejuichen. In „De Nieuwe 
Tijd" van Juli 1919 schreef Mej. H. A. een geestdriftig artikel voor 
.............................................Zij is van mening dat de nieuwe pedago- 

vormen hebben gekregen in de wetenschap- 
10de van Montessori, geschikt zijn om de 
n voor de nieuwe maatschappij, die komende 
1 illend is haar methode van de tegenwooi 
ai» ué nieuwe maatschappij dat zijn zal

.. Fur
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De RotterdamscheVolksuniversiteit.
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behandeld, voor
is geweest, 

proef te laten

debatten over al- of niet invoering 
het nemen van proeven.

De Amsterdamse schoolcommissie heeft de zaak 
en tegenstanders hebben er 't woord gevoerd en ’t gevolg 
dat de schoolcommissie B. en W. ontraden hebben een | 
nemen. Dit schijnt nog al een heel verkeerde beslissing.

Men moge staan tegenover de zaak, hoe men wil, een proefneming 
is ze toch zeker wel waard.

van Montcssori-scholen,

„Aan de jongste zuster zij door de 
oudste een krachtig, bloeiend leven toe- 
gewenscht”, aldus Prol'. Mr. S. R. Stcin- 
inelz voorzitter v.-in de Amstcrdamsche 
Volksuniversiteit, bij de opening van de 
Rolterdamsche Zusterinstelling.

Wanneer een groot aantal cursussen 
en cursisten een bewijs zijn van kracht 
en bloei, dan is de wensch van Prof. 
Stcinmetz in ruime .mate in vervulling 
gegaan.

Bedroeg in hel eerste jaar het aantal 
hoorders 3137 en het aantal uitgereikte 
kaarten 3839. het tweede jaar zag, vol
gens het onlangs verschenen tweede jaar
verslag, deze getallen stijgen lot resp. 
•4059 en 635-4. Voorts valt er een aan
merkelijke toename te constatcercn van 
hel aantal cursisten, die buiten Rotter
dam wonen. Hun aantal bedroeg in het 
tweede jaar 2-42 tegen 73 in hel eerste 
jaar. De meening in hel vorig Rollerdam- 
sche jaarverslag uitgesproken, dal het wel
licht noodig zal zijn om evenals in het 
buitenland geschiedt, over te gaan lot 
het geven van cursussen in de omlig
gende gemeenten, verkrijgt daardoor 
meer grond.

Het aantal A-cursussen bedroeg 23 
tegen 6 in het vorige jaar. Het aantal 
B-cursussen steeg van 3 op 5 en het 
aantal A-B-cursussen van 15 op 19. 
Dc toeloop voor dc leergangen over 
Letterkunde. Staathuishoudkunde en 
Opvoedkunde was zoo groot, dal men 
reeds na enkele dagen moest overgaan 
tot sluiting van de inschrijving. Aan 
enkele cursussen was een excursie ver
bonden ook buiten Rotterdam.

De statistische gegevens in hel verslag 
zijn met veel zorg verwerkt in een aantal

tabellen. Tabel 1, II en III geven een in- 
decling van dc toehoorders naar dc ge
slachten,de leeftijdsgroepen en hetgenoten 
onderwijs. Tabel IV vormt een samenge
vatte bcroepslabcl. Dc tabellen V en VI 
geven een indccling van dc mannelijke 
en vrouwelijke cursisten naar de door 
hen uilgeocfende beroepen, terwijl tabel 
VII uitkomst geeft omtrent het aantal - 
leden van vakvereenigingen die zich 
als cursist aanmcldden.

Nadere gegevens omtrent het absen
teïsme levert ons tabel VIII. waarbij 
aansluit een grafische voorstelling van 
het verloop. Dc griep-epidemie heeft 
echter op een en ander een deprimee- 
renden invloed uilgcocfend, zoodat men 
in dezen voorloopig aangewezen blijft 
op hel cijfer van hel vorig jaarverslag, 
hetwelk het algemeen gemiddelde ver
loop stelde op 30.5 %.

Het verslag wijst op het typisch ver
schijnsel dat in Utrecht en Rotterdam 
dc mannelijke, bij dc overige volksuniver
siteiten de vrouwclijke cursisten in dc 
meerderheid zijn.

Ten aanzien van hel genoten onderwijs 
geelt hetverslago-a.de volgende cijfers.

(Zie het slaatje op de volgende blz.) 
Werpt men een blik op de samen

gevatte bcroepslabcl, dan blijkt dat 
voor de A-cursussen de werklieden in 
de meerderheid zijn : zij vormen 32.6 % 
van het aantal hoorders. Daarop volgen 
de kantoor- en handelsbedienden en 
lagere administratieve beambten met 
28.7 %. Bij dc B-cursusscn bestond het 
gehoor voor 33.7 O/o uit hoofdambtenaren, 
gestudeerden, ondernemers en bedrijfs
leiders, voor 27.4 °/o uit onderwijzers en 
kweekelingen. Bij dc A-B-afdeeling 
figureert de groep kantoor- en handels
bedienden en lagere administratieve
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Betreffende de deelname 
sussen loopen de cijfers n „ 
Men treft cursussen aan met betrekkelijk 
weinig deelnemers en andere met bij de 
vierhonderd toehoorders. Het tekort 
aan geschikte lokalen leverde dan ook 
volgens het verslag nog al moeilijkheden 
op. Hel Bestuur heeft nagegaan uit 
welke stadswijken de cursisten kwamen 
en toen bleek dat 34.9 % uit het Westen 
der stad kwam. Daar bevonden zich 
ook de meest geschikte lokalen. Het 
bestuur meent dal door stichting van 
een eigen gebouw in hel centrum der 
stad het aantal bezoekers aanzienlijk 
zal toenemen, omdat thans velen afge
schrikt worden door den groolcn afstand. 
De vraag is echter gewettigd of het 
niet beter gezien zou zijn om in de 
verschillende stadwijken kleine gebouwen 
te plaatsen, zoodat het werk meer ver
spreid en meer verdeeld is. Het nuttig 
rendement van een cursus met honderden 
toehoorders, die gedwongen zijn tot 
zwijgend luisteren naar den vloed van 
woorden, die de docent over de ver
gadering uitstort, is wel eenigszins twijfel
achtig. Kerschensleiner zegt terecht 
..Niet het boek (in dit geval de voor
dracht) is de drager der cultuur, maar 
de arbeid, — die hingebende, sich sclbsl 
aufopfernde Arbcit" of in andere woor
den cultuur kan niet ingegoten, maar

is 
lïFfin

£

Een van de belangrijkste medcdec- 
lingen die dit verslag ons brengt, is 
ongetwijfeld hetgeen gezegd wordt van 
den werkliedencursus op Zaterdagmid
dag. In Januari 1919 werd van de zijde 
der arbeiders tol het Bestuur het ver
zoek gericht om ook op Zaterdagmiddag 
cursussen te organisecren. Een proef 
werd genomen met een cursus over het 
Taylor-stclscl. gegeven door Dr. Th. van 
der Waerden. 386 cursisten gaven zich 
op. Daarvan waren 342 werklieden. 
Dit is ook de reden waarom het per
centage der werklieden zoo gunstig af
steekt tegen dat van hel vorig cursus
jaar. Terecht zegt het verslag dal zich 
hier óen nieuw veld van werkzaamheid 
opent. Daartoe in staat gesteld door 
enkele groote giften, welke speciaal 
voor dit doel werden geschonken, heeft 
het Bestuur een programma voor Za- 
tcrdagmiddagcursussen ontworpen, waar
op elf leergangen prijken.

men resp. 
%, 16.8%, 

l- B-al'deeling

beambten met 26.4 %, waarop de groep 
werklieden volgt met 20.8 % en de 
groep hoofdambtenaren enz., met 15.9%.

Uit de tabel der bctalingsklasscn 
blijkt dal 15.4% der hoorders zich in
gedeeld hebben in de eerste 1 
(f 3.50 voor de afdeelingen A en 
f 5.— voor de afdeeling B).

41.1 % in de tweede klasse (resp. 
f2.-— en f3.-—-) en 28.5% in de derde 
klasse (resp. f 1.50 en f 2-----) terwijl
1 5%gebruik gemaakt hebben van de voor 
arbeiders toegestane reductie van 50 %.

In hel laatste jaarverslag der Amster- 
damschc instelling, waar eveneens het 
stelsel der zelfindeeling bestaat, vindt 
men daaromtrent de volgende cijfers : 
In de A-afdeeling treft men in de duurste 
klasse aan 3.9%; in de tweedeklasse 
16.5 % ; in de goedkoopste klasse 51 %. 
terwijl 28.6% gebruik maakten van de 
voor leden van vakvereenigingen be
staande gelegenheid lot het bekomen 
van een reductie.

In de B-afdeeling treft 
de volgende cijfers : 49.1 «/ 
60.1 % en 18.2%. Een A-. 
bezit Amsterdam niet.

Ie Is hif 
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principe zoo al niet theoretisch dan toch 
practisch, dat men het den hoorders 
ingiet, ginder dat men het eruit moet 
halen. Ten onzent biedt de docent den 
cursisten een cursus kant en klaar aan. 
Hel aantal hoorders kan daardoor 
practisch ongelimiteerd zijn. Bij onze 
buren daarentegen bouwen cursisten en 
docent een cursus gezamenlijk op. Ten 
onzent is de docent veelal een redenaar 
die voor een vergadering spreekt, in 
Duitschland is hij de voorganger in den 
arbeid. Het aantal der deelnemers moet 
dus noodgedwongen zeer beperkt zijn 
(plm. 30). Bij een zoodanig getal deel
nemers is het den docent mogelijk zijn 
onderricht te doen aanpassen aan de 
werkelijke behoeften en geestelijke 
structuur van de toehoorders. Men be
schouwt de cursisten niet als toehoorders 
maar als medewerkers. Niet de docent 
alleen draagt de verantwoordelijkheid, 
maar alle leden der Arbcitsgemeinschaft 
dragen die gezamenlijk met hem.

Dit principe geldt niet alleen voor 
de cursussen: ook de volksuniversiteit 
zelf wordt beschouwd als een Arbeits- 
gemeinschaft, waarin de cursisten een 
zekere medczeggingschap en daardoor 
een zekere verantwoordelijkheid hebben, 
werkelijke medezcggingschap en wer
kelijke verantwoordelijkheid : niet den 
schijn ervan. Wat aan onze volksuniver
siteiten wel hel meest opvalt, is een volsla
gen gebrek aan coherentie. Er is vrijwel 
geen cqntact,. noch tusschcn Bestuur en 
docenten als corps, noch tusschen de 
docenten onderling, noch tusschen do
centen en cursisten, noch tusschen cur
sisten onderling. Bovendien missen alle 
volksuniversiteiten den stoeren, alles be
zielenden en alles behcerschenden dagc- 
lijkschen leider, met practischen zin en 
scherpen blik in de culturecle en sociale 
slroomingen en nooden loegerust.

Men behandelt de cursisten te veel 
als onmondigen. Wil de volksuniversiteit 
werkelijk een levend organisme worden, 
dan moet het van onderop groeien. Dat 
is ook zoo gegaan met een der grootste 
organisatorische monumenten van dezen 
tijd: de vakbeweging, terwijl men ook 
vol bewondering moet zijn voor de wijze 

larop onze nationale en internationale 
orlbonden opgetrokken zijn. Het is 

eenmaal een mcnschelijkc eigenschap 
t men meer sympathie gevoelt voor

327

zelfwerkzaamheid gewekt worden, 
volksuniversiteiten staan o.i. nog 

:I op het intellectualistisch stand- 
dragen nog het karakter van 

jeschenk aan het volk, en, niet waar: 
wat ons geschonken wordt heeft 
waarde voor ons. maar wel wat 

men zelf opbouwl. De volksuniversiteit 
kanecncultuurfactorwordcn  van nietlicht 
te overschatten beteekenis, doch daar
voor is een koersverandering absoluut 
noodzakclijk. Zij moet niet gegeven 
worden van bovenaf, maar zij moet 
groeien en opgebouwd worden van 
onderop. Een uit een zeer groot aantal 
personen beslaande Raad van Toezicht 
of Curatorium is daartoe niet voldoende, 
zoo lang niet de daadwerkelijke sym
pathie van de breede lagen der bevolking 
gewonnen is.'

Dat dit nog niet het geval is blijkt 
uit verschillende dingen. Zoo is het bijna 
ongeloofclijk dat de Rotterdamsche volks
universiteit maar 889 leden telt en de 
Amstcrdamschc in haar vijfde jaar van 
bestaan het niet verder gebracht had 
dan lot 355. Men kan ook wijzen op 
het feit dat er zooveel reclame noodig 
is, dat men hier en daar zijn heil ge
zocht heeft en misschien nog zoekt in 
het werken met „sterren", in plaats 
van zooveel mogclijk docenten te nemen 
uit de eigen plaats, wat natuurlijk dure 
honoraria en hoogc reiskosten met zich 
medebrengt. Men kan eveneens den 
nadruk leggen op het verschijnsel dal 
de cursisten wel bereid zijn om het 
goedkoopc onderwijs te genieten maar 
er niets voor voelen om de volksuni
versiteit te steunen door lid te worden. 
Al deze verschijnselen, waarbij men nog 
dit kan voegen dat tot dusverre voor 
zoover ons bekend alle in ons land 
opgcrichtc volksuniversiteiten, ook die in 
kleinere plaatsen, het Amsterdamschc 
model hebben gevolgd, toonen duidelijk 
aan dat er nog veel kunstmatigs zit in 
ons volksunivcrsiteitswczen.

Men behoeft niet aan den leiband van 
Duitschland te loopen, men kan zclls 
anli-duitsch zijn en toch in navolging 
van een illuster voorbeeld zeggen: ,,Je 
prends mon bien ou je le trouve.” Welnu 
in het land van Kerschcnsteiner gaal 
men van een standpunt uit dat lijnrecht 
staat tegenover hel standpunt dat in 
ons land geldt. Hier huldigt men het



■■

elig sa 
ijl de

f

als

328

r

£4330.0-1
- 1000.—
- 1000.—
- 6330.04

waarover hel 

££ 
50. In

1919 werd 
van £16500.— 

■n over de volks- 
i. Rotterdam,

Groningc

chters, bcgi 
bedrag van 
ledrocgcn :
r 1919. . 
over 1919 
over 1918

jaarlijksche 
gunstigere en 
i £16942.50.

Amstci 
gens hei 
salarisscr

De c

opgcnomcn. dat meerderen steun worde 
toegekend aan de verschillende volks
universiteiten. schreef de Minister in zijn 
Memorie van Antwoord onder art. 216 : 
-Tot nog toe is hel den ondergeteekende 
niet gebleken, dat behoefte bestond aan 
ruimere subsidieering van de volksuni
versiteiten. Mochten daartoe echter voor
stellen inkomen van het Bestuur van 
den Bond van volksuniversiteiten, dan 
zal hieraan de noodige aandacht worden 
geschonken," Zoodat thans het woord 
is aan het Bestuur van den Bond.

iels dat men zelf heeft helpen opbou
wen. En het is dit inzicht dat er ons 
toe brengen moet de cursisten niet als 
geregeerden te beschouwen, maar als 
mederegeerders. Het einddoel van elke 
regcering moet zijn: de geregeerden op 
te voeden tot zelfregecring en ook dat 
kan men slechts lecren door zelfwerk
zaamheid.

Ten slotte zullen wij nog 
grepen doen uit het finanlieele i 
van het verslag, 
volksuniversiteiten 
finanticelc moeilijkl 
sche c.xploitatie-rc 
nadcclig saldo 
de Rottcrdamschc 
£37924.50% een nat 
van f26971.98: terwij 
Winstrekening sluit met 
£1266.68.

Ontvangen werd 
bijdragen van stichter 
gewone leden een b 

De subsidiën bc 
van hel Rijk over 
van de Provincie c 
van de Provincie c

Er werden in het jaar 
verslag loopt, 433 voordrachten geget 
!)<■ gezamenlijke kosten bedroegen, zot 
wij boven reeds vermeldden, f37924.5' 
zoodat elke voordracht kost f 87.5G 
Utrecht komt men tol eert bedrag • 
f 40.— per voordracht. Dit laatste 
drag zal echter door de aanstelling vt 
een gesalarieerde secretaresse beduider 
hoogcr worden. Uit goede bron verna
men wij, dal in Hilversum de onkosten 
per voordracht + £70— bedragen.

Aan honoraria voor sprekers gaf men 
in Rotterdam uit £13000.—, zijnde34.2% 
der gezamenlijke onkosten.

Daar kwam nog bij 1.6 % voor as
sistenten der sprekers. De bedragen 
voor reiskosten, huur der lokalen, en 
publiciteit bedroeg resp. 5.6%. 7.2%

9.7 % der gezamenlijke onkosten. In' 
•erdam bedroegen deze cijfers vol
hel laatste jaarverslag 39‘/a % voor 
sen, 10.2% voor publiciteit. 14.1 % 
«aalhuur enz. en 6 % voor reis- 
rblijfkosten der docenten.
onkosten voor deze rubrieken in 

’s-Gravcnhage en Utrecht waren volgens 
de laatste jaarverslagen resp. als volgt : 

Voor salarissen der docenten 32.9% 
en 50.7%; voor publiciteit 11.9% en 
5.6%; voor zaalhuur 9.97% en 13%: 
voor reis- en verblijfkosten der docenten 
2% en 13%.

Vatten wij onze meening omtrent dit 
verslag samen, dan moeten wij getuigen, 
dat het Bestuur van de Rottcrdamschc 
Volksuniversiteit hulde en dank lockomt 
voor dit goed doorwrocht stuk werk, 
te meer waar in ons land tot dusverre 
een vrijwel volslagen gebrek aan littera
tuur over het volksuniversitcitssvezen 
te constatcercn valt.

M. A. Hensgcns.

Het verslag vermeldt verder dat het 
Bestuur zich ook tot de gemeente zal 
wenden om steun.

De thans door hel Rijk gehuldigde 
subsidie-regcling behoeft dringend her
ziening.

Op de begrooting van 
voor het eerst een bedrag 
uitgetrokken, te verdeden ovc 
univcreitcilcn te Amsterdam. I 
Utrecht. ’s-Gravenhagc en 
Het bedrag der uitkeering 
volgt bepaald:

% na rato van hel particulier initia
tief, berekend op gelijke wijze als bij 
de regeling der Openbare Leeszalen •— 
en voor Vs naar gelang van de pres
taties uitgedrukt in het aantal lesser 
in hel betreffende werkjaar volgens d< 
programma's te geven.

Op de begrooting voor 1920 is een 
bedrag van f23100.— uitgetrokken, 
waarvan £1000.— afgaat voor de huis
houdelijke uitgaven van den Bond van 
Nedcrlandsche Volksuniversiteiten.

Naar aanleiding van den wensch van 
enkele leden, in hel voorloopig verslag

iet finanlieele gedeelte 
Alle Nederlandsche 

hebben te kampen met 
ihcdcn. De Amsterdam- 

rekening sloot met een 
van £ 12152.35, terwijl 

op een bedrag van 
tdeelig saldo aanwijst 

«e Verlies- en 
een tekort van
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>cste intellectueele

deel telijk 
lisch bij 
zijn pupi 
leerling, i 
opleiding i 
zicht staar

schrijft Rcv. Spencer 
Bov-work. I lij wijst op 
ardige feit, dat jaarlijks 

de wereld ingaan als 
chapjongen of in een 
ring, waar alle oplei- 

rcekl. Komen ze op mannelijken 
ontgroeien ze aan deze be

komen ongeoefend en on- 
de arbeidsmarkt, met het 

ec hun geheele leven blijven 
i van het eene losse beroep

rn „The Child" s 
1 J.GibboverP 
het betrcurcnswaar_ 
duizenden jongens c 
loopjongen, boodscl 
dergelijken werkkrir 
ding ontbreekt. ” 
leeftijd, dan or 
trekkingen en 
gewapend op 
gevolg, dat ze 
voortkrukken 
in het andere.

Maar ook bij de vakopleiding is de 
toestand nog dikwijls slecht. Persoonlijke 
neiging en aanleg komt bij beroepskeuze 
niet genoeg naar voren. En dan vooral 
is hel leerlingwezen in verval. De schrijver 
wil een opleiding lol hel 18c jaar, ge- 
______ < thcorclisch, gedeeltelijk prac- 

ccn patroon. Deze echter moet 
til volkomen beschouwen als 

niet als werkman. Deze vak- 
moct onder voortdurend toe- 

____ .....in vaneen toeziend ambtenaar, 
die aldoor de belangen zijner pupillen 
behartigt. Voor men een vak kiest, moet 
een doktersverklaring bevestigen, dat 
men er lichamelijk voor geschikt is.

Hoe weldadig doet het aan. dat wij 
in de Nijverheidswet-de Visser dit 
stelsel reeds vrij volmaakt uilgcwerkt 
vinden. Ten behoeve van hel Iccrling-

T|> „The Lo n do n Teacher" richt 
-I de redactie zich tol haar collega's 
met de volgende behartenswaardige 
woorden, die, geheel gespeend van haal, 
verdienden gericht te worden tol het 
onderwijzend personeel van geheel Eu
ropa, én om de diepe waarheid, die er 
in ligt en omdat ze een opwekking be
vallen tot hernieuwde internationale 
samenwerking.

De redactie meent, dat we, wat op
voeding en onderwijs betreft, staan voor 
een wedergeboorte. De Westersche be
schaving heeft verloren de bloem van 
haar jonge mannen, ’l beste, watuniversi- 
tciten, middelbare, lagere en technische 
scholen hadden afgeleverd. Engeland 
betreurt 800.000 meest jonge mannen, 
aan dooden en gewonden, Frankrijk 
1.-100.000. Italië500.000. België 100.000. 
Duilschland 1.700,000, Oostenrijk-Hon- 
garijc 800.000. Rusland 1.700.000. Af- 
gescheiden van vastberaden en nauw
gezette pogingen der volkeren, zal het 
allereerste instinct van rasbehoud vra
gen en welen te vinden een middel tot 
herstel van deze verwoe 
kracht.

De hergroepcering van Europa in 
nieuwe nationaliteiten zal de cullureele 
krachten prikkelen. Te voorzien is een 
verbazingwekkende ontplooiïng van 
nieuwe levenskracht. De oorlog-zclf 
deed afstanden verdwijnen en de samen
werking dezer nieuwe beschavingsin- 
vlocdcn zal meer onmiddcllijk zijn en 
vlugger dan een tiental jaren geleden 
hel geval had kunnen zijn.

Onder alle naties bestaat de 
vrees, dat onwetendheid nogmaals 
uitlokken een ramp als die. welke 
de heele beschaving heeft geknakt 
de toekomst zullen de volkeren w; 
zaam zijn en trachten eikaars geestes- 
stroomingen te begrijpen.

Afgescheiden van deze beschouwingen 
is de mensch verplicht tot groolcr in
spanning, om de oorlogsverwoesting te 
doen verdwijnen. Uitvindingen, onder

nemingen, studie, 
vcrcischten.

Om al deze redenen meent de redac- 
wc op hel punt zijn een buiten- 
krachtigc ontwikkeling van on
en opvoeding te aanschouwen, 
en onderwijzers zullen in de 

iing een veel hoogerc plaats 
dan ooit te voren. Het ondcr- 

. zal de eerste plaats bekleedcn in 
samen werkende krachten, die maat- 

ij en beschaving steunen.
zaarom weg met alle kleinmoedigheid 
kortzichtigheid, die bij sommigen als 

i der slechte gevolgen van den oorlog 
1 taan. Ze zijn gevaarlijk in dit 

tijdsgewricht. R. W. L.
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Voorlichting’ bij beroepskeuze, 
-r rolgcns 'n verslag i 

» Lchrerzeit. van 
10e en He Oktober 
in Bazel 'n kongres i

,-roepskcus 
te overtrof de 
i 262 bezoeker

voorlichting bij de beroepskeus voor 
meisjes. De deelname overtrof de ver
wachting. Er waren 262 bezoekers en 
bezoeksters, die 18 kantons, duitsc en 
franse, protestantse en roomse, vertegen
woordigden. In I 6 redevoeringen, gevolgd 
door opgewekte diskussie. werd beraad
slaagd hoe men voor de vrouwelikc 
jeugd en de alleenstaande, arbeid zoekende 
vrouw de weg kan banen voor ’n degelike 
uitoefening van 'n beroep en ’n voldoend 
inkomen, i.a. voor bevredigende arbeid 

werkkring. Eerst kwamen er inlei- 
,_n van algemene aard: over de 
iniezatie van ’n voorlichtingsdienst; 
r de betekenis van ’n goeie beroeps- 

’t meisje: over de men- 
meisje dat de school heeft 

volgden referaten 
;rs achtereenvolgens 

1 11 nuc beroepen 
t ervan aan- 
uiteenzetten.

Iccrlin

;cn;

BINNENLAND.
De onderwijzer in de toekomst.
("Ander deze titel schrijft Dr. G. A.

M. van Wayenburg, in Kinder
studie februari 1920, het een en ander 
over de kwaliteiten, welke de onder

zee bij vernieuwing van het ondcr- 
, s meer dan te voren nodig zal hebben. 
Natuurlik heeft hij steeds kennis van 

zielkunde, pedagogiek enz. nodig gehad, 
maar hij kon grotendeels volstaan met wat 
de ondervinding en opmerkzaamheid hem 
in deze leerden. En ’l moet gezegd wor
den dat in dit soort praktiese mensen 

ln — vooral kinderkennis ■—• de onder- 
e_ wijzers het vaak zeer ver gebracht had- 
)n den en hebben.

Niemand zou er dan ook aan denken.  deze kennis te willen uitschakelen of 
gering achten. Waar hel om gaat 
haar op een meer wctcnschappclike bas 

in de Schweiz. te stellen en daartoe zijn nodig tv
_ i 14 Febr. is de dingen: wctcnschappclike studie i 
r van 't vorige jaar psychologie en pedagogiek en voor 
gehouden over de gaande kennis als grondslag. Die voor-

Museum èn school.
("Ap initiatief van de MBoard of edu- 

cation" in Londen is ’l mogclik ge
maakt dal kweekscholen en scholen voor 
voorgezet onderwijs voorwerpen ter leen 
bekomen uit ’t Victoria and Albcrt 
museum. Deze kunnen dan gebruikt 
worden bij 't onderwijs in tekenen en 
handenarbeid; en ook als illustratie bij 
lessen die niet onder ’l gewone onder
wijs vallen. Voor dit doel is ter be
schikking van de genoemde scholen 'l "’ijzt 
volgend materiaal: originele etsen en w,ï® 
tekeningen; originele teken voorbeelden 
van weef-, kant- en borduurkunst : 
reproducties en grote foto’s van 
voorwerpen vau nijverheidskunst: 
series lantaarnplaatjes over architcktui 
schilderijen en tekeningen, beeldhouw 
kunst, meubilair, en andere lakken van 
kunsthandwerk. (Ontleend aan ’n mee
deling in the Journal of cducation 
van Februaric.) v. E.

wezen worden uil ’s
verleend aan vereenigingen, instellingen 
of gemeenten, die zich verbinden mee 
te werken aan de ontwikkeling van 
deze opleiding. Door deze lichamen dienen 
controleurs aangcslcld te worden, die 
voortdurend toezicht houden op het na- 
leven der leerovereenkomsten. Hierin 
zijn de verplichtingen van den pat 
nadrukkelijk ontschreven. Deze is 
plicht den leerling het gekozen vak gron
dig te onderwijzen, moet hem in de ge- ............
legenhcid stellen, zoo ccnigszins mogelijk. en wei 
het noodigc theoretische schoolonderwijs dingen van algemt 
te genieten, heeft verplichtingen ten op- organiezatic van ’n 
zichtc van de opvoeding, ook van de over de betekenis 
godsdienstige, in overeenstemming met opleiding voor 
de wcnschen van zijn pupil of van diens talitcit van ’l i 
verzorger, enz., enz. verlaten. Daarna

Na afloop van den leertijd wordt den waarin de spreeksters achtereenvolg 
leerling de gelegenheid gegeven proeven uit eigen ervaring verschillende beroe 
van bekwaamheid af te leggen in het schetsten; ’t vóór en tegen
door hem gekozen vak voor een com- duidden, de eisen ervan t.
missie, die, bij gunstigen afloop van het ’n Paar redevoeringen, weer van alge-
onderzoek, een diploma uitreikt. mene aard volgden lot slot: over be

lt. W. L. middeling bij 't.plaatsen van leerlingen, 
erlingcnovcrcenkomst: over de zorg 

vrouwclike leerlingen; over de 
iniezatie van de beroepsvoorlichting 

witscrland. v. E.
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afgaande kennis moet verkregen worden 
opeen I 1.1$.S. of daarmede gelijkstaande 
inrichting, de wetcnschappclikc studie 
tnoel beginnen op de daaropvolgende 
vakschool voor onderwijzers.

Het zijn deze denkbeelden die ook 
ten grondslag liggen aan het beloog van 
Dr. Waycnburg.

Hij wijst er op. dal tegenwoordig 
de behoefte gevoeld wordt dc onder
wijzer. de leraar der jeugd, een ge
wichtiger taak op te leggen dan voor
heen. Hij zal mede zijn deel moeten 
hebben in het loodsen door het leven, 
waardoor dc jeugd beter in het maal- 
schappelik leven zal terecht komen.

Hij moet dc jeugd niet alleen ont
wikkelen en opvoeden, maar ook inleiden 
in het leven.

Dienaangaande merkt hij op;
Deze behoefte is een verschijnsel van 

wederomsluit. Dc groote neiging tot 
maatschappelijke nivcllcering en unifor- 
miscering van de laatste tientallen jaren 
had als Icgcnverschijnsel ten gevolge 
een zucht om het individu, den afzon
derlijken mensch. verscheiden van aan
leg en bouw, weer eens naar voren te 
brengen, hem te leercn kennen, te be
schrijven en hem een beroepsleven te 
laten leiden overeenkomstig zijn geeste
lijken bouw en aanleg.

Dit beginsel voerde tot het ontstaan 
van een tak van toegepastc zielkunde, 
die naar middelen zocht om tot een 
juiste kenschetsing van hel individu te 
geraken ; ook had het tengevolge allerlei 
bemoeiingen om de begaafdheden onder 
dc leerlingen een voor hen geschikte 
plaats in dc maatschappij te geven ; -— 
tenslotte voerde het tot maatregelen om 
ook dc minderwaardigen en defecten 

t onproductief voor zich zclvcn en 
maatschappij te doen zijn.

Nu is er een tijdperk in het leven, 
arin het doenlijk is den mensch zoo 

mogclijk in zijn kernwezen waar te 
nemen, waarbij alles wat hij als aanleg, 
belofte meegebrachl heeft, bij doelmatige 
navorsching aan hel licht treedt; dat is 
dc schoolleeftijd, zoowel de lagere als 
dc hoogerc.

En dc man, die gedurende dien lijd 
die waarneming onbevooroordeeld moet 
doen, is dc onderwijzer.

Hij moet het doen, maar kan hij het

Want waarnemen heeft alleen betcc- 
kenis als het is : deskundig waarnemen, 
weten wat men moet zien, en uitlokken 
wat men kan zien...............

Hij zal zijn zielkundige waarnemingen 
doen aan dc hand van meer of minder 
omvangrijke vragenstalen. Deze vragen
stalen vergezellen het kind op al zijn 
schooljaren en worden steeds aangevuld. 
Dc onderwijzer heeft dus een nieuwe 
taak bij zijn oude.

Hij zal veel aan hel kind te geven 
hebben, maar ook veel van het kind te 
nemen. Hij moet, wat er in het zielc- 
levcn schuilt, naar buiten trachten te 
brengen.

Van deze gegevens, door hem ver
zameld. zal dan op het oogenblik dat 
hel kind of zijn ouders voorlichting 
vragen omtrent dc keuze van een beroep, 
gebruik worden gemaakt.

Dc schrijver voegt eraan toe. dat het 
met deze opmerkingen niet zijn bedoe
ling is aan te geven wanneer en in 
welken vorm de onderwijzer bij dc be
roepskeuze zal helpen, noch welke onder
zoekingen daartoe gedaan moeten worden.

Hij wijst er slechts op met dc bedoe
ling aan te tonen, dat de onderwijzer 
van dc toekomst behoorlik psychologics 
en wctcnschappclik pcdagogics onder
legd moet zijn.

Voorlgaandc zegt hij:
Hij moet beginnen met het kind, zijn 

ondcrzockingsobjcct. door en door te 
kennen; daarenboven dc functies cn 
vaardigheden, die hem door den vragen
staal worden aangegeven, dient hij we
tenschappelijk te verstaan cn niet zich 
te vergenoegen met wat populaire kennis. 
Er is geen glibberiger terrein dan ge
populariseerde zielkunde.

Daarom, wil eenmaal de onderwijzer 
de laak, die hem in den modernen gc- 
dachtcngang is toegewezen, met vrucht 
kunnen vervullen, dan is het eerst noodige. 
dat hij reeds op de kweekschool met 
dc leer van hel Kind en met de begin
selen der zielkunde worde vertrouwd 
gemaakt.

Later bij voorlgczettc studie zal hij 
dieper in beide gebieden kunnen ingaan, 
terwijl hij. eenmaal staande in het volle 
ondcrwijsleven, behoefte zal gevoelen, 

ij door eigen studie, hetzij door het 
van colleges, wat hem nog ont- 
aan te vullen. Want wij zijn
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studie op, 
cwame onderwijzer, bij 
;dhcid, taak zal worden gesteld. Hij 

kind gedurende z'n schooltijd 
oordeeld en . . . dcskundlB 
nemen, om zo te weten 
er in het zieleleven 

bouw" 'n h. b. s. wetenschap aantewer
iden. „De op die lichten van de ouders
nrichling zou voor roepskeus. En om die taak 

•ndi evengoed in aan- te kunnen vervullen.------ J
komen als de thans 

ca, temeer omdat het doel 
onderwijs te vervlakken, 

iepen." 
>1 zou ’n „overgangsvorm" 
bindende schoolleven, 
einie-levcn. Door de v<

nodig i:s. bovenstaande 
overdenken.

ons. onwcdcrlcgbaar 
i breede wctenschap- 

van de onderwijzer 
kan voldoen aan de 
van hel onderwijs.

overtuigd, dal de man. die eenmaal be- andere .lijdge, 
gonnen is hel kind met wetenschappelijk heden is 'l ge 
oog te bekijken, onweerstaanbaar ge- of ' ’ 
trokken wordt naar de verdere uitbrei- vc 
ding van kennis, geprikkeld door de 
merkwaardige verschijnselen, die hij 
steeds bij zijn kinderen waarneemt.

In een lijd, dat van Rijkswege een 
hervorming der onderwijzers-opleiding 
voor de deur staat meenden wij deze 
opmerkingen in dit tijdschrift wel te 
mogen maken.

Wij voegen daaraan toe. dat zij. die 
menen, dat voor een onderwijzer zoveel 
wetenschap niet nodig is. bovenstaande 
wel cens mogen ovc

Er blijkt, dunkt < 
uit. dat zonder een 
pelikc basis de studie 
volstrekt niet meer 
hedendaagse eisen

en beroepskeus.
van Waycnburg wijst 

de Fcbr.-afl. van Kinder- 
dat in de toekomst de 

oude, ’n nieuwe 
•;ld. Hij zal n.1.'I 
chooltijd onbevoor- 
tdig moeten waar

om zo te weten te komen, „wat 
het zieleleven schuilt." en die 

enschap aantewenden bij ’l voor- 
ten van de ouders omtrent de be

roepskeus. En om die taak naar behoren 
te kunnen vervullen, moet de onderwijzer 
„behoorlijk onderlegd (zijn) in de kinder
studie en in de beginselen der zielkunde." 
„Hij moet beginnen met het kind, zijn 
ondcrzockingsobject, door en door te 
kennen: daarenboven de functies en 
vaardigheden, die hem door den vragen
staal worden aangegeven, dient hij

1 . „:ljjgccst" en andere omstandig-
____ is ’l gewone schoolleven voor 16 
of 17-jarigen al heel weinig geschikt 
voor vruchtdragend onderwijs, en noch 
minder voor karaktervorming. „De stem
ming daarvoor is niet aanwezig." En 
ook ’l ouderlik huis staal bij de jeugd 
niet in de gratie. „Wat dr. Maria 
Montessori voor het kleine kind beoogt, 
bepleit ik voor de rijpere jeugd: een 
meer met de behoeften van jonge 
menschen strookend schoolplan, 
een beter op de behoeften van den 
leeftijd berekende leiding.’ Dan 
wijst schr. erop dat er leerlingen zijn 
die bij de ene leraar veel, van ’n ander 
weinig of niets opsteken — wat dikwcls 
samenhangt met aard en begaafdheid. 
Hiermee zou de vrije school bij de keuze 
van ’l personeel rekening moeten houden. 
Wat verder 't onderwijs aangaat, er 
zouden verplichte hoofd vakken zijn, 
terwijl de rest iakultatief moest wezen. 
Schr. wijst dan verder noch op ver
schillende dingen die „vrij", en andere 
die „niet vrij” zouden moeten zijn. Ook 
geeft hij ’n korte schets van de indeling 
van ‘t gebousv. Vast omlijnd is dat alles 
echter noch niet: „Wanneer personen, 
die het denkbeeld warm en krachtig 
gezind zijn, een vereeniging vormen, dan 
eerst kan men bij onderling overleg een 
plan van uitvoering in details ontwerpen."

V. E.

Vrije School.
* z et deze benaming duidt J. Kleefstra 

in 'l Febr.nr. van de Nieuwe 
Gids de school aan. „waar de rijpere 
jeugd, die om neigingen en aanleg het 
gareel van de gewone school niet goed 
verdraagt, gelegenheid krijgt zich op 
minder schoolsche wijze en met meer 
vrijheid van keus te ontwikkelen, dan 
op de gebruikelijke inrichtingen van 
m. o. en gymn. ond. toelaatbaar is. Voorts 
de school, waar jongelieden wier be
stemming geen voortgezetlc studiën vor
dert, dieper en meer vormend 
eindonderwijs krijgen, dan de be
staande inrichtingen kunnen geven. Einde
lijk de school, waar begaafde en bekv------
menschen, onverschillig hun bevoegdhe,,., 
geroepen kunnen worden, hun licht te 
doen schijnen.” Die school zou zijn voor 
16-jarige jongelui met ontwikkeling 
h. b. s. 4 of gymn. 5. Schr. wil er dan 
ook liefst „als onderhouw" ‘n h. b. s. 
met 3 j. k. aan verbine _ 2 
wijze gecompleteerde inrichting 
het jus promovei 
merking kunnen 
beslaande lycea 
niet is, hel c 
maar te verdiei

Deze school 
zijn tussen ’l b 
'l vrije akadei 
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:hting

zijn, 
int is

de eindcisch 
rwijzer een even

schreef ik opIn dezelfde 
229 van dit tijdschrift.

Tn de Maart-afl. van Vrag. v. d.
dag maakt Nine Minnema enkele 

opmerkingen over wat dit onderwerp 
bepaalt omtrent de opleiding, de onder
wijzeres in de lagere klassen, en de hulp- 
onderwijzeres. Schr. komt, wat ’t eerste 
punt betreft tot de volgende konkluzic: 
„dat de eindcisch moet zijn, dat de on
derwijzer een even behoorlijke opleiding 
krijgt, als bijvoorbeeld de dokter en de 
predikant. Dat deze cisch, niet gedragen 
door de publieke opinie, voorloopig niet 
zal worden ingewilligd. Dat voorloopig 
en desnoods het systeem De Visser kan

leerlingen verschillende zaken zoo duide
lijk mogclijk te kunnen waarnemen. Op 
een enkel voorwerp moet voldoende de 
aandacht kunnen worden geconcentreerd.

4c. Hoewel het wenschclijk is, dat 
dc docenten zooveel mogclijk zelf met 
hun leerlingen dc reeds besproken voor
werpen gaan bezichtigen, kan toch in 
verschillende gevallen dc voorlichting 
van een aesthctisch-kunsthistorisch ai 
tenaar zeer aanbevelenswaard > 
Overleg tusschen hem en den docer 
dan zeker gcwenscht.

5e. Er zijn in een museum vaak 
onderdeden, die door aanwezige voor
beelden niet voldoende getypeerd zijn. 
Het zou daarom zeer gewenscht zijn, 
indicn in het museum een zaal beschik
baar kon blijven voor lijdelijke expositie 
van meerder op zulk een onderdeel 
betrekking hebbend materiaal uit andere 
verzamelingen, welke daarin juist ruim 
gesorteerd zijn . . .

6c. Naast catalogi van onderdeden 
is een beknopt gidsje van het Museum 
zeer nuttig."

Schr. spreekt in z’n stukje ook noch 
de wens uit, dat er ’n speciale onder- 
wijskollectic gevormd wordt, bijeenge
bracht uit 'n pedagogics csteties oog
punt —’ vrij voor elke school afzonder
lik. ’t zij voor een groep van scholen. 
En voor ’t vormen van zoo'n kollectic 
zou samenwerking gezocht moeten wor
den met de verschillende Nederlandschc 
musea. v. E.

School en museum.
’^Taar aanleiding van ’t nieuw inge- 

~ richte Gemeentemuseum in Den
Haag schrijft ’n inzender, B. Merema, 
in ’t Maartnummer van V. AE. V. O., 
’t Orgaan van jle Ver. tot bevorder, 
v.h. aesth. dement in het voortgez. 
onderw." over samenwerking tussen 
school en museum. Schr. heeft zich af
gevraagd „of het voor het welslagen 
der aesthetischc beweging op onze scho
len voor voortgezet onderwijs niet wen- 
schelijk zou zijn met de musea in nauwer 
contact te komen". En deze scholen 
zouden gebaat zijn bij ’n hernieuwde 
inrichting van onze musea, in dc geest 
van ’t haagsc. Dan noemt schr. dc 
dingen op die de school in zoo'n geval 
biezonder op prijs zou stellen.

Ie. Hei museum geve een smaakvolle, 
overzichtelijke opstelling van het meest 
belangrijke en meest typccrcnde van haar 
bezit. De verzameling zij zooveel mogc
lijk een geheel, terwijl in de opstelling 
een logische gedachtengang moet kunnen 
worden gevolgd. In vele musea zal een 
grootc selectie niet kunnen uitblijven. 
Heel veel onbruikbaars zal moeten wor
den achtcrgehoudcn, terwijl minder ty
pische voorbeelden en dubbele exem
plaren in een depot tot een goede studic- 
vcrzameling zouden kunnen worden on
dergebracht. °)

2e. Het museum zal eerder moeten 
bestaan uit een grootcr aantal zalen 
met beknopte collecties, dan uit slechts 
enkele overvollc vertrekken. *)

3c. Er moet voldoende ruimte om de 
vitrines zijn, teneinde met een groepje

wetenschappelijk te verstaan en niet zich 
te vergenoegen met wat populaire kennis. 
Voor dat alles is 't noodzakclik „dal 
hij reeds op dc kweekschool met de leer 
van het kind en inct dc beginselen der 
zielkunde wordt vertrouwd gemaakt. 
Later bij voortgezette studie zal hij 
dieper in beide gebieden kunnen ingaan, 
terwijl hij. eenmaal staande in het volle 
onderwijslevcn, behoefte zal gevoelen, 
hetzij door eigen studie, hetzij door het 
volgen van. colleges, wat hem nog ont
breekt aan te vullen." Schr. wijst op 
cen-en-ander, omdat nu „van Rijkswege 
een hervorming der onderwijzersopleiding 
voor de deur staat." v. E.
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onderwijzeres bijna geheel uit de school, 
leidt tol exploitatie van de vrouw als 
goedkoope werkkracht, en brengt in de 
lagere klassen van de lagere school on
ontwikkelde en onbeschaafde leerkrach
ten. waardoor de opvoeding van ons 
volk naar beneden gedrukt wordt." Ten
slotte spreekt schr. deze mcening uit. 
wat betreft 't hele ontwerp: ..Wordt 
dit ontwerp aangenomen, dan berooft 
men ons voor langen tijd van de moge
lijkheid van een flinke reorganisatie van 
ons lager onderwijs." v. E.

onderstreept kan worden, geeft hij den 
wetgever n.l. aan de wetten die soepcl- 
1 tid te verleunen, dal ze nooit remmend 
ivunnen werken, maar ruimte bieden 
voor elke ontwikkelingsmogelijkheid.

loc dicht de Oud-Inspeclcur. jong 
frisch van gedachte, tusschen de 

aan de poort van de toekomst 
bewijst zijn verlangen, dal uil 

..toekomstmuziek" klinkt. I lier waar 
, ie plichtsbetrachting, de toewijding 

beloond wil zien. ligt, wat het onderwijs 
betreft, in kiem de ..waarachtige vrij
making" ‘) van hel onderwijs.

De schrijver wil een lagere school 
van zes jaar voor allen. Na hel zesde 
jaar verlaten zij. die voor M.U.L.O. 
of Lyceum (d.i. ook H.B.S. 5 en Gyrnn.) 
bestemd zijn, deze inrichting: de overigen 
blijven op de lagere school nog ’l liefst 
3 jaar, om lol degelijke arbeidskrachten 
voorde maatschappij gevormd te worden. 
Hel leerplan voor hel M.U.L.O. en het 
Lyceum zijn de eerste twee jaren gelijk, 
om de leerlingen gelegenheid te geven 
nog van studierichting te veranderen ; 
bovendien wil de schrijver voor de eerste 
twee jaar geen vaklccraren maar klasse- 
leeraren. Omdat hel Fransch afgeschaft 
is. kan de H.B.S. 5 en M.U.L.O. één 
jaar naar beneden uitgeibreid worden 
en kunnen dus resp. 6- en 4-jarig worden. 
Hier is één ding, dat mij niet duidelijk 
is: Waarom laat de schrijver niet alle 
leerlingen, die later liet Lyceum zullen

TXe reorganisatie van ons onder- 
^wijs. in hoofdtrekken geschetst voor 
wetgevers en ouders, door K. ten Brug
gen Calc. Oud-Inspecteur van het Mid
delbaar Onderwijs.

Wie den Oud-Inspecteur. den vaderlij
ken vriend van vele docenten, kent, ziet 
hem bij het lezen van zijn plannen voor 
zich zitten in al zijn eenvoud en luistert 
naar de heldere uiteenzettingen, die hij 
groolendecls op zijn rijke ervaring baseert 
en naar het fristth-inenschclijkc. dat den 
grondtoon van deze verhandeling vormt.

Nauwelijks hebben de kinderen den 
zesjarigen leeftijd bereikt, of de ouders 
moeien kiezen tusschen de lagere school 
of de school mei Fransch, zegt de schrij
ver. maar meteen slaat hij een toon aan. 
die alleen reeds de oplossing zou kunnen 
brengen: ,.In een gczond-dcmocralischen 
staal, waar alle kinderen een gelijke 
kans moeten hebben, behoort zulk een 
toestand een onmogelijkheid le zijn, om
dat er van die gelijke kans eenvoudig 
niets terechl komt": maar tevens laat 
hij ook de paedagogischc snaar trillen 
met het gevolg, dal het Fransch uit de 
lagere school moet verdwijnen. De schrij
ver heeft het genoegen beleefd, dat hel 
schoolexamen, waarvoor hij gestreden 
heeft, neen dal woord past niet bij de Oud- 
Inspecteur. . waarvan hij de wcnschclijk- 
heid en noodzakelijkheid heeft betoogd, 
werd afgeschaft. Aan zijn wensch, het 
Fransch uit de lagere school te doen ver
dwijnen. is reeds door den Minister 
voldaan.

Een wijzen
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worden aanvaard, mits aan de kweek
school een extra klasse worde locge- 
voegd. die h.b.s. en gymnasium ver
bindt aan de praktijkklassen der kweek
school." Wal de beide volgende punten 
aangaat, geregeld bij artiekel 25, is schr. 
van oordeel dat dil artiekel in ’l belang 
van de volksopvoeding geheel moet ver
vallen. „Alinea 1 is verouderd, de in
terne regeling der school moet blijven 
bij de leiding dier school. Bovendien 
mogen wc niet legen de natuurlijke 
selectie, wal betreft beroepen, ingaan. 
Alinea II weert de volledig bevoegde
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Het Bioscoopvraagstuk, door Mr. 
A. de Graaf.

eerst het 
in zou het

I uitgrc

. ik I 
heb i

M.U.L.O. 
Lyceum v i

maar tusschen 
gezongen, gc- 

n werden gc- 
mochlcn 

1. dat de 
kinderen 

op

Ike niet 
wreed 

door de

door 
deel

accdcmic- 
e leeraren

•rhoudend 
s, kunnen 

lezing aanbevelen. 
W. E.

commissie die 
met de belan 
omdat van 

aannam, bijna 
de bioscopen

bezoeken. e< 
loopen : dan __  __
kunnen worden.

De oorspronkelijke bedoeling van den 
wetgever was dan ook klnssclecrarcn 
en geen vakleeraren te vormen ; vandaar 
b.v. dat een academicus het recht kreeg 
Nederlandsch, Geschiedenis en Aardrijks
kunde te onderwijzen. De geleerdheid 
hcel'l evenwel het uitgroeien van een 
dcrgclijk systeem van klnssclecrarcn 
onmogelijk gemaakt.

De schrijver cischl bovendien een 
practischc opleiding voor de academisch 
gevormde leeraren en heeft daarvoor 
het volgend plan : Er worden v< 
wassenen avondcursussen in de ac 
steden gegeven en de aanstaande I 
moeten hier als docenten optrec 

Het werkje, dat zeer onder!
gemoedclijk geschreven is, 
ten zeerste ter

rpoen in de redactievergadering van 
* Volksontwikkeling gevraagd 

werd, wie hel Bioscoopvraagstuk 
van Mr. A. de Graaf (') bespreken 
wilde, bood ik mij dadelijk aan om het

Ik heb toch enkele jaren geleden een 
korten tijd deel uitgemaakt van een 
slcdelijkc bioscoopcommissie, wier taak 
het was filmen te keuren. Die, welke 
niet geschikt waren voor kinderen tot 
aan den zestienjarigen leeftijd, mochten 
niet vertoond worden in bioscopen, voor 
jongens en meisjes tot aan die leeftijds
grens toegankelijk. In plaats echter, dat 
er nagegaan werd wat voor die kinderen 
geschikt was, ging men alle filmen voor 
volwassenen keuren en diegene welk 
t e aanstootclijk waren, niet te * 
enz. mochten gezien worden do 
jongens en meisjes. Ik ging naar 
copcn met filmen goedgekeurd 
leden der commissie, voor ik er 
van uitmaakte, of door bepaalde or 
afdeelingen niet te zwaar bevonden voor 
de kinderen, en mijn opvoedkundig ge
weten begon te steken bij wat ik zag. 
Naar andere bioscopen ging ik. waar

de filmen vrij goed waren, 
de filmnummers werd er w 
danst enz. Schunnigheden 
zegden vertoond:onze kinderen i 
er naar luisteren: buiten stond, 
bioscoop toegankelijk was voor k 
van zestien jaar: dat mocht er staan 
last van de commissie waar ik deel 
uilmaakte.

Vergeefs betoogde ik. dat slechts 
datgeen gekeurd moest worden en zéér 
streng wat voor kinderen vervaardigd 
was : dat wij water naar de zee droegen, 
indien de filmen door ons gekeurd werden, 
maar abscure liedjeszangers mochten 
voordragen wal zij wilden en allerlei 
dingen vertoond konden worden die 
niet geschikt waren voor de kinderen.

Ik stond in mijn opvattingen vrijwel 
alleen, nam mijn ontslag, omdat ik niet 
meer de verantwoordelijkheid wilde 
dragen in een commissie die te veel 
rekening hield met de belangen der 
bioscoophouders, omdat van het stand
punt dat ik aannam, bijna niets voor 
kinderen in de bioscopen door den 
beugel kon.

De keeren, dat ik later naar een 
bioscoop loc ging, heb ik mij zoo dik
wijls geërgerd aan het misbruik, dat 
van de schoone uitvinding gemaakt werd, 
en aan den verbasterenden invloed, 
welke er van uil moest gaan, dat ik 
in het drukke leven zeldzamer keeren 
er den tijd voor over had. om de bios- 
coopdcur binnen tc gaan. En toch 
wist ik. dat wij allen, die streven naar 
verhooging en verdieping der volksont- 
wikke ling een plicht verzuimen, wanneer 
wij niet gingen kijken naar wat er in 
bioscopen vertoond werd.

Want voor de goedkoope bioscopen 
zag ik, wanneer ik er bijv, 's Zondags 
langs kwam, kinderen zich verdringen: 
lang, voorde deuren open'gingen. stonden 
zij in rijen er voor te wachten.

In de oorlogsjaren, als ik naar mijn 
werk ging, heb ik voor sommige volks- 
schouwburgen, met en zonder film, al 
vóór acht uur in den morgen, de politic 
orde zien houden onder de mcnschcn, 
die dan reeds hun plaatsbewijs kwamen 
halen voor de middag- of avondvoor
stelling. Als ik tegenwoordig naar mijn 
kamers ga. kom ik voorbij een grootc 
bioscoop. De cene sensationcclc film na 
de andere slaat er met reuzelcttcrs
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eerste plaats behandelt de 
de oorzaak van het verschijn- 
dc bioscoop nooit hen bevre-

t mij soms 
hun over-

’t-affing

r verlangen naar iels 
dan naar oogcnbliks- 
het op buitengewoon

(Wordt vervolgd.)

te doen." zegt 
van de beweg

:ging als h<

opnamen, 

(wie 
ardeve

( de schrijver, 
jwegingen, maar 

menschen. van be

ziel de beweging niet zuiver, 
geperforeerd, waardoor het tempo 

eld, beter gezegd verkort is: 
mcnschelijkc stem ontbreekt." 
een aeslhetisch oogpunt," zegt 
paar bladzijden verder, „beant- 
het bioscoopdrama geheel aan 

van dezen tijd: haastig, 
-1 a k k i g, goedkoop. 
I wel aan de cischen 
maar niet aan de b e- 

van de menschen van dezen 
die zijn geen andere dan de 
van de menschen van alle 

zelke juist aan deze eischen 
dsteld zijn : rustig, diepindringend, 

' ’ '' woord samengeval:

vijst hij. dat door de 
steeds sterker werkend

prikkels ontstaal. „Men 
zen voor afwisseling, vooral 
ngen, overblufGngen, men 
sterker prikkels werken." 

udermijnl de bioscoop den 
vorming van het goede

digen kan, wici 
anders uitgaat 
genot. Hij doel 
heldere wijze.

„Wij hebben te doen," zegt hij. „met 
een weergave van de beweging, die 
haar perforeert, die n.1. opvolgende 
momenten uit die beweging als het ware 
uitknipl en aaneenrijgt : hoe snel de 
eene opname de vorige ook moge op
volgen, er blijft telkens een zeer kleine 
lacune lusschen twee opnamen, men 
springt dus telkens iets over, waardoor 
waardevolle oogenblikken (wie zal zeg
gen welke de meest waardcvolle, de 
beslissende zijn, onmisbaar zijn ze allen) 
ontbreken, en waardoor, wat belang
rijken is, hel tempo wordt versneld, 
het rythmc van de beweging 
wordt verbrei'*1""

Dan bewijst 
coop een ste 
langen naar 
moet dus zorget 
voor verrassing 
moet met al si 

tooneelstuk.
„Men ziet,” betoogt 

„geen menschen, geen bes 
photografiën van 
wegingen

„Men

versnelt
„De
„Uil 

hij een

de cischen
hevig, o p p c r v I 
Het beantwoordt 
van dezen tijd, r 
hoef ten van de 
lijd, want 
behoeften 
lijden, wi 
legcnges 
waardevol, 
blijvend.”

aangekondigd. Ook daar heb ik soms 
politieagenten gezien, die de orde moesten 
handhaven bij het zich verdringende 
publiek.

Tallooze kinderen en menschen 
dus in de bioscopen hun zuch 
vermaak bevredigen. Het lijkt ir 
of wij met die bioscopen met hui 
vloed van licht in den donkeren . 
hun opvallende gevels na de afschaffing 
van de kermis, het hcclc jaar door ovei 
de kermis in onze straten hebben, 
als Romeinen van een anderen lijd 
photografischcn vorm allerlei spelen zit 
die doen ontaarden.

En onder de plannen, welker u 
werking ik verschoof tot den tijd, d 
het leven meer vrijen tijd laat en gee 
behoorde nauwgezet bioscoopbezoek, om 
te kunnen wijzen op het soort onlspan- 
ningsspijzen, waarmede onze kinderen 
en gulzige pretslikkcndc volwassenen 
zich de maag vullen.

Is het dus te verwonderen, dat ik 
mij dadelijk aanbood, toen er gevraagd 
werd wie de studie van Mr. de Graaf 
in ons tijdschrift bespreken zou?

Laat mij beginnen met te verklaren, 
dat ik zelden zóó door een verhandeling 
ben aangegrepen geworden ais door die 
van dezen schrijver. Ik zou over de 
middelen willen beschikken om het 
geschrift te zenden aan allen, die in de 
volksopvoeding belang stellen ; aan alle 
autoriteiten, aan alle leden van alle 
bioscoopcommissies. Want ik meen, dat 
Mr. de Graaf hel vraagstuk geheel over
zien heeft en het niet wel mogelijk is na 
zijn uitnemend betoog nog iets nieuws 
er over te berde te brengen. Hij heeft 
hel vraagstuk van alle kanten bekeken, 
het zoo afdoend behandeld, dat hij 
eigenlijk geformuleerd heeft datgeen 
wat hun reeds vaag voorschemerde, die 
in de bioscoop een vijandin zagen van 
eerste ontwikkeling: hij heeft samen
gevat in een machtigen greep alles wat 
aan bezwaren reeds onder woorden ge
bracht is.

In de 
schrijver 
sel, dal i
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anderzijds dienstbaar
zan vragen hierop betrekking

van de oprichting van neutrale bijzondere 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

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

Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

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

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

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

. 2. door het bevorderen van de 
scholen, in die streken van ons 1

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

4. door het beleggen 
handeling van problemen van v<

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied 
Nederland en 
het bezoek ■ 
dit noodig 
deering van

van onderwijs en opvoeding
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevorde 

van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, 
en mógelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 

i buitenlandsche toestanden.



van

337

De opvoedkundige betekenis
Jeugdorganisatie 

door P. VOOGD.

5dorÉ

inigc kamers voor 
kleine kursus- of

zouden zeker reeds voldoende zijn om de 
Ivkenis der jeugdorganisatie in het licht 

-d der ontwikkelingsjaren en biedt een 
«tien, die in vrijheid willen werken aan 
vorming op lichamelik, gecstelik en zedclik

; overzicht der midi 
Ier nog nader doen 
zeel gelegenheid 

nheid.
, ratsen wc ons in gedachten in een klublokaal. Het is door 

oede zorgen der meisjes en jongens ±elf gezellig gemaakt. Op 
ochtc wijze had de leiding gelegenheid om goede raad te geven 
"'cude een enigszins smaakvolle wandversiering. Een leestafel 

een aantal bladen en vooral geïllustreerde tijdschriften, vak- 
. enz. Langs de wanden staan een aantal tafeltjes, waaromheen 
ntal jongelui zitten, die zich bezig houden met allerlei gezelschaps-

Deze korte aanduidingen 
aardcvolle opvoedende betckei 

stellen. Zij past bij de aard 
>ede gelegenheid voor de velei 
m eigen en aan elkanders 
’ ed.

liddelen, die de jeugdleiders ten dienste 
en zien, hoeveel zijden het jeugdwerk 
het biedt tot prachtige opvoedende

te 
goeciv

gebiet
Een vluchtig 

staan, zal echte 
heeft en hocv» 
werkzaam 

ongezochte 
betreffende 
bevat < 
bladen, 
een aantt 
spelen.

Dit is het tehuis voor jongelieden. Nooit behoeven ze hun toevlucht 
te nemen tot straat of kroeg. Het is het vaste verzamelpunt. Daar 
kunnen de jongelui hun kontributie afdragen en hun Jeugdorgaan in 
ontvangst nemen. Daar worden afspraken gemaakt en is het uitgangs
punt voor alle werkzaamheden der jeugdorganisatie.

In een gunstig geval bevat het jeugdtehuis nog ei 
het uitlenen van boeken en voor het houden van 
klubbijeenkomsten.

Wie voelt niet, dat zo'n jeugdtehuis in elke plaats onmisbaar is? 
Hoeveel jongelieden zouden niet van de straat worden gehouden, 
indien ze slechts zo’n veilig en gezellig „home” hadden! Hoeveel 
gelegenheid biedt het niet voor de zelfwerkzaamheid en de zelfregering 
de jongelieden! Zij helpen zo graag en dragen gaarne enige verant- 
woordelikheid ! Een beroep op hun eergevoel verricht vaak wonderen! 
Zij kunnen helpen bij het handhaven der goede orde, het klaar leggen 
en zetten der boeken, tijdschriften, kouranten en spelen, het innen
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de
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iteravono 
het doek 

vormen

;eheel te leren kennen 
netzij naar de openbare

kursussen
r n belang 

aar bie< 
wijzen

r 1Z.» cc V 
is, ' d 

'stallis

van boe 
van de j< 

wijze kan ze t 
van goei 

het mogelik, 
boekens 

Ier leiders 
voor hen

hen uitgezóchte en ver
te leren, die straks op de 

w "en weerklinken. Er hoeft 
rden, dat de straatdeunen zo lelik 
ses). In de winteravonden werpt 
r schijnsel op het doek en in de 
een illustratie vormen bij een

der kontributie, het uitgeven van toegangsbewijzen, het uitlenen van 
boeken en de administratie ervan, enz. enz., te veel om op te noemen.

Waar een klublokaal of jeugdtehuis is, worden de jongelui het 
best geïnteresseerd voor het jeugdwerk en is de stabiliteit van het 
werk meer gewaarborgd. Het is het kristallisatiepunt der jeugd
beweging. Overal waar een begin met het jeugdwerk gemaakt wordt, 
geschiedt dit het beste door de inrichting van een tehuis, dient altans 
het streven daarop zo spoedig mogelik te worden gericht. Hier ligt 
voor de gemeente een taak,

We spraken over het uitlenen
De prikkellectuur, die het gemoed 

hun smaak bederft — op welke ' 
worden dan door het verstrekken 
leeszalen en biblioteken maken 1 
in nader kontakt komen met de

Op leesavonden kan een dt 
lezen uit sommige boeken, die ’ 
opwekken.

Daardoor zal de begeerte ontstaan om ze gch» 
en blijft slechts over, hun de weg te wijzen — het 
biblioteek zelf of naar de eigen boekenvoorraad.

eken.
jongelieden vergiftigt en 
doeltreffender bestreden 

i o-oede lektuur. De openbare 
dat ook de jongelieden 

ischat.
pakkende gedeelten voor

geschikt zijn, en zo de leeslust

Een uitstekend middel voor de vorming der jongelieden is ook het 
jeugdorgaan. Het is zo écht voor hen, een eigen krant te hebben. 
Een goede leider zal in de krant vaak aanleiding vinden om sommige 
artiekelen met hen nader te bespreken, onbegrepen gedeelten te 
verklaren en nader toe te lichten. Welk een vreugde als een bekroond 
opstel of een andere bijdrage van een der leden is opgenomen 
met hoeveel belangstelling worden de illustraties bekeken en 
korrespondenties uit andere plaatsen gevolgd, waar ook reeds 
jeugdorganisatie is gevestigd.

En ook hier weer de zelfwerkzaamheid door het aandeel dat de 
leden der jeugdorganisatie hebben in de bezorging bij leden, die ver
hinderd waren om in het jeugdtehuis de krant te komen halen of bij 
het winnen van nieuwe abonnees.

Het jeugdwerk biedt het voordeel van grote verscheidenheid in de 
middelen. ^Vaar schoolse lessen en kursussen voor intcllektuele ont
wikkeling, bij gebrek aan leiding, of aan belangstelling der jongelieden 
zelf, niet kunnen gegeven worden, daar biedt de k 1 u b v o r ni i n g 
gelegenheid om de jeugd op talloze wijzen te interesseeren. Hier 
bloeit een mandolineklub, daar weet een natuurliefhebber, 
een groepje belangstelling in te boezemen voor de wonderen in veld 
en weide, sloot en plas, in duin en bos, in het rietland of op de akker, 
of wel hij verricht enkele interessante proeven.

Ginds staat een leider zijn klubje de voor 1 
zamelde jeugdliederen en marsen 
gezamenlike wandelingen langs de wegen zullei 
dan helemaal niet op gewezen te worden, dat < 
en smakeloos zijn. (La lepon des chose 
de p r o j e k t i e 1 a n t a a r n haar helder 
lichtkring verschijnen de beelden, die

het beste dooi 
laarop zo spoe. 

icente een taak 

cke»? i het i 
•. die 1 
h~t °P
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>g ge-

tent te

der middelen blijkt ongetwijfeld de 
:r jeugdorganisatie.
andere belangrijke zaak wijzen.

een verduideliking leveren der behandeling van 
•werp. Ook de b i o s k o o p kan hier een waarde- 
bij de opvoeding, wanneer men slechts met zorg

boeiend verhaal of 
enig leerzaam ondom 
vol hulpmiddel zijn 
de films kiest.

En dan de gemeenscha ppelike bezoeken aan musea; 
gemeentelike instellingen, als brandweer en centrales ; fabrieken, stoom
schepen, paleizen, parken, enz. enz., hoeveel leerzaams bieden ze niet 
onze opgroeiende jeugd, vooral als men de groepen niet te groot neemt, 
zich vergewist van deskundige leiding en een kursus of lichtbeelden
avond aan het bezoek laat vooraf gaan of erop laat volgen. Denkt 
eens aan de uren, gewijd aan deklamatie en toneelspel, is er 
voor hen prettiger manier denkbaar om hun taal te leren gebruiken, 
als de oefening in een ernstige of luimige voordracht of het opvoeren 
van een klein toneelstukje? En biedt ook deze bezigheid niet aanleiding 
te over om de smaak te ontwikkelen en een zekere zelfbeheersing van 
geest en lichaam in praktijk te brengen?

En nu spraken we nog in 't geheel niet over de lichamelike opvoedii
Ziet de jongens en meisjes bij de openluchtspelen op het vo 

en k o r f b a 1 v e 1 d, in de gymnastieklokalen of in het z w e m b. 
Hoe verrukkelik vinden ze het, wanneer z e hun vaak eenzijdig 
richte lichaamskrachten kunnen gebruiken en oefenen.

Tochten te voet, op de fiets of op de schaats bieden de 
leider welkome gelegenheid om op velerlei vragen antwoord te ( 
en zo ongezocht en daardoor des te beter de jongelieden atte 
maken op het eigen karakter en de schoonheden der landstreek, 
als op verschillende wetenswaardigheden!

Kamperen! Toverwoord voor jonge gemoederen! Het betekent 
enkele dagen van intens natuurgenot, kameraadschappelik samenzijn 
in verhoogde stemming!

Veel, zeer veel zou hier nog bijgevoegd kunnen worden, de praat- 
cn vertelavonden, waarop gesproken kan worden over ons land, 
zijn bewoners en bestaansmiddelen, over de geschiedenis en inrichting 
van Staat en maatschappij, over het leven van grote mannen en 
vrouwen, over reizen en ontdekkingen met hare gevolgen.

Debatbijeenkomsten, waar ze leren, duidclik en klaar hun 
mening tegenover een andere te formuleren en te verdedigen.

Teken- en slöjdklubs, huishoud-, naai- en v erstelklubs 
voor de meisjes. Maar genoeg, om een denkbeeld te geven van de 
vele middelen, waaruit in verband met de belangstelling der jonge
lieden en de beschikbare leidende krachten kan worden gekozen.

De uitoefening der plichten en rechten als leden hunner vereniging 
vormt een praktiese inleiding in sociale gezindheid en kennis, die 
de huidige school niet aankweekt en die toch zo dringend nodig zijn.

De medezeggingschap en medewerking leren hen door aktief 
optreden, verantwoordelikheids- en pl ichtsbesef. Stiptheid en zelfbe
heersing dempen het jeugdige te sterk opvlammende vuur. Kameraad
schap en offervaardigheid bloeien op uit het groot en sterk maken 
hunner vereniging.

Waarlik, uit deze aanwijzing i 
grote opvoedkundige betekenis dei

Wc moeten echter nog op een anc
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o__ eten, als het niet
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van geestclike ontwikkel! 
vele millioenen zouden zij 

ter vervolgonderwijs. K< ' 
:hillendc beroepen; trachten de arbeidsvreugde 
'oort te bouwen. Prachtig! Die kant zal het 
denken we eens aan het getal van onze jonge 

; van beroep wisselen of die voor hun taak niet 
cwaamheid behoeven. Men zal, om vat te krijgen 

arbeidsvreugde kennen, een aanvulling nodig

en Kerschensteiner worden 
jlijkbaar reeds bij een deel

Indirckt zal dc vrije jeugdvorming van grotc invloed blijken op de 
hervorming van ons onderwijs.

Over ons onderwijs wordt geklaagd. Men is niet 
resultaten. Dat geldt zowel van het gewoon lagci 
baar en voorbereidend hoger onderwijs. Het hei 
een totale mislukking gebleken.

Er zijn daarvoor tal van oorzaken. Maar één wordt steeds scherper 
en in steeds ruimer kring gezien. Met alle waardering voor de ijver 
en inspanning der onderwijskrachten ziet men hoe langer hoe meer 
in, dat de opvoeding te eenzijdig op dc intellectuele vorming der leer
lingen gericht was, is men in toenemende mate gaan beseffen, dat er 
verschillende kanten der mensclike persoonlikheid zijn verwaarloosd. 
De nieuwere paedagogiek legt bovendien de nadruk op de betekenis 
van de aktiviteit der leerlingen. Men ziet, dat deze hun aanleg op 
verschillend gebied niet tot uiting kunnen brengen, wanneer ze ver
oordeeld zijn om het lijdelik objekt te zijn, inplaats van het aktieve 
subjekt. En zo komt men tot een veroordeling der praat- en luistcr- 
school en eist een onderwijs, waarbij de leerlingen meer ruimte van 
eigen geestclike en lichamelike beweging krijgen, de doe- of arbeids- 
school.

Montessori < 
den vinden bl 
stemming.

Onze nieuwe onderwijswet heeft dc lichamelike oefening 
handenarbeid als nieuwe verplichte vakken in het leerplan der 
school opgenomen en doet een — zij het aarzelende en totaal 
doende — stap in de richting van een beter vervolgonderw 
afwachting van een toegezegde algehele reorganisatie ervan.

We voelen het, dat wé leven in een tijdperk van verandering op 
onderwijsgebied. Intussen, we staan nog maar aan het begin. Nog 
wordt het doel niet scherp onderscheiden, laat staan dat men het 
reeds eens zou zijn over de weg om tot het doel te geraken.

Neem b.v. het herhalingsondcrwijs. De noodzakelikheid om 
hervormen voelt men algemeen. Maar hoe? Van verschillen 
door onderwijzers en politieke verenigingen wordt terecht geëi 
verplicht te stellen. Maar de dwang der wet zal niet voldoende 
om de honderdduizenden jongens en meisjes de vruchten v 
vervolgonderwijs te doen genieten, als het niet geheel van ka 
verandert. Het resultaat zou dan wel eens omgekeerd kuni 
de reeds bestaande afkeer van geestclike ontwikkeling 
kunnen worden vergroot en vele millioenen zouden zijn wegge.......

Dus een ander en beter vervolgonderwijs. Kerschensteiner wil 
orienteren naar de verschillende beroepen; trachten de arbeidsvrei 
te wekken om daarop voort te bouwen. Prachtig! Die kant 
zeker uit moeten. Maar denken we eens aan het getal v 
arbeiders, die telkens van beroep wisselen of die voor I 
de minste beroepsbekwaamheid behoeven. Men zal, om vt 
ook op hen, die geen 
hebben.

De jeugdorganisatie zal 
aanvulling zal moeten zijn.

binncngchaald en hun woor- 
van het publiek warme in-
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Juist omdat het jeugdwerk zo veelzijdig 
op welke wijze men als opvoeders de i 
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ze zich, zoals ze is.
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er in het debat m<' 
zich aan het verve 
wijzers i 
niet ken

Wij 
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stade :
De ongedwongen omgang met de jongelieden zou maken, dat ze 

hen in hun ware gedaante leerden kennen; het klubwerk, waarin de 
verschillende onderdelen van de jeugdarbeid meer in ’t bizonder 
worden beoefend, en andere vrije vormen van jeugdopvoeding zouden 
hier het best kunnen worden bestudeerd.

In het buitenland heeft men in die geest reeds gewerkt. Wie de 
City-Schools in Amerika, de Landerziehungsheime en de Schulgemein- 
den in Duitschland kent, weet, hoe vooral op het gebied der zelf
werkzaamheid en zelfregering der leerlingen deze Reformschulen veel 
van de jeugdbeweging hebben geleerd.

liet rapport der Staatskommissie, die een ondei 
de ontwikkeling der jeugdige personen, acht mede 
organisatie zoo belangrijk. We vinden dit uitgedru

„ De Commissie verwacht, dat hier (d. i. op het gebiew 
organisatie) de oorsprongen liggen van een nieuwe phase 
wikkclingsgang der opvoedingsmiddelen, een phase, die 
uitbreiding, doch door haar nieuwe principes en methe ’ 
dieping van de bestaande opvoedingszorg zal brengen.”

Niet alleen dus direkt, doch ook indirekt door ' ' 1 
invloed op de hervorming van ons onderwijs, blij 
betekenis der jeugdorganisatie.

i wij een overzicht van een aantal middelen, die kunnen 
-end door de jeugdorganisaties voor de opvoeding 

We vrezen, dat men daardoor de indruk kan hebben 
uf de daar genoemde hulpmiddelen ons reeds in voldoende 
ten dienste staan. Dit toch is nog allerminst het geval, 
de jeugdtehuizen, die wij verlangen? Slechts sporadies 
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tomsten als te Den Haag en hier ge- 

• verandering aanstaande is. De reeds 
ssie heeft van de Minister van Onderwijs 

at hij zal voldoen aan de wens: de stichting 
aad, wiens taak het zal zijn, de vrije jeugd- 
leldelik zullen de jeugdorganisaties worden 
leiders worden mogelik gemaakt.

• grote jeugdverenigingen zijn ijverig bezig om zich te 
lit te breiden.

ie betekenis moet het geacht worden, wanneer de

-’n gebrekkige ervai 
vcuiige steun van dege, 
n dit opvoedingswerk 
jebrekkig toegerust.

i, onvoldoende gesteund, hebben 
dit werk, overtuigd van de noodzi

veel"; het terrein waarop nog gewerkt moet 
een eenzame troostloze vlakte, schier overal.

Maar wat we het allermeest nodig hebben, dat zijn de mensen, 
die zich in het werk in de jeugdorganisaties wijden. Dc klacht over 
gebrek aan leiding is algemeen. Nog slechts een klein, wakker troepje 
is aan den arbeid gegaan. Als pioniers verkennen zij dit nog bijna 
onbegaanbaar terrein. Reusachtig zijn de moeilikheden. die zij moeten 
overwinnen.

Moeilikheden, zowel gelegen in hun eiger 
in de aard van dit werk en in de weinig 
in de eerste plaats het grote belang van ’’ 
beseffen, de ouders, dc volwassenen. Ge 
van de nodige hulpmiddelen, 
gaven in dienst gesteld van c 
heid ervan.

Zij voelen, hoe zelfs voor de meest bevoorrechten dc invloed van 
huis en school niet toereikend is. hoe daarbuiten voor dc karakter
vorming en de lichamelike opvoeding nog prachtig werk tc verrichten 
valt ten bate van de gemeenschap.

Maar voor de 90 °/0, die zo goed als geheel zonder steun en leiding 
staan, die zich als tere, zwakke wezens reeds in de grote stroom 
des levens moeten storten, met de kans, dat ze door dc golven zullen 
worden verzwolgen en nimmer een goede veilige haven zullen bereiken, 
voor onze arbeidende jeugd, klemt die noodzakelikheid nog veel meer.

Ze kunnen goedkoop in het bedrijfsleven worden gebruikt; ziehier 
de oorzaak van hun plaats in het produktieproces.

Aan hun persoonlikheid wordt te weinig zorg gewijd: slechts een 
gering percentage ontvangt- een nog dikwijls gebrekkige vakopleiding. 
Voor tallozen levert de arbeid geen voldoening, geen vreugde. Dc 
arbeidsbescherming is pover, hun onderwijs ontoereikend. De woning
toestanden maken, dat ze zich thuis niet op hun plaats gevoelen, het 
gemis aan goede ontspanningsgelegenheid drijft hen tot minderwaardige 
genietingen, die hun gezondheid en hun moraliteit bedreigen.

En toch — de ervaring leerde het reeds — zit er onder de 
bolster zo vaak een blanke pit, toch liggen in deze jonj 
schatten verborgen, die aan de dag gebracht kunnen en moete 
Er zit een grote levenskracht, een grote durf en frisheid i ' 
Het wachten is slechts op degenen, die met hen willen 
om de waardevolle elementen van het leven te doen 
de neerdrukkende tendenzen.

Gelukkig zijn enige hoopvolle
Tentoonstellingen en bijeenkt 

houden, wijzen erop, dat er 
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ons liever eens door hen laten vervoeren 
en toewijding, die in deze tijden meer dan

grote moderne arbeidersbeweging, zowel de vakbeweging als de politieke 
partij, in toenemende mate gaan zien, dat de bevordering van de 
opvoedingszorg voor de arbeidende jeugd een belangrijk onderdeel 
van haar werkzaamheid moet vormen. Er valt in de toekomst een 
reuzentaak te verrichten.

De wereldoorlog heeft de droeve gevolgen aar 
van een maatschappij-inrichting, waarvan ovcrheei 
konkurrentie de drijvende krachten vormen.

leder gevoelt, dat dit tijdsgewricht aan het opgroeiend geslacht de 
hoogste eisen stelt.

Als er ooit een tijd 
der mensen op de alge 
werd, dan is het de geweldige

Wc moeten de jeugd het bc\ 
taak heeft te vervullen en dat zij

De maatschappelike tegenstelling 
en om in die richting te werken, kunnen 
een beroep te doen op het zuiver voeler 
drift der jongeren.

We moeten hen ervan doordringen, dat zij, om in waarheid strijders 
te kunnen worden in het leger des lichts, onophoudelik aan hun eigen 
innerlijke verbetering moeten arbeiden, dat zij zich moeten ontdoen 
van verkeerde opvattingen en gewoonten, dat zij prakties in hun 
leven een voorbeeld dienen te zijn van zelfbeheersing en plichtsbe
trachting. Dat zij zich moeten onthouden van drinken, naar lichamelike 
en gcestclike reinheid moeten streven en in hun kameraadschappelike 
omgang moeten tonen, dat het mogelijk is, door eensgezinde samen
werking een dam op te werpen tegen overheersing en onderdrukking.

Wij zullen hen de moeilikheden moeten doen gevoelen, die gebonden 
zijn aan de opbouw der nieuwe wereld, opdat ze daardoor geprikkeld 
worden, zich in te spannen om de kennis en de eigenschappen 
verwerven, die nodig zijn om daaraan later mede te werken.

Intussen, wanneer wij daarbij leiding zullen geven, dan hebben we 
acht te slaan op de nieuwe gedachten en gevoelens, die zich in deze 
tijd van hen meester maken. We moeten hen de gelegenheid 
schaffen, om hun gedachten vrij te uiten, en niet schrikken, wanneer 
hun oordeel scherp uitvalt. Zouden we anders handelen, dan zullen 
ze ons hun vertrouwen niet schenken en zonder vertrouwen kan er 
van invloed en leiding geen sprake zijn.

De jeugd is niet alleen een tijd van voorbereiding, maar 1 
heeft ook een bizondere waarde, die slechts aan de jeugd eigen 
dus ook het recht laten gelden, dat dit karakter worde gerespel

Wij zijn het vaak gewend, tegenover de jeugd met onze 
te pronken.

Omgekeerd zou de jeugd zich kui 
door het leven onverzwakte kracht
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’ 1 geweest is, die het 
Igemcnc, grote, openbr 

geweldige tijd, die we 
iwustzijn geve 

ij zich daar 
igen en miss



p

„secondary”-

344

om hun 
bestaan 

o, waaruit 
en, maken we 
voorbereiders

i leving, 
zijn verdwenen, m< 

ibaatzuchtigc

de gehc 
1915 d; 

t aantal

In 1890 
reenigde 
”. Door

voor, doch 
richten op

uitbuiting ■>
aktie.

tevens m c t de jeugd, 
de bevordering van ons 

een echte s a m c n I 
zullen zijn verdwei 

sve, onl

I

o

‘) Deze fonnulecring is van Dr. Bonebakkcr.

W erken 
<":voel van 
vut een 
het oorlos 

’“d,

Wie

we niet slechts v< 
ridderlikheid te ri

waarlik s a m c n 1 e v
ogsgevaar en de

hen ridders van de geest, 
een nieuwe, betere tijd.

>e jeugdorganisaties staan te wachten.
de teekenen des tijds verstaat, vindt hier een roeping.

schoolbevolking, 
icele bevolking der Vereen! 
Jaarentegen één op de 73. D 
1 leerlingen is het karakter

Amerikaansche denkbeelden over 
onderwijs

door W. EMMENS.

x-^ardinal principles of secondary education — dit is de titel van 
het onlangs verschenen verslag van de rcorganisatie-commissie 
voor dit soort van onderwijs in de Vereenigde Staten. Dit rap

port is uitgegeven door de „the Bureau of Education”.
Wat is „sccondary" onderwijs? — „Al het onderwijs, dat jeugdige 

personen, die, ik zeg niet de lagere school-1 e e r s t o f, maar de 
lagere school-1 e e f t ij d en geestestoestand te boven, naar gelang van 
de grote verscheidenheid van gaven en belangstelling en omstandig
heden behoeven tot hun 18de jaar, dus in 't algemeen tussen de 12 
a 13- en de 18-jarige leeftijd, hetzij ’t is volledig dagonderwijs, het
zij parttime onderwijs, hetzij ’t is z.g. algemeen ontwikkelend (als 
onze H.B.S. en Gymn.), hetzij voorbereidend voor zekere beroepen 
of beroepen-groepen. Tot dusver geeft dit onderwijs geen toegang 
tot de Universiteit, maar de dooi- het Bureau of Education uitge
geven richtlijn is: ook dezen toelaten tot de universiteit”. ')

De Commissie constateert, dat er behoefte is aan hervorming op 
dit gebied van onderwijs en wel om drie redenen:

a. door de veranderingen, die in de laatste tientallen jaren in de 
samenleving hebben plaats gevonden en die ten zeerste de werkzaam
heden van het individu raken, want als burger moet hij in hoger 
mate en meer direct zich bezighouden met problemen van het gemeen
schapsleven, als maatschappelijk werker moet hij zich aanpassen bij 
een meer samengestelde economische regeling, als een betrekkelijk 
onafhankelijke persoon heeft hij meer vrijen tijd. Voor de oplossing 
van de problemen, die uit deze veranderingen in de samenleving ont
springen, wordt van eiken burger zulle een graad van ontwikkeling 
en kunnen geëischt, dat deze niet door het lager onderwijs verzekerd 
zijn, ja zelfs niet door het sccondary onderwijs, wanneer het plan 
hiervan niet wordt uitgebreid;

b. door de veranderingen i 
bezocht één op de 210 van < 
Staten de secondarj' school, in 
deze groote uitbreiding van het
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een zedelijk karakter ten 
ter mag niet van impulsen

de „secondary" school-bevolking geheel veranderd. De verstandelijke 
vermogens der leerlingen, hun neigingen, hun maatschappelijke afkomst 
en hun levensbestemming loopen ver uiteen. Bovendien doorloopen 
lang niet alle leerlingen de geheele secondary school, maar verlaten 
deze tusschcntijds. Thans bereikt slechts één derde van de leerlingen, 
die de lagere school binnentreden, het eerste jaar van de „secondary" 
en van dezen doorloopt slechts één vjyi de negen het geheele onderwijs. 
Dit mag niet langer zoo blijven!

c. door de veranderingen in de paedagogiek. De wetenschappen 
n.1., waarvan deze afhankelijk is, hebben in de laatste jaren grootc 
vorderingen gemaakt, vooral de psychologie, die de volgende factoren 
naar voren heeft gebracht: de individueele verschillen in de verstan
delijke vermogens en iri de neigingen van de secondary school-lccr- 
lingen, de herziening van het begrip „algemeene ontwikkeling", de 
wijze van kennis bijbrengen (niet de cischen van het een of ander 

■k als een logisch opgebouwd wetenschappelijk systeem beslissen 
er, maar de leerwetten en de toepassing van de kennis in de practijk 
in het leven), de continuïteit in de ontwikkeling van kinderen.
Wat is het einddoel van het onderwijs in een democratischen staat 

als Amerika? Het einddoel van de democratie is, de maatschappij 
zoo te organiseeren, dat elk lid zijn persoonlijkheid kan ontwikkelen 
voornamelijk door werkzaamheden, die het welzijn van zijn medeburgers 
of van de maatschappij als een geheel beoogen. Maar om elk lid 
daartoe in staat te stellen, moet het ontwikkeld worden. Daarom 
moet het onderwijs in een democratischen staat, zoowel in als buiten 
de school, in elk individu ontwikkelen de kennis, de belangstelling, 
de idealen, de gewoonten en krachten, waardoor het zijn plaats zal 
vinden en deze plaats zal gebruiken om zichzelf e n de maatschappij 
naar steeds edeler doeleinden te vormen.

Welke moeten de voornaamste beginselen van het onderwijs zijn? 
Om dit dit te kunnen bepalen, moet het leven van den enkeling nader 
worden bekeken. Gewoonlijk is hij lid van een gezin, van een veteenr 
ging van vakgenooten en van verschillende andere vereenigingen. Hij 
moet dus het familieleven kunnen verrijken, zijn medeleden van de 
vereeniging kunnen dienen en het algemeen welzijn bevorderen. Dit 
zijn de drie leidende beginselen in het onderwijs.

Maar er is nog iets anders. In de nijverheid bestaat de r' 
om de werkuren per dag van groote volksgroepen te vermint 
waardoor het individu over veel vrijen tijd beschikt. Er dient 
gezorgd te worden, dat het daarvan waardig gebruik maakt in 
’t belang van het huislijk leven, va n de gezondheid, van het prestatie
vermogen en van den burgerzin.

Om zijn levensplichten te vervullen 
vrijen tijd, heeft men in de allereerste 
noodig. De vitaliteit van het ras en de x. 
af van de gezondheid van het individu, 
heid moet daarom de grondslag van de —

Lezen, schrijven, rekenen en spreken zijn 
voor het leven. Daarom is het aanlceren da<

Maar aan het geheele onderwijs moet e 
grondslag liggen. En dit zedelijk karaktc
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afhankelijk zijn, maar moet op zuivere principes berusten. Daarom 
is het tevens noodig, dat hieraan nog bijzondere aandacht geschonken 
wordt in het een of ander program van nationaal onderwijs.

De voornaamste dingen in het onderwijs zijn dus: 1. gezondheid, 
2. kennis van de elementaire vakken, 3. waardig lidmaatschap van 
een gezin, 4, beroep, 5, burgerschap. 6. waardig gebruik van den 
vrijen tijd, 7. zedelijk karakter.

Wat moet het „secondary" onderwijs in deze dagen doen? Het 
moet onderwijs verschaffen in de gezondheidsleer, moet gewoonten, 
die de gezondheid bevorderen, inprenten, een doeltreffend programma 
van lichamelijke bewegingen opmaken, aandacht schenken aan de 
eischen van gezondheid bij het werk en het spel en in samenwerking 
met gezin en samenleving de gezondheid bevorderen.

Wat de leervakken betreft, moet het onderwijs slechts zooveel theorie 
geven als de practijk eischt. Om het gezinsleven te verrijken, moet littera
tuur, muziek, kunst onderwezen worden en de meisjes moeten dehuishou- 
dingleeren. Het individu moet een beroep leeren om zichzelf een bestaan te 
verzekeren, om zijn beroepsgenooten en de maatschappij te dienen en 
om in dit beroep zijn eigen levensontplooiïng te vinden. Daarom is 
het noodig, dat de leerling zijn eigen vermogens en neigingen onder
zoekt en dat hij een overzicht krijgt van het werk der wereld, om 
een verstandige keuze te kunnen doen. Een programma van beroeps
opleiding mag in het „secondary” onderwijs niet ontbreken. Boven
dien moet de leerling een zuiver begrip hebben van het belang van 
een beroep voor de gemeenschap en van de leden van een gekozen 
beroep, tusschen verschillende beroepsgroepen, tusschen werkgever 
en werknemer en tusschen producent en consument. Ook moet samen
werking gezocht worden met huis, boerderij, winkel of kantoor. In 
het individu moeten die eigenschappen worden ontwikkeld, waardoor 
het een goed lid van de gemeenschap, van den staat en de natie kan 
zijn en de internationale problemen kan begrijpen. De leerlingen moeten 
samenwerking leeren door het onderwijs, samenwerking met hun 
medeleerlingen b.v. door de gemeenschappelijke oplossing van een 
gegeven probleem, samenwerking met de leeraren b.v. door een demo
cratische organisatie en administratie van de school zelf. Aardrijks
kunde, geschiedenis, staatsinrichting en staathuishoudkunde moeten 
in ’t bijzonder ten doel hebben, den leerling tot staatsburger te 
vormen. Geschiedenis b.v. moet zoodanig de ontwikkeling der maat
schappelijke instellingen behandelen, dat de tegenwoordige waarde 
dezer instituten kan worden geschat. Aardrijkskunde b.v. moet de 
onderlinge afhankelijkheid der menschcn laten zien, door hun 
schappelijke afhankelijkheid van de n atuur aan te toonen. 
worden deze vakken heel anders behandeld. Bovendien n 
Amcrikaansche volk de neigingen en idealen van andere volkc 
begrijpen en de leerlingen moeten inzien, dat elk volk i 
waarde bijdraagt tot de algemeene beschaving. Het 
onderwijs moet zorgen, dat het volk zijn vrijen tijd wa< 
bruiken, door de jeugd muziek, kunst, litteratuur enz. te 
Tot nog toe is het onderwijs bijna uitsluitend op < 
ontwikkeling gericht geweest. In een democratische i 
de ontwikkeling van het zedelijk karakter van
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daarom moet dit door het „secondary”onderwijs zooveel mogclijk 
worden bevorderd. Alleen dan, wanneer de leerling zijn beroep leert 
zien in betrekking tot zijn burgerschap en dit in het licht van zijn 
beroep, zal hij als lid van een democratische maatschappij goed voor
bereid worden. Daarom zal de commissie ook protestecren tegen elk 
plan van onderwijs, dat de beroepsopleiding zou willen scheiden van 
de opleiding tot staatsburger. Wanneer moeten de leerlingen met 
het „secondary "onderwijs beginnen? Thans duurt het L.O. acht jaar; 
een leerling is 14 jaar als hij de „secondary”school binnentreedt. 
De commissie is van oordeel dat de laatste twee jaren van het L.O., 
dus van 12 tot 14 jaar, beter konden besteed worden dan thans 
gebeurt; het lager onderwijs in deze twee jaren sluit niet aan bij 
de behoeften van de jeugd, vele leerlingen verliezen hun belangstel
ling en verlaten dan de school. Daarom stelt de commissie voor, dat 
de leerlingen van 6 tot 12 jaar lager onderwijs zullen genieten en 
die van 12 tot 18 secondary. Dit onderwijs moet in twee perioden 
verdeeld worden, n.1.: van 12 tot 14 en van 14 tot 18 jaar. In de 
eerste periode zullen de leerlingen een overzicht krijgen van de ver
schillende beroepen en kunnen ze door zelfdoen onderzoeken, welk 
beroep in overeenstemming is met hun vermogens en neigingen.

Welke leerlingen moeten tot het „secondary”onderwijs worden 
toegelaten? De Commissie beveelt aan, dat de „secondary"- 
scholen alle leerlingen opnemen, die in een of ander opzicht 
zoo ver ontwikkeld zijn, dat zij meer profijt trekken van het 
secondaryonderwijs dan van het lager. Dit zelfde criterium 
moet ook gelden in de verhouding van het secondary tot het hooger 
onderwijs.

Daar het „secondary" onderwijs in Amer 
van vakken kent, heeft één school verschil 
plans. Maar, zegt de commissie, geen enkel 
worden aangemerkt, wanneer daarin niet de 
gezondheid, enz. (in ’t begin van dit artikel 
De „Secondary” school moet differentieeren 
de verschillende neigingen der individuen, 
treft de gemeenschappelijke idealen en belangen 
eischen te kunnen voldoen, moet het onderwijs 
school omvatten:

a. de „constants” (d.w.z. gezondheid, enz.)
b. de vakken voor de beroepsopleiding, ' 

varieerende leerplans moeten bestaan om 
individu te kunnen voldoen;

c. de facultatieve vakken, waardoor de leerling zijn vrijen tijd 
leert benutten.

De zoo ingerichte „secondary” school moet de standaardschool voor 
Amerika worden.

Hoe moet de inwendige organisatie van de 
toe geschiedde deze volgens de leervakkei 
dat er een overschatting van de belangri 
zoodanig plaats vond. Deze organisatie moet < 
De volgende twee aanvullingen worden vc« 

a. het hoofd der inrichting wordt nog
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Het is de moeite waard het belangrijke verslag van de Neder- 
landsche „Staatscommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der 
jeugdige personen van 13—18 jaar" te vergelijken met het boven
genoemd Amerikaansch rapport. De hoofdbeginselen, waarvan beide 
in hun beschouwingen uitgaan, zijn vrijwel dezellde; de Nedcrlandsche 
Commissie formuleert deze zoo:

a. de nauwkeurige kennis van psychologie en physiologie van den 
overgangsiceftijd;

b. de economische en sociale wijzigingen van den nieuweren tijd;
c. ethisch-paedagogische en godsdienstige overwegingen.
Daar de Amerikaanschc Commissie een onderwijs-hervormings- 

commissie is (wat de Nfederlandsche niet was) heeft ze één factor 
méér laten gelden, n.l. de veranderingen in de schoolbevolking.

Een Commissie, die opgedragen zou worden onderwijsplannen voor 
de Nederlandsche rijpere jeugd te ontwerpen, zou in het Amerikaansch 
verslag belangrijke, ook voor onze maatschappij, nuttige aanwijzingen

.The National Geographic Magazine", dat 
toegezonden, las ik het volgende :

leden werd in New-York beseft dat de 
«inderen die de lagere scholen bezoeken.

i '). In vroegere tijden was alle 
ïricht om jongens en meisjes klaar 

zijs, en zij, die niet in deze richting 
klaar voor de „colleges", (zowel 

„colleges" gegeven;

..oofd

hebben.
lerikaansche maatschappij eischt, dat alle jongens en meisjes 

iry onderwijs ontvangen en daarom dringt de commissie er 
, dat het M.O. zo<a wordt ingericht, dat elke normale jongen 

normaal meisje zal aangespoord worden om tot hun 18de 
school te blijven; indien het mogelijk is in den vollen tijd, 
een gedeelte van den tijd. De commissie dringt er op aan, 

d e w e tge vi n g a 11 e j o n ge m e n s c h c n, in betrek- 
tot hun 18de jaar zullen verplicht worden, 
y school minstens 8 uur per week tebe-

------- ., dat
>ord wordt 
t mogelijk i 

. De commiss 
sjonge men: 
aar zullen v 
stens 8 uur
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Ook de scholen die opleiden voor beroepen 
vocational schools.

’) Onze ambachts- en vakscholen, 
en verdere studies rekent men onder

onze H. B. S. heet „Ilighschool en elke school, waai 
internaat is verbonden, heet „College”) maar in het gc 
gereed voor het leven. Toen stelde iemand voor, on 
gons en meisjes, wier opleiding bijna zeker begrensd zou 
hun schoolt ij d te laten doormaken in voorberc 
tot hun levenswerk, eerder dan voor de „colleges”, 
toch nooit in staat zouden zijn te bezoeken.

Uit die overweging ontstond de gedachte aan beroepsonderwijs, 
dat nu wonderen verricht. Misschien meer dan enig ander middel, 
helpt dit om de vreemde elementen in de wereldstad geheel te doen 
opgaan in onze maatschappij. De kinderen der immigranten worden 
opgeleid in die maatschappelijke onafhankelijkheid, die samengaat 
met geoefende handen, inplaats van de school te verlaten met 
ongeoefende handen en slecht geoefende hersens.

Wanneer de gemiddelde jongens en meisjes de leeftijd van dertien 
jaren bereiken, zijn zij geschikt om iets anders in handen te krijgen 
dan handboeken. Tegelijk met voorbereiding voiar het leven, hebben 
de „prevocational”-scholen verschillend soort van werk voor jongens 
en meisjes.

In de afdeling voor jongens komen voor cursussen in mac 
kamerwerk, plaatbewerking, elcctriese kabelaanleg, loodgieters^ 
vaktekenen, kleermaken en drukwerk. De jongens volgen 
cursussen, welke zij kiezen in overleg met hunne leraren. 1 
4de klasse gaan zij voort met die, waarin zij zich wensen te 
specialiseren. Terwijl zij deze leergangen volgen wordt al het 
theoreties onderwijs in overeenstemming gebracht met de handen
arbeid, zowel wat het geleerde, als wat de leertijd betreft. De 
wiskunde voor den plaatbewerker moet vraagstukken behandelen 
die in verband staan met plaatwerk en de electrotechniese leerling 
krijgt lessen in de beginselen der clectrotechniek. De afdeling voor 
meisjes hebben cursussen in kleermaken, naaiwerk, huishoudwerk enz.

^Vanneer de kinderen hun werk op de prevocationalschool heb
ben afgedaan, vallen er sommige af; maar de meeste gaan naar 
de „vocationalschools” ’), waar zij het begonnen onderwijs voort
zetten. Deze scholen zijn „highschools", waar hand en geest te 
zamen worden ontwikkeld en die de leerlingen voor hun levens
werk gereed maken”.
Werkelijk is dit een goed systeer 
hooi verlaat wordt niet dadelijk 

burgerschool of gymnasium gezonden, 
vocational”, een voorbereidende schor 
gaan studeren, is een algemene 
naar verschillende richtingen, 
richting, hetzij in techniese 
die de beroepskeuze bovendi 
aanduidingen voor de richting 
leeftijd het geval is. Ik heb dit star 
gezet, het laatst in „de Amsterdammc
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De wet van 1901 geeft in art. 17 de regeling van het herhalings- 
onderwijs. Onder 1° wordt bepaald dat het onderwijs minstens 
gedurende 96 uren in het jaar moet worden gegeven. Dit cijfer is 
1 1 'lelijk laag; daar het echter een minimum is, kan het worden 

oot. Een beletsel is echter dat onder 3° de ouders vrijgelaten 
ïn hunne kinderen niet meer dan 96 uren dit onderwijs te 

en geven en onder 4° nog vrijstelling van dit luttele bedrag kan 
irden gegeven. Wanneer echter de leerplicht tot en met het 15de 

jaar wordt uitgebreid, dan zullen dus deze bepalingen van zelf moeten 
verdwijnen of gewijzigd moeten worden. Onder 5° wordt bepaald 
dat, buiten avondonderwijs, niet meer dan twee halve dagen in de 
week mogen worden besteed. Nu zal het voor de meeste kinderen 
uit de arbeidende klasse wel niet mogelijk zijn (voornamelijk om finan-

Nu zal het moeilijk zijn in ons land, waar de wetgeving, vooral 
op onderwijsgebied, zo langzaam werkt, zulk een nieuwe school op 
te richten, en gedachtig aan het woord : „le mieux est souvent 1’ennemi 
du bien”, zoude ik het herhalingsonderwijs (een benaming die niet 
uitdrukt wat het bedoelt, doch hier als algemeen begrepen wordt 
aangehouden) willen doen inrichtcn op een wijze dat aan boven
genoemde wens kan worden v oldaan. De wet van 14 Mei 1901 
geeft voldoende ruimte daarvoor. Wil het doel echter worden bereikt 
dan zal de leerplicht moeten worden uitgebreid tot minstens v ij f- 
tienjarige leeftijd en het volgen van het herhalingsonderwijs 
mogelijk worden gemaakt, door de werkgevers te verplichten daar
voor uren van de werktijd vrij te geven en die uren desniettemin 
het arbeidsloon uit te betalen; het volgen van die lessen is toch 
zeker in het belang der vorming -van hunne werklieden. Sommige 
fabrikanten zien dat in en geven het onderwijs aan hun eigen inrich
tingen als deel van de werktijd.

de „Vragen des Tijds" van Nov. 1913 en Juni 1'
Zeekblad voor Gymn. en M. Ond." 14de jaargang 1 

en 15de jaargang blz. 651 e. v.v., waarom ik er hit 
terugkomen. In mijn boek „Overzicht van het Tcc' 
in Nederland” heb ik een en ander nog eens (blz. 
releveerd. Ik mag dit dus als bekend beschouwen.

Voor hen echter, die ambachts- en vakscholen (dagscholen) be
zoeken meen ik dat deze driejarige burgerschool te veel geeft; maar 
tevens ben ik er van civertuigd dat deze leerlingen behoefte hebben 
aan een „prcvocational school", vóór dat zij de bovengenoemde 
scholen bezoeken. Zelfs als de lagere school een 7de leerjaar krijgt 
en daarop handenarbeid en tekenen wordt onderwezen (niet als vak, 
maar als vorm van onderwijs, hulpmiddel tot ontwikkeling) dan zal 
dit toch nog nodig zijn, en bovendien is de leeftijd dan toch nog maar 
even dertien, terwijl voor goede beoefening van het ambacht een 
hogere leeftijd wordt vereist. Een „prevocational school”, met twee
jarige cursus bijv, zal de aangewezen weg zijn om de kinderen voor hel
leven zowel als voor verdere vakbeoefening het best gereed te maken, 
„to make them fitted for that economie indcpendance which comcs 
with skilled hands and well trained minds".
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ciccle redenen) meer dan de avonduren aan dit onderwijs te geven; 
maar twee halve dagen daarbij kan voor de moesten geen bezwaar 
zijn en er moet op worden aangestuurd dat ook die uren aan het 
onderwijs worden dienstig gemaakt. De vrije Zaterdagmiddag is er 
reeds en de kwestie dus al voor de helft opgelost. Reeds nu wordt 
aan de Amsterd. Graf, school door de leerlingen die de avondcur
sussen volgen, ook een middag de school bezocht, welke niet de 
Zaterdagmiddag is. Daar deze school hoofdzakelijk door de werk
gevers is opgericht, schijnt dus bij hen deze middag geen bezwaar 
te geven; mij dunkt dat ook in andere vakken het bezwaar niet over
wegend zal blijken te zijn.

Wordt dus de leerplicht tot het 15de of 16de jaar uitgebreid, dan 
kan binnen de bestaande wet het herhalingsonderwijs reeds in goede 
banen worden geleid.

Bij afschaffing van het Frans als eis van toelating voor H.B.S. 
en Gymn.. kan dan iedereen, die de algemene lagere school heeft 
gevolgd en daartoe geestelijk en geldelijk in staat is de H.B.S. of 
het Gymn. volgen en dan ligt voor de hand dat de beste oplossing 
zal zijn die, welke ik aangaf in bovengenoemde opstellen, n.1.: een 
Burgerschool met drie-jarige cursus voor alle leerlingen, die ver
der moeten gaan en daarna splitsing in verschillende richtingen op 
een H.B.S., Gymnasium of Lyceum (naar men het nemen wil). Op 
deze drie-jarige burgerschool sluiten ook de vakscholen, techniese en 
handelsscholcn aan, waardoor tevens de leeftijd, waarop een beroeps
keuze moet worden gedaan, wordt uitgesteld tot 15- of 16-jarige 
leeftijd. Het M.U.L.O. kan naast deze burgerschool blijven bestaan.

Wanneer bij verhoging van de leerplichtige leeftijd de bedoeling 
is ieder uit de werkplaatsen te weren en te noodzaken een dag
school te bezoeken, dan is voor hen, die niet verder gaan studeeren 
en voor wien bovengenoemde burgerschool niet is bedoeld, de op
lossing alleen te vinden door de lagere school met 2 klassen te ver
meerderen. Het zal echter voor zéér velen te bezwaarlijk zijn buiten 
verdiensten te blijven en daarom lijkt het mij wenselijk voorlopig 
crplicht verder onderwijs te beperken tot wat de wet thans bepaalt: 
vondonderwijs, aangevuld met enkele uren dagonderwijs.

Al is avondonderwijs minder vruchtdragend dan dagonderwijs en 
1 zoude het wenselijker zijn dat met vakonderwijs eerst op 15- 
■ plaats van op 12-jarige leeftijd werd begonnen, om opportuniteits- 
edenen kan men daarop niet te sterk aandringen en men zal het 
lindere voorlopig voor lief moeten nemen.

Ik zoude daarom het bezoeken van ambachtsscholen, avondteken- 
scholen, burgeravondscholen en vakscholen als voldoend aan ..herha
lingsonderwijs”, om bij die naam te blijven, willen beschouwd zien. 
Het onderwijs aan die scholen zal dan moeten vervormd worden, 
zodat ook aan de eis van ontwikkeling in algemene zin worde vol
daan ; ik kom hierop nader terug.

Maar voor een groot deel, wellicht wel het grootste deel der 
jongens en meisjes, die geen dezer scholen bezoeken, moet een onder
wijs worden geschapen dat hen de ontwikkeling als mens en als 
burger waarborgt; waarbij niet in hoofdzaak wordt bijgehouden 
of aangevuld wat op de lagere school is onderwezen en daarna
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als minimum wordt aangegc 
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wijs ; dit valt echter me 
onderwijs voor vaklieden, c 
herhalingsonderwijs wordet 
zeer goed.

Wanneer op deze wijze het herhalingsonderwijs wordt gegeven 
dan zal het naar mijne mening de leerlingen interesseren en hen in 
het leven en hun maatschappelijk bestaan beter voorbereid vinden, 
dan wanneer alleen de hersenen worden geoefend en niet de handen. 
Het zoude mij niet verwonderen als een regeling, waarbij de leerlingen 
niet werden toegelaten tot de uren, waarin handenarbeid en zo 
wordt gegeven, als zij de theoretiese lesuren niet hadden gevolgd 
(die ook voor hun noodzakelijk blijven) het wegblijven op die theorc- 
tiese uren wel ten zeerste zoude voorkomen.

Wordt met uitbreiding der leerplicht bedoeld dat aan de lagere 
scholen twee extra jaren worden toegevoegd, die door de leerlingen 
moeten gevolgd worden, dan zal het onderwijs gedurende die twee 
jaren noodzakelijk ingericht moeten worden op de wijze als ik boven 
aangaf. Daar er dan meer tijd beschikbaar is, is het dan een vereiste 
dat die meerdere tijd niet in hoofdzaak worde besteed aan uitbrei
ding der theoretiese vakken, maar zoveel mogclijk worde benut 
voor handenarbeid, metaal- en houtbewerking, koken, naaien, huis
houdkunde, verpleging van zieken en van jonge kinderen en dergelijke. 
De jongens kunnen dan ook wat meer tekenen leren en het zoude

o ,  om 
illed brains", maar ook met „skillcd hanc 
t onderwijs de belangstelling daarin wor 

alleen als de leerling, die dan zelf begint r 
dit onderwijs een praktics nut heeft, hem 

zal helpen en steunen. Dat kan alleen als dat onderx 
vat als hetgene men in Amerika als „prevocational" 
; dus niet alleen lezen, schrijven en rekenen en misse 

liedenis, aardrijkskunde, natuur- en werktuigkunde, 
■meen vakonderwijs, geen onderwijs voor een speciaal 

leen, dus wat ieder in enige mate moet kunnen. Voor 
en lijntekenen, boetseren (kleiarbeid), hout- en lichte 

, boekbinden en dergclijk werk; voor de meisjes 
Jen, verstellen en koken. En bovendien onderwijs dat de 
staat stelt bewuste burgers der maatschappij te worden, v 

... Duitsland met de naam bestempelt van .. Biirgerkunde”. 
mij dan de verdeling v an de lesuren zo voor dat bijv. Maar 
Dinsdagavonds zoveel mogelijk hoofdwerk (voortgezet lager on< , , 
wordt gegeven, bijv. 2 uur per avond, een avond gewijd wordt aan 
tekenen en een of twee middagen per week, ook weder niet meer 

twee uur, aan handenarbeid, zoowel voor de jongens als voor 
reisjes. Op deze wijze zal dus ongeveer 8 uur per weck worden 

jeven, wat over 35 weken 280 uur geeft, wat ook in het 
t over „Herhalingsonderwijs in Nederland en in het Buiten

uitgegeven in 1913 door het Congres voor Kinderbescherming, 
minimum wordt aangegeven. Dit lezenswaardige rapport geeft 
de gewenste inrichting aan voor allerlei voortgezet vakonder- 

; dit valt echter meer onder gewoon voortgezet avond- 
r vaklieden, dienstboden enz. en kan dus minder onder 
:rwijs worden gerangschikt. De opzet lijkt mij echter

dikwijls zo spoedig wordt vergeten, maar waarbij ook de leerlingen 
worden geholpen om later in het leven hun plaats te kunnen innemen 
met „skilled brains , maar ook met „skillcd hands' . Tevens moet 
door dat onderwijs de belangstelling daarin worden verhoogd en 
dat kan alleen als de leerling, die dan zelf begint mede te denken, 
ziet dat dit onderwijs een praktics nut heeft, hem in zijn doen en 
laten zal helpen en steunen. Dat kan alleen als dat onderwijs wordt 
opgevat als hetgene men in Amerika als „prevocational” onderwijs 
geeft ; dus niet alleen lezen, schrijven en rekenen en misschien wat 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur- en werktuigkunde, maar ook 
algemeen vakonderwijs, geen onderwijs voor een speciaal vak, maar 
algemeen, dus wat ieder in enige mate moet kunnen. Voor de jongens 
hand- en lijntekenen, boetseren (kleiarbeid), hout- en lichte metaal
arbeid, boekbinden en dergclijk werk; voor de meisjes naaien en 
breien, verstellen en koken. En bovendien onderwijs dat de leerlingen 
in staat stelt bewuste burgers der maatschappij te worden, wat men 
in Duitsland met de naam bestempelt van „ Bürgerkunde”. Ik stel 
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voor hen zeker ook lang niet kwaad zijn wat te leren van het dicht
maken van een scheur of het aanzetten van een knoop. Laat men 
toch mensen vormen, die misschien wat minder geleerd, maar zeker 
meer prakties zijn, die zich weten te redden en die weten aan te 
passen. „De roeping van de mens is mens te zijn” heeft Multatuli 
terecht gezegd; dit is ook hier toepasselijk, al is 't in andere zin; 
en flinke mensen worden ’t best gevormd door handenarbeid en niet 
in hoofdzaak door „kennis", maar door „kunnen”.

Wanneer, zo als ik boven zeide, bij uitbreiding van de leerplichtige 
leeftijd, bezoek aan de ambachts-, huishoud- en vakscholen als plaats
vervanging voor bezoek van herhalingsscholen kan worden beschouwd 
(wat ik niet als ’t verkieselijkste beschouw, maar wat door de om
standigheden wel noodzakelijk zal zijn, ten minste voorlopig) dan 
moet het onderwijs op die scholen ook rekening houden met boven
genoemde desiderata. Hoe dat op te lossen is heeft een ernstig punt 
van beschouwing uitgemaakt op de beide Congressen in 1919 in den 
Haag gehouden. Het was naar aanleiding van vraag: „In hoeverre 
moet het algemeen vormend onderwijs als deel van het vakonderwijs 
een bijzonder karakter dragen?" waarover als prae-adviseurs optraden 
Dr. J. H. Gunning Wzn. en Mej. Ida Heijermans, op het Congres 
voor Vakonderwijs, dat de verschillende gezichtspunten over dit 
onderwerp werden naar voren gebracht en bekeken. Als resultaat 
der besprekingen, die helaas te kort van duur waren wegens gebrek 
aan tijd, een algemeene klacht over dit Congres, zoude ik menen 
dat gesteld moge worden:

I". het onderwijs in de vakken van het zogenaamd algemeen ont
wikkelend onderwijs (voortgezet lager onderwijs) moet zo veel mogelijk 
aanpassen aan het vakonderwijs, daarin als ’t ware de basis vinden. 
Juist een voordeel zit er in voor den leraar dat hij die basis, die 
aanknopingspunten voor de hand liggend heeft;

2°. het onderwijs, vooral in lezen, ‘ 
wikkeling van begrijpen, van denken en van vers 
een woord, wat het leven vullen en mooi maker 
geen kleinigheid en vordert veel van den leraar. I 
bij alle lager ontwikkelend onderwijs het geval, ' 
als Karl iMöckel in de „Deutsche Schule” terecht 
op een verkeerd spoor; zij loopt het voorwerp, 
moet worden, voorbij: de ziel van de mens”;

3°. voor allen, maar voor de meisjes in het bizonder zij, 
vakonderwijs, ook een deel gewijd aan de opvoeding tot bu 
tot moeder.

Een ieder was het volkomen eens 
„In één woord: de onderwijzer v 
bedenken en toe te passen dat 
de grootste pedagogen en ook an< 
wijsheid hebben saamgevat, n.1.: 
deelcn van kennis de hoofdzaak 
naar meer kennis en het wijzen 
toe voeren. Dat is de eenige g 
van „algemeene vorming” kan 
wonnen zijn, als alle onderwi
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opgevat, dit begrip met staat tegenover dat van vakkennis en beroeps
leiding. maar juist innig daarmede samenhangt en ze als basis en 
voedingsbodem eenvoudig niet missen kan '. En ..lagere school en 
vakschool . „algemeen vormend" en „vak"onderwijs moeten elkaar 
de hand reiken, naar elkander toegroeien om elkander te steunen in 
wat beider hoogste taak is: de bevordering der menschwording in 
ieder individu en daardoor in de gehcele maatschappij".

Ook op het Congres „Opvoeding van de jeugd boven den leer
plichtigen leeftijd" is dit onderwerp besproken en door Mej. Martinc 
Wittop Koning (blz. 285 e. v. v. van het verslag) een zéér sympathieke 
beschouwing hierover gegeven, die ieder leraar aan een vakschool 
dringend wordt aanbevolen te lezen en te overdenken.

Wanneer in bovengenoemde zin het „hcrhalingsonderwi 
gegeven dan heb ik de vaste overtuiging dat het beter > 
aan het doel zal beantwoorden en voor de leerlingen 
maar zeker meer aantrekkelijkheid zal hebben.

Het herhalingsonderwijs in Engeland, 
middelpunt van sociale opvoeding 

door E. J. VAN DET.

Tn no. 6 van dit tijdschrift wees ik er reeds op, dat en Erankrijk èn 
Engeland bezig zijn aan de verbetering van hun herhalingsonderwijs. 
Wat Engeland betreft wil ik daarover nog het volgende mededelen: 

De 8ste Augustus 1918 werd vocir Engeland en Wales een nieuwe 
schoolwet aangenomen, ter wijziging en uitbreiding der bestaande. 
Zij had voornamelik uitbreiding van de leerplicht en regeling van 
het herhalingsonderwijs op het oog. De titel dezer wet luidt: Edu- 
cation Act 1918, een wet die verdere voorzieningen treft met betrek
king tot de opvoeding in Engeland en Wales en voor doeleinden, die 
daarmede verband houden."

De beide eerste artikelen houden zich bezig met het lager onder
wijs en hebben ten doel een nationaal stelsel van openbare opvoeding 
te vestigen. Aan de plaatselike schoolbesturen wordt opgedragen, 
teneinde te komen tot een nationaal stelsel van openbare volksop
voeding, zover in hun vermogen is bij te dragen tot de voorziening 
in een voortschrijdende en rationele organisatie van het onderwijs. 
Zij moeten daartoe van tijd tot tijd plannen indienen bij de Board 
of Education, waaruit blijken kan op welke wijze zij hun plichten 
en rechten wensen uit te oefenen.

De ’Wet bevat slechts zeer algemeen gehouden voorschriften, o.a. dat 
:nde en geschikte gelegenheid moeten geven om in hun lesrooster 
.jare lagere scholen een gepast onderwijs in handenarbeid op 
’, dat in overeenstemming is met de leeftijd, aanleg en behoefte 
leren. Ten tweede moeten zij in de openbare lagere scholen 
i voor voortgezet onderwijs opnemen, ten behoeve der 

meer intelligente kinderen, daarbij inbegrepen dezulken, 
hun 14de jaar de school blijven volgen. Verder moeten
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zij voldoende maatregelen treffen, teneinde te doen toezien op de 
gezondheid en lichamclike gesteldheid der kinderen. Tenslotte moeten 
zij, óf alleen óf in samenwerking met andere schoolbesturen, zorgen 
voor de opleiding van leerlingen voor ander dan lager onderwijs en 
hun overgang op de gepaste leeftijd tot de daarvoor bestemde scholen 
alsmede voor de opleiding van onderwijzers.

Naast deze voorschriften bevat de wet bepalingen op het herhalings- 
onderwijs. Art. 3 luidt: Het is de plicht der plaatselike schoolbe
sturen, hetzij afzonderlik, hetzij in samenwerking met andere plaat
selike autoriteiten, op te richten en in stand te houden of te zorgen 
dat worden opgericht en in stand gehouden een voldoend aantal 
herhalingsscholen, welke de vercischte klassen van onderwijs en " 
like oefening aanbieden, zonder betaling van schoolgeld, 
alle jongelieden, die in hun ressort verblijf houden en volgens 
wet verplicht zijn dit onderwijs te volgen.

Ter vervulling van bovenstaande opdracht hebben de plaatselike 
schoolautoritcitcn het recht — en wanneer de Board of Education 
dat verlangt de plicht — van tijd tot tijd aan de Board ontwerpen 
aan te bieden voor de voortschrijdende organisatie van een stelsel 
van herhalingsscholen en voor de verzekering ener algemene en regel
matige bijwoning van dit onderwijs. Bij het ontwerpen dezer plannen 
dragen de plaatselike autoriteiten zorg, de wenselikheid na te gaan 
van samenwerking met universitciten tot het doen houden van lezingen 
of het instellen van wctenschappelike leergangen ten behoeve van 
leerlingen voor wie deze soort van onderwijs geschikt geacht kan worden.

Omtrent de verplichting tot het volgen van dit onderwijs bevat de 
Wet de volgende voorschriften.

Alle kinderen tussen 5 en 14 jaar zijn verplicht het lager onder- 
te volgen. Alle wetten, bevattende vrijstelling van deze verplich- 
vervallen. Alle wetten, waarin een lagere leeftijd wordt genoemd 
14 jaar, als de leeftijd tot welke ee n ouder verplicht is, zijn kind 

• school te zenden zullen voortaan effect hebben alsof er inplaats 
die lagere leeftijd, 14 jaar stond.

Hiermede is de leerplicht volledig tot het 14e jaar uitgebreid 
alle vrijstellingen zoowel als elk half-time onderwijs vervallen. 
9 der Wet bepaalt bovendien dat geen kind geacht wordt de x 
tienjarige leeftijd te hebben bereikt, voor het einde van het scl 
jaar, waarin hij 14 jaren wordt.

voor het herhalingsonderwijs 
wets-voorstel niet minder degelik geregeld < 

. 10 toch schreef voor, dat alle jongelieden 
moesten bezoeken op de uren en dagen welke de plaat: 
besturen zullen voorschrijven en dat wel gedurende d r 
en twintig uren per jaar, in zodanige tijden en : 
best zullen passen bij de plaatselike omstandigheden

Daar bij de behandeling in het parlement de regeling op veel tegen
stand stuitte, voornamclik van de zijde der werkgevers in de katoen
industrie, moest minister Fisher een deel van bovenstaande bepaling 
laten vallen. IIij wist het artikel zelf te behouden, maar voegde er

was oorspronkelik in 
dan die voor het lager, 

i de herhalingsscholen 
de plaatselike school- 

... „riehonderd 
n seizoenen als het

jelinj
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voorname bijzonderheid dezer wet is, dat zij d 
tracht te maken tot een middelpunt van ander 

le jeugd dan onderwijs.
de schoolbesturen wordt het recht gegeven, onder 

Education, maatregelen te treffen voor de opr 
of steun te verleenen bij de oprichting of ii

De wet is dus 
genoeg over om I 
der rijpere jeugd.

Een Engelsch schrijver, Rev. Spencer J. Gibb, zegt, dat deze wet 
een ware revolutie zal brengen in de behandeling en de verzorging 
der jeugdige arbeiders. In plaats van als jonge werkkrachten, waaruit 
zoveel mogelijk wordt gehaald, zal men hen weer meer gaan beschouwen 
als leerlingen, die voor het bedrijfsleven, het gezinsleven en de maat
schappij worden opgeleid. Hij deelt mede, dat in Engeland in de 
jaren 1911—T2 een aantal van 2.700.000 kinderen tusschcn 14 en 
18 jaar aanwezig waren en dat 2.200.000 daarvan geen enkele 
soort van onderwijs meer genoten.

Deze wet zal hierin een volledige verandering brengen. Het onder
wijs moet gegeven worden tusschen 8 uur's morgens en 7 uur's avonds. 
De patroons moeten de jongelieden tijd geven voor het onderwijs, 
benevens tot een maximum van 2 uren per week, om de scholen te 
bereiken en weer terug te keren. Een aantal strafbepalingen zijn ge
richt tegen de leerlingen, die zonder geldige reden verzuimen, tegen 
nalatige ouders en werkgevers. De leerlingen kunnen gestraft worden 
met boeten van 5 shillings tot 1 pond sterling, de ouders met boeten 
van 2 tot 5 pond, de werkgevers zullen gestraft kunnen worden 
volgens de bepalingen van de Wet op den kinderarbeid 1903, indien 
zij de jongelieden niet in de gelegenheid stellen of verhinderen de 
herhalingsscholen te bezoeken.

aan toe, dat de verplichting gedurende zeven jaar na het in werking 
treden der wet niet zou gelden voor jongelieden tussen 16 en 18 
jaar, noch voor degenen, die bij het eindigen dezer zevenjarigen 
periode reeds het zestiende levensjaar hebben bereikt.

Ten tweede, dat de plaatsclike autoriteiten het recht zullen hebben 
eveneens gedurende de eerstvolgende zeven jaren, het aantal uren 
onderwijs per jaar te stellen op 280 in plaats van 320.

Verder is bepaald dat vrijgesteld zullen zijn, zij die 1 
werking treden der wet de leeftijd van 14 jaar reeds hebb 
schreden, benevens de jongelieden, die in opleiding zijn bi 
dienst.

Het bezoek van andere scholen met volledig dagonderwijs geeft 
natuurlijk eveneens vrijstelling.

' s wel verslechterd l 
haar van grote wa<
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wet maakt op ons Hollanders in zeker opzicht een vrecmd- 
indruk. De materie zouden wij onderbrengen in verschillende 

leerplichtwet, arbeidswet, wet op het L. O-, wet op 
. In Engeland heeft men er niet tegen op gezien alles 
' ogenblik van belang achtte op het gebied van het 

wet te verenigen. Zo vindt men kort na bovenge- 
plotseling een artikel over de schoolgelden op de 

)it artikel, 26, is al even radikaal als het genoemde 
ut schoolgelden en andere betalingen op openbare zowel 

scholen worden afgeschaft. Met de enige uitzondering, 
Jervoeding en mediese behandeling het vragen van betaling 
gevallen is toegestaan. Gedurende vijf jaar zal aan de 
bizondere scholen uit de openbare middelen een jaarlikse 

uitgekeerd, gelijk aan het bedrag der schoolgelden, zoals 
i toe ontvingen.

:e eindigen. De verschillende bepalingen op de kinder- 
doel hebben te zorgen, dat de kinderen tot hun 1-le 

kunnen volgen, al schaffen zij 
en 14 jaar af, zal ik hier

Deze 
soortige ii  
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wat men op dat 
onderwijs in één 
noemde regelingen j 
Lagere Scholen. Dit 
artikel 18. Alle sch< 
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dat voor kind< 
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besturen van I 
som worden u 
zij die tot nu toe ontv

Ik wil hiermee eindig 
arbeid, die ten doel hebben te zorgen, 
jaar de gehele schooldag het onderwijs 
dan ook niet alle kinderarbeid tussen 12 
buiten bespreking laten.

Ook de subsidievoorschriftcn en de verschillende andere financieele 
bepalingen zijn voor het doel, dat ik met bovenstaand artikel op het 
oog had niet in de eerste plaats v;an belang.

Maar op één ding wil ik nog wijzen. De werkgevers in de katoen
industrie hebben, zo als ik reeds zeide, zulke bezwaren gemaakt, 
dat de Wet daardoor veel verslapt is geworden. Een geheel andere 
houding hebben nu onlangs de vereenigde katoenfabrikanten in de 
staat Georgia in de Vereenigde Staten aangenomen. Verschillende 
grote werkgevers hebben van ganser harte medegewerkt tot het ver
krijgen van part-time onderwijs voor hun jeugdige werkkrachten. 
The Bebb Manufacturing Co. heeft bijv, bepaald, dat alle kinderen 
van 14 tot 16 jaar slechts vijf uren per dag behoeven te werken, 
mits zij gedurende drie uren daags de school bezoeken. Daar de 
firma op geen andere voorwaarden de kinderen aanneemt, is het

Een zeer belangrijk voorschrift vindt men verder in art. 18 der 
Wet; daarbij wordt bepaalt dat de autoriteiten, die volgens de wet 
van 1902 verplicht zijn het geneeskundig schooltoezicht op de lagere 
scholen te regelen, dezelfde verplichtingen en bevoegdheden hebben 
ten opzichte van Hoogere Burgerscholen door hen opgericht of ge
subsidieerd, herhalingsscholen onder hun leiding of toezicht en 
alle andere scholen of instellingen van opvoeding, die zij volgens 
opdrachten van de Board of Education hebben gevestigd.

De gehele jeugd tussen 14 en 18 jaar alzo onder medies toezicht 
geplaatst! Dit zal nu niet meer plotseling afbreken bij het eindigen 
der Lagere School, maar blijven zorgen voor het opgroeiend geslacht. 
Op deze wijze kan de school niet alleen een verenigingspunt voor 
het maatschappelik leven der jeugd worden, maar tevens de vaak 
schadelike en gevaarlike invloeden, die 't bedrijfsleven op haar uit
oefent leren kennen en tot zo klein mogelike afmetingen terug brengen.
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prakties onmogelijk geworden, dat de kinderen daar langer als vijf 
uren per dag arbeiden.

Wat in Amerika met zijn ontzettend grootc katoenindustrie moge- 
lik is, kan ook in Engeland, kan ook in Twente of Brabant.

Ach, mochten wij eens een minister van onderwijs krijgen, die 
evenzoo voor de opvoeding der rijpere jeugd zorgde, als minister 
Fisher in Engeland heeft gedaan en die de volgende woorden bij 
de verdediging der Wet door hem gesproken tot de zijne maakte:

„De wet heeft haar ontstaan te danken aan de gebreken, die door 
de oorlog aan 't licht gekomen zijn n.1. de druk welke de industrie 
uitoefent op het leven van het kind. Uit deze toestanden blijkt de 
absolute nood zakelik heid dat fysieke opvoeding een deel uitmakc 
van het continuation-school werk. De voorschriften op de leerplicht 
voor het herhalingsonderwijs hebben de strekking, te zorgen, dat 
jongelieden, die niet volledig dagonderwijs volgen, vrijgemaakt zullen 
worden van de lasten der industrie gedurende drie halve dagen in 
de week, en wel voor 40 weken per jaar. Twee halve dagen moeten 
op school worden doorgebracht, de derde is vrij.

Zijn 8 uren per week gedurende 40 weken voldoende? Met 
oog op praktiese bezwaren, dat het moeilik zou zijn voor een 
doend aantal bekwame onderwijzers te zorgen, dat het al te 
uitgaven met zich zou brengen en een verstoring zou geven 
arbeidsmarkt voor jeugdige personen, kwam ik tot de conclusie, 
met 8 uren per week prakties als uitgangspunt volstaan moet won 
Ik zou echter niet gaarne willen, dat de mening post vatte, als 
ik die 8 uren per week als een ideaal beschouwen. Jonge me 
behoren te worden beschouwd als leerling 
opgevoed moe ten worden en niet als produ 
in de'industri e”.

\~7~i) hebben in den laatsten tijd zooveel goeds en moois van Kcrschcn- 
VV steiner gehoord en bovendien zelf de charme ondervonden

zijn rijke en warme persoonlijkheid, dat er een eigena. 
prikkel in ligt nu ook eens te vernemen, hoe de personen, die 
hem werken en die ten slotte zijn hervormingen moeten uitvoert" 

' over hem en over die hervormingen denken. Mogen wij dr. E. Leiti 
te Mtinchen, die zich in het tijdschrift „Pharus”’) als huii woordvoerder 
aandient, gelooven, dan luidt hun oordeel over zijn persoon en be
doelingen zeer gunstig, dat over zijn hervormingen zeer ongunstig, 
ja welhaast vernietigend. En dan ligt de oorzaak daar, waarheen 
reeds de titel van het bedoelde artikel wijst, — „Akadcmische Schul- 
riite für grossstitdtische Volksschulen ? Zur Wlirdigung Kerschen- 
steiners als Stadtschulrat" —: Kerschensteiner kent de lagere school 
niet; hij heeft nooit daar zelf voor de klas gestaan, nooit de eigen
aardige moeilijkheden, waarmede daar zoowel de onderwijzers als de
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kinderen te worstelen hebben, aan den lijve gevoeld. Dientengevolge 
was hij gedwongen, door de oogen van anderen te zien. En het resul
taat was, dat al zijn hervormingen op precies het omgekeerde zijn 
uitgeloopcn van wat hij bedoelde.

Het loont de moeite in het kort weer te geven, hoe de heer Leitl 
dit in bijzonderheden toelicht. Beginnen wij daartoe met zijn oordeel 
over Kcrschcnsteiner's persoon en bedoelingen grootendeels woordc- 
lijk te citeeren; wij zullen dan terstond zien, dat althans geen animo
siteit tegen den beroemden hervormer den schr. leidt.” K. zegt hij, is 
een buitengewone persoonlijkheid, die van het eerste oogenblik van 
zijn optreden af aller blikken tot zich trok, en met recht. Hij bezit 
iets, wat eigenlijk iedere paedagoog hebben moet; hij voelt sterk, 
onmiddellijk, oorspronkelijk. Zijn streven ontspringt niet uit het dorre' 
nuchtere verstand, noch uit spitsvondige redeneeringen, maar uit de 
diepste diepten van het menschelijk hart. Hij is een sterke, intuïtieve 
kunstenaarsnatuur, die een fijnen zin heeft voor de behoeften en ver
langens van den innerlijken mensch. Hem moest van stonde aan het 
onbewegelijke, versteende, schoolmeesterachtigc, ja onmenschelijke van 
de duitsche schoolpraxis tegen de borst stuiten als niet licht iemand 
anders. Met het zekere instinct van den echten kunstenaar ontdekte 
hij ook terstond den wortel des kwaads. „Onze scholen, hoogerc 
zoowel als lagere, drukken den mensch dood onder het gewicht der 
leerstof. Onder den last van dat vele en velerlei kan de mensch niet 
meer op adem komen, zich niet op natuurlijke wijze ontwikkelen. Dat 
vermag hij slechts met een beperkte stof, slechts door het zorgvuldig 
doorploegcn en bearbeiden van een klein, begrensd gebied, slechts 
door enkele typische verschijnselen nauwkeurig waar te nemen en 
levendig te ervaren, maar niet door een oppe rvlakkig en harteloos 
doorrennen van onafzienbare velden van wetenschap. Daar wordt de 
menschelijkc ziel slechts uitgedroogd, kaal gemaakt, daar wordt al 
haar vreugde en scheppcnslust gedood. Slechts dat wat de mensch 
zich zelfstandig verwerft, is waarlijk zijn eigen, brengt hem vooruit 
en omhoog. Zal de school een werkelijke kweekplaats van menschelijke 
ontwikkeling worden, dan moet zij zich getroosten, heel die duizend
voudige geleerdheidskramcrij er aan te geven en haar verplichte leerstof 
zoo te besnoeien, dat zoowel in den onderwijzer als in het kind de 
mensch niet te gronde gaat, maar zich vrij kan ontwikkelen. Het on
persoonlijke, meer passieve instampen moet eindelijk eens plaats 
maken voor een vrij, zelfstandig menschwaardig verwerken der leer
stof, waarbij al de meest oorspronkelijke krachten des menschen op
gewekt en ontwikkeld worden”.

Er is in K. niets kleins. Hij heeft gevoel voor het groote, het vrije 
in den mensch. Het onderwijs moet menschelijkei- worden, de per
soonlijkheid van den onderwijzer moet bevrijd worden van het keurs
lijf van een ten deele geheel onmenschelijk schooldespotisme. „Wil de 
school persoonlijkheden aankwccken, dan moet voor alle dingen de 
onderwijzer zelf een persoonlijkheid kunnen en mogen zijn. Daartoe 
moet alles dienen om het onderwijs te vergeestelijken en de ontwik
keling van den onderwijzer te verdiepen".

Dat zijn de gedachten, die in al zijne redevoeringen en 
steeds wederkceren. Buitengewoon zegenrijk heeft hij zelf
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Hij heeft, waar hij maar kon, 
jen die erfzonde der Duitschers, de 
ïgelijkheid, zijn vrijere opvatting der 
ongekunsteldheid werkten, waar hij r 
de muffe, drukkende, beklemmende 
eigenschappen dankt hij o.i. het bes 

gaf uitdrukking aan wat in ons i 
leer of minder duidelijk voelden en 
zuchtten. Als een heiland en 

wien wij ons geestdriftig wenschtei 
op ons, volksonderwijzers, die op onze kwe 
en onbarmhartig leerterrorisme hadden moeten dulden, i 
bevrijdende woorden een geweldigen indruk m aken. Gro< 
de verwachtingen en groot was het vertrouwen, waarme 
tegemoet kwam, toen hij zijn jarenlange onvermoeibare c 
werkzaamheid begon, die de Mtinchener volksschool tot het proef- 
terrein voor de meest ingrijpende hervormingen zou maken.

Maar helaas, er ligt veel tusschen een algemeene idee en haar 
uitwerking in de bijzonderheden der praktijk. Hier begint de tragiek, 
waaraan ook een Kerschensteiner niet ontkomen kon. In vragen van 
opvoeding en onderwijs kunnen wetenschap en geleerdheid nooit het 
laatste woord hebben. Slechts wie het kind door en door kent, om
dat hij zelf met kinderen gewerkt en getobt heeft, weet wat goed 
en wat slecht voor hen is, wat zij noodig hebben en hoeveel. Niets 
is verleidelijker dan de phantazic; telkens en overal heeft zij het 
correctief der nuchtere werkelijkheid noodig. Dat ondervindt hij, die 
van uur tot uur voor de klas moet staan. Aan hen echter, die uit 
den onderwijzersstand uittreden om lid van het schooltoezicht te 
worden, zien wij, hoe snel en gemakkelijk die werkelijkheid hun 
vreemd wordt. Hoeveel te meer moet dat dan niet het geval zijn bij 
iemand, die nooit zelf dien molen getreden heeft. Zulke mannen zijn 
afhankelijk van wat anderen hun te zien en te hooren geven, hun 
voorstellen en hun aanraden. Maar deze personen zijn zelf weder 
van hen afhankelijk, en onder hen bevinden zich maar al te veel 
oogendienaars; zij hebben er veel te veel belang bij, de autoriteiten 
slechts datgene te rapporteeren en aan te raden wat zij weten, dat 
hun naar den zin is. Dit alles klemt natuurlijk te meer, naarmate 
die autoriteit grooter macht heeft.”

Dit lezende herinnerde ik mij, Kerschensteiner op een zijner lezin
gen in ons land uitdrukkelijk te hebben hooren verklaren, dat hem 
in al de jaren van zijn ambtsbediening nooit één enkele klacht was 
ter oore gekomen betreffende de werkmeesters, die hij als onder- 

zers in handenarbeid in de school ingevoerd — „aan de school 
jedrongen”, zegt dr. L. bl. 538 — heeft. Wij hebben toen tever- 

; getracht hem meer gedétailleerde medcdeelingen omtrent dit 
te ontlokken, dat ons, nederlandsche voorstanders van de 

ering van handenarbeid als verplicht leervak op de L. S., bij- 
er interesseerde — niet het minst, nu wij wellicht aan den 

staan van de aanvankelijke vervulling onzer wenschen 
j allen dit onderwijs niet aan vaklui, maar aan klasse- 

opgedragen wenschen te zien en ons herinneren, dat

een verwoeden 
s schoolvosserij.
:■ dingen, zijn natuur- 
maar kwam, verfris- 

ï schoollucht. Aan deze 
:ste deel van zijn popu- 
aller hart leefde, wat 

waar wij allen onder 
i verlosser verscheen hij 
en aan te sluiten. Vooral 
reekscholen zoo n vreeselijk 

moesten zijn 
oot waren dus 
lede men hem 
en rustclooze
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P. T. van der Mculen, die in 1911/12 een opzettelijk onderzoek 
instelde naar dat onderwijs in de Mlinchêner scholen, daarmede niet 
ingenomen was. ')

Koeren wij echter tot ons onderwerp terug. K., zoo gaat de heer L. 
voort, was van huis uit leeraar in de wis- en natuurkunde en bracht 
een zekere voorliefde voor die vakken in zijn ambt mede.- Hem 
viel dus terstond op, hoe veel in dat opzicht de volksschool te 
wenschen overliet. Het Mttnchener leerplan was overvuld: het 
verlangde de behandeling van een massa onderwerpen, zonder zin 
of samenhang evenwel. Het onderwijs was dus en kon niets anders 
zijn dan een geesteloos instampen van een reeks bijzonderheden. Hier 
moest ingegrepen worden en het eerst noodigc was de toepassing van 
zijn leus: onbarmhartig besnoeien, en zoo tijd winnen voor een betere 
behandeling van het overblijvende. Onder een „betere” behandeling 
verstond echter de academicus K., oud-leeraar van een gymnasium, 
vanzelf een meer wetenschappelijke behandeling. Hij gaf zich daarbij 
geen rekenschap van het feit, dat het kind van de volksschool daarvoor 
nog niet rijp is. En dat bovendien een zoodanige behandeling van den 
onderwijzer een wetenschappelijk specialiteitendom vergt, waartoe 
de volkonderwijzers niet alleen niet opgeleid zijn, maar dat zij o< 
gebruiken kunnen, aangezien zij hun hoofdaandacht te bepalen I 
bij de hoofdvakken der L.S. — als hoedanig de schr. hier en 
slechts (moeder)taal en rekenen noemt — welker methode hun volle 
aandacht en toewijding vraagt en van geheel andere soort is. Door 
hun dus den eisch te stellen van een meer wetenschappelijke behan
deling, heeft K. met alle besnoeiïng der leerstof in werkelijkheid de 
taak der onderwijzers reusachtig verzwaard. En het was niet te 
vermijden, dat dit onderwijs, dat direct op het zelf-vinden, het zelf- 
verwerken heette gericht te zijn, in de praktijk ontaardde in een 
nieuw soort van dogmatiek, een natuurwetenschappelijke geloofsleer, 
die de kinderen eenvoudig voorzet wat zij aan te nemen hebben.

Deze bevoorrechting van de natuurwetenschap doet bovendien op 
school te kort aan het algemeen ménschelijke, dat de school behoort 

geven en te voeden en dat immers juist K. zoo hoog aanslaat.
moderne wetenschap staat koud tegenover de natuur, die haar

') Zie het Verslag van het Congres voor Handenarbeid, Amsterdam 1912. 
bl. 86. Daar dit zeer belangwekkend Verslag weinig bekend en toegankelijk is 
(het is anders in alle arrondissementsbibliotheken aanwezig) citeer ik de bedoelde 
passage hier woordelijk. „Gelukkig, dat het voorbeeld van München geen na
volging vindt, want wat ik daar in een der mooiste schoolgebouwen op het 
gebied van den houtarbeid te zien kreeg, was al zeer weinig. Naar een model 
maken de jongens een werkteekening en naar deze teckening wordt hel werk
stuk gemaakt, een werkstuk, dat enkel gegeven wordt om de oefening. -(Dit 
is in lijnrechten strijd met K.'s beweringen te Amsterdam. G.) Bruikbare voor
werpen komen niet uit de handen der knapen (als boven. G.); ze maken oefe
ningen en nog eens oefeningen. In de werkzaal was het merkbaar, dat de jongens 
met minder ambitie en veel minder opgewekt arbeidden dan elders. En geen 
wonder; er werd zeer nauwkeurig werk verlangd (dit klopt. G.) maar de leer
lingen kregen geen bruikbare voorwerpen, de scheppingsvreugde ontbrak".

In het bovenstaande vinden wij misschien de verklaring van deze krasse 
tegenstrijdigheid.
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slechts object van onderzoek is; zij leent zelfs haar diensten aan 
de techniek en industrie, die haar onbarmhartig ontsieren en verwoesten. 
Wetenschappelijke belangstelling in is iets anders dan warme liefde 
en diep gevoel voor de natuur. Het onbarmhartig expcrimentccren 
en operecrcn met al het levende, dat de wetenschap tegenwoordig 
ook reeds van de jeugd verlangt, voert licht tot zekere ruwheid, 
bevordert althans niet piëteit en eerbied. Onze middelbare scholen 
lijden reeds genoeg aan dat euvel, maar op de volksschool is het 
heelemaal niet op zijn plaats. En toch heeft K. dit „in lijnrechten 
strijd met zijn eigen wezen en aard”, zegt de schr., op de volksschool 
ingevoerd.

Verder had hij voor dat onderwijs ook meer tijd noodig, welke 
van Taal en Rekenen moest worden afgenomen. De hoogste klassen 
der volksschool kregen 2 u. Geschiedenis, 2 u. Aardrijkskunde, 2 u. 
Nat. historie, 2 u. Natuurkunde, 2 u. Scheikunde en dan nog 2 u. 
laboratoriumwerk voor de twee laatstgenoemde vakken, 3 u. Teeltenen 
en 4 u. Handenarbeid. Hierdoor wordt volgens den schr. het even
wicht der school verstoord. Daarover kan men verschillend denken 
en met wat hij over het taal- en vooral het rekenonderwijs zegt, 
waarbij hij geheel schijnt te vergeten, hoe veel van die leerstof aan 
en in andere vakken kan geleerd worden en vaak veel beter geleerd 
wordt, behoeft men niet mede te gaan. Maar geheel zal men hem 
moeten bijvallen, wanneer hij het afkeurt, dat d< 
hebben geleid tot een vermeerdering van het 
schooluren tot 29 voor het 10 A 11 j. kind en : 
hoogere klassen, en tot schooltijden 
zelfs tot ó. Vroeger duurde de morgcnschooltijt 
die verlenging tot 12 u. voor den onderwijzer 
schr., weet slechts hij die het meegemaakt had. Had 
dan zou hij dit nooit aan onderwijzer en kind opgelej

Zijn opvatting van aard en beteckenis van „de eigen, 
die tot nog toe het meest in aanzien stonden, (dus 
Rekenen) voert den schr. vervolgens tot een verdedigii 
„leer”-school tegen K.’s „werk-school”, waarin wij hc 
zullen volgen. Alleen kunnen wij hem weer niet geheel 
wanneer hij betoogt, dat deze vakken eerder met j 
vereenigbaar zijn en zich altijd nog beter leenen tot mass 
dan handenarbeid en laboratoriumwerk, die, wanneer : , 
dueel of in kleine groepen en onder voortdurend behoorlijl 
gegeven worden, maar al te licht ontaarden in kortswijl en 
Juist K. met zijn werkelijkheidszin zou de eerste geweest 
te bedenken, wanneer hij de werkelijkheid gekend had.

K.’s hervormingen brachten natuurlijk een algehcele omwerking 
der leerplannen mede. En hier beging K. weder een fout, zooals alleen 
iemand, die niet in de praktijk staat, ze maken kan. „Inplaats van 
het leerplan voor ieder jaar door een kundig klasse-onderwijzer (sic! G.) 
te laten bewerken, die precies wist, wat de kinderschouders vermogen 
te dragen, liet hij ieder vak door een specialiteit uitwerken, waaronder 
zelfs een universiteitsprofessor. Dat was natuurlijk bij den duivel 
te biecht gegaan en het resultaat kan men zich denken. Men kan 
de MUnchener leerplannen opslaan waar men wil, overal ziet men, dat
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zij van lieden stammen, die öf de praktijk reeds lang ontgroeid zijn 
of die heelemaal nooit iets met het kind hebben te doen gehad”. Zij 
krioelen ook van hoogdravende geleerde uitdrukkigen, die onder meer 
het groote bezwaar hebben, dat zij zeer vaag zijn. „Dientengevolge 
weet maar al te vaak noch de onderwijzer wat hij eigenlijk geven, 
noch de schoolopziener wat hij verlangen moet. Wat de een voor 
belangrijk houdt, vindt de ander onbeteekenend en de een komt den 
ander van den aanvang af met wantrouwen te gcmoct. En zoo be
reikte K. precies het omgekeerde van wat hij bedoelde: hij wilde den 
onderwijzer van de tyrannie der stof bevrijden en hij bond hem 
aan een leerplan, dat hem stelt voor een ongetelde massa van taken 
en problemen, waartegen hij bij nader toezien niet opgewassen blijkt".

En dan: „de onderwijzer moet meer mensch kunnen zijn”, zoo luidde 
een van K.’s meest scherpe leuzen. Maar dan ware zijn eerste taak 
geweest hem ruim in de gelegenheid te stellen dat te worden! Hij 
zou daarmede ook aan een der liefste wenschen van den onderwijzers
stand tegemoet zijn gekomen, want deze verlangt niets liever. In 
plaats daarvan echter heeft hij het hem schier onmogelijk gemaakt. 
Want om zich meer tot een compleet mensch te ontwikkelen, heeft 
de onderwijzer natuurlijk vrijen tijd noodig; K. echter ontnam hem 
den weinigen, dien hij nog had, deels door zijn vermeerdering der 
schooluren en nog meer door de „wetenschappelijke” eischen, die hij 
aan zijn onderwijs stelde en waardoor hij zijn voorbereidingsarbeid 
onmetelijk verzwaardde Dientengevolge „is het zelfs een kenmerk der 
acra-Kerschensteincr geworden, dat er van den mensch en zijn ver
heffing niet veel gesproken werd, maar wel eindeloos getwist en ge
kibbeld over de vakken van het leerplan en hun uiterlijke behandeling. En 
dat nam zoo aller aandacht en krachten in beslag, dat die afg< 1 
werden van het eigenlijke schoolprobleem, de karaktervorming 
deze op de middelbare scholen jammerlijk te kort komt, is 
De volksschool echter was tot nog toe in dit opzicht alth< 
beter, maar nu heeft K. door zijn verwetenschappelijking 
de andere geassimileerd. Hoe weinig hij de volksschool 
eigenaardige behoeften kent, blijkt het duidelijkst daar 
haar liefst voor zijn natuurwetenschappelijke lievelingsvak! 
leeraars opgedoffcld had, zooals hij dat voor den handet 
heeft1). Juist dat, wat het hoofdvoordeel, de kracht 
school uitmaakt, haar onverdeeldheid, dat zou K. zonder 
wroeging aan de „wetenschappelijke exactheid" hebben g

.. De volksschool, zegt de schr. ten slotte, heeft met de 
heel weinig te maken en het ambt van volksonderwijzer is geen 
wetenschappelijk beroep. Het is iets veel hoogers, het is een kunste
naarsberoep. Niet aan de wetenschap heeft zij den maatstaf te ont- 
leenen van wat zij doen en laten moet, maar uitsluitend aan den 
mensch. Alles wat wij aan en met het kind doen, moeten wij zoó 
doen, dat daardoor de geheele mensch tot ontwikkeling komt .

‘) Dat klinkt ongelooflijk, maar wordt dit minder, wanneer men zich te binnen 
brengt op welke gronden K. hier het aanstellen van vaklui bij het onderwijs in 
den handenarbeid verdedigde. Want dit geschiedde met argumenten, die men 
voor alle onderwijs door specialiteiten aanvoeren kan. G.



! 1

Alsc

364

^dè 
; de

ig zijn.

het daarmc

, tot 
Latijn 

.orden 1 
tijd der

-1

ivoering v< 
ichtigste a
den eisch  

tiener — en eerst i 
toe —■ minstens évi 
zoo iets als „weg m< 

: kinderen dan niet

eens zijn dan K. of het moesten 
van den Handenarbeid, voor 
argumenten is. liet artikel 

h van den Deutschen Lchrcr- 
st recht iedere schoolher- 
één uur per dag met de 

; niet het ambulantisme der 
liet licht het kind van de

Niemand zal het daarmede 
zijn de voorstanders van de 
wie dit juist een van hun krat 
eindigt met het overnemen van 
verein, dat iedere schoolopzi 
vormer, voegt Leitl eraan t< 
kinderen zal werken. Dus 
schoolopzieners!" Alsof de 
rekening zouden worden!

Ongetwijfeld is de schr. 
hij, zooals natuurlijk is, 
vormingen, als zij niet t 
ingevoerd, of als : 
tegenovergestelde 
heid, waaraan wij 
wel eens mogen h< 
van Leitl’s artikel 
gedurende mijn sc 
doortastendheid in 
van boven 
allerminst 
slagen, j 
werking 
te voeren

Mokerslagen van den nieuwen tijd op het 
Gymnasium in Duitschland — en ook bij ons? 

T Tct gymnasium in Duitschland en Nederland is een pre 
A1 het neohumanisme, een geestesrichting, geboren uit d< 

sance, maar het eerst tot volledige ontwikkeling gekorr 
den invloed van mannen uit de 18de eeuw als Lessing, Wi 
Humboldt, Fr. Aug. Wolf, Goethc, Schiller c.a. Wat 
van de neohumanisten? De Latijnsche scholen van 
18de eeuw wilden de leerlingen alleen vormen tot 
humanisten wilden meer: ze wilden algemeene en harmonis 
wikkeling, humanistische opvoeding. Het ideaal dezer harr 
algemeen menschelijke opvoeding, dat 
kon worden, vonden ze ii 
studie van het Latij 1 
vormden tusschen c 

Het Latijn i 
schreef Lat 

•edertaal te k

niet vrij van éénzijdigheid en beschouwt, 
, de dingen uit zijn standpunt. Maar dat her- 
met verstand en kennis van zaken worden 

zij overdreven worden, licht voeren tot precies het 
van wat men beoogde, dat is, geloof ik, een waar- 

j in onzen, van hervormingsplannen zwangeren tijd, 
o herinnerd worden. En mij persoonlijk heeft de lezing 

Leitl’s artikel opnieuw versterkt in mijn overtuiging, die bij mij 
ide mijn schoolopzienersschap altijd een zekere aangeboren 
stendheid in bedwang heeft gehouden, dat hervormingen niet 
wen af, uit „machtsvolkomenheid", moeten worden ingevoerd, 

op het gebied van het onderwijs. Zij kunnen toch onmogelijk 
ja er kan niets goeds van komen, zonder de gewillige mede- 

; van onderwijzers, die aan grootc bekwaamheid om ze uit 
en de innige overtuiging paren, dat zij goed en noodij

i nroduct van
ii de Renais- 

1 >men onder
, ./ilhelm v 

   .... was het d<
e Latijnsche scholen van de 17de en 

uitingen alleen vormen tot geleerden;
ze wilden algemeene en harmonische c 

opvoeding. Het ideaal dezer harmonisc 
opvoeding, dat dus niet meer overtroffei 

in de Grieksche beschaving cn ze namen d< 
tijn erbij, omdat de Romeinen de historische schakel 
den modernen en den Grickschen tijd.

was oorspronkelijk de taal der geleerden, men sprak 
en schreef Latijn. Langzamerhand begon men zijn gedachten in de 
moedertaal te kleeden en prof. Thoinasius sprak in Duitschland, 
groote ergernis van zijn geleerde collega's, openlijk uit, dat het La 
niet als het essentieele van een geleerde beschouwd mocht wor 
Het motief, „het Latijn de taal der wetenschap" had in den
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tweede verandering. De dialectica van 
in de eenheid der tegenstellingen, die 
stand brengen, een grootc schat van 

anistisch gymnasium had oorspronkelijk 
>onlijk Gricksch, Latijn, de moedertaal 

van Hegel, van zijn theorie 
:r omstreeks 1840 reeds 14 

i van Schulze. En waar is 
ing? Het weten wordt steeds, 

____ ./etenschappen werpen zakken 
markt en het gymnasium wordt 

bij de algemeene kennis m< 
jen, sinds Hegel. Maar ook 

gehad op het aantal vakken: 
lappen zijn ook een cisch des tijd».

Nederland ook nog gymnastk' 
opgenomen. De inrichting van hev 

iet op één logisch beginsel; het is 
princiepes om den voorrang strijden.

i met de oude talen, de moderne 
teekenen zullen straks ook aan den

gymnasium in Duitsch- 
>estanden in dit land zal

neohumanisten geen geldigheid meer. Deze 
bovengenoemden cultuurhistorischen grond.

De wijsbegeerte van Hegel bracht een ommekeer: het humanistisch 
ideaal werd geheel op den achtergrond gedrongen, waardoor het 
gymnasium zijn oorspronkelijke bestaansgrond verloor. Onder den 
invloed van Hegel werd de vorming van het logische denken 
op den voorgrond geschoven, wat tot heden in hoofdzaak is gel 
Hoe kon dat? De dialectica van Hegel, die de eenheid der _.= 
deelen zoekt, moest noodzakelijk daartoe leiden, dat het hoogste 
alle kennis in het algemeene begrip, in het logische principe gezien w« 
Kant had in zijn „Kritik der reinen Vernunft” de catagorieën 
Aristotelcs overgenomen en ze erkend als de mogelijke oordeelen van 
het denken, als de denkvormen. Deze oordeelen waren uitgedrukt in 
zinnen. De zinnen zelve bevatten dus de zuivere vormen van het 
denken. Daarom zag Hegel in de studie der grammatica een oefening 
der denkvormen, een oefening van het logisch denken. En zoo werd 
het gymnasium de oefenplaats der grammatica. Alleen wanneer dit for
malisme met de moderne psychologie geconfronteerd wordt, schuift 
men het humanistisch ideaal of het cultuurhistorisch element ook nog 
wel eens naar voren.

Maar Hegel bracht nog een 
Hegel cischt voor het inzicht 
het logische denken moet tot 
algemeene kennis. Het neohumai_______ c
weinig verplichte vakken, gewoonlijk Gr 
en wiskunde. Maar onder den invloed 
der „algemeene ontwikkeling” waren e 
verplichte leervakken op het z.g. leerplan 
thans het einde der algemeene ontwikkeling 
schier eiken dag, vermeerderd, de natuurwet.» 
vol kennis op de wetenschappelijke 
wanhopig, welke van deze zakken ze 
voegen; principieel moest het alle neme 
practijk van het leven heelt invloed i 
moderne talen en de natuurwetensch: 
En laatstelijk heeft het gymnasium in 
en teekenen als verplichte va 
tegenwoordig gymnasium beri 
een opleidingsplaats, waar au 
De natuurwetenschappen 
talen tegen beide; gymnastiek 
strijd deelnemen.

Hoe staat het thans met het humanistisch g 
land? Want de ontwikkeling der onderwijstoes 
van grooten invloed zijn ook in ons land.

Pas is er een werkje verschenen van Dr. Otto Freitag: „Deutsches” 
Gymnasium, Oberschule, Aufbauschule als nationale Erziehungsschule 
der Zukunft”. De schrijver, die zelf aan allerlei onderwijsinrichtingen

erkzaam geweest, ook aan het gymnasium, waar hij Grieksch en 
jn doceerde, grondt zijn uitspraken op zijn ervaring, maar ver- 
vt ze tevens door eerste autoriteiten op philologisch en paedago-
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- uur ouuiuuukclijke stroomingen zijn langs ver- 
zeer verschillende oorzaken tot ongeveer het- 

n.1. dat slechts é é n verplichte vreemde taal 
t ministerie is daartoe gekomen door de idee 
die voor de volksschool de ononderbroken 

teit eischt, het philologencongres kwam daar- 
vijfel zich hoe langer hoe meer richten tegen 

van het onderwijs in de vreemde talen, om-

gisch gebied te hulp te roepen. Het 41ste Pruisische philologcn-con- 
gres heeft in Mei 1919 de volgende motie aangenomen:

„Naast de bestaande typen van voorbereidend hooger onderwijs 
(Gymnasium, Realgymnasium, Oberrealschule) trede als vierde type 
met gclijkwaardige eischen het „Duitsche" gymnasium met één 
vreemde taal en met Deutschkunde en Volkswirtschaftslehrc als 
hoofd vakken.”

Ook een vergadering van de pacdagogische commissie in het Cen
trale Instituut voor opvoeding en onderwijs heeft zich met het Duit- 
sche gymnasium bezig gehouden; deze vergadering bestond o.a. uit 
leden van het ministerie, de provinciale schoolraden, professoren der 
paedagogie en vertegenwoordigers van alle leerarenorganisatie’s. 
Onder de aanvaarde stellingen bevindt zich ook de volgende : „Als 
directe voortzetting der volksscholen moeten „Aufbau"-schulen (— het 
Duitsche gymnasium) als nieuwe vorm van voorbereidend hooger 
Onderwijs ingericht worden. Bij het ontwerpen van het leerplan moet 
ook in dit geval het leidend beginsel zijn, dat de graad van ontwik
keling, die bij den overgang naar de universiteit als eindpunt bereikt 
wordt, in vergelijking met den tot nog toe geldenden stand der ont
wikkeling niet verminderd mag worden." Het doel van deze 
„Aufbau’-schulen of Oberschulcn is, een leerling der 
volksschool va n zijn 14de jaar af in vijf jaar of van 
zijn 13de jaar af in zes jaar te bekwamen, om een 
leidende plaats in het practischc leven te kunnen innemen 
of in een hoogerc vakschool of een universiteit zijn 
studie voort te kunnen zetten. De „Aufbau’-school zal maar 
één verplichte taal hebben (hoofdzakelijk Engelsch). in de laatste 3 
tot 4 jaar naar keuze Latijn of een tweede moderne taal. De school 
zal allerlei leergangen hebben : voor hoogere studie, voor kunstnijver
heid, voor handel en dergelijke; dus ongeveer als de Amerikaansch, 
Highschools. Deze „ Aufbau”-school zal, het is het plan der regecring 
de voornaamste plaats in het voorbereidend hooger onderwijs innemen, 
terwijl het bestaande Gymnasium, het Realgymnasium en de Oberreal
schule als in zekeren zin als aanhangsel zullen beschouwd worden.

Dr. Otto Freitag meent terecht, dat Duitschland met deze ., Aufbau”- 
school voor een onderwijshervorming staat, die van insnijdende be- 
teekenis voor het geheele onderwijs en de toekomst der hoogere 
ontwikkeling zal zijn. Breede kringen zullen vreezen, dat de Duitsche 
cultuur daardoor sterk zal afzakken en een storm van protesten zal 
waarschijnlijk losbreken. Men zal meenen, dat deze diepgaande onder
wijshervorming, die de volksschool als kern neemt, onmiddellijk 
afhankelijk is van de revolutie, die plaats gehad heeft. Dit is even
wel onjuist, meent de schrijver.

Verschillende van elkaar onafhankcl 
schillende wegen en uit 
zelfde resultaat gekomen, r 
geëischt mag worden: het 
van de eenheidsschool, 
opbouw tot de universitc 
toe, 'omdat critiek en twijk 
de waarde en den omvang
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dat het tegenwoordige leven met zijn nieuwe wetenschap en zijn nieuwe 
cischen tot hervorming dwingt en omdat het door den oorlog ont
vlamde nationale bewustzijn de’ Duitsche cultuur als centrum van het 
gcheele onderwijs wenscht. Uit al deze tendenzen wordt duidelijk, 
dat men e.en school wil, die kortweg gezegd als opvoedingsdoel zich 
voorstelt: — de Duitsche mensch —■ de mensch van heden — de 
religieus-methaphysisch gerichte mensch. Het leerplan zal moeten 
omvatten: godsdienst, Duitsch, geschiedenis als ctischc vakken, aard
rijkskunde (de nieuwe) en natuurwetenschappen; de vreemde talen 
en wiskunde moeten als hulpwetenschappen beschouwd 
worden. Dat beteekent een revolutie in het leerplan van het be
staande gymnasium; want de voornaamste plaats zullen innemen: 
Duitsch, geschiedenis en aardrijkskunde. De vreemde talen komen 
daardoor geheel in de verdrukking; er blijft maar één radicaal middel 
over: slechts één verplichte vreemde taal.

En dan komen de mokerslagen op het oude gymnasium. De drie zuilen, 
die dit gebouw nog dragen, zijn: de algemeene humanistische op
voeding, de historische vorming en de vorming van het logische denken.

Tegen de neohumanistische opvatting van de Grieksche beschaving 
zooals die door Goethc en Wilhelm von Humboldt verkondigd werd, 
is Wilamowitz-Moellendorf te velde getrokken, zoodat het Hellenisme 
thans niet meer wordt beschouwd als een absoluut ideaal, maar als 
een stuk geschiedenis als elk ander. Wllamowitz legt er den nadruk 
op, dat de jonge menschen, die het gymnasium verlaten, Athene zien 
in een valsch licht; zij hebben recht op waarheid. Ook Sprangcr 
bestrijdt den nieuw-humanistischen droom, die ons een onecht Helle
nisme geeft, want Humboldts opvatting is geschiedenisphilosopie met 
een subjectief-ethische anticipatie. Wat kan het onderwijs in de oude 
talen op het gymnasium, zooals het nu is, aan inhoud en waarde 
bieden voor de vorming van persoonlijkheid. Daarover zijn heelc 
bibliotheken geschreven, maar voor den schrijver geldt eigen ervaring 
en zijn antwoord luidt: weinig of niets. Cesar, Xenophon, de Ana- 
basis, Cicero, Horatius, Livius, Demosthenes bieden niets en hij laat 
AVilamowitz, Schumann, Drerup e.a. spreken, om zijn eigen oordeel 
te versterken. Met Homerus en Plato is het iets anders, maar is die 
oneindige urenreeks over jaren verdedigbaar alleen om de moeilijkheid 
van de taal te overwinnen ? Goethc en Schiller hadden hun kennis 
van de Grieken ook uit vertalingen. Genieten de leerlingen werkelijk 
van de stof, wanneer ze met de moeilijkheden van dc taal moeten 
worstelen? Dc fijnheden van de taal worden in een vertaling gemist, 
zal men zeggen; maar Wilamowitz zelfs worstelde nog soms om het 
juiste begrip, ofschoon hij dertig jaar in vertrouwelijken omgang 
met de Grieken had geleefd.

Nu de tweede zuil. De professoren wijzen thans op de historische 
continuïteit tusschen dc moderne cultuur van West-Europa en de 
oudheid. Dat is zeer juist, maar dc consequentie's, die men daaruit 
trekt voor de praktijk zijn eenvoudig phantastisch, afgezien nog van 
het feit, dat het humanistisch gymnasium niet gesticht is op cultuur
historische gronden, maar op grond van het dogma der humanistische 
vorming. Maar hoe weinig komt er terecht van een volledig beeld 
der Grieksche beschaving. Het lezen van Baumgartcn- Poüland- en



368

1 ■

Li

f "i

jgeh t

o

J
denken. De mo- 

ind, dal de geest 
kunnen van alle 
hij hier Budde,

aanschouwelijker 
>or bronnenstudie 
>. hoe weinig het

^Vagncrs werk geeft ons 
beeld van de antieke cultuur, dan 
kan verwerven. Juist zulke 
onderwijs op het gymnasium 

De derde zuil was de vorn 
derne psychologie wijst de 
gevormd kan worden voor 
dingen dooi- een bepaalde st< 
Herbart, Mayer, Paulsen, T 

Slechts dan zou het oude t 
voorbereidingsschool (voor jut 
wanneer begaafde leerlingen 

voor verreweg de me< 
iginstituut, waar men de < 
ing te krijgen tot het ein< 

asium de maatscha| 

e modei 
rat over 

beschot*

een veel duidelijker en 
“•> dan een leek dat dooi 
: werken laten ons zien, 
i daartoe in staat is. 
rming van het logische < 

opvatting van de hat 
een abstract, absoluut 

tof. Als mokers gebruikt 
Rein e.a.
gymnasium recht van bestaan hebben als 

.iristen, theologen, philologen en historici), 
met lust deze richting zouden volgen.

:este leerlingen is hel gymnasium een 
oude talen slikt als dc bittere pil om 

'indexamen. Wie met het onderwijs van 
■■appij ingaat, heeft weinig gewonnen en

Maar 
dwang 
toegang — 
het gymnas 
veel verzuii>*%*.

Wat de moderne talen betreft, daarvoor geldt in 't algemeen het
zelfde, wat over het humanistisch gymnasium gezegd is. De stichters 
daarvan beschouwden het Fransch als toegift voor het practische 
leven. Eerst het dogma van de vormende waarde der talen gaf ook 
het Fransch deze beteekenis. Is dc tijd aan het Fransch besteed 
werkelijk overeenkomstig dc resultaten. Neen. Een koopman, die 
Fransch noodig heeft, zal het in heel wat korteren tijd leeren dan de* 
leerling op school. Voor onzen handel, zegt de schrijver, heeft het 
Spaansch minstens evenveel, zoo niet grootcrc beteekenis dan het 
Fransch. Niemand haalt het in zijn hoofd, om Spaansch tot verplicht 
leervak te maken. Ten tijde van Goethe was het Fransch de inter
nationale wereldtaal. Deze beteekenis heeft het verloren en het is 
vervangen door het Engelsch. Uit een oogpunt van doelmatigheid 
laat zich de noodzakelijkheid, het Fransch te behouden, niet verde
digen. En de Franschc litteratuur? Wel we lezen toch oo'k Ibsen, 
Tolstoi, Dostojewski, Cervantes, Dante in vertalingen.

De schrijver gaat nu uitvoerig de gebreken van het gymnasium na, 
die veroorzaakt worden door het overwicht der vreemde talen, en 
maakt daarbij soms rake opmerkingen, die ook wel — ten onzent 
gelden. Zoo zegt hij b.v. dat litteratuur en geschie denis onderwezen 
worden tot .... een of meer menschenlccftijden vóór het heden ! In 
het hoofdstuk „Het leeren van talen en het wetenschappelijk denken’ 
komt hij tot de conclusie, dat de leerling methodisch leert denken, 
als hij ziet hoe groote meesters de staf hantceren; het leeren van 
talen behoort meer tot de „Fertigkeiten” dan tot de „Bildung”.

Het wereldbeeld van den tegenwoordigen tijd moet basis en uit
gangspunt van het onderwijs zijn. Breede kringen van beschaafden 
staan in aristocratische eenzaamheid der klassieke vorming geheel 
vreemd tegenover breede arbeids- en belangensfceren van het eigen 
volk. Dat mag niet langer. De intellectueelen moeten hun hoogmoedige 
terughouding ten opzichte van het staatsleven laten varen, zij moeten 
het worstelen der economische krachten, het eigen volksleven leeren 
kennen, wanneer ze later als leiders zullen optreden. In den modernen 
mensch moet gewekt worden de Duitsche mensch, de mensch der

:n toch 
ingen.
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Middeleeuwen met zijn diep en 
zijner phantasie, met zijn neiging I 

Als voorbeeld van een leerplan 
jongens geeft Dr. Freitag:

innig gevot 
tot de mysti 

i voor het n’

roor het eerst sinds het uitbreken van den oorlog, worden dit 
y jaar wederom de bekende vacantie-cursussen te Jena gehouden 

en wel van 4 tot 17 Augustus. Deze cursussen zijn ook toe
gankelijk voor buitenlanders.

Het programma vermeldt de volgt 
Kurse fllr Dozenten der V< 
Philosophische Kurse. 
Religionswissenschaftliche Kurse. 
Padagogische Kurse. 
Naturwissenschaftliche 
Nationalökonomische Ki

Literarische Kurse, Vortragskunst, Sprachkurse.
dier groep omvat meerdere cursussen. Zoo bestaat groep IV uit: 
r' Bildungswescn Deutschlands in Vergangenheit und Ge- 

genwart door Prof. Dr W. Rein.
Der Arbeitskreis der Bildungspflege door Dr Ladewig.
Der Staatsburger als padagogisches Problem door Prof. Dr 

P. M. Ruhlmann.

Godsdienst
Duitsch
Philosophie
Geschiedenis
Staathuishoudkunde en

StaatsbUrgerkunde
Aa rdrijkskunde
Engelsch (of Fransch)
AViskunde
N atuurwetenschappen
Teekenen

istgeschiedcnis en be
bouwing van plant-
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4. erziehcndcn Unterricht door

ichule nach der Reichsverfassung door Dr G.

höhcren Scholen door Prof.

i Ucbungcn
U nterricht:

10.

volksunivei
;e Volkshot

Andere bladen worden verzocht dit over te nemen.

570

Ihk
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in die Lehre 
Just.

und Scr 1 1

l4

itskreis der Bildungspflege 
worden voor de leerkrachten 

cs drie bijeenkomsten belegd, 
i, na bijwoning van een drietal 4 
lid door Leo Weiszmantel te Wllrz 
Flitner te Jena.
;ens worden nog enkele losse voordrachten in uitzicht ge- 
i. van Dr Damaschke over Volkshochschule und Boden- 

Prof. Dr Kessler: Die Nationalökonomie in der Volks-

: door Dr Ladcwig.
aan de volksuniversiteiten 

waar men van gedachten kan 
practica (Arbeitsgemeinschaf- 

.'zburg, E.Weisch te Meiningen

Grot 

v°r
c) Padagogik
d) Rhetorik.
e) Der Arbeit
Verder wordei 

wekelijks 
wisselen, 
ten) gelei 
en Dr F

Overige 
steld, o.a. 
reform en 

-hochschule.
Deze cursussen en losse voordrachten worden gehouden met het 

doel docenten van alle duitsche en zooveel mogclijk buitcnlandschc 
volksuniversiteiten bij elkaar te brengen en zoo een rustige bespre
king van de vele problemen, die op dit gebied om oplossing vragen 
te bevorderen en te vergemakkelijken. Wij waren in de gelegenheid 
onlangs een bezoek te brengen aan Jena en Thllringen en consta
teerden, dat de Thüringsche volksuniversiteiten in het algemeen en 
de Jenasche in het bijzonder een allereerste plaats innemen onder de 
duitsche volksuniversiteiten. Bovendien ligt in de nabijheid van Jena 
het eenige Volkshochschulheim van betcekenis in Duitschland, nl. de 

Hcim-Volkshochschule—Gera — Tinz”, te Gera. Het is dan ook te 
hopen dat velen aan de uitnoodiging tot bijwoning dezer bijeenkomsten 
zullen gehoor geven tot heil van de volksontwikkeling in ons land.

Zij die meerdere inlichtingen wenschen, kunnen zich wenden tot 
het Nutsinstituut voor Volksontwikkeling N. Z. Voorburgwal 212 of 
tot het secretariaat der volksuniversiteiten te Amsterdam. ‘s-Graven- 
hage, Groningen, Rotterdam en Utrecht. M. HENSGENS.

Einfllh rung
Prof. Dr

Bildung u»i
Weisz.

Philosophische Proptideutik
Dr Fr. Falbracht.

Bedeutung und Stellung des Privatschulwcscns door J. Trüper. 
Spezielle Methodik mit praktischen Ucbungcn door A. Böhm. 
Methodik des muttcrsprachlichen Untcrrichts door Fr. Leh- 

mensick.
Phonetik mit praktischen Ucbungcn door A. Lorey.
Der fremdsprachlichc Anfangsunterricht door A. Lorey. 
Turnunterricht door Herbart.
Unterricht in plastischer Gestaltung door Maria Bcrgemann. 
Die Biologie im botanischen Schulunterricht door Prof. Dr 

Detmcr.
oep I (Kurse filr Dozenten der Volkshochschule) prijkt thans 
het eerst op het programma en omvat de volgende onderdeden: 
Die Rcligion in der Volkshochschule door Prof. D. Weinel. 
Die Philosophie in der Volkshochschule door Dr Flitner.

und Volkshochschule door Prof. Dr Rein.
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In deze drie uren worden alleen de 
hoofdvakken — lezen, schrijven, rekenen, 
taal, geschiedenis, aardrijkskunde en 
natuurkennis — onderwezen, waaraan 
dan iets minder tijd kan worden be
steed dan bij het tegenwoordige stelsel.

Behalve deze vakken, moeten worden 
ondersvezen : zingen, teekenen, gymnas
tiek en handwerken. Dit kan geschieden 
in afzonderlijk en speciaal daarvoor 
ingerichte lokalen. Voor zingen zouden 
telkens vier klassen in een ruimte van 
drie lokalen kunnen worden bijeengc-

Dc ruimtebesparing wordt aldus toe
gelicht:

Voor het aantal kinderen, dat de 
gewone lagere school te Rotterdam be
zoekt. zouden noodig zijn 120 school- 
groepen, elk van 12 klassen.

„Van deze 120 schoolgrocpcn zijn 
voor de hoofdvakken slechts noodig 60 
gebouwen. Voor zingen komt daarbij 
,dc ruimte van 98 lokalen, voor tccke- 
ncn — van het 3e tot 6e leerjaar — 
88 lokalen, voor handwerken aan meis
jes AA lokalen, totaal voor deze drie 
vakken 230 lokalen of 20 schoolgebouwen.

Op deze manier wordt dus op 120 
scholen de ruimte van 40 scholen 
u i't g es p a a rd. Waarmee dus het 
groote voordeel bereikt wordt, dat zonder 
veel nieuwe en dure gebouwen, groote 
hervormingen als verlaging van ’t aan
tal kinderen per klas tot dertig en in
voering van meerdere leerjaren, 
stand kunnen komen.

Wat het onderwijs betreft, de 
leerlingen ontvangen per week 16 ’/j 
uur les in de bovengenoemde eerste 
groepvakken. Daarnaast komen voor alle 
kinderen twee lessen per week in zingen, 
en voor de kinderen van het 3e tot het 
6e leerjaar twee in teekenen. twee in 
gymnastiek en twee in handwerken.

De leertijd wordt dus voor: 
le leerjaar 13 schooltijden = 19'/a uur.

3e leerj.\
4e leerj.f I 9 schoolt, v. jongens = 25'/j uur. 
5elccrj.(21 schoolt, v. meisjes ~28’/j uur. 
6cleerj.)

iniger school-organisatie.
Rotterdam heeft de Wethouder van 
het Onderwijs een plan gepubliceerd 

voor een zuiniger gebruik der beschik
bare schoolruimte. In 't kort komt het 
hierop neer, dal men elk gebouw voor 
twee scholen wil gebruiken, die daar 
afwisselend onderwijs krijgen. Bouwen 
is tegenwoordig duur; gedurende de 
oorlog is hel grotendeels gestaakt ge
weest en nu zit men verlegen. liet is 
begrijpelik, dal men op de gedachte is 
gekomen de beschikbare gebouwen 
intensief mogelik te gebruiken, 
schijnt nu aldus geredeneerd te h< 
een schoolgebouw wordt slechts 
rende weinige uren per dag gei 
laat ons beproeven de schoolorganis 
op zodanige leest (c schoeien, dat 
gebouwen minder uren leegstaan.

Deze gedachte is niet nieuw: het 
schijnt, dat ook de wijze, waarop de 
Rolt. Wethouder ze heeft uitgewerkt 
niet nieuw is. In een artikel in Hel 
llandclsblad werd tenminste mede
gedeeld, dal de 1*1. II. Dr. Gunningen 
Erits van Raaltc reeds ccnige jaren 
geleden met soortgelijke plannen voor 
den dag waren gekomen.

Vaak reeds is er van verschillende 
zijden op gewezen, dat de scholen meer 
in dienst gesteld konden worden voor 
sociale doeleinden. Tol concrete plannen 
heeft dit voor zoover wij weten echter 
niet geleid.

Wij hebber 
voor ons. > ’ 
Het Volk x 
volgt luidt:

Men brengc twee schoolgroepen in 
een gebouw.

..De cene schoolgroep zou dan onder
wijs ontvangen van 8’/a lot 10 en van 
1 tot 2‘/a; de andere van 10’^a tot 12 
en van 3 tol 4’/z: 's Zaterdags alleen 
van 8’Zz tot 12 uur.

Ieder lokaal wordt dus zes uur 
dag gebruikt.

In dezen tijd ontvangt iedere klas drie 
uur les, zoodat er in een school van 
twaalf lokalen 24 klassen onderwezen 
kunnen worden.
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120 scholen zouden 
gewone ondcrv 
33 en voor te 
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Daar s' 
veel zwaai 
loon dient

Dal zou 
basis als he 
gesteld heei 
op 24 stellende, 
voor 9 uur 
hoogd met 
salaris. De 
bedragen 
onderwijzers, waai 
in geld gelijk aan 
300 leerkrachten zou over 

De ontwerper van het t 
zich niet, dat aan deze bezui 
zwaren .verbonden zijn. Hij 
dat sommige leerkrachten wel 
te veel aan dit werk konden hebt 
meent echter dal de betere betali 
zij zouden genieten, hen or 
van de noodzakelikheid hun 
productief te maken.

Wanneer wij de opsomming der voor- 
en nadeelcn bekijken treft hel ons aller
meest, dat men niet afzonderlik gesproken 
heeft van de dcdacliesc en pedago 
gevolgen. Of liever de voordeelen 
den ons alleen voorgestcld als onderwijs
kundige, van pedagogiese voor- of 
delen wordt niet gesproken.

Toch moet men deze beide uiteen 
houden. Het zou immers best mogelik 
zijn door een bizondere inrichting betere 
onderwijsresultaten te bereiken en aan 
de opvoedende strekking van hel onder
wijs schade toe te brengen.

Maar zelfs dit schijnt hier niet het ge
val te zijn. Waar ons hier betere resul
taten worden beloofd, ontbreekt T bewijs 
dat deze werkclik bereikt zullen worden. 
Hoe men eigenlik tot de bewering komt, 
dat het onderwijs in de hoofdvakken 
betere resultaten zal geven, begrijpen 
wij niet. Lezen krijgt minder uren, 
schrijfonderwijs zal in de hogere klassen 
niet meer gegeven worden- De kinderen 
krijgen twee lessen Van drie kwartier 
achter elkaar. Van korrektie en rustig 
werken zal weinig sprake zijn. In De 
Bode, het orgaan van den Bond van

De Rottend. Wethouder ziet in dit 
plan grote voordelen. Hij meent, dat 
dit de gemeente Rotterdam ontheffen 
zal van de plicht om in de naaste toe
komst 40 a 50 nieuwe scholen te bouwen.

Dit is natuurlik voor een pedagoog 
een zaak, waarmee hij zich niet in de 
eerste plaats heeft te bemoeien. Wan
neer voor het onderwijs het bouwen 
van 40 a 50 nieuwe scholen noodzakelik 
was. zou hij met alle kracht er voor 
moeten ijveren, dal gedaan le krijgen. 
Wij willen deze zaak hier dan ook 
laten rusten. Om misverstand te voor
komen, wijs ik er echter op. dal zij 
mij wel dcgelik zeer belangrijk voor- 

en ik reeds getracht heb in ..Hel 
aan te tonen, dat met de bestaande 

wenen met het bouwen van nieuwe 
n alleen in de nieuwe wijken 

het Rotterdamse onderwijs zo kan wor
den ingericht, dat een aantal van 30 
leerlingen per onderwijzer bereikt kan

Voor T < 
zaak hier bui te 
plaats hebben 
met de pedage 
Pl'"Volgens de ontwerper biedt het vele 

voordelen.
le. Geeft het een verkorting van den 

leertijd in de laagste klassen.
2e. Zullen de hoofdvakken meer de 

hoofdschotels van hel onderwijs vormen 
en zal deze organisatie een beter resul
taat waarborgen.

3e. Zal het overdragen van het leken- 
n zangonderwijs aan specialiteiten dit 
nderwijs ten goede komen.

De ontwerper meent, dat in het bizon- 
der voor de lichamclike opvoeding in 
de ruimste zin een wijd veld geopend 
wordt.

Het plan geef' 
sparing aan school 
leerkrachten, wan 
aan elke onderv ’’ 
elkaar opvolgeuuc 

s'5x

noodig zijn 720 
•rwijzers, benevens voor zang 
leekenen 88. In totaal dus 

van 1440, die daarvoor 
worden. Een besparing 

in 599 leerkrachten.
staal tegenover, dat 

larderen arbeid ook een 
ut uitgekeerd.
zou kunnen geschieden op de 
» hel rijk voor leeraren vast- 
veeft. Het normaal aantal uren 

zou dan het salaris 
extra moeten worden ver- 
b.v. °/zi van hel huidige 
totale kosten zouden dan 

de normale salarissen van 1158 
waardoor een besparing 

het salaris van bijna 
srblijven”.

plan verheelt 
uiniging be- 
ij v.oprziet, 

' ccns wat 
bben. Hij 
taling, die

avonduren
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igen, cn a 
w cn indclir 

i wij als yas 
resultaten van 

wijs zullen door dit 
tcruitgaan!

, om plaats 
groep lecr- 
' mag en kan 
zmen en <’’ 
tken. omdat 
> niet in het-

tit°in 

sr scholen 
ï afstand 

•ling cn 
ikt ons.

over-

:r, omdat de kin- 
uit moeten. De 

binnenkomen. Ter 
iging".

opges

kijkt
,'an het >

Ncdcrl. Onderwijzers, vonden wij de 
bezwaren uit onderwijskundig oogpunt 
als volgt opgesomd :

a. 1’/z uur schrijven voor 
2c leerjaar is te weinig;

b. 3 kwartier geschiedenis in het 3c 
leerjaar is onzin. Men beginne met dit 
vak pas in het -4c leerjaar;

c. 3 kwartier geschiedenis in het 5c 
en 6c leerjaar is te weinig, als men 
van dit moeilikc cn omvangrijke vak 
iets wil terecht brengen;

d. 3 kwartier aardrijkskunde in het 
derde leerjaar, dal kan, doch in het 4c 
leerjaar is het te weinig;

e. het ontbreken van gymnastiek in 
het 1 c en 2e leerjaar is een gebrek;

f. 3 uur zingen cn 3 uur tekenen 
in het 3c. -4e. 5e en 6e leerjaar is véél 
te veel. Hier vooral komen de fouten 
van het kunstmatig bezuinigingsplan 
duidclik aan het licht! De kinderen 
moeten n.l. de school uit, om plaats 
te maken voor de tweede groep leer
lingen. De heer De Zeeuw mag en kan 
niets van deze vakken afnemen en die 
tijd voegen bij de hoofdvakken, omdat 
hij anders de tweede groep niet in het
zelfde gebouw kan toclaten :

g. 3’/< uur lezen in het 5e cn 6c 
leerjaar is te weinig;

h. hoe moet men het aanleggen om 
de hummels van het eerste leerjaar 
anderhalf uur achter elkaar te laten 
zingen? Dat is immers onmogelik!"

Bij het onderwijs in de gymnastiek 
wordt aan 60 leerlingen te gelijk onder
wijs gegeven en ook dit weder 1’/z uur 
achter elkaar.

Van het zangonderwijs zegt „De 
Bode"

„Voor zingen wil de heer De Zeeuw 
telkens 4 klassen samenvoegen in een 
ruimte van 3 lokalen.

Hoe daar de opstelling der leerlit 
moet worden, om te maken, dat < 
goed op het bord kunnen zien, is 
een raadsel. Het Koninklijk Beslui 
zake de bouw en inrichting der 
stelt zeer terecht eisen aan de al 
tussen de verst verwijderde leerli 
het bord. Die afstand moet dunk 
in het plan-Dc Zeeuw belangrijk 
schreden worden.

En wat een janboel zal het in vele 
gevallen worden, als daar telkens 120 
kinderen om te zingen worden bijeen*

Dit is wel erg. maar erger nog achten 
wij het, dat de opvoedende waarde van 
het onderwijs er door zal afnemen. 
Schijnbaar hiermede in strijd is de be
wering van den ontwerper, dat de leer
tijd voor de jongere leerlingen korter 
wordt gemaakt en dat dit een pedagogics 
voordeel genoemd moet worden.

Inderdaad is vermindering van het 
aantal uren onderwijs voor jongere 
kinderen zeer gewenst. Voor oudere

gebracht. Welk een inspanning zal er 
van de onderwijzer geëist worden, om 
zo’n aantal te beheersen! En dat niet 
ccns voor een enkele maal, maar als 
regel. Want hier zijn vakonderwijzers 
noodig. mannen „met dircclcursgaven", 
zegt de heer De Zeeuw, die dus niets 
anders doen dan als maar zangles geven, 
telkens weer aan groepen van 120 leer
lingen !

Er zal voor die mcnschen spoedig 
een apart sanatorium noodig zijn.

Men bedenke bovendien, dat deze 
onderwijzers, die dezelfde kinderen maar 
tweemaal per week krijgen, tal van 
tuchtmiddelen missen, die de gewone 
klassc-onderwijzcr wél heeft.

De heer De Zeeuw krijgt eenvoudig 
geen mensen voor dit hondenbaantje, 
durven wij vóórspellen.

De zanglessen van een half uur a drie 
kwartier —■ voor intens onderwijs lang 
genoeg! <— die zulk een zielkundig juiste 
en daardoor aangename en nuttige onder
breking van de gewone lessen zijn, 
worden de klassc-onderwijzcr ontnomen, 
cn vervangen door de monstruositeit van 
de heer Dc Zeeuw.

En dat alleen weer 
deren dc school 
tweede groep moet I 
wille van dc bezuinig . o

Het ziet er waarlik niet naar uit dal dc 
onderwijsresultaten beter zullen worden.

Integendeel!
Afgezien van alle andere omstandig

heden, zoals frisheid cn opgewektheid 
der leerkrachten, rust en behaaglikheid 
der leerlingen, cn alleen kijkende naar 
schikking cn indeling van het onderwijs, 
kunnen wij als vaststaande aannemen:

De resultaten van het onder- 
stelscl ach-
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en vermaak

geen geleide 
. al het inten- 

. leerkrachten niet toe. 
i afzonderlikc geleiders 

irmee was bezuiniging 
gebracht.
s de kinderen alleen

van zes

raak een oase 
an het arme 
een paradijs

een goed beginsel 
een slechte zaak

s uit hel eerste 
het een doffe 

geur en leven, 
twee maal 1 ’/a 

te lezen ■—- te schrijven 
nog 2 X 17s uur 

1’/a uur achter

scholen te krijgen, waaraan ook gym
nastiek. zang- of tekenonderwijs werd 
gegeven, andere gebouwen moeten zetten, 
en dan was alle bezuiniging meteen

I let zal dus zo gaan: de kinderen 
moeten naar een schoolgebouw voor het 
onderwijs in de hoofdvakken, naar een 
ander voor het onderwijs in zingen, 
weer naar een ander voor het onderwijs 
in de gymnastiek en naar nog een ander 
voor het onderwijs in het tekenen.

Ook kan men daarbij niet altijd in 
de buurt blijven. Zingen toch zal aan 
4 klassen tegelijk worden onderwezen. 
Nu is 't rationeel om dan gelijke leer
jaren bij elkaar te houden b.v. 4 zesde 
klassen van twee verschillende school- 
groepen of 4 eerste- of tweede klassen, 
enz. Van minstens 2 verschillende scholen 
zullen die dus bij elkaar naar één gebouw 
moeten. Neemt men 4 opvolgende klassen 
uit één hoofdgroep dan zou bijv, het 
1 e en 2e. of het 3e en 4e leerjaar tegelijk 
zangonderwijs krijgen, wat weer andere 
bezwaren heeft.

Men kan de kinderen ook g 
op straal mede geven, dat laat 
sieve gebruik der leerkra ' ‘

Men moest dan " 
aanstellen en daan 
weer in gevaar gei

Zo zullen dus 
moeten gaan, ook de kleintjes 
en zeven jaar.

Welk een verbrokkeling, 
schoolruïne blijft er op deze 
onze scholen over!

En 't kon en moest eigenlijk 
vaster en hechter worden, het .gebouw 
onzer volksopvoeding!

Nu reeds is de school 
in de kleurloze woestijn s 
kinderleven, zij kon tol 
worden !

En wat zal het Rotterdamse plan er 
van maken ?

Vooral voor de kleintjes 
en tweede leerjaar wordt h 
lecr-inrichting, zonder 
De kindertjes komen 
uur per dag om 
■—• te rekenen. Dan 
per weck om telkens 
elkaar te zingen.

Weg alle spel; alle vertier 
uit de school gebannen!

welk een
wijze van

eigenlijk ook. De onderzoekingen der 
cxperimcnteelc pedagogiek hebben ons 
wel reeds zooveel geleerd, dat een be
perkt aantal uren onderwijs én voorde 
resultaten én voor de lichaams-ontwik- 
keling gewenst zijn. Dit kan echter 
niet betekenen, dat de school het kind 
dan maar loslaten moet en het aan de 
invloeden der straat moet overgeven. 
Het schijnt ons toe, dat het ideaal der 
volksopvoeding een andere richting uit
wijst. Zij moet niet minder maar meer 
werk van het kind gaan maken, al moge 
dat dan niet van schoolse aard zijn.

Verkorting van lesuren, vermindering 
van de tijd der schoolse gedwongenheid 
tot een rationeel minimum, dit alles is 
zeer toe te juichen. Maar als ’t wordt 
gecentraliseerd, ja geheel teniet gedaan 
door in de overige tijd de kinderen aan 
de gevaren van het straatleven bloot 
te stellen, geef ze dan weer het vroegere 
aantal schooluren.

Op deze wijze zou 
gebruikt worden om 
achter te verbergen.

De school houdt haar leerlingen nu 
lang genoeg om een zekere intimiteit, 
die alleen aan een blijvende gemeen
schap is gebonden, te doen ontstaan. 
In die atmosfeer van intimiteit kan de 
opvoeding van het kind gedijen. Het 
kind heeft nu het gevoel, dat de school 
en de onderwijzer er voor hem is en 
hij voor de school. Dit kan onmogelik 
bestaan als de kinderen ’s morgens eens 
een anderhalf uur op school komen 
— daarna plaats moeten maken 
voor anderen —■ en uren later weer 
eens anderhalf uur terug mogen komen. 
In de winters van '17 en ‘18 hadden 
wij eenige weken geen middagschooltijd 
vanwege de kolennood. Ik heb toen 
reeds gevoeld, dat de band tussen 
mij en mijn leerlingen losser werd. 
Andere onderwijzers hebben mij gezegd, 
dat zij hetzelfde hadden ervaren.

. Zoals ’l bij het plan De Zeeuw zal 
gaan is het al heel treurig. 60 gebouwen 
met 12 lokalen zullen uitsluitend voor 
hel onderwijs in de hoofdvakken ge
bruikt worden. Men kan in die ge
bouwen niets anders doen, daar zij 
33 uren per week voor de hoofdvakken 
beschikbaar inbeten blijven. In Rotter
dam zijn alleen schoolgebouwen met 10 
en met 12 klassen. Men zou dus om
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Vooruitgang- van het Amerikaan- 
sche Herhalings-onderwijs.

geheel dus door 44600 m
33077 vrouwelijke leerling

door vrouwelijke en het part-lime alge
meen herhalings-onderwijs door 27324 
mannelijke en 23459 vrouwelijke leer
lingen.

In hel
nelijke en

22616
4278 

50783 
77677

Hel part-lime vak- en ambachtson- 
derwijs werd gevolgd door 17276man- 
nelijkc en 5340 vrouwelijke leerlingen.

Hel parl-tinie huishoudonderwijs alleen

de cijfers ge- 
>!jaar eindigende 30 
igjaar over 1918/19 

het schooljaar cindi- 
1919 hel volgende:

lingen op de parl-time 
77677, legen 53005 op 

Len vooruitgang alzoo

de onderwijzers en het werk, 
het nieuwe plan van hen gevor

derd wordt, wil ik hier niet veel zeggen. 
Hun wordt de school als levens- en 
strevcnsdoel ontnomen. Zij worden ver
laagd tot de deelarbeiders in het onderwijs 
en zullen de een of anderen tijd de 
werkbazen met de stopwatch in de 
hand zien binnenkomen om hun onderwijs 
geheel te taylorisecren, als zij tenminste 
niet voor die tijd, wegens overspanning 
naar Luntcrcn vertrokken zijn.

intal uren 
scholen 

niet meer dan

. die zonder werk is, 
onderwijs bijwonen

i per week.
saris van Onderwijs 

onderzoek in te 
of district om de 

ften aan part-timc

Hoe moet dit vooral die kinderen 
afvallen, die in de voorbereidende school 
zijn geweest. Zij hebben daar gespeeld, 
allerlei fröbelarbeid gedaan en nu plot
seling worden ze overgezet in een droge 
lees- cn schrijfomgcving.

Geen school met een licfclikc atmosfeer, 
die het kind geheel in zich kan opnemen.

Ach. zouden wij hiertoe moeten komen? 
Zou ons rijke land de kinderen van het 
volk niets beters voor hun jonge leven 
hebben aan te bieden?

En dat. terwijl het nieuwe ideaal 
allerwcge verkondigd wordt van een 
school, waar geleerd, ja, maar ook 
gewerkt, gezongen en gespeeld, waar 
met één woord opgevoed wordt.

1. Sleden en schooldistricten met 
5000 of meer inwoners zijn verplicht 
part-time scholen op te richten op straffe 
van verlies der publieke fondsen be
stemd voor onderwijsdoeleinden.

2. Part-time scholen moeten gedu
rende hel geheele schooljaar beschik
baar gehouden worden cn wel op 
regelde schooldagen tusschcn 8 
voormiddag cn 5 uur namiddag.

3. Dc schoolprogramma's behoeven 
de goedkeuring van den Commissaris 
van Onderwijs cn moeten altijd eenige 
verplichte vakken omvatten.

4. De part-timc scholen moeten ge
vestigd zijn in September 1920. maar 
steden cn schooldistricten hebben tot 
Sept. 1925 te voorzien in een voldoend 
aantal scholen cn klassen om zorg te 
dragen voor alle kinderen, die verplicht 
zijn 't onderwijs te volgen.

5. Alle kinderen van 14-15-16 en 
17 jaar, die geen diploma cener middel
bare school bezitten en niet leerlingen 
zijn op een dagschool moeten de • part
time scholen bezoeken.

6. Het verplicht aar 
leerlingen van part-timc 
minder dan 4 en ’ ■ -

7. Een leerling, 
moet het part-time 
gedurende 20 uren

8. De Commissr 
heeft het recht een 
stellen in elke stad

itsclijke behoeft 
alen vast te steil

De bestuurderen der university 
hebben het recht om het beheer der 
part-timc scholen te regelen. De school
besturen kunnen plaatselijkc regelingen 
maken, die niet strijdig mogen zijn met 
dc algcmcenc voorschriften.

10. Een ouder die verzuil

Tn mijn artikel: .. ’l Beschamend voorbeeld 
van Amerika" heb ik 

geven van het school 
Juni 1918. Het verslag 
vermeldt nu van 
gende 30 Juni

Het aantal lecrli 
scholen bedroeg 
30 Juni 1918. Een 
van 24672.

Zij waren als volgt verdeeld : 
Part-timc vak- en amb.-ondcrw.

„ „ huishoudonderwijs
„ M alg. hcrhalingsondcrw.

Voorschriften uit de wet op het ver
plichte herhalings-onderwijs in 
den staat New-York.
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.•gelijkheid 
een mode- 

vernisjc ge
openbaarde

irkcur aan;
i Fransch □ 

en zijn gec

□lompe liet

□cdoeling? Wij kunnen

Zondag 
i hoofd-

sproken,

jnemen. De vrijko- 
allcen voor andere 

gebruikt worden. Voorts 
,;ver, dal de grammaticale 
"n ook van het Neder- 
ler zullen moeten worden

wcstcrschc landen, 
, ten onzen nadeclc 
omdat men daar toch 

is en geneigd ons van 
□vriéndelijks te ver- 

. jldigcn. In Holland, 
aagschc bureaux, leeft men 
de belachelijke zelfgenocg- 

cigen afgesloten

Ook in de Vereniging van Leeraren 
in de Levende Talen is de zaak aan 
de orde geweest. De heer Riemcns, die

slechts terloops op den 
indruk die het bekend 

j.k een maatregel weer

"V^ordt het wetsvoorstel De Visser. 
’ wat de schoolorganisatie aangaat 

onveranderd aangenomen, dan vervalt 
het Frans op de Lagere 

Door vele onderwijzers 
toegejuicht, het kan echter 
deelde instemming vinden.

Het Nieuws v. d. Dag van 
28 Maart wijdde er zelfs een 
artikel aan. om deze maatregel 
strijden. De vrees wordt uitgesproken, 
dat afschaffing van het Frans de < 
lading niet zal wegnemen. De vr 
mende uren zullen alleen voor a 
hersenarbeid geb 
vreest de schrijve 
onderscheidingen 
lands eerst late, 
ingeprent.

Dit is in het oog van een onderwijzer 
geen na- maar een voordeel. Wat hebben 
de kinderen aan al die onderscheidingen? 
Zij kun nen met een minimum volstaan 
en dat zal zonder Frans wel aangc- 
bracht kunnen worden.

Als ’t Frans op één lijn gesteld wordt 
met Duits en Engels dan wordt ’t 
feitelik teruggedrongen, zegt de schr. 
verder. En dan komt deze merkwaardige 
ontboezeming :

„Is dat de bc 
het niet gelooven.

Wij wijzen 
onaangenamen im 
worden van zulk

□nisatie ;
ïn, dan
e Scholen.

wordt dit
geen onver-

maken moet in de 
waar ze natuurlijk 
wordt uitgelegd, < 
reeds prikkelbaar 
veel leelijks en om 
denken, te bcschuld 
ook in de Haagsche 
nog graag in G<- 
zaamheid van z'n 
kringetje.

De hoofdzaak is deze: dc Frans 
letterkunde en de Fransche cultuur, z.,.. 
voor onzen volksaard zoo noodig, juist 
omdat ze dezen in een geheel vreemde 
richting ontwikkelen; ons — in tegen
stelling met menig ander volk — tot ’t 
ons-inleven in een vreemde beschaving 
dwingen. Niet zonder reden is ’t, dat 
wij Nederlanders in vroeger eeuwen 
ons altijd bij voorkeur aangetrokkén 
voelden tot hetgeen Fransch was. we
gens zijn verfijning 
gelukkig aanvullend 
meer boersche en plompe 
miste. Laat ’t dan vaak 
artikel, een oppervlakkig 
bleven zijn — de behoefte 
zich steeds.

En de ontwikkeling van dc wereld 
gaat in onze dagen in een richting die 
de kennis van hel Fransch en de Fran
sche cultuur noodiger en aangenamer 
voor ons maakt dan ooit. Het tegen
woordige tijdstip is al wel het meest 
ongeschikte om er aan te denken, het 
Fransch terug te dringen’’.

Wij kunnen niet nalaten, hiertegen 
protest aan te. tekenen. Of het Frans 
op de Lagere scholen al of niet onder
wezen wordt behoort men niet tot een 
politieke kwestie te maken. Zelfs zij 
die volkomen medegaan met dc rede
nering der beide laatste alinea's kunnen 
op pedagogiese gronden tegen Frans 
op dc lagere scholen zijn. Dc kwestie 
is niet, dat ’t Frans wordt achteruit 
gezet, inaar dat men ’t zijn voorkeurs
plaats op dc L. Sch. wil ontnemen en 
zich gaat afvragen of het rendement 

’ groot genoeg is. om de duizenden
i die men daarvoor van de Ncdcr- 
isc jeugd vraagt, te compenseren.

naar dc parl-limc school te zenden is 
strafbaar. Strafbepalingen zullen even
eens worden voorgcschrcvcn voor leer
lingen. die nalaten dc school te bezoeken.

11. De werkgevers zijn verplicht de 
kinderen in hun dienst gelegenheid 
geven om dc part-time school bij 
wonen en moeten dc kinderen, die r 
laten of weigeren het onderwijs te 
volgen, uit hun dienst ontslaan.

12. Plaatselijke schoolbesturen moe
ten dc wet uitvoeren in dc stad of hei 
district, waarvoor zij zijn aangesteld.

13. Het volgen van het Onderwijs 
aan erkende bizondere of kerkclijkc 
scholen kan vrijstelling geven van het 
bezoeken der openbare part-time scholen.

E. J. v. D.
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Persoverzicht.

BUITENLAND.

met' behoud • 
dcmocraticsc 
gelijk".

Dit is niet anders mogelik dan door 
het Frans op alle Lagere Scholen in 
te voeren: anders toch blijft men de 
toestand behouden, dat de cigenlike 
volksschool niet aansluit bij de Mid
delbare school en de volksjeugd dus 

•— als geheel genomen — zich de weg 
tot verdere ontwikkeling ziel afgesloten, 
tenminste ten zeerste versperd..

En of iemand de eis Frans op alle 
lagere scholen zal verdedigen wagen 
wij te betwijfelen.

School niet te verwachten, en ook 
van het Frans is een zeer 

school-organisatie mo

rs evue Pcdagogique. LXX1V. 4/5, 
IV April-Mei. 1919. II. Goy. LeMaitre 
de demain. Dit artikel valt onder de 
rubriek: L’ Enseigncmenl a I’Etranger. De 
tweede titel: .. Essai sur la préparation 
des instituteurs a 1‘ctranger et ses ten- 
danccs nouvclles", geeft den inhoud veel 
beter weer dan de hoofdtilel. De schr. 
blijkt buitengewoon goed georiënteerd: 
zoo kent hij de toestanden in Noord
en Zuid-Amcrika uit eigen aanschou
wing en is blijkbaar even vertrouwd 
mol hel Spaansch als met het Engelsch. 
Het is natuurlijk een bezwaar dal veel 
van de hem ter beschikking staande 
litteratuur niet jonger is dan 1914: maar 
toch is er genoeg om van „tendances 
nouvclles" te spreken. Zelfs ziet men, 
dat die twee verschillende kanten uit
gaan. De eenc is gericht op de eenheid 
van den onderwijzersstand, van de Be
waarschool tot aan de Universileil op
waarts. Deze behandelt de schr. in het 
hoofdstuk IV „L'inslitutcur et 1’univer- 
sité". Hij wijst er op. dat dit streven 
in Duitschland reeds vóór den oorlog 
was begonnen en het verst gevorderd 
in Saksen, maar nu na de revolutie 
eerst recht krachtig wordt. Wat echter 
althans mij nieuw was. en wat ik hier

ook als staaltje van ’s schrijvers goede 
oriëntatie vermeld : reeds den 26en April 
1848 was die eisch te Berlijn gesteld 
door den „gcselligen Lehrervcrein" en 
het volgend jaar werd hij door het 2e 
Congres der Duitsche onderwijzers te 
Neurenberg herhaald en door Fr. W. 
Wander geformuleerd. Maar de droom 
van 1848 vervloog en hel zou 40 jaar 
duren eer weer dergelijke stemmen zich 
lieten hooren; eerst cenige beschroomde 
in 1890, dan Rissman op een congres 
in 1892 en Rein te Breslau in 1898. 
In 1904 verklaart het Congres te Konings
bergen, dat de Universiteit het centrale 
studie- en opleidingsinstituut is en dat 
het einddiploma der kweekscholen toe
gang moet verleenen tot de Universiteit, 
en aan den vooravond van den oorlog. 
29 Dec. 1913, wordt dezelfde eisch 
gesteld door het Ze Pruisische onder- 
wijzerscongres. In 1904 laat Kerschen- 
stciner te Kiel zich in denzelfden zin uit, 
niet echter zonder tevens te wijzen op 
de gevaren, die er voor het L.O. aan 
verbonden zijn. Na den oorlog herleeft 
de formule s■an 1848, het duidelijkst 
geformuleerd door Tews in de Paed. 
Zeitung van 28 Nov. 1918.

Dan vertelt de schr. hoe, dank zij 
het ontbreken van normaalscholen, het 
kanton Bazel reeds in 1892 de opleiding
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er een inleiding over hield, die de eis 
van hel Frans voor het toelatings
examen der Middelbare school verde
digde als een „dcdaclicse en sociale 
kwestie". Hij meent, dat men de Lagere 
School gerust kan blijven belasten met 
onderwijs in het Frans als men maar 
niet te vroeg begint. Hij wil het 
onderwijs in hel Frans beperken tot 
hen 5c en 6e. eventueel 7e leerjaar.

Of hij dan nu ook op alle lagere 
scholen Frans onderwezen wil zier., 
blijkt niet uit zijn rede. Toch zou dit 
moeten, wanneer men zijn laatste stel
ling enige inhoud kan toeschrijven. Deze 
luidt n.1.:

„Winst voor de democratie is van de 
afschaffing van het Frans op de La-
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der onderwijzers aan de Universiteit heeft 
gebracht en schetst vervolgens uitvoerig 
hoe het tegenwoordig in Engeland en 
Amerika denzclfdcn kant uitgaat. In 
Amerika heerschcn echter nog zeer zon
derlinge toestanden. Aan den eenen kant 
tallooze universitaire instellingen voor 
de opleiding van onderwijzcrs(csscn) 
incluis de Kindcrgartnerinnen. en daar
onder prachtinstcllingcn als de Teachcr’s 
Colleges verbonden, aan de Colombia 
University te New-York. en aan de Uni- 
versitcijcn van Californië te Berkeley 
en van Illinois teChicago, maar overigens 
geen idee van eenheid in de opleiding; 
en aan den anderen kant hoogst primi
tieve toestanden.

Maar daarvan hooren wij meer 
het volgend hoofdstuk, getiteld: L'Ecole 
rurale. ’) Want de tegenstelling, waarop 
ik boven reeds doelde, valt voor een 
groot deel samen met die tusschen stad 
en land. Hoe grootcr een (modern) land 
is en hoe dunner zijn bevolking, des te 
scherper is die tegenstelling. In de Ver. 
Stalen is zij zoo groot, dat wij in ons 
kleine landje, waar om zoo te zeggen 
geen afgelegen dorpen meer bestaan, 
ons daarvan geen denkbeeld kunnen 
maken. In de Ver. St. werd in 1915 
het aantal onderwijzersplaatsen op de 
plattelandsscholcn officieel berekend op 
365.000. Een derde daarvan. 122.000. 
had geen of weinig opleiding genoten. 
En daar zij gemiddeld slechts vier jaar 
in functie blijven, waren er jaarlijks 
ongeveer 92.000 nieuwe noodig. Hel 
percentage analphabeten bedroeg bij de 
laatste volkstelling in 1910 7.5% der 
bevolking voor de steden en 10% voor 
het platteland. In de steden wordt het 
echter voor een aanzienlijk deel veroor
zaakt door de ongeletterde immigranten, 
op het land door het gebrek aan scholen 
en onderwijzers.

Wat heeft men nu gedaan om dit 
euvel te koeren? Radicaal gebroken 
met het denkbeeld van de eenheid 
van stand en van opleiding. Sinds 
1910 ongeveer werkt men met alle kracht 
aan het creëeren van een aparten onder

wijzersstand voor het platteland. Echter 
niet in den zin, dat men een categorie 
van goedkoope maar minderwaardige, 
slecht opgeleide en slecht betaalde onder
wijzers in het leven trachtte te roepen. 
Maar in dezen zin. dat men uitging 
van hel denkbeeld, dat de landbouwende 
bevolking een gansch ander onderwijs 
en daarom ook gansch anders opge 
onderwijzers noodig had dan de stc 
Hiervan uitgaande stichtte men . 
hetzij afzonderlijke normaalscholen, 1' ,
afzonderlijke afdeclingen aan bestaande 
opleidingsinrichtingcn (ook aan de Uni- 
versileiten) voor dergelijke onderwijzers. 
Deze beweging groeide zoo snel in 
omvang en belangrijkheid, dat aan den 
centralen Board of Education te Wash
ington reeds in 1911 een bijzondere 
afdeeling voor het landelijk onderwijs 
(niet het landbouwkundig onderwijs!) 
werd ingcsteld. In 1915 waren er al 43 
speciale opleidingsinrichtingcn voor plat
telandsonderwijzers. ongerekend 36 spe
ciale cursussen aan bestaande kweek
scholen. In hetzelfde jaar vaardigde de 
Staat Nebraska een wet uit. waarbij 
alle kweekscholen verplicht werden een 
afzonderlijke sectie voor landelijk onder
wijs te hebben. De cursus duurt daar 
vier jaar: op blz. 381 geeft de schr. 
het volledige leerplan. De mooiste in
richting heeft de Staat lowa. welks 
kweekschool te Ccdar Falls niet alleen 
zulk een sectie ingcricht heeft, maar 
bovendien in alle districten dependances 
daarvan onderhoudt, waaraan model- 
plattelandslcerscholcn verbonden zijn, en 
dan nog in een 50-tal plaatsen cursussen 
voor fungcerendc. maar niet v oldoend 
gevormde onderwijzers, waarvan jaar
lijks door een 5000 gebruik wordt 
gemaakt, alles amerikaansch rijkelijk 
gedoteerd. Ook andere Staten organisee- 
ren vacantiecursusscncn  „Chatauqua's’’ ') 
voor hetzelfde doel. Dal vele scholen 
zoowat een half jaar vacar 
bevordert natuurlijk zeer de 
aan dergclijkc cursussen 
school van Bowling Gi

') Zeer betreur ik hel, daarvoor geen 
geschikte vertaling te hebben kunnen 
vinden en mij te hebben moeten behel
pen met het onbeleefde „plattelands"- 
scholen, -onderwijs en -onderwijzers. G.
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houdt er zelfs een rondreizenden profes
sor in de ptedagogiek op na. die alleen 
voor deze branche werkt. En ophel laatste 
Congres van de National Educational 
Association, 1 tot 7 Juli 1918 te Pitts- 
burg gehouden, werd een motie aan
genomen, waarbij van de centrale regee- 
ring verlangd werd dat zij 10 millioen 
dollars voor de speciale opleiding van 
plattelandsonderwijzers zal beschikbaar 
stellen.

Zooals gezegd, gaat deze gcheele 
beweging uit van het gronddenkbeeld 
van de zeer bijzondere behoeften van 
het platteland. Om daaraan te voldoen 
moet de onderwijzer een zeer speciale 
opleiding genoten hebben. Maar dat is 
niet voldoende: hij moet zich ook in 
zijn omgeving geheel thuis gevoelen en 
geheel met haar samenleven. En om dat 
recht te kunnen doen, moet hij eigenlijk 
zelf uit die omgeving stammen. Ziehier 
dus het uiterste bereikt: speciaal op
geleide onderwijzers, werkende in hun 
geboorteplaats, onder hun eigen volk.

Nergens is die eisch krachtiger en 
welbewuster gesteld dan in...... Italië.
Het is daar geworden een belangrijk 
onderdeel van heel hel vraagstuk van 
het ..dopo guerra". Twee machtige onder
wijsorganisaties hebben in >918 een 
Commissie benoemd om dat vraagstuk 
te bestudeeren, waarin twee mannen 
van groot gezag, Corradini en Marucci, 
die in de zittingen van 13 Octobcr en 
21 November hun denkbeelden ontwik
keld hebben, die in zooverre van elkaar 
afwijken, dat Corradini de speciale op
leiding van den plattelandsonderwijzer 
wil enten op de algemeenc opleiding, 
terwijl Marucci een radicale scheiding 
wil. een apart type èn van scholen èn 
van onderwijzers voor het platteland 
en voor de steden. De vergadering nam 
een bemiddelend voorstel aan van 
Agostinoni, waarbij geeischt werd, dat 
in ieder geval een zeer groot aantal 
kleine kweekscholen op het platteland 
zal worden gevestigd, waar de onder
wijzer in en voor zijn omgeving kan 
worden gevormd.

Ook de republieken van Zuid-Aineri- 
ka hebben hun landscholen en streven 
naar een bijzondere opleiding daarvoor, 
maar de toestanden aldaar zijn 
schillend van de onze om veel 
van vergelijking of lecring aan te

Van soortgelijke strevingen in Enge
land en Japan gewaagt schr. kortelijks. 
Hoogst belangwekkend echter is het 
te vernemen, dat men ook in Frankrijk 
denzelfden weg op wil. Dat de gruwe
lijke ontvolking van het platteland tot 
een nijpend levensprobleem voor het 
Franschc volk was geworden, wisten 
wij reeds vóór den oorlog. Thans, nu 
de nood nog zooveel gestegen is, zoekt 
men —• echt modern ■—■ heul en steun 
bij den onderwijzer. Maar ditmaal zoo, 
dat men den uniformen onderwijzers
stand wil splitsen in een aantal ge
specialiseerde groepen. „Het ideaal zou 
zijn", zegt de schr. in zijn „Condusion". 
dat een kind des volks, afkomstig uit 
een bepaalde omgeving, een mijndislrict, 
een centrum van textiel- of andere 
nijverheid, een streek van landbouw, 
veeteelt of tuinbouw, daarheen terug
keert na een kring van wetenschappelijke 
en vak-studien doorloopen te hebben, 
die hem ingewijd hebben in de begin- 

van een betere organisatie van 
arbeid en van de maatschappij. 

Wat thans reeds in andere landen ge
schiedt. bestrijkt slechts één. zij het 
ook een zeer gewichtig gebied. Maar 
de inrichting van landelijke secties aan 
beslaande opleidingsinrichtingcn en de 
oprichting van plaltclands-kweckscholen 
met goed uitgeruste oefenscholen, is 
slechts een stap in de richting van het 
eigenlijke doel: de volkoming aanpassing 
van den onderwijzer aan zijn milieu".

De schr. erkent, dat dit in landen 
met oude beschaving heel wat moeilijken 
zal vallen dan in Amerika, waar men, 
toen men deze hervorming ter hand 
nam. het als een voordeel ondervond, 
dat het onderwijs ten plattenlande nog 
in zoo embryonalen toestand verkeerde. 
In het oude Europa zal het allicht 
worden: ,,nieuwe wijn in oude lederen 
zakken". Maar toch hoopt en verwacht 
de schr. dat het dien kant zal uitgaan. ‘) 

Wij spraken in den aanvang van 
twee, vrijwel lijnrecht tegenover elkaar 
staande tendenties. Aan het slot van 
zijn artikel waagt Goy een zwakke
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De 11c aflevering is geheel inge
nomen door het verslag van den „eesten 
Vertretertag des dcutschcn Seminar- 
lehrer-Vereins”, 9.—10 Aug. 1919 te 
Erfurt gehouden. Over de „algemeene 
vooropleiding" praeadviseerden Dr. R. 
Seyflert in Zschopau ’) en Seminarlchrcr 
Vogelhubcr in Schusbach. Beiden waren 
’t er over ccns. dat de kweekschool moet 
worden hervormd en opgevoerd tol een 
school met 6-j. cursus van gelijken rang 
als de drie „höhcrc Schulen”. en dat 
deze school dan ook toegang moet ver- 
lecnen tot de Univcrsitcit. alwaar de 
hoogere paedagogische vorming moet 
plaats hebben. Aan deze hervormde 
kweekschool wenschen zij den naain van 
„deutsche Oberschulc” te geven. Zij 
moet aansluiten aan de eveneens her
vormde 8-j. L. S. en de leerplannen 
van de hoogste klasse dezer L. S. moeten, 
evenals die van de laagste klassen der 
9-j. „höhcrc Schulen" zoo worden in
gericht, dat overgang van de eerste lot 
de andere schoolsoort in die jaren zonder 
bezwaar kan geschieden. Dat is dus, 
minder radikaal uitgevoerd, ’t zelfde als 
wat wij thans in Nederland de Lyceum- 
gcdachie noemen en wel in den vorm, 
door schr. dezes in 1898 daarvoor voor
gesteld, en niet met een gcmcenschap- 
pelijkcn onderhouw, zooals ’t bij ons 
geworden is. Maar terwijl Seyfert zich 
schaart bij de meerderheid der onder
wijzers, wien het vooral te doen is om 
sociale gelijkstelling, om opheffing van de 
afzondering waarin hun stand tol dus
verre gehouden werd, en die daarom 
zoeken de nauwst mogelijke aansluiting 
aan, zoo niet doorgang door, de bc-

poging om te betoogen, 
tegenstelling is. Onnoodij, 
dal die poging ons niet ges

Tcckenend is. dal nu 
aflevering iemand, die zich 
sitaire” en een boerenzoon 
uitvoerig en zeer warm gcslclt 
gcefl van het bock van Dr. Emm. La 
L'Arne paysanne.

staande „höhcrc Schulen”. behoort 
. Vogclhuber tot de vooral in Zuid- 

Duitschland sterke minderheid, die wel 
de sociale gelijkstelling willen, maar de 
opleiding,die de „höhcrc Schulen” geven, 
niet geschikt achten voor het toekomstig 
beroep der onderwijzers en voor deze een 
eigen beroepsopleiding blijven verlangen. 
Vogelhubcr toont zich een medestander 
van Kcrschcnstcincr en Spranger, waar 
hij het begrip „algemeene ontwikkeling" 
als grondslag voor dc beroepsopleiding 
verwerpt en dc „algemeene ontwikkeling" 
juist door middel der beroepsopleiding 
wil laten bijbrengen. „Dc volksonder
wijzer moet wel lol wetcnschappciij- 
ken arbeid in staal, maar overigens 
een practischc persoonlijkheid zijn, met 
diep inzicht in de geaardheid van zijn 
volk en bezield met den geest van 
socialen en kultureelen vooruitgang”. —• 
Referenten voor de biz.ondere Beroeps
opleiding waren Adolf Bar in Dclitzsch 
en Dr. A. Mökcnz in Lübeck. Beiden 
hebben het over dc (2-of 3-j.) „paeda
gogische hoogcschool". die aan dc 
„deutsche Oberschulc" moet aansluiten 
en waar dc toekomstige leeraren hun 
theoretisch-praktische beroeps-opleiding 
zuilen ontvangen. En wel niet alleen 
dc toekomstige volksschoolonderwijzers. 
maar alle „ Volkslchrcr”; dc eenheid 
van stand zal aldus tot uiting komen. 
Reeds 10—12 Juli 1919 had dc alge
meene vergadering van den „deulschcn 
Lehrcrverein" een motie iri dien geest 
aangenomen. Zij verlangde daarbij zelfs 
uitdrukkelijk geen biz.ondere oplcidings- 
inrichtingen voor dc onderwijzers. Dc 
beide referenten zijn ’t er echter over 
eens. dat dit. voorloopig althans, op 
onoverkomelijke bezwaren zou stuiten : 
de Universiteiten zouden 't eenvoudig 
niet aankunnen. Zij willen dus wel in 
dc eerste plaats „paedagogische hooge- 
scholen” in alle Universiteitssteden, 
maar daarnaast nog een groot aantal 
andere. Zij moeten echter alle zooveel 
mogclijk academisch karakter dragen 
en Bar legt voor de kwcekelingcn dier 
inrichtingen alvast beslag op den titel 
van „studenten”. — Eindelijk refereer
den inspecteur Grossman te Rcckling- 
hausen en prof. Bubcck uit Backnaug 
over dc overgangsmaatregelen.

Maar toen was dc beslissing r 
gevallen. De groolc strijd liep n.1.
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In dc laatste aflevering bepleit 
redacteur, Karl Muthcsius onder 
titel: „Die Oeffnung der Univcrsitat 
die Volksschullchrcr" nog eens dc • 
ledige openstelling der Universiteit 
de eenheid van den stand 
s i m p 1 c.

Inmiddels is aan den eersten wcnsch 
althans door de pruisische Rcgcering 
reeds bijna geheel tegemoetgekomen, 
in veel groolercn om vang dan wij in 
afl. I bl. -4-4 konden medcdeclcn. 19 
Sept. 1919 vaardigde minister Haenisch 
een besluit uil, dal men in dezelfde 
afl. afgedrukl vindt (tezamen met ccnigc 
andere besluiten ter toelichting) en waar
van de beletilcenis door Muthcsius nader 
wordt in het licht gesteld.

e i s t i g-s i 111 i c h c Erncucrung 
und Volksh ochschule (1920) 

door O r. 1 I e r m a n n R e i n f r i e d. 
Dc schrijver houdt zich bezig met dc 
nooden en behoeften van het Duitschc 
volk. En nu het werk der volksopvoe
ding in het hccle rijk ter hand is ge
nomen, meent hij op een fundamenteele 
fout te moeten wijzen, dien men maakt 
bij den opbouw. Want deze wordt 
gewoonlijk slechts opgevat in cconomi- 
sche-polilieke beteekenis; men wil den 
toestand, die vóór den oorlog bestond, 
weer herstellen en daarmee uit. Dat is 
verkeerd. Dc wederopbouw moet in de 
eerste plaats als een geestelijke aan
gelegenheid worden beschouwd, en er 
moet getracht worden, den mensch van 
binnen uit te hervormen. Welke taak 
hebben dc volksuniversiteiten in het 
opvoedingswerk van het volk te ver
vullen? Tol nog toe werd er slechts 
wetenschap gedoceerd en dezelfde fouten, 
die de opvoeding en het onderwijs van 
het verleden aanklcefdcn. zullen nu op 
de volksuniversiteit overgaan. Deze 
dient voor de grootc arbeidersmassa s, 
maar onder dc toehoorders is nauwlijks 
een enkele arbeider. Deze klasse van 
menschcn heeft zich, tengevolge van het 
werk aan de machines, hel machina- 
lismc, en van de anti-sociale economische

orde, waarin ze leefde, het industria- 
lismc, in geheel Europa iosgemaakt van 
dc oude, voor andere maatschappelijke 
kringen nog geldende geestelijke normen 
en haar leven verpand aan een mate
rialistische levensbeschouwing. En wie 
het volk kent, weet, dat zijn geestelijke 
behoeften thans andere zijn dan intel
lectualistische of rationalistische. Het 
volk verlangt vurig naar een godsdien- 
stig-zedelijkc vernieuwing. De volks
universiteit moet daarom niet worden 
een leerschool, maar een levens
school. tot een school van wereldbe
schouwing. Daarom moet dc stof, die 
gegeven wordt, betrekking hebben op 
godsdienstige kennis, op kunst, levens
wijsheid, wereldbeschouwing. Dc gods- 
oienst doordringt en vervult het denken 
van den mensch van de wieg tot 
het graf, of hij wil of niet. Ook de 
academicus kan hier iets ontvangen, 
want tengevolge van het onderwijs, dat 
hij ontvangen heeft, kan hij, evenals de 
arbeider, losgemaakt zijn van het gees
telijk leven, De tegenwoordige maat
schappij wordt niet gediend door dc 
socialisccring van de geleerde weten
schap. maar door socialiscering van 
godsdicnstig-zcdclijkc kracht. Hel volk 
is ziek, het moet genezen worden. Het 
esthetisch opvoedingsideaal schiet te

vraag : „paedagogischc hoogcschool 
(als aparte inrichting) of Universiteit." 
Vooral dc Beiers weerden zich ge
ducht voorde laatste, omdat zij vreesden, 
dat de paed. hoogescholcn te veel onder 
klcrikalen invloed zouden komen te 
staan. Anderen duchtten daarvan be
stendiging van dc geisolecrdheid van 
den onderwijzersstand. Maar zij ver
loren het pleit. Dc in twee stemmingen 
gesplitste motie, ontdaan van haar wijd- 
loopighcid, verlangt: a. een „deutschc 
Oberschule" gebaseerd op ’t moderne 
begrip van beroepsopleiding (a la 
Kerschensleincr), b. wctcnschappclijk- 
technische opleiding aan een paedago
gischc hoogeschool, die ccn werkelijke 
hoogcschool moet zijn, in zoo nauw 
mogelijke aansluiting aan dc Univcrsi-
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t. raar de bladzijden, welke den groot- 
1V1. sten indruk maken, geeft de schrijver 
ons, waar hij het heeft over het kind 
en de bioscoop. Volkomen terecht zegt 
hij. dat kindleren dalgecn waardeeren 
en genieten, wat wij hen loeren naar 
waarde te schatten. „Ieder, die werke-

korl: slechts die kunstwerken, waar
van de schepper tegelijk kunstenaar en 
ethicus is. verheffen den mensch. L’art 
pour 1'art heeft uitgediend, de kunst 
mag zich niet zelf doel zijn. Populaire 
uiteenzettingen en gezamenlijke be
sprekingen van schilders en hun 
werken als b.v. Masaccio. Pcrugino, 
Leonardi. Raflaël. Michclangclo. Dürer. 
Holbein; van dichtwerken als Klop
stocks Messiade, Dantcs Goddelijke 
Comcdie. Gocthcs Faust. Schillers ide
alisme, Lessing's Nathan zullen van 
grooten invloed zijn op de massa. In 
de toekomst denkt de schrijver zich een 
tooncel bij de volksuniversiteit en als 
voorbeeld denkt hij dan hel Octigheimcr 
Natuurtoonecl. dat thans op het volk 
diepen indruk maakt. Ook de ethici 
en pa?dagogcn moeten behandeld wor
den ; Försters opvoedingssysteem, zijn 
leer van de karaktervorming, de fijne 
gedachtenwereld van Saitschick. de 
grootschc levenswijsheid van Hiltey c.a.. 
Schleiermachcrs voordracht over de gods
dienst. Bovendien de Duitsche mystiek: 
Tauler, Meister Eckhart. Seuse. Sile- 
sius, enz. In de levcnsphilosophie Mar- 
cus Aurelius. Seneca. Plato's verdedi
ging van Socrates en Kriton, om zoo 
te komen tot de moderne Duitsche wijs
begeerte en levenswijsheid.

De wetenschappelijke „waarheid” 
heeft pessimisme en scepticisme gekweekt. 
De waarheid, die op intellectualistisch 
en rationalistisch onderzoek berust, heeft 
ons tot nog toe niet vrij kunnen maken. 
Integendeel. De gevoelswaarheden, die 
de bron, de oorsprong van ons zedelijk 
leven en handelen vormen, zijn door de 
wetenschappelijke „waarheid" achteruit 
gedrongen, maar laten zich thans met 
hevigheid gelden. Het volk wil zich aan 
het leven van groote, zedelijke karakters, 
aan een eeuwig voorbeeld kunnen op
richten. Dit eeuwig voorbeeld behoort 
in de volksuniversiteit. Daarom moeten 
de evangeliën daar gelezen en besproken 
worden, waarbij levensvragen uit de 
practijk als uitgangspunt moeten dienen, 
want de eigen levenservaringen be
vatten een geweldige opvoedende kracht. 
Deze kracht gaat niet uit van de ge
schiedenis, daarom kan deze ook niet 
dienen als leermeesteres der menschhcid.

De schrijver geeft dan ook de me
thode. hoe hij de godsdienstig-zedelijke

geslotenheid eener persoonlijkheid wil 
te voorschijn roepen en geeft een voor
beeld van behandeling: Nemen we aan, 
dat behandeld zal worden hel probleem 
van de zelftucht en zelfbcheersching. 
van onthouding en overwinning van 
egoïstische begeerten. De docent, die 
zelf een gesloten wereldbeschouwing 
moet bezitten, want daarvan gaat kracht 
uit, kan laten zien, wat de gevolgen 
zijn van uitbarstingen in woede, van 
drankzucht, enz. Om deze te bestrijden 
en de middelen aan de hand te doen, 
kan de volksopvoeder Mattheus 24/25 
nemen, oud-Indische wijsheid, Feuch- 
terslcben uitspraken, Tolstoi, hij kan 
Kant’s du solist verklaren in dezen zin: 
gij zult je zelf en je driften beheerschen : 
hij neme Goethe's:

Und so lang du das nicht hast. 
Dieses: „Stirb und Werde!" 
Bist du nur ein trüber Gast 
Auf der dunkien Erde.

Of Goethe’s Faust en dan t 
Parsifal van Richard Wagner, c 
lezep en verklaard kan worden.

Slechts op deze wijze is hel Duitsche 
volk weer tot eenheid te brengen: op 
deze wijze zal ook de politieke denk
wijze gunstig worden bewerkt, want 
zoolang de gedachten der menschheid 
ten opzichte van den wederopbouw 
der samenleving al leen op economisch- 
politieke vraagstukken zijn gericht, zoo
lang blijft de volkerenbond een illusie 
en de chaos de werkelijkheid.

De schrijver wil in één klas der volks
universiteit niet meer dan hoogstens 20 
menschcn bijeenbrengen, die met den 
volksopvoeder een sterke gemeen
schap vormen, waar pcrsoonlijk- 
heden worden gekweekt, die de ker
nen voor een gezonde samenleving kunnen 
zijn.
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lijk kinderen kent, weet welk een liefde 
zij hebben voor bloemen, planten, dieren, 
wanneer het hun maar geleerd wordt, 
wanneer zij het in hun omgeving maar 
gezien hebben, wanneer die behoefte, 
die reeds in hen is. maar opgewekt 
wordt. Alles moet gekweekt worden."

En dan verder betoogt hij:
.Opbouwen moeten wij den goeden 

smaak, den kinderlijken smaak, de echt 
kinderlijke belangstelling. Opgebouwd 
wordt in het bioscooptheater de 
smaak, de oudemannetjessmaak, 
het zijn oude mannen, die behoeft 
ben aan al sterker prikkels."

Mr. de Graaf toont aan hoe schan- 
cr met de belangen van het kind 

omgesprongen, omdat zij. die 
de bioscoop voor hem aanbevelen, hem 
„plezier geven van groote menschen 
met een slechten smaak ....

„Hoe wordt 
wijzen geëxf 
hoeveel woru 
diend! Van < 
vroeg voor < 
karreweitjes I. 
rondbrengen e 
slrie voor conl 
fabrieken 
karretjes 
volkssnoet 
winkels

genieten als de bioscoop laat doen, ver
oordeelt hij voor het kind. ..Passief 
genot kan ontwikkelend en ontspannend 
zijn, maar alleen wanneer het afwis
seling is van meer actief genot, wat 
hoofdzaak voor kinderen moet blijven, 
dat plezier, waar zij zelf aan meedoen : 
spelletjes als zij klein zijn, cartonnagc- 
werk, houtsnijden, teekenen. boetseeren. 
zingen, muziek maken, zelf voorstellin
gen geven, huiswerk, sport, enz. enz." 

Het spreekt van zelf, dat wie deze 
overtuiging is toegedaan en haar zóó 
van uit het hart geschreven, onder woor
den brengt, slechts tot de conclusie kan 
komen, dat alle bioscoopbezoek, behalve 
dat hetwelk als onderdeel van alle op
voeding wil werken, verboden moet 
worden tot aan het achttiende jaar, 
omdat de bioscoop die voor een lucra
tief doel werkt, uit den aard van haar 
wezen nooit goed kan zijn.

..Wij moeten verlost worden 
van het dwangdcnkbeeld van 
de noodzakelijkheid van de bios
coop. alsof een kind niet meer gelukkig 
zou kunnen zijn zonder bioscoopvoor
stellingen. en alsof dat de eenig denk
bare vorm van plezier zou zijn. Even
min als verstandige ouders er vroeger 
aan gedacht zouden hebben hun kin
deren wekelijks eenigc avonden naar 
den schouwburg te zenden, ook al zou 
de toegang zeer goedkoop zijn geweest 
en de voorstellingen bijzonder aardig, 
eenvoudig omdat dit. tenzij als uitzon
dering, voor kinderen geen gezonde ont
spanning is, al was het alleen reeds 
omdat kinderen beneden de 16 jaar 
daardoor veel te laat naar bed Kaan, 
zoo is ook het veelvuldige avondbezoek ” 
van kinderen aan bioscopen, afgeschei
den van wat er voorgcsleld wordt, reeds 
een wantoestand. Men moet daar dus 
volstrekt niet tegen gaan concurreeren . ..

Alzoo: volstrekt verbod van bioscoop
bezoek tot aan den achttienjarigen leef
tijd.

Maar daarna wil de heer de Graaf 
de ouderen dan achttien jaar en de 
bioscopen vrij laten, omdat er niet te 
keuren is, noch naar negatieven, noch 
naar positieven maatstaf, daar „het 
bioscoopbedrijf leeft, juist van 
dat wal in den grond niet deugt."

Van ganscher harte schaar ik mij 
aan 'de zijde van den heer de Graaf.

•ordt het kind op allerlei 
cploitecrd 1" roept hij uil, „en 
>rdl aan het kind niet ver- 

de ouders, die hem reeds 
en na schooltijd allerlei 
laten verrichten (couranten 
enz., om van de huisindu- 

nfectie. magazijnen, sigaren- 
i enz. te zwijgen) tot de ijsco- 

loe, die niet minder dan de 
spwinkeltjes en de cigaretten- 
speculeeren op de snoeplust, 
kinderen bederft.

„Tot die kinderexploitatie behoort 
het bioscoopbedrijf, dat voor een 
gering deel leeft van het bederven 
de oogen, van de zenuwen en 
nog van den smaak, van de < 
lach, van de argeloosheid van 
kinderen.

„Voor het opbouwen van echt kin- 
derplczier, van ontspannend, ontwik
kelend kinderplczier kan ook zeer goed 
dienen de bioscoop, maar dan de bios
coop in goede handen, in of buiten de 
school dienstbaar gemaakt aan het on
derwijs in eiken vorm, en dan bediend 
en geëxploiteerd door paedagogen. al
thans door menschen, die kinderen door 
en door kennen en begrijpen."

In deze woorden komt langzamer
hand de schrijver tot zijn eind-conclusic. 
Hij ziet in de bioscoop alleen dan voor 
kinderen een middel tot opvoeding, wan
neer het onderwijsdoeleinden en echte 
paedagogie en kinderliefde dient. Passief
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monsterachtigen aard worden, 
de maatschappij door en door ? 
en zelf de sappen voedde voor 
schuwelijke gruwel.

Pas wanneer wij elk kind een zorg- 
ildige opvoeding gegeven hebben, zal 
: maatschappij uit volwassenen be- 
aan, die van het bioscoopgenot in 

tnwoordigen vorm door hooger 
en andere verlangens zich

Ovcrheidsbcmoeiïng mag 
waar het vermaak betreft, 
tot hel kind, den jongere, 
beschermd worden tegen 
kooplieden op elk gebied, or 
kind, de jongere niet voor zichzi 
kan. maar gretig grijpt naa. ... ... . 
hem voorgezet en voorgehouden 
amusement.

Maar de volwassene is tegenover zich- 
zelven aansprakelijk, moet zelf weten 
wat hij kiest of verwerpt.

Zijn keuze zal alleen in zichzclvcn. 
en in de uitwerking voor de maatschappij, 
het hoogere dienen, wanneer wij alle 
kinderen en alle jongeren zorgvuldig tot 
mcnsch trachten te vormen.

Nu is er een jagen naar schijngenol. 
omdat wij boelen voor de verwildering, 
die wij om ons hebben laten voort
woekeren door gemis aan opvoeding 
van de groote massa. De v:*“—• -,:~
de schelle, sensationeele, 
bioscoop in de maatschappij i: 
kon alleen van zoo monst

de
staan, ui 
zijn teger 
beschouwing

Laten wij daarom uit het kinderleven 
den bioscoopprikkcl weren, door dat 
kind anders en beter te leeren genieten, 
en hopen, dat uit het aldus geleide kind 
zich de vol wassene ontwikkelt, die edeler 
ontspanning zoekt dan de bioscoop-be- 
dwelming.

Het was mij een vreugde < 
studie van Mr. de Graaf te st 
gelijk ik het deed. Ik zou haar 
den willen zien van allen, wien de 
voeding van het kind ter harte 
de verheffing van het volk in
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zal geven aan alle in ons 
lachten op het gebied der

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

PM

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

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, Voor.
Mr. J. H. THIEL «n J. HOVENS GRÊVE.

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

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

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

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

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

4. door het beleggen van openbare besprekingen of congressen ter be
handeling van problemen van volksontwikkeling.

5. door uitgave van een orgaan, dat uiting z 
land s levende oude en nieuwe vruchtbrengende ged« 
volksontwikkeling.

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



Onderwijs Volwassenen te Utrechtvoor
door Dr. E. BONEBAKKER.
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mode-atelier wil haar vrije 
•eemde taal, in de fraaie 
jken, in de beginselen van 
te hulp bij ongelukken) zij 
tot wien zich te wenden ? 

«bekwame handen vallen?
de metaalindustrie,

of standen, voor mannen en vooral

r> r is sinds enige jaren te Utrecht een 
zijn er lichamen die eveneens lezin», 
niseren: „Nuttige kennis”, het „Nut .

hiervan naar buiten bleek, voor georg_..l.
'even, de tegenwoordige Wethoudc 
euwen, heeft hierin een groot aana__. c 
1 1918 werd door de Raad een nieu'

wijs aangenomen. Daarin is 
• einig ontwikkelde volwassenen

1 jaar onderwijs kunnen krijg 
andsc taal en in praktiese ki 

in te richten naar de behoeften 
, die

Volksuniversiteit. Verder 
ingen voor volwassenen orga- 

... at". Sinds jaren is, zonder dat 
organiseerde arbeiders onderwijs 
ider van Onderwijs, Dr. J. van 

.-euwen, heeft hierin een groot aandeel gehad.
In 1918 werd door de Raad een nieuwe verordening op het Lager 
nderwijs aangenomen. Daarin is o.m. bepaald dat er avondscholen 

voor weinig ontwikkelde volwassenen zullen zijn, waar personen van 
ten minste 18 jaar onderwijs kunnen krijgen in lezen, schrijven, re
kenen, nederlandse taal en in praktiese kundigheden van het dageliks 
leven, geheel in te richten naar de behoeften van de zich aanmeldende 
volwassenen, die onvoldoende bekend zijn met de eerste beginselen 
van ’t lager onderwijs, in leergangen van tenminste zes maanden 

. gedurende tenminste zes uren per weck. Verder werd in die ver
ordening bepaald, dat er cursussen zouden zijn „voor verscheidenheid 
van nuttige kennis", waar men in ten hoogste 2 vakken naar keuze 
onderwijs zou kunnen krijgen; elk vak wordt in een leergang van 
ten hoogste 10 maanden en in ten hoogste één lestijd per week van 
ten hoogste 2‘/2 uur onderwezen; het onderwijs wordt ingericht voor 
de praktiese eisen, welke het leven stelt aan jongelieden en volwas
senen, die ten minste de kennis en ontwikkeling bezitten van hen 
die gewoon lager onderwijs met goede uitslag hebben genoten.” 
Burgemeester en Wethouders lichtten dit destijds aldus toe:

„Er zijn in de maatschappij zeer velen, die behoefte hebben aan 
onderwijs in een zeker vak, personen die niet in den handel werk
zaam zijn of niet in die hoedanigheid behoefte hebben aan kennis of 
bedrevenheid in een enkel vak.

Dit komt voor in alle rangen 
ook voor vrouwen.

Een kinderjuffrouw, een meisje van een 
avonden goed gebruiken; lessen in een vree 
handwerken, in koken, in wasschen of strijk» 
de gezondheidsleer (met verbandleer, eerste 
zou er gaarne gebruik van maken. Maar 
hoe duur zal ’t zijn? en zal ze niet in onl

Een ontwikkeld arbeider, een kleine patroon in
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Een jeugdig huisvader 
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eigen maken?

Zoo zijn er tal van behoeften, waarin niet of duur en dikwijls 
slecht voorzien is.

Voor zulk onderwijs in een groote verscheidenheid van nuttige 
kennis kan goede en goedkoope gelegenheid alleen van overheidswege 
worden geschapen.

Daarvoor zullen de door ons voorgestelde avondcursussen voor 
verscheidenheid van nuttige kennis dienen, waar men in een vak op 
een avond of, voor zoover noodig en mogelijk, op een ochtend of 
middag per week onderwijs krijgt in een leergang van ten hoogste 
tien maanden, telkens gedurende ten hoogste 2'/2 .......

De leerlingen zullen naar voor-ontwikkcling gegroepeerd worden.
Voor deze cursussen vragen wij U een zekere vrijheid van beweging, 

omdat dan alleen dit geheel' nieuwe terrein goed zal kunnen worden 
bewerkt."

De Raad nam het voorstel aan en vermeldde in de verordening 
de volgende vakken:

de Ncderlandsche taal en het lezen, de Engelsche taal, ilc Duitsche 
taal, de Fransche taal, (al of niet met inbegrip van de correspon
dentie), de aardrijkskunde, de geschiedenis sedert 18-18, en de begin
selen van de Staatsinrichting en Wetgeving van Nederland, het 
rekenen met inbegrip van eenvoudige administratie, de vormleer en 
de beginselen der stel- en meetkunde, het rechtlijnig teckencn, het 
handteekenen, het vouwen, knippen en de kartonbewerking, de karton
en kleibewerking, de houtbewerking, de nuttige handwerken, de fraaie 
handwerken, de beginselen van de natuur- en scheikunde en hare 
toepassing in het dagelijksch leven, het koken, het wasschcn en 
strijken, de beginselen van de gezondheidsleer, de verbandleer en de 
eerste hulp bij ongelukken, de behandeling van het zeer jonge kind, 
het schrijven met inbegrip van het rondschrift, de stenografie en het 
machineschrijven, de beginselen der handelskennis, zoodanige andere 
vakken, als aan het onderwijs waarin onder de burgerij behoefte zal 
blijken te bestaan.

Dit voorstel was een 
hetzelfde College in 1915 door 
de inrichting van het lager hai 
delsavondschool een vervolga 

in een of twee vakkei 
week handelsonderwijs 
elk schooljaar in de k<
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>mer van het vorig jaar was de 
 r , had de volstrekte meerderheid. De 

politiek akkoord. Als een van de punten werd op 
het gemeentelijk beleid geplaatst het onderwijs

18—20 jaar, 
21—30 ,. 
31—40 

„ 41—50 ,.
1 ..51 jaar.

Deze snelle verandering laat zich gedeeltelijk verklaren door de ver
korting van den arbeidstijd, die eenerzijds helaas leidde tot verhoogd 
drankgebruik, anderzijds gelukkig tot werkelijke belangstelling in studie.

. id gekozen, 
rakties sloten een

programma van 
volwassenen.

dclsavondschool de aandacht werd gevestigd, is maar zelden door 
volwassenen van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Volwassenen en 
onderwijs hoorden toen blijkbaar nog niet bij elkaar in de mening 
der menigte. Deze mening veranderde vrij snel. Van verschillende 
kanten kwam de behoefte voor onderwijs aan volwassenen aan den 
dag. Er werd op verzoek subsidie toegekend aan een cursus vanwege 

i schoenmakcrspatroonsvereeniging, een schildersgezellenvcrccniging. 
i Bond van Technici, de Grafische studieclub, de Utrechtsche Ho- 
liersvereeniging, een organisatie van Spoor- en tramwegpersoneel, 
afdeeling Utrecht van den Algemeenen Nederlandschcn Opzichtcrs- 
Teekenaarsbond, den Nederlandschcn Drogistenbond.

In November 1919 richtten de Besturen van de R. K. Werkliedcn- 
vereeniging „St. Joseph", en van de Utrechtse Christelike Besturen
bond een adres aan de Raad met verzoek om subsidie voor een 
aantal cursussen van volwassenen.

De Nationale Verccniging voor Handelsonderwijs opende in 1915 
cursussen in boekhouden en in de handelscorrespondentie in de 4 
moderne talen voor onderwijzers, waar de leerkrachten gevormd zijn 
door de handclsavondschool, hierboven genoemd.

De afdeeling Utrecht van den Bond van Fröbel-onderwijzeressen 
berichtte in 1918 dat er 32 leden waren die zangonderwijs wcnschten, 
5 voor fransch, 5 voor duitsch, 5 voor nederlandsch, 21 voor engelsch, 
17 voor illustratief teekenen, 13 voor verbandleer en schoolhygiöne.

Sinds 1916 werden voor onderwijzers van ’t lager, ’t fröbel- en 't 
ambachtsonderwijs door „Schoonheid in Onderwijs en Opvoeding,” 
afdeeling Utrecht, gesubsidieerde cursussen in illustratief teekenen 
gegeven, de Maatschappij tot bevordering van Toonkunst, afdeeling 
Utrecht, geeft sinds eenige maanden een drukbezochten cursus voor 
opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen tot 't diploma voor 
zangonderwijs dier Maatschappij, de afdeeling Utrecht van 't Nederl. 
Onderwijzersgenootschap gaf in 1919 met uitnemend sukses een 
cursus in lijntcckenen voor onderwijzers, waaraan 16 tot het einde 
deelnamen; en, toen in den zomer van 1919 een begin van uitvoering 
zou worden gegeven aan de bepalingen in de lager onderwijs veror
dening ten aanzien van de cursussen voor verscheidenheid van nuttige 
kennis, meldden zich ingevolge een oproeping voor onderwijs in een 
der drie vreemde talen aan :

65 personen van
76 
40
9



jaren gearbeid

388

II,
I

s en 
i'ing, 
100I-

alle 
te

ring b 
janisatie 
kringen 
slechts

Iringend n

ï

Sedert vele jaren 
klasse en mannelijke • 
en bedrijven een te 
besteed tot het 1 
zij in hun veelal 
van kundigheden, 
maatschappelijk k 

De invoering 
arbeidsdag, de t< 
aan de vrouwen, 
krachten in vakvei 
een of andere wijze t 
een gedeelte van hun 
te stellen voor deelneming 
groote verscheidenheid van 
belangen en stellen elk op zijn 
lijkheden, aan wier oplossing 
kunnen deelnemen, die zich do 
ding 
hebbei

1 reeds hebben 
ke en vrouwelijke 
deel van hun

schooljai 
an zij ziel 
»wust gewoi

algemeen
; van het 
lenemendc

mannen en vrouwei 
■ werknemers in kar 

vrijen tijd en van hun 
verwerven van meer algcineenc of \ 
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, waarvan zij zich het gemis in het hui 
leven bewust geworden zijn.

, van het algemeen kiesrecht en van den 8-urigcn 
toekenning van het kiesrecht en de verkiesbaarheid 

, de toenemende behoefte aan bekwame werk- 
ireenigingen, coöperaties en derg. komen op de 

- tot alle volwassenen met den dringenden eisch 
nun arbeidskracht en hun vrijen tijd beschikbaar 
11 g aan het openbaar leven en aan de 

eidenheid van georganiseerden arbeid voor algemeene 
stellen elk op zijn beurt voor vraagstukken en moei- 

1 5 slechts diegenen met goeden uitslag
nnen deelnemen, die zich door herhaling, bevestiging en uitbrei- 
ig der in de school verkregen kennis en kundigheden daarvoor 

-_bben bekwaamd.
Bovendien gevoelen talrijke ingezetenen uit alle maatschappelijke 

klassen en groepen de behoefte om bekend te worden met de 
voortbrengselen van letterkunde, beeldende kunsten, bouwkunst e 
muziek en wenschen zij leiding bij het verstaan van kunstwerkei 
de ontdekkingen en de toepassingen van de wetenschap die ver 
reikenden invloed op het moderne leven hebben, wekken in toe
nemende mate en in steeds ruimer kring belangstelling.

Deze overwegingen maken de organisatie van het onderwijs 
de studie voor volwassenen uit alle kringen van de samenlcvi 
niet in 't minst voor hen aan wie slechts een beperkte schc 
ontwikkeling is ten deel gevallen, dringend noodig. 

Reeds is vooral door arbeidersorganisaties sinds

De nieuwe Wethouder van Onderwijs heeft dit punt aanstonds ter 
hand genomen. De uitvoering van het bepaalde in de lagcr-onderwijs- 
verordening stuitte op wettische bezwaren. Sedert de aanneming der 
verordening had de wetgever de regeling der bezoldiging van onder
wijzers, die tot dusver tot de taak der Gemeentebesturen behoord had, 
aan zich getrokken. Hoe moest nu de bezoldiging zijn van de leer
krachten, belast met het onderwijs voor volwassenen ? En onder 
welke wet ressorteerde dit onderwijs? De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, deelde mede dat het onderwijs voor 
volwassenen geheel buiten de wetgeving staat en dat ’t gemeente
bestuur dit in alle opzichten kan regelen zooals het dat nodig acht.

Deze beslissing was van groot belang ; bij het L.O. ingedecld zou 
het onderwijs voor volwassenen nooit tot zijn recht hebben kunnen 
komen. Thans is ’t mogclik het als een nieuwe tak van volksontwik
keling te beschouwen.

Thans kon de voorbereiding ondernomen worden.
De Wethouder liet een uitnodiging uitgaan van de volgende inhoud :

Utrecht, 13 Februari 1920.

en der arbeiders- 
intoren, bureaux 
i arbeidskracht 
vakkennis dan 

verkrijgen en 
liselijk of
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aan de ontwikkeling hunner leden. Sedert een 4-tal jaren werkt 
de Utrechtsche Volksuniversiteit aan de volksontwikkeling in den 
gcschctsten geest. De planmatige vervulling dezer behoefte even
wel, waarvan de wellicht snelle groei en de toekomstige omvang 
nog niet zijn te overzien, zal zonder voorlichting, leiding en gel
delijke steun der overheid niet mogclijk zijn. Op dit punt bestaat 
blijkens het overeengekomen bestuursprogram principieel overeen
stemming tusschen de verschillende partijen in deze Gcmeer 
Burgemeester en Wethouders zijn dan ook voornemens ai 
Raad een voorstel te doen tot organisatie van gemeentelijk 
wijs aan volwassenen in den ruimsten zin en tot het va: ' 
van regelen volgens welke de Gemeente steun zal verleer 
niet-gcmeentclijkc cursussen voor volwassenen, zulks mede ter 
doening aan reeds ingekomen verzoeken om subsidie voor z 
cursussen.

Zij zullen bij de voorbereiding 
en voorlichting niet kunnen miss 
van organisaties van arbeiders 
van de volwassenen kennen, 
werken aan de ontwikkeling 
karakter dragen, dan wel 
zetting en uitbreiding van vrot 
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Afd. Utrecht
Afd. Utrecht 
Nederland.
Afd. Utrecht 
en -leeraressen. 
Utrechtsche Volkszangschool.
Ned. Ver. van Teckenonderwijs.
Utrechtsche Volksuniversiteit.
Dep. Utrecht der Maatschappij tot Nut van het Algemeen.
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van den Bond van Fröbelonderwijzeressen.
van dc Ver. van Gymnastiek Onderwijzers in

Wethouder opende dc besprekingen met een uiteenzetting, 
gewezen werd op dc gebleken steeds toenemende behoefte 
gelegenheid tot onderwijs en voortgezette ontwikkeling van 

zassenen in vele kringen der burgerij ; tengevolge daarvan is dit 
irwerp door alle partijen tot een programpunt gemaakt voor het 
eentelijk onderwijsbeleid. Door den aandrang en de belangstelling 
vele zijden is het nu ’t oogenblik waarop de zaak ernstig moet 

aangevat; geschiedt dit niet, dan verloopt de frissche bewe- 
.. . zand. Na een schets te hebben gegeven van wat later zal 
n geschieden, stelt de Wethouder voor, dezen avond alleen te 
en over de indeeling van de volwassenen die onderwijs begeeren 
de ontwikkeling, die zij van de school hebben meegekregen. 
Wethouder deelde verder mede dat het College van B. en W. 

aanzien ook van dit onderwijs zich geheel stellen op ’t stand- 
, ■ bevrediging. Zij willen voorstellen dat er gemeentclik onder
wijs voor volwassenen zal zijn en dat instellingen en organisaties 
door subsidie in de gelegenheid zullen worden gesteld, indien ’t be
antwoordt aan eisen, ook ’t openbaar onderwijs gesteld. Na deze 
uiteenzetting ontspon zich een opgewekte gedachtenwisscling. Dc 
vergadering vereenigde zich tenslotte met het voorstel van den Voor
zitter, dat hij met Dr. Bonebakker, Referendaris ten Stadhuize, 
secretaris dezer vergadering, overeenkomstig den in de openingsrede 
gegeven theoretischen grondslag de ontwerpen zal maken voor ge
meentelijke verordeningen tot regeling van het van Gemeentewege te 
geven onderwijs aan volwassenen en van de door de Gemeente te 
verleenen subsidiën voor het door organisaties, vereenigingen en ge
nootschappen te geven onderwijs, voorzoover dit beantwoordt aan 
de eischen in de verordeningen op het gemeentelijk onderwijs te 
stellen. Deze ontwerpen zullen door de ter vergadering vertegen
woordigde organisaties en lichamen worden onderzocht, amendementen 
zullen den Wethouder worden voorgesteld, deze zal die amendementen 
ter kennis van de andere organisaties brengen; daarna zal een 2de 
vergadering worden gehouden, waarin de Wethouder vertrouwt dat 
de thans aanwezigen tot overeenstemming zullen komen ten aanzien 
van de aan H.H. Burgemeester en Wethouders in te dienen voor
stellen. Hij stelt zich voor dat vóór de samenstelling van de begroe
ting voor 1921 op de voorstellen door den Raad zal kunnen zijn 
beslist en dat dan de Raad ook een besluit zal kunnen hebben ge
nomen voor de uitvoering, zoodat in het volgend seizoen reeds het 
onderwijs aan volwassenen zal kunnen worden aangevangen.

Tot deze vergadering waren geen organisaties van vrouwen uitgenodigd.

van den Nederl. Bond van Vakschoollceraren
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In een uitnodiging van 12 Maart, waarin overigens het onderwerp 
op dezelfde wijze werd ingeleid als in het hierboven afgedrukt schrij
ven van 13 Februari, werd dit als volgt door den Wethouder 
gemotiveerd :

„Ik heb tot die vergadering niet uitgenoodigd vertegenwoordig
sters van vereenigingen en organisaties die zich geheel of ook de 
ontwikkeling der vrouw ten doel stellen. Ik meende goed te doen 
om het vraagstuk van het onderwijs voor volwassenen zonder 
onderscheid van sekse niet tegelijk te behandelen met het onder
wijs voor de jeugdige en de volwassen vrouw, omdat de vrouw 
zeker eensdeels voor hetzelfde onderwijs als de mannen in aanmer
king komt, anderdeels echter dit onderwijs aan bijzondere eischen 
zal moeten voldoen met ’t oog op de vrouwelijkc psyche en de 
bijzondere kennis en kundigheden die de vrouw voor den door de 
maatschappelijke ontwikkeling voor haar bestemden maatschappe- 
lijkcn arbeid behoeft."

Aan deze vergadering namen deel 
volgende 21 organisaties en instelling

1. Soc. Dem. Vrouwenpropagan
2. Alg. Ned. Bond van Huisper
3. Ned. Chr. Studenten \ 
4. Chr. Jongevrouwengilde.
5. Gcrcf. Meisjesverct
6. Chr. Dienstbodenvt

Chr. Meisjcsbond.
Union, Ned. Ver. ter behartiging der belangen van jonge meisjes 
afd. Utrecht.
Ned. Meisjesbond (cursussen voor dienstboden).
Prov. afd. v. d. Vereen, tot bevordering v. h. onderwijs in 
Kinderverzorging en Opvoeding.
Ned. Unie voor Vrouwenbclangen.
11 uisvrouwenvcreeniging afd. Utrecht.
Utrechtsche Industrie- en Huishoudschool.
Afd. Utrecht der R.K. Diocesanen Vrouwenbond.
R.K. Bond voor Huispersoneel.
R.K. Ver. voor Huisvrouwen.
R.K. Ver. tot bescherming van jonge meisjes.
Centraal Bestuur v. d. 7 Mariavereenigingen
Onderlinge Vrouwenbescherming.
Ned. R.K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden 
Davels, afd. Utrecht.
Ned. Ver. v. Staatsburgeressen afd. Utrecht.

In deze vergadering werd dus het onderwerp besproken met’t oog 
op den cigenaardigen werkkring der vrouwen in de samenleving, met 
’t oog daarop dat zij in haar aanspraken op ontwikkeling en haar 
behoefte daaraan bij de mannen zijn achtergesteld, en eindelijk ook 
met ’t oog daarop dat de vrouw anders denkt en gevoelt dan de 
man, dat de behoeften van het vrouwenleven anders zijn dan die 
van het mannenleven. Na een uitvoerige uiteenzetting van de voor
nemens van het Gemeentebestuur, volgde een opgewekte gedachten-
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tuberculosebestrijding
door Dr. R. P. VAN DE KASTEELE, Kinderarts te 's-Gravenhage.
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ekenis. De tuberculoscsterftc is 

zoowel voor het individu als 
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■ menschen maakt tot last
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organisaties 
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Het vraagsl 
sociale betcel 
belangrijker nog, 
is het feit dat deze : 
te niet doet en deze 
de gemeenschap.

Vandaar dat wel van alle kanten de belangrijkheid van dit vraag
stuk wordt ingezien, en zoo heeft ook de regeering de subsidie voor 
dit doel wederom belangrijk verhoogd.

Voor een dergclijk onmetelijk arbeidsveld is noodig een machtige orga
nisatie, die, kennende al de gegevens van het op te lossen probleem, han
delt volgens één vaste lijn en uitgaat van een juist gekozen uitgangspunt.

Bij de verspreiding van de tuberculose speelt zonder twijfel de 
directe besmetting van mensch op mensch de hoofdrol. Aangeboren 
tuberculose komt, practisch gesproken, niet voor; neen, de tuberculeuze 
besmetting wordt overwegend opgeloopen in de kinderjaren, en daarbij 
speelt de besmetting langs de luchtwegen verreweg de grootste rol.

Zoo vond ik bij een door mij ingesteld onderzoek bij 200 kinderen be
neden de 6 jaar van de 124 tuberculeus besmette kinderen er 44 waarvan 
in de gezinnen geen gevallen van tuberculose bekend waren. En toch 
kon ik slechts in 8 gevallen niét nagaan waar die tuberculeuze be
smetting was opgeloopen. Een uitbesteed worden gedurende een ziekte 
van de moeder in een tuberculeus blijkend gezin; vrienden, vriendinnetjes, 
of familieleden die veel op bezoek komen en aan tuberculose lijden; 
een inwonende, veel hoestende, grootvader, die zich zijn ziekte totaal 
niet bewust is, en nog andere omstandigheden geven in de verschillende 
gevallen de besmettingsbron maar al te duidelijk aan.

wisseling, waarin algemccne instemming 1 
met Burgemeester en Wethouders mee te 
en uitvoering.

Weldra zullen nu de ontwerp-verordeningen aan de 
ter overweging worden gezonden. Daarna worden door 
der nieuwe vergaderingen belegd ter bespreking.

Thans kan van ’t onderwijs voor volwassenen zooals de Wet- 
houder zich voorstelt dit te regelen, reeds medegedeeld worden 
dat de Wethouder zich dit onderwijs in vier afdelingen ingedecld 
denkt, hoogste trap zal zijn die van ’t Volkshoogcronderwijs; de 3 
andere zullen dienen om het ledig aan te vullen dat bij zoovele vol
wassenen bestaat als gevolg van geringe school-ontwikkeling en 
waardoor zij niet instaat zijn het onderwijs aan de Volks-universiteit 
met vrucht te volgen.

Wij zullen van de verdere ontwikkeling dezer zaak nader in dit 
tijdschrift mededeling doen.

Utrecht, 21 April 1920.
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wij dus het nog niet tuberculeus be-

Waar wij dus de grootc beteekenis van 
kennen, en wij bovendien weten dat onze ger 
machteloos1 tegenover de eenmaal uitgebrokc 
het vanzelfsprekend dat in de eerste plaats c 
de besmetting alle aandacht gericht dient . 

Vandaar dat de gedachte is opgekomen aan dc verplichte 
isolatie van alle besmcttclijke tuberculoselijders, o.a. te bereiken 
door verplichte aangifte en de oprichting van een zeer groot aantal 
isolatic-sanatoria.

Maar, nog daargelaten de ontzaglijk groote ethische, sociale en 
oeconomische moeilijkheden van een dergelijke oplossing, zou het m.i. 
verkeerd zijn indien wij ons uitsluitend tot dezen maatregel bepaalden. 
Een dcrgclijk isolatiesysteem kan slechts na jaren en jaren resultaten 
geven, en in dien tijd blijft de besmetting voortwoekeren en om zich 
heen grijpen. Het isoleeren is als het indijken —■ maar daarnaast moeten 
wij trachten de bron te laten indrogen.

En daarbij hebben wij te luisteren naar de raadgevingen die ons 
de ervaring en de kliniek geven, die ons leeren dat na het tweede 
jaar een groot deel van dc menschen met de tuberkelbacil is besmet, 
en dat de tuberculose zoo als die zich bij dc volwassenen openbaart, 
in dc meerderheid der gevallen in direct verband met deze jeugdbe- 
smetting staat.

Deze besmetting, in dc kinderjaren 
geenszins door ziekteverschijnselen te c 
vallen, o.a. speciaal als de besmetting i 
niet tc intensief is, verloopt deze zonder cenig verse! 
nisme kin bij dezen strijd totaal overwinnaar blijve 
gevallen kan deze overwinning blijken onvolkomen tc 
gedrongen tuberkelbacillen liggen dan, a. h. w. in sluimcrei 
op de loer, wachtend tot het oogenblik voor hen gunstig 
den strijd opnieuw aan te binden.

De kliniek heeft ons toch geleerd 
ontwikkelt op een gunstig terrein, 
bij het zeer jonge kind en 2e bij hef 
moeide individu.

Bij dc zuigeling vertoont dc tuberculose zich in een wel bijzonder 
ernstigen vorm, die vrijwel altijd, na korter of langer tijd, de dood 
met zich brengt, en ditzelfde geldt ongeveer voor de tuberculose die 
uitbreekt bij degenen, die niet in staat blijken de vermoeienissen en 
dc ontberingen, die het leven hen oplegt, te verdragen, te meer 
wanneer zich bij de andere oorzaken van uitputting nog slechte 
algemeen hygiënische verhoudii

W ij moeten dus:
1°. Verhinderen dat

i daardoor bijna altij<’
2°. Het zich ontwikkelende 

tent als mogelijk maken, om I. .. 
binnengedrongen tuberkelbacillen, 
smetting dusdanig wordt overwor 
eischen gaat stellen, zich niet meer

In de eerste plaats hebben

de directe 
rencesmcthodcn 
.Ken ziekte slaan, 
op een voorkomen 
it te zijn.
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kind, nog niet tuberculeus besmet, maar voor 
; in de naaste omgeving steeds dreigt.
:us besmette kind, dat weliswaar nog geen duide- 
vijkingen vertoont, maar dat in slechten algemeenen

een speciale school noodig en 
ren is: de Buitenschool, 
iet — is een school waar het 

wordt. Maar nog andere 
.... een dergelijke inrichting, en 
gelang het soort kinderen dat

smette kind, met name het jonge kind, te vrijwaren voor 
Maar hoe? Alle menschen die bacillen rondom zich sling.. 
Zeer zeker is dit een uitweg, halve maatregelen helpen 
kunnen practisch evengoed achterwege blijven. Maar er bli 
lijke menschen, die niet ziek zijn, gewoon hun werk < 
besmettelijkheid zelfs niet vermoeden. Deze menschen laten : 
isoleeren en hiervoor zouden bovendien ongelooflijke somm

Vandaar de oplossing: de kinderen uit de tuberculeuze 
halen en ze in gezonde omgeving doen opgroeien. Ik stel i 
de uitvoering van dit principe, zooals die o.a. in Frankrijk 
onder de naam van het „Oeuvre Grancher", in een 
artikel te behandelen.

Ik wil mij nu bepalen tot het boven onder 2° genoemde streven 
en wil speciaal naar voren brengen de belangrijke plaats die buiten
scholen daarbij behooren in te nemen.

Wij kunnen de kinderen die wij helpen willen, indeelcn in drie 
groepen, te weten:

A. Het zwakke I 
wie deze besmetting :

B. Het tubcrculcu 
lijk aantoonbare afwi 
toestand verkeert.

C. Het kind met duidelijke tuberculeuze afwijkingen.
Het spreekt vanzelf dat de kinderen van deze drie groepen niet 

allen dezelfde behandeling behoeven.
Speciaal voor de onder A genoemde kinderen denken wij dadelijk 

aan de v a c a n t i e k o 1 o n i e s en aan de verschillende verccnigingcn 
die kinderen eenigen tijd naar buiten zenden.

Maar — voor de meer zieke kinderen is de tijd geduren 
zij worden uitgezonden veel te kort, en bovendien hebben 
deren een geregeld medisch toezicht en meer speciale verpleging

Deze langere verplegingsduur doet dadelijk de behoefte gevoe 
aan geestelijke verzorging naast de lichamelijke, en zoo wordt 
als vanzelf de vraag opgeworpen of het niet mogelijk is om de kin
deren op een school zelve te brengen in voor hun gezondheid zoo 
gunstig mogelijke condities.

De gewone school past niet voor deze kinderen.
Het telkens herhaalde schoolverzuim doet het kind zelf achter

blijven en belemmert bovendien het klassikale onderwijs der andere 
kinderen. En men vergetc een mogelijke besmettingskans der andere 
kinderen ook niet.

Neen —• dergelijke kinderen hebben 
de aangewezen school voor deze kinderc

Een buitenschool — de naam zegt he' 
onderwijs zooveel mogelijk buiten gegeven 
eischen dienen gesteld te worden aan 
deze eischen zijn verschillend al naar 

er plaatsen wil.
Werkelijk zieke, aam tuberculose lijdei 

op school, zelfs niet op een buitenschool, 
plaatst in Sanatoria. Ook hier dient.

:nde welken 
a deze kin- 

noodig.

sondheid
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pauze, 10.45—11.25 bad, 11.25—11.35 

)—1 middageten, 1—3 rust, 3.—3.45 les, 
5.45 vertrek.

lang moeten blijven, het geregeld onderwijs niet vergeten te^worden, 

buiten ons onderwerp.
Wij hebben ons te bepalen tot de eigenlijke school, waar dus de 

kinderen ’s morgens komen en ’s avonds naar huis gaan. En waar nu het 
Haagsche Herstellingsoord „de Eerste Nederlandsche Buitenschool”, 
voorloopig nog de eenigc dergelijke inrichting in ons land is, daar zou 
ik de organisatie van deze school, waaraan ik het voorrecht heb 
als medicus verbonden te zijn, nader willen bespreken, waarbij 
dan tevens de moeilijkheden en de bezwaren ter sprake komen.

De school is sinds 1913 gevestigd op een schitterend gelegen duin- 
terrein bij den Pompstationsweg, ter grootte van ± 1 ’/2 H.A., dat 
door de gemeente kosteloos ter onzer beschikking werd gesteld en 
van gas, waterleiding en rioleering werd voorzien.

Daarbij werd verleden jaar gevoegd door bemiddeling van het 
Ministerie van Justitie nog ongeveer 1 H.A. duingrond. Op het 
gemeentestuk werden gebouwd twee houten loodsen. De een bevat 
twee schoollokalen waarin het onderwijs bij regenweer wordt gegeven, 
de andere bevat speelkamer, bad- en kleed kamer, kamer van de 
directrice, en deze loods biedt tevens slaap- en woongelegenheid 
aan het gezin dat op de Buitenschool woont, en waarvan de vrouw 
voor de kinderen kookt en helpt bij het onderhoud. Verder is er 
een overdekte hal, aan één zijde gesloten, waarin gegeten wordt, 
en ten slotte twee vaste lighallen naar het zuiden toe gericht, elk 
van 25 ligplaatsen.

Omdat het terrein ten slofte niet van de vereeniging 
wij wel aangewezen op den bouw van houten loodsen, 
moet vermeld dat de onderhoudskosten hiervan inhetScheA 
klimaat, door reparaties, verfwerk, etc. hoog zijn.

In dit terrein nu behoefden in twee natuurlijke duinpannen slechts 
banken geplaatst te worden om deze te maken tot model openlucht
klassen. Bovendien werden door de jongens nog twee duinpannen 
uitgegraven en met plaggen bekleed.

De terreinmoeilijkheid was dus hier heel maklijk op te lossen, en 
ook de transportmoeilijkheid bestond niet, omdat dit terrein slechts 
ongeveer 5 minuten gaans van de tramhalte ligt. Want het terrein 
mag niet te ver van een tram af liggen, daar anders de gang naar 
en van de school, met name voor de jongere kinderen, veel te ver
moeiend wordt.

Deze moeilijkheden worden elders sterk gevoeld en zoo bestaan 
er b.v. in Amerika, het land waar de buitenscholen een groote vlucht 
hebben genomen, talrijke dergelijke inrichtingen op de daken van 
groote gebouwen of op afgedankte veerbooten.

Is onze school gebouwd naar het type van de in 1904 als eerste 
opgerichte buitenschool in Charlottcnburg, het regime past zich ook 
aan aan dat van die instelling.

De dagverdeeling is aldus:
8 uur aankomst, 8.15—9 

9.55—10.35 les, 10.35—10.45 | 
pauze, 11.35—12.10 les, 12.10- 
3.45—5 spel, 5—5.45 avondeten,
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Betrekkelijk dus nog veel lesuren (in Charlottenburg bedroeg dit 
voor de jongere leerlingen slechts 2 uur, voor de ouderen 2'/2 uur 
per dag), maar voorloopig diende in verband met onze rijkssubsidie, 
rekening gehouden te worden met de wet op het Lager Onderwijs.

Nu onze school zal erkend worden als officieelc buitengewone school, 
zal hierin waarschijnlijk wel verandering zijn te brengen, trouwens 
talrijke kinderen rusten nu reeds ’s morgens een extra uur, en de 
kinderen die zulks noodig hebben, liggen in de klas op ruststoelen.

Onze inrichting draagt den naam Herstellingsoord „de eerste 
Nedcrlandsche Buitenschool” niet zonder opzet. Eerst herstellingsoord 
— dan school.

En dit is een zeer belangrijk punt bij de exploit 
scholen. Op een goed ingerichte buitenschool behooi 
afdeclingen te bestaan nl. de verplegingsafdceling en > 
waarbij de eerste onder alle omstandigheden no. 1 

In den Haag staat de directrice, als hoofd van 
aan het hoofd van de onderwijsafdecling, en dit is 
gang van zaken noodzakelijk.

Chacun prêche pour sa paroisse: het is begrijpelijk dat de onder
wijzer de kinderen gaarne in zijn klas ziet en b.v. niet graag heeft 
dat zij gedurende de schooluren extra rusten. Om nu alle moeilijk
heden te voorkomen beslist de directrice, hierin handelend op advies 
van den medicus.

Bovendien bestaat een voordeel in de splitsing van de twee afdeel 
dat op de vrije middagen en gedurende de vacanties de kim 
gewoon het herstellingsoord blijven bezoeken.

Zoo was het herstellingsoord, na aftrek van de zondagen, in 1918 
maar gesloten 9 dagen, in 1919 bedroeg dit slechts 8 dagen.

Waar de kinderen dus vrijwel het hcelc jaar den heelen i' 
de inrichting zijn, spreekt het vanzelf dat het karakter van ,.s< 
heelemaal verloren gaat. De kinderen lecren zich als xranzelf 
voelen van één groot gezin, krijgen betere manieren, grootere 
lijkheid, gevoel voor zindelijkheid, worden verdraagzamer voor en 
onder elkander. Door de korte lesuren en de kleine klassen wordt 
het resultaat van het onderwijs bevorderd, en bovendien laat het 
kind zich door het onderwijs buiten al heel gauw brengen tot meer 
zakelijk onderwijs als b.v. studie in planten en dieren, bijenteelt, 
tuinarbeid (elk kind heeft zijn eigen tuintje) en dergelijk handwerk.

Deze opvoedkundige beteekenis van de buitenschool is een zeer 
belangrijk punt en dit kan alleen verwezenlijkt worden op een goed 
geleide buitenschool, waar de kinderen staan onder iemand met moreel 
overwicht die a.h.w. een moeder voor hen is, belang stellend in al 
hun kleine genoegens en verdrietelijkheden.

De kinderen vinden er het zonder uitzondering heerlijk.
Schoolziekten komen niet voor en vermelding verdient dat 

gering is. In ons grillige klimaat zou een 
i zwakke kinderen veel verzuim doen verwi 
rzuim-uren bedraagt op een lagere school 
de soort kinderen gaan, viermaal zooveel, 

zijn de voornaamste redenen voor verzuim nog 
>aratie en om moeder te helpen.
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O.a. om dit laatste zoo min mogelijk te doen zijn, trachten wij zooveel 
ogclijk het contact tusschen de ouders van de kinderen en de 
..>..i..ig te bevorderen door het organiseeren van z.g.n. ouderavonden, 

dc bedoeling van dc Buitenschool wordt uiteengezet en op 
.ing van de ouders hierbij wordt aangedrongen. Zooveel 
dt getracht dc belangstelling van dc ouders te wekken 

'eestelijke en lichamelijke ontwikkeling van hun kind, 
buitenschool heeft des zomers ruimte voor 50 kinderen, 
I een bedroevend klein aantal.

vas de inrichting alleen geopend van 1 Mei tot 1 October, 
icing leerde dat alleen de zomermaanden niet voldoende 
dc eerste wintercursus werden 10 meisjes tusschen 10 

12 jaar uitgezócht, van wie verwacht kon worden dat zij het 
rblijf buiten des winters straffeloos zouden verdragen. Zonder eenige 

moeilijkheid verliep deze eerste wintercursus en zoo hadden wij den 
afgcloopen wintercursus het maximum, n.1. 35 kinderen. In verband 
met te kleine lokaliteit, die niet op winterverpleging gebouwd is, kunnen 
slechts 35 kinderen geplaatst worden en dit valt zeer te betreuren.

Nu dc inrichting het geheele jaar geopend is, is het ons streven 
de kinderen zoo jong mogclijk op de school te plaatsen en deze zoo 
lang mogelijk te houden.

Waar wij slechts te beschikken hebben over 50 plaatsen, daar moet 
er natuurlijk nauwgezet naar gestreefd worden om dit kinderen 
krijgen die er het meeste behoefte aan hebben.

Hoe nu dit te bereiken? Wij krijgen telken jare 
schillende lijsten van schoolarts, tuberculosevereeniging, w 
gingen, poliklinieken en dergelijke instellingen.

Al deze kinderen worden nauwkeurig onderzocht en 
nagegaan in hoeverre deze kinderen lijdende zijn aan tuber 
tuberculeus besmet zijn. Bovendien wordt een onderzoek 
naar de gezinnen, met name of er een tuberculeuze besmett 
aanwezig is. En zoo wordt getracht te komen tot een sel< 
ieder jaar weer is dit dezelfde moeilijkheid, omdat telkens 
aantal kinderen, die het ook zoo hoog noodig hebben, dit 
afgewezen. Op het oogenblik worden voornamelijk gepla; 
met duidelijke tuberculeuze afwijkingen : zoo hadden in 19E 
17 kinderen, welk cijfer voor 1918 en 1919 resp. 32 en .

Een bijzondere behandeling krijgen de kinderen niet.
De gunstige lichamelijke invloed die er voor die kinderen van de 

buitenschool uitgaat, is terug te brengen tot:
1°. Veel frissche lucht en vooral veel zon. Speciaal de beteekenis 

van het zonlicht wil ik sterk naar voren brengen en vandaar dat 
de oorspronkelijke naam van boschschool veranderd is in buitenschool, 
nog liever zonneschool. Helaas kan hier in ons zonarme klimaat de 
kunstmatige hoogtezon heel moeilijk gemist worden.

2°. Juiste en voldoende voeding (vooral geen overvoeding).
3°. Regelmatige dagverdeeling en systematische rusturen.
4°. Goede hygiënische verzorging en regelmatige geneeskundige 

ntröle.
esultaten die wij op deze wijze verkrijgen, mogen wij 

n zijn. De plaatselijke afwijkingen gaan terug en de
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algemeene toestand van het kind wordt zeer veel verbeterd. Zeer 
zeker zal de tijd slechts kunnen leeren in hoeverre de kinderen, die 
vanaf onze school de maatschappij ingaan, volkomen gelijkwaardig 
zullen zijn aan andere kinderen. Maar wat wij daarvan tot heden 
zagen en wat daarover in het buitenland bekend is, stemt ons hoop
vol. Slechts zeer enkele kinderen verdragen op den duur het verblijf 
op de buitenschool niet. In den loop van vier jaren heb ik 6 kin
deren moeten ontslaan omdat zij achteruit gingen en het verblijf op 
de buitenschool voor hen te vermoeiend bleek. Al deze 6 kinderen 
waren lijdende aan duidelijke longtuberculose, en ik aarzel niet als 
mijne meening uit te spreken dat voor kinderen met uitgesproken 
longtuberculose — nog daargelaten het besmettingsgevaar — een 
verblijf op de buitenschool niet is aangewezen.

gunstig daarentegen zijn de verkregen resultaten bij kinderen 
en huid-tuberculosc.

itatic van < 
van onze

Het spreekt vanzelf dat voor de exploit 
inrichting veel geld noodig is. De inkomsten 
bestaan uit:

Bijdragen van particulieren aan de Vereeniging. Al mogen deze 
betrekkelijk ruim toevloeien, toch blijft dit m.i. een onvaste 

basis, waarop nooit met zekerheid te bouwen valt.
2°. Gemeentelijke subsidie.
3°. Rijkssubsidic. Deze wordt 

het Rijk twee leerkrachten betaalt.
d°. Subsidie van de ’s-Grav. Ver. tot l
5°. Bijdragen van de Vereenigingcn die 

en van de ouders der kinderen. Deze ' 
90 cent A fl.— per week, alles (sch< 
inbegrepen.

De Haagsche Buitenschool is dus het type 
school. Wil men nu een dergelijke school di 
tuberculosebestrijding, dan is mij — door c_ 
dat er toch nog wel enkele bezwaren zijn.

In de eerste plaats zou ik willen opmerken dat het gewenst 
strijd tegen de tuberkelbacil nog veel vroeger te beginnen dan bij 
van den schoolplichtigen leeftijd, en ik zou in dit verband met n 
de aandacht willen vestigen op openluchtbewaarscholen,  
het jonge bedreigde of tuberculeus besmette kind kin op het < 
practisch gesproken, niets gedaan worden. Er bestaat geen Sanat< 
dat het jonge kind opneemt, en al voel ik wel degelijk allerlei r 
heden die zich bij de exploitatie van een openluchtbewaarschot 
voordoen, tóch moeten m.i. zonder twijfel dergelijke 
worden ingeschakeld bij een rationeele tuberculosebestri

In de tweede plaats is een groot bezwaar dat het 
is enkele kinderen onder speciale omstandigheden 
de inrichting te houden.

jrste is voor sommige kinderen het heen 
vermoeiend.

'en tweede heeft de ervaring ons geleerd dat het steeds weer
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voor kinderen die 's nachts moeten

«eten dus aan de verschillende buitenscholen, al naar gelang 
kinderen dat zij willen plaatsen, verschillende eischen worden 

’t kan men ook hier m.i. streven naar centralisatie.
tij voor een groot steenen centraal gebouw en daarbij 
a.h.w. er omheen als de wieken van een molen, vier 

.ilen, elk met eethal, lighallcn en een loods voor het onder- 
lecht weer.

mtrale gebouw komt dan
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alle kinderen, waardoor het geheel 
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iet aantal aanwezige ki 
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ten er in ons land meer, veel meer buitenscholen komen, 

buitenschool in den Haag belangrijk worden uitgebreid, 
kenen 50 plaatsen voor een stad als den Haag? 
tl moeten niet alle buitenscholen worden ingericht volgci 
lema. Er zijn wel degelijk kinderen die zeer gebaat wordt 
erblijf op een gewone school waar b.v. het onderwijs l , 

op de speelplaatsen kan worden gegeven of op scholen, 
gebouwd dat de vensters aan één kant van het lokt 

neergelaten (z.g.n. school met openluchtkli

naar huis gaan van kinderen, voor wie de besmettingsbron 
aanwezig is, een ongunstigen invloed op die kinderen uitoe'

1 en derde blijkt dat sommige kinderen door lichte onges 
(b.v. ingewandsstoornis of verkoudheid) dagen lang thuis 
gehouden, in welken tijd zij, wanneer de omstandjghe 1 
zijn, weer veel verliezen van wat gewonnen was.

1 en vierde is vuilheid van het gezin of groote onverschilligheid 
van de ouders een oorzaak die ons werk vaak een onbegonnen werk 
doet zijn. Men bedenke b.v. dat dergelijke kinderen na het bad hun 
eigen vuile kleeren weer aan moeten trekken. AVel worden soms aan 
deze kinderen nieuwe onderkleeren door ons gegeven, maar de ervaring 
heeft helaas geleerd dat wij deze kleercn gewoonlijk niet weer terug
zien en dat zij op de meest wonderbaarlijkc manier plegen te verdwijnen.

Al deze omstandigheden gebieden voor een buitenschool voor het 
tuberculeuze volkskind als zeer besliste noodzakelijkheid het hebben 
van een nachtverblijf.

Geen internaat dus voor 
karakter van een Sanatorium zou krijgen, 
een aantal bedden van b.v. '/3 van het a

Het is mijne vaste overtuiging dat 
een goeden gang van zaken noodzakelijl

En zóó moeten er in ons land meer, » 
en moet de buitenschool in den Haag 1 
Wat betcekcncn 50 plaatsen voor een 

En vooral moeten niet alle buitenschc 
hetzelfde schema. Er zijn wel degelijk kin' 
door het verblijf op een gewone school 
gunstig weer 
die zóó zijn a  
geheel kunnen worden 
selokalen).

Al moctei 
het soort kun 
gesteld, toch 

Ik stel mi 
aansluitend, 
buitenscholen 
wijs bij slcei

In het eer 
badgelegenhc 
blijven.

Dan kunnen deze vier buitenscholen in exploif 
■rschillen al naar gelang de ernst van den toestand 
■ geplaatst wordt.
De behoefte aan buitenscholen is heel 

groote noodzakelijkheid ervan maar algemeen ( 
de plannen die er bestaan in verschillende 
scholen in voorbereiding zijn, vasteren vorm gaai 
zal ons land, wat zijn aantal buitenscholen betr 
niet meer zoo ver bij andere landen
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VEREEN1GÏNG ■ VOOR 
CH R1STELTK-N ATl ONAAL 
SCHOOLONDERV/YS -TE 
AKKRUNEN- 

OriSTREKEN-

de 1 
waart

TE-

lenwerking bevorderen, 
: immers wederzijdsche

toenadering 
rdeering van

ervaring

ons noopt

wm
igen mede.

swfH

groote groepen 
levensbeschou- 

verkten of althans 
;t geestelijk peil van

i

niet enkelingen, want ’t laatste komt herhaaldelijk 
t uit eigen blijde ervaring en juist die ervaring 

’t ?’’; terwijl de geestelijke gesteldheid van 
inders, ons noopt tot de tempering „zou

„ZOU ’T? ZOU Zou ’t ooit mogelijk zijn, dat eens 
’T OOIT? van menschen met uiteenloopendc

wingen eendrachtig samenwe 
tegenwerkten bij de verheffing van hetelkaar niet 

ons volk ?
Groote groepen 

voor, wij zeggen 
doet ons zeggen 
velen, ook van eij 
’t ooit?’’

Ons orgaan wil die sam< 
althans mogelijk maken, die
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: muur-

geval, 
al hing' 
iet dakik was maar

„Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen."

Dat 
moois ; 
Omdat

De oudei. ..
kunnen het niet allet 
en steunt hen. Wij zu

ernstig streven 
ieder van rechts 
in een vorm, die

Wij vertelden 
der vereeniging i 
wij zijn thans in 
zullen geven aan den 
H. Hasper te Oldeboo 
hij het levend contai 
kinderen, is verscher

school te gaan 
eenige deuren, 

• half met

■) Uit de toespraak van den heer D. Fokkenia Sr. bij de opening.

was nu niet om de „mooie” school, want er was toen niets 
aan. Het was, omdat de ouders een „eigen" school hadden. 

. zij niet meer het gevoel hadden : de wet eischt mijn kinderen, 
sterkste politieke raadsfractie zal wel hun opvoeders aanwijzen ! 
uers kwamen hier zelf de hulp der onderwijzers vragen. Wij 

het niet alleen. Helpt ons. Hebt onze kinderen lief. Leidt 
tullen u wederkeerig liefhebben.

meebrengt ; ons orgaan wil zijn de tribune, waar 
en van links getuigenis kan afleggen, als hij 't doet 
tot begrijpen noodt en dus niet overbodig prikkelt, 
in ons eerste nummer reeds van het wakkere streven 

voor christelijk nationaal schoolonderwijs te Akkrum, 
i staat een vervolg te leveren waarbij we het woord 
’n den geestelijken vader van deze vereeniging Ds.

-uoorn. No. 2 van zijn „Mededeelingen," waarmee 
iet zoekt te onderhouden met de ouders der school
den en hij vertelt daarin o. a.:

der opening! In het eind van Augustus had het veel ge
stuk gereden grond is als een moeras. Ik ben weer bezig 

rapen en tusschen de modderige wagensporen te vleien, 
kinderen langs. Een slijkgolf perst onder het plankje 

• m'n schoenen. Het kleiwater sijpelt door de veter- 
loet klompen gaan dragen. Want het toegangspad naar 

>ol is wel zeventig meter. Wat een toestand! En midden op 
I staat nog de stal van Koopmans, waar hij varkens mestte, 
was er iets feestelijks. Want hoog boven de stal uit, aan 

van den oppersten steiger, ontplooide zich blij het

De dag 
regend. De 
plankjes op te 
Hier moeten 
vandaan, ove: 
gaatjes. Ik m< 
de school is 
het pad staat nog

Toch was er ie 
de langste juffer ’ 
rood-wit-en-blauw.

Was het niet een heel humoristisch 
„openen", die niet „dicht" kon? Want a 
in de kozijns waren geen ramen, en hc 
pannen gedekt.

Aan den Zuidkant was één lokaal klaar. Dat beteekende: er ’ 
noodramen aangebracht; doch de vloer was niet gedreven, het 
werk niet gestucadoord en het plafond was een laagje riet.

In dit lokaal op het Zuid-Wcsten werden de ouders met de eei 
leerlingen ontvangen. Autoriteiten durfde het bestuur niet te noodig 
Maar zoo kwamen door intiemer samenzijn meer de oude 
naar voren. De ouders met hunne kinderen. Die kwamen zij 
niet afstaan, maar toevertrouwen. Toevertrouwen aan leidslieden, 
die als één met hen in geloof en leven, „hun plaats in de school 
wenschten in te nemen." ')

Vol en ontroerend klonk
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.HOUD DAT 
GIJ HEBT.”

geven 
verantwoot 

georganiseer,

het

l het

hun 
„hoof 
die 

mij moge 
doordrin

toch het

fII

Houdt dat gij hebt. Binnen weinige 
school doodgewoon een overheidsschool 
niet de schuld van een politieke tegenpart 
die hun beginsel niet hebben bewaard. Ik 
het „hoog” houden van een beginsel, omdat i 
aan die vaandclphrasen boven een optor 

“’gen zeggen: maakt ernst met uv 
uvuiMiingt u er van, dat die school in 

1 voor en bidt er voor. <
•t gebed niet hoort van 

er niets voor believen te 
school velen ten zege: 
bijzondere school verlor

Zoo ver is het nog :
Zoo ver mag het in
Maar dan moeten de 

in welk opzicht zij, ook 
aangenomen, voor hunne 
moet hun liefde en waar 
het onderwijzersambt wen

„Hou

tot stand komen der nieuwe 
steeds bewust zullen blijven, i 
vreezen ? — Onze schoolvcreer 
spiegelen aan andere vereenigii 
zijn wcggclegd, omdat ouders 
Er zijn wel eens vaders en 
hun kind niet in zoo bijzondi 
de gedachte: „de school aan de oude 
voelen der verantwoordelijkheid 
dan in het „hebben” of will 
Zouden er in deze maanden 
alleen maar een formeel 
diep verantwoordelijkheids} 
dit onvoorwaardelijk te v< 
logische verklaring van dor[ 
gezind.

jaren zal menige bijzondere 
geworden zijn. Dat is dan 

oartij, maar van de ouders, 
: spreek niet gaarne van 
dit zoo erg doet denken 

>cht in de groote stad. Laat 
uw beginsel. Dat is: ouders, 

school in Akkrum uw school is. Werkt 
Ik stel het werken voorop, omdat God 
menschen die graag alles willen hebben 
doen. Leeft voor uw school. Dan zal 

-gen zijn. — Wanneer gij het niet doet, gaat 
noren, en uw onderwijzers worden „ambtenaren”, 
niet.

i Akkrum ook nooit komen.
ouders blijven meeleven en zich afvragen, 
al wordt het tegenwoordige wetsvoorstel 

ie onderwijzers kunnen b 1 ij v c n zorgen. Ook 
ardeering onder de jeugd meer begeerte naar 
rekken.

Van alle waarachtig beginsel geldt echter 
woord : „Houd dat gij hebt, opdat niemand i 
kroon neme.” ’) Angstig rijst de vraag, of na 

mderwijswetten de ouders zich hiervan 
Zoud en wij ook in Akkrum moeten 

ïniging is nog zoo jong. Laten wij ons 
gingen, waarvoor wel geen kroon zal 
en leden hun beginsel verlaten hebben, 
moeders, die zich voor de school van 

lere mate interesseeren. En toch moet 
de ouders” veel meer uitkomen in het 

ij k h e i d voor onderwijs en opvoeding, 
Hen „hebben” van een eigen inrichting. 

___ 1 geen scholen zijn opgcricht, waarbij 
rechtsstandpunt uitkomt, zonder dat een 

sgevocl spreekt ? Het schijnt mij toe, dat 
zeroordeelen is, ook al maakt een psycho- 
rpstoestanden in dat opzicht wel vergevings-

BESCHRIJ VING. Er zijn drie tuinen : een bloementuin, een oofttuin 
en een moestuin. De bloementuin dient niet 

alleen om daarin te wandelen, evenmin als de oofttuin er uit
sluitend is om appels en kersen te eten. In beide moet gewerkt 
worden. Zij moeten zin geven voor tuinaanleg en tuinonderhoud; 
gelegenheid bieden voor verantwoordelijken individucelen arbeid en 
het prettige van goed georganiseerde samenwerking leeren kennen.
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met planten, hagedissen, 
weerberichten van het 

stituut zal niet in den 
worden. Over de be
den landbouw, vooral 

het werken in de tuinen.

Plattegrond van het

') Van links naar rechts op den plattegrond van den werktuin.

t geheele terrein, groot 11171 M2. 

Schaal I : 1600.
Speelplein pl.m. 1200, Sportterrein 3000. Bloementuin 1400, Moestuin 800. 

Ooflluin 500 vlerk. M.

J.. “geren zin. 
np een geplaveid 

uirv. Het nestblokje 
-'de vogels doen 
wij er ') een tuin
in broeibak voor

groenten en bloemen, en een terrarium 
hazelwormen. Het aanplakbord voor de wee 
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Inst 
schooltuin maar aan den straatweg geplaatst 
teekenis van die telegrafische berichten voor 
in den hooi- en oogsttijd, alsmede over

De moestuin is de teertuin, de school w e r k tuin in eng< 
Daar staan ook, onder een hooikap in het midden, op 
gedeelte, banken voor tuinbouwles in de open lucht. 1 
aan een der palen is uit erkentelijkheid voor wat de voge 
ten behoeve van land- en tuinbouw. Verder zien wij er') c< 
huis voor gereedschap en zaden, een vorstvrijen Lruciba
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heids

i muur, 
in het

: kastal 

liggen.

Een 
niets 

iculier

immer

bouw

Jerg in een volgend nui 
irheden te geven. Dan 
'•»nstand gekomen is 
uu-n bloementuin dc

najaar, 
den ge

lezen tijd

dezer „Mede
levens vermeld 
klein hoendcr- 

van het fröbel-

') Eigenaardig, hoe geheel onafhankelijk van elkander, op verschillende plaatsen 
gelijke inzichten ontstaan. Soms leest men in de courant als een nieuwigheid 
uit het buitenland iets dat al lang in ons eigen vaderland bestaat en toegepast 
wordt. Hetzelfde gebeurt tusschen stad en land. Zoo kwam de ontwerper van 
„us bernewente." zonder iets van de Ulrcchtsche fröbelscholen gezien of gehoord 
te hebben, tot een lokaalhoogte van 3.50 meter. De twee vertrekken van 7 bij 
6 meter zouden wij gaarne bestemmen voor de eerste leerjaren der lagere school. 
Het groote lokaal (met aan weerszijden een gaandcrijtje; er is geen plafond). 
12.50 bij 8 meter, is voor dc eigenlijke fröbelschool. Het is langwerpig, juist 
om een vierkant van 8 bij 8 meter te verkrijgen voor spelletjes in een kring. 
De tweemaal 2.25 meter, die naast den kinderkring overblijft, is om dc tafeltjes 
en Weener armstoeltjes aan kant te zetten. Hier komen ook de radiatoren van 
dc centrale verwarming. Dc vensterbanken zijn 50 centimeter hoog. Dc deuren 
(in alle vertrekken zijn openslaande deuren) 1.85 M. Met dc inrichting van een 
gemeenschappelijk toilet staan wij aan dc zijde van Dr. E. Boncbakkcr (V o 1 k s- 
ont wikkeling, October 1919, bladz. 32). In de buit cmnuren zouden wij 
willen inmclselcn de gevelslcenen van oude gebouwen in den omtrek, die ge
sloopt worden. Het is schande, dat stelselmatig alle karakteristieke gevels uit 
het verleden vervangen zijn door dc onbeduidende producten van tegenwoordig. 
Met het brugwachtershuisje in Akkrum zijn we weer op den goeden weg.

hoopt de heer Van den Berg 
dcclingen” nadere bijzonderneu 
worden, of er nog een bijenst 
parkje, en vooral of in den 
schooltje is doorgegaan.

De bouw is voorloopig uitgestcld. ') Wij vroegen in het 
om een leidster te kunnen bekostigen, ccnige subsidie van 
meenteraad. Onze vroede vaderen zouden natuurlijk in d< 
van o neen, geen belang! Een gedeelte voelde 
„bewaar'-scholen. Het andere deel niets voor de onze.

5Vanneer bij Rijkswet het particulier initiatief niet gewaardeerd 
en gesteund werd, zou menige gemeenteraad er in slagen, op opvoed
kundig terrein alle geestdrift te dooven en de ondernemingskracht 
te breken.

Onze M.U.L.O.-s c h o o 1 staat er gelukkig. Nu het gebouw vol
tooid is, wordt het duidelijk, hoe gestreefd is naar klaarheid en 
waarheid. Dat zijn geestelijke waarden. Er is niets gekunstelds aan; 
geen enkele versiering; niets dat „mooi’’ wil maken. Alleen zoekt 
hier en daar een klimplant voor zich zelve een plaats tegen den

Wanneer gij het werk goed wilt zien, moet ge niet blijven i 
laantje van de roode meidoorns. Ga dan over het speelplein 
een punt in het Zuid-Oosten. Of kom eens in de vroegte naar school 
door den ingang van het sportterrein. Daar ziet ge de school in 
haar deugdelijkheid en in haar intimiteit. Ook in haar verlangen 
naar de kinderen. De witte ramen in de bruin-gele vensters geven 
een feestelijk aanzien. Er is niets sombers. Niets dat drukt.

■— Daar is al een jongen. Van de breede steenen dammen van 
het hek gaaf hij naar de banken onder de kastanjes. Dan weer 
terug. Hij dwaalt langs den vijver en kijkt naar de waterplanten 
en de goudvisschcn. Hij gaat in het gras liggen. Staat weer op. 
Slentert door de paden. Langs den tulpenboom; om de sparren. Hij
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niet vliegen 
7.00 doelloos

Zij brengen 
.... Vriendelijk 

Dit noopt u 
onder den in- 

. .■ verhoudingen, 
het gebouw. De 
muurvlak. 2) De 

om het schoolplein, 
plan van den 

van doelmatig- 
rust, waarnaar

staan bij den Christusdoorn. Gaat zitten op de bank onder

') Mei, een gedicht door Herman Gorter.
2) Dr. Bonebakker wijst in het reeds genoemde artikel op het machinale, 

dal ook „nieuw- en onafhankelikziende schoolarchitecten" nog bijblijft ten op
zichte van de hoogte der ramen uit den vloer. Een dergelijke opmerking kan 
ook gemaakt worden bij de plaatsing van de vensters ten opzichte van plafond 
en dakgoot.

De morgenzonnestralen gaan staan op het schooldak. 
gloed in het zacht rood van Oud-Hollandschc pannen, 
spelen zij op het hooge puntgeveltje van het tuinhuis, 
om de details te gaan zien. Gij gevoelt reeds, dat ge > 
vloed der kleuren gekomen zijt. Nu gaat gij letten op de 
De verhouding van de speelplaats ten opzichte van ' 
verdeeling der ramen in groepen van drie over het 
evenredigheid in metsel- en houtwerk van het hek 
Het beloop der kruispaden in den moestuin. Het 
wandeltuin. Alles doet door soberheid en zuivere lijn 
heid het gebouw uitkomen in den eenvoud en de 
voor opvoeding en onderwijs gezocht is.

Binnen in het gebouw wilden overleg, beleid, inschikkelijkheid, zin 
voor harmonie, streven naar orde en reinheid wel samenwerken. 
Ook hier niets opzichtigs, al vraagt wel veel uw aandacht. Onze 
vereenigings-arts, Dr. J. v. d. Sluis, is over de ruimte-ontwikkeling 
in gangen en portalen, alsmede over de inrichting der toiletten, uit 
mcdisch-hygiënisch oogpunt zeer tevreden. De centrale verwarming 
geeft bij het guurste weer een aangename temperatuur. Als de zon 
even scheen, was het in den winter, alsof het alles zomerwarmte 
was. De ventilatie is goed. De lokalen blijven luchtig en frisch. Dit 
is wel noodig, daar sommige den ganschen dag benut worden. Zoo 
wordt het lokaal der hoogste klassen, behalve voor de gewone school, 
nog gebruikt voor den cursus in landbouwkunde van de afdeeling 
Akkrutn der Friesche Maatschappij van Landbouw. Daarna is er 
weer voortgezet onderwijs (gezondheidsleer, talen, enz.) of herhalings- 
onderwijs (Nederlandsche taal, rekenen, handwerken).

Achterstaande foto doet duidelijk zien, hoe de coëducatie (van zoo
veel belang voor de goede zeden) niet zóó wordt opgevat, dat alle 
onderricht is berekend voor jongens en de meisjes maar moeten zien 
wat zij er van gebruiken kunnen. Zoowel de hooge positie, welke 
de vrouw in het huwelijk bekleedt, als de groote verdienste, die zij 
voor de maatschappij heeft in het vervullen van een beroep, eischt 
van de school: aparte aandacht voor het meisje. Gij ziet hier dan 
ook een wit-gelakt Fransch kastje met kinderkleertjes, zoowel onder- 
als bovengoed. Daar zit ook „ons kindje”, met een wolletje en een 
hempje en een luier aan. Voor verbandleer brengen de meisjes jongere

„Zooals een vogel in de zon, 
Doet die ook meer, maar drijft 
En voelt de zonneschijn —" ')

gaan staan op het 
rood van Oud-Hollar 
ooge puntgeveltje van 
m zien. Gij gevoelt____
tomen zijt. Nu gaat gij L------

speelplaats ten opzichte ■ 
groepen van drie over I 

houtwerk van het h<
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P°P 

enz.) 

langen

■

voor ziekenverpleging gebruiken wij de , 
_.i voor de zuigelingenverpleging (bad-gevet 
temperatuur, houding bij het dragen, 

van celluloid. Ellenlange beschouwingen 
eenvoudig zien hoe het moet, en dan veria 

in beurt om zelf het kindje op de beste

voor de klasse acht cn negen; tevens bestuurs
kamer, bibliotheek, leeszaal en leslokaal voor 
gezondheidsleer, zuigelingenverpleging, enz.

broertjes of zusjes mee; vc 
van den knipcursus; doch 
poederen, opnemen van 
hebben wij een andere 
den we niet; we laten < 
de meisjes, al naar hui
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sschikbaar 
shillig of d< 

f van een 
en and<

1 voor de lichamelijke oefening, 
worden door een luik in het 

5S van enkele

-gadering van de ouders. — Waarvoor 
den wand? Voor lichtbeelden. Zoodra 

r‘ over een projectielantaarn, zal hier 
de- en geschiedenisonderwijs worden

te mogen vasthouden en verzoi 
tafel en een kinderwaschkom, i 
deze in Akkrum en Cm» 
geringe vergoeding, voor 

De schrijfmachine, die 
de meisjes, die op een k 
hoort natuurlijk stenogrs r 

Het gymnastieklokaal i: 
Soms gaan de toestellen ter 
plafond eikenhouten stoelen neergc

voor Rijksgroepen'’ en gym- 
deze onder leiding van een on- 
:n der Openbare scholen staan : 
idere organisaties.

klassen bij elkander of een verj 
is dat witgepleisterde vak aan . 
het bestuur de beschikking heeft c 
ook landbouwles en aardrijkskundt 
gegeven.

Bovendien is het lokaal bes 1 
nastiekvereenigingen, onverschili. 
derwijzer onzer eigen school of ’ 
eveneens voor zangvereenigingen

jrgen. Behalve een wieg, een aankleed- 
.-ascnKom, is er ook een baby-weegschaal. Zoolang 
Omstreken nog de eenige is, blijft zij, tegen een 

r alle moeders in den omtrek beschikbaar, 
ie in dit lokaal staat, is voor de jongens en 
kantoor willen. Bij het machineschrijven be- 

rafie.
il is ook niet alleen

zijde en worden door een 
srgelaten. Dan is er zangles

Langs de wanden in de leslokalen hangen schilderijtjes van Murillo 
met Italiaansche jongentjes die macaroni en vruchten eten; tcekenin- 
gen van Rie Cramer; geestige prentjes, van een dikken hengelaar op 
een plank die doorbuigt; of van drie uilskuikens, die elkander achterna 
zitten; en dan die kraaienmoeder, die het kleine schooiertje, dat haar 
nest wil uithalen, de muts van het hoofd pikt! Verder een lijst voor 
teekeningen, die de kinderen thuis maken; een oud eiken paneeltje en 
andere plankjes decoratief beeldhouwwerk; gedroogde vruchten en veld
producten.
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LEERPLAN EN 
LEERSTOF.

ngens en meisjes 
?stibule zijn vijf sprookjes 

i op de gewone goe 
en mantels hangen. Effer 
Het kostte niets. Het \ 

zich als zakenman al c 
het schoolmilieu ook

e gang. Boven den 
Reinheid. Boven

: vestiaire, bij het binr 
van de school: Orde..

: vestiaire: Gezondheid. Hier 
i spoelbak, die op den grond rus 
ingen moeten de kinderen d a 
*n met deze begrippen opgri 
»e v e n vraagt.

en ambacht kunnen evenmin als de huishouding met pure 
luv. Fantasie en idealisme in den arbeid zijn nauw ver- 

in deze werkschool ook het sprookj e een plaats.
e kinderen zich door de dwarsgang naar buiten gaan 
de speelkwartieren, zit daar in de kleine vestibule ..De 

Slaapster" en voert jongens en meisjes in het heerlijke 
verbeelding. In de groote vestibule zijn vijf sprookjes; inde 

twee. De tableaux zijn gebakken op de gewone goedkoope 
iurtegels, waartegen de jassen en mantels hangen. Effen zwart 
t bruin; de rand is groen. — Het kostte niets. Het was een 
dijkheid van den leverancier, die zich als zakenman al eens had 
lagd, of de indirecte invloed van het schoolmilieu ook van be- 

kun zijn voor het bedrijfsleven.

waschbak staat, inge- 
de drinkfontein: M a- 

nnenkomen : Tevreden
elijk heid. Ineen hoekje 
” :rtegenover, boven den 

jst: Zuinigheid.
.gelijks herinnerd wor- 
oeien. De school moet

In de gang ontdekken we een paar gipsafgietsels, waaronder „de 
broertjes en „de zusjes” van onzen Frieschcn beeldhouwer Pier Pander. 
Hier geen vieze plekken tegen den muur van natte jassen. Niet die 
akelige planken met kapstokhaken. Geen klompenrekken.

De gang is ’s winters verwarmd. Daar kunnen de kinderen d 
het speeluur altijd joelen en juichen. Hoe lustigcr het toegaat, 
meer pleizier we hebben. En we vinden het ook heelcmaal niet 
erg, wanneer onder de les een jongen op de bank klimt of een i 
je op het tafelblad gaat zitten.

Maar nu nóg iets over de 
bakken in de wandtegels: I 
tigheid. In de eerste 
heid; bij het verlaten < 
van de tweede 
wit porseleinen

Aan deze dir  
den. Zij moeten 
geven wat het 1 e

Doch vak 
nuchterheid toe. Fantas 
want. En zoo vroeg in uc< 
Wanneer de kinderen 2 
vertreden in de speelkwaï 
Schoone Slaapster" e 
rijk der verbeelding. In ó 
kleine twee. De tableaux 
zandkleurtegels, waartegen 
op licht bruin; de rand is ; 
vriendeli, 
afgevraagd, < 
teekenis kon

Over leerplan, leerstof en lesrooster geven wij 
hier het woord aan het hoofd der school:

„"Wij beginnen met op te merken, dat het on
derwijs zoo intensief mogelijk zal zijn ; getracht wordt, zoo veel mo
gelijk te doen in een kort tijdsbestek; haast angstig wordt gewoe
kerd met de uren; onnoodige arbeid wordt, als bij het Taylor- 
systeem, geweerd en afgesneden ; krachtig wordt bevorderd dat dus in 
een minimum van tijd een maximum van arbeid wordt gepresteerd. 
Daardoor is het mogelijk, dat bij de veelheid van vakken, waarin 
door de maatschappij onderwijs vereischt wordt, bevredigende resul
taten worden bereikt, terwijl er bovendien tot ontspanning en oefe
ning van het lichaam tijd overblijft voor gymnastiek, sport en tuin- 
arbeid. In „aanpakken" en „doen” schuilt ook een sociaal belang. 
De wereld toch zal wel niet met een achturigen arbeidsdag aan haar 
behoeften zien voldaan, tenzij er ingespannen gewerkt wordt; 
alleen zulk e:en arbeid geeft ook blijde \voldoening. Dat ook daarbij 
het nieuwe (?) beginsel der psychische activiteit wordt toegepast, 
spreekt van zelf. Geen praat-maar-raak-systeem van den onderwijzer, 
maar werken, werken en nog eens weer werken is de leuze. Het
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Natuurlijk is bij een zoo jonge school het programma nog niet aan
stonds tot in bijzonderheden uitgewerkt. De cischen der maatschappij 
veranderen ook nog al eens 1

Maar het vorenstaande toont toch wel duidelijk aan, dat de school

niet wil star 
kan te bete 
leerlingen av 
bepaald.

ïmeene bekendheid, hoe menig kind, 
school komt, al spoedig wat bleek 

afneemt in gewicht, tot zelfs 3 K.G. 
iting niet te vroeg hebben. De kinderen 

rar we zullen ’t den kleintjes echt ge
ld plaatje te zien is.
iaren nog geheel speeljaartjes zijn, 
i” ook nog zooveel mogelijk „spelen" 
de zoopas genoemde reden. De jaren 

groeit snel, is vatbaar voor veel 
ual kinderen van dien leeftijd 
;rmoeid; door ’t tandwisselen 
1 niet goed worden gekauwd;

van wat de weten- 
luntcssori-gedachten 

zijn ons niet vreemd ; 
1 weerklank in onze 

eigen wijze in toe- 
lan we een eigen 

:ven ons zullen wijzen.

lap leert ten o[ 
de ideeën 
nieuwere 

school; wat 
passing; en 
weg in, den

Misschien is ’t niet van algci 
dat blozend van gezondheid op 
wordt, en in ’t eerste schooljaar t 
Daarom wil ’t bestuur de toelat 
moeten er tegen kunnen. Mar 
zellig maken, zooals uit bijgaanc 

Daar de eerste schoolj 
zullen we trachten, ’t „leeren’ 
te doen zijn, vooral ook om c , 
van 6—8 zijn critiek; ’t lichaam groeit 
ziekten (mazelen, roodvonk tasten vooral 
aan); hart en longen zijn gauwer ver 
(melktanden verdwijnen) kan ’t voedsel

personeel tracht daarbij op de hoogte te blijven 
schap leert ten opzichte der paedagogiek. De Montessori-| 
en de ideeën van Kcrschensteincr en Dewey zijr. 
de nieuwere gedachten over taalonderwijs vinden 

ons goed toeschijnt brengen we op e 
als straks de wet het toelaat, slai 

weg, dien ervaring en kijk op ’t le.

‘■aan buiten het leven, maar in de volle werkelijkheid. Dit 
•ter, waar op een dorp de beroepskeuze van de meeste 
door afkomst en omgeving reeds dikwijls van te voren is
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1 lam eischt 
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leven het leven 
nethodes uitgezocht, 
idsche geschiedenis, 
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zoudt wenschen, ze als 
er heel vaak stil naar 
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i gedroogde haver, 
longen, oor, hoofd

le al
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zenuwzwakte, gezichtsstoringen komen veel voor, ’t Lichai 
dus nog te veel, dan dat de geest geheel en al in beslag 
mag worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat er niet 
les zou kunnen worden gegeven; — 't evenwicht mag 
worden gestoord.

De lees- en rekenmethodes zijn gebaseerd op bezig-zijn, ook van 
’t lichaam. Zoo laten wc ook teekenen, om de ongeoefende spieren 
beter te doen gehoorzamen aan den wil van ’t kind. Maar niet 
alleen teekenen, ook boetseeren. Van pijpaarde en dergelijkc stoffen 
maken de kinderen zoo aardig allerlei dingetjes, mannetjes, huisjes, 
konijntjes, olifantjes. Door die hand-oefeningen, ook zooals Fröbel 
die aangeeft, worden ze „handig” en dan is ’t geschikte oogenblik 
voor schrijven en handwerken gekomen. Ze kunnen nu hun vingers 
besturen, waarom ook weldra het schrijven met de pen kan beginnen. 
Lezen, schrijven, rekenen, Nederlandsche taal vormen de hoofdpunten 
van het le klas-programma. Bij het laatste vak denken we vooral 
aan de oefeningen om zich te lecren uitdrukken in het Nederlandsch. 
Ze kunnen ’t nog niet eens in hun „memmetael" en dus is er wel 
reden om de vaardigheid in ’t spreken wat te verhoogen. Naar aan
leiding van vertellingen of van een plaat worden de kleintjes tot 
spreken uitgenoodigd; en als ze een poosje gekeken hebben, beginnen 
ze over „ik” en „us mem” en „us heit”. Het spreekt voor onze 
school van zelf, dat ooii recht gedaan wordt aan de religieuze be
hoeften van het kinderhart. Met graagte hooren de kleintjes naar 
de vertellingen der Bijbelsche geschiedenis; ze luisteren met de meest 
gespannen aandacht.

In de middelklassen is het de tijd om in alles „routine’ te 
doen krijgen. Veel mechanisch lezen en rekenen. Vlotheid in ’t 
schrijven, vlug en correct schrijven van de Nederlandsche taal, 
degelijke kaartkennis — dat is de hoofdschotel voor de middenklassen. 
Bij al dat mechanische voelen de kinderen zich zelf zoo knap; ze 
leeren heel wat „kunnen” en dat geeft zoo’n voldoening. Door voort
durende en stelselmatige herhaling wordt ’t vervliegen van ’t geleerde 
voorkomen.

In de vijfde al 'n beetje, meer nog in de zesde klas, begint de 
belangstelling voor de leerstof van de kinderen zélf te komen. Wij 
maken daarvan dadelijk gebruik om „’t waarom” der dingen duidelijk 
te maken. Geschiedenis, en van de aardrijkskunde de „zaak” kennis, 
d.w.z. kennis van wat de menschen doen, en natuurkennis, komen 
nu meer op den voorgrond. De kinderen willen nu niet alleen wat 
„kunnen”, maar ook wat „kennen”, wat begrijpen.

Voor deze „weet” vakken, die hun leeren mee te 
van hun tijd, hebben we dan ook de nieuwste m<' 
De mooiste platen op ’t gebied van vaderland- 
aardrijkskunde en kennis der natuur (plant-, dier- 
zijn in de school aanwezig; zoo mooi, dat ge 
schilderijen in uw woonkamer te hebben, om 
te kunnen kijken; zwarte en gekleurde stereosc 
uitbreiding aan dien schat; de leerlingen kunnen 
tarwe, gerst, vlas enz. zien; modellen van hart, 1
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alleen zijn ze aan ’t einde van het zesde leerjaar, straks 
>lgd door een wettelijk zevende, waarin alles als het 

cens wordt „gedreveld", betrekkelijk klaar voor het ge- 
tschappelijk leven, óók wordt er het peil bereikt, waarop 

van middelbaar en hooger onderwijs (H. B. S. en Gym- 
ibavnts-, vak- en kweekschool) met vrucht kunnen aan- 
a.w. uit de zesde klas kunnen de leerlingen (zonder privaat- 
toelatings-examens voor genoemde inrichtingen afleggen. 

>nderwijs thans in staat van wijziging is, zijn de nieuwe 
:n voor de toelating tot deze scholen nog niet bekend. Wanneer 

van ’t Fransch komt te vervallen, kan daaruit een verlichting 
Lagere School ontstaan; „kan”, want ’t is lang niet onmogelijk,

i juiste 
ilonderx 
iet kind

anderen, dat we
: willen beschermen

i in die uitii 
comt durf om 
schrijven.

isch zijn, ’t Vlug en accuraat cijferen, 
■ dit in ’t leven ’t allermeest voorkomt,

renal op ’t verkrijgen van een goede hand ; 
gewerkt, hebben we hoop, dat de le 

;d met de pen er over kunnen gaan 
een netten indruk maakt.

irbereid voor de maatschappij en 
laarvoor wel toegerust zullen zijn 

onderwijs op onze school zullen

enz. maken de lessen heel aanschouwelijk, terwijl opgezette vogels, 
dieren, vischjes en vlinders de belangstelling in de natuurkunde-Ies 
verhoogen'). Voor physica (natuurkunde in engeren zin) is een doel
matige collectie instrumenten uitgezocht, zoodat ook dit vak goed 
verzorgd kan worden. Voor Bijbelsche geschiedenis zijn prachtver
zamelingen van platen en kaarten aanwezig.

Naast al deze „meeleef-vakken worden de „routine”-vakken niet 
verwaarloosd; integendeel. We hopen met het leesonderwijs te kunnen 
bereiken, dat de kinderen zelf genieten en ook straks anderen kunnen 
doen genieten van wat er voor moois schuilt in proza en poëzie. 
Aan een zuivere uitspraak en juiste articulatie wordt zeer veel aan
dacht geschonken. Bij het taalonderwijs moedigen we vooral aan de 
eigen uiting van het door het kind zelf beleefde. De kindertaal is, 
in al haar gebrekkigheid, zoo echt natuurlijk, zoo onbedorven door 
de schrijftaal van anderen, dat we die kostelijke oorspronkelijkheid 
als een teer plantje willen beschermen en verzorgen. Dan leeren de 
kinderen behagen scheppen in die uiting, waardoor hun taal een 
eigen karakter krijgt; er komt durf om de pen te gebruiken en zich
zelf te wezen, ook in hun s«-li

’t Rekenen zal er pract: 
voor alles ’t optc" 1 
is er aan de orde .

’t Schrijven richt 
daar alleen 
lingen ten 
’t geschrevc

Aldus 
we hopen 
en zich lat 
herinneren.

') Onder de opgezette vogels is een fraai exemplaar van den Caprimulgus 
curopaeus („gcitemclker’’). Deze zeldzame vogel werd in September 1919 vlak 
bij de school gevangen. Schildpadden, hagedissen, salamanders, kunnen in het 
..slangenhuisje" van den werktuin hun winterslaap doen. De muren gaan 1 meter 
diep in den grond. De bodem is tot op dezelfde diepte voor de overwintering 
toebereid. Kleine in- en uithecmsche zoetwatervischjes zijn in het aquarium van 
de eerste klas. Groolere visschen in den vijver. Er zijn kwcekglazen voor rupsen 
en vlinders.

.tl van ; 
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op papier wordt 
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en vertrouwen, dat ze d< 
iter steeds dankbaar het
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') De oprichting van zulke 
quaestie van geld, ook zelfs i 
aantal kinderen, maar véél 
leerkrachten, een quaestie van

plaats daarvan de cischen voor 
dan is ’t natuurlijk lood om oud .... 
verloopt, worden ook door ons de 

in ’t zeil en zullen trachten d< 
der examens heen te sturen.

• en 6 zullen dergelijke leerlingen waarschijnlijk een 
■men, om recht op het doel af te gaan, 't Is 
ilkc leerlingen trein-studentjes te maken, die, 
aiuul voor ’t examen klaar te komen, ’s mor- 

nemen van hun ouders, in den schooltrcin 
laken, lawaaierig zijn in de coupé’s, 
icelden en eerst ’s avonds tusschen 

behalve op school, weinig goeds

scholen in een dorp is immers niet alleen een 
niet alleen een quaestie van een voldoend 

I meer, in dezen tijd van groot te kort aan 
personeel!

De afdeeling voor M. U. L. O. is thans geheel in orde. Het 
zamenlijk aantal leerlingen der school is 146; hiervan zitt 
klassen 7, 8 en 9 acht en dertig, zoodat onze school < 
de wet een wezenlijke M uloschool is. Zoo kan ze een mi 
zijn voor wijden omtrek ten behoeve van allen, die dit 
voor hun kinderen begeeren. Mulo-scholen kunnen niet in 
worden opgericht, maar een groep van dorpen kan zich 
van zulk een inrichting wèl veroorloven. ‘)

Al lang is door de ouders in Akkrum en Omstreken naar zulk 
een school uitgezien, waar de kinderen voor het M.U.L.O.-diploma 
kunnen worden opgeleid. Dit is niet te verwonderen. De door den 
strijd om het bestaan geharde handelaar; de winkelier en de ambachts
man, die met inspanning van alle krachten er bijna bovenop kwamen 
en zich na vele moeilijke begin-jare n een eigen plaatsje in de maat
schappij verwierven, willen hun kinderen wat verder hebben en zien 
zich door het M.U.L.O.-diploma daartoe den weg geopend. Immers 
is de H.B.S.-opleiding, hoewel te verkiezen boven het m. u. 1. o., om
dat daarvoor meer wetenschappelijk gevormde menschen beschikbaar 
zijn, doorkneed in hun speciaal vak, meestal te duur voor ouders 
uit den middenstand. Het mag dus voor het nijvere Akkrum en voor 
den krans van omliggende dorpen een geluk worden genoemd, dat 
thans ook dit onderwijs hier kan worden genoten. Van de 36 leerlingen 
in onze M.U.L.O.-afdeeling zijn er reeds 4, die voor het examen 
wenschen te worden opgeleid. Het diploma, practisch gelijkgesteld 
aan dat der 3-jarige H. B. S., opent den weg tot talrijke betrekkingen 
(post en telegrafie, spoorwegmaatschappijen, groote kantoren, bedrijven 
in Nederlandsch-Indië, enz.), terwijl het toegang geeft tot de hoogere 
klassen der H.B.S., tot Huishoud-, Kadetten-, Zuivelschool, enz.”

dat men in 
verzwaren ; 
als ’t getij 
houden een oog 
door de branding 

In de klassen 5 
aparte groep moeten vorr 
dus onnoodig, om van zulke leerlingct 
om op een vermaarde school voor ’t 
gens vroeg al afscheid nemen van 
chefs en conducteurs tureluursch m; 
zich in de stad hecle heertjes verbe 
licht en donker terugkeeren . . . om, 
te hebben geleerd.

Ook voor die opleiding kunnen 
gerustheid naar onze school zendt 
stêd” te komen.

i de ouders hun kinderen dus met 
len. ’t Behoeft niet meer „ót de
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zullen wekken. In ieder geval is het dui- 

ichten inspant, om van de 
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en de beweging, om ons aan den 
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jo 1 overblijven. Zij

• het werken en het 
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risch te verwezenlijken. We lieten d 
onzer school aan het woord komc 

j aan de verwezenlijking bezig z 
igen vertrouwen zullen wekken. Iu icuc 
hij met het personeel alle krac'' 
goeds, iets degelijks, ook iets gelukkigs

Tot zoover het hoofd onzer school.
Er zou natuurlijk nog veel en veel meer over 

werkmateriaal te zeggen vallen. Zoo stelt een cy< 
om voor de’ leerlingen allerlei eigen aanteekenir — 
Maar we moeten ook wat bewaren voor de v 
., M c d c d c e 1 i ii 

Terecht werc 
dat het iets 
anders, dit practi 
voerig het hoofd 
zien, dat wij 
beschouwingc 
delijk, dat 
school iets 
te maken.

Meelevende ouders, die zich eenigszins op de hoogte houden van 
wat er op onderwijsgebied voorvalt, en die ook de schaduwzijden 
van het tegenwoordige stelsel kennen, zullen er allicht belang 
in stellen, te weten hoe ons schoolhoofd hier tegenover staat. In 
overleg met de ouders wordt velerlei beperking en vrijstelling toege- 
gestaan. Dienaangaande merkt hij het volgende op:

„ De wijzer van den manometer staat al lang op rood en 't wordt 
hoog tijd, om den druk op de kinderen, die straks tot de weinige 
wezens zullen behooren, die langer dan acht uren arbeiden, te ver
minderen. Zoo moet ook door de ouders het mulo-examen worden 
veranderd. Dat examen duurt vier dagen: twee schriftelijk, twee 
mondeling. Er is een Duitsche uitdrukking, die zegt; „Der lieber 
Ilerr Gott weisz alles, aber der Lehrer weisz noch mehr.” Wc 
zouden er aan kunnen toevoegen: „En een mulo-leerling nóg meer." 
Maar onze Mulo-school leidt gelukkig niet alléén op voor dat examen ; 
we willen veel liever meer practisch werkzaam zijn. Wat min
der algemeene ontwikkeling, die de practische zoo tegenwerkt; die ons 
onderwijs „wormstekig” maakt.

Wat hebben in Utingeradeel de meeste leerlingen, wier ouders m e e r 
uitgebreid lager onderwijs begeeren, noodig? Kennis van het vee; 
toegepastc landbouw, door de leerlingen, onder leiding van den on
derwijzer, zelf verricht; handenarbeid; handelsrekenen en handels- 
kennis; correspondentie in ’t Nederlandsch en in de moderne talen; 
typen en stenografie; daarnevens taal, letterkunde, natuurkunde en 
teekenen voor liefhebbers, maar .... geen „examen"; ook voldoening 
aan religieuze behoeften; — ziedaar een richting, waarover we straks 
verstandig met ouders zullen spreken.

Misschien tasten wij bij de nieuwe or 1 
éénmaal mis, en vinden dón de kracht er.---------- -c
greep van onverstandige examens te ontworstelen 
digers, rustigers, iets, dat meer practisch is, voor in c 

GERIEFELIJK- Ten gerieve van de ouders in oml 
HEDEN. en gehuchten (Haskerdijken,

Friens, Grouw, Oldeboorn) kc 
komen, in het middaguur op schoi



Mrf..3”,ï

414

Reisindrukken uit Engeland
door Dr C. P. GUNNING.
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resultaat : 
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Verled< 
jeugd in 
sproken over 
indeeling hier 
school en een 
heb genoemd, 
vroeger geenszins kon gelden. » 
nog niet mede, ook de taak \ 
lang geleden een geheel andere, 
milieu in belangrijke mate de < 
Ik bedoel de kerk. Kunnen wi

t congres voor de opvoeding der rijpere 
ik naar aanleiding van de Padvinderij ge- 

a van opvoeding. Gemakshalve wil ik deze 
i. Deze drie milieu's waren: het gezin, de 

dat ik met een algemeenen naam „de padvinderij” 
if herinner ik er echter aan dat deze indeeling 

gelden. Het derde telde als opvoedingsmilieu 
van de school was nog niet zoo heel 

,_e. Toen bcheerschte echter een ander 
opvoeding van het opkomende geslacht.

zij deze thans geheel uitschakelen? Velen

plaats ik hierboven: Reisindrukken. Met na< 
   ... voorop dat wat hieronder volgt niet meer zijn 

indrukken, persoonlijke — en dus allicht zeer eenzijdig' 
indrukken, bovendien zeer vluchtige indrukken gedurende een korte 
reis in Engeland opgedaan. Meer waarde hechte men er dan ook 
niet aan. Al te lang echter hebben wij gedurende de bange oorlogs
jaren in ons land opgesloten gezeten. Zoo licht verliest men daardoor 
den juisten kijk op eigen kansen en mogelijkheden. Het is een groot 
voorrecht dan weer eens over de grenzen te kunnen gaan en door 
vergelijking „van buitenaf” dit tekort aan te vullen. Waar dan vooral 
op het gebied van volksontwikkeling zoo verbazend veel valt waar 
te nemen en te vergelijken, waar men met geheel nieuwe verhoudingen, 
toestanden en maatstaven heeft rekening te houden, meende ik dat 
ook deze indrukken wel recht hadden op een klein plaatsje in ons 
tijdschrift. Misschien vindt een enkele lezer ze hier en daar wel wat 
chauvinistisch getint. Hij aanvaarde mijn bekentenis dat niet zoozeer 
eenzijdige bewondering voor het vele goede in ons vaderland het 
gevoel was dat in mij overheerschte na deze reis (al kon ook dat, 
bij het mopperen dat wij deden en doen, een niet te versmaden 
—zijn van zoo’n kijkje in het buitenland) als wel een diep 

.... de kansen die ons gegeven zijn, van de mogelijkheden die 
hand liggen, van de grootc verantwoordelijkheid die in deze 
i ons gelegd is. 
len zomer op het 

den Haag heb il 
drie centra 
overnemen.

derde, d;
V ooraf

moeten zelf brood meenemen, doch krijgen op school een ontbijtbordje 
en (tegen betaling van 3 cent) een beker warme (gekookte) melk. 
Bij regenachtig weer mogen de oudere jongens met de stoommac' ’ 
spelen, scheepjes bouwen, een miniatuur-drijfwerk in elkander - 
dammen, domineeren, teekenen; de oudste meisjes wasschen 
en dan gaan zij kleuren of plaatjes kijken ; de kleine m< ' 
poppen en een thee-serviesje; de jongentjes leidsels met nur 

Maar bij droog weer gaat alles in den tuin. 
Het voorjaar zet goed in. 
„Een nieuwe lente . . .”
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zullen deze vraag bevestigend beantwoorden, anderen zullen het heftig 
ontkennen. Allen zijn het er echter over eens dat zij een groot deel 
van haar invloed verspeeld heeft. Zij zal nieuwe wegen moeten zoeken 
om deze terug te winnen. En zij die van oordeel zijn dat de kerk 
een onmisbare taak in onze samenleving te vervullen heeft (waartoe 
ik mij gaarne reken) zien reikhalzend uit naar betere tijden. Onge
twijfeld nu kunnen zij, die geroepen zijn hier leiding te geven, veel 
leeren van het kerkelijk leven in Engeland. Een der groote fouten 
van onze kerk is dat zij zich weinig of niet bekommerd heeft om de 
jeugd. Waar vond men ten onzent den dominee die in korte broek 
met bloote knieën met de jongens van zijn dorp er op uit trok? 
Waar werden in ons land aparte godsdienstoefeningen gehouden voor 
jongens en meisjes, 's ochtends vroeg voor Padvinders die dan den 
verderen dag met hun hopman de vrije natuur intrekken? Welke 
kansen zijn hier verkeken! Men had het te druk met andere proble
men en plukt daarvan nu de wrange vruchten. In Engeland is dat 
altijd heel anders geweest. Daarvan kan ik uit eigen ervaring mede 
spreken toen ik als jongen een Engelsche kostschool bezocht. En ook 
nu trof mij weer hoe de kerk een gansch andere plaats in de samen
leving inneemt dan hier. Zij tracht leiding te geven aan het geheele 
sociale leven. Mededéelingen uit Amerika wijzen in dezelfde richting. 
Natuurlijk valt daarbij ook veel op te merken wat ons alles behalve 
sympathiek is; veel ook wat daar zeer wel, maar ten onzent nimmer 
mogelijk zou wezen. Indien men nu echter niet op het negatieve, 
maar wel op het positieve wilde letten dan zou daar voor ons " 
heel wat te leeren zijn. Men vrage b.v. eens een ,, weekprogramm 
op van de City Temple Church. Het mooie stemmige kerkj 
bouw tracht men daar de geheele week door aan de belangc 
behoeften der gemeenteleden dienstbaar te maken. Bij ons sta« 
bijna de geheele week door leeg. Men tracht daar de teekenen der t 
te verstaan en den menschen te geven waar zij thans behoefte 
hebben. Voor kantoorheeren b.v. wordt na beurstijd (naar 
begrepen eiken dag) een korten dienst gehouden. Deze wordt 
regel zeer goed bezocht. Welk een heerlijke rust midden op . 
dag korten tijd hier te kunnen vertoeven, te luisteren naar 
fende muziek en naar een kort woord dat ons helpt ons 
evenwicht terug te vinden. Hoevelen zullen de kerk daarvoc 
baar zijn. En hoeveel zal zij niet aan invloed winnen op de» 
Zou zoo iets in onze Nieuwe Kerk, zoo vlak bij de Beurs 
ten eenenmale onmogelijk zijn ?

Maar het is niet hierover < 
spreken, hoeveel „indrukken" ik 
vangen. De drie centra 
het gezin. Dit vormde 
Engelands volkskracht, 
met verwoestende ruwhei 
ten volle zullen blijken, 
wijzen dat mij bijzonder ‘ 
heeft het mij getroffen >i 
oorlog bracht verai 
meisje, zij hielpen

dat ik mij competent acht verder te 
i op dit gebied ook mag hebben ont- 

vragen thans onze aandacht. Allereerst dus 
vanouds een der hechtste steunpilaren van 
Ontstellend greep de oorlog hier echter in, 

ïid, waarvan de gevolgen in later jaren pas 
. Ik wil hier in het bijzonder op één ding 

er trof. Ik bedoel de positie der vrouw. Steeds 
:n hoe hoog deze in Engeland stond. Maar de 

indering. De Engelsche vrouw, het Engelsche 
mede in den grooten strijd. Dit strekt haar tot
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eer. Maar de gevolgen waren verwoestend. Op de fabrieken moest 
zwaar en intens worden gewerkt. Daarbij werd veel geld verdiend. 
Slechts de allersterksten wisten daarbij het innerlijk evenwicht te 
handhaven. De meesten grepen naar genot- en verdoovingsmiddelen 
om de groote spanning te kunnen verduren. Men vertelde mij dat 
het een heel gewoon gezicht was vrouwen dronken op straat te zien. 
En vrijwel allen kwamen onder de heerschappij van Koningin „Nico
tine.” Zonder cigaret was het werk niet vol te houden. Zoo nam 
dit rooken onder de vrouwen een verbreiding aan die ik niet aarzel 
pernicieus te noemen. Men moet in Londen — niet alleen in derde
rangs gelegenheden, of in de salons der upper-ten, maar in alle 
gewone tearooms, huiskamers, wachtkamers enz. enz. — dat rooken 
der vrouwen en meisjes hebben gezien om de gevolgen te kunnen 
bevroeden. En allen die ik hierover sprak, waren het er over eens : 
wanneer deze aan het rooken verslaafde jonge vrouwen de moeders 
moeten zijn van het komende geslacht, dan zal Engeland er over een 
halve eeuw heel slecht voor staan. Velen zagen hierin in de nabije 
toekomst een erger volkskanker dan in het alcoholisme. Laten wij 
het ons voor gezegd houden. Bij ons is het over het algemeen nog 
een onschuldig genoegen, een geschikt onderwerp voor een luchtig 
artikeltje in de Haagsche Post, of „onder de Streep”, niet meer dan 
een modegril. Laten onze vrouwen zelf waken dat het niet verder 
komt. Het blijkt in Engeland reeds niet de minst belangrijke factor 
te zijn waarmede zij rekening moeten houden die een hecht en gezond 
familieleven een eerste vereischte achten voor een gezonden staat. 
En wie in het buitenland ziet hoe in alle lagen der bevolking vooral 
het gezin en het gezinsleven onder den gruwzamen oorlog geleden 
hebben, die is er dubbel dankbaar voor dat bekwame staatslieden, zij 
het ook met veel geschipper, ons volk daarvoor hebben weten te 
bewaren. Ook hier geldt echter: Holland, houd je kruit droog. Aan 
de gevolgen van den oorlog zijn ook wij niet ontkomen. Gezinszorg is 
ook hier urgent. Laat ons tijdig gezonde maatregelen nemen op dit 
gebied, door algemeene invoering van gezinsloon op normale en 
natuurlijke wijze een krachtig gezinsleven in stand houden, eer wij 
tot „abnormale” maatregelen onze toevlucht moeten nemen. En 
mocht — zooals sommigen vóórspellen — het rookprobleem voor 
deze eeuw worden wat het drankprobleem was voor de vorige eeuw, 
laat ons dan tijdig ons tegen dezen vijand wapenen.

Een enkel woord zij hier nog toegevoegd over de meisjesoj 
Het is merkwaardig dat „officieel” juist in Engeland zoo wc 
dacht werd gewijd aan de meisjesopleiding.
te verklaren dan uit het feit dat de algemeen erkende 
vrouw, waarop ik hierboven terloops wees, geen afzondei 
regelen noodig maakte. Zij vond haar plaats, als gelijkwaai 
den man (zij het vooralsnog niet in officieele rechten) wel 
de samenleving. Omgekeerd werd in Duitschland de n< 
van aparte meisjesopleiding reeds lang sterk gev< 
dat aparte meisjes-„colleges” zich gemakkelijk li 
soepele organisatie der Engelsche Universiteit.
de positie der vrouw om het zoo uit te drul 
worden in Engeland. Zij zal kunnen kiezen en
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>eld tot staatsburgeres, — maar men beseft pijnlijk dat 
opleiding hiervoor nog heel weinig sprake is. De 

van een goede mcisjesoplciding moeten nog worden 
ik dat ook dit probleem in Engeland acuut ge
waar de groote „public-schools", wier vèrstrek- 

genoegzaam bekend is, uitsluitend jongensscholen zijn, 
men binnen afzienbaren tijd de oprichting van af- 

z-- --- ijes-gymnasia verwachten met volledig jus promovendi.
sik een lijdensweg zal men in Engeland nog moeten afleggen aleer 

• zoover is ^ Veel zal men in de leer moeten gaan in het buitenland,
, de „Huns”, ook bij ons !
Maar hier zijn wij al geheel aangeland op het terrein der school, 

waarover ik in de derde plaats wilde spreken. Eerst echter een 
kort woord over de Padvinderij. Voor een enthousiast Padvinder 
was het een heel buitenkansje Baden-Powell zelf te kunnen spreken. 
Sterk voelde ik terstond hoezeer de beweging in Engeland profiteert 
van een doelbewuste leiding, uitgaande van een algemeen erkend 
hoofd. Met zijn nog jonge vrouw (thans de leidster der meisjesge
zellen in Engeland, der Girl-guides) wijdt hij zich geheel aan dit 
jeugdwerk. De jongens kent hij van top tot teen, dat merkt ge na 
vijf minuten. Duidelijk ziet hij de lijnen voor zich, waarlangs de 
Padvinderij zich in de toekomst moet ontwikkelen. En ook zal ont
wikkelen. Want de vraag is niet of wij al dan niet voor Padvinderij 
voelen. Deze jeugdorganisatie is er, ook buiten ons. De vraag is maar 
of wij hier al dan niet leiding zullen kunnen blijven geven. Padvin
derij is niet: wat kampeeren enz. Padvinderij is voor hem de volks
opvoeding van dezen tijd. Van het begin af is „scouting” in Engeland 
volkszaak geweest ; ook was het altijd iets heel gewoons. Een Engelsch- 
man laboreert gelukkig niet aan de hoofdfout der Hollanders n.1. 
om iets goeds na te laten wanneer hij het „gek” vindt of bang is 
dat anderen het misschien „gek” zullen vinden. Een Engelschman 
vindt nooit iets gek. Dat komt bv. ook tot uiting in het d ragen van 
de meest zonderlinge klecderdrachten op straat. Dat moest men cens 
bij onze Hollandsche straatjongens probecren, die hun tramontane al 
kwijt zijn, wanneer hun pet weg is. Zonder pet kan men zich toch 
niet in het openbaar vertoonen!!

Maar laat ons niet afdwalcn. Padvinderij is dus altijd inheemsch 
geweest in Engeland en heeft de vruchten daarvan geplukt. Sterk staat 
de beweging daar, een geheel, waarmede een ieder rekening houdt. In 
het hart van London ligt op de Theems het mooie oefenschip voor de 
sea-scouts. En Baden Powell vertelde mij hoe hij zeker verwachtte dat op 
den duur de groote reederijen hun betrouwbaar en voor den zeedienst 
behoorlijk geoefend personeel alleen van zijn mooie schip zouden 
willen betrekken. Engelands handel, Engclands welvaart achtte hij 
door dit deel van zijn volksopvoeding niet in de laatste plaats gebaat. 
Als tweede punt trof mij sterk de groote ontwikkeling die de Welpen
troepen (Wolf-cubs) in Engeland reeds hadden genomen. Op 12-jarigen 
leeftijd kunnen de jongens pas padvinder worden. De geheele orga
nisatie is voor dien leeftijd berekend. Weldra deed zich echter de 
noodzakelijkheid gevoelen reeds eerder de jongens in de sfeer der 
padvinderij te betrekken. De noodzakelijkheid — immers ook dit
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buitenaf gemaakte organisatie. Groepen, benden — maar 
isch anderen aard — vormen de jongens zelf reeds lang 
12 jaar zijn. De vraag was ook hier maar of de leiding 

is zelf gaarne in onze handen zien — ons al dan niet 
eel zou vallen. Bovendien bleken weldra vooral de welpen later 
’advinders op te groeien zooals wij die gaarne zien. Vergeten 

niet dat karaktervorming hier toch altijd bovenaan blijft staan.
in een verwilderden jongen kan men na zijn 12de jaar moeilijk nog 
i goed padvinder maken, laat staan een nuttig en bruikbaar 
-gcr. Ook zijn de jongens op jonger leeftijd veel gevoeliger, minder 
tisch, meer geneigd en geschikt om zich tot jonge ridders te laten 

vormen. Met genialen greep ontwierp Baden Powell toen zijn Wolf- 
cubs Handboek. Wie dat leest wordt getroffen door den scherpen 
kijk welke hij op jongens ook van dezen leeftijd had. Hoe geheel 
anders in opzet en uitwerking is deze organisatie gedacht vergeleken 
bij die der scouts, hoe bereidt zij toch ook weer in elk opzicht daartoe 
voor. Ten onzent heeft men nog slechts een eerste proef met welpen
troepen gedaan. De resultaten bevestigen voorloopig het oordeel van 
Baden Powell: al zijn wij nog niet zoo ver als hij. waar hij als zijn 
meening uitspreekt dat het zwaartepunt der beweging in de toekomst 
in dezen „onderbouw" zal moeten worden gezocht.

Bij het vele benijdenswaardige dat de Engelsche beweging voor 
een Hollandschen Padvinder biedt (dit korte bestek laat niet toe 
hiervan meer op te sommen, het mooie leiderspark ten zuiden van 
London zou anders wel een aparte beschrijving verdienen) kon ik mij 
toch van den indruk niet los maken dat men in Engeland in één op
zicht bij ons ten achter staat en in de nabije toekomst groote moei
lijkheden het hoofd zal moeten bieden. Dat geldt echter niet alleen 
voor de Padvinderij. Ik doel hier op de groote afstand der standen. 
De tijd der „rotten boroughs" moge voorbij zijn, de macht der trot- 
sche Lords moge in belangrijke mate zijn gekortwiekt — in dit land 
der democratie is men toch van echte democratie nog heel ver ver
wijderd. Nivelleering nu der „geboorte en geld-standen" (tot uit
drukking komende in het costuum) erkenning alleen van karakter-adel 
(gesymboliseerd in rang en insigne) is een der grondpilaren van de 
Padvinderij. Bij ons is het heel gewoon de jongens uit alle mogelijke 
kringen bijeen te krijgen — zooals b.v. in het Pinksterkamp dat de 
afdeeling Amsterdam elk jaar op de heide bij Amersfoort houdt. Maar 
ik voelde de acute moeilijkheid waar men in Engeland voor staat 
toen Baden Powell mij een plan voorlegde, hoe hij wilde trachten de 
jongens van „beter kom af" als patrouille-leiders in de Londonsche 
troepen in te lijven. Immers deze jongens zitten „opgesloten" in 
de groote public-schools! ! Veel, heel veel afstand is er in dat zoo 
conservatieve land — en mij bleek dat vele Engelschen er zelf aan 
twijfelen of zij zonder een vreeselijke revolutie deze klove wel ooit 
zullen kunnen overbruggen. Want de tijd gaat snel en eischt spoedige 

tregelen. Lang kan het zoo niet doorgaan. En het waren vooral 
de gevoelens die mij bekropen toen ik met een ervaren hoofd 
een der groote Engelsche scholen den toestand op onderwijs- 

:d mocht bespreken. Hiermede komen wij tot het derde milieu.
1 en de Universiteit — ook hier conservatisme, afstand
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en daarbij de dringende eisch van spoedige hervorming gepaard aan 
het gevoel van onmacht om deze hervorming ten uitvoer te brengen. 
Wandel eens, zooals ik thans mocht doen door de High-street van 
Oxford (zeide Macauly niet dat iedere Engelschman voor zijn dood 
den Westminster Abbcy en deze straat moest hebben gezien?) cn 
laat al die oude „college”-gebouwen tot u spreken. Nu weet ik wel 
dat Oxford en Cambridgc niet meer alleen het hoogeschoolwezen 
van Engeland bepalen — maar men onderschatte hun betcekenis toch 
ook niet. En welk een oer-conservatieve macht blijft hier alles beheer- 
schen. Vrijwel niets is er nog veranderd in de haast middelceuwsche 
organisatie dier meeste inrichtingen. Als vanouds komen de Fcllows 
van „All-Souls” daar op hun week-ends samen (laat u hieromtrent 
door den Warden maar ecns uitvoeriger inlichten!) waar alles in 
overvloed steeds geheel gratis voor hen gereed staat, cn bedisselen 
samen de belangrijkste aangelegenheden van Engeland. Het is ver
leidelijk hier langer over uit te wijden! Nog steeds moet men min
stens zooveel duizend pond per jaar kunnen verteren om in de groote 
„colleges” te worden ingeschreven — en dat dient dan nog veelal bij 
de geboorte te geschieden; jaarlijks worden daar duizende ponden 
aan en door tientallen studenten verteerd. En dat zijn instellingen, 
in vroeger eeuwen opgericht om arme jongens te kunnen laten 
studeeren!! Iedere steen zegt het hier luide als ge door de klooster
achtige gangen en binnenplaatsen wandelt: dit alles moet veranderen. 
Hiermede kan een volk als geheel in deze tijden geen vrede hebben. 
Maar hoe? zoo vraagt een ieder u. Zelf zien zij geen uitweg. Welk 
een geheel andere plaats nemen ten onzent de Universiteiten en 
Hoogescholen in het volksleven in. Hoe zijn wij de Engeischen hier 
tientallen van jaren vooruit.

En dan het middelbaar onderwijs (over het lager onderwijs mag ik 
mij niet verstouten een oordeel uit te spreken, maar mijn indruk is wel 
dat de toestand hier in het algemeen niet veel verschilt van het M.O.) 
Een officieel georganiseerd M.O. heeft men daar niet — tenminste 
men merkt er niets van. De public-schools zijn zuivere standenscholen. 
Het blijft hun trots dat de staat daarover eigenlijk niets te zeggen 
heeft. Dat moge zijn voordeelen hebben (die ik niet wil onderschatten) 
de nadcelen spraken thans toch duidelijker tot mij. Men moge bittere 
grieven hebben tegen ons Gymnasium en onze H.B.S., laat ons dank
baar erkennen welk een hoog peil van algemeene ontwikkeling zij 
aan ons volk als geheel hebben gebracht. En de schoolstrijd moge 
ons onnoemlijk veel kwaad hebben gedaan —■ het einde daarvan, dat 
wij thans gelukkig beleven, de pacificatie, brengt ons voor de bij
zondere scholen een stelsel van subsidicering dat, naast bevrijding 
van drukkende finantieele zorgen, een gelukkige synthese bevat van 
vrijheid van onderwijs en staatscontrole met onderwijs-uniformiteit, 
waaruit veel goeds kan groeien. En zij die zoo heftig ijveren 
voor een grooter vrijheid, voor oprichting van proefscholen zullen 
goed doen de werking daarvan in Engeland eens precieser na te 
gaan. Immers, dit is het klassieke land der proefscholen, vooral op 
het gebied van het M.O. Ik ben geneigd de bezwaren thans veel 
grooter te achten dan de voordeelen —■ die men door die vergelijking 
misschien meer dan vroeger zal gaan opmerken. In Engeland zelf
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En dan al die verdere problemen op om...
worstelen, maar waarvan wij toch ook al meer en 
samen vinden, .— hoe ver staat men daar in 
Zeker — men gaf weinig om kennis en des 
Prachtig — wij kunnen er ongetwijfeld veel 
algemeene „volksontwikkeling” stelt in dezen 
eischen. Ik denk nu aan de organisatie van h< 
de verhouding (ook de linantiecle) van I 
onderwijs, de opleiding van onderwijzer i 
krijgen nog veelal een dominees-opleiding) de 
lokalen (hoe ontstellend primitief zijn deze 
scholen vergeleken met onze schoolpaleiz.cn waarve 
particulieren thans gaarne gelden beschikbaar stellen) uu 
ken en andere hulpmiddelen bij het onderwijs (ik vond 1 
belachelijk) enz. enz. Engeland staat hier voor problem 
zelf onmogelijk op kan lossen. En sterker werd mijn indri 
wij hier zouden kunnen geven — hoeveel zij weldra bij 
komen zoeken.

Lezen wij niet van bezoeken van Engelschc architecten en ingenieurs 
aan ons land ? De onder wij s-autoriteiten zullen weldra volgen. Kunnen 
wij ze ontvangen ? Ontstellende berichten bereiken ons uit Duitsch- 
land betreffende den achteruitgang der Universitaire studie. Nu 
moge men nog zooveel vertrouwen hebben in de vitaliteit van onze 
oostclijke buren — zeker is het toch dat van daar uit thans geen 
stuwkracht voor de Angelsaksische landen kan uitgaan, l iet zou ook 
niet worden aanvaard — zelfs al ware het mogelijk. Ook Frankrijk 
moet op dit gebied thans meer ontvangen dan geven. Wie nu beseft 
dat het hier gaat om hooge geestelijke goederen, waar de wereld 
minder dan ooit buiten kan, die zal toegeven dat hier voor ons land 
een groote taak kan zijn weggelegd. Wij hebben groote voordeelen 
en groote voorrechten. Laat ons dan vol vreugde de hand aan den 
ploeg slaan. Ook ons Instituut kan hier prachtig werk doen, niet 
alleen dus in eigen land, maar ook op internationaal gebied. Een 
groot centraal gebouw moet hier op den duur komen, waar al dat 
werk ■— en zooveel wat er mee samen hangt — kan worden gecentra
liseerd, waar het buitenland vindt wat het behoeft. Komt men niet 
meer en meer tot de erkenning dat onze internationale positie zeer 
bijzonder is ? Ik spreek nu niet over de sterke positie van onze geld
markt — al is ook dat een belangrijke factor. De oprichting 
van een Hollandsche Kamer van Koophandel te New-York bewijst welke 
waarde men ook daar op handelsgebied geneigd is aan ons toe te 
kennen. Een bericht in het Algemeen Handelsblad spreekt vanuit 
Italië (ook een land dat naar men meent een belangrijke rol zal gaan 
spelen) eenzelfde taal (zie het nummer van 1 Maart 1920). Hetgroot- 
sche Mahlerfeest (zegt men niet dat zoo'n prestatie thans nergens 
anders dan hier denkbaar is ?) wijst weer op andere mogelijkheden. 
Het boekje van Ludwig Bernhard over den Volkerenbond, dezer

schoolpaleiz.cn
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"ViTanneer men van den bioscoop spreekt, dan verbindt men daar- 
VV aan onwillekeurig, al is het ook maar in gedachten, het woord 

„gevaar". Het bioscoop-gevaar is voor de overheid in vele 
gemeenten een spook geworden, waartegen zij te velde trekt, al moet 
zij vaak ontwaren dat de wapens, waarover zij beschikt óf waardeloos, 
óf ontoereikend zijn.

Geweldig is de omvang, die de exploitatie van deze vinding van 
het menschelijk vernuft heeft aangenomen. Op handelsgebied wordt 
hij benut als reclame-middel, bij het onderwijs, zoowel in de collegezaal 
als in de lagere en middelbare school, wordt hij geprezen als een 
uitstekend leermiddel. Zelfs de politiek en de kerk misprijzen zijn 
diensten niet. Zoo bracht de Maasbode van 13 Januari 1920 het 
bericht, dat er in New-York een vergadering had plaats gehad van 
bioscoopdirecteuren, ter bespreking van een voorgenomen regeerings- 
campagne tot het bestrijden van de nationale onrust. Volgens het 
vakblad „De Film" van 12 Maart 1920 stelt de Paus zeer veel belang 
in de bioscoop en heeft hij zijn apostolische goedkeuring verleend aan 
het kinografisch instituut „San Marco”, welks voorzitter — de abt 
van Marino ■— bijgestaan wordt door een commissie van prelaten en 
kunstenaars; ja, de Bartholomeuskerk te ■ Birmingham heeft zelfs hare 
deuren gastvrij geopend voor den bioscoop, waarin zij een bondgenoot 
meent te zien.

De bioscoop vertoont ongetwijfeld vele kanten, doch de zijde 
waardoor hij vooral de aandacht trekt, en die hem een groote mate 
van beruchtheid verworven heeft, is zijn geschiktheid tot amusement. 
Dat hij daarbij de pretentie heeft als zedemcester op te treden —

dagen in onze pers aangekondigd, doet < 
kant gevoelen dat men veel van ons ver 
het recht heeft. De bouw van de gewei 
overkant van het IJ, in de moeilijke 
gezet, roept toch een ‘ ' 1 
wij kunnen doorgaan.

alles ongemotiveerd chauvinisme ?? Neen, driewerf neen. Het 
plicht zijn dat alles waar te nemen — opdat wij beseffen 

dat er van ons wordt gevraagd. Het zal ons in ons werk, 
>ok zij, een heerlijke stuwkracht worden dat ons over vele 

heenhelpt, het zal bij den moeizamen arbeid van opbouw 
.■rwijsgebied, waar wij zoo licht moedeloos zouden kunnen 
het sterkende gevoel in ons wakker roepen (na de oorlogs

zoo dubbel noodig) dat wij niet alleen voor het welzijn van 
en volk werken, maar allen te samen ook buiten >ons land tot 

uiting en steun kunnen zijn.
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meer vijanden bezorgd.

Het terrein dat hij exploiteert is bijna niet meer te overzien en 
strekt zich met den dag nog verder uit. Van het Nibelungenlied, 
het Boek Job, Goethes Faust, Ibsens Peer Gynt, tot het leven van 
Beethoven, Marx enz. toe, zijn in beeld gebracht. De Film van 20 Februari 
1920 kondigt een film aan die niets minder beoogt dan het geheele 
scheppingsverhaal op het doek te projccteeren „zooveel mogelijk aan 
de bijbelsche volgorde gehouden, echter zonder verwaarloozing der 
wetenschappelijke theorieën.” Allerlei deskundigen, tot zelfs professoren 
in de natuurwetenschappen, hebben eraan medegewerkt.

Zijn hulpmiddelen worden opgevoerd tot een groote 
volmaaktheid. Bij Berlijn treft men uitgebreide filmdorpen 
alles bij elkaar gebracht wordt om grootsche opnamen te doen.

Kunstenaars van naam stellen zich gaarne beschikbaar voor den 
nieuwen wereldveroveraar. Zoo brachten de dagbladen onlangs het 
bericht dat zelfs d’Annunzio en Maeterlinck zich aan het schrijven 
van scenario’s gaan wijden. Maeterlinck ondernam daarvoor een reis 
naar Los Angelos — het hoofdkwartier der filmindustrie.

De behoefte aan bioscoopgenot doet zich in steeds broeder kringen 
gelden. Men treft thans in de bioscooptheaters menschen aan, die 
men er twee of drie jaar geleden zeker niet ontmoet zou hebben.

In de Vereenigde Staten van Noord Amerika telt men niet minder 
dan 15000 bioscooptheaters. Duitschland bezat er, volgens mcdedeeling 
van de Regeering, bij het uitbreken van den oorlog 3000. Een rijks- 
daglid kwam op grond van statistische berekeningen tot de conclusie 
dat deze 3000 theaters jaarlijks door 275 millioen personen bezocht 
werden. Einde 1919 telde men er reeds 4000 (in Berlijn alleen 350) 
welke wekelijks bezocht werden door gemiddeld 74 millioen personen.')

Deze getallen worden naar verhouding overtroffen door het cijfer 
genoemd in het rapport van de centrale commissie uit de Belgische 
Kamer voor het onderzoek van het door minister Vandervelde 
ingediende en onlangs aangenomen wetsontwerp op de bioscopen. liet 
is nl. gebleken dat in het kleine België in het jaar 1916, 1500 zulke 
bedrijven aangetroffen werden.

Niettegenstaande deze groote vlucht is het streven naar uitbreiding 
nog onverzwakt. De Fransche Minister van Marine, aldus de Maasbode 
van 23 April 1920, heeft een besluit uitgevaardigd, waarbij bepaald 
wordt dat alle oorlogsschepen met een equipage van meer dan 80 koppen, 
welke meer dan zes maanden buiten de Fransche wateren moeten 
vertoeven, een cinema-apparaat en films aan boord zullen krijgen.

In Amerika gaat men zelfs spoorwagens inrichten tot bioscoop- 
zaaltjes. Te Berlijn is onlangs opgericht de Land-Lichtspicl-Gesellschaft, 
die zich ten doel stelt met auto-kino’s het platteland te bereizen. Zij 
hoopt binnen een jaar 100 autokino's „in het veld” te kunnen brengen.

XV ij staan op dit terrein, met onze, naar schatting van een insider, 
200 i 300 bioscoopzalen — ongetwijfeld nog verre ten achter bij het 
buitenland en kunnen ons dus op vele verrassingen voorbereiden. 
Toch is ook in ons land de omvang niet gering te achten. De keurings-
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') Een bericht in de N. R. ( 
dit deel der winst over de tweeuc i

Voor een volkstheater
Oprichting van een atelier voor
Voor een nieuw concertgebouw 
Voor schoolfdms
Voor het „Gemccnt. Kinematografenfonds voor pensioneering 

van de tooneelspelers van het National Theater"

wenschelijk is, kan men op goede gronden 
De filmindustrie is nog jong en al wat 

zich in vrijheid te ontwikkelen. Voor den 
er geen aanleiding — want geen belang — 

toeken — voor den particulieren ondernemer

Leiden b.v. keurde in 1919 niet minder dan 1009 films, 
nu het gehalte van hetgeen vertoond wordt onschadelijk, 
men van dezen geweldigen uitbouw niet al te veel notitie 

nemen, doch dat blijkt niet het geval te zijn. „Als men 
«reef reeds 1913 Dr L. Pieper, dat in 250 stukken 97 

•htbreuken, 19 schakingen, 45 zelfmoorden voorkomen en 
. 25 publieke vrouwen, 35 dronkaards, een leger van 
?n, detectives en gerechtsdienaars optreden, dan moet men 
dat het zoo niet langer kan.” 
kanten gaan dan ook stemmen op om dit euvel nu eens 
er de oogen te zien. De heer Tellegen, Burgemeester van 

ging zelfs zoo ver in den gemeenteraad het volgende 
: spreken:
:re wet op de bescherming van den arbeid heeft men 

steen en been geklaagd, dat de industrie eraan zou ten onder gaan. 
Nu, mocht van deze keuring het gevolg zijn, dat de filmindustrie 
ten onder gaat, dan zal ik daar geen traan om laten.

Ik wijs op de film „Vrouwenkarakters”, welke blijkens 
billctten verboden is voor kinderen beneden de 16 jaar. 
is dat kinderen boven de 16 jaar er heen stroomen, voor 
film uit sexueel oogpunt juist zoo verderfelijk is." 
Men kan de verontwaardiging van den heer Tellegen decic 

zijn conclusie verwerpelijk achten. Dat de bioscoop uitgegro 
een gevaar valt niet te ontkennen. Dat de gewetenlooze geld? 
fabrikant en exploitant hieraan debet staat, er is niemand, die het 
betwijfelt. Doch dat is slechts één kant van de zaak. Een twééde 
factor van veel meer beteekenis en gewicht is, dat in het pub” 
blijkbaar een vruchtbare bodem aanwezig is, voor den bestreden 
was. Door het bevruchten van dien bodem voor betere doeleinc..... 
zal het onkruid afsterven. De bioscoop is slechts een instrument dat 
men zoowel ten goede als ten kwade kan hanteeren. Om dit laatste 
te voorkomen, heeft de maatschappij het recht en den plicht de noo- 
dige maatregelen te treffen. In Duitschland kan men een sterk stre
ven waarnemen om de filmindustrie te socialiseeren en de exploitatie 
te communaliseeren. Dit laatste is in Christiania reeds geschied. De 
vroegere eigenaars heeft men tot aandeelhouders gemaakt. Een be
langrijk deel der winst wordt aangewend ten bate van volksontwik
keling en volkswelvaart. ')

De vraag of socialisatie 
ontkennend beantwoorden, 
jong is heeft behoefte om i 
staatsambtenaar bestaat > 
om nieuwe procédés te z<
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: voorgesteld twee keuringscommissies in 
een te Mllnchen. Daarnaast zou in Berlijn 
worden geroepen, tot wien men zich in

wel. Toezicht op de verdere ontwikkeling moet er zeker zijn. Voogdij 
het echter niet te worden, toeziende voogdij zal wel voldoende zijn.

meeste landen van Europa ging men er reeds toe over om 
, : voorschriften vast te stellen.

eden ging in 1911 voor met zijn Roy 
Oostenrijk werden in 1912 ministc 
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lits voor een jaar verleend. Daarnaast 
: de plaatselijke overheid tegen het uit
bezwaar heeft.
de plaatselijke overheid wordt van 

: voor de helft ten goede komen aan' 
aan de gemeente.
gegeven worden tusschen 3 en 10 uur 
geen voorstelling plaats vinden. Kin- 
18 jaar mogen niet toegelaten wor- 

voor de jeugd bestemd zijn en die 
i van een opvoedingsraad. Ook de 

de censuur onderworpen worden, 
van gelijken inhoud.
ï de ITntérieur op 16 Juni 1916 

i besluit van 1918.
imer aangenomen wet, waarvan 

wordt de leeftijdsgrens van kin-
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ning van i 
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In 1913 kwam 
toezicht aan 
dragen.

In hetzelfde jaar werd in Noorwegen een wet 
het toezicht bracht bij den minister van Justitie, 
onze Kamer verdedigd door Jhr. mr. de Savorr’ 

Wurtemberg volgde in 1914 en het kanton I 
in 1917 met zijn : Gesetz über Lichtspielwcsc 

treft men zeer strenge voorschriften aai 
: een vergunning van het departement van politic, mv»' 

□rdt telkens slechts voor een jaar verleend. Daai 
iter vereischt, dat de plaatselijkc overheid tegen hi 
in het bedrijf geen ' 
: toestemming van < 

betaald, welke 
de andere helft i 

Voorstellingen mogen slechts 
n.m. Op hoogc feestdagen mag 
deren beneden den leeftijd van . 
den, tenzij tot films, die speciaal • 
de goedkeuring verworven hebben 
films voor volwassenen moeten aan

In het kanton Bern geldt een wet \
In Frankrijk vaardigde de Ministre 

een Arrèté uit, nader gewijzigd bij een 
In de onlangs door de Belgische Kar 

hierboven reeds melding is gemaakt, 
deren gesteld op 16 jaar.

9 Maart 1918 legde de Duitsche regeering den Rijksdag een Gesetz 
llber die Veranstaltung von Lichtspielen voor cn thans is een wets
ontwerp aanhangig, waarin bepalingen zijn opgenomen betreffende 
het keuren van films.

In dit wetsontwerp wordt 
te stellen, een te Berlijn en < 
nog een raad in het leven 
hooger beroep kan wenden.

De keuringsraden zullen bestaan: a. uit ambtenaren, b. uit des
kundigen. Deze laatste groep bestaat op zijn beurt uit: '/3 belang
hebbenden bij het bioscoopbedrijf, ’/3 literatoren en kunstenaars, '/3 
personen die zich wijden aan volksontwikkeling en volkswelvaart.

Alleen ambtelijk goedgekeurde films mogen vertoond worden. Als
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Artikel 
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keurde 
artikel 4 
dere omstai o

Tegen artikel 5, dat de mogelijkheid opent om een verleende goed- 
' ïuring naderhand weer in te trekken, is uit de sfeer der belangheb- 
mcuucii een stormachtig protest opgegaan. Men stelt het in deze kringen

de ondergang beteckent voor de filmindustrie. Nieuw 
>aling echter niet. Zij komt reeds voor in de bovengenoemde 
c voorschriften van 1912 voor Oostenrijk.

van een film geschiedt als regel door 3 leden van de 
er geen bezwaren tegen goedkeuring, dan kan de

'ons voorzitter is, de goedkeuring op eigen gezag 
het echter films die bestemd zijn voor kinderen 

genoemden leeftijd, dan dient de beslissing 
n door bovengenoemde 3 leden.

:naar van de film als ieder der commissi 
Een besluit tot afkeuring van een film

lenen omkleed.
,» overtreding gesteld is, bedraagt ten hoogste 
ven) 2 jaar gevangenisstraf. Blijkt dat nalatigheid

zet in het spel is, dan luidt de strafbepaling ten

keuring 
benden   
voor alsof dit 
is deze bepali 
ministericelc v

De keuring 
commissie. Zijn 
ambtenaar, die .  
verleenen. Betreft  
beneden den in de wet g 
steeds genomen te worden

Zoowel de cigei 
recht van beroep, 
gewenscht met rede

De straf, die op 
Mk. 50.000.— of (ei 
en geen boos opzet 
hoogste Mk. 3000. — .

1 3 schrijft voor dat opschrift, tekstboekje en reclame moe 
onderworpen aan het oordeel van de politie. Een goe< 

film mag door het geheele land vertoond worden, waa 
echter deze beperking stelt, dat in een plaats waar bij? 

tandigheden het noodig maken, de vertooning mag verbu

Hoe staat de overheid in ons land tegenover den bioscoop?
Sinds lang reeds heeft zich ook ten onzent de behoefte doen 

voelen aan een regeling, die de ontwikkeling van dezen nieuwen 
van openbare vermakelijkheid in goede banen leidt.

Vrijwel uitsluitend heeft men daarbij op het oog het vrijwaren van 
kinderen tegen het zedelijke vergif.

In 1913 vormde zich te Amsterdam een Comité tot Bestrijding van 
het Bioscoopkwaad. Dit stelde een onderzoek in naar het bezoek 
der Amsterdamsche schoolkinderen aan bioscoop-theaters gedurende 
de maand Mei 1913 en bracht aan het licht dat van de 29647 onder
vraagde kinderen er 20164, dus 68 °/0 deze inrichtingen bezochten. 
Verder bleek dat van 3940 kinderen in den leeftijd van 5 tot 7 i8 
jaar 58 °/0 tot de bezoekers van bioscopen behoorden. Vele van hen 
gingen er uitsluitend ’s avonds heen.
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 ran genoemde commissarissen aan 
bij de gemeentebesturen aan te dringen 
tchriften ter beteugeling van de uitwassen

sschen was aan deze verordeninj 
als zelfstandige lichamen geen 

1916 werd in Den Haag een bic 
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» luidt : De politie over de scho 
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135 luidt: Aan hem (de Raad.) behoort het maken van de verorde- 

I, die in het belang der openbare orde, zedelijkheid en gezondheid worden 
cht en van andere, betreffende de huishouding der gemeente.

de schouwburgen, herbergen, tapperijen 
.. D-‘.—uwen en samenkomsten, openbare 
»n ontucht, behoort aan den Burgemeester. 
u ue openbare orde of zedelijkheid strij-

In Mei 1913 werd door den Minister 
Heemskerk een circulaire gericht aan de 
met verzoek om inlichtingen betreffer 
bestrijding. In November van hetzelfde 
van der Linden door bemiddeling v< 
Gedeputeerde Staten op om bij de 
op het uitvaardigen van voorsc.uuw 
der bioscoopvertooningcn.

Daarbij werd er op gewezen dat naast art. 188 der gemeentewet 
ook art. 135 bevoegdheid verleende om regelend op te treden. ')

De verordeningen der gemeenten Rotterdam en Sittard werden er 
bijgevoegd als model. Vele gemeenten gaven aan deze roepstem gehoor. 
Volgens deze verordeningen werd een verbod uitgevaardigd tot het 
toelaten van kinderen beneden een bepaalden leeftijd — meestal 16 
jaar. — Dit verbod gold niet voor vertooningen, die goedgekeurd 
waren door een commissie daartoe benoemd door het college van 
burgemeester en wethouders.

Wij kregen dus gemeentelijke bioscoopcommissies belast met het 
keuren en controleeren der films. Dit keuren moet opgevat worden 
in negatieven zin, d.w.z. dat daarmede beoogd wordt het weren van 
wat beslist schadelijk is voor kinderen. Dat dit niet gering is blijkt 
wel uit het feit dat in Den Haag volgens mededeeling in den Am- 
sterdamschen gemeenteraad het percentage der afgekeurde films gesteld 
wordt op 20 °/0. Burgemeester Tellegcn stelde het op ’/3, wat onge
twijfeld te hoog is. Blijkens mededeeling van d en secretaris der Bios
coopcommissie te Hilversum in de Gooi- en Eemlander van 4 April 
1920 bedroeg het percentage afgekeurde films in het voorafgaande 
kwartaal in de beide daar ter plaatse bestaande theaters 25 en 28 °/u.

Omtrent de leeftijdsgrens ontbreekt een uniforme regeling. In de 
meeste gemeenten stelde men als minimum leeftijd 16 jaar, in andere 
zooals Maastricht, Apeldoorn, Nijmegen werd 18 jaar aangenomen. 
In laatstgenoemde gemeente geschiedde het op voorstel van een 
der raadsleden. De voorzitter van den Raad was er echter tegen 
en voerde aan als argument dat men een getrouwde vrouw, die den 
zestienjarigen leeftijd heeft bereikt, niet kan weren omdat zij meer
derjarig is in den zin der wet. Dat is ongetwijfeld wel een beetje 
ver gezocht.

Intusschen 
missiën

In 1 
het tc
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De Arrondissementsrechtbank deed in hooger beroep hetzelfde, 
de Hooge Raad geroepen werd in hoogste instantie te be 
hetgeen geschiedde bij arrest van 29 Mei 1916 W. 9976.

De Advocaat Ge ncraal bij dit college concludeerde eveneens tot 
ontslag van rechtsvervolging en koos in zijn pleidooi den veiligsten 
weg door zijn hoofdaanval te baseeren op het feit dat de commissie 
benoemd was door burgemeester en wethouders, terwijl de Hooge 
Raad reeds vroeger — na een korte periode van weifeling — her
haaldelijk uitgemaakt had dat uitvoering van verordeningen als de 
onderhavige krachtens art. 188 der gemeentewet uitsluitend tot de 
competentie behoort van den burgemeester.

De Hooge Raad nam eveneens art. 188 als grondslag van zijn 
betoog doch smeedde daaruit het wapen dat den doodsteek moest toe
brengen aan de bioscoopcommissie als zelfstandig lichaam. Dat niet 
B. en Wmaar de burgemeester de handelende persoon dient te zijn 
werd daarbij incidenteel bevestigd. Deze verordening maakte volgens 
den Hoogen Raad inbreuk „op de bepaling van art. 188 gemeentewet 
dat de politie over de openbare vermakelijkheden — hetgeen blijkens 
de geschiedenis beteekent de handhaving der openbare orde in — en 
der plaatselijkc verordeningen omtrent — die vermakelijkheden, aan 
den burgemeester behoort, zoodat voormeld art., waarbij de uitvoering 
der verordening in handen wordt gegeven niet van den burgemeester, 
doch van de vorenbedoelde commissie, bindende kracht mist.” ')

De juichkreten, die uit het kamp der bioscoophouders opstegen, 
klonken zoo mogelijk nog luider toen op 9 October van hetzelfde jaar 
de Hooge Raad een soortgelijke verordening der gemeente Utrecht 
naar het schimmenrijk deed verhuizen. Door deze arresten zagen de 
gemeenteraden zich genoodzaakt de gemaakte verordeningen weer in 
te trekken. Een enkele gemeente bracht de noodigc wijzigingen aan.

Toch behoefde deze decisie van den Hoogen Raad geen verrassing 
zijn. Gedurende een lange reeks van jaren toch had dit hoogste 
htscollege onzen gemeenteraden nachtmerries bezorgd door zijn 
tensporige uitbreiding van het begrip illegale delegatie \

Talrijk zijn de arresten waarbij uitgemaakt werd dat 
van verordeningen betreffende openbare vermakelijkhedei 
burgemeester en wethouders, doch alleen aan den bur 
worden opgedragen, terwijl hij in 1898 en in 1900 had 
de bevoegdheid die den burgemeester krachtens art. 1 
tewet toekomt niet vatbaar is voor overdracht op '■“r 
schikt ambtenaar, die daaromtrent zelfstandig zou hem

De groote beteekenis van bovengenoemde beslissingen v 
bioscoopcommissies hare zelfstandigheid verloren. Niet alle

u.l ..oogst.
1 door ziji 

... van macht.
de uitvoering 

:n enz. niet aan 
irgemeester kan 
1 vastgesteld dat 
188 der gemeen- 

o een hem onderge- 
hebben te besb'ssen. 

ssingen was dat de 
leen dat zij

Art. 217b van de Haagsche Politieverordening
Het is verboden tot lichlbccldenvcrtooningen kindcr 

jaar niet hebben bereikt, toe te laten.
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing, indien de 

voor kinderen bestemd is en
1°. op hetgeen vertoond wordt vooraf schrifteli 

van de door B. en W. aangewezen persoon of pc
2°. op de bekendmakingen en c 

zichtbare wijze is vermeld, dat de

lijk de goedkeuring is verkregen 
persoon of personen.

op de verstrekte toegangsbewijzen op duidelijk 
: vertooning voor kinderen bestemd is.

Tjl hij i

■ is voor i 
>mtrent z< 
i bovenge 
fstandigh.
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den Raad de opmerking I 
aar, die dat werk weck in week uit 

__  tijd in een krankzinnigengestic 
laai, dat zijn voordracht in den Raad 
ook deze terug te nemen.

zaak den heer 
Maart 1919 een nieuwe 

ten behoeve 
worden aan 

ssie in te stellen.” 
den wensch 

□ordracht, w 
t hij (de burg 
aan te steller 
en tevens deel

b.v. een bioscoop- 
cans zeer groot dat

neester over tot 
it is voor kinderen,

-eden zagen verdwijnen, ook een groot 
*n inboezemden ging daarbij te loor.
althans tot op zekere hoogte, want 

leze commissies ook in het kamp der 
lar niet. Burgemeester Tellegen b.v. 
ijke commissie en kwam dan ook in 

amschen gemeenteraad om 
’slokaal in te richten en de 
irtoe te benoemen gemeente-

reester schatte het aantal meters dat wekelijks gekeurd 
moest worden op 45.000, waarvan 30.000 meter gemiddeld afgekeurd 
zouden worden. Nam men aan dat 1000 meter per uur afgedraaid 
werden dan was voor het geheel wekelijks 45 uur noodig. Dat was 
van de commissie-leden wel wat veel gevergd, meende de burgemeester. 
Waartegenover uit den Raad de opmerking kwam dat een gemeente
ambtenaar, die dat werk weck in week uit moest doen, binnen zeer 
korten tijd in een krankzinnigengesticht zou belanden. Het slechte 
onthaal, dat zijn voordracht in den Raad vond, noopte den burgemeester 
dan ook dcz.c ' 

Waar deze 
diende hij op 1 . 
hem te machtigen „om 
welke vertoond zullen 
leeftijd, een commissie ii 
op 9 April 1919. Aan 
zijn eerstgenoemde vooi 
tegemoet gekomen, dat 1 
ambtenaar-deskundige 
administratieve leiding 
commissie.

Tellegen echter zeer ter harte ging, 
voordracht in, welke beoogde 

: van de keuring van bioscoopfilms, 
personen beneden een bepaalden 
Deze voordracht werd aangenomen 
van den burgemeester, vervat in 

verd door den Raad in zooverre 
rgemeester) het recht verkreeg een 
en, welke belast zou worden met de 

1 zou uitmaken van de in te stellen

den rechtsgrond voor haar optrede 
deel van het ontzag dat zij voordien 
En dat was zeker te betreuren, 
onverdeelde sympathie genoten d< 
bestrijders van het bioscoop-gcvaa 
voelde niet veel voor een dergelijl 
1918 met een voordracht bij den 
hem te machtigen een gemeentelijk keut 
keuring der films op te dragen aan een > 
ambtenaar.

De burgemec 
t worden < 
:n worden, 

n dan was \ 
3 commissie-1

s meer in te zien, dat een 
ten was wanneer het Rijk 
de gebreken, die de tegen-

Men begon intusschen hoe langer hoe 
afdoendc regeling slechts dan te verwachte 
de zaak ter hand nam. Vele toch zijn g 
woordigc regeling aankleven.

Men moet veel waardeering hebben voor het werk door dc bios
coopcommissies verricht. Zij hebben echter helaas niet altijd het 
noodige gezag. Mede als gevolg daarvan komen wel eens ernstige 
conflicten voor, zooals onlangs te Alkmaar. Ook komt het voor dat 
een film in de eene gemeente wordt afgekeurd en in de andere niet. 
Een dergelijke afkeuring wordt meestal een reclame-middcl voor den 
exploitant. Er zijn bovendien nog vele gemeenten, die geen bioscoop
verordening hebben. In zoo’n geval staat de burgemeester, zelfs met 
art. 188 in de hand, machteloos, omdat dit artikel geen onderscheid 
kent tusschen vertooningen voor volwassenen en vertooningen voor 
kinderen. Gaat de burgemeester over tot het verbieden van een 
film, omdat hij niet geschikt is voor kinderen, dan geldt dat verbod 
ook voor volwassenen.

Ontduikingen komen veelvuldig voor. Brengt 
commissie coupures aan in een film, dan is de k;
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de verboden passages toch vertoond worden. Verschijnt een of ander 
commissie-lid in de zaal, dan wordt hij onmiddellijk gesignaleerd aan 
den operateur, zoodat men in de plaats van het afgekeurde beeld 
een zwarte plek op het doek ziet verschijnen. In het bovengenoemde 
Duitschc wetsontwerp heeft men daarom de bepaling opgenomen 
dat de veroordeelde passages in een overigens goedgekeurde film 
vernietigd worden, terwijl het negatief van de ongcwenschte gedeelten 
op het keuringbureau gedeponeerd moeten blijven. Hoe men deze 
bepaling ten opzichte van buitenlandschc films kan doorvoeren is 
niet duidelijk, tenzij men dit voorschrift opvat als een eerste stap 
in de richting van socialisatie.

Voorts komt herhaaldelijk bedrog voor doordat kinderen zich voor 
ouder uitgeven dan zij zijn, zelfs het trouwboekje van hun ouders • 
meebrengen en daarop een ouderen broer of zuster aanwijzen. Andere 
trucs zijn het aantrekken van een lange broek of het opsteken van 
het haar. Ook gebeurt het dat in bioscopen die in hoofdzaak van 
de jeugd moeten leven en dat zijn er meer dan men denkt ■— in de 
volksbuurten fungceren zij niet zelden als kinderbcwaarplaatsen — 
kinderen langs een zij- of achterdeur worden binnengelaten, zoo
dat de bioscoophouder onwetendheid kan veinzen.

Al deze praktijken zijn voor een zeer groot d 
feit dat de straf, die op het overtreden der 
gesteld is veel en veel te gering is.

Artikel 161 der gemeentewet verbiedt den gemeenteraden een 
hoogere straf op het overtreden hunner verordeningen te stellen dan 
f25— boete of 6 dagen hechtenis. Nu beteekent f25..— i 
lucratief bedrijf als de bioscoop niets. Zelfs het opleggen 
dubbele, waartoe de rechter bij recidive binnen het jaar bet 
werkt niet voldoende afschrikwekkend.

Onze gemeenteraden zonnen dan ook op een meer scherpere be
strijding. In enkele gemeenten werd bepaald dat voor het openen 
van een bioscooptheater vergunning noodig was onder nader vast te 
stellen voorwaarden. Voldeed men niet aan een dier voorwaarden 
dan volgde sluiting. Doch ook dit leverde in de praktijk niet het 
gewenschte resultaat op.

Een ontduikingsmiddel waartegen niets te doen schijnt te zijn, is 
in den laatsten tijd opgedoken. Volgens een bericht in De Tijd van 
27 April 1920 heeft een bioscoophouder in de gemeente Kerkrade op 
advies van een Hcerlenschcn advocaat het trucje bedacht om een ver- 
eeniging op -te richten. De vereeniging moet reeds meer dan 600 leden 
tellen van allerlei leeftijd en beider kunne. De leden betalen contributie 
en hebben verder vrijen toegang tot de vertooningen. Alles — rijp 
en groen — wordt er afgedraaid. Kinderen beneden de 16 jaar kunnen 
ook lid worden. Toch bestaat er een keuringscommissie en een politie
verordening, die den toegang ontzegt aan kinderen beneden dien 
leeftijd. De gemeenteverordening eischt bovendien 25 % belasting, 
doch de bioscoopexploitant betaalt geen sou.

Een novum is dit niet. In het Algemeen Handelsblad van 12 April 
1920 komt een lang artikel voor over: „Het Apeldoornsche Ontdui- 
kingstelsel aangetast”. Daarin wordt verteld hoe als verzet tegen 
het onmogelijk maken van publieke vermakelijkheden op Zondag door
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het rechtsche college van B. en W\, de vrijzinnigen een vereeniging 
stichtten genaamd: „De Apeldoornsche Kunstkring”, die weldra 4500 
leden telde. De Kunstkring liet door een rechtskundig bureau statu
ten ontwerpen en verkreeg daarop de koninklijke goedkeuring. Thans 
geschieden alle vertooningen „in besloten kring" en er behoeft boven
dien geen belasting te worden betaald. Een bioscoopexploitant maakte 
z.ich dit lesje ten nutte. Ook hij richtte een vereeniging op. De 
leden contribueercn en hebben vrij entree, ook kinderen beneden 
den in de politieverordening als minimum gestelden leeftijd (lójaar).

In het buitenland, met name in Duitschland, heeft men naast een 
negatieve bestrijding door keuring, een positieve campagne op touw 
gezet door het vervaardigen van films met een zedelijke strekking.

• Aan geld om de zaak te financieren ontbrak het niet, aan goeden 
wil om de zaak moreel te steunen evenmin. Toch zijn de verkregen 
resultaten ontmoedigend. Ook in ons land heeft men in deze richting 
een zwakke poging gedaan. Ten opzichte van de kinderen doet men 
thans in Duitschland zeer veel moeite om het poppenspel in te 
voeren en populair te maken.

In het Vaderland van 24 Maart 1920 komt het bericht voor dat 
de gemeente Sallerslebcn een bedrag van Mk. 15.000.— beschikbaar 
stelde voor het instellen van een marionettenspel. Doch ook dit kan 
niet in concurrentie treden met den bioscoop, al ware het maar om 
deze reden, dat bijna geen stukken bestaan, die voor een marionet
tenspel geschikt zijn, wijl het poppenspel zulke eigenaardige eischen 
stelt. Hoe men de zaak ook bekijkt, steeds belandt men bij den rijks- 
wetgever, zonder wiens hulp men geen gezonde oplossing vinden kan.

Bij de behandeling van de begrooting van 1918 betreffende het 
Departement van Binncnlandsche Zaken werd in het voorloopig ver
slag van de He Kamer aangedrongen op een betere regeling ter be
strijding van het bioscoopgevaar. De Minister deelde in zijn Memorie 
van Antwoord mede, dat er naar zijn mcening geen aanleiding bestond, 
na het uitvaardigen van de circulaire van 21 November 1913, de 
tot standkoming van een rijkswet te bevorderen, hetgeen den heer 
van der Molen bij de openbare beraadslagingen de vraag ontlokte 
of de kalender op het Departement van Binncnlandsche Zaken nog 
op 21 November 1913 wijst.

De Ie Kamer had blijkbaar meer vertrouwen in den Ministc 
Justitie. Althans in het voorloopig verslag op de begrooting va 
zelfde jaar geeft zij den Minister in overweging een aanvulling 
het Wetboek van Strafrecht in te dienen analoog aan art. 2

Deze bewindsman toonde zich niet ongenegen om zijn aand; 
deze richting te laten gaan.

Intusschen werd bij Kon. Besluit van 2 I 
een staatscommissie ingesteld, welke tot taal 
welke maatregelen van overheidswege behoe 
om het zedelijk en maatschappelijk 
bioscoopvoorstellingen verbonden is 

Deze Commissie heeft nog niets 
het resultaat harer werkzaamheid

Vele zijn de vragen, die de Commi 
Moet men centraliseerend of decente;

van zich doen hooren, hoezeer men 
met ongeduld tegemoet ziet.
lissie zal hebben te beantwoorden.
.•aliseerend te werk gaan ? Moet
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Algemene ontwikkeling, 
’n Tnzcnder in de S ch w e 

zeilung van 17 c 
schrijft over dit onderv : r 
met erop te wijzen dat 
term in verschillende tijden 
schillende landen wat nn< 
verstaan ; dat de alg. ontw. samen 
met nationaliteit, staats-, en maats 
pijvorm. Schr. heeft ’n kleine 
gehouden over de vraag wat he 
dage in zijn land onder alg. ot.. 
te verstaan • geen twee antwoorden 
waren gelijk. Behalve wat enkele vak
ken betreft, heerste hierin overeenstem
ming, dat alg. ontw. geen vakontwik
keling is. Ook heeft hij de leerplans 
nagegaan van de middelbare scholen, 
die allen alg. ontw. willen aanbrengen, 
en dan komen de volgende vakken daar
voor in aanmerking: moedertaal, ge
schiedenis. aardrijkskunde, natuur- en 
scheikunde, wiskunde, vreemde of oude 
talen, ’t Gcmccnschappelike van deze 
vakken van alg. ontw. is, dat ze ’n 
weten, niet ’n kunnen aanbrengen, 
dat ze geen speciale bekwaamheid ont
wikkelen, maar bovenal ’t geheugen 
„laten we zeggen: verrijken". Merk
waardig is, dat de alg. ontw. aan de 
eisen van ’t gezelschapsleven niet zo 
tegemoetkomt als wel wordt veronder-

dansen, zingen, muzicscrcn. rcdc- 
«n houden, diskutcren, schermen, 

behoren er niet toe. Ook voor 
zellige konversatic geeft deze alg. 
niet veel. En zo komt schr. tol 

konkluzie: „de alg. ontw. is ’n 
weten dat niet van aktuccl belang is. 
en niet dierekl betrekking heeft op de 
vragen en behoeften van ’t dageliksc 
leven. Men gaat blijkbaar uit van de 
stelregel, dat men de leerlingen vóór 
alles leren moet, wat ze in ’t leven niet 
zouden leren: alles echter wat in ’t 
praktiese leven waarde voor hun heeft, 
zullen ze later noch wel Ieren’*. Zeker 
is er kennis die de leerlingen na de 
schooltijd niet zullen opdocn, maar ook 
is er veel aktuele kennis, die ze toch 
in ’t leven niet deelachlig worden. Schr. 
stelt dan de vraag, of deze alg. ontw. 
„vormende waarde” bezit, waar
onder hij verstaat: ,,de cen-of-andcrc vaar
digheid ontwikkelt". Uitcrlik worden de 
leerlingen er in niets bekwaam door. 
„Misschien echter innerlik, in ‘l denken?" 
Hier geldt: „Aan hun vruchten zult ge ze 
kennen". Maar bij ’t cksamen worden 
noch de sterkte van ’t geheugen, noch ’t 
oordeel onderzocht, maar alleen ’t weten. 

Eigen oordeel, eigen nadenken komt 
hierbij niet te pas; alleen de autoriteit 
van leraar of schoolboek waarop de 
leerling zich kan beroepen. En deze 
autoriteit is niet onfeilbaar. Zo blijft
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de censuur uitgeoefend worden door ambtenaren of door een raad 
waarin alle gezindten vertegenwoordigd zijn ? Moet men aan de 
plaatselijke overheden aanvullingsbevoegdheid vcrlecnen om onge- 
wcnschtc vertooningen te verbieden? Wie moet de controle uitoefenen? 
Is de politie daartoe wel geschikt? Ziedaar enkele dier vragen.

Een groote moeilijkheid zal altijd oplevercn het feit dat de i 
voor verreweg het grootste deel uit het buitenland worden bet 
De wetgever heeft daarbij geen rechtstreekschen vat op de b 
het kwaad. Prof, van Eysinga wijst er in een zijner ges< 
hoe sedert de eerste helft der vorige eeuw in toenemende 
streven ontstaan is om uitingen van het openbare leven c 
tionaal gebied aan bepaalde rechtsregels te binden door ■ 
collectieve tractaten of contracten. Allicht zou men 
als amusementsbedrijf een grooten dienst bewijzen i 
ué internationaal rechtelijke sfeer.



1

ten. li

dal

tijd, te

432

de leerling „binnen de enge grenzen, 
waar alleen sprake is van juist en on
juist”. Bovendien wordt later van ’t 
geleerde veel vergeten: en hij heeft niet 
geleerd „hoe hij z’n schoolkennis kan 
uitbreiden". Wetenschappelik onder
zoek toch wordt niet op de middelbare 
scholen geleerd, maar aan de univer- 
sitciten. En van de boeken waarin de 
rezultaten van wetenschappelik onder
zoek zijn neergclegd, weet de leerling 
niets; bibliografie, organisatie van biblio- 
teken en van de boekhandel, organisatie 
van ’t wetenschappelik onderzoek in de 
vakken die tot z’n alg. ontw. behoren, 
dit alles is 'm onbekend gebleven. Zo 
komt schr. tot de slotsom dal ’t wezenlike 
van de alg. ontw. daarin gelegen is 
„dat ze de mensen verhindert, tot 't 
bewustzijn te komen van de onzeker
heid en onbestendigheid van alle weten". 
Na erop gewezen te hebben dat er 
uitzonderingen bestaan onder de leraren, 
en dat sommige leerplans sporen ver
tonen van beter inzicht, dat er lang
zamerhand meer en meer stemmen op
gaan om de „arbcidschool". besluit 
schr. z'n artiekel aldus: „ t Valt niet te 
ontkennen dat men als „algemene ont
wikkeling” de leerlingen de kennis tracht 
aanlcbrengcn van ’n zo groot inogclik 
aantal onaangevochten feiten. Om 
dit doel te bereiken verzuimt men. mis
schien uit gebrek aan tijd, te laten zien 
hoe deze feiten werden verkregen. Ook 
laat men na, opmerkzaam te maken op 
noch onopgeloste strijdvragen". Noch 
’t prakliesc leren, noch de individuali
teit van de leerlingen komt daarbij in 
aanmerking, evenmin als 'n opwekken 
tot zelf denken en onderzoeken. „In
tegendeel. De alg. ontw. schijnt eigen
lik alleen reden van bestaan te hebben, 
om voor de mensen ’t indringen in de 
chaos van de werkplaatsen der weten
schap, in ’t eeuwige worden en vergaan 
van de waarheden overbodig te maken". 
En dan ten slotte: „De zogenaamde

„algemene ontwikkeling" vormt dus 
geen harmoniese mensen, zoals dikwcls 
beweerd wordt. Ze vormt en ontwik
kelt, streng genomen, helemaal niets 
als misschien ’t geheugen. In haar hele 
aard en samenstelling toont ze daar
entegen steels ’t streven tevreden 
mensen oplevoeden: mensen die't vaste 
geloof bezitten, te leven in de wijste 
der tijden, onder ’t beste der volkeren, 
in de beschaafdste der stalen, en in de 
volmaaktste der maatschappijen.

Met ’t oog hierop is 't licht te be
grijpen. waarom 'n dergelijk onderwijs 
zolang de onbestreden gunst genoot van 
staal, kerk, en maatschappij. Maar in 
’n tijd, die voorgeeft konfessionelc ver
draagzaamheid te huldigen, en die op 
polictiek gebied de evenredige vertegen
woordiging heeft ingevoerd, zou ’t toch 
in de lijn liggen om te vragen naar ’t 
gerechtvaardigde van 't alleenzalig
makende weten dat men als algemene 
ontwikkeling aanduidt, ’t Zou in de 
geest van die tijd zijn om te overleggen, 
of slechts voor hun de poorten van 't 
wetenschappelik onderzoek geopend, en 
’t recht tot ’t aanleren van zekere vrije 
beroepen verleend zal worden, die daar
vóór jarenlang, en op 'n leeftijd die 
hun ’n zelfstandige krictiek onmogelik 
maakte, ’t credo van ’t heden ten dage • 
geldende algemene weten van buiten ' 
hebben geleerd. De staat zou er belang 
bij kunnen hebben te onderzoeken, ol 
de gezindheid, gekweekt door en bedoeld 
met z'n „algemene ontwikkeling", niet 
leiden kan tot ’n gevaarlik fanatiek 
autoriteitsgeloof, dat van de „ontwik
kelden” op de „onontwikkelden" zou 
kunnen worden overgedragen, en zich 
gemakkelik zou kunnen uiten zowel 
tegen als vóór datgene, dat ’t wilde 
ondersteunen, 'l Aanschouwingsmatcriaal 
voor dit onderzoek staat in onze dagen 
wellicht in groter omvang en duidelikcr 
ter beschikking dan ooit". ' v. E.
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VAN DE NUTSCOMMISSIE VOOR VOLKSLECTUUR.

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

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

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

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

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

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

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

Heinsius
Volkstuinen, door J. Heemstra

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

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

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

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

Vraag uitvoerige prospectus.
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tusschen

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 

als volgt:
Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Voorzitter; L. C. T. BIGOT, 

Mr. J. H. THIEL «o J- HOVENS GRÊVE, Secreten..

handelii
5. door uitgave 

land levende oude en 
volksontwikkeling.

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

cl wutact op het gebied van onderwijs en opvoeding
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering 

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

i buitenlandsche toestanden.

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

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

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

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

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

4. door het beleggen van openbare besprekingen of congressen ter be- 
ing van problemen van volksontwikkeling.
door uitgave van een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 

nieuwe vruchtbrengende gedachten op het gebied der



Volkshuiswerk.

-433

REDE uitgesproken door Me>* E. C. KNAPPERT op de 134e Vergadering 
der Maatschappij tot Nut van ’t algemeen.

HF

ippij, i 
tomen, la 
geweest, 

ichten ■

ieder z ' 
ted, VoIksi 
inlijk ben '' 

.uiging bc 
te heffen, 

[n ons lanc 
>, dit 

> zij 
it ter

'VTiet ieder zal, zooals de algemeene secretaris uwer Maatschappij 
J.’l deed, Volkshuiswerk vereenzelvigen met Volksopvoeding. Per

soonlijk ben ik hem dankbaar voor deze identificatie, want naar 
mijn overtuiging behoort volkshuiswerk óf niet te zijn, óf op te voeden, 
d.w.z. op te heffen, te vormen, te verrijken, te verdiepen en te ver- 
breeden. In ons land heeft uwe Maatschappij, in andere tijden en in 
andere vormen, dit werk ter hand genomen, lang voordat er volks
huizen waren en zij is onder de eerste geweest, die een onderzoek in
stelde naar wat ten bate van min-bevoorrechten door meer-bevoor- 
rcchten verricht werd, nadat uit Engeland nieuwe denkbeelden óver
kwamen aangaande de verplichtingen van den bezitter tegenover den 
niet-bezitter van geestelijke goederen, welke denkbeelden een jaar te 
voren tot daad waren geworden in de stichting van het Amsterdamsche 
Ons Huis. In overeenstemming met een zekere stroefheid, ons eigen, 
een stramheid, waaraan uwe Maatschappij niet vreemd bleef, gaf 
zij in haar rapport de kern weer van de nieuwe beweging, in deze 
woorden: „Elk mensch, zedclijk of verstandelijk hooger staande dan 
een ander, moet trachten dien ander tot dezelfde hoogte op te heffen." 
Engeland formuleerde dezelfde gedachte aldus: „Those who have 
add to the joy of those who have not”. ., Die hebben, vermeerderen de 
levensvreugde van die niet hebben”.

Dat hier en daar particulier initiatief het werk heeft ter hand 
genomen en niet het Nut het orgaan is geweest, waardoor het tot 
stand is gekomen, is, meen ik, niet in de laatste plaats het gevolg 
van de neiging, zeer sterk in die dagen, nieuwe inzichten, nieuwe 
ondernemingen, voor „nie dagewesen" te houden; aan een nieuwe 
geboorte zelfs ouders te ontzeggen. Een nieuwe lading onder oude 
vlag scheen ondenkbaar. De vlag moest nieuw zijn: wat er ouds in 
de lading was, werd dan meteen gered. Doch evenzeer als in de 
wordingsgeschiedenis van onze Volksuniversiteiten het Nut moet ge
noemd worden, zal de toekomstige geschiedschrijver van het Volks- 
huiswerk in Nederland de oude maatschappij niet onvermeld kunnen 
laten. Dit wat het verleden betreft. En de naaste toekomst? Het 
kan niet anders of het moet met of naast de Gemeente, een voor
aanstaande rol gaan spelen bij de urgente voorziening in een van de 
meest dringende behoeften van onzen troebelen tijd.
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met zijn vrijen tijd 
t de gevolgen. Ik behoef 
wildering van de jeugd, 

gevolgen van verwor- 
zijn zich opdringende 

: lot der gemeenschap

aan wijden moet — niet ver
ding van dit verschijnsel van 
'ijst niet, dat de mcnschheid 

En het bewijst nog iets 
sterk is, voordat hij zijn 

belemmerende machten, 
en jonge menschen ? Een 

vrouwen, vroeg mij, na 
schap, of ik haar bij haar 
scling trachtte zij te over- 

ertig jaar bekend was bij de 
zij — in die dertig jaar van 

.curonken had. „Hadt gij het 
~ 1 e kan hier geen drank 

<=n ais ouders en ouderen op 
wijzen. Hadden zij de verleiding 
?mende, goedkoope, prikkelende 
igelijk voor stompzinnig-makenden 
'inden in de bioscoop? Hadden 
i daarna aanschouwelijk, het in 

van inbreken en stelen en — 
jebruikt spreekwoord, dat in 

wij in deze materie zijn —

-■ eerste kan ik kort zijn., 
tn voor de gcmeensch.tp 

vroeger, springt in het 
n als vrouw, een ieder, 
t gemeene-best, en daar- 
ten goede als ten kwade 

j gemeenschap al grooter

ingen: over de drie 
voor den enkeling J 

sch is geworden dan 
kiesrecht zoowel man 
irdelijk stelt voor het 

op het algemeen welzijn zoo t 
ltsburger is vergroot, krijgt de o. 

ipleet-mensch-zijn harer leden, 
zijde, dat kansen tot verbetering en verslechtering 

1 i verkorten arbeidsduur, is alsmede glashelder.
:lijk maar gevaarlijk bezit. Wie niet leerde hem 

iruiken, gebruikt hem gewis tot eigen en anderer 
lijks heeft de ander recht zich te beklagen, indien 
□aan heeft om zijn medemensch in staat te stellen 

gebruiken.
geen vrijen tijd hebben is, 

ir het is erg. Men kent de 
verspillen over de verw” 

szoek en zijn verbijsterende i 
.ftiging, over het straatleven met 

hen, die over weinige jaren het 
len hebben.
r ik wel eenige,

>rding

Ik kom tot mijn sfcllii 
Dat Volksopvoeding èn \ 
een meer dwingende eisc 
oog. Want nu algemeen 1 
rechtens mede vcrantwooi 
mede de invloed 
van iederen staat 
belang bij het com| 

En, ter andere i , 
gestegen zijn door den 
Vrije tijd is een koste! 
tot eigen heil te gebr 
onheil. Doch nauwelijk 
hij niet het zijne geda< 
den vrijen tijd goed te 

Iets minder erg dan 
geen raad weten. Maai 
hier geen woord te 
over het bioscoopbcz 
ding en vergiftiging, 
gevaren voor ' 
in handen zulle

Maar waar ik wel eenige woorden 
spillen, hoop ik, — is aan de beoordceling 
verwildering en verwording. Het bewij_. 
achteruitgaat, maar dat zij overschat is. 
veel belangrijkers. Dat een mensch niet st 
krachten geoefend heeft in den, strijd tegen 
En wat vraagt gij kracht van kinderen i 
verpleegde in de Rijkswerkinrichting voor 
vier maal herhaalde recidive voor dronkensc 
ontslag, opnieuw wilde helpen. Mijn aarze 
winnen met de opmerking, dat zij al derf 
suppoosten en die konden getuigen dat zij 
haar verblijf in de inrichting, nooit gedrc 
kunnen doen?” „Neen : dat is waar ook, je 
krijgen”. Daaraan moet ik steeds denken als c 
hun eigen deugdelijker jeugdleven wijzen. Hf 
weerstaan van het op ze aanstormende, 
publieke vermaak? Was het hun mog. 
arbeid een prikkelend tegengif te vi 
zij gelegenheid uit boeken eerst, en 
spanning houdende waagwerk te leeren ’ 
erger? Er is een welbekend en veel g« 
zijn onwaarheid, de reden geeft waarom 
waar wij zijn.

Dat de gelegenheid den dief maakt zou 
want dan kwam alles op de omstandighedt 
niet. De gelegenheid maakt dat de 
aanleg of in mogelijkheid, steelt. En wie 
van zedelijke ontwrichting die achter ons

graag gelooven, 
‘laar het is zoo 
isch, de dief in 

aan de jaren 
het welhaast
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algcmcene geknoei, bedrog, waardoor het ongeoorloofde van het 
individueel geweten door het collectief geweten niet voor geoorloofd, 
maar voor niet-onteerend in andermans oog werd verklaard, die zal 
begrijpen en verklaren kunnen en zijn oordeel wijzigen over den 
tegenwoordigen staat van onbetrouwbaarheid in alzijdigen zin. Wij 
zijn niet achteruitgegaan in wezen, maar in de daad. Niet in ons, 
maar buiten ons was de waarborg van behoorlijkheid. En de jeugd 
is slachtoffer, want niemand komt tot zelftucht, wie niet onder tucht 
is geweest. En van zelf bedwingen weet niet wie niet „bedwongen” 
is, zooals wie niet opgevoed is door anderen, van zelfopvoeding niet 
licht weten zal.

Meen niet, dat dit alleen de steden geldt. Ook op het platteland 
dezelfde geestestoestand, al beschermt daar de omgeving en al ont
breekt daar de gelegenheid. Vanwaar anders het haken naar de 
steden ? Vanwaar de hang naar het goedkoope, ordinaire, op onze 
lagere instincten speculeercnde genot, dat de buitcnmenschen met 
hartstocht in de steden zoeken ? Vanwaar het ontroerende verschijnsel 
dat de jeugd van het gezin dat van buiten naar de stad of de voor
stad verhuist, binnen enkele maanden in den slechten zin „ versteedscht" 
is? Doch- één ding hebt gij. van de dorpen op ons voor. Gij hebt — 
in uwe pogingen om het opkomend geslacht tot gave, compleete 
menschen te helpen maken, niet te concurreeren met onze publieke 
vermakelijkheden. Tegenover uw leeskring staat geen bioscoop, tegen
over uw ontwikkelingsclub geen tingeltangel, tegenover uw jongens- 
uw mcisjesclub geen hel verlichte, stampvolle straat, tegenover uwen 
muziekavond geen café-chantant.

Leeskring ? Ontwikkelingsclub' 
Muziekavond, waar spreekt gij v 
wij verstaan U niet. Dat alles k

Dat weet ik, hoewel er zijn, di 
en Paterswolde en Noordwijfcerhoi 
Oostcrbeek en Aardenburg — ” 
kennen <:n wij zijn hier bij elkanc 
dingen Ü bij te brengen zijn, 
dorpen en in alle steden, en da-'11 
overal moet c 
tijd dringt, 
inenten. Zij r 
wereld zonder 
Ik weet ook wel 
jongens en oudere 
en dan, den jongen, 
trekken, maar de str 
het volkskind, z\ o

Het publieke leven 
is het, waar zij, eenm« 
het platteland? V< 
avond, in schemer 
avond stonden da 
schoten meisjes, c 
bij een kruispunt

i? Leeszaal? Jongens- en meisjesclub ? 
, van? Wij mannen van het platteland,

niet. Dat alles kennen wij niet.
ik, hoewel er zijn, die het wel kennen: Epe kent het 

>lde en Noordwijkerhout en de Leur en Sappemeer en 
en Aardenburg — Wat gij niet kent, kunt gij leeren 

wij zijn hier bij elkander om te beraadslagen hoe al deze 
bij te brengen zijn Want over de gehccle linie, in alle 
in alle steden, en daar waar het reeds bestaat intensiever, 

opvoedend jeugdwerk ter hand genomen worden. De 
neen dwingt. Als tegen besmetting moeten wij onze kinderen 
moeten zelvcn immuun zijn, willen zij zich in de besmette 

schade kunnen bewegen. Zeg niet dat ik overdrijf.
' van zandbakken en van open speelplaatsen voor 

kinderen, ■ ik weet ook wel van pogingen om nu 
, het meisje aan de stad en aan de straat te ont- 
traatatmosfeer, het avondleven in de stad is, voor 

cwanger van vergif.
' is voor de jongeren geen steun, maar een val 

waar zij, eenmaal in gevangen, niet licht weer uitkomen. En 
ind? Voor enkele weken voerde mijn weg mij, avond aan 
schemertijd, door twee Engelsche dorpen. En avond aan 

laar groepen opgeschoten jongens en troepjes opge- 
deze bij de open deur van een buurvrouw, gene 

van wegen, langs den berm te babbelen, te gein-
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het Zuiden eroj 
uitrichten in uw gees- 

rhaaldelijk opgevangen 
onze tegenwoordige 

; U van de onmogelij] 
hoe men verwacht d

, te geeuwen, te suffen. Diezelfde dorpen heb ik gekend vóór 
jaar. toen een idealist, ik meen een praktische idealist, —• gij 
dat deze uitdrukking bctcekcnt een geestelijk gezind mensch, 

e handen uit de mouw steekt inplaats van ze in den schoot te 
■> — toen deze de jongens en meisjes in een tooneelclub en de 

ook nog in een muziekclub vereenigde weck aan week. Toen 
onunespeare gelezen en bestudeerd werd en na een winter van 

men arbeid werd opgevoerd voor de dorpelingen, toen in de 
uvnt muziek kon worden uitgevoerd, en het gansche dorp deelde 
■>- en uitvoeringen niet alleen, maar in de lange, lange voorbe- 
ig. En de broers, voorzoover zij nog leven, de zusters van wat 

nu, avond in avond uit, zich verveelt, weten U te vertellen van die 
tijden, met een schittering in hun oogen en — zij beklagen hun jongeren. — 

Is het in den haak, dat met het verdwijnen van één mensch uit 
een dorp, de kans tot dieper en rijker en waardiger en gelukkiger 
leven, voor een vijftigtal wordende menschen, verdwijnt ?

Doch waartoe nog voorbeelden van over de grenzen genomen ? 
Er zijn er onder U, die zich moeten herinneren een courantenbericht — 
het kan van een jaar of vier geleden zijn — hoe in een onzer meest 
welvarende dorpen in een vrijstaand huis, alleen ’s zomers bewoond, 
was ingebroken en huisgehouden door een troepje opgeschoten jongens, 
jongens uit fatsoenlijke gezinnen. En hoe, toen de kantonrechter, op 
gemoedelijken toon, ze vroeg hoe ze daar toch toe gekomen waren, 
een hunner het woord nam. „Onze vroegere meester richtte een 
gymnastiekclub op en ging met ons wandeltochten maken, maar de 
club is er niet meer. Want hij is weg en nu vervelen wij ons. En 
zoo is het gekomen”. Kan het duidelijker, begrijpelijker gezegd worden? 
En is er iets onbegrijpelijker, dan dat niet een ander de fakkel opnam 
en het werk voortzette ? Daar zijn op het platteland en in onze 
steden vrouwen en mannen met ongebruikten vrijen tijd, met leegc 
levens, met onvoldaanheid in hunne ziel; zijn zij zoo traag, zoo suf, 
zoo dood, dat hunne meerdere kennis, hunne meerdere beschaving, 
hun vermogen om wat zij denken te kunnen zeggen, ballast zijn ge
worden, doode zwaarte, dood gewicht inplaats van drijf- en stuw
kracht die henzelven en anderen omhoog heft? Begrijpt gij het? Er 
zijn er onder U die op dit oogenblik bezig zijn bij zichzelven te 
zeggen: „Zij heeft goed praten — zij moest maar eens weten: — 
vooroordcelen, standverschil, grieven, veeten . . . .” Ik heb geen tijd 
over al dit mij bekende roet iets te zeggen en herinner er U alleen 
aan ~~ voorzoover gij dit niet weet — dat ik in een practijk van meer 
dan een kwarteeuw al deze bezwaren op mijn weg ontmoet heb, aan 
het begin 't meest en verder al minder. —

Op mijn vierde stelling ben ik vooruitgeloopcn — opzettelijk. Want 
ik wensch niet aangehoord, maar begrepen te worden. En zoomin als 
in een huis, waarvan de luiken gesloten zijn, zonlicht kan doordringen, 
al staat de Junizon vanuit het Zuiden erop te branden, zoomin kunnen 
mijne woorden iets uitrichten in uw geest, indien hij ongevoelig is ge
worden door de herhaaldelijk opgevangen en nageprate, beaamde ver
zekering, dat er met onze tegenwoordige jeugd toch niets te beginnen 
is. Daarom sprak ik U van de onmogelijke eischen, die aan de jeugd 
gesteld worden en hoe men verwacht dat zij tegen den stroom zal
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’t werk, wij ' 
? Heeft ook niet ... ... 

< wij niet besmet met 
niet die prikkels altijd 

die ons niet inspant; benijden Ou 
land wonen, aan de stad haar < 
of zoeken ook wij niet dat genot ? 
de geestelijke nood van het O| 1 
boven brengen en zullen wij 
Of ons door anderen laten helj 
lijkheid van mannen en 
de werkplaats of de fabriek, 
vrijen tijd, en die eenigen uwer, 
de naald lecren hanteeren, bes 
uwen smaak, gericht door 
niet als copie geboren). Er 
U ideeën aan de hand 
worden voor de vele mog 
middelen te bereiken zijn, is hei 
schaal bereikt wordt wat b.v. hier 
landbouwcursussen bereikt is? Met dit zeer ” 
ons de cursussen gegeven worden, opdat ... 
clubs vormen, clubs van acht of tien jongen 
aan 'week, en jaar op jaar, in het door het Ni 
doch voorloopig bij ons aan huis komen, die 
weck, hun hoofd vol van allerlei heerlijkheden, 
werk, zelf te zoeken bloem of blad, zelf te 
kleuren in bosch of wei, 
stand, zelf op te sporen kevers, zelf te 1 
loeren en op te zeggen, of lievelingsverhaal 

Verjaardagen, Sinterklaas, Kerstmis en 
allerlei mogelijkheden in ’t zicht voor wie 
helpen leven. — En ziet gij niet in . 
een paar duizend meisjes allen he 
daar niet als mogelijkheid, een „settic 
zetting van een dozijn jonge vrouwen ir 
pleegsters in onze groote steden — wi 
meisjes te leiden op haar vrije avonden 
lingc verdeeldheid, door standverschil, 
alles ónmogelijk maken zou ? Zij zijn er en 
verkeerde schaal, maar zij zijn wat t 
te boven te komen en die men te bovei 
sterk genoeg is om ze op te heffen, 
dat deze nood van hen, die over

1 ift lecrcn zwemmen. Wij zijn 
aileen niet te klagen, maar eer 

i het werk te slaan. En dan 
verschijnselen, zooals b.v. een 

— Want met het eerste doet gij 
«elven met struisvogelpolitiek. —

opzwemmen, terwijl zij nog niet eens heefl 
de schuldigen, daarom hebben wij niet alle 
vandaag dan morgen de handen aan 
worde dat werk geen bestrijden van \ 
Tuchtunic doet, maar van oorzaken, 
monnikenwerk of liever bedot gij Uzelvi 
En daarvoor is een mensch te goed. —

Aan ’t werk, wij ? Maar gesteld al dat wij willen, wat kunnen 
wij? Heeft ook niet in ons leven het materialisme ingevreten? Zijn 
ook wij niet besmet met de zucht naar prikkels en begecrcn ook 
wij niet die prikkels altijd sterker? Lezen ook wij niet prikkellectuur, 
die ons niet inspant; benijden ook wij niet, voorzoover wij op het 

stad haar cinema's en haar goedkoope genot 
dat genot ? Indien dit zoo is, dan zal misschien 

i het opkomend geslacht het beste in ons naar 
en zullen wij ons willen gereed maken tot helpen, 

ideren laten helpen. — Ziet gij niet met mij de moge- 
mannen en vrouwen die het volkskind kennen, niet uit 

of de fabriek, maar zooals het zich openbaart in zijn 
. die eenigen uwer, zeg drie maanden aaneen, het mes, 
■en hanteeren, bestuurd door uwe hand, geleid door 
gericht door uw geest ? (Een mensch wordt als origineel, 

•boren). En als U vaardigheid ■wordt bijgebracht, als 
worden gedaan, als U de oogen geopend 

ogelijkheden, die met weinige, deugdelijke 
i, is het dan niet denkbaar dat op groote 

en daar op het platteland met 
;er groote verschil, dat aan 
it wij geen cursussen maar 

;ns of meisjes die, weck 
.Jut te stichten dorpshuis, 
weggaan van ons, iedere 

.n, zelf te bedenken hand- 
loem of blad, zelf te vinden harmoniecrcnde 

zelf te ontdekken sterren in onderlingen 
.evers, zelf te kiezen vers om van buiten te 
lievelingsverhaal om te vertellen op de club ?

iaas, Kerstmis en Lente en Herfst brengen 
’t zicht voor wie leven wil en anderen wil 

. groote centra van industrie, waar 
letzelfde werk verrichten, ziet gij 
.lement", een echte colonie of neder- 

in één huis — zooals wijkver- 
zier levenstaak het zijn zal die 

. ? Moeilijkheden door onder
door vooroordeelen, die dit 

zij wegen zwaar in de 
alle obstakels zijn: dingen om 

zen komt als de hefboom maar 
:ucii. Wij moeten zoo ver komen 
tien, vijftien jaar het lot van ons
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■

alles

wordt

Maar gij vraagt 
kringen waar wel vai 
tijd, waar gebrekkige 
niet opzendt, waar 
gebrek aan iets beters 
waarom dan in die kr 
dering en tuchteloosheit 
innerlijke waarde hecr 
geen inspanning vrage 
slapping? Omdat bc 

ring brengen en 
llottige verwarring 
.nen wat ons levei 
' ter gesitueerden 
•vannen wij 

' ' sichthet 
geen fundai 
Ware dit 
vroeger of 
20e eeuw ; 
individu en 
verschillende 
het probleem 
het oplost, 
daarom is 1 
belang, dat

volk in handen hebben, op ons uitwerkt wat dc vijandelijke aanval 
van ’14 voor Frankrijk deed: die elkaar den rug toekeerden, schouder 
aan schouder brengen. En de beste muziek en echte kunst en goede 
kunstnijverheid, vooral nationale, zij moeten ook onze dorpen bereiken, 
regelmatig. En de jongeren zullen naar de clubs en de concerten en 
de tentoonstelling heengaan en blijven heengaan als de ouderen voor
gaan en de reeds voorgoed ingedommelden zullen zich gaan schamen 
over hun: „Wat heb je daai' nu aan? Ik zit liever bij mijn grammo- 
phoon”. En het jongere geslacht zal niet meer in de stad het be
loofde land zien, want zij zullen bevrediging vinden voor hunne be
hoeften aan vrijen arbeid, die den schepper welke in ieder mensch 

:, aan het werk zet; zij zullen voedsel hebben voor hun denk- 
hunne verbeelding zal niet van gebrek verworden en zich 
op het weeë of ziekelijke of gemeene of blocdelooze of 

: of excentrieke, want haar wordt immers het beste materiaal 
verwerking voorgezet door oogen die hebben leeren zien, door 

die hebben leeren hooren, door handen die hebben leeren 
en scheppen? En ziet gij niet hoe de gemeenschap, de kleine 

de wijk in de groote stad door dit 
: gij niet heel duidelijk hoe het gevolg 
„to give them nobler joys and nobler 
de ouden nobeler vreugde en nobeler 
hoe het gezin er door gebaat wordt?

ïngen. En de 1 
>oral national 
■ jongeren zt 
heengaan 
voorgoed 

'at heb je daai- 
phoon”. En het jongere gesl. 
loofde land zien, want zij zuil 
hoeften aan vrijen arb«..w, v 
huist, aan het werk 
vermogen, hunne verbeelding 
vastzetten op het weeë of 
enge of excentrieke, want 1 
ter verwerking voorgezet door 
ooren, die hebben leeren hoor»1 
tasten en scheppen ? En ziet gij 
dorpsgemeenschap en de buurt, 
alles gebaat worden zal ? Ziet 
van dit alles zal moeten zijn , 
cares ?” aan de jongen en aan 
zorgen te geven ? Ziet gij niet 1

mij, als dit alles zoo is, vanwaar dan toch in 
van het beste de kinderen bereikt in hun vrijen 

,oz woningtoestanden ze de straat of den weg 
■ gemis aan behoorlijke ontspanning ze niet uit 

rs en uit gebrek aan keus de bioscoop indrijft, 
cringen gelijksoortige verschijnselen van vervvil- 
:id en onlust en wrevel tegenover datgene wat 

left? Waarom ook daar de drang naar goedkoop, 
gend genot, waarom ook daar die veelzijdige ver

slapping? Omdat betere levensomstandigheden alleen geen ver
betering brengen en omdat ook in de door U bedoelde kringen de 
noodlottige verwarring heerscht tusschen levensmiddelen en leven, 
tusschen wat ons levensonderhoud geldt en het leven zelf. Wij kunnen 
die beter gesitueerden laten rusten: om hen gaat het nu niet. Maar 
wel kunnen wij bedenken dat voor allen de waarheid geldt: tenzij 

t levensinzicht zich wijzigt, kunnen veranderde levensomstandigheden 
in fundamenteele verbetering in de maatschappij teweegbrengen, 

zoo, dan zou goed zijn eenvoudig een vraag wezen van 
later geboren zijn, van in de 13e of in de 16e of in de 

geleefd te hebben. — In iederen tijd bestaat voor het 
voor de gemeenschap het geestelijk probleem met zijn 
kanten. En van de vraag of het individu dit ziet en 

i durft stellen aan zich zelf en van den zin, waarin hij 
hangt zijn geluk af en dat van de gemeenschap. En 

het van zoo overwegende beteekenis, van zoo ingrijpend 
: dit werk, dat zich .opvoedend maatschappelijk jeugd- 

durft noemen, niet onder handen worde genomen zonder
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als i
wil.

doel

om nuttige 
compleete

stoel hier, 
over een ku: 
zonlicht binr

tot hooger ver

hel vakonderwijs, het gaat niet 
de maatschappij te vormen, maar om gelukkige, 
mogelijk te maken.

doel is niet den werkman in staat te stellen
. maar tot meer vreugdevol bestaan.
doel is niet geldelijken maar geestelijken rijkdom te vermecr- 
En nimmer verwarre men middel en doel.

opvoedend maatschappelijk werk, zooals het Nut dit — indien 
gij het van harte begeert — hoopt te bevorderen, als dit werk in 
zijn programma opneemt het bijbrengen van bepaalde kennis, dan is 
die kennis niet — als op de vakschool, en waar niet helaas — 
middel, maar in zich zelf doel, dan zal het „weten” nooit het „kennen" 
en nog minder het „kunnen” in den weg mogen staan, — dan zal 
alom aan het opkomend geslacht niet het „voor het volk” vervaar
digde wat — op een hooge uitzondering na, nog immer het minder
waardige is, worden voorgezet, maar wij zullen ons indenken en inleven 
gaan in wat de eeuwen door als het allerbeste heeft gegolden uit 
algemeen menschelijk oogpunt en wij zullen onze jongens en meisjes 
ertoe brengen zich in te spannen om te begrijpen en te bemachtigen. 
Wij zullen mee gaan voelen, wij die dit werk doen, dat wat een 
mensch welopgevoed maakt njet is zijn kennis, niet zijn zijne door 
de conventie voorgeschreven manieren, maar dat hij welopgevoed is 
als hij werkzaam is en gelukkig en als hij staat voor zijn werk en 
als hij, eerlijk en trouw, het leven aan kan. Niet menschen uit hun 
kring te halen is het doel, maar ze in hun kring‘s levens wezenlijken 
rijkdom te doen vinden. Wij kennen maar al te goed de resultaten 
van een andere volksopvoeding. — Iemand opent zijn luiken en laat 
het licht binnen in zijn vertrek, opdat hij zal kunnen zien en zich 
niet stooten aan een stoel hier, zich niet ophale ilan een spijker 
ginds en niet struikele over een kussen iets verder. Een ander opent 

ramen opdat het zonlicht binnenstroome, geuren binnendringen.

dat men zich heeft afgevraagd wat men eigenlijk ermede
Van negatieven aard dreigt het te zullen blijven als het 

negatief is. als men het ter hand neemt, omdat het te erg wotui 
met de verwildering, met de straatschenderij, met de overlast, die 
jeugdigen de gemeenschap bezorgen.

Van voorbijgaanden invloed dreigt het te worden wanneer het 
vóór alles tegemoet komt aan den wensch naar afwisseling, naar 
vermaak, naar prikkels, naar massaal genot, naar oppervlakkige 
bezigheid die zoo’n algemeen kenmerk zijn van onzen haastigen, onge- 
duldigcn tijd. Waar het vóór alles het volk ter wille wil zijn, den 
moed niet heeft eischen te stellen, geen ideaal van volkomenheid 
voor oogen heeft, zich van ernstige pogingen om inderdaad het beste 
te geven afmaakt met de bewering dat het betere de vijand is van 
het goede, daar zal het nimmer grondwerk verrichten, indien al, 
ondeugdelijk bouwen en nooit tot zich trekken den arbeid en den 
steun van hen, die het om het wezen der dingen te doen is.

Maar het zil kunnen worden een van de machtigste factoren in 
den constructieven en rcconstructieven arbeid, waarop de wereld 
wacht. Zijn doel is niet, dat van de school; het gaat niet om onder
wijs maar om opvoeding.

Zijn doel is niet dat van 
leden van de maatschappij 1 
menschen mogelijk te maken

Zijn  
dienste.

Zijn 
deren.

Als 

sj„
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Het Instituut voor Volksontwikkeling te Deventer 
door Dr. H. H. ZEIJLSTRA Fxn.I

'T’oen voor omstreeks dertig jarcn de Toynbcc-beweging ook in 
JL Nederland haar intrede gedaan had, behoorde Deventer, met zijne 

groote arbeidersbevolking, al spoedig tot de eerste plaatsen, waarin 
deze richting gewerkt werd. Wie daaromtrent meer wenscht te weten, 
kan verwezen worden naar het Rapport uitgebracht door eene com
missie van onderzoek, ingesteld volgens besluit vani de Algemeene

kleuren beginnen te leven en zijn ganschc vertrek deel krijgc aan 
het rijke, volle lichtleven van den morgen daarbuiten.

Begrijpt gij dit als een toelichting van wat negatief, wat positief 
volkshuiswerk is? En gevoelt gij dat wijziging van levensinzicht en 
levensverdieping door dezen arbeid kunnen mogelijk worden ? Dat 
deze arbeid, zoo opgevat, U die hem verricht, en hen aan wie gij 
hem verricht, het verloren contact kan doen hervinden met uw eigenlijk, 
uw innerlijk leven ? En U kan helpen, opnieuw de wetten te ont
dekken van het leven waarover gij praat niet, maar van het leven, 
dat gij gevoelt? Wij menschen hebben de laatste halve eeuw weinig 
ongedaan gelaten om het leven duf en dor en grauw en leclijk en 
ordinair te maken en goedkoop d.w.z. — niet — voornaam. Zoo hope
loos is de wereld aan het stof en het stoffelijke verslaafd, dat alleen 
verliefden of bezetenen dus door innerlijk vuur verteerden, het niet be
merken. En het gemeenschapsleven kon schoon zijn en rijk en blij. 
'Waarom zouden wij niet beginnen de voorwaarden te verwezenlijken 
waarop de vernieuwing komen kan ? Onze wcnsch is te beginnen 
waar men immer beginnen moet, bij kinderen, bij het opgroeiende 
geslacht. Dat is niet alleen, in de dagen die wij beleven, de „spes 
patriae" maar de „spes humanitatis". En daarmede kunt gij op uw 
dorp alleen beginnen, al hoop ik van hecler harte dat gij en zeer 
velen uwer in groot verband samen, ieder naar individueelen aanleg, 
zult kunnen arbeiden. — Ik heb lang, volgens cenigen uwer misschien 
te lang stilgestaan bij den aard van volkshuiswerk. En uwe ge
dachten waren bij de mogelijkheid ervan. Dit is geen toeval, want 
als er één spreekwoord is, dat grondige wijziging behoeft, dan is ’t 
het bekende: Eind goed, al goed — waar in den regel het goede 
einde den naam draagt van succes. Mag ik onderstellen dat wij, bij 
den arbeid dien wij gaan ondernemen, zullen vasthouden aan een 
goed begin als waarborg van wat w ij succes noemen ?

Laat mijn laatste woord dit zijn: Hoe groot ook de bezwaren 
mogen zijn, bezwaren van allerlei aard, gebrek aan werkkrachten, 
gebrek aan geld, om van de imponderibilia niet te spreken, die, on
weegbaar, vaak het zwaarst wegen, is opvoedend jeugdwerk zoo’n 
dringende eisch over het ganschc land, dat een „wij kunnen niet” 
alleen als wanhoópskrect gerechtvaardigd zou zijn.

En daarmede zouden wij dan ons zelven geestelijk bankroet ver
klaren.
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ontwikkelden in 't belang van minder 
i, S. L. van Looy en H. Gcrlings,

t van ’t Algemt 
loening melding r 
aard door het bc

’) Persoonlijke bemoeiingen van meer o 
ontwikkelden (Toynbec-werk), Amsterdam, 
-zonder jaartal (ong, 1895), bladzijde 32.

2) Op dit artikel werd de aandacht gevestigd in „Nutswerk". 5c jaargang 
No. 4. Jan.-Fcbr. 1919.

volledig overzicht te geven van het- 
zenter in het belang der volksont- 
tande moge evenwel tot voorbeeld 

niet stil heeft 
eid tezamen ni< 
der bevolking 

zou kunt

uuur van
weder met

pal staat,
de minder

i richtten op eenc „vo. 
plaatselijke beweging

' 1 overwogen w<
:t slechts van Devcn 
«eldoorn, Zutphen, 
ichter voorshands ver- 

rsonen te Deventer, 
tken, zeer beperkt zou 
: bijwonen der lessen 
maakten; anderzijds, 
hulp wilde komen,

andere richting ge- 
De eerste arbeid 

: reeds gedaan 
... hoe daarin zou 

i stonden, bewees 
e „Opbouw" van Decem- 
de hand deed de samen-

evenwel
t gezeten.
iet aan den drang naar 

zich deed gevoelen, 
inen worden gewerkt.

Vergadering der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, van 1892 ’), 
Te Deventer ° wa^de^di  ̂aanvaard' door het bcstuui 

Volksbond-afdeeling aldaar, die nu eens met meer, dan 
minder kracht dit werk heeft voortgezet, en nog steeds 
waar het geldt werkzaam te zijn in het zedelijk belang van 
ontwikkelde klassen.

Naast den arbeid van den Volksbond, dient vermeld, hetgeen het 
Nutsdepartement te Deventer in stand heeft gehouden; o.m. eene 
volksbibliotheek. Voornamelijk uit Nutskringcn is opgekomen de drang 
tot stichting van eenc Openbare Leeszaal, die op 1 October 1918 
voor het publiek werd geopend, en waarin ook de bovengenoemde 
Volksbibliotheek is opgenomen.

Het is hier niet de plaats, een 
geen door andere lichamen te Deve 
wikkeling geschiedt. Het bovensta; 
strekken, dat men hier ter stede r' 

Toch beantwoordde al die arbei 
ontwikkeling, die in den boezem 
Een middelpunt, waaruit met kracht 
ontbrak.

Wat is begrijpelijker, dan dat de gedachten van hen, bij wie deze 
gevoelens tot handelen werden, allereerst zich richtten op eenc „volks
universiteit" als vorm, waarin de nieuwe plaatselijke beweging zou 
kunnen worden gegoten ? En dat daarbij de mogelijkheid overwogen werd, 
zulk eene instelling te doen strekken ten bate niet slechts van Deventer, 
maar ook van de omliggende gemeenten: Apeldoorn, Zutphen, de 
Twcntsche industrie-centra? Dit plan moest ec’.l 
worpen worden, omdat eenerzijds het aantal pers 
dat van eene dergelijkc instelling gebruik zou makt 
blijken te zijn, terwijl de slechte verbindingen het 1: 
door personen uit andere plaatsen onmogelijk 
omdat voor hen, wien men in het bijzonder ter 
eenc volksuniversiteit op te hoog peil staat.

Wij maken hier van deze overweging niettemin melding, omdat 
wellicht elders de toestanden gunstiger zijn voor de stichting van 
eene gewestelijke volksuniversiteit, een vorm, die o.i. voor de provincie 
veel voordeelen biedt.

De oplossing van het vi-aagstuk moest dus in a 
zocht worden, aansluitend aan het reeds bestaande, 
zou derhalve moeten wezen: te weten komen, wat 
werd, waaruit op te maken zou zijn, wat ontbrak en I 
kunnen worden voorzien. Dat wij daarin niet alleen 
een artikel van Prof. Dr. R. Casimir in de „Opboi 
ber 19182), waarin deze als oplossing a an dc haud
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. dit lichaam alsnog tot ander inzicht te 
Wel waren ter vergadering afgevaar- 
en van de „Christelijke Besturenbond”; 

liddcn niét terug zien. Een later ontvangen 
van de besturen dezer beide lichamen

Patrimonium en de Christelijke Besturen- 
lar aanleiding van die vergadering hebben 

.wikkeling en de oprichting van een „Instituut 
in onze vergadering besproken. Het resultaat

stelling van een „ontwikkelingsrond", te omschrijven als : een centraal 
lichaam voor de organisatie van de geestelijke ontwikkeling der be
volking, dat contact heeft met alle vereenigingen en instellingen ter 
plaatse, die zich met die ontwikkeling bezig houden.

Daar dit artikel de overtuiging schonk, in de goede 
zaam te zijn, meende men openlijk stappen te moeten 
verwezenlijking te komen.

Eene circulaire werd opgcsteld, tot welker onderteekening zich 
een veertiental ingezetenen bereid verklaarden. In deze circulaire, 
gedateerd 1 Juli 1919, werd gewezen op het grootc verlies, dat op 
geestelijk en zedelijk gebied te boeken viel tengevolge van de crisis
jaren, en op de noodzakelijkheid van krachtig ingrijpen, temeer nu 
door eene nieuwe arbeidswet de arbeider den tijd zou hebben om 
de geestelijke en verstandelijke behoeften die hij gevoelt, te bevredigen. 
De onderteekenaars betoogden de wenschelijkheid van het opmaken 
van een inventaris van hetgeen ter plaatse voor de volksontwikkeling 
geschiedt, om hierop voortbouwende een plan te ontwerpen, om dezen 
arbeid met kracht uit te breiden. De circulaire werd toegezonden 
aan de besturen van een groot aantal plaatselijke vereenigingen van 
uiteenloopende richting op politiek en godsdienstig gebied, die uit- 
genoodigd werden een tweetal leden af te vaardigen naar eene nader 
aan te kondigen bijeenkomst.

Dit rondschrijven viel in goede aarde, zoodat reeds op 15 Juli 
daaraanvolgende eene eerste bespreking kon plaats hebben. Prof. 
Casimir zette in deze drukbezochte vergadering persoonlijk zijne 
opvattingen omtrent de inrichting en werkwijze der voorgcsteldc 
ontwikkelingsraden uiteen, waarna eene levendige gcdachtenwisscling 
volgde. Tot eenige beslissing kon uitteraard deze eerste bespreking 
niet leiden; zij bleek niettemin goede vruchten te zullen dragen.

Bijna alle uitgenoodigde vereenigingen hadden zich doen vertegen
woordigen; bij enkele die ontbraken, was dit het gevolg van toe
vallige omstandigheden. Slechts ééne richting, die wij ook gaarne 
met ons hadden zien samengaan, onthield zich uit beginsel: de R.K. 
vereeniging „Geloof <:n Wetenschap” was van oordeel, dat „bespreking 
„van onderwerpen op geestelijk gebied door zoo uiteenloopende levens
beschouwingen voor de vrijwel onvoorbereide massa niet op gevolgen 
„doet hopen, die ook maar eenigszins in verhouding staan tot de te 
„geven tijd en moeite”.

Pogingen, aangewend om 
brengen, bleven vruchteloos, 
digden van „Patrimonium” 
ook dezen zouden wij in ons mi 
gemeenschappelijk schrijven 
leerde ons het volgende:

„ . . . Den 15en Juli waren 
bond vertegenwoordigd. Naa 
we de zaak der volksontwik 
voor Volksontwikkeling” ii 
dier vergadering was:

le. Ontkenning der wenschelijkheid en mogelijkheid, om de voor
gestelde neutraliteit inzake volksontwikkeling te handhaven.



443

volksontwikkeling daaraan

:n schetsen. Het doel 
•eenigingen: bevor- 
algemeenen zin en 
rschillende kringen 

lankelijk dient 
: Vereeniging

ireiken door het verzamelen 
.htingen omtrent hetgeen buiten 

van onderwijs in het belang \ 
>rdt, door centralisatie en uitLi 
 door alle verdere wettige midde' 

litvoering heeft ook zij zich gesti 
le lessen, voordrachten, enz., een tc 
■ ter voor personen met beperkte mi

mag c.
:rceniging oni 

en begunstigers, die 
jaar schenken; gewoni 
jaar toegang kunnen vei 
de tentoonstellingen, enz., 
de vereenigingen enz., die : 
een vertegenwoordiger 

Het bleek niet zoo 
regeling te treffen, daai 
naast daarbij aangesiv

2c. Inziende de noodzakelijkheid der 
te arbeiden in christelijken geest.

3c. Aangezien de christelijke levens- en wereldbeschouwing in zulk 
een Instituut, niet minder, dan toch gelijk geschat zal worden, zulks 
voor ons absoluut ontoelaatbaar is, omdat de christelijke levens- en 
wereldbeschouwing de eenig juiste beschouwing is, dus boven de 
historisch-materialistische levens- en wereldbeschouwing staat, omdat 
ze parallel loopt met de beginselen van Gods Woord.

4e. De volksontwikkeling moet ten doel hebben allereerst de eer 
van Gods Naam, hetwelk het volk ten zegen zal strekken.”

Het schrijven eindigde: „Wij zien, na bovengemelde reden de nood
zakelijkheid tot mondelinge bespreking niet in, hoewel we het op 
zeer hoogen prijs blijven stellen, wat u voor het volk wilt aanvatten. 
Bestond de antithese niet, dan gaven we direct onze saamwerking."

Hoezeer men het betreurde, dat door het terugtrekken der R.K. 
en orthodoxe groepen niet meer van een vereenigd optreden van allen 
tot verheffing van het geestelijk en zedelijk peil van ons volk sprake 
zou kunnen zijn, moest men zich bij deze besluiten nederleggen, al 
bleef men zijnerzijds bereid tot nader overleg en samenwerking.

Het aanvankelijke succes bij de overige bevolkingsgroepen leidde 
tot verdere ontwikkeling der plannen. Ten einde zoo mogelijk nog in 
het winterseizoen iets tot stand te kunnen brengen, werd eene tweede 
bijeenkomst gehouden op 27 Augustus daaraanvolgende, en thans kon 
reeds het voorstel gedaan worden om in beginsel over te gaan tot 
oprichting van een „Instituut voor Volksontwikkeling te Deventer", 
waarvan de grondslagen goedgekeurd werden.

In het kort willen wij hier deze grondslager 
komt overeen met dat van de „ Ons-Huis"-vereer 
dering van de volksontwikkeling in den meest a 
het in aanraking brengen van personen van vers  
der samenleving, terwijl ook hier een en ander onafhr 
te zijn van staatkundige en godsdienstige richting. De 
tracht dit doel te bereiken door het verzamelen van gegevens 
verstrekken van inlichtingen omtrent hetgeen buiten de openbare en 
bijzondere instellingen van onderwijs in het belang van de volks
ontwikkeling gedaan wordt, door centralisatie en uitbreiding van 
dezen arbeid, en voorts door alle verdere wettige middelen.

Als beginsel bij de uitvoering heeft ook zij zich gesteld op het 
standpunt, dat voor alle lessen, voordrachten, enz., een toegangsprijs 
verschuldigd is, die echter voor personen met beperkte middelen geen 
bezwaar mag opleveren.

De Vereeniging onderscheidt vierderlei soorten leden, n.1. stichters 
-•i begunstigers, die een grooter of kleiner bedrag ineens of per 

ie leden, die door eene bijdrage van f 1.— per 
ïrkrijgen tot de op zichzelf staande lezingen, 

en buitengewone leden. Deze laatste zijn 
zich bij het Instituut aansloten en die ieder 

hebben in den „Ontwikkelingsraad”.
heel eenvoudig, op dit punt eene behoorlijke 

laar onder deze lichamen bestuurdersbonden waren, 
isloten vakvereenigingen; politieke vereenigingen
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met daarbij behoorendc clubs, enz. Het zou niet wcnschelijk zijn, dat 
eene dergelijke federatie zelfstandig en bovendien door zijne onder
deden op den gang van zaken invloed zou uitoefenen. Daarom werd 
bepaald, dat eene afdecling of onderdeel van eenig lichaam, dat reeds 
buitengewoon lid was, niet als zoodanig, mocht tocgelaten worden en 
zelfs het buitengewoon lidmaatschap zou verliezen bij toetreding van 
het centrale lichaam.

Volgens deze regeling telt het Instituut thans de volgende buiten
gewone leden:

Algcmcene Geestelijke Ontwikkeling; Help U zelven; Departement 
van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen; Neutrale Geheel
onthouders Vereeniging; Deventer Arbeiders Esperantisten Vereeni- 
ging Frateco”; Nieuwe Deventer Bestuurdersbond; Maatschappij van 
Nijverheid; Openbare Leeszaal en Bibliotheek; Communistische Partij; 
Internationale Anti-Militairistische Vereeniging; Vereeniging ter be
vordering van Vakopleiding in Nederland; Socialistische Partij; Vrije 
Socialistische Vereeniging; Sociaal Democratische Arbeiders Partij; 
Vereeniging van Staatsburgeressen; Loge der Odd Fellows; Volks
bond; Vrijmetselaarsloge „ Le Préjugé Vaincu”; Protestantenbond; 
Bond van Nederlandsche Onderwijzers: Nederlandsche Vereeniging 
tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken; Koloniaal Land
bouwmuseum; Algemeen Nederlandsch Verbond; Commissie van 1 oc- 
zicht op het Lager Onderwijs; Oude Deventer Bestuurdersbond.

Zij betalen jaarlijks ten minste een bedrag van f 10..—, vermeer
derd met fl.— voor elke honderd leden, welke zij bezitten op 1 Januari.

Inmiddels bleek deze ruime redactie een bezwaar voor het verkrijgen 
van de Koninklijke goedkeuring. Met de wet van 1855 was niet ver- 
eenigbaar, dat lichamen, welke geen rechtspersoonlijkheid bezitten, tot 
het buitengewoon lidmaatschap van het Instituut werden toegelaten.

Daar het uitgesloten was, dat alle genoemde vereenigingen de 
goedkeuring hunner Statuten zouden verkrijgen, en men toch het ver
band wenschte te behouden, werd eene wijziging aangebracht, waarbij 
ook als buitengewoon lid zouden kunnen optreden de personen, aan
gewezen als vertegenwoordiger der vereenigingen, enz. zonder rechts
persoonlijkheid; deze natuurlijke personen hebben de rechten en 
verplichtingen, die hunne vereenigingen zouden hebben gehad.

Alle leden hebben stemrecht op de Algcmcene ledenvergadering, 
waar de buitengewone leden zich door ten hoogste vijf afgevaardigden 
kunnen doen vertegenwoordigen; die gezamenlijk evenzoovele stemmen 
uitbrengen als hunne verplichte bijdrage guldens bedraagt. Elk lid 
der Vereeniging heeft het recht, zijne wenschcn omtrent het programma 
van werkzaamheden aan het Bestuur mede te declcn, dat deze 
wcnschen ter kennis van den Ontwikkeling;sraad brengt.

Deze Ontwikkelingsraad, waarin behalve de afgevaardigden der 
als buitengewoon lid aangesloten vereenigingen, ook als adviseerende 
leden door de Algemcene ledenvergadering kunnen worden benoemd 
personen, van wie men door werkkring of door ervaring verwacht, 
dat zij den arbeid van het Instituut kunnen bevorderen, staat aan 
het hoofd der Vereeniging. Het is zijne taak, na te gaan, wat te 
Deventer in het belang der volksontwikkeling wcnschelijk is. De 
Raad kiest uit zijn midden het Bestuur, dat met de dagelijkschc

kunnen o| 
r vereenigingen, enz.
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leiding belast is; dit Bestuur is verantwoordelijk aan de Algemeene 
ledenvergadering. Het stelt telken jare een programma vast, maar 
moet dit vooraf in den Ontwikkelingsraad in bespreking brengen.

Bedoeld als „ontwikkelingsraad" in den zin van Prof. Casimir, is 
reeds nu waarschijnlijk, dat zijn aard meer zal overeenkomen met dien 
van het curatorium eener volksuniversiteit. De personen, welke in den 
Raad zitting hebben, zijn over het algemeen met arbeid van allerlei 
aard overladen, zoodat de vergaderingen wel zelden zoo voltallig zullen 
zijn als noodzakelijk is om aan de oorspronkelijke bedoeling te beant
woorden.Toch moet de beteekenis van den Ontwikkelingsraad niet onder
schat worden ; door dezen immers heeft men eene groep personen van 
allerlei richting en werkkring aan het Instituut verbonden, wier advies 
thans gemakkelijker in te winnen is, dan wanneer deze band ontbrak.

Van groote beteekenis is ook, dat de Ontwikkelingsraad de be
voegdheid heeft, gedeelten van zijne werkzaamheden aan subcommissies 
op te dragen, die bestaan uit één of meer leden van den Raad, al 
dan niet aangcvuld door buitenstaande deskundigen. Deze subcommissies 
geven advies omtrent, en belasten zich zoo noodig met de uitvoering 
van onderdeelen van de taak van het Instituut; thans zijn reeds 
werkzaam permanente subcommissies voor de lichamelijke opvoeding 
en voor het jeugdwerk, benevens eene voor het werven van leden, 
terwijl eene subcommissie is ingcsteld ter voorbereiding van eene 
in het najaar te houden tentoonstelling betreffende fabriekshygiëne 
in het algemeen en het voorkomen van ongelukken in het bijzonder. 
Deze tentoonstelling, waaraan eenigc voordrachten en demonstraties 
zullen worden verbonden, beoogt het meer populair maken van de 
maatregelen ter beveiliging van den arbeid in de fabrieken, zoo bij 
werkgever als werknemer.

Door dit voorbeeld is, naar wij meenen, reeds eenigerr 
duidelijkt, dat het arbeidsveld van het Instituut uitgebreider is 
dat van de „Ons Huis"-vcreenigingen. Ditzelfde treedt ook in o 
opzicht naar voren. De subcommissie voor de lichamelijke opvoe 
namelijk, meende o.m. te moeten aanbevelen het vormen van de 
genaamde Rijksgroepen voor lichamelijke oefening. Het Bestuur was 
evenwel van oordeel, dat de regeling dezer „Rijksgroepen” volgens 
het Koninklijk Besluit den onontbeerlijken invloed op den gang van 
zaken ónmogelijk maakte, aangezien de subsidie rechtstreeks aan den 
leider wordt uitgekeerd, en achtte zich niet gerechtigd, onder deze 
omstandigheden den naam van het Instituut aan de „Groepen te 
verbinden. Overtuigd van het groote belang eener goede regeling 
van deze lichamelijke oefeningen van jongens en meisjes van 12—20 jaar, 
wendde het zich daarom per rekwest tot den Minister, met het 
verzoek, het Instituut in aanmerking te brengen voor Rijkssubsidie, 
ten bedrage van hetgeen volgens het Kon. Besluit aan de leiders 
zou worden uitgekeerd. Hoewel nog geen antwoord is ontvangen, 
meenen wij, dat ons rekwest niet vreemd is aan de wijziging van 
het Kon. Besluit van 31 Maart j.I., waarbij de geldelijke steun 
voortaan ook zal kunnen worden verleend aan rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereenigingen.

Op dergelijke wijze hoopt het Instituut, ook buiten het gebied zijner 
eigen werkzaamheden, de zaak der volksontwikkeling te bevorderen.
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Van groot belang is, dat het Gemeentebestuur van Deventer van 
den beginne aan, zijne volle sympathie voor ons streven getoond heeft. 
Op de verschillende bijeenkomsten deed het zich offici’ëcl vertegen
woordigen; het Instituut heeft de beschikking gekregen over de 
lokaliteiten der Gemeente, die voorheen in gebruik waren bij de 
Arbeidsbeurs, en geniet eene subsidie, die ten dccle afhankelijk is 
van de bijdragen van particuliere zijde. Ook voor de inrichting der 
lokalen — die op 12 Mei officiëel werden geopend en thans den 
naam van „Ons Huis" dragen — heeft de Gemeente de helft der 
kosten op zich genomen. Met dergelij ken krachtigen steun van de 
zijde der overheid durft het Instituut zijne taak voortzetten.

Ook vóór „Ons Huis” in gebruik genomen kon worden, is het 
Instituut zijne werkzaamheden, in Januari, reeds begonnen. De dagc- 
lijksche zorg voor den goeden gang van zaken rust op de schouders 
van de secretaresse van het Instituut, die tevens als directrice van 
„Ons Huis” optreedt. Het Instituut heeft het voorrecht voor deze 
belangrijke taak eene uitnemende functionaresse gevonden te shebben 
in Mej. H. W. Varossicau, die reeds lang werkzaam is geweest op 
vereenigingsgebied, groote toewijding bezit voor maatschappelijk werk, 
en bereid was, naar gelang de nieuwe taak dit zou vereischen, daar
voor tijd vrij te maken. Bij de oprichting van eene instelling als de 
onze, is het welslagen in hoogc mate afhankelijk van de persoonlijk
heid van den leider, en wij achten ons gelukkig, zoo goed te zijn geslaagd.

Op twee avonden 's weeks houdt de directrice zitting. Waren de 
eerste spreekuren slecht bezocht, sedert is het aantal bezoekers voort
durend toegenomen. Men begint het spreekuur te beschouwen als 

gelegenheid om vragen te stellen omtrent alles en nog wat, en 
ircctrice moedigt dit aan door de bereidwilligheid, waarop zij 

verschaft.
tamheden van het Instituut kunnen in hoofdz.

gebracht worden, n.1.: 1. geestelijke ontwi 
ontwikkeling, 3. ontspanning, 4. jeugdwerk.
in deze maanden werd gedaan, moet gerekend worden 

: afdeeling. Na de zomervacantic zullen de plannen der sub- 
>r de lichamelijke opvoeding tot uitvoering kunnen komen.

; moest blijven wachten tot over eigen lokalen be- 
le subcommissie voor dit deel der werkzaamheden

: zal niet lang duren, of ook dit bij uitstek nuttige 
land genomen.

; voor ontspanning zal wellicht niet zulk een afgerond 
vormen al:s de voorafgaanden. Het is niet steeds te zeggen 

ontspanning en wat tot ontwikkeling te rekenen is. Of deze 
; tot haar recht zal komen, zal in hooge mate afhankel 
de beschikbare gelden. Het is hier de plaats te vermeld» 

initiatief van den bu rgemeester van Deventer, Jhr. T. A. M. 
imalda van Eysinga, van gemeentewege volksconcerten

hoog gehalte, door de Arnhemsche Orkest Vereenigii 
len, die geheel vallen in den geest van ons Instituut.

Januari zijn aangevangen lessen in:
nvoudig lezen en schrijven, Nedcrlandsche taal, Duitsch, Engelsch, 

en eenvoudige administratie.
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Opgegeven. Opgekomen.

i verzoek
reeks lesst 

vangen, 
herhalin 

Ten ;
kiem van
e"l-Iet 

reeds 1

en schrijven .

Nederlandsche taal .

Overzicht der lessen, enz.

Duitsch  
Engelsch  

Esperanto  

Eenvoudige administratie . . . .
Bouw van het menschelijk lichaam 
Muzieklozen  
Leesclub  
Meisjesclubje . . .

De eerstgenoemde lessen zijn voor analfabeten, en wij beschouwen 
het als eene zedelijke overwinning, dat hieraan een viertal personen 
deelneemt.

De less< 
aantal c

Nede

leera   o_ 
Nedcrlandsch en hun, die 
aangeraden worden, eerst 

Voor het Esperanto best 
leerlingen, eene ervan geve 

Deze lessen zullen alle i
Het lag in de bedoeling • 
lessen te staken, omdat  
kwamen, de opkomst te gering 
der deelnemers wordt echter

Met September zullen nieuwe I 
Nu reeds hebben zich 
dat de inschrijving gesloten 

Behalve deze doorloop 
van 9 voordrachten over

Op verzoek van persor 
eene reeks lessen over 1

Ook hiervoor 
ng wcnschelijk zal 
slotte zijn twee 

eene algemeene 
i meisjesclubje, het laa 

aantal personen, dat 
171.

het als 
deelneem..

lessen in de Nederlandsche taal moesten wegens het groote 
I deelnemers worden gesplitst. Bij Duitsch bleek het wcnschelijk, 
een aantal leerlingen eene afzonderlijke reeks lessen in het 

■ ederlandsch te geven, om daarop te kunnen voortbouwen bij de 
reemde taal. Voortaan zal bij den aanvang van een Duitschen 
'ergang een onderzoek gedaan worden naar de kennis van het 
Jederlandsch en hun, die daarmede te veel moeilijkheden hebben, 

worden, eerst dit vak wat op te halen.
staat veel belangstelling. Er zijn twee groepen 
zormd door padvinders.
in den komenden winter voortgezet worden, 

van het Bestuur, gedurende den zomer de 
: men vreesde, dat, zoodra de warme dagen 

; zou zijn. Op uitdrukkelijk verlangen 
zoo kort mogelijk vacantie gehouden, 

leergangen voor deze vakken aanvangen, 
voor Engelsch zooveel deelnemers aangemeld, 
ten moest worden; v<oor Duitsch geldt hetzelfde, 
jpende lessen, heeft plaats gehad een leergang 
er den bouw van het menschelijk lichaam.

>nen, die slechts cijferschrift kenden, werd 
het lezen van muziek in notenschrift aange- 
is zooveel belangstelling, dat na afloop eene 

il blijken.
clubs gevormd, n.1. eene leesclub, die als de 

ontwikkelingsclub beschouwd kan worden, 
latste onder leiding van de directrice.
t aan deze lessen deelneemt, bedraagt nu
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3
7

10

2
6
9
5

2
5
2
2

1

2
3

9

6
2
2
3

3

verpleger 
kantoorbediende 
behanger 
boekbinder . 
vormer 
bakker . 
botercontroleur 
typograaf . 
schoenmaker 
landarbeider . 
gasfitter . . . 
schilder .
pottenbakker . 
winkelbediende 
badmeester. 
brugwachter . 
straatmaker 
fabrieksarbeider

koperslager

door dergelijke gevolgd zal worden, 
ichtdragend, — er hcerschtc een

verpleegster 
dienstbode . 
winkelierster .
drogiste .
winkeljuffrouw 
huisvrouw
costuumnaaister 
onderwijzeres . 
ambtenares.

meer dan één leergang.

sen werden tweemaal 's maands populaire lezingen 
mogelijk met lichtbeelden.

aangaat, die de lessen van het Instituut volgen, 
. dat de zaak in dit opzicht inderdaad als geslaagd 

worden, daar vrijwel allen tot den arbeidenden stand 
volgende staatje geeft hiervan een overzicht.

Overzicht der deelnemers (deelneemsters) 

monteur . 
magazijnmeester 
timmerman .

sigarenmaker . 
amanuensis . 
melkventer .
horlogemaker .

waarbij 34, die voor meer dan één leergang zich hadden opgegeven, 
doch wegens het samenvallen slechts één konden volgen.

Zooals art. 3 der Statuten 
uitsluitend het aanbrengen van 
elkaar in aanraking brengen van verst 
Onze wensch is, bij allen, die met 
een gevoel van saamhoorigheid te k> 
de arbeid van het Instituut ook 
afwerpen. Dit standpunt heeft 
gadering met de leiders en 
is verblijdend, dat overeenster 
de mate van vóórontwikkelii 
nogal uiteen: de aanwezigen 
allen vereenigen met de 
leiden tot splitsing van 
maar dat zij, die meer oi 
om gezamenlijk te vorder

Deze bijeenkomst, welke stellig ( 
was ook in andere opzichten vru< 
uitstekende toon.

Naast deze iessc 
gehouden, zooveel n 

Wat de personen 
kunnen we zeggen, ' 
beschouwd kan \ 
behooren. Het v<

zegt, beoogt ons Instituut echter niet 
ontwikkeling, maar daarnaast het met 

schillende kringen der samenleving, 
het Instituut in verbinding staan, 

tweckcn ; dit is de weg, waarlangs 
op zedelijk gebied vruchten zal kunnen 
het Bestuur uiteengezet in cene ver- 

de deelnemers aan de leergangen, en het 
emming werd verkregen. Uitteraard loopt 
ling van hen, die dezelfde lessen volgen, 

__:n konden zich na onderlinge bespreking 
opvatting, dat dit uiteenloopen niet moest 
de deelnemers in meer homogene groepen, 

mtwikkcld zijn, de overigen zullen voorthelpen,
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Het nieuwe schoolgebouw

Het Amsterdamsch Lyceum 
door H. A. J. BAANDERS.
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van meer ontwikkelden. In het bijzonder gold dit eene causerie 
van Dr. M. E. Houck over „Oud Deventer", terwijl voor eene 
lezing van den heer J. II. Dobbinga over „Lichamelijke Opvoeding" een 
groot aantal autoriteiten en notabelen opzettelijk uitgenoodigd was, 
omdat deze lezing bedoelde, het standpunt van het Instituut uiteen 
te zetten omtrent dit deel van zijne taak.

Ofschoon dus nog slechts tot gedeeltelijke ontplooiïng gekomen, 
heeft het Instituut naar onze meening reeds getoond, dat het levens
krachtig is.

Zal het aan s 
veel grooter gcldi 
gedragen door de 
eene bijdrage van 
„Ons Belang” uit 
1 liquidatie van < 

>edig voortgaan op , 
vikkeling eene zaal 

meer zal blijken 
mag zijn van mog 

n. ^Vaar onzerzijds 
te mogen rekenen op 
Provincie en Rijk.

zijne bedoeling beantwoorden, dan dient 
Imiddclen te beschikken dan thans het geval 
le sympathie der bevolking — zich o.a 

_i f 50.— van de plaatselijke arbeider 
: de onverdeclbare winst, en eene van f IC 
de „Deventer Vrouwenclub” — durft het 

den ingeslagen weg, overtuigd dat 
ik van algemeen belang is, en in de 
te zijn, en dat hare bevordering niet 

sgelijk minder rijk vloeien van particulir.. _v 
:ijds een zuinig beheer wordt gevoerd, meenen 

den steun der Gemeente — straks op dien

rrijdag 2 Juli wordt het nieuwe schoolgebouw van Het Amster- 
y damsch Lyceum ingewijd; gaarne voldoe ik aan het verzoek der

Redactie om in dit tijdschrift over gebouw en inrichting een en ander 
mee te deelcn, dat misschien ook voor ruimer kring belang kan hebben.

Het gebouw van het Amsterdamsch Lyceum is gesticht op een 
bijzondere plaats en tijdens bijzondere gebeurtenissen, en het heeft 
uiteraard door deze invloeden een bijzonder karakter gekregen.

Het terrein, dat door het Gemeentebestuur ter beschikking werd 
gesteld, ligt aan het Zuidelijk einde der 1 engte-assen van het Emma- 
plein en het Valeriusplein, aan de buitenste rand van de stad en 
derhalve op de grens van het gebied, waar, door de „uitbreiding 
Zuid”, een aanvang met de nieuwe stad, te bouwen naar nieuwe 
beginselen, gemaakt staat te worden. De bestaande stadswijk wordt, 
ter plaatse waar genoemde lengte-as het pas gegraven grenskanaal 
snijdt, door een brug verbonden met „plan Zuid", juist tegenover 
het uitgestrekte veld, dat Dr. Berlage bestemd heeft voor groote 
volksbijeenkomsten, feesten en sport, het ruime stuk der stad, waar 
het volksleven de ruimte kan ademen en waar het Stadion een klein
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De waardige plaats, die het gebouw inneemt, heeft ook wat zijn 
uiterlijk aanzien betreft, aan de stichters groote verplichtingen opge
legd. maar tevens ongewone moeilijkheden bij de inwendige verdceling 
op te lossen gegeven. De openbare weg, die het gebouw doorsnijdt, 
loopt tamelijk sterk op naar de brug over het kanaal, zoodat de 
straat in den doorrit bijna gelijk ligt met den vloer van wat men 
de begane-grond-verdieping noemt, die vooral in gebouwen, zooals 
dit, waar ook een onderhuis aanwezig is, meestal de hoofdverdieping 
is. Deze hoofdverdieping is dus, evenals het onderhuis, door den 
doorrit in twee gedeelten gescheiden, die onderling geen andere ver
bindingen hebben dan door de open lucht of via de bovenverdieping. 
Om de hieraan verbonden bezwaren te overkomen, is de hoofdzaak 
van het gebouw eenvoudig verplaatst naar de 1c verdieping. De 
aula, de vertrekken en de leslokalen, die op dien vloer liggen, hebben 
daardoor een ligging gekregen, die stellig eenig in haar soort is in 
Amsterdam en in Holland: aan de stadszijde het uitzicht over de 
ruime pleinen met het Vondelpark op den achtergrond, aan de Zuid
zijde over de verre weilanden en naar het wijde verschiet der toe
komst. Indien ooit de plaats, waar de opvoeding geschiedt, van in
vloed mocht zijn op de eigenschappen der menschen, dan moeten 
van deze school wel de uitblinkers. -----------

De lokalen, waar geen plaats voor was in de hoofdverdieping en 
die gelijkstraats zijn, zijn ondergebracht in een tweede verdieping op 
het middengedeelte van het gebouw, waardoor mede voldaan kon 
worden aan de behoefte tot een sterk sprekende massa-groepeering, 
geschapen door de groote afstanden, waarop het gebouw zijn functie 
als afsluiter van stadsgezichten moet vervullen. Om dezelfde reden, 
en trouwens genoodzaakt door de afmetingen der groote lokalen, is 
het gebouw ter weerszijden beëindigd door uitspringende gedeelten. 
De vorm en de indeeling van het gebouw zijn nu verder door de 
logische volgorde bepaald: aan den verkeersweg de twee trappen-

onderdeel van zal uitmaken. En juist tegenover die brug, ligt thans, 
dwars over de plein-assen, het gebouw van Het Amstcrdamsch 
Lyceum. Het sluit de stadswijk, die gekenmerkt wordt door de om 
haar afzichtelijkheid beruchte Valeriusstraat, af van de toekomst-stad, 
die immers beter moet worden dan de bestaande, en is daar de toe
gangspoort voor. Wie van het tegenwoordige naar de toekomst 
gaan, moeten de poorten van het Lyceum passcercn. En het sluit, 

ir wij hopen en immers verwachten, ook de periode af, waarin 
mogelijk was een zoo onaanzienlijke stad te bouwen, en waarvan 
•oote oorlog het keerpunt moge geweest zijn. Daarop toepasselijk 
t opschrift, dat in den gevel van het gebouw, die naar de zon, 
de toekomst gekeerd is, gebeiteld staat:

IN HET EERSTE VREDESJAAR

zooals in den tegenovergestelden gevel de schoolspreuk

leriusstraat, af van 
dan de bestaande.

tegenwoordige i 
:t Lyceum passé' 
Sten, 1 1
ilijke
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bezoekers 
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ictzij

') Ook het gebrui 
lawaai veroorzaken.

’?.an ter weerszijden 
e ligging der trappen- 
jheid door eventueel 
■inderlijk kunnen zijn.

nu aan de hand 
een wandeling door het gebouw 
-der te leeren kennen. Wij be- 

ingang, die het dichtst bij de 
ook door de bij het oostelijk 

net meest gebruikt zal worden,

voor bezo

len",

gebruik van de speelplaats kan voor geen enkel leslokaal hinderlijk

huizen in aansluiting met de langs-gangen, waaraai 
en aan de uiteinde:n de lokalen liggen. Door deze lia 
huizen werd tevens voorkomen last van gehoorigh 
verkeer in den doorrit. In geen der lokalen zal dit hii

Zoo omtrent de hoofdzaken ingelicht, kunnen we 
van bijgaande plattegrondtcckcningen een wandeling 
ondernemen, teneinde de indceling verder te leerei ' 
ginnen daartoe aan den oostelijken ingang, die 
stad gelegen is en behalve daardoor ook door < 
trappenhuis gerangschikte vertrekken het 
ook door andere bezoekers dan scholit

Reeds dadelijk treffen we hier voor bezoekers een sprec 
aan, naast de vergaderzaal voor leeraren die tevens bestemd 
het houden van kleinere „oudcr-avonden”, zoodat deze 
het schoolgebouw niet behoeven te doorkruisen. De sprt 
wordt ook gebruikt door leeraren, die zich eenigen tijd hetzij voor 
hun eigen studie hetzij met een of meer bijzondere leerlingen wenschen 
af te zonderen. Overigens vinden we hier alleen het leslokaal voor 
aardrijkskunde, dat naar den eisch des tijds voor het gebruik der 
projectielantaarn donker gemaakt kan worden, aan, met daarnevens 
de kaartenkamer, waar behalve een atlassenkast voor de leerlingen, 
de kaarten hangend aan loopschijven geborgen worden, om zonder tijd
verlies voor de klas „gereden” te kunnen worden. Verder is hier onder 
direct bereik van den leeraar een cabinet voor de ethnografica aanwezig, 
waar deze nuttige leermiddelen der aardrijkskunde opgeborgen zijn, 
voorzoover zij de wanden van het leslokaal niet waarlijk-versieren.

Langs het trappenhuis naar beneden gaande, komen we nu in den 
oostelijken vleugel van het onderhuis, waarvan de vloer ligt ter 
hoogte van het speelterrein en den kweektuin. De leerlingen passecren 
om daar heen te gaan het .. voorhuis”, dat tevens dient voor de ont
vangst van leveringen aan de school, daar het naast de conciërge
woning gelegen is — of zij passeeren het gymnastieklokaal, als het 
namelijk om de speelplaats te doen is. De conciërgewoning bevat 
o.a. een ruime keuken, om daaruit de vergaderzaal te kunnen be
dienen, en heeft uitzicht op de toekomstige speelplaats, waar ook de 
fietsen-stallingen gemaakt zullen worden.

Langs de breede benedengang passecren de leerlingen bij het gaan 
na<y de gymnastieklokaal de kleedkamers en de douche-ccllen voor 
jongens en meisjes, naar moderne eischen, doch op bescheiden voet, 
ingericht. Bijzondere eischen aan de ligging stelde het gymnastiek
lokaal, waaraan als van nature voldaan is: aan de oostzijde van het 
gebouw, zoodat de ochtendzon de gezondheidstoestand van het lokaal 
voorbereidt; aan de met tegels bestraatte openlucht-spcclplaats voor 
orde-oefeningen en daarmede door drie stel dubbele deuren verbonden ; 
bijzondere afmetingen in de hoogte waartoe het onderhuis en de be
gane grond tezamen gevoegd ziji»; ter wering van hinderlijk geruisch 
afgezonderd van de leslokalen, eerstens door een spouwmuur en verder 
door bijvertrekken (cabinet ethnografica), leerarenkamcr, aula, enz., ')



(met uitnemend resultaat); afzoi 
sportvercenigingen, die daarbij 1 
en onder controle blijven van 
aan het lokaal grenst. Het 
van 9X 19 M., met dien vei 
die anders in een hoek weggezet 
nu in een uitgebouwde bergj' 
teerd is, door er boven een soc

De trappenhuizen zijn gc 
bovenkanten der treden, die 
Overigens is alles van gele Fries 
vlechtwerk, de gewelven in aller 
profileeringen, onder 
steenen van dezelfde 
afgevoegd met grijze sper 
de voegen hol zijn, wat a._ 
Het krijgt meer de soepclh 
heid van een vlechtwerk, 
der holle voegen 
hetgeen ik vurig 
heid verreweg van n 
vloedig door smalle \ 
opzettelijk niet-overvl 
trappenhuis zoo plaa{ 
licht nog te temperer 
in de vensters te zei 
trouwens de nuchtet 
een trappenhuis uit een 
voorziene muren, opgaar^ 
welke holle ruimte een t 
een mager effect maakt, 
panhuizen als het ware 
een massief blok voor, 
welk blok de gangen-, bordessen- en 
uitgegraven is, juist zoo wijd, als voor 
voor het hoofd te stooten, noodig is. Door 
het maken van een trappenhuis te volg... 
karakter van beslotenheid, dat door de \ 
houden en de kleur van het geheel warm te 
wordt. De metselaars hebben hun hart 
wat ten eeuwigen dage er aan te zien zal 
tocht voor het Arbeiden is er uitgevierd < 
gunst van de uitgesloten onbekwa 
nog wel aandrift onder het volk, ond< 
reiding der school-zonder-handenarbcid, 
van in stof omgezette, tastbare Geest, 
zoozeer veronachtzaamd wordt, maar 
dan toch maar heeft weten te handhave

De trappenhuizen voeren ons naar 
dieping. De groote lengte van die 
gezicht

ƒ onderlijk van buitenaf bereikbaar voor 
•bij het gebouw niet behoeven door te gaan 
in den inwonenden conciërge, wiens woning 
gymnastieklokaal heeft de normale maat 

jrstande, dat de verplaatsbare toestellen, 
„ zijn en dan last opleveren bij balspelen, 
gplaats weggeborgen zijn, waarvan geprofi- 
>ort galerij voor toeschouwers van te maken, 
geheel gemetseld, alleen uitgezonderd de 
e met een harde Jura-kalkstecn belegd zijn.

— :sche klinkertjes : de wanden in allerlei 
:rlei vormen, de kolommen in allerlei 

spaarzame toepassing van donker verglaasde 
soort. Het westelijke trappenhuis is platvol 

scie, het oostelijke is nog ongevoegd, zoodat 
... aan het metselwerk een fraaier uiterlijk geeft. 

>clheid van een weefsel inplaats van de stijf- 
vern. Een proef zal uitwijzen of de stoffigheid 

geen bezwaar opievert tegen het handhaven ervan — 
wensch, want het ongevoegde wint het in schoon- 

’n het gevoegde werk. Het daglicht valt niet-over- 
vensters boven de bordessen in de trapruimten — 

vloedig, om de nuchterheid, die een gewoon school- 
igt, te vermijden. Het ligt in het voornemen het 
:n door geel en donkergrijs gekleurd glas-in-lood 

setten. De constructie van de trappenhuizen sluit 
erheid reeds vrijwel uit. In het algemeen bestaat 

n ruimte, besloten tusschen vier met openingen 
inde van de onderste vloer tot de kap, binnen 

trap, met een baluster-leuning, die uiteraard 
aangebracht is. In het lyceum zijn de trap- 

: tegengesteld geconstrueerd. Men stelle zich 
ter grootte van het geheele trappenhuis, in 

gangen-, bordessen- en trappenruimte uitgehouwen of 
juist zoo wijd, als voor het verkeer, zonder vrees 
te stooten, noodig is. Door dezen gedachtengang bij

• . — k..:.. <„ volgen, verkrijgt het werk een
akter van beslotenheid, dat door de vensteropeningen klein te 

en de kleur van het geheel warm te maken, nog bevorderd 
De metselaars hebben hun hart aan het werk opgehaald, 

ten eeuwigen dage er aan te zien zal zijn — de schoone harts- 
voor het Arbeiden is er uitgevierd en heeft menigmaal de af- 
van de uitgesloten onbekwamen pijnlijk opgewekt. Er leeft 

wel aandrift onder het volk, ondanks de dwaze levensvoorbe- 
dcr school-zonder-handenarbcid, aandrift tot het voortbrengen 
stof omgezette, tastbare Geest, die in het onderwijs dikwijls 
veronachtzaamd wordt, maar die zich sedert de Schepping 
maar heeft weten te handhaven.

appenhuizen voeren ons naar de hoofdgang op de le ver- 
De groote lengte van die gang (bijna 55 M.) is voor het 

weggewerkt door de dwarssnijding der trappenhuizen er
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in te doen uitkoincn: aan weerszijden zijn poortjes gemaakt in de 
gele baksteen, waardoor het uitzicht vernauwd, de materiaalsoort 
der wanden gevarieerd en het plafond sterk onderbroken wordt ; 
2e. loopt de steenen trappenhuisvloer dwars door de linoleumvloer der 
gangen. Tengevolge van deze maatregelen is de koker, die een lange 
gang meestal lijkt, veranderd in drie opeenvolgende min of meer 
langwerpige hallen, elk op zich zelf weer onderverdeeld door sterk 
sprekende dwarsbalken in de verlaagde plafonds, uitgcmetselde piëde
stals tegen de muren en uitgebouwde deur-puien. De muren zijn niet 
met kil-hygiënisch-gladde materialen bekleed, doch alleen met schuur- 
specie in verschillende kleuren afgewerkt. Dit maakt de kleur zacht- 
bcwegelijk en de beweging van de schurende hand verleent het 
oppervlak iets van het karakter van den schuurden

De dagverlichting geschiedt zijdelings met warm licht uit het zuiden 
door de gele trappenhuizen en door de deurpuien der klasselokalen 
en met bovenlicht uit de kap, zoodat verblindende lichtvensters aan 
de kopcinden der gangen niet noodig waren. Kleederen worden in 
deze ganghallen niet geborgen 1 Doch zij worden gebruikt als expositie- 

. hallen voor schoone en merkwaardige voorwerpen of afgietsels van 
beroemde beeldhouwwerken in historische stijlen, en voor origineele 
gravures en litho’s of reproducties of foto's van plastische of dergelijke 
werken, tegen de vakken daartusschen op te hangen. Het perspec
tivisch effect van deze gang is door genoemde eenvoudige middelen 
zeer verrassend geworden, vooral ook bij avóndverlichting, die in de 
trappenhuizen sterke, breede slagschaduwen te voorschijn roept, door
dat de lampen zóo aangebracht zijn, dat het licht niet direct in het 
oog schijnt. — Zoo zijn deze communicatie-ruimten en kleedcrberg- 
plaatsen tot betere bestemming, met leerzame strekking, verheven.

Aan de oostelijke ganghal liggen behalve de administratickamers, 
de kamer van den Rector, het geestelijk middenpunt der leiding, en, 
geheel in 't Oosten, boven de oefenplaats voor het lichaam, de Aula, 
het middelpunt van het geestelijk schoolverkeer. Deze aula neemt in 
het schoolleven een allerbelangrijkste plaats in. Zij is de plaats, waar 
de geheele schoolbevolking samenkomt, leeraren en leerlingen, oud 
en jong, gymnasiasten en H.B.-scholieren dooreen, om de saamhoorig- 
heid te ondervinden en te beoefenen. Hier zullen de nieuwe leerlingen 
hun intrede in de school doen, hier ook zij die de school hebben 
doorloopen van haar afscheid nemen en een ernstig woord in ’t leven 
medenemen. Daar wordt die aparte gemeenschap der schoolbevolking 
ingelicht omtrent haar groote algemeene belangen, de strekking der 
schoolwetten en maatregelen uiteengezet, belangrijke gebeurtenissen 
in de buitenwereld en hun beteekenis voor de toekomst verduidelijkt 
en de betrekking tusschen de leerlingen onderling en de groote maat
schappij verklaard. Daar wordt de samenwerking, belichaamd in 
schoolfeesten, besproken, voorbereid en uitgevoerd, daar gebeurt alles 
wat bij de leerlingen wederzijdsche waardeering en vertrouwen op
wekt — kortom daar woont de Lyceum-idee. Geen wonder, dat aan 
deze plaats bij den bouw bijzondere aandacht geschonken is. De 
hoofdindecling is op de teekening te herkennen: recht tegenover den 
ingang het door handenarbeid der leerlingen versierde podium voor 
den Spreker, links en rechts van den ingang de verhoogde plaatsen voor
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het Bestuur en het Curatorium, waarboven een galerij voor de ouders ; 
het groote middenvak van de zaal voor de schoolbevolking, rechts het 
muziek- en tooneelpodium, links een podium voor verhoogde zitplaatsen.

Behalve deze dankbare reliefs in den vloer, is ook overigens sterk 
reliëf in den opbouw ontstaan, eenerzijds door de galerij-nissen, ander
zijds door de zware zuilen, die het sterk bewogen plafond dragen. 
De tusschen de zuilen ontstane nissen zijn bestemd om er naderhand 
groote boekenkasten te plaatsen tot het bergen van een voorname 
bibliotheek. De definitieve afwerking en voltooiïng van de zaal wacht 
op het optreden van een of meer donateurs. Dan moeten er een 
gewelfd plafond van donker mahoniehout, een wandbeklceding van 
schoone weefsels of zinrijk glasmozaïek en ramen van gebrandschil
derd glas met zinrijke voorstellingen komen. Nu zijn alleen de kolom
men van oranje-roode baksteen, door steenhouwers fluweelig afge
werkt, voltooid: al het overige is voorloopig, goedkoop en sober. 
Van de hoofdkleur, die het geheel zal krijgen, is een voorproef 
geleverd: de zaal zal steeds in zonnegloed staan: goudgeel met als 
tegenstelling blauw-paars zijn de vensters, goudgeel-groen zijn de 
wanden door een afwassching met metaal-oxydcn. De tijdelijke afwer-. 
king van het plafond in geel-bruin is mislukt door den onwil van 
bedorven, verzuurde stucadoors.

Eén donateur is reeds voorgegaan: het venster boven het spreek- 
podium is bezet met schoon gebrandschilderd glas van Roland Holst. 
Het geheel symboliseert de Liefdemacht, die boven alles het werk 
der opvoeders zal bezielen en leiden. Verbeeld is de offerschaal, 
waaruit de vlam der opofierende liefde tot de jeugd, de beweeg
kracht tot de opvoeding, opstijgt, geflankeerd door een menschenpaar. 
dat de ouderliefde symboliseert, door Christoforus, den opvoeder, 
die het kind op de schouders heft opdat het verder dan hijzelf kan 
uitzien, door den Breker, die vernietigt wat voorbij is, om plaats 
te maken voor het werk van den Bouwer, ter andere zijde. Dit 
voorbeeld van den eersten donateur zal wel spoedig gevolgd worden.

Tot de technische completecring behoort nog het stel lichtdichte gor
dijnen, waarmee overdag de zaal in donker gezet kan worden, om met 
de projectie-lantaarn en de school-bioscoop te kunnen werken. Het aan
tal zitplaatsen bedraagt volgens de gewone becijfering 450, maar de 
Rector stelt zich voor, desnoods meer personen te kunnen ontvangen.

Zóó ingericht zal de aula veel nut afwerpen, niet alleen voor hel 
onderwijs op het lyceum zelf, maar ook door haar beschikbaar te 
stellen voor andere bijeenkomsten, voor het geheele onderwijs in onze 
stad en daarbuiten.

De beschrijving van de les- en werklokalen voor natuurkunde, 
scheikunde, natuurlijke historie en microscopie, met hunne cabinetten 
en werkplaatsen en het platte dak voor de sterrekijkers, evenals die 
van de studievertrekken voor bijzondere leerlingen en die van 
teekenzalen en de werkplaats voor den handenarbeid, zou ik 
achterwege willen laten, en in dit opzicht volstaan met de mede 
ling, dat alles, hoewel eenvoudig, en zonder te voldoen aan dil< 
overdreven eischen en pronkzucht, naar moderne gegevens comf 
is afgewerkt. Eene vermelding van de inrichting der leslokalen, hi 
verwarming en ventilatie, vinde hier nog plaats.
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en bovt

Er zijn 16 gewone leslokalen, waarvan er 12 op hef Zuiden liggen. 
De meest voorkomende afmeting is 6.10 X 6.25 M., derhalve juist 
groot genoeg voor hoogstens 24 leerlingen. De werkwand krijgt overal 
het daglicht van links. De toegangsdeur ligt bij de werkwand, opdat 
de leerlingen niet zullen omzien als er iemand binnenkomt. In elk 
lokaal zijn twee vensters, met lage vensterbanken, zoo lat de leer
lingen zittende nog vrij kunnen uitzien en derhalve niet opgesloten 
zitten achter hoogc borstweringen en matglas. De vensters zijn zelfs 
in ’t bijzonder op het uitzicht gemaakt, omdat dit zoo verheffend is; 
er is in elk een zeer breed, laag onderraam, zonder onderverdeeling, 
dat de omlijsting vormt voor een breed stuk uitzicht. Het onderraam 
kan in zijn volle hoogte opschuiven en dan verkeert de klasse na
genoeg buiten. Het bovenraam is sterk ondervcrdeeld, van dubbel 
glas tegen warmteverlies en van een afzonderlijk gordijn tegen te 
lelie zonneschijn voorzien. De sterke onderverdeeling van het boven
raam noopt het oog zich te bepalen tot het uitzicht door het onder
raam, dat daardoor zooveel rustiger wordt; hetzelfde effect alsof 
men, om beter uit te zien, de hand boven de oogen hield.

De vloer is van hout, bedekt met dik linoleum, hetgeen geluid
isolatie in de balklaag overbodig maakt. De wanden zijn tot 5 M. 
hoogte met donker-gelc specie geschuurd, daar voorzien van een zoo
genaamde schilderij-lat, daarboven in lichtgele specie geschuurd, als 
overgang tot het vlakke witte plafond, dat dienst moet doen als 
reflector bij de half-indirccte avondverlichting, die doo.r één lamp 
geschiedt. Het is het voornemen, de wanden onder de schilderij-lat 
te beplakken met behangselpapier (de verschillende lokalen afwis
selend gekleurd), teneinde het intieme karakter, dat het gebouw 
inwendig kenmerkt, in deze leslokalen op te voeren. Het houtwerk 
is sterk, frisch groen, glanzend geverfd, ook de schoolbordomlijsting 
en de een of twee lage loketkasten, die ter weerszijden staan. 
In de meeste lokalen staan de gebruikelijke schoolbanken, die 
waarschijnlijk successievelijk vervangen zullen worden door kleine 
tafeltjes met armstoelen, aangezien de in eenigc lokalen daarmee 
genomen proef goed voldoet. De gemakkelijke houding, welke de 
leerling door het schikken van den stoel naar zijn persoonlijke ge
woonten en behoeften, kan aannemen, geeft alle aandacht vrij voor 
zijn werk. Ook de rusthouding der armen op de armleuningen bevor
dert dit sterk. Eenige planten op de vensterbanken, eenige platen, 
gipsafgietsels of etnografica tegen de wanden, eenige kunstvoorwer
pen en snuisterijen of een klokje op de lage loketkasten voltooien 
de mcubilecring van deze, mijns inziens, ideale leslokalen.

De ventilatie geschiedt allereenvoudigst, namelijk alleen door het 
openen der onderramen. Wij beproeven hier het waagstuk, alle 
vcntilatiekokers met de bijbehoorende schuiven en kleppen weg te 
laten, zoolang de ondervinding strekt met groot succes. De boven
ramen zijn van buiten met vast glas bezet, van binnen met draai
ramen, om het glas te kunnen schoonmaken en om bij gesloten onder- 

>en een zwakke ventilatie te kunnen bewerkstelligen tijdens de 
indien het weer het openzetten der onderramen belet. Daartoe

• in hef „kalf" (het horizontale stuk hout tusschcn onder- 
zenraam) verticale openingen gemaakt, uitmondend tusschcn
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De verwarming der leslokalen geschil 

kachels, waarvan in 't algemeen twee t~ 
tegen den werkwand aangebracht zijn. 
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te worden aangewend ter bereiking 
personen te verwarmen. Daartoe is hc 
temperatuur op te voeren tot 62° F. c 
worden — vermoedelijk nog 
het menschelijk lichaam door 
betrekkelijkc temperatuurversi 
zijde opmerkt en ‘ 
groote voordeel 
een nader door phys 
ondervindingen zijn reeds geou 
voorloopige gebouw van het 1 
door mij persoonlijk in mijn wei

De ventilatie wordt met deze verwarmingsmethode zeer vereenvou
digd : men kan zelfs bij lage buiten-temperatuur de vcinsters openen, de 
warmte-bestraling functioneert er evengoed om. Het volgend jaar hoop 
ik over de resultaten van het in het Lyceum toegepaste ventilatie- en 
verwarmingsstelsel verslag te kunnen doen, ook wat de kosten betreft.

vengedeelte van het venster, 
diiedt met electrische straal- 
tegen den raamwand en een 
De capaciteit dezer kachels 
62° + F. binnen- en 10° — 

jeblcken is. nimmer behoeven 
; van het doel: de aanwezige 
iet namelijk niet noodig de lucht- 
doch kan met 50° A 52° volstaan 

; wel met lager. De kachels verwarmen 
bestraling ter zijde, waardoor men het 

schil van de bestraalde en de onbestraalde 
geniet, juist als bij een gewone kolenkachel. Het 

is, dat de leerlingen frisscher aandacht behouden, 
physiologen te onderzoeken verschijnsel. Voormelde 

reeds gedurende twee winters opgedaan in het 
van het Lyceum en in den afgeloopen winter 

in mijn werkkamer.

Juist twee jaren geleden, toen de frissche fröhliche Krieg, vervloekter 
nagedachtenisse, nog in vollen gang was, verleende het Bestuur, steu
nende op de loffelijke medewerking van tal van donateurs, ons opdracht 
om met het maken van een definitief ontwerp van het gebouw aan te 
vangen, nadat wij in de 1’/z voorafgaande jaren drie voor-ontwerpen 
gemaakt hadden voor gebouwen op andere ons aangewezen terreinen, die 
per slot telkens een andere bestemming aangewezen kregen, waarna onder 
zeer gewaardeerde medewerking van Dr. Bcrlagc, ten slotte het Ge
meentebestuur ons deze schoone plek gronds ter beschikking stelde. Na 
tal van moeilijkheden gepasseerd te zijn, konden wij op den 15en Novem
ber 1919 door de leerlingen der school een aanvang laten maken met het 
metselen der fundeeringen, terwijl de Rector de heimachine bediende, 
die de laatste 3 luid knallende slagen op de laatste heipaal liet vallen.

Nu staat er het gebouw, sedert Pasenen in gebruik en nu nagenoeg 
voltooid, bijna een jaar te laat, maar toch, de oneindige reeks steeds 
toenemende moeilijkheden, waaronder bijvoorbeeld ik denk wel 30 
werkstakingen, in aanmerking genomen, nog betrekkelijk vlug. Het 
heeft, de: diepe fundeeringen en de verwarmings- en de verlichtings- 
installaties mecgerekend en dus alleen de mcubileering uitgenomen, 
f 25.03 per M3. gekost, de inhoud van het gebouw berekend van 
0.50 M. onder den laagsten vloer en 0.70 M. onder de bestrating van 
den monumentalen doorrit af, tot bovenkant kapvloeren. Dit is een 
lage prijs, maar er is dan ook nagenoeg niets besteed aan ornamen- 
teering. De grootste soberheid hebben wij moeten betrachten, en die 
noodzaak, opgelegd door de bijzondere omstandigheden, heeft het 
gebouw het bijzondere karakter verleend, waarvan ik in het begin 
van dit opstel gewaagde. Natuursteen ontbreekt er geheel aan; uit-
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Het Ontwikkelingswerk der Maatschappij tot 
Nut van 't algemeen en de samenstelling 

van haar besturen.

wendig is het gebot 
hierbij gedenk ik r. ' 
de hecren H. Gra, 
K. Hille wil eeren, 
de derde afmeting 
voltooiïng niet missi 
Uitstéken, moeten b« 
die de kracht i: ' 
met kleurig, 
het uiterlijk 
donateurs

De vlago-i 
ach te. . 
opgaan 
woning, 
weg naar .. 
gang verleer 
zij weten d« 
hun waarac 
seldc traj 
om zich t 
hun 
de t

rikkeling 
voor haar

REDE uitgesproken door den Heer J. HC 
der Maatschappij tot 

tschappij c 
>lk blijven.

IOVENS GREVE op de J34e Vergadering 
t nut van ’t algemeen.

Zal de Maatschappij een element van beteekenis in de ontwi 
van ons volk blijven, dan dient zij het volk in zijn geheel 
werk te intcressecrcn.

Ware belangstelling wordt alleen door zelfwerkzaamheid gewek
Deze was voor de „lagere" lagen des volks in onze Maatschap 

nu toe vrijwel buitengesloten — enkele uitzonderingen daargci
Aan de vertrouwensmannen van hen voor wier kringen l 

lend werk onzer Maatschappij bestemd is, dienen plaat 
ingcruimd op de bestuurszetels.

Om partij-politick te vermijden, zullen zooveel mogclijk alle politieke 
kringen tot samenwerking moeten worden uitgenoodigd.

De dcparteincntsbcsturen en het hoofdbestuur voor zoover 
is geschied, dienen in deze richting te worden gercorgr

;ebouw. Van nu af zal dagelijks, jaren 
:ren, onze hoop en onze blijdschap, 
den zonnewijzer van de Rcctors- 

telt”, öp langs den klimmenden 
; tot de nieuwe toekomststad toe- 
icn en voorbij de vergaderzaal, waarin 

roeders ernstig beraadslagen over 
_j om hunnentwil zoo schoon gemet- 
die een kunstgalerij in ’t klein is, 
1 en, begeesterd door het woord van 
over de leslokalen, die uitzien naar

jebouw éénkleurig, zeker niet tot zijn nadeel. Wij, en 
ik mijn bekwamen staf medewerkers, van wie ik vooral 
Graatsma en J. Zietsma en den aannemer, den heer 

hebben in het reliëf onze kracht moeten zoeken, 
___ o hebben wij uitgebuit. Maar het gebouw kan zijn 

__  missen: al de blokken baksteen, die aan de gevels 
___ten behakt worden met symbolen der opofferende liefde, 

i «cue is der opvoeders, de vensters moeten bezet worden 
' , zinrijk versierd glas, de aula moet voltooid en ook naar 
ijk tot ecreplaats verheven worden. Zouden dddrvoor geen 
zijn ?

tggen waaien van het geb< 
tereen, een stoet lustige kindei 

i naar het Lyceum, langs > 
;, „die alleen de zonnige uren te 

de poorten, die straks 
enen, öp langs de trede 
lat hun ouders en opve 
ichtig welzijn, langs de 

ippen, door de ganghal, 
te verzamelen in de aula 

Christoforus, zich verdeelén e 
verte, naar hun toekomst.

Kan het beter? Is het goed genoeg?
Ik gedenk nu mijn Moeder, die de eerste was, door wie ik hoordc 

zeggen: „Het beste is voor de kinderen niet goed genoeg!”
Komt, donateurs, gedenkt Uwe Moeders, geeft beelden en symbolen!

Juni 1920.

nadeel. Wij, 
wie ik voo

zijn
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Naar mate bovengenoemde 
zich met succes kunnen I 
volwassenen.

bereikt n
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i ontwikkelii

't probleem, want de aanblik 
zoek de dames! Maar ze 

irtementen, die een 
we ze daarom dubbel tellen, 

begroeten als een verblijdend sy 
departementen in de richting van

:hts^afdoend worden
• arbeiders van rechts zoc 

: samenwerking wc 
toeleggen op den

Dames en Hoeren afgevaardigden . . .
Terwijl ik dit zeg, zit ik al midden in 

van deze vergadering is als een rebus: 
er en ’t zijn waarlijk niet de minste depat 
als afgevaardigde zonden. Laten 
zijn ze met hun tienen en hen 
toom van ontwikkeling onzer 
nieuwen tijd 1

Maar over vrouwen wilde ik het’ vandaag niet hebben, 
mij dus die kleine afdwaling.

Als wij de geschiedenis onzer Maatschappij nagaan, dan zien wij 
hoe zij gedurende haar geheele bestaan pionierswerk heeft verricht 
en hoe dit werk later ten deele door den staat is vóórtgezet: zoo 
op het gebied van het lager onderwijs; ten deele door staatzorg 
verbéterd: vakscholen; ten deele voor de helft met staatshulp, voor 
de helft zonder rijksgcld wordt uitgeoefend: bibliotheken; ten deele 
heeft de staat zich in het geheel niet of zoo goed als geheel niet er
mede bemoeid : volksvoordrachten, onshuis-werk.

Moeten wij uit de volgorde van deze reeks de conclusie trekken, 
dat de ontwikkeling van al deze bemoeiingen gaat in de richting van 
overneming door den staat? Neen — als wij een oogenblik zien naar 
nummer één van de reeks: het lager onderwijs, dan moesten dunkt 
mij alle teekenen bedriegen, als wij daar niet een tendenz tot vrij
making van den staat konden constateercn. Er zijn er onder L' en 
zeker wel de moesten, die dit laatste verschijnsel betreuren, voor mij 
persoonlijk is het nog een open vraag of wij misschien later hierover 
niet anders zullen denken, maar ik zou haar op het oogenblik niet 
in ’t debat willen brengen. Zeer zeker acht ik voor het Nut een 
belangrijke taak weggclcgd als het Wetsontwerp de Visser is aan
genomen om daar, waar hieraan behoefte zal blijken, te zorgen voor 
goede neutrale bijzondere scholen Onze Maatschappij verliest die 
taak niet uit het oog en zal als de tijd daar is op de bres staan; 
de departementen hebben in dit opzicht een schoone plicht.

En hiermede ben ik tot een practischc vraag gekomen, waartoe ik 
als vanzelf aanstuurde — neen ik stuurde niet, ik wérd gestuurd, de 
nood der feiten dringt ons de vraag van het geld.

Een schoone plicht hebben hier de departementen, zei ik. Een 
schoone plicht moet aanlokkelijk zijn, moet daarom belangrijk zijn, 
moet eischen stellen aan wie hem vervult. Maar die eischen moeten 
niet te zwaar zijn. Ze mogen niet onvervulbaar zijn, daarmede maken 
wij onze kleine kinderen ongelukkig, weerbarstig of slap, daardoor 
worden wij groote kinderen ongelukkig, weerbarstig, slap.

Geachte afgevaardigden, misschien is U wel een departement in 
uw nabijheid bekend, dat aan de laatste kwaal een weinig lijdt.

Aan de bovengenoemde eischen voldoet de taak van te zorgen voor 
goed, voor ieder toegankelijk onderwijs in alle opzichten. Dat ze

met behulp van 
:1 als van links.

’kl zal onze 
iKKelingsarbeid

jken, 
^happ

jeld.
ten, zei ik. 

belangrijk
* eischen r 
daarmede



als

463

effect 
in de

rvulb;

d^tS '
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aan maatschappelijl 
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Juidelijl 
een vraag 
waarvan
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‘en, ik wil 
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er Nuts- 
mindcr

en Heeren, dat men in Nutskringen 
wij door eigen kracht, wij moeten 

i Staatssubsidie roepen, wat parti- 
•mag. Een schoon streven, voortko- 

had ik gezegd, manlijke gezindheid, 
hoorendc en ziende wat er te hooren 

gezegd: mag ik het huishoudboekje

gij niet noodig, ze houden 
. die meende, dat wij de j 
oplossen, laat hij een ma;

latszorg.
het

■ s t e het werk waarvoor de staat gelden 
met kracht ter hand nemen. Wij moeten

cischcn stelt aan verstand en gemoed, zoowel voor i 
vrouwelijke geesten, ik behoef het U niet te zeggen. En ni 
de geldvraag heeft opgclost, is zij ook in dat opzicht vervi

De Geldvraag. Of we die kennen in onze departemei 
er niet lang over spreken, want ik wil überhaupt niet I 
en wat voor ieder duidelijk is, heeft geen woorden noc 
wil U toch zachtjes een vraag stellen. Wist ge wel, da» 
bewaarscholen zijn, waarvan de directrice f 500 en zelfs 
per jaar verdient?

Er is een tijd geweest, Dames < 
zei, wat wij doen moeten, moeten 
toonen aan hen, die bij alles om 
culiere opofferingsgezindheid ven 
mende uit een krachtige, haast 
Maar misschien had een vrouw, 
en te zien viel, toch wel even 
van die directrice eens zien?

Meer voorbeelden hebt gij 
zijn bitter, maar wie uwer, u 
staatssteun zouden kunnen 
volontair op het kantoor wei

Ik keer terug tot mijn reeks van daarstraks: volle staatszorg, 
halve staatszorg, kwart staatszorg. Een ding is daarin voor mij zeker, 
steeds sterker wordt voor het door ons aangestipte werk staats
geld opgeëischt en — gegeven ook gelukkig. Moeten wij daarom het 
particuliere initiatief langzamerhand maar uitschakelen? Als ik dat 
meende mocht ik hier niet staan en ik beloof U, dat ik het niet 
doen zou ook. Integendeel, ik ben een sterk voorstander van het 
particuliere initiatief. De best en van ons en ik bedoel niet de bovenste 
10, maar de bovenste 25 of misschien 50 hebben naast hun regel
matige werkzaamheden een ander werk noodig om de fleur er in te 
houden. Merkwaardig demonstreert zich aan hen de waarheid, dat 
de geest moe kan zijn van het ^ene en toch nog vaardig tot het

Daar is een groote massa latente kracht, die geen nuttig 
meer kan behalen in de boeken van den koopman, maar wel 
bladen van een — ja, desnoods van een postzcgelverzameling — maar 
niet minder in de vrije uren gewijd aan maatschappelijk werk.

Latente lichaamskracht, latente geestkracht, latente liefde, ja zelfs 
latente ijdelheid — het verbranden van den afval van een groote 
stad, brengt toch ook nuttige warmtecaloricën — al deze kunnen 
wij gebruiken om werk te verrichten, dat niets kost en toch geluk 
brengt aan den werker als aan het werkstuk en dus economisch is.

Die besten kunnen, neen moeten wij gebruiken als initiatiefnemers, 
als organisators, als controleurs, enz. en de staat zal economisch 
handelen als hij hen ruim van middelen voorziet, om de betaalde 
werkkrachten behoorlijke tractementen te geven. Dan zullen ze met 
lust en liefde uren geven aan onbetaald werk, dat veerkracht geeft 
aan het eigen bestaan.

Wij moeten dus ten eer: 
beschikbaar heeft gesteld
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, die beide wel bezitten, 
verborgen liefde, ja geef

:ren, de theorie 
het”, maar de [

: ’t maar zoo!” 
ons niet op den bodem van 
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idvat hebben, ook de mensef 
, dat we ze niet met de ha: 

een vinger, misschien pakken we
''g is moeten wij concessies doen 

liek en vooral op het platteland, waar 
laak bieden, mag m.i. het Nut gerust
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ischen.

iren er bij moeten slepen, 
dan de heele hand, 

aan de behoeften 
de lange winters 
een deel van zijn

de hoogte stellen van de eischcn
— ..., zelf het inzicht of de ambitie voor een 
dan moeten wij naar nieuwe krachten uitzien. 
Men zegge niet, die zijn er niet, geef de v 
desnoods de verborgen ijdelheid een kans.

Welk werk behoort daartoe? Ik herinner U aan de woningwet, 
aan de landarbeiderswet, aan het huishoud- en industrie- en am- 
bachts- en handelsonderwijs; aan het lager onderwijs en laten wij 
hopen, dat binnenkort ook het bewaarschoolonderwijs hieronder valt, 
aan het leeszaal- en bibliotheekwezen, aan de landbouwwintercur- 
sussen, aan de lichamelijke opvoe ”

Wij moeten dus ten tweed 
zoo in te richten, dat het door 1 
Ook al zou het dan zijn karaktt 
moeten verliezen? Ook dan.

Wij hebben steeds te zorgen, dat voor alle werk, 
moet worden gekozen, die tot de beste resultaten leidt.

En hiermede ben ik gekomen tot het hoofdpunt van mijn inleiding, 
die zal gaan over de vraag: wat kan de Maatschappij thans doen 
voor de geestelijke opvoeding van ons volk.

Ik meen niet, dat ik van mijn onderwerp afdwaaldc toen ik begon 
met enkele algemeene richtlijnen aan te geven. Ik ging daarbij uit 
van de ervaring en wil bij mijn nadere beschouwing ook steeds het 
bestaande in het oog houden.

Het meest bekende <yi langen tijd zekei 
waarmede onze Maatschappij heeft getracht < 
ling te bevorderen, zijn de Nutslezingen. 
veelal uitgegaan van de gedachte, laten 
gename verbinden. Het streven naar 
en menschenkennis geboren, ht 
Men behoeft slechts oog te h< 
die het woord „Nutslezing" 
van dit gevaar niet meer te vragen, 
men dikwijls sceptisch tegenover dt 
natuurlijk vooral van die waarin het aan; 
En wanhopig hoorde ik op mijn reizen mer 
als we ze maar een „lolligen” avond geven, dan 
maar bij „nuttige” Nutslezingen, zooals wij di< 
geen 30.

Dames en Heei 
zeggen „zóó moet I 
menigmaal „ging 

Maar als wij 
wij met ons enthou 
waar ze een hanc 

Dat beteekent, 
hoogstens bij 
Zoolang het noodig 
van ons publiek en > 
weinig vermaak Ll-

e en het Hoofdbestuur kunnen wel 
practijk en het Departement zucht

:r het populairste middel 
en nog tracht ontwikke- 

Daarbij werd en wordt nog 
het nuttige met het aan- 
verbintenis, uit ervaring 

jfeld een gevaarlijke zijde, 
voor den beminnelijken glimlach, 
kringen wekt, om naar het bewijs 
Ook in Nutskringen zelf staat 

le beteekenis van deze lezingen, 
ngename de hoofdschotel vormt. 
:nig departementsbestuur klagen : 
even, dan willen ze wel komen, 

lie verstaan, komen er
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' icht aan die behoefte schenken. Naarmate de steden grooter 
den, zal voor de Nutskringen, zooals zij tegenwoordig veelal 
zijn samengesteld, dit soort werk in beteekenis afnemen en toch 
daar zou ik het niet willen zien ondergaan; als het de massa 

maar weet te pakken en goede ontspanning weet te geven, inplaats 
van de ziekelijke spanning der bioscopen.

Het is een der interessante verschijnsels in onze Maatschappij, dat 
in haar 330 departementen haast alle phases van ontwikkeling van 
het vereenigingsleven gevonden worden van de laatste 50 jaar en het 
doet soms weldadig aan als men uit de drukte van Amsterdam komt 
in een avondsfeer waar de lange pijp en het haakwerk nog bijdragen 
tot de gezelligheid.

Ik wil hiermede zeggen, dat niet een bepaalde vorm van ontwik- 
kelings- en ontspanningsavond als de beste kan worden voorgeschreven 
en dat ook het eenvoudigste niet zonder beteekenis behoeft te zijn.

Maar daarmede worden tevens aan onze departementsbesturen hoogc 
eischen gesteld van fijne aanvoeling der grenzen van wat geboden 
dient te worden en verstandige taktiek in het langzaam verleggen 
dier grenzen.

Op deze cenv' 
een grapje na o< 
bepaald min < 
Ook deze av< 
voor de gro< 
geboden woi 
omdat de

Een correctie < 
gezocht door ser 
zelfde

Een

nvoudigste vorm der Nutslezingen: Nuttigheid vóór en 
de pauze volgt die, waarbij de geheele avond aan een 

of meer populair wetenschappelijk onderwerp gewijd is. 
zonden hebben voor het platteland meer t 

>otere steden, waar dikwijls reeds te veel or 
jrdt. Hun waarde wordt door velen in twi 
ervaring leert, dat er zoo weinig van beklijf 

op dit systeem heeft men in de grooterc 
door serielezingen te geven, twee, drie of 

onderwerpi, dat dan degelijker kan worden bef 
correctie hierop zijn dan geworden de Volksui..  

cursussen van 10 en meer avonden geven met de bedoeling 
lijke kennis bij te brengen en tot zelfstudie op te wekken.

Voor de volksuniversiteiten is in de laatste jaren zoo’n l 
ling ontwikkeld, dat wij verplicht zijn aan dit instituut oi 
aandacht te schenken. Zij zijn geboren uit het inzicht, dat 
mochten blijven staan bij de resultaten, die schoolsche vormi 
den menschelijken geest kon bereiken. Niet blijven staan 
resultaten bereikt door het lager onderwijs, niet blijven staan 
die van het middelbaar onderwijs, niet blijven staan bij die van 
hooger onderwijs. Na het doorloopen van al deze drie soorten van 
ontwikkelingsgangen, komt voor den betrokkene een periode, waarin 
de praktijk van het leven hem grijpt en daarin groeit dan voor velen 
het bewustzijn, dat ze bij brood alleen niet kunnen leven.

Het is moeilijk zich van de behoefte aan geestelijk voedsel, die 
zich in de latere jaren ontsvikkeld heeft, een juiste voorstelling te 
maken. De enthousiaste beginnelingen op dit gebied van maatschap
pelijk werk schilderen voor zich en anderen die geestelijke nooden 
wel eens in schrille kleuren. Het is goed, dat wij ons even realiseeren 
wat een lekkere sigaar in een makkelijke stoel genoten bij niet al te 
zware lectuur ons al niet voor geneugten kan verschaffen. AVij denken 
dan wat zachter over de minder fijn besnaarde broederen, wier boven-
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en hij bezit zijn bezit 
dit voor alle geestelijke 
van zijn preekstoel d< 

van de grootsten, die , 
niet. Wij ontmoeten somi 

i hebben, maar van den

practische behoeften al 
knus uurtje doorgebracl 
had de betrekkelijk gei 
openbare leeszaal te coi 
de beginneling, die vaak 
ling der massa's spreekt, 
bemoeienis met dingen, die 
De bloei der openbare lees? 
religieuze vragen, die onzen t 
die de volksuniversiteiten der g

Dit is een verschijnsel, dat 
duizenden trekken de wei 
schap, kennis en kunst ge 
er, die de hun geboden 
orberen en wel is het z.g. 
(het rijke en interessante 
versiteit spreekt van 30 °/0) en t< 
van deze „modebeweging”, die 
suisde drang is een symptoom, 
den. De drang is er, mogen de ’ 
op den duur blijvende waarden

Als ik thans ga voorstellen, dat ■ 
menten der Maatschappij tot nut van 
op het systeem der Volksuniversiteit 
zal men, na wat ik zoo even zei over dc 
dat ik dit verstontwikkeld element 
willen ontberen.

Zij heeft haar l 
men wil, als de ni

Maar aan de geht 
methoden ontbreekt 
zaam heid.

Dit element bevatten wel die allereenvoudigste nuts; 
de leden zelf met hun „bijdragen” komen. Zoo droegen 
avonden, die bij ons hier in het supermoderne Den ' 
van voorvaderlijke ouderwetsheid wekken, den kiem 
ons hier in dit zelfde Den Haag drie maar 
hier vandaan door Kerschensteiner als het 
princiep is voorgedragen: Wie zich ontwik! 
zaam zijn.

Zullen wij iets waarlijk bezitten, dan moeten wij het zelf verworven 
hebben.

Dit geldt in 
faciliteiten, die .. 
ook een luiaard 
a fortiori geldt 
de dominee ons 
de levenswijsheid 
doorleven haar i 
boeken gelezen 
ze niets doorleefd.

voor een goed deel bevredigd zijn door een 
:ht in de bioscoop. En wie jaren gelegenheid 
jringe vraag naar zwaardere lectuur in een 
ontroleeren, blijft ook een beetje kalmer dan 

van den honger en de dorst naar ontwikke- 
Niettcmin de behoefte aan kennis en de 
boven het alledaagschc uitgaan, bestaat, 

eszalen, de herlevende belangstelling voor 
i tijd kenmerkt, de drommen toehoorders, 

>ote steden tellen, zijn er een bewijs voor, 
zat zegt. Niet bij honderden maar bij 

naar de zalen waar hun weten
op velerlei schalen. Wel zijn 
of nog minder dan half ver- 

cursussen teleurstellend groot 
de Rotterdamschc Volksuni- 

allen twijfel aan de beteekenis 
g komen, deze vaak onbe- 
ming moet worden gehou- 
.■iten erin slagen hiermede 
laatschappij te scheppen, 

nu bedoel ik de departe- 
:mcen, weer een correctie 

gaan aanbrengen, dan 
liversiteit, niet meenen, 

voordrachtswczcn zou

hij bezit 
voor au

zijn i 
Ie groot 
Vij ontmoeten : 

maar van
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het niet. Het moeten 
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toch een gezonde, 
De binnentredenden 

wie uit den band 
dat deze vaste,* 

en ongewoon voor- 
i na enkele dagen

ik 
alk

graad.
vast overtuigd, dat wij met de t 

■. graad van zelfwerkzaamheid ber 
>et het vertrouwelijk contact tusschen spreker 

zijn. Daartoe moet de hoorder veel meer 
aben zelf te spreken. Daartoe moet de uit- 

grooter zijn dan zij tegenwoordig is en 
toe: als regel kan zijn. Daartoe moet 

den in veel kleinere groepen dan

daarstraks zei: 
le deze; zoo 

pacht

die zelfwerkzaam- 
tceds een zaag of 
slot een der vele

Ier zijn
1 v e eV1

„het clement 
weinig absoluut 

meenen te hebben.

Maar in zoo hooge sferen behoeven wij ons voor vandaag niet 
eens te begeven. De onderwijzer, de leeraar, die zijn scholier niet 
tot zelfwerkzaamheid weet te brengen, zij het met de handen dan 
wel met den geest, hij mag praten zooveel hij wil, zijn woorden zullen 
zijn als het zaad, dat naast den akker viel.

Nu is het niet noodig, zooals velen meenen, dat c’ 
heid steeds in concreto geschiede, dat de leerling stc 
een maatstok in de hand heeft, die dingen zijn per : 
middelen, symbolen, als men wil, van het begrip.

Zelfwerkzaamheid kan ook daar zijn waar de handen rusten, kan 
ook zijn onder de preek bij de luisterende schare, ook onder de 
voordracht in de Nutszaal.

Ik ging dus alweer te ver waar 
der zelfwerkzaamheid ontbreekt aan 
zijn nu eenmaal de waarheden, die 
’t Is per slot een kwestie van 

Maar daarvan ben ik v 
dige methoden niet die 
noodig is. Daartoe mo< 
en hoorder veel grooter z 
dan nu gelegenheid hebben 
wisseling van gedachten veel 
dit voeg ik er dadelijk aan 
gesproken en gewerkt word 
thans geschiedt.

Sta mij toe een oogenblik stil te staan bij wat Denemarken ons 
sinds meer dan een halve eeuw heeft laten zien op het gebied der 
zelfontwikkeling van kleine groepen. Opgebouwd naar de denkbeel
den van den Decnschen volksopvoeder Gruntvig, zijn te Denemarken 
sinds vele tientallen van jaren internaten gesticht, waar onder leiding 
van twee of drie mannen, bij de grootste zijn er ccnigc meer, een 
deel der schoolvrije jeugd van 16 tot 23 jaar gedurende «enigen tijd 
samenwerkend zich zelf ontwikkelt.

De jonge mannen komen hier des winters gedurende ong< 
maanden bijeen, de jonge vrouwen des zomers gedurende drie 
den. Aan het hoofd van deze internaten staat in den regel < 
paar, een omstandigheid, die bevorderlijk is aan den huiselijke 
die voor alle dingen in deze tijdelijke samenleving moet i« 
Dikwijls is de leider va n het instituut een geestelijke, o< 
academisch studecrende, maar een noodzaak is 1 
voor alles menschen zijn, ontwikkelde mens 
internaten heerscht wel geen ijzeren tucht, maar 
stevig gefundeerde leefregel en dag-indeeling. 
weten, dat zij zich daaraan te houden hebben en v 
springt is vrij om weg te gaan. De practijk leert, 
vrij strenge leefregel, velen in den aanvang misschiet 
komt, maar dat per slot verreweg de moesten zich 
geheel aan haar hebben aangepast.

Het is niet mijn bedoeling vandaag uitvoerig op de inrichtii 
deze scholen in te gaan, het zou ons te ver voeren en tot 
vragen en discussie aanleiding geven, die voor ons doel geen
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kenis hebben. Vopr deze instituten is betrekkelijk veel geld noodig 
en zeer bijzonder aangelegde leiders, die maar niet zoo dadelijk te 
vinden zijn. Dat ik er toch even bij stil stond is om te vertellen hoe 
een verwant klein land reeds oneindig veel meer op het gebied van 
de intieme volksontwikkeling heeft bereikt dan het bescheiden doel 
dat ik U voor oogen wou stellen. Jaarlijks worden deze scholen in 
Denemarken door d; 7000 jonge mannen bezocht en door ± 3000 
jonge vrouwen en dat niet gedurende een paar allermodernste jaren, 
maar sinds meerdere tientallen. De reizigers die het platteland van 
Denemarken bezochten, stonden verbaasd over de ontwikkeling der 
boerenbevolking en het is een vaststaand feit, om nu eens 1 1
den grond te blijven, dat de productie aan zuivclartikelen 
invloed van deze scholen, volkshoogescholcn, geweldig

Wij nuchtere Nederlanders, staan voor deze dingen 
wonder; maar bedenken wij, dat dit wonder met de < 
en met de handen te grijpen is. Wat is het wezen vai 
Intimiteit, levend contact, zelfwerkzaamheid.

Als wij ons oog richten op onze arme buren in het Oosten, op 
Duitschland, dan kunnen wij eveneens constateeren, dat men daar 
tot de erkentenis is gekomen, dat aan de eischen, welke de nieuwe 
tijd stelt aan de volksontwikkeling, slechts in zelfwerkzaamheid kan 
worden voldaan.

Bij tientallen zijn daar tijdens en vooral na den oorlog Volksuni
versiteiten verrezen en maandelijks bereiken ons de berichten van 
nieuwe stichtingen en nieuwe plannen. Groote en middelgroote steden 
doen hieraan mee, maar ook de kleinere en kleinste laten zich niet 
onbetuigd. Als ik U de lange lijst van plaatsen, waar men aan hei
werk is getogen, zou voorlezen, dan zouden ook de aardrijkskundigen 
onder U bij 50 °/0 der namen op geen stukken na weten, waar deze 
ontwikkelingscentrales gelegen zijn. En als ik U van hun programma’s 
de korte inhoud mededeelde, dan zou uit de overgrootc meerderheid, 
zoo niet uit alle blijken, dat zij zich stellen op het standpunt der 
zelfwerkzaamheid, der Arbeitsgemeinschaft, zooals zij het noemen.

Wat wil dat woord zeggen? Het beteekent ten eerste, dat niet 
meer zooals tot nu toe een kleine groep van belangstellende ontwik
kelden eens gaat uitmaken, waaraan de onontwikkelde!) nu eigenlijk 
zoo’n groote behoefte hebben. Dat beteekent, dat de belanghebbenden 
zelf bepalen wat zij wenschen, dat zij met de meer ontwikkelden 
gezamenlijk op voet van gelijkheid overleggen, wat het eerst noodige 
en wat het best bereikbare is. Dat beteekent in de tweede plaats, 
dat niet als tot nu toe veelal groepen van 50, 100, ja eenige hon
derden zich scharen aan de voeten van den leider, die „’t hun wel 
zeggen zal,” maar, en daarop komt het in de eerste plaats aan, dat 
groepjes van hoogstens een 20-tal, waarom zouden het er niet tien 
zijn? met een leider tezamen om de tafel vergaderd de dingen be
spreken, die hun belangstelling hebben. En als er dan twintig leer
lingen zijn en één leider, dan zijn er eenentwintig leerlingen, Dames 
en Heeren, anders deugt de leider niet!

En blikken wij naar den overkant van de Noordzee, dan zien 
hetzelfde verschijnsel. Wie het jaarboek leest, dat de 
Workers educational Ass.ociation in 1918 heeft uitgegeven.
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. Temple, president van deze Association, vertelt van < 
in 1903 door een groep werkers: deze voelden dat het 

len van de universiteiten en den arbeid, die het doel 
iversity Extension beweging, in hooge mate noodzakcli 
-zoolang de brug slechts van één zijde
— onbereikbaar.

aan deze stellingen is, dat zij 
i niets nieuws omtrent de taak 
i revolutie, zij passen geheel in 

wat ik wil, nog beter

Dames en Heeren, het zou me niets verbazen indien vele uwer 
aleens met verwondering onder mijn spreken de stellingen opgenomen 
hadden en bedenkei ijk naar het verband v an mijn woorden 
stellingen hadden gezocht. En toch is al wat ik zei gedragen 
gedachte, die in die acht zinnetjes is neergelegd.

Zoolang de brug slechts van een zijde af gebouwd wordt, wordt de gc- 
wcnschte verbinding niet bereikt.

Zoolang de predikant in de preekstoel alleen staat te praten en 
zijn gehoor werkt niet mee, zóólang wordt de brug niet gebouwd!

Zoolang de leeraar of de onderwijzer alleen staat te denken, te 
praten of te goochelen met a 4~ b of de valmachine van Atwood, 
zóólang wordt de brug niet gebouwd!

Zoolang degenen, die zich willen ontwi' 
hebben in het kapittel, dat over den aart 
zóólang wordt de brug niet gebouwd!

Zoolang de departementsbesturen zijn samen 
enkel uit de notabelen ter plaatse, zoolang 
brug niet gebouwd!

En nu zeggen degenen onder U, die het voor een groot deel met 
me cens zijn, maar niet heelemaal: Wel wij staan ten allen tijde 
bereid om inct de wcnschen van ieder rekening te houden, meer nog, 
wij hebben zelfs meermalen gevraagd ; wat wilt gij, dat wij doen, 
maar belangstelling bleef weg. Als ik diegenen zou vragen, hebt gij 
hun ook een plaats ingeruimd aan uw bestuurstafel en hun daardoor 
het gevoel van gelijkwaardigheid gegeven en de bevrediging der zelf
werkzaamheid? dan zullen alweer verscheiden departementen afvallen.

En toch •— geven en ontvangen is voortreffelijk als de gelijkheid 
tusschen beide partijen is verzekerd, maar enkel ontvangen heeft een 
bittere bijsmaak en daartegen verzet zich de trots juist van de besten.

En nu blijven nog slechts een paar departementen over, die zeggen: 
Ook dat hebben wij geprobeerd, maar dat wilden ze niet!
En hiermee ben ik bij de gevoeligste plek van mijn stellingen aan

gekomen.

gesteld 
wordt de
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dan ik zelf. Zoo kan ik me begrijpen, dat velen onder U, en deze 
zijn zeker onder de besten te rekenen, zich even onaangenaam ge
troffen voelen bij de lezing van zoo iets overbodigs, dat zich nogal 
in den arroganten vorm van stellingen aandiende.

Immers, art. 2 zegt kort en bondig: De Maatschappij streeft naar 
de bereiking van haar doel, onafhankelijk van ccnige kerkelijke 
staatkundige partij en artikel 5 voegt eraan toe Godsdienstige 
staatkundige richting mag nimmer als reden van uitsluiting gelden.

Meneer de algemeene secretaris, zullen deze zeggen, U zet de zaak 
op zijn kop, onze glorie was onze ruimheid van opvatting, onze vrij
heid van politieke smetten, de onaantastbaarheid van onzen naam 
als onpartijdig lichaam in den lande en nu wilt gij met uw stelling 5 
de politiek in onze kringen slepen.

Dames en Heeren, dit standpunt heeft ook voor mij veel sympathieks 
want het is in zijn bedoeling gelijk aan het mijne en in zijn formu- 
leering is het ideëcler; maar wie het land bereist en wie het volk 
beluistert, weet onmiddellijk, dat het met de nuchtere practijk weinig 
rekening houdt.

Het Nederlandse 
traal als bijv, de o >' 
u n i v e r s i t ei t e n. Groi 
niets hebben, 't zij dat i 
de grootc massa onzer 

idering 1 
geconstateerd, 
de nuchtere ni

:rzet. Beide 
jkheid v<

met ons mog 
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in, voordat e< 
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we samenwerken !”
: een „Christelijk” 
lenwerking geneigd

ing hout...
t N e d e r 1 a n d s c h c Volk voelt het Nut niet 
als bijv, de openbare 1 eeszaalbeweging o' 

:rsiteiten. Groote groepen van ons volk moeter 
niets hebben, ’t zij dat ze meer links, het zij dat ze meer 
de grootc massa onzer leden staan. Hoevele departemen 
hebben de toenadering tot deze groepen niet gezocht, dat dient tot 
hun ecre geconstateerd. Hoe weinigen deden het met succes.

Dat is de nuchtere practijk. Overal stuit men op apathie zoo niet 
stil verzet. Beide kunnen we slechts overwinnen, als we ook door de 
uiterlijkheid van onze bestuurssamenstelling dcmonstrccren hoe samen
werking met ons mogelijk is, als de vertrouwensmannen, waarvan m’n 
stellingen spreken, den aarzelenden het bewijs leveren, dat het om 
hun werkelijk belang te doen is. Och er zijn zooveel remmingen te 
overwinnen, voordat een sociaal demokraat de overtuiging durft uit
spreken: „tante Nut wil op tientallen van punten hetzelfde als wij. 
laten we samenwerken1” Er zijn zooveel remmingen te overwinnen 
voordat een „Christelijk” arbeider zich op zijn gemak voelt bij en 
tot samenwerking geneigd is met dé leden onzer Maatschappij.

Is het voldoende dat onze tegenwoordige bestuurderen tot hen 
uitgaan en zeggen: kom bij ons, je zult eens zien wat een geschikte 
lui wij zijn? — neen — hun eigen en hun beste vertrouwensmannen 
moeten dit voor ons doen, hun beste, want dezen zullen de oogen 
het eerst opengaan voor het goede, dat wc samen kunnen bereiken. 
Dames en Heeren, mijn stellingen beoogen geen nieuw wetsartikel, 
zij zijn slechts de interpretatie van een bestaand; een interpretatie, 
die door de practijk dezer tijden is ingegeven.

Welke beteekenis zal deze nieuwe gedragslijn hebben? Een matc- 
rieele en een ideëele. Materieel: Men zal, indien de besturen onzer 
departementen zoo veelzijdig zijn samengesteld als ik dit zou wcnschcn, 
bij rijk en gemeente in veel gevallen met meer succes om subsidie 
voor maatschappelijk werk kunnen aankloppen dan nu en de nood
zakelijkheid van deze steun behoef ik niet weer te betoogen.

Ideëel: Wederkeerige waardeering, zij het aanvankelijk slechts bin-
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komen dan zullen wij op de 
ikeling door de zoogenaamde 

:n ze komen, niet bij honderden, 
bij tientallen en samen sprekend, 
dokter, den veearts, den notaris, 

en), tot de ontdekking 
11c weten moeilijk en 

dat zal ontdekken, 
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van dit rapport is de geschiedenis 
een ..Ringen um das Dascin" met tl 
de overwinning in het verschiet, 
eigenlijk is de overwinning er al. 
dit verslag, waaruit frischhcid er 
zond optimisme U tcgcnstralcn. 
dat deze instelling reden van 
heeft. Niet minder dan 1 1 A-cn 
en 2 B-cursusscn werden in ói>

nenskamers, zal ontstaan tusschen hen, die tot dusverre elkaar niet 
begrepen. Aan één tafel zullen zitten personen van rechts en van 
links en zij zullen de problemen bespreken, die dezen tijd beroeren 
en verbaasd zullen zij staan over hun gelijkgezindheid en dit gevoel 
zal hun weer de bezonkenheid schenken, die hen in staat stelt tegenover 
onbegrijpbaar meeningsverschil de verdraagzaamheid te bewaren.

Als die reorganisatie tot stand mocht komen, dan zullen wij ook 
rechtscbc dominee’s onder onze Nutslezers krijgen. Dan zal op zoo n 
lezing misschien een sociaal dcmokratisch arbeider ontdekken, dat 
het gewichtiger is de schoonheid van de bergrede te doorvoelcn dan 
om het loon weer zooveel cent per uur verhoogd te krijgen. Z .... 
zullen ook christelijke arbeiders zitten onder het gehoor van een sociaal 
dcmokratisch spreker, nu eens niet als tegenstanders maar als medc-

?rs en zij zullen ontdekken, dat het gewichtiger is te blikken 
■ idealistische ziel van zoo’n „materialist” dan te weten dat 

anja volgt op Habakuk.
Js die reorganisatie tot stand mocht 

beste manier ervaren welk soort ontwikl 
lagere lagen gcwcnscht wordt, dan zullen 
want dat willen wc immers niet, maar bij 
samenwerkend met den dominee, den Gw. 
den ontvanger, den onderwijzer, (of hun vrouwer' 
komen, dat alle napraterij makkelijk is en alle v 
stukwerk. En de dominee, de dokter, de dit en de < 
dat al ware het dat hij de talen der menschen en < 
en hij had de liefde niet, dat hij tot een klinket 
luidende schel geworden was.

Zoo zullen deze studiege 
de eerste plaats tot intcllc 
karaktervorming.

Dames en Hoeren, de bioloog Spencer heeft ergens gezegd: Leven 
is de voortdurende aanpassing van inwendige omstandigheden aan 
uitwendige. In dien zin wensch ik onze Maatschappij een krachtig 
leven toe!
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van 15 Januari 1920. De schrijver 
telt daarin hoe men in hel dorp K 
sassen de idee der volksuniversiteit 
verwezenlijkt. Een viertal onders 
en een drietal onderwijzeressen F 
samen een Gcmcinschaft gesticht 
het fundament vormt van deze ' 
Zij zijn allen werkzaam op het 
land in Hessen. In hun resp 
dorpen en dorpjes hebben zij ec 
opzei klein gehouden troepje s 
schikte jongelui lusschen 18 en 
gevormd. Ieder van die leiders 
vormt met zijn groepje een gemeen 
In het winterhalfjaar, t 'r 
en Paschcn gaat ieder met 
naar Kleinsassen. Het verbli, 
duurt 10 a 14 dagen. Op die 
komen de jongelui uit de verschil 
dorpen met elkaar in 
ondergaan den invloed v 
lijke leiders. Ook uit deze 
van leiders en cursis 
zeggen, groeit langzt 

sassen,

Allic

versiteit

- al ware het maar vans 
ten tweede zou men daa 
wijzers dienstbaar maken 
zaak en ten derde zou I 
iemand die met zijn lui 
leven leidt en hen grondi, 
vruchtbaarder blijken.

De beroepsstatistiek der Haarlcmschc 
V.U. toont aan dat helgrootste percen
tage der deelnemers behoort tot de 
groep lagere beambten nl. 22.8 °/o. 
Verder vermeldt de tabel de groepen: 
neringdoenden met 10.1 °/o, onderwijzers 
met 9.9 %. handels- en kantoorbedienden 
met 9.2 °/o, zonder beroep 9 °'o, vrije 
beroepen 6.1 °/o. zonder gegevens 3.2 °/o, 
personen in dienstbetrekking belast met 
ccnig opzicht of controle 2.8 °/o, leer
lingen 2.8%, ondernemers 1.8 °/o- De 
arbeiders komen hierin voor met 17.4 °/o-

groepen der bevolking zijn dus 
egenwoordigd. Met de deelneming 

der arbeiders is het nog niet in orde. 
Daar wijst het verslag zelf op. Terecht 
wordt erbij gevoegd, dat dit een kwestie 
van geduld is, zooals ook aan de andere 
V. U. gebleken is. waar, het zij lusschen 
haakjes gezegd, de deelneming door ar
beiders ook nog verre van voldoende 
is. Het verslag meent dat hel slechts 
een kwestie van geduld is: wellicht zou 
hel ook een kwestie van organisatorische 
taktiek kunnen zijn.

De vooropleidingsstalistick geeft 
volgende beeld, daarbij de onderwijl 
opleiding als M.O. gerekend.

Alleen L.O. hadden genoten 51.9 °/o. 
M.U.L.O. 17 ’/o. M.O. 22.9 °/0. HO. 
3.4 °/o, zonder gegevens 4.8 °/o- Verder 
treft men in het verslag nog aan een 
statistische tabel betredende den leeftijd 
der deelnemers en een tabel betredende 
het bezoek der cursussen. De cursus
gelden zijn door het bestuur bepaald 
als volgt:

f 1.50, f 2.50, f 4.— en f 6------ Tevens
wordt ook hier het stelsel van zclfin- 
dceling toegepast. Men staat bovendien 
nog een klein rabat toe voor leden van 
aangesloten vereenigingen. Het bestuur 
is over de getroffen regeling zeer tevreden. 
Hoofdclijk omgcslagen kwam f 1.75 per 
cursist binnen.

Reeds onmiddcllijk na het I 
de cursussen, aldus het vers! w. 
het Bestuur ten duidelijkste, dal 
openbare leeszaal met daaraan 
den bibliotheek onontbeerlijk is 
cursisten. Laat ons met het 
hopen dat de pogingen, die van 
dere zijden uitgaan om I laarlcm 
indertijd pionierswerk in dit opzicht ge
daan heeft — aan een dcrgelijkc instel
ling te helpen, met succes bekroond 
mogen worden.

De Haarlcmschc V.U. telt 534 leden, 
waaronder 12 rechtspersoonlijkheden en 
11 begunstigers en kan dus in dit op
zicht de vergelijking met andere V. U. 
glansrijk doorstaan. Toch wenschen wij 
de Haarlcmschc V.U. een actieve pro- 
pagandacommissic toe. waar wij lezen 
in hel verslag dal „met ccnigszins krach
tige propaganda onder de Haarlcmschc 
burgerij nog geen begin is gemaakt en 
evenmin met een systematische propa
ganda onder de voor het lidmaatschap
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cursus, doch ook aan dc hcclc inrich
ting en persoonlijk gebonden gevoelt." 
Tevens willen wij wijzen op het hou

den van een docenlenvcrgadcring. waarin 
belangrijke onderwerpen nis mogelijkheid 
om kleinere cursussen te organiscercn, 
om in sommige vakken dc academische 
cursussen -te vervangen door werkcur- 
sussen enz. besproken werden.

Bedriegen dc teekenen niet dan staan 
onze Ncderlandschc volksuniversiteiten 
op hel punt een tijdperk van reorgani
satie in te treden. In hel Huishoudelijk 
reglement van onze jongste V.U. —■ dc 
Bussumschc — is onder artikel 13 dc 
bepaling opgenomen dat het dagclijksch 
bestuur in overleg met het algemeen 
bestuur zoo spoedig mogelijk na de 
jaarvergadering het program voor de 
volgende leergangen opmaakt, na raad
pleging van dc vertegenwoordigers der 
cursisten van hel afgcloopen jaar. Het 
bestuur regelt de wijze waarop deze 
vertegenwoordigers worden aangewezen. 
Het dagclijksch bestuur treedt, zoo dik
wijls het dit noodig oordeelt of de 
wensch daartoe door dc cursisten wordt 
te kennen gegeven, met deze vertegen
woordigers in overleg. De Rotterdamsche 
V.U. Zal dit jaar voor het eerst een 
aantal cursussen houden met een be
perkt aantal deelnemers. In andere V. U. 
maakt deze kwestie een onderwerp van 
ernstige studie en bespreking uit. Juist 
onze kleinere V. U. zooals dc Haar- 
lemschc e.a. schijnen door hun kleinen 
omvang en hun soepelheid aangewezen 
voor dcrgclijkc proefnemingen.

M. A. H.

Installatie der Centrale Jeugdraad.
In no. 5 van dit tijdschrift gaf A. H. 

Gerhard een kort overzicht van het 
belangrijke rapport der staatscommissie 
voor het onderzoek naar de ontwikke
ling der rijpere jeugd.

Uit dit rapport bleek tweeërlei, n.l. 
Ie dat op het gebied van het cigenlike 
onderwijs voor jongelieden van 12 tot 
18 jaar nog veel en veel te weinig 
wordt gedaan, en 2c dat op het gebied 

der vrije jeugdvorming veel meer bestaal, 
dan men zich had voorgcsteld.

De vrije jeugdvorming wordt daar 
omschreven als: „het geheel van mid-

in aanmerking komende organisaties van 
verschillende richting."

Thans een enkel woord over het 
financiccle gedeelte van het rapport.

Dc rekening over het jaar 1919 sluit 
inct een nadcclig saldo van f666.661/}. 
Dit wordt echter gedekt door de ver
kregen gemeentelijke subsidie tot een 
gelijk bedrag. Dc bcgrooling voor 1920 
wordt geraamd op f 10.516.66'/a aan 
uitgaven en f8516.661/} aan inkomsten, 
waarin begrepen f2000.— gemeentelijke 
snbsidic. Er blijft alzoo een tekort van 
f2000. — . Daartegenover slaat dat de 
kans niet uitgesloten is dat dc Provincie 
voor subsidiecring te vinden zal zijn. 
Hel is een heugelijk verschijnsel dat de 
overheid hoe langer hoe meer het lol 
haar plicht gaat rekenen instellingen als 
de V. U. op ruimere wijze te steunen. 
Dc gemeente Hilversum, waar de Raad 
onlangs 1'7000___ voor dit doel vo
teerde. komt — in het bijzonder •— een 
pluimpje toe.

Op een paar dingen willen wij nog 
den nadruk leggen als waardcvollc 
symptomen. Allereerst is vermeldens
waard wal men in Haarlem deed om 
de daadwcrkclijke belangstelling der 
cursisten, ook voor hel geheel te win
nen. Het rapport zegt daaromtrent het 
volgende :

„Om een zoo nauw inogclijk contact 
te krijgen met dc deelnemers van dc 
cursussen, had het Bestuur besloten 
om niet, of althans vooralsnog niet, 
zooals elders gebeurt, een enquetc 
onder dc cursisten te houden, doch 
een vergadering te organiseeren, waar 
cvcntuccle op- en aanmerkingen, wen- 
schen enz. vrijelijk zouden kunnen 
worden te berde gebracht. Dank zij 
dc bijzondere leiding van den voor
zitter is dit doel volkomicn bereikt. 
Dc vergadering was goed bezocht 
en zeer geanimeerd. Behalve kleine 
niettemin zeer waardcvollc opmer
kingen over inrichting, wenschen voor 
het volgend jaar enz. sprak men over 
zeer belangrijke onderwerpen als: 
wenschclijkheid van een openbare 
leeszaal, nauw contact tusschcn docent 18 
en cursisten, cursussen buiten de stad wc 
enz. Het belangrijkste voordeel van 
een cursistenvergadcring is misschien 
echter wel, dat althans een kern van 
deelnemers zich niet alleen aan hun
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Centrale Jeugdraad.

Wij laten hier nog de bepalingen 
omtrent werkwijze en bevoegdheid van 
den Centralcn Jeugdraad volgen:

Artikel 1. Er wordt ingcileld een centrale 
Jeugdraad ter voorlichting en lot^ Rijstand 

andere "vereenig^ngen en instellingen,

Art. 2. In dit besluit wordt onder ..vrije 
jeugd vorming” verstaan de ontwikkelingsarbeid  
in ruimer zin genomen, welke ten behoeve der 
jeugdige personen van 13 tol 18 jaar buiten 
eigenlijk schoolonderwijs geschiedt door jeugd- 
Hngen.’ahC" '' ° ' ‘

Art. 3. De Centrale Jeugdraad dient dc Rc- 

r^A11 'dI. De C ntr iraad vestigt

* Art. 6- De Centrale Jeugdraad houdt toezicht 

sidie wo/dl besteed.

Art. 7. De Centrale Jeugdraad houdt zich op

zijn beantwoording op. 
periode na den Iccrplichti 
grootste zorg vereist, en 
terecht door den Minister 
genoemd was. dat nu 
heid begint in te . 
terrein een taak heet 

Hij herinnerde er 
en waardeering aan. 
initiatief in deze reeds 
had gebracht en juicht het 
werk nu de morele en 
van den staat zou 
daardoor veel broer 
kunnen ontwikkelen, 
kunnen geschieden als 
wet op het Lager 
likheid zal schcpp> 
wijs en de vrije 
hand te leggen.

dat juist de 
itigen leeftijd de 
n hij zei. dat 'l 

, . bevreemdend 
eerst de Over

zien, dat zij op dit 
seft te vervullen.
r met dankbaarheid 

dat het particulier 
zooveel tot stand 

toe, dal dit 
financiële

eder en die 
Dit zou 

als straks dc 
r onderwijs de mogc- 

ppen het vervolgonder- 
je jeugdvorming in één 

E. J. v. D.

delen tot jeugdvorming buiten gezin, 
kerk en school, waarbij in vrijheid van 
aansluitingen zonder leerlingsverhouding 
wordt gearbeid.”

Dc Staatscommissie 
dc bevordering van dit 
schappclijkcn arbeid dc instelling ’ 
een Centrale Jeugdraad. Zij hoe; 
dat deze instelling gevolgd zou won 
door dc oprichting van districts-jeu 
raden en dat dit aan zou vuren 
het vormen van plaatselikc jeugdraden. 
De Centrale Jeugdraad moest dc Re- 
gccring van advies dienen ten aanzien 
van onderwerpen der vrije jeugdvor
ming. zij zou toezicht moeten houden 
op het jeugdwerk voor zover dit ge
subsidieerd is en verder dc uitbreiding 
van dc vrije jeugdvorming zoveel mo- 
gelik moeten bevorderen.

Inderdaad werd bij besluit van 1 
April 1920 de Jeugdraad ingestcld en 
den llen Juni 1.1. door MinistcrTh.de 
Visser geïnstalleerd.

De Ministcrwees op dc mocilikhedcn. 
die dc leeftijd van 12 tot 17 jaren met 
zich brengt, de gevaren, waarmede hij 
omringd is en dc noodzakclikhcid de 
ontwikkeling in die tijd in dc goede 
banen te leiden.

Hij sprak er zijn vreugde 
dat de leden der Staatscommissie 
wier rapport hij hulde bracht, al 
rcid geweest waren het lidma; 
dcr Centrale Jeugdraad te aam

De Centrale Jeugdraad zal. 
meende, ook vaak het terrein va 
eigenlike onderwijs moeten betrede 
daarbij noodzakelikerwijs overleg moeten 
plegen melden Onderwijsraad. Wellicht 
zal hij ook op ander terrein zich moeten 
bewegen, zooals op het gebied der licha- 
melike oefening en der kunst, der arbeids
bemiddeling en der bevordering ener 
goede beroepskeuze. Ook daarbij zal 
overleg met andere speciaal voor die 
gebieden bestemde organisaties vaak 
nodig zijn. De minister achtte het gc- 
wcnscht. dat dc Centrale Jeugdraad 
zijn arbeid steeds doe aansluiten bij 
wat reeds in de vrije maatschappij be
staat en dal zij steeds de vrije jeugd
vorming late voorgaan bij die welke 
met behulp van staatsbemoeiing tot stand

Dc Voorzitter van den Raad, mr. 
A. Baron van Wijnbergen, wees er in

MinistcrTh.de


locmdcn Minister go

^middellijk herbenoe

door

475

den
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vezig is.
stelt een

^htingen te bezoeken, die in het 

mits zij zich" daartoe van te voren aanmeldën'

de hoogte van den toestand der vrije jeugdvor- 
ming hier te lande en verzamelt daarover zoo
veel mogclijk gegevens.

Art. 8. De Centrale Jeugdraad bevordert de 
belangstelling in het werk der vrije jeugdvor- 
ining en de samenwerking tusschcn organisaties 
en instellingen op dit gebied werkzaam.

Art. 9. De Centrale Jeugdraad verstrekt de 
gevraagde inlichtingen aan openbare besturen en

Art. 10. De Centrale Jeugdraad bre”—:-----
lijks vóór 1 April aan den Minister van

over tic hoofdzaken zijner verrichtingen in hel 
afgcloopcn kalenderjaar.

vezen plaatsvangcnden voorzitter. jongens en meisjes van 13 tot 18 jaar. en
heid of ontstentenis wordt de zoo daartoe aanleiding bleek te bestaan hicr-

vervangen door een door den voor- aan voorstellen toe te voegen, te ontbinden 
wijzen lid. onder dankbetuiging aan hare leden, het lid-

1 6. Voor uitgaven wegens bureelkosten secretaris en den adjunct-secrctaris voor de 
bij den voornoemden minister dcclara- belangrijke door hen bewezen diensten.

§ 4. Werkwijze.

Art. 16. 1. DcCcntrale Jeugdraad vergadert 
zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht of 
liet door ten minste 3 leden met opgaaf van 
redenen wordt gevraagd.

2. De vergaderingen worden gehouden te 

acht 'die elders te doen plaats hebben.

Art. 17. De Centrale Jeugdraad kan de 

^"ondcr* Art. 18. ïn de vergaderingen " _ 

, . besluit worden genomen, indien niet ten minst
( de helft van het aantal leden aanwezig is.

Art. 19. De Centrale Jeugdraad stelt een 
reglement van orde vast, dat de goedkeu
ring van den voornoemden Minister behoeft.

Art. 20. Zonder toestemming van den voor
zoemden Minister kan aan de door den 

Jeugdraad behandelde zaken geen 
eid worden gegeven.

Art. II. I. De Centrale Jeugdraad is ge
vestigd te 's-Gravenhagc en bestaat uit ten
minste 10 en ten hoogste 20 leden.

2. De leden worden door de Kroon benoemd § g Bevoegdheid

3. Een der leden wordt door de Kroon als Art. 21. De Centrale Jeugdraad kan zich
voorzitter aangewezen. rechtstreeks met openbare besturen en auto-

Art. 1 2. 1. De benoeming geschiedt voor den riteiten in .verbinding^ stellen, welke gehouden 

aftredenden kunnen onmiddellijk herbenoemd Arü 22. De Centrale Jeugdraad en de uit 

worden. zijn midden benoemde commissies hebben het
2. Wie Ier vervulling van eene plaats, buiten recht deskundigen en andere personen uit

den bij den rooster bepaalden tijd opengevallen tc noodigen om de vergaderingen bij te 
lot lid wordt benoemd, treedt af op liet tijdstip wonen tot hel geven van inlichtingen, 
waarop degene, in wiens plaats hij benoemd is. Art. 23. 1. De leden en de secretaris van den 
zou zijn afgetreden. Ccntralen Jeugdraad hebben ter vervulling

3. Van een periodieke aftreding geeft de van hunne de bevoegdheid, de Rijks.
Centrale Jeugdraad twee maanden vóór het inrichtingen te bezoeken, die in hel belang 
tijdstip van aftreding kennis aan den voor- der vr;jc jcugdvorming werkzaam zijn, 
noemden minister. 2. Zij hebben eveneens toegang tot de

Art. 13. 1. Aan den Ccntralen Jeugdraad 
wordt een secretaris toegevoegd die door de

2. De instructie voor den sccrc
door den Ccntralen Jeugdraad vas.o---------—
de goedkeuring van den voornoemden minister. B;; Kon. besluit van , April is nog be-

3. Bij hel openvallcn van het ambt van secrc- po(ll<J da, mc[ ;ng van den dag waarop
lans zendt deCentralc Jeugdraad ter vervul- d(_ jcugdraad zal worden geïnstalleerd, de 
hng van de plaats een aanbeveling aan den Staatscommissie, ingesteld bij besluit van 18 
voornoemden minister. Juni I917 no 58i aan welke was opgedragen

Art. 14. Bij afwezigheid of ontstentenis ccn „„derzoek in tc stellen en rapport uit te 
wordt de voorzitter, wat betreft de leiding der brengen omtrent hetgeen hier te lande reeds gc- 
vcrgadcring en de dagelijksche leiding, ver- schicdt in het belang van de ontwikkeling der
vangen door een. door den Ccntralen Jeugd- jeugdigp personen, daaronder tc verstaan de
raad aangewezen plaatsvangcnden voorzitter. jongens en meisjes van 13 tot 18 jaar. en
Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de zoo daartoe aanleiding bleek tc bestaan hicr-
sccretaris vervangen door ccn door den voor- aan voorstellen toe tc voegen, tc ontbinden

Art. 1' ” 

tien worden i
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schieten:

. De

een Jengel

en 3 op den 
dan blijkt dat twee 

1 tot fundament dienen 
oorgcslelde instituut.
te zamen brengen der politieke 

religieuse stroomingen ten 
• ontwikkeling der rijpere

Nergens blijkt b.v. dat voorafgaande 
besprekingen met de verschillende par
tijen hebben plaats gehad en toch het 
tot samenwerking brengen der onder
scheidene politieke partijen en gods
dienstige richtingen is een zoo delicate 
onderneming, dal het welslagen daar
van in de meestal troebele atmosfeer 
eener openbare vergadering a prior! 
uitgesloten schijnt

Wanneer incn 
keper beschouv 
grondgedachten 
aan het voor 

partijen en i 
bate van de

2o. het zelf aanvullend optreden, 
waar lacunes zich voordoen.

Door deze grondgedachten met elkaar 
te vervlechten is de verwarring ont
staan. Tactisch gesproken ware het 
misschien beter geweest punt 2 voor- 
loopig als quanlilé négligeablc te be
schouwen en voorloopig als eenige taak 
van het instituut te vermelden het samen
werken der partijen. Allicht waren dan 
alle bezwaren en elk gevaar van af
scheiding achterwege gebleven. De heer 
Schouten toch verklaarde in bovenbe
doelde vergadering wel te kunnen mede
werken aan een centrale organisatie, die 
het verkrijgen van de noodige middelen 
voor de jeugdopvoeding vergemakkelijkt 
en een orgaan is om de gemeenschap
pelijke belangen gemeenschappelijk te 
bespreken, terwijl in de bisschoppelijke 
instructie aan de R. K. Interdiocesane 
Jeugdcommissie als middel om tot het 
gestelde doel te komen, vermeld wordt: 
.Samen (te) werken met nict-katholiekc 
vereenigingen tot bepaalde doeleinden, 
zoover de katholieke beginselen dat 
toclaten".

En daarmede zou men niets nieuws 
hebben in 't leven geroepen. Wij willen 
ons thans niet beroepen op hel buiten
land, waar men niet alleen plaatselijke, 
doch ook landelijke organisaties aan
treft, waarin op federatieven grondslag 
de verschillende partijen samenwerken, 
maar enkel verwijzen naar het Amster- 
damschc comité voor de ontwikkeling 
en de ontspanning van wcrkloozcn. 
Dit comité heeft van 1914—1919 met 
zeer veel ijver en succes gewerkt. Het

Een Instituut voor 
te Rotterdam.

■pinde Mei is te Rotterdam opgcrichtdc 
Vcrecniging voorde Rijpere Jeugd. 

De voorzitter der constitueerende ver
gadering, Prof. Mr. N. W. Posthumus, 
wees daarbij op het steeds toenemend 
inzicht in de beteekenis van de organi
satie der rijpere jeugd en de belang
stelling. die dit werk in alle kringen 
der samenleving steeds meer ondervindt.

Doel der Vcrecniging is volgens art. 
2 der statuten, het bevorderen van dc 
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling 
van dc rijpere jeugd te Rotterdam. Zij 
tracht haar doel tc bereiken langs wet
tigen weg en wel:

1. door het stichten van 
Centrale te Rotterdam ;

2. door zelf tc handelen 
bestaande instellingen tc kort

3. door samenwerking met and 
instellingen, die zich dc ontwikkeling' 
de rijpere jeugd ten doel stellen. 
Vcrecniging, zoo besluit art. 2, I 
haar werkzaamheden uitstrekken 
dc naaste omgeving van Rotterdam.

Art. 3 laat daarop volgen: Dc Ver- 
eeniging stelt zich op onzijdig standpunt 
tegenover dc verschillende stroomingen 
van godsdiensligen of staatkundigen aard. 
Dc organisatie der Vcrecniging is zoo
danig. dat vertegenwoordigers van dc 
verschillende stroomingen van gods- 
dienstigen en staatkundigen aard daarin 
kunnen optreden. Door dc Vcreeniging 
wordt geen propaganda gemaakt van 
godsdienstige of staatkundige strekking.

Bij dc discussie die zich ontspon, 
bleek al spoedig dal vooral tegen hel 
neutraliteitsbeginsel ernstige staatkun
dige en godsdienstige bezwaren beston
den. Een der aanwerige voorstanders, 
opmerkende dat het gevaar nabij was, 
dat niet alleen de katholieken maar ook 
anli-rcvolutionairen en zelfs de sociaal
democraten zich zouden afscheiden, 
haastte zich te wijzen op art. 2.

„Dit instituut, dat nu wordt voor
gesteld, is niet doordacht'' zeidc het anti
revolutionair kamerlid Schouten. Hel is 
mogelijk. Ecnigszins verward was de 
discussie in ieder geval wel. Doch, af
gaande op de courantenverslagen, zou 
men eerder geneigd zijn tc zeggen: dc 
zaak was niet voldoende voorbereid.
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wel slechts den

t f 7.50 ; op- 
vóór 10 Juli 

5 mogelijk, door 
van Bleyswijk-

t aantal toehoor- 
t de moeite die 
r> getroosten, en 
de onderwerpen

voldongen feit werd en deze I 
één verband alle 

één richting te 
chipbreuk leed op 

tarop de in enkele 
ons land opgerichte < 
n zóó geh; ' 
spronkelijl 

naam gemeen
M. A. H.

Kaufmann van Weit 
De tegenwoordige Isla 
in Palestina.

Ds. E. J. v. d. Brugh : De vcrlos- 
singsidee.

Het cursusgeld bedraagt 
gaven worden ingewacht v 
a.s., liefst zoo spoedig 
Mej. M. M. Drost, x 
straat 133, den Haag.

Reis- en verblijfkosten leveren voor 
niemand bezwaar op. daar deze des- 
gewenscht uit de kas bestreden worden.

Het Bestuur der Ver. van Gods- 
dienstonderwijzeressen dringt er sterk 
op aan, dat vele godsdienstonderwijze- 
ressen gebruik .zullen maken van de 
hier geboden gelegenheid om hare ken
nis te vermeerderen.

De Vereeniging zal het 
len, als ook predikanten 
cursus deelnemen.

Moge uit een groot 
ders(cssen) blijken, dat 
de sprekers zich willen 
de belangrijkheid van o 
worden gewaardeerd.

P)e Vereeniging 
wijzeressen n 

cursus voorbereid.
Sprekers zullen zijn de heeren:
Prof. Dr. K. H. Rocssingh: Geeste

lijke stroomingen in de 19e eeuw.
Prof. Dr. H. Windisch: Paulinische 

brieven.

(Baden):
het leven

rapport, dat onlangs 
zeer het lezen waarc.

En nu meene men niet dat de taak 
te gering zou zijn voor de Vereeniging. 
Zij had haar heele arbeidsveld in ver
schillende terreinen kunnen afbakenen 
en voor ieder terrein een gesalarieerd 
leider aan kunnen stellen, die •—• even
tueel als voorzitter ■—- zou hebben samen 
te werken met een sub-commissie uit 
de centrale.

In de praktijk zou dan wel spoedig ge
bleken zijn dat een belangrijke categorie 
van jongens en meisjes tot geen be
paalde godsdienstige gemeenschap be- 
hooren, terwijl eveneens geen enkele 
politieke partij hen met grond kan be
schouwen als haar toekomstige leden. 
Voor die categorie moet dus de ont
wikkelingsarbeid op neutralen grondslag 
geschieden en hier zou de Verceni- 
ging zelf de hand aan den ploeg moeten 
slaan. Daarin zou voorzeker niemand 
eenig bezwaarhebben gezien. Integendeel.

De linantieele opzet beantwoordt 
overigens wel aan het groote plan dat 
men ontworpen had. Er is een voorloo- 
pige begrooting opgestcld van f150.000. 
De geraamde uitgaven bedragen: 
voor Gebouwen (hoofdgebouw

en bijgebouwen) . f35.000
voor Personeel (Directeur, Bi

bliothecaris, Administrateur, 
twee typisten, conciërge, 6 
patroons, clubleiders) . . - 45.000

Administratie............................- 4.000
Algemeene clubkoslen ... - 6.000
Ontwikkeling............................- 19.000
Ontspanning (Bioscoop f 1 2.000,

Tooneel f2.000. Muziekuit
voeringen f5.000). . . .-19.000 

Lichamelijke ontwikkeling . - 20.000 
Beroepskeuze............................... - 2.000
Daarvan zijn f38.000 jaarlijks verzekerd, 
hetgeen pleit voor de offervaardigheid 
der Rotterdammers, die niet alleen oog 
blijken te hebben voor hun Beurs.

Tc betreuren, zeer te betreuren zou 
het echter zijn, indien door misverstand, 
voorlgekomen uit onvoldoende inzicht, 
de afscheiding van enkele partijen een
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Schoolartsen op middelbare scholen.
Cinds 1 April j.l. is in Engeland het 

medisch onderzoek van alle leerlingen 
der middelbare scholen in Engeland 
verplicht gesteld. De ondervinding had 
geleerd, dal veel kinderen, zelfs van

De gehuwde onderwijzeres.
Dlijkcns een artikeltje in ,.T h e Jour

nal o 1 E d u c a t i o n and School 
World" treedt bovenvermelde kwestie 
in Engeland, waar hel aantal gehuwde 
onderwijzeressen tijdens den oorlog zeer 
is uitgebreid, sterk op den voorgrond. 
De werkkracht, schrijft ,,Thc Journal" 
zij de eenige maatstaf. Jndicn de vrouw, 
gehuwd of ongehuwd meer geschikt is 
dan een mannelijke mededinger, worde 
aan haar de voorkeur gegeven, en 
andersom. Maar dat een vrouw niet 
gehuwd zou mogen zijn, indien ze bij 
het onderwijs werkzaam wil blijven, is 

die geen besef hebben van onderwijs 
geven of van de menschelijke natuur. 
Een gehuwde vrouw moet uit den aard 
der zaak beter op de hoogte zijn I 
de behandeling van kinderen dan 
ongehuwde. En zouden er wel bet 
moeders kunnen zijn, dan zulke, die tot 
taak hebben de jeugd te onderrichten. 
Hoevelen van onze vooraanstaande 

en vrouwen op hel gebied der 
schap zijn niet kinderen van ondcr- 
s? En nu is een vrouw, die zich 

het onderwijs wil wijden, verplicht 
ongchuwden staat, evenals de 
die de sluier aanneeml. The 
County Council heeft een slecht 

1 ‘ gegeven aan de raden op het 
door de gehuwde ondcr- 
te weren. R. W. L.

Uniformiteit bij ’t onderwijs.
TAit bepleit Gerh. Slüvel in de Junic- 

afl. van Vragen van den dag. 
T Voordeel van de bestaande toestand, 
waarbij iedere gemeente, binnen de 
grote lijnen van de Wet, t onderwijs 
naar eigen believen kan inrichten, is de 
mogclikhcid van aanpassing aan plaatsc- 
likc toestanden, en de grote vrijheid 
van de onderwijzer. I Grote nadeel — 
en schr. wijst erop dat ook in ’n zelfde 
gemeente, ’t onderwijs ook van dezelfde 
soort van scholen dikwels noch zeer 
uiteenloopcnd is — ondervinden de kin
deren bij overplaatsing van de ene 
school naar de andere na ’n verhuizing 
in of buiten de gemeente. En daarom 
is ’t van belang aan te dringen op 
„meerdere uniformiteit, op één leerplan 
en één boekenlijst voor zeer grote 
centra." „En nu komt de grootc vraag: 
Maar vernietigt gij hiermede niet alle 
voordeelcn van het tot heden gevolgde 
stelsel, kortwiekt gij niet al te veel den 
onderwijzer in zijn vrijheid? Waarop 
wij uit volle overtuiging antwoorden : 
Neen! Mogelijk, dat de onderwijzer iets 
van zijn vrijheid moet offeren, maar dan 
is dit slechts eene onaangenaamheid voor 
hem, die de leerlingen geen schade doet.

De onderwijzer van den tegenwoor- 
digen tijd is, in grootc tegenstelling met 
zijn collega van vroeger, voor zijn taak 
berekend, hij geeft, bij het gebruik van 
welk leerboek ook. zijn eigen onderwijs, 
hij is niet meer als vroeger, de man vóór 
de klas, die met zijn boekje in de hand 
knapper was dan de leerlingen, de be
langrijkheid van hel leerboek is even
zeer gedaald als de qualiteit van den 
onderwijzer is gerezen. Alleen dwingt 
het leerboek sterker nog dan het leer
plan hem zijn leerstof in een bepaalde 
volgorde aan te bieden. Maar vrij, 
volmaakt vrij, even vrij als vroeger, 
blijft hij in de wijze, waarop hij de 
stof wil aanbieden, in zijn persoonlijke 
melhode." En zo zullen, volgens schr.. 
alleen „de boekjes-schrijvende paeda- 
gogen" ’n dergelijke uniformiteit niet

478

toejuichen. „Daarover hebben wij ons 
echter niet ongerust te maken; ’t is 
trouwens een geslacht, dat door de 
mondigheid van het gchcelc ondcr- 
wijzcrscorps langzaam uitsterft.”

v. E.
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Nedcrl. 
publiek

Leerlingen vereenigingen.
leien. (Deutsche Lehrc r; 
slijkc 17 April 1920).

voorde zelfstandigheid der onderwijzers 
en de verbetering hunner financiëele po
sitie. Dat deze bond een aantal belang
rijke instellingen bezit is minder alge
meen bekend. Wel kent men het Her
stellingsoord, maar hoeve 
af van hel bestaan der

het Cent 

d™£. 
gebied

e gezond- examens, huiswee
iekten ol De geneeskundige
-l hoofd samenwerking ‘

men er voor de lichf
over bevorderen, dat zulke

'gelui worden gehouden als ir
at in zijn met de behoefti

was van kinderen.
... groolcndccls  
field zijn als er tijdig -------------------------------------------
eschonken. Dikwijls Leerlinge 

r voor ouders 
:n bchandcler 
e plaatseli,...

gekregen 
tre school

orde 
gehandeld. L* 

het kiesrecht heb- 
lid zijn van partij- 

ingen of instellingen.

A. C. H. G.

 reien weten iels
hel bestaan der beide .— min 
wctcnschappclike Bureaux — 

'ntraalbureau voor Ondcrwijsad- 
en het Centraalbureau voor kin- 

leschcrming?
eerste verzamelt gegevens op het 
van het onderwijs en stelt deze

van onderwijs 
lig geacht l.o.v. 
i.a. het volgende 
-gen van alle 

nming van de 
ticke vereeni- 
.•crccnigingen 
p algcmeenc 

a ----- eggen, gcoor-
hiervan moge inlusschen geen 

„en lid zijn en alle politieke 
Klingen moeten hierin gclijkbcrcch- 
J zijn. De reglementen der verceni- 

gingen moeten door de .. Lehrerconfcrcnz" 
worden goedgekeurd. Deze heeft de 
macht, cene leerlingenverecniging te 
schorsen of op te hellen, indien in strijd 
met het reglement of met de orde en 

zeden wordt gehandeld.
vascr oneer. die nog niet
/orden op de bcn- mo8cn geen 
panning, tzij P°l'‘>cke vcrccnigir

Schoolartsen en schoolverpleegsters.
RAPPOR T samengesteld 

door hel Bureau voor kin
derbescherming (Bond van 
Nedcrl. Onderwijzers).

Amsterdam, le Const. Huy- 
gcnsslraat 118.

Prijs £1.50.

JAe Bond van Nedcrl. Onderwijzers 
is onder het publiek bijna uitslui

tend bekend als de vakvereniging, die 
een jarenlange taaie strijd heeft gevoerd

■’erk of andere factoren. 
— o-----------------Jigcn zullen ook in nauwe
samenwerking treden met de leeraren 
voor de lichamelijke opvoeding, om te 
bevorderen, dat zulke oefeningen zullen 
worden gehouden als in overeenstemming 
zijn met de behoeften van bepaalde 
kinderen. R. W. L.

De Duilschc minister 
Hacnisch heeft het noodi 
Iccrlingcnverccnigingcn o.; 
vast te stellen: Leerlinge: 
scholen mogen met loestemr 
..Lehrerconfcrcnz'* niet-politi. 
gingen oprichten. Ook zijn vc. 
van leerlingen, die zich op 
politieke ontwikkeling toeleg,

_c loofd; hiervan moge intuss 
niel-lecrlingcn lid zijn cn ;

-ken moet genees- richtingen moeten hierin
kundig worden onderzocht bij het begin, *'S^ zÖn- reglementen
op 12 jarigen leeftijd en bij het be- gingen moeten dooi de-Lehi

reiken van zijn 15c jaar. Bovendien 'vor‘
heeft er jaarlijks gedurende den hcclcn 
cursus een inspectie plaats. Zij. bij wien 
gebreken zijn geconstateerd, of waarop mcl hc 
hel personeel der school speciaal de goede 
aandacht vestigt, worden vaker onder- Imgen, 
zocht, speciaal zal gelet wc ' 
eerste teekenen van overspanning, 
dit gevolg is van voorbereiding

ouders, die nauwlettend op de j 
heid toezagen. leden aan ziek 
gebreken, die waren over hel 
gezien. Langen tijd reeds had i 
aan de verschillende uivcrsitcitcn > 
geklaagd. dal verscheidene jon| 
physiek zwak bleken te zijn, 
vele gevallen hel gevolg v 
lichamelijke gebreken, die groc 
hadden kunnen hersli 1 1 
aandacht aan was gesc  
ook was het le kos'lbaar 
hun kinderen degelijk te laten

Nu echter hebben de r. 
aulorilcilen de bevoegdheid 
voor leerlingen der middelbar 
le zorgen op dezelfde wijze als voor 
die der lagere scholen. De nieuwe maat
regel zal een weldaad blijken voor vele 
ouders, wier kinderen als het ware 
gestraft werden in hun gezondheid om 
het feit dat ze verder onderwijs genoten.

De * volgende voorschriften zijn uit
gegaan van het Ministerie van Onder
wijs: leder leerling die een middelbare 
school ol inrichting voor voortgezet lager 

-■rwijs gaal bezoeken moei een<-o«- 
dig worden onderz 
•? jarigen leeftijd .

1 van zijn 15c j 
er jaarlijks gedurc 

s een inspectie 
gebreken zijn gecon» 

. personeel c' 
'dacht vestigt, wi 

speciaal zal g 
leekene
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1
I

van één 
seds heel 
een zaak

7 een Rap- 
cgeven door 
Onderwijs

strijd voor 
olartscn in 
I. Ondcrw.

we maatsc 
afgcloopt 
is en bei

bevorderit.

ort is. hoewel
volledig. Hel 

alles wat on < 
gedaan '

l de regeling 
vervolgens de laak 
de organisatie van 
de kosten, enz.

t standpunt van enkele poli- 
‘"■jn, (Anti-Revolutionairen.

•oriesen en Katholieken) 
een en tenslotte wordt een 
twing over schoolverpleeg-

_ van belanghebbenden, het 
•■eede doet ditzelfde ten opzichte van 
ics wat tot het gebied der kinderbe- 
herming behoort. Het bezit een vrij 
'—breide bibliotheek en een massa 

1 over deze aangelegenheid. De 
s vermeldt de volgende rubrie- 
Hel kind vóór de Geboorte, 
zeer jonge kind. III Het kind 

schoolleeftijd. IV Het kind van 
18 jaar. V Het verwaarloosde 
iadige kind. VI Hel kind en de 

log en bovendien een aantal kran- 
. tijdschriften, verslagen enz.
Al deze rubrieken zijn weer onder

verdeeld. Sommige dier onderrubricken. 
zooals die van schoolhygiéne. school
artsen, kinderarbeid, beroepskeuze enz. 
bevatten reeds een groot aantal werken. 

Voor leden van vakverenigingen, 
voor vertegenwoordigers in openbare 
colleges, voor studerenden zijn hier op 
menigerlei gebied inlichtingen te ver
krijgen.

Hel Bure.' 
volg van he 
scherminj 
werkende 
verzamen 
te

I klein van
1 geeft een 

at op dit gebied 
wordt, daarnaast

het school-

n --eau werd gesticht als ge- 
.an het Congres voor kinderbe- 
:ng gehouden in 1913. De samen- 

nde vakverenigingen besloten het 
telde materiaal aan den Bond al 

slaan en deze slichtte genoemd 
ureau.
Feitelik is zulk 

te algemene strekkir 
een vakvereniging n 
Ned. Onderwijzers 
houden en 
de staal hc 
vereniging le 
zorgen. Dan 
worden, wat l

Nu drijft ’t op < 
persoon en deze 
wat van gemaakt, 
is eigenlik geen 

Intussen, het 
wezen en zijn werk

een bureau van veel 
ing om alleen door 
als de Bond van 

te worden onder
zou er alle reden zijn, dat 

iet subsidieerde of de vak- 
zamen er voor gingen 
eerst zou ’t ook kunnen 

wezen moet.
de krachten • 
heeft er ree 

, maar zulk 
werk voor één. 
Bureau mag er reeds 

kan gezien worden.

ten dienste 
tweede di 
alles wat 
scherming 
uitgebreid 
materiaal 
catalogus 
ken: 1 1 
11 Het z 
in de sc’ 
14 tot 18 
en misdal

Een welsprekende getuigenis legt daar
van af 'l Rapport over school
artsen en school verpleeg!

In het Voorwoord wordt c 
herinnerd, dat reeds in 1907 < 
port over schoolartsen is uitgeg' 
hel Centraal-Bureau voor Gi 
adviezen. In die tijd was de s 
en tegen het instituut school, 
vollen gang. De Bond van Ned. 
ijverde toen met kracht voor deze in
stelling, terwijl de’ mannen van het vak 
nog onverschillig of vijandig er tegen 
over stonden. Wie hel Rapport van 
1907 vergelijkt met dit van heden, ziet 
ten duidcliksle. dal het instituut school ■ 
artsen geen voorbijgaande modegril was. 
zoals enkelen beweerden, maar een 
instelling van hooge maatschappelike 
waarde, die in de afgcloopen 13 jaren 
ontzaglik gegroeid is en bezig is tot een 
speciale tak van bevordering der volks
gezondheid te worden.

Hel Rappor! 
omvang, zeer 
overzicht van 
in ons land ( 
behandelt hel 
landen en i 
schoolarts, 
artswezen, 

Ook hel 
tiekc partijen, 
Chrislelik-I listori 
wordt besproken 
korte bcschoui 
slers gegeven.

Wij geloven, dal dit werkje veel 
nut kan stichten en zouden gemeente
besturen, raadsleden. vakverenigings- 
mannen. enz. willen aanraden zich het 
aan te schaffen. Van de vele vragen, 
die er in behandeld worden, zullen er 
zeker verschillende bij zijn, aan wier 
oplossing ook zij moeten medewerken.

E.J.v. D.
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I. TOLKSBOEKERIJ (Ontspannlngsloetuur).
De Geldhater, door P. Rosegger
Het Pleegkind van den houtschipper, 

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

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

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

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

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

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

Heinsius
Volkstuinen, door J. Heemstra

III. NUTSBOEKERIJ (tar voorlichting bij maatschappelijk wark).
Boek en tijdschrift, door J. W. Gerhard 
Lichtbeelden, door W. C. v. d. Volkere 
Tuinbouw in Friesland
Het Nut en het bibliotheekwezen, door

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

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

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

Vraag uitvoerige prospectus.
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een orgaan, dat uiting 2
nieuwe vruchtbrengende ged<

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 

als volgt: 
Prof. Dr. PH. KOHF

Mr. J. H. THIEL n J. HO5
INSTAMM. Voorzitter; L. C. T. BIGOT, Dr. C. P. GUNNING. 
3VENS GRÉVE. Secretari..

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

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

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

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

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

4. door het beleggen van 
handeling van problemen van v

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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laat 
courant 
van des

De plaats van de Volksuniversiteit in de opvoeding 
en ontwikkeling van ons volk

den mensch in het algemeen, en voor 
vraag stellen, is haar tevens beant- 

___ de neiging de beteekenis van eigen 
ja zelfs dikwerf zijn wil tot doen onmid- 

van zijn waarneming, zonder zijn eigen 
de lessen van eigen ervaring te berde

Het Vaderland”, houdt er een merk- 
ïtiteld: „Rust een weinig”. Wat de 

is, laat zich gemakkelijk raden. 
. de courant de aandacht voor het 

rijver van deze artikelen zegt tot zijn 
opnemen van nieuwe wetenswaar- 

spijsvertering ook even den tijd bet
te werken. Stel u cens althans eenige 

wat zich aan ieders waar- 
u zelf en van

lezer: „stop ei 
digheden, laat 
nieuwe t 
oogenblil 
neming op< 
binnen uit.

Is dat inderdaad noodig voor i 
ons volk in het bijzonder? De vi 
woorden. Ieder mensch heeft <i 
waarneming te overschatten, j 
dellijk in dienst te stellen 
oordeel gelegenheid te geven 
te brengen. 1

Massaal wordt zelfs, althans hier in Nederland, zelden gehandeld 
dan op grond van de kennis, door waarneming opgedaan. Ziet de 
menigte, dat een kind wordt afgeranseld door een kruidenier, hoort 
zij de luide kreten van den geslagene, zij vraagt niet naar de reden 
van de kastijding, oordeelt niet of de straf te hard of niet te hard 
is, maar neemt op grond van het gekrijsch, als onomstootelijk vast
staand aan, dat de maat wordt overschreden en richt zich tegen den 
kruidenier, ook al is diens lade door den jongen gelicht, of zijn ven
sterruit ingeslagen, zijn etalage bedorven. Dergelijkc tooneeltjes hebben 
wij allen bijgewoond. In de praktijk van het dagclijksch leven heeft 
de menschelijke ervaring niet zoo heel veel te zeggen, ja, zijn de oor
deelvellingen, op grond waarvan men kiest en handelt, buitengemeen 
oppervlakkig.

Is het in de studeerkamer wel veel beter gesteld? Ik laat voor 
het oogenblik de wetenschap der meetbare dingen even buiten be
schouwing, die is nu eenmaal op waarneming in de eerste plaats aan
gewezen, zoolang zij zich althans strikt beperkt op haar eigen terrein.

K* en onzer groote dagbladen, „ ”' 
L/ waardige rubriek op na, getite 

inhoud van deze gewoonlijk
Vraagt bijna al het overige in d<

het bijzondere, de schrij. ;.
— eens even met het opnemen van nieu’ 
.u<*t uw geestelijke spijsvertering ook e 

te verwerken en weg te werken. Stel u eens 
ikken buiten de aanraking van wat zich aan 
opdringt, leef eens althans enkele minuten op i
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rL 1.

et leven 2 
:nt gesnot 

gezonde

vijfcl des 
ling van 
in de

doode dingen, als geld in 
~ ach acht zoo iemand zich 

geet, dat hij arm is, alleen 
buiten het goud eenige 
te koopen. Hoe menig, 

;aat het niet anders 1 Ik 
t zijn hoofd leerde, maar 
eigen gedachte heeft ge- 
' een kennis van boeken 

een oceaan van geleerdheid 
werk over een zekere histo- 

iden de namen van titels 
er zijn lippen ; mijn eenige vraag 
! vloed te stuiten ; mijn vroegere, 
niet tot hem door. Ik moet er 

'~L, de man krankzinnig 
ichuwing geweest voor 
hebben leeren beseffen, 

angende, onver- 
waarde zulk weten 
Inderdaad, kennis 
" :en overbodig, 

rhtboomen. De

>lksuniversiteiten ? 
gezegd, 

1 inzicht 
waarde

jlks- 
ind"

Maar ook voor 
in het leven brer 
schat niet de wa; 
voor anderen, voor I 
langrijk, wanneer zij

Het gewone onderwijs nu, 
bare nadeel wel veel kennis 
men met den naam van vruchtdragc 
brengt wel veel materiaal bij, veel 
het verteringsproces van 
zich meestal weinig ernstig 
menigeen is al zijn kennis 
schatten.

Zijn geestelijke 
een brandkast, buitc 
rijk, want hij zou ki 
omdat hij niet kan. 
waarde toe, heeft 
zelfs zoogenaamd wetei 
heb iemand gekend, oic wou 
bij wien al zijn talenkennis 
wekt, laat staan bij

> groot, dat wij hem
:mden. Ik vroeg '
Jie gebeurtei '
1 boeken en 

zeldra nog 
lij het bek

voorstellingen zijn even 
ten circulatie gebracht, 
cunnen, meent hij; hij vergt 

De vrek kent aan niets I 
dus niet de behoefte om 
enschappelijk mensch ga 
die woordenboeken uit 

nog nooit een e 
anderen. Een ander had 

zoo groot, dat wij hem in de wandeling 
noemden. Ik vroeg hem eens naar een 
rische gebeurtenis ; als uit een goot stroomt 
van boeken en tijdschriftartikelen over 
was weldra nog alleen deze: hoe is deze v<uc«j < 
wat hij het belangrijkst vond, drong 
eerlijkheidshalve bijvoegen, dat naar men zegt, 
is gestorven. Desniettemin is hij een waarschu 
allen, die hem gekend hebben en door hem Ecu 
wat een onnoodige ballast een schat van onsamenhai 
teerde kennis voor een mensch kan zijn; hoe weinig 
heeft voor het individu zelf. Iaat staan voor anderen. ___
die als het leven zelf, zich niet voortplant, is niet allee 
maar dient gesnoeid als de waterloten van de vrucl 
geestelijk gezonde mensch vergeet, wat hem niets zefr 

^Vat is nu de bedoeling van het onderwijs der VoIksl 
Zonder twijfel deze: om in tegenstelling met, misschien beter 
in aanvulling van opleidingscholen gelegenheid te bieden om 
te krijgen in de beteekenis van eigen geleerdheid, m.a.w. dc • 
te leeren bepalen van hetgeen men op de school en ook elders 
kennis van buiten af heeft opgedaan. In zooverre vervult de Voll 
universiteit de plaats van bovenvermelde rubriek in „Het Vaderlanu 
„Rust een Weinig”, derhalve die van rustplaats. V/ij worden allen 
bestormd met gegevens, volgepropt met encyclopaedische kennis, zoo 
op school als in het leven, maar wij hebben geen gelegenheid de vraag 
te stellen: wat moet ik er mee doen, wat kan ik er mee doen. Na
tuurlijk geldt dit het sterkst ten aanzien van alle geestelijke weten
schappen, maar ook ten aanzien der z.g. exacte, de natuurweten
schappen, komt de beoefenaar slechts zelden in de gelegenheid zijn

haar geldt, zoodra zij haar resultaten naar buiten 
ingt, als voor alle andere deze waarschuwing: over- 
lardc, de beteekenis van uw waardeering voor u zelf, 

het volk in zijn geheel. Kennis is eerst dan be- 
j bevruchtend blijkt te kunnen werken.

, klassikaal gegeven, heeft het onmisken- 
te verschaffen, maar zelden die, welke 

:htdragend mag bestempelen. Zeker, men 
bij, veel wetenswaardigheden, maar met 
het individu kan het klassikale onderwijs 
bemoeien. Het gevolg blijft niet uit, 
niet vruchtbaarder dan voor den vrek zijn
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ik allerminst den 
loode, maar wel de 

van gelijkmatige 
dan kans hebben 

zich opdringendc 
zelf te zijn of weer

iniversiteit zich derhalve ont- 
i op welk gebied ook, waar 

buiten op het eigen 
onderwijs aan deze 

jrengen. Haar taak is 
schatten en daar- 
i bedolven wordt 
' ’’ . Bovendien, 
ui de courant de 

>eienden vorm, en 
>en van hun gc- 

g aan tal van anecdotes over- 
veranderingen in staat en maat- 

op zich zelf geheel waardeloos 
bevatten dikwerf een betrek

en «p het geheel, maar op zich 
’t, doet beter ze

weten te verdiepen, het geleerde te verwerken in het geheel van 
zijn kennis.

Laat men mij goed begrijpen ; onder rust versta i' 
stilstand van alle functies, den toestand van den do, 
gelegenheid om te komen tot herstel van evenwicht, 
werking van geestelijke krachten. Wij moeten nu en 
ons te onttrekken aan de suggestieve werking van 
geestelijke voorstellingen, die ons beletten ons 
te worden.

Voorop staat dan ook, dat de VolksunivcisiU 
houdt van alle opzettelijke propaganda op welk 
zij juist een tegenwicht tegen den aandrang van 
oordeel heeft te vormen. Evenmin heeft het 
instelling het tot plicht nieuwe geleerdheid te bx 
voor alles het bekende op haar waarde te leeren 
mee te helpen voorkomen, dat de kern van het weten beui 
onder een lawine van op zich zelf nietszeggende details, 
het zijn juist deze details, die meestal op school en in d< 
meeste aandacht hebben getrokken, dank zij hun boe 
daardoor zijn gaan overhcerschen. Hoevelen hebbx 
schiedenis-onderwijs alleen de herinnering aan tal 
gehouden, maar die aan belangrijke verandvi 
schappij verloren ? Niet dat anecdotes op zich zelf geh 
zijn, wie zal het willen beweren ? Zij bevatten dikwci 
kelijke waarh eid, die licht kan geven op het geheel, 
zelf zeggen zij niets. Wie voor het geheel niet voelt, 
dan ook maar hoe eer hoe beter te vergeten.

Het spreekt dus vanzelf, dat alleen zij als onderwijzers aan de 
Volksuniversiteit kunnen optreden, die op hun gebied het tot eigen 
kennis hebben gebracht, die voor zich kritisch hebben gescheiden 
het belangrijke van het onbelangrijke, al heeft deze schifting ook 
plaats gehail — het kan eenmaal niet anders — dan aan de hand 
van een persoonlijke maatstaf. Zij die niets anders kunnen zijn dan 
de mededeelers van andercr geleerdheid, zijn hier niet op hunne 
plaats’. De docenten hebben de voorlichting te geven in den eigen
lijken zin van het woord, hun eigen licht te laten schijnen op het gebied 
van hun weten; daar moet zonlicht zijn, geen maanlicht. Eerst dan 
werken zij vruchtbaar en wekken zij bij hunne hoorders nieuwe be
wustwordingen, verhoogen zij zoowel zin voor kritiek als lust tot 
waardeering, doen zij eindelijk hooge belangstelling wekken door eigen 
geestdrift op hun hoorders te laten werken. En om die hoogere 
belangstelling is het bij de Volksuniversiteit ten slotte te doen. Immers, 
alledaagsche weetgierigheid krijgt dan pas beteekenis voor het individu, 
wanneer zij in dienst komt van zijn hoogste innerlijke levensbehoefte. 
Alleen de docent, die zijn hoorders met zijn eigen innerlijke overtuigingen 
in aanraking weet te brengen is derhalve in de volksuniversiteit op 
zijn plaats. Belangrijker nog dan de stof, die er behandeld wordt, is 
voor het werk aan de volksuniversiteit dan ook naar mijn meening de 
persoonlijkheid van den leeraar. Het zijn niet altijd in de eerste plaats 
de onderwerpen die de hoorders trekken ; het blijkt duidelijk in de 
practijk dat de persoonlijkheid nog altijd dikwerf de meeste aandacht
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ir heeft in een van zijn ernstige 
> over veel noodclooze en doel- 
tadsleven. De beweging, zegt hij, 
•uk alleen terwillc van de drukte 
gheid, die niet zoozeer voortspruit 
, maar veeleer uit angst voor rust, 
i afwachting. Wat hij heeft, acht 

luldig, want 
nog komen, 

self is, raakt

De geestige schrijver Herman Bahi 
oogenblikken eens den staf gebroken 
looze bedrijvigheid van het groote-sta 
is er doel; men maakt zich er dru' 
zelf. Er heerscht daar een zenuwachtigh 
uit verlangen of behoefte naar rust, maar veeleer uit angst 
De mensch, zegt hij, leeft er altijd in afwachting. Wat hij heef 
hij weinig waard; integendeel het maakt hem zelf ongeduldig, 
dit kan toch niet het ware zijn; dat ware moet immers : 
Wat in de toekomst ligt, heeft alleen waarde. Wat hijze 
hem weinig, hij vraagt alleen naar wat hij worden kan.

De teekening mag opzettelijk wat scherp gekleurd zijn, zij geeft te

vraagt bij de keuze van de lessen, die men wil volgen. Men keure 
dat niet af, integendeel; het oordeel over de persoon van den docent 
moge meermalen te gunstig of te ongunstig schijnen, het publiek heeft 
volkomen gelijk bij het bepalen zijner keuze daarop voor alles te letten.

Voor de besturen der Volksuniversiteiten is dan ook niets zoo 
moeilijk als juist de keuze der docenten. Ieder jaar geeft hun in dit 
opzicht nieuwe verrassingen. Er zijn er, die levendig en vlot voor
dragen, en toch niet boeien, geen contact krijgen met hun hoorders, 
daartegenover staan hakkelaars of voorlezers, die met volkomen over
gave en ingespannen aandacht worden gevolgd. Sterker nog. er is 
een bijna volmaakte welsprekendheid, die het wetenschappelijk gevormd 
publiek met ingehouden adem volgt, maar de massa geheel koud laat. 
Terecht heeft men dan ook van den aanvang begrepen, tenminste 
twee Soorten van leergangen wel te moeten onderscheiden, en voor 
de meer onderlegden een B. afdeeling te moeten inrichten.

De bezetting van dit deel van het programma baart begrijpelijker
wijze niet de meeste zorg. Veel moeilijker is de keuze ten aanzien 
van de sprekers, die er niet op mogen rekenen, dat hun hoorders 
ander onderwijs hebben genoten dan dat op de Lagere School wordt 
gegeven. Hun taak is oneindig veel moeilijker, vooral waar het 
beoefening der geestelijke vakken betreft. Deze missen tal van hulp
bronnen niet alleen, waarover de technische beschikken, maar zij 
kunnen lang niet zoo gemakkelijk als deze, de aansluiting aan reeds 
bestaande kennis bereiken. Immers, men mag nog zoo weinig hebben 
geleerd, waarneming heeft toch iedereen of hij wil of niet in aan
raking gebracht met de voortbrengselen van techniek, ja. met de 
onderwerpen der studie der natuurwetenschappen in het algemeen, 
dikwerf zelfs in zeer nauwe aanraking. De bestuurders van auto’s 
en electrische trammen zijn zelfs allicht een dankbaarder gehoor voor 
een spreker over vliegmachines dan een jurist of theoloog. Er is zelfs 
een gevaar, niet denkbeeldig, maar zichtbaar waarneembaar, dat de 
te eenzijdige belangstelling voor technische wetenschappen op geheele 
volken en generaties zijn stempel zal drukken en die voor de onder
werpen van de geestelijke wetenschappen geheel zal overheerschcn 
tot schade van de beschaving in het algemeen. Een voorname taak 
van de Volksuniversiteit is dan ook om dit te helpen voorkomen; de 
belangstelling voor geestelijke wetenschappen en voor kunst te ver
diepen en te versterken is niet haar minst aanzienlijke plicht.
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Vol 
dit: 

pedanterie.
m het leger 
□gen wel 

iniversitcit een middel zie 
n van den eerstei 
n weten overscha 
die tevoren niet

id ni 
het . 

latuurvvc

ik de meetkundig juiste plaats 
den reeks van ondcrwijs-instcl-

:ckt iemand weldra voldoende gclegcn- 
wordt er de waarneming geprikkeld en het 

ten belemmert het inzichzclf zien. Gaat 
te letten op voorbijrazendc motorfietsen 
men stil, dan dwingt het voortdurend 

telijke krachten beslag 
voor geest en gemoed, 

:ns toegankelijk, overdag 
den gang door drukke straten. 
; eigenlijk geen andere dan de 

.•en tot geestelijke regenereering. 
de middelen, die hun daarbij 
die waarover de leiders van 

schikken, maar desniettemin 
i oeider roeping.

denken. In het stadsleven ontbrei
heid tol rust. Voortdurend wordt er de waarneming geprikt 
aanhoudend kijken naar buiten belemmert het inzichzclf 
men, dan dwingt lijfsbehoud te letten op voorbijrazendc 

andere voertuigen; staat men stil, dan dwingt het 
■andcrendc stadsbeeld de oogen op alle geestel.,... .

.. leggen. De kerken, vanouds de rustplaatsen v-—------ 1
zijn alleen des Zondags geopend of indien overigens 
zelden bereikbaar dan na een rustverstorenden "-•>' 
De roeping der Volksuniversiteiten nu, 
hunne; ook zij willen gelegenheid gev< 
Natuurlijk zal niemand ontkennen, dat 
ten dienste staan verre blijven beneden 
het kerkelijk leven in een grootc stad best 
is er een onmiskenbare overeenkomst in be

Een ernstig bezwaar, vooral bij de oprichting der Volksuniversi
teiten, geopperd van de zijde der vakgeleerden, was dit : zij zouden 
kweekplaatsen worden van waanwijsheid, van pedanterie. Prat op 
onvoldragen kennis gaan er al zoo veel, waarom het leger van dezen 
te vergrooten? Wie bovenstaande beschouwingen wel heeft willen 
volgen, zal juist in de Volksuniversiteit een middel zien tegen deze 
kwaal. De omgang met de geesten van den eersten rang zal beschei
denheid wekken bij hen, die hun weten overschatten, twijfel doen 
rijzen aan allerlei waardecringen, die tevoren niet bestond. Toch is 
dit slechts het negatieve deel van haar werk. Het positieve blijft het 
aanzetten tot eigen geestelijken arbeid niet alleen, maar ook de ver- 
hooging, de verbetering althans van het peil van het gcheele geeste
lijk leven. De docenten in de natuurwetenschappen en technische 
vakken lecren de waarneming zich te verfijnen en de behoefte van con
trole op de resultaten van eigen en andercr waarneming als nood
zakelijkheid te erkennen ; die der geestelijke wetenschapppen doen 
de hoorders inzichzelf keeren, door hun inzichten over het bekende 
bij te brengen, waarvan zij nooit hadden gedroomd. Zij, die verlangen 
naar geestelijk evenwicht, ondergaan zulke bewerking niet zonder ge
volgen. Zij worden er door gedwongen, of zij willen of niet, deze in 
hun geest te verwerken, en zoodoende hun eigen inzichten te verdie
pen. Het is deze beschavingstaak die de plaats der Volksuniversiteit 
bepaalt ; zoo ik zeide een rustplaats, geen strijdperk. Natuurlijk niet, 
immers de kampioenen zijn er ongelijk. Men bezoeke er de leergangen, 
volslagen toegankelijk voor hetgeen er gedaan en medegedeeld wordt; 
men late dit slechts lijdelijk op zich inwerken en het werk der Volks
universiteit heeft zijn plicht gedaan. Immers dan zal, of men wil of 
niet, het eigen ik in beweging moeten worden gebracht, en tot her
ziening of aanvulling van eigen weten willen komen. Men zal onwil
lekeurig op het voorbeeld van den leeraar ook een systematische orde 
in de chaotische verwarring van eigen voorstellingen willen aanbrengen, 
en verlangend gaan uitzien naar de vruchten van het nieuw geprik
keld geestesleven.

Wie van mij verwacht heeft, dat 
der volksuniversiteit zou aanwijzen in
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De nieuwe wet op het lager onderwijs 
door J. C. WIRTZ Cin.

één 

E 
volgde en 
kelen af 

toch 
voorbei 
waarin

Dit 
wet ht. o  
wet nog is een politieke 
wijswet, die geheel buitc 
dat bewijst b.v. het 
gestreden voor de opei 
een openbare school

geroepen of door particulier initiatief nog 
teleurgesteld. De beantwoording van die 

, waar alles in het veranderlijke voortdu- 
ïrhevig is. Van veel grooter gewicht is de 

ee samenleving? Moge haar befeekenis 
zij in staat blijken, het verlangen, 

in duizenden blijvend te kunnen

-olkomen terecht is de wet op het lager onderwijs van het jaar 
1878, zij het enigszins oneerbiedig, een lappendeken genoemd. 
Ik geloof, dat Mr. Kappeyne v. d. Coppello in de verzameling 

artikelen, die we in het jaar 1920 onderwijswet noemen, slechts met 
Keel veel moeite zijn wet, zijn maaksel zou kunnen terugvinden. We 
krijgen nu een nieuwe wet. Zal ook die het meer dan veertig jaar 
uithouden? Ik geloof het niet en ik hoop het niet, want dan zou ze 
stellig nog bonter er uit zien, dan de tegenwoordige. Dit is geen 
aanklacht tegen de ontwerpers der wet, doch wil men er een aanklacht 
in zien, dan geldt ze de wijze, waarop de wet in de Tweede Kamer 
is afgehandeld. Feitelik is dit geschied door ongeveer een dozijn 
Kamerleden, die echter blijkbaar met elkaar vooraf geen voeling 
hebben gehouden. Gevolg hiervan was, dal het aantal amendementen 
groter is geworden dan het getal der artikelen, dat bij de indiening 
toch al het cijfer va n 208 haalde. En onder die amendementen waren 
er dikwijls drie of vier van ongeveer gelijke strekking. Dan moest er 
tijdens de zitting overleg gepleegd worden om tot één enkel amen
dement te komen, wat ten gevolge had, dat van drie of vier stukken 

n geheel moest geformeerd worden, dat dan natuurlik niet al te 
>oi van vorm en niet overduidelik van inhoud was. Voorts werd 
door dit gebrek aan voorafgaand overleg soms veel te lang over 

i artikel geredeneerd, waarop dan als van zelf kameruitputting 
u kon maken om enkele arti- 

hameren, waarover wel iets belangrijks gezegd had 
:n en waarvan de inhoud niet onbedenkelik is en die nu 

de wet komen. Als deze wet door een commissie was 
i de inhoud in waarde zijn gestegen in dezelfde mate, 
ital zittingsdagen dan zou gedaald zijn.

niet de voornaamste reden, waarom ik hoop, dat de 
) jaar zal uithouden. Die is deze, dat ook deze school- 
>olitieke wet en we behoefte hebben aan een onder- 

:i uuiten de politiek staat, ’t Is een politieke wet: 
:t feit, dat de Heer Otto met hand en tand heeft 

ïnbare school en heeft weten te bewerken, dat 
gesticht moet worden, als er 12 kinderen ge-

lingcn bij de wet in het leven ( 
te verwekken, dien heb ik t< 
vraag lijkt mij onbelangrijk, 
rend aan verandering onder: 
vraag: welke is hare plaats in onz< 
toenemend meer worden gevoeld, en 
de behoefte naar geestelijke rust vat 
bevredigen.

•erpers 
wijze, 

dit
lijkb.

H Liervan 
het getal 

)8 haalde.
ongeveer gclijl 

;epleegd worde 
gevolge had, dt 

jeheel moest geformeerd worden, d. 
van vorm en niet overduidelik van 
or dit gebrek aan voorafgaand over 

ikcl geredeneerd, waarop dan ;
1 de voorzitter hiervan gebruik 
te hameren, waarover wel iets 

sn worden en waarvan de inhoud niet t 
zoo in de wet komen. Als deze wet 
ireid, zou de inhoud in waarde zijn i 
i het aantal zittingsdagen dan zou g< 
is echter niet de voornaamste redt 

iet geen 40 jaar zal uithouden. Die 
is een politieke wet en we beh< 
die geheel buiten de politiek staal 

’ist b.v. het feit, dat de Heer Ott<
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—~t gekomen.
ians voor het vroeg aanleren 

irtegen heb ik mij steeds 
vraag, of de Overheid hierin met

•haalde malen om het hoekje kijken, als 
t woord was. Het allersterkst, toen hij 

:men welke straffen het bestuur van 
onderwijzers mag opleggen. Hij zelf- 

vond een onderwijzer te straffen, 
wet welke straffen een openbaar 
-----------datzelfde stelletje ook over- 
der onderwijs. Ik ben geen jurist, 
>ubliek en privaatrecht verschrik- 

ach nam de Minister het amen
kan, als ik denk aan de zucht

betekenis
;n: „Want het 

niet wil, dat 
. ihtse leden, die mee 

■ediging gestemd hebben 
baar als het biezoi 1 
rechterzijde heeft ziui o. 
bulantisme in de l ’ 1
verplichte pcrsoneelvcrgau 
klaarde daarbij, dat de < 
interne zaken van 
maar behor 
het personc 
met een 
leerplan e 
leervak \ 
met behul.

Men versta 
van een vreemde taal 
zet: het gaat hier alle 
dwang moet optti 

De politiek k> 
de Heer Ossend 
voorstelde in de 
een biezondere 

onderwijzer l 
genomen woiu< 
maar het komt 
kelik dooreen 
dement over, ' ... 
naar politieke bevr—o—o-

En als de Heer G. Bulten in „De Katholi 
dat hij sprak en stemde tegen een amendc 
ondertekend, dan zegt hij eerlik: „daarme. 
politieke overwegingen de pacdagogische na
worden".

bruik van zullen maken en niet opgeheven mag worden, zolang er 
nog 8 leerlingen over zijn, terwijl dezelfde geachte afgevaardigde het 
vreselik vond, dat er in de toekomst nog enkele biezondere scholen 
kunnen zijn met minder dan 40, doch meer dan 25 leerlingen. Zo kan 
ik ook de houding van de Heer Gerhard alleen verklaren, als ik 
denk aan de politiek. Deze toch hield bij de algemetie beschouwingen 
over titel I een pleidooi voor vrijheid, voor verruiming, voor uit
zetting der grenzen, zo mooi en zo als uit mijn hart gegrepen, dat ik het 
bijna woord voor woord voor mijn rekening had willen nemen. En 
toch heeft diezelfde afgevaardigde herhaalde malen gestemd voor een 
artikel of amendement, dat vrijheid benemend was en tegen een amen
dement, dat wat verruiming had kunnen aanbrengen. Onwillekeurig 
dacht ik dan, dat de woorden van de Apostel Paulus nog heel wat 
ruimer betekenis hebben dan men er gewoonlik aan hecht, n.1. deze 
woorden: „Want het goede, dat ik wil, doe ik niet; maar het kwade, 
dat ik niet wil, dat doe ik". Het is ook uitgekomen in de houding 
der rechtse leden, die meer dan eens ter wille van een politieke be
vrediging gestemd hebben voor dwangbepalingen, die zowel het open
baar als het bi ezonder onderwijs tot nadeel zullen strekken. De 
rechterzijde heeft zich b.v. verzet tegen de afschaffing van het am- 

antisme in de biezondere school en ook wilde ze niet weten van 
•dichte pcrsoneelvcrgadcringcn voor de biezondere school. Ze ver

at de overheid zich niet had te bemoeien met de 
het biezonder onderwijs. M. i. volkomen terecht, 

>ren tot die interne zaken dan ook niet de benoeming van 
ïccl; de bepaling, in welke klasse men met het Frans of 
andere vreemde taal zal aanvangen; het onderzoek, of het 

een voldoend en voortschrijdend onderwijs in een bepaald 
waarborgt? En toch zijn de dwangbepalingen daaromtrent 

ulp van de rechterzijde in de wet gekomen.
' i mij wel: ik breek geen lans voor he*- 

ide taal; integendeel daartegen heb ik mij 
gaat hier alleen over de vraag, of de Overheid 

noet optreden.
„.itiek kwam ook herh 
r Ossendorp aan het 

rstelde in de wet op te nem< 
biezondere school aan zijn Ou 

ende, dat hij het heel verkeerd 
ir het stond nu eenmaal in de 

konden treffen en dus moest d 
orden voor het biezonder ondc 

mij voor, dat hier publiek en 
i gehaspeld werden. Toe 
wat ik alleen verklaren 

■rediging.
G. Bulten in „De Katholieke School" wil goedpraten, 

:mde tegen een amendement, dat hij zelf mede had 
:gt hij eerlik: „daarmede moesten noodwendig uit 

naar het achterplan gedrongen
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ak- 
luli

opgclost en kan nooit door 
door de school gebeuren, 

runnen vragen is ongeveer 
vroeg: „wil niet beletten, 
n in de weg staan bij de 
>nd in de weg en ze staat 
rroblecm : wat voldoet in 
:ssionecl onderwijs? waar- 

mijn rekening neem. 
Dat probleem kan 

scholen voortaan 
zijn echter nog 

>hie”, waarmee 
icsmet was en waar- 
dit probleem staat 

weg, zoals in het

om deze „talmud", 
saam te stellen, 

ïbonden was door

t woord 
rborgen, 
gegeven.

zullen open
en : er zijn 
>p den duur 

het open

en dat deze 
eenmaal het 

een wetsontwerp, 
ir bevrediging, niet

Toch 
wet nn 
rapport 
dat dui<

zoals de Heer Rutgers 
Onder die fracties was c

Groninger motie: wel , 
”n sedert de tijd, 

jen” een Schlagw 
j eens waarborgen, .. 

zij zo: alleen hoop ’’ 
dat er in het woord „ 

eooveel dwangbepalingen gemaakt, dat ze met elkaar o[ 
__ Ooede gang niet alleen van het biezondcr doch ook van 
baar onderwijs niet zullen „waarborgen" doch „worgen".

Ik ben het dan ook volstrekt niet eens met de Heer T., redal 
teur van „De Katholieke School", die in dat blad (no. 14 van 1 Ju 
1920) schrijft: „Het onderwijsprobleem is alzoo opgelost, rest alleen 
maar de behoorlijke regeling van de maatschappelijke positie van 
onderwijzer, welk vraagstuk eveneens aan den dirccten invloed der 
litiek is onttrokken”.

Het onderwijsprobleem is volstrekt niet c 
de wet opgelost worden; dat moet in en c 

Het enige wat we aan de wetgever ku 
hetzelfde, wat Diogenes aan Alexander 
dat de zon in mijn ton schijnt”. De wet kan 
oplossing van het onderwijsprobleem; ze ston 
nog in de weg. Daar is b.v. het onderwijspr 
de praktijk beter: confessioneel of niet-confcs 
bij ik moet opmerken, dat ik die namen niet voor 
doch de lezers begrijpen nu wel, wat ik bedoel, 
nu opgelost worden, omdat de twee soorten van 
met volkomen gelijke wapenen kunnen strijden. Daar z 
andere problemen als b.v. de „intellectuele hypertroph 
volgens Dr. Kuyper de school in 1903 duchtig besmet 
van ze nog niet verlost is: bij de oplossing van c”‘ 
de wet, ook de nieuwe wet ons wel degclik in de 
vervolg zal blijken.

En niettegenstaande dit alles, meen 
wet werd aangenomen, daar de voordelen 
Vooreerst kan, zoals reeds opgemerkt 
nu met dezelfde financiële wapens voor g o e 
openbaar: de biezondere onderwijzers zulk 
salaris beneden de openbare collega’s staan; 
groter te wezen; de lokalen kunnen even 
de leermiddelen kunnen op tijd worden aang_ 
en het vrijkomende geld kan besteed worden ■ 
van paedogogiese beginselen en voor een eigen g< 
toezicht.

geloof ik, dat dit nu, in 1920, niet anders kon 
op dit ogenblik de enig mogelike is. Daar lag nu 

port der bevredigingscommissie, belichaamd in < 
: duidelik aantoont, hoe er alleen gezocht is naai 

.. jr verbetering op het gebied van het onderwijs. 
Zeven politieke fracties hebben samengewerkt c 

toals de Heer Rutgers het rapport eens noemde, 
milder die fracties was ook de S. D. A. P. die gebonden was 
de Groninger motie: wel gelijkstelling, maar onder de nodige v 
borgen. En sedert de tijd, dat die motie is aangenomen, is het« 
„waarborgen" een Schlagwort geworden: waarborgen, waart 
en nog eens waarborgen, zijn gevraagd en ze zijn nu ook 
Het zij zo: alleen hoop ik, dat nog tijdig de ogen ervoor 
gaan, dat er in het woord „waarborgen" vier letters uitvaller 
nu zooveel dwangbepalingen gemaakt, dat ze met elkaar 
de goede gang niet alleen van het biezondcr doch ook 
’ i •• •-<- _n;n „waarborgen” doch „worg1

olstrekt niet eens met de
Jol", die in dat blad 
irobleem is alzoo 

de maatsc

ik, dat het goed is, dat deze 
groter zijn dan de nadelen, 
is, het biezonder onderwijs 

»cd onderwijs strijden als het 
len niet meer 40 a 50°/nin 

de klassen behoeven niet 
goed worden ingericht; 

ongevuld of vernieuwd 
voor de bestudering 

joed ingericht school-
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worden

is dc 
derd nu

ik dan 
derwijzers 
aangctroffei 
heel wat te \ 
enz., dan kat 
het is gezonou 
dat men nooit 
mensen, want dan

Art. 3 zegt ons 
omvatten; wanneer 
11. B. S. of Gymnasiui 
maar dan moet aan I 
om zes en niet zeven

Van het eerste tot 
vreemde taal, in wiskunde of 
mogen de meisjes in die leerjaren 
hoort tot de fraaie handwerken, 
voor vader maken: dat valt ondei 
der nuttige handwerken. Of de perc 
tot 6 mag onderwezen worden, is e< 
uitgemaakt moet worden : dc heren 
dit bij vak U te behoren.

Hoe hoog, hoe breed en hoe lang onze schot 
zijn, zal bij K. B. worden vastgesteld en dus moe

□olgebouwen moeten 
>eten we afwachten.

Ik verwacht, dat deze financiële gelijkstelling h e c 1 het lager onder
wijs ten goede zal komen. Daarenboven is er kans, dat de opleiding 
van onze toekomstige onderwijzers en onderwijzeressen in betere ba
nen geleid zal worden. Ook acht ik het een grote verbetering, dat 
er in dc eerste zes schooljaren geen Frans zal onderwezen worden 
en de Mulokopscholcn hebben dc liefde van mijn hart. Een verbetering 
acht ik het ook, dat heel het schooltoezicht voortaan zal bezoldigd 
worden en eveneens, dat cr een poging gedaan zal worden om dc 
ouders en de openbare school met elkaar altans in enig contact te 
brengen.

Daartegenover staat, dat heel het lager onderwijs, zo openbaar als 
biezonder, veel meer aan banden gelegd is dan tot nu het geval was. 
Dat begint al dadelik in art. 2. Omdat er onder de 156 leden van 
het rijksschooltoezicht eens één man geweest is, die beweerde, dat 
een onderwijzer in de lagere school niet mag spreken over de tot
standkoming van een wet, daar dit eigenlik de staatsinrichting betreft, 
hebben wc reeds vroeger dc toevoeging gekregen: „Onder vader
landse geschiedenis, vermeld in het eerste lid onder 1. is mede begre
pen dc eenvoudigste kennis der gemeente-, provinciale- en staats
inrichting van Nederland”. En omdat er wel eens in de toekomst 
een schoolopziener kan komen, die tegen de onderwijzeres zegt: 
„Juffrouw, U mag de kinderen niet zeggen, dat ze geregeld hun hele 
lichaam moeten wassen, want dat behoort tot de gezondheidsleer”, staat 

uitdrukkelik in de wet, dat onder „natuurkennis" ook begrepen 
gezondheidsleer. Nu geef ik toe, dat er onder de ongeveer bon
man van het schooltoezicht der toekomst wel eens één, ja zelfs 
dan één onverstandig mens kan gevonden worden; maar mag 

n ook veronderstellen, dat er onder de 40.000 toekomstige on
en onderwijzeressen ook wel eens een onverstandige zal 

:n worden? En als die dan bezig is met aan kleine kinderen 
- vertellen over vitaminen, koolhydraten, eiwitstoffen, enz. 
kan een verstandig schoolopziener dit niet beletten, want 
idheidsleer I En dat is een verplicht leervak ! Waaruit volgt, 

moet trachten wetten te maken voor onverstandige 
valt men van Scylla in Charibdis.

s dat een school ten minste zeven leerjaren moet 
een school uitsluitend leerlingen heeft, die 
im overgaan, kan dit gebeuren na zes 

H. M. de Koningin vergunning gevraagd 
i leerjaren te hebben.
t het zesde leerjaar mag geen onderwijs in een 
ïkunde of handelskennis worden gegeven: ook 

op school niet haken, want dat bc- 
wel mogen ze een paar pantoffels 

:r merken of stoppen en dit is een 
rcentrekening voortaan in klasse 1 
een probleem, dat later maar eens 
van het handelsonderwijs rekenen

isjes in die 1 
: fraaie hani 
laken: dat i 
tndwerken. 
lerwez
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:n

isen zijn 
ie voor
bij het

of deze bepalingen veel dan weinig speelruimte zullen toelaten.
Een nieuwe dwangmaatregel is, dat voor heel het land zal vast

gesteld worden bij K. B. op welke leeftijd de kinderen naar school 
mogen. Ook dit kan tot veel mocilikhedcn aanleiding geven op plaatsen, 
waar geen bewaarscholen zijn. Voor heel veel kinderen van ojaaris 
het oneindig beter, dat ze in goed geventileerde schoollokalen zitten 
dan dat ze opgeborgen worden in de kamer van een oude vrouw, die 
zelf geen landwerk meer kan verrichten en op deze wijze nog een centje 
verdient door te passen op de kinderen van vrouwen, die wel naar 
het land gaan. Zulke vijfjarige kinderen moeten dan op school natuurlik 
niet lastig gevallen worden met hersenwerk, wel met handenarbeid, 
vertellen, versjes leren, spelen. Maar als voortaan de berg niet naar 
Mohammed komt, kan Mohammed ook niet naar de berg gaan.

In art. 11 is uit de oude wet overgenomen de dwangbepaling.dat 
alle kinderen moeten deelnemen aan alle vakken, die onderwezen 
worden, alleen ■voor de Muloldassen kan hierop een uitzondering gemaakt 
maar alweer is dan dispensatie nodig. Voor grote steden kan men 
verschillende Muloscholcn inrichten, zodat de ouders keus hebben en 
rekening kunnen houden met aanleg en vermoedclikc bestemming der 
leerlingen. Maar in kleine plaatsen zal de enige Muloschool wel drie 
moderne talen, wiskunde en handelskennis in het program moeten 
opnemen, ’t Is echter dwaas te veronderstellen, dat men aan alle 
leerlingen in drie jaar tijd al die vakken in voldoende mate zou kun
nen onderwijzen, zodat het dan hierop neerkomt, dat men voor onge
veer alle leerlingen dispensatie moet aanvragen: 2 zullen geen Duits 
leren; 3 geen Engels; 5 anderen worden vrijgesteld van wiskunde 
en nog 6 van handelskennis.

Voor het herhalingsonderwijs, dat nu vervolgonderwijs zal heten, 
komt wat meer ruimte, maar een koddige indruk maakt het voorschrift, 
dat leerplan enz. door het hoofd van de cursus eerst besproken moet 
worden met de gezamenlike onderwijzers en dat mededeling moet 
gedaan worden van de afwijkende voorstellen. Dat komt hierop neer, 
dat het hoofd van de cursus in tal van scholen een plechtige samen- 
spreking moet houden met de juffrouw, die onderwijs zal geven in 
de nuttige handwerken en die heel dikwijls niet ccns een onderwijzeres 
is in de gewone zin van ’t woord. Bij al dergelijke vakverenigings- 
voorschriften is het maar gelukkig, dat de colleges van B. en W. als 
ook het Rijksschooltoczicht over ’t geheel uit verstandige mens< 
saamgesteld, zodat in de praktijk op tal van scholen aan die 
schriften niet eens gedacht wordt. Opmerking verdient, dat 
vervolgonderwijs voorlopig nog vakken mogen worden onderwe: 
die tot het nijverheidsonderwijs behoren, terwijl godsdienstonderv 
hier is uitgesloten.

Het beruchte artikel 21 levert het bewijs, dat men tot dwaze dingen 
kan komen als politiek en onderwijs worden vermengd. Onderwijzers 
hebben de strijd over art. 21, dat is over de samenstelling van het 
leerplan of eigenlik over de macht van het hoofd, in de kiesvereeniging 
gebracht en enkele politieke partijen hebben zich laten verleiden om 
van die machtsvraag een programpunt te maken. Als het nu nog mo- 
gelik is nuchter tegenover deze kwestie te staan, dan vraag ik de aan
dacht voor het volgende.
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scholen 
rdclik,

kindc'

Gemeente™ 
men alleen 

. Zo zou '' 1

7w.
Tevens > 

n dat le< 
spreker 

zijn rapport in hij B. 
voorstellen, die bij de 

de Inspekteur zoveel v " o o 
: desnoods van al het ingediendc 

leerplan vast. Toen bij de be- 
bicwiidere school aan de orde 

momen, dat het Schoolbestuur 
>nder te omschrijven op welke 

t gezond verstand en de 
n de politiek! Maar het 
maar de Gemeente zich 

i en dat de Gemeente voor 
ireven op welke wijze het

Er zijn in ons land rijksscholcn, 
len. Voor de eerste is het Rijk v 
Gemeente en voor de derde 
houden zijn nodig een gebouw, een aan« 
Vroeger noemden wc het gebouw het = 
elkaar de school. Wie het school wil buu 
met de nodige tekeningen; wie de schor 
bestek hebben, dat dan genoemd wordt het 
loopt de zaak uitstekend: het Rijk zorgt 
het rijksscholcn betreft, de Gemeente is aa 
als het gemeentescholen geldt en de S< 
sprakelik gesteld voor dezelfde zaken als 
scholen.

In de wet staat nergens, hoe B. W. > 
bestekken en tekeningen moeten komen: 
dat ze daarvoor wel de hulp van deskunc 
een nict-dcskundigc het zaakje . 
bestekken en tekeningen ‘ '
Rijksschooltoezicht. Nu zou 
met het bestek voor de schr 
respectievelik Rijk, Gei---------- .
worden. Maar neen, daarmee . 
staat het zo: voor rijksscholen, 
hebben, is geen afzonderlike l 
de openbare scholen en du 
voor de rijks- als voor 
eenstemming met de I 
is precies omschreven op 
moeten komen: het hoofd < 
gezamenlikc onderwijzers 
deze nemen kennis van d< 
king zijn ingediend; ze 
aanbrengen;1 
niets overbl 
handeling d 
kwam, heef 
daarvoor aansprakelik 
wijze het bestuur eraan 
logika hadden weer evci 
feit blijft, dat volgens de 
bemoeit met het leerplan 
haar scholen zich pree' 
leerplan tot stand moet n 

Ook art. 22 bevr‘ — 
een school, waar c 
onderwijs wil 
de gewone scl 

Terwille vai 
de Schoolbest 
niet-wettelijkc 
doorgaan en

, gemeentescholen en biczondcre scho- 
verantwoordclik, voor de tweede de 

soort het Schoolbestuur. Om school te 
antal kinderen en onderwijzers. 
:t school en de kinderen met 
bouwen heeft nodig een bestek 

>ol wil regelen moet ook een 
ït leerplan. Voor het school 

voor bestek en tekening als 
lansprakclik voor die dingen 
Schoolbesturen worden aan- 
er sprake is van biczondcre

en het Schoolbestuur aan die 
moeten komen: de wetgever veronderstelt, 

> van deskundigen zullen inroepen en mocht 
, aanpakken, dan blijkt dit wel, omdat die 

toch steeds in handen moeten komen van het 
men denken, dat met het leerplan, dus 

looi ook op die wijze gehandeld wordt; dat 
imeente en Schoolbestuur aansprakelik gesteld 

heeft zich de politiek bemoeid en nu 
loien, waarmee B. en W. niets te maken 
bepaling gemaakt; die vallen gewoon onder 

dus moet volgens de wet het leerplan zowel 
is- als voor de gemeentescholen door B. en W. in over- 
' met de Inspekteur worden vastgesteld. Tevens echter 

ics omschreven op welke wijze B. en W. aan dat leerplan 
komen : het hoofd der school gaat de zaak bespreken met de 

eamenlikc onderwijzers en dient dan zijn rapport in hij B. enW.; 
:z,e nemen kennis van de afwijkende voorstellen, die bij de bespre- 
ng zijn ingediend; ze mogen met de Inspekteur zoveel wijzigingen 
inbrengen als ze maar willen, zodat desnoods van al het ingediendc 

rblijft en stellen dan het leerplan vast. Toen bij de be- 
der wet het leerplan voor de biezondere school aan de orde 
eft de Kamer er vrede mee gene-----

1 1 wordt, zoiiuci 
nomen moet: het 
het gewonnen van 

t niet het Rijk n 
Rijksscholen 

iet voorgeschi

lodige beperking. Als een predikant op 
1 van 8.30 tot 11 uur duurt, godsdienst- 

uur, dan mag dit niet: het moet in

er vrede 
gesteld

ecies zie
:t komer 

wat een onno 
de schooltijd

I geven van 11 —12
:hooluren vallen!

van de politieke gelijkstelling zijn èn de Gemeenteraad tn 
,..sturen gebonden aan de bepaling, dat men alleen voor 
'' c bevoegdheden een beloning mag geven. Zo zou ik kunnen 

nog tal van bepalingen afschrijven, waaruit de al te
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''wel

■

waarom ik hoop, dat deze wet het geen 40 
en deze is, dat ze nog geheel staat in het teken 

. isme: het tijdperk van de „algemene ontwikkeling”, 
tijdige vorming” is in de praktijk nog niet afgesloten, ’t Is 

, oefening” wordt een verplicht vak en vervangt
vrije en orde oefeningen der gymnastiek”, doch dit bewijst alleen, 
de inzichten ten opzichte van de gymnastiek enigszins gewijzigd 
Daartegenover staat, dat de „handenarbeid” geen plaatsje kon 

•en onder de verplichte vakken en nauweliks gedoogd is onder 
lacultaticve. De meerderheid der Kamer verwacht het dus nog 
1; van het Hoofd meer dan van de Hand en in ’t geheel niet 

van het Hart. Duidelik komt dit ook uit, als men er op let, dat 
de amendementen tot versterking v;an het intellectuele onderwijs zijn 

swakking zijn verworpen: aangenomen is 
leidsleer” onder de „kennis der natuur”; 
lent van de commissie van rapporteurs 
:lding van „kennis der gemeente-, provin- 
1 Nederland” te schrappen; verworpen is

:rs aan,

St'

lette
„Aa 
van

/e.*5 dT .. 
iet Hoofd 

Duidelil 
lementen tot versterking 

aangenomen en die tot verzwal 
de opneming van „gezondhe 
verworpen is het amendemc 
om de uitdrukkelike vermei 
ciale en staatsinrichting van

grote bemoeizucht van Vadertje Staat blijkt; dit zou te ver voeren; 
laat ik alleen maar wijzen op het feit, dat het wel eens kan gebeuren, 
dat een leerling van een biezondere of openbare kweekschool niet 
mee kan. Een gewoon sterveling zou zeggen: „Wel, dan raad je de 
ouders aan, die jongen of dat meisje voor iets anders te bestemmen 
en als ze niet willen luisteren naar goede raad, dan stuur je die leerling 
weg!" Niet alzo, mijne heren en dames: de wet regelt deze zaak: er 

een onderzoek, ja een summier onderzoek ingcstcld worden 
de hoofdinspekteur. Als staaltje van wetgeving laat ik hier 

terlik volgen de alinea, die deze hoogst gewichtige zaak regelt: 
„,>an het einde van het eerste leerjaar stelt, wanneer de directeur 
van de kweekschool het verlangen daartoe ten opzichte van een of 
meer kweekelingen van dat leerjaar te kennen geeft, de hoofdinspecteur 
een summier onderzoek in, of deze kweekelingen voldoende aanleg 
voor het ambt van onderwijzer bezitten. Aan de ouders of den voogd 
van een kweckeling, omtrent wien alsdan blijkt, dat die aanleg niet 
aanwezig is, wordt in overweging gegeven, hem van de school te nemen. 
Indien zij aan dezen raad geen gehoor geven, onderwerpt de hoofd
inspecteur den kweekcling bij het einde van het tweede leerjaar ander
maal aan een summier onderzoek op dezelfde wijze als ten vorigen jare. 
Blijkt alsdan andermaal, dat die aanleg ontbreekt, dan krijgt de kwee- 
keling ontslag. Ouders en voogden kunnen van deze beslissing in beroep 
komen bij den Onderwijsraad”. „Lieb Vaterland kann ruhig sein”: 
er staat een wacht wel niet aan de Rijn, maar dan toch aan de 
deur der kweekschool, daargesteld door de honderd leden der Tweede 
Kamer, de vijftig dito der Eerste en onder hoge goedkeuring va,n 
Hare Majesteit de Koningin! Ja, deze bepaling wordt zo gewichtig 
geacht, dat ze ook opgenomen is onder de voorwaarden, waarop een 
biezondere kweekschool subsidie kan verkrijgen. Mocht men daar een 
kwekeling met gebrekkige aanleg op andere wijze verwijderen dan 
door het voorgeschreven „summier onderzoek" van de hoofdinspek
teur, dan verliest die inrichting alle aanspraak op vergoeding uit 
’s Rijks kas!

Er is nog een reden, 
jaar zal uithouden 
van het intellectualis 
van de „alzijdige x  
waar, „lichamelijke 
de „vrije en orde oefei 
dat de inzichten ten 
zijn. - 
krijgen
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amendement Otto om de rij der verplichte vakken te ver- 
Nog duideliker komt het uit als men let op de opleiding 

:komstige onderwijzers: die moeten eerst een volledige U.L.O.- 
doorlopen, of ook drie klassen van H.B.S., Gymnasium of 
i. Daarna krijgen ze verplicht onderwijs in ... . achttien vakken; 
:htcr het minimum: voor de kwekelingen der biezonderc kweck- 
Komen daar nog enkele vakken bij. b.v. bijbelse geschiedenis, 
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avoedkunde, dat toch eigenlik het hoofdvak moest 
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:n tot een ontzettend gebrek aan leerkrachten, 

>uden die bepalingen aan te nemen ; ja het 
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Dit plan is, allereerst door zijn naaste vrienden, heftig be- 
k beoordeel het niet; maar De Zeeuw kan gerust zijn: de 

vzersnood zal ons dwingen zijn plan altans ge
en, daar wc anders een groot deel van de kinderen 
juden moeten laten rondlopen.
wet en vervanging van de politieke wet door een 

is mijn wens. Maar is er ook kans op vervulling 
loof van ja en daarvoor heb ik verschillende gron- 

.eze, dat in onze wetgeving nog steeds ontbreekt 
het kleuteronderwijs. Nu wordt de lagere school wel 

het fundament van heel het onderwijsstelsel; het zij zo. 
Lekken, die ik te zien krijg, gaat er altijd nog iets 

leggen van het fundament: ontgravingen of aan- 
, tot een bepaald peil of iets dergelijks. Welnu, hoe 
meer blijkt, dat ons onderwijsstelsel niet begonnen kan 

»t het fundament tenzij er eerst nog iets aan voorafgaat, 
lerwijs goed geregeld wordt, zal blijken, dat het 
ïreidend lager onderwijs of m. a. w. dat het zich 
ar de eisen der lagere school, doch dat omgekeerd 

nog moet uitstrekken over een deel van die 
de leeftijd tot 6 jaar noemen de speeltijd en 

iger de leertijd, dan ligt tussen 6 en 10 jaar 
i tot leren. Zodra we een goede wet op het 
, zal blijken, dat reeds daardoor ingrijpende
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de wet op het lager onderwijs. De tweede 
ingen ligt hierin, dat de financiële verhouding 

die reeds veel te wensen overliet, door de 
t van jaar tot jaar verslechterd zal worden. Reeds nu 
budget van vele gemeenten juist door de bekostiging van 

. zo zeer bezwaard, dat het Rijk te hulp moet komen. 
>cke eens, hoe het gaat in de mijnstreken, waar een 
700 zielen plotseling er een wordt met 7000 en misschien

weg is naar de 70.000. Weet men wel, dat men alleen met kunst 
en vliegwerk daar voldoende schoolruimte krijgt en dat dit op den 
duur moet vastlopen? Ook waar de groot-industrie zich vestigt als 
bij de Philips-fabrickcn, zit men met de handen in ’t haar, als men 
denkt aan de noodzakclikheid van schoolgebouwen, te stichten door 
de gemeenten. Nu komt daarbij, dat de gemeenten ook moeten voor
zien in de behoefte aan nieuwe schoolgebouwen voor het biezonder 
onderwijs, terwijl ze tevens jaarliks aanzienlike sommen moeten uit
geven voor de bestaande gebouwen. Reeds bij de behandeling der 
wet heeft de Minister 4 milli oen vrijgekregen, die eerst van de ge
meenten worden ingehouden om ze dan weer uit te delen aan de 
meest hulpbehoevenden! Iedereen gevoelt, dat dit geen blijvende 
toestand kan zijn en dat de enige uitkomst is: algehele bekostiging 
van het lager onderwijs door het Rijk. Komt men daartoe, dan heeft 
ook dit ingrijpende herziening der wet ten gevolge.

De derde grond voor mijn verwachting is deze, dat al spoedig zal 
blijken, dat de openbare school door haar eigen voorstanders in slechter 
conditie is gebracht dan de gelijkstelling eiste. Mijn indruk bij de 
behandeling der wet in de Tweede Kamer was, dat de fractie der 
S. D. A. P. de bestud cering der wet in hoofdzaak had opgedragen aan 
de H.H. Ossendorp, Van Zadelhof, Albarda en Mevr. Grocnewcg. 
En het moet gezegd worden, dat deze vier heel wat werk van het 
ontwerp gemaakt hebben, de onderdelen hadden verdeeld en telkens 
goed beslagen op het ijs kwamen. Ook enkele andere leden zaten er 
wel in, maar dat waren eenlingen, zoals b.v. de heer Otto. Gevolg 
hiervan is geweest, dat de S. D. A. P.-fractie een sterke invloed heeft 
gehad op de behandeling der wet en dat daardoor de onderwijzers- 
positie is versterkt ten koste van het openbaar onderwijs. De afschaf
fing van het ambulantisme en de verplichte personeelvergaderingcn 
betreffen veel meer de machtsvraag dan het ondcrwijsbelang. Deze 
twee punten reeds zullen hun invloed doen gelden ten nadele van de 
openbare school. Veel meer is dit nog het geval met de verwoede 
strijd tegen de standenschool. Op het platteland kent men deze school 
bijna niet; voor de steden is het een hoogst belangrijk vraagstuk, 
waarop ik hier niet verder kan ingaan. Alleen zeg ik er dit van: ik 
hoop, dat de tijd zal komen, dat in Nederland de standenschool over
bodig zal zijn; doch dit moet niet bereikt worden door neer te halen, 
wat hoog staat, maar wel door op te heffen, wat laag staat. Dc 
uniforme regeling van het schoolgeld zal ten gevolge hebben, dat dc 
openbare school wordt de armenschool, altans in de steden. Daartoe 
zal ook medewerken het beslist verbod van het onderwijs in dc 
Franse taal gedurende de eerste zes leerjaren. Voor de biezondere 
school staan verschillende wegen open om aan de wensen der ouders
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Het eigenaardig verschijnsel heeft zich hierbij voorgedaan, dat de 
verwoede tegenstanders van de standenschool niet schijnen opgemerkt 
te hebben, dat de nieuwe wet op een heel belangrijk punt die school 
bevoordeelt. Er zijn n.1. in ons land biezondere neutrale scholen, die 
gebouwd zijn door heel rijke mensen en waarin wel tweemaal zoveel 
lokalen zijn als bij een normale bouw gevorderd worden, omdat de 
klassen heel klein gehouden worden. Al die gebouwen worden voortaan 
door de gemeenten vergoed. En ook als men in de toekomst zulke 
scholen wil stichten met b.v. klassen van 12 leerlingen, dan moet de 
Gemeente dit betalen. Het enige, wat dan moet geschieden, is, dat 
de Gemeenteraad moet beslissen, of dan voortaan ook op de openbare 
scholen het maximum der klas op 12 zal gebracht worden, wat natuurlik 
ontkennend zal beantwoord worden, omdat de niet-geëiste onderwijzers 
dan voor rekening der gemeentekas komen, niet slechts op de openbare, 
maar in dat geval zelfs op de biezondere scholen! Ik beschouw dit 
als een ernstige leemte in de wet, daar m.i. het Rijk de roeping niet 
heeft een bepaalde stand te benadelen, doch ook niet te bevoordelen. 
Tegenover de standen staat naar mijn mening het Rijk precies als 
tegenover de adel: we hebben de adel niet afgeschaft, wel echter 
de adelike rechten; zoo ook behoeven wij de standen niet af te 
schaffen, wat trouwens onmogelik zou zijn, zoals Rusland ons leert, 
doch wel moeten wij bestaande standsvoordelcn, die van overheids
wege gehandhaafd mochten worden, trachten af te schaffen. En nu 
staat het voor mij vast, dat een regeling, waarbij ook in dit opzicht 
recht gedaan wordt, mogelik is.

Resumerende kom ik tot deze slotsom: Gezien de politieke ver
houdingen in ons vaderland, was in het jaar 1920 niet anders mogelik 
dan een wet, die ongeveer er uitziet, als die nu tot stand gekomen 
is. Voor de vrije ontwikkeling zowel van het openbaar als van het 
biezonder onderwijs is echter noodzakelik, dat zo spoedig mogelik tal 
van belemmeringen der vrijheid worden weggenomen. Dit is mogelik 
wanneer mannen als R. Casimir, Dr. de Vletter, Dr. Bonebakker, 
A. H. Gerhard, Zernike e. a. die zich reeds in deze geest herhaalde 
malen hebben uitgelaten, willen samenwerken met mannen van rechts, 
die er niet voor zijn, dat de verdrukten van gisteren worden de ver
drukkers van heden. Wie die samenwerking aandurft moet vooraf 
op twee dingen rekenen: a. dat hij de naam krijgt van reactionair, 
want dit is tegenwoordig het argument, waarmee men alles wil 
tegenhouden, dat niet in de partijkraam te pas komt; b. dat van de 
vrijheid, als die verkregen wordt, door rechts een geheel ander gebruik 
gemaakt zal worden als door links.

Het jaar 1920 heeft ons geleerd, 
tot stand kan komen, als men heeft een 
wil en die steeds het einddoel voor ogen 
Kamerleden, die heel de Kamer onder 
Zo iets is in 1922 of een der daarop 
dus: Voorstanders van vrije onder™



Oudercommissies
door E. J. VAN DET.

iblfk

te geven hoe de nieuwe instelling

ziedaar een aanwinst

evenzeer

496

strekt niet

skt niet aan, te zeggen:

contact 
een band 

weinig
ind ga

ten zeerste 
:hiedde met

Ier Wet reeds vooraf met 
deze stond zeker zeer wei-

isien zij 
reesden 
ik en vooral op 
•daad ligt hier 
is het uitsluit 

zij inmenging van lek 
sitie der onderwijzers 
belanghebbende en niet al 

Hoe heeft men bij onze 
en het goede element tot zijn 

Iets over het streven naar

n het Lager Onderwijs krijgen, 
t „nieuw” verdient.
mijn bedoeling in een beoor- 
niet het vele nieuwe er uit in 

dier nieuwigheden wil ik wat meer van 
1 ’ssies.

scherpte getrokken, o

y . yij zullen alzo een nieuwe wet op 
VV een, die inderdaad het predicaat

Het is op het ogenblik niet n 
deling der wet te treden, ook wil ik 
het licht stellen. Slechts een .. ... 
naderbij bekijken, n.1. de oudercoinmiss 

Waren de andere karaktertrekken 
meerdere of mindere 
nigen voor ogen.

En nu is nog volst 
er waarschijnlik zal uitzi

Het gaat nog volstrek 
voor het onderwijs.

Oudercommissies kunnen zeer nuttige instellingen 
kunnen zij de ontwikkeling van het onderwijs schade

Hoe ze wel en hoe ze niet moeten zijn leren wij 
wij nagaan de ondervinding bij anderen in dat opzie

Wij hebben in ons openbaar onderwijs totnogto 
aard bezeten, bij onze oostelikc naburen echter heeft 
ondervinding er mee opgedaan.

Wel hebben de onderwijzers steeds behoefte gevoeld aan 
met de ouders. Zij zijn in hun streven tot het knopen van 
tussen de school en de ouders door de autoriteiten maar 
gesteund. Ja, wij hebben in de hoofdstad des Rijks de toestai 
kend, dat het contact van de onderwijzers met de ouders t 
werd belemmerd en feitelik alleen geduld, wanneer ’t gesel 
het hoofd der school als bemiddelaar.

Van een algemeen systematics contact was natuurlik volstrekt 
geen sprake. Ouderavonden hebben bij ons nooit burgerrecht gekregen 
en zoo stonden huis en school vrijwel geïsoleerd naast elkaar, zeer 
tot schade der opvoedende waarde van de school. .

Zoals ik reeds zeide, de onderwijzers wilden wel 
echter hun wensen verwezenlikt zien is een andere

"Wensten zij aan de eene zijde contact met de oude 
kant vreesden zij invloed der ouders op het techni 
hun taak en vooral op hun ambtelike positie.

Inderdaad ligt hier het gevaar. Het zuiver techniese van een 
beroep is het uitsluitend terrein van de vakmensen, daarop kunnen 
zij inmenging van leken uitteraard niet dulden. De vastheid van po- 

moet niet in gevaar gebracht worden door 
dtijd even ruim oordelende ouders.
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die in Duitsland noemt, ontleen ik aan een brochure

3 werd op de Tivoli-vergadering van 26 April door 
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In 1890 werd zij door de Deutsche 

genomen. In 1906 stelde de Wtlrttembui 
?sies in voor de industriële vakscholen en ii 

Lchrcrtag in Hannover de volgende stelli: 
g van autoriteiten in alle gewichtige aangeleg* 
istantie naar vrije keuze uit de onderwijzers < 

het onderwijs bekend zijn, een commissie ( 
■ tijd hebben de voornaamste onderwijzersvei 

program gezet, 
shrerverband de 
Ike scï
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; Deutschen Reichs formuleet 
le een oudercommissie ingestt 

van het onderwijzerscorps en
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rnbeirat, cin Leitfaden fiir die Praxis von Lehrer Zender. Verlag 
und Erzichung. Berlin-Fichtenau 1920.

raden, zoals men 
van Zender'):

Reeds in 1848 
het Duitse onderv

„Instelling van 
burgers als advi 
scholen.”

De weldra inget 
kon zij haar niet, 
opnieuw opgt 
oudercommissi 
6c Pruisiese l> 
advisering 
in elke ins 
sonen, die met I

In de laatste 
hel punt op hun ,  =

Het Kath. Lehrervcrband des 
als volgt: „Aan elke school worde 
staande uit vertegenwoordigers 
ouders der leerlingen."

De Deutsche Lehrcrverein:
„Aan de afzonderlike scholen behoren oudercommissies te worden 

gevormd, die als vertegenwoordigers der schoolgemeente, aan het 
bestuur der uitwendige aangelegenheden deelnemen.

De Pruisische Lehrcrverein: Op plaatsen met meer dan < 
wordt aan elke school een oudercommissie gevormd, die aar 
wendige bestuur der school deelneemt en de betrekkir- 
school en huis heeft te onderhouden. De leden worden in g._ 
door het personeel en de ouders der leerlingen gekozen.”

Het Program der jongsociale leerkrachten:
„Deelname der ouders aan de opvoedkundige taak der school door 

oudercommissies, die volgens democratische beginselen gekozen zijn.”
Ook de politieke partijen, inzonderheid het-Centrum en de sociaal- 

democratie, hebben er zich voor uitgesproken.
Als gevolg van bovenstaande kunnen wij beschouwen, de Ministe

riële beslissing van 1 October 1918, waarbij oudercommissies 
de hogere scholen werden ingevoerd en die van 5 November 
waarbij de invoering voor alle scholen wordt voorgeschreven.

Volgens Zender is het beginsel der Oudercommissie een uitvloei
sel van het feit, dat de belangrijkste opvoedingsfactoren — huis en 
school ■— slechts in verbinding met elkaar hun doel kunnen bereiken, 
dat ware democratie slechts van onderen op ontwikkeld kan worden 
en dat de school, om draagster te worden der democratiesc idee, 
zoals dit in een democratiese staat geëist mag worden, bovenal in 
haai- eigen bestuur zelf in de volste zin des woords democraties zijn moet.

Hij wijst er op, dat onder het oude systeem nimmer volledige 
resultaten bereikt konden worden. De onderwijzers hebben steeds
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I. Algemene beginselen.

Aan elke school wordt een Oudercommissic gevormd. Zij dient 
bevordering der betrekkingen tussen school en huis, zij moet 

i ouders en school gelegenheid geven met elkaar samen te werken 
wederkerige invloed op elkaar uit te oefenen.

2. De Oudercommissic bestaat slechts uit vertegenwoordigers der 
ouders. De leider der school en de leden van het personeel nemen 
in de regel aari de vergaderingen der Commissie deel met advisc- 

ssie kan echter ook zonder hen ■ vergaderen, 
bij geheime stemming, volgens meerderheids- 
bijgevoegd verkiezingsreglement aangegeven, 
leerlingen der school, met een minimum van 

ip duurt 2 jaren. Êen lid treedt af als zijn 
en wordt vervangen door de eerstvolgende

ir een nauw contact tussen huis en school. „Niemand", 
tan meer overtuigd zijn van de noodzakelikheid ener 

’’ tussen huis en school, dan juist de onderwijzers, 
loodzware last, de belemmeringen, die ’t oudcr- 

•schilligheid aan hun arbeid in de weg legde. 
' middel en elke gelegenheid om een brug 
-huis te slaan. Ten bewijze daarvoor behoeft 

'orden aan hun onvermoeid streven voor de in- 
kwartaalrapporten en ouderavonden. Het doel der on- 

werd niet bereikt, kon niet bereikt worden daar het oude 
■ niet toe besluiten kon principiële maatregelen in deze te
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candidaat op zijn lijst.

3. De leider der school roept acht dagen 
gekozenen tot een vergadering bijeen, die een 
functionarissen uit haar midden kiest.

4. De voorzitter roept de oudercommissic ter vergadering op, 
zovaak daartoe aanleiding bestaat, minstens echter éénmaal per halfjaar. 
Wanneer het personeel der school of een derde der Commissie-lcdcn 
het verzoek daartoe doen, moet een buitengewone vergadering worden 
uitgeschreven. Voor de behandeling van speciale gevallen kunnen ook 
andere personen, wier deelname gewenst wordt geacht, tot de ver
gaderingen worden uitgenodigd. Zij hebben geen stemrecht. Ge
wichtige persoonlikc aangelegenheden moeten als vertrouwclik worden 
aangeduid en behandeld. Van de notulen der vergaderingen, voorzover 
de behandeling geen zaken van vertrouwelike aard betreft, kunnen 
alle ouders en onderwijzers der school inzage nemen.

5. De taak der oudercommissic is van adviserende aard. Zij 
'rekt zich uit over wensen en voorstellen der ouders met betrekking

de schoolleiding, de schooltucht, de verstandelike en zedclikc 
der kinderen, voorzover deze niet bizondere gevallen betreffen, 

van algemene strekking zijn.
ien tegen een scholier wegens ernstige 
I een berisping wordt uitgesproken of
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getuigschrift wordt gesteld, die zijn promotie ernstig zou kunnen be
zwaren of hem in de publieke achting doen dalen, dan moet, indien 
de ouders dit wensen, daarover eerst de oudercommissic gehoord 
worden. Alle besluiten der oudercommissie moeten aan het personeel 
medegedeeld worden. De oudercommissic kan in overleg met het 
personeel der school vergaderingen van alle ouders bijeenroepen om 
hen over belangrijke kwesties door voordrachten of discussies in te 
lichten.

verkiezing 
bemiddeling 

In deze 
judercom- 

tevens wijst 
der kiezers- 

>digt de 
tweede 
uiterlik

en door

II. Verkiezingsreglement voor Oudercommissies.

De keuze der oudercommissies geschiedt volgens onderstaande regelen:
1. Alle ouders van de kinderen, die de school bezoeken, hebben 

’t actieve, zowel als ’t passieve kiesrecht, ook ouders van kinderen, 
die tijdelik of als toehoorder de school bezoeken. Dit geldt voor 
vaders zowel als moeders en evenzeer voor pleegouders.

Leden van het onderwijzend personeel, wier kinderen < 
bezoeken, hebben hetzelfde kiesrecht als de andere ouders.

Ieder .kiesgerechtigde heeft slechts één stem, onverschilli;
ren van hem (haar) de school bezoeken. 
Het tijdstip der verkiezing wordt door 
esteld.
De schoolleider stelt de kiezerslijst samen en legt 

4 weken voor de verkiezing gedurende 2 weken der inzage, 
(ouders) hebben ’t recht afschrift van de kiezerslijst te n

Bezwaren tegen de lijst kunnen uiterlijk één week voor de ver
kiezing bij de schoolleider worden ingebracht. Deze heeft het recht, 
wanneer ’t betreft het ontbreken van een kiesgerechtigde op de lijst, 
aan het bezwaar tegemoet te komen. Doet hij dit niet of betreft het 
bezwaar de opname van bepaalde personen als kiesgerechtigden, dan 
beslist het steml>ureau (no. 4.) Tegen de beslissing van dit Bureau 
kan eerst na beëindiging der verkiezing volgens no. 9 bezwaar ingé
bracht worden.

4. Verder roept de schoolleider uiterlik 4 weken voor de 5 
een oudervergadcring bijeen. De bijeenroeping kan door be 
der leerlingen of door openbare uitnoodiging geschieden, 
oudervergadering moet de schoolleider de beginselen der oi 
missie en het aantal der te kiezen leden bekend maken, 
hij op’t gewicht der verkiezing, op het ter inzage leggen 
lijsten en op het recht van bezwaar tegen dezelven. Hij nodq 
ouders uit kandidatenlijsten in te leveren en de datum eener f 
oudervergadering vast te stellen. Deze moet gehouden worden i 
twee weken voor de verkiezing; dezelfde bekendmakingen mo< 
herhaald worden en een stembureau van minstens 3 personen 
aanwijzing of verkiezing worden samengesteld.

5. De kandidatenlijsten moeten minstens 10 dagen voor de ver
kiezing, aan het stembureau worden ter hand gesteld. Zij moeten 
minstens zoveel namen van kandidaten bevatten, als er leden te kiezen 
zijn en door minstens 20 kiesgerechtigden ondertekend zijn. Op ’t 
platteland zijn 10 handtekeningen voldoende. Kandidatenlijsten, die 
aan deze bepalingen niet voldoen, worden terzijde gelegd. Alle andere 
worden minstens 8 dagen voor de verkiezing op behoorlike wijze
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De Minister van Wetenschap, 
Kunst en Volksontwikkeling 
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hingen i 
ervarinj 
gevalle 

ele volgen : 
ren zijn stemgerechtigd, pleeg- 
worden opgevoed, niet, 
it is niet geoorloofd.

beide stemgerechtigd zijn, 
lar) oudcrrcchtcn is ontzet, 
n voogd vertegenwoordigd

III. Toelichting op de bepalingen.

ider opzet zijn sommige bepalingen zeer algemeen gehouden, 
afgezien van gelijksoortige inrichtingen in Zwitserland en 

nog geen steun vindt in de ervaring elders opgedaan. 
'■ men voor sommige bizondere gevallen aanvullende be

en nemen, waarvan hier enkel 
•rs van buitenechtelike kindere 

buitenechtelike kinderen v 
voor anderen bij volmacht 

eiden echtgenoten kunnen 
inneer een van hen uit zijn (haa 
• wezen kunnen niet door hun

Niet zonder 
daar men, a 
Oostenrijk, 
Reeds heeft 
sluiten moetei

a. Moeder 
ouders, bij wi

b. Stemmen
c. Bij geschei 

behalve wai
d. Volle 

worden.
e. Indien kinderen 

school gaan, is de vader c.
f. Ouders, die op een a 

't actieve als ’t passieve

publiek gemaakt (aanplakken of neerhangen op voor het publiek toe- 
gankelikc plaatsen is voldoende). Bezwaar tegen de kandidatenlijsten 
kan slechts volgens no. 9 ingebracht worden.

6. De verkiezing geschiedt in 't openbaar, door 
briefjes. De stembriefjes moeten een der kandidater 
aanwijzen, bijv, door vermelding van de naam van 
aan op de lijst staan (lijst-Neumann).

Verbinding, der lijsten is niet geoorloofd.
Stembriefjes, die geen betrekking hebben op in het openbaar bekend 

gemaakte kandidatenlijsten, alsmede dezulke waarin veranderingen 
zijn aangebracht, zijn ongeldig.

7. De uitslag der verkiezing moet onmiddelik na afloop derzelvc 
door ’t stembureau in openbare zitting worden opgemaakt en op 
gepaste wijze gepubliceerd. Bij de bepaling van het aantal mandaten, 
dat aan elke lijst toevalt, wordt §51 van het verkiezingsreglement 
voor de Deutsche Nationalversammlung van 30 Nov. 1918 tot richt
snoer genor 

binnen t 

aJ' ' 
dc i n 
na vaststelling va» 
elke onregelm;'- 1 
voorgedaan, betreffe 
niet op. Het schot 
Wanneer het de bez\ 
voor een nieuwe vei

lamen der gekozenen worden aan de schoolleider gemeld, die 
__  8 dagen de eerste zitting der oudercommissic bijeenroept.

Over dc verkiezing en haar uitslag wordt een protocol opgesteld, 
door de leden van het stembureau wordt onderteekend en met 
ingekomen stembriefjes en de kiezerslijst aan het schooltoezicht 
volksscholen aan de districts-inspccteur) wordt toegezonden.

Bezwaren tegen de verkiezing kunnen slechts binnen ‘2 weken 
vaststelling van de verkiezingsuitslag ingébracht worden. Zij kunnen 
: onregelmatigheid, die zich vóór of tijdens de verkiezing heeft 
«•gedaan, betreffen. Zij schorten echter dc uitslag der verkiezing 

joltoezicht beslist over dc ingebrachte bezwaren, 
twaren als juist erkent, stelt het tevens de datum 
erkiezing vast.
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hem de  
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onzent

ider kan in ’t stembureau
; school bezoeken.
1 blijkt duidelik, dat men alles heeft gedaan 

uviiamen te vormen, die noch in ambtelike, r 
■iese aangelegenheden competentie bezitten, 
ut wil is uit de debatten in ’t algemeen wel

voorstel verbonden zijn van die aard, 
het openbaar onderwijs, het niet zouden

:elaar wilde ook oudcrcommissies. Hij had echter oor- 
bedoeling ze bij het schooltoezicht onder te brengen.

. . :lling betreft, ging hij geheel met de heer Kolthek 
:nde bevoegdheid wilde hij echter niets weten. De taak 

omschreef hij als volgt:

g. De s 
deren van

Uit bovc 
zuiver adviseer- 
in techniese p_.

Wat men te 
te maken.

Bij de behandeling van art. 16, hetwelk voorschrijft, 
meentc voldoend lager onderwijs gegeven moet worden 
zaam aantal scholen, kwam de zaak ter spr< ’

De heer Kolthek had hierbij een amende 
als volgt luidde:

„la. Aan elke openbare school is een oudcrcommissie, bestaande uit 
ten minste vijf ouders, voogden of krachtens wet of overeenkomst 
met de verzorging van leerlingen der school belaste personen.

lb. De oudcrcommissie wordt uit een door ouders, voogden of de in het 
voorgaande lid bedoelde verzorgers van leerlingen dier school gekozen.

lc. Wanneer in een gemeente meer dan één openbare school bestaat, 
wordt uit en door de verschillende oudcrcommissies een centrale 
commissie gekozen van minstens twee leden voor elke oudcrcommissie, 
welke oudcrcommissie namens en voor die oudcrcommissies optreedt 
bij het Gemeentebestuur of andere autoriteiten.

ld. Deze oudcrcommissies in gemeenten waar slechts één openbare 
school bestaat, of centrale commissies in plaatsen met meer dan één

school, hebben dezelfde wettelijke bevoegdheden als zijn 
aan de schoolbesturen van bijzondere, openbare en andere 

re scholen, die in aanmerking komen voor rijkssubsidie.”
bizondere van dit amendement ligt in dc slot-alinea. Het bestuur 

der openbare scholen wordt daar feitelik in handen gelegd van de 
oudcrcommissies. De bedoeling van de heer Kolthek was zeker te 
waarderen. Hij wilde n.I. het bestuur der openbare scholen ook leggen 
in de handen van hen, die haar goedgezind waren en onttrekken aan 
dc gemeentebesturen, die vaak verre van vriendelik tegenover het 
openbaar onderwijs staan.

Dc gevaren echter aan zijn 
dat zelfs warme vrienden van 
hebben durven aanvaarden.

Hel bestuur der scholen zou alzo 
schillende colleges, van twijfelachtige 
dat ze inderdaad steeds uit vrienden 
staan niet eens in alle gevallen vaststt 
dat de verkiezing een strijd ontketend 
zover mogelik van ons moeten houde 
nog iets over Duitsland mededelen, 1 
naar de instelling zelfs van eenvou 
kan doen uitzien.

De heer Ketelaar 
spronkelik de bcuu«

Wat de samenstcl 
mede. Van besturei 
der commissies

in handen gelegd worden van ver- 
bevoegdheid, terwijl de waarborg, 

der openbare school zouden be
tond. Wat wel vaststond was, 
1 zou hebben, die we maar liefst 

>uden. Ik zal in dat opzicht straks 
wat ons niet met grote geestdrift 

udig adviserende oudcrcommissies
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e van inrichting kan 
ies van de Onder-

ssies het gevaar medebrengen 
dit gevaar niet denkbeeldig

z s deelt daaromtrent mede ') 
i aanhangers in het geweer 
rcommissie is daarbij geheel 

icn.e zowel 
i voor de 
lemocratie,

imissies. Over de wijze 
eraden en moet ’t advie

slotte een gewijzigd amende
er de minister werd over- 
>enbarc lagere school of aan 

één gemeente wordt

bestuur worde de inrichting, de sam< 
e wijze van verkiezing geregeld o

Wij krijgen dus oudercomr 
men zich echter nog ampel bei 
wijsraad worden ingewonnen.

Ik wees er reeds op, dat deze commiss 
van locale personen en partijstrijd. Dat < 
is, bewijzen de eerste verkiezingen in Prui

De bekende pedagogiese auteur J.Tew 
dat zij door de partijen zijn gebruikt om hun aanhangers in het o 
te brengen. De eigenlike taak der oudercommissie is daarbij 
niet in aanmerking genomen. De kerkelike partijen. Katholieke 
als Evangeliese, hebben hun aanhangers opgeroepen om 
scholen hunner confessie in het krijt te treden. De sociaal-de 
meerderheids zowel als onafhankelike, heeft ’t zelfde gedaan. Grote 
vergaderingen zijn van weerszijden gehouden. In de „Freiheit” wordt 
geëist dat de oudercommissies „socialisties en revolutionair in hun 
wezen moeten zijn."

wenschen ten opzichte van 
verbonden is, aan het pcr- 

gemeentebestuur en de leden

1. „De oudercommissie 
het onderwijs aan een 
soncel der school en de 
van het Rijkstoezicht mee te

2. „Zij heeft het recht bijet 
s in artikel 174bis bedoek 
i van het daaraan verbonuvi

bespreking van punt
3. „De leden van het 

het tweede lid bedoelde
De heren Ossendorp
„De gemeenteraad is 

missies in te stellen, i 
bij algemc

Zonder
de oude

Het 
adviserc 
heeft.

Als gevolg der discussies kwam ten 
ment-Ketelaar voor den dag, hetwelk dooi 
genomen en aldus luidde: „Aan elke opei 
openbare lagere scholen van dezelfde soort in 
een oudercommissie verbonden.

Bij algemeenen maatregel van l 
stelling, de bevoegdheden en de 
onderwijsraad gehoord.”

’t Was feitelik meer ’t amendement-Osscndorp, behalve dat ’t 
facultatieve, de gemeenteraad is bevoegd, vervangen was door 
’t imperatieve, aan elke school wordt een oudercommissie 
verbonden.

ouders, voogden en 
Bedingen der school 

rsoneel bijeen te roepen 
:rband staande."

zijn verplicht de in

■ heeft tot taak haar 
i school, waaraan zij ■ 
lesgewenscht aan het ge 

' deelen.” 
senkomsten van de

----- 1de verzorgers van let 
>nden onderwijzend pers 

inten met de school in ver
net -onderwijzend personeel 

>elde vergadering bij te wonen.’ 
iorp cs. stelden 

leenteraad is bevoegd v 
te stellen, met inachti 

leenen maatregel van 
■ twijfel was dit het voor?

iercommissies niet in, het m< 
voorstel van de heer Ketel 

■ende ouderraden, zoals

voor:
voor één of meer scholen oudercom- 
tneming van de regelen, vastgesteld 

bestuur, den onderwijsraad gehoord.”
- -zichtigste van de drie. Het stelde 
naakte ze slechts mogelik.
;laar ging ’t meest in de richting der 

men die nu sedert kort in Duitsland
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Het „Oeuvre Grancher” 
tuberculosebestrijding.

door Dr. R. P. VAN DE KASTEELE, Kinderarts te ’s-Gravenhage.

i betreft en 
ingen voor- 
teneinde ze

ijden wordt
1 ews. De 
door het 

aangchc 
ïn," zegt 
n dat c 

zoals in de 
geval is ’t g

Tn een vorig artikel in dit tijdschrift (Volksontwikkeling no. 9) heb 
I ik uiteengezet welk een vooraanstaande plaats bij eene rationeele 

tuberculosebestrijding het voorkomen der besmetting en de bestrij
ding van de ziekte bij het kind m.i. dienen in te nemen.

Hoe de verhouding der 
van enkele zijden wordt oro 
delingen van Tews. De leus 
volgens hem door het Ver 
onderwijzeressen aangehevei 
misgrepen te vrezen, 

Laat ons hopen, 
dwalingen zijn, zoals 
komen. In elk ge\ 
zoveel mogelik te 

Oudcrcommiss 
er advisere
De cigenlike < 
het onderwijze 
De school t 

Geen dilettanter 
wat meer is 

Wil men 
durend op 
ouders, daai 
ouders de 
meer belanj 
samenwerki. 
krac' ‘

Opvoeding i 
zers zal >

Wij h<

r oudcrcommissies tegenover de onderwijzers 
opgevat, blijkt uit een paar andere mede- 

1 s „Ouders, bewaakt de onderwijzers," is 
ïrbond van socialistiesc onderwijzers en 

:n. „Van kerkelike zijde zijn gelijksoortige

dit slechts kleine minderheden 
c aanvang bij de meeste instellir 
goed op deze dingen te wijzen, i 

voorkomen.
ssies kunnen alleen nut stichten, wanneer zij 
end karakter hebben.
drijfkracht tot ontwikkeling van het schoolwezen zit 

'zend personeel.
aan de onderwijzers, zij en blijvc steeds de leus. 

:n kunnen de eisen van het onderwijs zo kennen en 
; zo gevoelen als de onderwijzers.

hun adviserende raden ter zijde stellen om hen voort- 
de hoogte te houden van de wensen en gevoelens der 

r is niets tegen, het heeft integendeel ’t voordeel, dat de 
school wat beter kunnen leren begrijpen, dat zij er wat 

ngstelling voor gaan gevoelen en tot een weloverwogen 
cing kunnen komen. Naar mijn mening zal de opvoedende 

icht in goed geregelde oudcrcommissies meer van de onderwijzers 
de ouders werken dan omgekeerd. Dit nu is nodig en wenselik. 

icding der ouders tot beter begrip van het werk der onderwij-
1 de leerlingen ten goede komen.

ij hebben in de aanvang van dit artikel in ons overzicht van de 
der onderwijzers ’t woordje uitwendig gespatieerd, omdat wij 

er juist de aandacht op wilden vestigen, dat ook zij van mening zijn, 
dat de ouders buiten de innerlike pedagogiese en ambtelike regeling 
der school moeten staan.

De ware democratie erkent wel, dat de gehele maatschappij belang 
heeft bij de regeling van ’t schoolwezen, maar ze erkent tevens, 
dat de ambtelike en tcchniese zijde dezer regeling aan de mannen 
van ’t vak moet blijven. Wanneer men daarbij aan hen allen gelijke 
rechten toekent, dan zal men eerst komen tot de ware socialisatie van 
het schoolwezen, waarin alle deskundige medewerkers ook medezeg- 
gingsschap hebben, dan eerst zal het schoolwezen zich uit zijn eigen 
innerlike aandrang tenvolle kunnen ontplooien.
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ren, ja het
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crclariaat: Ruc dc Lillc A Parijs, verstrekt'met grootc bereid- 
{clijkc inlichtingen.

in om te komen tot 
en toen daarvoor een 
r de aangewezen man

het°

dit streven begint hoe langer hoe meer door 
lees ik in het jaarverslag 1919 van het kinder- 

ter Drift” te Doorn van de hand van d 
leelen bevoegden, Sanatoriumarts van der 

ren twijfel onderhevig, dat bestrijding van 
rulose bij het kind en verhooging van h< 

iberculosc-candidaten een ck 
aan deze ziekte bij volwass 

: voorbehoedende’ 
jd tegen .  
volwassenen.” 
verkt heeft ten 

en als een zoodani 
bespreken, zóó als 

t is ingesteld.
Parijs, de man naar 

overleden, had geen 
vol idealen, werd hij zeer 

studententijd in het 
nooit ten volle heeft

Dc beteekenis 
te dringen, en 
sanatorium „Huis ter Drift” te L« 
bij uitstek tot oordcelen bevoegden, Sanat. 
„Ook is het aan geen twijfel onderhevig, 
„uitingen der tuberculose bij het kind en ver 
„standsvermogen der jeugdige tuberculosc-cai 
„tigste middelen is om de sterfte aan deze zi 
„verminderen, ja het is waarschijnlijk dat de - 
„daarvan van grooter beteekenis is in den strijc 
„volksziekte dan dc behandeling der zieke vc.

Elke organisatie nu die in die richting wcini 
recht op meer algemeene bekendheid, en als •'l‘ 
dan het Oeuvre G rancher1) willen besprekv 
eerst in Frankrijk en later ook in andere landen

Grancher, professor aan dc Universiteit in 1 
wien het Oeuvre is genoemd en die in 1907 is 
gemakkelijk leven. Uiterst werkzaam en 
geremd door een dyssenteric, die hij in zijn 
Ziekenhuis had gekregen en waarvan hij zich 
hersteld.

Het is hier niet dc plaats om uit te wijden over 
pelijke verdiensten, maar vanaf het begin van ? 
loopbaan heeft Grancher zich aangetrokken gev 
culose en het was speciaal alle ellende, welke d< 
brengt, waarvoor hij een open oog had.

Dit bracht dadelijk met zich dat hij zijn gedachten liet gaan over 
eene bestrijding van de tuberculose, en reeds in 1878 schrijft hij af
keurend over het heen en weer zenden van de patiënten tusschen 
tuberculosebureaux en ziekenhuizen, net zoolang tot de dood hieraan 
een einde maakt en hij komt op tegen het onnutte en kostbare van 
het hospitaliseeren van tuberculoselijders.

Toen uitvoer zou worden gegeven aan het plai 
de oprichting van verschillende volkssanatoria 
commissie werd samengesteld, was Granche 
om president van deze commissie te worden.

Maar al binnen enkele weken voelde hij I 
bezwaren van een dergelijken opzet en, 
commissie de sanatoria bij de bestrijding • 
handhaven, daar trok Grancher zich ten

Hij wilde een anderen kant uit.
Vriend van den grooten Pasteur, had hij gelegenheid gehad 

diens werk van nabij te volgen en zoo ook diens geniale bestrijdings
wijze van de zijdewormziekte, waarbij Pasteur, daar hij niet bij 
machte bleek dc eenmaal aangetaste rupsen te genezen, de eieren 
redde vóór het dier kon worden besmet. Deze gedachtengang te 
volgen bij de bestrijding der tuberculose was het ideaal van Grancher.

„Quand la tuberculose sóvit dans un ótroit logis et frappe le père

begir 
et ja.
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vereischten antwoord. Hoe in een gezin de 
mienten te scheiden? Hoe van de ouders te 

ze hun kind zouden afstaan? Waar de kinderen heen 
hoe te zorgen voor de verzorging daar ter plaatse?

■ r bleef naar antwoord zoeken en zoo zond hij b.v. cir- 
dc tuberculoselijders, die in de Parijsche hospitalen lagen, 

ag of zij hun kinderen voor een dergelijk doel zouden 
aistaan. Verreweg het meerendeel der antwoorden luidde 
;cnd en dat gaf hoop.
Is vanzelf kwam spoedig de oplossing: 7 November 1903 ver
in het Bulletin Médical een artikel van Grancher, waarin 
denkbeelden uiteenzette en waarin hij zich voornamelijk richt 
doktoren van het platteland. In deze Medici, • die hij de 

„providence du pays oü ils vivent” noemt, stelt hij een groot ver
trouwen en hij vóórziet van hoe groote beteckenis voor dit werk juist 
hun hulp zal zijn. En Grancher bedroog zich niet; aan zijn welspreken- 
den oproep werd gehoor gegeven door ruim 200 medici die hem bij 
zijn werk wilden helpen.

Men denke zich de taak dezer medici niet te gemaklijk.
In de eerste plaats hadden zij het vooroordeel van de menschen, 

die de kinderen tot zich zouden nemen, te overwinnen. In de tweede 
plaats moesten zij er voor in kunnen staan dat de menschen, waarbij 
het kind komen zou, moreel en lichamelijk gezond waren. In de derde 
plaats moesten zij liefst die menschen weten te vinden die, niet zoozeer 
uit winstbejag, maar uit liefde de kinderen tot zich namen, en ten
slotte moesten zij de doorloopende geneeskundige controle van de 
kinderen op zich nemen.

Maar met groot enthousiasme gaven vele medici zich, geheel belan
geloos, voor dit werk op en, dank zij hun steun, kon de verwezen
lijking van Granche r's idealen een aanvang nemen en kon dus het 
Oeuvre de préservation de 1’ Enfance contre la tuberculose, kortweg 
genoemd het Oeuvrc-Grancher, hare werkzaamheden beginnen. Het 
werd gesticht in Parijs, maar het werd al heel spoedig, doordat in 
verschillende steden van Frankrijk dit werk navolging vond, een 
nationaal werk.

mfcre, la contagion des enfants est presque fatale et j'ai pensé 
"eur moyen était de lui cnlever sa proie".

volgens Grancher de meest afdoende wijze om de 
te bestrijden en didr moest het aangrijpingspunt gevon- 

nind uit tuberculeuze m i 1 i e u’ s diende 
rden tegen de steeds dreigende infectie, 
ie practijk wel altijd onmogelijk zal blijken deze 
'luis van den lijder zelve consequent door te 
o rancher de kinderen vanaf het derde jaar, 
'komen gezond waren, uit het tuberculeuze 
taatsen op het platteland bij eveneens volkomen 
■«, waar de kinderen hun geheelen schoolplichtigcn 
13c jaar, zouden verblijven.
deze plannen leverde moeilijkheden, in de aller- 

Grancher zelf, die in den beginne nog geen
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spreekt vanzelf dat voor een dergelijk werk, naast veel geld, 
ichtige organisatie en veel voorbereiding vcreischtc is. 
.e eerste plaats diende geregeld te worden de vcrhouc 
3 • Het lag geenszins in de bedoeling van Granche°

familieband te verbreken. De ouders staan hun kind gedurende 
schoolplichtigen leeftijd af, maar behouden daarna alle rechten op 
kind; zij correspondeeren van te voren met de menschen waar 
kind geplaatst zal worden en de gezonde familieleden hebben het recht, 
de kinderen herhaaldclijk op te zoeken, en krijgen daarvoor, tegen 
verminderden prijs, spoorwegbiljetten.

Bovendien betalen de ouders altijd een aandeel in 1 ' 
natuurlijk ook de band onderhoudt. Waren de ouucn 
in staat, dan schoot het Oeuvre dit geld aan de ouders 

De ouders, doordrongen van den ernst van de ziekte, 
kinderen af in het besef dat deze, als zij de school verlaten, i 
zeer goede conditie zijn om hun brood te gaan verdienen, h< 
zonder twijfel een groot sociaal voordeel is. Bovcndiei 
ouders, dat, zoo de kinderen wees worden, gedurende 1 
buiten, ook ni het 13e jaar tot aan hun meerderjarigheid 
voor hen zorgt, hen helpt bij de beroepskeuze, enz.

In de verschillende „foyers", waarheen de kinderen werden 
zonden,- werden directeuren aangewezen, welke taak gewoonlijk de 
medici op zich namen; en verder werd aan verschillende dames, de 
z.g.n. patronesses, de taak opgedragen om geregeld de kinderen en 
de gezinnen te controleeren.

Het geld kwam al heel spoedig ruim binnen vloeien, en 
aardigheid wil ik vermelden dat groepen van leerlingen 
scholen en gymnasia „beurzen" stichtten, waarvoor zij I 
zonden die a.h.w. hun eigen pupillen werden en die dan c 
door hen bezocht werden. Zoo waren in 1907 al 90 beurzen 
schillende scholen ingesteld, die tezamen ruim 28.000 francs inbt 

Ook over legaten en belangrijke subsidies kreeg hel 
beschikken. Al in 1906 kwam de eerste staatssubsidie van 50.1 
francs, welke weldra verdubbeld werd. Vanaf 1905 gaf de 
Parijs 18.000 francs per jaar voor dit werk.

Ten slotte was ook de particuliere belangstelling groot. In 1907 
telde het Oeuvre al 1100 contribuanten, en in de laatste jaren voor 
den oorlog betaalde b.v. Mevr. Rotschild geregeld elk jaar voor 40 
kinderen, hetgeen, daar de prijs per maand per kind toen 30 francs 
bedroeg, de som vertegenwoordigt van 14.400 francs per jaar.

Het jaarlijksch inkomen, dat in 1907 192.000 francs bedroeg, steeg 
regelmatig en bedroeg in 1914 416.000 francs.

Parallel met de stijging der beschikbare gelden gaat een stijging 
van het aantal uitgezonden kinderen, maar een bestudecring daarvan 
werpt wel een schel licht op het feit hoe duur of een dergelijk onder
nemen is en hoe betrekkelijk weinig kinderen geholpen kunnen ' 
Het aantal uitgezonden kinderen bedroeg in het eerste jaar 
tot 1914 regelmatig te stijgen tot 855.

Welke kinderen werden uitgezonden?
Over de sociale positie van de kinderen wordt i 

niet duidelijk gesproken — maar wel is op te maken
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der kinderen betreft, al heel gauw is ingezien 
i jong mogelijk moesten worden uitgezonden, 

het tuberculeuze milieu gehaald, des te 
het oudere kind dat altijd in Parijs heeft 

;iden. Grancher begon vanaf het 3e jaar; 
:e levensjaren naar buiten te zenden vond 

. jol deze extra zorg vereischen, en de zuigelingen- 
uitbesteede jonge kinderen, met name in Frankrijk, 

? is.
-en ontwi

' aldeli

:hijnlijk heel arme volkskinderen zijn, tenminste herhaaldelijk wordt 
zen op de slechte milieu's waarin de kinderen leven en voor 
luizen wordt h.et woord „krotten” gebezigd.

; over den gang van het voor-onderzoek wordt niet uitgeweid; 
wordt er steeds den nadruk op gelegd dat, door een zeer nauw- 
ondcrzock, wordt uitgemaakt of de kinderen wel physisch

len gezond zijn. Dat is natuurlijk van het grootste belang, 
anders deze kinderen een groot gevaar zouden kunnen gaan 

weren voor de bevolking waarheen zij gaan.
)at deze keuring nauwkeurig geschiedt blijkt wel dadelijk uit de 

jevens over de kinderen nadat zij een tijd in hun nieuwe omgeving 
jben doorgebracht.
Zoo bracht Arucand Dclille, de algemeene Secretaris van het 

Oeuvre, in 1911 rapport uit over een statistiek van de kinderen van 
175 families, waarvan een der ouders of beiden tuberculose hadden. 
De kinderen die bij de ouders waren gebleven werden besmet in 60 °/0 
van de gevallen met een sterfteprocent van 40 °/0 in de eerste jarcn 
volgende op de besmetting — zonder dus nog mede te 
slepende tuberculeuze aandoeningen (b.v. kliertuberculose), 
het uitgangspunt kunnen worden van een nieuwe uitzaaiïng.

Daartegenover heeft hij gesteld de eerste kinderen die door het Oeuvre 
waren uitgezonden. Op deze 1000 kind'eren waren slechts 2 kinderen 
gestorven aan een tuberculeuze aandoening en slechts bij 4 kinderen 
waren gevallen van tuberculose tot uiting gekomen. Ook gedurende, 
of in aansluiting aan, de griep-epidemie viel geen enkel sterfgeval voor.

Ook blijkt de relatieve gezondheidstoestand van de kinderen uit 
het feit dat hun gemiddelde gewichtstoename in de eerste maand 
van hun verblijf buiten gemiddeld 3 A 4 K.G. bedraagt. Dit is haast 
ongelooflijk, maar zou hierbij, naast natuurlijk het feit dat het over
brengen van de stadskinderen naar buiten hen een Hinken honger 
bezorgt, ook niet een rol spelen dat in vele gevallen de kinderen 
pas als de nood in het gezin hoog is gestegen, aan het Oeuvre 
worden afgestaan ?

Wat den leeftijd der k 
dat de kinderen vooral zoo 
Ten eerste hoe jonger uit 
beter — maar bovendien: 
geleefd, is moeilijken te lei 
kinderen in de eerste twee 
hij te gevaarlijk, omdat de 
sterfte van de 
berucht hoog ....

De kinderen ontwikkelen zich op het platteland tot krachtige indi
viduen en herhaaldelijk wordt er in de verslagen op gewezen dat er 
moreel ook zoo n grooten invloed ten goede uitgaat van het leven 
buiten. En dat is verklaarbaar, ten eerste omdat het moreel van het 
nieuwe milieu in den regel veel beter zal zijn dan het Parijsche, 
waaruit de kinderen komen, en ten tweede omdat men juist door het 
zorgvuldig uitzoeken van de pleegouders a.h.w. tot een selectie komt. 
Uit de eerste 1000 kinderen behoefden slechts vijf jongens en één 
meisje te worden teruggezonden.
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Een vraag die al spoedig oplossing vereischte, was : moet het kind, 
als de besmettingsbron komt te overlijden, aan de familie worden 
teruggegeven? En deze vraag werd dadelijk ontkennend beantwoord; 
alvorens het kind door het Oeuvre werd aangenomen, moesten de 
ouders zich verbinden om het kind niet vóór het einde van den school- 
plichtigen leeftijd op te eischen. En van dezen regel werd nooit af
geweken, hetgeen voor den goeden gang van zaken te begrijpen is. 
Maar ook ni het verlaten van de school bleef het Oeuvre zorg 
dragen voor de eenmaal aan haar zorgen toevertrouwde kinderen.

Dit omvangrijke deel van het werk vereischte al spoedig een af
zonderlijke organisatie, en zoo werd gevormd een comité d'apprentisage, 
dat zich uitsluitend bezighield met beroepskeuze, plaatsen van d.e 
kinderen in de leer, steun verleenen in de leerjaren en dergelijk werk.

Aan het begin van ieder schooljaar kreeg het comité een lijst met 
de namen van de kinderen, die hun laatste schooljaar ingingen. Dan 
vroeg het comité aan de directeuren van de verschillende foyers om 
inlichtingen omtrent de geschiktheid der kinderen en tevens omtrent 
de mogelijkheid van een in de leer geven van die kinderen daar ter 
plaatse waar zij waren groot gebracht. Daarna stelde het comité 
zich in verbinding met de ouders of met de naastbestaande familie
leden. Waren de kinderen wees geworden, zoo ging dit werk gem 
kclijk; en alle wees geworden kinderen bleven dan ook onder 
hoede van het Oeuvre.

Maar de nict-weezcn leverden soms moeilijkheden op, 50 °/0 hiervan 
gaat naar de ouders terug. De meeste moeite gaven die kinderen, 
die feitelijk wees waren zonder het inderdaad te zijn. Ik bedoel die 
armzalige stumpers, wier moeder b.v. na lang verblijf in een zieken
huis daar is overleden, en waarvan de vader min of meer zoek is. 
Van terugname in het gezin kan nauwelijks sprake zijn omdat er 
a.h.w. geen gezin meer is en toch, zooals gezegd, bleek hier vaak de 
meeste tegenwerking. Wel opvallend is dat de jongens bijna zonder 
uitzondering op het platteland blijven en in het landbouwbedrijf gaan.

Voor de meisjes werden spoedig in verschillende foyers huishoud
scholen gesticht en dit kwam weldra tot centralisatie tot één groote 
huishoudschool, waar de meisjes, na het verlaten van de gewone 
school, nog twee of drie jaar konden blijven om te worden opgeleid 
tot nuttige huisvrouwen en goede huismoeders. Begonnen uit par
ticuliere liefdadigheid is deze school later door het Oeuvre over
genomen en wordt geheel door haar geëxploiteerd. Dat een derge
lijke school de meisjes voor hun later leven veel meegeven kan en 
meegeven moet, behoeft m.i. geen nader betoog.
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Daar komt bij dat de stad Parijs, om 
aan de gevaren van het bombardement, 
daar hoogc prijzen voor betaalde.

En behalve de kinderen, ontvluchtten ook de volwassenen de > 
en zochten schuilplaatsen buiten, steeds weer tegen grof geld.

Dat daardoor aan de finantiön van het Oeuvre, die toch 
natuurlijk achteruit waren gegaan, heele hooge eischen werden 
steld, spreekt vanzelf, en het Oeuvre raakte daardoor in hi 
moeilijke omstandigheden.

Het is toen geweest het 
voelende het groote belai 
hand heeft ingegrepen en <

Het begon met geregeld 5. 
geven, en bovendien nam het 

Daartegenover stelde het f 
le. dat de kinderen 

worden uitgezonden.
2e. dat hef Oeuvre eene, door het Amcrikaansche Roode Kruis 

aangesteldc en gesalarieerde, „visitingnurse" zou toclaten. Deze 
Zuster oefent een regelmatige controle uit over de kinderen en de 
gezinnen en deze controle was nu meer noodig dan

Immers de meeste medici waren verre van hun I 
dien gingen verschillende ouders van de kinderen, - 
goed was, uit Parijs gejaagd door het bombardei 
kinderen vestigen.

Hierdoor dreigde groot gevaar en dreigde het Oeuvre aldus indirect 
een uifzaaiïng der tuberculose over het platteland te bevorderen, 
en daartegen dienden dus strenge maatregelen genomen te worden.

De personen die naar de kinderen toe wenschtcn te gaan werden 
zeer nauwkeurig medisch onderzocht en indien zij bleken besmettelijk 
te zijn of dit ieder oogenblik te kunnen worden, werd hen verboden 
te gaan. Gingen zij toch, of gingen zij zonder voorkennis van het 
Oeuvre, dan trok dit dadelijk haar handen van het kind af.

Een dergelijke draconische maatregel moest het Oeuvre wel 
en nadat drie voorbeelden waren gesteld, bleek dit gevaar gew<

Is het wonder dat de oorlog in de allereerste plaats ook he 
uitstek vredeswerk van het Oeuvre Grancher zwaar heeft g< 
Maar ■— eene organisatie, die vóór den oorlog een dergelijk 
heeft genomen en gedurende den oorlog het hoofd zóó boven 
heeft weten te houden, heeft dunkt mij, getuigenis afgelegd va 
zoodanige levensvatbaarheid, dat zonder twijfel dit werk 2 
voortgezet en uitgebreid, als het leven weer in rustige bant 
treden. En niet alleen in Frankrijk, waar in verband met het 
aantal geboorten, wel speciaal de aandacht is gevestigd op 
scherming van de gezondheid van het jonge kind.

Ook andere landen (o.a. Zweden), zijn reeds sinds jaren dezen 
weg ingeslagen, en zoo heeft ook in Duitschland, naast de over- 
talrijkc sanatoria, het voorkomen der besmetting een zeer groote 
belangstelling.

Maar men wachte daarmede niet 
reeds gezegd is de tuberculeuze besmetting
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uitstek gevaarlijk ; maar men kan deze, die speciale zorgen vcrcischcn, 
niet zonder meer naar het platteland zenden.

In Frankrijk bestaan talrijke pouponnières en 
waar in dergelijke gevallen zuigelingen kunnen worden opgenomen. 
Ook Zwitserland heeft dergelijke instellingen, en in Duitschland 
hebben de meeste steden hunne Stiuglingsheime. Deze staan onder 
medische leiding, en de, nog gezonde, zuigelingen (b.v. van aan open 
tuberculose lijdende moeders of vaders) worden er verzorgd en ge
voed volgens alle regelen der hygiëne, vanaf den dag hunner geboorte 
tot aan het einde van hun 12e of 18e maand. De ouders mogen hun 
kinderen komen zien en voor dit doel bestaan de wanden tusschcn 
de gangen der kamers uit glas, zoodat gevaar voor besmetting wordt 
uitgesloten.

Zeker, het is hard om het kind dadelijk na de geboorte aan de 
ouders te moeten ontnemen en een zwaren strijd zal door de ouders 
moeten gestreden worden, maar wanneer ouders 2, 3, 4 kinderen 
telkens weer aan tuberculose hebben verloren, waarvan ik uit mijn 
eigen statistiek talrijke voorbeelden zou kunnen noemen, dan twijfel 
ik niet of die ouders zouden dolgraag willen medewerken aan het 
behoud van hun kind, wat zij daarvoor ook moeten opolferen. Een 
groote moeilijkheid is natuurlijk de financiccle, temeer waar toch 
speciaal uit de armere klassen dergelijke zuigelingen tot ons zouden 
komen. Maar men bedenke toch dat het onderhoud van een zuigeling 
ongeveer 1/5 kost van dat van een volwassene. En is het niet 
economischer en logischer om een organisatie <:n inrichtingen te stich
ten waarin de kinderen gezond gehouden worden dan ziekenhuizen 
op te richten waarin zij zullen worden verpleegd als zij aan tuber
culose lijdende volwassenen zijn geworden?

In de bedrijfskosten zou b.v. tegemoet gekomen kunnen worden:
1°. door finantieel draagkrachtige ouders, wier zuigeling wordt 

opgenomen;
2°. door jonge meisjes, a.s. moeders, daar in pension te nemen 

en de zuigelingenverzorging te doen leeren;
3°. door de inrichting een school te doen zijn voor kinderjuffrou

wen en derg., die schoolgeld zouden betalen en die beloond zouden 
worden met een diploma, dat in hun verder leven hen van nut zou 
kunnen zijn.

Zeker, veel geld zal hiervoor noodig zijn, 
uitvoerbaarheid bestaat blijkt dadelijk uit he 
op dit gebied gedaan wordt. Er is in de 
zoo oneindig veel werk te verrichten; 
lossing gevonden worden die tegemoet 
economische bezwaren tegen isolatie van 
doorgevoerde prophylaxe, want alleen 1 
duur wat te bereiken.
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De Padvinderij als Volksopvoeding 
door H. L. F. J. DEELEN.

Haar 
maken, 
jongens 

van

elke jeugdvorming, en dus ook voor 
zan het begin af scherp in 't oog 
: padvinderij werd aangezien voor

■ \c Padvindcrsbeweging is een plant van Engelschcn bodem.
JL-Z Gedurende den Boerenoorlog in Zuid-Afrika kwam Generaal 

Baden-Powell, als commandant van het belegerde Mafeking op de 
gedachte de jongens der stad te verzamelen en uit hen een ongewapend 
corps van „Scouts” te vormen. Deze zouden niet aan den strijd deel
nemen, doch alleen hulpdiensten verrichten, die voornamelijk handig
heid en snelheid vereischen. De onderneming van Baden-Powell slaagde 
uitstekend. Er trad aan het licht een krachtige ontwikkeling der 
geestelijke en moreele eigenschappen der jeugdige deelnemers. Schijnbaar 
trage, onverschillige naturen ontwikkelden zich tot ijverige en ge
dienstige helpers der gemeenschap en vroegere ruwheid maakte plaats 
voor ernstige plichtsbetrachting. Een onvermoeibare activiteit scheen 
allen te bezielen en de jeugdige phantasie had een uitweg gevonden 
naar een goed doel. De verrassende uitkomst in het jongenscorps te 
Mafeking was aanleiding, dat Baden-Powell later een dergelijke 
organisatie in Engeland stichtte met een groot en onverwacht succes. 
De jeugd stroomde in groote massa’s toe.

Ook naar ons land werd de beweging overgeplant en vond het 
Engelsche: „Boy-Scout" een vertaling in „Padvinder”.

Door zeer velen wordt de Padvinderij aangezien als enkel 
„neutrale” sport-beweging ; maar niets is minder waar dan dat. 
doel is om van de Nederlandsche jongens flinke burgers te 
en zij geeft een systeem, dat toegepast kan worden op 
van welke religieuse of politieke richting ook. De aanhangers van 
een scherp belijnde levensbeschouwing kunnen evengoed het Padvinders- 
opvoedingssysteem aanvaarden voor haar schoolvrije jeugd als wij 
die buiten die richting staan. De padvindersvcrceniging tracht een 
opvoedingssysteem te propagecren voor de Nederlandsche jeugd, 
waarbij zij iedere godsdienstige of politieke richting vrijlaat deze be
ginselen aan te passen aan haar eigen levensbeschouwing. Zij ziet 
dat zelfs gaarne, daar zij deze levensbeschouwing van primaire waarde 
acht voor den opgrociendcn mensch. Zij wil echter niet in de eerste 
plaats den nadruk leggen op de verschillen, maar hecht meer waarde 
aan de groote algemeene waarheden en idealen waarin verschillende 
richtingen toch allen overeenstemmen. De padvindersvereeniging brengt 
alleen de aldus gevormde troepen samen, zij het federatief. De pad
vinderij kan dan ook nooit een grootheid zijn, die in de plaats van 
het huisgezin en de school kan treden. Veeleer hebben alle drie één 
basis, dat is de levensbeschouwing van een groep gelijk denkende 
personen. In alle drie moet dezelfde sfeer overheerschen, wil er van 
een goede harmonie sprake zijn; alle drie moeten één harmonisch 
geheel vormen.

Dit is een levenseisch voor 
de Padvinderij. Dat men dit niet v< 
heeft gehouden, is oorzaak dat de
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In de vrije jeugorganisatie kan de jeugd zelf worden 

voor het opvoedingswerk. Zoo is de padvinderij te 
„de door vrijwillige organisatie in bepaalde banen 
zelfopvoeding der jongeren". De jeugdige energie, 
willige samenwerking, wordt een opbouwende krat' 
deze leiding vaak een bedreiging vormt voor 
voor het welvaren van den jeugdigen mensch zelf.

Op het congres voor de opvoeding van de jeugd boven den leer
plichtigen leeftijd, in 1919 in Den Haag gehouden, heeft de voor
zitter van de afdeeling Amsterdam der verceniging „De Nederland- 
schc Padvinders”, Dr C. P. Gunning, een lezing gehouden, waarin 
hij aantoonde, dat de padvinderij voldoet aan de bijzondere eischen 
van een goede jeugdorganisatie voor dezen tijd, en dat zij als zoo
danig hoog noodzakelijk is voor de schoolvrije jeugd.

Terwijl wij den belangstellenden lezer naar deze congresrede ver
wijzen (afzonderlijk verschenen onder den titel: Een revolutie door 
de Padvinderij) willen wij er hier in het bijzonder op wijzen hoe 
men hier tracht de drie factoren kennis, kracht en karakter 
in -de opvoeding harmonisch saam tc voegen en niet de een ten koste 
der anderen te laten overwegen.

Kennis wordt den jeugdigen bijgebracht door het 
onderwijs met het oog op de vorming tot zelfstandige, 
viduen, die zich overal door kunnen slaan. Dit onderwijs 
b.v. smidbankwerken, timmeren, kleermaken, electriciens; 
bouwen enz. Hierbij is dus geen vakopleiding bedoeld, i 
jongens eenige handigheid verkregen hebben, kunnen zij 
kennis toepassen in een werkplaats, om zoo een kijk te 
de maatschappij, zonder zelf hiervan deel uit te maken, 
hier behoorlijke en tevens practisch-bruikbare kennis bij te 
Het onderwijs wordt gegeven door deskundigen, die dit gec 

liefhebberij doen, gedeeltelijk daarvoor vergoeding ontvai 
afdeelingsbestuur.

Zoo werden in de afdeelinf 
taal van 1920 de volgende

19 wielrijder (reparatei 
6 ambulance, 7 timmeren, > 
wer, 1 hoornblazer.

een „neutrale" jeugdbeweging. Mede daai 
onzent niet als in Engeland een volksbcw 

Toch is men ook hier langzamerhand 
doel en taak der padvinders gekomen.

Vooral in den laatsten tijd beseft men in vele kringen, dat de 
jeugd in den overgangsleeftijd te zeer wordt veronachtzaamd, en 
gevoelt men, dat er naast de school nog een opvoedingstaak over
blijft, waarin het gezin veelal niet kan voorzien, evenmin als de 
school. Vooral voor het ontwikkelen van zedelijke eigenschappen is 
de school, inzonderheid in haar tegenwoordigen vorm, niet het meest 
aangewezen instituut, en biedt de vrije jeugdvorming grooter kans 
van slagen. De school zal hiervoor nooit de aangewezen ' ' ' 
nen worden, vooral door de leerlingen-verhouding, die er r 
best
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Gewoon schoolonderwijs wordt in het algemeen niet gegeven, het 
beperkt zich slechts tot enkele privaatlessen van een paar leiders. 
1'och zal dit in de toekomst zeer zeker het geval zijn. Zijn er in een 
plaats of gedeelte van een groote stad een völdocnd aantal pad
vinders, om voor hen in hun vrijen tijd cursussen te organiseeren, 
voor het M.U.L.O. of herhalingsonderwijs, te leiden door bevoegde 
krachten, dan is hiermede wel het ideaal van nauw contact tusschen 
padvindersleiders en de school verkregen. In Amsterdam is dit het 
geval met z.g. Welpen, padvinders (jongens nog onder de 12 jaar) 
waarmede de afd. Amsterdam in de Indische buurt een proef heeft 
genomen; tot nu toe met heel veel succes en tot groote tevredenheid 
van de onderwijzers. In Engeland, waar de padvinderij volkszaak is, 
kon men veel verder gaan, en zoo heeft men bijv, te Londen op de 
Theems een groot schip, enkel bestemd voor de opleiding van „Sea- 
Scouts", toekomstig personeel van de handelsvloot.

Een belangrijk punt is ook het contact met de ouders. De Pad
vinderij hecht hier groote waarde aan en logenstraft daarmede de 
meening van hen die zeggen, dat zij het gezinsleven uiteenrukt. Dit 
wordt verkregen, vooreerst doordat de leiders al de ouders kennen 
en bezoeken. Immers een troep is niet grooter dan 40 jongens, en 
het is niet moeilijk voor den leider aldus op de hoogte te blijven 
van hetgeen de padvinder thuis doet en ondervindt. Vervolgens heeft 
bijna elke troep zijn ouderraad, waarin zitting genomen wordt door 
enkele ouders, die dan in sommige punten advies kunnen geven aan 
den leider, of hem inlichtingen kunnen vragen. Dit contact is van 
heel veel belang, en werkt uitnemend. Van een op zich zelfstaan 
der Padvinderij is dan ook, waar alles goed geregeld is, zooals het 
behoort en zooals de beweging dat zelf wenscht, geen sprake.

De Kracht der jongens wordt ontwikkeld door beoefening 
athletiek en verschillende andere takken van sport, alsmede door 
geven van turnonderricht. Dit laatste geschiedt door de leiders, di 
hiervoor competent zijn, zelf; anders worden groepen Padvindei 
bijeengebracht en een Rijkscursus ingericht onder leiding van een 
gymnastieklccraar. Van deze laatste cursussen bestaan er in Amsterdam 
drie met ongeveer 160 leerlingen, behalve de cursussen, die er door 
de leiders gegeven worden. In een groote afdeeling kan natuurlijk 
de sportbeoefening intensiever zijn met daaraan verbonden wedstrijden, 
als bijv, voetbal, korfbal enz. Ook de roei- en zwemsport leenen zich 
uitnemend voor de ontwikkeling der spieren. Zoo beschikt de afdeeling 
Amsterdam over een vijftal sloepen, ondergebracht in een eigen 
bootenhuis. De sloepen zijn gebouwd onder toezicht van deskundigen, 
zoodat zij geschikt zijn voor jongens van den padvindersleeftijd. Een 
eigen zcilsloep (tjotter) bezit deze afdeeling thans ook, zoodat ook 
deze echt nationale sport onder hare auspiciën door de jongens kan 
worden beoefend.

Nu willen wij echter aan deze spierontwikkeEng niet alleen waarde 
toekennen als krachtvorming. Een gezond lichaam heeft een gezonde 
geest en zoo brengt goedgeleide sportbeoefening vanzelf met zich 
mede beoefening van zedelijke deugden, als zelfbeheersching, zelfver
loochening, gehoorzaamheid, tucht etc.

Toch is de Padvinderij in dezen niet op een lijn te stellen met een
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karaktervorming is niet uitsluitend 

1 'mg van het gemoedsleven, en 
t altijd geschikt. De Padvinderij 
•en reeds zeidc) ook den derden 
mogelijk tot zijn recht te laten 

de ontwikkeling van kennis en

schicdt in de padvinderij, in het intieme familieleven van 
i de uren, die de leider besteedt aan de patrouillevorming, 

campvuur, als het geheimzinnige duister het jongenshart 
maakt en ontvankelijk voor indrukken, in het kampleven, 

de mooie natuur zijn ziel bevangt. Een noodzakclijk iets 
ook dat in één troep als basis aangenomen wordt een 

;cherp omlijnde levensbeschouwing. Dit is in Holland nog 
tarloosd, terwijl de Engelschen hier positief waren in 
In hun Rules leest men: „It is expected that every 
long to some religieus denomination and attend its 
troepleider wordt voorgeschreven godsdienstoefeningen 

wonen als allen van één religie zijn. Wanneer 
■chillende overtuiging in één troep zijn samen

sportclub, omdat deze onmogelijk ' " 
aan karaktervorming gedaan, maar karal 
wils training, maar ook ontwikkeling 
voor dit laatste is een sportclub nu niet 
nu streeft er naar (zooals ik hierbovc 
factor, de karaktervorming, zooveel 
komen, naast en in aansluiting aan 
kracht.

Een uitstekende verstandelijke ontwikkeling zou zelfs voor 
maatschappelijk leven niet den minsten waarborg geven, indien 
de verwerving van de aanwezige kennis doorgaans tevens een 
was van wilskracht, volharding en andere zedclijkc kwaliteiten, 
de hoogste intellcctuccle begaafdheid kan slechts waarde hebt 
de dagelijksche praktijk des levens, indien ze geleid wordt auu 
krachtigcn wil. Volharding, geduld, soberheid, zelfbeheerschinj 
op dit gebied zóó belangrijke factoren, dat een hoogere 
graad hiervan ten opzichte van de bereikte resultaten van 
ja in bepaalde gevallen, van hooger gewicht is dan een meer 
aan zuiver intellectucele begaafdheid.

Enkel sportbeoefening nu bevordert dit alles ongetwijfeld ook wel. 
maar toch slechts zeer gedeeltelijk en zeer indirect. Hier juist gaat 
de Padvinderij doelbewust veel verder. In de Padvinderswet vindt 
men neergelegd de opwekking tot zedelijke deugden, als eerlijkheid, 
trouw, hulpvaardigheid, naastenliefde, vriendschap, etc. Deze wet 
spreekt tot het jongenshart en als er in een troep een goede geest 
hcerscht, dan zal men zich beijveren deze deugden te beoefenen.

Te ver gezocht is het in de padvinderswet een vervanging te zoeken 
van de 10 geboden uit het Testament. De 10 geboden zijn legaal, de 
P.V.wet is moreel.

padvinderswet wil iets wakker
i. door hier een krachtig „appél"
; leven van onzen tijd moge uit 

het zieleleven, ook van den jongen mensch 
verstoord en versplinterd, zoodat verloi 
heid, de gecentraliseerde levensbeschouwing, < 
wing der dingen, die voorheen de godsdienst 
vorming van het gemoed behoeft in dezen 
speciale zorg.
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; van het afdeelingsbestuur toe te zien, dat slechts 
schen als zoodanig worden toegelaten. Nieuwe leiders, 
• v.i moeten in Amsterdam eerst drie maanden zich 

troep, zonder eigen verantwoordelijkheid, daarna

gebracht, dan moet de troepleider toch eenvoudige godsdienstoefenin
gen met hen houden. De afdeeling Amsterdam kent b.v. reeds pad- 
vinderstroepen voor Christelijke jongemannen en Roomsch-Katholieken.

De wijze waarop nu in de praktijk bovengemeld systeem toegepast 
wordt is de volgende : De jongens dragen allen eenzelfde pakje, voor
eerst als gemakkelijk sportpak, vervolgens als goedkoope klccding, 
maar voornamelijk om het uiterlijk verschil tusschen rijk en arm weg 
te nemen. In dit opzicht vooral heeft het een groote waarde. De 
padvinders uit het gesticht der onbehuisden b.v. voelen zich broeders 
met de scouts der 1I.B.S. en omgekeerd. Geen klassenstrijd wordt 
hier gevoed, maar naasterdiefde en onderlinge waardcering. Voorts 
doet zich hier ook de algemeene waarde van een uniform sterk ge
voelen. Zij dwingt tot tucht en netheid, en correctheid, en alleen zij, 
die niet gewend zijn aan uniform-dragen kunnen de padvinders schel
den voor verwaande jongens. De uniform is dan ook iets essentieels, 
maar geeft geen reden de padvinderij te verdenken van militairisme.

De jongens zijn samengebracht in troepen van hoogstens-10 jongens, 
omdat anders de individueele leiding gevaar zou loopen. Hiermee 
wijs ik tevens op een nadeel van heel veel jeugdvereenigingen, waar 
door de te groote massa op zijn minst oppervlakkigheid blijft bestaan 
in de opvoeding. Aan het hoofd van den troep staat een troepleider, 

van minstens 23 jaar, een vriend der jongens, een jongen 
die hen voor kan gaan, allereerst wat karakter en levcns- 

jctrcft, maar ook zoo mogelijk in sport enz.
boven is aangegeven, streeft men hier 
’’ i practisch ziet beoefend in het , 

.......... ,.. dan benden van kameraads ter st 
1 i leider, en eigen verantwoordelijke

i oefeningen, het beheer van materialen en < 1 
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i in de studie voor de verschillende 
schalen. Behalve meerdere handig! 

noodig meer volmaaktheid in het 
ueugden, neergclegd in de Padvinderswet.

Het instinctmatige bende-wezen der jongens vindt hier dus de leiding 
die zij behoeft; ook in zooverre, als de leider bij de samenstelling 
rekening houdt met de puberteitsgrens. De troep heeft zijn middel
punt in een eigen huis, een eigen troephuis, dat hij aan kan kleeden, 
waar hij koken kan, waar hij werken en knutselen kan, een eigen 
maatschappijtje, met zekere goed gevoelde verantwoordelijkheid. Dit 
bezit van een eigen tehuis, een eigen centrum, is in dit systeem dan 
ook van essentieel belang, zooals de aandachtige lezer makkelijk zal 
begrijpen. In Amsterdam tracht het bestuur vooral hierin te voorzien, 
waarbij het veel steun van het gemeentebestuur mag ondervinden. 
” aardig tehuis voor 3 troepen is b.v. onlangs geopend aan de 
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Een onderzoek naar het onderwijs in Rotterdam 
aan meisjes ouder dan 12 jaar 

door IDA HEIJERMANS.

TTit het best
b e v o r d e 

met een igf 
meisjes gaan

Zie het artikel van Dr. Chr. Kroes — Liglcnberg in dit nummer.

1 stuur der afdeeling Rotf 
nering van het onderw 

ivoeding ') heeft zich een ' 
vragen te wenden tot alle 
ouder dan 12 jaar. Die

s naar buiten, dikwijls met 
>oordjes en manchetjes, ver- 
• lil te worden. Het soepele 

rten open. Een kampvuur 
:lf hebben beleefd om het

pas wordt hun 3 maanden gelegenheid geschonken een eigen taak 
te vervullen in een troep, terwijl na afloop daarvan een commissie 
haar oordeel uitspreekt over hun werk, waarna zij als leider worden 
toegelaten, na goedkeuring van de gezamenlijke leiders der afdeeling. 
De afdeeling is dan de vcrccniging van alle troepen in een plaats.

Ten slotte nog enkele opmerkingen.
Het is onjuist de Padvinders te beschuldigen van militairisme. 

Padvinderij is juist een antithese van het militairisme. Oppervlakkig 
zit er in de organisatie wel iets wat ook de militairen hebben, maar 
daar blijft het ook bij. Het eene is gebaseerd op massa-discipline, 
terwijl het andere zelf-discipline kweekt. Hierbij heerscht een groote 
vrijheid, die beheerscht wordt door het begrip : opwekking der ver
antwoordelijkheid en het eergevoel.

Mits de leiders goed zijn, kan er van het kampcercn 
uitgaan. Streng toezicht is natuurlijk een eerste eisch. Het 
liefde voor de natuur en houdt de harten rein. Nergens is er 
gelegenheid om de karakters van de jongens te leeren kennen 
juist in het-primitieve kampleven.

Dit is nooit te bereiken met uitstapjes r 
mooie Zondagsche pakjes aan, en stijve bo< 
gezeld van Moeders vermaning om niet vuil 
kampleven geeft stemming en maakt de hart 
is daarbij een gloriepunt. Dit moet men zei 
op juiste waarde te kunnen schatten.

Bezwaren als „vernietiging van het gezinsleven", „vermindering van 
godsdienstzin", zijn allen gezocht. Nog eens: het systeem staat en 
valt met de leiders. Nog veel te weinig personen melden zich voor 
dit mooie werk aan. Vergeten wij niet welke gunstige gelegenheden 
de 8-urige arbeidsdag hier aan velen biedt. Dit zal verbeteren naarmate 
het vertrouwen van de zijde van het publiek toeneemt. Hier herhalen 
wij gaarne het gezegde van Raabe:

„Wir glauben an den Sieg und 
gewinnen."

In de Padvinderij vindt de jongen, rijk < 
begeeren kan en zij heeft het recht althans 
de zijde der buitenstaanders bekeken te w< 
daartoe iets bijdragen.

en arm, wat zijn jongenshart 
niet met wantrouwen van 

zorden. Moge ook dit artikel
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i 12 tot 18 jaar in Rotterdam

dames E. Sanncs — Sannes, P. G. de Vries—de Savornin Lohm< 
den heer H. ƒ. Hijman en ondergetcekende, wilde feiten verzame. 
in het belang van het in de statuten geformuleerde doel, luiden<

a. te bevorderen, dat bij het onderwijs rekening worde gchouu 
met de behoefte aan kennis van gezondheidsleer van de jeugd, e"

b. dat bij het onderwijs van de vrouwelijkc jeugd rekening woi 
gehouden met kennis en kundigheden, die in het bizonder voor 
vrouw van beteekenis zijn.

Zij, die de vragen formuleerden, gingen uit van de t 
sommige toestanden in ons onderwijs, aan meisjes gegeven, 
het scherpst spreken tot hen, die meehelpen kunnen om 
anderen, wanneer er aan de werkelijkheid gedemonstreerd 
onze scholen, waar oudere meisjes gaan, zijn en werken.

De vragenlijst werd verzonden aan de scholen van alle 
en die bizondere, welke geheel vrij zijn in haar leerplan. Maa 
wie goed onderscheidt, ook goed lecraart, werd er geen om 
ingesteld aan die inrichtingen, waar de meisjes komen ouder 
of 18 jaar, dus niet b.v. op de handelshoogeschool. Evenmin 
de lijst gestuurd naar die scholen, waar alleen cursussen w< 
gehouden of slechts les gegeven in de avonduren, omdat er een over
zicht werd verlangd van het onderwijs en opvoedingsstelsel, waar 
meisjes den heclcn dag haar vorming komen vragen.

De vragenlijst werd dus alleen ter beantwoording verzonden aan 
hoofden van scholen voor voortgezet en meer uitgebreid lager onder
wijs, directeuren en directrices van scholen voor nijverheidsonderwijs 
aan meisjes, middelbare scholen, kweekscholen voor onderwijzeressen 
en rectoren van gymnasia.

Met dankbaarheid zij onmiddellijk gezegd, dat allen, op een enkele 
uitzondering na, de vragen beantwoord hebben, zoodat het resultaat 
van het ingestelde onderzoek een bijna volledig overzicht geeft van 
het terrein, waar onderzocht werd.

De voornaamste vragen, die gesteld werden, luiden:
Hoeveel meisjesleerlingen gaan er op Uw school?
Hoeveel vrouwelijke leerkrachten zijn er aan Uw school verbonden?
Hoeveel mannelijke?
In welke klassen geven de 

vakken ?
Krijgen de meisjesleerlingen 

tickonderwijs ?
Welk naaldwerk wordt er aan de
Welke huishoudelijke vakken?
Wordt er op Uw school les gegeven in hygiëne en hoeveel uren 

per week worden er aan besteed?
Wordt er op Uw school belangstelling gewekt voor maatschappe- 

lijken arbeid, als: kinderbescherming, het woningvraagstuk, en hoeveel 
uren per week worden er aan dergelijk onderwijs besteed?
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vak opgeleid.
Igemeen vormende 
ad houdt met den

geven alleen vrouwen les. Aan de 
i is slechts één lecraar werkzaam en zijn 6-1 leeraressen 
de twee meisjesscholen met vrij leerplan 28 dames

>cid in allen vorr
Op dat verschij  

' maar al te i 
meente als Rottei 
meisjes den ge 

school, Vro

i-aren, terwijl d< 
u les geven en 
niet aanleiding

gebreid lager onderwijs, 
rijgen, uitgezonderd een 
sen les van onderwijzers, 
dingen, hebben les van

getuigen alle andere scholen.
waar meisjes gaan ouder dan 12 jaar, 

, H.B.S. en gymnasia, kweekscholen 
lijke vorming bijna uitsluitend opgedragen 
, tenzij het lessen betreft in vakken als

nog onderwijs krijgen, van algemeen vormend karakter. Zij, die de 
gewone lagere school verlaten, worden onmiddellijk opgeëischt door 
loonarbeid in allen vorm, volgen slechts sporadisch nog hcrhalings- 
lessen. Op dat verschijnsel hoeft niet in veel woorden gewezen te 
worden. Het is maar al te goed bekend. Alleen zij nog vermeld, dat 
in een gemeente als Rotterdam, volgens de antwoorden op de lijst, 
maar 72-1 meisjes den geheelen cursus aan nijverheidsscholen volgen, 
als Industrieschool, Vrouwcnarbeidschool en Huishoudschool.

De groote massa meisjes krijgt dus geen vakopleiding.
Zij, die naar kantoor of universiteit gaan, vinden natuurlijk haar 

opleiding op de voorbereidende scholen. Haar geheele aantal, mee
gerekend alle scholen, behalve die aan het eigenlijke nijverheidsonder
wijs, bedraagt nog geen 3000, zeer ruim gerekend ter wille van het 
ronde cijfer, terwijl natuurlijk niet eens allen den geheelen cursus door- 
looper.!

De >
Zij 

bctceki
^Het 

het 
bijzone 
mannen en

Aan alle katholieke scholen 
nijverheidsscholen 
verbonden. Aan < 
en 9 heeren.

Aan de le H.B.S. voor meisjes 25 leeraressen en 3 leeraars!
Aan al die scholen is dus een overwegend aantal leeraressen, wat 

beteekent, dat de leiding er ook overwegend vrouwelijk is. Daar gaat 
men dus uit van de meening, dat voor het oudere meisje de vrouwelijke 
leerkracht het beste is. Van mannelijk inzicht is aan die scholen óf 
niet, óf nauwelijks sprake!

Van andere eenzijdigheid
Op dlle gemengde scholen, wa 

openbare en die met den bijbel, 
van alle richting, is de eigenlijke 
aan onderwijzers en leeraars,  
nuttige handwerken.

Op de scholen voor voortgezet en meer uitgc 
behalve de zoogenaamde openbare centrale, krij 
paar uur vakonderwijs, de oudere meisjes allet 
De aanstaande onderwijzeressen van alle richt 
8 leeraressen en 3-4 leeraren.

Op de gemengde H. B. S. geven 5 dames les en 77
Op de gymnasia 4 leeraressen en 76 lecrare: 

leeraressen niet in de hoogste klassen altijd k 
vakken, als bijv, machineschrijven, die juist 
inwerken van persoonlijken invloed.

Dit beteekent, dat sommige meisjes opgroeien in onze

e massa der meisjes wordt dus niet voor eenig - 
j, die na het 12e jaar nog een cursus volgen, van alg 
ekenis, krijgen echter geen opleiding, die verbant 
l en den aanleg van het meisje als zoodanig.
et blijkt in de eerste plaats uit het feit, dat de opleiding van 
meisje in handen is van een overwegend aantal leeraren. Van 
iderc grilligheid getuigt de lijn, die tracht na te gaan hoeveel 

hoeveel vrouwen werkzaam zijn op de scholen, waar meisjes
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ging langs dc lijn: lagere 

?hool of middelbare meisjes-
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voedings- en 
r en soms

haar les; d 
eenig vak van vrouA 
dan de aanstaande 
gebied, wie kennis mt 
staat, noch gemeente < 
meeste meisjes later l 
zullen zijn.

Maar ook op die scholen, waar enkel meisjes gaan en dus met 
de vorming van het vrouwelijke in het meisje meer rekening kan ge
houden worden, is het nog niet botertje tot den boom met het onderwijs 
in die vakken, welke de afdeeling, die de vragen verzond, tot hun 
recht wil laten komen.

Niet op al die scholen wordt gymnastiekonderwijs gegeven. De 
vrouwcnarbcidscholen kunnen het niet doen, omdat volgens de ant
woorden der directrices, de scholen er geen lokaliteit voor hebben; 
op andere scholen is het niet verplicht gesteld. De leerlingen van 
al deze scholen krijgen dus niet allen de zoo noodzakelijke vorming, 
die begrijpt, dat een gezonde ziel alleen tot haar recht kan komen 
in een gezond lichaam.

i vrouwelijkcn invloed van beteekenis, 
’cmengdc lagere school, gemengde voort

vol wassenen, zonder 
wanneer ze dc lijn volgen: 
gezette of middelbare sv!iu« 

Andere meisjes zijn in 
inzicht verstoken, wanneer 
meisjesschool, voortgezette lagei 
school.

Noch de eene, noch de andere richting kan goed zijn, omdat de 
natuur aan een kind een vader èn een moeder geeft.

Maar beslist verkeerd is een opvoedings- en scholenstelsel, waar
door het meisje van af het 12c jaar en soms reeds in de hoogste 
klassen der lagere school, tot het 18e de vrouw als opvoedster mist, 
die als vrouw haar beter begrijpen en leiden kan dan de man en 
dat zeker in dc jaren, waar zij het meest behoefte heeft aan de 
oudere vriendin, die de leerares kan zijn. En wanneer men dan nog 
bedenkt, dat onze hoogescholen geheel voor en door den man zijn 
ingericht, vraagt men zich af hoe een meisje vrouwelijk kan blijven 
met een opleiding, die haar slechts mannen als onderwijzer, leeraar 
en professor geeft. Zij moet daardoor „vermannelijken”, evenals een 
jongen verwijfd zou worden, die van af het 6c tot 24c jaar alleen 
vrouwen had als onderwijzeres, leerares en professor.

Het spreekt wel vanzelf, dat scholen voor het meisje, in leiding 
zoo overwegend mannelijk, het ook zijn in opvatting van lessen en 
onderwijs.

Slechts één onzer gemengde middelbare scholen kon antwoorden, 
dat dc meisjes systematisch opgevat gymnastiekonderwijs kregen; op 
al de andere wordt haar dit onderwijs niet gegeven.

Op geen dezer gemengde middelbare scholen wordt eenig onderwijs 
in naaldwerk gegeven.

De leerlingen dezer school hebben gevraagd toegelaten te worden 
tot de middelbare jongensscholen en de maat van mannelijk opgevat 
onderwijs wordt haar ten volle uitgemeten: bijna geen vrouwen geven 
haar les; de meisjes krijgen geen gymnastiekonderwijs, geen les in 
eenig vak van vrouwelijke handwerken. In haar wordt niets gezien 
dan de aanstaande kantoorklerk of werkster op wetenschappelijk 
gebied, wie kennis meegedeeld wordt naar mannelijke opvatting; noch 
staat, noch gemeente denken er bovendien in hun scholen aan. dat de 

kinderen zullen hebben op te voeden, gezinshoofd
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:hool geen 
vrouwen

aantal

meisjes 
vragen 

de huis- 
door de leerlingen 
>udschool. Noch de 

zoowel als middelbaar, 
met den bijbel, 

i aan h« 
■id mee

aan de I 
wordt 

de i

:niging, die aan 
reide en ideëele 
toekomst denkt 

ral de aan-

geen betoog behoeven, dat een vereer 
i het moederschap, in de meest uitgebrc 
het woord werkt, zich een andere 

i van 12 tot 15 jaar, die in het normale gev<

Het naaldonderwijs is bovendien op heel veel scholen, waar het 
gegeven wordt, nog schoolsch en ouderwetsch. Verouderde technieken 
worden volgens de antwoorden nog te veel beoefend, al is het waar, 
dat de scholen nog gebonden zijn door leerplannen, die dringend her
ziening noodig hebben. Door het onderwijs in de handwerken, zooals 
het op de meeste bizondere en openbare scholen gegeven wordt, 
dient de verfrisschcndc wind van de levenspractijk te gaan, wil een 
vereeniging, die in het meisje van nu de moeder en het gezinshoofd 
van morgen ziet, er van overtuigd zijn, dat zij haar propaganda voor 
onderwijs, aan meisjes te geven, staken kan.

Ook in ander opzicht blijkt, dat zij dien arbeid nog met ijver 
voortzetten -----

Wie het meisje, de moeder en 
kundigheden wil geven voor de k 
naaldwerk alleen niet voldoende is er 
in schoolsche en ouderwetsche bete 
houdelijk werk, ten bate v 
koken, onderhoud van meul 

In een groote stad als Rottei 
ouder dan 12 jaar, is het volgens c 
werkelijkheid, dat in onze 
houdclijke vakken alleen 
der beide vrouwenarbeidscholen 
industrieschool, noch de meisj< 
noch de openbare, noch de k 
noch andere bizondere inrichtin 
oudere meisjesleerlingen eenige 
alle huishoudelijke vakken, beh;

Het spreekt echter vanzelf, 
werken om het meisje voor h; 
niet opvat als een arbeid, waarv< 
in den practischen arbeid noodig 
een eenzijdig intellectueele opv< 
een vorming, welke vergeet, dat 

£

de c

i het gezinshoofd der toekomst, 
voor de levenspractijk, weet, dat daartoe 

voldoende is en zeker niet naaldwerk, opgevat 
’erwetsche beteekenis. Er is nog ander huis- 
,ate van individu, gezin en maatschappij, als 

van meubelen enz.
tad als Rotterdam, met haar duizenden van 

de antwoorden op de gestelde 
inrichtingen van onderwijs van 

kennis opgedaan wordt door de k 
mlcn en die der huishouuscuuui. 
jesscholen, lagere 

noch de katholieke, noch de scholen 
l^re inrichtingen van onderwijs deden 

:re meisjesleerlingen eenige kennis van of vaardighei 
huishoudelijke vakken, behalve het naaldwerk.
et spreekt echter vanzelf, dat een vereeniging, die ertoe mee wil 

<en om het meisje voor haar moedertaak te vormen, deze taak 
t als een arbeid, waarvoor alleen handigheid en bedrevenheid 

practischen arbeid noodig is. Integendeel I Zij strijdt tegen 
izijdig intellectueele opvoeding van het meisje, maar ook tegen 

vorming, welke vergeet, dat de moeder ook andere vraagstukken 
te lossen krijgt dan die, welke noodzakelijke kundigheid en 
svenheid eischen.
tarom werd er in de lijst ook deze vraag opgenomen:

Indien Uw school voor het nijverheidsonderwijs opleidt, hoeveel 
uren per week in de verschillende klassen worden er dan besteed 
aan het algemeen vormend onderwijs ?

De antwoorden daarop zeggen, dat aan de huishoudscl 
algemeen vormend onderwijs meer gegeven wordt, aan de 
arbeidschool gemiddeld 5 uur per week, aan de industrieschool even
eens een goede 5 uur, als men bij beide scholen het aantal uren in 
de verschillende klassen, aan algemeen vormend onderwijs gegeven, 
optelt en deelt door het aantal klassen, in den geheelen cursus te 
doorloopen.

Het zal wel 
de vorming van 
beteekenis van 1 
voor de meisjes
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i hygiëne het juiste 

i te beantwoor- 
lelbare scholen 

s hygiëne wel eens 
echter wat anders

waar het betreft 
die kennis omtrent 

uitgaat, omdat 
r in den dop is. 

noodig op maat- 
tekort aan geschoolde 

•oote toeloop is van werk- 
jrden. Dit houdt zeker 
: factor van overwegend 
schen te bezetten, welke

vangsklasscn der nijverheidsscholen volgen. Zij komen er om vakvor- 
ming vragen, maar eene, die bij uitstek vrouwelijk is. Dit wijst erop, 
en de werkelijkheid vertelt het, dat de meesten huwen zullen. Zelfs 
al ware dit niet het geval, mag er voor de vakarbeidster niet ver
geten worden, dat ook voor haar het moederschap de normale toe
stand is en dat vraagt voor haar een andere voorbereiding voor het 
intellcctuecle dan een algemeen vormend onderwijs, dat in het gun
stigste geval de ó'/2 uur gemiddeld per week nadert.

Grillig is ook de lijn ten opzichte van dit onderwijs!
De leerlingen der gewone meisjesscholen en der middelbare inrich

tingen van onderwijs worden overvoerd met intellectueele kennis. Die 
der nijverheidsscholen komen er aan te kort!

Waar de toestand zoo is, kan het niet verwonderen, dat.op de 
vraag of, en hoeveel uur per week er les gegeven wordt in hygiëne, de 
antwoorden niet bizonder geruststellend zijn voor hen, die weten, dat 
de gezondheidstoestand in gezin en maatschappij afhangt van al die 
daden en voorzorg, welke voorkomend werken ten opzichte van ziekte 
en toestanden, welke schade en gevaar voor de gezondheid opleveren.

Uit vele antwoorden blijkt, dat men meende hygiëne te onderwijzen, 
wanneer dit vak zoo nu en dan tcr sprake werd gebracht in verband 
met onderwijs omtrent de kennis van het menschclijk lichaam of in 
aansluiting met de natuurkunde.

De directeuren en rectoren van middelbare 
nemen echter ten opzichte van het onderwijs in hygiëne het 
standpunt in, door de vraag met een eenvoudig neen te bear 
den, want het spreekt van zelf, dat ook op die midd< 
bij het mcnschelijk lichaam en de natuurkunde, de hyf 
ter sprake zal komen! Onderwijs er in vraagt eein> 
dan een occasioneele behandeling.

Het peil van dit onderwijs is daarom voor de meisjesmassa in onze 
stad niet gunstig te noemen, nu alleen zonder voorbehoud met j a ge
antwoord kan worden door de directrices der vrouwenarbeidsscholen 
en huishoudschool, de directeuren van een bizondere meisjesschool, de 
gemccnte-kweekschool voor onderwijzeressen en van een met den bijbel.

Ook ten opzichte van dat onderwijs dus kan de vereeniging haar 
propaganda niet staken, daar het in ons volksonderwijs nog niet 
doorgedrongen is, dat kennis omtrent de hygiëne van het lichaam, de 
kleeding, de vorming, de voeding enz. enz., nóg een meer noodzakelijk 
deel is dan die omtrent wijsheid van verre rivieren en steden, van 
gebeurtenissen in het grijze verleden, enz.

Evenmin kan die propaganda nagelaten worden, 
het onderwijs aan onze meisjes te doordringen van 
datgeen, waar haar natuurlijke belangstelling naar u 
het normale meisje nu eenmaal verzorgster en helpster

Een tijd als de onz:e heeft dringend werksters 
schappelijk terrein. Er was en is overal een 
krachten, terwijl op ander terrein een zoo gro< 
krachten, dat niet allen geplaatst kunnen woi 
verband met het feit, dat de economische 
belang is en de meesten die plaatsen wenst 
de grootst mogelijke bestaanszekerheid bieden.
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lagstukken als kindei 
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.s voor datgeen 
Indien de werks 
ischouwd werd .
i de .meisjesscholei 

Hing

gehuwde onderwijzer, die dochters 
sjes les te geven, dan de vrouw, die 

jrlijk zeer gunstige uitzonderingen.
een aktenjacht geweest is, denkt 

nnis drijft, vandaar de overlading op 
O. scholen en M. U. L. O. scholen.

>rden onder de vakken

opvoeding van het meisje, 
zou willen zeggen, dan zullen

Ma; 
overhc 

É 
de ’ 

occ«________
Wie aan de eigen jeugdjaren denkt, weet dat er belangstelling 

was voor datgeen waar belangstelling voor gewekt werd.
Indien de werkster op maatschappelijk gebied in haar salarieering 

beschouwd werd als een geschoolde kracht, gelijk dokter en predikant, 
en de .meisjesscholen, waar leerlingen gaan ouder dan b.v. 15 jaar, 
belangstelling wekten voor sommige maatschappelijke vraagstukken, 
zou er sprake kunnen zijn van een meer natuurlijke arbeidsverdecling 
en beroepskeuze. Meisjes, die haar brood moeten verdienen, zouden 
het meer kunnen doen volgens aard en aanleg en niet een richting 
inslaan, die haar op den duur toch niet bevredigt, omdat het werk 
strijdig is met het diepst vrouwelijke. En zij, die nog niet oeconomisch 
gedwongen worden tot werken, zouden gaan begrijpen dat genieten 
zonder meer in een tijd als de onze bijna misdadig is, nu er zooveel 
te voorkomen, te genezen en op te bouwen is.

De laatste vraag op de lijst luidde :
Indien er een en ander is omtrent de 

waarover u uw persoonlijke meening 
we dit zeer op prijs stellen.

Dit werd opgemerkt:
1. Mijn ervaring is, dat een g 1 

heeft, meer geschikt is om meisje» 
niet moeder is. Er zijn natuui 
De vrouw, wier leven niets dan t 
dat de wereld op parate ken; ' 
sommige onzer meisjes U. L. O. scholen en

2. Huishoudonderwijs moest opgenomen woi 
voor oudere meisjes.

3. Het meisje van 
opwerken, om later 1 
vrouwen blijft ongehu' 
moeidheid en kweekt

4. Het leerplan der 
het oog op de 
door eenzijdig.

5. De theoretische ontwikkeling van het meisje mag nimmer een 
verhindering zijn voor haar om dagelijks in de huishouding der ouders 
mede behulpzaam te zijn, opdat zij straks in de maatschappij niet 
afhankelijk zij van dienstboden en van personeel.

6. Het M. U. L. O.-onderwijs wordt te veel opgedreven, waardoor 
voor handwerken, muziek, teekenen, handenarbeid geen tijd overblijft.

7. Indien de leerplicht niet verhoogd wordt en vervolgonderwijs

icisjes, voor wie de broodkwestie nog niet 
, toch in het normale meisje de drang tot 

vroeg of laat gelden doet. Dat nu betrekke- 
eroepen gevoelen tot maatschappelijke;! arbeid, 
«oor het feit, dat volgens de antwoorden op 
minderheid der scholen gesproken wordt over 

ïrbescherming enz., en dan natuurlijk slechts

i een M. U. L. O.-school me- 
haar brood te kunnen ver< 

awd.) Overlading van 't lcer[ 
: zwakke vrouwen.

-plan der M. U. L. O.-schok 
bestemming der leerlingen, <
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5 Rotterdam van de Vereeniging

Resumeercnde, kunnen er dus t 
worden: Uit het door de afdecling

niet verplichtend gesteld wordt, wordt 90% der meisjes uit de volks
klasse naar fabriek, kantoren enz. gedreven.

8. Van veel belang lijkt mij steeds de bespreking der tandenver- 
zorging van de geboorte tot het zesde jaar (voeding, kleeding, zorg 
voor frisschc lucht en reinheid van lichaam enz.)

9. De meisjes vormen over ’t geheel een goed element in de klassen.
10. Het komt mij voor, dat men alleen die meisjes naar een gym

nasium moet zenden, welke physiek zeer sterk zijn.

Uit deze opmerkingen blijl 
op hetzelfde standpunt staar 
zoodat er alleen van c ’ 
dat de afdecling hun üuimuo

Sub 1 kan opgemei' ' 
wier leven door ' ‘ 
opvoedster is voor a 
dan 12 jaar in het bijzonder, 
aktenjagers zijn en zij staan  
van het oudere meisje. Niet elke 
de beste opvoeder van het meisje. > 
tatie te vervallen, zij verwezen naai

Ten opzichte van 3 kan geze 
oordeclen is, dat een meisje africl 
Physisch en psychisch zijn beiden 
werk leveren naar eigen ' 
zakelijk is. Zij completcerei 
het waar zijn, dat 30 
dat niet zeggen, dat all 
worden voor den beroepsa 
vrouw. Ook de ongehuwde 
huwde in haar gezin toepast.

Tegenover opmerking 5 dient de lijn echter ook scherp getrokken. 
Wie in het meisje de vrouw en de moeder der toekomst ziet, verlangt 
daarmee niet, dat op haar schouders de geheele taak gelegd wordt 
van te helpen in het gezin. Ook daar kunnen jongen en meisje helpen 
naar eigen aard en aanleg. Er wordt slechts egoïsme en slavernij 
gekweekt, wanneer in een gezin waar de kinderen helpen moeten bij 
het huishoudelijk werk, het meisje al haar vrijen tijd moet geven en 
de jongen zorgeloos spelen kan.

Dit beteekent, dat er van haar 
eeniging, die voor de vorming tot het 
propagceren, dat uit afgewerkte meisje 
groeien en uit jongens, die niet hebbe 
nooit vaders en mannen, welke den e. 
beteekenis van het moederschap.

te veel gevergd wordt. Een ver- 
t moederschap werkt, kan slechts 
jes nooit gezonde moeders kunnen 

>en leeren helpen in het gezin, 
echten eerbied hebben voor de

ijkt, dat sommigen van hen, die ze maakten 
it staan als zij, die de vragen formuleerden, 
de schrijvers en schrijfsters kan gezegd worden, 
dankbaar is voor den steun, dien zij geven.

lerkt worden, dat zeker de ongehuwde vrouw, 
aktenjacht gevuld is en werd, geen uitverkoren 

eenig kind in het algemeen en een meisje ouder 
bijzonder. Maar er zijn ook tallooze mannen, die 
zij staan dan nog veel verder af dan de vrouw 

i man, die dochters heeft, is daarom 
jj. Om niet in herhaling van argumen- 
naar al het bovenstaande.
«egd worden, dat een stelsel te ver- 
cht om op te werken tegen een jongen, 
niet dezelfden. Beiden kunnen slechts 

i aard en aanleg, dat ieder in zijn soort i 
eren elkander, ook in den arbeid. En al 

pCt. der vrouwen ongehuwd blijft, c' 
c meisjes in de school slechts afgericht 
■i'sarbeid. Bovendien blijft elke vrouw 
me heeft met allerlei te maken, wat de
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ivlusie, afgeleid uit het antwoordenmateriaal, door 
verschaft, blijkt ook, dat er nog heel veel te doen 

van het meisje in andere natuurlijke banen

in Kinderverzorging entot bevordcrir
Opvoeding ingestelde or

1. Een zeer klein aantal meisjes ontvangt nog na den twaalfjarigen 
leeftijd een vorming op scholen, waarvan voor haarzelve, haar gezin 
en de maatschappij invloed ten goede is te verwachten;

2. De opleiding aan die scholen voor oudere meisjes is óf eenzijdig 
vrouwelijk, omdat zij voor het allergrootste deel in handen is van 
leeraressen, bf overwegend mannelijk; omdat bijna uitsluitend leeraren

3. De vorming is eenzijdig intellectueel. Het onderwijs in gymnastiek 
wordt óf niet gegeven, öf komt niet geheel tot zijn recht;

4. De leerli ngen onzer gemengde middelbare scholen krijgen 
les in eenig vak van vrouwelijke vaardigheden; voor de andei 
dikwerf dat onderwijs nog veel te schoolsch ;

5. Onderwijs in koken enz-, wordt aan geen enkele school gen
dan aan een paar, betrokken bij het nijverheidsonderwijs voor mei

6. Op die nijverheidsscholen is geen tijd of een klein aantal i 
uitgetrokken voor het algemeen vormend onderwijs;

7. Hygiëne wordt bijna nergens aan de meisjes onderwe?
8. Op een paar scholen slechts en dan nog terloops worc 

stelling gewekt voor maatschappelijke vraagstukken, 
male meisjes belangstelling kunnen en mogen hebben.

Tn een der vele artikelen, die naar aanleiding van het bezoek van 
-L Dr. Maria Montessori aan ons land verschenen zijn, n.1. een uit de 

reeks Montessori-artikelen in „Het Kind", door Dr. J. H. Gunning 
zn., troffen mij in het bizonder deze woorden: „Maar met dat 
het gezin is een n a t u u r 1 ij k e, de school, ook de Montessorischool, 

i kunstmatige omgeving”.
shier, dunkt mij, in weinig woorden, het hedendaagse vraag- 
van de opvoeding van jonge kinderen in zijn kern aangetast, 
door Montessori genomen experiment is zeer zeker belangrijk 

igwekkend, maar hoe zuiverder men het neemt (en zij heeft 
haar volgelingen hier te lande op gewezen, dat zij eist, dat 

men haar proef zuiver nemen zAl), des te groter wordt de nood- 
zakelikheid om het jonge kind zo goed als geheel aan zijn natuurlike 
omgeving te onttrekken. Wie een reincultuur van mikroben wil kweken, 
begint met alle daarvoor schadelike invloeden weg te nemen: wie
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van de eigen moeder lang niet 
feit dat ook de meest ver- 

„ niet lochenen zal, vloeit 
onveranderlikc oorzaken, maar 
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brengt, zal zij hoogstwaarschijnlik meer vóór- c 
tegenstanders ontmoeten. Maar als het daarbij blijven moet — bij c 
wettelik geregelde verzorging van de zwangere en de zogende vrouw, 
voor zover die verzorging niet uit eigen middelen bekostigd kan worden — 
dan is dit toch maar een lapmiddel, gelijk zuigelingenbewaarplaatsen, 
schoolkindervoeding en tehuizen voor schoolgaande kinderen, om slechts 
deze te noemen, lapmiddelen zijn. Het wordt maar al te vaak ver
geten, ook door de meest vooruitstrevende politieke partijen, dat de 
maatschappij oneindig meer belang heeft bij een loonstandaard, die 
ook de lagere klassen in staat stelt om in de behoefte van het eigen 
gezin te voorzien, dan bij de meest voortreffelike sociale instellingen, 
die aanvullen, waarin het gezin te kort schiet. Maar al te vaak wordt 
voor dingen, die slechts als middel om erger te voorkomen aanvaard 
moesten worden, gestreden, alsof zij elk voor zich doel in zichzelf

het intellekt van een kind wil ontwikkelen langs de door Montessori 
gewezen banen, kón niet anders wensen dan het proefobjekt zoveel 
en zo lang mogclik aan de noodzakelikerwijze anders-, en dus tegen
werkende invloed van het gezin te onttrekken. Naar verluidt, gaat 
Montessori thans in Spanje haar aandacht wijden aan het kind beneden 
de leeftijd van 3 jaar, wordt dit het eerstvolgend objekt van haar 
wetenschappelik onderzoek, waarvoor zij ook het zeer jonge kind 
aan zijn natuurlike omgeving zal moeten onttrekken.

Ziehier nu juist het omgekeerde van wat mij, en velen m 
wensclik lijkt. Niet dit is het grote vraagstuk, hoe de kenr 
lezen, schrijven en rekenen vervroegd kan worden zonder dat 1' 
aan de natuur van het kind geweld behoeft te worden 
maar dit: hoe het kind 41 zijn vermogens, gecstelike en 
zal kunnen ontplooien in de omgeving, die voor hem de aan(

En deze omgeving is en blijft toch nog altijd het gezin, < 
van de moeder, aan wie de natuur het kind nu eenmaal 
brekclike banden verbonden heeft.

Dat in de praktijk de omgeving 
altijd voor ieder kind de beste is, een : 
woede voorstander van gezinsopvoeding 
meestal niet voort uit natuurlike, en dus oiiv< 
berust grotendeels op maatschappelike 
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voedster bezit zo goed als elke normale 
geleid en ontwikkeld worden, instede \ 
gelijk thans maar al te vaak het geval

En vooral —■ de maatschappelike omstai 
dat de moedertaak als taak kan aanvaa 
vraagstuk er in het bizonder een v< 
schappij, die in alle opzichten het mins 
in deze het ergst in die gezinnen, waar ooi 
verrichten. De roep om „moederschapszoi 
als binnenkort ons eerste vrouwelike kamer 
Kamer ter sprake brengt, zal 
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lande door de „Vereniging tot Bevordering van het 
Kinderverzorging en Opvoeding" gepropageerd wordt 

deze Vereniging een artikel van Mevr. M. E. H. Sandberg- 
1 der Netten in No. 3, le Jaargang, van dit Maandblad), 

:t bizondcr over een poging van de afdeling Rotterdam van 
ing om binnen enkele jaren uitvoering te kunnen geven 

om het onderwijs in de verzorging en de opvoeding 
i a a n moeders en aanstaande moeders met kracht 
nemen. Al jaren lang is hierover gesproken en geschreven, 

mcj. Ida Heijcrmans, de voorzitster van de afdeling 
t wordt tijd om van woorden tot daden over te gaan, 
ïaal te benaderen, dat elke moeder in staat zal zijn 
zorg voor haar kinderen en hun opvoeding ter hand 

daarin bijgestaan in de eerste plaats natuurlik door den 
en later door de school, die naast algemene kennis en vak- 

inis ook nog altijd „christclike en maatschappclike deugden” bij- 
sngen mag? De moeders uit de lagere standen daartoe maatschap- 

pelik in staat te stellen, dat gaat natuurlik boven onze krachten, 
maar als wij op grote schaal kursussen zouden kunnen doen geven 
aan moeders en aanstaande moeders, over al datgene wat zij voor het 
goed vervullen van haar moedertaak het meest nodig hebben, dan 
zou al veel gewonnen zijn. Wat dit is, omschrccf ik elders (N. Rot
terdammer Courant van Dinsdag 27 April 1920, Avondblad B) aldus: 
„Een degclikc kennis van het huishouden in al zijn vertakkingen, in 
de geest zoals dit op onze huishoudscholen aan de meisjes onder
wezen wordt. Algemene begrippen omtrent hygiëne van woning, 
voeding en kleding en enig inzicht in gezondheidsleer. Daarbij vooral 
de bekwaamheid om volgens doktersvoorschrift zuigelingen en zieke 
kinderen te verzorgen en de takt, om bij ongelukken flink op te treden. 

Zo zal de moeder in staat zijn haar gezin materieel goed te ver
zorgen in overeenstemming met de eisen van onzen tijd, maar zij moet 
óók nog leren dat de moeder-opvoedster ook van andere dingen op 
de hoogte moet zijn. Zij moet leren trouw en geduldig waar te nemt 
hoe bij het kleine kindje de eerste zielsfunkties zich ontwikkelen 
daarvoor moet zij kennis maken met de resultaten van wat met een 
geleerd woord kinderpsychologie heet, en wat toch eigenlik zo heel 
eenvoudig is. Het kindje ziet, het kindje hoort, het grijpt naar iets, 
het uit zijn eerste stamclklanken, dat is vooral niet minder belangrijk 
dan dat het zijn eerste tandje krijgt, of dat het uit zichzelf gaat zitten. 
Wat de moeder allereerst moet leren, is wel, dat het kind de vrijheid 
moet hebben om zich te ontwikkelen volgens de wetten der natuur, 
dat men niet ontijdig mag ingrijpen in het groeiproces van de ziel zo 
min als in dat van het lichaam. Als het jonge kind rusteloos speelt, van 
vroeg in de morgen, als de grote mensen o zo graag nog wat zouden 
slapen, tot 's avonds als het in de donker in zijn bedje nog het „tuu 
van den treinkonducteur of wat hem anders bezighoudt, laat horei 
dan moet de moeder weten dat het zodoende slechts zijn insti 
opvolgt, dat hem dwingt aldus de funkties te oefenen, die 
zijn leven nodig heeft (de Vorllbungsth<;oric van Karl Grot 
als de kleine jongen ruw en wreed is, vecht en slaat, dan 
weten, dat in hem rudimentaire instinkten aanwezig kunnen
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nu, wat het doorsneê-meisje op school geleerd heeft, 
tot deze dingen leidt, dan is het een bitter beetje: 

wat tekenen, wat kennis der natuur, daar houdt 
de meesten al mee op; alleen op vakscholen is 

■> andere huishoudelike vakken dan handwerken, 
te verkrijgen, terwijl hier en daar ook iets van 

wordt. Er zit dus niets anders op dan 
jrwijs te doen geven, tot tijd en wijle het be- 
onderwijs aan meisjes rekening moet houden 

jnlike — latere moederschap zo ver zal zijn 
wat ik noemde op alle scholen kunnen en

gcörfd van zijn voorouders van eeuwen her, die zonder ruwheid en 
vechten in hun levenstrijd ten onder hadden moeten gaan, en die bij 
de nakomelingschap nog slechts in den speelleeftijd te voorschijn komen 
en eruit gespeeld moeten worden (de atavistiese theorie van Stanley 
Hall). De moeder mag niet boos zijn, als het kind in de tafelstoel 
onophoudclik alles naar de grond gooit, want zó alleen kan het proef- 
ondervindclik de wetten van de zwaartekracht leren. Zij moet tijd 
hebben om rustig te kijken naar het kind, dat zit te bouwen, hoe 
dit de begrippen lang en kort, hoog en laag, zwaar en licht, hoe het 
t maatschappclik zo oneindig belangrijke begrip van evenwicht zelf

standig leert; en zij moet weten, dat het een groot vergrijp zou zijn 
om een kind te storen, dat zóó bezig is. Zij moet tijd hebben om te 
luisteren naar wat haar kinderen in hun spelen fantazeren, om te kijken 
naar wat zij op hun naïeve manier tekenen, en zij moet weten, dat 
de begrippen konkreet en abstrakt, waarheid en leugen, niet van het 
begin af in de kinderziel aanwezig zijn, maar eerst langzamerhand 
verworven worden. Zo zal zij haar kinderen opvoeden door veel te 
laten en slechts in te grijpen, als ernstiger belangen dan die van het 
zich ontwikkelend kind er door geschaad zouden kunnen worden.

Maar de moeder moet ook aktief bezig kunnen zijn. Ze moet weten, 
hoe haar kinderen aan huis te binden, doordat zij hun aardige werkjes 
kan leren, spelletjes met ze kan doen, hun kan vertellen en voorlezen en 
de groteren de weg wijzen tot goede lektuur. Zij moet met haar kin
deren buiten in de natuur kunnen genieten van wat daar leeft en 
groeit, en leiding kunnen geven aan de aangeboren natuurliefde van 
zo menig kind. Zij moet ook haar grote kinderen blijven vasthouden 
— o die vooral! — door met ze te praten over alles wat hun ziel 
in beroering brengt."

Vraagt men ‘ 1 ' ’ “ ’ •
rechtstreeks l 
handwerken, 

voor verreweg u 
onderwijs, hetzij in i 
hetzij in opvoedkunde 
gezondheidsleer onderwezen 
in deze aanvullend ondei 
ginsel, dat men bij alle 
met haar — waarschiji 
doorgedrongen, dat zij 
moeten leren.

Dus kursussen, maar tot wie zich te wenden om 
Hier en daar zal allicht een geschikte persoon voor 
kunnen worden, maar dan toch slechts toevalligerwijze. £ 
ontwikkelde verpleegsters, onderwijzeressen, huishoudlerai 
moeders, die althans een deel van het gevraagde zoudei 
wijzen. Maar wat wij nodig hebben, zijn echte vak-ler. 
moeten hebben van de verpleegster, iets van 1 
bovenal veel echt moederliks, maar die daarenbc 
opleiding moeten hebben genoten, die haar bei 
de juiste vorm aan anderen mee te delen, wat zij 
grondig geleerd hebben.
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per 
nde. Doel en 
het kinderlijk

, stellen (ter oefening 
:s-Ligtenberg, 2 uur per 

en nieuwe letterkunde, 
het kind. Lezen en be-

Lezen, voordragen, 
in lesgeven). Mevr. P 
week. Als leer- 
die een inzicht geeft 
spreken van opvocdkui

methode van 
zieleleven van

de natuur. Mej. B. Immink, biol. doet®

— protoplasma — cel — de levende 
  . meercelligen — verschil plant en dier ■—

— afstammingsleer — ontwikkeling — stofwisseling 
jfwisselings-organen — voortplanting en erfelijkheid — 
erdecling — aanpassing.

Van deze overtuiging uitgaande hebben wij te Rotterdam in over
leg met verschillende personen een leerplan gemaakt voor een school 
ter opleiding van Leraressen in Kinderverzorging en Opvoeding, waar
van ik het programma, dat verder voor zichzelf spreekt, hier laat 
afdrukken.

Eerste leerjaar.

Kennis der leven 
(Leiden), 2 uur per 
Begrip levend wezen 
wezens als één- en 
indeeling 
en de stof 
arbeidsvei

Gezondh 
2 uur per 
Lucht (lucht 
Voeding (vegetc 
Verlichting, V< 
insecten, I' 
bij on{

schiedenis d 
en), 
iste

: n, vertellen, 
Dr. Chr. Kroes 

en leesstof hierbij: oude 
in de ziel van 

indige werken.

Kinderzielkunde. Dr. K. Penon, 1 uur |
Inleiding tot de algemeene zielkunde. Doel 

' de kinderstudie. Ontwikkeling van 1  
de geboorte tot het 6e levensjaar.

Koken. Huishoudschool, 3 uur per week. Bereiding van voedsel, 
in het bizonder voor gezonde en zieke kinderen en voor kraam
vrouwen.
Telkens ’/2 uur theorie over keukeninrichting, brandstoffen, 
voedingsmiddelen, warenkennis.

Huishoudkunde. Huishoudschool, 2 uur per week.
Onderhoud van huisraad en van speelgoed. Öpbergen enz. van 
kleeren, vlekken verwijderen.

leidsteer. Dr. H. J. W. Droogleever Fortuyn, 

itverversching, stof), Bodem, Water (reinheid, baden), 
- j-tarisme, drankmisbruik), Kleeding, Woning, School, 

ng, Verwarming, Verwijdering van afval, Schadelijke 
:en, Huiduitslagen, Hygiëne van de spraak. Eerste hulp 
igelukken. Besmettelijke ziekten.

Geschiedenis der opvoedkunde. De heer H. M. W. 
Bandel (Leiden), 2 uur in de 14 dagen.
De voornaamste opvoedkundigen van de 18e en 19e eeuw en 
van onzen tijd. De denkbeelden over opvoeding o.a. van Rous- 
seau, Pestalozzi, de Philantropijnen, Fröbel, Herbart, Jan Ligt- 
hart, Montessori.
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De 1 
de Vol 
K i n d c

Ook moeten 
door prof. R. C; 
Gemeentelijke Kwe<

> een nader te bepalen middag per 
iding van een kinderclub in „Ons 1 

en toe worden onder deskundige 
musea bezocht.

aan de praktijk gewijd zijn. De leer- 
verblijven in een Zuigelingen-kliniek 

bereidend onderwijs. Verder 
i (o.a. in vacantic-kolonies). Ook wordt 
moedercursus moet geven en hoe een 
rschillende standen.
rsus zal een diploma uitgc
2e jaar met goed gevolg een

•t 3e jaar haar geschiktheid

en sport voor de op- 
in het gymnastiek-

H and werken. Huishoudschool, 2 uur 
Knippen, naaien, versieren en verstellen

.deren bezig te houden.AV a armee kin'
1 uur per weck.
Fröbelen, slöjd (karton-), allerlei werkjes voor kinderen, zelf 
maken van speelgoed, eenvoudig tcekenen en zingen (spcclliedjcs).

regeling voor H.B.S. 
-), ook voor haar die

Lichamelijke opvoeding. Mej. C. M. van der Made, 
2 uur per week.
Bespreking van het nut van gymnastiek 
voeding. Practische oefeningen, ’s winters 
lokaal, 's zomers op het speelterrein.

leerlingen zijn verder verplicht de volgende avondcursussen aan 
ilksuniversiteit te volgen:
er muziek (Practicum), 6 lessen door Mej. Marie Berdenis 
Berlekom.

W at moet m ij n kind
J. A. Roels.

De lichamelijke opvoeding en
10 voordrachten door Mej. Dr. A.

Opvoedkunde (onderwerp nader 
drachten door Dr. E. Bonebakker

ng van het kind, 
n Wcstrienen.

bepalen). 12 voor

liet tweede leerjaar, dat in Sept. 1921 aanvangt, zal over’t algemeen 
dezelfde vakken omvatten, waarvan de behandeling wordt voortgezet. 
Huishoudkunde wordt dan vervangen door Waschbehandeling. Als 
cursussen staan o.a. Kinderlectuur en Kinderwetgeving op het pro
gramma.

Het derde leerjaar zal v.n.1.
lingen moeten dan 3 maanden verblijven 
en 3 maanden op een school voor voorbe 
nog in andere sociale instellingen ( 
dan behandeld hoe men een m< 
cursus aan jonge meisjes uit vers«-i

Na afloop van den geheelen cursi 
aan die leerlingen, die na het 2e 
afgclegd hebben, en die in het 
praktijk hebben bewezen.

Als schoolgeldregeling geldt de gemeentelijke 
gymnasium (evenredig schoolgeld tot f250.- 
te Rotterdam vestigen.

zij volgen den cursus over Dr. Maria Montessori 
■asimir, op 10 Zaterdagmiddageri in het gebouw van de 
,z eekschool voor onderwijzers.

■ week wordt aan elke leerling 
Huis” opgedragen.

leiding tentoonstellingen en
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Voor haar die den 
lating: H.B.S 
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kunnen worden 
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met vrucht kunnen 

Aangifte kan
Kroes-1

et de Rotte 
dat deze voc 

vaicuue prijs betalen. E 
de Gemeente. De doe 

met hev 
enkele uren).

'ormde leerkrachten zullen aanvankelik een werkkring 
^a^tikuliere instellingen (afdelingen van de Vereni- 

...g van het Onderwijs in Kinderverzorging en 
■«•n als „Ons Huis", grote nijverheidsinrichtinge 
ngen voor hun personeel hebben, Huishoudscholei 
>ate van „de Rijpere Jeugd"), maar wij hopen van 

leenten dergelike leraressen zullen vragen 
in meisjes en tot het geven van voor

dat de salarissen van deze leraressen 
die bij het Nijverheidsonderwijs, dus 

zullen bedragen f 1600.— tot f3000.—

Met deze zakelike mededelingen zou ik kunnen eindigen, maar dit 
mogen toch niet de enige woorden zijn over haar, die per slot de 
uitvoersters van al onze plannen en wensen zullen moeten zijn, de 
jonge vrouwen, die dit nieuwe beroep kiezen, dat er zich zo bij uitstek 
toe eigent om voor de vrouw een roeping te worden. Wij hopen 
dat zij, die vol idealisme een studie beginnen, die haar in staat moet 
stellen om andere vrouwen voor te lichten, om anderen tot zegen te

Misschien zal men 
spoedig tot de opening 

jonnen met het vormen van 
ons in staat stelt te begii 

’ulling van de geldmiddelen 1 
 uit de schoolgelden, terwijl 

is uitgesloten, dat op grond van d< 
Rijk en Gemeente (resp. 70 % en . 
Wij hebben rcchtspersoonlikheid 
gedaan om subsidie te krijgen.

Met de Rotterdamsche Huishoudschool is een verbintenis aange
gaan, dat deze voor ons de huishoudelikc vakken geeft, waarvan wij 
de kostende prijs betalen. De verdere lokaliteiten krijgen wij in huur 
van de Gemeente. De docenten genieten salarissen gelijkstaande 
ongeveer met het maximum-salaris bij het M.O. (te weten slechts

De aldus gevormuc 
moeten vinden bij pa: 
ging tot Bevordering 
voeding, instellingen 
die sociale instellinge 
verenigingen ten bate 
harte, dat weldra ook de g 
voor het herhalingsonderwi 
lichting aan moeders en a.s.

Het komt ons billik 
op één lijn zullen staa 
volgens de nieuwste rej

vragen, hoe wij het durven ondernemen reeds 
van deze school over te gaan. Wij zijn 

een fonds van partikuliere bijdragen, 
innen en dat ook de eerste jaren tot 
kan dienen. Deze zullen verder bc- 

ook de mogelikheid volstrekt niet 
le Nijverhcidswct deze School van 
30 °/0) subsidie zal kunnen krijgen, 
aangevraagd en verdere stappen

1 ot de lessen, die niet aan de Huishoudschool gegeven worden, kunnen 
toehoorders en toehoorderessen toegelaten worden. Zij betalen f 15 
voor een cursus van één en f 30.— voor een cursus van 2 
week. Hierop kan op aanvraag reductie worden toegestaan.

r die den geheelen 
.S. met 5-jarigen i 
of acte L.O., vet

1 toegelaten ano< 
teling, dat verwacht 

Tucht kunnen volgen.
ngiftc kan schriftelijk geschieden bij de leidster Mevr. Dr. Chr. 
i-Ligtenberg, N. Binnenweg 346b, bij wie nadere inlichtingen 
terdere programma’s verkrijgbaar zijn.
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Achtste Vacantiecursus in Paedagogiek 
door S. DE VRIES Sm.

•«■enkorns
lagogis

verwij
het

•wijzers

'rouw, die 
aan zelf in het 
.j voor anderen 
1 bij de ouders, 

n ik met vol ver- 
ïld te kiezen, ligt 

richten tot dat- 
elke

s werkzaam zijn, 
„zen waren slechts 
e reden: verlangen’ 
was geleerd, doch

zijn, al werkende en zoekende ook voor 
nu bedoel ik niet in de eerste plaats dit, dat 
deze studie kiest en tussentijds of na 't beëindi 
huwelik treedt, alles voor zichzelf kan gebruikei 
geleerd heeft, al zal deze overweging misschien 
wel gewicht in de schaal leggen. De reden, 
trouwen jonge vrouwen durf -aanraden dit 
dieper: het is deze, dat ons onderwijs zich , 
gene, wat dikwels diep v 1 
ziel verborgen ligt, tot het e 
In elke vrouw sluimert e 
wordt, waarvan zij zich .. 
is, maar ze is er die lief» 
fantelik te voorschijn. De 
waren van oudsher en zijn 
dat wij nu gaan betreden langs 
weg kiezen tot haar eigen voldoe» 
de toekomst van het menselik ges

Katwijk aan Zee, Juli 1920.

initiatief wederom van de „Commissie voor Kinderstudie", 
ingesteld door het Ncderlandsch Onderwijzers-Genootschap, 
werd te Amsterdam in de ruime collegezaal van het Wilhcl- 

minagasthuis de Vacantiecursus in Paedagogiek — thans voor den 
achtsten keer — gehouden. De lijst der deelnemers geeft 90 namen, 
uit alle oorden van het land, waarvan nog geen derde deel uit Am
sterdam zelf, geheel overeenkomstig de bedoeling, om vooral aan hen 
wijder uitzicht op het paedagogischc gezichtsveld te verschaffen, die 
verder van de bronnen zijn verwijderd.

Dat niet alle deelnemers bij het Lager Onderwijs 
bleek me uit gesprekken met de cursisten; doch deze 
weinigen en zij vroegen voorlichting om dezelfde r 
naar wetenschap, ontevredenheid met wat vroeger 
nu als onvoldoende, door hen wordt beschouwd.

Bij de 90 bezoekers waren 20 vrouwen; enkele deelnemers bezochten 
voor den tweeden keer den cursus, één zelfs voor de derde maal. 
Aan een veertigtal was door de Regeering een tegemoetkoming ver
leend in de reis- en verblijfkosten; aan meerdere deelnemers was 
extra-verlof verleend door hun autoriteiten— terecht; want het geheel 
volgen van den cursus vordert veel inspanning, is absoluut geen 
„vacantie” in den gewonen zin des woords, terwijl het onderwijs van 
den betrokken persoon na korter of langer tijd in meerdere of min
dere mate den invloed van het op den cursus gehoorde en daarna 
verwerkte, zal ondervinden. Dat jongeren en ouderen aan den cursus 
deelnemen, mag een gunstig verschijnsel worden genoemd.

Den 19en Juli werd de cursus te drie ure door den

zichzelve zullen vinden.
een jonge vi 

ligen erva 
;n, wat zij 

savuien, vooral 
. ._ggcn. De reden, waarom ''
durf -aanraden dit studieveld te kiezen, 

ons onderwijs zich geheel zal richten tot > 
verborgen op de bodem van elke vrouwen
aangeboren moederlik instinkt van de vrouw, 

een liefde voor het kind, die niet altijd gewekt 
i vaak nauweliks of in t geheel niet bewust 
'iefde, en vaak treedt ze onverwachts triom- 

ï verzorging en de opvoeding van het kind 
van nature het terrein van de vrouw, 

nieuwe wegen. Mogen velen de nieuwe 
ening en ter wille van het kind, dat 
;slacht in zich draagt.

Vn dcC
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5 de vraagstukken op 
e passages aan de theorie 
ste verschijnselen scheen te 

verschaft in betrekking 
; onvoldoende is. Volgens 

. . . , een zucht naar .... 
geert voedsel, wil zich 

icven aan te passen. In 
'i. Voor spr. is cultuur 

iuS noch nativist, 
'ividu, de tweede 
de convcrgentie- 

isch, dat bij eiken 
irden samenkomen, 
ng. In zijn gccste- 
:e factoren en hij 
iten bezit. Spreker 

zerstand, terwijl 
1 het eigendom

A. M. van Wayenburg, privaat-docent in de Pacdologie te Amstcrdar 
geopend; den 27en Juli te 12 uur door den heer Prof. Dr. K. 
Bouman, hoogleeraar in de neurologie en psychiatrie te Amsterdi . 
gesloten. De cursisten hadden toen een 20-tal ochtend-voordrachten 
„verwerkt", en hadden vijf avonden een lezing van ± 2 uur mogen 
aanhooren, terwijl de Cursus-Commissic nog voor e en vijftal middagen 
een nuttig en aangenaam „uitstapje" (Frans Halsmuseum te Haarlem) 
of „bezoek" (Paleis op den Dam, Artis, Schoolmuseum, Electrische 
Centrale en Lyceum) op het programma had gezet. Er was dus voor 
de deelnemers inderdaad veel te doen .... Aan de Commissie en met 
name aan den Secretaris, den heer C. M. Socters, komt een woord 
van hartelijke waardeering toe voor den arbeid, welke werd verricht, 
opdat alles geregeld zou verloopen en voor de vele moeite, welke men 
zich had getroost. De heer Soeters was evenals vorige koeren ook 
nu weer als de herder, die zijn „schapen” niet verlaat. Niet alleen 
toch woonde hij alle lezingen bij, maar bij alle uitstapjes was hij ook 
weer de gids. Hulde aan zijn onvermoeidheid !

beest” in den mensch zijn kracht en 
: „Wat is toch die cultuur, waarop 

schouwt de cultuur als een levende 
stesleven van den mensch, aanpassing 

onderscheiden oorsprong. De kern 
:n regelen, een temperen van stre-

De heer Dr. van Wayenburg opende den cursus met het gebruike
lijke woord van welkom en een rede over „Natuur en Cultuur bij 
Opvoeding en Onderwijs,” een vraagstuk, als spr. zeide, dat op be
paalde tijden opduikt.

De laatste jaren toonde het „bees 
zoo komt het, dat we weer vragen: 
wc steeds bouwen ?” Spr. best1 
kracht, worstelende in het geest 
bedoelende krachtens motieven van 
der cultuur is een beheerschen, een 
vingen en opwellingen in den mensi...

Op het gebied van kunsten en wetenschappen 
oorlog cultuur en natuur een compromis te hebl 
herinnert er daarbij aan, hoeveel belangstelling c 
seksueel gebied ondervonden en wijdt enkele pass 
van Freud, welke aanvankelijk de vreemdst 
verklaren, doch naar spr. me ent, wel veel licht • 
tot seksueele verschijnselen, doch overigens nog 
spr. is de mensch geboren met een drang tot 
een begaafd zijn voor .... Het jonge kind begt 
uiten, en bezit de mogelijkheid, zich aan het lev . 
dat laatste ligt de ware grootte van den mensch. Voor 
het vullen als het ware van dat streven. Hij is dus 
noch empirist, — de eerste overschat z. i. het indiv' 
overschat de omgeving — doch is aanhanger van de 
theorie, welke leert, dat bij elke daad van den mens 
toestand, waarin de mensch verkeert, twee voorwaai 
n.1. a. het verleden van het individu, b. de omgeving 
lijken bouw convergeeren bij den mensch deze twe« 
neemt daarvan datgene op, waarvoor hij de affiliteit 
zou het verworvene nu willen noemen het cultuurve 
dan het natuurverstand de wijsheid is, welke zoowel
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In drie lessen van drie kwartier besprak de heer Van Wayenburg 
daarna het onderwerp : „ De eigen krachten (dynamieën) van het men- 
schelijk zieleleven, bezien van de zijde van het verstand en het gevoel, 
a. in de specljaren, b. in de schooljaren, c. in den puberteitsleeftijd.

Meende men vroeger dat de psyche opnam, bewaarde, gelegenheid 
gaf tot aanraking van het opgenomene, spr. staat op het standpunt, 
dat de ziel niet is te vergelijken met een photografische plaat, maar 
dat zij is een bundel activiteiten; zielekrachten zijn dus de eigen 
activiteiten van het zieleleven en zieleleven zelf is dus weer een rijker 
worden aan die activiteiten en aanpassingsmogelijkheden. Eerste van 
de dynamieën of krachten van het zieleleven is de aandacht, vooral 
zich uitend bij het kind van 1—3 jaar. In den spcelleeftijd 3—6 
jaar, is het kind handelend, opnemend, verwerkend, weergevend, 
scnsu-motorisch derhalve. Het imiteert dan niet, doch is; het fanta
seert niet — het rolt af. Dat het opgenomene beklijft, danken we 
aan een tweede dynamie, n.1. aan de mnemc, welke kracht iets ruimer 
is op te vatten dan het geheugen.

In de schooljaren komt er verandering; dan verlangt het kind het 
echte; het wil nu geen gedachte-geweer, (een stok of wat ook), doch 
wil een echt geweer. Het speelt ook geen paardje meer, doch 
vraagt om een heuschen bokkenkar. Ook is het brein rijp om met 
algemeene woorden te worden gevuld (soortnamen b.v.) en er heerscht 
een verlangen in het kind, om geregeerd te worden door een vaste hand; 
het wil de ratio of reden van zijn handelen niet meer vinden in zich 
zelf, doch wil die ontleencn aan prikkels van buiten. Het wil niet 
meer schooltje spelen; doch wil naar school gaan. Het natuur
leven — uitkomende in het vrije kwartier — en het cultuurleven 
werken dan beide in het kind. leder weet, hoe moeilijk het is, om 
daarin het evenwicht te bewaren.

wijst spr. er op, hoe we aan den drang
door het te leeren lezen, schrijven enz., maar bedenken we, 

id her-organisecrend werkzaam is met alles, wat we het 
Het handelt inwendig, het denkt. Aan het van buiten 
het oefenen van het geheugen, wat den geest frisch houdt en 

isbaarheid van den geest verhoogt, wijdt spr. dan menig woord, 
i puberteitsleeftijd wordt de mensch bekend met 1 ame des 

>eziet nu de dingen met een gevoelsaccent, hij fantaseert.
zich in den speelleeftijd uitleven, nu voelt hij slag- 

dtijd komt er nu een ander in het spel, de alter.
- ■ ' voor het leven, soms gecamoufleerde

van het kind toe- 
lar bedenken 
illes, wat ’

: het van
st frisch h<
in menig ■

:t ra.

is van de primitiefste volken als van de hoogste rassen, zich uitende 
als inzicht, doorzicht, mcnschcnkennis. Relatief acht spr. deze wijsheid 
meer aanwezig bij de vrouw dan bij den man. Het is onze taak, die 
wijsheid vooral tot uiting te doen komen. Daarom acht spr. het zoo 
goed gezien in Binet, dat deze zijn graadmeter zooveel mogelijk 
opstelde met vermijding van wat op de school was verworven.

^Vaar wc nu moeten vieren, waar we nu moeten remmen, is moeilijk 
te bepalen; doch de krachten van binnen en de krachten van buiten 
te laten convergeeren, zij ons streven bij de opvoeding en het onderwijs.
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In zes lessen besprak de heer Dr. J. H. Gunning Wzn., privaat
docent in de paedagogiek, verschillende onderwijsidealen van dezen 
tijd: n.1. de Eenheidsschool, de ,.Aufstieg der Bcgabten”, de sociali- 
seering der school in Amerikaanschen zin, alias de Staatsbtlrgcrschaft- 
erziehung; algemeene ontwikkeling en beroepsopleiding; de spontaniötcit 
en de activiteit van het kind; de werkschoot Het laatste der zes 
lesuren was voor een groot gedeelte gewijd aan de beantwoording 
van ingediende vragen en gemaakte opmerkingen.

Spr. wees er al dadelijk op, dat de school, altijd, kans loopt, het 
contact met het leven te verliezen en er zal dus telkens weer een 
streven ontstaan om dat contact weer te vernieuwen.

De gedachte der eenheidsschool, reeds jaren geleden verkondigd, 
is plotseling in het groote Rusland in een daad omgezet, onder den 
naam: arbeideenheidsschool. In theorie wordt daar het verschil tusschen 
lichamelijken en geestelijken arbeid in de maatschappij uitgewischt. 
Reeds in 1866 was te Génève aangenomen, dat elk kind van af zijn 
9ejaar een product ief arbeider moet worden en het Communistisch Mani
fest vroeg hetzelfde in 1847: ieder zij producent voor de gemeenschap.

Dit beginsel wordt nu in Rusland in uitvoering gebracht, om zijn 
paedagogische waarde echter.

Van 6—8 bezoekt het kind den kinderspeeltuin, van 8—13 en 
13—17 de arbeideenheidsschool, die in twee afdcelingen is gesplitst, 
en na het 17e jaar is de universiteit voor hem geopend. De leerplicht 
duurt tot het 17e jaar. Bij het onderwijs bieden tuin- en landbouw-

de meisjes doen 
sterke stukken 
2 meisjes), de 
trachten door 
aan sport te

seksualiteiten en daardoor wel eens te vergaand, 
vertrouwelijk, zijn geheimzinnig c.d. De jongens halen st< 
uit, geuren, werken voor de galerij (dat zijn dikwijls de 
meisjes daartegenover werken óf als stille magneet, of 
druk te spreken, door cigarctten te rooken, door veel 
doen enz. de jongens te trekken.

Maar het hoofdkenmerk- van deze periode — zoo buitengewoon 
gewichtig — is het ontwaken van het gevoel; de adolescent is een 
woordkunstenaar: hij dicht, omschrijft, beschrijft; zijn liefde voor 

voor kunst, voor wetenschap, voor de natuur, openbaart zich. 
. B.S. en Gymnasia dient men daarmee rekening te houden, 
en hebben tot taak, dat latente kunstgevoel naar buiten te 
. mooie in de literatuur, in de beeldhouw- en de schilder- 
'ï muziek enz. moet nu aan de leerlingen worden getoond, 

ders moeten bedenken, dat hun kinderen. — jongen, zoowel als 
zich in dezen tijd van de ouders verwijderen, terwijl ze 

en vragen, 
hoogste plicht, in dezen leeftijd de • 

ousiasme hoog te doen opflikkeren! Bij de oud 
later misschien meer beminnaars van kunsten < 
nu het geval schijnt, terwijl toch allen in den 

dweepten, verzen maakten, betoogen hielden e. d.
Met die opwekking eindigde spr. zijn lessen, waarvan ik, evenals 

de volgende, slechts een zeer verkort overzicht geef, niet meer 
noodig is, om het doel en het belang van den cursus te doen uitkot
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Veel aandacht wordt gewijd aan het onderwijs aan volwassenen; 
alle onderwijs is kosteloos en neutraal; coëducatic is regel; huiswerk 
bestaat niet; de klassen worden groepen genoemd (hoogstens 25 leer
lingen in een groep), de onderwijzer heet schoolarbeider. Schoolvoeding 
is natuurlijk ingevoerd.

Dat de praktijk de theorie niet dekt, — zij het alleen reeds door het 
groot gebrek aan krachten, en de overheersching der vocdingskwestic 
— mag bij de bcoordeeling der theorie als onderwijs-ideaal niet in 
rekening worden gebracht. Met belangstelling dient nu de proef te 
worden gadegeslagen.

Dan gaat spr. uitvoerig na, hoe de gedachte der „ Eenheidsschool” 
in Duitschland voor een groot deel omvat het vraagstuk van alge- 
meenc toelating tot de universiteit en de afschaffing der voorrechten, 
welke de hoogere scholen hebben boven de volksschool.

Naar kosteloos onderwijs, naar eenheid van den onderwijzersstand 
(gelijkheid van opleiding en aanzien); en naar neutraliteit van het 
onderwijs wordt gestreefd. Zoodat het schijnt, dat in dit opzicht 
Duitschland is, waar Nederland in 1870 stond.

Dan bespreekt de heer Gunning de zoogenaamde 
Begaafden,” waarvan er eene te Berlijn is geopend.

Hier hebben we met een pacdagogische proefneming van veel belang 
te doen, mits wc onthouden dat schoolbegaafdheid en begaafdheid 
voor het leven niet hetzelfde is. Dat het echter hoogst moeilijk is, 
om de kinderen, welke in aanmerking komen voor die school, uit te 
zoeken, heeft de nog maar korte ervaring reeds geleerd. Weenen 
opende drie van deze scholen met internaat.

Dan gaat spr. na, hoe in Amerika, Frankrijk en Italië een 
streven bestaat, om de school te doen zijn een weerspiegeling van het 
leven, waarom de onderwijzer uit dat milieu moet afkomstig zijn en 
daarvoor moet worden opgeleid (mijn-, landbouw-, textieldistricten e.d.).

Na een schets te hebben gegeven der Amcrikaansche onderwijs
idealen, waarbij het leven is op te vatten als service en het doel 
is, elk te maken tot een volwaardig lid der maatschappij, bespreekt 
Dr. Gunning het vraagstuk der algemeene ontwikkeling en der be
roepsopleiding, het gemeenschapsonderwijs en het maken der school 
tot een levensgemeenschap, centrum van beschaving.

Waar de spreker mededeelde, dat zijn voordracht 
in zijn blad „Het Kind" in haar geheel zullen verschijnen, mag 
het hier weergegevene wel volstaan en den belangstellenden lez' 
die artikelen verwijzen. Hij zal evenals schrijver dezes bewo 
de werkkracht van spr., blijkende onder meer uit zijn zoo 
belezenheid op elk onderdeel.

Een didactisch onderwerp leidde de heer Gunning nog in, door het 
stellen der vraag: „Hoe v.ergemakkelijken we het lecren van het kind?" 
Wakker de lust van het kind aan, maak de leerstof interessant, volg 
den weg der natuur, (oudheid — renaissance — Rousscau en Pesta- 
lozzi). Maar het was Fröbel, die gevoelde wat er nog bij Pestalozzi 
haperde: n.I. het biologisch-psychische element van het groeien, van 
het scheppen. Dit beginsel bracht Fröbel in de didactiek en Montessori
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in de theoretische natuurkunde 
de vraag: W aarom houdt

° A ‘licht wel, doch het cultuur- 
: achterlijken vonden vroeger ge- 
Jelangrijker wordt het vraagstuk, 

ans wordt het aantal 
jke op ethisch gebied 

normale, is het vraagstuk ook uit 
sommige centra vindt men meer 
ichterlijk is, zakt naar beneden, 
. hoogcr procent achterlijken zal

i der achterlijkheid uitvoerig bespro- 
van onderzoekingen te Leiden toegelicht.

Prof. Or. P. Ehrenfest, hoogleeraar 
te Leiden, wijdde twee lessen aan

De heer W. H. ten Seldam, hoofd eener school te Amsterdam, behan- 
:1de daarna in 3 lessen het vraagstuk van „het algemeen intellect” en 
: berekeningsmethoden, die dienen kunnen om tot een waardebepaling 
i waardevergelijking te komen. Hij demonstreerde aan de hand van 

verstrekte gegevens het vraagstuk van de gemiddelden en wees op de 
beteekenis van de hoogere psychische functies, waarvoor een zoo groot 
mogelijk aantal betrouwbare metingen dienen te worden verzameld.

: er nieuwe elementen aan toe. Wat door haar juist of onjuist 
behandeld, worde nauwkeurig nagegaan. Met een pleidooi voor 

:n van den arbeid in de school, waarom spr. het betreurt, 
■indeïiarbeid niet als verplicht leervak is ingevoerd, omdat 

te een voorbeeld geeft van wat zelfwerkzaamheid van het kind 
bctcekcnt, besloot de heer Gunning zijn reeks lessen.

De hecr Dr. Ernst de Vries, privaat-docent in de neurologie te 
Leiden, besprak in vier lessen het achterlijke kind. Hij begon met 
er op te wijzen, dat uit wetenschappelijk oogpunt de vraag wat achter
lijk is, nog niet is opgelost, terwijl het paedagogischc gedeelte zich 
reeds geruimen tijd heett ontwikkeld. De zwakzinnigen zijn te ver
deden in vier groepen: l.de idioten. 2. de imbecielen. 3. de debielen 
of achterlijken, 4 de moreel defecten. Groep 1—3 omvat dus hen, bij 
wie het verstand defect is, terwijl dit bij groep 4 nog vrij goed kan 
zijn. Zoo min als b.v. muzikaliteit correlaat is met bepaalde eigen
schappen, zoo gaan ook moreele defecten niet hand aan hand met 
verstandelijke defecten.

Als grens tusschen de groepen 1.—3 mag men verder zeggen, dat 
de idioten niet komen boven het derde levensjaar en de imbecielen 
niet boven het 7e jaar; de leerstof van het eerste jaar der lagere 
school kunnen dus sommigen van hen nog verwerven. Wat de debielen 
betreft, is er tusschen dezen en de normalen geen bepaalde grens te 
treffen, al spreekt men wel van sub-normalen, welke dan boven de 
debielen en onder de normalen staan.

Of er vroeger achterlijken waren? Allicht .... 
leven stelt hoogere eischen en de achter1"1 
makkelijker hun brood dan nu. Belangrijker ve 
naarmate het peil van ontwikk eling stijgt. Thai 
achterlijken op ± 2 °/0 geschat. Daar de achterlij! 
minder gemakkelijk slaagt dan de normale, is het 
dit oogpunt van veel gewicht. In sommig" 
achterlijken dan in andere, en wat achter 
zoodat in de lagere volksklassen een hoog 
moeten voorkomen dan in de hoogere.

Vervolgens werden de oorzaken der ' 
ken en met gegevens op grond

besprak in 
'ijzen, dat

, nog niet 
geruimen ' , 
in vier groepe 

terlijken, 4 de r 
et verstand cLl 
Zoo min als b

lappen, zoo gaan 
rstandelijkc defecte 
Als grens 

idioten niet
ven het 7e jaar; > 
lunnen dus sommigen

er tusschen dezen 
spreekt men wel

i onder de normale

slt hooge

l.de
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bezien vinden wc als 
zormen van een oordeel 

van een willen ondc 
—imilatie meer, doel 
. <vven alleen assimil 
waarde. Bij den 
voor objecten, „
een aap een vliegmachine 

lard niet. Doch dit is nog 
van twee elementen zc 
relaties, stichten, 

veer niet de aaj 
ie cursisten in i 
inis te maken i 

verrichtte; met een

men zich bezig met de meetkunde van vier afmetingen? Zijn betoog 
wekte veel belangstelling; spreker deed ons gevoelen dat de weten
schap tot de behandeling van vraagstukken als deze moest overgaan. 
Immers, een punt in een lijn kenmerkt men door een getal, een punt 
in een plat vak door twee, een punt in de ruimte door drie . . . dus 
kon het niet anders, of men moest vragen, en als ik nu met een 
vierde, een vijfde enz. afmeting ga werken, wat dan ? Demogelijkheden, 
welke dan ontstaan, ging spr. na, maar zijn in kort bestek niet aan 
te geven.

De heer Prof. Dr. F. ]. J. Buytendijk, hooglceraar aan de Vrije 
Universiteit, ontving de cursisten in zijn laboratorium op het Valerius- 
plcin en zag zijn collegezaal geheel door hen gevuld, om met aandacht 
te luisteren naar zijn beschouwingen over het ontstaan van het denken. 
Spreker wees er op, hoe de analyse van het denkproces nog in het 
aanvangsstadium verkeert. Maar de wetenschap van het wordende gaat 
hand aan hand met de wetenschap van het zijnde en trekt nog meer 
aan dan deze. Wording in het stoffelijke ontstaat door toename met 
dezelfde ordening en door toename met veelvuldigheid in de ordening.

Bij het psychische lijkt het eene uit het andere voort te komen, 
doch waarschijnlijk is er een gemeenschappelijke grond, die accepteert 
en produceert (activiteits-psychologie). Dus is er tusschen psychi
sche en stoffelijke wereld een groot verschil.

Bezien we het denken als een andere betrekkingsmogelijkheid dan 
de lagere zielsprocessen, dan moeten we toch concludeeren, dat den
ken en bewustzijn twee zijn, niet een; dat waar geheugen is, niet 
altijd is denken, dat een objectief kenmerk van het denken niet 
het op eens leeren (als de tijd n.1. daar is, van het verband te 
zien); en dat het gebruik van het werktuig niet is een kenmerk 
van het verstand. Van al deze ontkenningen gaf spreker verschillende 
voorbeelden, als de krab, die een anemoon als wapen gebruikt, de 
sluipwesp, die een steen gebruikt, om zijn ei-holletje dicht te maken 
en de weverdieren.

Van de psychologische zijde 
assimilatie en als tweede het vc 
zoo spoedig er sprake is 
kachel heet is, is er geen assimil

Bij de dieren nu is het lever 
het- dier slechts biologische 
deze heeft ook aandacht 
waarde hebben. Zoo zal 
vlucht, dat doet een paard n 
dan, wanneer de relatie v« 
treedt en we betrekkingen, r 
denken. En dat doet ook we 

Na deze rede werden de 
laboratorium te zien en kenr 
zijn proeven 
demonstreerd.

eerste phase de 
van een oordeel uit twee termen; 

willen onderzoeken, b.v. of een 
>ch een oordeelen.
rilatie; alles heeft voor 

aap is dit echter anders; 
welke geen biologische 

' ’ volgen in haar 
; geen denken. Eerst 
-elf als element op- 

___  kunnen we spreken van 
ip, dat doet alleen de mensch. 
de gelegenheid gesteld, het 

______ met de wijze, waarop spr. 
aapje werden enkele proeven ge-
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Een bezoek 
ontvangen en

liddags

Juli gekomen, 
behoort steeds 

eerst de 
und door 
arna een 

hij over de

beoogden hetzelfde.
was zeker ook nu wel weer het bezoek 
Portielje de gids was. Dat zegt genoeg.

1 ochtend van den 27sten
urden gesloten. Deze morgen 

doordat Prof. Dr. Bonman dan c
• zijn Laboratorium, daarbij gcstcui 
zenuwarts te .Amsterdam, en daar 
ogie behandelt. Ditmaal sprak 
teitsleeftijd.

wijzen, dat de puberteitsleeftijd door de 
weinig is bewerkt, terwijl ze toch zoo bc-

Van de belangrijke avond voordrachten van Prof. Dr. H. Burger, 
over: „het oor en het hooren"; van den heer C. F. A. Zcrnike over: 
„Abélard en Héloise” ; van den heer A. F. J. Portielje over: .. Diercn- 
jeugd in Artis” (het is een kunststukje, de menschcn drie uur lang te 
boeien, en slechts weinigen zullen er toe in staat zijn, misschien wel 
alleen de heer Portielje!); van den heer A. H. Gcrhard over:., Lezen 
en Luisteren” en van den heer Dr. E. Reinders over: „Nieuwe 
onderwijsmethoden in de natuurwetenschappen, en hun bcteckenis 
voor de opleiding van den onderwijzer", geef ik geen overzicht. De 
ruimte, mij hier ter beschikking gesteld, is daarvoor te gering. Doch 
ik vermeld de onderwerpen, omdat daaruit blijkt, hoe de Commissie 
streeft naar een zekere alzijdigheid. Dit is te loven, omdat zooveel 
vernieuwing behoeft, van wat vroeger is vastgclegd, omdat „weten
schap” en „opleiding van den onderwijzer”, helaas zoo ver van 
elkaar staan.

De uitstapjes des mi
Het glanspunt daai 

aan Artis, waarbij de

Hiermede ben ik tot den 
wanneer de cursus zou worde 
tot de meest belangrijke Qu 
cursisten rondleidt door z' 
Dr. J. C. R. Godefroy, zen 
onderwerp uit de patholoj 
pathologie van den pubertei 

Spr. begon, met er op te 
paedagogische literatuur 
langrijk is.

Maar seksueele vraagstukken zijn een kruidje-roer-me-niet 
bestrijken een gebied van zoo internen aard.

Op 13- en 15-jarigen leeftijd ongeveer (13 bij meisjes, 15 bij jongpns) 
ontstaan nieuwe stofwisselingsprocessen, en daarmee gepaard gaan 
psychische processen, waardoor het kind geheel wordt veranderd. 
Op een geheel andere wijze dan hij deed als kind, neemt de adolescent 
stelling tegenover de buitenwereld. De persoonlijkheid wordt gevormd, 
affecten, instincten, neigingen, wcnschen, strevingen komen uit de 
binnenwereld naar boven. Het kinderlijke en het groote-menschachtige 
vormen als het ware den adolescent. Hij is de hoop, maar ook de 
zorg van zijn ouders, van wie hij los gaat raken; hij wil carrière 
maken, een gezin vormen, allerlei heriditaire trekken komen te voor
schijn ... de puberteitsleeftijd is een der mocilijkste perioden. De 
verschillende karaktertypen worden nu gevormd, maar hoevele zijn

aan het Lyceum, waar de cursisten gastvrij werden 
ontvangen en rondgeleid door den Conrector, volgde onmiddellijk 
□aarop. Verschillende zalen en lokalen en doelmatige inrichtingen, 
trokken de aandacht. Hoe zeer de smaken verschillen, bleek bij de 
zeer uitecnloopende beoordeeling over de kleurschakeeringen c. d.
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Doch de stellingnar 
de wijze hoe, geeft d<

De schokkt 
een groote gevoe 
stemmingswisseln 
arrogar. 
Echte p 
wanncei

Daarop sloot Prof. Bonman met enkele woorden den cursus. 
Tot 't Bestuur en de sprekers en tot den heer Soeters in het bij
zonder, werd door een der cursisten namens allen een hartclijk woord 
van dank geuit en een ieder spoedde zich huiswaarts. De achtste 
Vacantiecursus in Paedagogiek behoorde tot het vcrledene. Een korte 
nabetrachting zij mij echter nog vergund.

Als het vorig jaar was ook nu de belangstelling zeer groot, wel 
een bewijs, dat de onvrede in den onderwijzersstand met wat hij 
aan kennis bezit, groot is. Want niet nieuwsgierigheid, doch 
werkelijke behoefte aan verdieping, aan geheele vernieuwing soms, 
leidt tot de deelname. Maar ook nu trof het me, dat er te veel 
gebrek aan tijd was, bij de sprekers. Ze moesten zich beperken, 
omdat de klok te snel ging. Dat was vaak zeer te betreuren, want

de strevingen in dezen tijd en hoe vaak zijn de eigenschappen, welke 
zich openbaren, met elkander in strijd. ’

Van de hoofdkenmerken behandelt spr. er drie, n.I. Ie. de droomerij 
dch toonende in afw ijking van de werkelijkheid, in fantasie, in uitingen 

religie, kunst, poëzie); 2e. het verhoogde zeil■bewustzijn (kampspelen, 
t, eigen verheerlijking, willen uitblinken, radicalismus, strijd met

Ie. de aanlokkingstendenzen (coquetterie, dagboek houden, 
confessies, e. a.). Al strijden deze drie soorten tendenzen 
inder in denzelfden persoon, zoo behoeft men daarom 

open; de normale mensch komt er uit te voorschijn, 
tellingname tegenover de buitenwereld kan failliet slaan ; 

geeft de psychologische pathologie aan.
een kunnen ondefinieerbaar zijn; we treffen dan meest 
'■••joligheid aan voor alkohol, agressief optreden, sterke 

ingswisseling. Tot de psychopatische gevallen moet men den 
uiten vlegel, de grootheidswaanzin, het narcisme e. d. rekenen, 
psychosen treft men aan, wanneer het leven wordt ontvlucht, 

■er de geest absoluut een eigen leven gaat leiden (autisme).
Spr. beschreef daarna eenige klinische ziektebeelden, betrekking 

hebbende op ontwikkelingsstoornissen, (de moral insanity), waarbij 
men bedenke, dat de moreele gevoelens het laatst worden aangelegd ; 
op de langzaam gevormde psychopathen met hun onevenwichtig karakter, 
hun ongemotiveerde sympathieën en antipathieën, waartoe ook enkele 
hysterici behooren; en op de echte psychosen, waarbij een periodiek 
optreden van bepaalde verschijnselen plaats vindt. Dan ontwikkelde 
spr. het ziektebeeld der schizophremie (dementia praecox, hebephrenic, 
katatonie), waarbij de persoonlijkheid geheel uiteenvalt. Het onbewuste 
leven komt in de plaats van het bewuste; derhalve is dit zieleleven 
ook niet door een psycholoog te benaderen. Wordt de toestand beter, 
dan vertelt de patiënt, herboren te zijn, de Messias te zijn geworden, 
de hellegang te hebben gemaakt, held te zijn geworden.

Dan ging spr. nog kort het verband na tusschen de pathologie en 
de criminaliteit, de vagebondage, het schoolverzuim, zelfmoord e. d. 
Voor den paedagoog is wat de therapie in al deze gevallen betreft, 
niet veel te doen, maar in aftcr care, beroepskeuze e. d. vraagstukken, 
kan hij zijn belangstelling toonen.
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kring van hare bezoekers 
Dat is ongetwijfeld juist, doch 
uit ook niet af te leiden 
V. U. A. slechts een gcri: 
trouwe bezoekers heeft ?

Het aantal inschrijvingen voor de 
Februari-lccrgangcn varieerde voor de 
afzonderlijke cursussen tusschen 50 
(Johan de Wit) en 508 (Schopenhaucr).

Gedurende den cursus 1919—1920 
werden gegeven: in de eerste serie, af- 
deeling A 13, in de afdccling B 18 
leergangen en 5 middagcursussen ; in de 
tweede serie, afdeeling A en afdeeling 
B telkens 5 en 4 middagcursussen.

De Amsterdammers schijnen al heel 
weinig belangstelling te koesteren voor 
onderwerpen van geschiedkundigen aard. 
Het verslag spreekt van „een opmer
kelijk en betreurenswaardig verschijnsel, 
dal zich gedurende het gcheelc bestaan

Hel omvangrijke, met 
•stelde zevende jaar- 
ïrdamsche V. U. rap- 

over den cursus 
:h ook over de Februari- 
die nog niet afgeloopcn 
vorig jaarverslag het 
waren een twaalftal 

waarvoor 1638 inschrijvin- 
Het totaal aantal 

den cursus 1918 — 
273 en voor den cursus

Amsterdam, 
veel zorg samengest 
verslag der Amsterc 
porleert niet alleen 
1919—1920, doel 
cursussen 1919, < 
waren toen het 
licht zag. Het 
leergangen, 
gen plaats hadden, 
inschrijvingen voor 
1919 bedroeg 5273 
1919—1920 5316.

„Als men rekent, aldus hel verslag, 
dat van de inschrijvers in de tweede 
serie (Febr. 1919) slechts 551 ook aan 
vorige cursussen deelnamen (waarvan 
401 aan de eerste serie van 1918.—-1919 
en 150 in een der vorige jaren) ziet 
men dat de V. U. A. nog steeds den

eensdeels bestond daardoor de kans, dat de spreker zou word 
misverstaan, anderzijds moesten daardoor belangrijke mededeeling 
achterwege blijven. Ik denk b.v. hier speciaal aan de dossiers k 
treffende de gevallen van pseudologica fantastica en vagebondaj 
waarvan Prof. Bouman geen mededeeling kon doen, doordat < 
12 uur de cursus moest eindigen. De heer Ten Seldam kwam 
niet toe, om de correlatie tusschen wiskunde en talen nader uit 
werken, noch om resultaten mede te deden van onderzoekingt 
door hem of anderen gedaan. Ook Dr. Gunning klaagde er telker 
over, dat hij zich moest beperken. Hef komt mij in alle bescheidct 
heid voor, dat hiertegen twee middelen bestaan: Ie den docent 
zooveel tijd te geven, als hij noodig heeft en dus het aantal sprekers 
te beperken, óf dat men aan de deelnemers tijdig mededeeling doet 
van eenig werkje, dat vooraf dient te worden bestudeerd, zoodat de 
leeraar weet, dat de leerlingen een bepaalde dosis hebben verwerkt.

Wanneer b.v. door Dr. van Wayenburg was geëischt, dat men 
Gaupp, Psychologie des Kindes, had bestudeerd; wanneer Dr. Gun
ning had gevraagd, eerst den „Communistische Onderwijzer” te lezen 
enz., dan meen ik, dat tijd zou zijn vrij gekomen, omdat de docenten 
zich onmiddellijk op hooger plan konden stellen.

En degenen onder de „leerlingen”, die nu reeds op de hoogte waren 
van het elementaire, zouden dan ook meer profiteeren.

Het spreekt van zelf, dat het cene onderwerp belangrijker is dan 
het andere; dat de een voorkeur geeft aan dit, de ander aan dat, 
maar over het algemeen kan, daarvan overtuigden me de uitlatingen 
van verschillende cursisten, worden verklaard, dat ook nu weer móér 
werd ontvangen dan was verwacht. Mijnerzijds zij hiervoor op deze 
plaats aan de Commissie een woord van hartclijken dank gebracht.
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Wat overigens de deelneming der 
arbeiders in engeren zin betreft, daar
mede is het al niet beter gesteld dan 
aan andere zuster-inslellingen. Intus- 
schcn dient tol eer van onze volksuni
versiteiten gezegd, dal zij niels onbe
proefd laten om ook de belangstelling 
van deze belangrijke groep der bevol
king Ie winnen. In Dordrecht meent 
hel Bestuur der V. U. in de collectieve 
overeenkomst een middel te zien om in 
dit opzicht iets te bereiken. Bij de op
richting van een onzer laatstgekomen 
V. U.-n werd het voorstel gedaan om 
aan toegetreden rechtspersonen het recht 
te verleenen stemgerechtigde gedelegeer
den te benoemen in het Bestuur. Prac- 
tisch zou dit vooral van belang zijn 
voor de vakvereenigingen. De voorstan
ders vleiden zich met de hoop, daar
door de arbeiders te winnen. De tegen
standers achten het gevaar niet uitge
sloten. dat de drijvende kracht in de 
V.U. dan wel eens kon overgaan van 
dat deel uit het Bestuur, dat voort-

der V. U. A. al heeft voor 
reden daarvan heeft het 
niet kunnen ontdekken, 
neming in de verschillende 
treft, die hetzelfde beeld 
andere jaren, merkt het verslag 
voordrachten op kunstgebied de 
hoorders trekken, waarna die komen, 
welke over een of ander wijsgecrig of 
religieus vraagstuk handelen. De meeste 
stabiliteit wat de toehoorders betreft, 
vertoonen de natuur- en scheikundige 
vakken. Daar is steeds een vaste kern 
aanwezig, die men meerdere jaren achter 
elkaar aantreft.

Zoowel in afdecling A als in afdee- 
ling B bleek het mccrendeel der hoor
ders L. O. of M. U. L. O. genoten te 
hebben, al mag daarbij ook vermeld 
worden dat de groep M.O. goed ver
tegenwoordigd is. De labellen der be
roepen geven vrijwel hetzelfde beeld 
als vorige jaren en als aan andere V.U.-n. 
Verreweg het grootste aantal deelnemers 
komen voort uit de wereld der kantoer
en handelsbedienden. Wat dit 
echter bijzonder opvalt is een s 
toeneming der metaalbewerkers. I 
te danken aan een cursus: Ijzer

gekomen was uit de vereeniging zelf, 
naar de groep van hen, die als gedele
geerden der aangesloten rechtspersonen 
in het Bestuur zitting hebben. Waar 
door den loop der besprekingen de zaak 
op het politieke zijspoor dreigde te 
belanden, werd hel voorstel ingetrokken 
en met vrijwel algemeene stemmen be
sloten aan bedoelde gedelegeerden in 
het Bestuur een advisccrendc stem te 
verleenen. Toch ligt in het denkbeeld 
van stemgerechtigde afgevaardigden, 
speciaal van vakvereenigingen. een waar
devol clement.

In onze bespreking van hel rapport 
der Haarlcmsche V.U. in het vorig 
nummer van dit tijdschrift, vermeldden 
wij dal het Bestuur van de V.U. aldaar 
de meening toegedaan bleek dat het 
winnen der arbeiders slechts een kwestie 
van geduld was. Wij merkten daarbij 
op dat het wellicht ook een kwestie 
van organisatorische takliek kon zijn.

Daarbij zat voor het denkbeeld of 
het wellicht uitvoerbaar zou zijn om 
een V. U. te stichten uitsluitend voor 
arbeiders, waarbij de vertrouwensman
nen der arbeiders de leiding zouden 
moeten hebben. Een dergelijke V.U. 
zou zonder bezwaar in. zij het ook 
eenigszins los, verband kunnen staan 
met laten wij het noemen de algemeene 
V.U. Ja. er is zelfs ten opzichte van 
de V.U. een constructie in decentrali- 
seerenden zin denkbaar, die alle maat
schappelijke (sociale, economische, po
litieke) en religieusc groepen van eenige 
betcekenis bevredigt en in hun behoeften 
voorziet. Het zij ons vergund hier te 
memoreeren dat reeds ruim een jaar 
geleden het anti-revolutionair kamerlid, 
de heer Schouten, in de Stem de wen- 
schelijkheid betoogde om aan de ver
schillende volksuniversiteiten cursussen 
in te richten onder leiding van christe
lijke voormannen, iets dus in den geest 
van de bijzondere leerstoelen aan onze 
universiteiten.

Wij willen ook niet nalaten te wijzen 
op den belangrijken stap door het Be
stuur van de Rotterdamschc V.U. in 
dezen ondernomen. De N. R. C. bracht 
onlangs het bericht, dat het Bestuur 
van de Rotterdamsche V.U. in verband 
met nieuwe onderwijsplannen Dr. Aibert 
Mansbridge uitgenoodigd heeft om in
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tergende gelijkmatigheid daalt en dan 
ten slotte 20, 30, 40 hoewel een enkelen 
keer ook wel ccns 80°/o aanwijst bij 
de laatste les.

Het aantal leden is in het afgeloopcn 
jaar vooruitgegaan met 987. Een heclc 
prestatie! Het bedraagt (hans 2145.

De exploitatie-rekening sluit met een 
nadeclig saldo van f I 1778.39'/» op een 
totaal bedrag van f 26276.50'/». De 
Winst- en Verliesrekening wijst een 
voordcelig saldo aan van f3310.96*/».

De subsidies van Rijk, Provincie en 
Gemeente bedroegen resp. f 3699.78; 
f 1600 en f 5400.— in totaal f 10699.78.

Dat het te Amsterdam noodig was 
de cursusgelden eenigszins te verhoogen. 
zal bij de enorme stijging der onkosten, 
wel niemand verwonderen.

Bovendien werden de betalingsklassen 
van drie op vier gebracht Men beoogde 
daarmede in de eerste plaats meer in
schrijvingen te verkrijgen voor de derde 
(thans niet meer de hoogste) klasse. 
Deze proef heeft intusschen aan de 
verwachtingen niet beantwoord.

De indeeling door de cursisten in de 
verschillende betalingsklassen geeft het 
volgende te zien :

Klassen 1 II III IV
Afd. A. lo serie 64.1% 13.4% 3.6% 0.8%

,. B. Ie ,. 66.3% 14.8% 2.2% 0.8%
,. A. 2e .. 69.8% 22.5% 6.9% 0.8%
.. B. 2e 73.1% 18. % 3.3% 1.2%
Deze verhoudin gen zijn niet gunstig 

te noemen wanneer men ze vergelijkt 
met die aan andere V.U.-n.

Klasse I II III
In Utrecht zijn deze: 58.2%27.3% 14.5% 
In Rotterdam 28.5% 41.1% 15.4%
In Dordrecht 34. %26. % 19. %

Het verloop der cursussen is ook in 
Amsterdam vrij groot. Bij het verslag 
is naast de desbetreffende tabellen nog 
een grafisch overzicht gevoegd, dat 
duidelijk het verloop der afzonderlijke 
leergangen illustreert. Er zijn cursussen 
bij. die geweldige up en downs ver- 
toonen, andere, waarvan de Lijn met

Assen. Het eerste jaarverslag der 
Asser Volksuniversiteit geeft een over
zicht over twee periodes. Nadat opl 1 
November 1918 besloten was tot op
richting van een volksuniversiteit, wer
den reeds in het voorjaar van 1919 een 
vijftal cursussen georganiseerd, waar
voor zich 514 deelnemers opgaven. Een 
navolgenswaardig voorbeeld gaf het 
Bestuur door te besluiten dat steeds bij 
iedere les een der bestuursleden aan
wezig zou zijn, ten einde een juist oor
deel te verkrijgen over den gehcelen 
gang van zaken. In overleg met den 
inmiddels gekozen Raad van Toezicht 
werden op het programma voor .den 
cursus 1919—1920 een achttal cursussen 
geplaatst, waarvoor door 703 personen 
werd ingeschreven. I lel cursusgeld werd 
door het Bestuur als volgt vastgcsteld: 
f0.50; f 1__ _ f2.— en f3.— met toe
passing van het stelsel der zclfindecling.

Het aantal leden der vereeniging 
bedraagt 160, te weinig voor Assen, 
zooals het verslag terecht opmerkt. Al
vorens een enkele greep te doen uit 
het Gnanlieclc rapport, willen wij nog 
even relevcercn dat men in Assen ge
meend heeft het voorbeeld der meeste 
andere V. U.-n die hun cursussen ver
deeld hebben in twee of drie groepen 
(A-. B- en A B-cursussen) niet te moe
ten volgen. De ervaringen in het af- 
geloopen jaar opgedaan, vormden geen 
aanleiding hierin verandering te brengen.

Uit den staat Ontvangsten en Uit
gaven blijkt dat het jaar 1919 sluit 
met een nadeelig saldo van f I03.70op 
op een totaal bedrag van f3581.43.

Aan subsidiën werd ontvangen f 1625,

het a.s. najaar naar Rotterdam te komen 
om voor besturen der V.U.-n hare 
docenten en andere belangstellenden 
een overzicht te geven van de denk
beelden over volksopvoeding in Enge
land en in het bijzonder over de z.g. 
University Tutorial Class Movement.

Een Tutorial Class is volgens dit 
bericht een studiekring van een beperkt 
aantal deelnemers, in hoofdzaak arbeiders, 
die zich verbinden gedurende drie jaar 
in de wintermaanden een avond per 
week bijeen te komen tot het bcstudceren 
van een door hen zelf gekozen vak en 
met een zelf gekozen leider, bijvoorbeeld 
iemand, die tevens aan een universiteit 
doceert.

Wij hopen dat deze daad 
Rotterdamsche Bestuur rijke 
moge afwerpen.
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s-Gravenhnge. Het vierde jt 
slag der Haagsche V.U. begint 
mcdedeeling dat de resultaten over 
gunstig zijn geweest. De Haagsche 
staat èn wat het aantal deelnemer 
sonen èn wat het aantal leergangen 
aan de spits der Nederlandschc

n.1. van de gemeente Assen f1000: van 
de Provincie f 600 en van de gemeen
ten Srnilde en Bcilen £25. Verder stond 
de gemeente Vries nog f20 toe, die in 

tatie-rekening nog niet ver-

De cursusgelden werden bepaald op 
f2  £3 en f4.— Voor hen, die 
daartoe den wensch te kennen gaven 
aan hel Bestuur, werd hel bedrag vast
gesteld op f 1.—■- Hiervan maakten 10% 
der deelnemers gebruik.

Bovendien overweegt de Raad van 
Bestuur een regeling, waardoor aan 
leden van vakvcrccnigingcn door een 
collectieve overeenkomst een belangrijke 
reductie kan worden toegestaan. Er is 
reeds in het afgeloopcn jaareen dcrgclijke 
overeenkomst gesloten. Daarbij waren 
9% van het totaal aantal deelnemers 
betrokken. Het Bestuur ziet er echter 
nog meer in, zooals wij elders reeds 
opmerkten, n.1. een middel om de arbei
ders in grooter aantal voor deelneming 
te winnen. Deze deelneming bedroeg 
in het afgeloopen jaar 9.5%. terwijl 
het cijfer der lagere niet-administratieve 
beambten 14%, der kantoor- en han
delsbedienden, reizigers enz. 13.5% en 
dat der onderwijzers en kweekclingen 
16.5% bedroeg.

De Dordrechtschc V. U. heeft reeds 
in dit verslag de indeeling der I 
toegepast, zooals die ter wille 
uniformiteit, door den Bond van 
landsche V. U.-n is vastgesteld.

Het aantal leden bedraagt slechts 
ongeveer honderd. Een propaganda- 
commissie zou wel reden van bestaan 
hebben.

De exploitatie-rekening wijst een te
kort aan van f695.— op een totaal
bedrag van f 3079.38%. Aan lesgelden 
is ontvangen f1829-----

De Kapitaal-Rekening sluit met een 
voordeelig saldo van f 759.37%. Dit 
werd mogelijk doordat 6 begunstigers 
ieder f 100.— en een donateur f500..— 
bijdroegen, terwijl aan giften binnen
kwamen: 1 a f 100..—•; 1 a f5..— en 
f250 van de Mij. tot Nut van ‘t 
Algemeen, zoodat alles te zamen ge
nomen de Dordrechtsche V. U. de toe
komst hoopvol tegemoet gaat.

ten Srnilde en 
de gemeente 
deze exploitr 
meld zijn.

De Asser V. U. is lot dusverre de 
eenige, die reeds het eerste jaar van 
haar bestaan door de Provincie werd 
gesteund en met Utrecht de eenige, die 
zich in subsidiccring door omliggende 
gemeenten mag verheugen.

Breda. „Het eerste cursusjaar van 
de V.U. is een volledig succes geweest, 
de meest sombere voorspellingen en 
vooruitzichten ten spijt," aldus hel ver
slag van de V. U. te Breda. Een zin, 
die men, zij het ook in verschillende 
schakeeringen, in het eerste jaarverslag 
van al onze V. U.-n terugvindt. Te 
Breda slaagde mc;n erin reeds het eerste 
jaar 12 cursussen te organiscercn. wier 
duur varieerde lusschen 2 en 10 lessen. 
Het aantal inschrijvingen bedroeg 592. 
Aan de eerste les van alle cursussen 
werd in totaal deelgenomen door 425 
personen. Het verloop is zeer bevredi
gend geweest. Aan de laatste lessen 
werd door 68% van het aantal cur
sisten deelgenomen. Het gemiddelde 
bezoek bleek 79°la te zijn, wat melde 
cijfers der andere V. U.-n voor oogen 
zeer gunstig mag genoemd worden. Het 
aantal leden bedraagt slechts 111, het 
aantal begunstigers 4. Het cursusgeld 
bedroeg, op den grondslag van zclfin- 
dccling, fl--- - 1'2.— en f3

Uit de bcroepenlijslen blijkt, dat de 
cursisten in hoofdzaak gevonden worden 
onder het kantoorpersoneel. Het hooge 
cijfer 26.9% onder de rubriek: zonder 
beroep of onbekend, doet aan de waarde 
van deze tabel wel eenigszins afbreuk.

Dordrecht. Deze V. U-, opgericht 
op initiatief van het Departement Dor
drecht der Maatschappij tot Nut van *t 
Algemeen, begon met in het najaar van 
1919 een proef te nemen met een drie
tal cursussen, waarvoor zich 485 deel
nemers opgaven. Aangemocdigd door 
dit resultaat besloot het Bestuur in het 
voorjaar van 1920 nog een vijftal leer
gangen te organiscercn. Hiervoor was 
de inschrijving evenwel aanmerkelijk 
lager, n.1. 248.
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Hel aantal cursisten bedroeg 6197, aan 
wie te samen 10582 kaarten werden

rerd ontvangen : 
tr 1919 f4171.81
t over 1918 - 1000---

1919 - 1000— 
.. 1919 - 2000— 

f8171,81 
de V.U. ziel reik- 

eigen gebouw. In 
gestort f23628.37.

Het bestuur van 
lalzcnd uit naar een 
t bouwfonds is reeds

vermeldde een rijke 
van onderwerpen. Er 
ingen georganiseerd, n.1.

17 B-cursussen en 5 
net gemiddeld aantal 

kaarten per leergang be-

Het programma 
verscheidenheid 
werden 56 leergano 
34 A-cursussen; 17 
A-B-cursusscn. Het 
uitgereikte 
droeg 189.

Het laagste aantal inschrijvingen voor 
een cursus bedroeg 37, het hoogste 
446 (!) Voor de tweede maal gegeven 
trok deze laatste cursus nog 399 deel
nemers, in totaal alzoo 845 inschrijvingen.

Het betrof een cursus van Annie 
Salnmons over Nieuwe Letterkunde.

uitgereikt.
Uit een in het rapport voorkomend 

lijstje blijkt dat een persoon 14 (!!) 
kaarten nam ; 5 personen namen elk 1 I 
kaarten, 3 elk 10 kaarten, terwijl 1026 
deelnemers elk meer dan 2kaarten namen.

Onder de cursisten kwamen 410 
personen voor uit omliggende gemeenten. 
Ook in dit rapport treft men weer de 
steeds tcrugkeerendc klacht aan over de 
geringe deelneming door de arbeiders. 
Een vrij behoorlijk contact met de 
vakvereenigingen schijnt er anders wel 
te zijn ; dat blijkt uit hel aantal kaarten 
die door bemiddeling van deze zijn 
verstrekt n.1. 1191. Wat de verwerking 
der statistische gegevens betreft kan 
dit rapport in geenen deele wedijveren 
met die der Amsterdamschc en Rotter- 
damsche zusterinstellingen.

Er komt een lijst van 128 beroepen 
in het rapport voor en achter elk be
roep het aantal cursisten dat het leverde. 
Veel waarde heeft een dergelijke , 
somming, die volgens het verslag boven
dien zeer onvolledig is, o.i. niet, te meer 
waar ons de wetenschap onthouden 
wordt, aan welke cursussen deze men- 
schcn deelgenomen hebben.

Uit een ander tabelletje blijkt dat 
33 °/o der cursisten slechts L.O. ; 24% 
M.U.L.O. ; ï6°/o Vakonderwijs; 23°/0 
Voorbereidend H.O. (H.B.S. of Gym
nasium) en 4 % H.O. genoten hadden.

Wat de leeftijden betreft geeft het 
verslag de volgende gegevens : beneden 
20 jaar 6%; 20-29 jr 34%; 30—39 
jr 24*4; 40—49 jr 19%; 50—59 jr 
13%; boven de 60 jr 4%.

Het is een reeds meermalen gesigna
leerd verschijnsel dat letterkunde naast 
philosophic en godsdienst thans in bui
tengewone mate de belangstelling trek
ken ; vooral van de vrouwen. Vermel
denswaard is b.v. het feit dat aan de 
Amsterdamschc V.U. een cursus over 
Schopenhaucr meer vrouwclijkc toe
hoorders trok dan de 7 overige cur
sussen gezamenlijk vermochten te doen.

Wat het ledenaantal betreft, valt er 
een vooruitgang te conslateeren. Het 
bedroeg met inbegrip van begunstigers 
en donateurs 2255, wat voor een stad 
als Den Haag nog véél te weinig is.

Er waren op 31 December 1919, 2090 
gewone leden. Het cursistenaantal be
droeg in 1919 6197 zooals wij boven 
vermeldden. Indien al deze leden uil 
de cursisten gerecrutcerd waren, wat 
natuurlijk niet 't geval is. dan nog zou
den 4107 cursisten overblijven die geen 
lid zijn.

Het verslag — in dit opzicht voor- 
uitloopend — meldt dat op 1 Mei 1920 
hel ledenaantal gestegen was tot 2595.

Gaarne spreken wij de hoop uit dat 
deze stijging een steeds grooteren om
vang moge aannemen.

De Exploitatie-rekening over den 
winter 1918/1919 vanaf 1 Januari 1919 
bedroeg f13449.16’ en sloot met een 
nadcelig saldo van f 361 1.82’. Vermeld 
zij daarbij dat afschrijvingen plaats 
vonden op inventaris 7%% van f 3442.35, 
op meubilair 7‘/j % van f 1538.44.

De exploitatie-rekening  over den win
ter 1919/1920 tot 31 December 1919 
bedroeg t 17460.65 en sloot met een 
deficit van f8887.67. Daarop komen 
eveneens afschrijvingen voor op inven
taris en meubilair ten bedrage van 
7‘/j% van resp. f5149.95 en f 1878.99.

De winst- en verliesrekening 
1919 sluit met een nadcelig saldo 
f6647.61’.

Aan subsidie w< 
Van het Rijk over 

„ de Provincie
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eerdere van deze cursussen werden 
lidelijkt door lichtbeelden, terwijl 
twee tot een excursie ' *

waarvan een naar Br
roeken van moe

wat natuurlijk op verre na niet toerei
kend is. Wij hopen van harte dal hel 
bestuur met het beroep op zijn vermo
gende siadgenooten goede resultaten 
moge bereiken. Een eigen gebouw is 
inderdaad van overwegende bcleekenis 
voor elke V.U.

De Haagsche V.U. exploiteert verder 
een maandblad „de Mare". Gedurende 
het werkseizoen werd dit blad maan
delijks in 9000 ex. verspreid. De cxj' 
tatickosten bedroegen f 1928.57%.

Ten slotte zij nog gewezen op een 
poging van de Haagsche V.U. die zeer 
toegejuicht dient te worden.

Het verslag vermeldt dat een leergang 
over het Grieksche drama het plan deed 
opvatten Sophocles’ Electra in Neder- 
landsche vertaling op het toonecl te 
brengen. De vertaling geschiedde door 
Dr P. C. Boutens. De opvoering zou 
aan het gezelschap Royaards opgedra
gen worden, terwijl Dr A. Diepenbrock 
het toondichten der reien bezorgen zou. 
Door de staking moest'de opvoering 
uitgesleld worden. Deze onderneming 
opent inderdaad nieuwe verschieten en 
een woord van hulde aan de Haagsche 
V.U. is hier op zijn plaats.

Overigens verwijzen wij den lezer 
naar onze beschouwingen in het April
nummer van dit tijdschrift in verband 
met hel verslag der Rottcrdamschc Volks
universiteit. M. A. H.

Utrecht. Het derde jaarverslag van 
de Utrechtsche V.U. vermeldt een 
achteruitgang van het aantal inschrij
vingen, nl. 1959 legen 2595 het vorige 
jaar. Dit behoeft geenszins een teleur
stelling te zijn voor hel Bestuur. Het 
aantal is nóg zeer aanzienlijk. Het 
aantal leden nam met 1 af en dat is als 
verschijnsel bedenkelijker, vooral waar 
het cijfer toch al niet hoog was: nl. 619.

Het programma vermeldde 25 leer
gangen. Utrecht kent niet de splitsing 
van leergangen voor meer- ol minder- 
gevorderden, zooals aan de meeste 
Nederlandsche volksuniversiteiten is in- 

8 Mee> 

verduid 

sloten, s 
het beze

Voor enkele leergangen moest men 
wegens den groolen toeloop al vrij 
spoedig tot sluiting van de inschrijvin
gen overgaan.

Het aantal hoorders van buiten Utrecht 
was bijzonder groot: het bedroeg 297. 
Van de 59 deelnemers aan den cursus 
over: de teelt onzer huisdieren, waren 
58 buiten de gemeente woonachtig.

Het aantal gemeenten, waaruit toe
hoorders zich opgaven, bedroeg 46. 
Amersfoort leverde 14 inschrijvingen 
op. de Bilt 21, Bilthovcn 26, Zeist 
zelfs 90. De vraag rijst dan ook of de 
tijd niet gekomen is dal het Bestuur 
van de Utrechtsche V.U. plannen ont
werpt voor een provinciale organisatie 
van haar ontwikkelingsarbeid.

De verhouding tusschen het aantal 
mannelijke en vrouwelijke cursisten 
was als 3: 2.

De tabel: Inschrijvingen 
naar het genoten onderwijs 
nemers, geeft het vc' ' ’ 
23.6%; M. U. L ~ 
32.7%; M. O. 
H. O. 7.5%.

Daarbij zij vermeld dat voor écn 
cursus geen gegevens aanw ezig waren.

De tabel: Inschrijvingen verdeeld 
naar den leeftijd der deelnemers geeft 
ons aanleiding te wijzen op het groot 
aantal jeugdige personen, die aan enkele 
cursussen hebben deelgenomen, hetgeen 
voor meer bevoegden de vraag kan 
doen rijzen of en in hoeverre de volks
universiteit rechtstreeksche beteekcnis 
kan hebben voor de rijpere jeugd. Bij 
den cursus over Franschc letterkunde 
bestond het gehoor voor 13.7% uit 
personen beneden de 18 jaar. bij den 
cursus: De geschiedenis der muziekin
strumenten uit 12.2%, bij den cursus: 
De bodem van Nederland uit 11.9 °/°, 
bij den cursus: Anorganische scheikunde 
uit 12%, bij den cursus: over Draad- 
loozc telegrafie zelfs uit 19.7% en bij 
den cursus: De bewegingen der planten 
uit 14.2%. Deze cijfers mogen op zich
zelf beschouwd misschien niet zoo hoog 
lijken, in onderling verband met de 
andere leeftijdsgroepen zijn zij niet zon
der beteckenis. Voor de hierboven ge
noemde cursussen bedroegen de hoogste
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De commissie spreekt als haar mee- 
ning uit dat het werk der bioscoop
commissies in tal van andere plaatsen 
om het verkeerd gebruik van den bios
coop te weren, hoe goed ook bedoeld, 

■ geen bevredigend resultaat heeft opge- 
Icvcrd. De commissie acht niet alleen 
negatieve bestrijding wenschelijk, doch 
ook positieve maatregelen, welke moeten 
leiden tot „gezondmaking van het bios- 
coopwezen '. Als middel tol dit laatste 
beveelt zij aan: beslag leggen op de 
bron van het- kwaad : het filmverhuur
kantoor.

Twee
1- De _ 

huurkantoor oprichlen en de bioscoop
exploitanten verbieden andere films te 
vertoonen.

2. Ter plaatse waar de filmverhuur
kantoren gevestigd zijn kan men een 
permanent bureau oprichlen, hetwelk 
in voortdurende verbinding staat met 
de particuliere verhuurkantoren en uit
sluitend films, die door hel permanent 
bureau goedgekeurd zijn, in de bioscopen 
toelatcn.

In beide gevallen heeft 
met het scheppen van een 
monopolie; in het eerste ges 
mcentelijk, in het tweede 
intercommunaal monopolie.

De commissie somt in het kort de 
voor- en nadeelen van beide stelsels 
op, en geeft om redenen- van meer prac- 
tische uitvoerbaarheid de voorkeur aan 
het laatste.

Reeds vóór het verschijnen van dit 
verslag werd met het verwezenlijken 
van het tweede denkbeeld een begin 
gemaakt. Op 2 Juni j.l. werd op initia
tief van den burgemeester van Maastricht 
ten stadhuize van Eindhoven een ver
gadering belegd, welke bijgewoond werd

29.5%; 26.5 %. Dit veelvuld’ 
door jeugdige personen geldt i 
voor de Ulrcchtsche V.U. 
verslag der Rolterdamschc 
ontlecnen wij dat het gehoor 
leergang in Staathuishoudkur 
7 % uit jongens en meisjes b< 
19 jaar bestond.

Voor de cursussen: Muziek, Draad- 
looze telegrafie, Literaire stroomingen. 
Ncdcrlandsche letterkunde, Elcctrolech- 
niek. Bouwkunst bedroegen de cijfers 
voor dezen leeftijdsgroep resp.: plm. 
10%; 14%; 10.8%; 11%; 17%en8%. 
Wij veroorloven ons in dit verband te 
verwijzen naar hetgeen men in Jena 
voor jeugdige personen beneden de 18 
jaar doel. Wij schreven daarover in 
No. 6 van dit tijdschrift.

De tabel der beroepen geeft vrijwel 
hetzelfde beeld te zien als die der 
andere volksuniversiteiten. De deelne
ming door de arbeiders is ook hier 
gering. Wij verwijzen in dit opzicht 
naar hetgeen wij daaromtrent hebben 
opgemerkt bij de bespreking van hel 
jaarverslag der Amstcrdamsche V. U.

Ter illustreering van het verloop, dat 
evenals aan de meeste andere instellingen, 
vrij groot is. bevat dit verslag een 
grafische voorstelling.

De exploitatierekening sluit met een 
tekort van f 2007.06'/, tegen f 4035.97% 
hel vorig jaar. waartegenover echter 
dient opgemerkt te worden dat in den 
afgeloopen cursus 25 leergangen werden 
gehouden tegen 29 in den voorafgaanden 
cursus. Voor het waarborgfonds kwam 
f1500.— binnen. Deze moesten echter 
gebruikt worden om het nadeelig saldo 
te verminderen. Het waarborgfonds ' 
bestaat thans nog uit 8 obligaties 4% % 
Nederland 1917. De Utrechtsche V.U. 
is niet gelukkig met het beleggen van 
haar gelden. De waardevermindering 
toch van deze stukken bezorgde haar 
in het cxploilatiejaar 1918/1919 een 
verlies van f 673..— en in het cxploi- 
tatiejaar 1919/1920 een verlies van 
f720__ De verkregen subsidies bedroegen
in totaal £5681.1073. Daarbij was f50__
van de gemeente de Bilt. M. A. H.
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tot het bijwonen dezer cursussen zal 
bestaan in hel komend winterseizoen 
in ..Ons Huis" en zijne Afdcclingen. 
zoodat het Onderwijs in Kinderverzor
ging over geheel Amsterdam verspreid 
zal worden.

De beide Huishoudscholen zullen deze 
cursussen op eigen initiatief doen geven. 
Leerlingen, die van deze cursussen 
bruik willen maken, kunnen ziel 
verschillende Directies aanmelden 
er worden ook nog oproepingen gef

De Afdeeling Haarlem was 
gelukkig reeds in den afgeloopen winter 
met het geven van mocdcrcursusscn en 
cursussen in lichamelijke en geestelijke 
verzorging van het kind een aanvang te 
kunnen maken. Ook heeft zij een aardige 
reclameplaat bedacht, die zelfs als 
bioscoopfilm binnenkort de aandacht 
van het Haarlemsche publiek op hel 
werk der Vereeniging zal vestigen en 
verder tracht zij door het houden van 
voordrachten door verschillende sprekers 
de wijdstrekkende betcckcnis van de 
opvoeding der vrouw tot hare maat
schappelijke en huishoudelijke plichten 
naar voren te brengen.

De Afdeeling Zaandam staat ook 
voor zeer belangrijk werk, voor een 
groot deel hierin bestaande om pogingen 
in het werk te stellen de aldaar wer
kende fabrieksmeisjes te bereiken, wier 
moraliteit op een zeer laag peil staat 
en die dus in de eerste plaats behoefte 
hebben aan het bijbrengen van goede 
begrippen omtrent de plichten, die haar 
wachten.

Men is reeds zoo ver. dat vijf fabri
kanten zich interesseeren voor het on
derwijs der Vereeniging aan de fabrieks
meisjes. Zij zullen voor lokalen zorgen 
en financieel steunen.

Door de provinciale Afdeeling 
in Noord-Holland worden 
in het werk gesteld om eerlang h 
plaatsclijke afdcclingen uit te 
terwijl met de Vereeniging voor L 
bouwhuishoudonderwijs men ook 
ver tot ■ samenwerking gekomen i 
deze het Onderwijs in Kindcrv 
ging en opvoeding geven wil.

Trouwens twee leden van het bestuur 
der bovengenoemde vereeniging nemen 
zitting in het bestuur der Provinciale 
afdeeling van Noord-Holland.

Vereeniging ter bevordering van 
het onderwijs in Kinderverzor
ging en opvoeding. (K. en O. zie 
Volksontwikkeling blz. 136).
Nieuws uit Noord-Holland.

I Ac A m s t c r d a m sch c afdeeling, ge- 
^stichtop 27 Sept. 1919, is dadelijk 
begonnen contact te zoeken met de Huis
houdscholen. Werk- en Leerscholen en 
de Vereeniging „Ons Huis" en vond 
bij de directies dier verschillende In
richtingen warme sympathie, waarvan 
een nauwe en vriendschappelijke samen
werking het gevolg is.

Een tweede slap dezer Afdeeling was 
het verspreiden ccncr circulaire onder 
de ingezetenen van Amsterdam tol het 
maken van propaganda voor het doel 
der Vereeniging. het werven van leden 
en het verkrijgen van middelen, ten 
einde een aanvang te kunnen maken 
met practisch werk n.1. met het geven 
van mocdercursusscn en cursussen in 
lichamelijke en geestelijke verzorging van 
het kind.

Het bestuur was zoo gelukkig hiervoor 
de benoodigde som van f 2000 bij elkaar 
te krijgen, die voor een groot deel ge
schonken werd door twee particuliere 
personen uil Amsterdam. Gelegenheid

door de burgemeesters der grootste 
’^emeentenin Limburg en Noord-Brabant.
De besprekingen leidden tol hel instel
len van een Centrale Keuringscommis
sie, voorloopig voor het Zuiden des 
lands. Doel der commissie is de bur
gemeesters voor te lichten bij de beoor- 
dceling van den inhoud en de strekking 
der films. De verantwoordelijkheid moet 
overeenkomstig art. 188 der gemeente
wet bij den burgemeester blijven berus
ten. Practisch ligt de beslissing echter 
bij de Centrale Keuringscommissie, die 
in overleg treedt met filmfabrieken en 
filmverhuurkantoren. Ter verdere voor
bereiding benoemde men een commissie, 
bestaande uit de burgemeesters van drie 
Noord-Brabanlschc en Limburgsche ge
meenten. Hel schijnt in het voornemen 
te liggen een vaste, bezoldigde com
missie te benoemen, waarin ook de 
minderheden vertegenwoordigd zullen 
zijn. M. A. H.
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Een belangrijk besluit voor het mid
delbaar onderwijs te Amsterdam.

Cedert en na de oorlog zijn in t kamp 
*"aer pedagogen allerwege de leuzen 
aangeheven : Plaats voor begaafden en : 
De rechte man op de rechte plaats. 
Ook politici en sociologen hebben deze 
leuzen aanvaard. Voor hen. die er meer 
in zagen, dan een schoon klinkende 
leuze, was het beangstigend overal te 
ontwaren, hoeveel belemmeringen juist 
van materieele aard aan hen, die van 
aardse goederen misdeeld zijn, in de 
weg werden gelegd.

De weg van het lager- naar het middel
baar onderwijs was gebaand voor de ge
goeden, onbegaanbaar voor de armen.

In Amsterdam heeft men nu echter 
een maatregel genomen, die er zeer veel 
toe kan bijdragen ook het kind van arme 
ouders de ontwikkeling te verschaffen, 
waartoe zijn aanleg het in staat stelt.

Tot nog toe was hel bijna niet mo- 
gelik van de gewone lagere school naar 
de middelbare over te gaan. De ver
eiste kennis der Franse taal was 
goed als alleen te verkrijgen op 
scholen voor uitgebreid onderwijs.

Men is daar in de laatste tijden enigs
zins aan te gemoet gekomen, maar toch 
niet in voldoende mate. Het hoofdbe
zwaar zat hem echter in de schoolgelden.

De Hogere Burgerscholen met 3-jarige 
cursus vereisten een minimum schoolgeld 
van f 30.— per jaar opklimmende tot 
f250.—.

Een grootc moeilijkheid is echter het 
verkrijgen van leerkrachten, welk be
zwaar reeds dadelijk door hel Hoofd
bestuur is gevoeld en daarom riep het 
in het najaar van 1919 een commissie van 
Bijstand en Advies in het leven onder 
presidium van Prof. Dr. Ph. Kohn- 
stamm, ten einde een leerplan op te 
maken voor de opleiding van aanstaande 
leeraressen.

Toen dit leerplan gereed 
het in handen gesteld van . 
bestuur, dal daarna de noodige ; 
deed tot het stichten van een 
en hel vormen van een schoolt 
Deze school hoopt men in wcr 
kunnen stellen in den aanvang va

L. DE BUSSY-KRL'Y.'

De Hogere Burgerscholen met 5 j. 
cursus minimum f60, maximum f250.« 
Bovendien had men hel standenkaraklcr 
der middelbare school nog geaccentueerd 
door een Hogere Burgerschool met 3 j. 
cursus te scheppen met een minimum 
schoolgeld van f 100. Ook daar was 
het maximum f250.

Voor 2 leerlingen uit één gezin werd 
algemeen 20 % aftrek verleend bij een 
inkomen van minder dan f2400 en 10% 
voorde inkomens tussen f2400 en f10000.

Aan on- en minvermogenden kon vrij
stelling van schoolgeld verleend worden.

Voor hem. die op ’t standpunt staal, 
dat alle onderwijs kosteloos moet 
deze regeling allerverschrikkclikst, 
ook zij, die. hoewel schoolgeld nodig 
achtend, de tijden van heden verstaan, 
moeten haar ten zeerste afkeuren.

Gelukkig zal daarin nu verandering 
komen.

De Wethouder van 
heeft cene nieuwe regeling 
die van de volgende princif 

s. Ie. Een algemeenc schoolgek
:e voor alle middelbare scholen ; 
:r 2c. kosteloos onderwijs tot

paald inkomen ;
3e. gratis verstrekking van boeken 

en leermiddelen ;
c. ruimer aftrek voor 2 of meer 
leren uil één gezin: 

tegemoetkoming aan ouders in 
anderhoudskosten hunner kinderen.

‘\ls uitvloeisel van deze beginselen is 
bepaald, dal het schoolgeld zal be-

inkomen van f1200 tot f 10000, 
f 15 tot f400 ;

bij inkomens beneden 1'1200 wordt 
geen schoolgeld geheven.

Voor het tweede en elk volgend kind 
uil hetzelfde gezin, dat de middelbare 
school bezoekt, wordt het schoolgeld 
gesteld op de helft van het bedrag, dat 
voor het eerste kind verschuldigd is.

Dit voorstel is behandeld in de Raads
vergadering van Donderdag 22 Juli 1.1. 
en daar zonder hoofdelikc stemming 
aangenomen.

De H. H. von Freytag Drabbe (R.K.) 
en J. Loopuit (S.D.) betuigden hun in
stemming met de voordracht.

De laatste gebruikte de gelegenheid 
om een artikel tegen het voorstel opgc-
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volgens den heer 
it-huizcn worden ge- 
crgcbracht dienen :
in het gezinstehuis

nomen in het N. v.
16 en Zaterdag 17 ,

De toon van deze 
N.v.d. D. moet ieder ' 
volksontwikkeling en ____ =
geërgerd en bedroefd hebben.

l iet verheugt mij daarom des te meer 
en voor de geest, die in dat opzicht 
in de Raad heerst, èn voor het bewijs 

de Wethouder van het Onderwijs 
, hoezeer hij in dcmocratiese 
wil en voor alles en boven alles 
begaafde kinderen uit de minder 
klassen, dat dit voorstel zo grif

E. J.v. D.

Een sympathiek plan.
In het „Het Volk" van ln ’ ' 

ik de uiteenzetting van een 
waarvan hier in Feiten en Pi 
gen zeker melding 
worden. Daarom 
hieronder volgen :

„In zijn blad „Stemmen uil de diepte" 
geeft de direklcur van de Toevlucht 
voor Onbehuisdcn. T. Jonker, de uiteen
zetting van een plan, dat moet dienen 
om aan de dcgenerecrcnde werking van 
den huldigen woningnood voor de aller
onderste lagen paal en perk te stellen.

Uitvoerig betoogt de schrijver, dat 
de verschillende invloeden, die in de 
hcdendaagschc maatschappij de gezinnen, 
niet alléén der allerarmsten, neerhalen, 
in de laatste jaren door den woningnood 
in sterke male zijn verergerd. In de 
eerste plaats worden daarvan de kin
deren uit die gezinnen slachtoffers en 
alleen met ontzetting uit de ouderlijke 
macht is daaraan geen paal en perk te 
stellen. Hel verwaarloosde gezin zelve 
moet worden opgeheven en daarom stelt 
de heer Jonker voor opvoedingsgestichten 
te bouwen, waarin zulke gezinnen onder 
strenge leiding tot een beter leven ge
bracht zullen kunnen worden.

Men voorkomt dan, zegt de heer J„ 
dat de Staat tot hun meerderjarigheid 
de kinderen moet opvoeden en tevens 
dat de man en de vrouw na enkele 
jaren weer voor den rechter zullen 
moeten verschijnen voor een nieuwe 

■ ontzetting.
En daar voorkomen beter is dan ge

nezen, wil de schrijver, dat inct behulp

van Slaat en gemeente zulke opvoedings
huizen worden gesticht, die elk plaats 
moeten bieden aan 12 gezinnen. Hij 
wil voor bewoning in aanmerking laten 
komen:

a. gezinnen, welke zijn verwaarloosd 
en geen huur willen betalen en daardoor 
hunne woning moesten ontruimen;

b. gezinnen die door verwaarloozing, 
dronkenschap, vervuiling, ruw levens
gedrag door den eigenaar op straat zijn

c. gezinnen die blijk hebben | 
niet te weten hoe men een woni 
bewonen.

Daarnaast moeten
Jonker z.g. passant- _ ... ____
sticht, waarin ondergebracht diene

a. gezinnen die in het gezinst 
blijk hebben gegeven van opheffir 
beterschap;

b. gezinnen . , , „
kunnen vinden :

c. nette gezinnen die door verschillende 
omstandigheden geen huur kunnen be-

Dc gezinnen, die daarvoor na cenigen 
tijd in het passantenhuis in observatie 
zijn geweest blijken in aanmerking te 
komen, kunnen dan, door ze in een 
behoorlijke gemeentewoning onder te 
brengen, weer aan de maatschappij 
worden teruggegeven.

De schrijver besluit met o.a. de vol
gende konklusies:

„Dit vraagstuk moet door de regeering 
ter hand worden genomen met volkomen 
medewerking van gemeentebesturen. Het 
gchcele plan moet in één hand worden 
gelegd bij een rijksburcau. Rijk en ge
meenten moeten samen bouwen. Beide 
hebben heel veel profijt en sparen kosten 
wanneer het verwaarloosde gezin wordt 
gcrcklasseerd.

In elk geval moet er iets gedaan 
worden, want de toestanden verergeren 
bij den dag.

Gezinnen staan < 
woning meer voor 
er voldoende leeg.

Niet de woningnood alleen maakt 
veel gezinnen dakloos, maar hun ver
waarloozing en hun inzinking. Er kan 
dan ook niet volgens de gewone manier 
worden geholpen.

We hebben thans
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2. Vermeerdering van het aantal 
bosscholen, inrichting voor zomer- en 
winterbedrijf, in verbinding daarmee 

en zonnebaden.
Vermeerdering der herstcllings-

Een Schoolprogram.
ATolgcnsde Schw. Lehrcrzcitung van N 
* Febr. '20 heeft de Kreisschulpflcgc 

III der stad Zürich het volgende School- 
program ontworpen en bij de Zcntrale 
Schulpllcgc aanhangig gemaakt.

Wij geven het zonder commentaar. 
Enkele bepalingen schijnen ons voor 
ons land reeds verwezenlikt, sommige 
andere niet aanbcvelenswaardig, intus
sen lijkt 't ons als geheel een belang
rijk stuk werk :

1. Oprichting van 
voor achterlijke leer

a. klassen voor

TTet Landbouwonderwijs begint 
in ons land op verblijdende 

te ontwikkelen. Toch is het nog vols 
niet algemeen genoeg. Wij hebben 
ger Landbouw-onderwijs te Wagcningc 
Middelbaar te Deventer en Groning 
en daarnaast een aantal 
winterscholcn. die feitelik ook tot het 
Middelbaar onderwijs behoren.

Hel Lager Landbouw-onderwijs is 
echter nog verre van algemeen. Het is 
daarom toe te juichen, dat pogingen in 
het werk gesteld worden aan dit gebrek 
te gemoct te komen.

De heer C. Nobel, rijkslandbouw- 
consulent te Haarlem, heeft nu een plan 
ontworpen voor een soort van Lagere 
Landbouwscholen, die volgens art. 17 
van de nieuwe onderwijswet als her- 
halingsondcrwijs zouden beschouwd kun
nen worden.

Hij wenscht de jongens, die de . 
school hebben verlaten, gedurenc 
jaar twee dagen per week , 
en Dinsdag) onderwijs te doen ge 
op een Landbouwschool. De vier over

dagen van de week zouden zij in het 
bedrijf werkzaam zijn.

Van het 2e tot het 5e jaar krijgen 
ze één dag per weck les.

Zoodoende zouden ze 5 jaren onder
wijs krijgen tot een totaal aantal van 
300 dagen.

Aan het hoofd van zulk een school 
zon niet behoeven te staan een directeur 
met een diploma Wagcningen, maar één 
of twee onderwijzers met lagere acte 
Land- of Tuinbouwkunde.

Wij juichen dit denkbeeld van harte 
toe. Allerwegc komt men in de beroepen 
en de bedrijven tot een nieuwe vorm 
van leerlingwezen, die bestaal uit ge- 
deeltelike opname in het bedrijf en 
daarnaast speciaal onderwijs.

Ook hier is een oplossing 
richting gezocht.

Het is het denkbeeld, waar 
part-timc-schools uitgaan, zoals ii 
in enkele artikelen heb uiteenae

Naar mijn mening zal 
wezen in de toekomst 
richting uitgaan.

Ten zeerste hoop ik het denkbeeld 
van den heer Nobel spoedig verwezenlikt 
te zien. E. J. v. D.

noodig. wij moeten ingrijpen in het leven 
van veel gezinnen. Alleen door ingrijpen 
zijn deze gezinnen te redden."

Aan deze mededeeling voegt -Het 
Volk" als slot-conclusic toe:

-Ons lijkt dit plan zeer zeker over
weging meer dan waard en wij zeggen 
den heer Jonker na: er moet iets ge
beuren. want de toestanden verergeren 
bij den dag.”

Van harte sluiten wij ons bij deze 
conclusie aan. Alleen is het de vraag 
of men wel moet wachten tot de regering 
dit vraagstuk ter harte neemt.

Op die manier zal er wel nooit wat 
van terecht komen.

Beter zou 
enige mannen

gepakt.
De gedachte moet worden omgezet 

in een daad.
Wanneer men tonen kan iets gedaan 

te hebben is er ook kans regcrings- 
subsidie te krijgen. E. J. v. D.
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ban).
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nog .

aanleg.
Toch zijn karakter en zede zeker 

even belangrijke grondslagen voor schei
ding als verstandelikc aanleg, en begint 
dan ook de .auslese" zich eveneens

sft men de sortering 
; sporadies laten af- 
morccl dcfectueuse

’ van de prikkellectuur 
van goede jcugdlite-

L-erdering van het aantal 
Tuinarbcid verplicht stel- 

i de 7e en 8e klasse.
Vermeerdering der j> 

tbreiding van het gymt 
derwiis volgens het voorstel 
schulpOegc III.

8. Verplichte handenarbeid voor 
jongens in het winterhalfjaar voor 
leerlingen der 7c en 8c klasse als over- 
gang tot leervak voor het geheele jaar.

9. Verplicht huishoudonderwijs voor 
de meisjes der 7e en 8c klasse, met 
inbegrip van zuigelingen- en ziekenver
pleging. Eventueel „ Lebenskunde" voor 
hoogcrc burgcrschoolleerlingen der 3e 
klasse.

10. Invoering van natuurkundige en 
scheikundige oefeningen in de hoogste 
klassen.

1 1. Verplicht middelbaar onderwijs 
met inachtneming van den aanleg der 
leerlingen en de grondstelling 2 klassen, 
2 leeraars. (Opvoedkundige werking en 
erkenning der leerlingen).

12. Invoering van ' p 
derwijs in de ethiek 
der volksschool met het 
lickcn. Joden enz.

13. Herziening van het geschiedenis
onderwijs en der geschiedkundige leer
middelen met weglating van zoogenaamde 
krijgsheldendaden.

14. Vermindering 
leerlingen per klasse 
volksschool.

15. Beter contact tusschen school en 
huis. Bestrijding der lichamelijke straffen. 
Bescherming voor de leeraren tegen 
onrechtvaardige aanvallen. Strijd tegen 
de verruwing van de leerlingen.

16. Vermindering van het huiswerk.
17. Repclitie-klassen voor leerlingen, 

die tweemaal zijn zitten gebleven en na 
de 6e klasse de school moesten verlaten.

18. Vermeerdering der school-tchui- 
zen voor ouders, die hun kinderen niet 
overdag verzorgen kunnen.

voor zwak-

van het aantal 
door de geheele

jen).
een objectief on-

i aan alle klassen 
oog op Katho-

Lezing- over de strenge school.
•vraast het normale algemeen Lager 
LN Onderwijs ontwikkelt en differen
tieert zich het buitengewoon onderwijs 
meer en meer.

De „auslese" van leerlingen die door 
bizondere afwijkingen voor het gewone 
onderwijs minder geschikt zijn, geschiedt 
onder voortdurende uitbreiding en wijzi
ging der critiek.

In het Mannhcimcr stelsel treedt ver
standelikc begaafdheid als voornaamste 

op. Bij de achterlike scholen 
a ditzelfde criterium maar in 

zin, bij de speciale buiten
scholen is het een organics

19. Stedelijke opvocdings-tchuizcn 
voor verwaarloosde kinderen. Arbeids- 
onderricht, tuinarbeid.

20. Stcdclijk internaat 
zinnigen.

21. Bestrijding 
door verspeiding v 
raluur.

22. Uitbreiding van het schoolarts
wezen. Bestrijding der landziekten onder 
de leerlingen. Scholieren-ongevallenver- 
zekering.

23. Schoolbioscopen.
24. Onderzoek naar kinderarbeid en 

aantal uren slaap der leerlingen. Ver
betering der opgcmerklc gebreken.

25. Oprichting van een gemeentelijk 
bureau voor beroepskeuze.

26. Bevordering van het streven naar 
beroepsonderwijs in stedclijkc leer-werk- 
plaatsen en vakscholen.

27. Bevordering der verplichte Fort- 
bildungsschulen.

28. Uitbreiding van het studie-bcur- 
zenstelsel.

29. Bevordering 
banken.

30. Bevordering der school-en sociale
hervorming. E. J. v. D.
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ipr. zich verder dc inrichting 
e blijken uit wat wij 
aan genoemd verslag

r deze te richten. Zij leiden tot de 
enaamd strenge school, om die bar- 

: uitdrukking ook ccns te gebruiken, 
maak een aanmerking op het 

1, zonder dat ik eigenlik een beter 
een school voor moreel defecten 

zou aan dc ene zijde te veel, aan dc 
andere zijde te weinig zeggen. Dc sor
tering maakt toch volstrekt niet uit of 
dc candidatcn voor deze soort scholen 
ccn werkelik defect en morele aanleg 
vertonen, dan wel door slechte opvoe
ding en milieu in uiterlik en manieren 
met moreel defecten overeenkomen. In
tegendeel dc stilzwijgende verwachting 
ligt aan de oprichting ten grondslag, 
dat juist door dc bizondcre opvoeding, 
die zij geven, dc laatstgc noemde soort 
van leerlingen terecht gebracht zullen 
worden. Misschien brengen dc toekom
stige veroveringen der toegepaste psy
chologie ons nog cens tot cenl'*' 
bare scheiding tusschcn beide 
zodat de strenge school dan 
tweeën wordt gesplitst. Hoe 
zij. ’t woord strenge school — 
opgevat, alsof men van men 
dc beklagenswaardige jeuge 
bevolken zal, slechts door 
strengheid tot mensen te ma 

Bovenstaande gedachten
mij opgewekt bij het lezen van ccn 
verslag der rede, die de heer P. den 
Hollander, benoemd hoofd der strenge 
school te Amsterdam, voor eenigen tijd in 
den Haag voorde Vereniging Pro Juven- 
tutc gehouden heeft. Dit woordje be
noemd moeten onze lezers niet voorbij 
lopen. Het betekent, dat de heer den 
Hollander reeds voor eenige jaren geleden 
is benoemd als hoofd ener strenge school 
en dat er nu nog geen strenge school 
bestaat in Amsterdam. Gelukkig merkte 
ik uit het verslag zijner rede, dat zij 
nu gebouwd wordt. Dc onderwijzers 
hebben er al sedert lang de behoefte 
aan gevoeld. Zij zagen er in het enige 
opvoedingsmiddel voor hen, die met 
dc gewone algemene maatregelen van 
het klassikaal onderwijs niet te leiden 
zijn en een voorbehoedmiddel tegen be
smetting der beter aangelegde kinderen.

Ook dc heer den Hollander hecht 
er die laatste mening aan. In zijn rede 
toch verklaarde hij, dat er een speciale 
school moet zijn voor g c v a a r 1 i k e

elementen onder i 
zij in dc eerste 
der goedwillende 
onderwijzers nodig i 
lang der Overheid i 
dc kleine tuchtclozcn

Wil men zich nog cens goed door
dringen van hel foutieve der naam 
„strenge” school, dan leze men wal 
dc spr. zeidc over het innerlike dezer 
scholen. Het doel is volgens hem geheel 
en al kinderbescherming; takt, 
acht hij voor deze school een hoofd
vereiste.

Hij .............................................
crlci;
naar de gewc 
keren, 2e, dat 
bizondere ' 
volgd zal i 
ccn groep 
zelfs op dc 
behoren en 
maatregelen 

Hoe dc s 
voorsteldc 
hieronder r 
ontlenen:

Dc inschrijving voor de strenge 
school mag niet te gemakkelijk wor
den gemaakt : slechts die leerlingen 
zullen er komen, ten aanzien van wie 
alle andere paedagogische middelen 
zijn uitgeput. Deze school zal geven 
hetgeen de kinderwetten niet geven 
konden, al werd het misschien ook 
van haar verwacht, en zal worden 
een centrum van kinderverzorging, 
dat verwondering van geluk bij het 
kind, het gezin en dus de maatschappij 
zal kunnen brengen.

Vervolgens gaf spr. eenige mee- 
deelingcn over dc a.s. Amsterdamschc 
strenge school, de eerste in ons land.

Uiteraard zal de school veel van 
de gewone verschillen. Internaat kan 
spr. niet aanbevelen, het externaat 
doet het contact met de maatschappij 
behouden.

Het personeel moet zeer zorgvuldig 
gekozen worden en daaraan worden 
hoogc eischen gesteld, het moet zijn 
taak als ccn roeping beschouwen. Dc 
schoolarts heeft voorts een voorname 
stem in het kapittel.

Per dag zal 12 uur dienst moeten
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jongens en 
icht spr. er

x,
Met * 

dag, „een intensieve < 
opvoedingsarbeid" om 
verhoging van de vc 
versterking van ’ 
klasse". Om ' 
urigc werkdag ’n 
een zegen wordt,

Arbeidersontwikkeling.
Tn de Soc. Gids van Mci-Junic wijdt 
A P. Voogd’n arliekcl over de stand 
der beweging voor arbeiders
ontwikkeling. Schr. begint met te 
schetsen hoe die was in buiten- en 
ouinenland vóór, tijdens en na de oorlog.

’t oog op de tegenwoordige tijd 
t schr. voor ons land, in verband 
net de verkorting van de arbeids- 

ontwikkelings- en 
i te komen lol „een 
,-oikskracht en een 

de macht der arbeiders- 
te verhoeden dat de 8- 

ig ’n ramp in plaats van 
„idi, zal 't nodig zijn „dat

de bevrediging van de gecstelike behoef
ten der arbeidersklasse tot het voor
werp van de voortdurende zorg der 
moderne arbeidersbeweging wordt ge
maakt. Zowel de socialistiese scholing 
als de algemene volksontwikkeling die
nen te worden begrepen als dringende 
zaken, voor wier welslagen de arbeiders
beweging als de vertegenwoordiging van 
de duurzame belangen des volks zich 
verantwoordelik moet gevoelen .... De 
zorg voor de opvoeding in haar ruimste 
omvang moet .gelijke tred houden met 
de bevordering van de materiële belan
gen der arbeiders." Daarvoor moet meer 
gedaan worden dan tot dusver ’t geval 
is geweest; meer dan totnogtoe moet 
de belangstelling voor deze aangelegen
heid worden gewekt. Ook met ’t oog

Ook het hoofd der aanstaande strenge 
school is ’t dus met de naam niet cens. 
Hij stelt voor .opvoedingsschool" en 
doet daardoor te kort aan andere scholen, 
in elk geval geeft 't de bedoeling wel 
wat beter weer dan de nu gekozen naam.

Zonder in beoordeling der details te 
willen treden, wil ik wel zeggen, dat 
de opvatting, die de beer den Hollander 
van het karakter der strenge school 
heeft, mij zeer juist lijkt, ’t Is te hopen 
dat de school in Amsterdam spoedig in

■ '' j omen kan worden en dat 
ere grote sleden weldra 't voorbeeld 
hoofdstad in deze zullen volgen.

E. J. v. D.

Les gegeven zal worden in de ge
wone l.o. vakken, voorts gymnastiek, 
slöjd. huishoudelijke bezigheden, 
schoenmaken en kleermaken, terwijl 
aan dc zcdelijkc opvoeding groote 
aandacht zal worden geschonken.

Wat dc tucht aangaat, worde het 
allereerst met zachtheid geprobeerd. 
Niettemin zullen straffen noodig zijn, 
w. o. dc straf van isolccrcn, terwijl 
kastijding waarschijnlijk niet veel 
noodig zal zijn, maar tc harer tijd 
moet kunnen toegepast. Een oord 
der verschrikking zal dc school in- 
tusschen niet worden.

worden gedaan, zij het ook niet door 
een onderwijzer.

Leerlingen, die door de ouders niet 
kunnen worden gebracht, zullen door 
cenige personen, tegelijk met politie
macht bekleed, gehaald kunnen wor-

Naast dc lecrlokalcn is noodig een 
vcrblijflokaal voor dc kinderen, er 
moet o.m. badgelegenheid zijn, een 
speelplaats, een schoolbibliotheek die 
zorgvuldig gekozen moet zijn. Bloemen 
en platen mogen niet ontbreken.

Dc naam „strenge school" ware 
voorts beter te vervangen door „op
voedingsschool".

Dc school staat voor 

van de laatste niet veel.
Waar de leerlingen moeten Iccrcn 

terug (e verlangen naar de gewone 
school, moeten de schooltijden langer 
zijn. De leerlingen worden reeds 
s morgens tusschcn 7-—8 gebracht en 

keeren eerst om 8 uur ’s avonds naar 
huis. Dc avondschooluren worden 
facultatief. Op deze wijze is er een 
71-urige werkweek, daartegen is na
tuurlijk geen enkele kracht bestand, gebruik genor 
doch spr. geeft een ontworpen dienst- andere grote : 
regeling weer, waarbij alle gecmploy- der hvuxusuiu 
eerden 8 uur daags werken zullen.
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kleding 
redenen 
men tot schi 
schoolverplccf 
vraag, o' ’ 
ten blij' 
..Men 

ciale '

i

: worden

‘t nodig ..dal de 
■ moreel en geen

omen uan 
■ midd ’

genoemde sociale maatre- 
ik dus wel de waarheid 

[en’, niet die ..voor over- 
aennen. Voorlopig zullen ze 

, . maar ons einddoel moet 
• zijn, dal het normale gezin 
zijn normale behoeften zorgt 

de vader daartoe in staat is 
jn loon". In de toekomst ziet 
an ook in gezinsioon ’n beter 

verlenging van de 
op zeven jaar gc- 

van het vervolgon- 
:n en volksuniversiteiten, 
de arbeidsduur èn de 
meer ontwikkeling bij 

Ie kans tot inniger huise- 
„„r mag men ook weer 
het gezin verwachten 

taak toeken-Sosiale fcinderzorg-.
Tn ’n artiekel, getieteld Voor’l nage- 
■*" slacht, in de Junie-afl. van de Op
bouw roert de schrijver, R. Casimir, 
ook de maatregelen aan-die de strekking 
hebben ..het schoolplichtige kind in staat 
te stellen, het onderwijs beter te vol
gen". Om de vorm waarin deze maat
regelen geboden worden (partikulier of 
van gemeentewege) is ’t schr. niet te 
doen: bij wijst op de uitbreiding van

Eindexamen diploma-B ook 
Theologen!

Tn hel Juni-nummer van 
Nedcrlandsche

Ds. G. Fopma te 
Stellig zal de Bond 

hebben bezig te houden i

het Orgaan van 
predikanten schrijft 
Steenwijk :

1 zich binnenkort 
met het vraagstuk

op de „socialisatie" 
arbeiders op een hoger moreel en gccs- 
tclik plan van beschaving komen". Dan 
wordt de vraag gesteld, welke middelen 
toegepast zullen moeten worden. Voor 
de algemene ontwikkelingsarbeid ten 
behoeve van de volwassenen zal nodig 
zijn meer financieële steun van volks
universiteiten, konserten, toneelvoorstel
lingen. biblioteken. enz. Voorts n ..Cen
trale kommissie voor arbeidersontwik
keling". gesubsiediëerd van overheids
wege. Schr. wijst hier op Amsterdam 
waar zoo’n komietce bestaat. „Wat nu 
de speciale arbeidersontwikkeling be
treft, zouden wij er ten sterkste op 
willen aandringen. dat door partij en 
vakbeweging de personen worden aan
gewezen. die zitting zullen nemen in de 
Arbeiders-ontwikkelings-ccntrale, tot 
welker stichting door beide lichamen 
reeds is besloten." Scholing van de 
nieuwe-leden van partij en vakbeweging 
is dringend noodzakelik. „Zorgvuldig 
dient eerst te worden nagegaan, in hoe
verre de tot dusver geleverde ontwik
kelingsarbeid bevredigende resultaten 
heeft gegeven, welke wijzigingen in de 
methoden en in de organisatie ervan 
behoren te worden gebracht. Taak en 
middelen zullen wellicht herziening be
hoeven. Hel beste zal zijn, aan de te 
vormen Centrale een ruime opdracht 
te geven, opdat door onderzoek en studie 
de stand der arbcidsontwikkcling wordt 
vastgcstcld, het doel en de middelen 
worden bepaald, zowel van de alge
mene volksontwikkeling, op welker aard 
onze organisaties in de toekomst steeds 
meer invloed zullen verkrijgen, als van 
de speciale arbeidersontwikkeling, die 
zij in de allereerste plaats voor de 
eigen strijd behoeven. v. E.

taak. Beperking alleen tol voeding, 
en schoeisel, is om principieclc 
niet te verdedigen: en zo komt 

• schoolbaden. schoolartsen en 
.. r.-egsters. Maar ook is t de 

' of deze bemoeiingen beperkt moc- 
„ijven tot de schoolplichtige leeftijd, 
n zou dus evengoed voor de klcutcr- 
>1 als voor de lagere school de so- 
voorzorg kunnen organiseren. Voor 

de oudere leeftijd zal men zich meer 
moeten individualiseren, omdat het daar 
steeds meer personen geldt, dan groepen, 
maar ook omdat deze leeftijd veel meer 
zelfgevoel zal hebben. Hel lijkt mij niet 
onmogelik, dat de verenigingen, als die 
onder de centrale Jeugdraad slaande, 
een taak zouden kunnen verkrijgen, door 
hun de mogelikheid voor persoonlik»- 
ondersteuning te openen”, ‘t Gevaar aan 
deze gemcenschapsz.org verbonden, is 
de verzwakking van de gezinsbond: en 
ook dat t kind niet leert de grote regel 
„dat de mensheid alleen door ingespan
nen arbeid haar weg baant en hoogcr 
stijgt."

„In alle g 
gelen kan il 
„voor morgen . 
morgen" erkenne 
nodig zijn, 
m.i. meer -- 
zelf voor z., 
en dat <* 
door zijn ie 
schr. dan c 
oplossing. „Waar 
leertijd, nu altans 
bracht, uitbreiding 
derwijs. leeszalen ei 
beperking van c 
mogelikheid lot 
alle ouders èn de ka 
likheid gaven, daar 
meer invloed van 
en het daardoor een groter 
ncn bij de opvoeding.”

gemcenschapsz.org
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de klas

.1 daarom d„ ....... 
téén hebben vermc 

•veel te bewerken, dat men 
: kan gaan studeren met di
en. Practics komt de cis, dat 
hebben doorlopen hier 

overgrote 
haast niet

1 van naar gelang er plaats is. 
,Ont- deelnemers mag over ’t alg 

grootcr zijn dan 30. De 
kiezen bij schriftelijkc 
vertegenwoordigers in hc 
hiervan moeten bel 
categorie van dcclr 
zijn den cursus te volgen.

Het bestuur bestaat uit de boven
genoemde drie deelnemers, een vertegen
woordiger van den onderwijzersraad 
van den Krcis, twee docenten en den 
schoolopziener als vertegenwoordiger 
der overheid. De vertegenwoordiging van

om een geleerd gezicht te zetten 
„ij de dingen waarvan ze niets begrepen, 
hebben het college kunnen aflopen — 
en dal waren er heel weinigen.

Toch ■— te recht of ten onrechte, 
blijve buiten bespreking —• ligt hier in 
dit studiegebied de belangstelling van 
hel grote deel der „zoekende menschcn- 
ziclen” waarmee wij in aanraking komen. 
Willen wc „bij” zijn, dan moeten wc hier 
een eigen oordeel hebben kunnen vor
men. ccn oordeel dat uiterst moeilik kan 
worden verworven door boekenstudie 
alleen, als er geen grondslag is die in 

en het lab. is gelegd.
Daarom „eisc" de Bond toelating tot 

de thcol. studie, zowel met dipl. A als 
B. Wat voor juristen betrekkelik ge- 
makkclik ging, zou het voor ons onbe
reikbaar zijn? Is niet elk argument dat 
voor hen dienst deed voor ons bruikbaar 
met nog meer recht en klem?

van de tlicologiesc opleiding. Wat de heid 
a.s. predikant zal moeten leren, is zeker bij d< 
van te veel belang dan dal de Bond ' ' ' 
daarin niet zijn woord zou meesproken. 
Maar van meer belang dan wat geleerd 
zal worden, zal toch die andere vraag 
zijn: wat zal de a.s. predikant kunnen 
leren. De vóór-op leiding mag niet 
vergeten worden.

Nu is door mij persoonlik steeds leven
dig het gemis gevoeld van ccn voor
opleiding. die in staat stelde om ccn 
eigen oordeel te vormen over aange
legenheden van natuurfilosofiesc aard. 
Onze A-oplciding is daarvan de schuld, 
als ik wel zie. Men behoeft toch vol
strekt geen minachting te hebben voor 
de waarde van een goed stuk Tacitus- 
vertaling, of „de zoete bluf van ’t laatst 
Latijn", ingclcvcrd met eindexamen thema, 
of de belangwekkendheid der Romeinse 
antiquiteiten, om van oordeel te zijn, dal 
er in de tijd van ’t gym. nog wel andere 
dingen te leren zijn, die voor wie straks 
moeten kunnen verslaan wal in de zielen 
hunner tijdgenoten omgaat van oneindig 
veel meer belang zijn dan de speciale Tn 
A studie objecten. De kwestie is niet of \ 
walmen in afdeling A leert overbodig órai _ 1 =_______ ___
is. dat is 't natuurlik niet, maar .waar van onderwijs te Berlijn 
’t om gaat is tenslotte of men zijn tijd treffende studickrin 
niet nog beter had kunnen besteden. onderwijzers.

Dit nu meen ik dat inderdaad het geval De studiekringen moeten uit eigen 
is en de Bond zal daarom de sinal zijner initiatief der onderwijzers gevormd wor- 
goede werken metéén hebben vermeerderd den. Zij omvatten ccn „Krcis" van de 
wanneer hij weet te bewerken, dat incn schoolinspectie; grootcre Krcise kunnen 
ook theologie kan gaan studeren met di- gesplitst worden; zoo noodig kunnen 
ploma-B alleen. Practics komt de cis, dat onderwijzers en onderwijzeressen van ver
men A moet hebben doorlopen hier op schillende Krcise samen ccn studiekring 
neer, dal men niets anders dan A vormen. Zij, die nog niet vast kunnen 
doorloopt, tenminste voor de overgrote worden aangcstcld. moeten aan de krin- 
mccrdcrhcid. Daardoor is men haast niet gen deelnemen; anderen kunnen het doen 
in staal om de porlé te snappen van naar gelang er plaats is. Het aanlal 
brochures, als b.v. van Kohnsl.amm „Ont- deelnemers mag over ’t algemeen niet 
wikkclingenOntlroning van het begrip na- grootcr zijn dan 30. De deelnemers 
tuurwet ", van werken als van Duncan en kiezen bij schriftelijkc stemming dne 
Frcud. Wij moesten indertijd ccn college vertegenwoordigers in het bestuur; twee 
van prof. Winkler laten schieten, alleen hiervan moeten behooren tot de eerste 
omdat ten onrcchlc van ons werd ver- categorie van deelnemers, die verplicht 
ondersteld, dat wc inzicht hadden in zijn den cursus te volgen.
schei-, natuur- en wiskundige begrippen, 
waarvart wij nooit iets anders dan de 
namen hadden gelezen in het program-dat 
wc - gelukkig - niet - behoeven - te - kennen. 
Alleen die A-menscn die in ’t bezit waren 
van ccn B-diploma of van de vaardig-

Studiefcringen voor onderwijzers, 
vn de Deutsche L c h r crze i t u n g 
-L van 20 Maart 1920 werd een leid
draad opgenomen, door het ministerie 
van onderwijs te Berlijn opgcsteld, be
treffende studiekringen voor 
o n d c r w ij z e r s.
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in den studiekring uit enkel docccrcn 
en luisteren zal bestaan.

De deelnemers dragen bij in de kos
ten ; overigens is staatssubsidie loegezegd. 
Het tot nu toe bestaande tweede ge
deelte van het onderwijzers-examen zal 
door de deelneming aan deze studie
kringen vervallen, liet getuigschrift, 
waarop men als vast onderwijzer zal 
kunnen worden aangcsteld. wordt voort
aan op de volgende wijze verkregen:

Alen moet een bewijs van het bestuur 
overleggen, dat regelmatig aan de zit
tingen van den studiekring is deelge
nomen: van de docenten, dat dit met 
goed gevolg heeft plaats gehad. Het 
opgegeven schriftelijk werk en de overige 
prestaties in den kring kunnen hierbij 
tegen elkaar opwegen, Daarnaast wordt 
het oordeel van de school-inspcctie ge
steld, dat door klassc-bczoek is vast
gesteld. Aan ten minste één van deze 
klassebezoeken en daar bij aansluitende 
besprekingen neemt een vertegenwoor
diger van de docenten van den studie
kring deel. Wanneer bij dit bezoek een 
der beide beoordeelaars bezwaar maakt 
tegen vaste aanstelling, wordt binnen 
6 maanden een nieuw bezoek gebracht. 
Het resultaat van den arbeid in den 
studiekring moet in zijn geheel genomen 
voldoende zijn; hel oordeel bij het klasse- 
bezoek kan dit niet compensccrcn.

Ook aan hen, die reeds door vroeger 
afgclegd examen de bevoegdheid voor 
ccne vaste aanstelling hebben verkregen, 
kan een diploma betreffende het volgen 
der studiekringen worden uitgereikt.

den onderwijzersraad, de schoolopziener 
en de drie deelnemers kiezen te zamen 
de docenten; deze benoemen dan de 
beide vertegenwoordigers in het bestuur. 
Dit bestuur geeft ieder half jaar ver
slag over den studiekring aan het Kreis- 
bestuur.

Stadssludiekringen hebben wekclijk- 
schc bijeenkomsten van enkele uren ; 
die van 't platteland naar omstandig
heden, ongeveer alle 2 of 3 weken. 
Voor deelnemers uit geheel afgelegen 
plaatsen zullen waarschijnlijk in aan
sluiting bij de vacantiën 6—1-I daagschc 
leergangen in 't leven worden geroepen. 
Deze cursussen zullen met de studie
kringen op gelijke lijn worden gesteld. 
Tot onderricht in nieuwe vakken zullen 
voor alle onderwijzers in aansluiting 
aan de vacanlie's cursussen worden in
gericht. Voor zoover het noodig is, 
wordt men vrijgesteld van schoolarbeid 
om aan de studiekringen te kunnen 
deelnemen.

In samenwerking met het docenten
college en het bestuur van den studie
kring bepalen de deelnemers de onder
werpen van den gemccnschappclijken 
arbeid. Van oflicicele zijde zullen voor
beelden gegeven worden, waarnaar men 
echter niet verplicht is zich te richten. 
In ’t algemeen wil men vermijden de 
op de kweekscholen reeds behandelde 
stof te nemen. Lezingen, vrije bespre
kingen, uitwerken van zelf gekozen 
onderwerpen, gemeenschappelijke behan
deling van vraagstukken uit de praktijk 
van het onderwijs en van wetenschap
pelijke pedagogie komen op den voor
grond. Men wil vermijden, dat de arbeid
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nieuwe vruchtbrengende gedacht

dit noodig 
deering van

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

tusschen
van 

waar

inbare besprekingen of congressen ter be
sontwikkeling.

VOLKSONTWIKKELING
MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET

NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING

advies gegevens te verzamelen, welke 
op het 

der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend, 

van de oprichting van neutrale bijzondere 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

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

Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

geven aan alle in ons 
iten op het gebied der

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

Pwrf. Dr. PH. KOHNSTAMM. Vo
Ms. J. H. THIEL .. J. HOVENS GRÉV1

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden 
van het onderwijs en de opvoeding van

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar <r 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking h<

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bij: 
scholen, in die streken van ons 1

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

■4. door het beleggen 
handeling van problemen i

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het: contact op het gebied van onderwijs en opvoeding 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds,

en - mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
buitenlandsche toestanden.



INLEIDING, door Prof. Dr. Ph. KOHNSTAMM.

ckelijl 
Uni

gces

zang van het 
iverwogen de 

■akscholen tc vervangen, 
jsbergen, Jena, Berlijn 
I, maar aan de gehecle 

t zoover niet is

de

eeuwen 
Jaartoe 

cwiste

Het Hooger Onderwijs en de Volksontwikkeling.

•t geestelijk leven 
heeft zeer geva 
„duistere” mid< 
werkte trouwer

die aan 
toegeke----

gcr is de rol, die zij gespeeld hebben in de klassieke 
i )uitschc kuituur. In de zeventiende en een groot 

ichttiende eeuw daarentegen treden zij zeer op den achter- 
mitz, Voltaire of Rousseau laten zich evenmin in het 
verband denken als Fichte of Thomas van Aquino daar- 

inzinking gaat zoo ver, dat tegen den aanvang van het 
1 der 18e eeuw in Pruissen ernstig wordt or 

ersiteiten geheel af tc schaffen en door vakscholen tc 
bedenkt wat onmiddellijk daarna Koningsbergen, 

3n gegeven niet slechts aan Duitschland, maar a 
chheid, wordt met dankbaarheid vervuld, dat het

met bovenstaanden algemeenen 
het doel dat onze redactie zich 

deze serie, wensch ik eenige voorbe-

' ] ’cr inleiding van een reeks artikelen n 
JL titel en ter karaktcriseering van 

voorstek met het openen van 
reidende opmerkingen tc maken.

De beteckenis der U niversiteiten voor het geestelijk leven van 
gemeenschap waarvan zij deel uitmaakten heeft zeer gevarieerd, 
de internationale kultuurgemecnschap lier „duistere” middelee 
was hun invloed buitengemeen groot. Alles werkte trouwens dj 
samen: eenheid van taal, eenheid van stand harcr docenten en 
lingen, eenheid van doel van haar streven en bovenal de onbeh 
centrale plaats, die aan dit streven in het gehecle kultuurlcven 
een ieder werd ' 1 1

Niet veel geringt 
periode van de Ou 
deel der acht! 
grond. Leibni 
universitair vi 
buiten. Die i 
laatste kwart 
Univ 
Wie 
hebben 
mcnsch.i^ 
gekomen.

Oc vraag of de plaats der Nederlandsche U niversiteiten in onzen 
tijd meer met het eenc dan wel met het andere voorbeeld overeen
komt, laat zich niet gemakkelijk beantwoorden. Oppervlakkig be
schouwd schijnt er aan onze Universiteiten niet het minste te haperen. 
Een voorstel om tot hun afschaffing over te gaan zou thans zeker 
nauwelijks bestrijding waardig worden gekeurd, het zou slechts alge- 
meene verbazing wekken. En den bezoeker onzer Universiteitssteden 
vallen overal de geweldige gebouwen op, die er getuigenis van afleggen, 
dat de matcrieele offers, die de gemeenschap zich ter wille van de 
Universiteiten getroost, nooit zoo groot zijn geweest als in dezen 
tijd. Ook het aantal van studeerenden is grooter dan ooit. Toch zou 
concludeeren uit die offervaardigheid, uit die talrijke studentenschare 
op de beteckenis, die de Universiteiten thans voor het geestelijk
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zaak tekort schieten. En 
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meer bezit en ook niet meer 
die zij somtijds vroeger 

cenige school van hooger 
alen van velerlei aard hun 
is met de studenten van beide 
niet geldt een bloot verschil 

een anderen habitus, van een 
lag of de weg, dien de ontwikkeling van 

ingeslagen de juiste is geweest, of het 
het technisch onderwijs beter ware geweest 

veel ruimer en vooral veel eerder uit te 
misch Hooger Onderwijs •— dat daardoor dan 
worden tot de veel kleinere groep van hen, die 
uen en omvormenden arbeid in de techniek moeten 

w inisch verband te brengen met het universitaire 
lag schijnt nutteloos. Immers gedane zaken nemen 
zij het niet. Want het proces van differcnticering, 
’ ’’gd, is op allerlei ander terrein geenszins voltooid.

leven van ons volk bezitten misleidend zijn. En wie dieper op de 
zaak ingaat vindt dan ook al spoedig symptonen, die er op wijzen, 
dat niet alles in en aan onze Universitciten zoo geheel bevredigend 
is, als de uiterlijke schijn zou doen denken. Een zekere „uneasiness". 
het gevoel, dat er iets niet geheel in orde is, een lichte malaise in 
breede academische kringen laat zich niet ontkennen. Daarop duidt 
reeds het feit dat de Amstcrdamsche studenten het noodig hebben 

iordeeld een enquête te ondernemen omtrent de vraag of en zoo
op welke wijze de Universiteit reorganisatie noodig heelt. In 

zelfde richting wijst de benoeming door de Senaten van verscheidene 
■iversiteiten van een commissie met een weliswaar veel beperkter 

opdracht, maar toch ten doel hebbende met vertegenwoordigers der 
studenten te overleggen in hoeverre de interne verhoudingen der 

vijziging behoeven.
g uit zich deze onvoldaanheid in den aan alle zijden 

om de schijnbaar onbeteekenende en louter lormcele 
der wet op het H. O. waarbij de eenheid van 

oraat in elke faculteit werd ingevoerd, aan te grijpen als welkome 
jenheid tot een algehecle en diep ingrijpende wijziging van de 

onzer Universitciten, het academisch statuut, zooals het 
Besluit, dat de examens en promotie’s aan de Unix 
pleegt te worden genoemd.

: zou ten eencnmalc onjuist zijn dezen wensch naar her’ 
1 zuiver intra-universitairc aangelegenheid te beschouwe 
• zich het meest met deze vragen hebben beziggehouden, 
de docenten als onder de studenten en oud-studenten.

daarbij geleid door de tweeledige overtuiging, eenerzijds dat 
Universiteit een zeer belangrijke taak toekomt voor het 
in zijn geheel, anderzijds dat om velerlei redenen en op allerlei 
onze huidige universitciten tegenover deze zaak tekort s< 
de groote vraag rijst: Welke is de plaats, die 
en welke is de plaats, die zij behoort in te n 
leven van de moderne Nederlandsche maatscl

Zeker is het dat de Universiteit niet 
zal. terugkrijgen de overheerschende plaats, 
heeft ingenomen. Reeds is zij niet meer de 
onderwijs, naast haar hebben hoogcschol 
plaats veroverd. Wie in de gelegenheid is 
in aanraking te komen, weet, dat het hier 
in naam, maar dat zij menschen van 
ander type kweeken. De vraag of de 
ons Hooger Onderwijs heeft ingeslagen 
niet bijv, ten opzichte van het technisch 
het Middelbaar Technisch veel ruimer 
bouwen en het Technisch Hooger Ondi 
beperkt had kunnen wo 
werkelijk vernieuwender 
verrichten — in orgar 
onderwijs, die vraa 
geen keer. Toch is zi, . 
op dit gebied voleindigt
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De 1 landelshoogeschool bestaat te kort om reeds een vast geworden 
type te hebben gevormd. Behoort zij zich te ontwikkelen in de richting 
naar de Udiversiteiten toe of van hen af? De gemeente Amsterdam 
heeft pogingen gedaan om het hoogcr onderwijs in handelswcten- 
schappen binnen den kring der Univcrsiteit te trekken. Naar de dag
bladen hebben gemeld is dit voorloopig afgestuit op de weigering van 
hoogcrc autoriteiten. Getuigt deze beslissing van juist inzicht of be- 

ren, die zich voordellen uit den weg te worden geruimd? 
ige beteekenis van de vorming van de leiders van het 
n in den komenden tijd beseft, moet het gewicht van

hooren de bezwar 
Wie de geweldig 
economisch leven 
deze vragen inzie

Een vraag, schijnbaar van gan 
minder beteekenis, zoo men de g 
stijleenheid, waarin ook de schoo 
gegeven, is deze: Is het juist g'v 
hun vorming ontvangen in volslagen gescheidenheid 
en techniek, van handel en sociaal leven? Kweekt 
met noodwendig aestheten, 1 art 
alle groote kunst haar kracht 
van het gansche volk ?

Zijn binnen het terrein van het Hooger Onderwijs andere lichamen 
ontstaan, die de Univcrsiteit de alleenheerschappij hebben ontnomen, 
in niet geringer mate heeft zij aan invloed verloren doordat er in 

maatschappij groote kringen van intellectueelc leiders zijn ontstaan 
en het Ilooger onderwijs om. Het schijnt mij de grootste fout 
1'horbecke’s wet, een fout, die zeer bittere gevolgen heeft mede- 

gesleept, dat het middelbaar onderwijs is opgezet buiten alle verband 
melde Universiteitcn. Maar zeker hier behoeven wij niet te berusten 
bij den bestaanden toestand.

Niet minder dan het middelbaar is het algcmcene volksonderwijs 
een kultuurmacht geworden van wier beteekenis men zich in de 
periode van onderwijswetgeving in het derde kwart der vorige 
geen rekenschap heeft gegeven en veelal nog niet geeft. De 
waarop ons volksonderwijs en de Universiteitcn met elkaar in 
trekking kunnen worden gebracht ligt niet aanstonds voor 
De schijnbaar meest rationcele oplossing, het overbre 
onderwijzersopleiding naar de Universiteitcn, gelijk ze o. 
land wordt bepleit, biedt nader bezien groote, m.i. on< 
moeilijkheden. De afzonderlijke „paedagogische hoogescu 
de univcrsiteit van Berlijn in een voor kort verschener 
heeft aanbevolen, lijkt mij evenmin aanbevelenswaa—w 
Univcrsiteit en het lager onderwijs zich bewust blijven • 
mecnschappelijke taak, samen te arbeiden aan de opvoet 
volk, dan is het m.i. voor beiden een dringende cisch, dat 
wordt gelegd. Maar hoe zal dit kunnen geschieden?

Dat de pers een macht is geworden in het volksleven 
lijks kleiner gewicht dan het onderwijs, zal in theorie do< 
worden toegegeven. Maar de practische consequentie, <Lu 
van deze volksopvoeders dan een groote en ernstige ■> 
schijnt zelden of nooit te worden getrokken. Is 1 
conservatisme of berust het op diepere gronden.

van nauwe- 
door een ieder 

ie consequentie, dat de vorming 
groote en ernstige zorg wordt, 

:trokken. Is het slechts sleur of 
dat tot de „maat-
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Dculschland in Erzichung und Untcrricht, Heft I, Veil und Co. 1918.

wijze heeft het sociale probleem

;nschappelijkc opleiding 
'nalistieke ambten niet 
wel sleur is, wat dient

schappelijke betrekkingen waarvoor 
vereischt wordt”, (art. I, II. O. wet 
schijnen te worden gerekend ? En 
dan in dit opzicht te geschieden ?

Ik noem, zonder eenigszins naar volledigheid te streven een laatste 
categorie, voor de toekomst onzer beschaving, voor de vraag, <’>l onze 
beschaving een toekomst heeft, misschien de gewichtigste van alle. 
Ik ,bedoel de intellectueele leiders der arbeidersbeweging. Hebben 
de leiders der vakvereenigingen en van de coöperatie s niets te ver
wachten van de Universiteiten? En hebben deze omgekeerd, m 
oog op een diepgaande levende kennis van onze maatschappij 
van genen in ruil te ontvangen? Of raakt dat niet de sociale 
van de Universiteit in onze dagen ?

En in dit verband doemen allerlei vragen op. In de vroege 
deleeuwen was de Universiteit een der middelen om de lagci 
maatschappij te vermengen, de bedelaar en de afstammeling van den 
adel rekenden zich tot haar leerlingen. En niet alleen in de college
zalen, maar ook in studentenhuizen en internaten verkeerden zij met 
elkander in nauwe levensgemeenschap. De eenheid van stand, den 
geestelijken, was een machtige hulp om de klooi te overbruggen door 
het verschil van herkomst geschapen.

Onze hedendaagsche Universiteit is veel exclusiever. Wel is de 
kleine burgerij er thans gelukkig heel wat meer vertegenwoordigd 
dan een halve eeuw geleden; wcj worden, dank zij vooral de wijzi
gingen in aard en taak der studentenorganisatie's, de leiders in stu
dentenkringen niet meer bij voorkeur of zelfs bij uitsluiting gcrccrutecrd 
uit de gegoede kringen, daarentegen ontmoet men er zelden den 
arbeiderszoon. Dit feit plaatst ons voor een aantal vragen, liet 
antwoord: Meer beurzen! is zonder meer, althans in overdrachtelijken 
zin, te goedkoop. In zijn voor kort verschenen Bedenken gegen die 
Einheitsschule ') heeft Foerster laten zien dat er ook nog wel andere 
gezichtspunten in aanmerking komen. Maar ernstige overweging ver
dient het probleem zeker.

Nog op geheel andere \ 
voor de Universiteit.

In Engeland is dat tot uiting gekomen in de Student-Settlement 
beweging, waarbij men wel in het oog dient te houden, dat „student” 
niet door student mag worden vertaald. Misschien benadert de 
uitdrukking: „academisch-gevormde" hier het best den Engelschcn zin. 
Heeft die beweging ook ons iets te zeggen en zoo ja, wat hebben 
wij eruit te leeren? Is het bijv. — om slechts één punt nader te 
preciseeren — wenschelijk, dat de Universiteiten aandacht gaan 
geven aan de opleiding tot „Maatschappelijk Werk”? Van wat met 
die Engelschc beweging in verband staat is in ons land het beste 
bekend de University Extension, de ontwikkelingsarbeid voor vol
wassenen. Maar zeer karakteristiek voor de beweging ten onzent is 
het, dat zij afgezien van personeele unies hier en daar, elk organisch 
verb ' t de Universiteiten mist. Alleen de naam Volksuniversi-

l) de jouri 
zoo het v
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De problemen, die wij tot nu ter sprake brachten, hoe uitcenloopend 
ook. komen toch alle daarin overeen, dat zij betrekking hebben op 
den omvang van den kring, die onmiddellijk met de Universiteit in 
aanraking komt. Zij dringen zich op als men overweegt: Tot wie 
wendt zich de Universiteit. wie hebben iets van haar te verwachten? 
Ken gansch andere groep van problemen ontmoeten wij als wij vragen : 
W at heelt de Universiteit haar leerlingen te bieden en wat geeft ze hun?

Uiteraard is het deze groep die het meest de aandacht heeft ge
trokken in den kring der studeerenden zelf. In de discussie's over 
onze Universiteiten, die in den laatsten tijd werden gehouden, was 
zij bijkans alleen aan dc orde. En nu is het opmerkelijk, dat uit alle 
gedachtenwisseling op dit punt een gemeenschappelijke overtuiging 
naar voren treedt : Onze huidige Universiteiten zijn te veel vakscholen 
geworden. Als inrichting tot voorbereiding voor bepaalde ambten en 
betrekkingen voldoen zij in het algemeen. Zij schieten te kort in haar 
taak tot algemcenc vorming van den geest. Een opmerkelijk ver
schijnsel. doch alleszins verklaarbaar. AVantde tegenwoordige inrichting 
onzer Universiteiten stamt uit den hoogtij van het positivisme, van 
de analytische detailstudie, van de afwending van synthetischen 
arbeid ten opzichte van wereld- en levensbeschouwing. Vandaar de 
hermetische afsluiting der faculteiten van elkaar. Wat heeft de medicus 
te maken met de kennis der maatschappij? Of de theoloog met de 
natuurwetenschap, of de natuuronderzoeker met de wijsbegeerte? 
Schoenmaker blijf bij je leest!

Vandaar ook de nauwkeurige omschrijving der verschillende examens, 
liet is immers te doen om een zekere hoeveelheid kennis, en die 
hoeveelheid wordt hoog genoeg opgevoerd om te beletten, dat men 
zijn tijd verkwist met immers nutteloos grasduinen op andermans terrein.

Het past geheel in dezen gedachtengang wanneer men zoo nu en 
dan de oprichting van medische vakscholen hoort bepleiten of de 
meening hoort uitspreken, dat zonder schade voor het geheel de 
theologische faculteit kan worden gemist. Nog veel meer dan het 
ontstaan van kringen van intellectuecle leiders buiten de Universiteit 
om, heeft deze tendentie van de Universiteit zelf afbreuk gedaan aan 
haar beteekenis voor het gchcele volk.

Op den duur toch laten de vragen van levens- en wereldbeschouwing 
zich niet verdringen. Sluit de Universiteit er haar deuren voor, dan 
zoeken zij zich een ander terrein. Omdat dc scholastick-verstecnde 
Universiteiten haar geen onderkomen boden, vluchtte in het achttiende-

tcit, die zich hier spoedig heeft ingeburgerd, wijst op een, zij het dan 
ook vaag besef van eenige verwantschap.

Ongetwijfeld bestaan er goede en gewichtige redenen voor deze 
divergentie. De Volksuniversiteit zou binnen het kader der Universiteit 
niet tot haar recht kunnen komen. Toch mag gevraagd worden of het 
gcwenscht is, dat zij naast elkaar bestaan zonder althans officieel iets 
van eikaars bestaan te weten? Die vraag naar hun onderlin 
binding zal te klemmender worden naarmate de Volksunivei 
meer zullen uitgroeien boven de periode van zuiver voordrac 
cursusscn-instituut, waarin zij zich thans nog bevinden.
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inkrijk de philosophic naar de salons. Het heeft gestrekt 
ordeele van de Universiteiten, noch van de philosophie, 

iS of van hen die ze frequenteerden. De ofl’n iecle 
;en verloor de leiding van het geestelijk leven. Hij 

leven zelf te staan. In onzen tijd zijn verwante 
vaar te nemen. Wat men op de Universiteit niet vindt 

men elders. Men denke aan een beweging als die 
’sfoortsche school. Andcrerzijds blijkt de grootc massa 
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e gezicht onverstaanbaar in een tijd, waarin 
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wetenschappen voor alles zjch 
van het geheel waartoe zij behooren. 
wetenschap in haar ideële eenheit 
kultuurleven van gansch het volk, 
slechts een der uitingen is.

Vanuit dit gezichtspunt bezien zal het blijken, dat wij onze cischen 
vaak hebben te herzien, dat wij ons onvoldaan moeten verklaren 
waar uit het oogpunt van zuivere vakopleiding misschien niets meer 
te verbeteren zou vallen. Laat mij slechts enkele van de vele vragen 
aanstippen die hier rijzen. Voldoen onze medische faculteiten aan alle 
eischen, die de volksgezondheid aan hen mag stellen? Zouden zij niet 
van meer beteekenis kunnen worden voor de lichamelijke ontwikkeling 
van ons volk? Toonen zij er oog voor te hebben, dat in vele kringen, 
met name op het platteland, hun gewezen leerlingen voorgangers zijn 
aan wie dus een taak van volksopvoeding van zelf en onvermijdelijk 
toevalt? Geven de theologische faculteiten zich voldoende rekenschap 
van de vragen, die onzen tijd bewegen en die zoo aanstonds hun 
leerlingen in het leven wachten? En beseffen zij, dat zij in het geheel 
van het academische leven nog een andere taak hebben dan die tegen
over studenten in de theologie? Begrijpen de juridische faculteiten, dat 
de nieuwe maatschappij die wij tegemoet gaan een nieuwen geest
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Ten slotte nog een zeer kort woord over een laatste groep van 
problemen. Wij hebben boven gesproken ovei; de taak der Universi
teit, die eruit voortvloeit, dat zij niet geïsoleerd staat, maar een 
organisch deel is van een geheel. Als zoodanig hebben wij het volk 
genoemd, waartoe zij behoort. Maar daarmede is nog niet de laatste, 
meest omvattende eenheid bereikt. De universiteit heeft ook een 

die uitgaat buiten de nationale grenzen. In de eerste plaats 
wij daarbij aan Grooter Nederland. Welke is de taak onzer 

iiteiten ten opzichte van tropisch Nederland, ten opzichte van 
? stamverwanten in Vlaanderen en Zuid-Afrika? 
log verder reikt hun internationale taak. Wat kuni 

versiteiten doen voor de eenheid van wetenschap, voor o 
en onderlinge waardecring der volkeren ? Meer dan 
thans deze vragen te worden gesteld.
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eischt en nieuwe menschen? Zien de natuurphilosophische en literarische 
faculteiten in dat grondige wetenschappelijke studie wel een nood- 
zakelijkc maar geenszins een voldoende voorwaarde is voor de vorming 
van de mannen en vrouwen aan wie straks in ons middelbaar en 
gymnasiaal onderwijs mede een opvoedingstaak zal worden opgedragen?

Er zouden nog vele soortgelijke vragen te doen zijn. Slechts op 
écu punt wil ik nog in het bijzonder de aandacht vestigen om zijn 
zeer bijzondere beteekenis. In de laatste vijfentwintig jaar toch is 
de samenstelling van onze studentenwereld veranderd in nog gansch 
anderen zin dan waarvan boven sprake was. De vrouw heeft niet 
alleen haar intrede gedaan aan de Universiteit. Zij bezet daar thans 
naar ik meen niet veel minder dan een vierde der plaatsen. Van 
een Duitsch professor, verwoed anti-feminist en tegenstander van 
vrouwenstudie, wordt verteld, dat hij voor een gehoor met nog groo- 
tcr contingent aan meisjes, zijn colleges placht te openen met de 
toespraak: Meine Herren! Ik ben ook zonder onderzoek er bijkans 
zeker van dat zoo iets in een Nederlandsche collegezaal nooit is 
voorgekomen. Maar is hef bij een zuiver formeele erkenning van een 
veranderd gehoor niet gebleven? Heeft de Universiteit, als geheel 
genomen, er rekening mede gehouden, dat hare vrouwelijke leerlingen 
aan haar, en zij aan haar vrouwelijke leerlingen andere eischen heeft 
te stellen dan gelden voor den mannelijken student? Wie de stem
ming van onvoldaanheid kent onder de meisjesstudenten, wie hun 
uitingen in de studentenpers heeft gevolgd, weet dat hier ernstige 
vragen hun oplossing wachten.
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te betwijfelen is, doch 
niet als een spons heeft 

Dat verzekert grootcrc

Nu volgen eenigc aanhalingen
VII. *. . . In allerlei opzichten werkt de meerder 

zooveel wat in de les gehoord, eerst later recht gc*.. .. u. 
proces niet door steeds op den leerling beslag (c leggen, 
geven misschien minder examen-kennis, wal echter nog 
meerdere, goed verwerkte leerstof, en leerlingen, die men 
beschouwd door hen allerlei leerstof te laten opnemen, 
frischheid in het latere leven, waar nog zooveel te leer

swerk behoorlijk geregeld wordt en alle leer, 
ening houden, zoodat er ’s avonds eenigc ui< 
rerijwerk, dan zijn twee vrije middagen meer 

drie maanden (zegge 5) in een jaar \ 
:vocd worden tot het besef, dat 

(och niet te

nummers van 19 en 20 Mei geeft het Hat
t van den uitslag eener enquête naar de wenschelijkhcid van 

1 van drie vrije middagen aan het gymnasium te Amsterdam, 
i onder de talrijke ondervraagden vele tegen- en nog meer 
. s van zooveel vrije middagen. Voor het doel, waarmede 
wordt geschreven, zijn echter alleen van belang de aange- 

tofieven voor de gehuldigde opvatting. We halen enkele zeer 
de van beide richtingen aan.

vrije middagen hangt zoo nauw
en. dal ondergeteekende geen k:

1 De verzwakking van hel 
irdelijkheidsgevoel van ouders 
ning van de betcckenis van 

van het publieke vermaak zijn 
van vrijen tijd.

niet onderschat. Waar hij echter ver- 
voorstclt, niet' bereikt.

I. Indien het huist 
elkanders vakken reker 
blijven voor liefhebberijwerk. 
Laten de leerlingen die toch • 
de overige 9 maanden toch opgevoed v 
is voor waar geluk ; laten de kinderen

II. Neen, want ik acht het wenscht , .
in te prenten, dat werken het hoofddoel van het leven is. .

III. Bedoeld Onderwijs is weinig intensief: hel aantal vrije dagen 
veel te groot: er moet naar gestreeld worden dat in de 5 ol 6 lee. 
inplaats van minder worde bijgebracht : daarom moet het aantal vr 
middagen niet grootcr, doch liever kleiner worden.

IV. Neen .... uit persoonlijke ervaring weet ik. dat 3 vrije middagen op 
verveling voor de leerlingen uitloopen of tot allerlei verkeerde dingen aanleiding 
geven. Ik beschouw de questie van drie vrije middagen uitsluitend als een’uitvloeisel 
van de gemakzucht van vele leeraren

V. Het geven van drie vrije middagen per week acht ik 
van gymnasia, hoogcrc burgerscholen e.d. alleen wenschclijk, . 
voor een zeer groot gedeelte (onder verplichte deelneming) v\ 
goed georganiseerde sport, handenarbeid, bezoeken aan musea 
kcrijen, model-boerderijen e.d.

VI. De wenschelijkhcid van v 
wijze, waarop deze besteed worden. - 
met „ja" of ,.neen" te beantwoorden, 
de verslapping van het verantwoor 
gingen hunner kinderen, de miskenni 
arbeid en tucht, het laag gehalte 
borgen voor het goede gebruik

Het waardevolle van vrijen tijd • 
wildering en genotzucht en luchtcloc 
dan de kwaal en wordt het doel, dat
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vin.
ling ook 
bij zonde

. . Van buitenges 
n zijn ei

ir eigen
eigen r 
weken

i nul zijn de vrije middagen m.i. voor den leer- 
neigingen kan volgen. Iets kan doen, wal hem

i naar eigen keus zich op de hoogte van een

en frischheid cn opgewektheid noodig 
,'ordenden mensch tol volle ontwik-

tijd te geven zich met lichamelijke 
gelegenheid te verschaffen lol 
meest voelen aangetrokkén, of

zuivere per*

XIII. 
mogelijken lijd

hun aandacht bij 
te voeren, opdat 
Ireeren, daar wie

XIV. Overdaad 
onderwijs. Liefde v 
als deze de lecrlusl 
bilia, dat slechts va

l van het onderwijs hel geenszins aankomt 
ie* slechts op de minimale kennis, welke, trots al 
, in het leven wordt meegedragen — maar op de 
leid der schoolsche vorming.
I te laten komen, is juist de volle ontplooiing der 

noode. waarbij de goed-bestede vrije uren een bc-

gewenseht. daar de jongelieden 
in en door de lessen, hoe goed 

vrije lectuur, licfhebberij-studic en 
meer niet slechts geen kwaad zijn, 
lichaam, wat al uiterst belangrijk 

halten waarde bezitten voorde verrijking

•’crp kan stellen.
IX. I.i. omd.it de leerlingen dan frisschcr blijven, met meer lust arbeiden.de 

leerstol biivi opnemen en verwerken en bovendien tijd hebben om zich aan iets 
anders dan schoolsche wijsheid, niet minder noodig voor hun lichamelijke cn 
geestelijke ontwikkeling, te kunnen wijden.

X. Ja. om aan de leerlingen, hetzij meet 
oefeningen bezig te houden, hetzij om hun 
cigcnsiudie, in die vakken, waartoe zij zich het 

zich met alleen.' cn bovenal de " beteren' 

en noodig voor de gezondheid van geest en ' 

op" hel aantal schooluren — 'let slecl 

die lesuren en al het huiswerk, 
doelmatigheid en aantrekkelijkhe

En om die tot haar ' 
rsoonlijkheid *

Wenschclijk zeker, omdat de jongelieden zich gewennen in zoo kort 
zooveel mogclijk te lecren. Men spreekt.van „lijntrekken" in de 

Dat doen de leerlingen ook. Hocvelen zouden hel gehccle lesuur 
hel werk hebben? Is 't dan niet beter, kortere leertijden 
de leerlingen zich aanwennen zich op hun werk te concc 
in gebreke blijft zulks te doen, onvermijdelijk zal achlerblijv* 
I schaadt cn wekt op den duur haat en al keer, ook bij het 
voor de school kan de leerling enkel dan hebben en houden, 

sl niet tot een leerlast maakt. Xenophon zegt in de Mcmoria- 
an dien leermeester kracht uitgaat, die de sympathie van zijn 

a heeft. Dit gekit niet minder voor de gehccle school.
Ik ben bijna geneigd tc antwoorden, dal ik drie vrije middagen zeer 

wenschclijk acht, omdat hel voorloopig wel niet mogclijk zal zijn om zes vrije 
middagen te geven. Dit is, dunkt mij, de ideale toestand. Maar drie moeten de 
leerlingen hebben, opdat ieder gelegenheid hebbe naar aard en aanleg zellstandig 
zich te ontwikkelen, maar bovenal opdat hij of zij, in de vrije natuur, door de 
beoefening van zooveel mogelijk sport, het ideaal van te hebben een mens sana 
is corpore sano zooveel mogelijk benaderc.

XVI. Ja. omdat het opfrisschend werkt 
in om de intcllectueelc krachten van den w 
keling te brengen.

XVII. Tegenover al de uren van zitten (op de schoolbanken cn aan huis
werk) zijn m.i. de drie vrije middagen zeer noodig voor de leerlingen, zoowel 
voor hun lichamelijke ontwikkeling als voor het veroveren van meer dan schoolkennis.

XVIII. Omdat hel succes van hel schoolonderwijs niet geheel afhankelijk is 
van hel getal uren van verblijf in de school, soms wel omgekeerd evenredig 
eraan is. Ik zou de scholen vroeg in den ochtend willen doen beginnen en eiken 
namiddag vrijaf willen geven. Dan zouden de vacantiën. die het onderwijs langen 
lijd geheel onderbreken, kunnen worden verkort. Zeven weken vacantic plus 
cenige weken die aan examens worden besteed, is een lange tijd.

XIX. . . .Ja; althans in de hoogerc’ klassen. Voornamelijk omdat anders de

arbeiden.de
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moet voor lichamelijke ontspan
de de Zondag) beschikbaar blijven.

te merken, dat de antwoor- 
i door de opvatting omtrent 

, waarover straks nader, 
leerlingen; ’t spreekt van 

or jongeren. Kort vóór 
liteit gekregen, doordien 

ergegaan om den na- 
. , a korte verlenging van
die echter wel wat lang werd, vier uur n.i. als we ons 

Ook in ons land is de zaak wel cens aangeroeid, 
sterdamschc Schoolcommissie aan het eind van 1907 

lagere scholen over de vraag of de leertijd 
t name in de twee eerste leerjaren. liet 
len in het „Verslag aangaande den toestand 

te Amsterdam gedurende het jaar 1907" 
igcn. De groote meerderheid der antu nor- 
waren voor verkorting van den leertijd, 
>ozen ol geheel vrijaf te geven, doch de 
ste op grond van sociale moeilijkheden, 
van korter schooltijd komt in genoemd 

r ook over, omdat er dezelfde dingen 
omdat vrijwel alle samen

der lichamelijke als der 
i deze schoolvergade- 
:nde wijze toe 
Overgang van 

ir de kinderen 1 
uur in de 

i zijn met 
klimaat

gelegenheid voor vrije studie ontbreekt. Bovendien i 
ning minstens een vrije middag per week (behalve

Voor 't oogenblik volstaan we met op 
den blijkbaar geheel beheerscht werden 
de taak der school zelve in algemcenen zin, 
De enquête betrof hier dus alleen oudere le 
zelf, dat ze van niet minder beteekenis is vooi 

xdcn oorlog had de vraag een bijzondere actuali. 
men er in sommige duitsche steden toe was o> 
middagschooltijd geheel af te schaffen met een 
den morgen, die echter wel wat lang 1 
goed herinneren. Ook in ons land is 
Zoo hield de Amsterdamsche 
een enquête ondcr alle lage 
verkort kon worden, met 
Rapport daarover, te vinder 
van het Lager Onderwijs 
bevat interessante opmerking 
dende Schoolvergaderingen 
door veel grooter tusschenpot 
meeste aarzelden voor ’t laats 
Een zeer besliste verdediging vat 
rapport voor, en nemen we hier 
uit spreken als boven zijn opgemerkt en 
hangende kwesties er in worden aangeroerd.

„AVenschelijk, zoowel in het belang 
geestelijke gezondheid," luidt ’t oordeel van 
ring en zij licht dit oordeel op de volger 
theorie reeds wettigt het vermoeden, dat de overgang van uit het 
huisgezin tot 5 uur per dag in de school voor de kinderen te groot 
is. Zelfs al zou men ze eiken schooltijd een half uur in de buiten
lucht willen laten vertoeven, wat 1°. in strijd zou zijn met het be
staande leerplan, en ten 2°. in den regel in ons klimaat niet wel 
mogelijk is, dan nog ware de tijd, per dag in een schoollokaal 
door te brengen, te groot. Zoo goed is geen schoollokaal in hygië
nisch opzicht te houden of het lang vertoeven daarin is voor zeer 
jonge kinderen stellig niet zonder schade. Wc denken daarbij dan 
nog uitsluitend aan uitstekende lokalen met buitengewoon goede 
speelgelegenhedcn. De redeneering klemt dus te meer waar nog zoo
veel aan lokalen en vooral speellokalen en speelplaatsen ontbreekt.

De tegenwerping is te verwachten, dat de woning doorgaans 
evenmin aan hooge gezondheidseischen beantwoordt; doch men 
bedenke dan vooral, dat het onvermijdelijk langdurige gedwongen 
stilzitten in de school alles erger maakt. Het jonge kind heeft nu 
eenmaal groote behoefte aan spontaan en onbelemmerd bewegen. 
Wilde men daaraan tegemoet komen, dan moet zeker c 1 k half 
uur onderwijs in het lokaal afgewisseld worden met een half uur 
spel in de buitenlucht of in een voortreffelijk geventileerd en stof
vrij gehouden speellokaal. Men stelle zich dit echter eens voor 
in Amsterdam en in zijn schoolgebouwen 1
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zondheid, zeiden wc. Zoo 
e algemcene overtuiging, dat 
mschappen vertoont, die het 
: kwijtraakt. Zijn frissche en 
g in al wat hij gewaar wordt, 

" :s, wat spontaan die be- 
zeldzame uitzonderingen 
uitspreken, dat dit voor 
feit, dat hij te vroeg en 

een geestelijk gareel wordt

Het valt toch moeilijk te betwisten, dat gedurende het grootste 
deel van den leertijd elke leerling wordt gedwongen tot belang
stelling op gezag, in het gunstigste geval tot gesuggereerde belang
stelling. Op verderen leeftijd moet die geestcstucht wel geleerd 
worden, maar wc drukken dan ook op het woord „geléérd”. De 
eisch van veel vrije beweging voor de lichamelijke ontwikkeling 
moet o. i. met nog meer klem gesteld worden voor de verstandelijke 
ontwikkeling. We houden het eir dan ook voor, dat het „geestelijk 
arbcids-materiaal” bij zes- en zeven-jarigen heel wat beter en ruimer 
zou aaiigroeien, indien we hun „methodisenen en klassikalen ver- 
werkings-tijd" aanvankelijk tot den morgen bepaalden.

liet wil ons voorkomen, dat ieder, die veel of steeds in de laagste 
klassen werkt al heel wat onbenutte ervaring op dat gebied heeft 
opgedaan. Algemeen toch is men van oordeel, dat de middaguren 
veel slechter zijn voor geestelijke inspanning dan de ochtenduren, 
zóó zelfs dat men daarmede rekening houdt met de samenstelling 
van den lessenrooster. Maar hoe? Door op den middag die vakken 
te plaatsen welke minder inspanning schijnen te vorderen. Doch 
vorderen schrijven, teekenen, zingen, vrije en ordeoefeningen, lezen, 
handwerken géén geestelijke inspanning ? Als kinderen zich werkelijk 
ten volle inspanden, zooals de betreffende vakken toch evenzeer 
vorderen, dan verstompten ze. Gelukkig •— zoo heeft Kraepelin 
gezegd — behoeden de meeste kinderen zich voor dat gevaar door 
chronische onoplettendheid. Doch geheel onschadclijk werkt die 
geestelijke garêel-cultuur voor geen enkel kind. Wie weet hoeveel 
gemis aan gewoonte, om zich te bepalen bij zijn werk, in de 
hoogcre klassen, voor een deel ten minste te verklaren zou zijn 
uit de geestelijke over-spanning in de éérste schooljaren.

Eigenlijk ligt in het voorgaande grootendeels al de beantwoording 
der vraag naar de mogelijkheid. Plaatseri we ons echter op ’t stand
punt, dat er een leerplan is, dat afgewerkt moet worden, dan 
wordt de vraag heel eenvoudig of de leerlingen in de eerste twee 
schooljaren even „ver” in geestelijke ontwikkeling kunnen komen 
met 18 uur dan wel met 26 uur schoolonderwijs. Als kinderhoofden 
slechts te vullen vaten waren, dan kon men er in 26 uur onge
twijfeld méér in gieten. Maar dat zijn ze nu eenmaal niet. De 
ervaring leert reeds, dat er niet alleen verschil is tusschen ochtend
en middaguren, maar ook tusschen de laatste en de eerste morgens 
der weck ten aanzien van de geestelijke vatbaarheid der leerlingen. 
Dit wijst op afmatting in den loop der weck. Nu is het onze

Ook in het belang der geestelijke geze 
langzamerhand komen we wel tot dé als 
het jonge kind gunstige geestelijke eiger 
op de lagere school aflccrt. ten minste 
voor anderen vermoeiende belangstelling in 
zijn intense geestelijke inspanning bij alles 
langstelling heelt gewekt, vermindert op 
na op de school. Wij durven de meening i 
een groot deel ook te wijten is aan het 1 
gedurende een te langen tijd per dag in 
gedwongen.
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Ie kinderen 
lijven in de 
net gelcidc-

mcening, dat de schoolarbeid in de middaguren, die in zich zelf, 
minst genomen, al niet veel waard is, bovendien een ondermijnen- 
den invloed uitoefent op de intensiteit van het werk Op de morcens. 
M. a. w. als er alleen op den morgen werd schoolgehouden, dan 
zou door verhoogde intensiteit stellig evenveel zoo niet meer "eestes 
arbeid verricht kunnen worden op zes morgenschooltijden dan nu 

; hen schooltijden der week.
it is niet slechts theorie, want ook de praktijk gaf reeds x aak 
bevestiging. In onze vergadering zijn toevallig niet minder dan 
iders, wier dochtertjes geruimen tijd slechts 's morgens naar 

dat dit eenigen invloed had op het totaal 
bij het einde van den cursus, t Is ons ook 
>men in de lagere klassen, dat langdurige al- 
ingen geen merkbaar nadeeligen invloed had 
otaal hunner vorderingen, als ze weer eenige 

n terug waren geweest. Dat liet dan leerlingen 
betrof, doet aan de kern van ons betoog niets al. 

eens, dat het geheelc leerplan, dus ook dat van 
, meer in overeenstemming kon worden gebracht 

t verterings-vermogen der kinderen, dan ware 
lag voor de jonge kinderen zeker nog minder

"at 
eenD‘bl 

school 

menigm 
wezight 

van go< 
Stel 

de laagste 
met het v 
één schooltijt 
bezwarend.

Wij zouden hierbij gevoegelijk onze toelichting kunnen eindieen, 
maar er kan een bezwaar ontwikkeld worden, dat zeer ernstige 
overweging verdient, het „sociale" bezwaar n amelijk. Het ligt nog 
al voor de hand — gul zij het erkend — dat men zich al vraagt, 
of het voor duizenden en nog eens duizenden kinderen een verbe
tering mag heeten ze langer in zeer onvoldoende woningen of op 
de bijna volkomen speelplaatslooze straat te laten. Dat er aan de 
sociale positie voor de overgroote meerderheid der kinderen nog 
schier alles ontbreekt, kan moeilijk betwist worden, maar ze worden 
er nu reeds gedurende 142 uren van de week aan overgeleverd 
gelaten. Door de voorgestelde inkrimping van den schooltijd werd 
van die 142 slechts 150 gemaakt, terwijl er dan zonder twijfel veel 
krachtiger zou gewerkt worden aan de grondige verbetering der 
tallooze sociale tekortkomingen. Doch let men op hetgeen opgemerkt 

'is over de lichamelijke gezondheid, dan kan bezwaarlijk ontkend 
worden of voor de overgroote meerderheid der jeugd ware de 
vrije middag een hygiënische vooruitgang.

Ja, wanneer we echte Fröbelscholen hadden voor alle kinderen 
tot 7 jaar, waar werkelijk spelen en spelend leeren het hecle menu 
uitmaakten, dan kon men denkelijk zeggen, dat het misschien zelfs 
voor allen beter ware ze dAArhecn te zenden, den geheelen dag.

Doch wat pleit ligt in die veronderstelling voor de vele en 
schooltijden op de gewone lagere school ?

Wat het zwaarste is moet het zwaarst wegen : d. i. 1° dc 
zoo lang mogelijk houden buiten het onhygiënische verblij 
school en het onhygiënische schoolgarecl en 2° slechts mc 
lijke overgangen hun dc volle maat daarvoor toedienen.

Dat de voorstanders daarvan dan ook moeten komen tot een 
krachtig ijveren voor veel meer deugdelijke Fröbclinrichtingen, be-

:fent

>gde intci 
kunnen 

jltijdcn 
lechts t

In onze
■ dochtert 

mochten zonder i 
vorderingen 

naai voorgekon 
zigheid van leerlin 
>efend op het tot 
<en of maanden 

leden aanleg 
nu echter < 

: klassen, .... 
verstandelijk 

jd per dt
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uitsluitend onder wijskundige 
ze toch veel dieper en ver-

gewenscht. 
rekenschap 
ipgenomcne

gesteld voor 
schijnt de za; 
de vereischt

worden 1 
een wcl-bc

meeste

stemt! voor nog andere leerlingen dan thans den regel luidt, stem
men wij gaarne toe. Maar men beginne met den maatregel, die 
uit onderwijskundig oogpunt geen enkel bezwaar ontmoet, peda
gogisch aanbeveling verdient en hygiënisch beslist noodig is.”

nelijk vast, dat voor zoover het doel 
nbrengen van kennis, het nuttig effect 

t bijster groot, zoo niet gelijk nul is. Er 
gelukkig gaandeweg meer erkend wordt, dat 

et willekeurig een steeds grootcr hoeveelheid 
kan worden gegeven. Een opvatting als in aan- 

nelijk antiek aan, waar men gaandeweg steeds 
, «uidigt, dat de som van parate kennis, die de school 
niet afhangt van wat men gelieft uit maatschappelijk 

; te vinden, doch van de draagkracht der jeugd

De zaak moge evenwel schijnbaar van 
bctcekcnis zijn, bij nader onderzoek reikt 
dient onze volle aandacht.

\\ erden wc alleen maar gesteld voor de kwestie of namiddag- 
schooltijden noodig zijn, dan schijnt de zaak opgelost als wc weten 
vast te stellen in hoeverre de vereischte hoeveelheid kennis in de 
enkele ochtendschooltijden kan worden bijgebracht en dan in hoe
verre de geest der kinderen na een wcl-bcsteden morgen nog vatbaar 
is voor ’t opnemen van kennis. De praktijk in de school heeft er 
al wel toe gedwongen in de meeste gevallen naar een zoodanige 
regeling te streven, dat in de namiddaguren in hoofdzaak de vaardig
heids vak ken worden beoefend, die geacht worden niet veel geestes
inspanning te vorderen.

Een ding staat evenwel tam 
der school gelegen is in het a 
der namiddagschooltijdcn niet 
is nog eene zaak, die 
de kinderlijke geest 
kennis te verorberen 
haling III doet tam 
meer de stelling huldi 
moet opleveren, i 
oogpunt noodig

Trouwens er is veel waars in aanhaling XIII. Er wordt veel tijd 
in geestelijke slapte doorgebracht, terwijl herhaaldelijk wetenschap
pelijk is aangetoond, dat in den loop eener weck het opneinings- 
vermogen zeer vermindert door onvoldoend herstel der te voren op
gedane vermoeienis. Op goede gronden voeren de voorstanders van 
een schooltijd per dag aan, dat er met grootcr intensiteit kan ge
werkt worden in den op zich zelf reeds meer geschikten ochtendtijd, 
zoodat het resultaat niet minder, eer beter zou zijn.

Voor hen is de namiddagschooltijd dus in de eerste plaats over
bodig.

Bij de eerstgenoemde enquête liep de gedachtelijn in de antwoorden 
geheel andere richting.
De tegenstanders der verkorting zien blijkbaar in de school het 

stituut, dat ee n maximum-hoeveelheid kennis moet aanbrengen 
i gelooven dat men daarvoor het aantal lesuren zoo groot mogclijk 

moet houden. Huiswerk is ook noodig, dat echter buiten de school
uren moet gemaakt worden, waarom men het aantal daarvan niet 
moet overdrijven. Doch overigens is de school de eigenlijke werkplaats 
en de leerling daarin hoofdzakclijk een opnemend vat.

Hoezeer is overdenking van aanhaling XII voor hen g 
Wordt het niet hoog, hoogtijd.dat men zich allerwegen r< 

gaat geven van dit feit, dat het resultaat in het werkelijk op
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mogelij
■ijzing van de 
ijke misbruik

blijft bij al 
leeraren <

lijk m
.. betec___  ...... ........
verrassende evoluties. Zoo 

id tot de erkenning is gekomen
i in verband

wat de som van inspanning 
en leerlingen aangewend,

i

meer tot liet inzicht 
geleide lichaams- 

idelijke opvoeding, 
ö sond en 

kan. De erkenning van 
dgemeene streven om de 
maken van het school- 

t men overal de gym- 
niet gauw tevreden

steeds

versta ik , ,
dat men met een gez< 

ren kan. De erkennir 
in het algemeene streven 
ucel te maken van het s 
o neer, dat 
ngen en men 
stellen tijd.

, hoe? De beantwoording ervan

ten achter 
n leertijd door 
machten 1

evenwel die tegenstanders, wi 
nd ligt in de vrees voor het

n a een leertijd verre 
gedurende den ' 
mocht doen verwacn 

Daarnaast staan < 
verkorting uitsluiten 
van den vrijen tijd.

Bij de voorstanders stond bij alle verscheidenheid toch één ge
dachte op den voorgrond. Geheel afgescheiden van de vraag n.l. ol 
veel vrije middagen een verlies opleverden, zelfs met de mogelijkheid, 
dat de hoeveelheid te verteren schoolkennis kleiner zou worden, is 
het bij allen het hoofdargument, dat het noodzakelijk is, dat er veel 
tijd beschikbaar komt voor andere dingen als sport, muziek, vrije 
beweging en huiselijke samenleving. Dat ware zelfs een offer aan 
schooltijd waard.

Zoo dacht een dertig a veertig jaar geleden er niemand nog over. 
Men let er zoo niet op, omdat men geleidelijk met alle veranderingen 
meeleeft, doch overziet men een eenigszins betcekenend tijdvak, dan 
komt men vaak tot de waarneming v 
ook hier, doordat men langzamerham 
van de hooge waarde der opzettelijke lichaamsoefening 
daarmede van den sport.

Het is waar, deze stijgende waardeering loopt parallel met e 
andere opvatting, die de school dienstbaar meent te moeten mak 
aan de verhooging van de weerbaarheid van een volk in den zin v 
grooter geschiktheid als oorlogsmateriaal en jammer genoeg is dit 
laatste bij zeer velen van nog te grooten invloed op den aard der 
bovengenoemde waardeering.

Wc vinden het jammer, omdat men 
komt, dat de goede lichamelijke verzorging 
oefeningen zeer bevorderlijk zijn voor de 
in dezen eenvoudigen vorm uitgedrukt, < 
goed functioneerend lichaam beter leen 
dezen samenhang komt tot uiting in he 
lichamelijke opvoeding tot een onderdeel • 
onderwijs. Practisch komt dat hierop 
nastick onder de leervakken wil brenj 

met den daarvoor beschikbaar te s. 
Maar dan rijst dadelijk de vraag, 

leidt tot eigenaardige conflicten.
Er is nu eenmaal een zeker aantal uren per week, dat aan de 

school wordt afgestaan, 26 i 30. Daarbuiten behoort de jeugd vrij 
te zijn of ten minste ter beschikking van het gezin. Zoodra de gym
nastiek haar eischen gaat stellen binnen die uur-grenzen, dan moeten 
andere vakken het loodje leggen en ziedaar het conflict, welke vakke 
moeten dat zijn. Over dat conflict spreken we hier niet, doch h< 
illustreert het feit, dat „de school” een zeker aantal uren krijgt 
daarbuiten houdt al haar invloed op. Men moet maar eens in een 
vergadering van deskundigen het denkbeeld opwerpen het aantal 
schooluren te vermeerderen ten behoeve der nieuwe vakken! Aan 
de nict-schooluren mag de school niet raken. Hoogstens staat men 
toe, dat ze op een deel van den vrijen tijd beslag legt in den vorm

waarde 
vinden het 

de goede

eenvoui

veertig
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de zaak nu ook bezie, overal vertoont zij zich onder deze 
at er twee machten zijn, die over de jeugd heerschen, ten 
verbeelden dit te doen, twee machten, naast en vaak tegen- 

n die elk een deel van den dag opeischen: de school en het 
een precies al gebakende taak en machtsbcvocgdheid.

r'gt n.1. voor het onderwijs, voor de gevorderde hoc- 
het gezin voor de opvoeding en de rest.

w voor alle onderwijs van lager tot hooger toe.
Een geheel andere factor in dit geding is nog niet nader beschouwd, 

al komt hij in de aangehaalde antwoorden heel duidelijk uit. Al was 
twijfel mogclijk of de opheffing van d en middagschooltijd zou 

t van de schoolopvoeding slechts ten goede kunnen komen, 
ioch stellig 80 °/0 der schoolouders in verzet, want  

ooi, inzonderheid de lagere, is niet alleen een leeninrichting, 
ok een veilige bewaarplaats. De sociale verhoudingen zijn voor 

■ergrootc meerderheid van dien aard immers, dat zij wel gretig 
gelegenheid moet aangrijpen, die haar tijdelijk ontheft van de 

haar kinderen. Een middag meer vrij beteekent voor haar 
Idag méér zorg voor de jeugd, die doorgaans dan óf opgepakt 
itten in nauwe behuizing of in ongebondenheid op de straat 

s dezelfde kwestie als met de vacantie. Voor wie 
;n en voor de jeugd zelve moge vaker en langer 
zijn, voor het gros der ouders is ze slechts een

van verplicht huiswerk, doch menigeen voelt dit als een soort struik- 
rooverij.

Hoe men 
gedaante, d 
minste zich 
over elkaar 
gezin met elk

De school 
veelheid kennis;

Dit geldt '
en gcnvci
omt l” 

er geen twijf 
het resultaat 
dan kwam t< 
de schot1 
doch OOK ecu 
de o 

zorg voor 
een midda 
moet zitvc

onderwijs moet gev 
vacantie gewcnscht 
zware last.

Doch geldt dit alleen voor de minderbedeelden 
jonge kinderen? Kan het gezin alles geven wat er 
de school, zooals die is ?

Het is nog niet zoo geweldig lang geleden, dat die vraag er eigen
lijk geen was; toen het vanzelf sprak, dat het gezin de kweekplaats 
werd geacht voor al wat er goeds werd geoordeeld en toen men dan 
ook volkomen blind was voor al de onvermijdelijke tekortkomingen. 
Maar gaandeweg is het een vraag geworden van stijgend belang, 
naarmate men zich rekenschap begon te geven van de behoeften en 
de ontwikkclingsvoorwaarden der jeugd. Als regel mag men veilig 
stellen, dat ook buiten het eigenlijke onderwijs om, zelfs het voor
treffelijkste gezin niet alles geven kin, wat de jeugd voor hare levens- 
voorberciding behoeft. De sterk aangroeiende vrije jeugdvorming, de 
jeugdorganisatie in alle landen is daarvoor een bewijs.

Trouwens, wie zou het feit willen ontkennen, dat meer dan vroeger, 
de invloed van het gezin op de opgroeiende jeugd vermindert.

Het ligt geheel in de ontwikkeling der dingen, dat de vraag welke 
taak de school eigenlijk heeft te vervullen en of die scherp is te 
scheiden van die van het gezin een heel nieuw aanzicht heeft gekregen.

Ook hier allerlei merkwaardige evolutien 1 Misschien herinnert 
men zich nog wel hoe, nog geen veertig jaar geleden, op de meest 
historisch-wetenschappelijk afdoende manier aangetoond werd, dat 
’t volkomen in strijd was met het karakter der school en tevens een 
verkrachting van de rechten des gezins, als kindervoeding en school- 
kinderkleeding werden ingevoerd 1! Die evolutie gaat heel snel.
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door lecring en 
over 1’éducation 

<e ontwikkeling 
ichters gedacht, 

op dat der op
valt ? Wat vóór 
oorlogstijd onge- 

>eurl in groote 
ve ons op den weg be- 
het heele systeem van

ingsveld; niet 
icht over de 

imoed en karakter 
door wat men een 

ondervindt, door zijn eigen 
iten, terwijl goed geleide 
zijn voor den groei van

uitgebreidcr werking 
het steeds helderder inzici 

lijke vorming. Gemoed c 
of zecr weinig, 
doet en wat. ‘t 

thuis en vooral daarbuit< 
een prachtmiddel kan z

"We meenen als de winnende meening van tegenwoordig te mogen 
stellen, dat erkend wordt, dat wel ieder incnsch noodig heelt een zekere 
hoeveelheid kennis, in engeren zin schoolontwikkeling dus. doch dat 
een goed verzorgd, geoefend en gezond lichaam even noodzakelijk is, 
terwijl de vorming van gemoed en karakter het eigenlijke doel be
hoorde te zijn. Deze opvatting wordt bijna overal reeds in 
woorden en bij feestelijke gelegenheden gehuldigd, zij ’t vooi 
nog niet bijzonder in de daad.

Om de meest gebruikelijke terminologie te volgen, sedert de groote 
pedagogen der 18c eeuw, gold steeds het beginsel, dat de verstan
delijke, de lichamelijke en de zedelijke opvoeding in harmonischen 
samenhang moest worden verkregen.

We weten, dat er in de schoolpraktijk zoo goed als niets van 
terecht kwam. De lichamelijke opvoeding was geh< ' 
en de zedelijke meende men gewaarborgd te zien, 
school ten minste de goede leeringen konden worm

De kracht werd dan gezocht in de leeringen, 
kortom in ’t woord, toegediend op vaste tijden, ii 
1’éducation moralc is een vak als lezen enz.; docht 
plaats voor de zedelijke opvoeding was ’t gezin, 
voorbeeld. Hoe fraai men echter ook spreken kan 
integrale, aan eenig verband tusschen de lichamelijk! 
en zedelijkheid werd slechts door excentrieke nieuw-lic

Zou er wel eenig terrein zijn, waarop meer dan 
voeding, sterker gisting in de ide'éen te constateeren 
den oorlog al werkte ter verandering, heeft in den 
wone kracht gekregen en hoewel men ’t nog niet bespi 
hervormingen, laat ’t zich toch aanzien, dat we nn« nn 
vinden van diep ingrijpende veranderingen in hev ncviv 
onderwijs en opvoeding.

’t Begrip staatsopvoeding is voor zecr velen al heel weinig sym
pathiek en schrijver dezes is eveneens bevreesd voor datgene, wat 
men er gewoonlijk onder verstaat. Africhting en modellecring en masse, 
’t denkbeeld alleen is reeds zeer weinig behagelijk. Doch de zaak gaat 
er dadelijk wat anders uitzien, wanneer men zich de vraag voorlegt 
of de gemeenschapsz.org en gemecnschapsbemoeiïng zich niet veel 
verder gaat uitstrekken dan thans.

Opzettelijk schreven we niet van „moet gaan 
we hier, als we wel zien, te doen hebben met een niet te 
tendenz.

De school krijgt een veel 
onder den invloed van 
voorwaarden voor de zedeli 
gevormd en gestaald, niet 
leeraart, doch door wat 
ervaringen in school, 
lichaamsontwikkeling 
moreele eigenschappen.

De aankweeking van 
veel moet er meer ges<' 
steun van wat ’t gezin

gemeenschapsz.org
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ijskrachten ; de gehcele inrichting van 
mate veelzijdig en soepel moeten zijn 

echte vrijheid en zelfstandigheid voor 
t en leiding zou voor vele uren het 
anders moeten maken dan wat we

ken alleen goed te kunnen 
der schoolzorg.
. 50 uur in de weck de zorg 
:nsporig dwaas, als men haar 
nu krachtens wet en traditie 
vrije jeugdvorming noemt ook

de schooltaak wordt gehouden, 
worden verwezenlijkt binnen he

Het denkbeeld, dat de schoo 
voor de jeugd heelt ol deelt 
geen andere taak toedenkt 
heelt. Doch als men alles wr 
ziet onder de hoede der scho 

Natuurlijk zou dit van groot, 
de verscheidenheid der onderwi 
het schoolwezen zou in sterker 
dan nu ; de mogelijkheid van ech 
de jeugd met behoud van toez.icht 
begrip schoollucht- tot iets heel < 
er nu onder kennen.

Doch tegenover de aanklacht aan ons voorgeslacht van t 
volstrekte verwaarloozing der opgrociende jeugd, tegenover 
loochenbare feit van verzwakkenden gezinsinvloed, tegene 
wakende erkenning van de grootc beteekenis en vaak heilz. 
der onderlinge opvoeding der jeugd zelve, kan o. i. geen 
clusie staan, dan dat de gemeenschap, door middel harer < 
de gehcele opvoeding van het zeer jonge kind tot ongevet 
daad werkelijk ingrijpt, waartoe de school haar doel en haar 
wijze belangrijk zal moeten wijzigen en uitzetten.

Wat weet men nu reeds van de wegen daartoe in te slaan? Wij 
meenen nog zeer weinig en dat er zich allerlei problemen voor ons 
opdoen, die trouwens, hoe verscheiden ze dan ook schijnen te zijn, 
toch feitelijk alle nauw samen'

r de aanklacht 
irloozing der < 
van verzwak k< 

erkenning van de gr< 
'nge opvoeding der 
i, dan dat de geme

1 ’ van hc 
ingrijpt, waartoe 

< zal moe' 
icn nu reeds van oc v, w 
ler weinig en dat er zich allerlei problemen 

trouwens, hoe verscheiden ze dan ook schijne 
alle nauw samenhangen.
onderwijswetgevingen met haar strakke lijnen van ver

plicht onderwijs in verplichte vakken, met haar grondtrek van op- 
schroeving der parate kennis, met haar angstvallige terugwijzing der 
school van alle terrein, waarop niet vermeerdering van kennis het 
hoofddoel is, bevorderen een oplossing dier problemen niet. Zij alle x 
trachten feitelijk niet alleen te handhaven doch zelfs te versterken 
het conservatieve „school’-karaktcr der school, zij ’t dan ook met een 
welwillende buiging tegenover hen, die de lichamelijke opvoeding 
aanprijzen.

Maar de maatschappelijke ontwikkeling is machtiger dan alle wet
geving, die niet in haar lijn ligt en ook de nieuwe zullen korter leven 
dan die ze vervingen. Daarvoor is echter noodig, dat nu reeds ge
poogd wordt de antwoorden te vinden, die mogelijk zijn.

Het probleem, dat we als uitgangspunt namen, in zijn betrekkelijken 
eenvoud, blijkt moeilijk te beantwoorden: Hoeveel tijd mag de school 
voor haar taak nemen, waaraan bestede zij dien en hoe verdeele ze 
hem ? Mogen er velen komen, die een antwoord willen beproeven.
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Over school- en onderwijsmuseums in Nederland 
door P. L. VAN ECK Jr.

‘nstelling van groot belang voor de verschillende geledingen van 
ons onderwijs, en daardoor voor de volksontwikkeling, is ’t 

„Nederlandsch Schoolmuseum" te Amsterdam. En ’t belang er 
van zit daarin, dat dit muse um zich niet enkel, en ook niet voor- 
namclik, bezig houdt met ’t verleden — al is ook dit natuurlik niet 
vergeten — maar dat ’t zich richt op ’t heden, en zodoende bevor
derend werken kan op de ontwikkeling van ’t onderwijs, dus op de 
toekomst. Dit museum beoogt te zijn ’n levende instelling, gelijke 
tred houdend met, en daardoor ’n beeld gevend van de groei en 
de verandering die de school in Nederland te zien geeft. De school; 
dat wil hier zeggen: de voorbereidende, de lagere, de middelbare, en 
de gimnasiale. Zelfs is er 'n onderdeel van de vakschool, n.1. ’t knok
en huishoudonderwijs vertegenwoordigd. Ook ’t handelsonderwijs, en 
dat in land- en tuinbouwkunde vindt men er; terwijl voorts’t onder
wijs aan „misdeelde kinderen" er ’n afdeling heeft.

Die „school” nu, in deze ruime zin, heeft z'n dienaren en z’n leer
lingen, en beide groepen hebben hun eigen behoeften in verband met 
’t te geven en tc ontvangen onderricht. Welke die behoeften zijn, 
kan op ’t Ned. Schoolmuseum worden nagegaan, en ook op welke 
wijze, beter noch: op welke verschillende manieren ons onderwijs die 
bevredigen wil en kan.

Deze algemeen gehouden en daardoor enigzins vage aanduiding, 
moge hier gevolgd worden door ’n meer konkrete beschouwing van 
wat op ’t Ned. Schoolmuseum te zien is, en hoe dat is ingericht.

De verschillende vakken op de onderscheidene scholen leveren, in de 
eerste plaats met ’t oog op de schoolmannen, studieboeken in verband 
met afteleggen eksamens, handboeken en handleidingen voor de voor
bereiding van de te geven lessen; voorts met ’t oog op de leerlingen, 
lees- en leerboeken, leer- en aanschouwingsmiddclen. Al ’t hier ge
noemde is, gerangschikt naar de vakken, op ’t Schoolmuseum aan
wezig. En van dat alles — behalve wat tegenwoordig niet meer 
gebruikt wordt, dat in de „historiese afdeling” ’n plaats heeft ge
vonden —■ ’t oudere, ’t nieuwere, en ’t nieuwste. Zo vinden de school
mannen er, naast materiaal voor eigen studie, allerlei waaruit ze ’n 
keus kunnen doen vooi ’t gebruik in eigen school.

Een-en-ander is voor de bezoekers toegankelik door middel van 
de katalogus, die alfabeties gerangschikt is naar de auteurs; terwijl 
er, voor wie geen of niet genoeg auteursnamen voor ’n onderdeel 
kent, tevens ’n sistematiese indeling is gemaakt. Verder verwijst ’n, 
eveneens sistematics gerangschikt repertorium, naar de pedagogiese 
tijdschrift-literatuur van de laatste 40 jaar.

Zoals uit deze opsomming noch cens duidelik blijkt, en zoals ook 
al afzonderlik vermeld is, is ’t Ned. Schoolmuseum er een, niet voor 
leerlingen, maar voor de onderwijzers en leraren of die ’t willen worden.
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gesteld, heeft de verzameling, dank zij vooral ook 
velen die ’t museum bedachten met ’t schenken van 

naturalieën, modellen, enz. ’n grote uitbreiding 
onder geleide van onderwijzer of leraar bo
om ’t geheel in ogenschouw te nemen, ’t zij 
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Er zijn tal van zaken waarvan 
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II. Hoe de toestand moest zijn.
Hier wil ik in ’t kort aangeven hoe, naar mijn mening, dc kwestie 

van school-en onderwijsmuseums voor ons land geregeld kon worden; 
om te voldoen aan de behoeften van ’t onderwijs in heel z’n omvang1), 
in ’t belang dus van ’n behoorlike behartiging van onze volksontwikkeling.

1. ’t „Nederlandsch Schoolmuseum" moest zijn 'n rijksinstelling, 
rojaal gehuisvest, en zich uitbreiden tot 'n centraal-instituut voor 
studie en informatie van alles wat betrekking heeft op de school. 
Daarvoor zou er aan moeten worden toegevoegd ’n pedagogiese (uit- 
leen)biblioteek, waarvoor de bestaande „Paedagogische bibliotheek ”, 
die is ondergebracht in de amsterdamse Universiteitsbibliotheek, gc- 
annekseerd zou kunnen worden. En ook zou ’t dan ’n afdeling moeten 
krijgen in de geest van ’t „Centraal-bureau voor onderwijsadviezen” 
van de Bond van Ned. Onderwijzers, waar inlichtingen zouden kun
nen verstrekt worden betreffende de stand van zaken aangaande dc 
een-of-andere onderwijsaangelegenheid in binnen- en buitenland.

— laat ik maar zeggen — 't volle leven: ’t leven in dieren-, planten-, 
en delfstoffenrijk; in industrie, in landbouw, in handel; zowel uit 
ons land en z’n kolonicön, als uit vreemde landen.

Veel is al bereikt, maa r ook dit onderwijsmuseum wacht op nood- 
zakelikc uitbreiding, vooral ook geschikte huisvesting, om in staat te 
zijn z’n taak in dienst van ’t onderwijs naar behoren te kunnen vervullen.

3. En ten slotte zijn er in ons land noch ’n tweetal gewestelike 
schoolmuseums.

’t Ene bevindt zich in de stad Groningen, ’t Is opgericht in 1908, 
en heeft ’t zelfde doel als ’t grote schoolmuseum in Amsterdam ; dus, 
om de schoolmannen in de gelegenheid te stellen kennis te maken 
met leermiddelen en leerboeken. En ook hier worden de inkomsten 
gevormd door kontributies van personele leden en ’n paar onderwijzers
verenigingen, en gemeentelike subsiedies. Ook dit museum sukkelt 
met de plaatsruimte.

’t Andere is ’t „Limburgsche Schoolmuseum" te Roermond. Dit is 
op partickulier initiatief van enkele onderwijzers in 1916 opgc 
’t Heeft ’t zelfde karakter als ’t groningse. Hoewel 't betrel 
goed gehuisvest is, zodat alles tamelik overzichtelik geëkspozei 
kunnen worden, blijkt toch ook hier de ruimte op den duur te klein. 
Enige overheidsubsiedie ontvangt deze instelling noch niet; hoewel 
uit ’t bezoek blijkt dat z’n bestaan en instandhouding voor ’t onder
wijs in dat gewest ’ 

’n Paar kleinere 
aard, en betrekking 
vallen buiten onze be 
van belang voor 
artiekcl alleen hai 
vakken van ’t c

voor ’t vakonderwijs 
verwijs ik naar ’t 1

:hten van een
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• den I .... 
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een reden niet ongc 
disscmcnts-bibliotee 
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de betrokken i 
stand gehoudc:

’n Dcrgelijkt 
ons land, 
bclangstellii 
kunnen wei

schoolmuseums (in Nieuwe Arn-

A Igem een.
'r. H. van Cappelle. Verslag
\ en Luzcrn ten behoeve

;rwijs. (’s Gravenhagc 1914).
. H. B. Kleine gewestelike

18).
i Belang voor studerenden in pedagogiek (in 
■18).
ehouwing (in 
a Belang

«museums 
opzichte 

‘: schreef 
uderwijs- 

Zij/me

gewestelike instelling 
waar leraren en onder

en van de voornaamste in 
metodes, leermiddelen, enz.

i museum-afdeling waar leer
enden dat de school hun niet 
van leraar of onderwijzer te 
voor ’t uitlenen van boeken, 

sprake is van ’n gewestelik 
jëkspozeerdc zoveel mogelik tot 
st genoemde afdeling ’n iedee 

op de onderwijsinrichtingen 
wil kijken dan z’n gewest, 

ig in Amsterdam, 
leerlingen ’n beeld 

lem, en de middelen 
verlangde, zou zich 

r de derde afdeling 
me om meer dan 
bestaande arron-

Zllrich
onderw

A. H. B. Kleine gew<
hemsche courant 11/4’lê

P. L. van Eek Jr. ’n
School en Leven 8/8’1

Idem. School en aansch
Adam Haagenbeek. ’n

den dag XXXI, 542).
Max Hllbner. Die deutschen Schulmuseen (Breslau 1904).
Idem. Die ausliindischen Schulmuseen (Breslau 1906).

En zo zou ’t haagsc „Museum ten bate van het onderwijs" natuur
lik eveneens ’n centrale instelling moeten blijven.

2. Er moesten ’n aantal gewestelike school- en onderwijsi 
opgericht worden in plaatsen, die om hun centrale ligging ten , 
van een-of-andere streek, daarvoor in aanmerking komen. Ik s 
hier voor zulke gewestelike instellingen de term: school-fcn ond» 
museum. Hier toch zou m.i. ’n vereniging moeten plaats hebben 
museum voor schoolmannen en museum voor leerlingen, ’t Z" 
vergund hier even te laten volgen wat ik daarover ’n paar jaai 
geleden in ’n provinsiaal blad schreef. Zoon gewestelike instelling 
zou moeten bevatten: 1°. ’n museum-afdeling waar leraren en 
wijjers zich op de hoogte kunnen steller 1
gebruik zijnde leerboeken, handleidingen, 
en van ’t nieuwe dat er verschijnt. 2’. ’n 
lingen aanschouwingsmateriaal kunnen ’ 
kan verschaffen, om dat onder leiding 
bekijken. 3°. ’n pedagogiese biblioteek

In verband met ’t feit dat hier sn 
schoolmuseum, zal dit ook in ’t geëkspozeer 
uiting moeten komen. Zo zal de eerst genoemuc n 
moeten geven van ’t voornaamste dat er op de ondei 
van ’t gewest ia gebruik is. Wie verder wil kijken < 
die moet verwezen worden naar de nationale instelling 
Dan stel ik me voor, dat de twede afdeling aan de 
zou moeten geven van de flora, de fauna, de bode 
van bestaan van ’t gewest. En alweer, wie meer 

s naar den Haag moeten getroosten. Voor 
i „gewestelik” sprake: ’t zou 

u 'iist toclijken, als daarvoor ’n 
tek de kern kon vormen.
■ museums zouden dan voornamelik met steun 

gemeenten en provinsies tot stand moeten komen i 
gehouden moeten worden.
.. = _..,xe organiezatie van de school-en onc’

1 zou ’n steun voor ons hele onderwijs ku 
.clling van betrokkenen en buitenstaanders v 
wekken en onderhouden.
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Een 
cursist.

Natui

nuzeum te Ant-
■erpcn 1919'). 
eines Reichs- 
. 1903).

27/5 '16.
7/a'16'16

Een school- en ondcrwijsm 
i korte studie met schets (An( 
r den Gedanken der GrUndung c

ere, in O 
:k Jr., i 

•r Esch, in

Ontwikkelingswerk voor de Departementen der 
Maatschappij tot nut van ’t algemeen.

i beschikbaar gesteld 
ligen om gedurende 14 
rk te volgen, 
jaar gesteld voor
1 cursus.

plan zijn dit werk

a n d e 1. Jan. ‘16.
Kyf-Kyf, in Panorama. 8/5 ’ 16. 
Th. M. Ketelaar, in De A m s t 
J. Feith, in Algemeen Hanc 
P. L. vah Eek Jr., in M orks' 
T. B[ouma], in Op de hoogt 
Hessel Jongsma in De nieuwe Amsterd. 

jravenhage. Museum ten bate van 
Dr. H. van Cappelle. Het museum ten bate 

te ’s-Gravenbagc en zijne toekomst. (’s-Gravenhage 
b. Jaarverslag I enz. (’s-Gravcnhage 1911 e.._.z.

Groningen. Schoolmuseum. 
Jaarverslag I enz. (Groningen 1908 enz.). 2)

In verband met de lezingen ter algemeene vergadering der Mij. 
tot nut van ’t algemeen op 26 Mei 1920 door Mejuffrouw E. C. 
Knappert en den Heer J. Hovens Gróve, welke lezingen zijn opge
nomen in den eersten jaargang van dit tijdschrift, heeft het Hoofd
bestuur en het Nutsinstituut voor Volksontwikkeling besloten voor 
de navolgende doeleinden gelden beschikbaar te stellen:

Tien beurzen, elk van f100.— worden 
die departementen, welke een lid afvaardig 

te Amsterdam een cursus in Onshuiswerk t< 
elfde beurs van f100.— wordt beschikbaar 
die het beste referaat indient over den 

lurlijk zijn alleen departementen, die van

andsch Schoolmuseu m. 
elingen I enz. (Amsterdam 1878 enz.). 
:ken (kronologies) :

Leven. 16/7, 23/7, 30/7 '03. 
andbl. voor Bibliothe

terdammer 
d e 1 s b 1 a d 7' 
M a g a z ij n.

, t e. Des. '16.
e Amsterdammer. 27/7 T 8. 

het o n d c r w ij s. 
: van het onderwijs 

nhagc 1913).

') Door mij besproken in School e
2) Over ’t Limb. schoolmuseum 

heden daarover, in dit artiekel vermc" 
mij welwillend door de sekretaris-bibuuic

en Leven 22/4 '20.
i bestaat geen literatuur. De biezonder- 

meld, ontleende ik aan ’n uitvoerig schrijven, 
ibliotckaris toegezonden.

Hendrik van Tichelen. T
werpen. Een gedachte en een l 

Dr. Julius Ziehcn. Ueber
schulmuseums. Ein Vortrag (Leipzig u. Frankfurt

Biezonder.
Amsterdam. Neder
a. Berichten en mededeel w
b. Artiekels uit periodieken (kroi

1. J. Brand, in School en L
2. P. L. van Eek Jr., in M a a 

wezen 20/2 T4.
3. J. H. A. Heet
4. P. L. van Ecl<
5. J.

delh
6.

n s k i n d. 22/5 '14.
in De Vlaamsche Stem. 1/6 T5.

i M a a n d b I. N e d. C c n t r. 1 e e r in i
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ozen leiding een 
, stelt het hoofi 

rstaandet 
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tegenwot 

; f t te ge

van de verlangde tijdschriften of

neene kas zal zooveel maal f 0.25 worden bijgevoc 
lessen blijken te zijn gevolgd. Teneinde dit te kunt 
na afloop van eiken cursus de presentielijsten <

i aan het hoofdbestuur worden opgestuurd, waarna 
bedrag wordt opgezonden.

een cursus van

October of November worden ge
nen vóór 20 September.
ing van de onkosten van het plaatselijk 
verrichten werk, kan uit de algemeene 

ïn, gelijk aan 50 % van hetgeen 
tot een maximum van f 100  
:n met het doel geregelde 
i ter bespreking van de ge- 

r nnn subsidie be- 
laffcn lectuur, tot 
ijdschriften blijven 

na gebruik aan het

grondslag van 
eigen gekozen 

«fdbestuur eveneens 
en maatstaf.
e studiegenooten per 
lessen omvat.
aordig i n d i e n 

s c h i e d e n.

ernstig in practijk te brengen, gerechtigd een aanvrage om een beurs 
in te dienen.

Bij de aanvrai 1 
het af te vaar_.o„. .. 
worden gevoegd.

De cursus zal in den loop van October of November 
houden. Aanvragen zijn in te dienen vóór 20 September.

2. 1 en behoeve van de bestrijding van de onkost 
in verband met dezen cursus te verrichten werk,   
kas een tegemoetkoming verstrekt worden, gelijk aan 50 °/0 
hiervoor plaatselijk wordt bijeengebracht, tot een maximum van f

3. 1 en behoeve van leesgezelschappen met het doel g< 
maandelijksche samenkomsten te houden ter bespreking v-f" 
lezen tijdschriften of boeken stelt het hoofdbestuur een subsi 
schikbaar, gelijk aan het bedrag van de aan te schaffen leeti 
een maximum van f50. —. De gebruikte boeken en tij 
het eigendom van de Maatschappij en worden 
hoofdbesf

ijksche 
jdschriften of 

lar, gelijk aan 
iximum van f50. —. De 
ösndom van de Maatsc 
>estuur toegezonden, 
departementen doen opgave 

(en, met kostenspecificatic.
Ten behoeve van studieclubs, 

zelfwerkzaamheid onder eigen geko; 
onderwerp in studie willen nemen, : 
gelden beschikbaar en wel naar den onders 

Het hoofdbestuur acht het noodzakelijk, 
cursus zooveel maal I 0.25 betalen als de i 

Ernstig belangstellenden kunnen dat t 
betaling niet in eenmaal b e h o e 
goed missen.

Uit de algem 
als er in totaal 
bepalen, zullen na afloop van 
gehouden lessen aan het hoof 
het te ontvangen bedrag wordt 

Voorbeeld: Te X wordt een cursus van 12 lessen gegeven over 
de hoofdbeginselen der staathuishoudkunde; 15 personen nemen er 
aan deel. Deze hebben naar keuze in eens of in termijnen ieder 
12 X f 0.25 = f3.—■ te betalen, tezamen f45.—. Blijkens de presentie
lijsten hebben gemiddeld 13 personen de lessen gevolgd. Het hoofd
bestuur draagt dan bij 13 X 12 X f 0.25 = f 39.— en de opbrengst 
van den cursus is f79. —. Dit bedrag dient, naar de meening van het 
hoofdbestuur, als regel geheel tot honorarium van den leider te worden 
bestemd. De benoodigdc localiteiten, vuur en licht, komen voor rekening 
van het departement, waarbij moet worden opgemerkt, dat het depar
tement in veel gevallen, deze van de gemeente, die bij dit werk het 
allergrootste belang heeft, zal kunnen krijgen; consistoriekamers, 
leslokalen van openbare of bijzondere scholen en dergelijke komen 
ook in aanmerking. Voor kleinere groepen particuliere vertrekken.

Voor boeken of ander benoodigd studiemateriaal verleent het hoofd
bestuur een subsidie van 50% tot een maximum van f 2.50 per cursist.

Bij de aanvrage dient te worden ingediend naam, leeftijd en verdere
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;elden dit toelatc 
ementsverband.
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hetgeen de

kunnen gc-
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: bii

gegevens omtrent den leider, die de aanvrage kunnen ondersteunen, 
onderwerp van den cursus en kort schema van de behandeling.

De subsidies genoemd onder 3 en 4 worden, voor zoover de 
beschikbare gelden dit toelaten, ook toegekend aan studiekringen 
buiten departementsverband, mits de aanvrage door een depar
tement wordt gedaan.

Het Hoofdbe 
algemccne toclk

het hoofdbestuur 
inde. Op de vraag 

grootcrc steden inzake ontwikkelings- 
!e doen, hoopt het hoofdbestuur in een 

» te komen.
departementen niet te na gespro 
;n hoe gering de bctcckenis is va 
*■60 doen voor de ontwikkeling 
ans in vergelijking met hetgeen zou 
de oorzaken hiervan niet nagaan, die zijn v 

lend. Van het feit is men zich veelal bewi 
secretaris herhaaldelijk bij zijn bezoek .

>estuur voornoemd heeft bij deze voorstellen de volgende 
iichting gevoegd.

A LG EM EENE TO E LIC11TIN G.

Bij het werk onder No. 1 en 2 bedoeld heeft ' 
speciaal gedacht aan de departementen ten plattelai 
wat de departementen in de grootcrc steden ii 
werk in deze tijden behooren t< 
nadere circulaire terug te

Bijzondere actieve dep 
den ingewijde opvallen ' 
plattelandsdepartemcntei 
volking. Gering althans 
schieden. Wij zullen oc 
elk departement verschillc 
dit blijkt den algemeenen 
de verschillende departementen.

Bij die bezoeken blijkt tevens, dat, afgezien van wil- en futloozc 
besturen, men dikwijls gaarne anders zou willen, als men maar wist 
hoe. Het verdient dus aanbeveling, die goedwillenden eens een voor
beeld te geven hoe men er in de werkelijkheid in geslaagd is voor 
een dorp een centrum van ontwikkeling en opvoeding te scheppen, 
dat zeker door tal van onze departementen als een aantrekkelijk 
ideaal zal worden aanvaard. Het voordeel daarbij is, dat zij dan 
weten, dat dit ideaal bereikt en dus bereikbaar is.

"Wij denken aan ..Ons Dorpshuis te Paterswolde”,
Ons Dorpshuis! Dat „ons” zegt meer dan een bladzijde woorden. 

Die kunnen wij dus alweer sparen.
Paterswolde, gelegen in Drente, op den grens van Groningen, heeft 

2600 inwoners. In 1915 werd een vereeniging gesticht, waartoe rechts 
en links werd uitgenoodigd. Wij onderstrepen dit, omdat wij over
tuigd zijn, dat voor werk als dit de geheele bevolking in de gelegen
heid dient te worden gesteld samen te werken. De departementen, 
die dit verzuimen, zullen naar alle waarschijnlijkheid hun pogingen 
zien mislukken. Thans telt die vereeniging 300 leden. Welk departement 
in een dorp kan daarop wijzen? Lisse en Spijkenissc binnenkort 
misschien? Luisteren wij naar wat de secretaresse, Mevrouw Biihlcr- 
Boerma, ons van die vereeniging heeft verteld:

„Toen „Ons dorpshuis” in 1915 werd opgericht, moest te Paters
wolde in bijna alle opzichten voorzien worden in de behoefte aan 
ontwikkeling en ontspanning; voor het eerste en tweede voor 
de bevolking vanaf 13 jaar, voor ’t laatste ook voor de schooljeugd.

Persoonlijk heb ik als bewoonster van verschillende dorpen en als 
plattelander in hart en nieren altijd het meest gemist op een dorp.
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worden, die 
•middelen

maatschappelijk centrum. Zooals de kerk het godsdienstig 
—im is buiten, het gemeentehuis hef bestuurscentrum, zoo bo
xje er nog een derde centrum te zijn: het dorpshuis. Waar elk 
ander kan ontmoeten, waar alles te vinden is wat in de stad 
schillende afzonderlijke inrichtingen, scholen, instellingen 

geven: het bock, de plaat, het lied, de les.
Het maatschappelijk dorpscentrum, het dorps 

leeszaal, huishoudschool, industrieschool, land- 
„Ons Huis"; moet half vakschool, half volk:

Ook degenen, die niet tot de „armen” g 
zijn van alle voortgezet onderwijs verstoken, i 
groote stad voor „het volk", in een bepaalde bet 
huis moet zijn voor „de bevolking”. Naast 
op een cursus in „Ons Dorpshuis” de mevrouw 
beiden moet „Ons Dorpshuis" geven, wat ze anders in 
inwoning niet kunnen krijgen. 11 ieruit volgt, dat er in 
meer betaald onderwijs voorkomt dan in een „Volks

Zoodra op een dorp een behoorlijk leslokaal bestaat, ontdekt men 
wat veel cursussen daar geconcentreerd kunnen worden, die van 
Rijkswege of met subsidie voor salaris en leermiddelen kunnen 
worden gegeven. Als: Tuinbouwwintercursus, Landbouwwintercursus, 
Landbouwcursussen voor volwassenen over allerlei speciale onder
werpen: Bijenteelt. Landbouwhuishoudonderwijs; cursussen in lichaams
oefeningen en vcrbandlesscn.

Bij de oprichting van 
lijk eerst nog worden 
moet de keuze der 
meisjes zijn bijv, veel eer 
maken, dan dat 
geef naailes. Bij 

jen ; we krej 
> hier tot 

eerste k

een ., Dorpshuis” moet de bevolking 
overtuigd van het nut der instelling 
eerste cursussen doen. Vrouwen 

veel eerder overtuigd, dat ze geen japon kunnen 
ze geen behoorlijken maaltijd kunnen koken. Dus : 

geef naailes. Bij onzen eersten costuumcursus was gerekend op 20 
leerlingen; we kregen er 60. Hoewel Paterswolde een tuinbouwdorp 
is, was hier tot 1915 nog nooit een tuinbouwles gegeven. Dus moest 
een der eerste lessen voor de jongens zijn over tuinbouw. „Ons 
Dorpshuis” vroeg een tuinbouwcursus bij den Heer Heemstra, die 
verheugd uitriep: „eindelijk”! Zoo staan de cursussen aan alle 
kanten te wachten als ’t ware om de dorpen binnen te dringen, als 
er maar een gebouwtje is en een commissie, die de dingen samen
voegt. Voor tuinbouw kwamen 53 leerlingen, (plaats voor 24!) 
Hoewel de somberste voorspellingen waren gedaan over de onver
schilligheid der bevolking, kreeg Ons Dorpshuis den eersten herfst 
165 aangiften voor lessen (bevolking 2600). Het eerste jaar waren 
er 3 middaglessen en 5 avonden per week bezet ; het tweede 
alle middagen en avonden, het derde moesten 5 lokalen in 3 
ken der gemeente er bij worden geleend tijdclijk; in 1918 werd 
gebedeld voor 2 nieuwe grootere leslokalen, die nu in 1919 alle 
avonden en de meeste middagen en morgens bezet zijn. In een der 
lokalen wordt 5 dagen per week les gegeven van 9 tot 9 uur. Niet 
alleen voor cursussen is een gebouwtje noodig, ook voor 

middel voor 
dan meer 

er bu:‘
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1 2c leerjaarOpleiding r 
Maatknippe.. 
Landbouwhuishoudcursus . 
Fraaie handwerken.......................
Verslclies en ondergoed knippen 
Spcelgocdclubje 8 jarigen

" 10 .

: 11 : :

Aard of naatn van den cursus

Dubbel boekhouden.............................
Opleiding examen Boekhouden 
Tuinbouwwintercursus 1ste jaar . 
Dandbouwwintercursus 1ste jaar 
Houtsnijoefeningen............................
Lichaamsoefeningen.............................
Zangcursus. jongens en meisjes 10 en 

11 jaar
„ Jongens en meisjes

11 — 13 jaar . .
„ Meisjes 14.—-16 jaar

Cursus Eerste Hulp.............................
Herhalingscursus Eerste Hulp

Naaien Kindcrklccding 13—15 jaar 
Cosluumnaaien boven 15 jaar

Fr *naaister 
pen 
'huis)

■■ei. vu-u-utiwen <
vindei

uiitspanning.
Het wekelijksch bezoek . bedraagt heden 650.”
Na een bestaan van 5 jaar wordt dus in dit gebouwtje met de 

verbouwde schuur tezamen per week door bijna 700 menschen ge
werkt aan eigen ontwikkeling. Wilt Gij weten op welk gebied? 
Hier volgt een opgave van de 28 cursussen in 1919/20 gehouden.

lezingen, lichtbeelden, muziek noodig op een dorp, omdat anders alle 
uitgaan weer herbergbezoek wordt en de lezing etc. niet veel meer 
dan een welkome aanleiding daartoe. En lest best : een lecszaaltjc.

Dit alles moet in een zelfde gebouw te vinden zijn. Omdat men 
op een landbouwcursus moet kunnen zeggen: aan den anderen kant 
van den gang is het Lecszaaltje, vindt je dit of dat boek voorvader 
of jezelf over je vak. Omdat, wegens de groote afstanden, de veld- 
bewoners niet licht apart voor boeken naar 't dorp komen, dus uit- 
leengelegenheid moet bestaan bij elke les. Omdat ze tot het besef 
van meerdere ontwikkelingsmogelijkheden moeten komen, door allerlei 
om zich heen te zien in „Ons Dorpshuis”, ook buiten hun les, hun 
bedrijf. Met de „nuttige” en „nuttigste” lessen moest begonnen, om 
het vertrouwen der bevolking te winnen. Nu ze er vinden, wat 
zij nuttig vinden, vertrouwen ze ons ook langzamerhand voor hun 
ontspanning.
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| 6 Leeszaal

onkosten)! 84485 
• n (+ onk.) 8980 

3750

4l Contributie’s
| Van leden en

5 Leeszaal
Lccsgeldcn .
Boeken

106987/2
260— i3750

Alles goed 
geld vandaan .

Wij laten hier de rekening van het jaar 1919 volgen:

en wel zal men zeggen, maar waar komt het benoodigde

tie's (inningskosten) 
‘mg............................

i 170— j 6, Leeszaal # .

■I 7| Catalogi Reiz.
| 264'35 | Kantoorbehocf

9 Salarissen 
Naaicursussen (+ o

I Bockhoudcursusscn (-f* onk.) 
Cursus fraaie handwerken 
Tuinbouwwintcrcursus + 

leermiddelen
| Cursus 1ste hulp + onkosten 
Cursus bemestingsleer .

I Onkosten landbouwwinter-

j Onkosten cursussen van het 
l Drcntsch landb.gcnootsch.
Inmaakcursus  
Cursus houtsnijwerk.

„ speelgoed enz.
| Bloemen wedstrijd

10 Diversen............................
11 Batig saldo (bouwfonds) .

Hoeveel groote en kleine vragen van tact en uitvindingsvermogen 
overigens het al of niet slagen van zoo’n instelling bchcerschen, laat 
zich niet binnen het bestek van deze korte opwekking meedeelen. 
Maar daarom wil het hoofdbestuur juist de geschikte personen uit 
de departementen een tijdlang onder het gehoor van hen brengen, 
die daarvan uit eigen ervaring weten te spreken.

Cursussen opleiding Boelth. 
' Cursus fraaie handwerken

7| Subsidic's voor Rijkscursus- 
Tuinbouwwinlcrcursus Rijk | 402 36J/6 

Provincie 48 — 
. . 3320
. . 142 — 

60 —
Cursus eerste hulp .
Cursus bemestingsleer Rijk 

■„ Landb. ver.
Patcrsw. 

8 Landböuwwintcrcursus
Lesgelden

9 Cursussen v.h. Drcntsch
Landbouw-Genootschap .

Rund veekennis nihil
I Landbouwhuishoudcursusid.
Inmaakcursus id.

10; Cursussen houtsnijwerk id.
Spcelgocdclubjcs id.
Bloemenwedstrijd id.

J

1 Rente belegde gelden
2 Zoincrvcrhuring van een

deel van het gebouw.
31 Subsidic's „Ons Dorpshuis"

| Prov. Drente over 1918 
f85.—

Gcm. Ecldc ovcrl 918 - 85..—• |
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en, die hun tijd v 
willen stellen van

Hiermee zijn wij aangeland bij 
het platteland van officiëcle zijde 
de grootcrc steden veel te weinig

Ongetwijfeld zal de instelling van den Centralen 
binnen afzienbaren tijd wijziging brengen. De ti 1 
zijn of voor allerlei Jeugdwerk zal geld beschik 
uit de openbare kas, en de departementen, 
zullen voor dien zich reeds op de hoogte wi 
nu reeds in dit opzicht zouden kunnen doen.

Ook daarom verdient het ernstige overweging om een belangstel
lend lid naar onzen cursus te Amsterdam af te vaardigen, die zich 
daar op de hoogte kan stellen van wat er door verschillende instellingen 
reeds jaren practisch voor de jeugd wordt gedaan.

Met de jeugd moeten wij beginnen, heeft Mejuffrouw Knappert 
treffend in haar rede ter Algemcenc Vergadering gezegd.

Maar de ouderen niet vergeten, voegde de Heer Bigot onder alge- 
meene instemming der vergadering er aan toe.

Als men den aard van boven opgesomde cursussen nagaat, dan valt 
het op, dat het in hoofdzaak nuttighcidscursussen zijn. Uiterlijke 
omstandigheden zijn hiervan de schuld. In de afgeloopen lichtlooze 
jaren, was het niet mogelijk verlichtingsmateriaal voor andere bijeen
komsten te krijgen.

Het ligt evenwel in de bedoeling van het bestuur in de toekomst 
ook aan opvoedend werk, waarvan de „nuttigheid” niet zoo onmiddel
lijk in het oog springt, de volle aandacht te schenken. Leesclubs, 
voordrachtclubs en al dat werk, dat strekken kan om geest en ge
moed te verdiepen, zal worden ter hand genomen, en nu de vereeniging 
— misschien juist door haar „nuttige” lessen — eenmaal het vertrouwen 
der bevolking heeft, zal zij ook in dit opzicht succes kunnen hebben, 
misschien meer dan indien zij er direct mee begonnen was.

Ook voor de ouderen acht het Hoofdbestuur leesclubs van groote 
beteekenis. Zij kunnen de voorlooper zijn van de zelfwerkende studie
clubs, waaraan de algemeene secretaris een deel van zijn rede wijdde.

De ervaring in vele plaatsen leert, dat voor beginners het oprichten 
van debating- of studieclubs niet zeer eenvoudig is. Men staat on
middellijk voor de moeilijkheid van de keuze van onderwerpen en 
menig clubgenoot ziet als een berg op tegen het moment, dat hij aan 
de beurt is om den avond te „vullen”.

Het hoofdbestuur meent, dat men zonder groote bezwaren tot 
vruchtbaar samenstudeeren kan komen, indien men leesgezelschappen 
vormt met een eenigszins omlijnde lectuur, waarbij de leden ccns per 
maand tot samenspreking bijeen komen. Het denkt daarbij bijv, aan 
een paedagogische club, die geabonneerd is op enkele pacdagogischc 
tijdschriften als bijv. : Het Kind, School en Leven, Montcssori-Op- 
voeding— Volksontwikkeling niette vergeten. De leden krijgen dan 
in één maand twee nummers van het Kind; vier van School en Leven; 
één van Montessori-opvoeding en één van Volksontwikkeling.

Zij noteeren wat hun bij de lectuur van verschillende artikelen 
heeft getroffen en de bedenkingen, die zij meenen te moeten maken.

de ouderen
kunnen d<
in evekCpIaa
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■ de moeilijkheid

avond te
• meent,
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. Het 
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Bij c 
kort aa 
lectuur

Moge

Het Hoofdbestuur der Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen.

J. D. D. PRUISSEN, Algcm. Voorzitter.
J. HOVENS GRÉVE, Algem. Secretaris.
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, die samen
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op alle vragen een antwoord te hebben, 
als hij voor niets vervaard is. Hoofdzaak 

vragen uit te lokken. Het zou zelfs 
: gewichtigste van de vragen, die zich 
irdoen, periodiek verzamelde en opzond 

lelde boek, met verzoek om schrifte- 
antwoord. Hoe instructief zouden die 
schrijver, hoe productief zoo’n avond

deze opwekking om een of n 
aangeduide werk ter hand te n

■ van de daarmee samenhanger 
>e de candidatenlijst voor den

belangstelling voor 
niet. Jicht aan sf

Naast een pact 
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werkend de 
een lek 
kunnen

i ontstaan, 
eer studie c 
subsidier

Op de eerstvolgende bijeenkomst wordt over de naar voren gekomen 
onderwerpen en punten door de betrokken personen medcdceling 
gedaan en naar aanleiding van de discussie’s kan aan één of twee 
bepaalde personen worden opgedragen over een bepaalde vraag 
materiaal te verzamelen of over een bepaald artikel een referaat te 
houden. Zij. die zich aan dit werk willen geven, zullen onmiddcllijk 
ontdekken, dat lezen en lezen twee is en dat zij tot nu toe gewoonlijk

• ten halve lazen. Zij zullen ontdekken, dat men veelal voor het- 
tusschen de regels staat meer tijd noodig heeft, dan voor dat 

naar den letter er in is uitgesproken. Bij de tegenwoordige groote 
igstelling voor vragen van volksopvoeding zal het op deze avonden 

stof ontbreken.
pacdagogischen kring laat zich denken een religieus
kring, een sociaal-economische, een technische, een 

niwkundige, een veeteeltkundigc kring. Uit zulke kringen
i goed gebruik van de overal verrijzende leeszalen en hun 
idsfilialcn ontstaan.

kringen kunnen studiegezelschappen 
behoef te gaan voelen aan degelijke

Mo. 5 en -1 van de bovengenoemde s 
hierbij steun verleenen.

i leider behoeft niet 
Meer — hij deugt zelfs niet 
zal zijn dat hij tact heeft om vragei 
voortreffelijk zijn indien hij de gewit 
in den loop van een cursus voorin 
aan den schrijver van het behandi 
lijk, maar beter nog mondeling, 
vragen kunnen zijn voor den 
van samenspreking!
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dat i

lan deze 
ippij tot nut 
maatschappij 

de univer-

mcn in Nederland de verdere 
• volwassenen in Engeland uit

a zal echter 
ig stellen, 
en kennis

een klerk, werkzaam bij een coöperatieve onderneming 
en kwam voort uit een zeer eenvoudigen maatschap-

Heer Mans 
volwassene

Mo<

Albert Mansbridge en de Tutorial Class 
Movement

, die in 1913 te Amsterdam 
ing van mededcelingen over 
irlin ontstaan, zoo mag men 

plante University Exten- 
die zich gedurende de 

■ het land verspreid en 
nkkeling verkregen heb-

Mansbridge, stichter en algemeen 
: W. E. A. (Workers’ Educational 
:t Bestuur van de Rotterdamsche 

vumen, om daar op verschillende 
_ ... ..rsity Tutorial Class Movement”. 

:, dat op deze hoogst belangwekkende bewe- 
Nederland de aandacht is gevestigd, 
•rsity Extcnsion, die in Engeland a;

is, van daar door de Maatschappij 
lerland overgebracht, welke m< 
i van hoogcr onderwijs buiten

T) innenkort zal de Heer Albert i 
.1.J secretaris van de zoogenaamde 

Association) op verzoek van het i 
Volks-universitcit in Nederland komt 
plaatsen te spreken over de „Univers.

Het is verwonderlijk, dat op deze 
ging eerst kortelings in N ’ ’

Indertijd is de Univei 
beweging vooraf gegaan _. 

in ’t algemeen naar Nedt
1898 de eerste cursussen 

teilen georganiseerd heeft.
Ook al is de eerste Volks-Universiteit, 

werd opgericht, meer direct naar aanleidin 
het bestaan van de Freie Hochschule Ben 
toch aannemen, dat de uit Engeland overg 
sion-beweging voor de Volks-Universiteitcn, i 
laatste zeven jaren in zoo grooten getale over 
zulk een belangrijken invloed op de volksontwi 
ben, den weg gebaand heeft.

Daarom is het merkwaardig, 
ontwikkeling van het onderwijs 
het oog verloren heeft.

De komst van den Heer Mansbridge 
in het onderwijs voor volwassenen belanj 
legenheid zijn, om de schade in te halen c 
bovenvermelde Tutorial Class Movement.

Want in Nederland heeft men — evenzeer als in Engeland de 
University Extcnsion — ondervonden, dat het moeilijk is, om met 
de volks-universiteiten den arbeider te bereiken en waar in Engeland 
deze beweging juist ten opzichte van dezen belangrijke resultaten 
bereikt heeft, zal men daarvan veel kunnen leeren.

In Engeland heeft de University Extension-beweging zich snel en 
voorspoedig ontwikkeld.

Maar al is zij voor breede kringen van de maatschappij van veel 
nut geweest, zij bereikte toch meer den middenstand dan de arbeiders.

En toch bestond in het begin der 20ste eeuw in Engeland — gelijk 
thans ook nog in Nederland — levendige behoefte aan een instituut, 
dat uit arbeiderskringen leidende persoonlijkheden geestelijk kon vormen.

Toen heeft Albert Mansbridge begrepen wat noodig was en de 
W. E. A.'gesticht.

Hij was toen 
in Oost-Londcn

voor allen, die 
een welkome ge- 
te maken met de
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men, dat zij ook

Maar wat ons 
eerste university- 
deze classes ontworpen

De W. E. A. wilde e 
sion-beweging en riep te 
conferentie van arbeiders 
welke aan eene < 
der Universiteit
uit te brengen ovei ..
maken universiteitsontwikkelinj 

Het zeer interessante vers
icen in 1908 en i 

t geeft een 
>rd, waarin

tegen de huk
' ’ iier-aruc

•) Afgeleid van tutor = studieleider. James Stuart.de 
sion liet ook reeds bij zijne cursussen voor werklieder 
uur discussie volgen, dat „class” genoemd werd. Opn 
rapport rekening gehouden kon worden met de gunstige er 
met twee, door haar gedurende den winter 1907—1908 
gestichte klassen opgedaan had.

• vader der Univcrsity Exicn- 
:n de voordracht door een 
smerking verdiqnt, dal in het 
cc ervaringen, die de W. E. A. 
s\j8 te Lengton en Rochdale

kring. Hij had zelf Univcrsity 
gelijk hij zelf vertelt, van kinds! 

Kvcreenigingsspheer opgegroeid.
zag in, dat de tijd rijp was om te trachten Arbeid en Weten
meer tot elkaar te brengen. Daarom gaf hij den stoot tol een 

•entie, welke in den zomer van 1903 te Oxford plaats had en
> vertegenwoordigers van coöperaties en vakvereenigingen 
jds en van de University-Extension-beweging anderzijds bijeen- 
n. Deze conferentie stichtte de W. E. A., die zich ten doel 

toogere ontwikkeling van arbeiders en arbeidsters te bevorderen 
organisatie wenscht te zijn om de belangen van arbeid en 

js te verbinden.
s hier niet de plaats om het belang van deze ven

1 voor de volksontwikkeling werkzaam is. 
verneemt, dat reeds in 1913 de door h.

;n door een 35000 hoorders gevolgd werden, 
op dit gebied van beteekenis is.

i het meest in de W. E. A. interesseert is, dat zij de 
•-tutorial-classcs georganiseerd en hel systeem van 
ivnrnen heeft.

een hervorming brengen in de Univcrsity-Exten- 
ï dien einde in 1907 weder te Oxford eene 
rsorganisaties en onderwijsaiitoritciten bijeen, 

commissie, bestaande gelijkelijk uit vertegenwoordigers 
; en van arbeidersorganisaties opdroeg een rappuu 

brengen over de middelen, om voor de arbeiders mogelijk te 
universiteitsontwikkcling deelachtig te worden.
zeer interessante verslag „Oxford and Working-Class Educa- 

tion" verscheen in 1908 en is een voor de beweging belangrijk stuk. 
Het rapport geeft een kritiek op de Univcrsity Extension bewe

ging van Oxford, waarin verschillende bezwaren voorkomen, 
thans ook wel tegen de huidige volks-universiteitcn hoort uiti 
erkent echter den pionier-arbeid van deze cursussen, wil ze c 
het oog op de arbeiders voor de toekomst behouden, maal
ais aanvulling tot een nieuw instituut: „de tutorial') class”.

De „tutorial class” is een soort University-Extension-voordracht, 
welke gevolgd wordt door gedachtcnwisseling en welke is ingcricht 
met het oog op arbeiders-hoorders.

De Heer Mansbridge zal ongetwijfeld in zijne lezingen een uit
voerige uiteenzetting van deze voordrachten geven. Ik wil echter in 
het kort enkele typische kenmerken noemen.

Een van de hoofdbezwaren van de Univcrsity-Extension-voor 
was, dat men niet voldoende rekening hield met de wenscht 
arbeiders.

Stuart.de
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IC vv'orld 
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c gedurt 
strekt

chriftelij 
vakken op o

bctrelTende deze beweging op de hoogte wenschen 
de beide werken van A. Mansbridge „University 

i 1913 en „An adventure in working*class edu- 
lal dit jaar verscheen, geeft de geschiedenis van de

Derhalve werd een zoogenaamd „Joint Committee”, bestaande uit 
7 vertegenwoordigers van arbeidersorganisaties, aan de commissie 
van de Universiteit, die de University-Extension behandelt, toege
voegd. Deze organiseert de classes, zorgt voor het noodige geld, be
noemt den studieleider enz.

Het getal deelnemers is beperkt. Men beschouwt 30 als het maximum.
Bij de L niversity-Extension ontbrak te zeer systeem in de studie. 

Daarom wordt een onderwerp van studie gekozen, hetwelk gedurende 
een tijdvak van 5 jaar bestudeerd wordt. De cursus strekt zich 
jaarlijks over 2-1 weken uit. Elke week wordt gedurende een uur 
door den studieleider een voordracht gegeven, welke door een uur 
gedachtenwisseling gevolgd wordt. De deelnemers moeten zich ver
plichten dezen cursus gedurende 3 jaar geregeld te volgen en schriftelijk 
werk te maken en door lezen zich van de bestudeerde vakken op de 
hoogt e .” 

Er bestaat c 
deelnemers. II ij 
wisseling. Ook 
met de deeli

studieleider en 
:ns de gedachten
en bespreekt dit

honorarium 
, benevens v 

begin werd voornamel, 
staathuishoudkunde. Later wc 

lis, natuurwetenschappen enz. als 
■rkelijk is, dat er geen vraag was 

ipleiding noodig maken, als talen 
imens worden niet afgenomen '). 

Zoowel de University Extension 
gaan in Engeland uit van de Univcrs 

De beide oudste en meest beroemde 
ben daarbij de leiding gegeven. Cambric 
vang gemaakt met het hoogcr onderv z 
de Tutorial-Classbewcging is, zooals wij i 
aangevat door Oxford. Thans heeft in

als de Tutorial Classbeweging 
-siteiten.
ide Engelschc Universiteiten heb- 

•idge heeft in 1873 een aan- 
■wijs buiten de Universiteiten; 

reeds medegedeeld hebben, 
. Engeland en Wales elke

‘) Degenen, die zich meer 
te stellen, verwijs ik o.m. naar 
Tutorial Classes”, verschenen 
cation". Het laatste werk, dr 
W. E. A.

Een vlug overzicht krijgt men door lezing van Bulletin II van The Wot 
Association for Adult Education „The University Tutorial Class Move 
Een goed en zeer systematisch Duitsch werk, hetwelk zoowel de gesel 
van de University Extension als van de Tutorial Class Movemenl g< 
..Universilats-Ausdehnung und Volkshochschul-Bcwegung in England*’ v

Picht, verschenen in 1919.

e maken en 
te stellen.

een vertrouwelijke omgang tusschen 
I geeft de voordracht en leidt verve 
t corrigeert hij het schriftelijk wet 

ueelnemcrs.
De keuze van den studieleider is een zeer belangrijke zaak. Hij 

moet zich ccnerzijds geheel in den gedachtengang van arbeiders kunnen 
verplaatsen, anderzijds moet hij een wetenschappelijk man zijn en 
liefst als docent aan een Universiteit zijn verbonden. In het boven
vermelde rapport werd er op aangedrongen, dat de tutors ook finan
cieel niet zouden achter staan bij de leerkrachten der Universiteiten. 
Ze ontvangen een honorarium van p. st. 60 tot p. st. 80 voor eiken 
jaarlijkschen cursus, benevens vergoeding van reiskosten.

In het begin werd voornamelijk bestudeerd economie en geschie- 
denis der staathuishoudkunde. Later werd ook vaak literatuur, ge
schiedenis, natuurwetenschappen enz. als onderwerp van studie gekozen.

Opmerkelijk is, dat er geen vraag was naar vakken, die meerdere 
vooropleiding noodig maken, als talen en wiskunde.

Exai
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eens op te wijzen — 
, dat de Universiteiten

Amsterdam — zij het met de particuliere 
>ogleeraren — de eerste Volksuniversiteit 
elde zich de beweging geheel buiten de

de Maatschappij tot nut van ’t 
voor onderwijs onder leiding 
racht de Universiteiten meer 
Je zich') in 1912 tot het „Col- 

suniversitcitcn en de gemeentelijke 
. net verzoek, dat de Senaten der 
van de Technische Hoogeschool te 
tot de oprichting van een ,. Intcr- 

onderwijs buiten de Universi- 
ren-College was afwijzend, het 

igewezen lichamen waren om zich 
’ voordrachten te belasten en daar-

Universiteit en „University College” de werkzaamheid der Tuforial 
Classes aangevat als een deel van haar werk.

Het is zeker van groot belang geweest voor de beweging, dat de 
Universiteiten, gedachtig aan het woord van den profeet, dat als 
Mahomed niet tot den berg kan gaan de berg tot Mahomed moet 
komen, dit werk in de hand genomen hebben en het met leerkrachten 
en gelden gesteund hebben.

Daardoor heeft de beweging eenerzijds meerdere vastheid 
maar hebben de Universiteiten anderzijds een nauw con 
arbeiders gekregen, dat ook voor haar van groot belang i 
geacht. De kloof, die in vele landen tusschcn wetenschap 
gaapt, is daar dientengevolge minder groot geworden.

Wanneer men den toestand in Engeland met dien in Nederland 
vergelijkt, treft het grootc onderscheid. In Nederland hebben — al 
is het werk door verschillende hoogleeraren persoonlijk krachtig ge
steund — de Universiteiten als zoodanig zich zoowel van de University 
Extension-beweging als later van de Volks-Universiteitsbe weging 
niets aangetrokken.

Toch is — en het is wellicht goed daar nog i 
in den aanvang door velen de hoop gekoesterd, 
hierin de leiding zouden nemen.

Dr. H. C. 'Muller, die door de Regccring naar Engeland was 
uitgezonden om aldaar de „University Extension Movement te be- 
studeeren en die daaromtrent rapporten uitbracht, die te vinden zijn 
in de Staatscourant van 1899 No. 51, achtte het wenschclijk het 
onderwijs te doen uitgaan van de universiteiten zelve. Eveneens werd 
in December 1898 in de Tweede Kamer door den Heer Ketelaar in 
dien zin gesproken. De Minister bleek echter van andere meening 
en ook bij een door het weekblad „Maatschappelijk Werk” in 1899 
bij een 25-tal hoogleeraren ingestelde enquête bleek, dat het meeren- 
deel het met den Minister eens was.

Het werk is toen aangevat door 
algemeen. ^Vel heeft de Nutscommissie v 
van haren voorzitter Dr. D. Bos getr; 
in de beweging te betrekken. Zij wendde 
lege van Rectores Magnifici" der Rijkst 
universiteit van Amsterdam, met he 
Universiteiten en eventueel ook van c 
Delft het initiatief zouden nemen tut <1 
universitaire Vereeniging voor hooger , 
teiten”. Het antwoord van het Rectort 
meende, dat de Senaten niet de aan[ 
met de organisatie van cursussen of 
toe ook niet geschikt waren.

Spoedig daarop werd te i 
medewerking van enkele ho< 
opgericht en zoo ontwikkel 
universiteiten om.
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1908- 9
1909- 10
1910- 11
1911- 12
1912- 13
1913- 14
1914- 15
1915- 16
1916- 17
1917- 18
1918- 19
1919- 20

8 
39 
72 

102 
117 
145 
152 
121

99 
121 
152 
230

237
1.117
1.829
2.485
3.176
3.234
3.110
2.414
1.996
2.860
3.799

gesciuci 
krachtit 
schikt

onder

iren, dat c 
jeweging gehouav 
1 :re ontwikkeling 
: universiteiten «. 
<>ok daadwerkcli

— gel ij)

Mer 
afzijdi;

i grootc 
teit van

is de

wat zulk een steun betcekent. ')
.en van de Tutorial Classes in Engeland zijn hoog. Zij 
;t. 80 tot p. st. 100 per jaar. De leider ontvangt p. st. 60 
de overige onkosten zijn voor boeken, localiteiten, cor- 

iz. De deelnemers dragen bij 1 shilling. Het Ministerie 
draagt bij p. st. 45 per class. Het overige komt van 

;cn, van den plaatselijken arbeid en van coöperatieve 
> „kvereenigingen en de W. E. A.
■’cel geld voor deze beweging noodig, veel meer dan 
-Universiteiten, die door hare grootere cursussen veel 
lesgelden ontvangen.

■ging heeft zich snel ontwikkeld, gelijk blijkt uit de navol
st ick voor Engeland en Wales:

Maar ook over andere landen heeft de beweging zich verbreid en 
wel voornamelijk over de Engelsch sprekende.

In 1912 heeft Mansbridge een korte reis naar Australië gemaakt. 
Reeds vóór zijn vertrek had de Staat Nieuw-Zuid-Wales een; 
subsidie voor Tutorial Classes toegestaan en had de Universit« 
Sidney een directeur der Tutorial Classes benoemd. Sedert 
beweging in alle staten van het vasteland van Australië en < 
Nicuw-Zeeland met buitengewoon veel succes voortgezet.

‘) Ook te Amsterdam en Utrecht worden in het Universiteitsgebouw cur
sussen gegeven.

en moge het al of niet betreuren, dat de universiteiten zich zoo 
l’zijdig van de volksuniversiteits-beweging gehouden hebben, ieder zal 
icstemmen, dat het voor de verdere ontwikkeling van de beweging 
an het meeste gewicht is, dat de universiteiten de beweging in de 

toekomst niet alleen moreel maar ook daadwerkelijk zullen steunen.
De Universiteiten zijn niet in staat, c>m — gelijk dit in Engeland 

geschiedt — de beweging financieel te steunen. Zij kunnen echter 
htig medewerken door localiteiten en eventueel leermiddelen be- 
ibaar te stellen. De Volksuniversiteit te Rotterdam, die op deze 
: door de Handels-Hoogeschool bijgestaan is, heeft ten zeerste 
rvonden, wat zulk een steun betcekent. 

onkosten van de Tutorial Classes ir 
bedragen p. st. 80 tot p. st. 100 per jaar. 
tot p. st. 80. de overige onkosten zijn 
respondentic en: •
van Onderwijs 
de Universiteiten, 
vercenigingen, vak, 

Er is dus v ‘ 
voor de Volks-' 
meer geld a.

gende statis’t
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al

■cstanden,
beweging

1 door Mans
, die zich

Ie verschill
die het 01

beid, overwerk en werkeloos- 
■rkzaamheden verrichten. De 

in den regel 75 °/0 van de 
odzakclijke schrijf- ei i leeswerk 
ijd van een cursus 3 jaar, toch 
elkaar. Vaak blijft de klas -1, 

, dat tegen 
engt, opge- 
volwassen 

•en gestaan 
lei vraag- 

zich niet

Bovendien heeft de beweging vasten voet gekregen in Canada 
Zuid-Afrika, waar echtcr de oorlog de ontwikkeling eenigszins heeft 
tegengehouden.

In den aanvang van 1919 is een aanvang gemaakt met een der
gelijke beweging in de Verecnigdc Staten van Amerika, die, hoewel 
zij haar eigen methodes volgt en zich aanpast aan de bijzondere 
plaatsclijkc toestanden, toch in het leven is geroepen naar het voor
beeld van de beweging in Engeland.

In 1918 werd door Mansbridgc gesticht de World Association for 
Adult Education, die zich ten doel stelt om samenwerking te ver
krijgen met alle verschillende bewegingen en instellingen over de 
geheele wereld, die het onderwijs voor volwassenen beoogen. In Decem
ber 1919 had deze vereeniging al leden in 26 landen. Voorzitter van 
deze vereeniging is Mansbridge.

Het resultaat van het onderwijs der Tutorial Classes moet zeer 
gunstig zijn. Het Ministerie van Onderwijs heeft, na een onderzoek 
ingcsteld te hebben, te kennen gegeven, dat de voordrachten over 
het algemeen op de hoogte van het beste Universiteitsonderwijs staan, 
en dat de betere studenten, na den cursus gevolgd te hebben, zoover 
gevorderd zijn, dat zij na nog een jaar in Oxford gestudeerd te 
hebben, in staat zijn het examen in de staathuishoudkunde te doen.

Deze resultaten zijn verwonderlijk, wanneer men overweegt, dat 
den leerlingen de noodige vooropleiding ontbreekt en dat het onder
wijs in den vrijen tijd na inspannenden beroepsarbeid gevolgd wordt. 
Geprezen wordt de groote toewijding, waarmede de leerlingen, niet
tegenstaande langen en inspannenden arbeid, overwerk en wei' 1 
heid, de vrijwillig op zich genomen we 
cursussen worden geregeld bezocht — in den regel 75 ", 
cursussen en vaak meer — en het noodzakelijke schrijf- 
behoorlijk verricht. Al is de normale tijd van een cursus 
blijven de klassen dikwijls langer bij elkaar. Vaak blijf 
5, 6 en soms zelfs gedurende 8 jaar bestaan. Het schijnt, 
de bezwaren, die eenc gebrekkige vooropleiding medebre 
wogen wordt door de omstandigheid, dat de leerlingen 
mannen en vrouwen zijn, die reeds midden in het leve 
hebben en derhalve een levendige belangstelling voor allerk 
stukken medebrengen. Daarenboven melden de leerlingen 
aan om een diploma te behalen, maar zuiver uit wetensdrang.

Het is een groot voordeel van deze klassen, dat de leerlingen niet 
uit hun 'verk gehaald worden en dat zij blijven in de maatschappe
lijke .klasse, waartoe zij behooren. In Engeland komen veel bestuurs
leden van vakvereenigingen en gemeenteraadsleden uit de leerlingen 
van de tutorial classes voort. Het kan niet anders of eene dergelijke 
opleiding zal het peil van het debat in de publieke lichamen, waar
over thans zoo vaak geklaagd wordt, ten goede komen.

De Tutorial Class Movcment komt niet, gelijk de Volks-Univcrsitciten, 
breede kringen ten goede. Maar juist de omstandigheid, dat zij de meest 
intelligente arbeiders tot bekwame en wetenschappelijk goed onderlegde 
leiders vormt, geeft aan de beweging een groote sociale beteekenis.

Ik heb getracht hier een beeld te geven van de belangrijkheid van 
de Tutorial Class Movcment.
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M.ann von bcdcutcndcn
Fahigkcitcn" geschilderd

in ihrcn Vcrsammlungen. ihren 
>rcm Fiihrcr Mansbridgc der bis 

ofGzielic Stellung ist die eines Gcncral-

Picht, zegt na Mans

een zeer 
beginne, < 
geofferd, 
bijdragen

De c- redding

Over de beweging zelve ware veel meer te vertellen. Ik hoop dat 
velen, wanneer de Heer Mansbridgc, die van de beweging de ziel 
is,1) in Nederland vertoeft, zullen trachten uit zijn mond een indruk 
over deze beweging te ontvangen.

De vraag zal dan zeker rijzen: ,. Zal het mogelijk zijn deze beweging 
ook in Nederland in te voeren?''

Zeker zijn er groote verschillen tusschen de toestanden op onder
wijsgebied in Engeland en hier. Ook de aard en de ontwikkeling vi 
den Nederlandschen en den Engelschcn arbeider zijn verschillend.

Toch geloot ik, dat, wanneer de geldmiddelen daarvoor in Neder
land te vinden zouden zijn, het wenschelijk zou zijn hier te lande met 
een dergelijke beweging een proef te nemen en dat de Volks-Uni- 
vcrsitcitcn, in overleg met arbeiderskringen, daartoe het initiatief zouden 
moeten nemen.

Van zelf zal men dan bemerken in hoeverre deze beweging ook 
hier te lande wortel kan schieten. Ongetwijfeld zal zij zich dan aan
passen aan den Nederlandschen volksaard en aan de Ncderlandsche 
toestanden.

Maar om 
reeds eerder 
kosten dan het

verkeert in 
=eft in den 
te bedragen 

., dat deze

') Dr. Wcrncr 
organisatorischen, 
tc hebben:

,.Der Geist der Bewcgung tritt uns entgegen 
„ Publikationcn und .—■ am dcutlichstcn — in ihï 
„heute ihr scclischcr Mittclpunkt ist. (Seine 

’iretars).
..Mansbridgc ist am besten charaktcrisicrt init dem Wortc: froinmer Enthusiast. 

„Er hal nicht einen Tropfen Blut in sich, der nicht der Sachc gehort, der er 
„sein Lcben gegeben hal. Mit der cindringlichen Eintönigkcit des Prophctcn 
„wiedcrholt er sein Evangcliuin „Gebt dein Arbeiter Bildung. Arbeiter bildet 
„cuch. Macht ganze Mcnschcn aus euch. Entwickclt curen Geist". Er macht 
„kcin Gchcimnis daraiis. dasz er für die W. E. A. betet, und wclche Stellung 
„der Arbeiter auch zur Religion haben mag: er erfaszt die Bildungsfrage. die 
„sich für ihn mit der Frage gcistigen Lcbens identifiziert, mit rcligiöser Intensitat 
„und verslcht sofort, dasz man für diese Sache beten musz, wenn man iiber- 
„haupt belet.

„Und neben der rcstlosen Hingabe hat Mansbridge den nie zwcifclnden Glaubcn 
„an seine Sachc, der auch andere glaubig macht. Man bcwundcrl an der W. E. A. 
„ihre Fahigkcit, ausgczeichnete Mlinner in ihren Dienst zu zichcn ,— hier liegt 
„die Erklarung, in der Atmospharc zwcifclsfreier Zuversicht, die das 
„Werk uingibl".

deze beweging te doen slagen is geld noodig. Zooals 
erd opgemerkt, zal dit onderwijs betrekkelijk veel meer 
onderwijs aan de Volks-Universitcit, waar de inschrij

vingsgelden der cursussen, die over het algemeen door een grooter 
aantal en door finantieel meer draagkrachtige hoorders gevolgd wor
den, een belangrijke bate vormen.

De kas van bijna alle bestaande Volks-Universiteitcn ve 
treurigen toestand. Het particulier initiatief heef 
om deze instellingen in het leven te roepen, groote 

Het is echter op den duur niet te verwachten, 
 i zoo zullen blijven toevloeien, 
eenige, die derhalve in deze
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neente de Volksuni- 
i voorspoedig kunnen

. 'dooi

. vakkundige 
schoolzaken i

-»eventersche
1 voorbeeld.

, waarop deze gemee 
sraad wordt ingericht, 
l dweepen.
jeeft een V’

leien, de gelc|

den stichter van deze bc- 
bijzonder in Volks- 

set gezien worden!

: voor initiatief 
Hellen aan B. c 
n tot zijn bevoe 
Onderwijsraad

Provincie en Genr 
deze beweging zich

komst van 
ansbridge — in het t 
jelangstelling tegemoe

A an een artikel van den heer II. W. 
zk J.A. Schook in „Gemeentebelangen"

19 — 1 Juni 1920.—• ontleenen wij 
bericht, dat in Deventer de eerste 

leentelike Onderwijzersraad is op-

Hct g 
orde van 
met zulk

heel

irlijk
3rmate te steunen, zal
:n eersten tijd geen geld 

mocht in den allercersten 
v/iass-Movement spral. 
iversiteiten, die reeds 1 
ed te hervormen, want

1 van haar leeren.
zal ongetwijfeld de komt 

o den heer Albert Mat 
trsiteitskringen met veel b<

ïïil
geric

De verordening omschrijft het doel

a. het gelegenheid geven aan bur
gemeester en wethouders om vakkundig 
advies inzake aangelegenheden betref
fende het lager onderwijs van het per
soneel bij dat onderwijs in te winnen ;

b. hel bieden van gelegenheid aan 
dat personeel, om, door dergelijk advies 
uit te brengen, vakkundigen invloed op 
den gang van schoolzaken uit te oefenen.

Verder is bepaald, dat de hoofden sc 
van scholen pcrmanent-lid van de raad pc 
zullen zijn, terwijl de schoolvergadering 
van elke school een klasse-onderwijzer va 
aanwijst, die gedurende één kalenderjaar 
lid is.

georganiseerd overleg is aan de 
an den dag. Ook hier hebben wij 

____ak een instelling te doen. Erkend 
loet worden, dat de goede bedoeling 
eeft voorgezeten, advies van deskun-

heid. Slechts wanneer Staat, 
versiteiten krachtig steunen, zal 
blijven ontwikkelen.

Gebeurt dit niet, zoo is een spoedig verval van deze jeugdige en nog 
veel belovende onderwijs-instellingcn met zekerheid te verwachten.

Waar echter de Staat met het oog op den algemeenen slechten 
financiecëlen toestand reeds thans aarzelt om de bestaande Volks
universiteiten behoorlijk te ondersteunen en weigert nieuwe instel
lingen maar_eenigermate te steunen, zal voor de nieuwe proefnemin
gen vrees ik in den eersten tijd geen geld overschieten.

Maar ook al mocht in den allercersten tijd in Nederland niet van 
een Tutorial Class-Movcmcnt sprake kunnen zijn, zoo kunnen toch 
de Volks-Universiteiten, die reeds bezig zijn haar onderwijs op ver
schillend gebied te hervormen, wanneer zij van deze beweging kennis 
nemen, veel va

Daarom 
weging — 
Universitei

digen tc krijgen inzake de organisatie 
van het onderwijs ‘ r' 
zoodanig geel t ’tDev 
bestuur een goed

Met de wijze v 
like onderwijs! 
ik echter niet _ _.r...

Punt a. geeft een Wethouder van 
het Onderwijs die ccns weinig voor de 
zaak mocht voelen, de gelegenheid, een
voudig de gcmcentelike onderwijsraad 
tc passeeren.

Wensclik zou ‘t zijn dit zoodanig te 
wijzigen, dat "t advies steeds gevraagd 
moest worden. Ook is de omschrijving: 
aangelegenheden betreffende het lager 
onderwijs, wel wat vaag, beter ware 
geweest aangelegenheden betreffende de 
algemeenc regeling en de techniek van 
het onderwijs met uitdrukkelike uit
schakeling van alles wat de ambtelike 
positie der onderwijzers betreft.

Dit laatste behoort lot het terrein c 
vakvereeniging en kan door een lichar 
als een gemcentelike Onderwijsraad niet 
naar behoren behartigd worden.

Verder zou de Onderwijsraad het 
recht voor initiatief moeten hebben om 
voorstellen aan B. en W. te doen over 
zaken tot zijn bevoegdheid behorende. 
Een Onderwijsraad met alleen passieve
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permanent

;r door zijn i
overwegende

i de verkiezing vai 
ook medewerken.

een prachtige Ondei
groepen van leder

zich

i ontwikkeler
:nen, die
praktijk <

en dat een 

voorbereiding

<'> v.v. van den vorigen 
deelde Dr. IC. Bonebakkcr 

omtrent de plannen 
van onderwijs te 

■wijs aan volwas- 
•bben een vasteren 

gekregen in een voordracht van

de hoofdzaak laten volgem 
--rde’cl van’ den’Minister van 

Cunstcn en Wetenschappen 
trwijs aan volwassenen niet 
tig deel der onderwijswetgeving 
dat dus het gemeentebestuur 

’ing daarvan geheel vrij is. 
s net toezicht van Gedeputeerde 

zeggen B. en W. in hun toe-

bevoegdheid zoals in Deventer, kan nooit 
grote betekenis krijgen.

liet minst ben ik ingenomen met de

De " hoofdcr

gadering voor

derin^g Hij heeft <

Wc krijgen ,

niet gelijk waardig :

Zulk een
onzen tijd.

de deelnemers daaraan, 
dende met dat feit en 
daarvan, hebben wij 
het onderwijs voor 
worpen, die geheel 
kregen schoolschc en 
wikkeling van hen, die er aan de 
En daar wij bij de bestudeer* 
aangelegenheid tot de slotsom 
dat ten opzichte van h 
onderwijs de i 
van schoolsche 
ling konden v 
wij een onderv 
aansluitende al 

De bevre- 
laatste gron 
beginselen d< 
derland.

Rekening hou- 
mel de oorzaken 

een regeling voor 
volwassenen ont- 

aansluit aan de ver- 
praktische ont- 

r aan deelnemen, 
scuueering dezer 
-‘lotsom kwamen, 

sichte van het te geven 
menschen in 4 groepen 
en practische ontwikke- 

worden verdeeld, hebben 
rwijsregcling in 4 daaraan 
afdeelingcn gemaakt.

redigingsgcdachtc. sedert de 
ondwetsherziening een der 
der onderwijspolitiek in Ne- 

> onverzwakt door ons aan
let name bij de uitwerking der 

door wie het onderwijs zal 
worden ingerichl en op welke 

.e de Overheid het onderwijs zal 
rrdcrcn. Er bestaat o.i. geen enkele 

reden, waarom bij dit onderdeel der 
onderwijsregcling de bevredigingsge- 
dachte niet zou moeten worden tocgc- 
past. En volkomen juist lijkt het ons, 
dat de Overheid ook bij de regeling 
van hel onderwijs zich zooveel mogclijk 
aansluit bij de door de maatschappelijke 
ontwikkeling zelve voortgebrachte levens
vormen. Naast het door de overheid in 
te richten onderwijs staat dientengevolge 
als gelijkgerechtigde het door bijzondere 
instellingen in te richten onderwijs in 
de door ons ontworpen verordening." 

De vier groepen waarin de voordracht 
de in aanmerking komende volwassenen 
indeelt, worden dan gekarakteriseerd

a. degenen met onvoldoe 
van elementair lager onder»

b. degenen, die voldoende 
of een uitgebreider lagere schoolkennis 
bezitten, maar zich op het gebied van 
de uitgebreid-lager-onderwijsvakken ver
der willen ontwikkelen ;

c. degenen, die zich met het oog op 
de levenspraktijk op een of meer vak
ken of een vakkengroep buiten hel ge
bied van het lager onderwijs wenschen 
toe te leggen;

d. degenen, die zich theoretisch of 
praktisch op een vak van wetenschap 
of kunst willen toeleggen, of bekend 
wenschen te worden

d.m Wethoudc 
Utrecht inzake onderwi 

hieronder
Na o.a. 

naar hel oord< 
Onderwijs. Ki 
hel onderwijs 
onder cenig — 
valt en dat

Staten, " 

lichting :
„Aan vele zijden is men reeds met 

het onderwijs aan volwassen begonnen. 
In den laatsten tijd zijn als voorname 
organisaties, die zich daarmee hebben 
belast, de Volksuniversiteiten op den 
voorgrond getreden. Het is evenwel een 
algemeen bekend feit, dat de resultaten 

vrijwel allen ontwikkelingsarbeid 
volwassenen onbevredigend zijn 

n overeenstemming met doel, 
toewijding aan beide zijden, 

der voornaamste redenen 
de volstrekt onvoldoende 

■ voor de cursussen door
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ilgebreidcr
Zij omvat 

van Fransch, 
, meetkunde, 
Jen, natuur

wijze zullen deze 
idigheden den vol
ronden bijgebracht, 
zijn in deze en de 
niet vergeten. Dit 

i studie.
reling zal lecrli 

uit de eerste afde 
voor hen, die i

of uit( 
-.itten. i 
len

tcijferen van geschreven 
i gedrukte schrifturen, als 
en, advertenties, kennis- 
jlaires, enz., het raadple- 

woordenbock, telefoongids, 
>oek, enz.;
het begrijpend lezen 

opstellen, feuilletons, t< 
te worden in allerlei 
ontwikkelden deels op s< 
de school des levens als 
worven hebben ;

5°. het zui' 
Taal

lieren of uitkomsten van 
. onderzoek.
, genoemde groep zal 
eerSle afdeeling kun- 
dat zich beperkt lot: 

'-V-id in hel hanteeren 
iaal, totdat men 
vlot heeft leeren

i form ulieren als 
en bcstelgocd- 

den post-chcque- 
istingbiljettcn, het 
(kaarten en korte

van krant - 
tevens om wegwijs 

ei kennis die meer 
on school deels in 

s van zelf ver-

van kunst of letter 
wetenschappelijk 

De onder a. 
onderwijs in de < 
ncn ontvangen, 

1°. de vaardigheid 
van potlood, pen, liniaal 
duidelijk en cenigszins vior 
schrijven en netjes werken;

2°. het invullen van 
postwissels, postpakket - 
kaarten, biljetten van 
en girodienst, belas 
schrijven van briefl 
briefjes;

3°. het ontc 
en van allerlei 
krantenberïchter 
gevingen, circul. 
gen van

worver
5°. het zuiver schrijven der Ncdcr- 

landschc Taal; hierbij zou ter besparing 
van tijd en doclloozc inspanning, de 
vrijheid gelaten kunnen worden om bij 
het onderwijs de regeling van de Ver- 
ceniging voor Vereenvoudiging der 
Schrijftaal te volgen;

6°. het stellen van grooterc brieven, 
verzoekschriften, het maken van een 
verslag over een heel eenvoudig onder
zoek, en dergelijke;

7’. het cijferen met gcheele en ge
broken getallen, oppervlakte- en inhouds- 
berekeningen, proccntberekeningcn, ge
heel ingericht naar de eischen van het 
dagelijkschc leven.

Op onschoolschc s 
schoolkennis en -kunt 
wassenen moeten w 
Lichaamsoefeningen z 
andere afdcclingen i 
onderwerp is nog in

De tweede afdcc 
kunnen opnemen 
maar is ook bestemd 
voldoende elementaire < 
lagere schoolkennis bezit 
vakken als de beginsclei 
Duitsch en Engelsch, algebra,: 
handclskennis en bockhoude

Hel hierboven geschetste 
zal gegeven worden :

a. door de gemeente :
b. door rechtspersoonlijkheid bezitten

de vereenigingen onder toezicht van een

houder van Onderwijs ambtshalve voor
zitter is en waarvan de leden eenerzijds 
door den Raad, anderzijds door de be
trokken vereenigingen worden aange-

kennis, ook toegepast op land
bouw.

De derde afdeeling geeft o 
onderwijs. Kantoorbedienden. kleine 
winkeliers, bureau-bcamblen, ambachts
lieden, tuinlieden, huisvrouwen enz. zul
len hier aanvulling kunnen vinden van 
hun meerdere of mindere vakkennis.

Daarnaast is deze afdeeling bestemd 
voor het onderwijs in maatschappij-leer.

De vierde afdeeling heelt een twee
ledig doel.

1°. Zij moet aan menschcn. die geen 
universitaire opleiding hebben gehad, 
aandeel geven aan wetenschappelijke 
studiën of hen inwijden in de uitkomsten 
en toepassingen van de wetenschap 
(ook zij die. na universitaire studiën te 
hebben volbracht, zich op de hoogte 

kunnen wenden):
2’. Zij moet door voordrachten on 

populaire wijze in wetenschappcl 
onderwerpen eenigsz.ins inwijden 
kunstgenot schenken.

De toelichting wijst hier op hel werk 
dat hier door Genootschappen als hel 
Nut en andere is verricht, op wat de 
A. N. D. B. en de Volksuniversiteiten 
in de laatste jaren deden, maar legt er 
den nadruk op, dal al deze pogingen 
te zeer verzuimden het aandeel geven 
in wetenschappelijke studiën aan men- 
schen, die geen universitaire opleiding 
gehad hebben.

Wij moeten hier even opmerken, dat 
het Hoofdbestuur van het Nul sinds 
jaren de departementen op de beteekenis 
van *t laatste gewezen heeft: echter 
inderdaad tot nu toe met gering resultaat.

De toelichting beveelt dan de methoden 
aan van de Workers Educational As- 
sociation (zie het artikel over den Heer 
Alansbridge in dit nummer).
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bare (d.z. gemeentelijke) en bijzondere
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Wet op 
wijs.

-y -j-et lang verwachte ontwerp van wet 
-tl tol regeling van het bcwaarschool- 
onderwijs heeft de Tweede Kamer be
reikt.

Daar het ons 
vcrccnigingen in 
reikhalzend uilzien i 
regeling, waarbij de 
financicele toestand 
verbeterd wordt, geven 
alvast de hoofdpunten van 
ter kennisname.

Het is echter onze bedoeling om, 
evenals het wetsontwerp 1. o., dit wets
ontwerp in eenige artikelen door des
kundigen nader te doen behandelen.

zal worden gegeven 
leidsters die als regel

sic en 2de Afdccling wor- 
jij voorkeur personen 
: akte van onderwij- 

voor de 2de afdecling 
bij de wel ingcslelde 

>cgdheid voor het onder
wijs in de aan hen toe te vertrouwen 
vaKKcn bezitten ; voor de 3de afdccling 
worden personen aangezocht die op 
grond van bij de wet ingcstcldc akten 
of op grond van andere diploma's of 
getuigschriften door Burgemeester en 
Wethouders in verband met hun ante-

• geschikt geacht 

worden zooveel mogelijk 'personen'aan

gezocht die op. grond van hun maat- 
pel'ijken of artis'tieken levensarbeid door 

Burgemeester en Wethouders bekwaam 
geacht worden de studiën der dcclne- 

vatlelijk overzicht te geven.
Het honorarium der leiders 

slcrs bij het gemeentelijk ont 
draagt :

in dc 1ste en de 2de afdceling voor 
elk lesuur f 4„—.

in dc 3de afdccling voor elk lesuur 
f7.50.

in dc 
het bedrag, i 
houders jaar 
Bond van 1 
stellen.

Behoudens 
lesgeld per 
onderw. bedr 

a) voor iec 
afdccling f0.2‘ 
f0b50Ï°°r

c) voor ieder lesuur in dc 4e afdceling 
het bedrag of dc bedragen door B. en W. 
jaarlijks in overleg met den Bond van 
Volksuniversiteiten vast te stellen.

Bij het b ij z o n d c r onderwijs bepaalt 
het bestuur der verceniging het salaris, 
dat evenwel behoudens buitengewone 
gevallen niet meer mag bedragen dan 
bij het gemeentelijk onderwijs.

Het onderwijs 
door leiders of 
voor één lecrg.-

Voor de lst< . 
den in den regel bi;

zcr(es) bezitten, 
voorzoover zij 
akten van bevoe

4de afdccling voor elk lesuur 
door Burgemeester en Wet- 

irlijks in overleg mei den 
Volksuniversiteiten vast te

De lesgelden worden onder toezicht 
van B. en W. door het bestuur op 
dezelfde wijze bepaald, als dit bij het 
gemeentelijk onderwijs geschiedt.

c honoraria voor het bijzonder on- 
"s worden volgens bepaalde regelen 
dc gemeentekas aan dc betrokken 

tnigingen vergoed. Ter bestrijding 
dc kosten voor localitcitcn, ver

lichting en verwarming enz. zullen de 
vcrccnigingen dc volle beschikking hou
den over de door hen te innen lesgelden.

Blijkt bij deze regeling, dat de be
trokken vereeniging toch nog met ver- 

ct, dan kunnen B. en W., de 
nc Commissie gehoord, den Raad 
;n dit verlies geheel of gedccl- 

voor rekening der gemeente te 
nemen.

Het komt 
Utrecht hier • 
beeld geeft aan 
niet ook aan 
ons land.

Dc takt waarmee voorziening is ge
troffen om het particuliere ontwikke
lingswerk volgens regelen van billijkheid 
vrij te laten en toch te steunen, zal er 
zeker toe bijdragen het zoo moeilijke 
vraagstuk der „bevrediging" nader tot 
zijn oplossing te brengen. J. H. Gr.

voor dal de gemeente 
lavolgenswaardig voor- 
Ic groote. maar waarom 
kleinere gemeenten in



drie

-n moeten 
dit

de kosten

onderhouden van 
voor het aanschaven 

schoolboeken, lecr-
ns brengt het hier, : 
alle punten, groote

vastgesteld 
.. van bestuur, 
geregeld als bij

zooals op 
: vcrbctc-

de kosten 
. na aftrek

i n het personet 
hoofd van elke s< 

vijzeres.
zintig

s bezit. Zot

-eslaan <
Ik derlif

1 en wedden der 
en der verplichte

.n de kosten onder 
bedragen verstrekt 

al naar de klasse der gc- 
aarin de school zich bevindt 
et aantal leerlingen der school, 

der eerste en tweede 
1 deze bedragen van 
per jaar, al naarmate 
minder, of 180 ol meer

Aan het hoofd, van elke schooi

wijzeres bezit. Zoodra het aantal leer
lingen meer dan dertig bedraagt, wordt 
zij bijgestaan door één onderwijzeres: 
voor elk dertigtal kinderen boven de 
60 wordt eene onderwijzeres meer ver- 
eisebt. Daarnaast kunnen kweekelingen 
werkzaam zijn die den leeftijd van vijf
tien jaar moeten hebben bereikt en hel 
onderwijs aan een erkende opleidings
school volgen. De zoogenaamde ,,help
sters" verdwijnen.

De jaarwedden 
bij algemeenen maatr

hel lager onderwijs.
Hel wetsontwerp houdt geen rekening 

met hel feit, dat een onderwijzeres van 
65 jaar niet meer in de bewaarschool

" Overigens bren( 
nagenoeg a"_ r_

scholen. Het gaat evenwel uit van de 
gedachte dal het bcwaarschoolondcr- 
wijs hoofdzakelijk als bijzonder onder
wijs zal worden gegeven, gelijk dat ook 
nu het geval is. waarbij de Minister 
er den nadruk op legt dat „bijzonder" 
volstrekt niet samenvalt met „confes
sioneel”. De Minister meent, dat bij 
dit onder w ij s aan kinderen van 
zeer jeugdigen leeft ij d niet de 
verschillen in levensopvatting 
van invloed zijn, welke bij het 
lager onder w ij s tot uiting ko
men. (Spatieering van ons).

Het zal nader onder de oogcr 
worden gezien of dc gevolgen van 
wetsontwerp wel in overccnstemr 
zijn met dc hier uitgesproken gedac

Voor dc gemeenten brengt dit 
werp dc teleurstelling, dat het voor de 
door hen geëxploiteerde bewaarscholen 
geen rijkssubsidic in uitzicht stelt. De 
Vereeniging van Ncderlandsche Ge
meenten zal zich hiertegen wel schrap 
stellen. „Volksonderwijs” heeft ook reeds 
een actie legen deze opvatting aangc- 
kondigd.

5e. die voor het gebruik

Ter bestrijding va 
b. genoemd worden 
die varieeren al naar 
meente, waa

In gemeenten 
klasse varieeren 
f 120 tot f780 ] 
de school 30 of i 
leerlingen heeft.

Bij dc derde, vierde of vijfde klasse 
zijn dc uitersten f 90 en f 585.

Bij dc zesde, zevende, achtste of 
negende klasse f60 en f390.

Zoodra een school 20 leerlingen heeft 
subsidie' S

^Dczc^ regeling,, hoewel zij een zeer 

twijfeld een groote teleurstelling in voor 
hen. die verwacht hadden, dat dc minister 
bij dc subsidiecring het stelsel van het 
lager onderwijs zou hebben gevolgd.

an dc subsidies.

De bijzondere scholen, die aan enkele 
algemeene voorwaarden overeenkomstig 
de bij het lager onderwijs geldende 
regelen moeten voldoen, zullen voor be
paalde uitgaven subsidie kunnen krijgen

a. vijftig ten honderd van i 
van instandhouding der school 
van de geïnde schoolgelden ;

b. eene tegemoetkoming in 
om te voorzien in de behoeften 
scboollocalen.

Onder de kosten onder a worden 
verstaan :

le. dc jaarwedden 
hoofden van scholen c 
onderwijzeressen :

2e. de uitgaven voor dc geringe en 
dagclijkschc reparatien van dc school
gebouwen ;

3c. die voor het 
schoolmcubclcn en 
en onderhouden van 
middelen en schoolbehoeften.

4e. die voor verlichting en verwar
ming en het schoonhouden van dc school
gebouwen ;

42
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zijde

opleiding.

cftijd van 19 jaar: 
tweejarige prak-

imc omschrijvir 
vet geen beien 
tl leggen aan h 

richtingen op be-

i bekwaamheid als hoofd- 
wordt alleen verstrekt 

ijke instellingen en erkende 
onder toezicht van het

irwijzcrcs 
iderzockt

nheid.

op het i. o. 
aloiteeren.

igramma onvoldoende 
ing „tenminste" laat 

noodzakelijke aan-

bij het bewaar- 
optreden

overgangsjaren) van een 
kt door gemeentelijke of 
nstellingen waarvoor de 

minder mogen zijn dan 
Is onderwijzeres.
van deze akte wordt

Om als onderwijzeres ..., ... 
schoolonderwijs te kunnen 
wordt liet bezit vercischl vai 
ingestelde akte van bekwa; 
als ond< 
durende

bijzondere 
eischen ni

Het standpunt, dal de Minister ten 
opzichte van de subsidiccring inneemt, 
is ook eigenlijk geheel bepaald door de 
overweging dat een zuiverder regeling 
te kostbaar zou blijken. Die overtuiging 
kan de gchcclc eerste bladzijde der 
algemccne beschouwingen ons niet ont
nemen.

a. de volbrachte leeflij 1
b. een bewijs van l.. 

tijk als kweekcling ;
c. het met goed gevolg afleggen van 

omvatten de vakken lezen en Nedcr- 
derwijs. vertellen. zingeni teekenen, 

spelen, handenarbeid. nuttige hand
werken voor meisjes, schrijven, aardrijks
kunde, Ces. Iii. ilems, kciuds der natuur

achten. De bepalir 

v ulling.

door gemeentelij) 
vereenigingen onder toczicl 
Rijk. Twee jaar practische ... 
heid als gediplomeerd onderv-”- 
wordt geëischt. overigens ondcrzi 
dit examen alleen . de opvoedkun

De op'leidingsinrichtingen, die* vere 

gingen, maar ook die gemeenten, hier, 
naast de in art. 139 van de wetophetl.o. 
genoemde opleidingsscholen exploiteeren, 
kunnen van 1922 tot en met 1935 jaar
lijks uit "s Rijkskas ter tegemoetkoming 
in de exploitatiekosten eene bijdrage 
ontvangen tot een maximum van 50 % 
der zuivere kosten.

Op dit grensgebied tusschen bewaar- 
schoolonderwijs en lager onderwijs heeft 
de Minister dus inzake subsidiccring 
wel een kleine stap gedaan in de rich
ting waarin zeker zal moeten worden 
voortgeschreden.

Ten slotte deelen wij nog mee dal 
de Minister aan de formulecring van 
het „werkplan” (niet leerplan) van de 
school een zoodanige ruime omschrijving 
heeft gegeven, dat de wet geen belem
meringen in den weg zal leggen aan het 
opkomen van nieuwe ' ' 1
waarschoolgebied.

Hel ontwerp brengt regeling waar 
een chaos bestond en dat is zijn grootc 
aantrekkelijkheid. Daarom valt er veel 
te waardeeren, zooals in alles wat deze 
Minister van grootc werkkracht en voort
varendheid heeft gebracht. Daarnaast 
draagt het de kenmerken van den tijd, 
waarin het ontstond, een tijd eenerzijds 
van gedwongen bezuiniging, anderzijds 
van worsteling van het bcwaarschool-

V. Van het toe ziel 
overgangsbepalingen.

Met voldoening kan worden gecon
stateerd. dat de Minister de regeling 
van het toezicht, zooals de Staatscom
missie die heeft voorgestcld onvoldoende 

Met de daarop van deskundige 
geoefende critick verklaart hij zich 
Voor een enkele inspcctricc is 

die taak veel te uitgebreid. Of de op
lossing zooals de Minister zich die. 
blijkens zijn toelichting bij de Lagcr- 
onderwijswet. denkt, afdoende zal zijn 
valt te betwijfelen.

De belangrijkste der overgangsbe
palingen geeft aan de hoofden, onder
wijzers en onderwijzeressen die thans 
werkzaam zijn aan bewaarscholen de 
bevoegdheid om daarmee voort te gaan.

Tot en met 31 December 1924 kun
nen „helpsters” worden toegclatcn.

Voor het in werking treden van de 
voorschriften betreffende het aantal 
leerkrachten, wordt een termijn toege
staan welke uiterlijk op 31 Dcc. 1935 
eindigt.
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■ gingen

t vestigen 
in omliggi

e „neutrale” openbare leeszaal en 
de Katholieken.

onderwijs om 
betcekenis.

Moge 
vereenigi 
bet materiaal aan < 
zijn voorstellen èn I 
én tegenover hen c 
dit onderwijs onder 
houden en te ven. 
noodig hebben.

rn het Mei-nummer 1920 van „biblio- 
-k thcekleven" doet Dr. L. Hertzberger, 
voorzitter der Openbare Leeszaal te 
Sncek, verslag van zijn pogingen, om 
met de Roomsch-Katholickcn een basis 
van overeenkomst te vinden, waardoor 
ook dezen zouden kunnen gebruik maken 

aanwezige boeken.
Krachtens hare grondbeginselen kan 

de R. K. geestelijkheid het immers niet 
goedkeuren, dat hare gemeenteleden be
zoekers worden der algemeene openbare 
leeszaal, waar couranten, tijdschriften 
en boeken ter lezing liggen en worden 
uitgcleend, die niet voor katholieken 
geschikt zijn, ja waarvan hun de lezing 
veelal verboden is. Vandaar, dat men 
overging tot de stichting van bijzondere, 
Roomsch-katholiekc openbare leeszalen. 
De rij werd in 1913 geopend door de 
R. K. Leeszaal en Bibliotheek te Amers
foort; thans bestaan er reeds 17 R. K. 
leeszalen in ons land tegen 35 „neutrale" 
openbare leeszalen. Te Amersfoort, 
Arnhem, Delft, Den Haag, Hilversum, 
Utrecht en Zwolle'vindt men een al
gemeene en een R. K. leeszaal, terwijl 
de steden in het Zuiden, met hunne 
overwegend katholieke bevolking: Breda, 
Eindhoven, Heerlen, ’s Hcrtogenbosch, 
Helmond, Maastricht, Nijmegen. Sittard, 
Tilburg, Venlo tot nu toe alleen een 
R. K. openbare leeszaal bezitten.

luidelijk, dat op plaatsen met 
kelijk kleine R. K. minderheid 
stichting ccner afzonderlijke 

die minderheid geen sprake 
s voorwaardc van het rijks- 

een openbare leeszaal 
a. gesteld, dat een plaats 
1 inwoners, of, voor een

aan deskundigen en vak- 
gegeven zijn den Minister 

de hand te doen om 
i tegenover bezuinigers 
die de beteekenis van

erbctcren, waar zij dit 
J. H. Gr.

ndhoven, 
elmond, M

en' 
Het if d> 

een betrekkel 
van de stiui 
leeszaal voor c 
kan zijn. Als 
subsidie voor < 
wordt thans o. a 
ten minste 5000

R. K. leeszaal, ten minste 3300 R. K. 
inwoners zal moeten tellen.

Zou nu niet een vorm kunnen wo 
gevonden, waardoor deze R. K. mir 
heden konden proflteeren van de 
in de algemeene O. L. aanwezige boeken, 
waarvan de lectuur hun wel geoorloofd 
is? Men denke hierbij in het bijzonder 
aan boeken en tijdschriften op het ge- 
bied van techniek en ambacht, die zich 
op geheel neutraal terrein bewegen 1

De Openbare Leeszaal te Sncek, die 
alreeds èn door het vestigen van cor- 
respondenlschappcn in omliggende dor
pen, èn door het inrichten eener Centrale 
Jeugdbibliotheek, waaruit de school
bibliotheken te Sncek geregeld van lec
tuur worden voorzien, belangrijk pioniers- 

het initiatief genomen tol een doelmatig

plaatse.

de erkenning van

stelsel van correspondentschappen, dat 
tot nu toe alleen diende voor de lectuur- 
verzorging van ver afliggende plaatsen 
uit te breiden tot een groep van personen, 
die niet door ruimtelijken afstand, maar 
door een geestelijke wand van de Open
bare Leeszaal gescheiden is. Als cor
respondent zou dan kunnen optreden 
een R. K. geestelijke, die ten behoeve 
van de aan zijn zorg toevertrouwde 
jongelieden of volwassen gemeenteleden 
telkenmale een nieuwe verzameling boe
ken uil de O. L. zou kunnen aanvragen, 
waarvan de uitlcening dan verder onder 
zijn leiding zou geschieden.

Dit denkbeeld werd door Dr. 1 lertz- 
berger, door bemiddeling van een R.K. 
bestuurslid dér C. V. voor O. L. en B.. 
voorgclcgd aan den Aartsbisschop te 
Utrecht, die daaraan, in het bijzonder 
ten aanzien der R. K. jeugdorganisaties, 
zijn goedkeuring hechtte, mits de aan
vragen om boekverzamelingen uitsluitend 
zullen geschieden door de leiders dier 
organisaties en niet door de jongeren zelf.

Op grond van deze principieclc goed
keuring werkte Dr. Hertzberger daarna 
een schema van samenwerking uit, dal 
zou kunnen voeren tot het stichten eener 
R. K. Leeszaal als filiaal eener algemeene 
O. L. op plaatsen, waar de R. K. i 
derheid tc klein is, om een eigen C 
op te richten. Deze fdiaalinstclling 
dan uit hare moederinrichting ■
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grootere of 
boeken, tijd- 

op allerlei 
ontvangen. 

,'orpen schema, 
wierf van den 
luidt in hoofd-

Dc stichting van een 
der O. L. te Sneck kan 
voering komen, zoodra < 
lokaliteit is gevonden, 
een samenwerking op I 
grondslag reeds eerder

langoren of kortoren tijd 
kleinere verzamelingen van 
schriften, plaatwerken, enz 
gebied ten gebruike kunnen 

Het door Dr. H. ontwc 
dat de goedkeuring verw 
Dcken-pastoor te Snoek, 1 
zaak aldus :

„Met medewerking van een combinatie 
uit de Roomsch-katholiekc inwoners van 
Sneck en omstreken sticht en onderhoudt 
de Vereeniging ..Openbare Leeszaal en 
Bibliotheek" te Sneck een fdiaalinrich- 
ting, die voldoet aan de eischen, welke 
gesteld worden aan de bestaande bij
zondere katholieke openbare leeszalen

De Afd. Amsterdam van het N.O.G. 
heeft deze quaestie op haar huishoude-

•Iksonder- 
: besluiten 

'e vergadering 
.ing en werking 
re schooi vast
os op uitnoodi-

: a. Elke open- 
i openbare 
in een gc- 

missie, door 
inde kinderen 

ar geheel.
allen tijde 

r zij op
school is

nondeling 
n ; d. zij 

w ad, wan-
belang van het onderwijs 

eeft te doen; e. de ge- 
i.andelt deze voorstellen 

twee maanden na het 
lle..;r.g; f. wanneer aan 

naar haar wensch niet 
t tegemoet gekomen, 

> op Ged. Staten, onder 
.. „ in dat beroep aan den

rwijsraad; g. vinden haar voor- 
i bij Ged, Staten geen gunstig 
al. dan kan zij zich wenden tot 
■oon. onder medcdeeling daarvan 
;n Onderwijsraad; h. alvorens te 

vraagt de Minister van Onder- 
advics aan den Onderwijsraad.

toenadering tusschcn zeker niet het 
minst op het gebied der volksontwik
keling zoo ver uiteenstaande richtingen ; 
een voorbode, naar te hopen is, van 
een groeiend pogen, om de handen in
een te slaan overal daar, waar niet 
door het diepste levensinzicht een wer
ken in de afzondering geboden is. 
Hoopvol stemt het ook, dat de Katholieke 
pers, bij monde van de ,,Maasbode" 
in een artikel van 1 Aug. 1.1., zich 
gunstig over deze samenwerking heeft 
gcuit. Dr. C. A. Steenbergen.

ucnling van een R. K. filiaal 
L. te Sneck kan eerst tot uit
komen. zoodra een geschikte 

is gevonden. Intusschen kan 
enwerking op bovengenoemden 

ig reeds eerder in andere steden 
beproefd. Zij zou niet alleen 

aanzienlijke bezuiniging beteekenen 
aanzien van de bockaanschafling; 

in de eerste plaats kan zij worden be
schouwd als een verheugend teeken van

ttcI hoofdbestuur van „Vol! 
ff wijs” heeft op grond van de l 
van de jongste algemeene 
zijn advies tot samenstelling 
•van .de voor de openbare i 
ging" van den Onderwijsraa 

bare' school of groep van 

scholen van dezelfde soort i 
meente, heeft een Oudcrcommissic 
de ouders der schoolgaat 
gekozen; b. zij heeft in haar 
zoowel als elk harer leden, te a..- 
toegang tot de school, waarvoor 
treedt; c. het personeel der 
verplicht aan de commissie 
vraagde inlichtingen, zoowel mo 
als schriftelijk, te verstrekken; 
richt zich tot den gemeenteraad, 
neer zij in 't belang van het 
voorstellen heeft te doen: < 
meenteraad behandelt deze v 
uiterlijk binnen twee maar 
tijdstip van indiening; f. v 
haar voorstellen, naar haar wer 
voldoende wordt 
heeft zij beroep o 
mededeeling van 
Onderwijsr -J - 
stellen 
onthaal, 
de Krooi 
aan den 
beslissen

,.l iet dagclijksch beheer van het filiaal 
wordt door het Bestuur der Vereeniging 
opgedragen aan een commissie van 
Roomsch-katholiekc leden der Verecni- 
ging."

„De couranten, tijdschriften en boeken, 
bestemd voor het filiaal, worden gekozen 
in overleg met de commissie. Geen lec
tuur mag zonder goedkeuring der com
missie in het filiaal worden opgenomen."

..Hel Bestuur, der O. L. en B. be
vordert. dat zoo spoedig mogelijk 3 leden 
der commissie bestuurslid worden."

,.Beide leeszalen zijn voor iedereen 
kosteloos toegankelijk. De bibliotheken 
verwisselen onderling boeken en tijd
schriften, voor zoover het belang van 
lezers en bezoekers zulks wcnschclijk 
maakt, alles met inachtneming van hel

,,De leden der Vereeniging hebben, 
zoodra de uitleening in het filiaal aan
vangt. het recht te verklaren, dat zij 
boeken wenschcn te leenen aan hel 
bureau van het filiaal. Door de aflegging 
dezer verklaring vervalt het recht, boe
ken te leenen aan het andere uitlcen- 
bureau."
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L

voornemens is, 
mededcclingen in

op geregelde 
„Overzicht", 
r in het bui- 
uitvoeriger

of meer een-

TTet gemeentebestuur van Amsterdam 
-kJ- heeft aan negen onderwijzeressen 
bij het voorbereidend onderwijs verlof 
gegeven tot het volgen van een oplei
dingscursus voor Montessorilcidsters van 
de Ncd. Montessori-Vcrccniging, afd. 
Amsterdam, die thans door dr. Mon- 
tessori geautoriseerd is.

Zij, die het 2c jaar van den cursus 
volgen, krijgen gedurende een jaar ver
lof met behoud van salaris.

ttiI de beste bron 
kJ de wethouder ' 
gemeente Amsterdam 
naast de algcmcenc 
het jaarlijksch gemeentcvcrsla 
fendc Toynbec-wcrk enz., 
tijden, in den vorm van een 
zooals men dal hier en da 
tcnland reeds aantreft, meer 
gegevens te publiceeren aanga; 
werkzaamheden der verschillen 
ccnigingcn in die gemeente, voo 
zij zich de onschoolsche ontwikkeling 
ten doel stellen. Het is zeer te hopen, 
dat ook andere groote gemeenten in 
land dit voorbeeld zullen volgen.

Opleidingscursus voor Montessori- 
leidsters.

Een belangrijke voordracht.
z^elijk men weet is de gemeente Am- 
kj sterdam bezig met de inrichting van 
een bureau tot voorlichting bij de be
roepskeuze. In verband daarmede is 
thans verschenen een voordracht van 
B. en W. tot inrichting van een psycho
technisch laboratorium bij den Gem. 
Gcneesk. Dienst.

„Voor het zeer moeilijke onderzoek 
aangaande de beroepskeuze" —• zoo 
motiveeren B. en W. hun voorstel — 
„is het noodig, dat de Gemeentelijke 
Geneeskundige Dienst beschikt over een 
psychisch-tcchnisch laboratorium, het
welk met de vcreischtc hulpmiddelen 
is uitgerust en dal tevens dienstbaar 
zoek der achterlijke kinderen ‘ en vol-

waarvan veel gebruik gemaakt werd. 
De kinderen kwamen iederen middag 
de boeken halen in het huis de Heuvel 
en namen deze mee om buiten te lezen. 
Vóór openingstijd stonden er meestal 
een heele rij verlangende lezers te wach
ten, en dan waren spoedig de banken, 
door de gemeente hiervoor in bruikleen 
gegeven, geheel vol met lezende kinderen. 
Ook de kleintjes mochten meckomen en 
kregen prentenboeken om hen bezig te

De jongste „lezer" was 5 jaar, de 
oudste 19. Het totaal aantal bezoekers 
was 1470.

lijke vergadering van 10 Sept. aan de 
orde gesteld. De heer Schook leidde de 
zaak in en kwam tot de volgende con
clusies.

De instelling der Oudcrcommissies is 
toe te juichen. Elke school moet haar 
eigen commissie hebben.

Daarnaast moeten een 
trale commissies komen.

De commissie moet enkel uit ouders 
van schoolgaande kinderen bestaan.

Zij moet gekozen worden door die 
ouders bij geheime stemming.

Er zijn zooveel leden als er klassen 
in de school zijn : één lid uit de ouders 
van de kinderen der zelfde klasse.

Oudercommissies en schoolvergadering 
zijn gescheiden; tegenover de autoriteiten 
zijn het gelijkberechtigde lichamen.

Oudercommissies hebben geen toe
zicht- of autoritcitsrechtcn. De leden 
der centrale commissie worden gekozen 
door en uit de Oudercommissies.

De centrale commissies wijzen uit hun 
midden de leden der plaatselijkc com
missies van toezicht aan, voor zoover 
dit ouders van op de openbare scholen 
gaande kinderen zijn.

Bij zijn bespreking had de heer Schook 
voornamelijk het oog op Amsterdamsche 
toestanden. Over deze conclusies ont
stond een levendig debat; er werd niet 
over gestemd.

z^edurende de drie vacanlieweken in 
ksr Augustus heeft de Leeszaal voor 
Jongens en Meisjes der Mij. tot Nut 
van 't Algemeen in het Rolterdamsche 
Park een bibliotheekje georganiseerd,
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l'chisch defecten : v
c onderzoekingen 

geneeskundig

urmg ten opzichte 
beroepsgeschiktheid

wassen psychisch defecten: voorts aan 

lang van het geneeskundig schooltoc-

psychischc beroepsgcschiklhcid van hen, 

wcnschen te worden in beroepen, waar
voor een zoodanige keuring noodzakelijk rn April van dit jaar is te Berlijn ge- 

■k sticht een bond, welke zich noemt: 
.. Bund Neue Hochschule”.

..Als een noodzakelijkheid," aldus 
Prof. Dr. Otto Braun. van wien de 

oproep in dezen uitging, „voel- 
onmiddellijk vele honderden deze 

-t:c organisch groeide uit den 
:n kleinarbeid van studenten 
ï aan verschillende hooge-

roote waar- 
één der lei
der Ncder- 

:e afdeeling 
aldus gc- 

ran een weten- 
ratorium en de 

: grootste gc- 
lieuwc moge- 
ontwikkeling

sassing van de empirische pmda- 
in ons land. B. en W. van Am- 
i verdienen den dank van ieder, 
haren groei belang stelt om hun 
opgezet initiatief. Ph. K.

?rkzaamhedcn aan 
willen B. en W. op-

geneeskundigen. van wie de een hel 
onderzoek der volwassenen en de ander 
dat der kinderen zal verrichten. Met 
de pathologische gevallen zal de psy- 
chiatrisch-ncurologische adviseur van den 
Gein. Gcneesk. Dienst worden belast.

Met <le nu n 111ii>v.in liet laboraIoriium

in het gebruik van el 
•nz.. zullen ongeveei

zal f 10.000 

der beide g 
bediende, bur

bedragen."
Gelijk men weet heeft zich in het 

buitenland, speciaal in Amerika en 
Duitsehland gcdtircndcn den oorlog (on
derzoek van vliegers, auiomobielbestuur- 
ders enz.) de psychotechniek zeer krach
tig ontwikkeld. In ons land werden tot 
nu toe psycho-technische onderzoekingen 
alleen verricht aan het laboratorium 
opgcricht door de R.K. Vakorganisatie, 
onder leiding van dr. Van Ginncken en 
dr. Rocls. I lel laboratorium dat thans 
gesticht wordt heeft echter door zijn 
herkomst tevens een algemeener doel. 
Gelijk boven reeds werd aangchaald 
zal het uitdrukkelijk ook ten goede komen 
aan pedologische onderzoekingen in het 
belang van het geneeskundig schooltoe
zicht en het onderwijs. En dat dit on
derdeel van zijn arbeid niet verwaar
loosd mag worden, staat w 
immers men mag met zeer grot 
schijnlijkheid aannemen dat cé 
dende figuren uit den kring d 
landsche paidologen met deze 
zal worden belast. Door de i 
schapen samenwerking vs 
schappelijk geleid labors 
schoolorganisatie van onze 
meente. worden gansch ni 
lijkheden geschapen voor de t

orgaan van den nieuwen bond 
rt het tijdschrift: „Neue Erzie-

scholcn. Voor technische hooge- 
n en kunstnijverheidsscholen wor

den afzonderlijke afdeelingen gesticht. 
De verbreiding buiten Duitsehland, o. a. 
in Nederland en Zwitserland is verze
kerd, volgens Prof. Braun.

Aan partijpolitiek wenscht de bond 
niet mee te doen. Wel is zijn werk er 
op gericht om den tegenwoordigen slaat 
om te bouwen tot een werkelijke volks
gemeenschap. Het programma vermeldt 
verder dat het hooger onderwijs slechts 
in nauwe verbinding met het geheelc 
werk der volksontwikkeling van uit 
filosofische, paedagogische en weten
schappelijke gezichtspunten kan opge
bouwd worden.

Als doel van het hooger onderwijs 
wordt aangegeven: vorming van per
soonlijkheden, die bereid zijn, scheppend 
zich te wijden aan den dienst van de 
gemeenschap in idecelcn zin. Als voor
naamste middelen daartoe vermeldt men : 

wekken van den synthetiseben 
. . 2. zelfwerkzaamheid en arbeids- 
leenschap als onderwijsmethoden, 3. 
t gemeenschapsleven van de acade- 

__ che burgers in levcndigen samenbang 
met de volksgemeenschap.

De eerste algemeenc vergadering heeft 
in den loop van den herfst plaats.

Het programma van den bond is 
verkrijgbaar bij Dr. Würzburger — 
Potsdammerstr. 41 te Berlijn. M. A. H.
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I

BUITENLAND.
Schoolarts en oudersfcommissie.

i

tii nr. 7 /8 van Der Schularzt bc- 
J- pleit de gemeentclikc schoolarts van 
Frankfort ,a..M., Dr. Fischer-Dcfoy,

noemde raden bevoegd in biezondcre 

schoolarts) te raadplegen, die dan echter 
slechts adviezerend optreden, en geen 
stemrecht hebben. Schr. wijst er nu op, 
dat waar de laak van de oudersraad 
is, de betrekkingen tussen school en 
huis te bevorderen en uittebreiden: en 
de raad zich daarbij bezighoudt met 
die aangelegenheden bctrelTendc de 
lichamelikc, gecstclike, en zedclike ont
wikkeling van de kinderen, die boven

'n biezonder geval uitgaande van alge
meen belang zijn. En nu gaat ‘t bij 
kwesties van lichamclike ontwikkeling, 
en i. a. bi| de hygiëne, niet om ’t bie
zondcre geval, maar om dingen van 
'algemeen belang. Als voorbeelden noemt 
schr. de kwestie der lichaamsoefeningen, 
de beroepskeus, de bescherming tegen 
gcslachtziekte —- allemaal punten die 
door de oudersraden dienen besproken 
te worden, maar waarbij de schoolarts 
niet mag worden voorbijgegaan. En zo 
zullen er zich veel gelegenheden voor

houding tegenover dat lichaam vastte- 
leggen niet alleen, maar ook de mogc- 
likheid te scheppen dat hij 'n plaats in
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LIJST VAN BOEKEN UITGEGEVEN ONDER REDACTIE 
VAN DE NUTSCOMMISSIE VOOR VOLKSLECTUUR.

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

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

Olive Schreiner
Bloed en IJzer, door Max Eyth

7. Een vroolijke knaap, door B. Björnson
II. KLEINE BOEKERIJ (Populair-wetenschappelijk).

Maarten Luther, door Dr.H.J.Toxopeüs 
Elizabeth van Engeland, door Prof. Dr.

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

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

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

Heinsius
7. Volkstuinen, door J. Heemstra

III. NUTSBOEKERIJ (tor voorlichting bij maatschappelijk werk).
Boek en tijdschrift, door J. W. Gerhard 
Lichtbeelden, door W. C. v. d. Voikere 
Tuinbouw in Friesland
Het Nut en het bibliotheekwezen, door

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

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

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

Vraag uitvoerige prospectus.
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-• - ' ’ tusschen 
lering van

n openbare besprekingen of congressen ter be- 
volksontwikkeling.

. orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons
: vruchtbrengende gedachten op het gebied der

Dit tijdschrift is hét orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijl.

advies gegevens te verzamelen, welke 
kennen der behoeften, die

en anderzijds dienstbaar ■ 
van vragen hierop betrekking h 

ae oprichting van neutrale bij
neraan behoefte blijkt t<= <

3I

i-.
Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 

«Is volgt: 
Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. V»

Mr. J. H. THIEL •> J. HOVENS GRÊV1

ï:

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

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van . 

eenerzijds zullen strekken tot het doen 
gebied der Volksontwikkeling bestaan > 
zullen worden aan de beantwoording v;

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

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

■4. door het beleggen van 
handeling van problemen van v

5. door uitgave van een 
land levende oude en nieuwe • 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van. onderwijs en opvoeding 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordc 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, 
dit noodig én mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.

gemaakt 
hebbend.

oprichting van neutrale bijzondere 
waar hieraan behoefte blijkt te bestaan, 

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

van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk
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stuk I 
n gezi

het Lager Onderwijs
door W. REINDERSMA.

moet de universiteit

school alleen deze taak 
izer een algemeen ontwikl 
opleiding ontvangt.

geven welke gevaren het lager onder- 
?wijzer wordt gehouden buiten de

irwijzc

■ een ondcrwijzt 
soms niet met

eunuchen”, dat 
lie zich

universiteit zich haar 
'ust geweest. . 
tengevolge, d;

:t die van

school als instituut voor de al

en de Volksont- 
Is de voornaamste 

;er Onderwijs en 
De Universiteit 

>bleem der Volks
wijze zijn 

e volgende

Een zekere 
lat ze zich 
het Gymna- 

leerlingen betrok, 

het lager onder- 
elkaar niet. Wel

Tn het inleidend artikel: „Het Hooger Onderwijs 
1 wikkeling” heeft Prof. Dr. Ph. Koh nstamm reed: 

punten aangevoerd, die bij het vraagstuk Lag< 
Universiteit onder oogen moeten worden gezien, 
heeft zich rekenschap te geven van het algemeen prol 
ontwikkeling en de Universiteit moet op een of andere v 
invloed op de lagere school doen gelden. Daarbij zullen de 
punten en vragen naar voren komen:

I". Welke is de taak der lagere 
nieene volksontwikkeling  ?

2". Zal het blijken, dat de lagere 
kunnen volbrengen, wanneer de onderwijzer <• 
man is, die een flinke wetenschappelijke oplei

3". Zal moeten worden aangegeven welke 
wijs bedreigen, wanneer de onderv 'j_._ . 
wetenschap.

4°. Moet de vraag beantwoord worden: Hoe 
de wetenschap aan den onderwijzer brengen?

Tot dusver kunnen wc gerust zeggen is de 
plichten tegenover de lagere school niet bewi 
voorname exclusieve teruggetrokkenheid had I 
alleen met haar eigen problemen, hoogstens met 
siaal- en ï'diddelbaar Onderwijs, vanwaar ze h< 
bezig hield. De lagere school lag inderdaad te ver

Een universiteitsprofessor en een onderwijzer bij 
wijs, welk een afstand. Wederkeerig kenden ze ---------  ------
verstoutte zich een enkele keer een onderwijzer de collegezaal binnen 
te dringen .— maar werd hij soms niet met een zeker wantrouwen 
ontvangen? „Wetenschappelijke eunuchen”, dat was het woord, waar
mee ze door een bekend hoogleeraar, die zich nog al eens uitliet 
over kwesties van onderwijsorganisatie werden gekwalificeerd. Nu 
daargelaten of er eenige grond voor professors uitspraak bestond, 
over de oorzaak van het verschijnsel heeft hij zich, voor zoover mij 
bekend, nooit uitgelaten ; terwijl deze, zooals straks zal blijken, in de 
tekortkomingen van de Universiteit tegenover de lagere school was 
gelegen. Want hiervan kan men wel zeker zijn, dat over t algemeen 
de onderwijzer, die het tot de collegezaal bracht niet tot de minst
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aan de lagere school heel andere 
negentiende eeuw, die in de school het 
...jkte, verlangde het bijbrengen van heel 

.-ij van vakken werd in de wet op het 
een rij die bij de laatste wetswijziging

taak brengt direkt 
lar dus zullen moeten 
e universiteit degene

begaafden, de minst energieken behoorde. Daarvoor 
lijkheden, die overwonnen moesten worden, te groot.

Het is trouwens een algemeen voorkomend verschijnsel, dat het 
gevoel van saamhoorigheid bij allen, die werken aan de taak der 
Volksontwikkeling, niet zoo heel groot is. De leeraar bij het Middel
baar onderwijs ziet maar al te vaak neer op het werk van den lageren 
onderwijzer, deze voelt zich weer verheven boven de juffrouw van het 
Fröbel-ond erwijs; terwijl weer de universiteitsprofessor, die zich met 
zijn wetenschappelijke problemen bezig houdt, zich heel wat hooger 
voelt dan de leeraar, die jaar in jaar uit de allereenvoudigste grond
beginselen bijbrengt aan professors toekomstige leerlingen.

En toch is in wezen de taak voor allen dezelfde: het overdragen 
van de kuituur van heden aan het geslacht van morgen. Getuigde 
niet het woord van den bekenden philosooph Windelband, gesproken 
tot een vergadering van Duitsche onderwijzers van een veel juister 
opvatting: Wir Lehrervolk, wir gehören doch alle zusammen, — nicht 

zusammen vermöge all der feinen Uebergange, der innigen Beziehun- 
, die sich durch das ganze gemeinsame System unsrer Unterrichts- 
Schtungen van einem Ende zum anderen hinziehen, sondern zu

sammen vor allem, weil wir eine gemeinsame Aufgabe haben, die 
gemeinsame Aufgabe, in dem T^nschen, der als Naturmcnsch, als 
ein Exemplar des biologischen Spezies zur Welt kommt, den gcschicht- 
lichen Menschen, den Kulturmenschen hcranzubilden, und alles was 
wir tun, ist nichts anderes, als dasz wir die Erwerbungen der ganzen 
Geschichte in der einfachen Form, die sie selbst mit Milhe und schwcrer 
Arbeit erzeugt, in die jugendlichen Seelen senken.

Maar toch zullen we, niettegenstaande we leven in een 
samengroeien van vakvereenigingen, van trustvorming en sc 
voerde belangenstrijd — nog wel eenigen tijd moeten wachten 
vereeniging die allen omvat, die bij het onderwijs werken, van; 
universiteitsprofessor tot de bewaarschooljuffrouw.

Het besef, dat dus allen werken aan dezelfde t 
mee, dat de universiteit en de lagere school elkaa 
steunen en het spreekt wel vanzelf, dat hierbij de 
zal zijn, die geeft.

Voor we gaan onderzoeken, hoe nu de universiteit de lagere school 
moet beïnvloeden, moet men zich eerst scherp rekenschap geven van 
de taak der lagere school voor de Volksontwikkeling.

Er was een tijd, waarin van de school niet anders verlangd 
dan dat ze aan de kinderen leerde lezen, schrijven en rekene 
mechanisch lezen, schrijven en rekenen. Misschien dat dit mechanische 
werk door den toenmaligen onderwijzer — den afgedankten koetsier 
van den heer van het dorp — met behulp van een stok draaglijk kon 
worden uitgevoerd, wanneer hij zelf deze drie dingen eenigermate 
verstond.

Intusschen is men langzamerhand 
eischen gaan stellen. De negc 
AufklUrungsideaal verwezenlijkt 
wat meer kennis: een lange rij 
lager onderwijs opgenomen, 
alweer werd verlengd.
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Wanneer we ons nu afvragen, wat moet nu de lagere school aan 
die negentig procent van de bevolking geven, waarvoor het lager 
onderwijs eindonderwijs is, dan is het duidelijk, dat dit niet meer 
alleen kan zijn het mechanische lezen, schrijven en rekenen: de tijd 
van de dresseerschool is voorbij. De negentig procent maakt zich 
gereed een belangrijk deel van de leiding van staat en maatschappij 
ter hand te nemen, en eischt dus ook haar aandeel in de kultureele 
waarden: in wetenschap en kunst.

Kan de lagere school dit brengen? Heeft ze aan dezen eisch vol
daan? Voldoet ze daaraan, wanneer ze in de hoofden stampt eenige 
jaartallen uit de Vaderlandsche geschiedenis, wanneer ze de vulkanen 
van Java op een rij leert opzeggen of al de stations aan den spoor
weg van Meppel naar Groningen; wanneer ze het aantal meeldraden 
van eenige bloemen van buiten laat leeren of de tandformules 
eenige beesten, wanneer ze ontzaglijke moeite aanwendt om de 
deren te leeren wat een meewerkend v< 
schrijft sloten en wanneer slooten ? Ik gelo

Zoolang ons onderwijs niet in staat zal 
belangstelling voor en verlangen 
d e r e wetenschap op te wekken heeft 
Wanneer wij niet kunnen maken dat 
zalen volstroomen van scharen met w 
tenschap en kunst, dan is de taak niet volbrac

Deze taak voor het lager onderwijs is heel wat moeilijker, dan 
die welke bestaat in het bijbrengen van de bovengenoemde feiten.

Feiten, die op zichzelf zoo goed als geen waarde hebben, maar die 
door de wijze, waarop ze worden bijgebracht, maar al te vaak alle 
lust naar verdere studie dooden. Vóór alles moeten we bereiken, 
dat belangstelling en begeerte bij de leerlingen wakker wordt. Maar 
dan voelt men onmiddellijk dat de taak van de lagere school een 
zeer moeilijke is. Niet als de universiteit kan ze eenvoudig de offi- 
cieele wetenschap als zoodanig overdragen. Ze moet zeer zorgvuldig 
uitzoeken, wat voor haar doel geschikt is ■—■ en dit op zoodanige 
wijze aan de leerlingen overbrengen, dat in de leerlingen de lust ont
waakt tot verder onderzoek. — Zeker is, dat deze taak alleen vol
bracht kan worden door den man of de vrouw, die zelf belangstel
ling voor wetenschap heeft; en die ook in staat is, die schifting in 
het uitgebreide materiaal der wetenschap aan te brengen, die noodig 
is, omdat op de lagere school tenslotte maar zeer weinig onderwezen 
kan worden.

Stelt men zich van de beoefening of van de inoefening van de 
„wetenstof" dan ook nog allerlei nevenwerkingen voor: de ontwikkeling 
van het karakter bijv., en moet de leerstof m et het oog hierop worden 
uitgezócht, dan wordt de taak nog veel moeilijker. — Dit staat 
wel vast: de onderwijzer kan het alleen, wanneer hij zelf is een weten
schappelijk ontwikkeld man, die deel heeft aan de kuituur van 
dezen tijd. Kan dit van den tegenwoordigen onderwijzer worden gezegd? 
Helaas neen. Zijn opleiding is er niet naar. Ik bedoel hier natuurlijk 
niet de onderwijzers, die op enkele kweekscholen worden opgeleid, 
maar de breede stroom van onderwijzers, die komen van de beperkte 
opleidingsinrichtingen. Met hoeveel toewijding hier ook gewerkt moge
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Immers, men wordt onderwijzer zonder ook maar één 
de moderne talen te kennen, en het is dan ook droevig ; 
hoe de meest eenvoudige woorden of uitdrukkingen door jonge 
wijzers op de meest erbarmelijkc manier worden vcrhas| ' 1 
kan onderwijzer worden zonder ook maar iets van onze 
te kennen — zonder de Camera gelezen te hebben. — 
naam van Vondel, of Staring, of van Ecdcn gehoord te h 
onderwijzer leert minder van de eigenlijke wiskunde dan 
hoorlijkc ambachtsschool wordt onderwezen. - 
de onderwijzers-examens tot de vrij lastige!

Hoe dat mogelijk is? Er heeft zich in d 
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doordat ze al het contact met de bron van 
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Daar is vooreer 
dat intusschen een zeer vei 
rekenen” moest heeten, omdat 
betrekking heeft er ten eenen 
waarvan een niet-onderwijzer 
wanneer hij mathematicus is. 
die een leerling ' 
volgens éénzelfdt 
meer onb ' '
niet alzoc 
van omstreeks 
minder gewrc 
worden, moet

Methoden c' _ 
waardig voorbeeld van 
is onderzocht, hoe dit 
is gekomen en hoe h< 
op de volgende wijze <

Men kan onderwijzer wor 
ook maar iets te doen. Om ... . 
leiding te geven heeft men dit vak , 
binding met de wiskunde verbroken 
in de onderwijzerswereld als een \ 
zoogenaamde knappe rekenmeesters, die 
dan aan hun slachtoffers weer 
Ik hoorde voor eenigen ' 
klaarde, dat zijn dag niet goed was, 
vraagstukken had opgelost. Hij had 
en men kan begrijpen hoe gevaarlijk c 
een voorbeeld van een vak, dat door 
schap, in zichzelf voortwoekert 
lichaam het naastliggende weefsel
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Ilet geeft de menschen dus een geheel verkeerd idee, van wat nu 
eigenlijk wiskunde is. En doordat er zooveel tijd aan verdaan moet 
worden, blijft er voor de eigenlijke wiskunde niets over. Men zou nog 
kunnen aanvoeren, dat het waarde heeft voor het logisch denken, 
maar daartegen kan onmiddellijk worden opgemerkt: ook niet meer 
dan in ’t algemeen raadsels oplossen waarde heeft voor ’t logisch denken.

Als ander voorbeeld van een fossiele wetenschap kan genoemd 
worden de behandeling van. de grammatica der Nedcriandsche Taal.

De behandeling van de rekenkunde lijdt op veel punten aan de
zelfde lont: welk nut levert de behandeling van de kenmerken van 
deelbaarheid, van de repeteerende breuken, der verkorte bewerkingen? 
Heelt de onderwijzer deze kennis noodig voor het geven van vrucht
baar rekenonderwijs op de lagere school? Absoluut niet. Heeft ze 
bijzondere waarde voor de scholing van het logisch denken? In 
’t geheel niet. Niet meer en niet minder dan elke wiskundige studie 
waarde heelt voor de ontwikkeling van het logisch denken — aan
genomen, dat ze daarvoor bijzondere waarde heeft. En wanneer ze 
in dit opzicht geen bijzondere kwaliteiten vertoont, moet ze zoo 
gauw mogelijk verdwijnen, want ze staat andere gedeelten der wis
kundige studie in den weg, die noodig zijn en voeren naar het kern
punt der wiskunde: de differentiaal- en integraal rekening. En zonder 
eenigen twijfel zal de ontwikkeling van het wiskundig onderwijs deze 
moeten zijn, dat wordt nagegaan, wat noodig is om zoo spoedig mogelijk, 
onder uitsluiting van alle in zichzelf doodloopende takjes der wiskunde, 
te komen tot het hart der kwestie: het differentiaal quotiënt. Het 
zal nog een heelen tijd duren voor de onderwijzer zoover zal zijn.

Zijn onderwijs in de wiskunde zal eerst nog de phase moeten door
maken, die het wiskundig onderwijs nu op de middelbare school h e of t 
doorgemaakt, en waaraan men zich nu daar begint te ontworstelen.

Of zou het mogelijk zijn, dat de kweekschool, gebruik makende- 
van de ervaringen bij het Middelbaar onderwijs opgedaan, direct 
zich aanpast aan de eischen der nieuwere didaktiek op mathematisch 
gebied. liet ware zeer te wenschen, maar dan moet onmiddellijk 
aansluiting bij de wetenschap worden gezocht, anders 
treedt weer fossiliseering in.

Zoo zouden nog tal van voorbeelden aangchaald kunnen 
uit cosmographie, de aardrijkskunde, de geschiedenis en de natui

Uit dit alles blijkt, dat zoo gauw het contakt met 
wetenschap, de universiteit, verloren is, versteening 
woekering — bepaalde gedeelten zetten steeds meer 

lemaal doel op zichzelf, verliezen alle verband met 
.1 en de wetenschap. Dat dit alles zeer tot schade
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lijke ontwikkeling van den onderwijzer is, behoeft geen betoog.
Een ander niet minder bedenkelijk gevolg is, dat het idee van wat 

studie is zoo uiterst' fataal wordt. Vooreerst is hij knap, die 
veel feiten kent en studecren is dan ook het verzamelen van een zoo 
groot mogelijke feitenkennis: kennis van bijzonderheden en kennis 
van alles en nog wat. Zoo ontstaat dan de wandelende eneyelopaedie, 
die op iederen buitenstaander een licht pedanten indruk maakt, omdat 
hij alles en alles zoo precies weet.

Nu geef ik onmiddellijk toe. dat men hierbij voor een van de mOeilijkst 
op te lossen tegenstrijdigheden staat in de onderwijzersopleiding; aan 
den eenen kant moet een onderwijzer op de lagere school les kunnen 
geven in al de vakken, die iu lange lijst van Art. 2 der wet op het 
lager onderwijs voorkomen en moet hij dus van al deze dingen we
ten en aan den anderen kant is het natuurlijk onmogelijk van 
goed op de hoogte te zijn.

Hoe dan ook de onderwijzers aan de M.U.L.O. scholen les kunnen 
geven in alle mogelijke vakken is een raadsel, dat alleen hierin 
oplossing vindt, dat noodzakelijkerwijze sommige vakken — bij 
een deze, bij den ander die, niet tot hun recht kom

Hier wordt wel een les uit een boekje geleerd en 
levenwekkend onderwijs kan dit onmooglijk zijn, 
langzamerhand een oplossing wordt gevonden in 
groepecring van vakken.

Op de lagere school doet zich hetzelfde bezwaar, hoewel 
geringer mate, gevoelen, en bij een behoorlijke voorbereiding 
onderwijzer hier nog wel les geven in al de verschillende 
zonder dat hij al te groote dwaasheden gaat vertellen.

Toch zal het encyclopaedisch karakter van de onderwijzersopleiding 
altijd een der groote moeilijkheden blijven, want alle onderwijs, dat 
een encyclopaedisch karakter draagt is voor de wetenschappelijke 
vorming ongeschikt. Men krijgt wel een o v c rzicht van de dingen, 
maar geen inzicht. In zijn voortreffelijk bock: Wescn und Wert des 
Naturwissenschaftlichen Unterrichts heeft Kerschensteiner dit met 
overtuiging aangetoond.

Hoe kan men nu de schadelijke gevolgen van dit encyclopaedisch 
karakter zooveel mogelijk neutralisceren? Vocyeerst door te zorgen 
dat nu in geen geval nog meer vakken worden toegevoegd. En dit 
gevaar is volstrekt niet buitengesloten. Immers, zoodra iemand, of 
•een corporatie van menschen, ontdekt, dat een of andere zaak zeer 
heilzaam voor het menschdom is, dan kan men er zeker van zijn, dat 
de lagere school er voor wordt gespannen, dit heil aan het mensch
dom te brengen. En het eerste wat dan gebeuren moet is, dat alle 
onderwijzers er in moeten worden onderwezen en liefst ook geëxa
mineerd.

Ontdekt men, dat alle r 
kunnen verleenen, dan spre 
cursus in verbandleer 
iets, wat men niet aan 
verklaarde ze noodig 
ringen, maar als minist 
te geven in huizenb<

menschen eerste hulp bij ongelukken moeten 
reekt het vanzelf, dat alle onderwijzers een 

moeten volgen. Zoo is er dan ook haast niet 
de onderwijzers heeft willen opdragen. Goethe 

te hebben voor de koren bij de operaopvoe- 
ster wees hij terug een poging om ze onderwijs 

louw, opdat ze op het platteland de boeren konden
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? Men kan mijns

jen als architect; zelfs probeerde men de doodschouw aan de 
lerwijzcrs op te dragen. Voor eenigen tijd heeft een vereeniging 
i artsen er op aangedrongen, dat alle onderwijzers eenige uren 

week les moesten hebben in hygiëne, anatomie en physiologie. 
Dit heet noodig voor het onderwijs in de lichamelijke ontwikkeling.

men nu toch voorzichtig zijn. Of ik een goed spelleider zal zijn 
t toch veel meer af van mijn karakter, of ik takt heb om met 
:ren om te gaan, of ik een troep weet te bezielen, dan wel of 
enige onbegrepen dingen uit een physiologielcerboek kan napra- 
Onbegrepen zeer vaak, want men moet bedenken, dat de phy- 

ogie een van de moeilijkste medische wetenschappen is, waar 
inzichten nog vaak wisselen en die voor ’t grootste gedeelte berust 

op de meest moderne gedeelten der scheikunde — de colloïdchemie — 
waarvan de onderwijzer niets weet, en dus weer groote woorden 
naspreekt, die hij niet begrijpt of doorzict.

En dan nog. Moet ik nu als onderwijzer die de kinderen bij hun 
spel moet leiden of eenige vrije- en orde-oefeningen met ze moet uit
voeren, omdat het kind hierbij zijn spieren moet gebruiken, van 
al deze spieren weten hoe ze loopen ? Men kan mijns inziens met 
hetzelfde recht beweren, dat elke keukenmeid meerdimensionale meet
kunde moet kennen. Immers:

Op de laatste vacantiecursus voor Pae ' 
Ehrenfest gesproken over meerdimensionale n 
hem eigen wijze aan zijn toehoorders duid ' 
wetenschap de behoefte aan dit vak kan ontsi., 
met melk drink, kan ik het lustgevoel dat ik hierbij 
verschillende verhoudingen, waarin ik de hoeveelhedc 
nig melk veel thee, veel melk weinig thee — op een 1 
tenstelsel afzetten. Gebruik ik nu ook nog suiker 
klaar zonder er nog een 4de as bij te nemen, 
waarbij telkens verschillende ingrediënten in 
heden gemengd moeten worden, kan alleen 
r . wanneer ik kan onderzoeken, hoe 

irdinaten die hierbij te pas komen, samen 
e meetkunde. Maar nu scherts ter zijde ?

jen dit streven, maar steeds meer vakken aan het programma 
te voegen, moet men zich vierkant verzetten. Is noodig dat de 

of tuinbouw worden opgeheven uit hun staat van verval, dan 
dit gebeuren door speciale land- en tuinbouwonderwijzers op 

den, maar niet door nu alle kweekelingen op de kweekscholen 
laten geven in deze vakken en ze daarin te examineeren.
andere maatregel tegen de „encyclopaedische Seuche is deze, 

irant onderwijzers van de twee hoogste klassen der 
dwingt nu nog alle vakken te volgen, maar ze in 

id stelt zich in enkele vakken naar keuze te verdiepen, 
le aanstaande onderwijzer gelegenheid krijgen in aanra- 

met werkelijk wetenschappelijke studie.
le nu nog maar al te veel in de onderwijzeropleiding 

manier van studie — het woordelijk van buiten leeren — 
langzaam verdwijnen.

wel schrijft Ligthart in zijn Jeugdherinneringen, dat dit op-
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lezen van het boek zonder het boek, nu wel niet meer zal voorkomen, 
maar juist is dit niet.

En wanneer men niet meer eischt, 
heelc natuurkundeles woordelijk geke 
volgorde van de normaal woorden d< 
hoofdletters in de schrijfmethode, v 
kend worden.

Het gevaarlijke van deze sport is, dat de menschen die zoo hebben 
gestudeerd nu meenen, dat dit studeeren is, straks in de lagere school 
precies hetzelfde gaan doen, en als ze aan ’t examinceren raken, de 
nieuwe slachtoffers dwingen hetzelfde te doen, enz. En dit alles heeft 
als eerste gevolg, dat allen die op deze wijze studeeren, de studie 
voor goed den rug tockeeren.

Alle lust, alle verlangen naar verdere studie wordt gedood. Zoo 
opgeleide menschen kunnen onmooglijk de taak volbrengen, die we 
boven hebben aangewezen voor de lagere school: belangstelling wekken.

Wanneer men tegenwoordig zoo vaak de tegenstelling hoort uit
spreken: de leerschool tegenover de a r b e i d s s c h o o 1, dan geloot 
ik dat men veel juister de tegenstelling karakteriseert, en veel juister 
de bedoeling van de menschen van de arbeidsschool weergeeft, wan
neer men spreekt van de memorcersch o ol tegenover de arbeids
school.

Van de m e m o r e e r s c h o o 1 moeten we worden verlost, en dit 
kan niet, wanneer de onderwijzer niet in kontakt blijft met de weten
schap, met de universiteit.

Hoe moet nu de band met de universiteit worden gevonden?
Een groote groep van onderwijzers lost de kwestie aldus op: alle 

ontvangen hun opleiding aan de universiteit evengoed als een predi
kant en een arts. En het schijnt, dat deze eisch, die in 1904 door 
de Duitsche Onderwijzersvereeniging te Koningsbergen werd gesteld, 
het schijnt dat deze Koningsberger thesen werkelijkheid zullen 
worden. Blijkens een courantenbericht worden de Duitsche Kweek
scholen opgeheven; ontvangen de onderwijzers hun opleiding na het 
gymnasium of de hoogere burgerschool te hebben doorloopen aan 
een speciale onderwijshoogeschool of aan een universiteit.

Of deze oplossing de gewenschte is? Men zou kunnen betwijfc 
of hij. die zijn stuclie tot zoover heeft voortgezet als gewoonlijk 
de universiteit gebeurt, nog de lust heeft straks in de lagere 1 
de meest elementaire beginselen der wetenschap te onderwijz 
of hij zich nog kan indenken in al de moeilijkheden, waarmee 
jeugdige leerling heeft te worstelen.

Maar ook wanneer men niet zoodar 
toch allerlei praktische bezwaren zijn, c 
maakten.

Men bedenke, dat we straks zullen hebben in ’t land 40.000 onder
wijzers en onderwijzeressen. Aangenomen, dat ze gemiddeld 20 jaar 
dienen, dan zijn per jaar noodig 2000 onderwijzers en onderwijzeressen. 
Wil men deze heele stroom sturen door onze universiteiten, dan moet 
men beginnen met óf nog evenveel universiteiten er bij te nemen als 
er nu zijn óf aan alle bestaande laboratoria, de collegezalen, het 
aantal professoren tweemaal zoo groot te nemen.
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Op deze wijze zal de kweekschool voorzien worden van een stel 
leeraren met een uitstekende wetenschappelijke scholing, die er wel 
voor zullen zorgen, dat fossiliseering der wetenschap niet weder 
intreedt, die het ontwikkelende en het verruimende der universitaire 
studie, het universitaire milieu in zich hebben opgenomen, dit over
dragen aan hun leerlingen op de kweekschool, waardoor het eenigs- 
zins enghartige en pedante wat den onderwijzer zoo vaak wordt 
verweten, verdwijnt. Bovendien, het moet eenvreugde zijn voor den 
onderwijzersstand, dat de besten en begaafdsten uit zijn kring niet 
voor het lager onderwijs verloren gaan, maar op een eenigszins hoo- 
geren trap blijven meewerken aan de lagere school. Het moet ook 
bemoedigend voor de begaafde en eerzuchtige jonge mannen onder 
de onderwijzers zijn, te weten dat hun de weg geopend is voor een 
akademische vorming, zoodat op deze wijze èn de belangen van de 
onderwijzers èn die van de school gediend zijn.

En dit is een zaak, die heel weinig kosten

Men zal dus een anderen weg moeten inslaan. De onderwijzers 
zullen hun opleiding aan de kweekschool ontvangen, en dan moet de 
wetenschappelijke opleiding dus gegeven worden door de kwcekschool- 
leeraren. „Hier aber rühren wir an das tiefste Gebrechen, das dem 
Lehrerbildllngswesen bis heute anhaftet. Wir haben, von Ausnahmen 
abgesehen, kcine Seminarlehrer, die fllr ihre auszerordentlich schwic- 
rige Aufgabc ausrcichend vorgebildet sind. Soll das Seminar einen 
wissenschaltlich vertieften Charakter tragen, so darf der Untcrricht 
nicht wie jetzt züm gröszten Teil in den Handen von Mannern liegen, 
die sich autodidaktisch zum Mittelschullehrer-examen durchgearbeitct 
haben und alle Schranken des Autodidaktcntums an sich tragen; er 
musz vielmehr durchweg von akademisch gebildeten Lehrern erteilt 
werden. — (R. Lehman.)

Zoo is de toestand in Duitschland. Is hij b 
En hiermede hebben we dus meteen de oplo 
De universiteit bereikt de onderwijzers 
kweekschoollceraren. Deze ontvangen een 
blijft het evenwel zeer gewenschi, Uav > 
leeraren niet het verband met de lagere 
zou niet anders dan ten nadeele van 
Daarom wordt niet de eerste de beste < 
natuurkunde of in een ander vak aan de 
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Dit bedrag kan gerust nog 4 of 5 maal zoo 
zal het weinig zijn ten opzichte van de belangen, 
zijn. De vraag der Kweek schoollecrai 
vraag voor de on d erwij ze r s-o p 1 c i d i n g. 
lijker is het, dat ze in de nieuwe wet op het 
niet wordt aangeroerd.

Geen goede kweekschoolleeraren, geen ondcrwijzet 
' ak zijn berekend, geen lagere school, die voldoet . 
uit ue nieuwe tijd aan haar stelt.

--------- jk moeten enkele bijzonderheden nader = 
hoe zal de paedagogische opleiding zijn, enz. — hoe 
denten worden aangewezen enz. — maar twee ding, 
bovenstaande noodzakelijk voort.

Aan deze leerlingen der kweekscholen mogen vanwege de universiteit 
geen nieuwe moeilijkheden van staats-examen of eind-examen hoogere 
burgerschool in den weg worden gelegd, m.a.w. aan de leerlingen der 
kweekschool wordt ook het jus promovendi t o e g e k c n d.

Nu de kweekscholen georganiseerd worden, kan men verwachten, 
dat de jongelui, die op hun twintigste jaar hun eind-examen hebben 
gedaan, in gcenen deele achterstaan bij de leerlingen der gymnasia 
of hoogere burgerscholen, nóch wat hun wetenschappelijke ontwik
keling, nóch wat hun geschiktheid voor studie betreft. Het zou dus 
een onbillijkheid en wat nog erger is voor de algemeene Volksont
wikkeling een groot nadeel zijn hen van het jus promovendi uit te 
sluiten. De bezwaren zijn ook niet groot. Men vreest soms een 
groote stroom van onderwijzers naar de universiteit. Maar het 
spreekt toch vanzelf, dat ook hier de natuurlijke verhoudingen wel 
rcguleerend zullen optreden. Ook de wet Limburg heeft voor dc 
universiteit geen overstrooming tengevolge gehad. En ook zal de stroom 
naar de universiteiten niet over de kweekscholen gaan vloeien. Hier 
moet men als regel 2 jaar langer dan op de gymnasia en 3 jaar 
langer dan op de H.B.S. blijven.

Bovendien zal een aanstaand 
eerst een paar jaar intens met de 
houden. De tijden zijn nu gekomen, __
buiten de wetenschap en de kuituur gehc 
tot dusver maar al te vaak gebeurde. W; 
de oorzaak van de mindere wetenschappelijk! 
wijzers zelf gezocht moet worden. Een kracl 
steeds bestaan en het is maar jammer gew< 
meest begaafden niet voor de lagere school 1 

• tot nu toe kwamen deze buiten het onderwijs of bij 
en gymnasiaal onderwijs terecht. Zonder dit laatste 
aantal voortreffelijke leerkrachten te misgunnen, kan 
gesteld worden: op de boven aangegeven wijze blijft 
voor de lagere school behouden.

Hieruit vloeit dus de tweede voorwaarde vo< 
dat de salarieering van de kweekschoolleeraren hc

medicus of jurist zich niet gaarne 
studie der paedagogiek gaan bezig 

dat de onderwijzer niet meer 
jehouden mag worden, zooals 

^ant men begrijpe wel, dat 
’kheid niet bij de onder
achtig streven heeft hier 
veest, dat men steeds de 
heeft weten te bewaren, 

het middelbaar 
aan een groot 
. nu de eisch 
het allerbeste
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Lehmann, in zijn voortreffelijk boek

Middelbaar onderwijs: behalve hun v 
ze hun paedagogische studiën moeten 
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cischen van wetenschappelijkhei

Wie goed heeft geluisterd, heeft 1 
niet even duidelijk en even luide, stt 
gesproken. Steeds heeft hier de drar 
Het is bij ons niet anders dan bij de oi 
buren, waarvan Prof. Dr. Rudolf 1 
Erziehung und Ezicher getuigt:

Es ist ein imponierender Anblick, wenn das Streben nach Licht 
und Geistesfreiheit einen ganzen Stand ergreift und aufwUrts fllhrt. 
I )er Hunger nach Bildung, nach befierendem ^Vissen, der in unserer 
lagen wie kaum jemals zuvor die Massen des Volks durchdringt, 
vcrkörpert und • verdichtet sich gewissermassen in der Lehrerschaft, 
die, sclbst aus dem Volke hervorgegangen, ihn am starksten empfindet. 
Es beweist nichts gegein die Tiefe und Aufrichtigkeit dieses Dranges 
zum Licht, wenn sich mit den idealistischen Motiven auch rcale, 
ja matericlle Interessen verbinden. Die Forderung ist ebenso natUr- 
lich wie gerecht, dasz mit der Steigerung des Wissens und Könnens 
auch eine Erhölung des Auszeren Lebensstandes Hand in Hand gehen 
soll. Und wir Gelegenkeit hat, mit oder in Lehrerkreisen zu arbeiten 
wird sicherlich nicht behaupten, das jene materiellen Gesichtspunkte 
die idiellen Uberwögen. —■ Man wird vielleicht einwenden dasz der 
akadcmische Dozent nur die geistige Elite des Standes einigermaszen 
kennen lerne und daher geneigt sei zu gtinstig zu urteilen. Aber diese 
Elite ist keines wegs klein. Wenn auch nur 10 Prozent der gesammte 
Lehrerschaft von der Energie und dem erhlichen Erkenntnisstreben 
erlllllt sind, das ich bei meinen Hörern und Schilleen schlitzen gelernt 
habe, so kann man dieses Verhalltnis im Vergleich mit dem Durch- 
schnitt unserer Studenten sicherlich als ein gunstiges bezeichen.

Resumcerende vind ik dus :
1". De taak van lagere school voor de Volksontwikkeling is naast 

eenige mechanische vaardigheid bij te brengen, belangstelling voor en 
verlangen naar meerder weten op te wekken.

2°. Zij kan deze taak alleen vervullen, wanneer de onderwijze 
een algemeen ontwikkeld man, die een flinke wetenschappelijke 
leiding ontvangt.

3». Krijgt hij 
schap en de universiteit 
„een onderwijzerswetensc 
op de lagere school.

4°. De band met de universiteit worde g< 
schoolleeraren een universitaire opleiding t 
plaats worden deze gekozen uit de meest 
kweekscholen.

5°. De kweekscholen krijgen het jus promovendi.
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') The Danish pcoplc's Higb-school, publishcd 
High-schools and agricultural schools, translater! by 
bcrgske Forlag Copenhagen 1918.

by the Association of pcoplc's 
Shaw Dcsmond; Del Schön*

Deensche Volkshoogeschool 
naar THOMAS BREDSDORFF 1).

i zich aan

5 er zoo levendig en degelijk toe. Evenals 
:n de jongelingen vrijwillig samenstroomden, 

rovrlichters hun spreekstoel ook oprichtten, zoo 
inneer een kleine staf van leeraren in de een <>( 

Hoogescholen hun vertrouwen heeft gewonnen, 
snel een vrije en natuurlijke verhouding tusschen 
.. Ja, 'swinters ziet men in ’t vrije kwartier 

reldig sneeuwballengevecht gewikkeld — zonder 
ïnde les in ’t minste lijdt door de hitte van

Tk wil trachten U een dag te schetsen aan ccne Deensche Volks- 
J- hoogeschool, van ochtend tot avond; een van de vele goedi 

kige dagen in die vijf wintermaanden, die voor de leerlinge 
sneller voorbij schijnen te gaan, dan een andere winter.

Vroolijk klingelt de bel in den vroegen morgen, in ’t pikdonker 
nog. Kort daarop begint het gestommel op de lange gangen naar de 
waschvertrekken. Spoedig luidt de bel weer en verzamelen allen zich 
in de eetzaal. Na het ontbijt zijn er nog tien minuten voor de eerste 
les begint. In dien tijd komt het Hoofd van de school met zijn heele 
gezin om „het morgenlied” te zingen.

Den eersten dag, bij het bespreken van de dagvcrdeeling, wordt 
tdrukkelijk gezegd: „Alle leerlingen, die lust hebben om te blijven 

het morgenlied, zijn welkom. Maar men is daarin geheel vrij 
den beginne blijven dan ook gewoonlijk sommigen weg. vanwege 

..vrijheid", maar later is er niemand, die deze «ogenblikken zou 
willen missen, of er zich voor schaamt tegenover leeraren of mede
scholieren. Ze zijn iets heel kostelijks en bijzonders, iets, dat niemand 
kent uit zijn vroegeren schooltijd. Daar moest men deelnemen aan 
den morgendienst. Maar juist daardoor zong men niet met zoo’n 
vaste vreugde als hier in de Hoogeschool. Hier beleeft men als wer
kelijk waar, wat men telkens en telkens zingt in Grundtvigs morgenzang :

„De morgenstonde bevat goud;
En goud bctcckent blijheid".

Na den morgenzang beginnen de lessen. Ze moeten gevolgd worden 
door alle leerlingen. Maar iedere leerling weet dit vóór hij zich voor 
de school laat inschrijven. En natuurlijk heeft hij zich v r ij w i I 1 i g 
voor dit werk laten inschrijven, want de school is alleen voor die 
jonge menschen, die zelf wenschen haar te bezoeken en zich aan hare 
werkwijze te onderwerpen.

Juist daarom gaat alles 
in de middeleeuwen, toen 
wóór hun geliefde voorli 
gaat 't ook hier, war 
andere van ’s lands 
Zoo ontwikkelt zich . 
leeraar en leerling . . 
beide partijen in een gewr 
dat de tucht van de volger 
den strijd ....

Het doet weldadig aan, de zaal binnen te komen tijdens de eerste 
les. Boven de lessenaar van den leeraar hangt dikwijls een grootc

Een dag aan eene
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kort:
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van een van de groote schilders van ’t land, 
onderhouden nauwe betrekkingen met de Hoogc- 
ich gelukkig op deze wijze voeling te krijgen met 
’t volk, die daar dagelijks hunne schilderijen voor 

schilderijen, die vaak bij het onderwijs zelf gebruikt 
icrlingen zitten te genieten van het kunstwerk, terwijl 
zang zingen, 
staat op het ] 

■st zingen, 
de nicthod jeeft zich een’ o 

lap, dat erdoor 
lenigecn voor ’t 

Nu is zij ontvan- 
er verband mee.

schilderij, geschenk 
Velen van dezen > 
school, en voelen zich 
de jongelieden va. 
oogen hebben, sc 
wórden. De lecrl 
ze den morgenzan^ o

1 )c lecraar staat op het podium en 1 
allen uit volle borst zingen. Ze weten, 
wordt gelegd op de methode van 
over aan het lied en aan het gevo 
wordt opgewekt. In dit krachtige, 
eerst zijne ziel, die gesloten was 
kelijk voor de toespraak die volgt. 
De stof van de toespraak is in ’t

„Licht bestaat niet enkel voor den man van wetenschap, het is 
voor ons allen. De zon schijnt voor ieder menschelijk 
het meest voor hem, die het vroegste opstaat en het 

óór zich heeft. De inensch krijgt echter zijn licht niet 
alleen van de hemellichamen. Neen, het Woord in ’s menschen mond 
is een licht voor de ziel. Het kan er inslaan als een bliksemflits en 
onze oogen openen voor de geestelijke wereld. Overal, waar het licht 
de duisternis doet wijken, is verrijking en geluk — maar het licht, 
dat gebracht wordt door ’t levende woord, is het heerlijkst van al. 
’ ' zijn stralen geworpen worden over ’t menschenleven, dan begin- 

wij den zin daarvan te vatten. Wij wenschen innig, dat zulke 
.'lichting ons volk altijd mag leiden op zijn weg”.
«u begint de les. De leeraar spreekt vrijuit en o 11 

tegen goede vrienden. Hij behandelt iets uit de algemeene gesc 
In de wijze, waarop de geschiedenis als middel tot ontwikkel.’, 
toegepast, openbaart zich het duidelijkst de geest van de scl 
in de eerste plaats is Grundtvig de profeet en de loods van 
geweest.

Hel komt zelden voor, dat jonge menschen een 
schicdcnis krijgen, zooals hier. Van andere : 
zich vaak maar ’n gewone „les”, uit ’n bock, 
schoolboeken. En met dc boeken werd ook de 
kant gedaan. Maar als men hier in zijn jonge ; 
gaat een nieuw licht op. Geschiedenis, •— dat is 
levends, warm en vol beweging. Het 
uitmaakt, — iets, dat een onon 
oogenblik. En ongemerkt wordt, door ’t 
les, Grundtvigs kijk op de geschiedenis 
hoorders. Het is, alsof men meeglijdt op 
tige rivier. Zij komt van verre verten c 
heden naar de o. 
losse dingen, 
verdwijnen. . 
allen tot é 
voortleven 
tijden telkens

groote i 
betrekki 

;dijk« •*
nÏ

gewone 
;t dc boel

beeld van de ge- 
lolen herinnert men 

:k, dat was, als andere 
c geschiedenis aan den 

.  , jaren zit en luistert,
;aat een nieuw licht op. Geschiedenis, — dat is geen boek, maar iets 

ends, warm en vol beweging. Het is iets, waarvan men zelf deel 
naakt, — iets, dat een ononderbroken keten vormt tot aan dit 

ongemerkt wordt, door ’t persoonlijk karakter van de 
;s kijk op de geschiedenis ook deel van de jonge toe
is, alsof men meeglijdt op den stroom van eene mach- 
komt van verre verten en stroomt voort door het 

.nbekende toekomst. De ontelbare geslachten zijn geen 
, die toevallig op den stroom des tijds drijven, en dan 
Neen. De geslachten volgen elkander en vereenigen ons 

één mcnschelijke kameraadschap, waarin zij, die heengingen, 
in de golfslag van den geest, die zich in den loop der 

vernieuwt.
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heel stil op hun pla; 
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it onder de lezing x 
:enige, die haastige aar 
’ ï meeste scholen geen 1 

voordracht is, dat 
een geestelijke gem< 

)e bedoeling is, dat i

De jonge hoorder 
hij spreekt van d< 
tot óén levend gc 
de Hoogeschool 
bedoelt hij niet 

we het diej 
die ons x 
voort in <

die begeerte. Hij 
ischicdenis te kunr 
leen op die 
gehoor, en, 
jv/uig voor 
wanneer ze 

stam van 
in de

tvig meent, wanneer 
t, die alle geslachten 

ieze groote meester van 
zijde van de besten", 
moeten volgen, maar

1 ons moeten voelen, dat we medestrijders zijn van 
■gingen; ze zijn even levend als Gods zegen, en 
iend geslachten, evenals de ziel van het individu 
phasen tot éón leven vereenigt.

1 geschicdenislceraar aan de Hoogeschool moet 
dist alleen. Een groot geschiedkundige heeft ge- 
.e bewogen werd door de doodelijke vrees in de 

, en werd opgeheven door zijn machtigen drang naar 
rkeling, is bij machte, zijn vertrouwen te winnen en 

< wezen te vertolken." En ofschoon natuurlijk dit ideaal 
raar zelden kan worden bereikt, toch moet ieder, die 

mee wil voeren langs den stroom der geschiedenis, tenminste 
tijd tot tijd iets van die vrees in zich voelen, een vonk van het 

lur van die begeerte. Hij moet die gevoelens kennen, om in de ziel 
in de geschiedenis te kunnen doordringen.
Want alleen op die wijze kan ze tot iets levends worden gi 

voor zijn gehoor, en, bewust of onbewust, worden omgezet 
voedsel, noodig voor zijn geestelijken groei. En die groei is het 
krachtigst, wanneer ze is als een twijg of tak, die zijn sappen trekt 
uit de groote stam van den boom der menschelijke ontwikkeling.

Het onderwijs in de geschiedenis is waardeloos, tenzij wij ons be
wust zijn van de navelstreng, die ons verbindt met de menschhc 1 
alle eeuwen door. Vooral waar ze zich bezig houdt met het • 
vaderland, moet de geschiedenis de som zijn van „alles, waar 
vaders voor gevochten, onze moeders om geweend hebben,", zc 
alle dingen worden gevoeld als een erfenis, komende van hen, 
wezenlijk als een gewone erfenis, waaraan niemand twijfelt.

Maar aan deze kijk op de geschiedenis, haar dragend > 
inblazend, ligt het geloof ten grondslag aan den levenden ( 
zich in den loop der tijden openbaart; — en ook nog iets 
het geloof dat de mensch is geschapen als een keten in die 
denis, waarvan het einddoel kort en duidelijk kan worden om; 
als: de vervulling van Gods wil.

De les is geëindigd. Weer klinkt een lied. Zijn woorden versterken 
en verdiepen, wat vaag gevoeld werd onder de gchcele toespraak: 
dat het verleden zich voortdurend hernieuwt in het heden; „terwijl 
het graf wordt gesloten, schommelt de wieg, en het Leven wischt 
de sporen uit van den Dood.”

Sommige leerlingen blijven 
voordracht. Anderen komen I 
De leeraar wil liever niet, dat 
’t begin zijn er meestal een 
maar dit is lastig, omdat de 
hebben. En het doel van de x 
gesproken en geluisterd, dat c 
tusschen leeraar en leerling. D<

:rs voelen vaag, xvat Grundtx 
len nationalen geest, die geest, 

jeheel vereenigt. En wanneer dez< 
zingt van: „vechten aan de 

  enkel, dat wij hun voorbeeld
dat xve het diep in ons moeten voelen, dat w 
hen, die ons vóórgingen; ze zijn even 
leven voort in duizend geslachten, 
haar verschillende phasen tot óén

Men voelt 't, de g 
meer zijn dan speciali; 
zegd: „Slechts hij, die 
ziel van het volk, 
leven en ontwik! 
zijn innerlijk 
van een leer; 
anderen
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een klinkende snaar zal trillen tusschen beide 
blik, dat die snaar begint te trillen, ontstaat 
waarvan Grundtvig telkens weer spreekt.

Maar daar luidt weer de bel. Het gymnastiekuur begint. In een 
paar minuten zijn allen verkleed en weldra klinkt het commando uit 
de gymnastiekzaal. Het is een lust om te zien, hoe spoedig een nieuwe 
groep leerlingen leert samenwerken ; maar dat komt, doordat de meesten 
van de Turnvereenigingen in de dorpen komen, waar ze ’s winters 
tweemaal in de weck in de verecnigingslokalen hebben geoefend. Ze 
hebben verstand van gymnastiek. Dikwijls ziet men ze na zoo’n uur 
in kleine groepjes bijeenstaan, om met kennis van zaken de verschil
lende oefeningen en hun physiologische beteekenis te bespreken.

De deelnemers zijn zoo vol vuur, dat ze niet rusten, vóór ze den 
leeraar hebben overreed, hun extra lessen te geven. Ze willen leeren 
commandecrcn; ze willen zich ontwikkelen, zoodat ze weer thuisgekomen 
de gymnastiekvcrcenigingen nieuw leven kunnen inblazen en nieuwe 
denkbeelden kunnen invoeren. Kortom, nieuwe oefeningen of kritiek 
op de oude, boezemen hun levendig belang in. Ja, ook deze dingen 
worden op de Hoogeschool spoedig uit een oogpunt van belang voor 
de gemeenschap beschouwd. En warme debatten worden gevoerd, of 
de gymnastiek moet worden benut als vooroefeningen voor het leger, 
of op ’t gewone, vrije programma van opvoeding moet komen, geheel 
afgescheiden van de staatsinstellingen.

Kortom, de gymnastiekles is geen uur, dat machinaal • 
gebracht met akrobatische loeren; het wordt door velen 
een levend en essentieel deel van het Hoogeschoolonder\ 
feit is, dat de ijverigste leerling 
beste toehoorder in het leslokaa

Nu is er een korte pauze: en dan 
groote zaal voor het uur van vragen e 
heeft de leerlingen tevoren zijn bedoclii 
maakt. Misschien heeft hij zelf in zijn j 
Hij herinnert zich, dat hij daarheen ging, oiuu< 
hij weten wilde. Toen hij op de catechisatie 
om zijn vragen onder woorden te brengen, 
sterke neiging toe had, en later was hij niet i 
biedt die gelegenheid zich aan, ofschoon 
vragen. Dat doet er niets toe. De leeraar 
iets te spreken, dat hij in een tijdschrift voor jonge 
gezien, ingestuurd door een jeugdig schrijver. In het blac 
dachtenwisseling geopend, op welke wijze de jongeliedc 
uren besteden.

De leeraar zegt hier iets over, en begint er over te praten met 
degenen, die de artikels gelezen hebben. Anderen mengen zich in ’t 
gesprek, en vertellen iets over het leven in hun Vcreenigingen thuis. 
Ook daar is deze kwestie vaak behandeld. En nu waagt een van 
de leerlingen de mededeeling, dat in zijn plaatsje de „Inwendige 
zending”, veel invloed heeft. Vroeg en laat trachten zij de jonge 
menschen naar hunne bijeenkomsten te trekken, waar ze te velde 
trekken tegen de Opvoedingsvercenigingen en de wereldsche vraag
stukken, die deze behandelen. Daar wordt het dansen veroordeeld....
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Steeds meer beginnen belang te stellen in het gesprek. En terwijl 
de leeraar ze weet te behoeden voor het afdwalen naar onbelangrijke 
zijwegen, leidt het gesprek ongemerkt naar een ernstige gedachten
wisseling over het Christelijk leven.

Wie hierbij het meeste leert, de leeraar of zijn leerlingen, is moeilijk 
te zeggen. Zeker is, dat het uur vruchtbaar is voor beide partijen. 
Wanneer een van de kameraden een vraag stelt, luisteren 
wachten gespannen het antwoord. En zoo krijgt de leeraar 
legenheid, om zich vrijer uit tc spreken, dan in de les. Want 
kan hij daar geen uitdrukking vinden voor wat hij 
willen zeggen ; immers, wie weet, of ze er wel iets aan 
en is daar niet het gevaar, dat zijn woord stuit tegen ce 
alleen van binnenuit geopend kan worden ? Maar nu 
satieuur, nu, als de leerling zelf vraagt, terwijl zijn kamer 
nii is het oogenblik daar. En daar zijn uren, waarin 
woord samenvloeien tot iets onvergetelijks, iets, dat blijft 
wanneer veel andere lessen reeds lang vergeten zijn.

In zulke oogenblikken voelt de leerling vaak voor 't eerst datgene, 
wat hem bewust of onbewust naar de Hoogeschool trok. Want hij 
-:-g er niet in de eerste plaats heen, om over een bepaald onderwerp 
ie leeren. Hij ging erheen, omdat in hem een drang ontwaakt was, 

het leven der menschheid, en zoo ook zijn eigen leven te begrijpen, 
leeraar — hij voelt zich niet ’n soort automaat en kan zelfs 

i, hoe zijn tijd precies verdeeld is. Neen, hij wordt opge- 
meegevoerd door den niet te stuiten, steeds wisselenden 

s Tijds, waarin elk nieuw jong geslacht is als een nieuwe 
:h verheft en aanrolt tegen het strand der toekomst.

conversatieuur heeft menige vraag opgchcldcrd, die de lessen 
doen rijzen in het jong gemoed. En als het antwoord niet volledig 
; vraag te persoonlijk, om er in het volle gezelschap verder 
gaan, dan gaat de vrager wcleens ‘s avonds naar den leeraar 

zijn eigen huis, en brengen ze een mooi uur samen door. Zoowel 
deze uren onder vier oogen, als ook de conversatieuren, zijn dikwijls 
van onschatbare waarde voor den leeraar, en leeren hem, zijn lessen 
zoo te wijzigen, dat ze beter beantwoorden aan de ontwikkelingsbe
hoeften van den leerling. De Hoogeschool wil tot eiken prijs in levend 
contact komen met haar leerlingen.

Zij wil zoo mogelijk met hen leven en groeien, zoodat zij het feite
lijk zelf zijn, die tot op zekere hoogte de Hoogeschool maken tot 
wat ze is, zoodat ze dit geeft, waaraan de diepste behoefte is.

Daarom is iedere Hoogeschool ook een soort tehuis. De leerlingen 
leven in de school, en het hoofd en zijn vrouw zijn hun vader en moeder. 
Het is bepaald gezellig, aan het middagmaal de familie van het hoofd 
te ontmoeten, groot en klein, en velen van de onderwijzers. Een kort 
gebed wordt uitgesproken; de vader en de moeder van het huis, de 
onderwijzers, en enkele leerlingen zijn hoofd van een deel van de tafel. 
Er is levendig gesprek en vroolijk gelach. De huismoeder doet een of 
andere huiselijke mededecling, en de huisvader geeft vriendelijke wenken 
aangaande goede tafelmanieren, niet persoonlijk, maar in’t algemeen. 
Niet zelden roert hij aan de maaltijden private aangelegenheden aan 
op zulk een wijze, dat allen hem kunnen begrijpen.
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En als de morgenkrant belangrijke telegrammen behelst van de groote 
wereld daar buiten, dan bespreekt hij die. Ja, in sommige scholen 
krijgen de leerlingen iederen dag een klein overzicht van de binnen- 
cn buitcnlandschc politiek.

Zoo wordt het hoofdmaal, voorzoover dat in zoo’n grooten kring 
mogelijk is, tot een gezellig, vriendschappelijk samenzijn, dat den leerling 
doet voelen, dat hij in een tehuis is. en niet in een Staatsinstelling, 
waar alles volgens reglement gaat.

Na het maal worden de kranten gelezen in de lees- en schoolzalen. 
De meesten vinden hier hun plaatselijk blad, en menigeen slaat voor 
het eerst van zijn leven een blik in dat deel van de pers, dat in hun 
geboorteplaats tot de politieke tegenpartij behoort en daarom mis
schien geheel verbannen is. Hun blik verruimt zich — de horizont 
wordt wijder.

Het wcderzijdsch begrijpen wordt versterkt.
De middagpauze duurt zoowat ’n paar uur. Dan beginnen ze weer. 

De volgende Uren zijn bestemd voor rekenen, teekenen en Dcensch 
opst el. \ ooral op het laatste wordt sterk de nadruk gelegd.. Het 
is van belang, zijn moedertaal vlot en natuurlijk te schrijven. De leeraar 
zoekt naar onderwerpen in overeenstemming met de belangstelling en 
de persoonlijke ontwikkeling van het individu. Dikwijls kunnen de 
leerlingen kiezen uit verschillende onderwerpen; want ze moeten be
oordeeld worden naar wat ze kunnen, niet naar wat ze niet kunnen. 
Een boerenzoon, die bij zijn vader in den grond gewerkt en gespit heeft, 
moet xv at zijn taal betreft niet beoordeeld worden naar zijn vermo-

i een verhandeling over Shakespeare te schrijven. Misschien 
dat wel lecren. Maar eerst moet hij toonen, de taal meester 

en zijn „spieren strekken” in een onderwerp uit den kring van 
;en ervaring, waar hij al zijn kracht kan toonen. Laat hem daar 

t rondtasten, en dan verder gaan naarmate zijn gezichtsveld rui- 
wordt. Ook hier is het van groot belang, dat de leeraar begrijpt, 

wat er in zijn leerling schuilt, en ook hier is het voornamelijk de 
leerling, die hem helpt, de juiste vorm voor zijn onderricht te vinden.

Voor het overige wisselen les- en conversatjeuren elkaar af in 
sociologie, natuurlijke historie, physiologie enzoovoorts. En de leer
lingen hebben hun tijd den ganschcn dag door flink bezet.

Toch ziet men velen 's avonds nog druk aan 't werk. De lange 
tafel in de groote eetzaal is geheel bezet. Hier zijn er twee bezig 
hun voornaamste indrukken van de geschiedenisles te formuleeren. 
Ze hebben ontdekt, dat vier ooren meer hooren dan twee, en dus 
hebben ze de hoofden bijeen gestoken. De een herinnert zich dit, de 
ander dat. Met elkanders hulp maken ze een opstel over de les. Op 
dit oogenblik komt juist de leeraar binnen, (hij komt nu en dan kijken, 
of alles goed gaat). En de twee „geschiedschrijvers” vragen hem een 
naam of een jaartal, dat hun ontgaan is.

Een ander zit te teekenen ; een buitenhl 
heeft hij eenige aanwijzingen gekregen, 
te werken. Het is het goede, ouderwetse 
langen tijd scheen verdrong» 
hulp van de Hoogeschool, in

Andere leerlingen zijn aan
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voor velen beslissend geweest voor hun intree in het 
meenschapslcvcn.

— Maar plotseling verstomt het stemgeruisch. 
„knipoogt”. Het is half elf. En kort daarop is de

Wie terugziet op zoo’n schooldag en op’n reeks van zt 
heelen winter door, móet zichzelf bekennen dat hij zei 
geleefd heeft als in dien tijd. Vooral van het „leven 
schap" heeft hij een sterke herinnering. Ondanks alle ' 
was er een sterke band. Mogclijk waren er leerlingen, 
hadden met de juiste toon. Maar ze werden toch nooit 
derlijk. De geest van de Hoogeschool, de heele sfeei 
en dwong hen, in te binden. Maar wat toch maakt hc o 
leven zoo weldadig, dat het gevoel van kameraadschap 
versterkt wordt, en de groote kudde tot het laatst 
kinderen van het groote schooltbuis ?

Het is de geest die ook in de liederen 
doet voelen, wanneer het gesproken woord waai 
is. En levend is ’t telkens, wanneer de spreke 
en in alle nederigheid slechts de dienaar en bo

a'ghouden.
a it het heel wat rumoeriger toe. Opgew, 
gevoerd over de verschillende paardentype 

__ svleesch, onthouding, ’t vrouwenvraagstuk, 
i dag. Menschen uit Jutland, Fyn, Zeeland, 
zitten dooreen, en het debat is warm.
enaardig voor hen, die uit hun stille dorpje komen, 

afgelegen hoekje, zich zoo opeens verplaatst te 
ichcn ’n menigte jongelui van denzelfden leeftijd uit alle 
't land —• en de verschillende opvattingen te hooren, die 

daar over eenzelfde onderwerp heerschen. De Denen zijn maar een 
klein volk; toch is het opmerkelijk, hoe elk deel van het land niet 
enkel zijn eigen dialect en typische uitdrukkingen heeft, maar zijn 
geheel eigen kijk op de dingen. Eerst kan men daar misschien wat 
van schrikken, en voelt men zich wonderlijk vreemd in die lawaaiïge 
menigte. Maar dit gevoel duurt niet lang; want de verschillende 
inhoud en klanken van al die stemmen vormen samen een diepe 
kameraadschappelijke stem, die allen gemeen hebben.

Dat kleine volk en toch zoo rijk kunnen zijn, dat is het, wat zich 
aan ons openbaart in een storm van krachtige, frissche stemmen, 
hoog of diep, rustig of sterk, — met een woordenvloed, trillend 
van .enthousiasme, — of in weinig woorden, van rustige, zekere 
zakelijkheid, — vertolkingen van den geest van ’t gansche Vaderland. 
En ’t Vaderland, dat tevoren misschien maar ’n naam scheen, wordt 
gevoeld als iets heel wezenlijks.

De overbcschcidene, eenzelvige, voelt zijn eigen nieti 1 
genomen in dat van zijn volk; — en de zelfbewust, 
huiselijken kring zijn eigen persoon misschien te sterk had 
is hier maar één stem tusschen vele, en voelt vaag, o 
grot.................................



67

’) I- 
bedrijf 
het aan 
naar de

Een landbouwbedrijf als centrum van ontwik
keling en ontspanning voor de rijpere jeugd.

In Frankrijk is door de Société des Eclaireurs unionistes een landbouw- 
jf gesticht voor padvinders. Als doel wordt in de eerste plaats vermeld : 
aankweeken van de liefde lol de bodemcultuur en bestrijding van de trek 
ue steden, waardoor deze overvolkt en het platteland ontvolkt wordt.

bijzonder verdien- 
Jtrechtsche school- 
■ titel in de Nieuwe 

-’mpathie ver
leren rceds in 
tad kwam het

„Het is een feit, door ouders en opvoeders soms moeilijk te aan
vaarden, dat de rijpere jeugd naast gezin en school ten deele haar 
eigen leven leeft, berustend — onbewust misschien — op andere 
beginselen, geörienteerd in andere richting, gevoed door andere idealen.

Het uit zich in club of vereeniging, wier doel uiteenloopt in ver
band met leeftijd, maatschappelijken stand en welstand, belijdenis of 
godsdienstige en politieke overtuiging : sportvereenigingen; gymnastiek-.

willen richten naar dien
— leeraars en leerlingen 

•om heeft het Hoogcschool- 
hen wakker geroepen van

j-voor den heer C. L. van der Graaf, die zich l
[ J stelijk heeft gemaakt bij de organisatie der ÜUcoii 

werktuinen, werd onlangs onder bovenstaanden titel li 
Rotterdamsche Courant een plan ontvouwd, dat alle syn 
dient. Zijn wij wel ingelicht, dan werd ook door andet 
deze richting gedacht en gewerkt. Tot een openlijke da< 
tot dusverre — althans in ons land ') — nog niet.

Wij geven hieronder het artikel van den heer Van der Graaf 
bijna onverkort weer :

eeuwigen geest, die altijd ontwikkeling heeft gebracht, die zich open
baart in verschillende omstandigheden en individuen, en die één is 
met de diepste waarheid — ja, die de openbaring is van Gods eigen

Diep in hun hart zouden allen hun leven 
geest. Ze hebben zijn macht ondervonden 
beide; en daarom gelooven ze in hem en daaro 
leven hen gegrepen en een voorgevoel in h 
de hoogten, waarheen het leven kan voeren.

Wonderlijk is het hun te moede op den laatsten schooldag. Som
migen schreien. Ze zijn maar weinig maanden samen geweest, maar 
vijl maanden kunnen beslissend zijn voor hun leven. Dit voelen velen 
zóó sterk, en hun hart is zóó vol, dat zij hunne aandoening nauwelijks 
kunnen bedwingen. Ja, er wordt dikwijls de draak gestoken met die 
ontroering van den Hoogeschoolleerling bij zijn vertrek. Maar men 
moet het zelf meemaken, om die te begrijpen. De periode, die daar
mee wordt afgesloten, was zoo vruchtbaar voor ’t leven geweest. 
Alleen hij kan daarmee spotten, die zelf niet voelt, hoe leeg hij is.

Zoo is de schooltijd dan voorbij. En allen koeren terug naar hun 
gewone werk. Ze gelooven, dat ze het met meer lust zullen doen. 
Het heeft een diepere beteekenis gekregen — in innig verband met 
het leven. 1 lun werk — dat betcckent de plaats, waar ze gesteld 
zijn, om al hun krachten te besteden ter eere van God.
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>ede factoren vereenigen en gaat verder: 
Veluwerand, daar koopen we i ' ' '

, nog beter 200 H.A., gedeell 
ouwland, weiland, bosch, veel nog i 

omgeving, het landschap, moet mooi zijn. De b< 
idrijf dus, een 40 H.A. in cultuur, heeft een
' als zetboer. Zijn arbeiders zijn „voorwerkers ”, . 

zoowel extensief als intensief, zijn veeteelt omvat ;
een boerderij kan geteeld worden. En van 
i we nu maken ons „Buiteninstituut voor 
Ispanning der Rijpere Jeugd”. Om te beginnen 
en alle begin is moeilijk) gaan we er op een 

tsjes zes barakken zetten, ieder ingericht voor 20 
bakkerij, een kokerij, een timmermans- en smids- 

paviljocn met woning voor een gehuwd ambtenaar, 
den permanenten, verantwoordelijken leider; 10 1 l.A.

iste gedeelte van de bezitting blijft onontgonnen :

zwem-, roei-, zang-, tooneel-, reciteer- en muziekverenigingen; kam- 
peerclubs; knapen- en jongelingsvcreerugingcn; padvinders en trek
vogels; jonge gardes; maatschappijen voor jonge mannen enz. Zie 
ik evenwel goed, dan heeft de rijpere-jeugdbeweging van tegenwoordig 
één sterk geprononcecrdcn, gemccnschappelijken trek, dien ik zou 
willen noemen : zucht naar avontuur en natuurleven.

ons land openbaart deze gemeenschappelijke trek zich vooral 
npeerbeweging en in de padvinderij, in welke ik tevens zie 
illing van de schoolwerktuinenbeweging. Deze laatste ex en

iets, dat de beide eerstgenoemde bewegingen missen: zij 
liefde tot de natuur en bod c m c u 11 u u r."

De schrijver wil al deze go<
„Nu dan, daar ginds op den 

boerderij, niet te klein, 100, 
gonnen, bestaande uit bouwlan 
hei. De omgeving, het I«umsx-i 
mengd bedrijf dus, een 
bedrijfsleider als zetb< 
landbouw is 
gedierte, dat maar op 
landelijke bezitting gaan 
ontwikkeling en de Onts 
(alles begint in ’t klein e 
der mooiste plaats’ 
kampeerders, een bakkerij, een kokerij, een 
werkplaats, een paviljoen met woning voor 
een woning voor den permanenten, verantwo<> 
of meer, op het mooiste gedeelte van de l__
dat wordt ons sportpark.

In den winter gaan wij propaganda ma 
circulaires aan de directeuren van alle on< 
alle padvinders, aan gymnasiastenbond en 
maatschappijen voor Jonge Mannen, jonge gare 
de groote steden, jongelings- en knapenvereeniging. . 
van instellingen, die zich wijden aan de belangen u 
In die circulaires zal niet zoo heel veel betoog 
Alleen dit zal duidelijk moeten uitkomen, dat geoui 
April, Mei, Juni, Juli, Augustus en September van 
legenheid zal zijn op de landelijke bezitting te . 
jeugdvereenigingen, van alle belijdenissen, van alle standen, < 
geringe vergoeding te komen kampeeren, mits ze instemmen 
beginsel: Ieder, die van de instelling geniet, zal ook een 

zijn arbeidskracht aan de bezitting ten beste geven, 
n als April dan gekomen is, dan zijn voor de eerste maal onze 
rakken gevuld. Nog geen schooljeugd. Die komt later. Voorloopig 

. we andere categorieën: Handels- eri kantoorbedienden, fabrieks- 
:rs. Jeugdige ambtenaren. We zullen 15 kampperiodes hebben, 

van 10 dagen en op die manier elk jaar 15 maal 6 maal 20 
>gens tien dagen buitenlucht kunnen geven. Gedurende 
reriode zal de leiding berusten bij den algemcencn leider.
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komen, 
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inning.

tion;
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aan een groei 
gewenscht zijn.

eie geldelijkc 
tenopvoeding om 
• in hoofdzaak

i, zwemmen, sluipen, 
schappelijke matches 
zijn, bij dagen van 

ken gehouden

bijgestaan door de barakkommandanten en den dokter. De 
zal uitgaan van het beginsel „zelfwerkzaamheid" en trachten te 
hoe langer hoe meer tot „selfgovcrnment". En nu gaan wij aan 
werk. Het eerste kamp is er. De jongens komen voor ontspar 
Die zullen zij hebben, maar ook nog wat anders. Zij zullen iets 
teeren, voor zich zelf al dadelijk, maar ook voor hun opvolgci. 
weer voor zich zeil, als ze het volgend jaar terugkomen. De werk
tijden worden zoo ingedccld dat elk der zes groepen (barakken) één 
heelen dag. verdeeld over drie dagen, in touw zijn. Alle andere dagen 
en de avonden zullen zij vrij zijn als zij tenminste niet zelf aan het 
werk willen blijven en het gewone kampleven leven, in overleg 
met de kampleiding. Maar eiken dag zal de bedrijfsleider der instel
ling de beschikking hebben over 20 jonge arbeidskrachten, ongeschoold 
weliswaar, maar vol enthousiasme. Wat die ploegen zullen moeten 
doen? In overleg met den algemeene leider en den dokter zal de 
bedrijfsleider hen aan het werk zetten op de boerderij, zij zullen 
meehelpen bij de verzorging van het vee, bij alle voorkomende werk
zaamheden bij landbouw, groenteteelt, fruitteelt, boschbouw, ontgin
ning. Een ander gedeelte zal helpen bij koken en bakken, om later 
Zielf te koken en zelf te bakken. En het sportpark moet worden 
aangelegd; er moet grondwerk verricht worden en vloeren gelegd en 
palen geslagen en schuttingen opgezet. De corveeplocg zal zorgen 
voor het in orde maken en schoonhouden van de barakken, timmerman 
en smid zullen hulp noodig hebben.

Ondertusschen zullen de anderen fietsen, wandelen, 
voetballen, korfballen, handballen, hockeyen, vriendsci 
houden; er zal een gemeenschappelijke eetzaal z., ,  
regen te veranderen in tooneelzaal; er zullen toespraki 
worden en gemusiceerd.

Na tien dagen gaan onze jongens de maatschappij weer in. Zouden 
ze dan niet „vooruitgegaan” zijn, naar lichaam, geest en karakter?

Maar ons paviljoen staat nog leeg, met zijn woning voor een ge
huwd ambtenaar. Dat zal bevolkt worden, permanent, door diegenen 
onder de rijpere jeugd en behoorendc tot een maatschappelijke klasse 
van wie geldelijke vergoeding kan worden gevraagd, voor wie een 
buitenopvoeding om de een of andere reden noodzakelijk is. Ik denk 
hier in hoofdzaak aan wangedrag van jongens, die als ze tot een 
ander milieu hadden behoord- in een opvoedingsinstituut terecht ge
komen zouden zijn. Voor hen zou een zoog, landbouwopvoeding, met 
beperkt verstandelijk program, veel zorg voor karaktervorming en 
lichaamsontwikkeling, het aangewezen middel zijn. Bovendien zouden 
zij het voordeel hebben, dat andere opvoedingsinstituten missen, in 
aanraking te blijven met normale jeugd.

Ook zijn de mogelijkheden om een landelijke bezitting, die na ver
loop van tijd zeker een Filiaal-duinboerderij zou behoeven, dienstbaar 
te maken ook aan andere belangen der rijpere jeugd, vele. Ik wijs 
slechts op jongensrusthuizen, sanatoria, buitenscholen, de vestiging 
van een internationaal kamp om jongenstoerisme en uitruiling te be
vorderen. Voor de meisjes zou een soortgelijke instelling, dan ver
bonden aan een groenten-, fruit- en bloemenkweekerij zeker niet 
minder
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5 „Cours

pedagogen typeerde de V.U. als een 
om hoogere ontwikkeling van wetenschappelijk 

i de breedc massa des volks". Hierbij wordt 
als punt van uitgang gekozen het waarde- 

1 der jaarverslagen van de Rotterdamschc 
de V.U. genoemd: „de meer intense bc- 

: volkscultuur", waarbij blijkbaar als punt 
stand van die cultuur. Dit zijn twee 
die men tegenover elkaar kan stellen, 

_ ---- iar aanvullenen zooverre dat het laatste
het eerste slechts beschouwd moet worden als 
e anderc —• om de algemeene cultuur op een

De nieuwe Programma's onzer 
universiteiten

eerst een inrichting in dezen geest in het leven roepen? 
; als joycuse entree van den Centralen Jeugdraad? De 
Is aanvulling van haar maatschappelijk jeugdwerk ?^Een 

■, oeconoom-philantroop, die^het goedjnccnt met de jeugd? 
de groot-industrie, in het belang van haar jonge arbeiders, 
welbegrepen eigenbelang, weer voor de zoovcelstc maal de 

om een vruchtbaar initiatief te nemen ?”

"T »7"anneer men zoo eens nagaat wat er omtrent het karakter van 
W onze volksuniversiteiten is te berde gebracht, dan vindt men 

uitspraken die nog al van elkaar afwijken en ook wel eens 
onzinnige mceningen. Zoo noemde een overigens nog al serieus IIol- 
landsch blad in een relaas over buitcnlandschc volksuniversiteiten, deze 
instelling in vollen ernst „een huwelijksmarkt in den allerbestcn zin des 
woords."

Een onzer meest bekende [ 
„uiting van het streven om hooj 
karakter te brengen aan dc ui 
dus den nadruk gelegd op en s 
volle van de wetenschap. In een 

• V.U. wordt als doel van ■ 
vordering van de algemeene 
van uitgang genomen wordt de 
zeer verschillende standpunten, 
doch die in werkelijkheid elkaa 
primair dient te zijn en h 
een middel —■ naast vele 
hooger plan te brengen.

In de programma’s van onze V.U-n zijn deze beide zienswijzen lang 
niet altijd uit elkaar gehouden. Het doet b.v. wel eenigszins grappig 
aan dat kleinere V.U-n met nog geen tien cursussen op hun programma 
er een heusche facultcitenindeeling op na houden. Men heeft meestal 
het oog gericht op het hooger onderwijs — met den klemtoon op hóóger, 
wat mede veroorzaakt wordt door den naam volksuniversiteit, 
terwijl de werkelijkheid dwingt, wanneer men althans het volk wil 
bereiken — om alle pretentie in dat opzicht te laten varen.

In 1886 werd door een aantal gemeenteraadsleden van Parijs het 
voorstel gedaan om van stadswege gelegenheid te doen geven tot het 
ontvangen van hooger onderwijs buiten de universiteit. „Het hooger 
onderwijs, zoo luidde het in de toelichting van het voorstel, dat tot 
stichting van de „Cours de 1’Hotel de Ville ' leidde, behoort niet het 
privilegie te blijven van de bevoorrechten der fortuin, wier middelen 
hen in de gelegenheid stellen een volledige klassieke opleiding te ver-
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krijgen. Wij beweren dat kennis van Grieksch en Latijn niet on
misbaar is om inzicht te verkrijgen in de philosophie der geschiedenis 
b.v. of zich rekenschap te geven van de evolutieleer in de biologie.” 

Doel van de voorstellers was het volk definitief te cmancipeeren 
door de begaafden, voor wie de gewone weg onoverkomelijke moei
lijkheden oplevert, op andere wijze in de gelegenheid te stellen tot 
volle geestelijke ontwikkeling te komen. Deze cursussen, waaraan aan
vankelijk vaste, behoorlijk gesalarieerde leerkrachten van grooten naam 
verbonden waren, hebben aan de verwachtingen niet beantwoord. 7 
gehoor heeft als regel steeds bestaan uit onderwijzers, handcls- 
kantoorbedienden, vertegenwoordigers dus der sociale groepen, 
ook aan onze volksuniversiteiten het meerendeel der cursisten leveren. 
Het volk in engeren zin heeft er nooit aan deelgenomen, evenmin als 
het deelneemt aan het onderricht van onze V.U-n. Ieder levend 
organisme is de behoefte naar ontwikkeling ingeschapen, dus ook den 
mensch, doch het is een dwaling om eens en voor altijd vast te stel
len hoe en waardoor die ontwikkeling plaats moet vinden. Het eenig 
juiste standpunt lijkt ons de menschen te nemen zooals zij zijn en ervan 
te maken wat ervan te maken is. Het doel der volksuniversiteit moet 
zijn de persoonlijkheid te vormen door den scheppingsdrang, groot of 
klein, belangrijk in zijn uiting of onbeduidend, het doet er niet toe, 
den scheppingsdrang dus, die in ieder levend wezen aanwezig is, te 
wekken en de gelegenheid te bieden tot ontwikkeling en uiting, het
geen ’s menschen hoogste geluk beteekent. Stelt de V.U. dit als haar 
voornaamste, zoo niet als haar eenig doel, dan kan zij een zegenrijke 
correctie zijn op de fabriek, waar de frischheid, kracht en schoon
heidszin in zoo tallooze jonge levens zwaar beschadigd worden, een 
correctie tevens op de school, die als bondgenoote in de stoffelijke 
productie in haar examens, onderwijs-methode enz. veelal een der 
hoofdkenmerken van de fabriek heeft overgenomen n.1. haar doel
stelling buiten het individu.

Een van de onmisbaarste elementen is daarbij ongetwijfeld de rust, 
waarover Dr W. W. van der Meiden op boeiende wijze in het vorig 
nummer van dit tijdschrift schreef. De schrijver vergeleek daarbij tevens 
de roeping der V.U. met die der kerk. Dat is voorzeker een mooie 
taak, een taak die de V.U. op den duur voor velen misschien kan 
vervullen. Voorshands mist zij echter de groote innerlijke kracht, die 
daartoe noodig is. De Volksuniversiteit is een plant van vreemden 
oorsprong, die nog niet is vastgegroeid in onzen Hollandschen bodem. 
De kracht van de Engelschc University Extension, die uit het nationale 
leven in Engeland organisch is te voorschijn getreden, en van de Dcensche 
V.U., die ontsprong uit de diepe persoonlijkheid van den besten ver
tegenwoordiger van het Dcensche ras, Grundtvig, mist zij tot dusverre. 
Belangrijk is echter in dit opzicht hetgeen Dr Kroes-Ligtenberg 
in het laatste nummer van den vorigen jaargang mededeelde omtrent 
den band, die gelegd is tusschcn de Rotterdamsche school voor 
leeraressen in kinderverzorging en -opvoeding en de Rotterdamsche 
volksuniversiteit.

„Een stelletje 
Dr J. H. Gunninj 
uitte zijn meer

meid, kr« 
beschadigd 
igenootc in 
10de enz.

' e los-van-elkaar-staande cursussen'’, zoo bestempelde 
ling "W^zn. eens onze volksuniversiteiten en Prof. R. Casimir 
:ning in bijna gelijkluidende bewoordingen. Deze ty-



72

Thans

:r uit het
iid te ve
it worden die cursisten.

1-1 in het onderwijs te 
ineid te geven." Iets ver- 
? letterkunde, beeldende 

'den, waarbij zooveel m<>- 
:n zelf in aanraking worden

peering was op het tijdstip, dat zij geschiedde, raak. Er is sindsdien 
echter een en ander gebeurd. Er is zelfs veel gebeurd. In de programma’s 
die thans voor ons liggen zijn belangrijke symptomen waar te nemen, 
die wijzen op een begin van evolutie, een evolutie, die tevens is een 
ontplooiing. Beide kondigen zich weliswaar nog slechts aarzelend aan, 
doch zij houden beloften in voor de toekomst. Wij vestigden reeds 
eerder de aandacht op genomen maatregelen van organisatorische!! 
aard, geschikt om de idee der V.U. meer dan tot dusverre tot haar 
recht te doen komen (Haarlem-Bussum).

s willen wij op enkele andere belangrijke dingen den nadruk 
Terwijl de Amsterdamsche V.U. er nog maar steeds niet toe 

besluiten nieuwe wegen in te slaan, valt er uit het programma van 
de Enschedeesche V.U. reeds een nieuw geluid te 

„Zoo mogelijk, heet het daar, zal getracht »vw 
welke daartoe neiging vertoonen, daadwerkelijk ii 
betrekken, door gelegenheid tot zelfwerkzaamheid 
derop leest men dan dat „er cursussen in de knv 
kunsten en muziek zullen georganiseerd won 
gelijk de hoorders met de kunstvoortbrengselen 
gebracht.”

Er komen bovendien enkele practische wenken betreffende onder
wijsmethodiek in voor, die voor docenten van zeer veel nut kunnen 
zijn om hun onderwijs vruchtbaarder te maken.

De Haarlemsche V.U. zal in dit jaar een cursus houden met 
een beperkt aantal deelnemers — een zoogenaamde wcrkcürsus. — 1 )e 
Rotterdamsche V.U. slaat eveneens deze richting in. Gedurende de 
twee jaar van haar bestaan heeft deze V.U. zich een zeer vooraan
staande plaats veroverd in de rij der Nedcriandschc V.U-n en het is 
in het geheel niet onwaarschijnlijk, dat zij in de naaste toekomst als 
de prima inter pares kan worden beschouwd. Het programma, dat in 
alle opzichten goed verzorgd is, brengt als voornaamste noviteit een 
achttal wcrkcursussen, die in het programma practica heeten. Wat men 
te Rotterdam onder een practicum verstaat, wordt ons in de inleiding 
uiteengezet:

„Een practicum is een studiekring, waartoe ten hoogste dertig deel
nemers worden toegelaten. Door het aantal inschrijvers te beperken, 
kan de docent in een nauwer contact met zijn leerlingen treden dan 
bij leergangen met een grootcr aantal toehoorders mogelijk is. Tevens 
wordt hierdoor de gelegenheid geopend voor een geregelde uitwisseling 
van gedachten en zelfwerkzaamheid der leerlingen tijdens de les. Ook 
zal de docent aanwijzingen kunnen geven op welke wijze men zich door 
eigen studie voor de volgende les zal kunnen voorbereiden.”

De in het programma voorkomende practica zijn de volgende : 
Scheikunde, Meetkunde, Kindermuziek, Molière, Het doel der Op

voeding, Schilderkunst, Kinderlectuur en Voordrachtenkunst.
Volgens een dezer dagen verspreid bericht, verheugen zich deze 

practica in een buitengewone belangstelling, zoodat verwacht mag 
worden dat de Rotterdamsche V.U. tot uitbreiding van het aantal 
zal overgaan en wellicht ook andere volksuniversiteiten er het belang 
van zullen gaan inzien, al zal men niet overal de voortvarendheid 
toonen van de Amersfoortschc V.U. die als principe gesteld heeft,
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I geen enkelen cursus meer dan veertig deelnemers zullen wordendat tot

Een ander, bijzonder heuglijk verschijnsel is, dat de volksuniversi
teiten meer aandacht gaan besteden aan de aesthetische ontwikkeling 
van hun deelnemers. Er is een tijd geweest dat men algemeen over
tuigd was dat alleen wetenschap de menschheid kon voeren tot be
schaving en geluk. En den vertegenwoordigers der wetenschap rezen 
de haren te berge toen nu vijf en twintig jaar geleden, Ferdinand 
Brunetière het bestond om in de Revue des deux Mondes de weten
schap bankroet te verklaren. De storm, die naar aanleiding daarvan 
oprees, heeft zich gelegd en vooral in de laatste vijf, zes jaar heeft de 
wetenschap, evenals zoovele andere valsche góden, vele blinde vereerders 

livcrsiteiten bestudeert, wordt 
aan cursussen, 

verwonderen 
ndefinieerbarc 

vertegenwoordigers 
1 gevonden — hebben 
jitbouw meestal ten 
hun tijd. Zij schijnen 
inenschen, die leven

is dat alleen wetenschap 
en geluk. En den vertegenwoordigers

te berge toen nu vijf en twintig jaar geleden, I 
het bestond om in de Revue des deux Mondes ■ 

bankroet te verklaren. De storm, die naar aanleiding 
, heeft zich gelegd en vooral in de laatste vijf, zes j 
schap, evenals zoovele andere valsche góden, vele blind 
;n. Wie de verslagen onzer volksuniversiteiten best 

getroffen door het buitensporig groot aantal deelnemers ; 
waarin onderwerpen van kunst behandeld worden. Te 
is dat eigenlijk niet. De kunst is dat wonderlijke on 
iets, waarin en waardoor de grootste en beste 
der menschheid de oplossing gezocht — en veelal 
voor hun individueele problemen, die in hun ui 
nauwste verband hielden met de problemen van I 
dus wel bijzonder aangewezen om ons bewogen r 
in een gistende maatschappij, tot gids te strekken

In sommige plaatsen is men echter nog in het geheel niet overtui 
dat kunstuitvoeringen uitnemend passen in het kader der volksi 
versiteiten. Daar is b.v. Assen, waar men het noodig geoordeeld hc 
een kunstkring te stichten naast en tegen den wensch in van de volks
universiteit. Het bestuur van de V.U. beklaagde er zich over in de 
Prov. Drentsche en Asser Courant en stelde terecht de vraag of „de 
stichters en stichtsters van dien kring niet beter zouden gedaan hebben 
door zich aan te sluiten bij de reeds bestaande Volksuniversiteit, om 
eendrachtige samenwerking die instelling te verbeteren en ze te do< 
beantwoorden aan hetgeen zij willen.”

De Kunstkring liet daarop door zijn secretaris 
antwoorden:

„ Deze vraag kan alleen voortspruiten uit een verkeerde voorstelling 
van het doel van den kunstkring öf — maar dat is moeilijk te ver
onderstellen — uit miskenning van de beteekenis der volksuniversiteit. 
De volksuniversiteit geeft cursussen, geeft lessen, brengt m.a.w. po
pulaire wetenschap op allerlei gebied, ook op dat van de kunst, geeft 
kunstgeschiedenis. Brengt zij ook de kunst zelf?

Of zou de Volksuniversiteit gaarne de lezingen van Dirk Coster 
over Flaubert en Stendhal op haar programma hebben geplaatst? Deze 
lezingen liggen toch zeker buiten haar sfeer. Het geven van concerten 
kan toch ook moeilijk tot haar taak gerekend worden? Of koestert 
ze soms geheimzinnige voornemens tot het organiseeren van tentoon
stellingen van schilderkunst, kunstnijverheid, kunstnaaldwerk enz. ? En 
zou de kans groot zijn, dat wc binnenkort de stem van een declamator 
in haar zalen hooren weerklinken? Voorstellen onzerzijds om haar 
programma met bovengenoemd répertoire uit te breiden, zouden toch 
stellig door haar van de hand zijn gewezen, wilde zij niet geheel on
trouw worden aan haar naam en bestemming." Het is ons niet be-
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kend welke „geheimzinnige voornemens” het bestuur van dc Asser volks
universiteit koestert, doch als wij den hooghartigen toon, die uit bo
venstaand stukje spreekt, terzijde laten, dan zouden wij willen opmer
ken, dat al hetgeen hierboven opgesomd is volkomen in overeenstem- 

is met doel en taak der volksuniversiteit. Door opneming van dit 
zou het bestuur der V.U. niet alleen niet ontrouw worden aan 

i en bestemming, doch toonen een juist begrip te hebben van 
Iksuniversiteit moet zijn of worden. Wij zouden den steller van 
md stukje in overweging willen geven ook dc programmma’s 

’olksuniversiteiten eens ter hand tc nemen. Wellic ht dat hem 
worden van hoe groot belang het voor Assen kan zijn 

en kunstkring tot een homogeen geheel samen

in de afgeloopcn weken met een soort- 
telc middelbare scholen.

al’lef
haar naam 
wat dc voll 
bovenstaat 
der andere volksunivers 
duidelijk zal worden 
dat volksuniversiteit

In het vorig nummer van 
Haagsche V.U. voorbereidingen 
van een Grieksch tooneelstuk. Ho 
ook moge toejuichen, zij liggen finantieel 
het bereik van elke V.U.

Het bestuur der Rotterdamschc V.U. heeft zich tot W. Ros aards 
gewend en deze bereid bevonden tot het geven van een voordracht 
met inleiding ter gelegenheid van dc opening van den nieuwen cursus. 
In Bussum deed men iets dergelijks. Dergclijkc kunstuitvoeringen 
zouden ook bij andere dan 1 eestelijke gelegenheden 
voor de V.U. kunnen hebben. Groote kosten gaan 
mede gepaard. Men zal zich herinneren dat 
jaar in enkele grootere gemeenten van ons land li 
hield voor leerlingen van middelbare scholen. 
Musch naar zijn ervaringen in dit opzicht gevraagd 
ons mede, „dat er buitengewoon veel belangstelling b 
kant der leerlingen, welke hierdoor liefde wordt bijgc 
onze klassieken en ook voor de moderne litteratuur”.1) 1. 
ongetwijfeld een proef waard aan onze Volksuniversiteit 
waar de behandeling van de letterkunde een zoo buitengewc 
loop te beurt valt. In Bussum zal men dit jaar een ernsti 
doen om de literaire kunst toegankelijk te maken voor nuuv 
wikkelden. De cursus zal zooveel mogelijk het karakter dra; 
een werkcursus en hoofdzakelijk bestaan in het lezen van I 
werken of gedeelten ervan. Een soort leesclub 
het slagen zal? Veel zal natuurlijk afhangen van 
de stof, die hij zal weten te kiezen. Het kan wellicht tot aanmoe
diging dienen, wanneer wij hier even mededeclcn, dat dit middel 
volksontwikkeling in Frankrijk een buitengewonen bijval heeft 
vonden en dat wel gedurende tientallen van jaren.

De „Lectures publiques”, welke als regel 's avonds plaats hebben 
ontstonden in Frankrijk reeds rond het jaar 1848. Aanvankelijk 
werden zij tegengewerkt door de verschillende regeeringen, die er 
verkapte „clubs” in zagen. Onder het ministerie Carnot 
echter inzien, dat deze lectures, in plaats van tot onrus

Engclschc declamatricc trad ir 
op voor dc leerlingen van enk<
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In één opzicht vindt men in de programma’s 
teiten niet de minste aanwijzing, n.I. ten 
der deelnemers.

Wij hebben er reeds eerder 
nog te veel van bovenaf gegeven woi 
m den laatsten tijd ernstige 
de hechtste grondslag van 
zooals men wel eens 
laten komen. Men 
doen heeft. Nu dit 
in de onderwijswe

stoken, meer geschikt waren om de menschen tot orde en rust te 
brengen. De destijds reeds gezag hebbende literaire criticus Sainte 
Beuve. die enkele dezer voorlezingen voor werklieden had bijgewoond, 
was vol bewondering voor het bereikte resultaat en wijdde aan de 
zaak een zijner beroemde „Causeries du Lundi". Dit stuk, ofschoon 
het geschreven werd in 1850, heeft nog niets van zijn frischheid en 
beteekenis verloren. Sainte Beuve geeft daarin een beschrijving van 
de organisatie dezer lectures en een door helderheid en preciesheid 
uitmuntende uiteenzetting van de te volgen methode. Zij die zich op 
dit terrein willen begeven, zullen er een goeden leiddraad aan hebben. 
In de jaren '80 en '90 waren deze lectures tot verval geraakt. In 
1895 werd er echter weder van overheidswege de aandacht op ge
vestigd en van toen af tot op den dag van heden hebben zij hun 
groote bekoring uitgeoefend op het Fransche volk. Voor een zeer 

ingrijk deel is dit toe te schrijven aan de buitengewone toewijding 
den dichter Maurice Bouchor, die zijn bekroonde nationale He

en, eerst in de lagere scholen en later voor werklieden ging voor-
1 hij dan een sober commentaar voegde. Overal had 
ndig succes te boeken. Hij maakte school en gaf een 
met practische wenken omtrent organisatie enz. Ook 
deed metterdaad blijken dat zij het belang van deze 

Thans hebben dergelijke lectures in de meeste plaatsen 
van Frankrijk plaats. Meestal geschiedt het lezen door een onder
wijzer, of wanneer het een tooneelstuk betreft, door de gezamenlijke 
onderwijzers en onderwijzeressen van het dorp. De zelfwerkzaamheid 
wordt ook hier wel beoefend en dan komt men al vrij spoedig tot 
een bescheiden volkstooneel. In de groote steden trekken deze lectures 
soms duizend en meer toehoorders. In kleinere plaatsen geeft het 
ook wel eens aanleiding tot het stichten van een leeskring. Zoo ken
nen wij in Frankrijk een dorpje van nog geen 900 inwoners, bestaande 
vrijwel uitsluitend uit keuterboertjes en landarbeiders, waar men op 
die wijze tot de stichting van een leeskring kwam. Na iedere bijeen
komst wordt het programma opgesteld voor den volgenden avond. 
Wat men er leest? Boeken, dagbladen, tijdschriften enz. De opkomst 
is als regel zeer groot.

Wellicht dat een der begaafde docenten, die momenteel aan onze 
inivcrsiteiten op zoo uitnemende wijze de letterkunde tot ge- 
;oed van allen trachten te maken, in dezen als pionier(stcr) zal 
i optreden.

opzichte
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De „Student-Settlement”-beweging 
door E. C. KNAPPERT. 
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re meest wel-sprekende uiting kwam op < 

lik conferentie van arbeider 
irbeider de vraag inleidde : ...  , ,
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for Workpeople."
begin, wanneer wij eerst trachten de eerste 

In het belangrijke werk, van cultuur-historische 
rs. Barnett den arbeid van haar man — schcp- 
l — beschrijft ’), zegt zij A propos van de her- 

welke zich belichaamde in de oprichting 
ity Organisation Society, dat het altijd 
chrijven van groote bewegingen. Natuurlijk.
in één menschenziel of gelijktijdig in die 
vaak, blijkt pas als de nieuwe inzichten 
in vereenigingen en instellingen. Dit geldt

iniversiteit, die juist zoo trotsch 
en haar soepelheid, geen aanleiding

Tn het opstel, waarmede Prof. Kohnslamm dit artikel en de andere, 
| die volgen zullen, inleidt, gebruikt hij de hierbovenstaande uit

drukking om een verschijnsel te kenmerken, dat op het gemeen
schapsleven in Engeland van diepgaanden invloed is geweest en is, 
omdat het, onder de „have’s" en de „non-have's”, de bezittenden en 
de niet-bezittenden, individuen dermate geraakt heelt, dat. op den 
langen duur, een wijziging van levensinzicht het gevolg was.

Bedoeld wordt het directe contact van academisch-gevormdcn met 
de arbeiderswereld, zooals dit eerst gezocht werd door afzonderlijke 
personen, en zich later vastlegde in organisaties, om straks te ver
melden redenen „settlements" genoemd.

Daarnaast loopt een andere beweging, v; 
moeiïngen niet van studenten en gestudeerden 
siteiten zelve in zake het brengen van 1 
arbeiders.

Ik geloof niet uai ik 
tot hare meest wel-sprt 
1907, op de Nationale 
nisaties waar een ai 
want Oxford to do", en 
„What Oxford can do f. 

Wij beginnen bij het 
beweging te schetsen. I 
beteekenis, waarin Mrs

Toynbee-Hall 
ming van het armwezen, 

de C. O. S. de Charit 
ïilijk is het begin te bescl 
at zij worden geboren i 

meerdere. In hoevele 
i uiten of zich vastlcggen i 

wat hier volgt.



tot 
zith

=
77

met deze

id

Toyi

leVaS'

ictische 
lijke en

tchapel logee 
tudent in

t, ter vervulling 
en hij den te 
zijn naarn 1 
Denison en 

inderdaad de beste, 
er hulp te komen in 
vestigen van een ernooden, dit zich 

, behoevende massa.
Barnett had niet vele jaren van dagelijkschen omgang met het volk 

noodig om te ontdekken hoe alleen wezenlijk helpen kan, wie weet 
en kent, en hoe aan het maken van wetten altijd en immer behoort 
vooraf te gaan onderzoek en leven ter plaatse, niet van een dag, 
maar van jaren, waar het maatregelen geldt, die diep ingrijpen in 
de levens der armen, En niets ligt meer voor de hand dan dat zijn 
vrouw, — zegt niet Mill dat vrouwen „jump at conclusions"? — op 
een goeden dag tot zichzelve en weldra hardop zei: „Als mannen, 
beschaafde, denkende jonge mannen van deze dingen wisten, dan 
zouden zij veranderen.” Deze dingen noemen wij nu het Woning
vraagstuk. het probleem van Armenzorg en Maatschappelijk hulp
betoon, dat van Volksontwikkeling en Volksopvoeding, van den 
ongeorganiseerden Arbeid en wat al niet meer. In die dagen — wij 
schrijven 1875 — bemoeiden zich met deze vragen, -behalve Lord 
Shaftesbury en de geestelijkheid, alleen welwillende vrouwen die 
door haar volslagen onkunde van de toestanden, door hare aalmoezen 
en hulpverleening de hoop op verbetering bij hen die wisten, t 
wanhoop brachten. „Economists rarely joined close experience wi 
their theorics.”

Een kostschoolvriendin 
in de pastorie in Whitecl 
haar broer Arnold, toen sti 
jonge mannen, die voelden voor 
blemen, in aanraking zou brengen 
week in Oxford zouden komen 
Londen’s Oosteinde. De Barnetts kozen 
Oxford, van de roeiwedstrijden, en 
op de rivier, op studentenkamers, ii 
verblijf in de oude Turl-strect, met 
die toen zelf pas 23 
er twee, soms een dozij 
welvaart besproken weti

Mrs. Barnett, Gertrude Toynbee, die 
:erde, stelde voor te schrijven aan 
i Oxford. Het plan was, dat deze 
de massa en voor de sociale pro- 
met de Barnetts, en dat die een 
om te vertellen van hun leven in 
kozen ., Eights week”, genoten van 

rostrijden, en niet het minst van het samenzijn, 
itenkamers, in de colleges, in hun eigen tijdelijk 
,1-street, met de jonge mannen, door Toynbee, 
was, aan hen voorgesteld. — Soms waren het 

zijn, met wie de groote problemen van volks- 
ïrden. Hunne namen? Noemen wij er enkele.

I let eerst moet, dunkt ons, waar het de wording van de settlcment- 
idcc geldt, genoemd worden Edward Denison, die in 1869 in Stcpncy, 
niet het minst groezelige deel van het grauwe East End van London, 
wonen ging. Een leven van heldenmoed, in dag- en nachtcontact met 
een verworden bevolking, kwam er tot een vroeg einde.

Edmund Hollond deed als hij en bewees de waarheid van Words- 
worth’s beweeren dat alle ridderlijke gevoelens, moed, onbevreesdheid, 
durf,, waarvan men wel meent dat zij alleen in dagen van strijd, 
d. w. z. van oorlog, tot uiting kunnen komen, inderdaad voortbestaar 
in vredestijd, „though changed their office”. Niet omdat Hollonc 
door Octavia llill attent werd gemaakt op den toekomstigen stichter 
van het eerste U nivcrsity-Settlement, ter vervulling van de predikants- 
plaats in St. Jude’s Whitechapel en hij den toenmaligcn bisschop 
van Londen Barnett noemde, vindt zijn naam hier een plaats. Maar 
omdat het leven van pioniers als Denison en Hollond Barnett de 
vraag opdrong, of dit nu inderdaad de beste, de meest prac 
wijze was om het volk ter hulp te komen in zijn geestelij.. 
stoffelijke nooden, dit zich vestigen van een enkeling te midden 
de hulpb ’
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Symonds, Andrew

die waarschijnlijk ten onzent bekend zijn. Daar was Sydney Bali, de 
man, die, op de conferentie hierboven genoemd, als Fellow and Tiitor 
van St. John's College, Oxford, aa n de arbeidersorganisaties uiteenzette 
wat Oxford voor den arbeider doen kon en doen wilde; daar was 
Arnold Toynbee, van wien op zijne medestudenten zóó groote be
koring uitging, dat zijn woord insloeg als geen ander; daar was 
Alfred Milner, nu Viscount Milner, ons allen bekend door zijn 
verzoenenden en bevrijdenden arbeid in Transvaal; daar was A. L. 
Smith de latere Master of Balliol; daar was Lewes Nettlcship, de 
philosoof, die de werken van Thomas Hill Green bezorgde. Zij en 
vele anderen luisterden, begrepen ten deele, maar kwamen de een 
voor, de ander na, naar "Whitechapel om te zien en zoo mogelijk, 
geheel te begrijpen. De een bleef langer, de ander korter, doch zij 
allen zagen niet alleen, doch ademden dezelfde lucht in als de be
woners, hoorden dezelfde knarsende, gillende, jankende geluiden, 
werden door dezelfde twisten uit den slaap gehouden, roken dezelfde 
onfrissche, bedorven geuren, liepen door dezelfde vuile, volle, eentonige, 
kleurlooze straten. Zij voelden aan den lijve wat zij slechts kenden 
van hooren zeggen. En zij die langer bleven, die in nauwe persoon
lijke aanraking kwamen met de bewoners, lang genoeg om wantrouwen 
te doen afsterven, om het vermoeden te wekken, dat er werkelijk 
wezens bestaan, goed en hulpvaardig en menschelijk zonder persoon
lijke of politieke of kerkclijkc bijbedoelingen, maakten zich vrienden 
onder de armen, met als gevolg wederzijdschc levensverrijking. Toynbee 
kwam, doch om zijn zwakke gezondheid, bleef hij steeds kort. Milner 
kwam en werd, met als collega een boekbinder uit de buurt, secretaris 
van de afdeeling van de Univcrsity Extension in het Oost Einde. 
Montefiore verscheen ieder jaar; even geregeld, zei hij, als een over
blijvende eenjarige plant en gaf een groot deel van de lange romer- 
vacantie aan het in orde brengen van de jaarlijksche bloemen
tentoonstelling. Hij bezocht hen, die er planten voor kweekten, 
schreef de etiquetten, bedacht regels, organiseerde de tentoonstelling 
en „overgoot met den zonneschijn van zijn vroolijken lach, rumoerige 
kinderen, ontevreden exposanten, jood en heiden, oud en jong. Hoare 
kwam en bokste met de jongens.” En allen hielpen bij wat in de 
vacantic gedaan kon worden, namen C.O.S. werk over van hen, die 
vacantie hadden. Er waren er die, nadat zij Oxford verlaten hadden 
en in Londen hun levenstaak begonnen, kamers huurden in Oost 
Londen, vandaar uit naar hun kantoor, hospitaal, kerk trokken, na 
volbrachten arbeid terugkwamen en hun avonden sleten met hui 
buren uit de achterstraten.

En intusschen begon Oxford in ruimer kring 
verscheidene malen per jaar gingen de Barnetts < 
een steeds aanwassend gehoor en besprekingen in 
rooms” van Balliol college belegd, moesten verlegd 
zaal, waar studenten van alle „colleges” verschen 
vertegenwoordigd werd door studenten en „tuto 
Edward Grey, Milner, Curson, Toynbee, Mallock, ■

Dr’ Jowctt, „the great tutor" — van den geleerde spreken wij niet 
in dit verband — toen „master of Balliol”, was bij een dezer gelegen-
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afwezig, juist toen men had moeten verhuizen naar de „Hall” 
Mirs. Barnett vertelt hoe zij zich als een ondeugend kind voelde, 

hij plotseling binnenkwam en op het podium zitten ging. Wat 
hij zeggen? Zou hij zich verzetten? Zou hij de jeugdige geestdrift 
studenten neerslaan met een paar scherpe woorden van kritiek? 

Zou hij meenen, dat het de plicht van studenten was te studccren 
en niet het ondcr-de-oogen-zien van maatschappelijke problemen? Na 
geluisterd te hebben naar wat Barnett te zeggen had, stond hij op, 
ondersteunde met groote warmte het plan, dat vacanticmaandcn in 
London s Oostcinde zouden worden doorgebracht en eindigde met 
alle aanwezigen aan te raden te trachten, zich vrienden te maken 
onder de armen. Dit was zeven, acht jaar vóór de stichting van 
1’oynbee II.dl en al die jaren werd het contact tusschen Whitechapel 
en de mannen van Oxford steeds inniger. Barnett werd lachend 
genoemd de „unpaid professor of social philosophy”.

Andere invloeden, voorwaar niet minder krachtig, al waren zij niet 
op een tastbaar doel gericht, werkten intusschcn te Oxford in dezelfde 
richting. Gaf niet Ruskin in die dagen zijn als met clectriciteit 
geladen cursussen en behoorden niet Mallock en Toynbee en Milner 
tot hen. die in nauw contact met den professor kwamen? Maakten 
zij ook niet deel uit van de groep, die Ruskin er toe bracht eigen
handig een weg te vergraven in de buurt van Oxford en hielp hun 
dit niet de waarde van handenarbeid zuiverder te schatten? Toynbee 
bracht hei er zelfs tot meesterknecht! En had niet Thomas Hill 
Green, de wijsgeer, door zijn colleges, door zijn voorbeeld (hij nam 
een zeer werkzaam deel aan het stadsbestuur van Oxford) door de 
macht van zijn persoonlijkheid, de geesten in dezelfde richting gestuurd? ') 
In ieder geval — dc geesten rijpten.

In Engeland worden, zooals men weet, tal van openbare instel
lingen gesticht en onderhouden door particulieren; ziekenhuizen, wijk- 
gebouwen, lokalen voor evangelisatie en wat niet al. Zoo zijn de 
jongens van de „public school" van Winchester financieel verant
woordelijk voor het opvoedend werk, dat in het nabij gelegen Southamp- 
ton gedaan wordt onder scheepsjongens en jeugdige matrozen. Zoo 
dankt menig gebouw voor inwendige zending zijn ontstaan en zijn 
voortbestaan aan het initiatief en den flnancieelen steun van dc leden 
van het een of andere „college” in Oxford en Cambridge. Hierbij 
is echter alleen sprake van gcldelijkc instandhouding; dc studenten 
zelven hebben part noch deel aan het werk zelf.

En zoo gebeurde het, dat Barnett op zekeren dag in Juni ’83 een 
brief kreeg van St. John’s College, Cambridge. De brief 1<wam, toen 
zij op het punt stonden naar Oxford te gaan en Barnett stopte hem 
in den zak. Onderweg raakte de locomotief onklaar; de reizigers 
moesten uitstappen en daar, op de met groote margrieten begroeide 
berm van den spoorweg gezeten, werd de brief gelezen. Eenige stu
denten van St. john’s wilden iets doen voor dc armen, konden niet 
van heeler harte besluiten tot een gebouw voor inwendige zending 
en vroegen nu Barnett om raad. Het antwoord werd onmiddellijk

Vindt men in Prof. Grey uil Robcrl Elsmcre niet Thomas Hill 
en is Mrs. Humphry Ward’s bock niet doortrokken van dien geest
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gegeven. Barnett deed hen aan de hand een huis te huren in het 
hartje van een arbeiderswijk, in een der grootste middelpunten van 
handel en nijverheid en daar zclven voor korter of langer tijd hun 
intrek te nemen, om daardoor in staat te zijn die persoonlijke kennis 
op te doen van toestanden en van individuen onder de armen, welke 
noodzakelijk moet voorafgaan aan alle wijze wetgeving tol leniging 
van hun nooden. In den brief werd meteen uiteengezet hoe de in
richting van het gemeentebestuur overal in Engeland de aanwezigheid 
onderstelt van een beschaafden, gegoeden stand en hoe, waar die 
ontbrak, zooals in Oost- en Zuid-Londen, daarin kunstmatig moest 
worden voorzien.

Dit laatste vereischt toelichting. In Londen is het stadsbestuur 
niet gecentraliseerd zooals bij ons. De stad is verdeeld in 25 „wards". 
die ieder hun afzonderlijke besturen en commissies hebben ter be
hartiging van de publieke belangen. Nu moet men om lui te worden 
van een der plaatselijke besturen: gemeenteraad, schoolcommissie, ge
zondheidscommissie en wat niet al, in de „ward” wonen. Waar nu 
als in Stepney, Bcrmondsey, "Walworth, West Ham, Whitechapel, 
de bevolking alleen bestaat uit arbeiders, zijn de eenigen die over 
vrijen tijd en middelen beschikken: winkeliers, herbergiers, huisjes
melkers. Deze vormen dan de besturen en het behoeft geen betoog 
dat in dier handen de publieke zaak juist niet het best bezorgd is. 
Een enkele maal werden arbeiders gekozen en het kwam voor 
dat — wenschte men dier tegenwoordigheid niet — 
werd als hun werk hun niet toestond te komen. Van 
groot belang was dus dat mannen van cultuur en I 
cenig ander oogmerk, dan het geinccne-bcst, door een j 
te wonen, gerechtigd werden in de besturen zitting 
men begrijpt nu, waarom de dag, waarop voor het eei 
gevormde bewoners van de „ward”, d.w.z. mannen die in 
Hall hunne woning hadden, gekozen werden in de plaatselijkc 
geldt als een der grootste momenten in de geschiedenis van het 
ment”. En meteen is nu de naai» „settlement" als nederzetting v 
klaard. ') Doch ik ben vooruit geloopen op mijn verhaal.

Barnett’s brief, op den spoordijk geschreven op dien zonn 
Junidag van '83, stichtte Toynbec-Hall. De brief werd uiige 
tot een voordracht, door hem in hetzelfde jaar gehouden in St. 
College, Oxford. Onder het gehoor was Arthur Sidgwick, la 
fessor in Grieksch en jongere broer van den philosoof en 
het, die zijn schouders zette onder het werk. Hij begreep, 
denkbeeld van een „settlement" niet alleen, maar van een .. 
sity-settlement” hoe eer hoe beter een feit moest worden ten 
van Oost Londen en ten bate 
kamer van den tegenwoordige 
Cosmo Lang — kwamen de s
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i U'ftïvcrsity- 
gestudeeixle 

opgenonien als be-

mitc werd gevormd, de fondsen werden bijeen- 
iblik kwam, dat de bouw van het eerste „Sett

op het vinden van het toekomstige hoofd.
y Review van Februari '84 had Mr. Knowles 

over het Settlement-plan en daarin het beeld 
der. zooals de schrijver zich dien dacht. Deze 
.. De Barnetts zelven waren moe na elf jaar 

leven in Whitcchapel, vooral Mrs. Barnett. Zij liepen 
iet plan een paar jaar heen te gaan. Mochten zij gaan op 

jenblik nu hun ideaal verwezenlijkt zou kunnen worden?....
Knowles zelf — het was een publiek geheim dat dit 

Samuel Barnett was — nam ten slotte de leiding op zich. Het besluit 
genomen, terwijl zij in Menton waren. „Wij keerden huis- 

s", schrijft Mrs. Barnett, „om te trachten het ideaal te benaderen, 
ij onbewust aan ons zelven ter verwezenlijking gesteld hadden, 

n het artikel den onbekenden man beschreven, die de ge
leider zijn zou”.

jaar te voren was ! 
jn heengaan, 10 Maart

te voren was Toynbee gestorven. Op den verjaardag 
ngaan, 10 Maart 1884, kwamen van heinde en ver vrien- 
ertlers te zamen in zijn „college’ , waar op verzoek van 

Barnett de gedachtenisrede zou uitspreken. Het was 
en de kapel van Balliol was ’s middags geheel gevuld 

ge mannen en mannen in de kracht huns leven:s. „Clear-headed 
m-living men , allen vervuld met de gedachte aan één, wiens 

wiens idealen voor de gemeenschap ook de hunne waren.
toespraak vloog Mrs. Barnett de gedachte door het hoofd, 
Scttlemcnt naar Toynbee te noemen. En zoo gebeurde het.

Later, sprekende over een van hun trouwste medewerkers in 
Whitcchapel, Edward Leonard, zegt Mrs. Barnett: „hij was dé 
eerste „scttler” en toen wij het eerste settlement een naam hadden 
te geven, gevoelden wij, dat het meer geëigend zou geweest zijn het 
„Leonard” Hall te noemen, inplaats van naar Arnold Toynbee, die 
een gcliclde en welkome gast' geweest was, maar op geen enkele 
manier een bewoner van Oost-London”. Vergeet Mrs. Barnett niet, 
als zij dit schrijft, dat het eerste Settlement door het woord „Univer- 
sity" omschreven werd, en dat Toynbee ten slotte de man geweest 
is, die zijn eigen generatie cn zijn leerlingen in de studentenwereld 
wakker heeft gemaakt?

Een Uniyersity-Scttlement — leggen wij daarop vollen 
Want ten eerste gaan lang niet alle nederzettingen van de 
siteiten dit, en ten tweede is het ons hier alleen om Gc^c 

Toynbee-Hall werd immers een plaats, waar mannen die 
gestudeerd hadden, zich vestigden om in hun vrijen tijd t< 
voor cn met de armen en onder hen vrienden te maken. Vanaf 1 
avond '84, toen de eersten hun intrek namen in Toynbee-Hall,
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Het
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eh door
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men toevallig en vaak ontmoet, 

wier gezinnen men kent, doen 
beter kennen dan men dit

’tcult
die 
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lidden van hun < 
datgene, wat < 

werklui, die
izaam worden, 

wat hem bezielt

den noodlottigen vierden Augustus 1914, zijn zij onafgebroken gekomen, 
de bevoorrechten, en nimmer is het Huis zonder deze bewoners ge
weest. Gewoonlijk waren er twintig en onder hen velen, die jaren 
bleven. De reden van hun heengaan was veelal een huwelijk. Het 
is moeilijk de lust te weerstaan een meer uitgebreide beschrijving te 
geven van het leven in het Settlement, waar Oxford’s tradities ge
handhaafd werden o. a. het gezamenlijk eten „in Hall”, waar van 
ieder verwacht werd dat hij zichzelf was, waar immer vrede hcerschte, 
zelfs in den tijd van den Boerenoorlog, toen Barnett en zijn vrouw 
en vier.van de inwonenden „Pro-boer” waren en de overige zestien 
heftige tegenstanders. Het was toen vaak moeilijk den vrede te hand
haven — en nu en 'dan werd uit voorzichtigheid niet samen gegeten. 
In een van zijn jaarverslagen, kostelijke boekjes, steeds vol wijsheid, 
noemt Barnett een Settlement, zooals hij het zich wcnschte: .. Een 
vereeniging van personen met verschillende overtuigingen en ver
schillenden smaak; hare eenheid is die van verscheidenheid, hare 
methoden zijn van geestelijken meer dan van stoffelijken aard, haar 
doel is niet, te bekeeren maar te doordringen, haar vertrouwen stelt 
zij niet in organisatie maar in vrienden, aan vrienden verbonden 

Om recht duidelijk te maken wat hij bedoelde, zij het mij vergund 
het volgende stukje te lichten uit een artikel van hem zelven in the 
University Review van 1905.

„Mannen, die zich nederzetten, kunnen of op kamers gaan wonen 
of zich vereenigen in een nederzetting. Voor beide is iets te zegf 

voordeel van de laatste is, dat een groep van academisch o 
iden, die samenleven, het kenmerkende van hun opleiding hoog- 

beter weerstand bieden aan de neiging, uniform te worden 
omgeving en in hun omgeving afwisseling brengen. Het 

hunne vroegere medestudenten helpt hen tevens om 
te hebben op de. nooden, hun geestdrift voor vooruit

levend en tevens gezuiverd door vriendschappelijke en 
Maar hetzij mannen te midden der arbeiders leven 
„settlements”, er is, behalve die van sociale belang- 
noodzakelijke voorwaarde voor wie iets bereiken 

trachten wetenschap en arbeid nader tot elkaar te 
:ngen in streven naar maatschappelijke hervorming. Zij moeten 
n eigen leven leiden. Geen affectatie van onthouding, geen 

besef van meerderheid. Zij hebben voor den dag te komen met eigen 
smaak, eigen neigingen, eigen geest, eigen geloof. Zij zijn niet gekomen 
als „zendelingen", zij zijn gekomen om zich te vestigen, d.w.z. even
zeer om te leeren als om te onderrichten, te ontvangen zoowel als 
te geven. Niets gaat boven omgang om te begrijpen en begrepen te 
worden. Voordracht noch boek bereikt in dezen wat het leven be
reikt. Cultuur verbreidt zich door aanraking. Mannen .van de univer
siteit, die men kent als buren, die men ontmopt op straat, in de 
clubs, in vergaderingen, die men kan opzoeken in hunne eigen kamers, 
te midden van hun eigen boeken en platen, zijn de beste aanbeveling 
van datgene, wat de universiteit vertegenwoordigt. En ter andere 
zijde: werklui, die men toevallig en vaak ontmoet, wier woorden 
gemeenzaam worden, wier gezinnen men kent, doen den arbeider 
en wat hem bezielt beter kennen dan men dit leert uit de essays

i geest, eigen 
ïkornen om ziel 
te onderrichten, 
omgang om te 

boek bereikt in 
aanraking 
die men ontm< 

opzoeken i 
platei
.tegenv

men kent 
dan men c
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') Oxford House

iversity-Settlemcnt met een „Mens 
Edinburgh bezit het Chalmers 

rsity Hall.
__ , ___ mts’ Scttlemei 

zerpool hebben Univers' 
mt het aantal Univers' 
te Birmingham, Bristo . 

pelijk werk 
nd aantal

verloor in den oorlog zestig van zijn tachtig „residents".

zelf.
, verrees een ander University-Settle- 

ihnal Green: Oxford House, kerkelijk, 
studenten en oudstudenten van .. Keble", dus 

■edikanten van de Engclschc Kerk. ‘) En sedert 
1 toe: in '98 telde Londen alleen reeds drie-en- 

waaronder vijf University-Settlemcnts: Toyn- 
) Mansfield-House, Cambridgc-House en 

y-Sgtllcment.
:ster een Unit

en den man van het 
aan zijn buren geeft, 

i maatschappelijken 
loemd kan worden, 
: is jammer. Het is 

>on vestigen in 
haar tijd aan de bewoners 
:rk in een ander deel van 
tgen in de omgéving door-

vróuw 
n tijd 
dag aan 
zoo gene 

_ id en dit 
zich metterwoc 

wijk en al haar tijd aar 
die hun werk in een 

;den en Zondag 
hebben. ■

• gevolgen van het Settlement-systeem is 
in aanraking heeft gebracht met de massa, 
als menschen. Vele van de Engelsche

van een man van weten
in om de Universiteiten 
rengen, toch is het zulke 
wederzijdschc begrijpen, 
id oorlog, wcderzijdsch

van de knapste schrijvers. De vriendschap 
schap en .van een werkman mag weinig doer 
en de Arbeidersklasse nader tot elkaar te bre. 
vriendschap, die den weg bereidt voor dat wt 
dat samenwerking onderstelt. Is misverstand 
begrijpen is vrede.”

Nadrukkelijk moet vermeld dat Toynbee-Hall „undenominational” 
is, d. w. z. «lat onder de residents mannen zijn van alle staatkundige 
en van alle kerkelijke partijen.

Dit sprak later heel niet van
Nog in hetzelfde jaar, 1884, 

ment, in het aangrenzende Beth 
alleen bestemd voor de 
voor a.s. ol jonge pret 
nam het aantal snel 
twintig „Seltlcments”, 
bce - H all, Oxford- House, 
het Womcn’s University-

Verder heeft Manchesl 
House” en een „Women's 
University Settlement en Ui

Glasgow het University Students' Settlement.
Ook Bristol en Liverpool hebben University-Scttlements.
Tot op dezen dag neemt het aantal University-Settlements nog toe, ter

wijl de Universiteiten te Birmingha m. Bristol, Leeds, Liverpool, London, 
opzettelijk opleiden tot maatschappelijk werk en diploma’s uitreiken.

Met het steeds grootcr wordend aantal vrouwelijke studenten 
houdt de vestiging van Women’s University-Settlemcnts gelijken 
tred. Niet onwaarschijnlijk zal dit aantal nog vermeerderen nu Oxford 
dezen zomer er toe is overgegaan ook aan vrouwen graden toe te 
kennen.

Natuurlijk zal Cambridgc hierin binnen korter of langer tijd moeten 
volgen.

Reeds is opgemerkt hoe enkele University-Settlements voor mannen 
een huis voor vrouwen naast zich hebben opgericht. Deze samen
werking neemt toe.

Een kenmerkend verschil tusschen de 
Settlement is, dat deze alleen zijn vrijen 
de vrouw in den regel haar ganschen i 
arbeid wijdt. Het opzettelijke, als het 
treedt daardoor meer op den voorgronc 
minder natuurlijk dat dertig vrouwen 
een groot huis in een arbeiderswi 
geven, dan dat dertig mannen, ai 
de stad hebben, hunne avonden 
brengen, die zij zich gekozen

Een van de belangrijkste 
dat het zoovele werkgevers i 
niet als werkgevers, maar

dkman mag 
nader tot e 

weg berc 
onderst
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werktijd 
gegeven.

niet

het neerschrijven van 
jaren heeft doorgr 
, is echter t'en onzt

To ynbce-I lall 
ight of Bourne- 

ublic schools” in 
drie

^gewérkt.
izent nog

groot-industrieelen 
in aanraking 
ville bezoekt

Men bedenke 
Engeland naar ( 
meene cultuur of 
de handelswereld

Een verblijf in 
studiejaren en 
tijd er hunne •

Dat zij 
lijk vermeld. I 
want het valt 
lievelingswerk

Oxford-r 
instanc

') Men mag uit deze opmerking de juiste gevolglrc 
Engeland niet weet van studenten, die in hun 
doen. De maanden lange vacantics worden er aan

ing maken, dat m 
I maatschappelijk

zijn op de een of andere wijze met T 
geweest. Wie als vreemdeling Port-Sunligl 
en Barnett noemt is geen vreemdeling

• dat alle leerlingen van de groote „pu
Oxford en Cambridge gaan om daarindriejaaralgc- 

•'vakkennis op te doen. Ook onder de industricclen en in 
’ ‘ vindt men tal van „Oxford- eri Cambridge-men”.

een Settlement sluit lang niet altijd aan aan de 
i het komt vaak voor dat ouderen voor korter of langer 
woonplaats kiezen.

er zeer onderscheiden arbeid verrichten is reeds herhaalde- 
Hier sta nog opzettelijk — er op ingaan kunnen wij niet, 
t buiten ons bestek, •— dat de Scttlements ieder hun eigen 
t hebben, naast alles wat overal verricht wordt.

l-Housc b.v. heeft zich speciaal toegelegd op de vestiging 
en instandhouding van „clubs” dat is: sociëteiten voor jongens en 
mannen, waar het ledental varieert tusschen 300 en 800, en waarvan 
een zestigtal verbonden zijn aan Oxford-House. Op dit terrein ligt 
het werk van den man van ontwikkeling en beschaving zóó voor de 
hand, dat men zich steeds verbaast hoe het mogelijk is dat Neder
land in dezen bijna nog niets gedaan heeft. Doch deze „clubs” 
vormen een onderwerp van bespreking op zich zelf. •

Uit het bovenstaande blijkt hoe in Engeland gedurende de laatste 
halve eeuw een toenemend aantal mannen van studie en mannen aan 
een universiteit gevormd, contact gezocht hebben met de arbeiders- 
wereld. Al hadden zij niets anders geleerd dan dat weinig voor 
het volk kan gedaan worden wat niet met ze gedaan wordt, dan 
zou dit reeds van enorme beteekenis zijn. Dat zij van nabij het leven 
van arbeiders hebben leeren kennen, is voor hen niet dan winst. En 
het blijft een open vraag aan welke zijde de winst het grootst is.

Een jaar of acht geleden bezocht een student uit Cambridge het 
Leidsche volkshuis. „Wat een prachtig denkbeeld om in een studenten
stad een volkshuis op te richten" was zijn commentaar.')

Hij was zeer verbaasd dat het volkshuis gesticht was 
wille van de universiteitsstad die Leiden heet, doch ten bate van 
de fabrieksstad van dien naam.

De ervaring, op groote schaal in Engeland opgedaan, dat er winst 
is aan beide kanten, is ook de onze. Zij wordt gedeeld — dit weten 
wij — door de tientallen studenten', die de laatste twintig jaar, 
gedurende een deel van hun studietijd, week aan week, den drempel 
van het volkshuis hebben overschreden.

Het ware niet moeilijk, alleen door 
namen, aan te toonen, hoe dit in latere j 
Van een’ „Beweging” zooals in Engeland, 
geen sprake geweest.

Is zij misschien juist aan het opkomen?
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aangewezen op
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nen beperken tot 

week, terwijl 
mogelijk ge- 

slfwcrkzaam- 
'idijkheid 

naar de univer- 
te moeilijk te maken, 
van de academie 

Beheer geplaatst, 
genwoordigers van 
groepen.
ht kan men twee 

erscheiden :

derhoud

s geruimcn tijd geleden verspreidde 
-h in Duitschland het gerucht, 

nog jonge en prachtig gchuis- 
Frankfortschc Universiteit in haar 

beslaan bedreigd werd door gebrek aan 
gcldclijke middelen. Tenzij spoedig belang
rijke steun in uitzicht werd gesteld, was 
de opheffing onvermijdelijk, z.oobcwec 1 
men. De Rector Magnificus kv 
geruchten inderdaad weldra

De Pruissische Minister van I

den staat. Het doel van deze instelling 
mag niet zijn uitsluitend beroepsvorming. 
Haar taak omvat ook het bijbrengen 
van algemeene begrippen aan hare deel
nemers. zoodal deze in staat zijn geeste
lijk boven hun werk uit te gaan.

De duur van de studie wordt bere
kend op vier semesters. In het eerste 
semester wordt een algemeene grond
slag gelegd, waarna splitsing plaats 
heeft ai naar de richting, waarin de 
candidaten zich wenschen 
kelen. Aanstaande 
politiek gebied zullen zich 
toeleggen op staatsrecht, ; 
recht, politieke .wetenschaf

verband en hoe moet de onderlinge 
Beide' instellingen dienen hun zelf

standigheid te behouden, daarover be
werking moet'er'echter wel zijn en kan 

gevonden worden doordat de universiteit 
haar leslokalen en leermiddelen beschik
baar stelt. Eveneens moet de academie 
kunnen rekenen op de leerkrachten, die 
zij noodig heeft, naast de mannen en 
vrouwen, die zij uit het volle leven 
recruteert. Bijzondere instituten dienen 
wederzijds toegankelijk te worden ge
steld.

Het aantal lesuren d 
mogen volgen, wil m< 
20 of hoogstens 24 per > 
bij het onderwijs zooveel 
streefd zal worden naar zei 
heid. Voorts wordt de wenscht 
bepleit den overgang naar de 
siteit mogelijk en niet te ‘,”1 ' 

Aan het hoofd • 
wordt een Raad van 1 
samengesteld uit vertege 
alle belanghebbende gr 

In finantieel opzicht 1 
soorten van kosten onder

1. De kosten van het onderv
2. De kosten voor levensondi

. openlijk 
• Zeitung.
Finanticn 

oervid tot helpen.

i den gemeente-

publiceerdc het voornaamste er uil en 
wijdde aan de zaak een tweetal arti
kelen. De lioofdzakcn daaruit mogen

Ik mi n liling . van . ,i*en arbeidersaca- 

dezen tijd, een "behoefte, waarin de be

staande instellingen niet voorzien. Het 
is een verschijnsel van onzen tijd, dat 
door de politieke en economische ont
wikkeling van het moderne leven, naast 
de van overheidswege ingcsteldc ambten, 
tal van andere olïicieclc functies in het 
openbare leven zijn ontstaan. Tot deze 
laatste groef) behooren b.v. de leiders en 
bestuurders van politieke partijen, van

naast behooren echter ook de van staats
wege ingcsteldc hoogcrc ambten meer 
dan tol dusverre open te staan voor 
niet academisch gevormden. De univer- 
sitciten in hun huldigen vorm zijn even
wel niet geschikt om deze nieuwe taak

een nieuw instituut te komen en wel 
dc academie van den arbeid. Partij- 
docleindcn mag deze in geen geval na
streven. Zij moet boven de partijen 
staan en toegankelijk blijven voor v 
tegen woordigers van elke richting
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. Kohns lamm. 
‘ stroomingen 
-ijk. Werk.
i. Nieuwe

jaar 1920—'21 
: cursussen gc-

Nutsseminarium voor paedagogiek 
aan de Universiteit van Amster- eenkomsten van Biologen ter bc- 

van methodisch-didaktische on
en. Universiteitsgebouw. Maan- 
e oijeenkomsten. Verdere bijzon- 
1 zullen aan belangstellenden 

ledcgcdceld worden.
zijn kosteloos toegan- 

lic als student of toc- 
Universiteit van Am- 

eschreven. De cursussen

srt dient de overheid 
aing te nemen. Deze 
niet zoo hoog zijn als 

opgenomen wordt in de 
Tganisatic. al dient ander- 

gewaakt te worden voor al te 
s zuinigheid.

: tweede soc 
komen 

>e leden

Moderne 
Duitsch-

Kcizcrsgrachi
Aanvang 7

voor ons 
.uilen daarvan 

■ g toe bestaan, 
vertellen.'
M. A. H.

van de deelnemers, 
niet uit particuliere

De eerste soort , 
voor haar rekeninf 
zullen trouwens n:- 
de academie o 
universitaire org 
zijd» g 
grootc zuinigheid.

Die van de tweede soort zouden ten 
laste kunnen komen van de vakver- 
eenigingen. De leden van de vakver- 
eenigingen toch hebben een primair 
belang bij de ontwikkeling en geestelijke 
uitrusting van hun leiders. Het is boven
dien een middel om hen blijvend belang 
te doen stellen in de zaak. In de vak- 
vereenigingen voor werklieden en su
balterne ambtenaren zijn minstens 15 
millioen mannen en vrouwen opgenomen. 
Wanneer ieder lid per jaar 1 Mk. 
bijdraagt (d. i. 2 pfg. per week) dan 
is er een jaarlijkschc opbrengst van 
15 millioen mark.

De Frankfurter Zeitung geeft verder 
enkele beschouwingen omtrent de per- 
sonenvraag.

De doceerenden moeten mcnschen 
zijn met sociaal instinct, terwijl men 
zich ten opzichte van de deelnemers 
het recht van afwijzing moet verzekeren. 
Dit laatste is noodig omdat het parle
mentarisme heeft aangetoond, dat de 
vox populi door allerlei factoren zoodanig 
vervalscht kan zijn, dat zij niet meer 
genoemd kan worden de vox Dei.

Deze zaak in haar voortgang 
ontwikkeling te volgen is ook 
land van belang. Wij zl 
gaarne, mocht er aanleiding 
t. z. t. een en ander hier ve

2. Prof. Ph.
Pacdagogischc**s 
land en Frankrijl 
meergevorderden. 
48. Donderdag I 
October.

5. Prof. F. Muller Jzn.. Doel en 
beteekenis der klassieke opleiding in den 
loop der lijden. Universiteitsgebouw. 
Donderdag 5 — 4. Aanvang 28 October.

4. W. H. len S e 1 d a in. Theorie 
derYtests en"hun toepassing bij hel on
derzoek van hel kinderlijk intellect en 
van schoolprestaties. Zoo mogelijk met 
practischc oefeningen. Universiteitsge
bouw. Vrijdag 5—6. Aanvang 22 Oc- 
tóber. Cursus van plm. 10 lessen. Daarna 
zal waarschijnlijk Dr. Van Waavcn- 
burg de toepassingen bespreken van 
het behandelde op het probleem der 
beroepskeuze.

5. Dr. C. P. Gunning. Practischc 
Paedagogiek. Maandag om de veertien 
dagen. 8—'9. Amstcrdamsch Lyceum. 
Aanvang 1 November.

6. Candidalcn en doctorandi in de 
faculteit der Letteren en Wijsbegeerte 
en der Wis- en Natuurkunde, die in 
het vorige jaar den cursus van Dr. 
Gunning hebben gevolgd over prac
tischc paedagogiek. en die dit jaar zich 
verder met de praktijk van het school
leven wenschcn vertrouwd te maken, 
worden verzocht zich op te geven aan 
den leider van hel Nutsseminarium. Prof. 
Ph. K o h n s t a m m. Nieuwe Keizers
gracht 48.

7. Bijeenkomsten 
bespreking van 
onderwerpen. I 
sen, Dr. W. 
Kohnstamm, 
U ni vers! tei tsgel 
ccnkomsten op 
maand, 's Avor 
October.

8. Bijet 
spreking v

/Gedurende het studiejaar 1920—'21 derwerpen.
zullen de volgende cursussen ge- delijksche bij 

geven worden: derheden zi
1. Prof. Ph. Kohnstamm. Geschie- nog nader me 

denis der Opvoedkunde in de 18e en Alle cursussen : 
19c eeuw. School voor Maatschappelijk kclijk voor hen di 

Woensdag 10.30—11.30. Aan- hoorder aan de 
3 November. sterdam zijn inges

van Mathematici ter 
methodisch-didaktische 

Inleiders: Dr. P. Brand- 
J. de Groot. Prof. Ph. 

, Prof. G. Mannoury. 
sbouw. Maandclijksche bij- 
> den 2cn Donderdag der 
>nds 7.30. Aanvang 14
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Het Instituut voor Friesche Volks
ontwikkeling.

langstellenden
Voor hen. die 

genoemde cursussen 
nemen, liggen lijstt

siteit. Men kan z 
id

Tjeimatkunde — kennis van eigen land 
tl en volk — is iels dal in Duilsch- 
land thans met bijzondere voorliefde 
wordt beoefend. I let maakt deel uit van 
de zeil bezinning, waartoe hel Duitsche 
volk door zijn nederlaag en economische 

daar ' — b.v. in de openbare 

te 1 ieidelbcrg — doel en te zien 
geeft, is inderdaad merkwaardig en 
navolgcnswaard. Dit streven — zij hel

een uitgave van de Victoria Ilistory in 
afzonderlijke deden voor de verschillende 
graafschappen verschenen is, juist om de 
,,local history" meer tot haar recht te laten 
komen. Ook in ons land kan men hier 
en daar wijzen op belangrijke onderne
mingen in dit opzicht, welke echter meest
al liggen op het gebied der plaalselijke 
of gewestelijke geschiedenis. Hel meest 
waar "het Selskip for Fryske Tael- en 
Skriftenkennisse de Friesche beweging 
reeds 76 jaar dient en bevordert. Ver
leden jaar. ter gelegenheid van het 75- 
jarig beslaan dezer vereeniging, die toen 
over de 1700 leden en 16 afdeelingen 
telde, herinnerde de feestredenaar aan 
het vele belangrijke werk door de ver
eeniging of hare leden voor de bevor
dering der Friesche cultuur verricht. De 
spreker wees op de uitgave van een 
handleiding voor de spelling, van een 
woordenboek. van novellen, tooneel- 
stukken en volksverhalen in de Friesche 
taal, van het Lexicon Frisicum, van het 
door Mr P. J. Troelstra indertijd ge
redigeerde tijdschrift For I Iös en Hiem. 
Later werd een Friesche tooneelbond

gesticht, benevens een tweetal tijdschrif
ten : Fryslan en Swanneblommen.

Geheel in deze lijn ligt de oprichting 
van een Ynstitut for Fryske Folksönt- 
jowing (volksontwikkeling), waartoe de 
Jongfryske Mienskip te Leeuwarden 
verleden jaar overging. Alen stelde zich 
daarbij als doel het leven der Friezen 
mooier, rijker en dieper te maken, niet 
dus hel bijbrengen van louter kennis, 
zooals de volksschool en de volksuni
versiteit als regel doen. Men ontwierp 
een programma voor een aantal leergan
gen over fryske tael. skriftenkennisse en 
skiednis ter aankweeking van geschikte 
leerkrachten. Voorts stelde men zich 
voor gedurende enkele weken per jaar 
een aantal jongeren bijeen te roepen ter 
gezamelijke bestudeering van belangrijke 
vraagstukken. Alen hoopte bovendien het 
instituut te kunnen begiftigen met een 
belangrijke bibliotheek en een centrale 
drukkerij. Met de uitvoering van deze 
plannen is men reeds gevorderd. De 
centrale leergangen hebben plaats gehad 
te Leeuwarden en te Drachten en de 
deelnemers zullen dezen winter cur
sussen geven in verschillende plaatsen 
van Friesland. In Leeuwarden organi
seert het instituut een vijftal cursussen, 
waarvan vier in het Friesch en een in 
het Nederlandsch, terwijl bovendien ge
legenheid wordt geboden om deel te nemen 
aan een schriftelijken cursus voor het 
aanlceren van de Friesche taal.

"Wij hebben hier met hetzelfde princi
pe te doen als ten grondslag ligt aan de 
Decnsche volksuniversiteit, zooals zij ont
worpen werd doorGrundtvig, nl. het dóór
trekken in individu en volksgemeenschap 
van de ontwikkelingslijn, die wortelt in 
het verleden. De twee grondpijlers zijn 
hier: de letterkunde d.w.z. de uitingen 
van de besten uit de gemeenschap in 
verleden en heden en de geschiedenis, 
die deze uitspraken aanvult en verklaart.

Wij beschikken niet over de noodige 
gegevens om te kunnen beoordeelen of 
dergelijk ontwikkelingswerk in alle ge
westen van ons land mogelijk is. Wel 
is ons békend, dat b.v. in Limburg reeds 
veel gedaan wordt in dit opzicht door 
een oudheidkundig genootschap, dat n.b. 
tot voor kort zijn publicaties in het 
Fransch liet verschijnen en enkele par
ticuliere personen. Vooral een hoofd der 
onder 4, 7 en 8 zijn voor alle be-

kosteloos toegankelijk, 
aan één of meer der 

wenschen deel te 
den ter teekening op 
en pedel der Univer- 
zich ook schriftelijk 

opgeven (d u i d c 1 ij k naam en adres) 
aan het Nutsscminarium voor Paedago- 
giek, N.Z. Voorburgwal 212.
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school heeft zich in dit < 
der verdienstelijk geina 
lezenswaardige ,.Kiekjes 
welke wekelijks in een 
vcrschenc 
boeiende , ,
lijke geschieden!; 
band met de a’ 
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Dat er te dien

schatten bewaard worden in ons volk 
is gebleken uit het verleden jaar te 
Arnhem gehouden historische feest.

Een volksuniversiteit op dezen grond- 

vincie, heel wat meer 'zekerheid van

als het volk zelf.

. opzicht bijzon
verdienstelijk gemaakt door zijn 

•dige ,,Kiekjes in Limburg”, 
relijks in een gewcstclijk blad 
i. Hij behandelde daarin op 
wijze plaatselijke en geweste- 

zhiedenis, waar noodig in ver- 
algemcene geschiedenis; 

gie, taalkunde, zeden, gc- 
, legenden * enz.
aanzien nog groote

den,. als hij 

hiërarchie bij 't schooltoezicht; deze 
echter „moet van andere zijde gekomen 
zijn”, want die is er later ingébracht. Nu 
komt de vraag, of wc nu van de school
kwestie af zijn. Van de policticke wel,

zijn op „verlossing van de ptedagogiese 
dwang, waaronder we gekomen zijn . 
waarbij „vele mannen van links ons 
terzijde willen slaan". Maar ook. omdat 
ons schoolstelsel noch altijd beheerst 
wordt „door de universiteit, dus van 
boven af". ..liet enig juiste stelsel zou 
zijn, dat de bewaarschool geen eigenlik 
onderwijs geeft en dus in wcrkclikhcid 
is de kleuterschool; dat de lagere school 
zelf uitmaakt, hoe ver ze 
leerlingen kan brengen en c 
en H.B.S. beginnen wa 
school ophoudt, terwijl < 
begint, waar deze inricht 
den". Dit wordt dan i 
betoogd, waarna schr.
rezumering besluit:

,,1. De voorstanders van hel biezondcr 
onderwijs zullen verstandig doen hun 
kruit droog te houden, gehoord de uit
latingen in het kamp der openbare onder
wijzers.

2. Alle voorstanders van 
len zich moeten verenigen 
school te verlossen 
dwang, waaraan d< 
deel nodeloos it 
kunnen velen 
elkaar de hand

3. De lagere

De nieuwe lager-onderwijs-wet.
T Tieraan wordt in de October-afleve- 
-ki ring van Stemmen des lijds door 
J. C. Wirlz Cz. ’n beschouwing gewijd. 
Schr. begint met erop te wijzen dal 
gestreden is om de „vrije” school, maar 
dat nu zowel de openbare als de biezon- 
dere met allerlei dwangbepalingen om
ringd zijn. Vandaar twee vragen: , 
de strijd vergeefs geweest, zodat 
moeten spreken van een nederlaag 
niet van een overwinning? En hoe 
het te verklaren, dat al die dwang- 
bepalingen in de wel gekomen zijn?" 
De eerste vraag wordt door schr. be
slist ontkennend beantwoord; want nu 
is „ook de armste Nederlander” vrij 
in de keuze tussen neutrale en konfes- 
sioncle school. Daarna worden in t 
artiekel 'n aantal dwangbepalingen uit 
de wet genoemd. En nu is de kwestie 
niet of daarbij geen dingen zijn die op 
zichzelf verkicsclik zijn, maar of die 
bepalingen „beslist nodig zijn; of het 
onvermijdelik is het lager onderwijs in 
zulk een keurslijf te steken ; of het aan
gaat datgene, wat op een gegeven ogen
blik door enkele mensen als goed ge
oordeeld wordt, kortweg aan allen op 
te leggen. En dan zeg ik: neen, dit is 
niet nodig; dit is niet gewenst”- De 
schuld van de sterke vermeerdering van 
't aantal dwangbepalingen geeft schr. 
aan de „waarborgen" van de gronin- 
ger S.D.A.P.-motie, waarmee Cort v. d. 
Linden bij z’n ontwerp had rekening 
te houden: van welk ontwerp Dr. de 
Visser de waarborgen moest aanvaar-
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moeten uitvloeisel zijn van 
menseliefde", en niet uit andere 

gronden voortkomen, ’n Eerste kenmerk 
nu van ’t wezen van de opvoeders- 
natuur is de „nooit ophoudende vreugde 
in ’t leiden van de groei der jeugd". 
„De ware opvoeder behoudt z’n hele 
leven ’n soort kinderlik gemoed, dat 
altijd weer doorbreekt, ook wanneer 
sinds lang ’t pantser van bezonnenheid 
en van nadenken om de ziel is gelegd".

n diploma, 
door hen, 

___ onderwijs

De _leraar-opvoe<

In de de afl. van

g gehouden 
de individualiteit v;

:r vervolgens aan te hebben 
er ook noch andere sosiale 
zijn, stelt spr. de vraag, 

1 ’t specifieke kenmerk is 
opvoeder. En hij komt tot de 

: dat de eigenlikc pedagogiese 
■an 't sosiale tiepe gelegen is 

begeerte en in ’t vermogen in- 
;d te oefenen op de geestelike vor- 
g van de opgroeiende mens in be- 

, 1de richtin 
Hierin ligt 

vreugdcvolle ' nê 

2. ’t vermoger 
te volbrenget 
bezighouden 
4. de bedoeling 
bepalend te infl 
inachtneming van 
de leerling.

De 
leiden

verband op Pestalozzi, die onstcrfclik

slag vormde voor z’n leer. En ook 
leert ons z’n voorbeeld: „Niet ’t pet 
gogiese weten is t: meer noch: n 
grote geleerdheid in ’t algemeen, die 
de opvoeder maakt." De praktiese op. 
voeder en de teoretiese leraar zijn er 
twee. Onder al de pedagogiese schrij
vers. ook onder de goeden, is slechts 
’n klein percentage ook buitengewoon 
goede leraren en opvoeders — wat trou- 
w'cns heel natuurlik en begrijpelik is. 
Wal wel te leren is, dat zijn be
paalde onder w ij smeteden. En dat 
is nuttig en noodzakelik; tenminste met 
’t oog op de lagere en middelbare scho
len. Bij zoon metodiese behandeling staat 
..intussen in de grond der zaak niet zo
zeer de logiese kant van ’t onderwerp 
op de voorgrond, als wel ’t psy-cho- 
logiese zich-richten op de leerling" : waar
bij dan echter rekening gehouden moet 
worden met de individualiteit van de 
leerling. Na er vervolgens aan te hebben 
herinnerd, dal er ook noch andere sosiale 
beroepsliepen zijn, stelt spr. de vraag

van de < 
konklusie

vloec

krijgen twee of drie soorten 
diploma’s uil te reiken: a. ee 
dal verkregen kan worden 
die zes jaar met vrucht 1 ‘ 
hebben genoten en danre 
krijgen over te gaan ni 
naar h.b.s., naar lyceum, 
sium of ido;

b. een diploma, dal uitgereikt wordt 
na hel met vrucht doorloopen van een 
uloschool en dat recht van toegang geeft 
lol de opleulingschool van onderwijzers 
en lot hel dingen naar velerlei betrek
kingen op verschillend gebied: c. een 
diploma dat gegeven wordt aan hen. 
die op de lagere school in 7 of 8 jaar 
eindonderwijs genoten hebbe

Op deze manier krijgen 
merhand een onderwijs s te

; Kcrschenstciner heeft Lp--------------- --------
en in Leiden 'n rede bij dan echter

n Paedagog. S t u- 
...... an de vertaling. Spr. 

begint mei er op te wijzen, dal de 
prestaiie-mogelikheden van ieder mens 
individueel zijn. En daarom is 't zo ver
keerd van onze tegenwoordige onder- 
wijs-organizalie, om le beginnen met 
wal genoemd wordt de algemene vor
ming van de ontwikkelde mens, en pas 

van' is gelegen in ’t feit dal we niet 

op de rechte lijd weten, waartoe 't kind 
naar z’n aanleg, gecstelik en licbamelik, 
geroepen zal zijn. Voorlopig is de psy
chologie. de ..deskriptieve" of de ..syn- 

worden, noch niet' 'toereikend om lol die 

nodige zielskennis le geraken. Spr. geeft 
’n korte uiteenzetting van de zes liepen, 
waarin Eduard Spranger (in z’n Lc- 
bensformen) de mensen verdeelt: de 
teoretiese mens, de fantaziemens, de 
religieuze mens, de sosiale mens, de 
ekonomiese mens en de machlsmcns. De 
opvoeder nu zal in hoofdzaak de ken
merken van de sosiale mens moeten ver
tonen. ’t Wezen toch van de opvoeder 
ligt „uitsluitend in z’n liefde tot men
sen. Wie niet leven kan in de liefde 
voor z’n medemens, is van te voren als 
opvoeder onmogelik ”. Spr. wijst in dit
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alles

niets bezit dan de algemene 
opvoedkunde en de wetten 

, ologie, die kan er van ver
zijn, dat hij bij z’n pedagogiese

: wetten en regels weinig thuis

jnheid van in-voelen en 'n 
spontaan werkende juiste 
konkretc geval en "t is 'n 

de mensheid, dat dit zo is".
v. E.

Voorts is nodig ’t begrijpen van t 
wordende wezen. Belangrijke hulpmid
delen daartoe zijn de fysiologie, de teorc- 
tiese opvoedkunde, de algemene ziel
kunde, de pedagogiese zielkunde. .Maar 
van eigenlike betekenis worden ze pas 
bij hem .die de natuurlike gave bezit, 
in ’t wezen van ’n konkreet ander mens 
intekomen, ’t in z’n totalicteil te begrij
pen. altans ’t zuiver aantevoelen” : m.a.w. 
’t vermogen de menseziel intuïtief te vat
ten. En daarbij moet dan komen peda
gogiese takt, om op ’t juiste moment 't 
juiste middel toetepassen. Door oefening 
en ervaring kan deze natuurlike takt 
noch ontwikkeld worden. Maar „niets 
kan deze pedagogiese takt vervangen. 
Geen geleerdheid, geen prakliesc werk - 
zaamheid als opvoeder, hoe lang ook

In overeenstemming met 
eindigt dan ook de rede met < 
den: .„wie niets bezit dan dc 
regels der opvoedkunde en 
der psychologie, die kan 
zekerd zijn, dat 
maatregel

natuurlike fijnl 
intuïtieve en 
reaktie op 
geluk voor

BUITENLAND.
Volkschool en volkshogeschool.
Tn ’n artiekel in de Schweiz. Lehrcr- 
L zeit. van 18 Sepl. wordt ’t verschil 
in karakter tussen volkschool en volks
hogeschool uiteengezet. Vooraf gaal dc 
meedeling dal de naam volkshogeschool 
(wij zeggen gewoonlik: volksuniversiteit) 
van Denemarken is overgenomen, van
waar dc beweging ongeveer 70 jaar 
geleden uitging. De volkshogeschool is 
’n voortzetting van de volkschool: maar 
’t verschil tussen beide is, dat de eerste 
in de vrijheid staal, de twede onder 
dwang. Daardoor ook boei deze laatste 
veel in aan oorspronkclikheid en fris
heid, waarvan ’t gevolg is dat haar 
hervorming wordt tegengehouden: onder 
de vloek van de staatsbemoeiing dreigt 
ze te verstenen. „Dc volksuniversiteit 
heeft ’t grote voordeel zich naar eigen

innerlik verlangen te kunnen vormen.' 
door geen voorschrift belemmerd, door 
geen sta.alsvcrordcning beïnvloed le zijn. 
Met name in een opzicht is dat van 
belang: in dc cksamenkwcslic. De uni- 
versitciten diklercn de eksamens: daar
mee beïnvloeden ze de keus van leer-

vcrsileitcn verklaren, dat ze zich vrij 
willen houden van alle cksamengedoc. 
Ze willen niet voor 'n eksamen werken, 
maar voor ’t leven. Dat is nu geen 
uiterlik kenteken, maar wijst op ’n ver
schil dat in dc diepte ligt, t Gaal om 
’n verschil in ontwikkclingsicdeaal. om 
verschillende opvattingen van ‘t begrip

is „wetenschappclik ", zuiver intellek- 
luccl. En daarmee oefenen ze 'n ver
keerde invloed uit op ’t hele school- 
tol de intellektuclc krachten ,‘alsof de 

mens naar z’n aanleg alleen dc ontplooiïng 
van deze krachten behoefde, ja. als waren 
dc inlcllcktucle de centrale, dc stuwende

in haar obje kliviteil, oefent kricliek of 
stelt slechts feiten vast. „Terwijl toch 
dc waarheid slechts subjcktiel gegrepen 
kan worden 1 Terwijl 'n vaststelling 
slechts waarde heeft, als ze lot daden 
opwekt, vruchtbaar in ’t leven werkt. 
Terwijl toch alle kennis verplichtingen 
oplcgt". En juist de krachten hiertoe 
nodig, laten dc universiteiten braak lig
gen. „Wil nu ’n nieuwe ontwikkelings- 
beweging zich baan breken, zoals blijkt 
uil de stichting van volksuniversiteiten, 
dan moet die duidelik stelling nemen 
ten opzichte van ’t tans nog heersende 
ontwikkeiingsiedcaa). dat moet worden 
overwonnen. Geen „nieuwe" krachten 
willen zich ontplooien, maar de eeuwig 
oude, die in ’t verleden zijn verdrongen, 
die 't intcllcktualisme liet verkwijnen —■ 
deze oude oorspronkelike krachten van 
de menselike ziel werken zich te voor
schijn, zoeken vorm, tenminste nieuwe, 
eigen vorm te krijgen. Evenals ons 
school- en ontwikkelingswczen eenzijdig 
intellekluccl is georieëntcerd, zo is ons 
kultuurlcvcn ook eenzijdig door enkele 
volkslagen beïnvloed : van die. voor wie 
de vorming in den regel dient ter ver
krijging van 'n beroep, ’t Arbeidende 
volk heeft er geen deel aan. Daarom
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moet n dubbele tegenstroming z’n in
vloed doen gelden : ten eerste tegen ’t op

voorgrond gedrongen intellcktualisme, 
i twede legen 't verkrijgen van ont wik- 

Keling alleen met beroepsoogmerken’'.
De volksuniversiteiten zullen dan ook 

brengen ontwikkeling om zichzelf, waar
door zich 'n gccstelik leven zal ont
wikkelen buiten de officieële kringen. 
„De tijd eerst zal dc titel ode voor 
de volksuniversiteiten bepalen. Deze 

ontwikkeling is van buitengewoon belang. 
De volksuniversiteit staat aan 't begin 
van haar baan. /Mies moet noch gevormd 
worden. De geest waaruit ze opgegroeid 
is: bevrijding uit dc verstening. 1 
making van al ’t mechaniese, van

in vrijheid te ontplooi en. Met als doel: 
n samenleving op betere, op hogere 

grondslag. Dc volksuniversiteit wil n 
school voor ’t leven zijn". Ten 
slotte wijst ’t artiekel op 'n mogelike 
terugwerking van de volkshogcschoo' 
— als deze eenmaal krachtig genoeg zaï 
zijn — op de volkschool. v. E.

Een nieuw schooltype.
Tjcdoeld is de 1 April 1919 te 
* ' dorf bij 1 lamburg geopende 
schule". die onder de leiding staal van 
August Krohn. De mcdedccling daar
omtrent in Pharus. 1920. 3/4, waaraan 
wij het onderstaande ontlecnen. vangt 
aan met dc verzekering, dat. nu het 
ditmaal werkelijk een gloednieuw type 
is, eigenlijk de benaming „school" niet 
meer toepasselijk is. Toch blijkt ook hier 
de oude waarheid, dat er niets nieuws 
is onder dc zon. althans niet onder de 
pedagogische : nieuw zijn hoogstens het 
radicalisme, waarmede dc lijnen door
getrokken en dc durf, waarmede dc 
praclischc uitvoering gewaagd is. Overi
gens vindt men er gemakkelijk Rousscau. 
Wehrli, Dewey, Tolstoy, Lacombe, Sei- 
del, Schulz. Rcddic, Montcssori en vele 
andere meer of minder befaamde, oudere 
en nieuwere, hervormingspaedagogen in

Dc proefneming is er niet minder 
belangrijk om. „There is no such thing as 
trying". Dc „Hcimschule" heeft noch 
klassen, noch leerplan, noch lesrooster, 
en eigenlijk ook noch leermeesters noch 
leerlingen. Het cenige wat zij heeft, en 

ducticve arbeid, 'arbeid, zooals die, 
waarmede groote tnenschcn in de groote 
wereld den kost verdienen, maar dan 
uitsluitend lichamelijke arbeid. „Die 
1 leimschule ist cin lebenswahrer 
W irtschaftsbelricb”. zegt het be
richt in zijn onvertaalbaar Duitsch. 
Derhalve wordt er gegraven en geplant, 
getimmerd, gemetseld en geschilderd, 
worden er klecren en schoenen gemaakt, 
graan geoogst en aardappelen gerooid, 
varkens gevoerd en koeien gemolken, 
dc vloer geveegd, kamers gedaan, de 
meubels geboend, dc wasch gedaan, 
het eten bereid en gekookt, kortom 
alle arbeid verricht, die de .Wirtschaft" 
vcreischl. Daarom is het ook alles 
echte arbeid, geen voor paedagogische 
doeleinden gefatsoeneerde en gezuiverde 
arbeid. Daarom is het ook groote-men- 
schen-werk, en werken er ook volwasse
nen aan mede: maar toch is de arbeid 
wederom zoo ingericht, dat dc kinderen 
niet maar mee h c I p e n, maar werkelijk 
mee doen; dc kinderen zijn zelf even
goed arbeiders als dc anderen.

Juist dit onderscheidt dc „Heimschulc” 
van alle bestaanae ,.werk”scholen. huis-

• Berge- houdscholen, schoolwerktuinen en wat 
„Heim- dies meer zij. Arbeid, die niet werkelijk 

noodig is’ voor het leven, die geen wer
kelijke levensmiddelen produceert, wordt 
er niet verricht. (In dit opzicht is hier 
dus de bolsjewistische Arbeids-éénheids- 
school verwerkelijkt, waarover ik in 
nr. 19 van liet Kind gehandeld heb).

Echt Montessoriaansch is verder, dat 
de arbeid den kinderen niet wordt ge
boden, voorgeschreven, opgelegd, maar 
dat de school hun eenvoudig d c ge
le g e n h c i d biedt om te arbeiden. Waar 
en wat ze arbeiden, is onverschillig, hel 
koint er alleen maar op aan, hoe? „Want 
alleen waar het „ik” erbij is, in het 
middenpunt slaat, alleen daar ontstaat 

' -ppende” arbeid. Waar die be
ting tusschcn het „ik” en den arbeid 
reekt, daar blijft de arbeid een op- 
,de taak, een aangcsteld-zijn. daar 

vet einde van den arbeid reik-
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hel onderwijs. Huis en arbeid 
de beide grootc leerboeken, ene 
dag weer een nieuwe uitgave l 
Verhalen uit sage, geschiedenis , 
schcnleven zijn de onuilputlelijk 
waaruit den leerlingen kennis 
wereld en de menschen toestroomt.

„In onmiddcllijkc aanschouwing leeren 
zij hicr^dc samenhangcn.de oorzaken 

voor examens, en dit onmiddellijke weten 
is de grondslag voor allen gezonden 
geestelijken wasdom en kan nooit ver
loren gaan.” Dal is de echte „Arbeits- 
schule" en de echte ..Staalsbürgerliche 
Erz.iehung”.

de uit 
blijke

de einc

tegemoet gezien, het einde van 
rusttijd met zuchten. Waar echter 
.ik" er bij betrokken is. daar is de 

■•d een lust, die eten en spelen doet 
daar is de arbeid een zegen, 

:ven veraangenaamt, ja, dat is 
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De ..Heimschule" is natuurlijk ook 
in den volsten zin des woords een ge
meenschapsschool. die sociaal opvoedt. 
.Het eerste product van den arbeid is 
wel het persoonlijk eigendom, het ..mijn”, 
maar daaraan heef l de waarachtige 
mensch niet genoeg: het „mijn” moet 
een „ons” worden. Van gerechtvaardigd 
egoïsme moet de mensch opstijgen tot 
socialisme, van eigenliefde tot naasten
liefde. want zoo eerst wordt hij een 
zedelijk wezen.” Daarom heerscht in de 
„Heimschule" een kameraadschappelijke

als leden van één gezin. Derhalve geen 
indeeling in klassen naar den leeftijd, 
maar in familiegroepen van 12 kinderen 
(hel oude idee van Wichern, van Met- 
tray enz. ,G.). Niet leeftijd of geslacht 
regelt de samenstelling dezer groepen, 
maar onderlinge sympathie. Daartoe is 
noodig dat de onderwijzer of onder
wijzeres, die zulk een groep leidt en 
daarmede leeft, een echt vader- of moeder
hart heeft, of, om alles in één woord 
te zeggen, Pestalozzi-naturen zijn. Dan 
groeit de jonge mensch van zelf op tot 
gemeenschapswezen, niet door leeringen 
en vermaningen, maar door zijn dage- 
lijksche levenservaringen.

Maar hoe staat hel nu met het onder
wijs? Wel. in de „Heimschule" wordt 
eenvoudig geen onderwijs gegeven en 
heeft men dus ook geen zorgen met de 
methodiek. Er wordt wel geleerd, maar 
niet in schoollokalen en uit boeken; „het 
werkzame, nimmer stilstaande leven is 
zelf het beste, aanschouwelijkste, werk
zaamste en vruchtbaarste onderwijs." Als 
men zich maar van alle traditioncele en 
conventioneele opvattingen van wat 
„onderwijs" is, weet los te maken 
het maar aandurft, dan ondervindt n 
dat het gaat.” De voorwerpen, 
leerlingen in handen krijgen, die 
werken en maken, die geven hun 
leiding tot velerlei vragen, die wekken 
hun weetgierigheid op natuurlijke, niet 
op kunstmatige wijze op, en deze natuur
lijke kennisdrang is de beste bodem voor

iit de Hamburger statistiek van 1 91-4

onderwijs —■ slechts een derde 
trlingen van de volksschool bereikte 
vdpaal zonder te blijven zitten en 

alle kinderen in dwangopvoeding bleken 
zitlenblijvers te zijn — die aanleiding 
gaven tot de stichting der „Heimschule”. 

het inzicht gekomen waren, dat 
zittenblijven geen domooren wai 
maar alleen anders begaafden dan 
gewone school verlangt, „handbeg; 
den ", wezens „die met hun handen 
denken”, practisch aangelegde naturen, 
die terstond wat goeds leveren als men 

brengt*. De stad Bergedorf stelde haar 

baar met de daarbij behoorc'nde moes

tuin, bouwland, vee en werkplaatsen 
en in August Krolin werd een directeur 
gevonden, die in de jeugd gelooft en 
die met moed en vastberadenheid den

Dit alles fs wat vaag. m< 

schikt om onze nieuwsg' 
prikkelen. Laat ons de pro 
het oog houden; zij is in 
een nieuw bewijs, hoe sterk 
aandrang gevoeld wordt om 
bestaande schoolpraktijken radi 
breken. Dat zij te Hamburg gewr 
kon worden, bewijst één keer te ir 
hoeveel meer vrijheid men, op 
keper beschouwd, in zulke dingen 
Duitschland heeft (en reeds onder 
oude régime had) dan bij ons.
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om die geheel naar zijn inzichten in te 
richten. Opdat niemand onwillig slacht
offer van zijn proefnemingen 
worden, zijn de ouders vrijgelaten 
zij hun kinderen daarheen willen z 
den of niet. Ook 't onderwijzend p 
soneel bestaat uit vrijwillig toegetredenen. 
Natuurlijk is de school niet aan het 
officicelc leerplan gebonden : alleen moet 
zij zorgen haar leerlingen in 4. resp. 
8 jaren even ver te brengen als in de 
gewone school.

Nieuwe Duitsche litteratuur over Volksontwikkeling.
en dan leest men. dat het Duitsche volk op dit of dat gebied 
reeds weer een groote kracht begint te ontwikkelen. Dit geldt 
ook van onderwijs en opvoeding, van de volksontwikkeling. In 

korten tijd -zijn reeds een massa werken en werkjes op dit gebied 
verschenen. Zie hier enkele uit vele:

Emil Ritten Die Volksbildung im deutschen Aufbau, 
M. Gladbach 1919 Völksvereinsverlag; 93 blz. Onder de vele 
werken en werkjes, neemt dit een zeer belangrijke plaats in. 
De schrijver behandelt zijn stof in drie gedeelten. Ten eer "' 
volk door v o 1 k s o n t w i k k e 1 i n g, waarin hij blootlegt, 
eenheid van het volk niet uit de staat of de economie te v 
treedt, maar opgebouwd moet worden door de volksor' 
Ten tweede de nieuwe volksontwikkeling. Hij wi« 
niet opgevat hebben in zijn oude beteekenis n.I. ontwikl 
breede massa, van het „volk”, maar in den zin van vum, 
verschil tusschen „ontwikkelden" en „volk" had vr'"'»'"’ 
recht van bestaan, toen ontwikkeling gelijk stouu mev » 
tischc schoolopvoeding. Maar thans is in plaats hiervan een vaag 
allegaartje gekomen en men weet niet meer, wat onder „algemeen 
ontwikkeld" verstaan moet worden. Schrijver wil een dubbele opleiding, 
n.1. de volksontwikkeling en de beroepsopleiding, niet zóó evenwel, 
dat beide gescheiden naast elkaar voortloopen, maar met elkaar ver
bonden zijn. Het beroep is de eenige rechtvaardiging voor een aparte 
opleiding. De volksontwikkeling is een werk, waarvan niemand het 
tot volmaaktheid brengt, waarin men steeds dieper doordringen kan. 
— Hier kan men het met den schrijver oneens zijn en het woord 
van Goethe, dat hij zelf op een andere plaats aanhaalt, toepassen: 
„ Dat een mensch iets heel goed verstaat, voortreffelijk doet, als niet 
licht een ander in zijn omgeving, daarop komt het aan.” Dit woord 
sluit in zich: de school nader tot het leven brengen en door de be
roepsopleiding heen tot een breedere ontwikkeling komen. — Wie 
is ontwikkeld? vraagt hij. Paulsen zegt: ontwikkeld is hij, die met 
helderen blik en juist oordeel stelling weet te nemen ten opzichte 
van zijn historische omgeving. Dit is volgens den schrijver slechts de
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Waarin bestaat de eenheid van de volksontwikkeling?
De eenheid moet gevonden worden in de scheppingen van 

groote dichters en denkers. De kunst onthult aan het volk het oer
beeld van zijn eigen wezen; het peinzende en rekenende verstand kan 
zich vergissen, de kunst schept uit de volheid van de volksziel. Dit 
antwoord sluit meteen in zich, hoe hij staat tegenover de ontwikkeling 
van zijn volk. Het intellectualisme wijst hij af, evenals het formalisme 
der talen en hierbij citeert hij H erbart: „Al mogen oo k de philo- 
logen hun oude bekende praatjes van de formeel ontwikkelende kracht 
der taalstudie in de nieuwste phrasen kleeden, het zijn leegc woorden, 
waardoor niemand overtuigd zal worden, die de veel grooter vormende 
kracht van andere bezigheden kent en wie de wereld met open oogen 
bekijkt, waarin niet weinigen en niet onbeteekenendc menschen leven, 
die hun geestelijk bestaan aan geen Latijnsche school hebben t 
danken." Alleen cultuurhistorisch zijn de oude talen van belang e 
daarom is het voldoende, dat eenige geleerden zich hiermee be/i 
houden. De Duitscher maakt ook, bewust of onbewust, gebruik va 
de zedelijke en religieuse waarde van de oud-testamentische godsdienst, 
maar wie heeft daarvoor de studie van de Semitische taal noodig? 
Nemen we aan, zegt hij, dat de Grickschc cultuur de Duitsche verre 
overtreft en dat de Duitsche jongelingen naar het Grickschc ideaal 
werden opgevoed, — dan zou dat absoluut een niet-Grieksche op
voeding zijn, want voor de Grieken zou het iets barbaarsch geweest 
zijn, zich te willen ontwikkelen door navolging van een vreemde 
cultuur. De innerlijke geslotenheid heeft de Grieksche cultuur gekregen 
door den groei van binnen uit, die tevens alle vreemde invloeden 
oploste in eigen wezen. Ten derde behandelt hij de vragen van 
den tijd over volksontwikkeling als de opbouw van de 
volksontwikkeling, schoolhervormingen, de eenheidsschool, de begaafden, 
de volksuniversiteit, de volksboekerij en volkslitteratuur, de bioscoop 
en volksontwikkeling, wetenschap en volksontwikkeling, enz.

2. Die Not der geistigen Arbeiter; Leipzig 1920, Werner 
Klinkhardt 48 blz. Konrad Haenisch, minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen in Pruisen en lid van de S. D. A. P., hield den 
17 Januari van dit jaar een voordracht op uitnoodiging van de ver- 
eeniging van intellectueelen. Deze rede is pas in druk verschenen.

De minister verheugt er zich over, dat de lichamelijke arbeid in 
waarde is gestegen, maar vindt het noodlottig, dat daarvoor een 
geringschatting van den geestelijken arbeid in de plaats is getreden, 
want dit beteekent een buitengewoon ernstig gevaar voor het gchcelc 
nationale leven, voor de geheele cultuur.

Het inkomen van een coupeur is kort geleden op 9000 tot 11P''A 
Mark, dat van een wissellooper op 3400 tot 10000 Mark 
Een rechter te Berlijn schreef dan ook, dat zulke salarissen
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hoogere ambtenaren eerst op lateren leeftijd kunnen 
en dat hij nog niet goed weet, of hij zijn zoon vuilnis 
zal laten worden. De Pruisische minister van Binner 
klaagt, dat hij uit de vakverccnigingen der arbeiders i 
meer kan recrutceren, daar een landraad veel minder 
dat hij ziet aankomen, dat dergelijke betrekkingen alle» 
de meest bemiddelden kunnen bezet worden, wat toch 
met den geest van de Duitsche revolutie. Ook de dii 
de musea, de bibliotheken, de professoren aan de 
hoogescholen lijden gebrek. Uit de leege schatkis 
geen verhooging worden toegekend; daarom moeten 
belangrijk worden verhoogd.

Zoo wordt de minister gedwongen zijn eigen principe ontrouw te 
worden: hij kan de studie voor de onbemiddelden niet vrijmaken. 
Een van de eerste physici verlaat Duitschland en gaat naar Zwit
serland, want hij weet, dat Duitschland hem niet de middelen voor 
zijn onderzoekingen kan verschaffen. Zoo zullen er meer volgen. Wat 
komt er dan van de cultuur en volksontwikkeling terecht, vraagt hij. 
Een professor krijgt thans -1800 en na 24 dienstjaren 7200 mark. 
Dat is te Berlijn, terwijl elders salarissen worden gegeven van 4200 
tot 6600 mark. Prol. Bergman overdrijft niet, wanneer hij zegt, dat 
de buitengewone professore n hun laatste tapijt, het laatste waarde
volle stuk uit hun bibliotheek verkoopen om zich nog eenige weken 

i water te houden. Inderdaad zullen alleen de allerrijksten zich 
s aan de studie kunnen wijden. Privaatdocenten krijgen weinig 
dan 2000 mark en moeten soms 15 tot 20 jaar lang wachten 

m benoeming. Instrumenten, tijdschriften, chemicaliën zijn schrik
kend duur geworden. Even droevig als de noodstand van de hoog
raven, is ook de toestand van de leeraren en onderwijzers. Niet 

alleen de docenten, maar ook de leerlingen lijden daaronder. Ook 
schrijvers, kunstenaars, redacteuren van couranten beleven moeilijke 
dagen: de volksopvoedende taak van de pers gaat naar de maan. 
Deze algemeen e sociale noodtoestand van de geeste- 
lijke werkers mondt uit in de breede stroombedding 
van een nationaal politiek en cultureel ge v aren complex 
van de allergrootste beteekenis. Er moet alarm geblazen 
worden. Het publiek moet er van doordrongen worden, dat de gees
telijke productie evenveel waard is als de productie van steenkool, 
locomotieven of koren en
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4. F. J. Schmidt, V o 1 k s v e r ( r c t u n g u n d S c h u 1 p o 1 i t i k, 
Berlin 1919, Georg Reimcr 55 blz. Prof. S. heeft dit werk 
geschreven, om aan de volksvertegenwoordiging duidelijk te maken, 
welk .beginsel het uitgangspunt der onderwijshervorming moet zijn. 
Hij meent, dat thans de tijd is aangebroken, waarin naast den Staat 
en de Kerk de vrije volksontwikkelingsgemeenschap zich zal vormen. 
De staat is een product der oudheid, de Kerk der middeleeuwen en 
de volksontwikkelingsgemeenschap van den nieuwen tijd. Tot nog toe 
was het onderwijs zoodanig, dat de wijzigingen in het onderwijs van 
de bureaukratie uitgingen. Dit onderwijs heeft evenmin als de poli
tiek en de kerk de eenheid van het volk tot stand kunnen brengen; 
dit moet nu gebeuren door de volksontwikkelingsgemeenschap. De 
technische onderwijsvorm, de leerstof zijn bijzaken; de organisatie 
moet uitgaan van het s o c i a a 1-e t h i s c h beginsel, dat opvoeding 
moet binden, gelijkheid der persoonlijkheden moet scheppen, terwijl 
het onderwijs moet differentiecren. De bureaucratie kan niet schep
pen, wat ook niet van haar verwacht wordt. Daarom moet het

. geheele volk deelnemen aan de vorming der volksontwikkelingsgemeen
schap. De natie moet hierin haar eenheid objectiveeren; haar geest 
moet hierin voortdurend scheppend werkzaam zijn, daar deze veran
dert met de tijden.

5. Dr. Gustav Louis, Directeur van de Arndt-Rcalschu
Berlin, Die Neugestaltung des Schulwcsens, Berlin 
Weidmann. Hij gaat uit van het beginsel, dat elke leerling 
volgens zijn aanleg moet kunnen ontwikkelen, onafhankelijk var 
komst of financieele positie der ouders. Terwijl Kcrschenstciner t 
wel op het lager onderwijs de beroepsopleiding wil laten volgen, 
wenscht hij naast deze de opleiding voor de wetenschap. Hij steunt 
daarbij op het type van inenschen, dat los van beroep en nut, zich 
een wetenschappelijk wereldbeeld wil vormen. Uit dit standpunt 
vloeit voort, dat hij de groote lijnen van het onderwijs, zooals dit 
vóór den oorlog bestond, wil behouden. Zijn aanval op Kcrschen- 
steiner is zwak gef ' '
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LIJST VAN BOEKEN UITGEGEVEN ONDER REDACTIE 
VAN DE NUTSCOMMISSIE VOOR VOLKSLECTUUR.

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

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

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

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

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

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

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

Heinsius
Volkstuinen, door J. Heemstra

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

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

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

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

Vraag uitvoerige prospectus.



2- JAARGANG. DECEMBER 1920. N° 3.

VOLKS 
ONTWIKKELING

PER 
JAAR 
F.IO

MIJ.TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN 
hoofdkantoor: Amsterdam

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HHT 
NUTSINSTITUUT VOOR VOLKSONTWIKKELING 

ONDER REDACTIE VAN !
Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, L. C. T. BIGOT, 

Prof. R. CASIMIR, W. EMMENS
A. H. GERHARD, Dr. J. H. GUNNING Wz., 

IDA HEYERMANS.

jNieuwenhuyzen
'784

1 PER
■ NUMMER

MEDEWERKERSIDr. E. BONEBAKKER, E. J. VAN DET, K. DILLING,
A. J. DREWES, P. L. VAN ECK Jr., L. VAN ESSEN, ANNIE C. GEBHARD, J. W.GER- 
HARD. Prof Dr. H. IJ. GROENEWEGEN, Dr. C. P. GUNNING, M.A. HENSGENS, 
Dr J. HOOYKAAS. A. C. HOVENS GREVE, W. JANSEN, Mr. Dr. JAC. KALMA, 
E. C. KNAPPERT, A DE KOE, I. KOOISTRA, K. TER LAAN, TH. LANCEE, 
M.E LELIMAN—BOSCH. R. W. LIEVE, JOH. W. A. NABER, P. OOSTERLEE, 
Prof. Mr. Dr. N. W. POSTHUMUS, FRITS VAN RAALTE, M. E. H.SANDBERG— 
GEISWEIT v. d. NETTEN, A. J. SCHREUDER, W. H. TEN SELDAM, Dr. K 
DE VLETTER, KLAAS DE VRIES Szn, Dr. G. A.v. WAYENBURG, J. J. WERKER,
B. W. WIERINK, J. C. WIRTZ Czn, J. IJZERMAN, C. F. A. ZERNIKE •. a.



VOLKSONTWIKKELING
DOORMAANDBLAD UITGEGEVEN II ET

NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING

REDACTIE EN ADMINISTRATIE N. Z. VOORBURGWAL 212. AMSTERDAM

Mr.

PRIJS PER JAAR flO.—. FRANCO PER POST f 10.75.
ADVERTENT1ËN PER REGEL f0.40; BIJ ABONNEMENT LAGER.

Voorster; L. C._ T. BIGOT. Dr. C. P. GUNNING. 
tÉVE, Secreten».

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscómmissie voor Onderwijs.

... ■ ■

openbare besprekingen of congressen ter be- 
zolksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting zal geven
nieuwe vrucbtbrengende gedachten

aan alle in ons 
op het gebied der

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

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM,
H. THIEL o. J. HOVENS GR1

van onderwijs en opvoeding tusschen 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 

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

i buiteiJandsche toestanden.

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

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

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

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

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

4. door het beleggen van 
handeling van problemen van v<

' 5. door uitgave van een orgaan, 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied 
Nederland en 
het bezoek ' 
dit noodig 
deering van
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Het ontwerp van wet tot regeling van het 
bewaarschoolonderwijs.

verheugen 
. Volgens 
openbare 

>384 ‘

itebesturen. 
land 206 < , 

en 113384 leer- 
:ijfers. Ten eerste 
jn dan de bijzondere, 

leenten liggen, iets wat 
de mcdedeeling van 

volgens wien op het 
>len 10.000 leerlingen 

. o____  . van ons land geen
mag dus zonder overdrijving 
jonderd — het platteland van 

plattelandsgemeente dénkt 
waarschool te exploiteeren. 

'isidieeren met niet al te 
herhaaldelijk conferenties

De Wet en de openbare scholen.
'lot nu toe mocht het bcwaarschoolonderwijs zich niet 

in groote belangstelling van de zijde der gemeentt' 
het Onderwijsverslag waren in 1917 in ons lam. 
en 1117 bijzondere bewaarscholen met resp. 36265 
lingen. Twee dingen spreken duidelijk uit deze ci 
dat de openbare scholen aanmerkelijk grooter zijl 
dat zij dus in hoofdzaak in de grootere gem< 
bovendien nog duidelijk geïllustreerd wordt door < 
den wethouder van onderwijs te Rotterdam, v< 
oogenblik te Rotterdam op 45 openbare bewaarschol 
gaan. Ten tweede dat in ongeveer 900 gemeenten 
openbare bewaarscholen bestaan. Men ’ 
zeggen, dat — een enkele gemeente uitgeze 
openbare bewaarscholen verstoken is. De j 
er in den regel niet over een openbare bewaars

Wel zijn zij in vele gevallen bereid tot subs 
groote bedragen, maar wie als schrijver dezes

HOVENS GREVE.

T7 en beschouwing over de financiëele zijde van de wet zou zich 
-l-~z vooral niet drie punten moeten bezighouden. Ten eerste de wet 

en de openbare scholen. Ten tweede de wet en de bijzondere 
scholen. Ten derde de wet en de leerkrachten. Daar het derde 
punt evenwel bij algemeene maatregel van bestuur zal worden gere
geld, zal hier niet nader daarop worden ingegaan. Alleen zij voorop
gesteld, dat men in de practijk zeker met hoogere gemiddelden zal 
moeten rekening houden dan de minister doet en dat dus de bezwaren 
van financiëelen aard, die hieronder zullen worden uiteengezet en 
die gebaseerd zijn op de cijfers van den minister, in den regel a for
tiori zullen gelden bij een salarisregeling, die meer rekening zal houden 
met de „eischcn van den tijd”.
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gehouden met plattelandsgemeentebesturen, om hen te m er
van de noodzakelijkheid om Nutsbcwaarscholen te steunen, 

hoe gering de opofferingsgezindheid voor dit onderwijs bij die 
besturen is.

Het behoeft geen betoog, dat het systeem van dit ontwerp, waarbij 
de gemeenten voor hun bewaarscholen geen subsidie uit ’s Rijks kas 
zullen ontvangen, de geringe neiging van de gemeenten om openbare 
bewaarscholen op te richten niet zal versterken. Integendeel’ het is 
niet ondenkbaar, dat financieel zwakke gemeenten er toe over zullen 
gaan hun openbare bewaarscholen in gesubsidieerde bijzondere om 
te zetten, dan sparen ze 50°/o!

Het wetsontwerp zal d 
van het openbaar bewaart 
dan toch tegenhouden.

Nu valt het niet te loochenen dat in veel plaatsen in on 
stand van het bewaarschoolwezcn de verhouding tusschen 
en bijzonder onderwijs mede bepaalt. Daaruit zijn de felle 
die zijn opgegaan uit het kamp van de voorstanders van het open
baar onderwijs te verklaren (zie de besprekingen in de alg. vergadering 
van Volksonderwijs, in De Telegraaf, liet Volk. De Vrijzinnig 
Democraat, Het Schoolblad enz.).

Daartegenover zien wij onzen onvervaarden Minister in alle rust 
en met een fijn glimlachje uiteenzetten, dat Wetsontwerp juist het 
openbaar onderwijs in een gunstige positie stelt, daar dit geheel uit 
de openbare kas bestreden wordt en dus ook met de belastingpenningcn 
van de voorstanders van het bijzonder onderwijs. Een beschouwing, 
die formeel niet kan worden bestreden — evenmin echter de boven
aangegeven practische gevolgen van de wet.

De memorie van toelichting maakt, waar zij deze precaire kwestie 
onder de oogen ziet, een indruk van oppervlakkigheid, die ondanks 
het vele goede, dat het ontwerp brengt, ook op tal van andere punten, 
die buiten deze financiecle beschouwingen vallen, gewekt wordt. Men 
kan zich van de gedachte niet vrij maken, dat de minister het betere 
gewild heeft, doch, gebonden aan een limiet, door zijn collega van 
financiën gesteld, het slechtere heeft moeten kiezen.

Dat betere ware een financieele regeling volkomen gelijk aan die 
van het lager onderwijs, natuurlijk met die beperkingen, welke het 
niet verplicht zijn van het bewaarschoolonderwijs noodzakelijk maken. 
Men kan het — als schrijver dezes — niet zoo heel erg vinden, dat 
het bijzonder onderwijs regel en het openbaar onderwijs uitzondering 
wordt, een zuivere toepassing van het bevredigingsstelsel had deze 
regeling met zich moeten brengen. Wij zeggen met opzet een zuivere 
toepassing en niet een eerlijke, omdat dit laatste woord oneerlijk
heid zou doen veronderstellen op een plaats waar wij daaraan niet 
gelooven — want dit ontwerp moge het openbaar bewaarschool
onderwijs in zijn ontwikkeling tegenhouden, het b ijz onder on der w ijs 
maakt het, met uitzondering van het katholieke — voor 
zoover het door religieuzen gegeven wordt — en van het door bij
zondere bronnen sterk gesteunde, algeheel on mogelijk.

Ook daarom zijn wij er zeker van, dat dit ontwerp ongewijzigd 
niet zal worden aangenomen. Hier beneden komen wij daarop terug.

i get w ijf e 1 d de ontwikkeling 
1 wezen zoo niet tegengaan.
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Wij voelen in het nieuwe ontwerp op elke bladzijde de zorg voor 
de financiëele gevolgen van de wet op het lager onderwijs. In de 
memorie van toelichting zegt de Minister het trouwens duidelijk, dat 

■wegende financieele bezwaren verhinderden het stelsel van de 
itscommissie over te nemen. Deze bezwaren hebben hem ongc- 

Id ook weerhouden het stelsel van het lager onderwijs te aan- 
cn. Welk stelsel tenslotte ook gekozen wordt, het zal niet dat 

het ontwerp mogen zijn, dat zal uit de hierna volgende uiteen
zetting ten duidelijkste blijken en het Rijk zal de gemeentescholen 
krachtig moeten steunen. Het komt ons voor, dat het een taak voor 
de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten is om uit te maken 
welke verhouding Rijk en Gemeenten de kosten zullen moeten dragen. 
Nemen wij gemakshalve eens een oogenblik aan beide voor de helft.

In dat geval blijft dus het stelsel van den minister, dat de openbare 
openbare kassen worden betaald van kracht, maar 

tiatief wordt niet verlamd. Gegeven de houding 
‘ ' van het bewaarschoolonderwijs

t te vreezen, dat plotseling van alle kantende 
len rijzen. Als wij de globale berekeningsmethode 

en, dan zou deze maatregel de kosten van de wet 
0 o verhoogen, indien de verhouding tusschen het 
enbare en bijzondere scholen blijft als in 1913.

■ maatregel het aantal scholen wel cenigszins 
de kosten, maar dat is ook thans de verwachting 

•verp maakte „omdat de maat
hei op voedend werk dezer 

t genoeg is en nog steeds toe
rei d i n g van het bewaarschool- 

e behoefte zal voldoen, zonder 
eener wettel ij ke regeling niet

De wet en de bijzondere scholen.
Hoe reikhalzend werd door de voorstanders van dit onderwijs 

vooral ten plattelande, naar dit ontwerp van Minister de Visser 
uitgezien 1

„Nog een jaar, nog twee jaar hoogstens, moeten we ons schrap 
zetten en dan komt er uitkomst, is ’t niet?" En dan zette men weer 
een verloting in elkaar of een tooneeluitvoering en op een andere 

ikte het de jaarlijksche „bewaarschoollammeren” extra g 
,open en men rekte het bestaan weer en de „juffrouw” ki 
duurtetoeslag in plaats van verdubbeld salaris en kocht 

nog geen nieuwe japon en de helpster kreeg bij haar sal< 
5 gulden in de maand een afgedragen jurk van de dochter van 

bovenmeester.

overwr
Staat m 
twijfck 
vaarde

tmg I 
ichtig

reeniging 
verhouding Rijk en 

, gemakshalve e> 
geval blijft 

scholen geheel uit de ■ 
het gemeentelijk initi 
der meeste gemeenten ten opzichte 
behoeft de minister niet te vreezen, 
scholen uit den grond zulk 
van den minister volgei 
voor het Rijk met 30 0 
aantal leerlingen op opei 
Ongetwijfeld zou deze 
doen toenemen en dus i 
van den minister, die immers dit ontwi 
s c h a p p c 1 ij k e behoefte aan h 
scholen daarvoor groot 
neemt e n omdat uit b r e 
onder w ij s, welke aan die 
den krachtigen prikkel < 
te wachten is".

Hoe zou de Minister bedrogen uitkomen indien dit ontwerp onge
wijzigd werd aangenomen !

De Minister verwacht veel van het particulier initiatief —■ laten 
wij thans zien wat er van de bijzondere scholen onder vigueur van 
zulk een wet zou terecht komen.
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,an 70 Nufs-bc- 
lichten — niet

14000 inwoners met 
iebcstuur een royale

lomeerd hoofd, een onder- 
salarissen uit f2975.'—.

i c u m is, 
; f3850— 
gemeente 

totale uit-

„ ingcn
giften bijeengebracht, elk jaar 

is onmogelijk dat deze (4600 — 
ngen. Ik spreek nu eenvou- 
, der andere onkosten en van 
ming van de behoefte aan 
hand.
lomeerd hoofd, drie helpsters, 

ens het wetsontwerp 
zangen f309.24. de 

de rest. (5800—300):

c gemeente lot 
ten niet slagen.

doen.
de jaarrekeningen van 1917/18 

z zullen hieruit een drietal typen 
het meest schrille effect, maar als gemiddelde verlegt 

van bepaalde groepen.
>e A is een school op hc^ platteland met 
at niets van deze scholen wil weten.
je B is een school waar aan het gemeentebestuur lang- 
stukje voor stukje een klein, maar stijgend subsidie „ont-

uitgesloten.
• van het subsidie van f 600 te 

lusie ligt voor de hand.
jhool met 240 leerlingen, gcdiplc
vier helpsters. Deze school gaf aan
het wetsontwerp moet het zijn f 10600. —. De gege 

looi die, wat subsidieverhoudingen betreft, een u n i 
enigszins onvolledig, maar het gemeentesubsidie bedroeg 
: totalen van inkomsten en uitgaven f 5512-----De

dus reeds aanmerkelijk meer dan 50 ü/0 der t< 
hebben we dus een school, die onder de nieuwe wet 

in, zonder dat het gemeentebestuur een andere 
het bewaarschoolonderwijs behoeft in te nemen, 

toe deed.
scholen van dit type komen onder de onderzochte 70 

, enkele naderen er toe met gemeentelijke subsidie 
1000, het zijn er 7 A. 8 in ’t geheel.
:holen van onze enquête werd in 1917/18 in totaal 

uitgegeven f 67833.50. Bij een salaricering volgens het

Laten we niet in lyriek vervallen of pathetisch uitroepen, dat het 
bijzonder bewaarschoolwezen door deze wet zou worden vermoord. 
\Vij zouden dan door den Minister niet zonder recht kunnen worden 
uitgespeeld tegen hen die spreken van een bruten aanval op het 
openbaar onderwijs, maar laten we liever eens een oogenblik 
„practisch rekenen” 

Voor ons liggen < 
waarschoten. Wij 
gekozen op 
woordigers 

Het type 
bestuur, dat 

Het type 
zamerhand : 
futseld" is.

Het type C is een school in een stadje van 
een vooruitstrevende bevolking, waar ’t gemeente 
houding ten opzichte van de school inneemt.

A. School met 70 leerlingen, gediplomeerd hoofd, één helpst
Deze school gaf aan salarissen uit f 737.50, volgens het 

ontwerp zou dit moeten zijn f 4600. —. Aan schoolgeld w< ' 
f 207.39, de rest werd door particuliere ■■■«-• l-:...........
opnieuw, door een kleine groep. Het r.. ... 
200): 2 = f 2200 zouden weten op te bren 
digheidshalve nog niet eens van de 50 °/0 
het te lage bedrag voor de tegemoetkom 
schoollokalen. De conclusie ligt voor de h

B. School met 103 leerlingen, een gediplc 
Deze school gaf aan salarissen uit f 1202.46, volgei 
moet het zijn f 5800. —, aan schoolgeld werd ontvr 
gemeente geeft f600 per jaar, particulieren
2 = f2750. De particulieren zouden daarvan dus f2150 moeten 
brengen, dit is absoluut uitgesloten. Pogingen om de ------- ‘"
verhooging van het subsidie van f 600 te brengen, mochte........ --
De conclusie ligt voor de

C. Scl ■ 
wijzeres, 
Volgens 1 
deze schc 
zijn eer ’ 
en de totalen van 
geeft thans dus reeds 
gaven. Hier hebben 
zal kunnen bestaai 
houding tegenover 
dan het tot nu

Gelijk gezegd 
eigenlijk niet voor, « 
van f 1500 tot f 20' 

Aan de ± 70 sch< 
aan salarissen



101

nderdaac 
idere sc1

m eente b ij de

licht, scn 
en aflossing

niet

o p g e d r 

der bij

wet worden 
den eenbe-

gelukkcn zal.
itwerp wet werd, 

iet met de con- 
; zal zijn, maar 

nt werden

regeling verre te verkiezen zou zijn 
> op het bewaarschoolonderwijs ons 
gemeenten dit onderwijs van groote 

ij zagen niet het geval is.

moet aan de ge m. .. 
onder bepaalde \ 
n t a g e van de n e 11 
re scholen te dragen.

zijn memorie van toelichting zelf aan de 
'egeling van het nijverheidsonderwijs herinnert, ligt het voor 

de verdiensten die deze regeling voor het bewaarschdol- 
wijs zou kunnen hebben, te overwegen.
het nijverheidsonderwijs wordt onder bepaalde voorwaarden 

■>/0 van de netto kosten der scholen door het Rijk gedragen, mits 
or-mcente 30 °/0 heeft toegestaan, 
zinicr de net' ' 

kosten der schoo 
provincie, contri 
opbrengst v, 

Blijkt de 
geneigd 
ticuliere 
lukkig. i 
langer ' 
scholen ook feitelijk 
worden bekostigd, e 
het particulier offer 
dien aanleiding 
particulieren.

Zekcr is intusschen, dat deze i 
boven hetgeen het wetsontwerp 
thans biedt — als tenminste alle w 
beteekenis achtten, wat zooals wij

ontwerp zou dit bedrag moeten zijn f 290400. —. Daarvan zou het 
Rijk niet eens de helft bijdragen, omdat nog een belangrijk bedrag 
aan schoolgeld in mindering zou worden gebracht. Maar nemen wij 
eens aan dat het Rijk inderdaad de helft = f 145200.— bijdroeg, 
dan moeten deze 70 bijzondere scholen toch zelf nog zorgen voor de 
toename van inkomsten tot een bedrag van f 145200.--------f67833.50
= f 77366.50.

Men behoeft zich geen illusies te maken dat dit ;
Van deze 70 Nutsscholen zouden, indien dit ont 

zeker 60 moeten verdwijnen. Wij gelooven niet, dat h< 
fessioncele scholen, de katholieke uitgezonderd, anders  
het zou interessant zijn, indien eens gegevens daaromtrent 
gepubliceerd.

Men vergetc niet dat bij bovenstaande beschouwingen eenvoudig- 
heidshalvc nog geen rekening werd gehouden met de kosten van 
lesmateriaal, onderhoud, vuur, licht, schoonhouden enz., en evenmin 
met de kosten van rente en aflossing van het kapitaal benoodigd 
voor het gebouw, waarvoor de wet veel te lage bedragen uittrekt.

Wij kunnen niet gelooven, dat de minister deze gevolgen goed 
onder de oogen heelt gezien en vertrouwen, dat hij zal willen mee
werken om liet werkelijk goede dat deze wet zou kunnen brengen, 
ook te bereiken.
Daartoe

ragen

ij z oudere s u .
• de minister in 

subsidie-regelmg van het 
de hand de verdiensten 
onderwijs zou kunnen hebl 

Bij het nijverheidsonder 
70 °/g van de n 
de gemeente 30 °/0  o

Onder de netto-kosten worden verstaan de gebruikelijke exploitatie- 
ool, verminderd met de ontvangsten wegens subsidie van de 
tributiën en bijdragen van partikulieren en vereenigingen, 
i werkstukken, schoolgelden en buitengewone inkomsten, 

ue provincie door deze bepaling in vele gevallen al weinig 
royaal voor den dag te komen, voor het prikkelen van par- 

• opofferingsgezindheid is deze regeling al buitengewoon onge- 
Op den duur zullen particulieren practisch deze scholen hoe 

hoe minder steunen. Nu mag men van meening zijn, dat deze 
’k geheel door de openbare kassen behooren te 
een regeling als deze, die als ’t ware kunstmatig 
voorkomt, doet wonderlijk aan. Zij geeft boven

tot samenspanning tusschen de gemeentebesturen en
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I -10 schoolgeld per 
1 1 van 99 leerlingen 
u380, b kosten van 
*eval slechts bij te 
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izienlijk min
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t gebouw, 
heeft een 

t. Zij stelt

bewaarschoolwezen zich regelmatig en 
lat wij gevaar loopen, dat de ambitie 
in een wedstrijd om schooltjes, dient

de waarborg, dat het 
ontwikkelc, zonder d« 
onderwijs ontaarde i 
worden gezocht.

een regeling als bij het lager onderwijs niet te verkrijgen 
zouden wij een ander systeem willen aanbevelen.

denken ons een regeling waarbij particulieren zullen hebben te 
dat jaarlijks 5 °/0 der netto onkosten wordt bijeengebracht, 
deze voorwaarde voldaan dan zou de gemeente voor -15 0 0 en 

voor 50 °/0 moeten zorgen. Het verhoudingsgetal tusschen 
Gemeente laten wij daar. O. i. is dit een zaak die de Vcr- 
van Nederlandsche Gemeenten onder oogen zou moeten zien.

> °/0 voor de particulieren willen we even aan de practijk toetsen. 
;emiddclde school van het ontwerp telt 99 leerlingen.
: zou volgens de berekening van den minister kosten 1 5800 

kosten van het gebouw. Neem aan dat f580 schoolgeld dus 
tot 15 ct. per leerling per week wordt geïnd, dan moet dus jaar- 
s door part. 5 °/0 = f 290 4" een bijdrage van 5 "/t, in de kosten van 
; gebouw worden opgebracht. Een dergelijke jaarlijksche bijdrage 

een school van kinderen uit deze klasse zal in den regel met 
inspanning wel kunnen worden verkregen.

moet zich dit overigens niet te gemakkelijk voorstellen, 
practijk in tal van plaatsen leert dat wel anders.

Voor scholen voor hoogere standen, die bijv, 
leerling per jaar betalen, krijgen we aan schoolgeld va 
f3960. Noodig is, zie boven, f5800 4- f580 — f638n 
het gebouw. Particulieren hebben dus in dit gevai 
dragen : 5 °/0 van (f 6380 — f 3960) = f 121, 4- & °/o van 
het gebouw, maar dragen in den vorm van schoolgeld 
zoodat voor dezen „standenschool" Rijk en Gemeenten aanzien 
der hebben te betalen n.1. f2299 in plaats va n zooals in 't eer: 
f5510, altijd nog vermeerderd met 95 °/n der kosten van het

Absolute „bevrediging” brengt deze regeling niet, maar zij l 
voordeel, dat haar zeker aannemelijk en aantrekkelijk maakt, 
eischen aan de beurzen der particulieren die niet te zwaai 
die toch tot overleg manen.

Het openbaar onderwijs heeft dan inderdaad 
streepje voor, maar het bijzonder onderwijs heeft 
ontplooien en zijn kracht te toonen, zonder daarin al te 
te worden.

De Rijkskas wordt ten behoeve van het bijze 
te zeer bezwaard en voor het openbaar onder» 
wel wat meer doen dan niets, zooals in het ont

Om de aandacht niet te zeer van de hoofdzaak 
wij de Gnancieele regeling van de opleidingsinrichtingen 
beschouwingen. Het wetsontwerp is te dien aanzien zt 
detailleerd en ook de memorie verschaft weinig licht. ( 
ook deze regeling voor particuliere opleidingsinrichting*’ 
lijke. Ten aanzien van de gemeentelijke scholen bewegen 
zich meer in de richting van het hierboven ontwikkeld»
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Het Amsterdamsche Ons-Huis-werk als element 
alzijdige volksopvoeding 

door IDA HEIJERMANS.

aangestoken, werd door wie met hen werkten, 
pioniers gingen heen. Hun werk bleef.
kreeg het in de laatste jaren een buitengewonen 

ingrijpende beteekenis voor de volksopvoeding.
onder de leiding van C. P. van Asperen van der Velde, 

id door de practijk van alle zijden heeft leeren kennen, 
i eerst medewerkster was, toen adjunct-directrice en sedert 
ictrice.

ons tijdschrift de aandacht is gevestigd op het mooie 
pshuiswerk in Paterswolde, zij er ook wat verteld over den 

>elangrijkcn en omvangrijken arbeid, verricht door het Amster- 
ic Ons Huis. Al lang had ik daarover het een en ander willen 
rijven, omdat gedeelten van dien arbeid al tot mij gesproken 

I ot nu toe ontbraken mij echter de tijd en de gelegenheid 
geheele werkveld der genoemde vereeniging te verkennen. De 

aan den arbeid in zijn 
uier aan onze lezers 
elijke zij mijn beschou- 
en anderen titel plaats.

ons land neemt 
bizondere plaats 

van uit. Om den man 
werker, het trio, dat alles 
arbeid noodig is, schaarden

was. Tours stelde zich 
samenwerking van den 

en den practischen 
' bewaarscholen 

i de Engelsche 
het eerste Ons 

waaraan andere 
worden. Andere 

i weg te schenken 
en in Rotterdam

belangrijken en omvangrijker 
damschc Ons Huis. Al lang had 
neerschrijven, omdat gedeelten van dien arbeid a 
hadden. Tot nu toe ontbraken mij echter de tijd 
om het geheele werkveld der genoemde vereemg 
omstandigheden veroorloofden mij dezer dagen ; 
geheel een studie te wijden, waarvan ik hieronc 
het resultaat geef. Ter wille van het overzichtel 
wing in declen gesplitst, waarboven ik telkens een

Iets uit de geschiedenis van Ons Huis.
Hier hoeft niet veel van medegedeeld te worden, omdat het voor

naamste uit de geschiedenis van Ons Huis te Amsterdam als bekend 
mag verondersteld worden. De heer P. W. Janssen, begaan met het 
lot der kinderen in de | ordaan-buurt, richtte zich tot J. A. Tours, 
den inspecteur van de Amsterdamsche bewaarscholen en gaf hem de 
beschikking over een kapitaal om een school v<jor de kleintjes in het 
stadsdeel te stichten, waar zoo velerlei ellende was. Tours stelde 
in verbinding met Hélène Mercier en uit de samenwerking van 
man, die het kapitaal verschaffen kon, de idealiste 
werker ontstond het plan, om, daar Amsterdam reeds l 
had, liever een inrichting te stichten, in den geest van 
Toynbec-vereenigingen. In Amsterdam kwam dus 
Huis tot stand. Daar werd de fakkel geheven, \ 
flambouwen der volksverlichting zouden ontstoken ' 
steden volgden. Een Rotterdammer bijv., die tonnen 
had, wendde zich enkele jaren geleden tot Tours 
kwam daardoor óók een Ons Huis.

In de historie van den maatschappelijken arbeid in 
dus hetgeen wat in Amsterdam verricht werd, een 
in. Er ging de bezieling van het goede voorbeeld 
van geld, de idealiste en den practischen 
in zich vereenigdc wat voor het gelukken van 
zich anderen.

Het vuur, door hen 
onderhouden. De 

In Amsterdam 
omvang, werd van 

Het staat nu 
die den arbeic 
omdat zij 
1912 direc
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jrt afdeelingen 
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it bestuur van „O

, die elkander 
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Z. v. Asperen 

1 an steui

zullen niets mogen bevatten, 
s Huis”, — een en ander 
ns Huis".

Hoe door autoriteiten en publiek het werk naar waarde geschat 
wordt, kan niet beter bewezen worden dan door het feit, dat de 
Amsterdamsche woningdienst zich tot het bestuur van Ons Huis 
wendde om de hulp in te roepen tot het doen van arbeid, ten einde 
de menschen, die mooie woningen in gebruik kregen, op te voeden tot 
bewoners, die deze woningen gebruiken konden en mochten zonder 
ze te bederven of te beschadigen. Woningcomplexen toch verrezen, nieuwe 
wijken werden aangelegd voor hen. die weinig geld te verwonen 
hadden, maar droevige ervaringen waren te boeken door baldadigheid 
in en verwaarloozing van de verhuurde woningen.

Weer was er een gelukkige combinatie van menschen, 
begrepen en steunden. Het gemeentebestuur van Amste 
stelde geld beschikbaar. De practische werkster, welke C. 
v. d. Velde is, greep alles aan, wat de volksopvoeding kan steunen.

Vanaf het voorjaar 1919 werden in verschillende stadswijken afdce- 
lingcn opgericht van Ons Huis, in de nieuwe wijken, als over het IJ. 
in woningcomplexen, door de gemeente in de oude ol zich uitbreidende 
stad gebouwd. Er geschiedde echter meer. Er werd een soort federatie 
gesticht tusschen alle afdeelingen van Ons Huis en reeds bestaande 
buurtvereenigingen, met dien verstande, dat de gchecle leiding van 
alles kwam aan het bestuur van Ons Huis. De bestaande buurt
vereenigingen konden, wanneer zij dat wilden, afdeelingen worden van 
de „moedervereeniging”. Dit werd verkozen b.v. door het Jeugd werk 
Spaarndammerbuurt.

Andere konden, indien zij dit 
ging blijven vormen, maar '' 
krijgen, dan moet hun l 
damsche Ons-Huis besti

U it den G r o n d s 1 a, 
„Ons Huis” en de 
schrijf ik-o.a. dit over:

„ De statuten der . 
dat in strijd is met 
ter beoordeeling van

„In de maand Februari zal behandeld worden het werkplan 
het volgend werkjaar in verband met de begrooting .... begro< 
en werkplan worden ter goedkeuring overgelegd aan het hoofdbes 
door de afdeelingsbesturen "

Ik schrijf slechts over wat mij in verband met een tijdsei 
het voornaamste lijkt. Het spreekt natuurlijk ook vanzelf, 
teuren en directrices van de aangesloten vereeniging inviu 
op den gang van zaken, maar het spreekt natuurlijk o< 1 
volgens de statuten aan het hoofdbestuur van „Ons Huis 
matige” invloed is toegekend.

De gemeente Amsterdam, die subsidie geeft, moet natuurlijk waar
borgen hebben, dat het geld goed besteed wordt en krijgt die door 
de contróle van het hoofdbestuur van Ons Huis, dat over 1920, 
namens de gemeente, te beschikken kreeg over f 85.000..—, welk bedrag

erlangden, een zelfstandige vereeni- 
indien zij gemeente-subsidie wenschcn te 

begrooting goedgekeurd zijn door het Amster-

ag voor een Overeen 
: andere soortgelijke



voeren.

105

dat 
irectrice 

jestaan door 
je er gewerkt

is zelf

wanneer er 
in zijn geheel

irool ten opzichte van al 
nnen het Ons-Huis-kader.

Het gemeentebes 
Amsterdam de 
trent schrijf ik 

„In hetgeen <

dat

geworden, heeft 
bemoeiïngen betrokken, 
l worden door de dii 
jenwoordig bijges 
is na te gaan hoe

Het sprc 
Ons Hui

de directrice 
vcreenigingen.

n Ons Huis 
)eze maand 
:st het Sint- 
-*n, opdat er 

innen zijn van

rdam het par 
ie er valt bin

• de volgende jaren nog aanzienlijk zal verhoogd moeten worden, 
in de stijgende kosten te voorzien. Deze duizenden worden dus 

naar aanleiding van de verschillende begroetingen over de verschillende 
afdeelingen of aangesloten vereenigingen, die zich willen voegen naar 
het Ons-Huis-gehccl, verdeeld.

Nog andere samenwerking.
fstuur heeft echter voor nog anderen arbeid in 

; medewerking van Ons Huis ingeroepen. Daarom- 
. over uit het Gemeenteblad van 19 Juni 1919:

„In hetgeen de vereeniging „Ons Huis” reeds jaren op het gebied 
der volksontwikkeling heeft gepresteerd, heeft de gemeente den waar
borg, dat het uitgebreide, en nog voor een groot deel braak liggende 
arbeidsveld, dat Amsterdam oplevert, op rationeele en intensieve 
wijze bewerkt wordt. In nog meerdere mate zal dit straks het geval 
zijn, wanneer, naar wij hopen, „Ons Huis” er naar aanleiding van 
de dezerzijds kenbaar gemaakte wenschcn in slaagt een dergélijke 
samenwerking tot stand te brengen ten aanzien van de onschoolsche 
bijeenkomsten van de verschillende speeltuinen en buurtvereenigingen."

Ook die arbeid is natuurlijk door directrice en bestuur niet afge
wezen. 11 ij is pas dezen winter ter hand genomen en het verband 
tusschen Ons Huis en andere vereenigingen is voor dit werk veel 
losser. Er worden cursussen georganiseerd voor leiders en leidsters 
van dergelijke onschoolsche bijeenkomsten, ook worden zij, die de 
administratie voeren, wegwijs gemaakt op het gebied der vereeni- 
gings-administratic.

Centralisatie is dus in Amsterc 
den maatschappelijke!! arbeid, die

De eenheid in het geheel.
Die centralisatie kan echter niet verkregen worden, 

niet voortdurend voeling is tusschen allen, die het werk 
of in onderdeden leiden.

Elke maand hebben er besprekingen plaats tusschen 
en de leidsters van de dochterinrichtingen of aangesloten

Elke maand is er een vergadering van de directrice van ( 
met de leiders van speeltuin- en buurtvereenigingen. Des 
November wordt er o.a. besproken op welke wijze het bes 
Nicolaasfeest in die buurtvereenigingen zal gevierd worder 
behalve van materieele genietingen ook sprake zal kui 
opvoedend werk.

Het werk is bovendien zoo veelomvattend 
groote stad, die Amsterdam is, in zijn 
onmogelijk alles geheel gecontroleerd kan 
van Ons Huis. Zij wordt daarom tege 
een inspectrice, wier taak het natuurlijk is 
wordt in de verschillende afdeelingen.

De dochterinrichtingen.
vanzelf, dat het werk het best tot zijn recht komt in 

If en zijn eigen afdeelingen. Er zijn op het oogenblik
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•au het

gaat daarbij

dat g

omvang van 
ia onatziei 
-complex.

schrijf 
van die

niets onbelangrijk genoeg 
, niets verzuimt te doen wat 
leven van jong en oud. liet 

1 en prentenboek, het geelt den 
issene zon brengen in eigen om-

i deze twee groote beginselen uit:
niets, omdat het een psychologische waarheid 

raardeerd wordt, waarvoor inspanning en een 
[et kleine kindje, dat lezen of spelen wil in de 

en zijn afdeelingen, brengt zijn cent mee; de 
welke mee wil reizen met de club, moet ervoor

ratste ik er bij, omdat nog steeds, ook dezen winter,
1 wordt uitgebreid. Zoo is nu alweer aan den gang, 

afd. Amsterdam K. en O., een cursus voor moeders 
rging en kinderopvoeding.

lange lijst blijkt, dat Ons Huis 
het niet ter hand te nemen, 

in het 1

tot zich op- 
len den meer 
en omgeving

7 in werking: 5 in de buurten, welke vooral in oorlogstijd aan het 
IJ verrezen, één in de Spaarndammerbuurt. één in de Staatslieden
buurt, één in de Indische, één in het Muiderpoort-kwaï tier. Nog 
dezen winter hoopt men te kunnen openen de afdeeling Wittenburg.

Al in werking bovendien, maar nog zonder eigen lokaliteit zijn de 
afdeelingen Transvaalbuurt, Kattenburg- en Weteringkwarticr, terwijl 
in voorbereiding is het werk in de zoogenaamde Steencn-woningen- 
buurt over het IJ, Oostzaan, Kinkerbuurt, Jan Lievensstraat.

Steeds meer voorposten worden er dus uitgezet. Steeds meer wij
ken worden er bestreden en genomen door het voorttrekkend leger 
van maatschappelijk strijdende arbeidskrachten.

De omvang van het werk.
Welk een arbeidsveld van bijna onafzienbare bemoeiingen 

treden wordt door het Ons-Huis-complex, het wordt bewezen 
de werklijst van 1920—1921. Ik schrijf slechts de punten v; 
werkprogram over in de volgorde van die werklijst en vind dan: 

clubs van kinderen van verschillenden leeftijd; timmerclubs, vertel- 
middagen, vertelavonden, houtarbeidles, gymnastiekles, kinderkoor, 
jeugdbibliotheek, prentenbibliotheek, openluchtspel, vacantieschool, 
vacantiekamp, jongensvereeniging, meisjesvereeniging. bioscoopvoor
stellingen, lessen voor adolescenten en volwassenen, uitzctclub, prac- 
tische huisversieringscursus, cursussen en voordrachten voor volwas
senen, leeszaal en uitleenbibliotheek, vrouwenontwikkelingscluli, Zon- 
dagavondbijeenkomsten, meisjeskoor, strijkorkest, mandolineclub, volks- 
zangavonden, debatingclub, schaakclub, reisclub, vacantiehuis te 
teren, Zondag-wandelingen, bezoeken aan inrichtingen, musea 
blocmbollenwedstrijd, wedstrijd in raam- en balconversiering, 
strijd in het kweeken van kamerplanten, rechtskundig advies, concerten, 
tooneelvoorstellingen, tentoonstellingen, beoordecling van lectuur voor 
de jeugd, enz.

Dit enz. plaa 
het arbeidsveld 
in overleg met de 
in kinderverzorj

Uit de lange , , .
vindt om het niet ter hand te 
licht en warmte kan brengen 
brengt aan den kleinen dreumes 
grootere lessen, het leert den vol

Het gaat daarbij van
Het geeft niets voor 

is, dat alleen dat gew< 
offer vereischt zijn. Hef 
kamers van Ons Huis 
groote of volwassene, 
mee helpen sparen.

Het Amsterdamsche Ons Huis weet ook, dat slechts 
heffen kan, wie begrijpt, dat er een afstand is tusscln 
en minder ontwikkelde. Het past zich aan bij individu e
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jote geheel; de v> 
' niveau is gc 

ontwikkeling

i er programpunten, die aan de directrice 
..ij voor haar uitbreidiiig van het werk be- 

Daartoe behooren o.a. de vacantieschool, 
zal schrijven; het vacantickamp, dat dezen 

' ;ren, klantjes van Ons Huis en in 
treden; de jongens- en meisjes- 

gcschoeid en die te beschouwen 
iet groote geheel; de vrouwen
en breeder niveau is gekomen;

i, die de ontwikkeling dienen ;

iding van de 
dien ik het 

gekomen 
een factor

aan de directr
het werk

intieschc 
dat

om tot hooger plan te kunnen gerj 
optillen. Het zoekt naar aanknoo, 
van daaruit het touw te kunnen ______ ,
schaving en nieuwer inzicht leidt.

In die lange werklijst zijn er pr---------------- •
bizonder lief zijn, omdat zij voor Laai uu.urci< 
toekenden of beteekenen. Daartoe behooren 
waarover ik straks meer zal schrijven 
winter voorbereid wordt voor kinderei 
1921 voor het eerst in werking zal tr« 
vcrcenigingen op geheel nieuwe leest s 
zijn als afzonderlijke organisaties in hc 
ontwikkelingsclub, welke op hooger < 
de uitzet-club, de Zondagwandelingen, 
de bloembollenwedstrijd, enz.

In den allerlaatsten tijd is O n s Huis zich ook gaan begeven op 
bioscoopterrein. Het wil alleen de goede filmen geven, zijn aantrekkings
kracht vermeerderen door de bioscoop in zijn lokalen te brengen, maar 
zoo, dat het opvoedende werk erdoor gediend wordt.

Het levende werk.

raken; het bukt zich om te kunnen 
>opingspunten in kind en milieu om 
:n spannen, dat naar grootere be-

Hierboven beschreef ik het Ons Huiswerk, naar aanleid’ 
gegevens. Maar het zou een dorre opsomnling blijven, indie 
niet in werking had gezien en niet diep onder den indruk was 

zijn beteekenis als levenwekkende kracht; omdat het 
alzijdige volksopvoeding langzamerhand is geworden.

. mij daarvan vertellen in de chronologische volgorde, waarmee ik 
maakte eerst met onderdeden van het werk, toen met het geheel.

De vacantieschool.
Nu ik het werk beschrijven ga, zooals ik het in actie leerde kennen, 
er slechts even gememoreerd, dat ik langen tijd geleden, toen Tours 

w 'e directeur was, eens een heel vluchtig bezoek aan Ons Huis 
in de Rozenstraat bracht en dat, voor ik alles in actie mocht bestu- 
deeren, ik theoretisch op de hoogte werd gehouden van den gang der 
zaken, omdat mij als redactrice van De Vrouw, de jaarverslagen 
werden gezonden.

Het eigenlijke „bedrijf" zag ik eigenlijk vo<>r het eerst op een zomerdag, 
toen ik een bezoek bracht aan de vacantieschool een paar jaar geleden. 
Zij had »haar tenten opgeslagen achter het Tolhuis. Het terrein lag 
toen heel dicht bij een der IJ ponten. Het was er een verrukkelijk 
oord voor de kinderen uit de Amsterdamsche achterbuurten, voor wie 
de vacantie tot aan de bemoeiingen van mej. van Asperen niets dan 
een wekenlang verblijf was in benauwde achterbuurten en de ver- 
waarloozing, die de opvoeding van de straat geeft.

Onder de hooge boomen die er toen nog waren, zag ik enkel orde
lijk spelende kinderen, of groepjes, die van allerlei knutselden onder 
leiding van bevoegden, die, natuurlijk tegen vergoeding, hun tijd be
schikbaar stelden voor het kind uit de buurten der armen of econo- 
mischen zwakken. In hun armockleertjes, met onverzorgd uiterlijk 
was het leger van kinderen uitgetrokken. Natuurlijke tucht én orde
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De Leperkoen.
Ons Huis trekt echter één lijn door het gansche 
vloed betreft van het buiten-zijn. Voor de kleintjes

tieschool
ik het 
it de 
;ft.
jeholpen door het gemeentebestuur, is er plaats gevonden, 
inderen geven zich echter op voor deelneming, dat het werk 

tst moeten worden, omdat de af te leggen afstanden anders 
worden. Den afgeloopen zomer was de eene vacanticschool 

tnkendaal bezocht door 400 kinderen. De andere te Westeroord 
echter staan er reeds meer dan 2000 kinderen op de 

rijvingslijsten der vacantiescholen voor den volgenden zomer. 
:t werk geniet dus onder de ouders een stijgende populariteit, 

zou het anders kunnen, daar de school zich erbarmt over de 
eren, die, als zomers de scholen gesloten zijn, aan verveling 
'ildering zijn prijsgegeven. Haar invloed is van dubbele beteeken 
doet een zonnetje van koestering stralen in het kinderleven en 

rkomt anti-sociaal kwaad.

bloeiden uit de organisatie op. Omdat er zoo'n groote groep kinderen 
bijeen was, kon natuurlijk niet iedereen doen waf hij wilde. De dag 
was voor elke groep verdeeld in tijden van spel en handenarbeid, 
die elkander afwisselden. Er werd geknutseld, onder leiding gespeeld, 
voorgelezen: alles wat voor het kind den dag als een heerlijke op
eenvolging van oogenblikken doet omvliegen. Er waren tenten, waai
de kinderen konden blijven, als het regende. Een veelomvattend werk 
was er verricht om de eigendommetjes van eiken dreumes te bewaren, 
en hem zooveel mogelijk ook naar de eischen van de maag datgene 
te geven, wat hij noodig had. Het was een van de laatste oorlogs
jaren, toen ik de school bezocht. Melk kon er niet aan elk kind ge
geven worden. Maar er was een overeenkomst getroffen met de 
volkskeukens om toch de massa kinderen een bord soep te kunnen 
verschaffen.

Aan het 
herinnering, 
om eerst dit 
onverzorgd zagen 
te bereiken. En 
buurtkinderen on<

Tegen vier uur 
directrice en haar 
het IJ voerde, de 
Het was iets vrei 
achterbuurten de 
wetenschap, dat 
heid zou 1

^Vie ervan overtui 
boren zal kunnen wo 
de eeuwige bronnen 
vacantieschool een prachtig x

Sedert ik het zag, heeft de school naar ander terrein moeten zoe
ken, omdat de zich uitbreidende stad telkens weer nieuwen grond 
noodig heef'

Maar, gel 
Zooveel kin< 
is gesplits

door 860. Nu 
inschrij

Het 
Hoe 
kinderc

Zij <

uigd is, dat het menschenras pas dan weer 
'orden, wanneer allen zich weer laven gaan 
i der natuur, weet, dat door de Amsterdan 
•rachtig werk wordt verricht.

bezoek aan de vacantieschool bewaar ik 
, Ik had wel gewild, dat het ook mogelijk w 
lie kinderen te doen baden, voor zij den dag begonne 
1 jen sommige stumpers er uit! Maar alles is niet 

zóó blij speelden en knutselden de honderden 
iderden eindeloozen hemel en de ruischcnde boomtoppen ’ 

zag ik den troep ordelijk onder leiding van de 
staf van helpers weer de pont betreden, die over 
warme stad waar de kleintjes woonden, tegemoet, 

/reugdevols te weten, dat al die kinderen naar hun 
: herinnering meedroegen aan hef buiten zijn, en de 

.  al het genotene weer den volgenden dag werkelijk- 
worden.
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logee s veraangenaamt, 

uk, dat ik ook nu stond

uur, een vergezicht, zoo schoon 
ilc van het wandelen en zoeken 
tiehuis, ontroerend poëtisch en 
.alde er alles van comfort, netheid 

de eetzaal, het terras, de gezellige slaapkamers, het

wandelingen en vacantieschool. Maar er 
uitgaat van het echte buiten vertoeven.

, e vacantiehuis De Leperkoen. 
meermalen, omdat ik toen mijn vacantie door

waar het huis ligt.
? bezoek aan De Leperkoen niet van tevoren 
jon ik al verschillende keeren was uitgenoodigd 

om zulks te komen doen. Er wordt nu eenmaal in de wereld veel 
zand in de oogen gestrooid. Soms wordt er alles pasklaar gemaakt 
voor wie komt kijken. Ik wilde uit mijn eigen oogen zien en daarom 
ging ik den eersten Zaterdagmiddag van mijn verblijf in Lunteren 
op zoek naar De Leperkoen. Op zoek, want men moet den 
weg weten om het huis te vinden. Maar na een prachtige wandeling 
en veel vragen kwam ik er. Niemand was thuis dan de directrice, 
mej. J. A. Cambier van Nooten, en een vrouw, die huishoudelijk werk 
verrichtte.

Wat ik zag? Een schitterende natuur, 
en zoo wijd, dat dit reeds de moeite v 
loonde. Wat ik vond? Een vacanti ' 
smaakvol ingericht. Het blonk en straaloc 
en zorg. Ik zag d. ___ !, _____ _ 2.
practische badkamertje.

Geen der gasten kon ik den Zaterdag treffen, omdat het de dag 
der wisseling xan gasten was. Zij, die een week in De Leperkoen 
hadden vertoefd, waren vertrokken. De nieuwe gasten, voor wie de 
vacanticweek nog moest aanbreken, werden verwacht. En met toe
wijding bereidde de gastvrouw hun komst voor. Zij kende eenigen 
van hen, die komen zouden, omdat zij in De Leperkoen al eens 
meer gelogeerd hadden. Al de kleine zorgen, waarmee men het ver
blijf van logce’s veraangenaamt, werden in acht genomen. Ik kreeg 
den indruk, dat ik ook nu stond tegenover een arbeid van algeheele 
overgave.

Die indruk werd versterkt door mijn bezoeken, 
heb ik van te voren precies den dag bepaald, dat ik weer 
zou. Telkens kwam ik, als er weer een nieuw troepje was 
had ik dan moeite om weg te gaan.

Ik heb er heel oude Amsterdammers gezien en heel jonge; mcnschen, 
die nooit een dag hadden geleefd zonder de stadsherrie; menschen, 
voor wie de stilte en het uitzicht soms eerst iets benauwends hadden, 
omdat zij wennen moesten aan de majesteit van hemel en veld.

Als ik aanzat ’s middags in den kring, op den tijd van het thee- 
uurtje, luisterde ik naar het opgewekte gebabbel^ om mij heen, 
lachte met hen, die grappen uithaalden en onderwijl was ik gevangen 
in den cirkel van liefde, die zich om mij sloot, cirkel getrokken door 
de vrouw, welke het geld voor De Leperkoen had gegeven; den 
architect, die het gebouw met zoon zorg had gebouwd; de directrice, 
die met fijne beschaving en tact het geheel leidde; de stedelingen, 
opgegroeid in zorg en straten-atmosfeer, welke zich overgaven aan 
de stilte, de ontspanning, de opvoeding van het Eeuwige. Op kousen
voeten, vertelde mij incj. Cambier van Nooten, sloop 's morgens heel 
in de vroegte een oude man soms naar buiten, om in zijn eentje de
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wijding te ondergaan van heide en zonnelicht, 
van uitzicht en stilte.

De Leperkoen ontvangt het gchcele voorjaar, den zomer en 
den vroegen herfst. Den heclcn winter wordt, voor de week buiten, 
gespaard, want wie haar doorbrengen wil, moet zelf in de kosten iets 
bijdragen. Telkens komt een club, waarvan de leden bij elkaar passen, 
zoodat er sprake kan wezen van een huiselijke atmosfeer. Altijd komt 
er een leider of leidster mee, die soms heele dagen zwerft met zijn 
troepje door heide en bosch. En als de gasten weggaan, schrijven zij 
iets in het gedenkboek. Ik mocht erin bladeren en het was of de 
bladzijden een spiegel waren, die naar mij terugkaatsten de stralen 
van opvoedende vreugde, erin opgevangen.

Aan mijn geestesoog gaan de uren voorbij, te midden van het 
ongerepte landschap, doorgebracht in De Leperkoen en ik weet, 
dat het zeldzaam schoone oogenblikken waren, waar ik leerde ge- 
looven aan den opbouw van de maatschappij, door de regenercerende 
krachten van liefde en natuurschoon.

Het publiek in de Rozenstraat.
Wanneer ik doorga met het boeken van mijn indrukken 

nologische volgorde verkregen, moet ik het hebben om het 
geheel voor mijn lezers te doen leven, over een avond, dat ik 
in Ons Huis. Het was den tweeden Maandagavond in Octoi. 
Ik had beloofd een voordracht te houden voor de vrouwen-o 
kelingsclub over opvoeding van onze jongens en meisjes in den 
overgangsiceftijd. Een klein halfuur voor den tijd, dat ik spreken 
moest, was ik aanwezig om eerst nog wat te praten met de direc
trice. Maar, jawel! De vestibule en de groote steenen trap, die leid
den naar de zaal, waar ik spreken moest, stonden vol menschcn. Geen 
doorkomen aan! Wie daar opeengepakt stonden, lieten zich inschrijven 
voor het een of andere werk. En boven, onbereikbaar, was de direc
trice, wie ik geen precies uur van verschijnen had opgegeven. Toen 
slaagde ik er, na een kwartier, in, iemand te spreken te krijgen, die 
mij langs een anderen weg naar de zaal bracht.

Ik heb tallooze malen voor een publiek gesproken, 
gehalte en verschillende samenstelling. Maar dat, waar ik nu tegen
over stond, was betrekkelijk nieuw voor mij. Alle plaatsen in de zaal 
en de gaanderijen waren bezet. Er stonden nog velen. Wie naar mij 
luisterden, waren slechts eenvoudige vrouwen, huismoeders, jongeren 
en ouderen, die verlangden zich te ontwikkelen.

Wel moet er een levenwekkende kracht uitgaan 
damsche Ons Huis, dat het erin slaagt, zooveel 5 
samenkomen om te luisteren naai' een spreekster, ' 
kwestie van opvoeding behandelen zal. En zelden heb ik het 
gevoerd voor een rustiger en aandachtiger publiek, dan dat \ 
vrouwenmassa, samengesteld uit jongeren, ouderen en heel

Het leven zelf is in Ons Huis, de aandrang van 
zich te laten leiden, te laten voeren tot hoogcr plan.

Een rondgang door de verschillende afdeelingen van Ons Huis.
Dien rondgang heb ik volbracht den eersten Donderdag in November.
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In deze buurt zijn slechts heel eenvoudige houten woningen op
getrokken voor die gezinnen, waarvoor in den crisistijd geen onderdak 
was of nog is.

Van twee zulke houten woningen is een afdeelings-gc 
waarbij men een derde hoopt te trekken, omdat er 
Misschien heb ik van dit simpele gebouwtje den 
gekregen. Het eenvoudige geheel was een vriendelijke

. van Ons 
dus, mcj. van Asperen 
gegevens, in het begin 
inen wij samen onzen 
i staat stelt in enkele

eerste zag ik de afdeeling Buiksloterham. We hadden de 
'en, die er in het gebouwtje eiken morgen spelen, nog aan hun 
rbeid willen zien. Zij waren echter juist weggegaan. Het voor-

I had ik nu, dat ik alles op mijn gemak kon bekijken.
' ' afdeelingsgebouw is gezet door den architect Jan de Meyer, 
vei volgens de wenschcn van.,Ons H u i s". Vriéndelijk ligt het in 
nieuwe buurt, vormt er als het ware den toegang toe. Door 

schotten, die mechanisch bewogen kunnen worden, is het in drie club
kamers te verdeden, maar, als zij opgetrokken worden, vormen zij 
één zaal, waar dus gelegenheid is voor voordrachten met grooter 
publiek. Ik bewonderde de practische inrichting, waardoor van de 
ruimte is partij getrokken, zag allerlei kastjes voor modellen, welke 
bijna geen plaats vragen.

Ik leerde ook de samenwerking kennen met de 1 
Aan elke afdeeling wordt een serie boeken verstre 
leend worden, óf gelezen in het afdeelingsgebouw. 
het uitgezondene verwisseld.

Zoo schijnt dus het licht van uit de Openbare Leeszaal in al de 
stadsdcelen van Amsterdam, waar Ons Huis zijn afdeclingcn heeft.

n nog andere samenwerking werd mij verteld en zag ik het ge- 
Dc versiering is voor een groot deel afkomstig van de Amster-

' igteekenschool. Haar leerlingen ontwierpen de gordijnen. 
iucre afdeelingen was er werk van de bordurende en ont- 
meisjes.
nu dus alleen het gebouwtje, waarbij natuurlijk ook een 
een speelplaats zijn. Het werk in actie nam ik niet waar, 

slechts naar de opgewekte verhalen, keek naar het aller- 
nog geen jaar in gebruik is.

jke Nooddorp over het I) zag ik niet den arbeid 
•ewondering voor het inzicht, dat ook daar een

IJ gezet en nu ging 
□genaamde nooddorp 
lienst verrijst er 
■meentewoningen i 
i mijn aantcckenin 
centrum van l
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ledewerking van Ons Huis 
leltuin aangebracht, prachtig door de ruimte 

oo grijpen dus hier Ons-Huiswcrk, speeltuin en 
elkander.

c naar de eenvoudige houten huizen, maar ook r . 
De kinderen onder den invloed van buitenlucht hadden al 
het uiterlijk van gore armoekindertjes.

: omgeving past zich het afdeclingswcrk aan. De kinderen 
en .de volwassenen moesten hier anders geboeid en gegrepen w orden 
dan in een andere stadswijk. De leidster van het afdeelingswerk kon 
echter vertellen, dat zij steeds meer medewerking kreeg van de vrijheid
lievende kleine en groote klanten. Zij drong niets op, maar vanzelf 

de buurt tot haar.
Dnze tocht in de buurt over het IJ ging verder. We : 
de wijken, waar men de straten noemt naar vogels < 

symboliseerend en suggereerend, dat het leven in 
1 zich meer richten moet naar de n< 

: om mij heen, luisterend naar

i was de buurt Nieuwcndammerham aan de orde. Hier is eveneens 
de gemeente een afdeelingsgebouw gezet, grooter dan het eerst 

irevene, maar op analoge wijze ingericht. Ook hier had de leidster 
' npel op het geheel gezet. In het kader van het geheel heelt 

' ' intplooiïng van eigen persoonlijkheid.
daardoor naar nieuwe middelen voor den 

clubwerk, nieuwe versiering. In de smaakvolle omge
ving kwamen eiken dag na schooltijd 80 tot 100 kinderen spelen, 
waarbij drie vrouwen uit het stadsdorp belangeloos kwamen helpen. 
Ook hier was dus naar het contact met de omgeving gezocht en 
was het verkregen. Ik zag al het speelgoed, dat te wachten lag op 
de kinderhanden, al de poppen, waarmee een paar uur later geluk
kige tijdelijke bezoeksters zich kónden overgeven aan illusies. Ook 
hier werd mij het verhaal gedaan van al de clubs en al het Ons- 
Huiswerk, dat er in het gebouwtje verricht werd.

Toen verlieten wij de groeiende stad over het IJ met haar mogelijk
heden van natuurinvloeden. Wij tuften naar de eilanden. Wittenburg 
en Kattenburg, buurten voor niet-Amsterdammers synoniem met 
klassenstrijd. In een lange straat hielden we stil voor een school, 
die er nog verwaarloosd uitzag, maar welke verbouwd wordt voor 
afdeelingsgebouw. Alles zag ik in wording, de tooneel- en gymnastiek
zalen, de leszaal, de keuken, de groote clubkamers enz.

Een speciale wensch had mej. van Asperen nog voor de verbouwing, 
zooals ik haar hoorde zeggen aan den opzichter. De ramen mochten

, omdat de 
:dig mogelijk

iui.de
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zag ik de afdeeling Spaarndammerbuurt, die ook nog in 
ning is gevestigd en daardoor voor versiering en inrich- 

1 ' agte kan bereiken van de eigen lokaliteiten. Maar 
, in volle actie. De vrouwen en meisjes uit de buurt 
ich om een boek te krijgen uit de bibliotheek, welke het 
dezer afdeeling, omdat zij, oorspronkelijk, gelijk reeds 

zichzelf staand jeugdwerk was. Er was ook een clubje 
, ...tander met een handwerkje, terwijl de leidster voorlas, 

i trokken we naar de Staatsliedenbuurt. Mijn geleidster vertelde 
lat we gingen naar een woningcomplex, door de Bazel gezet. Van 

ningen zelf zag ik niets, omdat het avond was. Ik ging door 
oort, over een binnenplaats, waar het heerlijk stil was in de 
aiaü. Gin mij, in de verte zag ik verlichte ramen. Mijn ge

niet door traliewerk beschermd worden. Bloembakken moesten er 
komen met planten er in. Heel gauw zou de buurt begrijpen, dat 
het hun huis was. Het zou dan beschermd worden langzamerhand 
door de waardeering der omwonenden.

Deze buurt met haar eigenaardig karakter moest ook i 
worden. Ook hier ging de afdeeling eerst zich aanpassen oi 
zamerhand te kunnen opheffen.

Doch eindelijk ging ik nu het werk in actie zien.
In de Indische buurt zag ik een allerliefste omgeving. 1 

benedenhuis was hier zoo intiem ingericht, alsof het tot v- 
diende van een gelukkig gezin. Maar die kleine kaïucu 
toegang tot een tuin en daaromheen lag een groot en hoog 
complex. De tuin, waarnaar het afdeelingshuisje leidde, was 
en daardoor aller eigendom. Allen keken er op uit. En 
Zondagmiddagen werden er in 
Ons Huis concerten gegeven.

Geboeid en ontroerd luisterde ik in het milieu van intimiteit. Toen 
werd het half vijf. De kleintjes uit de buurt k wamen lezen. Eerst 
werden de klompen uitgedaan, en toen kwam de cent in het bakje. 
1 oen de pootjes getoond om te laten zien of zij schoon waren. De 
kleuters kregen het boek of het prentenboek. In verzonken genot 
lazen zij of wezen bij met de vingertjes, doodstil, om elkander niet 
te hinderen.
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leidster vertelde mij, dat op de groote 
en dat er verschillende tuintjes waren, 
onderhouden.

En midden op de binnenplaats was er het afdeelingsgebouw, dat 
zijn licht uitstraalde in den donkeren avond. Binnen waren er com
fort, ruimte, goede smaak, zag ik het werk in volle actie. In de cenc 
kamer was een troep meisjes aan den arbeid; in de tweede een 
groep vrouwen, welke eenvoudig kostuumnaaien en verstellen leerden; 
in de derde werd er gewacht op de les, waarin verteld zou worden 
over kinderopvoeding en verzorging.

Hetwas in het gebouwtje stralend van liefde, schoonheid 
En alles was er nog geen jaar aan den gang.

werk er velen en velerlei, ook de gymnastiek. In 
werd het onderwijs er in gegeven. Ik zag er meisjes 
groote club van jongeren, die overdag reeds in allerlei 1c 

Toen gingen wij terug naar de Rozenstraat.
ik den hcelen langen dag een cirkel van licht 
van en terugkeerende tot de Rozenstraat, het , 
in de moeder-inrichting was 
teekendc haar letters van 

was het een komen en 
aangeklampt 
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en roezige 
haar klassen en standen.

Met een vol hoofd en hart aanvaardde ik de o
Rotterdam. Onder het stampen van den trein, in de soezige stilte 
van een spoorweg-coupé in den laten avond, ordende ik alles wat ik 
had gezien, wist ik, dat ik een werk van buitengewoon groote maat
schappelijke betcekenis had kunnen en mogen bestudeeren.

Twee vragen.
zich twee vrage 
inrichtingen als

en wijze hulp. 
Toch omvatte het 
een naburige school 

s zich oei enen, een 
ei loonarbeid waren.

. liet was mij toen of 
gevolgd had, uit gaande 
Jordaan-kwartier. Ook 

het werk in volle actie. De lamp buiten 
licht tegen den donkeren avondhemel. Bin- 

gaan van kinderen en volwassenen. De 
it door vragenden. die deel wilden nemen 
jurcau verdrongen zich moeders en vaders, 

kinderen prentenboeken kwamen vragen om ze 
innen bestudeeren, om in de eenvoudigste 
zonnetje der verbeeldingskunst, schijnend

Overdenkende, vormden
De eene is: wordt door w „

niet uit zijn voegen gerukt?
De tweede luidt: Maakt Ons Huis zich op den duur niet zelf 

overbodig?
Op de eerste kan geantwoord worden, dat in een ontredderde

was er de volkszangavond, onder leiding 
■ was een groot publiek, mannen en vrou- 

sftijd. Zij zongen eenstemmig, maar met animo, 
de leider het lied van den Storm overzingen en 

a allen mee, jongeren en ouderen, ook 
ipswerk had ik den heclen dag gezi 
■ in die groote zaal, waar nu allen 
naar elkander in het besef van 

de hoog gelegen zaal die allen zonj 
Amsterdam heen, de heel groote sv 

en standen.
vol hoofd e
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tn handen van

Zij verrichtten
Is het toe val?
Volgens mijn overtuiging moet deze vraag beslist ontkennend be

antwoord worden. In Ons-H u is werk doet elke vrouw, gehuwd of 
ongehuwd, een arbeid, die beantwoordt aan haar diepste wezen, omdat 
zij het moederlijke in haar tot volkomen ontplooiing kan brengen, 

werk haar in zijn macht; daarom werkt zij er 
Het is dan ook een arbeid van voorlichting en steun, 
van wijs beleid en vooruit zien.
vrouw moedert hier over het volk in al zijn geledingen, 

het liefdevolle in een moederlijk voelende vrouw 
luis-arbeid tot zijn ontwikkeling. Zij en die taak 

tander vinden.

vorige 
49 en .

Het Hooger Onderwijs en de Volksontwikkeling.

eling o. 
m hun

wetenschap

■ nummers van deze artikelenreeks aan te geven, 
76 van dezen tweeden jaargang.

samenleving als de onze is, waarbij het gezin al onder den druk is 
van verwaarloozing, zorgeloosheid en den oeconomischen toestand, 
inrichtingen als Ons Huis doen wat het gezin niet bij machte is te 
verrichten. Het neemt dus voor een groot deel de gezinstaak over.

Daartegenover staat, dat kind, jongere en volwassene weer naar 
eigen gezin de warmte en het licht meedragen, opgevangen in O n s H u i s 
en zijn afdeelingen. Het niveau van het gezin moet daardoor rijzen. 
Zoodoende wordt er een dubbele taak verricht. Ons Huis vult aan, 
doortrekt het j 

Hiermee is c
hooger staande 
te verrichten 1 
omdat het 
binnenleidt 
houdt, dat

IV ') DE KUNSTENAAR EN DE UNIVERSITEIT door Dr. H. P. BERLAGE.
'. Kohnstamm doet in zijn reeks artikelen over „Het hooger 
tnderwijs en de volksontwikkeling o.a. deze vraag: „Is het juist 

i, dat onze a.s. kunstenaren hun vorming ontvangen in vol
gescheiden heid van wetenschap en techniek, van handel en

■> Ons-Huiswerk 
heeft ingenomen. 
Hélène Mercier 
Asperen van der 
het! Aan het 

s leidsters. Het 
meeste steden, 

>-Huiswerk

verwaarloos 
ingen als L 
iten. Het neemt 
iitegenover staat, 
r<*zin de warmte en het uuu 

leelingen. Het niveau 
ordt er een dubbele 

gezin van zijn invloed, 
ook voor een deel de tweede vraag beantwoord. Met 

e gezinnen zal in de toekomst Ons Huis een andere taak 
hebben. Maar zijn werk zal nooit gemist kunnen worden, 

altijd zal en moet zijn een aanvulling van school en huis, 
in den kring der gemeenschap, en het besef wekt en onder- 
er buiten de gezinsmuren de maatschappij en de wereld zijn.

De vrouw als leidster in het Ons-Huiswerk.
Ten slotte zij er op gewezen, dat in de leiding van Ons-L 

dc vrouw een gansch bizondcre plaats inneemt en steeds heeft inj 
In ons land behoef ik slechts te wijzen op vrouwen als I» 
en Emilie Knappert. In Amsterdam is het Lien van Z 
Velde die leidt en hoe buitengewoon goed doet zij i 
hoofd van elke afdecling staan bezielde en bezielende 

■, die in Paterswolde richting geeft. In de 
n Rotterdam is voor een groot deel het Ons

vrouwen.
en verrichten een prachtigen arbeid.
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1’art pour 1’art menschen? En heen 
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Hij doet deze vraag (ik citeer) „zoo m< 
kuituur, een stijleenheid, waarin ook > 
geheel heeft opgegeven’’, blijkbaar 
schappelijk leven aan het begin 
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kortzichtige geleerd, 
samenleving van thai 
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Onder den invloed van dit revolutionair gebeuren k 
der tot het inzicht dat ook het Honger Onderwijs, wc 
„vakstudie", die burgerlijke samenleving bevredigde, maar < 
daarom in de hoogere taak te kort schoot, de studenten er 
overtuigen, dat zij niet alleen wetenschappelijk bekwaam, ma 
venal de geestelijke leiders van heel het volk moesten zijn.

Komt hij nu niet tot de erkenning dat de burgerlijke beschaving, 
onder de leus van „ieder voor zich" maar al te veel het belang, en 
wel het materieele belang, van het individu op het oog had, waardoor 
ook vanzelf het Hooger Onderwijs tot deze eenzijdige opvatting moest 
komen. En daarvan was weer het gevolg dat vooral de kunstenaar, 
individualist als ook hij was geworden, zoo goed als geheel buiten 
het Hooger Onderwijs kwam te staan. Dit ging zelfs zoover dat deze 
er trotsch op was van wetenschap geen begrip te hebben, zoodat 
ten slotte wetenschap en kunst als elkanders tegcndeelen werden be
schouwd, om niet te zeggen vijandig tegenover elkaar kwamen te staan.

Zoowel de geleerde als de kunstenaar beiden hadden geen aan
raking meer met het maatschappelijk leven. Toch werd meer nog de 
laatste de eenling, omdat de wetenschap, althans ten deele, aan het 
algemeen ten goede kwam. Als daarom de inleider zeer te recht de 
vraag stelt of niet alle groote kunst haar kracht heeft geput uit de 
aanraking met het leven van het gansche volk, dan wordt tegelijk 
met die vraag het antwoord gegeven.

AVant een van de meest bedroevende verschijnselen der burgerlijke 
samenleving is wel het feit, dat juist de kunst uitsluitend voor de 
bezittende klasse was weggelegd. Kunstbezit bet eekende immers geld
bezit en omgekeerd, dat zich synthetisch openbaarde in het schilde
rijenkabinet. En dit werd zelfs niet door kunstenaars maar door den 
kunsthandel bijeengebracht.

Nu staat in de vraag van  
woord „groote” kunst, waaruit dus m< 
van het schilderijenkabinet, waarop < 
geen tijd is geweest van een groote 1' 
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leving met een algemeene geesteseenheid, omdat kunst nooit oorzaak 
maar altijd gevolg is van een geestelijke kuituur. Het gehecle volk 
heeft aan zoo'n kunst deel, is daarvan als 't ware de ziel; zijn kun
stenaars openbaren van die ziel de aesthetische idee.

Het behoeft d us waarlijk geen nadere uiteenzetting waarom er in 
de voorbijgaande eeuw, met zijn sectarische, individualistisch materieele 
levensbeschouwing, zijn eenzijdige, ideaallooze ideologie, van geen groote 
kunst sprake kan zijn. Dat wil daarom niet zeggen, dat er geen groote 
kunstenaars waren, vooral onder de schilders, die de kabinetten van 
dien tijd hebben gevuld. Elke tijd brengt groote kunstenaars voort. 
Maar omdat een groote kunst alleen kan steunen op een groote bouw
kunst, die, als de maatschappelijke kunst, alleen mogelijk is bij een 
geestelijke kuituur.

Dit verklaart nu ook de vervreemding van het Hooger Onder
wijs van alle kunst. Wel ontstonden er lectoraten en professoraten, 
zoowel gewone als buitengewone, in de kunstgeschiedenis; maar de 
innige aanvoeling met de, als een aan de wetenschap gelijkwaardige 
en zelfs daaraan niet tegengestelde geestesrichting, ontbrak.

Zou nu in den loop der gebeurtenissen, met de volstrekte zekerheid 
dat komende is een nieuwe samenleving, die, wat haar ideologie betreft 
opnieuw, en zelfs op een hooger plan, de waarborg geeft tot de geboorte 

i een groote kunst, niet voor het Hooger Onderwijs de tijd gekomen 
aanraking met de kunst te zoeken. Maar nu met de kunst in 

ir algemeenheid, als bron eener algemeene schoonheid, waartoe de 
iwkunst in haar wijdste vertakkingen het leidend beginsel zal 

zijn. Het ware daarom voor het Hooger Onderwijs van groot 
met de bestaande kans van volkomen afzondering bij de 

maatschappelijke verandering, wanneer aan de Hoogescholen, naast 
de reeds bestaande voor kunstgeschiedenis, een leerstoel werd gesticht 
van waar af de groote, ja zelfs occonomische, beteekenis der kunst 
voor het gehcelc maatschappelijke leven zou worden gedoceerd. Want 
er ontbreekt aan de faculteit van letteren en wijsbegeerte een profes
soraat in de wijsbegeerte der „praktische aesthetika” welke het karakter 
doet kennen der schoonheidsopenbaring die, als haar eigen noodzakelijk
heid, altijd zichtbaar zal zijn; maar dat dat zelfde karakter, d. i. de 
stijl, dezer openbaring, afhankelijk zal zijn van de maatschappelijke 
wezensgestcldhcid. Daardoor zal dan vanzelf worden verklaard, hetgeen 
reeds even werd aangeduid, waarom de schoonheidsopenbaring in het 
tijdvak dat achter ons ligt, van slechts geringe spanning kon zijn, 
waartegenover staat de zekerheid, dat bij een wijziging der maat
schappelijke verhoudingen in den geest van dezen tijd, die spanning 
weer in kracht zal toenemen, om al groeiende opnieuw een hoogte- 
pool te bereiken.

Met deze erkenning zou het Hooger Onderwijs op den maatschap- 
pelijken groei van grooten invloed zijn. Want hoewel de kunst, wanneer 
het die opvoedende en waarlijk verheffende taak zou aanvaarden, zich 
eerst bij een ideale geestesgesteldheid der samenleving ten volle kan 
openbaren, zal toch de overgangstijd zich in zijn kunstontwikkeling 
weerspiegelen. En nu kan toch het doel, deze ontwikkeling te ver
klaren, en daardoor te bevorderen, waardoor ook de kunstenaars 
weer tot de wetenschap zullen komen; het inzicht te veralgemeenen
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DE VROUW EN DE UNIVERSITEIT, door M. W. BARGER.

T ~[~et is niet zonder aarzeling dat ik aan het verzoek der Redactie 
A-L wil voldoen om enkele gedachten over bovenstaand onderwerp 

neer te schrijven. Het inleidend artikel van Prof. Dr. Kohn- 
stamm brengt vele vragen naar voren. Verscheidene hiervan zijn ook op 
hun plaats waar 't gaat over de vrouw en de Universiteit, hebben 
hun bijzondere beteekenis tegenover de studeerendc vrouw. Ik zal 
daar echter nu niet op ingaan, maar liever in het algemeen iets zeggen.

Nog altijd wordt de studie der vrouw meer geduld dan goed ge
vonden. Men ziet de oeconomische noodzakelijkheid er van in, men 
geeft toe dat een Universitaire opleiding een goede voorbereiding is 
voor een maatschappelijke werkkring. Maar hoevelen zijn degenen 
die het innerlijk geaccepteerd hebben, omdat zij het niet zien als de 
verkcering van een goed verleden, maar de voortzetting, de ontwik- 
’ ’ing van wat in het verleden gegeven was; hoevelen. nü nog, op 

oogenblik, onder ouderen en jongeren, onder mannen en vrouwen ? 
g slechts enkele dagen geleden typeert een hooglet raar, in zijn 
,e bij de overdracht van het rectoraat, de steeds toenemende 

stroom van meisjes-studenten als „een noodzakelijk kwaad", terwijl 
hij de critiek, indertijd door ce n anderen hoogleeraar op de studeerendc 
vrouw gegeven, „geestig” noemt, zonder een woord daarbij te voegen 
over het feit dat die critiek tegenover den ernst der studeerendc 
vrouw we 1 eens heel onbillijk kon zijn. Gelukkig zijn dit niet de eenige 
stemmen, die van den kant der hoogleeraren gehoord worden. Er zijn 
er, en er komen al meerderen, die werkelijk willen dat de meisjes
studenten haar recht krijgen, dat bij de inrichting der Universiteiten 
ook zal rekening worden gehouden met het feit dat hare studenten 
bestaan uit mannen èn vrouwen, en dat het niet aangaat dit alleen 
te doen blijken bij den aanhef van het te geven college.

Ben ik nu op mijn beurt weer onbillijk geweest tegenover degenen 
die schouderophalend staan als zij zien het aantal studeerende vrouwen 
en hare prestatie in het maatschappelijk leven ? Geven dan inderdaad 
de betrokken studenten zelf niet alle aanleiding tot deze houding? 
Heeft men dan niet het recht om de waarde van een verschijnsel 
naar de resultaten te beoordeclen? En is het aantal niet groot dat 
nooit op eenig resultaat kan wijzen omdat haar leven een andere 
richting is uitgegaan? Ik kan deze feiten niet ontkennen, ik wil ze 
niet ontkennen; ik wil ze alleen anc’

In dezen tijd waarin iedereen 
iedereen let op wat er aan nuttig 
onderneming, wordt ook de Univers 
En men heeft zich een zeer vaststa. 
vorm waarin dat „nuttig effect” bij
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voren moet komen. Waar men zoovele jaren kennis van anderen tot 
zien heeft genomen en verwerkt, daar mag men verwachten dat dit 
alles leiden zal tot een zelfstandig concludeeren en produceeren, tot 
een eigen bijdrage voor de Wetenschap. Deze meening is theoretisch zeer 
goed te verdedigen. Dat dit nuttig effect ook in anderen vorm voor 
zou kunnen komen, daar heeft men, naar het schijnt, geen oog voor. 
Voor menschcn, wien het niet zelf geldt, is dit misschien ook wel 
wat moeilijk, schoon niet ónmogelijk, te begrijpen. Want dit is t

: zich t heoretisch laat vaststellen, en dan als stelling verdedig
.c levens innerlijk ondervonden worc
in een harer artikelen schrijft. Want 

l te doen is om de ontwikkeling van het 
niet het hoogste wat bereikt kan worden 
: wetenschap, maar dit: „dat de menschen 

worden.” Wanneer men er zoo tegenover 
lestecde tijd aan de Universiteit ooit ver

men niet spreken van een breuk wanneer het 
het huwelijksleven, dat een gezinstaak met

nu gaat om de Vrouw en de Universiteit, dan ver- 
vrouw: de gemiddelde vr■ouw met gezonde hersenen 
verlangen om te studeeren, die ernst met haar studie 
dat die haar later in het leven in staat zal stellen 

haar eigendom is geworden aan kennis en aan 
ats die haar zal worden aangewezen in grooteren 

ze vrouw zich thuis aan de Universiteit

dat ik, nu ik het goed recht bepleit heb van de studie 
..wen, ook waar zij die veelal niet op de gewone wijze 

in de maatschappij productief maken, voor mijn rekening neem die 
groep van vrouwelijke studenten, die om andere redenen dan drang 
om te weten ol oeconomischc noodzakelijkheid, de stoep van hef 
Universiteitsgebouw opwippen, en zonder eenige ontroering of besef 
van het groolc voorrecht dat zij genieten, het gebouw binnen dren
telen ; voor wie alles uiterlijk blijft omdat alle innerlijke ernst ont
breekt. Toch geloof ik niet te optimistisch te zijn als ik zeg dat er 
eerder afname dan toename van deze soort te constateeren valt. En 
nooit naar hAdr mag men het peil der vrouwelijke studenten afmeten.

>r een gedeelte kan men ze aan de Universiteit vinden omdat er 
i andere inrichting bestaat in ons land, die zich het lot aantrekt 
degenen, die na haar schooltijd nog iets meer wilden veroveren 
dat oppervlakkige wat men „algemeene ontwikkeling” noemt, 

waarbij ze ook de vrijheid en omgang van het zoo hooggeprezen 
studentenleven zouden genieten. Indien niet op de een of andere wijze 
in de behoefte, die zich hier openbaart, wordt voorzien, zullen zij 
naarde Universiteit blijven komen, en men mag er haar geen verwijt 
van maken dat ze komen. Misschie n wel de Universiteit, dat zij ze 
blijft ontvangen? Ik weet het niet, want hoe zou men in de praktijk 
een criterium vinden om ze te onderkennen van de anderen? Geen 
goed afgelegd examen of beantwoording van een spitsvondig opge- 
stclde vragenlijst zou ' '
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s die thans is ingericht? Op deze vraag komt van mijn kant een 
innend antwoord. Maar als ik er verder over denk, dan komt 

voor dat het mede de schuld is van de vrouwelijke studenten 
: veel te veel en veel te lang zich hebben trachten aan te 
aan de toestanden zooals zij die vonden, dat deze zaak al 

:1 eerder onder oogen is gezien. Ter verontschuldigin 
mag worden aangemerkt dat het haar ook lai 

gemaakt. Heeft men haar niet van het allereerste 
gehouden, waarschuwend, dreigend, teleurgesteld, 
i.J, dat zij zich zelf nu gelijk ging maken aa ' 

zij haar vrouwlijkheid ging verliezen. Toen heeft 2 
voor de vrouw de aanranding was van haar eigen, inni 
(is ooit de man zóó aangerand?) aanvaard.

Maar het was slechts naar het uiterlijk alleen. Want toen de 
anderen, in hun niet begrijpen van wat de kentering der tijden mee
bracht voor de zelfstandige ontwikkeling van de persoonlijkheid der 
vrouw, haar vrouwlijkheid ontkenden, en tegenover haar in hoffelijk
heid te kort schoten, toen heeft zij haar vrouwlijkheid wat dieper 
weggeborgen. En voor degenen die na haar kwamen bracht zij het 
offer door, het leven te gaan, miskend in wat haar als vrouw het 
meeste gold, maar in haar trotsche houding van die miskenning geen 
blijk gevend. Is het een wonder dat zij nam wit en zooils zij krijgen 
kon, van wat de Universiteit bood? Is het een wonder dat nu nóg, 
wel vijfentwintig jaren later, de vrouwlijke student soms schuchter staat 
en beklemd, wanneer zij telkens weer, zoowel bij Professoren als bij 
de mannelijke studenten, opmerkt dat die haar studie nog altijd 
een afdwaling op het verkeerde pad vinden, een verwording van 
wat vroeger de bloem van het leven was. De oorlogsjaren hebben 
deze opvatting der mannen wel eenigszins gewijzigd, vooral in de 
landen die in den oorlog betrokken zijn geweest. Toch is deze wijziging 
nog lang niet een algeheele omkeering. Want dikwijls gaat ’t als met 
dien Engelschen student, die in den oorlog zijn eenen arm verloren had. 
Hij zeide mij dat het zoo vreeselijk was dat in oorlogstijd door zoo
vele vrouwen ook het ruwe werk van mannen moest overgenomen, 
omdat daarin hun vrouwlijkheid gevaar liep. Maar toen hij in een 
vergadering, waarin ook dames waren, zóó moest gaan zitten dat 
deze niet het overgebleven stompje en de slap neerhangende mouw 
zagen, omdat zij daar niet tegen konden, vond hij de houding dezer 
dames buitengemeen vrouwlijk. Ik zou dat ongepast gevoelig en ver
fijnd zelfzuchtig willen noemen.

Aan het begrip vrouwlijk wordt inderdaad soms een 
inhoud gegeven.

Nu ligt voor de hand wat allereerst een vereischte is, wil de vrouw 
zich thuis voelen aan de Universiteit. Dit is dat er een sfeer ge
schapen wordt, waarin zij volkomen vrij kan ademen. De Professoren 
zullen zich daartoe te realiseeren hebben, dat zij in de allereerste plaats 
tot klaarheid komen in dit opzicht, dat zij hun vrouwlijke leerlingen 
niet zien als menschcn die hun ware roeping toch eigenlijk op zij 
hebben gezet, óf aan het doel der Universiteit niet beantwoorden. 
Dan zal er invloed uitgaan ook op de mannelijke studenten. En men 
zal het afleeren alles steeds te betrekken op te kort, of gebrek aan
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door de I 
vrouwlijl 

t is zal het 
kant der

’an te studeeren en 
voor de vrouw blij’ 
volharden aansporer 

gemeenschap,

diep door te 
jven bestaan, 

>ren, wanneer zij 
, waarin voor

over Studiereizen
door W. EMMENS.

eer en het genoegen bij mijn onderwijs op 
?zig te zien een Inspectrice van het onderwijs 
. Ze trof het uitstekend. Eén van de jongens 

dag een gedichtje op moeten zeggen, maar zei één 
erkeerd. De klas en hij waren overeengekomen, dat 
kwatta schuldig was, wanneer hij het met drie keer 

doen. De eerste keer... mis. De tweede keer...
. . . ook mis. De spanning brak zich baan in een 
De bedoelde jongen kwam nu onder applaus van 

( aanbieden, die hij in drieën deelde en
gast presenteerde. Ze trof het dus uitstekend. Daarna 
paar meisjes een Duitsch versje en behandelden we een 

gedichtje. De Inspectrice verbaasde zich ten zeerste, dat na 
ir studie reeds zulke resultaten bereikt waren. Ik stond even 

over haar uiting, vertelde haar, dat de leerlingen pas drie 
e n op school waren, doch dat ik slechts een andere methode volgde 
dus niet een verkeerden indruk van mijn onderwijs moest meenemen. 

>o zou het een docent, een school of een tak van onderwijs kunnen 
uren, dat deze als een „wonderding” door een buitenlander wordt 
ïzien, terwijl het een doodgewoon iemand of iets is.

omgekeerde kan plaats vinden. Onlangs bezocht ook 
an India onze school. Ik hoorde, dat hij het minder 

had. Hij had o. a. bij een der docenten een paar

TZ” <>rt geleden had ik de 
IV onze school aanwes 

uit het buitenland, 
had den vorigen dag een 
woord telkens vei 
hij mij een reep 
nog niet goed zou 
mis. De derde keer 
uitbundige vreugde, 
de klas mij een reep noisette 
eerst onze 
zongen een 
ander g< 
een jaar 
verbaasd 

en zij d 

gebeurei . 
aangezien, terwijl 

Maar ook het o 
een Inspecteur vat 
gelukkig getroffen

>rd dat niet anders dan met schroom zou mogen 
it ’t het hoogste is wat een vrouw heeft, en ’t

irdc sfeer zal het de 
n studie te verwerkeli’ 
ir daarbij leiden, e 
sch vertrouwen is 
een plaats.

'. mede a
neisjes-studenten wc
voor geestelijke

zooveel behot 
tmd wordt. V<

irwcrl

vrouwlijkheid, een woor 
worden gezegd, omdat 
diepst in haar is verborgt..

Eerst in deze verklaarde sfeer zal het de vrouw gelukken een eigen 
wijze en opvatting van studie te verwerkelijken. De raad der Pro
fessoren zal ook haar daarbij leiden, en tot wezenlijken steun zijn, 
omdat er nu wederzijdsch vertrouwen is gekomen. In dit vertrouwen 
vindt ook hun critick een plaats. Daardoor zal veel van wat tot nu 
toe. bewust of onbewust, mede aanleiding was tot de onbevredigd
heid der meisjes-studenten worden weggenomen. Want er zal meer 
ruimte zijn voor geestelijke vorming, voor karaktervorming, waaraan 
juist meisjes zooveel behoefte hebben, terwijl deze vorming nu zoo 
veronachtzaamd wordt. Vooral ook zal door de Professoren de grootste 
ernst geëischt moeten worden bij hun vrouwlijke studenten. Voordat 
dit alles eenigermate verwerkelijkt is zal het niet mogelijk zijn met 
een concrete wenschenlijst van den kant der vrouwen te komen voor 
de inrichting der Universiteit.

En al zal dan de moeilijkheid v 
denken, ook in die verklaarde sfeer 
zal het haar niet tot dóórzetten en 
weet daadwerkelijk te belmoren tot die 
ieder lid geldt: tua res agitur.
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wou iets zeggen over studiereizen 
twee voorbeelden illustreercn treilend, dat 

ï uren niet voldoende is om een juist oordeel 
nderwijs te vellen. Om een grondige kennis 

langer bezoek noodzakelijk ; ja, het ideaal zou 
oo’n inrichting als leerkracht werkzaam te zijn, 

iet vormen van een juist oordeel ai hankelijk 
maar ook van de personen zelf. Zij, die door 

[gezonden, om in het buitenland studie te 
,5, moeten een bepaalde geestelijke constructie 

wijs toch in een bepaald land draagt de ken- 
het volk zelf. Het is een zichtbare uitdrukking 

i het innerlijk volkskarakter in één richting. Dit volkskarakter 
rnbaart zich eveneens b.v. in de constructie van het sociaal en 
Isdienstig leven. Het onderwijs moet daarom niet beschouwd worden 
op zich zelf staande, los van het volkswezen, maar in organisch 
uand met geheel zijn bestaan. Daarom is niet ieder willekeurig 
ividu in staat het onderwijs in het buitenland objectief te beoor- 

Hij moet iemand zijn, die het onderwijs steeds weet te zien 
lerdeel van de geheelc samenleving. Hij moet zich ói in de 

practijk óf door middel van studie bekend gemaakt hebben met de 
zeden, inrichtingen, godsdienst, kunst, nijverheid, handel van een volk ; 
in 't kort, hij moet een voorstelling van de psyche van het volk 
hebben. Dan eerst kan hij van hier uit het onderwijs juist beoordeelen.

Nederland is thans onder leiding van Minister de Visser bezig, 
het onderwijs te hervormen. Het voorbereidend hooger Onderwijs is 
thans aan de beurt. Voor de hervorming op het gebied van het lager 
onderwijs zijn Dr. de Visser en Jhr. Mr. de Savornin Lohman te 
Rotterdam gehuldigd. Een van de sprekers was Prof. Slotemaker de 
Bruine, die juist uit Amerika was teruggekomen. Hij deelde mee, dat 
hem twee dingen in Amerika bizonder hadden getroffen. Uit het 
verslag van zijn toespraak in de Nederlander van 13 October j.l. 
licht ik de volgende woorden: „Hij is daar sterk getroffen door het 
verschijnsel, dat het Christendom er zulk een macht is in het openbare 
leven.” — „Ten andere is spreker zeer getroffen door 
de groote kansen voor den enkeling om zich in Amerika 
te ontplooien. Men kent er zeker organisaties en wet
ten. Doch veel ruimte wordt er gegund aan de krachts-

brutale jongens in actie gezien, wat ook op onze school gelukkig kan 
voorkomen. Maar wat de Inspecteur o. a. weer niet gezien heeft, is het 
ontwerpen van he.t psychologisch beeld van een leerling in de docenten
vergadering, zoodat het geestelijk bestaan van den leerling voor de 
docenten geëtaleerd wordt. Dit vind ik onder meer één van de merk
waardige dingen op onze school. Ik heb den Inspecteur in de ge
sprekken, die ik met hem over het onderwijs gehad heb, leeren kennen 
als een nobelen man, een fijnen geest en een scherp waarnemer . . . 
en toch is het beeld, dat hij zich uit de <ipgedane indrukken samen
stelde, hemelsbreed verschillend van dat. hetwelk de bovenvermelde 
Inspectrice meenam, aan wie de docenten, die kennis met haar maakten, 
dezelfde eigenschappen toekenden, die ik juist van den Inspecteur 
van Indië meedeelde.

Waarom ik dit schrijf? Wel, ik 
op onderwijsgebied. En deze t 
een kennismaking van eenige 
over een school of tak van on 
daarvan te krijgen is een 1 
zijn, zelf eenigen tijd aan zo< 

Doch niet alleen is h< 
in den tijd van bezoek, 

een regeering worden uitj 
maken van het onderwijs, 
vertoonen. Het onderwijs 
merken in zich van 
van het innerlijk voll 
openbaart zich i 
godsdienstig leven. Het 
als op zich zelf staar 
verband met geheel 
individu in staat het 
deelen. Hij moet iemand 
als onderdeel van de 

>r middel
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Regeering er toe kan besluiten, 
in het frissche leven en onder- 
n geheel ons volk, dat zich te 
het Westen heeft georiënteerd. 

Amcrikaansch, zou het zijn wan- 
... Nederlandsche karakter dra- 
schen trek, hun naam zouden 
>or de middelen voor een studie- 

»ar te stellen.

o n t p 1 o o i ï n g en het v e r a n t w o o r d c 1 ij k h e i d s b c s c f d e i 
d i v i d u e n” '). — Bij het lezen van deze woorden ben ik een oogei 
stil geweest van genoegen en ik dacht: Excellentie. Minister . .... 
Onderwijs, vindt Ge het niet aanbcvelcnswaardig, vindt Ge het geen 
volksgeluk, wanneer het individu ook bij ons wordt losgemaakt uit 
het net van wetten en bepalingen. Hoewel uit het normaalprogramma, 
helaas ook geldig voor de bijzondere onderwijsinrichtingen, een doo- 
dende unilormeering voortspruit, meen ik toch te mogen zeggen, dat 
Gij van den anderen kant de persoonlijkheid in zijn rechten 
en verantwoordelijkheid tracht te herstellen, wat o.a. blijkt 
uit de officieele ontvangst van Dr. Montessori.

Welnu, laat het Nederlandsche volk kennis nemen van de practijk 
van het leven van het Amerikaansche volk en zijn ontwikkeling, vóór 
ons eigen onderwijs in een bureaucratische organisatie dreigt te ver
starren. Excellentie, wij kennen te weinig het jonge, frissche leven 
in het Westen. Weet Gij, wat William Rusell, B. A., Ph. D. Dean 
of the College of Education, State University of lowa, geschreven 
heeft over het Amerikaansche onderwijs in ’t algemeen?

..The tendency of the past century has been toward the conception 
of a true democracy, where all men if not born equal shall at least 
have equal opportunities and where the salvation of the government 
rest upon the notion that all men shall vote, that all men shall have 
a right to an education, that the leaders shall be the abiest 
rcgardless of birth or wealth, ') and that all pe ople shall meet 
the situations of life, not because certain action is compclled from 
above, but on the planc of reason."

Onlangs heb ik in een voordrachtje voor de ouders van onze school 
den man aangeduid, die in de allereerste plaats Nederland groote 
diensten zou kunnen bewijzen, daar hij een sterk sociaal voelend man 
is en tevens vooraan marcheert in de Nederlandsche Onderwijsbewe- 
ging. Tot nog toe heb ik niet gehoord, dat het initiatief is genomen, 
hem uit te zenden. Zou het wcnschelijk zijn een Commissie te laten 
gaan, dan zou ik meenen, dat in de tweede plaats een zakenman in 
aanmerking moet komen, die zich voor het onderwijs interesseert.

Op deze wijze zouden we doordringen tot het wezen van de Anglo- 
saksische volksontwikkeling. De kern hiervan hebben we noodig, meer 
behoeft het in den beginne niet te zijn. Maar een kern, waaraan 
uitspraken van anderen getoetst kunnen worden ; een kern, waar
omheen zich verdere kennis van het Amerikaansche onderwijs kon 
kristalliseeren.

Van gansche harte hoop ik, dat de I 
zoo spoedig mogelijk ernstige studie vai 
wijs ginds te laten maken ten bate van 
veel naar het Oosten en te weinig naar h

Of nog bemoedigender, wijl meer 
neer een of meer particulieren, die in hun 1 
gen dien forschen, ideëelen, Amerikaanse' 
willen verbinden aan zulk een daad, door 
reis naar het frissche Westen beschikbar

') Spatiecring van mij.
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erwijs 
hun zelf 

i, dus de

Het Instituut voor de Rijpere Jeugd te Rotterdam 
door Dr. W. E. VAN WIJK, directeur van het instituut.

geestelijke 
Zie hier, 
De oplost 

tweede

-*• het

*) Ik spreek hier en 
lijkheid tegenover de 
natuurlijk ook over 
vragen dal een dubbele

'staan jeugdige personen van 
,’en den leerplichtigen leeftijd 
oepen verdoelen, t.w.: zij die 
tgezet algemeen vormend on- 

ren, gymnasiasten en dgl-, de 
'ijls toch het geschonken voor

verlaten der lagere school vak- 
de praktijk, hetzij op ambachts- 

allen vast zitten in het net 
dan zou voor die 

de grootste wezen, 
s school geen ondcrv

i verdienen

om te maken dat de jeugd, die 
gelukkig mogclijk zij en dat de 
logelijk zijn voor hare lichamelijke.

in het vervolg voornamelijk 
meisjes is. Het Instituut moet 
de meisjes uitstrekken. Hier 

opzet mij niet uitvoerbaar ■

•at kan de gemeenschap 
in haar midden opgrocit 

istandigheden zoo gunstig 
£ en zedelijke vorming ?

in weinige woorden „het probleem der rijpere jeugd".
ssing dezer vraag wordt echter mocilijkcr gemaakt doordat 

een tweede zich gelijktijdig opdringt: Wat moet het heden doen om 
de fouten, die het verleden jegens de jeugd beging zooveel mogclijk 
ongedaan te maken ?

Want het woord " 
die gclooven dat r 
lichaam en ziel van , c 
criterium van iedere mcnschcli 
om de jeugd tot de meest Vomon 
zelven en de beschaving, waarin 
om na te gaan in hoeverre zij aan

over jongens, wat een onbil- 
:t op den duur zijne zorgen 
er rijzen weer zooveel nieuwe 
r voorkomt.

1 van Stanley Hall gekit nog onverzwakt : dat zij 
niets zoo liefde, eerbied en diening waard is als 

i de jeugd en die van meening zijn, dat het beste 
helijke instelling is, hoeveel zij bijdraagt 
volkomen ontwikkeling te brengen, zich- 

wij leven terdege moeten herzien 
dezen hoogsten eisch voldoen.

Onder „rijpere jeugd” wil ik hier vers 
omtrent 13 tot 20 jaar, dus hen die bov< 
zijn. Men kan dezen ruwweg in drie gro 
na het verlaten der lagere school voort; 
derwijs ontvangen, dus burgerscholieren 
kleinste, bevoorrechte groep, die dikwij 
recht miskent; dan zij, die na het 
onderwijs gaan ontvangen, hetzij in de pr< 
scholen en dgl. Ware het niet, dat wij a 
van maatschappelijke en stands-vooroordcelen 
(naar mijne meening) de kans op levensgeluk c 
ten slotte : zij, die na het verlaten der lagere 
meer gaan ontvangen doch hun kost op een of < 
meestal geheel onverschillige — manier moeten 
jeugdige fabrieksarbeiders, loopjongens enz.

Het is voornamelijk onder deze derde groep, dat het Rotterdamschc 
Instituut zijn werkzaamheden wil beginnen. Niet dat ik van meening 
ben dat voor de beide andere groepen de levensomstandigheden zoo 
gunstig mogelijk zijn of dat ik alle malligheid, die de scholen den 
kinderen aandoen, wil verdedigen; maar in deze gevallen kan men 
toch niet van verwaarloozing van plichten spreken.

Voor een goed aanpakken van deze jongens ’) moet niet het ge
voel de leidsman zijn maar het waarnemen en bestudeeren van de
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worden 
liet zullet

Lr>rden -i

Zoo 
terdam 
scheen, 
heel knusjes 1 
van Toynbee 
„als ze daar 
„avontuurlijke 
„vroolijkheid 
„en ook zij 
„vermeerdert

De taal < 
is een gehot 
kleinigheid

Is het kind wat grot 
spoedig met soortgenootje 
Wij kennen allen die t 
1 omgeving lang niet 

zag ik onlangs, in 
een aantal kindert 
met behulp van allerlei over 

itnusjes theevisitic spelen. Gelijk S 
Toynbee Hall) zoo mooi schreef:

• spelen op de
: reizen doen door het 
stemt de toeschouwers 
zullen vertrapt • 

ren waarvan zij ni< 
der kinderen onderling 

ïel andere, dan men wel 
worden zij uitgescholdi

>oter, zoodat het loopen kan, dan leert het 
jes op straat, bij voorkeur in de goot, spelen, 
onbeschrijfelijke vieze wezentjes, die echter 

zoo tcrugstootend vinden als wij, ouderen, 
een der droevigste achterbuurten van Rot- 

ren, waarvan het oudste nog geen vijf jaar 
dlerlei overblijfsels van meubels en eetgerei 

jk Samuel Barnett (eerste directeur 
schreef: „De kinderen zijn lichtpunten, 
straten in onbewuste waardigheid en 

: straatgewoel; maar juist hun 
droevig — nog een paar jaar 

en gebruikt om een rijkdom te 
jn genieten.”
i die de ouderen tot hen spreken 

wenschen. Voor de minste 
voor kreng of sodomiter. Nog

zich voor al te groote generalisatie moet hoeden 
geval op zichzelf beschouwen is heel dikwijls toch 
het kind uit de armste kringen als volgt :

vordt geboren als een uit velen ; dikwijls is het niet 
:er begeerd. Vóór de geboorte ervan heeft de moeder 

1 ' genomen en gevoed, zooals het meest wenschelijk 
den zuigeling spot dikwijls met de eischen der ge- 

deels door allerlei bijgeloovighedcn, met recht baker
meten, deels door den nood of de lust om het kind stil 

(vieze dotten, fopspeenen, onophoudend sussen), deels door- 
kind overal heen meezeult, naar volksfeesten en

levensomstandigheden der kinderen en van hun geestesleven.
Ter toelichting diene het volgende: Ik heb zoo dikwijls mcnschen 

bezig gezien in Ons Huis-werk of Zondagsschoolarbeid, die niet ge
noeg hadden aan dat, wat zij den kinderen als gewone mcnschen 
door hun voorbeeld en omgang konden geven, maar het wilden aan
dikken door toespraken en preeken van morcele strekking (aanspo
ringen tot eerlijkheid, zindelijkheid, kuischhcid en dgl.) Hier over- 
hcerscht dus het gevoel dat het bij die kinderen in moreel opzicht 
niet in orde is (wat bij een deel ook wel zoo wezen zal), waardoor 
de eerlijke onderlinge omgang vertroebeld wordt. Hetzelfde geldt 
voor socialen arbeid ondernomen om een of ander kwaad te be
strijden, als aanmoedigen van huisvlijt als drankbestrijdingsmiddel, 
van sport tegen de tuchteloosheid. En ten slotte ook voor jeugdwerk, 
ondernomen als onderdeel van eene vereeniging die een ander doel 
heeft: als jongenskampen van de sociaal-democratische jeugdorganisatie 
of van christelijke knapenverccnigingen. Ik zeg natuurlijk niet dat 
dit alles geen goed werk is; want alles, wat voor de jeugd gedaan 
wordt met goede bedoelingen verdient onzen steun. Maar op het 
hoogste plan staat toch eene instelling als het Instituut voor de 
Rijpere Jeugd, waarvan de statuten kortweg verklaren : Het Instituut 
beoogt de ontwikkeling en ontspanning van de rijpere jeugd.

Ofschoon men 
en feitelijk ieder 
de levensloop v 

Het kind w 
eens zoo bijste 
zich niet in acht 
is. De zorg voor 
zondheidsleer, 1 
praatjes geheeren, uc 
te houden (vieze dotte 
dat de moeder het l< 
drukke uitvoeringen, 

kind wat 
ioortgent 
allen
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somminf

w de vraag, 
egendeel is om- 
in haar midden

haast wel of 
hiervan

* zijn.

veel fris- 
jgebracht, 
kind een

of het beste 
»en, school- 
olkinderen, 

schooltuinen,

lagere 
degen
straat
er een

ndercn niet slechts, langs 
al van nuttige kundighcde 

ook in

vrouw, die een klein kind 
jon te huilen. Terstond de 
" Het kind weet heel wel 

•ciging niet zal uitvoeren, 
insch andere waarde aan 
uit andere kringen.

I en breekt voor hem de periode 
beste verzorgd wordt. Er wordt 
het kind op school zal krijgen, 

et steeds dat het na den school
st de leeftijd van ld—18 toch 
Alleen de Katholieken hebben 

patronaatsstelsel voor hun rijpere

voor de rijpere jeugd de 
1 latst in haar tegendi 1 

n om van de in naai i 
hebben ?

ken, die hun op de 
door gebrek aan gel 

paar jongens op s 
»alcn, terstond is e

/oor de rijpere jeugd zijn 
een bevoorrechte positie 

innemen, want in het hart 
:t sportveld. Doch in onbe- 
lange jaren alleen gereser- 

2 koebeesten. Nu is het te 
de stad staan al in stippel- 

binnen cenige

zeer onlangs zag ik op Feyenoord een x 
mee zeulde. Het kind struikelde en bcg< 
vrouw: „Kreng ’k zal je kop vermorzelen.” 
dat de vrouw deze oud-testamcntischc bedrc 
Maar de opgewassen jeugd heeft een gai 
de woorden leeren toekennen dan kinderen i

Daarna komt het kind op school 
zijns levens aan, waarin het het l 
gewoonweg om gevochten wie of 1 
Zoo veel verwonderlijker vind ik het 
leeftijd weer zoo wordt losgelaten; juist 
is voor het later leven zoo beslissend, i 
dit ingezien en een voortreffelijk 
jeugd tot stand gebracht.

Op school worden den kinderen niet slechts, langs zoo \ 
scheren weg dan voorheen, tal van nuttige kundigheden bijge 
maar de onderwijzers nemen ook in het leven van het ki 
groote plaats in en leeren hun netheid, orde, zindelijkheid, 
Overheid en particuliere vereenigingen wedijveren 
voor het schoolkind mag zorgen. Denk b.v. aan schoolartsi 
ziekenzusters, schoolbaden, warme maaltijden voor schoo 
schoolpantoffels, schoolreisjes, schoolvacantief eesten, 
schoolspeelterreinen, schoolbioscopen. Maar nauwelijks 
schooldag geëindigd of dit alles houdt op.

De geneeskundige verzorging wordt overgelaten aan het fonds en 
aan de wijkzuster, zorg voor klecding en schoeisel en voor voeding 
aan de verdiensten van het gezin. Zijn jaarlijksche vacantie 
geheel en al of wordt teruggebracht tot b.v. drie vrije dage 
tuin zal het — in Rotterdam sporadische — plantsoen wcz< 
speelterrein — de stra< '

En het lijkt dikwijls 
die ik aan het hoofd hiervan heb geplaatst 
geslagen: Wat kan de gemeenschap doen o 
opgroeiende jeugd zoo min mogelijk last te I 

Verbieden wordt het parool. Allerlei zakt 
school geleerd zijn, worden nu ondeugden, o 
heden, waar zij deugden zijn. Schoppen een 
tegen een balletje, klimmen zij in telefoonp; 
agent om het te verbieden. Sportterreinen v< 
er niet in de groote steden. Rotterdam had 
boven alle steden in het land kunnen 
van de stad ligt nog heden een uitgestrekt 
grijpelijk egoïsme van een bezitter is dit L 
veerd geweest voor een paar onnoozele 
laat. Op de nieuwe plattegronden van 
lijnen de straten aangewezen die er komen zullen en 
jaren is de huizenzee er over heen gegolfd.

De weinige speelterreinen zijn door fraaie hekken afgesloten, opdat 
vooral niemand er op zal komen dan de schooljeugd.

Wilde men een opsomming geven van al wat zoo voor en na in 
verschillende gemeenten verboden werd, het zou een aanzienlijke

het fonds

er valt 
n, zijn 
n, zijn
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rookverbod, snoepverbod, (Bussum), 
Kinderrechter, lijfstraffen, kort en

lc.erlingen 
laag worc

oopverbod.

, maar er 
tratie trof

on gesloten hc)
jen met zand
. Een agent ver
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hebben natuurlijk wel zin. 
Als een duidelijke illustr 
gebeurtenis. Voor een g 
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paratie. 
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De schoolkennis wordt spoedig vergeten. Er blijft buitengewoon 
weinig van hangen. Men moet dit feit niet te licht aanslaan. De 
handicap die dit ten gevolge heeft voor het gcheele volgende leven 
is geweldig. Het is haast niet doenlijk voor iemand, die niet met 
buitengewone werkkracht is bedeeld, om zich op lateren leeftijd nog 
de noodigc kennis eigen te maken, die voor een meer verantwoorde
lijke maatschappelijke positie vcreischt is. Maar nog afgezien hiervan: 
het gebrek aan kennis omtrent de dingen, die om ons heen zijn geeft 
een holheid aan het bestaan, die nooit voldoening kan schenken, 
doch genoegens doet zoeken van de laagste orde, in kroegen en dans- 
lokalen. Ga eens in die danslokalcn op den Schiedamschen dijk (ge 
zult er heel dikwijls eleganter zien dansen, dan ge vermoedt) en 
merk op de uitdrukking van hartgrondige verveling op de gezichten 
van dansers en toeschouwers, die zich onopgemerkt wanen.

Is cr dan geen gelegenheid voor de kinderen om nog wat te leeren? 
Voor de jongens, die ik hier op 't oog heb komt alleen het z.g. her- 
haiingsonderwijs in aanmerking. Dit wordt over ’t algemeen slecht 
bezocht en het verval gedurende de cursussen is groot. Toch melden 
zich jaarlijks velen aan, zoodat de behoefte aan dit onderwijs evident 
is. Welke is de oorzaak van dit gebrek aan bloei ? Ik laat anderen 
hier in mijn plaats antwoorden:

De Commissie uit den Bond van
(Rapport Ineenschakelingscommissie 1903 II

1. Het lager onderwijs, dat de leerlinge 
die in aanmerking zouden komen voor het l 
school, hebben genoten is in ’t algemeen 
groote nut van meer onderwijs te ’ 
schoolverzuim, armoede en gebrek aan belangstelling in vele 
gemaakt, dat dc kinderen met een nog zeer geringe 
kennis dc school hebben verlaten, en bij dezen ontbreekt 
het besef, dat meerdere ontwikkeling zoo noodig is.

2. Door het groote verschil in ontwikkeling der leerlingen moeten 
op dc bestaande herhalingsscholen de eischen zeer laag worden ge
steld, tengevolge waarvan velen, die hun kennis gaarne zouden zien 
uitgebreid, die scholen niet beze

3. Het onderwijs zelf houdt
Te veel is het onderwijs een 
een herhaling van datgene, ’ 
De leerling treft te weinig 
belangstelling 1 ' ”

lijst worden. Bioscoc 
zitverbod (Schiedam) 
snel „recht.”

Al die verbodsbepalingen 
hoort iets tegenover te staan, 
dezer dagen de volgende kleine gebeurtenis 
van een speelterrein zaten eenige jongens; 
klinkers, die daar lagen voor een straat-: 
scheen en verbood het. Maar ik zag ’s mans ver 
mij cr in. Wat moeten die kinderen dan doen

natuurlijk 
een duideli

Ncdcrl. Onderwijzers 
pag. 158) :

gen van 12 jaar en ouder, 
bezoeken eener herhalings- 

...gemeen te onvoldoende, om het 
kunnen inzien. Bovendien hebben 

aan belangstelling in vele gevallen 
t een nog zeer geringe hoeveelheid 
en, en bij dezen o ntbreekt bijna steeds 
dccling zoo noodig is.

I in c...

velen, die 
rocken.
t niet genoeg verband met de praktijk. 

___ voortzetting, helaas dikwerf slechts 
wat op de lagere school is onderwezen. 

------  --------g iets aan, dat hem nieuw is of dat hem 
inboezemt. Er is ook te weinig gezorgd voor het verband
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jk ook

ooi en w e r k p 1 a, 
er, terwijl zij in clli

t tot dusverre gegeven wordt, 
redelijkerwijze gesteld mogen

op 1 Januari 1919 ± 1200 kinderen van 
herhalingsschool, d. w. z. 24 op 10000 ')

.. .s op zich zelf 
.•noten ' (!) door 54504 
>en zielen, terwijl de 
bezocht wordt . . .

verwonderen, dat de 
■ getroostten, le
de gemeentelijke 

k van onderwijs,

*) Rekent men ook de kinderen van 
L. S. hebben voltooid dan bedraagt dit aantr

tusschcn sch 
naast elkandc

Het herhalingsonderwijs, 
voldoet niet aan dc eisclu 
worden.

i a ts. School en 1 c v 
Ikander moesten sanier

12 jaar mede, die het 6e leerjaar 
tal echter ruim 50.

n gaan te veel

Dezelfde (Nutsboekerij n’. 6, 1918 pag. 15):
Voor de arbeidersklasse biedt de herhalingsschool dc eenigc ge

legenheid om het onderwijs van de lagere school voort te zetten.
De Nederlandsche herhalingsschool echter strekt den Nederland- 

schen staat meer tot schande dan tot roem, en beduidt voor ’n ver- 
hooging van de algemeene volksontwikkeling al heel u

Alle herhalingsscholen te zamen werden
jongens en 18165 meisjes, samen: 50841 1 
der bevolking . . .

J. W. Gerhard (Nutsboekerij n°. 1, 1917, pag.
Ons onderwijs moet veel, en veel beter worden en natuurlijl 

veel langer duren dan thans voor ruim 90 u/0 van ’t volk het 
is. Wat beduidt eigenlijk ons hecle onderwijs, als 't reeds 
eindigt ?

Het vervolgonderwijs of het „herhalingsonderwijs" is 
ook al bedroevend slecht, en wordt nog maar „gei 
(in 1915) kinderen op ’n bevolking van 6 millioc 
lagere school door bijna een millioen kinderen

De Commissie van toezicht op 
te Rotterdam (Gemeenteverslag 1919):

. . . De resultaten van het herhalingsonderwijs en de daarbij be- 
hoorende cursussen bleken ook in 1919 zeer onvoldoende. en onze 
Commissie blijft dan ook bij haar mcening, dat er slechts een middel 
is om het herhalingsonderwijs voor verderen achteruitgang te be
hoeden: door een volledige reorganisatie van het huidige stelsel, 
zooals reeds in vier achtereenvolgende jaarverslagen is bepleit.

Onze Commissie acht zich dus gerechtigd ditmaal niet verder uit 
te wijden over de resultaten van 't herhalingsonderwijs; daar dit 
volgens haar meening van zeer geringen invloed zal blijven op de 
geestelijke ontwikkeling van ’t volkskind, zoolang de thans geldende 
organisatie bestendigd blijft . . .

Het is onder zulke omstandigheden niet te vel
leden eener Sub-Commissie, die zich zooveel moeit» 
leurgesteld zijn door de weinige belangstelling, die 
autoriteiten naar buiten doen blijken, voor een ta 
die deze belangstelling toch zoo ten volle verdient.

In Rotterdam bezochten
13 jaar en daarboven

,ng al heel weinig . .
i slechts bezocht door 52678 
kinderen, d.i. 79 op 10000
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i ik me geringe liefde voor het herhalingsonderwijs vol- 
' Het gehalte der leerlingen is meest niet van ’t 

luwiii i» er al lang afgeschept door de andere inrichtingen 
jezet onderwijs. De leerlingen hebben als ze op de school 

werkdag achter den rug, de onderwijzers evenzoo. De 
lie men hier en daar verneemt tot verbetering van dit 
iderwijs komen in ’t algemeen hier op neer, dat men 

wil verbeteren en de herhalingsschool maken tot eene 
w voor de vakschool. Daar echter zeer velen van de 

vooral in de eerste jaren na de L. S. niet weten, wat hun 
' kan men m. i. ook van deze verandering weinig 

het herhalingso

der bevolking. Op dien datum bezochten 1917 kinderen van 1-f—15 
ccnige inrichting van onderwijs (ambachtsschool, vaktcekenschool, 

«hngsschool inbegrepen) tegen ongeveer 5500 kinderen in het 
6c leerjaar der lagere school. Meer dan 60 °/0 der Rottcrdamsche 
kinderen ontvangt dus op 1-1—15 jarigen leeftijd in het geheel geen 
onderwijs meer.

Nu vind ik die g 
komen begrijpelijk. 1 
beste; de room is er 
van voorfge 
komen al een v 
voorstellen, du 
soort van onderwijs komen in 't algemecr 
het onderwijs wil verbeteren en de herhalingsschool maken tot een< 
voorbereiding voor de vakschool. Daar echter zeer velen van d< 
leerlingen, vooral in de eerste jaren na de L. S. niet weten, wat hui 
vak zijn zal, kan men ni. i. ook van deze verandering weinig heil ver 
wachten. Ik zoek de fout veeleer hierin dat het herhalingsonderwijs 
te veel wil bieden ; vijf avonden in de week, op elk een paar uren 
is te veel, laten niet genoeg vrijheid over.

Het Instituut voor de Rijpere Jeugd biedt nu een buitengewone 
gelegenheid om een geheel nieuw stelsel van herhalingsonderwijs in 
de praktijk te beproeven. Het Instituut moet voor zijn pupillen zelf 
een school hebben. Hier worde slechts twee avonden in de week 
les gegeven en wel per avond 2 X-15 minuten. Het aantal vakken 
zij ook zeer beperkt: voor den eersten cursus alleen Nederlandsch 
en Aardrijkskunde. Ik noem juist deze twee vakken omdat de metho
diek daarvan de laatste jaren met reuzenschreden vooruit gegaan is. 
Het medewerkend voorwerp en de bijvoegelijke bijzinnen liggen op 
sterven en de kapen van Azië en de rivieren van Zweden kan men 
nog slechts in het vergeetboek vinden. Maar inplaats daarvan weet 
men een hiervoor ongekende belangstelling te wekken in het leven 
van ons eigen land. Jan Ligthart heeft hier met zijn: „Op de fiets 
door Nederland" den weg gewezen.

Het rekenen daarentegen heeft voor oudere leerlingen nog maar 
weinig beteekenis : .het ontaardt in het oplossen van sommen, die 
nooit in het leven voorkomen en brengt verwarring voor hen die 
later algebra zullen leeren. Iedereen die de lagere school heeft af- 
geloopen kan narekenen of zijn loon juist is uitbetaald en hoeveel 
de stof kost, benoodigd voor een jurk.

De cursus dure een half jaar. Daarna begint een nieuwe, die ook 
een half jaar duren moet, maar met meer dan één klas: een die met 
dezelfde vakken doorgaat, en een die drie van de vier lesuren aan 
algebra besteedt. Het is in de eerste plaats de keuze van den leerling, 
waardoor uitgemaakt moet worden in welke volgende klas hij komt.

Meer gevorderde leerlingen hebben aan zoo weinig les ongetwijfeld 
niet genoeg meer. Er zijn inrichtingen te over, vyaar zij dan zullen 
kunnen vinden, wat zij noodig hebben en het Instituut is daar om den 
weg te wijzen. Maar het hoofddoel wordt toch bereikt: te zorgen 
dat de kennis van de lagere school niet verloren ga, maar verdiept 
worde en de belangstelling behouden of gewekt zij.

1'
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erin niet g< 
kend aanbie 

avonden van
In de leeszc 

een of twee 
de leesza<

Aan dezei 
over hicr<

duid

", dat ik niet zonder 
deel van de taak van

jen die onze jongens 
gezelligheid en hui- 

I niet. Hierdoor wor
den avond in groepjes 

in portieken. Daarom moet het 
meerdere plaatsen der stad

stap nu van het onderwerp „schoolkem 
voorop geplaatst heb, af, om het andci 

ituut te bespreken.
meening toch is een van de dingc 

waaraan zij groote behoefte hebben: 
Hun eigen thuis biedt dit in den regel 

igens uithuizig. Men vindt hen laat in d< 
de hoeken der straten en 

voor hen, liefst natuurlijk op r 
een leeszaal en een recreatiezaal, 
twee zalen zijn de hartkamers van 

ig wezen en warm, de toegang er toe 
gebonden aan eenig reglement 
iedt (b.v. niet schrei 

■•-«-reatiezaal, kortom elkandt 
■den van het jaar 
i de leeszaal hebbe 
of twee planken, i 

szaal in en uit ' 
ucr vaste 

’ sen kan 
mcrachter. I 
heen en dooi

. en geen moe 
__  dusdanige exei 
vervolgen.

Het is niet zoo dringend noodzakclijk, 
stilte hcerscht; de meeste jongens van 
leerd in onrustiger atmosfeer te lezen. H 
zen, zij zullen er elkander opvoeden tot 

Het karakter van deze lees? ' ’ 
lectuur zich naar den smaak d 
delooze, anonyme boekjes, (Ni< 
en opzettelijk zinnenprikkelende 
zoeken. De jongens stellen 
lijke boeken die ook volwassenen nog 
de boeken die ons als „jongensbockc 
de meer-dan-nare padvindersboeken 
voelen zij al gauw beneden zich. Of 
nen volwassenen voor kinderen heel 

boek leest in zijn eigen licht.

is, weet niet hoe ge
aring) bij een gemid- 

kennis doet hem later, 
ïris zoeken, waar zij 
"oopvertooningen en 
optsen, o.a. in klec- 

ntrein op dat meer 
zegelringen om hun knoes-

se zaken niet bijzonder thuis 
s (ik bedoel niet er 

;. Die kleinheid van 
• doen kan, ook genoeger 
i meer dan (lauwe bioscc 

in nietige kleinigheden naboou 
merkte ik in een werklieden 
der jonge arbeiders

> t Instituut. Zij moeten ge- 
: volkomen vrij, het verblijf 

, u dan wat zich van zelfspre- 
reeuwen in de leeszaal, niet vechten in 

, ixvh toni ciivciuder niet hinderen). Ze moeten ook alle 
ir, zonder een enkele uitzondering, geopend zijn.

. ncuöen de jongens vrijen toegang tot de boeken, die op 
1 i, de geheele zaal rond, opgesteld zijn. Men gaat 

ii uit langs een lange toonbank, waarachter ten minste 
medewerkers van het Instituut zijn plaa 

men alle inlichtingen vragen en zijn geld betali 
De boeken zijn door een merk, dwars < 

>r stempeling, als eigendom van het Inst 
>eitc moet gespaard om opkoopers, die 
emplaren worden aangetroffen, wegens h<

, dat in een leeszaal volkomen 
i hun slag hebben al wel ge- 
Het zal er vanzelf rustig wc-

cszaal brengt ook mede, dat de keuze der 
der lezers moet richten. Volkomen waar- 
ick Carter, Buffallo Bill, Raffles en d.g.1.) 

■den rommel moet men er natuurlijk niet 
gelukkig het meeste belang in avontuur- 

’assenen nog wel door kunnen krijgen, maar 
.en" worden aangeboden, zooals 

en de werken van Jan Feith, 
een bock goed of slecht is, kun- 
moeilijk beoordeelen, daar elkeen 
De bezwaren van Gerhard e.a.

Iemand die in deze 
ring de werkelijke kenni: 
delden werkmansjongen is. 
als hij ’t een beetje beter 
niet te vinden zijn, 1 
liedjes en de „rijke 
ding. Nog zeer onlangs 
dan een derde gedeelte 
tige vingers droegen.
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leiders va: 
Kinderen 
omgeving (Report

Naast de leess 
legenheden tot 
voorname rol v 
hoort een 
zijn pupillen en 
op afbetaling en 
biedt ook dikvvij 
doen hooren. Be 
tot ensembles con 
maar ik vrees, dat 
er zich voor vindei 
heid kan hem gebc

Ook eenige 'an<  
Er zijn jongens, die

De versiering van de leeszaal en van de recreatiezaal moet tot jongens 
spreken en aanleiding geven tot opmerken, b.v. een groote plattegrond 
van de stad, waarop alle belangrijke veranderingen aangegeven worden, 
een zeer groote sterrenkaart, die dagelijks den juisten stand van den 
hemel aangeeft, enz. Voorts een bord, waarop de uitslagen van wed
strijden en de stand van competities worden vermeld en ten slotte 
mooie al beddingen van moderne en oude schepen.

Wat moet cr voor opzicht zijn in deze twee zalen? In de leeszaal 
is voortdurend een der medewerkers aanwezig, in de recreatiezaal 
niet. Ik zou haast willen zeggen: hierin schuilt de kunst van de lei- 

er zooveel te zijn dat de jongens zich zich niet zonder opzicht 
en zoo weinig, dat zij zich vrij voelen en niet in een schooltje 

gesticht. Vertrouwen in de jongens en in den geest die het gan- 
werk doordringt moet vooraan staan. Zoo juist hebben het de 

i de proefneming met schoolmaaltijden in Bradford geschreven : 
reagccren [respond] spoedig op een ordelijke en behoorlijke 
/r> port of the Bradford Education Committee 1907).

eszaal en recreatiezaal moet het Instituut andere ge- 
ontspanning bieden. Hierbij moet de muziek een zeer 
•ervullen. Tot de eerst uitvoerbare wenschelijkheden be- 

vioolklasse voor ensemblespel. Het Instituut verschaft aan 
aan vereenigingen die hetzelfde willen, violen en cello's 
i neemt ze ten allen tijde tegen kostprijs terug. Het 
'ijls aan het strijkorkest een gelegenheid om zich te 
Jehalve violen laten zich ook harmonica’s en fluiten 
imbineeren. Ook zangoefeningen zou ik graag hebben, 
lat die niet uitvoerbaar zullen blijken. Maar als iemand 

en laat die het met ernst probeeren wil ■— de gelegen- 
>oden worden.
idere clubs — mits goed geleid — zijn wenschelijk. 

een waarlijk diep belang stellen in plant- of dier

en May kan ik niet deelen ; ik zelf daarentegen 
■ jeugdige menschen een heel bedenkelijk boek. 
• wordt de invloed van een boek op jongens 
en moet lectuur als ontspanning worden be-

i b.v. Wörishofer 
b.v. Pickwick voor 

- 't algemeen echter 
... te veel overschat < 
schouwd.

Naast dc ontspanningslectuur moeten er natuurlijk ook cncyclo- 
paediën, atlassen en technische boeken zijn. Vooral de keuze der laatste 
moet verband houden met het onderricht op vakscholen.

De recreatiezaal biedt gelegenheid om gezellig te zitten, te praten 
en te spelen. Er moeten tafels zijn, waarop dam- en schaakborden ge
schilderd zijn en in de laden zijn dc damschijven, eenvoudig bij de 
honderd uit hout gedraaid. Een paar technische vragen rijzen van zelf. 
Mag men in de recreatiezaal kaarten en rooken en is er een buffet? 
W at het kaarten aangaat zie ik geen doel in verbieden ervan en wat 
het rooken betreft weinig bezwaar tegen het toelaten ervan. Maar 
een buffet vind ik niet noodig; dit moedigt kroeggewoonten en be
hoeften aan, die ongcwenscht zijn. Maar hier, gelijk in alles wat dit 
plan inhoudt, moet de ervaring onze leidsvrouw zijn; die kan alleen 
het verloop der zaak ons brengen en niet eenige vooropgezette 
meening.
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ging innemen Cu 
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l-ahet
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jheid leert p 
een sport, c 

r goede leidit 
gesloten blij'

ut doen kan voor de lichamelijke 
tere toestanden in zicht door een 
de lichamelijke ontwikkeling van 

t is er nog niet, maar de rijpere 
• voetbalvelden, l iet Instituut moet 
ven om het aan die van zijn eigen 

hebben aaneengesloten te 
len moet het zich niet wagen ; 
voor athletiek.

, _• gymnastiek- en boksclubs,
tel woord. Men moet het kijken naar een 
het boksen zelf houden. Dit laatste is een 
', kracht en behendigheid leert paren aan de 

eigen lichaam. Het is een sport, die beoefend 
>eilijke regels en onder goede leiding verwacht 
ksclub moet echter gesloten blijven voor alle

re die bijzonder graag 
uciiulpzame hand reiken.

luderc jongens komen in aanmerking tooneelclubs en 
c maatschappelijke verschijnselen worden bcsprokei

onge arbeider moet eenmaal zijn plaats in de yakbewe- 
cn het zal het Instituut tot eer strekken als zijn oud-pu- 

waardige plaats kunnen innemen en als zij hun levens- 
den hechten basis van het weten kunnen opbouwen.

Ik kom nu aan wat het Instituut 
opvoeding. Op dit gebied zijn bete 
ontwerp van wet tot regeling van c 
de rijpere mannelijke(l) jeugd. Dit is 
jeugd is er wel en snakt naar haarvociuu 
die kunnen koopen en in orde brengen om 
jongens, die zich tot voetbalvereeniging 
kunnen verhuren. Aan andere openluchtspek 
misschien echter zal er belangstelling zijn 

Binnenshuis moet gelegenheid zijn voor 
Over het boksen een enkel woord, 
bokswedstrijd niet voor 
kunst, die eerlijkheid, moed, 
uitnemendste zorg voor eigei 
wordt naar vaste en moe...,, 
ik daarvan veel. De boks ' 
anderen dan werkende leaeu

; gelegenheid bieden voor een uitstapje langer 
:n daarom de beschikking hebben over een huis 

b.v. op Voorne of aan den Hoek, waar een
i den Zaterdagmiddag een tocht te hebben ge-

Wat aangaande het gebruik van den Zondag? Het antwoord op 
deze vraag moet weer niet bchecrscht worden door wat sommigen 
het beste gebruik van den Zondag weten, maar door wat thans de 
werkelijkheid is. De Zondag is voor de jongens hun vrije dag. Hel 
Instituut moet hun de gelegenheid openen voor openluchtspel en uit
stapjes (hierover nader hieronder) en de lees- en recreatiezalen en de 
tuin van het Instituut moeten van 12 uur af reeds voor ben open

Het Instituut heeft voor de Zondagavonden de beschikking noodig 
over een flinke zaal voor uitvoeringen. Al wat Rotterdam kan ople
veren aan zangers en musici moet hiervoor gevraagd worden, opdat 
de uitvoeringen zooveel mogelijk wekelijks kunnen plaats hebben. Een 
groot feest zal het natuurlijk wezen als een van de muziekgezelschap
pen van het Instituut zoover is dat het zich kan laten hooren. Een 
eigen bioscoop daarentegen behoort niet tot mijn wenschen ; de redenen 
daarvoor behoef ik hier thans niet uiteen te zetten.
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gedeelten van het werk onder 
irbij gegaan, b.v. de arbeidsbe- 
let eerste toch kan in een stad

daarvan 
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Om hen te binden moet het de sterkste banden der wereld gebruiken : 
liefde en geld. Menschen die niet van de jongens houden en zich niet met 
hart en ziel aan het werk willen geven deugen niet voor medewerkers. 
Aan het Instituut is vervolgens een spaar-organisatie verbonden. Alle 
bezoekers moeten wekelijks een bijdrage betalen van niet vastgesteld 
bedrag. Dit geld blijft het eigendom van den storten; maar hij kan 
het niet terugvorderen vóór zijn 21 ste jaar, tenzij hij eerder trouwt. In 
het begin krijgen we waarschijnlijk niet veel, maar naarmate de jon
gens ouder worden beginnen zij te merken, welk belang er voor hen 
in gelegen is, om op hun 21ste jaar over een paar honderd gulden te 
kunnen beschikken. Bovendien kan dit geld door hen gebruikt worden 
om gymnastiek- en sportklecding te koopen, het kamp te betalen enz. 
Op den duur zal een commissie uit de jongens toezicht op het be
waren dier gelden moeten kunnen uitoefenen en in moeilijke, onver- 
ziene gevallen uitmaken of er aanleiding is om een inlegger zijn geld 
of een gedeelte daarvan vóór het verstrijken van den tijd terug te 
geven. Hoe het zij, iemand die nog geld van het Instituut te vorde
ren heeft vergeet het zoo spoedig niet.

Niet zonder reden ben ik sommige 
de rijpere jeugd met stilzwijgen vooi 
middeling en de beroepskeuze. Aan hc

maakt kan overnachten, zoodat zij ook den ganschcn Zondag buiten 
kunnen doorbrengen.

En ten slotte moet het een 
Rotterdamsche jongens een wei 
de eerste plaats voor de jongens 
ook de leerlingen van de Atnbac 
er kunnen komen 
natuurlijke groepen 
vacant ie door te . 
gaandeweg ook wel hun vacantic.

Het zomerkamp zal het hoogtepunt des j 
en de geheele staf van het Instituut moet 
jongens en de leiders met elkander in de mees 
ding komen, daar ieder in een kamp hetzelfde

De vraag waar of het Instituut zijn jong 
eerder beantwoord dan hoe of het hen zal

Met behulp der gegevens, die de scholen aan het gemeentebestuur 
(en ten deele aan het Instituut) verstrekken, kunnen de jongens op
gespoord worden, die in de omgeving wonen. Bij hun inschrijving moet 
natuurlijk worden nagegegaan, waarom zij zich niet hebben aangeslo
ten bij bestaande organisaties, de Roomsch-Katholieken bij hun pa
tronaten, de christelijke bij de knapenvereenigingen. de socialisten bij hun 
organisatie enz. Het kan niet uitblijven of deze organisaties zullen 
zich door het werken van het Instituut tot meerdere inspanning ge
prikkeld voelen, wat niet dan in het belang van Rotterdam’s rijpere 
jeugd kan wezen. Het Instituut moet ook andere organisaties van 
dienst zijn in alle dingen waarin het helpen kan, o.a. de medewerkers 

n regelmatig uitnoodigen tot de samenkomsten der leiders van 
itituut.
hen te binden moet het de stei
i geld. Menschen die niet \ 
ziel aan

jaars wezen; de directeur 
eten het leiden, zoodat de 

est ongedwongen verhou- 
le leven voert.
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waarbij

al",

een groote steui 
zal de medewerkir 
tevens kostelijk n 

lichamelijke geste' "
het kader te 

passen.

geteekend. Doordat ik voor dit 
lad heb zal ik niet alles in de 
1 en mij op plaatsen onduidelijk

3 ja< 
dat

als Rotterdam met een uitnemend werkende arbeidsbeurs geen groote 
behoefte bestaan, al moet op den duur eenc aanbeveling van het 
Instituut een groote steun voor een werkzoeker worden. En onge
twijfeld zal de medewerking van een menschkundig arts van belang 
zijn en tevens kostelijk materieel verschaffen voor de bestudecring 
van de lichamelijke gesteldheid van het arbeiderskind. Mijn hoofddoel 
thans is het kader te ontwerpen waar het werk in den aanvang 
zal moeten passen. Het lijkt mij ook ondoenlijk om het gehccle i 
bied van te voren te overzien; laat het werk maar eenmaal begonnen 
zijn, dan kan pas blijken in hoeverre het plan wijziging en aanvulling 
behoeft. Het werk moet zijn kracht vinden in de saamhoorigheid en 
geestdrift van zijn leiders, aan hun voorbeeld moeten de jongens 
zich spiegelen, ademen in de atmosfeer, die zij scheppen.

Daarom moet de organisatie van de medewerkers een punt van 
voortdurenden aandacht wezen, daarom moet de directeur met zijn ge
zin in het centrale gebouw van het Instituut wonen, liet moet zoo 
weinig mogclijk den indruk wekken van een gesticht of' van een 
kantoor. Medewerkers, die met de jongens in aanraking komen, zullen 
de administratie voeren en niet klerken, die zich hooger dan de 
jongens wanen, noch mag een concierge de orde in de gangen be
waken. Of het uitvoerbaar blijken zal? Slechts de toekomst kan dit 
leeren. Maar ik zal een voornaam deel van mijn taak in den omgang 
met de medewerkers zoeken.

De medewerkers dan zullen regelmatig en dikwijls bijeenkomen in 
een gezellig vertrek van het Instituut, dat een der kamers van de 
directeurswoning is. Naar een vooraf opgcsteld rooster zal ieder v 
hen dan een gekozen of opgegeven onderwerp uit de praktijk v 
het werk of uit de theorie behandelen. Hierbij moeten overige 
niet sociologische problemen voorop staan, maar paedagogische 
psychologische, waarbij Stanley Hall de richting zal kunnen ai

plan in hoofdtrekken i 
tijd beschikbaar geh; 

ouding hebben behandeld 
jedrukt. 
:t kans om

j.1. en verkei 
het eerste ,

Zie hier het 
artikel weinig 
juiste vcrhoudii 
hebben uitgeun

Heeft het kans om te worden 
gesticht 26 Mei j.I. en verkeert nog 
bereiding. Zelfs het eerste gebouw om 
is er nog niet. Wel is een flink bedrag 
voor 3 jaar toegezegd (ruim vijf- en dertig 
kans dat het zijn eigen gebouw zal krijgen 
dit artikel geschreven werd zeer groot gcw< 
ben zullen we om steun voor de inrichting i 
Ik hoop van harte dat het spoedig zijn l 
de medewerkers gevonden worden. Ik hu 
hersenschimmig gemijmer, maar voor een 
geheel, waarvan ik met Pestalozzi durf

Er ist wahrlich noch nicht abgethan und l 
ganz sicher, und zwar

verwezenlijkt? Het Instituut is 
heden in een toestand van voor- 

er het werk in te beginnen 
ig aan jaarlijksche bijdragen 

toegezegd (ruim vijf- en dertig duizend gulden). En de 
zijn eigen gebouw zal krijgen is in de dagen waarin 

:n werd zeer groot geworden. Zoodra we dit heb- 
teun voor de inrichting ervan moeten aankloppen. 
* dat het spoedig zijn beslag zal krijgen en dat 
"vonden worden. Ik houd mijn plan niet voor 
njmer, maar voor een behoorlijk samenhangend 
met Pestalozzi durf zeggen:

ch nicht abgethan und bedarf einer ernsten Prllfung 
nicht um meiner und um meincr Bitte willen.
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arvoor is men nu 
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/Ans tijdschrift is in het leven geroepen onder den drang van het- 
v_Z zelfde algemeenc streven, dat tot zoovele daden en pogingen 

den stoot heeft gegeven: het streven tot verhooging van het 
beschavingspeil der volkeren, als gevolg der erkenning van het groote 
tekort. Daarbij is de overtuiging steeds dieper en verder doorge
drongen, dat de toekomst van ons geslacht voor een groot deel 
hiervan zal afhangen of allen, d. w. z. de jeugd van alle lagen der 
gemeenschap tot den hoogst' mogelijken graad van zedelijke en ver
standelijke ontwikkeling stijgen zal en ieder derhalve de plaats zal 
kunnen innemen, waartoe aanleg en vermogens hem in staat stellen.

Er is niemand die niet weet, dat de ideale vervulling van dien 
eisch nog zeer verre af ligt ; dat dwingt evenwel slechts tot nog 
sterker erkenning van ieders plicht om niets te verzuimen, wat ons 
geslacht ten minste behoorlijk op weg daarheen kan brengen.

Als eerste voorwaarde daarvoor is men nu eigenlijk pas goed gaan 
erkennen de noodzakelijkheid van een waarlijk algemeen voldoend 
lager onderwijs.

Daarom hebben allen, wien bovengeschilderd ideaal lief is, zich 
oprecht verheugd toen ook voor ons land een nieuwe aera scheen 
te zijn ingeluid met de invoering der nieuwe wet op’t lager onderwijs.

Het is voldoende bekend, dat de „finantieele gelijkstelling" voor 
zeer velen een zwaar te verteren noot is geweest fen uit vrees voor 
de openbare school in om de te duchten kostbaarheid van het groote 
gevaar der versnippering van scholen. Toch hebben zoo goed als 
allen haar ten slotte aanvaard, omdat men daarmede de mogelijkheid 
geopend zag tot een verheffing van ons onderwijs als de alles 
Belemmerende twistvraag was weggeruimd.

We behoeven te dezer plaatse er niet aan te herinneren, hoezeer 
ook in dit tijdschrift waardeering getoond is voor wat de nieuwe 
wet aan beloften voor de toekomst inhoudt. Al ontveinzen we ons 
allerminst, dat verscheidene wenschen onvervuld zijn gebleven, dat 
de nieuwe wet veel goeds inhoudt, vindt allerwege gereede erkenning.

Ecnc zaak inzonderheid vond algemeene en bijna onvoorwaardclijke 
instemming. Wc bedoelen de opleiding der toekomstige leerkrachten. 
Mogen op de definitief geworden regeling nog aanmerkingen te maken 
zijn, dit mag niet weerhouden op den buitengewoon grooten sprong, die 
met de nieuwe wet gemaakt wordt, met volle waardeering te wijzen.

Tot nog toe was feitelijk deze zaak geheel aan het toeval overge
laten. Met die stelselloosheid breekt de nieuwe wet radicaal, en 
duidelijk en klaar is haar grondslag de stelling, dat voor een goed func- 
tioneeren van ons onderwijs van het allerhoogste belang de vraag 
is hoe de arbeiders en arbeidsters in de school tot hun taak worden 
voorbereid.

De groote betcekenis van de aangenomen nieuwe opleiding ligt 
vooral hierin, dat men daarmede duidelijker dan op eenige andere
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') Inzonderheid bij veeljarige jubilea.
2) De nieuwe opleiding tot hel onderwijze

J moet ons de vrouwen en de mannen brengen, wier 
Iragen wordt door een hooggestemd idealisme, niet het 

, wiens blauwe idealen alle contact met de wereld 
:t idealisme van hem, die, nuchter ziende de concrete 

id kent en gevoelt de beteekenis van zijn werk, die 
: verricht omdat het mooi werk is en wiens tijd en 

van dat werk worden gesteld.
zeer geaccentueerd bij de onders 

hebben hel inzicht van de hoogheii 
jkheid voc>r hun klasse, hun school.

:notner
er zoo goe 

•wijzer moet

wijze, de moderne opvatting van de waarde der lagere 
de algemeene beschaving heeft erkend.

Fcitelijk stond de taxatie dier waarde tot nu heel I 
achtte men iemand voor dien schoolarbeid al geschikt 
hier maar niet ophalen de herinnering aan de vele uitini 
necring. Men beschouwde den lageren onderwijzer 
der ontwikkeling veelal als iemand, die zoowat o 
deed en dien men daarom door „te veel ontwikkeling” 
moest maken met zijn bescheiden taak. Voor het lijnt 
weinig talrijke uitverkoren klasse in de maatschappij 1 
kerels noodig, die dan ook heel wat meer moesten wi

Het dateert nog van den tijd, toen men in de s 
niets anders zag dan kweekplaatsen voor een 
van kennis en vaardigheid.

In theorie is men daarover heen. Dat de arbeider in de school 
meer moet doen en meer moet zijn dan een trechter, vindt geen ont
kenning meer. Dat zijn werk de grondslag is voor de ontwikkeling, 
dat van zijn invloed veel ten goede k a n uitgaan op het geheel van 
den zedelijken en lichamelijkcn groei van het kind, dat daarom zijn 
werk van groot belang is voor de toekomst van een volk in zijn ge
heel, wordt vaak met geestdrift erkend.1'

Zeer juist is dat omschreven in het I 
opleiding. 2) Met ingenomenheid halen w 
uit aan, omdat er zoo goed in wordt 
eischen de onderwijzer moet beantwoorden 
tijden zoo bijzondere aandacht aan 
worden gewijd.

„De verwarde en verwarrende economische omstandigheden hebben in de 
menschen het hooger levensbesef ernstig aangetast. De moeilijke omstandig
heden hebben den blik van den onderwijzer gedwongen — meer dan vroeger -— 
naar zijne maatschappelijke positie. De overal waargenomen morcclc inzinking 
toont zich ook bij den onderwijzersstand en openbaart zich hierin, dat de 
belangstelling in het algemeen gesproken zich beperken gaat tot het salaris. 
Niemand onzer wil dit af keuren, het is te begrijpen, te verklaren en te bil
lijken. Maar daarnaast zal ieder moeten erkennen, dat de nieuwe school d.i. 
de school van na den oorlog, de school van den morcelen opbouw, onderwij
zers en onderwijzeressen noodig heeft, wier aandacht en belangstelling zich 
niet beperkt tot de salariskwestie en zich daartoe ook niet beper
ken hoeft.

De nieuwe opleiding 
arbeid in de school gedr 
idealisme van den droomer, 
der dingen missen, maar het 
dingen der werkelijkheid 
dal werk met vreugde 
krachten geheel in dienst 

De nieuwe opleiding zal 
toekomst aan te brengen 
van de verantwoordelijkh
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g. Met het oog op een ervan hebben we 
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kiclijke zorgen voor zich en zijn gezin
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kennis aan te brengen.
■nog misschien maar een heel 
lat misschien zelfs de groote 

laten we erkennen, dat de 
om bekommerd heeft, zulke

Wie beweert dat de eischcn te hoog zijn' 
dat de wetenschappelijke bagage van den let 
leeraar veel zwaarder moet zijn dan die 
wijzer, doch de taak van den laatste als 
twijfel moeilijker dan van ccnig ander 
inzicht gekomen, dat een hoog peil van < 
om op goede wijze de eerste, eenvoudige )< 

einig toe, dat vooralsnog 
leaal beantwoordt, da 

nog verre van afstaat; 
zich nog bitter weinig

nog grooter belang, dat is waar- 
„ tn haar waarde.
willen, naar de zoo hevige beroering

Onderwijs geven, ook aan jonge kinderen — misschien moeten wc zeggen: 
vooral aan jonge kinderen — is een moeilijk werk : de vele mislukten op dit 
gebied kunnen het op alleszins voldoende wijze demonstreeren. Het is een arbeid, 
die, indien hij naar den ciseh wordt verricht, niet alleen veel physieke in
spanning, veel toewijding, veel hart vraagt, maar ook een klaarte van geest, 
een helderheid van inzicht, een juistheid en nauwkeurigheid van weten, — 
allemaal zaken, die behalve door aanleg, slechts verkregen kunnen worden 
langs den weg eener zorgzame vorming, een vorming, die zich van hare eigen 
bctcekcnis bewust is.”

.vijfel moeilijker dan van eenig t 
izicht gekomen, dat een hoog peil 
m op goede wijze de eerste, eenvoi

Het doet er weinig toe, d;
enkele aan het ideaal beantwooi 
meerderheid er nog verre van a 
gemeenschap er zich nog bitter ■ 
ideaal-arbeiders te kweeken.

Intusschen een mooi verschiet is geopend, niet het minst dank zij 
den drang der onderwijzers zelven, die beter dan wie ook voelden 
wat hun ontbrak en de meeste erkentelijkheid voor wat de nieuwe wet 
op dit punt biedt is van hun zijde gekomen.

Doch door het citaat straalt het 
dag: de voldoende voorbereiding 
met lust en toewijding gewerkt

Maar daarvoor, voor duur; 
werk zijn twee dingen noodig. 
een paar woorden in het cita; 
moet door geen zware gek. 
worden gekweld.

Natuurlijk geldt dat voor iederen arbeider, doch voor den onder
wijzer in hooge mate, wijl zijn stemming, zijn gevoelsleven, zijn geheele 
wezen van zoo’n invloed is op het kind, op onze kinderen, op 
het kostbaarst bezit der gemeenschap.

Doch een tweede zaak is van 
dcering voor je werk, erkenning v«

Men voelt waar we heen v ” 
verwekkende salarisregeling.

We laten onbesproken in 
opzichte van den cisch voor een 
is reeds genoeg licht verspreid.

Met te meer klem willen wc daarom aan onze diepe teleurstelling 
uiting geven ten aanzien van het tweede punt. Immers in onze maat
schappij drukt zich de waardeering voor den arbeid allereerst uit 
in het niveau van maatschappelijk bestaan, dat men den arbeider 
gunt, blijkens de hem toegedachte salarieering.

Dan kan moeilijk ontkend worden, dat de hooge 
den die men in de wet voor het beroep van den
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T'Je bekende stichter van de Workers 
Educational Association (zie het 

artikel van den Heer Mees inhelOctober- 
nummer) heeft te Rotterdam, Amster
dam, Groningen en den Haag confe
renties gehouden, welker hoofdgedachte 
hij voor ons heeft samengevat als volgt:

„Het is een levensbelang van de mo
derne democratische gemeenschap, dat 
de Universiteit, welke een centrum is 
van zuiver en hoog denken, gesteund 
door gezonde en nauwkeurige kennis, 
in levend contact zij met het geheelc 
volk.

Democratie in haar vollen omvang 
en zuivere beteekenis omvat een ge
meenschap, waarin ieder lid de gelegen
heid heeft en daarvan gebruik maakt, 
om de vruchten van eigen gaven en

roeping e.d. leder 
t reeds zien we, dat 
1 opgeleiden gaan 
tobben? En vooral 
n? Doch ’t ergst

bekwaamheid ten goede te doen komen 
aan de geheelc samenleving. In Enge
land wordt de leuze „cquality of op- 
portunity” algemeen gebruikt om dezen 
idealen staat van zaken te kenschetsen, 
naar welken een onweerstaanbare 
drang bestaat. Het is hel uitgesproken 
verlangen van koning en volk beide.

Niemand denkt ook maar voor een 
moment dal dit ideaal in vervulling kan 
gaan, tenzij ontwikkeling het geheele 
volk doordringt en van belangstelling 
vervult.

Natuurlijk wordt met ontwikkeling niet 
enkel het verkrijgen van kennis bedoeld, 
maar de ontplooiing van alle krachten 
van lichaam, gemoed en verstand. Op 

een hoog doel zijn de krachten 
alle Univcrsiteiten en andere in- 

• — ---- -jnderwijs en opvoeding
1 is te voorzien in de

heeft in schrijnende tegenstelling komen met de daad der salarieering.
Hiertegen helpt geen verweer van een grooter of kleiner aantal 

gevorderde en niet voor de hand liggende millioencn.
Aan het harde feit, dat men hoog opgeeft in wet 

de edele taak van den onderwijzer, doch inderdaad hem 
volkomen in de laagte houdt, valt niet te ontkomen.

En de Minister van Onderwijs, onze éérste, die zoo 
wachtingcn opwekte en vele heeft vervuld, heeft li 
van de historie te wachten dat hij poogde een goet 
voor een stijgend onderwijs, doch met zijn salat 
voor jaren en jaren het naar beneden te drukken.

Mogelijken invloed van kashouders zal zij niet als eene verzachtende 
omstandigheid pleiten.

Men bedriege zichzelf niet met grootc woorden als i 
mensch willevencn heeft behoefte aan waardeering. Nu 
de toekomst-opleiding mooi moge zijn, doch het zal aan 
falen. Wie wil zijn kind nog naar de kweekschool hi 
wie wil zijn kind bij het Onderwijs doen blijver u.
van al, wie kan nu nog veel beroepsliefde wachten!

Dagloonerij is overal een euvel; onmetclijk schier is het kwaad 
in de school. O wij denken niet aan kwesties van staken e.d. Wij 
letten alleen hierop, dat het werk in de school met den besten wil ter 
wereld aan innerlijken achteruitgang niet ontkomen kan.

Laat ieder voor zich zelf uitmaken hoe hij zijn zou, als 
werd een zoo grievende neerdrukking van zijn stand en 
als voor den onderwijzer is geschied.

Is er nog eenig uitzicht op herstel ?
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University

fultaat van hun 
i initiatief, gedeeltelijk als resultaat 
onderzoek, aansporing en dwang 
opeenvolgende koninklijke commis- 
maar hoofdzakelijk als resultaat 
een toenemende waardecring en 

begrip van ontwikkeling bij de massa 
van het volk, werden de universiteiten 
steeds meer centra van geestelijk leven

Het zou buitengewoon belangwekkend 
zijn om na te speuren, in hoeverre en 
op welke wijze de geestelijke stroo* 
mingen in het negentiende-ceuwsche 

niet mogelijk dit thans anders te doen 
dan in verbinding met de vraag naar 
ontwikkeling van de zijde der werkende 
mannen en vrouwen welke haar hoogte
punt bereikt in de University Tutorial

Na de revoluti 
industrie, was in i 
mate bekwame t 
betaalde klasse 
geschapen, die 
en energie de , 
keling aangreep 
verschaft werden ____
Insiitutes". Deze Institutei 
op een „Popular Collcg " 
gow werkte in het beg 
tiende ceui

hebben 
volks.

hun voet

geweest. Dit is min of

tiende eeuw, toen het geleerc 
Universiteiten van Oxford en ................
zijn laagste peil bereikte. Deze univer
siteiten waren in vele opzichten ge
worden tol plaatsen van aangenaam 
verblijf voor de zoogenaamde beschaafde 
en welgestelde kringen. Naarmate de 

ware opvoedkundige idealen er' hun 

invloed herovci ‘
Gedeeltelijk 

eigen initiatief.

gaande is hel niet moeilijk de geschie
denis te volgen van de ontwikkeling 
van het volk in Engeland door de 
scholen en klassen voor volwassenen, 
klassen ingestcld door coöperaties en 
vakvereenigingen, totdat de University 
Extensionbcweging haar aanvang nam 
in Cambridge in het jaar 1873 en in 
Oxford een paar jaren later. De ge
schiedenis van deze beweging is in 
hoogc mate belangwekkend, maar over 
hel geheel is zij er niet in geslaagd, 
de toewijding van de Engclschc arbei
dersbevolking te wekken, noch het 
vertrouwen van haar instellingen. Pas 

begin van de twintigste eeuw is 
goed georganiseerde poging gedaan 
de Universiteiten en de organisaties 
werkende mannen en vrouwen tot 
lichaam te vereenigen. met het doel 
ontwikkeling der volwassenen ter 
1 te nemen. De weinige jaren die 

190.3 zijn verloopen, hebben ge- 
dat dit niet alleen mogelijk was, 

schap hiermee werd gediend.

Association biedt menig 
gwekkend detail, maar de 
c om haar werk te begrij- 

op welke wijze het 
van zeer kleine po- 

in grootcr steden en in kleine 
door hun bevolking in direct 
met de Universiteiten te bren- 

van enkele typische 
van de Association 
die het algemeene 
gewone volk naar 

ontwikkeling bewijzen, verdienen wel de 
belangstelling van hen die deze bewe
ging willen begrijpen. De meest merk
waardige prestatie was echter het vor
men van University Tutorial Classes, 
die werkelijk cursussen van de Univer- 
siteit zijn, zij het dan buiten haar mu
ren. In dezen werd de ervaring van ar
beiders en arbeidsters van Engeland 
vercenigd met de wetenschap der ge
leerden en het resultaat was niet slechts 
een beter geïnstrueerd en dieper den
kend volk maar ook een categorie van 
Universitaire docenten die door boeken 
en lessen meer invloed oefenden dan te 
voren. Deze cursussen zijn thans ver
spreid over alle Engelsch sprekende 
landen en zijn het model geworden voor

altijd hebben de Universiteiten 
cdscl en kracht uit zulk een 

Hun wortels zijn bij tijden 
verdroogd en verschrompeld

gedurende de 
van de negen- 

rdendom der 
i Cambridge
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(wikkeling der 
iversitcitcn 
hoofdstuk

for Adult 
: gedachte, 
teling van 

jchccle wereld 
t uit dezelfde

De 
Education 
dat 
volwassene 
kracht en 
bronnen, r

opkomst en dc ont'
^scholen aan de l 
een belangwekkend

de Engclschc onlwikkelingsgc-

World Association I 
gaat uit van dc 

alle mogelijke ontwikkc 
issenen óver de gei 

i inspiratie put 
maar dat elke natie

volk zijn eigen vormen moet vinden. 
D^arinn dovt^

gec teli-ii< roei ya het i . ,, . I■.:..r11 i.•

eigen ervaring, verzameld '
gcving ■—■ de wijsheid van

soortgelijke pogingen in menig ander land.
Elke Univcrsitcit in Engeland is over

tuigd dat haar Tutorial Classes de ver
wezenlijking van haar hoogste bedoe
lingen bevorderen.

Een goede Tutorial Class 
peil stijgen van alle pogingen tot meer
dere ontwikkeling in het district waar 
hij gehouden wordt. 1 let merkwaardigste 
effect van een enkele Class is zeker wel 
te vinden in de dorpen van North Staf- 
fordshirc, waar een geheel systeem van 
cursussen zich heeft ontwikkeld. Deze 
cursussen worden geleid door arbeiders 
en arbeidsters die meerdere jaren heb
ben gestudeerd onderden wegbereidenden 
leider van de beweging te Longlon. 
terwijl zij bovendien gedurende meer
dere zomers vacantiecursussen volgden 
te Oxford.

Dc O| 
vacanties 
maken c 
uit van a........  .............._
schiedcnis.

Zonder dat hiernaar in de eerste 
plaats gestreefd werd, hebben deze scho
len een juist begrip ontwikkeld van doel 
en idealen der Univcrsitcit en hebben 
zij dc belangstelling van den werkenden 
stand voor Oxford en Cambridgc ver
sterkt op een wijze welke hun positie 
aan dc spits van alle Engclschc ont
wikkelingswerk verzekert, ook zelfs als 
de arbciderspartijpolitick ovcrhcerschcnd

De laatste twintig jaar zijn van grootc 
bctcckcnis geweest in Engeland. Allerlei 
nieuwe proefnemingen zijn gedaan en 
dc meeste van hen zijn terug te bren
gen op den invloed van de vereeniging 
van Universiteit en Volk in 1903 aan
gevangen en thans in zoo grooten om
vang tot stand gekomen.

Het zal moeten worden nagegaan in 
hoeverre dc grondslagen van deze be
weging fundamenteel en universeel zijn ; 
in hoeverre de Engelsche ervaring be- 
teckcnis heeft voor Holland.

an de I laarlemsche Volksuniversi
teit wordt dit jaar een procl ge

nomen met een cursus: Elementaire Na- 

triciteit in onderling verband; door vele 
proeven, die de cursisten van vlak bij 
kunnen beschouwen wordt lot dc al of 
niet juistheid van verschillende theoriën 
besloten: vragen worden gesteld; voor
spellingen moeten w orden gedaan ; stap

den, die thuis nagewerkt moeten wor
den, wil men iets van de lessen pro- 
filecrcn. Alles gaat tot nu toe zeer naar 
wensch. Echter dc proef zal eerst vol
komen geslaagd mogen heeten, wanneer 
straks goed gedocumenteerde verslagen 
worden ingediend. Men wordt natuur
lijk niet gedwongen om zulke verslagen 
te vervaardigen, neen, men moet uit 
eigen beweging, door belangstelling ge
dreven, zoo’n beschrijving in elkaar zetten, 
als toets voor zich zelf of het behan
delde werkelijk begrepen is. Dc cur
sus is nog niet ten einde, doch ver
schillende aanwijzingen zijn er, dat 
er wel wat zal binnenkomen. Na 
de Kerstvacantie zullen toepassingen 
worden besproken in hetzelfde gebied, 
waarbij dc hoofdzaken van vóór dc 
Kerst nog eens ter degc onder dc aan
dacht worden gebracht. En zoo wordt
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Jeugdherbergen.
TNeze instelling bestaat in Duitsland 

nu al n tiental jaren. Vóór 1910 
(vanaf 1886) waren daar, en ook in 
Oostenrijk, wel herbergen voor manne- 
like leerlingen en studenten, ouder dan 
11> jaar. die .alleen een wandeltocht had
den ondernomen. Ze waren meestal en
kel gedurende enige weken in de zo
mer geopend. In 1909 werd door de 
onderwijzer Rich. Schirrmann in Altena 
(Wcstf.) ’t denkbeeld geopperd, om ge

scholen te benutten, als herbergen voor 

ontstonden in 1910 in Altena de eerste 
jeugdherbergen, met steun van de 
stad.. Al spoedig beperkte men zich in 
kei l ot de'leerlingen van de volkschool;

■ ook werden de herbergen gebruikt 
de leerlingen van voortgezet lager 

rwijs, mannelike zowel als vrou- 
wclike, en ook de jeugd, die de school
banken al had verlaten, zocht er bij 
uitstapjes 'n onderkomen. In 1913 had 
een-en-andcr alz oon omvang genomen, 
dat een register van de jeugdherbergen, 
die toen in 't duitsc rijk bestonden, moest 
worden uitgegeven.

De reizende jeugd vindt daar 't hele 
jaar dooreen gastvrij onderkomen. Daar
door is 't ook niet meer mogelik, enkel 
schoollokalen voor dat doel te benutten; 
maar zijn er allerlei gebouwen, die er 
zich toe lenen, voor beschikbaar gesteld. 
Bij ’t zoeken naar lokalicteitcn zijn de 
„Wirtzhauser" zoveel mogelik ver
meden. Daarbij heerst ’t beginsel dat ze 
zich zelf moeten bedruipen: waarbij in

1-11

beide inspectriccs en de verschillende 
agenten vatten hun arbeid in alle op
zichten op als een taak van f” 
voeding, waarbij geduld, toewijc 
grijpen van de mensenziel, wi 
tegenoverstaat, steeds nummer cc 

Zij zoeken en houden verban 
de overige instellingen van 
pelikc arbeid in onze stad, 
samenwerking het hoogste 
verkregen kan worden. 

Ik meen dat in een
tijdschrift als dit. zeker 
welkom aan dit politioneele 
instituut op zijn plaats is.

in dit jaar slechts een klein deeltje van 
de Natuurkunde behandeld, doch dit 
dan ook grondig. Uit den aard der zaak 
perkt. Mol een 25 a 30 "personen, die 
men langzamerhand leert kennen, is 
met succes op bovenbedoelde wijs te 
werken. Een grootcr aantal gaal be- 

larlijk ; zooveel ruimte is er niet om 
demonstrcertafel!

Ir worden 2 cursussen achter elkaar 
gegeven van precies dezelfde inhoud, 
zoodat daardoor 60 man in totaal tol 
de lessen zijn tocgelaten. Dielaterkwamcn 
moesten worden teleurgesteld. Elke cur
sus bestaat uit 6 lessen vóór en -4 
lessen na de Kerstvacantic.

Gerhard.

De Amsterdamse kinderpolitie.

schrijven. Ie vroeg zeker om in 

t te treden; niet te vroeg echter 
ap l beslaan van ^?.zc belangrijke 

veer een half jaar geleden opgc- 
I laar taak bestaal o.a. in bijstand 

raad of

>mcnde
gaan van k 
beteugelende, 
maatregelen.

liet ontzaglik uitgebreide en moeilike maar < 
dezer laak zal men gaan beseffen, wan- voor c 
neer ik erop wijs, dal juist de jeugd ' ouders 
boven de schoolleeftijd lot 18 a 21 jaar

opvoeding verstoken, een voorwerp van 
haar zorgen zal zijn.

Dit instituut zal hel begrip „politic" 
geheel kunnen doen veranderen en zeker 
kunnen strekken tol een veel hoger 
opvatting der politietaak, ook meer in 
’t algemeen dan lot nu toe geldende was.

Dc kinderpolitie vervult een functie 
van grootc opvoedkundige betekenis. 
Bij zulke instellingen staat of valt alles 
met de personen, die tot de leiding ge
roepen zijn. Nu heb ik de indruk, dat 
dc kinderpolitie in Amsterdam, in dat 
opzicht zeer gelukkig is geweest.

De chef der Afdeling, evenals dc
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bereikt moeien 
■erschillend type, 
^van'èen Rijks- 

Paedagogische

waardoor ongetwijfeld 't reizen van de 

gewerkt, ook middcllik de.........gdont-

Kort geleden, bij 'gelegenheid van de 

stichting van ’n komitee voor jeugd
herbergen. sprak n professor als zijn 
mening uil. dat aan iedere schoolmuur, 
naast de kaart van Duitsland, ook ’n 
overzichtskaart hangen 
jeugdherbergen^ ,.um d

Moe zou men

Prof. Rein uil Jena schrijf 
Tag" over de functie van In 
Reichsschulaml ".

Het zal onderzoeken kw<

worden in scholen van vt 
het zal statistieken ver 
bevorderen de stichting 
schoolmuseum en een 
Bibliotheek.

In Pruisen heeft de Minister van Wis- 
scnschaft. Kunst und Volksbildung een 
besluit uitgevaardigd, waarbij ingestcld 
worden ouderraden (Eltcrnbeirale). die 
de bevoegdheid hebben alle zaken met 
de schoolautoriteiten te bespreken en 
dezen van advies te dienen. Ze kunnen 
echter geen besluiten ongedaan maken. 
Zoo moeten ze b.v. worden gehoord, voor 
een leerling van school wordt verwijderd,

verhinderen. Dit is een verstandige po
ging om de oude tegenstelling tusschen 
school en huis in Duitschland te doen 
verdwijnen.

Hit strijdpunt inde Duitsche opvoed
kundige wereld op 't oogenblik is: het 
godsdienstonderwijs. De nieuwe grond
wet onderscheidt drie soorten van scho
len: de „Konfessionelle Schule", de 
Simultanschule" —- gemengd — en de 
„Religionslose Schule". Ouders in een 
schooldistrict mogen vragen — binnen 
zekere grenzen ■— de opening eencr 
school, waar onderwijs wordt gegeven

de eerste plaats gedacht moet worden 
aan de huur; maar ook zo mogelik on
derhoud en vernieuwing van de inven
taris in 't oog wordt gehouden, ’t Spreekt 
vanzelf dat die inventaris niet overal 
gelijk is. maar wel altijd heel eenvou
dig. Behalve slaap- en wasgelegenheid, 
hebben de meeste jeugdherbergen t 
kookgelegenheid. Bovendien kunnen 
op veel plaatsen door de jeugdige 
zigers van de schoolbaden worden ge
bruik gemaakt; terwijl ernaar gestreefd 
wordt voor alle jeugdherbergen spelen 
en 'n kleine biblioteek te verkrijgen.

De stichters en onderhouders van deze 
herbergen zijn meestal plaatselike ver
enigingen, die zich met sosiale arbeid 
i. a. of met jeugdzorg i. b. bezighouden. 
Aan ’t hoofd van elke herberg staat ’n 
leider, die de zorg voor de goede gang

in voorkomende gevallen t en opzichte 
van de bezoekers ..unbeschranktes Haus- 
recht" kan doen gelden. Verder is na
tuurlik de leider van de troep verant- 
woordelik voor ’t gedrag van de jeug
dige gasten. Doorgaans hebben de jeug
dige bezoekers zelf voor eetwaren te 
zorgen: bij enkele herbergleiders is ook 
melk, koffie en soep te krijgen. Gebruik 
van alkohol en tabak is in de herbergen 
verboden. Voor logies moet per hoofd 
'n zeker ■—■ niet hoog —■ bedrag betaald 
worden. Bij 'l verlaten van de herberg 
moet ’t gebruikte slaap-, eet-, en was
gerei schoon en netjes worden achter
gelaten. De „Wandervögel " reizen op de 
spoorwegen tegen verminderd tarief. 
Onlangs is een nieuwe uitgaaf ver
schenen van de lijst van jeugdherbergen 
over ’t hele rijk. Daarin staan er 
geveer 700 vermeld; daarvan zijn e 
Sauerland ■—- waar de beweging < 
stond ■— 90, Sachsen met Miticle 
Harz 70, Nordmark 60. Unterweser- 
Ems 30, Baden 7, Schwaben 30. Pom- 
mern 25 (waarvan 6 op Rügen), Ma
turen 20. Behalve uitvoerige meede
lingen omtrent de herbergen, bevat ’t 
boek verder noch gegevens over de af
delingen van de vereniging voor jeugd
herbergen, aanwijzingen omtrent gidsen 
en kaarten, enz.

Wanneer we kennis genomen hebben 
van enige biezonderheden van deze 
instelling, dan is ’t niet nodig de vraag 
te stellen, of een dergclijkc organiczatic,

en jugendlichen

der Schönheiten 
bieten ’’.
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'■ logicse c 
iets ie

onderwijs. Bergen petities kwamen in bij 
de Nationale Vergadering te Weiinar. 
toen de kwestie behandeld werd. Van 
andere zijde weer wordt sterk propa
ganda gemaakt in andere richting. Men 
spreekt van Zondagsscholen waar secu
larisme zal worden onderwezen. De 
onafhankelijke socialist Ernst Daumig 
heeft samengesteld een Volkscatechis
mus, die bestemd is de kerkelijke cate
chismus te vervangen en waarin wordt 
onderwezen geloof in de menschheid 
inplaats van geloof in God. Voor de be
lijdenis is hier ingevoerd een soort van 
Jeugd wijding: jongens en meisjes, arm 
in arm, luisteren naar toespraken van 
onafhankelijke socialisten. R. W. L.

i hevige strijd onl- 
inders der Rcligi- 
verdedigers van 
ouders zijn ge
hot Godsdienst- 

bij wonen, 
de andere 

op de ouders 
niet gebruik 
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hun kinderen 

niet te doen
beschuldigt nu 
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Pedagogiek aan de universiteit.

ing met hun inzichten, 
zullen b.v. gedaan wor- 
hel algemeen school- 

>rden benadeeld. De bij
zullen in een wel worden

Tn Paedagog. Studiën. (I afl. 3.
1 II. afl. 1). behandelt Prof. Kohn-

t e i i. Schr. stelt zich daarbij de vraag 

gogick in het * kader der universiteit 

eischen ten behoeve der paedagogische 
wetenschap aan de universitciten moeten 
gegaa\ „óf er wel van paedagogiek als 
wetenschap kan worden gesproken en 
zoo ja of dan die wetenschap van zoo- 
danigen aard en omvang is, dat zij aan
spraak kan tnaken op zelfstandige be
oefening." Wat de omvang betreft, 
onderscheidt schr. vijf delen: Ie de 
empiriesc pedagogiek of pedologie — 
waarbij de praktijk de doelmatigheid 
heelt bewezen om deze als ’n afzonder- 
like wetcnschappelike eenheid samente- 
vatten. 2c de historiese pedagogiek. 3e de 
normatieve of systemalicsc pedagogiek. 
Hier rijst de vraag, of de beschouwin
gen die deze ten beste geeft, noch 
wetenschap zijn, en of normatieve peda
gogiek mogelik is. Schr. betoogt dat ’t 
hier gaat om de o pbouw van ’n systeem. 
En dit kan wetcnschappelik genoemd 
worden, als ’t volkomen juist en kon-

sekwent ontwikkeld is van uit een-of- 
uitgangspunt. Wat dit laatste is 

is geen vraag van wetenschap. 
Vervolgens beantwoordt schr. de vraag : 
..Wanneer de systematische paedagogiek 
dus geheel past in het kader der toe
gepaste wijsbegeerte, waarom haar dan 
als zelfstandig onderdeel min of meer 
losgemaakt uit dat kader, en met vak
ken van andere methodologische struc
tuur: empirische en historische beschou
wingen tot een geheel vereenigd?" 't 
Antwoord hierop is dat „opvoeding en 
onderwijs zich georganiseerd (hebben) 
tot een eigen zelfstandige macht in hel 
kultuurlcven," dat ze „hun eigen sfeer, 
hun eigen organen” (de school) hebben

goed als theologie, ’n zelfstandige 
1 " prakti'esc pedagogiek, voortvloeiende 

de drie genoemde onderdelen. Hier 
schr. erop, hoe ook ’t gezin meer 

meer de aandacht gaat vragen van 
de pedagogiek : en hoe de jeugdorganie- 
zatie zich misschien tot ’n afzonderlik 
onderdeel gaal ontwikkelen. 5e de spe
ciale didaktiek, de metodick van de 
verschillende leervakken.

Vervolgens behandelt schr. de kwestie: 
pedagogiek aan de universiteit, of wel. 
’n afzonderlike pedagogiesc hogeschool. 
Misschien zou uit logicse overwegingen 
voor deze laatste iets ie zeggen zijn: 
immers, pedagogiek kan beschouwd
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zonder dat dit gel 
geschreven. Wat 
betreft, schr. is ' 
over ’n wetenschap] 
en meent daarom c 
raal-examen met 
vak alle candidaa 
uitzondering 
en juristischc

worden als 'n „toegepaste w 
Maar daartegenover staal 
deze indeling praklies al 
wordt toegepast; terwijl ook M 
moet worden op de nauwe verbinding 
met de wijsbegeerte, 't Grootste bezwaar 
er tegen acht schr. echter dat. als er ’n 
afzonderlike „pedagogiesc hogeschool" 
gesticht zou worden, daardoor „de 
noodlottige scheiding lusschen het lager 
en het hooger en voorbereidend hooger 
onderwijs (zou) worden verdiept en be
stendigd ; aan de zeer gerechtvaardigde 
cischcn ten opzichte der vorming van 
aanstaande leeraren voor het voorbe
reidend hooger onderwijs zou niet wor
den voldaan; en last not least, aan de 
universitciten zou het voorrecht ontnomen 
worden, zij hel dan middellijk, den geest 
van ons volksonderwijs te kunnen be-

centralc plaats in het geestclijl 
van ons volk te blijven behouden, die 
zij ernstig gevaar loopen te verhezen."

Schr. denkt zich drie kategorieën van 
studenten in de pedagogiek. Ie voor 
wie pedagogiek 't hoofdvak zal zijn: 
leiders van jeugdorganiezaties' personen 
van t schooltoezicht. 2e voor wie peda
gogiek 'n belangrijk bijvak zou zijn : 
a.s. leraren in de literaire en natuur
kundige vakken ; maar ook teologcn en 
juristen. 3e voor wie zich op pedagogics 
terrein zouden willen oriënteren. Voor 
de eerste kategoric denkt schr. zich dan 
’n eksamen-rcgcling als volgt: „Na een 
nauwkeurig omschreven candidaats- 
examen (waarover straks) wordt de 
candidaat toegelaten tot een doctoraal
examen. dat behalve over het „hoofd
vak" zijner keuze loopt over twee door 
hem aan te wijzen „bijvakken", ge
kozen uit een door de faculteit waartoe 
het hoofdvak behoort of uit een door 
de faculteit goedgekeurde lijst van bij
vakken uit andere faculteiten, terwijl 
om al te zonderlinge combinaties te 
vermijden, ook de gehecle combinatie

er geschetste 
’n volledige 

>giek aan één 
,-.z. minstens 

onder 1, 2 
en 'n aantal

oud-lëcrlingen der nieuwe kweekscholen, 
die een paar jaar praktijk achter den 
rug hebben." Wal de tweede kategoric 
betreft, hiervoor wordt de oplossing 
aan de hand gedaan, om de peda
gogiek^ . loclelaten als bijvak bij alle 

derheid van de aanstaande leeraren van 
het voorbereidend hooger en middelbaar 
onderwijs" zullen behoren, zal, als voor 
hun ’n verplichte pedagogiesc opleiding 
wordt ingevoerd, ’n testimonium voor 
teoreliese oriëntering aan de universiteit 
verkrijgbaar moeten zijn.

Met 't oog op ’t hie 
program zal nodig zijn 
bezetting voor de pe.lag.n 
van onze universitciten ; d.' 
twee leerkrachten voor de 
en 3 genoemde onderdelen; 
hulpkrachten voor d en 5.

Maar naast dit alles hoopt schr. dat 
toch ook ’t partiekulicr initiatie! dal op 
dit terrein, met name door de vrienden 
van ’t neutrale onderwijs, van zoveel 
gewicht is geweest, niet zal verflauwen: 
en dal ook dc voorstanders van kon- 
fessionecl onderwijs van hun belang
stelling in deze zullen doen blijken.

v. E.



INHOUD VAN AFLEVERING 5.

Black.

ƒ. Hovens Greve. 97

Ida Heijermans 103

121

124

135

138

Gerhard . . 140

141
141

142R. W. L.

Persoverzicht.
143E.

0

De Amsterdamse kinderpolitie

Jeugdherbergen ................................

Duitschland................................

Dr. H. P. Berlage 
M. W. Barger

W. Emmens

E. J. v. D. 

v. E. .

115
118

pogingen.
Albert Mansbridge .

Volksuniversiteit Haarlem 

Het Instituut voor de Rijpere Jeugd te Rotterdam 

Een bittere ontgoocheling . .

Dr.W. E. van Wijk

Redactie ....

en de Volksontwikkeling 

en de Universiteit
de Universiteit . . . .

Feiten en

van het be-

Binnenland. Pedagogiek aan de Universiteit

Iets over Studiereizen

Het ontwerp van wet tot regeling
waarschoolonderwijs.
I. De financiëele zijde

Het Amsterdamsche Ons-Huis-werk als element
van alzijdige volksopvoeding

Het Hooger Onderwijs

IV. De kunstenaar
V. De vrouw en



f 0.20

3.

5.

6.

f 0.30

3.

- 0.30
5.

- 0.20
6.

3.

- 0.50
5.

1.—
6.

- 0.75

1.50
8.

- 2.—

I

- 0.30
- 0.30

- 0.20
- 0.30

- 0.15
- 0.25
- 0.1 5

- 0.20
- 0.25
- 0.35

- 0.40
- 1.—
- 0.25

LIJST VAN BOEKEN UITGEGEVEN ONDER REDACTIE 
VAN DE NUTSCOMMISSIE VOOR VOLKSLECTUUR.

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

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

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

II. KLEINE BOEKERIJ (Populalr-watansohappolIJk).
L Maarten Luther, door Dr.H. J.Toxopeüs 

Elizabeth van Engeland, door Prof. Dr.
H. Brugmans

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

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

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

Heinsius
7. Volkstuinen, door J. Heemstra

lil NUTSBOEKERIJ (tor voorlichting bij maatschappolijk work).
Boek en tijdschrift, door J. W. Gerhard 
Lichtbeelden, door W. C. v. d. Volkere 
Tuinbouw in Friesland
Het Nut en het bibliotheekwezen, door 

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

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

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

Vraag uitvoerige prospectus.



N® 4.JANUARI 1921.2' JAARGANG.

PER 
JAAR 
P.IO

MIJ.TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN 
hoofdkantoor: Amsterdam

PER 
NUMMER

VOLKS 
ONTWIKKELING

MEDEWERKERS: Dr. E. bonebakker, e. j. van det, k. dilling,
A. J. DREWES, P. L. VAN ECK Jr„ L. VAN ESSEN, ANNIE C. GEBHARD, J. W.GER- 
HARD„Prof. Dr. H. IJ. GROENEWEGEN, Dr. C. P. GUNNING, M. A. HENSGENS, 
Dr. J. HOOVKAAS. A. C. HOVENS GREVE, W. JANSEN, Mr. Dr. JAC. KALMA, 
E. C. KNAPPERT, A DE KOE, I. KOOISTRA, K. TER LAAN, TH. LANCEE, 
M E. LELIMAN—BOSCH. R. W. LIEVE, JOH. W. A. NABER, P. OOSTERLEE, 
Prof. Mr. Dr. N. W. POSTHUMUS, FRITS VAN RAALTE, M. E. H. SANDBERG— 
GEISWEIT V. o. NETTEN, A. J. SCHREUDER, W. H. TEN SELDAM, Dr. A. 
DE VLETTER, KLAAS DE VRIES Szn, Dr. G. A. V . WAYENBURG, J.J. WERKER,
B. W. WIERINK, J. C. WIRTZ Czn. J. IJZERMAN, C. F. A. ZERNIKE e. a.

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT VOOR VOLKS ONTWIKKELING 

ONDER REDACTIE VAN Z
Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, LC.T. BIGOT, 

Prof. R. CASIMIR, W. EMMENS 
A. H. GERHARD, Dr. J. H. GUNNING Wz, 

IDA HEYERMANS.

Icjn Nieuwennuyzen
1784



REDACTIE EN ADMINISTRATIE N. Z. VOORBURGWAL 212. AMSTERDAM.

PRIJS PER JAAR flO.—, FRANCO PER POST flO.ZS.

ADVERTENTIËN PER REGEL f0.40; BIJ ABONNEMENT LAGER.

Vooritur; L. C. T. BIGOT. Dr. C. P. GUNNING. 
LÉVE, Secr«Uri«.

VOLKSONTWIKKELING
MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET
NUTSINSTITUUT VOOR VOLKSONTWIKKELING

aan alle in ons 
het gebied der

Dit tijdschrift is het orgaan van het N utsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

anderzijds dienstbaar
igen hierop betrekking

van de oprichting van neutrale bijzondere 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

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

van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

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

Prof- Dr. PH. KOHNSTAMM,
M». J. H. THIEL n ƒ. HOVENS GRI

W ■W' .-'

zal geven 
ichten op

openbare besprekingen of congressen ter be- 
zolksontwikkeling.

een orgaan, dat uiting za
nieuwe vruchtbrengende geda<

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

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

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

2. door het bevorderen van de optici 
scholen, in die streken van ons land, waar '

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

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

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

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

de lezing van dit

• van de Staatse

e behoc
? klein

Het ontwerp van wet tot regeling 
Bewaarschoolonderwijs.')

tl r et de Staatscommissie v 
„_/W teekende eene \ “ 

nootlig, omdat d- 
werk dezer scholen daarvoor gr 
van het bewaarschoolondcrwijs, 
zonder den krachtigen prikkel 
wathten is.” Aldus luidt de 
\ isser tot zijn ontwerp vai 
schoolonderwijs.

De eerste der 
erkend worden, 
onderhevig, zelfs 
geldclijl 
zonder „w 
toch heeft 
maar ook wel degelijk 
van den wetgever.

De leerkrachten en de opleiding

voor het onderwijs acht de ondergc- 
wettelijke regeling van het bewaarschoolwezcn 
de maatschappelijke behoefte aan het opvoedend 

•oot genoeg is, en omdat de uitbreiding 
welke aan die behoefte zal voldoen, 

eener wettelijke regeling niet te ver- 
aanhef der M. v. T. van minister De 

i wet tot regeling van het bewaar-

twee aangevoerde redenen kan alleszins als geldig 
de tweede daarentegen is aan ernstigen twijfel 

al wilde men onder dien „krachtigen prikkel" alleen 
jken steun uit de openbare kassen verstaan, want die is ook 

wettelijke regeling” mogelijk. Het bewaarschoolondcrwijs2) 
t zich ten onzent juist krachtig ontwikkeld niet slechts onder, 

door de onverschilligheid en de nalatigheid

') Hoewel het noodigc uit de °P het L. O., en het Wetsontwerp 

volen bij de'lezing van dit artikel beide wetten ter hand te hebben.
3) De M. v. T. op Art. 1 somt de redenen op, waarom de Minister, op 

voetspoor van de Staatscommissie, dezen naam behouden heeft. Men is wel ge
dwongen deze redenen te billijken, hoewel de naam onsympathiek aandoet en tot 
een periode behoort, die achter ons ligt. In de wetgeving der Bataafschc Republiek 
worden de klein-kinderscholcn nog aangeduid met den ouden, reeds vóór de 
Hervorming gebruikelijken, naam van ..matressenscholen” maar reeds in de ver
ordeningen van Koning Willem I (van + 1830) heeten zij „Bewaarscholen' . 
De naam stamt uit Duitschland. de zaak uit Engeland, en beide waren hier 
geïmporteerd door de Maatsch. t. Nut v. 't Alg. Deze Nutsbewaarscholen, en 
de soortgelijke confessioncelc, zijn gaandeweg en langzaam aan verdrongen door 
of hervormd naar den „Kindertuin" (Kin dergarten) van Fröbel, welke instelling 
zich van de vorige onderscheidt, doordat zij principieel geen lager onderwijs 
geeft, maar de kinderen bezig houdt en ontwikkelt met de door Fröbel aangegeven
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Herhaalde 
wijs te rege 
bleef 't bij . 
bewaarschol 
slechts als ec

een afzonderlijk 
lingen.

ja urgent, maar met 
brengen — want, nog

" —- ',!n3)r7oemde reilen, dat 
'). ten tweede 
legitimatie en 

1 het volkson- 
., om aan den 

langer te ontberen 
• de bewaarschool 

igitieme geboorte, geelt 
wijst haar een levcns-

leermiddelcn en volgens zijn beginselen, 't Is vooral de Leidt 
W. 1 laanstra en Louisc Hardenberg. die aan deze laatste i 
heeft verschaft en zij zijn het. die de nieuwe wel 
op het L. O. duidde ze aan als „scholen voor voc 
dit is niet alleen omslachtig, zooals de M. v. T. 
die naam past alleen op de oude bewaarscholen, 
een eigen karakter heeft. Daar de Fröbelianen zelf 
zwaar hebben en „Kindergarten” (zooals Engeland 
tuin” of Dr. Boncbakker's „Kleuterschool” niet in 
passen, blijft inderdaad niet veel anders over dan 
waarschoot”.

') In dat jaar bereikte de F 
evenwel niet verder bracht dar

2) Zie noot 2 bl. 145.
3) In beide opzichten vertoont de ontwikkelingsgeschiedenis van het Fröbel- 

jnderwijs ten onzent een treffende gelijkenis met die van het Vak- ol Nijvcrheids-
rwijs. (In de M. v. T. trekt de Minister zelf meer dan ééns dezen parallel).

fsclic kweekschool van 
inrichtingen de zege 

: wil regelen. De vorige Wet 
lorbereidend onderwijs”, maar 

zegt, maar ook onjuist, want 
niet op de Fröbelschool, die 

f tegen den laalslen naam be
en Amerika doen) ol „Kinder- 
onzen wcttcnslijl schijnen te 
'l Icclijke. maar usueele „Be

delijk heeft deze zich opgemaakt om dezen tak van onder
delen, met name in 1849, 1854, 1857 en 1870,') maar steeds 
i een aanloopje en in 1878 Weigerde minister Kappe.ync het 
□olondcrwijs in zijn L. O.-wet op te nemen. Men kan dit 

slechts als een geluk beschouwen, want dat zou een Bewaarschool- 
wet geworden zijn, die de ontwikkeling der Fröbelschool -') ongetwij
feld belangrijk zou hebben tegengehouden. Deze heelt zich nu in vrij
heid kunnen ontwikkelen dank de wetteloosheid van haai’ bestaan. 
Want iedere wettelijkc regeling is een keurslijf; en daarom, hoezeer 
ook alle voorstanders van het fröbelonderwijs verlangend uitzagen naar 
zulk een regeling, toch konden zij nooit zonder eenigen geheimen angst 
daaraan denken. Wij zullen trachten aan te toonen, dat de wetten 
van minister De Visser maar al te zeer de gegrondheid van die vrees 
hebben bewezen.

Wettelijkc regeling was inderdaad noodig, 
om het fröbelonderwijs tot hoogeren bloei te b. 
eens, dat kon door een eenvoudige subsidie-regeling geschiedei 
maar ten eerste om de ook door den minister geno ' 
het fröbelonderwijs daarvoor genoegzaam uit gegroeid v 
en nog meer, om aan het fröbelonderwijs de wettelijkc I 
sanctie, zijn erkenning als functioneel bestanddeel van 
derwijs, te geven, en ten derde, en misschien het meest, 
chaotischen toestand een einde te maken en de niet 
normen te scheppen. Een afzonderlijke wet is voor 
een brevet van meerderjarigheid en van legit’ 
haar staatsrechtclijke en sociale sanctie en wijst haar een levens
standaard aan en haar rang te midden harer zusteren.

Het blijkt nu echter, dat het kind inmiddels reeds heel wat meer 
dan meerderjarig is geworden. Niet alleen dat het besef algemeen 
is doorgedrongen, dat het kleinkinderonderwijs in den geest en volgens 
de beginselen van Fröbel (en dus ook van Montessori) iets eigens 
heeft en iets eigens moet hebben, omdat die periode van den kinder
leeftijd, voor welke het bestemd is, in menig opzicht een eigen karakter

inkinderonderwijs in c 
in dus ook van Mor 
>en, omdat die peric 
ld is, in menig opzicht
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) in den 
l moeilijk zijn uiti 
i, die zich meer 
>en hooren en

; en welspreKc 
i den Vllcn z"; 
van het L, O.

begrijpelijk t 
-fd. Daargelaten

c inzichtc 
id, der 
afkappi

lovc vciueterd 
zou natuurlijk 

ic n en aan de 
; dan matuurlijk 
retisch alleen 
;, kunnen En- 

billijken, dat 
.'raag of hij

;root aan- 
t zoover

’) Een typisch voorbeeld van een krachtig 
pleidooi in die richting is dat van Klcefstra in 
Opvoeding" 1910 : „Wenschclijke reorganisatie ’ 
leerjaren."

jrekend maar onbewust 
m zijner „Brieven over

O. in de eerste twee

>s hij daartoe een
Ie plan dreigde l 

nisgeboortc geleid I 
condigd is, niet meer tt 

nderw ijs
■ het zc 
kind van
de L.S. 

eenigc 
ide. Df

jkheid te ont- 
zen om haar 
L onderwijs 

stellen met het 
de leerkrachten 

:gd verklaren 
■ L.S.
lat onderwijs 

Fröbel-

1 om die moeilijl 
>ol het recht gcv< 

... uit te breiden, dat 
Leerplicht) gelijk 

trjaren der G.L.S. en 
i der Fröbelschool bevoeg 
laagste leerjaren der G.L 

gcwcnschte assimilatie van d>
Ier G.L.S. aan ’t (voortgezet)

vertoont, zijn eigen behoeften medebrengt en een eigen behandeling 
vereischt; maar meer en meer is men ook begonnen in te zien, dat 
die periode niet met den 6-jarigcn leeftijd, op welken de wet het 
Lager Onderwijs doet aanvangen, afsluit, dat veeleer de eerstvolgende 
jaartjes er eigenlijk nog bij behooren, in. a. w. dat kinderen van 
7—8 jaar nog te jong, immers psychologisch nog niet rijp zijn 
voor het traditionccle lager onderw'ijs, maar dat onderwijs slechts 
goed kunnen „genieten” (zooals de wetten spreken) in den vorm van 
een voortgezet fröbelonderwijs. Het zou niet moeilijk zijn uit de laatste 
twintig jaar een aantal stemmen te citeeren, die zich meer of minder 
beslist ol bewust ') in dien geest hebben doen hooren en voorbeelden 
van aanvankelijke toepassing aan te wijzen.

Minister de Visser toonde zich dus wel op de hoogte 
van zijn tijd, toen hij in zijn ontwerp van wet op het L.O. 
een ernstige poging deed om dit nieuwe inzicht in de 
wet te codificeenen en zoo in de practijk van het school
wezen in te voeren.

Ongelukkigerwijze koos hij daartoe een zeer onhandig middel, waarop 
een oogenblik het geheelc plan dreigde te stranden en dat ten slotte 
tot een wettelijke misgeboorte geleid heeft, die thans, nu de L.O. 
aangenomen en afgekondigd is, niet meer te herstellen is en waarvan 
te vrccz.en staat dat het fröbelonderwijs de dupe zal worden.

De logische consequentie van het zooeven geschetste verbeterd 
inzicht in de psychologie van het kind van 6—8 jaar : 
geweest zijn, die twee jaren van de L.S. af te nem 
Bewaarschool toe te voegen, met eenige uitbreiding' 
van het leerplan van laatstgenoemde. Dat dit theorc 
juiste denkbeeld ook practisch wel te verwerkelijken is, 
geland en Amerika lecren. Toch is het begrijpelijk en te 
de Minister dit niet heeft aangedurfd. Daargelaten de vraag v» 
’t er ooit door zou gekregen hebben: de toestanden in vele, 
name plattelands-gemcenten, en de inzichten van een zeer gro 
tal, misschien wel de meerderheid, der ouders zijn nog niet 
ontwikkeld, dat zij een dergelijke afkapping van de L.S. zouden toe
laten. Bovendien, om twee jaren op de Fröbelschool op te zetten 
moet men eerst een Fröbelschool hebben, en een goede ook, en dat 
ontbrak nog op tal van plaatsen.

Er was echter een eenvoudig middel 
zeilen. Men kon n.1. aan de Bewaarschol 
leerplan met twee jaar naar boven 
wettelijk (ook ten opzichte van den 
onderwijs in de twee eerste loei 
van de twee hoogste leerjaren 
onderwijs te geven in de twee 1

Op die wijze zou men de 
de twee eerste klassen d<
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risico voc

gewone 
bereiken

o o 1 o n d c r w ij- 
rschool wet

egdheid ' 
drie) laagst'

daartegen
kwam d»

I anderen n a a in voor
voordode der L.S.,

te geven en d 
vee (of onder

’) De oorsponkclijkc vorm, waarin de Minister dit denkbeeld gegoten had. 
wettigde maar al te zeer het verwijt, dat hij een twccde-rangs-leerkracht op de 
L.S. wilde invoeren. Daartegen, en daartegen alleen, richtte zich dc soms recht 
hartstochlclijkc oppositie. De minister kwam daaraan tegemoet door in den vorm 
iets te wijzigen, met name door een anderen naain voor te stellen. Maar in 't 

veranderde hij niets, zeer ten voordode der L.S-, maar met zeer groot 
>or de Bewaarschool.

onderwijs geleidelijk, door natuurlijke ontwikkeling, hebben tot stand 
gebracht en het aan den tijd hebben kunnen overlaten, of de L.S. die 
twee jaar ten slotte aan de Fröbelschool zou moeten afstaan, dan wel of 
de beide leergangen naast elkander zouden kunnen blijven bestaan.

Dit eenvoudig middel is den M i n i s te r door den O n d c r- 
wijsraad aan dc hand gedaan. Volkomen logisch werd daarbij 
tevens voorgesteld, alles wat op dat voortgezet Fröbelonderwijs be
trekking had uit het ontwerp van L.O.-wet te lichten en te bewaren 
voor de verwachte, maar toch nog niet ingediende, Bewaarschool wet.

De Minister echter, die waarschijnlijk zijn Ontwerp van Bewaar- 
schoolwet al klaar had liggen op zijn Departement en van wien ook 
niet gevergd kon worden, evenmin als van zijn ambtenaren, dat zij 
de portée en het gewicht dezer zaak inzagen, heeft, met zoovele 
andere, ook dit advies van den Onderwijsraad naast zich neergclegd 
en zijn oorspronkelijk systeem gehandhaafd. Dit nu is in zekeren zin 
precies het omgekeerde van wat de Onderwijsraad voorstcldc. Wilde 
deze de bewaarschoolonderwijzercs in de L.S. brengen, de Minister 
— en thans ook de L.O. wet — brengt een onderwijzeres der L.S. 
in de Bewaarschool.

Dit verschil is niet zuiver formeel, 
sche consequenties.

De Minister kon natuurlijk niet dc aanvangsklassc aan dc 
onderwijzeres overlaten. Want dan bereikte hij niet wat hij b 
wilde, n.1. een ander, psychologisch voor hen beter passend, on 
wijs voor de kindertjes der twee eerste leerjaren. Daartoe had 
andere, dus, anders opgeleide onderwijzeressen noodig. Al 
deze niet zocht (en vond) bij het Bcwaarschoolondcrwijs, dan m 
hij ze wel kweek en binnen het kader der L.O. wet.

En zoo geschiedde inderdaad. Binnen het kader dier wet werden 
geschapen tweeërlei soort van onderwijzeressen en tweeërlei oplei
dingen, de cene volkomen gelijk en gelijkwaardig aan die voor dc 
mannelijke collega's, bevoegdheid vcrleencnde om in alle klassen 
onderwijs te geven en de andere alleen leerbevoegdheid verlcencndc 
voor dc twee (of onder omstandigheden voor de drie) laagste klassen 
der G.L.S. ') .

Deze nieuwe S2 . 
geduid als bezitstc 
bevoegd verklaard, 
39, de tot nog toe door part 
genomen examens tot en met 
een overgangsbepaling, die 
de volgende zonderlinge en ...

Dc gehecle opleidi
zeres is te vinden in di

soort van Lagere-onderwijzeres, thans in .de wet aan- 
' ster van akte A, wordt nu voor dc bewaarschool 

cn wel bij uitsluiting — want dat krachtens art. 
door particuliere cn gemeentelijke commissies af- 

ct 1935 rechtsgeldigheid behouden, is slechts 
ons hier niets aangaat.’ Hieruit ontstaat 

. noodlottige anomalie :
i ng tot bewaarschi 
e L.O.-wet. De Bewaa
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een poging gedaan -om-------- ... — x ,
verschillend karakter en doel der beide op- 
mien, en wel voornamelijk door de beide toc- 
'’aal en Methode van opvoeding en onderwijs 

der vakken vertellen, spelen, gezondheids-

nog zoo erg niet zijn als die opleiding 
.■geld was naar de behoeften van het 
1 ' is zij niet en kon zij niet zijn: zij 

het L.O.
g niet zoo 
. was, aan 

:schikt o

Wet en in art 151 (oplciu 
als om aan te duiden, dat 
nog niet ’t zelfde is. Bovt 
dilTcrenticcrd door de 
en cvenzoo „methode ■ 
ging „voor jeugdige 1 
van „ vaderlandsche”.

Er is dus inderdaad 
minimum-)program het 
leidingen te doen uitkomen 
voegingen bij Nedcrl. T 
en door het opnemen 
leer en verbandleer.

Wij willen dan ook geenszins beweren, dat met art. 151 als uit
gangspunt niet een behoorlijke opleiding voor bewaarschoolonderwij- 
zeressen te construeercn valt2); veel zal daarbij afhangen van het

L.Ö.-v-' 
bewaarschoolom 
is en moest zijn 

Wel is waar 
uitgedrukt. Immers, 
der L.S. onderwijze 
gezet fröbclonderwi 
op ingericht worden < 
kwecken.

Dit is dan ook geschied, wat ten duidelijkste blijkt wanneer men 
opleiding voor de onderwijzcrs(csscn) en die voor akte A, zooals 
thans in de wet staan, met elkander vergelijkt.

De eerste categorie ontvangt haar opleiding aan „kweekscholen”, 
de laatste aan „opleidingsscholen”. Dat de cursus aan de kweekschool 

jaar duurt cn die aan de opleidingsschool 4, is betrekkelijk van onder
geschikt belang; wezenlijker is het verschil in leerplan. Dat der 
kweekschool omvat ') wel rekenen, lichamelijke oefening, de drie 
vreemde talen, wiskunde, algemeene geschiedenis cn fraaie 1 

en niet vertellen, spelen, gezondheidsleer en verbandleei 
niet genoemd in art. '2 der L.O.-wet. liet programma i 

hooi omvat wel de laatstgenoemde cn niet de eerstgf 
Gemeenschappelijk zijn aan beide de vakken, Schrijv 
he Taal, (vaderlandsche?) Geschiedenis, Aardrijk

■ Natuur, Handenarbeid, en Methode van opvoeding cn 
naar deze vakken worden, met uitzondering van het laatste, 
> (kweekschool) aangeduid met de letters van art. 2 der 
art 151 (opleidingsschool) met hun gewone-menschen-namen, 

ook hier als twee ’t zelfde doen, ’t daarom 
endien wordt Nedcrl. Taal in Art. 151 ge- 

■ bijvoeging „met elementair sprcckonderwijs", 
van opvoeding en onderwijs" door de bijvoe- 
kinderen" cn „geschiedenis” door de weglating

') Dal beide malen in Art. 145 cn in Art. 151. vóór de lijst der vakken het 
woord „tenminste” staat, laten wij voor 't oogenblik buiten beschouwing.

’) Ter loops zij opgemerkl, dat het oorspronkelijk door den Minister 
voor de opleidingsschool voorgcsleldc leerplan aanzienlijk bleef beneden ’t geen 
thans reeds door een ordinair goede Vormschool voor Bewaarschoolondcrwijzcrcsscn 
gecischl en gepresteerd wordt.

bevat daaromtrent niets — dan 
L.O.-w c t.
Op zichzelf zou die anomalie 
de L.O.-wet dan maar gereg 

iloriderwijs. Maar dat i: 
georiënteerd naar het 1_.  . 
is de tegenstelling lang niet zoo absoluut als hier is 

aangezien het doel was, aan de laagste klassen 
torossen te bezorgen, geschikt om daar een voort- 

■ijs te geven, zoo moest natuurlijk de opleiding er 
om althans een soort van fröbelonderwijzeressen te

reeds in het (wettelijk 
en doel der beide op- 

tclijk c eide t
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In deze gehcele verhandeling wordt nergens onderscheid gemaakt ' 
aan openbare en die aan bijzondere inrichtingen, omdat < 

rp hoegenaamd geen verschil maakt. De Rijksinrichtinger 
der zaak de norm aangeven; wanneer de een of andere par 

i betere opleiding zal geven, die de. straks nog te noemen, 
en Art. 164, 5 opent daartoe de mogelijkheid — dan d< 

macht kan haar verplichten haar kweekclingen op 
dat de wetgever voor de openbare opleidingsscholen

ook in de kringen van het Bewaarschool- 
die de voorgestelde opleiding nog zoo 

wanneer zij daarop al iets aan te merken

Koninklijk Besluit of de Koninklijke Besluiten, die ter nadere uitvoe
ring der Bewaarschoolwet noodig zullen zijn. Zulke K. Besl. noemt 
echter het wetsontwerp alleen in art. 18. t.w. met betrekking tot de 
subsidieregeling, in art. 26 betreffende de opleiding voor de hoofd
akte (waarover later) en in art. 28 aangaande het Rijksschooltoczicht. 
Ten aanzien van de opleiding moeten wij natuurlijk weder de L.O.- 
wet opslaan en vinden dan daar in art. 155, dat „al hetgeen de toe
lating tot de Rijksopleidingsscholen '), het leerplan, de practischc op
leiding, de bevoegdheden en de verplichtingen van den directeur en 
de leeraren, de toelagen der kweekclingen. alsmede de heffing der 
schoolgelden betreft", voor zoover het niet door de wel is geregeld, 
bij Alg. Maatr. v. B. zal worden vastgesteld. Hierin is voor ons 
belangrijk, dat ook genoemd worden het leerplan en de practischc 
opleiding, want doordoor zal nog veel goed gemaakt kunnen worden. 
Maar dat zal dan ook danig noodig, en alleen mogelijk zijn, wanneer 
men zich bij het ontwerpen van dat K. B. stelt op het standpunt, 
dat de regeling van de opleiding van bewaarschoolonderwijzcresscn 
moet worden beheerscht door het karakter, de eischen en de behoeften 
der Bewaarschool, en niet door die der G.L.School.

Zooals wij zagen, en zooals niet genoeg herhaald kan worden, dat 
is niet het standpunt der wet. Het standpunt der wet is. dat er 
ten behoeve der L.S. een bijzondere categorie onderwijzeressen 1 
wordt voor de 2 (3) laagste leerjaren der L.S.; de Bewaarscnooiw ei 
neemt eenvoudig die onderwijzeressen uit de L.S. en 
naar de Bewaarschool. Wanneer dus hun opleiding ze nie 
ongeschikt zal maken voor de Bewaarschool, dan is dat strikt ; 
een meevaller; voorzoovccl aan de wet ligt worden zij opgei 
oudere kinderen. Is echter de ontwerper van het K. B. goed 
doordrongen, dan kan hij met betrekkelijk weinig moe  
veel goed maken.

Deze zijne macht strekt zich echter alleen uit over die punten, die 
niet in de L.O.-wet zijn vastgelegd. Wij zullen straks aantonnen, 
dat er dientengevolge eenige fouten gemaakt zijn, die niet meer goed
gemaakt kunnen worden, tenzij dan door een, voorloopig ainmuui 
onwaarschijnlijke, wijziging (die eigenlijk een omwerkini 
zijn) der L.O.-wet. Maar eerst willen wij aantoonen, < 
zien van die fouten de getroffen regeling werkelijk zeer 
waardig is.

Wij vreezen nl. dat er 
onderwijs velen zullen zijn, 
kwaad niet vinden, of die.
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') Bijv, in hel van 1901 dateercnde artikel „De kindertuin", opgenomen in 
den tweeden Bundel mijner Verzamelde Pacdagogische Opstellen.

) ook reeds in hel zooeven aangchaald artikel gemaakt.

hebben, veeleer dit zullen laken, dat zij niet nóg meer lijkt op 
die voor onderwijzers L.O., Dat zijn al degenen — zeker een grootc 
meerderheid — bij wie het gevoelen sterk primeert, dat het nu eindelijk 
cens uit moet zijn met de lagere maatschappelijke taxatie van het 
Bewaarschoolonderwijs en van de daaraan werkzame leerkrachten 
en dat het thans—door middel der wetgeving — de goede gelegenheid 
is om daaraan een einde te maken. Het Bewaarschoolonderwijs erkend 
als gelijk waardig met het L.O., de bcwaarschoolonderwijzercs erkend 
als de’ „ebenblirtigc" collega van den onderwijzer L.O., ziedaar 
hun leus en het doel van hun streven. En het groote middel om dat 
doel te bereiken zien zij in verbeterde opleiding. „Verbeterde" op
leiding betcekent dan echter verzwaarde opleiding. Hoe meer de 
eischen voor de opleiding, reeds te beginnen met de eischen van toe
lating voor de oplcidingsinrichtingen, omhoog gevijzeld worden, des 
te meer, meenen zij, zullen de aldus opgeleiden in maatschappelijk 
aanzien stijgen. (En in salarieering! maar dat gaat onverbrekelijk 
samen: het opleidingspeil kan niet stijgen zonder dat het salarieerings- 
peil stijgt, en omgekeerd; deze twee oefenen een wisselwerking op 
elkaar uit ; het zijn om zoo te zeggen, communiceerende vaten.)

De redeneering is alles behalve onjuist, en het gevoelen, waarvan 
zij uitgaat, wordt door ons van harte gedeeld. \Vij hebben boven 
immers reeds gezegd, dat de wet aan het Bewaarschoolonderwijs 
ook zijn maatschappelijke positie moet verzekeren. Voor de gelijk
waardigheid en de gelijkstelling van het Bewaarschoolonderwijs 
hebben wij trouwens altijd gestreden en als een der eersten onze 
stem verheven.1) Niemand moge ons dus van afvalligheid betichten, 
wanneer wij desniettemin eenige tegenwerpingen maken. Wij be
ginnen dan met de opmerking2), dat de Bewaarschool te dezen op
zichte precies zoo staat tegenover de L.S. als deze tegenover die 
scholen, welke de Duitschers „die höheren” noemen. Daar zien wij 
dan ook precies den zelfden strijd, en gevoerd met dezelfde middelen. 
Ook daar de eisch van volkomen sociale gelijkstelling en dus van 
een volkomen gelijkwaardige opleiding. De uiterste consequentie van 
dien eisch is: opleiding van alle onderwijskrachten, dus óók van de 
onderwijzers vo or het L.O. aan de Universiteit. In Duitschland is 
die eisch dan ook reeds gesteld en wordt er op dit oogenblik hard 
voor zijn verwezenlijking gestreden. In ietwat milderen vorm wordt 
hij ook reeds ten onzent aangeheven: de kweekschoolopleiding zij 
gelijkwaardig aan die voor de Universiteit. Het schier onvermijdelijke 
corollarium daarvan is: de kweekschoolopleiding geve dan ook toe
gang tot de Universiteit. Deze eisch is in Duitschland reeds gedeel
telijk ingewilligd en vindt bij ons zooveel instemming, dat’t geenszins 
uitgesloten schijnt, dat hij bij de aanstaande herziening der H.O.-wet, 
ingewilligd zal worden.

Op het Bewaarschoolonderwijs overgebracht luidt de eisch natuur
lijk: de bcwaarschoolopleiding, of zooals wij haar nu maar kortheids
halve en in de terminologie der wet zullen noemen, de opleidings-
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school-oplciding, zij gelijkwaardig 
de eerste geve dan ook toegang t< 
vestigen wij de aandacht hierop, ___
der wcttcn-De Visser volgt, «lat zij 
richting van inwilliging van het twee» 
daar zij ons een bewaarschoolonderwij: 
een L.O. onderwijzeres is, moest natu« 
gehouden en geëffend worden om 
verkoos, L.O.-onderwijzeres te worde 
reeds tijdens haaropleidin 
schoolopleiding vervalt in twee pei 
een 2-j. meer speciaal voor de pra 
in ligt een overgangsexamen (Art. 14-4,2). Tot 
nu worden ook toegelaten de bezitsters va 
diplomeerde bewaarschoolonderwijzeressen, 
dan 3 jaar oud is, waarbij haar vrijstelling 
vakken, waarin zij reeds geëxamineerd is 
misschien twee jaar extra kosten, want 
practische opleiding aan de kweekschol 
misschien voor die vakken van het overgan 
geen vrijstelling heeft, een jaartje extra neen 
dan heeft zij ook voor haar gansche levei. ___
misschien zelfs (zie boven) den toegang tot de Unive 
ven en levenslang een f 600.— meer salaris.

De wet leidt dus zelf de bewaarschoolonderwijzeres 
waarschool af en drijft haar in de richting van de L. 
te meer, omdat haar diploma niet meer dan 5 j. 
zij dus niet spoedig haar kans waarneemt, dan 
voor haar verkeken, tenzij zij het staatsexamen 
afleggen, waarvoor zij alsdan eenige vrijstellingen geniet.

Dat is dan ook mijn eerste bezwaar tegen het zoeken van de ge
lijkstelling langs den weg van assimilatie der opleidings-eischen, dat 
dit noodzakclijk moet leiden tot verloop van gegadigden. Hoe meer 
men de onderwijzersopleiding en haar gevolgen assimileert aan die 
voor leeraren M. en G.O. des te meer zal iedereen leeraar. en 
weldra geen mensch meer onderwijzer willen worden (dan hoogstens 
de sukkels); en hoe meer men de opleiding voor de Bewaarschool 
assimileert aan die voor onderwijzeres-L.O. des te meer zullen alle 
jonge meisjes onderwijzeres willen worden enz. Want men make zich 
geen illusie: wat men ook doe — en ik zal er gaarne aan mee doen — 
om de lagere taxatie te bestrijden, het zal nog lang duren eer de
positie van onderwijzer geheel gelijk is geworden aan die van leeraar, 
en de positie van fröbeljuffrouw aan die van onderwijzeres. En nog 
veel langer, eer allen uit dezelfde maatschappelijke kringen afkomstig 
zullen zijn.

Dit is dan ook volgens mijn gevoelen, en dat ... 
niet de ware weg om de door ons allen gcwenschte f 
verkrijgen. Niet door assimilatie der opleiding wordt 
— die kan op den duur slechts de boven geschetste ■>■« 
waarbij de lagere stand niet wordt opgeheven tot Gvu 
daardoor wordt opgezogen —■ maar juist door diffvit.

; aan de kweekschool-oplciding, en 
lot het einddoel der laatste. En nu 

dat uit de eigenaardige structuur 
ij een heel eind ver gaan in «Ie 
ede deel van dien cisch. Want 

vijzeres zullen geven, die eigenlijk 
tuurlijk voor haar de baan open
te eenigcr tijd, wanneer zij dat 

den. Dit wordt haar nu door «Ie Wet 
ig vergemakkelijkt. De ó-j. kweek- 
;riodcn, een 3-j. voor dc theoretische, 

ctischc opleiding. Tusschcn beiden
’ Tot dit overgangsexamen 

an akte A, dat zijn de ge- 
mits haar diploma niet meer 

■ijsfelling wordt verleend van alle 
;crd is. Dat zal haar weliswaar óén, 

zij heeft dan nog twee jaar 
>ol voor den boeg, terwijl zij 

overgangsexamen, waarvoor zij 
ra heeft moeten studeeren. Alaar 

:n den hoogeren rang — 
rsiteit — verwor-
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waardig maar g e 1 ij k waardig, g e 1 ij k waardig maar anderwaardig 
moeten de beide categorieën in de algemcene schatting worden, en 
de gelijkwaardigheid zal juist het best verkregen worden door de 
anderwaardigheid. Wanneer het vaststaat en uit alle détails blijkt, 
dat de Kindertuin iets anders is dan de L.S. en het Kleuteronderwijs 
een ander dan het G.L.O., dat het specifiek andere, en waarlijk 

mindere eischen stelt, waaraan alleen zij kunnen voldoen, die 
Ive den noodigen aanleg en liefhebberij ook de specifieke oplei- 
daartoe hebben ontvangen, eerst dan heeft de bewaarschool- 

rwijzeres kans de volledige evenknie van de L.O. onderwijzeres 
■orden. Want dan is zij iemand, met wie de laatste niet kan 

concurreeren en voor wie zij niet in de plaats kan treden. Wanneer 
zij echter iemand wordt, die eigenlijk ook wel L.O. onderwijzeres 
had kunnen worden, ja strikt genomen is, zoolang zal zij in hellicht 
verschijnen van een afgezakte L.O. leerkracht te "

Er komt nu nog een vee) ernstiger, immers zó 
bij. dat tegenwoordig in Duitschland ook door ernstige mannen 
gehouden wordt aan hen, die academische opleiding voor de o 
wijzers verlangen. Ik wil slechts één noemen, maar dan ook 
allerbesten, Ed. Spranger en van hem deze woorden aanhalen 
zijn „Gedankcn liber Lehrerbildung” (1920) uit het hoofdstuk met 
veelzeggend geschrift „Wettbewerb" (bl. 62) :„ leder beroep vereischt 
een specifieke voorbereiding en men kan die niet door een andere 
vervangen op grond dat deze voornamer is. Wie zijn beroep vervult 
in het besef van zijn maatschappelijke roeping, die is voornaam.” 

liet streven van eiken stand, die gegronde redenen heeft om zich 
achteruitgezet te gevoelen, om die achteruitzetting te overwinnen, is 
volkomen billijk. Maar op zichzelf beschouwd is het een 
egoïstisch streven, een strijd om particuliere belangen, en zoolang 
een middel om het doel te bereiken — is casu een „verbeterde”, 
d.w.z. verzwaarde opleiding .— niet om andere redenen kan worden 
aanbevolen dan omdat het dienstig is voor dat doel, zoolang is het 
niets dan een uiting van standsegoïsme, waaraan de rest van de 
maatschappij niet meer aandacht behoeft te schenken dan zij als 
zoodanig waard is. Anders, en duidelijker, uitgedrukt: bij ieder 
beroep, en eerst recht bij dat van onderwijzer, en dus ook van be- 
waarschoolonderwijzcres, is het alles beheerschend belang, en dus 
de alles domineerende vraag: welke speciale opleiding is voor 
dat beroep de beste? in casu: hoe moet de opleiding geregeld 
zijn om ’t grootst aantal van de best mogclijke bewaarschoolonder- 
wijzeressen te verkrijgen? Of de stand daardoor in aanzien zal rijzen, 
is heclemaal de vraag niet, en die vraag behoort en behoeft ook 
niemand te bekommeren, omdat, gelijk wij gezien hebben, standsver- 
liooging toch altijd ’t onfeilbaar bij-product van verbeterde opleiding 
zal zijn. Maar als men gaat onderzoeken, hoe dan de opleiding ver
beterd moet worden, dan moet men niet kijken naar een andere 
opleiding, en die als ideaal nemen, maar zoo scherp mogclijk 
speciale eischen, die het onderwerpelijk beroep stelt, in 
oog vatten.

Wanneer wij ons dus aansluiten bij hen, die meenen. dat deinde 
L.O.-wet voorgeschreven opleiding voor bewaarschoolonderwijzeressen,
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lopend gelijk, al is die 
parallelie is dus vol- 

: reeks ontbreekt

dat in de L.O.-wet de parallel van 
i dit: de wet behandelt achter elkaar 
•scholen, de eerste in artt. 141 —148,

’) Evcnzoo loopen de art. 134 cn 
gelijke rechten geeft als de eindexamcr

irst op, 
□edoclen 

jpleidingss
• 155.

>open volkomen parallel, aldus : 
handelt over de leerkrachten.

„ de toelating.
„ het leerplan.
„ Rijkstoclagen aan I 
„ de schoolgelden.
„ het eindexamen. ’) 
,. het K. B.

reeksen is doorlot
daar beknopter. De [ 

ia: in de tweede

135, die over 't staatsexamen handelen, dat 
:ns der kweek- cn opleidingsscholen, parallel.

Het is nu tijd om nader aan te toonen, dat door de vastlegging 
in de L.O.-wet, die niet meer te wijzigen is, reeds misstanden in het 
leven worden geroepen, die door een K. B. niet of nauwlijks meer 
zullen zijn te verhelpen.

Wij merken dan allereer?'
Art. 144 ontbreekt. Wij bed 
de kweekscholen en de oplei 
de tweede in artt. 149—luu

Deze twee reeksen loo
Art. 141 // 149 h<

142//150
,. 143//151
„ 145//152
„ 146//153
„ 147//154

148//155
Ook de redacties der beide 

van de tweede hier en 
komen.......... op één gaping na : i
de parallel van art. 144!

XVaarover loopt nu art. 144?
Over iets heel gewichtigs: over de practischc opleiding.
Het le lid bepaalt, dat daaraan in hoofdzaak de twee laatste ja ren 

van den 5 j. cursus zullen zijn gewijd.
Het 2e lid spreekt van een „summier”

ook na de daarin gebrachte verbeteringen, nog niet voldoet, dan is 
dat niet omdat zij zoogenaamd niet „op '1 peil” is van de opleiding 
voor onderwijzeres, d.w.z. nog niet genoeg daarop lijkt, maar juist 
omdat zij veel te veel daarop lijkt, omdat zij in den grond is, en 
ook wezen wil, een opleiding voor leerkrachten bij het L.O., terwijl 
wat wij noodig hebben is een aan haar eigen normen beantwoordende 
opleiding voor leerkrachten bij het bewaarschoolonderwijs.

Nog eens: wij zien niet over 't hoofd, dat de wet een poging doet 
om de opleiding voor akte A te dilferentieeren in de richting van 
het bewaarschoolonderwijs cn herhalen nog eens: het K. B. tot uit
voering van art. 155 kan nog veel daartoe bijdragen. Maar het is 
cn blijft te betreuren, dat dit een K. B. zal zijn ter uitvoering van 
de wet op het L.O. cn niet van die op het Bewaarschoolonderwijs.

Deze laatste is nog slechts ontwerp en alsnog voor wijziging vat
baar. Eén van de wijzigingen, die wij urgent achten, is dan ook deze, 
dat ergens ingevoegd worde de uitdrukkelijke vermelding van een 
K. B. tot nadere regeling van bepalingen dezer wet, en wel met name 
van die bepalingen, die met de opleiding in verband staan ol gebracht 
kunnen worden, opdat de vernuften van het Departement zich door 
geen vermeende „juridische” bezwaren behoeven te laten weerhouden 
om de best mogelijke en speciaal naar het bewaarschoolonderwijs 
georiënteerde regeling te ontwerpen.
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2) Dit is ook hierom aannemelijk, omdat anders de kweekclingcn der oplei
dingsscholen gedwongen zouden zijn hel overgangsexamen van Art. 144,3 
af te leggen, daar alleen de voor dat examen geslaagde ..adspirant-onderwijzers 
zich aan de leerscholen in het lesgeven mogen oefenen. (Art. I-4*4,5).

het einde van het eerste leerjaar zullen worden 
te zien of zij „voldoenden aanleg voor het ambt 
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het 5e lid. dat iedere Rijkskweckschool in verbinding moet staan 
met één of meer leerscholen.

Men ziet, louter zeer gewichtige bepalingen, alle ten doel hebbende, 
de practische opleiding te regelen en goed tot haar recht te doen 
komen. Maar alleen voor de kweekscholen: aangaande opleidings
scholen geen woord, geen enkel woord 1

F.n toch verlangt Art. 154//147, dat ook bij het eindexamen der 
opleidingsschool van de candidatcn bewijzen van practische bekwaam
heid in het lesgeven zullen worden gevorderd. Terwijl echter aan de 
kweekschool dit practisch examen zal loopen over ieder der vakken, 
waarin wordt geëxamineerd, beperkt Art. 15-1,2 dit tot de vakken 
vertellen, zingen, spelen en handenarbeid. Dit is misschien de eenige 
bepaling der wet, die beslist naar het bewaarschoolonderwijs ge
oriënteerd is, want de bezitsters van akte A, zullen op de G.L.S. 
ook andere dan deze fröbel-vakkcn hebben te onderwijzen: het is 
dus zeker niet in het belang der L.S. dat zij bij hun examen geen 
bewijs van practische bedrevenheid in het lesgeven in die andere 
vakken zullen hebben tc geven. ')

De Bewaarschool zal daarmee echter weinig gebaat zijn. Want 
het blijft volkomen in het duister, waar de kweekelingen der oplei
dingsscholen hun practische opleiding moeten ontvangen, en de moge
lijkheid is niet uitgesloten, dat zij examen doen zonder ooit voor de 
klas te hebben gestaan. Weliswaar wordt die mogelijkheid voor hen 
vrijwel tot nul gereduceerd door art. 155, w;tar staat, dat het K. B. 
ook zal handelen over de practische opleiding : nu deze eenmaal in 
dit artikel genoemd wordt is het nauwlijks denkbaar, dat het K. B. 
niet zal voorschrijven dat de leerlingen ook werkelijk practisch ge
oefend worden z). Maar voor de candidaten tot het staatsexamen 
(Art. 135) geldt dat niet, en het tweede lid van dat artikel zegt 
uitdrukkelijk, dat de kweekelingen cener opleidingsschool „geen ge
bruik’’ behoeven te maken van de gelegenheid om de bij art. 154 en 
art. 156, 1c lid onder b bedoelde examens — d.i. het eindexamen 
eener openbare of bizondere opleidingsschool — af te leggen.
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en juridisch mogclijk geacht

. B. daarin voorzien, aangezien het een 
o . .. __ —O.-wet zal zijn, zal daarbij geen 

van bewaarscholen, maar alleen van scholei 
:lfs indien dit par im possi ble gebeurde, dan zon uci 
t bindend voorschrift kunnen zijn: want al wie haar 
iding voor akte A aan een L. S. ontvangt, die voldoet

Bovendien: ook al zal het K.
K. B. ter uitvoering van de L. •_ 
kunnen ') zijn van bewaarschol» 
G. L. O. En zelfs indien dit par 
toch nooit een 
practische opleit 
aan de Wet.

Voorzoover de L. O.-Wet aangaat, die deze geheele 
materie b eh e e r s c h t, staat dus v a s t, d a t de Bewaarschool 
wettelijk bevoegde leerkrachten zal kunnen krijgen, en 
ongetwijfeld ook zal krijgen, die nooit een bewaarschool 
van binnen gezien hebben. (Dat het boven besproken 
wachten verloop naar de L. S. hierdoor wederom zal worden 
derd, en ieder zooveel mogelijk de practische opleiding volgens 
zal trachten machtig te worden, waarvoor, gelijk wij zagen, 
zelf haar den weg opent en waaraan een toelage van minstens 
f500.— ’) verbonden is, zij hier slechts terloops vermeld).

Biedt nu het ontwerp Bewaarschool-wet nog eenige 
A priori is dit reeds onwaarschijnlijk, immers d 
de geheele opleiding. Bij nader onderzoek echter 1 
nadeelen zelfs nog vergroot. Deze wet kent geen ads 
zeressen, natuurlijk gevolg van het ontbreken in de 
een parallel-artikel aan Art. 144. In plaats daarvan noemt zij in 
art. 9 de „jongelieden van het vrouwelijk geslacht” die „in de scholen” 
worden toegelaten, weer op ouderwetsche wijze „kweekelingen” en 
omschrijft zij hun practische werkzaamheid aldaar alleen met de 
ouderwetsche uitdrukking: „als kweekcling worden toegelaten". Nu 
zijn hier met „de scholen” natuurlijk bewaarscholen bedoeld ; maar 
het 2e lid van dit artikel bepaalt uitdrukkelijk, dat alleen zij „kweeke- 
lingen’ kunnen zijn, die het onderwijs volgen eencr opleidingsschool, 
en de toelichting op dit artikel verklaart zelfs, dat het instituut 
der „helpsters” moet verdwijnen. Ik laat nu daar, dat ik dit betreur ; 
ik ben mij bewust omtrent dit punt denkbeelden te koesteren, die 
den mecsten wel ouderwetsch en verouderd zullen toeschijnen. Maar 
ik merk op, dat elke bepaling, dat de scholen, waaraan de kweeke- 
lingen werkzaam zullen zijn, ook werkelijk als leerscholen moeten zijn 
ingericht, ontbreekt; dezelfde minister, die de „helpsters” wil doen ver
dwijnen, die toch aan alle betere scholen feitelijk kweekelingen zijn 
en vaak een uitnemende practische opleiding genieten, neemt geen 
de geringste voorzorgen om te waarborgen, dat die „kweekelingen” 
werkelijk een practische opleiding ontvangen, welke dien naam ver
dient, en waarop de directeuren(trices) der opleidings
scholen invloed kunnen uitoefenen. Ja hij ontneemt 
zich feitelijk de gelegenheid om daartoe strekkende maatregelen te 
nemen. Want het K.B. van art. 155 der L. O.-wct kan om de meer
gemelde redenen geen hulp brengen en in de Bewaarschool-wet,

’) „Kunnen” wil hier natuurlijk zeggen : wettisch

2) De Rijkstoelagcn voor kweekelingen 
zijn tegemoetkomingen in de kostgelden.
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Zooals de zaken nu staan, zullen wij dus waarschijnlijk aan de 
opleidingsscholen tweeërlei soort van kweekelingcn krijgen, cene die 
practisch opgeleid wordt volgens de te verwachten bepalingen van 
het K.B. en art. 155 L. O. wet, cn eenc, die ta liter qualiter 
practisch geoefend wordt aan „de (bewaar)scholen" van Art. 9 der 
Bewaarschoolwct. Zou ’t zoo vreemd zijn, wanneer de meisjes der 
le categorie zich van een betere soort waanden dan hare mede
scholieren van de tweede? En zou dat niet een uitstekend middel 
zijn <>m de bestaande geringschatting van het bewaarschoolonderwijs 
te bestendigen? En om het verloop naar de L. S. alweer te ver- 
grooten ?

Maar hoe zal dit te vermi 
eischen, de Leerschool in

Nu komt er echter nog 
troost zal kunnen zijn, wanneer wij 
de meeste opleidingsscholen wel gem< 
tingen zullen zijn. Immers in §3 der 
opleiding aan bijzondere inrichtingen ‘), vin 
kweekscholen een parallel van Art. 1 -1-1 w 
wordt in het 3c lid sub f de bepaling van 
leerscholen verzwakt tot het voorschrift, d«.. .. . 
van het de en 5c leerjaar de gelegenheid (moet 
eene of meer O. L. scholen, gelegen in dezelfde 
gemeente, in de praktijk van het les geven te o< 
..leerscholen" in den vollen zin van Art. 1 44.5, maar tocl

Maar wat is nu het wonderlijke?
Dat wij deze bepaling van Art. 157 

in Art. 164. 3c lid sub d’), dat van
De kweckelingen der bi zo ndere oplei 

in de gelegenheid gesteld worden zich prac 
is voor die scholen zelfs een verplichting, ii 
aangewezen te worden als scholen met j u

Zooals gezegd, dit zou een troost kunnei 
wettelijke monstruositeit niet weg, daargel. 
een niet-bedoelde bevoorrechting van het l:

Maar de troost wordt weder zeer gei 
dat dit moois staat in de L. O. wet en < 
scholen L. O. scholen zijn. Aan het feit, c 
onderwijzeres zal kunnen worden met geen an< 
dan aan een L. S. verandert het niets.

Verder volgt uit Art. 9 dat zij, die zich voor het staatsexamen

lijden zijn, zelfs al wordt, wat wij dringend 
de Bewaarschoolwet gebracht ?

; iets heel zonderlings cn dat misschien een 
mogen aannemen, dat verreweg 

leentelijke of particuliere inrich- 
‘"'.wet, handelende: Van de 

nden wij natuurlijk voor de 
vel in Art. 157. Hier nu 

Art. 144,5 betreffende de 
lat „voor de kweckelingen 

bestaan) zich aan 
: of in een naburige 
jefenen". Dus geen 

:h iets dergelijks.
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*) Wat betreft de eischen van toelating tot de opleidingsschool, haar leer
plan en haar eindexamen, verwijs ik kortheidshalve naar het Rapport van het 
Nutsinstituut voor Volksontwikkeling: De Nieuwe opleiding lot het Onderwij- 
zersambt (Nutsbockcrij no. 9 bl. 37, v.v.), aan welks samenstelling, voorzoover het 
over 't Bcwaarschoolonderwijs handelt, ik heb medegewerkt, en dal vrijwel ge
heel mijne meening in dezen m

bekwamen zonder het onderwijs cener < 
zich niet practisch kunnen oefenen, ook al willen zij nog zoo . 
’t Is hier eenvoudig verboden. Daarmede is de opleiding op kl 
plaatsen vrijwel onmogelijk gemaakt, althans na afloop van dei 
gangstermijn van Art. 39. Want volgens dit artikel kunnen de bc 
de bizondcre examen-commissies onder zekere voorwaarden bestendigd 
worden, en de eischen, in het 3e lid sub c. van dat artikel voor hun 
examens gesteld, behoeven niet hooger te zijn dan die zij nu zeil 
stellen, al zegt ook de M. v. T. dat zij gelijk zullen moeten zijn aan 
die voor akte A.

Doch ook hier ontmoeten wij een zonderlingheid. Immers als eisch 
van toelating tot die particuliere examens noemt art. 39. 3c lid sub b, 
het bewijs van ten minste tweejarige werkzaamheid als kwcckeling 
of helpster aan eene bewaarschool. Maar Art. 9,2 spreekt wel van 
art. 40, maar niet van art. 39, d.w.z. laat als kweekelingcn 
toe haar, die aan een erkende opleidingsinrichting onderwijs ontv 
en niet degenen, die zich langs anderen weg voor een examen voorbe 
den. Hoe zullen dezen dan aan den eisch van Art. 39, 3c lid 
b kunnen voldoen? iMaar dit artikel spreekt toch ook nog ’ 
„helpsters”? zegt gij. jawel, maar Art. 36 bepaalt uitdrukkelijk, 
helpsters slechts tot 31 Dec. 1914 worden toegelaten en dan nog 
alleen aan de gesubsidieerde bijzondere scholen. Na 31 Dec. 1914 
zal dus niemand meer kunnen voldoen aan de wettelijke eischen van 
toelating tot een examen, welks geldigheid door diezelfde wet nog tot 
1935 erkend wordt.

Uit dit alles blijkt wel hoe geheel onvoldoende en onhandig en 
averechts de opleiding voor de akte van bekwaamheid tot het geven 
van bcwaarschoolonderwijs in de beide wetten geregeld is en krijgt 
men sterk den indruk, dat het Departement bij het ontwerpen 
der hierop betrekking hebbende bepalingen niet de beschikking heelt 
gehad over, noch de hulp heeft ingeroepen van personen, die werke
lijk op de hoogte waren van het bcwaarschoolonderwijs.

Tot nog toe bespraken wij alleen de opleiding tot akte A '), die 
in de plaats komt van wat men thans de hulpakte noemt. In tegen
stelling met wat hij bij de L.O.-wet heeft voorgesteld, waar hij 
toegegeven heeft aan den sterken aandrang uit onderwijzerskringen, 
wil de Minister bij het Bcwaarschoolonderwijs wèl de twee rangen 
bewaren. Natuurlijk wordt nu deze materie wèl geregeld in de Be- 
waarschoolwet.

Voor wij onderzoeken, in hoeverre 
gend is, eerst enkele woorden over d< 
juist gezien heeft.
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’) Zooals zoo vaak in ons goede Nederland gebeurt, heeft ook ditmaal weder 
de wetgever er de voorkeur aan gegeven een op zichzelf niet verwerpelijk maar 
door en door slecht geregeld instituut af te maken in plaats van ook maar een 
poging te doen om het beter te regelen.
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Wij voor ons aarzelen niet die vraag bevestigend te beantwoorden. 
Wij betreuren trouwens de afschaffing van de hoofdakte bij het L.O.') 

maken ons sterk voor haar behoud bij het Bewaarschool- 
argumenten aan te voeren, welker geldigheid ook een 

voorstander van gene afschaffing zal toegeven. Daaronder 
achter nicthet argument van den Minister — zijn eenigste ! — 

.■c regeling zich zooveel mogelijk aan den bestaanden, 
■ordenen toestand moet aanpassen. (M. v. 1'. bl. 2,3 en 7). 
toch heeft alleen eenige kracht, wanneer eerst bewezen 

c-staande toestand goed is, of, indien dit ontkend moet 
•n betere vooralsnog niet tc verkrijgen is. Dit bewijs is 

ns beproefd !
icn heeft de Minister met dit schijnargument willen 
•n, dat men de ontwikkeling van het Bewaarschool- 
zooveel jonger is dan het L. O. en thans voor de 

, geregeld wordt, niet kunstmatig en gewelddadig 
moet trachten te versnellen. Dit zou inderdaad een zeer goed argument 
zijn en is ook ons eerste argument, maar dan in dezen vorm: de 
afschaffing van den hoofdrang is op het oogenblik, en nog voor lange 
jaren, een onmogelijkheid, omdat die afschaffing alle pogingen om het 
bewaarschoolónderwijs op hooger peil te brengen, gevoelig zou be
lemmeren. Ieder, die eenigszins op de hoogte van den toestand is, 
weet, dat de toekomst van het bewaarschoolonderwijs afhangt van 
de mogelijkheid om een voldoend aantal voor haar taak goed be
rekende hoofden te krijgen. Om een bewaarschool goed te leiden 
worden bizondere Iciders-eigenschappcn vereischt benevens een goed 
inzicht in het wezen en de behoeften ccner goede Fröbelschool, m. a. w. 
capaciteiten en een graad van rijpheid, die onmogelijk als eischen 
kunnen gesteld worden bij het examen voor akte A, en ónmogelijk 
ondersteld kunnen worden in de jeugdige personen van 19 jaar, die 
zich aan dat examen onderwerpen.

Men moet ook niet zeggen: „het zal wel nooit gebeuren, dat iemand 
terstond na het verkrijgen van akte A tot hoofd eener bewaarschool 
wordt aangesteld”. Want dat gebeurt juist vaak. Misschien niet met 
personen van 19, 20 jaar, maar zeer zeker niet zoo heel zelden met 
ouderen. Menigmaal komt het voor, dat particulieren ergens in een 
kleinere plaats een bewaarschooltje oprichten, aan welks hoofd iemand 
geplaatst wordt, die heclcmaal geen akte heeft. Bevalt zij dan niet 
al te slecht — en daar de oprichters of oprichtsters gewoonlijk geen 
deskundigen zijn en feitelijk andere dan zuiver paedagogische doel
einden najagen, is dit niet al te moeilijk — dan komt meestal al 
spoedig een tijd, dat het „Bestuur” het wenschelijk oordeelt, dat 
het „hoofd" een akte hale. Vooral gebeurt dit, wanneer daardoor 
de kans ontstaat op gemeentelijk subsidie. Bij de nieuwe wet zal 
dit precies zoo zijn en alleen nog sterker werken. Is er dan geen 
hoofdakte, dan blijft het natuurlijk bij de hulpakte en sukkelt men
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Om deze redenen zou ’t ook niet 
benoembaarheid tot hoofd te stellen 
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worden. Met name een veel uitgebreider 
dagogiek.

In één opzicht is het ontwerp-Dc Visser onvoorwaardelijk te 
n.1. dat het voor de hoofdakte, behalve den eisch van tv 
werkzaamheid als onderwijzeres, een examen verlangt alléén 
voedkunde en practischc bekwaamheid. (Art. 24,6 
Daarmede is terstond de mogelijkheid afgesnede 
zou worden een min of meer verbleekte c. , ._ .... 
examen voor de hoofdakte L. O.

Het zal nu echter zeer op de nadere uitwerking van dit examen- 
program aankomen, welke volgens Art. 26 aan een later K.B. voor
behouden is. Moet dit examen over niets anders loopen dan over 
opvoedkunde en practischc bekwaamheid, dan moeten deze beide 
ondcrdeelen ook deugdelijk tot hun recht komen. En zullen zij dat, 
en wil dit examen werkelijk aan zijn doel beantwoorden, dan moet 
het behoorlijk onderscheiden zijn van en op aanmerkelijk hooger peil 
staan dan het examen voor de hulpa'ktc, alias akte A.

Hierin nu zit juist de grootste moeilijkheid, leder, die bekend is 
met de examens voor bewaarschoolonderwijzeressen, weet, hoe moeilijk 
het is het examen voor de hoofdakte zóó in te richten en zóó af (c 
nemen, dat het iets anders en iets meer wordt dan een herhaling 
van het hulpakte-examen, waarbij men slechts de candidaten wat 
strenger 
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gerust zijn wij er echter niet op; Art. 24 b 
ting. Wordt het echter voorgeschreven, dan 

;unt de geheele practische voorbereiding 
>or te brengen, minder kwaad doen, omdat
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nieuwer
m de(n)
de kind L

id tusschen

: examen
>ef voor-

>eilijk zal zijn het practisch 
voldoende mate onderscheidt 

examen voor Akte A, zoo zal 
idere deel van het examen, n.1.

van het 
, ie van pro< 

. omvattende: 
pedagogiek sinds Rousseau; 
leven en de denkbeelden

jven zal, hun practische

b.v. dat van Mon-een ander nieuwer systeem .— 
er keuze van de(n) candidaat;
1 anten uit de kinderpsychologie (paedologie), meer 
van het kind tusschen 3 en 7 jaar;
van dc geschiedenis der bewaarschool, voornamelijk d;

i bestuur cener bewaarschool, kennis der wettelijke

dan het eigenbelang dc candidatcn er toe drij’ 
opleiding aan een bewaarschool te zoeken.

Hoe dit zij, daar het in ieder geval moei 
examen zoo in te richten, dat dit zich in 

het practisch gedeelte van dit 
des te meer aankomen op het an< 

opvoedkunde, 
jen de kansen gunstiger, 

woord „opvoedkunde 
het begrip „de metl

• kinderen” in Art. 1 
t, dat de omvang van 

de beide wetten door dez

ndere. I 
ijving in de 
de Bcm

dat in dc c 
Hier liggen de kansen gunstiger. Maar slechts op deze voorwaardc, 

dat men het woord „opvoedkunde” in art. 24 c der Bewaarschoolwet 
zeer ruim en het begrip „de methode van opvoeding en onderwijs 
voor jeugdige kinderen in Art. 151 der L. O. wet zeer sober opvat. 
Ik bedoel dit, dat de omvang van het vak, of het stel van vakken, 
dat in dc beide wetten door deze verschillende benamingen wordt 
aangeduid, voor het cene examen veel meer zal moeten omvatten dan 
voor het andere. Daarom is het geen gelukkige omstandigheid dat de 
omschrijving in dc L. O. wet, dus voor de „hulp”-akte, uitvoeriger is 
dan in de Bewaarschoolwet, d. i. voor de hoofdakte. Want niet alleen 
is „methode van opvoeding en onderwijs voor jeugdige kinderen” veel 
langer dan „opvoedkunde” maar cr staan in Art. 151 der L. O. wet 
bovendien nog gezondheidsleer en verbandleer bij. Dit nu zijn vakken 
die ongetwijfeld veel beter op hun plaats zouden zijn bij het examen 
voor dc hoofdakte, althans het eerste. Dat zij onder de vakken van 
het leerprogramma der opleidingsschool zijn opgenomen, is weer 
ecu gevolg van de ongelukkige omstandigheid, dat deze inrichting in 
de L. O. wet staat en twee hoeren moet dienen. Het zal dus zaak 
zijn ten eerste deze vakken aan de opleidingsschool niet te hoog op 
te voeren en ten tweede ze niet onder dc vakken van het eindexamen 
op te nemen, zooals ook wordt voorgesteld in het zooeven genoemde 
Nutsrapport. Wanneer men dan voorts de „opvoedkunde” in art. 24 
Bew. W. (zooals waarschijnlijk dc bedoeling is) opvat als „paedagogiek”, 
dan is men gerechtigd te doen wat hier noodig is, ni. dit begrip zoo 
ruim te nemen, dat het allerlei onderdeden omvat, daaaronder de 
zooeven genoemde gezondheidsleer, die dan weer te nemen is in den 
zin van schoolhygiëne, onder ■welken naam zij ook de eerste hulp bij 
ongelukken kan omvatten.

Op die wijze komt men dan tot een programma 
in de paedagogiek voor de hoofdaktc als bij wijzt 
gesteld wordt op bl. 51 van het Nutsrapport,

a. dc hoofdpunten van de geschiedenis der paeda
b. meer in het bizonder kennis van het 

van Fröbel;
c. kennis van een 

tessori — ter l 
ccnige hoofdpui 
bizonderlijk van 
hoofdpunten v 
in Nederland 
inrichting en 1 
eischen; 
schoolhygiëne (incl. eenvoudige verbandleer), meer bizonderlijk 
voor dc bewaarschool.
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kunnen 
■ instcl-

hoofdondcr-

bF've.'-

jk zou kunnen, voor dc 
Daar hel mondeling 

vak loopt, zou men er

>rdt voor

') Het ligt buiten het bestek van dit artikel te 
zicht op het Bewaarschoolonderwijs. Wij merken c 
„inspecteur" in artt. 27 cn 31. blijkens de M. v. T 
is de alzoo getitelde ambtenaar van het Lager 
in zijn ressort.

en opge- 
voldocn 
het jus 

op de bc-

e spreken, over hel Rijkstoc- 
dus slechts op dat met dezen
I. bl. 3. klaarblijkelijk bedoeld 
r O n d e r w ij s, en wel ieder

dezer regc 
jelaten wor

?ts van. Wij , 
ts besliste afkctii 

prijzen omdat 
waarop hij overigens 

en onvoldoende en

men voor de hulpakte onmogelijl 
>ngeveer zou moeten eischen. 
examen over geen ander 
voor hebben.

s er een Hink examen van te maken. Maar dan 
haar zorgen ook uitstrekken over de opleiding 

ontwerp daaromtrent geeft is op zichzelf niet kwaad, 
onvoldoende. In art. 27 wordt n.1. Rijkssubsidie 

voor gemeentelijke of particuliere inrichtingen tot 
het hoofdexamen en in de M. v. T. op de art. 23—26 

loops sprake van avondcursussen cn dagscholen. Wij 
wenschen, dat als regel de opleiding alleen zou kunnen ge- 

i aan door den Staat erkende cn gecontroleerde, aan bepaalde 
, opleidingsscholen met daaraan verbonden 
daardoor dc opleiding tot de hoofdakte 

joed als ónmogelijk worden gemaakt (tenzij 
in te stellen staatsexamen) maar over dit 

an de goede zaak moeten heenstappen, 
wijsakte cn voor akte A kluistert men 
i opleidingsscholen.
> zooals het daar ligt, wet, dan komt 

hier aan het punt, waarop het systeem 
' ’ verdient. Want, mochten wij boven 

hij de hoofdakte niet heeft afgeschaft, 
deze materie geregeld heelt, i-

i heeft veel weg van den b<

Ziedaar wat 
hoofdakte m. i. oi 
gedeelte van dit 
behoorlijk den tijd \

Op die wijze is 
moet de regecring 
daartoe. Wat het < 
maar ten ecncnmale 
in uitzicht gesteld 
opleiding voor ' 
is heel ter 
zouden  .... 
schicden aan door 
wettelijkc eischen voldoende, 
leerscholen. Weliswaar zou < 
ten plattenlande zoo go 
dan voor een eventueel ii 
bezwaar zou men ter wille v 
Dc opleiding voor de onder 
toch ook reeds aan kweek- cn

Wordt cchter het ontwerp 
daar zekcr niets van. Wij zijn 
der wet slechts besliste afkeuring 
den Minister prijzen omdat hij c 
de wijze 
zonderling 
„franschen

Immers, onder voorgeven alweer, dat hij den bestaanden toestand 
wil bestendigen, heeft hij deze gcheele zaak eenvoudig verweze 
en overgelaten aan het particulier initiatief. Volgens art. 25 I 
gemeentelijke instellingen cn rechtspersoonlijkheid bezittende 
lingen en vereenigingen door dc Kroon worden aangewezen ; 
voegd om een akte van bekwaamheid uit te reiken als 
wijzeres aan een bewaarschool. Volgens art. 24 zullen hun 
worden afgenomen onder toezicht van den inspecteur '), die 
schil van mcening met de examencommissie beslist. Voor die 
en hun eventueele opleidingsinrichtingen kunnen deze lichamen Rijks
subsidie krijgen (Art. 23,2 cn 27). Dc verdere regeling is 
gelaten aan een K. B. (Art. 26). Of daarin ook zullen worden 
nomen voorwaarden, waaraan de vereenigingen zullen moeten v 
om in aanmerking te kunnen komen voor toekenning v 
promovendi, blijkt niet en schijnt mij met het oog 
woordingen van Art. 23 niet cens waarschijnlijk.

Het eenigc, maar dan ook het éénige voordeel 
dat uniformiteit vermeden en de gelegenheid opengc



De invloed deop

Volksuniversiteiten

163

i

ten 
het 

, ik 
wij 

^hét

wij achtei 
g toe in < 
t Bewaat

van de Volksuniversiteit
Volksontwikkeling')

door Mr. A. DE GRAAF.

latscn v 
tot nog 
van het 
igteekcn.

:ven, toch komt het 
' te maken wat wij 

ij kunnen spreken over 
dksontwikkeling. M< 
fde verstaat onder 1 

itsers verwijten ons, 
wij daaraan hechten, wij 

tatie, zooals b.v. de Zwitser* 
ontwikkelde klassen, en hei 
het woord zoo gebruiken, 

■olksconccrt" een concert voor 
i en zelfs de Sociaal-Demo- 

cn verstaan daaronder niet

den Bond van 
iravenhage.

jr de vraag of dit ontwerp, 
ons land zoo gunstig voort- 
irschoolondcrwijs ten goede

aan de practijk dan een wettelijk ge- 
t oude examen voor de hoofdakte L.O. — 
i-rzijde dezer medaille is, dat nu ook de 

chaos en willekeur, tengevolge waarvan de 
lijk in waarde kunnen verschillen en cor- 
loofdakte trachten te doen rijzen, gchan- 

idigd wordt. Geheel in strijd niet alleen met 
nderwijs, maar ook met wat, gelijk wij in den 

der voornaamste doeleinden cener wettelijke 
dat is te betreuren, omdat de gcwenschtc 

■rkregen bij de hulp-akte, (akte A) 
de hooldakte, waar zij nog zooveel meer

A I lijkt het overbodig en wellicht wat overdrev 
XI. mij nuttig voor ons eerst nog eens goed helder 

verstaan onder het woord: „Volk”, vóór wij 
den invloed van de Volksuniversiteit op de Volk 
denkt zoo licht in ons land dat iedereen hetzclfc 
woord „Volk", maar dit is niet zoo: de Zwit 
ineen terecht, de exclusieve beteckenis die 
bedoelen met „het volk” niet onze gehecle n; 
dit doen, wij bedoelen alleen de minder < 
zijn niet alleen de hoogere standen die 
neen, iedereen verstaat onder een „volr 
minderbedeelden of minderontwikkclden < 
cratcn noemen h un dagblad „liet Volk”

een meer soepele aanpassing 
regeld examen .— als bijv, hc 
gewoonlijk doet. Maar de keerzi 
bestaande toestand ......
uitgereikte akten aanmerkeli 
poraties, die het peil d< ' 
dicapt worden, bestem 
de belangen van het on 
aanvang opmerkten, een 
regeling moet zijn. En 
meerdere uniformiteit wel wordt 
maar onthouden wordt aan 
noodig is.

Aan het argument van den Minister, dat het gewenscht is den 
bestaande» toestand te bestendigen, is bovendien door hemzelf van te 
voren alle kracht ontnomen, daar hij immers wat de hulp-akte be
treft den bestaande» toestand geheel onderstboven werpt. Andersom 
ware beter, althans minder slecht, geweest. En is het niet heel zon
derling, dat door dezelfde wet, die tot de hulpakte drie wegen opent, 
(openbare en bizondere opleidingsscholen en staatsexamen), alle drie 
behoorlijk door den staat afgebakend en gecontroleerd, het geheelc 
terrein der opleiding voor de hoofdakte tot privatief jachtterrein 
wordt verklaard?

Alleen reeds daarom plaa 
tot wet verheven, aan de t< 
schrijdende ontwikkeling 
zal komen, een groot

') Rede gehouden voor de jaarvergadering van 
Nederland op Zaterdag 13 November te ‘s G
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ruikt

spreken

;t dui

It de V. U. zich 
zelfs tot de wetenschc 
■schappelijke man of '

/-exten- 
uit zijn 
vakter-
mede te

u.i. zij w 
talen, dat
’ en zich

even bij stil te staan en te vragen of zij

isse. Zoo heb ik eens 
1 van ons volk, waarop 
leek voor haar man en 

laar kennissen, ten slotte 
oud-Hollandsch geslacht, 

misplaatste aardigheid 
de lagere klassen van 
erkende dat daarin 
ik ook in onze hoogste 

i en omgekeerd ook 
daar ik zal u het verdere 

een om te illustrccrcn 
„volk” hechten.

wij het woord bedoek! 
iprichtten ? liet antwoord 
; uitgesproken, maar i 

o uier meestal gebr 
preekt van „Univer 
schule”, tepwijl, 
ermhdt door te

punt de V. U.? Zij wil blijkbaar niet alleen weten- 
onontwikkelden. Neen zij wil „University- 

t het hooger onderwijs ook eens treedt u 
tracht te ontdoen van zijn 

van studie aan leeken

de gchcele natie, maar alleen de arbeidersklas 
een mevrouw hooren zeggen dat zij niet hield 
ik antwoordde dat mij dit niet aangenaam 1 
kinderen, haar ouders, familieleden en voor ha 
voor haar zelf, want zij behoorde tot een ou 
Daarop antwoordde deze dame dat dit een i 
was, want dat zij onder „volk” alleen verstond 
de maatschappij, zij vond die ruw en grof. Ik 
veel ruwheid en grofheid voorkwam, maar dat i 
standen ruwheid en grof heid had aangetroffen 
fijnheid zelfs in de allerlaagste klassen. M 
van dit gesprek niet meededen, het dient allee 
de speciale beteekenis die wij aan het woord 

De vraag rijst nu: in welken zin hebben c 
toen wij de Volksuniversiteit in ons land op~‘ 
moet meen ik luiden: wellicht niet duidelijk uitgesp 
algemeen toch wel in dien zin waarin het woord hic 
wordt, op dezelfde wijze als men in Frankrijk sp 
populaire”, en in Duitschland van „Volkshochst 
u bekend is, Engeland deze geheele quaestie ve 
van University-extension”.

Maar Iaat ik niet trachten de vraag te beantwoorden, wat ieder 
van ons bedoeld heeft bij de oprichting der Volksuniversiteiten, laten 
wij de veel actuecler vraag onder de oogen zien : welk karakter draagt 
thans de Volksunivcrsiteit in ons land? Naar ik meen, is deze vraag 
ook niet zoo eenvoudig als zij lijkt en zullen wij tot de conclusie 
komen, dat ook op dat punt de Volksuniversiteit in evolutie is, dat 
het begrip „Volk” in onzen kring zich ontwikkelt. Want wie de 
programma’s der V. U. leest, ziet dat de meesten twee soorten cur
sussen kennen, één voor hen die alleen lager onderwijs, één voor hen 
die ook middelbaar onderwijs hebben genoten, terwijl bij sommige 
cursussen vermeld staat dat het gewenscht is voor het volgen van 
deze voordrachten ook eenig hooger onderwijs te hebben genoten. 
Het blijkt dus dat althans in de praktijk de V. U. niet alleen hen 

i ook niet alleen voor hen bedoeld is, die tot „het volk” in 
>ecifieken zin behooren. Wat stand en ontwikkeling betreft, 

e V. U. zich dus inderdaad tot ons volk in zijn geheel, ook 
nappelijke élite, immers al zal niet licht een weten
vrouw een cursus van de V. U. gaan volgen in 

er velen zijn (en wij zien er inderdaad soms 
rgang in een ander vak wenschcn te volgen, 
wikkeling betreft gaat het woord volk in de 

van natie, de V. Ü. wil zich dus wenden

trekt 
dien 
wendt 
zelfs 1
schappel ijke man 
zijn eigen vak, wel zullen 
op de cursussen) die een leerg

Wat dus stand en ontwi 
V. U. de beteekenis krijgen 
tot de geheele natie.

Het zal goed zijn hier 
daarin ook slaagt.

Wat wil op dit 
schap brengen aan onomw, 
sion” d.i. zij wil dat het hooger 
collegezalen, dat het zich daarbij I 
minologie en zich dwingt de vruchten
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daar iets van kunnen 
wekken en

hebben na te 
wij beginnen 

odig is zich 
.‘ken, 111 het ve 

noodig is 
inspanning 

komt omdat daar 
niet algemeen is c 
verbecldingsk 
gedachtengang var 
maken van alle v 
denkpk 
men kt 
groepen 
schillend 
en < 

zijn, 
moet < 
deel zij i 
verschen 
voor den 
in de N< 
de O. 1. 
assister' 
een O. lecszaai ci 
dat een O. leesz; 
sprak dit natuu 
wetenschappelijk! 
moet staan en 
het

rijst en die ook telkens weer 
gezien, is deze : kin het wer- 

■ voeden met de vruchten van 
c heeft gemaakt, leert men 

niet op anderer arbeid, 
van dilettantisme, dat wij 

een minachtend 
ernst erkennen. 
:n, dat er veel 

nning daarvan 
zij zijn talrijk) 
voordeel van

deelen in een vorm waarin ook niet-ingewijden 
begrijpen, die althans in staat is hun belangstelling te 
hen geestelijk te voeden.

De groote vraag die telkens hierbij 
opnieuw onder de oogen moet worden _ 
kelijk, is het mögelijk iemands geest te vc 
een wetenschap waarvan hij geen studie . o. 
hem die niet afroomen, parasiteert hij dan niet op 
en is dit nu juist niet het karakterestieke van dilel . 
allen zoo vreezen? Laten wij die kwestie niet met 
of ongeduldig gebaar op zijde schuiven, maar haar 
liet komt mij voor dat wij niet kunnen tegensprekei . 
gevaar ligt in die richting, ik geloof dat de openlijke erkeni 
onze tegenstanders (want die hebben wij nog steeds en z z z 
rustiger zal stemmen, maar vooral dat wij er zelf veel voordeel 
zullen hebben na te gaan of dit gevaar vermeden kan worden en 
Laten wij beginnen met den spreker, en overwegen of het voor 
noodig is zich eerst te oefenen in het spreken over zijn vak i 
leeken, in het vermijden van het gebruiken van vaktermen, of het niet 
zelfs noodig is zich het gewone vak-denken tijdelijk af te wennen.

is enorm en maar zeer weinigen slagen er in. Dit 
irvoor onontbeerlijk is een eigenschap die waarlijk 
en ook bij wetenschappelijke mannen zeldzaam d.i. 
tracht, men moet zich n.1. kunnen verplaatsen in den 

w _ ui den leek, men moet niet alleen zich los weten te
i van alle vaktermen, maar ook los kunnen komen uit vaste 
looien, al de met moeite gebaande wegen en weggetjes moet 
(tinnen verlaten. Verder moet men zich in verschillende 
’n van menschen kunnen verplaatsen (wanneer men voor ver- 
nde groepen zal willen spreken), waarvoor allereerst noodig is, 

daar komt alles op neer, dat men zich in die groepen interesseert, 
spreker voor een V. LJ. moet dus niet alleen zijn vak meester 
zóó meester dat hij ook voor leeken er over spreken kan, hij 
dit ook gaarne doen, hij moet die leeken niet minachten, integen- 

moeten hem interesseeren, niet minder dan ongelezen nieuw- 
nen vakboeken, want inderdaad zij zijn ongelezen vakboeken 
in docent. Het is als met de Openbare Leeszaal. Een student 
'Jederlandsche letteren kwam eens bij mij, als voorzitter van 
leeszaal te Utrecht, solliciteeren naar de betrekking van 

int. Ik vroeg hem wat hij meende dat het verschil was tusschen 
O. leeszaal en een wetenschappelijke bibliotheek. Hij antwoordde 
een O. leeszaal minder wetenschappelijk was, populairder. Ik 

ak dit natuurlijk niet tegen, maar zeide dat de werker aan de 
' ' . . '"\e bibliotheek met zijn gelaat naar de boeken gekeerd

staan en de werker in de O. leeszaal met zijn gezicht naar 
et publiek of eigenlijk zeide ik: hij moet uit de ramen kijken, d.i. de 
laatschappij inzien, de boeken moet hij achter zich hebben, hij moet 

kennen en telkens nieuw bestudeeren, maar tegelijk moet hij de 
maatschappij, verschillende groepen van de maatschappij loeren kennen. 
Ik merkte dat hem dit maar matig interesseerde en wilde hem dit zelf nog 
duidelijker doen gevoelen, daarom vroeg ik hem: „stelt gij er belang
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omgekt

begrijpt 
spreekt. 
wie uit- 
:gen dat 
■ertellen. 

niet willen stellen. Ik 
* ' • ■citeerd door l)r. |. 

ving is de som 
■eten kan men 

volgt, 
in het

men hem 
daarvoor zijn twee 
hij de kunst verstaat 

dat hij als het 
plaats moet hij 

nu met, ziet hij er cenigs- 
dan zal niemand hem dit 
zijn collegezaal ol in zijn

gaarne leest 
hij aarzelt 

tarop stond hij op 
Ik geloofde het 
niet gelukkig 

)dig. Juist zoo 
: kweeken, 

(lick

lans voor breken, want zij vergissen 
aardig werk is, dat men daalt, met 
Zeer zeker kan men er door dalen 
popularisatie van de wetenschap 

de parodie op wat wij noodig hebben, 
jr een redactie van een weekblaadje dat 

jaar gelezen wordt, uitgenoodigd te 
onderwerp. Ik wilde het onderwerp 
,wu ue kern ervan volkomen duidelijk 

ir. Ik erken dat het mij een buiten- 
De moeite was eigenlijk deze, dat 

i had waarvan men bij overlezen wel 
niet begrijpen kon, dat men dan zich 

>est bekennen, dat men het zelf toch eigenlijk 
einde toe doorgedacht had. Wanneer men 

schrokken zette, ging men inderdaad ook dieper 
n nu heb ik dan ook van het schrijven van 

Het was dus het omgekeerde van populari-

in wat een timmerman in zijn vrije uren gaarne leest ?” 11 ij aarzelde even. 
Toen vroeg ik: „en een bakker?" hij aarzelde nog sterker. Toen 
vroeg ik: „en een naaister?" Daarop stond hij op en zeide: „ik ge
loof niet dat het iets voor mij is". Ik geloofde het ook niet, hij zou 
zich, althans in onze O. leeszaal, niet gelukkig hebben gevoeld, en 
wij hadden ook iemand anders noodig. Juist zoo is het in de V. U. 
Wanneer zullen wij dilettantisme kweeken, waarvoor men — 
terecht — zoo vreest? Wanneer het publiek niet volkomen 1 
wat gedoceerd wordt, wanneer men over de hoofden heen spre 
Dat dit nog op groote schaal geschiedt, al zijn er gelukkig vele 
zonderingen, is mijn vaste overtuiging. Laat mij duidelijk zeg: 
ik met nict-begrijpen niet bedoel: vergeten, niet kunnen overve 
want dien eisch zou ik voor mij in 't geheel niet il’vu sle 
ben het eens met dien Oostenrijkschen Socialist (gei.1 
H. Gunning Wzn. in „Het Kind’) die zeide: „beschaving is 
van alles wat men vergeten heeft". Zeer juist, vergeten kan 
alleen wat men eens geweten heeft, wie een voordracht niet v 
kan die ook niet vergeten. Wat vergeten is, is neerged.i.dd in 
onbewuste, onderbewuste zegt men tegenwoordig, opgestegen i 
het bovenbewuste, en in die beide regionen zetelt wel datgene 
ons geestelijk eigendom uitmaakt. Het kan dus zeer goed zijn 
een hoorder geen examen zou kunnen doen in datgene wat hij ge
hoord heeft, en dat hij het toch volkomen had verwerkt, liet is niet 
alleen en niet in de eerste plaats om het weten te doen.

Maar wel is vóór alles noodig dat de docent ol hoe 
noemen wil, de taal spreekt van zijn publiek, en 
dingen vereischt, ten eerste, zooals ik zeide, dat 
over zijn vak te spreken, als ware hij geen vakman, i 
ware boven zijn vak uit kan rijzen. In de tweede | 
zich in zijn publiek interesseeren. Doet hij dit niet, ziet 
zins op neer of is het hem onverschillig, 
kwalijk nemen, maar laat hij dan liever in 
laboratorium blijven.

Ik wil er anders toch wel een 1 
zich, die meenen dat dit minderwa. 
dit zoogenaamde popularizeeren. 
en voor de echte oppervlakkige 
gevoel ik ook niets, maar dat is 

Dezen zomer werd ik door eer 
door 8000 jongens van 16—20 , 
schrijven over een zeer moeilijk onderv 
niet effleureeren, integendeel trachten de 
te maken voor jongens van 16 jaar. 
gewone inspanning heeft gekost. D< 
wanneer men iets neergeschreven I 
inzag dat een jongen dit toch 
zelf niet zonder tegenzin mot 
ook niet volkomen en ten 
zich daartoe dan onverse 
in het onderwerp in. En 
dat artikel zelf geleerd.
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zeeren, van leeren effleureeren, en toch is er geen enkele vakterm in ge
bruikt en is de gedachtengang die welke een jongen kan begrijpen, 
de proef op de som bewees het. Ik heb natuurlijk over deze onder
vinding nagedacht en vraag mij zelf af, of het werkelijk-algemeene, 
dat wil niet zeggen het vulgaire, het populaire, maar datgene, wat 
ieders geest, in welke mate dan ook, voeden kan, niet dieper ligt 
dan het bijzondere en het vakmatige, al is dit algemeene, niet-vul- 
gaire, natuurlijk alleen langs bijzondere wegen en door de vakkennis 
heen te bereiken. Op ander terrein vond ik dezelfde opmerking ge
maakt door L. van Deyssel in een Nieuwe Gids-artikcl over een 
futuristische schets van zijn gewaarwordingen op een Parijsche boule
vard, geschreven door Mondiaan en gepubliceerd in het Weekblad 
de Nieuwe Amsterdammer. Mondriaan had zoo nauwkeurig mogelijk 
opgeschreven de invallende gedachten die, daar zittende, in hem op
kwamen. Van Deyssel kritizeert nu deze methode van schrijven, maar 
bewondert toch het stukje en toont aan, dat het kunst is, want dat 
de aandacht gespannen moet zijn, dat men zelfs extatisch gestemd 
moet wezen om zulke invallen te krijgen. Hij vergelijkt het dan met 
een stukje van hem zelf, waarin hij precies opschrijft wat hij denkt 
en voelt in een trein, en maakt nu de volgende opmerking, waar het 
mij thans om te doen is. Zijn eigen studie was veel persoonlijker, 
daardoor veel bijzonderder, het artikel van Mondriaan in het geheel 
niet bijzonder, maar zeer algemeen. Dit bewijst, zegt van Deyssel, dat 
hij in een opgehevener stemming was, dat zijn stukje dieper gaat dan 
het mijne, want men moet dieper gaan om algemeen te worden. De 
opmerking lijkt mij juist: de klassieke litteratuur is algemeener, omdat 
zij dieper gaat, dan de bijzondere, romantische.

En zouden wij niet nog iets verder kunnen gaan, zou het niet 
mogclijk zijn, dat de aanraking met de volks-universiteit (natuurlijk 
alleen wanneer er een zoo innige aanraking is als ik nu onderstel) 
niet alleen voor de docenten ontwikkelend was, maar dat zij door de 
docenten heen verruimend werkte op de gehccle Universiteit, zoodat 
niet alleen de universiteit hel volk ontwikkelde, maar omgekeerd ook 
het volk de universiteit? Is de gedachte te stout, dat het een enkele 
keer treden uit haar studiecel, ook de wetenschap zelve ten goede 
zou kunnen komen? Klagen niet velen over de nadeelen van de nood
zakelijke, onvermijdelijke specializatic van elk vak en van het daar
door al verdere afdwalen van het punt van uitgang, van de groote 
lijnen, het verliezen van alle contact met andere vakken? Het is als 
de kinderen van een groot gezin: blijven zij bij moeders pappot, 
hokken zij te veel op elkander, dan komt er niets van terecht, ieder 
moet zich een plaats in de wereld veroveren, elk moet er op uit. Maar 
verliezen zij elkaar geheel uit het oog, verbreken zij den band met 
het ouderlijk huis en den band onderling geheel, dan hebben zij de 
neiging te verslappen of te verdrogen, die ver uitgegroeide loten. Zoo- 
als de groote zendelingen der beschaving in de eerste Christentijden, 
zij reisden naar de verste landen, maar van tijd tot tijd keerden 
zij terug naar Rome om daar kracht op te doen en met elkander 
voeling te houden. Rome het toenmalige universum, de algemeenheid. 
En ligt deze gedachte al niet in het woord Universitas zelf opge
sloten, is de ver doorgevoerde specializatie en daardoor verwijdering
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van het oude Rome der middeleeuwen nog
1 kunnen. Men noemt het de wijsheid van 

lat hij het stuur van de beschaving heelt om- 
n naar het Westen, dat hij gebroken heelt 
:h-byzantijnsche cultuur en dat hij den blik 
t Noorden, dat hij van de hall barbaarsche 

Angelsaksers, heil heelt verwacht, niet 
geloof en de Hclleensch-1 sraülitische 

jiengen, maar dat hij van de vernieuwing 
ge volken voor de oude beschaving zooveel 
ie Angelen noemde „angeli ”, en Engeland het

en verlies van contact t’ 
toch niet in strijd met het

Er ligt in het beeld ' 
meer dat wij gebruiken 
Gregorius den Groote dat 
gewend van het Oosten 
met de verfijnde Grieksch- 
heeft geslagen naar het Noor- 
Germanen, inzonderheid van de 
alleen dus hen het Christelijk 
beschaving heeft willen brengen 
door het bloed dezer jong 
heeft verwacht, dat hij d( 
„eiland der heiligen ’.

De eerste opmerking die ik dus heb willen maken, is dat ik de 
invloed van de volksuniversiteit op de volksontwikkeling zoo zie, dat 
de volksuniversiteit wellicht ontwikkelend zal kunnen werken op dat 
deel van ons volk dat men de universiteit noemt en wel door de 
ontwikkeling die de docenten zelf ondergaan, een ware „university- 
extension".

Vóór over te gaan 
en die betreft de ontwikkeling 
hoorders, lijkt het mij gewenscu 
wij deze idealen wellicht nader'

Ik ga daarbij uit van de 
eens zijn, dat die idealen 
een nauw contact tusscher 
hoevele voortreE 
toewijding en de 
vallen, zoodat 
Nederlandsche 
vele cursussc 
het te doen

noodig is, is dat de methode van docecren van 
> van zaken worde bestudeerd. Dit geschiedt 

en primitief, in geen geval systematisch, 
voor? De bestuursleden? ^Vie maakt 
liever maar missen den tijd en van 

toezicht geldt over het algemeen volkomen 
eschieden moet is toch duidelijk. Thans 

„.ad geluk. Wie zoiu dit nu kunnen doen? 
liemand anders als de leider of leidster 
de Volksuniversiteit. Hij moet aller-

tot de tweede opmerking die ik wilde maken 
’’ 1 eling niet van de sprekers maar van de 

ischt iets te zeggen over de wijze waarop 
uerbij zouden kunnen brengen.

ï onderstelling, dat wij het allen hierover 
alleen verwezenlijkt kunnen worden door 

:n docenten en hoorders, en hierover dat, 
:ffelijke docenten wij ook mogen hebben, hoezeer de 
e kennis en het talent van velen ook te bewonderen 

wij zonder eenige overdrijving kunnen zeggen dat de 
Volksuniversiteiten op een hoog peil staan, toch bij 

sen, dat contact tusschen sprekers en hoorders, waarom 
doen is, zoo al niet ontbreekt, wel te wenschen overlaat.

Indien dit nu zoo is, dan rijst de vraag: hoe vindt men de docenten 
die de kunst verstaan te spreken voor een Volksuniversiteit en indien 
die er niet in een voldoend aantal zijn: hoe leeren de docenten die 
er plezier in hebben en er aanleg voor hebben, deze kunst?

Op de eerste vraag moet men antwoorden: allereerst door zich 
hierover een oordeel te vormen, wat alleen kan geschieden door te 
gaan luisteren naar al de sprekers en zich te onderhouden met de 
hoorders.

Wat dus vóór alles i 
de sprekers met kennis 
nog niet, of uiterst sporadisch 
Geen wonder, wie heeft er 
zich die illusie, zij willen r 
de leden van'den Raad 
hetzelfde. Maar dat dit 
gaat het grootendeels < 

Naar mijn meening
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eerst de zaak bestudeeren en dan het bestuur adviseeren. Wie zou 
het anders kunnen doen, alleen deze leider heeft alle draden in handen, 
komt voortdurend in aanraking met sprekers en vooral met het pu
bliek. alleen deze leider heeft er zijn ganschen tijd voor beschikbaar, 
kan er een vak van maken, want daar komt het ten slotte op neer. 
Hoewel wij zooeven nog eens gewezen hebben op de bekende gevaren 
van vakeenzijdigheid, vakbeperktheid, zoo is ieder toch doordrongen 
van de volstrekte onontbeerlijkheid van vakkennis op elk gebied, waar 
iets van waarde moet worden tot stand gebracht. De kennis, noodig 
om een Volksuniversiteit waarlijk te doen opbloeien tot de Volks
universiteit zooals wij ons die denken, is ten slotte vakkennis.

Kunnen wij ons werk daartoe niet opvoeren, dan blijft het, wat 
alle werk blijft, waar geen vakkennis aan ten grondslag ligt, dilet
tantisme. en al mogen dan de voordrachten nog zoo wetenschappelijk 
zijn en de docenten nog zoo geleerd, als instituut van volksontwik
keling is het dilettantenwerk. Dat zij daarmede begonnen is, mag 
niemand onze jonge beweging euvel duiden, integendeel, dat zij, als 
zoovele waardevolle instituten, geboren is uit een geestdriftig streven, 
dat de meest belangelooze toewijding haar heeft gedragen, is haar 
adelsbrief, ik zou niet wenschen dat ook maar iets van die toewijding 
en van die geestdrift verloren ging. Dat neemt echter niet weg dat 
ook deze beweging, evenals zoovele andere, bij verderen groei, de 
behoef te zal ondervinden het gebouw van haar vaste werkzaamheden 
voor een niet gering, deel te fundccren op vaste, onverdeelde en daarom 
gesalarieerde werkkrachten. Ik weet wel dat dit voor een deel bij 
de groote Volksuniversiteiten reeds het geval is, maar toch niet zooals 
ik het bedoel. De leidsters en leiders van de bureau's hebben tot 
taak de niet geringe administratie te voeren, sommigen belasten zich 
ook met het opmaken van statistieken betreffende de bezoekers, het 
aantal bij eiken cursus en clks beroep, alles waardevol werk, maar 
zij staan buiten het interne werk : een oordeel over de cursussen en 
over de methode van doceeren van de sprekers wordt hun niet ge
vraagd, zij zijn niet eens verplicht alle cursussen bij te wonen. En 
toch zou naar mijn meening dit alles moeten geschieden, waarbij echter 
en daar leg ik den nadruk op, de beslissing natuurlijk geheel zou 
blijven berusten bij het bestuur; de taak van den leider zou niet 
anders zijn als die van een technisch adviseur van een minister.

Dat dit aan den leider hoogc cischen zou stellen, dat hij of 
zij iemand van niet geringe intcllcctucele en sociale ontwikkeling zou 
moeten zijn, is duidelijk. Dat geschikte personen te vinden zijn, be
twijfel ik geen oogenblik, althans die er allen aanleg voor hebben; 
natuurlijk moeten zij in het werk, dat zij zelf bijna scheppen moeten, 
groeien. Maar zeer zeker zal het geld kosten, een behoorlijk salaris 
zal noodig zijn, om een type te noemen, een salaris niet lager dan 
dat van de directeuren of bibliothecarissen der groote O. Leeszalen, 
en ook daarmede is men niet klaar, want den leiders zullen goede 
administratieve krachten ter zijde moeten staan, opdat zij veel tijd 
aan dit hoogere werk (b.v. ook het bcstudceren en bezoeken van 
buitenlandsche Volksuniversiteiten) zullen kunnen besteden. Maar dit 
zal niet alleen goed besteed geld zijn, dat vruchten zal afwerpen, ik 
geloof niet te Veel te zeggen, wanneer ik de vrees uitspreek, dat
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vergadering van den Bond besloten 
e Amsterdam en te ’s-Gravenhage.

vogen de R. K. Volksuniversiteiten 
U., hoewel de statuten van deze 

een streven naar volksontwikkeling 
. flagranten strijd met de statuten 
Ja voor een godsdienstige, politieke 

en uitdrukkelijk spreken van een

voort gaan bewegen, de Volks- 
eersten opbloci, zullen gaan 
een mode te zijn geweest, dat 
gericht, niet meer geheel on- 

:en bloem te zien ontluiken, 
vraag of er vruchtzetting

') Na het uitspreken van deze rede, is in de v 
lot hel toelaten der R. K. Volksuniversiteiten te

wanneer wij ons niet in die richting 
universiteiten na haar merkwaardig! 
kwijnen en dat het verwijt van sleci 
nog steeds door velen tot haar wordt i 
verdiend zal zijn. Niets is schooner dan 
maar zij verwelkt spoedig. Het is de 
plaats heeft.

Naast een ontwikkeling in bovengenoemde richting, 
er nog een andere evolutie van de Volksuniversiteit mog 
de volksontwikkeling ten goede zal komen, of iets sterker 
uitgedrukt: ik meen dat zij niet minder onmisbaar is, wil < 
van een Volksuniversiteit sprake zijn. Op dit punt nu 
tiever zijn, want, behoorde al het voorgaande nog 
desiderata, de vernieuwing die ik thans op het oog hel 
uiterst belangrijken strijd, die in haar bescheiden afmetingen niet 
minder dan een „Culturkampf” was) althans in beginsel reeds be
sloten en ik behoef slechts de waarde daarvan in het licht te stellen. •)

De vraag ging hierover of onze Volksuniversiteiten al of niet fede
ratief kunnen samenwerken binnen den kring van onzen Bond, met 
V. U. op een positief-religieuzen grondslag.

Deze vraag werd niet bloot-academisch gesteld, want er was een 
verzoek ingekomen van R. K. Volksuniversiteiten om in onzen Bond 
te worden opgenomen. De eerste vraag die rees was natuurlijk : laten 
onze statuten het toe? De tweede: heeft dit ooit in de bedoeling van 
de oprichters gelegen ? en de vraag die onder deze beide vragen school 
en die veel belangrijken is, was deze: wenschen wij het?

De vraag of het bij de oprichting in de bedoeling heeft gelegen, 
kan onmiddellijk ontkennend beantwoord worden, de statuten hebben 
toen zeer waarschijnlijk bedoeld dit uit te sluiten. Maar allesbchccr- 
schend was natuurlijk de vraag: wenschen wij het thans, zien wij de 
noodzakelijkheid er al of niet van in? Is dit zoo, dan is de vraag 
wat de oprichters bedoeld hebben van geen belang meer, en de vraag 
of de statuten het toelatcn, van secondair belang, immers is dit niet 
zoo, en wenschen wij het toch, dan veranderen wij de statuten.

Ik zal de argumenten in dit inderdaad hoogstaande debat van 
weerszijden aangevoerd niet herhalen, alleen loont het de moeite dat
gene wat ten slotte den doorslag heeft gegeven hier te relevccren, 
omdat het niet minder dan een keerpunt in de ontwikkeling van het 
Ncderlandsche Volksuniversiteitswczcn beteekent, en nieuwe moge
lijkheden opent.

Wat de meerderheid heeft bew 
toe te laten tot den Bond van V. 
V. U. onomwonden spreken van e> 
op R. K. grondslag, schijnbaar in ( 
van den Bond, die alle „propaganda 
of philosophische richting" uitsluiten

meen ik dat 
«gelijk is, die

waarlij k 
kan ik posi- 
maar tot de
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Ik kom thans tot mijn laatste opmerking. Na geschetst te 
hebben welken invloed ik mij voorstelde dat de volksuniversiteit, op 
de universitcit, op de docenten zou kunnen hebben (en ik meende 
dat dit was: verdiepend door algemeener te maken en tijdelijk 
te ontworstelen aan de bijzondere vakgrenzen, verjongend door in 
nauwe aanraking te brengen met de wetenschappelijke barbaren d.i. 
de leeken, verbreedend door te dwingen tot samenwerking met 
in anderen stijl werkende volksgroepen), is het nu mijn bedoeling een 
enkel woord te zeggen over den invloed dien ik mij voorstel dat een

„streven naar veelzijdigheid”, was niet in de eerste plaats de billijk
heidsoverweging, dat ook aan deze ontwikkclingsinstituten van een 
zoo groot deel van onze natie Rijkssubsidic niet onthouden niuun 
worden, immers zou niets de Regccring belet hebben buiten < 
om deze V. U. te subsidieeren. Neen, het was een andere 
die haar bezielde, het was de wensch om samenwerking niet 
eer te zoeken, ook met hen, die niet tot ons over wilden komei . 
dus niet de opvatting van onzen Bond deelden, die van de V. U. 
tribune heeft willen maken, waar elke eerlijke levensbcschouwinj 
die op wetenschappelijke wijze wordt voorgedragen, tot uiting km 
komen, maar die integendeel het werken in bepaalden 
bouwen, waar wel op wetenschappelijke wijze, maar op 
van één levensbeschouwing, zeer verschillende ondervv 
behandeld. Wij meenden dat die samenwerking waard 
eerst om ook hen, die op dit standpunt staan, te doen 
driedubbelcn eisch: lo. geen vakschool, 2o. geen pro| 
d.w.z. niet doceeren op propagandistische, maar op wetensc 
wijze, en 5o. streven naar veelzijdigheid. Want - 
het vervullen van die eischen met het werken in bepaalden 
daad vereenigbaar; wie zal ontkennen dat er R. Katholic 
hammedanen, Joden, Hindoe’s zijn, die getoond hebben weten! 
te kunnen denken en te streven naar veelzijdigheid, ex 
keerd zuiver propagandistisch-, eenzijdig-denkende mensc 
godsdienstige en philosofische, ook bij agnostische richtingen 
worden. Het was ook deze overweging die er ons toe 1 
statuten niet te wijzigen, immers wilden wij trachten oo 
V. L . door aansluiting, zich te doen verbinden aan dez 
beantwoorden, wat gelukt is.

Dat een dusdanige verruiming van ons terrein invloed 
op onze beweging is niet twijfelachtig; dat samenwerking 
verschillend standpunt, naar zoo verschillende beginselen 
instituten in één Bond, wederkeerig ontwikkelend werken mc 
voor mij vast. Het is juist die samenwerking van verschillet 
pen, elk vrij-uitlevende naar eigen beginselen, niet 
andersdenkende meent dat zij zouden moeten zijn, 
die zelf begrijpt, samenwerking van allen, maar cll 
kring, zooals het uitgedrukt is door een beroemd 
gisteren is begraven, het is die breede, vrije, maar t 
eischen vasthoudende samenwerking, die onze Volksuni 
waarlijk tot een Volksuniversiteit, immers tot een universiteit 
het geheele volk stempelt.
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ruime navolging moge vinden. Dat ook 
kunst naast de voortreffelijke voordr.

jen openliggen, de sj 
deze woorden geheel 
lalatcn het ons aan te

mijn korte beschou

één
kan dit a 

g van vakkem 
zijn, het is uitsl 

.‘I lijkt. Geen x 
belangstelling, 
godsdienst vernieuwt het hart, de kunst wekt en reinigt de 

de wetenschap voedt den geest. Voedsel kan niet opge
nomen worden zonder eetlust, de geest kan niet gevoed worden zonder 
geestelijken honger: geestelijke honger is belangstelling. Vóór alles 
moet die gewekt worden. De tweede vraag is natuurlijk : belangstel
ling waarvoor, met welk geestelijk voedsel bevredigt men dien honger, 
maar de eerste vraag is toch : hoe wekt men belangstelling. I )e be
antwoording heb ik in het begin van deze voordracht trachten te 
geven, n.l. allereerst door niet over de hoofden heen te spreken, maar 
door de hoorders en hun behoeften te leuren kennen.

Heeft men de belangstelling eenmaal gewekt, dan kan men er mee 
doen wat men wil. De bekende kinderrechter te Denver in Colorado, 
Ben Lindscy, zegt terecht: „Vóór alle dingen moet ik de belangslel- 

van de jongens weten te wekken, belangstelling toch maakte hen 
lisdadigers, belangstelling moet hen redden.’'

zeggen ook wij : belangstelling jaagt hen naar de cabarets, 
e sensatiedrama's in de bioscopen, de Nic-Cartcrromans en al 
rslappend, vulgarizeerend neertrekkende wat de dom-prikkclende 

srne maatschappij tegenwoordig in zoo ruime mate biedt, belang- 
ing moet hen als een verrassing doen ontdekken het gewone leven, 
kan nog korter zeggen : het leven. De hertogin van Warwick zeide 
eerst na haar 50' jaar het gewone leven haar was gaan interes- 

seeren en na haar 60>-‘ jaar nog meer, en dat zij dat te danken had aan 
den omgang met groote mannen, die haar het gewone leven hadden 
doen ontdekken.

Eenvoudig is de taak die wij ons opleggen niet, of wij daartoe 
op den duur nog andere wegen moeten gaan bewandelen, of wij in 
navolging van het buitenland, de menschcn zelf aan het werk moeten 
gaan zetten, kleine werkgemeenschappen als in Duitschland en Enge
land in het leven roepen, de arbeiders in laboratoria laten werken 
als in 'Weenen, in dit alles wil ik mij thans niet verdiepen, de tijd 
laat het trouwens niet toe, maar dat wij onze werkzaamheden hoe 
dan ook zullen uitbreiden, het lijkt mij niet twijfelachtig, al wat leeft

Dat er op een bepaald gt 
lijkheden liggen, n.l. op het 
gisterenavond een schuil 
van harte wensch, dat 
het gebied der plastische 
die onze V. U. reeds kennen, 
die mij opvolgt en tot wiens 
zocht de overgang vormen zal > 

En zoo ben ik dan aan het
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toch groote taak vervult, be- 
het leven belangstelling waard 
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: viak naast ons leeft) met 
zoo staat met de hoogste 
dagelijksch leven, in onze 

n gezonden invloed 
toe bijdragen om

XX et grote belangstelling las ik in de November-aflevering ’t ar- 
TVjL tiekel van de heer M. A. Hensgens over de nieuwe pro

gramma's onzer volksuniversiteiten. In dat artiekel 
wordt door de schrijver ’n punt aangeróerd, waarover hij voor zich
zelf blijkbaar tot ’n vaste mening is gekomen — welke mening door 
mij niet gedeeld wordt —■ terwijl ik geloof dat van algemeen stand
punt deze aangelegenheid noch wel als ’n kwestieus punt beschouwd 
mag worden.

1 k bedoel de vraa 
betrekking tot de kur

Laat ik voor 
langstellend bi 
deelgenomen.

De heer H. nu is van mening — en ’t lijkt hem haast iets van
zelfsprekends toe — dat tot de taak van de V.U. ook behoort : 
gelegenheid geven tot ’t genieten van kunst; zonder meer. En hij laat 
’t daarbij voorkomen, alsof ’t standpunt van ’t assense kunstkring- 
bestuur tamelik achterlik is. Nu betwijfel ik dat toch wel enigzins; 
en in elk geval ben ik ’t met dat standpunt — afgescheiden dan ook 
van de hooghartige toon waarop ’t verdedigd werd — volkomen eens. 
Ik geloof niet dat we zo maar mogen zeggen dat wat door de ge
noemde kunstkring werd opgesomd „volkomen in overeenstemming is 
met doet en taak der volksuniversiteit." Als we letten op ’t ontstaan 
en de ontwikkeling van de V.U. tot nu toe, dan mogen we als haar 
doel noemen: ’t bevorderen van de volksontwikkeling door zo ruim 

.mogelik gelegenheid te geven tot ’t in aanraking komen met de we
tenschap. Haar taak is dus: ’t verbreiden van kennis —geen schoolse

lag: wat is de taak van de volksuniversiteit met 

oraf even mogen zeggen dat ik hierover oordeel als be- 
juitenstaander: aan ’t werk voor ‘n V.U. heb ik nooit

vooral voor één ding wachten, laat ons van 
niet te veel verwachten. Niets kan zij ooit 

ienst, geen kunst, geen vakkennis, zij zou dan 
>rden, wat wij tot geen prijs wcnschen dat

gekomen. Laten wij ons 
deze schoone beweging 
vervangen, geen godsdien 
immers terstond datgene 
zij wordt: n.1. „Ersatz".

Wanneer zij de bescheiden, maar 
langstelling te wekken voor al wat in 
is, en daardoor diepe belangstelling in I 5 
langstelling van ieder in zijn eigen dagelijkse 
lielde tot den naaste (dat is voor hem die vlal 
de allerhoogste liefde wordt gelijkgesteld, 
belangstelling gelijk de interest in ons ,
dagtaak, dan zeer zeker zal de Volksuniversiteit een 
hebben op onze volksontwikkeling en er krachtig t 
ons volk te vormen tot een volk, tot één volk.
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deze kenni

de V.U. ten- 
i- ik meen tot 
aat ik hier ’n

•ec zusters, 
elkaar ver-

v an-zelf
I hoefden 
indcre nu 

wel geen ver:

iptreedt.

verder van 
it genoemde

ichicdenis, waarbij 
hore gebracht zal

svuilderijen ; niet : 
r dramatiese kunst.

literatuur, zoals in 
t: t doen optreden

n bestaan

.ui de religieuze 
godsdienstocl e-

ingen die vcrschil- 
•n kunnen s a m e n-

-sprekend en logies, 
te worden, zou men 
ening was verkond 
-geven voorbeelden 
■schil van gevoe 

taak van de V.U. lest 
over ontwikkeling v 
op haar weg, zelf

kennis — maar toch kennis.') En nu meen ik dat 't. in't algemeen 
gesproken, wenselik zal zijn, als de V.U. zich tot deze taak bepa

Kennis en kunst zijn er twee: van verschillende aard. Zeker; ' 
den zijn, als faktoren die in aanmerking komen waar sprake is 
volksontwikkeling, aan elkaar verwant — zoals tw< 
met geheel uiteenlop 
want zijn.

En hieruit volgt wat m.i. de houding moet zijn v; 
opzichte van de kunst — 'n houding trouwens die n 
nu toe vrijwel de algemeen gebruikelike is geweest, 
paar konkrete voorbeelden mogen geven. M.i. hoort 
de V. U. 't doen geven van ’n kursus in muziekgesc 
dan natuurlik ter illustratie ’t een-en-ander ten goh 
worden: dat is eenvoudig ’n eis van goed onderwijs; m 
organiezeren van konserten. Wel ’t leren zien van schild 
’t houden van tentoonstellingen. Wel: lessen ove 
wel zo mogelijk ook demonstraties; niet: ’t doen 
neclgezclschap. Wel: ’t samen lezen van stukken li 
’t artiekcl van de heer H. wordt geschetst ; niet : 
van ’n deklamator — zonder meer

Dit alles is toch eigenlik zo ■ 
eigenlik geen woorden aan verspild 
Als nu niet dooi' de heer II. ’n ai

Om noch even ter ondersteur * 
lel te trekken. Er zal toch wel geen 
over ’t volgende, ’t Hoort tot de taai 
geven over godsdienstgeschiedenis, 
begrippen, e.d.; maar 't ligt niet 
ningen te doen houden.

Welnu; in diezelfde verhouding staat de V.U'. toch ook ten 
zichte van de kunst.

zou ik dan ook niet graag stellen 
maken" (vgl. blz. 87, 2c kol.);

'n Andere kwestie is deze: of plaatselike toestanden ’t 
selik kunnen maken dat de V.U. ook als kunstgenootschap O[ 
Dat kan natuurlik mogelik zijn; maar is dan'n opportuniteits 
principe — kwestie, die dus voor de zaak als zodanig v 
geen belang is. Waarbij men ’t dan noch betreuren kan, dat 
omstand igheden de V.U. in die richting hebben gcdi

Wat wel van belang is; dat is, in hoever instellii 
lende takken van de volksontwikkeling beogen, zuller 
werken; i.c. V.U. en Kunstkring.

Dat acht ik in hoge mate wenselik. Bij georganiezeerde sa
menwerking zal ’t mogelik zijn dat, als de kunstkring van plan is ’n 
tentoonstelling te houden van werken van de een-of-andcre schilder, 
of groep van schilders, de V.U. de mensen in de gelegenheid stelt 
op een of meer avonden zich voor die tentoonstelling voortebereiden 
door ’t ontvangen van de nodige kennis en ’t nodige inzicht. Dan zal

de "U

n g, aan elkaar ve 
ende karaktereigenschappen, ook
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Kunstkring — ieder op eigen

ontwikkeling

geheel.
konkluzie is dus: 
en samen voor ’t ,

hei .  
Een andere 

doende male 
omslandighedc

’t mogelik 
grain heelt • 
in de muziel

gebracht v

zijn dat, als 
staan over de

■k, de

zijn, dat 
bemidde-

■damschc 

is™H.)

is of de V.U. wel altijd in staal is om de kunst in vol
recht te laten komen. Dat hangt geheel van de plaatselijke 
is dus een opportuniteitsvraag, geen principicelc kwestie.

jekccrd de V.U. 'n kurstts op haar 
itwikkeling van, laten wc zeggen, 't 
een of meer konserten doet geven waar, 

’t geval kan zijn, de liederen ten gehore 
zetten : enzovoort.

versiteit met betrekking tol de kunst”? doch: behoort dc V.U. zich Ie bemoeien 
met de acsthelische ontwikkeling van het volk? Naar onze meening en onge- 
l" ijleld ook naar die van den heer van Eek dient deze laatste vraag in beves
tigenden zm te worden beantwoord. De heer v. E. stelt echter als eenig doel

.■rbreiden van kennis. Wij-scharen ons liever aan de zijde 
r Rotterdamschc V.U. waar dit als doel aangeeft, zooals 

algemecne (spaticering van ons*. H.) volkscultuur." Niet uitsluitend onderwijs
instituut dus moet de V.U. zijn, doch opvoedingsinstituut.

Wie in het dagelijks optrekken van de grootc drommen van honderden en 
duizenden menschen naar dc bioscopen waar zij bedwelming zoeken na een vaak 
vermoeiende, vreugdelooze dagtaak, een aanklacht ziet tegen de grove 
loozing van de buitensschoolsche ontwikkeling, zal de V.U. dankbaar 
zij .. t ontstaan en de ontwikkeling van dc V.U. tot nu toe” ten spijt als 
la.irsler uil optreden om den menschen betere cultuurwaarden te g< 
bioscoopgenol en lingchangclpret.

\\ ie bovendien bekend is met dc onzekerheid en onbevredigdheid van vele be- 
U-n, zal niet zoo veel waarde hechten aan „ t ontstaan en de 
ui dc V.U. lot nu toe". Dit geldt te meer wanneer men in aan

merking neemt, dat noch in Amerika, noch in Duitschland, noch in Frankrijk dc 
beweging zich gehandhaafd heeft op den grondslag van de University Extcnsion.

trom zouden „twee zusters, met geheel uiteenlopende karaktereigenschappen" 
in pais en vree kunnen samenwonen onder één dak? Theoretisch is er zelfs 
Drilte im Blinde denkbaar n.1. dc lichamelijke ontwikkeling, terwijl de 

essioneele V.U-n die reeds hier en daar in ons land bestaan, aan de religieuse 
'ikkeling ongetwijfeld aandacht zullen besteden.

1 Iet komt ons intusschen voor dat het verschil tusschcn het standpunt van den 
heer v. E. en het onze gradueel is, niet principieel. De geachte inzender be
schouwt het als ,.'n eenvoudige eis van goed onderwijs” dat bij een cursus over 
muziekgeschiedenis „’t een en ander (en gehore” wordt gebracht. Hij heeft geen 
bezwaar legen ..het leren zien van schilderijen”, wel tegen ,,'t houden van ten
toonstellingen". Dc vraag rijst echter wanneer het leeren zien van schilderijen 
ontaardt(l) in een tentoonstelling. Hij wil wel zoo inogclijk „lessen over drama- 
liese kunst” laten illustrecren door dramatische demonstraties. Het opvoeren van 
Eieclra naar aanleiding van een leergang over het Grickschc drama zal dus zijn 
goedkeuring kunnen wegdragen. Welk bezwaar er echter kan bestaan tegen het 
opvoeren daarvan door een looncclgczclschap is ons niet duidelijk.

Evenmin is het ons duidelijk welk principieel verschil er bestaat tusschen het 
kennis maken met dc literaire kunst door „’t samcnlez.en van stukken literatuur" 
en het doordringen erin met een declamator als gids. Intusschen sluit het een 

ander niet uit.
vraag is 

tol haar re 
len af en i

om ge

kunstkring < 
zoon kurzits 't geva 
•n. Ik mag hier wel
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De nieuwe schoolstrijd
door dr. A. DE VLETTER.

dier 
het

d"

uisirijd i 
necrgclt

om de bizondcre 
bepaalde gods- 
p! Voor zo 

volledige 
jciiocg d< 
igcn zijn

schoolstrijd, wel
lieven onzer natie, 

wapenen, vol- 
öudc, laat ons 

machtige banier, met 
de geweldige stylist 
et Christclike ideaal. 
: gewin, waren cer- 
groepen gelijkgczin- 

. in de nieuwe strijd 
ooi, redster uit de nood 
it liefde offers gebracht, 

■eden. De afgelopen mann
ier strijders bij de cinde-

T Tet schijnt, dat deze komende is.
JL J_ De oude schoolstrijd is beëindigd, de strijd < 

school, de vrijë school voor groepen ouders va 
dienstige overtuiging, van bepaalde kerkegemecnschap ! 
het de lagere school betreft hebben wij in ons land de 
lijkstelling en op het terrein der middelbare school nagc 
lijkstelling; de schoolstrijd is volstrcdcn, de tegenstelling 
dwenen, de wapens neergelegd.

En nu staan wij aan het begin van een nieuwe s 
licht even zwaar; minder ingrijpend in het gedachte! 
maar misschien nog mpeiliker te voeren, met ander 
gens heel andere beginselen, met nieuwe leuzen. De 
zeggen, Christclike schoolstrijd werd onder een 
pakkende leuzen gevoerd; de grote vormgever, 

leuzen, Kuyper, is juist van ons heengegaan. 11 
godsdienstig levensbeginsel, het staatkundige 
bij machte grote massa’s te bewegen, grote ; 
samen te brengen en te bezielen, dan w 

de inzet zal wezen. Voor de Christclike schor 
van paganisme en materialisme, werden met 
werd met vrome toewijding geleden en gestre 
den waren getuige van de dankbaarheid dc 
likc overwinning.

En nu klinkt wederom s' 
geblazen, nu gaat wederom het v 
vervulling: „de geesten wordt 
„alle kanten. Het is een lust t„< 
gaan om de vrijë school! om 
vrijë school, om de experimenteers 
degenen, die arbeid en kunde in ___
tering van ons onderwijs, die hun li 
aan ’t kind, dat aan hun zorgen x 
tegen het monster staatsdwang, Unnui 
zegt tot groepen ouders, die wi 1 
heid: „ik zal het u mogclik 
„geven, dat ge in het

Wil men de kunst als 
en dat lijkt ons juist, laat 
die al ot niet den naam van 
en blijvc, cn dc z< 
worde. ')

strijdrumoer, nu wordt weer alarm 
iet woord van Luthers strijdmakker in 

den wakker. De strijd brandt aan 
thans te leven." In die strijd zal het 

i dc in didacticsc en methodiese zin 
(■school! Het wordt de strijd van al 
dienst willen stellen van de verbe- 

liefde en toewijding willen geven 
jen is toevertrouwd ; het wordt de strijd 
j, uniformiteit, normalisatie. 2) De Staat 
waarborgen geven van ernst en dcgelik- 
maken dit onderwijs aan uw kinderen te 

belang hunner vorming acht; gij moet me

’) Wat, zijn wij wel ingelicht, thans ook in Assen door zeer velen — onder 
wie de redactie der Prov. Drenlsche- cn Asser Courant — ingezien wordt. II.

2) Men zie mijn stuk „Ontnormalisalic” in Volksontwikkeling. I. 153.

een zelfstandig iets behandeld zien naast dc wetenschap, 
men dan een speciale commissie daarvoor benoemen, 

naam van kunstkring draagt. Mits dc opperste leiding één zij 
coo gevaarlijke splijtzwam vooral in kleinere plaatsen geweerd
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het

het

de

het
gelei
Mon
dieëring

werd b<

nutteloos verkwist, h 
aarborgen, naar critei 

die normen niet in 1 
evoluerende school, m;

d niet ni
naar wa. 

vindt i

(beter

Minder om <

„echter bewijzen, dat ge het staatsgeld 
„goed besteedt.’' En nu zoekt de Staat i 
van deugdelik heid en degelikheid en ... . 
bloeiende leven der immer groeiende, stee 
in de muffe kast der dode formulieren.

Als tientallen lijsten en staten volle» 
en lesrooster zijn ingediend en worden 
senboel op het ministerie is gewogen < 
vloeit het staatsgeld den schoolbesturen 
als voldoende degelik geacceptee 
échte deugdelikheid van het on» 
er zich weinig om; de belangsti 
bouwende krietiek enige invloed 
waarborg geven; met inhoud en strel 
Staat zich eigenlik niet bemoeien.

Deze papieren controle is wel verklaarbaar; in een groot organisme 
leidt alles tot oppervlakkigheid en uiterlikheid ; men moet zich met de 
schijn tevreden stellen. En in de twede plaats heeft de Staat nu een
maal een regulerende, consoliderende functie; moet hij vastleggen 
wat het verleden heeft gevonden en verwerkt, aan particulier initia
tief overlatend pionierend te experimenteren op nieuwe wegen, met 
nieuwe methoden en procédé s. En nu wil het noodlot, dat in de tijden, 
toen de liberale partijen waarborgen vorderden van de door haar 
gewantrouwde bizondere school, het vooropgezette leerplan en de 
vaste lesrooster dè normen waren van degelik onderwijs, dè cri
teria van deugdelikheid onzer schoolinrichtingen. En daardoor zijn we 

.kt, waaruit het naar veler oordeel niet zo licht 
i. Zelfs in de kringen van het Christelik onder- 

lagd, of de grote „zege" der gelijkstelling niet even- 
■ vmoemd kan worden; of men niet voor de scho- 

eerstgeboorterccht (de vrijë ordening 
' of niet de alles nivellerende staats- 

t schone aan de finantieële gelijkstelling 
er J. C. Wirtz Cz. schreef in „Stemmen des tijds” 
mders van vrijheid zich zullen moeten verenigen om 
ol te verlossen van de onnodige dwang, waaraan deze, 

’ :1 nodeloos is blootgesteld. Hierbij kunnen velen 
links elkaar de hand reiken."

.■dig zijn ingevuld, als leerplan 
i gevolgd, als heel de papcras- 
en niet te licht bevonden, dan 

i toe en wordt het onderwijs 
at de inhoud, het gehalte, de 

nderwijs betreft, de Staat bekommert 
lellende schoolinspecteur moge in op

oefenen, het eindexamen moge enige 
jkking van het onderwijs kan de

gezegd : verkeerde in 
ligcr van uiterst-links-in 

de knikkers dan om 
Ier Meulen en onder
secretaris der Haagse 

actie ingezet tot subsi- 
plan werd ingediend, maar 

ntessorischool natuurlik 
jeven: de verklaring 
looi- de wet geëiste 
;n aan elke leerling 
zolkomen terecht, op

heid en uiterlikhe 
in de twede 

consoliderende 
gevonden 
:nd te expei 

procédé s. En 
-ijen waarbor 

1 e school, he
normen 
onzer s» 

in een impasse geraakt, waaruit 
zal zijn te ontkomen, 
wijs wordt gevra; 
zeer een nederlaag genoemi. 
tel linzen (het staatsgeld) het eer"'-, 
der eigen school) heeft verkocht; of 
dwang voor een groot deel het schoi 
ontneemt. De heer J. C. Wirtz vz. 
dat „alle voorstar 
„de (lagere) schoo 
„voor een groot deel 
„van rechts en van li

Schrijver dezes was in de gelegenheid ( 
noodzakclikhcid) om als vertegenwoi 

ihodiese-zin de actie te beginnen. ” 
recht van ’t spel is door Dr. W. W. v< 

jetekende in kwaliteit, respect, van voorzitter 
■ntessorischool (mèt lager onderwijs 1), een 

_ van deze geheel vrijë school. Een leerplai 
vaste rooster van lesuren was op de Al on 
onmogelikheid. Allerlei garanties werden gege 

afgelegd, dat gemiddeld in de maand het d< 
uren in alle door de wet genoemde vakkei 

>esteed; maar het schooltoezicht stelde zich, v<
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mening over deze evolutie 
i. o.a. op 4 Maart 1920

ringen 
loolinrichting

had de fijne tact de eerste duidelike toezegging van zijn ge
le doen in de particuliere audiëntie, aan Dr. 

t hier te lande, verleend, 
r inaai uitvoerig mijn m 
:tons der N. Rott. Ct.

') Dr. De Visser 
neigdheid om daartoe te komen, ( 
Maria Monlcssori, bij haar bezoek

2) Ik heb in die dagen een paar 
in onze wetgeving gezegd in feuilleli 
in .Verstarring en Vrijwording."

, dat deze A po; 
gelijk te stellen 
weigerde zijn o 

Minister vat

het standpunt, 
klaringen niet 
lesrooster, en ■ 
Z. Excellentie ■ 
ging verleende 
conferenties 
blijk gevend, 
nige wets 

Tc

>ostcriori afgegeven en te verilieëren ver
en waren met een a priori opgemaakte 
 door de wet geëiste handtekening, tenzij 

e de Minister van Onderwijs daartoe uitdrukkelik machti- 
le. Z. Excellentie Dr. De Visser, hoewel in verschillende 
van zijn belangstelling en geneigdheid tol hulpverlenen 

. meende, hangende de L. O. wetsherziening, een dusda- 
tsinterprctatic niet te mogen geven.

?oen kwant de genoemde herziening. Na overleg met verschillende 
autoriteiten is ten slotte een modus gevonden.1) Vooral door de ge
waardeerde invloed van het Twede-Kamerlid A. 11. Gerhard is dooi
de Minister in het gewijzigd wetsontwerp aan een tweetal artikels 
een alinea toegevoegd, die misschien weinig de aandacht getrokken 
heeft, ook bij de besprekingen in de Twede Kamer, maar die van 
grote betekenis is voor de goede ontwikkeling van ons Nederlandse 
onderwijs. Art. 21 en art. 89 maken liet mogclik. dat aan gemeente
besturen en schoolbesturen dezelfde vrijheid wordt gelaten, die blij
kens de mededeling van Dr. Gunning in „Volksontwikkeling” II. 93, 
verleend wordt aan de bekende II. Scharrelmann te Breinen voor 
zijn Rcformschool. „Wij kunnen, de Onderwijsraad gehoord, vergun- 
„ning verlenen, dat ten behoeve van de bizondere inrichting van het 
„onderwijs aan een school of een groep van scholen wordt afgewe- 
„ken van het bepaalde in het 2e (Ie) lid van dit artikel en in ver- 
„band daarmede van het bepaalde in het le lid van artikel 2 en het 
„2e en 3e lid van artikel 3.” Deze belangrijke alinea (de redactie is, 
laat ik het geheim maar verklappen, van Gerhard. in een particu
liere conferentie aan Z. Excellentie voorgelegd), is door de Minister 
in de Memorie van Toelichting gemotiveerd met deze woorden: „Om 
„het mogclik te maken, dat nieuwe denkbeelden op paedagogics ge- 
„bied aan de praktijk^zullen worden getoetst, is het onverinijdelik, 
„dat voor bepaalde scholen de belemmeringen worden weggenomen, 

normale schoolinrichting daarbij in den

of een groep ' 
het 2e (Ie) lid 

bepaalde i 
artikel 3.” Deze

ik het geheim maar verklappe 
conferentie aan Z. Excellentie

: Memorie van Toelichting gemo'
it mogclik te maken, dat nieuwe de

1 aan de praktijk^zullen worden 
„dat voor bepaalde scholen 
„welke de regelen voor de 
„weg leggen." 2)

Ziedaar dc bcstaansmogclikheid voor de Montessorischool niet al
leen, maar voor elke ernstige proefneming met een nieuwe methode 
of een nieuwe schoolinrichting, die afwijkt van diegene, op welker or
dening de formulering van onze onderwijswetgeving berust. Ziedaar 
de mogelikheid om te breken met de klassikaliteit van ons onderwijs, 
met de leerplansdwang, de A. priori vastgestelde lecrstolïndeling. dc 
vaste rooster, en wat niet al meer! Ziedaar.... dc vrijheid in ons 
Nederlandse schoolwezen binnengeleid, al is het dan door een ach
terdeur <:n al houdt aan de voorpoort Sin te Bureaucratius, blind, maar 
met de geldbuidel in de hand, zetelend op een hoge troon van 
paperassen, trouw de wacht 1
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X

zeggen, gulden woorden van 
een schoon verschiet ook voor 

>rten, b.v. voor H. B. S. en Gym- 
ïr, er is beweging, leven, en deze 

miseren wil, geeft blijk in dit opzicht 
Maar dan moeten de vrijheidzoe- 

van het schoolgebouw klaar staan om er 
ze moeten zich desnoods aangorden tot de 
tor. die vrijheid open te rammeien op- 
schoonheid, in onze schoolorganisatie, 

'rijheid van ons onderwijs zijn groot; de 
de snoeren van de subsidiegeldbcurs en 

daarmee tc verwurgen. Ministerieëlc 
■orgelicht door deskundigen, gaan voor de 
een leerplan vaststellen en de leerstof in- 
en minuten uitrekenen, die alle kinderen 

 besteden aan voor Allen gelijke 
hun voor ogen het ideaal van de Franse 

is, dat op een bepaald ogenblik alle leer
let dezelfde paragraaf van hetzelfde leer- 
uiterlik 1 wat er voor geheel verschillends 

werd, doet er voor zo iemand min- 
komen al, die ons precies vertellen, 

 aan elk vak .moeten besteden, en ook 
De wet laat wel enige vrijheid toe, maar 

rschrikkelik in het keurslijf en . . . is geheel 
isecrd. Er zou toch in het Middelbaar Onder- 
nnen gebeuren (wc leven in zo’n revolutionaire 

■am met de Montessoristorm in de lagere school, 
toch de klassikaliteit en het opgelegde leerplan en 
lesrooster althans tot . . . problemen geworden zijn, 

is een moedige schoolman kunnen komen, die twij- 
de wenselikheid om wiskunde te doceren aan jonge 

puberteitsjaren, en die met de wiskunde wilde pro- 
. .-eumvoorstanders met Latijn en Grieks hebben ge- 

. naar de hogere klassen v■erschoven. Er is toch stellig denk- 
groep docenten, die, hoewel zich onderwerpend aan de eisen 
eindexamen, de urenvcrdeling der school heel anders zou 
er zouden toch mogelik nog wel eens gekke dingen kunnen 

‘ Montessorikamp, waar men het voorbeeld der 
>u kunnen volgen om „vrij onderwijs” te 

avuool van Dalton (Mass.) ontvangen de leer
school na de vacantie een werkkaart, waar- 
an hen, krachtens hun ontwikkeling in de voor

op grond van psychologies onderzoek, verwacht 
maand. Zij vinden de leraren in de verschillende 
historicus temidden van zijn boeken en platen, 

taarten, de physicus in zijn laboratorium, de clas- 
ler, de mocdertaalleraar in de bibliotheek. En 

den arbeid, volgens hun lust, hun momen- 
dc behoefte, die overeenkomt met de stand van

De bovenaangehaalde, ik zou haast zeggen, gulden woo 
onze hoogste onderwijsautorileit, openen een schoon verschiet 
de ontwikkeling van andere schoolsoorten, b.v. voor H. B. J 
nasium. Er is werking in de atmosfeei 
Minister, die ons onderwijs rcorgai 
de tekenen des tijds te verstaan, 
kenden aan de achterdeur 
de vrijheid binnen te loodsen; 
strijd, om nog meer poorten voor, 
dat zij leve, in volle glans en s„. 
Want de gevaren voor de vrijheid van ons 
Staat trekt wel hard aan de snoeren van 
dreigt vele zoekers en werkers daarmee tc verwurg 
ambtenaren, al of niet voorgelicht door deskundig 
gehele Nederlandse school een leerplan vaststellen 
delen, en het aantal uren en minuten uitrekenen, i 
op voor Allen gelijke wijze, moeten besteden aan 
vakken. Misschien schemert hun voor ogen het ide 
minister, die er trots op was, dat op een bepaald 
lingen van één schooltyp 
boek bezig waren (d.w.: 
in hen omging of in hen gewekt 
der toe!). Koninklike Besluite 
hoeveel uren wij in elke klas 
hoeveel uren gezamenlik! 
och, dwingt toch ook 
op het verleden gebas 
wijs wel eens iets kuni 
tijd 1), dat overeenkw; 
door welke storm 
de vastingedeelde 
Er zou toch wel eens 
iel ging opperen aan < 
kinderen vóór de f 1 
beren, wat de lyceun 
daan, het naar de 1 
baar een 
van een 
wensen; er zouden t< 
gebeuren b.v. in het 
Amerikaansche broeders zou 
geven. In de middelbare scho 
lingen bij hun komst op 
op aangegeven is, wat v. 
afgeganc periode en o> 
wordt in de komende 
schoolvertrekken, de 1 
de geograaf bij zijn k< ... 
sicus in een andere kamt 
nu gaan de jongens aan 
telc neiging, de drang,
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het gccstelik groeiproces in hen. Met hulp van de 1 
oudere of knappere kameraad (klassen van leeftijdsgt 
als bij ons. zijn er niet.) wordt nu gewerkt, ol in 
ken gelijkelik, óf achter elkaar in één vak' Op 
waar de leerlingen zelf moeten aantekenen het ver 
zag ik, hoe de een ’n van hem in een maand w 
in een paar dagen voltooide (latijn, wiskunde), ho 
geleidelik van week tot weck voortschreed, ’s Middag 
drachten gehouden, lessen gegeven dus, ter oriëntering op 
terrein van ’s morgens. Ik waag het niet een oordeel uit 
hierover, evenmin als over pogingen in dezelfde richting ii 
maar ik herhaal de woorden van Dr. Gunning : zo iets 
in het oog houden, het is de moeite van het waarnemen

En zulke pogingen zouden voor ons nog veel gewichtiger zijn, als 
ze dichter in de buurt genomen werden, op kleine schaal lu ist ; ik 
weet van een Duits gymnasium, waar men bij de behandeling van 
een belangrijk stuk lectuur (Homerus) de andere lessen stop zette, 
om de leerlingen die onderdompeling te geven in een bepaalde leer
stof, die volgens velen zo heilzaam voor ze is; ik zou me kunnen 
voorstellen, dat een natuurkundeleraar bij bepaalde proeven ol metin
gen, de literator bij bepaalde stukken lectuur, de tekenleraar bij 
bepaalde gedeelten van tekenwerk de leerlingen ol één leerling zou 
willen laten dóórwerken, niet storen in het proces van hun gcestelike 
groei. Hoe het zou kunnen gaan of moeten worden georganiseerd, 
ik weet het niet, en niemand weet het misschien nog, omdat wij allen 
vastzitten aan ovcrgeleverde ideeën van schoolinrichting en urenin
deling. Men zou de wetgever moeten vragen: geel ons de vrijheid, 
groter dan die we nu hebben, opdat wij „proberen" kunnen. Ik 
hoorde van een H. B. S., waar, althans voor de eerste klasse, han
denarbeid op de voorgrond wordt geplaatst. De leiding is daarbij 
in handen van twee bekwame mensen, in vele technieken thuis. Er 
wordt door de collega's der andere vakken naar gestreefd, voor die 
handenarbeidslessen concentrerende arbeid te vinden: de aardrijks
kundeleraar b.v. geeft zijn onderwijs aan de hand van een collectie 
plaatjes, die de leerlingen krijgen, zelf in een album plakken enz. Op de 
tekenles worden de albums versierd, in de handenarbeidsles gebonden 
en geplakt; ook voor de andere vakken is men in die les bezig (schel
pendozen, platenportefeuilles, kastjes voor eieren, lijsten voor de 
wandv ersiering enz. enz.). De belangstelling d er kinderen is groot : 
toen onlangs door ziekte een klas de hele morgen „vrij” kreeg, maar 
verlof had in de slöjdzaal te komen, verschenen er van de 35 leer
lingen 25! Op die school nu willen de collega's b.v. streven naar 
een dag „vrijë arbeid". Nu al zijn ’s Woensdagsmiddags behalve 
de sportleraren op het veld, de handcnarbeidslcraren present en als 
de tekendocent in zijn tekenzaal, de Neerlandicus in zijn leeszaal, de 
natuurhistoricus in zijn cabinet, de geograaf bij zijn platen en boeken, 
beschikbaar zijn voor de kinderen, dan kunnen allen in de school iets 
van hun gading vinden en zullen degenen, die komen, waarschijnlik van 
de op die middag zelf verworven kennis meer profijt hebben dan van 
de verplichte lessen tijdens de schooluren. Zo zijn tenminste de erva
ringen op enkele Duitse scholen, waar men b.v. met hogere gymnasium-
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„vrijt! arbeidsdag” (zelfs „dagen”) heeft ingestcld. Men 
ïten kunnen proberen, bij ons, en dc geslaagde pogingen 

iden! „Probieren geht iiber studieren” heeft 
<egd. Maar de Wet of de Kon. Besluiten, die 30 

van ons eisen (daar mag geen uurtje af, anders 
ontwikkeling” in ons vaderland mis gaan ;

weinig er in die opgelegde schooluren 
van die opgeplakte schoolkennis 

experimenten, b.v. uitbreiding van 
niet toe 1
vragen: maak de banden toch 

‘ ' lutviitclïerij
geef 

:n dc liefde
Zoek wel 

jen onbekookt, dwaas , 
een inspecteur dagcliks in de school, bent 

„rare” scholen ('t was iets voor Dr. J. 
z’n kritiese geest, zijn intense zucht naar 

ook zijn stceds-open-staan-voor-nieuwe-ideeën, 
n enthousiaste zoekers) maar geef wat vrijheid, 
aan het jonge, nieuwe, dat er is, dat er komen 

 zal. Met een schooltoezicht, dat niet berust op 
formele dingen, maar dat rust in handen van mensen, 
oordelen, èn openstaand voor nieuwigheden ; met voort- 

:rpc controle. b.v. ook van daartoe aangewezen ' ' 
Onderwijsraad; met dc steeds blijvende reserve der vopi 

het maatschappelik kindcrbclang opkomende ouders; met aan 
der opleiding toch steeds als waarborg blijvend het cindexamer 
strenge, mits ruimblikkende gecommitteerden afgenomen, zou 
soort „ bizondere” scholen een kans moeten geven.

Maar dan zou inen in het vrijheidzoekende kamp uitdrukkelik die 
kans moeten vragen, men zou duidelik zijn wensen moeten formuleren, 
men zou het de Minister, die persoonlik het goede voor ons onderwijs 
wil, maar die aan dc andere kant als landclik organisator geneigd 
is naar het uniforme te streven, duidelik moeten doen weten, dat men 
de vrijheid wil! En vandaar mijn oproep tot.... een nieuwe 
schoolstrijd, de strijd om dc vrijë school in didacties-methodies- 
organisatories opzicht, een strijd van rechts en links samen, zonder 
godsdienstig-staatkundigc ingewikkeldheden! Mijn bovenvermelde er
varing met het Montcssorionderwijs heeft mij geleerd, dat men op 
elk ogenblik voor deze strijd gereed moet staan ; dat men, om de uit
drukking van dc heer J. C. Wirtz Czn. te herhalen, bij voortduring 
zijn „kruit droog” houden moet; dat men tijdig zijn- eisen formuleren 
moet, desnoods dc redactie van begeerde wetsartikelen moet klaar
maken en onderwijl de publieke opinie bewerken. ') Terwijl heel de 
schoolwereld zich bezig houdt met de algemene vragen, de algemene 
schooltypen, het algemene leerplan, moet m. i. nu al overwogen

klassen zulk een 
zou het toch moet et  
moeten kunnen uitbreil 
Kerschensteiner gcz< w 
lesuren per week van   
zou’het met dc „algemene ont 
ach, men moest weten, hoe 
„gewerkt” wordt, hoe weinig er 
beklijft!!), laten vooralsnog zulke ■ 
dc bovengenoemde Woensdagmiddag,

Wij zouden aan dc overheid willen o  _  
een klein beetje losser; zoek het toch niet in die minutcnteller 
(net, alsof men geen uren kan verluieren en verknoeien!), maar go 
wat meer vrijheid, wat meer vertrouwen in de werklust en dc lief 
en dc toewijding van 't-nieuwc-zockende-schoolmanncn. . 
waarborgen tegen cxperiinenteerwoede, tegc 
probeer”; zet desnoods een inspecteur dage 
een apart inspecteur voor „rare” scholen (’t 
Gunning Wzn. om, met z’n kritiese geest, 
degelikheid, maar ook zijn stceds-open- 
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Het Hooger Onderwijs en de Volksontwikkeling.

*) Wie voor dit plan voelt en misschien van mijn bemiddeling of medewerking 
zou willen gebruik maken, zonde mij zijn kaartje: Klevcrlaan 47, BIocmcnda.il.
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of het object 

ingelc

worden wat gedaan moet worden ter bereiking van het bovenbe
schreven doel, ter verwezenliking van het ideaal van onze Onderwijs
minister, die in de vorenvermelde audiëntie tot Maria Montcssori 
zei „het is mijn bedoeling, door een soepeler, plooibaarder wetgeving 
„het onderwijs naar nieuwe beginselen ook mogelik te maken.”

Mochten bestaande verenigingen of instituten, door eigenaardigheid 
van samenstelling of werkkring, minder goed in de gelegenheid of 
ongeschikt zijn om deze actie te voeren, dan zou een algemeen, zo 
veelzijdig mogelik samengesteld, maai' niet te groot committee dit 
moeten doen: propaganda maken voor deze gedachten, voeling zoeken 
met autoriteiten, vakkundige en politieke, enz.') Het gaat om voor 
de school èn voor degenen, die in de school werken, gewichtige be
ginselen, die van zeer grote betekenis kunnen zijn voor de gunstige 
ontwikkeling van ons gehele onderwijs 1

.e theologische faculteit neemt in het geheel der Universiteit ’n 
eigen plaats in en heeft 'n eigen taak te vervullen.

Haar veld van onderzoek is het godsdienstig besef en alles 
wat daarmee samenhangt, er aan ten grondslag ligt of .er uit voort
vloeit. Precies zooals b.v. aan de juridische faculteit het rechtsbesef 
met z’n veronderstellingen en de gansche sfeer, die daardoor gescha
pen en beheerscht wordt, tot studie-object is aangewezen.

Ik kies opzettelijk deze fonnuleering, omdat ik hier niet wil beslissen 
in de oude kwestie of het object der theologie God is dan wel de 
religie. Dat is ’n interne aangelegenheid van de theologie zelve, die 
ter sprake komt bij de behandeling van hetgeen aan het godsdienstig 
besef ten grondslag ligt, waarover men verschillend kan denken, en 
waaromtrent veel misverstand heerscht. Analoge vragen doen zich 
trouwens ook in andere faculteiten voor.

In elk geval, niemand kan ontkennen, dat het godsdienstig 1 
het leven van de geheelc menschheid en met name ook in onze ei; 
tuur ’n factor van bizonder groote beteekenis is geweest. Die bvi 
is zoo groot, dat men van geen enkel volk de geschiedenis 1 
staan en in elke cultuur, trots alle geleerdheid, ’n vreemi 
wanneer men er niet behoorlijk de religie van kent, 
ook bezwaarlijk gaan iets te vinden, dat met meer recl 
van wetenschappelijk onderzoek gemaakt kan worden.

Er zijn omstandigheden en er is ’n universitaire organisatie denk
baar, waarin ik ’n andere faculteitcnindccling en hergroepeering der 
leervakken over de verschillende faculteiten mogelijk en wenschclijk

BIocmcnda.il
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geen dwingende redenen bestaan om 
1, laat men de vakken, die in het feit 
un gemeenschappelijk centrum hebben.

zelve mogen in ons 
< volkomen terecht,

ïchappelijke 
igen en b.v.
eet en zoo

ike, die vakken z 
. Er is, natuurlijk 

voor Babylonisch gecreëerd. Men 
g verloren moeten hebben, wanneer men ii 
taat van de 20ste eeuw de wetense' 
liedenis van oud Babel ging bekostige 

>m, waarmee onze cultuur zoo direc 
afschalTen. In de rij der wetenschappei 

«logische studievakken, ’n gevoelige lacune 
leit is, zonder haar theologische faculteit.

zou achten. Indien er echter 
daar verandering in te brengen, 
van. het godsdienstig besef hu 
’t best in cén faculteit bijeen.

Hoe men hier ook over denl 
hoogcr onderwijs niet ontbreken, 
niet lang geleden ’n leerstoel 
alle redelijke bezinning \ 
West-Europeeschen sta- 
bestudcering der geschieu 
die van het Christendoi 
innig samenhangt, wilde i 
bij weglating van de theo 
ontstaan. Onze Universite 
incompleet.

Met het bovenstaande is deze faculteit nog niet voldoende geka- 
raktcrizeerd. Alle deelen van haar terrein zijn voor haar niet van 
gelijke beteekenis. Het heeft ’n centrum en ’n omtrek. De theologie 
interesseert zich hier niet voor alles in dezelfde mate. Het zou „fysiek" 
reeds niet mogelijk zijn het godsdienstig leven van alle volken in 
denzelfden om vang en met dezelfde zorg in de theologische faculteit 
te doen bestudeeren. Aan de vermenigvuldiging van het aantal profes
soren kwam geen einde. Welke staat zou dat kunnen en willen 
bekostigen ?

De zaak is, daarvan nog afgezien, deze: de theologische faculteit 
benadert haar terrein van ’n bepaalden kant uit, ziet haar object 
uit n bepaald oogpunt. Dat komt doordat die faculteit, evenals elke 
andere, ’n openbaring is van 'n bepaald cultuurleven in ’n bepaalden 
tijd. 1 )<■ juridische studie aan onze Univcrsiteiten is onvermijdelijk 
georiënteerd aan, gecentreerd om hetgeen als recht geldt in het 
West-Europa van onzen tijd. Ook de theologie werkt niet onder 
n stolp op ’n isolecrplaat. De theologische faculteit van het Nederland 
der 20ste eeuw ziet er, gelijk alle andere, anders uit dan ’n Middel- 
eeuwsche ol ’n Mohammedaansche. Ze dragen alle den stempel van 
het cultuur-milieu, waaruit ze voortkomen. Dat komt noodzakelijkerwijze

i den dag in de keus der vakken, het verschillend accent, dat er 
gelegd wordt, den gezichtshoek, waaruit ze bekeken worden.
\'u is onze cultuur zoo weinig „einheitlich,” dat geen theologische 

faculteit, hoe ook ingericht, meer kan beschouwd worden als adaequaat 
aan het volksleven in z’n geheel. Het is niet, zeker niet meer mogelijk 
theologie te bestudeeren en te docecren naar ieders genoegen. Er 
zullen steeds groepen zijn, die principiëele bezwaren hebben.

Dat is ontegenzeggelijk ’n moeilijkheid. Maar met zulke moeilijk
heden. die het onontkomelijk gevolg zijn van ’n verbrokkeld cultuur
leven, hebben we op schier elk terrein te worstelen. Bestaat er ’n 
in alle volksgroepen erkende opvatting van het recht? Beantwoordt 
de juridische faculteit, in haar tegenwoordigen vorm, aan de in hun 
oog zoo rechtmatige eischen van alle richtingen ? Wordt ze door 
alle partijen „bruikbaar" gevonden? Er is op nagenoeg geen enkel 
gebied ’n communis opinio.

Men kan, wat de Univcrsiteiten betreft.
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Naast de vervulling van haar zuiver wetenschappelijke taak, heelt 
de theologische faculteit, evenals haar zusterfaculteiten, de roeping 
voor te bereiden op ’n bepaald ambt. De Universiteit staat in nauw 
contact met de praktijk van het leven. Ze is niet alleen instituut 
voor wetenschappelijk onderzoek, maar tevens opleidingsschool. De 
theologische faculteit heeft de aanstaande leiders van ons godsdienstig 
leven de wetenschappelijke eruditie te verschaffen, die ze voor ’n 
doelmatige en vruchtbare waarneming van hun ambt noodig hebben.

Dat de leiders van de religieuze gemeenschappen wetenschappelijk 
onderlegd zijn, is van belang voor de religie. De religie is sui 
generis, ook bezit ze eigen waarde. En ’n wetenschappelijke religie 
is ’n waardeloos kunstproduct, ’n cultuurrcligic ’n wereldsch ding. 
Doch wie haar van de cultuur isoleert, ontneemt haar ’n brcc-u 
arbeidsterrein, sluit voor haar belangrijke verwerkeli 
af. Door de gemeenschap met de cultuur b 
het gevaar teweeg, dat de religie verwilder 
bijgeloof ontaardt. Dat gebeurt niet altijd 
als bij ieder individueel, maar op den < 
groote waarschijnlijkheid. De wetenschap r 
rijkste media, waardoor het contact met hc 
onderhouden wordt.

Dat dit geschiede, is evenzeer van belang voor de 
schap als voor de religie. Deze laatste is 'n enorme 
behoort tot de eerste plichten der gemeenschap < 
doen, om te voorkomen, dat deze geweldige oerfui 
schelijken geest verwoestend zou werken. De gemeens 
ook positief belang bij ’n gezonden bloei van 1 ‘ 
’n Cultuur zonder religie verliest haar diepte, 
techniek. Wc hebben voor onze cultuurgemeenschap 
hoefte aan goede godsdienstige leiders als aan goeu

geheele gemeen- 
kracht en het 

al het mogelijke te 
inctie van den men
enschap heeft echter 

het religieuze leven, 
verloopt in ziellooze 
lap niet minder bc- 
>ede ingenieurs, vee

niet mogclijk dan door 
ng der faculteiten, ook 

En ze weerspiegelen, 
aver ’t geheel genomen, beter 
domineerende groote stroo-

onmogelijk ding, men schaffe 
en geve in plaats daarvan aan elke belangrijke groep ’n 

Universiteit. Ik zo u de nadeelen grooter achten dan de vpor- 
. Daarenboven ben ik van meening, dat men dan ’n heel eind 

is om te zeggen : ’n staat is ’n onmogelijk ding. Doch dat 
hier niet toe. Daar valt over te praten. Maar wanneer men 

voorstander is van ’n staats-Universiteit, dan late men zich 
tegen de theologische faculteit innemen door bezwaren, die met 
minder recht tegen andere faculteiten ingébracht kunnen worden. 

: op grond daarvan de staats-faculteit der theologie als onbruik- 
■ zou willen opheffen, ziet zich straks genoodzaakt hetzelfde te 

uoen met de hcele staats-Universiteit.
Gemeenschapsleven is, in onzen tijd zeker, 

compromissen. De inrichting en samcnstcllin 
der theologische, draagt daarvan de sporen, 
wanneer men hun geschiedenis overzict, < 
de elkaar bestrijdende en bij afwisseling 
mingen dan men wel cens denkt.



enkele

185

\vo rdt

facultei 
te 
de

i grc 
er 1

, de P

artsen, bedrijfsleiders, genecsheercn, rechters enz. Er is geen 
reden, waarom de staat zich zou laten gelegen liggen aan de 
ding van de laatsten en niet aan die van de eersten.

Tot nu toe hebben drie religieuze gemeenschappen voor hun aan
staande* dienaren van het theologisch onderwijs aan de staats-Uni- 
versitciten gebruik gemaakt: de Nedcrlandsch-IIervormde, de Rcmon- 
strantsche en de Hersteld-Luthersche. De Ned.-Herv. kerk verkeert 
daarbij in ’n bevoorrechte positie. Het salaris der door haar be
noemde kerkelijke hooglceraren, die voor haar speciale behoeften en 

r bizonderen geest het onderwijs der slaatsfacultcit aanvullen, 
door den staat betaald. Dit praerogatief is historisch verklaar- 

verdedigbaar. Het zal echter, bij de in den loop der eeuwen 
zoo zeer gewijzigde verhoudingen, op den duur wel niet te handhaven 
zijn, liet wordt tenminste bij toeneming als onbillijk gevoeld.

Als de staat zich hier evenwel zonder meer terugtrok, zou er 
’n onbillijkheid weggenomen worden om ’n andere te bestendigen

■ vergrooten. Over de kwestie der „afrekening" tusschen onzen 
en de Ned.-Herv. Kerk spreek ik hier natuurlijk niet. Het 
echter niet in te zien, waarom ’n staat, als hij zich eenmaal 
tot taak stelt zorg te dragen voor den bloei van het geestes- 

•, juist de religie zou mogen verwaarloozen. Ze is 
macht en van niet minder beteekenis dan b.v. het 

zijn ongetwijfeld tal van menschen onverschillig voor, 
, g aan de religie. Maar is hetzelfde niet het geval bij 

zeer velen met de „comedie" ? Het aantal kerkgangers is over geheel 
Nederland stellig belangrijk grooter dan het aantal schouwburgbe
zoekers. Is dat ’n voldoende reden voor publieke lichamen om hun 
steun aan de kunst te onthouden ? Wanneer men op deze wijze 
menschen dwingt, door hun belasting, bij te dragen voor ’n zaak, 
waar ze niet alleen niets voor voelen, maar die ze gevaarlijk vinden 
en verfoeien, is het dan niet ’n grove onbillijkheid aan de religie 
eiken steun te weigeren, omdat er leden van de gemeenschap zijn, 
die tiaar persoonlijk niet van kunnen profiteeren ?

De verscheidenheid van dikwijls niet zeer vriéndelijk tegenover 
elkaar staande richtingen kan geen overwegend bezwaar oplcvercn. 
Anders zou er van steun aan de kunst heelcmaal geen sprake kunnen 
zijn. Wat in het eene geval mogelijk blijkt, is ook in het andere 
niet uitgesloten. De aangelegenheid, die ons hier bezig houdt, zou 
wellicht aldus te regelen zijn. De staat stelle alle religieuze gemeen
schappen, die voor het volksleven van beteekenis zijn, zoo zij dit 
verlangen, op gelijken voet in de gelegenheid aan zijn theologische 

uulteiten, geheel of gedeeltelijk door hem bezoldigde, hooglceraren 
verbinden, die hebben te voorzien in de bizondere behoeften van 

: aanstaande voorgangers hunner speciale groep.
Het ligt voor de hand, dat de faculteiten voeling dienen te houden 

met. de corporaties, die ter opleiding hunner aanstaande dienaren 
van hun onderwijs gebruik wenschen te maken. Het overleg en de 
samenwerking, die hier onmisbaar zijn voor vruchtbaar werk, worden 
het best verkregen door de bizondere hoogleeraren met adviseerende 
stem zitting te geven in de staats-faculteiten.
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Met het practisch doel van de faculteit behoort bij het onderwijs 
rekening gehouden te worden. Er zal wel eens conflict dreigen tusschen 
de eischen van de wetenschap en de eischen van de practijk. Daar 
is, bij het onvermijdelijk tweeslachtig karakter van ons hooger 
onderwijs, niet geheel aan te ontkomen. Ook hier moeten we al 
gevende en nemende onzen weg zoeken. Ik geloof, dat men veelal 
wel zal kunnen rekenen met het doel van het onderwijs: niet man
darijnen te kwecken, maar jongelui op te leiden, die te midden van 
het volle mcnschenleven ’n taak hebben te vervullen, — zonder dat 
men daardoor minder wetenschappelijk wordt, liet zal de weten
schappelijke vorming der alumni waarschijnlijk niet schaden, indien 
men zooveel mogelijk verband legt tusschen hetgeen men aan de 
orde stelt en hetgeen in onzen tijd hoofd en hart beweegt, indien 
men b.v. uit de stof van ’n vak, die men toch niet volledig kan be
spreken, 'n gedeelte in behandeling neemt, waarvan men kan ver
wachten, dat ze er werkelijk belang in zullen stellen en dat hun iets 
geeft, waar ze in hun leven bij hun latcrcn arbeid wat aan zullen 
hebben. Het schijnt mij toe, dat ook de wetenschappelijke vorming 
daar slechts baat bij kan hebben. Een van de eerste vereischtcn 
voor deze vorming is immers waarachtige belangstelling.

Het zou mee tot voordeel strekken van wetenschap en practijk 
beide, indien de leerlingen van de theologische faculteit meer gebruik 
gingen maken van hetgeen andere faculteiten hun kunnen bieden.

De vakken der theol. fac. vormen, meer misschien dan die van 
eenige andere, ’n mooi samenhangend geheel. Maar daarmee is niet 
gezegd, dat ze, zooals ze ten jare 1876 zijn vastgesteld, voor alle 
tijden alles omvatten wat ieder theologisch student voor studie en 
leven noodig heeft, 'n Theologisch student, die zich in ’t bizonder wil 
toeleggen op de Kerkgeschiedenis, kan in de litteraire faculteit veel 
leeren, dat hem bij z’n studie zeer te pas komt. Hij kan daar leiding 
ontvangen in vakken, die in de theol. fac. als zoodanig niet thuis 
hooren, maar die voor hem onmisbare hulpvakken zijn: algemeene 
geschiedenis, kunstgeschiedenis, diplomatiek enz. In ’n analoge positie 
verkeert ieder theoloog, die ’n bepaalde godsdienst of godsdienstgroep 
tot object van z’n bizondere studie wil maken, waarin niet toevallig 
zijn hoogleeraar voor de godsdienstgeschiedenis specialiteit is. Den 
theoloog met wijsgeerigen aanleg kan inen niet sterk genoeg aanraden 
de lessen te volgen van den hoogleeraar in de wijsbegeerte. Wie 
ethicus wil worden, kan daarbij ’n richting inslaan, die behoorlijke 
kennis van de oeconomie of de paedagogiek tot ’n bepaald vereischte 
maakt. Om nog slechts één voorbeeld te noemen: er zijn wijsgecrig- 
theologische problemen van groote beteekenis, die door den theoloog 
niet met kennis van zaken behandeld kunnen worden, als hij vreem
deling is in de natuurwetenschap.

Het is, zooals men uit het bovenstaande gemakkelijk kan opmaken, 
allerminst de bedoeling dilettantisme in de universitaire studie te 
bevorderen. Juist het omgekeerde is het geval. Deze overwegingen 
hebben tot strekking de uniformiteit van stijve kaders te verbreken, 
in bepaalde gevallen bijeen te voegen wat in die bepaalde gevallen



bije< 
tot

187

in ander c 
waarde

■ hij

•eken.

iéhjk

die

Het is' 
of .

ning. I 
ijdelij’

zoo goed mogelijk toe te
i z’n verblijf aan ’
7.00 vruchtbaar

daardoor den student 
idie, het nuttig effect van 
et universitair onderwijs 2

s rusten 
’n academie 
mogelijk te

de grenzen der 
«getwijfeld ’n 

in ’n student

al heeft 
En men 

igcn ont- 
reld-

bijeen hoort en i 
tot grondige stud 
te verhoogen. het 
maken.

In de meeste gevallen is het noodig, dat men juist gedurende z'n 
studententijd opgeleid wordt in de voor z’n speciaal vak van studie 
onmisbare bijvakken, omdat men daar later, in dorp of provinciestad, 
ol om welke reden ook, geen behoorlijke gelegenheid meer toe vindt.

Ook met het oog op de practijk kan het wcnschelijk zijn de scheids
muren van de faculteiten te doorbreken.

\\ ie zich later speciaal wil wijden aan den socialen kant van het 
predikantenwerk, zal goed doen gebruik te maken van de colleges 
in de occonomie en wellicht ook van nog andere colleges in de juri
dische faculteit. Voor den theoloog, die zich in ’t bizonder wil toe
leggen op het opvoedkundig en catechetisch deel van z’n toekomstig 
ambt, kunnen de colleges in psychologie en paedagogick van veel nut 
zijn. Anderen weer hebben, om het daarbij te laten, voor hun specialen 
arbeid, n meer dan oppervlakkige kennis van psychiatrie noodig.

Deze en dergclijke cischen van de practijk zullen zich vooral doen 
gelden, wanneer de Ned. Herv. gemeenten gebruik gaan maken van 
de gelegenheid, hun korten tijd geleden reglementair geopend, om 
predikanten te beroepen met ’n bizonderc bestemming. Het is te hopen, 
dat ze dit zullen doen. Veel, thans haast onvermijdelijk, oppervlakkig 
gelief hebbei-, kan dan plaats maken voordegelijkheid en bekwaamheid.

Het onderwijs in de andere faculteiten kan derhalve den theologen 
veelszins van nut zijn. Omgekeerd kunnen de discipelen van andere 
faculteiten hun voordeel doen met hetgeen in de theologische facul
teit onderwezen wordt. Daarover maar ’n enkel woord.

Zou het zoo dwaas zijn, wanneer ’n aanstaand rechter of advokaat 
of geneesheer of leeraar op de gedachte kwam, dat de ethiek z’n volle 
aandacht verdient, of dat in ’t algemeen ’n grondiger kennis van het 
godsdienstig-zedelijk leven, bepaaldelijk van het volk, waaronder hij zal 
moeten leven en werken, geen overbodige weelde voor hem is ? 
’n Historicus, die in ’t bizonder z’n werk wil maken b.v. van de 
Middeleeuwen, zal wellicht dankbaar aanvaarden wat de theologische 
hoogleeraar voor de kerk- en dogmcngcschiedenis hem kan geven. 
Het geval is niet ondenkbaar, dat iemand, die filosofie studeert, zich 
sterk gaat interesseeren voor de filosofie van de religie. De classicus, 
die inziet, dat tot recht verstand van de classicke cultuur de moderne 
godsdiensthistorische scholing van belang is, is geen onverstandig 
man. Enz.

Ook nog in ander opzicht zou overschrijding 
faculteiten van waarde kunnen zijn. Dilettantisme 
gevaar. Maar vakbekrompenheid is er ook een. -----
te prijzen, wanneer hij belangstelling toont in een of ander 
werp, dat buiten den kring van z’n eigenlijk vak ligt, ook t 
hij niet de bedoeling daar ’n bepaalde studie van te maken. I 
kan het slechts toejuichen, als onder studeerenden het verlans 
waakt naar voorlichting in de algemccne vragen van wereld- en 
levensbeschouwing. Elke bizonderc wetenschap hangt er trouwens 
door haar diepste premissen en laatste consequenties mee samen. Het
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Het „Zentral. institut für Erziehung und 
Unterricht’' te Berlijn

.bteilung. Directeut 
’lung, verblinden i 

(zie onder II).

T Tet in 1919 door dit instituut opgerichte „ Ptidagogisches Zcntral- 
JL JL blatt” geeft in zijn tweede nummer een schematisch overzicht 

van de organisatie van deze nog midden in den oorlog door de 
pruisische regecring gestichte en grootscheeps ingerichte instelling, in 
den vorm van een uitslaande plaat ter grootte van 5 gewone blad
zijden. Dit geeft terstond in één oogopslag een duidelijk beeld van 
den omvang en de indeeling. Laat ons trachten met minder ruimte
verspilling toch eenigszins een denkbeeld ervan te geven; voor het 
gemak laten wij de duitsche titels onvertaald.

Aan het hoofd staat de mededeeling, dat het Instituut is opge
richt en onderhouden wordt door de ,, Jubilaumsstiftung für Erziehung 
und Unterricht”, en dat staatsminister Dr. Schmidt voorzitter is. Het 
stemma verdeelt zich dan in tweeën.

I. Zentralinstitutfür Erziehung und Unterricht. Directeur; Dr. Pallot. 
II. Mit dem Zentralinstitut in Verbindung stehende Stellen.
I is dus ’t eigenlijk Zentralinstitut. Het is verdeeld in 5 afdeelingen.

1. Pedagogische Abteilung. Directeur, Prof. Dr. Schoenichen.
2. Auskunfts-Abteilung, verbunden mit der Staatlichen Auskunft- 

stelle für Schulwesen (

is wenschelijk, dat de behandeling dezer vragen in nauw contact 
blijve met de bizondere wetenschappen en het concrete détail-onder- 
zoek, en daarom aan de Universiteit niet worde verwaarloosd. Komt 
deze meer tot bewustzijn van haar roeping dienaangaande, van haar 
taak in dezen meer bewust, dan zal uiteraard de theologie in de 
vervulling daarvan ’n belangrijk aandeel hebben.

Men ziet, de aanrakingspunten, de overgangen tusschen de theol. 
fac. en de andere zijn vele. Ook zij verarmt, wanneer men het Uni
versitair verband verbreekt en ’n vakschool van haar maakt. Natuur
lijk zal ze, wanneer ze voor haar leerlingen ten voile het voordeel van 
Universitaire studie begeert, meer soepelheid in haar exameneischen 
moeten brengen en de eischen voor de theologische vakken, die in 'n 
bepaald geval slechts bijvakken zijn, b.v. Hebreeuwsch en historisch- 
kritisch onderzoek van het Oude Testament voor den filosoof, moeten 
matigen. Intusschen, over de wijze, waarop men dit alles in concrete 
wettelijke bepalingen zou kunnen belichamen, mag ik hier niet u 
weiden.

Ik ben echter overtuigd, dat door in de aangewezen richting 
sturen het rendement van het werk der theologische faculteit v< 
hoogd, de Universiteit minder tot agglomeraat van vakscholen en 
meer tot werkelijke Universiteit gemaakt, de beteekenis en waarde 
van onze Universiteit voor het cultuurleven van het geheele volk 
vergroot zou worden.
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3. Ausstcllungs-Abtcilung, Directeur Dr. Schoenichen ’).
4. Bildstcllc, Directeur Prof. Dr. Lampc ').
5. Zentrale flir Volksbllcherei, Directeur Dr. Ladewig *).
Van deze is 1 verreweg de belangrijkste; zij is weder onderver- 

deeld in 7 ondcrafdcclingen, waarvan 4 weder gesplitst zijn.
a. Padagogisches Vorlesungswcsen, gesplitst in: 1. Laufende Vor- 

trags- und Vorlcsungsreihcn. 2. Fcrien- und Sondcrkurse.
b. Plidagogischc Ausschuss- und Arbeitsgemeinschaftcn.
c. Plidagogischc Bibliotheken, gesplitst in: 1. Plidagogischc Hand- 

bibliothck. 2. Plidagogischc Fachbibliotheken.
d. Padagogisches Archiv.
c. Psychologie und Jugendkunde, gesplitst in: 1. Psychologische 

Sammlung, Directeur Dr. Bobertag. 2. Auskunftstelle flir Jugendkunde, 
zeilde directeur.

f. Beruf sbcratun
rcctcur Dr. Lie

uf„.
2 is ongesplitst, maar 3, de Ausstellungs-Abteilung is weder onder

verdeeld in: a. Deutsche L>'ntcrrichts-Ausstellung. b. Sonder-Ausstcl- 
lungcn. c. Wander-Ausstellungen.

4. de Bildstcllc, is onverdeeld in: a. 1 
für Lchrfilme. b. Sammlung von Glülicht

5 vervalt in 4 ondcrafdcclingen: a. 
bibliotheken für Unterrichts- und Auskun 
Buchkritik und Bcratung flir Volksbildi 
bibliothckslcchnische Sammlungen. d. Bii 
weer gesplitst in: 1. LchrgHngc in der Zentrale, Au 
Bibliotheksbeaintcn. 2. Kurse bei den preuszischei 
Beratungsstellcn (flir cinfacherc Bibliothekszwecke).

II. 15e „verbonden" organisaties zijn 3 in getal; 1 
ondcrverdcckl.

1. Staatlichc Auskunftsstelle fllr Schulwesen. Directeur Prof
Kullraick') gesplitst in: a. Biblotheksabteilung, Schulbücher, pb 
gischc Zcitschriften. | * ' ' * ' ~ ”

2. Gcsclischaft für 
staat al lang als

3. Staatlichc H;
Directeur prof. 1: 
weten: 1. Grosz-1 
abtcilungen 
für Mustei.

Hoe diep moet wel in het volk, dat zich in benarden tijd < 
weidsch instituut schiep, het besef doorgedrongen zijn, dl 
voeding en onderwijs geen dingen zijn om aan toeval en onvei 
liefhebberij of kwakzalverij over te laten, maar de ernstigste 
deering, voorlichting en leiding van bekwame mannen en vrouwen 
voortdurend vcrcischt!

') Achter deze namen staan telkens de adressen.
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TT’an het bestuur der Vcrccniging 
V Openbare Leeszaal en Bibliotheek 

hebben B. en W. op hun verzoek een 
algemeen plan voor de ontwikkeling 
van het bibliotheekwezen te 's-Gravcn- 
hage ontvangen. Zij kunnen zich, be
houdens enkele ondergeschikte punten, 
met dit plan vercenigen en stellen zich

talenten 
wikkcld.
ware soc 
roepen.

Hoe denken de voorstellers dit prin
cipe te verwezenlijken ? Aan het eind 
van den schooicursus, waarin hij zijn 
12e jaar heeft volbracht, (voor bijzon
der begaafden vroeger) zal ieder leer
ling. jongen of meisje, aan een onder
zoek worden onderworpen, of hij ge
schikt is verder onderwijs te volgen. 
De resultaten van dat onderzoek zullen 
worden bepaald naar:

le. het schoolrapport;
2e. proeven voorgeschreven door den 

Minister van Onderwijs om intcllectu- 
eclc ontwikkeling vast te stellen;

3e. proeven op experimenteel-psych 
logisch gebied, die er op berekend - 
zoo nauwkeurig mogelijk vast te steil 
den natuurlijken aanleg van het kir 

De examencommissie zal be 
vertegenwoordiger v 
van het middelbaar

,nisch onderwijs. lede

FRANKRIJK.
Onderwijs naar geschiktheid.

de députê’s Pierre Rameil en 
Picrre Laval is bij de Fransche 
r ingediend een wetsontwerp: Pro- 

isition de loi pour le droit intégral 
i peuple a 1'instruclion. dat om zijn 

vele opzichten gezonde strekking de 
aandacht verdient. De memorie van toe
lichting zegt: De oorlog heeft de bloem 
der Fransche jongelingschap gedecimeerd. 
Deze moet worden aangcvuld uil het 
proletariaat, die eeuwige bron van na
tionale hernieuwing. In den feilen con
currentiestrijd der volken, die aanstaan
de is, zal Frankrijk door zijn laag ge
boortecijfer niet in het voordeel zijn, 
wat betreft het aantal: zooveel temeer 
reden is er te zorgen, dat het in het 
voordeel komt door de „kwaliteit" zijner 
burgers. Het principe dat gevolgd moet 
worden, is: leder dient geschikt 
gemaakt te worden voor de soci
ale functie, waartoe hij het recht 
heeft te worden geroepen, zijn 

moeten ten volle worden ont- 
I. om zoodoende een gezonde en 
iciale gelijkheid in het leven te

slaagt, krijgt den titel 
mérite". Deze laalslcn 1

digheden der ouders verdeeld in twee

,i, nirlili' bol ,1 rs I/ nik n

of naar technische' scholen.

gesteld voor hel lijdelijk verlies, dal 
ze lijden, door derving van inkomsten 
van hun kinderen, die

hun opleiding.

zoowel Rijksscholeii . 
richtingen zi 
geïval was,.

digt voor nict-bctalendc 
te" hel toezicht en de s 
d.ivn hel^werk^ yan een

plaatst worden naar een school 
andere soort.

Zoo men ziet, het blijft hier niet bij 
een enkel onderzoek en eene schilling. 
Er is herhaalde en voortdurende con
trole op geschiktheid en begaaldhcid.
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bestuur voornoemd

voor, bij het voorbereiden van maat
regelen voor de ontwikkeling van dezen 
tak van overheidszorg, de in hel plan 
getrokken grootc lijnen in het algemeen 
te volgen.

program van het

a. voorziening in de hoogst gebrekkige 
huisvesting van de instelling;

b. stichting van: a. wijkbibiiotbeken 
in de buitenwijken der stad : b. kleinere 
filialen in de oude stad:

c. stichting van Kinderleeszalcn met 
wissclbibliothekcn voorde lagere scholen, 
annex afdeelingen voor de rijpere jeugd: 
d. overleg en samenwerking tusschen 
de openbare Leeszaal en Bibliotheek 
en de R. K. Openbare Leeszaal en 
Bibliotheek.

c. Wissclbibliothcken voor politie
posten. gemeentebureaux en -werkplaat
sen, enz. ;

f. zorg voor en 'onderhoud van kleinere 
gemeentelijke bibliotheken.
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LIJST VAN BOEKEN UITBEGEVEN ONDER REDACTIE 
VAN DE NUTSCOMMISSIE VOOR VOLKSLECTUUR.

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

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

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

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

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

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

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

Heinsius
Volkstuinen, door J. Heemstra

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

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

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

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

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

de Nutscomnussie voor Onderwijs.

land,

en . eventueel ook
op het gebied van

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

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, V»
Mr. J. H. THIEL n. J. HOVENS GRÊVI

Nederland c 
het bezoek ’ 
dit noodig 
deering van

openbare besprekingen of congressen ter be- 
zolksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
nieuwe vruchtbrengende gedachten op het gebied der

t op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
:nland te versterken, cenerzijds door bevordering van 

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

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

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

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

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

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

4. door het beleggen van > 
handeling van problemen van v<

5. door uitgave 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact
en het buiter
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< ?

op de hoogt 
i samenvatten.

Het Amerikaansche systeem van 
ontwikkeling *) 

door WILHELM MULLER.

VOORREDE.
Veel Europeanen, die in de laatste tientallen jaren de Vcreenigde 

Staten hebben bezocht, zagen bij het beschouwen van mcnschen en 
dingen slechts in het oog springende uiterlijkheden. Het ongewone, 
het opvallende, het exentrieke vormde voor hen de grondtoon van het 
Amerikaansche karakter. In de laatste jaren is dat echter veranderd. 
Men heeft getracht scherper te zien en men heeft leeren begrijpen, 
dat het instituut der „bosscs” en de corruptie in het beheer van vele 
steden, dat de beestachtige excessen van de lynchwet in de Zuidelijke 
staten en de zwendelpractijken van gewetenlooze beurskoningen de 
uitwassen vormen van het Amerikaansche volksleven. De werkelijk
heid is deze, dat de ondernemingsgeest en de lust tot werken in de 
Nieuwe Wereld evenmin uitgeput wordt door het bevolken van een 
werelddeel, als door de grootsche verrichtingen der Amerikaansche 
techniek en de verbazingwekkende prestaties der industrie. Al deze 

aterieële resultaten worden veeleer gedragen door een geestelijke 
iderstroom. Deze manifesteert zich in de bestaande rechtsbegrippen

*) Toen ik me indertijd op de hoogte wou stellen van de Amerikaansche 
volksontwikkeling vond ik een samenvattend geheel daarover in Wilhelm Miillers 
.. Amerikanisches Volksbildungswesen". De schrijver is. zooals uit zijn voorrede 
blijkt, jarenlang bij het onderwijs in Amerika werkzaam geweest. Nergens vond 
ik een tweede werk, dat zoo overzichtelijk, duidelijk en beknopt problemen be
handelde. Daarom kocht ik verleden jaar van den uitgever Eugen Diederichs in Jena 
het vertaalrecht. Wilhelm Muller, die thans in New-York woont, deelde me • 
mee: „Sedert hel werkje verschent:n is (1910), is er veel veranderd, vooral 
durende den oorlog, maar de voornaamste onderwijslijnen hebben zich niet 
wijzigd". De Redactie van „Volksontwikkeling” heeft besloten, het werk te 1; 
vertalen. Om een overzicht van de veranderingen in hel Amerikaansche 
wijs der oorlogsjaren te verkrijgen, zou na het verschijnen van deze ve . 
aan de orde gesteld kunnen worden: „Our schools in war-time and after" 
A. Dean.

Misschien zou dit laatste ook overbodig kunnen worden. De heer Gcrhard 
heelt in de kamerzitting van Vrijdag 17 December j.1. den Minister van Onder
wijs verzocht een Commissie uit te zenden om studie van het onderwijs in Amerika 
te maken. We willen hopen, dat de Minister ons volk in de gelegenheid zal 
stellen, het onderwijs in Amerika met Hollandschc oogen te leeren zien.

W. EMMENS.
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en in het godsdienstige, politieke, burgerlijke en sociale leven van het 
volk. President Roosevelt, de man, die met zijn allesdoordringende 
zin voor de werkelijkheid en met onstuimige doortastendheid een geheel 
nieuw terrein voor de Amerikaansche politiek veroverde, heeft deze 
woorden gesproken: „Ik twijfel er aan, of er in een industriëele demo
cratie als de onze een belangrijkcr waarheid verkondigd kan worden 
dan deze, die ons leert, dat het verzuim om den doorsnee-burger op 
te voeden tot een geloof aan de geestelijke waarden naast de mate- 
rieele dingen, tenslotte moet voeren tot ongeluk, plichtsverzaking, 
mogelijkerwijze zelfs tot den nationalen ondergang".

Het trachten der menschheid naar deze geestelijke waarden culmi
neert in het begrip van den Staat en zijn wezen, in de kunst, in de 
wetenschap. Het is de opvoeding, die onze vleugels krachtig genoeg 
maakt om deze hoogtepunten in de ontwikkeling te bereiken. Het 
godsdienstige en openbare leven zijn evenals het huisgezin en de school, 
de behulpzame krachten, die bij deze opvoeding meewerken. Waar 
de invloed der drie eerstgenoemde factoren zich misschien meer 
voortdurend doet gelden, treedt het werken der school op dit gebied 

r omlijnd, methodischer en daardoor ook duidelijker naar voren. 
>che, Engelschc en Duitsche autoriteiten hebben aan hetgeen 
vi-Amcrika op dit gebied in het leven heeft geroepen in den 

tijd meerdere malen besprekingen gewijd; hetzij dat zij een 
onderdeel of het groote geheel behandelden. Onder meer heeft 

; Kuypers in een boekje, dat uitmunt zoowel door een 
merkingsgave als door een juist oordeel, de volksschool en 
-g der onderwijzers in de Vcrccnigde Staten beschreven, 
mijn beurt probeeren een kort samenvattend overzicht te 
het karakter der Amerikaansche volksontwikkeling in de 

>eteckenis van het woord. Mijn boekje is gebaseerd op de 
van de lange jaren, die ik werkzaam was in het schoolwezen der 
op mijn persoonlijke verhouding tot toonaangevende paeda- 
officieele personen; het materiaal, dat daarop betrekking 

ik in de allereerste plaats. De scholen, die het geven 
ipleiding tot doel hebben, blijven, van dit gezichtspunt 
beschouwing; wel vallen onder mijn aandacht alle in- 

! de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling der jeugd 
tsenen bevorderen en die beide groepen geschikt willen 
uienen van het algemeen. Daarom zal ik ook spreken over 
s de jeugdrechtbank en de jeugdrepubliek, want ofschoon 
'■imatischen onderwijsarbeid verrichten, helpen zij toch 

. .. jet onderwijs. Bij de beperkte ruimte, die mij ten dienste 
kan natuurlijk geen sprake zijn van volledige bespreking van 

materiaal. Mijn bedoeling wa s slechts de typische karakter- 
vooral ook deze ontwikkelingsvormen te behandelen, welke 
zijn van de Duitsche onderwijsinrichtingen. In de eerste 

ik het oog gehad op deze instellingen, die geheel in over
stemming met de huidige tijdgeest ingesteld zijn op de geestelijke, 
lelijke en materieele verheffing van de breede lagen der bevolking, 

merikaansche eclectisme aarzelde niet, om daar, waar het 
ïcheen, aan de beschaving der Europcesche volkeren ideeën 
=enen. De Duitsche lezer vooral zal met bevrediging ontdekken,
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Voordat de Puriteinen der 16e eeuw het schip 
van Engeland naar Amerika had gebracht, maakten : 
van een constitutie. Na hunne landing bouwden zij e> 
hun nederzetting zich door immigratie uitgebreid had, 
universiteit. Zij wilden zoowel hun godsdienstige en p 
als hun burgerrechten op een hechte, wettelijke 
en binnen de door henzelf getrokken grenzen genietci 
volgden zij het voorbeeld van hun oude vaderland.

Maar al spoedig begrepen de bewoners van Nieuw 
een universitcit zonder voorbereidende inrichtingen 
niet kon blijven bestaan; daarom schiepen zij zulke 

im werd niet gevolgd; plaatselijke _ 
speelden een beslissende rol en gaven de 
deelen van het land een onderling van cl 

m. Zoo bestond b.v. in 1642 in Massachusetts 
,-------1 en in 1647 werd bij wet bepaald, dat i<
milies telde, een schoolmeester moest bei 
d van 500 families een school moest stic 

de universiteit. In Virgiuia daai
., onderdrukte in.-------- ...
>ogde hij met alle kra<

jaren der 19de eeuw, schonk het mecren- 
.olking weinig aandacht aan het school
de hoogc vlucht der vrijheidsoorlogen, 

o ... ingetreden; alsof men zich tevreden stelde 
het noodzakelijkc en het nuttige. Met lichaamskracht, met zin 
de praktijk des levens kon men er in den landbouw, het hand- 

.■rk en de kleine nering wel komen. Daardoor werd ontwikkeling 
n den geest slechts door een kleinen kring van geestelijken en juristen 
de juiste waarde geschat. De scholen der stedelijke en plattelands- 

meenten voldeden soms niet aan de meest bescheiden eischen; zoo- 
t overal particuliere scholen werden gesticht. Maar ook van deze 

inrichtingen was niet veel goeds te vertellen. G. B. Emerson, een schrijver 
van paedagogische werken, in Boston wonend, schreef in dezen tijd 
(1842): „Enkele van deze inrichtingen, die tot hoofd hadden flinke 
schoolmannen met een wijden blik, waren in een bloeienden toestand, de

menige hoeksteen, menige hechte pijler van het trotsche gebouw 
Amcrikaanschc volksontwikkeling het merk „made in Germany” 

:n dragen. Aan den anderen kant inag hij niet blind zijn voor 
dat dit geweldige bouwwerk met zijn solide fundamenten, 

zijn broeden opzet, zijn doelmatige constructie en zijn aanlokkelijke 
ïlijkheden, die openstaan voor iedereen, die er gebruik van wil 

maken, dal dit trotsche geheel, waarin het sterke licht van het heden 
straalt, wel waard is om nauwkeurig en ernstig beschouwd te worden 
door de autoriteiten en door hen, die veel voor het onderwijs voelen.
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meeste echter leverden zeer slechte resultaten op en 
haar beter dan de stadsscholen. Toen had men dan ook alge 
overtuiging, dat de meeste der toenmalige scholen zóó slecht 
dat het alle begrip te boven ging". Hcnry Barnard, die in deze 
commissaris van opvoeding der Vercenigde Staten was, vertel 
zijn staat Connccticut: „Het gchcclc schoolsysteem, indien men 
uitdrukking mag toepassen op zoo’n ellendige inrichting, is in v 
heid in het moeras geraakt”.

De ommekeer begon eerst, toen Horace Mann. de leidsman der 
openbare scholen in Massachusetts in de dertiger jaren Pruisen be
zocht en daar in aanraking kwam met Adolf Dicsterweg. Door de 
opwekkende prikkel, die er uitging van dezen uit nemenden opvoeder, 
ontstond bij hem het denkbeeld van een werkelijk vrije volksschool. 
Na zijn terugkeer maakte hij daarvoor met vurigen ijver propaganda. 
Dit was geen gemakkelijke taak, daar in deze dagen een scherp ver
schil tusschen de standen heerschte en deze toestand veel vooroor
delen met zich bracht. Toen Mann cens in een plattelandsverga- 
dering de noodzakelijkheid van een algemcene belasting voor onderwijs
doeleinden uiteenzette en een jonge knecht hem zeer toejuichte, riep 
een boer den enthousiasten jongen toe: „de spreker wil mijn geld 
wegnemen om jou opvoeding te betalen, dat is straatroof".

Maar ondanks alle moeilijkheden, sloegen de vooruitstrevende denk- 
van Mann toch wortel. Hij richtte in Massachusetts vrije 
op, die door den Staat of door de gemeente onderhouden 

'en, en weldra volgden andere staten het voorbeeld van 
s. En degeheele Unie, evenals iedere staat voor zich apart, 

van het onderwijs door aanzienlijke dotaties te bevorderen. 
Tot nu toe heeft het Congres voor schooldoeleinden een hoeveelheid regce- 
ringsland geschonken zoo groot als het koninkrijk Pruisen. De wet
geving van iedere staat apart voteerden eveneens royale middelen 
en riep schoolbelastingen in het leven, die nu door de bevolking met 
de grootste bereidwilligheid betaald werden. In het jaar 1870 bedroegen 
de schoolbelastingen in de Unie per hoofd 1.75 Dollar, voor het school
jaar 1906/7 waren ze gestegen tot 3.90 Dollar per hoofd. In 1907 
werd aan salarissen voor schoolhoofden, professoren en leeraren 
196,980,919 dollar, voor de oprichting van gebouwen en het aanschaffen 
van leermiddelen 65.817.870 dollar betaald; de onderhoudskosten der 
gebouwen beliepen 67.882.012 dollar, zoodat de kosten voor het onder
wijs in het geheel komen op 330.680.801 dollar . En hoe royaal steunen 
de steden het onderwijs! Toen New-York zoo groot was als Berlijn, 
waren de uitgaven in gene stad viermaal zoo groot. De stad Cin- 
cinnatie, die nu 380.000 inwoners heeft, geeft dubbel zooveel uit voor 
haar scholen, als 'Weenen, dat tweemaal zoo groot is!

Een nieuwe levenwekkende impuls kreeg het onderwijs 
door de immigratie van het jaar '48. Onder de grootc i 
door de toenmalige gebeurtenissen naar de nieuwe wereld 
werden, bevonden zich een aantal bekende geleerden en < 
digen, die nu aan de Amerikaansche Universiteiten en 
schriften de ervaringen der Duitschc paedagogick mededeelden, 
demonstreerden' zij in de praktijk de resultaten dezer onder 
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De lagere school

Middelbare scholen 14—18 jaar.

De Fröbelschool en de school voor moeders.
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i. Deze als voorbe- 
De school voor moeders,

De inburgering- van de Fröbelschool i 
reiding voor de openbare scholen. Versprt 
de verwezelijking van een denkbeeld van

wijs en vcreenigingsscholen. Men trachtte nu door de ervaring van 
andere landen zelf verder te komen en in de allereerste plaats begon 
men met het stichten van inrichtingen, waar beroepsonderwijzers ge
vormd konden worden, instellingen, die er tot dusverre nog maar in 
zeer kleine getale waren geweest. Het streven van paedagogische 
hervormers, zooals Pestalözzi en Fröbel opende nieuwe gezichtspunten 
en de Duitsche philosophen, vooral van Herbart en Wundt, werkten 
bevruchtend op de geest van het onderwijs. Nog kort geleden heeft 
een bekende Amerikaanschc autoriteit op cmderwijsgebied dit erkend 
door de volgende uitspraak: „De Duitschcrs waren onze leermeesters 
op het gebied der krijgswetenschap, in de literaire wetenschappen, 
maar vooral op het gebied van het onderwijs.”

Door de steeds sterker wordende immigratie kreeg de Amerikaansche 
school een nieuwe taak, n.l. de assimilatie der nieuw aangekomen 
landverhuizers. Eveneens opende de snelle overgang der Unie van 
landbouw- tot industriestaat nieuwe problemen voor het onderwijs. 
De jonge, opgroeiende generatie moest in staat gesteld worden haar 
plichten en haar rechten als burgers van een gemeenebest te kunnen 
vervullen en moest tevens gereed gemaakt worden tot het deelnemen 

het nationale en maatschappelijke leven en tot het verrichten 
een vruchtbaren arbeid. Om het bereiken dezer doeleinden mo- 
. te maken ontstonden langzamerhand al die onderwijsinrichtingen 

reenigde Staten, die heden ten dage het schoolleven de vol- 
ndeeling geven. Ze zijn: 

( Fröbelschool 
, Primaryschool „ 
( Grammarschool „

C High-school,
( Acadcmy

( College ' 18—22 jaar.
’’ < University 18—25

( Normal schools and colleges 18—22 „

Dat de opgangmakende schepping van Fröbel in < 
het burgerrecht heeft verkregen, is voornamelijk t< 
zelfopofferende enthousiasme van een Amerikaar 
Elizabeth Peabody. Duitsche aanhangers van den 
hervormer, Fraulcin von Bölte, Professor Wilhc 
Dr. Adolf Douai zetten de propaganda zijner ideeën i 
In verschillende plaatsen werden Fröbelscholen opgei 
werden gemaakt voor de plaatselijke behoeften. In 
Nieuw-Engeland maakte men ze op aanraden van-------  _ __
tot weldadigheidsinstellingen, welke open waren voor de kinc 
van minvermogende ouders. In andere steden richtten kerkge: 
schappen of sociaal voelende burgers Fröbelscholen op. D<



198

chedcn 
;chool 
ïricht

;e bijdragen.
1 superintendent der opci 
nmissaris van onderwijs 

vorden, in bovengenoemde s' 
>eld waren als een voorbereidii 

is het te danken, dat de Fröbe 
tegenstand va

(elfde manier 
ijzigheden. Hier

>el ontaai 
D_.ieel op 
Een twci 
opvatting 

soms wel me< 
:zin, maar op 
i, gelukkig maar, 

jruikelijke is. Vrouwen 
iroep, passen de methode 
verbeeldingskracht vaak i

* ” ische verhoudir

in stand gehouden door vrijwillige bijdragen. In het jaar 1873 poogde 
AVilliam J. Harris, die toentertijd superintendent der openbare scholen 
te St. Louis was en die later commissaris van onderwijs en opvoeding 
in de Vcrccnigde Staten is geworden, in bovengenoemde stad Fröbel
scholen op te richten, die bedoeld waren als een voorbereiding voor 
de openbare scholen. Aan hem is het te danken, dat de Fröbelschool 
ingang gevonden heeft, ondanks den krachtigen tegenstand van hen, 
die vol van nativistischc vooroordeelen niets wilden weten van geïmpor
teerde cultuur-idealcn en ondanks de houding van een categorie be
krompen „ Principienreiter". welke het niet geoorloofd achtten de 
gelden der gemeente voor zulk een doel te gebruiken, lieden ten 
dage is men in geheel Amerika doordrongen van de groote beteekenis 
van de Fröbelschool en deze inrichting heeft zich in de Nieuwe Wereld 
veel meer ingeburgerd, dan in het geboorteland van den stichter. 
Deze schepping van Fröbel heeft er toe bijgedragen, om, zooals we 
later zullen zien, het geheele Amerikaansche opvoedingssysteem een 
nieuwen impuls en een eigenaardige inrichting te geven. Zoowel kweek
scholen als paedagogische vakscholen hebben afzonderlijke afdeelingen 
tot het opleiden van onderwijskrachten voor de Fröbelschool, aan 
deze afdeelingen is ook een oefen-Fröbelschool verbonden, waar het 
toekomstig onderwijzend personeel zich in de praktijk kan bekwamen.

Het zijn voornamelijk twee factoren, die de Fröbelschool zoo een 
groote beteekenis geven in het Amerikaansche opvoedingssysteem. 
Ten eerste het innerlijke verband tusschen de vakken en hunne aan
passing aan de natuur van het kind; ten tweede, dat deze methode 
rekening houdt met de diepste instincten en in het bijzonder met den 
drang tot daden, een overheerschcnde karaktertrek van het Ameri
kaansche volk. „Deze schitterende schepping (de Fröbelschool n.l.) 
van den edelen Duitschen enthousiast was in werkelijkheid gericht 
op andere en hoogere doeleinden dan op het verrichten van nuttigen 
handenarbeid. Haar invloed heeft zich echter nergens duidelijker doen 
voelen dan in het feit, dat zij bij de opvoeding de hand maakte tot 
bondgenoote van de geest”. (Prof. Elmcr E. Brown).

De werkmethode der Amerikaansche Fröbelschool is zooveel mo
gelijk in overeenstemming gebracht met den vernuftigen geest van 
den stichter. Vele versjes en liedjes zijn aardig in het Engelsch ver
taald en materiaal ontleend aan de ideeënwereld van Amerika werd 
op dusdanige wijze behandeld, dat het zich bij de Amerikaansche 
gedachtensfeer aansloot. Op dezelfde manier gebruikte men de ver
schillende spelen, „gaven” enbezigheden.Hierbijkanhetgebeuren.dat 
door ongeschikte personen het spel ontaardt tot beuzelarij en dat de 
bedoelingen van Fröbel, die geheel op het innerlijke gericht zijn, in 
uiterlijkheden verloren gaan. Een tweede gevaar ontstaat als de 
Fröbelschool eene verkeerde opvatting krijgt van haar doel. Dit is 
niet gericht, zooals men soms wel meent, op het vervangen van de 
opvoeding in het huisgezin, maar op de vorming van een schakel 
tusschen spel en arbeid, gelukkig maar, dat in de meeste gevallen 
deze opvatting de gebruikelijke is. Vrouwen en meisjes wijden zich 
vol ijver aan hun beroep, passen de methode handig toe en weten 
met een scheppende verbeeldingskracht vaak de ideeën van Fröbel 
aan te passen aan de Amerikaansche verhoudingen.
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ding van deze instelling blijkt duidelijk uit 
het „Bureau of Education". Volgens dit 
jaar 1875, 1200 kinderen, in 1907 reeds 
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moeders.
. dat in de geschriften van Fröbel slechts even aan- 
in Amerika op zeer veelbelovende wijze in daden om- 

> heeft men aan de aldaar bestaande kweekschool voor 
eressen een afdccling voor moeders opgericht. De 
lisjes, die deze school bezoeken, leggen zich daar in 
plaats toe op „Child study". In tegenstelling met de 

isjesscholen, waar het werkplan alle mogelijke vakken 
waar niet de minste rekening gehouden wordt met de 

der vrouw, wordt in de scholen voor moeders juist 
lacht gewijd. Hier wordt hen tot in details de kennis 

zan het kinderlichaam en de kindergeest en leeren zij 
rden kennen, die den' wasdom van het ongeboren kind en 
bevorderen. Ook wordt hun uitgelcgd hoe bij de ver

lijke en geestelijke opvoeding van het kind de denkbeelden 
.■gepast moeten worden. In de ocfen-Fröbelschool bestaat 
geschikte gelegenheid om onder leiding van de direc- 

■'■<■11 theoretische kennis in practijk te brengen. Verder 
■idwilligheid om de practische vorming en 
m hebben gemaakt niet alleen voor zich 

gebruiken, maar in sommige gevallen ook anderen 
nst te zijn. Kortom men tracht deze menschen ge
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het volk in zoo hooge mate berusten. Tevens 

:s behandeld, die heden ten dage de vrouw 
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idingen in het huwelijk, zorg van over- 
iz. In Amerika is deze beweging nooit 

zij in andere landen wel heeft betreden, 
lophistische waardeering van het volgen 
v .iet proclameeren van een volkomen 

’ en, daar acht men eene afschu- 
een ziekte kan beschouwen, een 

g. Het is alsof de grootere 
en Amerikaan ertoe hebben 
heilzame beperking te aan-
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De openbare lagere school.
Organisatie. De autoriteiten belast met de zorg voor de opvoeding. 

Het arbeidsveld van den commissaris van opvoeding en de staats- en 
stedelijke superintendenten. De benoeming der leerkrachten. Contact 
met de ouders. Schoolplichtige leeftijd, de schooluren en het schoolbezoek. 
De vrouwelijke leerkrachten zijn in de meerderheid.

Als het Amerikaanschc gouvernement inderdaad volgens het woord 
van Lincoln een volksregeering wil zijn, die door het volk en voor 
het volk regeert, dan moet ook de Amerikaanschc kostelooze open
bare lagere school voor de geheelc bevolking toegankelijk zijn, opdat 
deze daar een zekere beschaving kan opdocn. Daarom neemt ze ook 
de kinderen van alle klassen en standen op; de rijken zoowel als de 
armen, de aanzienlijken evengoed als die van nederige afkomst, de 
kinderen der inheemschc Amerikanen en de kinderen der landver
huizers. Ook tusschen de stammen wordt geen onderscheid gemaakt. 
Kleurlingen worden eveneens opgenomen. ') De openbare school vormt 
de basis voor• alle hoogere inrichtingen van onderwijs; zij is de deur, 
die toegang geeft tot de politieke arena, tot de werkzalen der indust 
en tot het studeervertrek van den onderzoeker. Zij is werkelijk ..i 
publica” en zij vormt naast de constitutie der Unie het hoogste n; . 
onale goed. Niet alleen de voor dit doel aangestelde vakmenschen, 
maar ook de burgerij, zoowel persoonlijk, als door haar vertegen
woordigster, als de organen der pers, stellen levendig belang in het 
streven der openbare school. Vroeger kozen de mannelijke ingezetenen 
van een plaats de opvoedingsautoriteiten, nu nemen zeer vaak ook 
vrouwen en meisjes van een zekeren leeftijd deel aan de verkiezingen. 
In vele steden, zooals in New-York, Boston en Chicago, worden deze 
autoriteiten door den Burgemeester benoemd en deze keuze door den 
gemeenteraad bevestigd. Een schoolraad of een raad van opvoeding 
en onderwijs, die op deze wijze gekozen is, zal misschien wel uit beter 
materiaal bestaan, maar vertegenwoordigt meestal niet de burgerij 
in dezelfde mate, als een raad van opvoeding, die door de burgers 
zelf gekozen is. 2)

in dc Zuidelijke Staten, waar de gekleurde bevolking 
rnij leefde, wordt deze in aparte scholen onder\ 
den laatslen tijd in de staten van de Oostkust, 

strooming om de Japanners uit te sluiten van 
heeft dit streven nog geen succes w 1 '

Clcveland en in Milwaukee, wist de door dc burgerij 
opvoeding, waarin het Duitsche clement sterk vertegenwoor- 

invallcn op het Duitsche onderwijs in dc scholen dezer steden, 
In New-York <sn Chicago d aarentegen, waar deze auto- 

;emccster benoemd worden, en waar dientengevolge het Duitsche 
ertegenwoordigd is, kwam inen tot zulk een verregaande 
tsche onderwijs, dal dit geen noemenswaardige resultaten
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*) Zoo werd b.v. in de stad Cincinnati in den tijd van 15 jaar tot driema 
een nieuwen superintendent gekozen, telkens na een politieken ommek 
autoriteiten hebben iederen keer, niet omdat dit dringend noodzakclijk 
omdat zij hun persoonlijke inzichten wilden doorzetten, een diepgaande 
sntie van het gchccle schoolwezen ondernomen.

Dit stond gelijk met een geweldige paedagogische afbraak. Wat dan ' 
opnieuw opgebouwd werd, was lang niet altijd beter, maar zelfs indien dit 
het geval geweest ware, dan nog was er veel tijd en oefening noodig, om bekem 
raken met de veranderde verhoudingen en zich daar weer in te werken.

Dc onderwijsautoritciten zijn belast met de behartiging der onder- 
wijsbelangen, met den bouw, de inrichting en het onderhoud der school
gebouwen. Zij moeten zorgen voor het aanwezig zijn van de noodige 
leermiddelen, voorts zijn ze belast met de benoeming van het hoofd 
der school. Zeer vaak ook moeten zij de leerkrachten benoemen en 
als vertegenwoordigers optreden der belangen van hun eigen district. 
De superintendent, die door den raad van onderwijs en opvoeding 
benoemd wordt, heeft de leiding van het inwendig bestuur der school, 
hij zorgt voor een goede organisatie, ontwerpt het leerplan en bepaalt 
den dienst van het onderwijzend personeel. Dit wordt in den laatsten 
tijd meestal op zijn aanbeveling door den raad van onderwijs en op
voeding benoemd, of wel hij stelt het zelf aan.

In Amerika ressorteert het onderwijs niet onder een ministerie, 
zooals dit wel het geval is in Europeesche landen. Men heeft slechts 
een centraal bureau in dc hoofdstad der Unie, Bureau of Education 
gchectcn. Dit bureau oefent geenerlei bestuursfunctie uit, maar houdt 
zich onder leiding van den directeur, den commissaris van onderwijs 
en opvoeding der Unie, bezig met het verzamelen en het publiceeren 
van statistisch materiaal.

Aan het hoofd van het schoolwezen vindt men in 
een commissaris van onderwijs en opvoeding. Deze 1 
staten dc bevoegdheid om dirigeerend op te treden, ir 
heelt hij slechts de leiding der staats-examencommissi 
hij dc schoólstatistiek. Iedere staat is in districten ona, 
als hoofd een superintendent of een inspecteur, dez 
candidaten voor dc onderwijsacte, heeft het toezii 
en voorziet de onderwijscommissie van den staat m< 
riaal. in vele deelcn van het land is het toezicht . 
Ook oefent zoo nu en dan de politiek bij de benoc 
intendenten en inspecteurs meer invloed uit dan 
dc opvoeding en het onderwijs. *)

Om aan een openbare school geplaatst te kunnen worden moet de 
candidaat, zelfs al is hij in het bezit van een acte der kweekschool, 
eerst voor de plaatselijke examencommissie de bewijzen afleggen van 
zijn bekwaamheid. Daar deze commissies niet met elkander in ver
binding staan, is voor de benoeming in eene andere gemeente een 
nieuw examen noodig. Eene acte uitgereikt door de examencommissie 
van den staat geeft uitsluitend het recht om te solliciteeren naar 
ccnc betrekking in dit gebied. Wil iemand in een anderen staat 
solliciteeren, dan moet hij, zelfs al is hij reeds jaren bij het onderwijs, 
toch weer opnieuw een examen afleggen.

Alle beraadslagingen der opvoedingsautoriteiten zijn openbaar evenals

i de meeste staten 
heeft in sommige 
in andere weer 
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^deef
dat slechts

te zaïnen
5.813.472
3.679.661
8.196.564
5.372.836
1.200.403

Meisjes
2.905.959
1.828.123
4.060.371
2.650.248

593.056

te zamcn
3.980.446
2.372.597
5.952.596
3.454.029 
1.060.718

16.820.386 
icn, dat 
ider den 
z school

isjaar, i
daten. 1
et 12 de

1 der hoof

Staten
Staten

1. U>

zien er zóó uit:

Lt .. 
het jaar 1907.

Iking Jongens 
).013 2.907.513 

1.851.538 
4.136.193 
2.722.538 

637.367

beginnen 
:ftijd. Soms 

echter eerst al 
tijd waarop z 
21ste levensjaa. 
klassen in veel 

foÏ, 
in de

N.-Atlantische 
Z.-Atlantische __
N. Middenstatcn d. z.
Westelijke Staten 
Geheelc Unie

De cijfers 
plaats gehad,

Jongens 
2.000.813 
1.176.545 
3.005.690 
1.723.503 

554.661 
8.447.212 

met elkander vergelijkt dan 
1 der Amcrikaansche bevolk 

een vijfde deel w<

Meisjes
1.979.623 
1.196.652 
2.946.906
1.724.526

526.059
8.373.174

' i ziet men, 
>evolking onc 
werkelijk de

Noord-Atlantische Staten
Zuid-Atlantische
Noordel. Middenstatcn der Unie
Zuidelijke
Westelijke Staten
Geheele Unie

Als men beide tabel 
ongeveer een vierde 
leerplicht valt, maar

de maatregelen, die zij nemen. Het optreden van den superintendent, 
en de resultaten, die door het Onderwijzend personeel worden ver
kregen, vormen een onderwerp van bespreking zoowel voor de pers 
als voor de ouders. Deze nemen een zeker daadwerkelijk aandeel 
aan het opvoedingswerk door zoo nu en dan de school te bezoeken, 
door hunne aanwezigheid bij examens en feesten, door met leeraren 
en hoofden der scholen samen besprekingen te houden. Over het 
algemeen 'blijkt deze samenwerking tusschen ouders en onderwijzers 
nuttig te zijn. De belangstelling der ouders geldt ook niet meer uit
sluitend de prestaties van hun eigen kinderen. Zij krijgen eene meer 
algemeene belangstelling, die zich vaak uit in de poging om door te 
dringen in de algemeene problemen van opvoeding en onderwijs, en 
mee te werken aan hun oplossing. Op deze wijze wordt de invloed
sfeer van de Amcrikaansche stadsschool veel grootcr dan die van dc 
Duitsche openbare lagere school. Zij brengt alle groepen der bevol
king onder haar invloed. Zij geelt volwassen nicnschen den prikkel 
om zich nieuwe kennis eigen te maken en daardoor wordt deze school 
een op zeer breedc nationale basis rustend element van beschaving. 
Haar ontwikkeling echter is niet gelijkmatig, in dit opzicht beslaat 
er een groot verschil tusschen de diverse onderdeden der Unie. Om 
te beginnen wat betreft de bepalingen omtrent den schoolplichtigen 
leeftijd. Soms wordt het kind reeds in het vijfde levensjaar, meestal 

lis het zes jaar oud is op dc school toegelaten. Dc lecf- 
zij weer verlaten wordt, ligt tusschen het 12de en het 
r. In Amerika vermindert het schoolbezoek der hoogerc 
l sterkere mate dan in Duitschland. Zeker, het grootste 

jedeelte der leerlingen verlaat na dc hoogste klasse te hebben door- 
uopen, dus op twaalfjarigen leeftijd de school. De verhouding van 

schoolplichtige!! jeugd tot dc geheele bevolking wordt gegeven 
•. volgende tabel, ontleend aan het rapport van den commissaris 
onderwijs en opvoeding over 1 ' ‘ ««ot

Bevolkii 
i 23.779.Gi
i 11.574.988
Inie 20.026.645 
„ 16.362.588

4.783.557____________________________
85.783.557 12.225.149 12.037.787 24.262.936 

het schoolbezoek dat werkelijk in dit jaar heeft
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bezoekt. Ofschoon in bijna alle staten der Unie de leerplicht is, kan 
toch dit aanzienlijk tekort ontstaan, omdat het ondoenlijk is om aan 
deze wet streng dc hand te houden, soms zelfs is de uitvoering geheel 
ónmogelijk. In dc groote steden wordt de controle bemoeilijkt door 
den voortdurenden grooten toevloed van immigranten en doordat de 
bevolking zoo vaak verhuist, zonder dat de politie ervan op de hoogte 
gebracht moet worden •), op het platteland zijn vaak dc verre af
standen tusschcn de boerderijen en dc school een beletsel.

In vele deelcn van het rijk verzet zich het overmatige onafhanke- 
lijkheidsgevoel der bewoners tegen een bij wet geregeld schoolbezoek.

Ook dc ..Schoolterm” d.w.z. de duur van het schoolseizoen in 
ieder jaar is lang niet overal gelijk. In de staten met eene vooruit
strevende bevolking omvat het schoolseizoen -40---- 12 weken elk met
5 schooldagen. In andere staten wisselt de schooltijd; hij bedraagt 
b.v. volgens het rapport van 1907 in de Noordelijke Staten 179,5 en 
in de Middelste cn Zuidelijke Staten der Unie slechts 109.3 dagen. 
Uit ditzelfde rapport blijkt echter, dat het schoolseizoen van 132.1 
in 1890 lang zamerhand gestegen is tot 151.2 dagen in het jaar 1909. 
Dit is een bewijs, dat ook in deze streken dc noodzakelijkheid van 
een langer en een geregelder schoolbezoek door steeds breedere 
kringen wordt ingezien.

Als een Europeaan dc Amcrikaansche scholen bezoekt treft hem 
onmiddellijk het overwegend groote aantal vrouwelijke leerkrachten.

In Amerika gelooft men n.l. algemeen, dat de vrouw tengevolge 
van haar moedcrinstinct de door de natuur aangewezen opvoedster is: 
ten tweede meent men dat de vrouw den Amerikaanschen jongen 
vaak meer beleefdheid en zelfbeheersching zal weten af te dwingen 
dan dc man.

Deze opvatting wordt ongetwijfeld tot op zekere hoogte door dc 
ervaring bevestigd. Dc hoofdoorzaak echter van het verschijnsel, dat 
bij dit beroep dc vrouwelijke leerkrachten v<:rre in de meerderheid 
zijn, moet gezocht worden in dc goedkoopte der vrouwelijkc arbeids
kracht cn in het feit, dat andere vakken voor den man veel betere 
vooruitzichten openen, sterke persoonlijkheden voelen er meestal veel 
meer voor om als staatsman, politicus, wetgever, journalist, als diri- 
geerend ambtenaar of industrieel invloed uit te oefenen op den gang 
der nationale zaken, dan dc basis van hare ontwikkeling mee te helpen 
leggen. In den laatsten tijd wordt er vaak gesproken over het gevaar, 
dat de Amerikaansche school te veel onder den invloed der vrouw 
komt. Inderdaad ware het onderwijs beter gediend door een grooter 
aantal mannelijke leerkrachten, vooral in de hoogere klassen. Echter 
alleen een economische omkeer zou eene verandering in die richting 
mogelijk maken. Eerst daardoor zou de Amerikaansche openbare 
lagere school een in vakscholen opgeleiden leerarenstand kunnen krij
gen. Nu is deze klasse nog maar in zeer beperkte mate aanwezig.

') Op eene vergadering van schoolhoofden uit New-York ■ 
onlangs medegedeeld, dat er in deze stad wel meer dan 10. 
moedwillig dc school verzuimen, waarop men, tengevolge van 
geving, de hand niet kan leggen.



en

204

Volksontwikkeling en Volksopvoeding 1) 
door dr. J. H. GUNNING Wzn.

agogiek. 
Fröbel

den, over 
voorbeeld 
isteincr en

Lezing gehouden over de loge Jacob van Campcn te Amersfoort, Octobcr '20.

Jaargang door om te weten wat wij ctgen- 
,,volksontwikkeling” hebben te verstaan, dan 

, behalve een zeer rijk Persoverzicht en een niet minder 
.Feiten en Pogingen”, die ook met allerlei interessante 

in het buitenland bekend maken, artikelen over de 
rwijswet, over een vacantiecursus in de paedaj ' ' 
uterhuis”, zooals dr. Bonebakker zijne nieuwe I iuuci- 

over Openbare Leeszalen en Schoolwerktuiner '“,pr 
swet en Volksontwikkeling, over het beschamend V' 
terika, over Onderwijs aan Volwassenen, over Kerschcns 

mtessori, over Jeugdorganisaties, Padvinderij, Ouderencommissies, 
jerculosebestrijding, Volksuniversiteiten, Buitenscholen, Kinderver- 

enz. Dus veelheid en verscheidenheid genoeg, maar een 
beeld van het hoofdbegrip, waaronder dit alles moet vallen, 

Jeen treft het ons, dat de school en het onderwijs 
i breede plaats innemen. Herlees ik het artikel van 
waarmede de eerste aflevering opent, over ,. Een 
Volksontwikkeling”, dan vind ik daarin zeer schoon 
i de oprichting van zulk een centraal instituut een 

moet geacht worden, maar het begrip „volksontwik-

een gemakkelijk onderwerp! De moeilijkheid zit natuurlijk, dat be- 
KJF grijpt ieder terstond, in de vaagheid, de onbegrensdheid er van.

Volksontwikkeling en Volksopvoeding zijn groote woorden, de 
gros mots, en hebben met alle groote woorden gemeen, dat men 
er zich veel, zeer veel, zoowat van alles bij kan dénken, en . . . dat 
men er gewoonlijk weinig, zeer weinig, zoowat niets, bij denkt. Het 
is daarom betrekkelijk gemakkelijk, daarover een beetje te galmen, 
woordgeschal te doen daveren of woordvuurwerk te doen knetteren, 
maar het is zeer moeilijk om aan die woorden een concrcten inhoud 
te geven en daar komt het toch op aan, vooral wanneer men aan 
de praktijk toe wil komen.

Voor schrijver dezes echter, die nu eenmaal op dit gebied geen 
man van de praktijk is, verhoogt dit nog de moeilijkheden. Wie de 
134e algemeene vergadering van het Nut, 26 Mei j.1. te's-Gravcnhage 
gehouden, hebben bijgewoond, en daar de redevoeringen hebben 
gehoord van Mej. Knappert over Volkshuis-wcrk, en van den algemeen 
secretaris, den heer Hovens Gróve over Het Ontwikkelingswerk der 
Mij. t. Nutv.’t A. of z<: in dit tijdschrift hebben gelezen, weten, welk 
een verschil het maakt, over deze onderwerpen mannen en vrouwen 
te hooren, die of, zooals mej. Knappert, zelf meer dan een kwarteeuw 
praktijk achter den rug hebben, of, gelijk de heer H. G. in een 
middenpunt leven, waar de ontelbare draden van een veelsoortige 
praktijk samenkomen.

Blader ik den eersten 
lijk in Nederland onder 
vind ik daarin, 
rijke rubriek „ F 
proefnemingen ii 
nieuwe Onder\ 
over het „Kleut 
scholen betitelt, 
Arbeidswet en 
van Ame_2__,  .. 
Montessor’. 
Tuberculosebestrijd.. 
zorging, enz. Dus 
duidelijk beeld van 
krijgen wij niet. Alk 
daaronder zulk een 
prof. Kohnstamm, • 
Nutsinstituut voor 5 
uiteengezet waarom 
eisch des tijds
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keling” wordt niet ontleed en het woord wordt gebruikt alsof vol
komen vaststond en ieder wist, wat men daaronder te verstaan en 
te begrijpen heeft. Sla ik het opstel op van den beroemden Miinchener 
schoolopziener en organisator, Gcorg Kerschensteiner, dat den ver- 
lokkenden titel draagt: .. Het Vraagstuk der Volksopvoeding", hetzij in 
het origineel, in de verzameling .. Grundfragen der Schulorganisation", 
of in de vertaling, die dr. de Vletter o.d.t. „De Komende School" 
ervan gegeven heeft, dan vind ik daarin wel allerlei treffende op
merkingen, w.o. deze, die mij als een zeer nuttige waarschuwing in 
de ooren klinkt: „Wij Duitschers meenen altijd, dat wij alle schoolop- 
voeding door onderwijzen kunnen bewerkstelligen, door lessen of boeken, 
door lezingen en voordrachten van allerlei soort. Dat is wel de ge
makkelijkste en tegelijk de goedkoopste weg van volksopvoeding, hij 
is ook niet geheel onvruchtbaar, mits het woord terecht komt in een 
door huiselijke of andere omstandigheden daarvoor vatbaar gemoed; 
waar dit echter niet het geval is, heeft deze methode weinig succes”. 
Als ik dat lees, dan zucht ik: ook in dat opzicht zijn wij Nederlanders 
in de laatste eeuw de Duitschers maar al te veel slaafs achterna 
geloopen. Maar overigens stelt ook Kerschensteiner mij te leur, want 
ten eerste beschouwt hij de volksopvoeding niet als doel, maar als 
middel, terwijl het doel bij hem is: het bijeenhouden van een groot 
volk in éón machtig staatsverband; en ten tweede spreekt hij eigenlijk 
alleen van de scholen, dus van de opvoeding der jeugd.

Nu zou men wel kunnen zeggen, en bij die tegenwerping willen we 
even stilstaan: „Is het inderdaad niet voldoende bij volksopvoeding 
te denken aan kinderopvoeding? Ja, is dat toch eigenlijk niet de eenig 
bruikbare weg? Aan de volwassenen is toch niet veel meer te 
veranderen; ieder is het er over eens, dat wie de wereld verbeteren 
wil, met de jeugd moet beginnen. Laten wij dus maar voor een beter 
nakroost zorgen, dan krijgen wij vanzelf een beter mensc

11 ierop heb ik veel te antwoorden, en wel ten eerste dit: D( 
en de nawerking der kinderopvoeding worden gewoonlijk 
blijft vaak zoo weinig van over. Vooral geldt dit van 
opvoeding, dat der school ten deel valt. Onder den 
van Duitschland heeft de geheele XlXe eeuw o 
schatting van de macht en de beteekenis der school.

,r ’s men door den grooten oorlog nu wel gedósillusionn’ 
er zelfs stemmen op. die die overschatting der school „„ 
i der XlXe eeuw" noemen. Toch hoort men nog altijd 
i om beter schoolonderwijs roepen op een toon alsof < 
te verwachten ware. Natuurlijk moet het schooloi 

ïrbeterd worden, zeer belangrijk zelfs; ik zelf 1 
snen, dat wij met minder dan zeer radicale w

_ niet toe kunnen; maar men moet van de school nooit 
verwachten en verlangen dan zij bereiken kan, anders komt men 
bedrogen uit. Wij zien dat reeds aan het onderwijs. Hoe weinig 
blijft er van hangen 1 Reeds na zeer korten tijd blijkt het meeste en 
vervluchtigd en vervlogen. Dan pleegt men der school de schuld te 
geven, maar voor een groot deel ten onrechte. ^Vant als de kennis 
niet steeds onderhouden wordt, dan is het onmogelijk, dat schoolkennis 
beklijft, vooral die, welke vóór het 12e jaar wordt opgedaan; want
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dan eerst beginnen de kansen van beklijven grooter te worden, en 
eigenlijk eerst met 15, 16 jaar. Geldt dit reeds van hel onderwijs, 
dat toch de eigenlijke taak der school is, hoeveel te meer dan niet 
van de opvoeding in engeren zin. Zoo zegt ook Paul Natorp (om 
althans één autoriteit aan te voeren, maar dan ook een van het 
bovenste plankje) in die mooie studie „Die Bildungsarbeit an den 
Erwachsenen” (Paul Natorp, Volkskultur und Persönlichkcitskultur. 
Sechs Vortage. 1910. bl. 95.) „ Die alltSgliche Erfahrung beweist, <’ 
die Volksschulbildung, wenn nichts weiferes sich darauf aulbaut, 
in wenigen Jahren wie weggewischt ist. Das gilt vielfach sclbst 
den elementaren Kenntnissen in Lesen, Schreiben, Rechnen ; und 
unbedingt, fast allgemein, von dem sittlichen, religiösen, 
Einfluss der Schule, von dem man so viel redet, um den 
streitet, und der so gar wenig wirklich verhanden 
toch tot ernstige waarschuwing zijn, hoe zwaar en 
volk voor die illusie heeft moeten boeten!

Onvergelijkbaar veel grooter is de invloed en de nawerking van 
het gezin, gelijk tegenwoordig zelfs van volbloed socialistische en 
communistische zijde zonder voorbehoud erkend wordt. Op die manier 
komen wij echter bij het gezin terecht, d.w.z. bij de ouders, d.w.z. 
bij volwassenen. M.a.w. met kinderopvoeding als rechtstrccksch 
middel van volksopvoeding is niet veel aan te vangen ; wie langs dien weg 
iets bereiken wil, moet werken op verbetering van het gezin, van 
het gezinsleven. Wel is er iets te bereiken, en zelfs zeer veel, door 
beïnvloeding van de zgnd. „rijpere” jeugd, van de pubescenten en 
adolescenten van boven de 15 jaar en terecht wordt deze arbeid dan 
ook tegenwoordig tot het werk der volksopvoeding en der volksont
wikkeling gerekend. Dit werk is echter in alle cultuurlanden nog in 
zijn eerste begin, omdat men tot nog toe overal de bcteckenis van 
het jeugdtijdperk onderschat en schromelijk' verwaarloosd heeft, 
bevangen als men was in den waan van de overschatting van den 
kinderleeftijd en vooral van de school.

Het is bekend, dat de heeren van Wijnbergen, A. H. Gcrhard 
e.a. een commissie hebben gevormd, waarvan de Regeering weldra 
een staatscommissie heeft gemaakt, de „Staatscommissie tot onderzoek 
naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13—18 jaar”. De 
twee bundels van haar Verzameling Rapporten (met 1 *'
en haar Verslag bevatten allergewichtigste gegevens 
en zijn een onmisbare bron voor ieder, die zich voor het vraa 
der volksopvoeding in het algemeen, en die der „rijpere jeugd" 
bijzonder interesseert. Het gewicht van dit onderdeel kan niet 
schat worden en men kan gerust zeggen, dat het probleem, < 
problemen der „schoolvrije" jeugd (zooals men met een leelijk „ 
manisme ook wel zegt) tot de meest actueele en meest nijper 
vraagstukken van onzen tijd behooren.

Uit dit eerste punt volgt het tweede < 
en de ontwikkeling van het kind zijn met het einde van c 
leeftijd niet afgesloten. Niet, eens met het einde van de ac 
zij gaan ook gedurende den volwassen leeftijd door. Het 
het grootste en meest kenmerkende verschil tusschen < 
en dierenwereld is, dat de eerste voor onbegrensde
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vatbaar is, dc tweede niet. (Het allergrootste en meest typische ver
schil is, dat dc mensch een zedelijk wezen is, het dier niet.) Tot die 
onbegrensde ontwikkeling zou echter de mcnschenwcreld natuurlijk 
niet in staat zijn, wanneer niet de individueclc mensch voor voort
durende ontwikkeling vatbaar was. De dieren bereiken na een zeer 
korte jeugd, die hoogstens enkele jaren, en vaak slechts enkele uren 
of soms zelfs minuten duurt, hun volwassenheid en zelfstandigheid. 
Dan zijn zij a f en komen niet meer of niet noemenswaard verder. 
Er is eenig verschil tusschen een ouden vos en een jongen vos, maar 
hoe miniem is dat verschil vergeleken bij het verschil tusschen een 
geleerde, een staatsman, van 60 jaar en een kind van drie jaar of 
zelfs een jongen van 18 jaar! De mensch is nooit af; ook wanneer 
hij ophoudt te groeien, hetzij geestelijk of lichamelijk, wanneer öf de 
dood óf de ouderdom een einde maakt aan zijn groei, heeft hij nimmer 
zijn bereikbaar hoogtepunt bereikt; had dc dood zijn leven en de 
ouderdom zijn krachten gespaard, en was hij aan zichzelf blijven 
werken, dan had hij nog hoogcr kunnen stijgen.

Hebben wij zoo even gezien, dat het begrip volksontwikkeling op 
zijn vroegst inzet bij den aanvang der pubertcits-periode, der adules- 
centia, thans zien wij. dat het allerminst tot die periode beperkt is, 
maar alle volwassenen, de mcnschen van eiken leeftijd omvat. Theo
retisch zelfs ook de grijsaards, de ouden van dagen, en er is geen 
enkele reden om hier het oude „sexagenarios de pontc”1) toe te passen. 
Practisch echter vormen zij, aan wie de ouderdom reeds knaagt, een kleine 
minderheid, waarmede dus practisch niet gerekend behoeft te worden.

Bij alle overigen evenwel zijn niet dc jaren, maar is het de graad 
der verkregen ontwikkeling, uiterlijke zoowel als innerlijke, die het 
verschil maakt. Ik bedoel dit: als objecten van volksontwikkclings- 
werk komen het eerst en het meest in aanmerking zij, die nog het 
meest ontwikkeld kunnen worden omdat zij nog het minst ontwik
keld zijn. Maar warm eer ik daarbij uiterlijke en innerlijke ontwik
keling onderscheiden heb, dan bedoelde ik dit: om een geschikt voor
werp voor volksontwikkeling te -zijn is het niet voldoende een rccruut 
in ontwikkeling te zijn, maar moet men ook een zekere vatbaarheid 
daarvoor medebrengen. En deze vatbaarheid zelf is ook weder twee
ledig; zij omvat n.1. in dc eerste plaats _aanleg en in dc tweede plaats 
wil, wensch of begeerte, anders uitgedriikt: begaafdheid en leer
gierigheid. Alle personen dus, die deze drie elementen: onvoldoenden 
ontwikkelingsgraad in eenig opzicht, vatbaarheid voor hoogere > 

' " en inwendigen ontwikkelingsdrang, in voldoende mate 
candidatcn voor volksontwikkeling. Het is duidelijk, 
volwassenen daartoe behooren. Maar ook, dat de < 
de verschillende individuen zeer ongelijk gemengd zijn, 
punt is ook eigenlijk bij het eerste al aangeroerd, maar 
te meer afzonderlijke bespreking omdat hef ’t gewichtigste 

j de volksontwikkeling bij den kinderleeftijd wilden aan- 
wij, dan komen wij bij de ouders terecht. Deze waar- 

ïilijk krasser uitdrukken dan onlangs een nederlandsch
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Nov. 1920.)

schrijver deed, toen hij zich aldus uitliet: De opvoeding der kinderen 
moet niet beginnen bij de geboorte, zooals Rousseau verlangde, maar 
25 jaar eerder.1)' De bedoeling is duidelijk, maar er had bij gemoeten, 
dat die zelfopvoeding der ouders, want daarom gaat het natuurlijk om, 
ook nog 25 jaar ni de geboorte van het kind moet worden voort
gezet. Inderdaad is het ware werk der opvoeding de zelfopvoeding 
der opvoeders. Alles wat de opvoeder aan zichzelf doet om zichzelf 
te volmaken, dat komt rechtstreeks zijn opvocdelingen ten goede, en 
alles wat hij in dat opzicht verzuimt maakt zijn opvoedingswerk 
aan hen te schande, hindert, vermindert en verijdelt het. Deze waar
heid, die regelmatig over het hoofd gezien wordt, kan men niet genoeg 
herhalen, want zij is van het allergrootste gewicht. Passen wij haar 
op de volksopvoeding toe, dan zien wij nog duidelijker de lout van 
hen, die, zooals Kcrschcnsteincr, de volksopvoeding willen beginnen 
met, ja doen opgaan in, de kinderopvoeding, de fout ook van de 
redenatie, die zegt: „als ik een betere wereld wil hebben, dan moet 
ik de opvoeding der kinderen verbeteren". Dat wil dan toch zeggen, 
dat men hoopt, dat die beter opgevoede kinderen betere menschen 
zullen worden. Eilieve, betere menschen dan wie? Wel, dan hun op
voeders waren. Maar hoe kan dat? Hoe kunnen menschen, die zelf 
in eenig opzicht niet deugen, kinderen opvoeden tot menschen, die 
beter deugen dan zij zelf? Dat is immers onmogelijk? Niemand heelt 
die onmogelijkheid scherper in het licht gesteld dan Kant, die ergens 
een redenatie houdt ten bewijze, dat opvoeding feitelijk onmogelijk 
is. Hij komt daartoe door onder opvoeding te verstaan het opkweeken 
van een waarlijk zedelijke persoonlijkheid, en dat kan natuurlijk alleen 
geschieden door menschen, die zelf waarachtig zedelijke persoonlijk
heden zijn. Maar deze hadden dan ook weder opgevoed moeten zijn 
door waarachtig zedelijke persoonlijkheden, en zoo tot in het onein
dige terug. Maar ook als wij ons met minder abstracte redeneeringen 
dan Kant tevreden stellen, moeten wij toch inzien en toegeven, dat 
onzedelijke personen (en dat zijn alle menschen min of meer) geen 
zedelijk hooger staande persoonlijkheden kunnen kweeken. En als wij 
dat aan de redeneering niet willen toegeven, dan zullen wij het toch 
moeten toegeven aan de feiten. Zien wij slechts om ons heen, dan 
ontwaren wij met één oogopslag, dat het resultaat van menige, zoo 
niet van de meeste, opvoedingen, zelfs van zeer goede, gemeenlijk 
pover is; het kost weinig moeite menschen aan te wijzen, die minder 
goed zijn geworden dan -wat zij krachtens hun opvoeding konden en 
moesten zijn, maar het kost heel veel moeite enkele individuen op te 
sporen, die beter zijn geworden dan hun opvoeding. Hoe kan men 
zich dan verbeelden een betere mcnschheid te zullen kweeken door de 
thans bestaande, zeer onvolmaakte menschheid aan het werk te zetten 
om kindertjes op te voeden? Dat is evenzeer in strijd met de logica 
als met de geschiedenis! De vooruitgang der menschheid is nooit de 
vrucht geweest der opvoeding; veeleer hebben de heroën der mensch
heid, die haar één of twee stappen vooruit hebben gebracht, dit regel
matig gedaan in oppositie met hun opvoeding. De opvoeding komt
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Om te beletten, dat de wereld achteruit gaat, om haar zoowat 
op peil te houden, en ... . om het jongere geslacht in staat te stellen 
zelf een beetje verder te komen en de menschhcid wat verder te bren
gen, zoodra zij het werk hunner zelfopvoeding zelf in handen hebben ge
nomen. Of zij dit zullen doen, hangt van hen zelf af, maar hun opvoeding 
kan niet meer doen dan de vatbaarheid en den lust daartoe in hen 
te ontwikkelen. D.w.z. te ontplooien; want als zij niet in hun natuur 
zelf besloten liggen, dan kan ook geen opvoeding daaraan iets doen.

Wereldverbetering is dus niet alleen werk van volwassenen maar 
>k werk a a n volwassenen, volksopvoeding is geen kinderopvoeding, 
aar begint op zijn vroegst daar, waar de opvoeding begint over te 

gaan in de zelfopvoeding, d.i. bij het aanbreken der puberteit.
Misschien zal iemand zeggen: in deze redenatie steekt toch 

fout. Niemand wordt door één enkel persoon opgeleid, maar ieder 
door meer dan één. De mcnschen nu zijn ongelijk, wat ook beteekent, 
dat wie in eenig opzicht de mindere is van zijn naaste, in een ander 
opzicht zijn meerdere kan zijn. Wanneer wij dus slechts zorgen dat 
de kinderen door een aantal personen opgevoed worden, die elk in 
één of twee opzichten hun meerderen zijn, dan is het zeer goed denk
baar dat door de opvoeding het menschengeslacht op hooger peil 
wordt gebracht. Zoo zien wij het immers ook bij het onderwijs. Het 
is denkbaar, dat een leerling meer weet van aardrijkskunde dan zijn 
leermeester; dan moet hij van hem geen les in de aardrijkskunde 
hebben. Maar misschien weet die leermeester veel meer van Fransch; 
welnu Iaat hij dan les van hem hebben in het Fransch, en in aardrijks
kunde van een ander, die nog meer weet van aardrijkskunde dan hij. 
Op die manier is het denkbaar dat hij boven het peil zijner leer
meesters uitkomt.

Inderdaad, konden wij al de wetenschap van al die leermeesters 
dooreenmengen, en daarvan het gemiddelde berekenen, dan zou de 
uitkomst kunnen zijn, dat de leerling boven dat gemiddelde uitsteekt. 
Maar in ieder vak afzonderlijk zal hij door elk zijner leermeesters 
toch alleen gebracht kunnen worden tot hoogstens aan het peil 
die leermeesters; om hooger te stijgen, moet hij er iets van z 
zelf aan toedoen. De man, die de wetenschap een stap verder brengt, 
is de man, die uit eigen kracht één stap verder gaat dan de beste 
zijner leermeesters en voorgangers. En op zedelijk gebied, dat is op 
het terrein der eigenlijke opvoeding, durf ik wel zeggen, dat geen 
opvoeding den mensch op hooger peil kan brengen dan het gemiddelde 
peil van het gcheele milieu waarin hij opgroeit. Vandaar dat wij nog 
altijd ver staan beneden het peil van Jezus van Nazareth.

Intusschen is uit deze redenatie voor ons toch wel eenige leering 
te putten. Zij herinnert er ons aan en verduidelijkt ons, dat het werk 
der volksopvoeding noodzakelijk moet zijn een werk niet van enkelen, 
maar van velen. Ieder, die in eenig opzicht een peil bereikt heeft, 
dat een ander nog niet bereikt heeft, moet beschikbaar zijn en zich
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voor onzen tijd, 
sociaal werk, d< 

, maar sociaal

bijzonder gewicht 
algc- 

v olksop- 
•stond de

dien anderen de gelegenheid te bieden zich 
-»te werken. Alleen wanneer zeer velen 

J r cheid, dat het gemiddelde peil der ge
it nadert tot het peil der verstgevorderden, 
ii gesteld zich nog boven dat peil uit omhoog 

alzoo de gehcelc menschheid vooruit te brengen. Ja 
slechts weinigen dit laatste doen, dan ontstaat er toch 

gang, wanneer n.1. het gemiddelde peil der menschheid 
j.rkelijk nadert tot het peil der besten.
vij aan een der twee hoofdpunten van onze beschou- 

n.1. willen bereiken, dat de woorden Volksont- 
ing een concrete beteekenis voor ons krij- 
luidelijk maken zoowel wat wij onder „volk” 

ding” en „opvoeding” verstaan. In welke 
nten behandelen, is tamelijk onverschillig. 
— If bij het eerste punt aangeland en zullen

beschikbaar stellen om 
aan hem tot zijn peil omhoog 
dat doen ontstaat de mogelijkl 
heele menschheid zoo dicht 
dat velen in staat worden 
te werken en 
zelfs indien 
groote vooruitga 
stijgt en aanme.r 

Hier raken w , 
wing. Wanneer wij i. 
wikkeling en Volksopvoeding 
gen, dan moeten wij ons duiui 
als wat wij onder „ontwikkehn 
volgorde wij die twee punit 
Wij zijn nu echter als vanzelf bij 
dit dus thans nader bezien.

Het is ook wel het gewichtigste, omdat het van 
is voor onzen tijd en het begrip daarvan ook meer en meer 
meen begint te worden. De woorden volksontwikkeling en 
voeding stammen uit een tijd, dat men onder „het volk” ver 

I rest van het menschdom na aftrek van de bovenste lagen. Die l 
1 lagen of laag bestond dan uit de besten, waartoe de apostels der 
’ volksontwikkeling natuurlijk altijd in ieder geval zichzelf rekenden. 

Dit waren uit den aard der zaak altijd slechts enkelen. De rest 
vormden „de velen”, zooals de Grieken zeiden, waarvan Nietzschc 
smalend „die viel zu vielen” gemaakt heelt, de menigte, de massa, 
het vulgus, en dat was het wat men onder „het volk” verstond. 
Verstond? of... verstaat? Of welken anderen zin heeft het woord 
„volk” ook nog in onze dagen in samenstellingen als volksvermaken, 
volksspelen, vereenigingen tot heil des volks, een v o 1 k s redenaar, 
de volksbuurten enz. enz.? Deze samenstellingen zijn zoo talrijk en 
nog zoozeer in gebruik, dat het te vreczen staat, dat wij ook bij 
de woorden Volksontwikkeling en Volksopvoeding aan het eerste 
bestanddeel meer of minder onbewust dezelfde beteekenis hechten.

Het groote ongeluk daarbij is, dat de grenslijn gewoonlijk getrokken 
wordt langs de grenspalen van den cconomischcn levensstandaard. 
Nog altijd worden onder „de hoogere standen”, gewoonlijk In
grepen de lieden met een groot inkomen, waarvan dan de „upper ten’ 
de crème, of de crème de la crème uitmaken; daaronder volgt de 
middenstand, met bescheiden inkomens en meestal ook nog eenig 
kapitaal en daaronder de lagere standen, het volk, dat niets bezit, 
van zijn arbeid moet leven en daarom ook vereenzelvigd wordt met 
de arbeiders, alias het proletariaat. Met die onderscheiding, die 
zelfs nog ten grondslag ligt aan die „Volkshuizen”, waaraan mej. 
Knappert den titel harer voordracht over Volkshuiswerk ontleende, 
is hier natuurlijk niets aan te vangen. Zij moge goed en nuttig ge
weest zijn voor den tijd van een Jan Nieuwenhuijzen, zij is absoluut 
onbruikbaar voor onzen tijd. In onzen tijd is zij een beletsel voor alle 
waarachtig sociaal werk, dat men dan ook juist daarom niet meer 
volks werk, maar sociaal werk noemt.
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zan uit te 
teit ;

iets

gedachten, dan stempelt 
ladigheidswerk, tot, hoe 

bevoordeelde, de zich 
ninder bevoordeelde, den 
gediend. En zeer terecht; 

van onzen tijd, zoo hij 
zal verdienen. Want 

n algemeen kiesrecht of 
i of wat ook van dien 
rcchtigd lid der geineen
den en rangen hecrscht 
waarin de waarden en 

en de qualiteit 
bewijst, vol 

enschap zijnei 
wil zijn, di< 
dat and<

iegelijk 
lie reeds

en waar 
Meester 

in dien zal ve 
ter wel oppas

■sluipt. Ik 1 
meer naar hi 

wij moeten oppassen, 
in gedachten in te deel 

van enkelingen, de ontwikkelden, 
behoeve van de tweede groep in 
die tweede groep zelf, de velen 
het volk, dat door de volksoi 
moet worden. Ik weet wel, 
altijd te vermijden is, maar 
voortschrijdende ontwikkeling 
meemakende bevorderen. In 1 
reld niet in twee groepen verve 
kelden, maar dal ieder mcnsch 
menschen een meerontwikkelde 
een minderontwikkelde is, m.a ’ 
heeft te geven, en de andere, 
maar dat ieder zoowel heeft 
creet punt „
punt meer te ontvangen dan te 
wijzen en op het andere punt te 
reeds vaststaan, zeg ik, maar " ' 
wordt het reeds met den 
plicht, en mag het ons 
van een realiteit. Het is • 
waar, dat ieder normaal i 
het komt alleen niet altijd . 
komt ook niet altijd op alle 

altijd ieder oogenblik 
gedachtenis gehouden ei

Gebruikt men haar, al is het ook maar in gedachten, dan ster 
men onvermijdelijk al dat volkswcrk tot liefdadig' ' ' ' ‘ '
zorgvuldig ook verkapte, aalmoezen, die de beve 
rijker wanende, uit goedgunstigheid aan den mi 
arme, uitreikt. Daarvan is onze tijd niet meer gr 
dit is een der ach veel te weinige eeretitels ’ 
anders den ecrenaam van „democratischen tijd” 

echte democratie bestaat veel meer dan in a 
■gressieve belastingen of radenregeeringen 
■d, hierin, dat ieder zich voelt als gelijkgcrci 

schap, waarin wel niet gelijkheid van waarde 
(want dat is onmogelijk en schadelijk), maar 
de rangen alleen afgemeten worden naar de quantiteit 
van de diensten, die een iegelijk aan de gemeenschap 
gens die grootc wet, die reeds Jezus aan de gemeenschap zijner 
volgelingen voorschreef: „zoo wie de meeste onder u wil zijn, die 
zal aller dienaar zijn”, en waar de volle beteekenis van dat andere 
woord van denzelfden Meester gevoeld en verwezenlijkt wordt: „wien 
veel gegeven is, van dien zal veel geëischt worden”.

Wij moeten echter wel oppassen, dat de oude en verouderde on
democratische opvatting, na de voordeur te zijn uitgejaagd, niet door 
de achterdeur weer binnensluipt. Ik bedoel dit : al verdeden wij dan 
onze medemenschen niet meer naar hun geldbezit in hoogerc standen 
en volk, wij moeten oppassen, dat wij ons niet laten verleiden ze 
ook maar in gedachten in te deelen in twee groepen, één kleine groep 

die dan wel zoo goed zijn zich ten 
te laten met volksontwikkeling, en 

i en zeer velen, de onontwikkelden, 
■ntwikkcling tot ontwikkeling gebracht 
, dat dit in de practijk vooralsnog niet 
■ dat wordt met den dag beter en die 

■g moeten wij niet tegenhouden, maar 
theorie moet het vaststaan, dat de we- 

. ervalt, de ontwikkelden en de onontwik- 
Iden, maar dat ieder mcnsch tegenover een aantal zijner medc- 
nschen een meerontwikkelde en tegenover een aantal anderen 
i minderontwikkelde is, m.a w. dat niet één groep, de kleinste, 

geven, en de andere, de verreweg grootste, heeft te ontvangen, 
it ieder zoowel heeft te geven als te ontvangen, op één con- 

meer te geven dan te ontvangen en op een ander concreet 
meer te ontvangen dan te geven, op het ééne punt te onder- 

i en op het andere punt te leeren enz. In theorie moet dit thans 
vaststaan, zeg ik, maar ik herhaal met nadruk: in de practijk 

het reeds met den dag meer waar. En daarom is het onze 
. en mag het ons niet moeilijk vallen daarvan uit te gaan als 

i realiteit. Het is ook werkelijk een realiteit; het is absoluut 
lat ieder normaal mensch zijn medemensch iets te geven heeft;

alleen niet altijd op alle concrete punten aan het licht. Het 
niet altijd op alle concrete punten in aanmerking, maar het 

gerealiseerd worden en moet daarom altijd 
in in rekening gebracht worden.
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voor dc 
verduidel

verp he 
. , dat de 
menschen x

Volksontwin 
massa der 

beteekent, gansch 
een geldige rede 

jcding en x " 
i sociaal d.

zijn 
waarbij hi 

gezegd

. er t x'x

Jingci
i te halen (blz. 
ruilhandel van 

ichts een arbei- 
land eigendoms- 

kleincn niet, de aan- 
ieder slechts 

geaardheid 
aal niet als 
i het werk, 

het werk uit
kunnen tot de

uitgebreid plan voor dc practijk getraceerd. 
■ —n voorbeeld verduidelijken en wel door 
nu ligt, omdat het zeer actueel is. Wij hebben 

>ns land, zelfs in kleinere plaatsen, den 
sviiuuwu van Volksuniversiteiten. Daarvan 

erwerp zeer veel te zeggen 
vallen ongetwijfeld onder het 
lang niet de slechtste vrucht 

orm, waarin zij tot nog toe 
die zich op den duur zal 

: eigenlijke vaderland dezer 
Denemarken in den jongsten 

en te vermijden, n.1. deze, dat het 
jij niet het aantal leerlingen vol- 
>t bestaat uit x -f- 1, maar waar 

als het valt, in zich 
de jongere duitsche 

___ , zooals men daar 
maar men werkt samen 

k dc metselaars samen
< w :ld afjagen. Dit is reeds

oogpunt veel beter; hoe zelfstandiger de leerling 
zelf werkt, hoe beter arbeid hij levert, hoe meer 

vaster het geleerde beklijft. Daarom is thans ook 
“ld de éénstemmige eisch van alle schoolhervormers: 
iid, meer spontaneïteit, meer productiviteit voor 

in verband met ons onderwerp heeft het nog 
. Wij hebben immei's gezien, dat de wereld ten
baat niet door dat wat de menschen van anderen

M.a.w. „volk” in de samenstellingen Volksontwikkeling en Volks
opvoeding beteekent niet de groote massa der minderbedeelden, 
maar beteekent wat het eigenlijk beteekent, gansch het volk, waartoe 
gij en ik, en ieder die niet om een geldige reden uitgestooten is, 
behooren. Het werk van volksopvoeding en volksontwikkeling is in 
den striktsten en hoogsten zin een sociaal d.i. een gezelschapswerk, 
een werk van wederkeerigheid en uitwisseling, een gemecnschapswerk. 
Zeer puntig wordt dit door den heer Hovcns Gróve uitgedrukt in dc 
boven aangehaalde verhandeling, waar hij zegt: „ Als er twintig leer
lingen zijn en één leider dan zijn er éénentwintig leerlingei ”

Of, om wederom een mooi woord van Natorp aan 
102) : „Op geestelijk gebied bestaat er niet zulk een 
geven en nemen als bij matcrieele goederen, maar slc< 
den aan een gemeenschappelijke taak, waarop niem; 
rechten kan doen gelden, de grooten niet en de 
zienlijken niet en dc onaanzienlijken niet, maar waaraan 
kan meewerken naar de bijzondere mate en de bijzondere g 
zijner krachten. Een echt docent voelt zich ook heelema; 
een gever, maar als iemand, die zijn aandeel vraagt 
dat nooit gereed komt, maar waarbij het werken zelf 
maakt. M.a.w. en in één woord gezegd: slechts vrijen 
vrijheid opvoeden." 

Hiermede is reeds
Dit kan ik het best door een 
een, dat zeer voor de hand lig . 
in de laatste jaren alom in ons lai 
wonderlijken opbloei aanschouwd 
zou in rechtstreeksch verband tot mijn onderx 
zijn, maar ik bepaal mij tot dit eene: zij v. 
begrip Volksontwikkelingswerk en zij zijn . 
van dien boom. Toch kleeft hun in den vorn 
bij ons optreden, een groote fout aan, 
wreken, en die men in Denemarken, het 
beweging, en naar het voorbeeld van 
tijd ook in Duitschland, heeft wetei 
veel te veel leergangen zijn, waarbij 
gens het zooeven aangehaald recept 
één doceert en de rest, zooveel en zoo weinig 
opneemt. Daarentegen zijn de oudere deensche en 
Volkshochschulen ware „ Arbcitsgemeinschaften”, 
zegt. Men volgt niet als schapen één herder, i 
aan één taak, zij het ook onder leiding, gelijk 
een muur bouwen en de jagers samen een vel< 
uit zuiver didactisch oogpunt veel beter; h< 
werkt, hoe meer hij z 
hij leert en hoe vas 
over de geheele werelu v 
meer zelfwerkzaamhei 1 
de leerlingen. Maar ■■■ 
bijzondere beteekenis. 
slotte alleen vooruit ga;

t, hoe beter ___
geleerde bek1"'’1 

imige eisen va 
ontaneïteit, n 
J met ons or
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daarop 
n daar- 

en wordt

wij 
met m<

tot hun medewerkt 
op den duur wa«

valt. Alle 
is opvoedi 
beteekent 
is ontwik! 
al is het 
begrippen, 
en noodig 
wikkeling 
vercenigen 
als de voor 
is tevens ooi

knoopende en c 
daarbuiten en 

worden 
volksuniversiteiten 

van volksontwikkeling 
;en, aanleeren, in de gelegen- 
het zelf mee onderzoeken, 

oplossing daarvoor 
naakt ook hem tot datgene, 

irling. "Want als de hoorders 
dan kan het niet uitblijven 
vaarop de docent het ant- 

eerst zelf gaan zoeken en 
sier is, maar een werkelijke 
zeggen: „dat zal ik je morgen 

len we samen eens zien uit te

it zij, aan het geleerde vastkn 
daaraan toevoegen, zelf d« 

elnu, deze kunst wil geleerd 
,-d. Willen dus cursussen van 

;elijk instrumenten en factoren 
:ij hun hoorders bijbrengc 

ncn in: het zelf doen, het zelf 
obleem stellen en het zelf de < 
t ook den docent en ma.' 

, tot een medeleerling 
len gaan stellen, Ciau 

met vragen, waar 
En dan moet hij e« 

ante schoolmeester
, dan zal hij niet 
maar: „dat zulle

leeren, maar door wat 
voortbouwende, zelf 
boven veroveren. Wel 
niet in één dag geleerd 
en dergelijke werke1"1 
zijn, dan moeten zij hu 
heid stellen en oefenen 
het zelf zich een pro 
vinden. Dat prikkelt 
wat wij juist verlangen, 
zelf vragen en problemt 
of zij komen aanzetten 
woord niet gereed heeft, 
als hij dan niet een peda 
volksontwikkelingsman, 1 
wel eens vertellen', r

Een ding moeten wij bij dit alles niet vergeten 
die zich, dikwijls met meer goeden wil en r ' 
schikbaar stellen voor volksontwikkclingswerk 
daarvan goed doordrongen waren, dan zouder 
zij zich inderdaad niet tot dat werk te 
gevenden, maar evenzeer als arme ontvange 
ook niet moeilijk vallen, maar vanzelf afga 
ik wil zeggen, tot hun medewerkers, in de recl 
treden, die alleen op den duur waarlijk vruchtbaa

vergeten : wanneer allen, 
ijver dan verstand, be

rk, dit alles recht voelden, 
en zij ook beseffen, dat 

begeven hebben als rijke 
, inden en dan zou het hun 
jaan, om tot hun hoorders, 

de rechte verhouding te 
ruchtbaar is.

Dit alles klemt nog veel meer en wordt eerst recht duidelijk, 
wanneer wij bedenken, dat geven en nemen hier niet beperkt is en 
niet beperkt mag blijven tot het uitdeden en ontvangen of gezamenlijk 
vermeerderen van leerstof, van kennis, maar nog heel andere en veel 
hoogerc dingen omvat. Maar dat zullen wij eerst recht begrijpen 
wanneer wij ons nu wenden tot het tweede groote hoofdpunt van 
onze beschouwingen en ons de vraag stellen, wat wij eigenlijk onder 
ontwikkeling en opvoeding verstaan of te verstaan hebben, wanneer 
wij de woorden volksontwikkeling en volksopvoeding uitspreken.

Ter beantwoording dier vraag sta op den voorgrond, dat de twee 
begrippen niet identisch zijn. Zeker, het is mogelijk aan elk van 
beide zoodanige uitbreiding te geven, dat ook het andere er binnen 

opvoeding is ten slotte ook ontwikkeling, en in zooverre 
ling in ontwikkeling inbegrepen; en iemand ontwikkelen 

t toch altijd ook eenigermate hem opvoeden, en in zooverre 
tkeling in opvoeding begrepen. Maar het dient nergens toe, 

dan ook logisch mogelijk, het zeer reëele onderscheid der 
, dat er is, te vervagen, maar het is integendeel zeer nuttig 
: het scherp in het oog te vatten. Het woord volksont- 
heeft de oudste brieven en het Iaat zich het gemakkelijkst 

n met die opvatting van het woord volk, die wij zooeven 
ons alleen toelaatbare hebben leeren kennen. Maar dan 

>k terstond duidelijk, dat „ontwikkeling” in deze samen
stelling overwegend en schier uitsluitend verstandelijke ont-
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i een hoogst verblijdend en moedgevend toeken, dat 
ingezien wordt, dat de lange veronachtzaming van 

factoren meer en meer als een fout, een gemis gevoeld 
it het haast van zelf spreekt dat, wanneer het onderwerp 

aan de orde gesteld wordt, Volksopvoe- 
of gedacht wordt. Ik moet mij overigens, om 
worden, tot de bloote constateering bepalen, 

ons voor oogen zweeft, meer omvat dan de 
: en aesthetische 01 itwikkeling, maar daar- 
• gewichtige, ja gewichtigere, ja de eigenlijk 
wij gevoegelijk onder het woord Volksop- 

van de gemeenschap van 
niet alleen zooveel mogelijk 

1de” menschen, maar ook, maar 
ipgevoedc” menschen.
ontdekken wij terstond, dat 
het volksontwikkelingswerk 

het eene negatief en het 
igswerk eensdeels veel moei- 
j bevatten, te verwerkeli 
wikkelingswerk. Ten 
opvoeden moeilijken 

lividuen ; een kind

wikkeling beteekent. Wel is waar niet uitsluitend, zelfs mag men 
zeggen, dat Goddank het begrip hoe langer hoe minder exclusief 
wordt. Niemand zal in onze dagen weigeren daaronder bijv, ook 
lichamelijke en aesthetische ontwikkeling te begrijpen, en dus ook 
sport en kunsttentoonstellingen tot het volksontwikkelingwerk te 
rekenen. Maar toch nog veel eerder volkslecszalen en volksbiblio
theken; en wanneer onze Volksuniversiteiten zich inlaten met de 
aesthetische ontwikkeling van het volk, en dat doen zij gelukkig alle 
en met wonderbaarlijk groote deelneming van de zijde des volks, dan 
doen zij dat toch overwegend in den vorm van leerzame cursussen, 
dus in een overwegend verstandclijken vorm.

Maar ook al meten wij in het begrip volksontwikkeling het be
standdeel, dat niet bloot intellectueel is, nog zoo breed uit, toch 
komt het nooit te omvatten gemoed, karakter, zedelijkheid, religie. 
Die behooren tot een ander gebied, dat niet het terrein des v 
stands is, en dat is het terrein der eigenlijke opvoeding 
engeren zin.

Het is wederom 
dit meer en meer i 
die andere factoren meer 
wordt en dat het haast van 
V olks ontwikkeling 
d i n g er bij genoemd 
niet te wijdloopig te 
dat het volkswerk, dat 
verstandelijke, lichamelijk 
boven nog andere en zeer £ 
essenticelc factoren, die wij gevoegelijk 
voeding kunnen samenvatten. Wij willen 
menschen, waartoe wij zelf behooren, 
maken een gemeenschap van „ontwikkelt 
vooral, een gemeenschap van waarlijk „< 

Vatten wij dit scherp in het oog, dan 
er tusschen het volksopvoedingswerk en 
twee groote verschillen bestaan, waarvan 
andere positief is, n.1. dat het volksopvoedings 
lijker en anderdeels veel gemakkelijkcr te bevatten, te verwerkelijken 
en te organiseeren is dan het volksontwikkelingswerk. 1'en eerste 
veel moeilijker, n.1. zóóveel moeilijker als opvoeden moeilijken is dan 
onderwijzen. Dat geldt reeds van de individuen; een kind allerlei 
(ook zedelijke) wijsheid te leeren is heel wat gemakkelijker dan hem 
op te voeden. Maar het geldt nog veel meer van een groep indivi
duen en des te meer naarmate de groepen talrijker en hun leden 
ouder zijn. Een klasse kinderen is vrij gemakkelijk te onderwijzen, 
maar reeds tamelijk moeilijk op te voeden, een collegezaal vol studenten 
nog veel moeilijker, een groep volwassenen, bijv, recruten, nog veel 
moeilijker, en een volksvergadering, wederom nog veel moeilijker. Wat 
moet het dan wel zijn, wanneer het object niet is een klasse, een 
gehoor, een bataillon, een vergadering, maar het volk, het gehcele 
volk, in den zin, dien wij daaraan hebben leeren hechten ? Dat schijnt 
welhaast een hopeloos beginnen.
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En dat is het in zekeren zin ook. Maar hier komt i 
straks gewonnen inzicht te stade, dat al ons werk gemeens 
moet zijn. Opvoeding toch is essentieel een werk van omgang, 
contact van den oenen mcnsch met den anderen. Waar er geen 
soonlijk contact is, daar is geen opvoeding. Maar ook het omge' 
is waar: overal waar er persoonlijk contact is tusschcn mensen 
mensch, daar is er opvoeding en wel in dezelfde mate als er 
van ontwikkelingsgraad is. Wanneer oudere personen met kinderen 
omgaan, dan oefenen zij altijd een zekere paedagogische werking op 
hen uit, en omgekeerd wanneer ouders geen waarachtig contact met 
hun kinderen hebben, dan voeden zij ze ook weinig op. En wanneer 
twee volwassenen contact met elkander hebben, dan zal op die punten 
en in die mate van den een op den ander een opvoedkundige wer
king uitgaan als die ééne rijper, ervarener, edeler, i.c.w. meer persoon 
is dan de ander.

Daarbij laat ik geheel in het midden of die inwerking een gunstige 
of een ongunstige is. Dat hangt van de omstandigheden af; in som
mige omstandigheden is die paedagogische werking, waarvan ik sprak, 
meer een neervoedende dan een opvoedende. Maar dat gaat ons in 
dit verband niet verder aan dan in zooverre het ons vermaant om 
te zorgen, dat die arbeidsgemeenschappen, die wij willen samenstellen, 
zoo zijn samenges leid, dat er een gunstig paedagogisch milieu ontstaat. 
Nu voelt men wel. dat dit behalve van andere factoren ook in hooge 
mate hiervan zal afhangen, of er gemeenzaamheid en vertrouwelijk
heid. hartelijkheid en gezelligheid, gevoel van éénheid eii onderlinge 
waardeering tusschen de leden der arbeidsgemeenschap bestaat of 
niet. En ook, dat dit zal bevorderd worden, wanneer de leden niet 
alleen maar medearbeiders heet en, maar het ook werkelijk zijn; 
wanneer ieder lid voelt, dat hij evenzeer heeft te geven als 
te ontvangen en wanneer niet minder ieder lid, en ditmaal vooral de 
leider, voelt, dat hij van ieder ander lid wat te wachten en te ont
vangen heeft. Laten wij het ons maar concreet voorstellen. Ziehier 
een gestudeerd man, die een cursus geeft aan een volksuniversiteit, 
voor een gehoor, dat uit arbeiders bestaat, maar die daarvan een 
arbeidsgemeenschap heeft weten te maken naar het voorbeeld, dat 
wij getracht hebben te schetsen. Zal hij dan niet spoedig ondervinden, 
hoeveel de arbeider met de hand den arbeider met den geest heeft 
te geven? Hoezeer staat de laatste bloot aan het gevaar van wereld
vreemdheid en hoe onnoozel en onpractisch kan hij zich dientengevolge 
niet dikwijls aanstellen! Hoe gemakkelijk ook valt hij ten prooi aan 
dat alom dreigend monster genaamd het intellectualisme! Hoe is niet 
meestal het eerste wat hij te lecren heeft, dat de eigenlijke waarde 
des menschen niet valt af te lezen op den barometer van zijn ver
standelijke ontwikkeling ! Dat de arbeider van en door den omgang 
met den geestelijk hoogcr beschaafde ook nog wel wat anders en 
wat beters opdoen kan dan kennisvermeerdering alleen, spreekt van
zelf, maar kan ik juist daarom met stilzwijgen voorbijgaan ; het andere 
is sprekender en voor mijn doel dus nuttiger. Hoe beschamend moet 
het ook voor een weldenkend mensch zijn, wanneer hij ontdekt, dat 
het hem wel gelukt is van zijn ihoorders een beetje wijzere, maar 
niet ook maar een klein weinig betere menschen te maken.

zijn 
weinig



plantje, 
hennis.

216

F

L

: omgaan
igen noch opdril 

staan. Maar de go> 
er heeleniaal niets ■    
het begin, het beste begin, dat 
zij nog geen levensgemeenschap 
helpen wordt zij het ook : ' 
schappen zoo aanbevclenswa< 
al is ' - - -
goed, 
waan 
een zgn.de 

met elkande 
's avonds la< 
drachten over 
vooral om ze o__ 
bijeenkomsten der 
dus wat wij een 
worden tegenwoon 
voorkeur, naar 
vrije natuur, of 
zooveel g 
intimiteit

gezegd, dat alles is geheel en al daarvan afhankelijk of er 
waarachtig persoonlijk contact is. Maar nog cens, dat 

zal het eerst en het best ontstaan en tieren in kleine gerneen- 
:n, die tevens waarachtigc arbeidsgemeenschappen zijn. Dan 

zij nog wat meer dan blöote arbeidsgemeenschappen, dan 
zij, wat zij bovenal moeten zijn om organen van volksopvoeding 

isgemeenschappen. Gemakkelijk gaat dat niet; 
:nd zware slagboomen op te heffen, ontzettend oude, 
ï kloven te overbruggen, maar onmogelijk is het niet. 

„ , , dan zal het zijn in zulke kleine
n, want er zijn weinig dingen, die sneller binden 

, ;e arbeid.
r binden. Ik zeide niet: beter c 
iets anders noodig, dat wel in 

1 1 1 1 1 -oeien en opbloeien,
reeds heb aangedui 

. Ik bedoel natuur 
met elkander mee' 

niet genoeg; het ■ 
en leed, voor

gedac

Zooals 
contact, 
contact 
schapper 
worden 
worden zij, wat 
te zijn: levens 
er zijn ontzetter 
diepe en breede 
En zal het ergens mogelijk zijn, 
arbeidsgemeenschappen 
dan gemeenschappelijke

Ik zeide: sneller binden. Ik zeide niet: beter en hechter binden. 
Daartoe is nog iets anders noodig, dat wel in en uit de arbeids
gemeenschap gemakkelijk kan opgroeien en opbloeien, maar toch niet 
daarmede identisch is en dat ik reeds heb aangeduid toen ik ge
waagde van levensgemeenschappen. Ik bedoel natuurlijk het met 
elkander medeleven. Dat is ook met elkander medegroeien, want 
leven is groeien, maar ook dat is nog niet genoeg; het is ook belang
stellend deelen in elkanders vreugde en leed, voor- en tegenspoed, 
want leven is ook genieten en lijden. Het is ook deelen in elkanders 
gedachten, althans trachten in elkanders gedachten in te komen, 
belangstellend uit te vorschen of zich laten uitleggen, welke levens
problemen een ander bezig houden, welken innerlijken strijd hij te 
strijden heeft, want leven is ook denken en zoeken, en strijden, en 
strompelen en struikelen.

Dit medeleven is echter een teer plantje. Men moet er voorzichtig 
mee omgaan of men begaat heiligschennis. Men mag zich niet in
dringen noch opdringen; men mag alleen met een warm hart gereed 

joede gelegenheid mag niet ontbreken, anders komt 
s van. En daarom is de arbeidsgemeenschap wel 

-------  -o...,-------men vinden kan, maar op zichzelf is 
o levensgemeenschap en als de omstandigheden niet mee
wordt zij het ook zelden. Daarom zijn die arbeidsgemeen- 

ippen zoo aanbevclenswaardig, waar men inderdaad eenigen tijd, 
s het maar enkele dagen, samen werkt, of, wat in dit geval even 

, zoo niet beter is, samen rust. De redevoeringen van Natorp, 
ruit ik boven enkele passages citeerde, zijn indertijd gehouden voor 
:gn.de „ Volksakademie”, georganiseerd door het Rhein-Mainische 
u..u, waaraan 60 tot 80 personen deelnamen, die 10 dagen lang 

ider te Wetzlar doorbrachten en van ’s ochtends vroeg tot 
lat met elkander verkeerden, niet slechts om allerlei voor

onderwerpen van volkskultuur aan te hooren, maar 
grondig met elkaar te bediscussieeren, zoowel in de 

’ „akademie" als in particuliere gesprekken. Dat is 
i conferentie zouden noemen. Zulke conferenties 

en tegenwoordig in ons land bij tientallen gehouden, en wel, bij 
teur, naar engelsch en amerikaansch model, des zomers in de 
natuur, of althans in landelijke omgeving, waar het samenleven 

gemakkelijker tot stand komt en zooveel gladder verloopt en 
it eri hartelijkheid zich zooveel spontaner ontwikkelen. Deze

zgn.de
:gn.de
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:n, aan 
ichtige

gerijpt \ 
en veelb 
resultatc 
gevende 
zoo heel .. 
gemengde 
beveel dit

arbeids- 
:n winter 
: spatten, 
jloeiende

■ingen”, die tegen- 
jehouden worden, 
lerdain in vroeger 

■rdc, die alleen 
iuO in dat 

’ club. 
-,-oleven

L 1111,Cl lijk 
vrouwen, 

I vreemd was, 
tot dusverre 

j niet minder 
een gelukkig 

met welke

dat niet kunnen? Het komt mij 
i zulke conferenties liet onts 

die uit den aard der zaak gewc 
het aanbreken der lente w< 

l verband aan, dat de

') Onderwijzers vinden een vrij aardig surrogaat in hi 
vooral in de buitenlandschc; maar behalve dat slechts betr 
voorrecht te beurt valt, volks-levensgcmcenschappen zijn 
niet, evenmin als de congressen, die geleerden en ongeleerd

hebben
.•rde religieus

i tc beletten, als
>deel, de religieus.

Maar wat daa
; toe, voorzoovet 
die in stand en 
niet als leden vt 

zij buiten 
ïsteld hebbt

en, wanneer
r ons verworpen : 
ht gelukken deze 
nferc

hun vacantic-cursussen, 
ctrekkelijk weinigen dat 
:;n ook die natuurlijk 
erden organiseeren.

iemeren

nder verg 
geestelijk. _

•ug kwam dan 
>f de proefnemi 
r niet ter

voorbeelder
i aansluitii 
nschap

conferenties hebben voor het meerendecl een meer of minder sterk 
geprononceerde religieuze kleur, wat ze evenwel allerminst zou be
hoeven tc beletten, als organen van volksopvoeding te functionneeren; 
integendeel, de religieusc sfeer is voor dat doel zelfs bijzonder voor- 
dcclig. Maar wat daarvoor wel een belemmering is, dat is, dat zij 
tot nog toe, voorzoover mij bekend is, slechts samen brengen per
sonen, die in stand en ontwikkeling niet zoo ver uitcenloopen dat 
men ze niet als leden van één stand zou kunnen beschouwen. Daar
door vallen zij buiten het begrip Volksopvoeding, zooals wij dat 
boven vastgesteld hebben '). Ik meen te weten, dat ook sociaal-de- 
mocraten zulke conferenties organiseeren, maar dan zijn deze evenmin 
v o I k s conferenties in den aangegeven zin, maar zouden alleen 
kunnen genoemd worden, wanneer men „volk" weer opvatte in 
ouden, verslet en en door ons verworpen zin van arbeiders of proletariaat. 
Indien het echter mocht gelukken deze begrensdheid op te heffen, dan 
hadden wij in deze conferenties prachtige organen van waarac 
volksopvoeding.

En waarom zou dat niet kunnen? Het komt mij voor, dat het 
zou kunnen, wanneer men zulke conferenties liet ontstaan uit de at 
gemeenschappen, die uit den aard der zaak gewoonlijk in den ■ 
samenkomen om tegen het aanbreken der lente weder uiteen te : 
Ik herinner er in dit verband aan, dat de thans zeer bl 
zendingsconferenties te Ermelo en te Lunteren ontstaan zijn 
voorbereid worden door de zgnd. „Zendingstudiekringen”, die 
woordig in vele plaatsen van het land ’s winters gcnvuucit w 
Ik weet dat Ons Huis in de Rozenstraat in Amsterc' 
jaren buitenlandsche reisjes voor arbeiders organiseerde, die 
openstonden voor de deelnemers aan een bepaalde winterclub 
Huis en plaats hadden onder leiding van de leiders van zoo’n 
Was er in de wintervergaderingen nog eenigen afstand gebl 
tusschcn den leider en zijn clubleden, op reis werd die gemakkelijl 
overbrugd en ik weet van een der leiders, hoewel hij zelf innerlijl 
geleerd had van dien intiemeren omgang met arbeiders en hun 
die hij mocht rondleiden in een land, dat voor hen geheel 
maar die hem niet minder vergezichten openden in hem i 
schier geheel onbekende geestelijke landouwen, zoodat hij 

van de reis terug kwam dan zij. Dat was dus < 
belovend begin; of de proefneming voortgezet is en -----  -- ------
ten, is mij echter niet ter oore gekomen. Maar met zulke moed- 

modellen en voorbeelden voor oogen lijkt het mij toch niet 
moeilijk om in aansluiting aan een arbeidsgemeenschap een 

: levensgemeenschap van eenige dagen te organiseeren. Ik 
it denkbeeld onder meer bescheidenlijk ter overweging aan.



ar die

218

dit art!
,’t Niei;ren. „’t Nieuwe 

;eval weer 'n andere 
vtuigen, hanteer ze

Over de oprichting der eerste Noodschool voor 
Bouwvakarbeiders in ons land te'sHertogenbosch 

door HUIB LUNS.

"Y i ~T~ethouder 
W deskundii 

voor, en
Er wordt ’n verf 

jeugdige sigarenma 
de tafel natuui1" 
werken en zij z 
loven te luisterei 
leider Krijgsman, < 
u, de krachtigen, 
bacht moeten zoek 
phy:

met mannelijl
geest

alles

iikel betoogd, dat ’t geen 
; ambacht schenkt 
ren kijk op het leven. 
: met kennis, neem

loor den schrijvei 
vak te verandei 
:n, in ieder ge, 
nieuwe werkti

het bondsgebouw, ’n zaal vol 
titten ze allen te rooken. Wij aan 
ter vergadering gekomen om te 

kunnen zich de luxe veroor- 
woord van den ervaren arbeiders- 

inen ontvouwt. „ Dc jongeren onder 
, zullen een ander vak, ’n ander am- 
vinden. Ge kunt niet willens en wetens 

z.«J. voor u gewerkt worden 
. i zullen in de eerste plaats 
moeten denken en je lichaam 

;gen. Natuurlijk kunnen jelui 
e zult de tanden op elkaar 
noch voor vermoeienis, noch 

. even op een schoolbank zetten, 
irst zal zijn, je zal ’t hoofd moeten bieden 
s de patroon jelui zal lokken, midden in 
i hoog loon je oude vak voor een tijdje 
herleving (of schijn van herleving) in het 
komen; als arbeidersleider weet ik dat; 
beloven in je eigen belang dan sterk te 
het gebied van vakonderwijs zullen iets 

: alle zorgen die hun toewijding aan een 
Maar het slagen „hangt in laatste instan-

r Krijgsman heeft ze ten stadhuize ontboden. De meeste 
igen zijn pessimist, daar ben je trouwens deskundige 
i tbch is de zaak aangepakt, 

vergadering belegd in 
lakers en natuurlijk zi 

urlijk niet, wij zijn ook 
tij zijn immers werkloos en 

en naar ’t krachtige 
die hun zijn plani 

. de energieken, zullen een 
moeten zoeken en kunnen vinden. Ge k 

'siek en moreel ten gronde gaan. Er zal 
: warmen gemeenschapszin, maar jelui 

jken ernst aan je toekomst m 
en geest op nieuwen arbeid moeten toclegg 
nog alles worden in de wereld, maar je 
moeten zetten, en niet uit den weg gaan, 
voor ergernis als we jelui weer eens

En wat voor jelui ’t zwaar 
aan de verleiding als straks 
je nieuwe werk, om tegen ’n 
op te nemen, bij ’n vleugje 1 
bedrijf. Die verlokking zal 
maar jelui zullen me moeten 
zullen zijn. Specialiteiten op I 
nieuws voor je opzetten met 
levende poging kan geven, 
tie van jelui af.” 

Hierna wordt door 
ramp is om 
jelui ’n dubbel levet 
Nieuwe methoden, i

1000 wcrkloozc sigarenmakers in de stad. 
Volgens deskundigen in geen 25 jaar vol
ledig herstel der Sigarenindustrie 
ten. Wat moet er met die 1000 
gebeuren? Steun, natuurlijk!

Altijd maar door? Moeten de jongeren niet 
heel spoedig naar een ander vak uitzien? 
ten die wij in ieder geval zlo n Jen dan eens 

je feestelijk!!!
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le Klasse.

2.

op. t Lever 
i spreekwooi 

en rechts ■ 
Daarna 

zdeiij ken 
an het Mun 

nieuwe bouww 
bij wie ten < 

ze met neder 
arbeiders zuller

harte en 
ig. Er 
morden.

aan hout van

TIMMEREN.
(Het gebruik van zaag en hamer).

Het op schreef zagen.
Het gebruik van winkel- en zwaaihaak en
Het haaksch en onder gegeven hoek afzagen.

-f. Het zagen van verschillende eindigingsvormen 
diverse afmeting.

5. Het aan elkaar spijkeren van met de zaag pasklaar gemaakt werk.
6. Het maken van eenvoudig ruw timmerwerk, b.v. kleine en 

groote pakkisten, kalkbakken, ladders, troggen enz.

2c Klasse. (Het gebruik van de schaaf).

Het glad en vlak schaven van plankhout.
Het haaksch' en van dikte maken van ribhout.
Het schaven met sponning- en boorschaaf; het schaven van 

ronde stokken.

rectie der Kon. School 
roepen ’n paar leeraren 

het scholencomplex, 
vak en kunstondcr- 
de stad. Lokaliteit 

Ambachtsschool hun 
i dus slechts voor eenige 

worden dan ’t gewone 
’n vliegende leergang, 
le theorieles, maar met

:n opgcsteld. De Adj.-Di- 
aan het werk om een lecr-

:ifs zal gevolgd 'worden hopen ,
rschouwd worden als een soort handleiding

szins een richting bepaald, een lijn aangewezen wc 
kwam er als volgt uit te zien:

spoedcursus ter opleiding van jeugdige 
vakarbeiders.

Statenlid Foppelc, 
en. Staande de ver-

ze bewust in je op. ’t Leven is een brug, bouw er geen huis op, zegt 
n oud-Chineesch spreekwoord. Goed, maar als je over die brug loopt, 
kijkt dan links en rechts over den stroom, de weg zal langer en 
boeiender schijnen." Daarna zal architect Joh. D. Looijen, de direc
teur aan den stedeiijken woningbouw, hun voorhouden, dat straks bij 
de bebouwing van het „Muntclkwartier” hunne krachten te pas zullen 
komen, dat er nieuwe bouwwijzen zich opdringen, waar werklieden 
te gebruiken zijn bij wie ten dccle de goede wil de geschooldheid 
vervangt en dat ze met nederig werk beginnend, zich wel degelijk 
tot bekwame arbeiders zullen kunnen opheffen.

t Gaat er blijkbaar wel in. „Onze Kees”, het 
zit al klaar met z’n potlood om ze in te schrijve 
gadcring, zooals dat heet, geven zich er 75 op.

Nu een cursus in elkaar zetten. Dat zal de dir 
voor Kunst, Techniek en Ambacht doen. Wij 
op en bespreken de zaak. De cursus los van 
De K. I A. is een gecentraliseerde inrichting van v< 
wijs en provisorisch verspreid over 4 gebouwen in c’ 
is er niet over, en leeraren hebben aan de afd. 
handen vol aan de ruim 160 leerlingen en zijn 
uren disponibel, ’t Moet ook heel wat anders 
recept van de ambachtsschool, ’n noodschool, 
iets geheel nieuws, praktijkonderricht, ’n enkelt 
zoo weinig mogelijk er in van den schoolmees

Maar toch .... een reglement moet wordcr 
recteur H. J. W. Mens en ik zetten ons 
plan op te stellen.

Dat het nict-slaal 
dat het me er zal bes 
moet toch eenigss

Het leerplan k

LEERPLAN voor een • 
tabaksbewerkers tot bouwv;

'aks bij 
s zullen
clicdc
>ldhei
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6.

METSELEN.b.

Ie Klasse.

lagen in

2e Klasse.

3e Klasse.

2
3

5
6

putten.
van schoorsteenen.

Het mei 
Halfstee 
Het ver 
Het mal 
Het 
Het

iren en bijschuren.
: afd. timmeren gemaakt werk.

4. Het ploegen van
5. Het maken ■ 

gereedschapkisten,
6. Het maken •

van bes

ihakkcn van sloten.

Het voegen van metselwerk. 
Het bepleisteren en berapen. 
Het trekken van lijsten. 
Afdekkingen op muren. 
Metselen van 
Het metselen

van boren

iw schilderen.

c. VERVEN.
Ie Klasse.
1. Het reinigen van
2. Het meniën en
3. Het schuren, ui

van steenen. Het droog uitleggen1. Het optas 
verschillend vert

2. Het i
3. Oefei 

hakken van
4. Het
5. Het

letselen van verschillend verband.
eens-, steens- en anderhalfstccnsmuren. 
ïrtinnen en berapen.
aken van steigers.

metselen van spouwmuren.
leggen van bestratingen.

houtwerk, muurwerk, ijzerwerk.
uw meniën en gror ’
Het schuren, uitplamui
Het verven van in de

2e. Klasse.
1. Het afbranden, schoonmaken en opnieuw
2. Het sausen en beitsen .van hout.
3. Het witten van muren en plafonds.

u verband.
aanmaken van specie.

mingen met troffel, kaphamer en sabel. Het op 
n steenen.
graven van sleuven.
vlug loeren metselen van ruw werk.

1 schotwerk.
van beter afgewerkte voorwerpen b.v. bloembakken, 

t , huishoudelijke gebruiksvoorwerpen.
u. iici maken van steigers.

3e Klasse. (Het gebruik van boren en beitels).

Het steken van nagels en pennen, wervels enz.
Het maken van eenvoudige houtverbindingen. 
Het steken van gaten, pen- en gat verbinding 
Het plaatsen van scharnieren en schuiven en 't in) 
Het inpassen van ramen. 
Het afhangen van deuren.
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jeugdij 
opgeleid.

jgsman belangrijk werk verricht 
verklaring doen teekenen.

4. Behandelen van muren
5. Het netjes afwerken 

3e klasse.

1. Het uithakken
2. Het gebruik 

sieringen.
3. Het maken i

allen wc 
van de 
ten Sta

en inzetten i 
van chablonen

De Ned. Aannemersbond, afdecling ’s-Hertogenbosch en

zich voorts, om, ingeval zij bouwen 
bestaat in normalen baksteenbouw, 

«. ai bciders waarmede het werk zal 
’t de werklooze jeugdige tabaks- 
iders worden ’ ' '

van zeer eenvoudige opschriften in groote letters.

met waterverf.
van verfwerk.

Intusschen had wethouder Krijj 
op n vergadering de volgende 

VERKLARING.
idcrgcteckendcn, allen werkgevers te ’s-Hertogenbosch, 
ch naar aanleiding van de gehouden besprekingen in de 

van 7 Mei 1920 ten Stadhuize, inzake opleiding en te- 
■an werklooze tabaksbewerkers tot bouwvakarbeiders, 
tewerkstellen van jeugdige tabaksbewerkers (daaronder 
jehuwde tabaksbewerkers niet jonger dan 13 jaar en 
22 jaar), die op de daarvoor ingerichte school oplei- 

onder de volgende voorwaarden: 
:r in het bedrijf 
heid bestaat;

irens te werk gesteld te worden, 
_tie van voormelde school, ver- 
zij het meest geschikt zijn;

gedurende den tijd, dat zij op 
rangen, zoomede gedurende den 
:h nog geen productievcn arbeid 

zullende aan hen over dat tijdvak 
geschieden krachtens de door den Minister van Arbeid 

jcling voor ondersteuning van uitgetrokken tabaksbe- 
een maatstaf, vast te stellen door de commissie van 
in de Ministeriëele regeling bedoeld; deze uitkeering 
van Rijk en Gemeente;
tijdperk, waarop de jeugdige werklieden geacht kunnen 
tieven arbeid te verrichten, zullen zij daarvoor loon 

van hunne werkgevers; het tijdstip van ingang zoomede 
; van het loon wordt door een daarvoor te stellen commissie 
idigen, in overleg met de werkgevers vastgesteld; zullende 
tijdstip het bedrag der uitkeering, bedoeld onder c worden 

met minstens het bedrag gelijk aan 50 pCt. van het loon; 
dezer vermindering wordt bepaald door de meergenoemde 

van hulpverleening.
ïteekenden verbinden z’ ' 

un, en deze bouw bestaat 
pCt. van het aantal arbeidi 
jerd, te betrekken uit 
Ike tot bouwvakarbeic

1. De onc 
verklaren ziel 
vergadering ■ 
werkstelling v« 
bereid tot het 
te verstaan ong< 
niet ouder dan 22 jaar), die op 
ding hebben genoten, onder de volgende

a. de tewerkstelling geschiedt, wanneer 
gevers ter stede voldoende werkgelegenhc

b. de jeugdige werklieden moeten, alvoi 
een verklaring overleggen van de direct 
meldende voor welk soort van arbeid z

c. de jeugdige werklieden zullen 
meergenoemde school opleiding 
tijd dat zij te werk zijn gesteld, 
verrichten, geen loon ontvangen, 
eene uitkeering geschieden krachtens de 
vastgestelde regeling voor • 
werkers, naar een maatst 
hulpverleening, 
komt ten laste

d. vanaf het ti 
worden product! 
ontvangen 
het bedrag 
van deskunc 
vanaf dat tij< 
verminderd n 
het bedrag 
commissie \

Ondergetccn 
met Rijkssteui 
minstens 10 f 
worden uitgevoc 
bewerkers, welk

ruiten. Maken van stopverl 
>r ’t maken van eenvoudige
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Voor 1800( 
n cn onderw

lan een 
innen ?" vo<

lilderdde 
’s-Hert<

Bouwvakpatroons, i 
Instemming betui; 

van Sigarenmakers 
de Ned. Federatie 

ïdelijke Federatie 
rbeidersbond. 
t geld? Er is i 
; bij werkloos! 

mee begonnen 
Wij maken 

>ehoorlijk

gebouw waar materiaal 
Wij ontruimen er een 
schoongemaakt en gc\ 
ik me herinner schilde 

hooi onder leiding 
lijmverf gewerkt: 

:igcnwijze” lijnen 
brengen e 

>ede hu me 
taat* met 

1 is. 
Late

nog een kas met I 7000 voor leniging van loon- 
sheid, indertijd door de burgerij saamgebracht.

worden, ’t Ministerie van Arbeid moet verder 
voorloopigc begrooting. X'oor 18000 gulden 

gereedschappen, materialen cn onderwijskrach-

afdceling ’s-Hcrtogcnbosch bekrachtigden dit stuk, 
igden de R.K. 1’abaksbewerkcrsbond, de Chr. Bond 

in Nederland, de Ned. Bond van Sigarenmakers, 
van Tabaksbewerkers, de R.K. Bouwarbeidersbond, 

van den Bouwarbeidersbond en de Alg. Ned.

r Tls je nu zoo in vollen ijver aan een ding bezig bent, dan 
. niet missen of je krijgt zoo nu en dan een douche.
at ga je nou in Godsnaam beginnen?” voegt 'n goed vriend, 
eet van reputatie, me toe, „’n sigarenmaker tot timmerman om- 

je wel dat er nu al geen timmerlieden meer zijn? Dat 
:n en vooral ’n deur afhangen kunstgrepen zijn, die 

Dat kan niemand meer! En'n metselaar dat 
; straks de z.g. Amsterdamsche school maar 
irongen met het „plaksystcem” en het rare

de Lanc
Bouwarl

En ’t 
derving 
Daar zal 
steunen. 1 
zijn wij b< 
ten voorzien.

Wie zullen lesgeven? Goede werkkrachten uit de praï.'.ij!., ’.. 
schilder gemeentewerkman, een metselaar met de reputatie van een 
uitmuntend vakman cn een kleine timmermansbaas, dien wij uitzocken 
uit een groote lijst sollicitanten, die <leze tijdelijke functie van Instruc
teur tegen eene wekelijksche vergoeding van dó gulden willen waar
nemen. Ze zullen door ons worden geïnstrueerd en een beambte van 
Gemeentewerken zal onder onze leiding de administratie voeren.

De directeur van Gemeentewerken, de heer Pereij, cn de adj.-di
recteur zijn in alles ter wille cn wij trekken naar „de werf”, een 
gebouw waar materiaal van den stedelijken dienst staat opgcslagen.

j ontruimen er een (linke lokaliteit. Als dat gebeurd is, wordt er 
□ongemaakt en gewit en dan zult L t mij niet kwalijk nemen dat 
ne herinner schilder te zijn en door de leerlingen der ambachts- 
uvi viiucjl xciuing van hun leeraar wordt er naar mijn aanwijzingen 

in lijmverf gewerkt: zwarte lambrizeering, roode en gele banden. De 
„eigenwijze” lijnen en montere kleuren geven ’n gewenscht fleurig 
karakter, brengen er stemming in van goed humeur.

Dat goede humeur, dat moeten wij vooral hebben. Op een der 
wanden staat- met decoratieve letters door de jongens geschilderd : 
„Waar ’n wil is, is een weg”.

Oppassen! Laten wij vooral den catechiseermeester niet uithanven. 
Wij vinden op de werf een reddingsgordcl: waarop geschi 
stond: Gemeente ’s-I lertogenbosch. We hangen dien gordel 
oranjekoorden aan den anderen wand boven de deur en met 
schrift maakt het woord „vat ’m” dit embleem begrijpelijk voc 
Bosschenaar die .... er vroolijk bij blijft.

En nu werkbanken maken. Ook dat geschiedt door leerlingen der 
Ambachtsschool, terwijl er voor de a.s. metselaars een „openlucht
theater” wordt ingeruimd, waar ze steenen zullen leeren tassen, sleu
ven graven en muurtjes metselen.

Maar als je nu zoo in vollen ijver 
kan ’t niet missen of je krijgt zoo nu i

„^Vat ga je nou in Godsnaam I 
architect van reputatie, me toe, „’n 
werken! Weet je wel dat er nu al 
’n slot inhakken en vooral ’n deur 
verloren kunnen heeten. P ‘ 1 
is net zoo dwaas. Als 
goed overal is doorgcdi

n niemand meer! 
de z.g. Amsterdi 
met het „plak;
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r>r> daarvoor lieten 
echter onder de ge- 
hebben opgemerkt.

aannen

_ eiders zet 1 
drijven de wei 
; aan elke evolutie ? 
:n hebben behoorlijk 

van vijf, zes groote 
•n. We spreken 

om ze wat 
schaaf, en

en ik beleven dat hier te lande 
’n muur draaglijk kan optrekken. 
ischcnleven niet loeren, dat kan

Zoo n beroep op „Ie geste 
, . indruk en toch is het de 

„Das soll nicht eingeübt, sondern 
we na den grooten oorlog 

..land meer een deur kan af- 
er dagelijks worden gehangen, 
draaien, gaan open en dicht 

i blijkbaar bij neer. En nu we 
t, kunnen wij in dezen na- 
iben ? nu duizenden naar 'n

volgenden avond toe. 
• vroote industrieelen. 
_ g op mijn fabriek, 
gemaakt, fijn afgelakt

neerzetten van steenen, dan zullen jij 
niemand meer in fatsoenlijk verband 
n Vak dat kan je zelfs in een men; 

alleen van vader op zoon iets worden 
seculair" maakt op een kunstenaar altijd 
oude redeneering van hetmilitair-zijn. 
soll eingclebt werden.’’ Maar dat geloovcn 
niet meer. En dan: aangenomen dat niem; 
hangen, maar de honderden deuren, die < 
slecht gehangen, ik wil ’t aannemen, zij 
en de oppervlakkige wereld legt er zich 
toch den grooten oorlog genoemd hebben, 
oorlogschcn tijd dergelijke pretenties hebt 
dak boven hun hoofd vragen?

..Uitstekend" roept ’n andere vriend me 
Ook iemand van groote reputatie, een onzer 
„Natuurlijk kan het." Ik ben er al lang 
Mooi bekleede spoorwagens worden niet 
rijtuigwerk wordt schaarsch.

Waar moet ik met die werklui blijven? Zij hebben in een ander 
deel van de fabriek werk gevonden. Wij hebben de beste resultaten.”

Zie zoo! dan ben je zoowat weer in het evenwicht. Vooral na 
hernieuwde samenspreking met arch. Looyen en den aannemer Brc- 
deroodc, uit Utrecht, die over ’n maand volop aan 't werk zijn met 
beton woningen. We spreken precies af hoe lang we de eerste ploeg 
in den eersten termijn houden en dan naar ‘t werk sturen om b.v. 
balklagen te leggen. Met ’n paar geschoolde arbeiders zet hij ze 
direct te werk. Hoeveel geschoolde krachten drijven de wereld? 
Hoeveel mannen timmeren doelbewust en kundig 
In de geschiedenis der menschheid hoe weinigei 
een slot ingchakt? en tel op de vingers de namen 
mannen, die een waarachtige deur hebben ingehangei 
af dat ze voor een tweeden termijn bij ons terug komen 
verder te voeren, niet alleen hamer en zaag, maar nu de . ... , 
de besten komen misschien nog eens terug om dan wat te leeren 
dat fameuse afhangen van deuren.

Elke week komt een leeraar van de K. T. A. een theorie-les geven, 
waarin hij ’n teekening laat zien of over materialen spreekt. Tevens 
zal alles wat als leering aan hout wordt verbruikt, verwerkt worden 
tot nuttige zaken, die of wel bij massabouw direct zijn aan te wenden, 
of die als voorwerpen van dagelijksch gebruik met kleine winst van 
de hand kunnen gedaan worden.

Wat direct merkwaardig was, is het feit dat onze a.s. bouwvak
arbeiders direct zelf wisten welk vak hetzij timmeren, metselen of 
verven zij wilden trachten te leeren en daar sinds 1792 ’t ambacht 
altijd nog vrij is (hoe lang nog?) werd niet de minste pressie uitge
oefend, hoogstens werd met het oog op lichamelijke geschiktheid wel 
eens raad gegeven.

Tegen metselen leeren zag men blijkbaar 't minst op, c 
zich dan ook de meesten inschrijven. • Wij meenen echt» 
zichten der aspirant-timmerlieden de intelligentste te hcui

>uz.er gro 
mee bezig



224

’t Za?°r 
:racht

op de wijze, 
loondienst g< 

sn er niet over

om zich heen za; 
sschool de werkb

den mu

zijd .
te vergaderen,
'i~ noodschool te
ebeid zich liet
zoodanig lof ;

istuur, hier kwam iets tot st< 
plaats, eindeloos in het

chool. Die 
van het goeuc

glim mende

van die kleine

de bedw

wij beginnen, 
slaars, 15 timi 

Zoo aanstonds 
ing de z 1 
:rkt

Maar wat vooral Mei 
wijl wij zoo bezig zijn o 
u beschreef, hebben w ’’ 
om den boel op te i 
vak te veranderen, h< 
geven, maar toen zij 
de jongens van de 3< 
elkander sloegen of chablonen 
zijn zij onwederstaanbaar aangetrokken, mecgi 
lust van die jeugd en in de 14 dagen dat 
werden zij niet alleen dagelijks beter, maar 
in ietwat verlegen houding zich aani 
alleen rei 
wei cens 
alvast g>'<’ 
gepakt, stonden ze , 
stukken menschclijk vernuft. Wat 
alleen reeds van ambachtswerktuige 
houtsneegudsen en burijnen in mijn 
wiens vader er 
opengetrokken w 
over je van bij 
met nieuw gereci 
hoe zal

Maar wij begi nnen. De eerste groep bestaat uit 35 werklieden, 
10 metselaars, 15 timmerlieden en 10 ververs, de werkpakken liggen 
klaar. Zoo aanstonds zal Burgemeester Van Lanschot, die met groote 
belangstelling de zaak heeft gevolgd, de noodschool openen. Er is hard 
voor gewerkt en in drie weken is alles voor elkaar gekomen. Wij 
zijn vol geloof in de onderneming, ’t Zal vanmiddag druk zijn en 
warm; er zal maanden lang met kracht en takt moeten gewerkt 
worden, maar.... ’t gaat per slot ook hier weer over de jeugd 1 La 
jeunesse qui est une chose charmante....

Als we straks op de fiets naar huis gaan, dan zullen wij trachten 
om ook denkende aan deze jonge sigarenmakers, ons den prachtigen 
zin uit Chateaubriand’s Mémoires d’outre-tombe zoowat in het ge
heugen terug te brengen: Leur jeunesse n’avait pas la beauté du 
pupille de Péricles élevé sur les genoux d’Aspasie, mais elle en avait 
les heures matineuses : et les désirs et des songes.... Dieu sait!....

En de school werd ingewijd .... hier en daar in den lande begon 
men over dit onderwerp te vergaderen, maar half 1920 had ’s-Hcr- 
togenbosch de eer de eerste noodschool te openen, bij welke plechtig
heid de Minister van Arbeid zich liet vertegenwoordigen. De heer 
Meijer de Vries gaf als zoodanig lof aan wethouder Krijgsman en 
het Bossche gemeentebestuur, hier kwam iets tot stand, elders hadden 
eindelooze besprekingen plaats, eindeloos in het echte woord, want 
nu, 7 maanden nadien, wordt te Amsterdam en Rotterdam nog steeds 
vergaderd.

riens en mij courage geeft is ’t volgende: Ter- 
j i de lokaliteit in te richten op de wijze, die ik 

wij ’n zestal werkloozen in loondienst genomen 
ruimen. Deze mannen dachten er niet over van 

ladden zich dan ook niet voor den cursus opge- 
dat montere bedrijf om zich heen zagen, toen 

; van de 3de klasse ambachtsschool de werkbanken in 
sloegen of chablonen „doorstompten" op den muur, toen 
vederstaanbaar aangetrokken, meegesleept in den arbeids- 
die jeugd en in de 14 dagen dat zij bezig zijn geweest, 

“ij niet alleen dagelijks beter, maar twee van hen kwamen 
verlegen houding zich aangeven voor dc school. Die waren 

:eds door de besmetting, die Goddank ook van het goede 
> uitgaat, door de crisis heen geholpen. Over die twee is 

geen zorg meer, Toen de kisten met gereedschap v 1 
, stonden ze opgetogen te kijken naar de nieuwe 
n menschclijk vernuft. Wat gaat er ook niet v;
reeds van ambachtswerktuigen uit! Ik heb 

en burijnen in mijn bezit, geërfd van een vriend, 
reeds mee werkte. Als voor mijn werk ’t laadje 

•vordt, waar ze inliggen, dan komt dc bedwelming 
.. o ij na twee generaties arbeid en liefde. Maar zoon bak 
gereedschap, ook die geeft emotie. Dat glimmende lemmet, 

veranderen? Welke? handen zullen die greep omvatten, de 
is door de eeuwen ontstaan, maar zij wordt als de jeugd 

;cdragen door het verleden; in afwachting van den greep van het
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De heer Meyer de Vries deelde ook mede, dat de Minister van 
Arbeid zeker voor 50 pCt. zou treden in de kosten.

Maar er gebeurde nog iets anders om in een socialen nood te 
voorzien. Wethouder Krijgsman meende met de oprichting der Nood- 
school dc jongeren onder de uitgetrokken tabaksarbeiders een nieuw 
levensperspectief te hebben geopend, maar de ouderen  Hier hielp 
vooral Joh. D. Looyen, de directeur van het Centraal bureau voor 
woningbouw te 's-Hertogenbosch. De tijdsomstandigheden brachten 
hier een oplossing. Dc woningnood is in den Bosch groot, en het 
gebrek aan vakarbeiders is een der factoren, die een snelle leniging 
van den woningnood tegenhoudt en dus werd omgezien naar een 
systecm-snel-bouw, zoo kwam men in verbinding met den heer R. H. 
Bredero te Utrecht, die het patent voor een goed systeem bezit en 
die bereid was dit op grootere schaal toe te passen. Hij had echter 
één bezwaar; dc werkkrachten, die hem in genoegzame hoeveelheid 
ontbraken, zelfs ongeschoolde. De besprekingen, die ter oplossing 
van dit vraagstuk volgden, waren de basis voor een overeenkomst, 
waarbij bepaald werd dat een groot aantal geheel ongeschoolde krachten 
voor het maken van den betonsteen zouden worden te werk gesteld 
niet alleen, doch tevens dat een aantal jongere werkkrachten, die 
<>o de noodschool blijken gaven van goeden wil en werklust, ook in 
de praktijk zouden worden geplaatst in het vak dat zij gekozen hadden. 
Het gemeentebestuur droeg den heer Looyen op een aantal woningen 
te ontwerpen, waarbij dit systeem als proef zou worden doorgevoerd 
en in de Raadsvergadering v an 23 Juli 1920 werd besloten 27 woningen 
te bouwen, daarna zullen er weer 30 en dan nog 50 gebouwd worden.

Maar nu weer terug naar de Noodschool 1
Dc ijver der leerlingen ? Buitengewoon !
Den eersten dag reeds begonnen de aspirant-timmerlieden te zagen 

met zoo n „furia” dat wij ze 'smiddags naar huis zonden omdat.... 
wij ze gaarne den volgenden dag weer terug wilden zien. Overigens 
gaat alles er heel huiselijk toe. Wij blijken ons in de 3 instructeurs 
niet vergist te hebben, ze gaan gemoedelijk en prettig om met de 
menschen die niet het idee hebben, dat ze op ’n school zijn.

Hoe ’t er toegaat? Mij dunkt niets geeft dat beter weer dan een 
stuk interview van den „professor” in het metselen, fragment uit 
een artikel in „De Bouwer” orgaan van den Algemeenen Nedcr- 
landschen bouwarbeidersbond.

., Terwijl onze mctselaars-leeriingc 
en baggeren waren, hebben wij 
den metsclaar-leermeester, een 
Noord-Brabantschen metselaar.

We laten, wat hij ons vertelde, hier in onze eigen woorden volgen.
„ Dc luidjes die u nu hier bezig ziet, behooren reeds tot de tweede 

ploeg, dc eerste is grootendeels afgeleverd. Een enkele van de vorige 
ploeg is hier nu nog aan den gang, doch, daar is er een bij die leert 
uct metselen met den besten wil van de wereld niet.

wij nu hier hebben zijn ouder dan de vorigen, wij hebben ze 
nu tot 30 jaar toe. Ik heb ze liever, daar ze minder speclsch, meer 
ijverig zijn dan de jongeren.
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jers met de steen 
k gaan. Tóch metselen ze. 
;n kappen, legden zij de 
beenen aan weerszijden 

de beenen en sloegen de 
i kappen de steen als 'n

rchitcct aan 
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hen van 
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ige wijze wat kennis

1 wilt gij nu nog van ons weten hoe ze werken, handig of nie} 
ig?
hebt er martelaren en

■eld. Ze werken bijna 
en trekken handschoenen aan. Ze werken in t' 
van d'r handschoenen door en maken koetjes e 
evenwel met een stijf koetje niet terecht kunn 

van slap leer, wat dubbel slaat wanneer 
aardoor ze toch weer met d’r bloote vingc 
i» komen en genoemde vingers stuk gaan, ’l 

:gonnen en ’n steen mocstei 
>nd en gingen er 

de steen zóó 
ze als ’n met

Natuurlijk weten ze van niks als ze hier komt
L) zoudt denken dat sigarenmakers, die altijd 

ook wel cens graag zouden staan. Moet u niet geloo 
heelen morgen op de fabriek gezeten hebben, gaan ze in * 
grond liggen. Dat deden zij ook hier; maar niet <

Zoodra ik begon met wat steenen te stapelen 
metselverband ging vertellen, „plof” daar lagen 
zand, over en naast elkaar.

Beste jongens, heb ik gezegd, we gaan er in de bouwvakken nooit 
bij liggen, maar staan altijd bij ons werk. En toen zijn ze dan over
eind gekomen, doch even naderhand was het net zoo. 1 oen dit een 
dag of drie geduurd had, zij bij de eerste de beste gelegenheid telkens 
languit gingen liggen, heb ik er een eind aan gemaakt, door kort en 
goed te zeggen dat het zoo niet langer ging en heb ik er nog een 
verhaaltje bij verteld wat ze begrepen.

Daarna was het uit met liggen.
Over het algemeen kunnen we tevreden zijn met de resultaten die 

wij bereiken. Als ze hier weg gaan kunnen ze zeker aan de bouw- 
muren mee en hebben van het metselen van schoon metselwerk ook 
wat opgestoken.

Eiken dag 
houden alles, 
vergeten.”

„En 
handig

Je h

kapot 
toppen 
Wijl ze < 
zoo’n ding van slap leer, 
pakken, waardoor ze 
in aanraking komen _.

Toen zij pas begon, 
op den gronu 
zitten, klemden < 
<apot. Nu staan 

metselaar.
uter, langzamer misschien, r 
wekelijksche theorieles van

de Gemeente, bleek ook 'n succes, 
merlieden, metselaars en schilders < 
de bouwvakken en het bouwbedi 
weten en hij tracht hen op de mee 
bij te brengen.

Wat een aannemer, een architect, een opzichter, 
het is den meesten zoo niet allen onbekend.

Hen moet dus geleerd worden wat het gros der jongens 
ambachtschool komen reeds weten, omdat die reeds van hu 
cchoord hebben van de bouwvakken, maai 
/ader op zoon sigaren gemaakt hebben da hooj
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nderwijs. En dat zullen ze wat 
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| Metselaar, Timmerman, Opperman, | maken

I Grondwerker, Loodgieter, Smid, Stucadoor, I
I Electricicn, Behanger, Kalkmaker, Betonwerker, Verver

voeren uit

1 en ander uit de les noteeren, staan, 
xviiu Kioine schematische voorstellingen. Zoo 
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Het doel is hier leeren lezen van een teekening. Maar voorloopig 
is er weinig gepraat, geen theoretische bespiegelingen over gereed
schap of werkmethoden: er is de daad. En direct ontstaat drang tot 
werken en doorzetten bij deze menschcn, die met arbeiden hun brood 
willen verdienen maar niet konden, nu men bij hen onmiddellijk het 
gevoel opwekt dat zij iets kunnen.

Als de aanstaande timmerlui b.v. beginnen met zagen, dan zullen 
het latten zijn, die gebruikt worden, die waarde hebben en dus meer 
beteekenen dan een énkele oefening, dat wekt arbeidsvreugde en 
werkt stuwender dan bespiegelingen en voorbeelden. Het schoollokaal 
is een timmerwinkel waar alle voorkomende timmerwerk onderhanden 
wordt genomen en waar dus de leerlingen op buitengewoon innige 
wijze met de dagelijksche praktijk in aanraking komen.

Hier zijn geen „leeraren” maar „bazen”. En deze „bazen” behoe
ven hun zaak niet te drijven en hun eenigc zorg kan zijn dat hun 
„werklui” het vak leeren, of liever, dat zij door deze ..winkel ' op 
gang gezet worden om later na jaren in de praktijk het vak te leeren.

Met de schilders is het niet anders. Zij moeten natuurlijk eerst 
enkele handgrepen en kundigheden zich eigen maken, maar daarna 
beginnen zij direct in de praktijk zich kunstvaardigheid te verwerven. 
Het gebouw, waarin de Noodschool onderdak kwam, werd bijvoor
beeld geheel door de gewezen sigarenmakers afgekrabt en opnieuw 
geschilderd. En al hetgeen de timmerlieden afleveren, en om verf 
vraagt, is een dankbaar object voor de a.s. huisschilders, die zoo het 
in de grondverf zetten, plamuren enz. terdege leeren. En als er geen 
voorwerpen uit de timmermanswerkplaats meer zijn, 1 
de stad ingezonden en schilderen onder leiding tran: 
meentewoningen enz. Borden in de stad „Verboden a 
„Electrische kabel" zijn de practische bewijzen dat de 
in de stadsgemeenschap is opgenomen.

De metselaars konden maarzoo aanstonds niet op gemeente-karwci 
gaan. Zij metselen op hun hoekje van de stadswerf hun muren, hun 
huis, hun putten en schoorsteenen. Het bouwen van een huis is dan 
ook wel wat meer riskant dan het timmeren van een vuilnisbak. Maar 
dit gaat veranderen. Wethouder Krijgsman heeft den architect Looyen 
opgedragen, te overwegen het bouwen van een paar middenstands- 
woningen naar een plan dat voor een groot deel pedagogisch zal zijn 
ontworpen, daar zullen de leerlingen dan na eenige voorbereiding en 
met geregelde hulp van den „baas” aan het huizenbouwen gezet 
worden En dat dit alles werkelijk gaat, kunnen ook vele tech
nische bezoekers van de noodschool zien. Tenminste als ze w i 11 e n zien.

AVie, en van waar kwam men al niet kijken naar de Noodschool? 
Wethouders van sociale bedrijven uit groote steden. Besturen van 
vakscholen, Directeuren van Arbeidsbeurzen, de „ Woningdiensten" 
uit Amsterdam, Rotterdam en den Haag, speciale afgevaardigden van 
gemeentebesturen, vakbonden en vereenigingen en verder leden ■ 
Commissies met verschillend doel uit alle deelen van het land, 
kwamen er die van te voren al overtuigd waren „dat het héél best 
kon". En ik denk daarbij aan den bekenden Rotterdammer den Heer 
Perk, die uit ervaring wist „dat het ging". „Ik heb er in mijn loop
baan bij Gemeentewerken al zooveel over geheveld van het eene 
vak in het andere!” Maar ook zij die niet van te voren overtuigd
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drie m=
srtelo

armen in het vak 
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maanden met 
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een: ..Ook 
hun werk.
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■an steen- 

schreef was afge- 
imerkten echter 

jaten hadden als de
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vragen bijna 
icn vragen 
’t geregeld 
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van arbeider dat diezijn, zijn meestal zeer getroffen door het „air” 
menschcn in zoo korten tijd gekregen hebben.

„Zijn dat nu werkelijk allemaal sigarenmakers?" Dat 
alle bezoekers. En als zij dan aan ccnige van onze manne 
of ze weer naar hun oude vak terug willen, dan klinkt ’t 
„Dank je lekker”. Wat ze echter wel willen? „Gauw veel 
verdienen" klinkt 't dan opgewekt.

Technische bezoekers kijken scherp toe, zoo schreef er 
de metselaars werken heel vlijtig en met volle aandacht aan 
Wij hebben een stuk metselwerk gezien, schoon werk, in kruis 
band opgemetseld, dat er in één woord kantjes uitzag, gemetseld 
iemand die vier weken met het gereedschap omsprong. Wij 
daarnaast een gemetselde strek gezien, waar in het verschil vé 
breedte, ontstaan doordat de steen te veel door de s< 
hakt, met een breede voeg was gemaskeerd. ^Ve bei 
ook wel dat de leerlingen het zelf wel in de gaten 
gehakte steen eens aan den te smallcn kant uitviel.

Dan werd hij gepast en nog eens gepast en tot slot maar voor de 
achterlaag gebruikt, als ie toch heusch vóór niet dienen kon.”

En van het schilderwerk schrijft hij:
„Wij hebben ons verbaasd over hetgeen wij gezien hebben.
Onder leiding van een schilder krijgen onze sigarenmakers die uit eigen 

vrijen wil de ververskeus gedaan hebben, acht uren per dag practisch 
onderricht in de edele ververskunst. Wat zij doen is productief werk.

Jalouzicën en rolluiken van gemeentegebouwen die noodig geverfd 
dienden te worden, de vuilnisbakken die de timmerlieden gemaakt 
hebben, deuren die geverfd moeten worden, ze krijgen ’t al onderhanden. 
En er wordt afgebrand, geschrapt, geschuurd, geverfd, geplamuurd, 
dat het een aard heeft.

Wij zagen en betastten een geplamuurde deur en wij vonden het 
vlak, strak en netjes.

Wij zagen een groot wit gelak bord, met prachtletters er 
werk van een leerling die drie maanden aan den gang was, 
vonden het keurig.

De jongelui worden na 
ontvangen, zoo werd ons 
schilders en de patroons zien 
nemen zij de leerlingen van

En wij geloovcn het."
Maar niet allen gaan van een bezoek der noodschool weg als mijn 

vriend, de sceptische architect van reputatie, die gulhartelijk bekende: 
„Kerel ’t is alleraardigst, en zoo als jullie het hebben opgevat inder
daad uitvoerbaar”, of als die conscientieuse werkman die het pathetisch 
uitdrukte „Mijnheer, ik kwam naar den Bosch als een Saulus en ik 
géi als een Paulus heen 1”

Maar er komen er, aan 
al ziet, dat ze zich niet willen late 
„dat ’t niks kan worre” en da 
't valt me moeilijk ’t zoo neei 
vakorganisaties. En waar ik < 
van AVethouder Krijgsman i 
’t onaangenaamste deel van

wiens gezicht je bij de eerste ontmoeting 
1 ten overtuigen, dat ze besloten hebben 
daarbij willen blijven. En dat zijn  
:r te schrijven, meestal mannen van de 
op mij nam te schrijven over de poging 

en ons allen, ben ik nu gekomen aan 
. mijn taak.
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alleen dat zij geen han< 
en vakcursussen in < 

ndeel vaak even vinnig 
. ijding dezer instellingen, i 
t zelfs nog wel het geval, 
nog het nijverheidsond..

dt er uit deze branche nu eenm; 
rste gezicht hebben de ..organisaties” in 
dan ook maar geteekend, achteraf zijn 
dat toevoegen van eenige honderden b< 

larlijk kon worden voor hun loonpo 
meer vreugd! Het beroemde ..Wat

___ ___  op het egoïsme. Tegen organisatieëgoïsnn 
I egoïsme als u dat liever hoort, is het egoïsme ' 
ierdaad kinderspel. Niet in het opleiden van een 

tot een goed ontwikkelde bankjongen, tot een bouwvakarbeider 
het werk de slechtste niet zal zijn, ligt de moeilijkheid, oneindig 

zal het zijn de „stille kracht” te trotseeren van organisaties 
onderbaas- die nu eenmaal niet met sigarenmakers wil 

„stille kracht” wordt er niet minder om nu de nood-
; heeft. Of is het geen succes dat van de 38 menschen 
i Juni de eerste ploeg begon er 25 in het particulier of 
ivbedrijf werkzaam zijn, en dat wij van de overblijvende 

c iiviiv te paard zullen helpen? Dat de tweede ploeg 
, van 20—40 jaar, nog beter is dan de eerste en dat 
ifi met een derde ploeg gaan beginnen.

voor hen, die in hun onmaatschappelijkheid niet beter : 
dan alle vakken te sluiten" zou het uit de put halen van 

redden van den zedelijken ondergang door het toevoegt 
ondernemende kerels aan den woningbouw „niet mo 

lijnt de hecren te benauwen, dat men, in navolgi 
i, in Tilburg, in Amersfoort, in Hilversum, in Ilaarl 

lag, in Twente, overal hoort van opleiding 
)Air nemen ze textielmenschen, daar sigarei 

uewerkers en ginds opperliedeu”. Neen hoeren, 
economische schommelingen van dezen tijd zal d 
heid om van ambacht te verwisselen met en 
worden gezien. In een nieuwe maatschappij : 
vormen optreden, terwijl oude vakken gehei 
uitsterven. In Amerika is het geen strijdvraag meei 
ambacht veranderen kan en geven ook ten onzent < 
er niet dagelijks blijk van. En in plaats van somr 
wille van enkele groepen kunstmatig in stand te hc 
de vrijkomenden voor andere vakken op te leiden. Deze pro< 
bewijst dat het kan, en nieuwe mogelijkheden op dit gebiei 
verwachten. Men mag echter niet vergeten, dat zij, die in 

jenbosch in volle onbaatzuchtigheid de zaak aanpakf 
. deden ontstaan als sociale maatregel en als stei 
igsmiddel voor maatschappelijke drenkelingen.

zoodanig heeft zich ook het Ministerie van

hebben voor het 
bijzonder, zal 

id hebben uit- 
i den lande werden 
nig geweest als zoo 
i. In achteraf gelegen 
al. In het algemeen 

mderwijs hun weinig 
branche nu eenmaal niet te 

2 „organisaties” de bekende 
end, achteraf zijn zij er over 

oouwvakar- 
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vermag de

iwvakarbci' 
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in organisat 
ren makers

Dat de vakbonden zich ooit erg 
onderwijs in het algemeen en het va 
niemand durven beweren, niet 
gestoken toen ambachtsscholen 
opgericht, maar zij zijn integen 
menige patroon in de bestrijdii 
deelen van ons land is dat 
genomen kan ook thans 
schelen, politieke munt i 
slaan ! Op het cers‘— ~ 
Bossche verklaring < 
gaan nadenken of < 
beiders ook bezwa; 
minder zielen hoe r 
eenling” slaat ook 
socialiscerd e 
eenling inderuaau n 
maker tot 
die op hei 
moeilijker 
of van een 
werken. — Die 
school succes 
waarmede in , 
openbaar bouwbedrijf ... 
zeker nog de helft te 
met ouderen, van 20—- 
wij 1 Februai

Maar 
vragen 
loozen het 
jonge Oud« 
’t Schijnt 
Bosch, in 
Ha;
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Wij hou 
In een

arbeiders, die door den gang 
goed als zeker in het door 

:r kunnen vinden, geschikt te 
beroep, is van stijgend actueel 
onderscheiden kanten : een 

economische.

wetten als trotsche 
loogere ambtenaren 
andacht te besteden

:mbcr 1920 aflevei 
an den Algemeenen 1

te ’s Hertogenbosch”, 
auwe Rotterdamsche

■rste plaats met deze cursussen, met deze scholen bemoeid. 
, zijn wij in dezen niet uit het tijdperk der proefnemingen getreden, 
verd ovcrgelaten aan het initiatief van een wethouder, een college, 

:uur van een vereeniging, van een ondernemend paedagoog, of 
ovcrgelaten aan een paar flinke kerels in een gemeente.

uden ons overtuigd dat dit zal veranderen.
schrijven van Minister Aalberse gedateerd 20 Dcc. 1920 

...Met mijn ambtgegoot van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen pleeg ik overleg over de vraag.... enz.” Zie, dat wijst er 
op dat deze nieuwe tak van sociale bemoeiïng zal gaan ressorteeren 
onder ..Onderwijs” waar het ontegensprekelijk hoe langer hoe meer 
zal gaan behooren. Wij kunnen ons overtuigd houden dat de over
stelpende drukte van dit nieuwe departement, de ondankbare arbeid 
voor salarisregelingen en de vaart waarmede Minister de Visser 
maatregelen van bestuur. Koninklijke besluiten of ’ 
zeekasteelen van wal stoot, noch Z. Exc., noch de h< 
der Afdeeling Nijverheidsonderwijs belet hebben aanm 
ook aan deze zaak.

Als straks een man als De Groot de Inspccteur-Generaal van 
ons Nijverheidsonderwijs, die zijn stempel zoo machtig drukte op het 
ontstaan, de groei en de ontplooiing van ons vakonderwijs, met 
scherpte dien kant uitkijkt, dan zal de zaak spoedig gezond zijn. 
Dan wordt er verzamelen geblazen, dan worden de resultaten van 
deze pogingen afgewogen, dan worden kostelijke gegevens samengevat 
en men zij er van overteigd ook deze tak van volksontwikkeling, die 
toch zeker wel in de allereerste plaats door het arbeidsleven der 
natie zelf werd gevraagd, zuiver georiënteerd.

's Hertogenbosch, Januari 1921.

ïringen van het 
N ederlandschen

Voor dit artikel werd gebruik gemaakt van:
1°. De Brochure „ Werklooshcidsmisère of van Sigarenmaker tot 

Bouwvakarbeider door M. Krijgsman, Wethouder van de bedrijven 
en sociale aangelegenheden te ’s Hertogenbosch."

Teulings Uitgevers-Maatschappij, ’s Bosch.
2°. „ De noodschool voor Bouwvakarbeiders t< 

feuilleton, gedateerd 21 Juni 1920, in de Niei 
Courant door Huib Luns.

3°. Eenige artikelen in de 
Weekblad „De Boui 
Bouwarbeidersbond.

-1°. Eenige artikelen in het dagblad „Voorwaarts” te Rotterdam, 
November 1920.

5°. Een artikel „Sociaal en pedagogisch initiatief’s 1 Icrtogenbosch” 
in het dagblad „De Maasbode”, Juli 1920 door Huib Luns.

NASCHRIFT.
De vraag in hoeverre het mogelijk is 

der maatschappelijke ontwikkeling zoo ° 
hen beoefend vak geen bestaan meer 
maken voor de beoefening van een ander 
belang. Zij heeft echter twee scherp te 
pedagogisch-onderwijskundige zijde en een
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Vacantie-reizen op internationalen grondslag 
door Mr. A. J. VAN WAVEREN.

I I )uitschland en 
:r-Ferien-R eisen 
van beteekenis

’clieden lid die in de 
den om aan de 
i konden gratis 

van wat door den Verein 
in elk jaar gchcclc 
de vroolijke reis 

binnen- of buiten- 
n den zomer aldaar

.erlandsche „noodschool” heeft groote 
en op verschillende plaatsen tot navolging aan

heeft onze redactie tot den Heer Huib Luns, den 
der school, het verzoek gericht deze belangrijke 

: terrein van onderwijs aan volwassenen voor ons 
i bcschrijve 
: „overhev 
. ander

ooals bekend 
£-1 Oostenri’’ 

groote acnv 
had haar 
vereenigingt 
termen viel 
uitstapjes 
of tegen c 
op touw ’ 
scharen 
naar eene 
lands te aanvaat 
te vertoeven.

Wat deze gezamenlijke tochten beteckcnden ten aanzien der alge- 
meene ontwikkeling, hoe zij de oogen openden voor het schoonc en 
het leerzame van het eigen land of van de wereld daarbuiten, hoe 
zij er toe bijdroegen om de verschillende lagen en standen der maat
schappij met elkaar in kameraadschappelijk kontakt te brengen, be
hoeft hier niet in den breede te worden betoogd. Een broederen 
vlucht namen de bemoeiingen dezer „ Ferien-Vereine" toen zich het 
denkbeeld ontwikkelde om aan de AusflUgc een internationaal karak
ter te geven, in dien zin, dat daaraan, naast de jongelieden van den 
eigen landaard, ook Schuier uit andere landen konden deelnemen. 
En toen men op dezen weg nog een schrede verder ging en 
Schülcr-Reisen organiseerde op speciaal internationalen grondslag, 
reizen dus, van welke niet het amusement en zelfs niet het leerzame 
hoofddoel waren, maar die bijzonderlijk op het oog hadden de be
vordering van internationale vriendschappelijke toenadering, was ook 
de tijd aangebroken voor het in het leven roepen van grootere ver-

Iin&
: bijdroegen 
met elkaar 

er niet in 
tien de 1

m ontwikkelde om aan de Ausflügc een
in dien zin, dat daaraan, naast de jongelieden 

ook Schuier uit andere landen konden dc 
op dezen weg nog een schrede verder 

np speciaal internationalen gror 
ic«. amusement en zelfs niet het le< 

maar die bijzonderlijk op 
irnationale vriendschappelijl 

>r het in het leven

1 is waren het vóór den oorlog vooral 
rijk die op het gebied der z.g. Schillet 
activiteit ontwikkelden. Bijna elke stad

- Ferien-Verein of hoe die lichamen mochten heeti 
gen waren meestal vrijwel alle jongelieden 

vielen om lid te worden en den leeftijd hadd 
s deel te nemen : ook min- en onvermogenden 
eene verminderde bijdrage genieten  
werd gezet. Zoo verlieten in den zomer v< 

jeugdige toeristen de benauwde steden, om 
of andere schoone natuur-streek, hetzij 

irden en gedurende een gedeelte va

Dc stichting der eerste Nederl; 
belangstelling gewekt cn op v 
gespoord. Daarom heeft onze 
geestelijken leider 
proefneming op het 
tijdschrift te willen

Intusschen is dc „overheveling" en rnasse van arbeiders uit het 
eene beroep in een ander ook een economisch vraagstuk. Dat blijkt 
duidelijk uit bovenstaand artikel, waarvan het slot een sterk ccono- 
misch-polemisch karakter draagt. Uiteraard valt dit eigenlijk buiten 
het terrein, door dit tijdschrift bestreken, en een behandeling van 
deze economische zijde is hier dus niet op haar plaats. Dat de schrij
ver in zijn opstel dezen kant niet onbesproken liet, is te verklaren 
als men let op wat tot de stichting dreef, doch nadrukkelijk w 
schcn wij erop te wijzen, dat wij gaarne bovenstaand artikel opnai 
uitsluitend met het oog op de onderwijskundige beteekenis der dat 
beschreven poging. Redactie.
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gebied heeft de oorlog zijn verwoestenden 
deze engelsche reis. Gelijk immers op zoo 

in zijne gevolgen op ons terrein op hoogst 
na.

voor deze reis zich een groot aantal hollandsche 
opgegeven, en het verblijf in Engeland, vooral ook 

van engelsche zijde, bijzonder leerzaam en aan- 
•orden (o. a. stonden uitstapjes naar Londen 
en eene reis naar de Schotsche Hooglanden 
men zeggen dat de oorlogswaanzin ook hier 
een werk van groote geestelijke en maat- 

' st toen het op het punt stond zich tot

ccnigingen op meer algcmcen-nationalen i 
de voorbereiding en uitvoering van dei 

mingen ten doel stelden.
oral Oostenrijk heeft zich op dit gebied een goeden naam ver- 

De eigenaardige combinatie van ideale vergezichten en prak- 
nut waaraan deze soort van reizen hare beteekenis ontleende, 
eaal, in den vorm van een streven naar verwezenlijking van 
ikbeeld eener op meer innerlijke waardeering gebaseerde samen
der volken, en de praktijk, in de gedaante van eene gelegen- 

tot universecle ontwikkeling als maar hoogst zelden wordt ge- 
heeft van den aanvang af in de Donau-landen warme sym- 
cn krachtigen steun gevonden. Opvoedkundigen van grooten 
internationalisten van gezag, autoriteiten op onderwijs-gebied 

lerlei richting, bevorderden deze zaak door woord en daad ; staat- 
ihoudkundigen. geleerden, kunstenaars, eene schrijfster als Bertha 

Suttner, de auteur van „Die WafFen nieder”, gaven hunne namen
■ traden toe als leden van de Comite’s van organisatie.
Eene van de grootste vereenigingen van deze soort was wel het te 

Weenen gevestigde „Komitee fllr internationale Schlller-Reisen”, onder 
hooi leiding van den bekenden paedagoog Dr Johannes Dengier, die, 
geholpen door een staf van medewerkers op elk gebied en door een 
buitengewoon organisatorisch talent, in de laatste jaren voor het uit
breken van den oorlog vacantiereizen organiseerde voornamelijk naar 
de oevers van het meer van Genève, welk gedeelte van Zwitserland 
zich, met het oog op een gemakkelijk in te richten logies en natuur
schoon, bijzonder goed voor dit doel leent.

Dit Komitee is ook hier te lande niet onbekend. Immers werd in 
den zomer van 1912 onder leiding van schrijver dezes door zestien 
hollandsche gymnasiasten en hoogerc-burger scholieren aan een va- 
cantie-verblijf, ingericht vanwege dit Komitee en gevestigd in de 
heerlijke omstreken van Lausanne en Vevey, als „holliindische Gruppe’ 
deelgenomen. Het groote succes in alle opzichten dezer reis die bij 
de jeugdige deelnemers onuitwischbare indrukken heeft achtergelaten, 
zou zonder twijfel tot eene herhaling op broederen grondslag in 1913 
en 191-1 hebben geleid, indien niet in 1913 de toen hier te lande ge
vierde feesten, en in 1914, voor welk jaar eene reis was ontworpen 
naar de badplaats Eastbourne aan de zuid-kust van Engeland, de in 
Augustus uitgebroken oorlog als storende elementen tusschen beide 
waren getreden.

Daar juist ook ■ 
deelnemers hadden < 
door de mee' ' 
trekkelijk beiouiue 
en andere groote st< 
op het programma), 
een einde maakte 
schappelijke betceker 
hoogeren bloei te ont

En helaas! ook op dit 
invloed niet beperkt tot 
menig gebied werkt hij 
betreurenswaardige wijze
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— zoo ergens, dan geldt hier het: le roi est mort, v 
wat de praktische uitvoering en deelneming bc 

jropeeschc staten niet veel medewerking te ve 
is volstrekt niet gezegd, dat de zaak zelve '

ler wereld nu ook geen levensvatbaarheid n
_ ten minste voor de landen die zooveel min 
zijne gevolgen te lijden hebben gehad, zeer stellij 
:n; en ook in Duitschland en Oostenrijk is 
:elte der bevolking de sympathie onverzwakt 1 

geestelijk en intellectueel opzicht nog steed 
;n kan worden gerekend.

in het bijzonder ons land scl 
van het boven aangehaald;

te brengen.
land dat geheel buiten de v 

gebleven, dat in goede verstandhou 
dat in de geschiedenis een naam h< 
trekken buiten de grenzen, ons 
dat op elk gebied van het 
der volken, en dat, 
getoond heeft de , 
beseffen, ons land 
Vacantie-reizen opn

Tot taak — niet 
die bij deze zaak 
land als het onze 
over een schat van 
overige Europa niet i 
tot het herstel van . .......
beschaafde volken mede te werken.

In de verwachting dat men h; 
vatting eens zal zijn, en dat du» n» 
ons land te zijner tijd genoegzamen 
eerste stap opgericht het Neder 
organiseeren van vaca 
grondslag, welk Comité is

Ten tweede is de kring 
hadden betuigd en steun en 
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zestiental autoriteiten op oi 
van hooger en middelbaar oi
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In Duitschland en Oostenrijk zijn tengevolge der maatschappelijke 
wantoestanden de opgewektheid om zich voor dit soort van werk te 
interessceren en ook de mogelijkheid in gcldelijk opzicht om aan de 
reizen deel te nemen, zoo sterk achteruit gegaan, dat de meeste dezer 
Komitee's en Vercine zijn ontbonden en ook het bovenbedoelde eens 
zoo sympathieke en krachtige Wccnschc Komitee van verdere deel
neming aan het schoone internationale werk voor de eerstvolgende 
jaren — en wie weet hoeveel jaren dit zullen zijn — heeft afgezien.

men het over het algemeen met deze op
dat dus het denkbeeld uitgaande van 

steun zal ondervinden, is als 
andsche Co'mité tot het 
ei z e n op internationalen 

gevestigd te 's-Gravcnhagc.
van personen die reeds in 1912 sympathie 

medewerking toegezegd, door middel van 
langrijk uitgebreid, zoodat thans een 

mderwijsgebied, hoogleeraren, inspecteurs 
onderwijs, directeuren van hoogere burger-

vive 1c roi ! 
jetreft, van 
erwachten, 

■ voor het overige 
meer zou hebben.

.-llig niet worden 
bij het ontwik- 
blijvcn bestaan, 
ds op steun uit

verschrikkingen van den oorlog is 
goede verstandhouding leeft met alle andere rijken, 

liedenis een naam heeft op het gebied van reizen en 
grenzen, ons land, waar welvaart hecrscht en vrede, 
van het internationalisme vooraan staat in de rij 

, door de belangstelling in de vorige ondernemingen 
groote opbouwende waarde van dezen arbeid te 
heeft tot taak het instituut der Internationale 

>nieuw te grondvesten en tot bloei te brer 
alleen met het oog op de internationale 
zijn betrokken, maar ook vooral omdat 
dat nog onverzwakt in wezen is en nog 
hulpmiddelen die voor een groot gedeelte 
meer bestaan, de plicht rust om, naar vermo 
de vriendschappelijke betrekkingen tusscher
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schikte 
sche

ïnover
tomen, 

>ort van 
werk en

lerd

aarlijk

begun-

landen
alles de

scholen,
enz., als

Ten <
land in

daarover kunnen de medc- 
er dat te veel op de zaken

een zoo groot 
schillende land 
internationaal 
samenvloeiïng 
grenzingslijncn 
voelt en niet de bewoner 
stigd stukje van den ;

Wat den het eerst 
medegedeeld, dat het 
een verblijf in te rictn 
aan het meer van C 
— wij wezen reed; 
van de geschikte gclcgenht 
der aan de oevers van het 
meestal ruimt 
met uitgestekt

vorm der reizen betreft, kan worden 
bestaat om in den zomer van 1921 
terland en wel nabij een der plaatsen 

Jit gedeelte van Zwitserland eigent zich 
— bijzonder voor ons doel uit hoofde 
om de deelnemers te huisvesten in eene 

van het meer gelegen kostscholen. Deze instituten, 
ie zeer comfortabel ingerichte gebouwen, mooi gelegen, 
Te ontspanningsterreinen, zijn des zomers door de eigen

rectoren van gymnasia, internationalisten, opvoedkundigen 
vrienden en bevorderaars mogen worden genoemd.

derde zijn met de diplomatieke vertegenwoordigers van ons 
1 eenige andere landen en met die van eenigc staten aan ons 

Hof, briefwisseling gevoerd en besprekingen gehouden, zoodat, op 
grond van de hoogst belangstellende en welwillende wijze waarop 
onze mededeelingen werden ontvangen, reeds thans vast staat dat in 
de bedoelde landen ernstige pogingen zullen worden aangewend ten 
einde te bewerken dat door jongelieden uit die landen aan onze 
ondernemingen zal worden deelgenomen.

Het schijnt niet noodig en ook niet raadzaam, reeds nu, in dit 
stadium der zaak, de namen te noemen der leden van het Comité 
van organisatie en van dat der sympathie-betuigenden; ook is het 
minder gewenscht nu al openlijk mede te deelen met de vertegenwoor
digers van welke landen betrekkingen zijn aangeknoopt. Te zijner tijd 
zal natuurlijk aan alles de meest mogclijkc publiciteit worden gegeven.

W at de praktische uitvoering betreft, 
deelingen wel iets uitvoeriger zijn, zonde 
wordt vooruit geloopen.

Deze uitvoering laat zich op twee wijzen denken.
Ten eerste kan vanwege het Nederlandsche Comité een verblijf 

georganiseerd of in ons eigen land of in eene daarvoor ge
streek in het buitenland, aan welk verblijf dan door holland- 

jongelieden tezamen met buitenlanders kan worden deelgenomen, 
dien aard waren de vóór den oorlog van oostenrijksche zijde 

ingerichte verblijven in Zwitserland.
1 en tweede kunnen echter ook zg. ruil-reizen plaats hebben, waar

bij een zekere ruil wordt toegepast, in dien zin dat een bepaald aantal 
hollandschc jongelui naar een vreemd land trekken, waartegei 
dan een ongeveer gelijk aantal vreemdelingen naar ons land k< 
met wederkeerige zorg voor kosteloos pension. Ook deze so< 
vacantie-reizen valt binnen het kader van ons internationale ' 
kan dus zeer stellig vanwege het Nederlandsche Comité bevorde 
worden. Hoofdgedachte moet echter blijven het bijeenbrengen 

t mogelijk aantal jongelieden uit zooveel mogelijk 
den, waardoor dus gedurende zekeren tijd een wat 

complex wordt gevormd, een door-een-ander, 
van diverse landaarden, waarin de enge nationale 

i weg vallen, waarin men zich in de eerste plaats in 
' ' wuner van een of ander meer of minder

aardbodem. 
. genoemden 

et voornemen 
ichten in Zwitsi 
Genève. Dit m 

Is daarop 
ieid
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trekken.

worden
:n billijken prijs 

: omstreken v 
iet maken var:nheid . .

strijden, w
’aat de soort
ichten, dat reeds '

aan de voorberc 
naar hier, wel 

Nederlandsche
Jerlandsche Comité een i
■ dat land, dat zoo rijk
le opzichten, dat het ons op < 

, zullen dat echter nog maar niet 
lingen vastcren vorm hebben gekr 
i uitgebreid prospectus alle gewen:

pensionnaires verlaten en worden door de directies 
soliedc reisgezelschappen tegen billijken prijs verhuurt 

Bovendien bieden de heerlijke omstreken van Gencvc 
eenc ideale gelegenheid voor het maken van uitstapjes 
inrichten van wedstrijden, watersport-feesten en wat nic . ...

En wat aangaat de soort van reizen in de tweede plaats bedoeld, 
kunnen wij berichten, dat reeds thans in een der noordelijke landen 
gewerkt wordt aan de voorbereiding van eene reis van een zeker 
aantal jongelieden naar hier, welke reis zal plaats hebben onder de 
auspiciën van het Nederlandsche comité voor wat ons land betreft, 
en waaraan het Nederlandsche Comité een reis hoopt te verbinden 
van hollanders naar dat land, dat zoo rijk is aan natuurschoon en 
zoo interessant in alle opzichten, dat het ons op de lippen brandt om 
het te noemen. Wij zullen dat echter nog maar niet doen en ai wachten 
tot de ondcrhandelingen vastcren vorm hebben gekregen, om dan in 
het voorjaar in een uitgebreid prospectus alle gewenschte inlichtingen 
te versti

Het derde Jaarverslag der Rotter- 
damsche Volksuniversiteit, 1 Sep
tember 1919 — 3t Aug. 1920.

jCen belangrijk deel van dit omvang
rijke, wederom keurig bewerkte ver

slag, wordt gewijd aan de. bezoekers, 
die uit meer dan tien gezichtspunten 
gegroepeerd zijn. Daar zijn tabellen, die 
hei aantal hoorders voor iederen leer
gang aangeven verdeeld naar de ge
slachten, naar den leeftijd, naar het ge
noten vooronderwijs. Naast een samen
gevatte bcrocpstabel, treft men beroeps
tabellen aan voor mannen en vrouwen 
afzonderlijk. Zelfs het gemiddelde be
zoek volgens beroepen van mannen 
vrouwen in leergangen van twaalf vc

. gereedelijk aan

en Lausanne 
en voor het

drachten vindt men opgcleckend even
als hel aantal leden van vakvereenigin- 
gen, die aan cursussen deelnamen. Uit 
de indceling der hoorders naar de be
roepen blijkt, dat er in de onderlinge 
verhouding der beroepen wijziging is 
gekomen. Het percentage van arbeiders 
en van hoofdambt enaren enz. nam ge
regeld toe, terwijl de deelneming van 
onderwijzers en handels- en kantoor
bedienden gelijk bleef. Wanneer men 
echter deze groepen gaat vergelijken ten 
opzichte van het totaalcijfer der bevol
king, dan komt men tot de conclusie 
dat laatstgenoemde groepen nog verre
weg het meest vertegenwoordigd zijn. 
Het verslag bevat voorts uitgebreidc 
gegevens omtrent absenteïsme en ver-

Maar genoeg.
Doel van dit schrijven was. de lezers van dit tijdschrift te doen 

inzien wat de internationale vacantic-rcizen zijn en beoogen, en welke 
grootc ideëele belangen bij het welslagen dezer onderneming zijn be
trokken.

Als niet alleen de lezers dezer re; 
onzer ontwikkelde landgenooten dat z 
gerechtigd te zijn tot de verwachtino- 
een succcsvolle toekomst tegemoe 
Hollander eenmaal de waarde 
weet zijne energie wel de middt 
toepassing te brengen.

■ regelen, maar ook het meerendcel 
t zullen begrijpen, dan meenen wij 

ting dat het Nederlandsche Comité 
>et gaat: als de nuchter-denkende 
van een denkbeeld goed inziet, dan 

leien te vinden om het in praktische
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erden deze ..kern-

. Dr 
i tot 
over

elling

aking 
> niet

bepalen. Ook in dit 
digendc resultaten r 
vrouwen bepaalden 
dacht op één vak 
hel gcbic 
lijke We 
de mann

Volks
medegedt

, >51 ook
declnamer

l ja.il . i iac. wa.,rover wij uit
refereerden in Volksontwikkeling

aan zijn voornemen 
i andere plaatsen cursussen 
eren gevolg gegeven. Er wer

den voorts in den loop van dit jaar ver
schillende excursies gehouden, waarvan 
volgens bet verslag, het hoogtepunt was 
een excursie onder Dr van der Sleen 
naar Schouwen. Deze excursie duurde 
een weck. Bij enkele cursussen hadden 
.vertooningen plaats van films, 
belangrijk was de medewerking, c 
V.U. en haar deelnemers ondervo 
van de gemeentelijke Bibliotheek, 
de samenwerking met andere 
gingen wierp rijke 
werden de cursisten 
gesteld tegen geredu 
viertal voorstellingen 
tha bij te wone ’ 
daarvan gebrt 
worden afgeweze: 
van Rosmersholm 
ten beschikbaar 
voorbereiding 
J. L. Walch 
het houden van < 
dit werk. Circa 6( 
deze bij, terwijl voor 
1025 kaarten werden 
den nog verschillende 
het programma, zegt 
door het uitbreken van 
vonden de vertooninger 
plaats. Zooals wij reeds meer 
deelden ging de Haagschc 5 
nog verder en gaf zelf de

opzicht zijn bevre- 
medc te dcelen. De 

i meestal hare aan- 
op één vak en wel speciaal op 

■bied der faculteiten der Geeste- 
v/etenschappen en der Kunst. Bij 

mannen zien wij veelal het combi- 
nccrcn van verschillende vakken, zoo
als het volgen van natuur- en schei
kunde cursussen met een over clcctro- 
techniek, explosie-motoren en dergelijke." 

De Rotterdamsche Volksuniversiteit 
is in de weinige jaren van haar bestaan 
een heel groot bedrijf geworden. Er 
zijn volgens dit verslag 69 cursussen 
gegeven, waarvoor 6777 kaarten werden 
uitgereikt. 1 I dezer leergangen waren 
Zatcrdagmiddagcursussen. Hieraan werd 
deel genomen door 1026 personen, van 
wie 66 o uitsluitend elementair onderwijs 
had ontvangen.

liet bestuur heeft 
om ook in andere p 
te organiseeren gevolg „ 
’ ’ den loop

ursics gehc

r Schouwe n. Dt 
weck. Bij enkele 
mingen plaats van films. Zeer 
grijk was de medewerking, die de 

* Inemers ondervonden 
7ke Bibliotheek. Ook 
met andere vereeni- 

, e vruchten af. Zoo 
sisten in de gelegenheid 

duccerde prijzen een 
..ngen van Vondel’s Jef- 
. 1412 cursisten maakten 

ruik, terwijl velen moesten 
—zzen. Bij de vertooning 

werden eveneens k; 
gesteld. De tijd 

was voldoende om 
gelegenheid te geven 

een voordracht r 
500 hoorders woonde 

de voorstcllir 
;n genomen. Er stoi 
ie groote werken < 
t het verslag,

de tooncelstaking 
:n daarvan mee 

jrmalcn mede- 
• V.U. in deze 
Jen stoot tot

' jaarverslag der Amsterdam- 

(zie daaromtrent Volksont
wikkeling I blz. 540) werd medegedeeld, 
dat van de inschrijvers in de tweede 
serie (Februari 1919) 551 ook aan de 
vorige cursussen deelnamen, waarvan 
401 aan de eerste serie van 1918—-1919 
en 150 in een der vorige jaren. Een 
soortgelijk onderzoek heeft te Rotterdam 
aan het licht gebracht dat 538 personen 
gedurende drie jaar een of meer cur
sussen per jaar hadden gevolgd, waar
onder 136 personen, die gedurende deze 
drie jaren aan vervolgcursussen deel-

cursisten" als volgt
41 % der mannen waren arbeiders 

en daarmede gelijk te stellen personen, 
28 % kantoorbedienden en 14% behoor
den tot de groep vrije beroepen, gestu
deerden, hoofdambtenaren, ondernemers 
en bedrijfsleiders. Bij de vrouwen zijn 
13% kantoorbedienden, 34% onder
wijzeressen, 10.5 o,o vrouwen en vrou- 
welijke huisgenooten van middenstanders 
en 22.5 % vrouwen en vrouwelijke huis
genooten van gestudeerden, kooplieden

De vraag deed zich nu voor of deze 
trouwe comparanten over hel algemeen 
hun studie op een bepaald gebied bleven

•- Dit laatste bedroeg gemiddeld 
on.6 %. Slechts een tweetal leergangen 

n.1. 1 o. Economische' problemen én 2o. 

Limburgsche Kunst en Cultuur voor
heen en nu.

Wat de mannen betreft vindt men 
de trouwste bezoekers „bij de hoogcrc 
ambtenaren en de arbeiders — speciaal 
de meer geschoolde arbeiders" en ..bij 
de vrouwen zijn het vooral de kanloor- 
en winkelbedienden en vrouwen en vrou
welijke huisgenooten van middenstan
ders . Onderbrekingen van den cursus 
hebben zonder uitze 
nadeeligen invloed 
zullen thans ni<

T°bk8
Geheel 

blijven I 

verschenen
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BINNENLAND.
De School als Cultuurmacht.

>vcr 1919/20

>71.98

^rekening op 
ing, sluit deze 
>n 15822.98. 
hel Garanlie- 

saldo nog f 11641.30

artikelen
Vletter.

De schr. stelt daarin een scherp re
quisitoir op tegen de huidige school, meer 
in het bijzonder tegen dc huidige middcl-

zxnder bovenstaanden titel verschenen
' onlangs in de N.R.C. eeti tweetal

De Rotterdamschc V.U. ■ 
loop van bel verslagjaar aan
van het Rijk f 5551.55
van de Provincie Zuid-I loll. - 1000— 
van de Gemeente Rotterdam - 5000.—•

Wc zullen

ook voor andere kunsten 
.-icelc toestand toch onzer 

baart nog meer dan 
istige zorg, nu dc regccring. 
vacht, besloten heeft de rijks- 

niet te verhoogen 
volksuniversiteiten *

Dc exploitatierekening ov 
sluit met een nadcelig 
f37.968.69 legen f26.9/ 
1918/19. Na overbrenging van 
declig saldo der csploitalici 
de Verlies- en Winstrekenir 
met een nadeelig saldo var 
Na afschrijving hie 
fonds blijft dit

geldt. Dc financi
Volksuniversiteiten
vroeger erns-’; - - „ 
subsidie niet' alleen

geen subsidie uit te keeren.
Deze beslissing der Regccring, welke

besturen in groote moeilijkheden. Deze 
hadden toch, steunend op dc aanvankelijk 
gedane toezeggingen van dc zijde der Re
gccring. hun bedrijfop een hoogcr inkomen 
ingesteld, dan zij achteraf blijken te 
hebben. Voor Rotterdam bedroeg de

niet minder dan f I (1.000.— . Juist dezer 
dagen lazen wij dat als gevolg dezer 
beslissing Dr W. W. van der Meulen 
afgetreden is als voorzitter van dc 
Haagsche V. U. in welke qualitcit hij

■bsidien:

vertalen en opvoeren van een Grieksch 
treurspel. Naar aanleiding van dit alles 
rijst bij ons dc vraag of men — of dc 
Nedcrlandsche V.U-n gezamenlijk- niet 
nog verder zouden kunnen gaan en voor 
ons volk cn onze dramatische literatuur 
doen wat het Théatre dc 1'Odéon te 
Parijs gedaan heeft voor het Fransche 
volk en de Fransche literatuur, n.l. het 
geven van een historisch overzicht in 
woord en beeld van hetgeen op 
gebied in ons land is voortgebr
het Théatre de 1’Odéon werden destijds 
een vijftiental stukken opgevoerd uit het 
tijdperk 1636—1850 aanvangende met

Fantasio van Alfred dc Musset. Daar- 
tusschen waren stukken van groote treur
en blijspeldichters als Corneille. Racinc, 
Molière, Beautnarcbais enz. maar ook 
voortbrengselen van mindere góden als 
Lc Sage, Vollaire (als dramaturg). Crê- 
billon enz. Deze laatste verkregen een 
plaats op het répertoire niet ter wille van 
hun eigen innerlijke waarde, maar omdat 
zij ly poerend zijn voor een bepaald tijd
perk in de literatuur of een verklaring 
verschaffen voor een bepaalde evolutie. 
Vóór de opvoering van elk werk werd 
door den eminenten litcrairen criticus 
F. Brunetièrc een inleiding gehouden. 
Deze, over hel algemeen van scherp in
zicht cn groote belezenheid getuigende 
voordrachten zijn later in een bundel 
verzameld onder den naam van: „Les 
Epoques du Théatre francais. ') Een 
soortgelijke onderneming van de zijde 
onzer volksuniversiteiten zou wellicht 
een zeer belangrijk steunpunt zijn voor 
iemand als Dr W. Rojaards, die reeds 
zoo vaak getoond heeft bereid te zijn 
om oHers te brengen voor de opvoeding 
van het volk op het gebied der drama-

van dc hand van Dr
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ij het

' OPSC- 
kennis

lijk 
dat 
de

factor 
middelt 
lende

het 
tact 
alle 1 
school

iding van 
Vletter

„papiertjes 
stelling va:

en wenken, zijn ongc- 
belang en de hoop zij hier 

dat het Dr de Vletter, 
an het Kennemcr Lyceum, 

oge zijn om ze te verwezen- 
wordt in dit opzicht reeds 

in door diverse middelbare 
ons land, zooals de schr.

juist een van de belan 
ïrken ervan, voor iedereen 

moet zijn. Toch gelot 
voor het dieper doordring 
beweging der volksuniversi 
volksleven, de lagere schc 
• van grooter belang 
Ibare school en wel or 
redenen, waarvan 

jrnaamstc genoemd kunner 
. feit dat de lagere schooi 

komt met alle indivic 
lagen der bevolking, ter 

albevolking der middelbare

in het leven ro 
schap, met gezir 
stellende deden, 
teil heeft dat • 
geen niet wil 
school niets

opmerkt," lokale 

len. De 
dezen een goed t 
kweekschool te 
R.K. V.U. aldaar O’ 
kan met haar leer 
krachten een uitstekende 
voor een volksuniversiteit, 

een van de beia 
rvan, voor ieder 

zijn. Toch 
dieper d< 
der v<

gebouw mag niet renteloos heele tijden 
leeg staan, ongebruikt, dood! Twee 
dingen zijn hiervoor noodzakelijk. 
Leerlingen en ouders moeten bezield 
zijn door liefde en eerbied voor „hun"

De in deze beide artikelen 
legde gedachten en wenken, 
twijfeld van belang en de h 
uitgesproken, 
als Rector var 
gegeven moge 
lijken. Er 

scholen in 
aantoont.

Wanneer wij naar aanleiding van de 
'artikelen van den heer de Vletter iets 
zouden willen opmerken, dan zou het 
zijn ten opzichte van het verband gelegd 
tusschen middelbare school en volks
universiteit. Hetgeen de geachte schr. 
schetst is eigenlijk „school extension”, 
een benaming die hij zelf ook gebruikt. 
Men zou het kunnen noemen een deel 
van de sociale taak van de school, het 

roepen van een gemeen- 
ïzin en school als samen
in. Met een volksuniversi- 
t weinig te maken. Het- 
zeggen dat de middelbare 

voor een volksuniversiteit 
doen. Hel tegendeel is 
, zooals de schrijver ook 
len ter beschikking slel- 

minister van onderwijs gat in 
voorbeeld door de rijks- 

: Nijmegen voor de 
open te stellen. Zij 

:ermiddelen en leer- 
: kern vormen 
:, die, en dat 
ingrijkste ken- 
■een toeganke- 

ooven wij, 
ngen van 
rsiteit in 
hooi een 

is dan de 
5m verscbil- 

als de twee 
men worden: 
“hooi in con- 

iduën uit 
erwijl de

grootste euvel ziet de 
in de „normalisatie”, 

bepaalde leerstof of 
? school, zonder dat 
wordt met de enorme 

illen onder de leerlingen’’. Het 
alles neer op examendressuur, 

il tengevolge der foute schoolop- 
vattingen hecht de maatschappij een 
geheel onjuiste waarde aan examens en 
diploma’s, houdt de maatschappij 

drongen," lijdelijk aangcplakte ke 

voor een cultuurbezit, voor een lev 
waarde ! Toen het M.U.L.O. onderwijs 
een groote groep leerlingen ten zegen 
wilde zijn door, in verlangzaamd tempo, 
een verlichte stof aan de jeugd ter ver
werking te bieden, heeft deze ellendige 
examenwaan, deze malle en noodlottige 

■cring geleid tot de in- 
M.U.L.O.

bare school. Het

het „opleggen vat 
leerplannen aan de 
rekening gehouden ’ 
verschillen onder t 
komt alles neer c

een duivelsche leidsvrouw, door het 
succes, de school is zichzelf over het 
hoofd gegrut

De schr. houdt dit de volksuniversi- 
r tegen woordigen vorm als 
uwend voorbeeld voor oogen 

doet in dit verband een practiscb 
voorstel.

„Door de veel gunstiger subsidic-

door de mogelijkheid om in een 
ie plaats een lyceum (= gymnasium 
H.B.S.) op te richten (er zijner 

nu al 18) is voor menige streek de kern 
voor een bescheiden, een kleine, maar 
misschien juist daardoor goede volks
universiteit gevormd. Conditio sinc qua 
non is dan natuurlijk, dat een voldoend 
aantal volledig bevoegde leerkrachten 
voor het middelbaar onderwijs beschik
baar zijn en dus door de overheid 
elke benepen houding inzake salari- 
ecring e.d. worden opgegeven. De door 
de nieuwe subsidies, met name door 
de oprichtingssubsidie mogelijk. ge- 

barc scholen, het verrijzen van zoovele 
kostbare schoolgebouwen, is alleen 
verdedigbaar, als met die school- en 
werkruimten wordt gewoekerd! Zoo’n
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verdwijnen, 
zal met de 
lijd mei ’n 
worden. In > 
ingevoerde ondert 
lagere school wee 
Onderwijzers uit

is geen heel gelukkige

•rjarige grond 
met de rijkscl 

vendige en 
tlie trok

’n prievate c 
aard. Onver 

ontwikkelt z 

en beroepsc
I leimatkun 

middenpunt 
school draag

slechts uit een selectie bestaat, een 
uiterst klein percentage der totale be
volking, en voor een belangrijk deel als 
gevolg daarvan het feit, dat de leer
krachten bij het lager onderwijs dieper 
en zuiverder sociaal voelen dan over 
het algemeen de docenten aan middel
bare scholen, die niet zelden een vol
slagen onverschilligheid aan den dag 
leggen voor het sociale en politieke

middelbare school zou dan ook niet 
alleen in het belang zijn van eerst-, doch 
ook en waarschijnlijk in veel grooter mate,

onderneming van dezelfde 
.■rvuld is de wens van de 
s om ’n speciale onderwijs- 

de volkschool. Zweden 
jeugdseholen (scholen 

_ onderwijs voor algemene 
sontwikkeling). en maakt de 
inde" mecr-en-meer lol ’t 
t dat ’t onderwijs van de volk- 

Iraagt. ... In België verkreeg 
'wijzerskorps ’n bevredigende 

pensioenwet. Frankrijk 
e om z’n kweekscholen te 
l Verplichte internaat zal 

en voor de lagere school 
• uitbreiding van de scliool- 
i jaar ’t leerplan rationeler 
de Elsass moest ’t dierekt 

•wijs in ’t frans in de 
:er afgeschaft worden.

Frankrijk. zelf te ver-

,choolwetgeving. Voor 
uitwendige schoolor- 

ganiezalie trok ’t rijkschoolkomilec de 
hoofd lijnen. De overhaaste, besluiten over 

die8 zich in Beieren richt . tegen de 

de school. Voor Oostenrijk heeft de 
jonge minister van onderwijs Glöckel. 
’n onderwijzer, de omvorming van t 
schoolwezen met moed aangepakt; maar 
de nood van ’t land en van de onder
wijzers overschaduwt alles, en met de 
nieuwe verkiezingen treedt ’n andere 
geest in ’t onderwijsministerie binnen. 
Gedesorganiezecrd door de oorlog be
vindt zich de volkschool van Italië. 
De gemeenten laten de scholen ver
vallen; ’t schoolbezoek gaat achteruit; 
aan alles is gebrek, en tqch heeft ’t 
land ’n zeer ontwikkelde en welwillende 
minister van onderwijs.” In Zwitser
land verkeren de meeste inrichtingen 
voor ongelukkige en gebrekkige kinderen 
in nood. De Zwitserse volksbiblioteck 
belooft ’n bron van ontwikkeling voor 
t hele land te worden. Verschillende 

kantons gaven ’n herziening van de 
onderwijzersalarissen. Voor de beroeps
keus en t huishoudonderwijs begint men 
zich te interesseren. v. E.

’t Onderwijs in de europese landen 
in 1920.

. ’^^olgend overzicht is ontleend aan

Januaric van de S c h wei z. Lehrcrzci- 
t u n g, „Trots alle bezwaren heerst met 
betrekking tol ’t onderwijs bij de vol
keren ’n opgewekt leven, ’t Meeste 
bereikt op ’t ogenblik misschien E n g e- 
land, waar de minister van onderwijs 
(en z’n vrouw) onvermoeid bezig is, om 
de belangstelling in opvoedkundige vra
gen bij het volk te wekken, ten einde 
voor de invoering van de grote onder
wijswet van 1918 (verplicht voortgezet 
onderwijs, ontwikkeling van de hogere 
scholen en van de inrichtingen voor 
wetenschappelijk onderzoek) de weg te 
effenen. Door de vrije samenwerking 
tussen schoolautoriteiten en onderwijzers 
(Burnbam-komitce) verkreeg hij ’n sa
larisregeling, die bijna gelijk staat met 
’n wettelik besluit van de onderwijsbe- 
zoldiging, waarvan Engeland lot heden 
niets wilde weten. In Ierland dringt 
de strijd om de onathankcliklieid de 
gerechtvaardigde eisen van de onder
wijzers op de achtergrond. Schotland 
daarentegen is onvermoeid bezig aan 
de ontwikkeling van ’t schoolwezen, die 
door de grotere schoolverenigingen ge
steund en bevorderd wordt. In de beide 
skandinaviese staten strijdt ’t onderwij- 
zerskorps om ’n wettelike salarisregcling 
in plaats van de duurtetoeslagen. Noor
wegen heeft de rijkshogeschool voor 
onderwijzers opgeheven, en ondersteunt
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LIJST VAN BOEKEN UITGEGEVEN ONDER REDACTIE 
VAN DE NUTSCOMMISSIE VOOR VOLKSLECTUUR.

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

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

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

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

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

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

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

Heinsius
Volkstuinen, door J. Heemstra

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

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

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

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

Vraag uitvoerige prospectus.
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openbare besprekingen of congressen ter be- 
zolksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting z
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NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING

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

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, Vo«
Mr. J. H. THIEL «o J. HOVENS GRÉVE

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

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

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

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

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

4. door het beleggen 
handeling van problemen van v<

5. door uitgave 
land levende oude 
volksontwikkeling.

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

REDACTIE EN ADMINISTRATIE PRINSENGRACHT 669 (BIJ DE 
LEIDSCHESTRAAT). AMSTERDAM.
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’) Zie Wordsworlh : the Prelude — Bock XIII al. 79—90.
J) Carlyle.

i tot 
dit

Ons „Buitenbedrijf” 
door E. C. KNAPPERT.

bek: 
uit,

worden \

onzalig

zich, eenige 
hun wettig

van ’s levens 
stelijken bloei 
z tekort aan

op een cursus over Words- 
met de opmerking hoe, onder 

<or de Natuur aan menschen in 
what God meant them to be" 2) 

■nde aanraking

iten, van 
stric, die 
voor ont-

ndcii zich niet bewust kunnen 
. van de mogelijkheid om zelven 
werd, onder meer, geweten aan c

name

>annïi

een zuiverder begrip gevormd had van de waarde 
ardigheid van den individueelen mensch, geen horsen
naar den mensch met wien wij leven, den mensch dien 

oogen, toen kon ik niet nalaten te vragen met 
et meer belangstelling dan vroeger, zij het ootmoc- 
larom vindt men van dit heerlijke schepsel er 
lizend? Waarom mogen niet il e milliocnen 

Welke beletselen heeft de natuur aan deze

’T’oen ik mij
1 en de wa 

product, i 
wij zien met eigen c 
minder niet, maar met 
diger van geest: Wa; 
slechts één op tiendui 
z ij n w a t één is?1) 
hoop in den weg gelegd ?” 

In 1908. nu dus dertien jaar geleden, 
worth, werd deze passage toegelicht met de op...-  
de zeer vele beletselen, die niet door de Natuur aai 
den weg zijn gelegd om te worden „what God meant 
de onmogelijkheid behoort tot directe, vanzelfspreke: 
met de Natuur.

Dat duizende 
heerlijkheid, 
te komen, 
behoorlijk ......

En met name werd gewezen op het leven van adolescente: 
jongens en meisjes tusschcn 13 en 19 jaar in de groot-indust 
voor ontspanningsterrein de straat in avond-verlokking, en 

inning de bioscoop hebben; die vanuit hun nauwe straten en hunne 
trompen woningen naar de fabriek gaan over en weer, dag in dag 

met, als eenige uitkomst, ’s avonds en ’s zondags, de straat en de 
scoop. Toen werd verteld van een gedroomd Zondagshuis, waar. 

Zaterdag tot Zondagavond, buiten, met de zee binnen bereik 
oog en oor, kleine groepen meisjes of jongens, machines gedurende 

zes dagen, in een atmosfeer van licht en van ruimte en van vrijheid, 
zich menschen konden voelen, jonge, fleurige, krachtige menschen met 
idealen en andere verlangens nog dan een goed weekloon, menschen, 
voor wie de zee ruischte en het strand schitterde en de duinen 
blonken en de bloemen bloeiden en de sterren glansden.

Van een Zondagshuis werd verteld, waarin onterfden zi 
malen per jaar althans, in het bezit zouden voelen van h
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Ie doel 
lie toe-

verbecldingskracht dan hardheid

ik ze 
in te

lering zijn 
laan. En 
vloed op 
roeg naar 
idc huis,

te gaan
en zwa;
nu Zaten

verschil
wel ccns

menschen ( 
een sterke, z

in te leven in andere 
inden dan de hunne.

meer gemis aan

hare volheid.
voor millioi 
genoemd, w

En dat d i t een uitzondering 
>encn jonge wordende menschen 
vaarom menschen niet uitgroeiden

erfdeel — de aarde en 
was inplaats van regel 
werd één van de redenen 
tot hun volle maat.

Den volgenden morgen kwam een toezegging van duizend gulden 
de proefneming mogelijk maken voor een jaar. Een deel van eei 
groot bedrag, kort te voren ontvangen, werd voor hetzelldc 
afgezonderd, door de Directrice van het Leidsche Volkshuis, di 
vallig dezelfde was als degene, die de cursussen gaf. ten bate v 
bezoekers der stichting.

Tegen eene geringe vergoeding werd daarop van hall October tot 
half Mei de beschikking gekregen over het huis van het Centraal 
Genootschap van Kinderherstcllings- en Vacantiekolonies te Noord- 
wijk aan zee. Bedden en beddegoed, eetservies en huishoudgoc 
werden aangeschaft en acht dagen nadat de kinderen uit het hu 
waren getrokken, (rokken Leidsche fabrieksmeisjes erin. Dit was i 
October 1909. Enkele dagen later kwam hel geschenk van de nicd 
werkers in het Volkshuis niet alleen, maar een gift van alle deelnemers 
van bovengenoemden Haagschen Wordsworth-cursus en ook een van 
hen, die in Haarlem een Dante-cursus volgden. Wij hadden nu ruim 
2600 gulden. Sedert 17 October kwam lederen Zaterdagavond een 
dozijn Volkshuisjongens of meisjes, meest allen op fabrieken werkzaam, 
vergezeld van den leider of leidster van de les of club, waartoe zij 
behoorden, het Zondagshuis betrekken, om Zondagavond weei 
Leiden terug te koeren.

Dit was het begin van den buitenarbeid, ondernomen v 
rijpere jeugd van de fabriekstad Leiden.

De verdere geschiedenis van de onderneming wordt in de volgende 
bladzijden gegeven. Er zal tevens uit blijken, wat de eigenlijke be
doeling was en welke motieven eraan ten grondslag liggen.

Een arbeid van meer dan een dozijn jaren onder de Leidsch 
brieksbevolking. die de laatste tien jaren was toegespitst i 
Leidsche Volkshuis, had stelster dezes in nauw contact gel 
met het leven van jeugdige fabrieksarbeiders. Geen theorieën 
den invloed van het milieu op 's menschen leven en levensvoer 
zóó welsprekend als de ervaring in de levenspractijk opgcdaai 
vanzelf moest gezocht naar een tegenwicht voor den inv 
jeugdige hoofden en harten, van een werkleven, dat alleen vr< 
„handen”. Vandaar ons Zondagshuis ol liever ons week-einc 
want natuurlijk trokken wij er Zaterdags heen. Natuurlijk ? Maar 
hadden de menschen geen gelijk, die het een dwaasheid noemden al 
Zaterdags te gaan ? „ Kostte dit niet bedden en beddegoed en zorg 
en moeite en zwaardere verantwoordelijkheid? Wat voor verschil 
maakt het nu Zaterdagavond of Zondagmorgen te gaan? Immers, 
niets dan het verschil van een nacht."

Is u ook wel cens het dwaze zinnetje over de lippen gekomen: 
„Als ik de menschen geschapen had dan...?” Wat dan? Dan had 

allen een sterke, rijke verbeelding gegeven om zich in te denken, 
voelen, in te leven in andere menschen dan zij zelven en in 

kjere toestai ' ' ' '
Want is het niet
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litend-

ze tot blinden maakt.

:i adem vergezè 
..We gaan toch van avond nog naar de zee?’’ En 
avonden hebben een twaalftal jongens of meisjes, \ 
— trouwens „geen weer” bestond niet voor c 
derlijks beleefd. Daj. is eri bleef een groot 
ieder op eigen manier genoot. De ruimte met, als 
zee, lag daar klaar voor jonge mcnschen die 
levensdag doorbrachten in een door v' 
Daar met ze te zijn, hetzij ze draafden 
uitzongen, of, een enkele maal, stil waren, gera 
heid om hen heen, gaf aan hunne geleidende vi

Ook dc meisjes kwamen te voet, 
den weg. En als het Zondagavond gc 
wandelden wij in den regel langs het 
te Katwijk-Binnen dc tram. Die want 
niet het ontbijt op den Zondagmorgen 
avond, het leven blijer en grooter zagen

Van ons wedervaren waren boekdeek 
bladzijden zouden herinneren aan kost 
jongensboeken. Nu nog is het lezen 
en door dc ..juffrouw” of „meester” 
tegen naargeestigheid. De herinner 
spookverschijningen ■— „waar heb 
voor?” vroeg het geïnterpelleerde 
verlaten strand bij stcrrelicl ‘ 
grenzenlooze verbazing over we 
wandelingen in de duinen en 
maal op Kerstmis met kaarsje 
het eerst jongens en meisjes s

of zelfzucht of ongevoeligheid of traagheid, die 
tot botte, niet begrijpende wezens?

Zondagmorgen gaan? En den Zaterdagavond missen? En den Zon
dagmorgen ? Maar wij willen juist dat onze jongens en meisjes nim
mer „dagjesmenschcn” worden. Hoe konden wij buiten den Zaterdag
avond om af te schudden de stadsatmosfeer, om los te worden van 
de fabriek en het slop en de steeg, en van de geluiden en de geuren 
en het menschengekriocl? om ons aan te passen aan dc ruimte en 
de wijdte en de frischheid van den wind en de donkerte van de 
buitenwegen? Als ooit de Zaterdagavond het voorportaal is voor den 
Zondag, dan was hij dat voor ons. Welk een exodus bij .. Bocrhave" 
waar de jongens steeds aantraden om met hunne „meesters” naar 
Noordwijk te wandelen. Gij moet namelijk weten, dat in den aan
vang alleen de jongens en meisjes van dc Volkshuisclubs met de 
leiders dier clubs naar het Zondagshuis gingen en dat de studenten- 
clubleiders onveranderd door hunne jongens „meester” genoemd worden.

Bij aankomst in Noordwijk .— in den regel kondigde luid zingen 
ze al van verre aan en gingen wij dames, die alles te voren voor
bereid hadden, ze tegemoet — vonden ze dc tafel gedekt en werd 
door allen genoten van het gezamenlijk avondmaal. Klachten over 
den geweldigen afstand — in twcc-en-een-half-uur wandelt een gewoon 
gezond mensch van Leiden naar Noordwijk aan Zee — gejammer 
over pijnlijke voeten gingen in één adem vergezeld van de vraag: 

m toch van avond nog naar de zee?” En vele, vele winter- 
hebben een twaalftal jongens of meisjes, weer of geen weer 

ons — daar iets won- 
t moment, waarvan een 

s grens, dc onbegrensde 
hun ganschcn jongen 

vier muren begrensde wereld. 
1 of stoeiden, het hoogste lied 
ren aeraakt door de heerlijk- 

...imciiuu vrienden rijk genot.
doch slechts voor een deel van 

geworden was en wij weg moesten, 
strand naar Katwijk en namen 

idelingcn vergeet ik nooit. En ook 
orgen, als allen, na onzen Zaterdag

en, ook voor hen zelvcn.
elen te schrijven, waarvan vele 
stschoolverhalen uit Engelsche 

van de door allen onderteekende 
geschreven verslagen, een remedie 

.•ring aan een maanlichten nacht met 
> je anders twee spierwitte lakens 
spook — aan rondedansen op het 

_'ht, aan maaltijden met ons dertigen met 
wederzijdsche tafelgcbruiken, aan ochtend- 

picnics met avondbrood, aan het 
jes in glimmende appels, toen er 
samen waren en alles zonder een
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neringen

n. Op
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het schemeruur in de serre, als de legende van 
in St. Christoffel verteld werd en wij de 
of de reizen van Sindabad de woeligste 
standbeelden veranderden, al deze herin- 

ir honderd menschcn tot op dezen dag een

:p; aan  
Graafe of v« 

zagen opkomen, 
jongens van spanning in 
neringen zijn voor een paar 
bron van blijvende vreugde.

Natuurlijk kwam van buitenstaanders dc vraag of de moeite en 
zorgen, aan de wekelijkschc tochten verbonden, evenredig zijn aan 
wat bereikt wordt. Dc twijfel, die uit dc vraag sprak, werd bezworen 
met een verwijzing naar niets dan de zichtbare resultaten en de vreugde 
daarover. Oude werkvrouwtjes van 14, 16 jaar worden weer kin
deren, bij overwerkte jongens komt de levenslust los. Het vermogen 
om te zien, het zwakst bij hen die misschien hel meest behoefte 
hebben aan opname van natuurindrukken, ontwikkelt zich en 
van ’s levens glorie wordt den verschoppeling geopenbaard, 
dieper resultaten spreken wij niet, het kan niet uit den aard 
zaak en het behoeft ook niet. Wie is in onzen tijd van zich 
diepend opvoedkundig en zielkundig inzicht, niet doordrongen vai 
beteekenis van omgeving voor de geestelijke vorming, en wie v 
niet, hoeveel van wat ons beste bezit uitmaakt, onbewust door 
is geassimileerd? Hoe dan ook, deze wordende menschcn hebben 
de ruimte gestaan; zij hebben, met dc stilte om zich heen, de on 
digheid van de zee naast zich en de oneindigheid van den ster 
hemel boven zich gezien ; zij hebben de Zwaan zien plaats maken voor 
Orion, den zang der golven gehoord, de meeuwen zien drijven op 
den wind, de zon zien op- en ondergaan over duin en zee. W at dit 
alles voor ze beteekent, weten zij niet ; het in woorden brengen 
kunnen zij niet. Maar velen hunner zal het gaan als het eenvoudige 
meisje uit een weinig bekenden roman, aan wie haar gezelschap ver
wijt, dat zij geen vreugde laat merken over een zonsopgang. „ You 
are talking it over, I am soaking it in” was haar bescheid.

Vele jeugdige arbeiders zullen grooter kans hebben, ieder voor zich 
te ontdekken, dat er een leven bestaat, hetwelk boven alles het leven 
waard is. En niet zij zijn de eenigen, voor wie die kans grooter wordt.

Toen in Mei de koloniekindleren ons weer verdreven, boden V 
huisvrienden tot Juli hun huis te Katwijk aan. Op Zaterdag 
Pinksteren betrokken wij het. Een paar dagen tevoren was het 
ontbeerlijke overgebracht; den tweeden Pinksterdag verhuisden wij, 
langs het strand — iets later dan voor dag en dauw, zooals het 
plan was — met onze jongens het overige. 8 October betrokken wij 
een ander huis in Katwijk, ons opnieuw door vrienden voor een 
winter afgestaan toen het oude huis verkocht werd, en daar konden 
wij blijven tot Juni. Het was het laatste huis aan de Zuid-Boulevard; 
vóór ons de zee, achter ons den vuurtoren, naast ons het duin. Ware 
het zeehospitium er niet, dan zouden aan die zijde de bewoners van 
den Wasscnaarschen Slag onze naaste buren geweest zijn.

Intusschen was de levensvatbaarheid van het werk gebleken, waar
aan trouwens niet een van hen, die het van binnenuit en niet van 
buitenaf zagen, ooit getwijfeld had. Bovendien deden zich allerlei 
zeer gewenschte uitbreidingen voor. Het oogenblik was daar om de 
particuliere onderneming, die glimlachend door sympathieke buiten-
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staanders „het zeebedrijf" werd genoemd, tot een onderdeel te maken 
van een verccniging. Dit geschiedde en den 13den Februari 1911 
werd de, den 1 Idcn Maart daaraan volgende Koninklijk goedgekeurde 

ireeniging „Buitenbedrijf" opgericht. Het karakter der werkzaam- 
:den, noch de atmosfeer in het Zondagshuis is door deze verandering 

stast: dat de verantwoordelijkheid bij meerderen berust en er 
vastheid en orde in het beheer is gekomen, heeft op het bedrijf 
officieelen stempel gedrukt, noch in iets te kort gedaan aan het 
■ irdig spontane onzer wekclijksche tochten ; „distrust of machinery” 

ns is een van de kenmerken onzer vereeniging.
■ eerste Katwijksche winter verliep normaal; dat wij minder 

en meer op het strand speelden, wordt verklaard uit de 
i ons huis. Een beslist voordeel van Noordwijk boven 

de afwezigheid van vijandig kinderpubliek, dat den 
e ' door ons uit te jouwen en met steenen te gooien 
akten. De Katwijkcrs hebben het ons vaak werkelijk 

gemaakt. En van de rust van het Zondagshuis, door de 
•> vuui-al óp zeer hoogen prijs gesteld, ging inderdaad 

Dien winter hadden wij een kleine 500 gasten, waar- 
lie herhaalde malen kwamen. Bovendien mochten kinderen 

meisjes van de volkshuisclubs, die van Leiden naar 
' ' voor een dubbeltje bij ons eten. Dit 

lenschen klom onrustbarend. Het tweede 
, ,. veel minder bezwaar tegen de lange huis-
waartsche avondwandeling dan het eerste. En nu komen ook de 
meisjes ertoe te erkennen, dat alle weer goed is, wij zeggen niet 
„even’’ goed. Dit leert ze de dingen te nemen „on their own merits”, 
een bewolkte hemel niet steeds te vergelijken met een strak blauwen 
en zoodoende zich blind te maken voor wolkenschoonheid. Als een 
tastbaar bewijs van ons gezamenlijk verblijf kan genoemd cenige ver
betering in tafelmanieren, de sporadische verschijning van een tan
denborstel, alleen nog bij de meisjes, en een kleine daling in het 
percentage van fabrieksmeisjes, die met gekapte haren en geheel ge
kleed, op schoenen en japon na, onder de dekens kruipen.

Een ook zichtbaar resultaat was het feit dat, terugwandelend op 
Zondagavond, de stemming altijd zachter en het zingen minder ruw 
was dan na den Zaterdagschcn werkdag. Dit verschijnsel, opgemerkt 
door verscheidcnen onzer, zegt boekdeelen.

Intusschen werd de mogelijkheid onderzocht om met groepen meisjes 
een gansche week — van Zaterdag tot Zaterdag — naar buiten te 
gaan. Wij achtten dit beslist uitvoerbaar als ons kosteloos een ge
schikt huis zou kunnen worden afgestaan. En toen ons eerste jongens
kamp, met werkjongens te Nunspeet gehouden in ditzelfde eerste 
jaar van ons bestaan als vereeniging. een succes bleek, toen daaruit 
de voordeelen, ook moreele, van een langer verblijf overtuigend bleken, 
toen stond bij ons vast „wat moet, moet kunnen". De groepen be
stonden reeds in de volkshuisclubs. Zaterdag 18 Mei, toen de boomen 
bloeiden en de vogels op hunne nesten zaten, kwam deze wensch in 
vervulling. Een groepje van tien meisjes, allen van fabrieken of breie- 
rijen, ging voor een week naar buiten. Een leegstaand boerenhuis en 
aangrenzend koetshuis op een eenzaam goed in het Gooi, dat als een
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op het goed, het avondeten in de echt Hollandsche huiskamer: 
het was alles even verrassend. En weer verrassend was dezelfde 
omgeving op den vroegen Zondagmorgen, de hoorbare stilte, de ge
weldige ruimte met heel in de verte den Utrechtschen Dom, het ge
zamenlijk ontbijt, daarna de huishoudelijke bezigheden, waarvan ieder 
zijn aangewezen deel kreeg.

groen eiland in de hei ligt, was aan „ Buitenbedrijf” afgestaan ■ 
een tijdelijk verblijf te scheppen voor meisjes, wier wegen ov 
liggen tusschen de woning in de achterbuurt en de fabriek en ’s a' 
in de winkelstraten, aan wie leven in de stilte en in de ruimte onbekend 
is. Die ze ook niet kunnen begeeren te kennen, tenzij het verlangen 
ernaar is opgewekt. Dit laatste was gelukt, dank zij het driejarig 
bestaan van ons Zondagshuis. Wij hadden echter niet verwacht dat 
reeds de eerste maal ruim honderd meisjes zich zouden aanmelden. 
Weliswaar behoefden zij slechts f 2. —, bij te dragen, doch op ééne uit
zondering na hielden alle fabrieken het loon in en bovendien brengt 
van-huis-gaan noodzakelijk uitgaven van klcercn, schoeisel, enz. met zich.

Loonsvergoeding onzerzijds was niet geheel uitgesloten, doch als 
zeer ongewenscht voorgesteld en — het zij hier met vreugde vermeld — 
van de 64 meisjes, voor wie een vacantieweek kon worden afge- 
gesmeekt, is slechts aan 11 een deel van het loon ter hand gesteld. 
Angstig voor de toekomst stemde de bijvoeging dat de permissie 
voor één keer gegeven werd, te angstiger omdat toen in dezen nog 
geen publieke opinie bestond. Wij waren intu'sschen te vast overtuigd 
dat de opvatting, als bestaat een mensch allereerst om marktwaar 
voort te brengen, in zichzelve onhoudbaar is, om te kunnen wanhopen.

Zaterdagmiddag, 18 Mei 1912 dan, ging het eerste troepje meisjes 
naar Hilversum. De oude en de nieuwe St. Bavo, de wijde bouw
landen bij Halfweg, Marken, het Pampus, het Muidcrslot, de Zuiderzee 
met tal van zeilen, de groote witte plek aan den rand 
Naardermeer, waarvan wij wisten, dat het de kolonie 
lepelaars was, de overgang van klei in zand, eindelijk d< 
was voor de meesten van belang, al zijn er steeds, bij 
cologne-fleschjes en lint en veeren grooter belangstelling 
Hilversum wandelden wij steeds achterom over de hei naar 
buiten kijf de mooiste weg.

Daarom door ons gekozen, 
werd buitengesloten met 
en te sterker gevoeld zou 
achter ons lieten. Er is 
wij het witte hek van 
iederen Zaterdagavon< 
geefs gespeurd, of iemand ons w 
zoo ver zij niet werden afgedrukt op de kaai 
schriftelijke toestemming moest toonen van va 
regelen medegedeeld, wa araan men zich te houdci 
gezin. De eerste avond moet — als een 
haar gansche leven bijblijven, 
een van de tien bedden in het oude l 
vloer en de groote schouw, de wascht 
in Leiden geleende flesschenmanden 
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op een hoogen tak zingende voor het wijfje, het 
een cindweegs begeleiden en weer tegemoet gaan van de kerkgangsters, 
het middagmaal, bij welks toebereiding weer meisjes geholpen hadden, 
de gezamenlijke wandeling naar het Wasmecr over de hei en door 
de bosschen, het theedrinken onder de bloeiende kastanjeb' 
het huis, vol van de zware muziek van honderden hommels, 
schrijven naar huis, op het gras zittende — en dat alles 
door de telkens uitgesproken gedachte: „morgen weer 
morgen en nog zes dagen hier wakker worden”.

Het was als een ander leven en het bleef zoo tot den volgenden 
Zaterdag, toen geschrobd en geboend worden moest, opdat het nieuwe 
tiental uit Leiden weer alles in orde vinden zou. Zesmaal achtereen van 
Zaterdag 18 Mei tot Zaterdag 29 Juni heeft dit nieuwe leven zich geopen
baard aan tien nieuwe meisjes en toen de laatstcn weggingen, wisten 
wij, dat een volgende zomer het huis weer voor ons zou openstaan.

In het dagboek dat geregeld is bijgehouden, en op den laatstcn 
avond aan iedere groep werd voorgelezen, staan tal van bijzonder
heden, die het zeker de moeite waard zou zijn te vertellen.

O1 alles alleen genot was zonder moeilijkheden of wanklanken? 
Natuurlijk niet. Hoe gewooner wij met onze meisjes omgaan, hoe 
meer ons samenzijn lijkt op een groot gezin, des te meer toonen zij 
zich, zooals zij zijn. Als onze kinderen toonen zij humeur, zijn zij 
jaloersch, dwars, ongezeggelijk en als onze kinderen moeten zij ten 
slotte bijdraaien. En aan allen zijn in die week heerlijkheden geopenbaard, 
die voor goed hun gezichtskring hebben verruimd, hun leven verrijkt.

Op de vraag: „wat het allerprettigste geweest was,” kreeg iemand 
ten antwoord: „Dat wij alle dagen vleesch kregen." Is het juist, 
daaruit de gevolgtrekking te maken, dat al het andere aan ze voorbij 
ging? Vertellen onze kinderen ook niet als ze zijn uitgeweest, wat 
ze gegeten hebben? En is het niet veeleer droevig, dat dit „vleesch 
krijgen” zooveel beteekent voor ze? Weten ouders, die met hun 
kinderen naar buiten gaan zoolang zij kunnen, precies onder woorden 
te brengen, welken zegen dit hun kroost brengt? Hoe zouden dan 
deze meisjes het kunnen? En het kunnen zeggen?

Nadat de zesde en laatste groep de boerderij verlaten had, en 
weder tot het gewone leven waren teruggekeerd, kwamen wij op 1 
volkshuis op een avond bijeen, om in ontvangst te nemen, wat oi 
gastheer en gastvrouw ons als herinnering kwamen aanbieden 
photographie op glas van de woning, waar wij allen eene week 
met elkaar geleefd hadden. Wie weet wat dit prentje voor ze 
teekent, welk een schat het voor ze geworden is, kan een denkbeeld 
krijgen van de waarde, die dit buitenzijn voor ze gehad heeft, en heeft. 
De slotregel van een veel geliefd lied: „wees gegroet, 
lentetijd”, was door de meisjes zelve veranderd in: „Wei 
volschoone Hoornebocg”. Bij het heengaan werd het niet • 
gezongen.

Sedert zijn de zes weken er tien gewordt 
hebben groepen elkaar geregeld opgevolgd, 
in Mei tot den eersten Zaterdag in Juli, al
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door. Als wij dit jaar gaan zal het de tiende maal zijn. Ook over 
deze onderneming ware een zeer onderhoudend boek te schrijven. 
Weemoedig stemt het dat slechts honderdtwintig meisjes, jaarlijks, 
zoodra de dagen beginnen te lengen, kunnen gaan uitzien naar dit 
utopia, waar steeds weer hetzelfde genot haar wacht gedurende de 
acht dagen, die, zonder prikkels, in eenvoud, harmonie en vrede 
voorbijgaan. De diepe geestelijke waarde van de herhaling blijkt hier 
wel heel sterk.

Parallel aan het verblijf op de meisjeshoeve in het Gooi, loopt tot 
op dezen dag het verblijf in het jongenskamp op het Rayenblick bij 
Etten— Leur. Een jaar vroeger begonnen, heeft ook dit zich gehand
haafd dwars door de moeilijkste jaren van distributie heen. De twee 
laatste jaren zijn ei- zelfs, inplaats van één, twee kampen geweest : 
van Zaterdag tot Zaterdag. In het eerste jaar van het bestaan der 
Vereeniging „Buitenverblijf", in 191 1 dus, werd door de onderafdeeling 
Landbedrijf het eerste kamp voor werkjongens georganiseerd. Te 
Nunspeet op het terrein der N. C.S.V. zijn 34 jongens een weck 
buiten geweest; alle jongens waren op volkshuisclubs en hun eigen 
leiders fungeerden als kampcommandant en kampofficieren. In gehuurde 
tenten — de minister van oorlog had geen „termen" gevonden om 
ons voor dat doel voor een week de gevraagde tenten in leen af te 
staan — na zorgvuldige waarneming, in vier groepen verdeeld onder 
de directe leiding van groepscommandanten uit hun midden, is daar 
de jongenscolonie eeri week lang geherbergd. Groote tochten zijn 
gemaakt, gezellig is in groepen in kuilen gezeten; er is gezwommen 
en gevoetbald en hooggesprongen. Er is ook geluisterd naar wat de 
officieren tot de jongens te zeggen hadden. „Wij zijn op nachtelijke 
tochten geheimzinnig door 't lage hout gekropen en hebben op een 
berg onder lampionverlichting de luidruchtigste zegezangen uitgebruld." 
Ook hier was de groote moeilijkheid een week vrij te krijgen voor de 
jongens. Alle kleine werkgevers waren, bijna steeds terstond, bereid vrijaf 
te geven, vaak met behoud van loon. In de groot-industrie was veel 
grooter verzet; men greep daar zelfs bezwaren uit de lucht. Zoo zou 
het jalousie geven als niet alle jongens van een zelfde fabriek vrij 
kregen. Op ons voorstel dit bezwaar te ondervangen door ons finan
cieel in staat te stellen kampen te houden totdat allen hun beurt 
gehad hadden, ging niemand in. Van de jalousie hebben wij niets 
gemerkt. Onder de voorbereidende maatregelen voor het kamp, waren 
niet populair de zangles, zeer populair de lessen door militairen gegeven 
in het bespelen van de dwarsfluit, in het trommelen en hoornblazen.

Ons tweede jongenskamp werd op hetzelfde terrein gehouden, gaf 
dezelfde moeilijkheden om vrij te krijgen, om tenten te bemachtigen 
enz. Het bezorgde den leiders grooter satisfactie nog dan het eerste kamp, 
omdat, na opgedane ervaring, moeilijkheden konden voorkomen worden. 
De aanwezigheid van vier Engelsche werkjongens, alle onvervalschte 
cockneys, gaf groote voldoening van weerskanten. Op onze jongens 
heeft dit samenzijn uitstekend gewerkt: de „English" konden goed 
zingen en goed voetballen. Overbodig was het toen niet, is het nu 
nog niet, den Hollandschen jongens eerbied bij te brengen voor spel
regels en voor „fair play". Deze jongens waren leden der Boys 
Brigade, een dertig jaar oudere vereeniging die in Engeland <:n koloniën
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gedurende de Mei- en Junimaand.
------ uit ons Zondagshuis aan zee zijn wij 

dit trouwens vooruit. En het nieuwe, Groot-Z; 
wijkerhout, zouden wij niet voor langen tijd 
is het ons geleend. In zijn mooie, rustige 
hout, was het haast een ideaal Zondagshu

De huurster, die het ons afstond, heeft vele honderden levens 
verrijkt met kostelijke en kostbare herinneringen. Velen onzer 
misten er noode de onmiddellijkc: nabijheid van de zee en het 
welbehagen, dat de aanschouwing van immer dezelfde en immer wis
selende oneindigheid geeft, maar boomen en bosch en gedempt licht 
en afgeslotenheid werkten beslist kalmeerend op onze gasten en dat 
was een voordeel. En een niet minder groot voorrecht was de uitge
strektheid van ons eigen terrein. Daardoor waren wandelingen minder 
noodzakelijk en was buitenzijn zonder oververmoeienis mogelijk. Nog 
steeds kostte het ons moeite te gelooven en naar dat geloof ons te 
gedragen, dat langs winkels drentelen uitrustend en buitenwandelen 
vermoeiend is, juist andersom als bij ons. Gemakkelijker is het aan 
te nemen, dat jongens, die half dood zijn als het op wandelen aan
komt, springlevend worden, zoodra van voetballen wordt gerept.

Een groote moeilijkheid werd het, voortdurend leiders en leidsters 
te vinden. Toen het nieuwtje eraf was. en men bij ervaring wist, dat 
het geen sinecure is langer dan een etmaal met een vroolijk hart en 
met een vroolijk gezicht verantwoordelijk te zijn voor het vredig en 
blij samenzijn van een dozijn jeugdige arbeiders, bleek aan velen van hen 
die, als werkers op het Volkshuis, de aangewezen leiders waren, dat 
een legio bezwaren geregelde medewerking in den weg stond. De 
rechten van het eigen gezin op ieders tegenwoordigheid op Zondag, 
werden aandoénlijk hoog aangeslagen, en het aantal van hen, op wie 
men aan kon, kromp bedenkelijk in. Met groote dankbaarheid ge
denken wij hen die trouw bleven, omdat zij voelden, wat het werk 
waard was, omdat zij geloof hadden in deze poging om gezonde jonge 
menschen, wier werkleven geen beroep deed op hun menschelijkheid, 
's levens wezenlijken rijkdom nader te brengen.

Intusschen — wij hielden vol, en deze „wij” danken aan vaak 
moeitevolle „rustdagen”, indrukken en herinneringen van blijvende 
levensverrijking.
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1914 ontviel ons Groot-Zandhorst. Al ons hebben en houden 
naar Leiden getransporteerd en opgeborgen op den zolder van 

/olkshuis. Lang bleef het daar niet in rust, want toen in October 
ditzelfde jaar. na Antwerpens val, vluchtelingen ons land over- 
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kzaam bij de tclephoon te Amsterdam, 
de gastvrijheid van het Vacantiehuis ge- 

jare zijn groepen uit andere volkshuizen, uit ‘ 
sterdam, uit Wormerveer, uit Rotterdam de

rijp en langdurig beraad, werd een aanvang gemaakt

■en zonder Zondagshuis en het 
sterker. Reeds jaren te voren 
bedrag geschonken om een

dubbel zoo groot bedrag ont- 
Later kwam nogmaals een

In
werd naar Leiden getransporteerd 
ons Volkshuis. Lang bleef het daar ni< 
van ditzelfde jaar, na Antwerpen; 
stroomden, kwam haast alles te 
wat nimmer werd terug gezien.

Hadden wij toen beter gedaan 
dag van morgen ?

Buitenverblijf bleef in de oorlogsjarc 
verlangen naar een eigen gebouw werd 
werd aan de vereeniging een belangrijk 
permanent Zondags- en Vacantiehuis 

In den aanvang van 1917 werd een 
vangen tot de stichting van dit huis, 
groote gift.

En nu, na i 
met den bouw.

In Juli 1918 kon Buitenbcdrijf 
openstellen voor jeugdige arbeidstt 
door te brengen, hetzij om er, van 
beste ontspanning en verfriss ' 

Uit den aard der zaak worui v 
uitsluitend gebruik gemaakt door Leidsche 
den ganschen winter door bij groepen van 
in de oude Zondagshuizen uit onzen nomaden!

Door verhuizing naar Amsterdam was 
stichters van Buitenbcdrijf in aanraking 1 
die voorwaar in niet mindere mate bun uc 
lichaam behoefte hadden aan < 
spanning en den vrede van een 
’s zomers allereerst het nieuwe 
van de opening waren er acht " 
Leidsche meisjes van Zaterdag 
jongens er in tenten kampeer 
gen, de jonge vrouwen, werk 
hebben eenige zomers van 
noten. En telken 
werking” te Amst 
van „de Vonk”.

Om een indruk te geven van den 
van „Buitenbcdrijf” zij hier vermeld, 
gedurende al de jaren van zijn bestaan 
dcld van Zaterdag- tot Zondagavond 
heeft gehad. Daaronder zeer velen, di 
en sparen om twee-, zelfs driemaal 
buiten te zijn. Het gaat dus niet aan 
jeugdige arbeiders en arbeidsters straat- < 
huizen welbewust opgeven voor het rustige 
maar blijvend bevredigende genot, dat wij 
wel? Het lust mij niet het na te pluizen, 
duizend, dan nog was het bestaan van ons
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vaardigd. liet is iets zeer belangrijks 
en meisjes, er een groep is, die zuivere normen 
tot laag genot dit als een val, als achteruitgang 
wat nu eenmaal iedereen doet en wat dus in den ........

Wij gclooven in den invloed van Gideonsbcnden. —Naar Stalhcim 
gingen gedurende negen jaar, ieder jaar gemiddeld honderd meisjes; 

er onder, die elk jaar gaan en voor wie de week vacantie, 
hetzelfde oord, ’s zomers even zeker als hoogtij terugkeert 

•inters het Kerstfeest. AVat de beteekenis is van het immer 
i steeds sterker verlangen naar hetzelfde in een tijd als den 
aai'in de eene prikkel den andere verdringt — wij wenschen 

te gclooven, dat onder onze lezers velen zijn, die zich dat kunnen 
bewust maken. „De Vonk" gaf in 1918, toen het huis nog niet eens 
geheel klaar was, een weck vacantiegenot aan 59, in 1919 aan 174, 
in 19'20 aan ‘265 jonge menschen uit arbeiderskringen. Onze acht 
eerste kampen telden gemiddeld 55 jongens. De zeer gewcnschte 
scheiding van ouderen en jongeren bracht ook een begeerde ver
mindering in het aantal. De twee laatste jaren waren ieder van 
de twee elkaar opvolgende kampen gemiddeld 45 jongens sterk.

Nog een zeer belangrijk punt rest ons over ter bespreking: onze 
geldmiddelen, liet is geen toeval, dat dit onderwerp eerst nu wordt 
aangeroerd. AVil werk als dit, dat gebaseerd is op persoonlijke toe
wijding, op de aanraking van mensch met mensch, op inzicht en 
•zuiverheid van echt, diep menschclijk voelen, slagen, dan moeten de 
leiders ook tot in merg en been er van doordrongen zijn, dat AValter 
Besant indertijd waarheid sprak, toen hij den welgezinden onder de 
welgesteldcn toeriep: „not money, but yourselves".

Wie noemt al het minderwaardige maatschappelijk werk van veler
lei soort dat steunt op geld? Eerst de menschen, dan het geld. 
Waar wij dan van bestaan? Van vaste bijdragen — 2000 gulden 
meer van deze en wij kwamen rond — van giften en van wat ons 
publiek betaalt. Van den aanvang af is een spaarregeling ingevoerd 
die voor de meisjes tot nu toe van kracht is en die goed werkt. Er 
wordt betaald naar leeftijd. Met de jongens is het gelukt een indee- 
ling voor elkaar te krijgen naar verhouding van de loonen. Met de 
meisjes — de meeste staan nog buiten het vereenigingsleven — gaat 
dit nog niet. De kampjongens — in een afzonderlijke groep gecon
stitueerd — innen zelven de wekelijksche bijdrage.

Wat de meisjes betreft, berust die inning sedert 
haarzelven ; ook die loopt naar wensch. Over dit : 
wat wetenswaardigs te vertellen. Dat de enorme stij 
tarieven en de niet minder groote van levensmiddelen, ons 
zaakt hebben tot verhooging der bijdragen, spreekt van zelf 
ook dat wij ten slotte aan het kortste eind trekken. Dat 
drijfskapitaal geheel is opgeslokt door den bouw van De T 
zij allerlei, waardoor de raming verre overschreden werd 
de lastgever blijkbaar niets te zeggen heeft, dat de effect 
zijn en de loonen gerezen, ziedaar oorzaken van groote 1 
bij de B.B. leiders.

Gelukkig begint Nederland in te zien, dat geen maatschappelijke 
arbeid van grootcr beteekenis is dan die, welke tracht ni< ‘
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bevrediging schenkt.
niet uit eigen jarenlange ondervinding weet, hoe de meeste 
’ ’ 1 erger, niets anders is dan jeugdige, pverloopende 

bij gebrek aan een waardig, zich op een onwaardig 
moeilijk begrijpen, wat een arbeid als die van „ Buiten- 

volkskringen. So mmigen meenen, dat nog immer 
1 ’’ ' vermaak, toenemend aanbod van gil tig, 

tegen den stroom oproeien in een 
en, dat niet meer begeerd zal worden, 

aan te bieden. En dat, aan den anderen kant, toe- 
van menschcn en financieele steun ons meer en meer 

ontbreken, omdat het volk bezig is de sympathie van 
[denkenden te verspelen.
»t de sympathie van hen, die begrijpen.
r het gaat om een zoo groot volksbelang a 

menschen, dus ook tot bruikbare burj 
 der Nederlandsche „spes patriae”, 

kunnen, noch willen blijven. Trouwens, de 
subsidie.
moet niet de honderden, maar de

een beroep doet op

duizendste van de geest- 
deze te dienen, welke 

gesproken en geschreven 
in de daad, dan zullen 

zullen er velen gereed 
maar met het jeugdige 
n, „de aarde en haar vol

te genezen, maar kwaad te voorkomen. Het inzicht rijpt, dat, zoogoed 
als tot heil der lichamelijke volksgezondheid, hygiëne, dat is voor
zorg, steeds grooter rol gaat spelen, tot heil der geestelijke volks
gezondheid, voorzorg evenzeer dringend noodig is. En zelfs de tamme 
vlucht van een Hollandsche verbeelding voert hoog genoeg, om te 
kunnen zien, wat voor jonge menschcn een goed gebruik van vrijen 
tijd in zuivere atmosfeer beteekenen kan. Voor jonge menschen die, 
voor het meerendeel, dag in dag uit, een arbeid verrichten ongeschikt 
voor hun leeftijd, een arbeid bovendien, die noch voedsel geeft aan 
hun fantasie, noch een beroep doet op hun denkvermogen, noch hun 
gemoedsleven ' ' ' ’

Wie ' ‘ 
baldadigheid en 
levenskracht, die 
object richt, kan 
bedrijf” uitwerkt in 
stijgend bederf in publiek 
sensationeel bioscoopgenot, ons 
schipbreuk zal doen verkeerer 
wat wij hebben aan te bieden, 
gewijde hulp van menschcn 

, zullen gaan ■ ■ • • •
zoovele wek  ,

Maar niet de sympathie van 
En waar het gaat om een zoo j 

tot deugdelijke menschen, dus ook 1 
talrijkste deel der Nederlandsche 
afzijdig kunnen, noch willen blijven, 
raad heeft reeds beschikking over

AVerk als dat van Buitenbedrijf 
duizenden bereiken.

En de adolescenten zelven?
Met hen komt zelden bedrogen uit, 

het nobele en zuivere en reine in menschenkindere
En de leiders? Als een honderdste, neen, een 

drift voor mensch en menschheid, van het verlangen 
zich nu uit in woorden, in het door de jongeren 
woord, zich’over enkele jaren zal vastleggen 

r de enkelen, zooals nu, maar dan 
zichzelven te geven. Niet voor, 

lersvolk zullen zij, ook voor zichzelvei 
heroveren.
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Het Amerikaansche systeem 
ontwikkeling 

door WILHELM MULLER.
II.

>nder- De methode, 
ï tot 
rheid

Het be- 
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vele van hen
1 1 elende meth<
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invloed onder-

tet
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ideren als 

>orden 
Iwerk.

De „textbook”methode — Het aanschouwelijk onderwijs — 
leven der dingen uitgangspunt van het onderwijs — Voor- en 
van dit systeem.
I n vroeger jarcn bestond de taak van den Atnerikaanschen onc 

-L wijzer voornamelijk daarin, dat hij zijne leerlingen aanspoorde 
het vlijtig uit het hoofd Iccren der schoolboekjes. „ De meerder!

van het Amerikaansche volk is genoodzaakt om vooral uit boeken 
en couranten zijn kennis op te doen; de school moet hem daartoe 
de geschiktheid geven, door middel van leerboekjes, die in verschillende 
rubrieken verdeeld zijn, en die door den scholier uit het hoofd geleerd 
worden, meestal zonder voorafgaande uitlegging door den onderwijzer 
(textbooks). Op deze wijze wil men den jongen Amerikaan oefenen 
in het begrijpen en in het in zich opnemen der gedachten van andere 
mcnschen. Dit is ongeveer de argumentatie, waarmede men deze 
methode verdedigt. Bij kinderen met een vluggen geest is zij vaak zeer 
geschikt, het is ongetwijfeld een goede hersengymnastiek om met veel 
moeite door te dringen in de gedachtensfeer van een boek en zich 
die dan eigen te maken. Bij minder begaafde kinderen echter ontaardt 
deze manier vaak tot een eenzijdige africhting van het geheugen, 
waarvan niet de minste opvoedende kracht uitgaat. De Amerikaansch*’ 
schoolautoriteiten hebben dit ook wel ingezien en vele van hen zijn 
geestdriftige aanhangers geworden van de z.g. ontwikkelende methode, 
die gepropageerd werd door de Duitsche lecrkrachtei 
strevende Amerikanen, welke op hun beurt weer den i 
gingen van Herbart en Wundt en in den laatsten tijd van Professor 
Rein in Jena. Zoodoende speelt tegenwoordig naast het „textbook”, 
het gesproken woord en de persoonlijkheid van den onderwijzer een 
grootere rol. Het bovengenoemde doel wordt daarbij echter niet uit 
het oog verloren, gedurende den schooltijd laat men de kinderen vaak 
voor zich zelf lezen, zelfs leert men hen systematisch gebruik te maken 
van bibliotheken.

De moderne Amerikaansche school, die er op uit is zich zoo 
mogelijk aan te passen aan den aard van het kind, legt zich er x 
op toe om op elk gebied het onderwijs aanschouwelijk te makei 
leeraar hangt wel platen aan den muur, maar vaker nog 
het schoolbord de voorstelling als het ware bij stukjes en 
staan. Als de breuken uitgelegd moeten worden, neemt hij 
die hij in stukken deelt; bij het eerste leeslesje wordt de 
cat gets the rat", de kat vangt den rat, eerst door de kind 
spel gespeeld en dan, nadat ze het aldus beleefd hebben, in wo< 
uitgesproken. De scholieren illustreeren vaak hun eigen schoolx 
Ze plakken b.v. in een opstel een plaatje uit de courant, dat
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van verschillende kanten erover 

: de openbare lagere school
de noodige elementaire kennis

trekking op heeft, of ze ontwerpen zelf een randteekening. 1 
aardrijkskunde les worden kaartjes geteekend, maar tevens de a' 
ling tusschen hoog en laag in klei ol papiermachó gemodelleerd

Dit zelfde principe komt tot uiting in de richting, die het beleven 
der dingen tot het uitgangspunt wil maken van het onderwijs. Abraham 
Lincoln, de meest populaire president der Wreenigde Staten, begon 
zijne loopbaan in het oerwoud onder uiterlijke omstandigheden, die 
veel weg hadden van het leven der nomaden. In zijn jeugd was hij 
jager en visscher, daarna werd hij achtereenvolgens boer, scheepstim
merman, dus arbeider, en later koopman. Als soldaat trad hij op in zijn 
strijd tegen de 1 ndianenaanvallcn ; zijn dorst naar kennis bracht hem 
er toe in de rechten te gaan studccren. Ten slotte heelt hij zich opgewerkt 
tot wetgever en staatsman, ■"'len heelt zijn buitengewone successen, 
zijn scherpen kijk op alle mogelijke verhoudingen, zijn onuitputtelijken 
schat van hulpmiddelen, zijn bewondcrenswaardige gave om menschcn 
naar zijne hand te zetten daaruit verklaard, dat hij in zijn levens
loop alle ontwikkelingsstadia der menschhcid heeft doorgemaakt. De 
Amerikaansche school tracht nu met deze ervaringen haar voordeel 
te doen; zij laat de scholieren de verschillende ontwikkelingsjaren 
van holbewoner tot modern cultuurmcnsch beleven door middel van 
het spel, gecombineerd met arbeid. De bij ieder stadium behoorende 
verrichtingen worden, voor zoo verre dit mogelijk is. ook werkelijk 
door de kinderen uitgevoerd. Een daarbij aansluitende bespreking 
van het onderwerp wordt ook nog gegeven en de overige vakken er 
mede in verbinding gebracht.

Op deze wijze gelooft men in de kinderen ec 
iederen vorm van werk aan te kunnen kwecken 
geschiktheid te geven om de geweldige mo 
winnen, die het sterk afwisselende, veelvo 
Amerikaansche leven brengt aan ieder 
wereld ingezonden wordt. Er moet in au 
worden, dat dit systeem geheel aansluit bij de Fröbelt 
het niet alleen in de lagere scholen toegepast wordt, maar 
gebruik is bij de middelbare inrichtingen van onderwijs.

Dit onderricht, mits handig en oordeelkundig gegeven, boeit in 
hooge mate de belangstelling van den leerling, ontwikkelt zijn zin 
voor de werkelijkheid en is in staat zijn producecrcnd vermogen te 
wekken. Deze methode kan er veel toe bijdragen, dat het kind die 
loopbaan kiest, die hem het meeste succes zal brengen. Maar heelt 
de onderwijzer geen bijzonder groot pedagogisch talent, dan kan dit 
spelend behandelen van zulke historische ontwikkelingsprocessen een 
gevaarlijke verwarring veroorzaken. Door het feit n.1. dat deze methode 
in hoofdzaak rekening houdt met de aandriften van den mensch, 
worden de kwaliteiten, die later deze instincten in goede banen moeten 
leiden, niet genoeg ontwikkeld, en de poging, om elke mei 
handeling te vermijden, kan in later jaren vaak ontaarde 
afkeer van flink aanpakken en zware inspanning, wat men 
het leven nu eenmaal getroe

Inderdaad werd onlangs 
dat het den leerlingen, die 
hadden, vaak ontbrak aan <
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Doeleinden — Het rekening houden met de persoonlijkheid — De 
opvoeding tot de daad — Verhouding tusschen leeraar en leerling — 
Resultaten Het teekenen factor van groote beteekenis — De schooltuin 

Het onderwijs in handenarbeid — Aansturen op gemeenschappelijke 
arbeid — Geen godsdienstonderwijs, wel voorlichting op Ethisch gebied — 
Het opwekken van nationale gevoelens.
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lot in het midden der 19de eeuw stond op het 
klassen der openbare lagere school, die door kinder 
ell jaar werden bezocht, de vakken: lezen, schrijven, i 
In de daarop volgende klassen werden Aardrijkskunde, Am< 
geschiedenis en zingen aan dit programma toegevoegd. In d< 
begon echter de geweldige opbloei van het schoolwezen, 
reeds vroeger is gesproken en waarbij het Duitschc eler 
gewichtige rol heelt gespeeld. In het Engelsche schoolsysteem 
slechts aan de leerlingen der lagere scholen kosteloos onderw 
geven; men bepaalt zich ertoe de begaafden op 
succes der incest bekwamen te verzekeren. De demi 
teering van het leven in Amerika maakt hel noodip 
enkele uitverkorenen kunnen verder komen, i 
groote massa of tenminste voor de meerderh 
kelijker wordt h 
lijkheid deed Dr. J. W?Harris < 
besturen en ieder van ons moet ---------- r
Het is dus duidelijk, dat naarmate de opvoeding 
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wen een plaatsje te kunnen veroveren. En hoofden van 
wijs-inrichtingen verklaarden reeds meermalen, dat de 
: jeugd een veel grootcren tegenzin in ernstig werk ver- 
oeger. Het is werkelijk wel de moeite waard, dat der- 
:n door de vakmannen van naam ernstig worden onderzocht.
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verminderen. Nu is dit werkelijk binnen bepaalde 
Maar toch ontdekten scherpziende denkers een 
t onderwijs, zooals dat tot ongeveer het jaar 
■erd gegeven. Henry Georg, schrijver van het 

>oruitgang en armoede ’, sprak de meening van 
inschreef, dat onder dit onderwijs veel jongelieden 
,r dat zij tijdens deze vormingsperiode in staat 
i voor zich of voor anderen iets te doen. Als 

dit euvel pasten Amerikaansche opvoedkundigen 
Fröbel toe. Zij zagen in, dat de groote waarde, 

de ontwikkeling in het kind van den drang tot 
daden, niet slechts voor de bewaarschool, maar ook voor de daarop 
volgende leerjaren van de grootste betcekenis is. De denkbeelden 
van den Franschman, Fran<;ois Gouin werkten op dit gebied eveneens 
zeer bevruchtend. Een volk, welks grootste kwaliteit het practische 
kunnen is, moet een opvoedings-systeem hebben, dat den scholier in 
staat stelt daden te verrichten. Daarom was het noodig, den geest, 
het oog en de hand te vormen en te ontwikkelen, en het streven 
veel tot stand te brengen leidde tot een „ Education to do", tot een 
opvoeding, die daden van den leerling eischte. Deze beschouwing had 
dit gevolg, dat reeds in het jaar 1870 in steden met een vooruit
strevend schoolbestuur het aanschouwelijk onderwijs ingevoerd werd. 
Aan de beschouwing van het eigen lichaam knoopte men de grond
principes vast van de gezondheids- en matigheidsleer. Een begrip 
van de plichten en rechten van den staatsburger werd als het ware 
opgebouwd uit de verhoudingen van den enkelen leerling tot de ge- 
heele klasse en van den burger tot de gemeente en den staat. De 
scholier moet echter zijne rechten en plichten tegenover zich zeil en 
anderen niet alleen kennen, maar ze ook lecren uit te oefenen. Door 
geschikte turnoefeningen wordt voor zijn lichamelijke ontwikkeling 
gezorgd '). De school geeft den leerling echter ook de gelegenheid 
om zelfvertrouwen te krijgen en zijn eigen oordeel te ontwikkelen. 
Hij heeft aandeel in het handhaven der discipline, stelt vragen aan 
den leeraar, geeft zonder eenige verlegenheid zijn meening te kennen 
en dient voorstellen in. Verder geniet de leerling van de hoogste 
klassen der lagere school, dus in het zevende en achtste schooljaar, 
een zekere vrijheid, waar het de keuze van de vakken betreft en 
samen met de leerlingen van zijn leeftijd vormt hij clubs en ver- 
eenigingen van allerlei aard. De Amerikaansche scholier staat dus 
totaal anders tegenover zijn onderwijzer dan de Duitsche leerling. In 
plaats van het bevel wordt in Amerika het voorstel en de.overreding 
toegepast. Lichamelijke tuchtiging komt slechts in beperkte mate voor. 
Het grootste succes wordt vaak bereikt door • een appèl aan het 
eergevoel. De aanmaning om zich als een gentleman, als een dame 
te gedragen, „to act like a gentleman like a lady” kan soms wonderen 
verrichten.
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') Professor Hailmann, tijdens de rcgcoring van president Cleveland, super
intendent van de Indiancnscholcn, trachtte ccns dc toestemming te verkrijgen 
van een oud Indianen opperhoofd voor het oprichtcn van een school inde Rcsc'r- 
valion van zijn stam. Maar deze weigerde hardnekkig en motiveerde dit door 
het volgende: ..Toen ik onlangs (dc ontmoeting vond in den winter plaats) in dc 
naburige stad was. kwamen juist dc jongens uit uw hooggeroemde school. Zij 
lachten mij uit en gooiden mij met sneeuwballen. Dat is liet resultaat van uw 
onderwijs. Bij ons leert de jeugd eerbied voor den ouderdom".

Een waardecring van den leeraar, gebaseerd op het ambt, dat hij 
bekleedt, bestaat niet. Dit gevoel kan alleen gewekt worden door de 
persoonlijkheid en het optreden van den onderwijzer. Dit alles draagt 
ertoe bij om in de jeugd zelfvertrouwen te wekken en haar geschikt 
te maken tot het nemen van snelle besluiten. Maar aan den anderen 
kant blijft er weinig gelegenheid om het vermogen van zichzelf in 
bedwang te hebben te oefenen, evenmin wordt een bereidwilligheid 
gekweekt om te gehoorzamen, ofschoon dat ook in een republikeinschcn 
staat noodig is. Een ander ongunstig gevolg van dit opvoedings
systeem is het gebrek aan eerbied voor den ouderdom. Amerikanen, 
die onbevooroordeeld zijn, klagen over dit gemis aan respect, dat zoo 
in het oogloopend is, dat zelfs een eenvoudig natuurmensch het op
merkt ').

Hoe verschillend alle hervormingen, in dc Amerikaansche school 
ingevoerd, ook mogen zijn, toch beoogen ze meestal éénzelfde doel, 
dat men zóó heeft geformuleerd: „De gedachte moet niet in zichzelf 
te niet gaan, maar leiden tot het willen. De doelbewuste daad moet 
de uiterlijke vorm worden, waarin zich het innerlijk begrijpen omzet". 
Wat in het hart leeft als opkomende wensch of als een sterke im
puls, wat zich in den geest gekristalliseerd heeft tot een bepaalde 
gedachte, moet door de hand op duidelijke wijze kunnen worden uit
gevoerd. Zij is het, die zoowel van binnen uit als naar buiten de 
verbinding tot stand brengt tusschen den mensch en zijn omgeving. 
Men wil dit probleem o.a. oplossen door het invoeren van het onder
wijs in handenarbeid en door het laten beoefenen van de eerste 
beginselen der kunst, met name het teekenen. Dit vak is in het leer
plan opgenomen zoowel om het teekenen zelf, als omdat het zoo n 
geschikt middel is om dc gedachten en gevoelens van kinderen te 
vertolken. In navolging van den onderwijshervormer öp dit gebied, 
J. Liberty Tadd, brengt men dit vak in verband met de lessen in 
handenarbeid en met andere vakken, voornamelijk de natuurweten
schappelijke. De kinderen beginnen met het bekijken van voorwerpen 
uit de natuur en met eenvoudige dingen uit hun omgeving. Daarna 
probeeren zij deze weer te geven op de lei met gekleurd krijt of met 
verf. In het daarop volgende stadium wordt alles wat in het bewust
zijn van het kind gegroeid is, in vormen uitgedrukt. Wat de leerling 
dus gedacht of geleerd of ondervonden heeft, tracht hij in een tce- 
kening weer te geven. Evenals een taal slechts dan doelmatig onder
wezen wordt, als men naast het begrip van het idioom, ook het 
gebruik ervan kent, evenzoo ligt de beteekenis van het teekenen 
daarin, dat dc leerling dc beheersching krijgt over vormen, die hij 
door het teckenondcrwijs heeft loeren kennen. In het begin zijn de
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‘) Een schoolhoofd wist zich enkele jaren geleden het bezit te verzekeren van 
een stuk onbebouwd terrein in de nabijheid der school. Hij liet het omspitten 
en in bedden verdeden en legde toen de beplanting en de verzorging van het geheel 
in de handen zijner leerlingen, evenzeer lerwillc van de lichaamsoefening als om 
hun kennis der natuur te vergrooten. Maar het belangrijkste element was toch 
het plezier, dat dit werk en al dat groeien en bloeien aan de kinderen gaf.

’) Op dit gebied heeft Professor Eelix Adler, de stichter der ethische culluur- 
vereenigingen, baanbrekend werk verricht. Hij richtte in New-York de „Working- 
man s school" op, die als een soort paedagogisch proefstation naam maakte en 
die ook op het gebied van het onderwijs in handenarbeid een zekere leiding gaf. 
De eerste directeur van deze inrichting G. Bamberger, had een open oog voor 
de opvoedendc waarde van dit onderwijs en zijn beteekenis voor de praktijk des 
levens en wist het in deze banen te leiden. Hij bracht b.v. altijd die vormen 
van kunst naar voren, die het beste zich aanpasten bij de neigingen van een 
kind in een bepaalden leeftijd. In de laagste klassen werd vooral veel aandacht 

de algemeen menschelijkc belangen, terwijl later het onderwijs meer

resultaten van de lessen, waarbij men van dit gezichtspunt uitgaat, 
vaak weinig beteekenend, maar in weerwil daarvan heelt deze her
vorming toch tot een vergeestelijking van het teeltenen geleid, die 
zulke mogelijkheden biedt om het onderwijs te beïnvloeden, dal men 
eerst in de toekomst zal kunnen beslissen omtrent de draagwijdte 
van deze verandering.

Opmerking verdient nog het feit, 
uitsluitend één hand laat gebruiken, 
linker- en met de rechterhand op In 
vatie, die men met steekhoudende , 
argumenten kan verdedigen. Ook de oprichiu 
zaak, die sterk de belangstelling van ondcrw , 
als einddoel den terugkeer tot de natuur, en het 
heid tot het verrichten van daden. ')

Amerika heeft zijn snelle opkomst voornamelijk te danken aai 
verstandige en volhardende arbeid zijner bewoners. De vloek 
het Oude Testament werd de nieuwe wereld tot een rijke zegen. 
Diep zit dan ook in het Amerikaansche volk geworteld de eerbied 
voor allen arbeid, hetzij die van het hoofd of van de handen. Daarom 
ook wordt in de Amerikaansche scholen zeer veel aandacht besteed 
aan het onderwijs in handenarbeid. Hetzelfde doel, dat cens de 
Grieken onder invloed van hun groote denkers nastreefden n.1. de 
harmonische ontwikkeling van het lichaam en den geest, is nu het 
opvoedingsideaal geworden van deze Amerikanen, die hun volk tot 
een hooger beschavingspeil willen opvoeren. Voor de ontwikkeling 
van het lichaam verwacht men niet alleen veel van het spel en de 
gymnastiek maar ook van de handenarbeid 2). De lecrlingei 
zich oefenen in het bewerken van en het werken met hou 
en metaal, opdat zij evenals bij het teckcncn, de noodige va. 
krijgen om hun gedachten door het werk hunner handen i 
te geven. De scholier komt op deze wijze van het inzicht 
willen en dit zet hij weer om in de scheppende daad. En zoo 
deze methode tevens de voorbereiding tot de geestelijke functies 
lichamelijke verrichtingen, die, als ze later bewust toegepast worc 
vaak het succes van het leven verzekeren. Maar men gaat zelfs nog
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mal" (Febr. 2. 1907) cischt superintendant W. 
zeer nadrukkelijk, dat in de openbare scholen aan . 
z.cdelijke opvoeding gegeven zal worden. Hij  

rapporten van verschillende schoolhoofden uit Boston, 
ig licht werpen op hel zedelijk gedrag der scholieren en 

Boston gerekend worden tot de besten van het land.

voorwerpen kan de scholier ónmogelijk . 
toet daarvoor de medewerking hebben van ant 

moet de metaalbewerker het slot en 
aardigen van een tafel heeft hij vo 

....odig, die met dc draaibank kan omgaan. De 
kracht vol bereidwilligheid beschikbaar te stellen 

chappclijke onderneming, in de toekomst zal hij 
•eekte eigenschap slechts profiteeren. Zij zal dan

;ëele winst voor hem blijken te zijn.
In de lagere scholen is het onderwijs in handenarbeid een vak 

onder velen. Maar in de ,. Manual Training High School” vormt dit 
de kern van het onderwijs. Ongeveer een derde van den schooltijd 
wordt daar besteed aan de werkzaamheden, die dc schrijnwerker, 
slotenmaker, smid en pottenbakker moeten kennen. Verder wordt con
structief teekenen, de exacte vakken, geschiedenis, literatuur en Latijn 
onderwezen of de leerling kiest een moderne taal. Maar steeds wordt 
het verband gehandhaafd tusschen dit alles en de bovengenoemde 
technische vakken. Dc werkplaatsen en laboratoria zijn voortreffelijk 
ingericht en het is een lust om dc jonge mcnschen daar aan het werk 
te zien. Deze „Manual I.abor High Schools” zijn in den korten tijd 
van hun bestaan reeds zeer populair geworden. Zij gelden als dc in
richtingen waarïrt dc praktische zin der Amerikanen het beste uitkomt.

Dc stichters der Amerikaansche Koloniën waren diep godsdienstige 
en zeer kcrksche mcnschen. Desondanks kreeg het godsdienstonder
wijs geen plaatsje op hun schoolprogramma. In het oude moederland 
hadden zij de ellende van een godsdienstvervolging, uitgaande van de 
staatsmacht en de Anglikaanschc kerk te zeer aan den lijve gevoeld 
om niet in de volledige scheiding tusschen staat en school eenerzijds 
cn tic kerk anderzijds den besten waarborg te zien voor de burger
lijke en rcligieuse vrijheid. En opdat dc leden van verschillende 
godsdienstige secten zonder gewetensbezwaar de openbare school 
zouden kunnen bezoeken, liet men het geven van godsdienstonderwijs 
aan de diverse kerkgenootschappen over. Zoo speelt dan ook heden 
ten dage de godsdienst van den leeraar of den leerling geen rol bij 
dc benoeming of toelating op school. De Amerikaansche school staat 
open voor iedere nationaliteit, stand en vermogen, maar ook voor 
elke godsdienst, en dc aanhangers van dc meest uiteenloopcnde 
religies, evenals zij, die tot geen enkele confessie behooren, geven en 
ontvangen het onderwijs, zonder dat iets dc goede harmonie van deze 
vreedzame samenwerking verstoort. Maar in de laatste jaren zijn 
toch paedagogen van naam, waarbij zoowel vrijdenkers als kerkelijk 
gezinde gevonden worden, tot dezelfde overtuiging gekomen, dat door 
dit ontbreken van ieder godsdienstonderwijs de school een van haar 
belangrijkste plichten slechts ten deele vervult. Zij meenen in zekere 
bedenkelijke misstanden van het Amerikaansche leven *) als daar zijn
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Al het nieuwe, dat in de laatste jaren in het Amerikaansche op
voedingssysteem zijn intree heeft gedaan, wordt hoofdzakelijk in de 
stedelijke scholen toegepast. In vele plattclandsscholen hecrschen 
daarentegen nog zulke paedagogische wantoestanden tengevolge van den 
korten schooltijd, de groote afstanden en het gebrek aan geschoolde 
arbeidskrachten, dat in menige Duitschc dorpsschool het onderwijs 
beter is. Maar naarmate het land meer bewoond raakt, zal dit euvel 
verminderen, terwijl ook het deelnemen aan het openbare leven als 
een belangrijk correctief op dit punt moet worden beschouwd.

Een werkelijk schitterende prestatie van de Amerikaansche school 
is de goedgeslaagde amerikaniseering van de groote massa der im
migranten. Het is waarlijk verbluffend hoe snel deze vreemdelingen, 
die een andere taal spreken en die onder geheel andere verhoudingen 
zijn opgegroeid, zich thuis voelen in het nieuwe leven en hun t ' 
vaderland gaan waardccrcn. Ook de godsdienstige en maat' 
pelijke verschillen worden zonder cenigen dwang en met cv 
succes overbrugd. De godsdienst der ouders, hun maatschap] 
positie, hun rijkdom of hun cventucelc armoede, dit alles speelt geen 
rol in het schoolleven. Daardoor voelen de leerlingen zich ook als 
leden van eenzelfde volk en léëren zij het. land liefhebben, dat in 
zijn schoolsysteem allen dezelfde beschavingsmogelijkheden biedt en 
ieder dezelfde kans opent op succes in het latere leven. President 
Eliot van Harvard zeide eens in een toespraak tot de studenten 
dezer universiteit, dat het vaderland hen meer waard moest zijn dan 
hun geloof, de partij of de maatschappij waarin zij leefden, want 
deze vormen van samenleving wortelden in het vaderland en trokken 
daaruit hun levenskracht. Dit is de algemeen gehuldigde opvatting. 
En als gedurende de schooltijden de vlag der Vereenigdc Staten van 
de Amerikaansche scholen wappert, dan is dat werkelijk geen leege 
vorm, maar de uiterlijke manifestatie van een algemeene, diepgevoelde, 
bijna hartstochtelijke vaderlandsliefde.

'f Ts ’n gemeenplaats als ik dit artickel begin met de meedeling 
JL dat in de laatste jaren aldoor meer ’t belang wordt gevoeld 

van volksontwikkeling; ’n belang voor de mensen individueel,’n 
belang ook voor de hele maatschappij. Door dit inzicht is er ’n 

. verhoogde belangstelling ontstaan voor ’t fondament van alle ontwik-
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Zo lijkt me de schoolorganiezatie van de heer II. L. Borgman, 
schoolhoofd te Vledderveen (Stadskanaal), ’n belangrijke proefneming 
met betrekking tot 't onderwijs op ’t platteland.

Hier volgt daarom een-en-ander over de inrichting van ’t onder
wijs aan deze school. ')

Noch 'n enkele opmerking vooraf, 'n Tijdschrift als dit is niet de 
plaats voor 't afdalen in biezonderheden van ’t leerplan en van de 
dagelikse inrichting van ’t schoolleven; met de daarop betrekking 
hebbende pedagogiese motievering en argumentering. Dit laat ik dan 
ook geheel achterwege. Ik zal alleen trachten, objektief, 'n iedee te 
geven van de „wereldtuin”, zoals dat voor mij uit de genoemde 
lektuur is ontstaan.

„Mijn wereldtuin [waarmee in 1914 begonnen werd. v. I 
vrij grootc tuin, 1400 M2 in oppervlakte, een rechthoekig 
grond. 70 M lang, 20 M breed. In dien tuin is in kaart 
Europa, N. Amerika en Nederland; ons vaderland nog 
derlijk op een strook land, groot 20X15M2.” Met ’t oo 
schillende gewassen die daar verbouwd moeten worden, 
schillende grondsoorten op aangebracht. De grenzen

haar leerstof, haar metode, en bovenal 
laatste, men weet ’t, bleken nu juist niet 
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ige belangrijke hoofdzaken is men ‘t tegenwoordig 
s; maar prakties is daarvan noch niet zo heel veel 
ieder geval blijven ernstige proefnemingen — ’t zij 

leerstof, ’t zij met betrekking tot de metode, 
— noch zeer gewenst. En wordt ergens zoon proef- 
is ie gedurende geruime tijd toegepast, dan verdient 

bekend gemaakt te worden: de mannen en 
ijk kunnen er dan kennis van nemen, en er, 

in vinden, hun voordeel mee doen; of beter 
tan dc school, dus aan de volksontwikkeling
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noodzakelik gcïezolcerd staat; terw 
worden door de belangstelling van

z te nu groepeert zich ’t < 
rondom de wereldtuin. ‘) 
vakken als plant- en dierkunde, en

graszoden (dit zou ook kunnen met witte 
rievieren zijn in ’t zand getrokken (deze z< 

door ’n graslijn kunnen worden aangegeven). De 1> 
van zand of klei, de steden worden voorgest 
verschillende grootte, verbonden door draden (c 
de spoorwegen moeten voorstellen. Ook is het 
waar steden moeten worden aangegeven groente te « 
bloemen te planten, als aanduiding van de tuinbouw 
geving van de steden wordt uitgeoefend. Voorts moe1 ■* 
tuin de dieren en de voortbrengselen in de verschillenen 
’n plaats vinden; en ook andere aanschouwingsmidd~L 
modellen, kunnen er worden geplaatst.

De wereldt uin vertoont enige verwantschap met ’n paar andere 
moderne instellingen. Vooreerst met de o p c n 1 u c h t s c h o o 1, uit 
hygiënies oogpunt ; die hij in dit opzicht noch overtreft, 1’en twede 
met de s c h o o 1 w c r k t u i n ; deze omvat echter maar ’n klein deel 
van ’t onderwijs, terwijl de wercldtuin in ’t middelpunt van ’t hele 
onderwijs staat. En waar de handenarbeid in de school onprak- 
ties is en niet is toetepassen, daar is ’t a r b e i d s p r i n c i p e t fon
dament van de wereldtuin.
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De beste, de universele kweekschool voor de jeugd, is de natuur.

'chouden, voorbeelden van ‘t onc 
emaken dat de leerlingen 
;n tot ’n nauwkeurig zich n 
paalde onderwerp betrek 

»en wat te doen, en ze zien 
zoals 't behoorde te wezen, 

sren waar ’t hapert; en door beter 
de les, de fout of ’t ontbrekende 

" gedwongen tot ingespannen werk-

gcschiedenis wordt in de wercldti 
’n leerling die Columbus verb 

ie heenging en waar ie landde;
die tochten in de wereldtuin.

Ziehier ’n paar, algemeen gein 
in de wereldtuin; waaruit wel i 
deze manier-van-doen gedwongen ■ 
schap geven van alles, wat op 
heeft. En ze hebben ’n taak, ze  
rezultaat. Blijkt ’t, dat dit niet uitvalt 
dan kan de leerling zeil konstater 
en nauwkeuriger analiczeren van < 
zelf herstellen. Ze zijn zo vanzelf 
zaamheid.

Elke leerling 
staat. Maar da; 
helpen, of

Ook 
aan de

te begrijpen dat die in verband met de wereldtuin geleerd kunnen 
worden. Hierbij moet men zich dan voorstellen dat, als ’n leerling 
tot taak gekregen heeft b.v. Frankrijk te bestuderen (waarvoor hem 
zo mogclik ook ’n frans boek (vreemde talen !) kan gegeven worden), 
hij deze les in de wereldtuin heeft uittcvocrcn. D.w.z. daar moet hij 
dan in Frankrijk aanbrengen steden, spoorwegen, rievicren, bergen, 
voortbrengselen. En als hij nu b.v. de middelen van bestaan bij zich 
heeft, in de vorm van landbouw- en industrie-produkten, die hij op 
de daarvoor bestemde plaatsen in ’t land moet neerleggen — dan is 
hij tevens in staat om ten slotte zichzelf te kontroleren. Die voort
brengselen, en hun plaats in de wereldtuin, geven verder aanleiding 
om te komen tot de wereldhandel; en in verband hiermee komt han- 
delskorrespondcnsie en boekhouden ; ook handelsrckencn : vreemd geld, 
wissels, effekten.

’n Vak als 
Zo vertelt b.’

.< eidtuin gedramatiezeerd. 
:rbeeldt te zijn, van z’n 

; en maakt tegelijkertijd

heeft in de wereldtuin ’n eigen taak, waarvoor ie 
«arnaast is er ook gelegenheid genoeg, om ’n ander te 

samen met ’n ander een-of-ander werk opteknappen.
er aanleiding dat b.v. de Duitser z’n produkten verkoopt 

Fransman; of dat twee hollandse boeren samen handel drijve 
de wereldtuin de verbinding van teorie (kennen) en prakti 

(kunnen).
Op ’n tweetal biezonderheden wil ik noch even wijzen. De eerste 

zijn de getypte leeslessen, die in verband staan met ’t werken in de 
wereldtuin,’ en daardoor, meer dan de gebruikelike literaire leesstof, 
de belangstelling van de leerlingen trekken, ’n Voordeel van deze 
leeslessen is ook, dat daarmee de onderwijzer zich richt tot z’n eigen 
leerlingen, ’t Twede is de schoolkrant, waardoor de leerlingen belang
stelling krijgen voor ’t leven van hun eigen tijd.

Door de onderlinge verbinding van de verschillende leervakken in 
de wereldtuin is noch ’t voordeel verkregen, dat er minder speciale 
repetitie nodig is voor elk vak afzonderlik. „De takken van weten
schap zijn hier als cellen van één weefsel, organisch, levend, met 
wanden, doorlatend, capillair." Bovendien bevordert de handeling t 
onthouden; terwijl door die handeling ook 't repeteren makkeliker 
en vlugger gaat, dan b.v. door ’t maken van ’n opstel over 't geleerde.
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omheen zich feiten en biezonderheden

utiliteitsprin- 
i boeken maar zaken 
zelf-zoeken en zell- 

oert tot onafhanke- 
waarbij ’t plaatsen 

wend aan orde. Geen 
er heerst harmonie ;

■ lat 

waarin het 
Snel tot een 

  i sneller los, 
het materiaal de eenheid mist.

:n. Het ont- 
• kunstmatig,

En nu helpt de 
. Land- en tuin- 
arbeid : naar de 

ng aan ’t landbouwbedrijf, 
ntwikkeling doorloopt nu 
betekenis van de arbeid. 

.  :nde tot ’t kind, ’t Pro- 
jrote opvoed- en ondcrwijsgelegen-

Maar de leerlingen moeten komen tot de kult u u r. 
wereldtuin de kloof tussen deze beide overbruggen, 
bouw voert naar de bron van alle maatschappelike : 
natuur. Dan komt 't handwerk ; in aansluiting aan ’t I; 
Eindelik de industrie. Deze trapsgewijze on 
’t kind ; en ’t krijgt daardoor inzicht in de 1 
van de werktuigen. Dit alles spreekt zodoei 
duksieleven in z’n geheel wordt óen grote . 
heid voor allerlei aanleg en begaafdheid.

Er is noch meer dat de wereldtuin voor heeft boven ’t gewone 
schoolleven. Daar is vooreerst de hygieniese kant : tuinarbeid is niet 
alleen nuttiger en minder gevaarlik dan sport, hij is door de beweging 
in de buitenlucht veel gezonder dan ’t gedwongen stilzitten op de 
banken in 't school vertrek.

En dan komen daarbij noch de voordelen van pedagogiese aard ; 
zowel wat betreft de geestelike als de zedelike vorming. In ’t voor
gaande is er al iets van vermeld. Hier volgt er noch wat over.

„De practische toepassing van op-cén-punt-gerichtheid in de we
reldtuin bestaat in een poging om in het denkvermogen het overheer- 
schend ideaal, gerealiseerd, als middelpunt te houden, waarop alle 
dagelijksche bezigheden gericht zijn, zodat het kleine leven gesterkt 
wordt, zoodat allen bewuste declen worden van het ccnc groote geheel. 
Het ideaal va n dienst wordt in den wereldtuin zoo levendig en sterk, 
dat het schoolleven geleid wordt door de omgeving, als een poging 
om te dienen”.

In navolging van Rousseau staat in de wereldtuin 
cipe op de voorgrond. Daarbij komt dat er geen 
worden gegeven; terwijl, zoals we al zagen, ’t 
vinden de leervorm uitmaakt. De zelf-kontrole vo 
likheid. Doordat alles er z’n vaste plaats heeft, 
zelf doelbewust geschiedt, worden de leerlingen gew 
overbodige voorwerpen leiden de aandacht af: e 
de hele atmosfeer ademt rustige beweging, kalmte.

„Met het beeld van den Volkenbond [natuurlik de „iedcalc ’, niet 
de tegenwoordige! v. E.] voor oogen heerscht er orde, eenheid, de 
heilige Eenheid. Aldus wordt om;e Moeder Aarde en de Volkenbond 
door de Eenheid, de Moeder van het geleerde : de herhaling, de herhaal
de herhaling”.

Van groot belang yoor de karaktervorming is ook de vrije on 
wikkeling die de wereldtuin aan de leerlingen deelachtig doet zijn.

„In den wereldtuin, waarin het kind het algemeene beeld ziet, d; 
rust geeft [voorwaarde voor zelfontwikkeling, v. E.] en 
zich door veel oefening gemakkelijk oriënteert, komt het snel 
zekere graad van innerlijke rijpheid. Daar maakt het zich 
daar waagt het zich eerder dan waar
Het kind treedt eerder in het stadium der ontdekkingcr 
popt zich eerder, nu het minder vreemdsoortig, minder 
minder talrijk materiaal heeft”.

al op gewezen, en ’t moge hier noch even worden 
wereldtuin ’n beeld is dat nooit verflauwt; waar- 

groeperen, die door dat beeld
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Montessori en onze fröbelscholen 
door L. DE HAAN, Hoofd eener Openbare Fröbelschool te Utrecht.

;rd, verc

idsprincipc. De wereldtuin is ’n doe-sc 
cht tussen hersen- en spierarbeid i 
m de arbeid als opvoedingsmiddel 
’cend. „Ze is ’t meest gcconcentrccrc 

ven, de meest scheppende levensbeves 
dijk opvoedingsmiddel, de meest vruel 
et het rijkste opvoedingsrcsultaat’’.

t ’n kleine dorp- 
ieerlingcn van 10—ld 

jreldtuin werken. In 
orgman zich die denkt, zou 
deze school beschikt, zo 

leerlingen daar voeding

behouden blijven, 
worden.

Ten slotte ’t arbek 
’t verbroken cvcnwicl 
De grote waarde vat 
tijd vrij algemeen erk< 
wustc, positieve lever 
daarbij on vergelijk el.,, 
v o e d i n gsm ét h ode me t

den invloed, die 
in woord en ge- 
school; welke ge- 
e beroeringen en

I aangezocht, op eene vergadering van de „Afdeeling 
Omstreken van de Vereeniging voor Paedagogiek”.

ig te houden over Montessori's invloed in onze fröbel- 
of een dergelijk onderwerp, heb ik verklaard, ten eerste: 
geen diepere, wetenschappelijke studie's heb kunnen maken 

sntessori’s opvoedings- en onderwijsmethode;
tweede: 

j geen 
ling;

., dat 
datgene, waf 
schrift, heeft 
dachten en 1 
wijzigingen gebrac

Boven drijft — 
hare pred’’ 
in theorie 
groote I 
mij doen 
stelling en 
wekken

Maar

nij — een gevoel van groote dankbaarheid voor 
irediking, naar binnen en naar buiten. Montessori bracht mij 

ie geen nieuw Evangelie; zij heeft mij niet „gegrepen”. — Mijn 
leermeester in Leiden, de Heer Haanstra, had reeds in 
opbloeien dit groote liefde en toewijding, dit diepe belang- 

eerbied voor ’t jonge kind, welke Montessori vermocht te 
bij, en te vragen van hare leerlingen en volgelingen.
wel heeft zij inzichten geaccentueerd, verdiept en gewijzigd,

1 er aanvulling zij noch vermeld, dat ’t hier betreft 
school, waarvan de hoogste klassen (hoogstens 25 leerlin 
jaar; met in de zomer veel verzuim) in de 
de iedeaal-„Vrcdeschoor’, zoals de heer Bori 
n noch grotere wereldtuin dan waarover Ge, 
kunnen worden ingericht, dat ’n zeker aantal 
zou kunnen vinden.

Elk jaar wordt in de 
’t karakter draagt van 

En hiermee ben ik aan 
Dit stuk „schoolhervormir 
wekkende, ernstige p 
ontwikkeling bekendhe

;-school, waarin 
wordt hersteld.

1 wordt in onze 
---- rde, doelbe- 
uevestiging. En 
vruchtbare op

was, iets te vertellen over 
en over haar tot ons kwam 
de werkwijze in onze fröbelsc 

die hebben gewekt, welke
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trdeeren, 
• geweest.

i het bestaans- 
len of „gaven”.

. geschreven 
/ el mogclijk, 

vijze van aan- 
. verandering 

spreekster 
nlijking van 

mij nog altijd 
zijn „gaven”

een kind een weldaad bewijs.
> zijn eigen wijs, in zijn eigen 

probeeren, en rustig af te wachten tot 
lagt. Ik ben Montessori zéér dankbaar 
en nu volgt een geweldige ketterij: het

> een door mij gekozen moment, gelijk 
n, óók wel cens probeeren, en als hel geen 
maken. Nooit heb ik daarom in kinderoogen 

zien komen, wel eens ontstemming, maar gewoonlijk week die 
’t pogen, en zoo niet, dan hielp ik mee om die te overwinnen, 

mij geloof ik nooit mislukt. De Montessorianen zullen zeggen, 
daarbij de persoonlijkheid van ’t kind heb verminkt en mis- 

onberekenbare schade heb aangericht. Ik had daarvan dan 
cl eens iets moeten merken? "Wel nam ik waar, dankbaarheid, 
«heid en verhoogde aanhankelijkheid. Maar ik wou eerst mijn 
tarheid meer en beter motiveeren.

mij Fröbel meer leeren liefhebben en waai 
jrigste apostel misschien in staat ware
i negatie, door de felle aanvallen vt 
i mij zuiverder rekenschap geven van 
de daaruit voortvloeiende leermiddelc 
geleefd had, zou hij stellig anders 

een zeer sympathieke Montessoriaan. W 
. meen ik. iMaar ik geloof dat de wijze 
toepassingen van zijn leermiddelen alleen v 
erd hierin versterkt toen ik van dezelfde 

,’ijze van Montessori is echter de verwezenl 
jinselen." Die grondbeginselen zijn voor 

en nog méér lijkt mij de oorsprong van

wil heeft zij een frisschen gedachten- en dadenstroom door onze 
scholen gejaagd, die ingeroeste, verouderde en ook in mijn oogen 
dwaze en verkeerde begrippen meevoerde.

De spijzen die Montessori de kinderen voorzet, zijn soberder, 
ook véél beperkter dan de onze; maar de wijze, waarop zij ze 
gebruiken, heeft groote verandering gebracht in mijn, en ik 
zeker, in veler werkwijze op de school, in ieder geval tot vree 
en ik durf nu ook wel beweren, tot heil van de jeugd.

Mijnheer Haanstra’s tien geboden; inzonderheid zijn: Spreek kort 
en klaar; zijn dreigingen: Blijf er ai met je vingers, laat het kind zelf 
zoeken en vinden; „Laat het verschil spreken, dan kan de onderwij
zeres zwijgen,” klonken mij wel altijd in de ooren, maar Montessori 
leerde mij, dat mijne bemoeiingen nog te veelvuldig, mijne opdrachten 
te everveerend, dat beide overbodig waren meestal; dat een kind in 
kalme, evenwichtige gemoedsstemming bereiken kan — alleen — wat 
hem, met mijn als hulp bedoelde dwang mislukte en verdrietig maakte. 
Dat laatste heb ik altijd gevoeld als disharmonie, als een bewijs, dat 
ik faalde, te kort schoot, waarin dan ook. Mijn onderwijzersbloed 
speelde mij parten, denk ik.

Nu weet ik, nu ervaar ik, dat ik 
met het stil te laten ploeteren o p 
t ij d, mij niet te mengen in zijn 
het slaagt, of — mijn hulp v: 
voor deze ervaring. Maar — 
kind moet voor mij op 
met andere kinderei 
zin heeft moet het zin i 
tranen 
onder ’ 
Dat is 
dat ik 
schien or 
toch wel 
vroolijkhs 
dankbaarheid meer 

Montessori heeft 
dan waartoe zijn vi 
Door haar volkomen 
gelingen (?), moest ik 
recht zijner ideëen en c 

„Als Fröbel r 
hebben”, zei me 
ook wenschelijk, 
bieden en de te 
behoeven. Ik wet 
las : „ De werkwi 
Fröbels grondbegi 
onaantastbaar, < 
onaanvechtbaar.

Hoe ontstonden die? De Montessorianen zijn het er over eens, dat 
ze een prachtig logisch geheel vormen, maar ze zeggen, dat er een

>egrip

X
! verat 

, 'c op c 
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Fröbel,

lamsoeicningen .
■ van nature 
eer middelen 

opwekken; ze 
en lichamen 

t r ö 1 e, 
(bij de 
uiteenzetting te geven ' 

jangspunt naar voren brengt 
eene vrije geesteswerking 

moet dus verbannen worden. I 
hij meer Montessoriaan dan M< 
had hier op ’t oog, niet de 

>ntessori als „de hoogste 
gen des geestes iets nieuws te 
te brengen. Fröbel bedoelde ■

aan ten grondslag ligt. Is dit niet 
liddelen? Maar ik denk dat ze be- 

l voor groote menschen; dat het kind 
er weinig aandeel in heeft. Niets is

denkwijze van groote menschen i 
het geval met Montessori’s leermi 
doelen, dat die waartle heeft 
die er niet van ondervindt en c 
minder waar.

Montessori sloeg geheel vrije kinderen gade, zegt ze. Maar geheel 
vrije, onbelemmerde, normale Hollandsche kinderen van 3—6 jaar 
en jongere en oudere — spelen— zeer verschillend, ieder naar zijn aard 
en behoeften. Dat is een algemeene wet. Een algemeen geliefd spccl- 
middel zag Fröbel in den bal (vermoedelijk om zijn beweeglijkheid). 
Poen nam hij den bal als uitgangspunt van zijn stelsel, omdat h ij 
dan zeker was van v r ij w i 1 1 i g e concentratie. I I ij 
zag hierin gelijkenis met de natuur; uit het bolvormige zaad ont
wikkelt zich het leven. „Der Ball ist das Bild vom AH". Ik zal 
jelui laten spelen, dacht Fröbel, overeenkomstig je natuur, maar 
ik zal het speelgoed zóó maken, dat het je ontwikkelt volgens 
algemeene levenswetten; ik zal om ’t bewustzijn te wekken het ver
schil laten spreken en daarna de overeenkomst; ik zal je zintuigen 
ontwikkelen (kleuren aan de ballen, verschil in houten en wollen bal, 
verschil in zwaarte, geluid en voelen, bal en kube voor tastgevoel) ; 
ik zal voldoen aan je scheppingsdrang, nabootsingszucht; materiaal 
geven voor je fantasie (klei, bouwdoozen, potlood en griffel); ik zal 
je smaak ontwikkelen voor kleur en regelmaat ; ik zal spelletjes maken 
zooals jelui ze zelf speelt, die beantwoorden aan je zucht tot na
bootsen en daar lichaamsoelcningen aan verbinden; ik zal je hel
pen b ij wat je van nature doe t, of eigenlijk, i k zal dat 
met. maar mijn leermiddelen zullen dat en daardoor spon
tane activiteit opwekken; ze zullen je opmerkzaam maken op 
afmetingen, op vlakken en lichamen (vouwblad, papierwerk); ze zullen 
bevatten zelfcontrole, immers, de deelcn moeten samen 
weer één geheel vormen (bij de doozen de kube). ’t Is natuurlijk mijn 
bedoeling niet hier eene uiteenzetting te geven van Fröbels stelsel. 
Ik wou alleen het uitgangspunt naar voren brengen. Fröbel redeneerde 
niet: kinderfantasie is eene vrije geesteswerking die niet op zuivere 
waarneming berust; moet dus verbannen worden. Hij dacht eenvoudig, 
— en daarin was hij meer Montessoriaan dan Montessori: het kind 
fantaseert, (Fröbel had hier op ’t oog, niet de fantasie van groote 
menschen, die Montessori als „de hoogste menschelijke gave" vereert, 
n.1. het vermogen des geestes iets nieuws te scheppen, nieuwe denk
beelden voort te brengen. Fröbel bedoelde wat Dr. v. Wayenburg 
noemt de eigenaardige geestesgesteldheid, die het kind bij zijn spel 
omdraagt, die het spelen tot spel maakt en die hij van zoo groote 
beteekenis noemt, — het in beeld brengen van opgedane indrukken, 
gestalte geven, 't nabootsen); mijn leermiddelen moeten dat kunnen 
toelaten en daarop berekend zijn; het kind speelt, uit wat voor 
motieven dan ook, erotische aandrift; een overblijfsel uit een voorbij
gegane geestesgesteldheid van de menschheid (Dr. v. W. Kinderstudie 
Afl. 1 deel II), levensvoorbereiding, overtollige spierkracht, nabootsings
zucht of andere; mijne leermiddelen moeten voldoen aan dien speeldrift. 
Montessori noemt dit spel een surrogaat 1 Laat het kifid zuiverder 
waarnemen, geef het de dingen in werkelijkheid en de fantasie zal
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die zijne vacantic's bij boerenfamilie 
terug, prachtige stallen en schuren van 

:s niet spelen met serviesjes, zonder 
niet, zelfs zonder zand, terwijl ze 

thee mogen schenken en suiker 
H o e juister een kind heeft 

hoe intenser speelt het, fanta- 
haar eerste voordracht toen ze sprak

verdwijnen, zegt ze. Behalve dat ’t nog al een ónmogelijke cisch is 
de kinderen te laten zitten in echte vliegmachines en auto's, te laten 
rijden met echte paarden en wagens etc. etc., is de bewering volgens 
mij onjuist. Ik was een tijdlang gouvernante bij twee jonge kinderen 
die voertuigen en beesten alles in natura bezaten en er in volle vrijheid 
mee verkeerden. Maar eiken morgen om 6 uur werd ik gewekt door 
het gesjouw en gerij met ledikanten en kussens, die van alles voor
stelden, behalve wat ze waren. Dat ééne voorbeeld bewijst natuurlijk 
niets, maar zien wc niet dagelijks in school, dat als kinderen hebben 
mogen zitten op de kar van den groenteboer, mochten meerijden of 
meevaren, dat de fantasie juist voedsel kreeg inplaal 
dwijnen, getuige de openbaringen in klei, met blokkc 
in ’t vrije spel. Een jongen, die ? 
doorbracht, bouwde op school terug, 
zijn blokken. Hoe kunnen de meisjes ni 
echte thee, winkeltje spelen alleen n 
toch dagelijks bij moeder hcusche 
scheppen. Ik zou juist zeggen: 
w a a r g e n o m e n, h oe beter, 1 
seert het. Montessori zei in 
over de omgeving van het kind :

„Het moet de voorwerpen uit zijn omgeving kunnen gebruiken, het 
heeft behoefte aan willekeurige bewegingen. Wij moeten hun dus 
middelen en ruimte geven om zich te kunnen bewegen." verder: ..Het 
kind heeft instinctief neiging, voorwerpen te verplaatsen. Wij moeten 
dus voorwerpen bedenken, die voorzien in de bewegingsbehoefte.’’ 
Ze vertoonde toen een presenteerblaadje met kopjes etc. Ik vraag: 
gebeurt dat verplaatsen en bewegen zonder doel? Bij achterlijke 
kinderen misschien, zonder fantasie. (Ik moet zoo dikwijls aan haar 
oorspronkelijk studiemateriaal denken bij Montessori-uitsprakcn). Mij 
dunkt onze kinderen willen niet louter verplaatsen — ook wel cens — 
maar ze verplaatsen omdat ze spelen.

Wat las ik over het ontstaan van Montessori’s leermiddelen? 
o.a. dit: ze berusten op de wetenschappelijke grondslagen der onder
zoekingen van Itard en Scguin en verder op de biologische wetenschap. 
En verder: De resultaten die zij kreeg met haar onderwijsmethode 
bij achterlijke, bij idiote kinderen waren verrassend. De stumperds 
behaalden bij examens gelijke, soms hoogerc cijfers dan de normale 
kinderen. Wat moesten de uitkomsten zijn, als haar methode werd 
toegepast op geestelijk-nict-defccten. Afgezien nog hiervan, dat ik niet 
kan aannemen, dat er een evenredigheid zou bestaan tusschen een 
achterlijk en een normaal kind en de beide gevolgen eener op hen 
toegepaste methode, omdat ik de twee eerste termen onvergelijkbare 
grootheden vind, afgezien ook nog hiervan, dat geen van Montcssori’s 
leerlingen ons dit wonder heeft vertoond, is mij Montessori's uitgangs
punt bij lange na niet zoo sympathiek als dat van Fröbel.

^Vil men nu weten, welke methode in den korsten tijd ’t beste 
voldoet aan’exameneischcn, of welke werkwijze ’t meest overeenstemt 
met de eischen en behoeften in een bepaald levenstijdperk van den 
wordenden mensch.

De Montessorianen beweren natuurlijk, dat dit laatste óók juist
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het streven is geweest van hun profeet, en ik heb in den aanvang 
al gezegd in hoeverre ik dat in waarheid heb aangevoeld, maar ik 
ben er dan toch wel zeker van, dat Montessori's observatic-matcriaal 
gansch verschilt van 't onze. Ik kan haar niet vergeven dat zij aan 
spel en fantasie zoo weinig aandacht schenkt, vind het volmaakt on
begrijpelijk, dat iemand die anthropologie en biologie studeerde, geen 
gebruik maakt bij haar leermiddelen van deze typische kenmerken 
en behoeften van de jeugd, van geslacht tot geslacht. Professor Casimir 
zei onlangs, en ik geloof dat ook zoo heel zeker, dat de verschillende 
stelsels van opvoeders en wijsgeeren zoo sterk den neerslag vertoonen 
van de eigenaardige persoonlijke eigenschappen des ontwerpers. Dan 
wordt 't ine ook een beetje helderder, want dan denk ik aan wat 
Fröbel in zijn jeugd heeft moeten missen, waaraan hij zoo n groote 
behoefte had, dan zie ik hem, spelende met kleine kinderen in een 
zonnige weide, of zorgende voor zijn verweesde pupils, vol van een 
heilig begeeren hen allen gelukkig te maken en vroolijk te zien.

En daarnaast Montessori, een krachtige vrouw, aan alle kanten toe
gerust. — onafhankelijk en geschapen voor zelfontwikkeling en zelfop
voeding. cxperimentecrcnd in 't laboratorium; daarna, zoekend, vooral 
met het hoofd, naar middelen om zwakzinnigen beter onderwijs te geven, 
om ilv kinderen uit de vroegere krotten te leeren zich zoo spoedig mogelijk 
onafhankelijk te voelen, en ze te leiden in practischc richting, vooral.

In de zoocven genoemde voordracht, zei Montessori: „liet kind 
voelt zich door deze bezigheid, (schoonmaken van eetgerei, vastmaken 
van rekken etc.) gelukkig, wat met speelgoed niet het geval is. Maar 
M e v r o u w M o n t e s s o r i ! Als U onze kinderen laat kiezen tusschcn 
de knoopenrekken, rekenstaven en speelgoed, dan kiezen die’t laatste 
en Uw leermiddelen worden volgens Uw eigen uitspraak „overbodige 
voorwerpen,” want de kinderen nemen ze niet (in ’t algemeen). En 
— zegt ze — haar bezigheden hebben een nuttig doel. Maar zie dan 
onze kinderen uit de fröbelschool met groote handigheid en accuratesse, 
potlood, schaar, vlechtnaald, penseel etc. hanteeren, zie ze strijken 
met een echte bout, zie ze poppenkleeren en eigen en anderer kleercn 
vastmaken en opvouwen, zie ze stof afvegen, doozen opiuimen, leien 
schoonmaken en lijsten boenen ; wij bereiken toch ook een nuttig doel. 
De kinderen leeren geen tafeldekken en bordjes en bekers omwasschen; 
dat is in onze fröbelscholen niet op zijn plaats, m.i. evenmin als op 
onze Ilollandsche Montessorischolen, waar de kinderen zoo maar 
eens gaan dekken of eten, om dekken te leeren? en thuis zullen ze 
toch als regel dat niet moeten doen. In de Case dci Bambini, waai
de kinderen den heden dag blijven, ook moeten eten, waar misschien 
thuis deze soort hulp onontbeerlijk is, daar heeft het groote waarde. 
En stellig zou ik, als onze kinderen op school overbleven, hun der
gelijke werkjes laten doen. Nu laat ik dat rustig aan het huisgezin 
over, waar het thuis hoort, te pas komt en op de plaats is. Laten 
onze kinderen hun leermiddelen mogen halen en wegbrengen en onder
houden voor zoover ze dat kunnen, en als zij met een bak vol doozen 
loopen en zonder stooten en vallen naar de kast brengen en erin 
schuiven, is dat minstens een even groote en gelijkwaardige prestatie, 
eischt een minstens even groote spier-coördinatie, als het dragen 
van de veel bezongen volle soepterrine in de
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Montessori wil het kind om laten gaan met breekbare voorwerpen, 
want teerheid is een groote factor in de opvoeding, zegt ze, en de 
voorwerpen, ook de leermiddelen moeten het kind corrigeeren, niet 
de onderwijzeres (ik meende dat bij Montessori de leidster ook een 
leermiddel was). Moet een ding dan eerst breken voordat een kind 
inziet dat’t het niet moet laten vallen? 't Vallen op zich zelf vraagt 
dunkt mij om correctie. Dan lijkt ’t mij nog verstandiger, minder 
kostbaar althans, inplaats van breekbare, dingen te geven die alleen 
leven maken bij 't vallen, want dat is voor hel Montessori kind 
ook een waarschuwing; iets dat correctie vraagt. Voor onze kinderen 
niet, meen ik; die houden van lawaai, ook als ze de stilte kennen en 
er de bekoring van hebben ondergaan voor een oogenblik. De liefde 
voor ’t lawaai openbaart zich al vroeg ; geen babyartikel heeft grooter 
aftrek dan de rammelaar. Elke zuigeling heeft er minstens één en 
dat ’t geen uitvinding is van de laatste jaren, blijkt hieruit, dat mijn 
kleine nicht een familiestuk kreeg op haar len jaardag, datecrend 
van 1300 zooveel. Ik heb nooit anders gezien dan dat baby's er 
tegen lachen en er naar grijpen, ook de moderne, die in de grootste 
rust en in bijna afzondering worden groot gebracht. Is dit grijpen 
aanvankelijk een zuivere physiologischc speeluiting, (Dr. v. Waayenburg) 
daarna gebeurt het met een doel. Als onze drie-jarigen op school 
komen en Fröbel s le doozen worden genomen, dan is er bijna géén 
kind, dat er niet flink mee gaat schudden en rammelen, en er zijn er. 
die daaraan zóó voldoende hebben, dat ze niet eens naar den inhoud 
kijken, of ’t mocht zijn, om te weten wat er toch zoo'n lekker leven 
maakt. En de doos met kralen! Hoe grooter en intenser t la 
hoe algemeencr en langduriger de navolging. Een lange steenen 
heerlijk om te hollen en te vliegen, hard! Met deuren slaan, joelen, 
schreeuwen, ’t Zit hun in ’t bloed! (jammer genoeg). De stilte is ook 
wel aardig, als afwisseling, als iets merkwaardigs en nooit gekends, 
maar lang moet ’t niet duren; ze houden van lawaai, van beweging.

In de Montessori-scholen vinden de kinderen ’t stiltespcl verruk
kelijk. Ze vragen er zelfs om (wat vinden de kinderen op onze 
scholen dan véél dingen verrukkelijk). Ik heb mij wel eens afgevraagd 
of dit soms hierin kan liggen, dat dit de eenige klassikale arbeid is 
voor hen, waarin ,ze zich allemaal gelijktijdig inspannen voor éénzelfde 
doel, waarin de onderwijzeres ’t centrale punt is, van wie voor allen 
kracht en bezieling uitgaat. Want, — allemaal ’t zelfde werk doen staat 
voor kinderen niet gelijk met soldaatje spelen voor groote menschen 
(Mont.’s voordracht). Allemaal gehoorzamen aan één persoon is voor 
kinderen niet ’t zelfde als gevangenisstraf „Het sociale leven is niet 
naast elkaar zitten luisteren naar één persoon”, zei Montessori. Ik 
zou willen zeggen: dat is ’t zeker niet voortdurend, maar evenmin 
nooit, en behalve in de gevangenis komt gehoorzamen aan één persoon, 
en leven naar dezelfde wetten nog wel eens meer voor.

„Een concert is alleen dan harmonisch, als ieder medewerker zoo 
;r mogelijk speelt. In de samenleving is alleen harmonie, als iedere 
afzonderlijk goed is voorbereid” (voordracht Montessori). De 

;e bewering is zéér onvolledig. Montessori vergat op te merken, 
dat dan alleen harmonie verkregen wordt bij een concert, als alle 
orkest- of koorleden opvolgen, onmiddellijk en algeheel en gelijktijdig
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De Duitsche Onderwijshervorming 
door W. EMMENS.
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De uiterlijke eenheid.
Tn opdracht van het Ministerie van Wetenschap, Kunst en Volks- 
-L ontwikkeling hebben in 1919 in het „Zentralinstitut ftlr Erziehung 

und Unterricht" te Berlijn besprekingen plaats gevonden over de 
voornaamste vragen der onderwijshervorming. Alle mogelijkheden van 
hervorming werden hier nauwkeurig onder de oogen gezien. Het bleek,

wordt voorgesteld 
eze fröbelgave voor

slaan en door alle 
t gewerkt worden

c-ntic’s van den dirigent, met volkomen negatie van eigen opvat- 
., zelfs van stokvoering.
toch — Zimmerman ontroert duizenden met zijn vioolspel, boet 

niets in van zijn artisticiteit of persoonlijkheid, hoewel hij dagelijks 
speelt onder leiding van den onverbiddelijken Mengelberg.

Maar, natuurlijk is ook een eisch, dat ieder meespelende afzonder
lijk moet zijn voorbereid. En nu juist: die voorbereiding geschiedt 
in onze scholen, als elk kind zich oefent op zijn eigen wijze, in zijn 
eigen tijd, gedurende een groot deel van den dag. Na die afzonderlijke 
voorbereiding houden wij repetities. Die zijn géén straf, ..de ' ’ ' 
vragen er om’ . Dan wordt niet gepraat, niet gephilosophet 
wordt een opgave gesteld, aan allen dezelfde en gelijktijdig om 
in hoeverre de afzonderlijke voorbereiding heeft vrucht gedrage 
dan blijkt met verbluffende juistheid en nauwkeurigheid, wiel 
voorbereiding heeft ontbroken, dan blijkt ook, dat de ontdc 
gedaan zijn, die Fröbel beoogde. Ik wil hieraan onmiddellijk 
dat. in de eerste plaats met het bouwen, de tusschenj 
Haanstra deze zelfontwikkeling mogclijk maken.

’t GAAt op onze fröbelscholen niet zooals het 
door de Montëssoriancn : „Om 9 uur wordt d 
gedaan ", „om 10 uur wordt die fröbelgave voorged 
kinderen moet dat worden „nagedaan”. Er moet 
naar wetten en de fantasie van Fröbel ”.

„Voorgedaan” wordt er bijna niet, of ’t moest zijn enkele dingen, 
als vasthouden van griffel en potlood, enz. en dat wordt aan allen 
tegelijk „voorgedaan”, ja zeker, waarom niet, voor dezelfde fouten 
wordt ook gewaarschuwd, aan allen tegelijk, dat spaart praten en 
tijd uit, ook wel aan allen 't zelfde gevraagd en met méér succes, 
dan ik opmerkte in een Montessori-school, waar aan ieder kind af
zonderlijk ’t zelfde werd gevraagd, maar waar ten slotte niets werd 
bereikt. Voor al deze dingen, ook nog om andere redenen, houd ik 
den klassikalen arbeid in stand. Niet omdat de fröbelleermiddelen 
dit eischen, en zelfcontrole missen:

Bij ’t vlechten van een matje blijven er draden liggen, als ’t niet 
af is, bij ’t bouwen een blok, een „gat” in de kube, een „gat” in de doos.

In de 1c doos zit een balkje met twee gaatjes voor t w e e spillen. 
Berust dit alles niet op zelfcontrole? Als wij de leermiddelen maar 
zóó geven dat de aantallen overzichtelijk zijn, dat de volgorde logisch 
is, en — dat doen wij. (Wordt vervolgd.)
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de bedoeling daardoor invloed uit te oefenen op de Reichsschulkonle- 
renz”, die met Paschen 1920 gehouden zou worden, maar wel het 
bekijken van de Onderwijshcrvormingskwestie’s te vergemakkelijken.

Hcinrich Schulz geeft een woord vooral: Vóór den oorlog 
was er in het onderwijs, evenals in de maatschappij, een groote 
onrust waar te nemen, een gevolg van de groote sociale, politieke en 
cultureele verschillen der menschen. In de paedagogische wereld 
meenden sommigen deze sociale ontevredenheid weg te kunnen nemen 
door de „Einhcitsschule", anderen door de „Arbeitsschulc . terwijl 
nog anderen de onderwijshervorming verwachtten, alleen als gevolg 
van een politieke en sociale hervorming. 1'oen kwam de oorlog, liet 
gezin voelde de lasten daarvan in allerlei vormen, maar in de loop
graven leerde men elkaar weer als menschen van gelijken aard waar- 
decrcn. Daardoor werd de wensch naar de ,. Einheitsschule" st erker, 
maar de regeering hield zich daarmee niet bezig. Doorde November- 
revolutie evenwel trad de wensch in de openbaarheid en met Paschen 
1920 zou de ,.Rcichsschulkonfercnz” reeds worden gehouden.

Arthur Gllrich schrijft over „die rechtlichen Grondlagen der 
Schulreform”. Vóór den oorlog waren de afzonderlijke bondsstaten 
souverein op het gebied van de cultuur, dus ook van het onderwijs. 
In de verschillende Duitsche landen nam het onderwijs dan ook zeer 
sterk van elkaar afwijkende vormen aan. Tijdens den oorlog, namelijk 
door de Verordening van 2 Augustus 1917, die tegen gewetenlooze 
ondernemers van beroepsopleidingsscholen gericht was. greep het 
rijk voor de eerste maal in het onderwijsrecht der afzonderlijke 
staten in. In de nieuwe grondwet van 1919 is een uniform programma 
voor het geheel openbaar onderwijs verzekerd. Daarin bevinden zich 
bepalingen omtrent de leerplicht, de vakken van onderwijs en de 
taak der opvoeding. In art. 143 wordt gezegd: „Ftir die Bildung 
der Jugend ist durch öffentliche Anstalten zu sorgen". Volgens art. 
145 en 146 moeten er openbare inrichtingen zijn voor het algemeene 
volksonderwijs, zooals dit in de volksschool en de „ Fortbildungs- 
schule” gegeven wordt en voor het middelbaar en voorbereidend 
hooger onderwijs, dat op de lagere klassen der volksschool wordt 
gezet. In dezen bovenbouw beslist de verscheidenheid der levens
beroepen over de leergangen. De onderbouw moet voor alle scholen 
dezelfde zijn. Deze gemeenschappelijke onderbouw wordt in de Rijks- 
grondwet „Grundschule” genoemd. In elke volksschool moeten dus 
de lagere klassen als „Grundschule” voor het verder onderwijs in 
de volksschool, voor Fortbildungsschule, en voor het middelbaar en 
voorbereidend hooger onderwijs worden ingericht. Als voortzetting 
van de volksschool noemt de wet het algemeen verplicht voortgezet 
onderwijs tot het 18de levensjaar. De bedoeling is, dat de leerlingen, 
die reeds een beroep leeren, hun algemeene kennis of beroepskeuze 
kunnen vermeerderen of verdiepen. Tot de verplichte vakken be- 
hooren „StaatsbUrgerkunde” en „ Arbeitsunterricht”. — Na het door- 
loopen van de „Grundschule” kunnen de leerlingen ook een school 
voor middelbaar of voorbereidend hooger onderwijs bezoeken. Voor
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De détails van het onderwijs zijn niet werkelijk 
zullen bij afzonderlijke besluiten worden bepaald, wa 
wijs een voldoende beweeglijkheid en aanpassingsvermoi

Om de onderwijshervorming tot stand te brengen, mo 
de staten, en de gemeenten samenwerken, waarvoor l 
de wet zijn opgenomen.

oor alle scholen worden „Staatsbürgerkundc” en „Arbeitsunter- 
verplichtend gesteld, hoewel deze ook in andere leervakken 

:i opgenomen worden.
openbare scholen moeten voor alle kinderen toegankelijk zijn, 

ankelijk van de sociale en maatschappelijke positie der ouders, 
li Droescher behandelt de „ Kindergartcn". Ze wijst op de 
stroomingen ten opzichte hiervan. De een staat op het standpunt 

dat het gezin de plaats is voor de ontwikkeling van het jonge kind 
en verwerpt de verplichte „ Kindergarten' , de ander (b.v. Heinrich 
Schulz in zijn bock: die Schulrcform der Soziaidemokratie) verdedigt 
deze, omdat hij van mcening is, dat de meeste kinderen verkeerd 
opgevoed worden. Tevens maakt ze er attent op, dat vele gezinnen 
door den arbeid buitenshuis gedwongen zijn, hun kinderen naar een 
bewaarschool te sturen.

Dr. Karl Rein hardt geeft een verhandel! 
mittleres und höhcres Schulwesen”. In ’t kort .. 
staan van het gymnasium en van de volksschool, 
Amos Comenius (1648) en van Wilhelm Stlvcrn 
in het onderwijssysteem te brengen. Eerst thans 1 
van 1919 in art. 146 deze eenheid. Dit artikel luien: „ua 
lichc Schulwesen ist organisch auszugestalten. Auf einer 
gemeinsamen Grundschule baut sich das mittlere und höhere Schul- 
wesen auf. Für diesen Aufbau ist die Mannigtaltigkcit der Lebens
berufe, für die Annahme cines Kindes in cine bestimmte Schule sind 
scinc Anlage und Ncigung, nicht die wirtschaftlichc und gesellschaft- 
lichc Stellung oder das Religionsbekenntnis seiner Eltern massgebend”.

Over de duur van de „Grundschule” zegt de wet niets.
Het begrip „das mittlere Schulwesen” omvat alle scholen, die 

naast de volksschool of het Gymnasium staan.
De vragen, waarop het aankomt zijn:
Welke duur zal de „Grundschule” hebben?
Hoe moet het middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs 

hierop gebouwd worden en welke vertakkingen zullen deze hebben?
De oplossingen, die hiervoor aan de hand gedaan zijn, zijn zoo 

doenlijk is, ze afzonderlijk te behandelen. De 
w volgende : 
volksschool wordt de „Grundschule”. Het gevolg
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■. De verdedigers van dit systeem meenen. dal dan 
haar taak kan vervullen en wijzen op Zwitserland, waar 

bestaansrecht reeds bewezen heelt.
wordt vierjarig. Hier vertonnen zich drie 

villen na deze vier jaar het bestaande negen- 
jger onderwijs laten beslaan, zoodat de lecr- 
: een toestand, die nauwlijks te verdragen is. 
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het middelbaar en voorbereidend hooger
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hoogere scholen worden totaal vei 
blijven twee, voor de laatsten 
niet kunnen vervullen, ook r 
leerlingen tot deze scholen

2. De „Grundschule” '
zijn de leerlingen dus 12 jaai 
name schoolmannen verdedigd, 
jaar, de leerlingen, die verder 
bare school doorloopen: < 
hooger onderwijs nog drie jaar 
vernietigt ook dit het bestaande 
Anderen laten op de „Grundschule van 6 
bare en het gymnasium ' „ '
tweede 6 jaar. De verdedigers van dit 
elke school haar taak kan vervullen en 
dit systeem zijn bestaansrecht reeds bew

3. De „Grundschule" wordt vierjarig, 
richtingen. Sommigen willen na deze vier 
jarig voorbereidend hooger onderwijs 
lingen dan 19 jaar zijn: een toestand. 
Anderen meenen bij de vierjarige „v, 
hooger onderwijs te kunnen bej 1 
wenschen na de 4-jarige „Grunuoci 
schappclijken onderbouw voor 
onderwijs.

Facultatiefstelling van ' 
vele zijden aanbevolen.

D r. Thomas Lc nsc 
Oberschule”. Hiermee woi 
voorbereidend hooger ond< 
teruggedrongen en het onder' 
en natuurwetenschappen. Dat 
belangstelling staat, heeft 
vaderlandsliefde wekte en aan de omwentel 
de verwijdering van sociale ongelijkheden i 
in de eerste plaats bedoeld voor het plat 
hoogere onderwijsinrichtingen ontbreken. De 
gebracht worden in de „ Lehrerseminare”. 
docenten geheel anders wordt volgei 1 
de Lehrerseminare, die zich voorname 
toch leeg te staan.

De kern van het 
geschiedenis, g< 
den leerling b< 
Daarnaast stai

vormt het Duitsch met de hulpvakken 
en aardrijkskunde; deze zullen gezamenlijk 
ïn met de cultuur van het Duitsche volk, 
ïrwijs in de natuurwetenschappen met de
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ziet voorbij, dat 
voorkomt. Veeleer l 
grooter neiging en ges 
moet de eenhcidsschoc 
neemt het weten veel gewilliger 
voorthelpt en beroepsbekwaamhi 
zijn tevens de grondslagen van

wiskunde, hetwelk op de practijk gericht is. Om een harmonische 
ontwikkeling te bereiken, zou men ook vakken moeten opnemen, die 
het oog, het oor en de hand ten goede komen. Maar daartegen 
verzet zich het algemeene vooroordeel, dat in de vreemde talen een 
wezenlijk bestanddeel van de ontwikkeling ziet. Zeer zeker kan men 
een hoogst ontwikkeld mensch zijn, zonder een vreemde taal te kennen, 
en gelukkig verbreidt zich deze meening steeds meer. Maar het getal 
van hen, die in het onderwijs in de cultuurschcppingcn van het eigen 
volk geen ontwikkelingsprincipe zien, is toch nog belangrijk grooter. 
Om aan de bezwaren van dezen tegemoet te komen, is een verplichte 
vreemde taal en een facultatieve in de hoogerc klassen voldoende.

De bezwaren tegen de „Obcrschule" komen van twee kanten. Ten 
eerste van de academische kringen, die op de geringere kennis in de 
vreemde talen wijzen. De aanhangers van de nieuwe school wenschen 
óf het Engclsch uit een nuttigheidsoogpunt óf het Fransch uit een 
ontwikkelingsoogpunt, omdat de zinsbouw van deze taal veel verschilt 
van die in het Duitsch. Maar ook locale verschillen spelen hier een 
rol ; in het Noordwesten zal men het Engelsch en Spaansch, in het 
Zuiden liet Fransch, in enkele doelen van het Oosten de Slavische 
talen de voorkeur geven, wat voor de leerlingen bij verwisseling 
school onoverkomelijke Moeilijkheden baart. Deze kan men ontg; 
wanneer het Latijn als verplicht vak wordt genomen. — Ten' 
komen de bezwaren tegen de ,. Oberschule” uit de kringen de 
logen. Deze vreezen. dat de nieuwe school de bestaande 1 
inrichtingen zal verdringen, omdat ze veel goedkooper is. - 
verdere verhandeling houdt de schrijver zich hoofdzakelijk 
de vakken, die onderwezen moeten worden.

De vak- en Fortbildungsschule wordt behandeld door Dr. Alfrcd 
Kühne. S’Jvern, de medewerker van Wilhelm von llumboldt, had 
het beginsel verkondigd: Als openbare scholen voor algemeen ont
wikkelend onderwijs worden slechts die inrichtingen erkend, die de 
algemeene vorming van den mensch op zich zelf en niet zijn onmid
dellijke voorbereiding voor afzonderlijke beroepen op het oog bobben. 
Dit beginsel is nooit in een wel vastgelegd, maar toch heeft in de 
19de eeuw volgens dit beginsel de ontwikkeling van het onderwijs 
plaats gehad. Daarom was het onderwijs aan de hooge scholen, de 
gymnasia en de volksscholen een voorwerp van aanhoudende zorg 
der regeering, terwijl de vakscholen zich moesten ontwikkelen onder 
bescherming van handel en nijverheid. Ook hadden de vakscholen 
niet dezelfde rechten als de eerstgenoemde. Deze < 
bewust of onbewust nog steeds voort. Het voornaams' 
tegenwoordige onderwijshervorming is gewoonlijk, de 
begaafde leerlingen zonder middelen den weg naar de hoos 
te openen. Voor de beroepsvorming doet men weinig of niei 

voorbij, dat wetenschappelijke begaafdheid volstrekt niet het 
bezit de meerderheid van de jonge 

geschiktheid voor practische werkzaamheis 
noot van de toekomst bedacht zijn. De jon< 
ecl gewilliger in zich op, dat hem bij ziji 

beroepsbekwaamheid, beroepsvreugdc en beroepstroi 
e grondslagen van de karakteropvoeding. Ook de c
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voeding als staatsburger kan de gemeenschappelijke beroepsarbeid 
belangrijke diensten bewijzen. Voor een eenzijdige hervorming be
hoeven we niet meer terug te schrikken, want een alzijdige vorming 
is thans niet meer mogelijk. Een grondslag voor gemeenschappelijk 
weten en kunnen moet op de „Grondstof” gelegd worden; maar 
daarna is een veelvuldige splitsing der scholen, vooral volgens het 

doelmatig, om aan de verscheidenheid van aanleg der leer-
i tegemoet te komen. Maar dan moet ook een andere verdccling 
jeldmiddelen plaats vinden. In 1911 werd in Pruisen besteed: 

voor de volksscholen 421 milliocn Mark
„ „ Fortbildungsschulen 15
„ „ H. B. S. en gymnasia 86

vakscholen 7
Het is een groote stap voorwaarts, dat de nie 

beroepsonderwijs als een noodzakelijk bestanddeel 
wijs heeft erkend.

De ontwikkeling v.- 
die uit den natuurli 
voortvloeien, maar bc 
kundigen en t 
cultureele leven voort te planten, 
gehcele cultuur is de beroeps 1 
zijn, die hiervoor voorbereide 
maatschappij beslissend zijn voor den a 
niet de wenschen en de neigingen v 
dan berekeningen, die aantoonen hoee 
ongeveer lichamelijke arbeid verricht, 
en hoeveel percent geestelijke 1 
dat de hervorming van het or 
behoefte van de lichamelijke arbeid

Een zeer belangrijke vraag is : 
Het bedrijfsleven zelf of de bero 
Meer dan vijf eeuwen heeft het  
De practijk vormt ook thans nog den g 
eeuw is de Fortbildungsschule als aanv 
kelijk weinigen bezoeken nog maar 
feiten eischt de sociaal-democratic 
hecle jeugd tot haar ISde jaar dooi 
denkt daarbij aan een 
algemeen ontwikkelend 
high school. Dat is een grootsch , 
enorm hooge kosten haast onmogelij.. 
middel is, dat het grootbedrijf, de sta' 
plaatsen inrichtcn. Het voorbeeld van 
die op gebied van opleiding der leerlii 
dient algemeenc navolging. Ook voor 
beroepen moet gezorgd worden. Het 
beiders moet zooveel mogelijk beperkt 
volk zich economisch wil herstellen ' 
die veel kunnen presteeren < 
is beroepsopleiding noodig.

eling van het vakonderwijs berust niet alleen op gronden, 
natuurlijken ontwikkelingsgang van de jonge menschen 
maar berust ook op overwegingen van staathuishoud- 
politieken aard. De opvoeding toch heeft tot taak het 

' Van csscnticele beteekenis voor de
>sarbeid. Daarom moeten er inrichtingen 
en. Tenslotte moet dc behoefte van de 
voor den aard der onderwijsinrichtingen, 

c neigingen van den enkeling. — Hij maakt 
ntoonen hoeveel percent van dc bevolking 
eid verricht, hoeveel percent arbeidsleiders 
elijke leiders er zijn. Daaruit blijkt duidelijk, 

mderwijs daarin moet bestaan, aan dc 
._ld tegemoet te komen. 
: wie moet de beroepsvorming 
oepsschool alleen, of beide te 
: bedrijfsleven zelf de leiding 

nog den grondslag, maar in dc 
e als aanvulling er bij gekomen. I 

dc vakscholen. Tcgcnc 
b.v. Heinrich Schulz, dat 

jaar door de school opgevoed won 
opvoeding, die tot het beroep opleidt ei ..
is, zooals de Amerikaansche Manual training 

grootsch plan — maar thans wegens üc 
si onmogelijk uit te voeren. Een bcla ' 

>taat en de steden, leer- en wci»- 
-in de industrie en de spoorwegen, 
rlingen vooraangegaan zijn, 
jr de opleiding tot dc vrouwe 

getal van de ongeschoolde 
t tt worden. Wanneer het Duit 

natellen, dan heeft het arbeiders n< 
en zich vlug kunnen aanpassen. Daa 

Daarom moet met kracht de oprit
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de volksschool een 
sonderlijke scholen

dienen tevens als uitgangs- 
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rdelijkheidsgcvoel 

eisch des tijds. 
gymnastiek en spel, 

idurende 40 weken, 
van het beroep ook

de Fortbi
■ weg is. Lang genoeg' 
gsschool algemeen ontwi 
aten te bereiken. Zij 
•plan door de eischen 

iderwijs zoover als mogelijl 
"'ie ervaringen, die de jong< 
dbouwbedrijf opdoen, wot 
deld. Dringend noodzakeli 

i worden, die het 
ig brengen zooals Miint

te kort 
 beter oj 

heeft twee dingen 
werktuig heeft

mogen 
kleine groep, die na het verlaten van i 

voorbereiding noodig heeft, moeten afzon' 
2-jarig vol dagonderwijs opgericht worden, 
op het gebied van het handelsonderwijs zijn zulke scholen 

gebleken; het zijn de handelsscholen met 1 '/2 tot 2-jarigen 
dergelijke huishoudscholen bestaan reeds; voor het be- 

zijn nog maar enkele pogingen in deze richting gewaagd. 
• de beroepsschool presteeren zal, wat haar plicht is ten 

van de grootc massa, dan moet ze aansluiten bij de. volks- 
De Fortbildungsschule heeft er vroeger al over geklaagd 
leerlingen van de volksschool te kort schoten in elementaire 

en dikwijls dingen leerden die beter op de Fortbildungsschule 
loorden. De volksschool heeft twee dingen tot haar beschikking: 

woord en het werktuig. Het werktuig heeft ze tot nog toe met 
zekere minachting behandeld. Daarin moet verandering komen, 
schrijver heeft bovendien nog allerlei wenschen, wat litteratuur, 

. en opvoeding betreft.
' 1 cde leerlingen van de Fortbildungsschule moeten 

door de vakscholen heen de hooge scholen te 
moet er met het oog op den vrijen tijd, die

van Fortbildungsschulen doorgezet worden. Principieel moeten deze 
scholen niet als aanhangsel van de volksscholen beschouwd worden, 
maar moeten ze een zelfstandig schooltype worden. Dit is in enkele 
groote steden reeds het geval. Bovendien moet de school over twee 
halve werkdagen,- desnoods over een vollen werkdag kunnen be
schikken. De vraag, of deze schooltijd geheel of gedeeltelijk tot den 
8-urigen werkdag gerekend moet worden, dient bij de wet te worden 
geregeld. De arbeidswet is in voorbereiding. Eveneens moet ook het 
loon van uit dit standpunt worden bekeken.

Wat moet de stol van het onderwijs zijn, 
steeds, dat het onderwijs in de eerste plaats 
kcling moet zorgen. De geschiedenis van 1 
wijst, dat dit niet de juiste 
als aanvullings- of herhaling} 
zonder bevredigende rcsullat 
ontwikkeld, sedert het leerp 
werd bepaald en het on< 
roepen werd gesplitst. D 
nijverheid, handel en land 
wijs systematisch behand 
inrichtingen in t leven geroepen 
dellijk verband met de ervarins 
gedaan.

De ervaringen van het beroepsleven 
punt voor het onderwijs in de economie, de rechts' 
de geschiedenis. I let aankweeken van het verantwooruc 
ten opzichte van hel bedrijf en de gemeenschap is een 
De schrijver verlangt dan nog eenige vakken als £

De leerplicht schrijft voor wekelijks 8 uren gc< 
dus jaarlijks 320 uren, die voor de behoeften 
anders verdeeld mogen worden.

Voor een kleine groep, die na 
grondige voorbereiding noodig 1 
met 1 of 2-jarig vol dagonderw”

Vooral op het gebied van 1’ 
noodzakelijk 
cursus. Ook 
drijfsleven z

Wanneer 
opzichte 
school, 
dat de 
kennis 
thuis h< 
het ’

De 
taal ,

De begaafde 
heid hebben d< 

Bovendien

Enkelen verlangen nog 
voor algcmccnc ontwik- 

Lbildungsschule be- 
heeft ze beproefd, 

'ikkelend te werken, 
heeft zich eerst goed 
van het beroepsleven 
'ijk was volgens be- 
-ige menschcn in de 
'-orden in het onder

lijk is het, dat er 
onderwijs in onmid- 

ichcn dat heeft
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het Lyceum (voor meisjes) 
;, dat dit afgeschaft kan worden, 
e taak kan overnemen. Anderen 

.zetting de Frauenschule. 
;t godsdienstige problemen. 
Ie kerk, met de Duitsche 
•an de vrouw in de cultuur- 

bank, beurs en boek- 
.-hemie en physica wat 
; is, met kinderpsycho- 

.. ...t theoretisch onderwijs 
•pleging, naaiwerk, tuinbouw,

werkdag brengt, voor de werklieden de gelegenheid bestaan, vrijwillige 
cursussen te kunnen doorloopcn. Voor de samenleving ligt hier nog 
het veld braak.

A n n a g r 
grondwet v. 
geeft haar > 

meening 
wel gelij 
zoo, dat ....... , _. ,
bestaan, en dat gemeenschappelijk onderwijs als een noodzakelijk k 
wordt beschouwd. De toekomstige eenheidsschool heelt in elk 
ook nog met jongens en meisjesscholen rekening te houden, Oi 
de onderwijshervorming meer eenheid in het onderwijs vai 
geslachten zal brengen. De studie staat in de toekomst voor j 
en meisjes open. Met de opleiding van de onderwijzers zal 
die van de onderwijzeressen geregeld moeten 
van een paedagogischc hoogeschool of door 
Fortbildungsscholen, als ook lagere en 
onder dezelfde voorwaarden v 
staan. Enkele bcroepsscholen 
voor bewaarschoolonderwijzeresscn 
geslacht bestemd. Voor beide geslacl 
of ander schooltype volgens dezelfde I 
Mittelschule komen voor de meer practi; 
terwijl voor hen, die theoretischen aanleg 
(ringen bestemd zijn.

Een belangrijke vraag is, wat er met 
zal gebeuren. Velen zijn van meening, 
omdat de Mittelschule thans dezelfde 
willen het behouden en verlangen als voortzettin 
Deze school zal de vrouw bekend maken met goci: 
met plichten en rechten van de vrouw in d< 
kinder- en volkslitteratuur, met het leven 
geschiedenis, met geld- en credietwezen, 
houding, enz., met datgene van de biolog 
voor de huisvrouw en moe 
logie, opvoedingsleer, I 
staat het practische: kc,^.. 
gymnastiek.

Lyceum en Frauenschule nemen samen 
de verdeeling 7 -(- 1 of 6 + 2 zal zijn.

Verder wordt nagegaan, welke mogelijkheden 
zullen zijn, om een beroep te leeren.

D r. Karl Brandi refereert over de hoogeschool. Hij meent, dat de 
rangschikking van de hoogeschool in de idee van de eenheidsschool moge
lijk is, want in kern beteekent deze idee de innerlijke samenhang van de 
gcheele volksontwikkeling. Het wezen van alle hoogescholen bestaat 
daarin, dat het gehcele onderwijs voortdurend voeling heeft met de 
zich ontwikkelende wetenschap, en dat jonge menschen systematisch 
opgeleid worden, om mede te werken aan den vooruitgang der weten-

e Lehman n schrijft over „ Frauenbildungswesen”: De 
1919 legt de vrouw de zelfde plichten op als de man, maar 
dezelfde rechten. Velen meenen nu. dat de opleiding 

achten ook dezelfde moet zijn. Daartegenover staat de 
nderen, die zeggen, dat de arbeid van man en vrouw 

rdig, maar verschillend van aard is. Thans is de toestand 
frschillcndc onderwijsinrichtingen voor jongens en meisjes 
. gemeenschappelijk onderwijs als een noodzakelijk kwaad 
>wd. De toekomstige eenheidsschool heelt in elk geval 
jongens en meisjesscholen rekening te houden, ofschoon 

«hervorming meer eenheid in het onderwijs van beide 
1 brengen. De studie staat in de toekomst voor jongens 

Met de opleiding van de onderwijzers zal tevens 
vijzeressen geregeld moeten worden door de oprichting 
'ische hoogeschool ol door middel van de uni versiteit. 

lagere en hoogcre vakscholen zullen 
an jonge meisjes en jonge mannen open 
als de huishoudscholen en inrichtingen 

zijn alleen voor het vrouwelijk 
?hten vindt de keuze van het een 
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isch beg;
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'aaiden i n aa n merk i ng, 
iben, de studic-inrich-
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schap. Daaruit volgt, dat de hooglecraar in de eerste plaats vakman 
moet zijn; in de tweede plaats komt zijn pacdagogisch talent stu
deerenden op te leiden, in aanmerking. De opleiding bestaat in de 
opvoeding tot het objectief waarnemen en het controleeren van eigen 
denken. Dit is tevens de veiligste weg voor de ontwikkeling der 
persoonlijkheid. Op deze wijze komt het individu ook tot de veel
zijdigheid in het weten, tot de algemeene vorming. Deze kan nog 
vergroot worden, wanneer verschillende hoogleerarcn samenwerken 
wat betreft de inleiding in problemen en methoden van alle vakken. 
Of daarvoor een nieuwe faculteit noodig is, daarover wil schrijver geen 
beslissend oordeel uitspreken. Zoo n nieuwe faculteit zou echter tevens 
de leiding van de volksuniversiteit op zich kunnen nemen en ook 
zouden hier ondergebracht kunnen worden de pers, sociale opvoed
kunde en dergelijke. In de praktijk bestaan naast de bekende facul
teiten reeds cursussen voor studeerenden van alle faculteiten. Deze 
nieuwe faculteit, die men de humanistische genoemd heeft, zou de 
algemeene vorming op zich moeten nemen. — Schrijver verzet zich 
tegen de moderne strooming, die den toegang tot de hoogeschool 
maar steeds wil vergemakkelijken. — De voornaamste taak van de 
studentenvereenigingen ligt vooral op sociaal gebied: huisvesting, eet
huizen, verschalfing van boeken. Daarnaast komen natuurlijk ook 
onderwijsproblemen voor, die door de docenten en de studenten 
gezamenlijk besproken kunnen worden. Voor onderwijsproblemen, 
voor de loopende zaken en de collegiale samenwerking zou nog een 
andere faculteit nuttig kunnen zijn. Bovendien zou naast den senaat 
nog een algemeene docentenvergadering kunnen bestaan.

Paul Kacstner behandelt de Volksuniversiteit.
sociaal standpunt is de volksuniversiteit de noodzakelijke aan- 
van de eenheidsschool. Niet alle Duitschers doorloopen de 

sschool, want verreweg het grootste deel van het volk blijft 
hand-werken. Daarom moeten er veel meer volksscholen en Fort- 
bildungsschulen en minder gymnasia en H.B.S.sen ingericht worden. 
De volksschool en de volksuniversiteit hooren bij elkaar, want de 
Volksschule en de Fortbildungsschule vormen den grondslag voor de 
volksuniversiteit. De onderwijzer van de volksschool, met grooter 
kennis dan thans, is de aangewezen docent der volksuniversiteit'. Want 
niet de kennis alleen beslist hier, maar de geheele mensch. Tusschen 
de docenten der volksuniversiteit moet een edelen wedijver blijven 
bestaan; vaste aanstellingen zouden deze zeer schaden. Een van de 
dingen, waarop het aankomt is het begrijpen van mensch tot mensch, 
de Arbeitsgemeinschaft, die evenwel zijn vorm moet vinden in het 
karakter van den volksstam.

De technische eenheid van het onderwijs 
uiteengezet door Karl Reinhardt. Het ga 
schooljaar, de regeling van de vacanties, 
en klassen, enz.

Tot zoover gaat de ui terlijk 
Hierop volgt een ander deel, 
het o n d c r w ij s behandelt en 
hoop te refereeren.

Daaruit volgt, dat 
in de tweede 

te 
het 

is tevens

, wanneer 
ileidir
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Mr. de ---------thaltc niet genoeg altrac- 
ie winstgevende voorstel- 
als de cisch wordt gesteld dat 

naar hun aard tot hun recht 
het „tempo” sterk versnellen 

gevolg is aanmerkelijke ver
let instructieve clement.

.lm kunnen overtuigen hoe 
reden behoorde m.i. het 
i van winstbejag. En wil 
•uc althans de keurings- 
le bepalen.

zoodat hij de 
i deze films op 
aarom tegen elk 
nt. dat slechts 
ert omdat het 

zakt, daar 
■lijk wordt 
' ’ zijner

: Staats-Commissie inzake 
regelen ter bestrijding van he 

lijk en maatschappelijk gevaar aan bios
coopvoorstellingen verbonden, heeft haar 
taak voleindigd met de aanbieding van 
een wetsontwerp en daarbij gaande 
Memorie van Toelichting. De kern van 
het wetsontwerp is de instelling eener 
centrale Rijkskeuring van films. Die 
keuring geschiedt naar drieërlei maatstaf. 
Films naar het oordeel der Commissie 
in strijd met de goede zeden of de 
openbare orde mogen in het geheel niet 
worden vertoond.

In openbare bioscoop-voorstellingen 
toegankelijk voor of bijgewoond door 
jeugdige personen ouder dan veertien, 
doch jonger dan achttien jaar mogen 
alleen films worden vertoond, die door 
de Rijkskeurings-Commissie voor dien 
leeftijd toelaatbaar worden geacht.

In openbare bioscoop-voorstellingen 
toegankelijk voor of bijgewoond door 

door de centrale commissie geschikt 
voor dien leeftijd worden geacht.

Tegen het stelsel van dit wetsontwerp 
komt een der leden der Staats-Commissie 
Air. A. de Graaf, principieel in verzet 
in een nota bij het Rapport gevoegd. 
Op grond van langdurige keurings-er- 
varing, is hij reeds vroeger lot de over
tuiging gekomen dal er geen w i n s t- 
gevend bedrijf mogelijk is. uitsluitend 
werkende met films, die hem die keurt

inderdaad bevredigen, 
verantwoordelijkheid v. 
zich durft nemen. I lil is 
stelsel van keuring g-1 
schijn waarborgen c 
peil der keuring n 
anders het bed 
gemaakt. Tegeno 
medeleden stelt hij een 
neerkomende op:

le. Algeheel verbod

""J* : i ' ' ' ’.i

3e " Steun van Overheidswi 

particuliere vereenigingen die 1 
doel benogen.

liet komt ons voor dat de 
Commissie al heel gemakkelijk heen- 
gcloopcn is over de ernstige bezwaren 
tegen haar stelsel, die Mr. de Graaf 
toch ongetwijfeld niet minder krachtig 
in haar midden zal hebben ontwikkeld, 
dan hij het thans in zijn nota doet en 
vroeger in andere geschriften heelt ge
daan. Van deze geheele hoogst ernstige 
quacstie ■— te ernstiger, wanneer men 
haar beziet in het licht van de gegevens 
door de Staats-Commissie zeil omtrent 
hel bioscoopgevaar verzameld -— maakt 
zij zich afmot de volgende alinea in haar 
Memorie van Toelichting,

„Tegen een dergelijk absoluut ver-

argument, door Mr. de Graaf zelf niet genoemd voor zijn systeem, 
nog de aandacht gevestigd worden.
Graaf wijst er op dat films van zeer hoog gehal 

tie voor het publiek hebben om alleen daarmede wins 
lingen 'mogelijk te maken. Dit geldt a fortiori 
deze films langzaam genoeg worden afgedraaid om 
te komen. Hel is bekend dat zeer vele ondernemers 
om zoodoende meer voorstellingen le geven. Het ~ 
hooging van het sensationcele en vermindering van het

Ik heb mij nog dezer dagen bij den Shackleton-filr 
storend dit snelle tempo werkt. Alleen reeds om deze i 
vertoonen van films aan kinderen vrijgemaakt te worden vi 
men in het systeem der commissie blijven, dan behoorde 
commissie een minimalen lijd voor eiken gekeurden film
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uitsluitend

nsclil zijn 
dit op- 
doorcen

:r te ont- 
dergelijk

j is daarmede, 
de Graaf terecht 
t schuitje der 
raakt, „die ons 
ien gesuggereerd 
onmisbaar ont-

ellin.g 
rijs in ges.

verzuimd, zou 
ik zijn dat er op 
werd verschaft, 

•egelen van 
edelijk voor 

>rdcn vastgcstcld. 
taak voor..dat film-

bod (van bioscoop1 
ware echter reeds 
aan te voeren, dal I 
geldigheid voor het w 
gedachte zou impliceeren, dat de Over 
beid filmvertooningen voor de j. 
op zich zelve afkeurde, 
laatste toch haar recht op 
voldoende bewezen hebbe 
instruc lieve als ontspant

il terecht heeft 

verbod i 
karakter, 
odium leg

jmmissie ook 
oij de eigen- 

onderwijsmannen en 
rbodig geacht. Het 

it ook ik niet over 
zulk een. enquête 

een verzekeren dat 
de film niet kunnen 

n tegengekomen. Zij, 
lot nu toe voor- 

>>.s een ongeloovig 
voor mijn mededee- 

nu toe vond ik vrij

en leiders
Opgeles erd

antwoorden
jeugdige

“ook

rpbezoek voor kinderen) 
;ls dadelijk dit bezwaar 
lal het bij algemeene 

gehcele land de 
^"’voor de jeugd 
iue, terwijl deze 

bestaan wel 
Zoowel voor 

iningsdoeleinden 
_ rerhand 
igd gaan v 
niet gewens 
zij zich in 

van boven af weder 
ovendien zou een c 

indruischcn legen ons

de Staats-Coinmissie dus: 

op bestaan' zoowel voor ins 

bioscoop-exploitanten geraa 
de dwanggedachte hebben 
van de bioscoop als onmi 
spanningsmiddel voor kinderen". Hier 
blijkt dus. te meer hoeveel meer bevreesd 
geestelijke-' vergiftiging. XVal zou er een

een Staats-Commissic voor het alcohol- 
of nicotine-vraagstuk, die zonder verdere 
argumentatie en in strijd met de door 
haarzelf verzamelde gegevens zou ver
klaren dal alcohol en nicotine onmis
bare genotmiddelen voor kinderen waren 
en een verbod van het gebruik in het 
openbaar ..indruischcn zou tegen ons 
volkskarakter".

Niet minder karakteristiek voor den 
stand van zaken op opvoedingsgebied 
is het feil dal deze Staats-Commissic. 
uit voorlichting bij haar laak zich — 
behalve tot de leiders van enkele tucht
scholen en opvoedingsgestichten, van 
wie eenige zeer waardevolle adviezen 
zijn ingekomen — uitsluitend gewend 
heeft tot Commissarissen van politic, 
Reclassccringsambtcnaren en . . . de

Hoofdinspeclcurs en Inspecteurs van de 
volksgezondheid en alle Schoolartsen. 
Ik durf natuurlijk niet vóórspellen wat 
de lot mijn groot leedwezen verzuimde 
enquête onder schoolmannen en leiders 
van jeugdorganisaties* zou 
hebben, maar ik heb reden 
nemen dal niet weinige 
zouden luiden dat kinderen en j 
personen zoo men slechts 
voor werkelijk geschikte 
spannings middelen, en ri i e 1 
aan hen bioscoopbezoek 
vanzelfsprekend suggereert, 
volstrekt niet bijzonder verlangend zijn 
naar bioscoopvoorstellingen.

Nu de Staats-Commissie 
haar taak geheel heeft 
het toch wel wcnschelijk 
dit punt beter inzicht w 
alvorens wettelijke maatreg* 
verre strekking en vermoeo-. 
langen tijd zullen worden 
Ligt hier niet een belangrijke 
den Cenlralen Jeugdraad?

Op één punt kan ik mij met 
Mr. de Graaf ‘s argumentatie niet geheel 
vereenigen. Zelfs hij neemt m.i. te gc- 
makkelijk de groote instructieve waarde 
van schoolbioscopen aan. Natuurlijk 
gaat de. Staats-Commissic hier veel

voorzitter Mr. I.cdebocr de school
bioscoop reeds genoemd -zoo voor de 
lagere als voor de hoogcre scholen een 
aantrekkelijk, belangstelling wekkend 
hulpmiddel voor onderwijs in geschiede
nis en aardrijkskunde, voor de kennis 
van dieren en plantenwereld en ver
schillende andere vakken" en er aan 
toegevoegd: „ In de collegekamers onzer 
Hoogleerarcn zou incn de film, de secon
dewijzer van zooveel gebeu ren, niet meer 
kunnen missen."

Helaas heeft de Staatscon 
op dit gebied een enquête bi, 
lijk deskundige onderwijsmannen 
psychologen overbodig geacht, 
spreekt vanzelf dat ’ '
de uitkomsten van 
beschik. Ik kan allee 
ik de collega's, die d 
missen, nog niet ben 
aan wie ik de vraag t. 
legde, hadden slechts 
lachje en wat spot 
ling over. En lot n
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Een nieuw plan 
De Zeeuw.

I

De

door den inhoud der films. maar 
k samen te hangen met 
vermoeiende geflikker 

zoodat die droomtoestand 
mate aan alle filmvcrtoo-

i en zelfs zonder deze argumenten 
elk didacticus haar toch had 
noemen .—-'de aandacht waardig

axioma haar wetsontwerp heeft
bouwd. Ph.

keling door uc» ■ 
wel degelijk ook 
het de oogen 
en geschitter.

een bericht in de bladen zou

leerlingen'. Het zou 

de eisen des tijds 
. een goed ingcricht 
ligtal douches en een 
tukeninrichting met 

tn tot een 
5000 M2, 

oeelplaats van 
inastickschool

ben 
complex voor 1 
bestaan uit 39 
ingerichte leslol 
badhuis met ■

gezameliL 
benevens
200 M2, 
en een grote

Dit plan 
zestig duizend

Ik hoop, da 
mag zijn plan t 
sterk als ik vroeg 
heb tegen het plan 
dubbel te gebruikt 
ker zou ik hiervoc

Als dit verweze

TT olgens 
de heer 
gemaakt totstichtii 

iplex voor 1200 k

akalen. 
een derlij 

. een keu 
, openluchtspel 
like oppervlakte van 

een overdekte spe 
een dubbele gymn 

schooltuin.
zou een millioen honderd 
d gulden moeten kosten.
lat het De Zeeuw gelukken 

uitgevoerd te krijgen. Zo 
icger cens gewaarschuwd 
>lan de bestaande scholen 

Ken, zo sterk ja ster- 
oor willen pleiten, 
zenlikt wordt komt ons

de verklaring voor het snelle. vergeten

door Air. de Graat is gecoi d
Zoolang deze bezwaren niet weerlegd 
zijn, moet .m.i. de bioscoop als een di-

beschouwd. I lel schijnt 
uil de

sch middt
’dc worden

mij hoog tijd, dat wij hier eet
vage algemeenheden, die de 
ander gedachteloos napraat. uitkomen, 
zoo ergens dan is hier een experimenteel 
psychologisch onderzoek op zijn plaats.

gegeven
— die ■
kunnen
te keuren

voor het snelle 
. dat waarlijk ni

land in hel bezit van een inrichting, 
e grote scholen in. Denede beste 

en Zwits 

werkplaats
Natuurlik schreeuwt men nu reeds 

over de kosten. De Ant. rev. Rotter
dammer zegt, dat de werkclike eisen des 
tijds in het betrachten van zuinigheid 
moeten bestaan. Het is echter bij haar 
niet zozeer zuinigheid als wel vrees voor 
concurrentie met hel bizondcr onderwijs. 
Zij ziet er in een poging om dit laatste 

in'het stichten'van een model. waaraaA 

kan ontlenen, in plaats "van 'er door 

omlaag te worden g e t r a p t. Als't 
deze weg uit moet, dal bij elke onder
wijshervorming de concurrcntievrees 
weer opduikt, dan is de hele bevrediging 
toch niet veel waard.

En wat de bezuiniging aanga 
dit zeker wel de verstandigste 
van zuinigheid, die zich laat denkt

algemeen mijn eigen indruk bevestigd, 
dat de instructieve waarde van film- 
vertooningen vrij laag wordt aangeslagen.

zeer sterk benadrukt: dat film ver t o o- 
ningen zoo b ij zonder snel ver-

instuctieven film kan er bijgevoegd wor
den. dat bij een bewegend lichtbeeld 
van nauwkeurige waarneming nooit 
sprake is. Daarom schijnt mij vooralle 
natuurwetenschappen de bewegingsfilm 
even overbodig als de stilstaande plaat 
onmisbaar is. En als derde didactisch 
bezwaar merk ik op, dat de filmver- 
tooning lijnrecht ingaat tegen den thans 
algemeen op den voorgrond gcstelden 
eisch van activiteit bij het onderwijs. 
Zij voert de passiviteit wel tot den hoogst 
bereikbaren graad op. En de..droom
toestand" waarin volgens den direc
teur van een onzer opvoedingsinrich- 
tingen, de jongens en meisjes gedurende 
de bioscoopvoorstellingen verkeeren 
(Rapport p. 52) schijnt mij niet uit
sluitend ’n gevolg van emotioneele prik-
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de in-

rplichl zijn 
te melden
van aan

•en, maar
ledigheden
tot ontplooing

ten ongeveer 
l men een gc-

t dezer vergadering 
ran stemmen uit te 
leden de Oudercom- 

: daarna worden op 
ering de leden der 
De verkiezing ge

stemmen

met het doel 
samenwerking 

?vorderen.
zij te bereiken, door 
ravonden, minstens 

.■rin heeft de Regc- 
der Commissie ge-

Bij algen

kiezing geregeld, 
gehoord."

Gedateerd 31 December 1920 is nu 

stuur verschenen.' De regeling, 'daarin 

vervat, komt in ’l kort op het volgende 

"'Voor elke openbare school, of voor 

twee scholen in dezelfde gemeente, die 
samen niet meer dan 200 leerlingen tel
len. wordt een Oudercommissie ingcsteld.

Een Commissie voor één school be
staat uit 3 tot 7 leden, een voor twee 
scholen gezamenlik uit 4. 6 of 8 leden.

De verkiezing geschiedt uit en door 
de personen, van wie één of meer kin
deren op de bedoelde school of scholen

' E. J. v. D.

t eerste werk 
meerderheid va 

maken uit hoeveel 
missie zal bestaan; d 
deze zelfde vergader 
Commissie gekozen. 1 
schiedt bij meerderheid van 
der te recht aanwezigen.

De Commissie kan nu aan het werk 
gaan. Op haar eerste bijeenkomst kiest 
zij zelf haar voorzitter.

De voorzitter is vei 
kiezing aan B. en W. 
geven er weer kennis 
specteur.

p deze eerste bijeenkomst wordt 
een huishoudelik reglement vastge-

zijn ingeschreven en die in de zin van art. 1 
der leerplichtwet voor het geregeld 
schoolgaan der kinderen verantwoorde- 
lik zijn. Deze personen worden voor de 
eerste maal door Burgemeester en Wet
houders samengeroepen. De leiding van 
deze eerste vergadering wordt door 
Burgemeester en Wethouders aan een 
door hen aan te wijzen persoon opge
dragen.

; bij r

De inrichting der Oudercon.missies.
I i> aflevering I I 12 van den len Jaargang 
1 van dit Tijdschrift vestigde ik de aan- 

het nieuwe instituut der Ouder- 
coniinissies dat in de wet op het Lager 
Onderwijs is opgenomen. Art. 20 dezer 
wet luidt: „Aan elke openbare lagere 
school of aan openbare lagere scholen 
van dezelfde soort in een gemeente 

een Oudercommissie verbonden.

de inrichting, de samenstelling, 
en de wijze 

de Ondei

spectei
C>P

’t Zal technies misschien wel wat 
voelen in de aard hebben, deze mensen 
als zij voor de eerste maal bijeenkomen, 
dadelik een huishoudelik reglement te 
laten maken, maar de wel schrijft ’l

De Commissieleden hebben twee jaren 
zitting, met dien verstande, dal zij tot 
de eerste ouderavond, die na al loop van 
die termijn gehouden wordt, in functie 
blijven.

gehele instelling zal kostt 
f1000 per leerling. Bouwt 
wone school tegenwoordig zooveel 
koper? Ik geloof het niet.

Maar dan, hoeveel meer wordt niet 
voor de gehele volksontwikkeling gedaan 
door zulk een opvoedingsinstelling. dan 
door een gewone school in de ouder-

Men kan op ztdk een scholencom
plex de kinderen leren voor hun lichaam 
te zorgen en goede manieren aan te nemen. 
Zij zullen de gelegenheid hebben zich 
lichamclik te ontwikkelen, niet alleen 
intellectueel zullen zij leren, maar ook 
andere vermogens en vaardigheden van

gebracht kunnen worden
En dat alles voor nauweliks groter

zijn echter herkiesbaar, zolang zij 
de voorwaarden voor verkiesbaar

heid voldoen. De verkiezingen geschie
den steeds op een ouderavond.

Wat is nu het werk dezer ouder- 
commissie? Volgens art. 4 van dit Re
geringsbesluit vormen zij de schakel 
tusschen ouders en onderwijzers, gemeen
tebesturen en schooltoezicht, 
de goede verhouding en 
van school en huis te b<

Dit doel trachten zij 
het houden van ouders 
twee per jaar. Hier" 
ring de hoofdarbeid

De oproeping lot de ouderavonden 
gaat uit van de Commissie. Blijkbaar
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i

omdat ik dit 
acht. Het ho 
die hem in

i leider der scl

bepaalde

wijze
voor zijn I*

deze vragen 
een oudcrav»

kunnen c
betekenis

zodat 1 ”zodat hij op < 
van zaken aan de discussie van hel te 
bespreken onderwerp kan deelnemen.

Art. 11 kan echter ook nog een ander 
doel hebben en in verband gebracht 

zich namens haar met opmerkingen ol 
wenden lot burgemeester en 
. de inspecteur en de Com- 
toczicht op liet lager onder

school schriflclik of mondeling vragen 

king hebben : evenzeer om aan elk der 

soneel schriflclik of mondeling vragen 
te doen, die op hel onderwijs i n d i e n s 
klasse betrekking hebben. De leden 
van het personeel zijn verplicht lot be
antwoording in de vorm waarin de 
vragen gedaan zijn.

De uitdrukking ..in 
door mij gecursiveerd, 
belangrijk voorschrift acht. Het hoofd 
antwoordt op vragen, die hem in zijn 
kwaliteit van algemeen leider der school 
gedaan oorden. De vragen over hel 
onderwerp van een bepaalde onder

en worden aan dezen zelfgericht, 
afwijking dus van de hiërarchieke

> ' te"1 do'è'n met het oog op

•r Oudercommissic zo 
len om zich over de 
r antwoorden lerplaal 
luwing een beeld te vo

heeft de Minister hierbij voor de moei- 
likheid van organisaloriese aard gestaan. 
De Oudercoinmissic heeft een voorzit
ter, zij belegt de ouderavond, maar haar 
voorzitter heeft niet de leiding. 1 Iel 
hoofd der school, of voor Commissies 
van onze scholen de beide hoofden beur
telings, leiden de ouderavond.

Welke positie de oudercommissic daar 
inneemt blijkt —■ hoewel niet zeer duidc- 
lik — uit art. 10. Volgens dit artikel 
heeft de voorzitter der Oudercommissic 
de bevoegdheid —■ met verlof van het 
hoofd der school —- tot de school te 
worden toegclatcn indien zijn komst in 
verband staat met wat op de vorige 
ouderavond besproken is of op de vol-

worden dooi' de onderwijzers der 

fende school of scholen.
Dit wijst er op, dat de Ouderavond 

op te vatten is als een bijeenkomst van 
twee partijen ; de ouders en het perso
neel der school en dal de ouders daar 
meer speciaal door de Oudercommissic

Het hoofd der school zou dan als 
onpartijdig voorzitter beschouwd moeten 
worden.

Ik kan mij hierin vergissen, maar 
anders lijkt '( mij onverklaarbaar dat 
niet de voorzitter der Oudcrcommisie 
de bijeenkomst leidt en de Commissie 
zelf aan de bestuurstafel zit.

Over de op de vergadering te be-

lik Besluit geen enkel woord.
In mijn vroeger artikel heb ik inder

tijd uiteengezet, dat alle onderwijzers- 
corporaties Oudcrcommissics wensen, 
die alleen bevoegd zijn aan de uitwen
dige aangelegenheden der school deel- 
tenemen.

Blijkbaar heeft de Regering het hier 
aan het eigen inzicht der vertegenwoor
digende personen moeten overlaten, hoe
ver zij menen te moeten gaan. Geheel 
zonder gevaar is dit niet.

Hoewel niet uitdrukkelik in het Kon. 
Besluit vermeld, heeft blijkbaar de be
doeling voorgezeten, dat de Oudercom- 
missie geregeld vergaderingen zou houden, 
teneinde zaken die haar van belang voor
komen te bespreken. Dit blijkt ten eerste 
uit art. 11 : „De voorzitter der Com
missie heeft het recht, aan het hoofd der

wethouders.

derwijs."
In het eerste geval vormt de Ouder- 

commissie de schakel tussen de ouders 
en de school, in het tweede tussen de 
ouders, het gemeentebestuur en hel 
schooltoezicht.

Hoe deze Oudercommissics zullen 
werken, is ook na dit Kon. Besluit nog 
niet te zeggen. Zij zijn voor een groot 
deel instrumenten tot bijeenroeping der 
ouderavonden en deze worden te weinig 
omschreven, om een voorspelling van 
hun werking te durven geven.

In vele opzichten is de door mij vroe
ger beschreven Pruisiesc regeling ge
volgd, uitgezonderd door 'l wijdlopige 
verkiezingsreglement. In ons reglement
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B. en

t streven 
igen, wat 
elijk werd 
n grondig 

zake in

:r Ketelaar 
volgens de 
"t niet het

der gocu.
Hel is 

van haar

paalt.

z ij n 
w„ 

toege-

zeggen.

de onder' 
artikel 15. wa 

de Commissie 
er kiest, en 

verkiezing kennis f" 
ook zo gem ' ' '* 
geven dat ’t 
zijn, zou

Wij zullen 
ling eigen

volk. Als 
der regelir

zien of de instel, 
t heeft, wortelend 

angstclling van ons

ontwikkeling schaden.

gaat de verkiezing vrij wat eenvoudiger 
en daarom waarschijnlik niet min-

jammer, dal een omschrijving 
taak zoals het Pruisiese Regie- 

geeft hier ontbreekt. Dit toch bc- 
dat de taak der Oudercommissie 

tdviscerende aard is en dat zij zich 
uitstrekt over wensen en voorstellen der 
ouders met betrekking tot de school
leiding, de schoollucht, de verstandclike

zover deze niet bizonde re ge
vallen betreffen, maar van alge
mene strekking zijn.

Er bestaat ook een zekere overeen
komst tussen deze regeling en die. in
dertijd door de heer Kolthek voorgeslcld.

Hij had echter ook aan een organies 
verband gedacht tussen de verschillende 
Oudcrcomtnissics in één gemce

Hel lijkt mij een leemte, 
daartoe strekkende bepaling in

mderwijzend personeel gaan volgen art. 
ook niet verder dan het stellen van vra

gen, terwijl haar bevoegdheden ten op
zichte der ouderavonden geheel ongc- 
deleniecrd zijn gebleven.

Tenslotte nog dit:
Overal wordt slechts gesproken van 

onderwijzer en daarmee wordt natuur
lik ook de onderwijzeres bedoeld, of 
voor artikel 15, waarin gezegd wordt, 
dat de Commissie zelf haren 

-n dat deze van 
o .........nis geelt aan B. en
cemakkelik zal worden 
i t ook een v o o r z i t s t 
ik niet durven 

moeten : 
i levenskracht 
lubliekc belar

ing haar

Liet is bekend, dat sedert vrij gerui- 
men tijd in verschillende gemeenten 

het „Kermisvraagstuk" veel belangstel
ling heeft gewekt. De weinig opbou
wende tooneelen, die bijna overal de

prikkelden z<ter velen tot het 

langs" verschillende wegen mogeïi 

geacht. Een zeer uitgebreid en 
bewerkt verslag werd te dezer 
Groningen uitgebracht.

Nadat de Commissie, door den Raad 
ingestcld 9 December 1916. een geheel 
negatief Rapport had uitgebracht on
der datum van 27 November 1917 
werd 20 April 1918 een nieuwe Com
missie aangewezen, die in October 1920 
bovenbedoeld zeer interessant rapport 
aanbood. De opdracht, die hiermede 
was vervuld, luidde aldus;

_te onderzoeken welke feesten in 
aanmerking zouden kunnen komen 
om de kermis te Groningen te ver
vangen en daartoe met name ook na 
te gaan welke feesten elders ter ver
vanging der kermissen worden ge- 

De'commissie is tot de volgende 

voorstellen gekomen :
„de Mei-kermis af te schaffen en

ontvangen, zal hun die vaak voor zt

Oudercommissie als schakel tussen 
verschillende Commissies en B. en V 
benevens tussen haar en het schoollc 
zicht zou mij rationeler geleken hebben.

Mijn algemene indruk is. dat de 
bevoegdheden der ouderavonden al te 
onbeperkt zijn gelaten, die van de Ouder
commissie wel wal le beperkt gesteld.

Natuurlik heeft men haar niel de 
bestuursbevoegdheden gegeven, die de 
heer Kolthek haar wilde toekennen, 
maar de Regering is ook niet zover 
gegaan als de heer Ketelaar wilde. 
Volgens zijn voorstel toch, zou de Ouder
commissie tol taak hebben haar wensen 
aan het personeel der school en desge
wenst aan het gemeentebestuur en de 
leden van het Rijkstoezicht mee te delen.

Volgens art. 18, zo straks door mij 
aangehaald, heeft de Oudercommissie 
echter slechts het recht zich met op
merkingen en vragen lot de ge
noemde autoriteiten le wenden.

Bij hel voorschrift van de heer 
kan zij dus voorstellen doen, vol 
redactie van de Regering is dil

Haar bevoegdheden ten opzichte van
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indrongen

voorliet eerste Volks- 
een oud-Groningsche

!■

haar te vervangen door cene gemeen
telijke jaarlijksche feestwcck. waaraan 
telkens cene leidende gedachte ten 
grondslag ligt:

tol onderwerp
feest te kiezen

enkele groepen
■ het behoud det

•ijgen wc in dit rapport 
sdeelingcn omtrent de 
men positieve pogingen 

had gesteld als Arnhem, 
«en. Zaandam in de eerste 
lededeelingcn dienst moe- 
e vraag, zooals de Com-

dcel< 
srstond pas- 

r opvoedende 
kermis moge-

’) Zie ook het artikel van H. G. Can- 
negieter in de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant van Zondag 6 Maart.

Inmiddels zijn de conclusie's van hel 
rapport door de Groninger Gemeente
raad verworpen.

missie zich ten slotte stelde in dezen 
vorm: kermisbehoud, kermisvercdcling, 
kcrm.isafscli.il ling <>l kcrniisvervanging.

een zeer groot deel het gevolg waren 
van het aan alle kermissen verbonden 
alcoholmisbruik. Omgekeerd kan men 
zeggen, dat de schoonst opgezette fees
ten eveneens een ellendig verloop krijgen, 
als er onbelemmerd alcoholgebruik bij

ders'zijn', toch in Groningen en ook 

elders op een tapverbod 1 
gedurende de kermisdagen.

""'aarnaasl moet erkend worden, dal

i, vooral de jonge jeugd, iets zeer 
aantrekkelijks heeft, zoodateen afschaf
fing zonder meer geen aanbeveling ver
dient. ’l Is waar, de tijden sedert den 
eigenlijken bloeitijd der kermissen zijn 
zeer veranderd.

Het in vergelijking buitengewoon uit
gebreide verkeer, de veel uitgebreide 
kringen, waarin de welstand groot ge
noeg is om verschillende publieke ge
noegens te kunnen bereiken en de on
gewoon ruime gelegenheden voor publiek 
vermaak hebben eigenlijk aan de kermis 
alle beteckcnis ontnomen.

De behoefte aan genoegens, hoe 
men er ook over moge denken, is zeker 
niet kleiner dan vroeger. Wel is waar, 
dat die behoefte tegenwoordig op velerlei 
manieren kan worden bevredigd, doch 
men mag het oog niet sluiten voor hel 
feit, dal massale feesten, waar groole 
gemeenschappen tegelijk aan deelnamen, 
op velen grootc bekoring schijnen te 
oefenen, 'lis stellig daarom mcnschkundig 
wanneer men niet wil komen tot een 
afschaffing zonder meer, maar er wat 
anders voor in de plaats wil stellen. Tc 
leeren feestvieren is ook een stuk volks-

een fecstraad in te stellen, op de 
wijze, als in dit rapport omschreven ; 
te overwegen of de viering van den 
28en Augustus in soortgelijken zin 
ware te verbeteren, resp. deze viering 
te laten opgaan in een najaarsfeest- 
weck, zoo daartoe mocht worden be

de verordening, betreffende het 
voorkomen van drankmisbruik op de 
dagen der kermis voor de bovenbe
doelde feestwcck van toepassing te 
verklaren :

met besturen van omliggende ge-

feestweck." '

Het voornaamste materiaal, dal der 
Commissie ten dienste kwam te staan, 
waren de antwoorden, verkregen op een 
uitvoerige enquête, ingesteld bij een zeer 
groot aantal personen en corporaliën. 
De eindindruk wordt als volgt omschre-

dai slechts i 
uitspraken voor 
veranderde kermis,

dat misschien de vcrccnigingcn die 
zich daarover niet uitlicten voor een 
deel bij deze eerste groepen te rekenen 
zijn, doch dat het overgroote deel der 
antwoorden geleidelijk of ter 
sender feesten en meer 
genoegens in plaats van k

- lijk acht." I) 
Natuurlijk krijg 

uitvoerige medcc 
plaatsen, waar 
in het werk h 
Maastricht, Asser 
plaats, welke mei 
ten doen bij de

kcrm.isafscli.il
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volledig 
heeft." 1

..Aan het einde van hel eerste jaar volgt 
een nieuwe voorloopige indeeling der 
leerlingen, zóó. dat zij. die elkaar in 
aanleg nabij komen, zooveel mogelijk in 
één klasse vcrcenigd worden. Na het 
tweede jaar worden opnieuw de 
teekeningen vergeleken; geble' 
gissingen in de groepcering 
hersteld De splitsing is nu 
elke afdeeling gaat verder 
weg." Voor ’t derde leerj; 
’n a-klassc met flinke 1c 
n b-klasse. Die van

>.v. 70 leerlingen. Na 
i de kinderen dezer beide klassen 
erd tot leerlingen der tweede 

behalve de „ach 
en buitengewone S' 
en) en zij. " 
innig, om de

te willen verheflen. door aan 
ens te bieden, 
t komen, welke

> dezen weg 
ren dus nog

> te noegen te willen verhefle
bij de massa goede genoegen 

wel die de behoeften tegemoet._ 
eveneens bestaan. Ook op 
kunnen de gemecntcbcsturc 
veel goeds doen.

opvoeding. Dat men met iets op 
dringen, dat niet begeerd wordt, 
een volk niets bereikt, spreekt 
vanzelf.

Gewenschtc verbeteringen 
kunnen aansluiten aan wat 
schijnt dus een goede weg hel volksgc-

erlijk.cn" (die 
kool worden 

ofschoon niet 
een of andere reden 

(b.v. ziekte), het ^onderwijs niet konden

»n. Gedurende het eerste en het 
:--r worden op daarvoor bc- 

lulieren door de klassc-onder- 
rleg met het hoofd der 
schoolarts aantcekc- 

enkel cijfertjes voor 
sn, maar vooral tal 
aanwijzing kt 

en karakter 
van nut ki 
niet nodi~

overgaar 
tweede jaar > 
stemde formulir 
wijzeres in ovi 
school enden 
ningen gemaakt, niet i 
gedrag en vorderingc............
van opmerkingen, die aanwijzing kunnen 
geven omtrent aanleg en karakter, bij
zonderheden. die later van nut kunnen 
blijken." Schr. acht 't niet nodig aan 
te geven, hoe die zou moeten geschieden.

o worden 
definitief en 
haar eigen

leerlingen, en 
lasse. Die van de a-klasse „moe- 
ooruil! Dus moet de onderwij- 

n die klasse harder werken ? 
Neen, niet de onderwijzer, maar de 
kinderen! En die kunnen dat! Die 
kunnen nu de vier volgende jaren van 
hel zesjarig leerplan afwerken in drie 
jaren!” Hiervan is schr. overtuigd; 
zonder dat van ..drillen" of ..afjakkeren" 
sprake hoeft te zijn. Natuurlik zal blij
ken dat ook nu noch enkele leerlingen 
verkeerd zijn ingedeeld; die kunnen 
dan naar de andere afdeling worden 
verplaatst ■—- zonder dal dit voor hun 
n jaar verlies betekent. Ook ’n omge

keerde verplaatsing kan nodig blijken, 
’t Voordeel is, dat zo de flinke 

leerlingen ’n jaar eerder hun doel kun
nen bereiken — wat vooral voor ’t 
..volkskind" in verband met de ckono- 
miese omstandigheden 'n belangrijke 
winst betekent.

En dan wil schr. als twede maat
regel voorde hogere leerjaren breken .met 
het stelsel van een vasten onderwijzer. 
Alleen dan is het mogelijk, dat de geheele 

’ en niet een enkele klasse partij 
van de uitstekende kwaliteiten 

een goed onderwijzer; alleen dan 
ieder onderwijzer aan de school 

; geven, wat hij ter beschikking 
Immers: niet alle onderwijzers

Reorganiezatie van de lagere school.
1 I ierover schrijft J. Fabcr in de Fc- 
A* bruaric-allcvcring van de Gids. 
Schr. bedoelt hier ’n verbetering voor 
te stellen in de i n nerI i k c organiezatie, 
waarvoor n wijziging nodig zou zijn in 
’t lans bestaande klassickale onderwijs.

heelt men in ons land ’n 
omvangrijke proef met ’t 

mannheimcr of ’t delftsc stelsel niet 
aangedurfd. 1'och zou ’t van belang 
zijn voor de „flinke' leerlingen, „zij. 
die uitmunten in vorderingen door ijver 
en vooral door aanleg.” iets te doen. 
En niets zou aan inrichtingen van bie- 
zonder (neutraal ol kerkelik) onderwijs 
’n proefneiniiig beletten. Schr. gaat dan

nieuwe klassen aangenomen, samen lel-

naar eer

erlijk.cn
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al naar 
cpaalt voor 
i de ccrst- 
• ic dan aan 

Vrij sprc- 
r zich zal 
n, die reeds 

■i schrifielijk 
heeft mede 
heeft in de

kunnen alle vakken
wijzen; wel zijn er die

als er is „samchwerking der leerk 
gegrond op door gezamenlijk

hcidshalvc wordt er ten slotte
dat deze rcorganiezatie 
kosten met zich zou

,rijgen en

evengoed onder
in enkele vakken

Volledig-
op gewezen

brengen. v. E.

literatuur, die gebruikt moet 
gedeeltelijk of geheel aan. 
hij het noodig oordeelt, en be| 

volgende' bijeenkomst leest wi 

de beurt is. zijn werk voor, 
ken met aanteekcningen voo 
alleen diegene kunnen wage 
veel vaardigheid bezit in het 
weergeven van hetgeen hij 
te deden en zich geoefend 
mondelinge discussie, die zich aan een 
referaat aansluit.......................De discussie
wordt geleid door den professor; deze 
heeft er voor te zorgen, dat zij niet 
ontaardt in nutteloos gepraat.

Zijn eigen kritiek geeft hij aan het 
slot, en die moet zoodanig zijn, dal er 
in de eerste plaats voor den referent 
en verder voor de anderen iets uit te 
leeren valt. Van den leider hangt het 
peil van het werk, dat door zijn semi
narium geleverd wordt, af. • ■ ■ • • Het

plichlcnd, niemand kan er zich aan ont
trekken..............Het leerrijks! zijn de goed
geleide seminaria met niet meer dan 20 
a 30 leden. Daar kan ieder een vol
doend aantal koeren aan de beurt komen, 
de leider kan een juiste voorstelling van

vorderingen der studeerenden kr 
het voorbarig examen doen we

Tn de Januarie-all. van Vragen van 
1 den dag beschrijft Dr. phil. Nclly 

Geerts hoe naar haar mening deze 
instellingen moeten werken. „Seminaria 

studeerenden die zich op dezelfde studie 
toeleggen, onder leiding van den profes
sor. Voor deze samenkomsten worden 
bij voorkeur ochtenduren gekozen, daar 
dan de krachten nog onverbruikl zijn, 

de leid'er een onderwerp gekozen en óp 

de eerste samenkomst verdeelt hij een 
aantal themata, die alle onderdeden van 
hel te behandelen onderwerp zijn, onder 
de leden van zijn seminarium?" .... Bij 
het verdeden der themata kan met 
persoonlijke wenschen der leden rekening 
gehouden worden, de leider geeft de
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LIJST VAN BOEKEN UITGEGEVEN ONDER REDACTIE 
VAN DE NUTSCOMMISSIE VOOR VOLKSLECTUUR.

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

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

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

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

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

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

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

Heinsius
Volkstuinen, door J. Heemstra

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

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

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

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

Vraag uitvoerige prospectus.
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NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING

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

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM.
Mr. J. H. THIEL en J. HOVENS GRI

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

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

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

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

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

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

4. door het beleggen van openbare besprekingen of congressen ter be
handeling van problemen van volksontwikkeling.

5. door uitgave van een orgaan, dat uiting z 
land levende oude en nieuwe vruchtbrengende gedj 
volksontwikkeling.

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

cï. vuuvavt op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 

vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
tnlandsche toestanden.
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 hebbende, 
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..Arbeid, spcci; 
arbeid, en dan 
vocdkundig niiddi 
opzichten ten ons

i-ciaal handenarbeid, nog specialer veld- en tuin- 
n tevens in dienst der gemeenschap, is een op
hiel van den eersten rang, helaas in alle genoemde 

onzent jammerlijk verwaarloosd."
Dr. J. H. GUNNING Wz.

ze door de 
, eenmaal d< 

gekozen

inder bescha- 
indelijke ont- 
Iv, bovendien 
: inensch, op

Een Buitenschool voor Rijpere Jeugd 
door C. L. VAN DER GRAAF.

A Is het waar is, dat in ons land nieuwe ideeën langzaam groeien, 
xX dan ben ik zeker geen uitzondering op die regel geweest. Vóór 

1915 bijv, betrapte ik mezelf reeds zoo nu en dan op ontevre
denheid over ons Voorbereidend Ilooger- en Middelbaar Onderwijs, 
vooral wat betreft zijn te uitsluitend, intellectualistisch karakter, dat 
met voorbijzien van wat de werkelijke mensch is, de wordende 
mcnsch als een vat beschouwde, waarin maar kris en kras alle 
mogelijke geleerdheid geworpen werd. Waarschijnlijk ontstonden die 
gemoedsdepressies vooral bij het constateeren van het bedroevende 
feit, dat het vat voor de zooveelste maal een bodem bleek te be
zitten, die maar al te spoedig bczw< 

Nog waarschijnlijker ontstonden : 
mende ervaring, dat dit onderwijs, 
wikkeling als bijna uitsluitend object 
die andere, betere, de ontwikkeling 
eigenaardige wijze in den weg stond.

Het eischte immers voor het verstandelijke onderricht niet alleen 
de schooltijd op, maar tevens een groot gedeelte van de buitenschoolsche 
tijd van de „opvoedeling”, terwijl men toch zou kunnen meenen, dat 
die tijd rechtens toekwam aan het gezin. De niet altijd onbelangrijke 
hoeveelheden „huiswerk,” die den scholier thuis te doen stonden, be
letten ook anderen: ouders, geestelijken, vereenigingsleiders e.d. zich 
met die andere opvoeding te belasten. De laatste toch is geen kwestie 
van een uur of van een les; zij onderstelt persoonlijke, langdurige 
aanraking, wisseling van intieme gedachten, het vormen van gewoonten, 
het lecren leven naar regel óf voorbeeld.

Te erger werd deze fout, nu het leerlingen betrof, in den moeilijksten 
tijd van hun leven, de 12 tot 18 jarigen. Voeg daarbij, dat ik moest 
constateeren, dat ons voorbereidend Hooger- en Middelbaar Onder
wijs, het innerlijk van zijn discipelen negeerend, bovendien ook nog 
de lichamelijke opvoeding verwaarloosde en de esthetische ontwik
keling en handvaardigheid in geen enkel opzicht tot haar recht deed
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ings- en 
ind ook

die dit 
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evenwel 
-jte feit ga 
:rvorming
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list met
dan die

heil ziet in een 
, het bleek mij 
ouders, voorna 
ons onderwijs <

van 25 Mei 1918 heb ik de kwaal 
mogen rcsumceren : te v c e 1 voor 
ziel, t e w e i n i g voor het lichaam, 

in staat zijn mijn meening 
heb ik leeren inzien, dat 
meestal niet bestaat, niet 

i bock voor zijn opvoeder 
ciale belangstelling niet 

■den; dat in één woord 
onderwijs zijn leerlingen

De slechte, groote oorlog, is bij ons ook hierin gebleken een goede 
promotor te zijn, dat hij den stoot heeft gegeven voor een snelle ont
wikkeling der schoolwerktuinbeweging, die op paedagogische en ethische 
gronden reeds lang voor dien tijd was gepropageerd. IIetaandeel.dat 
ik in die beweging heb mogen nemen, is van vriendelijke zijde zeker 
vergroot en de resultaten, die tot nog toe verkregen zijn, dankt men

•k school
andere

elde, die

tijd, die 
. zooals wij i 

van goeden wille 
probleem kunnen oj

zwanger gaat van opvoeding 
die nu beleven, in ons lai 
gevonden kunnen worden, 

iplosscn en ons uit de vicii

nog steeds geen w e r 
len over overgangen naar .... 
omas beslisten. Ik besefte evenwel 
foortschc richting voorgevoelde, 
en verbetering van ons middelb 

opnieuw beginnen 
al spoedig, dat ik 
melijk in de kringen 
lan de rijpere jeugd

komen; dat de praat- en leerschool 
was; dat opgetelde cijferkolommen > 
klassen en het behalen van diploi 
nog niet, dat ik vaag de Amersfc 
van geen geleidelijke verandering e 
onderwijs wil weten, maar alleen 
van meet af a an. Hoe het ook zij, 
niet alleen stond en dat vooral bij < 
van intellectucelcn, de leemten van ■ 
sterk gevoeld werden.

In een artikeltje in „Het Kind’’ v 
van dat onderwijs aldus meenen te 
het verstand, te weinig voor de . 
Dat was in 1918; nu zou ik misschien 
scherper te formuleeren. Want nog beter 
een band tusschen opvoeder en leerling 
kan bestaan; dat de leerling een gesloten 
is, moet zijn; dat naar aanleg en spec 
vraagd wordt, niet gevraagd kan worden 
geestelijk en verstandelijk nivelleerend omu 
wil zien of niet kan zien als wordende m . .. ...

Van dit alles is in laatste instantie de samenleving zelf de schuld; 
zij cischt vóór alles een diploma, parate kennis; geen karakter 
maar verstand.

En ik zie zeer 
voorbereidend en 
lijk is, als de 
het bestaal 
noods omkcei 
het oog op die d 
van het middelb

Toch moeten er in een 
onderwijshervormingen, 
wel menschen 
allermoeilijkste 
cirkel helpen.

Niemand zal 
heid, het stout 
maar tot her1 
wel heb ik eemeei 
vooral omdat ik zag, 
het vigeerend onder\ 
n.1. zij, van wie bij 
zegd worden, dat

goed in, dat een loutering van ons tot verdere studie 
algemeen ontwikkelend onderwijs bijna niet moge- 

: maatschappij aan onze jonge menschen de eisch 
inde diploma blijft stellen. Hervorming ol omvorming, 

sring van lager- en hooger onderwijs lijken mij, juist 
die diploma-moeilijkheid, gemakkelijker te volvoeren,

van mij verwachten, dat ik. op eigen gelegen- 
bestaan, een plan te ontwikkelen, dat zoo 

’ van het middelbaar onderwijs moet voeren ; 
mij niet aan détail-werk te mogen onttrekken, 

u>. dat tenminste voor één categorie van leerlingen 
•wijsstelsel meer dan voor anderen noodlottig was, 
> ij n a met „wiskundige" zekerheid kan g c- 
. t zij het „diploma" niet zullen bereiken.
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. Mij 
tikelen !

Ontwikkeling 
en „Synf 
'21). Ikh 

:r jongeret 

de

i en beste 
melen bij het Lager 
. tuinwerk en klein

: in 
tnd- 

de 
J eugd- 

ïtoogen, 
Komen, 

“t reeds

: elkaar

i c h o o 1 voor 
■an het buiten- 

>d vooral zou willen 
' wil ik er de volle 
niets deprecieerends 
tzenlijking van zoo’n

komen w;
hij naast

den oorspre 1
„Het ligt

natuur moet 
rijk en arm, i 
moeten hebben

I ) , I ' ; ■'. ' I.' I. <h- mvuwr '

veel eigenaardigs, dat door c 
' • idieën te beide 

>ronkelijkcn vorm hier eenigc 
igchaam, tabernakel der geest, moet 
denkbeeldige behoeften''....... I
van buiten geleerde gedachten < 

frissche, gezonde gedachte aanwe 
met meer oordeel gelezen 

meisjes en knapen, zot 
i in een park te spelen, 
rtjes leeren verslat

...................................... Ncd. Heidemaatschappij, dc steun van
Maatsch. tot Nut van ’t Algemeen, de talrijke plaatselijke ver

enigingen en commissies, dc vrijgevigheid van gemeentebesturen, als 
xn dc propaganda van enkele enthousiasten, daaronder zeker niet 

ergeten de secretaris der Centrale Ver. voor School- en Wcrk- 
.•n ')•

evenzeer aan het initiatief der 
de Maatsch. tot Nut van ’t 
cenigingen en commissies, de v 
aan dc propaganda van enkele 
te verj 
tuinen

In verschillende plaatsen zijn schoolwerktuincn gesticht en leerlingen 
van lagere en middelbare scholen plukken er hun vruchten, bloemen 
en groenten uit eigen tuin.

Evenwel ook hier treedt de middelbare school in zooverre remmend 
op, dat volgens het oordeel der tuinleiders huiswerk en repetities die 
leerlingen vaak beletten de noodige zorg aan hun tuinwerk te be
steden. Bovendien — en dat gevoelde ik van den beginne af — zullen 
schoolwerktuinen op den duur blijken meer te behooren tot het gebied 
der Lagere- dan tot dat der Middelbare scholen. De leerlingen der 
laatste toch, in een ander tijdperk van ontwikkeling, hebben andere 
aspiraties, andere idealen, die zich vooral uiten in hun vereenigings- 
levcn, dat op het oogenblik zich oriënteert in de richting van avontuur- 
cn natuurleven, de z.g. Woodcraft. Mij daarop bascerend, heb ik 
de Nieuwe Rottcrd. Crt. twee artikelen kunnen plaatsen: „Een lat 
bouwbedrijl. centrum van Ontwikkeling en Ontspanning voor 
Rijpere Jeugd" (II Sept. ’20) en „Synthese in de Rijpere ' 
beweging: Woodcraft". (31 Jan. ’21). Ik heb daarin kunnen beto 
dat juist dit vercenigingslcvcn der jongeren tot zijn recht zou kt 
als een landbouwbedrijl centrum zou worden van de ten onzent 
bestaande kampeerbeweging en dat de drie groote intellecti 
jeugdvereenigingen : Padvinders, Gymnasiasten en 11.B.S.'sers, elkaar 
ontmoetend in hun streven naar Woodcraft, daarin een centraal uit- 
spanningsoord zouden kunnen vinden, dat bovendien tot vele andere 
werkelijke jeugdbelangen zou kunnen dienen.

Een dier belangen acht ik belichaamd in de Buitens. 
<1 e Rijpere Jeugd, een soort van farm-school, waarv; 
land reeds voorbeelden heeft en die ik in ons land vt 
ingesteld zien op de „diploma-loozen". Al dadelijk tvu < 
nadruk op leggen, dat ik met dit woord op zich zelf nit ' '
bedoel. Hoe ik er toe gekomen ben om de verwez—v_

.veging belangstellend volgde, blijkt uit 
tien tijd te voeren had. Eén brief, een 
van wien ik nooit te weten heb kunnen 

was, heb ik zorgvuldig bewaard, omdat 
den hoogen leeftijd werd veroorzaakt, zulke 

? bracht. Ik geef zonder commentaar en in 
die gedachten weer :

goed gezond zijn, niet met zoo veel 
i zoovele jonge hoofden zijn vol gc- 

meeslal is bij zeer velen niet één
. . . Hel nooit uitgelezen bock der 

estudeerd worden .... Alle kinderen, 
het Lager Onderwijs gelegenheid 

vee verzorgen en de
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Wat ik nu 
siaal en mie 
percentage 
blijven. Dat zijn de ’ 
wat voor toeval bij < 
Sommigen verdwijnen 
klasse, sommigen ■ 
eindexamenklasse 
debacle. Het ligt 
van deze mislukkinu 
ding, deels in den over; 
den aanleg 
We hebbei 
die men 
hebben ■ 
lijke ! 
woonl, 
eenkomei

andere groej 
igens, die

overigens een 
sid tegenover 
van familie- 
moeten stu- 

hoogere trap van

; in de 
nog de 
rzaken 

oorberei- 
deels in

iu onder „moeilijke’' jeugd versta ? Ieder, die ons gymna- 
iddelbaar onderwijs van nabij kent, weet, dat een zeker 
onzer leerlingen gedoemd is van het diploma verstoken te 
' zijn de viertjes- en vijfjespatiënten, door ik weet niet 

, jeval bij ons beland en daar heelemaal niet op hun plaats, 
verdwijnen al heel spoedig, anderen sturen het tot de derde 

lukt het zelfs met ongelooflijk veel inspanning : 
te komen en dan volgt gewoonlijk toch no 

t niet in mijn bedoeling al te diep op de oorz, 
ingen in te gaan, deels te zoeken in de voorb 

•gang van klasse- naar vak-onderwijs, 
; (gewijzigde of te loor geganen aanleg) van de lc< 
:n ze nu eenmaal, die nog al groote categorie van jongens, 

i in ’t algemeen „dom” of „ondeugend” noemt. Van de „domme” 
we er gewoonlijk twee soorten; die met weinig verstands

vermogens en die met langzaam verstand, liet verschil is ge- 
ilijk grooter dan men denkt, ofschoon ze hierin niet elkaar over- 

:n, dat geen van beide in staat zijn ons verstandelijk onderwijs 
te kunnen volgen. Voor de eersten zouden andere, meer individueele 
methoden van onderwijs moeten gevonden worden, die ons klassikaal 
onderwijs niet gedoogt; voor de anderen zou het in minder snel 
tempo moeten gaan, wat weer onmogelijk is met het oog op het 
dreigende eindexamen. De eersten kunnen zijn lichamelijk flink en 
handig; de laatsten zijn gewoonlijk ook onhandig.

Naast deze „dommen” en „langzamen” is er een 
bij ons niet gedijt, dat zijn de „ontevredenen”, de ion; 
hekel hebben aan de school (vaak onze schuld!); die, 
normaal verstand bezittend, een natuurlijke ongencigdhei 
studie manifesteeren. Gewoonlijk zijn ze het slachtoffer 
trots, kinderen van gestudeerde ouders, die dus ook 
dceren of van ongestudeerde, die in hun zoons een 
ontwikkeling (verstandelijke!) willen bereiken.

Hun eigenaardige geaardheid doet hun het gedurende lange school
tijden zitten en opnemen als een voortdurende kwelling gevoelen en 
hun motorische aanleg drijft hen naar de „daad”, een behoefte, die 
in onze methoden van onderwijs geen bevrediging kan vinden. Dat 
de behoefte aan de daad zoo groot kan worden, dat ze storend bij 
het onderwijs optreedt, met al de gevolgen voor de delinquent daar
aan verbonden, zal ik wel niet in herinnering behoeven te brengen.

moeten i 
:ndc eintic 

ig; de laatsten zijn gewoc 
last deze „dommen” en „lai 

niet gedijt, dat zijn de 
ïbben aan de school (vai 

land bezittend, een natui 
anifesteeren. Gewoonlijk zijn 
ideren van gestudeerde oudci 

van ongestudeerde, 
„ (verstandelijke!) 

eigenaardig: 
dtten en opne 

ische aanli 
lethoden '

instelling te propagecren, ligt reeds voor een groot gedeelte in hetgeen 
ik hierboven necrschreet en in de boven dit artikel aangchaalde uit
spraak van Dr. Gunning, die ik volkomen onderschrijf. Land- en 
tuinbouwbezigheden en woodcraft-ontwikkeling, waarvan ik de gunstige 
invloeden op een jongcnspsychc duidelijk heb kunnen constatceren, 
zullen het leidend beginsel zijn bij deze opvoeding, die aangevuld zal 
moeten worden met een beperkt verstandelijk program. Want ook 
dit laatste zal niet mogen ontbreken, wil men het doel niet voorbij
streven: van moeilijke jongens (moeilijk bij ons huidige onderwijs) 
flinke menschen te maken, die ook in de maatschappij, een voor hen 
geschikten werkkring zullen kunnen vinden.
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>pig bereik-

langcr hoe 
de gevolgen

d.w.z. sugj 
praktisch > 
zou inet zi 
ontspannir. 
nen, hun 
vinden die 
(land- en ' 
opvoeding 
baar doel

cameling van schooltjes

ik willen 
ipvoeding 

zou hebben 
aanvaarden.

o huwd opvoeder zou 
:en worden gehuisvest, 
opvoedkundige eischen 
leze : te kunnen leiden, 

______ ” i een kundig mensch, 
1 en van jongens houdend. Hij 
erken, deel hebben aan hun 
irdoor zou hij ze lecren ken- 

voor ieder die werkwijzen 
inleg. Door handenarbeid 
icden) in het midden der 

igens een voorloo|

Dus die moeilijke (voor onze 
onderbrengen in de Buitens 
zou moeten zijn ingericht, die 
en het woodcraftbcginsel als 
(Zie N. Rottend. Crt. 31 Jan.

Die school zou moeten zijn < 
nog, van gezinnen.

In elk paviljoen, dat onder leiding van een gehi 
staan, zouden een beperkt aantal jongens moeten 
Aan den leider van elk paviljoen zouden hooge op. 
moeten gesteld worden, als voornaamste wel deze 
1 jgereeren, inspireeren. Hij zou moeten zijn <

psycholoog, jongens begrijpend en vanjor 
cijn jongens meeleven en meewei 

ining en aan hun genoegens. Daar<. 
i belangstelling kunnen wekken, 

■ geëigend zijn aan karakter en 
tuinbouwbezigheden, timmeren, 
te plaatsen, zou voor deze jonj 
gevonden zijn.

’t Gevolg ervan is gewoonlijk, dat de „ontevredene” hoe 
meer af keer van de school krijgt, waarvan ook al weer 

’t gezin worden gevoeld.
Met dit type belanden wij reeds aan de eigenlijke „ondeugenden”, 

dit woord niet te nemen in zijn eigenlijke beteekenis, maar in de 
verzwakte die het langzamerhand gekregen heeft. Want evenals geen 
werkelijke achterlijken, psychopaten, bij het middelbaar onderwijs 
gevonden worden, treft men er ook geen (uitzonderingen daargelaten) 
crimineelen aan. Ook bij deze categorie zou in overvloede stof tot 
détailleeren zijn. Wat mij zelf betreft, moet ik verklaren, dat ik de 
„gemeene" jongen, die plaagt o m te plagen, orde verstoort om orde 
te verstoren, liegt o m te liegen, slechts zelden heb aangetroflen. On
deugendheid bij onze leerlingen is meestal secundair. En al de primaire 
oorzaken te gaan nazoeken, zou alweer het kader van dit opstel te 
buiten gaan. In elk geval ook deze ondeugenden behooren met de 
„dommen”, de „langzamen” en de „ontevredenen” op onze verstan
delijke scholen niet thuis. Aan hen ontleenden onze vroegere kost
scholen en instituten hun bestaansrecht. De resultaten waren evenwel 
ook daar pover, omdat het doel verkeerd was. Want met méér 
dressuur en strengere tuchtmaatregelen, wilde men daar de gewone 
scholen voorbijstreven, toch het „diploma” doen behalen.

Een school voor deze jongens zal kunnen ontstaan, als ouders of 
verzorgers voor hun kinderen van het „diploma” zullen afzien, als 
ze voor hen een school zullen vragen, die, „diploma-loos”, van hen 
zal trachten te maken menschen, met minder parate kennis 
en feitenmateriaal, maar wier opleiding hen in staat 
zal stellen de gaven die ze hebben tot ontwikkeling te 
brengen. En niet ónmogelijk is, dat vele van deze Jongens, mits goed 
geleid, dat soort gezonde eenzijdigheid zullen toonen te bezitten, dat voor 
de ontwikkeling van onze maatschappij van onschatbare waarde is ...

scholen moeilijke) jeugd zou 
hooi, die tevens op gezinsoj 

: een landbouwprogramma 
opvoedkundig middel zou 
1921).

een verz;
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Montessori en onze fröbelscholen 
door L. DE HAAN, Hoofd eener Openbare Fröbelschool te Utrecht.

c en licham< 
zijn ’) en de 
imakkelijk. Dit 

een paar 
aan (schijnl

dan zal het wel moeten zijn 
stek een taak van de ouders, 

niersvverk zullen verrichten. 
t weging der andere rijpere jeugd 

i, dan zal inderdaad een Centraal Instituut 
>anning der Rijpere Jeugd verwezenlijkt zijn.

ga. Na ken-
3 mijne, vooral die betrek- 
ig en over den klassikalen 
afzonderlijke voorbereiding

die vooral de zelf- 
i hen brengen lang- 

icrling'cn

h en

geweest : 
de samenl 
kunnen geven van 
van nuttige eenzijdighei 

Komt deze Buiten-s 
zonder subsidies. Zij 
die daarmede een m< 
En gelukt het dan j 
er omheen te concet 
tot Ontwikkeling

‘) Op een vraag van Eckermann, of er geen mi 
productieve stemming te komen, antwoordde Goethe 
liggen in rust en slaap, maar ook in beweging 
frissche lucht en het vrije veld, dat is de pk

gunstige invloed spoedig 
; van het beperkte verstandelijk pro- 
?t veel meer moeten bevatten dan de 

maar veel tijd zou moeten 
algemcene ontwikkeling: 
idingen, productiestelsels, 

, , ; zou een voorname plaats
dienen te worden, die vooral in de 

het leven in een gezin : bijna onbewust 
en zindelijkheid, van eerlijkheid en 

, ongekunstelde goede manieren.
int zijn, dat zich zou weten te doen 

1 „meester’ , maar als de „vat 
lie toch ook weer de kracht 
oogenblik op tactische wijze

liddelen bestonden om in een 
e: „Voortbrengende krachten 

ig. In het water en in de lucht. De 
.laats waar wc eigenlijk behooren.”

II.
Een bekentenis moet mij van het hart voor ik verder i 

nismaking met Montessori’s ideëen, zijn de mijne, vooral 
king hebben op mijn laatste mededeeling en over den 
arbeid, aanmerkelijk gewijzigd. Juist de

Geestelijk en lichamelijk zou daarvan de 
merkbaar zijn ’) en de volvoering 
gram vergemakkelijk. Dit zou niet 
moedertaal en een paar vreemde talen, ma 
besteed worden aan (schijnbaar) onopzettolijke ; 
inzicht in historie en maatschappelijke vcrhouc 
bedrijfsleer, enz. Even (schijnbaar) onopzettelijk 
aan karakterontwikkeling gegeven dienen te x 
hand zou gewerkt worden door het leven in een 
zich opdringende regelen van orde en zindelijkh 
openhartigheid, beschaafde toon, ongekunstek 

De „leider” zou het middclpur..
gelden, niet als de „onfeilbare", de , 
nog liever „de oudere kameraad”, di 
dienen te bezitten op een gegeven 
natuurlijk gezag te laten gelden.

Worden bij deze opvoeding middelen toegepas 
werkzaamheid der leerlingen op het oog hebben 
zamerhand tot zelfleiding; (deze middelen vooral te zoeken in t 
schappelijken arbeid en arbeidsvcrdccling op initiatief der le< 
zelve) dan lijkt mij de onderstelling niet te gewaagd, dat deze i 
lukkelingen onzer verstandelijke scholen kunnen worden menscl 
met een gezond lichaam, een gezond karakter, een gezond verst; 
Sommigen zullen door de richting der school aan het land gebonden 
worden en betrekkingen vinden in land- en tuinbouw; voor anderen 
zullen landbouw en woodcraftbezigheden een heilzame „discipline” 
geweest zijn, voordat ze in andere betrekkingen zich een plaats in 
de samenleving gaan veroveren; diplomaloos zullen ze toch bewijzen 

'en van overleg, van zelfbeheersching, van praktische aanleg, 
‘ ’ eid.

;n-school tot stand, 
j wordt dan bij uitst 
looi, maar moeilijk pion 
nog de kampeerbewegin 

ïntreeren, 
en Ontspa
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, waarvan 
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innen verte

(voor groo 
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. mij eiken dag. 
itrecrdcr wcrkei 
voorbereiding; • 

kkelen, wanneer hun 
Ik geloof dat 
wij ze beide 

oorbeeld noemen, 
jen op een tafel mooie

i worden. Maar nooi
een stapel „beeldschriften”, 

iet dezelfde plaatjes, die ze,
om er wat van te kin 

samen te stellen.
■ kinderen gelukkig maakte, met z 
tellen, waarnaar ze allen tegelijl
i uuuwen mijn tafel en stoel kl< 

nkt het vroolijk: „Doet U mee?”
’t touw” I waarbij de heele klas, volkomen gelijk- 

1 korte bevelen moet opvolgen, anders
altijd een dans- en springpartijtje 

' . De kinderen vliegen i
en die niet ’t minst, die

voor een deel 
prachtige gecon- 
tenslotte elk kind 

der zwakken, 
mij véél te 

iortzetting van 
zullen krijgen : 
van de heer-

ze eiken 
jk graag 
laar zet

heeft een véél grootere, véél algemeenere en ruimere plaats ingenomen 
dan vroeger en daar ben ik Montessori buitengewoon dankbaar voor, 
omdat ik de vaste overtuiging heb gekregen, dat de kinderen er ge
lukkiger door zijn geworden. Nadeelige gevolgen die ik er van duchtte, 
als: slordigheid, oppervlakkigheid, rusteloosheid, ik heb ze niet waar
genomen.

Tusschen haakjes ik schrijf de gunstige resultaten 
toe, aan ’t behoud van den klassikalen arbeid. De 
centreerdheid, bij het werk, de zekerheid waarmee 

eigen weg gaat, ’t groeien van het zelfvertrouwen 
o i i vooral, ’t uitgroeien van de persoonlijkheid, hebben 

gegeven. Ik geloof héél zeker, dat bij een voor1 
?rkwijze op verderen leeftijd, wij, méér dan nu,: 
' e menschen op de rechte plaats, en dat is één 
evensuitzichten die ik ken.

moet voor elk kind (een enkel uitgezonderd) bekoring zitten 
„allemaal ’t zelfde doen” (voor groote menschen óók ; wat bloeit 
vereenigingsleven, en ik denk aan de maaltijden, gezelschapsspelen etc.) 
De ervaring leert het mij eiken dag. Ik kan moeilijk zeggen wanneer 
de kinderen geconcentreerder werken, bij den klassikalen arbeid, of 
bij de alzonderlijke voorbereiding; wanneer de leermiddelen hen ’t 
meest tot arbeid prikkelen, wanneer hun geesteshouding evenwichtiger 
of harmonischer is. Ik geloof dat bij beide werkwijzen de aandacht 
geboeid blijft, omdat wij ze beide toepassen.

Ik wil een enkel vo 1 1 ’
In de speelzaal liggt 

heel vrij bekeken mogen 
geestdrift gewekt, als e 
kind er centje krijgt, me 
één voor één mogen bekijken, 
ten slotte ’t verhaaltje eruit 

<er, dat ik alle 
laaltje te vertellen, 

luisteren. Als ik bij ’t bout 
„repetitie” dan klinkt liet 
werken „aan t to 
onmiddellijk mijn 

ongelukjes. Er gaat altijd een 
i zoo zou ik kunnen vervolgen, 

we zullen zingen, ook zij, < 
oeten leeren. 

om de 
wil ik hem 

laken met > 
ooi? Ik k;

: zullen 
alles

dag een 
willen 
voor de 

En ’t 
tijdig en 
beuren er < 
vooróf. En 
de piano als 
nog moeten 
_“O o k o in de vreugde, die kinderen hebben in den klassikalen 
arbeid, wil ik hem niet missen. Ik wil ook, dat alle kinderen zullen 
kennismaken met alle leermiddelen. Hoe gaat dat toch in de Montes
sorischool? Ik kan niet aannemen, dat alle kinderen daar op t juiste 
moment zullen klimmen op de ontwikkelingstrappen, dat ze er op blijven 
tot ze er alles van geleerd hebben, wat de bedoeling was. Zegt de 
leidster daar óók wel: „neem dit leermiddel”. Een vertelde mij van 
wfel. Maar dan is er ook alleen maar een quantitatief verschil, als

tegen méér kinderen tegelijk zeg. Mij dunkt ook, dat een leidster 
degelijk moet zorgen, dat een kind zich niet onttrekt aan de
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kinderen
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'gen, aan de 
elk in een 
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zegeningen, aan de verfijning van het waarneming' 
musculaire discipline, die de Montessori-leermidd 
bepaalde richting beoogen. Ik kan er nog niet 
hier in de praktijk werkelijk een principieël of een 
bestaat.

Ik wil dus een algemccne kennismaking, opd 
meer grond zullen kiezen, ook omdat ik ze niet 
de zegeningen van onze leermiddelen; óók < 
eischen, (die algemccne kennismaking in bepaalde volgorde), 
daarom geef ik gelijktijdig allemaal dezelfde, omdat kinderen 
van elkaar en door elkaar leeren. Van een bepaald leermiddel hebben 
ze de meeste kans iets op te steken, als ze er allemaal mee bezig 
zijn; want behalve ’t leeren ontdekken en uitvinden, dat door elk 
kind in afzonderlijke voorbereiding moet geschieden, hebben onze 
leermiddelen nog velerlei doeleinden.

Wij weten allemaal dat het aanbieden van een leermiddel, dat door 
’t kind zelf niet gekozen wordt, prachtige resultaten heelt. Wat hem 
eerst niet aantrok, wordt later na de gedwongen kennismaking, 
vaak bijzonder geliefd. liet was dus niet de aard van den 
arbeid die niet aantrok! Ik vertrouw niet erg op die zoogenaamde 
„indispositie” van de Montessori-kinderen. Er zijn vaak andere motieven, 
ik noem o.a. de vrees voor inspanning welke die „indispositie” wel 
eens zou kunnen doen ontaarden. Bij onze kinderen speelt het „niet 
mee naar huis kunnen nemen” m.a.w. de hebzucht een groote rol. 
Ik wil in mijn pleidooi voor ’t behoud van den klassikalen arbeid 
alleen nog brengen : de prikkel die er zit in het voorbeeld, in het 
succes van andere kinderen. Is dit uit den booze? Ik weet niet 
waarom. Sommige kinderen hebben die noodig. Nog een laatste op
merking: Mevr. Prins Willekcs Mac-Donald’s Montessori-kinderen 
sloegen eens een intens werkende fröbelkas gade en riepen uit: ..Kijk 
ze eens een moeite doen.”

‘t Gekste is dat deze leidster die uitdrukkelijk lanceert als een 
prachtige parodieering van den klassikalen arbeid. Als Mevr. Prins 
Willekes Mac-Donald’s kinderen geen moeite doen,” zijn 
geen kinderen naar Montessori’s hart.

En nog een vraag. Is gehoorzamen (ik bedoel nu niet alleen de 
klassikale gehoorzaamheid) aan iemand waarvan je houdt, iets on
bruikbaars of noodlottigs; mag men zich er niet aan onderwerpen? 
mogen we niet doen, wat een ander ons zegt, of er naar luisteren, 
vooral als we zelf zoo weinig weten? ’t Lijkt mij een behoefte van 
het menschelijk en kinderlijk hart. Ik denk aan de woorden van 
Haanstra: Het kind wil een koning, de mcnsch wil een God, en 
indirect aan zijn citaat: „Hij die in ootmoed werd herboren, is van 
het goddelijk geslacht.” Zij wijzen op eeii andere gehoorzaamheid, 
dan op die aan ’t eigen ik. Ik zal echter de laatste zijn, om ook die 
niet op hoogen prijs te stellen, om die niet in de eerste plaats te 
kweeken.

Gesteld dat onze 
van materiaal toelieten, zou ik

:t. Er zijn altijd nog kinderc
onvermogen, en c
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dat

voorbeeld:
twikkelde moeder, die gewetensvol haar zoontje opvoedt, 
ij, dat ze haar 3-jarige, een serieus dapper kereltje, dat 
■at mocilijkheidjes in zijn leven overwon, een tijdlang zelf 

voor de keuze had gesteld bij voorkomende oneenigheden, met bij
voeging van haar raad. Tenslotte werd ’t kind zoo prikkelbaar en 
nerveus, dat het uitriep „Moeder zeg jij alsjeblieft maar weer, wat 
ik doen moet, want ik weet het niet.” En daarna werd ’t weer 
rustig en evenwichtiger en toonde zijn blijdschap door een teere aan
hankelijkheid. Ik I as van John Ruskin (in een Duitsch tijdschrift): 
„Unablassig gellbte AutoritUt macht Unselbst’indig”. En dan dit van 
een andere drie-jarige. „Erik raap je dat kussen ccns op, en leg ’t 
op de divan." „Neen moeder, dat doe ik niet.” Moeder zegt niets 
en raapt zelf het kussen op. Erik kijkt haar aan en zegt: „waarom 
zeg je niet: Erik je moet het kussen oprapen 1” Moeder zegt niets 
maar ’s avonds bij het naar bed brengen hoort ze: „Ik vind het niks 
lief van je, dat je niet zei: „Erik je moet het kussen oprapen". 
Den volgenden morgen komt Erik binnen, smijt het kussen op den 
grond „Moeder zeg nou nog cens: „Erik raap jij dat kussen eens 
op”. Moeder zegt het. Erik doet het, komt voor haar staan met een 
allerliefste snuit: „Ben ik nou een aardige jongen”, ’t Geval doet me 
denken aan „’t rietje" van een bekend Amsterdamsch geneesheer, 
die de „natuurgeneeswijze" met buitengewoon succes toepast en <" 
zijn kalmte verloor, toen ik pleitte bij hem voor meer vrijheid in 
opvoeding. „Hoe komt U er bij, U zult er stellig van terugkom» 
tucht, strenge tucht, dat is noodig. Ik krijg ze hier bij ritsen voor 
mij zitten, al die slachtoffers van de vrijheid, zwakken zijn het, stuur- 
looze typen; voor mij is het zeker, dat er kinderen zijn, die een zachte, 
die weinig leiding behoeven; maar even zeker, dat er zijn die van 
tijd tot tijd het „rietje” moeten voelen; dan zijn het beste kinderen 
en wat méér zegt, dan worden het goede menschen.

Ik hoor mijn leermeester uitroepen: „Dwingt ze om in te gaan”, 
en ik ondervond zelf en zag het in mijn eigen omgeving herhaaldelijk, 
de redding die er ligt in het heilig moeten, van buitenaf. Zou er 
inderdaad een heilig niet moeten zijn?

Ik geloof dat het zóó is met de jeugd: Er zijn er, die 
worden ’s ochtends door de lieve zon, door vogelgezang. Er 
die wakker gemaakt en ook die wakker geschud moeten won 

Montessori wil. dat de kinderen een duidelijk besef krijs 
wat goed is, en wat kwaad. Ze mogen elkaar niet hinder 
gevaarlijken of nutteloozen arbeid verrichten. Ze moeten ziel 
gedragen en wellevend zijn. Wat een rekbare 
waf onderhevig aan persoonlijke opvattingen!

Elkaar niet hinderen b.v. : Als een kind behoefte heeft aan rust 
en een kalm plekje zoekt om te kijken in een prentenboek, en er 
wordt om hem heen gespeeld en leven gemaakt, ’t hoeft nog niet cens 
erg lawaaig te zijn, dan kan ik me best voorstellen, dat ’t kind hier
over geen misnoegen toont en blijft kijken in zijn boekje, maar ik 
ben er daarom heelemaal niet zeker van, dat het leven hem niet hindert.

Zijn hersentjes moeten die gchoorsintlrukken toch opnemen en dat 
moet vermoeiend zijn op den duur en — afstompen. (Zouden de kin-
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deren in de Montessori-scholcn ook hierom om 
daarom vind ik het zoo goed, dat alle kinderen 
zittende arbeid verrichten, waarbij de gesmade 
tuurlijk een bespottelijke en overdreven eisch is 

En wat is nuttelooze arbeid ?
Montessori zegt, dat een kind met den arbeid uitscheidt, als hij er 

geen profijt meer van heeft. Het haalt uit de omgeving, alles wat 
het noodig heeft om zich te vormen. (Zoo héél zeker is ze hiervan 
waarschijnlijk niet, dan was de waarschuwing er voor overbodig, voor 
nuttelooze arbeid, n.1.), zooals de bloemen en planten, (het gelief
koosde en vertroetelde beeld der Montessoriancn). die ook uit aarde 
en lucht naar zich toehalen, wat ze voor hun groei noodig hebben. 
Maar ik zou willen vragen: Zijn onze kinderen dan alleen maar ge
roepen om zich lichamelijk te ontwikkelen, te groeien, open te gaan, 
te bloeien, voor de voortplanting te zorgen en te vergaan ?

Leven er dan geen andere neigingen, strevingen en wenschen in 
hen, die ze bij machte zijn te uiten, want daar komt het op aan. Als 
onkruid, óók een plant, tusschen het gewas groeit, dan verstikt en 
doodt het dit; als planten en boomen in te grooten schaduw staan 
dan groeien ze niet, en bloemen en planten en boomen, ze verzetten 
zich niet meer, ze sterven, zonder een woord te spreken. Maar onze 
kinderen, die in de schaduw staan, willen ook groeien, die willen 
ook tof zich trekken waaraan ze behoefte hebben, die laten zich niet 
verdringen, die verzetten zich en willen niet sterven, en dan begint 
de strijd.

Men zal zeggen : die kinderen zijn niet geplaatst in voor hen gun- 
levensomstandigheden. Vergeet men- dan. dat duizenden zaden 

1 in steenigen grond, op plaatsen waar ze niet hooren, en 
i zonder klacht of verzet; maar dat duizenden van onze 
:n geboren op plaatsen, waar ze ook niet hooren, 
levensvoorwaarden, waar ze niet sterven „waar ze 

. soms kunstmatig bijna in ’t leven worden gehouden ? — 
 de strijd. Nu is ’t natuurlijk de groote vraag: Hoe 

onze kinderen zoo weerbaar mogelijk tegen dien strijd, 
lier ook over mag denken, ’t aanpassingsvermogen zal altijd 
rijke factor blijven. Montessori zegt, dat dit juist voor- 
ïoefend en ontwikkeld wordt, door ’t kind te laten ge- 

. aan de wetten van zijn eigen ingeschapen vermogens. Dat 
f mij nog meer of min paradoxaal. In „zich aanpassen”, ligt 
mij wat van: iets eigens ondergeschikt maken aan iets van 

inder of méér anderen, ongehoorzaam te zijn aan de wetten van 
vermogens. Ik durf het er niet op aan laten komen. Ik geloof 

niet, dat een kind van nature geneigd is tot alle goeds. Wel, dat het 
de kiemeit in zich draagt voor een harmonische ontwikkeling; maar 
óók kiemen die wij moeten verwijderen of uittrekken, en ik durf 
zelfs de eerste, de goede kiemen zich niet vrij laten ontwikkelen, 
zonder leiden, zonder buigen. Montessori zegt: De behoeften van de 
ziel van het kind moeten gevonden worden langs wetenschappelijken 
weg en door ervaring, zooals die gevonden zijn voor zijn lichamelijk 
welzijn, waardoor men ontdekte, dat het wikkelen in ’t pak, bakermat 
etc. noodlottig waren voorde baby; maar dat lucht, licht, rust, hygiënisch
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als de moderne zuigelingendokter voor de lichamelijke), 
idefroy Iaat hierop volgen: „Montessori, laat elk kind 

■n levenswetten ontdekken.” Maar lichamelijk hebben de baby's 
urn ivvn niet z.elf gekund; geestelijk lijkt het mij, dat ze’t stellig niet 
zullen kunnen, een enkele misschien, eene Maria Montessori.

Rest mij nog eenige opmerkingen te maken over de ontwikkeling 
van de zintuigen, inzonderheid van den tastzin.

„Waarnemen is opvoeden”, zegt Montessori. Uit zuiver waarnemen 
t zuiver denken, en hieruit zuiver handelen. Als ik dat ook maar 

algemeen kon aannemen, dan leek mij de menschheid gered uit 
dauwen van Satan. Hebben we voor zuiver handelen alleen noodig 

waarnemen ? Ik betwijfel het zelfs of we het altijd wel noodig 
De leermiddelen voor de ontwikkeling der zintuigen (de 

voor onze fröbelschoolperiode 11) leggen den grond voor de 
waarneming van de omgeving, zegt ze, tot leeren vergelijken, 

en beslissen. Alleen dan op dit beperkt gebied zeker; maar 
i geeft ze met die hóógere bedoeling, die mij, ik durf het 

.. niet uitspreken, nogal naïef lijkt.
De ontwikkeling van gezicht en gehoor — de leermiddelen van 

Montessori zijn hiervoor fijner en rijker dan de onze — hebben ook 
zonder dc hoogere bedoeling, mijn volle en groote sympathie, omdat 
ze tengevolge kunnen hebben, schoonheidsontroering en levensverrijking. 
Er is zooveel moois en goeds te zien en te hooren, maar te tasten? 
(Zouden we niet langer in ’t duister hoeven tasten?)

Natuurlijk weet ik dat voor blinden het voelen in de plaats komt 
voor ’t zien, ik begrijp, dat Montessori bij haar oorspronkelijk studie
materiaal (de zwakzinnigen) den tastzin haalt uit haar bijna rudimentair 
geworden stadium, omdat hij mee kan helpen tot het verkrijgen en 
behouden van indrukken, maar of hij, bij onze normale kinderen,, die 
aandacht en tijd verdient, die Montessori er aan schenkt — ’t is 
haast hoofdschotel — lijkt mij twijfelachtig. Als ik Montessori’s 

re bedoeling, die ik niet onderschrijf, buiten rekening laat, weet 
t, waar een fijnere ontwikkeling van den tastzin heen voert. Worden 
kinderen er door ontvankelijker? welke kunst, welk tafereel

bleken voor den 
. . bleef hierbij toch 

it hem toch zelf niet den 
iceding zoeken uit een door 
‘stelde verzameling. Ook kan 
jarige en aan veel ouderen 
' opzicht altijd precies, wat 

:de dingen tot zich moet 
op psychisch gebied dc 
staat van dit voedsel

toebereid voedsel enz. noodzakelijke voorwaarden 
harmonischcn groei. Aangenomen. Maar de baby 
overgelaten aan groote menschen. Men laat 
aard en de mate van zijn voedsel en kleedi 
wetenschap en ervaring als juist vastges 
men dat n og niet overlaten aan een 3-j< c 
zelfs niet. Weet een kind in lichamelijk c 
hij op een gegeven tijdstip van al die goed- 
nemen? Immers neen! En mag men dan 
keuze aan hem overlaten ? Is hij dan wel in
— van hoogere orde stellig — te nemen wat hij noodig heeft? Ik 
zeggen : driewerf neen.

Opmerken wil ik even dat hier mijn twijfel culmineert en dat ik 
om dezen twijfel alleen reeds huiverig ben voor Montessori’s alleen
heerschappij in onze scholen.

Terecht is gezegd: „Fröbel 
hield die dc kinderen voor." 
lijke verzorging, 

Mevrouw Go< 
zijn eigen 
dat toch
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commissie in haar 
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zintuigoefeningen alzijdiger dan ... —--------------- .
Maar — waar blijven de middelen die voedsel geven in de 
van het ontwakend handelingslcven; het ontleden en het 
len, ■— die voorzien in de behoefte een ding te vervaardigt' 
op iets anders. (Dr. v. Wayenburg) Denken we nu eens 
Fröbel gaf, aan zijn klei, zijn bouwdoozen, zijn papierwerk c 
het maken van de 3e afmeting!! Daarnaast lijken mij 
middelen zoo dor, en zoo ten cenemalc onvoldoende, in 
alleen toe: gehoorzamen aan de bedoeling der ontw 
keling van de zintuigen), 't Klinkt mij als een antithese ! v» 
beginsel ligt toch aan deze beperking ten grondslag, 
leermiddelen moet er in de omgeving van 
waaraan het behoefte heeft. Montessori 
over werktuigen voor lichamelijke ontwikkt 
en eetgerei, poppen, speelgoed. Dit klinkt, 
formuleering als een verruiming; maar wat i 
denken als de leidsters zeggen geen speelgot 
scholen te dulden. Teekenen, ja, dat doen 
graag zelfs, geen wonder! Ze mogen 
moeten allemaal geometrische figur**» n 
op zijn eigen tijd). Waarom nu weer 
zoo weinig. rekening gehouden m 
hoeften ! Onze kinderen trekken l 
beesten 
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wordt betast? Ik denk aan de hoofdpersoon uit een van Teirlinks 
boeken, die ontroeringen kreeg door ’t bevoelen van een ivoren aapje; 
voor mij was hij min of meer walgelijk en decadent. Voor wie is 't 
betasten van iets schoons een behoefte? voor sommigen is ’t reactie, 
maar dit duidt niet op ontwikkelingsnoodzakelijkheid. Ik weet werkelijk 
niet waartoe een stelselmatige ontwikkeling moet dienen voor onze 
kinderen. Een kleine illustratie. In een Montessorischool voelde een 
kind over een schuurpapieren letter, de oogen dicht, op voorschrift 
natuurlijk. Ze wou met dezen indruk de gelijke letter ' 
doos met letters, die op een andere tafel stond, vond 
terug, kéék even en greep nu dat' 
dit kind was niet genoeg ontwikkelt, 
afleiden. Ik zeg, ’t bleek niet noot 
niet, dat het Montessori-kind dooi 
geraken tot het wonder: „ik schr 
sprong van ’t armgezwaai over ut 
door hand of vingers?

Een baby krijgt zijn eerste indrukken door het tastgevoel. De lip
pen, de vingers en de huid zijn de gevoelige organen. Maar later, 
als de oogen grooter accomadalievermogen krijgen, raakt het voelen 
op den achtergrond. Geeft de natuur ons hier ook een aanwijzing ? 
Maar — ik studeerde nog geen anthropologie, noch biologie — helaas ' 
Ik verklaar mij ook in dit opzicht zeer ontvankelijk voorde meening 

' van dieperdenkenken. Als de Amsterdamsche studie- 
rapport Fröbels arbeid véélzijdiger noemt dan die 

intwoordt Mevrouw Godcfrov: „wat wil men voor 
alzijdiger dan de leermiddelen voor de 5 zintuigen . 

ilijven de middelen die voedsel geven in de phasen 
lingslcven; het ontleden en het samenstcl- 
behoefte een ding te vervaardigen dat lijkt 

(Dr. v. Wayenburg) Denken we nu eens aan wat 
i zijn klei, zijn bouwdoozen, zijn papierwerk en vouwen, 
de 3e afmeting!! Daarnaast lijken mij Montessori s 

dor, en zoo ten cenemale onvoldoende, immers ze laten 
ïhoorzamen aan de bedoeling der ontwerpster, (ontwik- 
zintuigen), 't Klinkt mij als een antithese ! Welk biologisch 

jt toch aan deze beperking ten grondslag. Behalve deze 
n moet er in de omgeving van het kind nog alles zijn, 

behoefte heeft. Montessori spreekt in haar bock 
” 'teling, klei, teekenen, pocts- 

jpen, speelgoed. Dit klinkt, ondanks de nonchalante 
ring als een verruiming; maar wat moeten we er nu van gaa 
ds de leidsters zeggen geen speelgoed en geen poppen in hat 

:u. Teekenen, ja, dat doen de kinderen er, véél 
1 wonder! Ze mogen ook vrij teeken 
1 geometrische figuren omtrekken (natu 
). Waarom nu weer die beperking, 

dg.rekening gehouden met den kinderaard en 
Onze kinderen trekken behalve quadraten, cirkel . 
om, en menschen en wagens enz. enz. en beha 
van zoo’n hoofdfiguur, grootc nauwkeurigheid
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plaatsbepaling vraagt, (musculaire discipline), provoceert ze 
pen van een passende omgeving.

Na ’t voorafgaande waag ik te vragen:
Ie. Is het wonder dat de kinderen in de Montessori-scholen ver

in cindelooze herhalingen, ook als ze, blijkens hun succes, de 
ig meester zijn? Montessori noemt dit den drang tot voort- 
motorische actie en ’t goede hiervan is, zegt ze, dat een 

kind rustiger wordt. Maar onze kinderen zijn, zonder die eindelooze 
herhalingen, bij hun werk zeer rustig, blijmoedig en opgewekt. Er 
zijn nog wel peuters die aanvankelijk de bouwdoos leegge 
volmaken, leeggooien en volmaken, maar dat duurt niet lang, 
er méér, die wat gaan maken, en die zijn vooral niet minder 
Wie eindeloos wil herhalen kan zijn hart ophalen aan kralen 
Ik sta een beetje wantrouwend tegenover de oorzaak van 
halingen — op den fröbclschoolleeftijd dan, en ook tegenover 

2e. Is het wonder dat kinderen van 4 jaar en jonger 
letters grijpen? Bij onze Hollandsche kinderen op de fr 
komt de belangstelling voor letters uit de courant, voor ci 
sommetjes als regel veel later, meestal zoo tegen ’t 6e, 
heb ik in mijn klas van 4 tot 5-jarigcn een paar ouderen 
zie ik ook letters verschijnen. Zij teekenen hun naam op 
met letters, de anderen behelpen zich met een tcekeningetje. 
natuurlijk zijn dat de Italiaanschc kindertjes, die vroegrijp heeten, 
die behoefte eerder voelen, maar onze Hollandsche stellig niet, althans 
niet in een omgeving die hen er niet opzettelijk toe brengt.

En we moeten, volgens Prof. Casimir, hiermee zéér voorzicl 
omdat vroeg lezen héél slecht is voor de oogen. Alweer ’ 
natuur ons hier den weg. ■

Ik hoop, dat ik ondanks mijn te berde gebrachte bezwaren 
twijfelingen toch den indruk heb gegeven, dat ik 
hart en ziel dankbaar ben voor hare ontdekkingen en h; 
voor de toepassing er van in onze school.

Ik heb alleen echter nog maar getuigd van 
binnen, in eigen kring. Ook naar buiten heeft ze 
gewoon groote erkentelijkheid.

Maria Montessori heeft Dr. voor haar naam. Dit epitheton ornans 
kwam ook ons fröbelonderwijzeressen ten goede. Hoe lang heeft men 
geroepen om belangstelling voor de ontwikkeling van het kind van 
3 tot 7 jaar. Zoolang de wereld bestaat misschien, ondanks de ver
maningen van enkele groote geesten. (Pythagoras reeds zei, dat men 
vooral het jeugdig tijdperk niet mocht verwaarloozen bij de opvoeding.) 
ondanks de bemoeiingen van enkele machtigen en grooten der aarde. 
Het mocht niet lukken! Montessori heeft een wonder verricht. Pro
fessoren, doctoren, Mr.’s in de rechten, vooraanstaande mannen en 
vrouwen, — in ’t algemeen de intellectueelen, voelen zich opgewekt tot 
daadwerkelijke belangstelling. Niemand schaamt zich er voor zich te 
scharen onder haar banier. In eerste instantie dankt zij dit misschien 
aan haar docterstitel, verder natuurlijk aan haar groote wetenschap
pelijkheid en aan haar wereldhervormende bedoelingen.

Maar, — wij zijn er nog niet, — getuige al de verwe 
dementen omtrent de noodlottige wetsartikelen inzake <
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(linken 
mogelijl

nmin lijkt 
oogen gereed 

stelselmatig te 
naar een'

i in een grooten tuin, met zorg 
lervangen en het kweeken van 

tot zijn recht komt, was die

School- en kindertuinen te 's-Gravenhage 
door E. ƒ. HERWEYER.

edurende dejaren, dat ik als onderwijzer te's-Gravenhage werkzaam 
ben, bleek mij het werken in of voor het schooltuintje bij de 
school in hooge mate teleurstellend door de geringe resultaten, 

welke werden verkregen. Zelfs waar één of meer onderwijzers veel 
tijd en moeite offerden voor de verzorging van bloemen en planten, 
waren de uitkomsten 1 1 1 1

Sterke valwinden 
zon, belemmerden 
uit de omgeving noj 

Daar de opperv 
aanschouwingsmatc 
zeer gering; zelfs ’ 
volstrekt geen natui 
wassen, zooals die I 

Omdat zeer vele
gebreken, en ’t nut van een 
geschat, — als leermiddel d; 
jnocht de vraag worden g 
als middelpunt voor een a 
wenschelijk was.

Daar de bovengenoemde bezwaren 
van een tuinman, zeer wel zijn te ond< 
werkelijk aanschouwingsmateriaal dan tot zijn ree 
vraag stellen, ze tevens bevestigend beantwoorden.

ten slotte door te dringen 
, lar uit de beslissing vallc:

len aan de leidsters van dit heerlijkste 
, l mcnschcnleven.

mij tegengeworpen naar ; 
v. d. tastzin: Hoe rijk zou 

een blinde. Ik denk, dat een 
in nooit die ontwikkeling 
r niet op aangewezen is. 

ding van den tastzin c 
ikelingsgang. Een kind, dat 
kruipen, hoewel het ontegenzegi 

ingen op zou doen, die hem — loopem 
>nder beenen zich op zijn knieën heel aar 
i. Maar, evenmin als ik tegen een kind 
lichaamsgewicht te dragen 

zeggen: leer kruipen in de perfectie, e 
ischt den tastzin van een kind, wiens 
zangen van beelden en indrukken, 
ral omdat ik niet zie, dat het voert

ze mate teleurstellend' dnior de gei 

iregen. Zelfs waar één ol meer oi 
'den voor de verzorging van bloei 

bijna steeds onbevredigend.
langs de hooge muren der school, gebrek aan 

i den groei der gewassen, terwijl katten en honden 
og vaak vernielden wat met veel zorg was opgekweekt, 
rvlakte bovendien slechts enkele M2. telde, was het 
teriaal, dat voor de plantkundelessen geleverd werd, 
; waren de producten door hun achterlijkheid meestal 

lurgetrouwe plaatsvervangers voor de cultuurge- 
bij land- en tuinbouw voorkomen.

: z.g. schooltuintjes in Den Haag leden aan dczclldc 
i goeden schooltuin niet gering mag worden 

. lan ook geen verdediging meer vraagt,— 
gesteld, of de vorming van een (linken tuin 
n aantal omliggende scholen, mogelijk en

Dat het Montessori dan gegeven moge zijn 
tot de volksvertegenwoordiging opdat vand; 
in de eerste plaats, hooge eischi 
en belangrijkste tijdperk uit het 

Optn.: Men heeft 
opm. over de ontw. 
het tastvermogen van 
langdurigste oefeningei 
bereiken, omdat hij er 
de stelselmatige ontwikkel 
den natuurlijken ontwikki 
langzamerhand op met k. 
pende — véél ervaringen 
hoewel iemand zon 
kan leeren stellen, 
in staat zijn, zijn 1 
zou zeggen : leer

aanleiding van mijne 
i ziende zijn met 
ziende ook na de 
den tastzin kan 

Ik schreef al, dat mij 
stap terug leek op 

. leert loopen, houdt 
jgclijk — krui
dde —• ontgaan; 
rdig schadeloos 
d, wiens beenen 

te bewegen 
.1 het mij ge- 

zijn voor 't 
o verscherpen 

hoogcr doel ol genot.
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loltuin"

in

Duitsche 
kindertuin,

„ Pro Juventute", 
misdadige kind

tot een bepaald plan voor de combinatie

onze scholen is groot 
in de steden is uitermate

schooltuin niet 
i b.v. vele 

zijn k

istelk

middel bij u 
zochte wijze 

i ook om
i licht, n< 
haar invl< 
zoeken

’t heil 
deze stras' 
in de buit* 
grond deec 

Deze overweg 
„School- en kin<

Groote huizenblokken, verkeerde woningtoestanden, nauwe straten 
met druk verkeer van mcnschcn en vervoermiddelen, gebrek aan licht 
en lucht, zijn alle factoren, welke leiden tot lichaams- en zenuwver- 
zwakking.

Wel trachten de spc< 
en zullen ze op den duur i 
en vercenigingen, 
bewijzen maar al 
in de groote-stadsh vgiëne nog i 
nog een reusachtig veld bra.

En juist op dit gebied kunnen de schooltuinen een 
nemendheid zijn, om de kinderen niet alleen op ongezocl 
frissche buitenlucht en mooie omgeving te brengen, doch 
’t kinderleven een behoefte te scheppen naar lucht en 
bloemen en planten, welke nog ver na den schooltijd 1 
zal doen gelden bij ’t zoeken naar ontspanning, bij ’t z 
bepaalde levensomstandigheden.

Dan echter moet de ontwikkeling van den s 
naar den bekenden „Centralen Schooltuin” van 
steden, doch de schooltuin, de leertuin, moet tevens z.i 

i de kinderen een tuintje bewerk 
zal uitstekend werken op den gezondheids- 

i en vooral den teeren zenuwgestelletjes ten 
ze bevinden zich dan in een rustig milieu van 

lebben prettigen, niet vermoeienden arbeid; er 
e vereischten voor ’t plantenleven — doer 
en levenskracht ook aan de kinderen.

or de opvoe-

Dc z.g. „Centrale schooltuin”, zooals die in vele Europcesche steden 
voorkomt, is reeds lang bekend — ook in Den Haag was de vorming 
van zulk een tuin reeds vroeger besproken — doch de gedachte daar
aan alleen zou geen aanleiding zijn geweest tot vorming van een 
bepaald plan, indien niet een nog dringender behoefte de urgentie 
van groote schooltuinen had vastgesteld.

Het aantal lichamelijk zwakke kinderen op 
en vooral ’t zenuwgestel van vele leerlingen ii

naar den bekenden „Cent 
sieden, doch de schooltu 
werktuin : zelve moeten

De lichte tuinarbeid 
toestand der kinderen 
goede komen. Immers, ze bevinden zich dan in een 
groen en bloemen; hebben prettigen, niet vermoei 
zon en lucht — de eerste vereischten voor ’t planteniw 
haar wonderen van groei en levenskracht ook aan de ki

Een tweede belangrijk element: de groote waarde voo: 
ding, doet zich mede gelden.

Thans zijn de kinderen buiten de schooluren hoofdzakelijk aange
wezen op huis en straat: of ze zitten veel te veel binnen, hooren 
vaak allerlei gesprekken, voor kinderooren ongeschikt, worden bleek 
en zenuwachtig, — de „bleekneusjes” zijn bekend — óf ze brengen 
vele uren door op straat en worden straatjongens met meer of minder 
van dier gevreesde eigenschappen.

Geen wonder dan ook, dal de Vereeniging „ Pro Juventute”, welke 
voor ’t heil van ’t verwaarloosde of reeds misdadige kind werkt, 

latgevaren kennende, de groote waarde van lichten arbeid 
itenlucht reeds had ingezien en hare pupillen kleine hoekjes 
sd bewerken.

ïgingen leidden
idertuin”.

■elterrcinen het kind meer buiten te brengen, 
■ hun invloed doen gelden, doch vacantiekoloniën, 

welke het zwakke kind naar buiten willen brengen, 
te zeer, dat het „voorkomen is beter dan genezen” 

, weinig toepassing vond. Hier ligt inderdaad 
reusachtig veld braak.

, dit gebied kunnen de sc 
zijn, om de kinderen niet 

renlucht er 
een bel 

i planten. 
;lden bij ’t
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soorten; 
lei verre 
sruimd.

óf

VaHier is 

gewensci

neeskri

i van 
rogge, 
;n en

klei, veen, zand.
de voornaamste zijn, 

Op flinke vakken 
jschcn tuin tarwe, rc 

vlas, beetworteler

laten zich verdeden in landbouw- en

m den tuin : aanschouwings- 
in de tweede plaats kweekerij 
leerplannen voor natuurlijke 

typen harer familie, en eindelijk 
irijk, ook voor de leerlingen bij

«voorwerp te zijn bij 
i opgevat in den engen 
) ij zond er de aardrijks- 
.en groot aantal aan
nek gewassen, vooral 

deze zij daarom de

cultuurproducten 
tuingewassen.

De eerste verschillen naai 
Jicngselen 

grootste 
1919 en 1'

ir de grondsi
Daar de voortbrengselen van de kk 

wordt hiervoor de grootste plaats ingei 
50 M2. werden in 1919 en 1920 in den 
haver, gerst, boekweit, lupine, hennep, 
kanariezaad geteeld.

De tuinproducten kwamen bijna alle voor in de kindertuintjes. 
Ook enkele minder algemeene culturen, welke voor de markt soms 
van groote waarde zijn, als de teelt van komkommers in bakken, 
van asperges e.a. komen in aanmerking.

Hoewel ook de kindertuin indirect zijn invloed op ’t onderwijs 
doet gelden, moet de schooltuin opzettelijk en uitsluitend ten bate 
van ’t onderwijs worden ingericht, en dient het verband tusschen 
beide zoo innig mogclijk te zijn.

Niet de vraag, welke boomcn en planten wel in een tuin kunnen 
worden gekweekt, doch de meer of mindere belangrijkheid van de 
producten als aanschouwingsmiddel moet beslissen, welke gewassen 
in hoofdzaak zullen worden geteeld.

In de eerste plaats toch zij ’t doel v< 
object te zijn voor de omliggende scholen ; 
te zijn van de planten, welke de meeste leerplannc 
historie ter behandeling aangeven als typen harer 
een wegwijzer te worden in 't plantenrijk, ook 
’t meer uitgebreid en middelbaar onderwijs.

Waar we den tuin wenschcn aanschouwingsv 
ons onderwijs, moet dit „onderwijs’’ niet worden 
zin van plantkundelessen. Alle zaakvakken, in ’t bi 
kunde, eischen voor werkelijke begripsvorming ei 
schouwingsbeelden uit het leven der verschillen 
der cultuurproducten. Het doen zien van 
eerste eisch.

Ten nauwste hangt hiermee samen ’t nut van z.g. „levensgemeen
schappen”. Het uitbeelden cener landstreek met haar plantengroei 
zal bn voor aardrijkskunde bn voor de plantkunde van belang zijn.

Een stuk loofbosch, naaldbosch, laag wei- en moerasland, hei en 
duin, met de desbetreffende flora geven bij elke beschrijving van ons 
land aanknoopingspunten en zullen tot juiste voorstellingen leiden.

Om bloemen en planten te loeren kennen, welke, óf om haar bouw, 
om haar bijzondere levenswijze aandacht vragen, wordt een strook 
ïserveerd langs de zijden van den tuin. Deze strook kan tevens 
len om studiemateriaal te leveren aan de verschillende inrichtingen 

onderwijs.
■ is een plaatsing der planten volgens wetenschappelijke indeeling 
»cht.

i groepsgewijze samenstelling van vezelplanten. verf planten, ge
luiden, enz. zal zeker hiernaast haar nut hebben.
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t stukje bo
’iaduw

geplaatst aan de Noordzijde ■ 
jl vruchtboomen, verschillende h<  
iiucte plaatsen, ook ter versiering

I, azolla, 
1, plomp, 
ledauw, p

eerst langzamerhand kunnen wor- 
streven naar zoo groot mogelijke 

tvolle studiebronnen worden voor 
rwijs, en voor de lagere scholen 

, icn leerlingen wil doen zien.
len tuin zal de voornaamste plan- 
>gclijk exemplaren van elke familie

 immers 
plan kunnen
: lessen <

een bq 

óFin

heesters en planten geschiedt zooveel 
verstande echter, dat geen of weinig 
de „gemeenschappen”, dat alle cul- 

aangegeven, evenals de bloemen in de 
te laatste ook de wetenschappelijke 
1 wordt.

varens, kamperfoelie, maagdepalm, vogelmelk, sterremuur, 
boschanemoon, vogelkruid, spirea, helmkruid enz. wordt dan tusschen 
de boomen en heesters een plaatsje gegeven.

Hei- en mocrasland bevat ook een vijvertje. Water- en moeras
planten, eloden, fonteinkruid, azolla, kalmoes, egelskop, zwanebloem, 
schecrenpijlkruid, hoornblad, plomp. lisch, waterlelie, muntsoorten, 
orchideeën, kievitstulp, zonnedauw, pinksterbloem en vele andere zijn 
hier waar te nemen.

Hei en duin geven naast gaspeldoorn, duindoorn, gagel, groote en 
kleine brem, kruipwilg, abeel (struik), ook : dop- en struikheide, duin
roos, koekoeksbloem, kardinaalshoedje, kromhals, ossetong, slangcn- 
kruid, kever orchis, wolfsklauw, braam, toorts, thym, bremraap, 
leeuwebek, oogentroost, bryonia, walstroo, klein hoefblad, duizend
blad, distels en enkele andere.

Wel zullen deze gemeenschappen 
den opgebouwd, doch bij ernstig 
volledigheid zullen zij rijke en genotvi 
de leerlingen bij ’t voortgezet onderu 
alles geven, wat de onderwijzer zijnci

Dc strook langs de zijden van der 
tenfamiliën weergeven. Zooveel mog— 
worden hier bijeengebracht.

Wel zal uiteenloopende groeiwijze dit soms onmogelijk maken, doch 
dan komen deze uiteenloopende vormen toch voor in de gemeenschappen.

Intusschen is niet gesproken over de leerplannen voor natuurlijke 
historie op dc verschillende scholen. Een schooltuin immers met zulk 
een groot aantal planten en gewassen zal elk leerplan kunnen voldoen. 
Ook de levering van een aantal planten voor de lessen op de school 
zal geen bezwaren geven. Er worden toch slechts een beperkt aantal 
planten gevraagd, ter typeering van een familie. En deze komen bt 
in de groote cultuurvakken, óf in de gemeenschappen óf in den rand 
in genoegzaam aantal voor.

De aanduiding van boomen, he 
mogelijk door bordjes. Met dien 
aanduidingen worden gegeven bij 
tuurgewassen duidelijk worden 
zijstrook, terwijl alleen voor deze 
naam naast dc gewone genoemd

heesters en planten weer, welke aan die omgeving eigen zijn.
Van loof- en naaldbosch is ’t niet wel mogelijk op groote schaal 

een beeld te geven. Ook is een scherpe scheiding tusschen loof- en 
naaldhout geen bepaalde eisch. De bedoeling is ter ccnc zijde hoofd
zakelijk looi boomen met heesters, en ter andere zijde naald boomen 
en heesters.

Van de boomt 
merking, omdat > 
boschflora voor

De h o o g c
den tuin en langs de 
ters en struiken, op < 
worden geplant.

Enkelen
boschanemoon,

en moer
i. eloden,

renpijlkrt
leeën, kb

i en duin

ten komen in hoofdzaak de niet-hooge soorten in aan- 
de afmetingen van ’t stukje bosch klein zijn en de 
haar kleinere planten schaduw vraagt.

loofboomen worden geplaatst aan de N<
: grenzen, terwijl vr
daarvoor geschikt

Idhoi
dijk I
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neentelijki 
at een bc. 
irlijke hi '
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Betreffende: 
Gemeentelijke Schooi

en kindertuin.

iicde te doelen, dat de
>chool- en kindertuin th<
: door schoolklassen vooi 

groote waarde kan worden
hans opengesteld gedurenc

ontwikkeling 
. zoover is 
iet onder- 

i geacht, 
ide alle

,e artikelen in de pers brachten 
De groote belangstelling en mei 
• der Gemeente, inzonderheid van 
Onderwijs, deden de Gemeente 

beheer nemen, 
e Gemeente in het land, welke 

exploiteert.
ijkc ontwikkeling van den schooltuin, 
ten en den botanischen rand wordt 

der „levensgemeenschappen' hei-

ngrond, werd echter 
bewerkt, dat mooie 

ndgrond in een groenen

et kind voornamelijk, als 
;e stadsleven in een rustig 
nnen enkele bloemperken

in, onontgonnen 
een lust en 
en de dorre

Wij hebben de eer U mede 
van den gemeentelijken s< 
gevorderd, dat een bezoek 
wijs in natuurlijke historie van g .

Voor dit doel is de tuin thans opengestel 
schooluren.

Om

mooie
dienen als entree

Hoewel deze l 
mee kennismakini 
worden gevraag

Een flinke 
tijd groen en 
van den kindertui

imperken zeker bloemen 
oor de kinderen gewens 

oi stukje bloemtuin. 
>ol- en kindertuin, z< 
rustig-afgeslotcne, e 
u i 'orderc n.

gereedschappen
enkele aquaria

visschen te
een bijenkorf 't rusteloos

bij ’t binnentreden ieder bezoeker, het k 
re direct over te brengen uit 't woelige 

omgeving van groen en bloemen, kun 
i als entrée.

igd : een mooi 
heg om schooi- 
dicht, zal 't r 

lin sterk bev

te bevatten, waar- 
mag hier vooral

In ’t voorjaar van 
door een Gemeentelijk 
vorenstaande beschouw 
tuin in te richten op 
Meerder voort.

Dit zeer ongunstig t 
door de kinderen met zulk • 
resultaten werden bereikt, 
tuin werd herschapen.

Een tweetal zeer gunstige 
dezen arbeid naar voren. D< 
van ’t Dagelijksch Bestuur i 
Albarda, Wethouder van 
met ingang van 1 Jan. 1919 in eigen b

Hierdoor werd Den Haag de eerste 
zelf een „School- en kindertuin”

Van nu af begint de eigenlijk
Naast genoemde cultuurvakker 

aanvang gemaakt met twee 
lilin-, wei- en mocrasland.
1 ’t tuinhuisje, bergplaats der 

plaats ingcruimd voor 
n kleinere dieren en

van den tuin laat
i de bijen waarnemen.
1919 kon dan aan de verschillende scholen de volgende 

ig worden toegezonden:

ig van 1 
jor werd
„School-

t genoema 
een aanvang g< 
en duin-, wei-

In ’t tuinhui: 
bescheiden f 
’t leven van 
stil hoekje 
vliegen van

3 Juni 1 
mededeelinf

..Pro Juvcntut» 
gesteld volgci 

„hooi- en kinde

mogelijk na cenigcn 
daarmee ’t heilzame

1 1918 werd de Vereeniging „ 
jke subsidie in de gelegenheid 
iwingcn op kleine schaal een sch< 

een teirein aan ’t einde van

idewerking 
n den Heer 

den tuin
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tonden

bij

bijen
zijn :
grond

doen i
onafgel 

aquaria 
en -----------

imander, kikkcrlarven.

loperwten,
ardbei, sla

rvolg geregeld 
door hun stat 

van belar

de Herman Costerstraat een 
1 in bewerking, 
nderen, steeds

deeling
het ond< 
door bezo

heesters zijn aanwezig: eik, beuk, linde, 
wilde- en tamme kastanje, lijsterbes, wilg, 

lork of larix, acacia, den, spar, sering, hulst.

mivii oovendien nog voor: spinazie, radijs, 
rhabarber, doperwten, peulen, prinses- 

tuinboonen, aardbei, sla en koolsoorten, 
bedoeling, U in het vervolg geregeld mede- 
an die gewassen, die door hun stand voor 

een bepaald oogenblik van belang zijn, waar
den tuin op het geschikte tijdstip kunnen

dingen
■Hing werden bloemen

en terraria en de bije
— met groote opmerk;
k gaf de tuinman •—- later
ide — aanwijzing en voorlichting.

■ verplaatsing van den tuin in 1920 werd tevens 
ing, terwijl 't tuinhuisje verrijkt werd met < 

waar aquaria en terraria goed konden won

Van boomen en 1 
csch, eschdoorn, iep, 
populier, haagbeuk, 1< . 
appel, peer, pruim, kers c.a.

De cultuurproducten: tarwe, rogge, haver, gerst, hennep, vlas, 
velderwtcn, suikerbieten, boekweit en lupinen vormen vlakken 
van ruim 50 M2.

Langs den rand van den kindertuin komen 
knolzaad, wikken, lathyrus, tomaat, i 
orchideeën, boterbloem’, paardenbloer 
wortel’, reigersbek’, ooievaa 
der dalen, gamander, eere] 
en kruisbes.

Hiervan kunnen de met ’ aangegeven planten voor het on
wijs in de klassen worden geleverd. Zij zullen, zoover de voor
raad strekt, op aanvrage op den tuin kunnen worden afgegeven. 
Ook hondsdraf kan nog eenigen tijd worden verstrekt in bloei. 
Voor het frisch houden der planten verdient het aanbeveling 

het halen een vaas, pot of kan te doen meebrengen.
e bijenstal geeft gelegenheid, den onafgebroken arbeid der 

te bezichtigen, terwijl in enkele aquaria en terraria te zien 
karper, voren, rivierbaars, drie- en tienstekelig baarsje, 

deling, modderkruiper, salamander, kikkcrlarven, zijderups 
azclworm (anquis fragilis).

In den kindertuin komen bov 
tuinkers, aardappelen, 
seboonen en groote of

ivii nmuci min komen voor o.a.: raapzaad, 
rus, tomaat, mosterdzaad, spurrie, enkele 
paardenbloem’, paarse en witte smccr- 

arsbek’, doovenetel’, vogelmelk, lelietje 
•prijs cn roode, witte-, zwarte aalbes

ligt in 
te doen
•wijs op 
oeken aan

worden gebracht.

Evenals in 1920 werd in dien zomer op dezelfde wijze 
medegedeeld, wat cv in den tuin te zien was.

Het klassebezoek overtrof verre de verwachtingen; 340 klassen 
met rt 7900 leerlingen bezochten den tuin.

Met belangstelling werden bloemen en planten waargenomen, ter
wijl de aquaria en terraria cn de bijenkorf — wat trekt het kind 
meer dan leven? — met groote opmerkzaamheid werden bezichtigd.

Zooveel mogelijk gaf de tuinman ■—■ later bij ’t zeer drukke bezoek 
ook ondergetcekende — aanwijzing en voorlichting.

Een noodzakelijke 
een kleine uitbreidii 
afzonderlijk lokaaltje, 
geplaatst.

" tast de oude bijenkorf werden een tweetal moderne bijenkasten 
eschaft.

onder leiding van een

geplas.
Nas

aange;

Doch tegelijk kwam aan 
van 90 A. voor eenzelfde doel

Ook hier werd door de kin
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werk tuinen, secretariaat 
van dit nieuwe instituut

Samen
Voor 1921 zijn de kosten voor beide tuinen geraamd op

en kind

en onderhoud

it groot aantal kinderen prettig en 
leider bijna uitsluitend werd bezig 

ideel der kinderen vrij-

onderwijzer, met opgewektheid gewerkt. Evenals in den len tuin 
waren jongens en meisjes — bij ’t uitgeven der tuintjes kwamen 
zoowel meisjes als jongens van 6e en 7e leerjaar van alle scholen 
uit de omgeving in aanmerking — in groepen van 20 verdeeld, welke 
twee uur per week onder genoemde leiding zaaiden, pootten of plantten.

De tuin was evenwel steeds voor allen tot 7 uur 's avonds toe
gankelijk, zoodat meermalen ruim 100 kinderen, een enkele maal bijna 
200, zich op den tuin bevonden.

Verrassend was het dan, hoe dit 
rustig op den tuin werkte, terwijl de k- 
gehouden door zijn „plant”-groep en 
,wel zelfstandig wiedde, harkte, enz.

Zelfs op de omgeving scheen deze kalme arbeid zijn invloed te 
doen gelden. In den 2en tuin, temidden van een volkrijke buurt, werd 
niets vernield of gestolen. Meermalen bleek, hoe omwonenden en ouders 
zorgvuldig medewerkten tegen kwaadwillige neigingen van straatjongens.

Ook in 1920 was ’t klassebezoek aan den Schooltuin: 551 klas
sen, èn ’t bezoek van de kinderen op hun tuintjes druk; dagelijks 
kwamen ongeveer 200 kinderen bijna de helft van ’t aantal bezitters 
(sters) — op hun akkertjes werken.

Zeker mag de invloed voor onderwijs 
genoemd.

De Centrale Vereeniging voor School- en 
te Zutphen, tracht dan ook de ontwikkeling 
zoo sterk mogelijk te bevorderen.

Ten slotte een enkel woord over de kosten.
De tuin was dagelijks opengesteld van 9 uur v.m. lot 7 uur 

’s avonds; de kinderen konden, buiten de schooltijden, 24 uren per 
week den tuin bezoeken. Gedurende deze uren was steeds, naast den 
tuinman, een onderwijzer-leider aanwezig.

Hiertoe waren voor iederen tuin vier leiders aangewezen. De ver
goeding voor deze leiders bedroeg f2..— per uur.

Tijdens de zomermaanden werd de tuinman op den Istcn tuin — zelf 
grootendeels ter voorlichting van bezoekende klassen aan zijn eigenlijken 
tuinarbeid onttrokken — bijgestaan door een tijdelijke werkkracht.

Op den 2en tuin, welke in 1920 alleen k i n d e r tuin, wirktuin was, 
vroegen de algemeene werkzaamheden slechts eenige uren arbeid per dag.

Voor beide tuinen, van bijna 1 H.A. ieder, bedroegen de exploi
tatiekosten (getallen afgerond) :

Leiding en toezicht
Arbeidsloon
Gereedschap
Planten en i
Bemesting .
Aquaria en terraria, e
Bijen, aanschaffing en 
Bibliotheek ....
Diversen
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lang gro< 
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allig zaï
reinen <
gaande
or dit dor

de grootc belangen voor 
:er door breeder opzet of 

loitatie dezer tuinen aan
gesteld, of hier

Jangen van buitengewone 
sterken drang naar ’t na- 
en onderwijsbclang, doch

ook eindigen met den wensch, dat 
school- en kindertuinen in sterke 
ndcrcn van dezen mooien arbeid genietr 
middelpunten worden voor opvoedinj

in de eerstvolgende 
mate zal toenemen, 
' ?ten kunnen en de 

cuing en onderwijs.

Uitzending van kinderen naar 
pleging vragen grootc sommen.

Ze zullen nog zeer lang groote sommen eischen. Totdat licht 
lucht, zon cn ruimte ook de groote-stadsjeugd zullen bereiken 1

Dan zullen de blceke long- cn zenuwzwakke kleinen sterker worden 
en zich oprichten, zooals de bleeke slap-stengeligc planten van ’t 
donker binnenplaatsje na ’t brengen in den ruimen, zonnigen tuin.

En dan — ’t is zoo intens bedroevend .—• zullen wij deze stads
kleintjes moeten lééren leven in zon en ruimte, in tuin en veld.

Zelfs physiek. Immers, in den zomer van 1920 gebeurde het eenige 
lalen, dat een leerling van een bezoekende klas op den tuin onwel 
• erd : de brokken zon en lucht waren voor deze zwakke stakkers 

te groot, te machtig.
Da;

eenige
bren®'»*

bl,\

Deze kosten zijn zeer gering tegenover 
onderwijs cn opvoeding. Doch zelfs, wannet 
door plaatsclijke omstandigheden, de exploi   
merkelijk meer eischt, zou de vraag mogen worden 
van onkosten mag worden gesproken.

Want moge het „alles vóór en niets tegen", uit den mond van 
een enthousiast belangstellende volkomen terecht door ieder worden 
nagezegd en ook gelden voor de kleinste gemeente in ons land, voor 
de groote steden, waar een vierde deel onzer gcheele landsbevolking 
woont cn leeft, moet de dringende behoefte aan deze tuinen worden 
uitgedrukt in veel sterker bewoordingen.

Daar zijn ruimte, licht en lucht levensbel; 
beteekenis; daar zal ’t scheppen van een st 
tuurleven niet alleen zijn een pacdagogisch < 
groote maatschappelijke waarde hebben.

„Voorkomen is beter dan genezen", en we mogen er stellig bij
voegen : „voorkomen is goedkooper dan genezen".

De „school- en kindertuinen ’ kunnen veel voorkomen. De gunstige 
invloed op physische en psychische gesteldheid der kinderen zal 
ruimschoots de kosten vergoeden door ’t brengen van levenslust en

dat een 
de brok

•oot, te m; o.
aarom worde voor alle kinderen de gelegenheid opengesteld, om 

zomers een groot deel hunner vrije uren op den tuin door te 
ingen; daarom zij het aantal en de oppervlakte der tuinen zoo 
>ot, dat de klassen van bepaalde scholen-groepen door druk bezoek met 
>emen en planten, groenten en vruchten volkomen vertrouwd raken. 
Een school- en kindertuin van ± 1. H.A. voor elk 10 i 12 tal 

groote scholen — zeker een bescheiden wensch ■— moge in bestaande 
stadsgedeelten moeilijk zijn in te richten, — stellig zal elke groote 
Gemeente in staat zijn, om vijf zes flinke terreinen öm de stad 
daartoe in bewerking te nemen, terwijl bij voortgaande uitbreiding, 
in de nieuwe stratenplannen geschikte stukken voor dit doel moeten 
worden aangegeven.

Wc willen dan • 
jaren het aantal sc 
opdat duizenden kin 
tuinen belangrijke i
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Vergelijk het artikel van Mr. van ^Vavercn in het Februari-nummer.

emen in gezinnen op 
lil en beter voedsel 

krijgen. Zijn idee 
> in boerengezinnen, 

i zijn landgenooten 
n bedrag aan geld, 

plan te geven, or
en kleine vacantie- 

was, die op dit

«daas 
naamd

"dit

in ’t = .
voldoening een aantal aanbied!. 

die daarvan gebruik wilden m 
vraag aan de orde hoe 
vormde zich ten slotte c 

voor de uitrusting 
dat bovendien van de 

vervoer verkreeg voc

had ’t instituut der „vacantickindcrcn ’, zooals ze 
ten genoemd worden, in eens burgerrecht verkregen 
zijn ze steeds meer populair geworden, ’t Waren aanvan- 
paar honderd kinderen, die er op uit trokken, om een 
huisgenooten ’t leven en bedrijf in een boerengezin mee 

maar ieder jaar steeg hun aantal en in de eerste jaren 
: eeuw kon men ’s zomers wel op ongeveer 20.000 vacantie- 

-en rekenen. De boeren zien ze tegemoet als iets dat nu eenmaal 
icn zomer hoort, zooals de kalveren en de lammetjes :’t zijn tijde- 
pleegkinderen, niemand krijgt den indruk van „liefdadigheid” in 
gewonen zin van het woord ; „ze kunnen soms wel lastig zijn, 

■ ze zijn toch ook zoo gezellig" hoorde ik een van hun vriende- 
gastvrouwen beweren.

atuurlijk is het bij zoo’n massa-uittocht van kinderen wel noodig 
vorden, dat het werk meer georganiseerd werd, maar de eigenlijke 
ling blijft toch in handen van de scholen, ieder afzonderlijk. De 

van zaken is deze: Enkele kinderen zijn zoo gelukkig van zelf 
■uie of vrienden op ’t platteland te hebben, die hen willen opnemen.

Tn 1853 heerschte in Kopenhagen een hevige cholera-epidcmie, die 
J_ duizenden slachtoffers maakte, natuurlijk in de eerste plaats in de 

volksbuurten, liet hoofd van een der Volkscholen, Muller, kwam 
toen op het denkbeeld, om ten minste de kinderen uit de krotten en 
sloppen tijdelijk in een gezonde omgeving te brengen om te herstellen 
van de vreeselijke lichamelijke en moreelc schokken.

De beste manier leek hem, om ze te doen opnei 
’t platteland, waar ze niet alleen gezonder lucht 
hadden, maar ook heel nieuwe indrukken zouden 
was, voor de stadsjeugd onderkomen te vragen in 
maar helaas had een beroep op de gastvrijheid van 
hoegenaamd geen succes. Alleen ontving hij een klein 
Om ten minste een begin van uitvoering aan zijn 
ganiseerde hij in de omstreken van Kopenhagen e 
kolonie, die eigenlijk de eerste bescheiden poging 
gebied is gedaan.

Maar in ’t volgend jaar herhaalde Muller zijn oproep en nu kwam er tot 
zijn groote voldoening een aantal aanbiedingen in van gastvrije boeren. 
En kinderen, die daarvan gebruik wilden maken, waren er genoeg; 
alleen kwam nu de vraag aan de orde hoe men hun reisgelegenheid 
zou verschaffen. Er vormde zich ten slotte een Comité, dat de noodigc 
middelen inzamelde voor de uitrusting vier kinderen en verdere kleine 
onkosten en dat bovendien van de spoorweg- en stoomboot-maat- 
schappijen gratis vervoer verkreeg voor de jonge reizigers en hun 
begeleiders.

En daarmee 
Denemarken gcnoei 
sindsdien zijn ze 
kelijk een 
tijdlang als 
te maken, 
der nieuwe 
kindere: 
bij den 
lijke j ’ 

iljkï',
Nat 

teidii 

LmV
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■ even aanstippen, dat ook voor de 
vooral door de onderwijzers-vereeni- 

dc voorstad Frederiksberg (die een aparte

voor ieder soort 
pas komen. En 

s, hebben velen 
: boeren, waar 

is dus gewend aan 
en zoo 

zelf in-

Een 
komen

:ste deel wordt door de onderwijzers van hun 
jcht, soms door persoonlijke relaties, soms door- 

direct tot de school wenden met hun aanbie- 
: manier voor de kinderen, die graag naar buiten 
gevonden, dan maakt het hoofd van de school 

op en zendt die aan de Directie van het Lager 
worden alle aanvragen der verschillende scholen 

wordt bij de directies der spoorweg- en stoomboot- 
noodige aantal gratis reisbiljetten aangevraagd, 

over de scholen verdeeld en de schoolhoofden zorgen 
ieder biljet de naam van het kind en de plaats van 
wordt vermeld. In de eerste dagen van de groote 

len dan de speciale treinen en de kinderen versprei- 
t heele land. Vooral ’t eiland Fuunen, Denemarken's 

vruchtentuin, ontvangt altijd een naar verhouding groot 
voren is er ook hard gewerkt, om voor 
reizigers een behoorlijke uitzet bij elkaar 

in Kopenhagen kent de jaarlijks terugkeerende 
’ n voor kleeren en vooral schoenen voor de 

laar buiten willen, maar geen kleeren hebben.” 
■vat nieuw en gedragen goed in bij de scholen, 
an het werk wordt de toewijzing en de uit- 

•ergelaten, al is men dankbaar voor de 
en vereenigingen.
land speciaal geschikt voor deze ma- 

brengen. Vooreerst hebben we hier 
lad en daartegenover een uitgestrekt, 

tteland. Maar in die hoofdstad blijft dan 
.■elen zomer, veel meer dan ergens anders 

■n minste een dag of veertien uit. 
in de vacantie huisvesting 
:rs en onderwijzeressen do

de benaming 1 
~e hotels te 
landbouw is

:n onder de
>uwer is dus gewt 
ian ook betalende, 
genietende, er van 
makkelijker dan elders 

iders aan te kloppen. . 
't zelfde buitenverblijf kui

maar voor het grootst» 
school een plaats gezoc’ 
dat zich pleegouders 
dingen. Zijn er op die 
willen, logeerhuizen 
daarvan een lijst 
Onderwijs. Daar 
geclassificeerd en ’ 
maatschappijen het 
Die worden dan < 
ervoor, dat op ie 
zijn bestemming ■ 
vacantie vertrekke 
den zich over het 
groenten
contingent. Maanden van te 
de minstbcdeelden onder de 
te brengen. Iedereen 
oproep in de dagbladen 
kinders die „zoo graag n, 
En altijd komt er heel w 
want ook bij dit deel v; 
deeling aan de onderwijzers ov 
medewerking van particulieren

Nu is Denemarken wel een 
nier van kinderen naar buiten te 
te doen met een enkele groote 
in ’t algemeen welvarend platti 
ook letterlijk niemand den heel 
trekt ieder, die maar even kan c

Heel gewoon is ’t ook, dat men 
op een boerderij, vooral ondcrwijzei 
dikwijls.

„Op ’t land liggen” is in 't Deensch de > 
van naar buiten gaan, waarbij geen deftige 
doordat Denemarken het land van de la 
onder de intellcctueelen familie of vriendei 
ze zich kunnen inkwartieren. De landbot 
’t denkbeeld van gasten te hebben, zij ’t d; 
zijn de niet betalende, maar des te meer 
gegleden. Voor de onderwijzers is ’t ook 
eventueel bij bocren-vrienden voor de kin< 
enkele keer komt ’t zelfs voor dat ze in ’t 
met kinderen uit hun klas.

In later jaren zijn in Denemarken natuurlijk ook de vacantieiv 
nies ingeburgerd; niemand zal hun recht van bestaan betwis' 
naast het instituut der vacantiekinderen, dat uit den aard van 
zaak enkel de gezonden kan help

Ik moet in dit verband echter 
vacantiekolonies in Denemarken ’ 
gingen in Kopenhagen en
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gemeente vormt) mooi werk is gedaan. De Kopenhagenschc onder- 
wijzers-veree niging zond in 1909 reeds 25 kolonies uit. niet in ’t geheel 
825 kinderen, die van Frederiksberg 366 kinderen in 4 kolonies. Voor 
logies wordt dan dikwijls gebruik gemaakt van de gebouwen der 
wintcr-landbouwscholcn en van de volkshoogcscholen, voor zoover 
daar ’s zomers geen cursussen worden gehouden.

Een tweede stap was natuurlijk om de plattclandskinderen iets 
van de hoofdstad te laten zien. Kopenhagen kon op die manier de 
aan zijn volkskinderen bewezen gastvrijheid vergelden. In 1896 werd 
opgericht de „Verecniging tot bevordering van het verblijf van plat• 
telandskindcrcn in Kopenhagen. ' Ze organiseert één- of mcerdaagsche 
uitstapjes van schoolgrocpen. De verecniging zorgt voor gratis logies 
bij geschikte families en bij gebrek daarvan vraagt ze gratis lokalen 
in bruikleen die tot slaapzalen worden ingericht. Zoo heelt men dik
wijls de jongens ondergebracht in een lokaal van een brandweerpost 
en de meisjes in de gymnastiekzaal van een school. Zooveel mogelijk 
zocht men ook gratis maaltijden voor de kinderen te krijgen. Zoo n 
uitstapje wordt natuurlijk van te voren goed in elkaar gezet door 
voorafgaande correspondentie met de plattelandsscholen die groepen 
van kinderen willen uitzenden. Bij aankomst worden de gasten en 
hun geleiders ontvangen door de vertegenwoordigers der Verecniging, 
meestal aan het station Frederiksberg, om vandaar dadelijk naarden 
vlakbij gelegen Zoölogischcn tuin te kunnen gaan. In een van de vele 
ouderwetschc theetuinen daar in de buurt wordt dan bij koffie of 
melk het mcegebrachtc proviand opgegeten en daarna gaat de reis 
per tram naar de stad, alwaar in de eerste plaats de .. Ronde Toren’’ 
wordt beklommen om het uitzicht over de stad te genieten. Gewoonlijk 
volgt een bezoek aan het „Nationale Museum’’, dat prachtige verza
melingen uit den vroegsten tijd van Denemarken en vooral uit den 
Vikingentijd bezit. Het middageten wordt gebruikt in een groote tent, 
voor die gelegenheid op een der pleinen neergezet, ’s Middags een 
boottocht door de havens en langs de reede, ’s avonds bezoek aan 
het bekende „Tivoli”, om daarna i>f weer per trein öf boot in de 
lichte Noordsche zomernacht naar huis te gaan of zich naar ’t logies 
te begeven.

Denemarken is hier, zooals op velerlei gebied, andere landen voor
gegaan. De georganiseerde reisjes voor schoolkinderen van buiten 
zijn in verscheidene buitcnlandsche paedagogische tijdschriften ver
meld en de Kopenhagcnsche Verecniging ontvangt dikwijls aanvragen 
om inlichtingen.

De spoorweg- en stoombootmaatschappijen geven ook voor deze 
kinderen gratis reisbiljetten; het verblijf in Kopenhagc n is voor reke
ning van de Vereeniging, hoe meer deze gaven in natura, d.w.z. gratis 
logies en kost voor haar gasten ontvangt, des te meer kan ze haar 
werk uitbreiden. Ze ontvangt subsidies van de gemeente Kopenhagen 
en Frederiksberg en verder bestaan haar inkomsten uit particuliere 
contributies en schenkingen.

In de eerste 14 jaar van haar bestaan had ze in ’t geheel reeds 
62000 kinderen van 1413 verschillende scholen ontvangen. 75 pCt. 
der groepen maakten ééndaagsche, de rest twee- tot vierdaagsche reisjes.
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Daarna 't bezoek aan de hoofdstad, waar ze ontvangen en rond
geleid werden door de leden van den „Vrijwilligen jongensbond”. 
I Zweedsche troepje was zeer muzikaal, bijna allen bespeelden’t een 

of andere blaasinstrument, zoodat ze èn op Fuunen èn in Kopenhagen 
rondtrokken als de „vroolijke muzikanten", wat hen dadelijk populair

was, dat ’t volgend jaar 20 jongens van den „Bond” op 
an den schooldirecteur, die in Denemarken met zijn 

hartelijk was ontvangen, een reisje naar Zweden 
i zou gratis zijn behalve ’t vervoer per trein. Nu was 
veden, vooral voor groote afstanden, wel heel goedkoop, 

voor ’t meerendeel der scholieren. Maar er 
n dat bezwaar tegemoet gekomen, doordat 

Denen onder elkaar ’t noodige geld bijeen

'aardige is, dat het denkbeeld van kindcruitwisseling 
in de Scandinavische landen in later tijd populair is ge- 

vjc-neel onafhankelijk van het werk voor de gewone vacantie- 
, heeft zich sinds 1906 een reisbeweging ontwikkeld tusschen 
en Denemarken, voor de leerlingen der hoogcrc klassen der 

t begon daarmede, dat de directeur van een Stockholmschc 
met 25 jongens een uitstapje naar Kopenhagen wilde maken, 
c tot den predikant van de Zweedsche kolonie daarginds, 

vraag of er geschikte lokalen bestonden om dat troepje te 
t. De predikant ging weer bij anderen inlichtingen vragen 
lenkbeeld van het Zweedsche bezoek werd met geestdrift 

men vond echter, dat ’t veel aardiger zou zijn, als de 
Deensche gezinnen werden opgenomen. Het plan lukte 

>nge Zweden maakten op die manier een veel interes
ze hadden gedacht. Ze kregen gelegenheid om eerst 

:1e dagen in de stad Socndborg 
< ingekwartierd in een Volks- 
i boerengezinnen en gedeeltelijk

W ermelandsche 
.khol m met hun 
lemarken rei 
rokken en ei 

feestelijk

uitnood iging 
leerlingen zoo 
maakten. Alles

maar toch te bezwarend 
werd alweer dadelijk aan 
de in Stockholm wonende 
brachten.

De reis omvatte voornamelijk de twee mooie en meest typische 
provincies Dalecarlie en Wermeland (het land van de Gösta Berling 
sage). En in Filipsstad, een klein mijnwerkcrsplaatsje, waar men ver
blijf hield, had de directeur van de school, wat trouwens in Zweden 
geen zeldzaamheid is, aan zijn leerlingen de mooie oude volkszangen 
en reidansen geleerd. Deze school had ’t hierin tot een bijzondere 
hoogte gebracht; geen wonder dat de Deensche jongelui heel sterk 
de bekoring ondergingen van de soms uitbundig vroolijke natuurzangen 
en de gevoelige, soms diep tragische liederen, begeleid door rhytmische 
bewegingen en mimiek.

En zoo kwam het, dat weer , 
jongens en meisjes en nog een jongensgro 
muziek en dansen langs verschillende weg< 
over Jutland en de eilanden van plaats t 
lijk in Kopenhagen kwamen, waar ze eer. 
haal vonden.

In 1909 werd er
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De lichamelijke opvoeding der vrouwelijke jeugd 
door FRITS VAN RAALTE.
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jeszomerkampen in Amerika, die 
■ren, zoo’n heilzamen invloed op 
a zien, dat de behoefte aan licha- 

om te zetten. In het- 
sskampen, die in ons eigen land zoo

eenvoudiger voet, maar even genocgclijk, naar de ■
plaats Skagen. Na de reis van het vorige jaar hadi  
visschers zich n.1. beklaagd, dat -zij niemand van de Zweedsche 

zich hadden gehad. Daarom richtten ze nu een speciale i 
j tot de visscherskinderen van den overkant, de Westkui 
len en deden daarbij uitkonicn, dat ze er aan hechtten, < 
aan beide zijden van het Skagerrak al zoo vroeg mog<

> sloot. Dit is het begin geweest tot heel wat bezoek 
landen en aan dit half nationaal, half intei 

oorlog ten minste geen duurzame schade I 
loolreisjes van Deensche jongelui buiten 
oorlog in onderwijskringen veel gewerkt en r 

lierop hoop ik later nog eens terug te komen.

~ï ~f et verzet tegen het wetsontwerp 
A J_ voeding is in twee motieven te ■ 

ontwerp een militair karakter heeft, 
lichamelijke opvoeding der vrouwelijke jei  
ook Mr. W. Nierstrasz, redacteur van ..Allen w 
orgaan op wees. Uit dit laatste wordt dan weer 
ontwerp blijkbaar alleen goede soldaten kweeken 
verschillig staat tegenover het opgroeiende meisje.

Dat die indruk niet weg te nemen is, ligt aan het ontwerp.
Zeer zeker zou het verzet veel minder sterk zijn, als men er 

paedagogischcn maatregel in had kunnen zien en dit zou het geval 
geweest, als het ontwerp voor beide sexen was gemaakt. Het is 
de grootfc vraag, of inderdaad jongens meer behoefte hebben aan 
opvoeding, dan meisjes en of het niet net omgekeerd is.

De natuur, het instinct, intuïtie zoo men wil, dringt den jongen 
dikwijls naar het voetbalveld, naar korfbalclub enz.

En hoe brengen nu de duizende jeugdige fabrieksmeisjes, winkel
juffrouwen, typisten, enz. haar vrijen tijd door?

Net zooals ze dat honderd jaar geleden plachtten te doen: met het 
lezen van romans — en welke romans soms! — en het eenige ver
schil met haar overgrootmoeders is, dat ze daarnaast tot de trouwste 
clientèle van de bioscoop behooren.

In de eerste plaats is het voor de meisjes zelve hard 
ze als compensatie voor het gebrek aan lichamelijke 
langdurig stilzitten op kantoorkruk, schoolbank, atelier 
worden met lieflijken dwang, haar lichaam 

De steeds talrijker wordende meisje.
naar de deelneemsters zelve verklaren, zoo’n 
gezondheid en karakter hebben, laten zien, dat 
melijke inspanning wegen zoekt, zich in daden 
zelfde licht hebben we de meisjes 
gewild zijn, te beschouwen.
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Een eigenaardigheid van het onderwijs is, en het 
tijden zoo, dat iedereen de neiging heeft, anderen 
hij zelf geleerd heeft. Daaraan heeft de school b. 
wijten, zooals men wil, dat ze conservatief is.

In casu zal die neiging tot gevolg hebl 
meisjes de zegeningen van lichamelijke opvc 
de waarde daarvan inzien <:n haai- kinderc

Jaren geleden schreef Vosmacr: „Wat is nu zekerder, dan dat 
de zenuwen bij een volgend geslacht nog vrij wat meer den baas 
zullen spelen, tot eindelijk de zaken tot dat uiterste komen, waarop 
zij bij de Syboarieten waren, die van weedom kermden als in het ro
zenbed, waarop zij lagen, een enkel blaadje een schecvcn plooi had".

Wie om zich heen ziet en zijn oor te luisteren legt, kan niet ont
komen aan den indruk, dat wc nu misschien wel aangeland zijn in 
de periode door Vosmaer voorspeld. In zoo tal van boeken en 
artikelen is al jarenlang geschreven over het toenemen van het aan
tal neurosen, dat wc ons ontslagen achten van betoog hierover.

Dat een gestoorde stofwisseling een zeer belangrijke factor 
het tot stand komen van neurosen is bekend, al zullen lang i 
medici zoover gaan, om ze alle daartoe terug te brengen zooals 
tijd geleden een neuroloog in een tijdschrift deed. Het verband tussci. 
lichamelijke opvoeding en nerveuze verschijnselen ligt, meenen we, 
zeer voor de hand, om er verder op in te gaan.

Een aantal jaren geleden zijn in Duitschland en Oostenrijk enquêtes 
gehouden onder medische studenten betreffende onanie. Uit de cijfers 
bleek dat dit euvel zeer verbreid is, en tal van studenten gaven 
als een der oorzaken aan: het urenlang stilzitten op college’s en voor 
de studeertafel. Verschillenden van hen gaven daar de zeer begrijpe
lijke verklaring bij, dat bij het lang stilzitten de ingewanden drukken 
op de onderbuiksorganen, dat de bloedcirculatie in die organen op 
den duur gestoord wordt en daarmede de stofwisseling.

Nu maakt in den laatsten tijd het onderzoek van de innerlijke se
cretie van afscheidirigsorganen als causa prima van zenuwverschijn
selen een belangrijk punt van neurologische studie uit. Indien het juist 
mocht blijken, dat onregelmatigheden van die innerlijke secretie inder
daad van zoo groot belang is voor het tot stand komen van neuroti
sche afwijkingen — en het zij den leek hier veroorloofd, dit aan te 
nemen — dan ligt voor de hand dat de normale functie dier af- 
scheidingsklicren zooveel mogclijk bevorderd moet worden, wat zeker 
voor een zittende levenswijze niet gebeurt.

Er is geen enkele reden, aan te nemen, dat voor meisjes andere 
natuurwetten gelden in dezen, dan voor jongens, en de noodzakelijk
heid voor lichamelijke opvoeding van het meisje ligt voor de hand. 
Het zou niet vreemd zijn, als er verband zou worden gezocht tus- 
schen lichamelijke opvoeding van meisjes en het toenemend aantal 
moeders, die niet in staat zijn, haar kinderen te zoogen.

Niemand zal verwachten, dat lichamelijke oefening een kwakzalvers
middel of een werkelijk panacee tegen alle ziekten en kwalen zal zijn, 
maar evenzoo zal iedereen overtuigd zijn, dat uit iets goeds in dezen 
niets kwaads kan voortkomen.
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De Duitsche Onderwijshervorming 
door W. EMMENS.
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Daar de moeders kunnen lezen, lezen ze haar kinderen verha< 
en versjes voor, en ze moedigen het kind, als het ter school 
zijn best te doen met leeren lezen. Het is te verwachten, c 
melijk geoefende moeders goeden invloed zullen hebben op 
voor die oefening van haai' kinderen.

Een brave Romeinsche vrouw 
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lijn veranderd en de vrouwen mede. Men moge 
juichen, maar in de hcdendaagschc en in de toe

heeft de vrouw, de ongehuwde zeker, een 
huis te zitten en wol te spinnen.
>odig, dan dat de opvoeding rekening houdt, 

ing? De wetgever had zich, meenen we, 
of het mens sana . . . niet gekit voor de 

hij die bevestigend beantwoordt, de verplichte lichame- 
voor het meisje in de wet moeten vastlcggcn.

Tn het Maart-nummer van dit tijdschrift gaven wc een ov 
.1- van de ui terlijke eenheid van het onderwijs. Hier volgt 

verslag van de innerlijke eenheid.
Bruno Clemenz schrijft over de H e i in a t-g e d a c h t e in de 

Volksschool. Sedert Pestalozzi de aanschouwing als grond
slag van alle kennis had vastgelegd, heeft zich de I Icimat-gcdachte 
langzaam ontwikkeld. In de nomenclatuurschool werden toen eerst 
kleine pogingen aangewend om het milieu in het onderwijs op te 
nemen, waarop reeds Comenius gewezen had. In 1872 kennen we nog 
de Heimatkunde slechts als het beginonderwijs in de aardrijkskunde. 
In 1908 wordt voorgeschreven, dat niet alleen aardrijkskunde, maar 
ook geschiedenis en natuurkunde door schoolwandelingen naar gedenk- 
teekenen, bouwwerken, enz. moet worden opgenomen. De theorie 
was de practijk hierin ver vooruit, want practisch kwam er van de 
Heimatkunde weinig terecht. Een tweede groep van didactici stelde 
zich op het standpunt, dat de Heimat-idee niet als vak beoefend 
moest worden, maar als algemeen onderwijsbeginsel moest erkend 
worden. De kinderen moesten derhalve tot het bekijken van en na
denken over de naaste omgeving gebracht worden, wat niet alleen in 
de aardrijkskunde, maar in elk onderwijsvak gebeuren kan. Een andere 
zijde van de Heimatkunde, die tot nu toe, verwaarloosd was, komt
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nu na den oorlog sterk op den voorgrond n.1. de sagen en de cultuur
geschiedenis. Dit onderwijs liet nog altijd veel ruimte voor andere 
gezichtspunten. Maar nu kwam een derde groep van hervormers, die 
de Heimat op heel natuurlijke wijze tot het centrum van het onder
wijs maakten, zoodat men niet anders dan van I leimatschule spreken 
kon. Elke school kan dus slechts één keer mogelijk zijn, name
lijk slechts daar, waar ze staat. Voor Tews is het niet twijfelachtig, 
dat de eischen en mcnschen van het tegenwoordig onderwijs sainen- 
gevat kunnen worden in twee woorden: Heiinat-paedagogiek en ar- 
beidsschool. Men dringt er thans op aan ook de Duitsche oudheid, 
de geologie van het vaderland en dialect als onderwijsstof op te nemen. 
Van groote beteckcnis werd de Heimat-gedachte voor de arbcidsschool, 
doordat dc eene hervormingsidee de andere mccsleepte. De dagclijk- 
schc waarnemingsdienst, het begrijpen en het gebruik maken van de 
kaarten, het maken van reliëfs, dc toepassing van de zandbak bij het 
onderwijs, het reizen en kijken in de Heimat, enz. schoof als vanzelf 
de zelfwerkzaamheid der leerlingen op den voorgrond. Ook dc onder
wijzers gevoelden nu de individueelc waarde hunner persoonlijkheid, 
want zi; moesten de leermiddelen zelf scheppen: Heimatboek, kiekjes, 
kaarten, enz. Op deze wijze worden de leerlingen in de nauwste ver
binding gebracht met de natuur. Met de groote hervormingsidee, die 
in de e e n h e i d s s c h o o 1 zit, hangt de Heimatschool op heel natuur
lijke wijze samen, want de „Deutsche Schule” komt aan alle kanten 
te voorschijn. Ook de levensschool wordt tot Heimatschool, ook 
wanneer ze het niet opzettelijk wilde. De werkelijkheid en het heden 
zijn de beide wenschcn, die door de levensschool gesteld worden. 
Beide wenschcn wijzen naar de Heimat.

1) r. Wilhelm Spatz behandelt, de Heimat-idee voor 
O b c r r e a 1 s c h u 1 e en het Gymnasium. Als doel stelt hij, < 
elke leerling in zijn Heimat volledig thuis is; hij moet alle openb. 
inrichtingen (van de spaarbank tot het bureau van de burget 
stand) kennen; dc bladeren van boom en struik moet hij ku 
teekenen ; hij moet de voor kunst ol geschiedenis belangrijke grafsteenen 
in dc kerk en op het kerkhof kennen, evenals de inscripties op 
kerkklokken, enz. Hij moet een schetsboek aanloggen, niet alleen \ 
de natuurwetenschappen, maar ook voor historisch merkwaar 
bouw- en kunstwerken. Dan zouden de bittere woorden van Font 
niet meer gelden :

„lm Rom, Athen und bei den Lappen, da sfiir 'n wirjeden Winkel aus, 
., U nd daher kommt es, dasz wir tappen fremd in dem eignen Vatcrhaus.” 
Dan gaat hij na, op welke wijze het geheele onderwijs van de 

Heimat-idee doortrokken kan worden, want daaraan hapert nog veel.
D r. Max Löweneck houdt zich bezig met het arbeidsonder- 

w ij s. Sedert tientallen van jaren klinken de woorden „ Arbeitsunter- 
richt” en .,Arbeitsschule”, zonder dat deze begrippen scherp omli 
zijn geworden. Het waren strijdleuzen. De schrijver wil nu het 
en het hoe onderzoeken. Hoe verschillend het spel en het bezig 
van dc kinderen ook mag zijn, één ding is daarin steeds weer hetzel 
en daarom voor de opvoeding van groote betcckenis: de omgang i 
dc voorwerpen zelf door aanschouwing, en het begrijpen en lee 
kennen dezer voorwerpen door zelf doen.

aken v 
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Dezelfde wet wordt in de Fröbelschool toegepast door de op
voeder, al merkt het kind de opzettelijkheid van deze toepassing niet. 
Het leert hier vormen maken in de zandbak, zijn bouwlust wordt 
bevredigd door de bouwdoos of eenvoudige blokjes, het naait, plakt, 
vlecht, vouwt. Daarna komt het kind in de school en moet zich ge
wennen aan bezigheden, die niet afhankelijk zijn van persoonlijke 
lustmomenten. Het moet loeren werken naar een plan. De dingen 
uit zijn omgeving boots hij na in klei of plastilina. Dan gaat het over 
tot de vlakken door oefeningen in gekleurd papier, daarop ' olgt het 
teckenen als voorbereiding tot het schrijven. Op deze wijze krijgt het 
kind voorstellingen van vorm, kleur, oppervlakte eigenschappen, enz. 
Bij elk begrip leert het het juiste woord. Ook het rekenonderwij- 
vloeit als van zelf uit de bewerking der dingen voort. In de middels 
klassen van de volksschool treden de afzonderlijke vakken meer op 
den voorgrond en moet de leerling de dingen meer zakclijk leeren 
beschouwen. Het technische neemt hier een groole- plaats in. Papier
en kartonarbeid sluiten zich bij het rekenen en de meetkunde aan. 
Het metriek stelsel wordt geleerd en oefeningen in’t meten gehouden. 
De vloer van het schoollokaal en het schoolplein worden op verkleinde 
schaal voorgesteld.

Hierbij sluit zich het teekenonderwijs aan. Ook met klei of plastilina 
wordt gewerkt; stof daartoe geven de natuur- en aardrijkskunde. In 
de hoogcre klassen van de volksschool bevinden zich ik- leerlingen, 
die later allen bijna uitsluitend hun brood inct de handen moeten 
verdienen. Reeds deze omstandigheid legt de verplichting op het 
technische denken en de technische vaardigheid te ontwikkelen, lot 
nu toe heeft men hierin verschillende wegen bewandeld.

Als uitersten staan tegenover elkaar de leergang van de meisjes
scholen te Mllnchen en die van de school te Charlottenburg, waar 
Seinig hoofd is. Te Mlinchen wordt hout- en metaalbewerking in 
goed ingerichte werkplaatsen geleerd. De leergang is samenges 
volgens de te leeren technische vaardigheden. Zagen, boren, scha 
vijlen enz. moet op zichzelf eerst geleerd worden. Volj 
methodische wijze worden de leerlingen dus tot het tec 
opgeleid, worden ze gewend aan nauwkeurig werken  
zelfoverschatting van eigen prestatie bewaard. De nadeelen. aan deze 
methode verbonden, zijn: de afzonderlijke werken nemen in hun een
tonigheid buitengewoon veel tijd in beslag en stellen het geduld en 
de volharding der leerlingen op een harde proef, terwijl de abstracte 
vormen, de phantasie en de lust tot construeercn bijna worden verwaar
loosd. Bij Seinig daarentegen staat het arbeidsonderwijs geheel en al in 
dienst van het zaakonderwijs. Het technische wordt slechts in zoo
verre beoefend als dit noodzakelijk is om dingen na te kunnen bootsen; 
op technische nauwkeurigheid en fijnheid wordt niet gelet. De voor- 
deelen van deze methoden zijn: besparing van middelen en tijd, de 
lust der leerlingen wordt in zeer sterke mate opgewekt, eigen vinding 
en zin voor constructie komen tot hun recht, de grootste aanschou
welijkheid bij het onderwijs. De nadeelen zijn: het niet gewennen aan 
nauwkeurigheid, zuiverheid en schoonheid schiet te kort, de leerlingen 
worden gewend aan vluchtige en slechts ten naaste bij juiste pre
staties, ze overschatten hun eigen werk en moeten later in het
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bedrijf eerst aan nauwkeurig en solicd werken gewend worden. Het 
spreekt vanzelf, dat projcctic-tcckcnen, het maken van natuurkundige 
instrumenten, en het modclleeren in klei zich hierbij eng aansluiten. 
De Oberrcalschule en het gymnasium hebben tot nog toe het arbeids- 
onderwijs ontweken. En toch kunnen de Oberrcalschule en de technische 
scholen ongedwongen dit onderwijs in hun leergang opnemen, want 
wiskunde, natuurkunde, aardrijkskunde, natuurlijke historie, chemie, 
teekenen, vinden gemakkelijk een aanvulling in het technisch handen- 
arbeidsonderwijs. Ook op het gymnasium zóu men hiermee gevoegc- 
lijk kunnen beginnen. — Voor de meisjes komt de schoolkcuken als 
middelpunt van arbeidsonderwijs in aanmerking. — 
onderwijs moet niet alleen handenarbeid verstaan v 
geestesarbeid, wat lezen, voordragen, spreken, enz. _______

D r. GeOrg K e r s c h e n s t e i n c r schrijft over de opvoeding 
tot staatsburger. Nu alle leden van het volk invloed op het 
staatsleven kunnen uitoefenen, moeten ze zoo opgevoed worden, dat 
hun invloed geen onheil voor de staat wordt. Zulk een opvoeding 
veronderstelt, dat de staat voor iedereen een waa rde beteekent, 
met juist de bestaande staat, maar wel de staats-idee, 
de bestaande staat door gemeenschappelijke medewerking 
burgers gevormd kan worden. Hieruit L. 
lijke opvoeding slechts op de basis 
kan worden, want ze beteekent de c____
idee. Na het staatsbegrip ontleed te heb 
toe voor de staatsburgerlijke opvoeding i: 
onderwijs in staathuishoudkunde, lessen < 
taak van den staat, de versterking van 
overeenkomstig geschiedenisonderwijs de bestrijding van 
mingen door onderwijs, dat waren de armzalige en soms 
keerde middelen, die men allereerst in de dienst van de staatsbur 
opvoeding heeft gesteld. Maar we weten allen, dat het ondet 
zichzelf nog niemand tot staatsburger heeft opgeleid.

Al het weten is slechts een werktuig van het handelen. En 
doen komt het aan. Daarom is de eerste noodzakelijke eiscl 
de staatsburgerlijke opvoeding de opvoeding in een ' ' 
meenschap, waar de leerling bestendig geno 
arbeid in dienst van de anderen te stellen. Daat 
als arbeidsgemeenschap georganiseerd worden. ( 
school is daarvan nog ver verwijderd.

Onze school is een kweekplaats van individueele eerzucht, van 
theoretische intellectueele eenzijdigheid, van het juist verwerven van 
kennis. En ze moet worden een kweekplaats van sociale toewijding, 
van pracbisch-humane veelzijdigheid, van het juist gebruikmaken van 
deze kennis. Hij gaat dan verder na, hoe de scholen een arbeidsge
meenschap kunnen tot stand brengen. Hij wijst er op, dat de Angc. 
Saksische onderwijsrichting. in tegenstelling met de Duitsche, hi ‘ 
groote vorderingen heeft gemaakt. Ook in de hoogste klassen civ» 
volksschool is deze arbeidsgemeenschap mogelijk; daarvoor leveren 
de talloozc jongens- en meisjesclubs van de volksscholen te New-York 
het beste bewijs. Kerschensteiner heeft deze gedeeltelijk bij hun 
practisch werk bezig gezien.
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Lu d wig Pal lat geeft een beschouwing over de aesthe- 
e opvoeding. Schrijver eindigt zijn artikel met de woorden: 

een school zijn, die zelf in dienst van een groote gc- 
: stond, welke het gcheele volk beheerschte; want dan 

geen aestetische opvoeding noodig — en dat zou 
! Schrijver leidt n.1. uit de gemeenschapsidee af, 
alle leerlingen tot een arbeid, die vanzelf door 

Hingen noodzaakt, vormen te scheppen: bij het v< 
schoollokalen, bij het organiseeren van opvoeringen 

, tooneelkunst en gymnastiek, bij het uitgeven van schoolblad^ . 
leze scheppende arbeid brengt de leerlingen heel wat dichter 
kunst dan lectuur of besprekingen, bezoeken aan musea, enz. 
nrichting — zoo zegt hij — hangt ten nauwste samen met den 

persoon van den docent en zijn opleiding. Zoolang de aesthetische 
opvoeding van de docenten niet in handen van personen gelegd kan 
worden, die daarvoor alleszins bekwaam zijn, heelt het geen zin, dat 
de Reichsschulkonferenz zich met de kwestie van de aesthet 
opvoeding bezig houdt. Verder wijst hij op het verschillend s 
punt van kunstenaars en paedagogen in deze kwestie op de v 
deringen van 1901 en 1903 en behandelt van kunststandpunt 
teekenen, schrijven, handenarbeid, onderwijs in het Duitsch, zingen.

Dr. Walt her Schoen ichen schrijft een artikel over de 
gienische opvoeding. Door den oorlog en de slechte lev 
omstandigheden is de volksgezondheid zeer achteruitgegaan. Om < 
achteruitgang tot staan te brengen, worden allerlei middelen te hulp 
genomen: wetten, maatregelen, kolonisatie, zorg voor zuigelingen en 
kleine kinderen, toezicht van de schoolarts, lichaamsoefeningen. — De 
kwestie van de schoolartsen is in de laatste jaren nauwkeuriger onder
zocht. In den beginne hadden deze artsen alleen het toezicht op het 
schoolgebouw. Sedert het Wiesbadencr systeem van 1897 kan hun 
werking omschreven worden door de woorden: het onderzoek 
alle kinderen bij de toelating, het aanleggen van een staat van 
zondheid van elk kind, toezicht op de zickclijke kinderen, onder; 
van alle kinderen om de twee jaar, maandelijksche spreekuren, het 
waarschuwen van de ouders. De instelling van het systeem van school
artsen is niet algemeen geregeld; het is overgelaten aan het initiatief 
van staten en steden.

Een volledig succes van alle middelen is eerst dan te verwachten, 
wanneer de kwestie van de volksgezondheid als een probleem van 
opvoeding en onderwijs wordt gezien. Hygiëne is toegepaste physio- 
logie en deze een onderdeel van de biologie. Daarom is het noodig, dat 
de biologie als leervak op de middelbare scholen en gymnasium algemeen 
wordt opgenomen. Maar ook op de volksschool kan onderwijs ge
geven worden in de hygiëne van het lichaam. Wat de sexueele voor
lichting betreft, hebben de schoolmannen en artsen, die deelnamen 
aan de beraadslagingen in het „Zentralinstitut für Erziehung und 
Unterricht" in 1919, algemeen hun goedkeuring gehecht aan voor
stellen, die de gulden middelmaat betrachtten.

Dr. Edmund Neuendorff geeft een i 
lichaamsoefeningen. Het komt overeen 
onzen tijd, wanneer op vermeerdering van lest
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van het gymnastiekonderwijs, r 
en leeraren inzake lichamelijke 
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in het leerarencollege de achti 
zijn vak noodig hei 
turnanstalten is zeer 
in Pruisen 7, 
cischt een leergang van 6 semesters. Bovendien moeten 
turnanstalten zoo eng met de Universiteit verbonden worc 
studeerenden zich kunnen bekwamen in paedagogiek, anati 
siologie en hygiëne. Er moeten inspecteurs van lichamelijl 
worden aangestcld. Pruisen had tot nu toe 22. Hun hc 
moet zijn, de ontwikkeling van de lichamelijke oefeningci 
ilcrcn. Elk land heelt ook in het Ministerie een ambtenc 
die niet alleen voor de schoolgymnastiek, maar ook voor 
sport vereenigingen zorg draagt. Hoeveel uur zijn noodig?

lot aan den oorlog waren er 2 tot 3 en bovendien spel, 
tochten. Dan kwam de diensttijd, waarin de jonge mannen 
lang in de frissche buitenlucht lichaamsoefeningen hielden, 
menigeen zijn gehecli- leven door geteerd heeft. De algei 
plicht is nu afgeschaft. Daarom moeten de lesuren voor 
oefeningen vermeerderd worden. De meeste vereenigingen
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bclangrijker evenwel dan de inrichtingen 
.■sturen. Daarom zou het zijn, de paarden 

de uren in de gymnastiek werden 
van de docenten in dit vak te 
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gymnastiekleeraar werd aangesteld en 
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niet alleen het belangrijkste 
is ook de raadgever van directeur 

; en schoolhygiène. Zijn oplei- 
zijn. Dan zal de gymastieklecraar 
ieten, die hij ter wille van zijn 
in de cursussen aan de Landes- 

Baden 3 maanden, in Saksen 6, 
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Dan geeft de schrijver een korte uiteenzetting over c 
en orde-oefeningen, oefeningen aan de werktuigen, sp~! 
ligt in het wezen van de lichaamsoefeningen, dat jonge 
en dan hun krachten willen meten. Daarom moeten er’ 
spelen georganiseerd worden, zooals ze in vele steden < 
Óm de twee jaar moeten er provinciale spelen plaa 

De overwinnende scholen kunnen zich dan tenslot 
stadion te Berlijn. Zoolang er examens bestaan, moeten 
melijke oefeningen hun invloed daarop kunnen doen gek 

* " scholen moeten turnclubs opgericht wor
zou het invoeren van den zomertijd dt 

mooie zonne-uren worden er zomers vers
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Het Amerikaansche systeem 
ontwikkeling 

door WILHELM MULLER.

. . de scholieren — 
Het schoolreglement — De ambtenaren door de leerlingen zelf gekozen 
— Hun werkkring — Resultaten — Bezwaren dezer hervormingen. 
Tn het jaar 1897 werd in New-York een jonge man benoemd 
JL hoofd eener school, die berucht was wegens de ongcdisciplinec 

heid der leerlingen. Toen hij met zijn ouderen collega Wilson 
Gill eens over de bezwaren sprak, die hij verbonden wist aa 

■uwe positie, gaf deze hem den raad een deel van zijn zorg 
wentelen op de schouders der leerlingen en door middel vai 

zelf de discipline te handhaven. Waarom hij dit advies gaf, oi 
deed geïnspireerd door het bekende principe van Rousseau, 
Gill slechts een spontane ingeving volgde, kan niet meer

■ ons is alleen het feit van belang, dat de jongere 
geschikt vond. Beide mannen pleegden nader ovc 

1 1 ‘ het nieuwbenoemde hoofd direct ten
lieren samenkomen en vertelde hen 
hen de gelegenheid wilde geven zei 
lien einde zou de school georganiseerd 
vic-m en de leerlingen moesten een bur- 

jken secretaris, een inspecteur van 
kiezen.
dat u geschiedt, doe dat ook 

is van een zeer eenvoudig reglement, 
beloven volgens dit principe hun 

: vormde een district, de leeraren 
zijde en in zeer moeilijke kwesties 
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>ol in den arm genomen, die dan de beslis-

werd, luidde de kritiek niet zeer gunstig. 
: een uitwas in van een paedagogiek, die 

ar het experiment gelukte boven 
er in de school een omkeer 

:rden beter gehandhaafd, 
uer en over het algemeen 
autoriteiten. Een zekere 

■rkbaar te maken en zelfs 
den heilzamen invloed. Het 

rlingen en dat juist 
vijanden de bond- 
vroeger altijd het

De Schoolstad.
Poging tot zelfbestuur in de school — Beroep op c 
et schoolreglement — De ambtenaren door de leerling 

werkkring — Resultaten — Bezwaren dezer 
:t jaar 1897 werd in New-York een jonge 
ifd eener school, die berucht v 
id der leerlingen. Toen hij met 
eens over de bezwaren sprak, 

• r J— hem den raad e
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te wentelen op uc 

de discipline ‘ 1
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__ lechts een 
worden; voor 
den raad zeer = 
ontwierpen een plan, dat 
voer bracht. Hij liet de scholi 
in enkele woorden, dat hij t 
discipline te handhaven. Tc dien 
worden als een stad in het klein 
gemcester, gemeenteraad, een stcdelijl 
politie en verschillende politieagenten 

De gulden regel „wat gij niet wilt, 
aan een ander niet”, werd de basis v; 
De gekozen ambtenaren moesten 
ambt te vervullen. Iedere klasse 
stonden de jeugdige ambtenaren ter : 
van wetgeving en bestuur en 
werd het hoofd der school 
sende stem had.

Toen dit plan ruchtbaar 
Op zijn best zag men er een uitwas in van 
persé wat nieuws wilde invoeren. Maar het exp< 
verwachting. Na enkele weken viel er in de 
ten goede te constateeren. De schoolregels wen 
het gedrag der scholieren werd beschaafder 
gehoorzaamden zij gewillig de zelfgekozen a--<’ 
neiging naar tucht en orde begon zich merku 
de ruwste jongens ondergingen daarvan 
geheim van dit succes lag in het feit, dat veel leerl 
de meest weerbarstige en ergste elementen, van 
genooten der leeraren geworden waren. Zij, die
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verlangen hadden gehad om de schoolwetten te breken, hielpen nu 
ijverig mee bij het handhaven der tucht.

De man, van wien deze gedachte uit was gegaan, kreeg nu de 
opdracht nog meer scholen als steden te organiseeren en het gelukte 
hem inderdaad zijn schepping ingang te doen vinden. Merkwaardig 
is het verschijnsel, dat vooral de scholen waar het immigrantcnelcment 
in de meerderheid is, deze hervorming met enthousiasme hebben in
gevoerd. Gewoonlijk richt Gill de zaak zóó in: de oudere leerlingen 
laat hij in de aula der school samenkomen. Hij legt hun dan uit, dat 
de Amerikaanschc politiek beheerscht wordt door een zeer ver
werpelijke organisatie, n.I. die der politieke „bosses", welke slechts 
in den vorm verschilt van een despotie. Oorzaak daarvan is de 
onverschilligheid, welke de rijkste en beste burgers, vooral die der 
groote steden voor dcrgclijke zaken voelen. Om die toestanden 
te verbeteren moet de Amerikaanschc jeugd haar plichten als burger 
niet alleen kennen, maar ze ook kunnen uitoefenen. Het beste middel 
om dit te bereiken is, nu reeds te probeeren de zaken der schoolstad 
zeil te regelen en te administreeren. Als de leerlingen verklaren dit 
te willen doen, wordt een reglement voorgelezen, dat reeds in andere 
scholen doelmatig is bevonden. De scholieren nemen het door hand
opsteken aan, zij onderteekenen het dokument, kiezen de ambtenaren 
en het werk der jonge organisatie kan beginnen.

De beroemde Engclsche philosoof Locke heeft indertijd voor de 
Amerikaanschc kolonie Noord-Carolina een constitutie ontworpen, 
die men beschouwde als het toonbeeld van staatsmanswijsheid en 
diep levensinzicht en die desondanks in de praktijk volkomen waar
deloos bleek te zijn. Dezelfde ervaringen deed men op met constituties, 
welke gebaseerd waren op theoretische bespiegelingen. Vele opvoed
kundigen waren daarom van meening, dat men de jeugdige burgers 
eener schoolstad zelf hun diverse reglementen uit de praktijk moest 
laten opbouwen. Wat dc ordemaatregelen betreft moge dit principe 
juist zijn, maar voor het vervaardigen eener geregelde schoolgrondwet 
ontbreekt den leerlingen toch de noodige ervaring. Zij moeten daarom 
uitgaan van iets, dat reeds bestaat, evenals de kerkelijke gemeenten, 
die wel is waar ieder voor zich hun bestuursmaatregelen nemen, maar 
die altijd blijven op de basis van een overgeleverde belijden

De voorschriften, die nageleefd moeten worden, dienen 
handhaven der tucht, zij stellen vast hoe het optreden van 
ling moet zijn tegenover den onderwijzer en medescholierei 
betrekking op de zindelijkheid, op het eigendom van óe » 
van iederen leerling, zij regelen de plichten der ambtenaren 
gemeenteraad, die door de scholieren gekozen wordt, v 
afwikkeling der zaken de parlementaire gebruiken en mat 
sluiten openbaar. Zij, die ongehoorzaam geweest zijn aan ut 
moeten zich op bepaalde dagen na schooltijd voor den 
antwoorden, een ambt, dat soms door een jongen, maai 
door een meisje bekleed wordt. ') Een politieagent of een l

neening, dat dc juridische geest bij de vrouw ontbreekt, een ' 
kespeare reeds in zijn Portiafiguur tegen opkomst, schijnt o__ 
de Amerikaanschc jeugd, want meisjes worden in dc schoolst;
verkozen. Een jongen, die in een school te New-York de vt
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de schoolstad dient de aanklacht in. Terwijl het over het algemeen, 
vooral in jongensscholen, als een minderwaardig iets wordt beschouwd 
als men een kwajongensstreek of een slechte daad van een mede
scholier verraadt, acht men het hier ter wille van het algemeen be
lang, zijn plicht, om elke overtreding der voorschrilten voor den 
rechter te brengen. Dit gebeurt dan ook meestal zonder dat de 
aangeklaagde dit den aanklager kwalijk neemt of dat deze in de 
achting zijner kameraden daalt. De rechter onderzoekt de zaak en 
spreekt al naar gelang den beschuldigde \-i-ij of legt hem een straf 
op. Zoo’n straf kan bestaan uit een berisping door den rechter in 
de gerechtszaal gegeven; bij erger misdrijven wordt zoo'n mondelinge 

itraffing gehouden in tegenwoordigheid der geheclc school, in som- 
gevallen wordt ook arrest opgelegd, daarvoor is een aparte 

• gereserveerd. Als een leeraar zulke straffen oplegt, worden 
de mees.te gevallen met groote onverschilligheid aanvaard, maar 
;n ze gegeven door een jeugdigen rechter, dan valt het den ver- 

1 ' zeer hard zich eraan te onderwerpen. De psychologische 
verklaring moet waarschijnlijk gevonden worden in liet Icit. dat de 
scholier, die door den onderwijzer bestraft is, al heel gemakkelijk 
een soort martelaar wordt in de oogen zijner kameraden. Maar als 
die zelf een straf noodig achten, wordt dit als een schande gevoeld. 
In alle moeilijke gevallen vraagt de rechter het advies van een leeraar 
of van het hoofd der school, die bij het geding aanwezig is.

In den beginne vreesde men, dat de scholieren juist die jongens 
tot rechter zouden kiezen waarvan zij een slappe handhaving der 
tucht konden verwachten. Maar dit was geenszins het geval, integen
deel bijna altijd werden juist de beste elementen gekozen, jongens, 
die de leeraren zelf ook aangewezen zouden hebben. Aan den anderen 
kant scheen het gevaar niet uitgesloten, dat deze nabootsing van het 
burgerlijke leven in zijn wijdvertakte functies, ontaarden 
zelarij. Maar wie de natuur van het kina 
ernst is en dat hij ook „au serieux” geno 
vooral daar tot uiting waar het den lee 
slaan van het heden naar de toekomst door 
bij te brengen, dat hun onderneming een 
krijgen, die zich nog lang na den schooltijd

De bevredigende resultaten van dit prob 
kaansche regeering ertoe om gedurende 
heer Gill de opdracht te geven, eeri schoolstad 
dito in Manilla op te richten. H< 
kwesties en de geschiktheid 

j van beide eilanden vertoont, 
opvoedenden invloed der scho 

tok zeer geziene mannen als

van een meisje lot rechter aanbeval, motiveerde dit als volgt: „Hel lijkt mij 
beste om een meisje lol rechter te kiezen, want meisjes hebben meer medelijc 
en worden minder gauw boos dan jongens, die dan in hun drilt handelen 
zonder te denken. Maar ook moet hier worden vermeld, dat de jongens op het 
gebied der wetgeving veel productiever zijn, zij maken bijna vier maal zoo veel 
verordeningen en besluiten als de meisjes.
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Van de „Academy” tot de openbare „High School” — Gemeen
schappelijke opvoeding — Leervakken der verschillende cursussen — 
Duitsche gymnasia en Amerikaansche „High Schools” — De gymnasia 
superieur op theoretisch, de „High Schools” op practisch gebied —■ Ideale 
doeleinden — Groei der „High Schools”.
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goede resultaten, die deze hervorming in 
-ro- ■’erd, laten zich bij een meer alge- 

moeilijkheden gelden. Het is waar, dat de 
den taak en de plichten van den leeraar over- 
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! verre zelfregeering het eigenlijke doel

„■ademy” was de eerste Amerikaansche inrichting van onder- 
ongeveer hetzelfde doel nastreefde als de middelbare school. 

' op het einde der 18e eeuw naar Engclsch voorbeeld op- 
in stand gehouden door vrijwillige bijdragen, schoolgelden 

itelijke subsidies. Aanvankelijk was het hoofddoel der aca- 
klaarmaken der leerlingen voor de „colleges’ en eerst later 
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onderwijs natuurlijk een

') Het gemeenschappelijk onderwijs was in den beginne, zooals nu nog in de 
tuitsche dorpsscholen, een gebod der noodzakelijkheid. Later eerst werd het tot 

een systeem, dat op psychologische en maatschappelijke overwegingen berustte. 
De beide sexen komen in het huisgezin, in de maatschappij en in hel zakenleven 
voortdurend met elkaar in contact. Uit nieuwe onderzoekingen, met name uit die 
van den Engelschcn physioloog Dr. Thomas Clayc Shaw, blijkt, dat hel gees
telijke verschil tusschcn beide geslachten niet zoozeer aangeboren is, als wel 
door opvoeding is ontstaan. Daarom ook zijn Amerikaansche paedagogen m 
voorstanders der gemengde school. De bezwaren, die in den laatsten tijd 
tegen te berde zijn gebracht, hebben slechts daar recht van bestaan, waar het 
gemeenschappelijk onderw-ijs een bepaalde vakopleiding zou bemoeilijken. In alk
andere gevallen echter heeft het gemengde onderwijs een gunstigen invloed. En 
in plaats, dat het de zedelijkheid in gevaar brengt, zooals vele tegenstanders in 
Duitschland beweren, draagt dit onderwijs ertoe bij. dal het zedelijkheidsgevoel 
zuiverder en sterker wordt. Ook op rijperen leeftijd ziet de jongen in het meisje 
niet alleen de sexe, zooals dit bij scherpe scheiding wel het geval is, maar het 
zuiver mcnschelijke. Zij is voor hem een goede kameraad. 1 Iet gemeenschappelijk 
onderwijs bevordert het onbevangen en vriendschappelijke verkeer tusschen de 
beide geslachten en dat is een der grootste successen der Amerikaansche beschaving.

2) In onze dagen wordt ook in Amerika de strijd uitgevochten tusschen de 
voorstanders der klassieke richting en zij, die het moderne onderwijs zijn toege
daan. Het schijnt alsof de modernen over de gehccle linie zullen zegevieren.

lijke richting en in zulke gevallen kreeg het 
confcssioneele (int.

In de eerste helft der 19e eeuw werden er in Amerika inrichtingen 
van middelbaar onderwijs in het leven geroepen, die toegankelijk 
zouden zijn voor de jeugd, welke de lagere school had doorloopen, 
scctegeest zou in deze scholen worden geweerd. Het bestuur kwam 
in handen van een raad van opvoeding, die <>f door de burgerij ge
kozen of door den burgemeester benoemd werd, de inrichtingen werden 
door stedelijke belastingen in stand gehouden. Terwijl in de „academy 
een scheiding der sexen werd toegepast en schoolgelden geheven 
werden, was de „high school", zooals men de nieuwe school noemde, 
gratis open voor de kinderen van alle inwoners der stad ; de meisjes 
en jongens werden er meestal gemeenschappelijk onderwezen.1) Wat 
betreft het leerplan, dit werd de voortzetting en de uitbreiding van 
het lager onderwijs program. Heden ten dage geeft de „high school 
haar leerlingen een zekere algemecnc beschaving en maakt ze klaar 
voor het „college” en voor de hoogere vakscholen. Aan de moderne 
Amerikaansche middelbare school worden dus hooge eischen gesteld 
en daaraan tracht men te voldoen door een systeem van cursussen, 
waaruit dan de leerlingen zelf hun keuze kunnen doen. Maar bij 
het geven van een zoo groote vrijheid heeft men vaak liet doel voorbij 
geschoten. Men stond die n.1. toe aan leerlingen, welke nog niet rijp 
genoeg waren om de opvoedende waarde van iets te kunnen beoor- 
deelen. Dus kozen ze vaak niet wat hen geestelijk vooruit bracht, maar 
wat hen de minste moeite gaf. Verschillende bekende opvoedkun 
hebben zich dan ook gekant tegen deze te vroege toepassing vai 
zelfbestemmingsrecht. Bepaalde vakken als algebra, meetkunde, kennis 
der natuur, Amerikaansche geschiedenis en Amerikaansche maatschap
pijleer heeft men in alle cursussen opgenomen. Daarnaast geelt de 
klassieke cursus de oude talen, z) oude en nieuwe geschiedenis en
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resident Hndley van de Yale- 
name het Gricksch. verdrongen 

ook de geestelijke training 
t en dit :sonder dat zij er 
bij dit gevolg van den 

* moeten onder-

1 lijd door opvoeders van 
ordt. Zoo heeft o.a. Presit 
ue klassieke talen met 
» onderwijs, de leerlingen 
dezer talen met zich bracht

t  „en. Toch legt hij zich neer bij dit gei 
• erkennen, dat de middelbare scholen geen talen n 
publiek niet wil leeren.

hoogcrc aardrijkskunde, terwijl de natuurwetenschappelijke 
vakken behandelt, welke tot deze wetenschappen behooren en t 
de eerste beginselen onderwijst van economie, Amerikaanschc gesel.m 
nis en Engelschc literatuur. In de cursus aan de letteren gewijd, woi 
het talenonderwijs, voornamelijk van het Engelsch gegeven, verder woi 
den leerlingen daar eenig begrip van literatuur bijgebracht en laat men 
hen zich oefenen in de rhctorica en in het maken van opstellen.

Wat betreft de praktische kennis, die de leerlingen der middelbare 
scholen verwerven, deze bestaat uit teeltenen, zingen, boekhouden, 
handclsrckcnen en handelscorrespondente. In den laatsten tijd nemen 
de middelbare scholen, zooals reeds vroeger vermeld is, ook het 
onderwijs in handenarbeid in hun programma op, terwijl voor de 

.welijke leerlingen huishoudlcer op het leerplan is geplaatst. Naast 
gewone dagelijkschc werk leeren de meisjes mandenvlechten en 

en en worden zij eenigszins ingewijd in de verpleging van zieken 
en gewonden. En om de ccnc sexe de appreciatie te geven voor de 
arbeidssfeer van het andere geslacht, worden op vele scholen zoo nu 
en dan de rollen omgedraaid. De meisjes beproeven b.v. hun krach
ten op het binden van boeken en in de pottenbakkerij, de jongens 
worden in de keuken aan het werk gezet en moeten vlecht- en weef
werk maken. De cursussen dezer middelbare scholen loopen over 
drie A vier jaar, zoodat de leerling met zijn 17<le of 18de jaar klaar 
is voor de universiteit, de polytechnische school of het „college”.

Karei Vogt heeft eens gezegd, dat, als men twaalf jonge Duit- 
schers en twaalf jonge Engclschen bij het verlaten der universiteit 
zou examineeren, dat het dan zou blijken, dat de eersten over een veel 
grooterc positieve kennis beschikten dan de laatsten. Maar als men 
den verderen levensloop van beide groepen , zou nagaan, dan zou men 
zien, dat na eenigc jaren de Engelschen meer carrière zouden hebben 

naakt dan de Duitschcrs. Men zou de Britten terug vinden in ge- 
-litige betrekkingen, als staatslieden, politieke leiders en groot-in- 
striifelen, overal waar zij invloed kunnen uitoefenen op den gang 
i het openbare leven. Precies hetzelfde kan men constateeren bij 
i vergelijking tusschen de Duitsche en Amerikaansche jongens, die 
: gymnasium of de hoogcrc burgerschool hebben doorloopen. Wat 
sitief soliede weten betreft winnen de Duitsche scholieren het, 

op het gebied der talen van de Amerikaanschc leerlingen.
toch is het zeer waarschijnlijk, dat een grooter aantal van deze 

terikaansche jongens zal uitblinken in het latere leven. Dit vindt
■ niet alleen zijn oorzaak in de verschillende ontwikkeling, die 
;bben doorgemaakt, maar ook in de geheel andere omstandig- 

len van het Amerikaansche leven, dat grooter mogelijkheden biedt 
i de begaafdheid en de energie van den enkeling, dan het Duitsche
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rolessor Munsterberg van Harvard-college heeft in een artikel, 
«henen in de „Atlantic Monthly”, een vergelijking gemaakt tus- 
n de Duitschc gymnasia en de Amerikaansche middelbare scho- 
Hij constateert daarin ten eerste, dat de Duitschc gymnasia een 
uitgebreider kennis geven dan de middelbare school in Amerika, 

tweede, dat zij liet groote voordeel bieden, dat de scholieren twee 
jaar vroeger voor de universiteit klaar zijn. Deze twee jaren betee- 
kenen ontegenzeggelijk een winst in een land als Duitschland, waar 
de wetenschappelijke beroepen zóó overvuld zijn, waar men soms 
jarenlang moet wachten alvorens men eene staatsbetrekking krijgt. 
De jonge Amerikaan daarentegen is vaak zelfstandiger dan de Duit- 
schcr van denzelfden leeftijd en deze kwaliteit komt hem in de wis
selende levensverhoudingen van zijn land goed te pas en doet hem 
den voorsprong, welken de Duitschcr op hem voor heeft, gemakkelijk 
inhalen. ')

Een ander voordeel der Duitschc gymnasia is volgens Professor 
Munsterberg, dat het onderwijs aldaar in de leerlingen het streven 
naar idealen en eene veelzijdige belangstelling wekt. De schrijver 
verklaart deze superioriteit uit het feit, dat de Duitschc leeraar aan 
de middelbare school de leerstof beter beheerst hl dan zijn Ameri
kaansche collega. Het is ongetwijfeld waar, dat in de meeste gevallen 
de Duitschc onderwijzer bogen kan op een grondiger wetenschap
pelijke ontwikkeling. Maar daartegenover staat, dat de Duitschc 
onderwijzer veel kan leeren van den Amcrikaanschen leeraar, waar 
het den omgang met de scholieren betreft. Hij weet wat de jeugd 
noodig heeft, gaat met bijzondere tact om met zijn leerlingen en bezit 
tevens de capaciteit om hun vertrouwen en vriendschap te winnen. 
Aan den anderen kant moet ook worden geconstateerd, dat, als de 
Amerikaansche hoogcrc burgerscholier even goed op de hoogte zou 
zijn van dc geschiedenis en de literatuur van andere landen en volken, 
zooals dit het geval is bij den Duitschen gymnasiast, dat dan dc 
Amerikaansche jongen niet zoo geneigd zou wezen alles wat Ameri- 
kaansch is te overschatten en er allicht toe zou komen om dc ver
diensten van andere landen beter te begrijpen.

Maar al is de Amerikaan niet zoo goed bekend met het verleden 
en met vreemde volkeren, zijn eigen land en het heden kent hij des 
te beter. Hij staat met beide voeten in het dagelijksche leven, hij 
leert begrijpen wat het voor eischen stelt, hij kent de krachten, die 
het leven beheerschen en weet hoe men daarop inwerken kan. Kortom 
hij wordt geschoold in den algemcenen politieleen dienstplicht, zooals

') Het 
alle paeda(

het gymnasium op vroegen leeftijd schijnt echter niet door 
n voordeel beschouwd te worden. In zijn werkje „Auf 

olz.weg noemt Dr. Fahrenbuch, leeraar aan een gymnasium, de scholieren, 
sndaagsche toestanden in aanmerking genomen, n og te onrijp. en daarom 
ook vaak niet in staat den inhoud der leerstof te begrijpen en de cssen- 

ervan vast te houden. En Professor Paulscn acht dc privaatlessen, 
zooveel leerlingen noodig hebben, en het blijven zitten, wat ook zoo vaak 

symptomen, die er op wijzen, dal het twijfelachtig is of de scholieren 
noodige rijpheid bezitten om het onderwijs te kunnen verwerken.
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Amerikaansche schoolhoofden werd 
•volg naast de daden van beroemde \

die nog onlangs door Dr. Kormann in een opstel in w 
met nadruk gccischt werd. De scholier verkrijgt op 
besef tot een staat te behooren en zin voor de we 
verwerft een zekere vaardigheid in het mondeling en 
drukken zijner gedachten over de verschillende vraaj 
dag. Daardoor wordt hij in staat gesteld om later i 
'der burgers, in dc politieke arena, bij 
kerkelijke bijeenkomsten zijn mcening te 
tevens zonder voorbehoud erkennen, dat in 
gegaan wordt, en dat vele jonge mensc 
spreking van problemen waarvoor ze r 
dc noodige kennis bezitten; een verst; 
ook zeer nuttig zijn.

Niet ongegrond lijkt het bezwaar, dat de Amerikaansche 
bare school binnen een betrekkelijk eng kader te veel dc 
nastreeft. Maar toch komt zij daardoor tegemoet aan een 1 
die algemeen gevoeld wordt. Want waar de ver doorgevoer 
rentiëering van het Duitsche leven en de streng afgebakende ber< 
sferen een grondige behcersching van verschillende takken 
wetenschap noodig maken, is een beschaving, die algemeener, i 
minder diep is. veel geschikter voor de verhoudingen der n’ 
wereld, zij maakt o.a. dc zoo vaak voorkomende beroepsverandering 
mogelijk en de aanpassing aan nieuwe levensvoorwaarden. Vaak 
echter leidt deze veelzijdigheid tot een verbrokkeling dcx' krachten 
en ontaardt zij in een verregaande oppervlakkigheid en vluchtigheid, 

niet alleen manifesteeren in het schoolwerk, maar ook op 
ander gebied te voorschijn komen; b.v. in dc literatuur, waar 

laatsten tijd een slordige stijl, die zijn kracht zoekt in over- 
en en groote woorden, hoogtij viert.

werk van Dr. F. Kuypcrs over dc „Volksschulc und Leh- 
ing in Amerika” roemt de schrijver den verdienstelijken strijd 
icrikaanschc paedagogen tegen het zinledig vragen- en antwoord- 
i en hun pogingen om de kinderen tot dc realiteit van het 

te brengen en in hen zelfvertrouwen en een geestdriftig initiatief 
te wekken. Maar ook vermeldt hij, dat men in zijn boek niet te veel 
vinden zal over de wijze, waarop men in de Amerikaansche scholen 
de liefde der jeugd tot het ware, schoone en goede tracht aan te 
kweeken. In een ander verband is er reeds op gewezen, dat de 
Amerikaansche opvoeders zelf voelen, dat de kinderen niet voldoende 
zcdclijk beïnvloed worden en dat zij reeds pogingen in die richting 
hebben aangewend. Maar zelfs bij de bestaande toestanden valt nog 
menig streven te vermelden, dat uitgaat boven de eischen van het 
dagelijksche leven en dc behoeften van het individu. Voorbeelden 
daarvan zijn: ten eerste het opwekken bij den leerling van een zeker 
schoonheidsbegrip, door hem met de natuur in aanraking te brengen 
en hem copieën van groote meesterwerken te toonen en uit te leggen, 
ten tweede den scholier te wennen aan matigheid en in hem een 
gemeenschapsgevoel te ontwikkelen, dat hem in staat zal stellen, persoon
lijke wenschen en neigingen achter te stellen bij het algemeene belang. 

Op een vergadering van Amerikaansche schoolhoofden werd on
langs besloten, om in het vervolg naast de daden van beroemde veld-
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Opening- afdeeling Wittenburg; „Ons 
Huis” Amsterdam.

I Iet tweede is dat der opening geweest. 
Wie er een rol in hadden en van 
Verschillende' personen spraken, de 

directrice van het gcheclc werk, mcj. 
van Asperen van der Velde, de directrice 
van de nieuwe afdccling, mevr. II. J. 
KallT-de Holl en al degenen natuurlijk, 
die in hun hoedanigheid van bij het 
werk betrokken mcnschcn hel als van
zelf moesten en wilden doen.

Op de betcckenis van een paar frag
menten in dit tweede bedrijf van het 
stuk van de volksbeschaving in Witten
burg zij slechts gewezen.

De bekende zangeres Kanna Verbena 
opende de plechtigheid met een mooi en

\Tu ik het voorrecht had een studie 
over het Amstcrdamsche Ons Huis

werk in Volksontwikkeling te 
geven, zou ik meencn mijn werk niet 
goed gedaan te hebben, wanneer ik niet 
een enkel woord schreef over de opening 
der afdceling, hierboven genoemd. In 
mijn beschouwing van het Dec.-nummer 
werd er vermeld, dat ik de school, voor 
afdeclingsgcbouw bestemd, in hetstadium 
van verbouwen zag. Dat was voor mij 
het eerste bedrijf van hel stuk der volks
beschaving, in de typische Amsterdam- 
sche buurt Wittenburg opgevoerd.

heeren en dappere strijders, 
moeilijke, weinig in het oog 
cultureel gebied, der jeugd tot 
voerders zeidc o.a. „Pesta 
Napoleon". En bij deze gelegenheid 
plan besproken, dat ten doel had 
hoogte te brengen met de bedoelingen <1 
dachte ligt waarschijnlijk ook 
grooten philantroop Ca____
heeft gesteld ter bclooning 
helden hebben betoond. To 
bij brand, bij het redden van 
gevaar dreigde, hun krachten 
medemenschen te redden, 
uiting van een denkwijs 
eeuwige en algcmcenc" 

In de laatste tien!
een geweldige vlucht 
lijke „high-schools” 
hoogere burgersv'n, 
stonden, telden te 
aantal bezoekers va 
de verhouding 
in het schoolja; 
door 97.116 ' 
schools" in 
hoogere burj

vooral ook de zegenrijke werken en de 
vallende arbeid der groote helden op 

voorbeeld te stellen. Een van de woord- 
talozzi heeft meer voor de wereld gedaan dan 

, ___ I werd door de heeren tevens een
dat ten doel had de leerlingen systematisch op de 
met de bedoelingen der vredesliga. Dezelfde ge- 

,'hijnlijk ook ten grondslag aan de stichting van den 
>n Carnegie, die vijf millioen dollars beschikbaar 

g van die lieden, welke zich in vredestijd 
'ot zulke helden worden zij gerekend, die 

i schipbreukelingen, kortom overal waar 
gegeven hebben om het leven hunner 

Dit is een theoretische en praktische 
die toch wel zekere trekken van het „groote, 

vertoont.
itallen jaren hebben de Amerikaanschc scholen 
t genomen. In 1876 werden de staats- en stede- 
door 22.982 leerlingen bezocht, de particuliere 

.■rscholen, die onder kerkelijke of wereldlijke leiding 
n te samen 73.740 scholieren. Heden ten dage is het 

beide categoriön aanzienlijk toegenomen, maar 
» heeft zich gewijzigd; want waar de particuliere scholen 
iaar 1906—1907 volgens hun eigen opgave bezocht werden 

. kinderen, steeg het schoolbezoek der openbare „high- 
schools" in hetzelfde jaar tot 751.081 leerlingen. Aan de openbare 
uvOgere burgerscholen waren in 1890 9120 leeraren en leeraressen 
werkzaam, in 1907 was het getal der vrouwelijke leerkrachten tot 
meer dan het viervoudige gestegen, er waren toen 32.774 leeraressen 
aangesteld. Dit feit alleen bewijst reeds de waarheid van het gezegde 
van een bekend vakman, die de Amerikanen een volk noemde, dat bezig is 
zich op te voeden.
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En toen we luisterden naarde openings
woorden, keken naar het versierde van 
de inrichting, het vroolijkc en smaak
volle van de leeszaal, klonk er van 
buiten trommelgerofTel en bliezen er 
trompetten. Door de buurt trok er „mu
ziek". Hel was feest, feest allcrwegc, 
want hel volkshuis was er geopend met 
zijn beloften van gezelligheid, ontwikke
ling, gaven voor lichamelijke en technische
zijn beloften 
ling, gaven voc

Vóór het einde der plechtigheid moest 
ik weg. Mijn ooren waren nog vol van 
al het gehoorde, voor mijn oogen rezen 
telkens de beelden van het aanschouwde. 
Ik keek naar het troepje menschen, gelokt 
door de feestelijkheid, naarde kinderen en 
jongeren, opgcgrocid in de achterbuurt, 
naar de vrouwtjes, die babbelden op 
hoeken van straten en stegen.

Toen liep en tramde ik door deeilanden- 
buurt. zooals er in ons geheele land geen 
tweede bestaat, het schildcrachtige com
plex van achterbuurten en wijdheid 
watergezicht.

Alles was er typisch; het krotten
geheel, al het armclijkc en tcekenachtige. 
En het krioelde er van menschen en 
kinderen, van levens met al hun mogelijk
heden van ellende en geluk, verwildering 
en ontwikkeling : van toestanden, die de 
gezondheid van hel ras ondermijnen of 
bevorderen kunnen.

De volgende bedrijven der volksont
wikkeling moeten met werk, als op 
touw gezet, steeds meer tafrcelen geven 
van blijde beteekenis. 1 let kan niet anders.

En met een hoopvol hart ging ik van 
de opening naar de redactie-vergadering 
van ons tijdschrift met zijn kenschet
senden naam. Een daad van volksont
wikkeling had ik gezien 1 De stralen 
er van had ik opgevangen en kan ze 
weer doen schijnen van uit de bladzijden 
van ons orgaan. Ida H.

gevoelig voorgedragen lied. Voor mij 
wilde dit zeggen, dat onmiddcllijk zich 
het werk in deze volksbuurt plaatste 
in het tecken van het allerbeste. Iedereen 
toch had kunnen uilgenoodigd worden 
om te zingen. Dichter bij huis was er 
misschien wel de een of andere zangeres 
te vinden geweest, die hel had willen 
doen. Iemand van naam werd echter 
gevraagd. Dadelijk werd contact gezocht 
tusschcn het werk in de volksbuurt en 
de kunst >n haar zuiverste openbaring.

W cthouder den Hertog opende de 
aldeeling namens de gemeente Amster
dam en verklaarde nadrukkelijk. dat 
hij hel deed, omdat de burgemeester 
hel door ongesteldheid niet doen kon. 
Hij verleide o.a., dat het geheele college 
van B. en W. in volkomen eensgezind
heid steeds de voorstellen indiemle om 
hel Ons Huiswerk te steunen. Ook dil 
alles was van symbolische beteekenis, 
omdat hel gemeentebestuur van Amster
dam met zulke woorden en daden een 
flambouw heft, waarvan hel licht moet 
doordringen in het geheele land.

De ontwikkeling van hel Nederland- 
sche volk kan toch alleen op peil komen, 
wanneer er krachtig óók buiten school 
en gezin gewerkt wordt aanvullend en 
opbouwend, ten opzichte van beschaving 
in de meest uilgebreidc beteekenis van

Voor mij was echter van de aller
schoonste beteekenis het fragment in het 
bedrijf, waarin de Wittenburgers zelf 
een rol speelden. Die was zoo heel 
typisch en in zijn wezen zóó hoopvol 
stemmend 1 De menschen uit de buurt, 
waar hel volkshuis geopend werd, had
den begrepen, dat hel om iets ging, 
waar zij zclvcn bij betrokken waren. 
Hel bleek niet alleen uit de nieuws
gierigheid, waarmee zij hier en daar te 
hoop geloopcn waren, omdat „er wat 
te doen” was. Zij speelden echter voor 
een deel zelf mee. In de lange ^Vittcn- 
burgerstraat wapperden vlaggen, waren 
nog andere versieringen aangebracht; 
eerepoorten stonden opgericht, al had 
de storm die den nacht te voren woedde, 
ook luchtige en vluchtige bouwsels om
geworpen of niet alle willen doen ver
rijzen. En de zaal, waar de opening 
plaats had. was door de Wittenburgers 
zelf versierd, naïef, maar daardoor zoo 
heel welsprekend. Er stonden in potten
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op 1

srvaring heeft bewezen, 
van het bcwaarschool- 
hun kinderen genieten.

Zou de geest van ons tijdschrift, dat 
dezelfde nuances onder zijn medewer
kers vertoont, iets van zijn invloed

gingen over dit adres gevoerd?
Wij vleien er ons mee, zoozeer voe

len wij dit document geest van onzen 
geest. Maar zelfs al vergisten wij ons 
hierin en al zou dit adres ook zonder 
ons gelijkluidend zijn uitgevallen, wij 
verheugen ons in dit symptoom, dat op 
een tijd van meerdere samenwerking 
schijnt te duiden. Het adres met bijlage 
volgt hieronder.

kennen, de Hoofdbesturen (Besturen) 
der navolgende vercenigingen. alle werk
zaam op het gebied van. of belangstel
lend in het bewaarschoolonderwijs.

Vereen, van Christel. Bewaarschool- 
onderwijzeressen in Nederland.

Bond van Onderwijzeressen bij het 
Fröbelonderwijs.

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Volksonderwijs.
Christelijk Volksonderwijs.
Het verband lusschen de Gerefor

meerde Scholen in Nederland.
Bond van Ned. Onderwijzers.
Vereeniging van Hoofden van Scholen 

in Nederland.
Unie van Christelijke Onderwijzers 

i Onderwijzeressen in Nederland.
Ned. Onderwijzers-Genootschap.
Algemeen Nederlandse!» Vakverbond.
Bond ter behartiging van de belangen 

van het Kind.
Nation. Verbond v. Gem. Ambtenaren.
Vereen, van Ond. en Ond.essen ver

bonden aan opleidingen tot bewaar- 
schoolonderwijzeres.

Vereen, van Christel. Ond. en 
wijzeressen in Ned. en Ovcrz.

dat zij met dankbaarheid gezien heb
ben, dat Z. Ex. de Min. van O. K. & 
W. een Wetsontwerp bij de Tweede 
Kamer heeft ingediend om te geraken 
tol de zoo hoog noodige wettelijkc rege
ling van het bewaarschoolonderwijs ;

dat evenwel tegen den inhoud van 
dit ontwerp hoogst ernstige bezwaren 
bij hen bestaan.

Immers, de er 
dat de richting • 
onderwijs, dat 1

en ver!

wcetle. niet minder ernstig be- 
- hierin gelegen, dat het systeem 

van het wetsvoorstel den strijd om het

scholen zoozeer verzwaart, dat dc over- 
groote meerderheid er van dreigt te 
gronde te gaan. Want dc finanticelc 
lasten worden zoozeer verhoogd, dat, 
ondanks het in uitzicht gestelde Rijks- 
subsidic van 50 pCt.. dc kosten aan
merkelijk zullen stijgen en geheel buiten 
verhouding zullen worden tot dc draag
kracht van de kringen, waaruit het 
overgroote deel dier scholen voortkomt 
en waarvoor het bestemd is. Voor een 
nadere bewijsvoering verwijzen dc on- 
dergetcekcndcn naar het in de bijlage 
vermelde cijfermateriaal omtrent zulke 
scholen. Hier zij nog slechts gewezen 
op het gevaar, dal ook die scholen, die 
thans over belangrijke gemeentelijke

r dikwijls beslissenden invloed heeft 
de keuze, welke dc ouders treffen 

laat "daarom bij de ondergeteekenden  

geen twijfel, of een regeling, als thans 
voorgcsteld. zal in dc plaats van den 
geestelijken strijd met gelijke wapens, 
dien de zoo juist lot stand gekomen 
pacificatie mogelijk heeft gemaakt, weer 
stellen den politieken partijstrijd om de 
school met al zijn onheil vollen nasleep. 
De voorgcslelde regeling toch gaal op 
twee punten lijnrecht in tegen den grond
slag der pacificatie .Aan dc eenc zijde 
laat het systeem van hel Ontwerp toe. 
dat gcmeentelijk"bclastingge)d. door allen 

wordt eciJi'dig' aan \chokn van één 

richting, hetzij door oprichting hetzij 
door subsidiecring van scholen van ge
meentewege met uitsluiting van andere 
in die gemeente vertegenwoordigde rich
tingen. Anderzijds wordt hel openbaar 
onderwijs achtergesteld bij bel bijzon
dere, doordat de gemeentelijke scholen

gemerkt worden, dat zij ook' dan nog 

altijd uit de openbare kas betaald kan 
worden, maar wie met dc praktijk ten 
platten lande vertrouwd is. weet, 
deze bepaling zal neerkomen op

daar bestaande openbare scholen in bij
zondere en verhindering van dc oprich- 

zwaar is hicn
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komen 
aan lal 
niet door 
bewaarschoolor 
is gezind, 
financieele

ings-commissie oom < 
toestand van vele £ 

schijnt te zijn gew< 
Ie wijze der L.O. 

salarissen en bouw- 
ol* meer gelijk 

inderwijswcl (vi 
) meenen onderg 
partij te moeter 

vast sta, dat het 
voor een vol 1 * 

aangcvraao—- 
meentebestuur, 
rwijs minder 
>rden belet en

saald deel van het onderwijs of van 
talde richtingen worde voorkomen, 

'ergctcekcnden mcenen voorts, 
.■rgelijkc regeling ook behoort 

getroffen voor de opleiding 
tderwijzeres aan een bewaar- 

Zij kunnen niet inzien op wel
grond de opleiding lol onderwijzeres 

135 L.O. wet 1920) wél en die 
rwijzeres niet uit de open
moeten worden bestreden.

, meer speciale punten 

togen vestigen op een 
■ opleiding betreffende, 
«telde regeling immers

iderwijzeressen 
loolonderwijs 

noch, dal 
dit onder-

derge 

lijk . 
gendt

Doordat 
thans bijna 
is aangewet 
scholen nie

worden: het is in 

wordt ingevoerd,

niet afhankelijk 
linancieele draagkrac 
der schoolgaande kim

Om deze redenen i 
geteekenden met 
dringen op een z<

meenen, - 
il. genoemde c 
dan aan den

subsidies beschikken, zullen moeten ver
dwijnen, omdat te vreezen staal, dat de 
gemeenten die bijdragen zullen doen 
van Rijkssubsiélie worden' uitgesloten. 

Met hel voorgaande bedoelen de on- 
geteckcndcn geenszins, dat de kosten 
r de voorgestelde regeling onbehoor- 

zouden worden opgedreven. Inle- 
ideel. zij meenen, dat de in de Mem. 

cijfers eer aan den 
aan den hoogen kant zijn, 
het bewaarschoolonderwijs 
geheel op particulieren steun 

zen, voldoen inderdaad vele

nd mag niet bestendigd 
is in het algemeen belang.

bewaarschoolonderwijs 
’. wat thans reeds voor 
hoorlijk'ingcrichte school 

worde gemaakt van de 
' ' ‘ van de ouders

De onderg 
dat een der, 

tot hoofdont 

tot hoofdonderi 
bare kas zou n 
Zij meenen voorts 
plaatse op andere, 
in het ontwerp, t 
de aandacht te mc 
andere leemte, de 
De thans voorgestel-- .-. 
waarborgt noch, dal de 
dingsscholcn geslaagde on< 
zich voor hel bewaarsche 
zullen beschikbaar stellen, 
die opleiding voldoende met 
wijs zal rekening houden.

De ondergcleckcnden zijn overtuigd, 
dat niemand minder dan de ontwerper 
van het wetsvoorstel de hernieuwing 
van den politieken schoolstrijd en de 
vernietiging van een goed deel van ons 
bewaarschoolonderwijs begeert, die toch 
naar hun vaste overtuiging het nood
zakelijk gevolg zouden zijn van een on
veranderde invoering van dit ontwerp. 
Zij meenen dan ook de door hen ge
noemde wijzigingen met gerustheid in 
Uw ernstige overweging te mogen aan-

meenen de onder
klem te mogen aan- 

■odanige wijziging van 

gemeente be waarschoolonderwijs' voor 

haar kinderen van de door haar be
geerde soort (openbaar of bijzonder) en 
richting kan vinden, in den geest van 
de regeling der nieuwe L.O. Wet, met. 
zoo noodig. eenigszins verzwaarde eischen 
om de stichting van al te kleine scholen 
tegen te gaan. In de meer technisch 
linancieele vraag, op welke wijze 
kosten over Rijks- en Gemeentekas ; 
Bcvrcdi'gings-commissie door den finan- 

cicelen toestand van vele gemeenten 
ónmogelijk schijnt te zijn geworden, dus 
bijv, op de wijze der L.O. wet (ver- 
deeling : salarissen en bouw-met exploi
tatiekosten) of meer gelijkende op de 
Nijvcrhcids-onderwijswel (vcrdeeling 70 
pCt. Rijk etc.) meenen ondergctceken- 
den zich niet partij te moeten stellen. 
Mits slechts vast sla, dat het lot stand 

eener, voor een voldoend groot 
kinderen aangevraagde, school 

een gemeentebestuur, dat het 
inderwijs minder gunstig 
I worden belet en voorts 

bevoorrechting van een

B. BRUYNINGHUYS,
(Bond v. Chr. Bew.schoolonderw.essen). 

S. B. M. CROMBET.
(Bond v. Onderw.essen b/h Fröbelend.). 

THIEL— WEHRBE1N,
(Ncd. Vereen, van Staatsburgeressen). 

K. P. D. H ARMS EN.
(Chr. Volksonderwijs). 

J. HOBMA,
(Ver. V. Chr. Ond. en Onderwijzeressen 

in Ned. en de Overz. Bcz.) 
Dr. Ph. KOHNSTAMM,

(Nul van ’t Algemeen).
S. DE VRIES Jzn.. 
Onderwijzers Genootschap).
C. A. ZELVELDER,

(Volksonderwijs).
KLAAS DE VRIES,

(De Alg. Secr. van „Volksonderwijs”).
AMSTERDAM. 27 Febr. 1921.
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10

12
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15
16
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— 1400
— 2550
— 1400
— 100
— 900
— 800

ï
1000 
1500 
600

200 
800 
250 
600 
500
400 

1100 
500 
800 

1000
550 
650 
100 
200

mans ge 
subsidie

7000 
4500 
4000 
5600 
5000 
5000 
2000 
1450 
1250 
500 
400 
500 
500 
250 
250 
100

het Wcts
krijgen, gelijk hel or 
eischt. Dit bctcckent 
kolom E met de helft 
zal moeten worden betaald, 
kosten zullen dus niet onaanzic 
stijgen 
meld (r 

De i

blijven 

Alle'

loctkoming 
is hel ont-

ij

gaven door de be- 
etreffcndc het per- 

aftrck der Kijks- 
ling dat 
indhaafd

hoofd berekend op 

genoemd in de Mem.

de eischen van

15 <
6600 
6500
4000
4500 
5500 
5500 
2600
2700 
2000
1900 
1400 
1200 
1200
1400
2200 
1000 
800 
700

het gestelde, dat de

____ _  . ^sturen overmatig zullen 
n, ondanks de voorgeslelde 
geven wij allereerst een over- 

i eenige cijfers voor een achl-

Daartegenovcr staat:
a. veel hoogcr eischen door het ont

werp aan de lokalen te stellen ;
b. dat de bedragen in de Mem. v.

De alg. secretaris 
scholen, waarvan 
dienste staan, 
kozen op het mei 
als gemiddelde v< 
bepaalde groepen 
hij een school v. 
gemeente subsit 
boven) zijn hier 
E 1500.

Tweede type: Gemeente subsidie 1600. 
Pogingen om de subsidie verhoogd te 
krijgen faalden. A 1200, B 5800, C 500, 
E 1550.

Derde type : Gemeente subsidie 1 3850 
(een unicum voor de Nutsscholen) 
A 3000, B 10600, C (niet opgegeven, 
schat plm. 1200), E 2900.

E. ‘Meerdere uitga 
palingen der Wel bet 
soncel veroorzaakt na 
subsidie, en in de veronderstelling 
de gemeentelijke subsidies gehanti 
blijven. Hierbij dient opgemerkt: 

a. dat een kleine tegemi 
leermiddelen etc. volgens 

i zal worden genoten en 
eenige toelage voor de

BIJLAGE.

Tol staving 
eischen van hc 
voor de schooi 
verhoogen, 
subsidie, gi 
zicht van eenige cijfers voor een 
tiental christelijke bewaarscholen die 
ter beschikking stonden.n

9400 
7000 
4600 
7000 
4600 
4600 
4600 
8200 
4600 
4600 
4600
4600 
5800 
5800 
8400 
5400 
5400

Tod. genoemd niet voldoende zullen 
blijken om gediplomeerde krachten te 
krijgen, gelijk het ontwerp (terecht) 

' ‘ ■s . i . i irhooging van

De totale 
snlijk meer 

t dan onder E No. 8—18 ver- 
(resp. minder dalen dan onder 1 —7).

gehandhaafd blijven.
e andere (in kleine plaatsen) komen 
lasten zóó buiten verhouding t 

hun draagkracht (verg. C en E) dat 
geen subsidie kunnen vragen. Ook o 
gesubsidieerd kunnen ze niet blijven 
bestaan, want art. 20 verbiedt onge
diplomeerde (laag bezoldigde) leerkrach
ten. (Vergl. verhouding A en B)

Men mag met zeer groote waarschijn
lijkheid aannemen, dat de cijfers onder 
8—-18 het gemiddelde aangeven voor 
het overgrootc deel der bewaarscholen 
in kleinere plaatsen. De cijfers voorde 
Nulsbewaarscholen. gepubliceerd door 
den algemcencn :

Del
secretaris der Mpij tol 

„.■ineen in .. Volksonl" ik- 
keling" van Dec. 1920 kunnen dit helpen 
bevestigen. Uit den aard der zaak be
staan in de groolcre plaatsen, waar 
openbare bewaarscholen zijn, weinig ot 

komen bijna uitsluitend* voor in kleine 

plaatsen, wier besturen nog weinig voor 
bewaarschoolonderwijs gevoelen. Bijna 

i komen dus overeen met 
onder 8—18 genoemde.

verdeelt de zeventig 

in drie typen : „niet ge
rest schrille effect, maar 
vertegenwoordigers van 
i." Als eerste type noemt 
an 70 leerlingen zonder 

idic. De cijfers (verg, 
r A 750. B 4000. C 200.

+ 1700 
+ 550 
+ 600 
4- 1450
- - 1350 
--1500
— 2000

A. Thans betaalde salarissen.
B. Salarissen volgens 

hel Wetsontwerp.
Salaris voor een 

f 2200. voor een 
f 1200 (de cijfers 
v. Toelichting)

C. Schoolgeld thani
D. Gemeente
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de

lijke 

verplaatsing

Burgemeester
Mej. E. C. 

de School voor 
Amsterdam.

s van den 
en Bibli- 
Gravcn-

Rijkssubsidi 
len of ve 

subsidies

van omstreeks

n door hel Rijk et 
•n. noodig zijn om < 
op behoorlijke wijze 

noeten* komen voor ve:

dienste staan.

Wereldbond voor 
volwassenen.

drag dal

r 1200 bij
tten dal 200

anlciding va 
Alben Mat 
World

Groningen en 
sen door hem

hebben

sidic voor de Openbare 
crandering van geme 

in Rijkssubsidics 1 
rmeerdering, doch 
van belastingdruk.

. van Ketwich Verschuur, 
van Groningen.
Knappert, Directrice van 
Maatschappelijk Werk te

Mej. I. M. van Dugteren. Secreta
resse der Volks-Universileit te Rotterdam.

W. A. Engelbrccht, Bestuurslid van 
het Scheepvaartkundig Museum en lid 
van den Raad van Beheer der Ned. Han
dels- H oogeschool.

Dr. H. E. Greve. Secretaris 
Bond v. Openbare Leeszalen ei 
otheken en Biblothecaris te 's x

J. Hovens Greve, algemeen Secretaris 
der Mij. tot nut van het algemeen te

r van hel bezoek van 
i’iansbridgc, voorzitter 
Association lor Adull 

mber 1920 aan

een Ned erlandsche Afdeeling 
Wereldbond voor Onderwijs 

•Iwasscnen. waarin op uilnoodi- 
n het Hoofdbestuur te Londen 
zitting genomen :

E. Bonebakker, chef van de af- 
dccling Onderwijs aan de Philips’ Gloei
lampenfabrieken te Eindhoven, Oud-re- 
fendaris van onderwijs van Utrecht.

). Brauligam, Secretaris van den 
Centralcn Zeeliedenbond te Rotterdam.

Mr. W. C. Mees, Voorzitter der 
Volks-Universiteit te Rotterdam.

Prof. Dr. 11. Th. Obbink, Voorzitter 
der Volks-Universiteit te Utrecht.

Prof. Mr. N. W. Posthumus, Hoog- 
lecraar aan de Handels-Hoogeschool.

A. Roest Crollius, Secretaris van den 
Bond v. Neder). Volks-Universiteilcn 
en Secretaris van de Volks-Universiteit
' J. van' den Tempel, lid van deTwcede 

Kamer der Staten Generaal.
Het ligt in de bedoeling dit bestuur 

schillende organisaties, welke werkz; 
zijn voor de ontwikkeling van vols' 
senen, zoowel binnen als buiten 
landsgrenzen in nauwer contact 
elkaar te brengen. Het Hoofdbestuur te 
I.onden heeft dan ook een informatic- 

lichlingen en 'lectuur verstrekt over de 
ontwikkeling voor volwassenen in de 36 
landen, die zich tot dusver bij den Bond 
hebben aangesloten. Behalve het ver
strekken van inlichtingen en hel bevor
deren van onderlinge samenwerking, 
beoogt de Bond het bestudeercn van 
belangrijke vraagstukken dezen tak van 
onderwijs betreffende, het in verband 
hiermede verspreiden van rapporten over 
hetgeen tot dusver in de verschillende 
landen is gedaan en het aanwijzen van 
gebreken in de bestaande toestanden. 
Ten slotte neemt de Bond ook zelf prac- 
tisch werk ter hand daar, waar andere 
vereenigingen niet of niet voldoende in 
een bepaalde behoefte voorzien. Zoo

Voor ongeveer 70 scholen 
1917/18 in totaal aan salaris 
geven plm. 68000. Volgens d 
van het ontwerp zou dit worden f290000. 
Schoolgeld niet opgegeven, schat f30000. 
Meerdere kosten voor salarissen f92000.

Gemiddeld meerdere uitgave per school 
omstreeks f 1300. De scholen boven 
genoemd onder 8-—-18 geven een ge
middelde meerdere uitgave per school 
van omstreeks f 1400.

Daardoor komt men ook lot 
globale) raming van hel bedra 
noodig zou zijn om de schole 
te houden. Er zijn ongeveer.

•van in plaatsen zijn met a 
gemeen t e-subsidie,1) vergelijkbaar 
de scholen 1 —7, dan zou er dus 
bedrag van omstreeks 1.5 milliocn 

meer dan hel ontwerp beschikbaar stelt, 
te dragen door het Rijk en de gemeen
ten samen, noodig zijn om de bestaande 
scholen op behoorlijke wijze in stand 
te houden. Daarbij zou dan nog een 
bedrag moeten komen voor verbetering 
der lokaliteiten, voor welks schatting 

voldoende gegevens len
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versitcit 
ter 
af-

vikkcling van
■richten van

dceling. 
kleed d<
Mej. I. M. van 1 
verklaarde het 
afdeeling op zich

Het Voorzitterschap wordt bo
toor Mr. W. C. Mees, terwijl 

Dugtercn zich bereid 
Secretariaat voor de

■ te nemen.

werkt hij o.m. voor de on tw: 
zeevarenden, door het inr 
bibliotheken aan boord.

Het Bestuur der Volks-Univ.
te Rotterdam stelde zijn bureau 
beschikking van de Nedcrlandsche
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LIJST VAN BOEKEN UITGEGEVEN ONDER REDACTIE 
VAN DE NUTSCOMMISSIE VOOR VOLKSLECTUUR.

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

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

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

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

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

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

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

Heinsius
Volkstuinen, door J. Heemstra

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

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

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

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

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

de Nutscommissie voor Onderwijs.

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld

Dr. PH. KOHNSTAMM. Voor 
Mr. J. H. THIEL en J. HOVENS GRÉVE.

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

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

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

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

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

blL ■

van ons

en eventueel ook 
op het gebied

>efte bestaat.
4. door het beleggen van openbare besprekingen of congressen ter be

handeling van problemen van volksontwikkeling.
5. door uitgave van een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 

land levende oude en nieuwe vruchtbrengende gedachten op het gebied der 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van

het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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Een nieuw Onderwijsplan 
door W. EMMENS.

i kostsc 
. En ii

happelijke oenen 
it mee kunnen te 
et sociale evenwk

.tudie t 
ledagogisci

men zich van iets een meening heelt gevormd, kan deze bij 
nader onderzoek blijken foutief of juist te zijn. Dit hangt af 
van de combinatie der feiten. Stemmen onze voorstellingen 

met de gegeven feiten overeen, dan ontstaat een juiste meening. Een 
dergelijkc individucele meening wordt door innerlijke consequentie, 

innerlijke geestelijke noodzakelijkheid tot een overtuiging, die 
e sterker stuwt en dwingt, naarmate het individu het verlangen 

in zich voelt deze overtuiging in werkelijkheid om te zetten.
l'.en dergelijke overtuiging nu heeft zich bij mij langzamerhand ont- 

" ikkekl ten opzichte van een nieuw onderwijsplan in onze samenle- 
' ing. Aan allerlei scholen ben ik werkzaam geweest: aan de gewone 
lagere school, de U. L. O.school, de M. U. L. O., een kostschool, aan 
de 11. B. S., aan het Gymnasium en aan het Lyceum. En in de loop 
van de jaren drong zich steeds sterker de meening' aan me op, dat 
te veel leerlingen met goede aanleg uit de onbemiddelde kringen 
tramconducteur, machinist, fabrieksarbeider of iets dergelijks werden, 
terwijl te veel leerlingen met onvoldoende aanleg door bemiddelde 
ouders werden gedwongen een academische studie te voltooien. En 
in dit te veel meen ik niet alleen een paedagogischc fout, maar ook 
een sociale fout te zien, die voor de samenleving ongelukkige gevolgen 
na zich sleept.

Gelukkig, dat niet alleen het intellect de doorslag geeft voor de 
geschiktheid en aanstelling in maatschappelijke betrekkingen. Er zijn 
ook andere eigenschappen, die terecht mee kunnen tellen. Maar het 
bovengenoemde te veel verbreekt het sociale evenwicht, wekt onrust 
en strijd.

Toen genoemde overtuiging zich bij mij gevestigd had, kwamen 
steeds meer feiten uit de samenleving op me af, om deze mijn over
tuiging te staven. Jammer is het, dat hel niet mogelijk is, dit te ve 
in getallen te kunnen uitdrukken, dit tc veel geheel van het subje 
van de waarneming los tc maken en de objectiviteit daarvan voor 
aller oogen te demonstreeren. Dit kan nu evenwel niet. Wel kan men 
uit de eigen bekende omgeving zijner jeugd de levensloop van per
sonen volgen, waarvan men ongetwijfeld kan zeggen, dat ze met hun 
aanleg het veel verder hadden kunnen brengen, wanneer ze niet 
financieel. beperkt geweest waren of wanneer hun geen officieelc 
examens in de weg hadden gestaan. Ik ken tenminste heldere koppen
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clan denk ik 
en aan grooter

veel als basis mijner 
tschappij duidelijk. Ik

fabrieksjt

nige oogen- 
schrilheid

En met dit 
dingen in de i 
eenvoudige, 1c 
hebben, toci 
ingelasenc 
dag uit, 
hart geen

stonden: 
in de lagere 

rijgen later een

hun gaven slechts in zeeruit mijn jeugd, waarvan ik betreur, dat 
beperkte kring kunnen doen gelden.

t te veel als basis mijner redeneering werden me andere 
e maatschappij duidelijk. Ik vroeg me af: „Hoe zou zoon 

o , levenswarme man met zoo ’n heldere kop zich gedragen 
:n, toen hij zijn loopbaan als fabrieksjongen begon, toe hij werd 
ischt in het eentonig beweeg der machinerieën; toen hij dag in, 

mechanisch zijn arbeid verrichtte, waaraan zijn hoofd, zijn 
deel namen. En ik zag voor me een jonge man met een

Ik had dus tot nog toe twee gegevens, die voor me
a. te veel leerlingen met goede vermogens blijvi 

regionen, te veel leerlingen met slechte aanleg kr 
leidende positie in de samenleving.

b. Heldere koppen uit mijn jeugdómgeving werden verhinderd zich 
te ontplooien, door omstandigheden buiten hun aanleg, waarvan Iman- 
cieele beperking of officieele examens de voornaamste '

Wanneer ik spreek van lagere en hoogcrc regionen, 
daarbij volstrekt niet aan minderwaardigheid, maar allee 
of belangrijken werk voor het individu zeil en de samenleving. Lang
zamerhand werden deze twee gegevens met andere vermeerderd.

Door het leven zelf werd ik er nu en dan in zeer sterke mate aan 
herinnerd, dat dit te veel een stevige inhoud had. dat dit te veel 
een groote sociale fout in zich droeg. Men maakt kennis met men- 
schcn die hun studie aan de universiteit hebben voltooid, die de doctors
titel hebben verkregen en juist door die titel tot een leidende 
positie in de maatschappij zijn geroepen. En mijn ervaring, die helaas 
ook niet objectief kan zijn door de veelheid van inhoud dezer wereld, 
is, dat te veel van deze door kunst en vliegwerk, door gebrek aan 
zwaarte, die positie hebben bereikt. Dat er zoo zijn, wel, dat kunnen 
we met de humor van het samengesteld levensspel goed vinden, maar 
dat er te veel zijn . . . dat is een sociale lout. Opsomm 
blikken trad deze sociale fout mij in al zijn scherp- en 
tegemoet. Zoo herinnerde ik me het volgende: Er werc 
gadering gehouden van een 30-tal vertegenwoordigers van verschillende 
vakvereenigingen. Dit 30-tal vertegenwoordigde ongeveer z .>000 amb
tenaren. Als lid van het hoofdbestuur van een dezer organisatie s, woonde 
ik deze vergadering bij. En wat zag ik? Er waren academisch-ge vormden, 
er waren ook eenvoudige menschen, één zelis met een zwart bel je 
voor, die nooit gestudeerd hadden, die nóch olficieele wetenschap, 
nóch universitaire methode hadden geleerd. En toch — deze laatsten 
hadden een kennis van de onderwerpen, hadden een betoogtrant, 
zóó logisch en zóó bezadigd, en toch zoo levenswarm, dat ik tot me 
zelf zei: „Vele academisch-gevormdcn zijn een armzaligheid tegenover 
jullie eenvoudigen. Is het niet jammer, dat niet de heele maatschappij 
van uw talenten kan genieten ? En waarom kan dat niet ?' En weer 
stootte ik op financieele beperktheid en officieele examens I Scherper 
dan ooit zag ik hier de sociale fout van het te veel belichaamd.
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groote drang lot innerlijke pcrsoonsontplooiïng, die ons als een god
delijke gave is toebedecld. En ik zag in deze jonge man het verzet 
opkomen tegen de vernietiging van deze goddelijke drang, ik zag hem 
opstandig worden tegen de macht of machten, die hem boeiden, ik 
zag hem lid zijner vakvereeniging worden, waar hij zijn afkeuring 
over zulk een dwang kon uitspreken, waar hij zijn haat kon luchten, 
zijn vloek kon slingeren tegen een stelsel, dat zijn pcrsoonsontplooiïng, 
het mooiste, wat de mensch in dit leven heeft, vernietigde; ik zag 
hem als leider in zijn gerechtvaardigde toorn de massa's opzwepen, 
die hij meesleepte door de billijkheid van zijn eisch. De massa, 
waarvan velen tevreden zouden zijn met hun machinearbeid, omdat 
ze in deze mechanische vaardigheid <>f geheel of gedeeltelijk hun per
soon kunnen uitleven, vooral wanneer ze naast deze arbeid nog tijd 
over hebben voor liefhebberijen, als tuinbewerking, houtsnijden, lichte 
lectuur of dergelijke. Want ze hebben lang niet allen in zich de meer 
of minder demonische. Faustische macht, die hen tot geheele ont
wikkeling hunner gaven dwingt. Men moet niet denken, dat ik hier
mee slechts twee groepen wil onderscheiden: begaafden en onbegaafden. 
Volstrekt niet. Want ik zie de hoeveelheid der talenten van de 
gezamenlijke individuen als een pyramide met breede basis. Er zijn 
vele lagen van begaafdheid en in alle lagen zit hel te veel aan de 
eene of andere kant. Dus niet met een school voor begaafden alleen 
zou men de sociale fout kunnen herstellen.

Zoo wordt ons de sociale onrust, die door sommigen als opstandig
heid, door anderen als klassenstrijd, door derden als revolutionnaire 
beweging wordt gevoeld, eensdeels duidelijk. Het individueel gerecht
vaardigde verzet der beteren en besten uit de lagere regionen tegen 
de vernietiging hunner persoonsontwikkeling sleept groote massa’s 
mee, die nict-gcrechtvaardigd in verzet komen, omdat ze de min of 
meer demonische dwang der innerlijke ontplooiing niet gevoelen. Voor 
deze massa's geldt het. door aantal hun vakvereeniging sterk te maken 
om niet verpletterd te worden door de stomme kracht der massale 
productie. Stom, omdat deze kracht organisch werkt, omdat tot nog 
toe geen of bijna geen andere factoren dan industriebelangen deze 
kracht bepaalden. Maar voor de beteren en besten uit de massa moet 
een weg gevonden worden voor hun ontwikkeling, want te velen 
houden steeds de massa in deining en onrust.

Er moet een weg gevonden worden! Want er wordt ons ook wat 
anders duidelijk. Voor de beteren en besten was er tot nog toe maar 
één weg. waarop hun ontwikkeling geen slagboomcn ontmoette. Alle 
andere wegen waren voor deze onbemiddelden gesloten door de examens.

Alleen de weg der politiek en der vakvereeniging lag voor hen 
open. Zie maar in ons land, Duitschland, Frankrijk of Engeland b.v., 
hocvelen uit de diepte naar boven zijn gekomen langs dezen weg. 
Door hun natuurlijken aanleg hebben ze het tot Wethouder, Burge
meester. Kamerlid of Minister gebracht. Maar allen zijn geketend 
aan de ontevredenheid der massa's, een ontevredenheid deels gerecht
vaardigd, maar deels ook ongerechtvaardigd.

Stel u voor, dat een begaafde onbemiddelde jongen op 14-jarigen
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leeftijd zich een „ideaal” kan scheppen, dat hij in zijn leven kan 
bereiken; dat iederen jongen wie ook voelt en weel, dat hij het 
recht d.w.z. de gelegenheid bezit zich een bereikbaar maatschap
pelijk „ideaal”, als dokter, advocaat, notaris, lecraar, technicus-worden, 
te vormen; dan zullen vele jonge menschen hun gcheele energie daarop 
concentreercn, dan zullen velen niet meer door, maar langs de vak- 
vcrccniging en de politiek gaan, dan zal de ontevredenheid van zelve 
verminderen, dan zal de sociale rust terugkeeren, dan zal er een op
heffing van het individu, een versterking van de sociale kracht en 
frischheid plaats vinden, die de gcheele samenleving ten goede zal 
komen. En nu ? Nu schept men zich geen ..ideaal ', kan het niet, want 
men heeft niet de gelegenheid, niet het recht het te bereiken.

En niet alleen groeit daardoor de ontevredenheid, de onrust, maar 
ook velen gaan te gronde in een duf. verstikkend milieu. De pad
vinderij en ander jeugdwerk trachten hierin verbetering te brengen, 
maar het radicale is, dat elk menschenkind zich in zijn jeugd een 
„ideaal” mag scheppen; een ideaal, dat in wezen het karakter van 
het individu weerspiegelt, dat het individu dus zal vasthouden, op
heffen en voorwaarts stuwen.

Dr. Lingbcck, de bekende psychiater, heelt in 1916 een doorhem 
gehouden lezing in druk gegeven : „ De psvchologischc ondergrond van 
de padvinderij”, waaruit ik het volgende citeer, omdat ik meen, dat 
hier het te veel aan beide kanten wordt belicht:

r der werkelooz.cn cn 
tmelijk vaak minderwaardig • 
- straal opgegaan om een scnan 

agcr, courantenjongen, e.d., 
;dt, leven zij van de hand
ze ook niet, sigaretlenrooken

Hoe is de padvinderij in de wereld gekomen ?
Als alle vooruitgang: door ontevredenheid met beslaande toestanden.
De opvoeding onzer jeugd beantwoordt niet aan de verwachtingen en 

de grootc kosten die Staat en particulieren zich getroosten om het ondc: 
op behoorlijk peil te brengen en te I'

Onze verbeterhuizen, gevangenisser 
lioenen. kosten ons jaarlijks de mislukke 

voor zooverre 'deze n.l. het' ‘ongeluk 1 
werd aangevuld door een goede onvr 
kinder

irticulieren zich getroosten 
.e houden.

w  ssen, armen- cn ziekenhuizen zijn vol. Mil
ten kosten ons jaarlijks de mislukkelingen. Onze straatjeugd is berucht. Een 

zooverre "dezehet* ongeluk hadden, dat'hun onderwijs óp school 'niet 

I aangcvuld door een goede opvoeding thuis, weet, hoe slecht uitgerust die 
eren op ongeveer I-l-jarigen leeftijd. wanneer ze de school verlaten, het leven 

ingaan. De Staat trekt zich van de verdere opvoeding weinig aan : gelukkig zou 

voeden tot beter ontwikkelde, zedelijke, nuttige, gelukkige, lichamelijk flink ont
wikkelde jonge mannen cn vrouwen, niet werd vastgeknoopt aan allerlei politieke 
of andere bijbedoelingen.

Voor een groot deel groeit de jeugd echter oi 
zonder tucht of godsdienst, moreel weinig ontwi 
gezin, tot groote egoïsten, zonder breeden 1 ’j1 4 ...
der maatschappij waartoe zij behoort. Nog eenige jarcr 
ouders van het nieuwe geslacht de plaats bekleeden ’ 
de „hoop der toekomst''.

Uit hen wordt het ; 
arbeidskrachten gcrccrulc 
loozing in de jeugd, of te vroej 
te verdienen als loopjongen, pa. 
zicht op een vak, dal zijnen 
Sparen kunnen ze niet, en 
vaak des te beter.

De gevaren, waaraan de volksjeugd bloot staat, nu de vroeger agrat

werkelooz.cn
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Die ..moreele tering", zoo Berde.' 
vormen ; bij den een als passief-egc 
zonder lof door hel leven gaat, als 
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tracht te halen, jaagt 
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icrschreef dus het beginsel, dat elk individu, onafhankelijk 
ncieele positie der ouders, zooveel mogclijk de plaats in 

moet kunnen bereiken, die hem volgens zijn aanleg 
i erkennende tevens het feit, dat dit thans volstrekt niet het 
:n daardoor de sociale onrust in hooge mate werd bevorderd.

in de zoogenaamde ..hetere" 
doen ze „alsof”. Ik behoef 

genaamd zenuw.zieken", lijders 
kt tusschcn hunne bewuste of 
,t in de maatschappelijke orde 
:ltc van de samenleving, en dit 
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heeft genoemd: „angst voor het
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ten eerste om het

ving en het 
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staat langzamerhand wordt omgezet in een industrieclen, de menschen zich 
ophoopen in de steden, waar het leven duur is en de woningellcnde groot, zijn 
niet gering, vooral nu het prestige van kerk en huisgezin en baas verminderd 
ol verdwenen is. Zonder moreel houvast glijden vele kinderen van het volk 
waarheen het toeval wil.

Maar de overbeschaving aan den anderen kant 
standen, heeft deze ook niet gelukkig gemaakt, al 
niet eens te wijzen op het grootc leger der zooge 
aan angstneurose e.d., slachtoffers van het conflikl 
verdrongen wenschen en tusschcn datgene wat 
mogelijk ol geoorloofd is. Neen, een groot gedeel 
vooral in de betere standen, in de landen van 
lijdt aan wat de romanschrijver Bordeaux 
leven”.

Angst voor de tockoms 
angst voor verantwoorde 

charme geeft 
niet gelukkig.

Die .

u het te veel
icht ik — moest voor de goe 
’on, en dan veel in weinig

teeren.
r sprak met ernstige, verstandige menschen, dan 
ïerderheid hiervan het met me eens. Eerst later 

erschillende dezer personen tot welke godsdienst of 
ze behoorden, en deze richtingen waren soms lijn- 

jesteld. Dit bereidde me een groote vreugde, omdat 
dat het feit van het te veel objectief-mcnschelijk 

en gezien, wat grooter stuwkracht aan mijn over-

I voor mij waarheid 
or de goede gang der r 

5 veranderen.

eaux zegt, uit zich als egoïsme in verschillende 
JOÏsmc, dal het liefst stilletjes, zonder blaam, 
s men 't maar met rust laat; bij den ander 
oveel maar mogelijk is. uit het leven, uit auvs 

jt naar rijkdom en genot en zoo ook een hersen- 
iuk zoekt, waar bet niet is te vinden.
■. is noch een zich opsluiten in zijn hoekje, noch ..streben” 
er te zoeken om zooveel mogclijk te kunnen genieten. 
:rkcn, strijden, lijden desnoods, voor anderen: en leven 

toewijding".

Zoo was langzaam 
Eerst — zoo dacht 
het te verdwijnen, 
sociale rust tcrugke..

En als ik hierover 
was verreweg de mee 
vernam ik van vc 
politieke richting 
recht tegenoverge 
ik daardoor zag, 
was aangevoeld i 
tuiging schonk.

Men ondersc' 
van de linancieele 
de maatschappij 
toekomt, en erken 
geval was en uaai
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grootheid 

>" voelde, wat

:r'. Vrecmt 
tegemoet, 

nellen, den Amerikaanschen 
L' reëele democratie kunnen v< 
Op mijn vraag: „Voelt zoo i 
wordt hij door jullie niet 

irbaasde antwoord: „Wei, dat is daar heel gewo 
ik al lang gemerkt, hier zijn op school allerlc 

middel. Wij hebben respect voor zulke jonge: 
n 's middags hun brood verdienen en dal moet elk 

hebben ?”

duidelijker gevoelde ik de noodzakclijkh 
in het Amerikaansche onderwijs en niet n 

eigen aanschouwing.
dan ook de reden, dat ik in „Volksontwikkeling” aan- 

:nding van een Commissie naar Amerika, om met Hol- 
i daar rond te kijken. Een Commissie öf uitgezonden

:ns de oorlog in Frankrijk, waar men verbluft 
frischheid en grootheid van aanpakken der 
zich „geslagen'' voelde, wat idealisme en op- 

v*<, «w, het Amerikaansche volk ; ten tweede omdat de 
deze flinkheid en grootheid bezaten trots hun slecht 

rwijs, zooals de Europeanen meenden.
was me een raadsel, lot me tenslotte bleek. I 

tok hoe goed zedezeopde Highschool (II.B.S.) b
goed ! Dat was juist hel omgekeerde van ons om 

r slecht ! En nu ging me langzamerhand een licht op ov 
zijn optimisme en daadleven, over de vereering hunr 
ook in de school. De lichamelijke gezondheid, die bij 

wordt gedrukt en geknauwd, gold daar gi 
der ontwikkeling. Daar een gezonde ziel in een gezond 
had tevens het geluk een familie te treffen die juist 

inde was gearriveerd. Een dochter van dit ge 
en kon maar geen genoegen nemen met 

en versnippering der leerstof. „Je valt van de ges< 
van boekhouden in 't Fransch ol staatsinrichtii 
één dag”, zoo zei ze. Op mijn verzoek heeft : 
opstel in „School en Leven” geschreven, waarin 
van de Highschool in Californië mededeelt. Ha 
leeraar is, vond veel moois en goeds in de Amei 
samenleving, en haar moeder zei o.a. : „Ja, er lii 
het leven in Amerika”. Hoe nauw het leven, u< 
leving verbonden is met het onderwijs, bewees r 
ik met een Amerikaansche had. Over dit gesp 
daarvan, schreef ik in no. 18 van de Paedagogis

„Ik herinner me van iemand, die in Amerika de Highschool bezocht had 
. juist na het verlaten daarvan ƒ n Holland arriveerde, het volgende uit een 

□eg ik aan den conducteur, of hij de oplossing al gevonden had. Hij hielp 
: even en toen was ik er ". Vreemd, zonderling, als uit het rijk der fantasie, 
iken ons deze woorden tegemoet. We moeten ons eerst hel Amerikaansche 

n voorstellen, den Amerikaansehen geest, de Amerikaansche school, eer we 
in deze reëele democratie kunnen verplaatsen en die woorden kunnen 

begrijpen. Op mijn vraag: „Voelt zoo iemand zich daar thuis op de High
school en wordt hij door jullie niet met medelijdende hoogheid behandeld? 
was het verbaasde antwoord: „Wei, dat is daar heel gewoon : hier in Holland 
niet, dat heb ik al lang gemerkt, hier zijn op school allerlei clubjes van hoog 
en laag en middel. Wij hebben respect voor zulke jongens, die ’s morgens 
studeeren en ‘s middags hun brood verdienen en dat moet elk mensch. willen 
of niet, toch

van de Amerikanen tijdei 
stond over de flinkheid, 
Amerikanen, waar men i 
timisme betrof, door hef 
Amerikanen

Dit w»‘ 
maar ook ■ 
nig, maar , 
veel, maar 
ka, over zijn optimisme en daadleven. over 
helden, ook in de school. De lichamelijke gezo 
het schoolwezen wordt gedrukt en geknauwd, 
basis der ontwikkeling. Daar een gezonde

Ik had tevens het geluk een familie te treffen 
hier te lande was gearriveerd. Een dochter van 
hier de H.B.S. en kon maar 

versnippering der leerstof. , 
ekhouden in ’l 

ag”, zoo zei : 
in „School en
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ligt nog i 
dat de in

onderwijs et 
No. 18 van 
kingen 
W aar 

te deele

Symons een 
Onderwijs.

me zeer te bept 
Ie debatten wordt 
loot' mij gezegd :

de volgende superieure quali- 
studielust. een goede dosis

door de Regeering, óf door een particulier, die warm voor het onder
wijs en de samenleving gevoelde.

De heer Gerhard heeft in de Tweede Kamer tot de Minister van 
Onderwijs de vraag gericht, of de minister genegen was, een com
missie naar Amerika uit te zenden. Deze gevoelde daar veel voor, 
maar kon, met het oog op de schatkist, daarop niet direct een be
slissend antwoord geven. Nadien heb ik niet gehoord, of de Regeering 
nog iets in deze richting heeft gedaan.

H' ƒ. '' ' ' "c"

Is volgt beantwoord : „ Wal er van o- 
lager onderwijs voor 

in hel duister. Van d< 
nstclling van akten i 
endemische bevoegdhc 

voorbereidend hooger onderwijs 
geest bezielde onderwijzers."

Het voorontwerp verlangt van de onderwijze 
teilen: begaafdheid, bezield met 
geest- en wilskracht (bl. 6 en 8).

Mcnschen. met deze buitengewone eigenschappen, noem ik buitengewone 
studenten. En van zelf rijst de vraag: Zijn dan de studenten in't algemeen niet 
begaafd, niet met studiclust bezield, niet voorzien van een dosis geest- en wils
kracht? Natuurlijk niet. Hebben zij van nature dan deze prachtige hoedanig
heden. Ook niet. Hel zijn gewone studenten. De buitengewone studenten heb
ben tegenover de laatsten een plus van niet geringe waarde. Wat hebben de 
gewone studenten tegenover dit plus te zetten? De gelegenheid zich geestelijk 
te kunnen vormen. Waarop berust deze gelegenheid? Op bezit.

Terwijl nu bel buitenland er naar streeft, zijn onderwijshervormingen te doen 
plaats hebben zooveel mogelijk volgens het beginsel der vrije persoonsontwik- 
kcling. dus onafhankelijk van de financiecle positie der ouders, berust het 
voorontwerp nog geheel op het beginsel van bezit, dat in de vraag van de 
volksontwikkeling ook in Nederland thans niet die nadruk mag hebben.

Daarom moet er een weg gevonden worden, opdat de begaafdheid, die zich

itengang bij den vorigen spreker te 
gt. dat gezocht moest worden naar 

mogelijkheden.
t doorgevoerd. De vraag: Moeten 
de niéuwe opleiding van leerkrachten 

■ vrije en zelfstandige studie te verwachten is. 
Jen anderen kant mag niet voorbijgezien worden, 

voor voorbereidend hooger onderwijs, naast de 
plaats ten doel heeft, het 

begaafde en met studie-

Ik luid intusschen mijn meening over een geheel nieuw plan van 
i de invloed daarvan op de samenleving uitgesproken in 
de Paedagogische Reeks onder de titel: „ Enkele opmer- 
leergangen in het Voorbereidend Hooger Onderwijs", 

kon, heb ik natuurlijk met gepaste ijver het nieuwe onderwijs- 
edigd. Zoo had ik gelegenheid iets van deze materie mede 

en op een vergadering van A.V.M. O. te Haarlem. Deze vier 
beteekenen Algcmeene Vereeniging Leeraren M. O. Op deze 

vergadering hield Prol. Symons een inleiding over het voorontwerp 
..Voorbereidend Hooger Onderwijs. Daar meerdere sprekers ingeschre
ven waren, paste het. me zeer te beperken. De rede van de inleider 
en de daarop gevolgde debatten werden dóór de Regeering gedrukt. 
Het volgende werd d< " '
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, die

it blijft volgen: 
reik. De lecrli 
voorloopig : 

>odig des ochlcn 
n den overigen tijd vat

ten spreker daarom

uit de oude of nieuwe wereld, 
ik in de N.R.Ct. van 4 Febn

die reeds in de n

laat er uiterst sympathiek tegenover. 
•Ie opleiding der leeraren aan scholen 
fzo'nderli'jken voorbereidenden leer- 

talscliappelijk werkzame personen.
dien men moet inslaan. In Pruisen

■ kweekscholen voor onderwijzers

van zoo uiteenloopendc 
het nieuwe onderwijs- 

icid, dat het plan geheel 
'aat van partijpolitiek of 
i mijn overtuiging, op den

. die

inmenvakken. Wanneer 
en. zullen de leerlingen 
hun brood te verdienen, 
geit : zou het mogelijk 
■gaafdheid zonder bezit 
celen door bet V. H.O.

Men schrijft ons 
Prof. Carl Becker

nog veel verder uitstrekt dan tot de onderwijzers alleen, vrije baan krijge. En 
dit kan. Aan deze besten der besten kan gerust wat geschonken worden, n.1. 
de vakken, die één of enkele jaren onderwezen worden, maar die niet als 
examenvakken gelden. Dan komt zelfs de humanistische opleiding, die nu 
geheel aan de universilcit blijft volgens het beginsel der historische 
wikkeling, onder hun bereik. De leerlingen van hel voorbereidend hooge: 
wijs hebben volgens het voorloopig schema zeven es 
de lessen daarvoor noodig des ochtends worden gegev 
de gelegenheid hebben den overigen tijd van den dag

ik zou den hooggeachtcn spreker daarom willen vragen : 
zijn, de leergangen zoodanig in te richten, dat de begaat

heen naar de universilcit?"

In de „Standaard" van 29 November 1920 bespreekt Dr. K. E. 
het nieuwe onderwijsplan en zegt aan helslot: „Om alle betrekkingen 
open te zetten voor het intellect van beneden — en Emmens ziet 
daarin een middel om klassenstrijd te verminderen — moet men on
vermijdelijk tot beperking komen van leerstof en lesuren. Heel be
langwekkend is dit deel der brochure. Kwestie is nu maar, hoe dat 
practisch kan doorgevoerd worden. In de Amerikaanschc .. Highschool 
is daarmee begonnen. Kan het ook in de „oude wereld ?

In de Vrijzinnig-Democraat van 25 Oct. 1920 wordt in een redac
tioneel artikel onder het opschrift: „Een nieuw onderwijsplan , met 
instemming kennis genomen van mijn brochure, die door dit blad ten 
zeerste bij zijn lezers wordt aanbevolen.

Het doet me groot genoegen, dat b.v. bladen 
richtingen niet onsympathiek staan tegenovc 
plan, want daaruit zie ik met dankbaarht 
objectief-menschelijk is gedacht en los staa 
godsdienstige richting. Ook hierdoor wordt n 
juisten weg te zijn, bevestigd.

Nu en dan vang ik klanken op 
me hetzelfde bewijzen. Zoo vond 
1921 (Avondblad) het volgende:

Arbeidende Studenten.

uit New-York dd. 24 Januari:
wijdt in zijn uiterst lezenswaardig boek ,,Thc United States,

Het antwoord van de inleider daarop was:

„De heer Emmens heeft de belangrijke kwestie ter 
afzonderlijke leergang kan worden ingericht vooi ln-n 
schappij werkzaam zijn. Dit denkbeeld is onlang, ook 
het Haagsche Lyceum opgeworpen. Spr. sta, 
Wanneer de mogelijkheid bestaat, de gchcelc 
voor V. H. O. naar de universilcit te brem 
loegepast beurzenstelsel en (of) door een afz 
dan zou dat z.i. in onzen tijd de 'weg zijn. < 

op te heffen en ook' de vorming der ont
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, onder 
eschouwing. I 

.-rsiteil en l 
idic uit bij-s 

de universitc
;cfortun<

schade te doen, deze artx

aakt, getuigen, dat 
de vacanties werd 

dan hun gezondheid 
goed gedaan heeft.’

Nog een bewijs. John Hays Gardiner zegt in zijn werk „Harvard” 
(1914), dat zich in de laatste jaren in het universiteitsleven van de 
Harvard university een merkwaardig verschijnsel voordoet. Er zijn 
een groot aantal jonge mannen, de helft of misschien wel tweederden 
van de studeerenden, die geld verdienen om geheel of gedeeltelijk in 
hun onderhoud te voorzien. De meeste van deze zijn van buitenge
wone hoedanigheid: ze hebben energie, ambitie en talent. Om deze 
menschen te helpen heeft de universiteit een arbeidsbureau, waarvan 
de secretaris een vast administratief ambtenaar is. Zijn werkzaam
heid bestaat daarin, dat hij met de aanvragers om werk praat, hun 
kunnen schat en hen wijst op de verschillende betrekkingen. Om werk 
voor hen te vinden, onderzoekt hij, voorzoover hij tijd heeft, de ver
schillende gelegenheden, waar de studenten slechts een gedeelte van 
den dag behoeven te werken, te Cambridge en Boston. De soorten

deze enquête hebben uitgema.' 
an een voornaam deel gedurende c 

liet geleden hebben, en dat eerder, 
arbeid hen physiek en ook moreel

") Cambridge. in den staat Mussachusetts. is de plaats waar de Harvard 
Universiteit gevestigd is. Het ligt bij Boston.

an Experiment in Democracy", cenige belangrijke hoofdslukken aan het onder
wijs in de Unie. I lij maakt met lof melding van de mogelijkheid om hier een 
universiteitsstudie met de opbrengst van gedurende de studiejaren verrichten 
arbeid te bekostigen. Over hetzelfde onderwerp bevat een onlangs verschenen 
nummer van hel Harvard Alumni Bulletin, onder het opschrift „Self-sup- 
porl at Harvard". een opmerkelijke beschouwing. Het artikel is van de 
hand van een student aan de Harvard universiteit en behandelt 25 typische 
gevallen van oud-studenlen, die hun eigen studie uit bij-werk bekostigd hebben. 
Dal zoodanige arbeid aan het meedoen in de universiteitssporten niet in den 
weg staat en dat andere studenten, in meer gefortuneerde positie, niet op 
deze arbeidende studenten uit de hoogte neerzien, kan daaruit blijken, dat er 
onder die 25 studenten personen waren, die als leiders van hun universiteits- 
voetbalclllallen optraden, universiteitskranten redigeerden, tot president hunner 
klas benoemd worden, e. <1. Ofschoon toegegeven wordt dat de grootste moei
lijkheden in het eerste jaar ondervonden worden, kunnen zij niettemin over
wonnen worden. Iemand, die al werkende zijn reis dwars door Amerika naar 
Cambridge") bekostigd had. verdiende —• na zijn toelating tot Harvard. *— 
al spoedig 21 dollar per week. Doch met hel oog op de eerste jaars-moeilijk- 
heden, moedigt 1 larvard het inschrijven van leerlingen niet aan, zoolang zij 
niet over 600 a 700 dollar beschikken, om hen over onvoorziene moeilijkheden 
heen te helpen. Een Student Employmcnt Bureau staat de studenten in het 
vinden van passende bezigheid bij, en in één jaar heeft dit bureau studenten 
aan betrekkingen geholpen, welke 72.000 dollar inbrachten. liet gebeurt heel 
vragenden student vindt. Natuurlijk ‘staat de arbeid als repetitor "boven aan 

de lijst, doch daarnaast heelt het bureau studenten aan de volgende betrek
kingen geholpen: huisknecht, kellner, predikant. ..uitvinder", chauffeur, adver- 
tenlie-colporteur. spoorwegconductcur, volkstcller, teekenaar, tuinman, portier, 
stenograaf, vertaler, oppasser, conciërge, nachtwaker, organist, solozanger, muzi
kant teen mijner kennissen slaat zich in deze capaciteit thans door Harvard 
heen — Corr.), reporter, daglooncr, koorzanger, klerk, „hoofdartikelschrijver , 
bibliothecaris, athleliekleider, plaatsbewijsontvanger, hofmeester, schildersmodel,
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Mannet

e mannen \ 
doen om 

gevonden
’ . die

van betrekkingen 
taris van ' 
chauffet

hun i|Cl,Sd de

1886 had

zcrminucrtlc

') Spaticering van mij.

„Wal in dc diplomatie aan het licht trad bij de oplossing van de gr< 
levensvragen van het volk, datzelfde speelde zich duizendvoud in I klein 
in regeeringszaken. De ambtenaren meenden, dat besturen bestond in hel 1 

te hebben, wanneer ze' de ingekomen stukken 'behandeld hadden, 

afwijkingen van een wetlelijkc norm bracht een berg 
begreep het publiek van dc ambtelijke bureaux dikwi; 
beschouwde het zelfs als een zegen, dat de ambtenaren in 
juristische studie hadden verwaarloosd. Was het studie, die ze 
hadden? Studie met wetenschappelijke geest? In dal geval liaddv 
tenminste nog zakelijkheid, grondigheid en waarachtigheid inpla, 
digc, oppervlakkige en scheinheilige werkzaamheid in hel open 
geleerd. Met deze studie was hel helaas slecht gesteld. Reeds in 
Franz von Uszt, professor in het strafrecht, in een plechtige ree 
van het „openbaar schandaal der examens", van dc „voortdurend v 
vlijt der studeerenden in het bezoeken van dc juristische colleges . 
„bepaald ontzettende onwetenheid van dc cxamen-candidalen" gesproken. 
Deze misstanden waren in de eerste plaats aan dc geldende examenregeling 
toe te schrijven. Zonder grondige vakkennis, met armzalige restjes van alge- 
meenc vorming, op het Gymnasium opgedaan : zonder liefde voor de weten
schap, waarop ze als „graue Theorie" neerzagen, die slechts hinderde bij het 
examen; zonder aanhankelijkheid aa:n de leermeester, dien ze misschien slechts 
twee keer in hel semester zagen; zonder begrip en daarom zonder geestdrift 
voor de groote, ons volk bewegende vragen ; bekrompen geesten, niettegen
staande het driekleurig lintje, reddeloos overgeleverd aan de ambtenaarsgeest, 
zoo verlaat het meerendeel ’) van onze jonge juristen de tempel der 
wetenschap, die ze, zich alleen om een armzalig examen bekom
merend, ') tot een koopmanszaakje hebben gemaakt. Dat was dc stof, waaruit 
Pruisen zijn rechters, zijn regccringsambtenaren maakte, dat waren de mannen, 
waaruit het Duitsche volk dc toekomstige leiders in de strijd van hel open
bare leven moest nemen".

o — zijn zeer verschillend. In het verslag van den secre
tie arbeidsbeurs van 1910 worden genoemd: timmerman, 

ïur, conducteur, teekenaar, hotelbediende, kellner, enz. In ’t ge- 
•aren er dit jaar 2500 betrekkingen door het bureau bezet, 

zijn ook altijd vele andere studenten, die werk vinden voor 
zelf en niet voorkomen op de lijsten van het arbeidsbureau.

Dc maatschappelijke positie van deze mannen wordt op geen enkele 
beïnvloed door hun werk, dat ze doen om de kost te verdienen, 

len, die geld verdienen worden gevonden in alle leerjarer 
alle clubs en vereenigingen; en de menschen, die in een club zit 
spreken met trots van hun medeleden, die zich zelf een weg 
Geld verdienen door de studeerenden aan Harvard College is iet 
gewoons geworden. Voor zoover het kritiek uitlokt, is deze critiek 

Een stem uit Duitschland, die vertelt van het t e v c c 1 a.
begaafden in leidende kringen, is die van Prof. Wacntig. 
pas een dik werk geschreven over: Der Zitsammcnbruck 
deraufbau. Hij gaat de factoren na, die tot dc ineen;
geleid en daarbij komt ook dc opleiding van 
ter sprake. Uit zijn werk citeer ik bijna 
waaruit ons niet te veel tegemoet klinkt, maar

t s dood- 
gunstig.

I )cz.e heet t 
sammcnbrück und Wie- 
de ineenstorting hebben 
de rcgceringsambtcnaren 
onverkort het volgende, 

tégenschreeuwt:
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Wij schoeiden en schoeien ons ont 
werd zich door de komst der Ame 
heid bewust; Duitschland door de i 
er zoo aan toe -zijn, zou bij ons

iderwijs op 
crikanen

Je ineenstorting 
dan wel alles

.‘zijdigheid van actie 
onwerkelijk idealisme, 

leidt tot verstarring, dus

Duitschc leest. Frankrijk 
van zijn minderwaardig- 

ng. Als deze beide landen 
•s in orde zijn?1)

Nu is cv onlangs tot mijn groote vreugde door prof. Blaauw, 
hoogleeraar te Wageningcn, een werkje gepubliceerd, waaruit dezelfde 
tonen klinken als die ik heb aangeslagen. Het draagt tot titel: 
„Socialisatie van het onderwijs als Plicht en als Oplossing”.

liet woord socialisatie vind ik minder gelukkig gekozen. liet is 
een woord, dat met onderwijs in verband gebracht, noodzakelijk iets 
onbegrepens en geheimzinnigs in zich draagt. Toen ik kort geleden 
op een vergadering mijn plan verdedigde, en meedeelde dat prof. 
Blaauw hetzelfde beginsel huldigde als ik, doch in de methode van 
uitvoering verschilde, en me gevraagd werd hoe het werkje van 
prof. BI. heette, begreep men van de beteckenis van deze titel niets. 
1 )e voorzitter maakte dan ook terecht de opmerking, dat ik hem 
niet kwalijk moest nemen, wanneer hij van deze geheimzinnige titel 
niets begreep. Maar bovendien sticht de uitdrukking „Socialisatie 
van onderwijs” verwarring. Toen iemand van rechts, die zich zeer 
voor onderwijsproblemen interesseert en mijn leergangen in verband 
met het te veel had gelezen, ging hij daarmee accoord. Ik raadde 
hem aan ook prof. Bl.’s werkje eens in studie te nemen. Toen ik de 
titel noemde, weerde hij af en zei: „Waarom zoo’n gezond en zuiver 
idee, dat elk individu zooveel mogelijk de plaats in de maatschappij 
kan bereiken die met zijn aanleg overeen komt, nu „socialisatie” te 
noemen?” Dit woord alleen zal verscheiden menschen van rechts 
beletten, zoo'n werk te lezen”. Tegen wil en dank draagt „socialisatie 
van onderwijs” iets van partij-politiek aan zich. En dit nu is 
allerminst de bedoeling van prof. Blaauw. Het is 
daarom jammer, dat hij dit woord heeft gebruikt. Temeer, omdat ook 
bij verschillende bevolkingsgroepen van links een verkeerde voor
stelling zal ontstaan. Vele leden van vakvereenigingen verstaan onder 
socialisatie niet het brengen van de productiemiddelen in het bezit 
van de gemeenschap, doch alleen „gelijkheid van loon , omdat de 
bekwame en onbekwame leden eener vakvereeniging thans evenveel 
verdienen, zij zullen daarom onder deze titel ook slechts verstaan : 
gelijkheid van onderwijs voor allen. Dit is ook niet de bedoeling van 
de schrijver, omdat de aanleg der individuen verschillend is.

Maar nog meer — het begrip „socialisatie, toegepast op de pro
ductiemiddelen,” is vooral in den laatsten tijd zoo onbepaald en vaag 
geworden, dat het geen aanbeveling verdient iets nieuws in verbinding 
met dit woord te gebruiken. Daarom meen ik, dat de woorden 
„Socialisatie van het onderwijs” moeten afgewezen worden.

De korte inhoud van Prof. Blaauw’s werkje:
Alle leven en bestaan is slechts mogelijk door de tweez , 1 . 

en reactie. Actie zonder reactie is eenzijdig en leidt tol een onwe 
dus tot revolutie. Reactie zonder actie is eenzijdig en

>) Zie in dit verband mijn artikel: De Duitsche onderwijshervorming, vooral 
bl. 319 van no. 7: Dr. G. Kerschensteincr over Amerika.
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deelgenor

bestaan • 
de scherpe 
die de spanni 
staan in dit 
meesten houden
juist de 
te zien, 
te houden, 
sociale 
wereld

schapf 
cisch.

.hjigt.
1. dat de begaafde kinderen uit 

. die hen volgens hun aanleg loekomt ; 
wel college s volgen, hard werken, veel uit 

i. snel afstudeeren. een graad halen, maar 
. dat deze niet dezelfde beschaving, men
als de kinderen uit beleren stand zullen

dat hei gêhcele onderwijs — ook de universileit *—

'ïïX"
dat de stud 

het hoofd leerer 
geen academie I 
schenkennis en 
hebben. —

S. erkent dit laatste als een werkelijk bezwaar. Ma* 
staat : a. dal deze factor bij benoemingen in aanmerking genomen 
b. dat hel evenwel nog moet blijken, of het volkskind gemiddeld 

schaafd en bescheiden zal zijn aan het eind van de studiegang; 
tegenover eventuecle meerdere beschaafdheid der betere kringen I 
op grootere frischheid en wilskracht. — De ,,beschaafdheid van 

laat dus ook het groote beginsel der socialisatie onaangetast.
Hoe moet de socialisatie uitgevoerd worden? S. verwerpt de volksuniversi-

eveneens tot revolutie. Hoe grooter de spanning van deze beide groepen is, 
grooter is de kans op gewelddadige omkeering. Maar zoolang een revolutie 
niet is, kan men trachten deze spanning te verminderen. Deze ..men’ 
derde groep, die tusschen de beide uitersten staat en tot nog toe weinig 
>mcn heeft aan de leiding der maatschappij, omdat zij zich met eigen 
l plicht bezig hield. Ze mecnen volstrekt geen schuld aan hel voorl- 
van 1 misstanden te. hebben. En loch <— zij «li .i::< n bovenal de *■

aangewezen personen waren, om objectief de gang der inaalschappij

. Op de ontwikkelden rust de sociale pli> h t, die voor hen lol een 
huid kan worden. De schuld bestaat daarin, dat de inlelhi tueele 

voor alle kinderen des volks niet de mogelijkheid schept om dezelfde 
stelijke goederen en voorrechten ie verwerven. Deze eisch dringt zich op 
r een gevoel van zelf-bcvoorrechling en maatschappelijke ,u hlerstelling 

groote groepen. Dit gevoel is geen sentiment ol sentimentaliteit, maai draagt 
innerlijke noodzakelijkheid in zich, door de werkelijkheid in hel inaal- 
tpclijk geweten van het individu gewekt. Billijk is de hovi ngenoemde 
, omdat vele kinderen uil hetzelfde volk, die eenzelfde begaafdheid 

evenveel karakter hebben, in den regel niet de positie s en geestelijke vo 
rechten bereiken, die de kinderen uit betere standen zich kunnen ' 
terwijl bovendien thans onbetcckcncnde menschcn belangrijke plaatsen 
Dit is tevens geestelijke „oeconomie der maatschappij. Maar vnura 
cisch gesteld worden, om de zuivere positie, die kunst, wete 
andere geestelijke machten en bezittingen, temidden van de maalschaj 
innemen. Geef de kinderen des volks volle aandeel in de mogelijkhc 
wikkeling, en kunst en wetenschap zullen voor revolutionnaire l 
veilig zijn.

De ontwikkelden van het volk 
het sociale probleem zoodanig. < 
materieel bereikbaar is voor iec...

Welke bezwaren zijn er tegen het beginsel van socialisatie van het onder
wijs in te brengen? De bezwaren tegen verschillende schema's van de loekomsl- 
scholcn raken niet het beginsel van socialisatie. De bezwaren hiertegen zijn: 
a. de arbeiders hebben hel thans materieel goed genoeg, dragen „Ie mooie" 
kleeren, enz.: b. de begaafden uit het volk vinden nu reeds hun weg. Hoewel 
in dit laatste een erkenning van de biilijkheidseiscl 
uitgedrukt, dat de deur voor het volkskind niet ve 
Maar hiertegen kan aangevoerd worden: 
het volk slechts zelden de plaats bereiken.
2. dat de studeerenden onder hen wel col

:n, goede examens doen.
beleefd hebben: 3. < 
fijnheid van omgang ais
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moeten

i 15 jaar 
volkomen ge'

n deze op zich zelf nuttige instellingen 
>og opvoeren, dat ieder zijn eventueel 
jaat niet. Rijksbcurzcn is half werk, 

n is een lapmiddel, dat tenslotte drukt 
bepaald gefortuneerde midden- 

en sterk progressieve onderwijs-

iciten als voor dit doel geschikt, ofschoon i 
zijn. De loonen en Iracteinentcn zoo hoo,' 
begaafde kinderen kan laten studceren. gaa 
Sterk progressieve school- en collegegelden 
op de gezinnen van de ontwikkelde en niet b 
standers. I lel middel moet zijn: een algemeei 
belasting ;

...Alle schoolgelden worden afgeschaft 
voorgeschreven leermiddelen worden door het 
De loonen (traktementen) in de maatsc 
de ouders in staal zijn de kinderen tot 
dat zij de scholen kunnen bezoeken, die tot 
elk kind van 15 tol i 18 jaar dat de scl 
ontvangen de ouders van alle standen een 
niet een eenvoudigen loonslandaard noodig is 
behoorlijk te kierden en te voeden. (Gezinnen 
ook in staal om hetgeen zij meenen dat hun 
noodig hebben, daar bij te leggen, want zijn 

zij blijkbaar eenvoudiger leven). Voor

kind van ± IS tot + 23 jaar dat cc n hoogere 
vangen de ouders een zoodanige uitkeering als n 
dien leeftijd op zeer eenvoudige wijze te onderin 
gekeerd, indien de kinderen nog in eigen thuis, 
hoogeschool

voor alle standen. De kosten der 
Rijk aan alle ouders uitgekcerd. 

schappij behooren zoodanig te wezen dat 
>t hun ± 15e jaar te onderhouden, zoo

lt het 15e jaar verplicht zijn. Voor 
tcliool blijft bezoeken (zie onder), 
i zoodanige uitkeering als in gezinnen 
is om een kind van dien leeftijd 

met hooger loonstandaard zijn 
kinderen in hun kring méér 

i zij daar nicl toe in slaat dan 
jrzoover reizen naar een school 
i de ouders uitgekcerd. Voor elk 
: studie volgt (zie onder), ont-

jdige wijze te onderhouden. D i t bedrag wordt uil- 
l vanuit hel ouderlijk' huis bezocht" kan ' worden. Dit 'procent 

zijn als hel reizen en hel buitenshuis in de kost zijn duurder 
moet worden dan hel thuis inwonen. Op deze manier worden de kosten van 
de opleiding door den Staat gedragen op zulk een wijze, dat alle kringen op 
denzelfdcn voet worden behandeld met betrekking tot het onderwijs."

Deze gelden worden gestort in hel ., Rijksonderwijsfonds”. Is de op te bren
gen „som werkelijk te dragen ? S. meent, dat met een veilig ..ja" te kunnen 
beantwoorden, omdat de totale benoodigdc som voor de opleidingen tot de be
trekkingen niet meer is dan de gezamenlijke som die thans in den lande par-

..Gelijk reeds gezegd zou het onderwijs tot + 15 jaar voor ieder ver
plicht zijn; ik zou liefst tot ± 15 jaar een volkomen gelijke ontwikkeling 
zien : daarna een afsplitsing van hen, die op grond van de mate van hun 
aanleg en hun animo op weinig hoofdwerk en wel op handenarbeid zijn 
aangewezen. Voor deze groep zullen van 12—-15 jaar 2 of 3 soorten scholen 
bestaan, die hen voorbereiden lot werkzaamheden in den handel, in ambachten 
of in den landbouw enz. (gelijk ten deele reeds het geval is) en zij zullen dus 
op + 15 jaar kunnen beginnen met betaalden arbeid.

De bij gebleken geschiktheid (aanleg, ijver, gedrag) voorsludeerendc groep vindl 
haar plaats op verschillende scholen, gelijk thans reeds het geval is. eenigszins 
naar hun vermoedclijken aard. (Uandcls-H. B. S.. M. U. L. O.. I I.B. S-, Gym
nasium, enz.). Na 3 jaar wordt beslist van wie in deze 3 jaar duidelijk gebleken 
is, dat zij toch geen voldoende geschiktheid of lust voor verder-studeeren bezitten 
op juist bijzondere geschiktheid en lust om vroeg hun eigen weg in de maat
schappij te vinden, verder leerend in betrekking en leven. Deze beginnen dus 
evenals de reeds op hun I 2e jaar afgesplitste groep, op hun 16e jaar te verdienen, 
op kantoren, in bedrijven van handel of techniek enz. Alle anderen worden nu 
verder door den Staal opgeleid. Men kan ook zeggen: terwijl genen voor hun 
arbeid door de maatschappij worden betaald, ontvangen dezen voor hun studie- 
arbeid een klein inkomen van den Staat, uitgekeerd aan hun ouders, die er hen 

onderhouden. Want daarop komt het systeem fcitclijk neer.
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Het is met het 
gcwenscht, dal zij, 
studie zullen voor' 
hen meest geschil 
gekozen hebben. I 
een hoogeschool zal g 
gericht op techniek , 
het geval is. Dc over 
de bestaande II. B. S.

ezen s 
iet hc*

Het is voor dc geheele samenleving van thans vat 
belang, dat het verstoorde evenwicht, dat het te veel 
mogelijk wordt opgeheven door radicale onderwijshervorminger 
moeten geheel andere beginselen huldigen dan die. welke in de 
tijd tot stand gekomen zijn.

Elk individu moet naast zijn mechanische fabrieks- of kantoorar- 
beid, die de geest niet levend maakt, doch langzaam vernietigt, de 
gelegenheid hebben zich te kunnen ontplooien. Verdient liet individu 
dus ’s morgens of 's middags zijn brood, dan kan het de vrije tijd 
voor school of collegebezoek besteden. Dit sluit in zich, dat de ondcr- 
wijsstof en dc lesuren verminderd moeten worden, want anders is dc 
combinatie brood verdienen 4- studeeren een monnikenwerk, dat 
met verlies van gezondheid betaald zou worden en tot slavernij zou 
leiden. Deze belangrijke beperking van leerstof en lesuren moet ge
beuren: a. omdat de geesteshouding van de tegenwoordige jeugd door 
allerlei factoren, waarop ik hier niet nader zal ingaan, tegenover hef 
onderwijs een andere is geworden; dc jeugd gevoelt maar al te zeer 
het zinledige van de vele vakken; b. omdat de wetenschap een geheel 
andere, minder belangrijke plaats begint in te nemen dan vroeger in 
dc geestelijke eenheid van de volle mcnsch; c. omdat dc samenleving 
dit thans eischt om alle krachten gelegenheid te bieden, zich te kunnen 
ontplooien ; d. omdat de examens ontaard zijn.

De eerste drie punten heb ik behandeld in de brochure: „Enkele 
opmerkingen over leergangen in het Voorbereidend I loogcr Onderwijs".

oog op het geschikt aflcvcrcn voor evcntuecle betrekkingen 
die waarschijnlijk na hun 18e jaar wel niet met hoogerc 

nrlgaan, op hun 15e jaar zooveel mogclijk komen op de voor 
likte school, zoo zij deze niet reeds op hun 12e jaar juist 

-ze groep toch, die vermoedelijk met hel 18c 
gaan, dient nu te volgen een bovenbouw 
of handel enz... z.ooals op bestaande scholen 

enigen. die verrnoedelijk een hoogeschool zullen vo
  3.. Gymnasia, Lycea tol hun beschikking en 

reeds in de laatste paar jaar een splitsing in verband met de 1 
moedelijk te kiezen studierichting. Men splitse en specialisme voo 
niet vroeger met het oog op hun algcinccnc ontwikkeling.

Aan het eind van het 18e jaar wordt weer met het oog op dc Staatstoclagc 
beslist, voor wie het om aanleg of eigen animo beter is niet de hoogeschool te 
bezoeken maar thans ook verdienend dc maatschappij in le gaan. Men ziet 
dus. dal men voor een betrekking ól reeds 3 jaar te voren een meer 
daarop gericht onderwijs kan vinden, ól deze 5 jaar nog een meer .i 
ontwikkelend onderwijs kan volgen. Elk heeft zijn voor en zijn tegen. , 
in verschillend soort posities bij sollicitatie verschillend zonar kunnen 

voor hebben, met zulke kinderen toch' de studie mogen voorlzcllcn' door 

herhaaldclijk dc examens te laten óverdoen. Men kan dit punt hier laten rusten 
en later nader zien of het lot praclische bezwaren of onbillijkheden leidt, wanneer 
men dit blijft tocstaan. Men zal trouwens toch bui . ook murim beslissen ol 
iemand meer dan twee maal een examen mag doen voor hij dc Slaalsoplciding 
verbeurt. Maar dit zijn alle bijkomstigheden.

olgcn, hebben 
vinden
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Ik ineen dus, dat n 
studie moet kunnen j:

'eelen staat een groot bezwaar. Mijn 
mg men zijn aandacht bepaalt bij de 
het platteland gaat het niet volledig

•lijke vrij- 
acht ik van 

thans sterk 
lerwijs. De ge- 
buiten af komt 

drijft en dwingt; 
Isel dat perst en 

gemakkelijkst van de 
ilitiekc en godsdienstige 
,c onderwijs.

wanneer de i n d i v i- 
zich kunnen o n t- 

jling der maatschappij 
ikkcling met gcrust-

Keeren wc tot het onderwijsplan terug, 
de mechanische arbeid persoonsontplooiïng, 
vinden. De tijden zijn daarvoor rijp.

De combinatie brood verdienen + studie levert o.a. 
belangrijke voordeelen:

a. Het individu behoudt zijn volledige, inn 
heid ten opzichte van zijn ontwikkeling. — Dit 
zeer bijzonder belang, want overal wordt het individu 
teruggedrongen, in staat, vakvereeniging, kerk en ond< 
zonde ontplooiïng vindt van binnen uit plaats; van 
de Staat, die grijpt en knelt; de vakvereeniging die > 
de kerk, die onderwerpt en bindt; het examenstels 
knauwt. Het gebied, waar het individu het 
boeien te ontdoen en waar de invloed van poli 
richtingen min of meer wegvalt, is het zakelijk

b. De samenleving wordt gezond, x 
duen door eigen kracht en initiati 
plooien. — Eerst dan weten we, dat ontwi 
zich in goede handen bevindt en we deze 
heid kunnen aanschouwen.

Tegenover deze groote 
plan voldoet volkomen, 
universiteitscentra, maar

lij’k 

Ik hoop ook 
stemd, wa 
menschen 
en gezond! 
worden, 

stellen, 
ernstige 
ijdelheic 
Dan in 
onzell st ani 
liet exami

Ik hoop spoedig over de examens het mijne te zeggen. Thans alleen 
één feit, om een schel licht op deze ontaarding te laten vallen: Ben 
van onze hooglecrarcn, die jarenlang voorzitter eener examencommissie 
is geweest en die bovenvermelde rede te Haarlem voor de leeraren 
M.O. heeft gehouden, zeide bij die gelegenheid, dat de examencommissies 
„door het dolle heen" hadden geëxamineerd. Deze uiting van 
zoo’n invloedrijk man wijst op zulk een ontaarding, dat het noodzake-

< is in ’t beLmg van individu en samenleving daarop terug te komen, 
daarvoor tijd te vinden. Wordt men niet droevig gc- 

■r men een oogenblik achter de schermen kijkt, waar 
hun energie tot het uiterste spannen, waar levensvreugde 

Iheid worden opgeofferd, waar sommigen voor goed gebroken 
om dan vóór de schermen „door het dolle heen” te 

geëxamineerd — door ernstige menschen? Ik kan me voor
dat de slachtoffers opstandig worden, dat ze deze quasi- 

ic examinatoren met innerlijke minachting voorbijgaan. Is het 
id, die zooveel levensvreugde en gezondheid van ons volk vraagt?

t deze leege ijdelheid onschadelijk worden gemaakt. Is het 
ndigheid der heeren examinatoren, die zich in de woede van 
lineeren niet kunnen beperken, dan dient deze zelfstandigheid 

onschadelijk gemaakt te worden. Maar hoe het ook zij, 
deze uiting van Prof. Symons wijst op een zoo ontzettende ontaar
ding, dat noch de cultuurstroomingen, noch de aanstichters dezer ont
aarding, van welke laatsten met het volste recht zelfstandigheid mag 
worden geëischt, ontzien behoeven te worden in ’t belang van het 
welzijn van gcheele volksgroepen.

Jhigd ’
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worden. Maar dan 
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at de menschcn, die een st 

geschikte mannen voor 
:1e van de examens. De Nationale 

orgaan der vrijliberalen, die een 
zettingen geeft, schrijft dan ook: 
over de beursstudenten zoo 
eens anders vernomen.”

Tusschen haakjes: Mijn meening omtrent studiebeurzen heb ik uit
gesproken in het meer genoemde 'verkje No. 18 van de Paed. Reeks.

Ten tweede kan men vragen: Wat zullen de ouders doen, die hun 
kinderen gaarne op de weg der wetenschap, voor velen de weg der 
eere zien? Deze zullen met een niets ontziende drijfkracht, die overeen
komt met de blinde liefde voor hun kinderen, de studeerenden aan
zetten en aansporen, opdat deze toch maar in het bezit van een 
toelage uit het fonds komen. Nu reeds zal menig docent medelijden 
hebben met de afgejakkerde stumpers, die door het examen geperst 
moeten worden. Maar dan is het leed niet te overzien voor het individu, 
maar ook voor de samenleving. Deze zal, vrees ik, een mandarijnendom 
ontvangen, dat geheel vervreemd en afgesneden is van het leven.

Ten derde rijzen er zooveel vragen, die nu niet of haast niet aan 
de oppervlakte komen. De docenten gevoelen zich thans vrij bij de

op. Want iemand, die een paar uur van een universitcit of hooge- 
school is verwijderd, kan deze niet dagelijks bezoeken. Men zou hier 
volle dagen werktijd en volle dagen studietijd aan de studeerenden 
moeten geven. En of dan alles zou kloppen? De praktijk zou in 
dezen vele aanwijzingen moeten geven.

Het plan van Prol. Blaauw worstelt niet met deze bezwaren, omdat 
hij uit een Rijksonderwijsfonds de studenten een toelage zou willen 
geven, zoodat ze niet hun kost behoefden te verdienen. Hier ligt 
duidelijk het verschil tusschen zijn en mijn plan. Hij wil de oplossing 
bereiken door middel van de Staat, ik van uit en door het individu. 
Hij wijst het individu ai, ik de Staat. Neen, zal hij zeggen, dat is niet 
juist. Om de volgende redenen meen ik toch mijn bewering te mogen hand
haven : Wanneer een leerling na zijn I8d' jaar zijn studie kan voortzetten, 
moet dit beslist worden niet door de studeerende zelf, maar door 
iemand anders of meer anderen, o in d a l de beslissing o v e r 
verdere studie, afhankelijk is van d e beslissing over 
een toelage uit het Rijksonderwijsfonds. Het individu 
verliest hierdoor het initiatief; het beoordeelt niet, maar wordt be
oordeeld. Prof. Blaauw zal zeggen : dat is schijn, want de beste candi- 
daten dragen de beslissing in zich zeil, die door iemand anders ol 
meer anderen door een examen of onderzoek wordt gesanctioneerd. 
Zoo gemakkelijk is deze zaak in de practijk evenwel niet. Ten eerste 
kan men vragen: Wat zijn de beste candidaten. Zij. die de meeste 
aanleg voor wetenschappelijke studie hebben, ol zij, die de meeste 
parate kennis bezitten. Een onderzoek bepaalt zich gewoonlijk tot 
het laatste. En hij, die de meeste parate kennis heelt, die door groote 
ijver verworven kan worden, is nog lang niet altijd de toekomstige 
wetenschapsman. Zoo verklaar ik dan ook de meermalen gehoorde 
klacht, dat de menschcn, die een studiebeurs verwerven, nog lang niet 
de meest geschikte mannen voor de wetenschap zijn. Weer een bewijs 
ten nadeele van de examens. De Nationale van 10 Maart 1921. het 
orgaan der vrijliberalen, die een artikel over Prol. Blaauw s uiteen- 

tingen geeft, schrijft dan ook: „Of is het oordeel der hooglcei 
:r de beursstudenten zoo onverdeeld gunstig! Wij hebben
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Ik kan niet nalaten hier even in te gaan op bovengenoemd artikel 
van de Nationale, het blad der Vrijliberalen. Liberaal is toch, dat 
iemand in vrijheid door eigen initiatief iets kan bereiken. Maar wat 
geeft de vrijheid en eigen initiatief, wanneer de gelegenheid ontbreekt, 
gebruik daarvan te maken. En deze gelegenheid, hun aanleg ten volle 
te ontplooien ontbreekt aan te velen. In hun jeugd hebben ze geen 
gelegenheid tot verdere studie en later nog minder tot academische 
opleiding. Hun financieele onmacht en de afsluiting der maatschappe- 
' ’ ' ’ ' ' jn door examens zijn de beide groote slagboomen, die

>e weg van politiek en vakvereeniging blijft voor de

die genomen moeten worden en de ouders leggen zich 
neer bij deze beslissingen, omdat ze in volle zedelijke 

de docenten worden genomen. Omgekeerd hebben de 
niet kunnen vereenigen, de volle vrijheid 

idere school te zenden. Docenten en ouders 
r geheel anders wordt dit, wanneer 
omt. Ik kan me voorstellen, dat de 
vang zullen voelen, wanneer hun het 

me voorstellen, dat de docenten 
plicht zullen ondervinden. Zullen 
handen willen geven ? Zullen

de docenten zulk een dwang 
ideel van Prof. B.’s plan be- 
daardoor werkelijk ieder zoo- 

volgens zijn aanleg toekomt, 
teelten van het platteland 

geroepen, maar dan als een 
ik het voor het platteland 

ikeling der samenleving zoodanig 
zou kunnen verdwijnen, dan zou

beslissingen, 
in ‘t algemeen 
vrijheid door 
ouders, die zich daarmee i 
hun kinderen naar een an< 
staan vrij tegenover elkaar. Maar . 
de staatsbeslissing van Prof. B. kon- 
ouders het als een onduldbare dwa 
initiatief wordt ontnomen. Ik kan i 
de staatsbeslissing als een drukkende 
de ouders het recht van initiatief uit 
de docenten deze drukkende plicht willen aanvaarden

Er wordt op de kinderen, de ouders en 
uitgeoefend, dat ik dit als een groot na< 
schouw, terwijl nog te bezien staat, of daai 
veel mogelijk de plaats bereikt, die hem vc' 

Ik kan me voorstellen, dat er voor gede< 
een dergelijk fonds in h’ct leven wordt ger 
noodzakelijk kwaad. Als zoodanig kan ia 

aarde'n, maar mocht de ontwikkeling i 
dat dit plattelandsfonds weer zou kunt 

aartoe hard medewerken.
aar dit alles betreft de uitvoering van het beginsel. Hetis even

wel Prol. B.’s duidelijke bedoeling geweest alleen het beginsel, dat 
ieder volkskind de hem volgens zijn aanleg toekomende plaats in de 
maatschappij kan bereiken, naar voren te schuiven. En wat dit be
ginsel betreft, sta ik volkomen aan zijn zijde.

Het komt er nu in de eerste plaats op aan, dat dit beginsel in het 
Nederlandsche volk bewust wordt. Het is een beginsel, dat alle 
politieke partijen, die het wel meenen met de rust in de samenleving, 
op hun program kunnen schrijven; het is een beginsel, dat vakver- 
eenigingen als billijk kunnen aanvaarden; het is een beginsel, dat ook 
individueel veel aanhangers zal ontmoeten.

Eerst daarna komt de uitvoering aan de orde. Maar hierover moe
ten zich eerst meerderen uitspreken om tot een communis opinio te 
komen.

Ik wil Prof. Blaauw, die deze zaak zoo 
heeft gezien, hier gaarne een woord van 
arbeid en steun.
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Er zijn zonder twijfel mcnschen. die in het 
rechte plaats staan, en voor een deel mag

ten „verder hadden kunnen brengen”, indien 
len kunnen geven. Maar indien deze 

“ken. beklagen zij zich niet. Er is zonder 
s ijzer bij het lager onderwijs, die onder 
>r had kunnen worden, maar wat zou 

een professor? In welk opzicht? Zeker, hij 
ook licht wat minder behoeften. liet

Verder zegt de Nationale: „ 
maatschappelijk leven niet op de

„Wij ontkennen geenszir 
het, om den geijkten term 
hun ouders hun een betere 
werkelijk boven hun omget 
twijfel meer dan één gewi 
gunstiger omstandigheden bc 
dat ? Is een onderwijzer mine 
verdient wat minder geld, 
persoonlijk levensgeluk hangt 
schappij; waarom zou men d

zijn er •— die hooger staa 
anders dan met zekeren glin ...

Maar de maatschappij, zegt 
komt te staan op de plaats, w 
recht geven. Wil dat zeggen: 
omdat de hoogstgeplaatsten de 
nuttiger dan een bakker? Onze 
een maand vacantie nemen,

Ma« 
wikkel

knappe koppen open, die door hun eigen g c 
tevredenheid over deze toestand de massa’s i 
rechtvaardigde ontevredenheid drijven, 
eerste plaats liberaal aan goede aanleg de 
zich te kunnen ontplooien. Eerst wanneer 
mogelijk de gelegenheid daartoe wordt gi 
het gelijk recht bezitten, zal het t e ’ 
kringen opgeheven worden en zal de s< 
vorderd worden. Mochten er dan nog > 
de samenleving het recht hun ontevree’ 
wat, meen ik, dan met goed succes 
Nationale :

: r e c h t v a a r d i g d c 
in gedeeltelijk n i e „

. Het is toch ook, ja in de 
; gelegenheid te verschaffen 
alle volkskinderen zooveel 

lt geopend, wanneer dus allen 
veel in de hoogere en lagere 

sociale rust daardoor sterk bc- 
ontevredenen zijn, dan heeft 

idenheid met nadruk al te keuren, 
i zal plaats vinden. Nu zegt de

sving uitsteker 
zoon onderw 

st professor 
tder dan

maar heeft

lan iemand beklagen, dat hij ni

imlach wordt aangekeken.
t Prof. Blaauw, heelt recht te eischen. dat ieder 

... waartoe zijn aanleg en zijn vermogens hem het 
ren: ieder zoo hoog mogelijk? Waarom'? Toch niet, 
i de maatschappelijk nulligsten zijn? Is een notaris 

eentwege mogen alle notarissen van Nederland

toch ernstig ongerief ontstaan".
lar dit alles, wat de Nationale zegt, heelt met de normale ont- 
ïlingslijn, die het individu in de maatschappij nu eenmaal wil 

jen, niets te maken. Een jong mensch wil zich een 
rheppen, dat hij kan bereiken, waarop hij al zijn energie 
ïntreeren. Daarom moet de gelegenheid daartoe geschaper 

Dat zal veerend, werken op de geheele samenleving. ' 
Het heft individu en samenleving op, wanneer iedc 
wat hij wil. Bovengenoemde redenecring van de Nationale 
naast. Een putjesschepper is een even nuttig mensch als een 
of professor, maar een liefhebbend ouder, ook de schrijver ■ 
artikel in de Nationale waarschijnlijk, ziet zijn zoon toch heel wat 
liever in de laatstgenoemde betrekkingen dan in de eerstgenoemde. 
Mocht dit laatste niet het geval zijn, dan is de schrijver toch wel 
een buitengewone exceptie. Het gaat dus om de vraag: hoe de ge
legenheid te verschaffen aan de drang tot ontwikkeling, tot ontplooiing; 
die alle menschen is aangeboren en welke gelegenheid nu eenerzijds 
voor te velen is afgesloten en anderzijds door te velen wordt 
misbruikt.
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bestonc 
liberaal

gym- 
:holcn 
s nict-

< 'l'e

, Indien 
vinden, wier

Dat zijn
* snakken 
j vragen : 
anlcg van 
kringen",

dal mee een gevolg 
dal aantal is in den 1>' 
steden behoeft het 
deren van goeden . 
prof. Blaauw om 
ouders aan hun op 
uitzonderingen, zal hij a 
naar hoogerc ontwikkel! 
is dat inderdaad waar?

Waarop 
zij onder 
zijn van 
ook in de 
gens in de 
in intellect 
min of

zijn van het gcldclijk onvermogen hunner ouders, 
laatsten lijd zeer sterk aan het afnemen. In de ( 
’t geheel niet meer voor te komen, dat behoeftigen 

aanleg de weg tot hoogere opleiding gesloten blijft. I 
> zich heen ziet, zal hij ambtgenoolen kunnen ’ * ’ 
pieiding geen kosten hebben behoeven le besteden.
I hij antwoorden, er loopen nog zoovclcn rond, die 
vikkeling. maar wien dat voorrecht is ontzegd. Wij 

lerdaad waar? Ja. zegt schrijver, „de natuur schenkt den aanl 
en karakter in gelijke male aan de verschillende standen en 

, steunt die bewering ? De onderwijzers der lagere school, voor zc 
'rvinding in verschillende maatschappelijke kringen hebben opgec 
i een geheel ander gevoelen. Zeker, er worden knappe koppen gevonden, 

lagere kringen onzer samenleving, en er zijn wel wal domme jon- 
• hoogere kringen, maar dat er percentsgewijze geen groot onderscheid 

zou zijn tusschen de kinderen van de arbeiders!dasse en van den 
meer gegoeden middenstand, dat is een bewering, die bij een bioloog 
zonderling aandoet. Het probleem der erfelijkheid is nog een onopgelost 

probleem, maar dat afkomst en milieu van hoegenaamd geen invloed zouden 
zijn, is niettemin een bewering, die met alle ervaring spot".

Daarop zou ik het volgende antwoorden: ’t Is maar de vraag, 
hoeveel menschen niet op hun rechte plaats staan, hoeveel 
knappe koppen in de lagere kringen onzer samenleving gevonden 
worden, hoeveel domme jongens in de hoogerc kringen zitten, 
later een leidende positie innemen! Op dit hoeveel komt het 
en ik meen, dit hoeveel moet in deze gevallen met een te vee 
beantwoord worden na mijn uiteenzettingen.

in 't begin van dit artikel heb ik gezegd, aan welke scholen ik 
werkzaam geweest ben. l'.n uit mijn ervaring onderschrijf ik de woor
den van prof. Blaauw: „de natuur schenkt den aanleg van verstand 
en karakter in gelijke mate aan de verschillende standen”, met de 
bijvoeging: waarschijnlijk de extremen uitgezonderd, welke evenwel 
een klein percentage van de gehcele bevolking vormen.

Wanneer de bewering, dat in grootc steden de behoeftige kinderen 
met goede aanleg reeds de gelegenheid hebben tot hoogere opleiding, 
juist was. dan zou daarvan het gevolg moeten zijn, dat ook de gym
nasiumklassen en de studenten aan de universiteiten en hoogesch 
voor verreweg het grootste deel uit vertegenwoordigers van de 
gegoede kringen der samenleving bestonden, wat niet waar is.

Ik hoop, dat de Nationale het liberaal beginsel toch zal huldigen, 
de gelegenheid en daardoor het recht voor alle kinderen des volks 
te scheppen, „om te kunnen worden, wat men wil ’, teneinde aan de 
ongemotiveerde maatschappelijke ontevredenheid haar auteurs te ont
nemen en de energie en het inzicht van deze voor de geheele samen
leving dienstbaar te maken. Dit klemt te meer, daar de gevolgen van 
de achturige werkdag voor individu en maatschappij nog niet zijn 
te overzien: maar dit in elk geval wel is vast te stellen, dat aan de 
vrijgekomen tijd een inhoud gegeven moet worden door ernstige arbeid.
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Artikel 1.
stuigschrift als leider of' als leidster

Lichamelijke Opvoeding 
door A. H. GERHARD.

tot 
lijke jeu; 
weging ê

Aug. 1913 
et wenschelijk is 

oefening c 
worden ge 

:plichtigc

Van Rijkswege 
van lichaamsoefen

1916 no. -H :
lelijk is maatregelen te nemen ter be- 
ïfening van de mannelijke en vrouwe-

door jongelieden, 
.•meen te maken, 

onderwijs... de 
wamen tot leider

Staat, Minister van

Ten einde de dcelnemin; 
die den militiepüchtigen 
wordt van Rijkswege voor 
gelegenheid opcngestcld 
van dergelijke oefcningei

11. Kon. Besluit van 25 Juli 
Overwegende, dat het wenschi 

vordering van de lichamelijke oei 
lijke jeugd buiten de school

Op de voordracht van onzen 
Binnenlandsche Zaken (enz.)

Artikel 1.

ig aan lichaamsoefeningen 
leeftijd naderen, meer algei 

Onderwijzers bij het lager c 
en bevorderd om zich te bekwa

’ViT'e beginnen met een kleine chronologie:
W I. Kon. Besluit 22 Aug. 1913 no. 51 :

Overwegende, dat het wenschelijk is maatregelen te nemen 
ter bevordering van de lichamelijke oefening der jongelingschap, en 
dat daartoe met vrucht zal kunnen worden gebruik gemaakt van den 
prikkel bij het naderen van den militieplichtigen leeftijd door artikel 
70 der Militiewet gegeven

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en van Oorlog (enz.)

I. Het Besluit van 1913 bepaalde voorts dat konden worden op
geleid :

a. Onderwijzers, die bij de militie te land in werkelijken dienst 
zijn ingelijfd, tot leiders van lichaamsoefeningen.

b. Officieren en onderofficieren van het actieve leger hier te lande 
tot leider van plaatselijke cursussen ten doel hebbende aan onder
wijzers een opleiding te geven tot leider van lichaamsoefeningen.

II. Bij het besluit van 1916 is het zoo geregeld, dat voor a. kon
den opkomen allen in het bezit der acte voor Onderwijzer of Onder
wijzeres en voor b. de bezitters, zoowel mannen als vrouwen, der 
acte M. O. gymnastiek en de bezitters van een getuigschrift B in 
het besluit van 1913 bedoeld.

ge wordt een get 
ïningen ingesteld.

III. Wetsontwerp tot regeling
van de rijpere mannelijke jeugd.

Alzoo wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is 
de rijpere mannelijke jeugd te verplichten tot lichamelijke opvoeding(enz-) 

De Minister van Onderwijs is met de uitvoering belast.
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een volk, 
st physiek 
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allen, in

jaariijksch 
irsussen ter verkrij- 

, dus zoowel

land hoe langer zoo meer de 

zcr de andere vakken gerust kan 
, aaide bestemming, die men in het 
heelt, is in onderwijskringen zoo 

st de overtuiging steeds meer veld,

dal daardoor alle intellectueele, 
in dit licht bezien is zij zelfs

de kennis van deze alle wordt opgebouwd."
i juist erkende uiteenzetting ligt 
keuze van het opschrift.

an méér dan oefening of ontwikkeling 
beoogt is dat deel der geheele op- 
' op het lichaam wordt gelet. Goed 

int niet slechts de morcele opvoeding.

Bij hel wetsontwerp wordt de regeling van het leiderschap 
verwezen naar een algemeenen maatregel van bestuur.

I. Met het besluit van 1915 poogde men de deelneming te bevor
deren aan cursussen, waardoor men geschikt werd voor een onder
zoek ter verkrijging van „het bewijs van voorgeoefendheid volgens 
artikel 70 der Militiewct”.

II. Het besluit van 1916 voerde 
onderzoek in September voor de IceiT 
ging van „een diploma van lichamel. 
voor jongens als voor meisjes.

III. Het Wetsontwerp bevat een strafbepaling voor niet of niet- 
behoorlijk deelnemen aan de wettelijke lichamelijke oefeningen.

Dit chronologisch overzicht is leerzaam, vooral als wc het bezien 
in het licht van de Memorie van Toelichting tot genoemd wetsontwerp.

Die vangt aldus aan :
..Gedurende de laatste jnren wordt ook in ons 

groote bclcekcnis der lichamelijke ontwikkeling 
hier met een vak hebben te doen, dat legenove 
worden verwaarloosd, omdat het voor de bepaaiui 
leven hoopt te bereiken, toch geene waarde he<r' 
goed als verouderd. Daartegenover wint juist ue i 
dal eene behoorlijke lichamelijke ontwikkeling op " 
jeugd een zoo gunsligen invloed kan uitoefenen, d; 
moreelc en phvsickc krachten worden gediend. In

zakclijkc grondslagen, waarop
In deze door ons als volkomen 

dadelijk de verklaring voor onze I
Er is hier inderdaad sprake 

van het lichaam. Wat men l 
voeding, waarbij in 't bijzondi 
geleide lichamelijke opvoeding 
ze is er een deel van.

liet mag overbodig geacht worden in dit opstel uitvoerig tc betoogen 
welk een gunstige uitwerking goed geregelde, vooral veelzijdige 
lichaamsoefeningen, sport inbegrepen, op de vorming van het karakter 
heelt. Om misverstand tc voorkomen voegen we er hier aan toe, dat 
we onder karakter-vormende lichaamsoefening niet bedoelen het met 
tien of honderdduizenden gaan kijken naar een voetbal- of boks
wedstrijd. De bevordering van in-dwaas chauvinistisch gebrul valt 
er o. i. buiten.

Allerminst willen we hiermede, en passant, een vonnis vellen over 
het wedstrijd-wezen in 't algemeen. Integendeel, vooral op het terrein 
van sport en gymnastiek is wedijver een krachtige prikkel tot inspanning 
van alle lichamelijke vermogens, zonder welke van een eigenlijke 
oefening, die tot versterking en parate gebruikmaking leidt, weinig 
terecht komt.

Doch, het hooge doel der lichamelijke opvoeding van c 
zoowel ten aanzien van den gezondheidstoestand als van hef 
weerstandsvermogen in alle moeilijke levensomstandigheden 
slechts bereikt indien ze allen ten deel valt, indien dus a
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g en gaandeweg, zij 't ook 
>ehoeve der vrouwelijke

die deze stelling niet 
igenomen worden, 
gelijkelijk bestaat 

rdedigen, wanneer, 
Ier nog ongeboren 
oor de aanstaande

Dit laatste (n.I. de verhooging der weermacht) is voor ons volk een belang 
van de hoogste orde. Uit de wereldgebeurtenissen valt de leering te putten, 
dat alle mannen in staat beboeren te zijn de wapenen ter verdediging van 
hun land te dragen. Nochtans is het geenszins noodig, icdcrcn man tot dat 
doel aan volledige militaire oefening te onderwerpen. Mits slechts een behoor
lijke kern aanwezig is om den eersten stoot op te vangen en bij allen de 
vereischle lichamelijke geschiktheid aanwezig is. kan de voor den militair 
noodige geoefendheid ook aan eenc meerderheid, die niet als soldaat heeft

de levensjaren die daarvoor het meest geschikt zijn, actief 
lichaamsoefeningen deelnemen.

Wanneer er bezwaarlijk iemand te vinden 
aanvaardt, dan mag ook als algemeen er 
dat de noodzakelijkheid der lichamelijke o 
voor jongens en voor meisjes. Zelfs ware 
met het oog op de levensvatbaarheid en 
geslachten, ze van nog hooget 
moeders.

In dit opzicht wekte het wetsontwerp een bittere teleurstelling, 
een pracht igen vooruitgang toonde het besluit van 1916 bij dat 
1913. Gold het oudere besluit slechts de jongens en dienvolgens alleen 
de mannelijke leiders, in 1916 sprak men van jongens en meisjes beiden 
in volkomen gelijken zin en beide seksen leverden onder gelijke ver
houdingen de leiders.

De uitwerking was te dien aanzien gunstig 
langzaam, is de belangstelling er voor ten be 
jeugd, groeiende.

En ziet, met één slag legt men een rotsblok op d 
weg, door nu uitdrukkelijk alleen van de mannelijke

Men zou kunnen aanvoeren, dat ’t Besluit van 
opgeheven wordt. Doch wie zich goed indenkt, w 
voering van de voorgestelde wet verbonden is. 
jongens nu gedwongen zouden worden tot deelneming, 
en terreinen nog geschapen moeten worden, hoe hoos 
gemeenten komen te drukken, alleen maar om te v 
behoeften der mannelijke jeugd met de ettelijke krachten 
behoorlijke controle op de naleving der wet, die begrijpt 
dat Besluit van 1916 niet veel meer terecht kan komen e 
wet dus practisch de lichamelijke opvoeding der meisjes n; 
lagere school opheft.

En dit zal dan geschieden onder de auspiciën van onzen éérsten 
Minister van Onderwijs! Het is droevig, te droeviger na de zoo 
schoonc regels uit de Memorie van Toelichting aangehaald.

Waardoor wordt zoo geduchte sprong achterwaarts verklaard?
Nadat onze Onderwijs-Ministcr uitvoerig het nut der lichamelijke 

opvoeding heeft betoogd en er op gewezen heeft, hoeveel ter bevor
dering daarvoor reeds geschiedt, verklaart hij het „daarom gewenscht 
in deze richting nog een belangrijke schrede vooruit te doen” 
(spatiecring van A.H.G.). Hoewel niet uitgesproken, is er in deze 
heele paragraaf der Toelichting sprake van jongens en meisj<

Dan zet onze moderne v. d. Palm een generaalssteek oj 
zich een zwaard om en we lezen deze verklaring:

dezen ontwikkelings- 
: jeugd te spreken. 
1916 er niet mede 
at er aan de uit

is, hoeveel duizenden 
eming, voor wie leiders 

i.vOgc lasten op alle 
i te voldoen aan de 

vorderende 
dat er van 

n de nieuwe 
:i de gewone

dgem
mvn is, 
rkend aans 

..chamelijke opvoeding i 
>. Zelfs ware het te ven 
arheid en gezondheid de 
jr belang werd geacht vc
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id kunnen 
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verplichte 
itwoordelijklichame 

zou zijn

tuiging gegeven 
leid tot verlichting 

skeling der jeugd, 
19e levensjaar, 
materie, geheel bij het Departement 
onder te brengen, zal het Hoofd 

ing van een voorstel te dier zake

Hierin was dus 
de lichamelijke 
gelegd.

Het is nu het 
komen. Onverschilli 
vraagstuk men 
niet wenscheli 
geen twijfel 
punt meer wae 
standers zijn d<

War

zonder eenige verheimelijking het verband tusschen 
opvoeding en de militaire bedoelingen der Regeering

.-hikte jonge mannen van 16, 17 en 18-jarigen leeftijd zullen 
( t moeten worden lichamelijk zich te oefenen. Deze, bij 

ir in de open lucht te houden oefeningen, zullen elk militair karakter 
Aan exerceeren, schieten, wapenhandel wordt niet gedacht. In het 

bijzonder treden lichte athlctiek, springen, speerwerpen, hardloopen, vrije en 
orde-oelcningen. gymnastiek, wandel- en marsch-oefeningen, schietsport, als
mede de verschillende openluchtspelen op den voorgrond. Bij het ber 
den militieplichligen leeftijd zijn dan, na de geregelde deelneming aan - 
oefeningen, alle gezonde jonge mannen lichamelijk voorbereid voor den 
dienst. Alleen dan kan in blijvende vermindering van contingent 
Beide maatregelen vormen een onverbrekelijk geheel. Wanneer alle 
ionge mannen in een minimum van tijd tol bruikbare soldaten gevormd 
worden, is het mogclijk zonder vermindering van weerkracht, het 
gezegde kernleger tot betrekkelijk weinigen te beperken. Wie dus dit 

gevolgen daarvan, vermindering van het getal kazernes, verkleir 
■roepskader enz. ernstig verlangt, moet instemmen met een v. 
elijke oefening van de rijpere jeugd, zonder welke het onverantvs. 
jn ingrijpende vermindering van het staande leger voor te stellet

Deze gehccle tirade was al verleden jaar voorbereid inhet^Vets- 
ontwerp op de „Tijdelijke afwijking van de Militiewet”, in welker 
Toelichting te lezen was:

Een en ander heeft de Regeering i 
breekbaren samenhang tusschen de m 
militaire lasten en de noodzakelijke 
van de jongelieden tusschen hel 14e <

Aangezien het in de rede ligt deze 
van Onderwijs, Kunsten en Wetensc 
van genoemd Departement spoedig de 
bevorderen.

gediend, binnen zeer korten tijd worden bijgebracht. Engeland en 
hebben proefondervindelijk de juistheid van deze stelling bewezen, t 
Frankrijk de aldus opgedane ondervinding aanstonds is aangegrepen om bij de 
wet de aankomende jonge mannen te verplichten zich lichamelijk, als voor
bereiding tol mogelijken militairen dienst, te oefenen. In deze zelfde richting 
is voor ons vaderland de oplossing, van wat men pleegt te noemen het militaire 
vraagstuk, te zoeken 

Alle physick gesel 
bij de wet verplicht 
voorkeur in de

bij zon

oogenblik om een ander ernstig misverstand te voor- 
lillig op welk standpunt ten aanzien van het militaire 
zich plaatst, ook zelfs van de vraag naar het al- of 

lijke der militaire weerbaarheid van een volk, het lijdt 
of een lichamelijk goed geoefend volk is uit militair oog

punt meer waard dan een ander. Wanneer dus militairisten voor
standers zijn der lichamelijke opvoeding, kan niemand het hun euvel 
duiden. Wanneer zij dus aan het feit van lichamelijke geoe 
militaire voorrechten willen verbin den, kan men hun dit moeilijl 
nemen. Ook een Anti-militairist zal voorstander blijven van een 
tigc, algemeene lichamelijke opvoeding, onverschillig wat militi 
daarmede hopen te bereiken. Maar dan is de algemee 
opvoeding nog volkomen los van de militaire bedoeling
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? stelling, 
J kunnen worden voor 

oorlog stelt.
orlog cischen aan het lichaam 
onder normale verhoudingen 
zijn algemeene lichamelijke

.‘terd algemeen onderwijs, ook al kan men 
intellectueel goed onderlegd kader in het

even goed voor veel verbet 
daardoor gemakkelijker 
legcr krijgen.

De zaak wordt echter geheel anders als de lichamelijke opvoeding 
gericht wordt op het militaire einddoel. En dit is hier het geval, 
wat duidelijk blijkt uit de aanhaling, al wordt daarin eenigc malen 
gezegd, dat de oefeningen alle militair karakter missen, waarbij het 
evenwel grappig aandoet, dat schietsport als lichamelijke oefening 
wordt bekeken. Het blijkt bovenal uit het feit, dat ze alleen ingcsteld 
worden voor de mannen. Het blijkt niet minder uit de verklaring 
dat ze „voorbereiden" voor den militairen dienst. We nemen hier over 
eenige zinsneden die we elders schreven:

„Het is duidelijk dat het doel, hetwelk men zich 
lijke ontwikkeling stelt, in hoofdzaak den inhouc 
Heeft men namelijk inzonderheid het toekomstige 
dan kan het niet anders of men tracht den grond 
gewenschte oorlogseigenschappen, zelfs waar die niet 
zijn voor de harmonische ontwikkeling van het lichaam.

Groot uithoudingsvermogen bij langdurige, zelfs overmatige inspan
ning, lang en geforceerd kunnen marcheeren bij zware bepakking, 
gehardheid tegen alle weersinvloeden, zich lijdelijk kunnen onderwerpen 
aan strenge discipline, schietvaardigheid c.d.

Hoevelc malen is er al niet geredetwist, wanneer bij 
overmatig belastende oefeningen werden gemaakt en de 
officieren steeds geneigd waren ze te verdedigen met d< 
de manschappen anders niet voorbereid 1 
nog veel zwaarder eischcn, die de

Het niet te loochenen feit is, dat de oorlo 
stelt, die voor 99 percent der bevolking 
van niet het geringste nut zijn en voor 
ontwikkeling vaak schadelijk zijn.

AVie echter de hoogste lichaamsharmonie hoopt te bereiken ' 
zijn volk, stelt andere eischen ter vervulling.

AVanneer men dus de militaire deugdelijkheid najaagt, voelt 
behoefte aan een geheel ander samenstel van oefeningen op hei lei 
der lichamelijke opvoeding voor de opgroeiende jeugd, dan wie 
dit ideaal niets weten wil. terwijl dit bovendien de bijna volkomen 
verwaarloozing der lichamelijke opvoeding van de meisjes in zich sluit.

De eersten zijn uitteraard geneigd dit verschil te ontkennen, wat 
gemakkelijk schijnt, omdat er in beide richtingen toch veel overeen
komstigs zou moeten geschieden aan oefeningen.

Maar men kan er wel gerust van op aan, dat in de praktijk het 
verschil zich duidelijk genoeg zou openbaren. Dat zou al uitkomen 
in de voorbereiding en de keuze der leiders."

Men moet wel moedwillig de oogen sluiten voor de werkelijkheid, 
als men niet ziet, dat ons volk van een dergelijken samenhang der 
lichamelijke ontwikkeling met al wat naar het militairisme zweemt 
niets weten wil. Onze autoriteiten hebben rijkclijk gelegenheid gehad 
die ervaring op te doen ... ze hebben die ook heel verstandig benut, 
om ze nu plotseling volkomen te verloochenen 1

In het besluit van 1913 toch werd het gewraakte verband op de
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Wie het voorgelegde ontwerp alleen bezien wou als een „onderwijs
zaak” gelijk de ontwerper de pretentie heeft te verlangen, die zou 
van verbazing geen weg met zich zclven weten. Hoe heeft men op 
onderwijsgebied in ons land steeds opgezien tegen alle verplichting! 
Het heeft langer dan een menschenlecftijd van propaganda en strijd 
gekost vóór men den leerplicht aandurfde. Weer een menschenleeftijd 
is voorbijgegaan vóór men dien één jaar durft te verlengen. Ver
plichting tot voortgezet onderwijs: nog geen denken aan, al werd ze 
50 jaar geleden al bepleit. Op allerlei gebied is nog het klassieke

.-haamsoefeningen zijn een 
latuurlijker dan dat men 
: doet nu echter onze O 
■ e rijpere jeugd in haar mot 
 ’ ,-t zestiende jaar. Natu 

zijn Oorlogsambtgenoot de vei 
niet krankzinnig genoeg om de

gelegd. Het voordeel van den korten dienst- 
aan gebleken vóór-geoefendheid" verbond, 

caas en heel logisch was de Minister van Oorlog in 
man. Met welk resultaat ? Zoo poover als ’t maar kan. 
deze heele poging niets terecht.

ging het roer resoluut om: Binnenlandsche Zaken, wijl 
daaronder ressorteerde, werd toen uitsluitend hetdepar- 

jongens en meisjes beiden werden de cursussen ingesteld 
lokaas werd een getuigschrift, dat overigens geen enkel 

• rdeel gaf en thans nemen er bijna -10000 jonge lieden 
cel. This speaks volumes.
nu wordt voorgesteld dit feitelijk verband nog veel nauwer te 

i door de strafbepalingen.
int de noodlottigste uitvinding 

plichting. In twee richtingen is die i
In de korte aanhaling uit de 

werd nog gesproken „in F 
het He en het 19c levcnsjac

Heel logisch: want de lid 
op alle lagere scholen: wal 
oefening daarbij aansluit. Wat Go 
Hij verwaarloost de opkomende r 
en begint in zijn ontwerp met het 
hi; moet er op gezag van zijn Oor 
bij opnemen. En hij was niet krau 
al bij het 13e jaar op te leggen.

In zijn vóórontwerp begon hij al met het 15e jaar, doch alle ad- 
visecrende Onderwijslichamen ontrieden zóó sterk de verplichting, 
dat hij ze ophiel ? neen dat hij ze een jaar verschoof. Met dit gevolg, 
dat dc tusschentijd van v e r w a a r 1 o o z i n g n.\ de school nog weer 
met een jaar werd verlengd. Het klassieke gevolg „der bösen lat’.

Het besluit van 1916 geldt wel voor de jongeren ook. Doch het 
staat vast, dat — als het ontwerp wet werd — de naleving der 
v c r p 1 i c h t i n g van 16-jarigen en ouderen zoo ontzettend veel inspanning 
zou vorderen, dat er van dc rest niets terecht zou komen.

s reeds aan herinnerd, dat alle adviseerende lichamen i* 
rplichting zich verzetten. Allereerst op dezen pedagogisc 
dat, terwijl de groeiende belangstelling onder het volk al 

zvvaren slag bedreigd wordt door de onmiskenbare militaire 
die men aan de zaak wil geven, de populariteit der licha- 

voeding volkomen te loor dreigt te gaan, als ze een dwang
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psychologisch 
Oorlog zegt, i 
ger-contingci 
verplichting dwong tot zoo 

oozing der jongens; het militaire 
teisjes! Hoe goed klopt daarbij nog i 

„Al de genoemde voordeelen zullen 
verkregen, wanneer hetgeen op dit u 
daarna in het leven wordt bijgehouden 

In de oorspronkelijke toelichting stond 
de veelzeggende term „onmiddellijk"!!!

, verzorging, dus ver- 
•jebood de uitsluiting der 
in uit de Toelichting: 
veel grooter mate worden 

1 in de school is geleerd, 
ontwikkeld.’

nog voor het woord ,,daarna

Het feit, dat de lichamelijke opvt 
maakt aan het militairisme, kan, dunkt ons, 
geen redelijk mensch worden geloochend, 
velerlei richting hebben dit reeds uitgespn 
de beloofde gevolgen, als inzonderheid de 
met den voorgenomen maatregel geneigd 
gewenschte verband niet minder funest, 
de onmisbare strafbepaling eens goed

Bij niet- of niet behoorlijke nakoming 
ting, kan door Onzen met de uitvoering van 
overtreder ter beschikking van dc Regeering worden 
geoefend te worden op de wijze als deze wet en 
bedoeld in art. 3, beoogt.
Men kan het aantal 16—18 jarigen, die onder deze wet zullen vallen, 

begrooten op bijna 200.000! Die zullen allen worden gedwongen, 
d.w.z. 200.000 op den leeftijd van minste handelbaarheid, terwijl er 
misschien tezamen nog geen 30000 zijn, die totnogtoe uit eigen lief
hebberij aan gymnastiek en sport doe '

De onwilligen worden dan van 1 
wanneer? Aan de willekeur de Regt 
en daarmede komt de fataliteit dezer 
als men dat in de wet wilde zetten 
dan zou er eerst recht verzet komt 
wel een exorbitante bevoegdheid w< 
in de praktijk danig verlegen zal n

en gelegenheid openen, doch geen 
■stemming met het volkskarakter.

■ een zoo lang mogelijk uitgestelde 
van de zeer goede overweging, dat 
zakelijkheid eencr zaak door de groote 

worden erkend ol gevoeld vóór ze 
laakt. En goed of niet goed, bij 
it die eisch des te sterker.

algemeenc les gepredikt, 
, die h o o f d z a k e 1 ij k op

laat mogelijke 
: doel gel 
deze zin 
in nog ’ 
gebied

zijn.

Rijkswege geoefend: hoe, ■ 
peering overgelaten. En toe 
strafbepaling nog sterker 

en dus nauwkeurig omschr 
■en. Aan de Regeering moet 

1 worden verleend, waarmede 
d komen te zitten.

recept: wel bevoegdheid verleenen 
dwang! Trouwens vrijwel in overeen;

Er pleit inderdaad veel voor 
verplichting. Men gaat daarbij uit • 
het nut of de onvermijdelijke noodzakeli 
meerderheid des volks behoort te 
tot een verplichting kan worden gemi 
een mentaliteit als bij ons volk klemt

De oorlogstijd heeft wel duidelijk deze 
dat er geen ellendiger ding is dan een wet 
haar strafbepalingen moet steunen.

In dit voorzichtige land laat men de jeugd 
loopen en wil dan alle jonge mannen van 16—18 j 
iets, wat zeker 80 % der natie nog een dwaasheid vind 
deze psychologisch zoo onbegrijpelijke misgreep? Omdat 
van Oorlog zegt, dat hij anders niet wil komen tot verm 
het legei

De v 
waarloc
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'echt kc
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jeugdvorming sterk aanmoedigde. 
de gelegenheden werden geopend 
bona-fide jeugdclubs, die ook ander 

i worden voor de volksopvoeding, 
arna voorrechten verbinden aan 
n ware dat een zaak, die later 
verband met zijn eigen inzichten

■rondslag van al deze pogingen is de vrije medewerking dier 
pedagogisch en psychologisch de eenig mogelijke. Die zorg 

uiteraard de geheele opvoeding, moreel en intellectueel zoo 
ils physiek. Uit de verslagen van de Staats-Commissie, voor- 
•r van den Centralen Jeugdraad, blijkt wat een grootc rol de 

ng bestemd is te spelen in de volksopvoeding. Uiterst 
de belangstelling dier jeugd voor het Vereenigings- 

vrije jeugdvorming. Het is voor ieder 
lichaamsoefeningen, hoe belangrijk 

>eten innemen en verbonden moeten

ve de absolute 
>r in de plaats 
ig als deel der

oogenblik aannemen, dat de wet 
middelen erlangt benoodigd voor de 

i heel ernstig ander gevaar, waarop

Intusschen willen we voor een 
er is en de Rcgcering bruikbare 
uitvoering. Dan ontstaat er een 
we tenslotte wijzen willen.

Gelijk men weten kan, wordt er voor het eerst een ernstige poging 
beproefd om voor de zoo lang verwaarloosde rijpere jeugd — van 13 
tot 18 jaar .— eindelijk ccns van overheidswege iets te doen. De 
schoone en vaak welgeslaagde pogingen van particuliere zijde, bereikten 
nog steeds een veel te klein aantal. Die aan te moedigen en te ver
sterken met overheidssteun, begint men te erkennen als gemeenschaps- 
plich'

Gi .... 
jeugd ; 
omvat t 
goed al 
loopster van den Centralen 
vrije jeugdvorming bestemd ,
langzaam groeit de belangstelling d 
en clubleven, dat de kern is der v 
duidelijk, dat daarin de eigenlijke I 
ook, een ondergeschikte plaats nio< 
zijn aan allerlei ander werk.

Stel nu dat de wet werkt en een gro 
opgeschoten jongens gewijd moet wordei 
door dus zeer onpopulaire oefeningen, 
zekerheid te vreezen, dat er van de vrije jei 
en Vereenigingen niets meer terecht komt!

Geheel anders ware het indien men de sport, gymnastiek 
athletiek als hulpmiddel der vrije jeugdvorming sterk a 
Indien daartoe rijkclijk allerwcge de gelegenheden werc 
en ter beschikking gesteld van de bona-fide j< 
werk doen, dan kan dat een zegen wo

Wilden de militaire autoriteiten daai 
gebleken deugdelijke geoefendheid, dan 
beoordeeld zou worden door ieder in v 
omtrent militairisme in het algemeen.

Doch die geoefendheid voor jongens en meisjes zou < 
worden daar latere oorlogseischen, doch alleen uit h< 
hygiëne en harmonische lichaamsversterking.

De algemcene conclusie dezer beschouwing 
verwerping van het vóórliggende ontwerp, 
een sterke bevordering der vrijwillige licha< 
vrije jeugdvorming.
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Het Hooger Onderwijs en de Volksontwikkeling.

van het artikel over de Studenten Settlementbcwc- 
and, noemde ik reeds de bemoeiïngen van de Univer
in zake het brengen van Hooger Onderwijs aan de 

< meende mij niet te vergissen als ik een van de 
i die beweging zag in de merkwaardige bijeenkomst, 

'.997 in Oxford gehouden werd. 
Zaterdag, ’s middags om drie uur, 

ixamination-Schools afgevaardigden van 
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Staat en de I 
Oxford voor

Tn den aanvang v; 
JL ging in Engclant 

siteiten zelve i: 
arbeiders. En ik 
hoogtepunten van die beweging zag in de 
die op 10 Augustus 1907 in Oxford gehouden .......

Het was op een Zaterdag, ’s middags om drie uur, dat in High- 
Sfreet in the Èxamination-Schools afgevaardigden van meer dan 200 
arbeiders-organisaties en vakvereenigingen vergaderden met vertegen
woordigers van den Staat en de Universitciten om te beraadslagen 
over de vraag wat Oxford voor arbeiders doen kan. In de zaal, 
behalve de afgevaardigden, een zeer groot aantal belangstellenden. 
Op het podium de vertegenwoordigers van Oxford en Cambridge 
en tal van bekende figuren onder de intellectueclen, aan wie de op
voeding en' de ontwikkeling van het volk daadwerkelijk ter harte ging.

Daar waren, om slechts namen te noemen ook ten onzent bekend, 
Philip Snowden, Canon Barnett. Dr. Estlin Carpenter, Albert Mans- 
bridge, Sidney Ball, de weduwe van Prof. Thomas Hill Green. De 
Chancellor van de Universiteit Lord Curson, en de Vice-Chanccllor 
Herbert Warren van Magdalcn College, zonden brieven van in
stemming. De bekende Dr. Gore, toen Bisschop van Birmingham, 
later van Oxford en sedert verleden jaar heel geen bisschop meer 
om al zijn tijd en al zijn krachten te kunnen geven aan wat hij als 
zijn levenstaak ziet, presideerde. Het was de vierde verjaardag van 
de Stichting van de Workers' Educational Association. opgericht op 
deze zelfde plaats; inderdaad zonder deze zou van de geheele ver
gadering niets gekomen zijn. Met begrijpelijken trots constateerde 
Mansbridge, dat 430 afgevaardigden, 210 organisaties vertegen woor- 

et minst verblijdend was uit Mansbridge’s mond te 
de W. E. A. mannen van zeer uilcenloopende politieke 
e èn wijsgeerigc inzichten samenwerkten voor het ge- 
te doel: volksopvoeding.

openingswoord, raakt het hart van de kwestie, 
^roeiende verantwoordelijkheid der arbeiders 
elzijn en op de noodzakelijkheid van grooter 
die verantwoordelijkheden naar behooren te 
>ote functie van de Universiteiten was — hoe 
irzekerd — de regcerende klassen op te voe- 

>r die klassen noodig was, wie die het niet 
begrip regeerende klassen een zeer sterke 

i worden, werd eveneens algemeen erkend. 
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Dr. Gore, in zijn kort • 
door te wijzen op de gr< 
voor het algemeen web 
ontwikkeling, om aan o, 
kunnen voldoen. De groc 
dikwijls was dit niet verz, 
den; dat opvoeding voor 
erkende ? Dat aan het I 
uitbreiding moest gegeven 
Persoonlijk hield hij niet 
definitie is een
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wie ze niet omvatte. Hij zette uiteen hoe een Universiteit een plaats 
is waar gestudeerd wordt, niet een plaats waar men wat kennis op
doet, en hoe de Universiteit in staat en bereid moet zijn, om, als er 
vraag komt om grondige kennis, die aan te bieden. Dr. Gore drong 
er op aan, dat de arbeiders hunne wcnschen in practischen, goed 
omschreven vorm zouden naar voren brengen, opdat er inderdaad iets 
zou gedaan kunnen worden.

den voorzitter sprak Sir Robert Morland van de „Board of 
Education — het Ministerie van Onderwijs zoo gij wilt — en be
loofde den financieelen steun van den staat als een practisch, duide
lijk plan werd voorgelegd.

I oen kwam een arbeider aan het woord, — Walter Nield, als 
ik mij goed herinner een machinist, en president van de North-Western 
Co-opcrative Education Committees' Association en gaf zijn voor
dracht over „W’hat Workpeople want Oxford to do". Hij begon 
met te zeggen dat wat Oxford vóór alles noodig had, was een wezen
lijke, levende bekendheid met arbeiderstoestanden. Een samengaan 
' an Arbeid en Wetenschap zou hiertoe kunnen leiden. Twee dingen 
waren noodig : De beste van de zonen der arbeiders moesten ge
makkelijk toegang krijgen tot Oxford, jonge mannen, die er kwamen 
' oor bepaalde studie. Om dit mogelijk te maken zouden in de lagere 
en middelbare scholen faciliteiten aan arbeiderskinderen moeten ge
geven worden en in ruime mate beurzen worden toegekend. Als ar
beiders die beurzen begeerden om de mogelijkheden van studie die 
ze verzekerden, en niet om het geld wat ze vertegenwoordigden, dan 
zou er eerst recht een goed gebruik van gemaakt worden. Nield 
meende dat Oxford en Arbeiders beide er wel bij zouden varen, als 
de rechte jonge mannen, goed geëquilibreerd, en die zich als persoon
lijkheid zouden handhaven, naar Oxford kwamen en aan hun eigen 
inzichten en opvattingen onbevangen uiting gaven in universitaire 
kringen; jonge mannen, die niet bedoelden een ambt te gaan bcklee- 
den, maar die hun handwerk zouden blijven uitoefenen en in hun 
kring hunne medearbeiders zouden laten profiteeren van hun ervaring 
en kennis, zonder pose, zonder gevoel van meerderheid. Hoop voor 
de vervulling van dit verlangen lag in het feit dat niet alleen de 
leiders der arbeiders den zegen en de noodzakelijkheid van hooger 
onderwijs zich waar maakten, doch evenzeer de achterhoede zich ervan 
begon te doordringen. Sprak hij luchthartig en werden zijne woorden 
niet gerechtvaardigd door de feiten ? Maar was daar dan niet Rus- 
kin-college ? 1 Iet werk van Ruskin-college moet de gansche Universiteit 
doordringen. Hielp Oxford niet aan de vorming der arbeiders — dan 
bleef die vorming uit. Wat de arbeiders van Oxford vragen, is hun 
de opvoeding te geven, welke ze tot betere staatsburgers maken zal." 

Nield eindigde met aan de vergadering een motie voor te stellen 
waarin werd aangedrongen op de vorming van een commissie die vóór 
Paschen rapport zou uitbrengen en die bestaan zou uit zeven ver
tegenwoordigers van de Universiteiten en zeven van de Arbeiders.

Sidney Bali van Balliol College, wiens sympathieke persoonlijkheid 
niet vreemd is aan hen, die van nabij bekend zijn met de beide be
wegingen die ons bezighouden — hij stierf verleden jaar —• stelde 
nu de vraag, wat Oxford doen kon voor de arbeiders. Hij ging ervan
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uit dat, wat van Oxford begeerd werd, geen levensonderhoud 
leven was — „not so much a means of livelihood as a means of life". 
Zulk een opvoeding als Oxford geven kon, onderstelde voorbereiding. 
En Oxford zou zich aan het hoofd kunnen stellen van een nationale 
beweging, om de volksopvoeding van den aanvang af tot een vrije te 
maken. Doch om daartoe te komen, moest eerst erkend worden de 
niet te verbreken samenhang van onderwijs — met maatschappij-hervor- 
ming. Het mag waar zijn dat het sociale probleem een opvoedings
probleem is — het omgekeerde is even zoo niet méér waar. Nu Oxford, 
in de W.E.A. een orgaan heeft, waardoor het werken kan, is het in 
staat direct den arbeider te bereiken. En is het niet reeds behalve 
een instituut voor wetenschap en wetenschappelijk onderzoek, de 
plaats waar mannen worden gevormd tot den dienst van de kerk en 
van den staat of waar de regeerende klassen gevormd worden? Zijn 
opvatting van de „heerschendc klassen” en van staatsdienst moet het 
verruimen; er moeten in opgenomen worden de diensten, die arbeiders 
geroepen zijn te bewijzen in politiek en in industrie, diensten, waar
voor een liberale opvoeding even onontbeerlijk is als voor het Bur
gerlijk Bestuur in engeren zin.

Indien van werklieden, als Coöperators ol als Trade-Unionists, 
als Gemeenteraads- of als Parlementsleden verwacht werd dat zij 
de sociale problemen, die dagelijks ernstiger werden in verhouding 
tot hun grooteren omvang, wijs en verstandig zullen ter hand nemen, 
als van hen verwacht werd, dat zij de groote politieke macht, die de 
hunne was geworden — in 1906, een jaar te voren dus, waren 29 
van de 51 candidaten van de Labour-Party in het Parlement ge
komen — dan moesten zij een sociale en politieke vorming criant 
zooals alleen een Universiteit die geven kan. Het welzijn van 
land eischte dit. „College” leven moet binnen het bereik komen \ 
de ongefortuneerden. Het begin is er in Ruskin-College. Een basis 
van gezamenlijke actie voor de vertegenwoordigers van de Trade- 

die van de Universiteiten, geeft de W. E. A. Het gaat 
le studie, met een juist omschreven doel en dus lijkt een 

en studie in kleine groepen onder steeds dezelfde leiding, 
jrdrachten-reeks, de beste vorm. (Ik behoef hier niet dieper 

gaan, want iMansbridge’s organisatie mag hier als bekend 
zijn.) Aan de Universiteit de taak om die leiders te kweeken.

1 ' jk zijn, maar ook sympathiek, d.w.z. be-
x ten met gezag, maar ook met begrip. Zij 

•ekers, ook opvoeders. Zij moeten dus gereed zijn 
jen terrein te ontmoeten, hem te leeren vanuit en

Zou dit niet kunnen? Zou Oxford niet 
buitengewone omstandigheden ? Zou het 

voor de hulde, het gebracht door de ge- 
i het gansche land? Zou het onverschillig 

op steun dat gebaseerd was op een welhaast 
een beweging van mannen bovendien die niet 

o_.. werden door een ideaal, maar die ernstig zochten 
ractischen vorm waarin het zou kunnen verwezenlijkt 

Sydney Ball's laatste woorden waren: „Oxford heeft nu 
als het misschien nooit meer hebben zal. Moge het zijn
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dagelijks ernstiger werden in v 
wijs en verstandig zullen ter hand 

dat zij de groote politieke macl' 
1906, een jaar 
de Labour •r' 

sociale 

i moet
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In 1912
1914

.. 1915

.. 1916

.. 1917
1918

550
772
908
863

1179
1685

Klassen
117
152
121
99

121
153

M.
2626 
2338 
1506
1133 
1681 
2098

,n eigen t< 
ish, een a

hoogc zending volbrengen en inderdaad worden een (Jniversiteit, 
„co-extensivc with the nation." Dure het niet lang vóórdat de arbeiders 
van Engeland tot Oxford gaan opzien als tot de „Alma Mater."

Sydney Ball's voorspelling is bewaarheid ; Albert Mansbridge heeft 
ons dit verteld.

Ik herinner mij goed mijn eigen teleurstelling en de kalmte van een 
vergadering, toen Mactavish, een arbeider uit Portsmouth — en ver
leden jaar ontmoette ik hem voor het eerst weer en was hij heel 
wat gekalmeerd — op een toon dien wij Hollanders maar al te goed 
kennen, begon te eischen. „Oxford, zoo begon hij, kon niets voor 
den arbeider doen wat deze niet vierhönderd-voud teruggeven kon. 
Daarom kwam hij niet als een smeekeling. Hij bedankte ervoor om 
aan de poort te zitten van den rijken man en met de kruimels van 
diens tafel tevreden te zijn." Herinnert gij u, uit het Convivio, de 
plaats waar Dante zelf zoo dankbaar is voor de kruimels? Oxford 
moest wel weten, dat Labour veel meer voor Oxford doen kan dan 
Oxford voor Labour. De democratie zal zich zelf verwezenlijken met 
of zonder Oxford; maar als Oxford voortging, geen rekening te hou
den met de arbeiders, dan zou men zich Oxford tenslotte niet meer 
herinneren om wat het was, maar om wat het geweest was. Wat 
vroegen tenslotte de arbeiders van Oxford? Wat de massa betreft 
niets, volstrekt niets. Zij streden voor brood, niet voor opvoeding. 
In de worsteling werden ze sober en stug, de broeders van den os.

r een groot deel waren zij zooals zij waren, omdat Oxford hen 
gegeven had van het beste wat het te geven had. Maar wat 
zelven betreft en duizenden gelijkgezinden, zij vragen alles wat 
Nield gevraagd had en nog heel wat meer. En hij vroeg om 

andere economie dan die Oxford gaf, om een andere interpre
tatie van de geschiedenis dan de classiek Oxfordsche. Want zou deze 
de arbeiders inspireeren of wel ze het verlangen geven uit een klasse 
te treden, die men als zonder geschiedenis beschouwde, tenzij eene 
van slavendiensten? Wat Mactavish zei was goed: de toon alleen 
was het niet. Maar wel had een veteraan op het gebied der hoogere 
volksopvoeding, Hudson Shaw, het recht, de opmerking te maken, 
dat geen (Jniversiteit haar onderwijs heeft in te richten om eenige 
klasse te behagen, welke dan ook. Oxford’s eenige wensch was, 
meende hij, waarheid te zoeken tot eiken prijs. Tenslotte werd, nadat 
nog voor vrouwen gelijke rechten gevraagd werden, de reeds genoemde 
motie haast unaniem aangenomen; slechts zes stemden tegen. Wij 
schrijven nu 1921 — het is dus 14 jaar later. — Wat dit alles heeft 
uitgericht? Mansbridge heeft het u medegedeeld.

Hier sta slechts dat het aantal University Tutorial Classes in 1908, 
het aanvangsjaar, 2 bedroeg met 48 mannen, 12 vrouwen.
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■3035 studenten 1870 arbeiders, 623 klerken 
lerwijzers, 234 van allerlei.
i van 1908 tot 1913 £ 17.440 gecontribueerd, 

wijs £ 12.000. Plaatselijkc onderwijsin- 
e Unions-Trades Union Congres £ 2000. 

Ruskin Hall genoemd. Hel is het arbeiders- 
it in 1899 dooreen Amerikaansch echtpaar, dat Ruskins 

volksontwikkeling en volksopvoeding wilde propa- 
een school voor arbeiders met als hoofddoel 
vorming te geven, noodig voor de bekleeding 
En ze tegelijk in ai de voorrechten van een 

deden. De arbeidcr-student heeft de 
te beschouwen, niet als een middel om 

1 ’ maar als een hem toevertrouwd 
;rt, opdat hij de klasse waartoe 
opdat hij die zou verlaten. Niet 

n stand rijk te leven is de bc- 
constateeren, dat er niet één 

) per jaar die één jaar in het 
•eer heeft opgenomen. Uiteen 

van de 54 studenten in dat 
6 werktuigkundigen, 2 machi- 

2 meubelmakers. 1 remmer, 
r, 1 ijzerwerken 1 metaal- 

ketelmaker, I arbeider in

>edd van een 
i loon door de v 
le zijn studie’.
College en de Universiteit bestaat geen officieelc 

  staat in het middelpunt van de belangstelling van 
voor wie de ontwikkeling en vorming van den arbeider een 
s van gerechtigheid en een levensbelang voor het gansche volk, 

kost, inwoning, onderricht.

In 1913—14 waren van de. 
en telegrafisten en 308 ondc 

De Universiteiten hebben 
Het Ministerie van Ondervv 

stellingen £6100. Co-opcrative 
Reeds eenige malen is 

college, gesticht 
denkbeelden over 
gecrcn. Het college is 
ze de ontwikkeling en 
van publieke ambten, 
verblijf in Oxford te doen 
opvoeding, die hij ontvangt, 
zelf vooruit te komen in de wereld, nu 
pand tot heil van anderen. Hij studeei 
hij behoort, omhoog heffen moge, niet 
boven zijn stand armzalig, maar in zijn 
doeling. Na 22 jaar kan Ruskin College < 
arbeidcr-student is van de gemiddeld 40 
college blijven, die niet zijn oude vak wc 
van de verslagen (van 1906) blijkt dat 
jaar aanwezig, 28 mijnwerkers waren, C 
nisten, 3 wevers, 1 voeger, 1 seinwachti 
1 letterzetter, 1 rijtuigmaker, 1 conducteur 
werker, 2 patroonmakers, 1 ijzergieter, 1 
een katoenfabriek.

Zesmaal heeft de Amalgamated Society of Enginccrs een hoofdelijken 
omslag over hare leden geheven, waardoor er achtereenvolgens 24 
leden, door de plaatselijke afdeelingen gekozen, een jaar in Oxford 
gestudeerd hebben. De spoorwegbeambten hebben negen van de hunnen 
erheen gezonden. Bovendien droeg de eerste verceniging £ 250, de 
tweede £ 300 bij vocir de nieuwe, nu reeds eenige jaren in gebruik 
genomen gebouwen.

De wevers trade-union bekostigt, ter gedachtenis aan drie der 
hunnen, welke zich voor het vercenigingsleven groote offers getre 
hadden, drie vaste jaarlijksche plaatsen voor drie mannen uit 
midden. Ik zou zoo kunnen doorgaan. Ik behoef wel niet afzondei 
te wijzen op de groote beteekenis van deze vrijwillige belasting 
arbeidersorganisaties ten behoeve van eigen ontwikkeling. Deze 
grijpen tenminste, dat een geschoolde geest voor de arbeidersbeweging 
grooter waarde heeft dan dolle ongedisciplineerde geestdrift. De 
arbeiders-studenten zelven — zonder loon gedurende hun studiejaar, — 
sparen vaak jarenlang voor het jaar in Oxford.

Ik weet een voorbeeld van een getrouwd werkman, ik meen een 
meubelmaker, wiens loon door de vakvereeniging aan zijn gezin werd 
uitgekeerd gedurende zijn studiejaar.

Tusschcn Ruskin College en de U 
band. Maar het staat in het midc 
allen, voor wie de ontwikkeling 
eisch is van gerechtigheid en een 1< 
£52 dekt
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Ruskin College 

van minstens vijf 
kosteloos lid zijn ’

In 1906 werktei 
wikkeling en da 
liet beste Merk 
tigd

•t het 
ing hebben

In „the Spea 
Ruskin-1 lall, de 
versiteit aan 
zij tot nu 
eigenaardig 
natuurlijke 
komt als 
standelijke 
door uitwenc 
tingen te ont 
mannen, die 
hellen naar 
is iets, wat 
College.

Dat economie, sociologie en staatswetenschap naast geschiedenis 
de voornaamste onderwerpen van studie zijn, spreekt vanzelf.

Grammatica is verplichtend. Boekhouden, rekenen, logica en rhe- 
torica worden door de meesten gevolgd.

Tot zoover een deel van den arbeid van Ruskin College.
Het andere is de Correspondence School. In de eerste nc ---- 

van zijn bestaan hebben 7500 arbeiders door corrcspt 
werk thuis, deel gehad aan het onderwijs, in Ruskin Colle 
Men gaat aldus te werk.

Ieder, die lid wil worden van de Correspondence School ontvj 
een formulier .lat behoorlijk moet ingevuld. Daarna ontvangt hij 
Syllabus met raadgevingen over boeken en methode van werken, 
een studie-schema voor een maand over het door hem gekozen ondc 
werp. Van maand tot maand wordt hem een nieuwe Syllabus 
gezonden, die wegwijzer is.

Aan het eind van iedere maand wordt hij ondersteld een 
in te zenden, dat gecorrigeerd met tal van aan- en opmer 

tzonden.
in elkanders buurt lid van de C. S. dan brengt 

ze met elkaar in contact. Zoo vormen zich kleine 
■klieden, die hetzelfde onderwerp bestudeeren en 

moeilijkheden met elkander bespreken. Wie zulk een groep 
samenbrengt en als zijn secretaris optreedt, mag 

an de C. S.
;ten 6000 arbeiders op deze wijze aan hun eigen ont- 
tardoor aan de opheffing van hun klasse. Op hen die 
leveren, wordt door het College de aandacht geve 

..rbeidersorganisaties, waartoe zij behooren. Vaak 
het resultaat het verblijf van een jaar in Ruskin Hall, 
hieraan toe te voegen?

Zal ik eindigen met de mededeeling dat, op de Fransch-Britsche 
tentoonstelling, in 1908 te Londen gehouden, Ruskin-Collcge sterk 
genoeg zich wist om, in de afdeeling onderwijs, behoorlijk in een lijst 
gevat, een parodie van Punch op de stichting te durven exposeeren?

Met het verhaal van aardige ontmoetingen en anccdotes die be
trekking hebben op de arbeidersstudenten en hun leven in Ruskin-Hall? 

Er is iets beters te doen.
aker" van 1906 vinden wij, a propos van het werk in 

deze overweging. „De ontdekking, welke een echte Uni- 
de meeste studenten uit arbeiderskringen brengt is, dat 

toe gezworen hebben bij een bepaald stel zinnen en een 
dialect herhaald hebben, in de onderstelling, dat dit de 

taal was van alle redelijke menschen. Deze ontdekking 
iets van een innerlijke omwenteling tot mannen, wier ver- 
horizon veel meer dan die der welgestelden, beperkt wordt 
idigc omstandigheden. De gelegenheid, economische opvat- 
itledcn zonder hartstocht, en onderricht te ontvangen van 
? onpartijdig zijn of die, zijn zij dit niet, onbewust over- 
dc tegenovergestelde richting als die van hunne hoorders, 
de werkman moeilijk verkrijgt en dit vindt hij op Ruskin
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Ruskin 
'enice

■ mannen 
. bedrijf ' 
-beiders c

uitzont

gegeven door mannen, die niet veel over 
ingen, wijst op een heilzame verplaatsing

De steun, aan het college 
hebben voor ’s levens genictii 
van standpunt.

„Wat heb ik eraan? Ik kan over 
dat niet het antwoord, wanneer mei 
ideëele ontwikkeling ? ai zij toegegcv 
ten kwade kan duiden. Er zijn alti 
voordeelen te prediken 
werkgevers doen wat zij 
wier positie in de indus 
zondere bedrevenheid, : 
gelegenheid tot vakondt 
kennis uitgesloten. De 
alternatief is voor 
vulling en onze oude 
eenig protest, hoewel zij < 
de twee meest technische beroem

Ruskin College wijst op een u> 
punt. Eindelijk hebben arbeider 
kapitaalbelegging is in de zorg 
uitrusting, althans voor diegenen 
kan, dat zij invloedrijke mannen zulk 
College nemen hun oud bedrijf wedt 
dikwijls gebeurd dat arbeiders die c 
ontvangen, daardoor aan hun eigen 
men zich erin wanneer uitzonderlijke 
temidden van een sympathieke omgeving 
wenscht, dat de bekwaamsten onder u 
of bij het burgerlijk bestuur komen. Ware 
volg van een universitaire opleiding — de 
bedanken. De beste werkmanshersenen

Waanneer de ., Railway Servants’ 
bouwfonds van Ruskin College c 
Engeneers" van zijn 98000 leden 
zooals het deze laatste drie jaar geda 
een studiejaar te bezorgen, dan geven ; 
viduen een sleutel in de hand tot de 
geschiedenis, maar doen zij een zeer practische 
van velen, die geen gelegenheid hebben zelven 1 
hooger peil te brengen.”

Dit werd geschreven vóórdat de Universiteiten daadwerkelijken 
steun op ruime schaal verleenden. Ruskin College draagt met eere den 
naam van hem die, meer dan eenig ander, meer zelfs dan William 
Morris, gestreden heeft voor wezenlijke, deugdelijke, gccstvcrrijkende 
ontwikkeling van den werkman. Alleen door arbeid wordt het denken 
gezond en alleen door denken kan arbeid gelukkig maken en niet on
gestraft kunnen beide gescheiden worden.1)

Het lijkt overbodig te wijzen op het nauwe verband tusschen de

.•ral een goed werkloon krijgen" is 
en bij werklieden aandringt op meer 

o o ven dat men het hun waarlijk niet 
zijn altijd menschen te over geweest om de 

van beter vakonderricht. De meest verlichte 
kunnen om het aan te moedigen. Mecaniciens, 

istric bepaald wordt door het bezit van bij
zijn er op gesteld dat hunne kinderen van de 

lerwijs zullen profiteeren. En zoo wordt ideëele 
menschen praten alsof technische opleiding het 

een ideëele en cultureele, inplaats van een aan- 
re Universiteiten beamen dit standpunt zonder 

eeuwen hing menschen hebben gevormd voor 
oepen : medicijnen en rechten.
n beslisten vooruitgang op dit gezichts- 

s zich waar gemaakt, dat de beste 
voor een behoorlijke intellectueele 

onder hen, van wie men verwachten 
len worden. De mannen van Ruskin 
Ier op. In het verleden is het te 
een universitaire opleiding hadden 
kring onttrokken zijn. z\i verheugt 
e bekwaamheid zich ontwikkelt 
ng. is wel het allerlaatste wat men 
de arbeiders onderwijzers worden 

dat het noodwendige ge- 
arbeiderswercld zou ervoor 

zijn elders noodig.
een bijdrage schenken voor het 

of de „Amalgamatcd Society of 
i een hoofdelijken omslag vraagt, 

aan heeft, om tien der hunnen 
zij niet alleen bepaalde indi- 

•. schatten der letterkunde en 
: poging om het leven 
te gaan studeeren, op

vóórdat de

voor wezt , 
zan den werkman. Alleen < 
ten door denken kan arbei 
i beide gescheiden wonder 
zerbodig te wijzen op het
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Het Amerikaansche systeem 
ontwikkeling 

door WILHELM MULLER.

worden, zoo noodig. 
rat daar als het sym- 

zgingen tot uiting 
irobleem is en 1

zoeding waren er in 
teiten en technische 

jonge mannen en 
samen 163.147 mannelijke en 

itingen voor hooger onderwijs 
5 instellingen alleen vrouwclijke 
ien openstonden voor beide ge- 

en die inderdaad den Ame- 
■ onderwijs van zijn vaderland 
het geheele volksontwikkeling-

„Student Scttlemcnt beweging" en deze andere welke de Universi- 
tciten hooger onderwijs voor arbeiders deed ter hand nemen en 
geldelijk steunen. Mannen als Sydney Ball, van Balliol, waren als 
de gist die het ganschc meel doorzuurde. Zij hadden met Barnett 
gewerkt in Whitechapel, in hunne officicele positie aan de Univer- 
siteit hielpen zij om den wensch der arbeiders om te zetten in wer
kelijkheid.

Sedert twee jaar is er in Oxf 
ter gedachtenis aan den sticht 
ment. In het huis komen zij te z« 
en politieke gebeuren bestudeer 
arbeiders. Voorts herbergt hui 
technische, bevat het beste wat < 
verschenen is en verschijnt. Zij 
nett s werk voortzetten.

Dc andere is de Centrale Bibliotheek van de W. E. A., die 
ieder boek tal van exemplaren heeft tot gebruik van de leden 
studiegroepen.

Deze boeken mogen een jaar lang gehouden
Barnett 1 louse met zijn beide bibliotheken sta: 

bool van de dubbele waarheid, die in beide bev .t 
komt, dat het sociale probleem een opvoedingspi 
opvoedingsprobleem een sociaal probleem.

Volgens opga' 
hetjaar 1907 in 
hoogescholen, welke bezocht 
41.661 meisjes en vrouwen, < 
vrouwelijke studenten, 
namen 150 uitsluitend 
leerlingen op, terwi 
slachten. Dit zijn 
rikaan het recht i 
te beschouwen a>:

«ford een huis dat Barnett-House heet, 
■enter van het eerste University Settle- 
‘ zamen, die het economische en sociale 
deeren, met het oog op het lot van de 
het twee bibliotheken. De ééne, een 

op economisch en sociologisch gebied 
staat ten dienste aan hen die Bar-

ivc van den commissaris van opvc 
de Unie 606 „colleges”, universitc 

t werden door 111.486 
jwen, dat is dus samen 163.1 
. Van deze inrichtingen voor 
mannelijke en 126 instellingen all 

•rwijl 330 hoogere scholen openstondei 
' i getallen, die spreken, en die inderdaac 
it geven om het hooger 
als de bekroning van .

Het „college” en de universiteit.
Groot aantal inrichtingen voor hooger onderwijs — Populair karakter 

van deze instellingen — Vrouwelijke studenten — Het bijzondere karak
ter der oudere „colleges” — Duitsche invloeden — Subsidies aan de 
universiteiten en „colleges” verstrekt — Bezwaren tegen de vrije keuze 
der vakken in de eerste cursussen — Het leven der studenten — Het 
inbreuk maken op de vrijheid van onderwijs — Het program van Pro
fessor Eliot.
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systeem. En de juistheid dezer beschouwing wordt nog versterkt door 
het feit, dat de meeste van deze staats- en gemeenlc-universiteiten 
kosteloos zijn en dat bijna de helft der studenten in hun levens
onderhoud moet voorzien door een of anderen lichamelijker! of gees
telijken arbeid ').

Rousscau, de verlichte kampioen der Franschc Revolutie, heeft 
alleen de emancipatie van het mannelijk geslacht nagestreefd, de vrouw 
was in zijn oogen een minderwaardig wezen, dat slechts ter wille 
van den man ontwikkeld moest worden. De Amerikaansche school 
evenwel heeft in dit opzicht een totaal andere denkwijze, zij wil de 
vrouw om haar zclfswil opvoeden. 2Soo zijn er heden ten dage in het 
gebied der Unie vier op groote schaal aangelegde ..colleges voor vrou
wen, waar deze dezelfde wetenschappelijke opleiding krijgen als de 
mannen aan de universiteiten. Bovendien worden vrouwelijke studen
ten ook aan sommige hoogescholen toegelaten, vooral aan die, welke 
pas in de laatste jaren in de West- en Midden staten zijn opge
richt. Het vrouwelijk geslacht maakt een druk gebruik van deze con
cessie. Wat de keuze der studie betreft; betrekkelijk weinig meisjes 
studcercn rechten, pharmacie en medicijnen worden vaker door hen 
gekozen; maar meer dan de helft wijdt zich aan het onderwijs. Het 
blijkt dat het meisjesstudentje voor de mannen even aantrekkelijk 
is als haar niet studeerende zuster, immers van deze rubriek trou
wen slechts twee procent meer. Ook heelt de Amerikaansche humo
ristische pers het nooit noodig gevonden de gestudeerde vrouw be
lachelijk te maken. Want het Amerikaansche jonge meisje is in het 
„college” of op de universiteit met evenveel smaak gekleed en heeft 
even goede en ongedwongen manieren als iedere andere beschaafde 
dame. Slechts in dit opzicht is de vrouw door haar wetenschappelijke 
opvoeding geëmancipeerd, dat zij nu het huwelijk niet meer beschouwt 
als de veilige haven, waar het materiëele verzorgd zijn haar wacht. 
De economische onafhankelijkheid, het gevolg van haar studie, stelt 
de vrouw dus in staat om ook de achting voor zichzelf te behouden.

In den beginne hebben verschillende representanten van liet hooger 
onderwijs, die werkelijk slechts het goede wilden, zooals presidenten 
van universiteiten en „colleges” zich verzet tegen het toelaten van 
vrouwen. Omdat zij het vrouwelijk geslacht lichamelijk zwakker en boven
al minder geschikt voor de studie achtten dan de mannen, vreesden zij,

’) Evenals de Duitschc studenten geven ook de Amerikaansche studeerende 
jongelieden privaatonderwijs. of gaan als gouverneur in betrekking. Zij houden 

als hulp in*bibliotheken en in den boekhandel. De behoefte om lichamelijk bezig' te 
zijn en vaak ook de harde noodzakelijkheid doet deze studenten dikwijls bezig
heden ter hand nemen, die in geenerlei verband staan tot hun studie. Zij worden 
kcllners in hotels, doorkruisen met een mars vol boeken het land, treden op als 
agenten van levensverzekeringmaatschappijen, verdienen hun brood als gymnastiek
leraar en als opzichter in bad- en zweminrichtingen of maken bloemstukken 
voor bloemisterijen. Ja, er zijn zelfs studenten, die als waschbaz.cn en melkboeren 
hun geld voor de studie verdienen. In den zomer van het jaar 1903, werd • 
het informatiebureau van de universiteit van Columbia aan studenten de: 
hoogeschool te New-York 16.654 dollar uitbctaald en onbemiddelde mannelijke 
en vrouwelijke studenten, die de hulp van dit bureau niet hadden ingeroepen, 
verdienden in dezelfde periode 41.122

waschbaz.cn
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het wetenschappelijk karakter der studie daaronder zou lijden, 
prestaties der vrouw hebben echter de ongegrondheid van derge- 

: vermoedens bewezen. Want, ofschoon de eischcn volstrekt niet 
werden gesteld, bleek het bij de examens, dat de prestaties der 

/olijke studenten zelfs iets beter waren dan die van de mannen. 
De vrouwen concentreerden zich meer op haar werk en gaven niet 
zooveel tijd aan ontspanning en pretjes; ook zedelijke factoren kunnen 
hier een gunstigen invloed hebben gehad. Zelfs het bezwaar der ge
zondheid bleek niet steekhoudend te zijn, de vrouwelijke studenten 
dellen hetzelfde werk als hun mannelijke collega's en zij waren 
volstrekt niet meer afwezig door ongesteldheid of ziekte.

Bij de oprichting der Amerikaansche colleges hadden de vermaarde 
Engelsche universiteiten als Oxford en Cambridge tot voorbeeld 
gediend. Ook in de hoogescholen der „Nieuwe Wereld" werd er 
niet zoozeer naar gestreefd om de studenten zakelijkc vakkennis bij 
te brengen als wel om hen te maken tot lichamelijk en geestelijk har
monisch ontwikkelde menschcn. Door een combinatie van studie en 

wilde men dit doel bereiken. In de eerste cursussen werd en 
nog steeds het onderwijs gegeven in den vorm van een be- 

g. de studenten vragen, de professor antwoordt; eerst later 
et gebruikelijk, dat de lecraar een vrije voordracht hield. De 
•s“ verleenden academische titels, Master en Bachelor of Art 
ience. welke niet, zooals het doktoraat, uitdrukten, dat men een 
I gebied der wetenschap behcerschte, maar dat de drager een 
algemeen wetenschappelijke of klassieke ontwikkeling bezat, 

karakter van de jonge mannen, die .de colleges bezochten, wilde 
in goede en veilige banen leiden door van hen een vrijwillige 

onderwerping te eischcn onder de bestaande wetten, verder door hen 
te wennen aan een vriendschappelijk samenleven en samenwerken met 
gelijkgezinden en kameraden en door een vertrouwelijken omgang met 
leeraren, die zelt krachtige persoonlijkheden zouden zijn. Veel buiten
landers. ook Amerikanen, gaan naar Berlijn terwillc van hun muziek
studie, niet alleen omdat zij daar zulke eersteklas onderwijzers vinden, 
maar ook om de muzikale atmosfeer dezer stad op zich in te laten 
werken. Evenzoo wil het Amerikaansche „college” een sfeer scheppen, 
waardoor de studeerende jeugd haar drang tot zelfverbetering, de 
kracht van haar geestelijken wasdom en de macht van haar zedelijk 
willen leert te gebruiken tot het scheppen van blijvende waarden.

In de eerste helft der negentiende eeuw begonnen de Amerikanen 
de Duitschc universiteiten te bezoeken. Mannen van naam als de rede
naar Evcrctt, de geschiedschrijvers Sparks en Ticknor, Motley en 
Bancroft, de vriend van Bismarck, introduceerden in hun vaderland 
de in de Duitschc academies gebruikelijke methoden van grondig bronnen
onderzoek en de philosophische beschouwing van het historisch gebeuren. 
En ook vele geleerden, die in de dertiger jaren naar de Vereenigde 
Staten emigreerden, toonden in de Unie hun typisch Duitsche ge
leerdheid en hun pacdagogischc talenten; zoo b.v. Dr. Karl Follen, 
een philosoof en aestheticus, die in Harvard college werkzaam was, 
evenals de mathematicus, Dr. Franz Josef Grund. Verder Professor 
Franz Liebcr, die aan de Columbia universiteit het staatsrecht do
ceerde en tenslotte Dr. Gcorg Engelmann, de stichter van de
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„Academy of Science” te St. Louis. In latere jaren 
president Tappan van de staatsuniversiteit van A 
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De grenzen tusschen de voorbereidende cursussen, die slechts een 
algemeene ontwikkeling wilden geven en die, welke vakonderricht 
gaven, werden scherper getrokken en tevens werd den studenten bij 
het gebruiken van alle ontwikkelingsmogelijkheden een grootere vrij
heid toegestaan. Echter in de allereerste plaats werd gestreeld naar 
het kweeken van zelfstandige wetenschappelijke onderzoekers; te dien 
einde werd hier en daar het voorbereidend „seminarium” der Duit
sche universiteiten ingevoerd.

De presidenten der oudere „colleges”, ? 
Harvard college, Daniël C. Gilman van 
in Baltimore, stonden aan het hoofd van 
Van rijke particulieren verkreeg 
stichten van nieuwe inrichtingei 
ford universiteit in Californië, 
versitair gebied verwezenlijkt

Van de 480 universiteiten, 
van opvoeding (1906) werden 
staten, 392 waren particuliere 
schenkingen in stand werden 
wege ruime subsidies kregen, 
deze Amerikaansche universit 
ting en prestatievermogen verwacht, 
het geval is.

In Amerika is er slechts een klein aantal „colleges” waar de vier 
faculteiten gedoceerd worden, die volgens Europceschc opvatting be- 
hooren bij het begrip universiteit. Daarentegen zijn in Amerika onder
wijsinstellingen voor techniek en kunst vaak annex aan de hoogescholen. 
Als men de voorbereidende cursussen uitschakelt, die ongeveer ge
lijk zijn aan de hoogste klassen der Duitsche gymnasia, dan komt 
het beter soort Amerikaansche „college” en universiteit overeen met 
de philosophische faculteit der Duitsche hoogescholen, en ook de 
werkmethode, welke daar gevolgd wordt, vertoont eenige overeenkomst. 
De Amerikaansche geleerden hebben zeer verstandig nooit gepoogd 
hun „colleges” maar eenvoudig-weg te vervangen door universiteiten 
naar Duitsch voorbeeld, maar zij hebben slechts deze eigenaardigheden 
overgenomen, die het gemakkelijkst aangepast konden worden aan 
den bestaanden toestand. Sommige Amerikaansche universiteiten zijn 
reeds zoover gekomen, dat zij in het nastreven van beschavingsidealen 
en in het toepassen van wetenschappelijke methoden beginnen te con- 
curreeren met de Duitsche hoogescholen, zoodat Professor Rein zelfs 
over een toekomst kan spreken, waarin bij het ruilen der weten
schappelijke krachten, Duitschland niet de gevende, maar de nemende 
partij zal zijn. Bij andere universiteiten staan de prestaties in geenerlei
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verhouding tot hun klinkende namen. Vooral de eischen van de toe
latingsexamens zijn veel lager dan die in Duitschland. ‘)

liet grootste euvel is echter, dat door het groote aantal univer- 
siteiten de geldmiddelen zoodanig versnipperd worden, dat het daar
door voor de kleinere instellingen ónmogelijk is om zelfs met den 
besten wil van de wereld te voldoen aan de eischen, welke men aan 
een universiteit stellen mag. Overigens, niet alle hervormingen der 
laatste jaren vinden bijval. Zoo meent president Wilson van de Prin- 
ceton-universiteit, dat de uitbreiding van de vrije keuze der vakken 
reeds in voorbereidende cursussen leidt tot een vervlakking van het 
intellcctueele peil der studenten. Vooral wordt er door belet de 
vorming van de noodige energie om moeilijke geestelijke problemen 
te verwerken, terwijl die toch zoo vaak in het latere leven, en dan 
veelal onder een weinig aantrekkelijk aspect, voorkomen. President 
Lowell van de Harvard-universiteit is geheel dezelfde meening toege
daan en heeft daarom de vrije keuze der jongere studenten weer beperkt.

Ook wordt het in universiteitskringen veelal als een bezwaar ge
voeld. dat het nuttighcidsprincipe zoo sterk op den voorgrond treedt, 
iets wat vooral uitkomt in de voorkeur, die er bestaat voor de 
natuurwetenschappelijke vakken. Deze eenzijdige opvatting belet, dat 
het onderwijs een algemeen beschavende en verheffende uitwerking 
op de menschen heeft. Er schuilt zeker veel waars in een dergelijke 
kritiek. liet aanmoedigen van wetenschappelijk onderzoek leidt wel 
tot het behcerschen van een zeker gebied der wetenschap, maar geeft 
toch zeer vaak niet het juiste begrip van het verband tusschen al de 
verschijnselen onderling; de student blijft bij details staan. Hij put 
zich uit in een zeker specialisme en de grenzen van het microscopische 
beeld, dat hij ziet, worden voor hem maar al te vaak de grenzen 
van zijn geestelijken gezichtskring. Dit echter zal anders worden 
het wetenschappelijk onderzoek niet meer in hoofdzaak analytisch 
dreven wordt, als men meer constructief zal gaan werken en in plaats 
van een hoop bouwmateriaal, een heel gebouw tot stand brengt.

Onafhankelijk van het feit of er al dan niet een internaat aan 
een Amerikaansche universiteit verbonden is, valt er toch altijd 
een essentieel verschil te constatccren tusschen het leven der Ameri
kaansche studenten en dat hunner Duitsche collega's. Zelfs wanneer 
eerstgenoemden zich voelen als de toekomstige burgers eener republiek 
van geleerden, dan nog nemen zij niet deze uitzonderingspositie in, 
die men den Duitschen studeerenden jongelieden heeft ingeruimd. De 
historische traditie, waarop het studentenduel berust, ontbreekt b.v. 
in de Nieuwe Wereld geheel en het kroegleven der studenten noemt 
men daar bij een zeer leelijken naam, zelfs al is het zoo’n beetje c 
Scheffelsche wijze geïdealiseerd. De jonge vroolijkheid en de drar 
tot daden, die in de jeugd leven, uiten zich in de Amerikaanse 
„colleges" op een geheel andere, maar even onget
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de vereenigingen en in de clubs der academie worden deze gevoelens 
krachtig en levend gehouden. Vooral de van Engeland overgenomen 
athlctische oefeningen en het spel in de open lucht zijn zeer populair. 
Men heeft daartegen dikwijls het bezwaar te berdc gebracht, dat zij 
de jeugd ruw en gewelddadig maken, en het moet worden erkend, 
dat. vergeleken met het Amcrikaanschc voetbalspel, het Duitsche 
studentenduel een vrij onschuldig iets is. Maar dit bezwaar vloeit 
niet zoozeer voort uit het spel zeil, als wel uit de neiging van den 
Amerikaan om alles te overdrijven. Ook op dit gebied is het einddoel 
niet de harmonische ontwikkeling van het lichaam, maar het beoefenen 
van een of ander iets als sport en zoo brengt de Amerikaan zelfs in 
zijn spel en ontspanning den strijd om het succes. Professoren van 
naam, die aan de universiteiten verbonden zijn, maken daarom ook 
energiek front legen dergelijke uitwassen. Zij leggen den nadruk erop, 
dat de academische idealen der studenten door dit alles in geheel 
verkeerde banen dreigen geleid te worden ; immers veel jonge mannen 
zijn meer gesteld op het behalen van prijzen bij het voetbalspel, 
roeien of hardloopen, dan op het verkrijgen van onderscheidingen 
voor letterkundige prestaties ol laboratoriumwerk. President Wilson 
heeft gezegd, dat in menig „college „the sidc show bas swallowcd 
up the circus.”

Aan den anderen kant moet met groots waardecring gesproken wor
den over het streven der Amcrikaanschc studenten, dal gericht is op 
maatschappelijk werk en op een geestelijke opheffing der lagere standen; 
deze pogingen worden geheel door den modernen geest gedragen. 
Later zal hierop teruggeko
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zhijnsel mag hier niet ongenoemd blijven. In de 
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neiging bestond om zich volgens hun gelool af te scheiden.
i er in Amerika verschillende universiteiten, die gesticht werden 
le leden van een bepaald kerkgenootschap, zoodat hier een 

scheiding reeds bij voorbaat plaats kon vinden. Maar derge- 
cllingen zijn toch verre in de minderheid. In de meeste 

blijft de godsdienst van den student geheel buiten bc- 
;. En zelfs ontstonden in den laatsten tijd aan de Ameri- 
universiteiten vereenigingen van studenten van verschillend 

en werken tot het bereiken van ethische doel- 
vereeniging bestaat o.a. aan hel „Col 
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pagcerdc bijbelstudie gebaseerd op het moderne weten- 
rder wilde hij het door de Methodisten uitgevaardigde 
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voor de Presidentsverkiezing werden zelfs meerdere professoren, die 
aan de nieuwe hoogcschool te Oklahama doceerden, tegelijkertijd 
ontslagen.1) In al deze gevallen was de bekwaamheid der professoren, 
hun geschiktheid, voor hun beroep en hun karakter boven eiken twijfel 
verheven en hun ontslag verwekte dan ook veel opzien en werd aller- 
wege afgekeurd. Bij de universitcitcn en „colleges", die door kcrkc- 
kclijke genootschappen opgericht zijn en door deze gesubsidieerd 
worden, verwacht men, en dit zeer terecht, dat de leerkrachten, die 
daaraan werkzaam zijn, nóch tijdens de lessen, nóch buiten den school
tijd principes verkondigen, die indruischen tegen den geest van de 
betreffende kerk. Immers het standpunt van iedere godsdienstige ge
meenschap is bekend genoeg en geen eerlijk mensch zal een betrekking 
aannemen, waarin hij zijn eigen overtuiging verzaken moet. Echter 
in geen der bovengenoemde gevallen bevatten de uitingen der gestrafte 
professoren iets wat gericht was tegen de godsdienstige of maatschap
pelijke richting van de instelling, waaraan ze verbonden waren. Hun 
uitspraken waren slechts bedoeld als een opwekking om de studie 
op hooger peil te brengen door het toepassen der resultaten van 
het moderne wetenschappelijke onderzoek. Deze gebeurtenissen hadden 
dan ook tot gevolg, dat een reeks zeer bekende presidenten, profes
soren en leeraren van verschillende universiteiten uitdrukkelijk ver
klaarden, en het groote publiek cn de pers waren het geheel met 
hen cens, dat onbeperkte vrijheid van spreken cn doceercn in 
vakken van wetenschap, de grondpijler moest zijn waarop 
moderne Amerikaansche universiteit berust. Professer Eliot z< 
cens, dat de laak der hoogescholen was: „Het aanwakkeren var 
liefde tot de waarheid en een gestadig zoeken naar waarheid, 
kweeken van liefde tot de vrijheid en het wekken van de hoop e< 
deze geestelijke goederen te zullen verwerven." Voorwaar een scho 
einddoel voor het streven en trachten der studeerende jeugd!
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De keuze der films wordt geroer 
op het gebied der industrie, die te veel gaven of 
de onmisbare verklaringen worden om inhoud 
Maar het is gebleken, dat de lessen in den bioscoo) 
wijs in de klasse heen gaan: ze staan naast de i 
lessen. (Dat het aantal leerlingen, dat tegelijk ' 
te groot is, worde hier terloops opgemerkt; de te 
aanwezige voorwerpen kunnen niet voldoende worden bekckei 
den afstand worden ze vaak niet cens gezien en het bijeenu 
van soms waardevolle collecties loont nauwelijks de moeite.)

Al staat dus de in den bioscoop aangeboden en behandelde leerstof 
op zich zelf, zij kan toch belangrijk genoeg zijn, om het verzuimen 
van de school te wettigen en het bezoeken van den bioscoop loonend 
te maken.

Zullen de kinderen, ook zonder dat de leerstof aansluit bij die

~|~ -j-ct denkbeeld : een bioscoop ten dienste der school, heeft veel 
| | aantrekkelijks; waar kan de eisch der aanschouwelijkheid beter 

tot zijn recht komen dan in een bioscoop en wie kan zich voor 
kinderen aantrekkelijker leerstof denken, dan die in den vorm van 
bewegende beelden? De schoolbioscoop heelt in zijn strijd voor 
algemeenc invoering als leermiddel bovendien een machtigen steun 
in het onvoldaan gevoel van velen over de resultaten van ons lager 
onderwijs.

De opening van den gemeentelijken schoolbioscoop I 
werd dan ook door verreweg de meeste onderwijzer 
een maatregel, die het onderwijs zou vooruit brengen, 
wachtte, dat de bioscoop den onderwijzer zou steunen, 
met de gewone hulpmiddelen te kort schoot in aanschou 
door de werkelijkheid zooveel mogclijk te benaderen ; m< 
dat de film den onderwijzer zou overtreffen in nauwkeu 
volledigheid.

Naast de voorstanders waren echter ook tegenstanders, die van 
het nut niet overtuigd waren en al weer enkele uren aan het gewone 
onderwijs zagen onttrokken. En dan was er een vrij sterke midden
groep, gevormd door de onverschilligen, de mcnschen van het „baat 
het niet, het schaadt ook niet”, en door de bedachtzamcn, die naar 
Hollandschcn aard „de kat uit den boom wilden kijken.”

En hoe staat het nu, na enkele jaren ervaring? Over het 
men vol lof over de leiding, maar over de resultate 

;oed te spreken: velen zijn van warme voorstanders 
utiigen, zelfs tegenstanders geworden.
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Toch gun ik den kinderen gaarne om de zes weken een paar uren 
van prettige afwisseling in het altijd eentonig blijvende schoolleven, 
en ik zou geen enkele bedenking hebben tegen het periodieke bezoek 
aan den schoolbioscoop, als we daardoor de leerlingen niet geleidelijk 
gewenden aan het bezoek van dergelijke inrichtingen. Op het be- 
denkelijke hiervan behoef ik niet nader te wijzen.

Uit het voorgaande is duidelijk, dat ik de school niet wil c 
brengen naar den bioscoop; iets anders zou het zijn, als we 
bioscoop konden krijgen in de school. Dan konden de onderwijzers 
op het geschikte oogenblik en op de juiste wijze gebruik maken van 
het beschikbare bcschouwingsmiddcl in het schoolgebouw en — 
zonder het tijdverlies van thans. De klasse-onderwijzer wet 
het best, welke leerstof op een bepaald oogenblik voor j 
geschikt is en heeft dan in de bewegende beelden een < 
hulpmiddel, aantrekkelijker en alleen daardoor al meer

der school, zooveel mogelijk profijt trekken van het in den 
geleerde, dan dient de onderwijzer de bioscooples inde 
voor te bereiden en hij moet te zijner tijd zorgen voor een 
zakelijke herhaling. Gebeurt dit niet, dan zullen de talrijke ontv 
indrukken door hun veelheid en vluchtigheid verwarren 
spoedig vervagen, zooals het gaat met de voorstellingen, ■ , t 
in een haastig doorgeloopen museum. En die voorbereiding 
nabetrachting blijven gewoonlijk achterwege, moeten vaak < 
wege blijven, omdat de leerstof, die in den bioscoop behandeld 
ter zelfder tijd op school niet aan de orde is. Als dit eens wel 
geval is, dan is het louter toeval, want de vertoonde films vormen 
een bonte rij en worden gekozen wel in verband met de leerstof 
der lagere school, maar natuurlijk onafhankelijk van de vorderingen 
eener bepaalde klasse. Zullen de bioscooplessen dus niet geheel los 
naast het gewone schoolonderwijs blijven staan, en wil men, dat de 
in den bioscoop aangeboden leerstof werkelijk het eigendom wordt 
der leerlingen, dan zou de school dienen aan te sluiten bij den bios
coop, in plaats van omgekeerd. Ik verwacht echter niet, dat zelfs 
de meest overtuigde voorstander van den bioscoop de school aan 
dezen ondergeschikt zou willen maken 1

liet beoogde doel; de bioscoop als hulpmiddel 
dienst van het daar gegeven onderwijs, wordt dus 
blijvende waarde van de in den bioscoop opgedane 
zeil staande kennis wordt zonder verwerking en he_._ 
schat. Bij een onderzoek in het zesde leerjaar eener 
bleek het in den bioscoop behandelde al kort na h< 
verward te zijn, en het is mij bij het onderwijs aan 
noch bij het lezen noch uit opstellen gebleken, dat de 1 
nawerkten. Geen enkele spontane opmerking of losse 
innerdc daar aan.

Dit zegt op zich zelf weinig: ik stem dit gaarne 
rond hiervan geen conclusie trekken ten nadeele \ 

s het alleen, omdat ik overtuigd blijf, dat he< 
oopingspunten zullen bieden voor later onderv 
ik meen toch wel eenigen grond te hebben, om 

nut niet al te hoog aan te slaan, 
i gun ik den kinderen gaai 
ettige afwisseling in het a , 
:ou geen enkele bedenking hebben tege 
i schoolbioscoop, als we daardoor de It 

aan het bezoek van dergelijl 
hiervan behoef ik niet nader 
voorgaande is duidelijk, dat 

naar den bioscoop; iets anders 
konden krijgen in de schooi, 

eschikte oogenblik en op de 
beschouwing 

ijdvcrlies van tb 
e leerst " 
heeft c
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- „wanu 
t kind 
imerhani

voor d<

maakt. Over gebrek

In t gehi 
133 deelncc 
de gegevens 
heel ko

tijden

werd _
,, dan zullen er zeker nog tal van inoei- 
i financiëelen aard overblijven. Om deze 

gericht op : de school naar 
bioscoop in de school!

aan belangstelling 
hebben de leidsters

neemsters bezocht. Voor zover 
.wens gaan •— deze zijn niet g e- 
.compleel — waren daarbij 51 
wden, en 76 gehuwden. De leef- 

n liepen van IS tot 50 jaar. Be- 
e de huisvrouwen, werden verder 

onder de deelneemsters verschillende 
beroepen aangelroffen : modislen, naai
sters. dienstboden,, tclefonister 

aan 'n fröbelschool, idem in 
huis „Annette.”

’t Hoeft geen betoog dat deze kurzus- 
sen geen zicht- en lastbare rez.ultalen 

hopen .— tot uiting komen in de bin
nenkamers van verschillende tegenwoor
dige en toekomstige huisgezinnen. Maar 
'l bestuur hoopt een ding: dat t inde 
komendc^winlcr in staat zal zijn, met 
gemeenlekke subsidie, weer dergelijke 
kurzussen te doen geven. En dat dan 
de deelneemsters van de nu afgelopen 
kurzussen in hun kring tot deelneming 
eraan zullen opwekken.

Dan zal ook dit ’n rezultaat zijn : ’n 
vergroot aantal bezoeksters.

dan wandplaten, voorwerpen en stereoscoopplatcn, die echter, even
als de „wandelcollecties” van musea, hun volle waarde behouden.

Het kind blijft in de school, vindt het vertonnen van een film 
langzamerhand heel gewoon, evenals thans het gebruik van een 
sciopticon, waar daarvoor gelegenheid is. Men kan zich hierbij be
helpen: voor de vertooning van den tooverlantaarn moeten onze 
leerlingen b.v. thans naar den schoolzolder, maar, hoewel ze dat op 
zich zelf niet onaardig vinden, een zolder is als leerlokaal toch niet in 
alle opzichten geschikt! Beter zou het dus zijn, wanneer bij den bouw 
van nieuwe scholen gezorgd werd voor geschikte lokaliteit.

En als die er eenmaal is, dan zullen er zeker nog tal 
lijkheden van technischer! en 
op te lossen zij het streven voortaan 
den bioscoop, maar rechtstreeks op:

Tn de le 
vgg. 1

voed».

meisjes 
niezeerd 
like verzorg 
den gegeve

Voor de lichamelike verzorging hadden 
zich verschillende, meest vrouwelike, 
artsen met de leiding belast; voor de 
geestclike verzorging vrouwelike opvoed
kundigen. Beide kurzussen waren ver
deeld over 10 avonden van ongeveer 1’/a 
uur. Ze volgden op elkaar, en werden 
door ongeveer dezelfde deelneemsters 
bezocht, ’n Min-of-meer gedetailleerd 
verslag van de behandelde stof te geven 
is niet de bedoeling van deze meedeling : 
’l bestuur van de afdeling hoopt dit over 
enige tijd in druk te doen verschijnen. 
Hier zij alleen vermeld dat tijdens de 
behandeling de kurzisten gelegenheid 
hadden niet alleen, maar zo nodig ook 
opgewekt werden, opmerkingen te maken 
en vragen te stellen. En hiervan werd 
op beide kurzussen ’n goed gebruik ge-

Kurzussen over de lichamelike en 
geestelike verzorging van ’t kind.

■ jaargang van V.O., blz. 136 
ieft Mevr. Sandbergecn-en-an- 

iegcdccld over doel en werken 
„Ver. tot bevordering van het 

jrwijs in kinderverzorging en op- 
ling." De afdeling Amsterdam van 
: vereniging heeft deze winter -—* de

en moeders kurzussen georga- 
over de lichamelike en geeste- 
orging van 't kind. Deze wer- 
sven in de verschillende afdc- 

Huis" en in „Samen-
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verga 
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l succes

.lanncn dan 
zal eenmaal

i gedurende 
zal om

ui. .. Pr<
olking,

aak ernstig opvat
niet in gebreke volle aandac

op hel gebied der
naar vuren tred

schillende

Het Tweede Jaarverslag der Volks
universiteit Assen.

middagcursusscn voor arbeiders i 
zullen hebben, terwijl voor hl..___
alleen de lagere school bezochten 
ontwikkelingscursussen dienen te wor
den gegeven.’’

hopen ten zeerste dat het Bestuur 
, in- en doorvoering daarvan veel 

medewerking en steun mag ondervinden. 
In verband met den meerderen vrijen 
tijd, dien de wel Aalberse den arbeiders 
brengt en met hel oog op de richting, 
waarin het sociale leven zich ontwikkelt, 
verdienen vooral de arbciderscursussen 
de volle aandacht. Meerdere verschijn
selen wijzen erop dat deze behoefte 
niet alleen bestaat, doch door de be- 
1 - -’hebbenden ook gevoeld wordt. „De 
Zy.aterdag-middag-cursus, een vinding 
van onzen Bosschen vrijgestelde Z., heeft 
een dubbel succes gehad. Vooreerst hij 
slaagde en gaf wat getal en gehalte 
der deelnemers betreft een bevredigend 
resultaat. Doch daarenboven ging van 
dezen cursus het initiatief uit tot een 
opzei op broeder grondslag. Een comité 
heeft reeds plannen ontworpen.’’ Zoo 
deelde onlangs een inzender in het 
Huisgezin mede. De mededeeling dat 
het hier een „vinding" betreft van den 
Bosschen vrijgestelde zal wellicht met 
een glimlach ontvangen worden, doch 

ns is de inhoud van het stukje 
-ijk genoeg om hier in het kort 

worden. De ontwor- 
n komen hierop neer. 
1 per week bij elkaar 
s twee uur. leder der 

de beurt presidecren 
suggereert om een ander 

né van het verhandelde 
en voordragen. Den 

.wartier toc- 
■r overblijft 

economische, 
kwesties zullen 

Ueld. De vraag- 
zullen daarbij

r door inschrij- 
van een kleine 
zijn in de eerste 

in de 
ers, vrijgc- 
Het geheel 

iedenver-

heeft zich in ver
ader! ngen afgevraagd 
ineen dienen te worden 

aangebracht om de Volksuniversiteit 
beter te doen beantwoorden aan haar 
doel: de algenicenc cultuur op een 
huoger plan te brengen en tevens te 
leiden tot levensverdieping. Het blijkt 

"erk te * betrekken 'dan tot nu toe 

het geval was, niet alleen door mede- 

mêi hen, die de kern* der 'groepen 

vormen, maar ook de zelfwerkzaam
heid der cursisten in de les te be
vorderen als door wisselwerking tus- 
schen docent en toehoorders, gedach
tenwisseling na de les (welke ge
legenheid wel beslaat, maar waarvan 
nog weinig of geen gebruik wordt 
gemaakt) of ook op een in de les 
bepaald uur; in het algemeen door 
meerdere gelegenheid aan de cursisten 
te geven om zich te uiten. Het vor
men van leeskring of studiekring dient 
ook in de hand te worden gewerkt. 
Practica moeten worden gegeven.

Nagegaan zal worden of Zaterdag-

overigens 
belangrijl 
wcergeg

komen 
deelnemers

te doen opstellen en voordraf 
inleider wordt telkens vijf kv 
gemeten, zoodat 3 kwartier 
voor discussie. Sociale, 
literaire en godsdienstige k 
aan de orde worden gesti 
stukken van den dag > 
niet uit het oog verloren

Men wordt deelnemer 
ving en tegen betaling 
bijdrage. Als deelnemers 
plaats gedacht de voormannen 
arbeidersbeweging; bestuurder' 
stelden, propagandisten enz. 
gaal uit van de R. K. Werklil 
ceniging.

TJ‘* “*• jaarverslag spreekt een opge
wekte toon, die prettig aandoet, 

ook al opent hel met de mededeeling. 
dat het tweede levensjaar niet zoo 
gunstig blijkt te zijn dan hel eerste „al 
zijn de resultaten verre van ontmoedi
gend." Deze inzinking behoeft intusschen 
geen verontrusting te baren, liet is een 
verschijnsel dat bijna al on)'v volksuni
versiteiten in het tweede of derde jaar 
van haar bestaan vertoonen. De Asser

lijkin g met andere ilergelijke instellingen 
nog doorstaan. ,. Procentisch uitgedrukt 
op de bevolking, aldus het verslag, 
maken wij ook tegenover de allergrootste 
Volksuniversiteiten een zeer gunstig 
figuur." Daarbij nam het ledenaantal aan
merkelijk toe, het steeg van 160 tot 411.

I Iet Bestuur heeft blijk gegeven dat 
------ al en het blijft

Hel verslag zegt



i bij art. I

dc laagste
voor dc

medegedeeld wor
de bios-

Uit de me-

enkcle senatoren 
werd ingediend

Minister van Kunsten en

der Kamer van volksvertegenwoordigers 
raakte dit voorstel op den achtergrond.

Dc wet Vandervelde beoogt uitslui
tend dc bescherming van kinderen tegen 
het veelbestredcn kwaad- Deze wet 
bestaat uil vier artikelen, welke luiden

Art. I. Aan de min-

vorige artikel, is 
bioscopen, 
voor de je 
z.ijn goedgi

De Belgische Bioscoopwet.
T^u, mede door het verschijnen van 

hel rapport der desbetreffende 
Staatscommissie, de aandacht wederom 
op het bioscoopvraagstuk gevestigd is,

382

bij gebrek

voorwaarden bleke 
niet te verwezenlijkt 
of het Bestuur zich 
kunnen besparen 
een onderzoek in te stellen.

Ten opzichte van de geldmiddelen 
blijkt dat dc exploitatie-rekening een 
nadeelig saldo aanwijst van 1" 98.6b1.’j. 
..Vergeten mag echter niet worden, zegt 

niet samenvallen, en' dus het finantie'el 

overzicht geen juist beeld geelt van 
den geldelijken toestand der Vcrceniging" . 
Wij zullen dan ook niet verder hierover 
uitweiden en ons beperken tot het in 
overweging geven om boekjaar en cur
susjaar te doen samenvallen. Hel ver
slag memoreert verder de afwijzing van 
de aangevraagde subsidieverhooging door 
de Regecring en spreekt van een „zeer 
groote teleurstelling”.

Het cursusgeld werd voor 
klas verhoogd met f 0.50 en 
hoogere klassen met f 1.—■ en bedroeg 
fl. —. f2------ f 3.— en f4—. Het
aantal cursisten bedroeg 465. Daarvan 
waren ruim 8 °/o beneden de 20 jaar 
en ruim 25 ° 'o hadden alleen lager onder
wijs genoten. M. A. H.

moge hier de inhoud 
den van de Belgische wet op c 
copcn. Deze wet werd onder 
kening van 3 Maart 1920. door 
ter Vandervelde ingediend en 
daaropvolgend bekrachtigd. ' 
moric van toelichting blijkt, 
op 8Juli | 1919 door

1 minderjarige 1
volle zestien 

r-ooals bedoeld i
t of duldt;

niet goedgekeurde 
: vertoonen in een 
het publiek werd 
zijnde ccne inrich- 
en kindcrvoorstel-

mlerjarigen van 
en den leeftijd

bod, verval in het 
er uitsluitend' films 

eugd worden vertoond, welke 
gekeurd door cene commissie, 
de . inrichting en werking bij 

Deze vertooningen worden aan hel 
publiek bekend gemaakl als zijnde fami
lie- en kindervoorstellingen.

Wordt gestraft met gevan- 
van één tol zeven dagen en 

geldboete van 5 tot 25 fres.. 
echts één

Hij, die een r 
leeftijd van s 

bioscoopzaal, zo-

; die aan I 
gemaakt als 

familie- 1

of' met' slee

binnenlei
2°. I 

fdm 
inrichting 
bekend g< 
ting voor

Bij herhaling worden gevangenisstral 
én geldboete loegepast. Herhaling be
staat wanneer dc overtreder reeds in 
den loop van het vorige jaar werd ver
oordeeld wegens overtreding dezer wet.

Art. 4. Bij het strafvonnis kan het 
sluiten der zaal, waar de overtreding 
werd gepleegd, voor ten hoogste zes 
maanden worden gelast.

_'t Is zaak, dunkt mij. zoo besluit 
dc inzender, op breeder grondslag dit 
nieuwe ont wikkclingsinslituut op te 
bouwen, en door deskundige voorlichting 
en medewerking onzen opzet. bestaans
mogelijkheid, soliditeit en aanzien en 
zoo het best mogelijk succes te waar
borgen. «Daarmede zou inderdaad een 
zeer belangrijke factor worden inge
schakeld in het vakvercenigingsleven. 

slag der Asser V.U. ons ook 'in dit

vertellen.
Het programma omvatte dit jaar 9 

cursussen, waarvan drie moesten ver
vallen bij gebrek aan deelneming. Twee 

ren betrekking op Indië 
geven worden met sub- 
Koloniaal Instituut en hel 

Koloniën. Dc gestelde 
een echter in Assen

door van te voren
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Uit Tsjecho-Slowakije.
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Het vor___
uitvoerlegging 
danks verzet <

„ onder ’t 
ver Teil ;w.i 
worden meef 
niezatie en 01

En dit

dat t ministerie i 
Slowakije zich 
houdt van wat

T\czrr dagen maakte ik kennis met 
de lopende (3c) jaargang van de 

Mitlcilungcn des Ministeriums 
lür S c h ii I w e s c n und Volkskul- 
tur (de duilse uitgaaf van 

t va sk o l^s t vi a^

halve verschillende officiëele meedelingen, 
als besluiten, verordeningen, verslagen 
van olfic. vergaderingen, benoemingen, 
komt er ook ’n afdeling in voor ■— en 
hierop wenste ik de aandacht te vesti
gen ■— onder t opschrift 1 n formati- 

’’ waarin allerlei biezonderheden
eegcdccld over onderwijsorga- 
onderwijs- en kultuurtoestan-

1 eigen land en in ‘t buitenland.
I lijkt me van groot belang voor 
land en volk. Tevens blijkt eruit 

van onderwijs in Tsjccho- 
i geregeld op de hoogte 
t er in ’t buitenland

: Nederlandschc 
door haar ge

ëerde wetsontwerp een centrale 
iring voor, waarbij ten opzichte 
films een drieledig criterium dient 

en. aldus in het kort samen te 
is de film geschikt: a. voor 

neden den leeftijd van 
minderjarigen beneden 
18 jaar: c. voor vol-

>nnis kan de onmiddellijke ten- 
■ ; van dien maatregel, on-

of hooger beroep, bevelen.
---- .... laat het bioscoopbedrijf 

dus volkomen ongemoeid, doch verbiedt 
den minderjarige beneden den zestien
jarigen leeftijd toegang te vcrleencn. 
Dit verbod is op één lijn te stellen met 
de in een andere Belgische wet voor
komende bepaling, dat hel minderjarigen 
niet geoorloofd is zittingen van recht
banken bij te wonen.

Zooals bekend stelt de 
Staatscommissie in het < 

rijkskeur 
van de I 
te geldei

minderjarigen 
14 jaar: b. vi 
den leeftijd v

onderwijsgebied valt optemerken: terwijl 
t door de publiekatie ervan hun. die erbij 

betrokken zijn of er om andere redenen 
belang in stellen, stellig ’n goede dienst 
bewijst. Uil de in dit jaar verschenen 7 
nummers zal ik enkele onderwerpen laten 
volgen, waarover informaties zijn opge
nomen : ten eerste om de veelzijdige inhoud 
van de hier genoemde publiekatie aante- 
tonen. en ook om in’t algemeen’t belang 
van zoon publiekatie te doen gevoelen.

Dienstpragmatik der bayrischen Lch- 
rcrschaft. Japanischer Schulwesen im 
Jahre 1916—17. Miltelschulen in Ser- 
bien und in Montenegro nach dem Kriege. 
Tatigkeit der Schul- und Kulturverwal- 

lung in Osterreich. Zum Programme der 
Findlingsfürsorge in der Slovakci. Zu 
den Bestrebungcn der Einschrankung der 
Vagabondage und Bcttelei der Jugcnd 
im Geblete von Gross-Prag. Studium an 
den hollandischen Hochschulcn (met de 
namen van alle professoren en hun studie
vakken). Bayrisches Schulbedarfsgesetz. 
Aus den .Mittcilungcn des öffentlichen 
tcchnischen Dienstes. ” Berliner Begab- 
tenschule. Neuregclung der Schul verwal-

Chr. Psychologische Centrale voor 
School en Beroep.

"^Taast het R.K. Psychologisch Bureau 
voor Beroepskeuze te Utrecht en 

het Psycho-technisch Laboratorium van 
den Gcm. Geneeskundigen Dienst van 
Amsterdam, hetwelk in dienst zal ge
steld worden van het Gemeentelijk 
Bureau tot voorlichting bij de beroeps
keuze, krijgen wij thans een derde or
ganisatie, die de psychologie tot grond
slag neemt van haar adviezen betref
fende school en beroep. Op 29 Maart 
werd te Utrecht opgericht de Chr. 
Psychologische Centrale voor School 
en Beroep. De statuten werden met 
algcmcene stemmen aangenomen en het 
bestuur gemachtigd om de Kon. goed
keuring aan te vragen. Behalve de leden 
van het voorloopig comité, Prof. Dr. 
L. Bouman en de hecrcn G. Smeenk 
en J. fh. Schreudcr, werden nog een 
zestal personen in het definitieve bestuur 
benoemd. M. A. H.
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nummer

partijdig 
en niet 

de korte

raardevol

In 't zo pas verschenen Se 
wordt de bedoeling van ’t Info 
tivcr Teil aldus aangegeven: ..

1

om amte-

■mers bc-

form. Teil heeft niet ten doel, 
de tot nu 'toe 'verschenen nummers 

wijzen dat ’t meer informaties u 
gebied van de schoolorganiezatie 
geven, hoewel pedagogiese informaties 
niet zijn uitgesloten, 'l Heeft niet ten 
doel, "l onderwijzerskorps (enkel) over 
schoolaangelegenheden van ’t buitenland 
intclichtcn, maar ’t wd ’t onderwijzers-

’t eigen schoolwezen minstens in dezelfde 
mate inlichten als over 't buitenlandse

en tendentieus kunnen zijn, 
worden opgedrongen......... In
lijd van z'n verschijnen is 
Inform. Teil gelukt, zeer ss 
materiaal te leveren, dat op ’t 
schoolwezen betrekking heeft, en 
alle scholen wordt gelezen." v.

tung in Polen. Das Musikschulwcscn 
Frankreich im Jahrc 1920. Grundsat: 
nach denen die Vorlage eines Gczetzes. 
bczüglich des Handclsschulwesens . . . 
ausgearbeitet werden sollte. Universitats- 
studium der Lehrer in Preusscn. Schul- 
wesen für bildendc Kunst. Musik und 
dramatische Kunst in Italiën. Zur Reform 
der Lehrerbildung. Auszug aus dem Pro- 
tokollcderam 21. Februar 1921 in Minis- 
terium für Schulwesen und Volkskuitur 
abgehaltenen Enquête zur Reform der 
Lehrerbildung, Statistik des Volks- und 
Millclschulwcscns in den Vcreiniglen 
Staaien Nordamerikas im Jahre 19 17-’ 1 8.

Ziehier, enige van de belangrijkste en

Schoolmuseum te Amsterdam is de lopen
de jaargang Ie raadplegen.
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LIJST VAN BOEKEN UITGEGEVEN ONDER REDACTIE 
VAN DE NUTSCOMMISSIE VOOR VOLKSLECTUUR.

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

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

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

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

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

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

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

Heinsius
Volkstuinen, door J. Heemstra

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

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
6. Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

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

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

Vraag uitvoerige prospectus.
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cl vuiivnct op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 

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

buitenlandsche toestanden.

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

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

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

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

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

4. door het beleggen 
handeling van problemen ’

5. door uitgave van 
land levende oude en nieuwe 
volksontwikkeling.

6. door het contact 
Nederland en 
het bezoek • 
dit noodig 
deering van
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I

Onze beschaving en haar organen in het 
Hooger onderwijs ') 

door Dr. H. T. DE GRAAF.

. hoogleeraar 
te handelen, 
blijkbaar de 

is van onze 
onderwijs dienst

en kring een 
wenschen en

vragen, waarom iemand, die geen 
verklaart, om over dit onderwerp i 

p antwoorden, dat het moderamen 
iel hooger onderwijs een orgaan i 
die beschaving is het hooger onderw 

ert het ook buiten den academischen 
recht geelt tot het uitspreken van

A A cn zou kunnen 
/Vl is. zich bereid

Ik zou daarop 
gedachte heeft, dat he 
b e s c h a V i n g. Aan 
baar, en dit verzek 
belangstelling, welke 
mogelijkheden.

Ik begin dan met een terugblik op het academische leven, opdat 
wij het heden zien als een tijdperk in den geestesarbeid der eeuwen.

In het begin der 16e eeuw keerde Erasinus aan de hoogeschool 
te Leuven den rug toe. Wel werd hij er zeer toegejuicht, maar 
Leuven was door en door een orgaan van het pauselijk Rome, dat 
bij den gang der beschaving geheel ten achter was geraakt. Reeds 
toen, in 1519. was behalve het humanistisch idealisme, krachtig open
baar de strijd der Hervorming.

Ook in Noord-Nederland, tot dusver zonder hoogeschool, drongen 
humanisme en hervorming in zware worsteling door. Watervaneen 
nieuwe beschaving in de 16e eeuw werd gevoeld, gedroomd cn ver
wezenlijkt, kon niet geleid worden door Rome en dus ook niet op 
Roomschc hoogescholen. De Noord-Nederlanders gingen naar Genève, 
naar Heidclberg of Wittenberg. Maai- toen Holland en Zeeland 
hun eigen leven konden opbouwen, was een eigen hoogeschool voor 
Noord-Nederland niet meer te ontberen. In 1575 werd het bekende 
octrooi van Oranje openbaar gemaakt, waarin Philips zijn „lieve 
neve" de Leidsche hoogeschool laat grondvesten. De lieve neve spreekt 
daar van periculen, welke de studenten in het buitenland konden 
bedreigen, ook wegens de verscheidenheid der religie. Deze 
laatste maakte zeker een eigen hoogeschool noodig. Aan de predi
kanten toch, in dien tijd ongeveer de eenige geregelde openbare 
sprekers, zou een belangrijk stuk volksleiding worden toevertrouwd. 
Voor dit beroep was een wetenschappelijke opleiding en een verband

') Dit stuk werd uitgesproken in de vergadering van Moderne 
en is nagenoeg ongewijzigd aan de Redactie aangeboden.
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verkeer 
andere

onze hooi

wonden het 
 oin zijn be

de gedachte eener

instelling 
pelijk 1. 
schap, n 
toen hij , ,
schap er op voor 
kon terug keerei 
worden.

De calvinisten zelf en hun 
trouwens meer dan eens. Rei 
ginselen als hoogleeraar was

naaste geestverwanten ondervo 
:eds toen da Costa in 18-4-4 om 

geweerd, kwam

houden met alle mogclijl
De Leidsche school, x 

„scientiën der regten, medici 
andere vrije kunsten, ook de 

Reeds in deze o 
hier gewijzigd is. N< 
dus de erkenning » 
Evenals de bescha 
den nieuwen gee 
uitsluitend calvini 
gelukkig.  
ging van de nog in

Was de middelee 
plaatselijke wetens» 
in de prot 
universitas 
faculteiten nog 
der wetenschap 

Steeds mee 
ming doordroi  
recht werd natuu 
In het eind der 18e eeuw gaat nog 
een sociaal liberalisme, door de hoo 
slag werden zelfs nieuwe geslicht. 

Als na de revolutie het K. B. 
scholen ordent, is dat nog meer 1/ 
van de nieuwe aera. Evenals vr< 
vormd, al was het calvinisme der . o 
door den liberalen invloed. Het opkomend 
drong van nu af aan snel de hoogeschuk-n 
schappij veroverden het hoofddeel. Steeds m 
natuurwetenschappelijk, terwijl in de twee 
wetten-idolatrie ook de studie der maatschap 

;rt, het is duidelijk, aan de 19e eeuwsi 
ï beschaving dan in den tijd, waarover i

Dit alles kon niet meer gedragen worden ir 
organen waren te zeer verkalkt, om vlot de levensgeesten door te 
laten. Zoo werd dan in 1876 de tegenwoordige wet op het H. O. 
uitgevaardigd. Het bleef mogelijk, om naast het staatshoogeronderwijs 
vrije universiteiten te stichten. De locale wcnschcn bleven geëerbiedigd. 
De natuurwetenschap kon zich vrijer uitbreiden. Maar de staats- 

ing werd de hoogeschool van het industrieel, natuurwetenschap- 
liberalisme. Natuurlijk heette alles onbevooroordeelde weten
maar niet ten onrechte stak prof. Fabius

.ij zijn landgenooten uit naam van de onbev .
• op voorbereidde, dat prof. Bolland wel eens tot den Paus 

en, en de Leidsche theologen gereformeerd konden

jkheden der nieuwe beschaving onontbeerlijk, 
weldra gevolgd door andere, zorgde voor de 

rijnen, mitsgaders der philosophie en vele 
 • talen Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch."

• opsomming blijkt, dat de middeleeuwsche hoogeschool 
Nog meer veroorzaakt de verscheidenheid der religie, 
g van een andere dan de Roomsche, een onderscheid, 

.having in haar geheel, zou de godgeleerdheid van 
w estesdrang getuigen. Zij werd calvinistisch. Wel al te 

uitend calvinistisch, zoodat wij het Amsterdamsche Athenaeum een 
:kige aanwinst moeten achten, ook voor de aanvankelijke herber- 

1 i de windselen liggende natuurlijke godgeleerdheid,
eeuwsche universitas magistrorum et scholarum een 
ischappelijke corporatie voor leering en onderzoek, 

rotestantsch-humanist isch gestempelde hoogeschool was de 
s in de hoogeschool opgegaan, al hadden de collegiën en 

; wel zooveel onderling verband, dat ze een universitas 
ppen, een beschavingsorgaan, wilden zijn.

leer werd echter de beschaving der calvinistische hervor- 
iongen van de natuurlijk-redelijke gedachtcnwereld. Het 

urrecht, de religie werd redelijk, de talen classicistisch.
een nieuxv-humanisme, iets als 

■oogcscholcn heen. Op dien grond- 
zooals te Berlijn.
van 2 Augustus 1815 onze hooge- 

7 e en 18e eeuwsch, dan een begin 
oeger bleef de godgeleerdheid her- 
hoogeschool geheel gedenatureerd 

imend industrialisme der burgerij 
holen binnen. Natuur en maat- 

eds meer wordt de hoogeschool 
' eede helft der 19e eeuw de 

ippij vermeestert. Men 
schc hoogeschool in een 
mevr. Bosboom schreef, 
a het oude verband. De 
■ levensgi

staats
cnschen bl<
■itbreiden.
' ‘ rieel, natuurxvctensc 

joroordceldc weten
den draak daarmee, 

^bevooroordeelde weten-
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rdwijr
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• verwachten.
lap, maar de 
 , was voor 

zweven, 't welk 
ischolen in orde 
: er wel zijn, men

haar dipl 
Dat ook de 

deed in de 1 
cens, a 
andere

calvinistische hoogeschool op, die thans reeds den cffectus civilis 
voor haar diploma’s heeft veroverd.

\ de richting van den politieken wind wel ecns duchtig mcc- 
in de onbevooroordeelde wetenschap, bleek en blijkt nog wel 
als er leerstoelen vacant zijn voor rechten of economie, om van 
e voorbeelden te zwijgen.
or de theologie bracht 1876 een grootc verandering. De band 

met de hervormde kerk werd, althans in naam en in vak-indeeling, 
verbroken, liet duidelijkst bleek dit uit het verdwijnen der dogmatiek. 
De verscheidenheid der religie, nu niet meer öf roomsch, óf cal
vinist, maar een geschiedenis der godsdiensten voor oogen stellende, 
zij eischte een vrijere godgeleerde wetenschap.

Dat aldus een faculteit van godsdienstwetenscha[ 
kwam, moet men als een verbetering beschouwen, 
toch deze toestand niet. Dat men de kerk eigen 
stond, die dogmatiek konden onderwijzen en predil 
was uitstekend en ook duidelijker dan dat men d< 
hoogeschool-theologie zou hebben laten blijven. Ma; 
lag in de al te nauwe aansluiting aan het industri 
schappelijk liberalisme, dat ondanks het goedige a 
bevooroordeelde weteiischap, geen vasten bodem kon 
onafhankelijke theologi 

)e kerkelijke boden 
i den bon 
> zij niet 
uiige, zij 
on geul <

>chap te voorschijn 
Maar gezond was 
hoogleeraren toe- 

ikantspraktijk, dat 
le dogmatiek in de 
iar het ongezonde 
rieel natuur-weten- 
aanroepen der on- 

geven voor de

lelijke bodem was aan de hoogeschool-theologie ontnomen. 
Op den bodem van het industrieel natuur-wctenschappelijk liberalisme 
kon zij niet gedijen. De jurist, de literator, de medicus, de schei
kundige, zij .dien waren op grond van hun diploma benoembaar tot 
de op geld en op nut zeer gewaardeerde betrekkingen. Maar het 
diploma van den doctor der theologie wekte nóch in de industrie, 
nóch in de staats- en departementsmachineriën vertrouwen. Hoogstens 

s het leeraarschap in het Hebreeuwsch, hetwelk met theologie 
r weinig te maken heeft, een gevolg van het theologisch doctoraat, 
lar nietwaar, men diende toch de vrije wetenschap? Ieder kon 
toch benoemd worden in de faculteit der godsdienstwetenschap, 

’erschillig van welke kerk of richting, ja, onverschillig ook van 
ligie. Zoo was de leuze, de werkelijkheid was anders, was 

r als ook wel eens onwijzer. Wijzer, waar men dit aan 
leende wetenschappelijk onderzoek van den godsdienst 
dig had en het in de praktijk ook nooit heeft i 

al was er een zekere gematigde vrijheid. Onwijzer was 
heid, waar zij in dezen ongezonden toestand berustte.

s de theologie aan de hoogescholen geduld, een soort on- 
voor de praktijk niet ondienstig overblijfsel uit een vroeger 

r eigenlijk zonder wetenschappelijke beteckcnis, behalve 
geen theologie meer was, zooals in haar linguïstisch, 
ethnologisch deel.

den tijd der wetenschappen niet anders te 
kgeleerdheid en noemde dat een wetensch; 

wetenschap als een groote, organische ideale levenstaak, 
de leidende gedachte een goedmoedig in de wolken 
men wel laten wilde aan de geleerden, als de vaks 
waren. Een hoogleeraar voor de wijsbegeerte mocht

onv „
welke religie.

alle finaliteit gespe> 
nergens voor noodi 
geoefend, 
werkelijkh

schadelijk, 
tijdperk, m 
dan waar ze 
historisch en

Het was in c
Men kende vakgeu

mde gedachte 
d laten wilde 
Een hoogleeraar
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Was echter officieel de kcrkclijkc bodem aan de theologie ont
nomen, in werkelijkheid diende de staatstheologie toch slechts, als 
men Amsterdam uitzondert, de hervormde kerk. Laat echter ter 
eeniger tijd deze kerk de eisch van het candidaatscxamcn vallen, of 
zou na haar onverhoopt uiteenspatten de vraag van de theologische op 
leiding der modernen urgent worden, dan was bij haar tegenwoordigei 
vorm een tijdperk van hevige bloedarmoede aanstaande. Natuurlijk zou 
er wel evenals voor ’t Egyptisch, ook een leerstoel voor ’t Hebreeuwsch 
zijn. Godsdienstgeschiedenis en ethiek zouden beoefend worden, maar 
waar de vrije universiteit de orthodoxen zou opnemen, bleel er geen 
reden, om den tegenwoordigen toestand te handhaven. Zclls zou het 
de vraag zijn, of ethiek met name niet beter thuis hoorde in de 
reeks der psvchologische wetenschappen dan in de theologische.

Is het nu mogelijk, de van de kerkelijke dogmatiek vrije theo 
aan de hoogeschool een vaste en rechtmatige plaats te geve 
dat zij haar karakter van theologie verliest? Ik heb sedert 
tal jaren deze vraag persoonlijk bevestigend beantwoord.

Laat ik nu. voordat gij het zegt, zelf maar uitspreken, dat van 
mijn wenschen in dezen vorm niets komt. En toch wil ik ze graag 
zeggen, omdat zij een richting aangeven, waardoor de waarde van 
wat er gebeurt, kan worden bepaald. Misschien kan er ook nog iets 
méér het gevolg van zijn. In éénigen vorm moet het toch dezen kant 
uit, daarvan ben ik overtuigd. Ik stel door het voorgaande als aan
getoond vast, dat de hoogcscholen steeds het leven gevolgd zijn, 
soms sneller, soms langzamer, al hebben zij in haar beste tijden ook 
weer dat beschavingsleven zelf de banen gewezen. De universitas 
der middeleeuwen was kerkelijk, met wijsbegeerte, recht en medicijnen 
als afdeelingen. De protestantsche hoogescholen waren humanistisch. 
Die van de 19e eeuw waren liberaal, en later industrieel-natuur- 
wetenschappelijk. Zonder den staat hebben zij het nimmer kunnen 
stellen, en dat maakte, dat zij gedreven werden naar de vakgeleerd
heid, die immers praktisch nuttig is, terwijl de wetenschap, het com
mune vinculum scientiarum, evenals de kunst, en de religie, in deze 
hoogescholen zeer pover voortleefden.

Nu is in de 20e eeuw een verandering in wording, die straks ook 
haar uitdrukking moet vinden in het H. O., meer dan tot heden.

Deze verandering toont vooreerst het binnendringen van de 
wetenschappelijke methoden in allerlei nieuwe kringen, bijvoorbeeld 
in den landbouw, in de veeteelt, in de vakbeweging, in de bedrijfs
leiding, in de zending, in de militaire opleiding, enz. In de tweede 
plaats aanschouwt men het verrijzen van allerlei instellingen van 
hooger onderwijs, al of niet door den staat geleid. Naast Rotterdam, 
Wageningen, Utrecht II, staat de zendingsschool in Oegstgec 
vrije universiteit, straks helaas wellicht een R. C. universiteit, 
in Amersfoort en Pallas Athene rudimenten aanwezig zijn, 
ieder geval een kiem kunnen vormen. De Volksuniversiteit
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van geen beteekenis. En 
waarneembaar de toe- 
traditioneclen vorm — 

1 > levensrichting en
■even zoowel voor het

ensrichting
>wel voor I

compositum, in dit verband nog
i in de derde plaats duidelijk
>efte, om — in anderen dan den

te krijgen op het levensdoel, op 
eenheid van het verstrooide leven

61876 boven het hoofd. De 

ogescholcn is met het oog op de 
>otting.

men een nieuwe ordening niet meer 
Idelijk moeten worden voldaan 
• band zijn met het cultuurleven — 
in het gansche wetenschappelijke

een mixtum .  
daarbij is nu 
nemende behoefte, om — in anderen 
een klaren blik te krijgen op het 
samenvatting tot eenheid van het verstrot 
eigen hart als voor de arbeidsverhouding 

Dit alles groeit de organisatie van 
plaats der wijsbegeerte aan onze hooges' 
zooeven genoemde behoefte een bespoim 

.■ tijd zal moeten komen, dat 
•n kan. Dan zal echter onverbide 
twee cischen : er moet een innige l 
r moet eenheid van richting zijn ii

Deze twee cischen brengen het gansche wetenschapsleven samen 
in een globus scientiarum, waarvan de brandpunten zijn w e 1 z ij n 
en g e e s t. Onze hoogescholen, van Groningen tot Breda, zullen dan 
de v o 1 k s w c I v a a r t hebben te dienen door de wetenschap. Staat
huishoudkunde. beroeps-onderzoekingen, bedrijfsleer, politieke theorie, 
internationalisme, volksleiding door prediking, pers, maatschappelijk 
werk, volksontwikkeling, zij komen uit het leven van het heden op. 
Waar echter in dit alles het licht der wetenschap zal schijnen, daar 
wordt de wetenschappelijke inethodenleer, de logica en de wijsgeerige 
kritiek, ook de kennisleer en de metaphysica, vanzelf ontwikkeld. 
Dat beroeps-onderzoek, politieke theorie, prediking, en andere groepen 
een ontwikkeling der psychologie waarborgen, èn van het staatsrecht, 
èu van de godsdienstgeschiedenis, het spreekt vanzelf.

Wat om het begrip welzijn zich legt, is dus eenerzijds meer 
de toepassing in het leven, anderzijds meer naar de methode 
kritiek gericht.

Maar dan heelt de hoogeschool ook te maken met het doel van 
dit alles, niet den geest, die er uit spreekt. In cere zal komen de bezin
ning op de waarde van eene cultuur, op den maatstaf waarmede wij 
die waarde bepalen, op hel hoogste doel van al onzen beschavings
arbeid. Er zal geest zijn in de wetenschap, geest in denken, kunst 
en religie zal bewust worden van zich zelf in de nieuwe universiteit.

Deze dienst aan het welzijn en het innige verband daarmee, tegelijk 
met de bewustwording van den cencn geest die alles draagt, stempelt 
de wordende universiteit der 20c eeuw in haar geheel.

Maar in deze universiteit heeft dan ook eene theologie suo iure 
een plaats. Wat toch voor deze gansche universiteit geldt, geldt ook 
voor haar: hoe onvolkomen het staats- en maatschappelijk belang dit 
ook verwezenlijken, deze universitas herstelt een hooger begrip van 
wetenschap dan dat der natuurwetenschap.

Men behoeft zich voor dezen band met het welzijn niet te schamen. 
Als wij dat welzijn niet reeds geheel bereikt achten met het voldaan 
zijn onzer animale ziel, sluit het een beschavingsleven, een deel hebben 
aan denken, kunst en religie in zich. Maar bovendien, wat vormt het 
leeuwendeel van de studie van den jurist? Als hij van rechtsfilosofie 
weinig weet, zal ’t hem minder zwaar aangerekend worden dan dat 
hij het B. W. of het S. W. B. niet kent. En een econoom moet eerder
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tarnaar 
Eenheid van mensc 
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:nt, dat 
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De natuurkundige is gezocht als directeur 
maar voor het onderzoek naar 't natuur- 

zhoorzaal der wijsbegeerte. Volken
ent en staatsrecht worden geleerd, 
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niet de hoofdzaak der rechtsstudie

weten, of de wissels onder de 
hebben doordacht, wat een 
zeggen. De medicus tracht de 
te verkrijgen, maar over 
menigmaal slecht ingelicht, 
van allerlei nuttige werken, 
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recht en oorlogsrecht, handelsrecht 
maar het rechtsbewustzijn, in zijn 
in andere openbaringen wordt

Niettemin is alles onderling ten zeerste verbonden. Overal ont
moeten wij, in de bepaling van het welzijn zelf, de universitas van het 
geestelijk menschclijk leven, dat zelfs in de verste verstrooiing niet 
geheel onbewust wordt van het Licht, waarnaar wij allen zoeken, 
en dat ons ook allen ver-een-igt in een Eenheid van menschelijke 
beschaving, die in onze universitas haar zelfbewustzijn en haar 
richting wil vinden.

En zij wil door de Idee de richting en samenhang van alle leven 
en weten kennen. Re theologie der nieuwe universitas zal leerstoelen 
hebben in alle tegenwoordige faculteiten. I laar beoefenaren zullen 
tegelijk met den volksleider in pers en maatschappelijken arbeid de 
gehoorzaal van de psychologen vullen, gelijk zij nu een testimonium 
veroveren voor logica en Nederlandsche laai. Haar beoefenaren 
zullen met anderen de geschiedenis der dogmen, der kerk, der zede- 
leeren bestudceren. Maar van hun intrede in de hoogeschool af zullen 
zij de theologie beoefenen. Oeze theologie zal hun eerst het bescha
vingsleven als een geheel hebben te ontvouwen. Zij zal daarin aan
wijzen het telkens weer terugkeerend beschavingsideaal, en den aan
komenden theoloog brengen tot begrip van het Leven waarin hij 
verkeert. En vervolgens zal zij hem toonen, wat het begrip van God 
beteekent in een beschaving, en in de wording van een menschelijke 
persoonlijkheid. Het zoeken van de cultuur en van het hart naar het 
hoogste Goed zal zij hem ontvouwen. En eindelijk zal zij hem geven 
een kritische, gelouterde beschrijving van het Godsbegrip, dat onze 
harten en onze beschaving trachten te vinden. Zij zal dus zijn een 
theologie der cultuurmenschheid, een theologie van het Nederlandsche 
beschavingsleven, ten dienste van de hoogste goederen van ons volk.

Zij staat niet meer in dienst van een bepaalde kerk, maar zij 
erkent, gelijk de universitas erkent, dat het leven teleologisch is, 
en dat het hoogste Telos waard is, dat wij het zoeken en doordenken 
en realiseeren in hart en leven. Zoo heeft zij denzelfden bodem als 
de gansche universitas scientiarum, maar zij gaat de vakwetenschappen 
te boven, zij verkondigt de eenheid des Levens in God.

Laat mij met een kort woord één mogelijk misverstand afwijzen. 
Men zou kunnen meenen, dat deze theologie ten slotte een functie 
was van het beschavingsleven. Dat is niet mijn bedoeling. Veeleer 
is de theologie gegrondvest op de realiteit van het leven uit God, 
dat ik voor mij in het christendom, naar God gekeerd, als een per
soonlijk en gemeenschappelijk persoonlijk herboren leven van ganscher 
harte belijd. Maar dit komt tegemoet aan de cultuur, die zoowel
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Dat zulk een universitas in een of andere hoogesc 
opgaan, is ónmogelijk. Maar het zal toch niet lat 
duren, of ons faculteitenstelsel moet grondig worden 
ónmogelijk zou het echter zijn, het candidaatsexamen ■ 

zoo te veranderen, dat iets van de nieuwe or;’ 
>. Het candidaatsexamen opent den toegang toi 

zou men dan aan het doctoraal examen 
verbinden, bijvoorbeeld benoembaarheid

■) Hier zou ook de volksuniversiteit een plaats moeten en 
ik hoop dit nog eens afzonderlijk tc mogen bespreken.

en veroordeeld als omhooggeheven wordt naar 
Zal echter de theologie hier positief kunnen 

een geheiligd cultuurleven, dan moet zij ook in 
nd blijven met dat leven en deelnemen aan de ur' 
■stes, tot welzijn der cultuurmenschheid. Geen cul 

maar cultuurverheffing, met volle erkenning van
— in God. Daarbij zou dus het christendom in : 

cel tot uiting komen, maar het zou strijdend en verovert 
in het midden van een universee 1c theologie, 

■urmen liet uitspreken en haar bijdrage levei

zijn de omvorming der faculteiten, de medewerking 
den band met alle vrije wetenschappelijke gemeen- 
^rekkingen met het buitenland te onderhouden en 

g der faculteiten zou dan duidelijker 
igen, dat elke vakwetenschap in haar 
als zij niet bewust wordt van haar 

zijde niet, behalve in het licht van

examen 
uitkwa 
naast

geschiedt
Het kan niet van mij gevraagd worden, dit een en ander al tc 

zeer uit te werken. Er is trouwens ook meer noodig om uit den 
tegenwoordige!) chaos te geraken. Als de steeds toenemende aanvul
lingen van hooger onderwijs den onderlinge» samenhang zullen be
houden, en steeds beter de innigheid van de eenheid van het weten 
en de eenheid van het doel zullen beleven, moeten wij alle hooge- 
scholen vercenigen, met de academies, tot eene Nederlandsche univer
sitas magistrorum et scholarum. Gebeurde dit, dan zou iu die univer
sitas ook een corporatie van doctoren behooren. Deze universitas, 
een uit .Ie hoogcscholen en doctoren en studentenorganisaties te vor
men lichaam, kan gesplitst worden in drie onderdeelen. De eerste is 
een arbeidsgemeenschap, waarin de doctoren hun plaats zouden vinden, 
en den band onderhouden met het sociale leven in zijn vollen om
vang '). De tweede afdeeling zou de eigenlijke wetenschappelijke 
gemeenschap zijn, waarin de leiding aan logica en methodologie zou 
toekomen. De derde zou het leven van den geest dienen, in denken, 
kunst en religie, en de richting en samenhang van het leven op de 
klaarste uitdrukking hebben te brengen. Deze universitas zou de 
hoogcscholen dichter brengen bij de behoefte der komende arbeids
gemeenschap, en tegelijk die arbeidsgemeenschap opvoeren tot het 
leven der idee.
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nuttig te maken. De omvorming 
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het bcley

1 n het orgf 
nummer 1920 z w 
de verzorging van die zuigelingei 

„De consultatieburcau’s zuller 
moeten worden opgericht.

De gemeente Amsterdam en de opvoeding 
van den geheelen mensch

door IDA HEIJERMANS.

het intellect, ook ziet in het licht van het 
Doch de hoofdzaak van dit betoog ligt 

20e eeuw noodig heeft een eigen theologie, 
haar hoogste doel, en over het licht, dat 
Levensdoel in het hart laat stralen over alle 
Suo iure behoort de theologie in de univers 
dienste eener geheiligde cultuur.

;aan Maatschappelijk Hulpbetoon, vond ik in het 
Juli-Augustus omtrent de plannen der gemeente voor 

van die zuigelingen het volgende:
tatiebureau's zullen in de volkrijke buurten der stad

Amsterdam 
Er moet 
land met 

groot deel tot 
i dringen en 

dat de 
zorgen,

noen ik in Amsterdam had gezien welk een opvoedend aanvullings- 
werk er verricht wordt in den vorm van den omvangrijken 
Ons-Huis-arbeid, hoe de gemeente door hooge subsidie erkende, 

dat er in dien arbeid de gemeenschap werd gediend, kwam in mij 
de lust om na te gaan op welk ander terrein Amsterdam ten be
hoeve der volksontwikkeling, in den meest uitgebreiden zin van het 
woord, voorkwam of aanvulde.

De landswetten verrichten toch ten opzichte van die ontwikkeling 
. Onder den dwang van de economische omwenteling breiden 
zorg voortdurend uit, maar heel veel meer voor de volks- 

j dan scholen inrichten doen zij eigenlijk nog niet. Een ge
ne alleen de verplichtingen, welke de onderwijs- en nijver- 

op haar legt, op zich neemt, kan daarmee volstaan, heelt 
voor de volksopvoeding niets meer te doen, 

daarmee en daarbij nog meer gebeuren kan, 
ik, er ‘een richting aanwijzend voorbeeld v< 

-kend worden, dat in de hoofdstad van ons 
van honderdduizenden, die voor een gro 
zwakken behooren, de omstandigheden 

it bestaan, 
igen en 
i, in ons 
.ntige volksonl-

niet alles. Onder den dwang \ 
zij haar zorg voortdurend ui 
opvoeding dan scholen inrichten < 
meente, die alleen de verplichtingen 
heidswetten op haar legt, op zich n 
daarnaast voor de volksopvoeding niets meer

^Vat er daarmee en daarbij nog meer gebeuren I 
geeft, meen ik, er ‘een richting aanwijzend voorbeel 
natuurlijk erkend worden, dat in de hoofdstad v. 
haar bevolking van honderdduiz enden, die voor eer 
de economisch zwakken behooren, de omstandigh 
dwingen. Met deze erkentenis blijft echter het feit 
gemeente Amsterdam in haar opvatting van regeling' 
welke de gemeenschap als zoodanig ten goede komen, 
aan de spits staat, en gestreefd wordt naar waaracht 
wikkeling.

Er wordt, gelijk reeds gezegd werd, nog andere aanvullende arbeid 
verricht dan die van het voortreffelijk georganiseerde Ons-Huis-werk.

Daar is in de eerste plaats de zorg voor den gezonden zuigeling.

schappelijke doel, 
aanwijzing, dat de 
laar worden over 

-•ven van dit hoogste 
•bieden der cultuur, 
s iler toekomst ten



eiken

ge 
de

393

zöogen

huis 
elk (

„i
dag

..On 
zich v<

K’
de

C onsulta 
van alle 
vóór de

de
e wijze 

:ven, van groc 
kunnen blijvei 

lappelijk"'

Com

kraamverzot 
ige hulpi

j voordoen, 
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werden voor de v e r- 
iprichting van gemeentelijke 
n haar zuigelingen. Gemeen-

aanschouwelijk onderwijs van de moeder, 
n m o e d e r c u r s u s s e n, op de wijze als 

van particuliere zijde worden gegeven, van groot 
ijke voorlichting zal niet achterwege kunnen blijven, 
ligelingenzuster, zuster van Maatschappelijk Werk, 
.-nngenzuster vormen een organische eenheid. De 
1 tusschen de verschillende Consulta- 

door den directeur van den Gemeentelijken 
ijgestaan door een der artsen, verbonden 
s, die als leider zal optreden. Door ge
le consultatiebureau de bevallingen worden 
rayon hebben plaats gehad.
wonscht voor, aan elk Consultatie-bureau 

de bereiding van zuigelingen
op den voorgrond 

tbaarheid van goed 
kans zijn op 

een afzon- 
alleen zij, 

noodzakelijk-

,Aan elk bureau zal een arts worden verbonden, die 
; een paar uren zitting zal houden.

nder den arts werkt een gediplomeerde verpleegster, die 
. erdcr geheel moet wijden aan het bezoeken en contröleercn van 

.■zinnen. Zoodra blijkt, dat sociale nooden invloed doen gelden, wordt 
hulp van de zuster van Maatschappelijk Werk ingeroepen, die, 
zich van den toestand op de hoogte gesteld te hebben, zoo noodig, 
rijks- en gemeenteorganen, of de besturen van vercenigingen waar- 

luwt om in te grijpen, ten einde te zorgen, dat de moeder niet, 
armoede gedwongen, het zöogen staakt. Tevens is aan het 

atiebureau verbonden de gemeentelijke vroedvrouw, die 
patiënten, die van gemeentewege worden geholpen, reeds 

■ geboorte nagaat, of alle maatregelen goed getroffen zijn en 
het verwachte kind de vereischte hygiënische voorwaarden 

>or een gezond opgroeien zijn vervuld. Getracht zal moeten worden, 
ook de particuliere vroedvrouwen in contact te brengen met de 
Consul tatiebureau’s.

..Noodig zal vei der zijn de hulp van goed geïnstrueerde, nict- 
gediplomecrde krachten, welke aan huis de zuigelingen verzorgen. 
Volgens onze berekening zullen aan elk Consultatiebureau 3 zuige
lingen verzorgsters verbonden moeten worden. Deze verzorgsters, 
die zooveel mogelijk tevens als kraamverzorgsters zullen optreden, 
moeten, gewapend met de noodige hulpmiddelen, de moeder cens of 
meermalen per dag bezoeken en haar in haar eigen omgeving de 
juiste wijze van verzorging voordoen, totdat de verpleegster de 
zekerheid heeft, dat met de controle aan het Consultatiebureau vol
staan kan worden.

Naast dit practisch en 
achten wij het inrichten va 
hier en daar reeds 
belang. Ook schriftelij

,. De geneesheer, zuigel 
vroedvrouw en zuigeling 
onderlinge band t 
tieburcau’s wordt gelegd < 
Geneeskundigen Dienst, bijg 
aan bovenvermelde bureau’s, die als leider z 
noemden dienst zullen aan elk consultatiebureai 
opgegeven, die binnen het rayon hebben 

„Het komt ons niet gewcnscht voor, 
een m e I k k e u k c n te verbinden ,voor c. 
voedsel. De bevordering der borstvoeding dient 
te staan en hoe gemakkelijker men de bereikt, 
bereid zuigelingenvoedsel maakt, des te grooter zal de 
een spoedig beperken van die voeding. Er zal derhalve 
derlijkc melkkeuken moeten worden ingericht, waardoor 
bij wie de verstrekking van bereid zuigelingenvoedsel een 
heid is gebleken, zullen worden geholpen.”

Ook las ik, dat er maatregelen voorbereid 
p 1 e g i n g van gezonde zuigelingen en de op — 
verzorgingshuizen voor moeders en ...
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telijke crèches vormden niet het ideaal, want, staat er: „De 
vinding heeft geleerd, dat na korten tijd alle crêchc-kinderen • 
moederborst worden genomen. De behoeftige zoogende moeder 
zoodanig worden gesteund, dat zij in staat is in huis te blijven 
haar kind.”

Toezicht op de gezinsverpleging werd overwogen.
Aldus stond cr in het nummer 1920.
In het Februari-nummer van 1921 bleek, dat heel 

plannen werkelijkheid was geworden. Reeds in Octobei 
het werk van de Amsterdamsche Vcrecniging 
Zuigelingenzorg door de gemeente overgenomen, ook • 
R. K. Vereeniging voor Zuigelingenzorg.

Aangekondigd werd cr, dat er voorloopig drie gemeen! 
sultatie-burcaux zouden komen, waaraan verbonden wer 
die reeds langeren of kortoren tijd hun krachten 
zorg hadden gewijd.

Ik heb niet nagegaan in welk stadium van uitvoering al de plannen 
omtrent verzorgingshuizen voor moeders en zuigelingen reeds zijn. 
Wie daarin moeten opgenomen worden, verkeeren in abnormale om
standigheden. De normale van de Consultatic-bureaux, waar de 
moeders met haar kinderen komen, trokken mij meer aan. Ik wendde 
mij dus tot den directeur van den G e m c c n t e 1 ij k e Gene c s- 
kundigc Dienst, dr. L. Hcijcrmans, onder wien alles ressor
teert, gelijk wij zagen, en had het voorrecht een zitting bij te mogen 
wonen van dr. H. B. L. Vos, den leider der gemeentelijke zuigelingen
zorg. Hij heeft zijn Consultatie-bureau op het Jonas Daniël Meyer- 
plein, het drukke centrum van een nog drukker stadsgedeelte.

En het was bizonder mooi en belangrijk werk, dat ik zag. Met 
de menschenplantjcs trachtte de consultgcvcnde geneesheer in een 
land te komen van voedenden bodem, inzicht en verantwoordelijkheid.

Heel veel moeders zaten geduldig te wachten, tot het haar beurt 
was om voor haar zuigelingetje het advies in te winnen. Het zieke 
kind werd onmiddellijk verwezen naar den behandelenden geneesheer, 
want het Consultatie-bureau geeft slechts raad voor datgeen wat 
er gedaan moet worden met het gezonde zuigelingetje.

Van groote opvoedende waarde leek mij de arbeid, in het bureau 
verricht.

Het licht, dat er schijnt van uit het inzicht der wetenschap, dringt 
als vanzelf door tot het gezin. De moeder, die cr met haar kindje 
verschijnt, wordt geprikkeld tot zindelijkheid op haai- kindje en 
zichzelf.

Zij leert den band zien tusschen haar en haar zuigeling, door de 
natuur gelegd en die slechts verbroken kan worden ten koste van 
het allerbeste en fijnste in de verhouding tusschen beiden. De con- 
sulteerende geneesheer onderzocht nauwkeurig in elk geval ol de 
moeder haar plicht verrichtte tegenover het kind uit haar geboren, 
of zij alles deed om hem de natuurlijke voedingsbron niet te onthouden. 
Alleen bij zwakte of gebleken onvermogen kreeg zij aanvullend voedsel 
voor haar kindje of haarzelve.

Zoo leert de vrouw, dat tegenover haar zuigeling zij een onaf- 
wijsbaren plicht heeft te vervullen.
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zorgende en helpende barmhartigheid aan 

alleen het model van een wieg, door weinig 
te maken uit een simpele kist en eenvoudige, 

oflen. — Want er gebeurt nog het afschuwelijke, 
rongen is haar zuigclingetje bij zich in bed te 
■n slaap dood drukt! — Als echter het blijkt, 
; zich aanschaffen kan voor haar kleintje, dAn

toen piepjonge oi 
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of meer onooj

De vreugde en de trots van het moederschap werden in haar ge
wekt of gestaald.

..Wat een flinke jongen," zegt de dokter telkens. „Wat een -x—— 
meid. — Nou maar, hij groeit goed. — U hebt er eer van, huur.— 
Maak u maar niet ongerust.”

Zoo hoorde ik den cons 
vredenheid uiten, moreelen 
zonder de hulp van de o 
van den arts, het moeóvis 
schouwen dan als een scho 
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zag niet 
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dat de moeder niets 
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De barmhartigheid zag ik ook aan den arbeid, to 
voor hun tweeling raad kwamen vragen. Hij had 
droegen voorzichtig de kleine, héél kleine, min 
schreeuwende zuigelingetjes.

Van alles vroeg de dokter, noteerde de help 
Voor een week kreeg de moeder melk. En 

nu de taak te gaan onderzoeken. Inlichtingen zoi 
De moeder zou voor steun, in den vorm van : 
zij in elk geval kreeg, in aanmerking alleen k< 
informaties het bleek, dat alles waar was c 
verteld : in hun armoede door een tweeling v'1 
moeten blijken, of de jonge vader aan . 
of anderen steun.

I oen, na dit tweeling 
kregen, die zich in 
moedigen, liet lieflijk 
gebracht in het zift...

maar I 
het 

naast het „ 
ander kan ontstaan 

icn op anderen, zich 
tgeen wat ik gezien 
zonde zuigelingen gegev, 
nckeling en volksopvoeding 
worden. Alleen uit gezoi 
gezonde gemeenschap opgn 

idividu en samenleving. Zij 
van de volksopvoeding 

overal zijn doorgedron.
al het Consultatie-bure 

:er anders kijl

ccling-geval, ging ik weg. Ik had een indruk ge- 
’ i mij griftte. Ik had hooren geruststellen en aan- 
lijkc der barmhartigheid had glans van schoonheid 
Itingslokaal, waar alles wctenschappelijk-hygiënisch 

het gevoel van te willen helpen werd er steeds 
: verstand. Want wij weten, dat hulp kan doen 

gezwel der ellende in het lichaam der 
' ' ,n dat, veroorzaakt door de overtui- 

:h maar te laten gaan, zonder meer! 
en gehoord had, wist ik, dat met 
•ven, de gemeenschap een terrein 
ïding betreedt, dat niet genoeg 

>nde kinderen kunnen gezonde 
jroeien. Die zorg voorkomt 

_jj moet een steeds meer in- 
"g gaan uitmaken, want zelfs 
ongen, gelijk zij het behooren 
reau noodzakelijk zijn, omdat 

Kijkt eii spreekt dan een ver- 
ïrcursussen.
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1919. Om een 
werd opgevat,

waar de eerste stap gedaan is, ook de volgende gezet worden ? 
:t kind onder hygiënisch toezicht blijven tot het naar de voor- 

'e of de lagere school gaat, waar het dan weer komt onder 
le van den schoolarts?

daartoe komen, dat het
met haar zuigelingetjc

vragen moet ik natuurlijk het antwoord schuldig 
. dat er geen profetische gaven behoeven te zijn 

voorspellen, dat de zorg voor de lichamelijke opv 
jmst geen hiaten meer zal vertoonen. Nu kan er op ■ 
Igemeen en de moeders in het bizonder slechts dran 
*nd. De leiders der Consultatiebureau^ krijgen c< 
geboorten in hun wijk. Zij kunnen door hun 

^enigszins vermoeden, waar hulp en voorlichting 
i gedwongen worden te komen aan 
itzinnige moeder. Er kan slechts propaga 

het nuttige en noodzakelijke van zuigelin 
meer op intensieve wijze gel: 

tusschen eenjarigen leef 
en dat van de wet, die i 

gemeenschap, nog niet binnen haar

De gemeente Amsterdam strekt over het gezonde kind haar zorg 
uit, tot het een jaar is. Dan is het Consultatie-burcau voor hem 
gesloten.

Zaflict 
bereidende 
de controle 

Zullen wij 
wordt, zich 
plaatsen?

Op deze 
al meen ik. 
kunnen \ 
de toekoi 
in het alg 
uitgeoefer 
van de , 
kennis ee w 
Maar niemand kan 
Geen domme of licht 
maakt worden voor ___ ___
En ik weet, dat dit steeds 
het hiaat in hygiënisch toezicht 
tijdperk van schoolgaan blijft 
ter wille van kind en 
menden kring trekt.

AVant uit de hiaten in opvoeding en volksontwikkeling is zoo heel 
maatschappelijke en individueele ellende voortgekomen. Amsler- 
begint ze weg te werken met zijn zorg voor gezonde zuigelingen, 

at doet ook een ander verdwijnen, dat van den overgang van 
naar maatschappij, van het eene scholenstelsel naar het andere.
daarin schieten de landswetten te kort. De hoofdstad doet 

dien opzichte aanvullend werk.

In de eerste plaats verricht Amsterdam dii 
meentelijk bureau van beroepskeuze. Het ligt 
dit uitvoerig te beschrijven, daar wie dit do 
ingewerkt hebben in de werking van h_. o... 
dat er behandeld ’.vordt. Het is het voornemen 
Det om zelf een studie van het bureau te geve 
uit de vorige bladzijden reeds bleek, slechts mijn 
toonen op welke wijze er in Amsterdam aanvul 
wordt ten opzichte der landswetten, zij er slechts iets 
uit het Verslag der Commissie van advies in zak 
lichting der beroepskeuze, uitgebracht over 19 
denkbeeld te geven van de wijze, waarop het werk w 
zij er dit uit meegedeeld : 

„De aanvragen waren 
betroffen enkele begaafde
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omtrent den gang hunner verdere studie kwamen raadplegen 
zijn hulp inriepen bij de uitvoering. Daarnaast echter werd ook 

vies gevraagd voor achterlijke kinderen en voor gebrekkigen. Vaak 
kostte het heel wat moeite, een passend beroep voor deze laatsten 
te vinden en hun daarin een plaatsje te bezorgen. In de meeste 
gevallen intusschen werd raad ingcrocpcn voor normale personen, 
waarbij 't er op aan kwam, in o>rerccnstcmming met hun aanleg en 
zoo mogelijk met hun neigingen, de aanwijzing voor het te kiezen 
beroep te geven of de ouders in te lichten omtrent het onderwijs, 
dat de kinderen verder moesten volgen.

Ondervonden werd reeds meer dan cens, dat de weg, 
de beste geacht werd, niet bewandeld kon worden u 
fmanciccle bezwaren.”

Uit de omschrijving van het soort gevallen, moge dit vermeld worden:
Geval n". 5. Deze aanvrage betrof een jongmensch van ongeveer 

20 jaar. in het bezit van het einddiploma ó-j? cursus. Hij zou gaarne 
verder studceren, zijn cijfers waren boven het middelmatige, maar 
zijn ouders waren volstrekt onvermogend. Wij onderzochten deze 
zaak nauwkeurig en kregen den indruk, dat inderdaad voor dit jong
mensch verdere studie als ’t ware aangewezen was. Mede op onze 
aanwijzing, beproefde hij een rijksbeurs te verkrijgen, hetwelk gelukte. 
Van het verloop zijner studie zal hij ons geregeld op de hoogte houden.

Geval n°. 4. Dit geval betrof een jongmensch met einddiploma 
3-j. cursus, die gaarne voor Duitsch M. O. wilde studeeren. Wij 
adviseerden hem. een betrekking op een kantoor te zoeken en zich 
in zijn vrijen tijd op de studie van het Duitsch toe te leggen. Wij 
meenden, dat de studie voor M. O. te veel risico bevatte, vooral 
daar hij onmiddellijk moest gaan verdienen. Intusschen vonden wij 
door tusschenkomst van den Bond van Ned. Onderwijzers, afdeeling 
Amsterdam, een leeraar. die een kleine groep personen belangloos 
wenschte op te leiden en bereid was dit jongmensch er bij te nemen. 
Wij bezorgden hem een plaats op een kantoor, zoodat het nu verder 
van zijn energie zal afhangen, of hij zijn hooggesteld doel zal bereiken.

Geval n". 5. Meisje van 19 jaar. Was opgeleid voor het voor
bereidend onderwijs. Dit was echter haar zin niet. Zij verlangde van 
beroep te veranderen. Bij onderzoek bleek ons, dat zij goed ontwik
keld en zeer handvaardig was. Wij raadden haar zich eerst te gaan 
toeleggen op machineschrijven, waarna wij met haar de verder te 
volgen opleiding zouden bespreken. Korten tijd daarna wisten wij 
haar dooi- middel der kantoorafdeeling geplaatst te krijgen. Zij was 
bereid de lessen te gaan volgen, die wij voor haar verdere ontwik
keling noodig achtten. Bij latere informatie bleek ons, dat zij in haar 
nieuwen werkkring zich beter op haar plaats gevoelt.

Geval n°. 6. Jongen 15 jaar, was op de M.U.L.O.-school niet 
overgegaan. Zijn vader had hem toen van school genomen en kwam 
nu om raad. Terugkomen op de zaak was onmogelijk, anders hadden 
wij stellig daartoe advies gegeven, want wij kregen de overtuiging, 
dat de jongen wel de vermogens bezat om de school te doorloopen 
en later het einddiploma te verwerven. Wij raadden den vader, hem 
nu een betrekking te laten zoeken en door avondonderwijs aan te 
vullen, wat hem ontbrak. Het gelukte voor hem een kantoor te vin-
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Jongen 16 jaar, wilde gaarne stuurman worden. 
Hij was nu op een teekenbureau en had niet anders dan lager 
onderwijs genoten. Zijn ouders konden desnoods zijn verdiensten wel 
missen, maar overigens geen opleiding bekostigen. Al ware dit zoo 
geweest, dan was hij reeds te ver achter om nog met kans op succes 
aan de studie te beginnen. Wij konden hem dan ook slechts raden, 
in zijn vak te blijven en zich daarin zooveel mogelijk te bekwamen. 

Geval n°. 8. Jongen 15 jaar, oud-leerling van een achterlijke school. 
Deze jongen, die in handenarbeid op school wel cenigc vorderingen 
gemaakt had, wisten wij in de leer te doen bij een lijstenmaker, 
waar hij eenvoudig werk zou lecren. Zijn oud-onderwijzer, in overleg 
met wien de zaak behandeld was, belastte zich voorloopig met liet 
toezicht en deed ons enkele koeren verslag van zijn bevindingen. Wij 
kregen den indruk, dat de jongen daar goed op zijn plaats is.

Geval n°. 9. Jongen 16 jaar, eveneens van een achterlijke school, 
in hooge mate achterlijk. Wij beproefden hem als stoelenbekleedcr 
te doen opleiden. Hij bleek daartoe echter geheel ongeschikt. Op 
ons verzoek stelde daarna de Geneeskundige Dienst een psychiatrisch 
onderzoek bij hem in en kregen wij de medcdeeling, dat hij het meest 
geschikt leek voor tuinarbeid. Wij deden nu moeite hem door middel 
van één der correspondenten van de Arbeidsbeurs ergens in den 
omtrek van Amsterdam geplaatst te krijgen, maar mochten daarin 
voorloopig niet slagen.

Geval nn. 10. Jongen 
van de lagere school, was 
toen loopjongen bij een 
schoenmaker in de leer gegt 
te halen naar een wasscherij te gaan, omdat hij daar veel meer kon 
verdienen. Wij bespraken de zaak met hem, vooral met het oog op 
de verschillende toekomst, die hem in beide vakken wachtte, en 
raadden hem ernstig aan, in het vak van schoenmaker te blijven en 
later eenigen tijd naar de vakschool voor schoenmakers te gaan, 
waartoe wij hem, als ’t zoover was, onze hulp aanboden. Hij zag in, 
dat dit het beste voor hem was en volgde onzen raad op.

Geval n°. 11. Jongen 15 jaar, loffelijk ontslag lagere school, was 
ruim een half jaar bij het typografenvak. Dit beviel hem volstrekt 
niet; hij wilde onder geen beding drukker worden. Zijn lust was tot 
machine-bankwerker te worden opgeleid. Wij meenden ook, dat dit 
voor hem de aangewezen weg was en door bemiddeling der afd. 
voor metaalbewerkers werd hem een plaatsje als leerling bezorgd.

Geval n°. 12. Jongen 14 jaar. klein zwak jongentje, was vier 
malen telkens voor 3 maanden in een vacantic-kolonie geweest en 
had zoodoende de school niet geheel doorloopen. Hij was echter 
volstrekt niet dom en hield veel van teekenen. Zijn broeders en 
zusters verdienden allen behoorlijk hun brood en wilden graag een 
opleiding voor hem betalen. Hij zelf zou ’t liefst meubelteekenaar 
worden. Wij overlegden dit geval met den directeur van een der 
ambachtsscholen. Deze was bereid, hem bij wijze van proef eenigen
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Miomcne blijkt, dat er bizondcr belangrijk werk door 
it verricht. In den loop van mijn betoog zal ik boven- 

i op de samenwerking tusschen het bureau en 
door mij genoemde verslag loopt echter slechts 
maanden van het bestaan van het gemeentelijk 

1920 hebben zich 901 personen er bij aangemeld 
Januari, Februari en Maart heeft dit getal de 
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Uit het overgen 
het bureau wordt 
dien nog terugkomen 
de schoolartsen. Het 
over de eerste vier 
bureau. In het jaar 1 
en in de maanden 
1000 reeds overschrcc

Deze officieele cijfers bewijzen, dat het bureau een arbeid verricht, 
die steeds meer als iets onmisbaars wordt beschouwd. Alleen van 
een inrichting, die door de gemeente binnen den kring van haar be
moeiingen getrokken wordt, kan zulk een invloed uitgaan.

Doch in Amsterdam wordt met meer volstaan dan alleen met een 
bureau van beroepskeuze. De stad heeft ook haar psycho-technisch 
laboratorium. Wat zijn beteekenis is, — het blijkt het best uit een 
opstel Onderzoek naar b e r o e p s g e s c h i k t h e i d b ij volwas
senen en kinderen, door dr. G. van Wayenburg geschreven in 
het Maartnummer van Kinderstudie. — De schrijver zegt o.a.: 
„De beroepsvoorlichting zelfs op moderne wijze opgevat houdt natuurlijk 
een groot gevaar in en heeft daarenboven leemten.

„Het gevaar schuilt in het groot persoonlijk clement dat op den 
voorgrond treedt. Groote beroeps- en menschenkennis, ongevoeligheid 
voor bijkomstige gunstige of ongunstige indrukken, die van den onder
zochte uitgaan, onvatbaarheid zich te laten verblinden door schijn
baarheden, maar het vermogen den kern van het samengeste 
zielebeeld te ontdekken en te bepalen — ziedaar de clemente 

waaraan de beroepsvoorlichter zal hebben te voldoen.
gave zijn die zich daartoe opwerpt?”

Ti,” — beantwoordt de schrijver iets verder de door hem 
raag, — „wordt de poging gewaagd om langs wetenschap- 

i weg het subjectieve, persoonlijk element, dat er in alle be- 
lingen van gecsteskennen en kunnen is, te doen aanvullen door 

zakclijk-objectieven maatstaf. Ik herhaal: wat wij doen is een 
ing; maar een poging in alle beschaafde landen, op den voorgang 

Amerika ondernomen. Voor 191-1: schoorvoetend en weifelend, 
poging werd gedaan bij het uitzoeken van beoefenaars 

eiiachtige bedrijv en waarbij het hebben van bepaalde 
in ‘t oog vallend was: b.v. bestuurders van 

ams, telefonisten, machinisten op locomotieven 
ijkc toepassing bij het maatschappelijk bedrijf 
. Tot de oorlog kwam. Toen dreef de noodzake- 
n tijd geschikte mannen en vrouwen te hebben 

gevaren verbonden waren, er toe niet af
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tot de nieuwe wetenschappelijk keuze methodisch vasten 
den voet had, maar de voorloopig uitgedachte „tests" — 

1 1 ’ sche onderzoeksmiddelen — alvast te gebruiken en 
: omstandigheden de nieuwe uit te denken."
slot van zijn beschouwing zegt dr. Van Waycnburg naar 
van een bijeenkomst te Genève: 

werden de grootc vragen aangeroerd:
verzekeren wij ons er van dat wij bij het betrekkelijk kort- 
psychologisch onderzoek van den aspirant ook werkelijk er 

len, .wat naar aanleg, naar geestelijke en lichamelijke vaardig- 
len aanwezig zijn ?
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„Hebben wij middelen om de menschtypcn te onderkennen, die 
slechts voor automatischen, dus eenvoudigen en eentonigen arbeid 
geschikt zijn en daarin gevoegelijk ook hun levensvoldoening vinden? 
Vooral deze laatste kwestie werd door de vertegenwoordigers uit 
Spanje, die voor het psycho-technisch laboratorium van Barcelona 
werkten, op den voorgrond gesteld. Bijna het grootste gedeelte toch 
van het werk in onze industrieën met hun zoo lijn uitgesponnen 
arbeidsverdeeling, komt neer op een automatisch, mechanisch, uniform 
handelen. Schier den ganschen werkdag door. Moet hierbij niet ter
dege rekening gehouden worden met den geestelijk» 
gcheele individu? Of het hierin zijn levensvoldoenin0

„Dan kwam ter sprake het groote vraagstuk der belangstelling. 
Het '„kunnen” houdt nog niet altijd in het „gaarne doen", de interesse 
in den arbeid. Hoe benaderen wij die bij ons doorsneê-onderzoek. 
of welke hulpmiddelen ter aanvulling van ons inzicht nemen wij te baat?

„Verder werd aangevoerd het onderzoek op emotionaliteit, in hoe
verre een behoorlijke uitoefening van geestes- of handenarbeid moge
lijk was onder den storenden invloed van zenuwachtige factoren.

„Verder werd aangevoerd het onderzoek naar den weerstand van 
het individu tegen zenuwstorende factoren ....

„Ten slotte werd de vraag geopperd welk het gunstigste tijdstip 
is, waarop wij den jeugdigen adspirant voor een of ander beroep 
hebben te onderzoeken. Gewoonlijk is de leerlingenleeftijd 14 jaar. 
Is dan in verborgen aanleg alles aanwezig wat de volwassene tot 
ontplooiing kan brengen? Brengt de puberteit niet een dusdanige 
verandering in de geestesstructuur van jongen en meisje, dat al onze 
voorzeggingen vóó r dien tijd falen ? . . . . Laat ik hier ter plaatse 
alleen even aanstippen, dat de tot nu toe gemaakte ervaringen de 
meening bevestigen dergenen, die in den 14-jarigen leeftijd voor jon
gens en den 12 a 13den voor meisjes den gunstigen tijd zien om het 
kind te betrappen op de aanwezigheid van een zoo groot mogelijk 
aantal sluimerende aanlegsfactoren, die door de puberteit wel kunnen
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worden verduisterd, waaronder een schifting in meerdere 
tijdelijk naar voren treding onder dcnzelfdcn invloed dc 
zal plaats hebben — waarvan vele een wijziging zullcr 
door de begiftiging met zeker gevoelsaccent — maar die 

.'Ibaar achterhaalbaar zijn, als men het kind maar oi 
tijdstip dat die puberteitsgolf nog niet over hem 

een zaak van „kijk” van den onderzoeker, en ‘t 
en 14-jarigen leeftijd verder dan het andere.”

dan ik het met eenige mogelijkheid had k unnen doen, vertelt 
V an Wa venburg zeil, dc directeur van het psycho-tcchnisch 
num, welken aanvullenden wetenschappelijken arbeid er nu 
wordt en zal worden. Ik genoot echter het groote voorrecht 
mogen luisteren naar een mondelinge uiteenzetting van dr. 

Van W., waarbij een paar zusters, die op de verschillende burcau's 
van den geneeskundigen dienst haar taak hebben, en ik het eenige 
publiek vormden. l)e directeur zette tevens aan zijn woorden kracht 
bij door mij de verschillende onderzoeksmiddelen en de werktuigen 
te laten zien, waarbij getracht wordt de scherpte van het verstand, 
het vermogen tot het concentreeren van aandacht, de graad van 
volkomenheid der zintuigen, dc handigheid of de aanleg voor een of 
ander bepaald beroep te peilen of tc meten.

Ik zag van allerlei: tests, waarbij nagegaan wordt of de onder
zochte vindingrijk is, scherp waarneemt, een groote dosis van gezond 
verstand bezit. Verschillende machines werden in werking gesteld, 
waardoor ik een denkbeeld kon krijgen van een onderzoekingsmethode, 
die de persoonlijkheid van den waarnemer uitschakelt, zoodat alleen 
dc vernuftig bedachte, gevoelige machine registreert in welke m. 
de onderzochte op den een of anderen prikkel reageert. Er werd 
uitgelegd op welke wijze er streng wetenschappelijk kan nagegaa 
worden of leerlingen in examentijden enz. door vermoeidheid ni< 
meer scherp onderscheiden kunnen enz.

Gewillig en oplettend was ik zelf in het laboratorium, soms 
van onderzoek. Er werd o.a. een paar seconden een beeld < 
verlicht doek geprojecteerd. Dan verdween het en nu was 
kunst om te omschrijven wat er gezien was. Ik heb getracht 
van kleuren te onthouden.en te herkennen, na tc gaan bij verschil
lende voorwerpen welk op het gevoel zwaarder of langer was. Ik 
Ik heb aandachtig als een kind bij een spel geprobeerd een stift zoo 
tc bewegen tusschen knopjes, dat ik niets raakte. Deed ik het, — 
er was geen ontkennen mogelijk, want door een electrisch sein werd 
de geringste onhandigheid verklapt!

Zoo ervoer ik theoretisch en proefondervindelijk welk een gewichtig 
werk in Amsterdam met het laboratorium op touw gezet wordt. Aan 
de ervaring en voortdurende controle zal natuurlijk alles steeds weer 
getoetst worden. Maar met vertrouwen in alles wat in het laborato
rium gedaan en bestudeerd wordt, verliet ik, dankbaar gestemd de 
plaats, waar men tracht door wetenschappelijke onderzoekingen iets 
te loeren van de structuur der geestesgesteldheid. Het leek mij of de 
mensch met zulken arbeid boven zichzelf zich tracht te verheffen. Hij 
vreest het onvolkomene van de eigen persoonlijkheid; hij zoekt naar 
betrouwbare gidsen in het oordeelen over anderen en zichzelf; hij
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7. Het behoort mede tot de taak van den schoolarts, aan alle 
leerlingen bij het verlaten der school adviezen uit te reiken betref
fende hunne beroepsgeschiktheid.

AVerd er dus nagegaan in het bovenstaande op welke wijze Am
sterdam de leemten tracht aan te vullen in het al te eenzijdige en 
onvolkomene van de landswetten in verband met de volksontwikke
ling, — er worden op meer plaatsen nog bruggen geslagen om het 
voorwaarts gaan voor mensch en menschheid gemakkelijker te maken.

Het blijkt uit de r<^organisatie van het gemeentelijk geneeskundig 
schooltoezicht. Naast mij ligt het rapport, opgemaakt in October 1919, 
uit door de schoolartsen verstrekte gegevens, door den directeur van 
den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst, dr. L. Heijermans. Het 
ligt buiten het bestek alweer van mijn beschouwing om het rijk ge
documenteerde rapport op den voet te volgen. Het geelt 
zicht van hetgeen in het buitenland geschiedt ten opzicht 
geneeskundig toezicht op de scholen, een historisch-kritisch ov< 
van hetgeen er in Amsterdam gebeurde. Tot de volgende con< 
kwam het rapport :

Het Geneeskundig I
de geestelijke en lichamc 

uitgebreide beteekenis 
In verband met den groo 

de schoolarts volledig ambt
3. Systematische onderzoekinge 

onmisbare basis voor den te verrit
4. Daarnaast moet bijzondere 

voor wie zulks wegens lichamt
'jkt.
eder behooren de werkzaamheden van 
te worden, dat de wetenschappelijke 
tot haar recht kan komen.
hygiënisch toezicht op de schoolgebouwen

"■.•lijke ziekten op de school moeten

wil zich richten in het gebied der opvoedkunde naar een licht 
en veilig als dat der Poolster; hij verlangt er naar, onpart. 
classificeeren en te schiften; hij weet welke onheilen er aangericht 
kunnen worden door het grillige en onvaste van keuze en advies in 
het leven van individu en maatschappij.

In het laboratorium van dr. Van Waycnburg worden voorzichtig 
zaden aan den grond der wetenschap toevertrouwd. Het hccle land 
heeft er belang bij om na te gaan en af te wachten hoe de zaaisels 
opschieten, opdat er anders, beter en onpartijdiger dan het nu ge
schiedt in de kindermassa, elk kind met zijn individueelen aanleg tot 
zijn recht kan komen, bij de beroepskeuze geen verspilling van men- 
schenmateriaal plaats heeft, geen mcnschen op plaatsen worden gezet, 
waar zij volgens innerlijksten aanleg niet hoeren en dus schade be
rokkenen aan zichzelf en
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van een beroep, waaraan zware

igen moeten zooveel moge 
skalen buiten de school.
loet zich ook uitstrekken over hef onderwijzend 
dezerzijds geen gevaren voor de gezondheid der

> de inlichtingen, die de directeur 
naren-schoolartsen in Amsterdam 
:rkzaamheden als schoolarts, nog 
8 schoolverpleegsters. 
ensch uitgesproken, dat ook 

, ! huishoudscholen niet alleen 
n onderzoek op gezichtsscherpte, 
ief zal geschieden.

■ een hiaat, gelijk ov< 
omst door geen enkel 

scholen, waar leerling» 
cholen, hoogcre 
neeskundig toczicl 
id te verrichten v 

idu en genu 
betere de '

•eral elders. Want het 
argument meer te ver
jon gaan ouder dan 

burgerscholen, gymnasia, 
dig toezicht vallen. Er is op al die 
irrichten voor het geneeskundig toe- 

_ icnschap zal ten goede komen."
etere de vijand van het goede, toch kan het 
dat Amsterdam met de regeling van zijn 

vooraan gaat in ons land.
r in het rapport ook verband gelegd tusschen de 

en het werk der schoolartsen. Ik lees daaromtrent:
het verlaten der school behooren aan de jongens en meisjes 

gegeven te worden welke beroepen en bedrijven 
mijden. Deze adviezen worden gegeven na grondig 
l moet onderscheid gemaakt worden tusschen 

buitenlucht en in gesloten vertrekken, tusschen 
lichten arbeid, tusschen arbeid die zittend verricht kan 
dien, waarbij staande houding een vercischte is. Vakken 

.■en normale gezichts- en gehoorscherpte noodig zijn, worden 
van die. waarvoor men met minder eischen te dien < 
volstaan. Voor de practischc uitwerking van een en an< 

handleiding moeten worden samengesteld. De schoolarts zal 
arbij vermoedelijk hoofdzakelijk beperken tot de physische 

schappen; de onderwijzer kan van raad dienen voor zoover het 
bekwaamheid, karaktereigenschappen betreft. Wenschen de 

Iers nauwkeurige gegevens, dan staat hun de weg open van de 
Commissie inzake beroepskeuze. Zonder twijfel zal het invloed hebben, 
indien de ouders der kinderen inzake de beroepskeuze een advies 
krijgen van den bevoegden schoolarts. In de toekomst zal ongetwijfeld 
een geregelde samenwerking tusschen de schoolartsen en de bedoelde 
Commissie ontstaan.”

Op vragen mijnerzijds . 
telijken Geneeskundigen Dienst mij 

„De samenwerking met het Bun 
geregeld, dat de schoolarts slechts 
dat een jongen een hartkwaal heeft, 
ten einde te ontraden hef kiezen

•8. De onderzoeking 
ingerichte ondcrzoeklol

9. Het toezicht m< 
personeel, opdat ook 
leerlingen dreigen.

Op het «ogenblik zijn er volgens i 
mij verschafte, vier volledige ambten* 
werkzaam, drie, welke bij hun wer 
particuliere praktijk uitoefenen en

In het rapport wordt o.a. de wens 
M.U.L.O.-scholen en gemeentelijke h 
volstaan zal worden met een ' 
dat het toezicht meer intens!»

Ook hier is dus nog 
zal natuurlijk in de toeko..._ 
dedigen zijn, dat niet alle s 
twaalf jaar, nijverheidsschi 
lycea enz. onder het genei 
scholen noodzakelijkc arbeid 
zicht, die alweer indivii'

Is dus ook hier het l 
slechts erkend worden, 
geneeskundig schooltoezicht

Zoo wordt er in het i 
beroepskeuze en het werk i

„Bij l 
geschreven wenken 
zij zullen dienen te ... 
onderzoek. Allereerst 
arbeid verricht in de 
zwaren en 
worden en 
waarvoor < 
gescheiden 
zichte kan

eigens»
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in door

; geslagen wordt tusschen 
en gezondheidstoestand. 

I en huiselijke omstan-

Hiermee ben ik gekomen aan een andere leemte in de landswetten, 
waarin door de gemeente Amsterdam voorzien wordt. Het betreft 
het Maatschappelijk werk in de Gemeente-Zieken hui zen. 
Elders hoop ik er meer uitvoerig over te schrijven. Hier kan ik het 

' ' mijn beschouwing alles bekijk van uit het
ikkeling. De zorg voor zieken kan daarom 

‘ nsch onbesproken 
«.uooitoczicht en maat- 
doen, daar beide óók 
slappe slecht gevoede 

rden. Het onderzoek 
3n volwassenen, die alleen 
lisch geholpen worden, is 
naatn ik reeds gaf. 
het eerst ter hand is ge- 

oor hetgeen wat zij las in 
en wist door eigen ervaring,

:rig over te schrij 
niet doen, omdat ik in mijn beschouwing all 
standpunt der volksontwikkeling. De zorg voor 
niet overzien worden. Toch kan ik dat werk niet gans 
laten, omdat de wegen van het geneeskundig schoolt' 
schappelijk werk elkander kruisen, het moeten 
ioopen over het gebied der volksopvoeding. Het s 
schoolkind moet maatschappelijk gesteund won 
wat er gedaan kan worden voor kinderen en 1 
dan genezen kunnen, wanneer zij occonomi 
opgedragen aan den tak van dienst, welks 

Hier zij slechts vermeld, dat dit werk 
nomen door zuster H. J. ter Meulen. Dooi 
Amerikaansche bladen, zag in Engeland

wij reeds in het genoemde rapport :
de Schoolverpleegster) te verrichten arbeid op 
rein ten behoeve van de onder hare zorg staande 

in belangrijke mate steun kunnen vinden bij degenen 
bizonder met maatschappelijk werk worden belast."

lichamelijke inspanning is verbonden. Voorts dringt hij er dan op 
aan zieb bij het Gemeentelijke Adviesbureau voor de Beroepskeuze 
te melden. De schoolarts wordt dus de groote propagandist voor de 
schoolkinderen om daar raad in te winnen. Van elk kind stuurt hij 
zijn oordeel aan de Adviescommissie, zoodat dit lichaam reeds in het 
bezit is van de noodige gegevens, wanneer de leerling zich om raad 
tot het Bureau wendt. Oordeelt de Adviescommissie een n a d e r 
onderzoek noodig, dan wordt dit aangevraagd bij dcii Geneeskundigen 
Dienst, die dit onderzoek meestal verricht op het Psycho-technisch 
Laboratorium. De Geneeskundige Dienst verricht deze onderzoekingen 
ook ten behoeve van de Katholieke Commissie voor de Beroepskeuze.”

Uit al deze regelingen treedt dus de waarheid naar voren, geweten 
door allen, die op opvoedkundig gebied werkzaam zijn, dat er daar 
geen scherpe grenzen te trekken zijn, omdat de opvoedkunde in haar 
geheel den heelen mcnsch en zijn werkterrein raakt. De school is 
geen afgesloten gebied. Omdat men haar als zoodanig maar al te 
lang beschouwd heeft, is haar werk dikwijls spoorloos vergleden, 
waar het de echte ontwikkeling betreft. Wie opvoedt, staat ol moet 
staan in het volle leven. Telkens heeft hij te maken met kwesties 
op het gebied van maatschappelijke toestanden. Er kan in de school 
niet alleen aandacht worden besteed aan onderwijs zonder meer, 
want de leerling reageert op de lessen door eigen aanleg, lichame- 
lijken toestand, huiselijke omstandigheden, enz

Wij zagen reeds hoe in Amsterdam de brug 
school en aanleg, school en beroep, school < 
Er wordt er ook een gelegd tusschen school 
digheden.

Daaromtrent lezen
„Bij den (door 

maatschappelijk tern 
kinderen, zal zij 
die meer in het
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hulp 
niet 
zijn

> noodzakelijk 
gemeentelijke 
leidster w

ziekenhui;

begreep zij, dat 
zee werd gedrage 
werd weggenomen 
Zij riep denkende 
afdoende te helpen, 
onmiddellijl 
nezen uit

t er voor arme en tobbende zieken water naar de 
igen, wanneer niet de oorzaak van hun pijnlijk tobben 

en in hun oeconomischen nood werd voorzien, 
hoofden en warme harten op om al die zieken 

, — die door den oeconomischen nood of eigen aanleg, 
jk weer ziek moesten worden, zoodra zij zoogenaamd ge

ile ziekenhuizen werden ontslagen. Door haar initiatief 
Vereeniging Maatschappelijk Werk gesticht, wier arbeid 

zoo noodzakelijk en zegenrijk bleek, dat het gansche werk binnen 
de gemeentelijke bemoeiïngcn werd getrokken en Zuster ter Meulen 
als leidster werd aangewezen. Alle gevallen, aangebracht door school- 
vcrpleegsters enz., worden nu centraal behandeld.

Zoo wordt langzamerhand de opvoeding van het kind niet meer 
stukwerk. Zij wordt als een geheel beschouwd. In latere tijden zal 
men zich erover verbazen, dat het zoo lang heeft geduurd, voor men 
tot het inzicht begon te komen, dat in opvoeding alles in elkaar 
grijpt, het gehecle fijne raderwerk, dat een mensch is, defect wordt, 
wanneer een deel verwaarloosd wordt. Eveneens zal men zich dan 
erover verbazen, dat het voorbeeld van de gemeente Amsterdam nog 
met overal veel navolging vindt, zoodat het nog kan, dat men in de 

tijdelijk iemand uit de zee van ellende redt om hem er 
in terug te laten

Er zijn nog andere kinderen dan die, welke door maatschappelijke 
> een ruggesteun kunnen krijgen. Er zijn de gezonden, die toch 

op de scholen voor normalen hooren. De schoolarts herkent door 
onderzoekingen de achterlijken. Maar er zijn nog de vervuilden 

bacteriedragers.
V oor hen werkt de quarantaine-inrichting Zeeburg, die onder 

het beheer staat van dr. (>. van der Reyden. Ik heb ook het voor
recht genoten die inrichting in haar geheel te mogen zien en te luis
teren naar de uitleggingen van haar directeur. Zij begonnen met mij 
te vertellen wat er alzoo gedaan was voor de bestrijding van de 
kleerenluis. In het Februari-nummer 1920 van Gemeentebelangen 
omschrijft dr. Van der Reyden de maatregelen die genomen werden 
als volgt: „Het geneeskundig schooltoezicht doet op de scholen een 
onderzoek instellen naar kleerluizcn-dragers. De namen der met luizen 
behepte kinderen worden nu opgegeven aan de gemeentelijke quaran- 
taine-inrichting, waar de ontluizingsdienst gevestigd is. Van elk kind 
wordt een kaart aangelegd; deze kaart gaat eerst naar het bevol
kingsregister, waar de namen van alle gezinsleden er op worden 
geschreven en daarna naar het bureau „leerplicht" waar van alle 
schoolloopende kinderen wordt vermeld op welke school ze gaan. 
Daarna komt de kaart met deze gegevens bij de quarantaine-inrich
ting terug. De kaarten worden wijksgewijze gesorteerd en de met 
luizen behepte gezinnen door verpleegsters der quarantaine-inrichting 
bezocht."

Het valt buiten het kader van mijn beschouwing om te vertellen.
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had, meer dan het geval ware 
Is zoodanig onmiddellijk had hcrk< 
konden dadelijk de patientjes

plegers, die 
altijd vee) 
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Ik zag nog heel veel: desinfectieovens, barakken na baral 
bedden enz., altijd gereed om een groote hoeveelheid mens’ 
middellijk in verpleging te kunnen nemen.

Ik kon echter door het toeval ook nagaan hoe noodig dit alles 
was. In een Amsterdamsche inrichting, waar kinderen dag en nacht 
zijn, waren schurftgevallen geconstateerd, te laat dan dat er niet 
reeds besmetting had plaats gehad, meer dan het geval ware ge
weest, indien men de ziekte als zoodanig onmiddellijk had herkend. 
Maar toen dit gebeurd was, konden dadelijk de patientjes naar

welke wettelijkc middelen er werden gevonden en toegepast 
gezinnen te dwingen zich aan de behandeling te onderwerpen 
afdoend de methode hielp. Dr. Van der Rc.yden schreef mij: ,. -----
dagen genomen steekproeven op verschillende scholen, die vroeger 
talrijke luizendragers herbergden, hebben aangetoond, dat de resul
taten althans tot nog toe blijvend geweest zijn.”

Overzichtelijk was dan ook alles gegroepeerd. Ik zag kaarten, die 
aantoonden, waar in de geheele gemeente Amsterdam de gezinnen 
met kleerenluisdragcrs, schurftgevallen, enz. zich bevonden, welke 
voor het allergrootste deel ter kennis van den Geneeskundigen Dienst 
kwamen door het onderzoek op de scholen. Door deze vernuftig 
samengestelde kaarten kan overzien worden hoe de stand van som
mige besmettelijke ziekten en vervuiling was en is

Toen, na de uitleggingen, begon de wandeling c 
terreinen van Zeeburg. Ik kan en mag hier slecht 
hoe occonomisch en practisch er alles is ingei 
gemeente als Amsterdam men altijd gereed is o 
menschen onmiddellijk te isoleeren, die door de 
een gevaar opleveren voor de gemeenschaf 
daarom ook zoo gewerkt worden, dat r 
het menschenmateriaal van verplegcnden, 
infectie-ovens enz.

Zieken, die elk oogenblik getransporteerd kunnen worden, vinden 
verzorging in de quarantaine-inrichting. indien hun ziekte van dien 
aard is, dat zij voor de isoleering in aanmerking komen, als lijders 
aan geslachtsziekten, schurft, diphterie-bacteriön-dragers enz. Dit alles 
zou niet door mij gememoreerd worden, indien er niet veel kinderen 
in de inrichting waren, als: lijdertjes aan geslachtsziekten en herstelde 
of herstellende diphterie-patientjes, welks nog een gevaar waren voor 
hun omgeving. Instinct en barmhartigheid waren voor al die kinderen 
aan het werk. Er was een schoollokaallje voor hen ingericht, opdat 
zij niet meer misdeeld werden, dan het door het ziektegeval reeds 
geschiedde. Voor de diphterie-kinderen zag ik een speelplaats, even 
oeconomisch als vernuftig in orde gebracht. Oud, oogensi .hijnlijk 

tardeloos materiaal was voor de omheining gebruikt. Door ver- 
■o-ers die ten gevolge van den aard der quarantaine-inrichting niet 

werk hadden te verrichten, was alles frisch geverfd, 
omheining bezitten nu de diphterie-bacterie-dragende 
kostelijke speelplaats. Zij ondervinden er de werking 

:ht en zon.... en kunnen niet de bezoekers derquaran- 
ng tegemoet loopen en aldus argeloos de besmetting

over de uitgestrekte 
lts even aanstippen, 

ïricht, zoo, dat in een 
om een groot aantal 
■ een of andere oorzaak 

Maar dan moet er 
t roesten doet : noch 

machines, als des-
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het aanvullende 
•Huis-werk,

bcstudeeren 
het bezich- 

acteriën en 
it dien zon- 

het ruime 
de wind.

zorg gedragen voor het ongeboren

ontwikkelingswerk, dat er 
cursussen aan volwassenen, volksuniversi-

wat meer willen 
ind toegankelijk

niaatscha|
Wie de 

dan scholer 
voor allen.

In cursussen voor moeders wordt

de gecontroleerde overgang naar 
naar beroep, bedrijf en leven.

den zwakken, den zieken leerling, 
den, ook 
-eider te

van dit alles is reeds door de gemeente Amsterdam ter 
omen. Het kon, kan en zal niet anders kunnen.
t oogenblik, dat ik deze beschouwing eindig, heeft de uitslag 

nneenteraadsverkiezing in Amsterdam bewezen hoe noodig en 
inelijk volksontwikkeling is. Want een schel licht is gevallen 
—tanden, waarvan „ Had-je-me-maar"-partijen het gevolg zijn. 
»iad en elke staat krijgen ten slotte de regeering, die zij zelf

Dan is er de zuigelingenzorg.
Na de verschillende scholen is er o

een andere onderwijsinrichting of naar beroep, bedrijf e
Er dient gezorgd te worden voor den zwakken, den zi
Het kind, dat bactcrie-drager is, moet verwijderd worder 

die leerling, welke uit zedelijk oogpunt, als besmettingverspreu 
beschouwen is.

Er is nog al 
is door Ons-I 
teiten enz.

Heel veel 
hand geno

Op het 
der gemee 
noodzakeli 
op toestar 
Elke stad 
willen.

Zeeburg worden gebracht en ik zag de kinderen in het bad, de 
snelle en afdoende behandeling op hen toepassen, 
en voor anderen niet meer besmettelijk doet zijn.

Zoo zag ik gedemonstreerd, dat in opvoeding en zorg voor het 
kind alles in elkaar grijpt en er op paedagogisch terrein niets scherp 
af te bakenen is. Een gemeente, die de volksontwikkeling wil dienen, 
komt vanzelf tot Consultatie-bureaux voor zuigelingen, geneeskundig 
schooltoezicht, bureaux voor beroepskeuze, schifting voor bedrijven 
en beroepen, die op wetenschappelijke waarneming berust, maat- 
schappelijken steun aan zwakken en zieken, quarantaine-inrichtingen, 
welke hun zorg uitstrekken over kinderen en menschcn, die een gevaar 
zijn voor hun omgeving en toch niet altijd ziek zijn in den zin van 
volkomen machteloos.

Het leek mij van zinnebeeldige beteekenis, dat ik mijn dage 
Amsterdam, gewijd aan het bezoeken der inrichtingen en het bestude 
der maatregelen welke ik beschreef, besluiten moest met h 
tigen der quarantaine-inrichting, die ervoor dient om ba< 
vervuiling te bestrijden. Wijd was in Zeeburg het uitzicht 
nigen morgen, toen ik er was. De blik kon er vrij naar 
van velden en horizon gaan. Frisch en prikkelend was er 
die kwam van zee.

Want uitzicht, frischhcid en bestrijding van woekerende organismen 
hebben wij in ons opvoedingsstelsel meer dan ooit noodig, willen de 
gezwellen in het maatschappelijk lichaam kunnen verdwijnen, die zich 
nu voeden ten koste van onontbeerlijke levenssappen.

Het moet mij voorkomen dat er in Amsterdam een begin is gemaakt 
met een opvoedingsstelsel, dat voor het geheele organisme van mensch 
en maatschappij werkt.

gezondheid daarvan bevorderen wil,
•n alleen, zelfs al worden zij langzamer
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Het Amerikaansche systeem 
ontwikkeling ') 

door WILHELM MULLER.

De Openbare

iderwijs 
schooloj

voortge? 
digheden

dagt

Deze instellir 
voortgezet onc 
breiding der 
niseerd.

niet zoo druk bezocht als de Duitsche scholen voor 
! — Doel van dit onderwijs - Voltooiing en uit- 
>pvoeding — De immigranten worden veramerika-

, die handelen over de avondscholen, vindt 
rden: „Those who must work to day, may 
ie overdag werken, moeten in staat worden 

:ren) een formule, die aanduidt, dat de Unie nog 
eet onderwijs kent. In Amerika is het dan ook 

ichtige jeugd en van de volwassenen 
naken van de inrichtingen, waar zij 

bben enkele staten, in 1905 
lardigd om het bezoek der 

irdening verbiedt den werkgever 
nemen, die geen Engelsch 
:hool bezoeken. De instel- 
tceren uit de laatste jaren. 

education, loopend over 
-teden avondscholen. Bij 

t aantal scholieren be- 
het dagelijkschc 
dus niet verge-

dit 
ian

Tn de courantenartikelen,
| men dikwijls de woorden : „Thos 

learn by night" (zij, die overdag 
gesteld ’s avonds te loeren) een form 
geen verplicht voortgezet onderwijs 
aan den vrijen wil van de niet-leerplic o 
overgelaten, of zij gebruik willen ‘maken v 
hun opvoeding kunnen voltooien. Toch hcbl 
waren het reeds negen, een wet uitgevaa 
avondscholen te bevorderen. Deze veroi ' 
kinderen onder de zestien jaar in dienst te 
kunnen lezen of schrijven, tenzij zij een avondscl 
lingen, waarin dit onderwijs gegeven wordt, date 

Volgens eene statistiek van het bureau of 
het schooljaar 1906 —1907, zijn er in 197 stee 
dit onderwijs zijn 7842 leeraren werkzaam, het ... 
draagt 314.604 personen. Het gemiddelde cijfer van het dagclijl 
schoolbezoek was 128.955 leerlingen, een getal, dat dus niet v 
leken kan worden met het aantal personen, dat in Duitschland 
het voortgezette onderwijs gebruik maakt. Waar verschillende 
standigheden het schoolbezoek nog bemoeilijken, zooals de verre a 
standen in de groote steden, de vermoeidheid der scholieren na d< 
zwaren dagtaak en het overwerk tijdens het drukke seizoen, is o 
soms niet meer dan 20 % en in gunstige gevallen weinig meer dé 
60 % van de ingeschreven leerlingen.

Alleen als het peil van elk individu rijst, kan dat der massa om
hoog gaan. Dit zal alleen kunne:i geschieden, wanneer aan de volks
ontwikkeling krachtiger dan ooit gewerkt wordt. In Amsterdam be
gint men, gelijk het blijkt uit bovenstaande studie en uit mijn be
schouwing van het Ons-Huis-werk, die volksontwikkeling als een 
geheel te overzien, waar alles in elkaar grijpt en elkaar aanvult. 
Van de beteekenis eener zoodanige vorming en opvatting kunnen wij, 
meen ik, ons niet genoeg doordringen.

e overzien, 
beteekenis

genoeg
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In de Amerikaansche avondscholen moet in de allereerste | 
de grootc massa landverhuizers de Engelschc taal leeren en c 
hoogte gebracht worden van de wetten en de gewoonten vat 
nieuwe vaderland. Bovendien krijgen zij, die nooit of slechts korten 
tijd de school bezocht hebben, daar de gelegenheid om hun gebrekkig 
weten eenigszins aan te vullen. De avondscholen worden gewoonlijk 
in October geopend en sluiten in Maart of April. Het onderwijs 
wordt gegeven in daarvoor geschikte lokalen der openbare scholen 
en duurt van zeven tot negen uur of van half acht tot half tien, 
vier of vijf avonden in de week. De leerkrachten zijn in de meeste 
gevallen onderwijzers der stadsscholen, boeken en leermiddelen worden 
den scholieren veelal kosteloos verstrekt. In de klassen voor de 
landverhuizers is het een bont allegaartje van volkeren en nationali
teiten; toch volgt men gewoonlijk de methode om in de klasse der 
Italianen de verdere Romanen te plaatsen, terwijl bij de Duitschers 
de Scandinaviërs worden ingedeeld en de Joodsche immigranten uit 
Polen. Rusland en de Balkanlanden, want deze verstaan bijna alle 
wat Duitsch. In deze lokalen zitten jongens en meisjes naast vrouwen 
en mannen op rijperen leeftijd, ja vaak gebeurt het, dat ouders en 
kinderen of een bejaard echtpaar op dezelfde bank zitten. Het hoofd
vak is bij dit onderwijs natuurlijk de Engelsche taal. De onderwijzer 
neemt als uitgangspunt de woorden, die in het Duitsch en het Engelsch 
veel overeenkomst met elkander hebben. Verder tracht hij door een 
combinatie van aanschouwelijk, mondeling en schriftelijk onderricht, 
niet hulp van leerboekjes voor eerstbeginnenden en door het gebruiken 
van een gemakkelijk Engelsch leesboek, zijn scholieren de woorden 
bij te brengen, die in het dagelijksch leven het meest noodig zijn.

Tegen het einde van het schooljaar of in den tweeden winter van 
het schoolbezoek worden de deelnemers onderwezen in de grondbe
ginselen van de Amerikaansche geschiedenis en maatschappijleer. In 
de afdeeling voor Engelsch sprekende scholieren zijn er klassen voor 
eerstbeginnenden, waarin naast de gewone ook wel speciale vakken 
gegeven worden. Op het einde van iedere maand wordt in elke 
school een gezellig avondje georganiseerd; alle leerlingen komen samen 
in de aula, waar dan een lezing met lichtbeelden gehouden wordt, 
die berekend is op het bevattingsvermogen van het publiek. Daarna 
wordt er gemusiceerd en voorgedragen door scholieren en door be
langstellenden, die ook wat willen bijdragen tot het beschaven en 
het amuseeren van de jeugd.

In den beginne bezochten slechts weinig vrouwen de avondschool. 
In den laatsten tijd neemt echter het aantal vrouwelijke bezoekers 
sterk toe. Door het veldwinnen der vrouwenbeweging is ook in de 
arbeidster het bewustzijn ontwaakt, dat zij een gewichtig onderdeel 
van het groote geheel is, en dat zij zich door het verwerven van 
meerdere ontwikkeling en grondige vakkennis in staat moet stellen 
om haar levenspositie te verbeteren, haar plichten naar behooren te 
vervullen en de rechten, die zij heeft, op goede wijze te gebruiken.

Het bezoeken der avondschool brengt vaak ook materiëel voordeel 
voor de mannelijke en vrouwelijke arbeiders met zich mede. De 
werkgever weet daardoor, wie van zijn personeel niet in de kroeg 
zit of ’s avonds op straat slentert en wie het verlangen heeft om
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n en hen zijn

van het Woodward- 
in verbinding stonden 

menschen, welke overdag op 
lerwijs zouden kunnen krijgen 

lijke vakken. Dit voorbeeld 
uit deze cursussen ont- 

1904 waren er reeds 
t veel meer dan een 

ogste klassen, slechts 
’hschool”. Zij, die dit 

leggen evenals de leer- 
af en krijgen hun diploma.

In het jaar 1841 werden doot het bestuur 
„college” in Cincinnati cursussen geopend, die 
met deze universiteit, en waarin jonge i ' 
hun werk waren, ’s avonds kosteloos ondc 
in mathematische en natuurwetcnschappelijl 
vond ook in andere steden navolging en 
stonden de avond-„highschools". In het jaar 
59 van zulke inrichtingen. De meesten zijn niet 
„grammar-school” met vakonderwijs in de hoog 
enkele staan op het peil van de gewone „high.. 
beter soort avond-„highschool” bezoeken, leggf 
lingen der dag-„highschool”, een eindexamen a

’) Toen indertijd dc economische betrekkingen tusschen Amerika cn 
enigszins gespannen waren, werd in Chicago een groot feest gegc> 

een of anderen nationalen herinneringsdag. Een van de feestree 
oud-slrijder, lid van de groote veteranenvereeniging „the grand 
Republic", hield een toespraak tot een klasse, waarin het mecrendeel 
van Duitsche afkomst was en zeide: „Als de Duitsche Keizer dei 
onze varkens bemoeilijkt, dan zullen we hem net zoo lang op 
totdat hij vo<>r rede vatbaar wordt.” Een dergelijke uitlating ma; 
commentaar overbodig.

zich op te werken. En het ligt voor de hand, dat in dc 
vallen de patroon dit streven zal waardceren cn gen”: 
toonen, door deze goede elementen te bevoorrechten ■ 
vertrouwen te schenken.

In alle openbare scholen van Amerika wordt, zot 
ander verband is opgemerkt, veel waarde gehecht 
van vaderlandslievende gevoelens. Ook in de openbare i 
wordt sterk in die richting gewerkt. En het schijnt niet 
zijn om de oude cn jonge scholieren daar tot goede patriotten te 
maken, die met enthousiasme „the Star spangled Banner" en .. Hail 
Columbia" meezingen en gelooven in al het moois, dat daarin 
de Unie wordt gezegd. Intusschen moet worden erkend, dat 
middelen, die me n aanwendt om zulke gevoelens te wekken, 
altijd boven bedenking zijn1). H un neiging tot zelfoverschatting br 
dc Amerikanen er toe, om dc eigenschappen van hun land en v 
volk vaak tot in het belachelijke te overdrijven en daarentegen i 
goede kwaliteiten van andere volkeren, op taktlooze wijze in de z« 
kleuren af te schilderen. Heden ten dage bestaat er in Amerika, Zuuois 
trouwens in alle landen, een sterke neiging om op dit gebied de perken 
te buiten te gaan. En daardoor wordt er een geest gekweekt, die men 
in dc Angelsaksische landen het jingoïsme noemt en die in het overige 
Europa bekend staat onder den naam „chauvinisme”. Lieden, die 
daarmede behept zijn, meenen, dat de grootheid van het eigen vader
land het beste gediend wordt door de prestaties van andere landen 
te verkleinen. Gelukkig echter behoort een dergelijke taktlooshcid als 
de speech van den oudgediende tc Chicago toch nog tot de uit
zonderingen. Dc Amerikaan is meestal redelijk genoeg, om ook aan 
de prestaties van vreemde volkeren recht te laten wedervaren, zelfs 
al is hij heimelijk overtuigd van zijn eigen voortreffelijkheid.
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Volgcns de opgave van het n< 
waren er in het leerplan 
vakken opgenomen, di 
zijn volgens het aantal

Algebra  
Geometrie  
Boekhouden  
Stcnographic  
Engelsch  
Scheikunde  
Latijn  
Natuurkunde  
Maatschappijleer 
Arnvrik. geschiedenis 
Werktuigkundig tcekenen 
Gebruik d. schrijfmachine 
Duitsch . 
Teekenen 
Fransch . 
Spaansch 
Handelsrckenen .
Engelsche en Amerikaan 

schc Literatuur .
Schoonschrijven .
Architectonisch tcekenen 
Rekenen 

rurcau van opvo< 
richtingen in 14 
gevoegde tabel 
larin ze onderw.

! 3

i 2
2

Handelswetgeving. 
Physiologie .... 
Trigonometrie . 
Staathuishoudkunde .
Engclsche geschiedenis 
Naaien  
Koken
Psychologie . , . . 
Analytische scheikunde 
Geologie  
Algcmeenc geschiedenis
1 landclsaardrijkskunde 
Stedelijk bestuur . 
Sociaal werk 
Ambachtsonderwijs 
Kastenmakerij .
Houtdraaicn 
Elcctriciteit .... 
Scheepsbouw 
Gymnastiek .... 
Muziek

Over gebrek aan keuze hebben de bezoekers dezer inrichtingen 
dus zeker niet te klagen. Uit de gegevens blijkt, dat de deelnemers 
de voorkeur geven aan die vakken, die het verdienen van het dage- 
lijksche brood gemakkelijker maken. Maar toch wordt hun keuze 
niet uitsluitend door de nuttigheidsfactor bepaald. Ook de lust tot 
leeren en het verlangen der jeugd om, al is het dan met veel moeite, 
dieper in de zaken door te dringen, spelen hier een rol. En daarom, 
al zijn de resultaten van dit onderwijs, waarin zoowel de vraag- en 
antwoordmethode als de vrije voordracht gebruikt worden, nog lang 
niet volmaakt, toch mag men de opvoedende waarde ervan niet onder
schatten.

Ook in de avond-,,high”schools waren tot dusver, evenals in de 
gewone avondcursussen, leeraren der openbare scholen werkzé 
Maar men kwam tot het inzicht, dat deze inrichtingen eigen 
wijskrachten moesten hebben. In een rapport over deze zaak ; 
Arthur I. Jones: „Het leven van den leeraar, die onderwijs g‘ 
in de avondschool der toekomst, zal de praktische toepassing moe 
zijn van hetgeen hij zijne scholieren leert, en hij zal in staat root 
wezen zijn leerlingen ook zoo ver te brengen." D.w.z. 
naarmate deze ondcrwijscursusscn in de richting gaan van de vak
opleiding, het verwerven van abstracte kennis vervangen moet worden 
door het doen van concreet werk. Men verwacht, dat deze methode
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1 der scholen wa<
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De openbare lezingen in New-York.
De organisator der lezingen Moeilijkheden bij het orga 

Methode — Voorbeelden van de behandeling der ondei 
Buitengewoon groote toeloop - De onderwerpen, die behandel 
den — Met verschillende nationaliteiten wordt rekening 
Het examineeren der bezoekers — Bijeenkomsten der 
Resultaten.

In het begin van den winter 1889 kreeg I)r. Henry Lcipziger, 
een van de school-superintendenten van New-York, dc opdracht een 
reeks kostelooze lezingen voor de stedelijke bevolking te organiseeren. 
Hij begon zijn taak met een zeer voorzichtige verkenning van het 
terrein zijner toekomstige werkzaamheid en wist dc moeilijkheden, 
die zich voordeden, met veel paedagogisch inzicht en menschcnkennis 
praktisch en handig op te lossen. In verschillende wijken der stad 
werden op bepaalde avonden lokalen der stadsscholen, die zich het 
best daartoe leenden, voor deze onderneming beschikbaar gesteld ; 
de dagbladpers vestigde de aandacht van het publiek op dit feit 
door tal van toepasselijke berichten in de couranten. In de na
bijheid der scholen werd voorts een licht-rcclame geplaatst, waarop 
stond „to-night free lecture”, d.w.z. heden avond lezing, toegang vrij. 
En in den loop van den winter werd het getal ci< 
steeds grooter. De meeste behoorden tot de laag-’*" 
in den beginne waren slechts enkele in staat de bcccc 
onderneming te begrijpen en te waardceren. Het kwaï 
voor, dat hinderlijke elementen op onaangename 
maakten. Zonder een strenge discipline was 
onmogelijk. En daarom was er meestal een hulp-supc 
scholen aanwezig, die den spreker met eenige woorden 
en die verder met hulp van een paar politieagenten, wc 
daar in de zaal bevonden, dc orde handhaafde. Kwa 
verstoorders werden verwijderd en bleven spoedig 
zeker zal het herhaalde malen gebeurd zijn, dat iei 
was om een relletje op touw te zetten, zóó geb' 
geen hij hoorde, dat hij zijn voornemen vergat en 

Om van de bezoekers, die zoo eens te hooi 
vaste toehoorders te maken, moest men dc leerstof eer 
vorm geven. Daarom trachtte men , 
werp volkomen beheerschten en die boeit 
lezing, waarbij men ook eens lachen kon. v. 
deerd door dit publiek, dat overdag meestal 
en gesjouwd. In den eersten winter werden er 
drachten gehouden over biographische en geno'ra 
Men volgde hier het voorbeeld van Cola ui
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waar z.g. kunstenaars hun 
ste gaven. De bezoeker 

naar huis en vertelde 
van den prettigen 

; en had dikwijls 
:ich langzamerhand 
in deze vroolijke, 

>or hun dorst naar kennis en 
die daar inderdaad de geeste- 
. Naast op zich zelf staande 
erden er nu scrielczingen ge- 
besproken werden, niet meer 

1 behoefden te zijn. Men kon 
die meer eischen stelden aan het 

lendheid der toehoorders. En behalve 
•nde en de ambachtsman verschenen er 

onderbroken st udie weer wilden ber
il te maken met nieuwe terreinen van 

ol die een bepaald vak systematisch wilden beoefenen. 
•New-York, dat is New-York met Brooklyn en verdere 
werden vanaf 1 October 1907 tot 2 Mei '1908 wekelijks 

■aste avonden i n 110 openbare scholen en 68 kerken, bibliotheken, 
- en zcndingslokalen lezingen gehouden. De volgende onderwer- 
werden daar behandeld: Engelsche en algemcene literatuurge- 

-•denis, geschiedenis van Amerika en wereldgeschiedenis, de schoone 
kunsten, staathuishoudkunde, maatschappijleer, sociologie, sterrekunde, 
natuurkunde, scheikunde, geologie, biologie en natuurlijke historie, 
physiologie en gezondheidsleer, natuurkundige en politieke aardrijks
kunde. handelspolitiek en handelswetenschap, het geldwezen van den 
staat, het douanestelsel, het verzekeringsbedrijf, en ten slotte de leer 
van productie cn consumptie. Over ieder onderwerp werd zoo uit
voerig gesproken als tijd en omstandigheden dit toelieten. Professor 
Carl Barnes sprak b.v. over de paedagogische experimenten in Amerika, 
die hij van uit de volgende gezichtspunten bekeek: le. de opvoeding 
gezien als een levensproces voor ieder mensch; 2e. de vrouwen en 
de opvoeding; 3e. de opvoeding van de negers en de indianen; 4e. de 
opvoeding van kinderen, die buiten den norm vallen; 5e. het onc’ 
wijs in de Spaansch-Amerikaansche bezittingen; 6e. hoe Europa ■ 
amerikaniseerd wordt of onze landverhuizers en de Europecsche 
migratie. Op dezelfde uitvoerige wijze heeft Rubin Goldmark

van Rome door middel van schilderijen had verteld 
verleden en hen had weten te winnen voor zijn schc 
droomen. Ook bij deze lezingen werd, waar het m 
het gesproken woord door de aanschouwelijke voors 
Men vertoonde afbeeldingen van landschappen cn stcc.- 
van bekende Amerikanen, episoden uit hun leven en i 
gebeurtenissen van het land. En naast den spreker i 
die de sprookjes cn de sagen van een stam of het v 
delde, trad een dcclamatoi■ op, die enkele mooie ged 
volkspoëzie reciteerde, of een zangeres, welke lerscht 
Engelsche liedjes zong. Dikwijls werd op deze bijecmv 
kunstgenot geboden, dan in de tingeltangels, wa; 
moppen, straatdeunen en coupletten ten beste 
van zulk een lezing ging dan ook zeer voldaan 
in den familiekring, in zijn kosthuis of op zijn werk 
avond, die hij gehad had. Dit werkte als reclame 
een grooteren toeloop ten gevolge. Zoo vormde zi> 
een v aste groep bezoekers, die iederen avond i 
vriéndelijke zalen kwamen, gedreven door 
hun verlangen om vooruit te komen en cm 
lijke opwekking vonden, welke zij zochten. 1 
voordrachten over een enkel thema, we 
houden, terwijl de onderwerpen, welke l 
in de eerste plaats amusant en boeiend 
nu ook zulke zaken behandelen, die meer 
bevattingsvermogen en de oplette 
de leerjongen, de kantoorbediei 
nu jonge menschen, die hun 
vatten, die kennis wenschtcn 
wetenschap, of die een bep;

In groot-Ncw-York, dat 
voorstedi
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De personen, die deze lezingen ... 
standen en beroepen en op de keuze 
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drachten dus beïnvloed. In de cursussen vai 
lijnsche volksuniversiteiten doceeren alleen en
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een uil Duitsche, Hcbreeuwsche en ccnige Poolsche en Russische 
opgebouwde taal, die door de Oost-Joodsche immigranten, welke bij 

jizenden in grool-Ncxv-York wonen, gesproken wordt.

... van Wagner gedemonstreerd. In zes piano-voordrachten heeft 
, Rheingold", „die Walkllre", „Siegfried”, „ Götterdammerung”, 

igrin" en die „Meistersinger von Nllrnberg” behandeld. In de 
• wetenschappelijke cursussen hield Professor Ernest R. von 

roff voordrachten over magnetisme, statische electriciteit, over 
:triciteit van den dampkring, over de chemische werking der clec- 

triciteit, over de dynamica en den motor, over draadloozc telegrafie 
en Röntgenstralen. De sprekers bleven altijd op den solieden bodem 
der werkelijkheid, en hun uiteenzettingen vervaagden nooit tot theore
tische abstracties. Zoo sprak b.v. dr. John R. Murlin over gezond
heidsleer en deed dit op de volgende wijze. Den eersten keer had hij 
het er over, hoe we uit ons voedsel onze lichaamskracht moeten op- 
bouxven. Daarna sprak hij over de kracht, die voor een bepaald werk 
vereischt xvordt; de derde lezing liep over de bcstanddeelen van ons 
voedsel; no. 4 ging over de „zuinigste" levensmiddelen, terwijl hij tot 
slot behandelde welk dieet het gezondste was.

Voor lieden, die geen Engelsch verstaan, xvorden er in drie Euro- 
peesche talen lezingen gehouden, n.1. in het Italiaansch, Jiddish ') en 
Duitsch. Het kan zijn, dat de onderwijs-autoriteiten aannemen, dat 
de Duitsche landverhuizer vlugger Engelsch leert dan de andere im
migranten, het kan ook zijn, dat zij gelooven, dat de Joodsche elementen 
een sterkeren drang vertoonen om zich verder te ontxvikkelen dan de 
Duitschers, een feit is het, dat terwijl er in het Jiddish door een groot 
aantal sprekers zeven voordrachtreeksen gegeven werden, in het 
Duitsch slechts zes lezingen gehouden werden.

Aan iederen bezoeker van deze lezingen, wordt gelegenheid gegeven 
om, indien hij dat wenscht, na afloop van den cursus een examen 
af te leggen. Het verslag van Dr. Leipziger geeft de vragen, die 
de candidaten moeten beantwoorden en daaruit blijkt, dat de ver
schillende vakken grondig onderxvezen xvorden en dat de examen
commissies hun eischen zeker niet laag stellen. Voor het examen in 
moderne geschiedenis kregen de candidaten b.v. deze onderwerpen 
te behandelen: de voornaamste stroomingen in de Fransche revolutie; 
de beteekenis van Bismarck voor de Duitsche éénheid, de groei der 

: Staten sinds het aannemen der constitutie.
:t aantal menschen, dat van deze lezingen gebruik maakt, 

n de volgende cijfers het een en ander. In het jaar van de 
in 1889, volgden 22.000 personen de voordrachten. Inden 
-’08 xverden de 5572 lezingen, die in groot-New-York 
ren, bezocht door 1.208.336 personen; dit geeft een ge- 
218 bezoekers en meer dan een kwart van de bewoners 
t dus van de voordrachten gebruik gemaakt.
»*n, die deze lezingen houden, worden gekozen uit alle 

>epen en op de keuze der onderwerpen xvordt niet 
i uitgeoefend, op geenerlei wijze xvorden deze voor

beïnvloed. In de cursussen van de Weensche en Ber- 
uitsluitend professoren
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privaatdocenten. In New-York daarentegen treden naast profes
soren van universileiten en „colleges” ook predikanten, doktoren, 
juristen, leeraren, mannen uit de industrie, journalisten, stedelijke en 
militaire ambtenaren, als sprekers op. Men heeft dit systeem inge
voerd omdat men van mcening is, dat iemand, die in zijn vak of 
beroep uitmunt, in staat zal zijn een onderwerp, dat op zijn werk
kring betrekking heeft, zakelijk, levendig en duidelijk te behandelen, 
zoodat het voor het publiek aantrekkelijk wordt. Bovendien verwacht 
men, dat de toehoorders door zulke voordrachten niet alleen rijker 
worden aan objectieve kennis, maar tevens, dat zij door den invloed, 
die van zoon bijzondere persoonlijkheid uitgaat, ook een breederen 
en dieperen kijk op het leven krijgen. Op gezette tijden komen zij, 
die de lezingen houden, samen onder presidium van Dr. Lcipziger en 
deelen elkaar hun vaak zeer interessante bevindingen mee. Zoo kwam 
men b.v. tot de conclusie, dat de cursussen, waarop een bepaald 
gebied der wetenschap grondig werd behandeld, zeer geregeld gevolgd 
werden door een publiek, dat tot de betere standen behoorde. Ver
der deed men de ondervinding op, dat lezingen over onderwerpen 
uit de staathuishoudkunde en de industrie een bijzonder groote aan
trekkingskracht bezaten. Hetzelfde was het geval met de behan
deling van stedelijke bcstuursproblemcn en met voordrachten over 
de ethische kwesties van den dag. Vaak werd er na de lezing 
levendig over het gesprokene gedebatteerd. Natuurlijk speelde de 
lust om zich zelf te hooren hier wel eens een rol en sommige spre
kers verloren zich in een breedsprakige verwardheid. Maar toch bleek 
uit deze debatten zeer dikwijls, hoe ernstig velen naar voorlichting 
zochten en hoe sterk in hen de drang was om hun innige overtuiging 
uit te spreken. De onontwikkelde bezoekers kregen door zulke avonden 
een breederen kijk op en meer belangstelling voor de vraagstukken 
des levens, waardoor zij ook gencigder werden om mee te werken aan 
de oplossing van de problemen, die het heden stelt. En de meer ont
wikkelden kregen van hun kant het inzicht, dat de drang naar weten 
en het verlangen naar een dieper begrijpen van het leven niet uit
sluitend het privilegie der hoogere standen is, maar dat deze gevoelens 
in alle klassen der maatschappij gevonden worden. Op deze wijze 
vervulden de voordrachten de rol van een „Forum des Volkes” en 
als zoodanig oefenden zij een beschavenden en veredelenden invloed 
uit op de publieke opinie en op den smaak der groote massa.

Het meerendeel der Amerikanen is er van overtuigd, dat het alge- 
meene stemrecht ook de opvoeding der algemeenheid noodig maakt, 
en dat men in deze rekening moet houden zooweLmet de behoeften 
van kinderen, als met die van volwassenen. Geen wonder dus, dat 
een systeem, dat juist deze gedachte tracht te verwezenlijken en dat 
in twintig jaar zoo veel menschen tot zich vermocht te trekken, ook 
in andere steden ingevoerd werd. We zien dan ook, dat in de andere 
gemeenten der Unie het voorbeeld van New-York navolging vindt. 
Overal worden onder leiding van het stadsbestuur zulke cursussen 
opgericht, die op geestelijk gebied het hunne er toe bijdragen, dat 
„de laatste jaren van een man de beste zijn."
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art. 2 af:

Onder lager onderwijs begrijpt deze wet het onderwijs in:
a. lezen: b. schrijven; c. rekenen; d. Nedcrlandschc taal: e. 

geschiedenis; f. aardrijkskunde; g. kennis der natuur; h. zingen 
j. lichamelijke oefening; k. nuttige handwerken voor meisjes.

Aan lagere scholen kan bovendien onderwijs gegeven worden in :
1. Fransche taal; m. Duilsche taal; n. Engclsche taal; o. wiskunde; p. handels- 

kennis; q. algemeene geschiedenis; r. handenarbeid; s. landbouwkunde: t. tuin
bouwkunde ; u. fraaie handwerken voor meisjes.

Onder vaderlandsche geschiedenis, vermeld in 
mede begrepen de eenvoudigste kennis der gemee 
ting van Nederland en onder kennis der natuur, 
lid, de eenvoudigste kennis van gezondheidsleer.

der belangrijkste veranderingen, dit
1920 brengt is wel die in de opleidinj 
Het is mijn doel in dit artikel — mv< 

spreking van het Nutsrapport ') — 
opleiding te zeggen en de aandach 
zich bij de organisatie dier opleiding v< 
deeling, hoe de nieuwe opleiding in de

De nieuwe wet kent de volgende bevoegdhet
1. Een A-akte, alleen verkrijgbaar voor 

bevoegdheid tot het geven van onder* 
der lagere school oi indien de school 
de drie laagste klassen; de bezitsters der A-a„ 
tot het geven van huisonderwijs in de vakken, i 
a tot en met j en r. 2) Deze bevoegdheid werd 
zijn ontwerp aangeduid als die voor hulponi1

2. Een B-akte, verkrijgbaar voor vrouwen 
akte, die de vervangster is van de onderwijzer 
maar meerdere bevoegdheid geeft dan deze twi 
B-akten toch schenken de bevoegdheid tot het 
en vervolgonderwijs in de vakken van a tot 
o, q en r van art 2. Ook tot het geven van 
wijs in de vakken van a tot en met j, o, q 
in de vakken a tot met j, 1 tot en met o. q

3. Afzonderlijke akten voor Frahsch, Dui 
kennis, landbouwkunde en tuinbouwkunde, wc 
kunnen worden door bezitters van de B-akte

4. Afzonderlijke akten voor nuttige handwerken voor 
handenarbeid en fraaie handwerken. Voor het verwerven 
akten is het bezit van een of ander diploma niet verplicht.
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geregeld.

vrouwen. Ze schenkt de 
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.... vergelijkt met de vroegere, zal 
:n, dat hier van groote verbeteringen 
verkregen, wat in ’t nutsrapport

opleidingsschool wenschcn 
: gunstig gevolg een U. L. O. school 
L. O. school) hebben afgcloopen of 

cursus of de drie eerste jarcn eener H. B. S. 
of lyceum. Ook kan door een toelatings- 
hiermec overeenkomende kennis en ont-

De akten onder 5 en 4 genoemd kunnen slechts behaald worden 
door het afleggen van een staatsexamen; waarschijnlijk zullen ter 
opleiding voor deze examens aan de kweekscholen of de opleidings
scholen cursussen worden verbonden. De akten genoemd onder 1 en 
2 kunnen ook verworven worden door het afleggen van een staats
examen; regel zal echter zijn, dat de akte onder I genoemd, wordt 
behaald tengevolge van een met goed gevolg afgclcgd schoolexamen 
aan de opleidingsschool; die onder b tengevolge van zulk een examen 
aan het het einde der kweekschool.

De nieuwe opleiding d.i. dus de opleiding aan de nieuwe kweek
school oi aan de opleidingsschool. In de wet wordt over deze scholen 
het een en ander bepaald, wat in hoofdzaak op het volgende ncer-

Zij die tot de kweek- zoowel als tot de 
te worden toegelaten, moeten met 
(d.i. dus de tegenwoordige M. U. 1 
een II. B. S met 5-jarigcn < 
•"> j. cursus, een gymnasium 
examen blijken, dat zij een 
wikkeling hebben verworven.

De opleiding aan de kweekschool duurt vijf jaren, waarvan de laatste 
twee jaren voornamelijk gewijd zullen zijn aan de practische vorming; 
heelt de kwcekcling een voldoend overgangsexamen afgelegd aan het 
eind der 3e klasse, dan wordt hij (zij) aspirant-ondcrwijzer(es) en krijgt 
een toelage van het rijk van minstens 500 gulden per jaar. Aan het 
eind van den studietijd is een schoolexamen geplaatst, afgenomen door 
directeur en leeraren der kweekschool, onder toezicht van gecommit
teerden, dat de aspirant-ondcrwijzer(es) in de gelegenheid stelt de 
akte van bekwaamheid te verwerven.

)e opleidingsschool duurt vier jaren; ook hier beslist een eind- 
men over de bevoegdheid.
en einde het mogclijk te maken, dat zij, '
hebben, ook de volledige B-aktc halen, is bepa: 

rgangsexamen van de 3e naar de 4c klasse der , 
erwijzeressen worden toegelaten in ’t bezit van < 

dit niet ouder is dan drie jaar.
De vakken, welke op de kweekschool moeten onderwezen worden, 

zijn die van art. 2 onder a tot en met j, 1 tof en met ó, q, r en de 
opvoedkunde. Voor meisjes bovendien nuttige en fraaie handwerken. 
Het onderwijs aan opleidingsscholen omvat: lezen, nedcrlandsche 
taal, spreken, vertellen, zingen, teckcnen, spelen, handenarbeid, nut
tige handwerken, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der 
natuur, gezondheidsleer en verbandleer en methode van opvoedingen 
onderwijs voor jeugdige kinderen.

Het schoolgeld op de beide scholen is zgn. evenredig. Voor leer- 
;en, verder dan 4 K.M. van de school -wonende, kan een toelage 
>r huisvesting of vergoeding van reiskosten worden gegeven.
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over art. 192 werd gevraagd, al hadden wij liever gezien, dat de 3-jarige 
vooropleiding + 5-jarige kweekschool vervangen was door een 
5-jarige vooropleiding -j- 5-jarige kweekschool, zonder twijfel staat deze 
opleiding op veel hooger peil dan die uit de vorige wet. De voor
naamste voord eelen zijn:

a. de onderwijzers en B-onderwijzeressen komen 
leeftijd in de school; voor hen vervalt de tegenwooi 
de hoofdakte, welke dus in de opleiding wordt getn

b. de vooropleiding is op belangrijk hooger niveau 
door de studie van de moderne talen en wiskunde oj 
kan worden voortges

ondert

>ofdakte, v 
de vooroj

>r de studie van 
i worden voor*-"»

c. de praktische 
sterk naar voren.

d. het examen voor onderwijzer(es) wordt een schoolexamen.
Het blijft o.i. te bejammeren, dat de nieuwe bevoegdheid ■ 

onderwijzeres A in de wet is opgenomen ; deze opleiding behoort t 
in de bewaarschoolwet, terwijl in de wet op het lager onderwijs de 
bepaling had kunnen worden opgenomen, dat de bewaarschoolonder- 
wijzeressen ook bevoegdheid hadden tot het geven van onderwijs in 
de twee laagste klassen der lagere school.

De verbetering in de opleiding is zeer belangrijk, zeiden we. En 
dat niet alleen omdat de moderne talen en wiskunde op het leerplan 
der kweekscholen zijn gekomen, niet alleen omdat het onderwijs in 
natuurkunde, scheikunde enz. beter tot zijn recht zal komen, niet alleen, 
omdat dus het onderwijs in zijn geheel op hooger peil komt, maar 
vooral omdat de opleiding af is van de dwaasheid, waartoe het examen 
voor onderwijzer(es) in den loop der jaren was uitgegroeid. Hetgroote 
voordeel zit in het eindexamen. Wie hieraan twijfelt, bedenke eens 
hoeveel kostelijke en kostbare uren op de kweek- en normaalscholen 
worden verknoeid om de leerlingen in staat te stellen een eenigszins 
dragelijk figuur te maken op het examen bij het vak rekenen, het 
zgn. practisch rekenen, het sommen maken. Niettegenstaande deze 
zonderlinge bezigheid op geen enkele H.B.S. meer werd bedreven, 
handhaafde zij zich op de onderwijzersexamens, die onder den invloed 
van een verstard en verstarrend schooltoezicht, hun kracht zochten 
in con-ti-nu-ie-teit. ’t Is een der grootste verdiensten van het nuts- 
rapport, dat het uiting geeft aan de denkbeelden van Dr. Reindersma, 
kweekschooldirecteur te Rotterdam, wiens beschouwingen over wis
kunde en natuurkunde ieder moet lezen, die met het onderwijs in 
deze vakken vooral aan kweekscholen is belast. De alinea over 
rekenen nemen wij hier ter voorlichting ook van een grooteren kring

Een aparte bespreking eischt de rekenkunde en het practisch rekenen. 
Dit laatste vak in den vorm, waarin het tegenwordig bestaat, dient geheel 
en al te verdwijnen, omdat het voor de wiskundige ontwikkeling niet alleen 
overbodig maar zelfs schadelijk is en tot dusver tot overmaat van ramp 
een zee van tijd in beslag neemt. Overbodig is het, omdat het. ofschoon 
het practisch rekenen heet, in de hoogste mate onpractisch is — met de 
practijk van het leven heeft het niets uit te staan -— en veel meer den 
naam „onpractisch rekenen" verdiende. Toegegcvcn, dat het eenige waarde 
heeft als scholing voor het logisch denken •—- wat intusschen ook zeer 
goed bestreden kan worden .— dan toch is er slof te over in de andere ge-



X'

■419

■ onmiddcl-

I geen

n de vrijheid 
:rden in de ' 
t zij er niet 
de oude, v»* 

1 is het mei

de gecoi
en yerwac

kweekscholen, 
n: handhaving 

zommit- 
■achten, 
drijven 

zxamens.

Bij de organisatie der kweek- en opleidingsscholen doen zich tal

:rond, 
tot s

Er zal weldra moeten komen een vereeniging van t 
En het eerste punt op het programma zal moeten zijn 
van de vrijheid der kweckschoolcxamens. Wanneer het 
teerden in de toekomst gelukt — we mogen hopen . 
dat zij er niet naar zullen streven — om de eindexamc 
in de oude, veelbeproefde, taai-starre richtinkjes der t 
dan is het met het mooie der nieuwe kweekschool gauw

bieden der wiskunde Ie vinden, die hetzelfde doel en bovendien 
waarde voor de verdere wiskundige ontwikkeling heeft, wat 
„onpractisch" rekenen absoluut niet het geval is. Het dient dus c 
lijk te verdwijnen.

Misschien kan het goed zijn in de eerste klasse enkele eenvoudige 
dingen uil het werkelijke practische rekenen te houden ; postdienst, hypo
theek, effecten(?) maar vooral moet men hierin niet te ver gaan, omdat 
men op de kweekschool geen handclsrekencn moet onderwijzen. Op een 
cursus kan dat gebeuren voor degenen die voor de akte II studccrcn.

Ook de rekenkunde dient zeer beperkt. Tot dusver heeft de studie van 
de rekenkunde de andere wiskundige studie geheel overwoekerd. Dat mag 
niet gebeuren. Tenslotte is de rekenkunde een klein onderdeel van de 
wiskunde en nu juist niet dat gedeelte, wat den leerlingen den weg wijst 
naar kern der moderne wiskunde — de differentiaal- en intcgraal-rcke-

Dc rekenkunde is een inleiding op het zeer speciale en zeer moeilijke 
gedeelte der wiskunde: de getallentheorie. Hier liggen de interessante ge
deelten. maar die worden met den onderwijzer slechts even aangcrocrd 
en die hebben voor hem weinig waarde, b.v. de bijzonderheden van de 
theorie der deelbaarheid (stelling van Euler en Fcrmat, enz.). Dit alles 
moet wegblijven. De rekenkunde wordt alleen behandeld, voor zoover deze 
noodig is als inleiding op de algebra — en dal kan zeer weinig zijn — 
en voor zoover ze noodig is om een rekenmethode voor de lagere school 
te beoordeelcn. Alles wat betrekking heeft op verkorte bewerkingen, blijft 
achterwege; wal niet absoluut nauwkeurig berekend moet worden en eenige 
omslachtige bewerking vraagt, wordt logarithmisch berekend. De verkorte 
rekenmethoden mogen waarde hebben voor een rekenend astronoom, voor 
een aanstaand -onderwijzer hebben zij dal niet, ook de speciale reeksen
theorie. die mei de eigenlijke reckscntheorie niets heeft uit te staan, blijve 
achterwege, en met haar de rcpeteercndc breuken, die voor niemand van 
belang zijn. Wat van de reeksen noodig is, worde in de algebra behan
deld.

Een ongeveer analoge opmerking zou over verschillende vakken te 
maken zijn en dan zouden wc op onzen weg de zonderlingste rari
teiten ontmoeten: de ontlcdingssport, de ivoordsoortenmanie, 30 vul
kanen van Java, de afmetingen van een rijksdaalder, alle raadpensio
narissen met jaartallen en dergelijken. Met al die gekkigheden hebben 
we afgedaan; wc kunnen nu werken aan de ontwikkeling, de vor
ming van onze aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen. Daarbij 
moge als grondstelling ons telkens in ’t geheugen komen die gulden 
regel, welke een paar malen in 't rapport word uitgesproken: „Meen 
toch niet, dat de onderwijzer de kweekschool moet verlaten met een 
afgerond, pasklaar geheel van kennis; het aanbrengen van inzicht en 
lust tot studie is veel meer waard dan de kennis van een quantum
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voortgezette studie te geven, 

'X en B op het gymnasium — 
mogelijk is. Dit is het stand-

ï toelating. Op een verklaring van directeur 
een H.B.S. 3 j.c. hebben afgeloopen en zij, 

de 3e naar de de klasse cencr H.B.S., Gyin- 
n, onmiddellijk worden geplaatst, Het met gunstig 
hebben eener U.L.O. school heeft echter niet die 

:cnis. Een U.L.O. school toch geeft behalve in de 
ken, onderwijs in drie van de vakken : Eransch, Duitsch, 
iskundc en handelskennis. Waaruit volgt, dat zij, die 
hooi in X. hebben afgeloopen niet gelijk te stellen zijn 

datzelfde in IJ. hebben gedaan. Zeer terecht heeft de 
het nutsrapport zich dan ook gesteld op het standpunt, 

jopen eener U.L.O. school zonder meer geen voldoende 
g is te achten. Van de verschillende oplossingen is die, 

rapport in de derde plaats genoemd wordt m.i. de beste: 
voor deze candidaten wordt verleend op een verklaring 

i hoofd der U.L.O. school, ten genoegen van directeur en 
n der kweek- en opleidingsschool met recht van beroep op den 
specteur.
tweede mo 

rjaar dei 
ieërlei richting:

a. Het onderzoek aan 
algemeene kennis; aan 
van onderwijs in 
leerjaar is wat het kweekschoolonderwijs I 
aan de theoretische en practische voorin 
Het eindexamen aan ’t eind der 5e klasse 
examen, practisch en theoretisch.

b. Het overgangsexamen van de 3e n; 
verschillende vakken een afsluitend exa 
schoon in hoofdzaak gewijd aan pract 
dient toch ook in verschillende vakken 
waarbij — in den geest van afdecling . 
een specialisatie op bescheiden schaal 
punt, dat in ’t rapport wordt ingenomen.

c. Het overgangsexamen is niets anders 
leerling rijp is voor aspirant-onderwiizer. ’t .  
van kennis, ook in dat van paedagogiek, theoretisch 
voortgezet.

Het verschil moet hier in den grond gezocht worden in de uiteen- 
loopende waarde, welke aan het onderwijs in paedagogiek en aan
verwante vakken worden toegekend.

Uit den aard der zaak kwam de hier en 
meening, dat alle onderwijs in paedagogiek maar 
commissie niet tot uiting, maar toch bleken 
zonderlinge denkbeelden over dat yak te b 
4 i 5 uur paedagogiek aan aspirant-ondcrv , 
tot „hinderlijk gedaas” omdat van dit vak i 
schappelijk vaststaat, is een verouderde meer
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De volgen:
a. de rijks!

nieuwe kweek*
geen examen (77a
examen en in 1924 het

b. de bijzondere kwei
zing volgens art. 156 der w< 
blijkt, dat zij wat betreft het 1.

Ii het onderwijzers-examen aan het eind der 5e klas: 
dat in hoofdzaak gaat over de practische en theoretis.

In de derde plaats vraagt de overgang van den 
stand naar den nieuwen onze aandacht. Bij de besreking di 
wijzerssalarissen heeft het ons getroffen, dat verschillende 
zoowel in als buiten de Kamer, van meening waren, dat de 
onderwijzers eerst over 7 4 8 jaar zouden worden afgelev 
zou zeker noodcloos tijdverlies zijn. Reeds nu heerscht er 
schaarschte aan onderwijskrachten en de teekenen zijn er 
— we drukken ons hier heel zacht uit — dat dit in de naaste toe
komst beter zal worden. In elk geval zullen zij, die onderwijzer(es) 
willen worden, zich wenden tot de nieuwe opleiding, ook omdat deze 

■kiezen is. In verband daarmede zal ’t zaak zijn de 
kscholen zoo spoedig mogelijk te reorganiseeren met 

op de eischcn der nieuwe wet. Ook al zal men zich verloopig 
' bouwen en zoogenaamde „filialen" moeten behelpen.

ide bepalingen zijn daarbij wenschelijk : 
.kweekscholen worden met 1 Jan. 1922 verklaard tot 
tscholen. De leerlingen der 4e klasse doen in April 1922 

oude wet), ze doen 1 Sept. 1922 het aspirants- 
onderwijzersexamen.
:ekscholen, waarvan het verzoek tot 

vet voor 1 Febr. '22 inkomt en 
leerplan en de in vorige jaren ’

spirantsexamen een afsluitend 
iet nutsrapport, „wat in klasse 

aan het eind van klasse V nog 
wijs in klasse IV en V daar- 
jlt dan klaarpompen voor het 
nde van tijdvermorsen, opper- 
i verbonden. Zal de nieuwe 
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de vakken van algemeene

een deel gelden voor de experimentcele psychologie, waarbij dan nog 
herinnerd mag worden hieraan, dat „wetenschappelijk vaststaan" een 
weinig wetenschappelijke uitdrukking is.

De kweekschool zal ook in de toekomst zoowel de algemeene vor
ming als de vakopleiding hebben te dienen. Dit eigenaardig hybri
disch karakter zal cr voor een belangrijk deel aan ontnomen worden, 
indien het Kon. Besluit dat deze materie te regelen heeft het onder 
a aangeduide standpunt inneemt. Ofschoon veel voelende voor de 
onder a kort aangegeven denkbeelden, kunnen wij persoonlijk ons 
wel vereenigen met het in ’t rapport verdedigde systeem, mits aan 
de theoretische paedagogiek en aanverwante vakken meerdere tijd 
wordt toegemeten.

In elk geval echter moet 
examen zijn. „Wanneer alles," 
1 — III onderwezen is bij het 
cens gevraagd wordt, moe' 
onder in hooge mate lijden. Het 
naderend eindexamen met al de 
vlakkigheid en uitwendigheid daaraan 
kweekschool werkelijk een eind maken aan de „sc 
schap dan is een eerste cisch, dat de vakken, 
der 5e klasse geëxamineerd zijn, niet in den vo: 
1 — lil onderwezen zijn, in klasse IV en V herhaak

We moeten in de kweekschoolopleiding dus i 
1. het aspirants-examen aan het eind der 3< 

examen in hoofdzaak gaat over
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van admi 
in de 4e I 

ggen '

opzicht niet 
iffen worden.

r eerste aspi- 
ledige nieuwe

^kweekscholen betr» 
iwe wetgeving zulle 

handwerken; dez.< 
dat men in 't bezit is van de t 
bestaat dus dat de opleiding voor c 
zeekschool en binnen de jaren der 
iden dan den toestand handhaven, 

ïrjaar onzer meisjesscholen 
: akten handwerken en ordc-< 
ie vrouwelijke kweekelingen, d 

naar Mej. Lieftinck, dirt 
die in het nutsrapport de vc.

ig maakt:

linistratieve of andere bezwaren de 
klasse geplaatst zijn, niet vrijgesteld 
,an het examen 77a oude wet, dan 
die dit examen met goed gevolg 
aspiranten de lessen te volgen op 

jeleid.

komen bovendien nog twee

reft, is het 
len bestaan 

deze akte kan 
akte voor 

die akten 
• vorming

i verbitterd 
-oefeningen. 
*n, dat ter

'irectrice 
■olgende

resultaten voldoende waarborgen bieden, worden in dit < 
de rijkskweckscholen gelijkgesteld. Deze maatregel kan getrot 
ook al gaan de financiëele gevolgen der aanwijzing eerst 
1 Sept. Ook deze scholen kunnen dan op 1 Sept. '22 haar 
rantcnklasse hebben en in 1924 onderwijzers met de volle 
bevoegdheid afleveren.

c. Indien op grond 
kweekelingen, die thans 
kunnen worden van het afleggen v. 
ware het zeer wenschelijk hen, < 
afgelcgd hebben, toe te staan als . 
de kweekschool, die hen heeft opg<

Bij de opleiding der onderwijzeressen 
belangrijke kwesties ter sprake.

Bij de omzetting der kweekscholen tot inrichtingen volgens de nieuwe 
wet, zullen niet alle leerlingen naar de nieuwe k w eek school over
gaan; er zullen ongetwijfeld ouders zijn en leerlingen die de opleiding 
voor onderwijzeres A wenschen. Verschillende bijzondere kweekscholen 
voor onderwijzeressen zullen zich splitsen in een opleidingsschool en 
een kweekschool, 't Is hier de plaats om de volle aandacht van alle 
belangstellenden te vragen voor dat deel van het nutsrapport, hetwelk 
handelt over opleidingsschool. Uit de artikelen in de wet en uit de 
schriftelijke en mondelinge toelichting was wel eenigszins op te maken, 
wat de wetgever met deze inrichtingen bedoelde. I Iet denkbeeld derop- 
leidingsschool en de opleidingsschool zelf is meer bestreden dan besproken. 
Dit nutsrapport geeft nu na ccnige algemeene opmerkingen, een pro
gramma van toelating in een zeer belangrijk lecrplan-ontwerp, dat 
tot grondslag kan dienen voor elk. die zulk een school te organiseeren 
krijgt. Bij dat leerplan wsis de bewaarschool het uitgangspunt en ook 
hier — evenals bij het ontwerp-leerplan voor de kweekschool — 
treedt duidelijk naar voren, dat een imperatief leerplan voor de scholen 
van boven af voorgeschreven zeer zeker ongewenscht is.

Bij de splitsing der bestaande meisjeskweekscholen in kweek- en 
opleidingsscholen zullen de besturen voor een groot aantal moeilijkheden 
komen te staan van allerlei aard. Een tegemoetkomende en helpende 
houding van het rijksschooltoezicht zal hier veel ten goede kunnen 
uitwerken.

Een andere zaak, die ook de meisjesk 
onderwijs in de handwerken. In de nieuw 
een akte voor nuttige en een voor fraaie 
behaald worden zonder dat men in ’t ' 
onderwijzeres, ’t Gevaar bestaat dus 
betrokken xvordt in de kweekschool < 
tot onderwijzeres. We zouov» ua» u< 
bestaat en waarbij het 3e leer' 
wordt door de opleiding voor de an.ee> 
Wc hopen voor onze aanstaande vrouwe 
aangewezene plaatse geluisterd wordt 
der Apeldoornsche kweekschool, 
zeer behartigenswaarde opmerkini
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We keeren nog even
Het is ontstaan door 

van het kweekschoolonderv 
genwoordigd door: Mej. Li< 
(Groningen) en Marwitz 'r' 
Dr. Reii

kringen

Lancée 
.Jen door 
Korenstra

Het is noodznkelijk, dat de opleiding voor de nuttige handwerken 
langer aan de kweekschool plaats heeft. Reeds thans wordt de opleiding 
der onderwijzeressen gedrukt door het groot aantal uren, dat in en buiten 
de school aan de handwerken besteed moet worden. Indien ook de nieuwe 
kweekschool voor deze akte zou moeten opleiden zou dit in de praktijk 
neerkomen op een aanmerkelijke verzwaring van de taak der a.s. onder
wijzeressen. De tijd en de inspanning, welke de voorbereiding tol deze 
akte vraagt, zouden gevonden moeten worden ten koste van de over 
vakken, die aan de nieuwe kweekschool veel van de krachten der leerlin; 
zullen vergen. De opleiding voor de handwerkakte dient te geschieden 
afzonderlijke cursussen, welke de onderwijzeressen, die dit wensch 
kunnen volgen onmiddellijk na het verlaten der kweekschool. Wal aan 
de kweekschool van de handwerken onderwezen wordt, beoogt uitsluitend 
hel aanbrengen van algemeene vaardigheid, terwijl tevens rekening gehouden 
wordt met het feit, dat in klasse I ook oud- leerlingen van H.B.S. en 
Lyceum geplaatst worden, die slechts een zeer geringe geoefendheid bezitten.

Een bepaling, waarbij werd vastgesteld, dat de opleiding voor een 
tier akten nuttige handwerken, handenarbeid en fraaie handwerken 
niet mocht worden opgenomen in het leerplan der kweekscholen, zou 
den wensch hierboven uitgesproken tegemoet komen.

tot het rapport van het nut terug.
de samenwerking van personen uit alle I 

iet kweekschoolondcrwijs. De rijkskweekscholen waren 
>ordigd door: Mej. Lieftinck (Apeldoorn) en de heeren 
’ igen) en Marwitz (Deventer); de gemeentelijke schok 
ündersma (Rotterdam), de Nutsscholen door den heer

> subsidies. Nu wij 
nieuwe kweek- en 
aandacht voor een

Het nutsrapport spreekt niet over salarissen en 
echter in dit artikel verschillende kwesties over de 
opleidingsscholen aanrocrcn, vragen we ook de ; 
meer matericele zaak.

Door een niet gemakkclijk te verontschuldigen verzuim ontbreekt 
in de wet een wachtgeldregeling voor kweekschoolleeraren. Een ernstig 
verzuim, want 't geval is volstrekt niet uitgesloten, dat vereenigingen, 
besturen enz. die tot heden kweekscholen exploiteerden, dat werk 
thans zullen moeten opgeven. Nagenoeg alle kweekscholen zullen 
verbouwd moeten worden. Geld voor bouw of verbouw is niet te 
krijgen beneden 7'/4 of 7'/20/0, terwijl de door het rijk te vergoeden 
rente ± 6'/4 °/0 bedraagt, wat in dezen tijd nu bouwen schatten kost, 
voor vele besturen een onoverkomelijk bezwaar zal oplcveren. Op
heffing eener kweekschool legt dus de besturen de verplichting op 
voor hun ontslagen leerkrachten voor wachtgeld te zorgen.

Bovendien doet zich nog een ander geval voor. Verschillende leer
krachten zullen hun lessen in aantal sterk zien verminderen; indien 
een meisjeskweekschool wordt gereorganiseerd in den geest van de 
nieuwe wet en een leerplan krijgt zooals in ’t nutsrapport is beschreven, 
zal de onderwijzeres in nuttige handwerken haar lessenaantal van 13 
zien minderen tot 3, wat in salaris omgezet ongeveer beteekent ± 
broodcloosheid. Een dergelijke wijziging is o. i. gelijk te stellen met 
opheffing van een betrekking, — waarin voorzien moet worden door 
een wachtgeldregeling.
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Zoo
Als 

sluiten.

De wet op den leerplicht 
door A. H. GERHARD. 

gewcnscht. 
in opleiding 

:er(es) te late

net noodig 
ingevoerd,

(Haarlem), de neutrale l 
de Christelijke door den 
Katholieke kweekscholen 
Het rapport over 
dames den Boer 
(Eindhoven), 
Kohnstamm 

ccnigen i 
Beslui

schreven wij in Februari 1921 :
P. S. moge eraan herinnerd worden, dat de Koninklijl 
regelende de opleiding nog altijd niet zijn verschene 

haast, die de Commissie meende te moeten maken, is ni 
geweest. Die naïeve commissie, die dacht, dat nu de wet is i 
de bepalingen der wet ook zoo spoedig mogelijk moeten w 
gevoerd.

Ongetwijfeld is
De ouders 

plan hebbe 
zulken 
leiding”.

Uitstel in 
het aantal j

_.Zwerp van 1911 maar liggen. Intusschen 
: gewijzigd. De meerderheid der bevolking 
De onderwijs-wetgeving is in haar geheel

lag hieri 
gevoeld > 
den leerplicht 
niet”, om niet op 
waarbij natuurlijk t< 
komen.

Zoo bleef ’t eenvoudige ontwe 
zijn de meeningen wel wat 
wil er niet meer van af. .

i dezen is een oorzaak te meer voor vermindering van 
personen, dat zich voor het onderwijzersambt aanmeldt.

A Ta ongeveer twintig jaar gewerkt te hebben is eindelijk ccnc her- 
ziening tot stand gekomen, waarvoor de Kamer nu ongeveer 
tien jaar heeft noodig gehad. De oorzaak dier lange vertraging 

-in, dat wel reeds zeer spoedig na de invoering de behoefte 
werd aan technische verbeteringen, doch het beginsel van 

nog te veel beschouwd werd als een „kruidje-roer-me- 
•t op te zien tegen een ter hand nemen van de wet, 

tal van principe-kwesties weer in ’t geding zouden

bijz. scholen door den heer Bigot (Arnhem), 
i heer A. Oosterlee (Zetten) en de Roomsch- 

door den heer Middendorp (Beverwijk), 
de opleidingsscholen werd samengesteld door de 

en Mever (Amsterdam) en de hoeren Dr. Bonebakker 
Gunning (Hilversum), Harmsen (Amsterdam), Prol. 

(Amsterdam) en de Vos (Gouda.)
voorrede lezen wc :

• de commissie met de hier ontwikkelde denkbeelden hoopt 
... invloed uit te oefenen bij de vaststelling der Koninklijke 
liten over de opleiding, was de tijd, waarover ze beschikte zeer 

perkt. Dit moge ter verontschuldiging strekken voor het cenigszins 
iiagmcntarische van het rapport”.

Inderdaad, het rapport is fragmentarisch; ondanks dat hopen we, 
dat het van invloed en beteekenis zal zijn voor allen, die zich hebben 
bezig te houden met de nieuwe opleiding.

eenige spoed zeer
i hen, die thans i 

jen hun kinderen onderwijze 
moet men te vriend houden
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opi

Hef 
wel, g 
zijn b< 
zijn ■>

absolute-m
11 iermed

toelating o
b. I

karakter 
i-scholen, 
lelijk ge- 
ogelijk te

tenzij
Dat 

in te 
Fröbc 
oordc<

ijziging 
dat een

nieuwen grondslag gesteld en de leerplicht moest nu eindelijk 
in overeenstemming daarmede geregeld.
et verdient opmerking, dat bij de besprekingen in de Kamer 

. gelijk te verwachten was, gewichtige verschilpunten uitvoerig 
behandeld, doch de niet onbelangrijke wijzigingen weinig of niet 

zijn gememoreerd. Het schijnt daarom goed, nu de wijziging haar 
definitieven vorm heeft verkregen, aan te geven, wat er alzoo ver
anderd is. Een zuiver objectief overzicht derhalve.

I- Omvang en beteekenis der verplichting.

a. De verplichting is over het geheel een jaar verlengd, waartoe 
alle jaarbepalingen in art. 3 der wet, behalve die van den aanvang, 
een jaar later zijn gesteld. Het kind moet nu doorloopen zeven jaar
cursussen en de verplichting eindigt in geen geval vóór het kind de 
klasse doorloopen heelt, waarin het dertien jaar is geworden, terwijl 
ze in elk geval eindigt, als het kind de klasse doorgemaakt heeft, 
waarin het veertien jaar is geworden.

Een belangrijke wijziging zit nog hierin: de bestaande wet laat 
de mogelijkheid open, dat een kind, wanneer het een gewone lagere 
school van zes jaarklassen bezoekt, doch waartoe het reeds is toe
gelaten op 5 jaar of nog jonger, de leerplicht al heeft vervuld op 
11 jaar. Dit nu is onmogelijk geworden door het stellen van het 

ninimum van dertienjarigen leeftijd.
de houdt trouwens verband art. 1 1 lid 1 der nieuwe onder- 
waarbij het niet meer vrijstaat den leeftijd voor eerste 

ning op een lagere school naar willekeur laag te stellen.
Een tweede belangrijk verschil bevat het tweede lid van art. 2. 

nog toe mag ieder zijn kind in een tijdvak van twee maanden op 
twee schooltijden willekeurig de school doen verzuimen. De bedoeling 
was. daarbij de ouders in de gelegenheid te stellen bij bijzondere 
familiegelegenhcden de kinderen thuis te houden. Doch in de practijk 
werkte dat verkeerd. Voortaan is elk willekeurig verzuim verboden. 
Art. 16, dat aan het hoofd der school de bevoegdheid geeft schriftelijk 
verlof te verleencn of een gepleegd verzuim alsnog verschoonbaar te 
verklaren, is behouden gebleven. Daarentegen heeft nu de Inspecteur 
in een nieuw laatste lid van dat artikel 16 uitdrukkelijk de bevoegd
heid verkregen om te beslissen om zoodanig goedgekeurd verzuim 
toch nog voor willekeurig, dus strafbaar, te verklaren.

c. Artikel 8, betrekking hebbende op kinderen van schippers en 
kramers, in woonwagens vertoevende of logeerende in andere ge
meenten dan de woonplaats, bepaalde, dat ze gedurende 28^dagen 
buiten de wet vielen. Die termijn is verkort tot 8 dagen. M.a.w., 

langer dan 8 dagen in een gemeente vertoeft, hoe dan ook, valt 
.■r de bepalingen der wet.

Zooals de wet nog luidt, is een leerplichtig kind gehouden op 
lagere school te worden ingeschreven van het zevende jaar af, 
ij het huisonderwijs geniet.
aardoor was het niet mogelijk, scholen met voorbereidend k 
e richten voor oudere kinderen, als bijv. Montessori-s». 
bcl-scholcn en mogelijke andere. Toch werd het wenschel" 
leeld de ontwikkeling der onderwijs-inzichten zoo min mog<
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%

i rende

aangetoond, hoe

de gemeer 
de tijden, 

Practisch 
strekte opht

worden verleend, als 
aangenomen, waarbij 

_leid.
igen tamelijk wel de vol-

:t is geschied, 
beneden de

kan, voor zoover >
•ent het arbeidei

De j 
noodig

Het

dat aangetoond kan worden, 
kennis en ontwikkeling niet

weken mag het verlol slechts gelden

reeds gevolg was g 
wensch gaf hef 
lardoor somn
i aangewezen

ij de wet is 
kinderen

de voorschriften en artikelen 24bis en 
zerminderd de voorschriften der Arbeidswet 1919 
tijdens den volgens de wet bepaalden leerplichtige 

arbeid te doen verrichten door een kind gedurene 
iderwijs wordt gegeven aan de school, waarop 
of gedurende den voor het huisonderwijs van dat

dit niet bij

III. Arbeid.
Nieuw zijn 

als volgt: „Onver 
het verboden tij__ 
leeftijd diensten of 
den tijd, waarin om 
hef is ingeschreven 
kind bestemden tijd.”

De gemeenteraad 
verbodsbepalingen omtri 
veertien jaren vaststelle

praktijk der verloopen jaren heeft genoegzaam 
; soortgelijke bepalingen waren.

ware echter mogelijk, dat nieuwe inzichten omtrent de waarde

belemmeren, waaraan reeds gevolg was gegeven in de L. O. wet, 
artt. 25 en 90. Diezelfde wensch “gaf het leven aan het nieuwe 
tweede lid van artikel 3, waardoor sommige voorbereidende scholen, 
onder bepaalde voorwaarden aangewezen kunnen worden, als scholen 
waar kinderen tot hun 8e jaar kunnen blijven en dan geacht worden, 
aldaar hun leerplicht te vervullen.

Natuurlijk is de hoofdvoorwaarde, 
dat de kinderen daar ten minste in 
achterblijven bij die van de gewone sc

Landbouwverlof.
Te dezen aanzien brengt de wet 

in de artikelen 13, 14 en 15.
a. In plaats van voor zes 

voor ten hoogste twee weken.
b. In plaats van voor tienjarigen en ouder, mag de vergunning 

slechts verleend worden voor elfjarigen en ouder.
c. Er is een nieuwe bepaling gekomen, dat de vergunning moet 

geweigerd worden ingeval de bedoelde landbou wwerkzaamheden in 
„loondienst" worden verricht.

d. Het veenbedrijf valt niet meer onder dit soort verlof.
De eenmaal verleende vergunning „wordt" ingetrokken, 

de aanvrage ongeregeld schoolbezoek plaats vindt in plaa 
worden" ingetrokken, zooals de bestaande wet voorschrijft. 
Het tijdvak, waarbinnen landbouwverlof kan worden verleend, 

:t meer vier achtereenvolgende maanden, doch nu vier weken, 
die evenwel niet behoeven aaneen te sluiten. Eenerzijds beperkt dit 
zeer den tijd, waarbinnen de school te lijden heeft van telkens 
andere schoolverzuimers, anderzijds komt het de belangen van den 
land- en tuinbouw tegemoet door toe te staan, dat de vier weken 
op verschillende tijden worden gesteld.

vervolg kan alleen landbouwverlof 
mteraad eerst een verordening heeft 
, bedoeld hierboven bij f, zijn vastgc 

'1 nadert dit geheel van wijziging 
jpheffing van 't verlof.
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het

begrepen
lalingen '

gebr
Et 

lijke 
volgt 
wordt

I van het schoolonderwijs 
deze voorschriften en daarom 
artikel 24bis, dat „werkzaam- 

tstrceks verband houdende" 
of arbeid" in bovenstaande

bepaald, 
aakt, als

van den arbeid als grondslag voor of 
belemmering zouden ondervinden door 
bepaalt het derde lid van het nieuwe 
heden met het genoten onderwijs rechtst 
niet begrepen worden onder „diensten o. 
aanhalingen bedoeld.

iging in de voorschriften

Commissies tot wering van schoo
l grooter beteekenis.

toe gaat het onderzoek naar en de eerste actie tengevolge 
absoluut of een relatief verzuim uit van het schooltoezicht.

I deze actie geen gunstig gevolg, dan wordt pas de Commissie 
i betrokken.

zijn de artikels 20 en 21 zoo gewijzigd, dat zoodra een verzuim 
•n Inspecteur is bekend geworden, de zaak ter eerste behande- 

wordt opgedragen, die ook bepaalt bij onder- 
„aansprakelijke persoon” is te achten welken zij als 

rsoonlijk hoort. Als dit niet geleid heeft tot verbetering 
zoek, dan krijgt de betrokkene mededeeling, dat van de 
rrtreding, die binnen zes maanden na de behandelde 
proces-verbaal wordt opgemaakt.
is ook hierin- wat vereenvoudigir

gewoon lastige 
het geval is, 

mogelijk opgezet, 
niet had kunnen 
wetswijziging, en 
uitbleef.
van de artt. 17, 
nu alleen art. 17 

leentebesturen en 
gegevens te ver- 

Dnderwijs wordt

Contröle en Sanctie.
Een der ernstige praktijkbezwaren was de buitenge 

en omslachtige regeling der administratie. Gelijk altijd h 
wordt zoo’n regeling bij den aanvang zoo goed 
doch levert later moeilijkheden, die men te voren ... 
vermoeden. Daaraan was niet te ontkomen zonder w 
wc hebben reeds uiteengezet, waarom die zoo lang u

Dat bezwaar is radicaal opgeheven. In plaats x 
18, 19. waarin alles minutieus was voorgeschreven, is 
overgebleven in dezen eenvoudigen vorm, dat de gemi 
hooiden van scholen verplicht zijn alle vereischte g 
schaffen en dat voorts door den Minister van Oi 
vastgesteld,

„welke die gegevens zijn, en in welken vorm, op welke tijdstippen 
en aan welke autoriteiten zij verstrekt moeten worden."

Dit kan al spoedig voeren, zoodra de wet in het Staatsblad staat, 
tot zoozeer gewenschte vereenvoudigingen, terwijl men bovendien 
later gemakkelijk nog nieuwe, wenschelijk gebleken wijzigingen kan aan
brengen.

b. De I 
nu ietwat

Heeft1 n 

er bij
Nu ...

bij den Inspet
ling aan de Commissie 
zoek wie de „ 
regel ook perso< 
van schoolbe; 
volgende ove 
plaats vindt,

Overigens 
■rebracht.

Een zeer belangrijk gevolg kan hiervan zijn, dat nu de strafrechte- 
bchandeling van een verzuim veel spoediger na het verzuim 

dan tot nu doorgaans het gevolg is, terwijl beter geprofiteerd 
van de plaatselijkc kennis der Commissies.

I I u i s o n d e r w ij s.
Bij artikel 25 is aan het Schooltoezicht opgedragen na te gaai 

hoeverre dit onderwijs op voldoende wijze wordt gegeven, was 
het enkele bevoegdheden bezit. Tot nu toe is daarbij echter l 
dat van die bevoegdheden alleen gebruik mag worden gemas
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Zw^i

:rpt, dat 
«gelegd.

i betrekkit 
verdut

'«"wezen op het nieuwe Artikel 
algemecnc schoolbaden ook 

der bijzondere scholen.

tg is. dat 
ook al h;

l maar niet „het 
dat wie krachtc 
geval, al geldt het

tweede of volgende herhaling in dezen 
opgelegd in plaats van „kan

menige óver

hel bij de 
hier geen 

die er nog 
■ niet van

i gevolge van 
:ht behoeven 
iranderingen, « 
eerderheid er

school heeft 
vermelding 
die dan de

Tot r 
treding

. ... chicaneuse behandeling van de zijde
«orkomen. Aan den anderen kant belemmert i 

gestie van het toezicht. Hoewel het geen beduidend 
betreft, is het toch goed, dat deze betreffende alinea

Herstellingsoord „De Eerste Neder- 
landsche Buitenschool” te ’s Gra- 
venhage.

13de Jaarverslag 1920.
A an dit verslag zijn de volgende bij

zonderheden ontleend. Den eersten 
Januari 1920 waren op de buitenschool 
35 kinderen, waarvan tien de school 
verlieten gedurende of aan het einde 
van den Wintercursus. De Zomcrcur-

> heeft is vervat in art. 23. Daarin zijn 
ld ; voorts zijn -er uit vervallende woorden : 
reft." De bedoeling is, dat iemand niet met 

ing kon gestraft worden, ook al had hij reeds een 
pakken, als het maar niet „hetzelfde kind" betrof.

: nu, dat wie krachtens deze wet eenmaal 
jend geval, al geldt het een ander kind,

De verschillende kleine veranderingen ten 
Onderwijswet anders geregelde schooltoezicb 
afzonderlijke vermelding, zoo min als de ver 
niet in aangebracht zijn, wijl de Kamcrmet 
wilde weten.

Volledigheidshalve zij hier nog wel gewt 
35bis, waarin voorgeschreven wordt, dat a 
toegankelijk moeten zijn voor kinderen

sus 1920 begon met 54 kinderen. „Over 
het algemeen genomen, zegt het verslag, 
liet de toestand der nieuw gekomenen 
zeer veel te wenschen over. Van de 29 
hadden 21 duidelijke afwijkingen van 
tuberculeuzcn aard.” Het weer gedu
rende den zomer was verre van gunstig. 
Toch meent de geneeskundige rappor
teur, was er reden tot tevredenheid.

De gemiddelde gewichtstoename be
droeg 1.8 K.G.. iels minder dan invo

er „gegronde reden is voor ernstigen twijfel", of er 
wijs wordt verstrekt.

Dit moest dienen om 
toezicht te voo 
paling zeer de 
aantal kinderen 
is weggenomen.

d. De Sanc
Wat hierop betrekking 

thans de boeten verdubbelt 
„en zij hetzelfde kind betre 
boete voor herhalir 1 
veroordeeling te pakken, . 
Daarentegen bepaalt de wet n 
veroordeeld is, bij een volgen 
als recidivist wordt behandeld.

Ten slotte is de wet bij een 
zin verscherpt, dat hechtenis „wordt” 
worden” opgelegd.

Bovendien legt nu een nieuw artikel 2Ibis den inspecteur de 
plichting op om, wanneer uit zijn inspectie een leerplichtig kind 
een andere inspectie overgaat, terwijl het zonder geldige reden de 

verzuimd, daarvan onmiddellijk kennis te geven met 
der bereids gedane stappen aan den betrokken inspecteur, 
verdere behandeling overneemt.

nu toe vond dit zelden of nooit plaats, waardoor 
niet achterhaald is kunnen worden.
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den

leinere f 
s een cenli

verk. c

plaatsen en op het 
nlrale schoolbioscoop 
het stelsel „de bios- 

is overal practisch

vijzer in zijn
^gelijke paeda-

positie van den 
klasse is het ge- 

»oeiend leermiddel 
> door hem in zijn

sluit met een batig saldo van f 45.53’/j.
De Instelling mocht in den loop van 

hel jaar twee belangrijke schenkingen 
•an een ten bedrage 
.-elke evenwel belast

ecling Den Haag van 
Nederlandschc Onderwijzers

1 aantal goede school- 
beschikbaar, waarvan 
eenvoudig is, dat ieder 
een minimum van tijd

Het vraagstuk 
bioscoop.

r\e lijd ligt nog niet ver achter ons, dat 
men den bioscoop beschouwde als

kentering^'g^komen, vooral sinds staals- 

realiseèrd welk een enorme inacht dit 

product van onze moderne cultuur heeft 
verkregen over de massa. Nog niemand 
is hel lol dusverre gelukt nauwkeurig 
te analvsecren of te omschrijven waarin 
de wonderlijke aantrekkingskracht schuilt 
en daarom behoeft het geen verwonde
ring te wekken, dat de een de bioscoop 

t een middel bij uitnemendheid 
de volksontwikkeling, terwijl de 

machtig wapen des 
verderfs. Het zal ook hier wel zijn : 
ni eet exces d'honneur, ni cctte indignilé.

In ons land en ook in andere landen, 
is thans in het bijzonder aan de orde: 
de beleckcnis van de bioscoop als leer
middel.

De afdec

rigc jaren. De gemiddelde lengte-groei 
bloei constant en bedroeg 3 cM. De 
medewerking welke de huismedici ver
leenden was voort redelijk. Van de ver
zonden briefkaarten om inlichtingen bij 
voorkomende ziekten, bleven er slechts 
twee onbeantwoord. I October begon 
weer de Wintercursus met 35 leerlingen. 
Wel jammer dal de inrichting tc kam
pen heeft met een nijpend plaatsgebrek. 
Moge zij spoedig een weldoener vinden, 
die haar door deze moeilijkheid heen 
helpt. Het bij uitstek menschlievcnd 

deze instelling zich tot taak 
haar het volste recht op

had reeds in 1914 zijn standpunt ten op
zichte van den bioscoop vastgcsteld en 
in een adres aan B. en W. het stelsel 
aanbevolen van „de bioscoop in de 
school". B. en W. vonden echter geen 
aanleiding op dit rapfiorl in tc gaan 
en stelden een Centrale Schoolbioscoop 
in. waar de verschillende openbare en

gewijze naar toe kunnen sturen. Door 
bovengenoemde aldeeling werd onlangs 
andermaal een bioscoopcommissie inge- 
steld, welke lol opdracht kreeg een 
onderzoek in te stellen naar de werking 
en de pacdagogische waarde van den 
Ccntralen Schoolbioscoop. Deze com
missie heeft zich van haar taak gekwe
ten en kwam daarbij tot de volgende 
conclusies :

I. De Schoolbioscoop is een nuttig 
en boeiend aanschouwingsmiddel voor 
de lagere school, dat voor het aanbren
gen van begrippen op natuur-historisch 
en aardrijkskundig gebied, waarvan be
weging een inlcgreerend deel uitmaakt,

2.. Eisch is, dal de" films eenvoudig 

door" allerlei bijwerk de aandacht voor 

den hoofdinhoud der films wordt terug 
gedrongen.

3. Slechts bij vertooning 
ting door den klassc-onderwi 
klasse is het grootst mog 
gogische resultaat gew.

4. Ook voor de [ 
onderwijzer in zijn I 
wenscht, dal een b< 
als de schoolbioscoop 
klasse wordt vertoond

5. Er zijn een 
bioscooptocstcllen l 
de bediening zoo < 
onderwijzer ze in 
kan aanlecren.

6. Bij een even intens gebruik van 
het leermiddel als in de centrale school
bioscoop is de bioscoop in de school 
goedkoopcr.

7. In kle 
platteland is 
onmogelijk. Allee 
coop in de school' 
uitvoerbaar.

8. Waar vaststaat dat het stelsel 
„de bioscoop in de school" pacdagogisch 
beter — èn practisch uitvoerbaar is,



Deze 
a a k. Z

■p(. I

Persoverzicht.

D',

430

ture gepul 
p ten die

rijver

jebrachl kunnen

n bevelen.

kapitaal

zijn, een

worden. Aller

>len voor 

gebruik •

voorzitter. Deze commissie kreeg een 
drieledige Li.ik.^ Z.i, had te onder zoeken:

"de films voor onderwijs-

daar werkt het blijven 
verder oprichten van 
bioscopen in plaats 
van bioscopen in de ___
de verdere ontwikkeling

BINNENLAND.
De nieuwe onderwijzersopleiding.

: Bond van (41) r. k. kweekscholen 
heeft ..met de grootst mogelijkc 

eenstemmigheid" wensen uitgesproken 
betreffende de nieuwe onderwijzersop
leiding. De wensen zijn geformuleerd 
in ’n rapport, dat afgedrukt is in ’t

van Ons eigen 
voor praktische 
ing. 't Volgende 
V^at t toeUtingsek- 

Kwcekschool betreft, er 
worden ..naar een ver- 

>udiging. die niet een 
irheffing be-

5. Welke de

apparaten en films te verschaffen.
De Commissie heeft haar laak zeer 

ernstig opgeval en een veelzijdig en 
grondig onderzoek ingesteld. Na afloop 
van dil onderzoek, verklaarde de Com- 

in alle "scholen van Frankrijk. Zij her

haalde een reeds eerder lol den Minister 
gericht verzoek om in de opleidings
scholen voor onderwijzers en onderwij- 

is" reeds een proef daarmede genomen

Voorts bevat hel rapport een tech
nische uiteenzetting van , de eisehen

zich vanaf’ 15 December 1920 beschik
baar voor fabrikanten, om door hen 
vervaardigde of geperfectioneerde appa
raten te keuren.

Ten slotte heeft de Commissie voor

lijst opgemaakt van 
die in beeld gebracht

Jen. die in deze apn.

imerie nationale, aan!

nummer van I Mei 
blad: tijdschrift v 
roomsche opvoedit 
is eraan ontleend. W 
samen voor de kwee’*' 
moet gestreefd 
standige vereenvot 
verlaging maar een

voortbestaan en 
centrale school- 

van de invoering 
school nadeelig op 

van het onder

in het Vaderland verscheen onlangs 
een enthousiast pleidooi voorden school
bioscoop, waarin de redactie de wensche- 
lijkheid uitspreekt om te komen lot een 
Rijksleerfïlm-archiel. Over de wijze van 
inrichting en esploilalie wordt echter 
met geen woord gerept. Daarom ver
dient het waardeering dat een deskun
dige zijn denkbeelden hieromtrent heeft 
geuit. De heer J. Stoop. Directeur van 
de filmfabriek .. Polygoon" te Haarlem, 
heeft onlangs een brochure gepubliceerd, 
getiteld: ..De Bioscoop ten dienste van 
het onderwijs en de volksontwikkeling ”. 
Daarin bepleit de schrijver de stichting 
van een Filmcentrale, wier taak het zou 
zijn films en zoo noodig projcclie-appa- 
raten te verhuren, leder die onderwijs- 
films wcnschl te vertoonen. zou zich 
kunnen wenden lot deze Centrale. Naast 
deze distributieve functie zou de Centrale 
tevens een paedagogische taak kunnen 
films. De verwezenlijking van de' 

nen. zooals die door den heer I 
zijn ontworpen, eisehen een 
van + f 150.000.*“.

De Minister van Onderwijs enz. 
heelt eveneens geloond belang te stellen 
in deze materie door de zaak aanhangig 
te maken bij den Onderwijsraad.

In Frankrijk heeft de schoolbioscoop 
reeds eerder de aandacht getrokken van 
de Overheid. 25 Maart 1916 werd een 
extra-parlementaire commissie ingesteld, 
met den Minister van Onderwijs als
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>ndcr grove

gelei op 'I • 
Schrijven.

Rekenen.
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r mei het

chool.

van de hoofd, 
c geschiedenis, 
algcmccne ge-

' Wiskunde. A' 

kingen met geh< 
Merkwaardige 
en ontbinding in 
van den Isten 
onbekenden. \v 

Meetkunde.

lijnen i^n den dril

wil ’t f 
kundi-•

landsch
engelsch , ut • 

kennis der natuur < 
De laalsten krijgen 
nog een enkele les in lezer 
en de vreemde talen. I 
beslist noodig zou 
eerste groep ook nog 
kunnen geven, maar in ieder ge'.... o- 
scheiden van de mathematische groep. 
Bij 't eindexamen doet elke groep alleen 
examen in haar speciale vakken. Op 
de akte wordt aangeteekend in welke 
vakken de candidant is geëxamineerd 
en welk punt hij er voor heeft behaald.... 
Voor de vakken : onderwijs en opvoeding 
en hygiëne worden beide groepen ge
combineerd." Voor de vaardigheids vak -
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Met genoegen hebben wij een gelijk 
inzicht geconstateerd in hel Rapport 
van de Nuts-Commissie en wc zouden 
een toelatingsprogram wcnschcn in den 
zelfden geest." Dan wordt 't volgend

Lezen. liet' beschaafd en op toon 

of poëzie. ' Hierbij' wordt

i groot-' of midd'clsehrift.

fee tenrekening.
Nederlandsche taal. Ecnige 

heid om zich mondeling en s 
uil te drukken. Schrijven zon

Geschiedenis. Kennis van

Ecnige kennis van de a.o.. 
schiedenis tot 1789.

Aardrijkskunde. Ecnige algen 

en de andere werclddcelen. 'Nederland

meer in het bijzonder.
Kennis der natuur. De voornaamste 

eigenschappen van dc vaste lichamen, 
vloeistoffen en gassen. De voornaamste

Eenige kennis van den bouw en het 
leven van dc voornaamste inlandschc 
gewervelde dieren. Eenige bekendheid 
met de in Nederland algemeen voor-

Fransch. Duttsch. Engelsch. Hel lezen 
en verslaan van een eenvoudig stukje

klaring moeten overleggen van 'l hoofd, 

der kweekschool. Terwijl de gêleg'en- 

examens moet openslaan. * Ook hier 

slaan wc geheel aan de zijde van dc 
Nutscommissie.” Deze beschouwing 
geldt ook ten opzichte van 't diploma-A 
mulo. Misschien is 't wenselik, met ’t 
oog op 't moeilik bezetten van de 
kweekscholen, de bovengenoemde toe
latingseisen eerst geleidelik intevoeren. 
Over ’t leerplan zegt ’t Rapport o.a. 
I volgende: ..Onze Bond is beslist tegen

krachtige ontwikkeling belemmert. Hel 
verstart en doodt het initiatief. Voor 
de nieuwe kweekschool is het te meer 
ongewenschl, wijl ze haar weg nog 
moet zoeken en aan 'l begin staat eener 
nieuwe periode, vol veelbelovende en 
aanlokkende mogelijkheden, die men 
nu ccns niet van te voren r 
nieligen. Naarmate er meer 
oude moet worden gebroken, is r 
vrijheid een’ gebiedende eisch. Het 
maalprogram is trouwens een tyj 
iels van de intellectualistische scl 
Hoe meer wij ons aan het intellectua
lisme ontworstelen, hoe meer een nor- 
maalprogram uit den tijd raakt. We 
ontwerpen dan ook geen leerplan en 
hopen, dat het Kon. Besl. er ons geen 
voorschrijft."

Sa de drie eerste kwcekschooljarcn 
’t Rapport ‘n splitsing in 'n letter- 

idige en 'n wiskundige groep. ..De 
>te bestudeert meer speciaal neder- 

en geschiedenis, fransch, duitsch 
’-?h; de tweede: wiskunde met 

en aardrijkskunde.
i echter elke weck 

en, nederlandsch
Indien men het 

achten, zou men dc 
wal wiskunde 

geval gc-

Algebra. De hoofdbewer- 
eheelc en gebroken getallen. 
;c producten en quotiënten 
in factoren. Vergelijkingen 

en graad met een of meer 
Wortelvormen.

. Eigenschappen en con- 
dric- en vierhoeken. Even- 

lijnen. Merkwaardige 
iehoek. Oppervlak van 

oeken. Eenvoudige eigen
den cirkel." 

veelsoortigheid van ’t ulo 
leerlingen van deze school 

’n toclatingscksamen voor dc kweek
school moeten doen : of wel een ver-
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die 4

diplo!
zouden

en hel

een afslui- 
Er word I

II

immers
:ns deze

betreft, zou ’t 
worden in-

corps der

leekcnen, muziek, en 
lingen vraagt 't Rapj 

hoogste klassen v( 
die aspirant-ondcrv 

1I.L aanleg 
5 gesteld 
iturcn op g 
oegdhcdcn.
niel het geval. De weg. 
lende aspirant-onder wij- 
cl hetzelfde.' maar welk

>port noch 
, d e b c- 

den. waa rbij 
al met ’t oog 

in acht geno-

lichamclike 
iport voor de 
volgkurzusscn

; hebben. En dan 
..of wc op deze 
geheel ongclijk-

peil van ontwikkeling komt ’t 
aan." „Hoe we de uren, volger 
opvattingen over dc vakken e 
over dc klassen zouden willen 
Jen, blijkc uit bovenstaande tabel.

Een enkele blik op bovenslaanden 
rooster, doet zien, hoe er is gestreefd 
naar beperking.

Wat ’t ek samen
schriftelik gedeelte kunnen 
gericht, zooals bij ’t gymnasiaa 
wijs. Dc „Gecommitteerden" 
moeten zijn „de besten uil

11 111

porten, die aan de kwcckelingen en 
adspirant-onderwijzers zijn uilgereikl. 
Dc praktiesc bekwaamheid zou aan t 
einde van ’t vijfde jaar kunnen blijken 
uit ’n proefles, tenzij voldoende rap
porten daarvoor vrijstelling zouden ver-

Tcn slotte handelt t Rap[ 
over dc omzetting v 
staande kweekscho 
groole geleidelikheid, ook 
op de onderwijzersnood. 
men zal moeten worden.

ocfenii

’n dergelijk vak 
wordt dc vraag 
wijze niet aansti 
waardige bevot

ning is dit n

examen niet he

het niet welen tc zeggen. Men 
verschillende richting werken 
toch even ver brengen. Op I

k wcekschoollceraren en oud-lecrarcn der 
kweekschool." Ook voor ’t eksamen 
gelde: ontwikkeling, niel parate kennis. 
„Zooals uit de bespreking van het leer
plan is gebleken, mee 11 *~'
examen na het derde 
tend karakter dragen r 
geëxamineerd in : Le 
taal. GeSchicdeni

natuur, F r a n s c h.
gclsch. Schriflelijk wordt alleen ge
ëxamineerd in Nederl., Fransch. 
Duilsch, Engelsch en Wiskunde. 
..Bij de beslissing worde bij alle exa
mens rekening gehouden met dc Rap-

Nederl. taal . . . 
Fransch .... 
Duitsch .... 
Engelsch .... 
Geschiedenis . 
Aardrijkskunde 
Kennis der natuur 
Wiskunde . 
Onderwijs en 
Hygiëne . .
Schrijven 
Teekenen . 
Muziek . . .
Lichamelijke oefeningen 
Handenarbeid en handw.
Godsdienstleer..........................
Bijbelschc en Kerk, gcsch.
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LIJST VAN BOEKEN UITGEGEVEN ONDER REDACTIE 
VAN DE NUTSCOMMISSIE VOOR VOLKSLECTUUR.

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

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

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

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

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

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

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

Heinsius
Volkstuinen, door J. Heemstra

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

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit- 

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

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

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

Vraag uitvoerige prospectus.
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mede te arbeiden aan de verheffing 
het Nederlandschc Volk.

r:f- .

anderzijds dienstbaar
vragen

oprichting van
waar hieraan behoefte blijkt te bestaan, 

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

Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 

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

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING

Het Instituut wordt 'bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 

als volgt:
Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, VoorÜtter; L. C. T. BIGOT. Dr. C. P. GUNNING. 

Mr. J. H. THIEL en J. HOVENS GRÊVE, SecreUrie.

Het Instituut stelt zich ten doel 
van het onderwijs en de opvoeding van

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

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

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land,

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

4. door het beleggen 
handeling van problemen '

5. door uitgave 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

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

zal geven aan alle in ons 
lachten op het gebied der

et vuutact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 

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

i buitenlandsche toestanden.

i van openbare besprekingen of congressen ter be- 
van volksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting z
nieuwe vruchtbrengende gedi
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Dit wijst er wel op, dat 
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zijn om het aantal 

3n zich schuil blijven 
lajaar meldde zich een 
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onderwijs genoten, dat 
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met het leesplankje.

Het Instituut voor Volksontwikkeling 
te Deventer, 

door Dr. H. H. ZEIJLSTRA Fzn.

eerste we r k j a a r.

;n jaargang van < 
de oprichting van 

tot stand is

igen, zijn als vervolg- 
:elal een nieuwe aan- 
endc zijn in de vakken.

ontstaan. Dit
i en Engelsch. 

voor hen, die 
ijkheid hiervan 
Voor Engelsch 

nevencursussen in

In den vorigen jaargang van dit maandblad') is een en ander mede
gedeeld omtrent de oprichting van het Instituut voor Volksontwikkeling 
te Deventer, dat tot stand is gekomen door de samenwerking van een 
26-tal plaatselijke vcrcenigingen van den meest uiteenloopenden aard.

Wij hopen, nu wij op ons eerste werkjaar terug kunnen zien, be
langstelling te vinden, wanneer wij daarover iets mededeelen.

In de eerste plaats vragen dan de aandacht de 
Iwassenen. Dat ons Instituut werkzaam kan 
"abelen te verkleinen (wie zal zeggen, hocvel

uden), geeft ons groote voldoening. In het na 
’cntal personen aan voor lees- en schrijfondei 

man van omstreeks 45 jaar, had zoo weinig on 
de leidster, van wier geduld veel gevergd wordt, 
afzonderlijk te behandelen en van meet af aan, 
te beginnen.

De lessen, die in 
cursussen in Septei 
vangscursus in het naja; 
die over meer dan één w 
geldt met name voor de 
Een afzonderlijke Nederla 
later een vreemde taal willen v 
was, vooral bij Duitsch, in den vooi 
meldden zich zooveel deelnemers 
September zijn begonnen.

Veel succes werd bereikt met Esperanto. Eenige deelnemers aan 
den cursus woonden in den zomer van 1920 het Haagsche Esperan- 
tisten-congres bij en konden dit behoorlijk volgen; één hunner nam 
zelfs aan de gedachtenwisseling deel, ofschoon hij eerst in Februari 
met de studie begonnen was. Dit wijst er wel op, dat deze wereld
taal voor het internationaal verkeer van groote beteekenis kan worden. 
In het najaar ving een tweede Esperanto-cursus aan.

. Januari en Februari aanvinge 
unber voortgezet, terwijl vee'

tar werd ingesteld. Zoodoei ..... 
srkjaar loopen, vcrvolgklassen < 
talen: Nederlandsch, Duitsch 
andsche cursus is gevormd ' 

volgen; de noodzakelijl 
orjaarscursus gevoeld. X 

aan, dat twee
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Het Bestuur voldoet gaarne aan wenschcn, die van de zijde van 
belanghebbenden komen. Zoo heeft het een cursus geopend in het 
lezen van muziekschrift, en onlangs een cursus in Nederlandsch voor 
Duitsche arbeiders, die hier werkzaam zijn.

Naast de taalcursussen werden gehouden leergangen in: eenvoudige 
administratie, staathuishoudkunde en bouw van liet menschelijk lichaam.

Behalve de geest moet ook het lichaam geoefend. Vandaar dat een 
commissie voor dit onderdeel van het arbeidsveld werd ingesteld. 
Deze maakte een werkplan op, dat niet onmiddellijk in zijn geheel 
kon worden uitgevoerd. Voor het openluchtspel b.v. ontbraken de 
leiders. Derhalve moest daarin eerst voorzien worden; een spelleiders- 
cursus is sedert October in gang. Voor meer geoefenden is de ge
legenheid opengesteld tot opleiding voor het vaardigheidsdiploma van 
het Ned. Olympisch Comité. Slechts een klein aantal personen neemt 
hieraan deel; er wordt daarom overwogen, dezen cursus te staken en 
door iets meer van algemeen nut te vervangen.

Gaan we na, hoe het staat met de deelneming 
cursussen, dan vinden we het volgende:

Leervak
1. Eenvoudig lezen en
2. Nederlandsche taal

Over het algemeen valt de ijver van de deelnemers te prijzen. Ook 
is het verloop niet bijzonder groot. Wel meende het Bestuur te moeten 
waarschuwen tegen te hoog gespannen verwachtingen. Sommige opti
mistisch aangelegde deelnemers stelden zich voor Fransch, Duitsch 
en Engelsch te gaan leeren; het was noodig, deze plannen terug te 
brengen tot hetgeen te verwezenlijken is: het door volharding en vlijt 
eenigermate inhalen van wat men als kind gemist heeft; wanneer na 
het volgen van een cursus iemand in staat is, een eenvoudige brochure 

onderschriften van platen in vreemde illustraties te be- 
mag het hem gegeven onderricht geacht worden zijn doel 

ereikt, en zal zoo iemand door eigen studie zich verder

schrijven
voor beginners

„ iets gevorderden
jongelieden

als voorbereiding
vreemde talen

„ „ voor Duitschers
Duitsche taal voor beginners

„ „ vervolgleergang
Engelsche taal voor beginners

„ „ vervolgleergang
11. Esperanto
12. Staathuishoudkunde
13. Eenvoudige administratie
14. Bouw van het menschelijk lichaam
15. Muzieklezen
16. Spelleiderscursus
17. Vaardigheidsdiploma N. O. C.
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Voornamelijk als deelnemers aan den spelleiderscursus. waartoe uit den 
niemand buiten het onderwijs kan worden toegelaten.

Het meerendeel der cursisten woont in de stad Deventer, een niet 
onbelangrijk aantal is evenwel uit omliggende gemeenten afkomstig. 

Dat bijna allen tot den arbeidenden stand of den kleinen midden
stand behoorden, blijkt uit onderstaand overzicht van de personen, 
die zich in den loop van 1920 voor een of anderen cursus lieten in
schrijven. Hun aantal bedraagt 503, met 622 inschrijvingen. Dat niet 
allen inderdaad deel hebben genomen aan een of anderen cursus, is 
te verklaren, doordat op sommige cursussen geen plaats meer was, 
terwijl andere cursussen wegens onvoldoende deelneming uitgesteld 
zijn tot later. Ook was het vaak moeilijk, geschikte leiders te vinden, 
terwijl ten slotte de geldmiddelen niet toereikend waren om aan alle 
plannen reeds dit jaar uitvoering te geven. — Hier volgc dit overzicht: 

Aantal ingeschrevenen voor cursussen tot en met 31 December 1920.
Mannen Vrouwen

huisvrouwen 
huishoudpcrsonccl, enz. 
naaisters, modisten 
fabrieksarbeidsters 
verpleegsters 
winkel-, magazijn- en kan

toorbedienden 
onderwijzeressen 
diversen 
zonder betrekking 
onbekend

timmerlieden, schik 
behangers, stoffeer 

meubelmakers
gasfitters, electricicns 
bakkers, slagers 
boek- en steendrukkers, 

boekbinders
textielarbeiders 
schoenmakers 
sigarenmakers 
metaalarbeiders en smeden 
andere fabrieksarbeiders 
teekenaars 
verplegers 
winkel-, magazijn- en kan

toorbedienden
land- en tuinarbeiders 
gemeentewerklieden, enz. 
onderwijzers 
padvinders 
diversen 
onbekend

45 
8

16
15') 
16 
20

~328 ~

Naast de cursussen had een aantal voordrachten, zooveel mogelijk 
tweemaal ’s maands, plaats. Met uitzondering van een voordracht over 
„Ons Huis”-werk, door Mej. Ruth, inspectrice van „Ons Huis" te 
Amsterdam, gehouden, waren de sprekers allen te Deventer woon
achtig. Het verdient aanbeveling, althans aanvankelijk, het succes 
van deze voordrachten niet te zoeken in het ui£noodigen van sprekers 
van-buiten-af, maar plaatsgenooten belangstelling voor het werk in te 
boezemen. De Burgemeester v<in Deventer, Jhr. Mr. T. A. M. A. van 
Humalda van Eysinga, die drie voordrachten hield als overzicht van 
de geschiedenis der muziek, gaf hier het goede voorbeeld.

Bij deze voordrachten, die ten deele zeer druk bezocht werden,
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missen wij nog te veel den arbeider. Eerst op den duur zal ook hier 
de vrees voor toch-niet-begrijpen verdwijnen. Sommige onderwerpen, 
o.m. Spitsbergen, werden op verzoek van de leden behandeld.

Ter afwisseling van de voordrachten had een muziekavond plaats, 
die een intiem karakter droeg; zang wisselde al met viool, cello en 
piano; de aanwezigen waren zeer voldaan.

Tot de bemoeiïngen met volwassenen behoort 
mannen, een vrouwen-ontwikkelingsclub en e< 
meisjes. De vrouwen-ontwikkelingsclub geraakte 
weg; de pogingen dit werk te hervatten zul 
worden. De beide andere clubs bestaan van den a. 
leesclüb heeft echter minder leden dan men zou

Het Jeugdwerk ving eerst in het najaar a 
en meisjesclubs komt thans geregeld bijeen; 
nemers. Er wordt houtsnijwerk gemaakt en geplakt : 
terd ndar de verhalen of het voorlezen van de leidsti 
voldoening, getuigt de uitroep van een der meisjes: 
betalen maar één dubbeltje en hebben wel voor twee dut 

Een ander troepje komt wekelijks bij elkaar, om w 
Nederlandschc taal te leeren.

In het najaar werd aan een veertigtal kinderen ieder eenige 
bollen ter behandeling gegeven. De uitslag toonde aan. dat 
gebied nog veel te leeren overbleef. De tentoonstelling van dé I 
proeven viel dan ook vrijwel in het water: gelukkig was I 
voorzichtigheidshalve niet al te vee) ophel gemaa' ’ " 
dat in volgende jaren, evenals elders, hetgeen o 
onze kinderen tot stand wordt gebracht, gezien 
volgend jaar beter", was ook hun meening.

Geregelde verteluurtjes zijn nog niet gehouden; de paar maal, dat 
dit geschiedde, was dat bij een bijzondere gelegenheid. „Ons Huis' 
ligt in een volkswijk, in het midden van de stad. De buurtkinderen 
waren in den aanvang dikwijls hinderlijk en maakten zooveel rumoer 
voor de ramen van het gebouw, dat hooren en zien verging. Éénmaal, 
toen het weer heel luidruchtig toeging, heeft de directrice de kinderen 
bij zich geroepen en beloofd hun iets te vertellen. Maar niet allen 
mochten tegelijk binnenkomen. „Blijf jelui maar zoolang dóór spelen ! ’ 
Toen eerst drong het tot de kinderen, die binnen waren en wilden 
luisteren naar het verhaal, door, hoe hinderlijk dat geschreeuw buitens
huis was. Zij beloofden beterschap; allen mochten nu binnenkomen 
en de mooie vertelling aanhooren — en veroorzaakten daarna 
last meer. Tot belooning kregen de kinderen een Sinterklaasfeest 
een prettig verteluurtje, daarbij werden zij onthaald door de 
padvindsters, die in dezelfde buurt haar. clublokaal hebben 
buurtjes eens wilden .vergasten op chocolade, appels en koekje 
kreeg ieder nog een geschenk — van een onbekenden gever — toe. 
Dat feestje beviel zóó goed, dat de gastjes de volgende week in
formeerden, of er ook een Kerstfeest zou zijn.

Voor de jeugd wordt thans een leesbibliotheek voorbereid. De 
padvinders hebben boeken ingezameld, de padvindsters een batig saldo 
van een feestelijke bijeenkomst overgedragen; een groep dames en 
heeren van den spelleiderscursus organiseerde met veel succes een
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de localiteit is gevonden, de medewerksters blaken van . 
beginnen, alles waarborgen, dat een volgend jaarverslag 
resultaten dezer jeugdbibliotheek zal kunnen gewagen.

Het Instituut voor Volksontwikkeling telt onderzijn leden 6 stichters, 
19 begunstigers, 26 buitengewone leden (dit zijn de aangesloten ver- 
eenigingen) en 253 gewone leden. Van de hierdoor verkregen inkom
sten alleen zou het Instituut den bovenomschreven arbeid niet hebben 
kunnen tot stand brengen; daarnaast ontving het nog zeer veel steun. 
In de eerste plaats verdient vermelding, dat de gemeente Deventer 
een subsidie verleent gelijk aa.> het bedrag dat van particuliere zijde 
wordt ontvangen, inct een minimum van f1000.— en een maximum 
van f2000. —. Wij kunnen daar terstond bijvoegen, dat „op grond 
van de met het Instituut verkregen resultaten, die uitbreiding van het 
werk wettigen’’, voor 1921 f3000.— subsidie, zonder voorbehoud, is 
toegestaan. Voorts zijn de lokalen in het gebouw „Het Klooster", 
die „Ons Huis’' vormen, kosteloos in gebruik afgestaan, terwijl de 
gemeente voor het in orde brengen van het gebouw f 500—, de helft 
van de totale onkosten, toestond. Deze daadwerkelijke belangstelling 
van overheidswege wordt door het Bestuur ten zeerste gewaardeerd 
en als krachtige steun bij zijn arbeid gevoeld.

Particulieren blijven in hun welwillendheid jegens het Instituut niet 
achter. De talrijke cursussen kunnen niet alle gehouden worden in 
..Ons Huis”; de Handelsdagschool, de Vrouwenarbeidschool en de 
Middelbare Koloniale Landbouwschool verleencn gastvrijheid; op het 
speelterrein en in de gymnastiekzaal van laatstgenoemde inrichting 
oelencn zich de a.s. spelleiders. Een weekblad, het „ Deventer Volks
blad". stelt geregeld een zijner kolommen voor het Bestuur beschikbaar.

Bij de inrichting van „Ons Huis" en ook daarna is veel steun „in 
natura” ontvangen uit groote, zoowel als uit kleine beurzen. Een piano 
is buiten bezwaar van de kas gehuurd en doet dienst bij velerlei 
cursussen en clubs. Een naaimachine staat op het verlanglijstje en 
zal, naar het Bestuur hoopt, weldra het voorname hulpmiddel zijn van 
een verstelcursus.

Populair in den goeden zin van het woord is het Instituut te De
venter geworden. Dit blijkt ook daaruit, dat het niet vergeten wordt, 
wanneer er iets te verdeden valt. Tweemaal reeds ontving het een 
bijdrage uit de onverdeelbarc winst van de Arbeiders-Coöperatie „Ons 
Belang"; de Deventer Vrouwenclub en de oude Commissie van Toe
zicht op het Lager Onderwijs lieten niet na, bij hun ontbinding aan 
het Instituut een deel van het batig saldo af te dragen. Go-Ahead, 
de bekende Deventer voetbalverecniging, stond kosteloos haar juist 
voor de competitie gereed gemaakt terrein af voorden bovenvermelden 
gecostumecrden wedstrijd, waarbij de Deventer Postfanfare zich op 
voor de kas even weinig bezwarende wijze liet hooren tot verhooging 
van de stemming.

En daarmede zijn we gekomen aan het meest subtiele deel van 
het werk van het Instituut: de zedelijke opvoeding. Deze kan niet 
opzettelijk geschieden. Maar door het met elkander in aanraking 
brengen van menschen uit verschillende kringen der samenleving 
tot éénzelfde doel, leert men dezen, elkander beter te begrijpen en
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Het Amerikaansche systeem 
ontwikkeling ) 

door WILHELM MULLER.
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neemt men misverstand weg. _____  .. ..
Instituut in verbinding staan, een gevoel van saamhoorighei' 
Ten vorigen jare hebben wij op 23 Maart een bijeenkon 
van alle deelnemers en alle leiders van de cursussen. Di« 
hebben vaak een zeer uiteenloopende opleiding gehad, 
onderwijs moeilijkheden medebracht. Niet door splitsing in 
gene groepen moet naar ons oordeel dit bezwaar word 
maar doordat zij, die het onderwijs beter kunnen vuige 
wat achterlijker zijn, een handje helpen. En dat bef 
allen aanvaard. Juist een jaar later, 25 Maart j..., 
einde van het eerste werkjaar met een huiselijk leest, 
mochten deelnemen, die in een of anderen vorm 
kring behooren. En ook hier weder één gces 
muziek gemaakt, gezongen; ook liederen, door 
verkondigend den roem van het Instituut.

En aan den wand prijkte een fraaie teckening — ontwerp van 
een lid der Vereeniging — bestemd om te worden uitgevoerd als 
propagandaplaat, zoodra de kas een dergelijke bijzondere uitgave 
toestaat: de fakkel der kennis, haar licht verspreidend, met den ken
spreuk: „V. I. V. O.” Vereeniging Instituut voor Volks-Ontwikkcling. 
Inderdaad, zij leve en groeie, tot welzijn van Deventers bevolking!

Z^\ p het einde der achttiende eeuw wist de jonge boekdrukker 
V—X Benjamin Franklin, burger van Philadelphia, zijn vrienden te 

bewegen om hun kleinen boekenschat samen te brengen in een 
clublokaal en dien daar tot algemeen gebruik open te stellen. Deze 
schijnbaar zoo onbelangrijke gebeurtenis werd door den drang naar 
verbetering, die in den' Amerikaan leeft, de basis van een onderne
ming, welke opgang maakte. Want uit dit bescheiden begin ontstond 
de „Philadelphia Litcrary Coinpany” en van deze inrichting ging 
weer de eerste stoot uit tot het oprichtcn der groote openbare biblio
theken van Amerika.

Waar het streven der oudere boekerijen voornamelijk gericht was

ingen — Haar doel — De kosten worden 
i legaten — De inrichting der gebouwen —

- Aantal der bibliotheken — Rege- 
ifte en reizende bibliotheken — 
>r — Hoe de bibliotheken ge-
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iten geven geschikte terreinen, laten doelmatige gebouwen 
oprichten en dragen aan mannen van het vak het beheer der boeke
rijen op. De kleine stad New-Port in Rhode-Island, is daarmede 
reeds in 1747 begonnen op initiatief van een sociaal voelend burger. 
Zij stond aan alle inwoners der stad toe, gebruik te maken van haar 
verzameling boeken, een concessie, die moest dienen „tot het aan- 
kweeken van deugd, kennis en nuttige studie.” Heden ten dage is er 
nauwelijks een middelmatig groote Amerikaansche stad, die niet haar 
openbare bibliotheek heeft. In latere jaren werd ook van particuliere 
zijde veel voor het bibliotheekwezen gedaan door het geven van

luscripten cn groote 
waar het studiemateriaal 
'1 lag, zijn de m.oderne 

om hun schatten, van welke soort die 
oote massa toegankelijk te maken. De 
>k niet zoozeer een reservoir van kennis, 

jk verfrischt. De bibliothecaris van onze 
:en literatuurkenner zijn, die zijn materiaal 

■en en ordenen, hij moet zijn tijd begrijpen cn 
volkspsyche om deze paedagogisch te kunnen 

schaven.
ïschouwt ook J. C. Dana, het vooruitstrevend 

bibliotheek te New-York, zijn taak. Volgens 
een bibliotheek den man der wetenschap, den 

, den kunstenaar, den zakenman en den 
eren, noodig voor hun beroep. De bibliotheek 
telijk zoo ontwikkelen, dat het het verleden 

□ -- 1-grijpen, dat het een inzicht krijgt in het 
aktcr van vreemd en eigen. Ook moet e en dergelijke instelling 
belangstelling der massa wekken voor de gewichtige vraagstukken 

den dag. de kennismaking vergemakkelijken met de werken der 
groote denkers en dichters cn het publiek het geestelijk genot leeren 
waardeeren, dat een grappige of ernstige vertelling, een levendige 
beschrijving of een geestige causerie vermag te schenken. Ook ten 
opzichte van het kind heeft de bibliotheek een taak te verrichten. 
Zij geeft de aanvulling van de kennis, die op school is verworven. 
De jeugd kan daar, naast genoegen en voorlichting, ook den prikkel 
ontvangen tot verdere studie. Tot het bereiken van deze doeleinden 
hebben staat, gemeente en particulier initiatief in gelijke mate bijge
dragen. Evenals in de eeuw, die a chter ons ligt, de particuliere in
richtingen van onderwijs plaats moesten maken voor gemeentescholen, 
die op ieder gebied volkomen vrij waren, evenzoo werden overal de 
vroegere leesbibliotheken vervangen door openbare boekerijen. En 
sindsdien vergemakkelijkt de wetgeving der verschillende staten door 
toepasselijke verordeningen het stichten van bibliotheken, het geven 
van subsidies aan die gemeenten, die voor dit doel geld overhebben 
en het verzamelen van de ondervinding, welke men op het gebied 
van het bibliotheekwezen opgedaan heeft. Dit laatste geschiedt door 
geschoolde krachten ; hun berichten worden ter beschikking gesteld 
van iedere bibliotheek. Verder wordt het eigendom der boekerijen 
door strenge bepalingen wettelijk beschermd.
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legaten of door het schenken van aanzienlijke sommen nog tijdens het 
leven. Met name moet hier de milliardair staalkoning Andrcw Car- 
negie worden genoemd, die ongcloofclijke sommen beschikbaar stelde 
voor alle mogclijkc inrichtingen van beschaving en onderwijs, en die 
vooral veel geld over heeft gehad voor het stichten en het instand
houden van openbare bibliotheken. In tal van Amerikaansche steden 
heeft hij den bouw en de inrichting van bibliotheken bekostigd, onder 
voorwaarde, dat de gemeente het aanschaf fen der boeken en het 
onderhoud van het geheel op zich zou nemen.

Amerika heeft, waar het de snelle ontwikkeling van het bibliotheek
wezen betreft, werkelijk enorm veel gepresteerd, en iedere stad geeft 
op haar beurt buitengewoon groote sommen uit voor deze doeleinden. 
Zoo besteedde Chicago met zijn 1.700.000 inwoners. § 2.000.000 voor 
het bouwen van zijn vier grootste bibliotheken; het jaarlijksch budget 
voor deze afdecling bedraagt § 480.000. Boston, dat 600.000 inwoners 
telt, heeft voor de gebouwen S 2.268.000 uitgegeven, de loopende 
uitgaven zijn daar § 325.000, waar dan nog ieder jaar g 159.000 van 
diverse legaten bijgeteld moet worden.

Overal waar men nieuwe bibliotheken bouwt, 
allereerste plaats op, dat het werk solicdc wordt u 
zorgt men voor een practisch gebruik der beschikbare ruimte, en wijdt 
men veel aandacht aan een doelmatige inrichting, aan goede ventilatie 
en verlichting. Om het brandgevaar zooveel mogelijk te voorkomen, 
wordt bijna uitsluitend brandvrij materiaal gebruikt, als steen, staal 
en ijzer. De vloeren zijn in de meeste gevallen van steen, die van de 
zalen waar de boeken zijn, worden veelal van glas vervaardigd, de 
boekenrekken bestaan uit staal. Brecde trappen met lage treden en 
liften maken het den bezoeker gemakkelijk ook de bovenste verdieping 
te bereiken. In de onmiddellijke nabijheid der bureaux, waar de boeken 
afgegeven worden, bevinden zich de zalen, waar eenige duizendtallen 
der meest gevraagde boeken in vele exemplaren voorhanden zijn, 
zoodat deze den lezer dadelijk ter hand gesteld kunnen worden.

In de meeste gevallen is de inrichting van het interieur geheel in 
overeenstemming met de architectonische schoonheid van het uitwendige.

In de stedelijke bibliotheken van Boston en Washington munt de 
versiering uit door kunstzin en goeden smaak; men vindt daar zeer 
geslaagd beeldhouwwerk en knappe fresco’s. In Chicago is de inrich
ting zeer weelderig, bijna te prachtig voor het doel van het gebouw.

Evenals voor de openbare school heeft men in breedc kringen ook 
voor de bibliotheken een warme belangstelling. In het jaar 1876 ont
stond de Amerikaansche bibliotheekvereeniging, die als officieel orgaan 
de bibliotheekcourant uitgeeft. Van het bureau voor het bibliotheek
wezen gingen verschillende ondernemingen uit, die het doel hadden 
het stichten van boekerijen en alles wat daarmee annex is, te bevor
deren. In den beginne kon dit bureau slechts enkele honderd dollars 
per jaar uitgeven, nu beschikt het jaarlijks voor dezelfde doeleinden 
over meer dan een millioen. Beide vercenigingen worden in hun streven 
krachtig gesteund door het „bureau of education” te Washington 
en wel door middel van vakkundige publicaties en statistische me- 
dedeelingcn. Ook de dagbladpers heeft vaak artikelen over de ont
wikkeling van het bibliotheekwezen, zij vestigt de aandacht van haar
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lezers op nieuwe aanwinsten en geeft wenken op welke 
het beste gebruik maakt van deze verzamelingen. Lijst 
winsten worden wekelijks ook door de bibliotheken zelf 
de nieuwe boeken liggen ter bezichtiging in kasten, waart 
bliek vrijen toegang heeft.

In grootere bibliotheken staat aan het hoofd van iedere afdecling 
een bibliothecaris, die inlichtingen geeft. Hij is volkomen op de hoogte 
van de vakliteratuur en geeft niet alleen den lezer vol bereidwillig
heid inlichtingen omtrent de boeken en tijdschriften, die een bepaald 
onderwerp behandelen, maar indien men dit wenscht, deelt hij ook 
den inhoud mede.

In hel jaar 1887 waren er 5000 openbare bibliotheken in de Unie. 
Op het oogenblik zijn er meer dan tweemaal zooveel. Om voor al 
deze inrichtingen geschoolde leiders te kunnen krijgen, hebben de 
Amcrikaansche universiteiten, en wel Columbia college het eerst, 
cursussen geopend voor de opleiding van bibliothecarissen. Daar 
worden personen, die een graad aan een of andere hooger onderwijs
inrichting hebben behaald, onderwezen in de theorie en de praktijk 
van hel bibliotheekwezen. Later werden er ook aan de bibliotheken 
zelf zulke opleidingscursussen verbonden, die samen met de univer
siteiten de noodige geschoolde krachten leveren.

Om haar gewichtige taak met succes te kunnen aanvullen, stellen 
de Amcrikaansche bibliotheken, zooals reeds gezegd, hun rijkdom 

vetcnschappelijke schatten zonder eenigc beperking ter bcschik- 
van de algemeenheid. Lieden, die in het gebouw zelf willen 

hebben vrijen toegang, zonder dat zij hun naam behoeven te 
of een toegangsbewijs behoeven te toonen. Tijdschriften en 

nemen zij zelf van de rekken en brengen die na lezing 
de plaats terug. Boeken worden ter lezing gegeven, nadat 
aanvraagbriefje ingevuld heeft. Ieder, die de boeken naar 
meenemen, krijgt een kaart op zijn naam, waarop iederen 

van het uitleenen aangeteekend wordt. Noch voor 
deze kaart, noch voor een aanvraagbriefje moet geld betaald worden. 
In de bibliotheken vindt men dan ook lieden van alle klassen en 
standen en van iederen leeftijd. Oude heeren en kleine jongens en 
meisjes, dames van de „upper ten" en eenvoudige arbeidersvrouwen 
zitten naast den ernstigen geleerde, die verdiept is in zijn weten
schappelijke onderzoekingen en naast den zwerver, die op koude en 
regenachtige dagen hier een onderkomen vindt <:n den tijd doodt 
met het kijken van de plaatjes in de geïllustreerde tijdschriften. Deze 
bezoekers vinden in de groote leeszaal, die plaats biedt aan ver
scheidene honderd menschen, de ontspanningslectuur, welke zij wen- 
schen. Willen zij couranten, weekbladen en tijdschriften lezen, dan 
gaan zij daarvoor naar een andere afdeeling, terwijl de wetenschap
pelijke werken en de vaktijdschriften zich weer in afzonderlijke zalen 
bevinden. Alle bewoners der stad, zoowel zij, die er geboren zijn, 
als zij, die er zich metterwoon hebben gevestigd, kunnen van af een 
zekeren leeftijd, de bibliotheekboeken gratis leenen en ze meestal veer
tien dagen houden; alleen encyclopedische en zeer kostbare kunst
werken worden niet uitgeleend. Wil men de termijn van het uit
leenen verlengd hebben, dan wordt dit, na schriftelijke of mondelinge
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aanvraag, toegestaan. Wetenschappelijke werken mogen langer ge
houden worden. Van zulke boeken mag men ook meerdere tegelijk 
leenen, terwijl, waar het ontspanningslectuur betreft, slechts een bock 
tegelijk, in sommige bibliotheken zelfs niet meer dan één deel, uit
geleend wordt. De Duitsche universiteits- en hof bibliotheken hebben 
de gewoonte om ook lezers buiten de stad of in het buitenland 
boeken te leenen. In Amerika gebeurt dit zelden. Wel bestaat er 
tusschen de Amerikaansche bibliotheken onderling een regeling, waar
door het mogelijk is om boeken, die in de bibliotheek der stad niet 
aanwezig zijn, via deze inrichting van een andere bibliotheek te be
trekken. Bijzonder gemakkelijk is het z.g. „shelf-privilcge, dat in 
Amerikaansche boekerijen bestaat. Men krijgt dan de vergunning 
om zelf naar de boekenkasten te gaan, kennis van hun inhoud te 
nemen en de boeken door te kijken, om te zien of men vinden kan, 
wat men noodig heeft. Gewoonlijk verkrijgen alleen schrijvers, jour
nalisten en personen, die op wetenschappelijk gebied werkzaam zijn, 
deze faciliteit. ')

De Amerikaansche bibliotheken zijn er echter niet - alleen mee 
tevreden de bewoners van hun stad in hun zalen bijeen te brengen, 
zij trachten hun lezers zelfs in hun huizen te bereiken. Dit geschiedt 
door middel van bibliotheckfilialcn2) en door plaatsen van afgifte in 
verschillende stadsdeclcn. De filialen worden in aparte gebouwen 
geïnstalleerd en onder de directie der hoofdbibliotheek precies als 
deze geadministreerd. De plaatsen van afgifte, die meestal gevestigd 
worden in gehuurde kamers, stellen de bewoners van een district in 
staat om dagelijks op bepaalde uren boeken te leenen, die van de 
hoofdbibliotheek gezonden zijn; zij moeten weer op dezelfde plaats 
van afgifte terug worden bezorgd. Deze instelling beteekent voor den 
lezer een belangrijke besparing aan tijd, energie en geld en geeft 
honderden, die er niet toe zouden zijn gekomen om naar de hoofd
bibliotheek te gaan, de gelegenheid om zich op deze wijze van lectuur 
te voorzien. In den laatsten tijd heeft men reizende bibliotheken in 
wagens opgericht. Bibliothecarissen bereizen in deze voertuigen de 
omgeving der groote steden en het platteland en zij voorzien hen, die 
lezen willen, met boeken, die dan later weer worden afgehaald.

Een van de belangrijkste innovaties was echter, dat de jeugd t~ ------
kreeg tot de bibliotheken. Dit kon geschieden door de samenu 
van bibliothecarissen met de hoofden der stedelijke schok 
beide krachtens hun ambt leden zijn van den raad van ' 
openbare bibliotheken. De bibliothecarissen leveren iedere 
hun stad een verzameling boeken; bij de keuze wordt rekening 
gehouden met de behoeften en met de wenschen der inrichting in 
kwestie. Bovendien worden in nieuwe bibliotheken veelal aparte 
leeszalen voor kinderen ingericht, de verzameling kinderliteratuur, die
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') Bijzonder fataal werkt vooral het humoristisch bijvoegsel, dal veel groote 
couranten van deze richting uitgeven. Wel vindt men er niet van die viezigheden 
in. die de Duitsche humoristische bladen heden ten dage zoo vaak ongenietbaar 
maken, maar hier wordt tot vervelens toe altijd weer in smakelooze schreeuwend 
gekleurde prentjes hetzelfde thema behandeld. n.I. hoe een jongmensch, dat er 
mag wezen, oudere menschen niet alleen poetsen bakt, maar hen door weerzin
wekkend ruwe streken plaagt en ernstige schade berokkent.

men in de meeste dezer nieuwe inrichtingen vindt, maakt een dergelijke 
regeling zeer gewcnscht. Het hoofd van deze afdeeling is meestal een 
vrouw, die op de hoogte is van de gcheele kinderliteratuur, die daar
naast met de jeugd weet om te gaan en van kinderen houdt. Terwijl 
in school hel gebruik van bepaalde boeken voorgeschreven is, is het 
kind in de bibliotheek vrij in zijn keuze. Hier kan en wil men niet 
bevelen, men beperkt zich tot het doen van voorstellen en tot het 
leiden van de wenschen der jeugd in een bepaalde richting. Met deze 
taak is een dame belast, die op gezette tijden een kringetje jeugdige 
toehoorders om zich heen verzamelt en hen vertelt van gebeurtenissen 
uit de geschiedenis, uit de natuur, c:n uit het leven. Ze doet dit zoo 
boeiend mogelijk op een wijze, die aangepast is aan het bevattings
vermogen van het kind. Zoo'n vertelling heeft dan meestal het gevolg, 
dat de kleinen boeken uitkiezen, die betrekking hebben op het be
handelde onderwerp en zoo hun kennis verrijken en verdiepen. Voor 
de Amerikaansche jeugd is deze inrichting van groote beteekenis, want 
hier krijgt zij een tegengif voor het geestelijke vergift, dat haar 
geboden wordt door de geïllustreerde Zondagsbladen van de gele 
pers1). Bovendien wordt door deze instelling het groot percentage 
kinderen, dat reeds met twaalf jaar de school verlaat een geschikte 
gelegenheid gegeven om zich nog verder te ontwikkelen.

Het samenkomen der" jeugd in de openbare bibliotheken werd de 
aanleiding tot het oprichten van een bibliotheek-liga voor kinderen, 
een verbond, dat over het gcheele land verspreid is. Het heeft de 
aardige zinspreuk : „clean hearts, clean hands, clean books” en geeft 
aan zijn leden veel waardevolle wenken waar het de keuze en het 
gebruik der boeken betreft. Plato wilde indertijd de dichters en 
schrijvers aan een censuur onderwerpen en heeft er bij de moeders 
op aangedrongen, dat zij alleen maar het mooiste en het beste aan 
hun kinderen zouden vertellen. Als iemand heden ten dage deze op
vattingen van den Griekschen wijsgeer moet navolgen, dan zijn het 
wel de moderne bibliothecarissen en voornamelijk de hoofden der 
kinderafdeeling. Vol waardeering dient dan ook te worden erkend, 
dat de Amerikaansche bibliotheken over het algemeen van het prin
cipe uitgaan, dat het beste net genoeg is voor het volk en de j.

Het spreekt van zelf, dat in openbare bibliotheken de vraag 
ontspanningsliteratuur grooter is, dan die naar wetenschappelijl 
werken. Toch valt juist op dit gebied een stijging op te merke 
Zoo is b.v. in de stad Newark, met een bevolking, die voor 
groot deel uit arbeiders bestaat, het aantal uitgeleende boeken in de 
periode van 1899—1907 bijna verdubbeld. Van deze werken behoor
den 64.2 pCt. tot de bclletrie, 35.8 pCt. droegen een wetenschappelijk 
karakter, een getal, dat aantoont, dat men ook zware wetenschap-
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daagden, die van rechtsvervolging ontslagen zijn, blijven onder toezicht.

pelijke kost begint te waardeeren. Men heeft het er in de laatste 
jaren vaak over gehad, dat in Amerika een leeswoedc is uitgebroken, 
die het denken meer kwaad dan goed doet. In veel gevallen is ov 
vrees voor dit verschijnsel niet ongegrond. Maar aan den anderen ka~‘ 
behoeft men niet bezorgd te zijn dat. zoolang de Amerikaanse 
ontwikkeling zich nog in zulk een snel tempo voortbeweegt, zools 
het telkens weer ontstaan van nieuwe problemen een ras besluit, c 
het deelnemen aan de publieke zaken een energiek handelen eische

1 ing dit alles voortduurt, de Amerikaan tot een boekenworm 
rogen, en worden zal tot een dood element, volgestopt met 
lekenwijsheid. Evenals de algemeene dienstplicht niet uitslui- 

tairc belangen van een volk dient, maar ook zijn discipli
naire waarde heeft en ertoe bijdraagt om de mannelijke jeugd licha
melijk te ontwikkelen, evenzoo moet men het algemeen en vlijtig 
gebruik, dat er wordt gemaakt van de schatten, die zich in de Ameri- 
kaansche bibliotheken bevinden, zien als de voortzetting 
vulling van het schoolonderwijs, als een beschavingsfactor 
grootste beteekenis.

De kinderarbeid in fabrieken, die in meerdere staten der Unie en 
vooral in het Zuiden nog geoorloofd is, en waarvan men vaak op de 
meest onverantwoordelijke wijze gebruik maakt, brengt de jongere 
generatie onder invloeden, welke niet gunstig werken op hun zede
lijke ontwikkeling. ’) Ook heeft de jeugd door den korten schooltijd, 
die in verschillende deelen van Amerika bestaal, veel vrij, over 
dezen tijd kunnen de kinderen zelfstandiger beschikken dan dit bij 
de Europeesche jeugd het geval is. De plattelandskindercn zullen 
door een dergclijken toestand belemmerd worden in hun geestelijken 
groei, maar hun zedelijke ontwikkeling zal er niet veel schade van 
ondervinden. Waar het echter de grootc stadsjeugd betreft, liggen 
de zaken anders. Als deze niet in school is, wordt ze ook niet bezig 
gehouden door de vele verrichtingen, die het landleven met zich 
brengt, en die de krachten stalen en de zintuigen scherpen. Uit de 
nauwe en bedompte ouderlijke woning loopen de kinderen weg 
de straat op. Daar er nog een groot gebrek is aan speelplaatsen, 
waar het krachtgevoel en de drang tot daden, die in de jeugd leven, 
zich kunnen uiten, zoeken deze instincten op andere wijze een uitweg. 
Deze toestand wordt nog verergerd doordat men hier meestal te doen
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') Een Fröbelonderwijzeres in New-York zag cens toen zij op weg was naar 
haar ..Scttlement”, dat een van haar leerlingen, een kind van zes jaar, een poesje 
onder de buis van een pomp hield en het langzaam liet verdrinken. Op de vraag, 
waarom hij dat deed, antwoordde de kleine: „ik moet toch iets doen om pret 
te hebben.'' In dit geval, zooals in veel gevallen, was het niet de vooropgezette 
bedoeling om kwaad te doen, die tot dierenmishandeling en tot andere slechte 
daden leidt, maar veel meer het ontbreken van de gelegenheid om betere impulsen 
te laten werken.

heeft met kinderen met een weinig ontwikkeld verantwoordelijkheids
gevoel, die overheerscht worden door lagere driften, en die zonder 
eenigen eerbied zijn voor vreemd bezit. Zulke omstandigheden worden 
vaak de aanleiding tot daden, waarmede men noch van zedelijk, 
noch van wettelijk standpunt beschouwd, vrede kan hebben.')

De onderzoekingen over het probleem van de misdadige jeugd, welke 
door de „social scttlements" op touw zijn gezet, hebben resultaten 
opgeleverd, die onze aandacht overwaard zijn. De eerste misslagen 
worden zeer vaak bedreven zonder eenig, of op zijn hoogst een zeer 
beperkt begrip van de onwettigheid der handeling. Daar echter een 
krachtig, zedelijk correctief zich niet laat gelden, wordt deze eerste 
verkeerde daad herhaald, zoodat ten slotte de grond gelegd wordt 
tot bepaald misdadige neigingen.

In een gezin, waar de ouders door hun r 
zelfbeheersching verleerd hebben en tot mina< 
gebracht, in zulk een omgeving krijgen de kinderen al * 
zicht, dat hun waarde voor de familie afhangt van hun 
om bij te dragen tol het onderhoud van het i 
welke wijze dat geschiedt. En is het kind 
doordrongen, dan is het slechts een kleine stap < 
dom van anderen te vergrijpen.

Waar in de groote steden door de moderne industrie zulke inge
wikkelde bestaansvoorwaarden geschapen worden, moet de school de 
opvoeding in huis aanvullen, ja, in vele gevallen die geheel vervangen. 
Zij is vaak de eenige macht, die het kind een uitdrukkelijk gebod 
oplegt, en er met strengheid op staat, dat het ook nageleefd wordt. 
De school geelt het kind, dat thuis verwaarloosd is, zedelijke voor
beelden in de persoon van den leeraar, die voor zijn taak berekend 
is en in goede ijverige medescholieren. Als dus het schoolkind met of 
zonder voorkennis der ouders begint te spijbelen, wordt daardoor de 
goede invloed verminderd, die uitgaat van het gewend zijn aan een 
door de wet opgelegde regelmaat; eveneens gaat die aanmoediging 
verloren, die het goede voorbeeld der betere scholieren vermag te 
geven. De spijbelaar vestigt zijn aandacht op zulke dingen, die geen 
zelfbeheersching vereischen, zoekt bezigheden, waaraan hij zich 
zonder eenigen dwang kan wijden. Het ontduiken der bepaling, die 
hem tot schoolbezoek verplicht, brengt als natuurlijk gevolg met zich 
onverschilligheid voor andere wetten, en menige jongen komt door 
het stukjes draaien later in het politiebureau terecht.

I ot in het begin van onze eeuw beschouwde men de jeugdige 
boosdoeners meestal als misdadigers in de juridische beteekenis van 
het woord ol als overtreders der wet, die als zoodanig gestraft 
moesten worden. Maar later begon de mcening veld te winnen, dat de

waaraan

irlijk
ge jo

'lis'
:bureau terecl 

beschouwde
de
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behandeling van zoo’n jeugdig boefje een paedagogisch karakter moest 
dragen en gericht moest zijn op zijn zedelijke verbetering. Evenwel, 
dit was alleen dan mogelijk, als men hem van de volwassenen scheidde 

aan een lichaam toevertrouwde, dat een gecombineerde paeda- 
: en rechterlijke functie zou uitoefenen. Dus begon men te 

. om kinderrcchtbankcn. Sommige rechtsgeleerden, die ten eenen- 
wertuigd waren van de niet te overtreffen volmaaktheid van 

idische intellect, waren wel fel tegen deze nieuwigheid, maar 
: juristen, vooral rechter Ben B. Lindsey, in Denver, Colorado, 

zich geestdriftige voorstanders van een dergclijke innovatie, 
zengenoemde ambtenaar, een man van diep inzicht cn een men
envriend, achtte het den taak van den kinderrechter o m „het kind 

cn het evenbeeld Gods, dat in ieder mcnsch aanwezig is, 
eer te brengen”. Daarom houdt hij bij ieder geval, dat 

rechtbank wordt gebracht, de psychologische zijde van de 
het oog; zijn onderzoek begint hij door zich op de hoogte 

1 van de toestanden in het huisgezin, waar het meisje of de 
vandaan komen. Hij kan dan zien of hij hier te doen heeft 

kind, dat door de schuld der ouders verwaarloosd is, of 
ichepseltje, dat een ongelukkigen aanleg heeft meegekregen. 

: geval dragen de ouders de verantwoordelijkheid, zij 
^schuldigen cn zelfs als de voornaamste schuldigen 
hen moet de straf van den rechter treffen. In het twei 

en, voor zoover de omstandigheden het veroorloven, 
dit moeilijke probleem bijgestaan door den steun, die 

iten van den staat cn humanitaire vereenigingen verstrekk 
: geval echter zoekt de rechter het vertrouwen van den a 
igde te winnen. Hij brengt hem het verkeerde van zijn hande- 

u onder het oog en knoopt daaraan een dringende, maar vrien
delijke vermaning vast om zich te beteren. Ook probeert Lindsey 
hem het begrip bij te brengen, dal een overtreding iets verkeerds is, 
en dat hij het goede moet doen, omdat dit goed is. De lijfspreuk 
van rechter Lindsay luidt: „Er bestaat geen rechtvaardigheid zonder 
liefde, maar liefde zonder rechtvaardigheid wordt sentimentaliteit en 
zwakheid". Een andere uitspraak van Lindsay is deze: „Het is 
wonderbaarlijk, wat men kan uitrichten, als men een jongen er van 
weet te overtuigen, dat men hem wil helpen en men hem geen kwaad 
wil doen. Dat men hem tracht op te heffen en niet van plan is hem 
van zich te wijzen, kortom, dat men met leven en licht en niet met 
de duisternis tot hem komt". Na hem zoo te hebben toegesproken, 
wordt de aangeklaagde door den rechter ontslagen, maar eerst moet 
hij beloven, dat hij zich zal beteren. Om een invloed ten goede op 
het ontslagen boefje te kunnen blijven uitoefenen en ook om hem 
onder contröle te houden, roept de rechter de medewerking in van 
ouders, leeraren en v■an de politic. Valt zoo’n jeugdige boosdoener 
in de herhaling van zijn misdrijf, dan wordt hij naar een opvoedings
gesticht gezonden. Maar wat voor een overwicht de rechter toch op 
zulke beklaagden heeft gekregen, bewijst wel het volgende feit. 
Gedurende een zekere periode zond Lindsay 200 jongens naar een 
opvoedingsgesticht, dat 250 Engelsche mijlen van Denver gelegen was. 
Zij kregen het reisgeld, mochten alleen de reis maken cn slechts zes
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Ook in andere Staten der Unie bestaan kinderrechtbanken. In 
New-York zijn ze in het jaar 1902 in werking gesteld en ook hier 
blijken ze een zegen te zijn. Volgens de wet worden alle jeugdige 
personen beneden den leeftijd van zestien jaar, die zich aan een of 
ander misdrijf hebben schuldig gemaakt, voor den kinderrechter ge
bracht. Oorzaken, die tot inhechtenisneming leiden, zijn meestal dief
stal, venten zonder vergunning, geregeld spijbelen of weerspannigheid 
tegen ouders en werkgevers. De rechters te New-York treden op 
dezelfde wijze op als hun collega in Denver en kunnen eveneens 
gunstige resultaten boeken. Dit bewijst wel de uitspraak van een der 
rechters, Olmstcad, die beweert, dat van de honderd kinderen, welke 
voor de rechtbank verschijnen, vijf en zeventig zeker nooit meer terug 
komen, omdat in de meeste gevallen een ernstige vaderlijke vermaning 
meer dan voldoende is.

De beklaagden, die, nadat ze beloofd hebben zich beter te zullen 
gedragen, vrij worden gelaten, staan gedurende een bepaalden tijd 
onder het toezicht van een bijzondere politiebeambte, de z.g. „pro- 
bation officer", soms ook belast een vertegenwoordiger van een ver- 
eeniging tot bescherming van kinderen zich met deze controle. Zij 
moeten zich dan wekelijks bij het politiebureau aanmelden, en daar 
wordt dan over hun gedrag verslag gegeven. Van 639 kinderen, die 
nadat ze beterschap hadden beloofd, van rechtsvervolging ontslagen 
werden, braken 15u/0 hun woord; het waren voor het grootste deel 
jongens, het getal der. meisjes bedroeg slechts '/3°/o- vrij hooge 
percentage moet verklaard worden uit het feit, dat kinderen over 
het algemeen geen zuiver begrip hebben van de verplichting, die een 
belofte met zich brengt. Wat de nationaliteit betreft, meer dan de 
helft der voor den rechter gebrachte jeugdige boosdoeners kwam uit 
Rusland en Italië. In de zelfde periode kwamen er 11 °/0 kinderen van 
Oostenrijksche-i longaarsche nationaliteit, 10 van lersche, 8 van 
Duitsche en 3 van Engelsche, Canadecsche en Engelsch-West-Indische 
geboorte voor den rechter. liet getal der kinderen van in Amerika 
geboren ouders bedroeg 13.6°/0, maar daar waren de kleurlingen onder 
begrepen.

Zeer moeilijk is zoowel het toezicht op de kinderen, die door den 
rechter ontslagen zijn, als de behandeling van de jeugdige misdadigers, 
die recidivist worden. Vooral Katholieke en Joodsche weldadigheids
instellingen hebben zich op dit gebied veel moeite gegeven. Hun ver
tegenwoordigers vroegen bij het gerecht den naam en de woonplaats 
van de kinderen, die zich aan een overtreding schuldig hadden ge
maakt. Deze werden dan, als de ouders hun toestemming hadden 
gegeven, naar een geestelijke of rabbi, die in het distrikt woonde, 
gebracht. En de vriendelijke hulp, die deze mannen aan die kleine boos
doeners gaven, heeft vele van hen weer op den goeden weg gebracht.

Van Protcstantsche zijde werd tot dusver op dit gebied geen ge
meenschappelijke actie op touw gezet, wel trachtten verschillende Pro- 
testantsche kerkgenootschappen ieder afzonderlijk helpend in te grij-

eigenden zich het reisgeld toe en gingen niet naar de inrich- 
rder is het bewezen, dat van iedere 7 jongens, die voor 
moesten verschijnen, 6 bruikbare leden der maatschappij
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Opvoeding der jeugd tot chauvinisme 
militairisme
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algemeen kan men dus zeggen, dat de berichten over 
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men, dat het geloof aan het goede in den mensch 
en dat de liefde en het werk, die men besteedt 
van het algemeen welzijn, niet verloren gaan.

Wordt vervolgd.

pen. Met name moet hier het optreden van de mannenclub van de 
Centrale-Presbyteriaansche kerk te New-York genoemd worden. De 
leden van deze club nemen de verplicht ing op zich om ieder een jongen, 
die door de rechtbank ontslagen is. onder hun persoonlijk toezicht te 
nemen en hem tot vriend, raadgever en steun te zijn. Ook deze proef
neming leverde goede resultaten op. Van de 75 jongens, welke op 
deze wijze onder controle van vrienden geplaatst werden, moesten 
slechts twee nog eens voor den kinderrechter verschijnen. De overi
gen hielden zich goed in de betrekkingen, die men hen had bezorgd. 
Dit was het loon van de brave menschen, die hen tot leidsman waren 
geweest.
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Hoe dat te verklaren? KAn dat ’n gevolg zijn alleen van 
oorlog? Dit kan ’t niet zijn, als er niet veel sterker oorzaken ; 
wezig zijn.

Wil men de oplossing van het verschijnsel kennen, dan zoeke 
die in de opvoeding der jeugd. Het fransche volk is stelselm: 
lang voor den oorlog, tot dezen onverzoenlijken haat jegens 
land opgevoed : op de schoolbanken als zesjarig kind begon I 
te leeren, dat Duitschland de erfvijand van Frankrijk is, er 
jaar uit werd het in dien haat versterkt en werd tegelijk 
militairistische geest gekweekt.

en der merkwaardigste volkspsychologischc verst
, de haat van het fransche volk jegens Duitsch 

der huidige leiders der fransche politiek ten 
land is daarvan ’n uitvloeisel, maar zou i 
gehouden hebben, indien de meerderheid van 
volkomen dien haat deelde.

Wat hoorde men in den oorlog, ook van I 
niet ging tegen het duitsche volk, maar t 
heerschcrs: den keizer en de jonkers. Het < 

den van het „kaiserisme”.
het duitsche volk heeft zich zelve daarvan bevrijd, veel 

dan de Entente-leiders hadden willen en kunnen doen.
ondanks is de houding van Frankrijk jegens het overwonnen 

zijn militairisme bevrijde duitsche volk precies dezelfde ge-
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Het is eigenlijk hoogst merkwaardig: de < 
den naam de kweekplaats van het duitsche i 
voorbereiding voor de kazerne, en toch komt 
niet voor wat in de fransche school voorkor 
schooljaar af, het leesonderwijs moet die 
militairismc aan te kweeken.

Om den franschen geest van heden te begrijpen, moet men weten 
wat het fransche volk op school, van de laagste klas af, geleerd heeft.

Tot de veel — wellicht meest gebruikte leesboekjes behooren 
die van E. C ü i s s a r t') „Ancien membre du conscil supérieur de 
1’instruction publique, inspecteur primaire homoraire, député de 
F Aisne, chcvalier de la légion d’honneur.” Zijn „methode Cuissart” 
werd „rccom pensee a toutes les Expositions.” Het 
eerste stukje is tot heden in „2 m i 1 1 i o n s 562 m i 1 I e” exemplaren 

■ ‘ ■ het 2e in 1950000 enz. enz. Deze cijfers spreken van den
:i ze hebben gehad op de opvoeding van het 'volk.

„methode”, in 1921 nog precies zoo gebruikt als 20,30 
iets ongelooflijk „ouderwetsch” voorstelt, zij terloops

uitgegeven; h 
invloed, dien 

(Dat deze 
jaar geleden, 
opgemerkt).

Wat leert het 6-jarige kind nu? Dat 
hoe in 1870 Elzas en Lotharingen van Frankrijk werden 
(Premier Livret, p. 31 met ’n kaartje van E. L.). In 
boekje wordt dit herhaald en ’n kaartje van Frankr ”' 
Daarbij krijgt ’t 7-jarige kind deze leesstof: la liinnu 
sa frontière naturelle, que la première Répub 
avait donnéc. Le Rhin a été la limite de la France sous 
République. La B e 1 g i q u c, 1’ Alsace, Metz, les pro 
r h é n a n e s é t a i e n t a 1 o r s franfai se s.” 

blz. 37: „ Les habitants de F Alsace, de la Moselle 
expérance le prompt retour de leur pays a notre 
démembréc.”

In elk volgend leesboekje wordt dit steeds weer herhaald. In ’t 
3e en 4e vindt men precies hetzelfde kaartje van Frankrijk, waarop 
Elzas-Lotharingen zwart gearceerd voorkomt. Daaronder staat : 
,. Regardez a droite cettc partie noire, c'est FAlsace 
Deze „partie noire” is „comme en deuil.”

Chauvinisme zonder militairismc is niet volkomen. Daarom begint 
men in Frankrijk het kind reeds op z’n 6e levensjaar met het solda- 
tenhandwerk vertrouwd te maken en wordt het „soldaat-zijn” als 
’t hoogste ideaal geprezen. In het eerst e leesboekje ziet men op blz. 
36 een prentje: „Les dragons.” Hierbij moet de onderwijzeres) 
„faire connaitre en peu de mots la composition de 1‘armée” 
en „faire remarquer que les enfants studieux seront de bons soldats, 
dont les parents seront fiérs.”

„Les Arabes sont de bons sol 
staat onder ’n prentje van ’n 
blz. 31 ziet men ’t portret van 
de la République.”

In dit le leesboekje
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Over „Jean el Lucie, Ja guerre racontce aux enfants."

•ons-nous oublier les malheurs de 1’annce 
es pcrducs ? . . . . par un enne mi sans 
ie éternclle colfcrc?”

men weet hoe op 
„opgevoed" is in

Alleen, als men weet hoe op deze wijze 50. - 
fransche volk „opgevoed" is in de revanche-idc 
zijn tegenwoordigc vrees voor ’n evcntueele revam 
Wijl het zelf altijd opgevoed is in de gedachte 
1870, is het nu maar al te zeer geneigd vast te gelooven 
revanche-gedachte van het duitsche volk voor.... 1918.

,-Zooals de waard is, vertrouwt hij z’n gasten" is hier vo 
van toepassing. M cnschen kenners zien het anders. Die zi 
het met den geestelijken en den maatschappclijken toestand van het 
duitsche volk nA 1918 geheel anders gesteld is dan dit ’t geval was 
met't fransche volk na 1870. Maar helaas, menschen- en wereld
kennis zijn overal dun gezaaid in de wereld,, en speciaal in Frankrijk, 
’t geen weer ’n natuurlijk gevolg is van zijn volksopvoeding. Er zijn 
nog in den allerlaatsten tijd boeken voor de jeugd verschenen, die 
”=s overtreffen wat vóór den oorlog verschenen is. Overéén daar-

1 is nog onlangs in „Opvoeding en Moraal” (1 April 19'21) een 
ander gezegd. ') Veel schandelijken acht ik ’n ander boek: „La 
ande Lutte de Jacqucs le Francais et de Fr 
B o c h e." (Paris, Albin Michcl). Geschreven is 't door 

schiedschrijver Louis S o n o 1 c t en geïllustreerd door den
Job. De titel: Frits 1 e B o c h e teekent reeds den geest 
boek. Maar ’t toppunt van gemeenheid levert het b e e 1 d, 

ons laat zien van „1 e B o c h e” : ’n idioten t u c h t- 
f. AVat stelt deze boef en idioot voor? Een of andere 

lereerde, zooals er zeker in elk millioenenleger nog voor- 
1 Neen; de schrijver verzekert uitdrukkelijk : „11 est b i c n 

n’est-ce pas, que ces deux noms de Jacqucs 
ne désignent pas deux personnes don- 

mais bien tous les Francais et tous les 
es de plusieurs générations, le fils, le petit- 
; t 1’arriAre-petit-fils conti nuant h être a p- 
; Jacqucs ou Fritz comme le pér e.’’
s bijna 20 eeuwen is — volgens dezen Sonolet ■— het duitsche

en dit heet: „Le Soldat" de Victor de Lapradc. In de volgende 
leesboekjes komt deze de Lapradc met nog meer gedichtjes van ge
lijke strekking voor. Bovendien is daarin de bekende chauvinist 
Paul Deroulède met soldatenliederen sterk vertegenwoordigd.

De fransche jeugd ontvangt in de school ook „onderwijs in de 
moraal.’’ Daarbij worden haar tallooze „stelregels" ingeprent. B.v. 
„Sois citoyen courageux, brave soldat et ne crains 
mourir pour la patrie" (4. Livret, p. 21). „LA oü est le dr 
IA est la France" (p. 109).

Over 't jaar 1870 lezen de kinderen in ’n lesje ,.Le drapeau 
(4. Livret p. 89—90).

„Ah! mes enfants, pouv< 
terrible, nos chèrcs province 
générosité et dignc d ’ u n ■
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het fransche volk in dien 
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Naschrift v. d. Redactie.

eenvoudige kwestie, welk verbar 
vinisme en militairisme bes 
«ychologische vraag hoe 
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dezelfde fransche schc 
irlijk hoogc strekking.

overweging na te gaan, hoe het er 
en eindelijk ook in hoeverre in niet- 
al of niet gezondigd wordt tegen de 

menschelijkheid en verdraagzaamheid, 
godsdienstige verschillen. De redactie 

i uitgebreide studie noodig is, werkzaam

volk wangunstig op zijn 
20 eeuwen reeds zijn „les 
hebzuchtig, zijn het roovers ■ 
niet leven konden, en steed 
Jacques kwamen 
Frits blijven. Sono 
Boche, notre ennemi de 
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défaite et par la perte 
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In <

I )e redactie heelt geen plaatsing willen onthouden aan een zoo 
ernstig artikel over een belangrijk onderwerp. Wel scheen het haar 
eerst toe, dat het beter op zijn plaats ware geweest in een tijdschrift, 
gewijd aan zuiver pedagogisch-didactische studiën.

Intusschen raakt het zekerde vraag van algemeene 
inzonderheid in verband met deze andere naar den invh 
school op de geheele mentaliteit van een volk; een 
ons tijdschrift kan dus op haar plaats zijn, doch dan 
grondslag geplaatst dan de inzender deed.

Zonder twijfel heeft het werk op de school invloed 
volwassen geslacht, maar dat werk is zelf weer een 
hetgeen het volwassen geslacht van thans bezielt.

Om een volk te begrijpen is meer noodig dan kennis te nemen 
van de schoolboeken.

Evenmin is het een
patriotisme, nationalisme, chauv

’l Is ook een interessante 
is dat naast de ontwijfelbaar 

ons mededeelt, men

slotte v

interessante psyc 
ontwijfelbaar afki 

zender ons mededeelt, men in 
prachtige dingen ontmoet van waai 

Ten slotte verdiende het ook 
mede staat in andere landen 
mililairislische, kleine landen 
groote eischen van algemeene 

Men denke maar eens aan ; 
hoopt in deze richting, waarin 
te kunnen zijn.
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De groote waarde zit in de

/~\p dc avond van 17 Juni j.1. had Prof. Casimir een aantal dames 
en hoeren een interessante verrassing bereid, waarvoor ik hem 
hier mijn hartelijken dank wil brengen.

Prof. Ropes van de Harvard-University in Amerika, bevond zich 
te Parijs en Prof. Casimir wist te bewerken, dal hij zijn reis naar 
Engeland over Holland nam. De vriendelijke Prol. Ropes stelde 
zich dien avond ter beschikking om allerlei vragen over het Amcri- 
kaansche onderwijs te beantwoorden. Dat men uit dit vragen- en 
antwoordenspel om verschillende redenen zich ook niet ten naastenbij 
een beeld van het Amerikaansche onderwijs kan vormen, behoeft 
nauwlijks gezegd te worden. In een particulier gesprek met hem, 
na afloop van het avondje, bracht ik o.a. het gesprek op een werkje 
van Charles Eliot: „Latin and the A.B. degree. Dit was een van 
de werkjes, die -Dr. C. W. Janssen uit Amsterdam, uit de nieuwe 
wereld meegebracht had en mij welwillend ter beschikking had ge
steld. Nu had ik meermalen de naam Eliot ontmoet als de ..Pre
sident" (is permanente Rector Magnificus) van dc Harvard-Uni
versity en had daarbij de groote vereeniging der Amerikanen voor 
zijn persoon en zijn werk kunnen constateeren. Hij was daar werk
zaam van 1869 tot 1909. De Harvard-Univcrsity met haar vele en 
enorme gebouwen als college, laboratoria, musea, is thans een grootsche 
inrichting, waarvan het heel bescheiden begin teruggaat tot omstreeks 
1640. Gardiner zegt in zijn „Harvard”: ..Harvard-Univcrsity, as we 
know it to day, is practically the creation of the administration oi 
President Eliot.” Arthur Stanwood Pier wijdt een van dc 14 hoofd
stukken van zijn boek „The story of Harvard” aan het bestuur van 
„President” Eliot. En wat bleek nu? Dat de schrijver van „Latin 
and the A. B. degree” dezelfde was als dc groote „President.” Een 
man, die de grootste en belangrijkste univcrsitcit zooveel jaren op 
zoo’n schitterende wijze had bestuurd, had zijn gedachten uitgesproken 
over het Latijn in verband met de A. B. degree. De gedachten van 
dezen grooten Amerikaan werden op dat moment een Amerikaansch 
cultuurverschijnsel van gewichtige betcekenis voor me, vooral toen 
zich daarmee een gelijksoortig Europecsch verschijnsel in mijn denken 
verbond.

irkje met zijn bescheiden titel zoo belangt 
beperkte doel, waarvoor het geschreven is. Het bet 

«zicht niets anders dan afschaffing van het Latijn als 
< voor de studeerenden. Hij wil het Latijn tot een facul- 
ük maken, zoodat alleen zij, die zich tot deze studie voelen 
1 dit kunnen kiezen; maar anderen moet men er niet

De strijd van twee beginselen in het onderwijs 
door W. EMMENS.
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Dit begrip heeft zich 
J. Een generatie geleden 
:t de letteren en de 
tenminste twee talen 

thans ook 
geschiede-

na, hoe de studie van het 
scheiden colleges en univer- 
i overboord hebben gewor- 
ting en doel van het onder- 
:kcre nieuwe begrippen 

functie van het onderwijs 
: jonge man zich later voor 
zijn krachten kan oefenen.

de Amerikaansche scholen en toost 
Latijn verloopt. Hij constateert, d«i 
siteiten do eisch van Grieksch en 
pen. Terwijl deze verandering, wat : 
wijs aangaat, plaats vindt, hebben z 
burgerrecht verkregen. Deze betreffen 
en de vakken, door de studie waarvan 
de samenleving dienstbaar kan maken i

Welke nieuwe begrippen zijn erkend ?
a. Het begrip „ontwikkeld mensch zijn." 

in de laatste 35 jaren zichtbaar gewijzigd, 
betcekendc „ontwikkeld zijn" kennis met 
schoon e kunsten, eenige kennis van 
en geschiedenis. Dit begrip is nu veel ruimer. Het sluit 
in zich de beginselen der natuurwetenschappen, . 
nis, staatswetenschappen en staathuishoudkunde.

b. • Toen Herbert Spencer 70 jaar geleden zei, dat de natuur
wetenschap het belangrijkste vak was om te studeeren, schonken de 
schoolmeesters en universiteitsprofessoren in Engeland daaraan geen 
aandacht. Maar de nijverheid en handel van het Britsche rijk gaven 
practisch effect aan het gezegde. De tegenwoordige oorlog heeft 
de waarheid hiervan bewezen aan alle denkende menschen 
in Europa en Amerika. Het is nu duidelijk geworden, dat de 
natuurwetenschap het belangrijkst is voor de mensch, niet alleen 
wegens het directe nut om het matcrieelc welzijn der menschheid 
te bevorderen, maar ook wegens haar vermogen om de zedelijke 
tendenzen van den mensch te versterken, om de wijze van nauw
keurige waarneming en de inductieve methode van redeneering bij 
alle onderzoekingen en problemen toe te passen en een levenskrach
tige beschaving mogelijk te maken, gegrond op rechtvaardigheid, op 
de heiligheid van verdragen en goeden wil.

c. Vele opvoeders zijn overtuigd, dat de onderwerpen 
van het heele onderwijs, zoowel lager en middelbaar als 
hooger onderwijs, moeten zijn: ten eerste, de ontwikkeling 
van het waarnemingsvermogen der zintuigen; ten tweede, de 
oefening om van de gedane waarneming een nauwkeurig 
verslag te kunnen opmaken en ten derde, het maken van 
juiste gevolgtrekkingen uit de premissen en erkende feiten. 
Daar dit steeds meer verwezenlijkt wordt, wordt het aantal vakken 
voor kinderen, jongelingen en volwassenen steeds uitgebreider en 
sommige nieuwe vakken nemen de plaats van de oude in. Highschool 
en college erkennen, dat ze niet alleen de litteratuur en wijsbegeerte 
van het verleden en het heden hebben te onderwijzen, maar ook de 
kunsten en wetenschappen, die in honderd jaar een revolutie 
in alle industrieën van het blanke ras hebben bewerkt, de

.e en ethische begrippen van de vrijheidlievende 
diepgaand hebben gewijzigd en het productieve ver- 

van Europa en Amerika enorm hebben verhoogd.
veranderingen in de vakken en methoden van het hooger



I

454

plaats sedert meer dan 
mkomstige veranderingen

dingen zonuei 
>rlog kwam, c' 

met gewe 
was van korte duu 
republiek. De 

r ambten

wijzigde 
tot de c 
kunde 
niet m< 
voor de j 
de studie 
het moet 
Ofschoon 
gewoon 
nieuwe ' 
menschei 
zullen e: 
Latijn op 
ouders, die 
01 ’ ",

die de r 
wijzigd. i 
niet van 
gevergd 
kennis v 
oude of i 
wereld, 
een van

>sen aan

godsdienst, 
lerhoud van 
Griekenland 

Amerikaanschc 
lelijke godsdienst en 
loodzakclijk. Boven

godsdienst ken- 
zoo min hangt ken- 

aan mag hechten.

de staatsregelini 
zich en zijn gez’ 
en Rome verdic 
jongen of meisje 
voor deze laatste 
dien, evenmin a1; 
nis van het Heb 
nis van het oude 
van de kennis

De hoogste belangen der menschheid betreffen de 
eling en de middelen om in het levensonde 
jezin te voorzien. Nu, de godsdienst 
■uient zeker niet dezelfde aandacht van 
'■je van heden als de Joodsch-christe 

atste is kennis van het Latijn niet ne 
i als kennis van de Joodsch-Christelijke 
,J ïbreeuwsch en Grieksch vereischt, 

van het oude Rome, welk gewicht men er ook 
. de kennis van het Latijn af.

Wat de staatsregeling betreft, is het waar, dat Athene een 
democratische regeering aannam met een zeer eigenaardige definitie 
van volk, maar het getal vrije burgers was klein in vergelijking met 
het geheele aantal van de bevolking. Velen van deze waren slaven 
of vreemdelingen zonder stemrecht. En het was een regeering, die, 
toen er oorlog kwam, de gevangenen doodde of tot slaven maakte 
en de koloniën met geweld vestigde. De Athecnschc democratische 
staat was van korte duur en gaf niet een goed voorbeeld voor een 
latere republiek. De studie ervan is van geringe beteekenis voor 
een kiezer of ambtenaar in een moderne vrije staat. Wat regeeren

Om de gewijzigde middelbare scholen aan te passen aan de gc- 
’e colleges, moest er meer vrijheid in de cischen van toelating 
■ colleges zijn. De traditioneele vakken: Latijn, Grieksch. wis

en de beginselen van geschiedenis en wijsbegeerte moesten 
neer gevraagd worden. Dat het Latijn niet langer een eisch 
de graad van Bachelor of Arts moest zijn, beteckcnt niet, dat 
” van het Latijn zou opgegeven moeten worden. Integendeel, 

ongetwijfeld behouden blijven, maar als facultatief vak. 
het argument voor de opneming van nieuwe vakken buiten

sterk is, kan toch alleen lange ervaring bewijzen, dat de 
vakken en methoden in staat zijn even bruikbare, flinke jonge 

in te vormen als de oude. Tenminste gedurende een generatie 
er ouders "zijn, die liever zien, dat de proefneming zonder 

andere kinderen dan op hun eigen wordt toegepast. 1 )e 
 .... hun kinderen volgens het nieuwe programma zullen laten 

mderwijzen, zijn zij, die zelf de nieuwe invloeden hebben ondergaan, 
menschelijke samenleving in de laatste 100 jaar hebben ge- 
Aangetoond zal alleen worden, dat de studie van het Latijn 

i alle jongens en meisjes in de middelbare school ol college 
mag worden, die later studccren gaan. Dit sluit in, dal 

van het Latijn niet onontbeerlijk is voor de studie van de 
moderne beschaving, of van de groote litteraturen van de 
of van de beste ethische systemen en godsdiensten, of van 
de hoogste belangen der menschheid.

onderwijs in de Verccnigde Staten vinden 
40 jaar met steeds groeiende kracht en overeet 
voltrekken zich in het middelbaar onderwijs.
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betreft, toonde de Romcinsche staat op indrukwekkende wijze aan, 
wat de resultaten van het onverbiddelijk gebruik maken van de mili
taire macht bij veroveringen zijn, hoe de eenheid door wijze wetten 
en bekwaam bestuur van een rijk tot stand gebracht wordt, dat 
vele volkeren bevatte, wier godsdienst, taal en leefwijze verschillend 
waren. Maar een veel beter voorbeeld van organisatie van zulk een 
rijk is te vinden in het Britsche rijk, beter — omdat het grooter 
is, meer gecompliceerd in elk opzicht, en veel minder wreed en ruw 
dan het Romeinsche. Voor een student, die.staatsregelingen bestudeert, 
is het Britsche rijk een beter onderwerp van studie dan het Romeinsche 
rijk; omdat zijn beginselen en methoden veel humaner geweest zijn 
dan die van Rome, zijn gevaren grooter, zijn gebied de wereld in 
plaats van de landen c>m de Middellandsche zee, zijn succes treffender, 
en zijn duurzaamheid ongetwijfeld grooter. Als een Amerikaansche 
student in de rechten verplicht is te kiezen tusschen een studie van 
het Romeinsch recht en een studie van het Engelsch en Amerikaansch 
recht — een flinke student kan beide nemen — zou hij veel beter 
doen zijn tijd te besteden aan het Engelsch en Amerikaansch recht 
dan aan het Romeinsch. En, bovendien, wanneer een student, die 
zijn candidaatscxamen nog niet heeft gedaan, wenscht de politiek, 
het recht en de staatsregeling van Rome te bestudeeren, dan heeft 
hij geen Latijn meer te kennen. Wat ook de waarde van de Grieksche 
en Romeinsche instellingen zijn mag, kennis van het Grieksch en 
Latijn is niet meer een noodzakelijke voorbereiding voor deze studie.

Wat de middelen betreft om het levensonderhoud voor een gezin 
te verdienen, zal wel niemand er aan denken, te willen beweren, dat 
kennis van het Latijn tegenwoordig van direct nut zou zijn.

De theorie, dat het Latijn onontbeerlijk is voor kennis van de 
grootc litteraturen .der wereld, is moeilijk — inderdaad onmogelijk — 
vol te houden tegenover Amerikaansche jongens en meisjes, wier 
moedertaal die van Shakespeare en Milton, van Franklin en Lincoln, 

Macauly, van Scott, Burns en Tennyson, en van 
i Lowell is. De Engelsche litteratuur is onvergelijkelijk 
grooter verscheidenheid, en ruimer, wat vorm en inhoud 

De talen en litteraturen van Griekenland en Rome zullen 
een aantrekkelijk gebied blijven voor mannen in de letteren, 

s en beroepsstudenten in de philologie; maar het is zeker, 
spoedig moeten ophouden een voorgeschreven deel 

algemeen middelbaar en hooger onderwijs uit te 
Er zijn te veel geschiedenissen, te veel nieuwe wetenschappen 
tassingen van groot gewicht, en te veel nieuwe litteraturen 

»roote verdienste.
...,.imin Franklin zegt van de o< 
. 1 en in Europa, dat tusschen 
i er geen boeken, in andere talen 
in die tijd dus noodzakelijk Gric 
talen waren de poorten, waardoor men moes 
schap te komen. Toen de boeken evenwel goe«a. 

verscheiden takken van wetenschap in de j 
schijnen en thans is het absoluut onnoodig de oude 
kennis op
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Charles Eliot constateert, dat de studie van 
ïrika achteruitgaat. Wilhelm Muller, die lanj 
reld heeft vertoefd en de „ Amerikanische 

reven, zegt over Amerika hetzelfde, 
itschland wenscht de Aufbauschule met één taal, voornamelijk

Werek 
geschrc

Duit
Engels.

In Engeland zijn zij, die uit de 
eveneens tegen de klassieken gekt 
van Grieksch en Latijn eigenlijk i 
van „the intellectual snobbery < 
and the public schools.”

Hoe is het proces in Nederland? Op het nieuwe pro; 
Gymnasium hebben de oude talen uren moeten inboetc 
te maken voor de moderne wetenschappen. De leerlingen, < 
H.B.S. zonder Latijn en Grieksch zijn groot geworden, h<

In .. Volksonwikkeling” Mei 1920 heb ik in een opstel „Mokerslagen 
van den nieuwen tijd op het- Gymnasium in Duitschland — en ook 
bij ons?” de beschouwingen van Dr. Otto Freitag over de nie 
Aufbauschule en studie van de oude talen op het oude C 
sium gegeven. In Duitschland heelt èn het philologcncongres en 
congres van leden van het ministerie, de provinciale schoolraden, , 
fessoren der p<edagogie en vertegenwoordigers van alle leerarenor- 
ganisaties aangenomen, dat naast het Gymnasium, de Oberrealschule 
en het Realgymnasium. een nieuw type van middelbare school moest 
komen n.1. de Aufbauschule. Deze school zal maar één taal hebben, 
voornamelijk Engelsch. Dr. Otto Freitag meent, dat de studie van 
de oude talen nog drie zuilen heeft, waarop deze rust: a. de neo- 
humanistische opvoeding, b. de de historische continuïteit, c. de vor
ming van het logisch denken. Alle drie zuilen werpt hij in zijn be
schouwingen omver. Hij komt evenals Charles Eliot in Amerika tot 
de afschaffing van het Latijn en Grieksch als algemeen verplichte 
leervakken en accepteert ze alleen als facultatieve vakken. Beide 
mannen staan op hetzelfde standpunt : het Wereldbeeld van de tegen
woordige tijd moet basis en uitgangspunt voor de reorganisatie van 
het onderwijs zijn.

•zen van de Griekschc en Romeinsche gedachten 
rtalingen gehaald worden. Wat bij het vertalen 

de fijnheden van stijl en poötische uitdrukking 
LMcicMuisJge dichters, predikers, kunstenaars van het woon 
der letteren een groot deel van hun tijd in school en 
het wenschen, aan Grieksch en Latijn geven; maar 
en meisjes, die zulk een gave of doel niet hebben, niet 
vol Latijn te leeren.

Het komt ook voor, dat colleges Latijn cischcn bij de toelating, 
maar deze studie niet voortzetten. Zoo’n doodloopehde studie is steeds 
te betreuren en een gewichtig motief voor de afschaffing van het 
Latijn voor de A.B. degrcc.
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Het onderwijs is thans meer dan ooit een van de gewichtige fac
toren van elk volksbestaan. Daarom neemt elk land thans de reor
ganisatie van de opleiding der jonge generatie ter hand, om het aan 
te passen bij de veranderde verhoudingen in de samenleving. De 
staat, die daarin het gelukkigst is, die dus zijn individuen het meest 

■ ai dig en strijdbaar kan maken, die tevens zorgt, dat de volks- 
in haar volle omvang door het onderwijs zoo vruchtbaar 

wordt ontwikkeld, zal een groote voorsprong op andere 
hebben. Daarom is het ook voor Nederland van het hoof 

. dat zijn onderwijs wordt gereorganiseerd overeenkomstig 
ten van de nieuwe tijd. Het zou een ramp zijn, 
"s werd hervormd van uit het oude beginsel der klassiel 

jing en niet van uit het nieuwe der wetenschappelijke 
twee landen als Amerika <;n Duitschland ons de 

aanwijzen. Het zou een ramp zijn, wanneer het gro< 
onze volksenergie van de bronnen der wetenschappelijk* 

zou worden gehouden, zooals tot nog toe geschied is 
zijn noodig:

1. De 
dezelfde 
g y m n a

2. V
1 ij k van 
ouders, bc 

Nederland 
groote volkeren, 
in de economische 
eenmaal is, niet ac

Het zou de moeite waard zijn cens na te 
van de studie van het Latijn en Grieksch ■ 
geweest is, te onderzoeken of deze studie in ’t 
of groote mannen heeft geleverd, de oorzaken 
sporen bij de mannen van de wetenschap 
ze zooals Thomasius en de romantici, 
kleed hebben afgeworpen. Door zoo n 
wat draden, die ons nu aan het verleden bi 
ten bate van onze voorwaartsche beweging.

de Wet-Limburg hun studiercchten aanmerkelijk zien uitbreiden. Het 
aantal hoogere burgerscholen is in vergelijking met dat der gymnasia 
enorm toegenomen. Deze drie dingen bewijzen, dat ook in Nederland 
de studie der oude talen begint te tanen, dat in de strijd van de 
twee beginselen n.1. van de klassiek-litteraire opleiding en de moderne 
wetenschappelijke of met andere woorden: van de gymnasiale en de 
I I.B.S.-opleiding de laatste thans reeds een groote overwinning heeft 
behaald.

s t u d e n

oor elk individu moet elke opleiding, 
de maatschappelijke of financieele

r e i k b a a r z ij n b ij gebleken aanleg.
moet het aandurven, niet onder te willen doen voor de 

wat de reorganisatie van het onderwijs betreft, om 
en wetenschappelijke wedloop der volkeren, die nu 
ichteraan te komen.

einddiploma H.B.S. krijge 
met het einddiploma
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De bioscoop in dienst van het onderwijs en de 
volksontwikkeling 

door D. VAN STAVEREN.

A 11e onderwijs ga van aanschouwing uit". Aan de juistheid van 
dit eerste en voornaamste artikel uit de grondwet voor het 
onderwijs en de opvoeding wordt door niemand meer getwij

feld, al wordt er nog wel eens tegen gezondigd. Het aanschouwelijk 
onderwijs is het algemeen erkend uitgangspunt bij alle takken van 
onderwijs, hetzij dit gegeven wordt aan kinderen, hetzij aan meerge
vorderden, hetzij aan volwassenen.

Iedere redenaar, zelfs als hij zuiver geestelijke onderwerpen be
handelt, zöekt naar voorbeelden uit de dagelijksche omgeving, om zijn 
gehoor zooveel mogelijk te laten „zien" wat hij bedoelt. En als hij 
meent,, dat er tusschen den aard van zijn onderwerp en het voorstel
lingsvermogen van zijne hoorders geen voldoende overeenstemming te 
bereiken is, dan volstaat hij niet met het doen aanschouwen-in-ge- 
dachtcn, doch dan grijpt hij naar kaarten, platen, grafische voorstel
lingen, tabellen. En als hij eens héél erg duidelijk wil zijn, dan zorgt 
hij ervoor te kunnen beschikken over eene installatie, waardoor hij 
zoo groot en zoo duidelijk mogelijk alles kan laten zien, wat hij meent, 
dat tot verduidelijking of versterking van zijn betoog kan dienen.

Dan houdt hij een lezing of voordracht met lichtbeelden.
Voor kinderen kan men nooit te aanschouwelijk zijn bij het onder

wijs. Wat voor volwassenen „gesneden koek” is, dat is voor kinde
ren, die over nog zoo weinig appcrccpt iemateriaal beschikken, aba- 
cadabra. En vooral bij de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, 
kennis der natuur en al datgene, wat gerekend kan worden te bc- 
hooren tot het zaakonderwijs, bestaat er een schier onbegrensde be
hoefte aan aanschouwingsmateriaal.

Platen, kaarten en geïllustreerde boeken, natuurkunde-instrumenten,  
opgezette dieren, modellen van werktuigen, papier-machémodellcn van 
planten en deelen van het menschelijk lichaam, de schooltuin, school- 
wandelingen en schoolreisjes en nog een lange, lange rij van hulp
middelen hebben in de school hunne intrede gedaan.

Elk dezer dingen heeft getoond zijn eigenaardige verdiensten te 
bezitten. Alle hebben ze — het een meer, het ander minder — medegewerkt 
om bij de kinderen juistere voorstellingen te wekken omtrent al dat
gene, wat voor behandeling op school in aanmerking komt.

Vooral het beschouwen der te behandelen zaken in natura: het 
bezoeken van musea en fabrieken, van dieren- en plantentuinen, van 
land- en tuinbouwondernemingen, van stallen, schuren, paleizen, ker
ken, oude gebouwen, rivieren, sluizen en van nog honderden dingen 
meer, is evenals het brengen van allerlei transportabele voorwerpen 
in de school — de aanschouwelijkheid en daardoor de vruchtbaar
heid van het onderwijs belangrijk ten goede gekomen.

Maar toch waren er vele belanghebbenden bij 
in het onderwijs, die bemerkten, dat er aan de
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van onderwerpen iets ontbrak. Hoe goed al de genoemde hulp: 
ook mochten werken, men gevoelde hoe langer hoe sterker, d 
er niet mede kon volstaan. Er bleven nog tevccim 
over, waarbij de onderwijzer vrijwel was aangewezen op 
alleen, hoogstens zoo nu en dan wat zwakjes — erg zwa 
dersteund door een plaat. En wat vertelt een plaat nu 
van vreemde volkeren, van het leven en streven van bl 
in onze koloniën? Wat zegt hij van het leven van 
dieren? Wat van onze koloniale cultures? Wat 
beheer der leiders en het gezwoeg dcr werkers in 
in fabriek en mijn?

Wat kan een plaat laten zien van het leven en de bewc 
onzer insecten, van het maken van boter en kaas, van het g e sj 
en gejaag in de Rotterdamsche haven, van het bedrijf e 
ontbering aan boord van een stoomtrawler? Weinig, bitter 
En toch zal niemand durven ontkennen, dat al deze onderwerpei 
meer dergelijke met de kinderen behandeld dienen te worden.

Dan wordt er een plaat voor den dag gehaald, de onder' 
vertelt daarbij, zoo goed en zoo mooi als hij maar kan; en het 
van het liedje is, dat de kinderen van het essentiëele ervan nog zoo 
goed als niets afweten.

1 otdat daar de bioscoop in het schoolleven werd gezet, de bioscoop 
waarvan, niet altijd ten onrechte, slechts kwaad was gesproken. De 
bioscoop, die in de oogen van velen slechts kan zijn een gevaar, een 
doemwaardig kwaad, dat met wortel en tak moet worden uitgeroeid.

En men zag al zeer spoedig in, dat die bioscoop geen vloek behoefde 
te zijn, doch ten voordeel zou kunnen strekken van het opkomend 
geslacht, als hij slechts gebezigd zou worden om mede te helpen aan 
het oplossen der moeilijkheden bij het aanschouwelijk onderricht. Wat 
de doode plaat, wat het levenlooze voorwerp in sommige gevallen 
niet vermochten, dat zou aan het filmbeeld gelukken.

loch is de wandplaat in vele gevallen te verkiezen boven de bios- 
copische voorstelling. Wanneer het erom gaat de dingen eens rustig 
te bekijken, dan zal de plaat op school het meest gevraagde leer
middel blijven; als het te doen is om vorm en kleur, dan zal men 
haar niet kunnen en willen missen. Maar zoo vaak komt bij den on
derwijzer de wensch naar voren: Nu moest ik dat ding eens kunnen 
laten leven, er moest eens beweging in te brengen zijn en het moest 
ook eens van een anderen kant bekeken kunnen worden, om propor
ties en functioncering beter tot hun recht te laten komen. Welnu, 
hierbij kan de bioscoop hem helpen en mogelijk maken, wat zoo vaak 
een vrome wensch is moeten blijven.

Nu zijn er, vooral den laatsten tijd, bezwaren naar voren gebracht, 
bezwaren, die op den niet ter zake kundige stellig indruk zullen ma
ken, doch die naar mijne overtuiging alle geboren zijn uit een ver
keerd inzicht in de waarde van den schoolbioscoop, alsmede uit eene 
verkeerde schatting omtrent zijne aanwending. De meeste van die 
bezwaren zouden misschien eenigen grond hebben, als door de voor
standers zou bedoeld worden telkens, ik zou haast zeggen: onophou
delijk filmlessen te doen geven. Doch niets is minder waar dan dat. 
De schoolbioscoop is slechts een aanvullend leermiddel, wiens
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ziet, een bloote gezichtswaarneming dus, 
aan voorkennis als gevolg van vroegere waarnemingen, 
dikwijls voorkomen?) verdwijnt tijdelijk in het onderbt 
onmiddellijk uit den winterslaap gewekt te worden door 
aanraking van eene nieuwe gelijksoortige waarneming. V 
geten, voor goed verdwenen, zijn dus waarnemingen, di< 
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Het is dus noodig noch gewenscht, om eiken 
elke week een filmlcs te geven. Het wil mij vu 
eens per maand voldoende is, om te voorzien in 
hoeften. waarvoor de schoolbioscoop dient te worc 
voorstanders van den Sch.-B., die zeer goed > 
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Toch wil ik natuurlijk niet ontkennen, dat in de gewone bioscoop
theaters, waar de z.g. „wetenschappelijke” films niet gekeurd worden 
op hunne didactische waarde, doch slechts op het mooie of interes
sante plaatje, waar de films in een razend snel tempo worden afge
draaid, waar het eene onderwerp het andere verdringt, waar de films 
niet kunnen worden stilgezet, waar de toeschouwers niet op de nieuwe 
voorstellingen worden voorbereid, waar niet door een deskundige en 
populaire mondelinge toelichting de toeschouwers op de geschiktste 
wijze in de voor hen veelal nieuwe wereld worden binnengeleid, nog 
cens, ik wil niet ontkennen, dat daar van al het geziene bitter wei
nig blijft hangen. Bovendien is een groot deel van het publiek in de 
amusemcntsbioscoop niet gekomen, om er wat te leeren; men wil er 
in hoofdzaak slechts brullen van het lachen, zwelgen in de liefde of 
griezelen van de sensatie. Verreweg het overgroote deel van het 
bioscoop-bezoekend publiek zal bij voorkeur die theaters frequenteeren, 
waar ..sterke” films gedraaid worden, terwijl exploitanten, die het 
goede en mooie willen en daarom opvoedende of onderwijzende films 
vertoonen, spoedig hun zaak zouden zien verloopen. Het is treurig,

Maar in een behoorlijk ingerichte en goed geleiuc 
waaraan al de hiervoor genoemde fouten niet kleven 
alles snel vergeten zou worden, sneller dan wat op ,
eigendom van de leerlingen is geworden, dat kan ik niet toej 
daarvoor heb ik de bewijzen van het tegendeel. Vele 
verklaren bij het onderwijs telkens te kunnen 
den schoolbioscoop gezien en behandeld is. Hierin 
waarde van dit aanschouwingsmiddel. Niet wat prs 
van elke filmles kan worden verteld of opgeschreven, < 
daarvan in den vorm van opstellen prachtige staaltjes in r 
Maar dat er omtrent allerlei dingen en handelingen juistere 
gevormd worden, dan op andere wijze mogelijk is, begr 
aan men op school telkens kan herinneren en waarop 
bouwen: „Weet je nog wel, dat is net, als wat we toen 
bioscoop gezien hebben?” en bovendien, dat er belangst 
wordt voor alles wat daar leeft en beweegt om ons 
steekt m.i. de beteekenis van den bioscoop voor het onderi.. 
dat laatste, dat belangstelling wekken voor de natuur, het openmaken 
van de oogen en de harten voor de schoonheden der natuur en voor 
onze medeschepselen — al deed de schoolbioscoop niets anders, dan 
reeds had hij zijn plaats in het onderwijs dubbel en dwars verdiend.

Als er dan werkelijk in den schoolbioscoop niets onthouden en dus 
niets geleerd zou worden, dan was dat toch stellig gebleken uit het 
bezoek van de Bijzondere Scholen, welke geheel vrijwillig de 
lessen bijwonen. Welnu, wij begonnen in 1918, dus bijna drie jaar 
geleden, met 33 van die scholen. En nu komen er 44. Voor de pas 
begonnen achttiende serie lessen hebben zich weer opnieuw eenige 
nieuwe Bijz. Scholen aangemeld. Als men nu niet tevreden was ge
weest wegens gebrek aan resultaten, dan zou toch zeker het aantal 
van deze scholen moeten geslonken zijn als sneeuw voor de zon? 
Doch het breidt zich voortdurend uit. Dat zegt toch iets, nietwaar? 
En ook, dat de Hoofden van allerlei Openbare en Bijzondere On-
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derwijsinrichtingen den laatsten tijd, dus nadat zij ons een paarjaar 
geobserveerd hebben, om toelating zijn komen vragen (wij noemen de 
Herhalingsscholen, Handelscursusscn, Huishoudschool, Teekenschool 
van den R.K. Volksbond, Hoogcre Burgerscholen enz.) en dat eenige 
Schoolhoofden uit den omtrek herhaaldelijk vragen, om hunne kinderen 
ook eens mee te laten genieten, — dat zijn toch allemaal onbedrie- 
gelijke teekenen.

Met moeite weersta ik de begeerte, ook eens een en ander te 
citeeren uit de jaarverslagen der Hoofden van Openbare Scholen 
alhier over het jaar 19'20, voorzoover die betrekking hebben op den 
Schoolbioscoop. Met het oog op de mij verleende ruimte en de uit
gebreidheid van het te behandelen onderwerp, moet ik hier echter 
volstaan met de mededeeling, dat van de 67 Hoofden, die eene op
merking over den Schoolbioscoop in hun verslag opnamen, er 61 bepaald 
gunstig (een enkele natuurlijk met het uitspreken van den ccnen of 
anderen ondergeschikten wensch) en slechts 3 bepaald ongunstig te 
noemen zijn, terwijl het niet onaardig is te vermelden, dat van deze 
drie Hoofden er twee nog nimmer in den Schoolbioscoop geweest 
zijn, terwijl ik er mij bij één hunner van overtuigd heb, dat zijne 
mcening niet overeenstemt met die van de Onderwijzers aan zijn 
school, die wel met hunne klassen den Schoolbioscoop bezoeken.

Een en ander kan m.i. voldoende geacht worden als bewijs, 
veronderstelling, uitgesproken door menschen, die onze inrichtii 
kennen, n.1. dat de filmvoorstellingen van geen waarde zijn, 
alles toch zoo gauw vergeten wordt, zonder goeden grond is.

Tegelijk hiermede heb ik eigenlijk behandeld de mededeeling van 
den Heer Kohnstamm, dat „bij een bewegend lichtbeeld van nauw- 

irige waarneming nooit sprake is ". Dat dit het geval kan zijn bij film- 
jrstellingen van uitsluitend bewegende lichtbeelden, zonder toelichting 

_ :. in de gewone theaters, wil ik niet tegenspreken. Doch bij onze 
werkwijze is dat niet het geval; daar zorgt de Onderwijzer voor, 
die de betrokken onderwerp-.. 11 11 '
onze installatie en den leider

Eene andere opmerking is, 
niets doen, „dat de filmver 
Kohnstamm, „tegen den thans a 
eisch van activiteit bij het ondei 
den hoogst bereikbaren graad 
uiting in een der bijlagen 
Z.H.G., dat de kinderen bij 
zouden verkeeren.

Verstaat men onder „doen” alleen, dat de handen bezig moeten 
zijn, ja, dan doen de kinderen bij ons niemendal. Wij hebben eene 
zoodanige verlichting laten aanbrengen, dat de begeleidende Onder
wijzers en wijzelf er angstig voor kunnen waken, dat de handen ook 
werkelijk in rust zijn. Maar verder kunnen wij ons niet voorstellen, 
dat de kinderen bij eenige les meer bezig kunnen zijn, dan bij de les 
in den schoolbioscoop. Er wordt verteld en er wordt gekeken. Er 
wordt gevraagd en er wordt geantwoord. Er wordt gelachen en er 
wordt geluisterd. Of om het eens te zeggen met de woorden, waar
mee eene Commissie uit den Parijschen Gemeenteraad verslag gaf
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„Nous avons assisté A une lefon, et nous avons été convaincus de 
1'excellcnce du système: bonne installation, appareil perfectionné et 
sans danger, éducateur parfait paree que spécialisé, causerie familifere, 
reponses spontanées, rires, silences, émotions et désirs.

La projection cinématographique est si intimement mêlée A la le^on, 
qu’elle en est plus que 1c complément, elle en est partie intégrantc. 
On est présent, on se meut dan ces choses, on y existe.”

Vooral die zeer eigenaardige zegswijze van de rapporteurs: Cau
serie familitre, réponses spontanées, rires, silences, émotions et désirs, 
wijzen er toch wel op. dat hier in geen geval gesproken mag worden 
van een hoogen graad van passiviteit. En wat de droomtoestand be
treft, wie daar cens meer van wil weten, mag zeer gaarne eens een 
les bij ons komen meemaken; dan kan men de jongelui eens zien en 
hooren droomen.

Ook voor andere dingen kan zoo’n bezoek zijn nut hebben. Men 
kan er zich dan ook bijvoorbeeld eens van overtuigen, of er nu werke
lijk in het geheel nog geen goede leerfilms bestaan, zooais wel beweerd 
werd. Ik wil er dit van zeggen: Zeer zeker zijn we met de films nog 

u- wc wezen willen. Het zal daarmee pas geheel in orde 
•r een schoolfilm-centralc zal zijn opgericht, die den aankoop 
,-an goed materiaal ter hand neemt. Maar onder datgene, 
particulier initiatief op dit gebied is aa n de markt gebracht, 
nog wel wat goeds, al is lang niet alles, wat als school- 

(ilm wordt aangeboden, ook werkelijk bruikbaar. Zoo hebben wij de 
laatste weken ongeveer 50.000 meter film doorgezien van een film
verhuurkantoor en hebben er in het geheel niets bruikbaars bij ge
vonden. Bij een ander kantoor vonden wij één prachtig, groot film
werk, waarop wij dan ook dadelijk beslag legden; de rest was naar onze 
opvatting van geen beteekenis. Maar wanneer meerderen zich met den 
Schoolbioscoop bezighouden en de Overheid wil medewerken aan de 
stichting van een filmcentrale, dan komt het met de films stellig in orde.

Dat de Schoolbioscoop meer bepaaldelijk iets zou zijn voor de 
leerlingen van het vervolgonderwijs (Vakscholen, H.B.S. e.d.) moet 
ik beslist tegenspreken. Vooral voor het aanbrengen van de meest 
elementaire begrippen, met name op het terrein van Aardrijkskunde, 
Natuurkennis en Geschiedenis, waaraan de kinderen der L.S. toch 
wel in de allereerste plaats behoefte hebben, wil het onderwijs niet 
verstarren tot een dood verbalisme, zal de Schoolbioscoop goede 
diensten kunnen bewijzen.

In dit oordeel sta ik niet alleen: De Commissie uit den Parij 
Gemeenteraad, welke nationaal en inter-nationaal het vraagstul 
den Schoolbioscoop heeft onderzocht en wier rapport getuigl 
een zeer grondige, langdurige studie, komt tot dit resultaat:

„Het is vooral de massa, die hij zal dienen te bereiken: het zijn 
: millioenen kinderen der lagere scholen, die nog meer dan de anderen, 

behoefte aan zullen hebben, om te profiteeren van de diensten 
den bioscoop, omdat hun leertijd zooveel korter is." En op 

andere plaats zegt zij nog eens:
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„De bioscoop dient gebruikt te worden bij het onderwijs in al zijn 
geledingen'' (k tous les degrés).

Natuurlijk moeten in den Schoolbioscoop slechts die onderwerpen 
aan de orde komen, welke met den ontwikkelingsgraad der leerlingen 
overeenstemmen. Dit zal zeer zeker steeds occasioneel onderwijs zijn.

Maar ik vraag mij af, of het — vooropgesteld, dat de kinderen 
de stof kunnen begrijpen — zoo verkeerd is, als ons onderwijs soms 
occasioneel is? Ik dacht juist, dat iedere onderwijzer vaak occasioneel 
te werk gaat bij zijn onderwijs. Laat ik als voorbeelden mogen wijzen 
op onze leeslessen en op het onderwijs in de Vaderlandsche- en de 
Bijbclsche Geschiedenis. Bij een historischen optocht, een nationalcn 
gedenkdag, bij de oprichting van een monument, om maar eens ccnige 
gelegenheden te noemen, laat een goed onderwijzer even den gewonen 
draad los, om met zijn leerlingen een eind verder of terug te springen. 
Een onderwijzer, die met de Aartsvaders bezig is in de Bijbclsche 
Gcschiedenis-les, zal toch tegen eind December het Kerstverhaal 
niet vergeten? Toen eenigen tijd geleden dicht bij Den Haag turf 
werd gegraven, zijn haast alle onderwijzers met hunne klassen een 
schooltijd in het veen geweest en keken daarbij niet op een turfje.

Maar nog eens: Er zal, zoowel wat betreft den aard der films 
als de wijze van behandeling, steeds overeenstemming moeten zijn 
met het apperceptie-materiaal, dat bij het auditorium aanwezig geacht 
mag worden. Dat doet toch ook een redenaar op een vergadering 
voor volwassenen en ook een pr< 

Stellig stelt dit hoogc eischen 
keuze van een leider voor een 
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bioscoop-lcs staat of valt met de 
geeft. Maar is dit niet met alle o

mooi 1
het onbereikbaar. Hoogstens 

andere groote Onder
heeft en een technisch

. Het is op grond van mijn ervaringen 
jaren, dat ik dit volkomen onderschrijf en 
niet alleen gewenscht is, dat de filmbehandcla 
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Dat het voldoen aan dezen eisch bij het 
een bioscoop" steeds tot de pia vota zal 
voor ieder, die van deze zaak een meer 
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zijn ; ook daar zal de filmles occasioneel zijn en het onderwijs zich 
moeten richten naar de films en niet omgekeerd.

Waarom is nu een apparaat in elke school iets onbe
reikbaars? Ik zal dit nader aantonen.

Wat bedoelt men met dezen cisch ? Zoo juist mogelijk uitgedrukt: 
dat de onderwijzer op het juiste moment over de juiste films en over 
een installatie beschikken kan. Eigenlijk moesten hiervoor alle in 
aanmerking komende klassen een toestel en films hebben. Dat gaat 
natuurlijk niet. Dat gevoelt een ieder.

Dan een apparaat, dat beurtelings in de klassen gei 
In Parijs is dit gebeurd in de school van den grootei 
van den schoolbioscoop, M. Collette, Rue Eticnne Marc< 
beschrijft de heer Collette het resultaat hiervan?

„Men bemerkte zeer spoedig bij de toepassing, dat er aan deze 
wijze van handelen groote ongemakken verbonden waren. Moest 
men niet kunnen beschikken, in iedere klas, over de middelen om 
het lokaal donker te maken, om het scherm op te hanj 
spannen, om het toestel te vervoeren en op te stellen? 
voorbereidingen, die veel tijd vergden, verveelden de onderx 
en wekten hun tegenzin op tegen het gebruik der levende bec

Er zal dus moeten komen een afzonderlijk lokaal, waar de 
installatie blijvend is gevestigd. Anders kan het niet. Is er op de 
gewone Lagere Scholen een dergelijk lokaal voorhanden? De gym
nastiekzaal. zal men zeggen. In de eerste plaats is zoo’n lokaak dik
wijls bezet voor de lichamelijke opvoeding, die er stellig niet onder 
lijden mag; eerder nog uitbreiding behoeft. Er zal dus telkens rooster- 
afwijking noodig zijn. Voorts zijn er hinderlijke palen, zweeftouwen, 
ringen e.d. De zitplaatsen dienen bij voorkeur oploopend te zijn. Het 
lokaal moet telkens donker en weer licht gemaakt kunnen worden. 
Apparaat, scherm, zitplaatsen enz. moeten worden voor den dag ge
haald, in orde gebracht en opgeborgen. Door wie moet dat geschieden 
en waar? Zal men Überhaupt na een paar keer al dien rompslomp 
over hebben voor een filmles en zal deze niet zeer spoedig achter
wege blijven?

Niemand zal kunnen ontkennen, dat deze opmerkingen 
tische beteekenis zijn.

En verder: welke maatregelen dienen er genomen te worden met 
het oog op brandgevaar? Onbrandbare films worden niet meer ver
vaardigd en films zijn buitengewoon brandbaar, ze bestaan volgens 
het bock van den Heer Idzerda uit nitrocellulose (schietkatoen) en 
kamfer en verbranden vlug, zelfs zonder toevoer van lucht, dus onder 
zand, in een koolzuuratmosfeer, in een luchtdicht sluitende doos, enz. 
onder het verspreiden van verstikkende, giftige dampen, terwijl ook 
zelfontbranding niet is uitgesloten.

Ik heb de meening gevraagd van den Commandant van de Haagsche 
Brandweer, die de volgende eischen stelt:

De films behooren te worden opgeborgen in brandvrije trom- 
, deze weer in een goed geventileerde brandvrije ruimte, voor- 
van een brandvrije zelfsluitendc deur.

Het projectictoestel behoort opgesteld te zijn in
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vrije, goed geventileerde cabine, waarbij geen verbinding mag zijn 
met de toeschouwersruimte.

Verder waarschuwt de Commandant nog tegen een lichtvaardig 
gebruik van den bioscoop, „zulks 'vooral,” schrijft hij mij. „in die 
scholen, waarbij <>t een behoorlijk snelle ontruiming niet gewaarborgd 
is of wel, waar voor meerdere verdiepingen slechts één trapportaal 
aanwezig is. Bij het in brand raken van een film ontwikkelt zich een 
massa verstikkende rook, die niet na zou laten paniek te veroorzaken, 
indien deze ontwikkeling plaats greep in dezelfde ruimte, waarin zich 
de toeschouwers bevonden. Mocht in zoo’n geval het lokaal in ver
binding komen te staan met de eenige aanwezige trap, dan ware de 
veilige aftocht voorde zich boven bevindende kleinen niet gewaarborgd”.

Uit een en ander blijkt reeds, dat van het gebruik v 
klasse- of gymnastieklokaal geen sprake kan zijn.

Maar — zoo hoor ik U vragen, zou dit niet kuni 
der vele, thans in den handel zijnde, kleine, ongevaa 
paraten gebruikten? Deze vraag brengt mij op het t 
over ik nu iets wensch in het midden te brengen.

Dat zoo’n schoolapparaat ongevaarlijk zou zijn, kan ik zoo maar 
omdat het gevaar niet zoo zeer is gelegen in het toe- 

. .. in de films. Dit kan ook al hier uit blijken, dat de 
»che Brandweercommandant ervan zegt:

onschuldig zoo’n toestel ook moge schijnen, meen ik toch te 
moeten waarschuwen tegen een te lichtvaardig gebruik maken ervan.” 

En de Amsterdamsche Commandant schreef me, dat zoo’n toestel 
in elk geval moet worden „ondergebracht in een brandvrije kast, 
waaraan in den zijwand een tweetal zelfsluitende kleppen voor re
geling en bediening van het toestel. Op deze kast moet dan een 
waterreservoir van ongeveer tien liter inhoud zijn aangebracht, welks 
inhoud door middel van een sproeibuis, voorzien van afsluitkraan, 
over de geheele lengte van de kast aangebracht, in de kast gesproeid 
kan worden.”

Verder dient over het toestel nog dit gezegd te worden: Zoo het 
al immer waar is, in het bijzonder geldt voor een bioscooptoestcl: 
„Goedkoop is duurkoop”. Een goed filmapparaat kan niet goedkoop 
geleverd worden met al die veerende dcelcn, met het nauwluisterende 
Malthezer-kruis, met al die stalen puntige radertjes en assen, die 
geen honderdste millimeter speling mogen hebben. Ik heb de laatste 
drie jaar al met heel wat van die toestelletjes kennis gemaakt, doch steeds 
ben ik versterkt in mijne overtuiging, dat het aardige dingetjes zijn, om 
er thuis een filmpje mee door te kijken, doch dat ze bij een ccnigszins 
intensief gebruik het vrijwel allemaal spoedig opgeven. De perforatie 
der films gaat erin kapot en de films zelf gaan dadelijk „regenen”.

De film ver huurders weigeren dan ook voor dergelijke 
toestelletjes films af te staan. Ik heb hier een brief van den 
Directeur van een Nederlandsche filmfabriek,

„Wij hebben de eer U mede te deelen, dat 
woordig mochten zijn bij het projecteeren van 
digde film voor een aantal genoodij

Het spijt ons zeer U te moeter 
deze gloednieuwe film ons zeer

liten, i 
wallen.
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Naar wij vernamen, is bedoelde film meermalen gedraaid op een 
z.g. schoolapparaat (wij filmfabrikanten spreken in casu van film- 
moordenaars).

Het resultaat was dan ook in alle opzichten bedroevend .... 
verregend en beschadigd van het begin tot het einde.

Zeer gaarne zijn wc bereid industriëele films, welke door ons zijn 
vervaardigd, aan U ter vertooning af te staan, onder uitdrukkelijke 
voorwaardc echter, dat zij nimmer worden vertoond met de door ons 
bedoelde apparaten, die door de primitieve constructie in minder dan 
geen tijd de films totaal bederven."

De Directie van een groot filmverhuurkantoor schreef mij, gaarne 
bereid te zijn films af te staan voor onderwijsdoeleinden, mits daar
bij voldaan worde aan drie condities, waarvan de eerste is, „dat 
geen gebruik worde gemaakt v an z.g. huis- of schoolapparaten, om
dat wij ons kostbare filmmateriaal niet willen wagen aan den ver
woestenden invloed van dergelijk speelgoed”. Op de beide andere 
condities van deze firma kom ik zoo aanstonds nog terug.

Ik meen nu wel duidelijk gemaakt te hebben, dat we die 1< 
toestelletjes niet hebben moeten, doch goede, degelijke en daai 
natuurlijk duurdere apparaten en dan nog liefst van een goed i 
die ook geschikt zijn voor het vertoonen van lantaarnplatcn, \ 
wij voor tal van onderwerpen niet zouden willen missen.

Kleine toestellen vernielen niet alleen de films, maar zijn ; ,r 
telkens kapot. En zeker zal dit het geval zijn, indien ze zoudei 
diend worden door telkens een anderen niet deskundigen Onder*

Onlangs was er een reiziger bij me met zoo’n klein toestel, 
allernieuwste, dat er in den handel is. Ik vroeg hem: „En is di' 
zoo’n apparaat waarmee telkens de Onderwijzers, ieder op hun bc 
demonstraties kunnen geven?" En het antwoord van den reizij 
in wiens belang het toch is zooveel mogelijk van die toestelletjes 
verkoopen, luidde prompt: „Natuurlijk niet; ik leen mijn paraplu 
m’n fiets toch ook niet uit en mijn vrouw d’r naaimachine evenmin.”

De meeste handelaars of importeurs zijn echter in den regel zoo 
scrupuleus niet en annonceercn kalmweg, dat hun toestellen zonder 
vakkennis zijn te bedienen, dat ze overal en door iedereen dadelijk 
zijn te gebruiken enz. Dit kan, waar hier het eigenbelang spreekt, 
(zaken zijn zaken!) geen verwondering baren en evenmin, dat er nog 
steeds domme menschen zijn, die daar inloopen. Men vrage maar 
eens wie de beste klanten zijn van den automobiclhandelaar!

Ik wil hier wel verklappen, dat ik nu drie jaar „in het vak” ben, 
doch dat ik mij niet waag aan de bediening van ons apparaat. Ik 
zou het slechts grondig kunnen bederven. En niet alleen het toestel, 
maar ook de films.

Het is dan ook niet
door straks bedoeld  
zijn schoolfilms, luiden: ! 
door volkomen deskundig 
behandeling en 
met de eischen ...  . „ „
van brandgevaar.”

De Parijsche Commissie is van oordeel, dat de bediening van het
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apparaat slechts mag geschieden door iemand, die is „bon electricien” 
en dat hij, om zich rekenschap te kunnen geven van alles, wat er, 
ook tijdens een demonstratie, zou kunnen voorvallen en om eventueel 
dadelijk handelend te kunnen optreden, moet zijn „suffisament me
canicien’’.

Het Franschc Ministerie va 
en een aantal films (een zoog 
van de Rectoren der Univet 
schrijft de Minister, dat 
toevertrouwd aan „conferenciers

Het is dus volkomen duidelijk : 
daarmee gelijk te stellen persoon 
aan enkele scholen wel eens een onderw 
is een „bon electricien'' of „suffisament 
zal hem tot de bediening kunnen verplicl 
dwingen kan aan zijn school verbonden t< 

We zullen dus moeten hebben, wille 
bioscoop invoeren: een apart lokaal, 
bewaarplaats, een goed flink toestel 
elke school? Wie, die 't gelooft?

Over de films behoef ik, na al het voorgaande, niet veel meer 
zeggen. Alleen nog dit: Niemand zal zich zeker voorstellen, dat 

elke school een eigen filmarchief zou kunnen hebben. 1 och zou dit 
eigenlijk de cenige oplossing zijn, om te zorgen, dat de filmlessen 
niet occasioneel behoeven gegeven te worden; het moest eigenlijk 
zoo zijn: de onderwijzer heeft het over den Rijn, hij gaat naar het 
filmlokaal, grijpt uit een kast een film over den Rijn en gaat die 
behandelen. Dit is de cenige manier om te zorgen, dat het onderwijs 
zich niet behoeft te richten naar de films. Doch hoeveel films voor 
een dergelijke werkwijze noodig zouden zijn, is met te schatten. Ik 
heb er voor de stad Den Haag eens een slagje naar geslagen en 
kom daarop terug, als ik het over de kosten heb.

Maar in een afzienbaren tijd zullen voor een dergelijke exploitatie 
de geschikte, bruikbare films niet te krijgen zijn, omdat ze een
voudig niet bestaan. Moet nu met het geheelc (ilmondcrwijs dan 
maar gewacht worden, tot er wèl voldoende verschot van films is ? 
Natuurlijk niet, want dan zou men eeuwig moeten wachten, aange
zien de fabrikanten geen wetenschappelijke, of liever geen schoolfilms 
vervaardigen, als er geen afzetgebied voorhanden is. Men zou 
dus in elk geval al reeds om deze reden met de gecentraliseerde 
werkwijze moeten beginnen, om dan later, als het wenschelijk en 
mogelijk blijkt, wat ik op alle genoemde gronden betwijfel, tot decen
tralisatie te kunnen komen.

In alle geval zal men moeten komen tot een filmcentrale voor het 
geheele land en dan ook nog weer tot aparte filmcentrale’s voor de 
groote steden, indien men in elke school zou willen gaan projecteercn. 
En daarbij zal men steeds afhankelijk blijven van wat er gemaakt 
en van wat voorhanden is, zoodat er niets van kan komen, dat elke 
onderwijzer op elk gewenscht moment de gewenschte film kan laten zien.

Na nu uiteen gezet te hebben, aan welke minimale eischen men 
niet zal kunnen ontkomen, wil ik het nu nog even hebben over d e

kan komer 
ite film 1
nimale <
:n hebbe
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Om dan ccns wat dichter bij den beganen grond te 
den beganen grond komt men nu eenmaal niet bij dit 
neem ik aan voor alle soorten van scholen : zwakzinnigen, I 
M.O., Gymnasia, Vakscholen, Normaalscholen en dan r 
lijke films op religieus gebied voor de confessioncele scholen 
elkaar slechts 25 films per school. Dit wordt dan 5000 films, 

5000 X 300 M. = 1.500.000 M. i 75 cent = f 1.125.000. 
Natuurlijk is dit aantal films te laag, wil men 

bescheid krijgen, dat de gewenschtc films
Voor den aankoop, de behandeling, het 

waren en controleercn enz. enz. van al deze films 
der apparaten en onderdeden, het maken 
honderd andere dingen is een aparte dienst 
schikken over een g e b o u w, waarin kantooi 
voor het technisch personeel, bewaarplaat 
voor behandeling en expeditie van films, < 
aanwezig zijn, en dat ik voor aankoop 
laag mogelijk wil schatten op f 3 5.00 0.

Wij krijgen dus, voor de installatie, zoo zuinig mogelijk, een bedrag

kosten van een en ander. Met opzet 
naar mijn persoonlijke meening bij onder 
in de allereerste plaats in aanmerking 
ook weer, dat de financieele zijde niet v< 
waar ik ondervonden heb, dat hier< 
digd worden.

Voorop sta, 
laag m o g c 1 ij 
de technisch 
erover heb g<

Ik heb eene bei 
het systeem „elke 
's-Gravenhagc. Wij 
en Bijzondere ondc 
letten op de kosten

De installatie:
2 00 apparaten met motoren, spoelen, trans 

heat ie der scholen, cabine en filmbewaarplaat.- 
lokalen, projectieschermen, noodverlichting, films 
lilmtrommels, meubilair, ventilatie enz. enz., 
ook de arbeidslöonen voor verbouwingen e.d. 
1 )it is volgens alle deskundigen, die ik raa 
te laag. Ik handhaaf echter dit cijfer en 
f 500.000.

De films: Wilden wij elke school een filmarchief geven, wat 
toch eigenlijk d e weg is en maken wij deze filmarchicfjes dan eens 
voor alle vakken tezamen 150 films groot. Dit is natuurlijk belachelijk 
weinig. Maar het resultaat? Nemen wij films van 300 M. dan krijgen wij:

200 X 150 X 300 M. = 9.000.000 M. a 75 cent = f 6.750.000.
Dat dit te gek is, spreekt van zelf. Ik laat U echter dit getal 

maar zien, om U een kijk te geven op de dingen, waar men zoo 
lucht
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Ik meen met een en ander aangetoond te hebben, dat „een bioscoop 
in elke school”, hoe goed misschien ook bedoeld, een hersenschim is 
te noemen. Het kin niet verwezenlijkt worden.

Met opzet heb ik de vraag niet behandeld, of. indien het idee 
eens wel werkelijkheid had kunnen worden, ol dan van deze instal
laties veel gebruik zou worden gemaakt. Ik heb dit daarom nagelaten, 
omdat men hierbij komt in 't rijk der veronderstellingen, waarin ieder 
zijn eigen weg gaat, waarin zeer pijnlijke voetangels en klemmen 
liggen — en omdat het beantwoorden van deze vraag na al het 
voorgaande, toch ook van geen practisch belang meer is. Ik heb er 
echter mijne, op langjarige ervaring gegronde, meening over.

En waarvoor zou nu een bioscoop in elke school beter zijn, dan 
onze centrale inrichting? Voor betere aansluiting bij het onderwijs, 
nietwaar? Ik heb reeds aangetoond, wat daarvan terecht komen zou. 
Natuurlijk kleven er aan ons werk, als aan allen mcnschelijken arbeid, 
fouten. Maar laat men ons billijk beoordeelcn. Toen wij in 1918 met 
de leiding van het nieuwe instituut belast werden, was er niets: 
geen organisatie, geen films, niemendal. Niet eens een voorbeeld om 
na te volgen. We hebben alles zelf moeten maken. Daarom is er 
stellig een en ander, dat voor verandering, voor verbetering vatbaar 
is. Ik zal U zelf wel eenige dingen noemen, die er voor in aanmer
king komen. Zoo zal er veel meer differentiatie in de leerstof moeten 
gebracht worden; bij verdere ontwikkeling van het instituut zal dit 
ook stellig gebeuren en komen er verschillende films voor de onder
scheiden leerjaren en inrichtingen. Er moeten nog veel goede, nieuwe 
ontspanningsfilms komen, o.a. mooie kinderverhalen, zoodat er niet 
alleen gegeven wordt aan 't verstand, doch ook aan het hart. Reeds 
nu gaven we eenige verhalen, die in den smaak vielen, doch er zijn 
er nog te weinig voorhanden. Bij grooter afzetgebied zullen ze gemak
kelijk vervaardigd kunnen worden en zullen zij er stellig ook komen.

van bijna 2 millioen gulden, alleen voor Den Haag.
Wil men ook nog, na dit vernomen te hebben, de cijfers voor exploi

tatie? Ik heb ze voor mij liggen en ben bereid ze U te geven. Laat 
ik U voorshands dan maar vast mccdeclen, dat ik gekomen ben, al
weder alles matig berekend, op een exploitatiekosten van 5 a 600.000 
gulden per jaar, zonder dan nog iets te rekenen voor uitbreiding der 
filmarchieven, alleen voor den H a a g. Bij dit alles mag dan 
nog niet vergeten worden, dat met dit systeem vervallen de gelegen
heden voor demonstraties als ontwikkelingsbioscoop voor de rijpere 
jeugd en volwassenen en ter positieve bestrijding van het bioscoop
kwaad. Wil men die gelegenheden in stand houden — en ik neem 
aan, dat men het daar vrij wel over eens is — dan komen de kosten 
daarvan nog weer erboven op.

Mag ik nu nog mededeclcn, dat de 
centralen schoolbioscoop ongeveer 20.000 w 
en dat, als wij eens drie van die inrichtingci 
in de toekomst aan alle bestaande wensch 
totaalkosten daarvan stellig nog lang geen 
zullen bedragen, dan mag ik het hoofdstuk 
afgchandeld beschouwen.



irne op. als ik daarbij 
ddenkenden, op de ki

471

j slechts 
trachtige

WOFui 
len genomen 

zorgen, c

le centrale 
rin hij, als 
Mr. De (

gereed was, ontving ik een bro- 
: van den Bond van 
loolbioscoop in nieuwe

van de brochure

Nadat dit artikel vc>or verzending gereed v... 
chure, uitgegeven door de Afd. ‘s-Gravenhagc 
Nederlandsche Onderwijzers, getiteld „De Schc

ar dat de centrale schoolbioscoop 
wijs zou zijn .... de feiten zeggen 
'd wel te willen bedenken, dat, als 
ïchen Schoolbioscoop, dit niet gese' ' 
;ii eigen hoed. Het gaat hier niet 
ysteem. 
:n onze

oscoop

Het aantal lessen en het aantal lokalen moet vermeerderd worden, 
enz. enz.

Maa 
onder» 
beleefd 
I laagscl 
op den

Toen onze inrichting twee 
van Den Haag voorsteldcn, 
Schoolbic>scoop voor vast te 
te nemen, is er nóch uit den 
tegen ook maar één 
voorstel luide toegejui

Voorts ben ik 
van ons systee 
medegedeeld o 
meehelpen een

Rest mij 
bioscoop gein, 
„openbare les . 
en instellingen 
stige richting, \

verat, en B. en W.
1 Juli 1920 den 

gemeentebeheer over 
iderwijskringen daar- 

ledereen heeft het

dat aan de 
1 schoolbios- 

. en technische 
reeds blijken 

ities ook werkelijk 
leze vraag, zóó ge-

gcen goed hulpmindel bij het 
het anders. Ik verzoek U 

we hier spreken over den 
ïchiedt, om pluimen te steken 
:t om onzen persoon, doch om

jaren op proef had gewerkt, 
om met ingang van 1 
bestendigen en in i 
Raad, nóch uit on< 

woord van verzet gerezen.
licht.

nog eens zoo vrij te verwijzen voor 
•steem, naar wat ik in den aanvang van ir:;~ 
iu omtrent allerlei uitingen en verschijnselei 

oordeel te vormen over onze werkwijze.
ij nog even te wijzen op het gebruik dat van 
■emaakt wordt door ons zelf voor onze zeer

■ essen voor volwassenen”, en voorts door
i op allerlei gebied en van elke 

w a. voor het geven van populcïi-v
avonden voor hunne leden of genoodigden.

En last not least, op de goede diens' 
le — kan bewijzen in den strijd tcgei 
Is positief middel, mij en vele andei 

van Mr. De Graaf bij ‘t Bioscoop-rapport) 
al de tot heden toegepaste negatieve middelen, 
dat nu reeds onder de Bioscoop-exploitanten g 
Staveren, dat is onze vijand", en dat er maatre 
worden en gedeeltelijk reeds genomen zijn, om 
schoolbioscopen geen films rneer krijgen?

Welnu, dien handschoen raap ik gaai 
rekenen mag op den steun van alle wel 
medewerking van de Overheid.

De ontvangst geeft me geen aanleiding iets aan dit artikel te ver
anderen.

Dat van het kleine deel der Haagsche Onderwijzers, < 
enquête heeft willen medewerken, de meerderheid is voor een 
coop in elke school, „afgezien van eventueele financieele 
bezwaren", acht ik zeer begrijpelijk, zooals hiervoor 
kan. Als ik maar de overtuiging had, dat de installat 
gebruikt zouden worden, zou ik wellicht voor de 
steld, ook gestemd hebben.

Dat ik de financieele en technische redeneeringen

de resultaten 
mijn artikel heb 
selen, die kunnen

la? vover onz.< z
5 het gebruik dat van den school- 
zelf voor onze zeer druk bezochte 

en voorts door vereenigingen 
van elke politieke en godsdien- 

nnoulair- wetenschappelijke film- 

isten, die de schoolbioscoop 
ijd tegen het bioscoopkwaad, 

uueren (zie b.v. de nota 
veel afdoender lijkt, dan 

. Mag ik erop wijzen, 
gezegd wordt: „Van 

regelen genomen zullen 
dat dete
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strijd
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de wijze van

reenvoudigde

Ouderkommissies en Ouderavonden 
door KLAAS DE VRIES.

lagere school of aan openbare lagere 
:rncente, wordt een ouderkommissie verbonden. , M 

r worden de inrichting, de samenstelling, de bev 
irkiezing geregeld, de Onderwijsraad gehoord"

r-yioen op 6 Mei 1 
| een amendemc 

genomen, als 
daarmee het huidige

urlijke

viden, terwijl : 
willen. 164 tegen 
e r h e i d den centr.
"-onderwerpen

4 acht met h

van het voorgaande 
notabenc tot het i 
zou zijn, dan de evi 
en getuigen slechts

Verdcr heb ik er 
Dat de meer 

schikt achtte 
nog wel

Dat
geen b< 

C
niet te

Dat
en van geer

Dat van 
filmlcssen lietc 
mededeelt, dat 
houd der films

Dat ’
geregel

Dat

in' Aardi
Dat o

behouden
heid mine

Dat d i 
de keuze

plan. /

1920 de Tweede Kamer, zonder hoofdelike stemming, 
lent van de heer Ketelaar, door de Regering over- 

artikcl 16bis na artikel 16 ingelast, aannam, was 
artikel 20 van de Lagerondcrwijswct:

de mogelijkheid van dat stelsel niet
randc niet kunnen

~t resultaat leidt 
centrale werkwi,

1 ' 5 van een totale
< er met genoegen 
rderheid der onderwijzers 

voor de Lagere School. (Naar : 
een paar minder geschikte bij.) 68 

jezwaar ziet. 138 
Dat de groote me

groot vindt. 96 ...........
de groote meerderheid onze ontspanningsfilms goed vindt 

ïncrlci nadeelige strekking. 124 tegen 13.
i de Onderwijzers, die opstellen naar aanleiding van de 

ten maken, de groote meerderheid (40 van de 54) 
it uit de opstellen der leerlingen blijken kan, dat de in

was begrepen en onthouden.
. bij de groote meerderheid de films nu reeds min of meer 
•ld pasten in ’t leerplan hunner klassen. 116 van de 144.

de groote meerderheid het bovendien geen bezwaar acht, 
schoolbioscoop soms den gewonen zaken bij het onderwijs 

drijkskunde en Natuurlijke Historie onderbreekt. 160 tegen 44. 
de groote meerderheid het aantal filmlcssen wenscht te 

len of zelfs uit te breiden, terwijl slechts een minieme minder- 
linder filmlcssen zou willen. 164 tegen 27.

e groote meerderheid den centralen schoolbioscoop, „die 
: van de liefhebberij-onderwerpen ten decle aan den onder- 

r onttrekt", niet in strijd acht met het z.g. Nieuwe School-leer- 
x. 74 tegen 28.

Ik ben met deze enquête, die niet alleen zeer gunstig is voor onzen 
centralen schoolbioscoop, doch ook voor den centralen schoolbioscoop, 
zeer tevreden en beveel al deze uitspraken dan ook nog wel in de 
aandacht van de tegenstanders van den schoolbioscoop aan.

„Aan elke opc 
zelfde soort in dc 
maatregel van L 
heden en

aanvaarden kan, zal na lezing 
i verbazen. Deze beschouwingen, die 
len, dat dit systeem nog goedkooper 
’ijze, lijken gewoonweg nergens naar 

een totale afwezigheid van zaakkennis.
t genoegen kennis van genomen: 
eid der onderwijzers onze films st 

Lagere School. (Naar mijn meening ' 
der geschikte bij.) 68 tegen 60.

derheid in den afstand naar on 
>8 tegen 9.
eerderheid de geboden hoeveelheid leerstof

meerde:
tdeelige 
iderwijzi



473

in

an de voorste
> werd het, a_ 
de inrichting, 

van verkiezing d< 
•aag, of het, gezien 
dende deze materie, 
le Tweede Kam 

Minister De Visser te 
. zo weinig mogelik, alzo 

in de ^Vet vast te legge 
gelegenheid geweest —

eenmaal was, 
het behoefde, 
instelling der 

maar aan

hel orgaan van „Volksonderwijs" van 30 Jan. 1920.

doelstelling „voor de openbare school 
ouders der schoolgaande kinderen en 
telaar met dit amendement in de wet 
al lange jaren was uitgesproken, door 

Bos met zijn: „de openbare school zij in de 
Iks school" een school, zal zij goed zijn en aan haar 
en, willen zien ingeleefd in het hart van het volk, 
zijn doelstelling, maar van zó diepgaande betekenis 
waarop de openbare school in Nederland rust, dat 
ed de bodem is ingeslagen aan plannen van wie als 

en minister Heemskerk het openbaar onderwijs 
willen zien verdwijnen, of hoogstens als aanvulling

een plaats gegeven in de nieuwe wet, die in haar geheel blijken zal 
van betekenende invloed te wezen op de ontwikkeling van ons lager 
onderwijs in de eerste twee tientallen jaren, maar die mee door dit 
artikel, hoe onvoldoende ook in de daarin voorgeschreven algemene 
maatregel van bestuur tot zijn recht gebracht, aan het openbaar 
onderwijs in ons vaderland voor de eerstvolgende eeuw een enorme 
sprong vooruit heeft gegeven.

Hoogst eenvoudig in zijn 
een band vormen tussen de 
de school" heeft de heer Keti 
doen vastleggen, wat als wens « 
hen, die als Dr. D. 
eerste plaats v o 11 
doel beantwoorder

Eenvoudig in z 
voor de basis, w 
hiermee voor goec 
wijlen Dr. Kuyper 
in ons land zouden 
dienst zien doen.

Minister De Visser heeft, toen het amendement er 
kloek geholpen, het die plaats in de wet te geven, die 
en mét de voorsteller krachtig stand gehouden, om de 
ouderkommissies tot een verplichte te doen zijn en 
de gemeentebesturen de bevoegdheid tot het instellen er van 
verlenen. Was slechts deze laatste, en niet de verplichting in de wet 
opgenomen, dan zouden die ouderkommissies in vele gemeenteraden 
voorwerpen van politieke strijd, misschien zelfs hier en daar tot 
punten van niet juiste verwikkelingen tussen onderwijzers en niet- 
onderwijzers zijn geworden.

Aan deze kommissies een 
die der schoolbesturen, lag 
dezer wetgeving. De verenij 
voor de instelling van oudt 
van in den lande zo krachtig moj 
met nadruk op gewezen, dat schc 
zeer t 
geheel

bestuurstaak te geven in den zin van 
uiteraard geheel buiten de mogelikheid 

wetgeving. De vereniging Volksonderwijs”, die al jarenlang 
le instelling van ouderavonden ijverde en die het houden daar- 

den lande zo krachtig mogelik bevorderde, had er ook steeds 
idruk op gewezen, dat schoolbesturen en ouderkommissies twee 
e onderscheiden lichamen hadden te zijn ') en stond in dezen 
aan de zijde van de voorsteller en de Regering.

ir iets anders werd het, de algemene maatregel van bestuur 
vast te stellen, die de inrichting, de samenstelling, de bevoegd
heden en de wijze van verkiezing der ouderkommissies zou regelen. 
En het blijft de vraag, of het, gezien het Kon. Besluit van 31 Dec. 
1920 S. 951, regelende deze materie, van de voorsteller en zijn 
medestanders in de Tweede Kamer, wel juist gezien is geweest, de 
wenk van Minister De Visser te volgen, om ten aanzien dier ouder
kommissies zo weinig mogelik, alzo niets meer dan de verplichte instel
ling er van, in de Wet vast te leggen. Want de Minister is daar
door in de gelegenheid geweest — en hij heeft deze gelegenheid
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, dat daar- 
t, die het 
onderwijs

S mening 
wel ge< 
niet

van zó vers 
steun in (

^effende de 
:rgaan, die 
■ijs zo zeer 

iet verzet 
-n het 
omdat

2 te 
zin, dat, indien 
rekking tot de 
r gemaakt aan 
werd tegemoet- 

> was gewaar- 
on met verplicht

daarvan in hooj 
ssies het uiteraa 
hebben, hoe hen, 

armhartige manier

Besluit van zó verstrekkende betekenis, > 
inbare school een steun in den rug is verstrekt, 
r door de grote uitbreiding van het biezonder <

helaas niet ongebruikt laten voorbijgaan — om aan die ouderkom- 
missies een zo gering mogelike bevoegdheid te verlenen. Een grote 
teleurstelling dit voor de voorstanders van het instituut, niet minder 
ook voor diegenen, die zich beijverd hadden, op uitnodiging van de 
Minister zelf — die dit aan de Onderwijsraad zelfs had opgelegd — aan 
dit gehoord wordende lichaam hun adviezen op dit stuk toe te 
zenden. En voor de Onderwijsraad waarlik geen voldoening, waar 
deze aan het op oudejaarsdag '20 verschenen K. B. in geen enkel 
opzicht het voor de openbare school beschermend karakter > 
gegeven, dat het daaraan blijkens zijn gegeven advies wenste 
zien toegekend. Een beschermend karakter in deze 
aan de verlangens van een ouderkommissie, in beti 
school waartoe zij behoort •—• deze wensen kenbaar 
de Gemeenteraad — naar haar mening niet voldoende x 
gekomen, haar bij de Wet een weg tot hoger beroep 
borgd, een weg over Gedeputeerde Staten en de Kroo 
horen door deze van de Onderwijsraad.

En toch, ondanks dit, is het artikel 20 van de Lager onderwijswet 
voor het openbaar onderwijs van de meest vérstrekkende betekenis, 
afgescheiden nog daarvan, dat het gebleken is, binnen hoe korte tijd 
een uitgevaardigd Kon. Besluit de gewenste wijzigingen kan onder
gaan. De algemene maatregel van bestuur inzake het overleg tussen 
de biezondere schoolbesturen en het Rijksschooltoezicht bij de benoeming 
van onderwijzers toch, is daarvan een sterk sprekend voorbeeld; 
binnen twee maanden is dit volkomen van aard en inhoud veranderd. 
De storm, die in het kerkelike kamp tegen het oorspronkelik uit
gevaardigde Kon. Besluit is opgestoken, heeft zich geheel gelegd, nu 
het nieuwe, bij de aanstelling van leerkrachten, aan de schoolbesturen 
weer de plaats heeft gegeven, die zij ook naar onze opvatting recht 
hebben daarbij in te nemen. De Standaard schreef kort en bondig: 
„Dit Kon. Besluit moet zio spoedig mogelik worden ingetrokken”. 
T ij d er> Maasbode spraken in dezelfde geest en de tot kalmte 
manende Nederlander, hoe dan ook pogende het ongelijk der 
„vrije school” aangedaan, als van de meest onschuldige aard voor te 
stellen, heeft het Minister De Visser toch wel zeer in dank afgenomen, 
dat hij op dit punt zo spoedig mogelik bakzeil trok.

Zal de Minister bereid blijken, het Kon. Besluit betrelï 
oudercommissies ook zo spoedig de wijziging te doen onderga 
het naar de mening van Onderwijsraad en Volksonderwijs 
behoeft? Er zal wel geen sprake van zijn. Eerstens niet, omdat h< 
er tegen lang niet zo van een algemene aard is als dat tegen 
benoemingsbesluit voor de biezondere school; tweedens niet, on 
op nalatigheden en onjuist geachte besluiten van een gemeenteraad 
door elke belangstellende kan worden toegezien en daarvan in hoogcr 
beroep gegaan en tertio niet, omdat de ouderkommissies het uiteraard 
nog niet, of daarvoor nog niet voldoende, ervaren h 
als zij iets willen tot stand brengen, op de meest onbai 
de handen zijn gebor '

En toch is dat Kon. 
door de open 
stootje, haar
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eerste tijd na de invoering der Lagerondcrwijswet—1920 ge
bost zal kunnen doen doorstaan.

het Gereformeerd Schoolverband deelt de bekende 
schoolman-voorstander van het biezonder onderwijs en oud-districts- 
schoolopziener Wirtz mee, dat hij in een samenkomst van enk<’ 
loofsgcnoten zich gevoelt als „te wonen in het midden mijns \ 
en dan als de vrouw uit Sunam kan zeggen: „mij ontbreekt niets; ik 
zou niet weten, wat ik begeren moest”.

Welnu, ik meen in het verband van dit artikel te mogen verklar 
dat ik mij en ik vertrouw dit te mogen zeggen ook van al mijn 1 
lega's op de vierde, later de tweede openbare lagere school op „Hoog 
Droog” te Enschede, nooit meer en beter gevoeld heb, als „te won 
in het midden mijns volks” dan toen we daar onze ouderavond) 
onze samenkomsten hielden met de ouders der schoolgaande kind» 
van onze school. We zijn toch wel eens méér vergaderd gewi 
vele en velerlei mannen en vrouwen ter bespreking van onder 
die onze belangstelling ten volle hadden. Maar zó samen te , . 
uit het diepst van je gemoed je gevend, en tegelijk je zo onbevanj 
mogelik en gereed openstellend voor wat van je mede-daar-zijne 
tot je kwam, neen, zo nooit ofte nimmer. Ik ding op het samen;

de heer Wirtz met zijn geloofsgenoten niets af, maar hij is er i 
beschouwingen ten aanzien van de ouderavonden aan de openbai

ooi toch volkomen naast, als hij in datzelfde artikel schrijft:
..Bij hel openbaar onderwijs gaal hel minder goed met die ouderavonden, 

het best slaagden ze nog. voor zover mijn ervaring reikt, in scholen, waar 
het overgrote deel der ouders tot de socialisten behoort, als dan het personeel 
der school ook daarbij gerekend kan worden. Dan is ook daar een gemeen- 
scliappelikc basis en de onderwijzers, die daar optreden, gevoelen dan onge
twijfeld er ook iets van, dat ze wonen in het midden van hun volk. Waar 
die gemeenschappelike basis ontbreekt, moet alles wel aan de oppervlakte 
blijven : daar is geen wezenlik contact tussen sprekers en hoorders en dan 
mislukt de samenkomst geheel of gedeeltelik."

De heer Wirtz er volkomen naast. „ Het overgrote deel der 
géén socialisten, al waren er ongetwijfeld onder; het personeel de 
al even gemengd, ik meen van de acht één socialist . . 
dacht daar aan politieke of kerkelike richting? Niemand, 
ons één met de ouders en de ouders met ons, om< 
in het willen behartigen van de belange 
daaraan alleen werd gedacht. De heer ^Vi 
van wie gezamenlik aan het onderwijs en 
kinderen al hun liefde en toewijding geven 
kennen dan aan die der Gereformeerden 
listen e. t. q. als zodanig, want, zo zegt ' 
likc basis ontbreekt, moet alles wel aan 
hebben dit nooit ondervonden, nooit geve 
we met al de overtuiging, die we bezaten, < 
en, gesterkt door de practijk, die hebl 
van onze leerlingen, ons zelf, hun

Het moet voor de heer Wirtz ; 
ouderavonden bij het openbaar onderx 
te nemen, deze op die wijze te disqual

ouders" 
Ier school

emand. Wij voelden 
idat we één waren 

igen van onze kinderen. En 
iVirtz schijnt aan de eenheid 

de opvoeding van dezelfde 
i ’n mindere waarde toe te 

n, der Hervormden, der Socia- 
hij, „als die gemeenschappe- 
i de oppervlakte blijven”. Wc 
'ocld, ook nooit geloofd, toen 
onze ouderavonden begonnen 

.. ...jben voortgezet in het belang 
ouders en het onderwijs.

geen aangename taak zijn, nu de 
-wijs een ruime plaats staan in 
alificeren en al bij voorbaat wat

i'alist'
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slagen — ouil 
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'de en

daar gesproken wordt, aan te wijzen als „te blijven aan de opper
vlakte”. Tenzij dan dat „de ouders socialisten zijn” en „het personeel 
der school daarbij ook gerekend kan worden”, t Is inderdaad knap 
werk van de heer Wirtz, twee vliegen in één klap: voor de open
bare school de ouderavonden van nul of weinig waarde en dan 
— als ze nog hier of daar mochten slagen — ouders en onderwijzers 
aan de openbare school, samen so ’ 1

Van een vruchtbare samenwerking en samenspreking tussen 
ouders en onderwijzers anders dan op de basis van gelijke politieke 
of kcrkclikc gezindheden, kan deze voorstander van kerkelik onder
wijs zich blijkbaar geen denkbeeld vormen. Welnu, de ouderavonden, 
bij art. 5 van het Kon. Besluit, regelend de bevoegdheid enz. der 
ouderkommissies, voorgeschreven tot < 
per jaar. zullen hier dan lerend voor

Want het is juist het mooie karakter van 
op deze samenkomsten tot elkaar worden geb 
aan wie de volvoering van de meest ideële 
opvoeding en het onderwijs van kinderen 
ouders en onderwijzers beiden.

Ongetwijfeld heeft de nieuwe Lageronderwijswet in tal van be
palingen en niet het minst door heel de geest, waaruit en waarvan 
zij spreekt, het huisgezin dichter bij de school, de ouders nader tol 
de onderwijzers gebracht. Dat dit zo zijn moest, werd als denkbeeld 
al jaren lang en steeds meer en meer aangehangen, liet contact 
tussen de ouders en de onderwijzers werd dan ook steeds veelvul- 
diger en er zijn weinig onderwijzers meer, die niet volledig toegeven, 
dat niet maar op z’n tijd vaders of moeders, of allebei, met hem 
over hun kinderen dienen te spreken, maar dat het zelfs nodig is, en 
niet alleen maar nuttig zou zijn, als de onderwijzer op z’n tijd ver
toeft in het gezin, waaruit de kinderen dageliks bij hem op de school
banken zitten. En de strijd van de onderwijzers — ’t eerst in de 
Bond van Ned. Onderwijzers, die daarover zo menigmaal onverdiend 
is hard gevallen, en nu al een kwarteeuw ook in de Unie van Chris- 
tclikc Onderwijzers, wier leden daarom nu nog door menig school
bestuur N. B. worden geschuwd! — om meerdere zelfstandigheid, 
voor het minst in hun optreden in hun klas en in de samenspreking 
met de ouders van hun leerlingen, heeft daarin zijn diepe grond.

Maar hoe van de wenselikheid dier samensprekingen en de nood- 
zakelikheid van de samenwerking daarvan het gevolg zijnde, de onder
wijzers ook steeds meer doordrongen, in het algemeen vlotte het in 
de praktijk daarmee nog niet al te zeer. De ouders zochten de onder
wijzers niet voldoende, en, als ze het deden, was het meest, omdat 
er zó iets „biezonders” had plaats gehad, dat het wel niet anders 
kon, terwijl het gebeurde — terecht of ten onrechte, maar meest 
dit laatste — dan vaak min gewenste gevoelens had opgewekt, die 
de samenspreking op zeer onjuiste wijze beïnvloedden. En de onder
wijzers van hun zijde, loffelike uitzonderingen daargelaten, hebben in 
de min-gunstige, vaak hoogst ongunstige omstandigheden, waarin zij 
als korps in Nederland bestonden — en met deze nieuwe onderwijs- 
wetgeving en in hun karige bezoldiging nog altijd bestaan! — zo al 

excuus voor het onvoldoend zoeken van toch zo ge-
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wenst contact met de ouders, dan toch is daarin voor een zeer 
deel oorzaak en reden voor te grote nalatigheid in het beoe 
van dit deel van hun taak te vinden. ” 
dat zowel in het algemeen als in vele 
mocht worden: ouders en onderwijzers 
nog, instedc van samenwt 
de Ou» 
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nalatigheid in het beoefenen 
En zo is de toestand ontstaan, 

■ biezonderc gevallen, getuigd 
en onderwijzers begrijpen elkaar niet; erger 

;, instedc van samenwerking is er maar al te dikwijls tegenwerking; 
ouders in Nederland kennen te weinig de plaats, waar hun kin- 

een groot deel van hun jeugd doorbrengen, er is bij hen een 
jrote onbekendheid met de wijze, waarop aan de ontwikkeling van bun 

vordt gearbeid. En dat ook deze onbekendheid niet tot beminnen 
ïleid, bewijst wel de weinige belangstelling der ouders en, laat 
gerust zeggen, de bcdenkclike mate van onverschilligheid dier 

voor aangelegenheden, het onderwijs en de school betreffende, 
minste zo schijnt het.

Maar, zo vroeg Prof. Findlay in de afdeling Manchester van de 
Co-operator’s Educational Fellowship, zoudt ge denken, dat we, als 
er ouderkommissies bestonden, hier in Manchester schoolgebouwen 
zouden hebben, zoals er nu zijn, met donkere lokalen, van een onge
zonde inrichting, slechte schoolmeubclen, enz., die een schande voor 
Manchester zijn? Als de ouders der schoolgaande kinderen bij elkaar 
kwamen — hij noemt die ouders het tot heden verborgen gebleven element 
in de opvoeding en bij het onderwijs, waarmee nog geen rekening werd 
gehouden — dan, zo zegt hij, zou dat alles niet geduld worden.

'z > is het inderdaad. De schijnbare onverschilligheid is een gevolg 
niet-kennen en niet-weten. En nu is dit de grote betekenis van 

>ij de wet ingestelde Ouderkommissies en in verband daarmee 
iden, dat aan deze onbekendheid een einde 

wordt gemaakt. liet is nu nog wel de vraag, of de ouders deze 
samenkomsten met het onderwijzend personeel trouw zullen bezoeken, 
maar daarin heb ik, gezien mijn ervaring, alle geloof. En mijnentwege 
mogen de „koffie en koek", met of zonder de „fanfare” bij het bie- 
zondcr onderwijs van de heer Wirtz de aantrekkelikheid en daarmee 
ook de gemoedelikheid en de gezelligheid ook van deze bijeenkomsten 
verhogen. Maar ik acht dit allerminst nodig: wij hadden op onze 
openbare school te Enschede en Amsterdam geen k. en k. en wisten 
niet van fanfare’s — en toch was het bezoek overdruk. ‘) En ook 
de ervaring op het platteland is van deze aard,

Neen, de kwestie is maar, óf ze gehouden worden, en dat is nu 
voor de openbare school beslist. De knoop is door de wettelike ver
plichting doorgehakt. Niet te vroeg?2) We vertrouwen van niet. Hier 
is wisselwerking. De ouderavonden zijn er tot een goede samenwerking 
van ouders en onderwijzers, en van deze samenwerking zal het afhangen, 
of de ouderavonden aan hun doel zullen kunnen beantwoorden.

Het Kon. Besluit bevat in dezen in art. 6 van het K.B. een be
paling, die op het eerste gezicht een zonderlinge regeling inhoudt, maar 
.die toch allicht zijn verdienste heeft. Zonderling, omdat, waar in ar

> n d e n, door Klaas de Vries, Tweede druk, i 
' ing der Ou.

Enschede, M.
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school tot leider van de ouderavond?

wordt voorgeschreven, dat de ouderkommissies met de voor 
gaan der kinderen verantwoordelike personen „die zij daa 
haar het best voorkomende wijze uitnodigt” de ouderavon 
ingevolge art. 6 deze ouderavonden worden geleid niet doo 
kommissies in de persoon van haar voorzitter, maar door 
der school, terwijl „de onderwijzers der vertegenwoordigd 
mede tegenwoordig zijn”. Het had toch voor de hand gek 
deze ter vergadering oproepende ouderkommissies, gekozen door en 
uit de ouders, de leden dus der vergadering, die ouderavond 
heet, aangewezen zou zijn, om aan deze bijeenkomsten de nodige leiding 
te geven, dit ook in het opmaken der agenda. Toch is het hoofd der 
school met die leiding belast. 3) En nu kan het in deze min of meer 
verwarde toestand op dit punt niet wel anders, of er moet over de 
leiding van de ouderavond, zowel als over de punten van bespreking, 
overleg worden gepleegd tussen het hoofd der school — en deze, dit 
is te verwachten, weer met het overige onderwijzend personeel — 
en de Ouder-kominissie, voor het minst met de voorzitter en de sekre- 
taris daarvan. Zo zouden dan de schakels tussen ouderkommissie, 
onderwijzend personeel en ouderavond-bezoekers(stcrs) zijn aange
bracht en is gelegenheid en aanleiding tot de gewenste wisselwerking 
aanwezig. Wordt dan dit leiden door het hoofd der school opgevat 
in den zin, zoals ik in het werkje „Ouderavonden” opmerk, dat niet alleen 
hij de inleidingen houdt, maar dat ook de onderwijzers(esscn) daar
toe geroepen worden en zich ook daartoe geroepen gevoelen, dan 
achten wij dit voor het bekomen van het juiste inzicht der ouders 
in de betekenis van en ook voor de zelfstandigheid van de onder
wijzer van het hoogste belang.

Het spreekt wel vanzelf dat de ouderkommissies, ook in betrek
king tot de ouderavonden, zich in dit eerste jaar van hun vrij plot
seling ontstaan aan het oriënteren zijn. Hun taak is niet alleen zo 
goed als niet omschreven, maar de stof ter bearbeiding is hier ook 
van dien aard, dat naar richting en beleid wordt omgezien. Wij 
zouden durven aanbevelen in dezen vooral geen bepaalde gecstelike 
leiders te kiezen, maar slechts van de bestaande ervaring zoveel 
mogelik kennis te nemen, en wat de te behandelen punten voor de 
agenda's betreft, alleen raad te plegen met het onderwijzend personeel 
van de school. „ Elke tussenkomst", zo schreven wij in Ouder
avonden, „van welke zijde ook, schijnt ons voor het houden van 
ouderavonden om het karakter van vertrouwelikheid, dat deze moet 
kenmerken, ongewenst". En verder: „Overigens zij niemand buiten 
het onderwijzend personeel en de ouders der leerlingen bij deze 
samenkomsten aanwezig, opdat in geen enkel opzicht de vertrouwelike 
gedachtenuiting belemmering of stoornis ondervinde. Mij schijnt dit 
een hoofdvoorwaarde voor de rustige ontwikkeling van dit zo hoogst 
belangrijk instituut”.
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3) Ligt de vrees, van niet overal de 
in de voorzitter der ouderkommissies te 
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Internationale Jeugdorganisatie.
F op het gebied der volksontwikke

ling is tegenwoordig de jeugdorganisatie 
en een van de meest naar voren tre
dende kenmerken dezer beweging is 
haar streven om met overschrijding 
der eigen enge landsgrenzen en veelal 
ook enge landsbcgrippen, aanknoopings- 
punten te zoeken bij gelijkgezinde groe
pen in andere landen. Het sterkst komt 
dit tot dusverre tot uiting in de Bo.y- 
Scouts-beweging. Bijna alle beschaafde 
landen van de wereld kennen den Pad
vinder. Daarnaast valt echter ook vooral
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in staal het mooie maat- 
dat openbare school heet, niet langer zonder 
met het leven daar, maar zal het de verjongings- 
het te allen tijde behoeft, om aan zijn roeping 

•ze aanraking met het wcrkelike leven en 
de school niet schools kunnen blijven en 
schenken, wat zij bij de uitoefening van 

i missen, hun beroepsvreugde. Met die 
school in zijn stadswijk, voor zijn dorp 

idingsinstituut worden van de grootste be- 
e openbare school zijn sociale plicht kunnen 
de brede massa van het volk voor meer 

, daarin niet alleen vóórgaande, maar tevens daarvoor de 
aan wie die niet kennen.1’ Uit „Ouderavonden”.

niet vastgeschakeld en verbonden mochten zijn in lief en 
die derde ook daaraan niet veel op de juiste wijze kunnen verander

Maar van de onderwijzers bovenal mag hier worden 
dat zij alles in het werk zu Hen stellen, om dit nieuwe 
zijn recht te brengen. Niet een nog meerdere contröle 
hebben zij hierin te zien, maar de mogelikheid van de ’ 
een belofte, n.1. dat éénmaal de belangrijkheid der onderw 
voldoende zal worden ingezien en ten slotte ook in een l 
salariecring zal worden gewaardeerd. De 1 
catie omtrent hun arbeid zal dan geen kwa 
Nederlandse vaders en moeders zullen het 
mogen te begrijpen, dat de goede vervulling 
betrekking de gehele mens vraagt en het dan 
dat de positie van de onderwijzer gedrukt wordt 
waarneming van bijbaantjes, die zijn opvoedkundig 
zwakken en zijn onderwijs niet ten goede komen, 
door de ouderavonden ontstaan, maar ook door de 
als gevolg daarvan meerdere en intiemere aanrakii 
wijzers en de ouders in steeds nadere kenn 
bezoek, nog tot voortgaande ontwikkeling wi

„Door de invoering van de ouderavondei 
schappelik instituut, dat openbare school heet, 
voldoende aanraking met het leven daar, maar zal 
kuur ondergaan, die het te allen tijde behoeft, om 
te kunnen voldoen. Met deze aanraking met het \ 
de invloed der ouders zal de school met schools 
ook aan de onderwijzers schenken, wat zij bij < 
hun heerlik ambt niet kunnen missen, hun beroep' 
aanraking kan elke openbare school in zijn stad 
en in zijn gehucht een opvoedingsinstituut wordt 
tekenis. Dan ook pas zal de 
vervullen in het winnen van o 
ideële arbeid, 
weg wijzende i

in de laatste jaren, misschien mede onder 
invloed van het voorbeeld door de Pad- 
vindersbeweging gegeven, een streven 
naar wereld-organisatie waar te nemen 
bij andere groepen. Zoo kwam na den 
oorlog tot stand de Weltjugendliga te 
Weenen. Deze poogt de jeugd op te voe
den voor de internationale gedachte, om 
zoodoende verdere oorlogen ónmogelijk 
te maken en een gezondere volkenbond 
voor te bereiden, dan thans aan het 
inenschdom is opgedrongen.

In Amerika is in het leven geroepen 
„The Young Deinocracy". die een soort
gelijk doel nastreeft als de Weltjugend-
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het doel van de Arbeiders-Jeugd-Inter- 
nationale zal zijn zooveel inogelijk en 
zoo breed inogelijk de arbeidersjeugd 

heel de wereld te organiseeren. Ilij 
daarbij op „de noodlottige werk- 
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insel verklaring, waarbij de 
zich stelde op den bodem 
ïroletarischen klasse-strijd,

oorls werden twee resoluties, voor
gesteld door Holland en België, samen- 

militarisine”, die aangenomen werd.
Daarna werd nog aan de orde 

gesteld het vraagstuk van het program 
van eischcn der jeugdbeweging. In dit 

gezet onderwijs, niet in avondscholen na 
den arbeidstijd, maar als deel van 
werktijd. Verder wordt geëischt 
grootcr wettelijke bescherming del 
beidende jeugd in fabrieken en w 
plaatsen en wijzigingen van het 
ouderde strafrecht, dat geen rekening 
houdt met de bijzondere psychologie 
van jeugdige afgedwaaldcn. Ten slotte 
wordt een actie gevraagd voor een zes-

dagmiddag ter bevordering van een ge
zonde lichaamscultuur.

De zetel van hel bureau wordt voor- 
loopig gevestigd in Duitschland en de 
heer Voogd geko zen tot voorzitter.

M.A.H.

liga, echter binnen de grem 
Amerikaanschc vasteland.

Op 18 en 19 Januari 1921 v 
Hamburg een conferentie geho 
waaraan deelgenomen werd door 
tegenwoordigers uil zes verschillende 
landen van Europa, waaronder Neder
land, Duitschland, Frankrijk en België. 
Vertegen woordigd waren ongeveer 
120.000 jonge arbeiders en arbeidsters. 
Na een aantal besprekingen werd liet 
besluit genomen aan de conferentie niet 
meer dan een voorloopig karakter te 
verleenen en de stichtingsvergadering 
tegen Pinkstercn in Amsterdam te hou
den. Inlusschcn werden, volgens 1 let 
Volk, door den Franschcn leider 1’Ainé 
pogingen aangewend om de vroegere 
Jeugdinternationale van 1907 weer in 
het leven te roepen. Deze pogingen leden 
echter sc 
houding d 
activiteit 
komen tol een wereldorganisatie.

Zoo werd dan op 12 April, over
eenkomstig het te Hamburg genomen 
’ ' '' te Amsterdam, hel congres ge-

. dal moest leiden tot de defini- 
stichting van een Arbeiders-Jeugd- 

Internationale, die blijkens een verkla
ring door den voorloopigcn voorzitter, 
den heer P. Voogd, te Wcenen algelegd. 
het karakter diende te dragen van een 
„socialistische cultuurbeweging voor en 
door de jeugd." Deze verklaring werd 
afgelegd in een vergadering te Weenen, 
welke beoogde aansluiting te verkrijgen 

de z.g. centristische jeugdorganisa- 
in Duitsch-Ooslenrijk bij de Arbei- 

ders-Jeugd-Internationale. Ook deze po
gingen faalden echter; in de bewuste ■ 
gadering werd een resolutie aangc 
men, die volgens Het Volk luidde : , 
.—- hoezeer men ook erkende, 
Arbeiders-Jeugd -Internationale t 
opvattingen vrij dicht stond bij de c 
tristischc jeugdorganisaties, terwijl c 
van de communistische Jcugd-Intci 
iionale door een groot verschil, in op
vatting en werkwijze gescheiden waren, 
men het toch raadzamer oordeelde, voor
loopig een afzonderlijke internationale 
verbinding te stichten." De derde dus.

In zijn openingsrede van het Amstcr- 
damsche Congres zeide de heer Voogd, 
volgens het verslag in Het Volk, dat
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Boek en tijdschrift, door J. W. Gerhard 
Lichtbeelden, door W. C. v. d. Volkere 
Tuinbouw in Friesland
Het Nut en het bibliotheekwezen, door 

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

sing, door Prof. Mr. I. B. Cohen, 3e dr.
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door Dr. E. Bonebakker

Vraag uitvoerige prospectus.
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door Alph. Daudet
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De Overste, door August Sperl
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II. KLEINE BOEKERIJ (Populair-wetenschappelijk).
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zal geven aan alle in ons 
lachten op het gebied der

openbare besprekingen of congressen ter be- 
zolksontwikkeling.

dat uiting 2
tbrengende ged«-

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING

anderzijds dienstbaar f 
zan vragen hierop betrekking h<

van de oprichting van neutrale bijzondere 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan, 

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

Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
volgt:
Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Voor.

Mr. J. H. THIEL «■ J. HOVENS GRÉVE,

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

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

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

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons

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

4. door het beleggen 
handeling van problemen van v<

5. door uitgave van een orgaan, 
land levende oude en nieuwe vrucht!
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevorde

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

1 buitenlandsche toestanden.

Nederland en 
bet bezoek ’ 
dit noodig 
deering van

5 tusschen 
lering van
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n zijn van de hand

‘) Wij laten hier de verslagen volgen van vijf voordrachten 
Knappert, op den cursus voor Ons-Huiswcrk in November 1 
Nutsinstituul voor Volksontwikkeling gehouden. De verslagen 
van een der cursisten Mevr. Bahler-Bocrma te Patcrswolde.

edend en niet ontwik- 
t tegenstelling te vormen, 
lat er met het geleerde

"V k ~Tat hierover zal worden gezegd, moeten de aanwezigen zelf over- 
W brengen op eigen omgeving. Het is ervaring opgedaan met de 

stadsbevolking, in ’t bizondcr met jongens en meisjes uit de 
fabrickswereld. Het dorpseontaet aanloggen kan ik niet voor U, want 
ik ken het platteland niet zooals een bewoner, al ben ik er graag. 

Het vraagstuk der volksopvoeding is in een heel bizonder stadium, 
nu er door allerlei omstandigheden een te veel aan vrijen tijd is. In 
de stad is dat zelfs in ernstige mate het geval, en al is het buiten 
niet zóó algemeen, toch geldt het ook daar.

Volkshuiswerk moet vóór alles zijn opvo 
kelend, al behoeven deze beide niet altijd een 

Ontwikkeling wekt altijd de bijgedachte d; 
iets is te doen, ja, te verdienen.

Opvoeden doet men niet terwille van succes, van geld verdienen. 
In Engeland heeft men hieromtrent de oudste en uitgebreidste erva
ringen. 1 )aar is men eerst begonnen met maar kennis bij te brengen. 
Later is daar ingezien, dat men de lagere stadslagen eerst moet op
voeden en dat dAn de vraag naar ontwikkeling volgt.

Bij de hooger staande arbeiders is de gang vanzelf geworden: eerst 
opvoedend werk, daarna kennis bijbrengen, dan zelfontwikkeling.

Zoo voedt het Volkshuis op voor de Volksuniversiteit en loopt 
deze uit op studiegroepen.

Het begin van deze reeks is: de menschen, de kinderen te leeren 
zich te verwonderen. De sleur moet worden verbroken. Wie 
zich over niets verwondert, komt nooit verder. Als Newton zich niet 
had verwonderd over het vallen van den appel, zou hij niet naar het 
„waarom” hebben gevraagd en zou de wet der zwaartekracht misschien 
nog veel langer onontdekt zijn gebleven.

Volkshuiswerk moet ten doel hebben: levensverrijking, levensvulling; 
moet leeren, dat het dagelijksche en het alledaagsche niets met elkaar 
te maken hebben. Het dagelijksch leven is een mysterie. De wondere 
wereld der naaste omgeving moeten wc elkaar openbaren. Dit moet 
plaatsclijk gezocht, plaatselijk gedaan worden; is niet over te
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nbrengen,

moet worden, moet

>et geheel 
het eigen

ipvoeding vooral gaat 
dat zij eerst moeten

niet nog weer leering willen 
u g d e aan het leven 
n een Dorpshuis

het meest van landschapsschoon en 
jocd kent, ziet en geniet, die is 

nemen.
c worden. Daarom v
i. Ten eerste hebben

ien jongere wordt de

Van de Volkshuisbezoekers zei 
aan ontwikkeling. Van de leiders g 
weten en dan pas kunnen opvoeden.

Toch zijn v a kmcnschen niet altijd de meest geschikte clubleiders. 
Omdat voor hen de bloem, de ster veelal enkel voorwerp van 
schappelijke waarneming is, zonder belangstelling, ont 
te wekken.

Het best geschikt voor een eerste begin, om menschen waardecring 
te doen krijgen voor waardelooze dingen is: bespreking van wilde 
bloemen. Buiten vooral zijn deze van Februari tot November te vinden. 
Het is moeilijk, omdat de hoorders weten, dat die niets kosten 
en al vooruit in een stemming zijn, om er weinig eer mee te kunnen 
inleggen. Het is heel belangrijk ze op dit punt tot belangstelling te 
krijgen. Toen het mij eens mocht gebeuren dat een fabrieksmeisje 
verrukt bij mij kwam met een paardebloem en uitriep: „Vindt (J die 
nu niet mooi?" heb ik gedacht: „ik heb toch niet voor niets geleefd.”

Naast bespreking van bloemen op clubs, komt het gaan zoeken

nu zijn geregelde opgaande lijn in dit werk : Volks
telt, Mansbridgcgroep.

i ik, dat o[ 
geldt wel,

brengen uit Amsterdam. Het zich leeren verwonderen moet 
aanpassen aan de eigen omgeving. Het eigen wonder van hv 
dorp moet men eerst zelf zien.

Het is niet de globetrotter die
landscigen geniet. Wie één plaats go».», ■»«->■> 
het best instaat vreemde schoonheid op te i 

Dorpshuiswerk moet nooit schoolwerk 
men voor clubwerk liefst geen onderwijzci 
anders genoeg te doen. Maar ook voor d< 
daardoor allicht weer tot een

In den vrijen tijd moet men 
maar moet men de ware vreug

Het sociale middelpunt, dat 
nooit een school worden.

Ik zou vooral beginnen met iets, waar ze niets aan hebben. D.w.z. 
geen voordeel. In „Het Lcidsche Volkshuis” ben ik er altijd op uit 
geweest zooveel mogclijk lessen te schrappen. Die hooren eigen
lijk niet in een Volkshuis. Daarvoor moet de gemeente maarzorgen. 
In ’t begin zijn in het L. Volkshuis veel kooklessen gegeven. Totdat 
de gemeente kooklessen verbond aan de volksscholen. Toen zijn ze 
uit het L. Volkshuis zooveel mogelijk verwijderd. Er zijn talcnlessen 
geweest, voornamelijk gevolgd door bollenkweekers uit 11illegom, die 
iets van vreemde talen moeten weten voor hun uitvoerhandel. Maar 
het hoorde er eigenlijk niet; het is toegelaten, zoolang tot het dorp 
zelf er voor zorgde.

Toen Barnett zich in de armenbuurt vestigde om zijn leven a 
bewoners te wijden, deed hij dat niet om hun loonsverhooging, 
vermeerdering van levensvreugde te verschaffen.

Het werk is in Engeland veel ouder dan hier; men 
50 jaar vooruit.

Engeland heeft
huis, Volksuniversitt
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oor en.

loet.”

dBenke!

gevolge i

>pgeven
:el aan

jes e.d. Een 
sje van een

„Ik hoop

irieksme 
'S, een m( 
:ren cursus, 
in dien over sterren-

beantwoordde goed 
gehecht aan hu

intei
i waarborg voor 
: niet, dat ik niet 
lag heb, dat de j< 
t niet het b c g i r 

moeten éérst

bloemen leeren kennen, 
verbonden aan een 
Bij „een bloem" stelt

ed aan de 
hun leven.

liefde.
:t graag veel van plantkunde wil 

c jongeren er naar vragen. Ik zeg 
in is. Verwondering, bewon- 
ot ontstaan, als kennis levens

wel, die er meer van

groote iiiuu*
Deze C'"" 

paar jaai 
confectieatu 
maar dat 11 
kunde," zei

„Heb je
„Dit zal 

eens alle 
paalde

wil ik 
één be-

van bloemen met < 
stellen van wilde

Een plantkundige 
Een hortusknecht, 
die in den Hortus 
als deze heerlijke, 
naar te kijken! 1 
vinden ze alleen

Kennis is , 
Ik bedoel hi< 

weten, en 
alleen maar, c 
dering, belang 
w a a r d e zal

Voor de V< 
gebracht met 
plantenfamilie 
cn toen gevraagc 
kamer met bloen 
stelling er van n 
Natuurlijk Ja. Maar ik wil 
en nichtjes van deze plan, 
je, dat menschen lamilie \

.. Doordat zc op clkaar
Wat zc de volgende 

bedoeling. Het begrip pl 
hun wereld van bekende 

willen ho
1 let is ook van gewi 

Een naam is niet niet 
voorstelling, n 
men zich n i e

Met de 
Vóór alles 
sterrekuna.„ 
zóó, dat het 
jongens, 
hetzelfde

zooveel aan gehad?”
i! Toen de cursus uit was dacht ik: 
; ik van het atelier kom, kijken i 

eens een jaar lang zien wat die d<

elke groep afzonderlijk. En verder het tentoon- 
: bloemen, waarbij moet worden verteld.

ige zal dat misschien volstrekt niet het best doen, 
echt, groot bloemenliefhebber, zei eens van sommigen 
>rtus komen studccren: „Meent U, dat ze iets zien van 

, levende bloemen? Je kunt zc er niet toe krijgen er 
Een afwijking, een ziekteproces in een zaadje, dat 

maar interessant."
geen waarborg 

iennee niet, dat ik 
niet graa 

dat het 
igstclling 

hebben.
Zolkshuisbezoekers moet iets allereerst in verband worden 

gebracht met hun leven. Dat kan bijvoorbeeld zoo. Om ze het begrip 
plantenfamilie bij te brengen, heb ik ze een kruisbloempje laten zien 
<•» toen gevraagd: „Nu wou ik graag voor ons volgend clubuur onze 

er met bloemen versieren. Ja, eigenlijk wou ik een kleine tentoon- 
er van maken. Willen jullie me de bloemen daarvoor halen?" 

uurlijk Ja. Maar ik wil alleen maar broertjes en zusjes, neefjes 
"ichtjes van deze plant hebben. Hoe zou je dat zien? Hoe zie 
i«t menschen lamilie van elkaar zijn?’ 
Doordat zc op elkaar lijken," vonden 

: week brachten, 
g , plantenfamilie was 

bekende voorstellingen.
dan onder zulke clubkinderen

t van gewicht, dat ze de n a m e n van 
; niet niets. Een woord, een naam 
maakt, dat deze minder vaag blijft.

: sterren tracht men ook eerst de belangstelling te krijgen, 
les moet men weer de sterren in hun leven betrekken. Een 
idige, die in het volkshuis van zijn vak vertelde, deed het 

1 ' voor óns prachtig was, maar niet voor zijn groep volks- 
Later probeerde een jurist, die veel gaf om sterrekunde, 

ncizelfde. Hij pakte en legde het aanvankelijk verband.
Van zijn groep namen er later deel aan een cursus van een 

sterrekundige. Nu ging het ook daarmee. Dat was een tweede 
«froote moment uit de leerjaren van het volkshuiswerk.

r.e cursus werd gevolgd door arbeiders, fabrieksmeisje 
' .ar later kwam een der deelneemsters, een meisji 

.neatelier, zich opgeven voor een of ander 
dat ik er evenveel aan zal hebben als aar

daar dan :
waar zijn! 

avonden als
ster. Ik wil
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mits aansluitend bij

n, blijft een 
. een examen*

an het diep; 
visschen, di

aar, voor wie wat heelt mee te deelen op 
vijzc. Hadden zij dus in dit geval niet, 

het er toe, dat er werd gefloten, ja, dat er een voct- 
ifgestoken op die club.
:hter iets van het sprookje van het diepzeeleven weet 

te brengen, over zelflichtende visschen, dicpz.ccvisschen, 
water enz. aanschouwelijk weet te vertellen — die 

zou men een cursus kunnen gaan geven over 't

oeger, als liet atelier uilging. 
ndere. Kijken wat voor nieuws 

ster wou nagaan, was 
1 de lucht helder zijn ?

Ze koos Gem 
liep ik van de ( 
ze uitstalden en 
m'n eerste gedac 
Boven welk huis :

Kortom, de gee: 
wat een snuggere man 
naar „de sterren” kijl 
niet waar. Dit doet 
6-jarige jongen stond , 
heemschc vogels. Pas 
zag rondtippelcn riep I

De ééne bekende, die i 
stelling „vogel", hoewel

Dat ateliermeisje 
en haar leven. Afwezigheid, s 
haar geworden. Haar innerlijk»

Het is voorgekomen, dat c 
l'/2 uur hebben gcloopen na 
kunde van Robert Ball te volgei 
bleek, dat deze mannen als kind i 
onderwerp op volkshuis manier.

Eene poging in een Volkshuis, om door een plant- en dierkundige, 
verbonden aan eene rijksvisscherijschool, over visschen te laten 
tellen aan volksjongens, mislukte. Voor Wittenburger kwajongens is 
„vissie” een levend, blinkend, kleurig iets. Voor den leider was 
voorwerp van wetenschappelijke waarneming. Hij ging er iets < 
voorlezen. Er kwam geen verband. Hij gal het niet zóó, dat ze 
vreugde aan hadden.

Respect hebben ze alleen maai 
eene voor hen verstaanbare w: 
En zoo kwam 
zoeker werd alw 4

Wie hun echter iets van 1 
voor oogen te brengen, over 
luchtdruk onder water enz. aanschouwt 
heeft ze. En dan zou men een cursi 
onderwerp: Onze visscherij.

Kennis bijbrengen gaat, 
vooral: kennis óm kennis.

Veelal wordt ontwikkeling gezocht óm geldelijk voordeel. Dat is 
niet alleen waar van volkskringen.

Wie kennis zoekt alleen om maatschappelijk welslagen 
slaaf. Al is hij ook student, die alleen studeert omdat hel > 
eisch is, die wetenschap opgaart om ze te verkoopen.

Op 6-jarigen leeftijd reeds kan men met clubs beginnen om ze 
leeren vreugde te krijgen aan dingen zonder nut:

de heerlijkheid van doodeenvoudige, waardelooze dingen, die voor 
geen geld te krijgen zijn!

’t Is wel vreeselijk, dat zelfs kinderen soms meenen, dat men voor 
geld alles kan gedaan krijgen.

merel da.otuS 
vogel.”

vektc bij hem de voor- 
: vogels had gekeken. 
;en tusschen die ster 
alles was iets voor 

5 gewijzigd.
erkers week na weck 
en cursus in sterre- 

Volksuniversiteit. 1 Iet 
Iden gekregen met dit

nma, uit de Kroon. Vroi 
eene winkel naar de an» 
i hoe duur. Maar nou ik m’n 
ichte als ’t atelier uitging: „Zou 

zou ik ze vanavond het eerst 
.•stelijke meubilecring was een andere geworden. En 

mier van waarnemen: één ster te volgen. Wie 
ijkt ziet er geen enkele. Wc nemen de menigte 

me denken aan ’t volgende voorvalletje. Een 
al minutenlang voor een volière, vol met uit- 
s toen hij de hem bekende merel daartusschcn 
hij : „Vader, Bram ziet een 
een n a a ni voor hem had. w 

?1 hij voortdurend naar de 
had verband weten te leggc 

'. stand, helderheid ; 
lijke atmosphecr was 
de Engelsche mijnwe 

hun dagtaak om 
:n aan eene 
contact had»
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inschen, i 
mcnsch.

n lessen, niets tegen v 
Dorpshuis. De club voea*. 

neer om de les. Zij werkt
alleen om clubs, waar

- iets wordt gemaakt

Keg<
het ’

i groote voorsprong is verder,
en er daardoor meer verwonder 
processen, als het uitkomen van 
vooral kinderen lecren 1 

moet niet vergeten dat eei 
een stoel).
En.......... er is buiten geen bioscope. En die maakt alles tot mo

ment. Ook ’t beste: 't opengaan van een bloem enz. Vele opvol
gende oogenblikken worden dan samengedrongen tot een oogenblik- 
kelijk resultaat. Vroeger keken volkskinderen met genoegen een uur 
naar ’t uitkomen van een vlinder. Dat is nooit meer gegaan, nadat 
ze het eens zagen in een bioscope.

Kennis die leeft is altijd bruikbaar. Ik hoorde eens een jongen 
zeggen, dat hij niet hield van geschiedenis, omdat die handelde over 
overledenen. Wij moeten levende mcnschen laten zien ook als 
we geschiedenis vertellen en vooral laten beseffen dat het dagelijksch 
leven een wonder is.

Ik heb niets tegen 
ze hooren niet in een I 
De moeders geven meer vm uc 
zij willen resultaten zien. Zij geven i 
bepaald ding wordt gedaan, waar 
wordt getoond.

Als er dingen worden gemaakt, moet men werk laten doen, dat 
bruikbaar is.

volksontwikkeling. Alleen 
oedt op. De les misschien, 

‘ten de club meestal tegen; 
om clubs, waar maar één 

dat thuis

Zoo vertelde ik eens over den boksbaard, waarnaar de mcnschen 
vroeger in den gelukkigen tijd, toen er nog geen horloges waren, 
keken om te zien hoe laat het was. Die boksbaard sluit zich precies 
om elf uur. „En voor geen f 100.000 doet hij ’t om half negen. Dat 
is juist het heerlijke, betrouwbare, onomkoopbare in de natuur,” zei 
ik er bij.

„Dat is niet waar” viel
Zoo iets toont ons een afgro 

de natuur vatbaar wordt gedac
Ik acht het een geluk jong 

de onbewuste invloeden ’’ 
(James). Voor onzen o 
stabiliteit. De ziel is te vergelij___
telkens terugkeerende dingen 
liet buitenleven biedt beide in ,
buitenkind elk oogenblik in aanraking met stabiliteit in 
lijkheid. In „Townchild” beschrijft Ridgewald Bray hoe 
kind naar school gaat door een verwarrende veelheid van 
en dingen die hij niet in een eenheidsverband kan plaatsen. Van alles 
wat hij ontmoet is altijd de mcnsch de

Het buitenkind gaat naar school langs 
steeds langzaam veranderen, bij den opgroei 
bewerkt wordt door mcnschen, maar ook d< 
onafhankelijk van den mcnsch. Het veranderlijke < 
zijn in óenen gegeven en oefenen voortdurend hun 
vloed. Dat is het voorrecht van het buitenkind.

Een groote voorsprong is verder, dat er minder opvallends ge
beurt en er daardoor meer verwondering wordt gewekt door lang
zame processen, als het uitkomen van een hyacint in de kamer. (U 
moet vooral kinderen lecren bloembollen te kweeken in de kamer, 
U moet niet vergeten dat. een bloem even noodig is in een kamer

een jongen uit. „Geld kan alles.”
r ~ond van matcrialiseering, waarin zelfs 

ö iacht voor gcldinvloed.
uk jong te zijn op het platteland. Vooral om 
i „die misschien het sterkst van alle werken” 
groei hebben wij noodig: veranderlijkheid en 

lijken met stroomend water, maar zij heeft 
.staande voorwerpen" op haar weg. 

vanzelfhcid. Zonder opzet komt het 
ig met stabiliteit in verander- 
Ridgewald Bray hoe het stads- 

verwarrendc veelheid van mcnschen 
iLaiiu kan plaatsen. Van alles 
veroorzaker.
>s altijd dezelfde akkers, die 
roei hunner vrucht, die wel 
iv door vele andere krachten, 

inderlijke en het blijvende 
onbewusten in-
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«wijze

en hoe is deze te 
?')

■ Quakers in hunne Adult Schools stellen 
iet ontwikkeling. In groepjes van 9 A 10 

>ok om een leider, van wien eigenlijk 
icthode, die veel doet bereiken, ’t is 

wijze is niet voor overbren- 
1de omgeving samenhangt te

een veelgevoigdc wijze om kinderen te ontwikkelen. 
:hter uit hen halen wat in hen sluimert.

A 1 w«t 
en om 
maar d< 

volkskind

Veelal is 
suden, van
Tegenwoordig komt daar 

zijn zin te geven. „Het volk 
het z’n zin”. Het is ook zooveel i 
te zeggen. En verder is er angst 
werk brengt.

merhand gaat de keuze der ontwikkelingswijze naar de werk
teen over. Eerst werk je voor hen, dan met hen, dan door 
• r, zooals reeds werd gezegd, is deze beweging in Engeland 
50 jaar voor. Dit lam! is van alle Germaansche landen het 
leigd tot wetenschappelijke ontwikkeling. Het is niets onge- 

Engelschman te hooren vertellen dat Jezus in de Middel- 
:fde, dat er sanskriet-handschriftcn zijn gevonden bij op- 
in Assyriö enz. Maar daar staat tegenover, dat zij veel 

in het gebruiken hunner kennis voor levensverrijking, 
meer levend voor hen. Dit geldt voor alle kringen. Zij 

' leven bclangrijker dan het puntjes op de i zetten, 
lijk goede en mooie boeken, die daar verschijnen hebben 
dan de Engelschcn zelf. Ook het Zondagsschoolwcrk 

ons land veel hoogcr. Juist hun nauwer verband tus- 
i en leven hebben wij voor ons Volkshuiswerk over te 

groei, dien het buitenkind overal om zich ziet, zou ik 
r maken door te vertellen hoe men een roggekorrel vol

nagemaakt. Alle bestanddeelen waren dezelfde. Maar

zolksmenschen

Niet alleen Barnett, ook de 
volksopvoeding voorop en ni< 
vereenigen zij zich te Woodbroi 
alles afhangt, ’t Is niet de mi. .. .. .... 
de levende leider. Dit werk, deze werkwi 
ging geschikt, omdat alles met die bepaalde 
Woodbrook.

Langzame 
lieden zelve 
hen. Maar, 
ons wel 50 
minst gene.c 
woons een 
eeuwen leef 
gravingen in Assyriö enz. 
sterker zijn in het gc 
Het is alles meer levend v< 
achten het dagelijksch leven 
Aan de werkelijk goede en 
wij véél meer 
b.v. staat in 
schen weten 
nemen. Den t 
hem bewuster 
komen heeft na 
hij groeide 

zij weten.
Ingieten is < 

Wij moeten ecl

Wat is Volksopvoeding 
verwerkelijken

zou ik in een dorpshuis laten vertellen wat

den gezichtskring van menschcn uit te breiden 
tijd goed te besteden is nuttig, 

■oedend te noemen.
ongeveer 110 jaar getracht met het 

.'och is dit zelfs nu nog niet tot eene

men doet, om  o
im. hun te leeren hun 

daarom nog niet opv< 
land is al gedurende c 
in contact te komen. T<

geworden.
er bij die pogingen negatief gewerkt, (aangenaam 
de straat houden) niet positief.

bij, een soort neiging om den werkman 
" vraagt brood en spelen? Welnu geeft 

gemakkelijker om ja, dan om neen 
: voor verleiding, die tot dit negatieve
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Nu is . 
afhouden 
Afhouden

len 
jens niet, 
woorden

er ber<

-rst helder 
eerst mogelijk 
ïbben geloof 

voorloopige

wordt er bereikt: 
geen opvoeden, 
opgroeien, die 

isch is, dien wij

woorovu. 
ieder een 
gebied. b 
is, dat weet 
dat je iets n 
beter te weten 
directrice, 
boenders t<

Ook over a 
moeten niet spreker

niet ant- 
iren, die 
it levens- 

er noodig 
■allen altijd gerust 
irettig cens iets 
ennen — dan de 
;d de namen der

angst nooit een goed opvoeder. Hoogstens 
i van dit, afhouden van dat. Afhouden is nog j 

zonder meer Iaat verlangens ongemoeid 
maken, dat de volwassene niet die karaktcrvolle men; 
graag zien opgroeien uit die zoo beveiligde jongeren.

Het volk kent voor het eerst na langen druk een zekere weelde 
van vrijen tijd en vrij geld. Vroeger was elk dubbeltje van tevoren 
bestemd voor een bepaald doel, lang voor het werd ontvangen. Nu 
is er de weelde van vrije bestemming; voor 'teerst de m o ge lij k- 
h e i <1 van kiezen. En het volk kiest verkeerd. Maar beter een 
verkeerde keus dan geen. Deze vlegeljaren zijn voorbijgaand en even
min blijk van verdorvenheid als de vrijheidszin van den pas student 
geworden gymnasiast.

Wie V o Ik s h u i s w e r k wil doen moet zich eer 
maken hoe hij denkt over ’t volk. Moet allerec 
achten, dat er iets is te bereiken met het volk, moet het 
in het volk. Dit moet niet worden afgemeten naar de 
resultaten maar moet zich gronden op deze overtuiging: 

fundamenteel is er geen verschil tusschen het volk en ons. 
Deze overtuiging moet niet te schokken zijn door wat nieuwe 

werkers veelal ..teleurstellingen" noemen. Die brachten me vaak van 
die ontnuchterende ervaringen aan met de waarschuwing: „Nu moet 
ik U heel erg teleurstellen." En dan kwam er b.v.: „Ik weet welke 
grootc waarde L' hecht aan het naar buiten gaan van fabrieksmeisjes. 
En nu heb ik ze, toen wc de eerste keer na hun vacantie weer 
clubavond hadden, eens gevraagd wat ze nu van alles het prettigst 
hadden gevonden. Ze bedachten zich even en toen riep er een: „het 
allerprettigste was om alledag vlcesch te krijgen."

Dit stelde mij heclemaal niet te leur. Ik zei: „herinnert U zich 
nog wel uit Uw kinderjaren wat een voorname rol het eten speelde 
op een feestje, bij een verjaarsbezoek ? Ik weet nog heel best dat 
wij van zoon bezoek thuiskomend gewoonlijk zeiden: „wat wis'ter 
prettig en wat wiren er verrukkelijke taartjes."

Ik ben er evenwel diep van overtuigd, dat ze wel wat anders 
hebben opgenomen ook. Maar ze hebben geen woorden om 
dat te uiten. Ze zeggen nooit wat ze voelen. Vooral de jongt

Wij kunnen ook niet spreken over dingen waarvoor we de w 
niet hebben. Toen ik directrice werd van Het Leidsche Volkshuis 
had ik altijd geleefd in een wereld van boeken en studie.

Op de vraag der conciërge, welke boenders en borstels ze moest 
aanschaffen voor elk onderdeel van ’t werk, kon ik haar 
woorden. Ik wist niet, dat er zóóveel soorten boenders wart 

n n a a m hebben ! I k had de woorden niet voor dat 
Natuurlijk heb ik gezegd: „schaf maar aan, wat 
:et je veel beter dan ik.” Zeg in zulke geva" 
> niet weet. Voor eene conciërge is het pr 
weten — en dit ronduit te hooren erkei 
En . . . vervolgens heb ik natuurlijk gezorgc 

te leeren.
andere onderwerpen geldt hetzelfde: wij kunnen niet, 

preken over dingen, waarvoor we de woorden niet weten.
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haar: „Zij is de

u, het moeilijkst om vertrouwend 
veranderingen te staan, omdat 

. Het beste is, niet alleen met 
voor den humor der alzonderlijke

van 7 tot 10 uur 
gehuwd was en 

:rkgeefster gevoel 
te zeggen gehad, 

n. „Wanneer wou 
■erd dus gekozen.

;rdragen en ze 
?lfde personen 

ebben maken 
’enheden die 
. We moeten

Al zegt het volkskind niet wat 
pakken altijd.

Allereerst dus vertrouwend staan tegenover het volk.
Maar ook vertrouwend tegenover dezen tijd.
Het gewichtige dat wij tegenwoordig beleven zie ik als het be

gin der afschaffing van loonslavernij.
Er komt voor een grootcr aantal kans om

Het verfoeilijke „wiens brood men e 
is gelukkig aan het verdwijnen.

Het is voor ons, de bezitters van n 
tegenover de groote maatschappelijke 
wij er den meesten last van hebben 
vertrouwen, maar zelfs met gevoel 
gevalletjes, deze te aanvaarden.

Zoo vroeg onlangs ccnc huisvrouw een werkster, va 
's morgens. „ Da’s me veel te vroeg” zei deze, die ong< 
niets anders had in die uren. Gelukkig had de werkt 
voor den humor van 't geval. „Wij hebben het zoolang 1 
Waarom zij nu niet?” flitste het door haar gedachten 
je dan wfcl?” „Van 10 tot half twee.” Die tijd w<

Zulke en vele andere dingen moet men lecrcn 
vooral niet zien als verwording. Vroeger hadden dczel 
geen gelegenheid om dwaas-lang te slapen. Nu ze die hcbl 
sommigen er gebruik van. ’t Is er mee, als met de. geleg< 
den dief maken. Ook zonder de gelegenheid is de dief er. 
de dieven afschaffen, niet de gelegenheden.

Al die maatschappelijke veranderingen en de bijna onweerstaanbare 
aantrekkingskracht der groote steden, der fabriekscentra, maken dat 
er ’n onnoemelijk groote behoefte is aan opvoeders.

De stad trekt door geld en vermaak; biedt hooger loon dan het 
land en m eer gelegenheid om dat meerdere inkomen in pret uit te 
geven. De fabriek vraagt alleen: handen! Wat er verder van den 
mensch wordt, wat die in zijn vrijen tijd met zichzelf en het zijne 
doet, daarnaar vraagt in de groote stad niemand. Bij duizenden 
worden de jongeren naar de fabrieken gezogen en 's avonds worden 
ze de prooi der groote stad. Wat is hieraan te keeren ?

De volkshuizen kunnen niet dien trek keeren, maar wel het ge
vaar, door karaktervorming en opvoeding tot levensernst.

Daarvoor is van onzen kant noodig: strengheid.
Ontzaggelijk veel heeft voor Chicago en voor heel Amerika gedaan, 

de leidster van het groote Volkshuis te Chicago: Jane Addams. Zij 
liet zich geheel leiden door de opvatting, dat een volkshuis er niet 
is om de jongeren van de straat te houden, niet om hun plezier te 
doen. Zij wilde positief opvoeden.

Eerst voelden de Volkshuisbezockers zich belet 
doorgevoerde opvatting van Jane Addams. Maar 
spirit of Youth and the city streets" weet ze 
zoo ontzaggelijk veel goeds heeft gezien van strengLc

Ze is onwrikbaar; als ee n rots. Een van de mees 
mannen van de Verecnigde Staten zei onlangs van 1 
eenige man in Amerika.”
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ïilijke gelegenheid waren nog remmen

een vrijlating der 
bandeloosheid.

■ht te komen

Dit moet ons uitgangspunt 
teden ten goede moet keeren. 

eveneens in Engeland, in 
een aandoénlijk beroep op 

geboren is. ,, Bergmeisjes, gaat

volkshuiswerk, beseffen dat wij: 
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loedanigheid van 
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:tal gezocht. Op zijn

oneindig ’ 
voorheen 

van geld voor 
; e r e n van nu m, 

r zijn dan vorigc 
miblicke opinie, moei 
,-jlacht.
ik zie in den kol 

yson in een gedicht, aan; 
w wering is weg. Voor dc 

voor ons nog • ’ ”
het ontzettends!

De kracht van een 
Zoo staan de

Laten wij.

Het moet ons 
derwijs, dam 

Barnett b.v. 
kamer hing dc 

Toch z 
dingen 
Wat .
of stichten :

Wi< 
altijd

dienden afgrond over 
agaande goede gewoor 

„ 1c jongeren van nu zijn
; werkten. En nog erger! De gezinsb; 
ste ding dat we beleven! 
volk is gelijk aan de kracht 

jongeren er voor . . . 
die willen doen aan 

heerschers der to< 
daarbij meer om de h 

om de hoeveelheid der 
. heeft nooit het groote get 

ing dc spreuk „One by one”.
zijn er in dc laatste 50 jaar in Engeland weinig belangrijke 

tot stand gekomen, die niet tot hem zijn terug te brengen, 
de meest vooraanstaande mannen en vrouwen van nu zeggen 

ze erkennen het van hem te hebben.
ie zich het meest bekommerd hebben om personen, 

tijd het meest geholpen.
Wij moeten niet zoeken het succes van het aantal. Dat is 

keerde Amerikaansche invloed.
W e moeten karakters vormen. P 

zijn voor het werk, dat den trek naar de stee 
Die trek bestaat niet alleen in Amerika, 

Frankrijk. Dalcroze doet in een g< 
de meisjes in het gehucht waar hij 
niet naar de stad” smeekt ' " 

Maar de algemeene 
geven is ons werk. Maa 

„Wat moet, moet ki 
autobiographie.

Aanwezigheid van uiteenloopende richtingen wordt menigr 
gewichtig bezwaar geacht tegen karaktervorming in Volksht 

Want alle richtingen komen daar inderdaad. In het Lc 
Volkshuis kwamen altijd scharen jongeren uit Orthi 
Katholieke gezinnen.

is niet te keeren.
 .... een werk!

lunnen" zegt Prof. Mulder in zijn stalende

Als men er van uitgaat om het kind plezier te doen en van dc straat 
te houden — ja, dan komt men tot zoo iets als die moeder, die haar 
kinderen naar twee Zondagscholen van tegengestelde richting zond. Door 
de eenc werden ze van 10—ll'/j, door de andere van 2—3 u. „van 
de straat gehouden”. En ... ze kregen zoodoende 2 Kerstfeesten!

Het groote stadsleven, de straat, het vermaak, de bioscopc 
danshuis, alles trekt onnoemelijk veel sterker dan toen de volwas 
van nu jong waren.

De verleiding is
Meer dan ooit 

jeugd, een ruimte \
Dc jongeren

Gewoonte, pub
por ’t vorig gesl;
„Ik ril, als ’’

zegt Tennysoi
De borstwi 

weg, die ’ 
Dat
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niets ter wereld 
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’aring miste. Ik weet nu wat

:t Leidschc Volkshuis
Ier platenuitleening.

>or eene keurverzameling van 
in schilder-, beeldhouw- en 
jnd worden deze in bruikleen 

kleine jaarlijksche contributie 
plaat in wissellijst achter

i der bestuurders van het 
ïgenover de uitkomsten d< 
Volkshuis bezit daarvoc 

werken op ’t gebied ’ 
elijkschcn uitleenavor 
boeken. Voor een 

dagen een nieuwe

wordt er vaak 
cy heeft daar- 
zict de kern.

iten wordt daartoe op tafels uitgelegd. De 
om daaruit zelf een keuze te doen. Om 
wordt hun niet maar een mooie plaat 

1 van keuze is alweer een deel der bewuste 
doordat enkel uit goede dingen kan worden 

onopzettelijk wordt nu en dan gevraagd

Hoe dan karaktervormend te werken?
Karaktervorming gaat rechtstreeks van 

Dit lijkt gemakkelijkcr dan sectarisch werk, d 
buitengewoon opvoedend voor de leiders zelf.

Een rechtzinnig predikant, die als student drie jaar lang een 
club in het Leidsche Volkshuis leidde, schreef daarover d< 
nog: „wat heeft het mij toch geholpen, dat ik week aan 
10 volksjongens om een tafel heb gezeten, zonder verschil 
met Roomschen en Joden er bij. Jongens die mij om 
respecteerden, dan om wat ik werkelijk voor hen 
ik anders catechiseeren als ik die 
jongens z ij n .

We zijn allemaal fcèrst mensch, dan Roomschc of S. D. A. P.'er.
Wat is Volksopvoeding?
Karakters kweeken.
Wie ijver, goeden wil en organiseerend talent bezit en geen op

voedkundig besef, helpt het volk niet opvoeden.
Dat blijft: veel mcnschen trekken en kinderen plezier doen, 

heft dAArom niet op, omdat het te veel blijft in de lijn 
dezen tijd. De tijd van nu vraagt: uitleven. Dus toegeven aan alle 
goede en booze neigingen. Dus op je eigen hoogte blijven. Dus nooit 
boven jezelf uitreiken, maar op Montessorimanier ieder een kapstokje 
geven naar eigen kleinheid. Pragmatisme ten slotte. Het „boven de 
kracht" wil men uitschakelen. En men beseft daarbij niet dat dit is: 

het onthouden van het ideaal.
AVie het volkskind het hoogste en beste wil geven 

van beschuldigd de mcnschen te mooi te zien. Prof. C 
over eens gezegd: wie elk mensch op zijn mooist ziet, 

Resultaten van Volksopvoeding.
Men bestrijdt veelal deze opvatting van Volksopx 

wijzen op het geringe resultaat, dat men dan met een 
wil aantoonen.

Zoo stond een 
geringschattend teg

Het Leidschc V< 
reproducties van i 
bouwkunst. Op een wekeli 
gegeven, zooals anders l 
kan elk lid om de 14 dj 
glas ter leen krijgen.

Een groot aantal 
aanvragers krijgen alk 
het zelf zien te bevor 
toebedeeld. Die vrijh 
opvoeding, alleen bepei 
gekozen. Zooveel moge 
naar ’t waarom der keu—

Vooral is het hierbij te doen om een norm van schoonheid te 
geven, al is daarnaast ook belangrijk, arbeiders in de gelegenheid te 
stellen ook thuis naar iets moois te kunnen kijken.

Het bedoelde bestuurslid was vast overtuigd, dat het volk niet in
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irdigc. Het Volkshuis voegt daat 
buiten hun bereik valt.

maar mag ook niet minder geven < 
id, een norm van schoonhi 
voorstellingen geven

>oals die jongens zich toonder 
zóó waren ze nu eigenlijk.”

i volkskarakter zien, zeggen we zoo 
eens voor den dag komt.

lagere ik als „het ware." En dan 
geldt!

eigenlijk 
el is dit:

zich 1
jeugdaandoeningen.

Leiden als schapen.

staat is goede kunst te leeren genieten. Om z’n meening met feite 
kunnen staven kwam hij eens een geheelen uitleenavond bijwonen, 
zag hij hoe een paar jongens na zorgvuldig zoeken prachtige 
schappen koos. Op een terloopsche vraag aan den één: „hé, wi 
kies je juist die plaat?" kwam ten antwoord : „omdat het er zoo ruim 
op is.” (Die jongen woonde in een der nauwste stegen van Leiden).

De bestuurder vertelde den volgenden dag: „ik was aan ’t wan
kelen gebracht door dien uitleenavond. Het leek me, dat het toch 
meer beteekende dan ik had gedacht. Om te weten waar de jongens 
woonden, ben ik ze nageloopen. En nu moet ik je erg teleurstellen. 
Want ze bleven staan voor een sigarenwinkeltje waar heele rijen 
onbenullige en dubbelzinnige briefkaarten te kijk hingen. Grinnekend 
wezen ze elkaar een van de minste aan. Zij bleven er lang staan, 
altijd met hun prachtplaat onder den arm. Nu heb ik toch het b e w ij s 
dat het niets geeft."

„Teleurgesteld ben ik hcclemaal niet" heb ik geantwoord. „En 
bewezen hebt U niets. ^Vant ik heb nooit beweerd dat een volkshuis
bezoeker nooit meer 't verkeerde zal kiezen. Maar ik ben vast over
tuigd dat die jongens begrijpen:

dit zou nooit in het Volkshuis ki
Zonder het Volkshuis hebben ze alleen 

middelmatige en het minderwaardige. Het Volksl 
toe het allerbeste, dat anders buio

Het Volkshuis kan niet meer, m
een norm van behoorlijkheic
Dus niet zeggen: waardevolle
En vooral niet denken: „zoc 1 

minderwaardige briefkaarten, zóó 
Als we het mindere uit het 

gauw, dat nu de ware aard 
Dan beschouwen we dus het 

liefst alleen waar het het volk
Het is niet juist, dat ze e’ 

voor dat gore winkeltje. Regel
Jongeren weten niet wat
Wij moeten ons indenken in hun
Als wij dat goed doen, laten ze : 

Jarenlang, van week tot week.
Er zijn er onder de fabrieksmeisjes van ’t Lcidsche Volkshuis, die 

ook wel naar de bioscope gaan. Maar ze durven er niet mee voor 
den dag. Als die geheimhouding op een meisjesclub ter sprake komt 
zeggen ze: „nou ja, dat hoort toch niet bij ’t Volkshuis.” Of we 
gaan er wel heen, maar we vertellen ’t niet aan juffrouw Knappert.”

Deze meisjes weten, dat ze iets minderwaardigs doen als ze bioscope- 
klantjes worden. Ze hebben een norm.

Het is niet te verwachten, dat alle Volkshuisbezoekers 
goede keuze doen. Maar wat een kracht beteekenen 
meisjes uit de fabriekswereld, die nooit een bioscopt 
kiezen boven een dagje op ons buitenhuis de Vonk!

S zijn als gist! Die moeten wij leveren. Met het 
wij te maken, maar z ij. Zij moeten anderen aanste
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allereerst scherp onderscheiden. Als wij ronduit iets 
noemen wij dat graag: openhartig. Als zij het doen is het: 

Omdat wij ons. bijna altijd, plaatsen op een standpunt 
majesteitschennis mogclijk is.

jenover brutaliteit hebben wij ons zoo humoristisch i 
vgen. Brutaliteit is geen zonde. Maar wél moet bij 
steit er uit.
:weldig streng hebben wij te zijn tegenover oneerlijkheid.
1 ’ ’ leeft er in ’t volk een verstaan van deze strengheid. Dat 

volgend gevalletje met een fabrieksmeisje, een flapuit, 
ta in de beenen. Ze kwam geregeld op het Leidsche 

werkelijk al veel met haar bereikt. Ze volgde 
een huishoudschool, waar ze op zekeren dag werd 

lad iets heel ruw, onbehoorlijk uitgedrukt, echter 
gezegd. De leidster van den cursus liet haar weten, 

vocht terugkomen mits ze vergiffenis vroeg. Dat mocht zc 
hare moeder. Ze bleef dus de weggejaagde. Op ’t Leidsche 

is gevraagd naar ’t ernstige geval, zei ze: ..ja, ik ben weg
gestuurd, maar dit zou U nooit hebben gedaan. Ik zei geen leugen, 
•i n moeder zegt: „meid, als je gelogen had, most je van mijn op je

: knieën kruipend vergiffenis vragen. Maar nou niet.’’ ’ 
de volle erkenning van ’t verschil tusschen liegen en waarheid 

in, gelukte het toch dit meisje te doen beseffen, dat dezelfde 
icid ruw, onverschillig en onbehoorlijk of ernstig en waardig 

kan worden gezegd en dat er omstandigheden zijn, waaronder de 
eerste wijze van zeggen ontoelaatbaar is. Door alleen te straffen 
wegens brutaliteit, wordt deze onderscheiding niet bij
gebracht. Ze was er voor te vinden, aan hare leerares te gaan 
zeggen, dat de wijze waarop ze de reden had meegcdceld waarom 
een der leerlingen niet op de les kwam, verkeerd was.

Het Leidsche Volkshuis heeft tijdelijk een leeszaal gehad in een 
der buitenwijken. Degelijke middenstanders hadden zich er voor laten 
vinden om daar om beurten aanwezig te zijn voor inlichting en toezicht. 
Maar de een na den ander kwam zeggen dat hij het niet meer deed. 
„ Ik laat me zoo niet behandelen” was de verklaring. Geen redeneering 
was in staat hem van uit een ander oogpunt dan het eigene den toestand 
te doen bezien.

W ie alt ij d alles en iedereen uit eigen oogpunt beziet, 
is voor maatschappelijk werk ongeschikt.

Ja, die resultaten! Brave, gegoede, 
zich en hunne kinderen al het noodigc 
van een aanraking ééns of twee keer 
en -meisjes altijd dadelijk resultaat.

Ik antwoord vaak met de wedervraag: „zegt U mij ccns nauw
keurig het resultaat van alles, wat aan onderwijs, opvoeding en toe
wijding dit heele jaar aan Uw eigen kinderen is besteed?”

In den omgang met het Volkskind moet nog op iets worden gewezen, 
dat voor velen, die gevoelen voor maatschappelijk werk, een beletsel 
is. Dat is de zooi ' '

Nu moeten wij 
zeggen, 
brutaal, 
waarbij

Teg< 
ged rag 
majeste

Geweldig streng hebben wij 
Gelukkig leeft er in ’t volk 
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Volkshuis en er was 
ook een cursus op 
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Jeugdwerk is nu geweldig
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•alitcit, die kerk en dogma’s en de onderlinge verschillen 

respecteert is echter juist de ware houding in een Volkshuis. Op de 
vraag, aan een orthodox student, om de leiding van een jongensclub 
in het Lcidsche Volkshuis op zich te nemen, antwoordde deze: „U 
weet zeker niet dat ik Calvinist ben?” en keek op, toen hem werd 
gezegd: „Juist omdat U een rasechte Calvinist is, heb ik U gevraagd. 
En ik vraag er bij, dat U uw godsdienst niet thuis laat. Natuurlijk 
komt U hier niet met die jongens samen om hun de 39 artikelen te 
laten opzeggen. Maar wel om hun karakter te vormen in de atmosphecr 
van uw godsdienst”. In Leiden waren Roomschen en rechtzinnigen 
dan ook a 11 ij d te vinden voor medewerking.

Buiten is dieper geestelijke opvoeding mogelijk dan in de stad. Zij 
die daar groepen leiden en zij die er deel van uitmaken, ondergaan 
veel meer niet-menschelijkc invloeden, weten dat het groote natuur
gebeuren aan h u n, aan allen menschelijken invloed ontgaat.

Deze waarneming kweekt de mogelijkheid van gehoorzaamheid, 
verbazing, bewondering, eerbied, vereering, aanbidding. Niet dat het 
natuurleven leidt tot een kerkelijke of theologische levensbeschouwing; 
wel geeft het dat, wat de ondergrond vormt van alle religie.

Bij jeugdwerk moet ook weer het moeilijke neen-zeggen worden 
geleerd. Wekelijks wordt door sommige clubs iets weggelegd voor 
een uitstapje in den zomer. Nu moet men onverbiddelijk streng zijn 
als er niet genoeg is gespaard voor het ontworpen reisje, dat was 
berekend op het afgesproken bedrag. Toen dat niet toereikend was 
bij een club in het Leidsche Volkshuis, wilde de vriendelijke leidster 
er graag het ontbrekende bijleggen. Dat mag volstrekt niet. 
De les over oorzaak en gevolg, die hier te leeren viel, is van véél 
te groote waarde voor de jongeren, dan dat die door vriendelijkheid 
mag worden verzuimd. Verzuim en straf komen in dit geval zoo over
tuigend uit elkaar voort. De spaarcenten werden geteld; er I 
juist genoeg voor een wandeling in de buurt met kerseneten, 
groepje had dolle pret en toch z’n levenslesje niet gemist.
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derd. Wat waren ze blij, toen ze plotseling ontdekten, hoe al die 
koppen verschilden. Ook bij vlechtwerk kan men uit twee manden 
het verschil ontdekken tusschen de individuen, die ze maakten.

Kleuren late men zelf kiezen uit een groote verscheidenheid.
Kinderwerk draagt altijd een eigen stempel. "Wat meisjes aangaat: 

het is eindeloos wat men niet al met haar op clubjes kan doen. 
Jongens kunnen minder met hun handen.

Toen het Leidsche Volkshuis zijn 
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. ----- reinig g c 1 ij k v o r m i g dit uitvalt. Vooral moet
het werk vreugde geven. Om degelijk te zijn behoeft het gelukkig 
allerminst saai te wezen. Er is zooveel vreugde zonder scha!

Dat deugd eentonig is, is een der ellendigste dwalingen. Eerder 
omgekeerd: wat vervelend is kan niet werkelijk braaf zijn. We 
moeten de jongeren doen ondervinden, dat niet de straat, de bioscope, 

gcgichcl, de meeste vreugde geven, doch prettig werk.
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Top NacIT is het cvenzoo gegaan. Haar bekende meisjesboek 

werd niet onder de uitleenboeken opgenomen. Toen het te algemeen 
bekend werd, is het met een groep gelezen. In zulke gevallen is het 
wcnschclijk, dat elk kind een ex. van het boek voor zich heeft en 
meeleest.

W ij voelen het bedenkelijke 
jongeren vinden juist de beden! 
maakt deze zaak zoo ernstig.
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I waren er

Behalve voor bedenkelijl 
aan te raden voor boeken 
als uitleenboekcn vragen.

Vertellen is wel haast het kostelijkste wat we voor jongeren 
kunnen doen. De meesten houden er dol van. Tc Amsterdam zijn 
buurtvereenigingen, waar arbeiders week in week uit vertelavonden 
geven voor de jeugd. Enkelen al 25 jaar lang. Soms met, soms zonder 
lichtbeelden, meestal voor 200 tot 250 jongens en meisjes.

In dezelfde buurten komen in de laatste jaren ook leerlingen van 
de school voor Maatschappelijk Werk arbeiden. Eerst namen de 
buurtvereenigingen dit wantrouwend op. Hun kinderen zouden niet 
als proefkonijntjes dienen! Nu is het echter zoover, dat een paar 
arbeiders aan de school zijn gekomen om hulp voor hun speeltuin en 
hun vertelavonden. Niet, dat ze nu hun zelfwerkzaamheid er aan 
geven; ze hebben begrepen dat ze met geschoolde hulp hun werk 
kunnen verbeteren.

Lichtbeelden voor zulke avonden, geeft de Lichtbeeldenvereeni- 
ging te huur. Men neme vooral niet te vaak gekleurde; meestal zijn 
ongekleurde beter. De kinderen vinden de gekleurde mooier en meenen 
al gauw, dat de andere niet de moeite waard zijn. „Zijn ze gekleurd? 
Niet! Dan kom ik niet” roept soms een kleine peuter. En nadat ze 
in de bioscope zijn geweest: „bewegen ze? Anders ga ik weer weg ■ 

Handenarbeid, handwerken.
Jaren en jarenlang kan men met dezelfde volkskinderen daaraan 

bezig zijn. Als ze zich daaraan geven is er altijd een vervolg te bedenken. 
Het geven van véél goede voorbeelden moet den smaak helpen vormen. 
Ze moeten véél goeds te zien krijgen. Een volkshuis moet goed 
in zijn modellen zitten.
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doel voorbij.
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De beste leiders voor georganiseerd spel zijn menschen met fantasie. 
GymnaStiekleeraren zijn niet altijd de beste spelleiders.
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spel Esmoreit heeft e en groep Lcidsche 
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katoen besteld bij Molkenbocr, van Paltht 
van alle kleuren waarin geel katoen kan 
jongens werd nagegaan wie cr tegelijk moesten 
groepeering en daarnaar werd gekozen in 
gewaden zouden worden geverfd.

De Esmoreit werd met zoo’n ernst en toewijding gespeeld, dat de 
toehoorders geheel meeleefden. Er komt een soort proloogspreker bij 
te pas, die aan ’t slot de moraal van het stuk geeft in een toespraak, 
die ongeveer deze laatste woorden heeft: „Indien ge dit als waar
heid voelt, spreekt dan met mij het „Amen.”

En waarlijk, de geheele zaal zei luidop in vollen ernst: „.
Het publiek hier bedoeld, bestaat enkel uit vaders, moedei 

genooten, vrijers van de spelers. Nooit wordt er gespeeld voor ai 
publiek dan Volkshuisbezoekcrs. De spelers krijgen zooveel kaarten 
ter verdeeling als er zitplaatsen zijn.

De vreugde van samen voor iets te 
overschaduwd door publieke uitvoeringen.
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jesten opkomen en in welke 
welke kleuren de noodige



Tentoonstellingen — Muziekuitvoeringen. )

’) Zie noot op blz. 481.

498

:en stormloc 
aangift 
d.Ur kt

i wilde
dit vooi

'ilde
~ tot enkele soorten ui

i ««gehangen afbeeldinger 
tegenstelling, k 
>edc en een

plotseling een stormloop voor 
die tot die aangifte gekomen 
leeren, watje dA,\r kunttentoon- 

uit gebrek aan leiders, maar 
; werk moet de drijfveer zijn.

We leven in een 1 
zonder te weten wat

Om de verhouding 
moeten 
eerst weten 
deeren. Is <

aan schoonheid is t 
en nobelste kunstu 
istgevoelige, die er 

dat de behoefte aan 
, dat ieder voor elke kunstuiting of richtii 

uit, dat de een beter van Gogh, 
icgrijpt. Kunstgevoel wordt niet 
■ oepaalde kunstrichting bij aa
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ook uit beginsel. De vreugde aan het , , .
zoowel bij handwerk als bij tooneelspel.

Het Leidsche Volkshuis heeft eerie verzameling zelfgemaakte kleeren 
voor opvoeringen, die ook — onder voorbehoud der uiterste voor
zichtigheid ■■— aan andere Volkshuizen wordt uitgelecnd.

Toen eens bij uitzondering de klecding was gehuurd, voldeed de 
geheele opvoering minder.

tijd van praten zonder werken. En van werken 
. men doet.

jc vciuuuJing tusschcn Volkshuis en kunst vast te stellen, 
we eerst weten of er verband mogelijk is. We moeten 

n, hoe het staat met het vermogen om kunst te waar- 
dat allen eigen of slechts aan een bepaalde klasse? Is 

kunst alleen voor op bepaalde wijze beschaafden of ook voor de massa? 
Het zuiver voelen van kunst is niet eigendom van eene klasse. Er 

zijn er in alle klassen die kunst vermogen te verstaan, en die het 
niet kunnen.

De behoefte aan schoonheid is algemeen menschelijk. Het 
verstaan der beste en nobelste kunstuitingen is i n d i v i d u ë e 1. Het is 
maar de zaak den kunstgevoelige, die er in ons schuilt, er uit te halen.

De erkenning, dat de behoefte aan schoonheid algemeen menschelijk 
is, houdt niet in, dat ieder voor elke kunstuiting of richting even 
gevoelig is; sluit niet uit, dat de een beter van Gogh. de ander beter 
de Haagsche school begrijpt. Kunstgevoel wordt niet geleerd; wel 
het verstaan van een bepaalde kunstrichting bij aanwezigheid van 
kunstgevoeligheid.

Er is verschil van kunstaanvoeling. Maar de behoefte aan schoon
heid is in het menschelijk hart gegeven. Dan moet ook de kunst niet 
aan de massa worden onthouden ; kunstbehoefte is ook een verlangen 
naar onzienlijke, geestelijke dingen. Verschrikkelijk is het dit in men- 
schen te laten doodgaan.

Tentoonstelling
1. Tentoonstellingen van wilde bloemen.
Onder de eerst — en dit vooral buiten — bereikbare tentoon

stellingen behooren die van wilde bloemen. Een bepaald karakter 
krijgen die door beperking tot enkele soorten of kleuren.

Daarbij kunnen b.v. worden opgehangen afbeeldingen van bloemen. 
Om te leeren zien door vergelijking en tegenstelling, kiest men zoo
veel mogelijk van eenzelfde bloem een goede en een slechte weergave. 
Op zoo’n tentoonstelling hing b.v. naast een zeer goede plaat van
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kunst die te ver van het volk af ligt, 
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Klaver en Nieuwenhuis, een doodc afbeelding uit de oude druk van 
de Flora van Oudcmans. Aan een volkskind, dat ze stond te bekijken, 
werd gevraagd: „Zie je ook verschil tusschen die platen?” „Nou, 
èn of" kwam er. „Ze stellen toch allebei een sleutelbloem voor. Wat 
voor verschil zie je dan toch?" „Dat" (Klaver en Nieuwenhuis) „is 
er een om in een vaas te zetten en dat” (Oudcmans) „is er een om 
op je hoed te zetten”.

Tentoonstellingen van reproducties '
Als begin kieze men geen kunst d 

Men komt dus niet eerst bij de 13de i 
tischc kunst (hoewel die nu bijzonder 
niet verder kan worden ingegaan).

Als begin op dit gebied is het mee"
2. Tentoonstelling van go<_. 
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3. Tentoonstelling van reproducties van vrouwenportretten.
Hier vooral streng te kiezen. Het portret moet nobele gedachten 

opwekken. (Dilrer, vrouw v. Tucker).
4. Tentoonstelling van verschillende 

het Kind in de kribbe. Omstreeks Kerstmis.
Bij zulke tentoonstellingen vormen de uitlegsters kleine groepjes 

m zich heen met welke ze alles goed gaan bekijken en zooveel 
agelijk het zien en voelen der kijkers tot uiting laten komen. Een 
oepje had bizonder genoten van de madonna's; van een ander 

ió—17-jarige meisjes — kwam de geleidster klagen: „Ze zien er
1 er niets voor en ik kan ze niets bijbrengen ook", 

i aan als iets verschrikkelijks, dat deze meisjes zoo’n 
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„Graag. Wat dan?” 
graag van jullie weten, welke 

als moeder voor je kleine broertje z
eens, één voor één, bekijken en me 

ke je kiest? Ik ga niet met jullie mee." 
vrij lange poos kwamen ze terug. „Wc hebben er een

Wilt L) nu eens zien welke?”
diepe ontroering zag ik, dat ze hadden gekozen een 
ar de moeder knielt voor het kind.
toonstelling van reproducties naar werken uit het Rijks- 
t zoo mogelijk daar een bezoek gebracht met een groep.

waarvan ze de reproductie in het Volkshuis 
roepen ze met verrukking: „is dit nu de echte?

wat vooraf getoond en besproken is vinden ze, en
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. e h i 1 d e r 
i dood

rusten, peinzen, slenteren, 
ten was er een, die een 
fabrieksjongens stonden

ng van 
Hoogstens

Bij de 
e lijdt 
menig-

voor stonden 
gek om 

zóó kunnen
„Herders

zou er nooit

kijken, 
daarvoor bot

kijken?"
's kunnen zoo kijkc.

fabrieksmenschen

hebben 
van den

■ om zich heen. I 
iterialiscerd. De fantasie 
nger, die zich ten slotte :

i gaat. Het verlangen naar h< 
weer te wekken.

afbeeldingen

éón schilder zijn 
na den dood van 

imeling reproducties

tomen, 
stelde platc

gevoeld tusschen zijn 
■ kunstenaar.

van der Goes zijn 
die met ontroerende

het onderwerp van eene andere zijne

j een tentoonstelling van oors 
iens Brabantschen tijd — wa 

een arbeider, volgeling 
.•roeg: „Wie heeft dat

het hoogmenschelijke in en halen er veel meer uit, 
dit alles sleur is geworden. Dit is zóó waar, dat 

weten en dat R.-Katholieken mij meermalen dringend 
uut aan hun kinderen de levens der heiligen te vertellen, 
zoo’n 30 voorstellingen van verzonken menschen bijeen 

’ " te bepeinzen is!
vroeger Volkstentoonstellingen, die werden rond-

1 ‘e Parijs het hoofddepót der reproducties was. 
die tentoonstellingen, want ze gaven vooral 

e voor de idéé. Wij zijn meer concreet, 
telling'van hem was over hel onderwerp: 

Daarover zag ik destijds zijne verzaïnelin 
steld. Dit is voor ons doel te veel.

Jïi, 
kwam <

kennen.’
Die arbeider moet de verwantschap 

eigen kijk op het arbeidsleven en dien
Op een „Aanbidding der herders" v

Vlaamsche boeren voor „herders" genomen, 
teerheid naar het kind kijken.

Aan enkele jongens, die er 
gedaan: „Vindt je dat nu niet 
Kun je je voorstellen, dat die

„Jawel” was het antwoord, 
matrozen, en ploegers. Maar je ; 
kunnen nemen.”

De eersten zien groote onbegrepenhedc 
laatsten worden alle gedachten vermat 1 
gebrek. Zij lijden aan verbeeldingshon 
maal met bijgeloof verzadigen 
bereikbare is o.a. door kunst '

5. Tentoonstelling van 
iets verzonken zijn.

Hiertoe kunnen o.a. voorstellingen van heiligen dienen.
Levens van heiligen zijn ook zoo goed om te lezen. Wij Protestanten 

hebben er zooveel meer aan dan de R.-Katholieken. Wij vragen: 
„wat in dit • leven heeft het mogelijk gemaakt, dat deze mensch heilig 
werd verklaard ?”

Wij zoeken er 
dan zij, voor wi 
zij zelf het wc 
hebben verzocht

Denk U
en wat daar bij

Desjardin gaf 
gezonden, terwijl te 
Echt Fransch waren 
blijk van liefde

Een tentoonstc
6. Arbeid.

afbeeldingen tentoongesf
40 werkt beter.

7. Moederliefde 
tentoonstellingen.

8. Tentoonstellingen van het werk van 
weer een andere wijze om te leeren zien. Vlak 
Israëls had het Leidsche Volkshuis eene verzat 
van hem tentoongesteld.

Nu geeft Israëls meestal weer: droo" 
zelden werken. Onder de tentoongeste 
werker voorstelt, een anker dragende.

irspronkelijke werken van Van Gogh 
arbij o.a. een trambaan in aanleg — 
van Domcla Nieuwenhuis — op me 
gemaakt. Ik moet die man leeren
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ten 
en,

het gebouw 
is weergegeven.

zandsteen, 
steld: alle 

stof. En
klassieke en de

en schapen.
it die voor: ‘

door
en,

1 e v >

ibrieks-
de een den 
is bij alle fal

nog niets.

ze vindt en

s hiervan wil tentoonstellen moet wat weten 
lunst. Weten of een onderdeel van z 

wat er wordt voorgesf 
van de triomf over de 

dwereld.
:K ze uit de 14de, de 16de, 17de 

weer onderling vergelijken, 
uwen heen. Hoe zagen kunste- 

:n, den appelboom? Van de 
noodig zijn om al de schoonheid

er voor; na een poosje gekeken te hebben gaf 
een ellcboogstomp (den elleboogstomp die gelijk 
werkers) en zei iets, waarop de tweede lachte.

Ik vroeg „mag ik ook weten wat je daar zei?" „Die weet er ook 
wat van” zei ik tegen m'n kameraad.” (Wat een voordeel heeft in 
dezen het Volk, dat het niet heeft geleerd van een bepaald kunstenaar 
illes goed of illes verkeerd te vinden!)

„Hoe meen je dat zoo?" „Nou, hij laat die man dat anker dragen 
alsof het een baal watten is." Ik vroeg door: „heb je hier in dit 
gebouw wel eens een plaat gezien, waarop werk moeite kost?" Na 
even bedenken zei hij „jawel”.

„Weet je nog op welke plaats die hing?"
„Ik geloof van wel".
„Zou je die plaat willen zoeken, totdat je 

hier brengen?"
Na een heclcn

verplaatst. Het 
doorgezocht en 
hij meebracht wa

Aan beide jongt
te doorzoeken

rband staat moet uiten : hoogheid, 
e ouden die zoo iets maakten.

.. ’. al veel moeilijken, ’t Gaat ook 
levensverrijking.

i tijd kwam hij wat ontstemd terug. „Het ding was 
hing vroeger op de gang. Nu heb ik het heele huis 
net op de bovenste laatste kamer hing het." Wat 
.s „De karnster" van Van Gogh.
jens werd toen gevraagd nu nóg eens 

naar voorstellingen waarop moeite 
Ze brachten: „Tegen den wind" van Millet.

Zoo moet men ze dwingen tot goed kijken, tot onthouden. Ze late 
zoeken naar de beteekenis. Ze de voorstelling laten aanpakke 
niet alleen maar aaien.

Kunstenaars vinden dit
’t Is het begin: zien.
9. Tentoonstelling over dieren
En met een nieuwe beperking:
Trek «lieren in de kunst.
Ezels in de kunst.
De Lcidsche Egyptische ezel vond een Volkshuizen niet goed. 

„Omdat hij levend keek.” „De ezel kijkt levend in zijn Vaderland” 
werd hem uitgclegd.

10. Tempels naast kerken.
Al wat met het verhevene in verb« 

verhevenheid; wekt eerbied voor de i
11. Landschappen. Dit wordt 

hier weer om: leeren zien en
12. De Giottotoren.
Wie de reproducties

van 14de eeuwsche ki
hardsteen of marmer is. Weten 
mcnschelijke bedrijven als symbool 
moet kennen de klassieke en de bijbelw

13. Herders en schapen. Zoek :
en 20ste eeuw. Laat die voorstellingen

14. De appelboom door de ee 
naars in verschillende landen, tijde 
Assyriërs af? (O er zouden levens 
te vertellen die er in de wereld is).
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rrp. doet 
n hoe het

i'. de

k u n s t n i> v e r h e i d. 
naast banale dingo 
van een gebruiksei

■ soms kwaad, 
gebruiksvoorwerp i

i rijn eigen l>ek<

dat de

.......

je voorgesf 
>rus bv. is

15. De ploeg, die triomf over <l«-i> fzroml, <l< plo' 
eeuwen heen. Hoe i-. die voor|zc»te|d 7

16. Symbolische voorstellingen.
” inciscu s' h u w c I ij k m e I d <•

iet leven van Franciscus durft te
i over hem te hebben gelezen kan <]'• plal'-n * 
ten gaan vooraf. Wie het dan nog .i.mdurft 

rijgen.
Franciscus

11 h e d r a a 1 
h a r t r e s.

‘ring ' 
et re

. - ‘ ' 1 sTl”
rrsiering in vele gevallen 
lamheid zit er in een sikl

llersrootste belang, dat de gebruiksvoorwerpen 
ïbbën iederen dag wat voor ie te vertellen.

tentoonstellingen gaat het er om het beste 
Ook Barnett eag dit reeds in. sooals blijkt

• slapend neerliet, 
niet vreest: zijn 

voorstelling, voorzichtig 
kan daar op zoo n 

...  aoral niet preeken.
1. Geschilderd in het sterfjaar 

i en Hieronytnus.
 van Hippo. zich verdiepend in de 

,e formule zoekende (als een kind dat 
leppen).

moet zijn. En 
toring hebben.

Wie het 
ten van en

De br ' 
platen ki

Over Franciscus babbelt men niet.
Een Dominicus is na te doen. Franciscus niet.
Synagoge en / (geblinddoekte vrouw).
Christendom ( (vrouw met avondmaalsbeker).
Heiligen. (De heilige — de ware betcckcni ' 

liddeleeuwen).
Dezelfde heilige voorgesteld door ver'
Christophorus bv. is wel 40 maal
St.-Joris met den draak is meer < 

kunstenaars voorgesteld.
Hieronytnus met de wilde dieren.
D'Jrers Hieronymus b.v. de Vulgata vertalend, ter-.' -, te .eej-v 

slapend bij hem ligt. Hoe goed is een fabriek.sjongen .:. staat net 
na te voelen, als hem zacht en sober wordt verteld, dat de .eezw 
de booze hartstochten in den mensch voorstelt en d 
heilig wordt genoemd aan wiens voeten de leeuw 
De heilige verslaat den leeuw niet, omdat hij hem : 
wil regeert hem. Als zoo’n zinnebeeldige 
toegelicht, op de rechte wijze gaat werken, 
oogenblik iets héél belangrijks groeien. Dan vo

Dtlrer. Ridder, dood en d u i v e 
zijner moeder, evenals .'ielancholia

Augustinus aan het strand \ 
schepping en voor deze eene 
de zee in een putje wil sche

De draken der Notre 
verbeeldende.

17. Begrijpelijke architectuur.
Colosseum.

De bouw van de groote k a
De kathedraal van C 1
IS- Tentoonstellingen
De kunstnijverheid brengt 

gedachte te wekken dat de v< 
maakt tot een kunstvoorwerp

Het leven moet bepalen 
dit kan zonder versiering 
Wat een voornaamheid

Het is van het alle—" 
coed zijn want ze hebi-vi

Bij al de opgesomde 
aan het volk te brengen, 
uit .zijn catalogi.
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; uit de hei ten toon 
witte kiczelstreepen

ik na een 
s, die

het clubje dat 
zien, uit rijken

"aTbe

ze de eigen

ten bleek eens 
van De Koning, 
voorgelegd wees 

1 waarom

Ik zou

Men moet vooral vertellen bij tentoonstellingen.
De verzameling moet niet te groot zijn; de omgeving rustig. Men 

moet nooit luid spreken. Zoo mogelijk moet het onderwerp aanpassen 
bij den tijd van het jaar. Zingende engelen dus in December b.v.

Door vergelijkend kijken moet men de bezoekers verder helpen. 
Dit vergelijken mag niet voeren tot bewonderen van het één ten 
koste van het ander. Niet alles laat zich vergelijken. Men moet geen 
storm vergelijken met zonneschijn.

Hoe goed sommigen weten wat zij zoeken in plat< 
duidelijk bij een jongen die altijd landschappen koos 
Cuyps of Ruysdael. Andere platen die hem werden voorgelegc 
hij af. Dit was zóó opvallend, dat ten slotte werd gevraagd, w 
hij altijd die landschappen verlangde.

„Omdat het er zoo ruim op was.”
Veel van het hier genoemde als geschikt voor 

heeft men op een dorp niet voorhanden.
Maar andere dingen zijn juist dddr weer, 

geving loeren zien.
Als ik in Norg woonde, zou ik de steentjes 

stellen en daarbij vertellen. De roman van de ■ 
van de groote keien zou ik ze vertellen.

Bij bloemententoonstellingen zou ik bloemensprookjes vertellen. 
Geen boudoir-verhaaitjes, maar de echte oude. De sproken over gift
planten, oude verhalen van de helden, van primula en maretak, mid- 
deleeuwsehe bloemenverhalen, verhalen uit Dodoneus' Cruydtboek. 
En Zwitsersche bloemensprookjes. Zooals dat over de naaktbloeiers. 
Dat zijn drie meisjes, die geen moeder meer hadden. Ze woonden 
met hun vader en verzorgden hem. Maar toen ze 16, 17 en 18 jaar 
waren gingen ze ’s avonds dansen in lichte, doorschijnende kleedjes. 
Hun oude vader lieten ze alleen sterven. Van dat oogenblik af staan 
ze in hun doorschijnende lila kleedjes te bibberen in de eerste herfst- 
kou (Colctricum autumnalc). En van den boksbaard, die zich altijd 
sluit om elf uur en vroeger voor tijdwijzer diende, vertelde ik U al, 
en hoe een vermaterialiseerde jongen meende dat de plant voor geld 
wel eerder zou dichtgaan.

(Die verstoffelijking bleek mij ook eens treffend toen i 
vertelling vroeg: „en wie vindt je nu beter: St. Martinus, 
halven mantel gaf, of Franciscus die den heelen gaf?”

„St. Martinus, hij had zijn naaste lief als zich zelven."
Franciscus wist van zich zelven niet meer. Wij menschen, wij 

Nederlanders vooral, zijn gewoonlijk voorstanders van den halven 
mantel, ik vind dit antwoord zoo echt Nederlandsch, dat ik het U 
even moest vertellen, 't Was trouwens ook een tentoonstellingsgesprek).

Tentoonstellingen zijn middel voor hoogere opvoeding. Kunst in 
dienst van het leven, zoo kan zij tot het volk worden gebracht.

Zien, leeren zien is ’t begin. Vraag daarom dingen als: „Welke 
tijd van den dag is het op dat schilderij? Morgen? Avond?” „^Velke 
boomsoorten komen er op voor?" en dergelijke.

’t Is hetzelfde dat al begint bij het kleine kind op 
kleuren uitzoekt voor een handwerkje: laat ze véél 
voorraad zelf kiezen en samenvoegen.
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Mevrou

Ons
eeuwen. 

Het i m van mu- 
dic schoon-

scheppcn van edele feesten.”
„Work in 

ot het ernst

Als het dan < 
hoe mooi 
lê blauwe .

■ zoo altijc 
misschi

>chc Conservatorium kwam 
iagen: „Ze meenen dat ze 
is”. Wat bleek? Er was

grcat cities" zegt 
stigste werk reken

st, help het door te vragen: „Weet 
bij elkaar pasten in de wei?” Of: 

kleurige boom verleden herfst afstak

er I
uitverkoc

>nd van wegc het Haagsch 
.ter verontwaardigd klaj 
idat het voor het volk is 

: te veel geacteerd.
te aanbiedingen op muzikaal gebied moet men 
Volkshuis. Men acht zich zoo gauw goed genoeg 

op te treden. Dan moet men kiezen tusschen: liefheid en 
iweerstaanbaar is, wie absoluut staat voor een ideaal, 

is men vaak niet lief en zegt vaak neen.
;aat echter om niets minder dan om een nieuwe cultuur- 
I e. Wij moeten onophoudelijk de minuut beschermen tegen 

Als de minuut goed is, is het uur het vanzelf.

eens verkeerd kiest
je nog hoe mooi die en die kleur bi 
„Weet je nog hoe mooi die goudkk 
tegen de blauwe lucht?”

Door zoo altijd weer tot zien, tot eigen keuze op 
krijgt men misschien nog eens volwassenen, die niet nadoe 
winkeljuffrouw zegt, maar die naar eigen keuze handwerk-materiaal 
koopen, naar eigen ontwerp versieren.

Muziek.
Is muziek menschelijk gegeven of cultuurproduct?

ene dame vertelde eens hevig verontwaardigd, dat haar dienst- 
je beweerde bepaalde muziek beter te hebben verstaan dan 
•rouw! Deze kon ze verstandelijk misschien geheel volgen. Ik kon 
anders dan zeggen, dat het dienstmeisje best gelijk kon hebben, 

volk verstaat alle gedragen muziek, de liedjes der middel- 
i, folkloristische versjes.
is best een cursus te gaan volgen over het verstaa 

ziek. Maar noodig voor het primaire aan voel en van 
heid, die men zonder kennis w eet, is het niet.

Bij den meer ontwikkelde is kritiek dikwijls het uitgaansdoel. Dat 
is een geesteshouding, die schoonheidsontroering verhindert. Het is 
bedenkelijk als men deze houding wil navolgen, als men begint te 
probeeren om de ontroering te verbergen door b e g r ij pen.

Een der gevaren van Volksuniversiteiten kan zijn: het n a <i p e n 
der kritische levensbeschouwing als waarde volle houding.

Zuivere muziek moeten wij het volk geven; geen z.g. populaire. 
Niet vragen: volk, wat begeert ge? Dan zegt het misschien: brood 
en spelen. Voor deze muziek krijgen we niet dadelijk de massa. Maar 
de enkelen „besmetten” weer hun omgeving.

In het Leidsche Volkshuis gaven we 6 concerten per winter. Als 
er een oratorium, als er Bach of Beethoven werd gegeven, waren in 
1 uur de kaarten uitverkocht.

Na een zangavond
een dienstmeisje bitte
grof moeten zijn, ome’
bij een der liedjes

Veel vriéndelijke 
afslaan in een ’ 
om daar op te tre< 
ideaal. On' 
Maar dan

Het g«

het uur.
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allereerst Civ<.

;viuoft, dat het volk, de arbeider begeert de 
j, die hij nü heeft, die heeft ongelijk. Want 

naar wat de arbeider op zijn minst doet en

idkoop is als de bios< 
gewone w e r 1 1 ’

Zoo n antwoord legt 
Hoe eentoniger het 
We hebben nu en 

gemeenschapsleven (Th< 
De oudheid kende h< 

werden de treurspelen 
teckcnend is, dat van z 

En toen 
Verfrisc’ 
Het dage 

tot het f 
Daartoe 

dat het vo" 
Wie 

feesten, 
hij oordeelt

Wij moeten ten opzichte van de arbeiders doen wat we voor ons 
zelven verlangen : hen bcoordeelen naar d i e daden waaruit het beste 
in hen spreekt. Hij komt nooit bedrogen uit die bouwt op het beste 
in het volk. Demagogen juist sluiten aan bij het mindere.

moeten het volk niet vleien, niet opzweepen, maar: het 
d maken voor de taak der volgende generatie. 

Het is ee:n belangrijk oogenblik daartoe, nu er meer tijd is vrij 
>men. Even prettig als het lijkt veel v rijen tijd te hebben, even 
ilijk is het dien goed te besteden.
ij feesten, bij algemcene ontspanning, zal alleen hij slagen, die

Wat iemand van zijn vak moet weten, leert het leven hem meestal 
wel op de een of andere wijze.

Het voornaamste dat wij voor iemand kunnen doen is: hem te 
lecren zijn vrijen t ij <1 goed te gebruiken.

In de oudheid waren feesten Staatsaangelegenheid; nu zijn ze helaas 
geheel in handen van de belanghebbenden.

In „Spirit of Youth and the city streets" zegt Janc Addams, dat 
het zoo gemakkelijk is afkeurend te oordeclen over het vermaak van 
het volk. Men ziet er alleen het verkeerde, oppervlakkige van, zonder 
te begrijpen, dat veel in het volksleven er toe leidt zulke prikkels te 
zoeken om aan de moordende eentonigheid te ontkomen. Om billijk 
te oordeclen moeten wij beginnen met ons zelven af te vragen:

„Wat heeft ons belet om in verveling onder te gaan?”
Heeft het volk de lectuur, de muziek, de reizen, de heri

die wij hebben? Heeft het die levensvulling 
dezelfde gezellige woning?

Bij deze verschillen komt dan nog de vaak grootcrc eentonigheid 
van het werk.

Aan een der beste Wittenburgerjongens, een belangstellend bezoeker 
van het Volkshuis aan ’s Gravenhekje, werd door een der leiders 
gezegd : „wat valt me dat van je tegen, datje zoo'n bioscopeklant bent." 

„Mijnheer." was het antwoord, zoodra U me iets aanwijst, dat 
even goedkoop is als de bioscopc en mij evengoed heelemaal 
uit mijn gewone werk haalt, kies ik dat.”

’ jt ons geweldige verplichtingen op.
werk, hoe sterker prikkels worden gezocht, 

dan noodig te beleven de feestelijkheid van het 
ie well in the wood, William Morris).
iet feest als deel der volksopvoeding. Te Athene 

de treurspelen van Euripides van staatswege opgevoerd en 
is, dat van zoo’n feest wordt gezegd:

:n keerde ieder naar zijn dagelijksch werk terug.” 
scht, versterkt denken wij er als vanzelf bij.
agelijksch werk vieronderstelt feesten. We moeten weer 
feest als volksopvoeding.

e moeten wc ons allereerst doordringen van de gedachte, 
rolk iets beters waar.’

waarachtig gelooft, dat
de ontspanning, 

alleen naar wat
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dat het altijd de 
:rijgen.

nis zijn opgevoerd met fabrieksjongens 
Caesar, King Lear, 
zoo iets hen in beslag 
van het laatste stuk 

(uffrouw Knappert. U 
heelemaal klaar, 

llemaal eikaars r

werd door mij gesf 
Je jongens vragen. 

Caesar 
niet

u..uJges 
van t v< 

tukken niet 
erd ons 

lorp in i 
is: dat 

pgenomen. I 
de opvoering

noodige v 
heelemaal 

aanpakken.

voortbouwt op het bestaande. Niet op het foutieve. Doch het bruik
bare moet tot volmaking worden gebracht.

Allereerst hebben we dus te zoeken: w 
volk zelf is voortgekomen.

Jongens en meisjes met hun opbruisend leven zoeken vanzelf de 
levensuitbeclding. Rederijkerskamers hebben dan ook eeuwenlang 
overal, ook op ‘t platteland, bestaan en bestaan nog- Op dat spel 
moet niet te laag worden neergezien. Er is wat van te maken.

Hier is een eerste houvast voor volksvermaak.
T o o n c e 1.

In het Lcidsche Volkshuis zijn
-meisjes: Esmorcit, Julius Cacsm, ___ o ___

Het is ongeloofelijk hoe zoo iets hen in beslag kan nemen.
Toen de opvocringsavond van het laatste stuk naderde, kwamen 

de spelers me zeggen: „Juffrouw Knappert. U behoeft over niets 
meer bezorgd te wezen. We zijn heelemaal klaar, ook als er iemand 
ziek wordt. Want we kennen allemaal eikaars rollen.” Werkelijk 
moest een speler wegblijven en inderdaad kon een ander invallen.

De opvoering van Julius Caesar werd door mij gesteld op H Maart.
Hevig verontwaardigd kwamen de jongens vragen, waarom niet de 

I5de, de idus van Maart (wanneer de moord op Caesar zou hebben 
plaats gehad) was gekozen. Zij kónden het stuk niet spelen op den 
14den, verklaarden ze. Er werd hun gezegd, dat er Zondag den 16den 
des morgens een belangrijke vergadering moest plaats hebben en dat 
die na een tooncclopvoering op den avond van den loden, niet tijdig 
schoongemaakt kon worden daarvoor. En dat toch ook niet weten
schappelijk vast staat, dat de moord op den idus van Maart heeft 
plaats gehad. „Als wij er voor in staan dat er niets op den vloer 
ligt, als we na de opvoering alles wegbergen en de zaal klaar zet 
voor de vergadering, mag het dón?”

Op den idus van Maart werd gespeeld. En geen pindadoppen 
ulevelpapiertjes lagen op de vloer. Dat zegt toch iets I Een an 
blijk van het sterke meeleven in de stukken is, ' 
grootste moeite kostte de slavenrollen bezet te ki

Wat ze altijd met groote toewijding gaven, was de verzorging van 
ouden. Het gevoel daarvoor leeft nog werkelijk in het volk. King 
Lear begrepen ze dan ook dadelijk en hadden meteen de vergelijking 
bij de hand met een schoolboekjesverhaal over een grootvader die 
uit een houten napje moest eten.

Het gedeelte ov<;r de bastaards in King Lear was er uitgelicht.
Behalve de genoemde stukken is ook Vondel geschikt voor opvoering 

op een dorp. Vondel staat niet zoo ver van ’t volk als velen mcenen. 
Evenwel mag men bij de keuze van stukken niet dwingen. Trouwens 
.—■ we moeten niets dwingen uitgezonderd ons zelf.

Jephta b.v. zou voor opvoering op een dorp in aanmerking komen.
Het eerst noodige voor zoo'n opvoering is: dat er één persoon is 

die het stuk heelemaal in zich heeft opgenomen. Die één moet het 
niet sjofel aanpakken, al zal verder de opvoering zoo eenvoudig 
mogelijk zijn.

Raadzaam is, het stuk in z’n geheel te vertellen vooraf. In ’t 
algemeen is vertellen ongeveer het beste wat men vooi- het volk kan
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jelspel te bereiken is als één mensch 
ng getoont. Zij woont op een landgoed in 
iet de dorpsbewoners heeft zij stukken van 

vertaling opgevoerd. Onder haar leiding wer- 
dansversjes, de zeilversjes ingeoefend, 
i opgevoerd met haar volk, in haar tuin, 
s z i n speelden mee. Bij haar werd 
: wintermaanden, werd verder alles voorbei

z.g. „onwaardigheid” er weer uit te krijgen is het middel
:lf weer '
■ ook nu

heel

volking deelde 
voor de gem<

I van het a < 
passief: men 1 

in de allergroc' 
: het is voor al.'

Men moet het zichzelf daarbij niet gemakkelijk maken. Het 
korte verhalen laten, maar een heel boek als „De Negerhut”, 
erlorcn Paradijs” vertellen. In twee Engelsche buurdorpen 
er eens een winter aan besteed dit stuk samen in te 
en op te voeren. Om de beurt hadden de oefeningen in de 

pen plaats; een groote wagen vervoerde de spelers en hunne 
Iheden. De gcheele bevolking deelde met spanning in de 

. Het werd een feest voor de gemeenschap.
is een mooi voorbeeld van het actieve feest. Onze 
over 't algemeen te passief: men laat zich vermaken.

et gezinsfeest — dat van de allergrootste belangrijkheid is — 
deze twee voordeclcn bijeen: het is vooralle leeftijden gezamenlijk 

eischt eigen bedrijvigheid.
wel het misschien niet geraden is, ze terstond heelcmaal af te 

aparte kinderfeesten. Het gcmcenschaps- 
volksfeest is steeds voor allen.

:n, meedansen, geven weer 
i het gemeenschapsfeest.

igcvend zoo tegen vieren Dinsdagsmid- 
i te zien dansen bij een straatorgel 
geboren worden met de polka in de

doen.
ook niet bij I 
als „Het v< 
heeft men < 
studccren 
beide dorpen plaats; een i 
benoodigdheden. De gel 
vorderingen. Het werd e 

Zoo iets is een mooi 
feesten zijn over ’t algem 

Het gezinsfeest — 
hceit deze twee voordeclcn 1 
en het eischt eigen bedrijvigh 

Hoewel het misschien niet o 
schaffen er is toch veel tegen aparte kinde 
feest is hef ideale, het ware volksfe 
Moeders die met haar kinderen meespeler 
hoop op zoo'n toekomst, de toekomst van 

Werkelijk, ik vind het hoopgevend zoo 
dags moeders met haar kinderen 
in de Jordaan, waar er zooveel ; 
beenen.

De gemeente Manchester heeft in dit opzicht een eigenaardig voor
bedil gegeven. Ze heeft de behoefte aan een deuntje en een dansje 
leiding gegeven door de aanschaffing van een 30-tal draaiorgels, die 
op bepaalde uren overdag spelen in de openbare parken, waar dan 
geïmproviseerde publieke bals plaats hebben. Is het nu niet beter 
die behoefte overdag, in ’t openbaar tot uiting te brengen, dan die 

te weren en toe te staan, dat muzickverlof de men- 
schen naar café’s en danshuizen lokt? Die orgels draaien tot eer 
der gemeente Manchester voor haar frisschcn aanpak.

Maar, nog iets meer over het tooneelspel.
Acteeren was vroeger geen beroep. En werd toen ook voor nie

mand onfatsoenlijk geacht. Later is de beroepstooneelspeler gekomen 
en langzamerhand werd acteeren „onwaardig” voor wie geen beroeps
acteur was. Wat in den tijd toen ieder speelde, het tooneelspel kon 
betcekenen, blijkt duidelijk te Oberammergau met zijn geweldige 
tradities.

Om die
dat wij zelf weer meedoen.

Wat er ook nu nog met toonec 
iets w i 1, heeft Mrs. Kin; 
de buurt van Oxford. Me 
Euripides in metrische 
den de roeiversjes, de

Zoo heeft zij Elec 
zelve en haar 
kleeding gemaakt in 
en ingestudeerd.

Eén der redenen waarom Euripides werd gekozen was: de een
voudige kleeding waarin cenvoudigen zich zooveel waardiger bewegen
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Engeland eene Shakesp 
t in dat land. In vele bc 

stukken van dien schrijver 
uespeare staat minder ver x 

' peare-vereeniging wil 
iplaats van het gexx 
tan clubs, die het n

■ één bedrijf goed te 
kiezen. Met een voordi

toch een waardevol g< 
jen worden voorbereid 
beelden over den tijd va 

levensgexvt
in dat tijdp

dan in z.g. dames- en heerenkleeding, die ook zooveel minder de ijdel
heid opwekt, het poederen e.d. uitsluit.

Er is in Engeland eene Shakespeare-vereeniging, die 75 vertak
kingen heeft in dat land. In vele bestaande clubs worden door lief
hebbers stukken van dien schrijver gespeeld voor het volk. Want 
ook Shakespeare staat minder ver van de eenvoudigen dan men meent.

De Shakespeare-vereeniging wil een norm geven; doet een beroep 
op ’t beste inplaats van het gewone beroep op het '

Zij raadt aan clubs, die het niet aankunnen een , 
studeeren, liever één bedrijf goed te gcv< 
stukken te gaan kiezen. Met een voordrach 
er bij, kan dan toch een waardevol geheel x

De opvoeringen xvorden voorbereid door een voordracht over het 
stuk, door lichtbeelden over den tijd van het stuk betreffende kleedcr- 
drachten en levensgexvoonten en verder door behandeling der ge
schiedenis van dat tijdperk.

De vereeniging heeft een centraal-kleedingmagazijn, waaruit alle 
noodige klecren xvorden geleend aan de 75 afdeelingcn. Ook gebeurt 
het, dat de centrale afdeeling aan alle vertakkingen de inoefening 
van één bedrijf opgeeft. Een 6-tal groepen wordt daarna uitgenoodigd 
te komen proefspelen in de ..Oude Vic” voor beroepskunstenaars. 
Wie het best speelt krijgt alle mogelijke hulp voor de vertolking 
van het geheele stuk en gaat dit dan ook voor andere afdeelingcn 
spelen. Wat kan het volk aan zulk eerbiedig werk toch veel meer 
hebben dan aan de brutale bioscope!

De eenige moeilijkheid met het tooncclsj 
huis kxvam voort uit het vereenzelvigen 
voorgestelde personen. Zoo xveigerde ' 
dan „haar heele leven Lijs zou heetei

Esmoreit is juist iets voor Volkshuisbezoekcrs. Het 
past geheel bij onzen volksaard. Zooals het knechtje v, 
handelaar voor Esmoreit speelde, ging het er in.

Duitschland heeft op dit gebied buitengewone dingen gedaan. Van 
Frankfort of Dtlsseldorf uit trokken geschoolde gezelschappen naai
de dorpen, waar werd gerederijkt, om daar de klassieken (vooral 
Schiller) te spelen als voorbeeld. Enkele goede orchesten gaven 1 of 2 
uitvoeringen per winter van de beste muziek in dorpen. Waarom zou 
dit bij ons onmogelijk zijn?

Wij moeten Af van de passieve feesten.
Het is bv. onbegrijpelijk hoe duizenden mcnschcn 

er naar kunnen staan kijken, hoe anderen een 
Het voetballen zelf mag niet worden 
van een bal, zonder meer. Om maar ■ 
samenwerking bij te pas. Maar o, dat 
te moeten denken: onder die kijkers 
degenen, die over enkele jaren de leiding 
handen krijgen! Daar staan nu onze toekc 
leden. De concentratie ziende waarmee 
men niet nalaten te denken aan alles 
te bereiken zou zijn, als ze anders was

aan uren 
anderen een bal voortschoppen, 
en genoemd het voortschoppen 
• iets te noemen komt er althans 
kijken er naar. Het is tergend 
’s naar dat schoppen staan nu 

van het publieke leven in 
comstigc raadsleden, kamer- 
er wordt toegekeken, kan 

xvat met die zelfde concentratie 
gericht!
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moeder zei 
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Geel ze 
voor hen

O p e 
Daarbij 

is heel erg, 
traditie is

laat doodgaan.
dat men ni<

> uitmaakt. Hoe

. rolaas.
■oevig te moeten zeggen dat men — met goede bedoelingen, 
het St.-Nicolaasfcest ook al tot een publiek feest maakt, 

niets minder dan een der teekenen van gezinsont binding. 
Volkshuis moet dit feest weer in ’t gezin terug brengen, door 

de clubs aan te moedigen, dat er iets voor de huisgenooten 
gemaakt en het daar te laten inpakken.

op een publiek St.-Nicolaasfcest te Leiden, waar de 
de school komt binnenrijden en waar later lichtbeelden 

;even met goede bedoelingen, omvergeworpen wat in het 
— ook met goede bedoelingen en met verstand —■ was 

1 ten behoeve van het gezinsfeest.
las is geen straatfeest. Men moet niet zeggen: „ze leeren 
rn kwaad en ze hebben pret.” Oppervlakkigheid en pret 
t goeds en wij mogen ze alleen wat go e d s geven. Met 
luis mogen ze nooit iets anders dan zuivere indrukken 

Al is van de uitkomst ook niets te zien. Een beschaafde 
me van haar eigen kinderen, dat ze eerst nu, omtrent 

jaar, kan merken dat het betere er werkelijk in gaat, 
kinderen en buitenkinderen krijgen te weinig indrukken.
indrukken, maar zuivere. Bedenk daarbij steeds, dat ook 
de onbewuste indrukken een atmospheer vormen.

inbare f e e s t e n.
ij zijn twee hoofdpunten: soberheid en traditie. Het- 
rg, dat men zooveel traditie laat doodgaan. Het begrip van 
is hier en daar al zoo dood, dat men niet meer beseft dat 

aan sommige feesten de traditie alles uitmaakt. Hoe ver dit kan 
gaan mag u blijken uit een plan van een Leidsch raadslid — geen 
geboren Leidenaar — die in allen ernst een voorstel heeft gedaan 
om voortaan 3 October te vieren in het midden van Juli. Als reden 
werd o.a. genoemd: 3 October was zoo laat in den herfst voor 
feestvieren; de zomer was toch veel mooier daarvoor, het land voor 
de spelen was droger in Juli en daardoor de kans op ziek worden 
tengevolge van het feest kleiner. Ook wilde voorsteller de gebruike
lijke haring vervangen door vleesch, „want de mcnschen lusten liever 
een stuk vleesch dan een haring.” De man begreep er niets van dat 
op 5 Oct. de minste haring meer betcekent dan het beste vleesch 
en dat een haring op 3 Oct. heel anders smaakt dan alle andere 
dagen van het jaar. Kortom: hij had geen verbeeldingskracht. En 
geen geloof. Geen besef van verband met het verleden.

V a s t e feesten hebben we noodig en deze hebben 
loofelijke kracht.

Continuïteit is de eenvoudigste vorm van geheugen, van verband 
met het verleden, liet behoort tot ons werkelijk bezit als we ons 
van die steeds terugkeerende dingen kunnen herinneren, als: op m'n 
verjaardag zat ik altijd tusschcn vader en moeder in, of: er werd 
altijd dit gegeten of dit gedaan op dien bepaalden dag.

Nadat de beste vorm was gevonden voor het lentefeest in het 
Lcidsche Volkshuis is het altijd op dezelfde wijze gevierd. Toen 
er in een der oorlogsjaren geen sinaasappelen konden zijn misten we 
iets. De kleur van het feest was anders.
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wij zorgen voor

aansprakelijk gesteld voor alle genot.

voor grootcren, een Meifeest met

dat ze „prikkelende dingen” beleven, 
t er avonturen bij te pas komen.

, w vierd met allerlei bloemen, 
is is. Er was een teveel aan beelden, 
beeld. De bloem, die het lentefeest i 

zijn. Toen kwam ci 
■ blijvende lentefeest. En in dat 
In Savoye — ’t was tegen het __

op een tocht. Al dolende vond ik 
!. Zonder doel of verwachting ging ik 
aan; het geheele gebouwtje was versierd 
schcrmbloemen, wat onvergefelijk indruk- 

ring was misschien ter cere van den ver
anderen Bourbon. Zóó moest ons Leidsche 

het volgende voorjaar op uit om 
1 1) te halen en de versiering

cn> ia ons lentesymbool geworden 
' geworden in sommiger 

cd gekregen. Behalve de versiering 
waarbij ook de tafel met pijpkruid is 
___ r koken na afdekking met blaadjes 
mbool geteekend. Binnen deze v 

van een of ander sprookje.
.■isjes vroeg, wanneer iets bepa 
>rd: „het was ni het pijpkri 

i lentefeest een vaste plaat 
volkskind vroeger wel zei 

;oed voorziene groeiplaatsen 
=n pluk wordt gewaarschuw 
g. Eens had een meisje een ■ 
.■ze in den tuin geplant.

'olkshuisbezoekster pijp-

De eerste lentefeesten zijn gevi 
werd gevoeld, dat dit mis is. E 
kleuren en daardoor géén bcciu. . . 
verzinnebeelden moet met name bekend > 
van zoeken naar het rechte blijvende len 
ik een groot buitenkansje. In Savoye — ... .
Augustus — verdwaalde ik op een tocht. Al dol 
kapelletje — een als vele, i 
binnen. Ontroerd bleef ik staai 
met één enkele soort witte su 
wekkend was. De versiering x 
jaardag van den een of anderen 
lentefeest worden. We trokken er 
nachtegaalskruid (fluitkruid of pijpkruid) 
voldeed allen, voor goed. Deze bloem is oi 
en juist door de vaste wederkeer iets g 
leven. We hebben ons pijpkruidlied gek re 
is er een eenvoudige maaltijd, waa 
versierd. Zelfs de eieren zijn door 
van het pijpkruid met ons sym’.....
hoofdvormen komt de vertooning v

Toen ik eens aan een der mei 
was gebeurd, kreeg ik als antwoor 
Zoo’n antwoord beteekent, dat ons 
gekregen in haar leven. Zooals een ■ 
is jarig na de kermis.” Naar goe, 
lang te voren rondgekeken. Bij den 
pijpkruid te hoeden voor uitroeiïng. . 
mee uitgetrokken; zorgvuldig is deze

Het toppunt was wel, dat eene trouwe 
kruid koos als bruidsversiering.

Dit lentefeest staat.
Andere feesten, vaste feest 

tradities bv., zijn niet gevonde:
Het dansen is een lastig vraagstuk, 't Is vanzelf : 

ook opgrociende volksmeisjes graag dansen. Ze doei 
buiten, bij regenachtig weer ook zelfs op den zolder 
Ze doen het even graag onder elkaar als met jongens en sommige 
doen het bepaald sierlijk. Maar . . . die danslust brengt haar in dans
huizen en leidt tot ongure, onware, prikkelende dingen. De kermis 
o.a. is vooral aantrekkelijk om het dansen.

We kunnen dan soms verbaasd, ontsteld staan van de innerlijke 
wildheid, die aan ’t licht komt.

Laat ons echter vooral inzien, 
Onze verachting van de kermis 
tingen. Uit diepe overtu: 
nobel vermaak.

Te vaak wordt de duivel 
Te veel eer voor hem 1

Wij moeten zorgen, d 
j slecht weer, zoodat
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Ook Barnett verkondigt met nadruk, dat jonge menschen feesten 
noodig hebben, die nobeler zullen worden naarmate het dagelijksch 
leven zuiverder wordt.

In de kunstmatige 1913-feestcn is weer eens gebleken dat een 
iristisch feest geen Volksfeest kan zijn.

sten kunnen goed zijn, mits er geen apartjes in blijven 
t moet hét feest van de wijk zijn.

wij Nederlanders toch zoo geworden ten opzi 
Igemeener: van levensvreugde? Vroeger moeten 
lachsch, vroolijk volk zijn geweest. Het zal 
het Calvinisme zijn, die dit heeft uitgewerkt.  
: vijand van het feestelijke. Er zit niet anders op, dan 
raan te storen. Het Calvinisme heeft het verstaan zoo'n 

ng van stijfheid en somberheid te verbinden aan kerk, 
n Bijbel, dat een der bezoekers van het Lcidsche Volks- 
Is tekst zag hangen „Verblijdt u" verklaarde: „Dat een

i niet." Toen ik haar die woorden ter plaatse had 
, ze haar vriendinnen toe: „Mcides! ’t is waar! 't 

1 Bijbel.” 
ónvöeder moet door goede 1 
isc-helijke behoefte. Al de i; ’ 
jonge menschen kan in goede 

1 voor inhoudrijke feesten.
st zijn: geheel af en voorbereid tot in de puntjes öf 

geïmproviseerd. Nooit half of slordig in elkaar gezet, 
onvoorbereide dwaasdoenerij kwam o.a. wel voor op den 

. _nd van het vertrek van een groep meisjes op de Hoorneboeg. 
Eiken Zaterdag komt daar een nieuwe groep. Op Vrijdagavond 
volgden malle verkleedpartijen en de onmogelijkste tableaux elkaar 
op. Toch kan er zelfs in dien vorm van dwaasheid nog waarheid steken. 

Bij het andere, het voorbereide feest moet het zóó zijn, dat alle 
détails beteekenis hebben. Dit kan men jongens en meisjes voel
baar maken.

We hebben schreeuwende behoefte aan: voorbceld-feesten. 
Die kin een stad als Amsterdam niet geven. In een stad van die 
grootte is een algemeen feest niet meer mogelijk.

B i o s c o p e.
Zelfs als de bioscope mooie dingen geeft is deze n o g l 

Aanvankelijk werd gedacht dat het belangstelling zou we) 
de natuur, als jongeren gelegenheid kregen om in de bic 
pop te zien uitkomen, een knop te zien opengaan, een I 
den dop te zien kruipen. Het omgekeerde is waar. . 
eenmaal in versneld tempo in de bioscope hebben ges 
daarna nooit meer toe te krijgen geduldig een half u 
op het uitkomen van vlinder, bloem of kuiken.

De bioscope maakte het tot prikkel in plaats van tot 
waarneming.

Wie er diep op ingaat 
bioscope veel geestelijke

Daar komt nog bij, dat wij 
leven op ons oog. "Wat weiti
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1 Hilversum, waar ‘s zomers 
kuismeisjes, onder leiding 
:rk haar vacantie doorbre
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het vt

') Een boerderij in de buurt van 
een nieuw groepje Leidscbe Volkshi 
de School voor Maatschappelijk Wer

~ t moet norm zijn.
ipsfeesten moeten stralend, opwekkend nawerken. Ook 
nalen hetzelfde te laten ondervinden. Dat het 

larde hiervan kan beseffen, bleek eens heel duidelijk 
over de Hoornebocg’)• Een oudere zei aan een jon- 

ter op weg daarheen: „Jij gaat voor ’t eerst hé?” 
al eerder geweest?" „O ja. En ’t is

is teren wij slecht. Hoe wij ons laten beïnvloeden door het 
terlijk zegt reeds ons spreekwoord: de kleeren maken den man, 
is pas nog weer gebleken bij den invloed van Tagore’s verschijning. 
Hoeveel jongeren zouden groote wandelingen, tochten, een verblijf 

van een paar dagen buiten „zalig” vinden als de bioscope er maar 
niet was.

Vooral het week aan wei 
alleen goede verhalen worden 
volstrekt niet alleen in het m 
tooningen, het is het versneld 
valt te véél in den geest van 
snelle gebeurtenis.

Gelukkig dat het 24-ui 
z’n bepaalde noodzakcli'1 1 
aldoor in het brandpunt > 
heden niet onaangenaam : 
hetzelfde zijn, dat we nie 
gewichtigs” gebeurt.

Nog een bezwaar tegen de bioscope en in zekeren zin ook tegen 
lichtbeelden en platen is, dat men zich geen moeite geeft om zich 
iets voor te stellen, om uit cene beschrijving een beeld te vormen.

Voor eenc bespreking van de aardrijkskunde der Comoedia had 
ik 4 opnamen laten maken. Eerst gaf ik een uitvoerige beschrijving, 
daarna pas vertoonde ik de lichtbeelden. Wat ik verwachtte werd 
gevraagd: „Waarom hebt U die niet eerder laten zien? Dit is toch 
veel gemakkelijker dan die heele beschrijving.” Ik zei: „Dan wou U 
dus kijken zonder denken? Het was er mij niet om te doen U 
een beeld te geven, maar te bewerken dat U zich denkt wat

:ek gaan is zoo nadeelig. Zelfs als 
vertoond. Want de bcdcnkelijkhi

i n d e r w a a r d i g c 
gebeuren, dat zoo n. 
den lijd die juist is de

melden 
» voor t 
Voor eenc
4 opnamen

;d : „ w aan 
gemakkelijker 
k ij k e n zonder den 
beeld te geven,

werd beschreven."
Het is, om dit gedachteloos kijken te voorkomen, ook bij 

huiswerk goed, een verhaal eerst te vertellen zonder lichtbt 
Die kunnen dan een herhaling, bevestiging of aanvulling v

Al wat aan feesten uitgaat van een Volkshuis moet 
plan staan dan de publieke vermakelijkheid.

Vroeger, toen het volk misschien geen of weinig uitgaansgelegen
heden had, was vermaak zonder meer in een Volkshuis nog te ver
dedigen. Maar minderwaardig genot is nu alom verkrijgbaar. Helaas 
ook in den schouwburg, waar prachtig spel en verfoeilijke stukken 
te zien zijn.

Ons feest
Gemeenschapsr 

door meermal 
volkskind de wa; 
uit een gesprek c 
gere deelneemste 
„Ja; ben jij er a

week na week 
5 van leerlingen van

irigc dagelijkse!) leven blijft met z’n eischen, 
gelijkheden. Dat verhindert ons wel de dingen 
>unt te zetten, leert dat de gewone noodzakclijk- 

zijn, dat „dagclijksch en alledaagsch niet 
at moeten doen, alsof er elk oogenblik „iets

idcelig werkt. Het 
drang naar de
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'n Belang
door ADAM HAAGENBEEK.

schreef
ik dat

kunnen
, van de 

op
.1 zijn.

mededeelingen.

fijnst is. 
ik dat

dan uitziet, 
bloeien

Ned. Schoolmuseum, 
de handelingen van het bt 

Schoolmuseum 
o.a. ’t volgende:

stelling2) <
Voor biezondcrhedcn omtrent ontstaan, beheer, 

ngcn moet ik hier naar 'l genoemde arliekel vervvijze 
Opgenomen in de jaarliks gepubliescerde Berichten

ischtafel'?”"' ’ ° “ 
nog van ieder weten waar 

>chocfte aan stabiliteit.

? genoemde 
sukkelt met 
Leek blijft 

amsterdamse 
dient in de 

onderwijzers, 
t veranderd, 

toch wel ’n 
sstand waar- 

proces dat 
de aandacht 
iistclling: bij 
verandering

Krijg
, dat de 
les uit zi

toegens.
kis worden één der hoofdkenmerken van onze feesten.

mr en van den
October 1918

werking van deze in-

Tn ’t tijdschrift V r 
| ik ’n artiekel on< 

we voor ons 
voor studie 
heeft op de s 
materiaal voor! 
lingen: ’t „ Ned 
theek", ’t „Ceii 
tot één zouden 

We zijn nu t 
instellingen nocl 
gebrek aan pl< 
min-of-mecr in < 
U ni versiteits-Bibl. 
eerste plaa 

Zoals ik 
Maar als we 
streven naar 
nemen. En de 
noch niet zo < 
te vestiger 
de P. B. 
merkbaar.

In de eerste plaats dan
In ’t „Verslag van 

toestand van het Nederlandsch 
tot October 1919” 2) lezen we

ragen van den dag (1916; blz. 542 vgg.) : 
ider bovenstaande tietcl. Daarin betoogde 

land moesten krijgen ’n rijks c e n t r a al-i ns t i t u u t 
en informatie van alles wat betrekking 

e hooi. Ik toonde aan dat daarvoor al ‘n schat van 
rhanden is, nu verdeeld over drie partiekuliere instel- 
.derlandsch Schoolmuseum", de „Paedagogische Biblio- 

.Centraal-Bureau voor Onderwijsadviezen" — die dan 
i kunnen worden- samengesmolten. ') 
bijna vijf jaar verder, en uiterlik is ’t met de 

;h alles bij ’t oude: ’t Ned. Schoolmuseum st 
plaatsruimte en financieën; de Paed. Bibliotheel 
n de verdrukking door z’n plaatsing in de

; ’t Centr. Bur. v. Onderwijsadviezen 
lats één belangengroep: de Bond van nederl. 
< schreef: uiterlik is de toestand noch niet i 

1 wat scherper toezien, dan kunnen we t 
verandering, naar verbetering van de toesh 
zaak leek me van genoeg belang, op dit 
duidelik in ’t oog gevallen zal zijn, eens > 
Betreft de eerst en de laatst genoemde instellii 

zover ik zien kan, noch geen streven naar

mooier. Je meent natuurlijk eerst, dat de eerste maal het I 
Maar ’t is zoo niet. Toen ik er 3 keer was geweest, dacht 
ik er nu alles van wist. En nu ga ik voor de 7de keer en 
al prettiger. In Januari begin je al te denken hoe het er 
En als je er bent kijk je gauw of dezelfde bloemen ook weer 
en of er in huis ook wat is veranderd.”

1 rouwens, een algemeene uitroep bij de aankomst is: „Gauw kijken 
of alles nog ’t zelfde is” en een gewoon verzoek: „Mag ik m’n bed 
van de vorige keer? Krijg ik dezelfde was ' ’ ”

Ze denken zelfs, dat de geleidster ook 
ze sliep! In dit alles uit zich de groote b< 
zelfs in de gen<

Dat moet di
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de

rneming

aan den Minister 
t kort de geschie- 

' ’jkc der verdere 
■uur „het 1

Idelen

enig antwoord heelt 
nleiding van ’t aanbod

Eerst moeten we ons bezig houden met ’t Centr. Bur. v. onder
wijsadviezen, dat ’t eigendom is van de Bond van ned. onderwijzers. 
In De Bode, ’t orgaan van deze vakvereniging, v an 7 Januarie 1921 
is opgenomen ’t verslag van de algemene vergadering, op 28 en 29 
Desember 1920 te Utrecht gehouden. Op de Beschrijvingsbrief had 
’t volgende voorstel van ’t hoofdbestuur gestaan:

„De Algemene Vergadering draagt het Hoofdbestuur op te onder- 
.„eken of ’t mogelik is, in samenwerking met ’t Nut, en andere ver
enigingen te geraken tot de oprichting van een groot gemeenschap- 
pelik Buro voor Onderwijsadviezen en Kinderbescherming.” ')

De toelichting bij dit voorstel luidde (De Bode van 1 Okt.’20):
„Zowel ’t Centraal Buro voor Onderwijsadviezen, als dat voor 

kinderbescherming behoeven uitbreiding. Voor de Bond alleen wordt 
dat echter te kostbaar, ’t H.B. wil nu onderzoeken, of ’t langs de 
boven aangegeven weg mogelik is tot een ingrijpende reorganisatie

„Midden December 1918 is in eene Memorie 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in 
denis van het Schoolmuseum uiteengezet, het noodzakclij) 
uitbreiding en ontwikkeling betoogd en heelt het Bestuur „het tegen
woordig Schoolmuseum met zijne schatten van hulpmiddelen voor 
het onderwijs, in den loop van ruim 40 jaren met zorg bijeengebracht, 
met al zijne bezittingen" aan het Rijk aangeboden, „op voorwaarde, 
dat de exploitatie ervan werd voortgezet en in het vertrouwen, dat 
aan het Schoolmuseum de gewenschte uitbreiding zou worden ge
geven.” Dat aanbod is blijkbaar gunstig opgenomen. Reeds den 20cn 
Januari 1919 hebben de drie Inspecteurs van het Lager Onderwijs 
op uitnoodiging van Z. Exc. den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen het Museum bezocht en bij die gelegenheid met 
het Bestuur geconfereerd."

En 'n weinig verder staat: „Wc hebben allen grond om te ver
onderstellen, dat bij de nadere kennismaking het Schoolmuseum op 
de H.H. Inspecteurs een gunstigen indruk maakte, en dat ze in hun 
advies aan den Minister de wenschen van het Bestuur zullen steunen. 
Hoogstwaarschijnlijk zal de zaak der overneming en de toekomst
plannen met onze instelling nog aan het oordeel van andere colleges 
en personen worden onderworpen: pas daarna kan een antwoord 
der Regeering verwacht worden.”

Bij ’t opmaken van ’t volgend jaarver; 
woord van de Regering ingekomen. Wi 
de Inspecteur v an het Nijverheids- en 
opdracht van den Minister het gebouw 
schouw heeft genomen. Uit alles 
heeft vernomen, meent het te moge 
ernstig aan denkt ons aanbod te aa 
stichting eene 

Straks zullen 
gegeven — zij 
van ’t bestuur ■

w z 'slag was er noch geen ant- 
Regering ingekomen. Wel wordt erin vermeld „dat 

van het Nijverheids- en Vakonderwijs, blijkbaar in 
den Minister het gebouw en de collecties in oogen- 
genomen. Uit alles wat het Bestuur in dit opzicht 

men, meent het te mogen opmaken, dat de Regeering er 
denkt ons aanbod te aanvaarden en van onze particuliere 

Rijks-instelling te maken." 
i we zien dat de Minister nu 
’t ook niet rechtstreeks — naar 
van ’t Schoolmuseum.
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i-d *is.
bij

Al z>

zelfde toestand als die 
■ steun buiten 
voorzitten.

') Spasieëring van mij.

veel wijder strek- 
:oogt, dan de oor-

van ’t Schoolmuseum 
eigen kring om-te- 
buro als Bondsin- 

: de voorzitter, 
andere redaktie 
stel werd g e- 
Rijks-schoolmu- 

van het Nijver- 
lus ook zijn samen-

ilc dat ’r 
bladen 
zijn.

te komen, waarbij dan ook kan overwogen worden daarvoor iemand 
geheel vrij te maken.”

Zoals men ziet, ’n   
noopte de bestuurders ook hier naar w
zien. Alleen bleef noch de bedoeling voorzitten, ’t buro < 
stelling te behouden. Maar op de alg. verg, stelde d< 
de heer Ossendorp, namens ’t hoofdbestuur „een and< 
voor, omdat de toestand, sedert het voors 
formuleerd, is gewijzigd.1) Spr. zou wensen een I 
seum met bibliotheek, die wellicht ook ten dienste 
heidsonderwijs zou kunnen strekken. Wenselik zal di 
werking met andere verenigingen dan het Nut."

De nieuwe redaktie die, zoals men zien zal van 
king is, of beter noch: ’n heel andere instelling be< 
Spronkelike, luidt aldus:

„De algemene vergadering draagt het Hoofdbestuur op, zo mogelik 
in samenwerking met de Maatschappij tot nut van het algemeen en 
andere verenigingen, stappen te doen bij de Regering, opdat deze 
oprichte een Rijks Centraal Instituut voor Opvoeding en Onderwijs, 
waarin het Nederlands Schoolmuseum, de Paedagogiese Bibliotheek, 
het Centraal Buro voor Onderwijsadviezen, hef Buro voor Kinder
bescherming enz. worden opgenomen."

Hier wordt dus ’t buro van de Bond door deze geheel prijs ge
geven ten behoeve van ’n gewenste rijksinstelling, geheel overeen
komende met wat in ’t vermelde artiekel in V r. v. d. D. was be
toogd. ’t Is dan ook niet te verwonderen dat in De Bode van 
4 Februarie ’n artiekel verscheen van de heer J. van Dijke, de leider

i ’t C. B. v. O., waarin de leden van de Bond werden opgewekt 
’t referendum tegen dit voorstel te stemmen. Schr. vestigt er de 

«dacht op dat 't oorspronkelike voorstel geheel gewijzigd, in wezen 
veranderd is. Hij herinnert eraan dat al ’t materiaal dat in ’t buro 
verzameld en sistematies gerangschikt is, in de eerste plaats dienst 
moet doen als strijdmateriaal voor de Bond. En dit zou natuurlik 
niet ’t geval meer zijn, als ’t ’n rijksinstelling werd. Schr. stelt nu 
de vraag: „Daarom geen rijksinstelling? Voor mijn part wel, ik zou 
’t gelukkig vinden, wanneer er’n goede instelling kwam van rijkswege, 
waar op onderwijsgebied volledige inlichtingen te bekomen zouden 
zijn, ’t Is wel nodig! Doch, dan daarnaast zou ik zeggen, moest ’t 
Centr. Buro blijven bestaan, speciaal ingericht op „de strijd” der

op ond
’t Is w<

onderwijzers.
Dit standpunt kan ik me volkomen begrijpen. Al zou ik ’t ook 

betreuren als ’n eventuele rijksinstelling, zoals hier wordt bedoeld, 
niet de beschikking zou kunnen krijgen over ’t rijke materiaal, door 
’t C. B. v. O. bijeengebracht. Want niet alleen dat dan dezelfde 
arbeid noch eens gedaan zou moeten worden — immers, ’n goed 
ingcricht Rijks Centr. Instit. voor Opv. en Ond. zou ’n dergelijke 
afdeling niet kunnen ontberen —• maar ook vrees ik dat ’n kleiner 
of groter deel van ’t materiaal — ik denk b.v. aan bladen en bro- 
sjures — niet of hoogst moeilik meer te krijgen zou
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vraag, 
in de v

; of het 
museum 

. d e r 1 ij k e

ng

591 v

alg. verg, van 
’ n g e w ij z i g d e 
moeten we 1<

de Bond v. ned. ond. 
toestand die was inget 

lezen wat er n. a. v. de laa 
’n Rijks Centr. Instit.

sprak de 
-eden. Om 

atste onder- 
voor Opv.

’) Dit is eigenlik niet juist: want de P. B. is enige jaren geleden 
afzonderlike vereniging geworden. A. H.

' het door het bestuur van 
'edaan aanbod tot overneming 
t geweigerd. De beslissing 

ddcls opgekomen 
i v o o i- het N ij v e r- 
heeft zich reeds 

t de voornaamste 
ijs overleg te 
zou zijn een- 
i n g e n, welke 

loolmus eum 
ort uit te 
d en het 

oren te zijn 
rden onder-

Inmiddels heeft ’t referendum ’t voorstel (zij ’t ook met vrij sterke 
minderheid: 2269 tegen 1068 en 591 van onwaarde of blanko) aan
genomen; zodat in principe de Bond heeft uitgemaakt dat’n eventuele 
rijksinstelling de beschikking over ’t materiaal van ’t C. B. v. O. 
zal kunnen krijgen.

Op de genoemde 
heer Ossendorp van 
deze te kunnen zien, moeten 
wijsbegroting over de zaak 
en Ond. is gesproken.

In ’t Voorlopig Verslag van de Twede Kamer lezen we:
„Verschillende leden stelden de vraag, of de Minister niet bereid zou 

zijn het museum [van de vereniging’t .. Nederlandse!, Schoolmuseum"] 
met de Paedagogische Bibliotheek van het Nederlandsch Onderwij- 
zers-Genootschap ') en van het Centraal Bureau voor onderwijs- 
adviezen en het Bureau voor kinderbescherming van den Bond van 
Nederlandsche Onderwijzers te maken tot ccne centrale instelling 
van het Rijk ten bate van het onderwijs in zijn vollen omvang." 
Deze leden wezen ook op 't gebrek aan ruimte en Gnancieën van 
’t Schoolmuseum. „Andere leden, die er op wezen, dat de bedoelde 
vereeniging reeds een aanbod tot overname aan de Regeering heelt 
gedaan, doch dat de Regeering dit aanbod heelt geweigerd, ver
klaarden de afwijzende houding, door de Regeering in dezen aange
nomen, zeer te betreuren. Zij meenden, dat het op haar weg ligt 
dit museum, van welks bestaan de noodzakelijkheid door de feiten 
is aangetoond, door het Rijk te doen overnemen..........Gaarne zou
men vernemen, waarom de Regeering op het haar gedane aanbod 
niet is ingegaan. Is — vroeg men in verband hiermede — de Minister 
bereid de bij dat aanbod gestelde voorwaarden aan de Kamer mede 
te deelen."

In de Mem. van Antw. schreef de minister 
deze opmerkingen ’t volgende :

„Het is niet juist, dat de Regeering 
„Het Nederlandsch Schoolmuseum’’ ge 
van het museum door het Rijk heeft geweige 
is aangehouden in verband met i n m i < 
plannen tot stichting van een Museum 
heidsonderwijs. De ondergeteekende 
eenigen tijd geleden voorgesteld, me 
vereenigingen op het gebied van het onderw 
plegen over de vraag, of het niet mogelijk 
heid te brengen in de verschillende opvatt 
bestaan ten opzichte van de vraag of een schi 
van het Rijk dan wel van vereenigingen behoo 
gaan, en van de vraag of het algemeen vorm ene 
vakonderwijs in één museum vereenigd bcho 
dan wel in afzonderlijke musea moeten wor



517

dclikc steun is 
vanzelf-sprt

’t oordeel v.

i dat 
ig te

en enige gemeenten 
bij ’n rijksinstellin 
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wijs ver et 
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Maar 
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:rhoging 
.t vormen 
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tling van wat i 
’t door mij 

de minister 
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De mini: 
Schoolmuseum van 
't Antwoord hierop 
van ’t Schoolmuseum 
gingen. En in de loo[ 
gingen naar de mate 
gesteund. Meer geld 
t Lijkt dus haast 
noemde vraagstuk 't 
’t antwoord luiden zal: ' 
■zodat voor ons de tijd va 
havige geval is er fcitclik 
van ’n u t i 1 i te i t s-kwestie 
Op andere wijze, maar in dezelfde 
van t Schoolmuseum hier 'n antiwuiu. 
ontvangsten ruim f 14.700. Hiervan dro< 
’n subsiedic, f 6000 bij; tic gezamenlike Oi 
Me dunkt, hier hoeft niet meer de vraag 
Schoolmuseum van ’t Rijk of van vereniginge 
maar wel, of ’t bestaande Schoolmuseum dooi 
horen in stand kan worden gehouden; en 
genoeg belang is, dat 't Rijk die zorg gchec 
antwoord

’) De provinsic
2) Waarmee n 

onderwijsverer

gebracht. Gebrek aan tijd heeft echter tot dusver belet, aan 
voornemen uitvoering te geven. Hij hoopt echter daartoe spoedig

Bij de 2e-Kamerdebatten heeft de heer Ossendorp naar aanleiding 
van deze kwestie gewezen op wat in ’t Voor). Vcrsl. en in de 
Mem. v. Antw. daarover geschreven was; en hij vroeg ten slotte om 
subsiedic-verhoging voor ’t Ned. Schoolmuseum, „indien voorloopig 
niets van het vormen van zulk een Rijksinstituut mocht komen.” Wat 
dit laatste betreft bepaalde daarop de minister zich ongeveer tot ’n 
herhaling van wat in de Mem. van Antw. gestaan had.

In ’t door mij gespatieerde gedeelte hebben we nu ’n antwoord 
op ’t aanbod van ’t bestuur van ’t Schoolmuseum; 

veranderde toestand waarop de heer Ossendorp op de 
van de Bond van Ned. Ond. doelde.
istcr wil twee kwesties nader beschouwen. Vooreerst of’n 

verenigingen of van ’t Rijk „behoort" uittegaan. 
heeft, dunkt me, de ruim 40-jarige geschiedenis 

gegeven. Dit is uitgegaan van 'n paar vereni- 
>p der jaren hebben bijna alle onderwijsvereni- 

van hun krachten ’t Schoolmuseum financieel 
i is van deze kant niet te verwachten, 
rekend dat, ais de minister over ’t ge- 
van deze verenigingen gaat inwinnen, 

• menen onze plicht te hebben gedaan, 
gaan gekomen is. M. a. w., in ’t onder- 

geen sprake meer van ’n principe- maar 
— in ’t belang van de betrokken instelling, 

wijze, maar in dezelfde geest, geeft de ontvangsten-rekening 
olmuseum hier ’n antwoord. Over 1919 bedroegen de 
ruim f 14.700. Hiervan droeg ’t Rijk, in de vorm van 

;, f 6000 bij; de gezamenlike onderwijsverenigingen f 578’)• 
hier hoeft niet meer de vraag gesteld te worden, of ’n 

■Imuseum van ’t Rijk of van verenigingen „behoort" uittegaan; 
wel, of ’t bestaande Schoolmuseum door verenigingen naar be- 
in stand kan worden gehouden; en zo niet, of ’t dan van 

•’ belang is, dat ’t Rijk die zorg geheel op zich neemt. En 't 
d op deze vraag kan wel niet twijfclachtig zijn ’).
ivede kwestie, door de minister aangeroerd is deze: of ’n 
voor algemeen vormend onderwijs en een voor ’t vakonder- 
enigd moeten worden, of gescheiden moeten bestaan. Zo op 

gezicht lijkt dit meer ’n principieel vraagstuk. Maar toch 
t, dat we ook hier meer met ’n utiliteitskwestic te maken 

hebben. Zeer zeker, ’t is ’n principe: verenigd of gescheiden, 
hier geldt dit toch ternauwernood, zou ik zeggen. Immers : 
musea zal men verenigen? Toch, die in karakter elkaar nabij- 

weinig of niet verschillen, ’t Algemeen vormend en 't vak- 
js echter lopen toch wel erg uiteen: slechts heel enkele leer-

*—n samen f 1535. 
elling de bemoeiingen 
worden uitgesloten.
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de beantwoording van 
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overweging of 't

instelling, b.v.
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srweging 
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cig mogelijk 
ig slechts i 
ten is." 
verband met deze uitspraak komt ’t me dan ook voor dat wc 
ier met de u t i 1 i t ei ts vraag te doen hebben : verenigd of gescheiden.

n gebouw (maar toch met dubbel beheer), of in twee 
is ’t mogelik dat, met ’t oog op de bouwkosten, er 

zeggen zou zijn, de twee genoemde museums in één 
:n ; al meen ik dat ’t argument over de plaatsruimte 

is, om ondanks eventueel voordeliger bouwen 
irlike samenkoppeling niet aanbevelenswaard te 

’n andere vraag is deze: is ’t nodig dat ’n beslissing 
:rname door ’t Rijk van ’t bestaande Schoolmuseum, 

worden v>oor deze utiliteitskwestie. AVant — en 
kelik gewezen worden — ’t Schoolmuseum is in de 
;roeid tot ’n vrij komplete verzameling die, met 

van de beide andere in dit artiekel genoemde 
rdevolle kern zou zijn voor ’n centraal instituut; 

iseum bestaat noch niets, als enkel ’t vermelde 
. I n d i e n — ik zeg niet dat ’t wenselik of nood- 
maar indien de vraag gesteld zou moeten worden 
van ’t Rijk of ..

lat hier in zake ’n 
hebben verenigingen, 

ts gepresteerd. Maar noch < 
bestaande instelling waard 

hoeft toch niet te wachtei

dP 
ruimte r 
meende 
dat 
wijkt \ 
en blij 
door h< 
krachtig 
voeging 
wachte 

In v 
ook hie 
D. w. z. in één 
gebouwen. Nu is 
wel wat voor te w 
gebouw te verenigen 
van genoeg gewicht 
toch ook zoon uitet 
achten. Maar 
in zake de ovei 
moet uitgesteld _____
hierop moet nadrukkelik 
loop der jaren gegrv 
eventuele toevoeging ’ 
instellingen, ’n waart 
maar van ’n vakmus 
ontwerp op papier, 
zakelik zou zijn — i 
of 'n Schoolmuseum 
gaan, dan zou da 
wezen. Hier toch l 
noch haast niets 
de vraag of 
overgenomen.

■koppeling n 
is deze : is 

Rijk van ’t 
deze utilitei 

worden — . _ _
vrij komplete v« 

: andere in dit 
zou zijn voor 

noch niets, ;
— ik zeg niet dat
i de vraag gesteld 

van verenigingt 
vak-schoolmi 

heeft 

‘iT 
ben

boeken die beiden kunnen benutten ; maar verder, denken we 
aan de leermiddelen — wat ’n hemelsbreed verschil. En zou c 
persoon gevonden kunnen worden die van deze beide takken 
onderwijs voldoende genoeg op de hoogte was, om aan ’t hoofd 
zoon gekombieneerd museum te staan!

Ook de deskundigen in deze, mannen van ’t vakonderwijs, zijn 
van dezelfde mening. In 19'20 publieseerde de „Commissie van voor
bereiding voor het stichten van een Ned. Centraal Vak-schoolmuseum’’ 
’n Rapport. Tot de voorbereidende werkzaamheden had ook be
hoord, ’n verzoek om medewerking aan B. en W. van Amsterdam. 
Dit kollege had de kommissie de wenk gegeven samenwerking te 
zoeken met ’t Schoolmuseum en met ’t Veilighcidsmuscum. Hierop 
antwoordde de kommissie: „De mogelijkheid van samenkoppeling 

het door ons beoogd Centraal Vakschoolmuseum aan een andere 
aan het Schoolmuseum of aan het Veiligheidsmuseum, 

oordeel beslist uitgesloten.'’ Dit oordeel was gegrond 
verschillend karakter van deze instellingen : en ook op 
j dat ’n Vakschoolmuseum ’n vrij aanzienlike plaats- 

■ ig heeft. En na allerlei geschrijf over deze aangelegenheid, 
kommissie „als haar beslist oordeel te moeten uitspreken : 

ïn wezen van het Nederlandsch Schoolmuseum te zeer al- 
wat een Centraal Vakschoolmuseum zal moeten worden 
dan dat tot een samenkoppeling van deze twee museums 
kan worden geadviseerd. Integendeel: zij meent deze zoo 

: te moeten afraden, omdat van een zoodanige samen
nadeel voor het door ons voorgestelde Museum te
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eventuele overname heeft voor ’t 
cijde. Uit ’t feit dat de minis 

noch in de 2e Kamer hierop heeft | 
konkluzie trekken, dat bij deze onderv. 
nu ccns niet van overwegend belang ’

misschien gewenst zou zijn deze bestaande 
een die noch van begin af aan moet wordt

op de Prinsengracht te Amster- 
aan ruimte, waardoor de inhoud 

Een paar jaar geleden deed het 
.* Regeering het aanbod, dit over te 
an te maken. Inmiddels zijn er wel 

maar het bestuur ontving

Ten slotte: ’n .... 
noch ’n financicële zi
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leente Utrecht het bestuur een 
en koetshuis ten geschenke aan- 

te brengen. We weten niet, of 
zal aanvaarden. Het zal zeker vooraf de 

;en. Er is gelooven we, wel iets voor, 
laten, maar we kunnen ons voorstellen, 
'ijkheid van uitbreiding als dringend 

j af te slaan. Het Ned. Schoolmuseum 
iheelen omvang dient en 

wenschelijk
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ister noch in de Mem. 
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•wijsaangelegenheid de 
; worden geacht.

: instelling te verenigen met 
len opgebouwd.

i voor de Regeering misschien 
loen, waardoor de instelling

NASCHRIFT.

Bovenstaand artiekel werd in Maart 
plaatsruimte wachten. Nu stond er in 
21 Julie ’t volgend bericht :

„Het Nedcrlandsch Schoolmuseum 
dam heelt sinds jaren een tekort 
minder goed tot zijn recht komt. I 
bestuur van het Schoolmuseum de 
nemen en er een Rijksinstelling va 
besprekingen gehouden over dit voorstel, 
nog geen antwoord op het aanbod.

Thans vernemen we, dat de gem< 
kapitaal heerenhuis met grooten tuin c 
biedt, om hel museum daarin onder 
het bestuur dit geschenk 2 
Regeering dienen te raadplege 
het museum in Amsterdam te 1; .
dat het bestuur, de noodzakelijkheid van uitbreiding als 
gevoelende, aarzelt, het 'aanbod af te slaan. Het Ned. Schot 
is een instelling die het onderwijs in zijn geheelen omvang 
daarom schreven we een paar jaar geleden al, dat het w. 
ware, dat het Rijk het o vernam.

Het prachtige aanbod van Utrecht zou 
aansporing kunnen zijn, dit alsnog te dt 
voor Amsterdam behouden blijft."

In ’t belang van ons onderwijs zou ’t zeker 
zake 't Ned. Schoolmuseum ’n edele wedstrijd 
meente U trecht.

I Meer genoemde artikel in Vr. v. d. D. eindigde 
tot de oprichting van ’n Rijks centraal instituut vooi 
informatie van alles wat betrekking heeft op de school, met 
„Zou t geen .,vredesmonument” voor onze Regering kunnen

Dal is niet t geval geweest. En daarom nu de vraag: Zou ’ 
onze eerste Minister van Onderwijs geen monument kunnen i" 
hij slichtte voor de tak van dienst die aan zijn zorgen is toevertrou 
t Hele onderwijskorps, leraren en onderwijzers, zou deze daad 

juichen; en onze school, in al z’n geledingen, zou er de vruchten van 
plukken.

zeker zijn, als nu 'l 
’ ' " ’ aanging met
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Het Amerikaansche systeem 
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Professor Norton verscheen in Forum en 
civilization."

Uitbreiding en voortzetting der volksopvoeding.
Critiek op de prestaties der scholen — De uitbreiding- en de voort

zetting der volksopvoeding is noodig — Meeningen van beroemde pae- 
dagogen.

Twee Amerikaansche geleerden, die beide een s 
oudste universitciten van Amerika en wier mee 
Unie veel gewicht in de schaal legt, hebben zich 
gogische kwesties uitgelaten. Hun beschouwingen bevatten, naast 
menige waardcercnde opmerking, ook veel openhartige critiek. Char
les Eliot Norton, vroeger redacteur van de North-American review 
en later professor in kunstgeschiedenis aan de Harvard-universiteit 
keurde het in zijn landgenooten af, dat zij de edelere en hoogere 
levensgenietingen nog zoo bitter weinig waardeerden, dat zij op al- 
schrikkend ruwe wijze op konden treden, ofschoon zij zich inbeeldden 
aan de spits der beschaving te staan.

Het is reeds langer dan tien jaar geleden, dat dit verwijt neer
geschreven is '); sinds dien tijd hebben vele vooraanstaande persoon
lijkheden deze bezwaren openlijk herhaald; nog kort geleden is dit 
geschied door den bekenden schrijver en predikant Dr. Washington 
Gladden, die de democratie bedreigd acht zoowel door de toomcloozc 
uitspattingen van een bevoorrechte finantiëele kaste als door het 
ongebreidelde individualisme, dat in de Unie heerscht.

In al deze en soortgelijke beschouwingen wordt erop gewezen, 
hoe noodzakelijk het is om de zedelijke voorlichting der massa ernstig 
ter hand te nemen, om haar wil te richten op ideöele doeleinden en 
om haar het begrip bij te brengen, dat ieder individu mede verant
woordelijk is voor het geheel. Zoo zeide b.v. Professor Norton in 
het bovengenoemde artikel: „elk mensch moet voor zichzelf naar een 
geestelijke verheffing streven, zijn geweten moet hij rein en onbevlekt 
houden en hij moet den invloed, dien hij heeft, gebruiken om het een
voudige ideaal van persoonlijke en maatschappelijke deugd hoog te 
houden. Dit sluit in zich het voeren van een strijd, die nooit zal 
eindigen, maar waaraan alle goede menschen deel moeten nemen. 
"Wij allen moeten meestrijden, ieder met zijn volle kracht.”

Ook professor Charles W. Eliot van Harvard is van 
dat het resultaat der opvoeding in de openbare school, 
het gebied der zedelijke ontwikkeling, niet in overeensten

indivi
Professor Nu 
«or zichzelf i 
hij rein en oi 

gebruiken om 
lelijke deugd 
i strijd, 
ll^ki

schot
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Het ontstaan — Doel van hetgeen 
gezet — Karakter dezer onderneming 
komsten ■—■ De Chautauqua scholen 
door beroemde mannen gehouden,

toekomstige burgers zou 
sident van de Princcton- 
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het woord. Om in deze 
lamos van de Evanston- 
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met de eischcn, die de Republiek aan haar tc 
mogen stellen. En Woodrow' Wilson, de president va 
universiteit, heeft beweerd, dat het streven der sc 
gericht is op het bijbrengen van kennis en kundighi 
opvoeding in de eigenlijke beteekenis van 1 ' 
tekortkomingen te voorzien, doet Professor J. J; 
universiteit, te Chicago de volgende methode 
sinds jaren koester ik de overtuiging, dat we < 
komen ons volk zoo op te voeden als wc dat zouc 
burgers eener democratie, indien niet ieder volwas 
levensprogram een plaatsje inruimt voor systematis 
De schooltijd der kinderen is zoo buitengewoon koi 
die zelfs onder de allergunstigste voorwaarden l 
den, zoo klein, dat wij zelf onze opvoeding, zoo d< „ , 
digheden dit toelaten, moeten voltooien." Ook wijst pro 
er nog met nadruk op, dat het beter ware indien het / 
gezin meer belangstelling zou toonen voor de opvoedini 
er meer aandeel in zou nemen, dan het tot dusver

De eisch, dat het opvoedend werk door de schok 
gebreid en systematisch voortgezet zal worden, vind 
en bij het publiek algemeenen bijval. Dr. Mac Crac 
van de Columbia Universiteit, heeft c 
de Republiek zal blijven voortbestaan of 
hangt af van de bereidwilligheid van 
altijd nog wat bij te loeren.” Dit is ook 
lagen der bevolking. En omdat men deze 
nu door staats- en stedelijke instelling 
gingen en kerkgenootschappen inrichtin 
alle hetzelfde doel nastreven met midi 
van elkander verschillen. In de vc 
bekende van die instellingen behai

in Chautauqua op touw wordt 
ingen — Tijd en plaats der bijeen- 

isten — De Chautauqua scholen — De Chautauqua kring — Lezingen 
• beroemde mannen gehouden, vormen de grootste attractie.

In het Zuid-Westelijk deel van den staat New-York, aan den 
het Chautauquameer, het hoogst gelegen bevaarbare binnen- 

Amerika, ligt het plaatsje Chautauqua. Van September 
:eft het slechts een kleine landelijke bevolking, maar in de 

bergt dit stadje vaak van drie- tot tienduizend 
i van beiderlei geslacht, die in hotels en lichtgebouwde loge- 

:n, in particuliere woningen en in tenten een onderkomen vinden, 
de zomergasten is dit plaatsje, het „ Amerikaansche Bayreuth" 
men het gaarne noemt, een middelpunt van een ernstig streven 
taal, humanistisch en economisch gebied. Alles, wat daar op 
jrdt gezet, brengt men in verbinding met een of andere gods- 

ge gedachte, die bij de groote massa weerklank vindt.
John H. Vincent, een der stichters dezer onderneming, heeft
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eens gezegd, dat elk weten, dat op een gezonde basis staat, heilig is, 
en dat ook ons leven in de wereld doortrokken moest zijn van een 
godsdienstige» geest. Men is in het jaar 187-1 met dit werk begonnen. 
De eerste bijeenkomsten waren z.g. „campmcetings", de opwekkingsver- 
gaderingen door de Methodisten in de openlucht gehouden, hadden 
daarbij als voorbeeld gediend. Het doel dezer „campmeetings” was in 
hoofdzaak godsdienstig, maar naarmate er meer menschen Chautauqua 
bezochten, breidde zich de invloedssfeer dezer onderneming uil . Toch 
behielden ze het typisch Amerikaansche karakter van een zomercursus 
ter bevordering van den godsdienst en de algemeene beschaving. Het 
administratieve beheer berustte vanaf de oprichting in de handen 
van een gekozen comité, terwijl alles, wat tot de afdeeiing opvoeding 
behoorde, onder leiding stond van een superintendent, een regeling, 
die tot op den huldigen dag behouden is.

Toen men Professor Van Holst den schrijver der klassieke 
stitutioneelc geschiedenis van Amerika eens vroeg, welke hij w- 
meest karakteristieke verschijnselen achtte der Nieuwe Wereld, ant
woordde hij: „Ga eerst naar de Niagara en sla dan den hoek om 
(van den staat New-York) en neem Chautauqua eens in oogenschouw”. 
Professor Albert J. Cook van de Yalc-universiteit noemtle Chautauqua 
eens „een door naastenliefde en enthousiasme gedragen, methodisch 
doorgevoerd streven, om door het opwekken van weetgierigheid, van 
eerzucht en van hoop, het leven van den enkeling in zijn verschil
lende uitingen rijker, geestdriftiger en verhevener te maken en dit 
vooral bij zulke menschen, die zonder deze gelegenheid zeker geen 
kans zouden hebben om zich verder te beschaven en te ontwikkelen.” 
Een dergelijke omschrijving klinkt ons wel wat hoogdravend in de ooren. 
Het streven van Chautauqua kan misschien het beste omschreven 
worden door te wijzen op een soortgelijke onderneming, welke de 
Main-Rheinischc bond voor volksontwikkeling in het leven heeft 
trachten te roepen. Hetgeen deze vereeniging door middel van haar 
„volksacademie” wil bereiken, is door Chautauqua niet alleen op 
grootsche wijze verwezenlijkt, maar zelfs met een prachtig resultaat 
verder doorgevoerd en verbeterd.

De bezoekers van Chautauqua komen uit alle deelen van het land ; 
men vindt er menschen onder van lederen leeftijd en van alle standen. 
De bijeenkomsten vinden plaats in een college-gebouw, in een open 
huis, dat op houten palen rust en de zaal der philosophie genoemd 
wordt en in een amphitheater, dat in de helling van een heuvel is 
uitgegraven en ruimte biedt voor 5000 i 6000 toeschouwers. Dit 
amphitheater wordt gebruikt voor de lezingen van bekende redenaars, 
voor muzikale en declamatie-voordrachten en voor gymnastiek-uit- 
voeringen. Wat in Chautauqua geboden wordt op het gebied uitspan
ning en onderricht, trekt de grootc massa aan. Er is echter ook een 
kleiner aantal bezoekers, dat meer vraagt. Voor hen is alles wat hen 
daar aan wetenschap gegeven wordt, een bron van geestelijke ver- 
frissching. Zoowel bij lezingen als bij methodisch onderwijs zijn voor 
hun taak berekende vaklieden aan het woord, en vaak zelfs 
beroemdheden van nationalen roep. Naar gelang van de onderwerpen, 
die behandeld worden, zijn er verschillende scholen, welke een aantal 
toehoorders tot een groep vereenigen. Men heeft scholen voor Engel-
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sche taal en literatuur, voor moderne talen, voor Latijn en Grieksch, 
voor wis- en natuurkunde, voor politiek en staatswetenschap, voor 
paedagogie en godsdienstleer, voor muziek, voor de schoone kunsten, 
voor lichamelijke opvoeding, in ’t bijzonder voor gymnastiek. Verder 
wordt er nog onderricht gegeven in handenarbeid, ook is er een 
huishoudschool. Men ziet uit deze opsomming, dat er rekening is 
gehouden met bijna alles wat de belangstelling der menschen pleegt 
te wekken. Veel leercursussen duren zelfs langer dan één zomer en 
zijn berekend op meerdere jaren. De studies, die men in een Chau
tauqua school begonnen is, kan men, nadat het seizoen voorbij is, 
voortzetten door correspondentie met den professor of den directeur 
van de school in kwestie. Zij, die een cursus geheel hebben medege
maakt en ook degenen, die per brief hebben gestudeerd, worden in 
staat gesteld om voor een commissie van leeraren een examen af 
te leggen, dat hen het recht geeft op den academischen titel „bachelor 
of arts" of „bachelor of Science".

In het jaar 1878 werd naast de verschillende scholen ook nog de 
literaire en wetenschappelijke kring van Chautauqua opgcricht. Deze 
nieuwe instelling noemt men altijd de C.L.S.C., naar de beginletters 
<ler Engelsche woorden „Chautauqua Literary and Scientific Circle". 
Onder dezen naam nu geeft een groep vertegenwoordigers van Chau
tauqua serie's handboeken uit, waarin de geschiedenis, de talen en de 
natuurwetenschappen methodisch en op bevattelijke wijze behandeld 
worden. Enkele van die boekjes zijn ware voorbeelden van overzich
telijkheid, grondigheid en duidelijkheid. Het materiaal is zoo ingedeeld, 
dat men het in een vierjarigen cursus kan doorwerken. Naar gelang 
van de taal ol het land, dat het hoofdonderwerp van een cursus 
uitmaakt, spreekt men van Grieksche, Romeinsche, Engelsche of Ame- 
rikaansche jaren. Als leden van de C.L.S.C. een zomerzitting hebben 
meegemaakt, krijgen ze van uit Chautauqua de noodige leerboeken, 
voorzien van verklarende aanteekeningen, in hun woonplaats toege
zonden. Gedurende de wintermaanden komen dan de Chautauquaners 
van een stad en haar naaste omgeving eenmaal per week te zamen, om 
over hun studie te spreken en elkander de inlichtingen mede te deelen, 
welke zij uit Chautauqua ontvangen hebben; deze samenkomsten zijn 
een hulpmiddel bij de studie. De boeken, die door de kringen worden 
uitgegeven, het deelnemen aan de vergaderingen en de inlichtingen 
door de leiders verstrekt, dit alles kost den leden slechts de luttele 
som van $ 5. De C.L.S.C. is over het geheelc land verspreid en brengt 
de bewoners van de meest verschillende districten met elkander in 
geestelijke aanraking.

De grootste aantrekkingskracht van Chautauqu< 
eerste voorwaarde voor zijn invloed was en is nog, da 
uitnemende geestelijke leiders vindt. Iedereen, die in aanr 
met een philosoof als Emerson en met een kanselredenaar, 
en met onderzoekers als Agassiz en met een staatsman als F 
deze mannen hoorde spreken, werd gepakt door de groi 
welke het lot der menschheid bepalen. Zoo iemand ve 
kleine, persoonlijke belangen en de enge sfeer, waarin hij 1< 
uit het vriéndelijke zomerverblijf aan het meer, nam hij indrul 
die hij zijn leven lang niet meer zou verliezen.
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Populaire Universiteitscursussen.')
De oprichting der cursussen — Beschouwing 

leerkrachten — Chicago speelt een leidende rol 
de middelen noodig voor deze onderneming, verkregen 
tusschen cursussen en universiteiten De kracht der 
in veel steden minder — Algemeene resultaten.

Twee factoren hebben er het hunne toe bijgedragen, 
op het eind der tachtiger jaren in Amerika is begonnen 
oprichten van populaire universiteitscursussen; ten eerste de 
die van de onderneming te Chautauqua uitging, ei 
invloed van het in Engeland bestaande systeem 
extension.”

Melvil Dewey, de hoofdbibliothecaris van de Columbia-universiteit 
te New-York was de eerste man, die de beweging in gang bracht. 
In het jaar 1891 onderteekendc de gouverneur een wet, waarin de 
staat de som van .$ 10.000 toestond. Dit geld werd bestemd voor de 
organisatie en de directie der nieuwe onderneming, en zou ook voor 
de propaganda worden gebruikt ; de bezoldiging der leerkrachten moest 
door de plaatselijke vereenigingen geschieden. Nu ontstond in de staat 
New-York een tweeledig stelsel van voordrachtreeksen en oefenings- 
cursussen voor volwassenen, die men naar Engelsch voorbeeld met 
den naam „university-extension” betiteld» 
zonden van uit Albany, de hoofdstad van d< 
die ze geschikt achten om ond 
plaatsen. Tegelijkertijd ontvingen 
staatsbibliotheek een verzamelii 
had in overeenstemming met de 
en de plaatselijke behoeften. Andere staten volgdi 
beeld van New-York, en in het begin der twintigste 
zoowel in het Oosten als in het Westen het denkbeeld 
extension” verwezenlijkt. Daar, waar de beweging niet recht 
vlotten, aarzelde men zelfs niet om tot hulp van het buitenland 
toevlucht te nemen. O.a. noodigde men herhaalde malen bekc 
Engelsche sprekers uit en gaf men zich de grootste moeite om ' 
hun taak berekende leerkrachten te krijgen. In een verslag vindt 
de volgende opmerking: „een leeraar, die levendig les geeft, kan 
bezieling opwekken. Hij brengt zijn toehoorders de beste vruchten 
van zijn groote belezenheid en van zijn systematische studie. Hij is 
niet alleen in staat om hun te vertellen, wat zij moeten lezen, maar

l) Naar aanleiding van het in de vol , 
kinderrechlbanken, vestigt vertaalster de 
wikkeling” op twee bijdragen in de Vroi 
dammer, opgenomen in de nummers van 
artikel bespreekt Mevrouw P. J. Willekcs 
van den kinderrechter Lindsey, om 
zekere feilen, hem in vertrouwen door 
geeft H. W. W. Andreae het verdere 
in dit geval hardnekkig het beginsel c 
omstandigheden, het vertrouwen, dat i 
nooit geschonden mag worden.
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1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1905

124 
89 

128 
122 
141 
141 
125 
127 
139 
196 
208

67
72

81
95
92
93
97

110 
140 
146 
160

28.728 
14.068 
23.757
25.345
29.344
30.315
24.993
29.693
32.807
33.200 
35.922 
43.564
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education" uitgegeven verslag 
len en populaire universiteits- 

waarin de cultuurwaarde 
;n kwam. De volgende tabel 

' cursussen:

tevens vermag hij door zijn persoonlijke overtuigdheid en zijn geest
drift ook hun belangstelling wakker te maken." De resultaten dezer 
zeer ware theoretische beschouwingen, lieten echter in de praktijk nog 
wel eens wat te wenschen over.

In het laatste door het „bure; 
van Professor Vincent over zom< 
cursussen werd Chicago de stad 
dezer instelling het meest tot ha; 
geelt eenige cijfers betreffende d<

I
Om deze cijfers eens te vergelijken met het aantal deelr 

in andere steden de cursussen bezoekt, geven we de volgende 
I n het jaar 1903 waren in Philadelphia 81 plaatsen, waar do< 
universitciten onderricht werd gegeven. In deze cursussen 
men 91 wetenschappelijke onderwerpen voor 24.994 
Weenen geeft voor den winter 1905 —'06 de volgende 
volksuni versiteitscursussen dezer stad werden in deze pt 
door 11.339 bezoekers, een getal, dat ongeveer gelijk is 
deelnemers, dat in dienzelfden tijd de Berlijnsche cursus 
Als ook na 1903 het cursusbezoek in Chicago in dezelfde 
toenemen als voor dien tijd, iets wat wel te verwachten is, 
men voor het jaar 1906 de volgende groote getallen. Er z 
160 plaatsen zijn, waar onderwijs wordt gegeven met 224 
en 58.500 bezoekers, hetgeen wil zeggen, dat het gemiddeld' 
cijfer van iederen cursus 261 zal zijn. Ter nadere verklaring 
ongewoon hooge getal moet echter opgemerkt worden, dat ir 
verslag van Chicago alle enkele voordrachten mee zijn gerekei 
dat deze natuurlijk een veel grooter aantal bezoekers trekken 
scrielezingen. Bovendien omvat iedere cursus in Chicago, evenals ..... 
het geval is in Philadelphia en Brooklijn, slechts 6 lezingen, terwijl 
in Weenen daarentegen op iederen cursus 10 voordrachten komen. 
Verder moet men er rekening mee houden, dat in Chicago en Phila
delphia de toegang tot deze cursussen vrij is, want de Amerikanen 
betalen wel zonder pruttelen een hooge schoolbelasting. maar eischen 
dan ook, dat alle staats- en stedelijke onderwijsinrichtingen kosteloos
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schijnt de ontwikkeling der 
toch niet te hebben bc-

• moge lijk 
gehouden 
in hoofd
schap. Bij 
ries aan, 

lie ook de 
kosteloos 

;■ lezingen 
' 'wonen

zijn. In Weenen en Berlijn daarentegen 
collegegeld worden betaald.

In Philadelphia dekte men het tekort, dat ontstaan was door het 
houden dezer cursussen, uit particuliere gillen, in Chicago gaf het 
stedclijk bestuur een aanzienlijke bijdrage. Maar meestal zijn het de 
universiteiten zelf, die de cursussen geldelijk steunen. De univers 
van Wisconsin b.v. gaf voor lederen cursus $ 60. een bedrag 
tot § 100 verhoogd werd. De universiteit van Chicago moet elk , 
zelf §5 i 10.000 hooger gaan, dan de voorloopige raming bedraagt.

De industriestad Newark opende in den herfst van het jaar 1909 
een universiteitscursus, die op dit gebied iets nieuws bracht. Deze 
cursus beoogde n.1. den studenten een algemeene ontwikkeling te geven 
en hun tevens in beperkte mate het volgen van een studie mogelijk 
te maken. De colleges duren vanaf October—Juni, zij worden ' '
in de zalen van verschillende sledelijke gebouwen en loopen 
zaak over staatsrecht, staathuishoudkunde en handelswetensc 
deze universiteitscursussen sluiten zich populaire lezingen; 
welke gehouden worden door professoren en docenten, di 
bovengenoemde cursussen leiden. Vele dezer voordrachten zijn I' 
toegankelijk voor de studenten der universiteit, tot andere w 
hebben de stadsbewoners vrijen toegang, terwijl voor het bijwonen 
van sommige reeksen een extra entreegeld geheven wordt. Zij. die deze 
onderneming op touw hebben gezet, verklaren in hun aankondiging, 
dat dit alles slechts een proef is. Op het oogenblik zijn er dan ook nog 
geen nadere berichten over de verdere ontwikkeling dezer instelling; 
een oordeel kan men dus nog niet vellen.

Om het publiek op de hoogte te brengen van het werk en het 
doel der populaire universiteitscursussen, werden er door lieden, welke 
propaganda voor deze beweging wilden maken, verschillende tijdschril ten 
opgericht. Zoo verschenen b.v. in het jaar 1891 te Philadelphia de 
maandbladen „the university extension'' en „the university extension 
bulletin” en in Chicago werd iedere drie maanden „the university 
extension world" uitgegeven. Ook de dagbladpers verzuimde het niet 
de prestaties dezer ondernemingen in vakkundige artikelen te bespreken.

De nauwe band, die er bestaat tusschen de populaire cursussen 
en de universiteiten is van groot nut voor beide instellingen. De 
docenten der cursussen krijgen, ook al zijn zij geen professoren aan 
de universiteit, door dezen toestand toch een achtenswaardige positie 
en zij loopen niet de kans om door een troepje bekrompen geleerden 
of door het groote publiek beschouwd te worden als tweederangs 
leerkrachten. Hun aanzien hangt, precies zooals dat bij hun vak- 
genooten aan de universiteit het geval is, in hoofdzaak af van het 
prestige, dat zij zich weten te verwerven door hun persoonlijkheid en 
door hun prestaties. De universiteitslecraren moeten, als zij voor een 
cursus spreken, zich aanpassen aan het bevattingsvermogen van hun 
toehoorders. En het is bepaald merkwaardig om te zien, hoe vaak 
het hun gelukt om zelfs de meest abstracte begrippen in aanschou- 
welijken vorm te kleeden, hetgeen natuurlijk hun opvoedkundige be
kwaamheid ten goede komt.

Ondanks deze gunstige voorwaarden s< 
„university extension” in de laatste jaren



dat

527
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antwoord aan de verwachtingen, welke het eerste veelbelovende begin 
had opgewekt. Ineen opstel over deze kwestie klaagt ProF. Vincent erover, 
' ‘ er minder toehoorders komen dan men verwacht had, dat slechts 

deel ervan het voorgeschreven schriftelijk huiswerk inlevert, en 
dat de deelnemers zich ook niet vaak voor de examens aanmelden. 
Deze verslapping der belangstelling is misschien terug te voeren op 
de volgende oorzaken : ten eerste is het mogelijk, dat er in verschillende 
steden geen behoefte bestond aan populaire universiteitscursussen, 
en dat zij slechts in het leven zijn geroepen door de berekende 
eerzucht van sommige lieden, die óf in het openbaar wilden optreden 
als volksvrienden óf zich aan de nieuwe instelling een goed baantje 
wilden verzekeren. Ook meenden sommige jonge menschen, die op hun 
gemak gesteld waren, in deze cursussen een soort patent middel te 
hebben gevonden om een zekere dosis kennis, die zij noodig achtten, 
zich zonder eenige moeite eigen te maken. Toen dit genre studenten 
bemerkte, dat zij ook hier slechts door vlijt en inspanning verder 
konden komen, gaven ze den brui aan de studie. Maar het grootste 
beletsel om breederc kringen tot het bezoek «lezer cursussen te brengen 
was toch wel, dat er tal van instellingen bestonden, welke hetzelfde 
doel nastreefden, als daar zijn de Chantauqua’s, de Christelijke 
jongelingsvereenigingen en voor alles de kostelooze lezingen, die van 
het stedelijk bestuur uitgaan, zooals die welke b.v. in New-York 
gehouden worden. Zij zijn de grootste concurrenten der universiteits
cursussen, want ook op deze stedclijke lezingen wordt door eerste
rangs leerkrachten gesproken over de meest uiteenloopende onder
werpen, die bovendien op zeer duidelijke wijze worden geïllustreerd.

Ofschoon dus de onmiddellijke resultaten in veel steden te wenschen 
overlaten, hebben deze cursussen toch het hunne bijgedragen tot een 
algeineenen opbloei van de opvoedkundige beweging. Het beschaafde 
publiek kwam er langzamerhand toe om aan hen, welke lezingen 
hielden, hoogere eischen te stellen dan dit vroeger het geval was. 
De gedetailleerde lijsten van lezingen en bibliographiën, die door de 
lezingscentralen verspreid werden, kwamen in handen van plaatselijke 
vereenigingen voor beschaving en ontwikkeling en werden door deze 
gebruikt als leidraad bij de keuze en het uitvoeren der studie en bij 
de inrichting van bibliotheken. De cursussen droegen ook het hunne 
ertoe bij om een wijziging te brengen in de zoo vaak gehoorde verkeerde 
meening, dat de stille arbeid der geleerden niets anders ten doel heeft 
dan het verzamelen van doodc kennis, die voor den gewonen man 
niet de minste betcekenis heeft. Door deze universiteitscursussen 
kregen breedc kringen een kijk erop hoe de moderne wetenschap 
eigenlijk te werk gaat, en welke idealen de onderzoekers najagen. 
Dit had als gevolg, dat men een hoogere beschaving om haar zelfs 
wil leerde waardeeren, een nieuw inzicht, dat op zijn beurt het 
verlangen wekte deze ontwikkeling ook deelachtig te worden.

Maar ook den universiteiten kwam het ten goede, dat zij deelnamen 
aan het verwezelijken der doeleinden, die deze populaire cursussen 
zich stelden. De docenten, welke door de universiteiten uitgezonden 
worden, staan vaak vol sympathie tegenover het ernstig en vlijtig 
streven van velen hunner toehoorders, die hun geestelijken horizon 
willen verwijden. Zoo komen leeraar en publiek elkander als menschen
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De Nederlandsche gevangenisstraf 
door J. H. FRUYT VAN HERTOG.
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7”ele zijn de bezwaren, die in de laatste jaren hier te 1
V gebracht worden tegen het verouderde systeem van gei 

geruimen tijd in een enge ruimte opsluiten van misdadig 
is het niet te verwachten, dat wij binnen korten tijd een 
wijziging in het ondergaan van de gevangenisstraf zullen 
stateeren, toch zijn er teekenen, die er op duiden, dat men 
land eveneens een meer menschelijke opvatting gaat huldigen.

Niet iedereen is echter van de behoefte daaraan overtuigd en 
menigeen heeft nog den mond vol van „knoet", „hard-labour” e.d. 
Vraagt men denzulken echter, of zij cenigszins op de hoogte zijn van 
het harde in de celstraf, dan blijkt al spoedig, dat zii dienaangaande 
totaal onwetend zijn en dat slechts verbittering en vrees hen zoo 
deden spreken. Of er tot verbittering aanleiding bestaat, hierop 
hoop ik nader terug te komen.

Reeds gedurende eenige jaren ben ik in de gelegenheid, vrijwel

waardoor tot op zekere hoogte voorkomen wordt, dat zich in 
a-iica een toestand ontwikkelt zooals in Europa, waar een groep 
bevolking zonder eenig begrip of belangstelling, volkomen vreemd 
t tegenover het andere deel der natie, en een diepe klooi de 
1 aaiden en onopgevoeden scheidt.
c leiders der Amcrikaanschc geestelijke wedergeboorte, die bekend 
t onder den naam van Nieuw- Engeland renaissance, mannen als 
rett, Emerson, Longfellow en Hawthorne waren voorname geesten, 
te de menschheid liefhadden, maar tegenover menschen altijd een 

*gden. 1 egenover hen staat 
een nieuwe wereld- 

m het woord), maar 
igt, is het ideaal 
•t. De democratie 

volledige gelijkheid 
voor ieder individu, 
te waardeeren en 

geestelijke elite. Maar 
i uitsluitend in een be- 
men ze slechts kon vinden 

aristocratische afstamming ol in een 
de grootheid erkend en gaarne haar 

zij te voorschijn uit de onderste lagen 
lairc universiteitscursussen zijn min of 
bewust streven om de sterke naturen, 

n alle standen der maatschappij op te 
verheven sociale gedachte en door haar vor

ig menige strijder met een klaren blik en vol onge- 
voor de zaak der beschaving 'gewonnen worden.

nader, w 
Amerika 
der bev< 
staat t“' 
beschaafden en ono[

De leiders der Au 
staat onder den naam van Nieuw-Engela 
Everett, Emerson, Longfellow en Hawtho 
welke de menschheid liefhadden, maar tegei 
zekere terughoudendheid aan den dag legd 
Walt Whitman (de zelfbewuste verkondiger va 
orde, een volksvriend in de ruimste betcekcnis x 
de democratie, die deze dichter vol verrukking 1 
der Fransche revolutie; Amerikaansch is zij feitelij 
der nieuwe Wereld eischt slechts naast vrijhei 
voor de wet en gelijke ontwikkelingsmogclijkhed 
Zij heeft echter steeds het buitengewone ■ 
heeft gaarne de leiding gevolgd van een 
nooit heeft men gemeend, dat deze mannen 
paalde klasse gezocht moesten worden, dat i 
in oude families trotsch op hun 
stand van geleerden; men heeft 
leiding gevolgd ook al kwam 
der maatschappij. De popul. 
meer te beschouwen als een 1 
die vooruit willen komen in 
sporen. Daarin ligt een 
xvezenlijking zal no| 
broken kracht
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') Art 25 W. v. S. luidt: „Bevindt de 
vanging van de boete moet ondergaan, 
uitvoering van gevangenisstraf, dan kan nr 
na het eindigen der gevangcnisstrai ui u 
daarvoor van aard te veranderen.

wekelijks gevangenen in hun cel te bezoeken, en ik grijp daarom j 
de gelegenheid aan, mij door de redactie van „ Volksontwikï 
geboden, om in dit maandblad een en ander mede te deelen 
het leven in die uiterst beknopte ruimte.

Vooraf echter ter oriënteering enkele gegevens omtrent het Neder- 
landsche gcvangcnisstelsel.

De gevangenissen en aanverwante gestichten worden onderscheiden in: 
strafgevangenissen, 
huizen van bewaring, 
rijks werkinrichtingen, 
rij ksop voed ingsgestichten 
rijkstucht scholen.

In de strafgevangenissen 
Wetboek van Strafrecht '), uits 
vangenisstraf ten uitvoer gelegd.

De huizen van bewaring zijn bestemd:
opneming van hen, die de straffen van hechtenis of van 

detentie moeten ondergaan;
opneming van alle anderen, wier vastzetting, aanhot: ’’ 

gevangenneming door het openbaar gezag is bevolen, of krachter 
rechterlijke uitspraak of beschikking geschiedt, voorzoover geen andet 
plaats voor hen is bestemd;

3e. tot verblijf van doortrekkende gevangenen 
zekerde bewaring vervoerd wordende personen.

De rijkswerkinrichtingen dienen in beginsel voor dronkaards en 
landloopérs (zie overigens hierna).

De rijksopvocdingsgestichten zijn bestemd voor verwaarloosde jeugd, 
de rijkstuchtscholen voor misdadige jeugd (beneden 18 jaar.)

Wij zullen ons hierna tot de strafgevangenissen bepalen. Deze 
inrichtingen worden onderscheiden in gewone en bijzondere. Eerst
bedoelde in die voor mannen en die voor vrouwen (Rotterdam). 
Die bijzondere strafgevangenissen zijn te Leeuwarden (straffen van 
meer dan 5 jaren voor mannen), te Gorinchem (straffen van meer 
dan 5 jaren voor vrouwen) en tc ’s Gravenhage (voor gevangenen, 
ouder dan 60 jaar, zieken, psychopaten en hen, die blijkens verklaring 
van den gevangenisgeneesheer niet bestand zijn tegen het celleven). 
Zij, die in de bijzondere strafgevangenissen te Leeuwarden en te 
Gorinchem geplaatst worden, brengen de eerste vijf jaar in de cel 
door, daarna komen zij in gemeenschap.

Het bestuur over de gevangenis berust bij het college van regenten, 
onder hetwelk de directeur staat. De wijze van benoeming en de taak 
van dit college is neergelegd in den Algemeenen Maatregel van Bestuur 
van 31 Augustus 1886, Stbl. 159. Volgens art. 10 worden de leden 
en de voorzitter benoemd door de Koningin, na ontvangst van een 
aanbeveling van 2 personen door het college zelf. Dit heeft tengevolge.

wordt, behoudens het bepaalde in art. 25 
tsluitend de burgerlijke en militaire ge-

■elegi 
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Zie „De toepassing der celstraf", Verslag door eene commissie van onder- 
uitgebrachl aan het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Genootschap tot 

jjke verbetering van gevangenen, 1917, blz. 22 e.v.
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als de gevangenis-;
ernstige en ijverige
nog niet, dat immer m au 
den. Noch aa n de leden v 
vangenispersoneel worden 
voldoende psychologisch

gevangenis te bespreken, dien ik u eerst eenigszins in 
aard der gevangenisbevolking, en dus in de crimina- 

land. Zooveel mogelijk zal ik daarbij gebruik maken

ter voorkoming van misverstand, hier onmiddt 
at zoowel de leden van het college van

. en- beambten zich steeds op 
hun taak kwijten, maar dat u 

gevallen paedagogisch ge’ 
in het college van regenten, nc 

hun benoeming eischen 
tedagogisch inzicht.

uiuudellijk 
l regenten 
de meest 

waarborgt 
gehandeld zal wor- 
’ noch aan het ge- 

.1 gesteld voor

ïnarenpersoneel worden benoemd 
t korps adjunct-directeurén, com- 

'angenissen en aanverwante gestichten, 
lover zijn taak gesteld wordt, is zijn 
: van administrateur-bewaarder. ') 
naast het element van boetedoening, 

moreele weerbaarmaking als on- 
aen, dan zal de directeur 
liddcllijken invloed op de 

individualiseering tot haar

dat vrijwel doorgaans dit college aangevuld zal worden door personen 
uit dezelfde sfeer, wat niet bevorderlijk is voor het inleiden van mo
derne begrippen en gevoelens aangaande behandeling der gevangenen, 
in zooverre dit in de bevoegdheid van het college opgenomen is. Ook 
is vervulling van den eisch, dat in dit lichaam personen benoemd zullen 
worden, die naast voldoenden tijd beschikken over voldoende inzicht 
betreffende opvoeding van gevangenen, niet steeds geiv;

De taak van het college van regenten bestaat o.a. i 
op de ambtenaren en beambten bij de uitoefening van I 
handhaven van orde en tucht, het verzekeren \ 
behandeling van de gevangenen en het bevordert 
waartoe het ook de gelegenheid heeft bij de uitbreng 
vies voor voorwaardelijke invrijheidstelling, 
zijn taak stelt het zelf zijn instructie vast.

Zooals samenstelling en werkwijze van het college thans georgani
seerd is, is het wel een verouderd instituut. Toezicht op de gevangenis
ambtenaren en -beambten zal noodig blijven, zeker zoolang dit perso
neel predagogisch en psychologisch onvoldoende geschoold is. Dat 
echter de kans bestaat, dat het eene leekeninstituut (ik maak een uit
zondering voor de rechterlijke ambtenaren, die in het college zitting 
hebben) toezicht moet houden op en leiding geven aan het andere, 
kan niet anders tengevolge hebben, dat de tcn-uitvoerlegging van de 
straf in het alge meen, en de gevangenen in het bijzonder er het slacht
offer van worden.

De directeur en het overige ambter 
bij sollicitatie, c.q. promotie, uit het 
miezen en schrijvers bij de gevé

Zooals de directeur thans tegenc 
werkkring niet veel meer dan die 

/il men in de gevangenisstraf, i 
de lichamelijke, geestelijke en 

>are factoren bij de behandeling erkennt 
opvoeder moeten zijn om, door zijn onmi 
genen en op hunne behandeling, de 
te doen komen, 
dien ik echter, te 

i toe te voegen, dat 
de gevangenis-ambtenaren 

stige en ijverige wijze van i 
niet, dat immer in alle gr

i bij
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voor de Statistiek:

onder de 67738 in 
bevonden, die niet 

..-— .. .,s genoten

vrouwen 9.61 °/0 
Iperk 1911 — 1915

e beoefening der criminecle 
De volgende beschouwingen

') Zie de desbetreffende uitga'
o.a. Statistiek van het gevar

Justitieele Statistiek;
Crimineele Statistiek;
Statistiek van de toepassing der Kinderwetten.

2) Zie hiervoor J. R. B. de Roos „Inleiding tot de 
a-liologie", alsmede Tijdschrift voor Strafrecht XXII. L 
zijn voor een goed deel daaraan ontleend.

van dc oflicieele statistieken1) der jaren 1911—'1915, omdat daardoor 
de misdrijven der abnormale oorlogsjaren voor een goed deel buiten 
rekening gebracht kunnen worden. (Mocht hiervan worden afgeweken, 
dan zal daar in bijzonder de aandacht op gevestigd worden.)

Volgens de statistieken 1896—1915 zijn dc voornaamste misdrijven 
hier te lande in de volgorde van het aantal veroordeelingen: 

eenvoudige- en gequalificeerde mishandeling;
eenvoudige diefstal; 
wederspannigheid; 
vernieling;
bedelarij.

Samen nemen deze delicten ruim 60 °/0 van het totaal in beslag. 
Zij vormen met enkele andere de gewone criminaliteit, waarnaast de 
meer samengestelde komen als moord, doodslag, verkrachting, ontucht, 
brandstichting, diefstal met geweldpleging tegen personen.

liet is interessant, even stil te staan bij het verband, dat er be
staal ol kan bestaan tusschen criminaliteit en enkele hierna te noemen 
factoren. z)

Wat onderwijs l. 
de jaren 1911 — 1915 
lezen of schrijven 
hadden en 10-4, die 
wijs hadden afgelegi 
tal analphabete mannen 3 
(het aantal analphabete i 
0.7 °/0 van het totaal d

Uit het voorgaa 
genoten onderwijs 
dit niet geheel juist, 
— kan, alnaarmate 
of van een slecht 1 
verkeerde richting, 
voor den kwaad-w 
zcdclijk hoog 
algemeen beho< 
conclusie leider 
gemis van 
de omstandig! 
gepaard gaat 
dclijk zijn, . ' 
beide ouder 
hun jeugd <: 
eens op de

wen van het Centraal Bureau 
ingeniswezen :

betreft, zij medegedeeld, dat c 
i .’> veroordeelden er zich 2716 bevonden, 
konden, 580, die middelbaar onderwijs 
met vrucht eenig examen bij het hooger 

>d. In verhoudingscijfers uitgedrukt, was h< 
3.39 °/0, dat der analphabete > 
e miliciens bedroeg in het tijdj 
der 1 i c h t i n g).

andc zou men kunnen besluiten, dat, hoe lager het 
; is, hoe hooger het gevaar voor misdrijf. Toch is 

want vermeerdering van kennis — zonder meer 
zij gezaaid wordt op den bodem van een goed 

rakter, aangewend worden in goede dan wel in 
. Kennis en bekwaamheid zijn eigenschappen, die 
villenden evenzeer waarde hebben als voor den 

staanden mensch. Dat nu de afgedwaalden over het 
toren tot de minder ontwikkelden, mag nog niet tot de 

iden, dat er een oorzakelijk verband zou bestaan tusschen 
onderwijs en misdrijf. Men diene het meer te zoeken in 
jheid, dat genot van uitgebreider onderwijs doorgaans 
t met meer zorgvuldige opvoeding. Dit zal ieder dui- 

i, als men bedenkt, hoe bij dc minder-ontwikkelden doorgaans 
Iers buitenshuis werkzaam zijn en de kinderen dus reeds in 

aan zich-zelven overgelaten worden. Voorts, als men zich 
: hoogte stelt van de vaak meer dan ellendige woningtoe-



i) Zie de desbetreffende opgaven der „Crimineele Statistiek.”

532

.•t kunnen 
in het bij-

irgaans
eft dit

te voorzien,

istigste

len iets

des lands 
opgaven der

den arbeid het geheclc gezin de straat op ge- 
,’hts terugkeert om te eten of te slapen, 

met het voorgaande dient er voorts op 
armoede zonder medewerking van andere 

niet tot diefstal leidt. Waar dit tenslotte toch 
:t plaats om zich van het allernoodigt 
, doch in den regel door het zich nie

>sen aan de veranderde levensomstandigheden, meer ,
het zich niet kunnen ontzeggen van de genoegens en vermaken.

men gewend geraakt was. Onjuist zou het echter zijn, ücu 
van armoede op de criminaliteit geheel te ontkennen.
de criminaliteit der leeftijden aangaat, dient gezegd, dat 
mannen de periode van 10—30 jaar de meest bewogen 

i leven is en zulks onder den invloed van de puberteit, 
;n wasdom geraken en de overmaat van activiteit, die 

aden leidt. Voorts het overgaan uit het ouder
en de zorgen, die den jongen man 

meer zelfstandige positie, o.a. als hij 
jezin wil stichten.

—50 jaar is er een, waarin de man tot meerder 
tgeen niet nalaat, het cijfer der criminaliteit te 
sterker plaats heeft na het 50e jaar.
is de loop der criminaliteit eenigszins anders 
’ij de vrouwen toch is het tijdperk der grootste 
)—50 jaar, omdat vele misdadigsters alsdan 

niet meer kunnen voorzien door prostitu

ee"criminaliteit in 
.■f als qualitatiel. 
daden, waarbij 

noodig zijn, 
aatschappc- 
zooals bier

mannen de onguns 
maal zoo grot 

-geweest-zijnde

de

sdom g 
vaak tot onbezonnen dac 
lijk huis in de groote samenleving 
drukken bij het innemen eener 
voor zich zelf een gezin

De periode van 30.—; 
kalmte gekomen is, hetf 
drukken, iets wat nog :

Bij de vrouwen i 
dan die der mannen, 
criminaliteit dat 
in hun lusten en 
tie, hetgeen wel

Overigens is 
vergelijking

Qualitatief, 
moed, brutaal 
Quantitatief, 
lijk leven deel 
voren reeds

Volledigheidshalve zij medegedeeld, dat bij de i 
cijfers aangetroffen worden bij de ongehuwden (2 t 
dat der gehuwden), terwijl het cijfer der gehuwd-j 
hooger is dan dat der gehuwde 

Onder de vrouwen bevinden 
onder de mannelijke gevangen, 
onder de vrouwen het kleinst, 
„gehuwd-geweest-zijnden” ongeveer 

Wat de criminaliteit in de 
aangaat, moge ik verwijzen 
„Crimineele Statistiek.” l)

Teekenend is, hoe hier de twee naast elkaar liggende provinciën 
Friesland en Drenthe onderscheidenlijk het laagste en het hoogste 
cijfer aan wijzen.

standen, waardoor na 
dreven wordt en daarin slee!

In aansluiting ten deele 
gewezen te worden, dat 
factoren door 
geschiedt, heef 
onderhoud 
aanpast 
zonder I 
waaraan 
invloed ’

Wat 
voor de 
tijd van hun 
het tot voller 
vaak tot onbezonne 
lijk huis in de gro< 
' ' ken bij het inr 

zich zelf een f 
t periode vi 

'romen

iwden.
zich relatief veel meer gehuwden dan 

De criminaliteit der ongehuwden 
terwijl de groepen „gehuwden” 

gelijk zijn.
verschillende deelen 
naar de desbetreffende

cijl er

, der criminaliteit cc 
Bij de vrouwen toch is het tijdpc 

van 30—50 jaar, omdat vele misda» 
behoeften niet meer kunnen voorzien 
gelukt in de periode van 10.— 30 
het aandeel van de vrouw aan 

met den man zeer gering, zoowel quantitatief 
omdat de vrouw niet in staat is tot < 
en openlijk optreden en lichaamskracht 

omdat de vrouw zooveel minder aan het maalt 
ilneemt, alcoholisme grootendeels wegvalt en, zuvai» mu->- 
aangegeven werd, haar criminaliteit in prostitutie schuil
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I

De < 
M.

het

in eenige

gekozen aan ofbui- 
>ote aanwas der 
: gevangenissen

Bet. 
Katho. 
en de 
recidive 
het gen

’) Zie de Jaarcijfers 
1919, bid. 190.

voor het Koninkrijk der Nederlanden, het Rijk in Europa

treffende den godsdienst') zij medegedeeld, dat de Roomsch- 
.olieken relatief het hoogste, de Protestanten het daarop volgende

Israëlieten het laagste cijfer der criminaliteit bezitten. Het 
re-percentage.der Roomsch-Katholieken ligt echter iets beneden 
tmiddelde.

an tot de inrichting der gevangenis, 
•afgevangenissen behooren alle tot het type 
in) en koepelgebouw (Haarlem).

' gevangenis verdeeld in eenige lood- 
;els, elk bestaande uit eenige ver- 

ng, waarop de cellen uitkomen. Soms 
.■rbonden aan de luchtplaatsen.

binnenste van het gebouw geheel 
iimte, die van den beganen grond 
t. Daaromheen zijn de cellen ge- 
ijen, die onderling door eenige wen- 
het midden van de benedenver- 

oogopslag de honderden celdeuren

. grondvlak en 
.. jr is een raam 
tenzijde. Soms is 
glas zijn — een 

dit het geval niet, 
zucht dicht, 

ieven, medicijnen 
:, waardoor van bui- 

legeslagen. 
^astgemaakt. Als zetel

voor de eerste maal in een
erweldigend beklemmend.

.,gcbouwen zijn ondergebracht burcaux, kerk, keuken, 
waschhokkcn en straflokalen. Buiten de gevangenis 
de luchtplaatsen.

bouw van de gevangenis is de ligging 
kon. der gemeente, maar de groc 
jaren is oorzaak geweest, dat vele 

wd zijn.
, dat vele cellen verstoken blijven van zonlicht 
op terug) en uitbreiding van iuchtplaatsen en 

celen belemmerd worden.

cl is een ruimte van ongeveer 5% bij 3 M. 
hoogte. Zij is geheel van steen. In den muu.

i matglas en voorzien van traliewerk aan de buite 
mogelijk — als de bovenste ruiten van gewoon gla

leelte van het uitspansel te zien, doch doorgaans is dit 
3e deur is dik en zwaar en gaat gewoonlijk met een 

Door een schaftgat met klep worden het voedsel, bric 
enz. toegeschoven; voorts is er een klein kijkgat, 
tenaf de gevangene ongemerkt kan worden gadeg

Een tafeltje is omklapbaar aan den muur va._ 
dient een laag driepootje.

Het bed is e veneens aan den muur bevestigd; buiten gebruik wordt 
het tegen den muur opgeslagen.

De verlichting heeft des avonds plaats door electriciteit of door 
een gaslamp, waarvan de kraan zich buiten de cel bevindt. De ver
warming geschiedt centraal.

Moge ik thans overgaa
De Nederlandschc stra. = _ 

vleugelgcbouw (Rotterdam) er. ...
Bij het eerstgenoemde is de 

recht op elkaar geplaatste vleugc 
diepingen, bevattende een gang, 
zijn de benedenverdiepingen verbonc

Bij het köepelsysteem wordt het 
ingenomen door een ronde, holle ruimte 
tot aan den nok van het dak reikt, ». 
bouwd, welke uitkomen op gaanderijc 
telt rappen verbonden zijn. Van uit 1 
dieping zijn met een enkelen 
overzien.

Komt men v.oi 
is de indruk ovei

In enkele bijgc 
badinrichting, 
bevinden zich

Bij den bouw van > 
ten den rand van de 
bevolking in de laatste 
thans geheel ingebouwi

Dit heeft tengevolge, 
(ik kom hier nader 
buitenarbeid voor enk.



de

534

en {

metalen v< 
voor het i 
bruik 
zoodat

Tot 
tonne

ngenis.

pannetje

ontzegd.

voor specialen

het

recht o p-s taande
dubbelen rand aan de boven 

den reuk, steeds

t, met

hierin
Deze

n ; er is betere 
is. Bed, meu- 

gevangenen 
en er geen

le gevanger 
staan

gevangene over een blikken teiltje.

een blikl
trekking
geleden

openschuiving 
rekking v

een jalou- 
een horizontale 

een met gaas afge-

Luchtvervcrsching heeft plaats door < 
zieinrichting in het raam en door opentr 
schuif in de dubbele buitenmuren. Voorts 
sloten luchtgat boven de deur.

Om zich te reinigen beschikt de 
AVater bevindt zich in een steenen

Warm voedsel ontvangt hij in een blikken pannetje met deksel, 
zoodanig ingericht, dat gescheiden verstrekking van aardappelen, vlecsch 

groente kan plaats hebben. Kort geleden is de verbetering ingc- 
:rd, dat den gevangenen een boni van aardewerk, alsmede 

,'ork, lepel en pies uitgereikt worden. Deze artikelen woi 
ingaan van den nacht ingenomen. Maakt de gevangene 

van deze voorwerpen, dan wordt hem het genot er van 
hij o.a. met een houten lepel en mes eten moet, 
het doen van behoeften staat in een hoek van de cel een 

letje met lossen bril. Dit tonnetje moet buiten gebruik met een 
sel afgesloten zijn; een rechtop-staande rand aan de binnenzijde 
den deksel past in een dubbelen rand aan de bovenzijde van het 

letje, welke rand, ter wering van den reuk, steeds met water

W ensa 
op een < 
buiten .....
kan zien, waar hulp 

Bijzondere cell 
arbeid, strafcellen, 

De z i e k e n c e 11 
verlichting, hoeu 
bilair en ser 
hier niet gaai 
enkel geluidje

De 
gewone 
schaafba

' CDe strafcellen liggen in een afzonderlijk gedeelte van de ge

vangenis, vaak in een kelderruimte. Zij onderscheiden zich van de 
gewone cellen door de aanwezigheid van zwaar ijzer tralie
werk, eerstens op eenigen afstand van de deur, om te voorkomen, 
dat de gestrafte den bewaarder te lijf gaat, en voorts aan de andere 
zijde op voldoende ruimte van het raam, om te beletten, dat de 
ingeslotene zich aan glasscherven verwondt. Als slaapgelegenheid dient 
een houten brits. De cel kan geheel donker gemaakt worden door 
een ijzeren schuif.

De observatiecellen komen, wat ruimte en meubilair betreft, 
de gewone cellen overeen; het kunstlicht komt echter van buite 
in de cel. Aan den eisch van voortdurend toezicht op hen, die h 
ondergebracht moeten worden, is zooveel mogelijk voldaan, 
cellen bevinden zich doorgaans gelijkvloers.

De bezoekcel ligt in een afzonderlijk gedeelte van de 
Zij is in drie doelen gescheiden. In het eerste gedeelte s«.

pies uitgc
nacht ingenomen 

en, dan wordt hem 
houten lepel en 
ehoeften staa
Dit tonnetje 

een rechtop-st 
... ... een dubbelen 

, welke rand, ter wering van 
moet zijn.
scht een gevangene hulp van den bewaarder, dan drukt hij 

schelleknopje in den muur. Als de schel overgaat, valt er 
de cel tevens een seinarmpje omlaag, zoodat de bewaarder 

waar hulp verlangd wordt
idere cellen zijn de ziekencellen, werkcellcn 

observatiecellen en de bezoekcel.
e n zijn grooter dan de gewone cellen 

wel het raam ook van matglas voorzien i 
servies zijn van beter materiaal. Toch verblijven de 

irnc, wijl zij daar verstoken van arbeid zijn 
„ , : tot hen doordringt.
werkcellcn voor specialen arbeid zijn wat ruimer dan de 
i cellen, omdat er nog plaats moet zijn voor een draaibank, 
>ank, snijmachine (voor papier en cartonnage), pinmachine (schoen-

eerstens 
gestrafte 

O voldoet
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in het t 
traliewei

en is ongeveer als volgt. Komt de 
wordt hij ingeschreven en krijgt hij 

i celnummer. Van af dat oogenblik 
wordt hij aangesproken met zijn

een balustrade de bezoekers, in het tweede de toeziende bewaarder, 
in het derde gedeelte achter traliewerk, waarin een raam geplaatst 
is, de gevangene. Op het bezoek kom ik nog nader terug.

Andere vermeldingswaardige gebouwen zijn de douche-inrichting met 
daarnaast gelegen kleedkamer en de bertillonnage-inrichting.

De luchtplaatsen zijn segmenten van 10 5 12 naast elkaar ge
bouwde kooien, aan de bovenzijde om de andere afgedekt met gaas 
om het overwerpen van briefjes e.d. te voorkomen. De luchtende 
gevangenen kunnen hier heen en weer loopen en zijn van uit een 
centraal punt door een bewaarder te controleeren. Deze kan, in geval 
van onraad, bijstand inroepen door middel van een electrische 
schel. Vóór de luchtplaatsen zijn vaak enkele eenvoudige bloem
perken aangelegd.

De kerk bestaat uit een lokaal met een aantal amphiteatersgewijze 
gerangschikte kooien, elk bestemd voor een gevangene in zittende 
houding; deze kan slechts vooruit zien. Voor Protestanten en Katho
lieken dient hetzelfde gebouw. Ten behoeve van den dienst van laatst
genoemden is een altaar opgericht, waarvoor gedurende den dienst 
der Protestanten een gordijn geschoven wordt. Gedurende de gods
dienstoefening houden enkele bewaarders toezicht.

Het leven der gevangen, 
betrokkene in de gevangenis, dan 
een administratienummer en een 
heeft hij geen naam meer en 
celnummer.

Zijn eerste gang is naar het bad. In het douchelokaal ontdoet hij 
zich van eigen kleeding, die hij na het baden verwisselt voor zijn 
gevangenisuitrusting, bestaande uit grof linnen ondergoed, bruin bom
bazijnen mouwvest met borstzak, pantalon van dezelfde stof zonder 
zakken, ronde muts (platte bodem) met celkap, halsdoek, zakdoek en 
klompen. De celkap is een wit linnen lap met twee ooggaten. Buiten 
de cel werkzaam, op weg naar de luchtplaats of naar het bureau 
van den directeur, heeft de gevangene steeds het gelaat met deze 
kap bedekt. Op de borst draagt hij een koperen plaat met celnummer.

In de cel ontvangt hij zijn toilet- en schoonmaakartikelen, alsook 
zijn servies. Is hij Roomsch-Katholiek, dan krijgt hij een rozenkrans, 
een crucifix en een kerkboek. De Protestanten hebben een bijbel en 
een psalmboek. Aan den wand hangt bij allen een scheurkalender 
van de Vcreeniging voor bestrijding van alcoholmisbruik.

Korter of langer tijd, nadat de betrokkene in de gevangenis is 
aangekomen, wordt zijn hoofdhaar, baard en knevel geknipt (indien 
hij langer dan 6 weken ingesloten wordt). Hiermede moet echter ge
wacht worden, totdat hij gephotografeerd is, bij welke gelegenheid 
ook zijn signalement opgemaakt wordt volgens het bertillonnagesystecm.

De eerste twee dagen ontvangt hij water en brood. Daarna ’s morgens 
2/3 van zijn dagrantsoen brood (dit rantsoen is 6 ons, bestaande uit 
60 °/0 tarwe en 40 °/0 maïs) en een halve liter taptemelk, ’s middags 
warm eten (gestampt, soep, gortepap, peulvruchten, aardappelen met 
stokvisch) en ’s avonds het resteerende ’/3 dagrantsoen brood benevens 
koffie. Eenmaal ’s weeks wordt naar keuze van den gevangene een
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I’ terug) 
z jrderinge: 

rplicht gedeelte van . 
voor aanschaffing van

kas het toelaat, ai 
■, boter, melk, kof

gevangenis 
jk bekostigd 
i van parti-

gevangenc aan zich 
. Een paar keer per 

zijn eten, soms een brief 
lat hij zich gereed moet

gewasschcn en zijn cel schoon gemaakt 
gevangene gedurende den geheelen dag. Rusten is 

a den middag om te eten en ’s avonds enkele uren, 
e bed moet begeven, hetgeen betrekkelijk vroeg is. 

kom daar nog nader op terug) ontvangt hij 10 
dag, naarmate van zijn vorderingen. De helft van 

vormt het verplicht gedeelte van zijn uitgaanskas, 
_.e besteden voor aanschaffing van artikelen uit de 

Ie cantine. 
wordt de s 

kletterem 
zijn 

■1 tei

artikelen betrekken 
>ffie, haring en kaas

’s Morgens is er kerk en 
„ cel naar eigen goeddunken
met arbeid, waarbij geen geraas ge- 

portretten van de familie en de 
dag gehaald worden en, alsof zij kinderen 

voorwerpen voor zich tegen den 
jwel allen werken des Zondags 
kunnen, sparen zij van hun ar- 

voor Zondags.
j vermeld, dat elke 

aanvulling door het Rijl 
ook geschenken

der volgende artikelen toegevoegd : een gezouten of gerookte haring, 
een half ons oude kaas, twee appelen (alleen van 1 Octobcr tot 31 
December) of een half ons pinda’s.

Bovendien kan hij, indien zijn ka 
uit de cantine, zooals zout, suiker, 
(ook tandreinigingsmiddelen).

Nadat hij ’s morgens zich 
heeft, werkt de gevangene 
hem toegestaan op den middag 
voordat hij zich te bed moet b. 
Voor dit werk (ik 
tot cent per da« 
zijn verdiensten vorn 
overigens mag hij die 
zooevengenoemde ‘

Eens per dag wordt de gevangene gedurende een half uur gelucht. 
Winter of zomer, kletterende regen of brandende zon. steeds in dezelfde 
kleeren maakt hij zijn wandeling en menigmaal verkleumd of doornat 
komt hij in zijn cel terug (dit laatste is feitelijk niet noodig, daar er 
op de luchtplaats een afdakje is: de gevangenen willen echter door
gaans de gelegenheid tot meer beweging niet ontberen).

Den ganschen dag is de gevangene alleen, zittend op zijn kruk of 
bij lichten arbeid (b.v. het maken van rozenkranzen) staande tegen 
den muur. Ik zonder hiervan de enkelen uit. die in speciale werk- 
cellen aan een toestel (zie hiervoren) arbeiden. Een enkele maal komt 
de werkmeester binnen om werk te brengen en (wee maal per week 
komt de onderwijzer, indien de betrokkene lager onderwijs geniet, 
hetgeen niet plaats heeft, zoo hij ouder is dan 40 jaar of voldoende 
ontwikkeld is. Van tijd tot tijd ontvangt hij bezoek van een dominee, 
priester of rabbijn.

Maar overigens: is het stil, doodstil en zit de i 
zelf overgelaten in gebogen houding op zijn kruk, 
dag klapt het schaftluik open en wordt hem z."~ 
toegeschoven. Tikken op de deur beteekent, dat 
maken voor het luchten.

Zondags is het leven eenigszins anders, 
overigens mag de gevangene den dag binnen de 
doorbrengen, hetzij met lezen of n.U 
maakt wordt. Ook mogen dan de 
prentbriefkaarten voor den dag gch. 
waren, plaatsen de gevangenen die 
muur op een gasbuis of op tafel. Vrij’ 
even hard als in de week en, als zij 1 
beid het minder luidruchtig gedeelte ’

In verband met het voorgaande zij 
een bibliotheek heeft, waarvan de 
wordt. Sommige gevangenissen ontvangen 
culieren en vereenigingen.

Zoo ondergaat dan de gevangene zijn straf, weken, maanden, jaren 
lang.
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worden 
sn de i 
idigers

-aarlijk, dan kan hem in de strafcel

Zooals ik hiervc 
ondergaan en de 
iemand meei 
uitzitten en < 
dan 5 jaai 
opnieuw 1>

vrije lucht, van 
„ n van brieven, 
vrije lucht kan niet

■ de volstrekt don- 
voortdurende don-

algem 
urig, den 
ieken op l 

arbeid

f f c n, die bij wangedrag in

c op een najaars- of wintermiddag 
was, dat gejaagde geloop der gevan- 

den anderen, dat dan soms plotseling 
weer te beginnen.

zijn met zijn eigen gedachten, 
bewaarder zegt geen syllabe 

 schaftluik open, dan weet men, 
eten toegeschoven wordt, en half

I loc de g e m o c d s t o e s 
omschreven omstandigheden

Een schrikkelijk oogenblik 
deur achter hem dicht valt, r 

• de duisternis in de cel komt.
Vaak heb ik ’t gehoord, als ik 

nog wat laat in de gevangenis 
genen van den eenen muur naar 
ophield, om even plotseling daarna

En dan dat steeds alleen 
die een woord spreekt; de 
precies noodig is. Klapt het 
half een is, als er warm

in gem< 
'affen, elk 

■e moge lijk 
zit, omdat

igen spoedig kwijt, 
weten gevangenen, 

,«n.ken maken, manden 
, vaak op enkele minu- 
cren het fluiten kennen 
den dag bij begin en 

1 zij signalen uit 
een nabijstaanden 

:n, die van buiten

tand der gevangenen onder de hiervoren 
is, Iaat zich gemakkelijk denken.
is het, als voor het eerst de zware cel- 
maar nog vreesclijker, als voor het eerst

Een enkel woord nog over de stra
de gevangenis, opgelegd kunnen worden.

Ie. Opsluiting in een volstrekt donkere strafcel (hoogstens 48 uur).
2c. Gewone sluiting in de boeien (hoogstens 4 weken).
3e. Opsluiting in een gewone strafcel (hoogstens 4 weken).
4c. Opsluiting in een gewone cel (voor hen, die de straf in gemeen

schap doormaken) (hoogstens 6 maanden).
5c. Verstrekken van water en brood in plaats van het gewc 

voedsel (hoogstens 4 weken, doch, indien de straf langer c 
2 dagen duurt, om den anderen dag.)

6e. Onthouding van arbeid, van het genot van \ 
lectuur, van bezoek, van schrijven of ontvangen 
van gebruik maken der cantine (genot van ' 
langer dan 7 dagen worden onthouden).

Het meeste respect hebben de gevangenen voor 
kerc cel. De grootste misdadigers schijnen in het ’ 
ker nog angstig te worden.

Is de gevangene woest en 
het dwangbuis aangedaan woi

■voren mededeelde, wordt tot 5 jaar de straf cellulair 
vu ue rest in gemeenschap. Maar het komt voor, dat 
•rdcrc straffen, elk minder dan 5 jaar, achtereen moet 
dan is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat hij langer 

ir in de ccl zit, omdat elke nog te ondergane straf weer 
begint te tel'

i even
dat steeds all 

woord spreekt
noodig

. een is, als 
het koffie is.

Begrip van uur van den dag zijn de nieuweling 
Later komt dit echter in vagen vorm weer terug. Zoo • 
die met eenzelfde tempo doorwerken aan zakken 
vlechten, in het algemeen aan groot stukwerk, va««i 
ten nauwkeurig, den tijd op te geven. Zij leer€ ’ 
van de fabrieken op bepaalde momenten van Gvu <. 
einde van den arbeid en bij schaften. Soms hooren 
een naburige kazerne of 's avonds het carillon van 
toren. De gevangenen hechten aan alle geluidei

Niemand, 
meer dan 

dat het
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het feit, < 
... d de spin 
dit surrogaat

veel scherper dan iemand, d 
lun gevoel voor gemeenschap, 

.loen, trachten bewoners van 
lar in verbinding

tegen d<

*) Een staaltje daarvan. Eenigen lijd geleden kwam ik in een cel. bewoond 
door een grondwerker. Hij was dien morgen betrekkelijk opgewekt. De reden? 
Hij kon van uit zijn cel den zang hooren van een voorwerker bij het heien van 
palen. Hij beweerde, dat hij den voorwerker goed kende en dat hij nu hel ge- 
hecle werk volgen kon. Hel gelukte mij niet, in de cel den zang van dien voor
werker waar te nemen, hetgeen bij hem gedurende mijn aanwezigheid blijkbaar 
wel bet geval was.

komen en hooren veel scherper dan iemand, die niet ingcsloten is. ') 
Begrijpelijk is hun gevoel voor gemeenschap. Om aan hun begeerte 

daarnaar te voldoen, trachten bewoners van naburige cellen door 
kloppen met elkaar in verbinding te komen, waartoe zij een bijzonder 
seinalphabet hebben. Worden zij op „kloppen” betrapt, dan volgt 
een zware straf. Voorts gebeurt het wel eens, dat enkelen briefjes 
schrijven, die zij in hun werk verstoppen, of op weg naar de lucht
plaats achterlaten. Dit is dan geen correspondcntiemiddel, doch 
meer een poging om zich te uiten; doorgaans bevatten zij een stuk 
van een gebed, een kinderliedje, of de mededecling, dat de onbekende 
schrijver ontslagen wordt, of nog een bepaalden tijd te goed heelt.

Treffend is ook de behoefte aan de nabijheid van een levend voor
werp. Zoo wordt van de luchtplaats tersluiks ecu bloempje ol een 
grashalm meegenomen en in de cel op een niet in het oog vallende 
plaats neergelegd. Niet alleen de vrij voor de hand staande deden 
van planten tracht men binnen te smokkelen, ook vliegen en spinnen, 
als men die machtig kan worden.

Zoo heb ik een tijdlang een gevangene bezocht, die van de lucht
plaats een vlieg meegebracht had, die hem gcruimen tijd in zijn cel 
gezelschap gehouden heeft en, waarschijnlijk tengevolge van de kilte 
van het vertrek, doorgaans op het lichaam, b.v. handen en hoofd, 
van den gevangene zat. Het diertje heelt het blijkbaar in de cel niet 
kunnen uithouden, want het is gestorven. De dopde vlieg is door 
haar menschelijken kameraad nog langen tijd bewaard.

Een andere gevangene, die ik gekend heb, heelt eens een spin ge
vangen en deze binnen zijn cel gesmokkeld. Zij kroop tegen den muur, 
over den grond en vormde voor den ingeslotenc een bron van aflei
ding, totdat de spin op een ongelukkiger! dag verdwenen was. Waar
schijnlijk is zij gedurende het luchten door de openslaande celdeur 
ontsnapt, of door den bewaarder, die gedurende dien tijd de cel in
specteert, ontdekt en als onrein verwijderd. Dat de bedoelde gevangene 
aan zijn spin gehecht was, moge blijken uit het feit, dat hij het ge
mis trachtte te vergoeden door van pikdraad de spin na te maken — 
hetgeen hem wonder-goed gelukte — en dit surrogaat op verschil
lende plaatsen in zijn cel te bevestigen.

Gevoelig is de gevangene ook voor het kleine beetje zonlicht, dat 
soms op enkele momenten van den dag zijn somber vertrek binnen
dringt. Bij enkelen valt zoo’n zonnestraal ’s morgens, bij anderen 
’s middags in de cel en de stumpers weten vrij nauwkeurig te zeggen, 
hoe laat de zon komt en waar de zonnevlek zich op den vloer of tegen den 
muur vertoont en hoe zij dan hare korte dagelijksche wandeling door 
de cel maakt, om even zacht te verdwijnen, als zij gekomen is.

Doordat de zon, behalve door de smalle ruimte boven in het raam,
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i niet

r bij-

Het
"het

en voor; dit is dan ook 
haar vele deuren, hekken 

toezicht van het gevangenis

kómen, is

>eid en l 
krijgen.

echter niet, 
per week 

eenvou- 
! hoogte 

 bestaat
tot tijd wel eens iets 

tennissen daartoe aan-

jeldeur kan 
tweemaal per dag 

<omt. Dat zijn de 
jheid zich een hoog 
s men 's winters om 
-t, heeft men kans, 
.,n gejaagden gevan- 
wecr loopt, omdat

j een ont- 
lamer be- 

van uit 
con zien,

van het

ook in bijzondere gevallen door het luchtgat boven de 
binnendringen, zijn er enkele cellen, waar de zon 
komt. Maar er zijn er ook, waar de zon nooit komt 
cellen, die op het Noorden liggen, of in wier nabijhc 
gebouw bevindt, dat het zonlicht onderschept. Als i” 
ongeveer drie uur ’s middags in zulk een cel komt, 
dat men den gevangene aantreft, terwijl hij met zijn 
genispas in zijn bovengrondschen kelder heen en 
hi; reeds zijn werk heeft moeten neerleggen.

Pogingen om te ontvluchten, komen zelden 
èn door de inrichting der gevangenis met 
en hooge muren èn door het nauwlettend t< 
personeel vrijwel onmogelijk.

Dat men evenwel moeite doet om buiten de cel te k 
te verwonderen. Die gelegenheid bestaat in zooverre, oa 
enkelen werkzaam zijn voor het schoonhouden der gebot 
si hen der lijfgoederen, leegen van tonnen, voor keukenarbei 
arbeid. Hebben zij het voorrecht niet, zoo'n baantje te ki 
voert het verlangen om buiten de cel te komen soms tot 
zondere practijken.

Zoo heeft een gevangene mij eens medegedeeld, dat hij 
steking aan een teen verergerd had om in de doktersk; 
handcld te worden en dat hij, toen hij bemerkt had, dat hij 
dat vertrek een gedeelte van de omgeving der gevangenis k< 
hij geruimen tijd eiken nacht het verband los gemaakt had 
teen verder verwondde, om gedurende enkele minuten daags 
kleine stukje buitenwereld te kunnen genieten.

ticheel buiten de gemeenschap staat de : 
Eerstens mag hij brieven ontvangen en voorts 
een brief verzenden. Een gevangeniscourant van 
digen inhoud, zoodanig dat de ingeslotenen eer 
blijven van het voortrollen des levens buiten 1 
helaas niet. Sommige predikers dcclen van 1 
in hun rede mee, wanneer gewichtige gebe 
leiding geven.

Voorts krijgt de gevangene van tijd tot tijd bezoek.
I n de cel wordt hij bezocht door leden van de hierna te noemen 

reclasseeringsvereenigingen. Dit heeft echter niet onmiddcllijk plaats; 
de gevangenen moeten eerst een bepaalden tijd in de cel verbleven 
hebben, willen zij „bezoekbaar" zijn. De leden-celbezoekers van het 
„Nederlandsch Genootschap tol zedelijke verbetering van gevange
nen”, alsmede de gevangenisdominee, -kapelaan en -rabbijn hebben 
onmiddellijk toegang.

Familiebezoek heeft plaats buiten de cel, in de hiervoren beschreven 
bezoekcel. Dit bezoek is voor beide partijen, de onverschilligen uit
gezonderd, een kwelling. In den beginne weet noch de een noch de 
ander, wat hij (zij) te zeggen heeft, en staat men sprakeloos tegenover 
elkaar, zoodat de toeziende bewaarder hen op weg moet helpen. I 
behoort niet tot de zeldzaamheden, dat de bezock(st)ers weer h< 
gaan, zonder dat er een woord gewisseld is. Ook later nog zet 
bezoek den gevangene voor dagen achteruit. Geen handdruk, (

gevangene
mag hij eens 

m beknopten, < 
inigszins op de
het gesticht, 

tijd wel eetijd
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Amsterdam, „Uit den strijd tegen 
Lectuur" Amsterdam, bid. 1 I e.v. 
Strafrechterlijke meerderjarigen in

zoen wordt gewisseld, wooi 
den bewaarder, klinken hol.
en knevel mist en wiens hoof, 
huilpartij, omdat hun belet w 
bezoekers nog kinderen meebre 
steeds een raadsel geweest; t

schippers, visschers, 
endien, al verkcercn 

nog maar betrekkelijk, 
bewerken, zooals dat 

lan ook gevaar, voor een

>rden van troost, geuit in het 1 
Kinderen zijn bang voor vader, 
fd kaal geknipt is, of er ontstaat 
rordt, dat zij naar hem toegaan. I 
rongen in deze lugubere inrichting, 
toch ziet men het herhaaldelijk.

eenigszins nader uitweiden. 
. L. Veenstra, Inspecteur der 
zijn voordracht 11 Februari 

„Commissie tot Zedelijkc 
:n van een misdadiger en 
misdaad kan verhinderen, 
" Derhalve zijn hieronder 

icrming, bestrijding van 
, voorts werkeloozenz.org, 
gevangenenzorg alzoo : 

of terugbrengen van

Een enkel woord meen ik nog te moeten spreken over de gevangenis- 
arbeid. Elke gevangenis heeft hare speciale hoofdvakken en voorts 

•rschillende bijvakken. Zoo heeft de eene inrichting als hoofdvak 
■hrijnwerk, de andere schoenmakerij. Voor de soorten arbeid wordt 
.•erigens verwezen naar bijlage 1.
Zooveel doenlijk geschiedt de plaatsing 

de overeenkomstige gevangenis. Gaaf dit d< 
.'orden de betrokkenen, tot er een plaats < 
iet .nevenarbeid.

Dat is ook het lot van niet-vaklui. zooals s 
boeren, bootwerkers, kantoorpersoneel c.d. Bovend 
de vaklui in betere condities, dan is dit toch 
omdat zij doorgaans een artikel niet volledig 
„buiten” het geval is. Hun vakkennis loopt d; 
ruim gedeelte verloren te gaan.

De gevangenisstraf — zooals thai 
voor instandhouding van arbeidskra 
voor de toekomstige

Over deze r e c 1 a s s e e r i n g moge ik 
Reclasseering, is •— zooals de lieer S.

Reclasseering in korte termen aangaf in 
1921 te 'sGravenhage gehouden voor de 
Verheffing” — „het systematisch verbete: 
„omvat al het werk, dat eenerzijds de 
„anderzijds den misdadiger kan verbeteren." ') D> 
te rangschikken: armverzorging, kinderbeschei 
alcoholisme, bedelarij, landlooperij, prostitutie, 
arbeidsbemiddeling enz. In verband met o 
het tot een geregeld, sociaal leven verheffen 
strafrechterlijk veroordeelde personen. 2)

Deze reclasseering is noodig, eensdeels omdat de strafrechterlijke 
behandeling, waaraan de gevangenen worden onderworpen, niet de 
noodige waarborgen biedt voor hun zedelijk herstel, anderdeels om
dat zij, die door het vonnis hun betrekking moeten vaarwel zeggen, 
moeilijk een anderen werkkring kunnen vinden, tengevolge van de 
geestelijke en lichamelijke verslapping, veroorzaakt door de ondergane 
straf, alsmede door de in den regel zeer weinig tegemoetkomende 
houding van de maatschappij ten opzichte van de ontslagenen.

van 12-2- 
. Rechter te 1 
i goedkoopc I 
sscering van S

zn. 1919.

georganiseerd — is noodlottig 
en arbeidskennis en daarmede

gevangenen-vaklui in 
ilaatsgebrek niet, dan 
nui»t, bezig gehouden

werkeloozenz.org
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Deg< 
heeft stee 
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Alzoo is 

reclass
:eld is,
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enigingen.
loven het „Centraal College voor 
wakend oog houdt op het werk 
waarborgt en de regeering van

met de reclasseering van een gestrafte bezig houdt, 
gaan en vast te stellen, wat de oorzaken van de 

en hoe deze op den betrokkene gewerkt hebbt 
daad zelve, waarvoor de gevangene veroorde< 
>nderzoek niet de hoofdzaak. Die is slechts een : 

feiten en omstandigheden, waarlangs aard en ai 
pgespoord en de te koesteren verwachtingen ku

Bi; den

externe — voortkor 
vrienden en vriendi 
geboden genoegt 
aard een zeldz, 
interne oorzaker 
tot de uitzonde...., 
externe oorzaken.

;ene, die zich 
-‘■eeds na te , 
img waren, <
'j de misd 

bij reclasseeringsor 
kei in de keten van 
moeten worden op 
worden bepaald.

Tegenover de interne oorzaken, die dus schuilen in het gemoed van

zich voor het meerendeel aan- 
Reclasseeringsinstcllingen," ten

schicdt ten deele van overheidswege, ten declc 
Sedert 1821 houdt men zich hier te lande 
in 1910 door de Regeering een wettelijke 

■ in uitzicht gesteld is, waarmede bc- 
lat meerdere vereenigingen het rcclas-

Dc reclasseering gesc'iiei 
door particulier initiatief, 
met dit werk bezig, terwijl 
regeling voor de reclasseering 
docld werd, te bevorderen, d< 
seeringswerk ter hand zouden nemen.

Ruimte ontbreekt mij om de gehecle organisatie der reclasseering 
aan een volledige beschouwing te onderwerpen; hiervoor moge ver
wezen worden naar het genoemde werk van Mr. J. Overwater. Ik 
dien mij hier te beperken tot een oppervlakkig overzicht van het werk 
der particuliere vereenigingen, die in hun arbeid echter zooveel doen
lijk door de overheid gesteund worden.

De voornaamste vereenigingen zijn thans:
Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering van gevangenen, 
Roomsch-Katholieke Reclasseeringsvereeniging, 
Leger des Hcils,
Nederlandsche Geheel-Onthoudersvereeniging, 
Sobriëtas,
Neutrale Orde van Goede Tempelier 

voorts nog een dertigtal kleinere vereer 
Als wetttelijk lichaam staat daarbov' 

de Reclasseering,” hetwelk o.m. een 
der vereenigingen, de samenwerking 
advies dient.

De bedoelde vei 
eengesloten tot de 
doel hebbende :

Ie. zoeken van arbeidsgelegenheid voor te reclasseeren 
en het verstrekken van inlichtingen dienaangaande, 

2e. geven van inlichtingen omtrent reclasseeringspogingen, 
reeds ten opzichte van bepaalde personen zijn aangewt 

5e. het bevorderen van overleg betreffende reclassecrings 
De reclasseering gaat bij haar arbeid streng individueel te 

eenen misdadiger toch overheerschen de interne oorzaken: 
igeboren of verkregen karaktereigenschappen; bij den ander de 

' amend uit het milieu — zooals omgang met slechte 
linnen, ongeregeld gezinsleven, verleiding voor aan

wens, goede gelegenheid tot diefstal e.d. Het is uit den 
zaam voorkomend verschijnsel, wanneer uitsluitend de 
■n de afdwaling hebben veroorzaakt, evenzeer als het 
leringen behoort, dat de val slechts het gevolg is van
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zou kunnen afdwal

nage is de gevangenis de 
dieper in den modder 

als landlooper, beroeps-

bijzondere samenstelling

den gevangene, werkt de reclasseering met ethische middelen; tegen
over de externe omstandigheden voert zij ook materiëele middelen aan. 
Zoo heeft ieder gevangene, al naar den aard van zijn karakter en 
den kring, waarin hij zal terugkeeren, 
noodig van bestrijdende middelen.

De ethische middelen zijn het bezoek 
ontslag patronage.

Aanvankelijk zijn 
na herhaald bezoek 
hart heeft voor 
zeer lang hebben moeten voeren. Zij storten hun • 
blijkt, dat ge geen onbekende zijt in hun milieu va 
nauwde holen, ais ge mee weet te voelen in hun 
een afgewerkten vader, als ge meeleeft in hun hen 
moeder. Dan ontwaart ge niet zcld< 
bittere ironie een goed hart klopt. Dan herroepen zij 
waarmede zij in al hun starheid en onverschilligheid U 
vang te woord gestaan hebben en, waar zij toen met t 
haat U zagen binnenkomen en ook weer vertrekken 
steeds veelvuldiger en langduriger bezoek. Dan is i 
ticuliere omstandigheden door en door te kennen, 
te vergissen en bij voortduring oprecht belang daar:

Is het verband met het gezin en de verwanten 
zelden is dat reeds sinds jaren het geval — dan dient 
uw gevangene grondig kent, hersteld te 
althans zoodanig is, dat die aan den wedt 
medewerken. Dit herstellen gaat niet genui 
pondentie en ook persoonlijk bezoek moet 
en vaak wordt men ontvangen met een 
in kwestie niet meer voor hen l 
leden weer met hem in verbinding 
hij nog „zit". Het is echter 
maar weer liever niets met

Is de familie goed, dan 
aan de patronage.

Patronage ') is veel meer leiding dan hatelijk 
terlijke en broederlijke zorg; de patroon is e< 
gedurende den tijd, dat de ontslagene weer 
hem welwillend en broederlijk terzijde staat.

Zonder met overtuiging uitgeoefend patronag 
steile helling, waarlangs de ongelukkige nog o 
terecht komt, waaruit hij of zij zal opstaan ' 
inbreker, souteneur, prostituee, alcoholist.

Het materiëele gedeelte van de reclasseering bestaat voorname! 
in het zoeken naar werk, naar een betrekking, waarin de ontslagc 
zich weer kan oprichten tot een behoorlijk sociaal leven.

Dit is menigmaal niet het lichtste deel der reclasseering. De ge
vangene gaat doorgaans de vrijheid tegemoet, bezield met de beste 

meest ernstige voornemens. Hij zelve is het groote struikelblok

de gevangenen zeer gesloten, doch zij komen los 
en wanneer het blijkt, dat men open oog en open 

den grooten strijd, die toch ook heel veel van hen 
moeten voeren. Zij storten hun gemoed uit, als het 

1 onbekende zijt in hun milieu van krotten en be- 
jlen, als ge mee weet te voelen in hun genegenheid voor 
?rkten vader, als ge meeleeft in hun liefde voor een ouwe 

ontwaart ge niet zelden, dat achter het harnas van 
1 goed hart klopt. Dan herroepen zij hun leugens, 
al hun starheid en onverschilligheid U bij den aan

gestaan hebben en. waar zij toen met een blik van 
binnenkomen en ook weer vertrekken, verlangen zij dan 

:n langduriger bezoek. Dan is het zaak, hun par
ool en door te kennen, zich nooit daarin 

' ‘ 1 1 ';iurin te blijven stellen.

dat, als ge 
> het milieu 

ederopbouw na onslag kan 
■makkelijk; heel wat corres- 
>et daaraan gewijd worden 
houding, alsof de gevangene 

bestaat. Soms ook treden de lamilie- 
ng, gedreven door medelijden, zoolang 

heusch niet zeldzaam, dat zij na ontslag 
hem te doen willen hebben.

kan zij na ontslag zeer veel steun vcrleenen

te
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geen zier 
werk der ree

Men diene echter den uitslag der reclasseeringspogingen , 
scheiden van het eigenlijke gevangenissysteem. De aandachtige 
toch, die zich bij de kennisname van het voorgaande eenigszins 
kunnen indenken in de gevangenistoestanden hier te lande, zal wel 
tot de overtuiging gekomen zijn, dat dit systeem er een is, waarbij 
men niets anders bereikt, dan dat een zwakkere broeder of zuster 
voor een tijd lang aan de samenleving onttrokken wordt en opgeborgen 
is, meer r'1 

Zooals de t 
de inrichting z< 
werden, ondanks

') Zie Mr. G. T. J. de Jong „Uil den strijd tegen de misdaad" blz. -15 e.v.
’) Zie voor verdere kritiek: Prof. Mr. D. Simons .Leerboek v/h Nederlandsch 

Strafrecht” 3e druk 1917. Ie Deel. blz. 340. Voorts .De toepassing der celstraf, 
verslag door een commissie van onderzoek uitgebracht aan het Hoofdbestuur van 
hel Nederlandsch Genootschap lot zedclijke verbetering van gevangenen, 1917.

sseeringsvereenigingen, dc 
de industrie- en handels- 

ccds toenemende mate 
trderen steun op den

niet. Neen, dat is voor een deel het milieu van zijn oude makkers, 
tot wien hij tcrugkeert, anderdeels dc „brave" maatschappij, die hem 
het verdienen van een eerlijk stuk brood zal belemmeren, ja onmogelijk 
maken. Menig gevangene verlaat het gesticht, vol vertrouwen op de 
toekomst, maar verzinkt weer tot misdrijf door gedurige afwijzingen. 
Dat <k- lijst van recidive van sommigen zoo lang is, wordt grooten- 
deels verklaard door het feit, dat nog steeds zoo velen dezer onge- 
lukkigén de deur der werkplaats voor zich gesloten vinden. Ja, dikwijls 
worden zij jaren, nadat zij hun misstap begingen en daarvoor geboet 
hadden, bij het aan het licht komen hunner ondergane gevangenisstraf, 
onverbiddelijk ontslagen. Persoonlijk zijn mij daarvan verschillende 
gevallen bekend. „Non bis in idem” moge in de rechtspraak gelden, 
de samenleving houdt er nog een afzonderlijk vonnis op na ; zij oordeelt 
afgescheiden van de rechtbank en in haar schijnbraafheid vonnist zij 
lang, zwaar en bij herhaling.

Dank zij echter het werk van dc reclass : 
reclasseeringsambtenaren en weldenkenden in tic n 
wereld kunnen ontslagenen — en gelukkig in stc< 
— voor hernieuwd afdwalen behoed en hun ven 
levensweg mede gegeven worden.

Evenwel kunnen niet alle ontslagenen op hulp van een reclasseerings- 
instituut rekenen, ook hebben niet allen bijstand noodig.

De zuivere gelegenheidsmisdadigcr vindt heel vaak zijn weg wel 
alleen of met behulp van verwanten. Lijnrecht daartegenover staan 
ontslagenen, met wie te bemoeien, verspillen van geld en tijd zou zijn; 
dit zijn de on verbeterlijken (beroepsmisdadigers en zwakzinnigen).

Maar wat dan overblijft vormt goed materieel. Zij zijn te splitsen 
in een groep, die met kleinen bijstand geholpen is (reisgeld, kleeding, 
gereedschap) en een groep, die volledige verzorging behoeft, dus 
ingrijpende, een zekeren tijd durende, leiding, waardoor zij zich weer 
verheffen en op waardige wijze hun sociale positie weten in te nemen.1)

Voor enkele ofliciëele gegevens, betreffende de tewerkstelling — dus 
een deel der reclasseering — moge ik verwijzen naar bijlage 2.

zan het 
zich bij 
denken in de 

>vertuiging gekon 
. anders bereikt, 
tijd lang aan 

niet. 2) 
; de toestand 

zedelijk 
het
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s geworden, 
neigingen in

of

zich zelve 
acstaan aa

. ele gevanger 
, dat zij dom 
icel oogpunt.

i voorgrond gebrachte 
' die hun wijst, h 
uie hun de somber, 

ist te doen schijnen. I 
leert tegenover vrouw,

’) De eene gevangene heeft noodig 
veelvuldige, doch korte, ja soms 
der gesprekken moet van lieverlede 
vorming en nauwlettend moet gcp. 
oprecht ontvankelijk wordt. Nimmer i 
worden en altijd moet men open oor 
gevangene heeft om den bezoeker, < 
van hetgeen hij op zijn hart heeft.

zijn, 
gros dc 

: elk

■t dc fout in de eerste plaats 
den voorgrond gebrachte „slechte 
mand, die hun wijst, hoe sterk 

', die hun de sombere wolken 
N iemand, 
, kinderen

trekken ir- 
en nauwl 

ontvankel 
en altijd 

mgene heeft 
hetgeen hij op zi

Niets 
;ts dan

hij, die in zijn cel slechts aan zich zelve overgelaten is 
heeft wellicht jaren lang bloot gestaan aan de slechtste neigingen 
den mensch. Berouw ziet men bij vele gevangenen uit zich zelven slee! 
zelden opkomen; wel vinden zij, dat zij dom gehandeld hebben, d 
doorgaans steeds uit een materieel oogpunt. Hun eigen besei is v 
zoo bekrompen, dat zij er nimmer toe kunnen komen, uit zich zei 
hun daden en karakter objectief te beschouwen. Hun weerstar 
vermogen tegen een later optredend kwaad — hetzij uitwendig 
inwendig — verzwakt; aan zich zelven overgelaten, zoeken zij, 
weten zij. steeds een verontschuldiging.

Niemand, die hun aantoont, dat niet 
ligt bij de door verwanten steeds op < 
kameraden”, doch bij henzelven. Nien 
iemand is, die een wil heeft. Niemand, 
verdrijft om het licht der hoopvolle toekoins 
die hun de groote, mooie verplichting 
en ouders. Niemand, niemand!

Alleen, geheel alleen, staat dc aigedwaalde in den strijd tegen den 
demon, die in zijn binnenste rondspookt. Aan wic(n) kan hij als een 
kind zijn hart uitstorten? Toch heelt hij er zoo n behoefte aan. Wie 
troost en sterkt hem. als hij bij zijn straf nog die krijgt van angst 
over een zieke vrouw of lijdend kind?

Niemand, die als broeder of zuster naast hem (haar) st 
dan door den dienst verharde gezichten van de bewaarder 
kilte, niets dan rammelende sleutels en knarsende deuren.

De enkele bezoeken van den gevangenisdominee of -priester geven 
hem slechts steun, als de bodem te voren voor religieuze indrukken 
ontvankelijk is gemaakt, tenzij de betrokkene een langdurige straf moet 
ondergaan.

De bezoeken der leden van reclasseeringsvereenigingen 1 
waarde in schijn dan in werkelijkheid. Hoe goed de bedoel 
dames en heeren ook zijn, weinigen begeven «ui 
milieu, waaruit het gros der gevangenen voortkoi 

eigen oogen dc ellende dier gezinnen in al hur 
weinigen kunnen zich voldoende in dc gev 
verplaatsen. Daarbij komt, dat hun werk .. 
die aan de celbezoeken besteed wordt, vaak te 

'°In 

dominee, 
leden van 
taak. Vele

w weinig, doch lange bezoeken, de andere 
moet hij elke week bezocht worden. De aard 

:dc gebracht worden in de richting van een zedelijke 
tpeild worden, wanneer de betrokkene daarvoor 

inag men bij die zedelijke vorming vervelend
■ blijven behouden voor dc behoefte, die de 
op welk moment ook, deelgenoot te maken

e, o hebben meer 
goed de bedoelingen dezer 
en zich daadwerkelijk in hel 

ju, waaruit net gros oer gevangenen voortkomt, weinigen hebben 
dg.« oogen de ellende dier gezinnen in al hun jammer aanschouwd, 

ligen kunnen zich voldoende in dc gevoelssfeer dezer stumpers 
ilaatsen. Daarbij komt, dat hun werk „liefhebberij” is, de tijd, 
aan de celbezoeken besteed wordt, vaak te nauw toegemeten is 

een stclselmatigen opzet dier bezoeken. ')
het algemeen kan men zeggen, dat de psychologische ontwikkeling 
het gevangenispersoneel èn van de celbezoekers — de gevangenis- 
i, -priester en -rabbijn zonder ik uit, evenals eventueel 

i de rechterlijke macht — onvoldoende is voor hun moeilijke 
len ontbreekt bovendien het onontbeerlijke sociale inzicht.

die in zijn cel slechts aan 
ift wellicht jaren lang bloot 

mensch. Berouw ziet men 
len opkomen; wel vinden 
■roaans steeds uit een 

Mvrv, ompen, dat zij ei 
’ ' en karakter 

tegen een

d^di



54535

JX 
gcbrach t

ecns per

en bij

op zekere 
 .. :n, dat die .

regel niet in toepassing 
ir, wanneer de Professor 

werd, en hoe dat plaat 
. dagen en een douche

i dc straf behandelend •), 
rden aangepast aan het 

et meer en meer erkend 
traf .— en mag nooit ten

ter, meer verdorven, meer 
ste doel niet in verbetering, 

aan dat doel worden

Professor Mr. D. Simons, het karakter van < 
zegt: Een goede straf behoort te kunnen wort 
„individu, aan wien zij wordt opgelegd — het 
„beginsel van de individualiseering van de stn 
..gevolge hebben, dat zij den gestrafte slechter 
„misdadigmaakt. Integendeel, al ligt haar eerste > 
„toch moet zij, indien eenigszins inogclijk, ook 
„dienstbaar gemaakt.”

vV ij vragen: is hier sprake van aanpassing aan het individu ? Houdt 
de straf rekening met de samenstelling van de geestelijke factoren in 
den betrokkene? Immers neen. Wij vragen: mag men hier spreken 
van „verbetering”? Stellig neen. Men stopt den gevangene in zijn 
bovenaardschen kelder, klapt de deur toe en zooveel maanden of 
jaren nadien gaat de deur weer open ’). Wat is er intusschcn aan 
hem of haar verbeterd? Niets, niets. Men heeft hem alleen gelaten 
met al zijn fouten en gebreken en toen hij in zijn dagelijkschcn sleur

I gemis aan aanraking met normaal denkenden voor het bestaan 
gebreken afgestompt was, drongen bovendien andere kwalen naar 

boven, die hij bij een meer oordeelkundige strafoefening óf niet had 
op zien komen óf op menschelijke wijze .— wellicht met steun van 
een anderen (deskundigen) — had weten meester te worden. Welke 
die kwalen zijn, schrijf ik hier liever niet neer. Een goede verstaander 
heeft slechts een half woord noodig. Die verzekering kan ik echter 
geven, dat er sloopende gevangeniskwalen zijn, zuiver en alleen te 
wijten aan het rampzalig celsysteem.

Niet alleen geestelijk wordt de gevangene gebroken, ook lichamelijk 
is hij bij zijn ontslag geknakt. Waarom dat jaren lang „zitten" met 
gebogen rug en ingedrukte borst? Waarom die benauwde atmosfeer, 
veroorzaakt door den emmer, waarin de natuurlijke behoeften gedaan 
moeten worden en die slechts eenmaal daags geledigd wordt? Waarom 
onvoldoende licht en lucht? Waarom onvoldoende reiniging?3) Waarom 
verlies van spierkracht en uithoudingsvermogen?

Geen twee straffen voor hetzelfde feit, luidt de rechtsregel; de 
celstraf is een tienvoudige. Zie de gevangenen, als zij ontslagen worden. 
Zie hun krommen rug, hun blceke gelaatstint, hun zenuwachtige ge
vangenispas. Tijden lang zijn zij ongeschikt voor arbeid, die ver beneden

') „Leerboek van hel Nederlandschc Straf
') In „De Tijdspiegel" van 1-4--20 bespreekt 

hel stelsel van zelfregecring der gevangenen 
schrijver zich een voorstander van de als regel h 
opsluiting en verklaart, dat hij de afschaffing I 
daarbij o.a. te kennen: „Men bedenke het wel. 
deling toelaat van ieder gevangene overeenkomstig 
inogelijke gradatie in de toepassing."

Wij wagen daartegen in te brengen, dat, hoewel wij tot < 
accoord gaan met Prof. D. N., wij meenen te moeten constateerer 
ecle behandeling in Nederland als algemeene 
wordt en dal wij benieuwd zijn te vernemen, w. 
heeft, dat die individualiseering in acht genomen

3) Doorgaans een voetbad ecns in de veertien 
maand.

ifrecht", 5c Druk 1917. Ie Dl. blz. 516. 
cl Prof. Mr. J. Domela Nieuwenhuis 

icn. In zijn belangrijk artikel toont dc 
• te lande bestaande afzonderlijke 
ten zeerste zou betreuren; geeft 

. dat die straf individueelc behan- 
zijn behoefte cn met dc meest
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oplossing ter verbetering, «lat is

middelmatige blijft, 
i allen zoo spoedij 

besl

tsburgers

, waarnr» 
maakt kan wo«uc 
zeer ontvankeli’1 
Roomsch of 
van maatsch;

van het

het middelmatige blijft, wat krachtsinspani 
langen allen zoo spoedig mogclijk weer aai

Het besluit tot het bouwen vsm cellulaire 
Nederland met zijn verre horizonten een c 
geschiedenis zijner beschaving. ')

„sport in de 
dat hij c

karaktt
middel

ming betreft. En toch ver
in het werk te gaan.
; gevangenissen vormt voor
donkere bladzijde in de

Er 
Jan

Alvorens tot 
eenige zienswijzei 
huidige strafsystc 

Ten einde een 
broken „zitten” i 
thans bestaat, 
de cel, aan kl< 
kunnen gegeven

‘ jningen

>) Zie voor dit en andere besluiten: Fi 
Ncderlandsch Strafrecht” 3e Druk 1917, 1

2) Zie ook „De toepassing der Ct.au. 
onderzoek uitgebracht aan het Hoofdbestui 
tot zedelijke verbetering der gevangenen. 1

nen, dan verbaast men zich, hoe treurig 
schappelijke kennis. Schoolkennis is 
n, doch eenige ontwikkeling, die men 
en, is bij de nieesten niet aan te 
uit betere kringen komen. Dadr ligt 

een opvoedingsinstituut ge- 
dat het overgroote deel daarvoor 
j meermalen, als de prediker, 
agsche rede eens een onderwerp 
iten had.

gevangenis . 
en, nat ni; een gestrafte is; 
het karakter aannemen van 
een middel om te voorkomen, 

i uitgaat door zijn ongezond ge- 
i ruimte. 2) 
idige systeem nog behouden moet 
rden, dat de gevangene geestelijk 

«.iiaamsoefening niet verder dan 
irspronkelijke lichaamskracht en 
/wikkeling kan men m.i. gerust 

de meesten nog zooveel te

n: Prof. Mr. D. Sitnons „Leerboek
917, Ie Deel blz. 325 e.v.
celstraf. Verslag door eene commissie van 

lur van het Nederlandsch Genootschap 
1917, blz. 39 e.v.

is, wat dit betreft, maar één 
d a r b e i d”.

de bespreking hiervan over te gaan, zou ik gaarne 
»n ten beste willen geven, aanduidende hoe in het 
teem reeds eenige verbetering aan te brengen zou zijn, 
i tegenwicht te vormen tegen het fnuikende, onafge- 

in de cel, zou behalve het luchten, zooals dat reeds 
, eenige malen per week binnen de gevangenis, doch buiten 
leinere of grooterc groepen gevangenen lichaamsbeweging 

worden in den vorm van vrije gymnastiek. Derhalve 
oefeningen zonder toestellen, waarbij op oordeelkundige wijze romp 
en ledematen in conditie gehouden worden en een heilzame invloed 
op den geest uitgeoefend wordt. In de cel zullen de gevangenen er 
wel toe komen om deze oefeningen te herhalen. Wie zich bij «leze 
oefeningen misdraagt, worde gestraft en gedurende eenigen tijd van 
deelname uitgesloten.

Men bewere nu niet, dat ik ijver voor 
Neen, de gevangene moet blijven gevoelen, 
de bedoelde oefeningen moeten nimmer 
een pleziertje. Wat ik beoog, is slechts 
dat de gevangene lichamelijk achterin'* ' 
dwongen houding in zijn bekrompen ruim 

Evenzeer kunnen, zoolang het huid' 
worden, maatregelen getroffen worden, 
niet ten gronde gaat. Ging ik bij de licha< 
het streven naar behoud van de oor.'"' 
lichaamsvaardigheid, bij de geestesontwm 
wat verder gaan, omdat juist daaraan 
kort komen.

Leert men den gevangc 
het gesteld is met zijr 
bij velen nog wel blijv 
van staatsburgers kan 
wijzen, zelfs niet bij 
een veld, waarop de g< 

«orden. H< 
nielijk is, en 
Protestant, in 2 

lappelijken aard

;ene kennen, 
jn maatscha 

ven hangen, u< 
. verwachter

hen, die uu 
gevangenisstraf tot 
"Iet is' een feit, 

het bleek mij 
zijn Zondag 

1 ingcvlocht'
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Sommigei 
„ Heerlijk ei 
zich niet n

voordrachten van 
gevangenen 

npen besefs- 
criininalitcit 

ingrijpen, als

blijkbaa 
genis, di 
terwijl

i gewone k 
zang- of mi 

langen. Onze 
alhoewel wij niet 

En een ander 
het niet

;n zijn lakoniek in hun antwoord. „Heerlijk", zegt er een. 
:n vertroostend", vond een ander het. En een derde houdt 
niet beschouwingen op: „Wat meer komen” is zijn eenig

:ring werd
nde, zeer

wanneer er
het zingen gevo:

■nut gij het mooist?
‘ nt de

directer. „En zou 
werd gezongen,

Daarom zou het aanbeveling verdienen, als er 
dergelijk karakter georganiseerd gegeven werden. Vele ( 
hebben hun misdaad begaan tengevolge van hun bekrom| 
inhoud. Hoe meer die uitgebreid wordt, hoe geringer de c 
wordt (zie hiervoren); laat men daarom de gelegenheid aai 
men spreken kan tot hen, die reeds gezondigd hebben.

Zonder nu direct tot „verziekeling” te vervallen, kan voor de ge
vangenen een enkel maal muziek of zang ten gehoore gebracht worden. 
Eerder nog dan „buiten" zal hier het ethische door het acsthetische 
ontwikkeld worden, het goede, dat verstorven leek, weer doen opleven 
en de gevangene na zijn ontslag ook daarin, zij het onbewust, een 
steun doen vinden tegen verder onheil.

Hoe gevoelig gevangenen voor muziek zijn, en hoe nuf e 
hen is, moge blijken uit het oordeel van ingeslotencn in de (. 
te Alkmaar. Ik neem een en ander over uit het „Genootscl 
Orgaan van het Nederlandsch Genootschap tot zedelijke v 
van gevangenen" van 1 April 1921.

Na afloop van de laatste Kerstuitvoering werd aan alle gevangenen 
een papier uitgereikt, waarop de volgende, zeer eenvoudige vragen 
waren gedrukt: le. Hoe vindt gij het, wanneer er gezongen wordt 
in de gevangeniskerk? 2e. Hoe hebt gij het zingen gevonden den 
2e Kerstdag 1.1. en welke liederen vondt gij het mooist? 3e. Hebt 
gij willicht wenschen of opmerkingen omtrent de muziekuitvoeringen?

Een aantal van de antwoorden geven op treffende wijze weer, welken 
indruk zulke muziekuitvoeringen maken op menschcn, die stelselmatig 
van alle ontroering, van eiken invloed van buiten worden afge-

De wijze van uitvoering, waarbij de gevangenen en de uitvoerenden 
aan eikaars oog door een scherm onttrokken zijn, werd door vele 
gevangenen als een ernstig bezwaar gevoeld. Het „hatelijke schot" 
heeft in vele antwoorden een slechte beoordeeling. Eén zegt het aardig 
op zijn manier: „Dat ik het niet prettig vind, dat zoo een koor achter 
het scherm wordt gezet. Want het gaat toch voor het goeden. En 
als men het goeden wegsluit, wat krijgen wij dan te zien? Ik weet 
niet of ik hier het juisten wel hep, maar om het beter uit te schrijven 
ben ik wel een beetje te dom”. Ook aan de zijde der uitvoerenden 
wordt dit „schot” als belemmerend gevoeld.

Interessant zijn in de antwoorden enkele vrij gematigd 
maar blijkbaar fel gevoelde aanklachten tegen de Zondagen 
gevangenis, die, omdat dan het werk, dat de eenige afleiding 
staat, terwijl bijna niets daarvoor in de plaats komt, tot een meer 
dan gewone kwelling worden. „Geef ons, gevangenen, iederen Zondag 
een zang- of muziekuitvoering. Het doet ons werkelijk naar den Zondag 
verlangen. Onze tegenwoordige Zondagen geven ons geen rustgevoel, 
-'hoewel wij niet behoeven te werken."

” een ander zegt het minder beschouwend en
:t kwaad zijn indien er iedere Zondagmiddag hier
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Toe te juichen ’ 
korten door uitbr«

„Uw vader 
knoeien ben.

mijn ooren.
i „Herders,

wanneer er ge- 
ij terug uit mijn

valt, dat de Regeering het celverblijf tracht te be
reiding van het instituut van de voorwaardelijke ver-

Volledigh, 
muziekuit vol 
doch tevens dat 
college van regc 
schap. Van een ■

verkwikking v 
let roept mij

'heidshalve dient vermeld, dat dcrgelijkc voordrachten en 
oeringen thans reeds in meer gevangenissen gegeven worden, 

dat dit geheel afhangt van een gevangenispredikant, het 
;enten of het afdeelingsbestuur van voornoemd genoot- 
doelbewuste organisatie is absoluut nog geen sprake.

laS vond ik prachtig en was 
tolijkf een menscli geheel op. 
: programma wat ik den 2 en 

;n stijf kaft, om het te 
motvolle uren die u mij aflci-

w a n t de Zondagen z ij n hier r e u s a c h t i g vervelend.” 
Vele antwoorden zijn aandoénlijk. Hoort slechts.
Cel 55 schrijft het volgende (de lezer ga cens na of het niet vreemd 

aandoct een zoo persoonlijke uiting te vernemen van iets dat wordt 
aangeduid als No. 55). „Het doet mij zoo goed als er bij ons gezongen 
wordt, omdat het mij terugvoert naar de zalige kinderdagen, toen ik 
zelf de liederen moest zingen, geleerd door mijn moeder en op de 
Zondagschool. De liederen die gij gezongen hebt, hebben mij meer 
getroffen als honderd preeken. Kerstnacht en Stille Nacht en „Daar 
ruischt langs de wolken”, dat waren de eerste liederen die mijn 
moeder mij leerde. Ik zit nu reeds anderhalf jaar, maar ik ga altijd 
met blijdschap de feestdagen tegemoet met de blijde gedai hte. misschien 
komt het zangkoor ons weer verrassen. Hartelijk dank. \\ ees u allen 
ervan verzekert dat No. 55 u zeer dankbaar ben en het niet licht 
zal vergeten." (De lezer noteere hoe No. 55 een aandoenlijke poging 
doet, zelfs ten koste van een taalfout, zijn persoonlijkheid te behouden: 
No. 55 . . . b e n dankbaar. Hij betitelt zich netjes met zijn gevangenis
nummer, maar denkt toch blijkbaar liever van zichzelf als ik. )

No. 39 schrijft: „Het zingen klonk als engelenzang 
Het verlichtte mijn zwaarmoedigheid, vooral het lied - 
hoe, ontwaakt gij niet”, waarin de Engelenstem klinkt 
Bethlehem roept".

No. 52: „Het is voor mij beslist eei 
zongen wordt in de gevangeniskerk, 
gevangene staat tot een nieuw leven".

No. 71: „Ik hoop het nog eens weer te hooren van 
zorgt”. Neemt u mij niet kwalijk, dat ik zoo aan het 
want ik ben een beetje zenuwachtig. Gegi

No. 28: „Het zingen den 2en Kerstdag 
daardoor zeer verheugd, want het vroc. 
Ook kan ik u meedeelen, als dat ik het ] 
Kerstdag kreeg netjes heb ingebonden in 
bewaren als een aandenken aan de geno 
ding hebt gegeven in deze droeve tijden."

No. 36: „Heel gezellig, En je ziet log nog dat niet allen mcnschen 
in het ongeluk van een ander groeien".

No. 89: „Het zingen was mij zeer aandoénlijk want 
gevoelde m ij geheel uit de m a a t s c h a p p ij verbannen’.

Wie dit alles leest kan niet anders dan onder den indruk zijn 
de klachten over ledigheid en verlatenheid, die uit al die antwoorden 
klinken — en van dankbaarheid voor die enkele indrukken en ont
roeringen, die door de muziekuitvoeringen gegeven worden.
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D/A. No. 500. o.a. opgenomen in de

iet jaar 1918". bid. VIII tot X.

van Justitie 
_ ___ statistiek 
Uitg. Centraal

zoowel ontginning 
van de bestaande 

ilde landbouw- 
.•chten gedaan.
het algemeen

hun gewoonten of van de omgeving, 
verwacht, dat zij een beslist ongunstigen 

ten zullen uitoefenen.
iervoren bedoeld, is

(recidive enz.) 
sur').

arbeid, 
tatie

bepaald 
i mattenvlee 
jnen over 1

" in „Het Ge- 
.-erbetcring van

merende behande- 
huidige celstraf 

1 teren en toe te 
gedaan heeft. 

1 rwege door- 
behandeling 
t zijn, daar 

tnwoordige ge- 
■■«•ering niet op 

ten. Er is een tijdperk 
aantreffen in den, het

fneming

*) Zie omtrent deze classificatie voorts ,,Vcenhuizen-gcvangeni 
nootschapsblad". Orgaan v. h. Ncd. Genootschap tot zedelijke 

ren van 1 April 1919. 
voor meerdere gegevens 

-il 1919, 3e Afdeeling 
svangeniswezen over hc 
>r dc Statistiek.

er classificatie in

oordecling, de voorwaardelijke invrijheidstelling en de proe 
met opname van gevangenen in de R ij k s 
inrichting te Veenhuizen.

Wat dit laatste betreft (dc voorwaardelijk veroordeelden en de 
voorwaardelijk in vrijheid-gestelden vallen hier buiten beschouwing), 
zij medegedeeld, dat hi ervoor over het algemeen personen gekozen 
worden, die voldoen aan de volgende criteria : 

dat zij veroordeeld zijn tot gevangenisstraf van 
dat zij gezond en tot werken in staat zijn.
Voor opzending komen niet in aanmerking 

deze boven de zestig jaar, dan moeten er voor 
huizen bijzondere redenen zijn.

Niet opgezonden worden personen, van wie gevreesd wordt, dat 
zij hunne omgeving zedelijk zouden besmetten. Hiertoe behooren :

a. vooreerst zij, die zich als gewoonte- of beroepsmisdadigers 
hebben doen kennen;

b. zij, van wie uithoofde van 
waarin zij leven, moet worden 
invloed op hun medegevangen!

Onder de gevangenen, hic. 
dezen geest:

a. de jeugdige (uit den aard der zaak hoofdzakelijk jeugdige meerder
jarigen, want minderjarigen worden slechts in buitengewo’ne gevallen 
tot gevangenisstraf veroordeeld) worden zooveel mogelijk bij elkander 
geplaatst;

b. verdere schifting naar het verleden i
Over dc classificatie beslist de Directei
De arbeid bestaat voornamelijk uit landa 

van woeste gronden (heide) als ook exploit; 
hoeve; deze landarbeid omvat echter niet een 
vakopleiding. Daarnaast wordt iets aan weven en

Dc resultaten met dit stelsel behaald, schiji 
gunstig te zijn.2)

Dit nu. dc landarbeid, gepaard aan individualisct 
ling van de gevangenen is het systeem, waarin de 
moet worden opgelost en het valt ten zeerste te waardet 
juichen, dat de Rcgccring de eerste stappen op dien weg g

Het beoogde doel zal bereikt worden. Waar toch allerv 
dringt het besef der behoefte aan meer paedagogische b< 
van wic(n) ook dié aan onze zorgen toevertrouwd mocht 
kan het niet anders, of deze evolutie zal ook het tegel 
vangenissysteem beroeren. Begrijpelijk is het, dat de Regeei 
slag en stoot de gevangenissen zal kunnen ontruimen. Er is < 
van overgang noodig, dien wij in den kiem reeds a<
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succes

(Mr. 
K. van Aalst, 
c gewend niet 
een aantal gc-

Elst in hun polc- 
an gevangenen in

schaars 
bewerkt 

ordeel \ 
'alen, die 

in de^

ridischc wereld 
•. C. |. K 
n Justitie

mij 
>zicht eer 

leeftij

Thans de landarbeid.
Onder hen, die zie met dit 

te noemen :
Delprat (Tijdschrift Strafrecht, deel XXV „ Iets over gevangenissen 

in Denemarken”.)
Boodt (Tijdschrift Strafrecht, deel XXIX „Gebruik van gevan

genen ten dienste van ontginningen van woeste gronden” en niet 
gelijksoortig onderwerp in het Tijdschrift der Nederlandsche 
Heidemaatschappij 1909.)

Fockemae Andreae, Fabius, Bueono en van de 
niiek — naar aanleiding van het te werk stellen van gevangen 
Suriname — in het Weekblad van het Recht No. 9594 — 9611.

Bovendien hebben zich in 1918 een aantal Amsterdamsche 
beien uit de handels- zoowel als uit dc juri 
J. A. van Hamel, Prof. Mr. B. M. Taverne, Mr. 
Mr. Dr. van Tienhoven) tot den Minister van 
een adres, bevattende een voorstel tot inrichting 
vangen k a m p c n op afgelegen plaatsen.')

Deze pogingen hebben echter tot niets 
Evenwel niet door conservatisme van d< 

verzet van de zijde der bevolking van 
voor landarbeid door gevangenen werd gen 
in zijn hiervoren geno<:mde artikelen Vlieland 
steeg uit die richting een krachtig protest op 
geval, toen in de polemiek van Fockema Andi 
van Suriname.

Toch houdt dat verzet, v 
zin geen steek, daar er, ond; 
landsche Heidemaatschappij, 
(volgens opgave van de zijde 
en die slechts schaars bevolkt 
door gevangenen bewerkt kunr

Het groote voordeel van lar 
derfelijke celkwalen, die lichaa 
kering gestuit worden, 
gevangene in de voortdi

verblijf in de Rijkswerkinrichti 
Alvorens nader op den lar 

ik mij een systeem 
noods cellulair, 
regel blijft best;
secring in zedelijk 
gelijk ontwikkelder 
nadere schifting, als 
meer van „bewaarder 
toevertrouwden beter

ting te Veenhuizcn bcti'cITcndcn, maatregel, 
op den landarbeid in te gaan, wilde ik zeggen, dat 
denk, waarbij dc insluiting irt een gevangenis, des- 

, voor hen, die zich misdragen, als uitzondcringsmaat- 
laan. Voorts, dat ik mij als basis voor dc individuali- 

. en sociaal opzicht een groepenverdeeling denk van 

.■n naar kennis, leeftijd, beroep en milieu, terwijl 
' het opvoedingspersoncel (men spreke dan niet 

:rs”) karakter en aanleg van de aan hun zorg 
heeft leeren kennen, moet plaats hebben.

') Zie vooris le : Vragen des Tijds 1919.—-Maart .,Landarbeid door gevangenen" 
door Mr. ^V. R. van Emmcn Riedel; 2e: Algemeen Handelsblad 2Z-3-’!9 ..Ont
ginning door gevangenen."

s geleid.
de Regeering. Meer- toch door 

de streek, die als geschikt oord 
noemd. Toen dc heer Boodt 

cn Terschelling noemde, 
en evenzeer was dit het 

Ireac c.s. er sprake was

wat ons land betreft, in algemcenen 
danks het schoone werk van dc Neder- 

nog uitgestrekte gebieden woest 
dezer Maatschappij nog ± 485.000 
t zijn. Deze terreinen zouden met : 
nnen worden.
indarbeid is, dat met één slag alle ver- 
aam en geest sloopen, in hun voortwoe- 

reeds bloot tengevolge van het feit, dat de 
lurend gecontroleerde gemeenschap komt, die
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idéÊ f"
•ten tijd 

t zullen 
welke zij

weinigen aangaa 
dat zij bij landai 
innemen en 
genisstraf 
gemeenscha

neigingen in den weg staat! Bovendien 
: te werk gesteld en, moge de arbeid al 
erk, dat hij leveren moet, waarborgt hem 
tracht niet alleen, doch indirect ook de

sommige
hier een

ingen in den 
verk gesteld 

hij Ie

i ik aan 
der geval 
boomen, 

wegenaanleg, 
jfend worden 

jgpunt en 
:n te kun-

igevoerd worden, dat het getal opzichters 
sn, die pogen te ontvluchten, uitsluiting 

uitdiening van de straf in een cel 
voorts de gevangenen van zoodanig 
men worden (b.v. aan het hoofdhaar).

Handelsblad" van 13-6-'21.
-cijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden, Rijk in 
Centraal Bureau voor de Statistiek, werd in Nederland 

1918/1919 beschikt over 14 Rijkslandbouwwinterscholen 
.. en 7 Rijkstuinbouwwinlerscholen inet totaal 252 leer- 
Ibouwcursussen bedroeg in 1918/1919 466, dat der tuin

hem het toegeven aan slechte 
wordt hij in de open lucht 
zwaar zijn, het scheppend wet 
hel behoud van zijn spierkr. 
noodige frischheid van geest.

Wat soort landarbeid te verrichten zou zijn en hoe, kan 
technisch meer ontwikkelden ter beoordeeling overlaten. In ied< 
lijkt het mij, dat er overvloed is, zooals nivellcering, rooien van t 
grindgraverijen, ploeg- en egwerk, draineering, pootwerk, v 

Daarnaast kan het gewone landbouwbedrijf uitgeoefeuu 
in groote gevangenkampen, die mij uit een gezondheidsooj 
tegenover het gevaar van ontvluchting het doelmatigst lijker 
ncn worden ingericht op een onzer Waddeneilanden.

Het is een onloochenbaar feit, dat de bevolking 
Waddeneilanden in bewonersaantal sterk afneemt '), zot 
gelegenheid te meer is.

Wanneer aan dergelijke inrichtingen een gevangenenschool wordt 
toegevoegd, zooals thans in België in voorbereiding is, 2) dan is men 
het ideaal nabij, indien aan het leidend personeel bij hun aanstelling 

' van paedagogische bekwaamheid gesteld worden.
er welslagen in die richting mogelijk is, blijkt uit het succes, 

t de proefneming in Veenhuizen behaald is en uit het feit, dat 
men in Oost-Pruisen (Koerische en Erischc Nehrung) en in Dene
marken met voldoening gevangenkampen exploiteert.

Natuurlijk zijn er ook bezwaren tegen dit systeem aan te voeren, 
doch, welke men daarvan hoort opnoemen, zij zijn alle te ondervangen.

De voornaamste zijn, het in groepen buiten werken onder toezicht 
van een betrekkelijk gering aantal opzichters; voorts het feit, dat nog 

inniraande vorenbedoelde cultuur zoodanig onderlegd zijn, 
„arbeid door gevangenen een leidende functie kunnen 

i tenslotte, dat zij, die voor slechts korten tijd tot gevan- 
veroordeeld zijn, wellicht er tegen op zullen zien, om in 

gemeenschap te verkeeren met gevangenen, door welke zij later liever 
niet herkend willen worden.

1'egen die bezwaren kan aang
gering kan zijn, omdat voor hen, die pogen te 
van verderen buitenarbeid en uitdiening van 
bepaald kan worden, terwijl voorts de gevangenen 
uiterlijk kenteeken voorzien kunnen worden (b.v. aan 1 
dat zij na ontvluchting spoedig opgemerkt worden.

De technische leiding zal met het jaar minder worden, nu allerwege 
hier te lande land- en tuinbouwscholen en -cursussen zijn opgericht. 3)

') Zie R. Schuiling „Nederland", Handboek der Aardrijkskunde, 5e druk 1915. 
bid. 493 en 496.

’) Zie „Algemeen
3) Volgens de „Jaarci 

Europa" 1919, Uitgave C 
gedurende liet cursusjaar 
mei totaal 595 leerlingen 
lingen: het aantal landbi 
bouwcursussen 173.
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iü

s, waaruit

g zal aan- 
gestraften 
zeer hard 
zal houden

i voor het 
waarheen

ontruimd 
inrichtingen, w 
en gewrichten 

den geest zullen 
nmaal ontslagenen 
rden door

>etenge 
schadepost, 

incemt, wellicht

') In 1912 (een normaal jaar) bedroegen de kosten voor het gevangeniswezen 
f2.337.000 en de baten slechts f923.000 (zie Vragen des Tijds" Maart 1919, 
,,Landarbeid door gevangenen" door Mr. W. R. van Emmcn Riedel.

2) Zie voor landarbeid als reclassccringsmiddel: Mr. G. T. J. de Jongh „Uit 
den strijd tegen de misdaad", bldz. 39, (Serie „Handboekjes Elck 't Beste", 
Uitgave Maatschappij Vioor goede en goedkoope Lectuur, Amsle rdam.)

tijd
.............. . het 

steunen zal.
recht vaa rdigc 
r wraak afge- 

oel van te willen helpen 
•t kwamen, vooral aan

Regeering echter nimmer binnen afzienbaren 
als zij niet het besef heelt, dat achter haar 
aar vol overtuiging bij dien arbeid 

ons Volk putten moet uit nieuwe, meer 
ide de afgedwaaldcn, waarbij de zin vooi 
:n en plaats maken voor een gevO 
i gevangenstraf zooveel te kort

personeel met voldoende kennis en 
lie inrichtingen op te leiden.
de toekomst deugdelijke bezwaren 
p, zou bij straffen beneden een te 
n cellulaire gevangenis toegestaan 

zou de cel, o.a. wat licht.
; dienen te ondergaan, terwijl 
ingzouden moeten gewaarborgd, 
d de groote schadepost, die het 

ie inneemt, wellicht in een

Langs dezen weg is zeker wel perst 
aanleg te betrekken, wellicht bij die ii 

Voor hen, die met het oog op c 
hebben tegen arbeid in gemeenschap 
bepalen grens het verblijf in een 
moeten kunnen worden. Doch ook dan 
lucht, en meubilcering betreft, wijziging 
de ingeslotencn voldoende lichaamsbcwegir

Door het systeem van landarbeid zal 
gevangeniswezen op het budget van Justitie 
bate omgezet kunnen worden. ')

Wij zijn stellig overtuigd, dat ook in Nederland de dag 
breken, dat de cellulaire gevangenissen ontruimd en de ; 
overgebracht zullen worden naar inrichtingen, waar hard, 
werken in de buitenlucht spieren en gewrichten in conditie z 
en waar wind en zonneschijn den geest zullen opwekken 
nieuwe bestaan 2), dat den eenmaal ontslagenen wacht en 
hun den weg gewezen zal worden door eenvoudige, bevattelijke 
drachten.

Dit alles zal de 
kunnen bereiken, 
Volk staat, dat ha 
Overtuiging, die 
inzichten aangaant 
schud moet worder 
hen, die vóór hun „ „ .......
geestelijke behoeften.

Laat hen, die zoo hard de gevangenen beoordeclen, niet vergeten, 
dat de gevangenisstraf een acte is, doorgaans niet cens de laatste, 
van een tragedie, welke zich reeds jaren, vaak geslachten, te voren 
afspeelt buiten de gevangenis en dat hij, die daar achter dat kleine 
getraliede venster „zit" in de vunzige cel met krommen rug op zijn 
lage driepootje, niet d e schuldige is.

Laten zij bedenken, dat het onrechtvaardig is, h c m te laten boeten 
voor de fouten van anderen; als er nagelaten is die fouten uit te 
roeien, fouten, die schuilen in slechte woningtoestanden, gebrek aan 
voldoende ontwikkeling van mindergegoeden, vooral op sociaal, econo
misch en ethisch gebied.

Willen zij den strijd tegen misdaad oordeelkundig voeren, dan is 
het beter te voorkomen dan te genezen. Laten zij dan in dubbel 
opzicht de zon doen schijnen in het woonvertrek van de lagen des 
volks, waaruit thans voor het overgroote deel de gevangenisbevolking 
gerecruteerd wordt.
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i vuurmaker 
van speelgc

1 verleze 
lappelsc 

naken

werk.' 

pku’swt 
maken van

(zie voorts Statistiek van het Gevangeniswezen over het jaar 1918)

van garen, confectionccren 
ikken, schoenmakerswerk, 

.■rk, kuipwerk, smidswerk, 
draaiwerk, maken van 

ouwen, koper- en blikslagers- 
'erk, knoop-, haak-, brei- en 

mandenmakerswerk, druk- en bindwerk, 
(douancloodjes, riempjes enz.), plak- en 

tehangers- en stoffeerderswerk, karton- 
:rk, maken van enveloppen, 
laken van houten pillendoozen, 

jfwerk, reparatie postzakken.

b. bovendien voor particulieren.

Maken van vuurmakers, passementwerk, stoelenmatterswcrk, maken 
en herstellen van speelgoed, kramerijen enz. (ook horlogemakerswerk), 
touwslagerswerk, verlezen van erwten, boonen, koffie enz., schrijf- en 
linieerwerk, aardappelschillen, schoonmaken van groenten, stoppen 
van zakken, maken van rozenkranzen, touwknoopen, pluizen van paar- 
dchaar, snijden van papier voor zakken, maken van bosjes houtkrul
len, stempelwerk, drukknoopen op kaarten bevestigen, spelden op 
brieven steken, verpakken van blauwsel, maken van zoolbeslag.

a. voor het Rijk.

Weefwerk, spinnen, spoelen, bobijnen enz. 
en herstellen van kleeding- en liggingstul 
klompenmaken, zadelmakcrswerk, zeilmakerswci 
timmerwerk, meubclmaken, hout-snijden en i 

e en onderhouden van bestaande gebot'""1 
borstelmakerswerk, bezembinderswe. 

•erk, mattenmakerswerk, mandenmakc 
waarmerkartikelen v ...... .....

vouwwerk (papieren zakken), behangers- c 
werk, sjouwerswerk, verfwerk, vlechtwer 
sokkenstoppen, zakkenmaken, wasschen, m< 
vervaardigen van adresstrooken, schrijf» 
cementwcrken, naaiwerk.
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Bijlage 2.

Vermoedelijk verzekerd bestaan bij ontslag van gevangenen,

Totaal

-187

243256

554

per I 00

straftijd v.

29.4 %
34.7 „
33,4
26.6 ,.
34.8 „
47.5 ..
54.3 „
61.4 ..

57.9 ,.
68.7 „
78.8 ,.
77.6 „

100,-,.
92,0 „
61.9 ,.

495
518 
537 
385 
463 
625
757
767
735
888 
1239 
1596 
4222 
9679

13

18,4
19.1
20,4
20,2
20.5 ..
28.4 ,.
33.0 ,.
41.9 ..
40.0 „

. 46,7 „
51.1 ,.

! 49.7 ..
ilOO,— ..
63.4 ,.
25.3 ,.

12
98
105
1 12
180

233
255
302
203
250

de :

>ndcr de 
rste regel) 
■’* -egel).

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916 
1917^ 

2) 19is|

355 
437

582 
524 
652 
932 
1285 
4222 
9423

12

uitzicht 
h'1 I I °P'

pciijk°" |

533 I

578
561
719

811 I
939
963
918 1
114

,52|

96 i 399
119 399
114 | 423
97 I 288
108 355
188 
162 
185 
211 
236 
207 
311

ontleend aan de Bijdrage tot de statistiek van Nederland, Statistiek 

v. h. Gevangeniswezen over het jaar 1918, tabel 55. 

Uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek 1921.

vermoedelijl

| 360 
404 
435 
473 
«9 
539 
515 
609 
556 
637 
760 
668 
114 

1354
26

straftijd van mir 
der dan 6 ’

maand

n, doch 
\V. I.)

regel alle 
eelden tot

Strafgevangenissen betrelt, 
tinder dan 6 maande 
. slr. gev., H. v. B. en R.

In 1918 omvat de bovenste r 
onderste regel alle veroordec

') Hier zijn, voorzoover de Bijzondere 1 
woord de ontslagenen na een straftijd van m 
voorzoover de andere gestichten (Gew. 
betreft, alleen de ontslagenen na een straftijd

2) In 1917 konden in den afzonderlijken
in de R. V/. I. worden gespecificeerd. 1 
veroordeelden tot gevangenisstraf en de „
hechtenis en tot R. AV. 1. wegens landlooperij.

3) Sedert 1910, het jaar der reclasseeringsregeling, zijn de percentages gunstiger 
geworden. In 1918 waren zij, vooral in de kol. 5—8, onder de veroordeelden 
tot hechtenis en tot R. W, I. wegens landlooperij (onderste regel) veel minder 
gunstig dan onder de overige gestichtsbevolking (voorlaatste regel).
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len i 
Rottei 

Arbeic

:vat woi
< goeder

mensch <

Conferentie voor Volkshuiswerk 
door A. DE KOE.

>1 arbeid' 
irdeelen

is het r 
het 

landt

inleidingi 
voorbere 
leiden 
nog toe geïsoleerd 
dingen waren dc 
van een 'r " ' 
en Volk;
tusschen 
Volksuniversit 
Huis en de V 
Instituut voor 
heer Dr. W. E. 
door den heer

Wat de tl 
Volkshuis beoog 
van stoffelijke 
bezoeker dieper 
Vakschool 
alle onder 
het Volkshuis 
lingsarbeid. In 
bestaande toestr 
heden, die het

te Rotterdam een conferentie 
• door een groot aantal ver- 

igen, hoofdbestuur en departc- 
van ’t Algemeen, belangstellende 

ond werd.
is in den laatsten tijd in hoogc 
leeszalen en volksuniversiteiten, 

it de publieke kassen verstrekt 
de ontwikkeling van 

eleid werd van instel
den weg, meer in 
dringende behoefte

11 ' ' aantal

Z~\p 19 en 20 Mei 1.1. is in Ons Huis 
v_x voor volkshuiswerk gehouden, welke 

tegenwoordigers van zusterinstelling 
inenten der Maatschappij tot Nut ■ 
vereenigingen en personen bijgewoo 

Op de openbare belangstelling 
mate beslag gelegd door openbare 
aan welke gereedelijk subsidies uit 
werden, alsook door staatscommissies voor c 
jeugdige personen, terwijl de belangstelling afgelc 
lingen als Ons Huis, die hun werk mindcr aan 
lilte zijn blijven verrichten. Toch bestaat er een o. . 
an de werkzaamheid van deze Volkshuizen, gelijk dan ook hun 

in de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen is.
Het bestuur van Ons Huis te Rotterdam, zich van deze dingen 

rekenschap gevende, heeft gemeend cens verzamelen te moeten blazen, 
teneinde de Volkshuizen een eenstemmig getuigenis te doen geven 
van hun wil om te bestaan. Dat is gebeurd, het geluid daarbij gegeven 
is niet twijfelachtig geweest.

In het welkomstwoord, waarmee de voorzitter. Prof. Mr. W. H. 
Drin ker, de bijeenkomst opende, werd het dadelijk gezegd : wij hebben 
er ons rekenschap van te geven welke onze specifieke taak is en in 
welke verhouding wij hebben te staan tot andere instellingen die op 
' rein der volksontwikkeling werkzaam zijn. Vijf van de zes 

gen hielden zich met deze vragen bezig, terwijl de zesde een 
reiding was van de konsekwentie, waartoe deze conferentie 
moest, van de landelijke aaneensluiting der verschillende tot 

.1 werkende volkshuizen. De onderwerpen der inlei- 
waren de volgende: I. Het programma van werkzaamheden 
i Volkshuis, door Mejuffrouw E. C. Knappert; 2. Leeszalen 
ishuizen, door Mejuffrouw Annic C. Gebhard; 3. Samenwerking 
i de Volkshuizen, door Mejuffrouw L. Havelaar; 4a. De 

iteit, door den heer Prof. Dr. II. U. Meijboom; 4b. Ons 
Volksuniversiteit, door den heer A. de Koe; 5. Het 

de Rijpere Jeugd te Rotterdam e:n Ons Huis, door den 
van Wijk; 6. De Arbeidersbeweging en Ons Huis, 

;r ƒ. van den Tempel.
taak van Ons Huis aangaat, zegt Mej. Knappert: „het 

>gt met zijn ontwikkelingsbemoeiïngen geen bevordering 
belangen, maar het make den levensinhoud van den 

r en rijker. Het Volkshuis wil menschen vormen, de 
leiders. Daarbij stelle het zich hooge normen. Wanneer 

van het programma aldus opgevat worden, dan is 
moederhuis van allen wezenlijk goeden ontwikke

lt programma, dat zich heeft aan te passen aan 
len, moeten op den voorgrond staan die werkzaam- 

persoonlijk contact tusschen mensch en mensch be-
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vorderen. Beoogd worde ontwikkeling door levende kennis, die inzicht 
geeft in leven en levensomstandigheden."

Uit dit gezichtspunt behandelde spreekster een ideëel-program, 
waarbij ter sprake kwamen: letterkunde, kunst, geschiedenis, volken
kunde, plant- en dierkunde, alles wat de eigen kleine woonplaats tot 
een deel vari het groote geheel maakt. Voorts concerten, tentoonstellingen 
(„toegelicht door levende menschen"), museumbezoek, informatiebureau 
voor velerlei aangelegenheden, leesten voor oud en jong tezamen.

De heer De Koe drukt zich ten aanzien van de taak van Ons 
Huis in gelijken zin uit. En daardoor is het doel, dat het Volkshuis 
zich met zijn ontwikkelingsarbeid voor volwassenen stelt, een ander 
als dat van de Volksuniversiteit. Terwijl de laatste de veelzijdigheid 
van haar ontwikkelingsondcrwijs zoekt in de volledigheid van het 
program van leergangen, acht men in Ons Huis de veelzijdigheid 
niet gelegen in de veelheid van weten, maar in de verwezenlijking 
van kennis en inzicht tot een juiste verhouding van het bizondere 
(het individu) tot het universeele. Al ons weten moet in eenheidsbesef 
opwassen tot wijsheid cn al ons streven wordt gehedigd, doordat het 
in eenheidsbesef zijn uitgangspunt vindt. In Ons Huis worden de 
werkzaamheden tot een eenheid verccnigd in een ethisch en sociaal, 
in zijn diepsten grond religieus doel, in de V. U. staan de vele 
vakken van het programma gemeenlijk los naast elkaar, een bindend 
beginsel is niet wel te onderkennen. Een uiteenzetting werd gegeven 
van de werkwijze der Ontwikkelingsclub in Ons Huis te R'dam, als 
een voorbeeld van streven in de door O. H. gewenschte richting.

Prof. Meijboom gewaagt niet van een soortelijk verschil tusschen 
Volksuniversiteit cn Ons Huis. Hij stelt ze naast elkaar als arbeiders 
tot bevordering van volksontwikkeling cn volksgeluk, die voor dezelfde 
sociale, financiëelc cn organisatorische problemen staan.

Wat hun onderlinge verhouding aangaat, zou prof. Meijboom in 
samenwerking en overleg, „het best te bereiken misschien door op
name in de besturen over en weer van vertegenwoordigers der con- 
curreerende instellingen,” de afbakening der grenzen en de oplossing 
van gemeenschappelijke problemen willen doen plaats hebben. Hij 
zou de praktische en meer elementair-theoretische cursussen aan 
O. II. willen overlaten en vraagt of O. II. niet ook de door den 
heer Mees ten onzent aanbevolen tutor-classes binnen de sfeer van 
zijn belangstelling zou kunnen trekken.

Het standpunt van den heer De Koe leidt er toe V. U 
naast en onafhankelijk van elkaar, elk op zijn wijze, te laten vo<

In haar bespreking van de verhouding tusschen leeszalci 
huizen constateerde Mej. Gebhard, dat de omstandighed» 
geleid hebben, dat verschillende nieuwe volkshuizen geen eiger 
theken meer stichten, maar op het gebied der lektuurvoorzk 
hulp inroepen van de openbare leeszaal. En wat de oud 
huizen betreft, is een ontwikkelingsproces bezig zich te v 
waarbij de bestaande O. H.-bibliotheken aan openbare lee 
verdere exploitatie overgedragen worden. In de praktijk za 
onder de oogen gezien kunnen worden in hoever, ter bert 
de best mogelijke lektuurvoorziening, van 1 1
openbare leeszalen en volkshuizen sprake k<
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Dr. Van Wijk ziet het (Rotterdamsche) Instituut voor de Rijpere 
Jeugd als staande naast het volkshuis, dat overigens als beschavings
centrum van volwassenen en jongeren een eigen plaats inneemt. Hij 
is van oordeel, dat beide instellingen op samenwerking aangewezen zijn.

Dc heer Van den Tempel, sprekende over de verhouding van de 
arbeidersbeweging in Ons Huis, stelde op den voorgrond, < 
aangezicht van den achterstand inzake ontwikkeling en c 
van de oudere en jongere arbeiders, samenwerking van alle ins.. 
die daarvoor in aanmerking komen, geboden is. Hij meent echtei 
de humanitaire aard van Ons Huis, die aan het werk het kar 
geeft van een soort bescherming, voor de volwassen arbeiders 
aantrekkelijkheid bezit. Daar komt bij, dat het werk van Ons  
niet bestraald wordt door het ideaal, dat het niet gevoeld wordt als 
ecu onderdeel van den grooten strijd.

Wanneer O. II. zich ten opzichte van de maatschappelijke veran
deringen wil orienteeren, dan zal het zich in tweeërlei opzicht hebben 
te veranderen: le. Het zal meer contact moeten zoeken met de ar
beidersbeweging. Elk kan op eigen gebied werken, maar bewuste 
samenwerking is mogelijk. Spreker vraagt of O. H. op zijn gebied 
geen verband zou kunnen brengen tusschen dc verschillende groepen 
van de arbeidersbeweging. 2e. Alle opvoedende werk staat tegen
woordig in het teeken van de opkomst en verheffing der arbeiders
klasse. Wil O. II. bij nieuw-oriëntatie tot uitbreiding komen van zijn 
werkingsgebied en kultuurcentrum worden, dan moet het zich van 
dat leit rekenschap geven en, zonder leerstellig te worden, in toene
mende mate een vriend van de opstrevende arbeidersklasse willen zijn.

Aldus sprekende meende dc heer v. d. Tempel als buitenstaander, aan 
Ons Huis een spiegel te moeten voorhouden. Wij hebben den indruk.dat 
de algemeene strekking van zijn betoog in ruime mate instemming vond.

Mejuffrouw Havelaar besprak de mogelijkheid van de meer en 
meer dringende noodzakelijkheid van samenwerking tusschen de volks
huizen in verschillende praktische aangelegenheden. Tersprake kwamen: 
tentoonstellingen, het bijeenbrengen van kleinere verzamelingen van 
boeken, prenten, etsen, teekeningen, van schelpen, fossielen, vogel
eieren, enz., van meubels en gebruiksvoorwerpen, handwerken, sloyd- 
voorwerpen, speelgoed, kleedingstukken. Voorts werd gewezen op de 
mogelijkheid om gemeenschappelijke leerkrachten aan te stellen, van 
dc uitgave van een orgaan voor de jeugdontwikkcling, en van samen
werking in muziek- en toonecluitvoeringen.

Aldus werd de overgang gevormd naar het tweede doel der con
ferentie: de oprichting van een bond van Volkshuizen. Ter conferentie 
kon het tot deze oprichting niet komen, omdat niet alle deelnemers 
vertegenwoordigers van direct belanghebbende vereenigingen waren, 
en omdat omtrent den vorm der aaneensluiting en den omvang der 
samenwerking de noodzakclijke voorbereidingen niet getroffen hadden 
kunnen worden. Maar de algemeene overtuiging was, dat dc bond 
er komen zal. Door een commissie zal een ontwerp opgesteld worden, 
dat aan de organisaties, die als lid in aanmerking komen, rondge
zonden zal worden.
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zeker niet geringe mate, de omstandigheid bijgedragen, dat zij werd 
gehouden in onmiddellijke aansluiting aan de algeineene vergadering 
der Mij. tot Nut van 't Algemeen, die den dag tevoren de gast 
Ons Huis geweest was, waardoor bevorderd is. dat vele clepa 
mentsvertegenwoordigers uit afgelegen deden van het land de 
raadslagingen tot het einde hebben bijgewoond. Ook heelt aan 
beteekenis der conferentie als demonstratie veel bijgedragen de daaraan 
verbonden tentoonstelling in Ons Huis-werk, die op initiatief van 
het Hoofdbestuur van het Nut, met het oog op de algemeene ver
gadering der Maatschappij, door de inzendingen van een aantal 
Volkshuizen tot stand gekomen was, en op velerlei, vaak verrassende 
wijzen een beeld gaf van het werk, dat in stad en land in de Volks
huizen verricht wordt. Daar zag men de aanwezigheid van stille 
krachten, die aan de opvoeding en veredeling van het volk werken.

Maar de diepste indruk, die deze conferentie ons gegeven heeft, 
is van den hooggestemden geest, de warmte, de ondvi 
deering, den geest van samenwerking, waardoor inleid 
raadslagingen beide zich kenmerkten. Het kwam duidel 
deze een ideaal tot achtergrond hebben, en zoo logenstr 
ferentie zelve de geestelijke ontoereikendheid, die de he 
Tempel aan het Ons Huis-werk toegeschreven had.

Tn The Times Educational Supplement 
J- van 7 April j.1. ontwikkelt een cor- 

vacanties tc veranderen in verschuifbare, 
zooals bijv, bij de posterijen en de 
spoorwegmaatschappijen gebruikelijk is. 
Dit denkbeeld, zegt hij, zal men wel 
volkomen hersenschimmig vinden, maar 
dat vond mien indertijd hel denkbeeld 
van een zomertijd ook, en nu vindt 
iedereen het de meest gewone zaak der 
wereld. Er zijn natuurlijk bezwaren aan 
en zullen zeker overwonnen woifden, 

als inen maar eerst hel nut er van 
inziet en de natuurlijke geestelijke traag
heid. die zich tegen alle nieuwigheden 
verzet, weet ter zijde tc stellen. In ieder 
geval lijkt de schr. ons sterk in zijn 
negatief deel, waar hij de bezwaren 
der bestaande regeling uitcenzct. De 
moeilijkheid, die ouders ondervinden, 
wier kinderen op verschillende scholen 
gaan, welker vacanties niet samenvallen, 
is alleen hierdoor te bestrijden, dat men 
zorgt, dat al de kortere vacanties vallen 
binnen den duur der langste, maar dat

dit niet afdoende is, behoeft geen be
llet is en blijft onvermijdelijk.

i de zomermaanden spoorwegen, 
en pensions overkropt zijn, dat 

atstc hun prijzen verhoogen en 
de daarbij werkzame menschelijke 

cens, die toch gelijke rechten hebben 
de anderen, geen vacantie hebben.

employé, die op een heel anderen 
zijn schoolgaande kinderen 

krijgt, slaat voor de keus er 
alleen op uil te gaan tol schade voor 
zijn beurs en zijn familieleven of thuis 
te blijven kniesooren.

Hoe wil nu de schr. deze onloochen
bare bezwaren opbellen ? Door zoowel 
aan het onderwijzend personeel als aan 
de kinderen niet op vaste lijden vacantie 
le geven, maar op verzoek. De ouders 
zullen uilerlijk een maand le voren 
vacantie moeten aanvragen, de onder
wijzers moeten onderling overleg plegen, 
een en ander onder goedkeuring van de 
schoolautoriteilen. Daarbij bedenke men. 
dal voor schoolzaken geheel Engeland 
in districten, „areas". verdeeld is. w, 
binnen de „local authoritics" de lal 
uitdeelcn. Voor ons kleine landje 
misschien de centrale administratie i
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De Rotterdamse School voor lera
ressen in Kinderverzorging en Op
voeding ■ 
2e jaar 
neming

afgelopen

Het voor het eerste jaar samenge
stelde programma (zie Volksontwikkeling 
I, bl. 528) werd met 14 leerlingen, de 
meeste in het bezit van einddiploma 
H. B. S. voor meisjes en in leeftijd uit
eenlopend van 17—27 jaar, ongeveer 
in zijn geheel afgewerkt. En tot zijn 
vreugde mocht het Bestuur ondervinden, 
dat het bij wijze van proef samenge
stelde programma praktics uitvoerbaar 
bleek niet alleen, maar ook in dit op
zicht voldeed, dat de lessen en kursussen 
met ambitie en belangstelling gevolgd 
werden. Juist de verbinding van geesle- 
like vakken met de huishoudelike schijnt 
voor jonge vrouwen wel bizonder ge
schikt te zijn. Komt het meisje aan de 
Univcrsiteit vaak te kort door een te 
eenzijdige ontwikkeling van haar geest, 
geven voor hel intelligente meisje de 
Huishoudscholen al te weinig gccslelike 
"vonden, waar hei uitzicht n ‘aar'bèid! 
................... —aing schenken kan. Vol
doening ook aan hen, die hier als do
centen optreden, en die te Rotterdam 
b.v. ervaren hebben, hoezeer vakken 
als opvoedkunde en zielkunde de jonge 
.touw kunnen boeien, die immers van 
lature tot het bespiegelende (vaak min 
>f meer religieus getint) geneigd is. 
Het was dan ook voor de leidster van 
de school een grote voldoening, toen 
een van de leerlingen, aan wie tegen 
het einde van de kursus gevraagd was 
om een kleine voordracht te houden 
over het werk op een kinderklub, in 
haar inleiding ongeveer dit zei: „Toen 
ik. vóór ik deze school bezocht, een 
kinderklub ging leiden, deed ik dat, 
omdat mij gezegd was, dat het zulk 
aardig werk was en dat er zo’n gebrek 
aan leidsters was. Nu na dit jaar ben 
ik mij pas bewust geworden, waarom 
wij dit werk doen." Hier zijn wij dus 
volkomen geslaagd in wat wij wensten : 
hel aanbrengen van opvoedkundig in
zicht, dat zo oneindig méér is dan aan
geboren opvoedkundig talent, zoals 
menige vrouw — gelukkig voor haar 
kinderen — wel bezit.

Voeg ik hierbij, dat bijna zonder uit
zondering ook door de leraressen van 
het huishoudonderwijs zowel als door 
de leidster van de lichaamsoefeningen
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kunnen regelen, ware 
vinciaiisme en het se 
ook voor de Engclschc arcas vrees 
dal de schr. de administratieve bezs 
ren zeer verre onderschat. Zelf zegt bij. 
dat in den beginne de meeste ouders 

personeel zou er altijd voor moeten 
zorgen, dat nooit het hoofd en het 
plaatsvervangend hoofd, of nooit de 
beide vakiceraren van hetzelfde vak 
tegelijkertijd afwezig waren. Dat deze 
menschen echter zelf ook vaak school
gaande kinderen hebben, schijnt hij niet 
bedacht le hebben, evenmin als dat de 
doorvoering van zijn systeem noodza- 

leerkrachten aan één en dezelfde school 
nuchter zegt hij. 

el nooit meer 
oneel afwezig w.
t een jongen, gevonden, waar hi

gewonen school- zijden voldoening
lijd valt, weer met even weinig of nog doening ook aa„ ,
mindere moeite zou kunnen invallen als centen optreden,
een leerling, die ziek is geweest, ben 1 
ik met hem cens, en de zwaarwichtige 
bezwaren onzer onderwijzers tegen onze 
mobiele landbouwverloven heb ik altijd

Allicht zal men schouderophalend 
oordeelen, dat dil dolicmansplanncn zijn, 
zonder cenige praclische betcekenis. 
Maar de schr. maakt één opmerking, 
die mij zoo juisl voorkomt, dat ik daar- 

.■ds zijn plan de vermelding 
: hij wijst er nl. op, dat 

het voortgezet onderwijs, de 
wol” voor jeugdige nr- 

; op werkplaats of 
zijn, toch wel een 

w zal moeien treilen, 
van overlang voorkomen, 

vraagstuk, de combinatie 
tonderwijs met beroepsarbeid, bij 
veel te weinig aandacht wordt

jaar en
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>) Het adres 
Dr. Chr. Kroes- 
Aug. Builensluisst 
Zee; daarna 
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van de leidster Mevr. 
s-Liglenbcrg is tot 31 
straal 12. Katwijk aan 

weer N. Binnenweg 346b,

werd oi

dan zulk
„ e afdc

verzoek komen, 
ncn die voorspel 
van fabrikanten, die voor hun 
sociale instellingen hebben c 
aanvragen om leerkrachten zulk
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en de overige alle aa 
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:s gevraagd.
ar voldoende geld br
ullen ongetwijfeld spoe- 

. delingen met hetzelfde
Ook zijn er reeds tekc-

>, die v

hadden 
gelukt 
kooklessen, ook aan ik 
ging een aandeel hadden kunnen nemen, 
en aan de excursie naar hel eiland .,De

Zo gaan w i) dan mi-l de opgedane 

voldoend 'aantal leerlingen 'laten 

schrijven, en , ongetwijfeld zullen 

daal toe lol 12 S. pl ..p. n bliifl 1 > Was 
de < ooi opleiding hel u.l i;i’ |.l.il II.BS. 
voor meisjes, voor dit jaar lieten ook 
meisjes met einddiploma ll.B.S. v. 
jongens en iel gv........isiinn in chrijven

was. Bij de op- 

al' hel doel van de Vereniging (ot be

vordering van het onderwijs in kinder
verzorging en -opvoeding voor ogen, en 
met name voor onze eigen afdeling te 
Rotterdam wilden wij leerkrachten voor 
moederkursussen en kursusseu aan jon
ge meisjes vormen. Over 2 jaar willen 
we dan ook met enige van onze eigen 
leerkracht en het werk aanvatten en 
reeds nu 
deling een 1 

Komt er 
schikbaar, d 
dig andere

Dit laatste

an de Volks- 
ons hierbij

: voordrachten 
over „Kinder-

•Ir. H. de Bie

iging kwam

tning wordt besteed ; Mevr. B. Hen- 

prakliese kursus' in kindermuziek geven.

In de loop van hel jaar werden ge- 
meenschappelik en steeds onder des
kundige leiding de volgende inrichtingen 
enz. bezocht: de Tentoonstelling van 
Woninginrichting in hel tuindorp aan 
de Groene Hilledijk en hel Zuider Volks
huis aldaar; het Riolcringstelsel van de 
Gemeenlekke Reinigingsdienst; de Frö
belschool s•an Mej. L. de Haan aan 
de Croeselaan te Utrecht; het Canton- 
park te Baarn; hel eiland „de Beer” 
bij de Hoek van Holland; en de Ten
toonstelling van de Vereniging van Huis
vrouwen in „Ons Huis". Het voorge
nomen bezoek aan de Montessori-school 
en dat aan de Rijks-seruminrichting 
moesten om verschillende redenen tot 
de volgende kursus uitgesteld worden. 
De leerlingen waren verder in de ge
legenheid een voordracht te horen van 
Mr. Albert Mansbridge over „Tutorial 
Classes” en een van Mrs. Celia Stra- 
kosh over Maalschappelik werk te 
New-York; ook woonde een deel van 
haar de conferentie over maatschappe- 
lik werk bij, die in de Pinkslerweek 
in Ons Huis werd gehouden.

Voor het prakties werk was één

an het
• Kindt
.in ..< )ns I Iuis .

. werd in Febru-

hcl programma

ip de

de ijver en de goede geest van onze 
leerlingen zijn geprezen, dan meen ik, 
dat wij over het begin tevreden mogen 
zijn. Natuurlik was niet alles volmaakt, 
kwamen er ook wel eens klachten in. 
b.v. in het begin over vermoeienis, die 
evenwel spoedig verdwenen, toen men 
beter aan het voortdurende staan bij 
sommige vakken (koken, huishoudkunde ) 
gewoon was, en over enkele kursussen 
van de Volksuniversiteit, 
noopte ons voor de nieuwe 
overleg met het Bestuur v 
universiteit te plegen, dat 
dadclik welwillend tegemoet kwam 
op ons verzoek een serie 
van Mej. I. Hevermans < 
lekluur en een v; 
over „kinderwetgev 

P Een kleine wijzig' 

programma door het
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Dit werk zal het allerzwaarste zijn, dat 
van onze leerkrachten gevergd kan wor
den, omdat het haar in aanraking brengen 
zal met het fabrieksmeisje en met de 
vrouw uil het volk, ongetwijfeld geen 
gemakkelike leerlingen voor een begin-

licid gelegen s

onderwijs' bezoldigd wi

Dein uitzicht gest

aangetrokkén geve 
gelikheid : onze 
getwijfeld in sta 
te lange tijd dit

om aan onze school
leiding voor dit ex.'

Het
leraresser
stellig or 
zich meer

ook plaatsen mag. Leiding aan die zelf
ontwikkeling te geven is ons voortdu
rend streven, en als ideaal zweeft ons 
voor ogen, dat de vak-opleiding, die wij 
in de eerste plaats willen geven, ook

onze leerlingen ten goede komt.

Chr. Krocs-Ligtenbcrg.het onderwijs in kindcr- 

een vakschool voor meisjes, 

' scholen tegelijk, om* een 

tal uren te krijgen, zal 
akkelikcr hebben, en even 

evenals hel eerste 
in hel nijverheids-

Nog een Arbeiders-Hoogeschool.
■VTaast Frankfort azd. Main krijgt ook 

Brussel zijn Arbeiders-Hoogeschool.
Over de eerste deelden wij een en 
ander mede in Volksontwikkeling Jrg. II 
p. 85. Over de laatste vernamen wij 
o.a. de volgende bijzonderheden: De 

ng van Arbeiders-Hoogeschool is gegroeid uil 
Ikundc de cursussen van de Belgische Centrale 
e leer- voor Arbeidersopvoeding. Zij is gevestigd 

te Ukkcl — een voorstad van Brussel. — 
Als haar directeur is aangewezen De 
Man, leider van de Centrale voor Ar- 
beiders-opvoeding. De instelling berust 

te leggen, op socialistischen grondslag en heeft ten 
verdienen doel, geschoolde voorgangers en propa- 

1 een op- gandisten te kweeken voor de arbeiders- 
nden. beweging. Er is plaats voor een dertigtal 

bedoeling leerlingen, die alle gehuisvest worden 
... er zullen in de inrichting. *"* 1 i. .

igcn zijn, die haar modcl-badir w 
jolen tot prak- leeszaal, bibliotheek en 
: reeds kwa- aan de meest moderne c 

’l ter ore. De leerlingen 
arbeidsveld verzoek van een
joral kleine bij de Syndikale 1 

z.orgd en Werkiicden-Part 
Coöperatieve v e

Deze organisatie betaalt het kost- en 
schoolgeld voor den door haar aan- 

crlopen, gewezen leerling en eventueel vergoeding 
tijk bc- of tegemoetkoming voor loonderving, 

indien deze kostwinner is.
De eerste cursus, welke in het Fransch 

gegeven wordt, begint reeds in October 
1921 en duurt tol April 1922. Daarna 
volgt een cursus, met hel Vlaamsch als 
voertaal, welke zal duren lot September 
1922. De lessen worden, op een enkele 
uitzondering na. in de ochtenduren ge
geven. De middaguren zijn bestemd 
voor eigen arbeid der cursisten. Het 
programma vermeldt tevens een groot 
aantal bezoeken aan bedrijven en in
stellingen.

: eoslelde invoering 

speciaal "lot dit vak 

opleiding zal "haar on-

r overweging v 
onze school eventueel een 
voor dit examen te verbin 

ligt weliswaar in onze 
.■n op te leiden, maar 
>nder onze leerlingen 

onder kinderen : " 

men mij uitingen in die geest 
Voor haar ligt een ruim ar 
open aan allerlei grote en voo 
inrichtingen, waar kinderen ve 
opgevoed worden, en 
breken van beschaafde 
nijpend gevoeld wordt.

Maar er moeten nog 2 jaren vet 
eer onze eerste groep de praktij 
reikt, en de naaste toekomst zal c 
ons een zijn van hard werken 
volmaken van de school. Allerlei 
sen, als hel bezit van een eigen 
bibliotheekje met lees- en studiezaal, 
waar ook ander studic-matcriaal aan
wezig is, moeten reeds in de naaste 
toekomst vervuld worden. Wij huldigen 
niet geheel hel beginsel van vrije studie, 
maar wij rekenen wel op de sludiclust 
van onze leerlingen. Naarmate zij zich
zelf meer ontwikkelen, zullen zij later 
anderen meer kunnen meedelen van wat 
haar eigen blijvend bezit geworden is. 
in welke omstandigheden het leven haar

arbeiders- 
r een dertigtal 

He gehuisvest worden 
Deze beantwoordt met 

inrichtingen, studie- en 
1 1 n sportterreinen 

cischen.
worden toegelaten op 

i organisatie, aangesloten 
Commissie, de Belgische 

i-Partij, of het Verbond van 
ze Verccnigingcn. 

Deze organisatie betaalt he 
schoolgeld voor den o.
■ rezen leerling en event 
of tegemoetkoming 
indien deze kostwin 

De eerste cursus, 

duurt tol
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-rn ’t nummer 
1 Schweiz 
ecn-en-ander 
universiteit in

van de 
wordt 

Volks- 
die in

van 23 April 

meegcdecld over de
Wald (Zürich),

De open schooldeur.
’t^^ostcnrijkse schoolblad vermeldt ’t 

toelating van de ouder s'tot’t onderwijs" 

Van de 553 uitgebrachte stemmen wa
ren er 7 onvoorwaardelik voor; 89 voor 
toelating met beperkingen; -457 tegen 
toelating, ’t Blad herinnert eraan dat 
in Oostenrijk sedert 1910 iedereen 
schriftelik kon verzoeken om verlof lol 
bijwonen van ’t onderwijs. In de Oosten
rijkse . pers wordt . tegenwoordig de 

voerig besproken. (Ontleend als boven.) 
v. E.

Oudersraden.
[~)e 18e Maart 1921 heeft de pruisiese 

minister van onderwijs de volgende 
verordening uitgevaardigd. ..Ofschoon ik 

belang van de dienst moeten genomen 
worden. Ik moet ’t verder ten stelligste 
afwijzen, zulke maatregelen eerst te 
treffen na raadpleging van de ouders- 
raad, Ie meer daar daardoor, in tegen
spraak met de geldende amtenarenwet
geving. aan de oudersraad ’n ontoelaat
baar aandeel in de macht van ’t school
toezicht over onderwijzers zou worden 
toegestaan.’’ Verder merkt de minister 
op dat dit zelfde ook geldt ten opzichte 
van biezondere inrichtingen van onder
wijs. (Ontlening als boven.) v. E.

BUITENLAND.
’n Wetsontwerp voor jeugdzorg.
’t/~\ntwerp voor ’n . Reichsjugcnd- 

wohlfahrlsgcsetz'' dal bij de duitsc 
Rijksdag is ingekomen is ingedceld in 5 
hoofdstukken. In ’t eerste, 't algemene 
gedeelte, wordt de stelling verkondigd : 
.Ieder duits kind heeft ’t recht op 
lichamelike, geestelike, en zcdclikc op
voeding ... In zover de aanspraak 
van ’t kind op opvoeding niet door ’t 
gezin wordt vervuld, komt openbare 
jeugdzorg daarvoor in de plaats.** Als 
organen worden genoemd „Jugendamter” 
en „Landesjugendamter." Hoofdstuk 2 
handelt over de autoriteiten voor de 
jeugdzorg ; hoofdstuk 3 over de bescher
ming van de pleegkinderen: hoofdstuk 
4 over de plaats van 't „Jugcndamt" in 
’t voogdijwezen, de voogdij van gestich
ten en verenigingen. Hier treden sterke 
veranderingen aan den dag tegenover ’t 
tegenwoordige recht. Zo krijgt b.v. met 
de geboorte van 'n onecht kind ’t „Jugend- 
aml" van de geboorteplaats de wette- 
like voogdij. Ook wordt aan ’t „Jugcnd- 
amt” op z'n voordracht de voogdij op
gedragen van ’n minderjarige die uit 
openbare middelen wordt verzorgd. 
Hoofdstuk 5 regelt de openbare onder
steuning van hulpbehoevende minderja
rigen : „Minderjarigen hebben in geval 
van hulpbehoevendheid aanspraak op 
't noodzakelike levensonderhoud, met 
inbegrip van de opvoeding en de oplei
ding voor ’n beroep en de nodige 
verpleging in geval van ziekte.” ’t Slot 
regelt ’t toezicht bij de jeugdzorg en 
de opvoeding.' t Toezicht moet lichamelike, 
geestelike, of zedelike verwaarlozing 
voorkomen, en door „Helfer” worden 
uitgeoefend. De opvoeding dient tot ’t 
voorkomen of ’t herstellen van verwaar
lozing, en wordt in ’n geschikt gezin of 
opvoedingsinstituut op rijkskosten en 
onder openbaar toezicht ter hand ge
nomen. Deze opvoeding kan tot de 
meerderjarigheid, dus ook na ’t 18e 
levensjaar duren. (Ontleend aan de All- 
gem. deutsche Lehrerzeitung.)
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b.v. fir

1 najaar 
wordt cr 
uitcrlik

nieëren.

(in ƒ920

uerwerpc

jen voor

‘g voor 

rikaanse

’t Onderwijs in de Verenigde Staten 
van Amerika.

jongelui 
i n t c r- 
daarop 

t bezoek 
ulpzaam te 
dikheden — 
verbonden.

van ’n b u r o 
r a a d g c v i n- 
allcs wat de 

ft: raadgevingen

in ons land ’n beetje terug- 

dering voor de duitsc school; en door 
amerikaanse school " voor ’t voetlicht 

wordt gebracht, is ’t misschien niet on
dienstig meteen ook wat minder gunstige 
krietiek over deze school te doen horen : 
dat zou kunnen behoeden voor ’n even
tueel weer blind-staren. nu in westelike 
richting. Reinhold Lehmann maakt in 

’ emmungen und Hoff- 
t im Erziehungswcscn 
:reinigtcn Staat en. gepu- 
1 in ’t Meinummer van Neue 
melding van dergelijke krietiek, 

mstig van amerikaanse zijde, 
nde is eraan ontleend. Niemant 

n Nicholas Murray Butler, 
is van de

te maken.

’) Zo is cr b.v. een te Nussbauin in 
Fraucnfcld.

1920 is opgericht. Vooraf 
op gewezen, dat bij veel 

verschil de volksuniversiteiten 
i gemccnschappelik doel hebben : 

„De ernstige en vaste wil, mcetehel- 
pen aan de gezondmaking van ’t volks
leven. En ’t is van belang, dat de 
verschillende richtingen dit gemecnschap- 
pelik doel steeds in ‘t oog houden. Hier 
volgen de middelen waarmee deze volks
universiteit dit doel tracht te bereiken.

1. ’t Oprichtcn van volksontwik- 
kclingskurzussen op ’t gebied van 
techniek. geneeskunde. natuurweten
schappen, rechtspleging, staathuishoud
kunde, geschiedenis, taal, kunst, litera
tuur. enz.

2. ’t Mogelik te maken dat j 
volksuniversiteiten met 
naat bezoeken: door hun 
onmerkzaam te maken, hun tot 

b.v. financieels -— daaraan
3. ’t Bevorderen van de 

van kleine arbeidsgroepen 
deelnemers aan ontwikkelingskurzussen, 
die naderhand behoefte hebben om over 
bepaalde onderwerpen met elkander van 
gedachten te 
.Ier wijs. 6

5. ’t Hebben van ’n lijst van per
sonen die lust en geschiktheid bezitten, 
om stadgenooten, die hun gebrekkige

hulpzaam te zijn. („G e 1 e g c n h te i t s-

’t Ondersteunen 
r inlichtingen en

luniversiteiten betreft, o ....... 
verdere ontwikkeling, enz..

zussen, waartoe geschikte personen 
van buiten worden uitgenoodigd lol ’t 
houden van ’n reeks voordrachten.

Dit zijn de plannen van de.genoemde 
volksuniversiteit. Begonnen is pas aan 
punt 1 : ’t oprichtcn van ontwikkclings
kurzussen. v. E.

aan de Allgcm.

De deense internationale volksuni
versiteit heeft met Kerstmis 1920 bij 

I Iclsingör grond met gebouwen verwor
ven. ’t Als woonhuis gedachte hoofd
gebouw kan nu al 50 hoorders herber
gen. en zal na de verbouwing voor 100 
personen ruimte bieden. De bijgebouwen 
worden als onderwijslokalictciten vei 
bouwd. Vanaf Mei 1921 zullen ’ 
aantal Duitsers, Engelscn, en Denen < 
samen opname vinden. Tot Scptcmbc 
is t verblijf vrij voor die gasten, die 
bij de bewerking van de eigen tuin en 
van t gepachte bouwland meewerken. 
Vanaf September bedraagt voor ieder 
toehoorder de maandeliks tc betalen 
som voor woning, kost, en onderwijs 
130 Kr..

(ontleend 
zeitung.)

richting, 
’nartiekcl H 
n u n ge n 
der Ver 
bliescerd 
Bahncn, t 
en afkotr 
’t Volgende 
minder dan _ ------
die lange jaren president is van 
Columbia-univcrsitcit maakt zich tot tolk 
van de talloze schoolmannen en leken 
die de overtuiging hebben dat de aan 
onderwijs- en opvoedingsdoeleinden 
bestede gelden en krachten met de re- 
zultaten hoogst onaangenaam disharmo-

In ’t jongste jaarverslag van 
rootste universileit van de wereld 

3 waren er ongeveer 24000 stu- 
cn toehoorders) klaagt hij over 

.roep van onwetendheid om invloed 
nacht." De heftige strijd tegen ’t



E.

564

de rezultak 
ende over c 
lokraties

I journal t, 
t voor de school- 
De tegenstelling

1 autoriteiten is 
diep geworteld

i zekere vakver

eniging

uit gewo 
die enig 
dig zijn

tciten ’ 
lelteur.

cgelcn 
burokratic < 
verhouding 
autoriteiten

_ ering in demokralicsc zin.
Daarvan getuigt ook de strijd die de in 
1916 opgcrichte A m e r i c a n f e d e r a t i o n 
of teachers heeft te voeren. Deze 
heeft daartoe steun gezocht bij ’t atneri- 
kaansc verbond van vakverenigingen. 
Sosialislies is deze onderwijzersbond 
nauweliks te noemen, en noch minder 
bolsjcwistics ; van staking is hij 'n uit
gesproken tegenstander. En toch woe
den en woelen de autoriteiten van 't 
schooltoezicht en alle overige aUlokratcn, 
die lot dusver in rustige zekerheid vol 
heerserstrots mochten bevelen, tegen de 
vereniging: omdat ze inzien : Dedwer- 

voortdurend In ’t stof rondkruipenden, 

beginnen zich als broeders te voelen, 
zich aancentesluiten ; hoed u. gij reuzen 
in staat en maatschappij, als de aan
eengesloten massa van hand- en hoofd
arbeiders lol dc strijd aanstorml.

geëindigde oorlog 68 %. de toekomstige 
25 ’/o. landbouw, industrie, en handel 
samen 6°/o: zodat er voor ’t onderwijs 
1 °lo overblijlt. Geen wonder dat er 
(zoals ook in ’n zeker ander land dreigt 1) 
onderwijzersnood heerst. In 1920 w 
400000 schoolkinderen daardoor 
onderwijs verstoken ; meer dan de helft 
van de onderwijzers hadden toen niet 

en 2 jaar beroepsopleiding genoten : de 
gemiddelde leeftijd van de onderwijzers 
was gedaald op 24 jaar ; van de 84000 
leerkrachten die nodig waren voor de 
high-schools ontbraken er 15000.

Uit een-en-andcr valt dus wel te 
konstatcren dat ook de amerikaanse 
school in dc praktijk ’t iedcaal noch 
niet benaderd heeft.

ïntellektualismc kwaliefieseert hij als op
stand legen dc alleen terecht leidende 
zaakkundigen, en hij raadt de ameri- 
kaansc jeugd aan, die al te graag om
verwerpt en zich met beuzelarijen bezig
houdt, eerst in harde studie zich veel 
omvattende inzichten te verwerven, eer 
ze. aanmatigend en verblind door mak
kelik verkregen rezultaten. 't recht tot

van voorteberciden tot ’n volmenselik 
leven, heeft de school van elke kategorie

hoorlik, gemakkelik bestaan voor ogen 
gehad. Ekonomiese gezichtspunten heb
ben ook in dc opvoeding tot schade 
van de kuituur de intcllektucle en etiese 
fondamenten overwoekerd. Dc bewering 
van de nieuwste beschouwingen dal 
alle dingen gelijke opvoedkundige waarde 
hebben, is fals; en niet iedere demon
stratie van kinderlik uitdrukkingsver
mogen is gunstig voor dc ontwikkeling- 
Mede daardoor worden de ontelbare 
egoïsten en ijdele demagogen getuchtigd, 
die in onze dagen dc liepiese Amerikanen 
vertegenwoordigen. Dc school moet van 
dc dwepers en stokpaardbereiders van

de fondamcntelc opvoedkundige .waar- 

otidcren, al mogen ze ook tijdstromingen

nemingen en spelcrijcn. die hun oorsprong 
slechts hebben in ’t gevoel, in dc on
voldoende wetenschappelikc verdieping, 
of zelfs in louter ijdelheid, dragen de 
schuld dat knapen en meisjes, jongelui 
van beide geslachten, na lange jaren 
van schijnbare studie, de scholen ver
lieten zonder geoefend inlellekt; zonder 
'n grondslag voor krieties oordeel in 
estetiese of etiese vragen, met jammer- 
like omgangsvormen, met nonchalante 
spreekmanier, zonder de bekwaamheid 
'n probleem zonder hartstocht en voor
oordeel te overdenken en er zich ’n 
helder eigen oordeel over te vormen.

Dit over dc geest en de rezultaten 
van 't onderwijs, 't Volgende over de 
organiezatic, vanuit ’n demokraties oog
punt.’t S c h o o 1 board journal (van 
Sept. ’19), ’n tijdschrift 
autoriteiten, verklaart: I 
tussen onderwijzers en 
in veel steden even zo > 
en bitter als die tussen
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Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

Het Instituut wordt bestuurd door een 
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1. door in 
eenerzijt 
gebied 
zullen worden aan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk
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; wel opbergen, 
st voor den da» 
, doch we v

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

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

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

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

van het Nut misschien de 
:hting van kleinere scholen, 

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

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

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

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

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

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

zastgestclde beginsel. En dan zou 
ide vcchtwapcn niet altijd deugde-

1 in de practijk. Dat is in de 
'C komen tot de ervaring, dat 
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’ wc dachten. En wat eens 
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maar als een rAmp behoeft

en dorpen 
schooltje kt

1 kleine wex
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ruim genoeg, 
mij alleen 
een aparte 
’t woord" i

uit drieërlei c 
smaad der pol 

gemeenteradc 
juist door c 
6 reef

overal ■ 
aan de i 
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om mij volop gelegenheid te geven tot verweer. Laat 
nog mogen zeggen, dat Jan Ligthart in School en Leven 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>rbercidend onderwijs vooraf, dan sluite 
1 . nen — zooals bij mij steeds het geval 

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

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

Nu weet ik wel, dat er cenig gevaar schuilt in deze redeneering. 
Men zou, zoo pratend, wel kunnen zeggen: Laat ze nog maar vroeger 
toe. En men zou er aldus, net als voor een paar honderd jaar, wel 
toe kunnen komen, om lezen en loopen ongeveer gelijktijdig te onder
wijzen. Maar dat gevaar is nu door dien algemeenen maatregel van 
bestuur toch zoo groot niet meer. Over de grens van dat koninklijk 
besluit kunnen we niet heen. En daarom zou ik zeggen: Laat de 
kleine school in haar regeling die grens overnemen. De ouders moeten 
niet bang zijn, om ‘hun kinderen er heel vroeg heen te zenden. Ze
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heen. En daarom zou ik 
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7. Ja, daar wou ik nog even op terugkomen. De tweemansschool 
is de school van het doen, zoowel voor het kind als voor den onder
wijzer. Voor ik aan de kleine school verbonden werd, ben ik cenigc 
jaren werkzaam geweest aan scholen in een groote stad. Eerst aan 
een lagere school, toen aan een muloschool. En, het kan aan mij 
liggen, maar ik heb er mij wel cens verveeld. De schooltijden vielen 
mij dikwijls lang. Vooral de uren van het schriftelijk werk. Dat was 
zoo eentonig. Ik heb altijd het gevoel gehad, dat hier een deel van 
mijn werkkracht verloren ging. Ik had in die stille tijden wel meer 
kunnen doen. Zoo niets hooren. En bijna niets zeggen. Alleen maar 
veldwachter spelen. Waken voor de orde. Een afmattend en een
tonig surveilleeren. Ook vervelend voor de ’ 
een stil zitten met als eenige emotie de langzame beweging 
of pen . . . Zelfs de mondelinge lessen duurden er te lanj 
men trouwens van zelf toe. Juist door 
kracht aan het werk te besteden. En < 
uren maar wat in te korten. Zoo werc 
aanlengen of verdunnen van de leerstof, 
tijdduur van den rooster te bereiken, 
manier dikwijls te loor .. .

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

Wat men echter op deze wijze voor de kinderen wel noodig heeft, 
dat is een steunen van het plichtsgevoel. Er moet iets te bereiken 
zijn. De kinderen zijn zoo lang op eigen krachten bezig. En er komt 
op hun eigen vinding zooveel aan. Ook de netheid berust heelemaal

geworden tegei 
dat is hier ook 
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>oltijden vi<
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lere groep met haar eigen taak. 
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8. Deze bizonderheden zijn natuurlijk 
schriften ter navolging. Ze dienen slecht 
van de werkwijze der kleine school t 
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Schijnbaar iets Montcssori-achtigs. Tm 
voor de kinderen geen keus is '
de bontheid der vakopgaven en 
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Men kan het echter in dit opzicht ook te bont maken. De regeling 
moet niet te ingewikkeld zijn. Anders gaat er te veel tijd verloren.. 
Hoe eenvoudiger eigenlijk, hoe beter. Afwisseling is er, naar ik heb 
aangetoond, vanzelf al genoeg. Daarom mag de rooster er wel een 
beetje eentonig uitzien. Geeft men na iederen lestijd weer een ander 
vak, dan is er met de wisseling van benoodigdheden voor al die 
klassen heel wat tijd gemoeid. Daarom heb ik vooral voor den stillen 
arbeid de vakken vereenigd. Er zijn bij mij taalschooltijden en reken
schooltijden, voor het hoogste lokaal zelfs taal- en rekendagen. On-

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



12

L

gro<
als ..
de t<

cunnen 
zelf- 

lornis

>oiere vulling 
een penteekc 

houden

den aanvang van den morgenschooltijd wordt 
>r het eigen werk noodig is dadelijk uitgedeeld en

van den middagschooltijd weer opgehaald. Zoo kt. 
:stal (want de methoden zijn er op berekend!) 

lervindt de onderwijzer dus niet veel sto(

middellijk na 
dien dag voor het eigen 
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standig doorwerken en ond< 
bij het mondeling onderwijs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Om nu met het eerste te beginnen, lijkt het mij verstandig den morgen
schooltijd te stellen op drie, den middagschooltijd op twee uren. Woens
dag- en Zaterdagmiddag vrijaf. In beide schooltijden is een korte 
pauze gewenscht, des morgens een van vijftien, des middags een van 
tien minuten. Bij mij aan school duurt de eerste pauze van tien 
nuten vóór half elf tot vijf minuten over half elf, en de tweede 
tien minuten voor drie tot drie uur, terwijl de morgenschooltijd 
negen, de middagschooltijd om half twe e aanvangt. Zoo is de 
king der zitperioden het gunstigst. Overigens wordt
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ze trouwens alleen reeds ter wille der ontspanning ' 1 
kinderen uit het eerste lokaal ga 
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Storend in de schoolorde werkt het leervak nuttige handwerken. 
Op de kleine school nog meer dan elders. De minister wil het ge
geven hebben tijdens de gewone schooluren. Dat juist maakt het zoo 
lastig. De ccnig bevoegde voor dit vak is de juffrouw uit het eerste 
lokaal. Het zal echter in de meeste gevallen wel niet mogelijk zijn, 
dat zij alle meisjes gelijktijdig onderwijst. Er moeten dus komen twee 
groepen. En wijl iedere groep drie uren oefening in de naaldkunst 
noodig heeft, zullen er zes uren van den kostbaren leertijd mee ge
moeid zijn. Ik voor mij zou daarvoor het liefst beschikbaar willen 
stellen alle sloturen van den morgenschooltijd, dus dagelijks dit onder
wijs doen geven van elf tot twaalf. De meisjes der beide lokalen 
hebben dan afwisselend in dit vak les. Maar in ieder geval dwingt 
deze regeling ertoe, om in het eerste lokaal het gemeenschappelijk 
onderwijs aan jongens en meisjes reeds om elf uur te doen eindigen. 
De jongens van de eerste drie leerjaren gaan dus steeds om elf uur 
naar huis, terwijl de meisjes van die klassen drie dagen per week 
dat lot doelen en de drie andere dagen een uur nablijven voor vak K. 
Het hoogste lokaal daarentegen heeft alle dagen school tot twaalf 
uur, drie van de zes dagen gewoon, en de drie andere dagen komt 
de juffrouw in het hoogste lokaal aan de meisjes die daar zitten 
handwerkles geven, terwijl dan de jongens uit die klasse zich naar 
het laagste lokaal begeven om door het hoofd der school in afzon
derlijke vakken te worden onderwezen.

Welke zijn die afzoiiderlijke vakken, zal men vragen. Ik heb mij 
die vraag ook gesteld en toen gekozen die vakken waarin de jongens 
gewoonlijk minder zijn, of die welke de jongens voor hun later ambachts- 
onderwijs misschien meer speciaal noodig hebben. En dan reken ik 
tot de eerste rubriek het lezen, het stellen, het correspondeeren in 
briefvorm, tot de laatste het meetkundig rekenen, dat is de inhouds- 
vinding van velerlei vlakken en lichamen. Graag erken ik, dat de 
stofkeuze voor die ook al zeer verdeelde jongensklasse wel eens 
moeilijk is. Men dient hier rekening te houden met de variëerende 
begaafdheden en dan jaarlijks na den overgang nieuwe groepen te 
vormen. Maar, hoezeer ik een jaar of wat geleden met twijfeling in
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Na de regeling der schooltijden mag besproken worden hun 
ding, dat is dus de lesrooster. AI kan, naar ik reeds heb aan- 
>nd, zoo’n tijdverdeeling net „minutieus” worden toegepast, ze 

noet er toch zijn, zoowel voor den onderwijzer als volgens de wet. 
>e geeft het gemiddeld verloop van den schoolarbeid en kan in ieder 
;eval de onervaren leerkracht helpen om maat te houden en geen 

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

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

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

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

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

eerste lokaal veertig en in het tweede lokaal 
)den per week. Het is nu de kunst, om die 

lende leerjaren toe te wijzen, dat iedcre 
in goede verhouding krijgt, maar tevens 

idelingen steun.
gemaakt worden vc 

i, de trouwsten, d 
'i zelf redden. Ze 

van de lessen 
den rooster van

„ besproken worden 
kan, naar ik reeds heb 

nutieus” worden toegepasl 
lerwijzer als volgens de 

schoolarbeid er 
om maat te hout 

of te veronachl

reeds heb

ie begon, heb ik nu toch wel den indruk, dat het mogelijk 
een beetje goeden wil ook deze gespleten lestijden min 

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

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

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

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

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

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

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

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

’doeT
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len er bij de andere klassen zoo 
lessen vrij. De kleine school i 

les dient gewoonlijk alleen om den st 
e te lichten. Men is er zuinig mee. 
>rdt ze niet gegeven. Als het schriff 

geen nieuwe verklaring eischt, 
: toegediend. En dan kan zoon .

worden om met het kleine groc; 
5 te doen, een leesles uit Zomerlooi 
i van deelbaarheid of iets derge!" 
ze dat vastnagelen — is nooit v 
de klasse rond wandelt, verzat

eigen boekjes. Wie niet tot zelfstandig \ 
niet thuis. De onderwijz er kan ze trol 
heel wat helpen. Er zijn aan het eind 
momenten te vinden, om die leerlingen 
voegen waaraan volgens de oude zegsi 
genoeg heeft. Bovendien komen er bij dt 
dan ook wel eens mondelinge 
werkschool. De mondelinge les c 
arbeid voor te bereiden of toe 
ze niet bepaald noodig is, worm 
werk voor een bepaalde klasse | 
wordt die verklaring ook niet . 
komend halfuurtje prachtig besteed ’ 
der zevende klas eens wat extra's 
of Zonneschijn, een rijtje kenmerken 
De onderwijzer zelf — laten w< 
Wie op de kleine school door 
zijn plicht.

Uit een 
voor de lik 
te zetten, 
willekeur, i

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

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

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

il pasklaar mee. Ze weten ■ ’ 
, wat ook wel gebeurt, verf 

.■■■■leidingen wel opdiepen. T 
in de practijk. En nog wel 
mogelijkc verbrokkeling. Di

de vakken 
volgende tut<

de werkwijze 
zou mcenen, 

/einig groote lijnen 
jk. De groote lij- 

van belang. Die 
over opvoeding en 

. brengen ze van kweek- 
de eischen van ieder 

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

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

De lijst toont, dat men zich op de kleine school bepaalt bij de 
verplichte leervakken. Geen onderwijs dus in handenarbeid. En ook 
in de zevende klasse geen talen, boekhouden of wiskunde. De vraag 
over hel wenschelijke van zoo’n uitbreiding blijve gerust onbesproken. 
Het kin eenvoudig niet. Tijdens de schooluren lijkt het mij ónmoge
lijk om meerdere vakken te onderwijzen. Dus. . . mogen deze lessen 
ook niet met rijksgeld worden betaald. Wel zijn naar de meening 
van den minister gemeenten en schoolbesturen bevoegd om op eigen 
kosten cursussen op te richten tot voorbereiding van candidaten voor 
een speciaal doel. En waar in de dorpen geen uloscholen bestaan, 
zal dat ook wel veel geschieden. Zelf geef ik al sinds jaren aan een 
kern van leerlingen mijner kleine school op die wijze les in enkele 
ulovakken, en weet daardoor bij ondervinding, hoe goed er op het 
fundament der „jammergestalten" kan worden voortgebouwd. Maar 
dit ligt toch buiten het gebied der school zelve, en dus ook buiten 
het bestek van deze beschouwingen, waarom ik er hier niet verder 
over spreke
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Dat

der leervakken en 
een leerplan 
Een gewichtij

de verdccling 
i voor de kleine 
ig punt is ook de

t het allet 
leid belr;

methodiek 
grootc lijnen 
signalecren.
genoemd. De wet 

wel gegeven. Echter 
gezegd, dat er zoo 

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

gewoonlijk het zaak-

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

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

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

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

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

tweede

schrijven is een zuivere toepassing der thans 
tmethode voor de kleine school onmogelijk. In het 

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

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

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

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

school niet veel van 
voor het aanvankelijk lei 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zoo doorloopen de drie 
maar twee groepen te onderwijzen heb.

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

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

Het zi 
drie klass 
Dat is 
groepje r 
nog weei 
vervelend

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

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

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

In het hoogste lokaal hebben we twee lestijden, een voor toon- 
trefifen en notenschrift. Voor de dorpen lijkt mij de cijfermethodc



e<

25

zr

•zijn, 
pesten er 
s leerjaar 
De leer

bek. Natuurlij!

lil maken. En 
i die ik stel, 
irhanden
t- aan <

an de haast 
jen ze aan 
ook met het 

een begrip van 
of Van der 

jeldt het een- 
s nu eenmaal 
i het andere 

:e jaar kon 
ontmoedi-

nu alle

koorzang

in dat 
Bij het

den voorzien, 
iet bord voor- 
teide, aparte 

. _ ik ook wel 
t te veel geslijp en geknoei. Laat 
kan men elke groep een passend 
dat niet. Meestal neem ik vrije 

i of aan andere leervakken ont- 
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_!..n ze met krijt. En zij teekenen 

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

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

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

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

.1 uit mijn collectie een eigen

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

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

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

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

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

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

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

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

>< nog een ap« 
sen zijn te ka 
Ifstandige t " 
p Zaterdaf

vertellen. Verte 
it de schoolbiblit 
Jan komen er • 

door mij wc 
t te geven, ’t Is 
■schen de teeket_____
lasse, die meestal op 

rijwillig. Ik vraag te 
van namen • 

ïden. Het 
en



Volks-van

VIII.

Maatschappelijke Tehuizen.

die

27

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

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

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

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

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

De vertegenwoordigers van de nieuwe richting in de staathuishoud
kunde verkondigen dikwijls het principe, dat de fabrikant den arbeider 
meer schuldig is dan zijn loon. Ook de stichters dezer tehuizen en zij, 
die daar werken, gaan uit van het beginsel, dat rijke, door het lot 
begunstigde en beschaafde mcnschen een deel van hun matcrieele en 
geestelijke schatten moeten afslaan aan allen, die door de omstandig
heden minder goed zijn bedeeld. En waar deze edele theorie in practijk 
wordt gebracht, komt dit gever en ontvanger beiden ten goede. Het 
„college” en de universiteit vormen fen door hun organisatie èn door 
hun streven een zelfstandige gemeenschap in de maatschappij. Al 
degenen, die tot dezen kring behooren, hebben de neiging om op te 
gaan in zijn nauwe belangensfeer; zij vinden bevrediging en genot in 
het uitoefenen van hun beroep en in het onderlinge verkeer. Door 
echter deel te nemen aan het sociale werk der tehuizen, wordt voor 
de mannelijke en vrouwelijke studenten een nieuwe wereld geopend. 
Zij komen nu in aanraking met de denkbeelden en de behoeften van 
duizenden, die evenals zij tot het volk behooren. Zoo loeren zij het 
maatschappelijk leven zien en begrijpen als een geheel. Het edele 
verlangen om hen, die in ellende hun levensweg gaan, te helpen en 
te verheffen wordt gewekt en vindt zijn uiting in een doelbewust en 
vruchtbaar medewerken aan de bevestiging der moderne maatschappij. 
Overal waar men om zulke hulp vraagt, wordt zij bijna altijd vol be
reidwilligheid gegeven. Zoo verzochten b.v. de leiders van het „East- 
side” tehuis, een groot „settlcment” in New-York aan het bestuur 
van het „City-college” of men leerlingen dezer inrichting wilde ver- 
oorlooven, dat zij individueel en niet klassegewijs deel zouden nemen 
aan den arbeid in het tehuis. Dit verzoek werd door Dr. Findley 
overgebracht aan de kostleerlingen, die er over beraadslaagden en 
met algemeene stemmen verklaarden aan deze uitnoodiging gevolg te 
te willen geven. In de laatste jaren zijn in bijna alle grootere steden 
der Unie tehuizen opgericht. Robert Pitcairn, een bekend industrieel
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Een andere taak, die op de leiders der „scttlement 
te treden als de bemiddelaar tusschcn de inheeinsche 
de immigranten, die vooral in de havens 
van de bezoekers der tehuizen. Toen in 
immigranten, leden van een tehuis, een 
namen, werd door de sensatiepers de <■ 
„settlements" opgestookt. Dit schar.___
vaak in Amerika onheil heeft gesticht, 
alsof men een aanklacht tegen de c 
omdat menig scholier tot een misdadi 
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echter waar men de eigenwaarde van hen, die hulp noodig hadden 
ontzag en waar men ze deel liet nemen aan het werk, werden on
tegenzeggelijk resultaten bereikt. Deze kwamen daarin te voorschijn, 
dat de armoede verminderde, dat de woningtoestanden verbeterden, 
dat de gezondheid vooruitging, het prestatievermogen grooter werd 
en dat over het algemeen het geestelijk en zedelijk peil der leden een 
stijging vertoonde. Van even groot belang echter waren de gevolgen, 
welke niet statistisch vastgcsteld konden worden, maar die daarom 
toch bestaan, als daar zijn : de kracht, welke uitgaat van vriendschap 
en liefde, die zich in daden uit, en de hoop en het vertrouwen, die 
gewekt worden door het werken van zulke opolTerende menschen, 
welke de ellende van duizenden onder de oogen gezien hebben, en 
daaruit het verlangen putten om hun lijdenden broeders de reddende 
hand te reiken.
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Het tehuis der verpleegsters.
Een bescheiden begin van een zegenrijk werk — Inrichting en exploi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

54.851 )
7.018 |
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n.I. het plunderen der vruchtboomen van de boeren. 
1 in het toedienen van een lichamelijke tuchtiging in 
I van alle leden der kolonie. De diefstallen vermin- 
't. Wel zagen de toeschouwers vol nieuwsgierigheid 
■en van den schuldige, maar een ander gevoel werd 

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

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

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

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

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

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

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

regelen. Eens toen er een straat aangelegd werd, kreeg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doch men voelde overal dat een veel ingrijpender hervorming r 
dig was. In Januari 1918 ontstond eenc beweging tot bevorde 
van grooter eenheid in het amerikaansche Onderwijs door middel 
de Verceniging van amerikaansche hoogescholen. De medcwci 
van andere vereenigingen werd spoedig verkregen, en velen 
hen verbonden zich tezamen om een Amerikaanschen Onderx 
te vormen met het doel om de onderwijs-hulpbronnen van 
meer volledig ter beschikking te stellen van de Landsregee 
werkzaamheden van dezen Raad leidden tot de herleving 
oud plan, dat tot nu toe niet ernstig in behandeling was gewt 
het tot stand komen van een Bonds-Departement van onderu 
October 1918 werd door Senator Hcke Smith, van Gcorgia, Voc 
van de Senaats-Communie voor Onderwijs en Arbeid, een -«• 
werp van die strekking ingediend. De Heer Horacc M. Towr 
lowa, leidde het in bij het Huis der afgevaardigden; en diei 
volge werd het bekend als de Smith-Towner-Wet. 
Bonds-Departement van Onderwijs in met een Mini 
die zitting heeft in het kabinet van den President 
jaarlijks S 100.000.000 onder de verschillende staten 
verdeeld. Van deze som zal 3 7. 
wijs aan landverhuizers; S 50.00( 
heid om onderricht te ontvange 
en 8 20.000.000 voor lichamelijl 
zondheid, en 3 15.000.000 
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Een stem uit Amerika 
door W. EMMENS.
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bieden meer aan. De „acaden 
wordt gegeven in 95 °/0 van ; 
van alle leerlingen.

Een leerling komt op veertienjarigen leeftijd op de highschool. Bij 
’l begin van bel jaar kiesl bij zijn eigen lesrooster. Afhankelijk van het 
aantal lesuren en huiswerk wordt de leerling, wanneer zijn vorderin
gen in het een of ander vak na een jaar voldoende zijn, een „credit" 
toegekend. Bevordering bij klassen bestaal dus niet, een leerling wordt 
bevorderd bij vakken. Als de leerling aan 't einde van de 4 school
jaren 16 „credits" heeft, vindt de „graduation" plaats.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sedert het midden van de 18de eeuw is er een nieuw element in de 
ontwikkeling van het blanke ras gekomen. Dit nieuwe element is 
physica, chemie en biologie. Door de studie van deze vakken heeft 
het medisch beroep een revolutie ondergaan en verscheiden nieuwe 
beroepen van hooge waarde zijn geschapen als b.v. dat van schei-
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ing, wat het onderwijs 

hadden hun zintuigen 
gebeurt. De stedelijkc 
de vakken, die de jon- 

geen oefening der zintuigen 
>ral op zich moesten nemen, 

deze berusten voornamelijk 
i analyseeren, doch 
hooren, in vaardig 

uit de indrukken

! menschen in de st 
de onbetrouwbaarheid 

idat de menschen. met 
staat zijn nauwkeurig 

jze moeilijkheid is zoo oud als .
v de algemeene aandacht getrokk< 

sen voor rechtbanken, commissi 
en politie-autoriteiten. Deze 

........... nemen en te beschrijven, 
e geen onderwijs hebben ontvangen. Integ. 
stateerd bij mannen en vrouwen, die goe 

maar nooit eenige oefening der zintuige

kundige, ingenieur en houtvester. De grootc industrieën en de trans
portmiddelen, en daardoor de geheele wereldhandel, zijn geheel v 
anderd, zoodat de fabrikanten en kooplieden van vóór 1850, als 
nog eens een kijkje konden nemen, zouden zien, dat alles verdi 
was, waardoor zij hun brood en fortuin verdienden.

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

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

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

Vele zeer ontwikkelde Amerikaansche Ministers, advocaten en 
docenten hebben nooit een wetenschappelijke training gehad. Hun 
geheele ontwikkeling vond plaats op het gebied van taal, letterkunde, 
philosophie, geschiedenis en een beetje wiskunde. Menig oudere zal 
kunnen constateercn, dat zijn zintuigen vroeger nooit zijn getraind
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Bezoek aan een Luxemburgsche Huishoudschool 
door E. J. VAN DET.

stad en de ar- 
mij, dat de ar 
achturendag en

Engelsch, Latijn, geschiedenis en 
Deze leer is gevaarlijk conservatief, 
ies beperken tot gebeugensluHie en 
in kunsten en wetenschappen, Hie 

hebben Hoen onHergaan en He

om nauwkeurig te werken, dat aan zijn wijze van denken vaagheid, 
duisterheid en onnauwkeurigheid kleeft en dat hem het geordende, 
het klare, het eenvoudige van de wetenschappelijke geest ontbreekt. 
Dat moest niet meer kunnen plaats vinden, maar de middelbare 
school houdt vast aan de geheugenvakken en de wiskunde. Het 
kwaad, dat de tegenwoordige school wekt, wordt verminderd door 
sport, reizen en dergelijke. Begrijpt men den nieuwen tijd, dan zal men 
er op aandringen, dat er meer aan hand-, oor- en oogwerk als tee- 
kenen, timmeren, turnen, muziek, naaien en koken wordt gedaan en 
dat er meer tijd besteed moet worden aan waarnemingswetenschap- 
pen als scheikunde, natuurkunde, biologie en geographie ~ niet politieke, 
maar geologische en ethnographische. Deze wetenschappen moeten 
in laboratoria onderwezen worden.

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

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

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

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

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

>gte met r. 
geschilderd, x 

ivekthcid. We 
tot achter in

straten viel mijn 
: de Differdangc". 

ik bleef staan

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

zen aan den ingang van een

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>lein en

int juist
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l'we’

i het

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

De leerplicht c

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

: groep van a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„En 1
„We

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

De meisjes
Behalve I
We beschoi 

duurt twee ja 
„Hoe staat 
„Het herhalii 

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

voor ’t eerst geheel 
De meisjes krijgen 

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

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

samenstelling der 
goede menu's. We 

: meisjes wel zooveel 
bijzonderheid vertel 

luitsch spreken. De 
k.n, de andere geheel

1 school 
niddags va 
rtclt U nu ccns 
het eerste j 

en tuinbouw als 
cn wollcnnaaien

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

klein-kinderverzorging omvat:
jonge kind : moedervoeding en melkvoc 

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

I belangstelling voor de les?”

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

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

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

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

anderwezen worden," zei ik. 
zjs levensmiddelenleer, hygiëne 

en koken, wasschen, lingeriewerk

t uit kennis van de 
het opmaken van 

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

:heel in het Fransch,

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

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

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

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

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

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

theoretische vakken, 
als practische vakke 
’. nleer beslaat 

jzen, hun voedingswaarde en 
in niet zoo bijzonder diep, 

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

„Waaror 
„Welde 

we moeten hier : 
zc goed Duitsch 

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

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

Het lecrpla 
De voeding va 

zindelijk houden 
kind, zijn slaap, 

„Voelen de nu

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

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

in den tuinbouw heb ik ook 
dan hier gewoonlijk gebeurt, 

cn tuinbewerking en dan gaan 
kennis toe. Zc moeten zelf 

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

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

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

lan van de ' 
van het
i van de  

p, zijn eerste 
meisjes nogal



vrouwen,

Feiten Pogingen.en

: lachte
•vreden-

nietwaar?” zei ik.
meisjes liefhebberij in bor-

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

Iroegen eigengemaakte jurken.
: Directrice. Een groot donker 

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

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

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

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

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

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

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

und Volkskultur (in der Slovakei).

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

litbreiding
had genoom 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ze lachte, groette mij en was reeds weer i

’t Poppenteater en de opvoeding 
van de jeugd.

van den 
loemd.

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

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

voor meisjes

j drukker. De Directrice 
complimentje in ontvangst 

een lachend gezicht, kwam 
zoodat men er nauwelijks 

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

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

schouwde.
' met anderen bezig.

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

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

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

de uitbi 
lijkheid I

De ext 
B<

:dacht, dat bij 
i leerplicht tot
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weldadige

1 betekenis

n wekken

100I. zelfs 
heil van

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

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

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

>r- leèfti;
histoi
ste komen
literatuur in

mogclik zijn, < 
meer voor de

Zou ’t niet
En zo , .

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

terwijl de opbrengst voor 
doeleinden kan worden best .

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

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

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

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

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

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

ook spelen uit de wcreld- 
aanmerking.

misschien in ons land niet 
dat ’t poppentcater wat 

: jeugd werd toegepast? 
aanbevelenswaard zijn ? 

ja, zouden dan betrokkenen 
" ' e aangelegenheid

misschien erover 
zelfs er, zij ’t 
uitvoering aan 

v. E.

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

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

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

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

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

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

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

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

>rslcllingcn verdiend is,

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

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

3) Soms. (vert.).



overbodig worden

48

f

beide

duid»

kunnen
maalsch;
en daarc
plaats vind»

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

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

bij de beroepskeuze

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

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

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

■■•"den”. v. E.
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I. VOLKSBOEKERIJ (Ontspanningslectuur).
De Geldhater, door P. Rosegger
Het Pleegkind van den houtschipper, 

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

Olive Schreiner
Bloed en Ijzer, door Max Eyth

LIJST VAN BOEKEN UITGEGEVEN ONDER REDACTIE 
VAN DE NUTSCOMMISSIE VOOR VOLKSLECTUUR.
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7. Een vroolijke knaap, door B. Björnson - 0.35
II. KLEINE BOEKERIJ (Populair-wetenschappelijk).

Maarten Luther, door Dr.H.J.Toxopeüs f 0.30 
Elizabeth van Engeland, door Prof. Dr.

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

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

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

Heinsius
Volkstuinen, door J. Heemstra

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

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

sing, door Prof. Mr. I. B. Cohen, 3e dr. - 1.50
Het Kleuterstehuis, een handleiding 

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

Vraag uitvoerige prospectus.
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inbare besprekingen of congressen ter bo
sontwikkeling 

dat uitir alle in ons 
op het gebied der

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 

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

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

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

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

nieuwe vruchtbrengende gedachten

; ï
' 0229 9390 |

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

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

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

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

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

4. door het beleggen 
handeling van problemen ,

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

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

de volks- 
beteekcnis 
Ik? Toonen

r oog hebben vóór de 
loor hen voor dit deel

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

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

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

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

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

het leven, dan dat zij daarbij

:r „Het Hooger 
: wenschen be

ien er van 
derwijs ook

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geheel dezer 
'-therapeut in

r in zijn studietijd, 
idividuecle gczond- 

>eps-gezo ndheids- 
ociale pathologie 
komen.

>ger onderwijs
i uitbreidt, de 

>epsbelangcn van 
ter aftcekenen en 

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

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

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

en erkennen 
loen gelden en 

tekort in sociale 
>réventicf en minder 

het gevolg moet

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

meeningen verdeeld zijn, 
de stof breidt zich met

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

Dit gebied is op zichzelf v 
den dag uit.

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

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

raktisccrcnde genecshec 
’t verschijnsel vermoei.

> in het herkennen 
zich op groepen d< 

geven, een te

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

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

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

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

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

In deze, meer preventieve richting zal het medisch hoof 
ongetwijfeld geleidelijk gaan, naarmate de industrie zich 
neiging tot voorkoming in alle opzichten rijst, de grot 
sociaal hygienischen, gelijksoortigen aard zich duidelijk* 
eischen stellen aan den arbeid, óók van den medicus, 
vidueel behandelt. Want ook van dezen komen er hoe langer 
meer te behooren tot hen, wier gezondheid hier of daar, hierdo 
daardoor, met vele anderen in een fabriek of bedrijf e.d., gelijk: 
tige bezwaren of gevaren ondervindt. De prakticus zal althans in ■ 
moeten zijn om kennis te nemen van het bestaan en den invloed van 
dusdanige groepsfactoren, welke ook den afzonderlijken lijder, die 
zich aan hem toevertrouwt, bedreigen.
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srentieeren, 
: vormen, 
? punt in 
schijt 

“antwoorder.
i ue geneeskunde; 
tand”. Zij tnf'1"'" 
Jheid moete

Er zijn grenzen aan leeftijd, financiën, bevattingsvermogen. Hoezeer 
encyclopaedisch-weten en kunnen gewenscht waren, het gaat niet meer 
aan om, — zelfs beperkt tot het medisch kennen en kunnen, alles 
van één mensch te verlangen. Velen (maar zij vormen naar het schijnt 
onder de leidende figuren der medici nog eenc kleine minderheid) meenen 
dat — aangezien de studietijd reeds lang is, de werkkring later en 
de mentaliteit een geheel andere — men tot eene differentiatie in de 
opleiding zal moeten komen. In dien zin, dat men de ééne categorie 
van medici weliswaar de elementen der sociale hygiëne enz. behoor
lijk bijbrengt, zoodat zij een inzicht hebben om voorloopig doelmatig 
te kunnen handelen (op gelijksoortige gronden als men hun b.v. ook 
oogheelkunde onderwijst), doch dat men hen vooral vormt tot prakti- 
seerende geneesheeren, die individueele lijders zullen verzorgen.

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

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

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

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

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

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

In 
van h<

T 
afbuigit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de maatschappelijke zijden van hun beroep,

1c inleiding wordt ook als 
vermeld, dat naar hunne

algemeene overtuiging 
mcening de univcrsiteitci:

Wat voortaan, 
gehouden met de 
vragen- als hierbu

Of de facultc* 
maken en 
voortaan 
voelen voor 
worden afgewj

In genoemde 
studeerenden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afgescheidene vakschool allicht met zich

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

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

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

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

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

fouten. Maar toch 
en papieren

deze serie 
leden die

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

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

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

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

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

,iu - worden begrepen.
vakschool? zoo luidt de vraag. Het overgroote 

>mt aan de Universiteit om zich te bekwamen 
van een maatschappelijk beroep: scheikundige of 

lar, of predikant. Slechts een zeer klein 
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:iale verhoudingen het niet beletten, zou 
rderheid der studenten blijken nóch lust, 
i, het grootste deel van hun leven aan 

z »n. Waarom dan niet een splitsing teweeg 
i de weinigen en de velen. Zij, die alleen een voor- 
'«or hun toekomstig ambt, behoeven niet het groote 
'uerne wetenschapsbeoefening eischt. Laat men hen 
versoberde inrichtingen opleiden, voorts de facul- 
aar een gering aantal studenten zijn, en slechts één 

' ' lats in ons land overhouden, waar dan al 
>uucu nomen, wien het werkelijk om beoefening der

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pleit reeds het bovenstaande ten sterkste tegen een oplossing van 
de ééne Universiteit in een veelheid van vakscholen zonder onderling 
verband, ook deze overweging wijst in dezelfde richting, dat 'de ' 
van de Universiteit toch wijder is dan de voorbereiding alleen 
bekleeding van bepaalde ambten. Terecht werd op de vergaai 
van Oxford en Labour-men die Mej. Knappert in No. VII van 
reeks beschrijft de taak der Universiteit aldus omschreven: Aan 
de taak om de geestelijke leiders en regeerders van het v " 
kweeken. Zij moeten wetenschappelijk zijn, maar ook sympai.
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dus begrijpend. Zij moeten spreken met gezag, inaar ook met begrip. 
Zij zijn niet alleen sprekers, maar ook opvoeders.

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

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

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

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

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

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

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

Een ander uitvloeisel van de gedachte der universitaire éénheid is 
de plaats die aan de wijsbegeerte is toegekend. Het oude statuut 
was’ buitengewoon ongunstig voor wijsgeerige studie. Zij werd met 
geen der andere studiën in verbinding gebracht en de omstreeks zes
jarige studie in de wijsbegeerte alleen opende geenerlei vooruitzicht 
op ccnigen maatschappclijken werkkring. Gedurende het bijna vijftig
jarig bestaan van dat instituut zijn daar ook slechts zeer weinig 
examens in de wijsbegeerte gedaan. Thans erkent het nieuwe statuut 
den samenhang dien wijsgeerige studie met elke andere studierichting 
heeft. Niet alleen doordat de wijsbegeerte of een harer onderdeden 
als bijvak bij elk doctoraal examen, behalve het medische, is toe
gelaten. Bovendien geeft elk candidaats-examen, uit welke faculteit 
ook, toegang tot een wijsgeerige studie waarbij men een der vier 
vakken: theoretische wijsbegeerte, geschiedenis der wijsbegeerte, psy
chologie of paedagogiek tot hoofdvak kan kiezen, met twee bijvakken 
ter keuze van den candidaat. Daar deze laatste zoo zij behooren tot de
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Betreft het voorgaande den omvang der examens, de aard 
examen wordt allereerst beheerscht door het nieuwe art. 3 < 
paalt, dat bij alle Universitaire examens, inzonderheid bij < 
torale examens, bovenal gewicht gehecht wordt aan gebleken 
heid van den candidaat tot zelfstandig werken. Geheel in 
richting wijzen de bepalingen omtrent verlichting van de 
door testimonia ten getuige dat de candidaat op bepaalde on» 
van het gebied zelfstandig heeft gewerkt, en de bepalingen 
tamens en schriftelijkc examens.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lief handhaven van den vijfjarigen cursus de weg 
.iiwl niet minder dan drie jaar langer is dan die
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Indië + Jong-Holland ') 
door W. EMMENS.

E'"

toen het wetsontwerp M. O. verscheen. 
, dit ontwerp uitgegaan. E.'

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

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

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

candidaats, en bovendien blijft aan < 
: universitaire studie onthouden 

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

, maar aan wie 
lOuden, Óf leer-arAi 
. maar het Ciucu w 
ing kennen.

i geest van 
le groeiende 
de nieuwe 

de gclcgen- 
>aar vooreerst 
.■>ting en vóór 
n de B-bezit- 
Jen: de disser- 
tullen wij dus 

la’s woord: 
de onder- 

lool hebben 
het beste 

leeraren, die wel 
doel waartoe de

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

En ik blijf dat betreuren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

koopmai 
zette hij in 
kapitaal. N; 

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

menie' 
hij -

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

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

ibtenaren kunti 
; en kunnen dan 
niettegenstaande,

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

Zie Dr. Robert Drill: Die neue Jugend (in dit lijdschriftnummer besproken).
Juist hoor ik. dat de toelage t'1200 is geworden.
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:rste consequ
:dige tegenstelli 
ssenstrijd van <

' ’ 1 moet men

aangenomen personen ge- 
1ste en 2de klasse in 

’ gskosten naar gelang van

;emeen trekt jaarlijks speciaal

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

landsche mailbooten, zoomede uitrustings

de regcering (Koloniaal Instituut) laat lezingen houden ter voor

bezit, dat het heeft 
roept om arbeids- 

voldocnde weerklank, 
i de Nederlanders aan 

Indië dienstbaar te 
dingen:

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

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

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

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

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

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

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

mtal amb
ten ' en op

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

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

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

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

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

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

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

door WILHELM MULLER.

Een 
der kunst- 

— Weten-

s voor beide geslachten 
forum — Bevordering 
irichting nagestreefd

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

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

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

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

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

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

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

jrtgezet onderwijs te openen, 
1 zou ontwikkelen tot een

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Op de derde verdieping bevii 
welke ongeveer 20.000 bocke 
publiek. Door de schenking ' 
voelend man, vroeger eiger 
Staatscourant’’ is de Duitsche 
zij vormt een groot percentage 
verdieping is een museum v 
door de kleindochters van 1 
bezaten verschillende Ameri’ 
mentale musea met mooie sci 
werken, maar aan de kunsti 
geschonken. In het Oosten c 
dat zijn zalen voor deze 
nijverheid op verstandige 1 

Laboratoria voor natuur- 
vijfde verdieping, hier is e 
toehoorders kan bevatten, 
kunstschool voor vrouwen en de i 
ook op de zevende verdieping t 
’s avonds in dit vak les nemen. 1 
vrouwen onderricht krijgen in alle 
keer betrekking hebben, m

In het instituut w 
daten toegelaten, die   
dertig jaar zijn en die een < 
ginselen van algebra en mee
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lare school wordt rekening gehouden — Het opvoedkundig 
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t Christendom, dat breed de moeilijkheden uitmeet, die de rijke 

ïrwinnen alvorens hij de hcmelschc zaligheid deelachtig 
len, komt door deze leerstelling in botsing met een der hoofd- 
i van het moderne leven.') Voor hen, die niet tot het Christen-

de eerste 
t bouw-, 
>r schei- en natuui 
ilderondcrwijs in 
erk van de kunstnijv 
ac gemaakt worden.

... . .,n in de eerste

*) Vooral in Amerika k 
lang geleden begon een ree

___ lappelijke 
" 1 opleiding 
misbedrijf en 

istafdecling 
celen, vooral 
voor teckcn- 

iussen wordt 
eginseten van staats- 
klassen oefenen de 
redevoeringen en in

genomen, dan kan men twee kanten uitgaan, nl. de wetenschap 
en de kunstrichting. In de eerste afdecling krijgt men zijn 
voor ingenieur van het bouw-, machine- en electriciteits 
wordt men opgeleid voor schei- en natuurkundige. De kuns 
is gewijd aan het schilderondcrwijs in al zijn onderdcck 
maakt men daar veel werk van de kunstnijverheid. Ook • 
leeraar kan men hier klaar gemaakt worden. In alle cursi 
bovendien nog onderwijs gegeven in de eerste beginselen 
inrichting en staathuishoudkunde. In sommige 
leerlingen zich in declamatie, in het houden van 
het debatt---------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terwijl tot de „nationaL educational association” slechts leeraren 
en leeraressen worden toegelaten, ook al maakt men daar geen 
onderscheid tusschcn den rang, die de leden in de onderwijswereld 
bekleeden, behooren tot de „public educational association” personen, 
die weliswaar geen onderwijs geven, maar die toch sterk doordrongen 
zijn van het groote belang der opvoeding. En het spreekt vanzelf, 
dat, waar het wel en wee der opgroeiende generatie den ouders en 
voornamelijk de moeders na aan het hart ligt, dat het in den beginne 
dus voornamelijk de vrouwen waren, welke in verschillende steden 
bijeenkwamen om de banden tusschen school en huis wat nauwer 
aan te halen. De drijfveer was hier niet alleen de zorg voor de 
eigen kinderen, maar het in breede kringen steeds dieper doordringend 
besef, dat de opvoeding der jeugd een zaak was, waaraan iedereen 
deel moest nemen. En daar in dit jonge land de mannen meestal in 
beslag worden genomen door den opbouw der staatkundige instellingen, 
door het beheer der gemeentezaken en door het exploitceren van de 
onbeperkte mogelijkheden om geld te verdienen, waren het de vrouwen, 
welke zich bereid toonden om haar beste krachten te geven. Zij 
werden daartoe in staat gesteld door de algemeene beschaving, die 
zij zich eigen hebben gemaakt, door de aangeziene positie, welke zij 
innemen en door de bewegingsvrijheid, welke zij genieten. Deze 
vrouwen houden zich nu bezig met het bestudeeren van de natuur 
van het kind; zij interesseeren zich voor schoolwetgeving, voor 
paedagogische idealen en voor de verschillende methoden van onderwijs; 
op deze wijze werken ze samen met de leeraren. Maar aan den 
anderen kant wordt de arbeid der onderwijzers ook door haar ge
controleerd en zij ontzien zich niet, waar het haar goed dunkt, critiek 
uit te oefenen. Ofschoon de leden der P. E.A. voor het meerendeel 
vrouwen zijn, werden de meeste plaatselijke groepen toch door mannen 
georganiseerd, terwijl zij ook op den gang der zaken een beslissenden
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Een voorbeeld van de resultaten door deze vereeniging bereikt 
vindt men in het jaarverslag van 1907 der P.E.A. te Philadclphia, 
een genootschap, dat uit een gelijk aantal mannen en vrouwen be
staat. De commissie voor het stedelijk middelbaar onderwijs van 
deze groep wist den raad van opvoeding tot den bouw van vier 
nieuwe hoogere burgerscholen te bewegen; een tweede commissie 
hield zich bezig met het vraagstuk van abnormale kinderen en poogde 
dit probleem wat dichter bij zijn oplossing te brengen. Door samen
werking met de onderwijzers wist men te bereiken, dat de wetten 
op den leerplicht beter werden nageleefd. Verder werd met succes 
aangedrongen op het openen van eenige nieuwe schooltuinen. De 
leden der commissie voor spijbelende en weerspannige kinderen be
zochten iedere week de inrichtingen waar deze slechte elementen 
ondergebracht waren. De raad van opvoeding denkt nu over het 
oprichten van koloniehuizen op het platteland voor kinderen, die 
zich aan kleine vergrijpen hebben schuldig gemaakt, dit alweer ten
gevolge van de bemoeiïngen der P. E.A. Toen het onderwijs in handen
arbeid op de scholen ingevoerd werd, heeft de groep den school- 
superintendant geld gegeven ter oprichting van proefstations voor 
verschillende soorten handenarbeid. En ten slotte heeft de P.E.A. 
.verscheidene openbare vergaderingen belegd, waarin enkele onop
geloste opvoedkundige vraagstukken door vakmannen besproken 
werden. De verschillende groepen der P.E.A. staan met elkander in 
verbinding. Zij houden jaarvergaderingen waar men over en weer 
mcdedeeling doet van de opgedane ondervindingen en waar men poogt 
de verwezelijking van het gezamenlijk program door het nemen van 
doeltreffende maatregelen weer wat verder te brengen.

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

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

De School voor philantropie in New-York.

Een school voor philantropie I Is naastenli 
niet veeleer een geschenk van den hemel ? 
verkwikkende regen, die op de dorstige 
de mensch toen de landbouw dit noodit 
nat op te vangen, te verzamelen en 
hebben de ingewikkelde verhoudingen 
mensch er toe gebracht om de kracht< 
der volkswelvaart wilden wijden, te con< 
bepaalde methode in de richtingen te laten wet 
grootste resultaten kunnen bereiken. De natuur «... 
het verlangen te geven om onze medemenschen te h< 
wijze waarop dit het beste zal geschieden, kan ons vert 
ons geleerd worden; de school der philantropie 
gelegenheid stellen. In de middeleeuwen ging hc 
dadigheid in de allereerste plaats uit van de kerl 
op dit gebied vervulden de verplichtingen, 
heeft tegenover haar armen en zwakken. In 
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In onzen tijd echter is de 
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is het optreden van de leden der P.E.A. voorzichtig en toch vol 
geestdrift, en dank zij deze vrijwillige helpers heeft het onderwijs 
steeds nieuwe vorderingen gemaakt en vermocht het menige ge
wichtige positie te veroveren.

De vrouwen en meisjes, die lid der P. E. A. zijn, behooren meestal 
tot de hoogerc standen. Het is niet te verbazen, dat de dames uit 
de upper ten, welke fabelachtige rijkdommen bezitten, die vrij zijn om 
te doen en te laten wat zij willen en die onbeperkt kunnen beschik
ken over haar tijd, haar dagen opvullen met schitterende beuzelarijen, 
met het bevredigen van haar nukken en grillen en met het zinneloos 
verspillen van groote sommen. Maar toch zal men een vrouwentype 
als Adah uit Sodom’s Ende, een drama van Sudermann, niet zoo ge
makkelijk in Amerika vinden; het temperament, de levenswijze der 
Amerikaansche vrouw en ook de Amerikaansche zeden maken dit 
bijna onmogelijk. Het werken voor de idealen, die b.v. een P. E. A. 
nastreeft, is voor de meisjes en vrouwen der hoogste standen een 
zeer geschikte gelegenheid om het „noblesse oblige" in daden om te 
zetten, die passen bij den modernen geest. De Europecschc pers is 
nu eenmaal geneigd om hoog op te geven van de excessen waaraan 
sommige rijke Amerikaansche vrouwen zich bij tijd en wijle eens schuldig 
maken; zij deed beter om meer te spreken over den ernstigen maat- 
schappclijkcn arbeid, die door zooveel vrouwen en meisjes verricht 
wordt, ccn arbeid, die de gemeenschap ten goede komt en haar 
innerlijk leven rijker maakt.
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de gezondheid en de tevredenheid van ieder burger, onverschillig of 
hij tot de rijken of tot de armen behoort, is van groot gewicht voor 
een normaal leven der maatschappij. Alle instellingen, die er toe 
bijdragen zulke waarden te behouden en aan te kweeken, bevorderen 
de algcmcene welvaart. Om echter van het streven en werken dezer 
vereenigingen op de hoogte te komen is een grondige studie noodig. 
Dat wat tot dusver in de scholen voor middelbaar en lager onderwijs 
zoo terloops of in verband met de economie behandeld werd, wil de 
school voor philantropie als hoofdvak op haar leerplan plaatsen, om 
op deze wijze zoowel de theoretische mogelijkheden op dit gebied als 
de toepassing ervan in de praktijk te leeren kennen.

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

Uit het prospectus voor den zomercursus, die zes weken duurt, 
blijkt welk een groot arbeidsveld de school in dezen korten tijd wil 
ontginnen. De studenten werden toegclaten als zij in het bezit 
van een einddiploma van een „college” of wanneer zij kont 
toonen, dat zij de algemeene ontwikking bezaten, die een goede 
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Het ontstaan der vereenig’ing. — Zij verspreidt zich over de geheele 
wereld — Uitbreiding van arbeidsveld — Naast bidstonden, gezellige 
avondjes en zorg voor lichaam en geest — Reorganisatie der vereeniging 

•— Met plaatselijke behoeften wordt rekening gehouden — Studenten-, 
vereenigingen.
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In het jaar 1844 stelde de jonge koopman George Williams aan 
het bestuur der St. Paulskerk voor om jonge winkelbedienden der 
naburige wijken nu en dan tot een godsdienstige bijeenkomst uit te 
noodigen. De geestelijke heeren bleven echter zeer koel tegenover 
dit voorstel, waarop de jonge man die vol Christelijken ijver was, 
zijn plan alleen ten uitvoer bracht. In een eenvoudige kamer in 
Paternoster Row kwam hij samen met gelijkgezinde jongelieden; 
men bad daar gezamenlijk en wisselde het gebed met korte toespraken af.

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

Toen de eerste vereenigingen in de Unie opgericht waren, werd 
de richting ervan bepaald door het godsdienstig standpunt van den 
stichter. Onder de leiders bevonden zich echter bekwame zaken-
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, waar het arbeidsveld der onderneming 
«reiden, dat ook in de organisatie een

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schoolstad heeft trachten te verwezelijken. De leerlingen beschouwen 
zich als de burgers van een stad. Ieder bezit een huis, drijft een 
zaak of oefent een bepaald beroep uit. De jonge burgers kiezen 
het stadsbestuur, een burgemeester en de gemeenteraadsleden, welke 
de zaken der gemeente moeten besturen. Men belegt vergaderingen, 
vaardigt bevelen uit, men dient voorstellen in tot het stichten van 
inrichtingen, tot den aanleg van straten en tot het aanbesteden van 
openbare werken, terwijl de leerlingen al deze plannen nadcr toe
lichten, aannemen of verwerpen. Indien het noodig is gaat men over 
tot de uitgifte va n actiën om de kosten van al deze ondernemingen 
te dekken. Door deze methode leeren dc deelnemers spelenderwijs 
de verschillende takken van het stadsbestuur kennen en verkrijgen 
zij een niet te onderschatten geoefendheid in het vervullen der plichten,
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voordien, zooals
I April 1921 omschreef:
i'abandon was gelaten.”
In het óe lid van genoemd artikel wordt dit onderwijso inschreven 

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

in haar p<eda- 
ijkc behoeften. 
. de kennis der 
een belangrijke 

houthakkers 
oude spoorweg- 
In de industrie- 

het onderricht 
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100.000 heeft gekost, komen 
bestaan filialen der ver- 

laviërs bestemd zijn. De stad 
ide nationaliteiten ter 
Voor het godsdienstig 
eenigingen, welke op 
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i wordt niet datgene 
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aracht. Hier komen 
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ze vercenigingen 

naastenliefde.

-wijswet heeft in 
.•rwijs onder haar 

Minister de Visser I 
>nder de oud<

artikel 3 het „buiten
werking gebracht, wat 

het in de Kamerzitting van 
Ie wet van 1878 eenvoudig

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot nu toe zijn practisch de volgende soorten onderscheiden.

b.

3‘i.

3i.
Idioten en misdadige
Het ligt geheel in de z 

helpen verzamelen voor de nadei 
stelt zich voor, den stand der 
wachtingen voor elk dezer 
voegde krachten. L 
onderwijs aan slecl

 . binnen ;
-g zoowel voor de lichamelijk als voor de gees 
iwel voor de normale kinderen onder zeer a 
''jke omstandigheden als voor de kinder"- 

irrnale of anti-sociale neigingen. Terccm 
regeling dus geheel aan de pi 

nu toe zijn practisch de volg  
blinden en halfblinden. 
doofstommen, 
slechthoorenden. 
spraakgebrekkigen. 
kinderen met lichaamsgebreken, 
zwakzinnigen, 
leerlingen voor een i 
schipperskinderen, 
woonwagenkinderen.

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

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

Als eerste volgt hieronder een artikel over het 
ihthoorende kinderen.

, kon de Mini 
luitengewoon Q 
morden. 
zeel.
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Buitengewoon Lager Onderwijs.
I. Onderwijs aan slechthoorende kinderen

.H. kind uit 
loor ervaring 
:h het lot

«ui bij d 
tnderwijs

of laf

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

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

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

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

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

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

U

i den tegenwoordigen t’ 
zal er wel niemand zijn 
elk kind, onder welke 

heeft op en behoefte 
korten ? 1 '
bezig, d 
voor bli 
een lans te . 
in. Anders is dit 
vragen nog: is 
dringend: ja, het

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

werd reeds gedaan, maar onze taak is hierr
>pen. Nog vele plannen en idealen staan op 
al wat reeds werd bereikt, gaan we met 

tegen, 
srst zien 

wel naar een zo< 
dat de ouders, 
naar een onzer scho> 
noodig. Nog steeds 
liejrle hun kind niet
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eroeps- 
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>orts is in 
jekwamen. 

rmee nog lang 
’t program en 

moed de

we uit naar leerpliebl voor doove kinderen en 
todanige wijziging van de reeds bestaande wet, 
zoo noodig, //«vAw/u/c/i kunnen worden hun kind 

.■holen te zenden. Want helaas, die dwang ar vaak 
zijn er onverstandige ouders, die meenen uil 
tijdelijk te kunnen afstaan en niet weten, dat
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nnen in vervulling gaan, boe zullen we dan 
sen vinden, opdat het niet ga, als met de 
: maaltijd was gereed — maar de gasten

ze juist daardoor een wreeJbeii) begaan! Ze onthouden immers hun 
misdeeld kind, wat het niet missen kan? En waar overreding nu niet 
baten kan, daar wordt èn kind èn ouders een weldaad bewezen 
door iheaiuj.

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

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

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

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

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

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

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

En dan de vele kleinen, die nog op de gewone 
tusschcn hun goedhoorende makkers gebrek lijden aan : 
en in gevaar verkeeren onverschillig of werkelijk ,.acht<
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I \e volksuniversiteit te Amersfoort is de eerste in ons land, die 
J—Z getracht heeft in al haar cursussen den grondslag van modern 

ontwikkelingswerk te verwezenlijken n.1. die der zelfwerkzaam
heid. Zij heeft daarom in de eerste plaats het aantal cursisten voor 
eiken cursus beperkt tot 40 (o.i. een nog te hoog maximum, 20 ware 
beter) en in de tweede plaats elke les gesplitst in een uur waarin de 
docent aan 't woord is en een uur voor het vrije woord der cursisten. 
De voorzitter Dr. R. Miedema opende onlangs het tweede werkjaar 
van deze V. U. met een rede waaraan wij het onderstaande ontlcenen.

Toen wij het vorig jaar onze V.U. oprichtten, konden wij daarover 
theoretisch onze gedachten uitspreken, onze wenschen openbaren, doch 
de praktijk zou moeten leeren of en in hoeverre deze gedachten 
wenschen voor verwezenlijking vatbaar zouden zijn.

Nu wij echter op een eerste levensjaar terug kunnen zien, kan ook 
de stem van de praktijk haar geluid doen hooren, een geluid dat, 
zooals wij met vreugde kunnen constateeren, niet in disharmonie is 
met het geluid dat wij bij de oprichting lieten klinken.

Als doel stelden wij, dat ons instituut de geestelijke or 
zou bevorderen van Amersfoorts burgerij in al haar lagci 
en in al haar godsdienstige en politieke geschakeerdheid, 
van die groote groep, die intellectueel niet meer dan laj 
heelt genoten.

De geejlelijke ontwikkeling 
verlichting. AVant ons ins.

zij roepen om hulp. Hoe zullen we hen vinden? leder doe het zijne. 
Vooral het onderwijzend personeel der scholen lette op de leerlingen 
die als dom, achterlijk of onoplettend te boek staan. Men dringc 
in die gevallen toch op een nauwkeurig onderzoek door een oorarts 
aan. Slechts dan, wanneer eens en vooral gebroken worde met het 
„zoo erg is het niet”, dat ten opzichte van het slcchlhoorcnd kind 
zoo heel vaak wordt gehoord, kunnen we hopen eens al onze wen
schen vervuld te zien.

Slcchthoorendhcid is voor 
velen wordt ingezien zullen i 
Vóór dien, zal het „steeds a

Wij zijn op den goeden weg, maar hebben het doel nog niet be
reikt. Toch zien we het reeds van verre verrijzen: het „Centraal 
instituut" als middelpunt, een internaat, waar de kinderen behalve 
het passend onderwijs ook in een liefderijk en begrijpend milieu ver- 
keeren; leerplicht waardoor geen enkel S.H. kind zijn onderwijs meer 
zal behoeven te ontberen, en als resultaat: een volkomen toegeruste 
en klaargemaakte S.H. jeugd, die vol moed en met gepast 'zelfver
trouwen het leven en de maatschappij tegemoet gaan en daarin wel 
strijd en moeite zal vinden door zijn gebrek, maar in volle wapen
rusting, zeker meer kans heeft de overwinning te zullen behalen 1

.1 vinden door 
kans heeft de
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cursussen, waaraan in *t geheel 562 personen deelnamen 
i per cursus. Ruim 55 °/o der deelnemers behoorde in 
ide klasse, terwijl daarnaast door verschillende kleinere 
en klerken, verplegers enz. dit procent stijgt tot p

Gegeven werden 16 i 
smiddeld 35 personen 

igcren zin, tot de arbeidenc 
nbtenaren, bedrijfschefs c 
) % der deel nemers. 
Ter illustratie geel’ ik hier eenige getallen. 
Bezocht werden de cursussen o.a. door: 

kantoorbedienden, 42 onderwijzcrs(essen). 4i 
gemeente), 16 winkeliers, 12 schilders, 12 timm< 
8 drukkers, 13 bankwerkers, 6 spoorw> w 
boden, 7 reizigers. 4 machinisten, 4 kleermakers 
(H.S.M.). 3 wagenmakers, 2 meubelmakers, 
werker, 1 suikerwerker, 1 mctaalslijper. 1 
2 metselaars, enz.

n voor een 
Hing met de 
ten trekken.

bevorderen en het voor te stellen alsof verstandelijkheid, veelweterij, 
het een en het al is, en in de hand te werken dat men over alles kan 
meepraten. Het wenscht niet een oppervlakkig vernisje van cultuur, 
van beschaving aan te brengen en aldus het dilettantisme te ver
sterken, doch het wil medewerken om de menschen de oogen te 
openen voor het wezen der dingen, voor den eeuwigen achtergrond 
der dingen, voor het csscnticelc, om, met andere woorden, de menschen 
tot menschen te vormen in den volsten en hoogsten zin. Het zou na
tuurlijk dwaasheid zijn te beweren dat wij in den afgcloopen cursus 
dit doel bereikt hebben, doch wel mogen wij verklaren, dat door de 
docenten in deze richting is gewerkt, een arbeid waarvan de resul
taten niet kunnen worden gecontroleerd, doch in het geestesleven 
der cursisten worden geboekt.

Daarbij mogen wij als heuglijk feit naar voren brengen dat wer
kelijk alle lagen en rangen in hun verschillende godsdienstige overtuigingen 
en inzichten door ons werden bereikt en vooral de groep van hen, 
die niet meer dan lager onderwijs hadden genoten, bijzonder groot was.1)

Evenals in Bestuur en Raad van toezicht onzer Univcrsiteit Katho
lieken, Oud-Katholieken, Protestanten van rechtzinnige en vrijzinnige 
richting, anti-revolutionairen en sociaal-democraten vertegenwoordigd 
zijn, zoo vinden wij diezelfde groepen in onze cursuslijsten terug.

Heeft dus ten opzichte van de doelstelling onzer Volksuniversiteit 
de praktijk een gunstig geluid doen hooren, hetzelfde geldt in nog 
sterker mate van onze werkwijze.

Zooals bekend is stelden wij iedere cursus slechts open 
zeer beperkt aantal deelnemers (hoogstens 40) in tcgcnstclli 
meeste Volksuniversiteiten die geen grens of veel wijder grenze

Wij gingen daarbij uit van de gedachte dat, juist als het om 
geestelijke ontwikkeling, om mensch-vorming gaat, alleen heil is te 
verwachten van kleine studiekringen, waarin de mogelijkheic 
van een algemeene gedachtenuitwisscling en een nauw 
schen docent en student. Hoe grooter het getal van < 
geringer deze mogelijkheid.

De praktijk alweer heeft bewezen dat wij hierin 
Daar gelegenheid gegeven werd tot 

* " een enkele cursus geschiet 
den docent) is er over't alg'
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van gemaakt. Ik wil hier alleen als leider van een der cursussen van 
't vorig jare uit eigen ervaring spreken en kan u dan verzekeren dat 
het uur van de bespreking dat op iederen voordracht volgde zeker 
niet het minst waardevolle was. Ten einde de bespreking zoo vrucht
baar mogelijk te doen zijn, gaf ik steeds, na ieder cursusuur, een 
vraagpunt op in verband met het behandelde, doch van zóó algemeen 
mcnschclijke strekking dat ieder der cursisten daar, zonder intellcc- 
tucclc kennis, een antwoord op kon geven. Deze vraag moest in de 
volgende week schriftelijk behandeld worden en dan bij mij ingclevcrd 
vóór den cursusdag of zóó overdacht dat er een vruchtbare bespreking 
over mogelijk was. Verschillende cursisten hebben tot het laatst 
toe deze vragen schriftelijk behandeld, menigmaal zeer uitvoerig'). 
Ik geef toe dat dit voor’de mecstcn een zware arbeid is geweest, 
maar een arbeid die m.i. van grootc beteekenis is voor de geestelijke 
ontwikkeling. Wil er werkelijk sprake zijn van een volksuniversiteit, 
dan moet er ook gewerkt worden, zoowel door de docenten als door 
de cursisten. Meer dan ooit heb ik aan den lijve ervaren dat deze 
zijde van arbeid ook de taak van den cursusleider veel zwaarder 
maakt en de onderlinge bespreking een onbarmhartige critiek levert 
op de wijze waarop de docent zijn stof behandeld heeft, de critiek 
die er toe aanspoort niet over de menschen heen te spreken, geen termen 
te gebruiken die zij niet begrijpen, en vooral helder te zijn, duidelijk 
en eenvoudig. De meerdere moeite werd echter ruimschoots vergoed 
door de blijde ervaring, dat, ondanks de groote verschillen in gods
dienstige overtuiging onder de cursisten, de gcdachtenwisseling kon 
plaats hebben in volkomen eendracht en wcderzijdsche waardecring, 
want ook <)il heeft de praktijk ons geleerd dat werkelijk aan de wcnsch, 
bij de oprichting uitgesproken om vooral elkanders standpunt en in
zicht te leeren kennen en waardeeren, door menigeen is voldaan.

Toch achten wij het niet overbodig deze wcnsch bij het begin van 
de nieuwe cursus nog eens krachtig te doen weerklinken. Gaat elkander 
hooren ! Tracht elkanders standpunt en levensbeschouwing te begrijpen. 
Dan zal heel wat misverstand verdwijnen en wcderzijdsche toenadering 
opgroeien. Een staf van uitnemende docenten waarborgt ons een 
degelijke en diepe behandeling van de aangekondigdc onderwerpen.

ischer harte hopen wij dat de cursisten tegenover hen niet 
i van zwijgenden zullen vervullen, zooals maar al te lang bij 

en voordrachten gewoonte was, doch hen onbarmhartig zullen 
ten met de vragen die zij op het hart hebben, met de problemen 
nede zij zitten. De docenten zelf zullen hen daarvoor het dank- 
t zijn, omdat zij -niet alleen het besef hebben van te yivett maar
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T_Tet derde Internationale Opvoedkun
dig Congres, uitgeschreven door het 

„Bureau International des Fédéralions 
Nalionales du Pcrsonncl de l'Enseig- 
nement Secondaire Publiquc" werd ver
leden week te Parijs gehouden en heeft 
geduurd van Maandag lol Zaterdag: 
72 afgevaardigden, dertien verschillende 
landen vertegenwoordigend, waaronder 
Groot-Briltannië, waren aanwezig. Na 
eene rede van Monsieur Rey over de 
reorganisatie van fransch middelbaar 
onderwijs, werden de vier volgende 
vragen aan de afgevaardigden voorge
legd :

een werkelijk 
ieder land mo 

middelbare 
tot de uni 

tocgelaten. Deze l 
algemeen. Nederl--  .

examens, die kunnen worden 
met een toelatingsexamen.

niet uitsluitend gebaseerd 
programma, gevolgd aan 

cholen.
uitte den wcnsch. dat 

. i culluur-opleiding zou 
joral niet gespecialiseerd 

worden. Gricksch-La- 
werd door de meeste 

n voorgestaan. De secre- 
Monsieur Beliefte, las 

voor, aan den Volkeren- 
het Internationale Congres 

snsch uilsprak, dal de Bond 
van verplicht onderwijs 

aan alle kinderen tot

1. Is in uw land het Middelbaar 
onderwijs kosteloos of niet?

2. Van welken stand zijn

3. ' Is opleiding aan'êene Middelbare 

school noodig om tol de Universiteit te 
worden toegelalen of is het mogelijk 
deze te bezoeken na enkel lager onder
wijs?

4. En vooral: is het M. O. een 
onderwijs van cultuur, dat als éenig 
tloel heeft het vormen van het intellect, 
of is hel integendeel een technisch- 
ulililcits-opleiding ?

congres toonde vooral 
in de organisatie van I 
systeem, dat, evenals het nc 

. een zeker aantal kostelooze midi 
bare scholen omvat. De deensche al 
vaardigde deelde mede, dat in zijn I 
M. O. vrij is voor alle kinderen, v 
ouders niet meer inkomen hebben 
een bepaald bedrag. .

zeker aantal studiebeurzen, maar de 
jongere natiën zijn begonnen met een 
systeem van gcheel-koslclooze middel
bare scholen. Dit is het geval in Polen 
en Jugo-Slavië, waar, zooals de congr 
leden mei genoegen vernamen, * 
scholen zoo goed als vrij zijn en 1 
het schoolgeld niet meer bedraagt
20 dinars per jaar. Wat den stand 
betreft blijkt het, dal de meeste kin

deren tot den middenstand behooren. 
België echter bezit een dubbel M. O., 
waarvan de eerste graad (athcnées, 
lycccs. colléges) meer „bourgeois**, de 
tweede graa'l (écolcs moyennes) meer 
populair is. Polen stelt het M. O. uit- 
sluiténd beschikbaar voor de kinderen 
van de intellcctueelc arbeiders.

Tjccho-Slowakijc en Jugo-Slavië zijn 
in dit opzicht alleen werkelijk demo- 
kralisch. In bijna ieder land moet men 
verscheidene jaren een middelbare school 
gevolgd hebben om tot de universiteit 
te worden tocgelaten. Deze bepaling 
is echter niet algemeen. Nederland b.v. 
heeft twee 
vergeleken mt 
waarvan een i 
is op het f 
middelbare scl

Het congres i 
het M. O. een 
blijven, en voc 
of technisch zou 
tijnschecultuur 
afgevaardigden 
taris-gcneraal. 
een schrijven v 
bond, waarin h< 
als zijn wer 
een minimum 
zou verzekeren 
14 jaar.

I n terna tionale schoolcorrespondcn  tic 
en ruiling van leerlingen en leerkrachten 
biociden in 1909. in welk jaar de 
leerlingen van 1 163 scholen geregelde 
briefwisseling hielden met buitenlandsche 
kinderen, maar deze beweging is op 
het oogenblik bijna geheel tot stilstand 
gekomen.

Men was het er over eens, dat uit
wisselen van leeraren midden in hun 
loopbaan uitzondering moet blijven, maar 
dat hei ruilen van jonge onderwijzers 
mogclijk was en bevorderd moest worden.

Verder werd besloten om een inter
nationaal Bureau op te richten tot het 
behandelen van schoolcorrespondentie  
en het ruilen van leeraren en leerlingen 
te vergemakkelijken. Verleden jaar 
slaagde een engelsche school er in om
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T7 en zeer belangrijk jaar hebben de 
Nederlandsche Volksuniversiteiten 

achter den rug cn een nog bclangrijkcr 
jaar zijn zij thans ingetreden. Twee 
dingen trekken in hel voorafgaande 
cursusjaar meer in het bijzonder de 
aandacht. Allereerst de weigering der

') Wij zullen 
van beschouwingen 
materiaal, cenerzijdï 
sturen, door het i 
verslag ter wille van 
schaarsch zijn met mededc 
omtrent, anderzijds wijl h 
materiaal geen belangrijl 
vertoont met vorige jaren. 
verwezen naar Volksonlwil 
540 v.v.

7'jc des Amis de l’Enseigne- 
3ent. bood op royale wijze 
>uitenlandsche leerlingen in 
in tien te ontvangen om hen 

gelegenheid te stellen de stad te

over de 70 leerlingen 
te zenden.

De . Liguc 
ment" te Ger 
aan om buu 
groepen van 
in de gelcg...

Wat de questie van 
graden betreft, hoopte 
alle landen zoo ruim 
zouden zijn om gradei 
buitcnlandsche univer 
schouwen als gelijkstaan 
haald in eigen land.

Het is gewenscht, dat de onkosten, 
die in een land noodig zijn om toege- 
laien te worden tot de universiteit, 
voldoende zijn om ook tot buitenlandsche 
universiteiten toegelatcn te worden. 
Frankrijk wordt daarom het engelsche 
toelatingsexamen beschouwd als gelijk
staande met hel fransche baccalaurcat.

Het .Bureau International de la 
Fcdcration Internationale des Profes- 
seurs de l’Enscigncment Secondaire 
Publiquc" geeft een. verslag uit; het 
plan bestaat om dit .Bulletin" uit te 
breiden cn het is te hopen, dat het 
allen zal bereiken, die in Middelbare 
Scholen werken aan curopecsche en 
algcmccn-menschelijke cultuur.

(Ontleend aan de Times Ediicalional 
Supplement van 7 April 1921.) G.

subsidic-vcrhooging door den Minister. 
Deze weigering heeft de meeste, zoo 
niet alle besturen in de grootste moeilijk
heden gebracht. Zij hadden immers, 
steunend op de toezegging van den 
Minister, hun exploitatie op de vert 
hoogde rijkssubsidic ingcricht. Het moe- 
voor velen daarbij cenigszins ontmoedi
gend zijn geweest te l 
weinig een adres aan de 
woordiging weerklank voni 
De linaniicele vooruitzicht 
universiteiten zijn dus ni 
voor velen zelfs onruslbarct 
Bond van Nederlandsche ’ 
siteiten is dan ook een petitionnement 
op touw gezet, ter verkrijging van de 
verhoogde subsidie voor hel nieuwe jaar. 
Willigt de Minister hel verzoek in. dan 
zal deze bedragen f 71657.94: een be
trekkelijk klein bedrag, als men in aan
merking neemt het grootc aantal volks
universiteiten en het cind-cijfer van 
begroeting van het departement t 
onderwijs.

Merk war 
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V.U.. niclteg. 
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rij der zusterinstellingen. 
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V.U. Dit moge een bewijs zijn 
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elders in dit tijdschrift kan lezen, staat 
de Amcrsfoorlsche V.U. zelfs op het 
standpunt, dat zij geen andere dan 
wcrkcursussen organiseert.

De kunst begint eveneens wat 
belangstelling te ondervinden 
zijde der Besturen.

Het aantal concerten en looneclop- 

gramma's wordt aangekondigd, is weer 
aanzienlijk loegenomen. Jammer dat men 
in dit opzicht nog zoo weinig den weg 
der zelfwerkzaamheid opgaat. Toch 
wordt er hier en daar iets in dit opzicht 
gedaan. B.v. te Bussum, waar een troep
je jongelui dezen zomer met zooveel 
succes een tweetal middelecuwsche stuk
ken opvoerden, dat op verzoek van hei 
Bestuur onlangs wederom een opvoering 
plaats had. Thans werd voor het voet
licht gebracht het abele spel van Es- 
moreit. De voorstellingen werden door 
honderden bezocht en een uitbundig 
succes viel den spelers ten deel. De lei
der — Dr. A. Saalbron — deelde ons 
mede bereid te zijn met zijn „Ghcsclien 
van den Spele" ook naar elders te trek
ken om te demonstreeren wal op dit 
gebied met eigen krachten kan bereikt 
worden.1) Wij hopen dat vele besturen 
het wakkere troepje zullen ontbieden.

Zelfs de Amstcrdamsche V.U. heeft, 
na 8 jaar van miskenning, aan de kunst 
een klein plaatsje ingcruimd. in den vorm 
van een aantal concerten te geven, onder 
leiding van Sem Drcsden. Moge het 
in deze stad, die zooveel bergt en voor 
velen verbergt aan kunstschatten in 
allerlei vorm, de eerste schrede zijn op 
een roem vollen weg. We) jammer is 
het dal deze instelling zich nog zoo af
zijdig houdt van het principe der werk
gemeenschap, werkcursussen, practica, 
studiekringen of hoe men het noemen, 
wil. Prof. Steinmetz, voorzitter der 
V.U. A, komt in een kort artikeltje in 
het nieuwe orgaan van deze V.U. tot 
de conclusie dat het practisch ónmoge
lijk is, vanwege de hooge kosten. Het 
bedrag door Prof. Steinmetz berekend 
is inderdaad vrij hoog. Doch de vraag 
rijst: is die berekening juist, en de prac- 
tijk schijnt uit te wijzen, dat de kosten

het werk gezet te worden; ook de door- 
snee-cursist of -cursiste, die na moeilijke 
dagtaak aangename, boeiende, echte, 
daarom niet minder geestelijke verpoo- 
zing zoekt op de leergangen der Volks
universiteit." De 1 Jaarlcmsche V.U. heeft 
daarom haar cursussen gesplitst in „wcrk
cursussen" en in „luistcrcursussen" en 
deze „principieel gescheiden".

Het principe van de zelfwerkzaam
heid, o( wat misschien juister is, van 
het zelfstandig medewerken aan een ge
meenschappelijke taak, schijnt thans wel 
hel pleit gewonnen te hebben. Waar 
men hel beproefd heeft, gaal men al 
spoedig tot uitbreiding over. In een 
circulaire, gevoegd bij het nieuwe pro
gramma, deelt het Bestuur van de Rol- 
terdamsche V.U. een en ander mede 
omtrent de opgedane ervaringen.

„Zoo namen aan het Scheikunde- 
practicum van Dr. B. 18 personen deel 
(er hadden zich 200 liefhebbers aange
meld. die wegens plaatsgebrek afge
wezen moesten worden), die gedurende 
12 weken één avond in het scheikunde
lokaal van de H.B.S. bijeenkwamen, 
daar aan de werkbanken practisch 
te passen, wal zij in de voorafgaande 
jaren op scheikundc-cursussen hadden 
geleerd. Een practicum op ander gebied 
werkzaam, was dal van Mevr. Boldingh- 
Gocmans over „Voordrachtskunst". Ook 
hiervoor meldden zich deelnemers in 
grooten getale aan en reeds op den 
eersten dag van inschrijving was dit 
practicum volleekend. De zelfwerkzaam
heid van deze groep bestond aanvan
kelijk in hel doen van spreekoefeningen, 
om vervolgens over te gaan tol het 
zeggen van gedichten en proza uit de 
nieuwe Ncdcrlandschc letterkunde. Op 
verzoek van de groep werd dit practi
cum met 4 lessen verlengd, maar ook 
toen nog bleek het enthousiasme en de 

. lust tot verdere studie bij de deelnemers 
even groot als bij de eerste les, en niet
tegenstaande hel feit, dal -de zomer in 
het land kwam en de docente voor- 
loopig verhinderd was haar lessen voort 
te zetten, verklaarde de club, dat zij 
wenschle bijeen te blijven als studie
kring voor langeren tijd en dat zij gaarne 
de wckelijksche bijeenkomsten, ook zc 
der leiding, zouden voortzetten, om 
mol September weer met frisschen 
de lessen te beginnen." Zooals
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wijs te onderzoeken : één commissie voor 
het Engelsch, één voor natuurweten
schappen. één voor moderne talen en 
één voor de klassieken.

De laatste commissie nu is met haar 
rapport gereed. Ze deelt Lloyd Gcorge 
mee, dat ze 140 getuigen heeft opge
roepen, waaronder ook niet-onderwijs- 
mannen. Ze noemt zelfs de Labourparty. 
En wal blijkt nu, wanneer men de 
qualiteil der personen nagaat? Iets bui
tengewoon verbluffends: van de 140 
getuigen zijn er in ’t geheel......... een

titel van een verslag, uitge- 
door een commissie, die een 

in te stellen naar de 
Grieksch en Latijn in 

r'steem van het Vereenigd 
” igeland is men namc- 

zcnals bij ons het on- 
iniseercn. Lloyd George 
i November 1919 ver- 

t, die de opdracht 
lakken van onder

kleur voor zijn leden cursussen kan in
richten naar eigen goedvinden. Gaat 
daarmede niet de neutraliteit van de 
V.U. verloren? O.i. neen. Prof. Dr. 
Slotemaker de Bruine heeft in een rede 
— te Zwolle — getiteld: Licht- en 
Schaduwzijden der Volksuniversiteiten, 
nissen," welke liet woord neutraliteit kan 

hebben: n.l. geen richting, één richting, 
alle richtingen, en dit laatste — z.i. hel 
juiste — vatte de spr. zoo op, indien 
de verslagen zijner rede juist zijn, dat 
alle meeningen het recht moeten hebben 
zich te uiten, zonder zich te storen aan 
de toehoorders, liet gaat dus in dit 
geval om het recht van den docent om 
zich uit te spreken. Daarnaast staat 
het recht van groepen hoorders om zich 
den docent te kiezen, dien zij wenschen. 
De Roltcrdamsehc V.U. laat beide sy
stemen naast elkaar tot hun recht komen. 
Het zal belangwekkend zijn gade te 
slaan welk systeem zich hel krachtigst 
in de toekomst zal ontwikkelen. Slaagt 
de nieuwe poging vnn Rotterdam, dan 
zal de V.U. dus op den duur worden 
een ontwikkelingsrond op federatieven 
grondslag. Daarmede zal levens ver
kregen worden, dnl de politieke par
tijen als zoodanig mevr belang zullen 
stellen in en meer steun zullen gaan ver
kenen aan de V.U. De V.U. zou dan 
stap voor slap de grenzen van haar 
bemociïngen op het gebied der bui ten- 
schoolsche ontwikkeling kunnen uitzet
ten en de eenheid in de veelheid der 
bemoeiingen kunnen verzekeren.

M. A. H.

niet zoo hoog behoeven te zijn. Boven
dien heeft de Roltcrdamsehc V.U. het 
initiatief genomen lot een stap, welke 
ons zeer gelukkig lijkt en vérstrekkende 
gevolgen kan hebben.

Wij hebben in het Aprilnummer 1920 
van dit tijdschrift, bij de eerste bespre
king van het jaarverslag der Rotter- 
damsche V.U. er op gewezen, dat een 
centraliseeren van hel ontwikkelings
werk door de V.U. — wat niet het
zelfde is als het centraliseeren van de 
leiding — b.v. door hel stichten van 
een eigen gebouw in het centrum der 
slad minder juist lijkt en dal het veeleer 
aanbeveling verdient decentraliseerend 
te werk te gaan, omdat het werk dan 
allicht dieper gaal. Welnu, de Rotter- 
damsche V.U. heeft thans een eerste 
schrede gedaan op den weg der decen
tralisatie. zij het dan ook op andere 
wijze. De Centrale Commissie voor het 
Maatschappelijk Werk te Rotterdam, 
ingcstcld door de Federatie der S.D.A.P. 
en den Rotterdamschen Bestuurders- 
bond, zal in het thans naderende seizoen 
in overleg en met steun van de Roller- 
damsclie V.U. een aantal studiekringen 
in het leven roepen, met ten hoogste 
30 deelnemers. De leiders worden in 
overleg mei het Bestuur van de V.U. 
door de leden zelf gekozen. De V.U. 
treedt dus hier niet zelfstandig op, doch 
geeft slechts leiding. Hier treedt tevens 
zeer sterk naar voren het beginsel der 
zelfregecring, niel alleen doordat de 
leden zelf den leider kiezen, zij het dan 
ook naovcrleg. doch ookdoordateengroep 
menschen van een bepaalde politieke
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rapport aan 
die juist de

bijna alles, 
heeft, cens Ie 

lat ze in een 
roblccm nauw- 

. gezien. Dit 
tijd. De dag 
de hersenen

.'l buiten hel onderwijs 
en staan geheel of ge- 
! onderwijs in betrek-

iden dan .... één, zegge één. 
J bevat in de verdediging 

geen enkel nieuw ge-

Die neue J 
Een klein ge? 
de jeugdbewt 
delt. Talloos 
wat er on 1 
welke oorzaken de jeugdbeweging ont
staan is. Er zijn krachten in het kind 
aanwezig, oerkrachten, die door een zoo
genaamde cultuur worden verdrukt. 
Doch op zekeren dag beginnen deze 
krachten zich te uiten en de jeugdbe
weging is er. Dal. wat de jeugd in onzen 
lijd in beweging gebracht heeft, is het 
vcrlangen.dat zich met elementaire kracht 
uit. om uil <wi--e .moderne cultuur" te 
komen in een absoluut andere, natuurlijke 
toestand, Nog zeer veel menschen weten 
niet, dal deze cultuur al dood is. Het prin
cipe hiervan, dat de individuecle mensch 
zijn ziel gebrek liet lijden en slechts be
roeps- en genotincnschen kweekte, is 
dood. De eersten, die dit merkten, zoowel

spreken, die ’ 
niets hebben

mei hun rapporlc 
eindbeslissing ligt 
meen ontwikkelde 
onderwijsmannen.

Het doel me genoegen, dal de criticus 
van de Times tot dezelfde conclusie 
komt, die door mij is uitgesproken : 
Maak het Grieksch en Latijn 
facultatief; de studie van de beide 
talen zal er door winnen.

Eén opmerking zou ik nog willen 
maken: Wanneer we een eigen nieuwe 
cultuur verwachten, dan zal deze in de 
eerste plaats ontstaan uil een overvloed 

energie, die een gezond lichaam en 
gezonde geest vooronderstelt, en 

niet uit de studie van een 
:mde kuituur, uit de ge- 
e d e n i s. W. E.

nemen, de weg naar de Uni' 
sitcit te versperren?

g. Het ontbreekt het 
de geest van v r ij h e i d, 
geest van Griekenland wa 

Tot zoover de Times.
Ofsch.oon de commissie niet wenscht 

aan de klassieken dezelfde overwegende 
rol van vroeger te hergeven, wil ze toch 
hel hecle onderwijs een honderd jaar 
lerugschroeven. Het is. of hier menschen 
spreken, die van de laatste honderd jaar 

gezien. Gelukkig, dat er 
niel-klassieke commissies 

nnorlen komen en dat de 
in handen van alge- 
cn beschaafde niet-

tiental, die geheel 
staan, alle overige 
deeltclijk incl het 
king. En van de I 
niet meer vindei 

De in houd I 
der klassieken 
zichtspunt.

De ..Literary Supplement*' van de 
Times van 28 Juli j.l. geeft kritiek op 
de samenstelling en op hel werk van 
de Commissie. Enkele opmerkingen van 
de criticus mogen hier volgen :

a. Het ware beter geweest, als er 

zaken menschen en menschen van 
a 1 ge meen c ontwikkeling en be
schaving in de commissie gezeten 
hadden.

b. Het is mogelijk. het in 
wat de commissie gezegd I 

opzicht het eigenlijke' prob 

lijks onder de oogen heeft 
probleem is dal van de i 
duurt nog altijd 2-1 uren: 
van de schooljongens en schoolmeesters 
worden niet grooler. Van hen wordt 
geëischl. nu een dozijn vakken te 
studeer en, waaraan honderd 
jaar geleden niemand dacht.

c. In hel onderwijs der klassieken 
zit een groolc fout, want 70 tol 80°/o 
van de jongens verlaten de school 
zonder eenigc verdere belang
stelling voor de oude talen. Alleen 
brommen ze later, dal ze door deze 
studie zooveel lijd moesten verspillen. 
Waarom de klassieken niet be
perkt tot jongens en meisjes, 
die neiging geloond hebben tol 
litteraire studie? De vijanden van 
het Grieksch en Latijn en van de leeraren 
dezer talen zijn bijna allen hel eigen 
maaksel van de docenten der klassieken.

d. Er zijn vurige voorstanders van 
de klassieken, die gelooven. dal, wan
neer Engelsch eerst goed onder
wezen werd, er minder jongens met 
Grieksch en Latijn zouden beginnen, 
maar veel meer deze talen zouden be- 
hecrschcn en zich er in verheugen.

e. Deskundigen zijn, zooals bekend 
is, dikwijls de gevangenen van hun 
eigen vak.

f. Waarom hun, 
de klassieken me

Jagend von Dr. Robert Drill. 
geschriftje, waarin de schrijver 

eging in Duitschland behan- 
___velen begrijpen nu nog niet, 
>nder de jeugd gaande is. uit 
rzaken de jeugdbeweging 
" zijn krachten in het
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in het lever

96

zich niet zonder
eweging kunnen

in baar innerlijk
eenzijdig intellectueel

1 wil

zal vormen.” De 
autonoom, wal een 

19 ging de „Enlocbiedene 
:r. Deze „Entschiede- 

consequenlie uit 
n en lieten een 
,.de klassenstrijd 

tegen de volwassenen, 
werd de Freidcutsche

Jagen 
in haar bar

Jugend 
zelf bepalen, en daarvoor verantwo 
delijk zijn, hoe ze met innerlijke 
achtigheid haar leven 
jeugd verklaarde zich 
fout was. In 1919 
Jugend" nog verder, u 
nen" trokken de uiterste 
bovenstaande woorden 
oproep verschijnen tot , 
van de jeugd" 
Spoedig daarop Weru uc 
Jugend een chaos.

Hoe staat het met de 
jeugdbeweging. Hel socialis 
de schrijver, was oorspronkelij 
gieusc bewef’ 
verstikt en 
verzonken.

Daarom heeft de jeugdbeweging in 
hei socialisme dezelfde functie als elders. 
Op de vergadering, in ^Vcimargehouden, 
heeft Johannes Schuil ov<sr ,,Jeugd en 
Socialisme” gesproken. In een van de 
stellingen, die door de socialistische 
jeugd hier werd aangenomen, slaat, dat 
zij, die uit de arbeidersjeugdvereenigingen 
komen, zich niet zonder meer bij de 
arbeidersbeweging kunnen aansluiten, 
omdat deze in baar innerlijk en uilerlijk 
leeen te eenzijdig intellectueel en materia-

e socialistische 
isme zelf, meent 

ijk een reli-

snsmaterialisme

in huis als school, was de jeugd. Ook in 
de school! Want een instituut dal slechts 
weten inslampt. en niet opvoedt en leidt, 
moest haar teleurstellen. De eerste vorm 
der beweging was de „IFandereogel." 
Deze zoekt de eenvoud en de natuur. 
In 1913 ontstond hieruit en uit eenige 
andere groepen de „Ereideutocbe Jugend", 
die de volgende woorden 
voerde: „De Frcideulschc 
»elf bepalen, en daarvoor

linnen de 
socialistische , 

Een alger 
Duilscbland 
wegung, een .. 
tijdschrift „dns 
lelijke leiders zijn 
Georg Flemmig. 
een vergadering, die < 
uit alle kampen werd 
beweging breidt zich 
ofschoon ze opzettelijk 
maken. Het is ook geen 
maar de geestelijke beu 
devies heeft: „dasz 
Neuwerk is een pre 
maar onkerkelijk, ofscl 
dachtc der beweging , 
is. Van de orthodoxie 
door hei ondogmatisch zijn 
wil, een nieuwe wereld te willen t 
Maar ook is ze gescheiden van de I 
theologie, omdat ze meer dan 
heeft van het intellectualisme, en 
dien deze theologie aanvoell als 
waarin geen stijl zit. De Ncuwer 
wegung heeft overeenkomst 
Quakers. Ze wil een nieuwe 
opbouwen niet door wetten, maar 

wil midden ii 
und nicht Sf 

De schrijvi 
schap” van 
Sannerz bez.c

ti.<li.'cb gericht i<, dan dal ze de irratio- 
ncclc strevingen, die in de jeugdbeweging 
en door de oorlog weer opgelecfd zijn, 
zou kunnen bevredigen : daarom vormen 
ze binnen de grenzen der partij jong- 

e gemeenschappen.
rmccne Jcugd-be  weging in 

s thans: die Neuwerkbe- 
naam ontleend aan hun 

neuc Werk". De gees- 
Eberhard Arnold en 
In 1920 hadden ze 

door jonge lieden 
bijgewoond. Deze 

I steeds meer uit, 
geen propaganda 

„organisatie”, 
,'cging, die lot 

alles neu werdc . 
rotcstanlsche beweging.

*" :hoon de kernge- 
„hel rijk Gods" 

• is ze gescheiden 
de radicale

.e liberale 
genoeg

een nieuwe wereld 
niet door wetten, maar door 

van mcnsch lol mcnsch: ze 
in hel leven staan: arbeiten 
spiniisieren.
jver heeft een „arbeidsgcmcen- 

de Neu werk beweging te 
tocht en 'meent: „Hier wird 

W. E.
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I. VOLKSBOEKERIJ (Ontspanningslectuur).
De Geldhater, door P. Rosegger
Het Pleegkind van den houtschipper, 

door Alph. Daudet
De Brandstichter, door E. Wichert
De Overste, door August Sperl
Peter Halket in Mashonaland, door 

Olive Schreiner
Bloed en IJzer, door Max Eyth 
Een vroolijke knaap, door B. Björnson

II. KLEINE BOEKERIJ (Populair-wetenschappelijk).
Maarten Luther, door Dr.H.J.Toxopeüs 
Elizabeth van Engeland, door Prof. Dr.

H. Brugmans
Jan Steen, door Corn. Veth
De zorg voor de gezondheid in het 

leger, door I. H. J. Vos, arts
De ontsiering van stad en land, door 

J. H. W. Leliman
Het ontwaken der natuur, door H. W. 

Heinsius
7. Volkstuinen, door J. Heemstra

III. NUTSBOEKERIJ (ter voorlichting bij maatschappelijk werk). 
Boek en tijdschrift, door J. W. Gerhard - 0.40 
Lichtbeelden, door W. C. v. d. Volkere - 1.— 
Tuinbouw in Friesland 
Het Nut en het bibliotheekwezen, door 

Annie C. Gebhard
De uitwerking van het nieuwe artikel 

192 der Grondwet
Zorg voor de jeugd in Nederland, Zwit

serland en Duitschland
De landarbeiderswet en hare toepas

sing, door Prof. Mr. I. B. Cohen, 3e dr.
Het Kleuterstehuis, een handleiding 

bij het bouwen van bewaarscholen, 
door Dr. E. Bonebakker

Vraag uitvoerige prospectus.



N° 3.3’ JAARGANG. DECEMBER 1921.

DRUKKERIJ „PATRIA" AMERSFOORT

PER 
JAAR 
F.IO

MIJ.TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN 
hoofdkantoor: Amsterdam

PER 
NUMMER

MEDEWERKERS: Dr. E. bonebakker, e. j. van det, K. DILLING,
A. J. DREWES, P.L.VAN ECKJr., L. VAN ESSEN, ANNIE C. GEBHARD, J.W.GER- 
HARD, Prof. Dr. H. IJ. GROENEWEGEN, Dr. C. P. GUNNING. M. A. HENSGENS, 
Dr. J. HOOYKAAS, A. C. HOVENS GREVE, W. JANSEN, Mr. Dr. JAC. KALMA, 
E. C. KNAPPERT, A. DE KOE, I. KOOISTRA, K. TER LAAN, TH. LANCEE, 
M. E. LELIMAN—BOSCH. R. W. LIEVE, JOH. W. A. NABER, P. OOSTERLEE, 
Prof. Mr. Dr. N. W. POSTHUMUS, FRITS VAN RAALTE, M. E. H. SANDBERG— 
GEISWEIT v. D. NETTEN, A. J. SCHREUDER, W. H. TEN SELDAM, Dr. A. 
DE VLETTER, KLAAS DE VRIES Szn., Dr.G. A. v. WAYENBURG.J. J. WERKER,
B. W. WIERINK, J. C. WIRTZ CznM J. IJZERMAN, C. F. A. ZERNIKE e. a.

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT VOOR VOLKSONTWIKKELING 

ONDER REDACTIE VAN Z
Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, L.C T. BIGOT, 

Prof. R. CASIMIR, W. EMMENS
A. H. GERHARD, Dr. J. H. GUNNING Wz., 

IDA HEYERMANS.

®
JanTvlieuwenjriuyzen

VOLKS 
ONTWIKKELING



VOLKSONTWIKKELING

r

r

Mr.

PRIJS PER JAAR flO.—. FRANCO PER POST f 10.76.

ADVERTENTlftN PER REGEL f0.40; BIJ ABONNEMENT LAGER.

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING
REDACTIE EN ADMINISTRATIE PRINSENGRACHT 669 (BIJ DE 

LEIDSCHESTRAAT). AMSTERDAM.

Mzitter; L. C. T. BIGOT. Dr. C. P. GUNNING. 
Secretaris.

jegevens

tusschen

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

van ons 1

eventueel ook 
het gebied van

i van oper
van volkse
een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 

nieuwe. vruchtbrengende gedachten op het gebied der

snbare besprekingen of congressen ter be- 
iontwikkeling.

dat uiting z
ged<-

0229 9408

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt:

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Voor
H. THIEL m J. HOVENS GRÊVE.

» wuiait op het gebied van onderwijs en opvoeding 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering

vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 

itenlandsche toestanden.

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door hét uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen 
handeling van problemen i

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact'« 
Nederland en 
het bezoek van 
dit noodig en 
deering van buit<
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if Intellectual
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ƒ opzicht

mogclijk 
ringen ‘ 
mogclijk aan 
cn Engelsche 
begrippen 
dan weer

steun, die de Raad aan 
hadden de ontwikkeling van de 

intcllcclucele werkzaamheden.

De organisatie van de Intellectueele Arbeid 
en Onderwifs-Opvoeding in de Volkenbond 

door W. EMMENS.

wat de Volkenbond ten 
cn onderwijs en 
i zoo nauwkeurig 

van de vergade- 
, maar mij zoo dicht 

slagen in de Fransche 
:ts steeds met dezelfde 
I nu eens de Engelsche,

De Volkenbondsvcrgadering. goedkeurende de 
werken heeft gegeven, welke tot onderwerp 
internationale samenwerking op het gebied

De inhoud van het eerste rapport (A 42 b) luidt:
Gedurende de eerste zitting van de Volkcnbonds verga 

naar aanleiding van een rapport, getiteld „Co-ordination of 
Work", de volgende resolutie aangenomen:

Overeenkomstig de wcnschen op 18 Dec. 1920 door de Volken
bondsvergadering geformuleerd, wat betreft de intellectueele arbeid 
en overeenkomstig dc gedachten, geaccepteerd door de Volkenbonds
raad in zijn vergaderingen van 1 Maart en 27 juni 1921 had de 
Algemeenc Secretaris twee rapporten opgesteld.

Het eene (A 42 b) „L’activité éducative et 1‘organisation de travail 
intellectuel accomplies par F Union des Associations Internationales" 
houdt zich bezig met het werk, dat tot nog toe door deze Unie van 
internationale vercenigingen is gedaan. Het tweede (A 42 c) „L’utilité 
d’un organisme techniquc pour le (ravail intellectuel" is een inleiding 
tot een ontwerp-resolutie, aanbevelende, dat dc Vergadering aan de 
Raad zou vragen om een Commissie te benoemen, die in 1922 rapport 
zou uitbrengen over de maatregelen, die door de Bond genomen 
zouden kunnen worden, om de internationale uitwisseling op het ge
bied van intellectueele werkzaamheid te vergemakkelijken.

belangwekkend is het, na te gaan, ... _ 
ite van dc intellectueele samenwerking c 

■oeding heeft gedaan of niet gedaan. Om 
te zijn, heb ik dc rapporten en verslagen 

te Genèvc wel hier cn daar iets verkort, ma.
de text gehouden. Daar deze versla — 
taal verschijnen en deze talen niet 

werken, heb ik voor de duidelijkheid 
de Fransche text genomen.
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intralisatie. Het doel v 
lidorganisatie, gcgrondvt

organisa

van deze resolutie 
', die van persoonlijk 
tionalc samenwerking 
daarbij de Unie van 
oog, en de instituten.

dc Unie van 
trede zitting van dc 
,t van wcnschen en 
wcnsch uil. dat de 

2n is. dc pogingen 
dc intclleciucclc

en in ’l bijzonder dc moreele en matcrieele steun, gegeven aan 
Internationale Vcrccnigingcn bij gelegenheid van dc inaugun 
Internationale Universilcit en van de publicatie van de lijst 
besluiten van de Internationale Congressen, spreekt de 
Raad moge voorlgaan op deze weg en zooveel in zijn vcrmogci 
bevorderen, die strekken om de internationale organisatie van • 
arbeid te verwezenlijken ;

en dc Vergadering noodigt dc Raad i 
pogingen te volgen, die reeds voor dit 
hooge bescherming te nemen, als het inoj. 
durende de volgende zitting een gedetailleerd 
invloed van opvoeding en onderwijs, die het I 
op de ontwikkeling van een ruime geest van 
werking van de wereld, en verslag uit te 
daaraan een vorm te geven in een technische 
bond verbonden is.

In overeenstemming nu met het eerste deel ' 
zijn in dit eerste rapport de pogingen behandeld, 
initiatief zijn uitgegaan, om te komen tot internatit 
op intellectueel gebied. In ’t bijzonder had men 
Internationale Vcreenigingcn te Brussel op het 
die met deze Unie in betrekking staan.

Het werk van dc Unie op moreel en intellectueel gebied is het 
werk van de stichters: de heeren La Fontaine en Otlet. De groote 
lijnen van deze pogingen datecren van 1895, toen ze het Internationaal 
Bureau oan Biblioprapbie stichtten. Dit was een onontbeerlijk werk, 
niet alleen omdat het noodzakelijk was voor de ontwikkeling der 
wetenschappen, maar ook omdat het moest gebeuren om de intclleciucclc 
krachten van de wereld te organiseeren. Van 1897 tot 1910 organi
seerde dit Bureau vier internationale conferenties over Bibliographie 
en publiceerde een lijst van maatregelen, die door een duizend open
bare of private inrichtingen in verschillende landen zijn aangenomen.

Toen de heeren La Fontaine en Otlet op deze wijze dc eerste 
steen gelegd hadden, hebben ze te Brussel een groep nieuwe instituten 
in het leven geroepen, een centrum van internationaliteit. Dc,,Réper
toire Biblioqrapbitpie Univerael" bevat meer dan 12.000.000 kaarten. 
De „Arcbiveo Internationale.)'’ bevatten meer dan een millioen do
cumenten, die op het internationale leven betrekking hebben, vooral 
op het gebied va n de Natuurwetenschappen, de techniek en dc socio
logie. Verder hebben ze gesticht de „Bibliolbèque Internationale” met 
meer dan 500.000 boekdeelen, en het ,,AIujie International’, dat door 
graphische en statistische voorstellingen de vooruitgang op alle ge
bieden van de internationale organisatie laat zien en tevens de eischen, 
die daaruit voortvloeien.

Het verleden heeft aan deze centralisatie veel te danken: de we- 
reldpostunie, de verbreiding van het metriek en decimaal stelsel, het 
instituut van arbitrage tusschen de volken, de ontwikkeling van het 
internationaal privaatrecht, de overeenkomst voor het nemen van 
hygiënische maatregelen en de internationale samenwerking op bet 
gebied van de wetenschap.

Men gaat voort met de Internationale cei 
de stichters is : „het bereiken van een wercl

uit om met welwillende Aandacht de 
doel gedaan worden, deze onder zijn 

ogelijk is, en aan de Vergadering ge
lieerd rapport aan te bieden over de 

tot plicht rekent uit te oefenen 
goede verstandhouding en samen
brengen over de wenschelijkheid 

: organisatie, die met dc Volken-
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') Zie het artikel over Esperanto in dit nummer. (Red.).

tm werd mogelijk ge- 
vleugel van het Palais 

ing van de Unie stelde. 
La Fontaine en Otlet

van een Internationaal Centrut 
... . __  toen de Belgische regeering een \

inquantenaire te Brussel ter beschikkit 
heeft alle instituten, door de heeren I 

kunnen vereenigen.

ale
.•rtcgenwoordigd. Na de oorlog bestonc 

deze Unie en de Volkenbond. S 
werkzaamheden in drie nieuwe rit 

: van een lijst van wenschcn en 
essen, de schepping van een Intei ... _ 
ning van een Internationaal Centrum, 
buitengewoon belang voor het internationale leven, 

die dit anders zelf had moeten doen, voor
van £ 1.500 gaf. Het doel van de 

n centrum van internationaal hooger 
.-r aantal studenten zal hier zijn intel- 
joien door hen in de voornaamste 

leiden; op deze wijze zal men lang- 
élitc van eenige duizenden hebben, die 

i de publieke zaken, de politiek en het 
om saam te werken aan de internationale 

in de volkenbond. De internationale 
congres te Praag in April

■iversiteit zijn kort, het zijn 
worden er behandeld: 

economisch, technisch, enz.) 
i tegenwoordige internationale 

. van de universiteit 
i en ongeveer 100 

iten vertegen

op het recht, op de ontwikkeling van wetenschap en techniek en op 
de onbelemmerde ontwikkeling van alle belangen, die de menschheid 
gemeenschappelijk heeft.

Alle vercenigingen, die geen „commercieel" karakter hebben, kunnen 
zich hier aansluiten. Het aantal vereenigingen, dat tot de Unie be
hoort, steeg van 132 in 1910 tot 230 in 191-4; het laatste getal is 
bijna de helft van alle erkende internationale vereenigingen en ver
tegenwoordigt het grootste deel van die vereenigingen, die van eenig 
belang zijn of activiteit ontwikkelen. Om eenige te noemen: het insti
tuut van het internationaal recht, de internationale vereeniging tot 
bescherming tegen de tuberculose, het internationaal statistisch bureau, 
de internationale federatie van het personeel bij het openbaar mid
delbaar onderwijs, de internationale vereeniging van de medische pers, 
het internationaal congres van sociale verzekering, de bond van Es
perantisten ')> interparlementaire unie.

De Unie van Internationale Vercenigingen is door een permanent 
Bureau te Brussel vertegenwoordigd. Na de oorlog bestond er nauwe 
samenwerking tusschcn deze Unie en de Volkenbond. Sinds 1920 
heeft de Unie haar werkzaamheden in drie nieuwe richtingen ont
wikkeld : de publicatie van een lijst van wenschcn en resoluties van 
internationale congressen, de schepping van een Internationale Uni- 
versitcit en de vorming van een Internationa

Deze lijst is van buite 
zoodat de Volkenbond, die dit an< 
de publicatie hiervan een subsidie 
Internationale Universiteit is een 
onderwijs te scheppen; een zeker 
lectucclc vorming kunnen voltoc 
internationale problemen in te h 
zamerhand in alle landen een élite 
invloed kunnen uitoefenen op 
onderwijs en die geschikt zijn < ____
verstandhouding en hel werk van de vo>»m 
studentenvereeniging heeft op haar laatste c 
1921 in beginsel adhesie betuigd aan het pk

De leergangen van de Internationale Unii 
zomercursussen. Drie belangrijke onderwerpen
a. internationale kwesties (juridisch, <
b. vergelijkende studie van geschiedenis en a 
instituten, c. de Volkenbond. De eerste leergangen' 
te Brussel, werden bezocht door .47 professoren 
studenten; de eersten 10, de laatsten II nationaliteit 
woordigend.

De vorming 
maakt in 1920,

Men heeft alle institul 
opgericht, op één plek l



Over bovengenoemde twee rapporten heeft de Fransche afgevaar-
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in de ontwerp-resolutie, 
jadering een Commissie 

voorstellen aan de volgende 
: terzelfder tijd een voor
zou vormen om de vraag-

De inhoud van het tweede rapport (A 42 c) behandelt de wcnsche- 
lijkheid voor de ontwikkeling van de internationale samenwerking 
op intellectueel gebied een technische organisatie le scheppen, die met 
de Volkenbond verbonden moet worden.

De intellectueele werkzaamheden kunnen niet hun volle ontwikkeling 
bereiken zonder centralisatie. De waarheid hiervan werd reeds lang 
vóór het bestaan van de Volkenbond gevoeld; een groot getal private 
of half-officieele organisaties waren in het leven geroepen om de 
internationale samenwerking te bevorderen. Niet alleen voor de 
practische diensten, die daardoor aan de volken worden bewezen, 
maar ook voor zijn eigen toekomst kan de Volkenbond hier niet 
onverschillig blijven. Het is een werkzaamheid, die opvoedkundig ge
noemd mag worden — een werkzaamheid, die in elk land haar in
vloed doet gelden, intellectueel zoowel als moreel, op de nationale lichamen 
van geleerden en van de massa's. De Volkenbond kan b.v. de strijd 
tegen het gebruik van gevaarlijke geneesmiddelen en tegen de handel 
in vrouwen en kinderen niet voeren, zonder elk oogenblik met onder
wijs- en opvoedkundige problemen in aanraking te komen en zonder 
verplicht te zijn, hulp te vragen aan allen, die bij het onderwijs i 
alle landen werkzaam zijn. De Raad is eenstemmig van oordeel, d< 
de Volkenbond de internationale organisatie van intellectueele arbeid 
en de internationale organisatie van het onderwijs op zijn programma 
moest zetten. De Raad zou wenschen aan de Vergadering een plan 
van actie voor te leggen, maar hij begrijpt, dat langs verschillende 
wegen reeds veel door particulier initiatief tot stand is gekomen, 
waarop voortgebouwd dient te worden en dat in geen geval dit 
werk dubbel gedaan moet worden.

De eerste taak is daarom een van studie en i 
die hier volgt, vraagt de Raad aan de Vergt 
van Onderzoek in. te stellen, die bepaalde v< 
Vergadering zou kunnen overleggen en die 
loopig adviseerend lichaam voor de Raad zou vormen w
stukken te bekijken, die binnen zijn bevoegdheid vallen.

Ontwerp-resolutie: De Vergadering doel ccn beroep op dc Raad een Com
missie te benoemen, om de internationale problemen te onderzoeken, die op 
dc Intellectueele Samenwerking en Onderwijs en Opvoeding betrekking hebben.

Deze Commissie zal uit hoogstens 12 leden bestaan, die door dc Raad be- 
>emd worden. Zij zal aan de volgende Vergadering verslag uitbrengen over 
! maatregelen, die door de Volkenbond genomen moeten worden om dc intel- 
ctueele samenwerking lusschen de volken te vergemakkelijken, in 't bijzonder 

betreft de uitwisseling van wetenschappelijke inlichtingen en methoden 
Onderwijs en opvoeding.

In afwachting van het onderzoek van dit verslag door de Vergadering zal 
deze Commissie optreden a.ls een adviseerend lichaam voor de Raad, die haar 
alle technische vragen van bovengenoemde aard, welke zich voor dc volgende 
zitting van de Vergadering voordoen, mag voorleggen.

De studie van een ontwerp voor een Internationaal Onderwijsbureau, 
meld in het verslag van de Raad van 1 Maart 1921, zal eveneens aan 
Commissie worden opgedragen.
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igt, verbonden isl Maar daar 
ad is, moet nien dit met grooter 
materieele betrekkingen. Sy-

digde Léon Bourgeois verslag (A 42 a) uitgebracht, dat door de Raad 
2 Scpt. 1921 werd aangenomen.

De inhoud van dit verslag: Léon Bourgt 
Raad de beide voornoemde rapporten aan te 
gezicht beantwoorden 'ze niet aan onze verwal 
ze tneer passend dan andere verdergaande plan 
over eens, dat de Volkenbond geen tdak heel 
dan de groote factoren van hu 
de systemen en methoden van 
schappelijk en philosophisch or 
de Volkenbond zou trachten de uitwiss 
producten te verbeteren, zonder te tra< 
seling van ideeën te vergemakkelijken.

Geen Bond van volken kan bestaan zonder de geest van onderlinge 
intcllectueclc werkzaamheid tusschen zijn leden. Het is bijvoorbeeld 
duidelijk, hoe zeer de Bond zou profiteeren van alle nieuwe maat
regelen, die door een meer bepaalde gelijkwaardigheid van de diploma's 
der verschillende landen en door een grootere ruil van stoelen 
schcn de professoren der verschillende nationaliteitei 
tot een grootere uitwisseling van leermeesters en lee „ 
de volken. Van nog grooter nut zou een vluggere en meer nauwkei 
uitwisseling van alle wetenschappelijke onderzoekingen zijn, die g< 
tijdig op verschillende punten van de wereld, ondernoi 
Het gaat er niet om aan de oorspronkelijkheid van ...

te kort te doen, wier verscheidenheid juist de 
irde voor de algemcenc vooruitgang van ideeën is. Tntegend 
: er juist om aan ieder van deze nationale denkers de gclej 

heid te verschaffen, zich met grooter sterkte en levenskracht ' 
wikkelen door het mogelijk te maken, dat ze vollediger- uit d< 
meene schat van kennis, methoden en ontdekkingen kunnen 

Wij zijn het er daarom over eens, dat de Volkenbond bij 
de beste gelegenheid stappen moet doen om te toonen, hoe 
politieke idee, die hij vertegenwoordigt, met alle zijden van 
lectueele leven, dat de volken vereenigt, verbonden is: 
het geestelijk verband een vitaal verband is, moet nien dit 
omzichtigheid behandelen dan de zuiver materieele betrekkingen. Sy
stemen van opvoeding en onderwijs, wetenschappelijke en philosophi- 
sche onderzoekingen kunnen leiden tot groote internationale resultaten, 
maar zij zouden nooit begonnen zijn of nooit gebloeid hebben, als ze 
niet aan de diepste nationale gevoelens gebonden waren. Om het 
gevaar van elk verwijt, dat men zich zou willen mengen in de natio
nale aangelegenheden, te ontgaan, waaraan de Bond zich ongetwijfeld 
zou blootstellen, wanneer hij op eigen verantwoordelijkheid een or
ganisatieplan voor het intcllectueele leven der volkeren voorstelde, 
moet de Bond aan zijn leden verzoeken een Commissie te benoemen, 
die uit de eerste mannen op het gebied van opvoeding en onderwijs 
en wetenschap moet bestaan en die een plan van actie heeft te ont
werpen. Het is dan zuiver een kwestie van vereenvoudiging, verdui
delijking en uitbreiding van reeds bestaande betrekkingen. Men moet 
zich wenden tot de universitciten, de geleerden en de academici om 
inlichtingen over de tegenwoordige uitgebreidheid dezer betrekkingen.

'de Léon Bourge

beide voornoemde i 
beantwoorden ze niet 
passend dan andere 

eens, <!<»> <.

;eois verzoekt daarin de 
s nemen. Op het eerste 

i onze verwachtingen, maar toch zijn 
lergaande plannen. Wij zijn het er 

>ond geen tdak heeft, die meer urgent is 
het internationaal begrip te bestudceren, 
i onderwijs en opvoeding en het weten- 
mderzoek. Het zou ondenkbaarzijn.dat 

iselingsmiddelcn voor materieele 
ichten de internationale uitwis-
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A 42c) werden naar de 
aldaar behandeld 

Doherty. 
de discussies

Deze drie rapporten (A 42a, A 42b en 
Vijfde Commissie van de Volkenbond verwezen en 
in de vergadering van 10 Sept. 1921. Voorzitter was

De heer La Fontaine (België) was .aangewezen om 
te openen.

Hij gaf een kort overzicht 
heid van de beweging v< 
gebied van intellectueele 
lijkheid het vraagstuk van 
tuccle arbeid te bestudeei 
organisatie van de intellec 
betering van 
evenwel nog veel 
eenigingen reeds i 
van interr 
zijn van hun 
pogingen dez< 
juridisch, ecoi 
tionale leven 
welke aan het

Hij gaf een 
te Brussel, die

Kapitaal en 
vooruitgang, zooal 
in de eerste plaats 
en productie en ' 
voorrechte positie onder 
grooter diensten mogen 
hoopte, dat de resolut' 
worden aangenomen, 
noemd om het vraa 
uit te'brengen aan 

Alvarez (Chili) h. 
en verklaarde dat 
conventies was, dit 
derden, waarbij de 
werd veroorloofd, dot 
maatregelen om de ht 
Het zou van groot b

en over de onmiddellijke behoeften van hun scholen, hun laboratoria 
en hun vereenigingen, opdat de groote intellectueele stroomingen ver
strekt worden.

Op de verdediging en de verbetering van de positie van de intel
lectueele werkers is de aandacht van de Bond reeds gevestigd. Naar 
zijn meening behoort deze speciale kwestie tot de competentie van 
het Internationaal Arbeidsbureau.

Bourgeois stelt daarom voor, dat de Raad de volgende ontwerp
resolutie bij de Volkcnbondsvergadering aanbeveelt: (hier volgt de 
ontwerp-resolutie, vermeld in het tweede rapport (A 42c).

.... over de ontwikkeling en de uitgebreid- 
voor een internationale samenwerking op het 
e arbeid. Hij Jegdc nadruk op de noodzake-

■ de internationale organisatie van intellec- 
ïren, geheel afgescheiden van de internationale 

van de intellectueele werkers. Het probleem van de ver- 
hun matericele positie geheel terzijde latende, waar

1 te doen is, had de Unie van Internationale Ver
veel gedaan voor de ontwikkeling van een geest 

'nationale vereeniging, voor de versterking van het bewust- 
i gemeenschappelijk doel en voor de centralisatie van de 
<er vereenigingen om in eigen sfeer — wetenschappelijk, 

economisch, sociaal, enz. — de organisatie van het interna
ten te voltooien volgens dezelfde vaste beginselen als die, 
n het nationale leven richting geven.

1 overzicht van de internationale instituten van de Unie 
ie reeds in dit artikel werden vermeld.

arbeid zijn niet de twee essentiecle factoren van de 
kis algemeen wordt verondersteld; het intellect moet 

de stoot geven tot alle menschelijkc vooruitgang 
daarom hebben de denkers aanspraak op een be

de werkers van de wereld, opdat zij nog 
bewijzen als ze reeds gedaan hebben. Hij 

jtie in het rapport van Léon Bourgeois zou 
volgens welke een commissie zou worden be- 

lagstuk in bijzonderheden te onderzoeken en rapport 
□ de Volkenbondsvcrgadering van 1922.
hoopte, dat er spoedig een oplossing mocht komen, 
: hij vóór het verd er onderzoek der internationale 
ie het systeem der universitaire diploma’s bevor- 
vrije en algemeene uitoefening van alle beroepen 

loch tevens vóór het onderzoek naar de voorzorgs- 
hooge standaard van het onderwijs te waarborgen, 
belang zijn de minimum-kennis op de middelbare ,
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Na verdere discussie vroeg 
het woord „education” dat zich 
staan kan worden, in deze 
de Volkenbond zich voorstelt 
zich te nemen.

De Commi.we ging tenslotte aecooré) mei <)e weglating 
„education”.

Ten opzichte van de intellcctueele arbeic
..D Je ontwerp-resolutic van Léon Bou 
te stellen, een Commissie van niet r

zoowel mannen als vrouwen, 
ng op intellectueel gebied te ondei

Prof. Murray (Zuid-Afrika) werd aangewezen om verslag uit te 
brengen aan de Vergadering. Dit vond plaats op 21 Sept. 1921. 
Prof. Murray las het rapport voor en voegde er o.a. bij : In de 
internationale actie zijn 3 problemen: lo. de internationale actie voor 
de bescherming van de intellcctueele werkers; 2o. de internationale 
actie ter bevordering van kennis; 3o. de internationale actie ter ver
spreiding van de internationale geest. Het eerste proble'em is thans van 
groot belang, daar de handarbeiders door hun politieke macht hun 
positie zeer verbeterd hebben. De intellectueelen, die zich daarentegen 
in een ellendige en benauwde positie bevinden, beginnen zich nu eerst 
te organiseeren b.v. acteurs, leeraren, enz. De Commissie heeft de 
vraag te onderzoeken, of de Volkenbond iets kan doen om de actie 
van deze vereenigingen te intcrnationaliseeren. Wat het tweede pro
bleem betreft, heeft de Commissie te onderzoeken, in hoeverre de 
internationale betrekkingen tusschen wetenschappelijke menschen of 
lichamen, die door de oorlog en het economisch verval werden afge
broken, hervat kunnen worden. Ten opzichte van het derde probleem 
kan verwezen worden naar het internationale instituut met de inter
nationale universiteit te Brussel. Er blijft nog veel werk over te doen 
en de medewerking van de Volkenbond kan van nut zijn om de 
nationalistische tendenzen, die zich thans in het onderwijs van ver
schillende landen vertoonen, tegen te gaan. Deze nationalistische 
tendenzen vormen een van de grootste gevaren voor de mcnschheid.

Het is zeer gevaarlijk, dat alle nationalistische strevingen gecon
centreerd worden in één enkele richting, dat het geheele onderwijs 
van een land alleen is gericht op eigen roem en eigen belangen. Het 
geschiedenisonderwijs heeft een zekere traditie, die in elk land alleen 
de militaire daden van dat land laat schitteren, zoodat in elk land 
de gelegenheid voor het ontstaan van minachting en zelfs van haat 
tegen de andere volken wordt gegeven. Dit is geen ware vaderlands
liefde en we moeten moeite doen om deze stand van zaken te wij
zigen. In Engeland en Amerika zijn thans grootsche pogingen aange
wend om het geschiedenisonderwijs te hervormen, in die zin, dat voor
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II. De organisatie van de Intellectueele Arbeid en Opvoeding-Onderwijs 
in de „Union des Associations Internationales”.
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Deze vereeniging hebben we reeds eenige keeren genoemd „de 
Unie van Internationale Vereenigingen”. Wat er belangrijks bestond 

internationaal gebied, is door de beide mannen, wier namen we 
: reeds eenige keeren hebben genoemd, n.l. La Fontainc en Otlet, 

zooveel mogelijk tot eenheid gebracht, gecentraliseerd. In de „Publi- 
cation no. 97” — Juni 1921 — van de bovengenoemde Unie, behan
delen deze actieve menschen de „Organisation Internationale du Travail 
Intellectuel". Het Congres van deze Unie had in September 1920 
een motie aangenomen, waarin werd uitgesproken, dat de Volkenbond 
een internationale organisatie voor de intellectueele arbeid in ’t leven 
zou roepen, gelijk aan die, welke de Bond reeds voor Handarbeid, 
Hygiëne en Economische Belangeii had geschapen. Deze organisatie 
moest een zeer groote autonomie bezitten, evenals het Internationaal 
Arbeidsbureau. Het doel zou zijn de snelle ontwikkeling van weten
schappen en onderwijs te bevorderen door een concentratie van de 
werkzaamheden der drie groepen van organisaties: de groote natio
nale intellectueele instituten van de verschillende landen, de groote 
reeds bestaande of nog te stichten internationale vereenigingen voor 
studie- of onderzoekingsdoeleinden, de groote reeds bestaande of nog 
te stichten internationale intellectueele inrichtingen (Bureaux scienti- 
fiques, Université Internationale, Institut International de Bibliogra-

de jeugd het ideaal van de Volkenbond geplaatst zal worden. Ook 
in andere landen vindt dit in meerdere of mindere mate plaats. De 
Volkenbond heeft te onderzoeken, of het mogelijk is of niet mogelijk 
is, aan deze beweging zijn stem te verleenen. Dit probleem raakt 
zelfs de toekomst van de VoIkenbond. De Vijfde Commissie gaat 
daarom accoord met het voorstel van Lóón Bourgeois om een speciale 
commissie te benoemen.

Bellingarde (Haïti) vraagt het woord met betrekking tot de weg
lating van het woord „education”. Hij zou willen, dat dit woord 
weer werd ingevoegd. Hij had juist gelezen, dat de Vijfde Commissie 
dit woord had geschrapt, om het verwijt te ontgaan zich met de 
interne aangelegenheden van het onderwijs in een land te willen 
bemoeien. Maar daar is geen kwestie van. De Volkenbond wil een 
internationale geest helpen vormen. Het’ onderwijs en de opvoeding 
wordt meer en meer wetenschappelijk beoefend. Er zijn algemeene 
opvoedkundige begrippen die voor alle menschen gelden. Elke staat 
heeft het recht zijn onderwijs in de lijn van zijn traditie te ontwik
kelen, maar de onderwijsmethoden, die tot doel hebben de vermogens 
van de mcnschelijke geest tot ontwikkeling te brengen, kunnen op 
alle menschen worden toegepast — tot welke natie ze ook behooren.

Prof. Murray antwoordt, dat verschillende leden van de Vijfde 
Commissie het verwijt vreesden, zich door het woord „education” 
met het onderwijs der verschillende landen te willen bemoeien en 
dat „intellectueele samenwerking” insluit „education”.

Bellegarde gaat met de omissie van het woord „education” accoord.
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dan toch in het volle licht 
niet' meer zuivere specu- 

st, die men kan laten in 
iglijke sociale macht, die 
de gehccle mcnschelijke

phie, Bibliothèquc Internationale, Mus 
Internationaux, Office International dt 
des Standards, Institut de Recherches 

Voor dit doel zou het wenschclijk 
korten termijn een Internationale G 
samenriep, belast met het uitwerken % 
lijke organisatie en tevens met de 
aanbevelingen van wetenschappclijl 
internationale wederopbouw, op <' 
Financieele Conferentie zoo juist 

Gehoor gevende aan deze wens 
lelegatie op de Vergadering

isée International, La borat oires 
les Inventions et Brevets, Institut 
:s sociales, etc., etc.).

ijk zijn, dat de Volkenbond op 
een Internationale Conferentie van Intellcctueelen 

last met het uitwerken van de statuten van een derge- 
misatie en tevens met de formuleering van conclusies en 
ngen van wetenschappelijke aard over de problemen van de 
nale wederopbouw, op dezelfde wijze als de Internationale 
le Conferentie zoo juist die van zichzelf heeft geformuleerd.

------ ■ gevende aan deze wensch van de Unie heeft de Belgische 
delegatie op de Vergadering van de Volkenbond te Gcnève een motie 
ingediend, die door de Vergadering werd aangenomen. Deze motie 
bevindt zich in het rapport A 42b, zie blz. 97.

We zien dus, dat er tusschen de Unie en de Volkenbond in zeker 
opzicht nauwe samenwerking bestaat.

Nu heeft het bovengenoemd rapport van de Unie n.l., „Pubiication 
no. 97" ten doel : a. cenigc van de onderdeden van het op te lossen 
probleem nauwkeurig te omschrijven, /». een ontwerp voor een inter
nationale conventie aan te bieden.

Wat a betreft, heeft het rapport zes onderdeden:

!. De intellectueele factor:

De gehedc economische productie, de uitwisseling en het transport 
daarvan zijn tegenwoordig door de techniek, die op de wetenschap 
gebaseerd is, afhankelijk van de natuurkunde, de wiskunde' en de 
natuurlijke historie. De hygifenc en de openbare gezondheid berust 
op de biologische wetenschap en haar ontwikkeling. De heele ad
ministratie is op het recht gebaseerd, dat zich door de onophoudelijke 
vergelijking der wetgevingen ontwikkelt. De politieke, sociale en 
municipale organisatie ontleent meer en meer aan de geschiedenis en 
de vergelijkende sociologie beginselen om er vormen uit af te leiden.

Men telt in de wereld 280 universiteiten en inrichtingen van hooger 
onderwijs, een duizendtal inrichtingen, laboratoria, stations van onder
zoek, 25000 professoren, een half millioen studenten. De geheele jaar- 
lijksche productie van boeken bedraagt bijna 180.000 eenheden, 
waarvan 10.000 tijdschriften gewijd zijn aan de regelmatige publicatie 
van oorspronkelijke werken. Deze productie wordt bewaard in de 
nationale bibliotheken van 60 landen en meer dan 1000 groote alge- 
meene bibliotheken nemen dezelfde dienst op zich. Wetenschappelijke 
organisaties worden bij honderdtallen in de kultuurlandcn geteld.

Van deze onmetelijke intellectueele krachten, van de mogelijkheden, 
die zij bevatten, is tot op deze dag niet voldoende gebruik gemaakt. 
En toch zijn ze gereed om de groote taak, welker verwezenlijking 
de menschheid met gerechtvaardigd ongeduld verwacht, op zich te 
nemen.

Een nieuw feit is, zoo niet geopenbaard, 
geplaatst door de oorlog. De wetenschap 
latie, eenvoudige weetgierigheid van de geest, 
de kring van zijn dienaren. Zij is een ontzagl 
gebruikt moet worden voor het welzijn van c
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enquête 
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beschrijving

hun beste

be-

voor de handhaving en ontwikkeling 
Daarom moet de Wetenschap gc-

op weinig regelmatige tijd- 
. veel moeite, langs diploniatieken 

regelmatige conferentie noodig. In 
i met gesloten deur * 

openbare conferenties 
partijen sterk zijn 
internationale organi 

die de regecringen 
doende om met de i 

uiiMuclen, publicaties te doen, takken van dienst en 
organiseeren, maatregelen van reglementatie voor te 
permanente internationale bureaux noodig, die door 
worden gesteund en door raden worden bestuurd, wa« 
vertegenwoordigers van verschillende landen en van 
geïnteresseerde wetenschappen zijn. Er is tenslotte noodif 
nationaal stelsel van controle en de mogelijkheid om zu 
regelen door bemiddeling van de Volkenbond te d< 

Het conventie-ontwerp in „Publications no. 97“ 
voor oogen in elkaar gezet. Terwijl aan de intelk 
mate van vrijheid wordt verzekerd, aan k... 
geestelijke arbeid, streeft het ontwerp er in de 
hun het gereedschap, dat ze noodig hebben, ter best

‘) Zij, die hiervan ... 
inzake de internationale ’ 
tionales” (/tnnunire <)e l<t 
van het werk van de Uni

meer willen weten, worden verwezen naar 
vereenigingen, door „KUnion des Associatio 
ASr Internationale, 2 vol.) en ook naar de 

tie.

iren, door ambte- 
> noodig, waar de 

. vertegenwoordigd, 
lisatie, ondersteund, 

geven, deels door 
geheel onvoldoende 

verzamelingen te 
bereiden, zijn er 
de Volkenbond 

larin tegelijkertijd 
i de verschillende 

idig een inter- 
zckcre maat- 

im » doen opleggen.
: ?T' is met dit doel 
intellectueelen de hoogste 
hen die zich wijden aan 

eerste plaats naar om 
schikking te stellen.

ir^ordl vervolgt).

gemeenschap, een machtige factor 
van de internationale beschaving, 
organiseerd worden.

Ontwikkeling, <>ie aan <)e reeds aanstaande internationale inlelleclu- 
eele organisatie gegeven moet worden.

De intellectueele belangen zijn spontaan georganiseerd in een groot 
aantal bijzondere internationale vereenigingen; vereenigingen, die het
zelfde doel beoogen, hebben onder elkaar unies of federaties gevormd; 
tenslotte hebben een groot aantal samen de „ Union des Associations 
Internationales” geschapen, wat getuigt van de groeiende behoefte 
aan organisatie. Tezamen hebben ze zekere takken van dienst, zekere 
instituten geschapen. ')

Maar hun werkzaamheden zijn beperkt gebleven: 
plannen blijven slechts ontwerpen of simpele schetsen. Ze weten 
tot wie ze hun wenschen moeten richten. Een dergelijke stand 
zaken zal niet kunnen voortduren zonder enorme verspilling 
energie en zonder de maatschappij van onmetelijke weldaden te 
rooven.

Wat moet er gedaan worden?
In plaats van de oude conferenties, 

stippen gehouden, saamgeroepen met 
weg, is er een jaarlijksche en r 
plaats van conferenties, gehouden 
naren en diplomaten, zijn er 
verschillende geïnteresseerde ,.......,.
In plaats van een particuliere internat 
deels door kleine subsidies, die de 
vrijwillige bijdragen, en moeite doende 
middelen, publicaties t

□ te ir lationale
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Esperanto en de samenwerking der volken 

door J. W. SEVENHUIJZEN. 

ichten.

itio-

op

lit men op I 
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nschrift.

gebiedende noodzakelijkheid, 
wel aanhalen een uitdrukking 
„Maar de maatschappelijke

,:al komen als een 
r-voor mag ik 

■■de problemen: ..inaa 
■ dan alle wetgeving.” 
dezen tijd van die maatschappelijke ontwik- 
:in landje als het onze alleen, maar gezien 

onderste lagen van het volk willen niet 
de enkelingen te laten heerschen; ze 

k geleid worden, maar willen zelfstandig 
ig is, of in dat der geheele menschheid.

soort verrijzen als paddestoelen en 
eenheid te krijgen in denken en doen en overal 

•d: ,,nooit weer oorlog!” De kreten van de ster- 
> de naakte velden van het hongerende Rusland 

hartstochtelijke protesten tegen wat de mensch- 
sn misdreef. Is het niet misdadig, nog een 

< veronderstellen, dat de menschheid dulden zou, 
schriklijk wereldgebeuren de volken der aarde, 

lijks hersteld te hebben, weer in zoo’n poel van 
i? Ieder i/elooee in het komen van den verlangden 
geen enkel mensch, op winst belust, zijn belangen 
aan een komenden krijg en opdat geen enkele 
een oorlog durft voorspellen.

>nden dragen een sterk sprekend democratisch 
rkltungressen wordt menigmaal protest aan- 
■■ogeeringen de volkeren lijden deden; 
ci gemis van het voertuig der gedai 
alionale zee vaart wetten, internationaal telegr 

maten- en gewichten, inlernalionaal lette 
internationale congressen maar-geen-internati

/^Oppervlakkig lijkt het een dwaasheid om thans, nu van alle zijden 
op inkrimping van de leerstof en op bekorting van den leertijd 
wordt aangedrongen, nog iets nieuws te gaan aanbevelen.

„Wie „Problemen" door A. H. Gerhard, in dit tijdschrift heeft 
gelezen, zal echter met mij wel den slotindruk hebben gekregen, dat 
noch inkrimping, noch bekorting, maar dat verandering het wachtwoord 
moet zijn.

En die verandering ,:al kot 
als een cisch des tijds. Hieri 
aan het slot van genoemde 
ontwikkeling is machtigcr cia>

Wat zien wij nu in d< 
keling? Niet in een klein 
over de geheele wereld? De 
meer misbruikt worden om 
willen niet meer ter slachtbank 
beoordcclcn, wat in hun belang 

Wereldbonden van allerlei 
allen streven er naar, eenheid t 
klinkt het wachtwoord: ,,nooit 
vende kinderen op 
klinken als zoovele 
heid in de laatste jarei 
oogenblik te duiven verc 
dat nógmaals zoo’n svm 
na zich nog nauwlijl 1 
ellende storten zou ' 
wereldvrede, opdat 
durft vastknoopen ; 
courant straffeloos <

Bijna alle wereldbol  
karakter en op de wereldcon; 
geteekend tegen wat de reg< 
telkens stuit men op het g 
Internationaal recht, interna 
lisch schrift, internationale 
cijfer- en noten 
nale taal.

Men voelt algemeen, dat die er komen moet en ze is gekomen! 
Getuige het laatste Internationale Esperanto-congres te Praag, waar 
meer dan 2500 menschen uit 40 verschillende landen met elkaar van 
gedachten wisselden, waar reglementen werden besproken, verslagen 
werden uitgebracht, toespraken werden gehouden, gedichten werden 
voorgedragen, liederen werden gezongen, alles in ééne zoet-vloeiende 
taal, die nu cens de diepste snaar van ons gemoed deed trillen, din
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weer de vreugde ten top voerde en een schaterlach aan 
ontlokte! Is het wonder, dat Dr. Nitobé, de vertegenwoordiger van 
den Volkenbond, de geestdrift bemerkende, die een rede van Prof. 
Privat uit Génève verwekte, later mededeelde, dat hij eerst niet van 
plan was te spreken, maar nü niet kón zwijgen.

Het was het ZJr Wereldcongres, maar nog nooit was de belang
stelling van verschillende regeeringspersonen zóó groot geweest. Het 
geheele Ministerie van de Tsjechisch-Slowakische Republiek vormde 
het Beschermheerschap en de Minister van Onderwijs, Dr. Susta, was 
zelf tegenwoordig om het Congres te begroeten. De President Maserijk 
zond een zeer sympathiek schrijven. De Oud-Minister van Onder
wijs, S. Habrman, bezocht een der werkvergaderingen en beroemde 
er zich op, dat hij het onderwijs in Esp eranto aan alle scholen der 
Republiek facultatief had gesteld. Minister Benès, vertegenwoordiger 
in den Volkenbond, zond een schrijven, waarin hij verklaarde, dat 
het denkbeeld van een internationale hulptaal thans geen utopie meer 
was, maar een vraagstuk, aan welks oplossing een ganschc schare 
van intelligente mannen over de geheele wereld samenwerkten.

Hij beloofde het Esperanto ten allen tijde te zullen steunen en 
achtte het een waardevol hulpmiddel ter bevordering van den wereld
vrede. De vertegenwoordiger van het ., Roode Kruis” deelde de 
resolutie mede, die genomen was bij de Internationale Conferentie 
van 30 Maart—7 April 1921, namelijk: „Overwegende, dat de moei
lijkheid der talen hindert of belet vele pogingen tot verwezenlijking 
van het internationale ideaal van het Roode Kruis, hetzij bij zijn hulp 
op het slagveld, hetzij in de gevangenkampen, of zelfs bij de confe
renties, stelt het 10e Congres voor aan al haar organisaties, dat zij 
de studie van de hulptaal Esperanto aan haar leden aanbcvele, 
speciaal in de groepen voor jongelui, want deze hulptaal is een van 
de machtigste hulpmiddelen voor onderling begrijpen en samenwerken 
op het terrein, waarop het Roode Kruis werkzaam is.”

De heer Blumel, vertegenwoordiger van het Int. werkliedenbureau 
te Génève, verklaart, dat hij voor het eerst van zijn leven een inter
nationaal congres bijwoont, waar de menschen elkaar i>eivtaan.

Dr. Nitobé was zóó ingenomen met de ontvangst in Praag, dat hij 
zich geroepen achtte aan de vooraanstaande personen in de Espc- 
rantobeweging in zijn hotel een afscheidsdiner te geven. Hier sprak 
hij o.a. het volgende:

„De eerste voorwaarde voor wereldvrei 
lijking van de idealen der pacifisten is, dat 
■— een andere natie niet beschouwt als een barb 
voor dat ideaal strijden de Esperantisten. Niet sl< 
vertegenwoordiger van den Volkenbond wensen i 
werk, maar óók als Japanner, wiens ras zoo dikwij 
als oorlogzuchtig. Echter, het Japansche volk is ind< 
van aard. Dus in de eerste plaats als vertegenwoc— 
Volkenbond — in de tweede plaats als Japanner en — in de 
plaats als vertegenwoordiger van mezelf als vredelievend m< 
wensch ik de Esperantisten veel succes!"

AVaar de zaken zóó staan op het oogenblik en de Volkenbond 
zijn algemeene zitting van 15 Sept. 1.1. besloot om op voorstel v« 
108
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13 vertegenwoordigde staten als punt van behandeling op de agenda 
te plaatsen.: „het onderwijs in Esperanto aan de openbare scholen" 
is het toch zeker overbodig, tle noodzakelijkheid te gaan betoogen, dat 
„de Maatschappij tot Nut van ’t algemeen” zich óók voor de zaak 
gaat intercsscercn. De „Volksontwikkeling” kan niet meer blijven 
binnen de grenzen van het nationalisme, ze moet die grenzen ver
breken ex zich ontplooien in hel internationale leven en daarvoor 
heeft ze een internationale taal noodig, Welnu, grijpt ze aan! Ze 
is er, en heeft de vuurproef doorstaan!

Eenmaal was er Volapük, maar het is ten onder gegaan, niet alleen 
omdat het verscheen in een tijd, toen er nóg geen vraag bij het wik 
naar Was, maar ook, omdat men te veel gelegenheid had gelaten om 
veranderingen aan te brengen, daardoor werd verwarring gebracht 
en bij gebrek aan een stevig fundament stortte het gebouw ineen. 
Het Esperanto heeft een grondslag aangenomen als onaantastbaar, 
zoodat een Esperai itist in de beginjaren van 1886 nog steeds een 
boek kan lezen, dat heden geschreven wordt in die taal; al mag hij 
ook veel woorden en uitdrukkingen ontmoeten, die nieuw voor hem zijn.-

Na het Esperanto zijn nog gekomen „Ido”, „Aulido”, „ Esperantido", 
„Novlatino” als zoogenaamde betere stelsels, maar ze zijn onverbid
delijk afgewezen, omdat ze het fundament aantastten. De knappe 
menschen, die zoogenaamd verbeteringen wilden aanbrengen en nu 
bezig zijn, om in kleinen kring het reuzenwerk van Dr. L. L. Zamen- 
hof afbreuk te doen, vergeten, dat, voor wat het Esperanto heeft ' 
gewrocht, een gansch menschenleven noodig was. Dit zij een waar
schuwend woord voor onze filologen, die straks, als ze zien, dat het 
met Esperanto waarlijk ernst wordt, zich in hun studeerkamer zullen 
terugtrekken, om zelf naar bun idee iets hoogers, iets schoeners, iets 
logischer te scheppen.

Ach, dat gaat zóó maar niet! Ons Esperanto is opgekweekt, is 
geënt op frisschc loten van oude bootnen; vervolgens gesnoeid, ge
kweekt, verplant en uitgezaaid; weer opnieuw gestekt en aldus ver
kreeg men over de geheele aarde schoone bootnen, die reeds rijke 
vruchten afwerpen. Zoudt gij, geleerden, dat reuzenwerk opnieuw 
willen aanvaarden? Begin het niet, het is immoreel, want hoogstens 
hebt ge het moois, dat reeds de- menschheid siert, in zijn groei ge
stuit. Aanvaardt het Esperanto en als het eenmaal als officieele taal 
door de geheele wereld is vastgesteld, beproef dón met uwe groote 
gaven op taalgebied langs officieclen weg eenigc wijzigingen aan te 
brengen, die de ervaring misschien zal cischen.

Heb ik nu wellicht de belangstelling van der 
peranto gewekt, .dan wil hij ook nog 
gevormd is en wat men er reeds mee l

Voor deze taal heeft de ontwerper i 
aan de Romaansche en Gerr 

sch, d: 20 % Germaansch en dr 
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Esperanto voor de meeste mens 
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vernuftig bedachte achtervoegsels er aan toegevoegd, en een tiental 
voorvoegsels, die aan de woo rdvorming een rijk arbeidsveld bieden.

Vooral deze arbeid bleek mij voor de jeugd van zeer groote vor
mende waarde. De zelfst.nw. gaan uit op een o, de bijv. nw. op a, 
de bijwoorden op e en de werkwoorden en vorm-woorden op i. De 
vervoeging vraagt slechts een eenvoudige toevoeging achter de stammen: 
voor den teg. tijd <w. den verl. tijd /.>•, den töek. tijd .<».<, de voorw. 
wijs uj en de gebiedende wijs en aanvoegende wijs 11. Voor de be
drijvende deelwoorden heeft men in dezelfde volgorde ««/, /«/ en <>/»/ 
en voor de lijdende deelwoorden al, tl en ol. Als men nu nog weet, 
dat men aan het lijdend voorwerp en aan bepalingen, met uitsluiting 
van die, welke door een voorzetsel genoegzaam als zoodanig erkend 
worden, een 11 toevoegt, dan weet men de hoofdzaak van de gehcele 
grammatica, die geen enkele uitzondering kent. Met een sleuteltje, 
waarin de stamwoorden en de enkele regels worden vermeld, ge
wapend, kan ieder wetenschappelijk mensch met wiskundige zekerheid 
een in Esperanto geschreven brief vertalen.

In onze beweging zijn voorbeelden bekend, dat bijzonder ontwik
kelde personen op taalgebied het Esperanto in den trein leerden en 
er op een congres gebruik van konden maken. Onze ervaring is 
echter óók, dat politieagenten en tramconducteurs met geringe school
kennis gewapend, vrij vlug de taal konden lecren.

Ook met schoolkinderen kon men al aardig wat bereiken. In 't 
algemeen kan men de resultaten afmeten naar de ontwikkeling en 
vaardigheid, die de leerling op ander taalgebied heeft. Hierbij moet 
ik opmerken, dat het leeren van Esperanto’ zeer bevorderlijk was 
aan het beter begrijpen van eigen taal en de vorming ervan beter 
tot de kinderen doordrong. Dezelfde ervaring heeft men in Engeland 
gehad en eenige Inspecteurs, die omtrent genomen proeven verslag 
aan de Regeering moesten uitbrengen, hebben er met nadruk op ge
wezen, dat het leeren van Esperanto een beter inzicht in eigen taal 
gaf en bevorderlijk was aan het leeren van levende talen. Met Es
peranto als brug leert men zeer gemakkelijk eikaars talen. Menig 
treffend staaltje zou ik daarvan kunnen mcdedeclen en niet van hooren 
zeggen, maar van zelf beleven. In Engeland en Bulgarije ken ik een 
paar gevallen, waarbij het Esperanto aan de kinderen als moedertaal 
is geleerd; met de Bulgaarsche kinderen heb ik zelf in den dierentuin 
tijdens het Esp. congres te Antwerpen gesproken.

Men denke echter niet, dat het gebruik van het Esperanto het be
treden van een hoogcre sfeer in de taal belet. Waar men de werken 
van Shakespeare in het Esp. meesterlijk heeft vertolkt, moet men 
begrijpen, dat het vermogen van deze taal onbegrensd is. Hare bruik
baarheid stijgt met het toenemen der ontwikkeling van den gebruiker. 
Het Engclsche kerkgenootschap heeft onder de noodige controle het 
Nieuwe Testament in het Esp. doen vertalen. Dr. Zamenhof zelf 
heeft het Oude Testament uit het Hebreeuwsch vertaald. Beide 
werken zijn een genot, om ze te lezen. Het schijnt ons toe, of ze 
mooier zijn dan in het Nederlandsch. Eenige technische woorden
boeken zijn reeds verschenen en vele zijn in bewerking, waaronder 
ook een voor de diplomatie. Weet men wel, dat Orlando en Wilson, 
menschen, die mede beschikten over het wel en wee. van Europa,



hebï

5Sdeg

111

Tbe

treurig 
stcit, de 
 zijn de 

dat ze ver-
„maar men

in het Esp. 
cing van i 
nschen

jterk gevoel van eensgezindheid onder 
mis van en het kweeken van eer-

ng, die zich ....
_o i te houden en j 

van de wcreldhulptaal, is i 
i, die zich meer ten doel stelt 

Esperanto te bevorderen. 
>ivcrsala-Esperanto-Aso<' ' 

dat deze verec 
uitgebreid:
>. als internationale wcreldhulptaal. 

... allerlei zedelijke en stoffelijke be- 
zonder onderscheid van ras, nationa-

nooit rechtstreeks met elkaar hebben kunnen spreken? Hoe 
was het gesteld in deze bij de ontmoeting van Hare Majcsf 
Koningin der Nederlanden en den Japanschen Prins! En dit 
hoogstgeplaatsten: de Hollanders hebben wel den naam, 
bazend goed op de hoogte zijn met de moderne talen  
moge hiervan echter geen te groote verwachting hebben, want menig
maal bleek ons, esperantisten, wanneer we met Duitsche, Engelschc 
o! Fransche esperantisten bij Nederlanders aanlanddcn, die geen 
Esperanto kenden, dat die landgenooten op het vreemd terrein nog 
echte brekebeenen waren. In het buitenland is echter de toestand 
nog vee) ongunstiger. Er zijn nog zoo weinig mcnschen, die onberispe
lijk in vreemde taal geschreven werken kunnen vertalen. Een interes
sante proel, vóór den oorlog reeds genomen, gaf voor Esperanto een 
gunstige beslissing: Tristan Bernard, een'bekend Fransch toonccl- 
schrijvcr, beklaagde zich vele malen, dat zijn werken zoo slecht 
vertaald werden en, wijl hij kennis had genomen van het Esperanto, 
dat hem uiterst geschikt voorkwam als hulpmiddel daarbij, liet hij een 
zijner werken in ’t Italiaansch, Spaansch, Duitsch, Engelsch, Russisch 
en Esperanto vertalen door beëedigdc translatcurs; en daarna weer 
door andere in ’t Fransch terug. Dit geschiedde onder contróle van 
de Parijsche Academie. Het resultaat was, dat Ilaliiuutscb en Espe
ranto het stuk volkomen juist terug gaven, het Spaansche bracht 
slechts geringe afwijking; via het Duitsche en het Engelschc was veel 
veranderd en over de Russische taal kwam het geheel misvormd terug.

Ook Romain Rolland heeft in dit opzicht de beste ervaringen van 
Esperanto. Aan een mijner Esperantovrienden, die verlof had ge
kregen om een zijner werkjes in het Esperanto te vertalen, schreef 
hij o.a. „De verbreiding van het Esperanto onder de menschheid 
zal zeker niet voldoen, om de oorzaken van vredeverstoring weg te 
nemen, want immers in elk land, waar een gemeenschappelijke taal 
wordt gesproken, hecrscht toch op heden nog de gruwelijkste oneenig- 
heid ; maar — Esperanto zal een keuze doen uit de geesten der wereld, 
ze zal de geestverwanten op allerlei gebied verbinden, die nu over de 
geheelc wereld' zijn verspreid en slechts zijn gescheiden door de slag- 
boomen van het taalverschil. Zoo zal zich boven alle strijdvragen 
betreffende rassen, klassen of partijen een internationaal volk vormen."

Naast de algemccnc vereeniging, die zich ten doel stelt taalvraag- 
stukken op te lossen, congressen te houden en propaganda te maken 
voor de verbreiding van de wcreldhulptaal, is in 1908 een andere 
vereeniging ontstaan, die zich mecr ten doel stelt het internationaal 
verkeer met behulp van Esperanto te bevorderen. Deze vereeniging 
heet de U. E. A. ((Jnivcrsala-Esperanto-Asocio). Uit de volgende 
omschrijving van het doel blijkt, dat deze vereeniging haar oorspron
kelijke, beperkte werkkring heeft

a. De verbreiding van
h. De vcrgeinakkclijkii 

trekkingen onder de mens 
liteit, geloof of taal.

c. Het aankwecken van een ster 
zijn leden, het ontwikkelen van kern 
bied vóór vreemde talen.
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ƒ Het i 
wier geestt 
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Esperanto nog zoo weinig in 
jen. Geheel anders is dat in veel 
ern van de beweging vormen. Vooi 

237 onderwijzers als leden ingeschr 
hen was de drukst bezochtste. De internationale 

rniging, die tijdens den oorlog was 
geconstitueerd en besloten werd de „Peda 
' verschijnen. De volgende punten w»

het laatstgehouden Congres te Praag is een samensmelting 
van de beide vercenigingen, die hoogstwaarschijnlijk tijdens 

congres te Helsingfors in Finland tot stand zal komen, 
op dit Congres alweer gebleken, hoe we hier werkelijk 

een internationale gedachtenwisseling hebben te doen.
i 1908 bezocht ik het 3e Int. Congres voor Teekenonderwijs te 

1912 te Drcsden het 4e. Op geen der Congressen was 
rake. De zittingen werden in den regel zeer slecht bezocht: 
Fransche voordracht, dan zaten cr bijna alleen Franschen 

; achter in de zaal verschenen langzamerhand de Engelschcn, 
lats der Franschen innamen, toen een Engelschman het 

voeren; terwijl dan daarna de Duitschers op kwamen 
een volgenden spreker in hun taal tc hooren. Om te maken, 

cenigen invloed van uitging, had men te voren 
iling van de rede in de drie moderne talen 
schenen ze ook gedeeltelijk in het F" ‘ 

; Praag echter was er weer een, waarbij ■>>■< 
ie waren, alleen de meerdere of mindere 1 ' 

was van invloed op den gunstigen uitsli 
uiscussie, en bij gelijke bedrevenheid ir 

> aan den bekwaamste in het onderwerp, dat . 
:n enkele natie was bevoorrecht: hier heerscl 

•■•nationalisme.
., dat in ons land het 
ingen is doorgedronge 
waar zij juist de kei 

:houden Congres waren 
[vergadering van ' 

-esperanto-vereer 
I opnieuw ( 

opnieuw te doen 
tsnoer vastgesteld: 
)nderlinge gcdachtenwisseling in de .. Revue”, en 
imsten over onderwijskundige en paedagogische v 

Wederkeerige bezoeken van de leden ter 
instellingen voor onderwijs en opvoeding. 
Het uitwisselen van leerlingen gedurende de 
Het regelen van de correspondentie der leerl 
Hulp aan misdeelde collega’s en de verbeteri 

positie.
6. Bev 

der methv
Ik zou 

moest mei 
geef aan ! 
gebied wi

onder- 
andere

instellen 
telijke en 

van hun stam-

ling in de 
lige en 

van de

Esperanto), 
bij alle leden 

: bedreven- 
lag van de 
in de taal 

aan de 
;htc het

lev.ordering van hel onderwijs in Esperanto 
thode.

te veel plaatsruimte behoeven, wanneer ik mijn 
:dedeelen over de 12 jaren, in welke ik reeds Es 
kinderen van 11 —— 1-4 jaar, doch de jongste ervai 

_ wil ik den lezer niet onthouden : 
bezocht in Dresden een openbare les in het Esperanto, gegeven
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school tentoon 
Vele mijner 1< 

rsicringcn ontworpei . 
rcnklosjcs zelf stempeltje 

Wc zullen dit werk 
er mee verrijker 

een groote collectie 
:rnomen, dat ze ook 
Op mijn terugreis l 

bach. In de laatste 
in de hoop, dat 
onthaal voor eer: ~ 

kin<

door een onderwijzer aan een 20 tal meisjes. Ze hadden een jaar les 
gehad, een paar uren per weck. De onderwijzer besprak een plaat 
en de kinderen antwoordden vlot; daarna sprak hij met hen over 
alledaagsche zaken en liet toen ccnigc meisjes wat gedichtjes in het 
Esp. voordragen. Hij eindigde met een meerstemmig lied. Het pubKek, 
dat de gehcelc gymnastiekzaal vulde, was in extase, maar die ver
rukking steeg ten top, toen op verzoek van den leeraar een drietal 
onderwijzers uit vreemde landen, waaronder ook ik me bevond, ge
legenheid kregen, om met de meisjes over een willekeurig onderwerp 
te praten. Een Deensche onderwijzer vertelde ten slotte een anecdote, 
waarbij de kinderen in een schaterlach uitbarstten. Het succes was 
volledig. Enkele van die meisjes correspondeercn nu met mijn leer
lingen, doch de vraag uit het buitenland is zóó groot, dat ik onmo
gelijk aan aller verlangen kan voldoen. In Huddersficid (Engeland) geeft 
de gemeente subsidie voor de correspondentie, zóódanig, dat ieder kind 
per maand één brief en wekelijks één briefkaart mag schrijven. Een 
mijner leerlingen had verleden jaar 42 correspondenten. Het is te be
grijpen, dat hierin stagnatie moest komen, ’t Is te hopen, dat onze 
internationale vereeniging in deze een betere regeling kan scheppen.

In Praag woonde ik een tentoonstelling bij van teekeningen 
voorwerpen, gemaakt op de les in handenarbeid, waarbij de Ie 
lingen zelf de versiering hadden aangebracht, ja ook het sierpapier 
zelf hadden gemaakt. Met eenigc nieuwe zaken maakte ik kennis, 
waaronder in het’ bijzonder moet genoemd worden het vervaardigen 
van stempeltjes uit vlier- en wilgenhout. Ik kocht een serie van die 
stempeltjes en kreeg, onder belofte van teekeningen mijner leerlingen 
te zuilen zenden, ook een serie teekeningen mee. Deze heb ik na mijn 
reis in school tentoongesteld en nu begon dadelijk het voorbeeld te 
trekken. Vele mijner leerlingen hebben reeds met de stempeltjes rand
versieringen ontworpen, sommigen hebben uit aardappels, kurken en 
garenklosjes zelf stempeltjes gesneden en de landkaartjes ermee ver
sierd. Wc zullen dit werk te gclcgenertijd voortzetten en onze me
thode er mee verrijken. We hebben natuurlijk aan die belofte voldaan 
en een groote collectie teekeningen naar Moravië gezonden en reeds 
vernomen, dat ze ook daar zeer de belangstelling trekken.

bezocht ik eenige scholen in Chemnitz enAuer- 
stad leeren nu een paar honderd kinderen Esperanto, 
ze na Pinksteren van ’t volgend jaar een gastvrij 

voor eenige weken zullen vinden bij Nederlandsche Esperan
tisten, wier kinderen ook Esperanto leeren. De ervaring moet nog 
leeren, hoe de kinderen zich tegenover elkaar zullen houden. Reeds 
nu zijn een 13 tal Duitsche kinderen hier gelogeerd bij Haarlemsche 
families, waaronder slechts enkele Esperantisten. Het Esperanto was 
nog te weinig wederzijdsch beoefend, om een conclusie te kunnen trekken.

Het volgend jaar, 17 April, zal in Génève op uitnoodiging van 
het Instituut ,. Rousseau” een conferentie worden gehouden, waarin 
door de Internationale Onderwijzers-Esperanto-vereeniging het onder
werp zal behandeld worden betreffende algemeene invoering van het 
Esperanto op de scholen en waaruit men hoopt een technisch advies 
aan den Volkenbond te kunnen laten voortvloeien. Het voorloopig 
programma is:
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’t begin 
.-acht van 

sekretaris, 
•:ber Kolks-

dingen, 
in haar

D'

scholen
re scholen, 

voorbereiding

in afwachtii 
Nut van ’i.

: stelt?

iting van de 
’t Algemeen

in de scholen, 
deze op te drai

Esperanto 
:enkomst in

'n Jubileum in de geschiedenis
V olksontwikkeling 

door P. L. VAN ECK Jr.

één grot 
te worde

GeselLrcbajl für Verbreilung von KolksbilSung heeft in 
van dit jaar z’n 50-jarig bestaan herdacht. In opdr; 
’t hoofdbestuur heeft bij die gelegenheid de algemene s 

J. Tews, ’n Feslscbrift samengesteld, getietcld 50 Jabre deuljcl 
bildungj'arbeil.

Uiterlik — formaat, papier, druk heeft ’t heel weinig van 'n „Fest"- 
schrift: de tijclen zijn er niet naar; maar wat er in te lezen staat 
mag, in ’t algemeen gesproken, de werkers in deze vereniging, en zeer 
zeker ook ’t duitse volk in z’n geheel, tot dankbaarheid en vreugde 
stemmen. En buiten Duitsland moge voor zusterverenigingen deze 
vereniging ’n voorbeeld zijn van werkkracht, volharding, geestdrift, 
waardoor rezultaten bereikt zijn die getoond mogen worden.

Zoals ’t altijd met grote plannen gaat, de gedachte waart rond, 
en vat post in de hoofden, lang voor ’t tot uiting en uitvoering komt. 
De kruitdamp van Sedan was in dit geval de oorzaak dat de iedce 
vaste vorm ging aannemen. Uitgaande van de overweging dat de 
volkschool geen voldoende ontwikkeling waarborgde, dat de verheffing 
van die school echter ’t werk was van de regering, maar dat de 
verdere ontwikkeling en opvoeding van de rijpere jeugd ’n zaak was 
voor ’t partiekuliere initiatief, stelde men zich ’t doel voor ogen om 
overal waar dit mogelik zou zijn verenigingen voor volksontwikkeling 
te stichten, en deze in één grote organiezatie samen te brengen. Wel 
dient hierbij vermeld te worden, dat men daarbij oorspronkelik niet 
op 'fc oog had de volksontwikkeling om zicbzelve, dat men daarbij 
dus niet „neutraal" was — zoals we dat in onze dagen noemen; 
maar dat men hoopte ermee ’n-dam te kunnen opwerpen tegen de 
sosiaal-demokratiese beweging. Hierover behoeft nu wel niets meer 
gezegd te worden: na ’t 50-jarig bestaan van de stichting kunnen we 
wel konstateren, dat de bedoeling schipbreuk heeft geleden. Maar wc

1. Mededeeling van opgedane ervaring a. in lagere 
b. in middelbare 

Peadagogische waarde van het Esp. als logische 
van de studie der levende talen.
Invloed van het Esperanto op de kinderen met het oog op 
sociaal, humanitair en nuttigheidsgebied.

. Organisatie’van het onderwijs in Esperanto (keuze van methode 
en de studiejaren).
Officieele invoering van F
(De internationale overeer 
aan den Volkenbond).

Zou het niet wenschelijk zijn, dat i 
die komen zullen, de Maatschappij tot J 
afdeelingen het onderwerp aan de orde
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’n bond van vereni- 
twikkeling tot taak

komen van 
de volksontwil

t stand 
ing van

'tnvolk

i de statuten, vastgesteid 
>n Dr. Schulze-Delitsch 

s. met die van

bewondering vervuld zijn voor ’t krach- 
van ’t doel. Dit zoekt de vereniging te

igen over de vrije volksontwikkeling 
van de vereniging;

rsteunen van bestaande
meewerken aan de sticht 
van biblioteken, leeszalen, 
door ’t houden van voc 

vnn ’t doel we 1

de°<

.■ntelikheid en 
de richting

sijfers in ’t boeltje. Enkele daarvan 
. Ik neem alleen maar de begin- en 
wel begrijpen dat de ontwikkeling 
mnar veelal met schommelingen. Men 

jaren, die in sommige gevallen de

van rondreizende onc 
s luidt noch, artiekel 
i ’t eerste bestuur, 
i wiens naam sedert 
tonden zou blijven2).
; over ’t Fe-rlschrijl. Ieder die op ’t terrein van de 

is, kan ik aanraden ’t te lezen.
:ft ’n overzicht van de geschiedenis van de 
7 de middeleeuwse gilden tot onze dagen, 
n de jubielerende vereniging herdacht.

aan de hand van de verschillende jaar- 
in de vereniging; en, heel in 't kort, ook 

.Zweigvereine’’. De verdere hoofdstukken 
htungen und Leistungen der Gesellschaft, 

Mitgliederschaft der Gesellschaft von 
Mitarbeitcr der Gesellschaft, Einnahmen 

:, ruim 80 bladzijden klein en dicht bedrukt,

kunnen met erkei 
tige werken in 
bereiken door:

1. ’t houden 
in openbare verg

2. ’t bevordci 
en dergelijke 
voor voortgezet 
aanstellen van 
door alles wat ver

3. ’t verlevendig 
volkschool, en 
ontwikkelen, in 
onderwijs ’);

4. ’t streven naar ’t tot 
gingen, die zich de verheffir 
hebben gesteld;

5. ’t uitgeven van 'n periodiek verschijnend verenigingsgeschrift;
6. ’t opstellen en verspreiden van vlugschriften, die geëigend zijn, 

om de geestelike en zedelike ontwikkeling van ’t volk te bevorderen;
7. ’t uitzenden van rondreizende onderwijze
Zo luidde, en zo luidt noch, artiekel 2 van 

onder leiding van ’t eerste bestuur, waarvan Dr. S< 
voorzitter was; en wiens naam sedert onafscheidelik 
de vereniging verbonden zou bli’ "

En nu noch iets -
volksontwikkeling werkzaam

’n Inleidend hoofdstuk geef 
vrije volksontwikkeling, vanaf i 
Dan wordt de stichting van 
’t Volgend hoofdstuk schetst 
verslagen de ontwikkeling van 
van de „Verblinde” en „Zv 
dragen tot tietels: Einricht 
Leistungen der Hauptstelle, 
1871—'1921, Leitung und i' 
und Ausgaben. 't Geschrift, 
besluit met ’n Sachregister.

Natuurlik staan er ook veel si 
laat ik hier ten slotte volgen, 
eindgetallen van ’n rij. Men zal 
niet altijd regelmatig is gegaan; maai 
denke vooral ook aan de oorlogsjai 
getallen abnormaal deden dalen.

’) Vak- en „herha1ing,*scholen.
’) Misschien inng ik er hier even op wijzen, dat ik in Vragen van den 

dag 1915. blz. 352 vgg. en blz. 461 vgg. voor onze verschillende verenigingen 
die op 't terrein van de volksontwikkeling werkzaam zijn, ’n samen werking 
ais in de „Gescllsch. f. Vcrbr. v. Volksbildung" heb aanbevolen — waarbij ik 
me ‘t Nut als de initiatief-nemer dacht.

van bespreking
rgaderingen „ -o.
eren en ondersteunen van bestaande ontwikkelings- 

verenigingen, ’t meewerken aan de stichting van scholen 
: onderwijs1), van biblioteken, leeszalen, e.d., door ’t 
leerkrachten, door ’t houden van voordrachten, en 
verder ter bereiking van ’t doel wenselik is;
■tuigen van de belangstelling voor de taak van de 
voor 't streven, deze naar de eisen van de tijd te 
’t biezonder ook van de scholen voor voortgezet
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Stichting en ondersteuning van volksbiblioteken.
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In 1920 4279
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Bildungsvereine . . . . 
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Frauenvereine  
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Gewerbevereine .... 
Handwerkervereine . 
Jugendvereine  
Kasinos und gesellige

Vereine  
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KirchenvorstUnde .... 
Kreisausschllsse .... 
Kriegervereine

De inkomsten en uitgaver 
Van de inkomsten worde 
Kontributies.

In 1871/72
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t Verer

In 
vi!
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tnigings tijdschrift.

1872/73 ruim 1800 Mk.
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Volksbiblioteken.
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In 1920/21 . 600000 .

Van de uitgaven worden hier 
Plaatselike ontwikkelingsdoelen 
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In 1920/21 . 20000 .
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Verzonden stukken. 
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Personcn-leden. 
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.. teile  

rnvereine  
irervereine  
5en......................................... 
nossenschaften .... 
"'ene vereine  
■dwirtschaftl., gewerbl . 
. volkswirtsch. Vereine 
imtenvereine . . . . 
issenschaftliche Vereine 

strate und Gemeinde- 
. Lretungen  

Schulvorstünde .... 
Gemeinntitzige Vereine. 
Volkshochschulen ....

Iroegen in deze 
er vermeld :
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gros 
zou

■) De redact 
lende Volksuniv 
in den gees 
met volksur

van onwaa 
•■sussen’' ... 
. leerlingen, 

docent zijn 
^eilijkheden 1 
ten, elk naar 
itie 1 luister- <

idc om

Over de werkcursus Natuurkunde aan 
Haarlemsche Volksuniversiteit )

iwcbrift besluit ik met dezelfde 
„Glllckauf der Gesellschaft fllr 

hrhundert*’.

tarde waren ze geenszins, deze „luistercursussen" 
moesten er naast staan; leergangen met 

waar daadwerkelijk kon worden a 
i menschcn bij naani en toenaam kenc 
te zoeken en uit te pluizen, om een 
- zijn aard!
en werkcursussen! daar moest naar worden

-•’-ctie van Volksontwikkeling zou er f 
>iKzui>iversiteiien ervaringsmateriaal te ontvar 
;eest als de hier beschrevene. Van soc 
isuniversiteiten, zou zij ook gaarne O[

In 1920/21 ruim 84000
V olksbiblioteken.

In 1871/72
In 1920/21

Dit heel korte ovei 
wens als de vervaat 
Volksbildung fllr das

prijs op stellen van de verschil- 
rangen betreffende werkcursussen 

oortgelijke cursussen buiten verband 
>p de hoogte worden gesteld.

van de Redactie een rTi........ ‘
een natuurkundig onderwerp, 

noegen de cursus heb geleid, doch 
tening dergelijke cursussen een zoo- 
;roote factoren kunnen zijn op het 
een belangrijke plaats dienen in te 

irsiteiten.
(1919—1920) in Haarlem ook 
hoe bevredigend het aantal 

”-stuur meende al dadelijk 
g, zooals die ons aange
niet heelemaal de juiste 
toehoorders waren onge- 

het contact tusschen leider 
om streng een systeem ter 

lerwerp bij te brengen aan die 
tdden doorgewerkt; het waren heil- 

1 eenigszins wisten wat studie was. 
Volksuniversiteit in eerste instantie 

wat meer 
inderdaad 
sen, maar

311 Mk.
ruim 690000

:rzicht van 't Fesljebi 
irdiger ervan: 
: neue halbe Jaht

Gaarne wil ik hier op verzoek 
verslag geven van mijn werkcursus over 
en wel omdat ik met zooveel genoden 
voornamelijk omdat naar mijn mee 
danige waarde hebben, dat zij grooiv i . 
gebied der Volksontwikkeling en een belai 
nemen in de programma's der Volksuniver 

Hoe goed wij in het oprichtingsjaar (’ri' 
slaagden met de keuze onzer docenten, hoe b 
cursisten was, dat zich liet inschrijven, het Best 
te moesten vaststellen dat de ingeslagen weg, 
geven werd door de andere Universiteiten, 
was. Al die cursussen met een groot aantal 
schikt om het „volk" te leeren werken; 
en deelnemer was noodwendig te gering 
bestudecring van een of ander ond< 
velen, die wellicht nooit serieus had 
zame voordrachten voor hen, die al 
dus eigenlijk voor hen, voor wie de 
niet is, of voor hen, die juist door de Volksuniversiteit al w 
onderlegd waren; het gros zou bij deze groote cursussen im 
toehoorder zijn, _ het zou luisteren naar de wijze woordei 
alleen ook luisteren.

O, neen, • 
maar „werkcursuss 
beperkt aantal lee 
pakt, waar de < 
met hen de moe..., 
te leeren werken

Die combinatie: 
gestreefd 1
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De proef werd genomen. Als lid van het Dagelijksch Bestuur droeg 
men mij op de eerste pogingen te doen; tijdens de Bestuursvcrgadc- 
dcringen kon men dan uit de eerste hand vernemen hoe de ervaringen 
waren en wat de resultaten werden. Ik koos als onderwerp: Mag
netisme en Electriciteit in onderling verband. 6 lessen, vooral niet te 
veel, het wordt gauw te zwaar. Een onderwerp op clectrisch ge
bied trekt altijd (een beetje reclame moest er bij!); het is een 
afgerond geheel, dat men niet zoo pasklaar in de leerboeken vindt; d’r 
zit systeem in: eerst magnetisme, dan electriciteit, ten slotte electro- 
magnetisme; en oók, het is een onderwerp met tal van demonstratic- 
proeven. Met deze proeven kon ik alles redden en wistikzeker.dat 
ik er iets van maken zou. Ik zou de experimenten doen eerst onder 
het regelmatig betoog door voor het gehecle auditorium, en ze na 
afloop van de les nog cens herhalen met de cursisten er vlak bij. 
Dan had ik gelegenheid te peilen of ik te diep was gegaan of te 
veel aan de oppervlakte gebleven. Gemakkelijk konden de cursisten 
terugkomen op besproken punten, die nog niet goed begrepen waren. 
Zoo in een gemoedelijk onder onsje zou ik ze wel aan het praten 
krijgen, eerder in elk geval dan wanneer dat praten gebeuren moet 
van de zitplaatsen af tot den man die zoo ver weg staat, zoodat 
men hard moest praten en precies, terwijl iedereen je dan nog zat 
op te nemen.

Even goed vond een meergevorderde de gelegenheid naar aanleiding 
van een proef zijn vragen te stellen, die wat verder reikten dan het 
behandelde in de les. Ik kon die vragen beantwoorden, zonder dat 
de anderen er mee vermoeid werden, zonder dat de beginners er 
door zouden worden in de war gebracht.

Beginners en meergevorderden I Dit is een 
de luistercursussen kan men ze niet ontdekken, 
niet tot elk individu, men oreert voor een geheel, 
dat men daarbij de beginners bevredigt en hun iets 
dat gaat alleen goed voor meergevorderden. Daar 
gevraagd; daar worden geen bezwaren geopperd en geen conclusies 
getrokken waarover men ernstig kan debatteeren. Als dat door een 
enkeling nog eens gebeurt, is die vast en zeker geen beginner, integen
deel. Op de werkcursus schift men ze direct. Als ze niet uit den 
hoek komen tijdens de les, komen ze toch voor den dag bij de demon- 
streertafel. In het gesprek, dat vaak gaat van man tot man, kan de 
docent rekening houden met de aanleg van dengene, tot wien hij spreekt.

Toch is het natuurlijk wenschelijk, dat men niet al te veel verschil 
heeft wat betreft de vóór-opleiding. Het allerbeste is dat een ieder 
profiteert van een kwestie, door één te berde gebracht. De geheelc 
cursus mag zich niet vervelen, omdat „die ééne” altijd wat vraagt, 
waarvan de rest niets begrijpt.

De hier bedoelde éénheid in de cursisten kan men op 
cursus vrij goed verkrijgen. De docent verkoopt daartoe 
gangskaarten en maakt eerst een praatje met degenei 
hij wikt en hij weegt, en ontraadt enkelen te komen 
hun niet geven wat zij er van verwachten.

Op deze manier heb ik het aangepakt. Ec 
Die heb ik dadelijk verdeeld over 2 groepen.
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cursus moet in de eerste plaats klein zijn. Eerst is groep I, toen 
groep II afgewerkt; de stof is dus 2-maal precies op dezelfde manier 
behandeld, 2 maal 6 lessen. Dat kon heel goed vóór de Kerstvacantie, 
zooals in den aanhef al beweerd is. Met plezier heb ik de lessen 
gegeven. Er hecrschtc al gauw een vrijmoedige geest; de menschen 
kenden elkaar: er werd van alles en nog wat gevraagd; onderling 
ging men aan het redevoeren over de gestelde problemen; vooral 
raakten de gemoederen in beweging als er staande vergadering werd 
gehouden om de proeven heen. Korte syllabi werden dankbaar geaccep
teerd ; notities werden gemaakt tusschen de regels in, notities, waarop 
ik zelf vaak doelde, als ik bet noodig vond sommige punten flink te 
laten onderlijnen. Op deze wijze is het gelukt zonder eenige pressie na
tuurlijk, maar alleen op verzoek, een 5-tal verslagen los te krijgen 
over het behandelde. Twee daarvan waren zoodanig opgesteld en 
gaven zoo juist aan dat de lessen waren begrepen, dat het Bestuur 
er een testimonium voor toekende. Dien kant moet het op; de deel
nemers moeten aan den arbeid; de leiders geven alleen den weg 
aan; de toehoorders moeten zich zelf vormen.

Het verloop was zeer gering, maar nog aardiger: de deelnemers 
vroegen om een vervolgcursus. Hetzelfde onderwerp, dezelfde grond
beginselen en dan allerlei toepassingen daarvan. Van elke groep 
kwamen er 15 terug, die trouw tot aan het eind toe van de Kerst
vacantie zijn gekomen. Ik heb behandeld de machine van "Wimshurst, 
condensatoren, galvanometers, motor en dynamo, inductor van Ruhm- 
korff. Ook weer 6 lessen, 2 maal achter elkaar.

Dat was in de ware zin een B-cursus. Hier wist de docent 
precies wat hij aan zijn hoorders had, dat zij allen op dezelfde basis 
stonden en dat er geen B-cursisten in schijn waren, zooals dat bij 
zelf-classificatie ongetwijfeld in groote mate het geval steeds zal zijn.

Toch is gebleken dat het met deze vervolgcursus te ver ging. Het 
werd te lastig. Ik heb duidelijk geconstateerd dat de vragen en op
merkingen van gehalte verminderden. De menschen deden hun best, 
maar het fijne van de zaak ontging hun. Ik heb ook geen enkel ver
slag ontvangen.

Daarom hebben we het dit jaar iets anders gedaan. Eón cursus 
vóór de Kerstvacantie van 8 lessen voor een beperkt aantal deel
nemers; dezelfde cursus nA de Kerst. Alles voor beginners, A-curst 
derhalve. Zoo gaan we een jaar door om te zien of de belang 
ling blijft. Vanzelf komen er dan meergevorderden, die ook 
den docent als zoodanig worden beschouwd. Dan is de tijd er 
nog eens aan de B-leergangen te beginnen.

Wel hebben we dit jaar meerdere ■ 
over scheikunde en over sterrekunde, 
wijsbegeerte en over literatuur alleen 
ding betreft is het zeer naar wensch < 
de Kerst zijn geheel bezet, en voor 
genoteerd voor ni de vacautie.

Ik voor mij twijfel er nie 
blijken van blijvende waarde I 
een klein contingent personen 
liefst zóó goed, dat ze een vol
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Het Amerikaansche systeem 
ontwikkeling 

door WILHELM MULLER.
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Parochiescholen en onderwijsinrichtingen der 
kerkgenootschappen.

Reeds in zeer vroege tijden bestonden scholen • 
genootschappen — De katholieke hoogere onder' 
protestantsche parochiescholen — De lagere scholen . 
schappen en de openbare scholen — Redenen om de 
te laten bestaan — De houding der protestantsche en ki 
lijkheid tegenover het openbare onderwijs.
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en weer. Dan vormt men de ware broeders, die er grondige : 
werkzaamheid voor over hebben, dan krijgt men een degelijke 1 
van cursisten waarop de docent kan bouwen, dan maakt men 
basis voor de Volksuniversiteit, waarop het groote argument tegen 
haar zoo gerechtvaardigd bestaan, dat van de kwecking van aan
gewaaide schijngeleerdheid, geen stand kan houden.

rT1ot de inrichtingen in dienst der opvoeding, die niet uit publieke 
± middelen betaald worden, behooren de scholen door de kerk 

gesticht en verschillende andere onderwijsinrichtingen. Zij staan 
slechts in zooverre onder het gezag der onderwijsautoriteiten van 
iederen staat, als zij zich moeten houden aan bepaalde voorschriften, 
' t leerplan en de scholieren betreffende. Maar in het beheer der 

lolen, in het aanstellen der leerkrachten, in de keuze der vakken, 
welke zij buiten de verplichte willen laten onderrichten, zijn zij geheel 
vrij. Terwijl in de groote steden de katholieke parochiescholen in de 
meerderheid zijn, vindt men op het platteland meer scholen der pro
testantsche kerk, vooral daar waar de bevolking voor een groot deel 
bestaat uit Duitsche boeren en hun nakomelingen. Beide soorten 
scholen worden voornamelijk gesteund door den stroom van immi
granten. De stedelijke statistieken over het bezoek dezer inrichtingen 
zijn niet nauwkeurig. Volgens het verslag van den nationalen com
missaris van opvoeding werden in het jaar 1907 de particuliere 
scholen van Amerika door 1.304.5-17 leerlingen bezocht; op rekening 
der katholieke scholen kwam daarvan een millioen, een cijfer dat wel 
juist zal zijn. De overige 304.547 leerlingen bezochten particuliere 
onderwijsinrichtingen van den meest verschillenden aard; ook de 
scholen der protestantsche kerk moeten daaronder gerekend worden, 
hiervan bezitten de lutherschen het grootst aantal onderwijsinrichtingen.

In verschillende deelen des lands waren reeds lang voordat de 
openbare scholen bestonden deze kerkelijke onderwijsinrichtingen tot 
bloei gekomen. Waar de katholieke zendelingen der 17de en 18de
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eeuw hoofdzakelijk hun aandacht aan het hoogcr onderwijs wijdden, 
zorgde de duitsche protestantsche zendeling ervoor, dat in de nieuw 
gestichte kolonies, naast de kerk ook een school opgericht werd, 
waarin de jeugd de Bijbel en de gezangen van Luther in den kern- 
achtigcn taal van den hervormer leerde kennen en zoo op godsdienstig 
gebied in de goede richting geleid werd. Te samen met de gewone 
particuliere scholen hebben de christelijke scholen den weg gebaand 
voor de openbare neutrale lagere school en daarmede het land een 
grooten dienst bewezen, die zeker niet onderschat mag worden.

Veel katholieke middelbare scholen verheugen zich reeds in een 
goeden roep. De professoren, meestal leden van de een of andere 
monniksorde, waren vooral op het gebied der talen vaak de meer
deren van de leeraren aan de openbare school. Toen echter deze 
instellingen tot bloei kwamen onstond daarin een verandering; wel 
presteeren de katholieke scholen ook heden ten dage nog veel op 
het gebied der klassieken, maar zij houden meestal vast aan de 
scholastische tradities van het verleden. De onderwijsinrichtingen 
hebben slechts in geringe mate een invloed ondergaan van de groote 
hervormingsbeweging, die heden ten dage het onderwijs geheel wijzigt.

De protestantsche scholen voor meergevorderden worden door 
Schuricht met lof vermeld in zijn werk over het streven der Duitsche 
schoolondernemingen in Amerika; hij verklaart, dat zij de goede 
eigenschappen der Amerikaansche inrichtingen zoeken te vereenigen 
met de voordeelen der Duitsche gymnasia. Wat echter de katholieke 
en protestantsche instellingen voor lager onderwijs betreft, die kunnen 
zich over het algemeen niet meten met de openbare scholen. In 
Cincinnati b.v. zullen de hoofden der scholen vaak de ondervinding 
opdocn, dat de kinderen, die zoo nu en dan uit de scholen der kerk 
bij hen komen, achter zijn bij hun leerlingen van denzelfden leeftijd. 
Van roomsche zijde beweert men, dat de saeculiere of reguliere 
geestelijken, welke voor het meerendeel de leerkrachten der katholieke 
scholen vormen, het geven van onderwijs als hun levenstaak beschou
wen, iets wat van de leeraren der openbare school slechts in be
perkte mate gezegd kan worden. Voor velen is het beroep van onder
wijzer slechts de overgang tot een werkkring, die grootere geldelijke 
voordeelen afwerpt. Tot op zekere hoogte is dit verwijt waar, maar 
door de veranderingen in de economische verhoudingen en door 
verbetering der onderwijzcrssalarisscn valt juist op dit punt < 
verandering ten goede op te merken. Bovendien mogen de onderwi; 
aan de openbare scholen, vooral zij die in de laatste tientallen jare 
zijn aangesteld, beweren, dat zij in de kweekscholen een grondige 
vakopleiding hebben ontvangen en een dieper paedagogisch ii 
hebben verkregen dan de meeste onderwijzers aan de katholieke :

Het verbeteren van het openbaar onderricht heeft tot 
gehad, dat veel particuliere instellingen ten gronde zijn gegaan, 
het Duitsche onderwijs-systeem in de neutrale openbare scholei 
Middenstaten werd ingevoerd, sloten de meeste Duitsch-Eng< 
scholen, welke indertijd onder den invloed van de bannelingen van ' 
opgericht waren, haar deuren, en de leerlingen gingen over naar 
openbare school. Wel lieten de Katholieken en onder de protestant 
de Lutheranen hun eigen particuliere scholen voortbestaan; dit (
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schiedde omdat volgens hun geestelijke leiders het godsdienstonder
wijs het belangrijkste deel van het onderwijs vormt. In het oprichtcn 
en bij het in standhouden hunner onderwijsinrichtingen hebben ue 
Katholieke kerkgenootschappen een grootc organisatorisc 
heid en offervaardigheid aan den dag gelegd. Wel met 
op, dat hun angstvallig waken voor het gebruik der 
hier een voorwaarde is van zelfbehoud en in dienst 
van de belangen van hun kerk, maar men mag toch ook niet ver
geten, dat hun bemoeiingen in deze richting ook een ethische basis 
hadden. Het grootste deel der Duitsche immigranten, die op rijperen 
leeftijd in Amerika komen, is niet in staat de Engelsche taal vol
doende machtig te worden. Willen zij op hun kinderen paedagogischcn 
invloed uitoefenen, dan moeten zij het Duitsch gebruiken en dus 
eischen zij, dat ook de school door het geven van grondig onderwijs 
in deze taal "hen het vervullen van zulk een gewichtige taak gemak- 
kelijker maakt. Reeds in 1846 werd deze opvatting gehuldigd door 
een Amerikaan, die zich kon heenzetten over zijn vooroordeelen en 
die toentertijd in de wetgevende vergadering van Ohio sprak ten 
gunste van het verplicht onderwijs in het Duitsch in de openbare 
scholen van de streken met een groot percentage Duitschers. Inder
daad wist deze man met zijn ruimen blik en zijn warm hart de wet
gevers van dien staat er toe te brengen een wet in dien geest uit 
te vaardigen. Daar, waar de openbare school niet bereid is tot deze 
concessie, is het voortbestaan der kerkelijke onderwijsinrichtingen 
uit ethische overwegingen gerechtvaardigd.

Het standpunt, dat de Duitsche protestantsche kerkgenootschappen 
innemen tegenover de openbare school, was en is nog steeds geheel 
anders. De Lutheranen hebben op grond van de godsdienst- en ge
wetensvrijheid, welke hun door de grondwet gewaarborgd is, hun 
eigen scholen; zij houden echter bij de inrichting rekening mei <ƒ 
palingen der wet op den leerplicht en hun verhouding tot de opet 
scholen is een volkomen vriendschappelijke ’).

De ultramontaansche vleugel der Katholieken daarentegen opende 
van den kansel en in de pers een heftige campagne tegen de open
bare school Op dit gebied hebben dc Katholieken in de laatste

') Dr. Wallen, de president der Miss 
verklaring af, die ook dooi- de verdere synt 
„De openbare scholen zijn een politieke 
grootcr beteekenis dan in een 
welzijn van ons tweede vaderlans 
openbare school mee te helpen 
Band II S. 151).

2) In hel jaar 1850 schreef de 
neutrale openbare school), die legen de wetten en leger 
waarvan dus reeds van te voren zeker is, dal zij moe 
stelling, waarvan ons de ondervinding in duizende ( 
een noodlottigen invloed heeft, kan niet gehandhaafd 
een minderwaardig egoïsme bedacht: deze instelling zal <

Op een vergadering Ie Cincinnnli zeide een zekere Pit 
systeem van de neutrale openbare school is
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schreef the Newark Catholic Citizen: _de gouverneur, die 
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De katholieke geestelijke Hcnnessey verkondigde in het jaar 1885 van den 
kansel, dat alle personen, welke hun kinderen naar de openbare school zouden zenden, 
tijdens hun leven uitgesloten zouden worden van de sacramenten en na hun dood 
geen christelijke begrafenis zouden kunnen krijgen. In Georgia vaardigde bisschop 
Grosz in 1882 een bevel uit. waarbij hij aan alle katholieke meisjes het bezoek 
der openbare scholen verbood (Schuricht, Gcschichte der Deutschen Schulbestre- 
bungen in Amerika S. 111 en 112). De bewering der katholieke geestelijkheid, 
dnt de openbare school atheïstisch is. is onwaar. De openbare school is neutraal 
op religieus gebied, maar is niet de vijand der godsdienst. In de meeste sleden 
begint het onderwijs met bet lezen van een stuk uit den Bijbel. De overgroole 
meerderheid der leeraren en leeraressen is aangesloten bij een ol ander kerk
genootschap en er zijn zelfs veel goede katholieken onder hen.

jaren hun taktiek gewijzigd en zelden vindt men nu nog in hun or
ganen aanvallen op de neutrale openbare school. Daarentegen nemen 
vele in een andere gewichtige kwestie een standpunt in, dat weleens 
verschilt met de zienswijze der protestanten. De Lutheranen maken 
er slechts aanspraak op bijzondere scholen te mogen stichten voor 
wier onderhoud zij zelf de middelen geven. Vooraanstaande Katholieke 
geestelijken en lecken verklaren echter, dat de Staat slechts het recht 
heeft te bepalen wat voor soort schoolonderwijs gegeven zal worden 
en tot hoever men daarmee zal gaan. In de keuze der inrichtingen 
moeten de ouders geheel vrij zijn. Deze opvatting is volkomen juist. 
Maar, beweert men verder, het schoolgeld dat door de Katholieken 
betaald wordt, mag niet gebruikt worden voor de instandhouding der 
openbare scholen, dit moet slechts de Katholieke onderwijsinrichtingen 
ten goede te komen. Ook deze eisch schijnt op het eerste gezicht 
billijk te zijn. Evenwel volgens de uitspraak van bekwame rechts
geleerden is de bewering, dat de staat andere scholen dan die welke 
in dienst der algemeenheid staan, uit de Staatskas moet bezoldigen, 
in strijd met de grondwet. Bovendien, wanneer men den Katholieken 
tocstond wat nbch Lutheranen, nbch andere kerkgenootschappen 
gegeven werd, zou zoo’n concessie eerder het karakter dragen van 

privilegie dan van het erkennen van een goed recht. En ook 
vergete men niet de gewichtige nationale bezwaren, die het onmogelijk 
maken om aan zulk een eisch gevolg te geven.

In zijn constitutioneele geschiedenis der Verecnigde Staten zegt 
Professor Van Holst, dat het systeem der openbare neutrale school 
zonder overdrijving gekenschetst mag worden als een derkr_ 
steunpilaren der democratie, daar het zie kinderen opvoedt 
verstandig gebruik van vrijheid en zelfregeering. Nu ligt het 
hand dat deze instandhoudende invloed der scholen grooter zi 
naarmate zij meer elementen der bevolking omvatten. Daarom zo 
ook de levensbelangen van den Staat aangetast worden, indien
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aard, dan zou de rampzalige splitsing, die in zooveel 
:csche landen merkbaar is, ook in de Unie de meestal goede 
ding tusschen de kerkgenootschappen onderling verstoren. En 

verwezelijking van een der hoogste idealen der volksschool, n.1. 
; opwekken van een sterk gevoel van saamhoorigheid, zou niet meer 
toemd mogen worden als een der schitterendste resultaten van het 
xerikaansche systeem van volksontwikkeling.

Chautauqua’s onder leiding der kerk.
Navolging der oorspronkelijke Chautauqua’s — Verhouding tusschen 

deze en de nieuwe instellingen — Katholieke, methodisten en joodsche 
vacantie-cursussen — Invloed der Chautauqua’s — Minderwaardige 
prestaties der zwakkere instellingen.

Het Amerikaansche gezegde „Nothing like trying", niets gaat 
boven probceren, bevat veêl waars. Bij de meeste mcnschen bestaat 
de lust om te experimenteeren, en deze neiging kiest gaarne de 
opvoeding als oefenterrein. Daar wil men vaak met meer geest
drift dan juist inzicht het nieuwe invoeren alleen omdat het nieuw 
is. Waar evenwel het goede resultaat zoo duidelijk blijkt als bij het 
Chautauqua-systeem is het zeker verklaarbaar, dat men van verschil
lende kanten dit voorbeeld tracht na te volgen. Kerkelijke vereeni- 
gingen, wereldlijke liefdadigheids-genootschappen, „colleges" en uni- 
versiteiten hebben soortgelijke vacantiecursussen in het leven geroepen, 
die alle Chautauqua’s genoemd worden. Het zijn geheel op zich zelf 
staande lichamen, die ongeveer hetzelfde doel nastreven als de oor
spronkelijke Chautauqua’s en dit met soortgelijke middelen trachten 
te bereiken. Zij staan tot deze in een verhouding, die vergeleken 
mag worden met den band tusschen de Grieksche koloniën en het 
moederland. Tegenwoordig zijn er in Canada en in de Unie meer 
dan vierhonderd van zulke Chautauqua’s. Tot de meest bekende in
stellingen behooren verschillende Chautauqua’s, die van een kerkge
nootschap uitgaan, zooals de katholieke vacantieschool in Plattsburg 
aan het Champlainmeer. De deelnemers, meestal leeraren, leeraresen 
en studenten verstaan de kunst om hun studie te combineeren met 
ontspanning. De groote toeloop bracht de directeur van deze school, 
Dr. Conaty ertoe, om ook ih het oude middelpunt der Fransch- 
Katholieke beschaving, in de stad New-Orleans een winterschool te 
openen. Het zachte klimaat en de goede naam van dezen directeur 
en van de onderwijs-inrichtingen in de stad, droegen veel bij tot den 
snellen opbloei van die onderneming. In beide scholen worden natuur
wetenschappelijke en humanistische vakken gedoceerd, vooral in deze 
laatste wetenschappen wordt door uitnemende leeraren college ge
geven; ook de overige methodes van Chautauqua worden hier in toe
passing gebracht.

De kust van New-Yersey is bedekt r 
In een van die plaatsjes Ocean Groi 
de Methodisten een zomercursus gegeven.
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Engelsche literatuur in de 19de
Eenige profeten der 19de eeuw ei 

sociaal gebied......................
De „gentlemen” in de werken vai 
De groote Amerikaansche dichtei 
Geschiedenis der opvoeding . 
Moderne geschiedenis...................................................
De ontwikkeling der Nederlandsche natie . .
Oostersche beschaving..............................................
De vrijheidshelden en de helden der revolutie .
Tijden van crisis in de Amerikaansche geschiedenis 
Staathuishoudkundige problemen van den tegenw. tijd 
Het vraagstuk 
Arbeidsproblemen

en ver naar Ocean Grove komt. De bijeenkomsten worden gehouden 
in een groote open rotunde, beschut door een op palen rustend dak. 
Zij dragen meestal een godsdienstig karakter; er wordt gepreekt en 
gebeden, men zingt er psalmen en luistert naar muziekuitvoeringen. 
Ook bespreken bekende redenaars in deze rotunde de vraagstukken 
van den dag, die zij meestal van uit een ethisch gezichtspunt be
schouwen. Van nieuwere datum is de joodsche Chautauqua, die even
eens aan de kust van Jersey in Atlantic city haar zetel heeft. Ook 
hier staan op het program populaire lezingen, studiecursussen, lees
gezelschappen, godsdienstoefeningen en uitspanning. Al deze gods
dienstige chautauqua’s stemmen daarin overeen, dat leerlingen en leeraren 
niet uitsluitend behooren tot het kerkgenootschap, waarvan de cursus 
uitgaat, maar vaak andere richtingen zijn toegedaan.

Het ligt voor de hand, dat het Chautauqua-systeem door zijn doel, 
zijn indeeling en door zijn sterke uitbreiding in hooge mate er toe 
bij heeft gedragen om nuttige kennis te verspreiden en geestelijke 
belangstelling op te wekken. Zelfs vermag dit systeem zijn invloed 
over den oceaan uit te strekken, want verschillende vacantiecursussen 
in Engeland volgen het voorbeeld der oorspronkelijke chautauqua’s. 
Toch is het ontstaan van zooveel dezer vereenigingen in alle dcelen 
van Amerika niet onverdeeld gunstig te noemen. Wel zijn er nieuwe 
inrichtingen, die door een krachtige organisatie, door bekwame leiders 
en ruime geldmiddelen groote resultaten kunnen boeken, maar daar
naast zijn er ook zwakkere instellingen, die minderwaardige prestaties 
leveren, daar zij werken moeten met ongeschikte leerkrachten, c 
beperkte middelen beschikken en veelal in de noodzakelijkheid 
keeren om met naburige chautauqua’s te moeten concurreeren. 
zou beter zijn als de lust tot navolging, die den Amerikanen in ... 
bloed zit, op dit terrein wat ingetoomd werd, want hier dreigt de 
kwaliteit door de kwantiteit te verminderen.

Hieronder volgt een opgave van de voornaamste vakl 
de cursussen van het jaar 1907-—'08 behandeld zijn en 
lezingen, dat men aan ieder onderwerp heeft gewijd:
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Aantal lezingen.
De regeeringen van het moderne Europa .... '
De Amerikaansche regeering 
Problemen waar de hedenda 

burgerij zich voor gestciu < 
Stedelijk bestuur  
Paedagogische vraagstukken en de 
ding in den tegenwoordigen tijd .

Moderne methoden ter bevordering der 
Schets van een kunstgeschiedenis dei 
Idealen door de kunst in de 19de 
De muziekbeoordeeling  
De toonkunst  
De opera’s van Wagner ....

Algemeene en toegepaste wetenschap. 
De aanwinsten van de wetenschap en van 

moderne onderzoek  
Het zonnestelsel . 
Electriciteit en magr 
Electriciteit en radii 
Theorie en praktijk 
Algemeene natuurkui 
Kracht en beweging 
Geluidsleer .... 
Warmte opgewekt door beweging ...... 
Licht en kleur  
Verlichtingstechniek  
Anorganische scheikunde . . ..........................
Toegepaste scheikunde  
Het bereiden der moderne kleurstoffen, uit kootteer 
De aarde en haar geschiedenis. 
De grondslagen van de algemeene  ontwikkeling. 
De wet der voedinf 
Eerste hulp bij on( 
Handelsaardrijksk 
De metallurgie v< 
Natuurkunde en
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worven kennis geen dun beschavingsvernisje, maar een kracht, die 
wortelend in de ondervinding, het geheele wezen staalt en sterkt. 
Vaak verrassen juist deze lieden hun meer beschaafde medetoehoorders 
door hun scherp oordeel en door hun frisschcn kijk op de dingen. 
En als zulke mannen en vrouwen aan de discussie deelnemen, dan 
dragen zij er toe bij, dat er een geestelijk contact tusschen hoogere 
en lagere klassen- ontstaat. Dan dienen deze samenkomsten als de 
brug, die een vruchtbare .verbinding mogelijk maakt tusschen de im
pulsen, ontstaan uit de duizendc directe indrukken van het leven en 
het methodische denken.

Het verslag van den superintendent der New-Yorksche afdeeling 
over deze lezingen bevat geen nauwkeurige medcdeelingen omtrent 
het beroep dat de deelnemers uitoefenen, evenmin over de verhouding 
waarin de beide sexen en de verschillende beroepen aan de cursussen 
deelnemen. Maar wel kan men uit een reeks van brieven opmaken, 
welke indrukken de toehoorders der hoogere en lagere standen in 
deze lezingen opgedaan hebben. Eenige van deze brieven worden 
hieronder geciteerd.

„Om mijn dankbaarheid voor de ontvangen w eld« 
wil ik hier vertellen, dat ik in verschillende u ijken < 
tweehonderd lezingen heb gevolgd van de voordrachtc 
de meest uiteenloopcnde zaken handelde, waarin 
kan stellen. Ik heb daar veel geleerd en naar ik  
deze lezingen een beter echtgenoot, vader en advocaat 
ik voorheen was, misschien zelfs een beter mensch."

„Volgens mijn meening moet het groote voordeel van de door den 
stedelijken raad van opvoeding georganiseerde lezingen gezocht wor
den in het feit, dat zij de bewoners van een streek tezamen brengen 
op een wijze, die aan hun waardigheid van staatsburger ten goede 
komt. Dit voordeel wordt m.i. nog vergroot door dc omstandigheid, 
dat dc toehoorders na de lezing samen blijven om het gehoorde te 
bespreken en om aan den spreker van den av< '

„Daar de belastingbetalers de openbare : 
mogen zij er voordeelen van verwachten, welke 
vangen. Duizende jonge menschen, die vroeger 
brachten in tweede rangs ontspanningslokalen, wennen 
zamerhand aan, lezingen te volgen.”

„Zij, die aan het hoofd van een gezin staan, kunnen uw streven 
(dat van den superintendent) waardeeren. De kennis, die wij opdoen, 
zal ons in staat stellen onze kinderen beter op te "

„Ik moét den geheclcn dag zwaren handarbeid i 
echter denk aan die prachtige en leerzame lezingen, di 
wachten, dan krijg ik het gevoel van een schooljong 
een goed cijfer te zullen krijgen."

Een arbeider in een fabriek van gummi-artikelen schrijft: „deze 
lezingrecks moet vroeger of later den mensch tot een hooger plan 
verheffen, zijn denken sterker maken en hem een verfijning geven, die 
hem tot een beter burger zal doen worden en die hemzelf en de 
algemeenheid van veel nut zal zijn."

Als bewijs, dat door deze voordrachten de lust tot lezen zeer toe
neemt kan de volgende mededeeling dienen.
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Bioscoop en Volksontwikkeling 
door Dr. R. M1EDEMA.

spontane en 
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aanleiding van lezingen, die professor Tcroksbury hield over 
Oosten, werden een aantal boeken, die dit onderwerp be- 

i in een bepaalde zaal van de Norris-Highschool ter be- 
5 van het publiek gesteld. Het resultaat was, dat 28 boeken 
uitgeleend werden.” 
woorden van lof, die ingegeven 

waardeering der avondlezingen in New 
toepassing op de beste prestaties der Cht

‘) Zie ook het artikel van denzelfden schrijver in t 
schrift: De bioscoop in dienst van het onderwijs en de voll

ik het in deze eens met den 
>op te ’s-Gravenhage, den H< 

zijn werkje: „De Bioscoop er 
:oop een leemte in het onderwijs • 
onderwerpen (de beschrijving 

van cultures, het groeiproces ■ 
i de bioscoop voor de leerlii

: gevaar dat de leerlingen, door het versneld tempo, waarin zij 
igen waarnemen, de lust zouden verliezen om rustig in de natuur 

tarnemen, wat op de film in enkele minuten aan hen voorbij- 
geheel uit de lucht gegrepen. Integendeel. Het ver- 
geziene, zoo het binnen het bereik ligt (hetgeen na- 
van onderwerpen uitgesloten is) nu ook in natura te

i directeur der Gemeen- 
leer D. van Staveren, 

en het onderwijs” schrijft, 
. _,s aanvult, en er op wijst 
van ver verwijderde landen, 

van dieren en planten) 
ingen eerst recht levend

T~x at de bioscoop, zooals deze tot nu toe wordt geëxploiteerd, nog 
1 J slechts in zeer geringe mate dienstig is aan de volksontwikkeling en 

in de meeste gevallen eer van volksontaarding gesproken kan wor
den, is een stelling die in dit tijdschrift zeker niet verdedigd behoeft te 
worden. Daar zijn wij het allen wel over eens. Zelfs de strenge 
censuur, in verschillende plaatsen van gemeentewege uitgeoefcnd, kan 
daaraan weinig veranderen. Doch er is minder eenstemmigheid wan
neer wij trachten een antwoord te geven op de vraag of de bioscoop, 
mits goed geëxploiteerd, wfel van groote beteekenis voor de volksont
wikkeling zou kunnen worden. Er zijn er nog velen, die de bioscoop 
als onderwijs- en opvoedingsmiddel onbruikbaar vinden of schadelijk. 
Nog onlangs werd in dit tijdschrift (Aug.-Sept.-nummer, blz. 511 vv.) 
deze meening neergeschreven door Mej. E. C. Knappert, die de vrees 
uitsprak dat de bioscoop de lust tot zelfonderzoek bij het kind zal 
verminderen of dooden.

Ik ben echter een andere opvatting toege 
dat de bioscoop, bij goede exploitatie, zeer 
kan bevorderen en vooral ook bij het ondt 
kan verrichten.
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Wie om een voorbeeld te noemen, eenmaal het ontluiken van planten, 
duizende malen versneld, door middel van een filmbeeld heeft mogen 
aanschouwen, is gegrepen door de ongeloofelijke schoonheid van be
weging, die wij zelf niet kunnen zien, al hadden wij nog zoo veel ge
duld en zich toch telkens in onze nabijheid herhaalt.

Evenmin als er ccnig gevaar in is om een voorwerp met een mi- 
kroskoop duizende malen te vergrooten, is het gevaarlijk om een 
beweging, een proces te versnellen.

Doch het is eigenlijk niet zoozeer mijn bedoeling om de waarde van 
de bioscoop als onderwijs- en opvoedingsmiddel te bepleiten, als wel om 
de Nutsdepartementcn er op te wijzen dat hier een schitterend ar
beidsveld braak ligt, waarop zij prachtig werk tot nut van het alge
meen kunnen gaan verrichten.

Daar tot op dit oogenblik zoo goed als alle bioscopen hier te lande 
nog in handen zijn van ondernemers, die haar exploiteeren als kost
winning (de groote bioscooppaleizen in onze groote steden toonen maar 
al te duidelijk dat er een zoet winstje uit wordt gehaald) en deze 
ondernemers uit den aard der zaak zich weinig door opvoedkundige en 
ethische motieven laten leiden, doch enkel vragen wat het publiek graag 
ziet, daarbij meestal spcculeerend op lage hartstochten en sensationecle 
elementen, daar is het m.i. de taak van 't Nut om thans ook de 
exploitatie van bioscopen ter hand te nemen en voorstellingen mogclijk 
te maken waaraan wel opvoedkundige en ethische motieven ten grond
slag liggen. Daarmede verricht het dan een dubbel waardevollen 
arbeid. Want ten eerste verhindert het in plaatsen waar tot dusverre 
nog geen bioscoop is, de oprichting van een bioscoop die enkel als 
kostwinning wordt beschouwd, en vervolgens leert het de mcnschen 
zien dat er ook goede en mooie, en niet minder boeiende voorstellingen 
gegeven kunnen worden, en ontwikkelt aldus de smaak, al geef ik 
onmiddellijk toe dat dit niet snel zal gaan en vooral in den eersten 
tijd de beroepsbioscopen weinig concurrentie te vreezen hebben.

Doch bovenal voor het schoolonderwijs zullen deze Nutsbioscopen 
van beteekenis worden. De instelling van de gemeentelijke school
bioscoop zal namelijk wel tot eenige der grootste gemeenten van 
ons land beperkt blijven.
i-*De vraag is echter of het practisch mogelijk is dat de Nuts 1 
tementen zulk een arbeid gaan beginnen. In mijn 
menig Nutsbestuurdcr zeer bedenkelijk kijken. Ee 
teeren? Maar daar is ' ’ ’ ’
ciën daarvoor viimcu .
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Van de Lagere Scholen komen alleen de hoogste klassen, 
ieder der schoolhoofden wordt tijdig een programma toegezonde 
de titels en omschrijving der films (in zoover dit mogelijk is) 
zoek deze onderwerpen te voren in de klasse te bespreken.

Het aantal films, dat voor dergelijke voorstellingen geschikt is, 
breidt zich gelukkig steeds meer uit.

De groote filmfirma's H.A.P. en Benz en--------- .
voorraad waardevol materiaal, terwijl het Koloniaal 
over een uitnemende serie films van Indië’s i 
ners, gebruiken, enz.

Wat de tweede weg betreft, tot mijn grot 
mededeelen dat het District „Utrecht” der ■ 
bezig is stappen te doen om tot de aanschaf

kleine plaatsen geven de bioscopen meestal slechts op eenige avonden 
van de week voorstellingen en wordt het toestel en menigmaal ook 
de zaal op de andere avonden niet gebruikt, terwijl dit natuurlijk over
dag zoo goed als nooit het geval is. De exploitant zal dus gaarne 
bereid gevonden worden op deze wijze zijn inrichting productief te 
maken.

De tweede weg is deze, dat men, in plaatsen waar geen bioscoop
theater is of waar men het om een of andere reden niet huren kan, 
zelf een bioscooptoestel aanschaft of een aan het Nutsdistrict behoo- 
rend toestel laat komen op geregelde of ongeregelde tijden.

De eerste weg is reeds sedert meer dan een jaar door het 
departement „Amersfoort" ingeslagen. Wij kunnen daarbij 1 
eigen ervaring spreken en, laat het mij er onmiddellijk aan t< 
van een groot succes.

In een afgehuurd bioscoop-theater, hebben wij reeds m< 
stelling, zoowel voor de jeugd, als v oor de volwassenen u 
Vooral onze schoolbioscoopvoorstellingen voldoen uitmuntend. In 
werking met de gemeentelijke autoriteiten en de hoofden 
baar en lager onderwijs, bereiken wij bij iedere serie van 
lingen ± 2000 kinderen.

Om u een indruk te geven van zulk een 
ik u de laatstgchoudene op 15 en 16 Nov.

Ons programma luidde: 1. De vlieg en de mug.
2. Boterbereiding.
3. Kijkjes op Java.
4. Kerstverhaal.

Op den Dinsdagochtend 10X uur kwamen Gymnasium, Industrie
ën Huishoudschool, L. School CenC3 te samen 

Dinsdagmiddag IX uur de L. Scholen C2, C4, Cs, A1, A’ 
„ 3 uur Handelsschool, School B, A4

Dinsdagavond 7X uur Handelsavondschool, Herhalingschool 
en onderwijzend personeel •

Op den Woensdagochtend 10X uur Rijksopvoedingsgesticht, 
Normaalschool 295 „

^Voensdagmiddag IX uur H.B.S., L. School A8 295 „
„ 3 uur Ambachtssch. en L. Scholen A2, A3, As, A® 299 „
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niet

aanschaffing overgegaan.

films wordt
tend. Daar 

meer dan 
telling ± 
.Jen per dag.

ijs reductie

i, dat als reizende schoolbioscoop zal worden inge- 
Nutsavonden, kinderbijeenkomsten enz. zal kunnen

apparaat te komen, 
richt, doch ook voor 
dienen.')

Het districtbestuur is reeds in relatie getreden met de omliggende 
gemeentebesturen, teneinde zich van hun medewerking te verzekeren. 
Het ligt in de bedoeling om voor de bediening van dit toestel iemand 
te zoeken, die van zoo breede ontwikkeling is en zooveel liefde koestert 
voor dit mooie ontwikkelingswerk, dat hij tevens als explicateur kan 
optreden en dus de capaciteiten bezit om zich in allerlei verschillende, 
uiteenloopcnde onderwerpen zóó in te werken dat het zien van de 
films naast een genoegen ook een les wordt van groote beteekenis 
voor het onderwijs.

Ik verwacht hier beter resultaten van, dan van de werkwijze die 
door de, in het Juninummer van dit tijdschrift besproken Haagsche 
bioscoopcommissie (blz. -129) wordt voorgesteld, waarbij iedere school 
een eigen bioscooptoestel zou moeten aanschaffen. Wellicht dat men 
nog eenmaal zóó ver zal komen, doch dit zal m.i. niet gebeuren vóór 
het centrale bioscoopstelsel jaren heeft gefunctioneerd en op den duur 
bewezen van welk een waarde het filmbeeld voor het onderwijs is. 
Verder onderstreep ik de bezwaren, door den Heer van Staveren 
in het Julinummer (blz. 471 vv.) over deze zaak in het midden gebracht.

En nu tenslotte nog iets over de kosten. De ervaring leert ons 
dat deze bij een goede exploitatie, tot een minimum gereduceerd 
kunnen worden. Bij de schoolbioscoop-voorstcllingen ten onzent 
wordt van ieder kind 10 cent als toegangsprijs gevraagd. Dit bedrag 
is (wanneer wij geen bijzondere onkosten maken door bijv, een expli
cateur van buiten de stad te doen komen) voldoende om deze onkosten 
te dekken. Het spreekt cchter wel vanzelf dat bij de vaststelling van 
dit bedrag rekening moet worden gehouden met plaatselijke omstan
digheden. Het is best mogelijk dat op een andere plaats 20 ct. ge
heven zal moeten worden, zoo goed als 't ook mogelijk is dat ■ 
dit doel gemeentelijke subsidie wordt verstrekt, wat eigenlijk 
meer dan billijk is.

Voor de huur van films wordt over ’t algemeen IX A 2 ets. per 
meter en per dag berekend. Daar men voor een met explicatie toe
gelichte voorstelling niet meer dan ± 14 A 15 honderd meter noodig 
heeft (duur van de voorstelling ± 1% A 2 uur) zijn de kosten daar
van dus ± 25 A 30 gulden per dag. Houdt men de film meerdere 
dagen, dan wordt op deze prijs reductie gegeven. De prijs van de 
films van het Koloniaal Instituut bedraagt slechts % cent per meter, 
terwijl men bovendien zeer uitvoerige en gedocumenteerde beschrij
vingen ontvangt van iedere film.

Ik hoop door dit artikel de aandacht der departementen gevestigd 
te hebben op een uitgestrekt terrein, waarop nog heel weinig gear
beid is, doch dat bij een energiek aanpakken van den kant van het 
Nut prachtige resultaten zal opleveren en niet weinig kan medewerken 
tot de ontwikkeling van ons volk.
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Ontwikkeling van volwassenen 
Kijkjes over de grenzen door J. Hovens Greve.

wel dingcr 
zijn geen ai 
:tvol zwijger 

. problec 
in zijn primi- 

bclangrijk 
oefening

, wat hebben 
Iwasscnen van 

! problemen, 
___  ... ____ , verstand en 
levensomstandigheden dit 
laat-maar-groeicn systeem 

lerzijds omdat de 
• velen naast de 
hun zoeken een 

t stellen van pro- 
iddel is geworden.

yeder weet wat een stoel is, maar als we de omschrijving van het 
| begrip stoel zouden vragen in een gezelschap dat juist bezig was 

de gewichtigste vraagstukken van dezen tijd gcnocgclijk en tot 
ieders stichting op te lossen, dan zou ieder iets anders zeggen, ’t Zou 
een aardige oefening zijn en de verschillende definities zouden kijk 
geven op het karakter en het peil van ontwikkeling van hun stellers.

Het zakelijke type, de soort die zich in den regel met inwendige 
zelfgenoegzaamheid „maar” 'n man van de practijk noemt, bedenkt 
zich niet lang, zet z'n gezicht in een wegwerpende plooi en zegt een 
stoel? — da’s 'n stoel en sluit stijf zijn lippen en daarmee de debatten 
en kijkt U aan: „maak me eens wat!"

Het verwante type, dat echter nog enkele resten van anj 
eerbied voor de school in zijn onderbewustzijn met zich draagt, c 
de stoel —— en dan zet hij n komma, maar na dit bewijs va 
denken vervolgt hij al spoedig kregel: — is een ding om op te zitten. 
Maar nommer drie, die uit neiging tot tegenspraak zijn scherpzinnig
heid heeft ontwikkeld, zegt: neen — alle stoelen zijn wel dingen om 
op te zitten, maar alle dingen om op te zitten zijn geen stoelen. 
Daarop volgt een oogenblik van gemelijk of respectvol zwijgen, een 
vruchtbaar moment — want nu is ontdekt, dat er een probleem is.

Zie, dit is een stukje ontwikkeling van volwassenen in 
tiefsten vorm; ontwikkeling van volwassenen is voor een 
deel het doen zien van problemen en de daarop volgende 
ter oplossing er van.

Zoo gezien is het volle leven de ware ontwikkelingsschool voor 
volwassenen, het legt ons onophoudelijk problemen voor en wij wor
stelen om de oplossing er van en de uitdrukking „het leven — een 
school” is zeker niet door een schoolmeester uitgevonden maar door 
den zoekenden mensch, die zich steeds van zijn onwetendheid bewust 
is, een bewustzijn dat, naar men fluistert, niet een specifiek school- 
meestersbez.it is.

Maar als de ware ontwikkelingsschool het leven is, 
wij dan nog met speciale ontwikkelingsarbeid voor vol' 
noode? Heeft de primitieve mensch niet genoeg aan de 
die de natuur hem stelt en ontwikkelen zich lichaam, ' 
gemoed bij hem niet in die mate, als zijn 
eischen? Aangenomen dat dit zoo ware, dit 
kan in onze maatschappij niet worden toegepast, een< 
problemen van dien aard zijn geworden, dat voor 
leering, die ’t leven als vanzelf biedt, leiding bij . 
dringende eisch is geworden, anderzijds omdat het sf 
blemen en het oplossen er van een onmisbaar miciuo

meestersbez.it
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voor mij ge- 
dc geestelijke

Daar 

noodig

vraag hebben 
ontwikkeling

1 wij in 
opstopper

gegeven, weten 
der volwassenen

mtwikkelings- 
” :nden mid- 
llijk, dat wij 
rden, dat ook 

elementen ont-

ler, die z 
inhemel : 
inbr"n<r «

len is een 
ons staan

over ontwikkeling 
schrijvers, een werkman, decoratie- 

' ' met het bestudcercn van den 
practical friend of mine was 
I begin to do something that 
'j make money”. „Look at 

aris for a month”. ,My dear sir”, 
>d fellow, but when you speak of 

and when you speak of plcasurc you 
forsooth! ^Vhy, sir, I take week-end 

I it would bc futile to attempt to describe 
these cosmic excursions”.
weg inplaats van naar Parijs! 
?ug”, maar wij in ons heart of . 

geestelijken opstopper ook niet

’ kwesties tegenwoordig. Ik
* beteekenis is, dan die van

...sch. Daartegenover vallen vragen van 
jur, valuta, dumping of anti-dumping en malaise 
't beter te zeggen al deze vragen zijn ondcr- 

groote vraag „hoe leven wij ’t leven ’t best" en 
istantie slechts waarde door de wijze waarop zij 

ons wakker maken.

pijnlijke .
van de ontwi

t alle' arbeiders het ontwi 

welbekemden handeldrijvenden i 
en men voelt onmiddellijk, dat 

streven, met andere woorden, dat 
ding fouten kleven en 
verbeteren of aanvullen, 
ontwikkeling van volwassene

i wie boven en wie beneden

om aan het sleurleven, waarin wij allen haast chronisch dreigen te 
vervallen, kleur en fleur en meerderen inhoud te geven.

Het laatste behoeft misschien eenigc toelichting voor wie met zijn 
eigen problemen al genoeg te stellen heeft en die dus hem gelukkig 
prijst, die aan de raadselachtigheid der dingen niet ziekt. Maar wie 
weet, hoe vlak en plat het leven verstrijkt voor duizenden en tien
duizenden in onze vermatcrialiseerde wereld, die voelt dat het nood- 
zakelijk is die „veel te velen" in aanraking te brengen met laten we 
’t nu niet meer probleem noemen maar het „Wonder".

Als ons leven rijk zal zijn, dan moet het Wonder er een rol in 
spelen. Als we ons nooit ver-wondcren zijn we geestelijke stakkers, 
maar als wc intens be-wonderen zijn we rijk, met of zonder mate- 
rieclcn welstand.

In een belangwekkende Engelsche bundel essays c 
van volwassenen ') vertelt een der schrijvers, een wei 
schilder, die zich langen tijd bezig hield met het 
sterrenhemel : „Some time ago, a very pi 
advising me „to drop this nonsense, and begii 
would bring some pleasure into my life; to m 
me", he said, „I have been to Paris for a 
I answered, „you are a very goot 
.nonsense’ you speak nonsense 
have no idea of it. To Paris 
trips to the Milky Way and 
you the pleasure I get from t

’n Uitstapje naar den Melkwej 
had z’n collega „niet van terc 
hebben wij een dergelijken 
somwijlen ?

Als wij ’t antwoord op die 
wc meteen, dat het vraagstuk 
niet een specifiek arbeidersvraagst 

Men realiseere zich slechts dat 
niveau van — bijvoorbeeld den 
denstand zouden hebben bereikt 
daarnaar niet zouden willen s 
aan die middcnstandsontwikkel 
breken, die we zouden willen 

Neen, het probleem van de 
probleem van u en mij en van 
in inzicht en wijsheid.

Er zijn veel „brandende" 
loof, dat er geen van meer 
ontwikkeling van den mensc 
lasting, loon, arbeidsduui 
weg of misschien is 
deelen van de eene , 
hebben in laatste ins 
geestelijke krachten in
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anuvn als bet 
uit honderd 

ontstond

rot

jonge mani 
>r>enhandel <

: opzicht gedaan hebben, 
zeker waardeering, ook 

geplaatste militairen zich bitter 
i deze hunne toch zoo bclang-

in<

idealisme

trots en 
mensch is nog deze 
gaten dan dat juis 
dat wij niet op 1 
zoo zedelijk verontwat 
al het geschrijf en 
te praten wat ' 
als een van 
en waar 

En uit
verfijnde . ............. =..
ten oorlog trokken __
dreigden te gronde te 
lectuur, door cursussen,

In de reuzenlegers was 
officieel noodzakelijk gewoi 
onze, die buiten den oor 
duizenden mannen aan 
ook een gansch nieuw 
die velen welke aan 
militaire oefening, die 
gesteld.

Wat Generaal 
of althans hebben 
van hem, die weet d 
weinig hebben laten 
rijke plicht.

Hoe duid

It tot „ 
zij dan 
vikk<”

en Key gestempeld 
hebben inderdaad 

opgroeiend geslacht 
volgende 10-tal jaren 

theoretische bespiegeling 
w al is die belangstelling

•log heeft ons een nieuwe 
zijn creditzijde geschreven 
kunnen constateeren, dat 
van de peripberie naar

:n is getrokken.
vie zich maar eens even goed 
i van ons in de eerste oorlogs- 
mtmoedigden hebben toen hun 

ons niet gezegd: Nu zien we 
waarop we niet zonder 
' ' > een vernis te zijn, de 

Die zoo spraken ver- 
dling een bewijs was 

i oertijd, die zeker niet 
als de onze. En zelfs 
de couranten om recht 

een bewijs van verderf 
menschheid voor wat goed is

lidelijk heeft deze periode ons doen voelen, dat als de 
regeering telkenjare tal van jonge mannen in bepaalde centra ver
zamelt tot oefening in den wapenhandel en wat daarmee samenhangt, 
dat zij dan eenerzijds de plicht heeft te zorgen, dat voor de geestelijke 
ontwikkeling van die velen minstens evenzeer gebouwen, materiaal 
en leerkrachten beschikbaar moeten zijn als voor de ontwikkeling 
van hun weerbaarheid. En dat zij anderzijds met vreugde deze kostelijke 
gelegenheid om de geestelijke volkskracht te verhoogen moet aan-

Kleinhens en zijn staf in dit 
trachten te doen, verdient i

L dat tal van hooger geplaat: 
cn gelegen liggen aan u»c ■■

De twintigste eeuw is in het jaar 1900 door Ellei " 
tot de eeuw van het kind en de eerste decennia hvuucu ■■■ 
sterk in het teeken van de opvoeding van het c, w ’ 
gestaan en deze belangstelling zal zeker in het eerstvolgende 10-t 
tot daden voeren, waaraan nu eenmaal veel theoretische besj a „ 
en propaganda vooraf moesten gaan. Maar al is die belangstelling 
gelukkig sterk’ gewekt, de oorlog heeft ons een nieuwe phase doen 
intreden en het kan zeker op zijn creditzijde geschreven worden indien 
wc over de geheelc wereld kunnen constateeren, dat de geestelijke 
ontwikkeling der volwassenen van de pcripherie naar 't centrum der 
belangstelling van onze volkspedagoger

Dat is volkomen begrijpelijk voor w 
idenkt in de gevoelens, welke talloozcn

jn hebben doorgemaakt. Hoeveel oi
' >me verloren. Hoevelen hebben

„_.j, alle beschaving van al die eeuwen, wa 
eerbied terugblikten, zij blijkt slechts

* welfde bruut als in den oertijd, 
ist hun droefheid en teleurstel 
het peil meer staan van een 

.lardigd zou zijn geweest , 
, gekonkel en geknoei van < 
krom was, was al evenzeer 

geloof in den eerbied der 
en schoon.
dien eerbied, die leefde te midden van moord en verraad en 
vernietiging, is geboren de wil om al die volwassenen, die 

' rokken en die periodiek aan verveling en oorlogswalging 
gaan, geestelijke verfrissching te brengen, door 

door spel.
een geheele dienst, zij het veelal maar half 

roden om hierin te voorzien. En in landen als bet 
rolog bleven, maar die jaar in Jaar 
i hun gewone omgeving onttrokken, 
’ interesse voor de geestelijke verzorging 
. de versuffing van al te lange fortendienst 
tenslotte haast doelloos scheen, waren bloc
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kringen meer 
i volwassenen

elingsmiddel dat voor 
*kt en ongebruikt ge-

overweging 
maken. 

:rtuiging van 
'< tegenwicht 
*-iiging heeft 

'angzamer 
krachten

tengewoon volksontwikkel 
toe jarenlang onopgemerk

den oorlog dankbaar zijn dat zij dit opzicht onze oogen

is de loting 
aan iets onat 
onlangs van 

gezondheid

volwassenen, 
een instituut, 

itbreken.

Wethouder 
ie ze helaas 

ezenlijken. 
[wikkeling

het
te

tot
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grijpen. Welk een buitc 
het grijpen lag is tot nu t 
bleven.

AVij mogen 
geopend heeft

Zoo opgevat zal de algemeene dienstplicht een zegen zijn voor 
ons land en is de loting een paskwil, dat den vrijvallenden het ge
voel geeft aan iets onaangenaams ontkomen te zijn inplaats van dat, 
zooals ik onlangs van Zwitserland las de gebrekkige landszonen 
gaafheid en gezondheid simuleeren om toch vooral niet afgewezen te 
worden.

Welk een taak is hier voor den minister van onderwijs in samen
werking met zijn ambtgenoot van oorlog weggelegd!

De oorlog, die dus de aanleiding was, dat in vele 1 
dan tot nu toe de aandacht op de ontwikkeling van 
werd gevestigd, is afgeloopen.

„Van de nawerking genieten we nog steeds", grommen we 
toe, zoo niet dagelijks.

Ja — van de nawerking genieten we ook op dit gebied — 
nu eens zonder reden tot grommen of ’t moest zijn uit de 
dat zoo’n grove prikkel noodig was om ons recht wakker te

Zoo gaat het niet langer, dat is niet alleen de overt.-.'g 
•n die tijdens den oorlog hun best deden een geestelijk 

vormen tegen den materieelen druk, maar die overtuigir 
zich gegrepen in alle landen en komt hier sneller, daar lar 
formuleering van wenschen en omzetting van strevende k

lis we nu vol enthousiasme met het ontwikkelingswerk der vol
wassenen zouden willen beginnen, dan stuiten we onmiddellijk op 
allerlei practische bezwaren. We zullen in de eerste plaats ontdekken, 
dat er ongetelden zijn die de meest elementaire kennis missen, die 
kunnen lezen noch schrijven, noch rekenen ondanks leerplichtwet en 
commissiën tot wering van schoolverzuim. Wij mogen met gouden 
vruchten op zilveren schalen tot hen komen, zij missen de organen 
om de geboden spijzen te verteren. Men moet hierover niet licht 
denken en meenen, dat dit tekort nu langzamerhand wel niet zooveel 
meer voor zal komen. Wie spreekt met de werkgevers van groote 
fabrieken, die zich aan den ontwikkelingstoestand van hun personeel 
wat laten gelegen liggen, weet dat dit euvel oneindig veel meer voor
komt, dan men zou vermoeden.

Een avondschool of een Zaterdagmiddagschool voor t 
die voorziet in deze behoefte aan elementaire kennis is < 
dat in geen gemeente, die zich respecteert zal mogen ont

In dit verband wil ik niet nalaten de aandacht te vestigen 
plannen verleden jaar uitgewerkt door den toenmaligen 
van Onderwijs van Utrecht, den Heer van Leeuwen, dit 
door bijzondere omstandigheden zelve niet zal kunnen verWes 
Hij heeft daarbij de volwassenen wat hun behoefte aan ontv 
betreft in vier groote groepen gesplitst:

lo. degenen met onvoldoende kennis van elementair lager onderwijs. De 
talloozc verrichtingen waartoe dit onderwijs ons in staat bedoelt te stellen
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van wetenschap of kunst 
i kunst of letteren of met

moeten met hen worden beoefend: lezen, schrijven, rekenen, postformulicrcn 
invullen en — niet te vergeten belastingbiljetten, krantenberichten weergeven — 
oppervlakte-, inhoud- en proccntcnbcrekcningen maken enz.

2o. degenen, die zich op het gebied van de uilgcbreid lager onderwijsvakken 
willen bekwamen, dus in de beginselen van vreemde talen, handclskcnnis, 
boekhouden, natuurkennis ook op 't gebied van land- en tuinbouw,

3o. degenen die zich met het oog op de levenspractijk op een of ander 
vak meer willen toeleggen en dus vakonderwijs wenschen als kantoorbedienden, 
kleine winkeliers, ambachtslieden, huisvrouwen enz.

4o. degenen die zich willen toeleggen op een •
of die bekend willen worden met voortbrengselen
de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.
Een meer gedetailleerde uiteenzetting heb ik gegeven op 

volgende van den tweeden jaargang van dit tijdschrift.
Het plan is aantrekkelijk door zijn overzichtelijkheid en zijn zake

lijkheid en een gemeentebestuur, dat zich opmaakt om het onderwijs 
aan volwassenen te regelen zal zeker goed doen met van dit wel
doordachte voorwerk gebruik te maken.

Als voorstander van het persoonlijk initiatief zou ik slechts willen 
zeggen, dat zoo'n gemeentebestuur zich zooveel mogclijk op den achter
grond behoort te houden. Practisch zal dit hierop neerkomen, dat 
de minst aantrekkelijke vormen van voorziening in bestaande behoeften 
aan het gemeentebestuur te beurt vallen. Het bestuur dat een hooge 
opvatting van zijn taak heeft, zal hierin geen bezwaar zien, de functie 
van leiding geven is onvermijdelijk verbonden met zelfopoffering.

Tot die minder aantrekkelijke vormen van volksontwikkeling zullen 
zeker moeten worden gerekend de zooeven genoemde scholen voor 
analphabeten en dergelijke. Al kunnen we gelukkig constateeren dat 
van particuliere zijde in sommige plaatsen van ons land goed werk 
is verricht in deze, zal het in een omvang worden ter hand genomen, 
die eenigszins beantwoordt aan de behoefte, dan zullen de gemeenten 
meer woordjes moeten meespreken dan zij tot nu toe deden.

Veel meer tot de fantasie sprekend en daarom aantrekkelijker is 
het vrije ontwikkelingswerk, dat het eindpunt van elk ontwikkelings- 
systeem behoort te zijn. Indien ergens dan kan de overheid hier ge
rust een afwachtende houding aannemen. Zij kin dit niet alleen 
gerust doen, maar zij behoort het ook te doen. Natuurlijk moet zij 
financieel steunen om een behoorlijke Functioneering van het werk 
mogelijk te maken, maar overigens moet zij hier”de vrije krachten 
laten werken. Die eisch is inhaerent aan het vrije ontwikkelingswerk.

Het is geen gemakkelijk op te lossen vraag aan welke soort van 
ontwikkelingswerk in ons volk de meeste behoefte bestaat en men 
kan er zeker van zijn, dat deze behoefte gevarieerd is naar den aard 
der bevolking, die in ons kleine landje al verbazend uiteenloopt. Dit 
feit op zich zelf zou reeds voldoende zijn om vrijheid van beweging 
in de eerste plaats voor dit werk op te eischen. Maar, zou men 
kunnen zeggen, het bestuur van één stad kan toch een oordeel hebben 
over de geestelijke behoeften van de bevolking, voor een dergelijk 
klein gebied komt hef bovenstaande argument te vervallen. Maar 
nu laat het tweede argument zich gelden, dat gcheele bevolkings
groepen beter in hun behoeften gekend worden door hun vertrouwens
mannen, dan door het stadsbestuur en dat zij zich ook beter tegenover
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die vertrouwensmannen uiten dan tegenover een min of meer hete
rogeen lichaam dat hun vreemd is. Er bestaan in dit opzicht remmin
gen waarvan velen van ons geen notie hebben. Zoo had ik onlangs 
een gesprek met een leider van een christelijke school wiens werk 
en opvattingen van een voorbeeldige ruimheid getuigen. Hij had in een 
ouderavond die hij zelf leidde en waarin hij ditmaal over onderwerpen 
van hygiënischcn aard sprak een vrijzinnig arts mecgebracht. Na 
afloop kwamen zijn parochianen tot hem met de mcdedeeling: „als 
dominee dat weer doet komen wij niet terug.” „Waarom niet?” 
„Dan kunnen wij ons niet uitspreken zooals wij dat willen.” Mogclijk 
glimlacht men hierom, maar eigenlijk ligt aan deze schijnbare ge
borneerdheid een gevoeligheid ten grondslag, die we in den tegen- 
woordigen tijd dikwijls smartelijk missen en waarvoor we eerbied 
moeten hebben.

Wil men nü nog in overweging geven: dat dan van gemeentewege 
de vertrouwensmannen worden aangewezen, ieder voor de groep, die 
daaraan behoefte heeft, dkn meen ik, laat men dan liever werkelijk 
van onderop de vraag inplaats van van boven het aanbod laten 
komen, dan komt het princiep der zelfwerkzaamheid, die grondslag 
der moderne paedagogie tot zijn volle recht en daarmee de ambitie, 
de werkkracht, het volhoudingsvermogen altemaal factoren zonder 
welke geen blijvend en intensief werk verricht wordt.

Ik ben hierbij even blijven staan, omdat onder bepaalde groepen 
een neiging bestaat om dit werk in de handen der overheid te leggen. 
Het zou te betreuren zijn indien die neiging veld mocht winnen, omdat 
hierbij particulier initiatief, vindingrijkheid, zuinigheidszin en opoffe- 
ringsgecst zouden worden uitgeschakcld, eigenschappen, die niet ru
dimentair mogen worden, doordat aan hun geen eischen worden ge
steld. Dat ware een oneconomisch gebruik van de volkskracht. Maar 
de overheid heeft er zich dan ook vo<>r te hoeden, door schrielheid 
van subsidie den drang naar gemeentebeheer van dit werk te bevor
deren, een drang, die door de houding van tal van gemeentebesturen 
wordt versterkt.

Leidt nu de consequentie van het zooeven gehuldigde princiep der 
zelfwerkzaamheid tot een absolute passiviteit van de geestelijke lei
ders van ons volk ? Moeten zij maar afwachten tot gevraagd wordt ? 
en kritiekloos geven wat gevraagd wordt?

Wie zou zóó bloedeloos theoretisch willen zijn? Er bestaan be
hoeften in objectieven zin genomen, die subjectief niet gevoeld worden. 
De behoefte is er daarom evenzeer, al moet het bewustzijn . ervan 
nog gewekt worden. Zoomin als wij een bleekzuchtig meisje, dat 
niet weel dat haar iets deert de frissche lucht en ’t buitenleven 
zouden willen onthouden, zoomin kunnen wij de geestelijke anaemie, 
die veelvuldiger voorkomt dan de lichamelijke, passief dulden zonder 
ons in te spannen ook hier genezing te brengen. Het spreekt vanzelf, 
dat we daarbij niet opdringen moeten, maar door voorzichtig toe- 
gediende prikkels tot ontwikkelingsdrang wekken.

En veel minder kunnen we kritiekloos geven wat gevi 
Och arme wat wordt er al niet gevraagd ook door volv 
wil eens een oogenblik uit de school klappen. Eenigen tijd gel 
was ik uitgenoodigd om een feestrede te houden ter gelegenheic
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spreken van „het Amerikaansche 
opvoedingssysteem” ?

door W. EMMENS.

bestaan van een onzer departemcn- 
voorzitter en den toespraak van den 
„ware” feestelijkheid. Een brave 

plaatsjes hield het publiek bezig met 
't; niets onfatsoenlijks was er bij en 

tusschenliggende gaatjes. De buste 
mooi in 't groen en glimlachte en dat 

beetje om de menschen, ’n beetje om mezelf.
(jrrt>riH verwlt/ê).)

elijkheid bestaan er evenveel opvoedkundige sj'stemen in 
ia als er sterren voorkomen in de nationale vlag. En onder 
sterren „verschilt de cene ster in heerlijkheid met de 

• " Dif- niet onaardige beeld, dat voorkomt in het October- 
intwikkeling", is ontleend aan de „Times".
’ s opvoedkundige systemen ook mogen zijn, 

u sterren in de nationale vlag een gemeensch: t 
gemeenschappelijke grondslagen, gemecnschap- 
een tegenstelling vormen met de beginselen in 

i, zoodat men met het volste recht kan spreken van 
tnschc systeem". Welke zijn die beginselen?

sn er eenige nader naar voren halen.
ictoren hebben in Amerika gewerkt om het ondcr- 

:e te laten ontwikkelen dan 
cl voor verschillende landen 

tor is „the far West".
geveer van het Noorden naar het 

twee stukken, waarvan Ncw-York 
kkelde deel vormt; westelijk 
de onmetclijke „New lands”, 

ieten om het land te ontginnen. 
>m het bestaan ging hier ge
zonder meer. Toevalligheden 

s weinig. „It was a struggle 
relijk en daarom gold de eisch : 

met de ontwikkeling in 
gelden in het Oosten 
:n hoopten zich hier op 
it werkten niet alleen 

Je fabrieken.
'■■jt het stichten van 

ie staten, waarin

Tn werkeli
1 Amerika

die 48 sterren „vers 
andere ster." Dit niet o 
nummer van „Volksoi 

verschillend de 
evenals de 48 s 

< fond, ze hebben 
lelijke principes, die 
indcre landen, ' ‘ 

et Amerikaar 
zullen er eenige nader naar 

zee factoren hebben in Amerika 
aldaar zich op geheel andere wijze 

in Duitschland, welks onde r wijsstelsel 
in Europa voorbeeldig was. De eerste fact< 
Het AUeghanygebergte scheidt ong< 
Zuiden de Vereenigde Staten in tw 
en omstreken het oudste en meest ontwikl 
van dit gebergte tot San Francisco liggen a 
waar duizenden en duizenden zich neerlietc 
Hier waren geen gemakken; de strijd or» 
heel uit van den mensch als individu, zo: 
van geboorte of opleiding hielpen slechts ■ 
from the start." Alle menschen waren gelijk < 
Onderwijs voor allen of niemand. Tegelijk 
de „far west", deed de tweede factor zich g< 
n.1. New-York en omstreken. De fabrieksmenschen 
in de steden. Van ’smorgens vroeg tot ’savonds laat 
de mannen, maar ook vrouwen en kinderen in de 

De arbeiders gingen uit zelfverdediging over tot ' 
vakvereenigingen, die zoo machtig werden, dat ze d< 
ze leefden, dwongen tot onderwijs voor allen.
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Medical 
school

High 
school

Degree
Degrce

21—22 
20—21 
19—20 
18—19 
17—18
16—17 
15—16 
14—15
13—14 
12—13 
11—12 
10—11
9—10 
8—9

i de

Senior
Junior 
Sophomore

Elemen- 
taryschool

tusschen 
:mte wi

de aaneensluiting van 
issell geeft het Stineri-

Freshman 
4<h year 
3rd year 
2"d year Normal 

school

was produced, 
the College of 

ius wel degelijk

Het

States.
Het derde beginsel is de aanbieding van gelijke ontwikkelingskansen, 

daar aan de Universiteiten een arbeidsbeurs is verbonden.
Het vierde beginsel is het stelsel van leergangen, dat thans ook 

voor een deel in het wetsontwerp op het M. O. voorkomt.

t tweede begit 
ssell zegt: Tb
I, tbc ,

„The west" en „the east" van Amerika kwamen dus beide tot 
het resultaat: onderwijs voor allen. Het Zuiden van Amerika bleef 
achter. Hier waren groote katoenplantages, waar de kinderen van 
de negers en de „poor whites” werden uitgesloten van het onderwijs, 
daar de plantagebezitters aan hun kinderen op eigen kosten onderwijs 
verschaften. In het Zuiden dus geen democratie als in het AVestcn 
en geen georganiseerde werklieden als in het Oosten, die onderwijs 
voor allen konden bewerken. — Oorspronkelijk waren er weinig 
scholen voor verder onderwijs dan de lagere scholen.

Daarom was het noodig een overgang te hebben . . 
lagere school en de colleges en universiteiten. Deze leer 
aangevuld door de high-school (H. B. S.), naar het mod< 
oude „grammar-schools”.

Thus ibe System of educalion in the United States 
zegt William F. Russell, B. A.. Ph. D., Dean of 
Education, State University of lowa. Hij spreekt dt 
van een stmenkaanseb onderwijsstelsel.

Een van de beginselen van dit stelsel is dus 
het lager, middelbaar en hoogcr onderwijs. Rus 
kaansebe onderwijsstelsel in het volgend schema:

Normal age
25—26 \.
23—24 [ University
22—23 \

High School
High School
High School

Isi year High School
Gradc 8
Grade 7
Grade 6
Grade 5
Grade 4
Grane 3
Grade 2 
Grade 1

„^oinsel is de democratische richting.
zegt: The poor people’s school is now the elementary 
firsl step in education designed for every cilizen of the United
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I ge-

mkclijkc 
Rijpere

,4kkc-

■weg ( Élke 
tot iets eigens, 
niet overstelpt 

de traditie los kunnen 
wetsontwerp gelukkig 

te laten uitgroeien. We 
ca een heel eind in deze

het Julinummcr van dit tijdschrift heb
ben wij medegedeeld hoe door v 
ring en misverstand de oorspror 
opzet van het Instituut voor de 
Jeugd te Rotterdam zwaar geh 
uit de discussies is te voorschijn 
men. liet beginsel van den ontwi 
lingsraad ging daarbij geheel te loor. 
Thans is de kwestie echter voor ons 
geheelc land weer aan de orde gesteld 
door de algemccnc vergadering van de 
Mij. tot Nut van T algemeen en voor 
Rotterdam in het bijzonder door den 
onlangs benoemden adviseerenden amb
tenaar voor de opvoeding van de rijpe
re jeugd. Een ten stadhuize gehouden 
vergadering heeft althans voorloopig dit 
resultaat opgelevcrd dat vertegenwoor
digers van de verschillende partijen z 
ting hebben genomen in een coinmiss 
welke zal hebben uit te maken ot I 
mogelijk is een gemeenschappelijk t< 
rein van actie te vinden. Dit zal wel 
niet zoo moeilijk te vinden zijn, als de 
goede wil er maar is. Voorop moet na
tuurlijk staan dat men zich niet gaat 
mengen in interne aangelegenheden van 
elke groep afzonderlijk. Er is daarbuiten 
voorloopig genoeg te doen voor een ont
wikkelingsraad. Oat bewijst ook het 
verslag van den ontwikkelingsraad te 
Delft, die het eerste levensjaar achter 
den rug heeft en vol moed en energie 
het tweede levensjaar is ingcstapl. Het 
verslag, waaruit wij hier enkele grepen 
zullen doen, maakt een zeer behoorlijken 
indruk. Het toont aan dal met ijveren 
overleg gewerkt is. Op de oprichtings
vergadering, welke plaats vond op 1 April

van den ontwikkclingsr 
i organisatievorm, die cij 

lijk in ons land eerst de aandacht 
trokken heeft na het verschijnen 
het artikel van Prof. Casimir in «De 
Opbouw” van November 1918. Prac- 
lisch had hei denkbeeld onder een an
deren naam echter reeds voordien toe
passing gevonden in het Amsterdamsch 
Comité lot ontwikkeling en ontspanning 
van werkloozen. De aanleiding tot het 
stichten van dit Comité was de buiten
gewoon groote werkeloosheid, die uit
brak in het begin van den oorlog. Dit 
comité — waarin alle partijen — ook 
de R.K. — vertegenwoordigd waren, 
heeft uitstekend werk geleverd gedu
rende de vier jaren van zijn beslaan. 
De pogingen, die na hel verschijnen 
van hel artikel van Prof. Casimir in 
het werk gesteld werden om in ver
schillende plaatsen van ons land ont- 
wikkelingsradcn op te richten zijn bijna 
alle deerlijk mislukt. Het esscntieele van 
den ontwikkelingsraad nl. tot het bijeen
brengen van alle partijen 'zonder uit
zondering — bleek zeer moeilijk te ver- 
wezelijken. Uit kortzichtigheid of be
krompen partijpolitiek? Wie zal het uit
maken. Elders, b.v. in Hessen en Wur- 
temberg, is men gelukkiger geweest. 
Daar bleek het zelfs mogclijk om lan
delijke organisaties te scheppen, waar 
alle partijen van uiterst links tot uiterst 
rechts in vertegenwoordigd zijn. Mis
schien dat in ons land hel woord „neu
traliteit" de steen des aanstoots is. In

JJet stelsel

n heeft

5pbouw” 

isch had 
n naam

Het vijfde beginsel is de vrijheid van de leerling als individu 
leerling stelt •— ruwweg gezegd — zijn eigen programma vast. 1 
school heeft daardoor de mogelijkheid uit te groeien ' ' ’ '

Wanneer het corps van leeraren in Nederland 
wordt met te veel lesuren, en ze zich van 
maken, heeft Nederland bij het verschenen 
eveneens de kans, elke school tot iets eigens 
volgen met of zonder opzettelijkheid Ameriki 
richting.

Na het bovenstaande meen ik wel te mogen zeggen, dat men kan 
spreken van bel slmerikaanscbe onderwijs- oj opvoedingsstelsel.
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Wij 
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bestuur ingen

steun. Het 
„Het Bestuur 
punt gesteld, 
ligt om de van c

1920 waren 
cenigingen. 
nisatics tot 
personen zich 
loop van het j.' 
het aan het 
samen werking 
gelijk was. I 

'I zooveel

vertegenwoordigd 21 ver- 
Daarvan traden 15 orga- 
den O.R. toe, terwijl 24 

.*h als lid opgaven. In den 
. jaar, zegt hel verslag, bleek 

Bestuur, dal federatieve 
ng met alle richtingen mo

gelijk was. Het Bestuur stelt zich ten 
doel zooveel mogelijk gegevens betref
fende alle vereenigingen, die zich bezig 
houden met ontwikkeling en ontspan
ning in de gemeente Delft te verzame
len. Door vergelijking van de verkregen 
gegevens blijkt meermalen, dat samen
smelting of ophefting van vereenigingen 
wenschclijk of mogelijk is. Er werd 
eveneens getracht het bezoeken van 
reeds bestaande inrichtingen van voort
gezet onderwijs te bevorderen. Daarom 
werden ook hiervan bijzonderheden ver
zameld en in de plaatsclijke bladen ge
publiceerd, wal menigeen wegwijs heeft 
gemaakt. Een tweetal commissies wer
den ingcsteld en belast met het opstellen 
van een overzicht van wat gedaan wordt 
voor jeugdige personen en wat voor 

boven de 20 jaar. Het Be- 
hoopt in deze rapporten een goeden 

Islag te verkrijgen voor verderen 
uw. Daar het veel sympathie voelde 

verceniging, die clubs zou or- 
*> voor de jeugd heeft het de 
; daarvan bevorderd. Voorts 

den Wethouder van onder
re adhaesic betuigd met de plan- 
instelling van een schoolbioscoop, 

ij willen echter niet verhelen, dal 
ling ons bevreemd heeft in dit ver- 
Dat is n.l. het standpunt door het

lur' heeft zich op' 'het sta 
J, dat hel niet op zijn ■ 

ligt om de vereenigingen. die op het 
bied van ontwikkeling werkzaam : 
finanlieel te steunen."’

Wij zouden willen vragen: wat is 
er legen......... mits het geld er is? Ook
werd, zoo vervolgt het verslag, door een 
der aangesloten vereenigingen verzocht 
om een subsidie aanvraag bij den Ge
meenteraad te willen ondersteunen. Het 
kwam het bestuur voor, dat, indien hel 
deze subsidieaanvrage bij den Gemeente
raad ging steunen, er voor hem geen 
reden zou zijn, om een door een andere

'T’e St. Anna Parochie (Fr.) is dezer 
dagen het gebouw der Stichting 

„Ons Huis” geopend. De uilnoodigingen 
tot bijwoning daarvan gingen uit van 
het bestuur der Stichting „Ons Huis", 
het bestuur van het Nutsdeparteinent, 
en dal van de . Verceniging tot stichting 
en instandhouding cener Openbare 
Leeszaal en Boekerij in de gemeente 
het Bildt".

Reeds uit 
dat daar de 
rechten vorm 
Drie afzonder

deze onderteekening blijkt, 
ware samenwerking in den 
i is tot stand gekomen, 
srlijke vereenigingen. elk

Hl

verceniging, die werkzaam is op het 
gebied van ontwikkeling en ontspanning, 
gevraagde steun te weigeren. In verband 
hiermede zou een ondersteuning spoedig 
zijn kracht verliezen waardoor hel be
stuur besloot zich niet op dezen weg 
te begeven."

Wij gclooven dat de ontwikkelings
rond hier een prachtige gelegenheid heeft 
laten voorbijgaan om zijn positie te 
versterken. Het komt ons voor dat hel 
steunen van vereenigingen. wel degelijk 
op den weg ligt van den ontwikkelings
rond, want dat is ook een vorm van orga- 
nisecrend leiden. Dat een steun, omdat 
hij aan meerdere vereenigingen verleend 
wordt, aan waarde zou inboeten, komt 
ons onjuist voor, mits die steun strikt 
billijk en rechtvaardig is en niet klak
keloos verleend wordt aan groepen, die 
dien steun niet verdienen. De O.R. is. 
dunkt ons, hel aangewezen lichaam om 
in dezen den gemeenteraad van advies 
te dienen en wij gelooven, dat dit col
lege zich beter verantwoord voelt, wan
neer het bij hel votecrcn van gelden op 
een ernstig advies van den O.R. steunt. 
Het is zelfs denkbaar dat de gemeente
raad een globale som voteert en de 
verdeeling via B. & W. aan den O.R. 
overlaat. De O.R. kan op die wijze 
een zeer gewaardeerde schakel worden 
tusschen overheid en vereenigingen. Dit 
geldt in het bijzonder voor Delft, waar 
blijkens het verslag de burgemeester 
en de wethouder van onderwijs het 
Bestuur mededeelden: „dat zij voorhet 
streven van den O.R. veel sympathie 
gevoelden.” M. A. H.
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van hunne 
i het goede

met behoud van eigen specifiek werk 
en van het eigen kringetje van getrouwen, 
elk met een eigen verband met een 
grooter geheel — in dit geval resp. de 
Mij. tot Nut van het Algemeen, de 
Ons Huis-beweging en den Provincialen 
Bond van Openbare Leeszalen en 
Boekerijen in Friesland, federatief samen
werkend aan de totstandkoming 
een geheel dat elk afzonderlijk 
had kunnen stichten: ziedaar wat op 
het platteland juist noodig is. En toch 
is St. Anna de eerste plaats in ons 
land waar Ons Huis en Leeszaal 
in volledige samenwerking tot stand 
kwamen.

De noodzakelijkheid van dit we 
verband gaal er nog niet in op 
dorpen: men beseft niet dat elke v 
eeniging haar eigen aantrekkelijkheid 
heeft voor bepaalde groepen, dat elk haar 
eigen aanspraken op steun en subsidies 
meebrengt, dat 3 of 5 vereenigingen veel 
meer contributie kunnen ophalen dan 
één enkele, die voor alles wil zorgen. 
Herbaaldelijk meent een nieuw opge
richte vereeniging „Dorpshuis" of „Ons 
Huis" dat nu alle andere wel kunnen 
opdoeken, meent een Nutsdcpartement 
een Dorpshuis te moeten negeeren of 
bestrijden, acht een Dorpshuisbcstuur 
onnoodig een aparte Leeszaalvcrceni- 
ging op te richten, enz. Vindt men 
samenwerking van vereenigingen onnooHig, 
die van verschillende politieke of ker
kelijke richtingen acht men meestal 
kortaf ónmogelijk. Ook dit toont St. 
Anna anders. Daar is een Nulsbestuur 
dat aan z'n leden voorstcll de Nuts- 
boekerij over te brengen naar Ons 
Huis: daar is een Ons Huis-bestuur 
dat daartoe een afzonderlijke boeken
kamer en wachtkamertje ter beschikking 
van het Nulsbestuur stelt en dit inzake 
de uitleeningswijze geheel vrijlaat. Daar 
is een Gereformeerd predikant die — 
na kennisname van al de lectuur < 
als wisselbibliotheck achtcreenvolgc 
in de Leeszaal zal worden geplaatst — 
verklaart: „mijn laatste bezwaren zijn 
opgeheven" en die bestuurder van de 
Openbare Leeszaal wordt. Daar zijn 
socialisten onder de bestuurders van 
Ons Huis, die meewerken aan de be
noeming van een Gereformeerde pre
dikantsdochter tot leidster der naai
lessen in „Ons Huis."

Ook de openingsavond toonde dal 
Ons Huis een schakel is. " 
stuurders van den Provincie 
van Leeszalen en de dircc' 
Leeszalen te Franckcren te Lc 
gaven achtereenvolgens uiting 
blijdschap over de komst van 
bock op hel platteland.

„Alle gegevens, die in boeken te 
vinden zijn, behooren bereikbaar te zijn 
voor eiken waarlijk belangstellende, ook 
in het afgelcgenst gehucht," zeide een 
hunner. Een welonderwezen stedeling, 
voor wien alle bronnen van kennis toe
gankelijk zijn, kan zich eenvoudig niet 
voorstellen, hoe goed zoo'n uitspraak 
een boerenhart doet. Een afgevaardigde 
van hel Nutsdistrict Friesland deed meer 
dan alleen gelukwenschcn : hij erkende, 
hier voor een groot deel van zijn twijfel 
aan de mogelijkheid van dergelijk ont
wikkelingswerk te zijn bevrijd.

De Ons Huis-beweging was ver
tegenwoordigd door eene afgevaardigde 
van hel Adviesbureau voor Ons Huis
werk te Amsterdam, die schetste wat 
naar hare meening van dit soort werk 
te St. Anna noodig en mogelijk zou 
zijn. Eene tentoonstelling vanwege het
zelfde Adviesbureau van slöjd, lichte 
houtarbeid, raffiawcrk en handwerkjes, 
gaf aan ouderen en jongeren terstond 
een overzicht van hel werk, dat hun 
in den loop der jaren in handen zal 
worden gegeven.

Door kleine verbouwingen heeft het 
bestuur een ruim, degelijk hecrenhuis 
voor haar werk geschikt gemaakt. Be
neden bevat het rechts van de breede 
gang een grootc kamer voor kleine bij
eenkomsten ; daarachter hel Iccszaalljc 
met gezellige banken langs de raam- 
wanden en aan de andere zijden om 
en om een boekenkast en een ingebouwd 
bankje. Links van de gang de zeer 
ruime vertrekken van den huisbewaarder. 
Boven: een door uitbreking verkregen 
langwerpig zaaltje met veel ramen, ge
schikt voor lezingen en lessen en vooral 
voor tentoonstellingen. En verder de 
Nutskamcrs en de (nog niet ingerichte) 
clubjcskamers.

Voor rekenaars en twijfelat 
altijd meenen dat een Dorpshui 
ten kost, nog de volgende zakclijkl

Het ruime, stevige gebouw is ge 
voor f 6000___en brac ht tussche
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denkwijze 
nader te kom 

te kort. En u 
i zakclike 

tegenwoordig 
: materie; e< 

dingc 
ir objekt.

natuurweler

wetcnschappelikc denkwijze de op* 
voeding tracht nader te komen, schiet 
't ten enen male te kort. En dit te-kort- 
schieten heeft ’n zakclike reden. De 
wetenschap in haar tegenwoordige vorm 
omvat slechts dode materie; eerst als 
’t leven uit de dingen verdreven is, 
worden ze haar objekt. Zo grote waarde 
die voor de natuurwetenschappelike 
kennis en ’t onderzoek van de wereld 

ad heeft, en zo moeilik onze be- 
iving zonder haar te denken is — 

zo weinig vermag ze ’t wezenlike van 
de opvoeding tot stand te brengen. 
Want hier gaat ’t om ’t tegenoverge
stelde. om ’t begrijpen van ’t levende, 
’t ogenblik, ’t mcnselikc. ’t Is hier te 

‘ doen om ’n centraal begrijpen van ’t 
gcestelikc, en daartoe is deze wetenschap

aankoop en de opening f 1000.— huur 
op. De verbouwing kost ruim 13000. —. 
Deze bedragen zijn verkregen door hy
potheek en rcntclooze voorschotten (aan- 
deelcn van f 25.— en f 10----- van gc_-
meentenaren van allerlei stand, ook uit 
andere buurten der gemeente het üildt. 
Het gemeentebestuur steunt de Leeszaal 
met f 450.—■ jaarsubsidie, waardoor deze 
Vereeniging in staat wordt gesteld, huur 
te betalen voor het voor haar ingerichtc 
vertrek, daardoor mede de Ons Huis- 
exploitatic mogelijk makende, zooals Ons 
Huis eerst het leeszaalijc heeft mogclijk

Want een afzonderlijk gebouw met 
conciërgewoning, alleen voor een dorps- 
leeszaal, is bijna overal onbereikbaar. 
En waar mogclijk. verkwistend en on- 
gewenschi, want de volksontwikkeling 
is veel meer gediend met combinatie. 
Wat kunnen de leiders der Nutsbiblio- 
theck niet prachtig opvoeden voor de 
Leeszaal! Zij kunnen verwijzen naar 
lectuur die zij niet hebben, maar die 
„beneden rechts" voor ieder kosteloos 
ter lezing licht, b.v. een tijdschriftartikel 
met portret bctrcITcndc een schrijver, 
wiens boeken zij uillccnen. Wie er aan 
toe is en het kan betalen, kunnen zij 
aanmoedigen om voor f 1.25 lid der 
Lceszaalvcreeniging te worden en lezer

der wisselbibliolheek. Zoo houdt het 
Nut meer boeken beschikbaar voor zijne 
ovcrbiijvende lezers. De Leeszaal krijgt 
door deze geleidelijkheid een extra-kans 
van slagen: hel is nu geen ladder waaraan 
de onderste sporten ontbreken. De lei
ders der boekerijen kunnen verder hunne 
lezers verwijzen naar cursussen, verband 
houdend met bun lectuur of hun beroep. 
Omgekeerd kunnen de boekenaanvragen 
eene aanwijzing worden voor bepaalde 
behoeften aan lessen of algemcenc voor
lichting op cursussen. Zelfs zonder stof
felijke noodzaak is zoon combinatie 
verkieselijk boven afzonderlijke inrich
tingen.

Het is het heerlijk noodlot der dorpen, 
dal daar alle ontwikkeling afhankelijk 
is van de bereidheid tot samenwerking. 
Wordt de strijd om het bestaan veelal 
gezien als hel bevechten van andere 
individuen, hier is hel alternatief: samen 
vooruit of allen achteruit.

En daarom is het geval St. Anna- 
Parochie zoo belangrijk. Want daar is 
alles gedaan zooals het moet. Een reisje 
daarheen (op eigen kosten), moest voor
taan de boete zijn voor ieder die. zon
der eenig nader onderzoek, nog aan
komt met het stereotiepe: „bij óns is 
zoo iets toch onmogelijk."

G. Bahler—Boerma.

’n Proefschool.
Tn de Novcmbcr-afl. van Neue Babnen 
*** staal ’n uittreksel uit de „Internatio
nale Erziehungs-Rundschau", over „de 
geestclike grondbeginselen van de Wal- 
dorfschule". De „Frcie Waldorfschulc" 
in Stuttgart is ’n geesteskind van Dr. 
Rudolf Slcincr. In ’t genoemde uit
treksel lezen wc over de pedagogiesc gehac 
denkbeelden die aan bedoelde school schav
ten grondslag liggen, ’t volgende, 
„’t Inzicht in de onvruchtbaarheid 
van alle intcllcktualismc voor de op
voeding heeft Steiner in z’n rede 
bij de opening van de Waldorfschool 
ten duidclikstc uitgesproken. Zelfs waar 
’t als de tol nu toe zo hoog geschatte
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i. dat geest in alles 

en dat men deze

dragen, waaraan men zelf gelooft, vanuit 
't diepst van z'n ziel.” Van hieruit komt 
Steiner op tegen de overschatting van 
de eksperimcntclc psychologie en haar 
toepassing in 't schoolwezen. ’t Is niet 
mogelijk 't levende in de mens zo te 
begrijpen ; daarvoor is slechts een weg. 
.We moeten de gehele mens in ons 
ontwikkelen, dan zal deze gehele mens 
verwant zijn met dat wat wc pedago- 
gics-artislick bij ’t kind van binnenuit 
te vormen hebben".

Bij zulk ’n opvatting is er geen plaats 
voor de scheiding van de mensen volgens 
een-of-andere uiterlike maatstaf. Wan
neer opvoeding niet meer is africhting 
tot ’n gegeven, bepaalde ding-saincnhang, 
maar vorming van binnenuit, ontplooiing 
van ’t eigenlik mcnsclikc in ’t kind, dan 
moet 't verschil tussen begaafden en 
niet-begaafden van geringe betekenis 
zijn. Totaal oninogclik is ’t dat eraan 
gedacht zou kunnen worden, door een 
of andere soort van .tests” aan uitgc- 
zochten ’n onderricht van hoger waarde 
te geven. .Wcrkclik sociaal is ’n school
wezen eerst, als ’t ernst maakt melde 
gedachte, dal de kennis van de wordende 
mens grondslag van alle opvoeding moet 
zijn. Dat betekent juist dat aan alle 
mensen, rijk of arm, .begaafd” of .on
begaafd", dezelfde opvoedkundige 
wordt besteed, dat alle kinderen v 
bijgebracht wal nodig is, om 
volle menselikheid omhoog te 
Niet aldus zal men te werk gaan, dat 
men uit de weinig aanbiedende volk
school die uitzockt, die men meer wil 
aanbieden ; maar omgekeerd, men zon
dert slechts die uit. die tengevolge van 
al te geringe begaafdheid niet kunnen 
mcckomcn. Dus geen uitkiezen naar 
boven, maar opvoeren van alle kinderen, 
en uitkiezen naar onderen in de weinige 
zickelike gevallen waarin opvoeding niet 
mogelik is".

Zoon schooi kan slechts daar ont
staan, waar in ’n degetik maatschappe- 
like kring van mensen kennis van deze 
aard werkclik leeft. Deze voorwaarde 
schijnt voor de Waldorfschool in hoge 
male .vervuld". v. E.

niet in staal. En niet 
wordt 't geestclikc 
erkend, maar alle 
hieruit in ’n nieuw 
lelike denkwijze van < 
de overtuiging komen, 
wat natuur is leeft, 
geest kan kennen".

’n Dergclijk begrijpen van 't gec 
like maakt de school los van de 
bondenheid aan 'n bepaalde trap 
de hisioriesc ontwikkeling. Nooit i 
iets afs, waar aan deze denkwijze 
vastgehouden. En boven al ’t ver 
en tegenwoordige uit, wordt 
schouwen in toekomstig 
onderwijzer moet in zeker 
fccl zijn", zegt Steiner; w; 
wijzer heeft te maken -met wat leven 
moet in de toekomstige generatie, niet 
in ’t heden". Vanuit dit oogpunt komt 
er nieuw inzicht in de wezenlike vragen 
van opvoeding. De zekerheid van ’t 
menselike als 't doel van alle opvoeding 
geelt daaraan richtlijnen. Daar de op
voeding de weg tot waarachtige men- 
sclikheid, tot scheppend zijn, en dit haar 
enig doel is, daar verdwijnen de vragen 
die bij de opvoeding tot ’n bepaalde 
ding-kultuur altijd meer vanuit de niet 
te bedwingen levendigheid van ’t kind 
voor de opvoeder opduiken.

Deze denkwijze schept 'n nieuwe, 
eerbiedige verhouding van de opvoeder 
tot de jonge mens. Er moet ’n gemeen
schap groeien waarin 'n mens van deze 
gezindheid met kinderen samenkomt. 
„Kinderziel en onder wij zerzie) moei óen 
zijn door ’n onderbewuste geheimzinnige 
band, die van de ondcrwijzersgeesl 
overgaat in de kindergeest" (en zoals 
te hopen is, ook omgekeerd), -’n On
derwijzer die ontroerd is door de geeste- 
like inhoud van de dingen die hij tot 
de kinderen zegt, moet op hun leven 
inwerken, ’t Zal ’n proef zijn van de 
gecstelike kracht en oprechtheid van de 
onderwijzer, in hoever ’m dat gelukt, 
’t Is ’n geheimzinnige wet, volgens welke 
men, als men de dingen in ’n zekere 
orde stelt, men niets goeds in ’t onder
wijs kan bereiken. Want men kan 
wezenlik slechts dat op 't kind over-
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sontwikkeL 

dat uitii zal geven aan alle in 
lachten op

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

het gebied der

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt:

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Véonitter; *L. C. T. BIGOT. Dr. C. P. GUNNING. 
" • H. THIEL «. J. HOVENS GRÉVE. SocreUri..

6. door het 
Nederland en 
het bezoek van 
dit noodig en 
deering van

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het -Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. ' door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van openbare ■ besprekingen of congressen ter be
handeling van problemen van volksontwikkeling.

6. door uitgave van een orgaan, dat uiting z 
land levende oude en nieuwe vruchtbrengende ged; 
volksontwikkeling.

contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 

vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 

buitenlandsche toestanden.
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De organisatie van de Intellectueele Arbeid 
Onderwijs-Opvoeding in de Volkenbond 

door W. EMMENS.

’ j moet de maatregelen 
genomen moeten worden: 

: laboratoria, pro- 
le natuurlijke rijk-

3. De werkende factoren van de in 't leven te roepen organisatie.

T ntellectueel is, wie zich wijdt aan de zuivere of speculatieve weten- 
_L schap: de geleerde, die de wetten zoekt van de natuur, de mensch 

en de maatschappij; de historicus, die de archiven van het ver
leden doorvorscht; de wijsgeer, die moeite doet om de groote vragen 
op te lossen, welke zich aan het menschelijk verstand opdringen. Maar 
niet minder is een intellectueel de schepper: de uitvinder, die aan 
zijnsgelijken nieuwe middelen verschaft om partij te trekken van de 
natuurkrachten; de schrijver, die nieuwe ideeën in omloop brengt of 
karakters schept; de kunstenaar, die schoonheid in vormen, lijnen, 
kleuren, woorden of klanken uitdrukt. Reken onder de intellectueelen 
tenslotte de leeraar, die de -wetenschap voortplant. In ’t kort, een 
intellectueel is feitelijk een speculatief mensch, die zich met ijver 
toelegt op het kennen, het scheppen of het onderwijzen. Bovendien 
zijn intellectueelen, doch in mindere en verschillende mate zij, die 
vrije beroepen uitoefenen door de bespiegeling met de daad te ver
binden.

In de tegenwoordige maatschappij, in ’t bijzonder sedert c 
de oorlog veroorzaakte economische revolutie, worden de intel 
eelen niet behandeld als zij behandeld moesten worden, als deze 
heid wordt erkend, dat de gedachte de wereld heeft gemaakt en c 
leidt. De intellectueelen worden niet alleen in omstandigheden 
bracht, hunner onwaardig, maar ze zijn ook het voorwerp van 
soms schandelijke exploitatie. Het is van belang, dat hun een 
verzekerd wordt overeenkomstig de rol, die ze edelmoedig 
leven hebben vervuld en bovenal overeenkomstig de zending, < 
in de thans plaats grijpende hervormingen te beurt is gevaller

4. De te stellen doeleinden:
Een algemeene organisatie van de wetenschap 

overwegen, die op verschillende gebieden genon 
het wetenschappelijk onderzoek (gemeenschappelijke 
gramma’s en onderzoekingen, een opsomming van de



£

146

als' de 
eenvoudig 
ook het 
arbeid 1

sociale

, dat de i 
lan word< , 

een reëele sol 
?t ook, dat 
i uitloopen,

De vertej 
Arbeid, van

internationale politiek tegc 
len, als men de economisc 

didariteit vercenigt al de 
de politiek slechts op 
als ze de intellectueele 

ïgenwoordigcrs van het 
de Industrie en van

; heeft aangetoond, 
rationeel gevoerd k( 
'aarloost; want 

’ -t leven. Zij leert 
e besluiten kan 

rking neemt, 
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dommen), het bewaren van de 
bibliographie); de unificatie (eenheden, mati 
schappelijke discussie (betrekkingen tusschr 
universiteiten); de publicaties, de versprei 
schoolprogramma's, universitair onderwijs).

Op deze verschillende gebieden is reeds belangrijk werk verricht, 
maar bij gebrek aan samenwerking, aan verstandhouding, bovenal 
aan voldoende middelen, was het resultaat gering.

Wat de toepassingen van de wetenschap op economiscl 
aangelegenheden betreft, is er in de toekomst aanleiding 
gemeene vooruitgang te verwezelijken door het 
alle particuliere pogingen en te streven naar de: 
gens de beginselen, uitgesproken door de best bek 
schappelijke autoriteiten, om alle vroegere resultat 
ten dienste van de massa, van hun welzijn en var. 
wikkeling bijeen te brengen.

5. De concentratie van de pogingen-.
Aan het tegenwoordig tijdstip van ontwikkeling en van wederzijd- 

sche betrekkingen tusschen al haar deelen gekomen, moet de mensch
heid een groot collectief brein scheppen. Tot nog toe heeft ze slechts 
particuliere intellectueele centra gevormd en al bezit ze ook een heele 
reeks daarvan, het centrum van deze centra ontbreekt nog. Welnu, 
een brein is Geheugen, Verstand en Wil. Alles moet worden op- 
geteekend, wat de menschheid in den loop der eeuwen heeft geleerd, 

alles wat ze eiken dag leert. Op de basis van deze kennis moeten 
meest algemeene ideeën worden uitgewerkt; zulke, die het meest 

de toekomst van het heele menschelijk geslacht raken. Deze ideeën 
>eten tenslotte de drijfveeren van de collectieve werkzaamheid worden 
door een geschikt mechanisme in daden worden omgezet. Evenmin 

menschelijke hersenen op zichzelf energie vóórtbrengen, maar 
"ig de krachten van het organisme regelen, evenmin behoeft 

brein van de Menschheid direct de heele onmetelijke sociale 
.. . te verrichten, doch het heeft te waken over zijn ordening. 
Niet door centralisatie, maar door decentralisatie en samenwerking 
moet men voortschrijden. De secundaire centra moeten voortgaan al 
het werk te verrichten, dat verdeeld en onder elkaar uitgedeeld 
wordt. Maar deze centra moeten verbonden worden met een enkel 
geheel, tot een hooger centrum, waaraan ze het resultaat van hun 
werkzaamheden kunnen meedeelen en waarvan ze een versterkte stelsel
matige impuls voor hun bedrijvigheid kunnen ontvangen.

6. Aandeel van bet intellect in de organisatie van de internationale 
gemeenschap.
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in hun welzijn en van hun volledige ont-
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zullen dit ontwerp, dat de techniek 
hier niet artikelsgewijze opnemen. 
I. Leden en organen in 't algemeei 
III. Het internationaal bureau; IV.1 
en verslagen; VI. Beschikkingen op de conferc 

In hoofdstuk II art. 6 wordt gezegd, 
samengesteld, door wie de afgevaardigden

looren begrippen te formuleeren 
en richten en deze begrippen, 
irschen, bekend te maken; zij 
ïctieve gevolgtrekkingen van 

:re doeleinden vormen, die 
i gesteld worden.
et, behalve de particuliere maatregelen van 

■ algemeen werk ondernomen worden. De aan- 
:reld kunnen niet langer uitsluitend beslist worden, 

icieclc oligarchiën, die onderlinge strijd voeren en 
:n houden, dan weer door de arbeidersmassa's, die 
i van de staking hantecren, uitsluitend met het 
sen te veroveren. De eersten zoowel als de laatsten 

:ne doel uit het oog, dat aan een ontwikkelde 
onze gesteld moet worden. De heldere kijk op 

bewustzijn der sociale verantwoordelijkheid ten 
iet inzicht, dat alleen de volledige samenwerking 

verhelderd door de kennis van hetgeen is, dit doel 
i in werkelijkheid slechts bij de intellectueelen van

een internationale conventie. We 
k van de organisatie behandeld, 
, Het bestaat uit 6 hoofdstukken: 
en; II. De algemeene conferentie; 
Wijze van werken; V. Financiën 
' zentie betrekking hebbende.

, hoe de conferentie wordt 
worden aangewezen. Voor

om zich naar de 
deze wetten, die 

behooren aan te 
de wetenschap de 
aan de werkzaam-

migsten die niets te zeggen 
ofschoon er zonder hun , 

van het grootsche sociale _ 
i is, had kunnen tot stam 
taal in onderlinge strijd, 

■orden, aan deze superieure 
irking en harmonie, 
rechtvaardigd is deze L 
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de Financiën, beh< 
vooruitgang te kunnei 
de samenleving beheer 
toonen, dat de obje< 
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Om deze reden moet, 
organisatie, een meer 
gelegenheden in de wei 
nu eens door finant 
de politici gevanger 
het plompe wapen 
doel hooger salarissi- 
verliezen het algemeci 
maatschappij als de 
dit doel, het hooge 1 
opzichte hiervan, h< 
van de pogingen, i 
kan bereiken, zijn ... 
onze tijd aanwezig.

Zij nu zijn de eei 
raadpleegd worden, 
heden bijna niets 
generatie zoo trotsch 
Arbeid en het Kapit; 
Intellect gegeven woi 
van samenwet'..i..o ... ________

En hoe gerechtvaardigd is deze opleiding thans, waar de noodzaak 
dwingt om een volledige ontwikkeling van de Volkenbond, door het 
Verdrag in 't leven geroepen, te bereiken en van de Bond een be
middelingsorgaan voor alle belangen, die een universeel karakter 
dragen, te maken. Er moet een beroep gedaan worden op de weten
schap en de door haar ontstane instituten, om de conflicten tusschen 
de volken te helpen oplossen, de strijd tusschen arbeid en kapitaal, 
de problemen van de verdeeling en het gebruik der natuurlijke rijk
dommen. De wetenschap moet tenslotte instaatgesteld worden, om 
aan de natuur vlug het geheim van nieuwe bronnen van energie en 
rijkdom te ontrukken, die de verwoestingen van de oorlog kunnen 
herstellen en de welvaart der volkeren vermeerderen. Slechts een 
wereldorgaan kan dergelijke werken aanpakken en de verwerkelijking 
daarvan verzekeren.
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dit artikel reeds geschreven was, lees ik in de N. R. C-, dat Prof, 
op een vergadering in den Haag op 8 Dec. j.l. verklaard heeft over

rijzen er verschillende belangrijke ...... 
dkenbond en de Unie tegenover „education” juist? Is de 
eze beide instellingen juist, wanneer men let op <’ 

en het wezen van de Volkenbond? Wat is in de eerste 
wanneer de Volkenbond zijn eigen bestaan niet in gevaar 
Is het tempo, waarin de Volkenbond ten opzichte van opv< 
onderwijs werkt, het juiste?

De Volkenbond heeft in de allereerste plaats haar ontsta 
danken aan het streven, om de vredc tusschen de volken te 1 
bewaren. Te dien einde zoekt hij op het gebied van arbeid ei 
nomie de middelen om mogelijke conflicten bij voorbaat uit 
te ruimen. Zal evenwel het begrip Volkenbond inhoud kr 
er van samenwerking der verschillende staten sprake zijn, z< 
kenbondsraad leiding kunnen geven, dan moet elke staat t 
van zijn eigen souvereiniteit een stukje prijsgeven. Dit 
door de politici. Na een dergelijke voltooide regeling i 
verwijderd van een vaste basis voor de Volkenbond, 
de onbewuste massa's der volkeren door middel waa 
maakt wordt. Het komt er dus in de eerste plai 
van elkaar verschillende staten- op te voeden voor 1 
de Volkenbond. ') 'Want hiermede is het wezenlijk 
de Volkenbond zelve gemoeid. Dat wat het wezen ■

o nationale ve
;uuuuu hebben laten erkennen, in 
» volgende takken vertegenwoordii 
Zuivere wetenschap; 
Techniek; 
Economische, juridische 
Ethica; 
Medicijnen 
Geschieden! 
Letterkunc' 
Onderwijd e 
Kunst.

III. Beschouwing.
V^at de organisatie van de intellectueelc 

we eerst laten rusten. Alleen op „éducation”, 
zullen we dieper ingaan.

Als resultaat van de Volkenbondsvergadcring van 1921 kan dus 
worden vastgesteld: dal men uil bel voorstel van Leon Bourgeois, waarin 
„education” naast de inlelleclueele samenwerking olond, „education” beeft 
geschrapt, om dit begrip op le nemen in bel algemeene begrip „inlelleclueele 
samenwerking".

Uit het conventie-ontwerp van de Unie, die nauw met de Volken- 
>nd samenwerkt, blijkt, dat deze Kereeniging „education" als één van 

negen sectie's beschouwt..
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X Ufz tras* 
van den Bond Mmenu-erken, hebben daarom bevielen daaraan m bun vaderland bekend
heid le geven."

van een persoon of van een vereeniging is, mag nooit worden prijs 
gegeven, op straffe van ondergang. De „education" is op de ver
gadering te Genfeve aangcroerd, maar om het gevaar van het ver
wijt, zich met de interne onderwijszaken der verschillende staten 
te willen bemoeien, heeft de Vergadering er toe gebracht, bij de 
behandeling van opvoeding en onderwijs het wezen van de Vol
kenbond uit het oog te verliezen. Inplaats van de „education" te 
laten verslinden door de „intellectueele samenwerking”, had men ver
der moeten gaan en als no. 1 op het programma moeten zetten: hel 
wezen en de toekomst oan de Volkenbond d.w.z. education. Deze educa
tion" is voorloopig de belangrijkste taak van de Volkenbond; daar
om had deze los gemankt moeten worden van de intellectueele samen
werking. Een eigen zelfstandige commissie had de „education" voor 
de Volkenbond ter hand moeten nemen; let wel, ik zeg niet de 
„education" van de verschillende staten. Zou een dergelijke commissie 
„voor de opvoeding tot het ideaal van de Volkenbond", die zich 
strikt binnen deze grenzen hield, geen vrijheid van handelen van alle 
leden van de Volkenbond hebben kunnen krijgen? Want het lid zijn 
is het acceptccren van deze „education". Het is onhoudbaar. Ligt in 
dezelfde lijn niet de handelwijze, die één van de secretarissen van 
de Volkenbond toepast om aan de middelbare scholen en gymnasia 
in Nederland berichten van de Volkenbond toe te zenden met het 
doel, ze bij het onderwijs te laten behandelen? Hierover deelt de 
N. R. C. van 25 Sept. 1921 (ochtendblad) het volgende mede:

Volkenbond s-ideeën op school.
Het secretariaat van den Volkenbond is sinds eenigen tijd doende 

in verschillende landen de Volkenbondsidee ingang te doen vinden 
bij de jonge generatie. Wat Nederland betreft tracht het o.a. zijn 
doel te bereiken door aan de gymnasia en middelbare scholen een 
zijner populaire publicaties toe te zenden, het z.g. resumé mensuél 
des travaux de la Société des Nations, dat op het oogenblik offi
cieel in het Fransch eti het Engelsch uitkomt en dat door ver
scheidene nationale Volkenbondsvereenigingen in andere talen wordt 
overgezet; vermoedelijk zal het volgende jaar ook een Chineesche 
uitgave verschijnen.

In een aan de hoofden van gymnasia en inrichtingen van mid
delbaar onderwijs gerichte circulaire, die onderteekend is door onzen 
landgenoot prof. J. A. van Hamel, chef van de juridische afdeeling 
van het Volkcnbonds-secretariaat, wordt o.a. gezegd:

„Het algemeen secretariaat van den Volkenbond te 
het op prijs stellen, indien de tegenwoordige jonge generatie 
beschaafde volkeren vertrouwd geraakte met de geschieden! 
vooral ook met de praktische werkzaamheden van uc 
opdat de Volkenbondsidee haar intrede moge 
tieken gedachtengang van hen, die over eenige tien! 
verantwoordelijke en ontwikkelde burgers van hun

Genfeve zou 
„ „ der
le geschiedenis en 
den Volkenbond, 
doen in den poli- 

itallen jaren de 
land zullen zijn
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>ond doen weten, dat

Het verwijf, waarvan de 
geopperd kunnen worden dooi 
voeden voor de Volkenbond" 
opvoeding moet daarom plaa 
omdat men daarmee de Bond 
vloeisel van het wezen eener : 
maar ook met kloekheid te w< 
Commissie, alleen bestemd 
had niet alleen even 
voor het ideaal 
herinneren, neen, 
in andere landei 
versterken, 
hetzelfde b< 
richting hau 
keurig een

en daarmede ook deel zullen uitmaken van de internationale samen- 

'w'i licl.l,en gemeend hiertoe 
de scholen lectuur ter beschikkii 
voorlichting, hetzij direct van de 1 
die aan de leerlingen bijzonderhec 
nieuwe organisatie van de betrekkit 
bezig is zich onder den naam Volks 

Een groot aantal hoofden van 
delbaar onderwijs hebben reeds 
de inhoud met de leerlingen bes[

Volkenbondsvergadering sprak, zou niet 
>or de deelnemende staten, omdat „op- 
i' het wezen van de Bond zelve is. Deze 

lats vinden, men kan haar niet op zij zetten, 
zelve op zij zet. En wat moet, als uit

zaak zelf, verdient onmiddellijk met tact, 
/orden aangepakt en doorgevoerd. Een 
voor de opvoeding tot de Volkenbond, 

ter vergadering van de grootsche betoogingen 
van de Volkenbond in Amerika en Engeland moeten 
, ze had deze betoogingen moeten gebruiken om ook 
:n zulke stroomingen te voorschijn te roepen of te 

n, want in alle landen leeft in meerdere of mindere mate 
besef. Vooral op de Jeugdorganisatie’s van verschillende 

lad de Bond direct vat kunnen krijgen. Ze zouden onwille- 
„ richtingspunt in de Bond hebben gekregen. Wat het 

doel van bovengenoemde betoogingen in Engeland en Amerika was? 
Opvoeden voor de Volkenbond. Uit het verslag, dat door de League 
of Nations Union in Engeland aan de Nederlandsche Vereeniging 
„Volkenbond en Vrede" werd toegezonden blijkt, dat men alle moeite 
bij de regeering heeft gedaan, om de onderwijzers het recht toe te 
kennen, het geschiedenisonderwijs van breeder standpunt uit te mogen 
doceeren; de jeugd te mogen opvoeden in de idee van de Volken
bond. Ofschoon Mr. Fisher aan de afgevaardigde meedeelde, dat 
hijzelf ook op dat breeder standpunt stond, wilde hij toch aan het 
verzoek, in bet openbaar bovengenoemd recht van de onderwijzers uit 
te spreken, niet voldoen.

Hieruit blijkt, hoe rijp de tijden zijn voor het ideaal van i 
bond, hoe men wenscht het geschiedenisonderwijs te plaats 
breeder standpunt om aan het chauvinisme minder gelej 
geven met zijn verpestenden adem de massa's te vergiftige: 
oorlog moet zijn als opgenomen in het plan der 2.’..rr...„  
het holle chauvinisme niet de aanleiding zijn. Hoe langer de Bon 
wacht en aarzelt om zijn ideaal te propageeren, hoe vruchtbaards 
veld het chauvinisme in verschillende landen vindt. Tegen de internatio
nale strooming „opvoeding voor de Volkenbond" met het noodzakelijk 
nationaal gevolg „het geschiedenisonderwijs op breeder standpunt" 
kan de souvereiniteit van een staat, als lid van den Volkenbond, zich 
niet verzetten. Het benauwend chauvinisme, dat zijn volk het uit-
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dan voor de opvoeding van de massa's het eerst 
„ De ontwikkeling van de verkeerstechniek is de ijzeren con- 
van het internationale leven,” zegt Prof. Heringa. Het ge- 

:, want de massa's der volkeren vormen het vlcesch en het 
dat samen moet groeien tot een eenheid. Daarvoor is opwoeling 

der geesten noodig, een opwoeling, die in tegenovergestelde zin als 
het chauvinisme werkt. En dit kan gebeuren, door een wereldbetooging 
te organiseeren met een internationale vergadering van historici en 
onderwijsmannen, die bezield zijn door de Volkenbondsidee, als cen
trum. Tot in de verste uithoeken der landen, tot in de verborgen 
diepten der volksziel moet het ideaal van de Volkenbond doordringen. 
Het is onmogelijk zal men zeggen, dat de oorlogvoerenden elkaar 
nu reeds zullen ontmoeten. Ten eerste duurt de voorbereiding van 
zoo’n grootsche werelddcmonstratie, met de verdeeling der rollen, met 
de bestudeering en schifting van de verschillende vraagstukken eenige 
jaren. En deze jaren moet men niet vruchteloos laten voorbijgaan, 
integendeel, voortdurend moet in het openbaar door allerlei middelen 
gewezen worden op de toekomstige werelddemonstratie, zoodat de 
aandacht en het denken der volken voortdurend op dat punt wordt 
gericht en geconcentreerd. Ten tweede zal men de meest geschikte, 
tactvolle menschen voor het voetlicht kunnen brengen en ten derde 
kan er zooveel in eenige jaren veranderen. We leven snel, razend snel.

De ontwikkeling van de techniek congrueert niet meer met de 
mentaliteit der massa's. Deze mentaliteit is verre ten achter bij het

verkoren volk der aarde is, is een hinderpaal voor de Volkenbonds- 
idce en moet daarom vallen. Nu de Volkenbond geen afzonderlijke 
commissie voor opvoeding en onderwijs had en de betoogingen in 
Amerika en Engeland heeft laten voorbijgaan, spreekt het vanzelf, 
dat in de eerste plaats gezorgd moet worden, dat zoo spoedig mogelijk 
helder en duidelijk over de gehcele aarde de inbouS van het ideaal 
van de Volkenbond door een SaaS nader tot de massa’s wordt 
gebracht. Hier zullen sommigen zich weer afvragen: wordt daardoor 
geen afbreuk gedaan aan het wezen der natie? Volstrekt niet, elke 
Staat, die lid is van den Volkenbond, moet het willen. Maar bovendien 
de mentaliteit van een volk wijzigt zich: door het nieuwe, waarvan 
een deel in de Volkenbond belichaamd is en waardoor de geesten 
anders gericht zijn geworden, heeft het verleden van eigen volk wel 
het echt nationale behouden, maar het chauvinisme op de achtergrond 
gedrongen. Uit deze nieuwe aanvoeling van het verleden blijkt tevens 
het aanbreken van een nieuw tijdperk voor de menschheid. Verliest 
een volk door deze mentaliteit niet zijn traditie? Volstrekt niet.

Elk volk met zijn individueele eigenschappen is de maker, de schepper 
van zijn traditie. Het mag evenals een mensch de historische traditie 
afbreken, wanneer het zich daarbij maar psychisch getrouw blijft, 
want het wezen van een volk woont in zijn psyche. De historie, die 
het doorleefd heeft, is slechts een klein stukje van dit wezen. Evenals 
een mensch, in andere omstandigheden geplaatst, eerst merkt, welke 
rijke mogelijkheden hij in zich draagt, zoo is het ook met een volk. 
En aan deze mogelijkheden de kans te geven zich te ontplooien, is leven.
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karakter der verkeerstechniek. De massa's zijn in meerder of minder 
mate op dit punt onbeweeglijk gebleven, getuige het bijna niet te 
verklaren oplaaiend chauvinisme tijdens de oorlog. Dit conflict tusschen 
de ontwikkeling der verkeerstechniek eh de ongericht gebleven mentaliteit 
der massa's naar de nieuwe koers moet zoo spoedig mogelijk uit de 
weg geruimd worden. Het zou daarom een buitengewoon goede daad 
van de Volkenbondsvergadering geweest zijn, indien ze een zelf
standige commissie voor de „education” benoemd had, die onmiddellijk 
in overeenstemming met het wezen der Volkenbondsidee kon handelen. 
Hoe vlug de verkeerstechniek zich heeft ontwikkeld ?„ In Internationa
lisme, Onderwijs en Jeugd” heb ik reeds eenige cijfers gegeven: „In 
1860 waren er 820 stoomschepen, in 1900 daarentegen 12.289. Het 
laadvermogen van de 'Savannah, het eerste stoomschip, mat 350 ton, 
de moderne schepen hebben een inhoud van 20 tot 30.000 ton (of 
meer). In 1850 was de gezamenlijke lengte der spoorwegen 38.568 K.M., 
thans meer dan één millioen K.M. De snelheid is gestegen van 30 
tot 80 i 100 K.M. De telegraaf en telefoon omspannen de wereld; 
wat luchtscheepvaart en draadlooze tclegraphie beteekenen, heeft ons 
deze oorlog geleerd. En het gevolg dezer enorme ontwikkeling is 
geweest, dat er op allerlei gebieden internationaal georganiseerd werd. 
In 1910 op wetenschappelijk gebied alleen 614 internationale organi
saties en congressen.’' De volksmentaliteit heeft met deze ontwi 
niet gelijke tred gehouden. Heele volksgroepen leven nog zelfs 
geestelijk standpunt van vóór 1860. Nog cens, het zou een o< 
beteekenis van de Volkenbond zijn geweest hier vlug en . . . 
leiding genomen te hebben, om het wezen van zijn eigen bestaan te 
verzekeren.

Want wat is het gevolg van het dralen van de Bond in dezen? 
Dat thans in verschillende landen geen aanleiding bestaat de volks
mentaliteit op de toekomst, op het ideaal van de Volkenbond te 
richten zooals in Amerika en Engeland is geschied, maar dat de 
volksmentaliteit zich oprolt in de ideeën van voor 1860.

Wat niet onmiddellijk het wezen van de Volkenbond 
niet onmiddellijk de „education” voor dit ideaal raakt, i 
zichtigheid worden aangepakt. Hiertoe behooren de 
groeide onderwijssystemen der verschillende landen. In 
zijn twee elementen terug te vinden: a. datgene, wat behoort tot 
algemeen menschelijke, dus wat geldt voor elk mensch, tot w< 
natie hij ook behoort; b. datgene wat behoort tot het ras, tot de

Een zelfstandige Commissie voor opvoeding en onderwijs 
Volkenbond had onmiddellijk kunnen beginnen deze twee elei 
uit de onderwijs-systemen af te zonderen, zoodat alle volkeren 
duidelijk bewust inzicht kregen in deze systemen. Het algemc 
menschelijke, door wetenschappelijke onderzoekingen gesteund, 
overeenkomstig zijn eigen wezen spoedig bij de volkeren, die ' 
achteraan mochten staan, zonder dwang, geheel vrijwillig worden aan
vaard. Dan zou een regeling van onderwijsbevoegdheden, het recht 
van studie, het uitoefenen van beroepen enz. in de verschillende landen 
heel wat gemakkelijker tot stand gebracht kunnen worden. Dit te 
behandelen is nog niet aan de orde.

Daarom bepaal ik me voorloopig tot deze conclusie:



153

„ Buiten- 
Staats-

Jers 
ding 

. . .-wijs 
gebruik

studie van dc opvoedings- 
de eerste plaats de betrekking 
onderwijssystemen en de op* 
an de Volkenbond te verduide-

Buitengewoon Lager Onderwijs.
II. Het Doofstommenonderwijs en zijne regeling 

door P. ROORDA, Oud-Directeur van bet Instituut voor Doofstommen te Groningen.

Om de Volkcnbondsraad, die tastend voortschrijdt, behulpzaam 
te kunnen zijn door hem te toonen, wat er in de volkeren omgaat, 
zou bel Hoofdbestuur van de Nederlandsche „Volkenbond en Vrede", aan 
gelijksoortige vereenigingen in de verschillende landen aan andere daarvoor 
in aanmerking komende vereenigingen een uilnoodiguig kannen richten, om ge- 
xamelijk aan de Kotkenbondsraad de wensch te kennen le geven, de boven
genoemde werelddemonstralie le bonden met een congres van onderwijomannen- 
historici als centraal punl.

a. dc Volkenbond schcppe zoo spoedig mogelijk een zelfstandige 
Commissie voor opvoeding en onderwijs;

b. de Volkenbond drage dc commissie op, zoo spoedig mogelijk 
een wereldcongres van opvoeding en onderwijs voor te bereiden, 
waardoor de mentaliteit der massa’s naar het wezen van de Volken
bond worde gericht en waarop in de allereerste plaats onderwijs- 
mannen-historici van gedachten wisselen ;

c. Dc commissie neme onmiddellijk de 
en onderwijssystemen ter hand om in 
tusschcn dc nationale opvoedings- en 
voeding voor de internationale idee va 
lijken.

Tot slot een woord van dank aan den heer Van der Mandere, 
die mc met zijn bekende bereidwilligheid en vriendelijkheid alle ver
slagen en bescheiden deed toekomen die ik noodig had.

“VTu het doofstommenonderwijs weldra zal behooren tot het „ 
gewoon Lager Onderwijs” en derhalve een voorwerp van  
zorg zal uitmaken, is het zeer zeker ‘het gunstige oogenblik 

uitgebreiden kring van lezers in de gelegenheid te stellen, iets nadei 
aangaande dc wijze, waarop doofstomme kinderen tot ontwikkelin 
worden gebracht, en aangaande datgene, wat het doofstommenonderv 
zou kunnen bevorderen, te vernemen. Gaarne maak ik daarom 
van de mij aangeboden gelegenheid dit te doen.

Er zijn op dit oogenblik vijf scholen voor 
in ons land. Het Instituut voor Doofstommen te ' 
1790 door Henri Daniël Guyot, aan wien de 
stommen het meest verschuldigd zijn, daar hij h< 
heeft verbroken; bet Instituut voor Doofstommen le 
voor Roomsch-Katholieken (1840); de Inricht 
onderwijs le Rotterdam (1853); het Instituut voor D< 
(1889), uitgaande van de vereeniging „Effatha",

doofstommenonderwijs 
Groningen, opgericht in 

Nederlandschc doof- 
let is, die hun banden 

Sl. Alichiels-Gestel 
ichling voor Doofstommen- 
Doofslommen le Dordrecht 
", die op Gereformeerden
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grondslag staat, en de School eoor doofstommen le Amsterdam (1909). De 

alle gezindten, terwijl er twee confessioneele scholen zijn, die te 
St. Michiels-Gestel en te Dordrecht. De Instituten voor Doofstommen
onderwijs te Groningen, St. Michiels-Gestel en Dordrecht zijn in hoofd
zaak internaten, die te Rotterdam en Amsterdam uitsluitend externaten.

Op dit oogenblik worden er te Groningen 158 doofstomme kinderen 
onderwezen, waarvan 3 feitelijk op een voorschool geplaatst moesten 
worden; te Rotterdom 151, waarvan 13 in de voorschool voor jeugdige 
leerlingen zitten; te Amsterdam 95, waarvan 18 in de voorschool; 
te St. Michiels-Gestel 219, 112 jongens, 99 meisjes en 8 kinderen 
van de voorschool, en te Dordrecht 62, waarvan 2 beneden de zes 
jaar. In de eigenlijke scholen worden dus onderwezen 155 + 138 4* 77 -j- 
112 4- 99 + 60 = 641, terwijl er 3 + 13 4- 18 4- 8 + 2 = 44 
voorschoolkinderen zijn. In de Katholieke school te St. Michiels- 
Gestel worden de jongens en meisjes afzonderlijk onderwezen, zoodat 
er in ons land feitelijk zes scholen voor doofstommen zijn.

Stel u voor, geachte lezer, dat een van uwe kinderen doof geboren 
wordt, of, wat voor het onderwijs hetzelfde is, doof wordt, voordat 
het heeft leeren spreken. Omdat het doof is, houdt het spoedig op 
de geluidjes te maken, die vaders en moeders van jonggeborenen als 
muziek in de ooren klinken, daar het voortbrengen dier geluidjes 
hemzelf geen genoegen verschaft. Bovendien belet zijn doofheid uw 
kind de klanken, die de moeder in zulk een overvloed voorzegt, na 
te bootsen. Het kind leert dus niet spreken. Denk u er eens in, wat 
dat beteekent. Het doofstomme kind mist nagenoeg alles, wat uw 
hoorend kind verstandelijk en zedelijk ontwikkelt. Het hoort niet, 
waarom iets niet gedaan of wel gedaan moet worden; het hoort den 
blijden, droevigen, troostenden, verbiedenden klank uwer stem niet. 
Gij kunt het niet voorzingen, niet voorlezen. Het belangrijkste zintuig, 
waardoor gij, zelfs als gij niet gezien wordt, ontwikkeling kunt aan
brengen, ontbreekt. Al besteedt gij ook al uw beschikbaren tijd aan 
uw doof kindje, al maakt gij ook zooveel mogelijk gebruik van de 
zintuigen, di'e het heeft, gij kunt bet nooit in ontwikkeling gelijk maken 
aan uw hoorend kind.

"Wat moet de onderwijzer met het kind doer 
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geruimen tijd op school 
;szins het hoorende kind 

;rtijd op de eigenlijke 
rden opgenomen, als ze 
ze den leeftijd van 16 
bleven dikwijls nog één 

verkieslijk zijn den cursus 
jaar te vervroegen, 

cursus voor zwakker be-

Dat dit niet gemakkelijk is, weten ook de onderwijzers van nor
male, hoorende kinderen, weten ook de hoogleeraren aan onze uni- 
versiteiten, maar hoe moeilijk het is, wanneer men met doove kinderen 
te doen heeft, beseft bijna niemand. Toch moet dit verband worden 
aangebracht, indien men er niet tevreden mee is, zijn doove leerlingen 
tot papegaaien te maken, maar hen wil opleiden tot denkende wezens, 
die vragen stellen, hun gedachten aan anderen mededeelen en ont
wikkeling zoeken door middel van de gesproken en geschreven taal, 
ook wanneer de onderwijzer er niet bij is en na den eigenlijken

Men zal g 
klasse niet groot 
Heeft men 
aantal onf 
8 minder 
vordering* 
niet tevr 
kind, ’

Het
zijn dan

Het liÉ 
loet ziji 
vil dopri

gemakkelijk inzien, dat het aantal leerlingen van een 
groot kan zijn. Gemiddeld moet het niet grooter zijn dan 8.

met normale doove kinderen te doen, dan kan men het 
igestraft wat grooter nemen, maar heeft men een klasse van 
’ goed begaafde en zwak begaafde kinderen, dan zullen de

igen bedroevend gering zijn. Daarmee mag en wil men zich 
'reden stellen. Behoorlijke ontwikkeling is immers voor een 

voor een mensch, alles.
: aantal leerlingen per onderwijzer moet dus gemiddeld niet grooter 

. 8.
l ligt voor de hand, dat een doof kind ( 

moet zijn, als men het in ontwikkeling eenigs 
wil doen naderen. Tot nu toe duurde de lei 
school doorgaans 9 jaren. De kinderen werc 
7 jaar oud waren en verlieten de school, als 
jaar hadden bereikt. Minder goed begaafden 
jaar langer, soms 2 jaren. Het zou evenwel v* 
tot een 10-jarigen te maken en het opnemen een 
Het dient evenwel mogelijk te blijven den 
gaafden met een paar jaren te verlengen.

Bij het bepalen van den duur van den 
het oog verliezen, dal 
tijd ook geschikt wil 
beroep, zoodat 
onderhoud zal 
belang, omdat 
moeten 
kiezen ■ 

leiding v 
of het 
plaats geh

De eigei 
duren en 
K Tot nu toe heb ik alleen gesproken van kinderen, die doof geboren 

zijn of op zeer jeugdigen leeftijd doof zijn geworden. Dit zijn de 
zoogenaamde eigenlijke doofstommen. Oneigenlijke doofstommen zijn zij, 
die nog aanzienlijke gehoorresten bezitten, niet zooveel, dat ze op de 
wijze van normale kinderen, zij het dan ook met moeite, kunnen 
leeren spreken, maar dat ze, al is het dan ook onvolkomen, ver-

inder goed 1 
:n. Het zou 

’ i en het .c. 
mogelijk te blijven , 
ar jaren te verleng*

i den duur van den cursus moet men niet uit 
at men het doofstomme kind gedurende den leer- 

ixi wil maken voor het uitoefenen van een vak of een 
het bij zijn ontslag geheel of gedeeltelijk in zijn eigen 
kunnen voorzien. Dit is een zaak van het grootste 

, omdat de ouders van de meeste doofstomme kinderen hard 
i werken om hun brood te verdienen. Wacht men met het 
van een vak, totdat het kind van school is, dan is het moeilijk 
schikten patroon te vinden, die lust en tijd heeft voor de op- 
van een doofstomme. Reeds op school moet derhalve het vak 

beroep gekozen zijn en de voorbereiding daartoe hebben 
gehad.

:nlijke schooltijd moet voor het normaal begaafde kind 10 jaren 
de vakopleiding moet daarin voor een groot gedeelte be-
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iring der Vereeniging 
j in Nederland” ') heb 
sturen van alle scholen,

') Hel doofelonunenonder>vijj in Nederland in verband mei de wenveb. 
een indeeling der leerlingen naar bekwaamheid en lichamelijke gevleidheid, 
in het jaarverslag van 1919 van het Instituut voor Doofstommen l

schillende klanken van elkaar kunnen onderscheiden en e< 
die hun zeer dikwijls duidelijk zijn voorgezegd, meer 
komen kunnen leeren uitspreken. Oneigenlijke doofstommen noemt 
men ook die kinderen, die doof of bijna doof zijn geworden, toen ze 
reeds konden spreken en die tengevolge daarvan hun taalbezit niet 
op de gewone wijze hebben kunnen aanvullen.

Zoowel de oneigenlijke als de eigenlijke doofstommen kunnen goed 
begaafd, minder goed begaafd en zwak of zeer zwak begaafd zijn. 
(Werkelijk zwakzinnigen kunnen op een school voor doofstommen 
niet onderwezen worden. De enkelen, die op advies van den dokter, 

' bij wijze van proef tot de school zijn tocgclalen, moeten ontslagen 
worden, zoodra hun zwakzinnigheid voldoende is gebleken). Het is 
dus duidelijk, dat het verschil tusschen de leerlingen van eenzelfde 
leerjaar zeer groot kan zijn en dat een goede klassenverdeeling zeer 
groote moeilijkheden oplevert. Op de groote scholen, de Groningsche 
en de Rotterdamsche, kan men nog van ieder leerjaar een goede en 
een minder goede afdeeling hebben, op de andere is dit in de meeste 
gevallen onmogelijk.

Alleen een goede indeeling der leerlingen maakt 
mogelijk. Het beste onderwijs kan alleen gegeven ' 
leerlingen van ongeveer dezelfde bekwaamheid in een 
klasse zijn vereenigd. Wordt aan deze voorwaarde niet vok 
is dit ten nadeele van het onderwijs. Laat mij de getuigenis ai., 
van den inspecteur van het doofstommenonderwijs in den staat Nex 
York, A. C. Hill, die in de „Volta Review" een serie artikelen het 
geschreven, waarin hij o.a. zegt: „Om de beste resultaten 
onderwijs aan doofstommen te bereiken, moeten de klassen g 
ingedeeld. Sommige klassen komen haast niet verder, kunnen 
te zeggen alleen de pas markeeren, omdat zij uit zooveel verscl 
soorten van leerlingen bestaan. De dornmen en de schrander 
die nog wat hooren kunnen en de totaal dooven, zij, die gemakkelijk 
aflezen en zij, die zich het liefst van gebaren bedienen, de intellectueel 
normalen en de kinderen met afwijkingen zijn te zamen gebracht op 
gekunstelde en willekeurige wijze. Het streven van den onderwijzer 
is met lamheid geslagen door zulk een combinatie. Vijftig procent van 
den tijd wordt verspild. Noch de zwakke leerling, noch de knap"** 
maakt vorderingen. Onder zulke omstandigheden komt men nooit v._o 
vooruit; de resultaten zijn gering.”

In 1919 heb ik met behulp der directeuren 
een onderzoek ingesteld naar de klassenverdeelii 
voor doofstommen. Het onderzoek bracht 
overal zeer veel te wenschen overliet en dikwijls i 
niet uit nalatigheid, maar omdat een betere indeelii 
was onder de omstandigheden. Bij een lezing, g 
van dat jaar te Amsterdam op de ledenvergadei 
ter bevordering van het doofstommenonderwijs 
ik daarop gewezen en voorgesteld, dat de besti
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woord komt zoo spoedig mogelijk het ge- 
ook in de lucht worden geschreven met 

van het vingeralphabet. Verder bedienen 
ebaren, in hoofdzaak natuurlijke gebaren, 
j aangevuld door kunstmatige. Het is hier 

over de verschillende methoden, die 
kunnen worden en over de voor- en 
eft. Wel dien ik er op te wijzen, dat 

ri der zou kunnen worden gesteld, wanneer 
naar bekwaamheid en lichamelijke ge- 
ie van doofstomme leerlingen, die methode 
>«r haar het best wordt geoordeeld.  . 
=Ker en wel, dat de beste methode nog

Groningen, Rotterdam 
irstaan om te komen tot 

rgadering van boven- 
: St. Michiels-Gestel, 

noeg alle doofstommen
goede klassenverdeeling.

• mij voorgcstelde wijze, goed, 
voorstellen. Het eenige, wat ik ten 
alle Nedcrlandsche doofstommen 

——* wc|]{e indeeling in ons land 
omme kind kan dienen, 
het tegenwoordige stelsel 

het dan bestendigen.

tenminste van de niet confessioncele, dus die van 
en Amsterdam, zich met elkaar zouden vei 
een bevredigende indeeling. Op de laatste ledenverf 
genoemde vereeniging, dezen zomer gehouden te 
is nog cens overtuigend gebleken, dat nagcno<*» 
onderwijzers ten zeerste verlangen naar een j 
Wil men deze indeeling niet op de door 
laat men dan een betere indeeling 
behoeve van goed onderwijs voor 
verlang, is, dat men nauwgezet overweegt, weuv 
mogelijk is, en hoe men het best het doofstoi 
Mocht men meenen, dat de voordeelen van h.. ..o o_  
grooter zijn dan de nadeelen, welnu, laat men het dan bestem 
Waarom zou men evenwel verandering vreezen, indien deze 
schelijk is?

Een goede indeeling der doofstomme leerlingen naar l 
en lichamelijke gesteldheid is volstrekt noodig voor het vet 
goede onderwijsresultaten.

De oprichting van op zichzelf staande kleine scholen, waar een goede 
indeeling onmogelijk is, moet met alle kracht worden tegengegaan.

Verschillende methoden worden gebruikt bij het onderwijs aan 
doofstommen. Op alle Ncderlandsche scholen volgt men thans de 
spreekmethode, waarbij men uitgaat van het gesproken woord en het 
aflezen van de lippen.

Naast het gesproken 
schreven woord. Dit kan 
den vinger of door middel v= 
de doofstommen zich van gcL. 
meer of minder overvloedig < 
de plaats niet uit te weiden 
gevolgd worden en gevolgd 
nadeelen, die iedere methode heel 
de methodenkwestie veel zuiverde 
men, bij een goede indeeling n< 
steldheid, voor iedere categorie 
zou kunnen gebruiken, die voor 

Eén ding is bovendien zeke: 
moet worden gevonden.

De oplossing der methodenvraag moet door niets worden belemmerd. 
Sommige der thans bestaande scholen zijn in hoofdzaak internaten, 

n externaten. Zoowel het internaat als het externaat heeft 
selcn en zijn nadeelen. Naaf mijn meening moet men bij de 
iige regeling niet vragen, óf een. externaat te verkiezen is 
internaat of omgekeerd. Men behoort te vragen, welke 

op een externaat dienen geplaatst te worden en voor welke 
naat verkieslijker is.
' " een goede indeeling kan de questie internaat of externaat 

komen.
s, die den geheelen dag hard 

geven aan hun doof kind, terv 
siding geheel ongeschikt zijn. \
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te bestaan.
  . . Mcii getrokken (zie blzd. 154), dat van de

44 kinderen, die thans onderwezen worden of behoorden te worden 
op een voorschool, 13 te Rotterdam zijn en 18 te Amsterdam. De 
ouders van die kindertjes wonen bijna allen te Rotterdam of te 
Amsterdam. De bevolking dier plaatsen is groot genoeg om voldoende 
materiaal te kunnen leveren voor een voorschool. Groningen, St. Michiels- 
Gestel en Dordrecht verkeeren in geheel andere omstandigheden, 
kindertjes, die in aanmerking zouden komen voor een voorschc 
moeten bijna allen het ouderlijk huis verlaten en goede huisvest 
moet voor hen gevonden .worden. Hieraan zijn groote kosten v 
bonden, die de scholen tot nu toe niet hebben kunnen 
zal waarschijnlijk weldra anders worden, zoodat men 1 
dat het aantal der voorschoolkindcren langzamerhan» 
Uitsluitend fröbelonderwijs moet aan deze kinderen niet g 
Het is ongetwijfeld raadzaam, ernstig te beproeven, o 
spreken niet op zeer jeugdigen leeftijd kan worden b<

Bij de benoeming van onderwijskrachten aan een voorsc>. 
daarmee ongetwijfeld rekening worden gehouden, opdat het a 
onderwijs aan bevoegde krachten kan worden toevertrouwc

Het voorschoolonderwijs verkeert nog in het stadium van proefneming. 
Zijn vrije ontwikkeling mag door niets belemmerd worden.

Voor allen, die mijn redeneering tot hiertoe met aandacht gevolgd 
hebben, moet het duidelijk zijn, dat een doofstom kind, veel meer 
nog dan een hoorend kind, onderwijs noodig heeft. Leerplicht, die 
reeds voor hoorende kinderen bestaat, is dus een gebiedende eisch 
voor doofstommen. Toch bestaat hij nog niet. Men zal vragen, of er 
dan nooit op is aangedrongen, of men nooit op het hoogc belang er 
van voor doofstommen gewezen heeft. Tallooze malen is dit reeds 
geschied. Een adres aan de Regeering is uitgegaan van de Besturen 
van alle Nederlandsche doofstommenscholen; in audiënties is er bij 
verschillende Ministers op aangedrongen; het onderwijzend personeel 
van scholen voor doofstommen heeft adressen verzonden, de Veree- 
niging ter Bevordering van het Doofstommenonderwijs in Nederland 
heeft zich tot de Regeering gewend.

Geen onderwijzer van doofstommen bestaat er, die niet verlangt, 
dat alle doofstommen onderwijs genieten, zij het dan ook, dat een 
enkele een anderen vorm dan leerplicht zou verkiezen. Ook door de 
doofstommen zelf, die de zegeningen van goed onderwijs hebben leeren 
kennen en die weten in welken jammerlijken toestand hun niet onder
wezen lotgenooten verkeeren, is een dringende bede om leerplicht tot 
de Regeering gericht. In het nummer van Augustus 1.1. van „Ons 
Tijdschrift”, orgaan voor oud-leerlingen van Nederlandsche inrichtingen 
voor doofstommenonderwijs, bejammert de heer AVoltersom, een oud- 
leerling van het Groningsche Instituut, het nog, dat bij de laatste 
wijziging van de leerplichtwet aan de doofstommen geen recht is 
geschied. Hij zegt o.a. „De Regeering is er voor het geheele volk, 
en de doofstommen behooren daar ook toe. Ze zijn voor de wet ook 
volkomen gelijk aan de hoorenden. Ze moeten even goed als hun hoorende
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Bij de behandeling der gewijzigde leerplichtwet heeft de Minister 

in het uitzicht gesteld, dat na de vaststelling der maatregelen van 
bestuur voor iedere afdeeling van het buitengewoon lager onderwijs, 
zou kunnen worden overwogen, in hoeverre cn met welke wijzigingen 
de leerplichtwet voor de verschillende categorieën van kinderen zou 
kunnen gelden. Met deze overweging dient evenwel de grootst moge
lijke haast te worden gemaakt. Laat ieder, die iets voelt voor mis
deelde kinderen, in casu voor de doofstomme kinderen, al zijn invloed 
aanwenden om er voor te zorgen, dat ieder doofstom kindje onder
wezen wordt. Zonder onderwijs is een doof kind, zedelijk en maatschap
pelijk, verloren.

Aan de invoering van den leerplicht voor doofstommen zijn 
twijfeld moeilijkheden verbonden, maar waarom zouden in Denei 
Noorwegen, Engeland, Pruisen en in zeer veel andere landen 
reeds leerplicht bestaat, die moeilijkheden wel kunnen worue 
wogen en in Nederland niet?

Leerplicht voor doofstommen is een gebiedende eisch.
Bij de keuze van onderwijzers en onderwijzeressen bij hét doof

stommenonderwijs moet men met zorg te werk gaan. Zij moeten ge
duldig zijn, zich nooit tot drift laten vervoeren en toch levendig zijn. 
Wat zij gevoelen, moet op hun gelaat, in hun oogen te lezen zijn. 
Bovenal moeten zij groote liefde hebben voor kinderen en een levendige 
begeerte al het goede, dat er in hen is te ontwikkelen en het kwade 
te stuiten. Zij moeten godsdienstig van aard zijn, opdat zij het gods
dienstonderwijs. dat op doofstommenscholen gegeven wordt, met liefde 
kunnen geven en het godsvertrouwen bij hun leerlingen kunnen be
vestigen.

Daar zij i 
lichamelijke 
kunnen gev< 
rekenschap ■ 
terwijl zij. 
bewust moet 
leerverband.

Het duurt natuurlijk een geruimen tijd, 
stommen-onderwijs kunnen geven; voordat 
zeker een jaar of vijf; voordat het goed is, 
tairs en tijdelijke leerkrachten kan men daai
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A Is aanvulling van mijn mededeelingen over hetzelfde onderwer 
-Zx in het April-nummer van den vorigen jaargang, kan ik nog • 

bijzonderheden vertellen over de kinder-uitwisseling tusschei 
en land, zooals die zich in Denemarken in de allerlaatste ja "-er 
ontwikkeld.

De jaarlijksche trek or 
en verandert ook niet wez 
dat, hoewel de Directie 
steeds het oppertoezicht

school niet gebruiken. Het ligt dus voor de hand, dat een leerkracht, 
die een jaar of vier bij dit onderwijs geweest is en dan weer heen
gaat, zijn leerlingen niet heeft kunnen geven wat een goed onderwijzer 
had kunnen doen; hij zelf heeft geleerd tot schade van zijn leerlingen. 
Een doofstommenonderwijzer, die goed is gebleken, moet bij het 
doofstommenonderwijs blijven. Hij moet zich oefenen in datgene, wat 
speciaal voor zijn onderwijs noodig is. Hij moet de klankleer vol
maakt goed kennen, psychologisch goed onderlegd zijn, zich goed 
inwerken in de algemeene mcthodenleer, bekend zijn met de verschil
lende methoden, die bij het doofstommenonderwijs gebruikt zijn en 
gebruikt worden, niet domweg al de kinderen over één kam scheren, 
maar weten, welke methode de beste is voor ieder individueel kind 
en hij moet kunnen medewerken tot verbetering van het doofstommen
onderwijs. Bovendien moet hij de moderne talen kennen om te kunnen 
lezen, wat er in de wereld op zijn klein maar belangrijk gebied wordt 
gedaan.

Zijn beroep moet 
hij niet in verzoeking 
te gaan. Wat andere onderwijze 
behalen van verschillende akten, mo< 
diploma's, die hij behaalt, diploma's, 
moeten zijn en alleen moeten wordei 
door de Regeering gecontroleerd ----------

De onderwijzers moeten door onderricht op speciaal voor hen 
ingerichte cursussen en door hen verder in de gelegenheid te stellen 
grondige kennis op te doen, een goede opleiding ontvangen voor hun 
moeilijk werk en goed betaalde diploma's kunnen verwerven.

Het salaris van een doofstommenonderwijzer moet zoodanig zijn, dat 
hij om financiëele redenen nooit zal overgaan tot een anderen tak van 
het gewoon of buitengewoon lager onderwijs.

In het belang van onze doofstommen, die toch ieder verstandig en 
weldenkend mensch zal willen zien opgroeien tot nuttige en gelukkige 
Ipden der maatschappij, hoop ik, dat het doofstommenonderwijs, als 
afdeeling van het „buitengewoon lager onderwijs” een tijdperk van 
ongekenden bloei zal tegemoet gaan.
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(.cl rein van de kuststree 
geschikte gezinnen

in tot het bouwen

genieten.

buiten zijn uitgenoodigd, de administratie en de practische leiding in. 
handen van een comité zijn overgegaan. Dit comité belast zich met 
het plaatsen van de oproepingen in de provinciale bladen en verdeelt 
de kinderen over de aangeboden plaatsen.

Uit de statistische gegevens, die ik van de 
Onderwijs ontving, blijkt wel, dat de aanbiedingen 
tijd niet toenemen, maar toch bereikte het aantal g 
door spoorweg- en stoombootdirecties afgegeven in 
waardige cijfer van 17015. Dat jaar sloeg nu wel ' 
in 1918 daalde het aantal, waarschijnlijk door de tc 
heden van het vervoer, tot 16087, maar in de 
het weer een stijging tot ruim 16300. Van 
maar tusschen de 300 en 400 die gebruik maakten 
van het comité voor het vinden van een vacantiever 
16000 hadden zelf directe uitnoodigingen van fami, 
vroegere pleegouders. AVel een bewijs, dat er in den__r__ t
een prettige, duurzame vriendschapsverhouding is ontstaan tuss 
gastvrienden en gasten, en dat de beweging niet wordt 
en belemmerd door noodeloozen officieclen en administ 
slomp. De leiding die er noodzakelijkerwijs zijn moet, 
ongewenscht op.

Ik moet in dit vei 
hier in Dencmarkc 
die alleen verdwi 
wordt en men 
bijv, in 1873 

zondert

Om weer tot de reizende en trekkende schooljeugd terug te keeren: 
zooals overal, hebben ook hier de vacantie-kolonies aan groote scharen

De
jewensc' . . c

oet in dit verband even een bewijs aanhalen, hoe de gezinsverpleging 
Denemarken als de beste vorm van kinderzorg wordt beschouwd, 

alleen verdwijnt, daar waar het aantal der verzorgden al te groot 
•dt en men dus wel tot „groepsverzorging” moet overgaan. Toen 

in 1873 het Armbestu ur van Kopenhagen iets wilde doen om 
behoeftige lijdertjes aan scrofulose een betere verpleging en ge- 
cre lucht te bezorgen, werd een aantal van die kinderen tot hun 
tiende jaar uitbesteed bij visscherfamilies aan de Seelandsche 

kust. En een paar jaar later nam men de proef met de uitzending 
van groepjes kinderen naar 't eiland Bornholm, waar de heerlijke 
zee- en dennenlucht zoo’n goede uitwerking heeft bij de lichte long
aandoeningen. Ook hier werden de kinderen verpleegd in gezinnen; 
de bevolking, bestaande uit visschers en kweekers, is vrij welvarend 
en het Bornholmsche zandige strand biedt een beter speelterrein dan 
de kiezels en keien van de Seelandsche kust. Een paviljoen aan 
zee deed dienst als kleedlokaal voor en na het bad en ais speelzaal 
bij slecht weer, en de pleegmoeders fungeerden beurt om beurt als 
bad vrouw.

De gemeente Frederiksberg, de voorstad van Kopenhagen, begon 
in 1882 ook met haar zwakke en herstellende jeugd onder de pupillen 
van het armwezen bij de kustbevolking uit te besteden. Maar het 
werk breidt zich uit en er zijn langzamerhand op het betrekkelijk 
kleine terrein van de kuststreek in de buurt van de hoofdstad niet 
genoeg geschikte gezinnen meer te vinden, zoodat men is moeten 
overgaan tot het bouwen van kinderhuizen of sanatoria voor niet 
ernstige patientjes en zwakke kinderen, die de 3 A 4 zomermaanden 
de zeelucht moeten

i de Directie van het Lager 
xbiedingen in den laatsten 
st aantal gratis reisbiljetten 

i 1917, het eerbied- 
het record, want 

toenemende moeilijk- 
. jaren daarna vertoont 
de reizigers waren er 

van de bemiddeling 
srblijf; de overige 
milieleden of van 

loop der jaren 
sschen 

verzwaard 
itratieven romp- 
, dringt zich niet
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sreis was die naar 
dagen, met als uit-

■ ’20 kan ik enkele 
vereeniging ongeveer 

rwijzers ; dat jaar y 
:t aantal blijft dan 
stijgen van 1917 tot 

dleen het gemccntesubs 
gebracht. In 1920 u 

ingezameld tot een

van kinderen heerlijke zomerweken bezorgd; ze 1 
aan hel beginsel van alleen kinderen op te nemen, 
wijze naar buiten kunnen. Flet zijn voornamelijk 
vereenigingen van gemeente-onderwijzers en 
wijzeressen, die hier het initiatief hebben gene 
handen hebben. Nu is vooral hetgeen er do 
eeniging voor de jongens gedaan wordt bui 
werk omvat de gewone vacantie-kolonie, die 
al of niet in eigen gebouw, wordt onderg 
kleinere of grootcre tochten maakt; verder de 
zwakke kinderen en dan hoort er nog toe 
fietstochten en voetreizen voor de grootere jonj 
telijke M. U. L. O. scholen.

De vereeniging heeft eenige eigen 
plaatsen van het land en verder eenige gr 
gebouwen in bruikleen voor enkele 
overal haar vrienden en helpers.

Uit de jaarverslagen van 1917—’ 
tnededeelen. In 1917 zond de 
in 47 kolonies met 82 onderv 
stijging bij de voorgaande, het 
stant. Maar de inkomsten r' 
70.000 tot 113.000 kronen, all< 
vak van 13.000 op 40.000 kr. 
eerst op de scholen 
13.000 kr.

Zooals ik reeds zeide, de kolonies hebben op vele plaatsen hun 
vrienden onder de bevolking; een enkele keer is er zelfs een proef 
genomen om de jongens het middagmaal te laten gebruiken bij ver
schillende families, die hen hadden uitgenoodigd; het ging uitstekend, 
maar het schijnt, dat het toch bij die eene proefneming is gebleven. 
Maar in de verslagen lees ik van eigenaren van buitenplaatsen, die 
jaar op jaar aan de kolonie een tuinfeest aanbieden, van andere 
goede vrienden die grootere uitstapjes organiseeren of zich uitsloven 
om, daar waar geen eigen gebouw is, de jongens onder te brengen, 
soms ook de plaatselijke bladen opwarmen om propaganda te maken 
voor de zaak.

In 1919 werden er voor 't eerst kolonies georganiseerd voor 
kinderen uit het herwonnen gedeelte van Zuid-Jutland en zelfs kreeg 
men er een paar kolonistjes uit Flensborg en andere Duitsch gebleven 
plaatsen, ’t Was bij wijze van proefneming, want de kinderen spraken 
de taal van hun vaderland nog niet, zelfs de Deensch voelende ouders 
kennen die meestal maar heel gebrekkig. Maar de gezelligheid leed daar 
niet onder, de nieuwe burgers schenen zich best thuis te voelen onder 
hun landgenooten. In 1920 werd ook in Zuid-Jutland 
georganiseerd.

houden echter vast 
, die op geen andere 
; de Kopcnhaagsche 
van gemcentc-onder- 

tomen en de leiding in 
door de onderwijzersver- 
n’tengewoon aardig. Dit 
: op een bepaalde plaats, 
rgebracht en vandaar uit 

speciale kolonies voor 
het organiseeren van 

igens van de gemeeg-

Voetreizen werden in de laatste jaren gemaakt m< 
jongens door Jutland en op Bornholm ; ook een paar 
Seeland en Jutland. Maar de mooiste vacantier- 
Noorwcgen in 1920. 't 'Was een voetreis van 16 u
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Onderwijs en volksontwikkeling ') 
door C. F. A. ZERNIKE. 

gehouden op de Alg. Verg, der Ver. voor Paedtigogiek op 29

gangspunt Christiania en vandaar over Hallingdal, Sognefjord 
Gudvangcn naar Bergen. Terug over Christiania, waar de jongens 
nog deel konden nemen aan een groote schoolbijeenkomst in de open
lucht. Het hcele clubje, dat de jaren daarvoor in eigen land had 
gereisd, verklaarde eenparig dat deze reis 
hun leven.

De provinciaaltjes onder de schooljeugd reizen nog elk jaar 
de hoofdstad; de „Verecniging tot bevordering van het verblijf 
plattelandskinderen in Kopenhagen” vierde onlangs haar 25- 
jubileum, en in een brochure waarin haar wordingsgeschiedenis 
verteld, herdenkt zij dankbaar haar pioniers. Onder hen in de  
plaats den fabrikant Olander, die als kleine jongen behoord had tot 
de vacantie-kinderen, die jaar op jaar door bemiddeling van de school 

buiten hadden mogen gaan en die steeds die heerlijke zomer- 
r» en de gastvrijheid en zorg van zijn pleegouders in dank- 
herinnering heeft behouden. Hij was onder de eersten die zich 

eldde, toen er sprake was van iets te doen voor de kinderen

grootste zomercampagne had Kopenhagen in 1916 toen de ver
ing als gastheer moest optreden voor 194 scholen met 10.039 

v-ren. Het vinden van logies is echter nooit moeilijk geweest, niet 
jn kunnen er groepen worden ondergebracht in gymnastieklokalen 

en brandweerposten, maar in later jaren kreeg men van de gemeente 
de beschikking over 50 slaapplaatsen in het „Algemeen Hospitaal” 
het tehuis voor oude lieden of, zooals men het tegenwoordig noemt 
„de stad der ouden". Nu is die een der bezienswaardigheden van 
Kopenhagen; ze maakt den indruk van een vriendelijke, moderne 
tuinstad, gegroepeerd om een mooi centraal gebouw. Daar eens te 
hebben gelogeerd is op zichzelf al een heel bijzondere ondervinding. 
En als tegenhanger wordt dan, door bemiddeling van het Ministerie 
van Oorlog een andere afdeeling van de gasten gehuisvest in een 
van de kazernes, terwijl de soldaten in ’t kamp zijn. De cantinehouder 
zorgt daar voor hun ontbijt.

Wat in al de verslagen treft is de flinke steun, die i 
ondervindt; niet alleen door giften en subsidie* 
zich uitend in meewerken en meeleven. In die e 
n geniet de reizende volksjeugd in alle kringen 
telling.

imige perioden in de geschiedenis als een „tijd 
aan te duiden, maar welbeschouwd mag men 
ieder tijdvak geven. Alles is steeds in beweging;

bestendigheid. Toch is in sommige tijden
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ist eine Freude, 
:'d krijgt te dieper 
1 ledigheden, 
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s deze beweging, dat zij de donkere jaren van 
>ecrschappij heeft overleefd. Fichte verlangde
jtsche Nation een algemeene staatsopvoedii o 

uans aan het volgende geslacht het geluk te doen 
dat het heden zoo droevig had gemist. Ook in 

iden dezelfde profetieën. De Maatschappij tot Nut 
tond aan de spits der beweging. Luisteren wij een 
geestdriftvolle woorden, waarmee de feestredenaar 
in 1818 de Algemeene Vergadering opende. Het 

was: „de verlichting <*n beschaving des volks, 
•vaarborgen van den roem en welvaart onzes 
ilde gebracht te hebben aan het voorgeslacht, 

i .wijzen en helden genoemd, ging de spreker 
Ike wijzen en helden, Nederlanders! zijn wij 

hunne uitstekende vorderingen in kennis, 
'ij de welvaart te danken, waartoe ons 

is het geen bewijs, deels van 
het licht der meer gezuiverde 
ons tot onze naburen is over- 
de Christenwereld het eerste 

burgermaatschappij, in weerwil 
>dsdicnstige begrippen en Kerk- 

dat een ieder in zijn

het tempo der beweging sneller dan in andere: is I 
snel, zoodat men de komende verandering als het ware 
dan spreekt men — en dan zeer te recht — van een 
perk. Zoo bijv, de eerste helft der 16e eeuw, toen 1 
zijn zegetocht hield door West-Europa, toen de 
scholastiek van haar voetstuk werd gestooten, 
eener nieuwe wereld aan de kimmen gloorde. Es 
jetzt zu leben, riep Ulrich von Hutten uit, en dat woon 
beteekenis, als men denkt aan de vele moeiten en wcderwaai 
waarmee het leven van dezen man was vervuld. Het is e< 
gingskuur, een renaissanse, die men in zulk een tijd beleeft; i 
achtig geweld wordt het oude besprongen en de menscl 
de zegepraal, die hij in de toekomst ziet voltrokken.

Zulk een tijd beleefde men opnieuw in de tweede helft der acht
tiende eeuw. Met verhelderde oogen en verlicht verstand zag men 
de oude wereld met hare bouwvallig geworden instellingen aan. 
Adeldom en priesterheerschappij hadden eeuwen lang de mcnschheid 
onderdrukt, maar nu zou de mensch zich van alle voogdij ontdoen 
en zich mondig verklaren; zijn verstand zou hem voorlichten en de 
aardsche gelukzaligheid zou zijn deel zijn. Ontwikkeling, beschaving, 
verlichting waren de bevrijdingsleuzen, waarmee hij de toekomst 
tegentrad. De kerk mocht blijven bestaan, maar de school zou toch 
hooger waarde hebben voor de vrijmaking van het mcnschclijk ge
slacht. Niet de kerk, maar de' staat zou de bevorderaar zijn van 
het geestelijk leven; van hem zou het onderwijs behooren uit te gaan; 
schoolplicht zou niet noodig zijn, want de ouders zouden allerwege 
het hooge belang van het onderwijs inzien en hunne kinderen geest
driftig ter schole ____ 1

Zoo krachtig was 
de Napoleontische h< 
zijn Reden an die deul 
der jeugd om althans 
deelachtig worden, o« 
ons land weergalmden 
van 't Algemeen stouu 
oogenblik naar de 
dier Maatschappij ... 
onderwerp zijner rede 
als de voorname w 
vaderlands." Na hul 
door hem een volk van 
als volgt voort: Uit zuil 
voortgesproten, en aan ..____ ______
kunde en deugd hebben wij de wclv 
vaderland eenmaal is opgestegen. Of 
verlichting, deels van beschaving, dat 
wijsbegeerte en Godgeleerdheid van i 
gegaan; dat dit gezegend land aan 
voorbeeld heeft gegeven, hoe eene l 
van het verbazendst verschil van Go; B
genootschappen, en bij het grootste belang.
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Verlichting en 
; van helonderv 
:ef teleurstelling n 

ij tot Nut van ’t Alge 
vu van bet vervloeien van aan( 
het verlaten der soholen, 

ter voorkoming daarvan.” De 
zond een antwoord in, 
mag het heeten, dat de prijswinn 
tevreden was; twintig jaar late 
uit voor de beste beantwoordii 
dan 65 antwoorden kwamen in, 
den Seminardircktor Dr. Curt' 
De klachten bleven echter aanh 
Het sneller levenstempo der I; 
sneller tempo in het vergeten aanj 
niet meer van het „vervloeien,” ma 
stof. Al deze teleurstellende ervaringt 
de hooge waardeering van het onderi 
volksontwikkeling aan het wankelen 

De Wet van 1857 breidde het aai 
vakken uit; de Wet op het Middelb 
de hoogere burgerscholen; buiten 
ambachts- en tcekenscholen. De 
voorgangster niet onder; het aanti 
laatste jaren steeds toe. De Chri 
tantschen als van katholieken 
vijandig hebben gestaan tegenoi 
nu in steeds versnelden pas 
en zoo zijn reeds een aai ' 
burgerscholen opgcricht, 
ontwerp op het Middelt 
subsidies voor het bijzor. 
zonder twijfel nog sterk zal toenemen, 
op het nijverheidsonderwijs gekregen, 
wacht; een wetsontwerp op het bewaï 
gediend en een wet op het handel: 
snel zich uitbreidende bijzondere lycea 
currenten van overheidswege mogen w< 
heid en het onverstand zullen weldra i 
zijn verdwenen en volksverlichting en l 
tocht geen belemmering meer ontmoeten!

denkwijze stelt, echter vrij, vreedzaam 
dat orde, reinheid en huisbeleid, gepaard 
en menschenliefde, in dit land hare- 4 
hebben, en dat al deze onloochenb. 
en beschaving ons vaderland tot het i 
opgevoerd, waarop geene andere nat 

Tot zoover de redenaar van cene e 
woordenkeus zijn allengs veranderd, maar 
woorden ten grondslag ligt, heeft lang haar leven gerekt en is r 
storven. Verlichting en beschaving te bevorderen door vo< u 
verbetering van het onderwijs is het wachtwoord der 19e eeuw geweest. 

Toch bleef teleurstelling niet uit. Reeds in 1821 schreef <’ ** 
schappij tot Nut van ’t Algemeen eene prijsvraag uit over 
zaken van bet vervloeien van aangeleerde kundigheden l " 
na het verlaten der soholen, met aanwijzing van gepas, 

i_»e bekende philantroop W. I 
dat met goud werd bekroond. ( 

prijswinnaar met zijn eigen opl 
ter toch loofde hij perse 

nwuuiuing van dezelfde vraag. 1 
waaronder dat van 

rtman den uitgeloofden pi 
ihouden en zijn nog niet van 
latere jaren heeft blijkba; 
~-ngebracht; men spreekt 

laar van het „vervliegen’ 
jen hebben echter niet ve 
•wijs als voornaamste fa< 
te brengen, 

aantal scholen en het aantal leer- 
elbaar Onderwijs van 1863 schiep 

alle wetten om ontstonden de 
twintigste eeuw deed voor hare 

tal middelbare scholen neemt in de 
ristelijke partijen, zoowel van protes- 

. huize, die langen tijd min of meer 
>ver het middelbaar onderwijs, volgen 

het door den Staat gegeven voorbeeld, 
intal Christelijke en Katholieke hoogere 
eiker aantal, indien het onlangs ingediende 

Ibaar Onderwijs wet zal zijn geworden en de 
>nder onderwijs ook daar zullen zijn verhoogd. 

Wij hebben nu ook een wet 
die nog steeds op uitvoering 

vaarschoolonderwijs is reeds in- 
1 sonderwijs is aangekondigd; de 
ïa zullen eerlang met hun con- 
••edijveren. Inderdaad, de dom- 
uit hunne laatste schuilhoeken 
beschaving zullen op haar zege-
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Is het in onzen tijd, met de ervaringen, die wij in de laatste jaren 
hebben opgedaan en met al wat wij in enger en wijder kring om ons 
heen zien, niet tergend wreed, zoo te spreken? Wat zouden de lof
redenaars van eene eeuw geleden wel zeggen, indien zij onze tegen
woordige wereld konden aanschouwen ? Zeker, zij zouden voor een 
deel tevreden kunnen zijn. De kennis is toegenomen. Het aantal 
analphabeten neemt zienderoogen af. De natuurwetenschappen en in 
haar gevolg de techniek, hebben eene alle verwachting beschamende 
hoogte bereikt. Het levensgemak en het levensgenot zijn toegenomen. 
Het bezoeken van vreemde landen, voor 100, voor 50 jaar nog eene 
weelde, aan slechts weinigen beschoren, is bijna algemeen geworden. 
De gezondheidstoestand is verbeterd, de levensduur verlengd, de 
armoede verminderd. Maar is het levensgeluk nu ook vermeerderd? 
Heeft de oorlog niet een ellende gebracht, waaraan wij niet geloofd 
zouden hebben, indien zij ons van te voren was aangezegd, en gaat 
de vrede, die op den oorlog is gevolgd, niet eiken dag voort, even
veel, zoo niet meer rampen te brengen, dan de oorlog heeft ver
oorzaakt? Is de beschaving toegenomen? O, zeker, er waren in 
vroeger eeuwen ruwheden, die niet meer geduld worden, maar is de 
verfijnde gemeenheid, die er voor in de plaats getreden is, zooveel 
beter? Ik durf de balans niet opmaken, maar wel durf ik zeggen, 
dat de welvaart en de gelukzaligheid, waarvan de verlichtingsmannen 
eens hebben gedroomd, nog niet over ons gekomen zijn.

Ik hoor de tegenwerping al. Het onderwijs draagt i 
schuld van het kwaad, dat ge noemt. Andere factoren, 
onderwijs om en strijdig met zijnen geest, hebben al die rampen 
ons gebracht. Ik spreek het niet tegen, merk alleen op, dat die 
toren dan toch sterker bleken, dan onderwijs en opvoeding, 
dus opnieuw de vraag: Is ons verbeterd en uitgebreid ondcrv 
wezenlijke waarde voor het levensgeluk zoowel van het ii 
als van de gemeenschap?

Het algemeen volksonderwijs is niet meer dan een eeuw 
dus valt het gemakkelijk, in het verleden terug te blikken, t 
zoo ongelijk veel minder scholen en minder onderwijzers wart

Ik denk allereerst aan de latere Middeleeuwen. Wie he 
de heerlijke kathedralen en de sierlijke raadhuizen van West
en Italië gebouwd? Van het meerendeel zijn de houwmees 
kend. 't Was de stadstimmerman, maar de bevolking, wel 
bouwen zag verrijzen, heeft blijkbaar de noodzakelijkheid ni< 
de namen der bouwmeesters voor het nageslacht te bewaren, 
zij de schoonheid niet van wat onder hun oogen tot stand 
^Varen zij er minder verrukt over, dan de tourist, die ze 
dagen bezoekt? Of leefde de schoonheid zoozeer in hunne : 
zij het buitengewone niet opmerkten ? Welke smid heeft de 1 
doophekken vervaardigd, die onze oude kerken versieren, ei 
dreven gouden en zilveren bekers, die bij den eeredienst ( 
werden ? 't Zal de overste van het gilde der grof- of der gou< 
zijn geweest, maar zijn naam weet niemand meer. Waar 
dat werk hebben geleerd? Zonder twijfel in de werkpl 
meesters, want ambachtsscholen of nijverheidsscholen of ' 
hoogescholen waren volkomen onbekend.
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Quellinus? Op welk conservatorium mag Sweelinck 
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en hoe die tallooze andere zeevaarders geheeten 
i aardbol doorkruisten van het ijzig Noord tot het 
hadden wij geen enkele kweekschool voor de zee- 

. de Evertsens, de Kortenaers 
rovinciën doen ecren en vreezen, 
voor de Marine hunne opleiding

Ik denk aan de gouden 
beeldende kunsten ” 
of Vermeer, of 
hebben gegaan ? 
Bontekoe, van Neck en hot  
mogen hebben, den aardbol doorkruiste 
zengend Oosten, hadden wij geen eni 
vaart. De Trompen, de De Ruyters, 
hebben de zeemacht der zeven pre 
zonder dat zij aan eenig Instituut v 
genoten hadden.

Ik kan niet nalaten, hier eene 
Land van Rembrand in te vlechten, 
de stichting der Kaapkolonie:

„Zelfs op een zoo bescheiden arbeidsveld als de Kaapkolonie ziet 
men eene soort van mannen bezig, gelijk Nederland daarvóór er geen 
had aan te wijzen; lieden, geroepen tot het vervullen eener taak 
waaraan door hunne voorouders nooit gedacht was, voor welke hunne 
vaders hen niet had kunnen opleiden; waarin zij aan geene instelling 
des moederlands onderwezen waren; die zij vervullen moesten uit 
eigen aandrang, naar eigen inzicht, zonder andere, dan algemcene 
voorschriften, enkel met op de plaats zelf verzamelde kundigheden 
tot gids, en van welke zij niettemin zich kwijten, alsof zij hun leven 
lang dit werk bij de hand gehad hadden.

„Heeft de Compagnie omstreeks 1650 iemand noodig, geschikt om 
aan de Kaap, waar niets dan Hottentotten wonen, en nog door geen 
ander Europecsch volk een station is opgericht, zulk een station voor 
haar te gaan vestigen, aanstonds vindt zij hel verlangde in Jan van 
Riebeeck, schecps-chirurg van zijn ambacht, maar, ofschoon nog jong, 
een beproefd zeereiziger, in Azië thuis, of het Nederland ware. Hij 
is een klein kereltje, opvliegend, kordaat, met een ijzeren gezondheid. 
Tien jaren staat hij aan het hoofd eener wordende volksplanting, en 
spreidt, naast tien gebreken, minstens twaalf deugden ten toon.

„Behoeft de Compagnie in 1672 een Indisch hoofdambtenaar, aan 
moeilijkste omstandigheden, met volle gerustheid het 

eener citadel in de Kaapstad kan opdragen, zij heeft de 
uit te strekken. Niemand heeft ooit gehoord of beweerd, 

>rand Goskc onderwijs in de vestingbouwkunde ontvangen had. 
hij metselt een kasteel van stavast, en levert het proefonder- 
jk bewijs, dat geen kogels uit het gebergte zijn burcht bereiken

wien zij, in de 
bouwen 
hand slechts 
datIsbra 
Maar hi’ 
vindelijk 
kunnen."

Busken Huet gaat nog verder voort, maar ik meen genoeg aan
gevoerd te hebben, om uw twijfel te wekken. Zooveel blijkt hier 
toch wel uit, dat een volk een tijdperk van krachtig nationaal be
wustzijn, zich ook uitend in nationale kunst, kan doorleven zonder een 
georganiseerd schoolwezen te bezitten. Toen wij machtig waren, hadden 
wij geen scholen, toen het verval zich aankondigde, gingen wij scholen 
bouwen: zouden scholen wezenlijk een symptoon van decadentie zijn?

Deze onderstelling gaat zoo regelrecht tegen het algemeen gevoelen 
in, dat wij de zaak wat nader moeten onderzoeken.

Dan begin ik met de begrippen „school" en „onderwijs" scherp
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van elkander te onderscheiden. De kunstzinnige bouwmeesters der 
middeleeuwen en der nieuwere tijden, de begaafde handwerkslieden 
uit die dagen, de schilders, de zeevaarders, de oorlogshelden, zij allen 
hebben wel onderwijs genoten, ook, en wel zeer bepaaldelijk in het 
vak, waarin zij hebben uitgemunt, maar zij kregen dat onderwijs in 
en door de practijk. Er bestond in de eeuwen, die vóór ons liggen, 
niet de minste dwang om te leeren; men vertrouwde alleen op den 
innerlijken drang, die sommigen naar de kunst, anderen naar de weten
schap, weer anderen naar het avontuurlijk leven dreef. Onze koop
lieden beheerschten de wereldmarkt en verspreidden welvaart onder 
de bevolking, al hadden zij geen einddiploma van een handelsschool 
in den zak. Wie lust en aanleg had, kon leeren wat hij begeerde of 
noodig had. Het heeft aan Anthony van Leeuwenhoek’s roem als 
grondlegger der microscopie blijkbaar niet geschaad, dat hij slechts 
het nederig ambt van kamerbewaarder van Heeren Schepenen van 
Delft vervulde. Leeghwater, de molenmaker uit De Rijp, die den 
Beemster droogmaalde, en die, had men hem laten begaan, ook de 
Haarlemmermeer zou hebben drooggelegd, heeft het voldoende onder
scheiding geacht, toen hij bij de feestelijke inwijding van den droog- 
gemaakten Beemster, waar Maurits en Frederik Hendrik met tal 
van andere hoogwaardigheidsbekleeders tegenwoordig waren, ook uit- 
genoodigd werd, ja, maar . . . om de gasten aan tafel te bedienen. 
De officiëele wetenschap was aan onze hoogescholen vertegenwoor
digd en tal van beroemdheden zijn daaraan verbonden geweest, maar 
de allergrootste, de grondleggers en wegbereiders, moest men daar
buiten zoeken. Naast van Leeuwenhoek en Leeghwater mag men 
Stevin, Swammerdam, Spinoza en Christiaan Huygens plaatsen, die 
buiten de universiteiten hun ontdekking, ieder op eigen gebied, bekend 
maakten. De wetenschap was toen, veel minder dan in onze dagen, 
een middel tot broodwinning geworden.

Gelegenheid tot onderwijs was er blijkbaar 
nog bijna geheel ongeorganiseerd. De schilde’- 
van een beroemd meester, de musicus,  
man, zij volgden allen denaelfden weg. De 
hoe komt het dan, dat wij dien beproefde..

Zijn het economische oorzaken, die tot deze 
ben geleid? Is het het grootbedrijf, het fabrieks, 
begeleiders en gevolgen van het stoomwezen, >” 
aangebracht? Mogelijk is het, dat aan deze f 
eenige invloed moet worden toegekend, maar 
openbaarde zich reeds in vroegeren 
tallen jaren der achttiende eeuw. 1 
Aufklarung moeten wij de diepste 
verhoudingen. En dan wijs ik op 
geestelijke periode:

1°. het geloof aan
2°. de overtuiging, 

leiding zoowel in het ] 
worden
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De wetenschap moest nu voor allen en kon ook voor allen zijn. 
Onkunde was den mensch onwaardig. Indien slechts de beletselen 
werden weggenomen, zou ieder mensch zich aan de bronnen der 
wetenschap willen laven. De kerk, wier roeping het geweest was, 
de menschheid te verlichten, had hare roeping schandelijk verwaar
loosd en nu moest de georganiseerde burgermaatschappij, d.i. de Staat, 
die taak overnemen. De wetenschap zou nu doen, wat het geloof in 
vroeger tijd gepretendeerd had te doen: den mensch geestelijk vormen. 
Wetenschap behoorde niet te zijn een som van wetenswaardigheden, 
neen, zij moest buiten alle detailkennis om, geestelijke beschaving 
brengen. Het geloof aan de formeele waarde der leervakken was 
geboren. Zoo naderde de achttiende-eeuwsche Aufkldrung haar gees
telijke voorgangster, de 16e eeuwsche renaissance, die immers ook de 
gedachte hoog hield, dat verstandsontwikkeling den mensch zou ont
bolsteren en verfijnen. Waar echter de renaissance aristocratisch 
gekleurd was en zich niet bemoeide met het lagere volk, dat tot hare 
hoogte toch niet zou kunnen reiken, zoo was de Auf klïrung met haar 
geloof aan de gelijkheid der menschen zeer, wezenlijk democratisch. 
Wel werd de draagwijdte van deze beginselen niet onmiddellijk tot 
het einde doorschouwd, maar de 19e eeuw ging op den eenmaal in
geslagen weg voort en zoo breidde de staatsbemoeiing met de organisatie 
van het onderwijs op alle trappen en in alle graden zich steeds meer uit.

Het volk werd niet zoo gemakkelijk als de leiders overtuigd van 
de onmisbaarheid van het onderwijs en zoo moest de leerplicht worden 
ingevoerd om de weerspannigen te dwingen, de zege.ningen van het 
onderwijs aan hunne kinderen niet te onthouden. En het middel
baar en in de laatste jaren ook het meer uitgebreid lager onderwijs 
zijn eerst tot grooten bloei gekomen, toen een reeks van voorrechten 
aan het bezit van het einddiploma verbonden werd. Bij het Bestuur 
der Vcrecniging voor het m.u.l.o. kan men een lijstje bekomen, waarin 
al de voorrechten worden opgesomd, aan het bezit van het diploma 
verbonden. Want om zulk een diploma is het te doen. Ouderwetsche 
paedagogen mogen nog oreeren over de formeele waarde der studie, 
de leerlingen en vooral hunne ouders, hebben daarvoor geen oog, 
maar weten dat de toekomst verzekerd is, als men zulk een diploma 
heeft verkregen. Eerst had zulk een sebriftelijk bewijs van doorgeloopen 
schooljaren alleen waarde voor de zich in aantal steeds uitbreidende 
Staatsbetrekkingen, later volgden ook groote maatschappelijke bedrijven, 
bankinstellingen, handelskantoren, spoorwegen dat voorbeeld. Men 
kan haast in onze maatschappij niets meer worden, als men zulk een 
schoolgetuigenis niet bezit. Niet de kennis, maar het diploma heeft

Als nu de school, of misschien moest ik liever zeggen: de onder
wijzer, met die evolutie was meegegaan en zich had afgevraagd, welke 
kennis de leerling in den gekozen werkkring het eerst en het meest 
noodig had, dan zou hij den door het uitzicht op het diploma opge- 
wekten ijver op een voor den leerling nuttig doel hebben kunnen 
richten. Wij zijn echter gevangen gebleven in den gelijkheidswaan en 
de vereering van de algemeene ontwikkeling. Wij wijden bij het 
voortgezet onderwijs alle leerlingen in de geheimen der mechanica 
en der natuurkunde in; men kan geen commies der posterijen worden,
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zonder de valwetten, de holle en bolle lenzen, benevens de wrijvings- 
electriciteit bestudeerd te hebben; ook mag men geen vreemdeling 
zijn in de ademhalingswerktuigen der visschen en de gedaantever
wisselingen der insecten; de eigenschappen der vierkantsvergelijkingen 
mogen ons evenmin vreemd zijn als de theorie der gebroken en negatieve 
exponenten. Verreweg het meeste laat ik rusten; ’t was mij alleen 
te doen, in een voorbeeld aan te toonen, hoe groot de incongruentie 
is geworden tusschcn de opleiding en den werkkring, waar men opge
leid wordt, korter gezegd: tusschen het middel en het doel.

Men moet geen enkele kennis geringschatten; indien werkelijk het 
einddiploma van welke school dan ook de waarborg le verdc, dat al 
de op de school onderwezen leerstof des Icerlings geestelijk eigendom 
was geworden, dat zou men ons volk in de productie van zoovele 

icyclopaedische talenten ieder jaar geluk mogen wenschen, maar wie 
S zaken van nabij kent, weet wel beter. Hij weet, hoe de leerlingen, 

.. s goede wel te verstaan, blokken en zwoegen, en hoe weinig aan
trekkelijks de leerstof voor de meesten van hen heeft. Men zou ten 
slotte den winnaar van. het einddiploma van harte geluk kunnen 
wenschen, niet in de eerste plaats van wegc de door hem verworven 
kundigheden maar veeleer uit hoofde van den getoonden moed en de 
bewezen volharding. Maar dan vraagt men zich toch onwillekeurig 
af: zou men die goede kwaliteiten n iet op beter en nuttiger doel heb
ben kunnen richten? Wij toch hebben nu genoeg ervaring opgedaan, om 
te kunnen verzekeren, dat kennis vermeerderen om haar zelfs wille 
slechts voor weinig menschen een begeerlijk doel is; het is niet waar, 
dat de mensch in het algemeen haakt naar wetenschap; de meeste 
onderwijzers studeeren niet, de meeste studenten studecrcn niet; de 
meeste professoren . . . Hier moet ik halt houden, want hier zou mij 
geen oordeel passen. Ik denk echter aan Moleschot, een der meest 
beroemdste onder onze 19e eeuwsche hooglceraren, die eens in een 
Gidsartikel, ter eere van zijn vriend en evenknie Donders geschreven, 
zich de uitspraak veroorloofde: „Nu weet men, dat onder ons, pro
fessoren, de middelmatigheid troef is."

Ik gewaagde zooeven van de economische factoren, die wellicht mee 
hun invloed hebben doen gelden op de veranderde geestesrichting 
tusschen, laat ons zeggen: de 17e en de 20e eeuw. Die factoren zijn 
inderdaad aanwezig. De verhouding tusschen het aantal zelfstandige 
werkers en ondergeschikten is in de laatste eeuw, onder den invloed 
van het grootbedrijf en de uitvinding van stoomkracht en elcctrische 
energie, zeer sterk in het nadeel der zelfstandige werkers gewijzigd. 
Het aantal „bazen” is veel kleiner, het aantal „knechts" veel grooter 
gewo rden. Die veiranderde verhouding heeft zonder twijfel op de 
ontplooiing der menschelijke energie nadeelig ingewerkt. De mensch 
is meer werktuig geworden; de noodzakelijkheid, om zijn eigen weg 
door het leven te zoeken, om zelf plannen te maken en uit te voeren, 
om zelfstandig inzicht te verkrijgen, is verzwakt. De zucht naar 
avonturen, het wagen en hef durven kunnen geen voldoende bevredi
ging meer vinden. De vliegeniers van onzen tijd herinneren nog in 
de verte aan de ontdekkingsreizigers der 16c en 17e eeuw, maar hun 
getal is klein. Levensrust en levenszekerheid vooral zijn nu de meest 
begeerde objecten van 's menschen streven. Heel het maatschappelijk
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leven gaat meer op cene machine gelijken en in die machine een ge
willig rad of een volgzame stang te zijn, is nu veler levensdoel. Wat 
zoeken de ouders voor hun kinderen? Een vast gesalarieerde betrekking, 
met uitzicht op pensioen. Wanneer de 2:oon dat heeft bereikt, kan 
de vader met gerustheid zijn hoofd nederleggen : het doel zijner op
voeding, dikwijls met veel opoffering nagejaagd, is bereikt. Wat een 
schrik kan er niet komen over een ouderpaar, als zoonlief komt ver
tellen dat hij schilder of musicus of tooneelspeler wil worden 1 Dat 
geeft onrust, dat geeft onzekerheid. Commies ter secretarie of spoor
wegambtenaar geeft toch een veel veiliger bestaan. Zoo werken 
de evolutie der maatschappelijke organisatie en de persoonlijke neiging 
van den enkelen nlensch in dezelfde richting, en de vraag, welke van 
beide oorzaak is en welke gevolg, lijkt mij even onvruchtbaar als de 
vraag of de kip er het eerst geweest is, dan wel het ei.

Zoo is dus heel het aanzien der wereld veranderd, alleen de school 
is dezelfde gebleven. Zij heeft zich niet aangepast aan de gewijzigde 
omstandigheden. Haar hoogste doel is nog altijd: algemeene ontwikkeling! 
Het renaissance- en het AufklUrungs-ideaal wordt nog steeds door 
haar nagejaagd. Wat goed en nuttig kon zijn voor enkelen, is nu 
tot doel gesteld aan allen. Tusschen de schoorsteenen onzer fabrieks
steden wordt nog altoos plantkunde onderwezen, wijl, naar men meent, 
dit leervak het onderscheidingsvermogen ontwikkelt; onze aanstaande 
predikanten moeten wiskunde leeren, wijl dit vak een leerschool ge
acht wordt voor logisch denken. Zoo gaat het over heel de linie 
voort, bij het lager, zoowel als bij het middelbaar onderwijs; ja zelfs 
de vakschool kan zich van dat oude denkbeeld nog niet losmaken 
en inengt nog heel wat theoretische ballast onder hare practische 
leeringen. Voor velen is het vakonderwijs nog een minderwaardige 
vorm van onderwijs, dat tocgelaten kan worden, om domme 
bepaalde handigheden te leeren, maar dat toch eigenlijk aan 
heven doel van ontwikkelend onderwijs niet kan bijdragen, 
sprake van was, het handelsonderwijs onder het vakonderwijs 
nemen, kwam er, vooral van de leeraren der handelsscholen, 
verzet, en onze minister van onderwijs is voor dat verzet g< 
en is nu bezig een afzonderlijke wet op het handelsonderwijs 
werpen. Wis- en natuurkunde, scheikunde, algemeene gesch 
moeten hier noodzakelijk behouden blijven om het algemeen ontwik
kelend karakter der school te kunnen handhaven.

De menschen der practijk, die over het algemeen een instinct- 
matigen afkeer van politiek en wetgeving hebben, verbazen zich ge
noeg over dat onvruchtbaar streven en geven daarover hun afkeuring 
te kennen, maar daar zij in de volksvertegenwoordiging geen zegging
schap hebben, verliest hun stem zich in de ijle ruimte. Men luistert 
liever naar de deskundigen en die deskundigen zijn de schoolmeesters 
van hoogcr en lagcren rang. Indien het onderwijs niet door den Staat 
en de wetgeving beheerscht werd, zou er alle kans zijn, dat er mannen 
opstonden, die zich van het oude dogma wisten te bevrijden en een 
beteren . weg insloegen, maar met de vrijheid van het onder, 
het in ons land voor onafzienbaren tijd gedaan. O,, bittere 
der geschiedenis; de nazaten der 
leden zoo dapper voor de vrijheid

ich in de
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:n het onderwijs 1 
zou er alle kans 
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?t de vrijheid van het onderwijs is
1 tijd gedaan. O, bittere ironie 
mannen, die eene halve eeuw ge- 
van onderwijs hebben gestreden.
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*) C. van der Pol in „De Hervorming" van 3 Dec. 1921.

ideren gansch verloochend, door met 
staatskas te laten binden. Zij hebben 

gelijkstelling verkocht. Heel het 
i al onze onderwijzers zijn staats- 
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gunstig oordeelt, dan

hebben het ideaal hunner vaderen gansch ' 
zilveren koorden zich aan de staatskas te lat 
hun vrijheid voor de financiëele gelijkstelling 
onderwijs is een staatsfunctie en al onze vu 
ambtenaren geworden; de priesterheerschapr", 
de schoolmeestersdwingelandij heeft men er vooi

Wij, onderwijzers van allen rang en stand, wij 
in pacht en hebben liefst, dat de leeken zich niet m< 
moeien. Toch worden wij dikwijls genoeg opgeschrik' 
uit de levenspractijk, die over ons werk minder 
wij recht meenden te hebben te verwachten.

Nog zeer onlangs las ik een klacht van iemand, die blijkbaar over 
genoeg gegevens beschikt, om een oordeel te vellen. Een zeer voor
uitstrevend man daarenboven, die aan verheerlijking van het verleden 
geen behoefte heeft. Hij schreef:

„Over het geheel genomen, moet ons volksonderwijs slecht zijn. 
Wie als ondergeteekende genoodzaakt is eene zeer uitgebreidc cor
respondentie te voeren met allerlei menschen, die eene rol spelen in 
het organisatie-leven, dus de beste adepten van het volksonderwijs, 
staat verbijsterd over de magere resultaten van dit stuk volksop
voeding over de geheele linie. Het eerste, wat men toch mag ver
wachten, is dat een afgeleverde leerling, die het geleerde blijft toe
passen, eenige vaardigheid zal bezitten in het formuleeren van een
voudige gedachten omtrent aangelegenheden, waarin hij volkomen 
thuis is. Zulk resultaat wordt echter door onze lagere school slechts 
bij uitzondering bereikt en zelfs het voortgezet onderwijs schijnt hierin 
weinig verbetering te brengen. De aan ons onderwijs bestede tijd, 
moeite en geld schijnen ons als grootendeels vermorst toe. Lezen en 
schrijven, het komt nauwelijks als onbeholpen techniek tot zijn recht.... 
voor den gemiddelden krantenlezer uit het tijdperk van den leerplicht 
is een eenigszins gedegen betoogje veel te zware kost en een slechts 
even uit den sleur vallend briefje gaat boven zijn begrip.

„Dit is een ontzaglijk vraagstuk uit cultureel oogpunt besc 
want als de massa behoorlijk kon lezen en schrijven, hoe veel 
lijke verwarring zou worden voorkomen, hoeveel hooger zou 
peil onzer conversatie rijzen, en, hoe ontzaglijk veel schade en s< 
zou bij allerlei in het dagelijksch leven uitblijven, terwijl nu gces 
stunteligheid den menschen allerlei parten speelt. De schiet 
hopige pogingen op het stuk van methodologie geven dan ook genot 
te verstaan, dat in de onderwijswereld de erkenning van vruchtelot 
werken vrij algemeen is. Maar men schijnt hoe langer hoe verc 
van het beoogde doel af te raken, gezien het feit, dat de oudt 
generaties, voor zooveel zij onderwijs genoten, op het stuk van toe
gepaste schoolkennis een veel beter figuur slaan dan de jongere.”

Is het oordeel van dezen schrijver juist? Ik durf geen antwoord 
geven, al ken ik enkele verschijnselen, die mij zou zouden nopen in 
zijn pessimistische beschouwingen te deelen. Maar indien dan al de 
schoolkennis is vervluchtigd, is althans in algemeenen zin de geestelijke 
ontwikkeling van ons volk in de laatste eeuw toegenomen? Moeilijk
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te beantwoorden vraag, maar ik meen toch van wel. Mij schijnt bijv, 
het bijgeloof minder grof dan in vroeger tijd; het treedt althans 
minder in het openbaar op, maar als ik denk aan de vele kwak
zalvers, die een rijk bestaan leiden, aan de magnetiseurs, aan de 
kaartlegsters en andere helderziende vrouwen, die volstrekt niet 
alleen door dienstmeisjes en schippers, maar evenzeer door dames 
uit den gegoeden stand geraadpleegd worden; als ik ten slotte, om 
het nieuwste te noemen, denk aan de mediamieke schilderstukken, 
onlangs in onze residentie tentoongesteld, dan wil de juichtoon over 
onzen verstandelijken vooruitgang toch niet hoog in mij opklinken.

De schrijver, dien ik zoocven aanhaalde, heeft te recht opgemerkt, 
dat deze verschijnselen onder de onderwijzers niet onopgemerkt zijn 
gebleven. Inderdaad vonden m ethodische vragen een tiental jaren 
geleden veel belangstelling onder ons; nu zoekt men het meer in de 
kinderkennis, de paedologie, maar al is dit alles niet zonder gun- 
stigen invloed gebleven, grondige verbetering is er tot nog toe niet 
het gevolg van geweest. Het is een hard gelag voor den zich voelen
den onderwijzersstand en er zal nog heel wat moeten gebeuren, eer 
men de waarheid erkent, die met groote kracht zich aan ieder on- 
bevooroord eelde opdringt, de waarheid, dat de beteckcnis van de 
school en het onderwijs niet zoo groot is, als men een eeuw lang 
heeft gemeend en dat dus aan ons, onderwijzers, niet zoo hoogc rang 
in de geestelijke wereldorde toekomt, als wij ons wel eens hebben 
ingebeeld. De eenvoudige waarheid is, dat de mensch niet zooveel 
kennis noodig heeft om goed en gelukkig te leven, wat ook maar een 
wijze beschikking is, want hij zou toch de geestelijke kracht missen, 
zich die kennis eigen te maken.

Om aan zijn bewering kracht bij te zetten, klaagt de schrijver, 
dien ik het laatst aanhaalde, dat bijna niemand in staat is Vondel 
te lezen, ook niet in een breed gecommentarieerde uitgave. Maar ik 
antwoord: daar taalt ook niemand naar en ’t is ook niet noodig. 
Laat ons nu eens volkomen nuchter oordeelen: Hoeveel Nederlanders, 
ook al gaf men hun het meest volmaakte onderwijs dat zich denken 
laat, zouden zoover te brengen zijn, dat zij in hun vrijen tijd met 
plezier Vondel ter hand nemen? Hoeveel onderwijzers zouden er wel, 
na het verkrijgen der hoofdakte een oog slaan in het werk van den 
prins onzer dichters? En wat van Vondel waar is, geldt van alle 
kunsten en alle wetenschappen: zij zijn voor de kleine minderheid. 
Daaraan is niets te veranderen, door geen enkel middel, geen lager, 
middelbaar of hooger onderwijs, geen Nutsvoordrachtcn, geen volks
universiteiten, door niets, niemendal, zelfs niet door den paskwil van 
het algemeen kiesrecht.

Und steilst du dich auf ellenhohen Socket
Du bleibst doch immer was du bist.

En zoo is het goed. Informeer eens, als ge ’t noodig mocht oor
deelen, bij uwe dienstbode, uw kruier, uw barbier, de dames mogen 
hare costuumnaaister er bij betrekken. Altemaal. heel fatsoenlijke 
menschen, op wier leven niets is aan te merken, die — laten wij een 
uitzonderingsgeval onderstellen — tevreden en gelukkig zijn. Ga eens 
na, hoe zij hun geestelijk leven verzorgen. Allicht zijn zij lid van een 
tooneelclub, of van een zangvereeniging, die een paar maal per jaar
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bonden zij van de bioscoop en gaan zoo nu en dan naar den schouw
burg, liefst naar een revue of naar een ander mooi en boeiend stuk, 
Lazaro de Veehoeder, of iets dergelijks. Indien zij „christelijk" zijn, 
valt de schouwburg weg en gaan zij naar de kerk of naar de bijbel
lezing. Mochten zij socialistisch zijn, dan bezoeken zij volksvergade
ringen en praten wat over „kapitalisme" en „uitbuiting". Al deze 
verschillen hebben echter op het geestelijk gehalte van den mcnsch 
weinig invloed. In ietwat hoogeren kring leest men graag een mooi 
boek, liefst uit de romantische school, van Van Lennep, Cremcr of 
Oltmans; ook wel, de vrouwlijke helft bovenal, van Marlitt, Heim- 
burg of Melati van Java. Waarom zou men daar niet mee tevreden zijn?

’t Is waar, soms ontmoet men nog anderen. Menschen, die veel 
lezen, maar er niet veel van begrijpen, geestelijke parvenu’s; zij 
hebben een oordeel over het Christendom, het Katholicisme, het 
Marxisme en het materialisme. Zij lijken op die gefortuneerde, pronk
zuchtige Amerikanen, die in Europa mooie schilderstukken en dure 
antiquiteiten opkoopen, om zekeren praal ten toon te spreiden in 
hunne salons en in hunne gesprekken. Dat is een onverdraaglijk, 
althans een heel ongenietbaar soort menschen. Bernard Canter moet 
dezulken op het oog gehad hebben, toen hij zijn parodie schreef: 
„de overwinning der analphabetcn." „Opeens," zoo zegt hij, „kwam 
er eene strooming, die zich begon te verzetten tegen de verdere uit
breiding van het onderwijs ... De brave lieden, die zoo voor algemeen 
onderwijs hadden geijverd en gehoopt hadden, dat deze aarde een 
paradijs zou worden, zoodra alle menschen wijs waren, bleken ge
dwaald te hebben. De menschen werden niet wijs, slechts geleerd, 
wat heel iets anders bleek te zijn. Met de geleerdheid kregen de 
menschen, mannen en vrouwen, al de nadeelen, die aan geleerdheid 
verbonden zijn, als verstrooidheid, gebrek aan voeling met de praktijk 
des levens, gemis aan belangstelling voor de algemeene zaak door 
samentrekking van alle interesse voor ’t eigen speciale studievak, 
pedanterie, eigenwaan, vak-fanatisme, dorheid van geest, gebrek aan 
samenlevingskunst en weetjeswaan. Het getal gepromoveerden was 
zoo groot geworden, dat men de niet-gepromoveerden beschouwde 
zooals in vroegere jaren de analphabeten. Met dat al ging het er in 
die geleerde wereld bedroefd uitzien. Het aantal sollicitanten voor 
heel en half wetenschappelijke betrekkingen steeg tot in het oneindige, 
terwijl men voor de meer nederige vakken geen menschen kon vinden. 
Een courant, die een straatreporter zocht, ontving 7949 sollicitanten, 
voor het meerendeel gepromoveerden, v an alle faculteiten. Om de 
betrekking van amanuensis, claviger, pedel werden gevechten geleverd 
door doctoren in de wis- en natuurkunde, in de scheikunde, in de 
philosophie, in de rechten en in de geneeskunde. Zocht men echter 
spekslagersknechts, kruideniersbedienden, winkeldames voor manu
factuurwinkels, dan bood zich niemand aan en dienstmeisjes waren 
niet meer te vinden, tenzij dat men ze een bibliotheek naast de 
keuken inrichtte. Zoo kwam het, dat de honoraria voor alle vakken, 
waarbij boekenkennis noodig was, onrustbarend daalden, terwijl de 
loonen voor de vakken, waarbij die kennis niet noodig was, zeer
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stegen. Een flinke bakkersknecht bedong een loon van f80 tot f 100 
per week, terwijl een commies, meester in de rechten, al zeer ver- 
l^h^f 'vas' een dergelijk honorarium als maximum in de maand te

„Toen kwam eindelijk een moedig man voor den dag met het 
voorste), het leeren weer wat te gaan beperken, den schoolplicht af 
te schaffen en het onderwijs alleen voor diegenen toegankelijk te 
maken, die er veel voor over hadden. Dat wekte eerst een storm 
van verontwaardiging, maar de man hield vol. Ten slotte dreef hij 
het door, dat men met een honderdtal kinderen de proef zou nemen. 
Men zou ze lezen noch schrijven leeren en zien wat er van hen 
terecht kwam. Hoe vreemd zagen de onderwijs-fanatici er van op, 
toen die kinderen, jongelingen geworden, waarlijk bruikbare menschen 
bleken in de maatschappij. Zij waren eenvoudig, bescheiden, oplettend, 
uitstekende opmerkers, bezaten een geoefend geheugen, legden zich op 
hun vak toe, uitsluitend en geheel, met hart en ziel.

„Opeens begon de reactie. Weg met het algemeen onderwijs! 
heette het. Weg met de gepopulariseerde wetenschap, weg met het 
toynbcewerk, weg met de volksbibliotheek, weg met den schooldwang, 
weg met de scnsatie-lectuur, weg met de „Bildung".

Dat is eenc parodie, eene persiflage, maar de ernstige ondergrond 
valt er toch niet moeilijk in te erkennen. Wat zullen wij nu doen? 
Onze scholen afbreken en geen nieuwe meer bouwen? Natuurlijk niet, 
maar we zullen wel trachten wat meer evenredigheid te brengen 
tusschen de onderwijs-verschaffing en de werkelijk gebleken behoeften. 
Onze paedagogiek zal rcal-paedagogiek moeten worden. Ik kan bijv, 
de sterke toeneming onzer hoogere burgerscholen niet toejuichen, over
tuigd als ik ben, dat het intellect onder ons volk niet zoozeer is'*» 
toegenomen, dat een veel grooter deel dan voorheen behoefte heeft ; 
aan middelbaar onderwijs. Het kan niet missen, of het peil van dit 
onderwijs zal moeten dalen, naarmate het aantal leerlingen toeneemt. 
Klachten va.i dien aard worden trouwens in de hoofdstad reeds waar
genomen. Men zal strenger moeten zijn met de toelating. Jarenlang j 
heb ik mij tegenstander betoond van het toelatingsexamen, bewerende, 
dat de hoofden der lagere scholen veel beter dan de leeraren der 
middelbare school, zouden kunnen uitmaken, welke leerlingen al of 
niet voor dat voortgezet onderwijs de noodige geschiktheid hebben. 
Mijn lang gekoesterde wensch is vervuld; de toelatingsexamen over 
heel de linie zijn afgeschaft, maar ik vraag mij met schrik af, of wij 
niet van den wal in de sloot zijn geraakt. Door de invoering der 
eenheidsschool en het vervallen van eenige kennis van het Fransch. 
als toelatingseisch drijven wij nog een goed eind verder in de ver
keerde richting. Het middelbaar onderwijs is alleen voor de minder
heid geschikt en het blijft wenschelijk, dat die minderheid daartoe 
op afzonderlijke wijze worde voorbereid. Het is eene miskenning van 
den aard en de roeping der algemeene volksschool, haar de voorbe
reiding voor het middelbaar onderwijs op te dragen. Daaronder zal 
niet alleen de minderheid, die daarvoor geschikt is, maar evenzeer, 
ja nog meer, de meerderheid, die daarvoor ongeschikt is, te lijden 
hebben.

Het volksonderwijs hebbe een ander doel. Dat doel zou
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te ’omschrijven als: opvoeding, voornamelijk door middel van onder
wijs. „Opvoeding” behoort voorop te staan, al behoort alle hoogheid 

dat woord ontnomen te worden. Wie als doel 
van de schoolopvoeding stelt: de zelfstandige zedelijke persoonlijkheid, 
weet niet wat hij zegt, of houdt van het spelen met klankvolle 
woorden. De school oefene eenvoudig in het gewennen aan goede 
gewoonten, terwijl haar onderwijs er op gericht is, den leerlingen 
die geestesgewoonten en die voorbereidende kundigheden eigen te 
maken, welke onontbeerlijk zijn, om later het geestelijk leven van zijn 
land en volk, voor zoover zijn aanleg toelaat, mee te leven.

Op ons drukt een last van meer dan 100 jaren, misschien moest 
ik zeggen: van eenige eeuwen, en het is moeilijk, ons daaraan te ont
worstelen. Toen men het volksonderwijs losmaakte van de kerk, wist 
men aan de lagere school geen andere bestemming te geven, dan eene 
verbleekte navolging van het geleerden-onderwijs en nu wij het ver
keerde daarvan inzien, is het heel moeilijk, ons van die oude en vaak 
met vuur verdedigde denkbeelden los te maken. Daarom is het zoo 
bijzonder leerrijk te luisteren naar wat in onze Indische gewesten 
alzoo wordt verhandeld in zake het inlandsch onderwijs. De Javaan 
vraagt om vrijmaking, zegt men, en nu is het in de eerste plaats 
noodig, dat de jeugd daar in de dessah onderwijs ontvangt. Er wordt 
wel geen jaargang vari de Indische Gids gesloten, of men heeft er 
een of meer bijdragen over dit onderwerp in kunnen vinden. Merk
waardig snel gaat daar de evolutie. In 1916 klinkt het nog in ouden 
trant: ') Het is allereerst noodig, dat de hersenen der leerlinget 
de school een ontwikkelingsproces doormaken, zoodat zij logisch le 
denken en redeneeren. In 1919 heet het: 2) Als minimumeisch 
zeker gesteld worden: het leeren lezen, schrijven, rekenen. De ervai 
toch heeft reeds geleerd, dat met analphabeten meestal niets i 
aan te vangen. Als basis voor elke verdere ontwikkeling zijn daarom 
deze drie vaardigheden onmisbaar.”

Maar nu komt het merkwaardige. Dat laatste opstel was 
meer dan een jaar, voordat het gepubliceerd werd. Die tij< 
doende, om den schrijver een ander inzicht te geven, 
in een naschrift kond doet. Hij verhaalt daar van een 
ter Oostkust van Sumatra genomen zal worden i' 
K. de Way, onderwijzer te Amsterdam, onder de ko< 
een der op Deli gevestigde Tabaks-maatschappij 
daar bij herhaling geklaagd over de leerlingen, die vi 
scholen komen; zij toonen zoo weinig begrip en inzie 

. zoo slecht waarnemen en denken, 't Is waar, zij kunnen 
en rekenen, maar alles machinaal, zonder recht 
genoemde onderwijzer zich voor, de kinderziel te ■ 
langstelling in te boezemen voor dingen en vcrscl..,_
heen. Hij wil het kind leeren, de handen te gebruiken, 
nemen, leeren denken, leeren doen, en 
lezen, schrijven en rekenen pas in de f 
den duur niet achterwege blijven, maar
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Met lust te leeren werken, < 
die eene school geven kan. Er zit zonder twijfel reeds een paedago- 
gischc tendenz in heel onze schoolinrichting. De dwang, die daar ge
oefend wordt, kan heilzaam zijn. Reeds het op tijd beginnen en eindigen 
is een goed ding. Het is voor het volgend leven van den leerling 
van het uiterste gewicht, dat hij leere, zich aan eenigeti plicht te onder
werpen, zijne dwalende gedachten vast te binden, orde te brengen in zijn 
doen en laten. Te leeren stilzitten en luisteren is ook goed, mits 
men rekening houde met de kinderlijke kracht, wil men: met de kin
derlijke zwakheid. Stuurschheid en grimmigheid zijn aan deze eischen 
volstrekt niet inhaerent. De school kan een opgewekt en vroolijk 
leven bevorderen, al zal uitgelatenheid daar alleen bij wijze van uit
zondering mogen voorkomen. Aan de schoonheid en de kunsten, die 
haar aankweeken, gunne men een ruime plaats. Bij verreweg de 
meeste kinderen loopt de weg naar het verstand en naar den wil 
over het gevoel. Bij de meeste volwassenen trouwens ook. Op alle 
scholen wordt gezongen, maar hoe weinig komt het voor, dat de 
schooltijd met het zingen van een lied geopend wordt! Toch zou dit 
zoo wenschelijk zijn, om een goede stemming onder de kinderen te 
brengen. Vlak naast mijn school staat de Christelijke Hoogere-bur- 
gerschool. Die school heeft een vergaderlokaal, waarin alle leerlingen 
zich des morgens een kwartier voor den aanvang der lessen ver
zamelen. Dan wordt er een godsdienstig lied gezongen, een gedeelte 
uit den Bijbel voorgelezen en een gebed uitgesproken. Boven het 
eenvoudig spreekgestoelte, dat in dat lokaal is aangebracht, leest 
men de woorden: Een dag zonder gebed is een dag zonder zegen. 
Mij hebben die woorden altijd getroffen. Misschien, waarschijnlijk 
zelfs, zullen velen onzer de gedachte, in die woorden uitgedrükt, op 
andere wijze willen vertolken, maar de waarheid, die er in ligt, 
zullen wij toch allen moeten erkennen. Het lijkt mij» een bewijs van 
geestelijke armoede, dat op onze openbare scholen niets daarvoor 
in de plaats gekomen is. Aan de niet-intellectueele vakken behoort 
bij ons onderwijs ruimere plaats te worden gegeven. Toen ik nog 
schooljongen was, hadden wij, de leerlingen der beide hoogste klassen,
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avondschool van 5—7 uur en onze onderwijzer — ik houd zijn na
gedachtenis nog altoos in eere — verliet meer dan eens op die avond
lessen het gebaande pad. Daar heb ik kennis gemaakt met de schoonste 
gedeelten van het toen pas uitgekomen gedicht: „De Schepping" van 
Ten Kate, met verzen van Da Costa en Vondel. De onderwijzer 
las ze voor, wij schreven ze op, leerden ze uit het hoofd en droegen 
ze voor. Van het reken- en taalonderwijs dat wij op die school 
kregen, zou ik niets meer weten te vertellen, maar die avondlessen 
Staan mij nog levendig voor den geest. Toen op 1 April 1872 aller- 
wege in den lande de 300-jarige gedenkdag van de inneming van 
Den Briel werd gevierd, was de school feestelijk versierd en voerden 
de oudste leerlingen een door den onderwijzer vervaardigd tooneel- 
stukje op, de inneming der stad door de Watergeuzen voorstcllende, 
en ik zie mij zelf nog, als Rochus Meeuwiszoon, op een springplank 
uit de gymnastiek voorlgetrokken, met een bijl de sluisdeuren open
hakkende. Tooneelvoorstellingcn op scholen door de leerlingen zijn 
trouwens al heel oud; dat ook grootc dichters daarvoor de stof 
geleverd hebben, bewijst de Athalie van Racine. Schoolfeesten zijn 
ook in onzen tijd niet zoo heel zeldzaam, maar men doet, naar het 
mij voorkomt, te veel voor de kinderen en laat hen zelf nog te weinig 
een werkzaam aandeel in dat alles nemen. Zoo wordt ook de handen
arbeid nog veel te eng opgevat; wat ik althans op tentoonstellingen 
daarvan gezien heb, kon slechts zelden mijn bewondering opwekken. 
De schoolwerktuinen, die hier en daar bestaan, geven, naar mij dunkt, 
een navolgenswaardig voorbeeld. De nieuwe onderwijzersopleiding, die 
wij wachtende zijn, zal goed doen, in die practische richting een paar 
forsche schreden voorwaarts te doen. Wat mij betreft, mag men de 
paedologie voor minstens driekwart deel daaraan opofferen.

De nieuwe wet op het nijverheidsonderwijs opent de gelegenheid, 
konderwijs op de werkplaats te verkrijgen. Indien dat voor
gelukt, zal veel gewonnen zijn; mogelijkerwijs zal de methodische 
an het onderwijs bij den meester smid of meester timmerman 

te wenschen overlaten, maar dat gebrek wordt toch ruimschoots 
>ed door het groote voordeel, dat de leerling hier onmiddellijk 

werkelijke practijk geplaatst wordt en dat andere, niet minder 
schatten voordeel, dat slechts weinige leerlingen te gelijk de 

les meesters zullen volgen. Klassikaal onderwijs in handvaar- 
id is toch nooit meer dan van den nood eene deugd maken.

: vakscholen zullen daarenboven moeten leeren, veel onnoodigen 
over boord te werpen, met name heel wat wiskundig onder
is zeker waar, dat de natuur- en scheikunde als wetenschappen 

stevigen onderbouw van wiskundige beschouwing niet kunnen 
ontberen, maar onze aanstaande technici hebben niet de wetenschap 
noodig, maar de practijk. Onze rijpere jeugd wordt op scholen van 
allerlei aard nog veel te veel vermathematiseerd, een gevolg van het 
oude bijgeloof, dat wiskundige studie zoo bij uitstek geschikt zou zijn, 
logisch te leeren’ denken. Wie de rechte plaats uitzoekt waar hij een 
spijker zal inslaan en dat werk met goeden uitslag volbrengt, heeft 
evenzeer eene proeve van logisch denken gegeven, als wie een vier- 
kantsvergelijking ’ '



179

«ft.

zouden

worden, 

zoowel

man verachten' 
illbringt.
id leeren werken, dan zal hij

Ik ben aan 
te kaleidoskopisch is 
king moet toevoegen 
schappij zich ook ontx 
der •

iren van 
. de beide

> uren aan 
6 zijn vrij 

oolbesturcn

10 uur. 
. dat wij 

. wij sinds 
sloten pro- 

w wij ons 
tken band. Scholen, 
jestaan, zouden nog 
ngen. Men gedraagt 
een fraai mozaïek 
>nder het geheel te 
i, wanneer men die 

i maaltijd, 
:der gerecht 

ssing van 
1 mij dan 

hand te 
dat denk-

riiX

Als een schrede in de goede richting mag het beschouwd 
dat in het nieuwe wetsontwerp op het middelbaar onderwijs 
vrijheid van beweging wordt geschonken aan de openbare, 
als aan de bijzondere scholen van middelbaar onderwijs, waaronder 
ook de gymnasia en lycea zullen behooren. Van de 32 lesui 
50 minuten die het maximum vormen van het aantal, dat in < 
laagste klassen mag worden gegeven, behoeven slechts 26 
de verplichte vakkeif te worden besteed; de overige f 
en kunnen naar goedvinden der gemeente- en schot 
besteed worden aan de zoogenaamd vrije vakken: godsdienstot 
wijs, kerkgeschiedenis, handenarbeid, gezondheidsleer, kunstgesch 
nis, zang of muziek. Ook in de drie hoogste klassen worden 
vrij gegeven en op hoogcre burgerscholen voor meisjes zelfs 

Deze vrijheid van leerplan verdient alle toejuiching. Niet, < 
geen grootere vrijheid zouden verlangen, maar gewend als x 
de invoering van het middelbaar onderwijs zijn aan de gesb 
gramma’s, waar niets af kan en niets bij mag, verheugen 
over iedere poging tot losmaking van dien strakl 1 1
die het zouden aandurven, zonder staatshulp te b< 
veel meer soepelheid in hun leerplan kunnen aanbrenj 
zich nog altijd alsof de leervakken cener school et 
vormen, waaraan geen steentje mag ontbreken, zon 
schaden. Men komt toch de waarheid meer nabij, wanneei 
leervakken vergelijkt bij de schotels van een overvloedigen 
waarbij men wél gevoed kan worden, zonder zich van iede 
te bedienen. Ik ontken de moeilijkheden niet, die de toepass 
deze denkbeelden in de practijk zouden veroorzaken, beeld 
ook allerminst in, eene oplossing van het probleem aan .de 
doen, maar zou reeds tevreden zijn, indien men zich aan 
beeld leerde gewennen en door practische proefnemingen tot e 
bevredigende uitvoering trachtte te geraken. De Amerikaansche Hio_ 
schools zouden ons allicht den weg kunnen wijzen. Allereerste eisch 
zou daartoe echter zijn: minder wettelijke voorschriften en grootere 
vrijheid voor gemeente- en schoolbesturen. En het uitzicht daarop 
lijkt wel voor goed afgesloten.

Den slechten Mensch musz m;
Der nie bedacht, was er volll

Juist, men moet den mensch denkend 
>ok werkend leeren denken.

het einde van mijn inleiding, die misschien wel wat al 
geweest, maar waaraan ik toch nog één opmer- 

„:n, die mij van het hoogste belang lijkt. Hoe de maat- 
ippij zich ook ontwikkele, zoo zal toch voor de overgroote meerderheid 
kinderen het stelselmatig schoolonderwijs niet langer dan tot het 

13e of het 14e levensjaar worden uitgestrekt. Dat is echter niet de 
belangrijkste periode in de menschelijke ontwikkeling. Van veel grooter 
betcckenis is de volgende periode, die van 13 tot 18 jaar. De groote 
fout onzer volksvrienden is juist geweest, dat zij die waarheid niet

«uraan ik toch nog één < 
>gste belang lijkt. Hoe de 
voor de overgroote meer 

rwijs niet langer ■
. _;rekt. Dat is echt 
ontwikkeling. Van x

13 tot 18 
t, dat zij di



180

L

tijd aar
invloed 
erkend

IJ

Ik durf 
en moest 

pïï.

nu wcn- 
lle over- 
dc hoop

wel eens 
op ecne 
echts de

zal de
Ikomen

perspectieven openen zich, wanneer men eenmaal zijn 
richting heeft uitgezonden. „De opvoedkundige invloed

een paedagogisch instituut van den eersten rang? 
antwoord geven, durf alleen zeggen, dat het dat kon

hebben ingezien. De mensch ontvangt zijn beslissende opvoeding niet 
vóór, maar na zijn twaalfde jaar. Een begin van beterschap is de 
instelling geweest in 1917 — van ecne Staatscommissie tot onder
zoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13 tot 18 jaar. 
Dat er op dit gebied reeds betrekkelijk veel gedaan wordt, bewijzen 
de beide bundels rapporten, door die Commissie in 1918 uitgegeven. 
Zonder twijfel doen de Katholieke patronaten, de Christelijke Jongelings- 
vercenigingen, de Padvindersvereenigingen en nog vele andere dergelijke 
een zeer nuttig werk. Daar hier alles van het particulier initiatief 
uitgaat, zijn de krachten, voornamelijk de linanciëelc krachten, beperkt; 
dat de staat hier gcldelijke steun vcrleene, is dan ook een der voor
naamste wenschen door genoemde Commissie in haar Verslag uitge
sproken. Deze wensch is, voor zoover mij bekend is, nog niet inge
willigd, wel heeft de regeering aan een anderen tvensch gevolg gegeven, 
door het instellen van een Centralcn Jeugdraad. Of deze Raad reeds 
eenigen practischen arbeid heeft verricht, is mij tot heden niet ter 
oore gekomen. „Vrije jeugdvorming" is de goedgekozen naam, dien 
de Commissie gegeven heeft aan het opvoedingswerk, dat doelbewust 
op onze jongelingschap behoort toegepast te worden. Het leek mij 
goed, hier, te midden onzer Paedagogische Vereeniging, op de hooge 
waarde van dat werk, zij het met een enkel woord, te wijzen. Wie 
heeft ze niet in zijn leven lecren kennen, die veelbelovende jongens, 
die tegen de menigvuldige verleidingen en verzoekingen van die moeilijke 
levensperiode niet opgewassen bleken. AVie maakt de som op van de 
volkskracht, welke in die jaren verloren gaat!

De opvoeding heeft wel een begin, maar zij heeft geen einde. 
Zoo zal wie over volksopvoeding denkt, niet meenen dat zij met 
het I8e levensjaar is voltooid. Heel de samenleving werkt op de 
opvoeding harer leden, zoowel in gunstigen, als in ongunstigen zin 
en de gunstige factoren te vermeerderen en te versterken, behoort 
het aanhoudend streven te zijn van allen, die hun volk liefhebben. 
Met ingenomenheid mag gewezen worden op het zich steeds uitbrei
dend getal openbare leeszalen, op volksconcerten en goedkoope tooneel- 
voorstellingen, door overheidssteun mogelijk gemaakt. Men zou 
schen, dat opvoedkundige overwegingen van dezen aard in alle 
heidsbemoeiïngen haar invloed konden doen gelden. Laat ons üu- 
uitspreken, dat de ontwerpers onzer sociale wetten mee door 
overwegingen zich verder zullen laten leiden; dat zij daarbij 
misleid zullen worden, mag men veilig aannemen, maar 
dwaling terug te komen, is meest altijd mogelijk: indien slecu 
volksopvoedkundige gedachte hare plaats behoudt. AVanneer s 
tijd aanbreken, dat ons gerechtclijk strafstelsel onder den voll

van paedagogische overwegingen komt te staan? Gaarne mag 
 worden, dat men daar op den goeden weg is, indien men 

slechts onmiddellijk daarnaast erkent, dat het eind van dien weg nog 
lang niet bereikt is.
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Tk meen, dat Dr. Gunning eens gezegd heeft, of tenminste had 
-L kunnen zeggen, dat op het terrein van opvoeding en onderwijs .het 

omgekeerde ook altijd waar is.” Ik werd er voor den zooveelsten 
keer aan herinnerd bij de lezing van het artikel van Slempkes in het 
October-nummer over Kleine Scholen. Deze zijn in de Nederlandsche 
didactiek altijd als uit den booze beschouwd. Hoewel er nu eenmaal 
omstandigheden zijn, die ze in sommige plaatsen onvermijdelijk maakten, 
voor de kinderen vond men bet toch heel jammer. Wel is waar, 
gold dit afbrekend oordeel in het bijzonder de zoogenaamde één- en 
twee-man schooltjes, doch men achtte de dorpsschool over het alge
meen misdeeld, wijl men daar in de allermeeste gevallen geen zes 
leerkrachten voor de zes leerjaren had, zoodat er heel vaak één of 
meer keeren twee leerjaren moesten gecombineerd worden.

Waar men ’t maar eenigszins doen kon, dus allereerst in de steden, 
richtte men de school zóó in, dat elk leeqaar zijn eigen onderwijzer had.

Ik geloof niet te overdrijven met de bewering, dat in dien gedachte
gang de „stadsschool” als beter toegerust wordt gezien dan de kleine 
dorpsschool. Natuurlijk wordt deze veronderstelling in ontelbare ge
vallen door de resultaten onmiskenbaar gewraakt. Doch dit leidt 
doorgaans slechts tot een uitbundige lof over den dorpsschoolmeester, 
die onder zulke „ongunstige” omstandigheden nog zooveel tot stand 
weet te brengen. Misschien zelfs zoekt men in de afwezigheid van 
uitspanning en vertier op het dorp een verklaring voor den gebleken 
grooten extra-beroepsijver die den goeden uitslag waarborgde.

Kortom, de resultaten waren zeer dikwijls voortreffelijk, doch .... 
dan waren die verkregen ondanks de gebrekkige schoolorganisatie.

Trouwens, de heer Slempkes betoogt feitehjk in zijn interessante 
beschrijving, dat, als ’t maar goed aangelegd wordt, de tijdindeeling 
vernuftig is en de onderwijzer niet gauw aan overwerktheid lijdt, 
de leerling dan toch ongeveer zoo behandeld kan \yorden, alsof hij 
voor zijn leerjaar den onderwijzer alleen had.

Het genoemde artikel is daardoor een uitstekend geslaagde proeve 
van practische schoolorganisatie voor het geval men zich behelpen

vorig artikel onder dezen titel in de aflevering van October 1920.
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II.
Allen, die langer of wat korter geleden voor hun vakopleiding 

pedagogiek en onderwijsmethoden hebben moeten bestudceren, hebben 
als een axioma de stelling leeren hanteeren, dat een der belangrijkste 
verbeteringen op het gebied der didactiek in den loop der 19e eeuw 
de in- en doorvoering van het zuiver klassikaal onderwijs is geweest. 
De ouderen onder hen zullen zich nog wel herinneren hoe nadrukkelijk 
in onze handboeken gewaarschuwd werd tegen hoofdelijk onderwijs, 
in den zin van zich telkens uitsluitend met één leerling te bemoeien. 
De groote verdiensten van klassikaal onderricht zijn duidelijk. Ten 
eerste trekt elke leerling voortdurend nut van wat rechtstreeks met 
elk zijner medeleerlingen wordt verhandeld. Op ongezochte wijze 
wordt derhalve langs dezen weg de eisch vervuld der steeds herhaalde 
herhaling.

•reld is men het zoo goed als algemeen er over* 
„versnippering” der scholen een funest gevolg 
i te juichen linantieele gelijkstelling. Die ver- 
n, als ’t kan, is van de uiterste urgentie, 
ten beschouwing de geldelijke débacle, waar- 
wordt, door den bouw van bijna ontelbare, 
jes. Hier is alleen sprake van de schadelijk 
-wijskundigen zin.

it hier en daar, bijvoorbeeld in Almelo, men 
ineering van leerjaren wilde overgaan, om het 
maken, dat men tweemaal in plaats van eenmaal 

zclingen kon opnemen, wat uitteraard op verzet 
wijzers.
ie na te gaan of de algemeene opvatting onom- 
nn of dus dit vraagstuk, schijnbaar uitsluitend 
uiepere beteekenis heeft.

moet. Van eenig beginsel verschil in het karakter van 
tusschen kleine en groote school is daarbij geen spra

Het behandelde onderwerp heeft intusschen met de 
wijswet bijzondere actualiteit gekregen, daar het aantal ., 
scholen er beduidend door stijgen zal. Daarom zou het 
verdienen ah andere ervarings-deskundigen leerplannen 
roosters beschreven voor driemanschooltjes. Want de 
moge nu wel zeggen (bl. 5) dat deze geen aparte beschouwing 
hebben, wijl de toestand er „haast is als op groote schok 
twijfel of deze mededeeling voldoende wegwijzing biedt , 
die bijvoorbeeld steeds aan een groote school heeft gew< 
naar zoo’n driemanschool verhuist.

Maar, gelijk reeds opgemerkt is, pri 
aard van het onderwijs schijnen tusschc 
niet te bestaan. De heele zaak komt 
men zich moet weten aan te passen aan 
roeien met de riemen, die men heeft en dat er van 
meer inspanning gevorderd moet worden, al was ’t 
dien hij in een kleine school veel meer mc

In de onderwijs-wereld 
eens, dat de dreigende „’ 
is van de overigens toe 
snippering tegen te gaan, 
Natuurlijk blijft hier buitei 
mede ons land bedreigd 
kostbare nieuwe gebouwtjt 
geachte gevolgen in onder\ 

Opmerkelijk is nu, dat 
opzettelijk tot combii 
daardoor mogelijk te rr.« 
per jaar nieuwe leerl' 
stuitte van de onderwijs 

Het loont de moeite i 
stootelijk vast staat en o 
van praktijk nog een diej
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 .  . jonen, waarom dit 
moest leggen.

Intusschen blek 
deelen verbonden 
en onder zeer veel 
Een gemakkelijk < 
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Het buitengewo 
volgens hetwelk 
goed onderwezen 
kennis aanwezig is, do 
en verwerken kan, noopte tot 
klassikaal onderwijs een zooveel .. 
vereischte is. Daartoe moet aller 
klasse van eiken leerling onderzocht .. — 
peil van verstandelijke ’ ontwikkeling is bereikt, 
apperceptie, die een te laag peil afwijst, laat ook 
toe, waarbij dus de nieuwe kennis óf al bekend 
te nemen is, omdat, wil het onderwijs werkelijk 
het inspanning behoort te vorderen en t——o-‘- — 
voor wat nog onbekend is.

Een ideaal klassepeil is derhalve voor alle leerlingen even hoog. 
Nemen we nu aan, dat de sorteering tot een goed einde is gebracht

1 1 :ken aan dezen vorm van onderwijs niet slechts voor- 
■uvil te zijn, al is men er pas in uiterst langzaam tempo 

1 voorbehoud toe gekomen om nadeelen te erkennen.
■ ijk te onderkennen gevaar evenwel is dat der nivelleering, 
lang als een eigenlijke verdienste behandeld.

gewoon gewichtige zielkundige verschijnsel der apperceptie, 
:lk geen deel van welke wetenschap of vaardigheid ook 
czen kan worden, wanneer niet een bepaald fonds van 
' - dat de nieuw aan te brengen kennis in zich opnemen 

noopte tot de erkenning, dat voor vruchtbaar 
een zooveel mogelijk gelijkmatig klassepeil een 

” sreerst vóór de samenstelling eener 
t worden in hoeverre het gewenschte 

is bereikt. Diezelfde wet der 
jst, laat ook geen te hoog peil 
al bekend óf te gemakkelijk op 

■ werkelijk vruchtdragend zijn, 
belangstelling te kunnen wekken

Voorts leert de ervaring, dat kinderen veel van andere kinderen 
overnemen; hen zelfs beter begrijpen dan ouderen, zoodat meermalen 
een kind .een onderwijs-moeilijkheid overwint door wat ’t van andere 
kinderen hoort of hen ziet doen, beter dan door de toelichting of 
het voordoen van den onderwijzer.

Een belangrijk voordeel van een geheele klasse te onderwijzen is 
ook gevonden in de mogelijkheid, die daardoor geopend wordt, om 
ter bevordering van oplettendheid, inspanning en vlijt het middel van 
de eerzucht, van den onderlingen naijver in werking te stellen; nog 
steeds een geliefkoosd middel blijkens de veel gevolgde gewoonte der 
ranglijsten in een klasse; een middel trouwens, dat ieder, zij ’t dan 
ook slechts occasioneel, toepast.

Ten slotte mag gereedelijk erkend 
opzicht aan de vorming in klassen i 
samenleving in een zelfde klasse, waarin 
in de massa, in zekeren zin op eigen 
in zeer veel opzichten een goed tegeni 
de gezinsopvoeding. Het is ongetwijfeld, 
met vele anderen te leeren samengaan. ...  
geen gevolg van klassikaal onverricht, dan 
onderwezen worden. Doch het is ook waar, 
wijs, de steeds voor allen gelijke taak, t 
uiterlijk, het duidelijke karakter eener eei

Zoovele didactische verdiensten v‘ 
het klassikaal onderwijs steeds to'egekc 
dan ook nog gewezen worden op het < 
kinderen tegelijk door één onderwijzer 
De gelegenheid komt om aan te too"' 
veel gewicht in de schaal
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. en als de meest, bruik- 
te kennis, de kennis, die 
klassikaal onderwijs vor- 
te leeren kennis, wat in

en de onderwijzer een groep kinderen voor zich heeft, van wie hij 
goeden grond veronderstelt, dat ze op gelijke hoogte staan. Dan gaai 
hij aan den slag en als een goed onderwijzer poogt hij het peil gelijk
matig te bonden, opdat hij voortdurend in bovengeschctsten zin zijn 
onderwijs vruchtdragend kan doen zijn. Wat wordt uitteraard zijn 
zorg? Dat hij de \’luggen tempert, intoomt en dat hij sjouwt wat hij 
kan om de achterblijvers bij te trekken, om de middelmaat tot norm 
te krijgen. Het is duidelijk, dat de individualiteit der kinderen hier
mede in het gedrang komt en het onderwijs inderdaad zeer veel weg 
krijgt van het wettelijke onpersoonlijke „aanbrengen van kennis.”

Wie zich de school van 50 jaar geleden en vroeger voorstelt, krijgt 
weer den indruk van de ijverige pogingen om het geschetste onderwijs- 
beginsel volkomen in toepassing te brengen. Immers de klassen van 
60, 80, en 100 en nog grooter aantallen kinderen waren niet denkbaar 
geweest, indien men zich ook maar eenigermate druk had moeten 
maken over 60, 80 en 100 „persoonlijkheidjes". Dit ware reeds on
mogelijk geweest, als men slechts let op het kweekelingen-stelsel, 
waarbij jongens en meisjes, kinderen zelf nog van 13 tot 17 jaar, zij 
’t ook onder ’t wakend oog van een volwassene, aan groote aantallen 
zelfstandig lezen, schrijven en wat dies meer zij leerden. De jarenlang 
hoog geroemde Bell-Lanca ster methode was slechts toepasselijk op 
strikt doorgevoerd klasse-onderricht. In die vroegere jaren was dit 
evenmin mogelijk zonder strenge orde <ïn tucht. Terecht gold het voor 
een „ouderwetschen” schoolmeester als de hoogste lof den roep te 
hebben van een goed „ordehouder'. Veel is er sinds dien veranderd, 
’tis waar; veel schijnt zelfs aan het oude tegenovergesteld; doch een 
onderwijzer, die heelemaal geen „orde kan houden” d.i. stilte en rust 
bewerken in zijn klasse, zoo vaak hij onderwijs geeft, is in de school 
nog niet erg bruikbaar. In 't algemeen genomen is de gegeven karak
teristiek nog geheel juist.

Dit springt nog duidelijker in 't oog, als we naga 
consequenties te trekken zijn uit het wezen der klas 

Zoo even herinnerden we aan het vereischte 
van het klassepeil. We veronderstelden daarbij 
wijzer onder een groot aantal beschikbare leerlingen een : 
hield ter formeering van zijn modelgroep. Theoretisch moge < 
geschreven kunnen worden, in de praktijk moet er duchtig 
schipperd worden. Immers, het is van groot belang, ten behoeve 
het doelmatig gebruik van schoolruimte en van een deijgdelijke b< ... 
ting der aanwezige leerkrachten, dat de kinderen van een zelfde jaar- 
lichting zooveel mogelijk gelijk opgaan. Het ideaal is, als alle kin
deren, die een klasse vormen, weer te zanten in een volgend jaar een 
hoogere klasse vormden en zoo voort tot het eind der zes of zeven

V ermoedelijk
V eronderstellen 

leerjaar een ongeve 
eisch, dat het peil 
bare maatstaf voor 
geteld en gewogen 1 
dert de afbakening
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ie samen

dat hoe gro<
i indeeling 
iederen di 

der

>oter de klasse is, 
van dat leer- 

iag voor elk 
concrete kennis

toog.
moet aan 
is, als voor 

>aald welk deel

de verdeeling van de leerstof c 
de verschillende leerjaren, m.a.w. d<

Ontwikkeling van volwassenen.
Kijkjes over de grenzen

Onrustig leven we onder het floers dat de oorlog over de wereld 
heeft gelegd.

Maar we zijn strevers naar het lich 
floers niet welgevallen — en we rukke 
dient gezegd, met de wonderlijkste result

Enkelen maar weten het van zich af te 
er slechts een stuk van losgescheurd < 
zij verbeelden zich bevrijd te zijn en 
het floers is hun kleedij geworden, zondet 
vormen zij een wonderlijke maatschappij, 
tangel-bont, met den potverteerdersmuts ■

Zijn het nu de arbeiders alleen d 
dragen ? Och kom, wij weten toch, ho<

Daar komen ze aan de kinobezoekers, 
motorfietser, outknockende boxers, 
en highkickende voetballers 
hakte kortrokjes. Ze zijn a— o---------- -

het onderwijs-jargon heet 
algemcene begrenzing over 
stelling van een leerplan.

’t Behoeft waarschijnlijk geen bet< 
des te strenger men zich houden 
plan, dat eigenlijk pas volmaakt i 
vak van onderwijs precies is bep« 
wordt „aangeleerd".

We nemen dus aan, voortgaande in onze veronderstelling, dat de 
onderwijzer voor zijn klasse een nauwkeurig uitgewerkt leerplan wil 
samenstellen, dan speelt de vraag, hoe de verschillende vakken onder
ling zich verhouden, zoowel in belangrijkheid voor de algemeene ont
wikkeling als in vatbaarheid der jeugd er voor, een groote rol.

De onderlinge verhouding kan moeilijk anders op e en leerplan uit
gedrukt worden dan in den daarvoor beschikbaar te stellen tijd en 
in de onderwijs-volgorde op een dag. Een leerplan is dus niet wel 
uitvoerbaar zonder een wel overwogen lesrooster.

Als zuiver objectieve conclusie is dus deze te stellen, dat de didac
tische eenheid de klasse is, dat klassikaal onderwijs in wezen massa- 
onderwijs is, waarbij in den leerling de individualiteit naar den achter
grond is verwezen of ten minste tot een minimum van invloed beperkt 
blijft en, in den scherpsten vorm uitgedrukt, de onderwijzer geacht 
wordt te werken alsof hij te doen heeft met een geconstrueerd ver- 
zamel-individu.

' ?ht en dus laten wij ons dat 
u.ken en trekken, dikwijls, dat 

Itaten.
■i te trekken, maar velen hebben 
en raakten er in verwikkeld, 

i wandelen trotsch rond, maar 
er dat ze ’t weten en zoo 
gehuld in kino-pakjes, tingel- 

dïe °dit kostuum der bevrijding 
oop ik, wel beter?

i de kinobezoekers, geflankeerd door knalpottende 
lekende boxers, bicepsspannende worstelaars 

;rs, omzwermd door ginnegappende hoogge- 
alle gekleed in brokstukken van ’t floers.

voet
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:1de, maar 
rdienende I

het

weten ’t niet, 
itoormeisjes? 
ïftige midden- 
ikleed omhult 

i het hem

iren weg, 
verwarming

werkmethode, 
» voorloc 
jskansen

te gering 
ding van 
, materieel en 
ortdurend tot 
iioeven wij 
te houden
tegen 

in bovenj

is daardoor 
voor ons 

)den heeft, 
'jopig te

bibberaars, 
Ik weet ’t 

koop.
ïsitueerdc bibberaars, 
igeti soort ? Ik weet 
, dat ons de jammer

nadam, maai 
:d den w<'

«oaleis, worstel:
«jan voelen, dat 
loopen de 

verwarmd word< 
iste weerstanden, 
it tot verdieping 

uit, niet van 
loog is nu ’t p

’ ouding van
>pcn niet met 
w ’t procent \ 

ing van het g< 
absolute getal 

: plaats treft.
ngen overlegt in zijn hart, zal toch een anderen 
ngen krijgen, dan hij aanvankelijk misschien had 

vinden : het vraagstuk van de ontwikkeling van vol- 
> cr een van alle standen.
t vraagstuk is niet voor alle standen hetzelfde.
standen zijn er? Een sociaal-democraat hoorde ik cens 

Ier de arbeiders alvast zooveel als het maximumloon van 
edraagt. Misschien moeten wij er aan toc- 

;n zooveel als het Rijkssalarieeringsbcsluit 
nog opgeteld de standen in de vrije 
onder de beroepsloozen, dan komen we

dat hun van de vreugde en het geluk afscheidde, maar ze 
Allemaal werklui? allemaal hoogc loonenverdienende kant 

Och, de schellen-kap dekt evengoed ’t hoofd van de deft 
standsmadam, maar ze noemt ’t ’n pleureuse, het narrenklee 
evengoed den wel gesitueerden zakenman, maar ze hebben 
in den winkel voor een bontjas verkocht.

Maar onder al die veelsoortige kostuums van eenerlei grondstof 
loopen hun zielen naakt en ze bibberen, zoodra ze de verhitte atmos
feer van kinopaleis, worstelring of voetbalveld verlaten hebben.

En als ze dan voelen, dat ze bibberen, dan komt voor hun de kans.
Natuurlijk loopen de meesten terug naar de plaatsen, waar ze 

tijdelijk verwarmd worden, dat is volgens de wet van den weg van 
de minste weerstanden. Maar enkelen ontdekken den andei 
die leidt tot verdieping van ’t oppervlakkig leven, tot i 
van binnen uit, niet van buiten af.

En hoe hoog is nu ’t procent van de goed gesitueerde 
let wel, in verhouding van het getal hunner eigen soort? 
niet, want deze loopen niet met hun eigen armoede te

En hoe hoog is nu ’t procent van de slecht ges: 
let wel, in verhouding van het getal hunner eij 
het niet, want hun absolute getal is zoo groot, 
daarvan in de eerste

Maar wie deze dinj 
kijk op de verhoudin; 
en bevestigd v 
wassenen is er

Maar het vraag;
Hoeveel standen z 

zeggen: onder de arbeiders 
een arbeider dubbeltjes be< 
voegen: onder de ambtenarer 
salariskfassen telt ? Daarbij 
beroepen en daarbij nog die 
tot een aardig getal.

Het vraagstuk van de ontwikkeling van volwassc 
onbegrensd en het is goed daarvan bewust te zijn i 
werk, dat als einddoel het vinden van practische wei 
onze blikwijdte aanmerkelijk gaan beperken, door ons 
bepalen tot die groepen voor welke de ontwikkeling; 
toe, door uiterlijke omstandigheden al te gering waren.

Belangrijke prikkels tot ontwikkeling van volwassenen liggen in 
de bekrompen levensomstandigheden, materieel c■n geestelijk, die de 
onderste maatschappelijke lagen voortdurend tot streven naar ver
betering aanzetten. Deze prikkel behoeven wij niet toe te dienen, zij 
zijn er, we hebben er rekening mee te houden en we hebben er van 
te profiteeren. "We kunnen er ook tegen murmureeren, omdat ze 
veelvuldig leiden tot aankweeking van bovengenoemde schare, maar 
dan begrijpen we hun beteekenis niet en wie niet begrijpt, dat het 
geld op 't oogenblik. bij duizenden aan bioscoop en dergelijke ver
slingerd wordt, die begrijpt zijn eigen-zelf niet en is zeker ongeschikt 
om volksontwikkeling te dienen!
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genwoorc 
slechts x 
het

Neen wij moeten van deze prikkels goed gebruik weten te maken, 
wij moeten in de richting van dien drang dringen, wij moeten . . . 
wacht eens even — want nu weet ik, dat we samen veel zin hebben 
om te gaan zeggen: wij moeten dien drang in goede banen leiden!

Och we zijn zoo graag leiders in goede banen. Een mooi beroep 
— 't mooiste, om z'n aantrekkelijkheid aanvaard ’door velen, denk 
alleen maar eens aan de 5X330= 1650 Nutsdepartementbestuurders, 
allemaal leiders in goede banen!

Een moeilijk beroep, zoo moeilijk, dat ik niet zeker ben of 10 °/0 
van die 1650 zich eigenlijk wel van die moeilijkheid bewust is.

Laten we dus voorzichtig zijn met de leiderij en bedenken dat we 
met volwassenen te doen hebben, die zelf meenen te weten wat. ze 
willen.

Wij moeten er ons goed indenken, dat de zoogenaamde bewuste 
arbeid er van tegenwoordig al<r hij zich interesseert voor ontwikkeling, 
wat natuurlijk slechts van de beteren geldt — ik vraag alweer hoe 
staat het met het interesse van den gemiddelden middenstander — 
at.r hij dus omtrent zekere levensvragen nader wenscht te worden 
ingelicht, zeker in de eerste plaats vragen van sociaal-economischen 
aard zal stellen. Vragen, die draaien om eigen positie in deze samen
gestelde maatschappij; vragen, die hij van huis uit al geneigd is in 
een bepaalde richting op te lossen. Willen wij ons uit angst voor 
conflicten met die vragen niet bezig houden, dan zal hij ons kalm den 
rug toe keeren en zeggen, zie je wel...!

Dan zullen wij daarmee ons steentje hebben bijgedragen om het 
bolwerk van zijn reeds bepaalde inzichten te versterken.

Willen wij voor deze categorie iets zijn en zal deze categorie voor 
ons iets zijn, dan moeten we in zuiver bedoeld overleg gezamenlijk 
ons ontwikkelingswerk opbouwen.

Of de kijk van den „bewusten arbeider" voor ons iets kan zijn? 
Wie zijn die „ons”? Nu ik eenmaal een soort van scheiding heb ge
troffen, beteekent „ons” natuurlijk de „burgerlijke" partijen. Of nu die 
kijk van den „modernen” arbeider voor deze burgerlijken iets kan zijn? 
Och arme, wij hebben dien kijk broodnoodig. Hoe zal ’t meerendeel 
van ons anders ooit goed begrijpen, dat wij menschen in den grond 
toch maar zoo weinig van elkaar verschillen? Hoe zal 't meerendeel 
der „modernen” van hun kant tot 't zelfde inzicht komen?

Nu wordt dit ontwikkelingswerk door de arbeiderskringen in 
vele gevallen reeds zelf ter hand genomen, vooral in de grootesteden, 
waar de organisaties krachtig zijn, 't Is grappig soms de spijtgheid 
waar te nemen van de besturen van ontwikkelingsvereenigingen, als 
zij klagen dat die vakvereenigingen, dit nu wel eens aan hen hadden 
kunnen overlaten. Waarom, zoo zeggen zij, houden zij zich niet bij 
de belangen van hun vak. Een ander oogenblik klagen diezelfden, 
dat die „ongelukkige” vakvereenigingen geen andere belangen schijnen 
te kennen dan meer loon en korter arbeidsduur. De mopperaars 
mogen bedenken, dat juist die vakvereenigingen ernaar streven onder 
hun leden ook andere banden te leggen dan enkel materieele.

Wij zouden die vorm van ontwikkeling niet meer kunnen en willen 
missen. Dat we het niet willen is maar goed, want we zouden er 
toch niets tegen kunnen doen. Maar natuurlijk ligt in haar betrekke-
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Feiten Pogingen.en
Het jongste spellingsrapport.

het

ting 
pogir

wijden.

• Onze lastige 
1 de argumen- 
l alleen aan 

tmerkrect 
allerlei 

variaties 
l klinkt 

in die tijd

Spelling" 
ten nooit 
zijn talloze 
„maar het 

ontlokt heen, 
haast ongeloc 
omgesloten, 
ons eigen 
dag. het 
voetstoots 
eenvoudige 
voetspoor 
riese lijn van 
de school en 
ontlasten vaneen 
dat volstrekt ni

.-lik als

cursussen zal zijn dat het gehoor meer 
jesteld, dan in de speciale arbeidersont- 
de discussie meer verschillende inzichten 

en meer bevruchtend kan werken.
om, voordat wij er toe overgaan de mogc- 

; van zulke cursussen nader uit te werken, 
voor de ontwikkeling van volwassenen 

zijn toegepast of in staat van wording verkeeren.
(JFor.n verivlgd.)

lijke eenzijdigheid een gevaar; ik behoef daarover niet uit te 
ieder is het daarover van te voren reeds eens.

Naast dit ontwikkelingswerk blijft er dus een rol over voor ver- 
eenigingen als bijv, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Let 
wel, ik bedoel nu niet, dat deze gemoedelijk behoort te wandelen op 
het terrein, waar'geen voetangels en klemmen liggen. Haar ontwik
kelingscursussen mogen dezelfde onderwerpen behandelen als die der 
georganiseerde arbeiders, zij mogen zelfs geleid worden door dezelfde 
docenten uit het Sociaal Democratische kamp, als ze maar goed zijn 
en over een behoorlijke dosis objectiviteit beschikken en volkomen 
eerlijk van hun standpunt getuigend toch niet uit zijn op ’t maken 
van. proselieten.

Het karakteristieke van die 
heterogeen zal zijn samengc 
wikkelingsclubs en dat dus < 
naar voren zal brengen

Het is onze bedoeling < 
lijkheid en de inrichting 
na te gaan welke methoden 
in andere landen

i Dag zijn artikel „( 
" schreef, waarvan i 

zijn weerlegd, dal 
ze bestrijders de jamn 
et staat zo raar!' in 
:n en met eindeloze vs 
ecfl. Dertig jaren, het klinkt 

>oflik ; tronen zijn in die tijd 
rijken uitcengescheurd, in 

i land zijn de 8 urige arbeids- 
algemeen kiesrecht er bijna 

s doorgegaan. En aan de ver- 
jers. zij die Dr. Kollcwijns 
- volgend, blijvend in de histo- 

i de spcllingonlwikkeling.
dus het gehele volk willen 
t-n ingewikkeld j/v/systcem, 
niet meer past bij onze 

tegenwoordige óm/opvattirigcn. wordt 
nu eindelik als een kluif van de wel
voorziene dis der hervormingen dit „Ont
werp' toegeworpen, in de hoop dat zij 
daaraan knabbelend zich in *t vervolg 
stil zullen houden 1

Vereenvoudigd: en wij zullen er ons 
van taalprofessor tot schoolkind het 
hoofd mee mogen blijven breken, dal 
er uitzonderingen zijn op de regel, dat

y^ehoort hel „Ontwerp voor een ver
eenvoudigde Regeling van de Spel

ling en van het grammatisch Geslacht 
in het Nederlands, aanwijzende in hoe
verre die Regeling van het Stelsel van 
De Vries en te Winkel zou afwijken 
door Prof. Dr. A. Klnyoer en Prof. Dr. 
J. IP'. Atuller" eigclik wel onder deze 
rubriek besproken te worden, daar 

een poging is tot eindclikc bcsle 
: van de spellingstrijd, maar een 

, „ing zó ongelukkig, dat wij niet ge
loven noch hopen, dat ze énig sukses 
hebben zal ?

Hoe dit zij, een korte bespreking 
van dit Ontwerp is in Volksontwikke
ling zeer zeker op zijn plaats, opdat 
ook zij die de spellingstrijd slechts van 
verre volgen, de overtuiging mogen krij
gen, dat invoering van deze spelling 
van regeringswege geen pacifikalie 
(waarom dezer dagen in een der afde
lingen van de 2e Kamer gevraagd werd), 
maar hernieuwde strijd ten gevolge zou 
hebben. Bijna 30 jaren zijn er voorbij
gegaan, sinds Dr. Kollewijn in De Vragen 
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4

als
apl

De

„ ver- 
ir één stap 
ebt wor-

ipromis tot

wij aan den 
aan den Protc 
dersbond de \ 
heid gunnen, > 
de politic cn 
houden, maar 
onze zeker 
blijven schcnl

de e- en o- klank in open lettergrepen 
worden aangeduid door c cn o. op de 
regel dat de s-klank altijd door s (nooit 
door sch) wordt aangeduid, op de regel 
dat de tusschenlctler n slechts wordt 
geschreven, als ze in de beschaafde uit
spraak gehoord wordt: vereenvoudigd, 
en de voorschriften van de Vries cn te 
Winkel omtrent de spelling van i en ie 
in bastaardwoorden, die zo ingewikkeld 
zijn, dat géén schoolkind ze ooit precies 
heelt geweten, blijven van kracht; vereen
voudigd. cn wij zullen nóg niet door 
de verandering van -lijk in -lik de 
spelling van de toonloze klinker van 
drie op twee grafiese tekens mogen 
brengen!

Hel einde

ten opzichte van 
nclikc woorden v 
in drie groef— '

narcnsU

wijs.

besluurdersbond evenals 
testanten- en den wiclTij- 
weidsheid cn de manlik- 
die wij aan de regering, 
de overheid blijven ont- 
die wij daarentegen aan 

niet alledaagse treinenloop 
zen schenken, cn zullen wij er ons 
moeten schikken niet alleen de boezem 
de moederschoot, maar zelfs de 

lagdcnrei in ons manlik bewustzijn 
betrekken. E nzovoort.
Zou er werkelik iemand zijn, die meent, 

dat wij dit nog aan onze leerlingen van 
H. B. S.. gymnasium of lyceum, in de 
jaren dat dc jonge mens krities begint 
te stann tegenover datgene wat bij leert, 
zouden kunnen onderwijzen? Hetlagere- 
school-kind slikt dit nog — desnoods; 
dc adolescent niet meer, in de praktijk 
zou invoering van deze woordclijst dus 
tóch het verlies van de buigings-n be
tekenen. Krijgen de vereenvoudigers dan 
niet hun zin? Nee, want wij hebben het 
kunstmatig behoud van de dode bui- 
gings-n altijd bestreden, omdat deze ons 
hele taalonderwijs, dal van dc levende 
taal moet uitgaan, bederft. En zolang 
er, al waren het maar tien woorden op 
de school voor G. L. O. als manlik 
onderwezen moeten worden, moeten ook 
daar nog casusleer en zinsontleding 
met alles wat daaraan vastzit, uren en 
uren van de kostbare tijd in beslag 
nemen en het taalbewustzijn van onder
wijzers cn leerlingen bederven.

Elke spelling, zo zeggen de aut 
van het Ontwerp, is noodwendig 
of meer persoonlik en willekeurig, 
woorden min of meer kunnen wij 
déze Ontwerpspelling gerust weglat 

daarom zal geen enkel ernstig v 
eenvoudiger hierdoor ook maar i ' 
nader bij de tegenpartij gcbracl 
den. Dit geldt ook. ik kan het verzekc 
voor degenen, die indertijd onder i 
van de slaatskommissie, ter wille ' 
tot stand komen van een comj 
enige tegemoetkoming bereid waren.

Nü blijft de keus: de Vries en te 
Winkel óf Kollewijn.

Dr. Chr. Kroes-Ligtenberg.

van de taalstrijd moet 
irehie tol éénheid: en . ..

dc n-spclling bij man- 
vordt ons volk verdeeld

.. o.ocpcn („kasten" hoorde ik ze 
noemen): dc opperste, dc ambte- 

,stand, die dc -n schrijft volgens de 
i cn de woordclijst der heren Kluy ver 
iuller: dc leerlingen van Middel
en Voorbereidend Hoger Onder- 

. dii minores, die „met die lijst in 
lis worden gesteld, om er zich op 

nader te bepalen wijze van te bedienen", 
en ten slotte dc paria's, dc leerlingen 
van L. O. cn U. L. O. scholen, aan 
wier neus deze lijst voorbijgaat en die 
het leven door moeten met de allenige 
manlikheid van manlike personen, man- 
like dieren cn hun samenstellingen, 
waarbij hun slechts één enkele uitzon
dering wordt gegund.

Wie zei daar, dal wij juist v. n. 
om dcmokralicse redenen, het Frans a 
leervak van dc lagere school geschraj 
hebben ?

Wie niet geheel misdeeld is van zin 
voor humor, vindt overigens in dc aan 
hel Ontwerp toegevoegde woordclijst 
wel enige reden tol vreugde; deze be
vat „veelal woorden, die zeker denk
beeld van grootte, kracht, waardigheid 
of weidsheid uitdrukken of medebrengen, 
of die. dikwijls in min of meer vaste 
verbindingen, in den hogeren, hetzij 
literairen of ambtelijken, althans niet 
in den alledaagscn of gemeenzamen stijl 
gebezigd worden.” In aansluiting hier
aan zullen wij alslevoren „in den aap 
gelogeerd zijn" en „aan den drank of van 
den regen in den drup geraken' . zullen
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BUITENLAND.
Nog' 'n proefschool.

Schim* 
den 

iets

hel 
Spaan- 
indruk

: gebied 
C. G.

en de opvoe-

yn de „Pedagogische Arbeitsgemein- 
A schaft" schrijft Georg Schwenzerover 
de proefschool in Dresden. Aan dit schrij
ven wordt in de November-aflevering van 
Neue liabnen ’t volgende ontleend: „De 
22 leerkrachten (6 vrouwelike en 16 man- 
nelike) die voor de nieuwe werkkring 
nodig waren, waren vrijwilligers uit 't 
dresdener onder wij zerskorps. Deze wijze 
van samenstelling van ‘n onderwijzersper
soneel uit gelijkgezinde persoonlikheden 
lijkt ons biezonder aanbc 
Daardoor wordt ’t m<

werkzaamheden die toch in onderdelen 
verschillen, zich samenvoegen tot ’n 
aaneensluitend geheel, dat op uitwisse* 
seling van gedachten en onderlinge 
overeenstemming berust (wekelikse sa
menkomsten, wederzijds hospiteren). Tot 
onze bevrediging hebben w c al ervaren, 
welk ’n geweldige prikkel tot arbeid 
‘i is, als men elkander in zoon opvoe- 
dingsgemeenschap helpt en steunt. Ons 
onderwijs ontwikkelde zich tot ’n ge
heel dat van ’t leven uitgaat, niet van 
’t afzonderlike vak. In ’t volle leven 
werd rondgekeken, onderzocht, inzicht 
gekregen. De afzonderlike klassen ver
kregen hun vorming in bos en hei, in

Na deze eerste vertooning in het 
voor Kerstmis versierde schoollokaal 
zijn meerdere en ook andere gevolgd. 
Later in samenwerking met den teeke- 
naar Voskuil heeft Ponstijn nog twee 
andere Schimmenspelen in elkaar ge
zet, n.l.: „De betooverde jongen", een 
vrije bewerking naar HaulT. en „Bruin 
de Beer,” ontleend aan het vertelsel
boek van liinse en Stamperius. Welke 
van de beide spelen het aardigste is, 
valt moeilijk te zeggen. Misschien geeft 
de berengcschicdenis nog meer typische 
tafreeltjes als bijv.: de stoet kermis
wagens die over de brug trekt en de 
berendans in het bosch. Door kinderen 
wordt het alles meegeleefd, en ouderen 
voelen zich in gedachten even weer 
teruggevoerd naar den prc-chat-noir- 
tijd van den ouderwctschen Chinceschen 
Schim.

Zoo kan dan dit moderne 
menspel voor kinderen, dat i 
laatsten tijd ook in ruimeren dan 
eigen kring wordt vertoond, als 
poging gelden het kindergenot tot 
moois te maken. Op de Hollands 
tentoonstelling te Madrid in hel ■ 
jaar van dit jaar gehouden is 
Hollandsche Schimmenspel voor 
sche kinderen vertoond en een 
gegeven van hetgeen met en 
Hollandsche kinderen op dit 
wordt gedaan. A. <

Het „Schimmenspel" 
“ ding; der jeugd.

■VTaar aanleiding van de vraag in het 
Octobernummer of geen pogingen 

gedaan konden worden om het „pop
pentheater" meer te gebruiken, zij nog 
opgemerkt, dat sinds eenigen tijd een, 
al is hel dan nog betrekkelijk klein 
aantal Amslerdamsche kinderen van 
een niet minder aantrekkelijke vertoo
ning kan genieten, n.l. van een Schim
menspel, speciaal voor hen gemaakt. De 
kinderen van de Nieuwe Schoolver- 
eeniging hebben n.l. het groote voor
recht sloyd te leeren van iemand, die het 
er nu eens heelemaal op gezet heeft dat 
onderwijs zoo fleurig mogelijk te maken. 
Het belangrijkste van alle fleurige be
denksels van dien sloyd-leeraar Ponstijn 
is dan wel het „Schimmenspel".

Als opzet samen met de kinderen 
gemaakt (de groote poppenkast is voor 
een deel hun eigen werk) moest de 
kunstenaar zelf alleen verder werken 
toen het gold de Cguren te snijden die 
als silhouetten de vertooning op hel 
doek zouden geven. Want daarvoor 
schoten kinderhanden te kort. En met 
hoeveel liefde beeft Ponstijn toen hel 
spel voltooid.

De eerste opvoering viel in de Kerst- 
vacantie nu twee jaar geleden. Het 
eerste spel was een Kerstsprookje bij 
muziek van Joh. Oostveen.

ïjwilli

persoonlikheden 
>cvelens waardig, 
mogelik dat de
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Volksbildungsarbeit als Mittel der 
Volkskultur van Frau Dr. Rosa 
Kempf.
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dienst staan van 'n gemeenschap (klasse, 
school), waarbij alle deelgenoten el
kander wederzijds helpen en steunen. 
De eerste gelegenheid voor zulke veel
zijdige gemccnschappelike arbeid bood 
ons schoolfeest in de zomer van ’t 
vorige jaar. Alles wat zoo'n feest noodig 
heeft aan uitcrlike stoffering, wilden 
we zelf vervaardigen. Daarbij komt 't 
van zelf voor dat de ene klasse zich 
om hulp wendde tot de andere. In de 
geest van 'n „produkticschool" hebben 
we opmerkenswaardigc huisboudelike 
dingen kunnen vervaardigen. Enige 
klassen hebben hun schrijfschriften 
zelf gemaakt en versierd. Notitieboeken, 
schriften ter notering van uitgaven, en 

* lesroosters werden door kinderhanden 
gemaakt. Uitnodigingen voor ouderavon
den, programma's voor klassefeesten 
drukten grotere jongens met behulp van 
de Wenselpers. Portefeuilles voor teke
ningen, kierehangers, krijthouders en 
schrijfgereedschappen kwamen uit onze 
werkplaatsen. Een klasse herstelde be
schadigde boeken, 'n andere 
draaischijf van ’n pollebakke 
vaardigde dan daarmee plastic 
versiering. Onze ervaring t 
doen ’n verdere ontwikkeling 
school ook in deze richting ve 
de financieële nood van 
waarschijnlik 't tempo ’ 
wikkeling noch verh»

de naaste en verdere omgeving van 
onze stad, in* 't station, aan de Elbe, 
in koren en voorraadschuur, aan steen
groeve en wegenaanleg. Ze bezochten 
biblioteken, museums, en tentoonstel
lingen, leerden de werkzaamheden van 
land- en tuinbouw, van de kolenbran
der en de houtzagerij kennen, ze kregen 
'n kijkje in 'l bedrijf van grote waren
huizen, in de werkplaatsen van smid, 
slotemaker. pottebakker en goudsmid. 
Om alle neigingen en begaafdheden 
van onze leerlingen tot hun recht te 
doen komen, losten we in ’t begin een 
dag per week de vier hoogste klassen 
op. De leerlingen daaruit mochten zich 
naar vrije keus tol werkklubs verenigen. 
Soort en aantal van zulke „kurzussen" 
wisselt al naar behoefte van halfjaar 
tot halfjaar. Op 't ogenblik bestaan 
er kurzussen in rekenen, natuur- en 
scheikunde, dierkunde, kweken van 
bloemen, voorlezen en voordragen, 
lichaamsoefeningen, zingen en ritmiese 
oefeningen, tekenen, naaien, papier- en 
karlonwerk, engels, frans, stenografie 
en sierschrift. We voelen dat in deze 
richting de verdere ontwikkeling van 
onze school zal volgen, al mogen we 
ook nu noch niet uil gunstige of on
gunstige resultaten algemeen geldende 
konkluzies trekken. Ook in de kur
zussen ligt ’t zwaartepunt in de eigen, 
zo zelfstandig mogelikc arbeid van de 
leerling. Tegelijkertijd moet echter ’t 
werk van ieder afzonderlik bewust in

deelen van het volk en toch gevoelden 
deze zich allen in hel bezit van een 
gemeenschappelijk geestelijk goed. Dit 
was mogelijk, omdat de cultuur vooral 
door kunst en godsdienst uitdrukking 
vond. Daarom kon ze donder intellectueel» 
xboling door de pjycbe en de wil begre
pen worden.

Het weten, dat tot macht voert, was 
evenals in alle vroegere kuituren (Indië, 
Egypte, Griekenland, Rome, etc.) tot 
een kleine kring van personen beperkt. 
Dit zal ook in de tegenwoordige tijd 
zoo blijven niettegenstaande de demo- 
cratiseering van onze andere levens-

ta it werkje is een van de voortloopendc 
-L-' reeks: Schriften der Volkshoch- 
schule. Kabilzsch und Mönnich, Würz- 
burg.) Volkscultuur — zegt de schrijfster 
— moet langs een weg verkregen kun
nen worden,- die door hel grootste deel 
van het volk betreden kan worden. In 
de Middeleeuwen. bestond in Duitsch- 
land een Volkscultuur. Het stelselmatige

. was toen gering; niet alleen in 
onderste volkslagen, maar in alle
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de daad van de scheppende mensch 
optreden als uitdrukking .van het innerlijk 
gevoel van de volksgemeenschap, door 
den wil van deze gedragen. (Acsehylos. 
Phidias). Daar volkscultuur op gemeen
schapsgevoel berust, verloonen tijden 
van levendige volkscultuur ook eenheid 
van hel volkskarakter; de manier, waarop 
de opvoeding der kinderen gewoonlijk 
plaats vindt, is de zekerste maatstaf 
voor de cultuurhoogte van een volks
gemeenschap. Elk werk van de volks
ontwikkeling. dat de volkscultuur dienen 
wil. gaat terug op oefening van de wil 
en verdieping van het gemoedsleven. Al 
het streven naar meer volksontwikkeling 
zal vruchteloos blijven, wanneer deze 
niet de weg in het gezin, t 
ders vindt. Het beteugelen 
sociale hartstochten begint n 
opvocdingsinvlocden door-----------------------
Beschaafd-zijn begint met de goede 
levensgewoonten.
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vormen.’ Wij kunnen namelijk wel de 
toegang tol de hoogste geestelijke scholing 
democraliseeren, maar deze scholing zelf 
onttrekt zich aan alle pogingen om ze 
algemeen te maken. Wanneer men een 
nieuwe cultuur wil en volksontwikkeling 
als middel van deze volkscultuur, moet 
men zich van hel streven naar weten ah 
machtsmiddel geheel losmaken. Reeds bij 
het individu zal het weten, de geest 
niet beschaven. Het duidelijkste bewijs 
hiervoor is het geringe verschil lusschen 
de persoonlijkheidscultuur van onze aca
demisch-ge vormden in doorsnee tegen
over de andere menschen. Weten als 
machtsmiddel vernietigt ook daarom de 
cultuur, omdat hel streven naar macht 
de menschen van elkaar verwijdert.- 
Volkscultuur kan slechts daar bloeien, 
waar de menschen zich met elkaar ver
bonden voelen in gemeenschapsgevoel. 
Wij hebben, hoewel veel meer weten
schap, veel minder cultuur dan in de 
Middeleeuwen, omdat ons niet alleen 
het vermogen ontbreekt schoonheid en 
vreugde in het dagelijksch leven te brengen, 
maar ook de geestelijke kracht, het heele 
leven onder een booger, ons allen gemeen- 
schappelijk gezichtspunt te brengen, en 
daaraan een doel te geven, dat buiten 
het matericele van het leven ligt. De 
uit het intellectualisme geboren mentali- 

• teit laat ons bovendien overal eerst het 
scheidende, de „ Vemeinung” ; 
Kolhciilliiiir echter is een product 
positief'gerichtezielskrachten, een synthese. 
Er is geen andere weg dan die van 
liefde tot elkaar en van eerbied voor 
elkaar om volkscultuur te laten groeien. 
Bezield met gemeenschapsgevoel, met 
liefde en eerbied, verwerpt men de 
nivelleering. omdat het eene individu 
het andere lief heeft om zijn bijzondere 
gaven. Waar volkscultuur is, zien we
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i openbare besprekingen of congressen ter be- 
voLksontwikkeling.
orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
vruchtbrengende gedachten op het gebied der

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 
njds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
■ der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 

aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend, 
van de oprichting van neutrale bijzondere 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan, 

sprekers, welke in de departementen der 
daarbuiten propaganda maken voor die 

van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

eenerzijc 
gebied 
zullen worden aan de beantwoordii

2. door het bevorderen 
scholen, in die streken van ons

3. door het uitzenden van
Maatschappij en eventueel ook 
werkzaamheid op het gebied 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van 
handeling van problemen van vol

5. door uitgave van een 
land levende, oude en nieuwe 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche 'toestanden.
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In spijt van deze bedenkclijke zijde der medaille was niettemin 
haar invoering van groote waarde. De erbarmelijke staat, waarin 
inzonderheid het volksonderwijs in de achttiende eeuw verkeerde, 
maakte het volstrekt onafwijsbaar in bijna alle Westersche landen, 
dat na de groote staatkundige omkeeringen aan het einde daarvan 
de ontwikkeling van het onderwijs zaak der landsoverheid werd, wat 
voor ons land heel duidelijk sprak bij den overgang der vele naijverige 
provincies tot een eenheids-rijk. Daardoor breidde de schoolgelegen
heid zich uit, de school kreeg een geheel nieuwe plaats in de maat
schappij en dat bevorderde in hoogc mate de vervorming tot klas
sikaal onderwijs, behalve dus de reeds vroeger opgesomde innerlijke 
verdiensten ervan. Immers de nog zoo jonge, teere plant der algemeene 
school vereischte veel zorg, toezicht en contröle van de zijde der 
overheid, die in dat opzicht moest doen, wat de maatschappij uit 
eigen kracht en inzicht nog niet vermocht.

Men behoeft niet cens bijzonder thuis te zijn in de geschiedenis 
van ons onderwijs om te erkennen, dat die overheidscontröle onmis
baar en zegenrijk is geweest. Doch die controle, zooals ze ook toen 
noodzakelijk moest begrepen worden, was slechts mogelijk bij een 
schoolinrichting als de geschetste met leerplan, lessenrooster en streng 

orgevoerde klassenindceling. Die opvatting is nog haast in niets 
■anderd. Ook nu nog wordt de mogelijkheid van doeltreffende con- 

<*voeld bij de aanwezigheid van een „op een zichtbare 
angen lesrooster”, dat nauw aansluit aan een leerplan, 
ienticus voorgeschreven wettelijke regeling samengesteld, 
st komt die opvatting uit in de zeer sterke neiging van 

en verdere autoriteiten om in elke klasse het zoo- 
.klasse-cahicr” te vinden, waarin voor iederen dag precies 

wat er van elk vak is behandeld, m.a.w. welk partikel 
ireven leerstof tot geestelijke verorbering is gegeven ').

Een onderwijzer 
houdt van wat hij 

i dat is heel iets anc 
schooltoezicht) wil 

vervuld.
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nviiting van boofdzakelijk verstandelijke ontwikkeling, aan 
van benadering der „algemeenheid" beantwoordde ten volle 

: onderwijs, zooals het zich in ons land voornamelijk sedert 1806, 
zooals het zich in het wezenlijke volkomen daaraan gelijk in alle 
sstersche landen heeft ontwikkeld. Het werd als het hoogste belang 
maatschappij gevoeld, dat ieder lid „wel-onderwezen zij”, d.w.z. 
onmisbaar minimum aan kennis en ontwikkeling bezat, dat door 

overgroote meerderheid zoo spoedig mogelijk bereikt moest kunnen 
>rden, op een leeftijd dus, dat men zijn plaats in de maatschappe- 

productie kon gaan innemen. Dat belang werd voornamelijk ook 
nden in de behoefte der maatschappij aan orde en rust, te ver

en van een wel-opgevoede, wat synoniem werd gevonden met 
iderweze

Vermoedelijk heeft de lezer, die deze beschouwing tot nu toe trouw 
gevolgd heeft voor zich zelven reeds de conclusie getrokken, dat de- 
schrijver de meening is toegestaan, dat het beter ware, geweest als 
de ontwikkeling van ons onderwijs een anderen gang bad genomen, 
al blijkt uit niets hoe hij zich dien gang dan wel gewenscht had. Die 
conclusie is geheel onjuist. „Beter" is ten aanzien der historie feitelijk 
een geheel onbruikbare term; het cenige wat men onderzoeken kan 
is de vraag of iets anders had kunnen zijn; dan komen wc spoedig 
tot de erkenning van de oude wijsheid: „alles is in alles." Ei- is in 
de ontwikkelingsgeschiedenis van ons geslacht geen enkel verschijnsel 
aan te wijzen, dat geheel op zich zelf staande is te beoordeelen. Zoo 
ook het onderwijs. Met een enkel woord is al gewezen op de be- 
teekenis der groote omwenteling op het einde der achttiende eeuw.

Doch ook deze kwam niet uit de lucht gevallen en de lezers van 
ons tijdschrift weten ook zonder nadere bewijsvoering, dat ze deels 
werd veroorzaakt door, deels zelf weer gewichtige gevolgen had in het 
denk- en het economische leven der volkeren.

Dit geldt ten volle ten aanzien van het onderwijs. Het eind der 
18e en in verhoogde mate het begin der 19e eeuw was de tijd der 
„AufklSrung" en tevens die van snel om zich heengrij pende veran
deringen in de economische structuur der maatschappij. De vrij-gees- 
tende burgerklasse kwam op de hcerschende plaats, een eigenlijke 
loon-arbeiders klasse werd een economische factor, de grondslag 
werd bevestigd voor een algemeen loonproletariaat in een snel 
groeiende groot-industrie. Op ideëel gebied zag men ccnerzijds een 
verheerlijking van het intellect, van de kennis, als de bron van alle 
goeds, van allen vooruitgang, anderzijds werd de alqenieene versprei
ding van minimale kennis, van onmisbare vaardigheden, als lezen, 
schrijven, rekenen, een gebiedende eisch van vooruitgang.

In die richting van boofdzakelijk verstandelijke ontwik 
dien eisch van benadering der „algemeenheid" beantwooro 
het onder» 

de o 
lijke\ . .... .. o  
gevonden in de behoefte der maal 
wachten van een wel-opgevoede, 
wel-onderwezen massa.

Het vermaarde adagium: „een nieuwe school 
uit" is geboren in den tijd der „aufklSrung".

Er is dus een innig causaal verband van onderwijs-grondslag en 
organisatie met het geheel der maatschappelijke structuur en 
.■rschende mentaliteit. Men doet, geloof ik, wel met dit verband 
' ïeds voor oogen te stellen. Natuurlijk omdat daardoor beter 
ird kan worden wat op ideëel gebied plaats vindt. Doch niet 

irom. Ook — het verder betoog steunt daarop omdat 
Ier onvoorbereid komt te staan voor mogelijke, ingrijpende
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rkte. Doch het doel van 
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alle - meesterwerken scheppen van 
: intellectueele nivelleering eener 
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algemeene taak der school om namelijk een gewenschte 
irate kennis te verschaffen.

■t over ons onderwijs geklaagd, niet in ’t minst door 
zelven. Zij toch krijgen overvloedig gelegenheid om 

hun werk tc toetsen aan de zichtbare resultaten, 
jnen die in geen redelijke verhouding te staan tot 

inspanning, dank zij het fatale „vervliegen”. Honderden 
vertoond, dat proeven van bekwaamheid door de practijk 

gevorderd, getuigenis schenen af te leggen voor het zielige 
- school. Dan oordcelen de menschen buiten de school: 

patroons, leiders van werkplaatsen e.v.g.
' de onderwijzer zelf in de hoogere klassen eener school, 

ngsonderwijs, in een vervolgklasse, van een Muloschool 
Burgerschool? Wie heeft nooit den vervelenden indruk 

: de klasse, waarmee hij begon, een beangstigend gemis 
schte parate kennis vertoonde, waarom hij zich verwonderd 

:r toch in de lagcre klasse of op de lagere school 
erd ?

gehouden onder algemeen ontwikkelde menschen naar 
schoolkennis gaf de meest verbijsterende uitkomsten.
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o kwam men tot de 
schen cursus. A priori

De moeilijkheid zit dan, gelijk reeds gezegd is, in de zwakken; 
maar ook in de vluggen. De zorgvuldigste schifting kan de ongelijk
heid niet voorkomen, terwijl de eischen der praktijk, als reeds is 
betoogd, een nauwkeurige schifting niet toelaten.

De eersten baren inderdaad de meeste zorg; voor hen moet de 
leerstof zoo aangeboden kunnen worden, dat ze, om een geliefd beeld 
te gebruiken, als gesneden koek maar geslikt behoeft te worden. 
Een „goed” methodeschrijver denkt dus inzonderheid aan de stumpers; 
hij zoekt alle denkbare moeilijkheden op, splitst alle denkbare com
plicaties in de eenvoudigste elementen en geeft nu precies aan, hoe 
ze onder de knie zijn te krijgen. De onderwijzer volge dan Sivu-u» 
het recept en de leerling neemt weerstandsloos op.

Tot op zekere hoogte is het bezwaar der zwakken dus wel te 
overwinnen door een zeer geleidelijke opklimming in moeilijkheden. 
Dan komen evenwel de vluggen last bezorgen, bij wie verveling als 
gevolg van te weinig vereischte inspanning een rol gaat spelen. Voor 
hen moet de methodeschrijver het talent bezitten zoovele herhalings
oefeningen in verscheidenheid te componeeren, dat zij met g< 
bezig zijn, zonder de anderen met nieuwigheden vooruit te ... .. 
Het prachtgevolg is dan, dat bij alle ongelijkheid de kinderen tc 
op één hoogte blijven, de triomf van het klassewerk.

Terecht is meermalen tegen alle methodes aangevoerd, dat zij te 
veel geven, te veel in details treden, te weinig aan eigen initiatief 
overlaten, zoodat onderwijzer noch leerling eenig uitvinders- of ont- 
dekkerswerk hebben te doen. Het verwijt is gegrond, doch in het 
bovenstaande is, dunkt mij, voldoende aangetoond, waarom het als 
regel toch niet anders had kunnen zijn.

Intusschen, hoeveel vernuft ook verspild zij op de samenstelling 
der handleidingen, het euvel der ongelijkheid in de klasse werd er 
niet mede gekeerd. Het aantal der leerlingen, dat niet ten volle mee
kon, werd weinig kleiner of het aantal der vluggen, die geen geeste
lijke inspanning meer behoefden tijdens de ijverigé pogingen om de 
zwakken op peil te houden, werd gaandeweg grooter. Dan treedt 
de bedenkelijkste zijde van het klassikaal onderwijs aan den dag: 
dat er namelijk na verloop van eenigen tijd een aantal kinderen in 
elke klasse zitten, die feitelijk aan het onderwijs, ten minste 
groot deel ervan, niet meer deelnemen. Trouwens een onde 
die aj zijn zorg steeds aan de zwakken zou wijden (wat op 
beschouwd nobel mocht heeten), liep gevaar aan het einde van 
beschuldigd te worden van gebrek aan ijver, wijl zijn klasse in „uur 
geheel niet genoeg vorderingen had gemaakt.

De remedie voor deze kwaal werd in twee richtingen gezocht. De 
eene is de vervolmaking van het systeem n.1. de regelmatig, telkens 
voortgezette schifting der klassen van hetzelfde leerjaar, zoodat men 
afzonderlijk bij elkaar kreeg de vluggen, de gewonen en de zwakken, 
om bij verdere zeving nog te zamen te brengen de zeer vluggen en 
de bijzonder zwakken. Deze consequentie van het klassikaal onderricht 
is bekend geworden als het Mannheimer schoolsysteci

In de andere richting werd het geneesmiddel ge: 
krimping van den leerduur eener klasse; zoo 
stichting van „groote” scholen met halfjaarlijkse
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dingen, die de geheele school door- 
11639 nog geen dertien jaar en 7436 

er te zamen 6438, die niet .uitgeleerd” heen- 
127 nog geen dertien jaar en 6311 ouder, 
zelfs dat behoeft niet uitsluitend aan den

kwart deel 
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_____ Misschien i.
. .. . .o. ... leid of onwil der
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dat nummer):
zamen waren er 19075 leerl 

i hadden en hiervan waren 1 
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*) De genoemde getallen betreffen slechts die leerlingen, van wie volkomen 
betrouwbare gegevens beschikbaar waren en die steeds dezelfde categorie van 
scholen bezocht hadden. Ze zijn niettemin groot genoeg voor het trekken van 
conclusies.

bood deze aanwijsbare voordeelen boven den jaarcursus. Immers, de 
„achterblijvers” kwamen nu telkens na een half jaar weer aan het 
begin van hun pogen; bovendien ondervonden de vluggen minder be
lemmering, daar ze na een half jaar weer met frisschen moed verder 
konden gaan. De wet met haar maximumbepaling van 400 kinderen 
voor een school, heeft feitclijk de groote scholen ten doode gedoemd 
ua de relatief kleine scholen met jaarcursus tot den regel verklaard. 
Hoewel de bepaling noodig werd gevonden tot afschaffing van het 
ambulantisme, zal zij misschien uit dien anderen hoofde blijken geen 
verbetering te zijn.

Interessant is in dit opzicht een der jongste uitgaven van de af- 
deeling Onderwijs der Secretarie te Amsterdam, Serie I no. 21.

Daarin wordt statistisch aangetoond, dat de halfjaarcursussen beter 
resultaten opleveren, voor zoover dit af te leiden is uit deze feiten, 
dat van de scholen met halfjaar-cursus een grootcr aantal leerlingen 
de school geheel doorloopcn en dat naar verhouding aan de andere 
scholen een beduidend grootcr aantal leerlingen dezelfde klasse één 
of meermalen moeten volgen. Dit no. 21 bevat voorts een heele 
reeks tabellen, waaraan een respectabele hoeveelheid rekenkunst en 
rekentijd is besteed en die alle tot de conclusie voeren, dat de scholen 
met halfjaar cursussen beter zijn en waarmede dus de a-priori stelling 
a posleriori is bevestigd. Doch zijn de verschillen heel groot?

In een tijdvak van 5 jaar: 1915 tot 1920 verlieten de scholen 
met jaarcussen 6779 leerlingen, waarvan -1982 of 73.5 °,0 alle klassen 
hadden doorloopen, welke getallen voor de scholen met halfjaar
cursussen respectievelijk waren 18734 met 14093 of 75.2 °/0. ’t Is nog 
niet noodig om hierop het „much ado about nothing” toe te passen, 
maar men bedenke eens daarbij dat in die 5 jaren dus op totaal 
25513 afgestudeerde leerlingen er 6438 waren, die zonder goeden uitslag 
de school verlieten, terwijl ieder ingewijde wel weet, hoeveel er nog 
af te dingen valt op de afgestudccrdhcid der geslaagde leerlingen. ')

Noch de leerplicht, noch verbeterde methoden, noch verandering in 
organisatie, noch herhaalde klasse-indeeling op beteren grondslag 
konden verhinderen, dat een kwart deel ongeveer der schoolbevolking 
de school verlaat zonder bij benadering zelfs opgenomen te hebben 
wat de school kon bieden. Misschien is men geneigd ook een deel 
te wijten aan zorgeloosheid of onwil der ouders, die hun kinderen 
niet lang genoeg op dc school lieten om ze eindelijk het „loffelijk 
ontslag” te doen behalen. Op die verwijtende veronderstelling ant
woorden de statistieken met waarlijk verbluffende cijfers. (Zie tabellen

Te : 
loopen

gingen
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: jaren inderdaad zeer veel veranderd. De eerste ver- 
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Over ’t algemeen genomen stellen de ouders in Amsterdam er 
blijkbaar prijs op, dat hun kinderen de geheele school afloopen en 
het loffelijk ontslag halen. Voor deze veronderstelling pleit nog dit 
gegeven uit de genoemde statistieken: de op één na hoogste klasse 
en de hoogste klasse zijn respectievelijk op beide soorten van 
scholen te zamen door 4401 en 3442 kinderen voor de tweede maal 
gevolgd. In ’t kort, de weinig bevredigende uitkomst van ’t onder
wijs is stellig niet meer te wijten aan te kort of te slecht schoolbezoek.

Integendeel, het relatief schoolverzuim heeft geen invloed van 
teekenis en in meergenoemde statistieken wordt becijferd, dat 
gemiddelde leertijd voor eiken leerling der scholen met jaar 
6 jaar en 9.9 maand duurde en voor die van de andere soort 
en 7.1 maand.

In deze getallen zijn niet begrepen de leerlingen der u 
ulo scholen, die, waarop fransch werd onderwezen. Daarover 
no. 22 der genoemde serie wat licht. Van den cursus 1919/. 
verlieten 613 kinderen de 6-jarige scholen en daarvan hadden 
haar niet geheel doorloopen en 790 de 7-jarige scholen, terwijl 
ten achter waren gebleven. Van dit laatste aantal hadden 
263 wel zes klassen van de zeven doorgemaakt. Een iets 
uitslag, voor een goed deel evenwel verkregen, doordien 
deld langer op school bleef. Van de totaal 1403 kinderc 
n.1. 565 ouder dan 13*/2 jaar. Niet minder dan 772 kinU‘ 
hadden één of meermalen een klasse „gedoubleerd”.

De vraag, die op moet komen in het licht van dit alles is deze, 
of het systeem van ons onderwijs wel deugt, m.a.w. of de geschetste 
euvelen misschien inherent zijn aan de organisatie zelve.

Vermoedelijk zijn er zeer velen met de volgende afwijzende ver
klaring al gereed, dat er n.1. een zeer groot aantal verstandelijk 
zwakken onder elke menschengeneratie zijn, zoodat — hoe men de 
school ook inricht — vele kinderen achter moeten blijven. Bovendien, 
ten aanzien van wat, zoo zegt men dan, blijven zij achter. Wat men 
van de school eischt, eischen mag na een zesjarigen leertijd, is niet 
een graad van ontwikkeling, die aan een of andere absolute voor
waarde voldoet. Hij moet eenvoudig beantwoorden aan een norm, 
die krachtens de ervaring bereikbaar is gebleken voor de mecsten. 
Gegeven nu het groote verschil in aanleg onder de menschen, moet 
de school wel het gemiddelde der grootste aantallen gelijksoortigen 
tot maatstaf nemen. Het is dus onvermijdelijk, dat ze velen als gees
telijk onvoltooid achterlaat. De redeneering lijkt sterk. Doch de 
vraag mag rijzen of wie de school als zwakken aanwijst inderdaad 
geestelijk zwakken zijn, of nivelleering de verstandelijke ontwikkeling 
misschien tot schade is en vooral in welke richting de vele hervor
mingen op onderwijsgebied in de laatste 40 k 50 jaar zijn gegaan 
en of die richting bedoelde verklaring steunt.

ide
de tweec

vloed' .

>ecijferd, dat de 
i met jaarcursus 
lere soort 6 jaar
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In dezelfde lijn lag de voorziening, die eerst hevige tegenkanting 
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Niettemin mo< 
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zonder bezwaar 
alleen maar een 
wat gesc 
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want voor 
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deugden, dat zeer goed en i 
gold dit voor de overgroote 
kinderen, voor wie het een ong< 
opdeden, wijl ze daardoor slecht 
maatschappelijke plaats, di<

In veler oog was het 
kleiner klassen slechts 
is het hiermede in sti

srst 1
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tegen het overhe<
school, voor wie het aanbren 

lelijke vaardigheden <
te zien, dat de ontu 
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reageert op de 

’t Is waar, 
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Natuurlijk was dc zorg voor lichamelijke opvoeding in hoofdzaak 
«•ericht op de verhooging van dc volkskracht naar het duitsche voor- 

' ' van Vater Jahn en dc verhoogde belangstelling voor het kind 
>odanig was cr slechts een indirect gevolg van.

zeel grooter gewicht voor dit speciale onderwerp is het steeds 
' ' reven geweest om het aantal kinderen per onderwijzer

welke richting de nieuwe wet een goeden stap 
• leerzaam in dit opzicht was de strijd, die aan 

i voorafging, toen de eerste regeering van rechts 
subsidicering in de wet bracht, doch tegelijkertijd 

per onderwijzer vergrootte, nadat de wetgever 
belangrijk had verkleind. Over deze verandering 

rd. Nog wel veel meer over de subsidiekwestie, 
, . opstel volstrekt onbesproken. De eigenlijke be

reden voor deze vergrooting van de klassen was bezuiniging, 
de belangrijk vermeerderde Staatsuitgaven voor het Onder- 

1 >or nog wat beperkt werden. In zooverre is die .ver
een gevolg geweest van de subsidiecring.

nin moest zij op onderwijskundige gronden worden goedge- 
daarin stonden de voorstanders sterk. Zc konden betoogen, 

t wie 40 kinderen goed onderwijzen kon, het ook best 50 vermocht, 
idcr bezwaar zelfs 55 aan kon. Waarom ook niet? Het was toch 
:en maar een kwestie van drilkunst, van orde houden. Er is toen 

ïchermd met die oudcrwetsche schoolmeesters, die wel 100 en 
ideren met succes regeerden. Men mocht het trouwens doen, 
«r de allcrmeesten was onderwijs geven nog weinig meer 
.nevelen van een beetje kennis en het inprenten van woord- 

dat zeer goed en masse tot stand kwam. In het bijzonder 
voor de overgroote meerderheid der jeugd, de arbeiders- 

, voor wie het een ongeluk werd geacht, als zij te veel kennis 
. wijl ze daa rdoor slechts ontevreden zouden worden met de 

lappelijke plaats, die zc bestemd waren in te nemen.
ïler oog was het streven van de zijde der onderwijzers naar 
■vlassen slechts een uiting van gemakzucht. Slechts schijnbaar 

trijd, dat wie in hoogheid en macht waren ge-
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later stijloefeningen zou noemen. In de hoogste k' 
wel als regel, dat iedere leerling op eigen ' 
moest afwerken, en als hij er mee klaar 
kreeg. De „meester” zag van tijd tot tijd de 
daar wat aanwijzingen en de leerling redde 
menig geval ging het ook zoo met de opstelle 
dat alle oudere schoolmeesters, die nieuwere opvatting* 
meemaakten met de kleiner klassen, betere methoden e 
lend” reken- en taalonderwijs vonden, dat men op < 
de leerlingen heel wat beter voor de maatschappij 

In deze vakken werkten die uitgc ' ’
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een .reactie tegen klassikaal onderricht 
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dat met elk kind als een afzonderlijk individu behoort rekei 
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het volgende nog eerst vast te stellen.
d. i. het massa-onderwijs, vraagt in zijn zuiveren 

intal leerlingen per hoofd, dan voor zoover het 
t voor één persoon om ze allen te beheerschen, 

_ _ . jr de noodzakelijkheid gevoeld wordt om alle 
igen stuk voor stuk te confröleeren. Wc herinneren 

w wel hoe in de eeuwige strijdvraag of de lagere dan 
igste klassen klein moeten zijn en hoe de verhouding mag 
schen de gewone volksschool en de zoogenoemde burger- 
: criterium bijna uitsluitend gezocht werd in de hoeveelheid 

< werk en gevorderde correctie. De groote beteekenis, daar- 
scht, had betrekking op den cisch zooveel mogelijk alle 

gelijkmatig mede te voeren naar een hooger peil van

school ver- 
cr gewerkt 
1 en gym- 
geploeterd 

ioodig vond
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len loop zijner school- 
jcldende leerplan ge- 
ertoont, zoodat hij in 
eind vooruit is en in 

zijn de leerlingen, 
iderwijzer voor

i leerlingen gekend, die bekend stonden 
maar niet tot ingespannen schoolwerk 

met moeite eenige leerjaren, niet alle.

opgaa

lesuren

korter.

hoe meer

het

en vooral de motiveering ervoor 
grondgedachte van het klassikaal 
■ op den voorgrond werd gesteld, 
'mingen was betreden, werd in 

aan verbetering gevoeld. Dezelfde 
aan de lichamelijke verzorging deden 

t is gevestigd, gaven ook 
indirect de lichamelijke opvc 

inrichting van lokale», zitbankei 
..... ............- de plaats der schot 

instelling 
allemaal

:nde, hoewel niet de meest in ’t oog sprin- 
zich specialiseerende belangstelling, acht 

al even is gezinspeeld en die 
.semt in de schoolpsychologie, 
zij die meermalen een klasse 
zeer veel moeite het normaal 

reiken, inderdaad geestelijk zwak-

inrichten, als de aantallen een zeker maximum, (dat men heel spoedig 
op 30 stelde) overschrijden?

Dat streven naar kleiner klassen < 
is dus fcitclijk gericht tegen de g 
onderwijs, wijl het individu er door

Toen eenmaal de weg van hervormingen was betreden, wert 
nog andere opzichten de behoefte aan verbetering gevoeld. Deze 
overwegingen, die hooger eischen aan de lichamelijke verzorging d< 
stellen, waarop reeds de aandacht is gevestigd, gaven ook den stoot 
aan andere maatregelen, die indirect de lichamelijke opvoeding ten 
goede kwamen. De betere inrichting van lokalen, zitbanken, verlich
ting en privaten, de grooter zorg voor de plaats der schoolgebouwen, 
voor luchtvcrversching en schoolreiniging, de instelling van school
artsen, straks van schoolvcrpleegsters, zijn allemaal maatregelen, 
waarvan men gerust kan zeggen, dat ze nog maar aan ’t begin van 
een opgaande lijn liggen.

.-zelfde lijn moeten we ook zien de kritiek op de te lang* 
en op het lang achtereen zitten in de schoolbanken of z.< 

■ven in het gebouw, waardoor men kwam tot de invoering 5 
• lessen, tusschenpauz.cn, speelkwartieren en bevordering van s[ 
consequentie van al dit pogen kon niet uitblijven; immers hoe 

:r de bemoeienis met de lichamelijke belangen van het individu, 
aandacht geschonken moet worden aan het individu zelf

i zijn geestelijke waarde, 
de meest betcekener.

gende, gevolgen van deze 
ik het stellen van de vraag, waarop a 
gelukkig steeds belangrijker plaats innee 
of de „achterblijvers” in de school, 
moeten „doubleeren”, die niet of na 
geachte peil van parate kennis ber< 
ken zijn.

Welnu, aan het antwoord is eigenlijk niet meer te twijfelen, al is 
het op de organisatie van de school nog van zeer gcringen invloed. 
Menig „dom” kind uit de klasse blijkt op de speelplaats, op de straat, 
onder zijn kornuiten, in het gezin een pientere baas te zijn. Menigeen, 
die maar noode het onderwijs schijnt te kunnen volgen, in elk geval 
niet de resultaten vertoont als anderen, blijkt slechts ongevoelig te 
zijn voor dat onderwijs en legt op ander gebied veel schranderheid 
aan den dag.

Wat vaak voorkomt is dit, dat een kind in dt 
jaren, naar den maatstaf van het voor allen 
meten, een zeer oncvenwich tige ontwikkeling v 
’t eene vak zijn gemiddelde mede-leerling een 
een ander een bedroevend stuk achterblijft. Het zijn de leerlingen, 
die bij elke wisseling van het schooljaar den onderwijzer voor den 
onoplosbaren puzzle stellen of ze „verhoogd" kunnen worden, dan 
wel moeten „blijven zitten."

Elke school heeft ook zijn 1 
als lastige potentaten, die me 
waren te brengen en daardoor

tusschenpauz.cn
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doorworstelden, doch die jaren later in een vervolgklasse, ambachts
school of werkplaats, als de behoefte aan de noodige kennis zich deed 
gevoelen, zich ontpopten als volhardende en ijverige studenten.

AI deze ervaringen voerden allereerst tot dezen sterken aanval 
tegen het onderwijs, dat men het verweet te veel woordcultus te 
zijn, waarmede bedoeld wordt, dat eenerzijds in het algemeen de 
schoolkennis te weinig doorleefden en aanschouwden inhoud, krijgt 
en dus gedoemd is voor een goed deel te -vervliegen", anderzijds 
bij alle kinderen, doch in onderling zeer ongelijke mate de aanleg 
voor tal van vaardigheden braak blijft liggen, die toch der algemeene 
ontwikkeling minstens zoo bevorderlijk zouden zijn als van de gewone 
schoolkennis wordt verondersteld. De sedert jaren gevoerde propa
ganda voor den handenarbeid op de school vindt hierin haar grond. 
In zeker opzicht is hierin ook te vinden de verklaring voor het ijveren 
voor schoolwandelingen en schoolreizen, die mede bevorderlijk zijn 
aan de verdieping der schoolkennis en tevens aan het naar buiten 
doen treden van de verschillende individueele geschiktheden en neigingen.

Ons dunkt, dat in deze lange reeks van zeer verscheiden hervor
mingen en pogingen deze ééne lijn te onderkennen is: klimmende 
erkenning van de rechten van het individu op een hem passenden 
ontwikkelingsgang, waarvan de verwezenlijking bij zuiver klassikaal 
onderricht evenwel op onoverkomelijke bezwaren stuit.

Er is echter nog een andere schaduwzijde aan dit onderricht.
Hoe men ’t ook duidt of verklaart, buiten enkele gezegende keeren 

om, heeft iedere onderwijzer in zijn klasse te worstelen met ver
strooidheid en onoplettendheid. Kraepelin heeft deze genoemd het 
natuurlijk verweermiddel der jeugd tegen geestelijke overlading en 
oververmoeienis; doch waardoor is dit middel eigenlijk noodig?

Alle school-pedagogen wijzen als de uitsluitende voorwaarde voor 
vruchtbaar onderwijs de belangstelling aan. Het schijnt veilig niet 
al te nauwkeurig na te gaan of deze eisch der wetenschap de praktijk 
steeds dekt, zelfs dekken kan. Idee 863 van Multatuli is in geen 
enkel opzicht nog verouderd. Dit staat vast, dat de kwaal der 
onoplettendheid steeds te bestrijden is. Zelfs blijft de bestrijding 
heel vaak uit, omdat de kwaal niet opgemerkt wordt, wijl de leerling 
in aandacht verzonken schijnt, doch in werkelijkheid inet zijn geest 
overal elders verwijlt.

Nu is zonder twijfel de belangstelling wel eenigszins in 
richting te wekken en 't staat te bezien of ’t nog niet de 
algemeene opinie is, dat een „goed" onderwijzer dat altijd 
dat ter bereik! ng er van de aanwending van 1 
straffen e. d. geoorloofd en doeltreffend is. 't Is zeker, 
van een klassieke „ordehouder" altijd het beeld geeft i 
oplettendheid. Doch in de hoofden der kinderen?

Paedologisch is er geen twijfel aan of de belangstelling in eenige 
bepaalde richting is afhankelijk van, wordt tegengewerkt door fac
toren, die noch het kind noch de onderwijzer in zijn macht heeft. 
Lichaamstoestand, pas ondervonden gebeurtenissen, gemoedsstemming, 
invloed van weersgesteldheid e. t. q. kunnen op een groep kinderen 
een zeer onderscheiden werking hebben en hun geest zoozeer ont
vankelijk stellen voor geheel verschillende dingen, dat 't soms onmo-
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gelijk is voor den onderwijzer om voor eenig bepaald deel der leerstof 
aller intense belangstelling te verkrijgen.

Het klassikaal onderricht stelt iemand geregeld voor de oplossing 
van soortgelijke puzzle's en jammer genoeg is in menig geval de ge
spannen verhouding tusschcn onderwijzer en zijn klasse slechts een 
gevolg van de averechtsche oplossing, die hij met behulp van dwang 
meende gevonden te hebben. Het is waar, dat er ééne is, die voor 
de hand schijnt te liggen. Dat is de vrijheid om van de schoolorde 
af te wijken en wat anders te gaan doen, desnoods een lichamelijke 
oefening of uit eenig ander vak de leerstof te kiezen ter behandeling; 
ook moest men dan langer bezig kunnen blijven met wat de blijkbare 
algcmccne belangstelling heeft en vóórtijdig af te breken, waar 
Kracpelin’s recept te ruim wordt toegepast. 'Wc zien nu maar over 
't hoofd, dat zelfs bij de vernuftigste keuze, zelden of nooit te voor
komen is. dat er afdwalers blijven, doch erger is, dat die vrijheid 
zou befeekenen het loslaten van leerplan en lessenrooster, de moge
lijkheid voor wat vreesachtige gemoederen zouden noemen anarchie 
in het onderwijs, het gevaar, dat bij den ongeoefenden onderwijzer 
de leerstof, die hij zelf aangenaam vindt, het overwicht zou krijgen, 
hetgeen alles practisch met onzen klassikalen grondslag niet vercenig- 
baar is en alle overheidscontrole tot een hersenschim zou maken.

De bespreking dezer laatstgenoemde schaduwzijde wijst dus wederom 
naar het allcsbchcerschend nieuwe beginsel (we mogen denkelijk zeggen 
vernieuwde) der didactiek, dat uitgangspunt voor alle onderwijs het 
individu behoort te zijn. Hopelijk vertaalt men dat nog niet zoo, dat 
ieder kind dan zijn eigen onderwijzer behoorde te hebben. Doch dat 
slechts in ’t voorbijgaan.

Getrouw aan de beschouwing, reeds eerder opgezet, mogen nu een 
paar opmerkingen volgen van algemeen-socialen aard. We zien n.1. 
ook te dezen aanzien verband met het geheel der maatschappij.

Reeds is opgemerkt, dat de 19e eeuw na en door de beroeringen 
aan het einde der 18e eeuw den derden stand, dien men later de 
bourgcois-klassc zou noemen, tot sociale heerschappij zag komen, in 
verband met de ontwikkeling van wat toen het- moderne groot
kapitalisme zou zijn met zijn groot-industrie, massa-productie en 
wereldhandel. De groei van een eigenlijk arbeidsproletariaat, dat 
zeer langaam zich consolideeren zou tot een nieuwe klasse, worste
lende om de maatschappelijke gelijkwaardigheid, was het logisch 
gevolg. In die jong-kapitalistische periode der eerste helft van de 
19e eeuw was het hoofddoel der maatschappelijke organisatie de 
productie en de breede scharen van den vierden stand met^het leger 
der permanente paupers, diende in hoofdzaak ter levering van den 
noodigen arbeid en tot afneming der producten. In die verhouding 
diende de algemeene school vooral om dien stand voor zijn sociale 
taak geschikt te maken.

Er kwam echter een kentering, die gemakshalve kan aanj 
worden als de naderende zegepraal der democratische idee, 
politieke omschrijving echter eveneens in verband moet 
met den economischen groei der maatschappij. De 
kentering zou ik hier willen omschrijven als de langzaam £ 
gedachte, dat de arbeid en de productie de middelen zijn tei
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ontwikkeling van den mensch. Die blijft niet langer een instrument 
in dienst der productie, doch is een individu met eigen ontwikkelings- 
voorwaarden, die hij in samenwerking met allen tot vervulling wil 
zien komen en waartoe de arbeid het onmisbare middel is.

Alle denkbeelden van algemcene ontwikkeling, van eenheidsschool, 
van steun aan begaafden, toegankelijkheid voor allen van alle trappen 
van onderwijs zijn de weerklank van de groeiende, democratische 
idee, dat ieder mensch recht heeft op de ontwikkeling van al zijne 
vermogens en daar geplaatst te worden in de maatschappij, waar 
hij het best werken kan. En het feit, dat de toepassing dezer idee ook 
gevoeld wordt als het hoogste belang der gemeenschap zelve, die 
langs dien weg het hoogste profijt trekt van de in haar besloten 
krachten, zal op den duur den wetgever nopen tol het vinden eener 
organisatie, welke voor dit hooge doel het meest bevorderlijk is. 
Vroeg of laat zal de grondslag van het zuiver klassikaal onderwijs 
zijn historische monopolistische plaats moeten inruinien.

Doch ettelijke malen zal men mislukte proefnemingen er voor ge
houden hebben; het veld van studie daarvoor is pas kwalijk betreden.

Toch wil ik dit artikel niet eindigen zonder een kleine aanvulling 
nog van waarmede het begon, een opsomming namelijk der voordeelen 
eener klassikale opleiding. We willen er hier nog een aangeven en 
een van gewicht.

Zoo pas omschreven we als laatste schaduwzijde de moeilijkheid 
der gelijktijdige belangstelling. '( Kon toen den indruk wekken, alsof 
we meenden, dat goed onderwijs een vagebondiscb karakter kon 
hebben en we ieder kind slechts bezig mochten houden met wal 
toevallig zijn volle aandacht heeft. Hierop is bijzonder van toepassing, 
dat ’t omgekeerde ook waar is. We zouden immers niet graag ont
kennen, dat alle werkelijke studie, diep ingaande studie, het resultaat 
is van het vermogen tot zelfconcentratie. Inderdaad is het van ’t 
hoogste belang dat men zich oefene in de kunst van zijn gedachten 
te bepalen tot ééne zaak, zijn geest af te sluiten voor alle inwer
kende invloeden van buiten, zijn neiging tot afdwalen te bedwingen 
ten einde eenige zaak grondig te bestudeeren.

Een goed onderwijzer voor de klasse kin in die richting veel 
goeds doen, een leerling kin zelfs eenigermate tot bet inzicht gebracht 
worden, dat hij ter wille van gemeenschappelijk effect beproeven 
moet met hart en ziel mede te doen aan wat hij niet prettig vindt. 
Opgevoed te worden in zoodanige geestelijke lucht is een zegen 
voor ieder, maar . . . (en nu komt vveêr het omgekeerde) dat is toch 
slechts denkbaar binnen bepaalde grenzen, die voor alle kinderen 
verschillend zijn. Is er een oplossing mogelijk, dat het onderwijs voor 
ieder kind uitgaat van zijn bijzonderen individueelen aanleg en geeste
lijke constitutie en dat het toch al de voordeelen geniet van een gemeen
schappelijke, klassikale, groepsopleiding of hoe men ze noemen wil?

Ziehier het probleem, dat de toekomst opgelost wil zien.
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de spraakgebreken in 3 
!. de centrale en 3.

Buitengewoon Lager Onderwijs 
III. Spraakgebrekkigheid en hare bestrijding, 

door Jt. REININK.

kort te belichten en de 
len, aan te geven. We 

.. . zwakzinnigen en idioten, 
vast te stellen, dat onder 

pen de veranderingen, die in 
vorming worden gehoord. Het 
nt ons verscheidenheden van 
zin komt te beweren, dat deze 

volk vertoonen zich zeer veel 
' ?ulatievorm, zonder dat men 

_ uiten ons klanksysteem liggen. 
>logie”).

’.!> :le

i veel landen heeft men van overheidswege verschillende maatregelen 
getroffen ter bestrijding van de spraakgebrekkigheid. Men is 
daarbij uitgegaan van de o. i. juiste gedachte, dat dit noodzakelijk 

is, zoowel in het belang van de gemeenschap, als in dat van het met 
een spraakdefect behepte individu. Op enkele gunstige uitzonderingen 
na, heeft men dit goede voorbeeld in ons land niet gevolgd; van 
overheidswege laat men nog steeds zoo goed als geheel de spraak- 
gebrekkigen aan hun lot over. De oorzaak van deze onthouding zal, 
naar we althans willen hopen, wel gelegen zijn in het feit, dat men 
nog geen juist inzicht heeft in den aard ep den omvang van het euvel 
en dat men alle besef mist omtrent de funeste gevolgen, die de 
bestaande wantoestand medebrengt.

Doel van dit artikel is een en ander in 't I 
middelen ter bestrijding, die aangewend word< 
laten hierbij buiten beschouwing de spraak der :

Mede is het gewenscht al dadelijk v 
spraakgebrekkigheid niet worden begrept 
den dagelijkschen omgang in de klankvo........o
verkeer met onze incdcmenschen vertoont ons versche: 
spreekwijze, zonder dat het ons in den zin komt te be\ 
of gene niet goed spreekt. Ook bij één vu” 
afwijkingen van den gemiddelden articu 
durft zeggen, dat de gehoorde klanken buit< 
(Zie hiervoor Wundt: „Volkcrpsychol'_0i_

Om zich een juist denkbeeld te vormen van het ontstaan en het 
wezen der spraakgebrekkigheid dient men op de hoogte te zijn van 
de problemen, die de spraakaanleering bij het jeugdige kind be- 
hccrschen. De ons toegewezen plaatsruimte laat niet toe op dit uiterst 
interessante onderwerp in te gaan. We volstaan dus met te verwijzen 
naar de werken van Dr. Wilhelm Ament, Dr. Paul Maas, Gutz- 
mann, Liebmann, naar de Monographieën van Clara en William 
Stern, enz- enz.

Naar de wijze van hun ontstaan kunnen we 
soorten indeelen n.I. de periphere impressieve, 2. 
de periphere enpressieve spraakgebreken.

De eerste zijn een gevolg van algeheele of pai 
bezit van een goed gehoor is, zooals tegenwoe 
bekend is, een eerste voorwaarde voor het leeren 
bewijs hiervoor is wel dit, dat kinderen die doof 
of in de prilste jeugd hun gehoor verliezen, stom l

Dat een goed gehoor van zeer groot belang 
houd van de eens verworven spraak leert de 
die op 7, 8, ja 10 jarigen leeftijd door een

■irtiëele doofheid. Het 
>ordig wel algemeen

i spreken. Het beste 
r geboren worden, 
blijven.

, is ook voor het be- 
le ervaring. Kinderen, 
n of ander ongeval of
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den regel intact zijn en 

.............., de hersenen niet aangetast, 
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ziekte gehoorloos worden, verliezen het vermogen 
uit te drukken, wanneer ze niet spoedig onder leiding 
van een bevoegde leerkracht, die het verkregene we 

Doofstommen zijn niet in staat op de ge 
verkrijgen, ofschoon hun spraakorganen in i 
ook al heeft de ziekte, die hen doof maakte. <

Tusschen algeheele doofheid en 
een reeks overgangsvormen, die naarmate 
grenzen liggen, meer of minder erge 
schijn roepen. Er ontstaan klankverwarri 
medeklinkers, verwisseling van klappers 
uit een ander (bijv, k en t), evenzoo 
monotonie in de rede, enz., enz.

Wij willen, zonder hierop verder in te gaan, er op wijzen, dat 
blindheid of een slecht gezicht wel vertraging kan doen ontstaan in 
de ontwikkeling der spraak, niet echter een spraakgebrek.

De centrale spraakgebreken zijn die, welke worden veroorzaakt 
door het niet normaal of nog niet op de juiste wijze functioneercn 
van de daartoe bestemde deelen der hersenen. Hiertoe behooren in de 
eerste plaats de verschillende vormen van aphasie. Kinderen, die 
hieraan lijden, kunnen niet spreken, ofschoon hun gehoor voldoende 
is en hun spraakwerktuigen in goeden staat verkeeren. Voor ons 
doel is het voldoende hiervan het volgende te zeggen. Indien de 
oorzaak ligt in den toestand van het motorisch sprcckcentrum ol in 
dien van de hersenbanen, die van dit centrum naar de spraakwerk
tuigen uitgaan, noemt men het gebrek matorischc aphasie, ook wel 
hoorstomheid; is daarentegen het defect te wijten aan het sensorisch 
akustisch centrum of aan de banen, die van het oor naar het centrum 

•ven, dan spreekt men van sensorische aphasie of psychise doofheid, 
miuinaties van beide vormen en overgangsvormen tusschen deze 
het functioneel stamelen komen vaker voor dan een der beide 

terwijl ze dikwijls verbonden zijn met andere herscndefecten. 
iervoor o. a. . Vorlesungen Uber Sprachstörungen van Dr. Albcrt

Tot < 
Het 
lippe 
Wai 
in 

of hij 
waarbij 
om tui 
zin baart hem 
genaamde 
absolut 
dikwijls op 
broddelen, 
uitgelachen 
zal dikwijls

voeren,
Lombin

xL.
(Zie hit „ . o _ o
Liebmann).

de centrale spraakgebreken rekent men ook het stotteren, 
ontstaat dan, wanneer er krampverschijnselen optreden aan de 

n, de tong, in de stembanden of in het ademhalingsapparaat. 
/anneer er geen andere spreekfouten zijn, is de stotteraar gemeenlijk 
staat de afzonderlijke klanken juist te articuleeren; de verbinding 

in de klanken tot lettergrepen en van deze tot woorden veroorzaakt 
> moeilijkheden. Hij blijft 1ang staan bij een „moeilijke" medeklinker 
1 ” herhaalt die moeilijke klank eenige keeren; hij zegt b.v. pa 
arbij de lippen langer dan gewoonlijk op elkaar gehouden worden 
tot de explosie van de p te komen, of ppppa. Het begin van een 

' ’iem vooral moeilijkheden. Daarbij vertoont hij allerlei zoo- 
medebewegingen, bewegingen van lichaamsdeelen, die 

lut niets met het spreken te doen hebben. De kwaal treedt 
' op in combinatie met andere spraakgebreken, met stamelen, 

agramatismus. Daar de stotteraar dikwijls bespot en 
wordt, en ook miskend, wat zijn prestatie betreft — hij 
niet in staat zijn op een gestelde vraag het antwoord
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te geven, niet omdat hij het niet weet, maar omdat ' 
woorden kan komen" — lijdt zijn gemoedsleven in h 
vallen van menschenschuwheid zijn dan ook niet zelds

- Es entsteht in der Mehrzahl aller Falie im z» 
dann in scchsten bis achten Lebensjahr und im Pub< 
nimint es an Haufigkeit bis dahin zu. In höhere 
zur'Jck, bzw. wird es oft geschickt maskiert o ' 
wirklich. Meist bleiben kleine Reste: Verlegt 
bewegungen. Das verhaltnis zwischen mannl. 
Geschlecht ist 74 : 26 bei kinderen nnd 9 : 
gibt in Dcutschland rund 98000 stotternde 
Oltuzcwsky betonen die Abnahme der Freo 
Europa von AVesten nach Osten, womit Axn 
stimmen. Die Sprachstörung verschont keine I 
leczny: „ Die Sprach- und Stimmstörungen im 

Dat meer dan de helft der stottergevallen 
der spraakaanleering is wel te verklaren. In , 
er bij de jeugdige kinderen geen evenwicht 
drang tot spreken en de vaardigheid van 
gevolg is, dat zij met hun gedachten de «p 
loopen of dat het omgekeerde plaats vindt, in beide 
een plotseling blijven steken in de rede. 'Wanneer 
nerveus aangelegde kinderen, dan kan dit aanleiding gevei 
angst ontstaat, waardoor de fout zich herhaalt. Als de <_ 

erstandig is en de zaak laat passeeren of nog liever de kinderen 
jstig heenhelpt over de moeilijkheden, dan zal in veel gevallen de 
waal vanzelf verdwijnen. Evenwel in de meeste gevallen gedragen 

zich tegenover het stotterende kind niet aldus. Men zal 
ezaam maken op wat het in hun oogen misdreven heeft 
het pleit in den regel al beslist. Nog erger wordt het, 

bestraffen. Dit geschiedt helaas maar 
in verschillende omstandigheden goed 

.aanstoot" bij hetzelfde woord, komen zij in 
t aan nalatigheid of wat ook van het 

oogenblik een bepaald woord niet 
nige klanken wordt dan zoo groot, 
ontstaan, dat moeilijk, zeer moeilijk

hij .niet uit zijn 
hooge mate; ge- 

zeldzaam.
zweiten bis vierten 
bertStsalter. Somit 

........ .. ..«rem Alter tritt es 
“*• oder verschwindet auch . 
•legenheitsworte oder Mit- 
innlichem und weiblichem

1 bei Ewachsenen. Es 
Kinder. Gutzmann und 

Frequenz des Stotterns in 
MilitSrstatistiken Uberein- 

Rasse.” (Dr. M. Nado- 
i Kindesalter.'’)
. ontstaat in de periode 
die periode toch bestaat 

tusschen den innerlijken 
de spreekorganen. Het 

spreekbewegingen vooruit- 
t, in beide gevallen ontstaat 

dit geschiedt bij 
:n, dat spreek- 
omgeving dan 
r de kindcrc 
:1 gevallen c

ontstaat, waardoor de’ 
indig is en de zaak 

rustig heenhelpt over de 
kwaal vanzelf verdwijnen, 
de ouders zich tegenover 
het opmerkzaam maken op 
en dan is het pleit in den 
wanneer de ouders het kind 
al te vaak. Daar het kind 
spreekt en in andere „aanstoc 
de verkeerde meening, dat het 
kind ligt, dat het op een gegeven c 
kan zeggen. De angst voor sommi_ 
dat een uitgesproken stotteren is ontstaan, 
te genezen is.

Een dergelijke geschiedenis 
de komst op school, m. 
aan het kind gesteld ten .. 
zeer moeilijk kan voldoen 
ergert dan het gebrek.

In Duitschland wordt het aantal stotteraars gesc 
schoolbevolking, een percentage, dat verkregen is uit 
die een half miliioen kinderen omvat. Bij het begin ■ 
plichtigen leeftijd is dat percentage nog 0.5 % en stijgt in c 
klassen lot 1.5 %. Het aantal wordt nog grooter op de mi 
scholen. Uit bovengenoemde betrouwbare statistieken volp‘ 
toeneming der stotteraars in het zevende tot achtste leve 
onmiddellijk na het eerste schrijf- en leesonderwijs; een d<

speelt zich af op de school.
maar ook later, worden zulke hooge «
i aanzien van het spreken, dat het d<

en bij nerveuze kinderen ontstaat of ver-
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1

len, i 

rlingen

> zoeken zijn in de 
ondervonden. Gut:

ongeveer gelijkluidend 
; er 1 tot 1.5 °/o

:ns bedroeg het aantal school- 
toestand van 15 Jan. 1918), 

;cns en 253.253 meisjes, op de bijzondere : 
_._jes. Het totaal aantal schoolkinderen 
■ «inden nu gemakkelijk, dat het aantal 

d ligt —- in ronde cijfers — tusschen 
, hoe enorm groot deze groep van 
lat zij veel grooter is, dan men zoo

t stottergebrek onder 
1904 in opdracht van 

ndige Verceniging door 
at er waren te

' 1.04%. 
1.29 »/0.

.. 1-5 %■ 

.. 0.5 %. 
met Scheve 
% gemeld, 
de spraak- 

door de 
liep 

!.614, zien 
igebrek, dat 
807 stotte- 
c spraakge-

nog cenige 
Amsterdam- 

kgebreken en 
jere scholen 

cring van de

door den school- 
lagcrc scholen te 

)-tal stotteraars waren op 
d.i. ruim 1% %. Dit per- 
„r alleen die kinderen aan 
door de klasseonderwijzcrs 

1 ' nog gevallen waren,

zal wel te zoeken zijn in de moeilijkheden bij dit onderwijs door de 
leerlingen ondervonden. Gutzmann neemt als hoofdoorzaak aan het 
feit, dat met het achtste levensjaar een relatief snelle groeiperiode 
der hersenen afsluit. Ook wordt dikwijls het gebrek door daartoe 
aangelegde kinderen van stotterende medescholieren overgenomen 
(zoogenaamde psychische infectie). Zie hierover Nadolcczny.

In „de Opbouw”, 3c jaargang, No. 1, schreven wij over het aantal 
dezer spraakgebrekkigen het volgende:

„Het rapport, omtrent het onderzoek naar het 
de schoolkinderen in Nederland, uitgebracht in IS 
de Nederlandsche Keel-, Neus- en Oorheelkun ’’ 
Dr. G. H. Mulder te Haarlem, wijst aan, dat «

Rotterdam op 30.558 schoolkinderen 319 stotteraars, d.i.
Utrecht „ 7,876 102
Haarlem „ 10,961 148
Arnhem „ 9.327 ,, 48
In de vroeger verschenen opgaven van ’s-Gravenhagc n 

ningen werden op 26.745 kinderen 252 stotteraars, d.i. 0.9
Uit het rapport naar aanleiding van een enquête naar 

gebrekkige kinderen op de Amsterdamsche scholen, ingcstcld 
afdeeling Amsterdam van „Volksonderwijs", en welk onderzoek 
over 257 scholen met een totaal aantal leerlingen van 82.( 
wij, dat er 1703 leerlingen waren met een ernstig spraakgeL 
is ruim 2 °/0. Onder deze 1703 leerlingen kwamen voor 8 
raars, d.i. 1 %, 659 stamelaars of 3/4 % en 237 andere 
brekkigen.

Bij het onderzoek naar het stottergebrek in 1912 • 
arts en schrijver dezes gedaan op de verschillende 1; 
Groningen, werd gevonden, dat er een 160-t<i 
een schoolbevolking van 10.200 kinderen, d.i. 
centage is zeker niet te hoog genomen, daar 
een onderzoek werden onderworpen,'velke do 
waren opgegeven. De mogelijkheid bestaat, dat 
die niet door den onderwijzer waren erkend.

De Duitsche statistieken komen alle tot een < 
resultaat, en men kan dus veilig aannemen, dat 
’• schooljeugd stottert.

Volgens de laatste officieele gegevei 
gaande kinderen op de dagscholen (de 
op de openbare: 322.396 jongens "" 
199.253 jongens en 244.005 meisje 
is derhalve 1.018.907 en we vit 
stotterende kinderen in ons land 
10.000 en 15.000. We zien dus, 
spraakgebrekkigen is, althans di 
oppervlakkig zou vermoeden.”

Ter completeering van bovenstaande voegen we er 
gegevens aan toe, ontleend aan de voordracht door den 
schen schoolarts P. J. O. van der Meer over „Spraako. 
het voorkomen ervan bij de leerlingen op de openbare lage 
der gemeente Amsterdam", gehouden op een vergaderii
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17.18
20.80

4e
5e

6.36
6.14

11.55
14.15
16.51
17.22
16.75
11.32

Schttdigungen 
mmen in der 
uer Stotterer 

nach Gutzmann 
törung in der 

stotternden 
(und zwar 36 % 

fost, dass alle 
„. Klassen sitzen, 
eine Statistik tlber 

igsvermögen der 
Minderzahl der

ovenstaande de volgende conclusies: 
in de hoogere leerjaren;
met den leeftijd, maximum ongeveer

loolartsen te Den Haag. 
.. de resultaten van een onder- 
cgebrekkigheid te Amsterdam, 
schoolartsen aldaar in het jaar 
i Geneeskunde, Jaargang 1912,

2e. 
>1 }■ 

3e. 
4e.

stotteraar 
De ge, 
Nadole 
„Dass ei 

verknlipfter 
Schule Eir 
im Durchsc 
fast 50%, 
Schule 
Schulki

Kinderi 
was ich 
212000 
Stot 
Stof

ar het aantal onderzochten:
0.70
1.09
1.16
1.14
1.61
1.55

„ .. 6e
Verdeeling naar 
openbare lagere

Verdeeling naar 
raars: jongens 80.5, i 

De heer v. d. Mei 
het aantal 
het aantal 
leeftijd;
het aantal stotterende jongens staat tot dat der meisjes als 4 : 1; 
op scholen met uitgebreider leerprogramma komen minder 
iars voor dan op de openbare lagere scholen, 
'evolgen van het stottergebrek zijn zeer ernstig, 
jleczny zegt in zijn meergenoemd werkje:

*in so störender und vielfach mit psychischen
;r Fehler wie stottern auch auf das Fortkomme 
influss hat, ist ohne weiteres klar. Obwohl der 
schnitt nicht unbegabt ist, so bleiben doch nac 

,v, nach v. Sarbö 36% wegen dieser Sprachstt
: zurllck. Letzterer Autor gibt an, dass von 6046 

.ulkindern 2208 im Fortschritt gehemmt waren (u 
Knaben, 37% der Mudchen). Westergaard steilte 

mit SprachstUrungen in der unteren Halfte der 
i nicht bestUtigen kann, und Lindberg, der ein« 

Kinder bearbeitet hat und das Auffassunj 
>tterer (7.4—9 % berllcksichtigt, fand bei einer 1 

.jtterer ein gutes Auffassingsvermögéh.”
Ook Dr. Mulder te Haarlem spreekt in zijn rapport over het feit.

6 jaar oud

8 ’ ",

9 .
10 „

. : U : : .
17.29 „ . 13 j.enouder 11.32

de scholen in procenten van het aantal leerlingen: 
school school U. L. O. school M. U. L. O.

0.87 0.30
het geslacht in procenten van het aantal stotte- 

meisjes 19.5.
:er trekt uit bovc

stotteraars stijgt
stotteraars stijgt

Ncderlandsche Vereeniging van Schoolartsen 
De heer v. d. Meer bespreekt hierin 

zoek naar het voorkomen van spraakf 
verricht door de vijf gemeentelijke sc 
1910. (Zie Nederlandsch Tijdschrift van _ . 
eerste helft No. 7). Hier volgen de cijfers.

Aantal stotteraars op 57.327 leerlingen: 
absolute cijfers in pet. naar he 

le leerjaar: 79 
2e . 108
3e ,, 118
4e „ 117
5e „ 141
6e „ 118

Op 100 stotteraars werden gevonden: 
in het 1ste leerjaar: 11.60 en waren 
„ „ 2e „ 15.85 .
. .. 3e . 17.29 .

jcitet hat und 
. ,a berUcksichtig' r 

n gutes Auffassingsvermöj 
Mulder te Haarlem spret
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) en

■eesters 
t omge- 
'oorden

kleuters
stelt, ooi

unatica

Men weet, 
gebouwd 
niet de

in

gro< 
antwoordspel, 
voor den stott

Broddelen neemt 
van een 
formeele 
uitdrukt, 
spreken, 
men als

idijk 
lanbaar 

vindt

ngevolgc 
uitlating 
kan op
zijn het

i, wan-

i m, hm, tm, 
het niet zoo, 

ischt. Weglating 
woorden worden 

verspreken. Oor- 
ïekbewegingen niet 
laatste, dan heeft 

:nkamer, in plaats van 
 iaatsen, voor burgemc 

•—>r theezeefje. Is het 
■ving van klanken of woo 
; Wundt: Volkerpsychok

2 met en oorzaak van 
.dijk te onderscheiden.

te statistiek leidt tot de 
?kkigc leerlingen der I. s. 5 

éénmaal, 257 tweemaal

dat stotteraars dikwijls tot de achterblijvers behooren. Uit de door 
hem bewerkte statistiek blijkt, dat gemiddeld 18“/0 dezer spraakge- 
brekkigen twee tot drie jaren en 7.3 °/0 drie of meer jaren ten achter 
waren, terwijl deze cijfers voor de normale kinderen respect, waren 
13 en 2.

Een in 1917 te Hamburg opgemaakti 
clusie, dat er van de 1411 spraakgebrek 
geregeld overgingen, terwijl 510 leerlingen 
100 drie of meermalen bleven zitten.

Dat stotteraars op school gemakkelijk achterblijven is geen wonder 
schreven wij, in het reeds aangehaalde artikel in de „Opbouw". 
„Immers deze kinderen, die steeds het voorwerp zijn van spot van 
hun wreede medescholieren verkeeren steeds in een gedrukte stemming, 
ook op school. Gemoedsrust, een der eerste voorwaarden voor het 

zich opnemen en verwerken van de aangeboden leerstof, zal dus 
dikwijls ontbreken; er ontstaan gapingen in hun kennis, die te 

>oter worden naarmate zij langer op school gaan. Het vraag- en 
’, van zoo oneindig veel belang voor het kind, verliest 
tteraar goeddeels zijn beteckenis."

' men waar bij die personen. ’ 
te haastig temperament, onoplettendheid 

spraak, zoo snel spreken, dat zij, zooals mei 
over hun eigen woorden vallen en dikwij1

(Zie hiervoor o.a. Liebmann.) Evenals bij li<_-i 
 secundaire verschijnselen groote bedeesd! 

gezelschap te spreken en een alg'*" 
van het te snelle spreken kumc 
en omplaatsing van klanken, sym[ 
merken op een vergadering bij 
woord te voeren. Invoeging van 
heele zinnen ontstaat bij ondei1 ‘ 
neer de spreker door een of auuc 
hij betogen wil, verloren heeft; 
woordjes of zinnetjes als namelijk, 
dus, weet-je, versta je me, 
komt dikwijls voor, geheele 1< 
ingeslikt. Omplaatsing 
zaak hiervan is. dat 
samenga

kamer, omliggende burgeme 
van de omliggende plaats> 
keerde het geval, dan heef 
b:v. pomode in plaats van 

Broddelen, hoewel dikwi 
teren is van het laatste ge

i die personen, welke tengevolge 
onoplettendheid en gebrek aan 

. dat zij, zooals men het gemeen 
orden vallen en dikwijls onversta; 
„ebmann.) Evenals bij het stotteren 
nselen groote bedeesdheid, vrees 
algemeene depressietoestand. Tenp 
komen dikwijls voor invoeging, 

iptomcn, die men ook vaak 
sprekers, die niet gewoon 
klanken, woorden, ja zelfs 

erbreking van den redevloed dan, 
andere oorzaak den draad van ’■ 

;vft, er worden klanken als 
lelijk, om zoo te zeggen, is 

begrijp je, enz. ingelasdit.
likwijls voor, geheele lettergrepen, ja geheele 
ct. Omplaatsing is, wat men gewoon noemt 
liervan is, dat voorstellingsvcrloop en sprei 
'aan. Geschiedt het eerste sneller dan de 
e doen met anticipatie, b.v. rakenkam.. 

’’ 1 2 o neesters van de plar*”
- ------ooïnde plaatsen, zeeteefje voor tl

1 ' il, dan heeft men nawerking vi 
_i pomade. (zie V 
vijls samengaand 
gebrek gemakkelijl

dat de zinnen, die de 2- of 3-jarige kleuters spreken, 
niet gebouwd zijn naar de wetten, die de syntaxis stelt, ook dat ze 
nog niet de woordbuigingen gebruiken, die door de grammatica worden 
voorgeschreven. Wanneer in dit opzicht een kind in ontwikkeling
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2e leerj.
104
3.46

4e leerj.
102 
0.99

ïijfers
r het aant. onderz.

3e leerj.
126
1.24

ik, verricht door de vijf 
sren van S jaar en ouder,

5e leerj. 6e leerj.
95 59

1,01 0.77

1 ” . imelen aanj 
'ikkeling der 
m door de omgeving, 
behoort dit gebrek 
/allen van stamelen

takgebrekei 
nneer het : 
aan ziekelijke toesf 

spreekbewegingen 
ihemelte, tong, tander 
t bekend is het stame 

irbij alle klinkers 
kunnen worden, 

waarbij de klapper 
/orden door klanke 

ichterwand der keelhi 
gespleten gehemelte is d<

;en leeftijd nog 
zoo te nemen , 

zoo'n kind, < 
voor bij die

inderzoek door de afdeeling 
:, dat er in 1904 in onze 

s. 659 stamelaars waren, d.i.

Absolute ei; 
In pet. naar

de meeste, zoo niet alle gevallen van stamelen kunnen 
;e behandeling genezen worden. Hun aantal is niet gering, 

zoo groot als dat der stottergevallen. Het in 1910 
'enoemd werkje van Nadoleczny vermeldt voor Duitsch- 
■ 02000. Over den stand in Nederland is, voorzoover 
; niet veel gepubliceerd, 
i dit opstel genoemde or 
Volksonderwijs wees uit, 

82.614 leerlingen der 1.

blijft staan, zoodat het op 6-, 7-jarigen leeftijd nog niet in staat is 
de volgorde der woorden in den zin zoo te nemen als een normaal 
kameraadje dat doet, dan zegt men van zoo'n kind, dat het lijdt aan 
agrammatisme. Dit gebrek komt vooral voor bij die gevallen, welke 
liggen tusschen aphasie en functioneel stamelen. We noemden het 
reeds als. secundair verschijnsel van het stotteren, als hoedanig het 
ook voorkomt bij het broddelen.

Stamelen is een zeer dikwijls voorkomend spraakgebrek. Een sta
melaar kan een bepaalde klank niet goed articuleeren, laat die klank 
daarom weg, of vervangt haar door een andere, die naar zijn meening 
cv het dichtst bij komt. Het zoo bekende lispelen behoort hier toe. 
In plaats van k wordt t gesproken, voor de stemhebbende mede
klinkers worden de gelijknamige stemlooze genomen, de 1 wordt n of 
j, de r wordt weggelaten of vervangen door een d, reine klanken 
worden nasaal gesproken, enz. Wanneer het stamelen aangeboren 
is en een gevolg van het blijven staan in de ontwikkeling der spraak, 
of wel zijn oorzaak vindt in het foutief voorspreken door de omgeving, 
waarin het kind verkeert, is het functioneel en b<’ 
tot de centrale spraakgeltreken. Veel vain deze géva 
verdwijnen op de lagere school.

Tot de periphere expressieve spraakgebreken behoort het organisch 
stamelen. Men noemt het aldus, wanneer het zijn ontstaan te danken 
heeft aan abnormale vorming of aan ziekelijke toestanden van de 
verschillende organen, die tot de spreekbewegingen medewerken, dus 
van de stembanden, lippen, gehemelte, tong, tanden. Het meest 
opvallend en daardoor het meest bekend is het stamelen tengevolge 
van een gespleten gehemelte, waarbij alle klinkers en medeklinkers, 
voor zoover deze laatste gevormd kunnen worden, zoogenaamd door 
den neus worden gesproken, waarbij de klappers zoo goed als geheel 
verdwijnen en vervangen worden door klanken, gearticuleerd met 
de tongwortel tegen de achterwand der keelholte, enz.; de spraak 
van den stamelaar met gespleten gehemelte is dan ook dikwijls onver
staanbaar.

Verreweg 
bij doelmatige . 
al is het niet 
uitgegeven meergen 
land het getal 10' 
ons bekend, nog 

Het reeds in 
Amsterdam van 
hoofdstad op 
3/4 %•

Uit - het onderzoek naar het stamelgebrel 
schoolartsen te Amsterdam in 1910 bij kindei 
bleek dat op 40430 leerlingen waren:
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de schok 
school !

den' 

tXeng

Op 100 stamelaars 
in het 2de leerjaar 
. , 3de

>r doof- 
nnis op- 

kheid, dat 
'oor idioten, 

patiei

werden gevonden:
21.42 en waren
25.92 .

8 jaar oud 23.87
9 „ . 20.69

10 .. .. 22.55
. , 4de . 20.98 . . 11 , 15.38
. . 5de . 19.54  . 12 „ 11.41
.  6de . 12.14 „ . ’ 13j. en ouder 6.10

Verdeeling naair de scholen in procenten van het aantal leerlingen : 
Openbare lagere school School U. L. O. School M. U. L. O.

' 1.11 1.11 1-34
Verdeeling naar het geslacht in procenten van het aantal stame

laars : jongens 65.8, meisjes 34.2.
Vermeer, die de resultaten van bovengenoemd onderzoek mede

deelde (Zie Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde, jaargang 12, Eerste 
Helft No. 7), komt tot de volgende conclusies:

Het aantal stamelaars daalt in de hoogere leerjaren;
het aantal stamelaars daalt met den leeftijd ;
het aantal stamelende jongens staat tot dat der 

veer 2:1;
de aard der school heeft geen invloed op het percentage stamelaars.
We overdrijven dus niet, wanneer we, mede in verband met buiten- 

landsche statistieken beweren, dat het percentage stamelaars boven 
de 8 jaar, dat niet van zelf of door het onderwijs op de 1. s. geneest, 
ligt tusschen 0.5 en 1 °/0 en dat hun aantal dus zeer groot is.

Met bovenstaande hebben wij de meestvoorkomende spraakge
breken in 't kort beschreven, we stonden bij stotteren, broddelen 
en stamelen een oogenblik langer stil, omdat het groote aantal daar 
zoo sterk op den voorgrond treedt. Wilden wij ook maar eenigszins 
de volledigheid betrachten, dan zouden wij nog zeer veel andere ge
vallen de revue kunnen laten passeeren; wij vinden dit echter niet 
noodig, omdat naar onze meening aan 't geen wij boven zeiden, vol
doende is gedemonstreerd, hoe groot de spraakgebrekkigheid is en 
hoe hoog noodig tijd het wordt, dat onze regeering haar aandacht 
aan deze kwestie wijdt. Het laatste in het belang van het individu 
zelf, maar ook in dat der gemeenschap. Onder de aphatischc kinderen, 
die zooals we aantoonden niet op de gewone wijze het spreken kunnen 
leeren, zijn er velen, die voor ontwikkeling vatbaar zijn, nadat hun 
door een speciale behandeling deze kunst is bijgebracht. Deze kunnen 
in elk geval wel zoover gebracht worden, dat zij later in staat zijn 
in eigen onderhoud te voorzien, wat nu dikwijls niet het geval is. Wat 
toch gebeurt er tegenwoordig met deze kinderen? Zij komen < 
lagere school en blijven gedurende den geheelen schooltijd hanf 
de le of 2e klasse, om de doodeenvoudige reden, dat de onderwi 
er niets mee kan aanvangen. Sommigen — en dat zijn niet de 
ongelukkigen vinden een plaatsje op een inrichting voor 
stommenonderwijs, waar zij uit den aard der zaak minder kenr 
doen, dan waartoe zij in staat zijn. De waarschijnlijk' 
anderen hun geheele leven doorbrengen in een instituut vo 
durven wij niet betwisten. In al deze gevallen wordt den patiënten 
onrecht gedaan en gaan er krachten voor de maatschappij verloren, 
nog afgezien van het feit, dat ondersteuning van kerkelijk of burgerlijk
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’t algemeen wel stellen, dat alle beroepen 
menschen vragen en dat men bij een vacature 
sprekende boven den spraakgebrekkige zal verkiez....

Uit het bovenstaande volgt, dat de stotteraar, èn door zijn mindere 
ontwikkeling in door zijn gebrek zelf, dikwijls een beroep zal uit
oefenen, waarvoor zijn aard en aanleg minder geschikt zijn, dat hij 
dus dikwijls niet geeft aan de gemeenschap, wat hij zou kunnen 
geven, en dat, gezien het groot aantal dezer misdeelden, veel krachten 
voor de maatschappij verloren gaan, die zoo noode zijn te missen. 
Is het dus geen eisch van den tijd, dat de Regeering zoo spoedig 
mogclijk voorzien ingen te dezen aanzien treft?

In de Blattcr flir Taubstummenbildung” van 15 Oct. 1919 schrijft 
W. Carrie te Hamburg: „Met recht heeft de Staat voor doofstom
men, blinden, sicchthoorenden en zwakzinnigen afzonderlijke school- 
inrichtingen gebouwd, die zeer zegenrijk werken, ofschoon de „heil- 
paedagogische" behandeling bij deze kinderen het aanwezige gebrek 
slechts verzachten maar niet genezen kan. Bij stotteraars heeft men 
echter te doen met leerlingen, in het bezit van alle zinnen, en in 
geestelijk opzicht geschikt voor normale ontwikkeling, die door speciale 
behandeling volwaardige leden der maatschappij kunnen worden. Zij 
behooren mede tot het kapitaal der natie. Daarom is de arbeid juist 
op dit gebied niet slechts dubbel loonend, maar ook dubbele plicht. ’

Hetzelfde geldt in meerdere of mindere mate voor alle spraak- 
gebrekkigen. IFordt vervolgd.

rmbestuur later voor hen noodig zal zijn. Maar ook de andere 
indcren, wier gebrek in zijn gevolgen minder ernstig is, ondervinden 
irvan in hoogc mate de funeste gevolgen. We wezen er reeds op, 

>rekkigheid dikwijls medebrengt een opdoen van minder 
ook dan wanneer het intellect in voldoende mate aan- 

it over ’t algemeen genomen het geval is. In dit ver
ven wij vroeger met het oog op stotteraars: „Daardoor 
twikkcling) alleen al zal hij dus in veel gevallen niet dien 

ring kunnen kiezen, waarin hij voor de gemeenschap het meest 
beste kan presteeren. Doch er is nog een belangrijke factor: 

iet gebrek zelf wordt de stotteraar zeer beperkt in het kiezen 
een hem passenden werkkring. Vele ambten kunnen niet door 
worden uitgeoefend; wij noemen slechts het ambt van predikant 

telijke, leeraar, onderwijzer, rechter, advocaat, tooneelspeler. 
iiuuiaatschap van een of ander besturend college is hij uit- 
In velerlei werkkring in den handel, in vrije beroepen, in 

vakken, waarbij gemakkelijke omgang met menschen 
: is, kan het gebrek worden geduld, maar legt het toch 
aar hinderpalen in den weg, waarover hij niet zelden 
• och ook in andere vakken, waarbij het gesproken woord 

geen vereischte is, is het defect een beletsel. Men kan in 
wel stellen, dat alle beroepen en bedrijven goedsprekende 

en dat men bij een vacature steeds den normaal 
den spraakgebrekkige zal verkiezen.

’ ’ ’ ' " èn door zijn mi '
een beroep zal t 

geschikt zijn, dat 
wat hij zou kum 

leelden, vee’' 
le zijn
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r weer, omdat wij meenen, dat zij onafhankelijk van 
werd uitgesproken, van beteekenis is voor ieder, die 

volwassenen in onzen tijd bezig houdt. (Red.)

Wij geven deze rede hier 
bet oogenblik. waarop 
zich met de ontwikkeling

’) Ontleend aan de Eductional Review van Sept. 1919. Openingsrede, door prof. 
John Erskine den 15 Maart 1919 uitgesproken bij de opening der tijdelijke volks
universiteit, te Beaume, Cóte d'Or, Frankrijk, opgericht ten behoeve van dat 
deel van het groote Amerikaansche leger, dat daar op zijn repatriëering moest 
wachten. (Ver '

merken in de eerste plaats op dat deze Universiteit ( 
’t onderwijs voor volwassenen. Al zijn wij ook nog niet 

>nen studieleertijd ontgroeid, toch hebben de oorlogsoi 
de meesten van ons oud gemaakt, zoodat wij onze 

innen met een graad van rijpheid, die niet 't deel 
den gymnasiast of den eerste-jaarsstudent. Zoo 
gedacht hebben, dat een mcnsch te oud kan zijn 

>lbankcn plaats te nemen, hier kunnen wij leereif, e

TAc Universiteit, die wij hier gaan openen, werd opgericht om aan 
1 J allerlei behoeften tegemoet tc komen. Haar achtergrond wordt 

gevormd door den oorlog, welke die behoeften deed ontstaan, 
maar zij ziet verder, in de toekomst. Wij zijn van zins den tijd, dien 
wij anders hier in geestdoodend wachten moesten verdoen, nuttig te 
besteden. Ons plan is zulke dingen tc lecren en te onderwijzen als 
het wachtende leger kan gebruiken, maar wij willen ook de nadeelen 
zelve van het tegenwoordig oogenblik in voordeelen trachten om te 
zetten. In onze school- en studentenjaren hebben wij waarschijnlijk 
in -„onderwijs” niets anders gezien dan een van de vele bemoeiïngcn, 
die van den modernen staat nu eenmaal verwacht worden. Misschien 
dachten wij wel dat scholen voluitgegroeid uit den grond oprijzen 
en dat de leermethoden, hoe onaangenaam ook, onvermijdelijk en 
onveranderlijk zijn, en dat het beste gebruik, dat men van het klasse- 
lokaal kan maken, is, het eens voor al te ontvluchten en de werkelijke 
wereld in te gaan. We gaven er misschien niet veel om les te krijgen 
en konden ons niet ’ voorstellen dat ooit een wezen var. vleesch en 
bloed voor z’n plezier les zóu geven. Thans echter zien wij ons ver- 
eenigd tot een groep van medeburgers, die allen bezield zijn van 
den wensch elkander wat te leeren. De Universiteit, die hier in zoo 
eenvoudige gebouwen en met zoo magere hulpmiddelen wordt opge
richt, doet ons beseffen wat „Onderwijs" eigenlijk beteekent, wanneer 
men er een eenvoudige en oprechte omschrijving van geeft. Hier 
leeren wij begrijpen, in welken zin de maatschappij zelf — dat is, iedere 

van samenlevende menschen — een Universiteit kan zijn, die 
ste intellectueele doeleinden najaagt.
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huis medenemen de belangrijke waarheid dat niemand zich daarvoor 
oud mag houden. Het onderwijs van volwassenen moet een 

even vanzelfsprekende zaak onder ons worden als het onderwijs 
der jeugd. Vroeger kwam ’t vaak voor, dat meo later begon en 
dat de studenten hun studies afwisselden met broodwinning en de 
ervaring leert, dat zulke oudere studenten, die reeds in het leven 

■■den, veel beter resultaten bereikten dan de jongeren, die wij 
in hunne jeugd voor het gchcele leven trachten klaar te stoomen, 
wij als een reservoir trachten te vullen met al de geleerdheid, 

de techniek, al de beroepskennis, al de artistieke inspiratie, al 
de goede manieren en al de ideeën, die zij ooit zullen noodig hebben. 
Het staat te vreezen, dat de aldus volgestopte zich niet erg ' 
spannen om zijn voorraden aan te vullen, en dat zien wij di 
gebeuren. Toch zijn' er nog wel ontwikkelde mannen en 
maar velen van hen verklaren dit feit aldus, dat zij in 
andere levenservaring meer geleerd hebben dan 
Zij bedoelen dit: toen zij eenmaal met het wei' 
raking kwamen, werden zij zich van tijd tot 
intellectueele uitrusting aanvulling en vernieuwing 
waren zoo gelukkig te vinden wat zij zochten, : 
bij personen, die hun wijsheid met hen wild< 
werd hun leven een beurtwisseling van 'studie 
de studie hen in staat stelde hun loopbaan 
en iedere nieuwe ervaring in hun loopbaan 
wat zij nog ‘ .. '.--------------------

Wij kunnen het nader bewijs daarvoor in ons zelf vinden. De 
taak, die ons in den oorlog werd aangewezen, was in de meeste ge
vallen bepaald door onze voorbereiding in het burgerlijke leven, en 
de studies, die wij nu wenschen te volgen, zijn ons veelszins aan de 
hand gedaan door onze ondervindingen in den oorlog. Wij zeggen, 
dat wij nieuwe behoeften ontdekt hebben en die nu wenschen te 
bevredigen. Toch zouden wij ons niet tot een Universiteit om hulp 
wenden, indien wij niet aan den een of anderen vorm van studie 
gewend waren en zeker zouden wij niet gevraagd hebben om een 
onderwijsinrichting als deze, indien onze jongste ervaringen ons niet 
’t een en ander omtrent onszelf geleerd hadden. Mocht iemand dezen 
gemoedstoestand voor tijdelijk aanzien en rekenen tot de gebeurlijk
heden van den oorlog, wij hopen hiér in onze Universiteit dien ge
moedstoestand te maken tot het voortdurend ideaal van alle mannen 
en vrouwen. 'Wij hopen, dat ons experiment ten gevolge zal hebben 
de algemeen verspreide gewoonte van levenslange studie thuis. Waar
om zou iemand de goede gewoonte opgeven van nu en dan zijn werk 
te verwisselen met een studie, waarnaar dat werk zelf hem begeerig 
heeft gemaakt? De dwaasheid van 't systeem van de school, om 
voor ’t heele leven vol te stoppen, blijkt alleen reeds uit ’t groot 
aantal dingen, die wij niet onmiddellijk noodig hadden, toen wij de 
school verlieten en die in ons geheugen hebben liggen roesten tot 
op den ongeluksdag, toen wij ze wfel noodig hadden maar onbruikbaar 
bevonden. Wij hebben zulke dingen moeten leeren in een tijd van 
ons leven, die er niet geschikt voor was. Wij hebben veel te veel 
tegelijk geleerd. Neem bijv, de aardrijkskunde: die wordt algemeen
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Natuurlijk, wordt deze opvatting regel, dan moet er heel wat ver
anderd worden in ons onderwijssysteem. Wij zouden 't dan al aanstonds 
als een onbeschaamdheid moeten brandmerken om mannen en vrouwen, 
die niets verlangen dan zich te onderrichten, aan toelatingsexamens 
te onderwerpen; wij zijn alvast zeer fier, dat aan onze Universiteit 
zulke examens niet worden afgenomen. Er is geen reden waarom 
iemand met normale hersens niet vrijen toegang zou hebben tot ’t 
onderwijs, dat hij verlangt. Of de candidaat er genoegzaam van zal 
kunnen profiteeren zal in vele gevallen 't best beoordeeld kunnen wor
den door hen, die bevoegd zijn de lessen te geven; maar ook daar 
waar de leeraar daarvan weinig verwachting heeft, zal de studie 
boven verwachting nuttig blijken voor den cursist, eenvoudig omdat 
zijn ervaring hem een behoefte heeft geopenbaard, die niemand anders 
zoo goed kan begrijpen als hij zelf. Wil men examens, dan is hun 
plaats aan het eind van den cursus; maar ook het uitreiken van 
graden en diploma's wordt licht een dwaasheid, wanneer de menschen 
hun gezond verstand niet bewaren, en vergeten dat wat iemand weet 
in geen enkel opzicht afhangt van een stuk papier, hoe goed ver
zegeld en onderteekend ook, en dat iemands werkelijke aanwas van 
kennis voldoende en onfeilbaar zal blijken uit zijn gedrag, uit zijn 
vermogen om wijzer, onzelfzuchtiger en gelukkiger te leven dan voor

liet tweede gezichtspunt voor de beoordeeling onzer Universiteit, 
die, geboren uit de tijdsomstandigheden, toch een profetie inhoudt 
van de ontwikkeling van het vaderlandsche onderwijs, is, dat het 
onderwijs hier gegeven zal worden door medeburgers. De leeraren 
zijn officieren en manschappen, die gisteren nog eenvoudig kameraden 
waren. Natuurlijk zijn zij uitgekozen en aangesteld op grond van 
vroegere werkzaamheid als leeraren aan te goeder faam bekend 
staande scholen; maar wij willen ze thans liever onder ’t zooeven 
aangegeven gezichtspunt beschouwen, nl. als degelijke burgers, die 
met hun medeburgers ’t voorrecht deelen van in ’t bezit te zijn van 
waardevolle intellectueele goederen. Evenals wij, gelijk boven werd 
opgemerkt, ’t onderwijs te veel beschouwd hebben als een aparte 
onderafdeeling van het leven, zonder veel verband met de rest, 
evenzoo zijn wij veel te veel geneigd in het onderwijsgeven te zien 
een speciaal beroep. Wanneer echter 't doel van ’t onderwijs is de 
menschen in ’t leven vooruit te helpen en wanneer de beste manier 
van leeren is studie en praktijk af te wisselen, 
geven ook beschouwd worden als een normale 1 
weldenkende, man of vrouw. Wij denken vaak 
wereld als aan het. rijk der onbaatzuchtigheid, ma 
is zij de citadel van de zelfzucht. Ja, er zijn 
hun leven geheel wijden aan de verspreiding 
maatschappij in haar, geheel genomen studc 
door het eigenbelang aangegeven doel, en

nouwd, maai' was zij voor ons ooit zoo 
j nu twintig of dertig jaar oud zijn, waar- 
st mogelijke onderricht in aardrijkskunde 
de belangrijkheid ervan hebben leeren
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volstrekt niet verplicht van zijn licht op anderen te laten schijnen, al 
is die weldaad voor den ander ook nog zoo groot en voor hemzelf 
niet meer dan het uitreiken van een beker koud waters. Wij leggen 
ons tevreden neer bij de gedachte, dat de gesalarieerde onderwijzers 
aan de lagere en hoogere scholen dat zaakje wel behartigen, zoodat 
wij er ons niet druk mee hoeven te maken. Vele jaren geleden waren 
er lieden, die de barmhartigheid beschouwden als het werk van 
specialiteiten: monniken, priesters en kluizenaars. Dat begrijpen wij 
nu anders en beter; zelfs de meest zelfzuchtige onder ons slaapt 

ook in 't geriefelijkst bed, als hij weet, dat tegenover zijn 
bedelaar op de keien moet slapen. Maar dat is voorals- 

van barmhartigheid, waar wij ons werkelijk 
dat is toch nog slechts physieke barmhartigheid, 

zeel haast om ook de intellectueele spijze 
die een goedgunstige fortuin ons heeft toe- 
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onrustig, 
woning een b< 
nog de cenige soort 
voor interesseeren, en 
Wij maken nog niet v< 
en drank en brandstof, die een goedgunstige fortuin ons 
bedeeld, met anderen te deelen. De bedelaar en de hongerlijder 
maken ons bekommerd; wij schudden zelfs ’t hoofd over den arme, 
die niet beseft hoe arm hij is en zouden hem gaarne leeren zijn taak 
in de maatschappij te vervullen. Maar van de onwetendheid van 
een ander trekken wij ons nog niet veel aan, hoewel die onwetend
heid hem zelf en zijn gezin in velerlei ellenden kan storten en ons 
zelf kan vergiftigen met een aanstekelijke ziekte, of, wat nog veel 
erger is. met vooroordecicn en met de kiemen van haat. Wij blijven • 
onaangedaan wanneer zulk een persoon zich bewust wordt van zijn 
onwetendheid en verlangt te leeren, en nog minder deert’t ons, wan
neer hij best tevreden is met zijn onwetendheid.

In deze Universiteit echter kunnen wij een minder zelfzuchtige 
houding aannemen tegenover die medeburgers, die wenschen onder
wezen te worden in die kennis, waarin wij rijker zijn dan zij. Slagen 
wij daarin, dan kunnen wij misschien naar huis medenemen een 
nieuw ideaal van intellectueelen (staats)dienst. Dat er behoefte is 
aan zulk een ideaal, dat kunnen wij verder aan onszelf demonstreeren. 
Wanneer een jongmcnsch ons vraagt: „Hebt gij dien of dien cursus 
voor mij?" en wij verplicht zijn te antwoorden: „neen, die is nog 
niet gereed," dan zal de gewone candidaat, ziende dat hij niet vindt 
wat hij meende noodig te hebben, zich afwenden en meenen, dat hij 
met onze Universiteit niets meer te maken heeft. Hij zal verbaasd 
ópkijken als wij hem zeggen, dat, nademaal hij al zoo ver is in zijn 
studie, dat de Universiteit hem niets meer bieden kan, hij zeker wel 
eenig onderwijs zal willen geven in datgene, waarvan anderen minder 
weten dan hij.

Het derde gezichtspunt, dat wij ook hopen 1 ' 
onderwijs blijvend zal zijn, is, dat wij maatregelen 
om de candidaten te leeren wat zij noodig hebben, 
vrije keuze der studievakken is in Amerika veel te 
Het beste leerplan is soms dat, waarop ’t een of i 
Wanneer men den menschen alleen wil geven wat 
oogenblik verlangen, dan loopt men gevaar hun ie 
bloot tijdelijke waarde en hun wezenlijke diepere . 
vredigd te laten. Deze Universiteit stelt zich voor,haar 
slechts dat onderwijs te verstrekken, dat de behe
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Wat wij allen noodig hebben, dat beoordeelcn wij over 't alge
meen naar de ervaringen der laatste vier of vijf jaren. Dat wij thans 
onderwijs voor volwassenen als een zaak van ’t hoogste belang be
schouwen, is, omdat de oorlog ons geleerd heeft dat onafgebroken 
oefening noodig is om onze verbeelding jong en ons aanpassingsver
mogen soepel te houden. Wij menschen loopen voortdurend ge\ 
wanneer wij onszelf niet onafgebroken in 't oog houden, van 
en onveranderlijk te worden in een wereld, die altijd bezig ■ 
veranderen. Warmbloedige radicalen op 21 jaar, zijn we koele 
servatieven op 30, tenzij een buitensporig geluk of een buitengewoi 
wijsheid ons iederen dag opnieuw fatsoeneert. De ingeslagen richting, 
’t gelegde spoor, zijn even gewichtig voor ’t menschelijk karakter als 
voor een spoortrein. Het kost ons groote moeite een gewoonte af 
te leggen of de richting ervan te wijzigen, vooral wanneer ’t een 
intellectueele gewoonte geldt. Wanneer zulk een wereldramp als de 
oorlog alles op stelten zet en ons dwingt onze levenswijze en onze 
denkbeelden te veranderen, dan kunnen wij waarnemen hoe de menschen 
om ons heen zich in verschillende groepen splitsen, al naarmate zij vlug 
of traag of geheel onbekwaam zijn om zich aan de nieuwe omstan
digheden aan te passen. Onder de studenten dezer Universiteit ~ 
of moet ik er bijvoegen: en ook onder haar leeraren? ■— zullen er 
zijn, die niet begrijpen, wat toch zonneklaar is, dat deze Universiteit 
niet is als andere universiteiten, dat zij minder goed is uitgerust met 
laboratoria, bibliotheken en derg. en zeker niet over zulk een rijkdom 
van traditie beschikt. Deze opmerking heeft echter veel verdere 
strekking: de mensch is altijd en overal traag om zijn geestelijke 
houding te wijzigen, ’t Is geen wonder dat, wanneer er een genie 
opstaat met een levendige verbeelding en een soepelen geest, hij zijn 
medemenschen meesleept. Maar wanneer hij ze eenmaal in een zekere 
richting gestuurd heeft, dan vinden zij ’t mooi genoeg en dan komen 
er spoedig conflicten, want bij gaat door te veranderen en zij willen 
blijven op ’t pad dat hij hun eerst wees. Hoezeer wij ook verlangen 
naar blijvende, vaststaande idealen, er is niets blijvends in het leven 
dan alleen de wasdom zelf. De wijsheid van verleden jaar, slaafs 
gevolgd, geeft geen licht voor heden. Daarom is dat volk er het 
best en veiligst aan toe, dat ’t grootste aantal soepele geesten telt 
onder zijn burgers, en dat volk is 't gevaarlijkst, zooals wij tot onze 
schade ondervonden hebben, waar alles de intellectueele spoorlijn 
volgt, waar de denkbeelden zijn vastgegroeid en georganiseerd. Zulk 
een volk zal zichzelf voor volmaakt oprecht houden; maar ’t ongeluk 
is, dat ’t zichzelf ook voor plooibaar en soepel zal houden. Edoch, 
alleen doo^ oefening, door levenslange zelfopvoeding, door de meest 
waakzame zelfwaarneming kan eenig mensch of eenig volk een open, 
toegankelijken geest behouden. Het is de ironie van dezen listigen 
spoorlijngeest, dat wij allen ons zelf voor buitengewoon verlicht 
houden en ’t betreuren, dat de andere volken zoo aan hunc igen op-

weg te wijzen en de middelen te 
te vergaren naarmate hun dorst
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wezens,

') Dit i> in Amerika nog veel erger dan bij ons.

vattingen en tradities gehecht zijn. Wij, hoog beschaafde menschen, 
wij zijn niet zoo verschillend van de spinnen en de bijen en andere 
kleine wezens, die wij gadeslaan soms inet verbazing en soms met 
beschermende zelfvoldoening, omdat zij altijd doen wat hun instinct 
hun ingeeft, totdat ’t instinct zelf gewoonte is geworden. Er zijn 
philosophen geweest, die meenden dat de instincten van den mensch, 
aan zichzelf ovcrgclatcn, even doelmatig zouden blijken als die van 
spinnen en bijen. Dc populaire theoritici der XVII Ie eeuw koesterden 
de verwachting en predikten dat alle menschen volmaakt zouden 
worden wanneer hun instincten zich vrij konden ontwikkelen en dat 
dus de onbelemmerde ontwikkeling van die instincten de beste op
voeding was. Maar wie er de proef mee namen kwamen bedrogen 
uit. Andere wijsgeeren meenden dat, al waren ook niet alle instincten 
goed, het mogelijk moest zijn de goede uit te zoeken en die alleen 
te ontwikkelen, totdat zij gewoonten waren geworden: op die manier 
zou de deugd automatisch kunnen worden. Maar zelfs indien zulk 
een program van opvoeding uitvoerbaar bleek, is ’t niet waarschijnlijk 
dat zulk een automatische, instinctieve deugd zou beantwoorden aan 
de behoeften van een altijd zich veranderende wcrcid. ’t Is werkelijk 
niet genoeg goed (c zijn. De mcnsch moet ook verstandig zijn, en 
zoo mogelijk wijs. Deze eenvoudige waarheid wordt in de praktijk 
vaak veronachtzaamd; zij verdient ’t middenpunt te vormen van onze 
studies hier. De edelste opvatting van het leven is niet die, welke 
de deugd tot een automatisme stempelt, maar die, welke aan deugd 
verstand paart en door de studie soepelheid van geest aankweekt 
en dc verbeelding levendig houdt, die in deze wereld van verschie
tende problemen het karakter gezond en den geest waakzaam houdt.

Wederom kunnen wij dit uit onze eigen ervaring bij het stichten 
dezer Universiteit toelichten. Wij hebben sommige studenten hooren 
klagen — en wij willen wederom aannemen dat ook sommige leeraren 
het doen — dat er gebrek is aan boeken, aan tafels, aan lessenaars, 
aan stoelen, aan lokalen, aan laboratoria. Daar hebben wc weer de 
intellcctucele spoorlijn 1 Ons voornaamste doel hier is, wat ’t in elke 
universiteit moest zijn, iets te leeren omtrent ’t leven zelf, omtrent 
de maatschappij, omtrent burgerrechten en -plichten: moeten wij nu 
aannemen, dat menschen, die dezen oorlog mee doorgemaakt hebben, 
elkander niets bclangriiks omtrent het leven zouden kunnen leeren 
zonder leerboeken? Men zal natuurlijk antwoorden, dat wij hier 
bijeen zijn om andere dingen te leeren dan het leven — algebra bijv, 
of scheikunde of rechtswetenschap en dat de leerstof daarvoor voor
namelijk in boeken gevonden wordt. Toegegeven: maar het onderwijs 
is al te lang en veel te nauw gekoppeld geweest aan het leerboek '). 
Wij kunnen geen natuurkundige proeven meer nemen als men ons 
niet dc geschikte instrumenten geeft, maar wanneer wij werkelijk 
natuurkunde verslonden, dan zouden wij de instrumenten maken. Wij 
hebben dc geschiedenis der natuurwetenschap teveel bestudeerd als 
dc andere geschiedenis, te weten uit boeken; maar om werkelijk in 
dc natuurwetenschap door te dringen, moesten wij het leven der 
historische gcnicttn óver-levcn, dc werktuigen opnieuw uitvinden, en
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nieuwe proeven nemen om tot nieuwe bewijzen te komen. Een werkelijk 
goed docent in de rechtsgeleerd heid zal zijn hoorders leeren de rechts
beginselen af te leiden uit zoodanige gevallen als zich op normale 
wijze aan hen voordoen. Zijn er geen rechtskundige problemen te 
vinden dan die in de boeken opgesomd worden? Kunnen wij in het 
leven dat ons omringt, geen aanknoopingspunten vinden voor onze 
studie? Maar misschien zal iemand tegenwerpen, dat de groote 
dichters, de groote roman- en geschiedschrijvers der wereld ons 
meesterwerken hebben nagelaten, die niet kunnen worden geïmprovi
seerd en slechts kunnen worden, bestudeerd als de werken in de 
Universiteitsbibliotheek aanwezig zijn. Welnu, zij zijn er. Maar als 
zij er niet waren, zou ’t zoo’n groot ongeluk zijn, wanneer wij ge
dwongen werden, iets meer uit ons zelf te halen, eenig beeld te ont
werpen van ons eigen leven, in zekere mate zelf dichters, roman
schrijvers en geschiedschrijvers te worden? ’t Is toch duidelijk, dat 
er een tijd moet geweest zijn toen de menschen hun eigen boeken 
schreven door hun eigen leven te bestudeeren. Wij hebben een hooger 
bestemming dan alleen te overpeinzen wat anderen gewild en gedacht, 
gedaan en gezegd hebben, in plaats van zelf te voelen en te denken, 
te doen en te zeggen wat voor andere menschen de moeite waard 
is. In de streek, waar wij zijn, in Beaune, in Dyon, kan ieder naar 
hartelust geschiedenis en kunst studeeren. Maar ’t is per slot van 
rekening profijtelijker hier in ons universiteitskamp onze eigen barakken 
en hoorzalen mooi te bouwen dan urenlang de schoonheid te be
wonderen, waarmede menschen, die lang dood zijn, hun huizen hebben 
gebouwd. Hier hebben wij een mooie kans om onze intellectucele 
onafhankelijkheid te heroveren in een wereld van veel te veel boeken, 
veel te veel bibliotheken en veel te veel natuurkundige leermiddelen. 
Wanneer een mensch zich eenmaal onafhankelijk heeft gemaakt van 
de omstandigheden en van ’t leven weet te profiteeren, dan zijn al 
zulke dingen hem wel veel waard als hulpmiddelen, maar zij zijn slechts 
de bagage en de romslomp van het onderwijs, wanneer wij niets 
weten te vinden om te studeeren dan in de boeken en geen natuur
wetenschap kunnen beoefenen als niet iemand anders eerst een 
laboratorium voor ons bouwt.

tl, zal naar alle waar- 
Wij mogen er vroeger 

>ekomst zal niemand op 
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oproep van het oogenblik gehoor gaven; maar in elk 
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legers de niet opgeleide man een dood gewicht vormt, zoo ten allen 
tijde de maatschappij de onbekwamen mee moeten sleepen als een 
blok aan ’t. been voor de bekwamen. Ik spreek vooreerst nog slechts 
van de opleiding tot die kundigheden, waarmede wij ons brood moeten 
verdienen. Niemand om ons heen kan arm zijn zonder ons ook arm te 
maken, want wij zullen hem een aalmoes moeten geven op straat, 
of indien wij tegen dien vorm van aalmoezen bedenkingen hebben, 
dan zullen wij belastingen moeten betalen om toevluchtsoorden en 
hospitalen te onderhouden of contributiën aan de liefdadige vereeni- 
ging, die hem geneesmiddelen verschaffen als hij ziek, en een onder
komen als hij dakloos is. Hadden wij geen andere dan egoïstische 
motieven, dan nog zouden wij verplicht zijn al ’t mogelijke te doen 
hem van zijn armoede te genezen, d. w. z. hem de noodige technische 
opleiding te geven en hem zoo mogelijk de energie in te boezemen 
om zichzelf te onderhouden. Hoe zullen wij dat nu aanleggen? Zullen 
wij den luiaard en den arme dwingen te werken, of zullen wij hen 
opvoeden tot ’t punt dat zij zelf gaan verlangen naar verdere op
leiding en zich beschaamd gevoelen dat zij niets bijdragen tot de 
samenleving? Dit vraagstuk zal ons van vele kanten aangrijpen: zal 
de maatschappij zich door physische of legale kracht te weer stellen 
of zal zij de geestelijke krachten der opvoeding te hulp roepen ? Van 
ons antwoord op die vraag hangt, daarvan kunnen wij zeker zijn, 
het geluk der nieuwe wereld af.

Maar de kwestie der opleiding is niet beperkt tot economisch ge
bied. Ook al kan iemand in zijn eigen onderhoud voorzien en 
hij zich vleien, dat hij op geenerlci wijze der maatschappij tot 
is, toch kan hij hebben vergeten, dat het leven zelf een kunst 
dat tot goede burgerschap nog iets meer behoort dan alleen go« 
Wij moeten verlangen dat in de nieuwe wereld mannen en v 
niet alleen bekwaam zijn om hun brood te verdienen, maar ook, maar 
nog veel meer, om hun aandeel te nemen aan het staatsleven. Al 
hadden wij ook niets anders geleerd van Duitschland, dat land van 
prachtige productiviteit en matcrieele dingen, dan moesten wij er toch 
dit van geleerd hebben, dat de burgers moeten zijn onderlegd in pölitieke 
dingen, anders laten zij zich leiden als een kudde schapen, en dat een 
natie wat van de‘ wereld af moet weten, anders geeft zij haar toe
stemming tot internationale misdaden. Zonder behoorlijke kennis in 
de zaken van de nationale en van de wereldpolitiek zullen wij ons 
laten meevoeren op ’t spoor van de intellectueele spoorweglijn, die 
overal de deugd en het geluk van het menschdom bedreigt. Wij 
kunnen den oorlog niet meer op zoo eenvoudige wijze verklaren als 
Carlyle deed, maar wat de bijzondere oorzaak is van een bepaalden 
oorlog, dat weet niemand — althans, de geschiedschrijvers, die de 
oorzaken ’t diepst hebben nagevorscht zijn het ’t grondigst oneens. 
Het is tijd om met eenigen ootmoed de uitwerkingen van internatio
nale manieren te bestudeeren, door te streven naar zoodanige be
kwaamheid in wereldgedrag als noodig is om niet weer nieuwe oor
zaken van oorlog te scheppen, zelfs in de poging om een eeuwigen 
vrede te stichten.

’t Zal misschien lan; 
maar in iedere
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i in voortdurende aanraking brengt met de natuur en wier gc- 
:htenwereld zoo ver mogelijk verwijderd is van de onnatuurlijkheid 
i het stadsleven en van de tyrannie van het boek. Het land, 

wij op 't oogenblik vertoeven, kan ons in dit opzicht veel 
Wij kunnen hier tegelijkertijd de programma’s bestudccrcn van 

ge staatslieden, die, zooals zij niet anders kunnen, zich bewegen 
ie wereld der theorie en den franschen landbouwer wederom met 
igde zijn geliefden akker zien ploegen met de moddervlekken op 
uniform ; maar nu niet meer de moddervlekken der loopgraven, maar 

. dien bodem, dien zijn voorvaderen reeds bewerkt hebben. Zulke 
ischen vragen van den vrede niets anders dan ongestoord te 

mogen doorwerken. Wat wij allen van den vrede verlangen, dat is 
de gelegenheid om tot onze eigen zaken terug te keeren. Maar wan
neer wij al te spitsvondig worden in onze theorieën, verliezen wij 
misschien het geheim van dien simpelen vrede, waarnaar wij verlangen. 
Wij moeten telkens weder herinnerd worden aan het standpunt van 
den landbouwer, aan die elementaire wijsheid omtrent den bodem, zonder 
welke nog nooit een natie groot is geworden en zonder welke ook 
de grootste optimist onder ons niet op blijvenden zegen voor ons 
eigen land kan rekenen. Onze Universiteit treedt niet op met de 
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wij van ’t land de blikken wenden naar de stad, dan 
staan wij voor het probleem der machine, zoo te zeggen het inbegrip 
van al onze moderne :moeilijkheden. Wij hebben nog de juiste ver
houding niet gevonden tusschcn de machine en het menschelijk geluk, 
’t Is nog nooit bewezen, dat die oude engelsche wevers, die de eerste 
stoommachines stuk sloegen, geheel en al ongelijk hadden. Zeker is 
t, dat rust en ontspanning niet toegenomen zijn door de machine, 
dat de persoonlijke waardigheid van den werkman is gedaald, de 
arbeidsvreugde gedoofd. Er is natuurlijk wel wat tegen te zeggen, en 
gewoonlijk wordt gezegd, dat de ontwikkeling der machine onvermijdelijk 
was en wij trachten moeten haar nadcclen tot een minimum te herleiden. 
Daar wij haar evenwel zelf geschapen hebben, kon de gedachte wel eens 
in ons opkomen, vooral in een tijdsgewricht als dit, dat de mensch iets 
wat hij zelf geschapen heeft, niet als een fatum behoeft te aanvaarden.

In ruimeren zin zitten wij ook vast aan het vraagstuk van de 
machinerie onzer instellingen. Ook hier weder maakt de spoorlijn 
der intellcctucele gewoonten ons bang voor ’t werktuig dat wij zelf 
hebben gesmeed. Wij zeggen dat de maatschappij ons dwingt tot 
dit en tot dat en de waarheid is, dat conventies menschelijke be- 
dcnkselen zijn die wij zelf willen. Wij zeggen dat’t voor Duitschland 
gevaarlijk was zulk een groot leger te hebben, omdat een natie met 
zulk een geducht wapen in de hand geen andere keus had dan het 
te gebruiken, en vergeten dat precies hetzelfde gevaar 
aan alle organisaties, wanneer slechts de mensch zwak 
de machine, die hij zelf in beweging beeft gezet, maar te 
Indien de lessen der geschiedenis iets beteekenen, dan 
gevaar de slachtoffers te worden van onze 
dat wij ’t niet langer kunnen uithouden en dol 
maken een even poovere poging om zivi 
van de engelsche wevers. Wij moeten ons; 
te verkrijgen over de gehcele machinerie 
zelfde ideaal dat wij koesteren voor den f 1 
van ons schade moge lijden aan de waardight 
en aan de heiligheid zijner eigen persoonlijkhc._.

’t gebied van de betrekkingen der menschcn onderling, zullen 
aagstukken ontmoeten, die wij in deze Universiteit kunnen 
i, te veel om hier op te noemen. Maar ’t beginsel waar- 

:ht moeten worden is zelf een vraagstuk van het 
l : mogen wij de menschen dwingen om goed, ge- 

zijn overeenkomstig de denkbeelden, die wij 
gezondheid en geluk, gemaakt hebben ? Of

1 ■ dat hen eerlijk in kennis brengt
nap te onzer beschikking stelt op 
k gedrag? Nogmaals zij er aan 
een macht is, want wanneer iemand 

gevoeld heeft, is hij daarna nooit 
>s aan te stellen, althans kan hij dit 
• te gevoelen. Maar wat aangaat de 

■etten, waarmede wij de menschen

Op" 

wij vele 
bestudeeren, te veel 
naar zij allen beslecht moeten wor 
allerhoogste gewicht: mogen wij d< 
zond en gelukkig te zijn overeen 
onszelf van goedheid, gezondheid en 
zullen wij hun een onderwijs geven d 
met al de feiten, die de wetcnschaj 
't gebied van moraal en persoonlijk 
herinnerd, dat onderwijs werkelijk < 
eenmaal de bekoring dér rede 
meer geheel vrij om zich redeloos 
niet doen zonder er spijt over 
grovere machten, zooals de. staatsw»



IV.

224

itelijl 
die

mogelijkheid slecht te zijn 
n moeten uit
ben tot zwak- 
kan zich een 

Staat 
wij 

lere

> maken 

zaamt omdat 1 ' 
< een maatscna 

dezelfde t 
omdat hij 

lappijen

* 1 de andei 
delijk of ons 1<> 
icht, welke door 

Universiteit 
t alleen 

moeten 
wij ons 

:bied. W; wij 
ij te kort sc 
ïeeën en ideal 

manieren, in >< 
i van anderen v 
— toch overtuigd : 
onze. Als wij daar 
andere keus dan 

uiten, waarin ' 
1 betere redenc 

i onder te d 
voordat hij

goed trachten te maken door hun de mogelijkheid om 
te ontnemen : wij zullen vroeger of later met onszelven n 
maken of zulke wetten de menschen niet feitclijk opvoeder 
heid en onbekwaam maken om zelf te beslissen. Men 
maatschappij denken als een leger, waarin iedere burger den 
slechts gehoorzaamt omdat hij daartoe gedwongen wordt. Maar z 
kunnen ons ook een maatschappij denken als een leger waarin ieder** 
burger zich aan dezelfde tucht onderwerpt, maar om een gansch 
andere reden, n.1. omdat hij de waarde der samenwerking begrijpt. 
Deze twee maatschappijen zouden uiterlijk geheel aan elkander ge
lijk kunntn zijn, maar de toestand hunner leden zou hemelsbreed 
verschillen. In beide zou de vrijheid beperkt zijn, maar in de eene 
door de politie, in de andere door den geest, ’t Is op het oogenblik 
niet duidelijk of ons land den weg gekozen heeft die leidt tot de 
eenige tucht, welke door de rede wordt voorgeschreven. Als studenten 
dezer Universiteit, kunnen wij daaraan onze aandacht wijden.

Niet alleen omdat wij thans in Frankrijk vertoeven, het land der 
kunst, moeten wij onze aandacht wijden aan de kunst, maar vooral 
omdat wij ons bewust moeten worden van onze achterlijkheid op 
dat gebied. Wanneer wij ons met andere volken vergelijken, dan 
zien wij, dat wij te kort schieten in 't vermogen om uitdrukking te 
geven aan de ideeën en idealen, die wij toch weten te bezitten. In 
maatschappelijke manieren, in de letteren en in andere kunsten zijn 
wij de minderen van anderen van wie wij, met allen eerbied dien 
wij hun toedragen, toch overtuigd zijn, dat hun geestelijk leven niet 
dieper is dan ’t onze. Als wij daar werkelijk van overtuigd zijn, dan 
hebben wij geen andere keus dan ons zoo spoedig mogelijk te oefenen 
in die kunst van ons te uiten, waarin wij zoo achterlijk zijn Er zijn 
echter daarvoor nog wel betere redenen aan te geven dan de zucht 
om niet voor andere volken onder te doen. Men mag vragen of een 
mensch wel iets goed weet voordat hij kan uitdrukken wat hij weet. 
Wij vermoeden, dat veel van onze vermeende kennis heelcmaal 
geen kennis is, maar een half-onbewuste gedachte of gevoelen, een 
vage notie van iets vaags. De fransche klaarheid en precisie, de 
soliede engelsche feitelijkheid, zitten ons noch in ’t bloed noch in de 
lucht, maar als wij die eigenschappen bewonderen, moeten wij trach
ten ze in ons aan te kweeken.

Al is dan ook aan deze Universiteit slechts een kort bestaan be
schoren, wij hopen, dat zij haar werk zal voortzetten in de geheu- 
genis van al haar bezoekers en een blijvenden invloed op ons land 
en volk zal uitoefenen. Zal de oorlog ooit ophouden, dan zal dat 
alleen kunnen geschieden doordat de menschhcid de oorzaken van 
den oorlog leert vermijden. Ter bereiking van dit goede doel moet 
ieder van ons het zijne doen, opdat ons land voor zijn deel mede- 
werke aan wat wij zouden kunnen noemen de organisatie van een 
nationaal leger tegen de onkunde, aan den strijd tegen de grond
oorzaak van armoede, ziekten en misdaden en van die taaie voor- 
oordeelen, die in ’t verleden de volkeren er toe gebracht hebben 
elkander wederkeerig te haten. (Vertaald door J. H. G. Wz).
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Zelf-opvoeding van gevangenen 
door S. L. VEENSTRA. 

>rdt in de groote, met moderne werk- 
gewerkt — onder toezicht van de 
opzichters. Discipline heersch 
eigen vinding. Terwijl de direc 

paar „werklieden" een ooger 
Ier ’t genot

zalen, waar een paar honderd 
genuttigd. Er wordt gegeten van goed 

versierde tafels, waarbij men op

uren aan

s nog, zóó 
itrent ons 

voor mij zoo

T>ij gelegenheid van een helaas zeer kort bezoek aan de Ver. Staten, 
JD heb ik, in het laatst van September 1920, een bezoek gebracht 

aan de strafgevangenis te Ossening a/d liudson, in den Staat 
New-York, bekend onder den destijds beruchten en gevrcesden naam 
Sing-Sing.

Het is duidelijk, dat men van een bezoek van enkele 
één enkele gevangenis, niet anders dan een indruk heeft, 
geen oordeel kan aanmatigen. Die indruk was echter, en is 
sterk en bevestigde mij zoozeer in mijn denkbeelden omtre 
strafstelsel en zijn fouten, dat ik toch gaarne van dit 
belangwekkende bezoek wat vertel.

Het dorpje Ossening ligt ruim een uur sporens benoorden de stad 
New-York, aan den oostelijken oever van de Hudson. In zijn onmid
dellijke nabijheid ligt het g'evangenisterrein, omsloten door een hoogen 
muur, waarbinnen aan de voorzijde de Directeurswoning en het 
administratiegebouw en voorts een aantal grootere en kleinere ge
bouwen gelegen zijn. Van deze zijn de belangrijkste: de cellenvleugel, 
de eetzaal, tevens recreatic-gebouw, waarbij zich hospitaal enz. aan
sluiten, en de grootere werkplaatsen, waarvan ik inzonderheid noem 
de weverij.

Nu doet 
welke bedrijve 
zijn ingericht. Het merkwaardige 
het feit, dat er geen gevangenbewaaiu 
enkele uitzondering na, overblijfsel uit v 
den nacht, ’s Avonds, voordat de avond- 
gevangenen ingcsloten in hun cel, en 

Maar overdag zijn deze menschen,  
gevangenismuren uitvoerbaar is, vrij. Vooreero 
dragen allen een pantalon van dezelfde kleu 
vangenis-achtigs heeft. Maar verder trekt iede 
dunkt. Ieder draagt overhemd, vest, das, bo< 
enz. naar eigen smaak of behoefte.

De maaltijden worden in groote z< 
menschen tegelijk kunnen eten, geni 
gedekte, en af en toe eenvoudig 
stoelen zit.

Er zijn vaste 
tuigen voorziene fal 
door de 
zichtbaar 
ons ror 
buiten,

het er voor het doel van dit artikel absoluut niet toe 
zen er alzoo worden uitgeoefend, en hoe de keukens 
i. Het merkwaardige van deze gevangenis is gelegen in 
er geen gevangenbewaarders zijn — op een hoogst 

na, overblijfsel uit vroeger tijd, en behalve voor 
d-recreatie „uit" is, worden de 
’s nachts worden 
voor zoover zu> 

'r ïerst in hun 
iuc nleur, die ecl 

' ' ' ider aan ....  
3ord, schoenen, s<

werkuren ; er woi 
= fabrieken hard

gevangenen zelf gekozen
iar — maar ’t is er een van ..... -----
mdleidde, stonden er een paar „werkl— 
, tegen de muur leunend, te verpoozen, ond< 
e en een sigaret.
kappers-salon zag er precies eender uit als iedere soortgelijke
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eigen krachten.

zelf-gekozen rechtbank,
reglement recht spreekt.

wangedrag het verblijf in Sing-Sing onwaardig toont, 
naar een gevangenis, waar van voorrechten als 

, geen sprake is.
: systeem strekt zich over alle gevangenen uit. 

Iers dan een opper-toezicht houden.
jder opzicht bevredigend. Er hccrscht stipte 
'erkt; de gevangenen stompen niet af, maar

om gemeenschapszin en verantwoordelijk-

.buiten' 
onderhc

weer evenge

;,e systeem 
alle vakbonc

. ,'angenen.
ur organiseert de arbeid in het gestie!
trek van alle kosten, uitsluitend den 

Op de textiel-afdeeling bedroeg dit in 1919 rui
Het zorgt voor vak-onderwijs 

onder bekwame (eigen) leiding wor< 
Er is zelfs een cursus voor chauffeur 
komen is, dat hij moet leeren 
bielen beschikbaar, waarmede 
medegevangenen er op uitga 
burige steden en komen geti 
bouwvakarbeiders-gevangenen 
o. a. zagen wij aan 
werden gebouwd, 
bewaking.

’s Avonds is 
dracht, muziek, 
geheel met e.o.

Er is een : 
zelf-gemaakte r

Wl‘e zich door 
wordt overgeplaatst i 
hier genoten worden,

Het hier geldende sysl 
De directie doet niet and<

De resultaten zijn in iec 
orde; er wordt hard gewe. 
hebben volop gelegenheid < 
heidsbesef aan te kweeken.

In het jaar 1920 hadden l 
tot ontvluchting plaats, en 
orde, niet voor.

Bij bespreking van dit merkwaardige stelsel aan de gastvrije tafel 
van den directeur, sprak ik de meening uit, dat een proefneming als 
deze bij ons te lande zou moeten mislukken. „Dat kunt u nooit zeggen, 
voor ’t geprobeerd is," werd mij geantwoord. „Ook hier werd natuur
lijk gezegd, dat ’t onmogelijk kon, dat de menschen het niet begrijpen 
zouden, dat er misbruik zou worden gemaakt, dat het veel te ge
vaarlijk was om zóó om te springen met een zoo groot aantal mis
dadigers, waaronder zeer gevaarlijke, enz. enz. Maar U ziet het!"

Inderdaad, ik zag het. En nu begrijp ik best, dat r 
landgenooten zullen zeggen, dat het onmogelijk is 
een gesticht doorloopend, werkelijk te zien hoe ’t 
bovendien is men er dikwijls al bij voorbaat van

die over vergrijpen tegen het

ren". Alles is er op ingericht om zelf-respect aan te kweeken 
rhouden. Op 't redactic-bureau van de gevangenis-courant 
:rkt zooals op ieder ander. En zoowel hier, als in de keuken, 

;oed als op iedere werkplaats worden de werk- 
alles geregeld en beheerd door wat de 

is: het zelf-gekozen bestuur van dezen 
iden, de „mutual welfare league" — de

ticht. De netto opbrengst 
, uitsluitend den gevangenen ten goede, 
dit in 1919 ruim 80.000 dollars!!

; aan gevangenen, die dit verlangen; 
— rden allerlei ambachten geleerd, 

luffeurs en als de leerling zoover ge- 
rijden, dan zijn er een paar automo- 
lecrmeester-gevangene en leerlingen- 

jaan. Ze doen zelfs boodschappen in na
trouw weer op tijd thuis. Trouwens ook 

w werken buiten de muren van ’t gesticht, 
nieuwe woningen, die tegenover de gevangenis 

een aantal ‘gevangenen werken, zonder eenige

irdige stelsel aan de g 
ïening uit, dat een pro< 
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Een Jeugdraad
door M.

., om te denken, 
>eproeven, nood- 
•'vorden, dat als

verschijnselen op het gebied 
inkomst, toch ook wezenlijke 

e totstandkoming van beide 
:ulier initiatief. Beide willen 

tak lag. Beide ontstonden 
doch eenige beteekenis.

op deze 
ist omdat de 
en waarde ■

8 'wijt< 

n he'

-w-eugdvorming 
J der volksontwi 

en groote  
bewegingen is te danl 
zij een terrein bearbe 
weliswaar tegen het

en Volksuniversiteit, twee ’ 
itwikkeling, die naast overeei 
verschillen vertoonen. De 

anken aan het particui 
eiden, dat al te lang brat 
einde der vorige eeuw, <

•, daar de 
luchtenden 
het vele pers 

■genen hebben 
regloopers 
En door geen 

luchting gedaan 1 
• wat anders een s 

en lichamelijke vli 
De kracht

•voor kalm overleg, 
, :ht wordt, zou nu
op den eersten aanblik misschien 

zit naar mijn meening juist hierin, 
tghartigheid wordt gevoeld — niet 
ierworpen zijn.

en een Jeugdleidersinstituut
HENSGENS.

dat Amerikaansch gedoe „humbug" is. 
een zéér groote strafgevangenis gezie 
systeem voor zoover was na te gaan 
bewaarders, en oogenschijnlijk in de t 
meenen, dat op deze wijze straf geen st 
zich zeer. Juist omdat de afstomping uitblijl 
schenwaardc en waarde van het leven stijg 
vrijheidsbeneming meer dan dubbel zwaar, 
ze veredelt. De verwijten keeren zich 
overheid, maar tegen het eigen 
league" is hiervan de treffende 
do good, make good.

Men is geneigd, zooals ik aanvankelijk ook was, 
dat een poging om iets dergelijks in ons land te be 
wendig falen moet. Ik ben daarentegen overtuigd geword< 
’t eerlijk geprobeerd wordt, welslagen volgen moet — al 
teleurstellingen wellicht aanvankelijk niet ontbreken.

Maar verleden jaar is gebleken, dat men evengoed bij ons als 
ergens anders gevangenen vertrouwen kan, en dat ze dit vertrouwen 
alle eer kunnen aandoen. Toen er bosch- en heidebranden uitgebroken 
waren op de terreinen der Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen, is 
gedurende dagen aaneen door de daar gedetineerde verpleegden en 
gevangenen m edegeholpen bij ’t blusschingswerk. Velen hadden nog 
vrij lange straffen te ondergaan. Van bewaking was bij ’t blusschen 
geen sprake; ontvluchten zou de eenvoudigste zaak ter wereld zijn 
geweest. Te meer, daar de dichte, over alle wegen hangende rook 
het vuren op ontvluchtenden onmogelijk zou hebben gemaakt, door 
levensgevaar voor het vele personeel, dat zich overal onzichtbaar 
bewoog. De gevangenen hebben gewerkt, dag en nacht; de verpleegde 
landloopers — leegloopers van professie — trachtten hen nog den 
loef af te steken. En door geen van die vele honderden is een enkele 
poging tot ontvlu< o o

Geen wonder: wat anders een sport is, waarv 
vastberadenheid en lichamelijke vlugheid vereiscl 
laaghartig worden. De kracht van ’t 
wat vreemd aandoende stelsel, zit 
dat iéder vergrijp er tegen als laagl 
’t minst door hen, die er aan ondei

Maar ik heb dan toch maar 
..ien, met het bovengeschetste 
i in volle werking — zonder 
meest volmaakte orde. Zij, die 

straf meer blijft, vergissen 
j ft en het gevoel van men- 

tijgt, drukt de overgebleven 
r. Maar ze verbittert niet — 

eren zich niet meer tegen een vijandige 
:n ik. Het devies van de „mutual welfare 
je getuige, in zijn kernachtige kortheid:
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eerder meldii 
Rotterdam

De we( 
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‘ schappij

het

■) Zie Volksontwikkeling Jrg. I, p. 476 en

althans in ons land, verwierven zij eerst in de twintig eerste jaren van 
deze eeuw. De vrije jeugdvorming wijkt echter reeds hierin af van de 
beweging der volksuniversiteiten, dat zij op een veel brecdcrc basis 
steunt. De ontwikkeling der volwassenen draagt tot dusverre een uit
gesproken intellectualistisch karakter. Bij de vrije jeugdvorming daaren
tegen wordt het intellect niet langer beschouwd als de alles behccrschcnde 
factor. Geheel onverklaarbaar is dit niet. De V.U. is eigenlijk een 
instelling van de vorige generatie. Immers, de eerste Nedcrlandsche 
volksuniversiteit — de Amsterdamsche — was zoo al niet rechtstreeks, 
dan toch indirect een navolging van de Engelsche University Extcn- 
sion, welke haren hoogsten bloei bereikte in de laatste decenniën 
der vorige eeuw. De wegbereiders van de V.U. in ons land — 
waaronder in de eerste plaats genoemd moeten worden het Hoofd
bestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen — en meer in 
het bijzonder enkele van zijn leden als dr. Bos, Mr. Treub c. a. 
hadden zonder twijfel het oog gevestigd op Engeland. De V.U. kan 
men gevoegelijk beschouwen als een uitbouw van de algemccne onder- 
wijzersorganisatie. Dit komt sterker uit in plaatsen, waar de leiding 
grootendeels berust in handen van onderwijsmenschen. De vrije jeugd
vorming daarentegen is een beweging door de jeugd zelf verwekt 
en in werkelijkheid ook door haar gedragen. Dat er een groot ver
schil is tusschen de menschen, die thans den middelbaren leeftijd 
hebben bereikt en de opkomende generatie zal wel niemand ontgaan. 
De nieuwe geest was ongetwijfeld reeds voor den oorlog in wording 
en de opstuwende arbeidersbeweging was daar zeker niet vreemd 
aan. Toen de vulkanische uitbarsting van 1914 onze zeer ingewikkelde 
samenleving uit haar voegen rukte en den individuën gelegenheid te 
over bood om hun driften ongebreideld bot te vieren, was de crimi
naliteit der jeugd weldra het onderwerp van den dag. Als gevolg 
hiervan beschouwde men de vraag hoe de jeugd in beter banen te 
leiden, als het urgente vraagstuk. Ook de Regeering moesten ten 

'slotte de oogen wel opengaan voor de noodzakelijkheid om in te 
grijpen. Zij stelde een Staatscommissie voor de Rijpere Jeugd in, 
wier voorstellen leidden tot instelling van den Centralen Jeugdraad.

Wij zullen ons niet verdiepen in de middelen, die aangewend of 
aangegeven worden bij de vrije jeugdvorming. In dit opzicht is het 
trouwens nog steeds tasten en zoeken. Alle jeugdvorming heeft echter 
ten doel, hetzij dit uitgesproken wordt of niet, het individu sterk te 
maken tegen de verstarrende en mechaniseercnde tendens van onze 
samenleving. Er zit in zooverre iets revolutionairs in elke jeugdvorming.

Dat er niettemin nog zoo weinig is tot stand gebracht op dit ge
bied, is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het groote 
gebrek aan leiders en vooral aan ervaren leiders en eigenlijk ook 
aan de geringe samenwerking, die over het algemeen valt waar te 
nemen. Dubbel te waardeeren is het, dat er thans eenige lichtpunten 
zijn, waarop wij gaarne de aandacht willen vestigen.

'Wij hebben reeds eerder melding gemaakt van een interessante 
poging, ondernomen te Rotterdam *)■ De geachte lezer herinnert zich
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wellicht, dat men daar bij herhaling getracht heeft een jeugdraad op 
te richten op federaticven grondslag, waarin men alle partijen ver
tegenwoordigd wilde zien. Dit schijnt thans gelukt te zijn. Tot dusverre 
zijn, blijkens een bericht in de pers, reeds toegetreden: de Arbeiders 
Jeugdcentralc (1250 leden), de R. K. Jeugdorganisatie (3400 leden), 
de Gereformeerde Jeugdcentralc (2000 leden), de Israëlitische Jeugdgroep 
(350 leden), de Protcstantsche Jcugdcentrale (2500 leden) en de Padvin- 
dersorganisatie (360 leden). Aansluiting van meerdere groepen is in voor
bereiding. De oprichting van deze Jeugdraad kan, wanneer zij navolging 
vindt, van buitengewone beteekenis worden voorde volksontwikkeling in 
het algemeen en de vrije jeugdvorming in het bijzonder.

Ook binnen bepaalde groepen der bevolking, met name 
kringen, valt een streven waar te nemen naar meer concentratie, , 
steeds krachtiger actie", zooals de Standaard schrijft. Onlangs 
een conferentie voor Gereformeerde Jeugdarbeid gehouden te Oti 
met het doel te komen tot oprichting van een Centrale voor 
Jeugdarbeid op Gereformeerden grondslag.

Van niet minder belang is het leidersvraagsiuk. EGitd 
opzicht kunnen wij van een tweetal interes"’'" - •
maken. Allereerst is daar de Amsterdamsche ,
tralc. Deze is voornemens in de maanden Januari tot 
cursus te houden voor Jeugdleiders. De bedoeling van d< 
„onder bevoegde leiding verschillende onderwerpen te bespreken, 
welke met den arbeid onder de rijpere jeugd in het nauwste verband 
staan." De cursus omvat een tiental voordrachten, o.a. een van 
Dr. J. H. Gunning Wzn. over: „algemeene psychologie van de Jeugd", 
terwijl de „godsdienstige psychologie van de jeugd" behandeld wordt 
door Dr Geelkerken. Voorts staan als onderwerpen op het programma: 
bijbelvertellcn, kampeeren, padvinderij, de jeugd en de vakbeweging, 
sexueele voorlichting van de jeugd en welke boeken kunnen wij onze 
jongens in handen geven. Na afloop van elke lezing zal gelegenheid 
worden gegeven tot gedachtenwisseling.

Van veel meer beteekenis en van verder strekking is de 
poging op het gebied der vorming van jeugdleiders. Het betr 
het onlangs opgerichte Nederlandsche Jeugdleiders-Instituut. 
oogt niet alleen den aanstaanden leiders wat theoretische k< 
te brengen, doch ook een oefenplaats te zijn, waar de leiders n 
in de practijk geplaatst worden, door het toepassen van het b< 
der zelfwerkzaamheid en door het kennis maken met het we 
voorgangers. De nieuwe instelling wil allerminst een scho 
stelling zijn. De oprichters — en in de allereerste f 
en leider van het Instituut, Dr C ” „
rondschrijven ten opzichte van de vrije jeugd' 
nadruk op „de wenschelijkheid van individueele 
band en de noodzakelijkheid van zelfregeering." De 
de jonge mensch, is een veelzijdig wezen, dat men la 
wegen kan benaderen. In dit verband wordt echt 
gelegd op de zucht van den adolescent „naar zelfbes 
gevormd verband, idealisme, ridderlijkheid en bevredi 
avontuurlijke neigingen." De leider zal zich aan deze l

jstuk. Echter ook in dit 
essante pogingen gewag 
: Christelijke Jeugdcen- 
Januari tot Maart, een 

leze cursus is 
: bespreken,
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tituut zich gepl 
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Lsjaren

om ze in goede banen te leiden.
:rken aan de karaktervorming, 

„training van den wil en vorming 
> is dus geen gemakkelijke taak, 
ing neemt, „dat in de kleine club, 
ifwisseling gebracht moet worden

het Instituut zich geplaatst 
zoo gedifferentieerd is en 

tusschen jongens en meisjes, 
-puberteitsjaren (9—12 jaar) 

tuut wenscht zich voorloopig 
voor de mannelijke jeugd

den candidaat-lcider 
oeding en algemeene 
jeugdproblemen en 

ï zijn in een grootc

schappen hebben aan te passen 
Daarnaast dient hij echter ook te wei 
waaronder verstaan moet worden 
van het gemoed.” Het leiderschap 
vooral als men nog in aanmerkii 
waarin de jongens leven, groote af 
in de bezigheden.”

Een vrij groote moeilijkheid, waarvoor 
ziet, levert het feit op, dat het jeugdwerk 
zijn moet. Allereerst is er de scheiding tv 
dan heeft men in iedere groep de prac-pu 
en de periode van 12—18 jaar. Het Institi 
te beperken tot de vorming van leiders 
van 12—18 jaar.

De eischen, die door de instelling aan 
worden gesteld, omvatten: „hooge moraliteit, opvoeding 
ontwikkeling” naast „een zekere kennis van j ' 
voldoende praktijk en stof om een voorganger te 
verscheidenheid van oefeningen en spelen."

De oprichters hebben ook rekening willen houden met „het feit, 
dat er een groote verscheidenheid is van jeugdvereenigingen, die 
voor hun leiders, naast een voor allen geldende hoeveelheid kennis 
en praktijk eenige bijzondere kennis verlangen, overeenkomend met 
het eigen cachet dier vereenigingen.” Daarom is de opzet dan ook, 
„dat aan allen gegeven wordt een zekere onderbouw en voor de leiders- 
groep van iedere vereeniging daarna een specialen en gespecialiseer- 
den uitbouw.” Voorts wordt de inrichting van schriftelijke cursussen 
voor leiders buiten Amsterdam, niet uitgesloten geacht. Zoolang het 
Instituut in dit opzicht nog niet aan de praktijk toe is, heeft het 
weinig zin de schaduwzijden van dit laatste te bespreken.

Ten aanzien van het programma vinden wij, in het rondschrijven 
o. a. het volgende. „Bij jeugdwerk, zoo luidt het aldaar, is hoofdzaak 
de geest, die er heerscht, de atmosfeer die de leider weet te scheppen. 
Het is in groote mate „persoonlijk werk”. Een opleidingsklasse zal 
daarom nooit grooter mogen zijn dan 25 personen, om aldus een 
zekere vertrouwelijke stemming te waarborgen. De groep moet als 
club worden beschouwd. Het onderricht zal zoo mogelijk gegeven 
worden rond een haard, in de vrije natuur of op andere wijze, die 
geheel strookt met het begrip „vrije jeugdvorming”. Daardoor worden 
de candidaten reeds ingewijd in de wijze waarop zij met hun jongens 
dienen om te gaan. Het Bestuur stelt zich voorloopig voor, dat een 
cursus zal duren ongeveer 6 maanden, waarin per week 2 avonden 
van 2 uur mondeling onderricht wordt gegeven en één middag praktijk. 
Gedurende den cursus vólgen de candidaten vereenigingsgewijze een 
onafgebroken kamp van een week of gedurende vier weken • vier 
week-ends, ten einde daar vooral een juisten kijk te krijgen op het 
hoe en wat van een kamp, wat praktijk te beoefenen en ’s avonds 
te debatteeren en te vertellen.” Het leerplan van den onderbouw 
vermeldt: Opvoedkunde, psychologie, vrije jeugdvorming, gezondheids
leer, eerste hulp bij ongelukken, kennis der levende natuur, theorie 
over het spel, praktijk. Het komt ons voor dat dit programma een
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Twee klassen per onderwijzer?
door P. HOOGLAND, Schoolopziener te Amsterdam.
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Bij de beoordeling van de vraag echter, of de klachten over de 
resultaten van het onderwijs gegrond zijn, dient scherp te worden 
onderscheiden of men bedoelt, dat de onderwijzers in het algemeen 
in de zes of zeven leerjaren, dat ze de kinderen onder hun leiding 
hebben, bereiken, wat redelikerwijs geëist mag worden, i>f dat men 
aan de jeugd meer en ook betere kennis mee wil geven in het ver
dere leven, dan tegenwoordig het geval is.

De vraag, zooals wij die het laatst gesteld hebben, beantwoorden 
we onvoorwaardelik in deze zin, dat het volkskind met een 
groot tekort in kennen en kunnen het leven in gaat. 
Het zevende leerjaar zal hierin eenige verbetering brengen, bij in
voering van een verplicht achtste en negende leerjaar zal eerst een 
zodanige grondslag kunnen worden gelegd, dat daarop in het verdere 
leven met vrucht kan worden voortgebouwd.

In de allereerste plaats dient dan ook gewerkt te worden aan 
itbouw van ons onderwijs. Daarnaast moet er naar gestrej 
orden, de faktoren, die invloed hebben op de resultaten van 
iderwijs zo gunstig mogelik te doen zijn. Zeer terecht is dan 

grote kracht geijverd voor een betere opleiding der ondep 
jestreden voor verbod van kinderarbeid, voor leci ’ 1 
■ervoeding, enz. Door bekwame mannen en vrouwen

? klachten geuit over de 
jrote en kleine hervormers 
die trachtten het onder
banen te leiden. Onge- 
meegewerkt aan de ver- 

mderwijs. En toch — de 
bleven, 
gelukkig, 

teling van het 
trijden voor 
'redenheid

onderwijs is gegeven, zijn er 
>an het onderwijs. Tal van gt 
: loop der tijden opgestaan, 

deel er van, in nieuwe 
achtdadig 
van ons oi 

iet onderwijs 
;gen: 
.kcling i 
i strijder

belangrijke leemte vertoont. Vooral in een tijd als de onze doet het 
vreemd aan, dat de maatschappijleer of sociologie geheel genegeerd 
is. Het is nu wel niet noodig dat de a.s. leider op alle vragen van 
zijn adolescenten met deskundigheid weet te antwoorden, doch eenig 
inzicht althans in de grondtonen van de geestelijke, maatschappelijke 
en staatkundige stroomingen, die in onzen tijd heftig tegen elkaar 
opbotsen en om den voorrang strijden, dient hij o.i. toch te bezitten. 
Doch deze opmerking betreft slechts een onderdeel, dat gemakkelijk 
kan worden aangcvuld. Overigens begroeten wij de nieuwe instelling 
van harte en hopen wij dat de moedige ondernemers beloond mogen 
worden met een rijken bloei, tot heil van de Nederlandsche jeugd.
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Verschillende uitlatingen wijzen er op, dat onder hen, die klachten 
uiten over de resultaten van het onderwijs, er tans ook zijn, die 
ernstige bedenkingen hebben tegen het systeem, dat de onderwijzer, 
zoals aan grote scholen gebruikelik is, belast wordt met de leiding 
van één klasse.

Zo lezen we in het Voorlopig 
van de Staafsbegrooting 1922, Hoo 
en Wetenschappen):

In het laatst van het vorig jaar deed het volgende bericht uit 
Almelo de rondte in de pers:

• aandacht van de Minister werd gevestigd op de propaganda, welke 
:rd wordt voor een andere organisatie der school, waarbij twee klassen 

-. ten hoogste 25 leerlingen onder één onderwijzer zouden komen

In de vergadering van 
gevaardigden der onderv-"- 
besproken. Door het I 
nieuwe leerlingen aan 
klassen voor zijn rekening 
daardoor — gezien de re 
meer intensief gewerkt 
organisaties in winnen.

In de Oktober-aflevering van 1921 van Kolksonlwikkeliit<i komt een 
uitvoerig artikel voor van de heer J. A. Slempkes over Kleine Scholen. 
De heer S. geeft in een uitgewerkte schets aan, hoe het onderwijs 
in een tweemansschool kan worden ingcricht en betoogt, dat de 
resultaten er niet behoeven achter te staan bij die van grote scholen.

In Hel Onderwijs, Orgaan der Vereeniging van Hoofden van 
Scholen (nr. van 14 Januari '22) verklaart de heer D. Tjalsma van 
Deventer zich ook voorstander van het twee-klasse-stelsel.

De zaak, die tans weer aan de orde wordt gesteld, is niet 
Herhaal delik is deze kwestie in de vakpers der onderwijzers besp 
Als communis opinio bleef algemeen in de kringen ' '
gelden, dat het systeem iedere onderwijzer één 
was èn uit opvoedkundig èn uit onderwijskundig oogpunt.

De ontwikkeling van het onderwijs moest er noodwendig 
dat, waar eenigszins mogelik, het stelsel van één klasse 
wijzer werd ingevoerd. Het klassikaal schoolonderwijs 
eigenlik eerst ontwikkeld in de negentiende eeuw. In Am 
b.v. de eerSte school voor on- en minvermogenden gestie! 
In 1852 telde Amsterdam twaalf stads-armenscholen 
scholen, respektievelik bezocht door 6082 en 
personeel voor deze 17 scholen bestond uit 
(hoofden van scholen), 61 ondermeesters t 
school aan het Molenpad, die destijds voor 
bestond uit één groot lokaal, waarin 1050
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Acht hulponderwijzers en elf kweekelingen gaven er tegelij) 
1869 kreeg de eerste armenschool enige glazen tussenschotter 
bleven echter twee of meer klassen in een lokaal. De eerste Sv 
met zeven afzonderlikc lokalen, elk bestemd voor één klasse 
de school aan de Marnixstraat bij de Rozengracht. Zij weru 
opend in 1874. ‘)

Als vanzelfsprekend werd in ieder lokaal één klasse van ongeveer 
gelijkgevordcrde leerlingen geplaatst, die dan hetzelfde onderwijs 
ontvingen. In de school ontstond als ’t ware een kleinere gemeen
schap, de klasse, die als deel van het schoolverband, afzonderlik 
onderwijs ontving. Dit klassikaal onderwijs heeft ontegenzeggelijk 
grote voordclen. Het is et* echter mee, als met de bekende medaille, 
die twee kanten heeft: er zijn ook nadelen aan verbonden.

De ontwikkeling van ons lager onderwijs heeft tot de volgende 
toestanden geleid. In zeer kleine dorpjes, in buurtschappen en ge
huchten vindt men de eenmans-schooltjes, zo treffend en bitter-juist 
vaak aangeduid als „pedagogiese jammergestalten.” En inderdaad, 
jammergcstalten zijn het! Eén man onderwijs gevende aan kinderen, 
die verdeeld zijn over zes of zeven leerjaren. Diepe eerbied vervult 
ons echter, als we denken aan de ontzaglike ijver en toewijding, 
waarmee daar door de onderwijzers moet worden gewerkt en ook 
wordt gewerkt. Vol bewondering zijn we voor de resultaten, die 
daar soms nog onder zulke biezonder moeilike omstandigheden worden 
bereikt! Het is zeker een feit van grote betekenis, dat de oprichting 
van dergelikc scholen voor het biezonder onderwijs onder de Lager- 
Onderwijswct 1920 zo goed als onmogelik is gemaakt.

Een grote stap vooruit is het van deze schooltjes 
mansschool. En het aantal scholen met twee leerkraci 
land niet gering, terwijl het voor de hand ligt, dat 
de nieuwe Onderwijswet juist dit soort scholen op 
zeer zal toenemen. Het is dan ook een verdienstelik 
van de heer Slempkes in Volksontwikkeling uiteen te zettet 
het onderwijs hier gegeven kan worden. Maar dit is ook 
verdienste van het artikel. Met buitengewoon gene ’ 
dan ook de noot van de redaktie, waarin deze l ,
wachte zich wel er voor om de plaatsing van dit artikel te 
wen als een propaganda voor de kleine school. Al laat de 
ons zien, hoe goed ’t kan gaan op de kleine school, in 
is o.i. de school met volledige klassilikatie te verkiezen.”

Inderdaad, wij herhalen het, de enige verdienste van het 
van de hcer S. is, dat het enige aanwijzing geeft voor hen, 
noodzaakt zijn onder deze moeilike omstandigheden hun 
verrichten. Aan een ideaal onderwijs- en opvoedingsinstituut beant
woorden de tweemansschooltjes in genen dele. Het aller-allerergste 
is zeker, dat de kleintjes, die pas op school komen, zoowat heel den 
dag aan zich zelf worden overgelaten. Uit het ontwerp-lesroo.ster 
van de heer S. blijkt b.v., dat de leerlingen uit het eerste leerjaar 
slechts vijf en een half uur per week mondeling onderwijs ont-

’) Deze biezonderheden ontlenen we aan 
Amsterdam van de Bond van Ned. Onderw.
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Alleen de kinderen, waar „pit" in zit, die komen er. Maar de mid- 
delmatigen en de zwakken, die daarom nog niet achterlik of wat 
men in de regel verstaat onder „zwakbegaafd," behoeven te zijn? 
Voor deze leerlingen blijft het tobben, het gehele schoolleven door. 
En dat is voor ons het kardinale verschil tussen de kleine en de 
grote scholen: Op de kleine scholen zijn het alleen de vlugge 
leerlingen, die de eindpaal bereiken, — op de grote scholen is 
het een grote kern der leerlingen, die dit doel bereikt, 
beantwoordt de lagere school ongetwijfeld het meest aan

zij medewerkt aan de ontwikkeling van het ganse volk. De 
school vervult haar taak niet volledig, als alleen de kinderen 

inleg behoorlijk onderlegd het leven ingaan, haar streven moet 
gericht zijn Allen of altans bijna allen zo ver te brengen.

de leerkrachten aan de twecmansscholcn hebben een zeer 
ime taak. De Nederlandse onderwijzer verstaat over’t algemeen 
inst zich door de moeilikheden heen te slaan. Maar toch — het 

st ontkend worden: er moet hier noodwendig een tekort aan 
inge toelichting zijn. Een zwakke leerling bij zijn schriftelik 

4 ééns een weinig op gang helpen, als hij is blijven steken, is zo 
I als onmogelik. Wij zijn geen voorstanders van praat-onderwijs. 
tijd van het „heuristies gebazel” ligt gelukkig ver achter ons. 

geen pedagoog zal ontkennen de grote opvoedende waarde, 
kan uitgaan van een goede, mondelinge les. Een klas is voor 

> ook een milieu, waar een goed onderwijzer bij zijn onderwijs 
ns stemming moet weten te maken. En zulke momenten zullen in 
tweeroansscholen sporadies voorkomen.

ït de „bijvakken" is het steeds een behelpen. Voor geschiedenis, 
ijkskunde, kennis der natuur, worden dikwijls drie leerjaren 
tbineerd, wat tot gevolg moet hebben, dat de leerstof óf voor 

: deel te gemakkelik óf voor het andere deel te moeilik is. 
voornaamste bezwaar echter tegen deze scholen is, dat ondanks 
. te inspanning van de kant van de onderwijzer de leerlingen, 
ekstra steun nodig hebben en er dan heel goed zouden kunnen 
deze steun zouden moeten missen en daardoor niet krijgen 

hun toekomt. De grotere zelfwerkzaamheid kan dit nooit geheel
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Het is dan ook onze vaste overtuiging, dat alle leerkrachten, ver
bonden aan tweemansscholen, het een grote stap vooruit zouden 
noemen, als ze belast werden met het geven van onderwijs aan niet 
meer dan twee klassen.

Het twee-klassen-stelsel nu wordt tegenwoordig, zoals we boven 
reeds memoreerden, meer en meer aanbevolen als het beste onderwijs
systeem. Dit streven menen we als volgt te moeten verklaren: Het 
een-klasse-stelsel leidt gemakkelik hiertoe —■ en heeft er ook toe 
geleid — dat de onderwijzer te veel praat, te veel mondeling 
onderwijs geeft, en de leerlingen niet voldoende geheel zelfstandig 
laat werken. Lange jaren is dit inderdaad een fout geweest van het 
onderwijs aan grote scholen. Het kan echter niet ontkend worden.
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dat de laatste jaren het onderwijs een grote hervorming heeft onder
gaan. En het is in Nederland vooral Thijssen geweest, de redakteur 
van het praktiese ondcrwijstijdschrift De Nieuwe School, die de onder
wijzers de ogen heeft geopend. Hij is de propagandist geweest van het 
doen, doen en nog cens doen. De kinderen leren lezen door veel te 
lezen, ze leren zuiver schrijven door veel te schrijven, ze leren reke
nen door veel sommen te maken. Aanpaksommen heeft hij zeer juist 
de sommen genoemd, die hij in zijn „Sommenboeken” heeft uitgegeven.

Het ligt voor de hand, dat men dan tot de volgende redenering 
komt: Als de kinderen zelf moeten aanpakken, wat moet dan de 
onderwijzer doen? Moet die gedurende die tijd rustig voor de klas 
op zijn stoel zitten en enkel toekijken of de leerlingen inderdaad allen 
zélf aanpakken? Of is het niet beter, hem het onderwijs op te dragen 
aan twee klassen ? Dan wordt hij zelfs niet in de verleiding gebracht, 
om toch nog hier en daar een kleine aanwijzing te geven 1

De voorstanders van het twee-klassen-stelsel zien in dit systeem 
in hoofdzaak de volgende voordelen:

<i. De leerlingen leren beter zelfstandig werken.
h. Er wordt meer schriftelijk werk gemaakt.
e. Men wordt gedwongen minder tijd te besteden aan de l 

wat de resultaten van het onderwijs in de hoofdvakken ten goe<
De leerlingen van de verstgevorderde afdeling horen d< 

van het vorig jaar nog cens behandelen.
Doordat iedere klas klein is, is er gedi 

meer individueel kontakt tussen onderwijzer e 
Terwijl alles ten slotte culmineert in deze 

werk scholen, geen praat scholen.
Wij zouden het zeer bejammeren, indien men op de scholen, waar 

een volledig doorgevoerde klassifikatie bestaat, het twee-klassen- 
stelsel ging invoeren. Wij ontkennen ten stelligste, dat het begrip 
praatschool inhaerent is aan het een-klassc-stelsel. Ook bij dit stelsel 
kan de school een werkschool zijn. Trouwens, de nieuwe methodiek 
heeft van deze scholen reeds werkscholen gemaakt. Wie beweert, 
dat de onderwijzers der grote scholen uren en uren staan te doceren, 
kent de toestand van het onderwijs aan deze scholen niet.

Alle voordelen, die de voorstanders zien in het twee-klassen- 
kunnen, voor zoover het werkelik voordelen zijn, teruggev 
worden bij het cen-klasse-stelsel. Ook daar kan men de leei 
leren zelfstandig te werken. Ook daar kunnen de kindere 
aaneen bezig zijn met een stel sommen of een opstel, 
twee-klassen-stelsel echter bijna onmogelijk is, kan hier. Een 
die door ziekte achterop is geraakt of wie een gedeelte der 
niet geheel duidelik is, kan met een weinig hulp op dreef 
geholpen. Onder het maken van een opstel kunnen de leerlinge 
schrijfwijze van een moeilik woord vragen, waardoor het foute 
maken wordt voorkomen. Het resultaat van het onderwijs van c_ 
gehele klasse zal door wat hulp hier, een aanwijzing daar, worden 
opgevoerd. De minder vluggen kunnen beter meekomen.

Ook op de grote scholen kan men veel schriftelik werk laten 
maken. Wij meenen te mogen beweren ook beter' schriftelik werk. 
Zelfs bij de beste onderwijzer zal de netheid van het werk er onder
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lijden, als het niet onder voortdurend toezicht wordt gemaakt. Een 
kleine terechtwijzing, een aanmoediging onder het werk verrichten 
wonderen. Niet het feit alleen, dat er veel schriftelik werk door de 
leerlingen wordt gemaakt, is voldoende, — het werk moet ook goed 
zijn en wel van bijna alle leerlingen. In de eerste klas komt iedere 
onderwijzeres handen te kort, als de kleintjes een letter, een 
woordje of een cijfer moeten maken. In de middelklassen eist het 
voortdurende inspanning van de kant van de onderwijzer om van 
alle leerlingen werk naar hun beste krachten te verkrijgen. En ook 
in de hogere klassen is het een niet te onderschatten voordeel, als 
de onderwijzer onder het schriftelik werk bij de leerlingen is. De fouten 
in taaloefeningen en opstellen kunnen met de leerlingen individueel 
worden besproken, een sommentype, hetwelk een leerling nog niet 
voldoende kent, kan nog eens worden toegelicht. En dan bereiken 
we al weer, dat de klasse als geheel beter omhoog gaat.

Is verder het feit, dat men bij het twee-klassenstelsel gedwongen 
wordt minder tijd te besteden aan de bijvakken, wel van zo grote 
betekenis? Indien het waar is, dat de bijvakken op de lagere school 
te veel tijd in beslag nemen, dan kan toch de lesrooster bij het ecn- 
klasse-stelsel zoodanig worden gewijzigd, dat het aantal uren hiervoor 
wordt ingekrompen. Alweer dus een voordeel, als het een is, dat 
bij het een-klasse-stelsel niet persé verloren behoeft te gaan.

Het is misschien gewaagd het te doen, nu de „praatscholen" zo 
allerwege in de ban worden gedaan, maar voor de „bijvakken” en 
speciaal voor geschiedenis en aardrijkskunde zouden wc toch nog wel 
een lans willen breken voor wat „praatonderwijs.” Het onderwijs in 
deze vakken toch mag niet alleen bestaan in het lezen van lesjes uit 
een leerleesboekje en het memoreren van jaartallen en van namen van 
plaatsen, rivieren, enz. De onderwijzer, die de kunst verstaat, de 
leerlingen op bevattelike wijze wat inzicht te geven in de geschiedenis, 
die een stuk historie voor hen weet te doen leven, die in een mooie 
mondelinge les hun een juist beeld weet te geven van een landstreek 
en het leven der bewoners, verricht voor de algemene ontwikkeling 
van zijn leerlingen een werk van hoge waarde. Zulk „praatonderwijs” 
wensen wij niet in de ban te doen.

De onopzettelike herhaling, waarvan de voorstanders van het 
twee-klassen-stelsel gewagen, heeft zeker ook haar schaduwzijde. 
Het is inderdaad juist, dat de klasse, die schriftelik werk moet maken, 
gemakkelik wordt afgeleid, als de andere klasse mondeling onderwijs 
ontvangt. De voorstanders van het twee-klassen-stelsel mogen dat 
zeer euphemisties onopzettelike herhaling noemen, wij. geloven, dat 
deze afleiding het schriftelik werk niet steeds ten goede komt. De 
opzettelike herhaling is zeker te verkiezen boven deze onopzettelike.

En is het ten slotte wel juist, dat er meer individueel kontakt is 
tussen onderwijzer en leerlingen bij het twee-klassen-stelsel? Of is 
niet eerder het tegendeel waar? De onderwijzer toch, zal steeds 
enig toezicht moeten uitoefenen op de klas, die schriftelik bezig is. 
En juist dat zorgen, dat alle leerlingen van de andere klas geregeld 
zelfstandig werken, achten wij een ernstige belemmering voor het 
kontakt met de leerlingen, die mondeling onderwijs ontvangen.

Het komt, ons dan ook voor, dat de voordelen, die door de voor-
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J * * wet is voor het 
.o_dragcn aan gemeen- 
ivinciale staten. Elke 
lere gemeenten samen, 
in beide gevallen min

aagt, kunnen een ge- 
( ntercommunaal fonds 
beheerders treden in het 
B en W, in het andere 

! grootste derparticipeercn- 
ïntcn. De gemeenten, die noch 
a in intercommunaal verband, 
s stichten, zijn gehouden deel

’T'erwijl men in ons land in wijdloopige 
debatten nog steeds het pro en contra 

bespreekt van overheidssteun aan be
gaafde kinderen van on- of minvermo
gende ouders, mocht het den Belgischen 
wetgever reeds gelukken een regeling 
van deze materie in het Staatsblad te 
krijgen. Onder dagteekening toch van 
11 November 1921 is afgekondigd de 
.Wel betreffende de meest-begaafden", 
welke in werking zal treden op 21 Oc- 

1922. De hieronder volgende bij- 
rheden zijn ontleend aan een min 
er uitvoerig overzicht verschenen 
Maasbode.

schrijft voor de instelling 
:lijkc, intercommunale en 
indscn. Uit deze fondsen 
: opleiding van zeer be- 

n on- en minvermogen- 
jd. geheel of gedeel- 

van den graad van 
rs. De opleiding mag

standers van het twee-klassen-stelsel worden opgesomd, inderdaad 
niet anders zijn dan schijnvoordclen.

De vraag, waar het op aan komt, is eindelik deze: Op welke 
scholen zijn de resultaten van het onderwijs het best?

Wij verbazen ons over de grote vrijmoedigheid, waarmee door 
sommigen wordt verkondigd, dat op „de” scholen met drie leerkrachten 
de resultaten beter zijn dan op de grote scholen. Alle gegevens, die 
een zo besliste uitspraak wettigen, ontbreken. Eerst indien b.v. in 
samenwerking van schooltoezicht en onderwijzers een nauwkeurig 
onderzoek was ingestcld, zou men zich een oordeel kunnen vormen. 
En dan moet het niet gaan over de vraag, of een of twee leerlingen 
der school een behoorlike hoeveelheid parate kennis bezitten, doch 
of deze het eigendom is van b.v. 80 °/0 der leerlingen.

Vooralsnog blijven wij van mening, dat de ontwikkelingskansen 
van de middelmatige leerlingen — en dat is toch het grootste aantal — 
bij het ecn-klasse-stclsel het gunstigste zijn. Voor zo ver onze ervaring 
strekt, zijn altans de gemiddelde onderwijsresultaten bij het een-klasse-

1 gunstiger dan bij het twee-klassen-stelsel.
’j zouden het dan ook door niets gemotiveerd vinden, indien 
ten werd, de grote scholen zodanig te reorganiseren, dat aan 
; onderwijzer het onderwijs in twee klassen werd opgedragen.

niet dit in stede van een stap vooruit, een grote stap

zonderhe—... 
of meer 
in de Maasbot

De Wet SC 
van gemeentel;,.... 
provinciale fondsen, 
wordt, dan de c,-----
gaafde kinderen van * 
de ouders bekostigd, 
tclijk al naar gelang • 
welstand der ouders. _ . , . w 
omvallen elke tak van onderwijs,

uitzondering van het hooger onderwijs, 
wat iusschen haakjes gezegd inconse- 
quentlijkt. Immers zeer begaafden hebben 
als regel juist het hoogeronderwijsnoodig 
om tot hun volle recht te komen. Het 
schijnt dus niet logisch om hen na afloop 
van het voorbereidend hooger onderwijs 
aan hun lot over te laten. De beurzen 
worden, op aanvrage van den belang
hebbende, na ingewonnen advies van het 
hoofd der school door Gedeputeerde 
Staten of door B en W telkens voor een 
jaar verleend.

De uitvoering der ■ 
overgroote deel opgedr 
tebesturen en prov* 
gemeente, of meerde 
mits het zielental i 
stens 20.000 bedrar 
meen telijk c.q. 
oprichten. Als t 
eene geval op 
Ben Wvan de 
de gemeen 
zelf, noch 
een fonds
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drie methoden 
nanwezigen

op ’t oogenblik 
niet licht gelden 

worden

jfd bestuur had professor Casi- 
welwillend bereid gevonden het 

bij de vergadering in te

n aantal voor 
iwcn in ver-

fAp Woensdag 11 Januari heeft het 
Hoofdbestuur der Mij. lol nut van 

’t algemeen een bijeenkomst belegd in 
hel American-holel te Amsterdam, ter 
bespreking van de voorziening in de 
behoefte aan localiteiten, welke door 
tal van vcrcenigingcn op ’t gebied van 
volksontwikkeling wordt gevoeld. Het 
had daartoe aan de hoofdbesturen van 
een veertigtal landelijke vcrcenigingcn 
een uitnoodiging gezonden. Aan de uit- 
noodiging is gevolg gegeven door : den 
Bond van Ncdcrlandschc Onderwijzers, 
het Ncdcrlandsch Onderwijzersgenoot
schap, de Centrale Verceniging voor 
Openbare Leeszalen en Bibliotheken, 
den Bond van Volksuniversiteiten, de 
Verceniging Museum voor ouders en 
opvoeders, de Natuurhistorische Vcr- 
eeniging, de Arbeiders Jcugdcentralc, 
het Drcntsch Landbouwgcnootschap. de 
Unie voor vrouwenbclangcn, de Ver- 
eeniging van Staatsburgeressen. de 
Verceniging van Onderofficieren „Ons 
Belang", de Volksbond legen drank
misbruik, de Ned. Ver. lol afschaffing 
van alcoholhoudende dranken, de Nat. 
Christel. Geheelonthouders verceniging. 
de Neutrale Orde van Tempelieren en 
de Alg. Ned. Gehcelonthoudcrsbond. 
Instemming met het doel van deze be
spreking: Samenwerking ter verkrijging 
van localiteiten, werd nog betuigd door 
de vcrcenigingcn: Volksonderwijs, de 
Spoor weg-onthouders verceniging, den
Bond ter behartiging van de belangen 
van het kind, de Ned. Maatschappij 
van Nijverheid en Handel, de Tucht- 
Unic en de Nationale Verceniging voor 
den Volkszang. Te zanten dus 22 ver- 
eenigingen.

Het hooi

onderwerp 
leiden.

Inleider meent dat er 
zijn om in het door alle i 
gevoelde tekort te voorzien.

1. Het stichten van een i 
het doel geschikte gebouwt 
schillende gemeenten.

Hij is overtuigd, dat 
uit de openbare kassen ... 
voor dit doel beschikbaar zullen 
gesteld.

te nemen aan een provinciaal fonds, 
staande onder beheer van Gedeputeerde 
Staten. Aan elk fonds is verbonden een 
scbiflingscommissic, waarin een medicus 
als lid zitting moet hebben. Aan deze 
commissies is opgedragen het onderzoek 
der candidaten volgens bepaalde voor
schriften. Wijken de beheerders van het 
fonds af van de door deze commissie 
vastgestclde volgorde, dan staat beroep 
open of bij Gedeputeerde Staten of bij 
den Minister, van Kunsten en Weten
schappen. Ten aanzien van de finan
ciering van de fondsen geeft de wet 
de volgende voorschriften. De gemeente 
draagt bij over 1923. 1924.1925, 1926 
en 1927 resp. 10. 15, 20, 25 en 30 centie
men per inwoner, nadien 30 centiemen 
per jaar per inwoner. De bijdrage der 
provincie over dezelfde jaren bedraagt 
resp. 2. 4, 6, 8 en 10 centiemen p. inw. 
een en ander is bij Kon'. Bcsl. voor wijzi
ging vatbaar. Hel Rijk stort een bedrag, 
dat minstens gelijk is aan hel totaal 
bedrag door de gemeente betaald. Boven
dien zijn schenkingen en legaten ten be
hoeve van het fonds door den wetgever

Twee belangrijke vragen blijven ten 
slotte nog te beantwoorden nl.: wat 
verslaat de wetgever onder on- en min
vermogenden en wat onder „meest-be- 
gaafden"? Wij zullen trachten het ant
woord, dat de wet hierop geeft, zoo 
kort mogelijk samen te vatten, en begin
nen 'daarbij met de tweede vraag, immers 
de belangrijkste. Begaafdheid dan, schuilt 
volgens den wetgever, niet alleen in het 
goed kunnen leeren op de lagere school. 
Bij het bepalen der begaafdheid dient 
ook te worden gelet op waarnemings
vermogen, ondernemingsgeest, vinding
rijkheid, verbeeldingskracht, gaven van 
karak teren wil en natuurlijk ook op gedrag.

On- of minvermogend zijn in den zin 
der wet kinderen van werklieden, dag- 
looners, arbeiders en dienstboden, subal
terne ambtenaren enz. In hei algemeen 
dienen daaronder te worden verstaan 
personen, die minder dan een nader vast 
te stellen bedrag in de Rijks directe 
belastingen bijdragen.

Laten wij hopen dal het voorbeeld 
gegeven door onzen zuidelijken buur in 
dit geval tot een heilzame rivaliteit zal 
leiden. M. A. H.
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zijn
doek

naar bestaande localen,
zouden kunnen worden

2. Het aanschaflcn van lijdelijke 
tenten of gebouwen, zooals die waar
mee de Nedcrlandsche Ten tzending werkt. 
Uit den aard der zaak zijn deze alleen 
geschikt voor lijdelijke doeleinden van 
propagandistischen aard.

3. Het zoeken 
die intensiever 
gebruikt.

Dergelijke localen. meent spreker, 
zijn er in grooter getale: Kerken (in de 
drankbestrijdingsactic herhaaldclijk be
schikbaar gesteld), kerkkanteiv, ecbool- 
localileilen (deze bieden wel moeilijk
heden in de praclijk, die echter bij 
wederzijdsch tegemoetkomen kunnen 
worden overwonnen), gymna.il ieklocnlen, 
leekenloealen. localen in een openbare leee- 
-aal (deze kunnen af en toe voor een 
algemeen doel worden beschikbaar ge
steld. waarvoor hun eigenlijke doel zeker 
lijdelijk wel eens mag teruglreden); in 
de dorpen en kleinere steden gemeenle-

kamer.i, in de dorpen de wachtkamers 
van ’n tram- of treinolalion.

Dit lijkt misschien een klein w 
onbeduidend werk, maar spreker 
het van beleekenis, ten eerste dal de 
publieke opinie in deze richting bewerkt

biedt de schoolwerktuin onder bepaalde 
voorwaarden aan zes gemeenle-scholen 
van Neukölln de gelegenheid voor dit 
werk. De drie hoogste klassen van de 
drie scholen hebben daarbuiten geregeld 
onderwijs, de derde klas een dag in de 
week, de andere klassen elk twee dagen. 
Van de lesuren van deze klassen wor
den nu zoveel uren uit ’t gewone school
gebouw naar de schoolwerktuin over
gebracht, dat de kinderen elk twee da
gen, resp. een volle dag onderwijs heb
ben; de kinderen dus op die dagen 
’s morgens om 8 uur in de tuin ver
schijnen en daar tot 1 uur blijven. De 
derde-klassen zijn dientengevolge 5 uren, 
de hoogste elk 10 uren per week in 
de vrije natuur bezig. Op elke onder- 
wijsdag krijgen de daaraan wezige klassen 
2 natuurkunde-, 1 gimnastiek-. 1 spel- 
uur-, en 1 uur naar vrije keus van de

wordt. Reeds zijn gunstige gevallen te 
noemen, de aula van het Haagsch 
Gymnasium, van het Amsterdamsch en hel 
Nedcrlandsch Lyceum, de Kerk zaal van 
hel Diaconcsscnhuis te Utrecht, zijn alle 
meermalen voor algemeen volksontwik- 
kelingswcrk beschikbaar gesteld. In de 
tweede plaats, zal de overheid moeten 
worden gewezen op de wenschelijkhcid. 
dat Volksgebouwcn worden gesticht, en 
eindelijk zou een onderzoek moeten wor- 
aangegeven richting reeds' gebeurt.

Na deze inleiding volgde een leven
dige discussie, waaraan ongeveer alle 
aanwezigen deelnamen, ieder is van het 
belang van de actie in dezen overtuigd. 
Aan hel hoofdbestuur der Maatschappij 
tol nut van ’t algemeen is verzocht een 
suggestieve vragenlijst te richten aan 
de afdcclingcn der vertegenwoordigde 
vereenigingen, opdat een inzicht worde 
verkregen in de eerste plaats in den 
omvang van de behoefte en in de tweede 
plaats in de wijzen, waarop in deze 
behoeften soms reeds is voorzien. De 
Vereeniging tot afschaffing van alcohol
houdende dranken, van welke het denk
beeld van deze vergadering is uitgegaan, 
zal een concept-vragenlijst ontwerpen.

Tn de Oktober-aflevering van Neue 
Babnen is ’t volgend bericht overge

nomen uit de Internationale ..Erziehungs- 
rundschau” : ’t Begin van de Neuköll- 
ncr schoolwerktuin was de poging van 
’n onderwijzer, kort na ’t uitbreken van 
de oorlog, om z'n kinderen onder zijn 
leiding braakliggend land te laten be
bouwen. Zoowel door ’t prievate karak
ter van deze poging als door de vrijheid 
die de kinderen hadden er al-of-niet aan 
deeltenemen, bleef de goeie werking er
van tot ’n kleine kring beperkt. Na de 
revolutie werd in de winter van 1919 
door ’.t stadsbestuur van Neukölln de 
nodige middelen loegeslaan, zodat nu 
ongeveer 2000 jonge kolonisten aan dit 
gezonde werk deelnemen. „In ’t geheel

gymna.il
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onderwijzer: zodat't dagrooster van "n 
klas er b.v. als volgt uitziet: 8—9 
natuurkunde. 9—10 gimnastiek. 10 11 
meetkunde. 11—12 natuurkunde, 12—1 
spel enz. Met de leerlingen gaan ook 
de betrokken klasse-onder wijzers naar 
de schoolwerktuin. De uiterlike aanblik 
van de school is buitengewoon over- 
zichtclik. Links en rechts van de brede 
hoofdweg liggen de terreinen van elk 
drietal scholen, die weer door kleinere 
paden gescheiden zijn, en die op de 
achtergrond begrensd worden door priëel- 
groepen. De terreinen van de afzon- 
derlike scholen zijn weer door voetpaden 
in klasse-terreinen verdeeld, waarin elk 
kind z'n bed heeft, dat ongeveer 8 tot 
10 M2 groot is. Geheel naar achteren, 
dicht bij de priëelgroepen, krijgt men

weer *n andere kijk. Daar liggen de 
bedden die niet aan de afzonderlike 
kinderen maar aan de scholen in hun 
geheel behooren, de z.g. leer- of gemeen- 
schapstuinen, die door de scholen ge- 
meenschappelik bebouwd worden. Door 
jonge bomen in alle soorten en besse- 
struiken worden ze begrensd."

Ten slotte wordt in *t artickcl gewezen 
op de bekende voordelen van dergelijke 
arbeid: het gemeenschappelike bevordert 
*t wederkerig hulpbetoon ; 't zelfstandig 
bewerken van ’n eigen stukje grond 
kweekt ’t verantwoordelikbeidsgevoel 
aan, en de vreugde in eigen werk. 
Meer steden hebben al dit voorbeeld 
van Neukölln gevolgd.
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Buitengewoon Lager Onderwijs.

door Dr. A. H. J. BELZER.
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die, bewogen < 
die blinden 
hier te l«»i 

ucrwijs van

7)Mk» 
i werk < 

iefbc 
G. Vrc

tot de 
zorden, 

in ht

tan V/ilhelm 
negenjarigen blinden 
het stichten van het

IV. Onderwijs aan Blinden

:sten voorbijgaan eer men tot de overtuiging kwam, 
linden onderwezen kunnen worden, waardoor ze bruik-

voor de maatschappij; pas in het laatst der acht- 
begin der negentiende eeuw ontstonden er scholen

t-’ euwen moes 
r, dat ook blind 

baar worden 
tiende en in het 
voor blinden.

In Parijs begon Valentin Haily in 1784 met 1 leerling, met wien 
hij, onder toepassing van zelf gevonden methoden, zooveel succes 
behaalde, dat hij in staat gesteld werd 12 leerlingen op te nemen, 
in wier onderhoud voor het grootste deel door de particuliere lief- ' 
dadigheid voorzien werd; spoedig steeg dit aantal tot 50, waarna 
het hem gelukte zijn dagschool om te zetten in een internaat, waar
aan hij den naarn „Instituut” gaf; de revolutie verstoorde, helaas, 
tijdelijk zijn werk.

In Weenen begon de directeur van het Armwezen, Johj 
Klein, in 1804 onderwijs te geven aan een negenjarig 
jongen, waardoor hij den grondslag legde voor hc. .uvu. 
blindeninstituut in Weenen.

Onder de allereerste landen, die, bewogen door medelijden met 
het lot der blinden, de zorgen voor die blinden op zich namen, be
hoort ook ons land. De blindenzorg hier te lande begint met de 
oprichting van het „Instituut tot Onderwijs van Blinden” te Amster
dam, ten doel hebbende het brengen van „ Lux in Tenebris", d.w.z.: 
„Licht in de Duisternis”; deze woorden staan ook gebeiteld in den 
gevel van het Instituut in de Vossiusstraat. In December 1808 op
gericht bestaat het dus nu ruim 113 jaar. De voorbereidende werk
zaamheden werden verricht door de heeren Mr. Calcoen, Dr. J. 
Rudolf Deiman, Mr. W. Holtrop en Prof. J. Konijnenburg. Toen 
zij hiermede gereed waren, gaven zij hun werk over aan de vier 
bestaande Vrijmetselaars-Loges, die een definitief bestuur benoemden, 
bestaande uit de heeren W. Holtrop, G. Vrolik, P. Diepvest en 
W. Veenhuizen. Op 12 December 1808 werd de school door dit 
bestuur geopend en begonnen werd met 3 leerlingen. In den beginne 
werd het onderwijs alleen ’s avonds gegeven ten huize van den heer 
ƒ. van Wijk, onderwijzer aan een der scholen van de „Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen” en goede resultaten werden verkregen.
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commissie ingesteld gaf aan, dat het aantal blinde en practisch blinde 
kinderen tot den leeftijd van 19 jaar bedroeg 325 en het aantal 
half blinden 236; nauwkeurig kan die opgave niet zijn, omdat ver
scheidene Gemeenten het niet de moeite waard achtten nauwkeurig 
te antwoorden op de vragen, welke de commissie hun stelde. Thans 
zijn in de hier bovengenoemde inrichtingen totaal 200 jongens en 
meisjes, zoodat, ook al zijn de cijfers door de Staatscommissie ge
noemd mijns inziens wel iets te hoog, zeker een aantal kinderen, nog 
geen onderwijs krijgt. De reden hiervan is dat zelfs nu nog verschei
dene ouders van het bestaan van inrichtingen voor onderwijs aan 
blinden niets afweten, maar ook omdat, al zijn ze hiermede be
kend, uit misplaatste liefde verscheidene ouders hun blinde kinderen 
thuishouden, waartegen weinig te doen is omdat de wet niet de 
macht geeft die ouders te dwingen hun kinderen het voor hen be
stemde onderwijs te doen volgen.

In een brochure, getiteld „De blinden in de Maatschappij”, heb ik 
geschreven: „aan de zienden staat niet altijd duidelijk voor oogen 
dat blindenzorg in hare consequenties omvat: het nemen van alle 
maatregelen, die de blinden brengen tot de vrije ontwikkeling van 
hunne individualiteit en die het mogelijk maken dat zij hun energie 
en hun kunnen aanwenden, niet alleen tof eigen nut en voordeel, 
maar ook tot nut en voordeel van de maatschappij.”

Hieruit volgt dan dat het eerste vercischte voor een goede blinden
zorg is: een behoorlijke opleiding der blinden, dus een goed bij de 
wet geregeld onderwijs, dat dan door de blinde kinderen gevolgd 
moei worden en hiermee komen wc aan de groote principiëele vraag: 
„Zal voor blinden leerplicht moeten worden ingevoerd?"

De groote moeilijkheid hierbij is, dat in ons land, zooals 
gezegd is, slechts op enkele plaatsen inrichtingen voor dat 
onderwijs zijn, welke inrichtingen aan alle aanvragen kunnen 
de ouders moeten dus hunne kinderen in andere plaatsen 
hunner inwoning laten onderwijzen, dus hen.óf bij particulieren 
dak brengen, hetgeen zeer kostbaar is, óf plaatsen in het 
dat aan elk blinden-instituut verbonden is; dit laatste is 
kooper; invoering der leerplicht zal dus in de meeste gevallen 
tuutsdwang tengevolge hebben, hetgeen men kan beschouwen 
inbreuk op de ouderlijke macht; hiertegenover staat evenwi 
belang van het blinde kind en ook de Staatscommissie stelde 2 
het, mijns inziens, juiste standpunt dat het belang van het 
kind hier voor moet gaan. In haar rapport zegt de commissi< 
ook over de vraag of leerplicht ingevoerd moet worden:

„Wij zijn van oordeel, dat deze vraag bevestigend beantwoord 
moet worden. Onderwijs toch is voor den blinde onontbeerlijk, zal 
hij niet, meer dan dit toch reeds het geval is in den strijd om het 
bestaan, bij zijne meer bevoorrechte medemenschen achterstaan, en 
juist waar het een blind kind betreft, zal, zooals de ervaring leert, 
van hef niet verplicht stellen van het onderwijs misbruik worden 
gemaakt, om ook inderdaad het kind alle onderwijs te doen derven. 
Wij zijn dan ook van meening, dat leerplicht voor blinde en half
blinde kinderen een der eerste voorwaarden is voor de verbetering 
van het lot der blinden en halfblinden.
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geleden kwam in Zeist het Christelijk Instituut voor 
blinde jongens en meisjes gehecten „Bartimeus".

rwijsinrichtingen zijn particuliere instellingen, geheel 
particulier initiatief en in stand gehouden door par- 

dragen; tot nog toe heeft de Regeering zich niet bemoeid 
iderwijs aan blinden doch dit geheel overgelatcn aan de 

Instituten noch zelfs eenig bedrag gegeven om

In 181Q werd een huis aangekocht dat speciaal voor het blinden
onderwijs werd ingericht en als 1ste Onderwijzer-Directeur werd 
aangesteld de Heer J. Verboom, die deze betrekking tot 1841 ver
vulde. Als Muziekonderwijzer trad op de blinde Daniël Brachthuiser, 
die op zijn 22ste jaar al benoemd was tot organist in de Nieuwe 
Kerk te Amsterdam. In 1825 was het aantal kwcckelingen zoo groot, 
dat een ruim heerenhuis op de Heerengracht werd betrokken; lang
zamerhand werd dit ook te klein en werd een geheel nieuw Instituut 
gebouwd in de Vossiusstraat, dat in October' 1885 in gebruik werd 
genomen en dat ruimte aanbiedt voor ongeveer 90 kinderen.

In Huis ter Heide bij Zeist werd in 1880 door de orde der Vrij
metselaren opgcricht de „Prins Alexander Stichting", waar kinderen 
worden opgenomen op hun vierde of vijfde jaar en waar zij voor
bereidend onderwijs krijgen; op hun negende jaar gaan ze dan naar 
het Instituut te Amsterdam.

In Grave werd in 1859 opgericht het R. K. „St. Henricus-Gesticht" 
voor onderwijs aan jongens en in 1882 het R. K. „Gesticht de Wijn
berg’’ voor meisjes.

Twee jaar geleder 
onderwijs aan Um

Al deze onder\ 
opgericht door K 
ticuliere bijdragen; tot r 
met het onderwijs aan

• genoemde particuliere w w w 
dit nuttige werk te steunen.

Het blindenonderwijs werd gerekend te behooren tot het Middel
baar onderwijs; dit was absoluut onjuist, omdat het schoolonderwijs 
aan de blinde kinderen geheel het karakter heeft van Lager Onder
wijs. In de nieuwe wet op het lager onderwijs dan ook is gevormd 
het „Buitengewoon Onderwijs” dat nader bij „Algemccne maatregel 
van Bestuur" geregeld moet worden en waartoe zeer zeker ook de 
scholen voor blinden en practisch blinden behooren, omdat het blind 
zijn der leerlingen speciale leermiddelen vordert, kleine klassen vraagt, 
andere eischen stelt aan het onderwijzend personeel, sommige vakken, 
in de lager onderwijswet genoemd, doet vervallen en op andere vak
ken weer meer den nadruk legt. De instituten zijn tegelijkertijd ook 
vakscholen, waar de blinden vakonderwijs krijgen na het afloopen 
van de afdeeling lagere school.

Van alle kanten werd in de laatste jaren uit de kringen van de 
blindenopvoeders en van de blinden zelf aangedrongen op regeerings- 
bemoeiïng ook bij het blinden-onderwijs en op regeerings-subsidie 
aan dat onderwijs; immers het onderwijs aan blinden is van zeer 
groot belang en de opvoeding van blinden vertoont opgaven, die 
slechts op te lossen zijn door samenwerking van alle krachten zoowel 
van de Regeering als van particulieren; de noodtoestand waarin alle 
inrichtingen op het gebied van blindenonderwijs verkceren, cischt 
een onmiddellijke en afdoende hulp van de overheid. Na veel aan
dringen stelde de Regeering in 1916 een Staatscommissie in om te 
onderzoeken wat van Staatswege kon worden verricht tot verbetering 
van het lot der blinden en halfblinden. Een onderzoek door die
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De besturen en de directeuren met het onderwijzend personeel van 
de blindenscholen achten eveneens leerplicht noodzakelijk voor alle 
leerlingen van af hun 7e jaar en met een zeven-jarigen cursus, ter
wijl aan het hoofd van de onderwijsinrichtingen overgelaten moet 
worden, hoe lang de op tateren leeftijd blind geworden kinderen het 
lager onderwijs moeten volgen. Toch moet ook met alle kracht be
vorderd worden, dat de kinderen reeds op hun vijfde jaar naar een 
voorbereidende school gezonden worden, dus naar een inrichting 
zooals de Prins Alexander-Stichting is; het is werkelijk van zeer 
groot belang voor blinde kinderen dat zij zoo spoedig mogelijk een 
deskundige opvoeding krijgen. Verreweg de meeste kinderen komen 
uit de lagere klassen of uit den kleinen burgerstand en verschillende 
oorzaken werken bier samen om de ouders, wat de opvoeding betreft, 
te doen staan tegenover een voor hen niet op te lossen vraagstuk; 
dikwijls worden de kinderen te veel verwend of ze worden verwaar
loosd en ook in Engeland, waar ik verleden jaar verschillende in
richtingen bezocht heb, is men eveneens van meening dat de blinde 
kinderen zoo spoedig mogelijk naar een voorbereidende inrichting 
gezonden moeten worden; verplicht zou ik dit' evenwel niet willen 
stellen.

De reden dat veel kinderen nog thuis gehouden worden ligt ook 
wel in het feit, dat het zenden naar blindeninstituten dikwijls afstuit 
op financieele bezwaren; al is het onderwijs- en verpleeggeld niet 
hoog, (tezamen ± f 300 per jaar), toch is dit voor vele ouders een 
te groot bedrag; willen dus de Gemeente van inwoning of particu
lieren of diakoniën geen financicelen steun geven, dan moet dikwijls 
er van afgezien worden het. kind naar een instituut te zenden, terwijl 
de tegenwoordige omstandigheden, waarin de instituten verkeeren, 
niet toelaten deze bijdragen te laten vallen. Hoe de Regeering hierbij 
helpen kan, zal ik hieronder nog nader aangeven.

In de reeds genoemde Staatscommissie is de vraag ook overwogen 
of het mogelijk zou zijn, aan de bestaande gewone scholen afzonderlijke 
klassen voor blinden te verbinden, voorzien van geschoolde leerkrachten 
en speciale leermiddelen. Art. 4, 2e lid van de nieuwe lager onderwijs
wet laat die mogelijkheid ook toe. De Staatscommissie zegt hiervan 
het volgende:

„Wij hebben ons afgevraagd, of het well 
aan de bezwaren, verbonden aan het zenden ' 
hunne woonplaatsen gelegen instituten aai 
een proef te nemen met het verbinden 
van een speciaal voor het geven van 
klasse. Deze maatregel zou bovendien het voorrecht hebben, 
het blinde kind met het ziende in nauwer aanraking werd gebra 
Aangezien evenwel in wel haast geen enkele gemeente van or 
het aantal leerplichtige blinde kinderen groot genoeg is 
blindenklasse alleen voor die gemeente te rechtvaardigen c
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in zulk een gemeente een klasse opgericht, deze dus < 
blinde kinderen uit den omtrek dienst zou moeten doen, 
de bezwaren tegen het bezoeken eener buiten de genu 
school niet zou worden ondervangen, meenen wij tot he 
een dergelijken maatregel niet te moeten adviseeren.”

Hierbij wil ik nog voegen dat vele ouders geen open 
gewoon lager onderwijs voor hunne kinderen verlangt 
voorkeur geven aan bijzonder buitengewoon 1_ 
betrekkelijk klein aantal leerlingen zou gaan vers 
de kosten zeer groot zouden worden, zonder 
vooruit zou gaan. Ik voor mij, en met mij 
achten afzonderlijke blindeninstituten, speciaal 
ingericht, verre te verkiezen boven afzondei' * 
scholen, zoodat ik hoop, dat aan de in de 
geen gevolg gegeven zal worden.

Van leerplicht moeten natuurlijk uitgesloten worden zwakzinnigen 
en zij, wier verstandelijke of lichamelijke gesteldheid van dien aard 
is, dat zij toch van het onderwijs niet kunnen profiteeren; natuurlijk 
ook zij, . wier aanwezigheid op school gevaar voor andere kinderen 
zou opicveren. Die blinden, welke zwakzinnig of achterlijk zijn, kunnen 
en worden thans reeds opgenomen in inrichtingen voor gewone zwak
zinnigen of achte rlijken, terwijl de blind-doofstommen volgens het 
oordeel ook van de doofstommen-opvoeders thuis behooren in de 
inrichtingen voor doofstommen en niet in die voor blinden.

Niettegenstaande deskundigen en de blinden zelf leerplicht voor
staan, heeft verleden jaar de Tweede Kamer toch de leerplicht ook 
voor de blinden afgestemd, hetgeen allen zeer verwonderd en teleur
gesteld heeft.

In de lager onderwijswet zijn opgenomen de vakken, die op de 
lagere scholen gegeven moeten worden en wat den omvang van het 
onderwijs op de blindenscholen betreft, kan Art. 2 toegepast worden 
met uitzondering van vak i (teeltenen). Onderwijs kan dus gegeven 
worden in lezen, schrijven, rekenen, Ned. taal, geschiedenis, aardrijks
kunde, kennis der natuur en slöjd, terwijl onder leiding van speciale 
vakonderwijzers, mijns inziens, verplicht moet worden gesteld lichame
lijke oefeningen en zingen zoowel voor jongens als voor meisjes. Voor 
de oudere leerlingen zou het, dunkt mij, geen bezwaar hebben aan 
hen een der talen Fransch, Duitsch of Engelsch te onderwijzen en 
dit te doen in speciaal daarvoor ingerichte lilassen; vooral voor hen, 
die in muziek en typen opgeleid worden, is eenige kennis van vreemde 
talen zeer gewenscht. Misschien zou het ook wenschelijk zijn Espe
ranto te gaan onderwijzen; in enkele landen verschijnen reeds boeken 
en geschriften voor blinden in deze taal.

t schrijven betreft, dit geschiedt natuurlijk c 
ds bekend is, wordt aan de blinden het z.g. Br; 
; de letters worden gevormd door in speciaal 

van een bepaald instrument en een schrijfstift 
i uit een groep van hoogstens zes op bepaalde wijze geplaatste 

dit systeem is in alle landen hetzelfde behalve in Amerika.
ueel van dit puntsysteem is o.a. dat het volumen van een 
i Braille-schrift veel grooter is dan van het zelfde boek in
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zwartdruk; om aan dit bezwaar tegemoet te komen moet ook onder
wezen worden het z.g. verkort-Brailleschrift; een zeer goed systeem 
hiervoor is gemaakt door een van de onderwijzers van het Amster- 
damsche Instituut, den heer ƒ. Roosdorp, die het systeem „Groote" 

. voor het Braillc-schrift pasklaar gemaakt heeft.
Onder de kennis der natuur behoort feitelijk ook op de gewone 

lagere scholen het aanschouwingsonderwijs; het is te begrijpen dat 
vooral voor blinden het aanschouwingsonderwijs van het grootste 
belang is en dat daarom niet alleen in de laagste klassen maar feitelijk 
in alle klassen hieraan de noodige tijd besteed moet worden.

Ook wat betreft den handenarbeid moet dit begrip voor blinden 
veel ruimer opgeval worden dan voor zienden. De blinden moeten 
immers leeren voelen en hun handen gebruiken (hierop moet vooral 
ook bij het voorbereidend onderwijs de nadruk gelegd worden); voor 
dat doel kan vooral dienen het vouwen van papier in allerlei modellen, 
het werken met klei, karton en hout, het in elkaar zetten van 
voorwerpen met behulp van z.g. mechano- en bouwdoozen; vooral 
moet veel gedaan worden aan gymnastiek van handen en vingers. 
Hieruit volgt dus wel dat wij voor blinden niet kunnen volstaan 
met het begrip handenarbeid, zooals dit in de wet neergelegd is.

Hebben de blinden de 1 agerc school afgeloopen dan moeten zij 
overgaan naar het vakonderwijs en moeten zij tegelijkertijd vervolg
onderwijs ontvangen; voor dit laatste kan men ook voor het blinden
onderwijs zich regelen naar Art. 3, het 3e lid en van art. 21 het 
1ste, 2e, 3e en 5e lid.

Bij de opleiding van blinden moet er evenwel aan gedacht worden 
dat niet alleen de gewone schoolvakken verplicht gesteld moeten 
worden maar ook het blindenvakonderwijs. Leert een blinde in een 
instituut tot onderwijs van blinden geen vak, dan wordt hij het on
gelukkigste wezen wat men zich denken kan; zonder verplicht vak
onderwijs is een opleiding van blinden onvolledig en ondenkbaar, 
hetzij dit vakonderwijs bestaat in handwerkonderwijs zooals manden- 
maken, rietvlechten, stoclenmatten, pantoffels-, bezems-, borstels- en 
vloermattenmaken voor de jongens en allerlei vrouwelijke handwerken 
en huishoudelijke bezigheden voor de meisjes, hetzij 
wijs als opleiding voor pianist, organist of pianostemme 
leiding van personeel, dat met die opleiding speciaal c 
is en met gebruikmaken van bijzondere hulpmiddelen, 
voor hem geschikte wijze van werken. Gewoonlijk duurt 
onderwijs vijf jaar. Als verplicht voor hen die de lagere 
het blinden-instituut afgeloopen hebben, zou ik dus opgenomen 
zien het vakonderwijs voor blinden, zoodat daardoor de ver, 
opleiding voor blinden zou omvatten 7 jaar voor het lager onderwijs 
met 5 jaar voor het vakonderwijs, totaal dus 12 jaar. Ook de Staats
commissie is het hiermede eens maar deze commissie geeft als be
perkende bepaling het volgende aan:

„In bijzondere gevallen zal een blinde leerling, die zich in een 
andere richting ontwikkelen wil, van het vakonderwijs kunnen worden 
vrijgesteld. Gedacht wordt hier aan blinden, die zich voor Universi
taire studiën of voor cenig ander examen wenschen voor te bereiden.” 
Met deze beperking zou ik mij wel kunnen vereenigen.
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; geven van handwerkles aan de meisjes moet de onder- 
acle voor nuttige en fraaie handwerken bezitten, met 
srvaringen uit vorige betrekkingen; voor de onderwijzers 
is-handwerken moet geëischt worden dat zij zijn bekwame 

vu voor den muziekonderwijzer dat hij een meerjarigen praktijk 
gever heeft en het Braille-muziekschrift kent.
jaarwedden van de onderwijzers aan blindenscholen moeten 

• zijn dan aan de gewone lagere scholen, omdat van hen meer 
’ ' ‘ ' spanning, toewijding en geduld geëischt worden dan 

onderwijzer; als het salaris niet hooger is, dan zou 
ervaren sollicitanten krijgen en kans loopen dat het 

:clkens wisselt, hetgeen vooral op dit soort onderwijs een 
ivloed zou uitoefenen. Dezelfde overwegingen 'gelden na

voer de handwerkonderwijzeressen en voor de vak-

Aan de leerkrachten aan een blinden-instituut verbonden, moeten 
bepaalde eischen gesteld worden; een speciale cursus voor opleiding 
van blindenonderwijzers heeft men niet in ons land en dit is wel 
vanzelf sprekend, omdat het aantal blinde leerlingen en dus ook het 
aantal onderwijzers klein is. Het beste is den benoemden onderwijzer, 
die natuurlijk voldoende ervaring moet hebben opgedaan bij het ge
woon lager onderwijs, aan het instituut zelf op te leiden door prak
tisch werken in de klas. De onderwijzers moeten, komt mij voor, in 
het bezit zijn van de volledige bevoegdheid voor het geven van lager 
onderwijs en voor de acte voor handenarbeid, terwijl bij benoeming 
van een onderwijzeres voor de laagste klassen de acte van bekwaam
heid A voldoende is. De wet heeft bepaald, dat mede benoembaar 
zijn aan scholen voor buitengewoon onderwijs, de bezitters van een 
bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen bevoegdheid; 
gaat men werkelijk hiertoe over, dan kunnen daarvoor in aanmerking 
komen zij, die een acte M. O. bezitten (behalve voor schrijven en 
teekenen), zij, die een universitairen graad hebben of zij, die een 
studie der wijsbegeerte of godgeleerdheid met goed gevolg afgelcgd 
hebben. Mochten bij het in werking treden van dezen algemeenen 
maatregel van bestuur aan een inrichting leerkrachten aanwezig zijn, 
die niet aan de bepalingen voldoen wat betreft hunne bevoegdheid, 
dan moeten daarvoor overgangsbepalingen gemaakt worden. Het 
aantal onderwijzers voor dit buitengewoon lager onderwijs moet zoo 
groot zijn, dat voor elke acht leerlingen één onderwijzer is, het hoofd 
niet mede gei ' ■ 1
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Zooals ik boven reeds schreef, verkee 
onderwijs aan blinden in linancieelen nood, 
de Regeering spoedige en krachtige hulp L 
tuigd, dat wij hierbij den vollen steun krijj 
het buitengewoon lager onderwijs 
van het brengen van die krachtige
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2e. die voor het vakonderwijs van de meisjes en voor de jongens;
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3e. die voor het internaat, zooals salarissen voor het intern 
soneel, voeding, kleeding, verwarming, verlichting, geneeskundig 
zicht enz.;

4e. die voor het onderhoud
Ik vrees dat de F 

salarissen van het hoe 
van de afdeeling lager 
geven met misschien 
hiermede kunnen de 
omdat het t<' 
is nu eenmaal 
ook een 
kunnen op verre 
den laatsten tijd 
bijdrage 
kosten < 
indien <

van de gebouwen.
Regeering voorloopig alleen zal vergoeden de 

>ofd van het onderwijs en van de onderwijzers 
jre school en van hen, die het vervolgonderwijs 
i nog een kleine tegemoetkoming per leerling; 

blindeninstituten evenwel niet tevreden zijn, 
tekort ook dan nog zeer groot is. Een blindeninstituut 
d niet alleen een onderwijsinrichting, maar onvermijdelijk 

internaat en de bijdragen, die per kind worden betaald, 
na niet de onkosten dekken, waardoor vooral in 

, groote tekorten zijn ontstaan, terwijl de particuliere 
;en verminderen. Toch is de bedoeling ook niet, om alle 
door het Rijk vergoed te krijgen; ik zou het zeer betreuren, 
de blindeninstituten geheel Staatsinstellingen zouden worden, 

met als gevolg daarvan uitschakeling van het particulier initiatief. 
Ook de Staatscommissie is het hiermee eens en zegt het volgende: 

„Als ons eenparig oordeel worde vooropgesteld, dat op het terrein 
der blindenzorg, zoowel wat betreft het onderwijs als de werkver
schaffing, het particulier initiatief op den voorgrond behoort te blijven 
staan. Zeer in het nadeel der blinden zou het o.i. zijn, indien de vrije 
maatschappelijke krachten, die tot nu toe op het gebied van het 
blindenwezen hebben gewerkt, door een ingrijpen van Staatswege 
geheel werden teruggedreven. Teveel toch is door haar op dit terrein 
gepresteerd, dan dat van zulk een terugdringen sprake zou mogen zijn." 

Niet alle kosten dus behoeven door het Rijk vergoed te worden, 
maar er moet in alle geval veel meer van Rijkswege bijgedragen worden 
dan hetgeen noodig is voor de afdeeling buitengewoon lager onderwijs. 

Naar mijn meening zal om de instituten in stand te houden, het 
Rijk moeten vergoeden:

le. de salarissen voor den directeur en het aantal 
onderwijzers, die het lager- en vervolgonderwijs geven, vooi 
wijzeressen in de fraaie en nuttige handwerken, voor de 
wijzers en voor de gymnastiekonderwijzers;

2e. de salarissen voor de surveillanten, die noodig zijn 
te houden op de interne kinderen in hun vrije uren;

3e. het salaris van den oogarts, die geregeld de kinderen controleert 
en die aan de onderwijzers een cursus zou kunnen geven in de kennis 
der oogen en der meest voorkomende oogziekten;

4e. de kosten voor aanschaffing en onderhoud der leermi 
5e. een deel der kosten, welke verbonden zijn aan c 

drukkerij die in elk instituut aanwezig moet zijn, omda‘ 
braille-leerboeken gedrukt worden; in den gewonen hanu 
zijn braille-leerboeken niet verkrijgbaar, zoodat elke onderwijsinri 
daarvoor tot nog toe zelf heeft moeten zorgen.

Worden al deze kosten vergoed dan blijft er nog meer c 
te doen over voor de particuliere fondsen en bijdragen, 
betreft het onderhoud van de gebouwen met verwarmii 
lichting, de kleeding en de voeding der kinderen.
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krijgen zullen natuurlijk door de instituten 
de bepalingen die bij algemeenen maat- 

wordcn vastgesteld. Naar mijn meening 
>danig zijn, dat het oprichten van een groot 

bijv. 10 i 15 leerlingen uitgesloten is; 
een inrichting eerst dan rcgeeringssub- 

zijn, zoodat er 
linde leerlingen

■\Taar aanleiding van het artikel: „Het doofstommen-onderwijs
1^1 zijn regeling, door P. Roorda, oud-directeur van het Instituut 

voor Doofstommen te Groningen. (Volksontwikkeling Jan. 1922.)

=nreid over een vrij onbekend 
■ de voorstellingen zouden op- 
j zijn der redactie.
bs vraag om enkele uitspraken

Om Regceringssubsidie te 1< 
moeten worden voldaan aan de bepalingen die bij a 
regel van bestuur zullen worden vastgesteld. Na: 
moeten die bepalingen zoodanig zijn, dat het oprichtcn 
aantal kleine inrichtingen met bijv. 10 1 15 leerlingen 
ik acht het wenschelijk dat een inrichting eerst dan i 
sidie krijgt als er minstens 30 leerlingen aanwezig z 
geen versnippering van het toch al kleine aantal bli 
komt; hierop heb ik trouwens al gewezen.

Dat de Rcgeering de scholen voor blinden zal gaan subsidieeren 
verheugt mij zeer, maar laat zij dit dan ook spoedig dpen want de 
nood dringt.

zijn.
ileiding uitgeschakeld, om den

. i andere onderwijs te kunnen 
rlingen in zekeren zin voor op den 
latisch slöjd-onderwijs, gegeven in 
jk. verstrekt aan de meisjes.

„_o spijt van onze regeling en, l 
;en, zullen we, gezien dc goede resultatt , 
sn, haar door de uitspraak van den heer

Dat de redactie 
is duidelijk. Waar 
en onderwijs?

Maar dat er meeningen worden verspr 
onderwerp, die bij het publiek verkeerd: 
wekken, kan toch evenmin de bedoeling

Vandaar dat ik een bescheiden plaats 
van den heer R. te bestrijden.

„De eigenlijke schooltijd, zegt de heer R. en hij onderstreept 
moet voor het normaal begaafde (doofstomme) kind 10 jaren dt 
en Se vakopleiding moei daarin voor een groot deel begrepen zijn."

Daaraan laat hij voorafgaan, dat het niet gewenscht is, ■ 
kiezen van een vak uit te stellen, tot het kind van school af 
is het n.1. moeilijk een geschikten patroon te vinden, die li 
heeft voor de opleiding van een doofstomme. Het kind 
ontslag geheel of gedeeltelijk in zijn onderhoud kunne 
is een zaak van het grootste belang, omdat de oudei 
doofstomme kinderen hard moeten u'erken, om hun bre

Met deze uitspraak zou de opleiding der doofstomme 
de Amsterdamsche -school veroordeeld zijn..

Op deze school wordt n.1. de vakopl 
ganschen leertijd aan het spreek- en 
besteden. Wel bereidt men de lecrl 
komenden arbeid door een systematisc 
alle klassen; in de laatste jaren ook ve

Tot dusverre hebben we nog geen spijl 
de voorteekenen niet bedriegt " 
er voorloopig niet aan denkei 
R. te wijzigen.

Zoodra onze kinderen, ongeveer op 15-jarigen leeftijd de school ver-
249
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:ers en de meisjes op vak- 
. We houden contact met 

krijgen inzage van de rapporten 
Behoudens een enkele uitzon- 

s besten van hun klas.
werken, om hun brood te

de heer R. met zijne bewering, dat „slechts bij 
naar bekwaamheid goede onderwijs-resultaten zijl 

iderwijs (behalve dat te Rotterdam en te '

ben een voorstander van deze indeeling naar bekwaamheid 
lichamelijke gesteldheid) voor zoover ik dat kan zijn. Want, 

indeeling ten gevolge zou moeten hebben, dat een der kin- 
ar de internaten zou moeten verhuizen, zou ik niet met den 

kunnen gaan. Ik ben n.I. een tegenstander van het 
jen in uitzonderingsgevallen, waar de ouders door wan- 
:pe armoede het kind niet kunnen opvoeden, daar kan 
genade in mijn oogen vinden. Tot mijn spijt mag ik van 

; vergen voor een uiteenzetting van deze, mijne meening. 
meer op hare plaats in een vakblad voor het doofstommen-

eenigszins op de hoogte is van de moeilijkheden bij de 
het onderwijs van doofstommen, zal het met mij eens 
dat de jaren, die het doofstomme kind op de school- 

ngt, zeer noodig zijn voor de werkelijke onderwijs- 
:rtoe reken ik ook de handenarbeid, die het kind de 

ndigheid en vaardigheid verschaft voor het latere leven, 
teurigheid en stiptheid leert en meteen de gercede aan* 
—tot het leeren spreken, het hoofddoel van het doof-

waar onze lecr- 
lun toekomstige 
rafische School, 
ermakers, op de

laten, worden ze gep 
lingen omgang vinder 
medearbeiders. Onze 
op de vakschool voor 
vakschool voor timmer 
scholen ter opleiding i 
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en mededeeling 
dering behoor 

En nu de 
verdienen" ? .

Slechts in één geval wilde een vader zijn jongen van de vakschool 
af nemen, omdat hij ~ door den oorlog — te arm was geworden, 
het kind kost en kleeren te verschaffen. AVij hebben den man toen 
een kleine ondersteuning gegeven. Hiermede was hij zeer tevreden, 
vooral omdat zijn jongen het vak (schoenmaken) zoo uitstekend leerde.

Het tegenovergestelde is ons veel vaker gebleken, dat n.I. de 
ouders het verzoek tot ons richten, om hun kinderen nog een jaar 
langer op school te laten blijven, omdat ze wisten, hoe noodig het 
onderwijs was voor het vak, dat in de toekomst de leerling zou 
uitoefenen.

Ieder, die 
opvoeding en 
moeten zijn, ......
banken doorbrenj 
doeleinden. Hicr< 
noodige hanc''^,’ 
hen nauwkeurigh 
leiding kan zijn t< 
stommen-onderwijs.

Mijn meening is 
scholen thuis hoort.

Over een goede indeeling der doofstomme leerlingen naar bekwaam
heid en lichamelijke gesteldheid (cursiveering van mij), die volstrekt 
noodig is, voor hel ve, krijgen van goede onderwijsresultaten, zal ik niet veel 
zeggen.

Ook ik 
(niet naar 1 
als deze i 
deren naar 
heer R. mee 
internaat. Aller 
gedrag of dief 
het internaat ; 
u geen ruimte 
Ze is ook .. 
onderwijs.

Maar v 
goede in< 
krijgen,’
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Wat nu verder de uitspraak van den heer R. betreft, dat uw 
blad de geschikte plaats niet is, om uit te weiden over de verschil
lende methoden, daarmee ben ik het geheel ccns. Maar — de heer 
R. vindt toch even de gelegenheid om te zeggen: „Naast het ge
sproken woord komt zoo spoedig mogclijk het geschreven woord. Dit 
kan ook in de lucht worden geschreven of door middel van bel band- 
alpbabel (cursivccring van mij).

De cursieve woorden geven mij aanleiding — alweer om uwe lezers 
nauwkeurig in te lichten *— dat te Amsterdam en te Rotterdam en 
ik meen ook te St. Michiels-Gestcl en te Dordrecht geen sprake is 
van vmgeialpbabet, nóch bij het onderwijs, nöch buiten de school.

Uit principe houden wij het spreken op de vingers verre van den 
leerling. Hij moet met den mond lecren spreken, niet met de vingers. 
Zoodra men dit laatste toestaat, opent dit de gelegenheid tot een 
veelvuldig gebruik en verdringt en belemmert het de mondspraak.

Hetzelfde geldt van de gebaren. De heer R. beweert, dat „de 
doofstommen zich verder bedienen van gebaren, in hoofdzaak natuur
lijke gebaren, meer of minder overvloedig aangevuld door kunstmatige’’ 
(cursivccring van mij).

Moge dit waar zijl 
de Rotterdamsche 
gebaren is, om de 
geen sprake.

In de lagere schoc 
■— en dan nog zoo w< 
echter de leerling

>oljaren alleen vergezellen de natuurlijke gebaren 
. weinig mogelijk — het gesproken woord. Zoodra 
het gebaar kan missen, wordt dit streng geweerd.

>ningcn, voor de Amsterdamsche en 
het zeer onjuist. Van kunstmatige 

■s bovengenoemd voor de vingcrtaal.

Nog een enkele en laatste opmerking over het voorschool-onderwijs.
De hecr R. zegt, dat dit onderwijs nog verkeert in een stadium 

van proefneming.
Ik merk hierbij op, dat deze proef op de Amsterdan 

reeds vanaf 1911 in werking is. (Later heeft men te R< 
te St. Michiels-Gestel ons voorbeeld gevolgd.)

Onze ruim 10-jarige ervaring van dit onderwijs heeft ons geleerd, 
dat het articulatie-onderwijs (het leeren der spreekklanken) in den 
gewonen zin — waarbij klank voor klank methodisch wordt aan
geleerd — niet het doel moet zijn bij deze jonge kinderen van 3 
tot 6 jaar.

"Wel leert men er het kind aflezen van den mond. De onderwijzer 
spreekt de woorden voor en onwillekeurig bootst de kleine leerling 
de spierbewegingen na. Zoodoende komt hij dikwijls tot het spreken 
van woorden en klanken, vooral wanneer er nog gehoorresten aan
wezig zijn. Natuurlijk wordt dit naspreken dankbaar aanvaard en 
bevorderd. Maar articulatie-onderwijs in den gewonen zin, is het, 
zooals ik boven reeds zei, niet en mag het ook niet zijn.

Dat de vrije ontwikkeling van dit onderwijs niet belemmerd worde,
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Dankbaar maak ik gebruik van de mij door de Redactie gegeven 
gelegenheid een naschrift toe te voegen aan de „opmerkingen" van 
den Heer Sluizer naar aanleiding van mijn artikel over „Het doof
stommenonderwijs en zijne regeling”. In dit artikel heb ik getracht 
zoo beknopt mogelijk te zijn (zes pagina's ongeveer waren mij toe
gestaan). Alleen het voornaamste heb ik kunnen noemen, en een ver
gelijking tusschen de verschillende scholen heb ik angstvallig vermeden. 
Op onderlinge bespreking en samenwerking heb ik aangedrongen, 
zooals ik gedurende mijn geheelen loopbaan als directeur van een doof
stommeninstituut heb gedaan.

Ten zeerste verbaasde mij daarom de eenigzins vijandige toon van 
de „opmerkingen" van den Heer Sluizer. Wat het vakonderwijs be
treft, dringt het nu voor het eerst tot mijn bewustzijn door, dat te 
Amsterdam dit onderwijs voor jongens en voor meisjes wordt ver
schoven tot na den geheelen schooltijd. Waarom het niet voor de 
oudere leerlingen tusschen of buiten de gewone schooluren (die ik 
even hoogschat als de Heer Sluizer en evenzeer onaangeroerd wil 
laten) gedurende een gedeelte van den dag gegeven zou worden, zie 
ik niet in. Het spijt mij dan ook voor de Amsterdamsche leerlingen, 
dat zij tot na hun ontslag van het eigenlijke vakonderwijs verstoken 
blijven. En hoe moet het bij zulk een regeling met het grootc aantal 
doofstomme leerlingen, dat uit dorpen en dikwijls uit kleine dorpjes 
komt?

De Heer Sluizer is een voorstander van een goede indeeling na"” 
bekwaamheid. Hij zal dus ook weten, dat bij een groot er aantai 
leerlingen een goede indeeling gemakkelijker is te verkrijgen; allee” 
in dit verband heb ik Groningen en Rotterdam genoemo. uai m<= 
resultaten van het onderwijs te Groningen goed zouden 
Amsterdam niet, heb ik nergens gezegd. Het is alleen 
overtuiging, dat bij een goede indeeling de resultaten, 
Groningen als te Amsterdam beter kunnen zijn.

Van een indeeling ook naar lichamelijke qedtelDbeiD wil de heer 
Sluizer niets weten. Hij wil dus geen acht slaan op belangrijke gc- 
hoorresten, en hij wil doofstomme kinderen, die een zwak gezicht 
hebben, toch maar plaatsen in de gewone klassen. Dat lijkt mij vreemd.

De heer Sluizer is een tegenstander van het internaat. Hij moet

ziedaar een uitspraak, waarmee ik me . 
Hoe vroeger het kind op school wordt 

school komt het uit zijn isolement. Het spe 
genooten. De ontwikkeling en de opvoeding, 
kind zoo noodig heeft, mag niet verwaarloos 
kostbare jaren, waarin het kind er naar hui

Waar het doofstomme kind vroeger eerst met 6 of 7 jaar de school 
betrad, daar komt het nu reeds met 3 jaar tot ons. Behoef ik te 
zeggen, van welken invloed een goed voorschool-onderwijs is, op geheel 
zijn volgende leven? A. SLUIZER,

ir van de Amsterdamsche 
loofstommenschool.
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dan ook niet de door hem als uitzondering genoemde kinderen 
internaat willen plaatsen; waarom zou hij voor hen, desnoods1 
andere plaats dan waar de ouders wonen, geen huisvesting L. 
ticulieren zoeken? Ik zou alleen willen zien uitgemaakt, of ' 

voor bepaalde groepen van kinderen een inte 
voelen van bevoegden te verkiezen is bov<

lats dan 
zoeken ?

goede indeeling ... _ 
naar bet algemeen geve 
externaat.

De methodenvraag laat ik onbesproken. Bij zijn vurige verdediging 
van de niet aangevallen Amsterdamsche school begrijpt de heer Sluizer 
zelfs niet goed, wat ik geschreven heb. Indien hij niet gezien heeft, 
dat de doofstommen — de enkele uitzonderingen hier bevestigen den 
regel ■— „zich bedienen van gebaren," is hij ziende blind geweest. 
Dat de onderwijzer er in ons land bij zijn onderricht gebruik van 
zou maken, heb ik niet geschreven.

Een 10-jarige ervaring bij het voorscboolonderwijs is voor 
heer Sluizer voldoende om te weten, boever men daarbij met 
articulaticonderwijs moet gaan. Bij het gewone doofstommenondet z 
zoekt men al langer dan anderhalve eeuw naar de beste onderwijs
methode en heeft die, gelukkig, nog niet gevonden. Zou dit bij het 
voorscboolonderwijs anders zijn? Gelukkig is de heer Sluizer het mij 
eens, dat de vrije ontwikkeling er van niet moet worden belemmerd.

P. R.

t *ret is naar aanleiding
J7L Meisjes-H.B.S., dat 

gegeven wordt. Naar 
de school, die jubileerde, r-‘ 
ik, dat de algemcene I 
hebben met één bizondet. _____

Drie feesten heb ik van de Rotterdamsche school meegemaakt: 
het koperen, het zilveren en nu een paar weken geleden het gouden.

Toen zij 12'Zj jaar bestond, was ik leerling der hoogste klasse en 
ik woonde het bij in een geest van diepe vereering voor de leeraressen 
in het algemeen, en de directrice, mej. M. v. d. Burg, in het bizonder. 
Het groote evenement van den avond was, dat ik dansen mocht met 
de vrouw, die aan mijn enthousiasme richting gaf.

12'/2 Jaar later jubelde ik mee in den geest van dankbaarheid. 
De directrice en de leeraressen, van wie ik als jong meisje les had 
gehad en die de school hadden opgebouwd, leefden toen allen nog. 
Beter nog dan in den tijd, dat ik leerling was, kon ik het onderwijs 
waardeeren, ondervond er de goede gevolgen van in mijn werk en 
de vorming mijner persoonlijkheid.

Nu weer 25 jaar later ga ik na, sta peinzend tegenover de vereerende 
leerling en de dankbare jonge vrouw, die ik was en als van zelf kom 
ik tot de beschouwing, waaraan ik den bovenstaanden naam gaf.
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Wie overwegend en nadenkend het gouden feest mcemaaktc c 
terugzien kan of wil op eigen phasen en evoluties in het denk- < 
gemoedsleven, moet in het geval, dat mij tot schrijven brengt, 
de eerste plaats erkennen, dat wat er ook in de laatste 50 jat 
veranderde, het middelbaar onderwijs voor meisjes op geen 1 
vuurtje van gaven asch geworpen heeft. Het feest als zo< 
door de Rotterdarnsche school gevierd, was er het bewijs voor, 
werd gezongen, tooneel gespeeld, gedanst, allerlei muziekinstrumenten 
werden bespeeld, en zij, die voordroegen, waren allen oud-lccrlingcn. 
Maar meer nog: compositie en dansen, verzen en revue, alles en 
alles was het werk van haar, die samen waren gestroomd om het 
gouden feest te gedenken. Waar zoo gedemonstreerd werd, dat geen 
heilig vuurtje was gebluscht, is het te begrijpen, dat de feestvieren
den uit het heele land waren te zanten gekomen, ook uit het buiten
land, om slechts zich weer oud-Ieerlingen te voelen, zich weer in het 
verleden te verplaatsen, haar, die les gaven te betrekken in de 
kostelijke jeugdherinneringen, ook door plagerijen. Bijna niemand had 
iets van beteckenis te verwijten, allen toefden met lust en liefde in 
het land van het verleden, waar de school lag.

Toch heeft het middelbaar meisjesonderwijs, zooals het is 
niet allen tot zich kunnen trekken. Het heeft voor haar 
zonder iets kunnen wezen, voor wie algemeene ontwikkeling 
kundige vorming hoofdzaak en hoofddoel waren en het is g 
dat onder de oud-leerlingen der school er betrekkelijk velen zijn, 
naam een goeden klank heeft op het gebied der letterkunde of beel
dende kunsten. "Wie op dat terrein begaafd was, vond in de middel
bare meisjesschool een soort onderwijs, waarin eigen gaven zich konden 
ontplooien of een steun vonden, waarlangs zij zich omhoog 
konden.

Het is echter volkomen verklaarbaar, dat naast die school zich 
het eigenlijke meisjesvakonderwijs ontwikkelen moest. liet bestond 
niet, of de eerste zaden, waaruit het ontkiemen zou, moesten nog 
overal vijftig jaar geleden aan den grond toevertrouwd worden. Nog 
had de oeconomische omwenteling zich niet voltrokken, die het meisje 
dwong arbeid te toeken in de maatschappij, wilde zij niet thuis in 
elk opzicht verarmen. Het zou een leerrijke statistiek zijn, die naging 
1 ‘veel vakscholen voor meisjes in de laatste halve eeuw gesticht 

, als bewijs van de stelling, dat niet alleen vorming noodig was 
de meest begaafden uit de kringen der occonomisch sterken, 

anderen en dat ook andere begaafdheid dan die voor 
in meisje en vrouw scholing noodig heeft.

is het ook te begrijpen, dat er alleen onder de oudste 
leerlingen der middelbare meisjesscholen, zich het grootste 
haar bevinden die, óf alleen algemeene ontwikkeling zochten, 

oortgezette studie zich niet bekwaamden in de richting der 
'teling, ook al huwden zij niet. Zij zijn dochters van den 
«... ..w<l gewoon vond den eigenlijken arbeid, in den beroeps- 

het woord, alleen te laten verrichten door hen, die, óf voor 
tod moesten werken, óf te fier waren om oeconomisch nonva- 
: worden, óf te levenskrachtig om, al huwden zij niet, het leven 

verglijden in een sfeer zonder eenigen werkelijken plicht.
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tot dien 
soort slot- 

i>c vrouwen 
het bankje der

uitspreken, 
i, omdat alles 

:igen richtte en naar zijn maat berekend was, 
len of coëducatie voor alle jongens en meisjes 

, l goed was, — wie durfde te bewijzen, dat 
onderwijs geen enkele leerling gediend kan zijn, 
voor coëducatie gold, noch jongens, noch meisjes 
ir het de kenmerkende verschillen tusschen"beiden 

.as redeneerden en bewezen, werden voor ouder- 
' t en voor nog heel veel meer wat stond in de 
., die den strijd voor ontplooiing van gaven in 
' :den ontaarden in een tusschen de twee seksen. 
■ lijke wint het altijd. Ook op het terrein van de

Zij zijn er nog wel, de slappen en de zelfzuchtigcn, de manusjes 
van alles, die op al hun arbeid het stempel van het dilettantisme 
drukken, omdat zij. niets bieden volgens de echte eischen van het 
beroep, maar haar rijen beginnen steeds meer te dunnen. Ook de 
meisjes worden gedreven door de steeds meer veranderende maat
schappelijke toestanden, waarin niets doen en arbeiden zonder gron
dige kennis, steeds meer tot het verleden zullen gaan behooren. Na 
de middelbare meisjesscholen zijn nu tallooze vervolginrichtingen ge
komen voor haar, die zich niet aangetrokken voelen tot de studie, in 
den letterkundigen of den wetenschappclijken zin van het woord. 
Huishoudelijke beroepen en naaldvakken, de werkkring als verpleeg
ster en maatschappelijke arbeidster wenken; in alle richtingen en 
voor elke begaafdheid staat de beroepsvorming open.

Eveneens, gelijk reeds gezegd, naar de wetenschappelijke studie.
In dat opzicht is de laatste kwarteeuw voor het middelbaar meisjes

onderwijs merkwaardig geweest.
Vijf en twintig jaar geleden werd er een overzicht gegc 

het werk der vrouw door de eeuwen heen en wij, die het 
zetten, zagen de vrouw tot aan onzen tijd als een soort 
lares en we voorspelden, dat geen werkkring voor de vrou 
gankelijk zou blijven, geen arbeid door haar niet verricht, 
tijd alleen aan den man toevertrouwd. En wij zetten een s. 
apotheose in elkaar, waar, in een rechtszaal alles door 
gesproken en gedaan werd en alleen een man zat op 
beschuldigden.

liet was vroolijke plagerij, maar toch gebaseerd op een ondergrond 
van denkbeelden, die veel verwarring stichtten en het nog doen.

Er kwam een tijd dat het middelbaar onderwijs, alleen voor meisjes 
bestemd, een periode van verval doormaakte. Het gaf alleen wat 
algemeene ontwikkeling; zijn diploma’s openden heel weinig poorten. 
Mannelijke vorming voor het meisje werd als iets-van-zelf-sprekends 
opgeëischt. Er werd storm geloopen op de deuren, die de jongens
scholen voor meisjes gesloten hielden. Over de geheele linie werd de 
strijd gewonnen. Gymnasia en jongens-H.B.S. zouden door meisjes 
bezocht worden. De diploma's, die toegang gaven tot universiteit enz. 
konden door haar behaald worden.

Toen al heel spoedig kwam de reactie. 'Wie het durfde 
dat de meisjes op de jongensscholen te kort kwamen, 
zich daar naar den jongen richtte en naar zijn maat l 
— wie durfde betwijfelen of coëducatie 
in den overgangsleeftijd goed was, 
met een dergelijk onc' 
omdat datgeen, wat 
ten goede kwam, daar 
negeerde, — wie aldus 
wetschen uitgemaakt 
vocabulaire van hen, 
meisje en vrouw dedi 

Maar het natuurlij!
meisjesopvoeding.

Op de gemengde scholen werd en wordt gezocht naar een opvoe-
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een der oudste oudleerlingen 
.aar voorspel De Urijbeidsmaagd.

dat in den jongen den man en in het

Wie naar deze woorden eerst luisterde dien avond, dat de revue 
vertoond werd op het feest, daarna overlas en overleest, komt tot 
de conclusie, dat zonder dat de ontwerpster-dichteres het bedoelde, 
in deze regels geformuleerd wordt datgeen, wat eigenlijk door het 
middelbaar meisjesonderwijs nog steeds als kwestie het minst opge
lost is. Want al wint de beweging, die in elke vrouw behalve de 
beroeparbeidster ook de moeder der toekomst wil vormen, 
meer hoofden en harten, omdat die beweging in de richting i

En wal de toekomst Rotterdam ook i 
JF'ïj zien die vol vertrouwen tegemoet 
JP'anl 'l is de vrouw, 
Hel Jonge Rotterdam 
En als de jonge vrouw, loc 
Uw geest, Uw wetenschap, 
Dan is de toekomst schoon 
Dal is het, wat zoo hoog ons 
Tezamen hebben wij veel voor 
De lust lol studie bracht onlw 
En meer ontwikkeling gaf de wem

ten slotte meisjes met mannelijke 
behooren en dat haar psyche en 
dijk maken. Er werd aangetoond, 
loch kunst gebaat kunnen worden 

:isje geen meisje doet blijven, 
n studeerendc vrouwen, die 

lelijke studenten vergrootten. 
H.B.S. het recht van bevordering 

de schoolbanken reeds de splitsing 
of niet voor de wetenschappelijke

dingssysteem, 
ontwikkelt.

Er werd ingezien, dat de middelbare jongensschool slechts dan 
voor het meisje de goede is, wanneer zij een mannelijken studie- 
aanleg heeft en op die school de vrouw aan het opvoedingswerk 
helpt. Op alle gemengde middelbare scholen deed de leerares haar 
intocht. Daarmee werd, al zijn er nog veel desiderata, het beginsel 
erkend, dat geen opvoedingswerk aan grootere meisjes alleen aan 
den man mag overgelaten worde

Doch tevens werd begrepen, 
studiekoppen tot de uitzonderin» 
lichaam een andere vorming nou 
uot noch cultuur, noch wetei 

een opvoedingsstelsel, . 
geen cultuur-invloed 

itief slechts het aantal 
kwam het, dat de 
naar de universiteif 

.ats vinden in haar, > 
ie geschikt zijn.
angs een omweg kwam men dus, ook in de Rotterdamsche school, 

tot het inzicht, door de natuur ingegeven, dat jongens en meisjes, 
mannen en vrouwen, physisch en psychisch van elkander verschillen, 
en dat zij op elk gebied elkander dienen aan te vullen. Zij zijn noch 
elkanders meerderen, evenmin elkanders minderen. Zij verschillen van 
elkander. Het is dwaas dat verschil op geestelijk gebied niet te zien 
of het weg te werken met de schaaf o 

De ontwerpster der geestige revue, 
der Rotterdamsche school, laat in h« 
o.a. dit zeggen:
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, dat g 
rekeni

het boek, 
Ie Rotter-

:rboven geschreven werd, l 
zvonden is door de vrouw, d< 
leze:

geen school dit 
ling moet wor-

ig is.
van onderwijs beginr 

maar het soort vakk 
i na, hetzelfde gebl 

gespot, van ver«

natuurlijke werkt, het middelbaar meisjesonderwijs vraagt zich nog 

omtrent aard, inrichting en methode van onderwijs beginnen overal 
door te dringen, ook in dat onderwijs, maar het soort vakken is onge
veer overal, op enkele uitzonderingen na, hetzelfde gebleven. Met 
heel veel wijsheid wordt er in de revue gespot, van veranderingen 
in de wijze van doceeren werd hier en daar gerept, maar nog is er 
op de middelbare meisjesscholen, op de uitzonderingen na, niet 
het systematisch onderwijs doorgedrongen in al die theoretische en 
practische kennis, welke inziet, dat er achter elke vrouw het toe
komstbeeld der moeder staat of kan komen te staan.

Symboliek werd dat gemis aan onderricht gedemonstreerd, al was 
er bewust noch van ecnig symbool of van eenige demonstratie te 
dien opzichte sprr1-* 

Maar er werd 
werd overgelaten 
En wat die met 
tegenover stonden 
deden! Niet alleen 
was voor mij het typ< 
en allerlei wetenschaj 1 
der kinderen, waar 
doortrekken, in | 

Wij hebben g< 
een zuigelingetje. 

Maar toch: ' 
vijftig jaar mid< 
zinnebeeld <’ 
op het toor . . 
voor het jonge 
het werkelijke 
kind opgedaan buiten 
komt natuurlijk voor 
niet de wereld wordt 
wat een ’. 
het verkei 
moeten 

Als i 
’>ór r

meisje: 
onderwij

:rd dat

een stukje opgevoerd, waarin een zuigelingetje even 
i aan de zorg van een paar jonge getrouwde menschjes.

het jonge leven solden! En wat die er onhandig 
En de verkeerde dingen, die zij met het wichtje 
de jonge man. maar ook de jonge vrouw! Zij 

v pe der jonge vrouwen, die met allerlei kennis 
ap het leven ingestuurd worden, maar in het land 
toch allen, getrouwd of ongetrouwd, zullen moeten 

geen enkel opzicht wegwijs worden gemaakt.
>elachcn bij dit vermakelijk gesol op het tooneel met 

, s. Ook ik heb mij er kostelijk bij geamuseerd.
het gedoe, dien avond vertoond, op een feest, waar 

idelbaar onderwijs werden herdacht, was voor inij een 
der groote leemte in dat meisjesonderwijs. Want zooals 

meel dat onervaren vrouwtje de handen verkeerd stonden 
igc leven, zoo doen het de handen der jonge meisjes in 

leven en heel wat ervaring wordt ten koste van het 
buiten en in het huwelijk. Want met de practijk 

>r allen de echte wijsheid, ook voor haar, die 
worden ingezonden zonder begrip van en inzicht in 

jong leven is, maar die wijsheid hoeft niet meer geheel aan 
:nnen te gaan, als de wegen zijn aangewezen, die bewandeld 

worden in alle gevallen.
- in de revue, waarover hiet 

door Erasmus verloren, teruggen 
damsche vrijheidsmaagd, zegt d«

Erajinuj-, neem Uw boek terug. 
Ik beb er in gelezen.
Dat wijsheid ons lot Vrijbeid brengt. 
Tol K rij heids ware wezen.

Ja juist! 'Wijsheid is vooruit zien, is begrijpen, 
vergeten kan of mag, hoe er met twee factoren r 
den gehouden:

1°. in elk meisje moet de beroepsarbeidster, van welke categorie 
ook, gevormd worden ;

2°. elk normaal meisj<
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wij h< 
i goeden weg te 
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Elke opleiding, 
geheel goed zijn, 
aard en gaven 
psychische inzicht, 
houdt en het « 
richting geeft.

Ontwikkeling van volwassenen.
Kijkjes over de grenzen

TTet geeft 
11. ting, wel... 

ontwikkeling 
tusschen 1790 en i 
de mijnwerkers 
leeren duidelijke/ 
bestuur en de co> 
conslateeren, < 
de rijken zoo 

kunnen 
relpe 1

, maar dit is „phi- 
len woord, dat als 
niet meer gangbaar 

: menschlicvendheid

een aardigen kijk op het verschil tusschen de opvat- 
ïlke ruim een eeuw geleden gehuldigd werd inzake volks- 
' ig en de denkbeelden van thans, als we lezen, dat 

1800 twee Methodisten, Hannah en Martha More, 
van Somerset onderwijzen in de Schrift: „opdat zij 

'eer te zien de voordeeleit, die voor ben voortvloeien uil bet 
e constitutie van bun land en om de zegeningen ie kunnen 
die gelegen zijn in bet onderscheid in rang en fortuin, hetwelk 

ue rijken zoo royaal in staal beeft gesteld om de lagere standen te helpen." 
Wij kunnen nu daarom glimlachen, maar medelijden en behoefte 

om te’helpen bezielde deze voorwerkers van de negenticnde-eeuwsche 
ontwikkelingsarbeid. En als het vermogen om mee te lijden en de drang 
om te helpen in dezen tijd ons deel niet meer waren, dan vraag ik 
mij af, waaraan wij het inzicht zouden ontlecnen, dat onontbeerlijk 
is om den goeden weg te kiezen die tot leeniging van sociale, dus 
ook van geestelijke nooden voert.

Onze tijd moet niets van philantropie hebben, 
lantropie” tusschen aanhalingsteekens, een vcrsletci 
een munt te licht van gewicht is geworden en i 
tusschen zakenmenschen. Maar wie zou de ware

’) De gegevens voor dit overzicht zijn ontleend aan: het Final Report van 
het Adult Education Commiltce aan het Ministry of Reconslruction. London 1919 
■—de Cambridge Essays on adult education, Cambridge 1920 — A. E. Dobbs, 
Educalion and social movements 1700-1850, London 1919 — Tbc Workcrs 
Educational Yearbook 1918 — A. M. Mansbridgc, University Tulorial Classes, 
London 1913 — dezelfde, An adventure in working-class education, London 1920 — 
^Verner Picht, Toynbee Hall and the English Settlements, London 1914 — Fredcrick 
John Gillman, The 5Vorkcrs and Education, a record of sotne present day experi- 
menls, London z. j. — Harold Begbic, Living Water, chapters front the romance 
of the poor student, London z. j. Zie verder in dit tijdschrift de artikelen van 
Mr.W. C. Mees, Albert Mansbridge en de Tutorial Class Movemcnt V. O. 
II, blz. 31. E. C. Knappert, De Student-scttlementbeweging V. O. II. blz. 76, 
dezelfde, de Universileil en de Volksopvoeding in Engeland V. O. II. blz. 364.

, ook die der middelbare meisjesschool, zal pas dan 
, wanneer ze elk meisje zich ontplooien laat naar 
en haar geheele onderwijsstelsel doordrenkt van het 

cht, dat met het moederlijke in haar aanleg rekening 
als het kostbaarste van haar gaven ontwikkelt en 

Rotterdam, 6 Februari 1922.
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Ie de eerste helft van de 19e eeuw hebben in 

iting de Mechanics’ Institutes een groote rol 
iedenis begint met het jaar 1799, toen professor 

bij een bezoek aan werkplaatsen te Glasgow, ge- 
de belangstelling der werklieden in enkele nieuwe 

een centrifugaal-pomp.
leze zich af, worden aan 
die kennis te verwerven,- 

zijn de wegen der wc 
arm zijn? Met zijn „drea: 

irlijk de draak gestokei 
zette zijn deuren 
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1 voedingsbodem vindt, 
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politieke plichten en rechten

> 610 
roordige volksuniversiteiten s 
; beter, ten spijt van de pet 
1 geen direct vakonderwijs 
' t, die toch direct verband 

Zoo was de nuttigheid een 
overeenstemming met den geest van dezen 

perkte men zich of Friedrich Engels kon in 
ikwijls arbeiders hooren spreken, wier kielen 
o-eologische, astronomische en andere onder- 
i uau ue meest ontwikkelde bourgeois in 

moge overigens met het korreltje 
wuiden, dat er aan ontbreekt.
de eerste jaren de Mechanics' Institutes hoofdzakelijk 
onderwijs in klassen gedurende langeren tijd gaven, 

1 methodes uit begeerte om groote getallen te. winnen, 
sn van lezingen over verschillende onderwerpen — 
; twee per onderwerp. Dat is hun ondergang geweest; 

voor andere ernstige pogingen tot onwikkeling van

sntberen, kunnen ontbc 
>odig hebben voor hun
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... deze richting de ___
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machines, met name een centrifuga 

AVaarom, vroeg deze zich af 
delen onthouden om ’’ ’ 
wcnschen en waarom 
gesloten, omdat zij 
siasm” werd natuui , 
luisteren. Maar hij zette 
tweede les werd reeds 
vierde door 500.

Dit was het eers 
hun aantal in Engck 
leerlingen. Bij onze t 
dingen juist andersom .

In deze instituten o
algemeenc kennis bijgebracht, 
handwerk der deelnemers. Zc 
in dit onderwijs, geheel in 
tijd. Maar niet zoo bepe 
1844 schrijven _ik heb dik 
aan flarden hingen, over geologische, 
werpen, met meer kennis dan de 
Duitscbland bezit.” Deze uitspraak 
zout genoten worden, dat er

Terwijl in de eerste jaren ut ±-« 
samenhangend onderwijs in k' 
ontaardden hun methodes ui 
later in het geven van lezii 
gemiddeld slechts ' 
een waarschuwing 
volwassenen.
Coöperatie Naast deze uit de ontwikkeling der n< 

Democratie, en der industrie voortgekomen bei 
welke in politieke en sociale belangstelling zijn 
Alle ontwikkelingsmethoden zijn verkeerd, zegt 
ders in 1824, welke niet leeren „welke de p----------
van den mensch zijn."

De geestelijke wegbereiders van deze beweging, die een krachtige
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stuwing krijgt van de zijde der coöperaties en van de vakvereenigingen, 
zijn de katoenfabrikant Robert Owen en de kastenmaker William 
Lovett. De laatste ontwerpt een plan voor de ontwikkeling van het 
Engelsche volk van de kinderleeftijd tot de volwassenen toe, waarin 
volkshuizen, reizende bibliotheken, geschriften en rondreizende leert 
zijn opgenomen. Hij werkt voor een vrije pers, voor het ope 
der musea op Zondag, houdt lezingen, sticht clubs, die hij leidt, 
is een wonder van opofferende werkkracht.

Hij is de stichter van de London Working Men's slssocuition (1836). 
In dezen naam reeds ligt een beginselverklaring, als we hem stellen 
tegenover het Mechanics' Inslilule. Hetzelfde kan worden gezegd van 
de People's Colleges (1842) en het Working Men’s College (1854), die 
korten tijd daarna werden opgericht.

Met den groei der coöperaties gaat in Engeland die van het coöpe
ratieve ontwikkelingswerk gepaard, bibliotheken, cursussen en lezingen 
hebben evenzeer hun aandacht als de meer materieele kanten van 
hun werk. Daarnaast zien wij van 1842 af de vakvereenigingen bezig 
met het oprichten van cursussen en bibliotheken. In 1850 schrijft de 
redacteur van the Flint Glassmakers’ magazine: „If you do not wish 
to stand as you are, and suffer more oppressions, we say to you 
get knowledge and in getting knowledge you get power. Get intelli- 
gence instead of alcohol, it is sweeter and more lasting."

Staats- Na de revolutionaire bewegingen van 1848 komt een 
bemoeiing, nieuw element in deze ontwikkeling, de hulp van staats
wege. Om te beginnen worden avondscholen van staatswege gesteund, 
die elementair onderwijs aan volwassenen geven, met de hiermee 
samengaande verbeteringen van het elementaire onderwijs aan de 
jeugd wijzigde zich geleidelijk het avondonderwijs voor volwassenen 
en kon het peil daarvan worden verhoogd.

Daaruit vloeien weer gunstiger mogelijkheden voort voor het zoo
genaamde vrije ontwikkelingswerk, dat met een grooterc schare be
langstellenden rekening kreeg te houden, belangstellenden die bovendien 
beter onderlegd waren dan een twintigtal jaren terug. Na 1850 spelen 
de bovengenoemde College’s een belangrijke rol. Zij streefden naar 
een nauwer contact tusseben docent en leerling, dan kan worden 
gelegd tusschen een „spreker” en zijn gehoor. De meest bekende 
instelling is wel de London Working Men's College, hetwelk zijn 
oorspronkelijk karakter tot nu toe heeft behouden. Maurice, een 
van de stichters, teekent dit karakter als volgt: de ontwikkeling die 
wordt geboden, moet algemeen menschelijk zijn, niet technisch; zij 
moet gebaseerd zijn op de belangstelling van de studeerenden in 
sociale en politieke kwesties en daarbij behoeven onderwerpen, die 
tot meeningsverschillen aanleiding kunnen geven, niet geschuwd te 
worden. „Indien gij de menschen belangstelling in geschiedenis wilt 
inboezemen, begin dan met de brandende vragen van den dag, die 

ig houden. Als gij er luchtpompen en gassen voor in de plaats 
snijdt gij Uzelf af van het meest actieve en energieke denken 

■esten met welke gij te doen hebt.” Samenhang van de cursussen 
zijn, een organisch geheel en geen samenraapsel van ver- 

: wetenswaardigheden. Naar een geestelijke gemeenschap 
docenten en studeerenden moet worden gestreefd.



261

r, 
jkt. 

eds 
die

Stuart 
cursussen, 

>or de stu- 
leider 

n voorstel, 
geleidelijk

Nu zijn we zeventig jaar verder, maar we zouden kunnen meenen 
dat we een fragment uit het programma van de Werkers educational 
association hoorden.

Maurice hoopte aanvankelijk, dat de universiteiten de leerlinge 
die met getuigschrift van zijn College kwamen, even bereidwilli 
zouden opnemen als van ccnig ander en dat zij er evengoed examen: 
zouden kunnen doen en graden halen. Deze hoop is niet verwezenlijkt 
University Intusschen zouden toch, zij het op andere wijze, d< 
Extension. universiteiten buiten hun muren uitgaan, om in de steel' 
stijgende behoefte aan huogere ontwikkeling van volwassenen, ón 
midden in 't gewone leven staan, te voldoen. Mejuffrouw E. C. Knappert 
heeft in den tweeden jaargang van ons tijdschrift uitvoerig de ont
wikkeling van de university extension-beweging beschreven, voor dit 
overzicht moge dus worden volstaan met enkele feiten en jaartallen.

In 1852 verscheen het Report of the Royal Commission on the 
University and Colleges of Oxford, dat deze universiteit en als gevolg 
ook Cambridgc, openstclde voor den middenstand en daardoor het 
begin maakte voor verdere ontwikkeling in die richting. Dit was een 
eerste vorm van University Extension, maar een beweging in de 
tegenwoordige beteekenis van het woord knoopt zich vast aan de 
werkzaamheid van Professor James Stuart, die in 1867 is begonnen 
met het geven van hooger onderwijs buiten de universiteit, op uit- 
noodiging van the North of England Council for promoting the higher 
education of women. In 1871 richt hij ee n uitnoodiging tot de universiteit 
van Cambridgc om centra voor cursussen in ’t leven te roepen, 
legt ook reeds den nadruk ten eerste op samenhangende 
ten tweede op het noodzakelijke van schriftelijk werk dooi i 
denton te leveren, ten derde op het nauwe contact tusschen 
en studenten. In 1873 geeft Cambridge gevolg aan zijn 
Londen volgt in 1876, Oxford in 1878, daarna volgden g_. 
alle andere universiteiten.

De university extension-beweging heeft in ’t algemeen niet bereikt, 
wat mannen als Stuart er van verwachtten. Het is ontwikkelingswerk 
voor den middenstand geworden, meer dan voor de arbeiders, meer 
voor vrouwen dan voor mannen, meer aan de oppervlakte dan in de 
diepte. Men moge mij deze opsomming van haar zwakke punten 
vergeven, zij constateert feiten, maar legt geen causaal verband 
tusschen die feiten.

Verschillende oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen, een moge 
speciaal naar voren worden gebracht: financieele moeilijkheden. Als 
ontwikkelingswerk zich zelf moet bedruipen, is men genoodzaakt naar 
talrijk publiek te zoeken; de behoefte aan groot publiek dwingt tot 
a. kortere cursussen, b. algemeene onderwerpen, c. oppervlakkige 
behandeling. Daarin schuilt een kiem voor verval; evenals het verloop 
van de Mechanics Institutcs is dit een waarschuwing.

. Intusschen — blijkens de universiteitsverslagen van 1918/19 — 
werden van uit de drie universiteiten Oxford, Cambridge en Londen 
in 121 plaatsen 205 cursussen gegeven van 6 tot 24 lessen. Het aantal 
toehoorders bedraagt 40 A 50 in de kleinere, tot 300 in de grootere 
centra. Miss A. Thompson, die in de boven aangegeven Cambridge 
essays uiteenzetting van de belangen en de beteekenis van de Uni-
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versity extension movement voor haar rekening heeft genomen, con
stateert met een zekere voldoening, dat er ook centra zijn die over- 

. wegend, ja in een of twee gevallen uitsluitend door arbeiders worden 
bezocht. Een bewijs, naar haar voorkomt, dat naast de Tutorial Classes 
behoefte bestaat aan ontwikkelingswerk van meer algemcenen aard. 
Tutorial Deze uiting is een symptoom. Als de oudere instelling 
Classes. ‘ haar bestaansrecht naast de nieuwere gaat verdedigen, dan 
schijnt de phase, waarin de nieuwere haar positie moest veroveren 
op de oudere, afgeloopen. Inderdaad het instituut der Tutorial Classes 
heeft zijn positie sinds jaren veroverd en bevestigd, wat niet beteekent 
dat zij het University-Extension-werk overwonnen of overbodig ge
maakt heeft. Mr. \V. C. Mees heeft in den tweeden jaargang van 
dit tijdschrift op blz. 31 v.v. een schets gegeven' van de betcekenis 
der Tutorial Classes.

De Tutorial Classes in hun tegenwoordigen vorm dateeren van 
het jaar 1908, maar zooals we gezien hebben is het denkbeeld van 
een kleinere studieclub, die met zijn leider een soort van geestelijke 
gemeenschap vormt, met het doel bepaalde onderwerpen ernstig en 
ingaand te bestudeeren, in de geschiedenis van het Engelsche ont
wikkelingswerk aanzienlijk ouder, gelijk het trouwens in de geschie
denis der wereld bij alle cultuurvolken in alle tijden heeft bestaan.

Nieuw is de krachtige uitgebreide organisatie van deze beweging 
en de samenstelling van de bevolkingslaag waarin zij werkt. Evenals 
het University-Extension-werk hangen de tutorial classes in Engeland 
nauw samen met de universilciten, maar anders dan deze. Wat is 
dat voor een nieuw geluid, dat wij hooren in de rede van J. M. 
Mactavish op de Oxford-conferentie van 1907, waarin de grondslagen 
werden gelegd voor dit werk! De discussies liepen over de vraag 
„What Oxford can do for "Werking People", dan staat deze scheeps
timmerman op en behandelt het zelfde onderwerp, maar in zijn eigen 
toonaard, die luidt What Workpeople want Oxford to do for them, 
terwijl hij nog liever zou zeggen „"What Workpeople can do for 
Oxford” en hij gaat dan zoover dat hij zegt: er is niets dat Oxford 
voor ons kan doen, wat wij haar niet honderdvoudig kunnen terug 
betalen. In deze rede schrijft hij het niet geheel slagen van de Uni
versity Extension-beweging toe aan het feit, dat de kijk van den 
doorsnee-docent van deze cursussen uitgesproken die is van den 
middenstand oi van nog hoogere standen.

Met deze woorden heeft hij ongetwijfeld een probleem 
dat dient te- worden opgelost voor al de bewegingen 
die_arbeidersontwikkeling in hun program hebben opgc 

n dit bezwaar tegemoet te komen, wordt de < 
Classes geregeld door een z.g. Joint Committi 

:rtegenwoordigers van arbeidersorganisaties 
gers van de universiteit.

: samenhang van dit werk met de University Extension-beweging 
ons gedwongen, de chronologische volgorde van dit overzicht te 

De lezer van het artikel van den heer Mees weet echter, 
instelling der Tutorial Classes een der belangrijkste daden is 

•veest van een lichaam, dat een gewichtige rol speelt in het volks- 
twikkelingswerk van Engeland, de Workers Educational Association.
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Worfcers Wie de bekoring heeft ondergaan van de inner 
Education persoonlijkheid van den stichter van deze federatie, i 

Association. Mansbridge, komt een oogenblik in de verzocnm 
dezen trouwhartigen, warmen, vurigen, energickcn stic’ 
wereldomvattende beweging meer aandacht te wijden, di 
eenstemming zou zijn met de verhoudingen van dit < 
zullen ons echter bepalen tot een korte omschrijving 
van deze moderne ontwikkelingsorganisatie.

De Workcrs Educational Association, opgericht in 1903, is een 
organisatie, bestaande uit arbeiders- en ontwikkelingsvercenigingen 
en individucele leden. Haar doel is belangstelling voor ontwikkeling 
te wekken onder de arbeiders en de middelen in ’t leven te roepen, 
waardoor de vraag naar ontwikkeling eenigszins tot uiting kan komen 
en anderzijds kan worden bevredigd. De organisatie is onderverdeeld 
in „branches” en deze worden gevormd door „affiliated Societies". 
Het bestuur over een branche wordt uitgeoefend door de vertegen
woordigers van de Societies en van de individucele leden. Engeland 
is verdeeld in negen districten. De districten worden bestuurd door 
een raad van vertegenwoordigers der branches, van de direct onder 
het district staande Societies en van de individucele leden van de 
districten. De gchecle Association wordt bestuurd door een Centrale 
Raad, die is samengesteld uit vertegenwoordigers der districten en 
nationale vereenigingen. Deze laatste zijn vakvereenigingen, de Coöpe
ratieve Unie, de Adult School Union, de Y. M. C. A. en dergelijke. 
In 1918 telde zij 218 „branches”, 2525 „affiliated societies" en 17.136 
individucele leden. In 1914 bestonden die affiliated societies uit: 953 
vakvereenigingen e.d.; 388 coöperatieve vereenigingen; 341 Adult 
Schools e.d.; 176 'Werking Mcn’s clubs; 151 ontwikkelings- en 
literaire vereenigingen; 65 onderwijzersvereenigingen; 15 universi- 
teiten; 16 local education authorities en 451 vereenigingen van ver
schillenden aard.

Behalve het werk der bovengenoemde Tutorial Classes, 
jaar bijeen blijven, organiseert de W. E. A. een-jaarlijksche 
studiekringen, conferenties en propageert zij ontwikkelings 
doet ook in veel gevallen het- werk van een ontwikkel 
organiseert zomerscholen, exploiteert een centrale bibliotheek van 
studieboeken ten behoeve van de deel nemers aan de verschillende 
cursussen; heeft contracten met uitgevers om goedkoopere edities 
van duurdere werken mogelijk te maken, geeft een maandblad the 
Highway uit met korte opstellen, boekbesprekingen, correspondentie 
tusschen de leden en de redactie en mededeelingen uit het vereeni- 
gingsleven.

De W. E. A. neemt geen partij-standpunt in, zij zoekt*en vindt 
haar leden bij alle partijen. Mansbridge illustreerde dit op een van 
zijn lezingen in ons land aldus: op onze cursussen zitten sociaal
democraten en katholieken aan een tafel en spreken zich vrij uit over 
hun verschillende standpunten, met dit resultaat dat zij als betere 
sociaaldemocraten en betere katholieken uiteengaan. Deze neutrali
teit werd vooral hoog gehouden onder de leiding van haar stichter. 
Het valt niet te ontkennen, dat zijn opvolger, de algemeene secretaris 
Mactavish, neiging vertoont om naar links af te drijven.
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werkzaamheid op het gebied der volksontwik- 
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de Grenzen een overzicht te geven. Hieronder 
i staaltje. Een gevoel van onbevredigdheid inzake het 
rrichte werk voor de volksontwikkeling en de geringe

Niet neutrale Uitgesproken op sociaal-democratische standpunt staat 
instellingen, o.a. het Labour College te Londen, dat een der leiders 

als volgt karakteriseert: „het leert den werkman de oorzaken van het 
sociale kwaad op te zoeken en de problemen, die daaruit ontstaan in 
de materieele grondslagen van de maatschappij; dat die oorzaken in 
laatste instantie van economischen aard zijn; dat om deze weg te 
nemen in de eerste plaats zulke economische veranderingen noodig 
zijn, die tot opheffing van de kapitalistische staatsorde leiden  
Daarom maakt het Labour College geen aanspraak op neutraliteit. 
Daar het College dus partijbelangen nastreeft, moet het zich stellen 
tegenover alle anders gerichte ontwikkelingsinstituten." Het College 
staat onder leiding van de South Wales Miners’ Federation en de 
National Union of Railwaymen. Behalve de ontwikkelingscursussen 
voor een bepaald aantal studenten, die in het College te Londen zijn 
gehuisvest, geeft het cursussen voor toehoorders van buiten en cur
sussen in de provincie. Het laatste werk verricht het ook in samen
werking met de Plebs League, welke laatste tot doel heeft „de be
langen van de onafhankelijke arbeidersontwikkeling te bevorderen, 
de positie van de arbeiders te verbeteren en mee te werken tot de 
afschaffing van de loonslavernij.”

Beide instellingen zijn symptomen, dat het ontwikkelingswerk, dat 
zich niet op partij-standpunt stelt, door de partijen in kwestie ge
wantrouwd wordt. Dit wantrouwen vindt men overigens evenzeer 
bij zoogenaamd „burgerlijke" confessioneele groepen. Het is trouwens 
niet het eenige motief voor hun oprichting, al is het practisch mis
schien het krachtigste. In een vorige aflevering wees ik reeds op een 
ander motief: de behoefte om hun leden, ook met andere banden 
dan materieele alleen, aan zich te binden. En paedagogisch pleit nog 
een gewichtige factor voor deze separatie: het sterke gevoel van 
saamhoorigheid, dat de gelijke geestelijke gesteldheid van zoo'n groep 
studiegenooten natuurlijkerwijze opwekt.

Het zou dus om verschillende redenen tegen de natuur 
indien men zich tegen afscheidingen, als zich hier voordoen, 
willen verzetten. Het verschijnsel doet zich in alle landen voor; 
zou het anders kunnen.

Synthetisch aangelegde naturen mogen dit betreuren, zij kunnen 
slechts zoeken naar vormen van samenwerking, die dc bezwaren van 
deze versplintering minder sterk doen voelen. Gelukkig, dat onze tijd 
de teekenen brengt, dat alom naar samenwerking zonder verlies vt 
eigen karakter gezocht wordt. IPorDl vervolgt).
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Na een inleiding, waarin hij de werkzaamheid op het gebied der 
volksontwikkeling in Duitschland voor den oorlog karakteriseert, 
geeft Büuerle een schets van het volksontwikkelingswerk, zoo als 
hij zich dit voorstelt en ook bezig is voor een gedeelte van Duitsch
land n.1. Wllrtemberg te verwezenlijken. Wij geven hem thans het 
woord.

van andere geregelde bijeenkomsten 
besproken, zooals bijv, ook in < 

renkomsten, houden wij ons aanbed

resultaten daarvan heeft zich gedurende en na den oorlog over de 
geheclc beschaafde wereld uitgebreid en vooral in de oorlogvoerende 
landen, wij weten dit reeds, geleid tot het stellen van vragen eii 
een geestelijke worsteling om de oplossing daarvan te vinden. Zoo 
heeft men zich ook in Duitschland reeds tijdens den oorlog de vraag 
voorgelcgd: hoe zullen wij na den oorlog het werk der volksontwik
keling, dat dan meer dan ooit noodig zal zijn, ter hand nemen. Zullen 
wij volgens de oude methoden blijven werken of hebben wij naar 
nieuwe wegen te zoeken. Het stellen van deze vraag zegt reeds ge
noeg. De moeilijkheid van het probleem dreef de belangstellenden 
samen en zoo zien we in de laatste jaren telkens, dat in verschillende 
deelen van het groote rijk bijeenkomsten van „volksontwikkelaars” 
worden gehouden, zoogenaamde Volksbildungs Tagungen waar erva
ringen, wenschen en plannen worden besproken door vooraanstaande 
werkers op dit gebied. Uit den aard der zaak kan een klein land 
niet zoo gemakkelijk een uitgelezen schare bijeenbrengen als een natie 
van 60 A 70 millioen zielen, maar men vraagt zich toch wel cens af, 
wat doen onze gezamenlijke volksuniversiteiten op dit gebied, wat 
doen onze gezamenlijke leeszalen en bibliotheken? Hun jaarvergade
ringen zijn ons bekend. Wat doen de vereenigingen voor volksont
wikkeling in ons land om door gedachtenwisseling elkander te helpen. 
^Vel heeft gelukkig de Maatschappij tot nut van 't algemeen tegen
woordig een 9-tal districten (Leeuwarden (= Friesland), Oostelijk 
Groningen, Drente, Utrecht, Gooi- en Eemland, Noord-Holland, 
’s-Gravenhage, Rotterdam, en Noord-Brabant) die elk per jaar 
twee vergaderingen houden, bezocht door 5 tot 30 afgevaardigden, 
waar algemeene vragen het departementale werk betreffend worden 
besproken, maar dit zijn nog maar schuchtere pogingen tegenover 
wat ons land aan samenspreking en samenwerking zou behoeven. ')

Het Nutsinstituut voor volksontwikkeling heeft op dit gebied een 
taak te vervullen. Maar in afwachting van wat we in ons land in 
dit opzicht nog eens zullen prestecren kunnen we kennismaken met 
de besprekingen die gehouden worden in de landen waar men ons 
een stapje vooruit is. Wij beginnen daartoe met een inleiding, ge
houden op de „ Rothenburger Tagung” van September 1918 dus kort 
voor het einde van den oorlog. De voordracht, die het bovengenoemde 
onderwerp behandelde, is gehouden door Th. Bauerle, leeraar aan 
de kweekschool voor onderwijzers, en directeur van den Verein zur 
Förderung der Volksbildung in Wllrtemberg.
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,1. Volksontwikkeling is een zaak van het gebeele volk, niet van 
zoogenaamde „lagere” klassen. Zij is van belang niet alleen voor 
i bewoner der steden, maar is even noodzakelijk voor het platteland.

2. Het terrein, der volksontwikkeling omvat de gebeele kuituur, in 
het bijzonder die gebieden, waarvoor ons volk zich interesseert of 
behoort te interesseeren. Als belangrijke bestanddeelen van het be
schavingsleven, behooren ook wereldbeschouwing en politiek tot het 
gebied van de volksontwikkeling. Deze beide daarvan uit te sluiten 
is onjuiste neutraliteit, zelfs in den grond der zaak heelemaal geen 
neutraliteit. Ze op juiste wijze te behandelen cischt degelijke kennis, 
veel tact en respect voor het eigen inzicht v an andersdenkenden.

3. Alle echte volksontwikkeling moet Hiep geworteld zijn in eigen 
omgeving. Erkenning van het recht op eigen persoonlijkheid sluit de 
verplichting in, met die persoonlijkheid rekening te houden. Daarom 
moet volksontwikkelingswerk zich aanpassen aan de streek waar men 
werkt. Daarom is er verschil tusschen volksontwikkeling in de stad 
en volksontwikkeling op het land, volksontwikkeling bij de boeren en 
volksontwikkeling bij den vakarbeider, volksontwikkeling bij de zoo
genaamde „hooger" ontwikkelden en volksontwikkeling bij den „een- 
voudigen" man. Dat sluit echter niet uit, dat op vele gebieden ge
meenschappelijke wegen bewandeld kunnen worden. Maar volkomen 
duidelijkheid en helderheid ten aanzien van dit centrale punt van 
alle ontwikkelingswerk kan alleen tot de eenheid en harmonie voeren 
die wij noodig hebben.

4. Zulk volksontwikkeling: 
vervlakking van ons kultuurlevet 
alleen tegenover de massaproduc 
tal van ontwikkelingsmiddelen 
geschapen, het werken in de di< 
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en is de betere, al is het ook de langere 
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sluit echter in, dat eindelijk ook op het gebied van de 
ikkeling het louter dilettantistische werk moet worden ge- 

een wel overlegde opleiding van leiders is daarvoor echter 
Naast de practijk moet de theorie van de volksontwikkeling 

meer dan tot nu toe tot zijn recht komen, anders verheft zich 
verk niet boven de trap van een slechts automatische of goedig 

: bezigheid. Evengoed als voor de andere groote gebieden 
kultuurleven hebben wij voor de volksontwikkeling behoefte 

ïekplaatsen, waar in nauwe wisselwerking met het practischc 
veelsoortige problemen worden onderzocht en de verworven 

sn voor het practische werk worden vruchtbaar gemaakt. Wij 
e van de praktijk noodig en een plaats, waar toe- . 
rkers worden ingeleid in den aard, het doel en de
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6. Bijzondere aandacht verdient de methode en de techniek van het 
volksontwikkelingswerk. Populaire behandeling is in wezen iets anders 
dan wetenschappelijke. Alle populaire behandeling b.v. moet gebaseerd
"---- het uitwerken van belangrijke typische voorbeelden, waaraan

imecne conclusies moeten worden vastgeknoopt. De logisch 
schoolde mcnsch denkt plastisch, zijn doorleven en zijn ont- 
ng hebben behoefte aan concreten inhoud. Zoodanige inhouden 
i overvloed van de stof te vinden, die een typisch karakter 
. en deze tot drager van algemeen erkende inzichten en waar-

■ een groote en moeilijke taak, waartoe niet ieder 
e ook zelfs hij, die er wel aanleg toe heeft, maar 
ladelijk weet uit te voeren.

7. Dit alles is echter niet mogelijk zonder een concentratie van alle 
krachten, zonder een nieuwe eenheid, niet in den zin van een opper
vlakkige gelijkmakerij, ook niet in den zin van een slechts uiterlijk 
samenwerken, maar op grond van een gemeenschappelijke theoretische 
en practischc behoefte, van een vérgaande innerlijke overeenstemming, 
en op grond van de overtuiging dat alle volksontwikkelingswerk 
dienen van hel volk is, en dat bij alle veelvuldigheid der wegen, het 
doel en de middelen ten slotte dezelfde zijn.

8. De groote taak van het volksontwikkelingswerk der toekomst 
eischt echter ook uitbreiding van den kring der medewerkers. Er zijn, 
behalve de onderwijzers en de predikanten, nog genoeg krachten en 
persoonlijkheden, die met hun bijzondere gaven waardevol werk 
kunnen leveren. Ik herinner slechts aan dokters, ingenieurs, koop
lieden, kunstenaars, juristen, maar ook aan leidende persoonlijkheden 
uit de kringen van de industrie, bet handwerk en de landbouw. Alle 
leiders van het volk tot het bewustzijn te brengen, dat hun gaven 
hen tot geven verplichten; een dergelijke mobiliseering der geestelijke 
krachten voor de volksontwikkeling is de voorop te stellen eisch 
voor ’t gelukken van ons werk.

Hand in hand met deze mobiliseering der geestelijke krachten 
een mobiliseering der malerieele krachten gaan. Het naar het 
: zoo schitterende gebouw van ons openbaar ontwikkelings- 

hceft tot nu toe verhinderd, dat de zoo dringend noodige 
^ontwikkelingsarbeid de krachtdadige belangstelling van 
lalkrachtige volksgenootcn ondervond, zooals dat in andere 

in Amerika en Engeland het geval is. Zooals -vanzelf 
■ mag het er daarbij niet om te doen zijn, door middel van 
wikkelinigswerk andere doeleinden, die er niets mee te maken 
, of die zelfs schadelijk kunnen zijn, na te streven: de geld- 
:n moeten zonder eenige voorwaarde verstrekt worden, de 
I van het volksontwikkelingswerk moet onaangetast blijven.
T"‘ ' zelfde geldt ook van de verhouding van ons werk tol de 

. Het juiste begrip van de beteekenis van dit werk 
nog dikwijls. Het ligt in het welbegrepen belang van 

:nte, om het vrij volksontwikkelingswerk zooveel mogelijk 
zonder zich te mengen in den aard en de organisatie
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>, die tot

te zetten hoe ik mij de uitvoering 
J mij te veroorloven, dat ik U 
tembergsch volksontwikkelings-

iS ik er nu

jen en spoor 
t en mag hef

De staat bouwt immers ook wege 
te vragen, wie ze gebruikt. Moet 
anders zijn?

II. Omgekeerd is ook de vrije volksontwikkeling sterk geïnteres
seerd bij <w openbaar oni)erwijs<ry.rleem. Zij moet overal actief zijn, 
waar het er op aan komt, de grondslagen van de volksontwikkeling 
uit te breiden en te bevestigen, de jeugd voor een al te vroeg op
nemen in het ziellooze mechanische der moderne arbeid te behoeden 
en tegenover de voor ons doel absoluut onvoldoende vakontwikkeling 
de eischen van de volks- en menschenontwikkeling te stellen.

>rlijnen, zonder er naar 
et op geestelijk gebied

Als ik er nu toe overga, 
van deze eischcn denk, 
iets van de organisatie van ons 
werk vertel.

In Mei 1918 werd in Stuttgart de „Verein zur Förderung der 
Volksbildung" gesticht. Deze tracht zijn doel te bereiken door

1. Bevordering van de studie op het gebied van volksontwikkeling 
en volksopvoeding.

2. Opleiding van medewerkers aan de taak der volksontwikkeling.
3. Samenwerking met andere soortgelijke doeleinden nastrevende 

vereenigingen en ondersteuning van hun streven.
4. Andere middelen, die tot dit doel dienstig zijn.

Van den aanvang af heeft dit plan in alle betrokken kringen groote 
belangstelling ondervonden en doordat altijd persoonlijk contact werd 
gezocht, is van den beginne e.en vertrouwen gevestigd, waardoor alle 
volksontwikkelingsorganisaties in Würtemberg zonder onderscheid 
van geloof of partij er toe gebracht werden zich aan te sluiten. De 
nieuwe vereeniging wil allen in gelijke mate dienen, vóór alles door 
wat gemeenschappelijk is in ’t werk op zich te nemen. Een gemeen
schappelijk belang is gelegen in de stichting van een centrale bibliotheek 
voor het volksontwikkelingswezen in zijn geheel. Daarin moet niet 
alleen de litteratuur over het geheele ontwikkelings- en opvoedings
werk zijn te vinden, maar ook het belangrijkste uit de grensgebieden 
van geestes-, sociale- en economische wetenschappen. In de eerste 
plaats zullen de verschillende onderdeden als volkshoogescholen, 
volkskunst, pers, bibliotheekwezen,  vrouwenontwikkcling, beroepskeuze, 
begaafden-vraagstuk, opvoeding in het leger enz. zoo volledig mogclijk 
vertegenwoordigd zijn. Naast de in boeken vervatte litteratuur zal 
die uit tijdschriften en kranten worden opgenomen. Een kaartenregister 
zal het gebruik van dit alles vergemakkelijken. Voor zoover dergelijke 
litteratuur zich in andere bibliotheken bevindt, zal men bij ons aan
wijzing daarvan kunnen vinden. De studie zal worden bevorderd 
door opwekking onzerzijds tot het uitwerken van theoretische en 
practische vragen, door ondersteuning van dergelijk werk en door 
eventueele opname ervan onder de uitgaven van de aan onze ver
eeniging te verbinden uitgeverij. Het spreekt van zelf, dat geen rich
ting hierbij is uitgesloten: 'Wie iets waardeyols heeft te zeggen en wiens 
werk vruchtbaar belooft te zijn, die zal als medewerker welkom zijn.
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ons werk na den oorlog zullen ook 
en ander aanschouwingsmateriaal 

[ maken. Daarvoor zouden wij 
militaire ontwikkelingscentra in

zullen de hoofdcommissie en de verschil- 
In de hoofdcommissie zullen alle groote 

; in aanmerking komende organisaties van 
i en openbare leven vertegenwoordigd zijn, 
naast de vertegenwoordigers der voor de 

van het werk in aanmerking komende orga- 
Jit gebied in het bijzonder 
ijkste afdeelingen denken 
aangewezen krachten als 
janiseerd zijn de volgende 
el en kunst, bibliotheek- 
vrouwenontwikkeling. 
voor de volkskultuur in 

i het systeem der massaproductie 
ïn hen in plaats daarvan intensief 
>or de op dit gebied in hun be- 
■«ersonen te doordringen van de 
aanwijzen van de beste wegen, 

imers niets anders dan het onder- 
d aan het groote denkbeeld der 
" het gevoel van verantwoorde- 

1 en omgekeerd.

platen
noodzakelijk 

van wat in i

inderzoek naar den stand van 
:mberg ingestcld, dat tot alle ”” 

„ en waarop de antwoorden voor 
: binnenkwamen. Het resultaat van dit onderzoek 
>r het latere practische werk vormen. Ook daar- 
aangesloten organisaties te dienen, op gapingen 

een schadelijk tegenwerken of onvruchtbaar 
runnen verhoeden.

zal om te beginnen in den vorm van 
corteren duur moeten geschieden, die deels 

'ehouden, deels als „reizende" cursussen 
de volksontwikkelingsdagen moe- 
’ikkeling in het land verspreiden 

:ntoonstellingen van wat be
en belangrijks bezitten, moet 
van iedere landstreek wakker 

telling zijn de volksacademies 
zoor volksontwikkeling. Het zijn 

middelen. Zij moesten overal 
ciuieping van de volksontwikke- 

groote waarde. AVij zouden ze ook bij

Als eerste werk werd een oi 
volksontwikkelingswerk in Wllrter 
tembergsche gemeenten is gericht 
het grootste gedeelte binnenkw* 
zal de grondslag vooi 
mee hopen wij alle w 
in het werk te wijzen en .... . ..............
naast elkaar werken te kunnen verhoe 

Het vormen van leiders zal om f 
cursussen van langeren of korteren du 
in het centrum zullen worden gehoudei 
gedacht zijn. Regelmatig terugkeerendc 
ten het denkbeeld van de volksontwin 
en duurzaam wakker houden. Deor tei 
paalde landelijke gebieden aan schoons 
de belangstelling voor het eigenaardige 
worden gehouden. Een prachtige inst< 
van den Rhcin-Mainische Verband vooi 
kleinodiën onder de volksontwikkelingsmi 
worden opgericht. Juist voor de verdiep 
lingsgedachte zijn zij van 
ons willen invoeren.

De practische behoeften 
een verzameling van het 
in ons centrale bureau 
gebruik kunnen maken 
dat opzicht is vereenigd.

Dragers van ons werk 
lende sub-commissies zijn, 
voor de volksontwikkeling 
het geestelijke, economische en opei 
In de subcommissies zijn naast de vertegc 
afzonderlijke onderdeden van het werk in aann 
nisaties nog andere persoonlijkheden, die op dit 
werkzaam zijn, opgenomen. Voor de belangrijks 
wij ons bijzondere daarop geheel en al aa» 
leiders en leidsters. Reeds gedeeltelijk georg 
afdeelingen: Volksuniversiteitswezen, toone< 
wezen, natuurwetenschap en techniek, pers. 

Het komt er op aan alle gebieden, die 
aanmerking komen, te onttrekken aan 1 
en aan het werk zonder samenhang ei 
te bewerken. Dit geschiedt vooral dot 
roep of uit liefhebberij werkzame pers 
beteekenis van dit werk en door het aa 
die daartoe te volgen zijn. Dat is immer 
schikken van allen individueelen arbeid a- 
volksontwikkeling en versterken van h< 
lijkheid der deelen tegenover het geheel
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geeste" 
het

rsiteit is nog niet 
onder deze vlag. 

: in rustige banen 
in de allereerste 

comité uit de

.hen, die hoofd en hart op de rechte 
jikelijken instructeursstijl ontgroeid 
irtoe de landverdediger naar het 
itelijk en zedelijk fundament geven.

:t hier het gedrukte worden toe
nder leeskamer en zonder goed 

lies wijst er echter op, dat de opleiding 
mderofficieren en officieren — in geestelijk 

:per zijn moet, dan tot nu toe het geval 
lardelooze, zin- en geestlooze handleidin-

Op eenige bijzonder gewichtige onderdeelen van den volksontwikke- 
igsarbcid moge ten slotte nog worden gewezen. Op den voorgrond 

' langstelling staat tegenwoordig de vraag van de volk.ntiiü'eivileil. 
streken van 't rijk is men vol actie, iedereen wil volksuni- 

oprichten, de een wil den ander voor zijn en reeds zijn 
overijverigen aan den gang, die de volksuniversiteit voor 

irtij- of wereldbeschouwingswagcn willen spannen. Maar in
werk en rekening houden met de persoonlijkheid wil nog niet 
dat wat scheidt tot richtsnoer en doel van ons werk maken, 

niet denkbaar, dat ernstig volksuniversiteitswerk mogelijk 
>nder den vasten bodem eener wereldbeschouwing. Het 
net werk is echter altijd en overal aanpassing der per- 

aan het geheel van het volksleven. Volksuniversiteitswerk 
alles het algemeen menschelijke, het waarachtig waardc- 

leven, kortom alles wat het bewustzijn van volk, 
lijkheid versterkt en verheft, wat den man tot 

tot vrouw maakt. De volksuniversiteit wil die 
ding bijbrengen waarvan Grundvig zegt: „Een ontwikkeld 
>ij die denken kan wat hij voelt, zeggen wat hij denkt en die 
t zijn mond zegt.” 
_iste begrip van de Duitsche volksunivers" 
<t; veel wat fout en halfjuist is, zeilt nog < 
ïstesarbeid is nog noodig om de beweging 

Een cursus, die tot verheldering juist vat 
il leiden, zal het volgend voorjaar met het 
volksontwikkelingsvereenigingen gehouden wot

Niet minder gewichtig dan de volksuniversiteit is het ontwikkelings- 
•.rk in bel leger. Dit is een kind van den oorlog, uit nood geboren 
i als „noodhulpwerk" gedacht. Maar de behoefte aan een meer 
■estelijke legeropvoeding en de beteekenis van de geestelijke zijde 
Je militaire ontwikkeling is er mee erkend. Op dezen bodem 

oeten wij na den oorlog weloverlegd voortbouwen. Er is geen 
;tere bodem en geen betere tijd voor de opvoeding tot staatsburger 

en tot het volks- en staatsbewustzijn als de tijd, waarin de opgroeiende 
man voor den dienst van het geheel wordt voorbereid. H^ie eenmaal 
dit werk zal doen: of het, wat het natuurlijkst zou zijn, door de 
militaire organisatie zelf als gewichtig bestanddeel der opleiding zal 
worden ter hand genomen, dan wel of ook niet-militaire krachten te 
hulp zullen worden geroepen; onze taak is er voor te waken, dat 
iets gebeurt en dat het goed gebeurt.

Zulke arbeid eischt heele menschen 
plaats hebben, die aan den gebruik< 
zijn, kortom die aan de taak, waar'- 
uiterlijke wordt opgeleid, het geestei

Aan het mondelinge woord moei 
gevoegd : er mag geen kazerne zijn zon 
geleide bibliotheek. Dat alles wijst er 
der militaire leiders' — onüc 
opzicht veel grondiger en diej 
was. De meest volkomen wa«

lingsarbe 
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tensief werk en rekei 
zeggen, dat wat sche 
Wel is het niet denkb< 
zou zijn zonder den v 
doel van het werk i 
soonlijkheid aan het a 
zoekt boven a<*c9 »> 
volle in kuituur en 
vaderland en persoonli 
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man is hij ' ' 
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Het juis 
uitgewerkt.

- Veel gees, 
te leiden, i 
vragen zal 
Duitsche
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waarvan
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rsussen voor persmannen en 
ingericht en van de centra voor volks- 

vragen en problemen en evenzeer de 
'rijke publicaties en de mededeelingen van 
ngen aan de pers worden toegezonden. Dan 
ral moeite geven voor goede almanakken. De

i en hulpboeken voor het soldatenonderricht moeten eindelijk cens 
•vangen worden door een goed gefundeerde pacdagogick der leger- 
voeding, in het middelpunt waarvan het leideivprobleem staat.

probleem leider en massa heeft ook centrale betcekenis voor 
gehccle volksontwikkelingswerk. Wanneer zulk werk voor den 
noodig is, dan is het dat niet minder voor de vrouw. De volks- 

’ieling heeft zich tot nu toe te weinig met de vrouwenontwik- 
ucinoeid. De oorlog heeft geleerd, welke beteekenis de vrouw 

iet openbare leven heeft in een tijd, waarin de openbare meening 
stemming thuis zoowel als daarbuiten, zoozeer van de vrouw 

■t. Alle pogingen tot geestelijke verheffing van de vrouw moeten 
it het standpunt der volksontwikkeling voortgeholpen worden, 

vrouw bezit tegenover den vervlakkenden invloed van de moderne 
iltuur" minder weerstand dan de man. De geestelijke waarden, 

de met leeshonger verslonden roman, de bioscoop, het theater 
’ , staan in den regel ver van wat aan .ware beschaving beant- 
urdt, het zijn zcnuwprikkels en armzalige oppervlakkigheden. De 

i der vrouwenontwikkeling zijn nog lang niet opgelost, ja, hun 
;enis wordt misschien nog geheel niet werkelijk gevoeld.

ons werk opent zich hier in theorie en practijk een wijd

In de plaats van het gesproken woord is in den loop der tijden 
in steeds stijgende mate het geschreven woord getreden. Hier treden 
ons pers en boek tegemoet. Het gaat er voor ons niet om, dat er 
maar veel boeken onder het volk komen, maar dat het volk die 
boeken in handen krijgt, die het noodig heeft en gebruiken kan en 
die het naar het innerlijke en naar het uiterlijke verder brengen. 
Alle bibliotheekwerk moet van de beteekenis van het bock als middel 
voor volksontwikkeling uitgaan. Daarvoor is echter kennis der waar
devolle boeken en advies aan de lezers noodig.

Evenzeer verdient echter de pers en speciaal de kleine plattelands- 
pers, het dagelijksche en dikwijls uitsluitende geestelijk brood van 
den eenvoudigen man, onze volle aandacht. De positie en het aanzien 
van den redacteur beantwoordt in Duitschland niet aan den feitelijken 
invloed, dien de pers op ons volksleven uitoefent, noch aan de 1 
teekenis, die zij voor onze volksopvoeding kan hebben. Eveneens I 
antwoordt de pers dikwijls noch in vorm noch in inhoud aan 
eischen, die aan haar moeten worden gesteld, noch onder noch boi 
den streep. Het ergst zijn dikwijls de hoofdartikels. Dat komt om< 
wij aan de pers niet de noodige aandacht schenken, ofschoon a‘ 
ander hulpmiddel van zoo groote beteekenis voor de volksor 
kan worden als juist de pers. Ook hier liggen voor de vo 
keling theoretische en practische vragen: het hoofdstuk 
en ontwikkeling verlangt een ingaande behandeling; 
met de organisaties der pers moeten kurs 
medewerkers der pers worden ingericht e 
ontwikkeling uit moeten de vragen en , 
verwijzingen naar belangrijke publicaties 
gewichtige feiten en pogingen aan de pers 
moeten wij ons ook voor« '
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almanak is nog heden op het platteland naast de religieuze litteratuur 
het boek voor amusement en lecring van groot en klein. Ook hier 
moeten wij nieuw werk leveren: de almanak van een objekt om geld 
te verdienen weer maken tot een waardevol volksboek, dat echte 
kunst, volkslectuur en waardevolle leiding op het gebied van kuituur, 
economie en volksleven geeft, en dit alles gekruid met gezonde humor.

Mij rest nog, in korte woorden samen te vatten, waarom het gaat 
bij de vraag: hoe zullen wij de ontwikkeling van ons volk na den 
oorlog ter hand nemen? Hoe de oorlog voor ons afloopen mag, ons 
land heeft een ontzettend verlies aan allereerste krachten geleden. 
Wij zullen moeten trachten, dit verlies te vergoeden door verhooging 
en ontplooiing van alle echt levende krachten in ons volk. Dat is 
onze groote kracht. Daartoe is echter noodig: concentratie van alle 
leidende krachten op geestelijk gebied, en het bijeenbrengen van een 
rijke voorraad materieele middelen; het samenbrengen van alle ver- 
eenigingen voor volksontwikkeling tot werk- en belangengemeenschap 
met erkenning en instandhouding van ieders bijzonder karakter; afwen
ding van de heerschappij van en het geloof aan de alleenzaligmakende 
kracht van de stof, en instelli ng van ons werk op het menschelijke, 
nationale en staatsburgerlijke; rekening houden met de lokale om
standigheden en met de sfeer van leven, beroep en levensbeschouwing; 
weloverlegde uitbreiding van het werk over het gcheele land en over 
alle gebieden van het kultuurleven; het ondergeschikt maken van deze 
gebieden, in het bijzonder ook van de door de techniek verschafte 
middelen tot ontwikkeling aan de gedachte der volksopvoeding; be
strijding van alle oppervlakkigheid en van alle speculatie op lagere 
hartstochten; strijd tegen alle dilettantisme in stof en methode, vooral 
tegen de misplaatste en gevaarlijke pogingen een verdund aftreksel

Bij dit alles moet steeds de -»r. 
een belangrijke rol spelen. Daatuv 
door worden wij behoed voor wei 
een gemakkelijk overnemen van de 
doende het platteland bewaard, 
eenheid van ons vollk een landelijl 
onschatbare betcekenis voor de 
eigen land voor het geestesoog .. 
voor alles wat natuur en menschei 
hebben; dat is echter voorwaar n. 
van oudheden c 
open te stellen.

Met een enkel woord slechts wil ik het groote en uitgebreide 
bied der volkskunst, dat tooneel, muziek en beeldende kunsten o 
aanroeren. Reeds vóór den oorlog hebben vele krachten zich 
dit werk geïnteresseerd, en tal van vereenigingen hebben zich b< 
toegelegd op volksontwikkeling door middel van de kunst. Het is 
gewenscht, dat ook het gesproken en gezongen woord steeds meer 
in dienst van de volkskultuur worden gesteld. In hoeverre de bios
coop daartoe kan worden gebruikt, is ’n vraag, die een geheel zelf
standige behandeling eischt.

zorg en de liefde voor de eigen omgeving 
ardoor wordt ons werk grondig, daar- 

:rken naar overgeleverd model; voor 
grootestads-methoden wordt zoo- 
Wij moeten voor elke natuurlijke 

lijk museum oprichten. Dat zou van 
J gehcele volksontwikkeling zijn. Het 
te laten leven, den blik te scherpen 

  .ben, vriend en vijand daarin gewrocht 
dat is echter voorwaar niet te bereiken door enkel collecties 

en andere verzamelingen voor een dubbeltje entrée
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De afdeeling B der Lycea 
door Prof. R. CASIMIR.
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:t „volk", als volksontwikkeling 
leiders, instellen van cursussen.

"ViTanneer men zich afvraaf 
VV middelbaar ondcrwijs- 

antwoord wel bevesti 
als Nedcrlandsche schepping 
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van wetenschap, of de 
van een stukje wetenschap voor 
te karakteriseeren; opleiding van 
bevordering van het onderzoek.

Het doel van ons streven moet een onderzoekingsinstituut 
volksontwikkeling zijn. Al deze dingen spreken vanzelf voor wit 
standpunt niet buiten, maar binnen ons volksleven heeft. De vol 
ontwikkelaar moet iets van den ziener in zich hebben, hij moet r 
zijn ziel de ziel van zijn volk zoeken. En het geheim van 
werk — in welk kamp het ook verricht wordt —• is: liefde tot 
volk, geloof in het volk, achterstelling van de eigen persoonlij! 
voor de zaak, geen kneveling van den geest of de ziel, maar hulp 
die leidt tot eigen-hulp van het individu zoowel als, van het volk."

-aagt of deze afdeeling in het geheel onzer 
s-instellingen zal kunnen voldoen, zal het 
tigend moeten luiden. Al is zij geheel nieuw 

ig, er zijn een voldoend aantal gegevens, 
2IXUIU3V le vóórspellen. Het voornaamste van middel- 
: er gedurende een zeker aantal jaren regelmatig, 

.  . ielden ernst les wordt gegeven door ontwikkelde 
is ook hier mogelijk. In de tweede plaats komt slechts de 
aanmerking. Welnu, elk der vakken, voor deze nieuwe af- 

„ voorgesteld, heeft bewezen, voor jongelieden geschikt te zijn 
teekenis te hebben voor hunne vorming. De Nederlandsche en 

drie moderne talen, de wis- en natuurkunde, de staatsinrichting en 
staathuishoudkunde, de geschiedenis en de aardrijkskunde werden en 
worden niet zonder goed gevolg onderwezen. Op de beteekenis van 
het Latijn behoeft nauwelijks gewezen te worden. Het onderricht in 

te taal heeft velerlei groote onderwijskundige voordeelen, die in 
ten tijd van verslapping, verminderden arbeidslust en toenemende 
lauwkeurigheid vooral bezien mogen worden onder het licht van de 
>eidsschool. Het Latijn maakt eigen werk zoo uitnemend mogelijk, 
cht nauwgezetheid en kan niet door werktuigelijke dril alleen 

D;ndom van den leerling worden. Een derde vraag is nu, of het 
:heel der stof, zooals die hier geboden wordt, een samenhangend, 
>ed geordend geheel vormt. Het wil mij voorkomen: ja. Het Latijn 
>1 vertegenwoordigen den strengen taalvorm en tegelijkertijd inleven 
schen in de gedachten van anderen. De lectuur er van zal een be

en karakter en genoeg van de onze verschillend, doen op- 
oog van den leerling. In het Latijn zelf zitten verwijzingen 
: cultuur: het levert dus niet een starre afgeslotenheid, 
:mcn voor nieuwe ontwikkeling: achteruit wijst het 

  ieksche cultuur, vooruit naar de moderne. Alzoo: strikte 
iheid gepaard aan bewegelijkheid van denken; een ompaald ge-
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igstelling j 
s hier volda, 
>pleiding geeft v 
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school heeft afgeloopcn 
B heeft voorbereid. Een 

tijn geleerd wordt, 
. Grieksch, vluchtig 
student alle kennis, noo< 

innen. Hij zal in dit opzi- 
int, die de afdeeling 

. studie sluit i 
de moderne 
er dan b.v.

erne talen '

gecommitteerden voor het eindexamen wordt 
hetgeen behandeld is in de lessen voor < 

mineerd worden, vergezeld van een opgave dc 
als examenpunten. Het in de laatste 

er beoordeeling der gecommitteerde 
: welke plaats zal de B afdeeling 

tnemen? Hierover wil ik liever zwi;

bied met uiLzicbten naar meer kanten. Dit Latijn in een Lyceum zich 
aansluitend bij eenige kennis der moderne talen, steunt weer het onder
wijs dier talen die weer meer eischen van het taalgehoor, en een snel c 
vatten van grooter geheelen vergen. De wiskunde leert het deductief, 
natuurkunde het inductief denken. De op causale verklaring uitloopt 
beschrijving is gegeven in geschiedenis, aardrijkskunde en staatsim 
ting, een voorbeeld en toepassing van inductieve en deductieve 
methoden op menschelijke handelingen is in de economie aanwezig.

De leerstof is dus gegroepeerd om en heeft haar hoofdobject in het 
menschelijke gebeuren en dit bestudeerd naar verschillende methoden. 
De geesteswereld wordt op verschillende wijzen genaderd, het ver
band met de natuur niet geheel vergeten. Dc wet maakt mogclijk, 
dat elke school 6 uren per klas onderwijs geeft in vakken van eigen 
keuze. Hierdoor wordt gelegenheid gegeven, dit programma naar dc 
behoeften der leerlingen en dc bekwaamheid der aanwezige docenten 
aan te vullen. Voor algemeene ontwikkeling, voor rijp- en bewust
wording van het groeiende individu is voldoende gezorgd. Aan den 
eisch, dat middelbaar onderwijs werken leere en tegelijkertijd ver
gezichten opene, opdat er belangstelling gewekt wordt en dc per
soonlijkheid zich kan vinden, is hier voldaan. Dc vierde vraag is, of 
deze .afdeeling een voldoende opleiding geeft voor dc studies, waartoe 
zij voorbereidt. Voor de rechten is dit zeker aan tc nemen. Menigeen 
studeert nu rechten die een burgerschool heeft afgeloopcn en zich in 
korten tijd voor het staatsexamen B heeft voorbereid. Een vierjarige 
-cursus, waarin meer en degelijker Latijn geleerd wordt, zal zeker 
wel opwegen tegen een jaar Latijn en Grieksch, vluchtig opgedaan, 
spoedig vergeten. Ook heeft de jonge student alle kennis, noodig om 
de juridische studie te kunnen beginnen. Hij zal in dit opzicht in 
-gunstiger conditie verkeeren dan de student, die de afdeeling A of 
B van het gymnasium bezocht heeft: zijn studie sluit rechtstreeks aan 
bij zijn schoolontwikkeling. Ook voor de moderne talen mag men 
dit een goede vooropleiding achten: beter dan b.v. de burgcrschool- 
vooropleiding, die vele leeraren in de moderne talen tot nu toe hadden.

Zal dit vierjaarlijks worden, dan dient het koninklijk besluit, dat 
deze afdeeling regelt, met zorg samengesteld. Ik voor mij zou dezen 
eisch stellen:

1. Aan Latijn worde een aantal 
van de afdeeling a der afdeeling A.

2.. Aan het examen in de moderne talen worde de eisch gesteld: 
vertaling van een moeilijk stuk uit de moderne talen;

lezen met een behoorlijke uitspraak in die talen;
eenige bekendheid met de literatuur; de leerling zal voor elke taal 

minstens een twaalftal letterkundige werken gelezen 
hebben.

verstrekt van 
die niet geëxamineeiu w 

in, die medetellen a 
akte werk ligge tei 

itste vraag is: 
inderwijs ini

uren gegeven, gelijk aan dat
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In die vijf 
B kiezen. (In mijn Lyceum 
in de afdecling 11. B-, 44 
misschien de helft naar af 
getal der leerlingen dat < 
verkiest, niet zoo groot, 
ruim. Het aantal leerling 
zullen dus aanvankelijk 

Blijkt ze te voldoen, 
kant der afdecling ” " 
Zie ik goed, dan 
waar meer cultuur et 
deeling B de 
is de vraag, t 
'nderwijs als 
in die richting 
als f’oorberei<>en<) 
opvatten.

Voor de 
géén

. men zou de ontxvikkc-
Nu echter de stelling 

len, waar omheen zich de 
zij het mij veroor-

toekomst is het niet ondenkbaar, dat breede kringen, 
die nu géén oude talen leeren, Latijn zullen leeren, misschien mede 
in verband met den tocncmenden invloed van het Katholicisme. Maar 
de ouders, die zelf in hun jeugd Latijn geleerd hebben, zullen den
kelijk voor hunne kinderen eene klassieke opleiding begeeren. Na een 
kwart eeuw zal de afdecling B waarschijnlijk een sterke gangmaker 
voor de klassieke opleiding zijn geweest.

Maar dit behoeven wij niet te beslissen of te voorspellen. Aan 
de levensontwikkeling mag veilig overgelaten worden de verdere groei 
en vorming van ons onderwijs. Wie echter de klassieke vorming niet 
wil missen — en het lijkt mij toe dat ze de eerste eeuw zeker nog 
niet verdwijnen kan — voor een deel van ons volk, zal niet mogen 
versmaden, deze B afdecling in te halen. Hoeveel zij doet voor die

er alleen vage vermoedens over uitspreken en 
ling rustig aan het leven kunnen overlaten. 1 
der B afdecling een vraagstuk is geworden, 
gehcele bespreking der wetsvoorstellen beweegt, 
loofd, mijne vermoedens neer te schrijven.

Er zijn in ons land een twintigtal Lycea. Ik schat, dat van deze 
een klein getal, misschien een vijftal, zullen overgaantot het oprichten 
eener B afdecling. De Lycea met een kleine gymnasiumafdecling als 
Zaandam en Enschedé zullen waarschijnlijk niet nog meer willen 
splitsen, daar met het volgen van de afdecling A (a en P) ook het
zelfde practische doel bereikt kan worden als met het bezoeken der 

B. Het groote A’damsche Lyceum zal het niet doen: de
C. P. Gunning, heeft er zich tegen verklaard en zich 
der bestrijders geschaard, en de Lycea van Amsterdam, 

Hocmendaal, zullen ook met het-oog op mogelijke ver- 
aansluitingcn, wel voorzichtig zijn. Er zullen dus over- 

Icderlandsch Lyceum en misschien enkele christelijke en 
t'CCa. Daar deze echter nog kort bestaan, en eerst wat 

ig zullen willen opdoen met de huidige organisatie, zullen 
>oedig tot iets nieuws willen overgaan.

Lycea zullen misschien 20 °/0 der leerlingen de afdeeling 
i mijn Lyceum is ongeveer 32 °/0 in den inbouw, 24 °/0 

.ing 11. B., 44 °/0 in het gymnasium. Van die 44 zouden 
helft naar afdecling B gaan). Aan andere Lycea is het 

de afdeeling gymnasium boven de H. B. S.
t. Stelt men dus algemeen 20 °/0 dan is dit 
igen per Lyceum gemiddeld op 200 stellend, 
een 200 leerlingen de B afdeeling volgen.

>, dan zullen er meer komen, vooral van den 
II. B. S. zullen overgaan naar de afdeeling B. 
wordt de liefde voor de klassieken daar sterk, 

 en beschaving komt. Of dus ook naast de af- 
cconomischc afdeeling der H. B. S. een toekomst heeft, 

tenzij zij bezocht zal worden door leerlingen, die dit 
eindonderwijs beschouwen. De verdeeling zal misschien 

loopen: een scheiding tusschen hen, die het 
hoogcr onderwijs, en hen, die het als eindor
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hulde wordt ge-

den geest, waarin de docenten in 
ieksche cultuurgeschiedenis hun taak 
onze hoogleerarcn in de klassieke 

wetenschap en voor de school zullen

T'Je Gemeenteraad van Zwolle heeft 
een localiteit boven de school aan 

het Assendorperplein beschikbaar gesteld 
voor permanente tentoonstelling van af- 
deelingen van het museum.

Er zal ook gelegenheid zijn voor hel 
lezen van boeken en tijdschriften en 
het geven van cursussen.

Voor de inrichting van deze localiteit 
stelde de Gemeenteraad een bedrag van 
f 800 beschikbaar.

Op bescheiden schaal zal te Zwolle 
dus het eerste „Huis voor Ouders" ge
opend worden. In 1919 werd het plan 
opgeval buizen voor ouders te stichten 
in verschillende centra van ons land 
en in een der groole steden een model 
.Huis voor Ouders” met „Leermiddelen
centrale”. Over hel „Huis voor Ouders” 
werd toen geschreven: „Een huis voor 
ouders moet rust geven, ge.dachten wek
ken. bezielen voor de dagelijksche taak, 
de ouders verzamelen, bij elkaar brengen. 
Zij moeten daar vinden wat zij noodig 
hebben tot opbouw van eigen inzicht, 
voedsel lot groei van innerlijk leven, 
en die leering in zaken op hygiënisch 
en technisch gebied, die bij de verzor
ging en opvoeding geleerd kunnen wor-

Hel „huis voor ouders” moet een 
symbool worden van de taak der ouders 
en opvoeders in het gezin."

In het eerste huis voor ouders te 
Zwolle zullen de volgende afdeelingen 
tentoongesteld worden, beurtelings voor 
zoover de ruimte niet voldoende is voor 
alle afdeelingen: Hygiëne, zuigelingen
verzorging; spel; 'Montcssori; Fröbel- 
handenarbeid ; prentenboeken en kinder; 
lectuur; kennis der natuur; drankbe
strijding; platen en wandversiering;

muziek ; bibliotheek ; gc 
opvoeding; afwijkende 
leiding van mevrouw I 
directrice.

Door deskundigen op verschillend 
gebied worden de afdeelingen op peil 
gehouden ; voorzitter Dr. J. H. Gunning 
Wz„ verder o.a. Dr. N. Knapper, Dr.

Brouwer- 
Lolgcring; Dr. C. 

Zcrrijn Stuart; Mej. 
de heer A. F. J. 
Gcbhard; Dr. A. 

Dr. Herderschee; de 
de heer P. L. van 

tlcrdam; Mevr. v. 
.. E. Voerman ; Mcj. 

uerlckom; Mej. A. M. 
. II. Kluit, Mcj. Door- 
iravenhage; de heeren A. 

Ds. A. M. Knotlncrus

idigen op ' 
de afdeelin^

tiiter Dr. J. H 
vv z„ verder o.a. Dr. N. Kn; 
L. Th. Reicher, Mevr. Dr. 
Frommann; Mevr.
J. Mijnlieff; Mej. A 
C. M. den Boer; 
Portieljc; Mej. A. 
H. J. Belzer; Dr 
heer J. Schreudcr; 
Eek, allen te 
Hille-Gaerthé; 
Bcrdenis van 
Dyscrinck, I 
man, allen te 
J. Schreuder 
te Arnhem e-

Nu door de bemoeiingen van ver- 
eenigingen, o.a. van de Ver. ter bevor
dering van het onderwijs in kinderver
zorging en opvoeding. \■oorz. Prof. Dr. 
B. J. Kouwer veel meer cursussen dan 
vroeger in kinderverzorging en opvoeding 
worden gegeven, is er een dringende 
behoefte aan modellen voor leermiddelen. 
Eenigszins zal reeds het Huis voor 
Ouders te Zwolle in deze behoefte aan 
modellen tegemoet komen.

Noodig is echter ee n modelhuis in 
een onzer groote steden waarin alle 
afdeelingen opgenomen kunnen worden, 
ook de woonkamers met amerikaansche 
keuken, de kinderspeelkamer en waar
aan verbonden een Leermiddelen-Cen
trale met gelegenheid duplicaten van 
leermiddelen voor consumenten te ver
schaffen.

Moge het eerste Huis 
voor welk initiatief den ( 
van Zwolle dank en

gebied w 
gehouden
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iftelijk 
voogden

bracht, spoedig door meerdere worden 
gevolgd, waarbij samenwerking gezocht 
kan worden met inrichtingen als „Ons 
Huis", Dorpshuis en dcrgclijkc.

cit minstens

....... .................... gemeenten 
10I 10.000 inwoners zijn deze 
p. 300 en 800 en in gemeenten 
) of meer inwoners resp. 800 
rochures van geringen omvang

. Op een en ander wordt 
-ege toezicht uitgeoefend, 
is het heffen van leesgeld

rang zijn aangcstcld. In speciale gevallen 
kan natuurlijk van een en ander afge
weken worden. Als tusschcnschakel 
tusschcn den minister en de bibliotheken 
fungeert de Hoogerc Raad van Biblio
theken, een lichaam, dat zeer veel over
eenkomst vertoont met onze Centrale 
Verecniging voor Openbare Leeszalen 
en Bibliotheken. Voor de lectuur-voor- 
ziening van het platteland, in hoofdzaak 
door reizende bibliotheken, heeft men 
ook een steunregeling vastgesteld.

Er vallen echter ook belangrijke ver
schillen aan te stippen tusschen de beide 
regelingen. Allereerst dient gewezen op 
hel dwangelement, dat voorkomt in de 
Belgische wel, hetgeen ten onzent geheel 
en al ontbreekt. Wanneer ineen Belgische 
gemeente geen openbare bibliotheek aan
wezig is, dan is het gemeentebestuur 
verplicht tot stichting en instandhouding 
daarvan over te gaan, wanneer Vs der 
kiezers daartoe het verzoek doen aan 
den Raad. De wet kent overigens drie 
soorten van bibliotheken: gemeente-, 
aangenomen- en vrije bibliotheken. Al 
deze bibliolheken^kunnen in het genot 
gesteld worden van rijkssubsidie, indien 
zij voldoen aan de bepalingen der wet. 
Deze maakt het voorts mogelijk, dat 
twee gemeenten gezamenlijk een biblio
theek stichten. In dit geval is echter 
koninklijke bewilliging noodig. Opheffing 
van een openbare bibliotheek door de 
gemeente kan slechts geschieden met 
goedkeuring van de kroon. De staats
steun beslaat niet uitsluitend uil contanten. 
Integendeel, niet minder dan de helft 
van het subsidiebedrag  ̂wordt besteed 
voor den aankoop van boekwerken, welke 
verdeeld worden onder de daarvoor in 
aanmerking komende bibliotheken. Om 
voor subsidie in aanmerking te komen, 
moet een bibliotheek een minimum aantal 
boekwerken bevatten en jaarlijks een 
minimumaantal boeken uitlcenen en wel: 
in gemeenten van minder dan 1000 in
woners moet het boekenbezi 
100 exx.ybedragen en het i 
leeningen (minstens 300. in 
van 1000 tot 10.OOO inwone: 
getallen resp. 300 en 800 en 
met 10.000 o1* 
en 1500. Brocnui 
tellen niet mee. 
van staatswege 
Ten onzent is u

Openbare Bibliotheken in België. 

Tn het vorig nummer van dit tijdschrift 
gaven wij een korte samenvatting van 

de Belgische wet betreffende de .mecst- 
begaafden", thans willen wij de aan
dacht vestigen op een ander onderdeel 
der overheidsbemoeiing ten opzichte van 
de volksontwikkeling. Het betreft de 
wettelijke regeling van de openbare biblio
theken aldaar. De minister motiveerde 
indertijd de indiening van het wetsontwerp, 
door er op tc wijzen dal de nationale 
wederopbouw gepaard moet gaan met 
den geestelijken opbouw .dalden arbeider 
de gelegenheid moet worden verschaft 
om zijn meerderen vrijen tijd, verkregen 
door den verkorten arbeidsdag, op nut
tige wijze te besteden, en dal door hel 
stijgen der prijzen, het boek in het alge
meen niet meer valt binnen het bereik 
van hel groote publiek.

De wel dagteekent van 19 November 
1921. terwijl reeds een algemeene maat
regel van bestuur ter uitvoering van som
mige bepalingen verschenen is. Er komen 
bepalingen in deze wettelijke regeling 
voor, welke veel overeenkomst verloo- 
ncn met voorschriften van de in ons 
land geldende „Voor waarden betreffende 
de Subsidiecring van Rijkswege van 
Openbare Leeszalen en Bibliotheken".

De bibliotheken dienen, om voor sub
sidie in aanmerking te komen, behoor
lijk gehuisvest te zijn en voor iedereen 
toegankelijk. Personen beneden 18 jaar 
worden in ons land echter slechts toe
gelaten met schriftelijkc toestemming 
hunner ouders, voogden of verzorgers; 
de biblolhekcn moeten zich aan hel staats
toezicht onderwerpen en onder leiding 
staan van een directeur of bibliothecaris, 
in het bezit is van het daartoe ingcstclde 
getuigschrift van bekwaamheid. Deze 
wordt benoemd door het bestuur, dat 
tevens zijn wedde regelt, waarin door 
den Staat voor een gedeelte bijgedragen 
wordt. In ons land eischt men het bezit . 
van het diploma ook van hen, die aan 
een grootcrc openbare leeszaal en biblio
theek in een verantwoordelijken hoofd-
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n 1912 een Instituut 
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scheppen. De stichter 

. . . Claparède, Professor 
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hel dirccteursschnp 
. Pierrot Bovet. De 

jvervan „ Ps 
tweede do- 

waaronder:

per boek verboden. Art. 8 van boven
vermelde „Voorwaarden enz.** bepaalt 
daarentegen : „Voor gebruikmaking van 
het leenen van boeken buiten de lees
zaal kan het lidmaatschap der Vereeni- 
ging verplicht worden gesteld, mits de 
jaarlijksche contributie niet hoogcr zij 
dan f 1.50, en dc gelegenheid worde 
gegeven kosteloos boeken te leenen in 
gevallen, waarin het Leeszaal bestuur 
daartoe aanleiding vindt.” De Belgische 
wetgever had tegen het leesgeld per 
boek blijkbaar minder bezwaar Dc wet 
staat toe dat 10 centiemen per boek 
per veertien dagen gevraagd wordt. Voor 
dure boekwerken kan. met speciale goed
keuring, zelfs meer geëisebt worden.

M. A. H.

Tn bijna alle dagbladen heeft men kun
nen lezen, dat het onderwerp: Espe

ranto op de scholen door bovengenoemd 
Instituut te Genève zal behandeld wor
den op een Congres in de eerstvolgende 
Paaschweek. Uit alle oorden der wereld 
zullen daarheen onderwijsmannen trek
ken. om dit belangrijke vraagstuk te 
bespreken. Onze Minister van Onder
wijs. Kunsten en Wetenschappen zal 
zich daar ook laten vertegenwoordigen. 
Verschillende landen hebben reeds hun 
vertegenwoordigers benoemd. Deze Con
ferentie dient als voorlooper van de be
handeling van hetzelfde punt, dat op de 
agenda van de eerstvolgende vergadering 
van den Volkenbond is geplaatst. P 
vertegenwoordigers van 13 staten I. 
ben namelijk het voorstel gedaan, 
het Esperanto als officieele internatior 
taal te erkennen. Wel heeft de algemeene 
Onder-secretaris van den Bond, Dr. 
Nitobc, die het Praagsche Esperanto- 
congres als afgevaardigde van den Vol
kenbond bijwoonde, een deskundig rap
port doen opstellen, maar het is te 
begrijpen, dat zeer gaarne gebruik zal 
worden gemaakt van een deskundig 
advies, gegeven door een Paedagogisch

■ Instituut van zoo groote vermaardheid 
als het bovengenoemde. Wc zullen moeten 
afwachten, wat het resultaat der bespre
kingen aldaar zal zijn, maar alvast komt 
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het mij voor, dat het voor den lezer 
niet van belang ontbloot zal zijn, tevoren 
den aard der werkzaamheden van het 
genoemd Instituut te lecren kennen. 
„Bestudeer het kind, want gij zult hel 
zeker niet kennen". Zoo sprak in 1761. 
J. J. Rousseau op dc eerste bladzijde 
van de Emile, zijn beroemd werk over 
de opvoedkunde. Zijn raad volgen heden 
de moderne paedagogen. Zij trachten 
de resultaten van de zielkundige studie te 
benutten, om dc methoden Ie verbeteren. 
Zij organisceren een systematisch onder
zoek. en verzamelen dc waarnemingen, 
opdat dc ondervinding van den een den 
ander hclpe.

In Genève, waar 
ren, stichtte men ii 
onder zijn naam, 
zulke studiën te : 
was Dr. Eduard 
in de proefonder» 
Hoogcschool, die I 
opdroeg aan Prof, 
eerste is bekend als sebrijt 
logie van het kind", de l 
dergelijke werken, 
strijdlustig instinct".

Het Instituut is geen vormschool voor 
onderwijzers: hel is een universitaire 
onderzoekingsinrichting. een coöperatie 
voor opvoedkundige wetenschap, gesticht 
als een particuliere onderneming. De 
Slaat echter begreep de belangrijkheid 
van deze stichting, cn subsidieerde zc. 
Daardoor werden de cursussen officieel, 
maar dc regeling mei den Staal is thans 
nog niet beëindigd, wat dc diploma's 
betreft, en nu heeft het Institui 

„ring onafhankelijkheid cn 
De houden.

heb- Gewoonlijk werken een 40 tal mannen 
om en vrouwen in hel Instituut. Zij komen

male uit alle landen. Velen zijn door hunne
regeeringen gezonden cn studeeren uit 
een beurs. Veelal zijn ze gezonden met 
een bepaald doel voor een speciaal vak.

Het Instituut stichtte ook bepaalde 
ondcrzoekingsinrichlingen. b.v. een spe
ciaal Huis voor dc kleintjes, waar mcr 
3—7-jarige kinderen opvoedde. Daar ge
nieten de jongens cn meisjes een groote 
vrijheid van beweging en men schiep 
aldus een oord, om hun weetgierigheid 
en werkzaamheid te prikkelen. De onder
wijzeressen observeeren daar, hoe dc 
belangstelling der kleinen groeit en zij
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ding

i diens

ten van 
trekking

hier volgen: 
>or datgene 

.1 wordt en 
doodc kennis 

jene, wat hij 
t verworven 

in staat stelt, de stof zelf 
en te beheerschen. Tot 

: school slechts door het 
gedrukte woord; daarom 

jok slechts over taal en 
> leermiddelen. Het oude woord- 
; verhinderde het volledig ver- 
i de geestelijke gebeurtenissen 
het doen. Dit onderwijs liet 

processen afbreken, voor 
nstemming met de natuur 
n daden en handelingen 
:n. Daarom is ook het 
geslacht zoo ongeschikt 

leien, zoo zwak van wil, zoo 
iatief en juist in de zooge- 
schaafde standen ontbreken 

persoonlijkheden, die flink aan* 
energiek zijn. De levendige 
werkzaamheid is bij hen 

i een twaalf-en-mcer-jarige 
:tigd.
onderwijs

hebben de gelegenheid, de ideeën van 
Fröbel, Montessori, Dewcy, Dccroly of 
Claparcde te toetsen aan de werkelijk
heid. Ook de Staatsscholen zijn voor 
de onderzoekingen van het Instituut 
opengesteld.

Onder leiding van Mej. Dcscoeuders 
bestudeeren eenige leerlingen de opvoe
ding van abnormale kinderen. De nieuw- 
geschapên dienst voor geneeskundig, pae- 
dagogisch consult biedt ruimschoots ge
legenheid voor hulp en waarneming. In 
geregelde betrekking slaat inen ook lot 
de Staats-kinderrechtbankcn, die niet 
alleen gevallen geven van morcele ziekten, 
maar ook van veel voorkomende sociale 
kwalen.

Het Instituut riep in 1920 bijeen de 
eerste Internationale Conferentie voor 
de Beroepskeuze. Speciale cursussen 
werden voor de studenten geregeld ter 
controle en zelfonderzoek van den graad

van handvaardigheid en geestelijke ca
paciteit bij meisjes en jongens. Reeds 
verschillende opleidingsscholen vroegen 
het Instituut medewerking bij het onder
zoek der candidaten voor telefonist, hor
logemaker of mechanicus.

Ook publiceert men de resultatc 
gedane waarnemingen met betre 
tot de opvoedkundige waarde van 
speelgoed voor de jeugd.

Het Instituut vergeet nooit zijn eind
doel, hetwelk is de menschheid te helpen 
in het vergemakkelijken van de voorbe
reiding eener nieuwe generatie. Daarom 
zal het in dezen zomer het 3de Congres 
voor zedelijke opvoeding regelen. Even
eens daarom besloot het eene Internatio
nale Conferentie bijeen te roepen betref
fende bet onderwijs in esperanto op 18 — 
21 April a.s.

noemde onderstaatssecretaris hit 
„De mensch wordt niet doo. 
gevormd, wat hem geleerd • 
wat hij als bezit van 1. . 1 
ronddraagl, maar door datgc 
zich door arbeid zelf heeft 
en wat hem in staat stelt, c 
aan te pakken en te behee • 
heden leerde de s 
gesprokene of g 
beschikt ze ook 
schrift als leermidt 
onderwijs v 
loop van < 

de geestelijke f 
ze in overeens 
in reacties, in 
omgezet waren, 
tegenwoordig g. 
om te handelen, zoo 
zonder initiatief en juist 
naamde beschaafde stand 
daarom persoonlijkheden, die I 
pakken en energiek zijn. De ' 
drang tot werkzaamheid is 
immers in een twaalf-en-mc< 
schooldienst stelselmatig verniet!

Door dit zuiver woord-on

Das Buch der Erziehung. (G. Braun- 
schc I lofbuchdruckcrei u. Verlag. Karls- 
ruhe). Dit bock zal in drie deelen ver
schijnen : n. Opvoeding van de kinderen 
tot aan het verlaten van de „Grund- 
schulc", b. Opvoeding in de leerplichtige 
leeftijd na de „Grundschulc", c. De 
verdere ontwikkeling in beroep en op 
de hoogeschool. Het bock verschijnt in 
afleveringen. Hel tweede deel verschijnt 
het eerst. Voor mij ligt de eerste af
levering mei een inleidend woord van 
Prof. Dr. Max Epslein: een hoofdstuk 
van Prof. Paul Ocslreich : „Was wollen 
wir?", een van Unterstaatssekrelar z. 
D. Dr. M. H. Bacgc: Schule des ak- 
tiven Mcnschen; een van Dr. Otlo 
Cipmann: Schulaltcr und Schulsinn; 
een van Prof. Oeslreich: Aufbau der 
Zukunftsschule: een van Studienrat 
Friedemann; Deutschkundc en een van 
Studienrat Dr. Waker Schönbrunn: 
Das Erlebnis der Dichtung in der Schule. 
De vele medewerkers willen niet den 
weg wijzen, maar de ontwikkelings
mogelijkheden voor de toekomst ver
duidelijken. Wc laten, om het werk te 
karakterisccrcn, het begin van „die Schule 
des aktiven Mcnschen" van bovenge-
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lagaaien, die 
i de meester, 
en kudde- 

tot een zuiver 
overschatting 

i het gedrukte.
* van alles, 
>ecn tot een

:iddc’ 
het

tot geestelijke zelfstandigheid. Door haar 
methode ontwikkelt en versterkt ze 
verder de zin voor werkelijkheid en 
feilen en blijft steeds in nauwe betrek
king tot het leven. Tevens wordt daar
door echter ook een geheel nieuwe op
vatting van arbeid geleerd. Deze wordt 
een vrijgekozen werkzaamheid, een 
vreugde over hel beteckenisvolle schep
pen in, met en voor de gemeenschap, 
terwijl het autoritatieve woordonderwijs 
aan het werk dikwijls het karakter van 
iets onvrijs, onaangenaams, ja kwellends 
gaf."

Ouders en opvoeders maak ik met 
nadruk op „Das Buch der Erzichung" 
opmerkzaam. W. E.

vormde de oude school papa 
zwoeren bij het woord van 
geestelijk onzelfstandigen 
menschen. Zij voedde op 
woordenkennis, tot een < 
van het woord, vooral van 
tot een kritieklooze opname 
wat gedrukt was, in *t algemc 
overschatting van het zuiver abstra 
die tenslotte tot een formalisme lei, 
dat zich van de werkelijkheid en 
leven afwendde. De nieuwe school zet 
nu op de plaats van het autoritatieve 
woordprincipe het eó/e/t waarnemen, 
beschouwen en onderzoeken, het zelf 
laten vinden, in 't kort de zetjvterk- 
zaanibeiJ. Daardoor alleen voedt ze op
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>enbare besprekingen of congressen ter be- 
sontwikkt

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs. 

i van openbare bespr o  
van volksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting zal geven 
en nieuwe vruchtbrengende gedachten

aan alle in ons 
op het gebied der

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt:

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Voor:
Mx. J. H. THIEL J. HOVENS GRÉVE.

'■■■■!■ i
0229 9440 |

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en. eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen 
handeling van problemen ’

5. door uitgave 
land levende oude 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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I. De ontwikkeling van volwassènen door de Volksuniversiteit

krachtige 
werkzaamheden voor haar 

s opgenomen, nl. de studiekring 
doel, de gelegenheid tot s „ 

idige leiding aan de deelnemers te vers 
.. diekring het voornaamste gewicht op de 

: praktikum op de praktiese toepassing — 
ider dat evenwel de eerste geheel de praktit 

geheel de theoretiese studie uitschakelt.
doel van dit, op verzoek der redaktie geschreven artikel is, 

leling te doen van mijn ervaring als leider van drie dezer

-r-rit den aard der zaak hebben de Volksuniversiteiten in ons land 
Vz nog geen geschiedenis; zij staan aan het begin van hun ont

wikkeling; met veel enthousiasme alom opgericht, bestaan ze, 
zonder nog hun levensvorm te hebben gevonden; in zekeren zin is 
dit de mooiste tijd in elke ontwikkeling; tegelijk is het echter de 
tijd van onbevredigdheid, van zoeken; zij kijkt rond naar die pogingen, 
welke haar min of meer geslaagd lijken; en zij wil er haar lezers 
mee in kennis brengen; speciaal de besturen en docenten van alle 
volksuniversiteiten; zij hoopt hun daarmee een dienst te bewijzen; 
en als deze dienst een andere waard is, hoopt zij van hun de aan
wijzingen te krijgen van die belangrijke pogingen, welke aan haar 
aandacht ontsnapt zijn; dan zijn we misschien ’t volgend jaar weer 
een stap verder.

Wij beginnen met de ervaringen van een drietal docenten aan de 
Rotterdamschc Volksuniversiteit terzake van de studiekringen en 
practica, waarmede men hier bezig is proefnemingen te doen. Wij 
hebben hen gevraagd voor ons hun ervaring, oordeel en eventueele 
desiderata ten aanzien van dit soort van onderricht te willen mee
deden en laten hier als eerste artikel volgen:

Rotterdamse Volksuniversiteit heeft onder 
verenigingsjaar 1921 —1922 iets 
ig en het praktikum. Beide heb- 
stelselmatige eigen studie onder 

ciners te verstrekken; daarbij legt 
—richt op de theoretiese studie, en 

der behandelde theorie, 
1 ':iese toepassing of de•eUI

ie uit 
der
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sn naar de 
universitair

oordeel 
de weg 
bleven 

) kwam

betekenis en 
onderwijs.

igen, en een onderzoek in te stellen 
Ie van deze nieuwe vorm van volksui

zollcdig
— De 
van de 

voorko- 
verplichte

Het bestuur der Rotterdamse Volksuniversiteit stelde als maximi 
aantal deelnemers voor iedere studiekring 25 personen, van < 
dat een groter aantal de goede werking van deze klubs in c 
zou staan. Twee van de aan mij toevertrouwde studiekringen 
iets beneden dat getal, de derde daarentegen (die der ouderen) 
daar boven.

De eerste omvatte een groep van jongeren, leden der jeugdorga
nisatie, — de tweede een groep van ouderen, — en de derde een 
groep van sekretarissen en vrijgestelden van vakverenigingen.

De opkomst der deelnemers. — De groep van jongeren kromp reeds 
spoedig tot een klubje van 14 ineen. Deze 14 evenwel onderscheidden 
zich door hun zeer trouw bezoek der lessen. — De groep van ouderen 
is, behoudens in een enkel geval van ongesteldheid, steeds volle»1’ 
aanwezig geweest, wekeliks l'/j uur, van 17 November af. 
groep vakverenigingsbestuurders heeft geducht te lijden gehad 
overbezetheid der deelnemers met werk en van de telkens 
mende onvermijdelikheid van verzuim wegens noodzakelikc, 
bestuursarbeid.

De belangstelling der deelnemers. - ’
iets anders gekonstateerd worden dan _ . 
voerde belangstelling, die zich o.a. uitte i 
met name in de groep der vakverenigingsb» 
gedachtenwisselingen en besprekingen. De ( 
lessen einde Februari moesten eindigen om» 
van ouderen, die reeds maanden op lessen 
moest komen, toonde en uitte op de meest < 
stelling over deze afbreking der lessen, en 
voeging met anderen weer op voldoende a< 
ten einde zo spoedig mogelik weer te kunn

— In geen der drie groepen kan 
» anders gekonstateerd worden dan de tot het hoogst toe opge- 
;rde belangstelling, die zich o.a. uitte in vragen en opmerkingen en, 

net name in de groep der vakverenigingsbestuurders, hcrhaaldelik in 
jedachtenwisselingen en besprekingen. De groep der jongeren, wier 
essen einde Februari moesten eindigen omdat een zeer grote groep 

ouderen, die reeds maanden op lessen wachtte, in haar plaats 
>est komen, toonde en uitte op de meest duidelike wijze hare telcur- 
ïlling over deze afbreking der lessen, en zal trachten door samen- 
:ging met anderen weer op voldoende aantalssterktc te komen ten 

einde zo spoedig mogelik weer te kunnen beginnen.
De eigen studie. — In de groep van vakverenigingsbestuurders was 

het niet mogelik, tot eigen studie te komen, omdat hun ten enenmale 
de tijd en de gelegenheid daartoe ontbreken. Indien dddrvoor gezorgd 
kon worden, indien m.a.w. de vakverenigingen en hare besturen aan 
de bestuurders, die een dergelike studiekring willen volgen, voldoende 
vrije tijd en zo mogelik ook een geldelike bijdrage voor hun studie 
konden en wilden geven, dan zou een groep als deze het tot zeer 
vér gaande en zeer vruchtenrijke zelfstudie onder deskundige leiding 
kunnen brengen. Tans is het materi'éel onmogelik verder te komen 
dan een zo uitvoerig mogelike behandeling der gekozen stof in de 
kursusuren zelf en de min of meer uitgebreide besprekingen van allerlei 
onderdelen onder de les. — In de groep van ouderen bepaalt de be
langstelling zich niet tot vragenstellen, zij openbaart zich ook in het 
maken van vaak uitgebreide aantekeningen en in de verwerking daar
van tuis; een enkele stelt mij wekeliks de door hem keurig verwerkte 
aantekeningen ter korrektie ter hand, en maakt dan daaruit en uit 
het door mij samengestelde en door het buro der Volksuniversiteit 
vermenigvuldigde diktaat één geheel. De mogelikheid om méér te doen.
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wat velen zo gaarne zouden willen, stuit af op het gebrek aan ge
schikte boeken in de nederlandse taal (vreemde talen kennen de deel
nemers niet). De gewone schoolboeken deugen voor deze volwassenen 
niet. De akademiese studieboeken zijn door hun schrijfwijze en hun 
doel evenmin voor hen geschikt. Men moet zich dus tevreden stellen 
met het nu bereikbare : een uitvoerig diktaat, aantekeningen der deelne
mers, en de bewerking van beide door hen. Op zich zelf is dat even
wel reeds veel. (Dank zij het aktieve bestuur der Rotterdamse Volks
universiteit en de even aktieve <lirektie der Wereldbibliotheek zal 
binnenkort een begin worden gemaakt met de uitgave van studie
boeken voor volwassenen als in deze groep zijn bijeengekomen). —In 
de groep van jongeren ontbrak iedere gelegenheid voor zelfstudie. De 
nodige kennis, de geschikte boeken en veelal 'ook de goede plaats 
voor een zodanige eigen studie zijn voor hen niet aanwezig, in 
grote tegenstelling met hun intellektueele aanleg, hun leerbegeerte en 
hun persoonlike energie, die in ruime mate aanwezig zijn. Voorlopig 
zal m.i. voor de jongeren zelfstudie, voortgezette studie, niet anders 
verkregen kunnen worden dan door de uitbreiding hunner lessen in 
hun studiekringen tot 2 of 3 maal per week, en door dan aan de 
voorgedragen behandeling der stof een geregelde repetitie en per
soonlike bewerking daarvan door de deelnemers vast te knopen.

Samenvatting. — De ervaring met deze drie groepen is, kort 
samengevat, de volgende: de methode van bijeenbrenging van personen 
van ongeveer gelijke voorontwikkeling en ongeveer gelijke maatschap
pelijke positie in één studiekring waarborgt de verkrijging van goede - 
ontwikkelingsrcsultaten; het volslagen gebrek aan goede studieboeken 
voor volwassenen, wier studiedoel niet is zich voor een eksamen voor 
te bereiden doch hun algemene persoonlike ontwikkeling te bevorderen, 
is een zeer grote belemmering bij deze ontwikkelingsarbeid; de zeer 
duidelik uitgesproken begeerte naar en behoefte aan voortgezette 
persoonlike ontwikkeling door studie wettigen ten volle de voortzet
ting van het onderwijs van volwassenen in de vorm van studiekringen.

Het 1 
universit< 
Want 
het onderwijs 
lingen en niet omgck< 
kwam daarmee tot de 
voorontwikkeling 
en zij nam tevens 
dens voor zeer vér in 
onder deskundige leidit 

De Volksuni 
uitgegaan. Zij 
drachten en ki 
zij vold 
de leidii

lijkt mij onbetwistbaar te zijn, dat de Rotterdamse Volks- 
iteit met haar studiekringen een goede weg is ingeslagen, 

t zij aanvaardde daarmee het opvoedkundig-juistc beginsel, dat 
mderwijs en de opvoeding zich moeten aansluiten aan de leer- 
i en niet omgekeerd de leerlingen aan het onderwijs; •— zij 

.u<. Je zeer juiste groepering der leerlingen naar hun 
; en naar het maatschappelik doel hunner studie; — 
het zeer juiste methodiek beginsel aan, dat, behou- 

zèr in zelfstudie gevorderden, eigen studie slechts 
lige leiding goede resultaten kan opleveren.
liversiteiten waren alle van geheel andere denkbeelden 
i waren van oordeel, dat het voldoende was, voor- 

uxachten en kursussen in te richten over onderwerpen, waarvoor 
—" voldoende belangstelling aanwezig wisten of veronderstelden, —> 
uc iciuing daarvan toe te vertrouwen aan, bij voorkeur door de be
trokkenen zelf aangewezen deskundigen, — en de belanghebbenden 
en belangstellenden zich naar eigen inzicht en begeerte vrij te laten
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In wezen komt derhalve de besj 
Volksuniversiteit neer op een bej 
versiteit. Daarom is hc 
van de studiekringen en 
zal kunnen innemen en 
innemen, en of de orgar 
meerdere veranderingen :

Indien de Volksuniversiteit eent 
, beginsel van verstrekking v« 

het niet anders of zij kom

(roeperen om de onderwerpen en de leiders heen; de in de laatste 
*en gemaakte scheiding tussen de A- en de B-grocpen, tussen de 
hools-minder- en de schools-meer-ontwikkelden bracht wel enige 

eperking in deze groeperingsvrijheid doch handhaafde deze toch als 
leisel.

Fheoreties hadden de Volksuniversiteiten gelijk met de opbouw 
i haar werk op dergelike grondslagen. Immers theoretics hadden 
ten doel, overzichtelik hoger onderwijs te geven aan allen, die 
andere vakken dan de door hen bestudeerde en toegepaste, op 

i niet-tijdrovende praktiese wijze, wilden worden ingewijd ten op- 
‘s van de daarin aanwezige hoofdzaken, de daarin voorkomende 
lemen en de daarin gedane ontdekkingen en uitvindingen.

praktijk van het onderwijs aan de Volksuniversiteiten heeft 
el van dat theoretiese doel niet veel heel gelaten. De personen, 

het oorspronkelik bedoelde overzichtelik hoger onderwijs 
king kwamen, die m. a. w. door hun ontwikkeling in staat 

gesteld met vrucht eep dergelik onderwijs te volgen, zijn slechts 
indering deelnemer aan een kursus der Volksuniversiteit ge- 

sntegen meldden zich voor deelneming bijna uitsluitend 
die tengevolge van hun, voor dit universitaire doel 

staat waren, het onderwijs aan 
-vorm, ’ ’ ‘ 1
• voor de ha>iu, 
:erden doch <->-•>

irgelik oi 
in kursr 
ca voor deelneming bijna uitsluite 

Jge van hun, voor dit universitaire d< 
eling niet in staat waren, het onderwijs 
de hooger-onderwijs-vorm, waarin het oor- 

vorpen, te volgen. Het lag voor de hand, dat de 
deze deelnemers niet weerden doch aannamen, 

was, dat zij een werkmethode volgden, die 
was voor de oorspronkelik-verwachte, niet of slechts 

aantallen gekomen deelnemers, doch niét voor de 
niet-bedoelde, in grote aantallen wèl-gekoinenen. En 

weer het gevolg, dat de leiders feitelik geen over
zichtelik hoger onderwijs konden geven doch zich tevreden moesten 
stellen met een streven naar populaire begrijpelikheid, dat evenmin 
hen zelf als hun hoorders kon bevredigen.

De maatregel der Rotterdamse Volksuniversiteit tot inrichting van 
studiekringen en praktika nu is een zeer logiese en zeer verdienstclike 
poging, om voor het grootste gedeelte der deelnemers de werkmethode 
der Volksuniversiteit zo te veranderen, als dat deel der werkelik 
gekomenen nodig heeft, — een zeer toe te juichen middel dus om 
aan de, in hoofdzaak geldende praktijk der deelneming een daarbij 
behorende werkmethode aan te passen.
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... daarin inbegre- 
onderwijs in aan-

i levensonderhoud, in kantoor, buro, 
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'anisatie van het maatschappelik leven.

bestemd om aan personen die, hetzij door 
.... .....  de eerste of aan de tweede afdeling, hetzij
lartoe voldoende voorbereid zijn, de gelegenheid te 

r 3 enkele vakken of op een als geheel op- 
vukkch toe te leggen met het oog op hun werk-

matige bevordering van de ontwikkeling van volwasser 
zij dus een ontwikkelingsinstelling voor volwassenen, c 
pen de volwassenen, die voor overzichtelik hoger 
merking komen.

Als ontwikkelingsinstelling voor volwassenen zal zij haar 
wijs geheel moeten regelen naar de kennis en de ontwikkel 
betrokkenen. En dan zal zij bij een goede regeling van haar or 
vanzelf komen tot de 4 afdelingen, die door Burgemeester en 
houders van Utrecht tijdens mijn Onderwijs-Wethouderschap in 
voordracht tot regeling van het onderwijs voor volwassenen 
gemeenteraad werden voorgesteld, en die in de, na mijn aftreden als 
Wethouder gewijzigde voordracht gehandhaafd zijn. Artikel 2 van de 
bedoelde voordracht luidt als volgt:

„I. Het onderwijs aan volwassenen wordt naar de inhoud en het 
doel van de lessen, in verband met de kennis en ontwikkeling der 
deelnemers, verdeeld in 4 afdelingen:

De eerste afdeling is bestemd om 
doende of niet anders dan gewoon lager 
de gelegenheid te geven zich te oefenen 
het rekenen en de nederlandse taal met 
toepassing in het huiselik, het maatschappt 

„b. De tweede afdeling is bestemd om aan | 
lager onderwijs of het onderwijs in de eerst 
genoten hebben, of, na met vrucht gewoon lag 
genoten, zich met goede uitslag verder in schoo> 
kennis geoefend en verder ontwikkeld hebben, 
om zich op de studie van een of enkele vakken van 
onderwijs toe te leggen.

De derde afdeling is 
volgen van lessen aan 

andere wijze da< 
op een of op 
van vakken tc

het volgen van 
op andere wijze 
geven om zich < 
gevatte groep v 
zaamheid :

le. ter verkrijging van hun 
winkel, werkplaats of huiselik .

2e. ter bevordering van de orga 
in verenigingen van allerlei aard;

3e. ter deelneming aan de maatschappelike bestuurs- en l 
arbeid, in vertegenwoordigende lichamen of in door de overh< 
stelde kolleges, kommissiën of raden.

„P. De vierde afdeling is bestemd om:
le. degenen die, hetzij door het volgen van de lessen in de hiervóór 

genoemde afdelingen, hetzij door hun met goed gevolg genoten mid
delbaar, gymnasiaal, handels- of nijverheidsonderwijs of door hun 
studiën voor onderwijzer of leraar aan instellingen voor fröbel-, lager-, 
middelbaar-, handels- of nijverheidsonderwijs, hetzij op andere wijze 
daartoe voldoende onderlegd zijn, de gelegenheid te geven zich op de 
studie van een vak van wetenschap of kunst theoreties of prakties 
toe te leggen ;

2e. aan personen uit alle maatschappelike klassen en groepen de
285
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vcnd te worden met de voortbrengselen van 
insten, bouwkunst en toonkunst en ingewijd 
ingen en toepassingen van zowel geestelike

gelegenheid te geven, bekend te 
letterkunde, beeldende kur 
te worden in de ontdekkii 
als natuurwetenschappen.

„II. Het onderwijsjaar 
de lessen kunnen zich naar 
maanden uitstrekken; er kt 
gegeven worden".

De indeling der volwassenen in deze 4 afdelingen laat het 
maakt het mogelik, aan alle volwassenen het ontwikkelingsondc 
geven, dat bij hun ontwikkeling past en daaraan aansluit, 
opent zij de mogelikheid, om zijn kennis en ontwikkeling geli 
zó vdoruit te brengen, dat de overgang van de eerste naar de t> 
de tweede naar de derde en de derde naar de vierde afdeling 
hen, die dat willen verwezenlikt kan worden.

Het spreekt van zelf, dat bij de aanvaarding van een dergelike 
indeling van meet af de organisatie der 4 afdelingen moet worden ter 
hand genomen. Dat spreekt van zelf, omdat het achterwege laten 
van een of meer afdelingen voor de volwassenen, die onmiddcllik daarin 
plaats zouden moeten vinden, de volstrekt zinloze en 
ting van de gelegenheid tot ontwikkeling langs deze weg zou bett

De gelijktijdige onmiddellike organisatie van alle 4 afdclinge 
kent daarom nog niet, dat een onmatige toevloed van deel 
zich zal voordoen en mateloze eisen aan de financiën zal stelle 
nieuwe van een dergelike ontwikkelingsarbeid zal aanvanke 
schuw maken en terug houden; de wilskracht en het dooi 
vermogen, door een zodanige arbeid geëist, zullen uit de 
zaak, altans in de beginne, niet bij zeer velen in voldoe 
aanwezig zijn; en de huiselike omstandigheden, daarondc 
woningtoestand als de gezinsverhouding begrijpende, zullen 
beletten, in voldoende mate tuis de nodige arbeid, door’ een 
studie vereist, te verrichten. Daarom zal eerst langzamer 
aantal deelnemers zo groot worden, dat er moeilikheden 
ernstige aard zullen kunnen ontstaan ten opzichte van G<= iui 
de kosten en wellicht ook van de leiders.

Met de organisatie der 4 afdelingen is men er evenwel 
Daarnaast zijn nodig de zorg voor bevoegde leiders 
voor geschikte hulpmiddelen.

Het leiderschap van een groep van volwassenen vereist zeer eigen
aardige persoonlike gaven, en het lesgeven aan volwassenen in ont- 
wikkelingskursussen als de besprokene houdt zeer biezondere moeilik
heden in. Want de volwassenen, enkele jongeren misschien uitgezonderd, 
en vooral zij, die zich tot ontwikkelingsarbeid gedrongen gevoelen, 
beschikken over een volwassen, zij het dikwerf ook onvoldoende of 
eenzijdig geoefend infellekt en denkvermogen; zij zijn in het bezit 
van een, door de levenspraktijk hun verstrekte levenservaring en 
maatschappijkennis, al mogen de omstandigheden van hun leven in 
die ervaring en die kennis menigmaal ook een element van opper
vlakkigheid en eenzijdigheid hebben ingebracht; en het doel van de 
door hen gekozen ontwikkelingsarbeid is hun niet door de dwang 
der school of door de dwang van een eksamen opgelegd doch met
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stellig inzicht in hun persoonlike levensbehoeften door hen zelf be
paald. Dientengevolge staan zij niet slechts zeer krities tegenover 
hetgeen hun als kennis en ontwikkeling geboden wordt maar stellen 
zij ook hoge eisen van persoonlike bevrediging door het geboden 
onderwijs. Minder dan in enig ander onderwijsverband is daarom 
de leider van onderwijs aan volwassenen op de hoogte van zijn taak, 
indien hij zich beperkt tot de beheersing en de wetenschappelike en 
uitlegkundige behandeling van zijn onderwerp. Daarnaast heeft hij 
behoefte aan een zo grote kennis van zijn volwassen toehoorders en 
een zo zuivere regelmatige waarneming van de inwerking van zijn 
arbeid op de hem toevertrouwde deelnemers, dat hij door de inrichting 
en de karakterisering van zijn onderwijs ook komt tot de voldoening 
en de bevrediging zijner hoorders, zonder te kort te doen aan de 
innerlike waarde van hetgeen hij hun aanbiedt. En neemt men dan 
ten slotte nog in aanmerking, dat onderwijs geven aan leerlingen 
met zo hoge bevredigingseisen en -behoeften als de volwassenen in 
zeer hoge mate inspannend is, dan zal men moeten toegeven, dat 
zeer biezondere eigenschappen en gaven nodig zijn om iemand geschikt 
te maken als leider van een ontwikkclingsklub van volwassenen.

Het welslagen van de arbeid ter ontwikkeling van volwassenen 
hangt dan ook in niet geringe mate af van de mogelikheid en de 
werkelikheid van beslaglegging op daarvoor geschikte leiders. Onge
twijfeld zullen velen van hen, die aan onderwijsinrichtingen werkzaam 
zijn, door hun persoonlikheid en hun kennis ook uitnemend geschikt 
zijn voor de ontwikkelingsarbeid onder de volwassenen. Het zal 
evenwel niet gemakkelik zijn, hen er toe te bewegen, zich ook te 
gaan wijden aan dit werk, dat ondanks hun onderwijservaring en 
ondanks hun liefde voor het lesgeven, hun toch weer nieuwe »: 
nieuwe inspanning en daardoor veel tijdverlies zal brengen. Een stei 
propaganda der Volksuniversiteit onder deze uitermate 
zal evenwel m. i. best in staat zijn, een behoorlik aantal 
bewegen, hun krachten ook aan de ontwikkeling van volwassenen 
te gaan wijden. — Doch ook buiten deze onderwijskringen leven nog 
velen, die hun aandeel in het bespraken ontwikkelingswerk kunnen 
leveren, zowel onder de schoolsgevormden als onder de geheel of 
voornamelik door de praktijk gevormden, die werkzaam zijn in inrich
tingen voor nijverheid en handel of in kunstinstellingen. De grootste 
moeite zal bestaan in het bereiken van de geschikten onder hen; 
uit zich zelf zullen niet velen van hen zich beschikbaar stellen; o 
hen zal de Volksuniversiteit moeten trachten te veroveren voor 
ontwikkelingsarbeid der volwassenen door een krachtige praktit 
propaganda.

Wellicht nog moeiliker dan k ‘ 1
schikte leerkrachten is dat der ---- r
volwassenen, voornamelik de boeken. Deze 
geschreven en gedrukt moeten worden. Slee 
vallen zullen de bestaande studieboeken bij < 
kunnen worden gebruikt, omdat zij voor een gel 
voor geheel andere kategorieën van leerlingen zijn
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') Rede uitgesproken op eene 
schappij tot nul van 't algemeen.
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voor ter hai

vergadering van het distrikt Utrecht der Maat-

Dringend verzoek van de redactie, 
in het werken van onze volksunie 
de ervaringen van cursisten 
voor welke haar werk van grootc bete 
zonder op prijs stellen, indien de beslu 
raking wilden brengen of ons opstellen 
gaven van wat .de volksuniversiteit voor

Het is van grootc betcckcnis voor het inzicht 
iversiteiten om, naast de ervaringen van docenten, 

te bezitten. Elke volksuniversiteit telt zeker cursisten 
- - -■ i- teekenis is gebleken. Wij zouden het bij

turen ons met dergclijkc cursisten in aan- 
van hen wilden bezorgen, die een beeld

dc inrichtir 
hen gcsi

worden van een I 
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teling voor volwassenen.
te de vraag, of de Volksuniversiteit 
dergelike algemene ontwikkelingsin- 
dat zij dit moet doen in samenwer- 

met de Maatschappij tot Nut van het 
Openbare Leeszalen, en dergclijke grote 
ikkcling van volwassenen bemoeien, en 

moeten worden naar medewerking van 
tren van die gemeenten, waarin de 
:eds in enige omvang ter hand is

Geacble aanwezigen,

Bestuur nodigde mij uit, over het onderwerp „Het Nut en de 
rijpere jeugd” een voordracht te komen houden. Als motivering 
van het verzoek sprak de distriktssekretaris als zijn overtuiging 

„dat deze arbeid in bijna alle departementen nodig ter hand moet 
rden genomen."

De in het verenigingsjaar 1921—1922 door de Rotterdamse Volks
universiteit begonnen poging, om door dc inrichting van studiekringen 
en praktika aan hare leerlingen een voor hen geschikte leermethode 
te verstrekken, zal dus het begin kunnen worden van een belangrijke 
reorganisatie der Volksuniversiteit, het begin van haar ombouw tot 
een algemene instelling van ontwikkeling voor volwassene 

Waar dat zo is, rijst ten slotte de vraag, of de Volks 
in hogeschoolse afzondering een dergelike algemene ontw 
stelling moet gaan opbouwen of dat zij dit moet doen in .. 
king met andere lichamen, bijv, met de Maatschappij tot Nut 
Algemeen, de Vereniging van Openbare Leeszalen, en dergelijl 
lichamen die zich met de ontwil 
of daarbij niet gezocht zou 
de Rijksrcgering en van de Besturei 
ontwikkeling van volwassenen reeu 
genomen.

Het algemeen maatschappelik belang dat de ontwikkeling van vol
wassenen is, en de ontzettende arbeid en inspanning, die de organi
satie en de verwezenliking daarvan zullen eisen, schrijven feitelik 
de grootst mogelike samenwerking van alle belanghebbenden en be
langstellenden voor. Want alleen dan is er kans, dat de beschikbare 
menselike en materieele krachten op hun nuttigst zullen worden ge
bruikt en tot het hoogst-bereikbare resultaat zullen voeren.

Maar ook wettigen het algemeen belang der maatschappij bij een 
zo groot mogelike ontwikkeling der volwassenen en het persoonlik 
belang van duizenden volwassenen bij het verkrijgen van gunstiger 

ar persoonlike verder-ontwikkeling, dat allerwege vol- 
■ht aan deze belangen wordt gewijd en de zorg daar- 
wordt genomen.
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Het verheugt me, dat het distriksbcstuur deze mening is toegedaan. 
Inderdaad de toestand der rijpere jeugd is van dien aard, dat ■ 
vereniging'als onze maatschappij zich daarvan ernstig rekenschap h< 
te geven, de oorzaken ervan onbeschroomd onder de ogen beho 
te zien en op middelen ter verbetering bedacht moet zijn.

ook ons Nut het zijne 
hoe de jeugd bebulp- 
maalochappij en haar 
beschaving.
den, op welke wijze 
te verdiepen in de

De ervaring, die men vooral in de grote steden, maar ook op ' 
platteland opdoet, als men een blik slaat in het maatschappelik lei 
der jongelieden is in overeenstemmingmet de uitkomsten der stat

Wie bedroeft zich niet over de onbeschaafdheid, de ruwheid, 
heid, het gemis aan smaak en wil, de oppervlakkige zucht n 
genot, de navolging van verkeerdclevensgewoonten.deonwaa.. 
die het leven der rijpere jeugd overvloedig te zien geeft.

Waarlik, het is geen wonder, dat in de laatste tijd allerwege de 
behoefte wordt gevoeld, zich met het vraagstuk der adolescenten bezig 
te houden. De Tentoonstelling en het Kongres te den Haag over de 
opvoeding van de jeugd boven de leerplichtige leeftijd, het rapport 
der Staatskommissie, die een onderzoek instelde naar de ontwikkeling 
der jeugdige personen en de instelling door de Regering van de Centrale 
Jeugdraad zijn daarvan de onmiskenbare bewijzen.

losbandigheid. De 
t 12de jaar is een 

....,  Van 1907—1916 steeg het 
lelik veroordeelden beneden 16 jaar 

; katagorie tussen 16 en 21 jaar van 2548 
ti absolute toename v an meer dan 200% 
de 16 jaar en van meer dan 73% voor

Het is dus te begrijpen en toe te juichen als > 
wil bijdragen tot oplossing van het grote probleem : 
zaam le zijn bij hel innemen van baar plaats in de 
vorming lol waardevolle aklief vebeppende dragers der ....

Maar voordat het Nut de vraag kan beantwoordei 
het daartoe kan medewerken, dient het zich eerst t_ 
oorzaken, die tot deze toestanden hebben geleid.

Het is moeilik aan te nemen, dat de jongelieden van vroeger wat 
aangeboren aard en eigenschappen betreft, zoveel beter waren dan 
tegenwoordig.

Het eigenaardig karakter dezer I 
een voorwerp van belangstelling 
vergelijking met de beoordeling van 
meest verschillende tijdperken onzer g 
steeds de eigenschappen der jonge mensen 
der puberteit te verklaren zijn en 
tegenwoordig.

levensperiode is tegenwoordig meer 
en onderzoek dan vroeger. Maar 

i schrijvers en onderzoekers uit de 
geschiedenis leert duidelik, dat 

n het best uit de overgangsleeftijd 
vroeger vrijwel dezelfde waren als

Hoe is die
Allerwege i 

toenemende k 
buitengewoon : 
aantal wegens 
van 327 tot f Z. 
tot 4425. In 10 j; 
voor de kindere..  
de 16—21 jarigen.

Ook als men de toename 
tonen deze cijfers duidelik aan, 
wonde wordt blootgelegd.

stuk c 
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k instel
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Karakteristiek was en is het onevenwichtige, het tweeslachtige. 
Naast het onvolkoftiene van de „vlegeljaren” stond en staat het hoopvolle 
en idealistiese van deze leeftijd, die door Stanley Hall zelfs „het gouden 
tijdvak” van de mens wordt genoemd.

Zowel het goede als het kwade komt in deze levensperiode zelf
bewuster naar voren en bij het buitengewoon gemakkelik tc beinvloeden 
gevoelsleven der adolescenten beslissen vaak Je omslanJigbeJen, waarin 
de jonge mens geplaatst wordt, over zijn karakter en zijn lot.

Aan deze onulanJiijbeJen moet dan ook bizondcre aandacht w 
gewijd. De veranderde maatschappelike toestanden vormen een 
van de grootste betekenis voor de beantwoording van de v 
de oorzaken van de slechte positie, waarin de rijpere jeuga w 
overgrote deel is geraakt.

Het is de ontwikkeling der sociale en ekonomiese verhoudingen gedu
rende de laatste eeuw, die diepe sporen heeft nagelaten op de gesteldheid 
der opgroeiende generatie. De revolutionering der arbeidsverhoudingen 
tot de vormen der moderne produktiewijze bracht een fundamentele 
verandering in de levenswijze der jeugd.

Terwijl in de tijd van het kleinbedrijf de arbeid vocir kinderen en 
jeugdige personen niet buitengewoon inspannend was en gewoonlik 
binnen de beschermende muren van de ouderlike woning werd ver
richt, traden bij de ontwikkeling der grootbedrijven de jongeren — kinde
ren en jonge lieden — bij massa's in de werkplaatsen, mijnen en fabrieken.

De persoonlike zorg voor hen, de persoonlike verhouding tot hun 
leermeesters, de persoonlike omgang met, de leiding en het toezicht 
van hun natuurlike beschermers vielen weg.

De veranderde werkmetodes maakten het gebruik van hun tere, 
rappe handen begeerlik. De jeugdige arbeidskrachten waren gezocht, 
vooral omdat ze zo goedkoop waren.

Het Rapport der Staatskommissie zegt te dien aanzien:
■ „In het bedrijfsleven wordt aan de jeugdigen meestal geen bizondere 

aandacht of zorg gewijd. Zij zijn in grooten getale werkzaam omdat 
ze goedkoope arbeidskrachten zijn en evengoed als ouderen vele mecha
nische bewegingen kunnen uitvoeren. Niet minder erg dan de veron
achtzaming van de persoonlijke belangen van den jeugdige zijn de positieve 
nadeelen, die de grootindustrie voc>r de gezondheid en sociale gesteld
heid van de arbeiders meebracht. Het is haast ongeloofelijk, hoe men 
den arbeider bij de opkomst der grootindustrie beschouwde. Hij was 
in het oog van den ondernemer niet meer dan een deel van de machine. 
Ten aanzien van de jeugdige arbeiders kwamen verschrikkelijke toe
standen voor.”

We zullen op deze toestanden, zoals ze uit de enquêtes van 1841, 1867 
en 1889 met dorre, maar niettemin welsprekende gegevens, in Cremers 
„Fabriekskinderen" novellisties behandeld zijn, niet uitvoerig ingaan. 
Liever memoreren we, dat, dank zij het verzet en de organisatie der 
arbeidersklasse en de groei van een meer sociale gezindheid, ook onder 
andere kringen der bevolking, de al te erge uitwassen werden afgesneden.

Maar toch, ondanks die arbeidsbescherming, welk een voortdurende 
morele schade wordt nog steeds door de moderne verhoudingen ver
oorzaakt, in welk een treurige toestand bevindt zich het grootste deel 
der opgroeiende jeugd 1
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en arbeidsverhoudingen, waaronder het

strekken om de opvoeding 
verbeteren.

1 zijn, de jeugd terzijde
tdl om tot betere toe-

Bij de uitbreiding van het moderne verkeer doen zich de invloeden 
der moderne toestanden ook op het platteland — zij het in mindere 
mate dan in de grote steden — gevoelen.

Ook op het platteland is de specialisering der bedrijven en het 
ruilverkeer toegenomen. De landbouw wordt meer als modern bedrijf 
georganiseerd. Ook daar kunnen we dientengevolge een geestelike 
verandering konstateren, die zich uit in ve rzwakking der traditie, meer 
vrijheid van beweging, meer zucht naar afwisseling, kennis en ontspan
ning bij het jonge geslacht. Naast deze lichtzijden treden echter ook 
de schaduwzijden op, een zucht naar oppervlakkige verstrooiïng, een 
afnemen der innerlikheid en degelikheid. Alle verandering is ook hier 
stellig geen verbetering.

De gevolgen van de wereldoorlog hebben deze toestanden nog ver

jongd ieden benadeeld, hun loonarbeid nam toe, hun lonen stegen in 
veel 'gevallen, zonder dat ze geleerd hadden, het geld oordeelkundig 
te gebruiken. Daarbij ontvingen ze gedurende de oorlog dageliks aan- 
schouwclik onderwijs in het slechte. Het dalen der seksuele moraal, 
de toeneming der verwildering en degeneratie in alle kringen heeft de 
jeugd niet ongeschonden gelaten.

Waarlik.de toestand der rijpere jeugd roept om
een dringende eis, dat de omstandigheden worde

p haar vorming een invloed ten goede oefenen.
Men zou de middelen, die daartoe aangewend zouden moeten 

kunnen onderscheiden in drie groepen.
Ten eerste die, welke beogen de materiele levensomstandigheden te 

verbeteren, een gezonde voedingsbodem te scheppen, de materiele belet
selen te verwijderen, die een geestelike en zedelike opbloei van het 
jonge geslacht in de weg staan.

Ten tweede die middelen, welke kunnen 
en het onderwijs der opgroeiende generatie te

En ten slotte de maatregelen, die erop berekend : 
te staan bij de pogingen, die ze zelve reedo aanwent 
standen, tot een hoger peil te geraken.

Over elk va n deze drie een kort woord.

Denkt eens aan de ophoping der bevolking in de grote steden, het 
schrikbarende woning-tekort, het onvoldoende en te korte lager onder
wijs, de arbeid der schoolgaande kinderen, de gebrekkige beroepskeuze, 
de onvoldoende gezinszorg, de gevaren voor ziel en lichaam in het te 
vroeg beginnende bedrijfsleven, de onvoldoende voorbereiding voor hun 
beroep, het gebrekkige vervolgonderwijs, de invloeden van straat en 
kroeg, het ontbreken van voldoende gelegenheid tot edele ontspanning.

Genoeg om aan te tonen, dat inderdaad tengevolge van de geweldige 
>ciale en ckonomiesc wijzigingen van de moderne tijd de gevaren, die 
e jeugd bedreigen, zeer zijn toegenomen.

Waarlik.de
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grootste deel dcr rijpere jeugd opgroeit, dienen ■ 
ook op de weg van het Nut liggen, daartoe med< 
gebied der arbeidswetgeving zijn nog een aantal < 
Zij ku nnen echter merendeels slechts op de duur 
van het parlement worden ingewilligd en moeten hier 
bespreking blijven.

van de produktieve arbeid is aan het gezin

Het zal 
werken. Op het 

zredigde wensen, 
langs de weg 

dus vrijwel buiten

de hand.
, voor zeer velen eigenlik alleen nog i 
sn gezamenlik de maaltijden worden 
eer — en waar voor ’t overige wok 
voedingstaak niet of uiterst gebrekkig

_r . _r aan betekenijs verminderde,
. moeten overnemen. Dit geschiedde echter niet, 
leervakken groeide, de intellektuele vorming 

st lichamelik welzijn, de oefening der lichamelike 
door arbeid tot produktief scheppen, de ont- 

gemoed en ziel werd weinig of geen aandacht

•arbeid werd verlegd 
mannen heel anders, 
dan vroeger, maar 

>,,d en uit de gezinnen

o aard en karakter veranderde loon;
werkplaats en fabriek. Niet alleen, dat de r . 

r gebonden en ingespannen moesten arbeiden da 
de vrouwen en kinderen werden in de loonarbeid

De grondslag van het gezinsleven werd daardoor verwoest, de gehele 
woon- en levenswijze onderging een verandering ten kwade. Niet meer 
het vaste en blijvende domineert, maar de nieuwe groepering en doorcen- 
menging der massa's geeft aan het leven een onvast karakter.

Dat de zedelike waarden in deze massa's, die niet meer de samenhang 
en de bestaanszekerheid van vroeger hadden, onnoemelike schade moesten 
lijden, ligt voor 1 1 ’

Het gezin,
door de ledet 
vaak niet meei 
vroegere opvot

En de school?
Oorspronkelik, toen de familie nog een produktiegemeenschap was, 

viel de school de rol toe van het onderwijs, het aanbrengen van enige 
kundigheden.

Naarmate het gezin als opvoedingsfaktor 
had de school deze taak moeten overnemer

Integendeel, het getal leervakken groc.v 
werd breder, maar aan het lichamelik web " 
krachten, de opvoeding 
wikkeling van de gaven van

— vóór het tijdperk van het grootbedrijf 
het leven zich bijna in al zijn vormen af- 

i er op en ontvingen er hun volledige 
bedrijfsleven. De school bestond óf nog 

schikte rol. De aanleg dcr kinderen 
ten bij het werk aan de dag treden, 

gezin de voornaamste opvoedings- 
irbeid van later en aan de toenmalige 

•men voldeed.
erne ontwikkeling anders gew< 

als regel buiten de woning en I

Iets uitvoeriger moeten we zijn over de opvoeding en bet onderwijs.
Twee faktoren komen hier in de allereerste plaats in aanmerking 

bel gezin en de school.
Het gezin was vroeger - 

—• een gemeenschap, waar het 
speelde. De kinderen groeiden 
voorbereiding voor het latere I 
niet óf wel speelde een onderges< 
kon in de kring der huisgenote 
Duidelik bleek, dat de arbeid in het 
faktor was voor de produktieve ai 
maatschappelike behoeften volkom'

Deze toestand is door de modet
De goederenproduktie vindt nu 

!>et gezin plaats.
Het opvoedingsmiddel 

ontnomen.
De geheel van 

naar werkplaats 
meer gebonden
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op vervolg- en 
aan de allerbe-

tal van goed geschoolde vakarbeiders 
otbedrijven, waar ook het zeer toe te 
len en lecrwerkplaatsen een begin van 
ambachtsscholen geven daarnaast een

zien, dat op 1 _
1 werkterrein voor c 

iderwijs niet ui 
:id, maar dient 

zermaterialisering < 
uitgaat — vooral 

—i gedacht en aan

het gebied van het vak- en vervolg
ens ligt. Vooral zal het 

litsluitend gericht moeten 
— zal een tegenwicht 
der jeugd, die van de 

il ook aan de eisen van 
hun voorbereiding tot

•wijd. De kinderen werden konsumenten van de leerstof. Ze kregen 
i krijgen van alles te slikken, maar vaak beperkt zich hun werk- 
lamhcid tot deze vrij passieve houding.
Terwijl in het ekonomiese leven een geweldige ommekeer plaats vond, 

nam de school van dit alles weinig notitie.
De namen der heersers uit oude tijden moet het kind van buiten 

kennen, maar de heersende krachten uit het leven om hem heen blijven 
een gesloten boek.

De school bereidt niet op 
leven vormen nog vaak een !

Met 13, 14 jaren is voor de 
Slechts een zeer gering per 
vervolg- of nijverheidsonde 
dat op 15 Januari 1915 o 
school, bedroeg ongeveer 
van die leeftijd. Hierin zijn dan ■ 
onderwijsinrichtingen nog l__o_ ___

En het onderwijs voor de betrekkelik weinigen, die 
vakscholen gaan, hoe weinig beantwoordt het nog 
schcidenste eisen !

Niet slechs een verplicht, doch ook een geheel van aard en karakter 
veranderd voortgezet onderwijs is nodig geworden.

De vraag, op welke wijze het onderwijs dienstbaar kan worden 
gemaakt als voorbereiding der leerlingen voor hun toekomstige taak 
als producent', staatsburger en mens vereist een afdcende oplossing.

Aan de beroepsopleiding zullen meer opvoedkundige eisen moeten 
worden gesteld. De opleiding der jongens en meisjes wordt te veel 
beheerst door de zucht van de patroon om spoedig aan de leerling een 
goedkope werkkracht te hebben. Vooral de kleine bazen, die door de 
konkurrentie met het grootbedrijf in de knel geraken, trachten zich

L-clvuldig gebruik van z.g. leerjongens en leermeisjes in de konkur- 
trijd staande te houden.
betrekkelik gering aanti 

worden opgeleid in enkele groot 
juichen instituut van werkschole 
toepassing vindt. De vak- en t 
meestal te theorcticse scholing.

Het overgrote deel van de arbeidende jeugd wordt echter door 
deze instituten, waarin de algemene vorming een zeer ondergeschikte 
plaats bekleedt, niet bereikt.

Genoeg om te doen zien, 
onderwijs nog een uitgebreid 
doel van dit vervolg- en vakon< 
zijn op de beroepsbekwaamhei 
gevormd worden tegen de ven 
tegenwoordige beroepsarbeid ui _ 
het gemoedsleven der jongeren g< 
toekomstige staatsburgers.

De verkrijging van de daarvoor geschikte leerkrachten is een der 
allereerste vereisten.

het leven voor, integendeel, school en 
krasse tegenstelling.
meesten de schoolontwikkeling afgesloten. 

>ercentage van hen ontvangt daarna nog wat 
derwijs. Het totale aantal der 12—17 jarigen, 
onderwijs ontving buiten de gewone lagere 

23 °/0 van het aantal der gehele bevolking 
i de leerlingen der middelbare en gymnasiale 

begrepen, 
de betrekl
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1 Voor een nadere beschouwing van doel en 
rerwezen naar mijn artiekel: .De opvoedkundige betekenis 

Volksontwikkeling” I, 289, 337).

een nadere
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: zich er 
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middelen der vrije jeugdvorming 
van Jeugdorgani-

teenschaj
HetFNut d 

voorgaande 
zeer verschille 
tan de vooi 

opgroeiend geslacht

voor de rijpere jeugd is voorts de instel- 
Van beroepsX.c«~c is nu bijna nooit 
belangrijkste rol. Met het gevolg, 

>rdt gedaan, doordat voor het bedrijfsleven 
t wordt van de lichamelikc en 

wat op schade van henzelf 
tige bevordering van het zeer 
pskeuze zal veel teleurstelling 
•rminderen en het nuttig effekt

buitengewone betekenis 
g van buro’s voor beroepjkeuze. 
rake. Het toeval speelt hier de 
t de maatschappij te kort wordt geda 

geen oordeelkundig gebruik gemaakt 
geestelike gesteldheid der jonge mensen, 
en hun omgeving neerkomt. Een krachtig 
nuttige instituut der buro’s voor beroep 
en mislukking kunnen voorkomen of verminderen en het 
verhogen van op juiste wijze aangewende arbeidskracht.

en vakonderwijs zullen 
de rijpende jeugd van

deren; ontplooiïng der indivi
de voorgrond. ’)

Wat echter ook door buro’s voor beroepskeuze niet zal kunnen 
worden weggenomen, dat is de onheilvolle uitwerking van de huidige 
loonarbeid op het zieleleven van de jeugd.

Het is verleidelik om hierop dieper in te gaan en met voorbeelden 
aan te tonen, dat de huidige beroepsarbeid in veel gevallen geen produktief 
scheppen betekent. De arbeidsdeling, de specialisering is een psychies 
gevaar, daar het gevolg moet zijn : tegenzin in het te verrichten werk, 
gebrek aan levenwekkende arbeidsvreugde. Reeds bij de z.g. geschoolden 
is dit gevaar aanwezig, doch bij de ongeschoolden leidt de aard van 
de verrichte arbeid in verband met de invloed, die van de huiselike 
omgeving uitgaat, in de meeste gevallen tot demoralisatie, die nog 
versterkt wordt door het gemak, waarmede deze jonge mensen van 
baas kunnen veranderen. Hoe kan onder zulke omstandigheden een gevoel 
van verantwoordelikheid, van plichtsbesef bij hen opkomen?

Wie een hervorming van ons vervolg- en vakonderwijs 
zoekt in de richting van een oriëntatie naar de beroepen, dient 
goed van te doordringen, dat hij daardoor het gevaar van de 
invloed van het bedrijfsleven op de psyche der jongelieden

Ten dele in, ten dele naast het vervolg- 
middelen moeten worden toegepast om 
geestelike ondergang te redden.

We hebben hier het oog op het jeugdwerk of de vrije jeugdvorming.
Zij is die vorming, die niet in de eerste plaats beoogt het aanbrengen 

van parate kennis, maar een algemener karakter draagt. Wel omvat 
ze intellektuele vorming, maar daarnaast evenzeer lichamelike oefening.

Ze zijn geen eindoogmerk op zichzelf, maar middelen tot het hoger 
gelegen doel: de vorming van het karakter.

Zelfopvoeding dóór de omgang met ander 
dualiteit tot gemeenschapsmens staat op

Ik heb nu de vraag te beantwoorden:
„AVat kan Het Nut doen voor de rijpere jeugd?”
Uit het voorgaande zal wel voldoende duidelik gebleken zijn, dat 

het op zeer verschillende wijzen in haar belang kan werkzaam zijn.
Het kani de voorwaarden voor een gunstige ontwikkeling van het 

it verbeteren door mee te werken aan het wegruimen
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In ’t bizonder
voor studickkibs, voor zover de beschikbare gelden 
toegekend kunnen worden aan studiekringen buiten 
verband, mits de aanvrage door een departement wot

De departementen zouden dit in hun plaatset 1 ‘ 
en wanneer dan de bestaande organisaties voor vrij 
aanmclden en de leider, die zij op het oog hebbei 
of vrouw is, laten dan de departementen niet te veel k 
niet ter zake doende dingen, maar de benodigde lok< 
king stellen en de subsidie-aanvrage aan het

Tot dusverre is aan dit middel door de 
nog geen voldoende aandacht gewijd.

We komen nu tot de vraag: M< 
jeugdorganisaties in het leven roepen?

tidsbescherming der 
lering van het lager 
'«■•Dsopleiding, voor

:rk, waarvan 
tomen. Voor 
>ied.

der hinderpalen, die een waarlike verheffing van het kultuurpeil in de 
weg staan.

Als zodanig komen in aanmerking: 
Propaganda voor een sterker en afdoendcr arbek 

jeugdige personen in het bedrijfsleven, voor verbete 
i voortgezet onderwijs, voor een harmonieser beroeps 
:n uitbreiding en volmakilig der buro’s voor beroepsk 
Op dit gebied ligt er voor het Nut een berg van wer 

de resultaten direkt aan de rijpende jeugd ten goede k< 
een deel arbeidt het Nut ook reeds met sukses op dit gebi 

Ik behoef slechts in herinnering te brengen de geschriften, die door 
de Nutskommissie voor Onderwijs zijn uitgegeven en zich bezighouden 
met de ontwikkeling der jeugdige personen.

In het Nutsrapport aan de Staatskommi 
genoemd de werken over leerlingwezen en I 
Bruinwold Riedel, het onderwijs in ziekenverj 
Hubrecht en over het industrieschool wezen 
aard en inrichting van het vervolgonderwijs 
in de beide brochures „Grondslag van ons 1 
uitwerking van art. 192 der Grondwet”.

Een lijst van goede vakboeken verscheen een I 
een Centrale vakboekenbiblioteek staat ter besc) 

Dat de Nutskommissie subsidies kan verlenen < 
voor bevordering van het vakonderwijs, zij hiermede 
onder Uw aandacht gebracht.

Maar ook op het enger omschreven gebied der vrije jeugdvorming 
zelf, heeft het Nut een taak.

Uit de door mij in het tijdschrift „Volksontwikkeling” opgenoemde 
middelen kan ieder, die zich opgewekt en geschikt gevoelt, met een 
kring jonge mensen mooie arbeid verrichten.

Plaatselike omstandigheden mogen uitmaken, welke der genoemde 
middelen toepassing kunnen vinden in de verschillende departementen.

Wil men zich voorlopig beperken tot ontwikkelingswerk aan een 
groep jongeren, die gezamenlik onder zelf gekozen leiding een onderwerp 
wensen te bestuderen, het Hoofdbestuur van het Nut staat gereed 
om U financieel en moreel ter zijde te staan.

ik U erop attent te maken, dat de subsidies 
zover de beschikbare gelden dit toelaten, ook 
Jen aan studiekringen buiten het departements- 
rage door een departement wordt gedaan, 
juden dit in hun plaatsen bekend kunnen maken 

----1~----- ..n?r vt.ije jeugdvorming zich 
:n, een ernstige man 
el kijken naar allerlei 

mc benodigde lokaliteit ter beschik- 
aan het Hoofdbestuur doorzenden.

door de departementen in ons land, 
rijd.

loet
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Nemen wij het belangrijke onderdeel lekliturvoorziening.
De algemene sekretaris somde in zijn rapport aan de Staatskommissie 

een 60 tal plaatsen op, waar Nulsbiblioleken voor jongelieden beslaan.
Hier behoeft slechts de lijn doorgetrokken te worden.
Het is mij opgevallen, dat in die lijst geen plaatsen uit Uw distrikt 

voorkwamen.
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De aard van onze Maatschappij, die 
en wereldbeschouwing omvat en voortaan 
omvatten, verzet zich reeds daardoor tegen .... 
een bizondere Nuts-jeugdorganisatie. Integendec 
dat het karakter onzer Maatschappij in de aar 
met de rijpere jeugd op andere wijze tot uiting

Gelukkig is er voor deze indirekte hulp een 
de middelen, die de Maatschappij daarbij ten

we de verschillende jeugdorganisaties, dan moet het ons 
verreweg het grootste aantal der jongelieden is georgani- 

zogenaamde richtingsverenigingen. Dat wil dus zeggen, dat 
lende wereld- en levensbeschouwingen de leidende gedachten, 
sersende doel aangeven, waarop de vrije jeugdvorming, die 
hoofdzaak een versterking van wil en karakter beoogt, is

> op dit gebied geen 
itskominissie slechts 

1 zal het streven 
•meerdering van 
ct dan op nog

gebrek, 
vluchtig

het aanl . o
verdere scheiding en afzc =

Dat het jeugdwerk en de jeugdbeweging tot dusverre geen groter 
resultaten konden aanwijzen, lag in hoofdzaak daaraan, dat zij niet 
over voldoende krachten en middelen beschikten.

Naar mijn mening zullen de Nutsdepartementen in hoofdzaak o/> 
indirekle wijze het jeugdwerk moeten bevorderen door hun medewerking 
te verlenen om op verschillende wijzen deze krachten en middelen 
beschikbaar te krijgen.

Het spreekt vanzelf, dat b.v. in plaatsen op het platteland, waar 
tot dusverre nog geen verenigingen op dit gebied bestaan, er bij wijze 
van uitzondering geen bezwaar tegen kan zijn, wanneer het Nutsdeparte- 
ment eens een poging in deze richting doet, als het tenminste over de 
nodige leiding beschikt. Maar steeds moet eraan gedacht worden, dat 
deze pogingen slechts met sukses zullen worden bekroond, als de 
jongelieden zelf voor een jeugdvereniging kunnen worden geïnteresseerd, 
als zij deze als de hunne beschouwen en er voor een belangrijk deel 
de dragers van zijn.

Waar echter reeds jeugdverenigingen bestaan, daar beperke zich 
het Nutsdepartement in hoofdzaak tot het verstrekken van 1 * '
hulp. Er is daarvoor nog een andere belangrijke reden:

Tk persoonlik ben geneigd, deze vraag in het algemeen in 
nende zin te beantwoorden, al wil ik er op wijzen, dal de 
van het hoofdbestuur in dezen mij niet bekend is.

Over het geheel is in ons land aan organisaties c 
«•ebrek. Wie de verzameling van rapporten der Staats 

g inziet, zal dit moeten beamen. In ons land 
gericht moeten zijn op vermindering dan op verr 
ital organisaties, meer op vereniging en kontakt 

scheiding en afzondering.
iet jeugdwerk en de jeugdbeweging tot 

konden aanwijzen, lag in hoofdzaak
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In de laatste tijd heeft de vereniging voor Openbare Leeszalen en 
Biblioteken en de Centrale Vereniging voor Reizende Biblioteken 
de taak der lektuurvoorziening in hoofdzaak overgenomen.

Maar bij de prijzenswaardige pogingen op dit gebied aangewend, 
wordt nog veel te weinig gedacht aan de behoeften der rijpere jeugd.

De Nutsdepartcmcnten dienen hun medewerking te verlenen, dat 
het aantal jeugdbibluileken en leeszalen voor jongeren worde uitgebreid.

Waar vaak Nutsmanncn en-vrouwen in de Openbare Leeszalen en 
Biblioteken invloed hebben, kan in deze richting wel wat worden bereikt.

Voor de jongeren is de persoonlikheid van de opvoeder bij de lektuur 
onmisbaar. Ze hebben nodig goede leiding. Voor die leiding kunnen 
de bestaande jeugdorganisaties zorgen, als er slechts maatregelen wor
den genomen, dat de jeugdorganisaties van de Openbare Leeszaal, 
de Centrale Vereniging voor Reizende Biblioteken of van het ’Nut: 
departement de boeken kunnen krijgen, die ze verlangen en wel ond« 
gemakkelike voorwaarden.

Welke boeken speciaal voor de jeugd van 13—18 jaar in aanmerking 
, make een voorwerp van blijvend onderzoek uit. De bibliote- 
e van de Amsterdamse Nutsleeszaal nam reeds een vrij groot 
naar haar mening geschikte boeken voor de leeftijd van 12—15 
haar katalogus op, maar ook voor de ouderen bestaan al enige 
hulpmiddelen bij de keuze hunner lektuur.
spreekt vanzelf, dat aan de jeugdorganisaties geen boeken mogen 
i opgedrongen, die ze niet begeren, - integendeel schijnt het
1., dat bij de aanschaffing van nieuwe boeken met hun wensen 

ig worde gehouden.
de verwoestende uitwerking kent van de z.g. prikkellektuur 

zeet, dat het kwade alleen met het goede te bestrijden valt, ziet 
zeik een belangrijk hulpmiddel de lektuurvoorziening bij de vrije 
.vorming kan zijn, en de mogelikheden, die hier worden geopend 
Nutsdcpartementen om de helpende hand te bieden.

Behalve een leeszaal hebben de jeugdorganisaties nodig geschikte 
vergadergelegenhedcn, waar de jongelieden geregeld kunnen samenkomen 
om gezelligheid te vinden, zich te kunnen ontspannen en ontwikkelen.

Men kan gerust zeggen, dat het welslagen van het jeugdwerk voor 
een groot deel afhangt van het bezit van klublokaal. of jeugdtehuis.

In het Buitenland wordt aan deze kant van het vraagstuk veel 
aandacht gewijd.

Ik zag er veel, die met eenvoudige middelen waren ingericht tot 
aardige verblijven voor de jongeren. In ons land zijn ze nog slechts 
sporadies aanwezig, moeten de jeugdorganisaties vaak in kafee’s. en 
dergelijke gelegenheden hun bijeenkomstenhouden, wat absoluut afkeuring 

• verdient, daar het een der eerste eisen is, de rijpere jeugd zoveel mogelik 
buiten de drankverleiding te houden. Handen vol geld moeten worden 
uitgegeven voor zaalhuur, zonder dat de jeugd het gevoel krijgt van 
een eigen tehuis, waarvoor ze zelf aansprakelik is. De vraag der jeugd
tehuizen is een brandende.

De Nutsdepartementen zouden door aan 
aandacht en hun medewerking te schenken zi 
jeugdvorming buitengewoon verdienstelik kunr

deze zaak.hun ernstige 
sich ten opzichte der vrije 
tnen maken.
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Er zijn op dit gebied nog zeer veel ontwikkelingsmogelikheden. Van 
het grootste belang is het te achten, om na te gaan „in hoeverre de 
bioskoop, die met haar bewegende beelden voorstellingen met een 
sterke gevoelstoon doet ontstaan, dienstbaar gemaakt kan worden niet 
slechts aan instruktieve doeleinden, maar ook aan het vormen van 
gevoeliger, zuiverder en energieker ethiese beseffen, zodat een tegen
wicht zal gevonden worden tegen de grofzinnelike sensaties van de 
uit winzucht geboren ontspanningsbioskoop in haar huidige vorm.”

Al spoedig zal m.i. blijken, dat daarvoor de geschikte films nog ontbre
ken, die eerst met hulp der overheid voor het goede doel beschikbaar 
zullen kunnen komen.

Hoe het zij, gij kunt op dit gebied in ieder geval waardevolle er
varing opdoen.

De indiening van 
en maatschappelike 
van een anc— .

In de toelichtii 
dat de stijging i 
bioskoopwezen i 
in vele gevallen 1 
belangrijke rol speelt,er 
rijpheid de jeugd praedisponeert voor . 
is het begrijpelik, dat vele bioskoopvot 
gangsleeftijd een verderfelike werking

Het wetsontwerp bepaalt zich te' 
die keuring en in sommige gevallen v

Het is echter niet mogelik, om op deze 
geraken. Ook hier geldt: Overwin .... 
Het is daarom, dat ik met zoveel belai 
lering van ons Hoofdbestuur met de 
> vernomen, dat het distrikt Utrecht een 

'ikkelingsbioskoop.
op dit gebied — i 

>jektielantaarns voor 
loor distrikt en dej

sn, wanneer 
profiteren.

Misschien zijn ze in sommige plaatsen in staat voorlopig 
doeleinden der jeugdverenigingen op billike voorwaarden ruir 
bijeenkomsten af te staan.

Een afdoende oplossing zal m.i. echter slechts met hulp van de ge
meenten kunnen worden verkregen. De zaak heeft reeds de aandacht 
van het Hoofdbestuur, dat op verzoek van de Ned. Ver. tot afschaffing 
van Alkoholhoudende Dranken het initiatief zal nemen voor een samen
komst met vertegenwoordigers van andere verenigingen, waarin de 
kwestie van de tehuizen en vergadergelegenheden onder de ogen zal 
worden gezien.

Plaatselik zou door de hulp der Departementen : 
een en ander in deze richting gedaan kunnen worde

. ’ o .. i het wetsontwerp tot bestrijding van de zedelike 
lappelike gevaren van <)e bioskoop brengt ons tot de bespreking 
ider middel, dat bij de vrije jeugdvorming toepassing vindt.

’ 'ing van bovengenoemd wetsontwerp wordt erop gewezen, 
in de kriminaliteit met de invloed van het moderne 
in verband wordt gebracht, dat het bioskoopbezoek 
ten aanzien van het plegen van het misdrijf een zeer 

, en waar de periode van de ontwikkeling tot geslachts- 
ledisponeert voor allerlei slechte invloeden, daar 

-t vele bioskoopvoorstellingen gedurende de over- 
rderfelike werking hebben.
bepaalt zich tot een negatief optreden van kontróle, 

len verbod omvat.
te wijze tot krachtige verbetering 

het kwade door het goede.
mgstelling op de jongste ver- 

distriktsvertegenwoordigers 
poging wil doen met een
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jeloof in, eerbied en 
semene ontwikkeling is 
worden aangewezen, vrijx 

i bedrevenheid in een < 
ontbeerd. Ook dienen 
:bied,

de schoonheidszin kunnen de departementen 
der jeugdorganisaties ook in dit

liefde voor de jeugd te hebben, 
vooral bij hen, die voor intellek- 

jwel onmisbaar, terwijl een goede 
uevenheid in een of andere vaardigheid evenmin 
V eerd. Ook dienen ze enige inzichten te hebben 
ied, met name in betrekking tot de rijpere jeugd, 
die aan deze hoge eisen beantwoorden, is niet groot, 
en ook te verwachten, dat zij op de duur .uit de 
te voorschijn zullen komen.

Voor de ontwikkeling van 
het hunne doen door de pogingen 
opzicht te steunen.

Hulp kan o.a. worden verleend voor het inrichten van tentoonstel
lingen van wandversiering. De mogelikheid worde verschaft om goede 
en goedkope reprodukties onder het bereik der rijpere jeugd te brengen.

Dan is er de hcbamelike opvoeding.
Dat de departementen op dit gebied prachtig werk kunnen doen, 

bewijzen de bad-of zweminrichtingen te Dordrecht, Geldermalsen, Gorkum, 
Lochem, Middelburg en Rotterdam.

Voor het verkrijgen van lokalen en terreinen voor Hcbamelike oefening 
moet vanwege de departementen een krachtige propaganda worden 
gevoerd. Er bestaat nog zo weinig op dit gebied. Er moet nog ongeveer 
overal aangepakt worden. En ook in dit opzicht kan in samenwerking 
met de jeugdverenigingen het beste worden gewerkt om te voorkomen, 
dat de sport het leven van de rijpere jeugd geheel gaat beheersen, 
wat door de jeugdorganisaties het best kan worden tegengegaan.

;int te komen, zou het zeker op de 
voetspoor van de Duitse „Gesell- 

het inrichten van een voldoend 
, waarvan alle jeugdorganisaties 

lie over het gehele land verspreid 
zou medewerking kunnen worden

Samengewerkt worde met de jeugdorganisatie tot het openen 
ktirsussen in handenarbeid, tekenen, zang, koken en huishoudkunde, 
vrouwelike handwerken en knippen, tuin- en landbouwonderwijs, op 
welke terreinen de Nutsdepartementen een uitgebreide ondervinding 
hebben opgedaan.

Nu het kamperen zo in trek begin- 
weg van het Nut liggen, om op het 
schaft flir "Wanderherbergen” voor I 
aantal kampeergelegenheden te zorgen, 

zouden kunnen maken en di< 
moeten zijn. In ieder geval 

J aan dergelijke pogingen.
ranncer een jaarlikse vakantie ook voor de jonge vakarbeiders in 

verschillende bedrijven en naar we hopen later bij de wet wordt inge
voerd, wordt ook het stichten van grote kampeerbuizen in mooie 
gedeelten van ons vaderland een begeerlik streven.

Een groot euvel, waaronder de bestaande jeugdorganisaties gebukt 
gaan, is het gebrek aan geschikte mensen, die bij het jeugdwerk leiding 
kunnen geven.

Het moeten hoogstaande mannen en vrouwen 
dageliks doen en laten een levend voorbeeld zijn • 
meisjes.

Zij dienen ge. 
Deugdelike algei 
tuele vorming ' 
gezondheid en 
kunnen worden 
op paedagogies gel 
Het aantal mensen.

Het is te hopen 
jeugdbeweging zelf
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Geachte aanwezigen,
Ik heb gemeend U ook deze weg, die naar een betere organisatie 

van het jeugdwerk in de toekomst leidt, te moeten wijzen.

igens beter worden ge- 
zerk kan worden vooruitge- 
icid, meer samenhang, meer 
der vrije jeugdvorming. De 
■en, als zij hun ervaringen 
in het zelfbeschikkingsrecht 
.iet terrein der 

moeten komen.
,ur Prof. Casimir gewezen op

Maar indien de departementsbesturen doordrongen zijn van de grote 
betekenis der vrije jeugdvorming en in hun kring deze in het licht 
stellen, dan zullen zeker verschillende personen voor het werk gewonnen 
worden, die al doende hun gaven op dit terrein zullen ontdekken.

Misschien kan voor sommige onderdelen en bekwaamheden bovendien 
nog van Nutszijde door gezette scholing een staf van goede helpers 
worden gekweekt.

Er zou al iets gewonnen zijn, als punt 3 van de cirkulaire over het 
ontwikkelingswerk der departementen in zoverre toepassing vond, dat 
groepen van personen, die het jeugdvraagstuk in maandeliksc samen
komsten wensten te bespreken, zich tot leesgezelschappen samenvoegden 
en op kosten van het Hoofdbestuur zich van de nodige litteratuur ter 
gezamenlike studie voorzagen.

Wellicht komt eenmaal de tijd, dat door Hoofdbestuur en Distrikts- 
besturen gezette kursussen ter scholing van leidende krachten worden 
georganiseerd.

Veel moet op dit gebied nog worden gewerkt. Voor de psycho
logie en paedologie van de overgangslceftijd moeten in verschillende 
groepen van de rijpere jeugd bouwstoffen worden verzameld. Men 
staat heel dikwijls nog zo vreemd tegenover deze jonge mensen en 
beoordeelt hen dienovereenkomstig onjuist.

Het is nodig, dat hun behoeften en verlang 
kend, opdat met meer inzicht het jeugdwe 
bracht. We moeten komen tot meer eenhei 
verband, meer kontakt op het terrein d< 

. jeugdleiders kunnen veel van elkander leret 
uitwisselen. Zonder te kort te doen aan 
der jeugdorganisaties zou 'hier, evenals op h< 
voor volwassenen, meer samenwerking mc ‘

Op onze algemene vergadering is door 
het nut van OnlwikkelingjraHen.

’AVanneer de Nutsdepartementen in 
dan mag de vrije jeugdvorming niet wor<

De plaatselike jeugdraden dienen
- wikkelingsraden te vormen. Alle a  
voor plaatselike jeugdraden. Zij moeten best 
digers van alle plaatselike verenigingen, c 
bezighouden.

Deze raden kunnen de bestaande gelegenheden tot voortges 
vakonderwijs algemeen bekend maken, de te stichten of gesl 
buro's voor beroepskeuze behulpzaam zijn, geregelde bijeenkoi 
houden ter bespreking van jeugdvragen, de betekenis der vrije jeug< 
vorming propageren, leiders voor het werk winnen, advies gei 
aangesloten organisaties en jongelieden, streven naar ’t stichten van 
jeugdtehuizen, en 't beschikbaar stellen van sportterreinen, kortom 
van de hulpmiddelen, die nodig zullen blijken. Het Nut neme het 
initiatief!

deze richting gaan werken, 
rden vergeten.

een onderdeel der algemene ont- 
argumenten voor deze gelden ook 

loeten bestaan uit vertegenwoor- 
die zich met jeugdwerk
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Op welke wijze kan de algemeene en de vakont
wikkeling der landarbeiders worden verbeterd ? 

werk een 
verheuger 

1 verscher

i staat ste 
i het geregel 
behoefte t< 
beter ii 

ten te ki

srke macht baar wil wordt op zand gebouwd, 
ï tijden vertrouwen in de ordeschep- 
die een gemeenschap wil opbouwen, 
aoeven te schamen.
i — de bezadigden — de wijzen — 

helpers.

na ons komt, moet een gezonder leven hebben, 
orden gesteld om dit leven beter te leiden, zelf 

van zijn verantwoordelikheid, 
.   . . c voor anderen.

c, om hulp te bieden bij de ■— zij het nog gebrek- 
die het jonge geslacht zelf in deze richting wenst

q-n de laatste jaren, in ’t bizonder na 1900, is de algemeene ont- 
| wikkeling der menschen op het platteland, alsmede in de steden, 

zeer vooruitgegaan. Het onderwijs is verbeterd en daarnevens 
hebben velen meer van dat onderwijs geprofiteerd, daar het school
bezoek geregelder plaats had. De leerplichtwet heeft daartoe mede
gewerkt, terwijl de algemeene welvaart de bevolking in staat stelde 
aan de bepalingen dier wet te voldoen. Een gevolg van het geregeld 
schoolbezoek bij het lager onderwijs was, dat velen de behoefte tot 
verdere ontwikkeling gingen gevoelen, zoowel om een beter inzicht 
in verschillende maatschappelijke en andere vraagstukken te krijgen,

De belangstelling voor het geestelijk leven ten plattelande is o. i. 
stijgende. Elk symptoom daarvan begroeten wij met instemming, te 
meer omdat wij meenen, dat de Maatschappij tot nut van ’t algemeen 
hier een belangrijke taak heeft te vervullen. Nu ons dan ook dezer 
dagen een rapport van een studiecommissie der Vcrecniging van 
oud-leerlingen der Rijkslandbouw-winterschool te Groningen werd 
toegezonden, waarin ook aan onze Maatschappij voor dit 
belangrijke rol werd toegedacht, was ons dit een dubbele \ 
Wij laten het rapport, dat onder bovengenoemden titel 
is, hier onverkort volgen.

men meer krachten en hulpmiddelen ter 
i meer en anders gewerkt worden dan op het 
plaatsen.

i, dat gij allen wel iets gehoord zult hebben, 
der overweging waard is, om' het ten Uwent

Maar tevens heb ik aangegeven, hoe reeds nu door de departe
menten waardevolle arbeid voor de rijpere jeugd kan worden verricht.

Ge zult moeten toestemmen er is gelegenheid en verscheidenheid 
genoeg.

In grote steden, waar 
beschikking heeft, kan 
platteland en in kleine K

Maar ik hoop toch, 
dat voor U de moeite d< 
in praktijk te brengen.

Het geslacht, dat n<
Het moet in staat worden gestviu urn 
te vormen. Het moet doordrongen zijn 
niet slechts voor zichzelf, maar ook

Het is onze taak, om hulp te bie< 
kige — pogingen, ' D
te doen.

Zonder de sterke macht van haar
Hebben wij in deze gewichtige t.,

pende krachten van een jeugd, die een gemet 
waarover zij zich minder zal behoeven te sch<

En laten wij — de ouderen — de beza< 
tonen te zijn haar onbaatzuchtige vrienden en
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eer speciaal toe te leggen op het vak, waarmede ze 
mderhoud zullen trachten te voorzien. De voorspoed 
net weer, die menigeen in staat stelde ook die behoefte

als om zich meer 
later in eigen on< 
der tijden was hc 
te bevredigen.

Het vakonderwijs verkreeg voor alle bedrijven een grootere be- 
teekenis, vooral in den landbouw. Men begon ook daar den moed 
weer te hervatten, die over het algemeen in den tijd van de groote 
malaise wel eenigszins gezonken was; de energie werd weer geprikkeld 
tengevolge van het zich aanpassen aan de veranderde omstandigheden 
en ook doordat een jonger geslacht was opgekomen, dat de schokken 
van den crisistijd minder had gevoeld. Men begreep, dat de econo
mische vooruitgang, die zich reeds hier en daar vertoonde, zou worden 
vergroot en versneld door kennis te nemen van wat de wetenschap 
aan het licht had gebracht. Het groote nut van landbouwonderwijs 
werd meer en meer ingezien. Waar tot voor enkele jaren de boeren 
het noodzakelijke van het verwerven van eenige theoretische kennis 
van den landbouw voor een goede bedrijfsuitvoering nog niet begrepen, 
is langzamerhand dit verouderd standpunt verlaten en heeft een 
nieuwe tegenovergestelde meening meer en meer baan gebroken. 
Onder de adspirant-landbouivers zijn er thans dan ook slechts 
weinigen meer, die heelemaal verstoken blijven van eenig inzicht in 
de elementaire landbouwkunde. Er is op het gebied van de vakop
leiding bij de landbouwers in de laatste kwarteeuw een groote ver
andering ten goede ingetreden.

Hoe geheel anders vinden we dat bij de landarbeiders. Natuurlijk 
hebben ook zij geprofiteerd van d<:n vooruitgang op velerlei gebied, 
welke de jaren na 1900 kenmerkt. De voordeeliger jaren voor den 
landbouw, die de zoo armoedige tachtiger, doch vooral negentiger 
jaren der vorige eeuw opvolgden, hebben ook hen in staat gesteld 
hunne positie te verbeteren, hun levenspeil hooger op te voeren. 
Meer geregeld schoolbezoek heeft bij de landarbeiders niet het minst 
zijn verheffenden invloed op hunne ontwikkeling laten gelden. Door 
betere middelen van vervoer, w.o. de Gets niet te vergeten, is de 
kring, waarin ze zich bewegen, vergroot. Hun gezichtsveld is alzoo 
in letterlijken en in Gguurlijken zin ruimer geworden. Ze hebben 
mede van de betere omstandigheden geproGtecrd. We meenen echter, 
dat met behulp van de tegenwoordige inrichtingen van onderwijs en 
de medewerking van andere ook reeds bestaande instellingen, die op 
het gebied van de algemeene ontwikkeling iets willen presteeren, nog 
veel ten dienste van de landarbeiders kan worden gedaan.

De vakontwikkeling is voor de landarbeiders geheel achterwege 
gebleven. Het werk, waarmee ze voor zich en hun gezin den kost 
moeten verdienen, is wel gewijzigd, door veranderde cultures en door 
het gebruik van nieuwe werktuigen, doch het graven, ploegen, melken 
enz., kortom de werkzaamheden van voorheen, verricht men nog 
precies op dezelfde wijze. Zeer zeker hebben velen daarbij ook reeds 
door practische oefening een groote bekwaamheid verkregen, maar 
nooit is grondig onderzocht of het hoogtepunt in dat opzicht is be
reikt. Daarenboven zijn de minder handige lui dikwijls niet in staat 
gesteld om door uitstekend en tactvol gegeven onderricht zich op te 
werken tot bekwame vakmenschen. Het werk wordt niet onderwezen.
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de handgrepen te vaak niet aangegeven. Veel wordt overgelaten aan 
eigen oefening. In sommige gevallen kan deze weg goed zijn, in de 
meeste gevallen is het een lange, en voor meerderen is het een weg, 
die niet tot het einddoel, een handige, oordeelkundige werkman, brengt.

Voor de bebouwing van de aan hem toevertrouwde gronden is 
de landarbeider ook tot heden niet ingewijd geworden met de nieuwere 
landbouwwetenschappelijke inzichten. Toch moet men zich menigmaal 
verwonderen over de veldjes weelderige tuinvruchten, doch daarnaast 
ziet men weer mislukkingen, die hadden kunnen worden voorkomen 
of beperkt. Van hun werkgever, den landbouwer, hebben ze geleerd 
kunstmeststoffen te gebruiken; evenwel kunnen ze menigmaal niet 
beoordeelen of een zeker gewas op een bepaalde grond stikstof dan 
wel phosphorzuur of kali behoeft; zelfs kennen ze de beteekenis dezer 
uitdrukkingen veelal niet. Een onoordeelkundige en dientengevolge 
dure, niet aan de verwachting beantwoordende bemesting, is van 
een en ander het gevolg. Bedenkt men tevens, dat de vruchtwisseling 
op hunne gronden niet kan worden doorgevoerd als wenschelijk is, 
dan begrijpt men ook, met het oog op plantenziekten, dat oordeel
kundig moet worden nagegaan op welke wijze van de te verbouwen 
gewassen de hoogste opbrengst zal kunnen worden- verwacht.

De algcincenc- en de vakontwikkeling der landarbeiders kan onge
twijfeld hooger worden opgevoerd, wat hun productiever zal doen 
werken ten voordeelc van hen zelf en van de maatschappij, maar 
wat hun ook zal geven meer intens levensgenot.

De landarbeiders, die van de plattelandsbevolking een overwegend 
groot deel uitmaken, behoeven, evenals allen die gedwongen zijn hun 
leven door te brengen min of meer ver verwijderd van de stedelijke 
bevolkingscentra, een opvoeding en een opleiding, die hun leeren 
kennen het mooie en aantrekkelijke van het leven te midden van de 
natuur. Het leven op het platteland moet hun bevrediging schenken.

Vrij algemeen wordt het groote stadsleven geprefereerd boven het 
landleven, ten deele ook niet ten onrechte. In de steden wordt op 
het gebied van onderwijs en kunst aangeboden wat men in de dorpen 
tevergeefs zoekt, terwijl men er tevens bevrediging kan vinden van 
vele behoeften, die men zich langzamerhand is gaan stellen. Op het 
platteland daarentegen is zooveel moois in de natuur rondom te 
ontdekken, wat de stedeling mist en waartoe ook de bioscoop met 
zijn Ersatz voor kunst en natuurschoon niet bij machte is het hem 
te verschaffen.

Het landleven heeft uit dit oogpunt bezien veel voor, 
natuurlijk gebleven, wetende dat het zich aan de natuur moe 
aanpassen. Evenals die natuur rondom hem zijn de denkbet 
menschen er over het algemeen frisch gebleven, waarmede 
groote stadsbewoners meermalen in tegenstelling en in strijd ( 
zijn. Het verschillend standpunt, inzake den zom< 
door den stedeling en den plattelandsbewoner, is d; 
illustreerend beeld.

Wat het plattelandsleven ons kan bieden is door 
rwaarloosd. In vele standen keek men zich star op 
r stad. Daarop was het oog gericht en te min is
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geworden voor het zien van het mooie in eigen omgeving. Dit te 
te- 'zien is niet- allen in even groote mate gegeven, doch tot zekere 
hoogte kan men het leeren zien. Reeds van kindsbeen af moet de 
landelijke bevolking er opmerkzaam op worden gemaakt. De ouders 
kunnen' de eerste grondslag leggen voor het ontwikkelen dier op
merkingsgave bij het kind. Daarnaast kan de onderwijzer, zonder 
te kort te doen aan het onderwijs in de vakken die op de lagere 
school moeten worden gegeven, reeds in de jeugd bij het kind liefde 
doen ontstaan voor planten- en dierenwereld; hem de pracht van 
den sterrenhemel doen zien, evenals het schitteren van de zon op 
met rijp bedekte boomengroepen; hem doen gevoelen de reinheid en 
vrede en rust van het witte sneeuwkleed, zijn oog doen boeien door 

velerlei schakeeringen van groen op onze akkers in Mei. Het 
tende vinkje in het riet, de leeuwerik, jubelende hoog in de lucht, 
het zaad, dat begint te ontkiemen en kluitjes aarde op zij duwt, alles 

:eft ons iets te zeggen en geeft ons in natura alle dagen dat, waar
in- de stedeling slechts bij uitzondering in staat is te genieten. Zoo 

oneindig veel meer in de natuur, waarvoor men in de eerste 
gevoelen, doch waarvoor de aanleg kan en moet worden 
Het leven op het platteland zal er beter door worden 

«ardeerd.
■ de eerste klassen der lagere school kan het onderwijs 
aan dat op de scholen in de stad. De leerlingen weten d< 
voor welk vak ze zich later zullen bekwamen, zoodat het < 

; er op gericht moet zijn, dat ze zich nog in elke richting 
beroep en functie kunnen oefenen. Tn de beide laatste le 

heeft gewoonlijk reeds een splitsing van leerlingen plaats op 
dorpsscholen. Zij, die gaan studceren om later in de eerste p 
hersenarbeid te verrichten, gaan op 12-jarigen leeftijd 
of M. U. L. O. school bezoeken, terwijl de anderen, 
leerplicht tot 14 jaar is voorgeschreven, nog een p->- 
de lagere school blijven. De kennis der natijur kan < 
jaren meer en meer als te onderwijzen vak worden ‘ 
en de leerlingen kunnen worden ingewijd in enkele 
planten- en dierenleven, waarvoor de Lager Onder' 
heid biedt. Noodig zal zijn, dat de onderwij zer nu en 
uitstapje naar buiten maakt mei zijn leerlingen om met 
zoeken de in ’t wild groeiende planten en deze te bekijkei 
eenkomst' tusschen verschillende planten doet bij hen reeds .t 
het begrip van wat een plantenfamilie is, ontstaan en leert hun 
weg in de systematiek der plantkunde. Het leert hun kennen de 
verscheidenheid der vormen, maar ook de eenheid, waartoe alles 
weer terug is te brengen. Dit wekt bewondering en liefde en leert 
genieten.

Ook het leven van de vogels verdient de aandacht. Het aandeel, 
dat deze hebben in den plantengroei als verdelgers op voor dien 
groei schadelijke insecten, leert de kinderen het nut der vogels inzien, 
wat hen doet begrijpen dat vogelbescherming noodig is. Het hen 

erkzaam maken op verschillende vogelgeluiden zal ook bij velen 
bekorenden indruk wekken. Het zal hen doen deelen in de blij- 

I en onbezorgdheid, welke de gevederde vrienden alom verspreiden.
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Buiten het schoolonderwijs om dienen ouderen zoowel als jong, 
die een zekere leeftijd hebben bereikt, verschillend naar iedet 
soonlijke aanleg en ontwikkeling — in de gelegenheid te zijn 
goede boeken te lezen. De nutsdepartementen, die overal zijn 
spreid, hebben voor de verdere ontwikkeling der plattelandsbewi 
nog een mooie taak te vervullen. Hoewel in sommige plaat" 
oorspronkelijk doel van de Maatschappij tot 
wordt voorbijgezien, is toch het Hoofdbest 
welk doel de Maatschappij is opgei 
zullen goed doen zich van dat doel b 
opdat meer gestreefd worde naar Cc 
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Zoo zou er o.a. ook kunnen worden getracht 
beteren. De knecht achter den ploeg, de wiedst 
zingende troepjes op hunne vrije avonden, aller 
hoe ze van zingen houden. Welnu, leert hun zingt 
nu juist in de eerste plaats aan het vormen van 1 
stemmig de liederen geleerd worden, te denken 
worden verbeterd door goede liederen — bij <' 
direct niet al te kieskeurig moet zijn — zó< 
het zingen inhoud heeft, dat het zanger en 
wekt én de levenslust verhoogt.

Populaire voordrachten zullen kunnen worden gehouden, behalve 
in de kennis der natuur, ook over verschillende andere onderwerpen, 
waardoor het inzicht der menschen wordt verruimd en het oordeel 
dientengevolge veelal verzacht. Zonder op politiek terrein te vervallen 
zou een cursus in de grondbeginselen der ec'onomie kunnen worden 
gegeven. Langs welke wegen en door welke middelen men tot stoffelijke
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productie komt, welke factoren op die proc 
hoe het geproduceerde onder bet bereik komt der consur 
invloed de consumenten op die productie kunnen uitoefe 
vragen, die iedereen interesseeren en waarvan onder ; 
der bevolking slechts een enkele cenig inzicht, zonder 
van voldoend inzicht, heeft. Een betere kijk in de wetten der 
welke in alle tijden op de samenleving van een overwegene 
zullen blijken te zijn, zou voor velen meer tevredenheid bete< 
Meerdere kennis op dat gebied, niet enkel op het platteland < 
niet alleen bij de landarbeiders, zou de samenleving aangenamer 
maken, de wederzijdsche waardeering 

Zoo is er voor de bevordering d< 
en velerlei te verrichten. Iedereen, die 
iets gevoelt en kan presteeren, heeft e< 
Voor jongens, die niet van studie houd 
ling in de natuur minder groot is, is knutselx.^.... .
van houtsnijwerk, een aangename bezigheid. Doclma 
voortbrengselen dier kunst treft men in menig» 
aan. De vaardigheid voor het doen van kleine h< 
dezen tijd, waarin men voor 
den timmerman moet wachten.

Er is bij ieder mensch wel .—, — —-------------- ...........
de gelegenheid voor het wekken van die belangstelling maar wordt 
gegeven. Op de kleinere plattelandsscholen, waar de onderwijzer 
met eiken leerling en met de ouders der leerlingen meer contact heeft, 
kan het onderwijs op de hoogste klassen der school in verband met 
ieders aanleg worden gegeven. Met de belangstelling voor één of 
ander kan dan zooveel mogelijk rekening worden gehouden, wat men 
op vele dorpen ook gelukkig ziet gebeuren. Het vervolgonderwijs 
kan aanvullen, maar slechts ten dccle. Gelegenheid vqpr verdere 
ontwikkeling wordt dan een behoefte. Als leiders zijn daarvoor noodig 
menschen met liefde voor het doel, die te beschikken hebben over 
tact, daarbij zich niet laten ontmoedigen bij teleurstellingen, die on
getwijfeld niet achterwege blijven. Ze moeten zich geheel en al geven 
aan hun werk, meeleven met hunne leerlingen, in wier kring ze zich 
thuis moeten gevoelen. Zulke menschen zijn er weinig, want niet 
allen hebben de tijd er ook beschikbaar voor; die menschen, die het 
„Ons Huis-werk" willen en kunnen aanpakken en tot goede resultaten 
brengen, moeten worden gezocht. Ze zullen echter te vinden zijn.

Allen zullen door een dergelijk streven in de gelegenheid worden 
gesteld hunne natuurlijke aanleg te ontwikkelen. Hij, die zin voor 
studie mist, kan soms op het terrein van handenarbeid iets presteeren, 
dat den andere bewondering afdwingt, waardoor beide in onderlinge 
waardeering zullen winnen.

Waar de liefde voor de natuur onder de landbouwende bevolking, 
w.o. de landarbeiders, de op het platteland de meest vertegenwoor
digde groep van menschen, in zoo nauw verband staat met de liefde 
voor en de kennis van het vak, daar is het van dubbele beteekenis 
eenige kennis van de natuur aan de leerlingen op de lagere school 
te geven. Reeds zou in vele dorpen op het vervolgonderwijs de eerste 
beginselen kunnen wórden gelegd van de elementaire landbouwkunde
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om hen, die later een cursus voor landbouwonderwijs willen bezoeken, 
voor die studie voor te bereiden. Vele landarbeiders houden zich 
bezig met de bebouwing van gronden en dit zal zeer zeker in de 
eerstkomende jaren door toepassing der Landarbciderswet nog meer 
algemeen worden; vandaar dat het beslist noodig is, dat zij zich 
eenig inzicht verwerven in de theorie van den landbouw. Ze moeten 
zooveel mogelijk kunnen nagaan of hunne gewassen stikstof, phosphor- 
zuur dan wei kali noodig hebben, verder in welke verbinding die 
meststoffen moeten worden loegediend. Eenige kennis dienen ze te 
hebben van de bestrijding van plantenziekten, b.v. van welken invloed 
het pootgoed bij de aardappelcultuur is voor het verkrijgen van goede, 
gezonde, veelbelovende planten. Ze moeten eenig begrip hebben van 
wat een variëteit is en met verschillende variëteiten bekend zijn, als
mede met een doelmatige grondbewerking voor eiken teelt afzonderlijk.

Alleen dan is het hun gegeven oordeelkundig verschillende cultures 
te beoefenen en met voldoende kans op succes te werken op aan 
hen toevertrouwde gronden. Waar we het algemeen eens zijn, dat 
de landbouwers voor de goede uitoefening van hun bedrijf die kennis 
behoeven, daar valt niet te ontkennen, dat het wenschelijk is, dat 
de grondgebruiker in het klein zich in dat opzicht eveneens ontwikkelt. 
Het onderwijs op die cursussen moet hun geven een inzicht in de 
grondwetenschappen, waarop de landbouwkunde berust, opdat een 
grondslag wordt gelegd voor mogelijke verdere studie. De gelegen
heid daartoe dient verschaft te worden in den vorm van populaire 
voordrachten Betreffende land- en tuinbouw.

Ofschoon er in de eerstvolgende jaren nog geen of slechts enkele 
landarbeiders zullen voorkomen, die eenigermatc op de hoogte zijn 
met de grondwetenschappen der landbouwkunde, kan toch thans reeds 
zeer goed een begin worden gemaakt met het doen houden van boven
bedoelde voordrachten, doch de te behandelen stof dient dan van 
dien aard te zijn en in dien vorm te worden gegeven, dat ook niet 
theoretisch-onderlegde kleine grondgebruikers — ook ouderen dus — 
het kunnen begrijpen en verwerken. Gaan deze voordrachten gepaard 
met een wandeling door de tuinen, waar de docent allerlei aanwij
zingen kan doen, dan zal langs dezen weg reeds heel wat te bereiken 
zijn. De streken, waar tuinbouw voor den verbouw van cultures 
voor den handel eenige beteekenis heeft verkregen, toonen ons dat 
op die wijze vooruitgang zeer goed te verkrijgen is. Sommige tuin- 
bouwconsulenten hebben daar prachtig werk verricht.

Moge het gelukken, dat alle landarbeiders, die gronden in gebruik 
hebben of door bemiddeling der Landarbeiderswct gronden in gebruik 
krijgen, zich zooveel kennis verwerven, dat ze in staat zijn die gronden, 
welke meermalen zullen moeten worden onttrokken aan landbouw 
bedrijven, productiever te maken dan ze voorheen waren. Het 
hun zedelijke plicht meer op dien grond te produceeren dan de vor 
gebruiker; het is de plicht der maatschappij hen daartoe in de 
legenheid te stellen. Voor landbouwonderwijzers en vooraanstaai 
landbouwers is hier een taak weggelegd.
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zijn kost moet verdienen, d.i. landarbeid verrichten op de boerderijen. 
De kennis van de grondwetenschappen der landbouwkunde, welke 
we voor hem van belang achten, zal ook in het bedrijf van derden 
niet ondienstig zijn. Bij hem zal het ongetwijfeld de ambitie voor , 
verschillende werkzaamheden, waarvan hij beter dan te voren het 
noodzakelijke van de uitvoering inziet, verhoogen en met meer nauw
keurigheid zal hij het werk ten uitvoer brengen. Dit reeds is een 
voordeel, doch daarnaast kunnen hem verschillende werkzaamheden 
beter dan te voren worden toevertrouwd. De landbouwer zelve zal 
als leider der zaak natuurlijk altijd in kennis van het vak de meerdere 
moeten zijn; aan die meerdere kennis, mits goed toegepast, zal deze 
het maatschappelijk recht tot het optreden van bedrijfsleider ontkenen.

De landarbeider moet bovenal geschikt zijn voor het leveren van ■ 
handenarbeid. Alle mogelijke op de boerderij voorkomende werkzaam
heden moet hij leeren kennen, niet enkel door oefening, maar ook 
tengevolge van grondig onderricht. De ploeg moet hij weten te be
sturen, de spade te hanteeren, het melken der koeien kunnen uit
voeren, kortom, van hem worden gevraagd een ontelbaar aantal 
handelingen, terwijl hij tegenover paardendressuur en het werken 
met verschillende machines niet geheel vreemd mag staan. In alle 
onderdeden van het vak uit te kunnen munten, zal niemand gegeven 
zijn. Daarvoor is de verscheidenheid van werk te groot. Maar een 
zekere handigheid en tact moet hij bij het verrichten dier bezigheden 
kunnen toonen te bezitten, wil hij voor een Hinken arbeider doorgaan. 
Wanneer we het vak van landarbeider zoo bezien, dwingt het meer 
respect af, dan velen er aan meenen te moeten toekennen. Niet enkel 
handenarbeid is het wat men van hem vraagt, maar ook een goed 
oordeel over zijn werk. In de industrie is de werkman dikwijls slechts 
een verlengstuk van de machine, die hij bedient; de arbeider in het 
landbouwbedrijf is dat geenszins. Zijn werk is minder gespecialiseerd, 
dientengevolge minder eentonig; het vraagt meer van zijn verstand 
dan bij oppervlakkige beschouwing doet vermoeden. Vandaar over 
het algemeen meer ambitie en meer lust voor het werk dan bij den 
industriearbeider te constateeren valt.

Veel landbouwwerk is echter te zwaar en vraagt dus spierkracht. 
Het is dan ook noodig, dat de handgrepen worden aangewend, welke 
zoo weinig mogelijk verbruik van spierkracht eischen, opdat het 
meest wordt geproduceerd zonder overmatig vermoeien. Velen hebben 
het in dat opzicht tot een bewonderenswaardigc hoogte gebracht, 
maar daarnaast ziet men menige arbeider bij dezelfde werkzaamheden 
vele overbodige bewegingen maken, die hem onnoodig vermoeien, 
terwijl hij aan het einde van zijn dagtaak minder heeft verricht dan 
de oogenschijnlijk kalme werkman, die de spade in den grond stak 
zonder die te verkruimelen, het vlas door den repel haalde en onbe
rispelijk tot schooven samenvoegde zonder verlies van „harrels"; vlug, 
maar kalm, omdat hij elke onnoodige beweging vermeed. Een groot ver
schil is dan ook op te merken, hetgeen er op wijst, dat het noodig is, 
dat de handgrepen voor elk afzonderlijk werk worden onderricht. Het 
zou voor menige arbeider het werk vergemakkelijken en de productie 
aan werk verhoogen. Zelfs is de vraag te stellen of de meest handige 
arbeider zijn spierkracht wel op de meest voordeelige wijze gebruikt.
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Een onderzoek zou hiervoor noodig zijn, waarbij elke verrichting 
van werk in onderdeelen wordt geanalyseerd bij verschillende uit
muntende werkers om te kunnen uitmaken welke bewegingen moeten 
worden gemaakt, welke dienen te worden vermeden. Reeds in de 
tachtiger jaren is daarmede een begin gemaakt in Amerika door een 

■ zekeren ingenieur Taylor. Bij verschillende industriearbeiders en ook 
in het bouwvak ging deze de bewegingen na, welke voor het ver
richten van bepaalde werkzaamheden werden aangewend en nam 
tevens de tijden voor elke beweging benoodigd. op. Spoedig bleek, 
dat veel spierkracht onnoodig werd verbruikt. Het aantal bewegingen 
voor elke werkzaamheid kon aanmerkelijk worden beperkt, ook zelfs 
nog bij de handigste werkers in. eeuwenoude beroepen als b.v. het 
metselaarswcrk. Het werd daardoor mogelijk in korteren tijd meer 
werk te verrichten dan voorheen, waardoor het loon kon worden 
verhoogd.

Het Taylor-systeem, ontdaan van zijn schaduwzijden, welke er 
oorspronkelijk aan kleefden, is later, vooral gedurende de oorlogs
jaren toegepast in Duitschland. Men heeft daar ook aandacht ge
schonken aan de geschiktheid der menschen voor een bepaald, werk, 
niet enkel in lichamelijk opzicht, maar ook de psychische gesteldheid 
daarbij in aanmerking genomen. Op die wijze is het mogelijk met 
eenige zekcrhieid te voren te bepalen of iemand, de noodige eigen
schappen bezit voor een beroep of het vervullen van een functie. 
Daarvoor dient eerst te worden nagegaan welke eischen een zeker 
beroep aan den persoon stelt om vervolgens op grond daarvan hem 
aan een onderzoek te onderwerpen. Op die wijze zal voorlichting 
bij beroepskeuze kunnen worden gegeven.

Het vorenstaande, zijnde de toepassing van de psycholoj' 
practische problemen, kortweg psycho-techniek geheeten, vormt 
onderwerp van studie en onderzoek van het social-paedagogisch ... 
stituut, de Dr. Bos-stichting, dat hier te Groningen is gevestigd en 
onder leiding staat van Dr. Brugmans. Deze heeft zich o.a. reeds 
bezig gehouden met een onderzoek naar het bedrijf van den wever, 
welk onderzoek heeft opgeleverd, dat ook daarbij overbodige bewe-' 
gingen werden gemaakt.

Het werk in den landbouw schijnt tot dusverre nog niet de aan
dacht te hebben getrokken van hen, die zich met de studie.der 
psycho-techniek bezig houden. Toch zal het zeer zeker die aandacht 
verdienen en is in Duitschland daar reeds op geattendeerd, ■ want 
het zware werk van den landarbeider te vergemakkelijken door on- 
noodige bewegingen uit te schakelen zou gemak en voordeel opleveren. 
En dat daar reeds het hoogtepunt bij verschillende werkmethodes 
is bereikt, is aan grondigen twijfel onderhevig. Bovendien zou het 
voor den minder handigen arbeider van zeer groot nut kunnen .zijn, 
daar dan ook de werkmethodes beter zouden kunnen worden onder
richt en niet enkel door oefening de werkzaamheden behoeven te 

.worden geleerd. Voorlichting bij beroepskeuze zou voor den land
arbeider van minder beteekenis zijn, want zijn werk is te varieerend 
om het trekken van een bepaalde conclusie, waarin de te stellen 
eischen aan zijn lichamelijke eq psychische gesteldheid zijn omvat, 
mogelijk te maken.
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Het koppelwerk is in het landbouwbedrijf in sommige streken in- 
heemsch geworden. Sommige gewassen, zooals het vlas en in mindere 
mate de bieten, eischen te gelijker tijd veel handenarbeid, die veelal 
slechts door een koppel werkvolk is verkrijgen. Zoo zijn er meerdere 
omstandigheden die koppelarbeid noodig maken. Daarop in te gaan 
zou ons hier te ver voeren. Alleen zij hier het wenschelijke betoogd, 
dat de koppelarbeid zooveel mogelijk worde beperkt, omdat deze 
fnuikend is voor een goede arbeidslust en op de goede zeden in ’t 
bizonder voor jonge menschen van ongunstigen invloed. De jonge 
werkkrachten dienen zoo min mogelijk bij den koppel ondergebracht 
te worden. Tot flinkere werkkrachten en geestelijk hooger staande 
menschen zullen ze opgroeien als ze hun onderricht voor landbouw- 
werkzaamheden ontvangen van vader of een anderen flinken

Directe, minder ver in het verschiet liggende verbetering van den 
landarbeid, vraagt echter vooreerst nog dc aandacht der landbouwers. 
Verschillende handelingen vereischen dringend verbetering. Het werk 
moet beter worden onderricht. In de eerste plaats zal de landbouwer 
zich moeten bezighouden met het onderrichten van den jongen land
arbeider, althans in zooverre hij daarvoor bekwaam is en er tijd 
voor vindt. Het werken met de verschillende machines, w.o. ook de 
ploeg, de omgang met paarden en vee enz. moet hij kunnen aangeven, 
wil hij de leiding van zijn bedrijf ook in onderdeden beheerschen. 
Niet alle werk zal hij in staat zijn te kennen in die mate, dat hij 
de handgrepen kan aanwijzen. Het landbouwvak is te uitgebreid en 
te veelzijdig om naast een goed bedrijfsleider een in alle opzichten 
bekwaam werkman te zijn. Toch mag hij zich er niet geheel aan 
onttrekken en zijn opleiding dient zoodanig te zijn, dat hij in de 
praktijk met verschillende werkzaamheden is bezig geweest en eenige 
handigheid daarin heeft verkregen. De toekomstige landbouwers 
moeten zich daarop toeleggen; het zal hen beter in staat stellen het 
werk van den landarbeider te beoordeelen, hunne opmerkingen zullen 
meer gegrond zijn, hetgeen de arbeider zal voelen en eerbiedigen.

Waar de landbouwer echter noodwendig te kort schiet in het 
geven van onderricht aan de aankomende landarbeiders, daar moet 
naar andere leermeesters worden omgezien. Te veel wordt tegen
woordig overgelaten aan .— zelfonderricht zou het kunnen worden

;md. Onderricht door anderen wordt veelal niet gegeven. Hierbij 
: men in de eerste plaats aan het vlastrekkcn. Het werk, daarbij 

geleverd, toont al te duidelijk, dat het niet aan eigen initiatief van 
den jongen landarbeider kan worden overgclaten.

De geheele koppel, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren tot 
kinderen, trekt naar het land om het vlas uit den grond te plukken. 
Elk poogt zooveel mogelijk te verdienen en „ropt", wat hij kan. De 

'en zeer ongelijkmatig gevormd, toezicht op het vv 
en onderricht voor de jongeren ontbreekt geheel.

druk, de boer kent het werk zelve 
werkkrachten voelen zich in geen enk< 
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landarbeider, zooveel mogclijk afgescheiden van den koppelarbeid.
Bovendien dient er in den landbouw naar te worden gestreefd, 

dat er steeds een kern van vaste arbeiders overblijft. Deze toch 
zullen in tegenstelling met de losse, werkkrachten in den koppel ge
voelen, dat ze deel uitmaken van het bedrijf, waaraan ze hunne 
werkkracht geven. Dit zal aan hunne ambitie en arbeidsprestatie ten 
goede komen. Ter bevordering van dit doel is het van belang om 
door het verbouwen van allerlei gew assen een zooveel mogelijk ge
lijkmatige verdeeling van arbeidsbehoeften over het geheele jaar te 
doen verkrijgen.

Waar cn'in zooverre koppelarbeid niet te vermijden is, dient ver
betering van dat werk te woeden betracht. De werkgeversvereni
gingen, die toch niet enkel tot taak hebben het afsluiten van loon
regelingen, maar in ’t algemeen zich bemoeien moeten met de ver
betering der arbeidstoestanden, zouden bij verschillend koppelwerk, 
niet enkel het vlastrekken, geschikte menschen kunnen aanwijzen om 
aan de jonge nog onbedorven werkkrachten in de eerste plaats het 
werk te leeren. Het zou de arbeiders in staat stellen beter werk te 
leveren, de landbouwers alzoo het verlies van een deel van het 
product doen voorkomen. Menige vlasstengel is door het werk van 
minderwaardigen op het veld achtergebleven of bij het repelen in 
de schuur niet terecht gekomen tusschen de andere in de afge
werkte schoof.

Er is echter meer te doen. I 
met deze, in de andere in hoofd 
selijk heel vaak een hooger peil 
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mee in kennis te brengen.
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j. Veel en 
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is alzoo de algemeene- en vakontwik- 
irbeteren, als landarbeider en als grond- 

Maar tevens moet het oog blijven gericht op de noodza- 
. dat zij op het land, min of meer verwijderd van de centra 

ivolking, een bestaan moeten vinden en in dat leven bevrediging, 
moeten er kunnen genieten van wat er te genieten valt en daar

naast moet er zooveel niogelijk gestreefd worden op een practische 
manier de voordeelen, die het stadsleven biedt, deelachtig te worden. 
Lectuur moet ter beschikking zijn voor de lange winteravonden, 
cursussen en populaire voordrachten moeten gelegenheid bieden voor 
algemeene ontwikkeling. Veel en velerlei is te dien einde te verrichten, 
waarbij wij resumeerende tot de volgende conclusie komen:

1. Op het platteland moet het lager onderwijs in de laatste! 
jaren en het vervolgonderwijs mede zijn gericht op het wekken 

' belangstelling in de natuur.
2. Bij het vervolgonderwijs dient reeds de grondslag te worden 

gelegd voor de grondwetenschappen der landbouwkunde, opdat het

munten. Daarnaast moeten ze de noodige tact hebben om 
aan derden te leeren, wil men er resultaat mee bereiken.

Waar dergelijke geschikte werkkrachten niet aanwezig zijn, zouden 
wedstrijden kunnen worden uitgeschreven om ze op te sporen; wed
strijden in dien zin, dat na zich te hebben opgegeven, dc personen 
werden nagegaan in hun dagelijkschen arbeid, als ploegen, melken, 
vlasarbeid enz., al naar ze zich in 't bizonder in e:en onderdeel willen 
bekwamen.

De Vereeniging 
Noorderkwartier st< 
voor eenige bept 
diploma voor bou 
woonlijk als eerste 
plaats kunnen zijn, 
verschillende werk 
zaaimachine, de wiedma 
van korenhoopen. Di‘ 
van een eersten arbeiuci 
dan ook terecht waarde 
arbeiders zullen zich op 
ambitie er nog door zal 
het een aanwijzing bij 
voor den landarbeider d< 
Er ligt voor deze 
zaamheden in ’t l 

In dit opzicht 
nivelleerenden invlot 
vastgesteld, moes 

..kon verdienen, 
den landarbeider 
een•brevet van bek 
al te zeer gevoelde 
den landarbeider

tot ontwikkeling van den landbouw in Hollands 
telt voor arbeiders, welke bizonder bedreven blijken 

paalde werkzaamheden een diploma beschikbaar, het 
>uwknecht. Dergelijke bouwknechten treden daar ge- 

arbeider op en zullen ook als leermeester op hun 
Men heeft daar voor het verkrijgen van het diploma 

kzaamheden gecombineerd en wel: werken met de 
wiedmachine, de zclfbinder, dc ploeg en het zetten 

Dit zijn alle werkzaamheden, welke gewoonlijk 
leider worden geëischt. Aan zoo’n diploma kan 

: worden toegekend. Slechts ambitieuse land- 
het verkrijgen erv an toeleggen, terwijl hunne

I worden verhoogd. Voor den landbouwer is 
het engageeren van een eerste werkkracht, 

loet zich een gelegenheid voor tot uitblinken, 
een aansporing in om zich voor verschillende werk- 

bizonder te bekwamen.
t hebben de collectieve arbeidsovereenkomsten een

>ed gehad. Het loon, daarbij voor allen gelijk’ 
sst zich richten naar wat een gemiddelde werkkracht 
Een gewichtige reden om uit te blinken is daardoor 

ontnomen. De gelegenheid voor het verkrijgen van 
jekwaamheid als boven aangegeven komt deze reeds 
;>de leemte weer ten deelc wegnemen, daar het aan 
een nieuwe kans biedt om zijn positie te verbeteren.
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De commissie:
G. E. Schuiringa.
N. G. Addens.
F. J. Coolman, rapp.

Buitengewoon Lager Onderwijs.
III. Spraakgebrekkigheid en hare bestrijding (vervolg '), 

door Jt. REININK.

we de sociale beteekenis 
wij trachten de middelen aan 
het kwaad te voorkomen en

onderwijs op landbouwcursussen gemakkelijker en met meer vrucht 
kan worden gevolgd.

3. De bevordering
wordt

. . ------------- g van de algemeene
dient ter hand te worden genomen door en 
Departementen van de Mij. t. N. v. h. A. 
aanmerking komende organisaties.

Het z.g. „Ons-Huiswerk" en het doen houden van populaire voor
drachten verdient de aandacht.

Het verkrijgbaar stellen ’
samenwerking met den Bond t .   
pondentschappen in te stellen.

■4. Landbouwvakonderwijs voor jongere en oudere landarbeiders 
dient te worden verkregen door het bezoek aan wintercursussen, die 
ook voor volwassenen kunnen worden gegeven. Populaire voordrachten 
op dit gebied kunnen daarnaast van beteekenis zijn.

5. Overwogen dient te worden de vraag of de landarbeid kan 
worden onderworpen aan de studie der psycho-techniek en wat van 
dit wetenschappelijk onderzoek mag worden verwacht.

6. Het opsporen van de beste werkkrachten teneinde deze voor 
de jongeren te doen optreden als leermeesters in de „handgrepen” 
verdient aanbeveling. Het kan gewenscht zijn daarvoor geschikte 
personen in de gelegenheid te stellen zich elders in bepaalde werk
zaamheden verder te bekwamen.

7. liet openen van de mogelijkheid om aan bekwame landarbeiders 
een brevet te kunnen uitreiken verdient overweging.

8. Het streven naar het verkrijgen en bevorderen van hét boven
bedoelde, inzonderheid wat betreft de conclusiën 4, 5, 6 en 7, ligt 
op den weg der landbouworganisaties.

Samenwerking en overleg met landarbeidersorganisaties ter bereiking 
van het doel is gewenscht.
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Voorkomen kan men spraakgebrekkigheid in huis en op school. De 
meeste autoren zijn de overtuiging toegedaan, dat het aantal gevallen 
van spraakgebrekkighcid zeker tot op de helft zou zijn te verminderen, 
indien in de periode der spraakaanleering nauwlettend op het spreken 
werd toegezien. Dit toezicht moet worden uitgeoefend door het milieu, 
waarin het opgroeiende kind verkeert, dat zijn in de eerste plaats de 
ouders, de kinderjuffrouwen, de onderwijzeressen bij het voorbereidend 
onderwijs. Waar het een feit is, dat de kinderen de spraak van de 
omgeving overnemen, daar behoeft het geen betoog, dat, indien die omge
ving defecten vertoont, indien dus het voorbeeld foutief is, de kinderen 

de onmogelijkheid verkeen:n zich een juiste uitspraak eigen te maken. 
Voorbeelden, dat kinderen de fouten overnemen, zijn in de litteratuur 

voor het grijpen, en door ieder, die zich met de opvoeding der jeugd 
bezig houdt, te geven. Men voelt dus, dat als eerste eisch aan haar, 
die in de kinderkamer of op de bewaarschool zich een taak zien aan
gewezen, gesteld mag worden, dat zij zelf technisch zuiver spreken. 
Verder hebben zij .er van overtuigd te zijn, dat het een dwaling is te meenen, 
dat de taal, die gewoonlijk in de kinderkamer gehoord wordt, gemak
kelijker en beter verstaan wordt dan die, welke daarbuiten gebruikelijk 
is. Zij moeten weten, dat men steeds duidelijk en in goed gevormde 
zinnetjes tot het kind heeft te spreken en dat, indien de kleine kleuter 
langer aan agrammatisme lijdt dan noodzakelijk is, dit aan haar te 
wijten is. Zij dienen er van op de hoogte te zijn, hoe gevaarlijk het 
is een kind, dat weinig nabootsingsdrift vertoont, telkens en telkens weer 
er toe te dwingen toch wat te zeggen, toch te herhalen hetgeen voor
gesproken wordt; zij dienen de wetenschap te hebben, dat op 2—6-jarigen 
leeftijd bij verkeerde behandeling licht stotteren kan ontstaan (Zie 
vorige aflevering van dit tijdschrift, pagina 207); enz.

Het zal duidelijk zijn, dat, wanneer de bewaarschoolhouderessen 
bekend zijn met de gevaren, die hier dreigen, en in het bezit gesteld 
zijn van een, zij het dan ook elementaire, kennis van de phonetiek 
en de beginselen van de leer der spraakgebrekkighcid en de voorkoming 
van deze in school en huis, dat dan heel wat ellende zou kunnen worden 
voorkomen.

tingen aanwezig is, waar zij het voor hen passend onderwijs kunnen 
ontvangen. Voor de slechthoorenden staat de zaak minder gunstig. Tot 
heden zijn vooral door het werk van de „Verceniging tot behartiging 
der belangen van Slechthoorenden" drie scholen voor hen opgcricht, 
n.1. een te ’s-Gravenhage, een te Amsterdam en een te Rotterdam. 
Dit getal is natuurlijk niet voldoende. Wij hebben echter goeden grond 
om aan te nemen, dat meerdere scholen binnen niet al te langen tijd 
zullen worden gesticht. Het wachten dienaangaande zal wel zijn op 
de in uitzicht gestelde Algcmeene Maatregelen van Bestuur, welke de 
■voorwaarden zullen bevatten, waarop scholen voor Buitengewoon 
Onderwijs met steun van Rijk en gemeenten kunnen worden opgericht. 
Mits de zuinigheid, die thans aan de orde van den dag is, de wijsheid 
niet bedriege — we hebben wel eenige vrees te dezen opzichte — zullen 
de slechthoorenden dus ook te eeniger tijd geholpen zijn. Hetgeen 
volgt, heeft derhalve geen betrekking op hen, die tengevolge van een 
onvoldoend gehoor slecht spreken.
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■s staat het met de leerkrachten der lagere school. Bij de 
„groote school” is bij veel kinderen het tijdperk van de 

raak nog niet afgesloten; er komen althans in de eerste 
spraakgebrekkigen voor, zooals de door ons opgegeven 

' ionen. Daarbij komt nog dit. Als een kind onder 
ding van een spraaklecraar of spraakarts is geweest 
•st in de lagereschool-jaren zal voorkomen — dan is 

het na die behandeling nog eenigen tijd onder toe
is tot het uitoefenen daarvan beter in staat dan 
lagere school, althans wanneer hij met de materie
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Doelmatig toegepaste voorbereidende oefeningen voor het zangonder
wijs en voorbereidende articulatieoefeningen voor, het leesonderwijs 
kunnen in de hand van een deskundigen onderwijzer evenzoovele middelen 
zijn om spraakgebreken te voorkomen, of, indien ze er reeds zijn, te 
onderdrukken. Hiermede zij allerminst gezegd, dat niet reeds thans 
spraakgebreken op de L. S. verdwijnen.

Nadolcczny schrijft, waar hij de „Bed ' ’ " ' '
Sprach- und Stimmstörungen in der Schi 
dürfen Lehrcr und Scbularzlegewisser Ket 
lepte, Pbysiotogie und Pathologie der Sprache, 
Kinder richtig zu informicren und um 
so zu gestalten, dass bestehende Sprachstörun 
lichkeit bcscitigt, sowie deren Auftreten verhütet• 
Ausbildung der Lchrer in den Seminarien und 
isl daher nötig”

En verder:
„Die Prophylaxe der Sprach- und Stimmstörungen in der Schule hat, 

wie erwahnt, eine genügende Vorbildung der Lehrer in der Physio- 
logie der Sprech- und Singstimme, sowie der Sprache überhaupt zur 
Vorbcdingung. Damit ware atteb eine — jürdie Gesundbeit des Lebrerj selbst 
so eminent wichtige — Grundlage fiir richt iges Speechen (Spracbbygiene) 
gegeben. Er muss uur pbonetiscb richtig sprecben und pbonetiscb Richliges 
lebren,'J die Behandlung der Sprach- und Stimmstörunge n aber ist Sache 
der Arztes. Und lelzterer wirt) om so weniger zu tan baben, je besser der 
ersle Sprech-, Lese- und Gesangsunlerrichl ut, demi hierbei isl Gelegenheil 
gegeben, um die weitaiu metsten sebweren spracbslörungen, die dem Ktnde in 
seinem ganzen jemern Leben.dauf jo unendlicb binderlicb sind, zu bezeiligen" 
(Gutzmann).” ’)

Wij zouden niet durven onderschrijven de bewering, dat de behandeling 
van spreek- en stemgebreken uitsluitend aan den arts moet worden 
overgelaten, waarmee wij allerminst willen zeggen, dat een neus-keelarts 
een spraakgebrekkige niet moet behandelen vóór hij bij den spraak- 
leeraar komt, integendeel, maar overigens zijn wij het volkomen met 
N. eens. Dat de school, da aronder ook begrepen de bewaarschool, veel 
kan doen, is ook de gevestigde meening van Dr. H. ƒ. W. Droogleever 
Fortuin, schoolarts te Rotterdam. Deze gaat zelfs zoover te beweren: 
„Het komt dan ook niet meer voor, dat scholen, die onder ons toe
zicht staan, leerlingen afleveren, die levenslang met zulk een spraakgebrek,
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jven." (Zie Sociaal Medischdat verbeterd had kunnen worden, behept blij' 
Maandschrift No. 11, 1921).

Deze uitspraak, die op het eerste gezicht wat bout schijnt, zal in 
haar algemeenheid wel niet gelden; immers, ondanks alle mogelijke 
doeltreffende maatregelen, zullen er steeds blijven spraakgebreken, 
die niet zoo eenvoudig, als het wordt voorgesteld in bovengenoemd 
tijdschrift, op de school genezing kunnen vinden; er zullen ook altijd 
blijven gevallen, die een speciale behandeling eischen. Met name zal 
het stotteren,. van welker genezing de heer D. F. een al te simplis
tische opvatting heeft, niet door maatslaan verholpen kunnen worden, 
behoudens dan misschien in zeer enkele gevallen.

Niettemin blijkt uit het citaat, dat de Rotterdamsche schoolarts 
reeds overtuigd heeft van de gunstige resultaten van de bemoeiingen 

■ school, ten aanzien van de voorkoming en bestrijding der spraak- 
ireken.
[et is zonder meer
indiende onderwijze
met het spreekonc

:r in te zien, dat <
rschoolhouderessen
wet op het vooi '' 

voor het in behaw 
programma 

’ ‘’erwij

gebri—_...
Het is zonder meer duidelijk, dat het « 

zijn, indiende onderwijzers op de kweekseno 
den met het spreekonderwijs. Gelukkig l 
en meer in te zien, dat dit onderwijs op 
bewaarschoolhouderesser. dient te word» 
van de wet op het voorbereidend onderv 
duren', voor het in behandeling komt! — 
op het programma dier inrichting 
hier de hoop uit te spreken 
voor onderwijzers zal word» 
inderdaad zuinigheid beti

In Oostenrijk bestonde 
wijzers en schoolartsen, waar ■ 
werd gedoceerd, een bewijs, dat 
van dit vak op de programma’s 
functionarissen.

We komen nu tot de eigenlijke bestrijding van de spraakgebrekkigheid 
door speciaal daartoe bevoegde leerkrachten. Dit is inderdaad een 
zeer moeilijke questie, zooals uit; het vervolg zal blijken. Evenwel moeilijk
heden zijn er om overwonnen te worden. Ze mogen er in geen geval 
toe leiden de misdeelden, waarom het hier gaat, aan hun lot over te 
laten. De maatschappij heeft — vooral tegenwoordig ook hun volle 
werkkracht en energie noodig.

We noemen dan in de eerste plaats de cursussen voor spraakge- 
brekkigen; in de eerste plaats, omdat deze het meest ingang hebben 
gevonden. Men vereenigt eenige spraakgebrekkige leerlingen der lagere 
scholen tot een klasje, waarvan het getal varieert van 4 tot 10 en 
welke door een bevoegd onderwijzer of spraakleeraar in behandeling 
worden genomen. De spraaklessen worden gegeven onder, tusschen, 
of na de gewone schooltijden. Elk van deze regelingen heeft zijn voer
en (of) nadeelen. Neemt men de patiënten onder de schooluren, dan wor
den ze zoolang de spreekles duurt, aan het onderwijs onttrokken, waar
door ze gemakkelijk „achter” kunnen komen. Spreekoefeningen nA den 
schooltijd hebben het bezwaar, dat ze den kinderen gegeven worden 
op een tijdstip, waarop veelal vermoeidheid zal zijn ingetreden, zoodat

iet succes nog veel grooter zou 
scholen vertrouwd waren gewor- 
g begint men tegenwoordig meer 
«p de cursussen of scholen voor 
mi den gegeven. In het concept 
lerwijs — hoe lang zal het nog 
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richtingen opgenomen. We kunnen niet nalaten 
1 in, dat het ook nog eens op de kweekscholen 
ui den ingevoerd. Als men het deed, zou men 
trachten.
len er voor den oorlog cursussen voor ond 
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dat het Groningsche voorbeeld
, .... ons land, waar deze cursussen

, (Amsterdam, den Haag, Rotterdam, Hilversum, 
sn enkele andere) de op dergelijke wijze verkregen

i mededeelen. Ook zou men moeten trachten deze gegevens 
jgen uit het Buitenland met name uit Duitschland, 

•sussen voor stotteraars zooveel opgang hebben gemaakt. Ir 
een is een juist oordeel te vellen over het nut dezer ini

minder ontvankelijkheid voor de behandeling kan worden aangenomen. 
De paar uren tusschcn den morgen- en middagschooltijd hebben boven
genoemde bezwaren niet, maar deze hebben het groote inconvenient, 
dat hierin de maaltijden worden gebruikt. Intusschen, indien de spraak- 
leeraar voeling houdt met de school, wat hij in de meeste gevallen zal 
doen, dan kunnen de moeilijkheden, die hier zijn, gemakkelijk overwonnen

In sommige plaatsen bestaan alleen cursussen voor stotteraars, in 
andere heeft men daarnaast ook cursussen voor stamelaars..

Wat de laatste betreft, de resultaten ervan zijn zonder uitzondering 
gunstig, men kan gerust aannemen, dat alle stamelaars er, indien ernstige 
defecten in de hersenen of aan de spraakorganen dit niet beletten, 
genezing vinden.

Met de cursussen voor stotteraars staat de zaak in dit opzicht 
eenigszins anders. Wel heeft men prachtige statistieken gepubliceerd 
van het groot aantal genezingen, dat men bereikte en waarvan de 
percentages gingen tot 75 en 90; maar aan deze opgaven kleeft deze 
groote fout, dat men ze noteerde onmiddellijk nadat de patiënten de 
cursussen hadden verlaten. Nu heeft de ervaring geleerd, dat er heel 
wat recidive onder de stotteraars voorkomt, dat vele van die „genezenen” 
eenigen tijd na hun ontslag in hun oude kwaal terugvallen. Het is dan 
ook niet aan twijfel onderhevig, dat de evengenoemde statistieken niet 
de geringste waarde hebben. AVil men inderdaad een zuivere maatstaf 
hebben omtrent het nut en de rechtmatigheid van bestaan dezer in
richtingen, dan heeft men op te maken en te rangschikken de gegevens 
der resultaten, verkregen een, twee of meerdere jaren na het eindigen 
der behandeling. Voor zoover ons bekend, bestaat er voor Nederland 
maar éón opgave omtrent de duurzaamheid der genezingen, op de 
cursussen verkregen, n.1. die van den heer Dr. A. van Voorthuysen, thans 
Inspecteur van het Buitengewoon Onderwijs, die als schoolarts te 
Groningen in 1919 een onderzoek instelde naar hetgeen bereikt werd 
op den gemeentelijken cursus aldaar. De cijfers ervan zijn gepubliceerd 
in het verslag van den schoolarts der gemeente Groningen over het 
jaar 1919. Daaruit blijkt, dat sedert de oprichting 1 Januari 1913 tot 
1 Januari 1918 behandeld waren 143 stotteraars, waarvan van 115 zoo 
objectief mogelijk kon worden vastgesteld, hoe zij zich na hun ontslag 
hadden gedragen. Deschrijver boekte als „voldoend resultaat" 41 of36 °/0, 
als „beperkt" resultaat 12 of 10 % en als on voldoend resultaat 62 of 
54% en voegt erbij: „Uit deze cijfers blijkt, dat een aantal gevallen 
wel degelijk veel baat heeft gevonden bij het volgen van den cursus. 
Het onderzoek heeft aangetoond, dat 36 % van de behandelde gevallen 
een voldoende en blijvende beterschap vertoont en dat bij 10% een groote 
verbetering is bereikt."

Het ware te wenschen. 
vond en dat alle plaatsen in 
gegeven, (Amsterdam, den . 
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Hun recht van bestaan wordt door sommigen in twijfel getrokken 
o. a. door W. Carrie, die-in „Die Hilfschule September 1917, Heft 
9” schrijft over een in 1917 te Hamburg ingestelde enquête naar de 
.duurzaamheid der resultaten en daarbij tot de conclusie komt, „dat 
recidive na het doorloopen van een cursus bij de stotteraars regel is 
zonder uitzondering. Immers het getal der tot vijf maal zonder gevolg 
op den cursus behandelde kinderen n.1. 406 komt geheel overeen met 
het getal der spraakgebrekkige kinderen, welke in voorgaande jaren op de 
cursussen werden behandeld." Het komt ons voor, dat de hier getrokken 
conclusie niet juist is, omdat geheel verwaarloosd is het feit, dat er 
telken jare weer nieuwe stotteraars op de schoolbanken gaan plaats 
nemen. Neemt men als voorbeeld Groningen, dan ziet men, dat daar 
een gunstig resultaat bereikt wordt van althans 46% bij stotteraars, 
die in meerderheid tot de erge gevallen moeten worden gerekend. 
Toch blijft in die gemeente, waar gemiddeld 30 kinderen per jaar behan
deld worden, het aantal stotteraars gelijk, omdat er bij de opneming 
van nieuwe leerlingen telkens een 30 tal stotteraars bijkomen.

Hoe dit ook zij, er dient in dit opzicht met:r klaarheid te komen. 
Ook zou moeten worden nagegaan, hoeveel stotteraars gedurende den 
schooltijd „van zelf” van hun kwaal worden bevrijd. AVel beweert 
men hier en daar, dat het percentage vanzelf genezenen even groot 
is als dat, hetwelk door de cursussen goed leert spreken, maar deze 
beweringen missen eiken grond. Er zijn daaromtrent geen betrouw
bare gegevens bekend. Statistieken, die genoemde uitspraak wettigen, 
bestaan ér niet. Voorshands wil het ons voorkomen, dat het aantal 
stotterende kinderen, dat op de L. S. zonder behandeling een normale 
spraak erlangt, niet zoo heel groot zal zijn, althans beduidend lager dan 
36 of 46%.

Bovendien r” 
niet aanmerkelijl 

----- -?erd

aan de cursussen 
wel deze, dat de 

jcuandeling en des- 
. o. . z.. maar aan hun lot 

bezwaar trachten te ondervangen 
>tteraars, klassen, waarin 
>len eener gemeente ver- 
>k de gewone vakken van

Een van de omstandigheden, die het onderwijs 
voor stotteraars minder vruchtdragend maken is w< 
patiënten maar enkele uren van de week onder behai 
kundige toezicht zijn, terwijl ze den overigen tijd 
worden overgelaten. Men heeft dit ............. 1
door het inrichten van speciale klassen voor stotl 
een aantal stotteraars van verschillende schok 
eenigd zijn en waar, behalve het spreken, ook 
het lager onderwijs worden gegeven.

Hier bereikt men het groote voordeel, dat de kinderen gedurende 
26 of meer uren per week onder goede leiding zich bevinden, waar
door de kans op succes zeer vergroot wordt, en dat de onderwijzer 
steeds in de gelegenheid is te laten toepassen, wat in het spreekuur 
werd geleerd. Ten aanzien van de ontwikkeling ondervinden de spraak- 
gebrekkigen geen nadeelen, meent men, ze kunnen dus zoolang in de 
speciale klassen blijven tot de genezing volkomen is. Het laatste is 
veelal niet het geval met de cursussen voor spraakgebrekkigen, die 
dikwijls aan een bepaalden duur gebonden zijn.
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Het spreekt van zelf, dat de leiders dezer klassen niet 
het bezit moeten zijn van de bevoegdheid tot het geven \ 
onderwijs, maar tevens een grondige studie moeten hebben 
van de spraakgebrekkigheid in haar geheelen omvang en van 
staande geneeswijzen.

Een groot inconvenient v 
uit zeer heterogene bestand* 
wikkeling betreft. Ook 
zelfde niveau, er zal daarin al 
het aflecren van het spraakgc 
paralel loopen. Er zal over ’t 
wijs te geven zijn.

Het laatstgenoemde bezwaar komt niet voor op speciale scholen 
voor stotteraars, ingericht naar het model van de Hamburgsche 
school. Op deze inrichting wordt hetzelfde onderwijs gegeven als 
op de lagere scholen. Het leerplan, dat voor alle gemeentescholen 
dezelfde is, is ook door deze inrichting overgenomen. "Wanneer in 
een bepaalde klasse der L. S. een stotteraar voorkomt, die behande
ling behoeft, dan wordt hij overgeplaatst naar de overeenkomstige 
klasse van de speciale school, waar dus precies dezelfde leerstof 
behandeld wordt, als waarmee hij bezig was. Bij zijn komst op de 
speciale school worden op daarvoor geschikte uren stem- en spreek
oefeningen met hem gehouden, die ongeveer 15 i 20 minuten duren. 
Zoodra hij technisch goed kan spreken, worden deze oefeningen meer 
en meer ingekort, tot ze geheel achterwege worden gelaten. Het 
onderwijs zelf geeft dan gelegenheid te over om hem de vaardigheid 
in het spreken te doen behouden en hem aan de normale spraak te 
doen gewennen. Wanneer het spreken gedurende een zekeren tijd 
goed is gebleven, wordt hij voorloopig naar de gewone school terug
gezonden, echter nog op proef. Eerst dan, wanneer van deze school 
het bericht komt, dat hij in vloeiende spraak aan het onderwijs deel
neemt, wordt hij definitief van de speciale school ontslagen. Daar 
steeds naar het uniforme leerplan is gewerkt, kan hij het onderwijs 
in zijne „gewone” klasse evenals te voren weer volgen. In geval 
van recidive kan de herplaatsing te allen tijde geschieden.

De klassen op de Hamburgsche school bestaan gemiddeld uit 20 
leerlingen, jongens en meisjes. De duur der behandeling is natuurlijk 
verschillend. Deze hangt af van den graad van het lijden, maar ook 
van het feit, dat de eene leerling spoediger den heilzamen invloed der 
spreeklessen ondervindt dan de andere.

De resultaten waren, althans den eersten tijd na de oprichting, 
zeer gunstig. Het is ons nog niet bekend, of deze duurzaam zijn.

In verband met deze school willen we nog wijzen op de volgende 
uitspraak van W. Carrie, voorkomende in de „BlUtter fllr Taub- 
stummenbildung" van 13 Oct. 1919.

„De opvatting, dat spraakdefecten steeds 
waardigheid moeten gepaard gaan, werd 
de speciale school schitterend we 1 
ringen na bereikten alle scholieren aan 
het einddoel van de klasse en kond*
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gepresteerd, kunnen worden toegepast?
sommige niet al te groote gemeenten zou men kunnen volstaan 

met het in het leven roepen van cursussen voor stotteraars en cur
sussen voor andere 'spraakgebrekkigen. Deze zouden dan zoo moeten 
worden ingericht, dat het aantal leerlingen niet te groot werd, niet 
meer dan vijf, en dat er eiken dag les gegeven werd. De leerkrachten

srd. Wel vertoonden de kinderen bij hun komst op 
weten en kunnen gedeeltelijk belangrijke gapingen, 
de vaardigheid in het spreken kwam, verdwenen 
hun gebrek had hun tot dusverre verhinderd in 

tan het onderwijs deel te nemen. Zij moesten, wat 
eerst geschikt worden gemaakt om het school-

In Denemarken heeft men op een andere wijze in de behoefte aan 
onderwijs voor spraakgebrekkigen trachten te voorzien. Te Kopen
hagen is n.1. in 1898 een staatsschool voor spraakgebrekkigen ge
sticht. „Deze school bestaat uit twee afdeelingen: le de school voor 
stotteraars, 2e de school voor andere spraakgebrekkigen. Het doel 
dezer inrichting is: spraakgebrekkige kinderen en jeugdige personen 
van beiderlei geslacht uit het geheele land te genezen, voornamelijk 
dezulken, die slechts geringe middelen bezitten, of wier ouders of 
verzorgers onvermogend zijn." (Zie P. Roorda, Algemeen Verslag 
van het Instituut voor doofstommen te Groningen, 1903).

Van deze inrichting vertelt Branco van Dantzig in No. 7 en 8 
van het Tijdschrift voor Buitengewoon Onderwijs le jaarg. o.a. „De 
cursussen duren zes weken; een tweede en zelfs een derde cursus 
kan noodzakelijk zijn. Gedurende den leertijd zijn de schoolgaande 
kinderen aan de gewone school onttrokken, terwijl ook de ouderen 
hun gewone werkzaamheden niet kunnen verrichten. De lessen worden 
van 9—1 uur gegeven. Na elke les, van drie kwartier, is er één 
kwartier pauze. De interne leerlingen zijn na lestijd onder toezicht 
van een inwonende dame. De leeftijd der leerlingen is zeer verschil
lend. Voor mij ligt een verslag van 1916—1917 en 1917—1918, 
waarin ik als leeftijdgrenzen aantref voor de stotteraars, die in die 
jaren behandeld zijn: 10 jaar en 30 jaar, voor de stamelaars 9 jaar 
en 20 jaar; voor de lijders aan gehemeltespleten 8 jaar en 29 jaar. 
Even verschillend als de leeftijd is het schoolgeld, dat berekend 
wordt; men kan voor een paar honderd kronen, maar ook gratis 
geholpen worden. Zelfs betaalt het rijk de kosten voor huisvesting, 
indien dit noodig is."

De resultaten in de verschillende jaren van het bestaan van het 
Instituut verkregen, varieeren tusschen 46 en 70 % (geheel genezen 
of veel verbeterd). Jammer genoeg is uit deze cijfers niet op te maken 
het percentage gunstige uitslag bereikt bij de stotteraars, daar ze 
alle aan de inrichting behandelde patiënten, dus ook stamelaars, om-
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Bij de organisatie ervan zou men moeten 
o. i. aan de Dcensche school kleven en die hier 
te worden uiteengezet. Men zou deze stas 
kunnen stellen voor allen, die spraakgebrekk 
woonplaats geen gelegenheid hebben zich van I 
onderwijs te voorzien. School- en kostgelden i 
berekend naar de draagkracht der ouders of

„De staat kan dan tegelijk ook nog in een andv.^. .. 
behoefte voorzien, n.l. in de behoefte aan volde 1 
krachten. Tot heden bestaat er geen enkele cr_____
voor deze onderwijzers. De toestand is op dit oogenl 
die roeping gevoelt of meent te gevoelen om 1 
len bij ’t spreken te genezen, zich als spraakleeraar > 
al heeft hij niet de minste notie van het vak. Lm 
menschen met het spreekonderwijs gaan bemoeien, 
schiktheid hebben, laat staan bekwaamheid als 
oefening, behoeft geen betoog, en dat daardoor 
in discrediet is geraakt, nog minder. De Vereer 
heeft in dezen toestand verbetering trachter 
stellen van een jaarlijksch 
aanmelden. Het door haar c:‘ 
winnen, indien dit examen wei 
hiermee is niet voorzien in de

Zoo schreven we reeds vele i 
Mei 1920. Deze wantoestand 
tueele staatsschool nu zou t w 
de hierbedoelde functionarissen, i 
kunnen optreden als docenten 
hoogte brengen' van alle vakkr 
moet hebben. Tot deze vakken 
de phonetiek en de ademtechnir 
tuigen; de symptomenieer, de a 
brekkigheid; het aanleeren der 
neer de duur van dezen cursus, 
dienen te zijn einddiploma I..
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Het Wetsontwerp M. O.
door Dr. J. VAN IJZEREN.

bekw<
uit zijn 

Inten ver 
>vendien 

chthoorer 
se staatss

!
i

We meenen met bovenstaande voldaan te hebben aan de taak, die 
we ons gesteld hadden.

De bestrijding van de spraakgebrekkigheid is een groot sociaal be
lang; ze kost geld, met name brengt een staatsschool als hier gepro
jecteerd groote linanciëele bezwaren mede. Evenwel het is onze vaste 
overtuiging, dat het hieraan bcstccde kapitaal ruimschoots zijn rente 
zou opbrengen. In de eerste plaats, omdat men voor de gemeenschap be
houdt die vele krachten, welke thans verloren gaan, en in de tweede 
plaats, omdat men aan de spraakgebrekkigen geeft dat deel van het 
gezamenlijk levensgeluk, waarop ook zij recht hebben.

zouden de aan- 
zich practisch 
Dan zou het 
zoo vaak die 

mijntje fungceren. 
ra onderwijzers 

opleiding

,ok voor 
worden, 
schillende l 

gewenscht is een <v 
bij de voorstanders < 
het hier vooral om 
in wèl Latijn, doch 

Laat ik daarbij 
:hoor tot de princ

diploma 1. o. w. 1920, op drie jaren werd gesteld, dan 
staande leerkrachten voldoende gelegenheid hebben om 
te bekwamen voor het genezen van spraakgebreken, 
ook uit zijn met den allertrcurigsten toestand, waarin 
patiënten verkeeren, welke eenvoudig als proefkor ”

Bovendien zouden . doofstommenonderwijzers en unuc 
slechthoorenden mede voor een gedeelte althans hun t 
deze staatsschool kunnen vinden.

Volksontwikkeling kan het van groot belang geacht 
dat het veelbesproken Wetsontwerp M. O. van ver- 
kanten wordt bekeken; in ieder geval meen ik, dat het 

:n korte uiteenzetting te geven van de bezwaren, gerezen 
eener breede gymnasiale opleiding. Natuurlijk gaat 

i de nieuw-voorgestelde Lyceum-afdceling B, waar- 
tijn, doch geen Grieksch zal onderwezen worden.

-it ik daarbij beginnen met te verklaren, dat ik volstrekt niet 
behoor tot de principieele tegenstanders van een dergelijke afdeeling; 
eenige jaren geleden heb ik zelf medegewerkt aan de samenstelling 
van een Rapport, uitgegeven door het Genootschap van Leeraren aan 
Nederlandsche Gymnasiën, waarin de oprichting eener Grieksch-looze 
Gymnasium-afdeeling werd aanbevolen. Niemand, die tracht zich vrij 
te houden van opsluiting binnen den gedachtenkring van eigen belang
stelling, kan er bezwaar tegen hebben, dat het aantal- schooltypen 
zou worden uitgebreid met een instelling, waarvan de wenschelijkheid 
reeds jaren lang van verschillende kanten is bepleit. Maar, men moet 
niet uit het oog verliezen, dat alleen in groote steden het bestaan 
van velerlei scholen van voortgezet onderwijs naast elkaar mogelijk is, 
en dat het aantal groote steden gering is in ons land. Er zijn slechts 
weinig plaatsen, waar een volledig Lyceum met afdeelingen A, B en 
C zal kunnen bestaan; doordat nu de afdeeling B aan den eenen 
kant in het Wetsontwerp sterk bevoordeeld wordt en aan den an
deren kant niet als onderafdeeling van een Gymnasium zal kunnen 
worden opgericht,, zullen slechts weinige Gymnasia of volledige Lycea
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bekend zijn met de uitdrukkingswijze der menschen, wier cultuur hun 
moet worden naderbijgebracht. Men leze b.v. eens het knap ge
schreven boekje van Dr. D. Cohen. De Hellenljlijcbe Cultuur of de 
Grieksche Kuiislijescbieileiiis van Prof. Muller zelf, en vrage zich af, 
hoe dergelijke werkjes ooit te gebruiken zouden zijn met leerlingen, 
aan wie zelfs de Grieksche letters onbekend zijn. Voor enkele hun
ner zal een ondoordacht en onbegrepen napraten het resultaat wezen, 
voor de groote meerderheid zal ook deze les een gelegenheid worden 
om een rapportcijfer te verkrijgen en om naar een hoog 
worden bevorderd. Vertalingen? Uitstekend, rtiits de g 
denkbeeld heeft va n het taaleigen, waaruit vertaald is; voor 
dit, wanneer er sprake is van vertalingen uit een taal, die, 
Grieksch, in haar geheele samenstel zoover afstaat van de 
ivuii weer zooveel trekken van verwantschap vertoont.

is Gymnasium echter is juist in de richting van he 
rwijs in zijn opkomst: het onderwijs in het Grieksch 

in de laatste dertig jaar geëmancipeerd van het on<..
” atijn, dat ook in ons land een veel langer zelfstandig ie 

zich had. Sinds eeuwen leerde men Latijn, speciaal voor 
practijk: ieder, die het universitair onderwijs wilde volgen, moest 
de taal verstaan, waarin de academische lessen werden gegeven en

zich kunnen handhaven. Door hier nader op in tc gaan, zou ik slechts 
herhalen wat van verschillende kanten reeds is betoogd, speciaal in de 
bekende brochure van Dr. H. Wagenvoort Jr. en-in het artikel van 
Dr. C. Spoelder Jr. in de Maart-aflevering van Kragen Des Tïjikr.

De opheffing nu van de meeste Gymnasia en van de daarmee over
eenkomende Lyccum-afdeelingen zal practische bezwaren meebrengen, 
die misschien tc ondervangen zullen zijn; maar het ideëel nadeel, dat 
zal worden toegebracht aan de wetenschappelijke opleiding van het 
Ncderlandsche volk, zal juist daarom op den duur onherstelbaar blijken, 
omdat de voortwoekering ervan niet langs experimenteelen weg zal 
kunnen worden aangetoond. Er zullen ook uit de afdceling B knappe 
juristen en uitnemende beoefenaars der moderne philologie voortkomen, < 
evengoed als de tegenwoordige H. B. S. de vooropleiding heeft ge
geven aan voortreffelijke medici en natuurphilosophen.

Wanneer ik dat nadeel omschrijf door te spreken van 
ning der klassieke vorming, dan kan ik zoo licht den schijn op mij 
laden van te schermen met een groot woord. Toch moet ik hier mijn 
uitgangspunt nemen; want ik moet met nadruk constateeren, dat, zoo- 
als reeds de Minister in de toelichting tot het Wetsontwerp gezegd 
heeft, de B-afdeeling „geen klassieke en zelfs geen semi-klassieke vor
ming zal geven.” In een Grieksch-looze afdeeling kan slechts Latijn 
onderwezen worden met - oriënteering naar het Westen; het Oosten, 
waar toch onze geheele beschaving haar oorsprong vindt, blijft voor 
haar gesloten. Het surrogaat, dat aan de hand gedaan is door Prof. 
F. Muller Jzn. (in de N. R. C. van 5, 6 en 7 Januari 1922) in den 
vorm van onderwijs in Grieksche cultuur acht ik absoluut v'-’-w, 
lijk: afgezien daarvan, dat het populair en toch degelijk on<  
van de onderwerpen, door Prof. M. in zijn ontwerp-schema aang 
zen, veel te hooge eischen stelt aan leeraar en toehoorders, is 
slechts eenig succes te verwachten bij leerlingen, die reeds ee 

:nd zijn met de uitdrukkingswijze der menschen, wier cull
■noet worden naderbijgebracht. Men leze b.v. eens 
schreven boekje van Dr. D. Cohen. De Hellenijliscbe

ieksche Kiutslijescbieifenis van Prof. Muller zelf, 
dergelijke werkjes ooit te gebruiken zouden ■. 
wie zelfs de Grieksche letters onbekend zijn, 
zal een ondoordacht en onbegrepen napraten
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Maar, 

ontdekke 
Griekse 
minder 
literatuur 
dat, hoe 
zich verworven 
in Griekenland 
volmondig erken 
oefening in het I 
van grooten 
negentiende 
eminente geleerden zagen optreden, 
land zochten. Maar toch, ook zij z 
oogen; zij lazen, dikwijls onbewust, E 
tot voorbeeld heeft gestrekt, zij- b< 
hem — grootendeels ten om 
Vergilius beschouwden. Ook 
voelde den druk van het Lati

bijna alle wetenschappelijke werken geschreven werden. Ken- 
het Gricksch werd aan de voorbereidende school in de acht

en in de eerste helft der negentiende eeuw slechts in geringe 
verworven; iets van direct-practische waarde konden slechts 

in, speciaal theologen, hier vinden.
ar, reeds in de periode, die ik hier noemde, zijn de kiemen te 
iKen van wat ik zou willen noemen de tweede renaissance van het 
sch in West-Europa. Naarmate practische kennis van het Latijn 
r noodzakelijk werd, begon men de waarde van de Romeinsché 
lur meer onbevangen te beoordeelcn en werd men zich bewust, 

iv>e groote zelfstandigheid ook Rome in den loop der eeuwen 
en heeft, de oorsprong van ongeveer alle geestelijk bezit 

d te zoeken is; zelve hebben de Latijnen dit steeds 
:nd. Toen er minder tijd noodig was voor technische 
: Latijn, begon men meer tijd te vinden voor het Grieksch; 

invloed was hier ook het feit, dat de achttiende en de 
eeuw zoowel in het buitenland als aan onze Academies 

geleerden zagen optreden, die hun studieterrein in Griekcn- 
ten. Maar toch, ook zij zagen Griekenland met Latijnsche 

’ >•! i i [JemosjheQgj omdat hij aan Cicero
........ zij' bewonderden Homerus, omdat zij

=.*ootendeels ten onrechte — als den geestelijken vader van 
Vergilius beschouwden. Ook het elementair onderwijs in het Grieksch 
voelde den druk van het Latijn: al te veel werd het grammaticaal 
gedeelte als doel, niet als middel beschouwd, niet omdat men over
tuigd was van de vormende waarde der Grieksche grammatica op 
zichzelve, maar omdat het nu eenmaal bij het Latijn eeuwenlang 
zoo geweest was en ten deele nog zoo was.

In dit alles is men langzamerhand tot betere opvattingen gekomen. 
De zelfstandigheid van het Grieksch is thans verworven; de cultuur
waarde van bestudeering der beste Grieksche auteurs wordt thans 
algemeen erkend, mits die cultuurwaarde tot uiting komt in een 
historisch-aesthetische beschouwingswijze, die steun vindt in en tevens 
steun geeft aan de verdere onderdeden van het gymnasiaal onderwijs. 
Meer dan eenig onderwijs-instituut streeft het Gymnasium naar een 
ideaal van beschavings-eenheid, dat bij alle verscheidenheid van leer
vakken steeds het hooge doel voor oogen houdt van geestelijke ver
heffing door kennismaking met de historisch-aesthetische grondslagen 
onzer beschaving. Ook in het nieuwe leerplan, voor drie jaren inge
voerd, waarin aan de exacte vakken een zeer behoorlijke bewegings
ruimte werd gegeven, is dit doel • niet verwaarloosd; ernstig is er 
door allen, met wier medewerking dit leerplan tot stand gebracht 
is, gewaakt tegen het gevaar van bevordering der oppervlakkigheid 
door uitbreiding van het aantal leervakken.

Bereiken wij nu wat wij willen? Gelukkig niet. Want de 
die ook het menschelijk intellect noodig heeft, zoo het niet ii 
noegzaamheid wil inslapen, zou ons ontbreken, indien wij i 
zoover te zijn. Zijn wij tevreden over de vorderingen onzer le 
Ook het Gymnasium gaat er onder gedrukt, dat voor zoov< 
maatschappelijke redenen een wetenschappelijke opleiding v. 
wordt, waarvoor zij niet gepraedisponeerd zijn. Maar aan de beste
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dingen geven wij nu reeds veel, daarvan ben ik overtuigd 
wij in de toekomst, bij verbetering van onderwijsmethoden 

'ling van ons eigen gezichtsveld, nog veel meer kunnen 
- ik bedoel hier nu alle oprechte aanhangers der gym-

— blijven als ons intellectueel levensdoel beschouwen 
o tn den ideëelen grondslag, dien ik trachtte te schetsen ; 
ging daarvan gaat ons verzet.
istige betcekenis acht ik hier de vraag der 1

Lyceum. De klassieke school met zes-jar 
groote voordeel van rustiger afwikkelir 

inwel ook met den vier-jarigen leergang < 
le practijk reeds bewezen. Eerst dan zie 

:eum-oplciding, wanneer gebrek aan zeer gc 
ten en aan leerlingen van behoorlijk gehalte 

tot enghartige examendressuur, zooals die somti 
is ook aan gymnasiën, die onder moeilijke omstar

seerd" zijn. „Eerst dan immers zou 
degene, die in deze methode gelooft, 
met gerust geweten kunnen verklaren: 
voor iemand met dien aanleg past dat 
beroep — of passen die beroepen — 
het best." En schr. aebt 't onmogelik 
dat zoon analyse van alle beroepen tot 
stand zou kunnen komen wegens „de 
veelheid, de vaagheid, de onvatbaarheid 
om gemeten te worden, de tegenstrijdig
heid vaak der vereischten, waaraan de 
beoefenaar heeft te .voldoen." ’n Ander 
bezwaar is dat de beroepskeus veelal 

ïg valt: vóór of in de puberteits- 
terwijl juist dan allerlei eigen- 

kunnen veranderen. Dit zou 
ondervangen zijn door de 

psych.-techn. metode eerst op 17 A 
18-jarige leeftijd toetepassen. 
schr. heeft noch principieële bezA 
„het op psycho-tcchnische gronc 
berustend beroepskeuze-bureau 
slechts rekening met één der dr 
bieden, waarop degene, die 
zake voorlichting durft te geven, l 
thuis te zijn; én : het pleegt de . 
pen te beschouwen als onverande 
grootheden."

Wat 't eerste betreft, schr. wijst er

325

BINNENLAND.
Psychologiese voorlichting bij de 

beroepskeus.
Tn de Februarie-aflevering van

<>e.< tijih bespreekt Anna Polak, naar 
aanleiding van 'n arliekel van Dr. Brug
mens in de eerste jaargang van Pao). 
SluJiën, de kwestie of psychologiese voor
lichting bij de beroepske us wenselik of 
noodzakelik is. In tegenstelling met de 
zoeven genoemde schrijver en de velen 
die *1 met 'm eens zijn, meent mej. Polak 
deze vraag ontkennend te moeten be
antwoorden : en ze betoogt „waarom 
een voorlichtingsdienst bij de beroeps- schappen 
keuze, [geschoeid op de leest als door 'echter te 
Dr. B. aangegeven], ons in allen deele 
afkeurenswaardig voorkomt." Daarmee 
wil schr. echter niets zeggen tegen *t 
belangwekkende en maatschappelik-nut- 
tigc van 'n psvcho-technies onderzoek 
als dat van ’t „Soc. paed. instituut" te 
Groningen. In ’t vervolg van't artiekel 
wordt dan betoogd dat noch ’t psych.- 
techn. laboratorium, noch ‘n plaatselik 
buro voor beroepskeus pozieliej advies 
kan geven (negatief wél): want daarvoor 
zouden alle beroepen moeten „geanaiy-
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BUITENLAND.
Volksuniversiteiten in Zwitserland.
. ATolgende is ontleend aan 'n artickel

* uit de Internat. Erziebungerund- 
ecbau, overgenomen in 't Januarie-num-

op dat er uitsluitend rekening gehouden 
wordt met aanleg; terwijl verlangen en 
omstandigheden worden veronacht
zaamd. En deze beiden zijn toch van 
groot belang. Immers: aanleg en neiging 
gaan volstrekt niet altijd samen; terwijl 
opleidingsgelegenbeden. tijd en geld, 
plaalsingskans. bevorderingsmogclijche- 
den, financieële toekomst van grote in
vloed zijn. . Alleen dan kan rezultaal 
verwacht worden, als met alle drie deze 
faktoren rekening gehouden wordt. Schr. 
schetst nu de praktijk van ’t „Natio
naal Bureau v. Vrouwenarbeid” met de 
beroepskeuze-aanvragen, en maakt 
daarbij 'n vergelijking met die van ’t 
door Dr. Br. geschetste „beroepskan- 
toor.” De konkluzie is dan: „Psyche- 
technisch onderzoek kan bij sociale be-

- jen van dezen aard nagenoeg 
worden ontbeerd." „Hetgeen in 

i verlangd wordt, is informatie van 
schappelijken of economischen, niet 
psychologischen aard." En wat 't 
e bezwaar aangaat, beroepen zijn 

w onveranderlikc grootheden : in 
werkelikheid toch keren ze „hun be
oefenaars allerminst één en hetzelfde 
onbewogen, maar vele verschillende 
steeds wisselende aangezichten" toe.

Schr. is dan tegen 'n psycho-technies 
beroepsvoorlichlingsburo — niet, omdat 
daarbij geen mensekennis nodig zou zijn: 
maar psychologiese en mensekennis lopen 

• volstrekt niet altijd evenwijdig „om
dat het overbodig is; omdat het zich 
volstrekt niet aankondigt als een be
scheiden hulpmiddel, maar als de hoofd
zaak, ja als het „eenig noodige"; èn 
omdat het, met vertoon van belangrijk
heid, de aandacht aftrekt van hetgeen 
in dezen wél, en van opperst, gewicht 
is." Dit laatste is: „economisch-maal- 
schappelijke georiënteerdheid, welke, om 
in voldoenden omvang verworven te’ 
worden en behouden te blijven, de vol- 
ledige toewijding van den adviseur in 
beslag neemt, èn, mèt „ouderwetsche" 
intuïtieve mensebenkennis, voor vrucht
bare voorlichting bij de beroepskeuze 
alpha en omega is!” v. E.

mer van Neue Babnen. Waar in Zwit
serland volksuniversiteiten worden op
gericht. daar bezigt men gewoonlik de 
bekende „ongelukkige middelen". „Men 
wil kennis meedelen, en meent dit te 
kunnen doen door 'n zo rijk mogelik 
voorziene gccslclike spijskaart samente- 
stellen. Hoogstens groepeert men de 
spijzen noch in licht en zwaar verteer
bare, in voor- en toespijzen. En be
vredigd kijken de koks op hun arbeid

’t Is treurig dit te moeten aanzien; 
te treuriger als men gewaar geworden 
is hoe de universitcit die men toch enkel 
na volgt, bij z’n leerlingen slechts 'n 
geestelike leegte in de ziel laat, waar
uit ze zich, innerlik vertwijfelend en 
vertwijfeld, trachten te redden in 'l 
ongezond ziekclik mysticisme van de 
een-of-ander der grote modestromingen ; 
't doet er niet toe van wie ze uitgaan. 
Maar ’t schijnt alsof ieder land z'n 
eigen dwaalweg wil en moet volgen, 
om vroeger of later de rechte weg te 

’"op° deze rechte weg van de inenselikc 
ontwikkelingsarbeid schijnen ook in 
Zwitserland zich niet al te veel mensen 
te bevinden. Een daarvan is ongetwijfeld 
Dr. Fritz Wartenweilci-Halftcr. Als 
student voelde hij de aandrift naar 
Denemarken te gaan, om dnar „te leren 
’n mens te worden". Niels wist hij van 
de deense volksuniversiteit. Maar toen 
hij ze ten slotte had leren kennen, was 
hij 'n ervaring rijker die 'm niet meer 
losliet. Na tien jaar schrijft hij daarover: 
K,on eter danieeben Kolkebocb.vbule. Ein 
Erlebnie. (Rotapfcl-Verlag. Erlcnbach. 
Ziirich, 1921). En tegelijkertijd geeft 
hij in ’n ander boek (rlii.< der Jp'erdezeil 
der danixber Kolk.'bocb.fcbule; bij de
zelfde uitgever) ’t levensbeeld van de 
stichter ervan. Christen Mikkelscn Kold. 
In beide boeken klinkt ten slotte de 
vraag: en wij hier in Zwitserland ?

De dertigjarige was ondertussen in 
1919 heel in 't klein begonnen. En wie 
hem, z’n vrouw Elsa. en z’n vriend 
Max Zeliner in de „Nussbaum" te 
Frauenfeld in Thurgau heeft leren ken
nen. die weet dal ’t hier om ’t beste 
en meest waardevolle gaal. De Blalter 
mi Nuoobaum (Rotapfel-Verlag 1921) 
getuigen daarvan, of ook Der erole Som
mee im Nneebaum (overdruk uil de Neue
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De ervaring van Wartenweiler-Haff- 
ter is ook die van Hans Berlcpschl 
Valendas met z’n poging op ’t grond
gebied van de stad Bern : De wil laai- 
op als brandend stro, en dooft uit zodra 
de eerste vurige uren voorbij zijn. Waar 
strijd in ’t leven komt, daar is 'l altijd 
weer makkcliker en aangenamer uitte- 
wijken als te wagen. Wartenweiler- 
H elften, Berlepsch-Valendas. verder 
noch deze-en-gene. willen ’t wagen, 
willen de opbouw van de grond af; 
uitgaan van ’t eenvoudigste dat nooit 
„’t eenvoudigste" maar altijd 't moei- 
liksle is. Bcrlepsch-Valendas heeft ge
tracht z’n arbeid in de enge stadsge
meenschap te verruimen en uittebouwen : 
hij en een van z’n vrienden gingen voor 
14 dagen met 'n gezelschap jonge men
sen de bergen in. Ze zeiden daar wat 
ze op ’t hart hadden ; niet over 'n kon- 
glomeraat van problemen, maar over 
iets enkelvoudigs, iets konkreets, iets 
werkeliks, iets menseliks. En ze keerden 
rijk en opgewekt terug naar hun arbeid 
in de stad. Maar ze weten: de weg 
van Wartenweiler-Haffler is natuurliker, 
juister. Alleen moet men ook de zeker
heid hebben dat mensen ’m willen gaan; 
tenminste meer mensen als nu. Als 
op ’t ogenblik niet meer mensen ’m 
gaan, dan draagt de schuld daarvan 
waarsebijnlik 't meest ’t to edienen van 
‘n kennis-surrogaat vanwege de eksten- 
sief werkende volksuniversiteiten; waar
voor overal bronnen van geld en hulp
middelen aangeboord en geëksploiteerd 
worden: terwijl de anderen alleen op 
zichzelf zijn aangewezen, en niet alleen 
willen blijven, maar ook moeten blijven 
en blijven. ^Vanl is er iets natuurlikers 
dan dat men zich van alle mensen die 
hun gehele ikheid wagen te geven, af
maakt als bolsjewisten? als revolutio
nairen? als gevaarlik? als zinnenver- 
warrend ?

't Begin, hier als daar, de onver
schrokkenheid. de overgang. ’t geloof, 
die daarin tot uiting komen, doen in 
ieder geval inzien dat de verbasterde 
iedee van de „volksuniversiteit”, als 
populariezering van de universiteit, ver
bleken en verdwijnen moet daar, waar

Scbweizcr. Zeilunq 1.920). Maar woorden 
geven altijd maar 'n zwakke wcergalm 
van ’t leven. En ’t leven heeft de men
sen in de „Nussbaum” tot dusver zich 
noch niet op ’n program laten vast
leggen. Wel heeft men er een ontwor
pen. Maar men was zo voorzichtig 
daarbij optemerken : we willen dit plan 
alleen dan als grondslag nemen, als 

bepaalde problemen, maar meer ’n 
.■paalde dran g naar geestesarbeid 
'Oekers tot ons voert. En dat schijnt 

sedert lang veel sterker ’t geval 
zijn.
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jongens en meisjes die men mo 
wachten, slechts twee of drie 
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Zeker; deze 
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,'einigen leven 
nigcr noch samen. Maar ze 
ook zwaarder op ’t land. De 
uren die voor de lichamelikc 
bestemd zouden blijven, waren ni 
toereikend. Er werd gewerkt 
’s morgens 5 tot 12 uur. ei 
3 tol 7. in zware moeilike 

Ongetwijfeld doet zich nu terstond 
de vraag voor: blijft dan voor de hoofd
zaak, de gccstclike arbeid„ noch wel 
voldoende tijd over? ’t Antwoord kan 
slechts luiden: soms bijna niet; maar 
er komen andere tijden, waarin geestelike 
arbeid en uitspanning tot hun recht 
zullen komen.

Warlenweiler ziet dat ook. En toch: 
hijzelf is verheugd over ’t vele werken 
in de moestuin, en arbeidt onverdroten 
en zo mogelik noch .vlijtiger als z’n 
vrienden, ’s Morgens ’n lied, ‘n gedicht; 
’s middags misschien ’n kort samenzijn 
met ’n boek ; ’s avonds ’n paar woorden 
ter overdenking —dat is somtijds „alles 
wal gegeven wordt", ’t Schijnt wel heel 
weinig, en is *l misschien ook. Maar 
waardevoller als ’t andere is dit werken 
met elkaar voor ’t dageliks brood. Maar 
dat erkent toch alleen wie ’t mee leeft, 
mee beleeft. En zulken zijn er altijd 
noch veel te weinig 1

Waarom? Frilz Warlenweiler vroeg 
’t bijna treurig. En hij sprak van de 
mensen van de vrijschaar, die toch ’t 
hart op de rechte plaats hebben, en 
ook niet bang zijn, arm aan uiterlik 
bezit te leven, ’t Kan niet liggen aan
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de jonge mens, de nieuwe mens, de 
reine mens, zich gereedmaakt met z’n 
gehele zijn de mensheid te dienen. Dit 
dienen kan echter niet beslaan in ’t 
meedelen van ’n paar meer-of-minder 
noodzakclike wetenschappelikc lessen — 
waarvan de betekenis overigens door 
Wartenweiler-Hafter volstrekt niet 
over ’t hoofd gezien wordt ■— maar 
slechts in de volmaakte overgave, zoals 
’t hele leven die verlangt; in de ware 
levensgemeenschap.

En wie in de .Nussbaum" mag ver
toeven, vindt die ongetwijfeld. Daar is 
niet meer onderwijzer en leerlingen, 
huisvrouw en kinderen — daar is slechts 
'n enkele grote famielie, waarvan de 
afzonderlike leden alle evenzeer met 
al hun krachten meebouwen aan 
meenschappeiike werk.

’t Is mogelik, ja zo goed als 
schijnlik. dat zulk werk alleen

uit de scheppende kracht van dc enkeling; 
dat geen staat, geen overheid, geen 
organiezatic ’t kan regelen. Ja: zelfs 
dc poging, ’t door 'n organiezatic of 
instituut vastteieggen. als iets dat voor 
langer of korter lijd is te handhaven 
of te behouden, mag ontijdig genoemd 
worden. Fritz Warlenweiler zal weten 
waarom hij zich daartegen verzet. En 
hij weel er zich zolang' tegen te ver
zetten, als staten niet uit 'n groot ge
voel van verantwoorde!ikheid tegenover 
hun burgers handelen, maar uil partij- 
polictieke nuttigheidsoverwegingen van 
de leiders van ’t ogenblik.

Dc arbeid van de volksuniversiteit 
als „staatsbehoudend” zal snel ineen
storten —- die echter die niets als de 
mensen wil ontwikkelen, zal in haar 
plaats, zij 'l ook zonder ’t lawaai van 
dc aan de geest des lijds beantwoor
dende reklame, opbloeien." v. E.
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Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Voc
Mr. J. H. THIEL «» J. HOVENS GRÊVE

l Ld vuutavt op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 

i buitenlandsche toestanden.

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied ' der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraap plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van oper 

handeling van problemen van volkse
5. door uitgave van een orgaan, 

land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact 
Nederland e 
het bezoek ’ 
dit noodig 
deering van
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Ontwikkeling van Volwassenen, 
Kijkjes over de Grenzen

■ •

y -j-oezeer de University Extensionbeweging en daarna het werk 
I | van de Workcrs Educational Association het leven van tal 

van arbeiders hebben verrijkt, wordt treffend geschilderd in de 
boven aangehaaldc bundel „Living Water”. Een karakteristieke 
uiting hiervan vonden wij ook in de Cambridge essays on adult 
education waarin Alfred Cobhan een schets geeft van zijn eigen 
ervaringen. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen, indien soort
gelijke, zij het kortere, beschouwingen van Nederlandsche arbeiders 
te onzer beschikking werden gesteld. Na ons vorig verzoek van de
zelfde strekking werden ons cenige brieven ter hand gesteld door 
een van onze Volksuniversiteiten, waarin cursisten hun voldoening 
uitspraken over het genotenc. Deze mededeelingen zijn echter zoo 
beknopt, dat zij voor publicatie niet belangwekkend genoeg schijnen. 
Te verwonderen is dit niet, het instituut der volksuniversiteiten werkt 
mogelijk nog te kort om belangrijken invloed op het leven der cursisten 
geoefend te kunnen hebben en ook niet ieder vermag dien invloed 
zoo bewust te onderkennen en zoo goed weer te geven, dat derden 
er door geboeid worden.

Wij hopen echter, dat het voorbeeld, dat wij thans laten volgen 
voor de besturen onzer V. (J. een opwekking moge zijn om ons te 
helpen soortgelijke opstellen te verzamelen.

Deze verhandeling is geschreven vanuit het gezichtspunt van 
arbeider, een werkman, met een levenslange ondervinding 
arbeiders der lbontrekkendc klasse.

Ik ken de moeilijkheden en de geest-doodende omstandigheden, die 
het leven omringen van zeer velen der arbeiders; ik ken den druk 
en de loomheid van onveranderlijk hetzelfde zwoegen aan een ver- 
vervelende en onaangename taak, de afjakkerende vermoeidheid van 
iedere minuut dezelfde machinale bewegingen te herhalen gedurende 
veertien uur per dag, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit. Ik weet
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Ontwikkeling voor volwassenen. (Adult-Education)

Van alle vraagstukken die het algemeen welzijn raken 
zoo plotseling vanuit de politieke duisternis gekomen in hc 
der openbare bespreking, als ontwikkeling voor volw.

Als een vergoeding voor vorige eeuwen van verwa. 
groote vraagstuk nu zóó op den voorgrond gekomen, c 
naamste onderwerp is geworden in courantenartikelen 
voeringen van politieke propagandisten. Een Commissie van het Mini 
voor herstel heeft deze kwestie zorgvuldig bestudeerd en er v> 
over uitgebracht; en heeft er voorloopige en eind-versLo_..-----
bliceerd, die door iedereen gelezen moesten worden.

Deze kwestie betreft speciaal de arbeiders, die gedurende eeuwen 
verwaarloosd zijn, behalve door de proefnemende en filantropische 
pogingen waar het Rapport van spreekt. Maar nu wordt de nood
zakelijkheid van ontwikkeling voor volwassenen luid verkondigd van 
de tribunes van elke politieke richting, en in de redevoeringen na 
tafel bij bijeenkomsten van burgerlijke autoriteiten.

Het is niet altijd waar, dat de menigte der raadgevers 
aanbrengt; het is zeker niét waar, wanneer de raadgevers < 
zijn om verkeerde doeleinden na te streven en tegengestelde 
voorstellen, die soms besmet zijn met den kanker van enge : 
of klasse-belang. Wanneer er een lager en enger ideaal is 
nationale leven, kan alleen het wettig gezag ingrijpen tusi 
strijdende partijen; alleen een erkende macht kan de theor ... 
zoo vurig bepleit worden, aannemen of afwijzen. Toch schijnt n 
uitgemaakt dat ontwikkeling het recht is van ieder individu 
ontwikkeling van het individu een voordeel is voor de gemeenscl 
en dat de gelegenheid voor ontwikkeling geboden moet worden ; 
rekening te houden met den leeftijd van al degenen, die den verpl 
grens voorbij zijn.

wat het is om mijn kindsheid en jeugd voorbij te zien gaan zonder eenigc 
gelegenheid voor ontwikkeling, zooals nu openstaat voor degenen die 
later geboren werden. Ik weet wat het is om niet le welen, cn om zich 
bewust te zijn van dit niet-weten; wat het is om een wcrkclijkcn 
geesteshonger te voelen. Ik heb dikwijls peinzend, hunkerend staan 
kijken naar het uitstalraam van een boekwinkel, zooals een jongen 
die geen cent heeft, kijkt naar dat van een banketbakker. Ik heb al 
deze dingen gekend, en soms overdenk ik ze vol spijt. Er is evenwel 
deze troost voor. Ik werd in staat gesteld om de behoefte eraan 
begrijpen, en soms ben ik dankbaar niet in betere omstandigheden 
zijn geboren. .Een grondige opleiding voor een kantoor" had me kunnen 
worden opgelegd, cn had me mijn ziel doen verliezen; in werkelijkheid 
werd ik gelokt in de groene velden der letterkunde, waar ik de passende 
sfeer voor haar vond.

Gedurende vijfentwintig jaar heb ik geleefd in een atmosfeer van 
„University Extension" en het werk voor „University Extension" 
gedaan; en dit heeft in mijn leven een groote vreugde gebracht, die 
een ruime rechtvaardiging is voor mijn pleidooi voor een ontwikkeling 
voor volwassenen (Adult Education), die voor ieder verkrijgbaar is.
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. Ontwikkeling moet 2 
hoog als de hemel. Zij moet in dienst 
hoogste en edelste bedoelingen. Het 
den waren aard van de ontwikkeling 
evenals den vorm, waarin zij het best 
werkende bevolking in het bijze 
gedachten over dit heele onderwerp hebben de 
het verleden, en zijn nog niet geheel opgegeven.

Op het oogenblik wordt er groote belangstelling aan deze 
geschonken door die ondernemende producten van de 
omwenteling, voor wie winst maken ’s levens doel is. Zij 5 
dat „als wij stand willen houden op de wereldmarkt, wij « 
moeten richten op technische ontwikkeling". Scholen tot hei 
van arbeidskrachten, ingcricht volgens model van het Duitsche «’ 
van voor den oorlog, en dergelijke plannen worden voorgestelu. 
verheerlijking van het fabriceeren van werkkrachten zou den ge< 
den arbeider in een bepaald model willen kneden zooals het 
zijn handen gedaan heeft, in het belang van den handel.

De arbeiders zijn terecht wantrouwend tegenover deze soort van 
aansporingen, en zijn op hun hoede voor de ironie van de streken van 
den venter. Terwijl ik ermee instem, dat wij den industrieelen en 
commercieelcn kant van ons nationale bestaan moeten ontwikkelen, en 
ernaar streven om uit te munten op de wereldmarkt, moeten wij toch 

en, dat het groote doel van ontwikkeling niet is handel, 
De handel is iets bijkomstigs, maar een land wordt niet 

r zijn handelslicden maar door zijn dichters, kunstenaars, uitvin- 
staatslieden. Laten wij in ieder geval een vakopleiding hebben, 

wij het kunnen, iets herstellen van den geest en de vaardig- 
van den middeleeuwschen handwerksman; maar, laten we nog 

• dan dit trachten de hoogere waarden van het leven te kennen 
? waardeeren, en ernaar streven de beste ervan te verwezenlijken, 
oor den term „ontwikkeling" bedoelen wij niet alleen dat de 
schen beter uitgerust zullen zijn om de productie op te voeren. Ont- 
Leiing bedoelt iets grooters. Het is het te voorschijn brengen, het 

’’ leeren, en de passende ontplooiYng geven aan alle hoedanigheden 
in<ren van 's menschen aard, om hem voor te bereiden tot een 

van al wat samenhangt met zijn plaats in het leven, 
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door ons op deze zijde van het leven te concentreeren den groei 
belemmeren van edeler kwaliteiten. Het is de groote fout van het 
verleden geweest, dat het intellect ontwikkeld werd en het hart verwaar
loosd. alsof de aandoeningen niet evengoed een wezenlijk bestanddeel 
van onze natuur zijn als de intellectuecle hoedanigheden. Ik heb prof. 
Leonard eens hooren zeggen: „Wat de wereld op het oogenblik zoo 
zeer noodig heeft, dat zijn hardhoofdige harten en teerhartige hoofden”. 
Als wij het grootste genot en de beste practische resultaten willen 
hebben uit de ontwikkeling, dan moet het hart met het hoofd samen
werken en zoodoende een karakter voortbrengen, dat in harmonie is 
met de beste lessen der geschiedenis en met de hoogste opvatting 
van het leven; en om dit doel te bereiken moet de ontwikkeling met wijs
heid georganiseerd zijn, en volgens een juist inzicht toegepast.

Er is veel nadruk gelegd op het burgerschap als doel en eind ' 
alle opvoeding. Het Rapport verklaart ook inderdaad dat „burgerscl 
het doel moet zijn van alle ontwikkeling en opvoeding". Zooals 
woord „vaderlandsliefde" in het begin van den oorlog, zoo is nu 
woord „burgerschap" komen opduiken in de redevoeringen der staats
lieden, die plannen maken voor het nationaal herstel. Als men de zeer 
nadrukkelijke herhaling van dit woord hoort in openingsreden bij verga
deringen van den middenstand, vraagt men zich af wat het eigenlijk 
betcekent in de gedachten van deze menschen, die al te plotseling 
over-bezorgde „ verheffers des volks" zijn geworden. Er kan geen algemeen 
streven naar burgerschap bestaan, wanneer er geen hoog en edel 
ideaal van burger-zijn is, en er kan geen waardige opvatting van burger
schap zijn, die niet insluit democratische ontwikkeling, economische 
rechtvaardigheid en s<iciale gelijkheid. We kunnen onzen volwassen 
arbeider onderrichten in burgerlijk recht, staathuishoudkunde, socio
logie, industrieele geschiedenis, enzoovoort. Dat alles is heel goed en 
heel noodig, maar de dringende, dwingende behoefte van het oogenblik is 
een maatschappelijke bekeering en de geboorte van een democratischen 
geest. Ik weet dat er velen onder de arbeiders zijn, die deze idealen 
verstaan met een klasse-vooroordeel. Zij zouden de ontwikkeling 
misbruiken voor onedele doeleinden. Uit de elementen dcr kennis 
zouden zij een wapen smeden, waarmee zij het gouden kalf konden 
ontrukken aan zijn aanbidders, opdat zij er zelf voor konden neerval 
om het te verheerlijken. Met hun materialistische opvatting van 
leven en hun economische interpretatie der geschiedenis, zouden z 
de heiligste beginselen van godsdienst en moraal omwerpen, en 
standaard van het mensch-zijn verlagen tot het peil van het redek 
dier. Er moeten geen minderwaardige idealen van burgerschap zijn 
de weer-opgebouwde stad. Als wij de wereld weer veilig willen makt 
voor de democratie dan moet het het onmiddellijke doel zijn 
ontwikkeling om de democratie veilig te maken voor de wereld; 
dat kan alleen geschieden door overeenstemming te brengen tusa* 
de geestelijke capaciteiten en het gevoelsleven.

Er is nooit iets rampzaligere aan dit volk overkomen 
verwijdering tusschen zedelijke overwegingen en economische theoriei 
De onderstelling, dat het eigen belang de primaire beweegreden 
van iedere menschelijke handeling, is een grootere vloek voor Engela 
geweest, dan de tien plagen voor Egypte waren. De resultaten van
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waargenomen worden onder armen, als 
schoonheid van het land bezoedeld en de 

haar stellingen kunnen gelezen worden 
i van haar aanhangers. „Koop op de 

_r op de duurste.” „Ieder voor zich en de 
dergelijke uitspraken maken de tien geboden 

tandelsmoraal. Zelf-opoffering en niet-zclf- 
zijn van de herstelde wereld. Dit is het 

lalatenschap van de doode helden in Vlaanderen, 
diep ingesneden zijn in de granieten gedenkteekenen 

raadhuizen in de groote en kleine steden van Engeland, 
ketterijen logenstraffen, die gedurende 

met geweld gehamerd zijn in de gedachtelooze

noodig is, is ons ervan te doordringen dat het individu 
iets meer te zijn dan een tand in een rad of een 

industrieel systeem, of zelfs meer dan een burger 
winkeliers. Hij is een menschelijk wezen met een ziel 

die hun eigen behoeften hebben, afgezien van de 
i handel, of de eiseben van den staat. De mensch 

>voed worden en niet alleen als arbeider of burger, 
• actoren zijn in zijn mensch-zijn. In hem zijn 
leze functies te boven gaan. Burgerschap is niet 

ir het meerdere het mindere insluit, zal blijken 
ïoefend is om het meest compleete overzicht van 
, om vanuit het ruimste gezichtspunt het zijn te 

geschikte zal zijn om de speciale plichten 
srvullen. Wij kunnen de arbeiders onder- 

ische wetenschappen, en de 
:ningen. Wij kunnen hun de 

volksverhuizingen en den oorsprong 
een volk, de sociale evolutie der menschheid, vanaf de 

ners tot aan Karl Marx. Wij kunnen hen (voorzichtig!) inlichten 
over de rente-theorie, de wisselende marge van productie en omzet 
en de betcekenis van „spot-prices" op de markt; maar, tenzij zij be
zield zijn door verlangen om deze kennis aan te wenden voor het 
algemeen welzijn en in den hoogeren dienst van het leven, zal het 
burgerschap nooit rijzen boven het peil van zwoegen of ijdelheidsvertoon. 

Het doel van alle opvoeding moet zijn de menschen te leeren om 
het leven te vertolken in termen van geluk en niet van geld, zoodat 
zij zullen leeren het leven zelf lief te hebben en al zijn openbaringen 
in de natuur. Leer een mensch om bet schoone heelal, waarvan hij 
deel uitmaakt met bewondering te beschouwen. De wentelende beweging 
der sterren, de stralende glans der zon, de wonderlijke schoonheid der 
bloemen, de met brem bedekte heide, de met klaver bezaaide weilanden, 
de kabbelende rivier, en de nevel tusschen de bergen. Wek zijn verbeel
ding op, zoodat het schepsel een schepper zal worden, en bij zal flui
tende gaan naar den ploeg, het aambeeld, het weefgetouw, met een blij 
hart en een gewillige hand, en het burgerschap zal zichzelf verwezen
lijken. De dichterziel is meer waard dan het vereenigde intellect van een 
dozijn staatslieden, zelfs vanuit het utiliteits-oogpunt. Maar hoe dit zij:

deze leer kunnen evenzeer 
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I ') W. E. A. — een zeer uitgebreide instelling, die haar ontstaan dankt aan

ernstige syste- 
ïvige wijze ten achter 
besloot ik een poging 
hoe? Geen gemeente- 
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ten. Maar behalve 
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.v «.ijn, tegen
op Kerstdag 
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-v alphabet, en de tafel van 
: uitrusting trok ik erop uit 
, in een wereld geschapen door 
Vader niet practisch in een 
•voelens toevallige en storende 

interesseerde me niet 
•. Maar met het 

oeclding en gevoel, 
huis in de wijsheid 
n vader was streng, 
was een jongen, die 

het verschil vaji deze 
waardig op hun eigen 

ter van mijn moeder.
dan scholen zijn, 

het thuis is 
:1c onderwijs 
n de ouders 
; want geen 
dan logica,

„Alles uit den weg voor den voortgang 
.«11. ri.htb.re en, kunsten, rcgecrinj 
„eenigen „aardbol vanzelfsprekend was e 
„treden „voor den opgang der zielen lan 
heelal."

Men kan beweren, dat dit alles luchtkastci 
staatsman vraagt om „feiten" en „practische plan 
zal ik ook buitengewoon practisch zijn. Om te b< 
dat ik het Rapport onderschrijf. Ik geloof d< ‘ ' 
belovende documenten is, die gedurende de 
minster zijn voortgekomen; en ik hoop zeer ernstig dat het publ 
het goed zal begrijpen en op zijn juiste waarde schatten. «Maar beha 
dit, weet ik uit ervaring en die ervaring zal de gevolgtrekkingen, 
dikwijls uit onvolledige gegevens door den practicus gemaakt zijn, t 
spreken. Om te beginnen bij het begin. Ik ben geboren < 
van een heel strengen winter in het tiental jaren dat < 
volgde op de „hongerige veertiger jaren", in een familie, < 
dertien leden telde (het ongeluksgetal) en met een slechte 
Het had er veel vau, dat ik bestemd was om het heel moei 
het lot te hebben, en zoo was het ook. Mijn schooltijd eindi 
ik ongeveer acht jaar oud was, mijn bekwaamheden op school 
weinig meer in dan het Onze Vader, het alphabet, en de tafel i 
vermenigvuldiging. Met deze geestelijke uitrusting trok ik erop 
om in mijn levensonderhoud te voorzien, in een wereld geschapen d< 
Adam Smith. Natuurlijk was het Onze Vader niet practisch in < 
economisch regime, waarin „de sociale gevoelens toevallige en storer 
eleménten zijn". De tafel van vermenigvuldiging interesseerde me 
en bevatte alleen maar koude, ongevoelige feiten, 
alphabet was iets te beginnen. Mijn moeder had verbecl 
Zij hield van muziek en gedichten, en was goed thui: 
en letterkunde van den bijbel. Zij had idealen. Mijn 
logisch, arbeidzaam, practisch. Hij had ideeën. Ik \ 
vatbaar was voor indrukken en gevoelig voor 
twee typen van karakters, beide bcwondcrenswaa: 
plaats; maar ik gaf de eerste plaats aan het karakti 
De hoofdzaak is nu dit: dat er andere plaatsen 
waar dingen geleerd kunnen worden. Die invloed van 
van veel grooter belang voor de opvoeding, dan het enkel 
in de lagere school. Daarom is het een wijze politiek om 
op te voeden, zoodat zij hun kinderen zullen opvoeden; 
onderwijzer is gelijk aan een moeder. Liefde is grooter 
en het is beter te voelen dan te weten.

Ik was ongeveer volwassen, voordat ik begon met 
matische studie. Daar ik ontdekte, dat ik op droe» 
was bij wat ik voelde dat ik behoorde te zijn, 
te doen om mijn toestand te verbeteren. Maar I 
lijke scholen voor, wetenschap en kunst bestol 
waarin ik nog altijd woon; geen University Extension nc 
Educational Asisociation Tutorial Classes" '); alleen popi
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drachten in de Y. M. C. A. ') Ik besloot deze te volgen en door wat 
ik hoorde, werd mijn besluit bevestigd. Het was een vreemd genot 
voor mij om den spreker over astronomie, de wonderlijke geschiedenis 
der sterren te hooren vertellen. Hoe benijdde ik hem, wanneer hij 
met vaardigheid zijn diagrammen fcekende; en hoe hunkerde ik ernaar 
om het geheimschrift te begrijpen van den journalist, die verslag over hem 
maakte. Ik kocht een boek over stenografie, en leerde mijzelf zoo 
goed stenografeeren, dat ik aangesteld werd als onderwijzer aan een 
Y. M. C. A. cursus. Dit was voor mij tegelijk een triomf en een aan
moediging. Aangevuurd door dit succes kocht ik een hemel-globe en 
oefende mij in het uit werken van „Kcith's Problemen"; en sindsdien 
heb ik er altijd van gehouden om door den hemel te zwerven. Eenigen 
tijd geleden, gaf een zeer practisch vriend mij den raad om „op te 
houden met al dien onzin, en iets te gaan doen dat eenig genoegen 
in mijn leven zou brengen; geld te gaan maken". „Doe als ik", zei hij. 
„Ik ben een maand naar Parijs geweest." „'Waarde heer," antwoordde 
ik, „je . bent een beste kerel, maar als je nu praat over onzin, dan 
praat jij onzin; en wanneer je praat van genoegen dan weet je 
heelemaal niet wat dat is. Welzeker, naar Parijs! Wel, mijnheer, ik 
maak aan ’t eind der week uitstapjes naar den Melkweg, en het zou 
nutteloos zijn je te beschrijven hoeveel genoegen deze tochtjes in het 
heelal mij geven."

Vijfentwintig jaar geleden spoorde de enthousiaste Miss Rigby mij 
dringend aan om een kaart te nemen voor een cursus van Extension 
voordrachten. Ik aarzelde en bedacht excuses om te weigeren. Ik 
vermoedde dat ik me omringd zou voelen door zelfbewuste menschen, 
die mijn meerderen zouden zijn en van dit soort had ik reeds meer
malen de kilheid gevoeld. Zij hield aan, en het lukte haar eindelijk 
mij te overreden. Ik ging naar de eerste voordracht, en ontdekte tot 
mijn groote verrassing hoe verkeerd ik geoordeeld had, zooals zoo 
dikwijls verkeerd geoordeeld wordt — over geest en houding der 
University Extension. De menschelijkheid en sympathie van den spreker, 
de welwillendheid en vriendelijkheid van de commissie, dé kameraad
schappelijke en hulpvaardige geest van de leden, wonnen ineens mijn 
aichting, en hebben die sindsdien behouden. Dit zijn feiten en zeer 
practischc feiten voor iedereen, behalve voor den practischen mensch. 
Begrijp mij niet verkeerd. Ik zeg niet dat de menschen niet practisch 
moeten zijn. Wij moeten allen practisch zijn of ondergaan. Ik spot niet 
met die ernstige mannen, die het bijgeloof der alchemisten deden 
verdwijnen door de inductieve methode toe te passen op hun onder
zoekingen, en daarmee inleidden de eeuw van ontdekken en uitvinden, 
.die, onder een ideaal systeem van handel en politiek, zooveel had 
kunnen doen voor het ras. Neen! mijn verachting is voor den kweekeling 
van het Kapitalisme, die het leven omzet in vervaldagen van de 
effectenbeurs, die de vuile vodden van zijn ziel zou beleenen voor een 
glas zuren wijn en een gemeene sigaar, en die smaalt op de sentimentaliteit

e ervaring, dat voor den arbeider de University Extension of Volksuniversiteit 
■jt die vruchten afwerpt welke men verwacht had. 
Tutorial classes — hiermede wordt bedoelt de werkwijze der 
') Young Men Chrislian Association — Christelijke Jonge Mannen
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van Ruskin, omdat hij van zijn moeder hield. Ik ergerde mij toen ik 
kort geleden in een krant las, dat een professor in de wiskunde een 
geleerd betoog voor het behoud der Klassieken in hef schoolonderwijs, 
beschreven had als .verheerlijkte kletspraat". Dit zijn niet de inen- 
schen, aan wie de leiding der opvoeding toevertrouwd kan worden. 
Zij begrijpen het niet. We moeten eenig gevoel in het nationalc leven 
zien te krijgen. Er is op het oogenbiik behoefte aan den dichter, en 
niet aan den staatsman, aan den profeet en niet aan den priester. 
Ik had het geluk mijn University-Extension loopbaan te beginnen met 
een cursus over Grieksche geschiedenis van Solon tot Pericles. Welk 
een vreugde bracht het in mijn leven om Athene te zien rijzen tot 
het hoogtepunt der Grieksche beschaving. Honderden uren heb ik me 
verlustigd in de overwinningen van Marathon en Salamis. En dan de 
Olympische spelen. De sidderende opwinding van het wagenrennen, 
en de praalvcrtooning van den optocht der Pan-Athanaëen, waarin 
Miltiades driemaal overwinnaar, naar den Acropolis werd gebracht 
om gekroond te worden met een krans van laurierbladeren. En 'wat 
vaderlandsliefde betreft! Menigmaal wanneer ik een taak, die schijnbaar 
boven mijn krachten ging, heb aangepakt, ben ik de winner geweest 
van die wagenrennen. Toen, als om er een nieuwe vreugde bij te 
voegen, gaf Mr. Kaines Smith twee cursussen, één over Grieksche 
Godsdienst en architectuur, en één over Grieksche kunst en volksleven. 
Vreugde? Wie kan ooit de gebaren en de welsprekendheid vergeten 
waarmede hij den discuswerper beschreef? Natuurlijk vergeet niemand 
dat ooit. En dan die bekwame docent in natuurkunde, Douglas Carnegie, 
nu overleden, een proefnemer met de behendigheid van een toovenaar, 
die voordrachten gaf over „De natuurkrachten; Licht en Gezicht”. 
Om eenigen kijk te geven op den omvang van de University-Extension 
cultuur, en de hoedanigheid van het onderwijs, vraag ik verlof om 
deze lijst van namen te geven. Het is voor mij al een groot genot 
om ze neer te schrijven:

Dr. Cranage over architectui ' 1 '
Rev. T. E. R. Phillips over 
Dr. WJcksteed over Dar 
Harold Williams over SI 
Hamilton Thomson over 
lan Hannah over Indië;
Mr. Wyatt over Engelsche Letterkunde: 
Dr. Markham Lee over muziek;
J. E. Phyfhean over schilderijen;
Mr. Barkway over 18e eeuwsche 
F. Hutchinson over volksleven; < 
En ik, een arbeider, ik ben het ] 

van deze goede menschen. Maar wat 
mij in gemeenschap gebracht me 
tijden der wereld; zij hebben 
dichters; zij hebben mijn oore 
muziek en mijn oogen geopenu 
hebben mij de macht gegeven 
het heelal. Feiten? Jullie arme 
een halven stuiver, jullie, die
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arbeid in ? Zij hebben 
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. . tot een metgezel der 
< gemaakt voor de lieflijkste 
dirijfelijke schoonheden. Zij 
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') De Rcctor-inagnificus van de Univcrsiteit, (Oxford of Cambridge) die de 
docenten uitzendt.

eens dat je geboren 
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van het leven, die mij 

Maar ik moet iets z< 
die naar mijn opinie, : 
De onderwerpen zijn 
jaar voor kunst en let

Geschiedenis, po' 
lijke volgorde behar 
een leerjaar.  
aanteekeningen en ic 
dat door den leider 
leider nagezien en 
klasse van ' ' 
leerlingen, 
de leerling, als 1 
te hebben voltoc 
verhandeling s< 
door het college v 
dan ontvangt hij 
Chancellor" ‘)> en 
ziet dus dat het werk 
zakelijk verslag. Laat ik teruggaan w 
extension atmosfeer, en van het ooge 
wordt men mensch. Het is de meest der 
Alle verschillen van maatschappelijk) 
verdwijnen oogenblikkelijk, zoodra men 
sion inademt. Daar heerscht de meest vc 
kamcraadschappelijkhcid, die men met mens> 
kan. Om op dit alles de kroon te zetten, is 
komst, de „Summcr-meeting”, waar geestv< 
stemming ontmoeten om voordrachten te hoorei 
van den dag, en om binnen te gluren in de 
lectueele leven, in Oxford en Cambridge.

juist door de grootste worsteling in de geschiedenis 
en wat de geheele reactie daarop zijn zal, is nog niet te 
Er zal veel moeten gebeuren, vóór dat de fundamenten 
gelegd kunnen worden voor de oprichting van een edel 
dat de roem van Engeland zal zijn en een voorbeeld 

de wereld.
Ik zei dat University-Extension speciaal aangepast is aan de nooden 

en levensomstandigheden der arbeiders. Laat ik ook iets zeggen over 
„the Werker;s Educational Association". Ik voegde mij bij de Association 
in het begin van haar bestaan, en gedurende acht jaar ben ik een 
leerling geweest in een „W. E. A. Tutorial Class”. De methode van 
de Tutorial classes is gelijk aan die der University Extensioii — een 
voordracht van een uur, een uur. discussie over het onderwerp van 
de voordracht, en het schrijven van opstellen voor den leider. Er is

mijn omstandigheden niet willen 
lillionair. Ik geniet nu de vreugde 

.1 onthouden werd.
10de der University Extension, 
is voor studeerende arbeiders, 
opvoedkundig inzicht —• drie

> bent. Ik zou r 
tdom van een mil 

j in mijn jeugd 
teggen over de metho 
speciaal ingcricht is 
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en letteren en één voor wetenschap, 
«olitick en kunst van één periode worden in onmiddel- 
■andcld. Er zijn twee cursussen van twaalf lessen in 

De voordrachten duren een uur. De cursisten maken 
ieder kan een opstel schrijven over een onderwerp, 

•r wordt opgegeven. De opstellen worden door den 
cijfers worden gegeven naar de waarde. Er is een 

cursisten,waarin gediscuteerd een wordt tusschen leider en 
Aan het eind van iederen cursus is er een examen, waarbij 

hij slaagt, een getuigschrift krijgt. Na acht cursussen 
>oid, en door de examens te zijn gekomen, kan hij een 

schrijven, waarvan het onderwerp is aan de hand gedaan 
van docenten; wordt zijn verhandeling goedgekeurd 
j een getuigschrift, onderteekend door den „Vice- 

geeft het met trots aan zijn eenigen zoon. Men 
»rk degelijk is. Wat ik vertel, lijkt veel op een 

ik teruggaan tot den geest. Er is een university- 
van het oogenblik af, dat men die inademt, 

imocratische instelling ter wereld, 
een stand, alle klasse-bewustzijn 

de lucht der University Exten- 
zolmaakte samenwerking en 
nschelijk materiaal bereiken 
is er die heerlijke bijeen- 
lerwanten elkaar in blijde 
:n van de grootste geleerden 
: feestzalen van het intel-

eactie
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dit verschil, dat het aantal cursisten beperkt is tot twee en 
,, en dat de voordracht een les is en daarin verschilt van een 
>are voordracht. De spreker kan daardoor meer in bijzonderheden 
beredeneerde uitleggingen gaan, dan mogelijk zou zijn met een 

grooter gehoor. Dit lokt natuurlijk felle discussies uit, die dikwijls 
de kennis en de slagvaardigheid van den docent om te resumccren 
en een oordeel uit te spreken op een zware proef stelten. Het onder
werp ter bestudeering wordt door de leerlingen zelf gekozen; maar 
is het eenmaal gekozen, dan wordt het gedurende niet minder dan 3 
jaar achtereen bestudeerd. Er zijn 24 wekclijksche lessen in alle dric 
de leerjaren, en het gehalte van het onderwijs is op het peil der Uni- 
versity Extension. Hier blijkt wel uit, dat de studie grondig is. 
Staathuishoudkunde en geschiedenis zijn de onderwerpen die het meest 
gekozen worden. Nu was de W. E. A. een vertakking van de U. E. 
en zij zet den ruimen geest van kameraadschappclijkheid en samen
werking voort, die de oorspronkelijke beweging kenmerkt. Het groote 
verlangen naar kennis wordt duidelijk uitgesproken in de „Tutorial 
classes”. Er is wezenlijke ernst onder de leerlingen. In de vacanties 
zijn er in de meeste centra uitstapjes en bijeenkomsten der verschil
lende vertakkingen onderling, en dit beteekent niet alleen picknicken 
maar ernstig werken.

Het is een schouwspel voor de góden om de W. E. A. leerlinge 
.vrij af” te zien. De opwellende vroolijkheid maakt de strakheid 1< 
en verbreekt de omheiningen der conventies. Hartelijk lachen is het 
merk der W. E. A. vroolijkheid. De tochten h ebben gewoonlijk plaats 
op Zaterdagmiddag; een gelukkige troep luchthartige mannen en vrouwen 
trekt naar buiten, naar velden, parken, dorpen om moeder natuur in 
haar zomerkleedij te zien. Soms gaat een leider mee met microscoop 
en botaniseertrommel, en zet de levensgeschiedenis van de groene 
en zoetwaterpoliep uiteen, of van een der prachtige mossen. Een 
andere keer zal een kunstenaar spreken over de harmonie der kleuren 
of een architect den vorm en het ornament van een oude dorps
kerk voor ons verklaren. Een geoloog heeft ons mijlen ver langs 
de kust meegenomen om het aanslibben en wegvreten ervan uit te 
leggen. Wij hebben geleerd over de carbonisatie van steenkool in 
de stedelijke gasfabrieken, en over electriciteit in de gemeentelijke 
centrale.

Wij hebben de periodiciteit van den regenval bestudeerd 
meteriologisch observatorium, en zonnevlekken bekeken door een 
telescoop; een jaarlijksche onderlinge bijeenkomst aan de unive 
van Liverpool heeft ons ingewijd in de wonderbare uitvinding»* 
het transformeeren van kracht. De vreugde van deze tochic 
beter gevoeld dan gezegd worden. Zij zijn de uitdrukki 
geest, die de geheele beweging door het land kenmerkt, en ï 
kundige waarde gaat robijnen te boven.

De vraag of ons land niet behoefte heeft aan een nieuw soort 
intellect en of de arbeiders niet. een groote hoeveelheid materiaal 
daartoe kunnen bijdragen, is een ernstige overweging waard. Wat we
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•■et meest noodig hebben, is kennis en wijsheid; 
komen, wanneer zij ze zullen bezitten. Dan, en 

ij het Kanattn zien, waarop wij zoolang gehoopt 
vereenigd onze nalatenschap zullen opeischen, 
aan schouder zullen staan, met open oogen en 
naar het licht; wanneer wij in vaste slagorde 
hand, en met één stem verklarend dat nooit 

zonde onze geesten zullen verduisteren en onze 
>ok onze kinderen geen gebrek zullen hebben 
le; wanneer wij den evenaar kunnen omspannen 
ischelijke broederschap, en het lied der liefde 

ipen en meisjes van werkplaats en fabriek 
-oolijk met elkaar uit zwerven gaan, en met 
'ijden lach dansen op het groene grasveld,

noodig hebben is niet een groote productiviteit, of een vrome opvatting 
van burgerschap. Het is niet groei van het intellect, zuiverheid 
van smaak, zelfs niet karakter waaraan behoefte is. Het zijn al deze 
dingen te zamen. Op ieder ontwikkeld tncnsch rust de groote verant
woordelijkheid om naar het licht te brengen en te voeden alle talent 
dat onder zijn invloed komt.

Groote schatten aan gedachten, aan edel gevoel, aan zuivere aspi
raties bestaan onder de arbeiders en zijn geheel onbekend aan de 
practische staatslieden; nooit zijn deze krachten opgewekt, omdat de 
gelegenheid ervoor ontbrak. Wij zullen nooit kunnen zeggen hoeveel 
voor de menschhcid verloren is gegaan door de sociale slagboomen, die 
opgericht werden om de vrije ontwikkeling van ’s menschcn beste 
natuur te verhinderen. Om te voorzien in het intellectueele en morcele 
onderhoud van het volk, is een verbreeding van gedachten en gevoel 
noodig, zooals nog nooit is voorgekomen. Het volk heeft behoefte aan 
wijsheid en begrip, dat boven de dingen staat. En aan een ruim hart, 
dat even onpartijdig is, als het zand aan de zeekust. Hoe beklagens- 
waardig zijn de twisten der staatslieden over de vraag wie de leider 
zal zijn, terwijl zij het verachtelijke spel spelen om de tegenpartij 
uit het zadel te lichten! Zelfs kerkgenootschappen gaan uiteen om 
theologische muggcnziftcrijen. Hoe nietig! Hoe dwaas! "Wij moeten 
uitgaan van fundamenteele beginselen, en die wielen in beweging 
brengen die, in hun wenteling, leven en licht en vreugde door het 
land zullen verspreiden. Laat hier in dit groote, oude land de vloed 
der onwetendheid tegengehouden worden; laat de vlam van het 
menschclijk intellect opstijgen en zich harmonisch vermengen met de 
bron van alle geestelijk licht en schoonheid, gelouterd door de hoogste 
invloeden van geloof en liefde. Wij moeten bij dit groote werk iedere 
gave van geest en hart meebrengen ; en met een steeds wassende kracht 
zullen wij een stad bouwen, geschikt voor helden om in te leven.

Mijn taak is ten einde; ik heb mijn verhaal verteld. Ik weet dat 
het geen model is van litteraire vakkennis, misschien is het zelfs niet 
eens logisch. Verfijning is weinig waard in een geval van dringende 
noodzakelijkheid, en logica is een zaak voor schoolvossen. Het is omdat 
ik mannen en vrouwen lief heb, dat ik eenige snipperuurtjes heb 
gegrepen om op dit tijdstip van nationalen opbouw te pleiten voor 
mijn broeders en zusters.

Wat de arbeiders het :
de tijd zal zeker l< 

t eerder zullen wij 
>ben. Wanneer wc 

schouder e 
. gekeerd 

i, hand in 
endheid en 
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dan kunnen de knap 
floop van hun taak vroi 
licht hart en een blije
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waaronder misschien wel in vrede de beenderen zullen rusten van 
een pionier, die dat dansen mogelijk heeft gemaakt. Dan 

„zal een nieuwe, hoogere kunst opstaan 
„en een machtiger muziek zal de hemelen 

elk leven zal als een lied zijn 
heel de aarde een paradijs.”

propaganda-artikel, doeh de geestdrift, waarmede het natuur 
wijze wordt geschreven, zal niet uit de woorden blijken. Het 
rhythme, dat de ontroering bewijst; zooals de ware aard van den i... 
niet gekend wordt uit de gedachten, vvelke hij spreekt, doch ui 
gedachten, welke hij verbergt, zoo is ook het verboiyen rbylhme het 
merk der bezieling. Woorden kunnen liegen, maar niet het rhyl 

Deze regelen tot dusverre geschreven hebben het nut, dat 
reeds dadelijk op kan wijzen, hoe men niet sceptisch moet staan tegen
over het geheimzinnige; van U eisch ik immers de intuïtie, die U uit 
gedrukte woorden een waarheid doet onderscheiden. Intuïtie is Oun 
noodig, om de ziel van een mensch, om de ziel van een volk aan te voelen.

Neem dit, neem een ander prozastuk: het is niet slechts de intuitie, 
het is ook de ervaring, die Ü tot oordeelen bevoegd maakt; n< 
de intuïtie, naast de ervaring, staat ook de analogie; ge vergelijkt, 
wust of onbewust. Leefden wij in een wereld, waarin de mensch „ 
beperkter was in zijn uitingsvermogen, ge zoudt ook Uwcritiek anders 
vormen. Ge dringt door in de ziel van een mensch, van een volk, 
door intuïtie, door ervaring, door analogie; en nu kom ik op vasteren 
bodem, ge dringt er ook in door, omdat anderen reeds hun intuïtie, 
hun ervaring, hun analogie hebben doen werken, en wetenswaardig
heden in hun boeken hebben verzameld. Wat de volkszielkunde betreft, 
ge vindt deze wetenswaardigheden niet alleen in de boeken en arti
kelen der folklore, dus in werken, wat b.v. Nederland betreft, van 
G. D. J. Schotel, vaii Professor dr. J. Schrijnen, v’an Waling Dijkstra, 
van J. J. van Deinse, doch mede in scheppingen zooals Querido's Jordaan, 
in welks innigste hart zooveel volksbegrip, folklore verborgen is; of 
in het geschrift van H. J. Heynes, Nederlandsch Hervormd predikant 
te Landsmeer .Bij ons in Noord-Holland". Ik zou bijna zeggen hoe 
onopzettelijker, hoe beter. Zoo hebben b.v. boeken als Lawrence’s 
Sons and Lovers” als „The "Widowing of Mrs. Holroyd” groote 
waarde voor de kennis van den Engelschen arbeider, „The road” van 
London voor de kennis van den Amerikaanschen tramp.

Zooals dikwijls het lezen van literaire werken voor het doorgron
den der individueele ziel — o belangwekkende studie! o verruiming 
van den geest! o verlossing uit kleingeestigheid! .— van zóó oneindig 
belang is, dat geen studiemateriaal er mede kan worden vergeleken.
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zoo ook voor het doorgronden der volksziel het lezen van een boek 
als Qucrido’s de Jordaan.

Hier heeft men te doen met het karakter, de geaardheid, 
geest, de gedachte, het gevoel, de zeden, de gewoonten ecner gans 
wijk; men kan niet spreken van realisme en niet van romantiek ; 
hart van een volk is in dit boek beschreven; iedere figuur Cu 
mede in den dans der troep. Het onderscheidt zich b.v. van 
werk der de Goncourt’s, die, hoezeer ze ook bel type hebben gegeven 
van een categorie, gebleven zijn bij de inDiviDueele psychologie; La 
fille Elisa, Germinie Lacerteux, La Faustin, Sccur Philomène, Chérie, 
Renéc Mauperin, het zijn afzonderlijke personen, hoeveel gemeenschap 
ze ook mogen vertoonen met andere deernen, dienstmeisjes, tooneel- 
speelsters, verpleegsters en meisjes uit de bourgeoisie. La fille Elisa, 
Germinie Lacerteux, La Faustin, Sceur Philomène, Chérie, Renée 
Mauperin, ze konden leven in Rome zoogoed als in Parijs, in Madrid 
als in Weenen als in Amsterdam, maar mooie Karei niet anders 
dan in de Jordaan. Een wetenschappelijk, folkloristisch boek over 
de Jordaan kan Querido‘s werk niet voorbijgaan.

Ik laat de kunstwaarde der scheppingen van Querido < 
Lawrence buiten beschouwing; ik ben geen criticus en ik we< 
voor een lyricus niets zoo gevaarlijk is als critiek uit 
Wel weet ik, dat, indien het hart zelf van een boek 
klopt, het een leven der eeuwigheid zal zijn, daarom, 
achter het rhythmc, luistert men naar dit levende hai

De onderscheiding tusschen de boeken welke van t 
de volks- en de individueele psychologie, is uiterst moeilijk dikwijls, 
nog te moeilijkcr, omdat men ook boeken heeft, welke de psychologie 
eener massa verbeelden. Inderdaad, om de Goncourt’s niet te nem< 
wier waardebepaling in dit verband zeer lastig is, schrijvers 
Compton Mackenzie, als Hugh Walpole, als Arnold Bcnnett, 
Galsworthy, als Hcrmann Hesse, als Ricarda Huch, als Schnitzler, 
Bartsch, als Marguerite Audoux, als Knut Hamsun, als Ibanez, 
kunnen van dezen met min of meer aarzeling zeggen, dat ze behooren 
tot de individualisten; maar wat te zeggen van Neel DofTs Keetje 
Trottin, van Fabrc’s Théatre, van Upton Sinclair's Jimmy Higgins, 
zielen en geesten Der massa, raderen der groote machine?

Weder beschouw ik deze boeken in hooge objectiviteit; niet hun 
genre, maar het levende hart beoordeel ik. Ik vraag niet of er in 
Keetje Trottin tooneelen voorkomen, die, laat ik zeggen, een burger
man doen ijzen. Ik noem dit boek a Is voorbeeld in mijn betoog. Er 
zal een tijd komen trouwens, dat men alleen zal vragen, of een boek 
door een kunstenaar is geschreven; alle strijd voert tot de overwin
ning van hen, die de schoonheid liefhebben. Maar dit gevecht doet 
mij thans niet aan, alleen moet er van worden verteld, omdat de 
werken der psychologie eener iiimm meestal behooren tot de realistische, 
de materialistische, nog liever.

Keetje Trottin is een persoon, zooals La fille Elise een persoon 
is, als Marie Clairc een persoon is; ze heeft met Marie Claire ge
meenschap des geestes; zoo zij elkander konden ontmoeten, in het 
werkelijke leven,, waren zij vrienden. Haar mijmeringen en droomerijen 
zouden één zijn; haar droefgeestigheid, „ Weltfremdheit een harmonie.
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; Trottin beweegt zich vóór de maatschappij; achter 
•zer kan zich van het benauwende gevoel niet bevrijden — 

: eeuwig, wercldsch drama af, en niet lang zal het 
zij zal in de massale zee worden meegcslcurd. Men 

 .. Joen met een psychologie eener menigte, niet ivizi een be- 
nienigle, zooals in de boeken van Querido, en van Lawrcnce, 

van een stuk uit de internationale massa.
>r de volkskunde van Amsterdam (Keetje Trottin’s treurspel 

in Amsterdam) is het werk van weinig waarde. Het moge 
...aschenkennis in het algemeen vermeerderen, ons van rnachte- 
nedelijden doen huiveren, het heeft voor ons doel slechts de 
kelijke waarde der algemeenheid.

’oo ook boeken als .La Terre" en 
ijand van het Volk” van Ibsen.
■chreven de kunstenaars met een vaste bedoeling, onze taak, het 
■alen dezer „temperatuur’’ ware gemakkelijker. Doch kinderlijk 

i ze gedreven, een geheimzinnige macht verdeelt hun hoedanig- 
dwingt hun rhythme, doet het hart van hun arbeid kloppen, 
staan vreemd, zoo niet tegenover hun eigen werk, dan wel 

;cnover de ziel van hun werk; is het onze taak niet deze gezamen- 
c te ontdekken ? 
In de literaire 

:n] vind ik du 
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1 — :-B werken [om het begin van mijn artikel samen te 
lus:

ivii van belang voor de individueele psychologie (voor- 
>ton Mackenzie’s Sinister Street).

van belang voor de psychologie eener massa (voorbeeld 
Zola).
van belang voor de volkskunde (voorbeeld Querido’s

:en enkel woord wees ik reeds op de wetenschappelijke litera- 
de Nederlandsche folklorist moet kennen. Ik noemde de namen 
>tel, van Schrijnen, van Waling Dijkstra, van J. J van Deinse ’);

eersten zijn volkskundigcn van het gcheele land; de beide 
o-pwestelijke, Dijkstra een Fries, van Deinse een Twentenaar.

1 ï volkskundigcn hebben hun land zoo lief, hun steden en 
boeken zijn uit den grond geboren. De schrijver kent 

leimen der volksziel zijn er niet voor hem. Daar is een 
werk, de innigheid zijner liefde voor zijn menschcn 

enger hij de grenzen trekt, hoe onmiddellijker hij in 
kt, hoe teederder wordt de klank in het boek, ja, 

tan meestal niet anders schrijven dan in zijn dialect, hij 
leur van den grond no odig voor zijn schilderij. Mejuffrouw 

ink schrijft zoo, in haar eigen taal over Twente, de heer H. J. E. 
< over „Deventer, vrogger en noe” Ik kan zoo’n werk niet

hoe

i den groi 
t zoo, in ha w 
leventer, vrogger
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Want het is wel mooi aan volksl 

gemakkelijken stoel, bij de warme k;
Zóó is het ook mooi, over vogels -- -----

te letten op den zang van den roodbotst, op het geklop var 
Of in een bioscoop naar een dierenfilm te zien . . . Doch

en wetenschappelijke boeken noemen we de tijd- 
s zooveel te vinden voor onze studie der volksziel in 

noemen we de Driemaandelijksche Bladen, Orgaan 
; tot onderzoek van taal- en volksleven, vooral in het 
ïderland; het tijdschrift „Volkskunde", dat ook voor 

van belang is, de gewestelijke bladen Groningen, 
, Taxandria; de almanakken, de Grroningsche Volksalma- 

nieuwe Drentsche Volksalmanak, de algemeene tijdschriften 
iten", als „de Navorscher".

scripten als van Sassen, over de Peel; tijdschrift- 
algemcenen inhoud als van den bekwamen folklo- 

„ Schatkamer."
beid die verricht wordt door Prof. Dr. A. van 
taf, over de religieuze volkskunde, en dan nog 
plantlore, en dan nog Ariëns Kappers en

goed lezen, zonui 
poëzie, in deze 1 
tot sterven veroc _____

Er is verschil in de werken der auteurs. Waling Dijkstra vertelt 
van de gebruiken en overleveringen, van Deinse van de gebruiken en 
de geschiedenis, mejuffrouw Elderink geeft de sagen weer, van Beek ' 
het typische, het bijzondere van het leven eener Overijselsche stad; 
maar van de intimiteit weten zij allen te verhalen. Neem nu eens de 
„inhold" van het werk van van Beek; hij spreekt van parades en 
feesten, van „stadstiepen”, van „jeugdherinneringen an Deventer 
Karmse" ; nog veel vriéndelijker wordt het boek; in de „inhold" wordt 
van beroemde figuren van het plaatsje verteld, ge krijgt de geschie
denis te hooren van Nucs, Hagelaar, Brandjen, en v. d. Heyde; het 
wordt zoo, als verhaalt Frits Reuter ons van zijn vaderstad Staven
hagen; dit Deventer is een wereld op zichzelf; Potten Ka, Jet Bax, 
Oome Harmcn, de .botterkooper", Jan Smeenk en dan de barbiers 
uit het plaatsje, de van Dongcns, de Rattinks, Rondeel,

Het volksleven uit zoo'n stadje wordt ons voorgefilmd, zooi 
zoo gemoedelijk in de voorrede staat: „mien plan is in dit bi 
inet mien lezers wat te proaten oaver allerlei dingen, uut dvi 
en den tegenwoordigen tied, van 't leven en streven in 
stad Deventer".

Wat moet men wenschen?
Mochten er in elke stad menschen gevonden worden 

als mejuffrouw Elderink, die hun boeken geven over de innige • 
over het wijde landschap met den nevelenden horizon. Hoe 
zouden wij niet doordringen in ons volksleven, waarvan wij i 
zoo weinig nog weten.
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die van de natuur houdt, is de natuur zelf het schoonste; zoo voor 
den volkskundige de omgang met menschen.

Het Is niet een ieder gegeven, te zwerven 
en te luisteren naar de ziel van een v." 
de sprookjes, de sagen, de gebruiken, de 
te begrijpen. Neen, dat is niet een ieder g 
de .denkers" omgaan, de ander niet. Het 
Wanneer men het talent niet bezit; is ieder 
Hoe komt het, dat hij, die van 
komt, die een ander niet ziet?

Men weet niet hoe, en niet waarom; 
die de geheimzinnige gave bezitten, met < 
spreken; zij hooren vanzelf de spookverh; 
worden verteld, de overige sagen welke 
aan den berm van den weg verhaalt hen, . .. 
het gras ongemaaid laat: is er niet eens op die plek 
moord? Hij gaat met den zwerver, die hem de sch< 
klarende sprookjes verhaalt; hij ontmoet den man 
voorloop bezit, den man met de helm geboren.

Nog zijn de sagen van Nederland niet volledig 
gebruiken betreft, bel eerste, eenigszins-volledige 
nog worden geschreven, en de man die het werk t 
van Nederland, zal een arbeid van onschatbare 
Het boek zal niet zonder studeerlamp kunnen wor 
ja, eerst de studeerkamer, de literatuur verzameld, 
gespoord. Doch dan het vrije veld in, van stad 
tot dorp. Hij zal zichzelf een weg moeten vinden 
methode van werken kunnen aangeven. Wellicht 
de menschen opzocken, die van oudsher voor 
en reeds gewestelijke kennis bezitten; zij zullen hem 
willen vergezellen, hem zeker aanwijzingen geven, 
stel ik mij voor — zal hij zelfstandig opsporingen < 
Kunst dat b.v. deed op Terschelling. Als dat niet gr 
ons land in stukjes moeten knippen, en allen zullen ’ 
voor onze rekening moeten nemen. Zou het niet zoo 
het voorrecht in vele plaatsen lezingen te houden over 
„Nederlandscbe Volksoverleveringen", en dan vrij geregeld, komt 
er in de pauze menschen bij me, om mij van hun streek te verhale 
In iedere plaats zijn menschen te vinden, die hun plaats kenne 
beter dan wie ook. Zouden wij niet zoo kunnen verzamelen?

Aan de eerste methode, dat één man dezen arbeid zal verrichten, 
geef ik de voorkeur. Hij moet de bevrediging vinden in zijn werk. 
Over kwesties van opoffering van carrière, geld, moeite denk ik niet. 
Als er een man wordt gevonden, die dit werk begint, zal hij worden 
gedreven als een kunstenaar. "Wij kunnen hem niets anders geven 
dan onze verre hoogachting. Jong moet hij zijn, volkomen ongebonden, 
wanneer hij dit werk aanvaardt.

. Het schijnt me toe, dat de tweede methode, de verzamel-methode, 
niet de meest-verkieselijke is, doch ze heeft de grootste kans op 
verwerkeling. Ik denk dan b.v. aan vereenigingen als de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen, die overal haar departementen heeft;

maar verschillenden zijn er, 
de „denkers” te kunnen 

lalen, die er in een streek 
er nog leven; de man 
waarom hij een kruis in 
die plek een man ver- 

-aoone natuurver- 
die de gave van
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Land bou wonder wijs 
door Dr. K. H. M. v. d. ZANDE.

Gror 
in

>oreerst gegeven in twee middelhui c 
• hen die zich aan de beoefening 
Je luchtstreek willen wijden, n

Dit 
die te < 
bouw

'cbouwcn
f een paa 

psschok 
het nu' 
laatf'-

:1c leerling

ns wilden 1 Als alle 
canten, eens samen-

>rdt thans voc 
>ningen, voor 1 
de gematigde

leden der departementen eens 
onderwijzers, dokters, predika

5 voor de 
ierzoek en 
veronderst 

pstel er 
derwijs sp< 
doch die is

en wie eindigt?

als de besturen en 
krachten, ook van > 
werkten!

Wie begint

kalm zijn 
igen voet, 
in groote 

groepjes met een 
lokalen van de 

alleen te spreken 
i wel vooral over 

het meeste is en

tlbare landbouwscholen, 
ng van den land- 
met name in ons

T Tet is mij aangenaam in de gelegenheid te zijn in dit tijdschrift 
A1 een en ander mede te deelen over ons landbouwonderwijs.

Onder onze landelijke bevolking is het nu wel allerwege be
kend, en het wordt daar naar ik geloof te mogen zeggen algemeen 
op prijs gesteld, doch de veronderstelling is niet al te gewaagd, dat 
men in den gewonen kring der lezers van „Volksontwikkeling" er 
niet nauwkeurig van op de hoogte is.

Voor een groot deel toch gaat het zonder veel reclame 
weg, huiselijk zou men kunnen zeggen, op zeer eenvoudig 
sterk verdeeld over het platteland, niet bijeengebracht i 
gebouwen die vele leerlingen tellen, maar in kleine groepje - 
of een paar leerkrachten, in de winteravonden, in 
dorpsscholen. Het is namelijk mijne bedoeling hier l 
over het middelbaar en lager landbouwonderwijs, en 
het laatste, omdat daarmede naar mijne meening 
wordt bijgedragen tot de i>o/4vontwikkeling.

Het hoogcr landbouwonderwijs, dat aan de Landbouwhoogeschool 
wordt gegeven, heeft ten doel de vorming en voorbereiding tot zelf
standige beoefening der landbouwwetenschap en tot het bekleeden 
van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor opleiding in die weten
schap vereischt wordt, en werkt als zoodanig bijna alleen indirect 
op de ontwikkeling van de groote kringen der gemiddelde en kleinere 
land- en tuinbouwers, doordat er onder meer de land- en tuinbouw
kundigen gevormd worden, die straks onderwijs zullen geven van 
middelbaren vorm aan de land- en tuinbouwscholen, die de leerkrachten 
voor het lager land- en tuinbouwonderwijs zullen helpen vormen en 
die op dit onderwijs toezicht zullen uitoefenen. Het is, zooals bekend, 
geheel geschoeid op de leest van hooger onderwijs en bereikt recht
streeks slechts een kleine groep; de beteekenis voor de ontwikkeling 
van land- en tuinbouw door wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, 
welke het daarnaast heeft, wil ik hier bekend veronderstellen, en in 
elk geval ligt het niet in het kader van" dit opstel er op in te gaan. 
In het geheele stelsel van ons landbouwonderwijs speelt de Land- 
bouwhoogcschool dus wel een belangrijke rol, doch die is vooral indirect.

Veel meerderen worden bereikt door het landbouwonderwijs van 
den middelbaren vorm.
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Een zeer verblijdende belangstelling bestaat er in de kringen onzer 
practische landbouwers voor de landbouwwiiiteivcbolcn.

Deze zijn ten onzent ingevoerd in 1893, naar Duitsch voorbeeld, 
doch van den beginne af aan op zuiver Nederlandsche leest geschoeid.

Het heeft bij verschillende dezer scholen wel even geduurd voor 
ze goed op gang waren en een regelmatige toevoer van leerlingen 
was verkregen, doch thans worden ze op een zeer enkele uitzondering 
na overal behoorlijk tot goed bezocht.

Ze hebben ten doel in een cursus van twee winterhalfjaren aan 
de zoons van middelmatige en (voor Nederlandsche toestanden) groo- 
tere landbouwers een theoretische vakopleiding te geven, die geheel 
gericht is op het practische bedrijf en daarmee voortdurend nauw 
verband zoekt, terwijl tevens nog iets aan voortgezet algemeen vormend 
onderwijs wordt gedaan. De gedachte is geweest als leerlingen voor 
deze scholen vooral te krijgen boerenzoons, die reeds een poos in het 
ouderlijk bedrijf werkzaam zijn; in verband daarmee is de leeftijd 
van toelating gesteld op 16 jaar, terwijl aan voorbereidende kennis

land, en die te Deventer, de Koloniale Landbouwschool, voor hen 
die zich voorstellen een werkkring te zoeken in den tropischen land
bouw, met name in Nederlandsch Oost- of West-Indië.

Ze hebben ten doel jongelieden een opleiding te geven, die hen 
geschikt zal maken om te zijner tijd op te treden als leiders van 
grootere bedrijven, of, w’at den tropischen landbouw betreft, van 
onderdeden van zeer grootc bedrijven, en het onderwijs omvat met 
het oog daarop zoowel middelbaar algemeen vormend onderwijs als 
vakonderwijs en wat Deventer betreft ook vrij wat onderwijs in 
Indische talen, volkenkunde, enz. Ook is het in dit opzicht van belang, 
dat als eisch voor toelating geldt een ontwikkelingspeil, dat door het 
volgen van de eerste drie klassen eener H.B.S. met 5-jarigen cursus 
of van een 3-jarige H.B.S. wordt bereikt.

De koloniale school werd in 1912 als afzonderlijke inrichting te 
Deventer geplaatst, nadat ze te Wageningen een tijd lang een deel 
had uitgemaakt van de daar gevestigde middelbare landbouw
school, en heeft zich als zelfstandige school flink ontwikkeld; het 
aantal leerlingen steeg vrij belangrijk, totdat de malaise in de Indische 
cultures intrad, die een zeer merkbare afname van de schoolbevolking 
ten gevolge had, welke nog niet is tot staan gekomen. We mogen 
zeker aannemen, dat verbetering in den toestand der Indische be
drijven spoedig weer zal leiden tot toename van het aantal leerlingen, 
omdat wel reeds duidelijk is gebleken, dat de opleiding die de school 
geeft, en welke nog wordt aangevuld door speciale cursussen voor 
de afzonderlijke hoofdcultures, door de practijk wordt op prijs gesteld.

De school te Groningen, eveneens in 1912 als zelfstandige school 
losgemaakt uit het verband der middelbare school te Wageningen, 
wordt matig bezocht, vooral door zoons van grootere landbouwers 
uit het Noorden van het land. Op zeer sterk bezoek zal vermocdelijk 
wel niet kunnen worden gerekend, omdat het aantal grootc bedrijven, 
dat zoo hooge eischen stelt als waarvoor de school wil vormen, in 
ons land niet zoo heel belangrijk' is; ook zijn de kosten van deze 
opleiding, welke drie jaar duurt, nog al van beteekenis.
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niet meer wordt geëischt dan goed verwerkt lager onderwijs, zooals 
dat op de gewone volledige lagere school gegeven wordt. De bedoeling 
is dus niet geweest, dat men om met vrucht deze scholen te kunnen 
volgen middelbaar of uitgebreid lager onderwijs moet genoten hebben, 
maar wel, dat men voor het bezoeken van de school reeds een poos 
practisch in den landbouw werkzaam moet geweest zijn.

Dit neemt niet weg, dat een zeker deel van de leerlingen wel meer 
uitgebreid lager onderwijs heeft gevolgd of een paar klassen der 
H.B.S. heeft doorloopen; zelfs zijn er wel onder, die in het bezit zijn 
van het diploma eencr H.B.S. met 5-jarigen cursus. Het onderwijs der 
landbouwwinterscholen is echter ingesteld op de basis van volledig 
lager onderwijs.

Dat bij dezen toestand eenige moeilijk 
is te begrijpen, want in de eerste klasse 
zitten jongens, die na de lagere school geen ( 
hebben gehad, die alleen hun kennis van de ; 
hebben bijgewerkt en dit soms nog maar in i 
althans herhalings-(vervolg-)ondcrwijs hebben 
die een m. u. 1. o. school hebben bezocht en ex-l 
scholen werken dus met in den aanvang sterk 
aan de leerkrachten bijzondere cischen stelt.

Ik meen echter als in de practijk gebleken te mogen zeggen, dat 
niettemin de resultaten die met deze leerlingen in een cursus van 
twee winters wordt bereikt gemiddeld zeer bevredigend zijn. En daarbij 
is menigmaal opgemerkt, dat jongens die weinig extra vooronderwijs 
hebben gehad en dus in hoofdzaak met hun restant schoolkennis van 
voor enkele jaren terug moeten beginnen, aan het einde der lessen 
een bijzonder goed figuur maken. Natuurlijk is dit alleen mogelijk bij 
het bezit van een goed verstand, en, ik geloof het erbij te mogen 
zeggen, als het vroeger genoten lager onderwijs heel goed is geweest.

Deze waarneming leidt er mij echter niet toe de beteekenis van 
voortgezet algemeen vormend onderwijs tusschen lagere school en land- 
bouwwinterschool te onderschaltcn, ik wijs er slechts op om die 
beteekenis ook niet te owschatten. Ik ben namelijk van meening, 
dat men de landbouwwinterscholen voor den Ncderlandschen land
bouwenden stand in het algemeen geen hoogere waarde zou geven, 
als men voor toelating zoodanige eischen zou stellen, dat de tijd 
tusschen de gewone lagere dorpsschool en de winterschool met voort
gezet onderwijs moest gevuld worden. Dat onderwijs in die periode 
noodig is, zoowel voor de verstandelijke vorming der jongens als in het 
belang van het daarna volgende vakonderwijs, erken ik volkomen, 
doch ik geef in dit geval voor deze periode de voorkeur aan een 
inrichting van het onderwijs, die de jongens een ruime hoeveelheid 
tijd laat om in de practijk te worden ingeleid en die ze niet tot 
schooljongens laat worden. Zulk een inrichting zou kunnen zijn het 
schoolbezoek te stellen bijv, op een paar dagen per week en vooral 
in de tijden waarin het landbouwbedrijf minder werk met zich brengt. 
Men zou dan in den tusschenlecftijd der jongens dit belangrijke resultaat 
bereiken, dat men geestelijke en lichamelijke ontwikkeling naast elkaar 

loopen, dat in denzelfdcn tijd geleerd en gewerkt wordt, dat 
werken wordt geleerd, immers in de volle practijk, „echt", zelfs
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Ik kom tot de landbouwwinterscholen als vakscholen terug. Zij zijn 
thans verspreid over het land, zij het dan, dat het net hier en daar 
nog wel wat wijdmazig is en ongelijkmatig. Een goed deel der Neder- 
landsche landbouwers kan echter voor zijn zoons gemakkelijk of vrij 
gemakkclijk dezen vorm van landbouwonderwijs bereiken. Er zijn er 
thans 23, waarvan 15 Rijks- en 8 bijzondere scholen, in den winter 
]920—-21 bezocht door in het geheel 829 leerlingen.

Zooals boven gezegd zijn de eerste dezer scholen opgericht in 1893 
en geleidelijk is het getal tot het genoemde geklommen. Veel ver
meerderen zal het voorloopig misschien wel niet, ook al wegens de 
hooge kosten, zoowel voor de gebouwen als voor de personeelsbe
zetting, die er tegenwoordig aan verbonden zijn.

als dan de onderwijzer tusschen zijn 
... noodige verband weet te leggen zou ik 
deze wijze een bijna ideale vorming zou 
rijpende landelijke jeugd. Met een proef- 

wij bij het landbouwonderwijs begonnen;

Ik kom thans tot de luinbouwjcbolen van denzelfden rang als de 
indbouwwinterscholen, welke in meerderheid ook winterscholen zijn.
Het zou te ver voeren indien ik hier een schets wilde geven 

van de geschiedenis van het tuinbouwonderwijs in ons land vóór de 
komst dezer scholen, en ik bepaal mij dus er toe mede te deden, 
dat zij in hoofdzaak ontstaan zijn na dc opheffing der Rijkstuinbouw- 
school te Wageningen, een middelbare vakschool, die opleiding van 
gemiddelde en grootere tuinbouwers ten doel had, maar die blijkens 
het slechte bezoek niet op prijs werd gesteld. De voormannen van den 
tuinbouw adviseerden toen, dat in plaats van dc genoemde school 
behoorden te worden gesticht vakscholen van meer bescheiden opzet 
in de verschillende centra van onzen tuinbouw. Aan dat advies is 
gevolg gegeven, en zoo zijn tot stand gekomen de tuinbouwscholen te 
Naaldwijk, Boskoop, Aalsmeer, Lisse, Alkmaar, Hoorn en Nijmegen.

Ze zijn ongeveer geschoeid op de leest der landbouwwinterscholen, 
doch met het oog op den handel, die vaak voor een deel in handen 
der kweekers is, wordt ook facultatief onderwijs in vreemde talen 
en handelsvakken gegeven.

Het onderwijs is evenals bij de landbouwwinterscholen in 1 
theoretisch; voor de practijk worden de leerlingen naar de j 
bedrijven verwezen, en voorzoover ze geen zoons van tui 
fijn worden ze daarbij geholpen en geleid.

Al zijn op het eerste gezicht deze ' ‘ 1 
gelijken met de landbouwwinterscholen, m... .. 
effect daarmee overeenkomen. De bedoeling 
ceptra van tuinbouw was natuurlijk, dat de 
dan gemakkelijk gebruik van konden maken 
doen, Dat doel is echter vooralsnog slechts 
de meerderheid van de leerlingen die 
hebben bezocht is niet voortgekomen 
maar uit burgerkringen. Ouders die hunne 
wilden laten gaan om er een toekomst in te
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De school te Rijswijk is opgezet om meisjes, die een werkkring in 
den tuinbouw willen zoeken, opleiding te verschaffen. Ze heeft een 
twee- en een drie-jarigen cursus en wordt matig bezocht. Of er op 
den duur ten onzent geregeld plaatsing zal zijn in den tuinbouw voor 
een behoorlijk aantal meisjes is niet met zekerheid te zeggen; de tijd

dat deze toestand de taak der leeraren 
niet zoo spoedig een redelijke gelijk- 

i der leerlingen is te bereiken als op de 
w wel meer verschillen tusschen de 

waarop ik hier niet verder zal doorgaan, 
t de belangstelling van de practische 
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indbouwers in de streek waar de school 
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Onder deze omstandigheden krijgt men bij de tuinbouwscholen dezen 
toestand, dat in de eerste klasse naast elkander plaats nemen leer
lingen die vrij wat schoolschc kennis bezitten (al munten verschillende 
hunner dan nog niet uit op dit gebied), en feitelijk geen kennis van 
de practijk en geen kijk er op, en leerlingen die uit de kringen der 
practijk afkomstig zijn en daarin gewerkt hebben na hunne school
jaren, dus allicht een jaar of drie, maar wier schoolsche kennis veelal 
niet te best is.

Het behoeft geen betoog 
zeer bemoeilijkt, en dat ook niet zoo 
matigheid in de vorderingen der leerl 
landbouwwinterscholen. Er zijn nog 
beide gelijknamige vakscholen, 
maar wel kan gezegd worden, dat ■ 
tuinbouwers voor deze tuinbouwsi 
die van de landbouwers voor g 
mogelijk is hierin verbetering te ' 
dan zal moeten worden bereikt, is een 
zorg bij het Departement van Landboi:

Het totale aantal leerlingen der 7 tuinboui
Volledigheidshalve merk ik hier nog op 

bouwwinterscholen cenig onderwijs 
gegeven, voorzoover dit voor land 
werkt noodig is te achten (te Tiel z 
dat een der bijzondere winti 
programma heeft, omdat de 
vrij wat aan een bepaald d< 
omvatten daar land- en tuir

eigenlijke- vakscholen voor land- en tuinbouw van 
vorm betreft.
ruinbouwscholen staan hier geheel naast, n.1. de Gerard 
Swieten Tuinbouwschool te Frederiksoord en de tuin

voor meisjes „Huis te Lande” te Rijswijk. Beide zijn 
ïoretische scholen, waar dus de practijk in den schooltuin 
geleerd, terwijl theoretisch vakonderwijs in de schooluren 

De school te Frederiksoord heeft in opzet vooral 
! opleiding te geven voor aanstaande tuinbazen, doch 

oud-lcerlingcn in andere richting gegaan. De school 
wordt geregeld goed bezocht, voor een groot deel 

' rgerkringen.
opgezet

ooi, nadat ze tot voor kort m.u.l.o. school of H.B.S. 
Hoewel voor toelating tot de tuinbouwschool ook 

de practijk vercischt wordt kan men begrijpen, 
ide groep die practijk er nog niet diep in kan
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Ik kom thans tot het lager land- en tuinbouwonderwijs.
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Ook hierbij zal ik de voorgeschiedenis latt 
tot den tijd waarin op regelmatige en stelsel 
heidswege aan de bevordering van dezen vorm van 
Dit begint aan het einde van de tachtiger j 
het is dus ook nog maar een dertig jaar gek

Ook hier, als bij alle stappen tot verschi 
wikkelling aan de land- en tuinbouwers, is de 
groote inzinking na de jaren van 1870.

De Landbouwcommissie van 1883 heeft met nadruk betoogd, dat 
meer ontwikkeling, meer vakkennis en meer voorlichting voor onzen 
land en tuinbouw een eerste en dringende behoefte was en ze heeft 
niet tevergeefs gesproken. Er is sedert die jaren wel heel veel ge
schied in ons land op het gebied van Regeeringszorg voor de ont
wikkeling van den landbouw.

Vermeerdering van vakkennis moest natuurlijk worden bereikt door 
vakonderwijs. Maar het was hrer niet alleen de zaak: de gelegenheid 
om dat onderwijs te ontvangen te scheppen, op hoop dat de belang
hebbenden dan wel zouden komen, neen de belangstelling er voor 
moest allerwege worden gewekt, er moest propaganda voor gemaakt 
worden, de leerlingen moesten worden opgezocht, men moest hui 
onderwijs zoo goed als aan huis brengen. En dat heeft het I 
land- en tuinbouwonderwijs gedaan, in steeds toenemende mate, 
de onderwijzers van het algemeen vormend lager onderwijs, die 
de dorpsscholen in de voornaamste plaats, er voor op te leiden 
hen er voor te interesseeren.

Hiermede zijn wij in ons land geslaagd als in geen ander is geschied. 
Samengewerkt hebben daarbij de ontwikkeling der landbouwwetenschap, 
de daardoor mogclijke verbetering van het hooger landbouwonderwijs, 
dat hier aan de inrichtingen te Wagcningen werd samengebracht, de 
vorming aldaar van wetenschappelijk goed onderlegde jonge mannen 
voor den dienst van de land- en tuinbouwvoorlichting, aan wie tevens 
de zorg voor de opleiding der leerkrachten voor het lager vakonderwijs 
kon worden opgedragen, de belangstelling bij de onderwijzers voor 
dezen nieuwen tak van onderwijs en de steeds meer gevoelde behoefte 
van de practijk aan kennis, om de aanbevolen nieuwigheden te be
grijpen en te kunnen toepassen.

Onder al deze omstandigheden is door de krachtige hulp der achter
eenvolgende Regeeringen het lager landbouwonderwijs in ongeveer 
dertig jaren gegroeid van practisch niets tot wat het nu is. En reeds 
in 1906 kon daarover door een Duitsch deskundige, die geruimen tijd 
voor bestudeering van onzen landbouw hier te lande heeft vertoefd, 
Dr. Frost, worden verklaard: „Insgesamt betrachtet, bietet gerade 
der niedère Fachunterricht in den Niederlanden ein recht gllinzendes 
Bild, und gerade er ist es, der fllr die Vcrbesserung der Technik 
und auch vielfach fllr die geistige Hebung der breiten Masse des 
niederlSndischen Bauernstandes unendlich viel Gutes getan had,” terwijl
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nals (1906), das namlich die zweckmUssige 
Durchflihrung der Organisation des land- 

iterrichtes, und die namentlich mit dem niederen 
---------- Niederlanden erziclten Erfolge, in vieler Hinsicht 

Verhaltnisse durchaus vorbildlich genannt werden mUssen." 
nu niemand willen aanraden uit deze lofspraak af te 

op dit gebied wel op onze lauweren kunnen gaan 
toch wel, dat het ons recht geeft tot het vertrouwen, 

cenige beteekenis hebben bereikt en op het ver- 
ortbouwen. Want de lezer dient er bij te weten, 
>ovengenoemd, niet alleen in Nederland, doch ook 

West-Europeesche landen analoge landbouw-

, dezelfde deskundige in 1913 weder 
denselben Eindruck wie dam< 
Anlage und konsequente ~ 
wirtschaftlichen Fachunt-. 
Fachunterrichte inden Nie> 
ftlr unsere Verhaltnisse dui 

Al zou ik nu niemand 
leiden, dat we op di‘ 
rusten, ik geloof tcx... 
dat we iets van > 
kregene mogen vooi 
dat Dr. Frost, bc ... 
in verschillende andere 
studiën heeft gemaakt.

onderwijs voor jongeren (minimum leeftijd 15 jaar), waar- 
ook ouderen kunnen deelnemen — wat vrij veel gebeurt — 

van „volledige landbouw- en liiiiiboiiwwintercnr.rii.rjen", onder- 
volwassenen in den vorm van korte cursussen of voordracht- 
«ver onderdeden van het vak en verder speciale cu/vuj-jen 

, ere onderwerpen, veelal zulke die op de gewone wintercur- 
niet goed tot hun recht konden komen, door gebrek aan tijd, 
cursussen bezocht worden door oud-leerlingen van de gewone 
:ursussen, voor wie ze ook bij' voorkeur bestemd zijn, maar 
toegankelijk zijn voor oudere vakmannen, wier practische ervaring 

srdt geacht op te wegen tegen hunne mindere voorontwikkeling, 
„volledige land- en tuinbouwwintercursussen", die twee 

> duren, omvatten gewoonlijk een 150- tot 180-tal lesuren per 
en het onderwijs loopt eensdeels over de hoofdzaken der 

natuurkennis, die tot beter begrip van de landbouwkundige vakken 
noodig worden geacht (dus scheikunde, natuurkunde, plant- en dier
kunde) en verder over de verschillende onderdeelen der landbouw
kunde: akker- en weidebouw, veeteelt en zuivelbereiding, en bij den 
tuinbouw over de verschillende onderdeelen der tuinbouwkunde: 
fruitteelt, groenteteelt, bloemisterij, enz. Het programma wordt steeds 
geheel gericht op de plaatselijke behoefte.

Eisch van toelating is, behalve de genoemde minimumleeftijd, 
de lagere school geheel en met vrucht is gevolgd en dat de leerlii 
in het bedrijf .werkzaam zijn.

Het ligt voor de hand dat in het genoemde aantal uren, dat zoo 
mogelijk nog wel iets kan worden uitgebreid, doch niet zoo heel veel, 
het onderwijs eenvoudig moet blijven en zich bepalen moet tot hoofd
zaken, en daarom wordt veel waarde gehecht aan de voortzettings- 
cursussen; hier en daar bestaat gelegenheid om een derden winter 
aan den cursus toe te voegen en dit wordt gaarne bevorderd.

Van de op de voortzettingscursussen behandelde onderwerpen 
noem ik: paarden-, rundvee- en varkenskennis, pluimveeteelt, bijen
teelt, bedrijfscontröle, staat- en landhuishoudkundige onderwerpen, 
kennis van motoren, enz.
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aandeel van het onderwijs ligt in de handen van de 
bij het algemeen vormend lager onderwijs, doch daar- 

idere leerkrachten werkzaam.
nderwijs vooreerst ervaren p~~ 
"zondere opleiding een getuigs<_u 
oben behaald; deze personen ;

,s in de eigenlijke tuinbouw  va 
^wijzers overigens ook bevoegd zijn). 
»rden- en rundveekennis, veeartsen, en 
ook nog wel personen die door hun 

deskundig geacht kunnen worden.
kern van het onderwijzend personeel wordt dus gevormd 
id- en tuinbouwonderwijzers, en zij zijn het ook voor, 

>ne propaganda onder de belanghebbenden den grooten 
bloei van ons lager land- en tuinbouwonderwijs hebbt

Het is voor iederen onderwijsman begrijpelijk, dat het succes van 
het onderwijs hier meer wellicht nog dan anders in de handen van 
den onderwijzer ligt, en dat hem daarom in belangrijke mate bij de 
wijze van behandeling der, in hoofdlijnen aangegeven, leerstof vrijheid 
dient gelaten te worden.

Geregelde voeling met de consulenten die met het toezicht op het 
lager land- en tuinbouwonderwijs zijn belast, door bezoek aan de 
cursussen en jaarlijksche bijeenkomsten met de onderwijzers, moet 
de groote lijnen in stand houden, doch de eigenlijke uitvoering ligt 
in de hand van de onderwijzers zelve en daarvan moet in de eerste 
plaats het welslagen komen.

De opleiding voor de acten 
lager land- en tuinbouwonderwijs staat ook 
genoemde consulenten, en daaraan wordt veel 
plaats aan opleidingscursussen, welke twee A < 
per jaar gedurende ongeveer 40 weken een dr 
week les wordt gegeven.

Voorts wordt geregeld door voortzettingscursussen \ 
land- en tuinbouwonderwijzers gewerkt aan het bijl 
breiden hunner kennis, ook met de bedoeling om het 
een zekeren sleur te helpen voorkomen, en voorts om 
geven van onderwijs in bijzondere onderwerpen 
maken.

Het onderwijs aan de wintercursussen is 
avondonderwijs, meestal gegeven in een <>■<* 
verwarmd en verlicht door het Gemeente- o, 
wordt gesteld.

Het hoofda: ’ 
onderwijzers t_, . 
naast zijn ook anc

In het tuinbouwon 
zulke, die na een bijz< 
vakonderwijzer” hebb 
delijk het onderwijs 
tuinbouwonderwijzers 
sussen in paai 
onderwerpen 
opleiding daarvoor <

De kern van het 
de land- en 
door hunne r 
tot den b<vc

Zoo goed als al dit onderwijs is gesc 
onderwijs en de kosten worden voor het < 
Rijkssubsidie, waarbij van de zijde der 
toeslag wordt gegeven, meestal ter verhooginj 
der leerkrachten, terwijl de Gemeente- of de s 
reweg de meeste gevallen voor de 1

De cursussen worden aangevraagd door 
gingen, ook wel door andere plaatselijke
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melding gemaakt van 
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,.ng van deskundig 
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landacht aan wordt

vervulling van den wensch, 
iar noodig, gelegenheid zal bestaan 
rwijs te ontvangen. Het aantal be- 

onvoldoende, niettegenstaande

Ik heb in het voorafgaande niet afzonderlijk 
enkele bepaalde onderdeelen van vakonderwijs, cue < 
bouwonderwijs worden gerekend, als: de opleiding 
personeel voor het zuivelbedrijf, van personeel ■ 
ondernemingen in den landbouw, van hoefsmeden, < 
halve stip ik deze hier aan, om te toonen dat er a;

*) Zie Leidraad te gebruiken bij de oprichting en instandhouding van land
en tuinbouwcursusscn, September 1920, Algemeene Landsdrukkerij 's-Gravenhage.

bevordering van vakonderwijs of van algemeene ontwikkeling ten 
doel stellen, en soms door Gemeentebesturen. ')

Voor de toekenning van subsidiën gelden voorwaarden en regelen 
welke bij algcmccncn maatregel van bestuur zijn vastgestcld, en dit 
is tot nu toe de eenige officiëelc regeling welke voor het laget 
en tuinbouwonderwijs bestaat. Zooals den lezers bekend zal 
thans echter een wet tot regeling van het middelbaar en laget 
bouwonderwijs en van den landbouw-voorlichtingsdienst bij de T' 
Kamer aanhangig.

Zonder een wettelijke regeling heeft zich evenwel ons landbouw
onderwijs kunnen ontwikkelen op een zeer vrije en met de behoeften 
en verlangens der belanghebbenden steeds rekening houdende wijze, 
wat zeker geen nadeel is geweest.

Nog altijd zijn we niet gekomen tot 
dat vrijwel overal in het land, wa< 
om lager land- of tuinbouwonderv 
voegde leerkrachten is daartoe nog 
alle zorg aan de opleiding besteed.

Eensdeels is hiervan het gevolg, dat de bestaande leerkrachten 
dikwijls met werk zijn ovcrladen, en anderdeels, dat er nog steeds 
vele open plaatsen zijn op de kaart, die aanwijst waar dit onderwijs 
gegeven wordt.

Aandrang van de belanghebbenden en vooral van hunne organisatiën, 
en ook van andere vereenigingen die volksontwikkeling op hun pro
gramma hebben staan, moet hier de overheidsbemoeiïng steunen. Er 

vanwege de plaatselijke overheid of de plaatselijke onderwijs- 
orgd worden voor de benoeming van de noodige land- 
>nderwijzers en allen samen moeten mede de onderwijzers 

voor de acten te gaan studeeren. Dan kan het ge
le komen en ook kan dan verdwijnen het bezwaar, dat 

sers soms te veel tijd voor deze bijwerkzaamheid beschik-•wijze

hier de opmerking te mogen plaatsen, dat, afgescheiden 
voorzien in de behoefte aan leerkrachten voor het land- en 

«uwonderwijs, de aanmoediging tot het behalen van de land- 
inbouwacte door de onderwijzers gemotiveerd is door de bes

van deze studie voor hunne hoofdtaak bij het algemeen 
onderwijs; en vooral geldt dit voor den dorpsonderwijzer, 

om de breedere studie der natuurwetenschappen, als om het 
in het bedrijf, waarin de groote meerderheid hunner
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geschonken, doch er is dunkt mij geene aanleiding om 
in bijzonderheden over te treden.

van den tegenwoordigen omvang van 
rwijs kan hier worden vermeld, dat 
in het geheelc land zijn gegeven 581 

inbouw wintercursussen, 152 land- 
, 122 tuinbouwcursusscn voor vol- 
speciale vakcursussen.

>cht door ongeveer 20000 leerlingen.- 
l.ing, dat er volgens de telling van 
1 land- en tuinbouwbedrijven zijn 

i blijkt het, dat er thans van elk zesde 
grootte gemiddeld jaarlijks één leerling 
erwijs volgt, wat al een niet geheel onbe- 

idat uit den aard der zaak een gt 
i betrekkelijk kort aantal jaren jong 
>lgen van dit onderwijs in aanmerk

Om eenig denkbeeld te geven 
het lager land- en tuinbouwondei 
in den winter van 1920—’21 in 
landbouwwintcrcursusseh, 164 tuit 
bouwcursussen voor volwassenen, 
wassenen en voorts nog ruim 300

In het geheel werden deze bezoc. .
Neemt men hierbij in aanmerking 

1910 in ons land ongeveer 137600 I 
van 20 H.A. en minder, dan 
k zevende bedrijf van deze g 
lager land- of tuinbouwondei 
vredigenden indruk maakt, ome 
als regel slechts gedurende een 
en mannen bevat die voor het volgt 
komen.

Dit i 
worden M 
verruimd.

Xi
Boven heb ik opgemerkt, dat met name ons lager landbouwonder

wijs door een wel tot oordeelen bevoegd buitenlander geprezen is.

Tot nu toe heb ik alleen gesproken over land- en 
wijs voor jongens en mannen; een enkel woord wil 
aan dat voor meisjes en vrouwen.

Vooreerst zij opgemerkt, dat aan alle tot nu toe genoemde inrich
tingen ook gelegenheid bestaat tot toelating van vrouwelijkc leer
lingen; aan de tuinbouwscholen komen ze ook af en toe voor en in 
zeer enkele gevallen ook aan landbouwscholen; veel betcckcnt dit 
dus niet.

In sommige streken van het land, waar de vrouwen in het land
bouwbedrijf of een gedeelte er van geregeld mede werken, is vraag 
naar afzonderlijke cursussen voor vrouwen en meisjes in veevoeding, 
pluimveeteelt, zuivelbereiding, enz.; in de streken, waar de kaasbereiding 
op de boerderij inheemsch is, worden ook cursussen voor vrouwen en 
meisjes in kaasbereiding gegeven. Doch de grootste belangstelling bestaat, 
overal waar de gelegenheid daartoe is geopend, voor de zoogenoemde 
landbouwhuishoudcursussen, waar door eene leerares huishoudonder- 
wijs wordt gegeven en daarnaast door een land- of tuinbouwonder- 
wijzer een en ander over land- en tuinbouw wordt gedoceerd en over 
natuurkennis, alles gericht op de behoeften der vrouwelijkc landbe
volking voor haar aanstaande taak als boerin, huisvrouw en moeder. 
Dit onderwijs is eerst opgenomen geweest onder het landbouwonder
wijs, doch is thans ondergebracht bij het nijverheidonderwijs en ik 
meen er dus hier niet verder over te mogen spreken.
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In dit tijdschrift moet ik zeker' de vraag 
beteckenis ons land- en tuinbouwonderwijs 
wikkeling, vooral op het platteland.

Als we trachten daarop een antwoord te geven mogen 
niet sluiten voor het feit, dat het tamelijk eenzijdig is.

Het heeft in de eerste plaats ten doel de leerlingen eenvoudig! 
theoretische kennis bij te brengen, die hen in staat zal stellen hut 
bedrijf met meer inzicht en gemiddeld met beter resultaat i 
oefenen. Op materieele verbetering is het dus wel voornamelijl 
richt. We mogen echter wel stellig hopen en vertrouwen, dat het ook 
algemeen ontwikkelingspeil helpt vcili 
en lust kweekt naar meer kennis, 
voor geestelijke verheffing vergroot.

Ik meen echter, onder waardeering van dit 
de oogen niet mogen’ sluiten voor een en am 
lijkheid en aan de resultaten afbreuk doet.

In een opstel in „Vragen van den Dag” van Mei 1919, heb ik 
daarop al eens gewezen; de bezwaren komen kort samengevat hierop 
neer: er is tusschen de lagere school en het land- en tuinbouwonder
wijs een gaping, waarin weinig of geen onderwijs wordt genoten, 
zoodat er van het op de lagere school geleerde vrij wat vervliegt 
en de jongelieden niet in hersenarbeid geoefend worden; het onder
wijs wordt gegeven in avonduren, als onderwijzers en leerlingen door 
de dagtaak vermoeid zijn en minder frisch; de cursussen zijn op 
voor het doel minder geschikte wijze gehuisvest, waardoor het 
aanschouwelijke deel van het onderwijs niet goed tot zijn recht komt.

Ik heb toen het denkbeeld geopperd van eenvoudige vaste scholen, 
aansluitende aan de lagere school, waar het onderwijs zou omvatten: 
voortgezet algemeen vormend en voorbereidend vakonderwijs in het 
eerste deel, en eigenlijk land- e:n tuinbouwonderwijs in het volgende ; 
Voorts zou het onderwijs grootendeels dagonderwijs kunnen zijn en 
moeten gegeven worden door afzonderlijk daarvoor aangewezen leer
krachten, die zich geheel er aan kunnen wijden. Het zouden dus zijn 
lagere land- en tuinbouwdagscbolcn, en de bedoeling was ze zoo in 
te richten, dat toch reeds dadelijk na het verlaten der gewone school 
de jongens in het bedrijf werkzaam zouden kunnen zijn, maar dat 
daarnaast een deel van hun tijd voor onderwijs vrij gemaakt zou worden.

Het is intusschen gebleken, dat voor zoo iets wel belangstelling 
bestaat, en er wordt met zulke schooltjes thans een proef genomen ; 
vermoedelijk zal binnenkort met een 12 A 15 tal in verschillende deelcn 
van het land worden gewerkt en ik 
wat hieruit zal groeien. ')

■) In werking of in ver gevorderden staat van voorbereiding zijn^hans^agcrc 
Axel (Z.), SchijndeP(N.B.), St/Ankonis (N.B.\ Weert (L.) en Venray (L.) 

en lagere tuinbouwscholen te Klaaswaal (Z.H.), Berlicum (Fr.), Paterswolde (Dr.), 
terwijl over enkele andere nog ondcrhandelingen gaande zijn en een vrij groot 
aantal aanvragen is ingekomen, die voorloopig moeten blijven rusten, omdat er 
slechts een beperkt bedrag voor de proef op de Staatsbegrooting is uitgetrokken.
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II. Mijne ervaringen met mijn prakticum en studiekring aan 
de Rotterdamsche Volksuniversiteit

i een bepaalde vereeniging; 
groot deel letterzetters, en

ci £.<»• afhangen 
der daaraan te ’ 

>eds van voor de 
bevolking.

i ik het echter achten, dat daarnaast en daarna 
Imatig kon worden gewerkt aan dc geestelijke 

>ere jeugd in den ruimsten zin, en ik heb daarom 
zelke plannen de Maatschappij 

richting heeft opgevat. Kan daarbij 
srwijs soms medewerking worden 
alle bij dit onderwijs betrokkenen

Vooral als de lagere landbouwscholen 
voor een niet gering deel zal afhangen van de 
schiktheid en toewijding der daaraan te verbinder 
wacht ik er ook veel goeds van voor de alger 
aankomende landelijke bc 

Zeer wenschelijk zou '' 
op het platte land stelselmatig kon worm 
ontwikkeling der rijpere jeugd in den r 
met zeer veel belangstelling vernomen w< 
tot Nut van ’t Algemeen in deze 
van de zijde van het landbouwonder 
verleend, dan twijfel ik niet, of al 
zullen er gaarne toe bereid zijn.

_ragen door het Bestuu r der Volksuniversiteit om 
tukken te behandelen. In de vergadering van dit 
op de vraag van den voorzitter, wat het geschiktst 
op zoo’n kring kon behandeld worden, had ik zelf 

:elstukken, omdat ik deze door hun aanschouwclijk- 
irheid te verkiezen achtte voor eerstbeginnenden 
sre lyriek en ook boven de beschrijvende of ver-

Tn dit cursusjaar heeft het Bestuur der Rotterdamsche Volksuni- 
_L versiteit naast de reeds bestaande cursussen, waar voordrachten 

worden gehouden (met gelegenheid tot navragen), de poging gewaagd 
met kleinere kringen, waarin de deelnemers ook zelf medewerken, of 
althans gelegenheid krijgen om mee te werken.

Men noemde zoo’n kleinere kring een practicum of ook wel studie
kring, maar de onderscheiding zoowel als de benamingen achten wij 
nog voor verbetering vatbaar. In dit opstel zal ik evenwel de tot 
nog toe gebruikelijke benamingen volgen.

Mijn practicum bestond uit leden 
het waren allen handarbeiders, voor < 
deze waren de minst onontwikkelden

Mij werd opgedragen door het 
met hen tooneelstukken te behai 
Bestuur namelijk, op de vraag ■ 
van de literatuur op zoo’n krint 
gewezen op tooneel: 
heid en vertoonbaai 
boven de abstracter 
halende romans.

Mij werd toen opgedragen zelf daarmede de proef te nemen. En 
ik meen uit de ervaring, met dit eerste practicum opgedaan, dat de 
keuze tooneelstukken juist was. Ik koos zooveel mogelijk stukken 
waarvan ik wist dat ze ter stede zouden vertoond worden, en zoo 
konden de deelnemers aan mijn practicum zichzelf overtuigen, dat ze 
aan hun onderwijs wat hadden gehad. Aardig was het te hooren, 
hoe ze bij Strindbergs Droomspel zich de intellectueeleh voelden, 
daar hoog in het schellinkje, boven vele heeren en dames in de loge
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en de stalles „die er toch niet veel van zouden begrep<
Voor mijn onderwijs volg ik de volgende methode : op de 

vertel ik zoo uitvoerig en aanschouwelijk, ik zou haast 
tisch mogelijk den gang van het stuk, dat ik van te voren opgegei 
en dus, wanneer het in een hollandsche vertaling bestaat, do< 
kan gelezen worden. Als eisch stel ik dit niet. In 't algei 
weinig eischen, vooral niet voor een eerste proefpractici 
niet, omdat alle deelnemers op den dag ingespannen m< 
En waren er altijd een half dozijn, die de stukken thuis

Daarna geef ik ccnigc vragen op, waarop de vclo___ .
deling het antwoord kan gegeven worden. Deze antwoorden 
opmerkingen, die ieder maken mag ook buiten mijn opgegeven .. o... 
om, waren in het begin zeer primitief, er naast of er heel ver van 
af. Maar dit beterde gaandeweg spoedig. Dikwijls kreeg ik fijne 
opmerkingen te hooren of een zinnetje geciteerd, dat ik zelf vergeten 
had. En een der laatste avonden, toen onze voorzitter eens pools
hoogte kwam nemen, deelde deze mij zijne bewondering mee voor de 
aardige en juiste opmerkingen der deelnemers.

Maar in het begin van den cursus had ik wel eens moeite om me 
goed te houden. Zoo gebruikte ik eens het woord tachtigers, en dadelijk 
kreeg ik de vraag wat dat beteckendc. Toen ik dat uitgelegd had, 
ccnigszins uitvoerig en vooral had laten uitkomen wat het nieuwe in 
hun streven was, vroeg er een, of daar ook de dichter van Alphen 
bij hoorde. Ik hield me goed, en wilde hem niet belachelijk maken, 
en zei toen heel ernstig: „ja zeker, dat was ook een tachtiger, maar 
van 1780. En ik ben blij dat die vraag gedaan is, want nu zal ik u 
trachten duidelijk te maken het verband tusschen de Romantiek van 
1780 en de Nieuwere dichtkunst van 1880 en tegelijk eens laten zien dat 
van Alphen in zijn tijd ook een nieuwere was, van 1780 dan."

Op mijn eerste les liet ik me ook het woord paedagoog ontvallen. 
Een piender meisje, ik meen dat haar dagelijksch vak is blikken open
maken, riep er tusschen: wat is dat? en maakte een soort excuus 
dat ze dit niet wist. Toen ik het woord had uitgelegd, zei ik er heel 
lakoniek achter, dat ik het heclemaal niet erg vond dat ze dat niet 
wist, want dat ik dat ook niet geweten had vóór ik het geleerd had.

Voor twee dingen moet de docent zich wachten om de discussie 
op de juiste baan te houden. De Nederlanders willen in een dispuut 
over literatuur altijd heel gauw óf naar het terrein der theologie óf 
naar dat der sociale kwesties. In mijn geval behoefde ik voor het 
eerste niet beducht te zijn, maar wel moest ik telkens voor het laatste 
waken, want de deelnemers waren allen leden van een socialistische 
vakvereeniging. En telkens, wanneer bij de bespreking van Koning 
Nicolo, van Frank Wcdekind of van Danton, van Romain Rolland 
of Ibsen's Een vijand van het volk, er aanleiding toe >vas. wilde men 
de bespreking graag op economisch terrein brengen, en dan moet de 
docent de takt hebben om kalm weer op zijn terrein te komen, door 
op te merken dat we hier alleen de bedoeling van den schrijver 
trachten op te sporen en te verduidelijken. Hij kan er desgewenscht 
nog aan toevoegen dat oeconomie zijn terrein niet is en dat hij niet 
graag als deskundige zich daarvoor zou uitgeven.

Ten slotte kan ik nog meedeelen dat in December een der deelnemers
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mij een nummer van de „Voorwaarts” meebracht, waarin onder Kunst en 
Letteren van het practicum werd getuigd: „dit is mooi en goed werk.’’ 
Blijkbaar was het stukje door een der deelnemers geïnspireerd.

Van geheel anderen aard is mijn studiekring. De voorzitter van 
het Bestuur der Volksuniversiteit, Mr. W. C. Mees, had me cens 
gevraagd wat ik dacht van een studiekring in het Latijn voor oud- 
studenten; die konden op deze wijze hun Latijnsche kennis nog cens 
opfrisschen en voor hun leven productief maken. Ik prees zijn plan. 
Hij schreef een artikel er over in ons maandblaadje, hetgeen ik in
stemmend evenzoo beantwoordde. Gevolg daarvan was het oprichten 
van een Studiekring voor hen die reeds Latijn geleerd hebben. Daaraan 
nemen een ruim twintigtal met onverflauwde belangstelling deel. -Eens 
in de veertien dagen een avond van 8 tot 10 uur.

De volgende methode volg ik daar. Als lectuur begon ik met het 
vroeger reeds door hen gelezene: eenige uitgezóchte oden van Horatius. 
Daarop volgde de lectuur van andere lyrici o. a. Catullus, Seneca, 
Petronius, Tiberianus, Boethius en ik eindig met den middeleeuwschen 
Hugo van Sint Victor.

Ik doe dat zoo: na een korte inleiding over den auteur en 
karakter en stijl, vertaal ik de eerste strofe en vraag of iemand 
een opheldering wenscht, of een of ander woord of een zin of 
geheel nog eens wenscht verklaard te zien. Aangezien de deelnemers 
voor het meerendeel medici, juristen, leeraren zijn, geven de navragen 
vaak aanleiding tot leerzame’ en gezellige besprekingen. Want, 
aan te toonen dat hun opvatting, die zij tegenover mijne verklai 
soms stellen, niet de juiste is, komen we vanzelf te spreken ovet 
schriifmanier of de wereldbeschouwing van den auteur of ook c 
eigenaardigheden van zijn tijd.

Na de eerste strofe zoo vertaald en besproken té hebben, verklaar 
ik de versmaat en lees de strofe duidelijk rythmisch voor. Dan vraag 
ik weer, wie over de versmaat iets te vragen heeft, en behandel 
daarna evenzoo de volgende strofen. Is het gedicht geheel alzoo be
handeld, dan ontspint zich vaak nog een gesprek over de esthetische 
waarde. Soms ook zijn de deelnemers zoo verrukt over een of ander 
gedicht, dat zij nog even de vertaling vragen. Zoo viel het vers van 
Tiberianus, aanvangend „Amnis ibat inter arva" als stemmingsge- 
dicht zoo in den smaak der dames, dat ze vroegen om dit de volgende 
maal nog eens te behandelen.

Niet alleen de trouwe opkomst, maar vooral de prettige gezichten 
der deelnemers zijn me een waarborg, dat deze studiekring in den 
smaak valt. En dit is hoogelijk te waardeeren bij menschen die, zooals 
de medici en juristen, in onze drukke handelsstad een buitengewoon 
drukken werkkring hebben, en zich dan nog op vastgezette tijden 
willen verdiepen in de lectuur der ouden.

De Volksuniversiteit doet hiermede, met beide categorieën practica 
en studiekringen, een goed werk, waarvan de resultaten tastbaar zijn. 
Ook het feit, dat zij de kennis der docenten op weer heel andere 
wijze dan dit voor hun ambt geschiedt, productief maakt, acht ik geen 
klein maatschappelijk belang.
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ij het schrijven ener brochure over het onderwijs van Duitse taal, 
werd mijn aandacht ook geruime tijd in beslag genomen door 
’ t vraagpunt, of universitaire opleiding nodig of gewenst is 

voor leraars die aan de kweekschool vreemde talen onderwijzen. Ik 
kwam hoe langer hoe meer tot de mening, dat deze vraag ontkennend 
zou moeten beantwoord worden, en dat er m. i. een betere oplossing 
in een andere richting zou kunnen gevonden worden. Deze uitkomst 
was dus tegengesteld aan die van de Heer W. Reindersma, die in 
het Novembernummer 1920 van „Volksontwikkeling" een stuk plaatste, 
waarvan de strekking was, aan te dringen op universitaire opleiding 
van kweekschool-leraars.

Mij persoonlik lijkt elke tendenz om de opleiding van kweekschool- ’ 
leraars in universitaire, streng wetenschappelike richting te sturen, 
verkeerd, — als zijnde niet in overeenstemming met doel en sfeer 
van zowel kweekschool als volksschool (waar de kweekschool-op- 
leiding op gericht moet zijn). De leraar aan de kweekschool is i>f 
vak-leraar óf „vaste leraar," maar ook deze laatste heeft vrij ge
regeld één hoofdvak naast een paar bijvakken. Met het oog op vak
ken ais zang en muziek, gymnastiek en openluchtspel, tekenen, slöjd 
enz. zal de vraag, indien al opgeworpen, wel terstond in ontkennende 
zin beantwoord worden. Bij andere vakken als kennis der natuur, 
aardrijkskunde enz. zou ik me zeer goed kunnen indenken, dat menig
een naar een bevestigend antwoord zou neigen. Hier wens ik de 
kwestie te beperken tot de moderne talen. ')

Daar de nog bestaande „oude" kweekschool, zoowel als de komende 
„gereorganiseerde," beide hun leerlingen voor een deel krijgen van 
m. u. I. o. scholen (onder de nieuwe wet u. 1. o. scholen genaamd), is 
het nodig eerst een enkel woord te zeggen over het onderwijs in 
vreemde talen aan de (m.) u. 1. o. scholen, en over het (m.) u. 1. o.- 
examen. ’k Zou wensen, dat vier onderdelen als eisen voor dit examen 
werden genomen: <i. het vertalen uit de vreemde taal in 't Hollands, 
b. lezen van gemakkelik proza en poëzie, c. een opstel in de vreemde 
taal, ë). een gesprek idem. Met dien verstande dat de eisen a. en b. 
beslist nadig zijn voor een voldoend cijfer, terwijl c en i) het xvaar- 
derings-cijfer kunnen verhogen. Een en ander heb ik nader uiteengezet 
in de bedoelde brochure „Duitse Taal" in de serie „Verdieping en 
Belijning,” bij Noordhoff, en wel in het hoofdstuk over (m.) u. 1. o. 
scholen en het (m.) u. 1. o.-examen.

De tegenwoordige kweekscholen hebben geen bepaalde v 
leiding, maar ontvangen hun leerlingen uit Vervolgklassen

’) Wie het voordeel ziet niet in het universitaire onderwijs, 
als algemene ontwikkeling, intellektuelc omgang met studerenden 
denken, dat het eerste zeer wel buiten de universiteit bereikt 
wordt, terwijl het tweede alleen onder ernstige werkers wordt 
zeker niet minder onder niet-studenlen.

B1
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>r leraai
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De nieuwe kwi  
H. B. S. en U. L. O.-schoc 
die na toelatings-examen 1 
niet te zeggen, hoe de ding 
werp-program moet men zich to 
benoemd door bel Bestuur der Ker< 
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stellen ook in de vergaderingen 
refereerd en gediskussiëerd. Op 

„Fransch, Duitsch, Engelsch.

1. s. en uit de (m.) u. 1. o.-scholen. Er zijn dus ook leerlingen 
slechts met één of twee vreemde talen begonnen zijn. Bij 
men met de nieuw te leren taal niet veel méér bereiken 
de (m.) u. I. o.-school geeft. De talen vallen trouwens op de 
woordige kweekschool onder de bijvakken, als (nog) niet beh< 
tot het onderwijs-examen. In de talen, waarmede de leerling 
aanvang heeft gemaakt, kan men meer bereiken, altans wanneer 
de kweekschool een genoegzaam aantal met taalakten- voorziene leer
krachten heeft. Alsdan kan men de moderne talen (en eventueel de 
wiskunde) losmaken van het klasse-verband, door n.1. in alle klassen 
op dezelfde uren deze vakken te onderwijzen, en de leerlingen te 
plaatsen in de afdeling waarin zij thuishoren. Een leerling van de 
le kweekschool-^Zrwyie kan bijv, in de derde afdeling voor Frans zitten, 
in de twede afdeling voor Duits en in de eerste voor Engels. Heb
ben enige leerlingen de hoogste afdeling van een taal doorlopen, dan 
behoort er een speciaal lesuurtje voor hen gevonden te worden, waar 
zij dan ook met des te meer animo aan deelnemen. Deze wijze van 
handelen bevalt mij zeer goed, de voordelen ervan springen in ’t oog, 
ofschoon er ook wel een nadeel mee gepaard gaat. Maar vooral 
voor oudere leerlingen geeft het dit grote nut, dat zij, al komen ze 
in de 2e of 3e klas, in een eerste of tweede afdeeling kunnen mee
doen, — wat nog dubbel belangrijk is, als zij van vreemde talen 
nog niets geleerd hebbt .

Als de leerlingen de kweekschool doorlopen hebben, kan er voor 
een akte L. O. of M. O. in een der moderne talen gewerkt worden. 
Het vertalen van het Nederlands in de vreemde taal, en kennis der 
grammatika, zijn beide daarvoor vereist. De kweekschool moet deze 
onderdelen niet verwaarlozen, want — al zou zij ’t willen — zij kan 
de inrichting der lagere en middelbare taal-examens niet veranderen. 
Maar vooral: voor hen die later de vreemde taal aan anderen moeten 
onderwijzen, hebben deze twee onderdelen bestaansrecht; dus: voor 
de U. L. O.-school niet gewenst, zijn ze voor de k weekschool min of 
meer noodzakelik. Toch blijf ik ook voor de kweekschool aandringen 
op een mieniemum van grammatika en zou ik de Ned.-Duitse ver
taling zoveel mogelik naar het eind willen plaatsen. Er komt tóch 
al een aanzienlike vermeerdering van leerstof, want de eisen a en b

' lijven staan, de onderdelen c en d komen ook 
.. eisen. Misschien kan dat, bepaaldelik voor c, 
tijd te krijgen voor de twee nieuwe onderdelen: 

i /: vertaling Ned.-Duits.
•eekschool zal kunnen beginnen, waar de 3-jarige 

»ol eindigen, ook wat de leerlingen aangaat 
hun plaatsen innemen. Het is natuurlik nog 
igen zich zullen ontwikkelen, maar een ont- 
cich toch voorstellen. Vanwege de Commissie 

•eeniqing van Onderwijzend Personeel aan 
...  iderland is samengesteld een „Rapport 

orolellen der Staatscommissie”, over welke voor 
'aderingen dier Vereeniging herhaaldelik is ge- 

pp. 26 en 27 van dit Rapport lezen we:
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„Het al of niet opnemen van deze vakken in het programma van 
het eindexamen, was een punt van ernstige overweging.

„Tegen het weglaten dier vakken werd aangevoerd, dat 
al zwak bedeelde vakken er te zeer door zouden worden gedej 
men behoefde toch zijn eischen niet zoo hoog te stellen ' 
de vakken op het eindexamen aan de orde zouden 1 
studie in die vakken zeer zeker ten goede komen.

„Koor het weglaten werd aangevoerd:
le. dat het examen anders te breed worden zou.
2e. dat, wilde de kennis dier talen iets beteekenen, de eischen 

niet al te laag konden gesteld worden. Men zou dan twee akten 
moeten scheppen; een hulpakte A, die niet, en een dito B, die wel 
kennis dier talen inhield. ')

„Besloten werd die vakken voor het eii 
len en aanteekening van het al of niet 
te nemen op de uit te reiken akte."

Wanneer men weet dat deze Commissie wenste, dat 
schoolopleiding zal volgen „op een driejarigen cursus M. 1 
volledige (M.) U. L. O.", (p. 5) dan doet het vreemd aa . 
minder dan 3 vakken, in hun geheel, fakultatief gesteld worden, 
nadat er zes jaren aan gewerkt is (3 jaar (M.) U. L. O. en 3 jaar 
Kweekschool). Zij wenste n.1. een vierjarige opleiding, met een eind
examen Deel A aan het eind van de 3e kursus, van welk eindexamen 
A hierboven sprake is.

Van het leerprograni zegt de Commissie het volgende (pp. 12 en
„De Franschc, Duitsche en Engelsche talen.
„Kl. 1, 2 en 3 voor elke taal 1 uur.
„Hoofddoel van dit onderwijs is cursorisch leeren I
„Kl. I. Lezen en vertalen van enkele, niet moeilijke 

werken. Oefeningen in het spreken, in de uitspraak 
dracht.

„Kl. II. Lezen en vertalen van een niet moeilijk klassiek werk. 
Idioom-Synonicmen. Voortzetting der oefening van kl. I.

„Kl. III. Lezen en verklaren van enkele klassieke werken.
■feningen. Voordracht in proza en poëzie."
Waar het hoofddoel van dit onderwijs is: kursories (leren) lezen, 

schijnt het me niet onbillik, in elk geval dit zéér begrensde doel 
in het eindexamen op te nemen. Het geheel lijkt ook wat karig, 
misschien wel omdat 1 uur per taal per week wat weinig is. Als alle 
lessen 50 minuten duren, zijn er voor elke moderne taal wel 2 lessen 
per week te vinden. Andere vragen die zich opdoen bij deze pro- 
grainma-formulering zullen we achterwege laten.

Beter komt het mij voor, de moderne talen niet fakultatief te 
stellen, maar in aansluiting met het voorafgaande U. L. O.-of H.B.S- 
onderwijs een beperkt program tot einddoel te stellen: De reeds 
genoemde eisen a en b kunnen, beoefend aan moeiliker leesstof (lit
teraire of pedagogiese werken) voortgezet worden. De eisen e en D, 
die fakultatief waren voor L). L. O. of H. B. S., zijn dan verplichte
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en vijfde jaar der kweekschool het volgende
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noderne taal. Wïe een goed „taalhoofd” 
il nemen, maar de verplichting van twee 

Gesch. zou te bezwarend zijn.
: de 4 ireeds genoemde eisen nog deze drie 

rkte grammatika, vertalen uit het Nederlands 
uit de letterkunde, bijv, een oudere en een 
hun hoofdwerken. Deze akte zou dan gelijk 

O. in een der moderne talen, met dit verschil 
jrammatika gevraagd we rd, maar hiervoor in de plaats 

Kort vermeld, zouden dus de eisen zijn: a: berüber- 
, c: opstel, <?; gesprek, e: grammatika, ^//„ïéersetzen,

oefenstof, dus: opstellen maken, en spreken in de vreemde taal. 
Deze 4 onderdelen worden opgenomen in het examen op het einde 
van het 3e leerjaar, met dien verstande, dat de eisen a en b tans 
ten volle, de eisen c en <) mild aangelegd worden. Wie hieraan 
voldoet (en later geen verdere examens in de moderne talen aflegt, 
zie beneden) die hebbe het recht om les te geven in de „ge- 
slaagde'* taal in het 7e leerjaar der lagere school, (waarin eventueel 
een vreemde taal geleerd wordt), alsmede in de 1c en 2c klas der 
U. L. O.-school. De 2e klas wordt hier ook genomen, omdat daarin 
nog wel een moderne taal zal begónnen worden; de bedoeling is dat 
deze „sub-taalakte” het recht geve om de eerste beginselen ener taal 
te onderwijzen, wat zeer wel kan, omdat de uitspraak, het lezen 
en ’t vertalen na zes jaren toch zeker voldoende zijn.

Intussen heeft de Minister van Onderwijs, K. en 
dat de toekomstige kweekschool niet 4, maar 5 jaar 
Na 3 jaren komt een voorlopig eindexamen, als boven 
dan komen nog 2 jaren „in hoofdzaak op de praktijk va 
gericht” (Art. 144 Wet op het L. O. van 1920). Uit i 

iter duidelik dat de studie niet wordt stopgezet, en dat er 
lende vakken wordt geëxamineerd, naast het onderzoek 
diese geschiktheid tot ? 

nu het Duits en
_ mij in het vierde
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gesplitst: groep . 
Ned. Taal, Ges< 
allen de lc»cu 
ningen moeten 
drie fakultatief, n 

Ik zeide: mint., 
heeft, kan meer dan 
of drie, naast Ned.

Deze akte nu zou 
moeten omvatten : be 
in het Duits en ic 
nieuwere schrijve- ~ 
staan met een al 
dat er minder gr 
wat letterkunde, 
setzen, b: lezen, 
g: enkele auteurs.

Déze akte zou gelden voor de héle U. L. O.-school. Bij de dreigende 
schaarste van voldoend gegradueerde U. L. O.-onderwijzers, zou het 
zelfs nu al aanbeveling verdienen, dat het Rijk gelegenheid gaf tot 
het verkrijgen van een „sub-akte" voor een vreemde taal, een lichtere, 
niet grammatikaal opgevatte akte, die zich tot de gewone akte L. O. 
verhield als de opleidingsscholen der toekomst tot de kweekscholen 
(zie artt. 139 en 151—155 der nieuwe Wet op het L. O.). Men was 
dan geholpen in de 7e en eventueel 8e klas der lagere scholen, en 
kon zich makkeliker bewegen in de U. L. O.-scholen. Voor de bezit-
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• „sub-akte" zou de weg niet zo moeilik zijn, daar zij zich in 
door bel leogeven aJ aardig oefenen.
.-ster niet de verwachting, dat deze voorstellen, en inzor 

-t aangaande het verlichte examen voor vreemde talen, 
zal zullen vinden. Toen voor onderwijzeressen een verlicht exat 

in uitzicht werd gesteld, hebben zowel pedagogiesc 
onderwijzers-verenigingcn daartegen dwaselik hun

Algemeen werd jarenlang geklaagd over verafgoding van 
opschrocving van examens, overlading enz., doch als er een 
tot verbetering gegeven wordt, dan is men dAir weer tegen.

»ns was al zó lang een blok aan 't been, door de ongeëven- 
ja ongemotiveerde plaatsruimte in het vaderlands onderwijs;

i nu de Minister aan die wanverhouding een einde maakte, .... 
entstand ein groszes Geschrei! .. . maar niet van toejuiching, 

ikbaarheid, opluchting of enige dergelike vriendelike stemming. — 
«laats van een „sub-akte" zullen ook nu de meesten een super- 
te van een of andere vorm of naam wil zo mooi vinden.
Een zeer belangrijke kwestie is nog deze: als over enige jaren 

alle onderwijzers aan kweekscholen zullen worden opgeleid, welke 
eisen moet men dan inzake moderne talen stellen aan de opleiders? 
Hoe moet de opleiding dier opleiders geregeld worden?

De L. O.-wet zegt in art. 141, sub 2: „Directeuren en leeraren 
(der Rijkskweekschool) moeten de bevoegdheid bezitten, welke ver- 
eischt wordt voor het geven van onderwijs aan een hoogere burger
school met vijfjarigen cursus, voor zoover in het door hen aan de 
kweekschool te onderwijzen vak een zoodanige bevoegdheid bestaat."

En aangaande de biezondere kweekscholen zegt art. 168 hetzelfde.
Voor talen zou dus een akte M.O.B. vereist zijn. Voorde H.B.S. 

is dit nog altijd niet overal bereikbaar en worden nog velen met de 
middelbare akte A als leraar aangesteld. En ook zullen zoveel 
A-akten aan de kweekscholen wel vooreerst tot de pia vota blijven 
behoren. Zeker is ee’n akte M. O. A. in een moderne taal voor de ■ 
leraar der kweekschool gewenst, in dubbele mate aan de gereor- 

iniseerde kweekschool. Dat een B.-akte nodig is, zou ik niet willen 
ïwcren.
Er gaan stemmen op, die universitair onderwijs vragen voor de 

kweekschool-leraars, gelukkig nog niet voor alle onderwijzers, zoals 
in 't buitenland de vraag wel klinkt, ’t Is mogelik, dat de eigenlik- 
wctenschappelike studie van sommige vakken als bijv. Natuurkunde 
aanbevelenswaardig is voor de kweekschool-leraar, maar van de op
leiding voor de akte M. O. in vakken als plant- en dierkunde enz. 
verneem ik toch dat de studie weinig vrucht brengt aan de school. 
En, wat Duits aangaat, wat hebben de leerlingen van H. B. S. en 
Kweekschool aan Middel-Hoogduits, Oud-Hoogduits, Gothies enz. 
en waarom moet de leraar dit alles in grote uitgebreidheid vermees
teren zonder er eigenlik iets van aan de leerlingen te kunnen meedelen? 
Veel kennis is voor de leraar goed en nuttig, al is het niet eens 
het eerst nodige, maar.... ongebruikte kennis?

Bij dit heensturen naar universitaire opleiding vergeet men wel 
enigzins dat ook de methode van onderwijs, aan de hogeschool ge
volgd, hoe schoon en wetenschappclik op zichzelf, niet past voor de
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Kortom: de kweekschool. moet anders gericht zijn, een ander doel 
hebben, een andere geest ademen dan de universiteit, en het gaat 
m. i. niet aan, de op zichzelf vrij hoge eisen der kweekschoolopleiding 
nog te gaan belasten met een puur-wetenschappelike vorming. Ik 
denk soms, dat voorstellen in die geest eigenlik verfijnde nabloeiers 
zijn van het, naar men zegt, wegstervend intellektualisme; ■— met 
een klein onderscheid: vroeger heette het meestal: veel kennis 1 hoe 
meer hoe beter!; tans heet het: vooral wetenschappclike kennis! 
hoe wetenschappeliker hoe beter! Maar voor kinderen en jonge 
mensen is de reine, voraussetzungslose wetenschap (indien al mogelik) 
niet geschikt. Wanneer men vroeger heeft geklaagd, dat het lagere- 
schoöl-onderwijs een verdund aftreksel was van normaalschool- en 
kweekschoolkennis, dan zou later de klacht wel eens kunnen rijzen: 
de lagere-school-kennis is een uiterste verdunning van de wetenschap 
volgens haar laatste stand en haar laatste Errungenschaften; men 
begrijpt toch dat de kweekschool-leraren hun universitaire kennis 
zullen willen „verwerten", dit als vanzelf zullen doen; — en dan 
waren we wellicht nog verder van huis! — Ter kweking van weten- 
schappelike zin zou een verblijf aan de hogeschool zeker kunnen 
dienen; en wetenschappelike zin is een mooi en fraai iets, al vindt 
men ze ook niet geregeld bij alle discipelen der hogescholen; maar 
alweer: wetenschappelikheid is niet een onmisbare of zelfs maar een 
eerste voorwaarde voor de kweekschool-leraar noch voor de volks- 
schoolonderwijzer; zelfs zou die eigenschap hem in zijn gemoedsstem
ming, leerstofkeuze en werkwijze wel eens kunnen hinderen bij zijn 
helemaal niet wetenschappelike dagtaak. Zeer stellig is er aan lagere, 
u.l.o.- en kweekscholen nog veel en veel te verbeteren. Doch de 
werkwijze moet niet wetenschappeliker worden (of sterker: weten- 
schappelik worden), maar psychologies juister en prakt ies doeltreffender. 
En de leerstof moét niet wetenschappelik(er) worden, maar idealislieser 
en tevens reëler. En de onderwijzers-mentaliteit behoort niet te zijn 
die van de man van wetenschap, maar die van de tuinier en van 
de kunstenaar; of die van de vader en de moeder, die óók hun 
kinderen niet op wetenschappelike wijze opkweken.

AVanneer men spreekt van „lagere-school-kennis", „schoolmeesters- 
igheden" en dg., dan is dat juist, wanneer het enkel aanduiding 
■or die soort, graad, of hoogte van kennis. Komt er een emotio-

voorafgaande inrichtingen. Voor ’t Gymnasium en de 5-jarige H.B.S. 
is dit bezwaar-geringer: die leerlingen gaan later grotendeels naar 
de universiteit en blijven dus eigenlik in dezelfde lijn. Maar de kweek
school moet m. i. haar voorbeeld niet zoeken in de hogeschool, doch 
moet eerder praktiese kennis aankweken dan zuiver-wetenschappelike. 
Vandaar dat de kweekschool uit de vakken een andere keuze moet 
doen dan het hoger onderwijs, (bijv, wat talen aangaat, heeft de 

‘ ;t te maken met de oudere talen en niet met historiese 
, maar alleen met het tans heersend spraakgebruik en de 

ersende behoefte, ik denk bijv, aan handelskorrespondentie.) 
zal de kweekschool tendele andere vakken nemen dan gym- 

en hogeschool (bijv, ik noemde reeds: lichamelike oefening, 
muziek, vioolspel, pedagogiek, welk laatste vak in de latere 

aan de hogeschool gegeven wordt).
: de kweekschool. moet anders gericht zijn, een 
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nele kleur in die uitdrukkingen, en doelt men op de vrij vele onbe
tekenende, onpraktiese, ongemotiveerde bestanddelen, dan hebben 
ze als kritiese benamingen ook recht van bestaan. Maar bedoelt 
men er mee, dat de gehele richting en opvatting niet kan deugen 
tenzij alles wetenschappclik „ingcsteld" is, dan dwaalt men.

Voor de beginnende training van verstand, geheugen, oordeel 
enz. is iets anders nodig dan voor de latere en hoogste ontwikkeling; 
de wortel van een boom is iets anders dan de bladeren, bloesems 
en vruchten.

Beter dan een verplichte B-akte, universitaire opleiding, of — in 't 
algemeen — dan een sterk verhoogd intellektucel peil voor de kweek- 
school-leraars, lijkt* mij deze bepaling: „De vaste leraars moeten 
minstens een zeker aantal jaren (bijv. 5 of 8 jaren) bij het L. O. of 
(en) U. L. O. prakties werkzaam geweest zijn; de direkteur behoort 
een aantal jaren aan 't hoofd van zulk een school te hebben gestaan.” 
(Voor de vakleraars is een dergelijkc konditie niet wél mogelik, ook 
niet beslist noodzakelik). Als de kweekschool geheel los van de ge
wone school komt te staan, als er alleen maar érge knappe, héél 
geleerde mensen doceren, en idem dito's gevormd worden, dan is ze 
geen kweek- of opleidingsschool meer, geen school die opkweekt of 
oplcidt. . . iw <)e jchool, maar een onderwijsinstituut, zeg een H.B.S., 
met nog een leervak pedagogiek er bij. De bepaling in de nieuwe 
wet, dat de laatste twee jaren hoofdzakelik aan praktiese oefening 
moeten besteed worden, kan dan nog nuttig werken, maar het zou 
kunnen zijn, dat de geest de eerste drie jaren geheel buiten de 
eigenlike bedoeling omging, waardoor in de laatste twee jaren een 
désillusie zou ontstaan. De kweekschool moet gedragen worden door 
een besef en een gevoel, maar dan ook door een bedoeling en een 
opzet, dat zij iets anders is dan enkel onderwijs-instclling; zoodat zij 
mogelik in sommige vakken, en ook in sommige opzichten achterstaat 
bij andere scholen voor jongelui van dezelfde leeftijd, mogelik ook 
in sommige vakken enz. boren andere gleichaltrige scholen staat; maar 
in elk geval anders, waarbij men niet behoeft te vragen naar meer 
of minder, hoger of lager.

Het ontbreken van een dergelijk besef was onder meer oorzaak van 
de aktie tegen de voorgestelde opleidings-scholen voor onderwijze
ressen; het werk der leerkrachten in de laagste klassen is anders dan 
dat voor jongelui tot 15 of 16 jaar; anders, maar daarom niet meer óf 
minder; als men toch wil, dan allicht méér, bijv, meer inspannend en 
meer verheugend, meer toewijding vragend en meer respekt afdwin
gend ; èn minder, bijv, minder gedetailleerd en minder omvangrijk, 
minder geleerd en minder wetenschappelik.

En: Beter dan een verplichte B-akte voor moderne talen lijkt het 
mij, voor de kweekschool met een A-akte genoegen te nemen (zoals 
ook bij de H. B. S. veelvuldig voorkomt) maar de taalstudent,- liefst 
vóór zijn A-examen, in de gelegenheid te stellen geruime tijd in het 
buitenland te vertoeven. Een vakantie-kursus alleen is niet voldoende. 
Beurzen daarvoor, zoals het Rijk die een- en andermaal beschikbaar 
stelde, zijn een goed begin, maar zijn niet voldoende. Zowel in Duits
land als in Engeland werd mij door Zweedse onderwijzers verteld 
dat zij beurzen kregen om een half jaar en langer in het buitenland
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te blijven. Het kost geld natuurlik, maar geen honderdduizenden, en 
het wordt doeltreffend besteed (waarbij we maar geen vergelijkingen 
met andere Rijksuitgaven zullen maken). Als later eventueel Rijks- 
kursussen opgericht worden ter opleiding tot verschillende akten, 
dan zullen al die kursussen op verschillende plaatsen, aan docenten, 
lokaalhuur, zelfs reisgelden voor de deelnemers die per trein, fiets 
of motor komen, hele bedragen nodig maken. En voor de vreemde 
talen zouden dergelijke kursussen niet eens de doeltreffendste mid
delen zijn.

De kweekschool houde het 
en op het leven, dan op de hogt
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de hogeschool zich naar de kweekschool 
dan moet dit zijn omdat de hogeschool in 
en met een ruimer en minder „anti 
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en geen pennepuntvol Grieks kennen.
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op de Lagere School 
door I. MAURITZ.

tijdschrift uitgenoodigd een artikel te 
ing van het Fransch op de Lagere 
>e- bereid verklaard, omdat, naar het 

juist denkbeeld vormen van den 
afschaffing is ontstaan, in verband 

toelating tot de scholen van Voortgezet 
en Hoogere Burgerscholen.

■er te wijzen op de nadeclen van 
van de L. S., en evenmin te betoogen 

i van eenige kennis van het Fransch 
voor Voortgezet Onderwijs terecht 

: voor de kinderen van alle klassen 
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Het is mijn doel niet nog eens weei 
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feiten voor het oogenblik, zonder instemr 
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Naar het mij voorkomt, is het nemen van zulk een maatregel echter 
ongewenscht, en wel ten eerste, omdat dit onderwijs, buiten de gewone 
schooltijden te geven, niet in het belang is van de gezondheid der 
kinderen en ten tweede, omdat het geen waarborgen geeft, dat het 
beoogde doel wordt bereikt.

Om de werking van den voorgestelden maatregel juist te beoor- 
deelen, moeten wc ons enkele jaren verder denken, wanneer de wet 
op het L. O. ten volle is ingevoerd en er werkelijk gedurende de zes 
eerste schooljaren geen Fransch wordt geleerd. Thans leven we in 
een overgangstijdperk. Het Fransch verdwijnt slechts geleidelijk van 
de L. S. De kinderen, die komen in de klassen waarin vroeger met 
het Fransch begonnen werd, krijgen dat onderwijs niet meer, maar 
met hen die vóór de invoering der L. O.-wet daarmede begonnen 
waren, wordt dit onderwijs voortgezet tot zij de school verlaten. Daar 
evenwel sinds den vorigen zomer kennis van het Fransch als eisch 
van toelating tot het Voortgezet Onderwijs reeds is vervallen, kunnen 
we thans al eenigermate zien, hoe het worden zal, indien na de algeheele 
verdwijn!ng van het Fransch van de L. S. ouders hun kinderen naar 
particuliere cursussen zenden om daar wat Fransch te leeren. In 
September zijn op de H.B. S. enz. gekomen leerlingen die de volledige 
vooropleiding in het Fransch hadden gehad, leerlingen die minder 
Fransch hadden geleerd, en leerlingen die in het geheel geen Fransch
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meening niet meer genomen 
de L. S. geen Fransch meer 

leren Fransch laat leeren

kenden. Hoe is nu ten opzichte van deze kinderen hier in Amsterdam 
op de O. M. S. gehandeld? In opdracht van het Gemeentebestuur 
hadden de Hoofden der O. L. S. in Amsterdam verklaard hoe lang 
de voor de toelating ingeschreven leerlingen Fransch geleerd hadden 
en de Hoofden der Bijzondere L. S. hadden aan de uitnoodiging om 
een zelfde verklaring af te leggen gevolg gegeven. Vóór de plaatsing 
was dus bekend of de leerlingen niet, weinig of normaal kennis van 
het Fransch hadden. Door deze gegevens was het mogelijk maatregelen 
te nemen die allen ten goede kwamen. Tot de H. B. S. mct3-jarigen 
cursus met normaal programma zijn ± 450 nieuwe leerlingen toegelaten, 
waarvan 47 geen of weinig Fransch hadden geleerd. Deze werden 
vereenigd in 2 afzonderlijke, afdeclingen, die óón uur meer Fransch 
krijgen dan de overige. Onder de tóegelatcnen tot de H. B. S. met 
5-jarigen cursus en tot de H. B. S. met 3-jarigen cursus met handels- 
programma waren er van ruim 500 leerlingen slechts 14 die geen 
Fransch kenden. Daar sommigen van dezen op de 5-jarige H. B. S. 
geplaatst waren en de anderen op de 3-jarige H. B. S. met handels- 
programma, was het niet mogelijk hen in een afzonderlijke afdeeling 
te vereenigen. Zij werden dus geplaatst bij de andere leerlingen die 
wel gedurende den normalen tijd Fransch hadden geleerd. Als over
gangsmaatregel werd door het Gemeentebestuur tijdelijk een cursus 
ingesteld waarop zij buiten de gewone schooluren in het Fransch 
onderwezen werden. De toestand is dus nu zoo, dat zij die op de 
L. S. het gewone aantal jaren Fransch geleerd hebben, voortgaan en 
niet tegengehouden worden door de anderen, terwijl voor deze laatsten 
bijzondere maatregelen getroffen zijn om te trachten het verschil in 
kennis van het Fransch in te halen.

Maar zulke maatregelen kunnen naar mijn i 
worden over twee of drie jaren, wanneer i 
geeft en een zeker aantal ouders hun kind< 
op particuliere cursussen.

Thans wordt op de L. S. gewerkt volgens een officieel door autori
teiten goedgekeurd leerplan op de uitvoering waarvan toezicht wordt 
gehouden. Van de leerlingen, die na het bezoeken van de L. S. over
gaan naar, een inrichting voor Voortgezet Onderwijs, is dus bekend, 
hoever zij gekomen zijn. En op die bekende hoeveelheid kennis wordt 
op de nieuwe school voortgebouwd. Maar als nu de L. S. geen Fransch 
meer geeft? Gelijk we boven reeds zagen, komen ieder jaar, in Amsterdam, 
ongeveer 1000 kinderen op de Middelbare Scholen, en als geen 
abnormale crisis-omstandigheden de geregelde toename tegenwerken, 
mag aangenomen worden dat dit aantal nog belangrijk zal stijgen. 
Dit jaar kwamen voor het eerst leerlingen op de H. B. S. die alleen 
een Gewoon Lagere School hadden bezocht. De maatregel, dat voor 
de toelating geen Fransch meer vereischt wordt, is dus pas begonnen te 
werken. Meerdere bekendheid van dezen nieuwen maatregel zal onge
twijfeld een grootcr aantal ouders doen besluiten hun kinderen naar 
de M. S. te zenden. Zullen al die ouders er ook toe overgaan om 
hun kinderen op particuliere cursussen wat Fransch te laten leeren 
ten einde dezen hun werk op de M. S. wat te vergemakkelijken? 
Voorzeker mag verwacht worden dat een belangrijk aantal dier ouders 
dit niet zullen doen, hetzij om finantiëelc, hetzij om andere redenen.
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i zal het resultaat zijn dat van de ruim duizend nieuwe leerlingen 
z.ekcr aantal in het geheel geen Fransch kennen bij hun komst 
e M. S., terwijl de anderen wel iets daarvan geleerd hebben. Maar 
zeel hebben zij daarvan geleerd? Hebben zij één* jaar, c" 

die particuliere cursussen gevolgd, waarnaar sommige 
voornemen hun kinderen te zenden. Gedurende hoeveel uren j 
zullen die verschillende cursussen gegeven worden? Of met 
woorden; zullen al die kinderen ongeveer evenver in het 
gevorderd zijn? En hoever zullen zij zijn gekomen?

Wordt dus werkelijk gevolg gegeven aan het voornemen van sommige 
.■ele) ouders om hun kinderen Fransch te laten leeren op particu- 

>en, dan zal daarvan het gevolg zijn dat op iedere H. B. S. 
>men, die in het geheel geen Fransch kennen, en anderen 
s daarvan weten, maar dat iets is onbepaald en ongelijk

zijn toegelaten is daar geen 
mogelijk. Vóór den aanvang 
jevormd worden, maar vóór 
-ëxamineerd worden ten op- 
dit te doen na den aanvang 

jcil tot een overplaatsing der 
aan dezelfde school volgens

■n af aan beginnen, 
als zij die er nog 
die wel al wat 
men volgen, zegt 
een veel moeilijker 
: lessen gedurende 

wat uit een

(of v<
licre cursusse 
kinderen kor 
die wel iets 
van omvang.

Als deze kinderen tot de H.B. S. 
schifting ten opzichte van het Fransch 
van den cursus moeten de afdeelingen gev 
de toelating mogen de leerlingen niet geëx 
zicht c van hun kennis van het Fransch. En di 
van den cursus zou niet kunnen leiden __ ___ _.
leerlingen in andere afdeelingen, omdat aan dezelfde 
één leerplan in alle afdeelingen moet worden gewerkt

Het gevolg zal dus zijn, dat alle kinderen van voren < 
zoowel zij die reeds wat van het Fransch kennen, al$ 
niets van geleerd hebben. Dan zullen de kinderen d' 
Fransch geleerd hebben de lessen gemakkelijker kunr 
men. Ja, maar zij zullen voorhunkomstopdeM-S.ee 
leven gehad hebben, en op die M. S. zullen de Fransche L 
geruirnen tijd het aantrekkelijke van het nieuwe missen, 
paedagogisch oogpunt zeer te betreuren zou zijn.

Nu weegt naar mijn meening het twijfelachtige voordeel, dat zij 
gedurende eenigen tijd met wat meer gemakkelijkheid de lessen in hef 
Fransch op de H. B. S. kunnen volgen, niet op tegen het nadeel, dat 
zij gedurende één of twee jaren buiten de gewone schooluren onderwijs 
hebben moeten ontvangen. En dat dit een nadeel is voor die jonge 
kinderen van 10 en 11 jaar, daarover zijn zeker toch wel allen het 
eens. Als men algemeen dat geen groot nadeel vond, zou men stellig 
vroeger er wel toe overgegaan zijn om aanstaande leerlingen van een 
Gymnasium vooraf al vast gedurende een paar jaren Latijn te laten 
leeren of aanstaande H.'B. S.-ers vooraf les te laten geven in Duitsch 
of in Algebra en Meetkunde. Want Latijn en Duitsch en Algebra 
en Meetkunde zijn ook nieuwe vakken. W^ie heeft er ooit aan gedacht 
de kinderen van 10 en 11 jaar door voorafgaande particuliere cur
sussen hun leeren van de nieuwe vakken op de scholen voor Voortgezet 
Onderwijs te vergemakkelijken?

De voorstanders van die particuliere voorbereiding zullen zeggen: 
Het is ons niet te doen om den leerlingen het leeren van het 
Fransch gedurende eenigen tijd in de eerste klasse een H. B. S. wat 
gemakkelijker te maken. Maar het Fransch is zulk der moeilijke taal 
en als er niet wat extra's gedaan wordt, dan komen de leerlingen
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Dan moet I 
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op de H. B. S. daarin lang niet zoover als tot nu toe. terwijl 
toch van zulk een groot belang is voor het Nedcrlandsche volk 
het onderwijs in het Fransch niet vermindert in gehalte.

Deze laatste beweringen onderschrijf ik gaarne. Maar het middel dat 
men voorstelt acht ik daarom niet minder verkeerd.

Wat moet er dan gedaan worden als het beginsel van de éénheids- 
schoo! gehandhaafd wordt? Dan moet het leerplan dier cenheidsschool 
zoodanig ingericht worden, dat voor hen die voortgezet onderwijs 
verlangen en wier vermogens hen in staat stellen dat te ontvangen, 
op de Middelbare School een grooter aantal uren kan worden gebruikt 
voor het Fransch dan tot nu toe het geval is geweest.

Een nieuwe proefneming 
Maatschappij tot nut 
algemeen

Tn ons land, zoo goed als in de andere 
-t- landen van Wcsl-Europa en daar
buiten, is de belangstelling voor de 
ontwikkeling van volwassenen stijgende. 
Hel is duidelijk, dat deze belangstelling 
een der zaken is, die we op het credit 
van den oorlog mogen schrijven. Jn de 
oorlogvoerende landen ontwikkelde zich 
in vele gevallen een semi-oflicicelc organi
satie, die zich ten doel stelde om 
onmiddellijk achter hei fronten ook onder 
de reserve-troepen in het vaderland 
naast ontspanning ontwikkeling te bren
gen, eensdeels als direct tegenwicht tegen 
de demoraliscercnde werking van het 
oorlogsleven, anderdeels als toekomstige 
geestelijke reserve voor den gedemobili- 
secrden soldaat.

Dit voorbeeld werd gevolgd in de 
landen waar gelijksoortige behoeften ge
voeld werden, al lagen zij niet in den 
feilen strijd. Dus ook bij ons. De werk
zaamheid van generaal Kleinhens en zijn 
staf lag op dit gebied. Ik geloof niet, 
dat ondanks veel enthusiasme van be
taalde en onbetaalde krachten dit werk 
een diepgaanden invloed op de ontwik
keling van ons volk heeft gehad. Is dit 
juist — ik spreek slechts ondersiellen- 
derwijs op grond van een beperkt er
varingsgebied — dan is dit volkomen 
begrijpelijk. Wie op het gebied 
volksontwikkeling iets poogt te bereil 
weet dat alle resultaat afhangt 
leiders en —- leiders zijn in ons

voor dit werk slecht te vinden. Tact, 
gemakkelijkheid in den omgang, zelf
opoffering en degelijke kennis zijn een 
viertal factoren, die zelden in combinatie 
voorkomen en zijn ze aanwezig in één 
persoon, dan moeten nog de uiterlijke 
omstandigheden het hem mogelijk maken 
om ze ten bate van het werk der volks
ontwikkeling te kunnen aanwenden. Als 

schcn zoeken, dan merken we, dat we 
een lantaarn noodig hebben.

Dat, in de na-oorlogschc periode, vee) 
aan de geestelijke ontwikkeling van 
militairen is gedaan, tenzij misschien 
door bepaalde godsdiensligegrocpen, kan 
niet gezegd worden. Een krachtig rijks- 
insiiluut voor de geestelijke ontwikkeling 
van de Nederlandschc jongelingsschap 
gedurende den tijd, dat zij onder de 
wapenen verkeert, behoort nog tot onze 
vrome wenschen.

Maar de geestelijke „verwording", 
waarvan men zoo gaarne misprijzend 
spreekt, die onzen na-oorlogschen tijd 
kenmerkt, heeft toch de belangstelling 
voor dit werk wakker gehouden en de 
alom verrezen Volksuniversiteiten leggen 
getuigenis af van meer of minder inzicht 
in de behoefte aan geestelijk voedsel in 
de kringen der volwassenen. Hoezeer 
ook de Volksuniversiteiten zich in popu
lariteit mogen verheugen, hun bestuur- 
deren mogen meer of minder voldaan 
zijn over het aantal toehoorders dat de 
cursussen trekken, zij —— althans de 
meer kritisch aangclcgden onder hen — 
zijn zich volkomen bewust dat het 
tuut in een beginstadium van
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kcling verkeert en dat telken jarc opnieuw 
aan zijn verbetering dient te worden 
gewcrl 

De

samenkomen in de grootc vacantie om 
gezamenlijk met enkele vooraanstaande 
personen op hel gebied van volksont
wikkeling de werkzaamheden van het 
winterhalfjaar te bespreken, wat — 
onder voorbehoud van ieders persoonlijke 
vrijheid — aan de eenheid van dit 
werk ten goede zal komen.

Het is de bedoeling, dat de cursussen 
niet zullen worden gegeven als zuivere 
,.1uister'*-cursussen. maar dat zij in den 
geest van de Engelsche lulorial classes 
zullen bestaan uit een inleiding van den 
docent, gevolgd door een samenspreking 
van cursisten met docent.

Deze methode stelt ongetwijfeld hoo- 
gerc eischcn aan den leider, dan de 
meest voorkomende cursussen aan onze 
volksuniversiteiten doen, maar wij zijn 
van incening, dat er onder onze hoog- 
lecraren niet alleen, maar ook onder 
andere ontwikkelden ten onzent even 
goed als in Engeland waar dergelijkc 
cursussen sinds jaren met succes worden 
gehouden, personen zullen schuilen, die 
in boven aangeduide werkzaamheid een 
aantrekkelijke nieuwe taak zullen zien.

Het hoofdbestuur denkt bij deze cur
sussen niet aan zulke, die strekken om 
een of andere vakkennis of technische 
bekwaamheid te erlangen. Het ontkent 
daarvan de beteekenis ook en met name 
voor ’t platteland niet, maar zij liggen 
buiten dit plan. In dit geval wordt be
oogd inzicht, verruiming en verheffing 
te brengen, gebieden van algemeen men- 
schelijke waarde te bewerken, niet door 
oppervlakkige gemeenplaatsen aan groote 
scharen vertrouwd te maken, maar door 
ernstige ingaande beschouwing van aller
lei sferen is daartoe slof te vinden. Zou 
een studie van de geestelijke en maat
schappelijke stroomingen van de 19e en 
20e eeuw niet twintig avonden lang 20 
mcnschen geboeid kunnen samenhouden? 
Of de levens en beschouwingen van 
groote leiders der menschheid geen rijk
dom aan verheffende gedachten en ge
dachten wisseling kunnen bieden? Zou 
men niet twintig avonden lang den bouw 
van het heelal kunnen bestudceren, 
vooral als het geschiedt volgens methoden 
als bijv, het boek van Pannckoek, de 
Wonderbouw des hemels, te zien geeft. 
Twintig avonden aan het leven van een 
waarlijk groot schrijver gewijd, verbonden 
met lectuur van enkele zijner voornaamste

Maatschappij tot nut van ‘ 
die in ons land den stoot 

gegeven tot de Universily Extcnsion 
de Volksunivcrsileilsbcweging, die 
uit voortkwam, laat niet na, daar waar 
de gelegenheid zich biedt, ie wijzen op 
de noodzaak van verdieping van dit 
ontwikkelingswerk. Haar taak ligt in 
de groote steden in de voorbereiding van 
de leerlingen tot de Volksuniversiteit. 
Op het platteland heeft zij in dit opzicht 
een andere rol te vervullen.

Voor zeer grootc uitgestrektheden van 
ons land zullen de volksuniversiteiten 
nog in jaren geen beteekenis hebben. 
Toch lelt juist hel platteland lal van 
ernstig aangelegde personen, die, minder 
onderhevig aan de veelvuldige prikkels 
der grootc steden, meer het vermogen 
hebben bewaard om zich tot één onder
werp gedurende langoren tijd te bepalen.

Daarbij komt dat het platteland ten 
aanzien van de ontwikkelingsmogelijk
heden ver achterstaat bij de steden.

Hel hoofdbestuur meent, dat er dus 
alle aanleiding voor het Nut is om door 
een nieuwe prikkel ontwikkelingswerk, 
dal in andere landen blijkbaar goed 
voldoet, ook in ons land ter hand ie 
doen nemen. Hel is daarom van plan 
om aan dca.s. algcmccnc vergadering voor 
te stellen een zeer belangrijk bedrag 
voor dc ontwikkeling van volwassenen 
in dc provincie beschikbaar te houden.

Tol dit doel wenscht het voor een 
veertiental departementen in kleinere 
steden of dorpen, die een cenigszins 
centrale ligging moeten hebben, docenten 
beschikbaar te stellen, die in studie- 
cursussen van 20 avonden met groepen 
van 20 personen één bepaald onder
werp zullen behandelen, waardoor een 
degelijke behandeling mogelijk zal zijn. 
Dc cursisten zullen f10__ per cursus
hebben te betalen, welk bedrag desge- 
wenscht in gedeelten zal worden afge
dragen en zal moeten strekken tot 
tegemoetkoming in de reis- en verblijf
kosten der docenten, welke laatste daar
naast van het hoofdbestuur een hono
rarium van f 500.— voor dc 20 avonden 
zullen ontvangen. De cursusleiders zullen 
van te voren op kosten van dc Maat
schappij gedurende vier of vijf dagen
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TAe heer C. L. van
schrijft ons:

Toen ik het vorig jaar te dezer plaatse 
enkele gedachten mocht ontwikkelen 
over „Een centraal buiteninstiluut voor 
de Rijpere Jeugd” en over „Synthese 
in de Jeugdbeweging" bestonden er (het 
bleek eerst later) reeds elders analoge 
plannen, die ook nog niet tot uitvoering 
gekomen waren. Mijn artikeltjes hadden

dit voordeel, dat wc van weder- 
planncn op de hoogte kwamen 

dat er niet in verschillende of legen- 
rgcstclde richting gewerkt werd.
lu kost het altijd eenige zelfover- 

~~ om hel een genoegen te vinden, 
anueren de plannen uilwerken. die

■ zelf heeft uitgedacht. Al is dit 
zijn algemeenheid niet op mijn 
toepassing —- de leidende, 

. waarover ik het straks zal 
verzekerden mij ten stelligste, 

plannen al jaren bestonden, en 
geen enkele reden om hen niet 

gclooven — het kost toch eenige 
c in de kunst van objectiveering 

ngen, dat men zeggen 
■ ook weinig toe. wie de 

ze maar uilgevocrd 
eenmaal echter zoo

men er

a hun kampecrin- 
imperatief te drijven.

: bovengenoemde hccren willen 
inrichten het permanente jongens- 

zooals dal in hel buitenland. 
1 in Amerika, al lang bestaat, 

zullen (ik volg hier in hoofdzaak 
eigen prospectus) aan hun instelling 
kleine vaste kampstaf verbinden en 
elk jaar de diensten verzekeren 
bevoegde personen, die als instruc- 

s zullen kunnen optreden in die
1, die met het kampleven in ver- 

willen trachten
ig gedeeltelijk coöf

werken, zouden die te machtig zijn voor 
ons onrustige twintigste eeuwers en 
zouden wc cr na tien avonden bij weg- 
loopen —• ik wil het niet gcloovcn. Zouden 
het leven op aarde, de ontwikkelings
geschiedenis van den mensch, de vorming 
van de aardkorst, verbonden met de 
geologie van het eigen land, niet prachtige 
bouwstoffen leveren voor dcrgclijke 
studiën vonden ? En de geschiedenis van 
onze geestelijke voorouders, de kuituur 
van Grieken en Romeinen, de kuituur 
der Renaissance, onze vadcrlandsche 
schilderkunst en bouwkunst? Hebben 
voor al deze dingen de mcnschcn van 
tegenwoordig alleen maar geduld gedu
rende één, twee, drie... hoogstens 10 
avonden; maar is een heel winterhalf
jaar van 20 avonden, mpl de degelijk
heid daaraan verbonden, ons wat al te 
machtig? Het hoofdbestuur wenscht dit 
niet maar zoo aan te nemen zonder een 
ernstige proef te hebben genomen.

Hel kond er nu voor onj op bel oogen- 
blik op aan leüm le vinden en daarom 
geven wy aan bet plan, reedj voor dat bel 
door de Algemeenc Vergadering onzer 
jllaalocbappy goedgekeurd, publiciteit.

Wij hopen, dat deze mcdedceling voor 
velen aanleiding moge zijn om zich af 
te vragen: ligt hier voor mij een gebied 
waarop ik werkzaam zou willen en 
kunnen zijn?

En als zij deze vraag bevestigend 
meenen te kunnen beantwoorden, laten 
zij dan ondergeteekende daarvan mede- 
decling doen, met de bijvoeging van de 
onderwerpen, die zij zouden willen be
handelen. Dan kan later nader overleg 
worden gepleegd en een verdeel ing der 
verschillende krachten over het land 
worden getroffen.

althans 
zijdschc

°'nT
dal ander*

laatste in 
geval van 
personen, 
hebben, 
dat hun 
ik heb geen enkele reden om 
te gclooven — het kost toch 
moeite in de kunst van objectiveer 
het zoo ver te brengen, dat men zeg 
kan: Hel doel cr ook weinig toe. wi 
plannen uitvoert, als ze maar uitgcvi 
worden. Is men eenmaal echter 
ver. dan komt men er toe zonder bij
gedachte en zonder rancune andcrer 
voornemens te waardeeren en aan te 
bevelen.

Het „Kamp Eerde’ . waarvan 
hccren* P. ten Katc te Ommen en J 
Schaap te Wassenaar, zeker geen on
bekenden in de tegenwoordige jeugd
organisatie, de promotors zijn, doet een 
groote stap in de richting van de cen
tralisatie van onze jeugdbeweging-naar- 
buiten. Zij zijn zoo gelukkig geweest, 
de beschikking te krijgen over terreinen 
op het groote, prachtige landgoed van 
Baron van Palland van Eerde, gelegen 
onder Ommen en Eerde. Wie onder 
die hooge dennen gewandeld heeft, wie 
daar de loop-van Vechten Rcggc heeft 
gevolgd, wie daar de verrassende ver
gezichten heeft genoten op de Lemcler- 
berg, weel al dadelijk welk een ideale 
kampgelegenhcid hier gevonden kan
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de deelnemers uitgenodigd, en betaalde 
voor kun de reiskosten, en 20 Mk per 
dag. Op een uitzondering na werden 
de voordrachten alleen ’s morgens ge
houden, gedurende 1 'A — 1 ’/» uur. 
Daarna ’n korte pauze; en vervolgens 
de diskussics. die gewoonlik 2 'h — 3 jjur 
duurden. De voordrachten betroffen : de 
problemen van de volksontwikkeling: 
de grondlicpen van de volksontwikke- 
lingsarbeid; de volksuniversiteit, uit-' 
gaande van de Staat;' ’t volksuniversi- 
leits-tchuis; de metode van ’t onderwijs 
aan de V. U. (de lilozofiese metode, en 
de pedagogiek van de studicklubs *) 
Verder: vragen betreffende de organie- 
zatie, en de verhouding van V. U. en 
wereldbeschouwing. Dan: ’n beschrij
ving van afzonderlike kurzussen (over 
been weefsel, en over kunstvormen). Ten 
slotte: meedelingen uit de praktijk van

*) „ Arbeitsgemeinschaft."

’n Volksuniversiteitskongres.
Tn l vorige jaar, van I—-12 Augustus, 

w'erd er op initiatief van ’l pruisiese 
Ministerie van' wetenschap, kunst, en 
volksontwikkeling, ’n kongresgehouden 
in Wcilburg. De bedoeling was, aan de 
deelnemers gelegenheid te geven „in 
gemeenschappclike arbeid de iedce van 
de volksuniversiteit te verhelderen en te 
verdiepen." In de Maarl/April-aflevering 
van ’l ZólKbr.J. paJagogiscbe psychologie 
u. experiment. PiiJagogik geeft F. E Otto 
Schultze over dat kongres (’ t negende dat 
de pruisiese slaat heeft uitgeschreven!) 
’n verslag met beschouwingen, waar
aan ’t volgende ontleend is.

Er waren ongeveer 40 mannen en 
vrouwen verschenen, die voor ’l grootste 
deel prakliese ervaring hadden op ’t 
gebied van de volksuniversiteit. De or- 
ganiczalie was aldus: De regering had

met al de voordeelen en zonder de na- 
deelen. Particulieren zullen eveneens 
niet tegen de onkosten behoeven op te 
zien: voor groepen van tenminste 20 
jongens f 2. — per dag en per persoon in 
de maanden Juli en Augustus: in de 
maanden Mei. Juni en September wordt 
dat bedrag nog gereduceerd tot fl.75. 
In die prijzen is begrepen: voeding, huur 
van kampmateriaal, kookmaleriaal, sport- 
materiaal, gebruik van sportvelden, zwem- 
gelegcnheden en booten en van eerste 
geneeskundige hulp.

De kampdagen zullen 10 dagen duren. 
Voor de lezers van dit blad zal ik wel 
niet meer behoeven uiteen te zetten, 
welke voordeelen ik voor onze stads
jeugd verwacht van dit tiendaagsche 
bad in de vrije natuur.

Ik hoop van harte, dat het „Kamp 
Eerde" zal slagen. Hoe meer deelnemers 
hoe meer kans, dat de instelling inder
daad permanent wordt. Dat is trouwens 
noodig; de resultaten zullen pas na 
eenige jaren kunnen gewaardeerd worden 
en resultaten zullen noodig zijn, om de 
ongeloovigen te overtuigen.

door eenige groote werkgevers 
deelname te verzoeken. Andere ver 
gingen en instellingen zullen 
kampperioden kunnen bespre

• de aan hun zorgen toevertrou'
Vast slaat, dat hel Kamp E 

uitgaat van eenige vereeniginf 
Stelling, dat bet niet anders > 
kampgclcgenheid bieden er. L.. 
wisselende kampbevolking o 
leiding zal staan, die in techni 
zal worden bijges 
nenlc kampleiding

Voor het kampeeren in het „Kamp 
Eerde" komen in aanmerking alle moge
lijke groepen van Nederlandsche jongens 
tusschen 14 en 18 jaar, van welke stand, 
godsdienst, richting, politiek ze ook 
mogen zijn. De eigen leiding is steeds 
aanwezig om over bijzondere belangen 
te waken.

Groote werkgevers kunnen zich hier 
zonder kapilaalsiorting of inleggeld een 
goed georganiseerd buitenverblijf voor 
hun jonger personeel verzekeren; bonden, 
vereenigingen, clubs, jcugdcen trales uit 
onze groote steden, van welke richting 
ook, zullen er hun kamp gereed vinden.
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de V. U. (university tulorial classes, 'n 
universiteit voor boeren, en van ver
schillende plaatsen uit Pruisen),

Bij alles overheerste de 
praktijk — wat de verslaggever 
Overigens was ‘l kongres ’n 
„ Arbcilsgcmeinschafl." De 
bleven over 't algemeen 
van principieëlc uiteenzet 
der verheugend simptoom v 
sprekers elkaar dikwels niet of verkeer 
begrepen; ten gevolge van filozofiese c 
partij-polietiekc verschillen, ook echter 
door onvoldoende kennis van de hlozo- 
lïcse en fooral pedagogiese grondbe
ginselen. Dit gebrek aan 'n brede teo- 
retiese grondslag belette dikwels tegen
stellingen optchelfen — wat anders 
mogclik geweest zou zijn.

‘ ' vreemdend en verblijdend 
1, dat „in onze intellek- 

sriode" 't begrip „1 
grote rol speelde ;

telling genomen s 
Doel

die ons leven bevruchten en lol 'n hogere 
trap ontwikkelen kunnen. De behande
ling van de slof moet haar zwaartepunt 
zoeken in de doorkneding in de sludic- 
klub."

De belangrijke beschouwingen over 
de inctodick blijven in 'n tijdschrift als 
dit onvermeld, zijn meer op hun plaats 
in ’n periodiek van 'n V. U. Hier moge 
noch iets volgen over 't doel van de 
volksuniversiteit en haar verhouding lot 
volksontwikkeling en volksopvoeding. Er 
wordt op gewezen, welke invloed 't 
onderwijs van de V. U. op de toehoorders 
hebben kan. Denken en kennis voeren 
tot plnnnen-bcramcn c:n handelen; zodat 
’t niet onverschillig is in welke geest 
de hoorders ’t gezegde opnemen. Natuur
lik moet hun volle vrijheid gelaten worden 
in ’t stelling-nemen ten opzichte vah de 
verschillende vraagstukken die zich kun
nen voordoen. In tegenstelling mei v 
wel beweerd wordt, kunnen de bezoe1* 
van 'n V. U. wel degclik worden opge™ 
„Onder de bezoekers van de V. U. 
heel wat mensen die noch nooit 
twijfcld. wellicht ook noch nooit in 
gcre zin verwonderd hebben gestaan, 
voor wie lot dusver wellicht noch nooit 
'n openbaring is opgegaan, en die daar
toe toch heel goed in slaat zouden zijn.** 
Deze moeten gebracht worden lot vragen, 
d.i. tol de eerste uiting van zellslandig 
denken. „Als wc hun nu opwekken tot 
'n verklaring te komen ten opzichte 
van de levensverschijnselen en levens
raadselen, zo beslaat er niet alleen uit
zicht, ze ie onderhouden, maar ze te 
bevruchten, ja hun persoonlikheid ornlc- 
vormen en te ontwikkelen. Alleen moet 
men daarvoor lijd en geduld hebben.” 
Naast de opvoeding van de persoonlik
heid. komt voor de V. U. ook noch die 
tot liefde voor ’t eigen land, en die van 
de gemeenschapzin in aanmerking. Wat 
de laatste betreft, daarover noch 'n 
klein citaat. „De verkeersvormen en de 
werkwijze van voordrachten en sludic- 
klubs kan persoonlikc kennismaking 
tussen onbekenden doen ontstaan, kan 
vriendschap doen sluiten, hier-cn-daar 
ook sociale tegenstellingen overbruggen. 
Ze kan dus de gemeenschapzin wel op
wekken, maar veel meer vermag ze niet. 
In deze zin zijn alleen van ’t volksuni- 
versiteils-tehuis waardevollc rezultaten 
te verwachten. Van de oprichting van

dik gewe... 
Wordt bes

tevens genoemd, 
tualistiese periode" ’t begrip „levens
waarheid” ’n grote rol speelde: en er 
ook openlik stelling genomen werd tegen 
’t ..intellektualismc." ’t Doel en de taak 
van de V. U. was ’t meest omstreden 
onderwerp; waarbij ’t echter niet tot ’n 
volledige en alzijdige opheldering is ge
komen. En dan gaat de verslaggever 
voort: „Als eerste eis is te stellen: de 
volksuniversiteit moet volwnardig zijn, 
’n nieuw, ’n bepaald „niveau” in stof en 
metode hebben! De populaire voordracht 
alleen maakt noch geen volksuniversi
teit . . . De V. U. moet onvoorwaardelik 
’n plaats van ernstige gecstclike arbeid 
zijn. Reeds daarom is de studieklub 
(„Arbeitsgemeinschaft”) ’t wezenlikc 

van ’t onderwijs___Dal stenografie,
:r schrijven, hoofdrekenen, masjiene 

en dergelijke vakken lot de 
de volksontwikkeling behoren, 

>ch minder is 
i altijd wc

zijn. 
(„A>

schrijven, en dergelijke vakl. 
taak van de volksontwikkeli 
zal niemant bestrijden; noen 
te loochenen, dat altijd en altijd weer 
kurzussen over zulke zaken verlangd 
worden; maar tol 't gebied van de 
universiteit behoren ze natuurlik niet.

Evenals bij elk onderwijs, zo ook bij ’t 
gebruikelike universitaire en bij ’t onder
wijs van de volksuniversiteit, komt ’t 
in lormeel opzicht daarop aan, de gecsle- 
like krachten van waarneming, oordeel, 
en krietiek te wekken en te versterken, 
opdat de bezoekers nader komen tot 
dekrietiesc zelfstandigheid van ’t denken. 
In maierieëel opzicht echter moeten die 
kennis en dat inzicht aangebracht worden,

Dal s
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pclikc

') Zie de boekbespreking in dit num-

volksont wikkclings-gclegenhcden 
grote stijl zijn wc echter noch ver 

derd; nooit kan volksuniversiteit 
isunivcrsilcils-tchuis identiek wor-

(>k schat 4 — 6. die zich over verschei
dene semesters verdelen) heeft bijge
woond, zo zal hij gekomen zijn lol n 

1-of-mccr vergaand zelfstandig oordeel.
in slaat zijn tot 'n wezenlik vruchl- 

verwerking van de vrije voordrach- 
tot zelf lezen van welcnschap- 

, werken. 't Volksuniversilcits* 
tehuis staal boven de volksuniversiteit en 
de studicklubs. t Omvat hun arbeids- 
vormen en overtreft hun ver door de 
sterke werking op de wilskracht en de 
pcrsoonlikheid. Van hier uit kan 'n 
werkelike verdieping en bevruchting van 
de bezoekers in de zin van 'n ware 
volksopvoeding plaats vinden."

Pour 1’ère nouvelle, revue internatio
nale d’education nouvelle. Redacteur is 
Ad. Ferriire te Gcnève. Prijs 12 fr.
Het doel van dit tijdschrift is het nieuwe 
onderwijsideaal in de scholen ingang te 
doen vinden; een nauwere samenwer
king lusschen de opvoeders van de ver
schillende trappen van onderwijs en 
tusschen ouders en opvoeders in *t leven 
te roepen ; om de twee jaar een congres 
te houden .* om daardoor en door hel 
tijdschrift de opvoeders van alle landen 
te vereenigen. die de beginselen van de 
nieuwe onderwijsrichting onderschrijven. 
De inhoud van hel eerste nummer wijst 
voldoende aan, dat de beginselen dezelf
de zijn als in het werkje van Ferrière 
„L'activitc spontance chez l'enfanl" *) 
zijn beschreven. De inhoud beval o.a. 
Ie Problcmc de 1’Education en France 
a 1'heure actuelle door Georges Bertier, 
la Nouvelle Education door Roger 
Causinet. un essai de -Self-govcrnment” 
dans une classe fran^aise door Wauthier. 
L'Oevre du Dr. Decroly en Bclgique 
door Hamaïde. L’Education de 1'aclivité 
spontonée chez les enfants door Ferrari. 
Une école aclive en Anglcterrc door 
Baldwin. W.E.

zulke <

trwijdc 
en volks 
den."

Zij die de praktijk van de V. U. 
kenden, wezen erop dal er noch bij lange 
na niet gesproken kon worden van ‘n 
volksgemeenschap: dat in afzienbare 
lijd de kloven tussen socialisten en bur- 
gerliken. tussen arbeiders en boeren noch 
onoverbrugbaar zijn.

Ten slotte wordt hier de volgende

• „Vallen we onze mening over de plaats 
van de volksuniversiteit samen, dan 
zullen we ze niet plaatsen naast de orga- 
niezalie van volksuitspanning en volks
ontwikkeling. maar ze aan deze onder
geschikt maken: en ze toch in't middel
punt van de volksontwikkeling plaatsen. 
(Dat ze) geen school ter opleiding voor 
een-of-ander beroep, geen partij- en 
geen vakschool is, zullen wc zonder meer 
onderschrijven. Ze moet neutraal zijn; 
en zich door haar plaats als volksuni
versiteit tot de ontwikkeling en opvoeding 

beperken, zowel wat betreft de onder
werpen (kosmelick, mocderschapzorg, 
sport, enz. behoren niet tot de laak van 
de V. U.) als ook in de keus van de toe
hoorders (ze kan slechts met weinigen re
kenen, niet met massa-samenkomsten). De 
vrije. voordrachten en voordrachtreckscn 

wekkende aard zijn. Feesten, plechtig
heden, en tentoonstellingen kunnen haar 
aantrekkingskracht verhogen, haar ge- 
voelswerking versterken, en de toestand 
van de kas verbeteren. Langzamerhand 
moeten de voordrachten door verbinding 
met 'l leergesprek in de daarmee aan
sluitende besprekingen de meer geïnte
resseerde toehoorders tot zich trekken 
en voor de sludieklub winnen. Deze 
vormen de eigenlikc volksunivcrsteil; 
hier kan echte universitaire arbeid ver
richt worden, die aan overeenkomstige 
arbeidstof proefhoudend moet blijken, 
en zo iets volwaardigs presteert. Als 
iemant 'n aantal van zulke kurzussen
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. en dient. 
»vhe psycholoog Wil- 
't het best de funda- 
van de spontane acti

viteit in t licht gesteld; een andere 
Amerikaansche psycholoog John Dewey 
heeft aangetoond, dat deze de hefboom 
van de vooruitgang is. Ferrière wijst 
op de Case dei bambini van Montcs- 
sori. op de padvindersbeweging, op de 
verplichte week van handenarbeid en 
op de Y. M. C. A. (= Young Men's 
Christian Association.) — Hij bespreekt 
ook Jan Ligthart, „Ie grand pédagogue 
hollandais.' maar de mriMe van de 
actieve school heeft deze niet gehad, 
evenmin, als Sven Lönborg te Götcborg, 
Hermann Toblcr in Zwitserland, John 
Dewey te Chicago, Pablo Vila te 
Barcelona..— De tegenwoordige weten
schap bevestigt op schitterende wijze 
de intuïties van de groote voorloopers 
op onderwijsgebied. , E.

Der gegenwartige Stand der Geistes- 
wissenschaften und die Schule 

door Eduard Spranger. Schrijver begint 
zijn werkje met een oproep aan de 
pbilologcn. Hij zegt, dal men hel voelt 
groeien en kloppen, waar men de han
den van onze jeugd pakt . . . maar onze 
tegenwoordige philologic weel van dit 
proces in 't algemeen niets. Iets nieuws 
is in aantocht en daarvan moet luid 
gesproken worden, wanneer het tot in 
de studeerkamers zal doordringen___ Wc
gaan een tijdperk tegemoet, dat niet 
wetenschappelijk is. Het nieuwe is de 
intuïtie, die niet de wetenschappelijke 
isolecring der feiten wenscht, maar in 
de eerste plaats de totaliteit van de 
mensch verlangt. Schrijver meent, dat 
de natuurwelenschappcn bij de tegen
woordige jeugd op de achtergrond zijn 
gedrongen en hel humanisme naar voren 
is getreden; niet alleen het humanisme 
van de Helleenschc kuituur, maar ook 
het humanisme, dal in alle kuituren, 
wanneer en waar ook. is belichaamd. 
Hij tracht voor de bcstudecring daarvan 
en het onderwijs daarin de methode aan 
te geven, die tevens aanwijst, hoe de on- 
derwijsreorganisatie moet plaats vinden.

W. E.

L'activité spontanée chez 1'enfant 
door Ad. Ferrière. docleur en Socio
logie a J’instiiut J. J. Rousseau. — De 
oorlog, zoo zegt hij, heeft een slachting 
aangericht onder menschelijke lichamen, 
maar het onderwijs begaat zulk een 
moord op de menschelijke zielen, syste
matisch. onverbiddelijk, met steun van 
de staat en de samenleving. Wat is 
van waarde in het leven? Het welen 
of de wil ? Het weten zonder wil of 
de ontembare wil, die zich zijn weten 
schept, als ’t moet? Ik zeg: de wil gaat 
boven alles. De psychologie moet ons 
zeggen, welke de wetten van de gezonde 
natuur zijn en deze zeggen ons. dal de 
leerlingen niet op dezelfde leeftijd het
zelfde programma volgens dezelfde 
methoden kunnen volgen. De school eischl 
dit, gaat tegen de natuur in en moet 
daarom dwingen en dreigen. De tegen
woordige jeugd wil dit niet meer; van
daar dal de opstandigen vooral in de 
steden steeds talrijker worden, dal het 
niveau van de studie daalt, en de beste 
leerlingen volgens de school worden 
later nullen in het leven. Men leest, 
dat vele groote mannen, zoo niet alle, 
zijn geworden, wat ze zijn, niet door 
de school, maar niettegenstaande de 
school. De wetenschap heeft geleerd: 
laat het vrije veld aan het scheppend 
vermogen van het Kind? En dit stemt 
overeen met wat de hervormers op 
onderwijsgebied zeggen. De spontane 
activiteit moet de as zijn van hel heele 
onderwijs, het gevoel is de beweger van 
het leven en het gezonde leven draagt 
in zich de geestdrift, hel verlangen om 
te welen, de begeerte om zich te vormen. 
De spontaneïteit van het Kind uit zich 
op drie wijzen: het spel, de construc
tieve activiteit en het dienen. In ‘t al
gemeen, zonder evenwel scherpe grenzen 
te willen trekken, is het gezin de 
plaats, waar het kind speelt, de school 
de plaats, waar het kind construeert en 
de samenleving de plaats, waar mer

De Amerikaansche psycholoog 
liam James heeft h 
menteele waarde
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Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutsconunissie voor Onderwijs.

Voorzitter; L. C. 
IÈVE, Secretarie.

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt:

Pnrf Dr. PH. KOHNSTAMM.
M». ). H. THIEL ea J. HOVENS GRÏ

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in- die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen 
handeling van problemen '

6. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevorde 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, ariderzijd' 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.

i van openbare besprekingen of congressen ter be- 
van volksontwikkeling.
een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 

nieuwe vruchtbrengende gedachten op het gebied der
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" wel. het woord .vak” 
indschc woordvorming.

Algemeene Ontwikkeling en Beroepsopleiding 
door Dr. J. H. GUNNING Wzo.

Tn de samenvoeging dezer twee woorden ligt een probleem opge- 

sloten, dat even moeilijk is als actueel, en in onze dagen zelfs 

acuut, maar dat vóór alle dingen als probleem wil erkend worden.') 

Eigenlijk is ’t een samenstel, ja, een warnet van problemen. Om 

het te vereenvoudigen zullen wij ons dus tot de hoofdzaken, tot een 

cenigszins globaal en theoretisch overzicht moeten bepalen. Toch 

zullen wij niet kunnen ontkomen aan de noodzakelijkheid het een 

beetje te analysecren, vulgo: uit te pluizen.2)

Daartoe moeten wij eerst die twee woorden ieder afzonderlijk onder 

de loupe nemen. Om practische redenen beginnen wij met 't laatste.

Beroepsopleiding is niet hetzelfde als vakopleiding 3). Dat blijkt reeds 

terstond uit de omstandigheid, dat wij wel — en vaak 1 — spreken 

van vakonderwijs, maar nog nooit iemand — althans voorzoover ik 

weet — gesproken heeft van beroepsonderwijs.

') Hel wordt door schrijver dezes hier niet voor de eerste maal behandeld; 
anders ingekleed en georiënteerd kwam het o.a. reeds ter sprake in de volgende 
artikelen: .Over den aard, de noodzakelijkheid en de gevaren van algemeene 
ontwikkeling". (Hel kind. 1905 = Vcrz. Paed. Opst. II 269 v.v.)— .Onderwijs 
en School als O rganen van Volksontwikkeling", in de brochurenreeks .Syn
these", IV, 3. 1918. — .Volksschool of Vakschool? Algemeen vormend onderwijs 
of Beroepsopleiding?” (De Opbouw I, 12. 1919). — .In hoeverre moet het 
algemeen vormend onderwijs als deel van het vakonderwijs een bijzonder karakter 
dragen ?" (Praeadvies op ’t Nat. Congres voor Vakonderwijs. 's-Gravenhagc 1919. 
Rapporten en Handelingen. 2e Bundel). Ik heb niet geschroomd, waar 'l pas gaf. 
daaraan min of meer woordelijk te ontlecncn. — Voor het inzicht in de practische 
en acluccle beteekenis van het probleem zijn die Congrcshandelingen zeer belangrijk.

2) Wie zich wil overtuigen van de noodzakelijkheid van scherpe begrips
onderscheidingen op dit gebied, leze het grondige werk van den Amerikaan 
David Sneddcn „Vocational Education" (1920 581 bl.). Het bevat o.m. een 
Appendix B van 48 bl. uitsluitend handelende over .Terminology " en bevattende 
niet minder dan 46 ., Definilions", benevens tallooze „Distinctions" en vcrdeelin- 
gen, alle betrekking hebbende op de beroepsopleiding.

Waarom in deze samenstellingen het woord .beroep" 
niet een a aanneemt, behoort tol de mysteries der Nedcrlan
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wederom hieruit, dat 
i van beroepsopleiding, 

andere vraag. ')

weder van de 
spreken als 
speciale ber< 
kennis

bestuur had als 
worden ter bevorc 
gewis geen 
gedacht heeft 
de tweede

') Zie daarover, nl. over de beleekenis en het gebruik der woorden -opvoeding", 
-onderwijs" en -opleiding" mijn zooevengenoemde syntbesc-brochure, bl. 3.

*) Beschouwen, want wij hebben natuurlijk geen de geringste pretentie 
bet vraagstuk in zijn ganschen om vang te behandelen. Wij missen elke be
voegdheid daartoe en 't gaat ook de krachten van één mensch verre te boven. 
Bovendien leveren wij slechts inleidende beschouwingen. Maar wat wij wel 
willen doen, althans naslreven, dat is het zoeklicht over het gebeele terrein van 
het vraagstuk te laten weiden.

Aan de andere zijde blijkt de verwantschap • 
men evengoed van vak-opleiding spreken kan als 
Waarom men dat minder doet, is een

De zaak is natuurlijk, dat bijna ieder vak tevens een beroep is, 
maar lang niet ieder beroep een vak. De timmerman oefent ’t vak 
van timmeren uit, de wever dat van weven en dat is tevens hun 
beroep, maar de geneesheer en de predikant oefenen niet het vak 
uit van receptenschrijven of preeken, maar het beroep van genees
heer of predikant. De eerstgenoemden ontvangen dan ook een vak- 
de laatstgenoemden een beroepsopleiding. Toch kan men ook 

geneesheeren — en desnoods zelfs van de dominees •— 
s van de mannen van het vak, wanneer men hun 
roepskennis wil stellen tegenover de onkunde of mindere 

van hen die daarbuiten staan.
Al zijn dus de grenzen niet altijd precies te trekken, zooveel is 

wel duidelijk, dat het begrip -beroep” ruimer — haast zeide ik: 
nobeler — is dan het begrip -vak”, en dus ook het begrip -beroeps
opleiding” dan het begrip „vakopleiding”.

Deze opmerking was noodig om te doen uitkomen, dat wij het 
probleem in zijn vollen omvang willen beschouwen. 2) In het in noot1) op 
blz. 1 genoemde Nationaal Congres voor Vakonderwijs is, in overeen
stemming met den titel, de beroepsopleiding alleen indirect aan de orde ge
weest, n.1. daar, waar zij samenviel met de vakopleiding. Hierop was 
slechts één uitzondering en die is merkwaardig genoeg. Het Congres

vraagpunt III aan de orde gesteld: „Wat kan gedaan 
edering eener goede beroepskeuze?" Men doet hem 

onrecht, wanneer men aanneemt, dat 't ook daarbij slechts 
aan ambacht en nijverheid. En zoo deed blijkbaar ook 

: praeadviseur. Maar niet de eerste, de heer A. H. Gerhard 
en dank zij hem ook niet de vergadering, maar zij bespraken het 
vraagstuk in zijn vollen omvang, stelden 't althans aan de orde ~ 
want heel veel verder kwamen zij niet. Maar daardoor werd't onder 
hun handen althans een vraagstuk, dat alle standen zonder uitzon
dering omvatte.
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vorm, een

nooit zal uitoefenen, doet niets
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elkaar uit.
»tuk met het woord .opleiding” — al of niet
:roeps” — ook niet goed gekarakteriseerd.

wat de tegenwoordige

> breed <

Dat probleem is, 

’) Want dat de leerling i 
ter zake; ,,opgeleid" wordt

voor ’t minst in zijn tegen woord igen 

misschien dat beroep nooit zal uitocfcaci 
: hij altijd alsof dit vaststond.

zoo moeilijk te maken 
op te vatten? Juist 
de bestaande

Wij zien dus duidelijk, dat wij het vraagstuk niet mogen vereen
voudigen door het te beperken.

Maar ook niet door het te splitsen.
Ik bedoel dit. Elke beroepsopleiding 

't oog. Eigenlijk is ’t eerste bestanddeel 
iedere opleiding doet dat, iedere opleiding is p e r s e 
Wanneer men zich dus bepaalt tot ’t onderzoek 
leiding voor een bepaald beroep, dan is men 
klaar. Ik zeg: „b e t r e k k e 1 ij k”, i 
houden met ’t feit, dat dat beroep

"enzen

maatschappij;
niet kan handelen zooals men met ’t 

zou achten, maar ook hen moet nemen 
eener bestaande maatschappij met

heeft een bepaald doel op 
volkomen overbodig, want 

beroepsopleiding. *) 
naar de beste op- 

dan is men betrekkelijk spoedig 
want ook dan moet men rekening 
zoo maar niet in de lucht hangt, 

i als een mathematisch vraagstuk, 
het zeer, zeer samengestelde en 

en dat men eveneens met

zich niet theoretisch laat afgrc 
maar altijd een onderdeel is > 
ingewikkelde raderwerk der 
de op te leiden jongelui maar 
oog op 't doel wenschelijk 
voor wat ze zijn, n.1. leden 
beperkte mogelijkheden.

Maar deze moeilijkheden zijn "gering, vergeleken bij die, op welke 
men stuit, wanneer men zich niet bepaalt tot de beschouwing van 
de opleiding voor één bepaald beroep, maar de beroepsopleiding in 
’t algemeen, dus voor alle bestaande beroepen (en misschien nog 
eenige meer) in oogenschouw neemt. Óf juister gezegd, dan krijgen 
die moeilijkheden eerste rechte beteekenis. Want in 't wezen der ■ 
zaak zijn zij dezelfde.

Maar waarom zijn wij gedwongen het ons : 
en het vraagstuk zoo breed en zoo algemeen 
omdat wij te rekenen hebben met 
maatschappij.

Deze nu is, zooals wij reeds zeiden, uitermate gecompliceerd, maar 
alle onderdeelen, de kleinste zoowel als de grootste, grijpen in elkaar 
en oefenen invloed op

Daarom is het vraagsf 
met het voorvoegsel „bei 
Voor de individuen moge „opleiding” tout court voldoende zijn, 
maar wat de tegenwoordige maatschappij krachtens haar samenge
steldheid noodig heeft, dat is organisatie van opleiding.

Hoe komen wij aan een behoorlijk georganiseerde op
leiding? Ziedaar het eigenlijke probleem.
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') Waar 
prezen boeken ’ 
vertalingen van 
in aanmerking 
gebruikt wordt

’) In zijn t 
etbnogr. Ges. 
studiën < 
schat pleeg 
ook deze schrijver met 
„opvoeding."

van „opvoeding” der dieren gesproken wordt, zooals in de onvol- 
van William Long — ten onzent verbreid in de voorbeeldige 

i Cilia Stoffel, is dit in bovenstaanden zin te nemen, waarbij ook 
; komt, dat het Engelsche „educalion* veel ruimer en slordiger 
t dan ons „opvoeding”.

studie „Die Erziehung bei den Nalurvölkern" (Jahrb. d. Geogr.- 
. in Zürich 1918/9), tracht dr. A. Knabcnhans, in aansluiting aan de 

van onzen Stcinmetz, te bewijzen, dal die opvoeding ten onrechte onder- 
egl te worden. Maar hij zelf bewijst, hoe primitief zij is en verder worstelt 

onvoldoende afgrenzing dor begrippen „opleiding en

er geleidelijk en langzaam;
't bestijgen der eerste trappen heeft de mcnschheid eeuwen en 

eeuwen gedaan, en niet zelden volgden op iedere stijging lange, lange 
tijden van stilstand, als van uitrusten. Maar sinds ’t einde der Middel-

zclfs een ultra-modern probleem.modern, in vele opzichten 
zakelijk om twee redenen.

De eerste is deze: in het wezen der zaak is alle opleiding de 
poging om de kloof te overbruggen tusschen cultuur en natuur. Waar 
geen cultuur is, zooals' bij de in het wild levende dieren, daar is 
geen opleiding, hoogstens eenige leiding bij de instudeering der natuur
lijke levensfuncties van de soort.') Doch niet zoodra is er sprake van 
eenige cultuur, of er is ook opleiding; zoo reeds bij onze voor be
paalde cultuurdoeleinden gebruikte huisdieren, als rijpaarden en 
politiehonden. De cultuur der zoogenaamde wilde of primitieve 
volken staat echter nog zoo laag, dat de opleiding, die zij hun kin
deren geven, op ’t blootc oog weinig verschilt van die der dieren. 2) 
Maar met de stijging der cultuur stijgen ook de eischen der opleiding, 
zoowel kwalitatief als kwantitatief. Want naarmate de cultuur hooger 
stijgt, wordt de afstand tusschen cultuur en natuur grooter. De 
kinderen evenwel gaan nog altijd voort als natuurwezens geboren te 
worden; steeds grooter wordt dus de voorsprong der cultuur, dien 
zij, tant bien que mal, moeten inhalen, om als cultuurwezens te 
kunnen meedoen, ja ook maar meeleven. Daartoe moet de opleiding 
hen helpen; derhalve wordt de taak der opvoeding steeds zwaarder. 
En hoewel er nu wel allerlei factoren, waaronder zeer machtige, 
medewerken om die te verlichten — anders kwam zij er ook nooit — 

■ vooral verbeterde onderwijsmethoden, erfelijke disposities en milicu- 
werkingen, toch helpt er niets aan: de tijd, dien zij noodig heeft om 
haar taak te vervullen, wordt steeds en gestadig langer en de gemid
delde leeftijd van de intrede in het maatschappelijk leven, van het 
zelfstandig den kost verdienen en het huwen, wordt diensvolgens 
in alle cultuurstaten steeds hooger.

Aanvankelijk echter ging die stijging zeer
over 't bestijgen der eerste trappen heeft o<
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irtegenover staan weer | 
. Waerden blz. 137 en

eeuwen is dat geheel anders geworden. Rustpoozen komen niet meer 
voor, rusteloos schrijdt de menschheid voorwaarts. En dat niet alleen, 
maar 't tempo wordt voortdurend sneller, evenals de snelheid van 
beweging van een vrij vallend lichaam gestadig toeneemt, en in onzen 
tijd is 't letterlijk angstverwekkend snel geworden. Men vergelijke 
slechts .de verbijsterende snelheid, waarmede in onze dagen gloednieuwe 
ontdekkingen als electrische krachtoverbrenging, telefoon, radiographie 
onder het bereik van allen gebracht en wezenlijke bestanddeeien onzer 
samenleving zijn geworden, met de betrekkelijke langzaamheid, naar
mate nog vóór l'/a eeuw de stoom- en weefmachines, of vóór 
bijna 5 eeuwen de boekdrukkunst, of nog vroeger de vuurwapenen 
zich terrein veroverden. Wanneer men een werk als dat van dr. Th. 
van der Waerden „Geschooldheid en Techniek" (diss. 1919) leest en 
daarbij nauwkeurig op de jaartallen acht geeft, dan treft het, hoe 
die zich altijd meer ophoopen naar mate men dichter bij onze dagen 
komt; in de 18e en zelfs nog in de 19e eeuw, kan men nog rekenen 
met perioden van vijftig, vijf en twintig, minstens tien jaren; na 1900 
moet men letterlijk bij jaren tellen. Schier iedere dag brengt iets 
nieuws op ’t gebied van wetenschap, kunst en industrie, en elk dier 
nieuwigheden brengt wijzigingen teweeg in arbeidswijze en productie 
van soms onafzienbare gevolgen, die ten slotte weer nieuwe eischen 
stellen aan de opleiding. Terwijl onze kinderen opgroeien en wij bezig 
zijn hen op te leiden, is hun opleiding reeds verouderd.

Wanneer wij echter zeggen, dat de opleidingsduur steeds langer 
wordt, dan betreft dit het gemiddelde. Links en rechts daarvan 
liggen kleinere en grootere maten. Maar ook de verschillen daar- 
tusschen worden steeds grooter en de afstand tusschen de uitersten 
is in onze dagen werkelijk reusachtig geworden. Terwijl bijv, de 
vóóropleiding van den nederlandschen arts tegenwoordig op 13 i 14 
jaar kan gesteld worden (van het einde der L. S. at gerekend) is er 
een zeer talrijke schare van (fabriek)arbeiders, voor wie de in hun 
beroep geëischte werkzaamheden zóó eenvoudig zijn, dat zij in enkele 
weken, zoo niet dagen ’), kunnen geleerd worden, zoodat van vóór
opleiding nauwlijks of niet kan gesproken worden, 't Eenige vereischte 
is: ’t zoo goed en vlug mogelijk verrichten van zekere handgrepen; 
deze moeten voorzeker geleerd worden, maar daarvoor is alleen 
oefening, training — op z’n hollandsch: africhting —■ noodig. In 
sommige, misschien in alle beroepen, zou ’t wenschelijk zijn, daar
voor aparte cursussen te geven, omdat de handgrepen, onder ’t werk 
zelf dikwijls slecht geleerd worden, maar dat is dan ook alles.

') In sommige gevallen zelfs uren. Daartegenover slaan weer gevallen 
een trainingsduur van 2 a 3 jaar (v. d. ^Vaerden blz. 137 en 139).
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zien, hoe ingewikkeld zelfs 
een sterken indruk 

- wijzen wij er op, 
:n in de fabrieken

rpen. Dat o 
geleerde studiër 

i gemakkelijk 
ishalve, hier 

1 van ons

mg maar 
t gemaakt 
leden ook

') Zoo wordt bijv, in onze dagen ook hoe langer hoe meer de kantoorarbeid 
daaraan onderworpen. Dat ook op een gebied, dat schijnbaar daarvoor im
muun is. dat der geleerde studiën, zich dezelfde, of althans verwante invloeden 
doen gelden, zou gemakkelijk aan te toonen zijn.

2) Volledigheidshalve, hier slechts om te doen 
ieder klein onderdeel van ons probleem is, — wie daarvan e 
wil hebben, bcstudecrc het werk van dr. v. d. Wacrdcn •— 
dat de vrouwen gemiddeld slechts een korten tijd van haar lever 
doorbrengen (mej. Dr. Kleerckoper in de Rapporten van het Nat. Congres I, 
bl. 77/8). In ander verband komen wij daarop nog terug.

Dit is natuurlijk een gevolg van de steeds verder gaande specificatie 
en mechaniseering van den arbeid, twee verschijnselen, die een voort
durende wisselwerking op elkaar uitoefenen, en waarvan de massale 
productie ook weder zoowel kind als vader is. Door hun werking, 
waaraan ten slotte geen enkele tak van arbeid ontsnapt '), worden 
steeds meer onderdeelen van het werk herleid tot handgrepen, die 
door „ongeschoolden", door „handlangers" kunnen verricht worden 
en waarvoor daarom veel onvolwassenen en vrouwen2) gebruikt 
worden. Dat deze tendentie juist in den allerlaatsten tijd, vooral 
onder amerikaansche invloeden, groote vorderingen heeft gemaakt 
en maakt,- en ook steeds meer terrein van het ambacht onder haar 
heerschappij brengt, kan men weder bij v. d. Waerden nalezen. 
Daar kan men ook de afdoende weerlegging vinden van de vaak 
van gezaghebbende zijde vernomen bewering, dat de machine ten 
slotte om zoo te zeggen zichzelf reclasseert, want dat haar voort
gaande verfijning steeds hooger eischen stelt aan de ontwikkeling 
der arbeiders. Dit kan men alleen staande houden, wanneer men 
zijn onderzoek willekeurig bepaalt tot enkele, zij ’t ook vele, indus- 
triën en tot enkele, zij ’t ook groote, groepen van arbeiders. Aan 
den buitenkant van elk arbeidsterrein vindt men een (breeder of 
smaller) ring van ongeschoolden en dat zal altijd zoo blijven, omdat 
dezen op elk arbeidsterrein onmisbaar zijn.

Intusschen, de vraag naar de getallen, de absolute zoowel als de 
relatieve, van geschoolde en ongeschoolde arbeiders in de industrie 
en naar de vermoedelijke ontwikkeling dier verhoudingen (welke ’t 
onderwerp van dr. v. d. Waerdcn's dissertatie uitmaakte) ligt geheel 
buiten ’t terrein onzer onderzoekingen: voor de kwestie van de orga
nisatie der opleiding is het feit voldoende, dat beide groepen bestaan, 
en dat is lastig genoeg, want hoe zal een allen omvattende organisatie 
voor zoo uiteenloopende groepen kunnen dienen, welker vóóropleiding 
zoo verschillende eischen stelt? En waren die eischen nu nog 
gemakkelijk uit elkaar te houden, maar dat wordt onmogelijk ger 
door ’t bestaan van een omvangrijke middengroep, welker leuc
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categorie, 
lere hinken 
schappelijk 
rede: .De

een betrekkelijk langen 
brengen terwijl zij reeds 
in technischen zin, de a p 
rijzen. Wij gebruikten

gebruikt — d.i. misbruikt —- 
; te betoogen, maar die, 
dat alle kwesties van or- 

lomen alleen kwesties zijn 
in het beroep neemt het 

zich.
iing tot 
handen

dergelijke, met uitsluiting gepaard gaande opleiding is echter 
uitzondering en alleen in groote bedrijven mogelijk: vooralsnog is de 
regel, dat de leerlingen, in tegenstelling met de ambachtsscholieren, 
een uit vóór-opleiding en beroepstraining gemengde opleiding ontvangen.

Het verschil is trouwens meer uiterlijk' dan wezenlijk, want gelijk 
de ambachtsschool behalve onderwijs ook beroepstraining geeft, zij 
't ook een meer voorloopige en kunstmatige, zoo krijgt de fabrieks- 
„leerling" in onzen tijd regelmatig bij zijn beroepstraining ook eenig 
onderwijs, waarbij ’t onverschillig is, of dit geschiedt in de fabriek 
of daarbuiten, op eigen fabriekscholen of burgeravondscholen of 
derg; In ieder geval valt de geheele opleiding der ^.leerlingen" onder 
't begrip van opleidingsorganisatie. ')

Vandaar dat onze hoogste autoriteit op dit gebied, de directeur 
van het Nijverheidsonderwijs, de heer H. J. de Groot, op het Congres

in Aanmerking neemt, dat 
:n ambachten en fabrieken

• moesten voorkomen. Feitelijk be- 
n apothekers tot dezelfde C“* 
faculteiten vooruit, de andere 

faculteiten, die oplciden voor het maatscL~
> van docent. Zie daarover mijn reoc 
srz. Paed. Opst. I, 51 v. v.

opleidingstijd noodig hebben, maar dien door
is loonarbeid verrichten. Dat zijn de „leerlingen" 

• prentis, die weder eigen problemen doen 
reeds een en andermaal 't woord vóór-op- 

leiding. Wij deden dit met opzet en móeten thans daarvan reken
schap geven. Wat men bij dit geheele onderzoek nooit vergeten 
mag ~ ’t gebeurt vaak, maar ’t heeft altijd slechte gevolgen — dat 
is, dat alle opleiding voor een beroep is opleiding vóór het beroep. 
De eigenlijke, waarachtige beroepsvaardigheid, die, welke den be- 
drevene van den onbedrevene onderscheidt, wordt altijd en zonder 
uitzondering alleen in het beroep verkregen. Dit is een onverander
lijke waarheid, die wel absoluut niet mag 
worden om de overbodigheid der opleiding 
juist door haar onveranderlijkheid, maakt 
ganisatie der beroepsopleiding strikt gent 
van vóór-opleiding. Immers bij de intrede i 
beroep zelf de zorg voor de organisatie op

Een volmaakt voorbeeld daarvan is ten onzent de opleidin 
diamantbewerker. Deze heeft de vakorganisatie geheel in eigen ha 
genomen,' en volgens bevoegde getuigenissen voortreffelijk gert 
Een dergelijke, met uitsluiting gepaard gaande opleiding is e 

: bedrijven mogelijk: vooralsi

*) Dat ziet men nog duidelijker, wanneer men 
soortgelijke gemengde vormen van opleiding ook builet 
in de maatschappij voorkomen en nog meer 
hoort b.v. de beroepsopleiding van artsen en 
De medische faculteit is daarin alle andere f 
achteraan, ’t ergst de beide 
toch hcusch niet onverschillige beroep 
paedagogiek aan de Universiteit”, Ver



I

i

8

I

I

'stuk een s
i de frans

*) Bizonder duidt 
draagt ’t eerste de 
schcn Bildungsw 
eenigste gebleven 
rufscrzichung". 
de M. E. Beter

men altijd
zich mee gaat bemoeien en 

meer de organisatie aan zich 
vorm van controle, waarbij 

maatschappij is de Staat 
gaan, de wilsvoltrekker en 
is dus ook de kwestie van 

wettelijke regeling daarvan, 
rootendecls.
s de fransche revolutie, tot welker meest

3 
i

■■

regeld leerlingwezen. Ziedaar 
oogen moeten zien, ’t welk 

spraken nl. 
maar lieten de 
organiseerende

kon verklaren, dat hij, overtuigd voorstander van opleiding op de 
vakschool, toch volmondig de noodzakelijkheid moest erkennen, van een 
goed leerlingenstelsel.

Eigenlijk zeide de heer de Groot iets anders: hij sprak nl. 
onmisbaarheid van een wettelijk ger< 
een nieuw punt, dat wij even onder de • 
ons tevens als overgang tot ’t volgende zal dienen. Wij 
nu reeds herhaaldelijk van organisatie der opleiding, 
vraag onbeantwoord, wie dan de organisator, de 
macht, is of moet zijn.

Implicite zagen wij reeds, dat dit in sommige gevallen de ge
ïnteresseerden zelf zijn, waarbij natuurlijk conditie sine qua non 
is, dat deze zelf georganiseerd zijn. Dat is zelfs overal de aanvang 
geweest: ’t zij men de moderne vakscholen in oogcnschouw neemt, 
of de middeleeuwsche gilden of nog verder terugblikt, altijd ziet 
men, dat ’t begin der beroepsopleidingsorganisatie te danken is aan 
’t particulier initiatief. Maar eveneens ziet men altijd en overal ge
beuren, dat vroeger of later de Staat er zich mee gaat bemoeien 
die bemoeienis steeds uitbreidt, steeds meer de organisatie aan 
trekt, zij ’t ook slechts in den zwaksten 
hij echter zelden blijft staan. In de moderne 
meer en meer geworden ’t souvereine org« 
regulator der gemeenschap: in onzen tijd is 
de organisatie geworden de kwestie der 
Wel niet geheel, maar toch gro

Vooral is dit het geval sinds 
typische kenmerken en gevolgen behoort, dat zij, welbewust, het 
onderwijs heeft gemaakt tot een integrecrend en zeer belangrijk deel 
van staatszorg;

En hiermede zijn wij vanzelf aangeland bij de tweede groote reden, 
waarom ons vraagstuk een specifiek modern vraagstuk is. Vergelijken 
wij n.1. den tijd na de fransche revolutie met de voorafgaande eeuwen, 
dan zien wij met betrekking tot ons onderwerp een typisch onder
scheid hierin, dat men vroeger oplcidde voor den stand. ’) Natuur-

k treedt dit in ’t licht in de XVIIIe eeuw, en in zooverre 
van Heubaum’s monumentaal werk ..Geschichte des dcut- 
seit der Mitte des XVII. Jahrhunderts”. dat helaas t

Zcitallcr der Stnndes- und Be- 
evengoed vroeger, met name in 

monumentale werk. Paul Barlh s 
schor und geislcsgeschichtlicher Be
doelen verdeeld, een zeer kort: „Die 
’ en een zeer lang, feitclijk ’t boek

idelijk

igswcsens s 
even is, terecht den ondertitel; „Das

Maar men vindt ’t verschijnsel 
wordt daarom in dat andere n 

„Die Geschichte der Erziehung in soziologiscl 
leuchtung”, die gchcelc geschiedenis in twee dc 
Erziehung der Naturformen der Gescllschatt" <
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gehad.

gaven

uilmakendc: ,,Dic Erzichunf 
onrechte laat deze weder dn< 
hoewel reeds uit de ops 
anderingen er sinds de XVIIÏe eeuw hebben p 
sluit men op gebrekkige onderscheiding der bef 
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in den Kunstformcn der Gesellschaft.” Maar ten 
tweede deel doorloopen tot op onzen tijd toe, 

>schriften zijner hoofdstukken blijkt, welke grondige ver
plaats gehad. Bij alle schrijvers 

egrippen ..opvoeding", ,,onderwijs"

lijk ook wel voor het beroep, maar dat was secundair; het beroep 
werd afgeleid uit den stand : men werd opgeleid voor den handwer- 
kersstand, den koopmansstand, den boerenstand, den geestelijken, den 
geleerden of den militairen stand, den beambtenstand, enz., en in 
dien stand vond men dan zijn beroep. De grenzen waren in 't eene 
land vlottender dan in ’t andere en nergens zoo onwrikbaar, dat 
men van kastenwezen zou kunnen spreken, maar 't had er toch soms 
veel van, vooral omdat de groote regel was, dat 't kind bestemd werd 
voor den stand zijner ouders. Daartegen richt dan ook Rousseau zijn 
vlammend protest, wiens Emile, verschenen in 1762, men wel de 
oorlogsverklaring aan de standsopleiding kan noemen. Behalve het op
treden van Rousseau, hebben natuurlijk vele oorzaken tot de veran
dering medegewerkt den grootsten stoot gaf, zooals reeds gezegd, 
de fransche revolutie, maar de definitieve overwinning — in zooverre 
daarvan sprake kan zijn, want heelemaal over is 't nóg niet — bracht 
eerst onze democratische tijd. De overwinning der democratie 
over de geheelc linie beteekent onder meer het einde •— althans in 
principe — van de standsopleiding. Tot ’t wezen van de democratie 
en dus tot de roeping van den deinocratischen staat, behoort — om 
de formuleering te gebruiken van den heer G. Bolkenstein in zijn 
fraai artikel: „Onderwijs en Democratie” („De Opbouw”, April 1922, 
bl. 26/7) — „het streven naar een inrichting der samenleving, waarbij 
aan allen de meest gewenste voorwaarden worden gewaarborgd, 
.waaronder zij hun individueele krachten en gaven kunnen ontwikkelen."

Dit plaatst de moderne organisators van de opleiding, in de eerste 
en voornaamste plaats dus den modernen staat, voor een nieuwe en 
uiterst moeilijke taak. De Staat kan die taak altijd slechts gebrekkig 
vervullen, immers slechts door een serie van compromissen, die uit 
hun aard een tijdelijk karakter dragen, maar waaraan hij, de Staat, 
met zijn wetten en verordeningen een valsche en maar al te vaak 
schadelijke stabiliteit verleent. Des te meer is ’t de taak der theoretici, 
d.i. dergenen, die de vraagstukken als zoodanig zien en bestudeeren, 
en wier resultaten ten slotte toch altijd den Staat als richtsnoer 
moeten dienen, het vraagstuk in zijn wezen en in zijn vollen omvang 
te doorvorschen. In theorie nu moet de Staat met alle mogelijkheden 
rekening houden. Het feit, dat de vóór-opleiding van sommigen, ja
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'e opheffing
— hoezeer ■

stellen om

‘gelijkheden,

'edeelte

alle standen

pende en

’) Daarom is ook de definitieve 
gilden door de fransche revolutie — 
heid — alles behalve een onverdeelde 
moeizame pogingen in ‘t werk moeten :

>otc scharen, zoo geringe eischen stelt, ontslaat hem geenszins 
: verplichting om te zorgen ook voor die, welke de zwaarste 

en hoogste eischen stelt. Deze is hem zelfs bizonderlijk toevertrouwd, 
niet alleen omdat hij over de ruimste en machtigste middelen beschikt, 
maar ook om het bestanddeel onderwijs, dat daarin steekt, waarover 
aanstonds. De democratische staat heeft de dure verplichting alle 
mogelijkheden van beroepsopleiding niet slechts voor 
of groepen, maar zelfs voor alle individuen naar vermogen c 
houden. Wij hebben genoeg gezegd omtrent het uiteenloopeuu 
en de gecompliceerdheid van die mogelijkheden, om te doen gevt 
welk een reuzentaak hem daarmede op de schouders is gelegd.

Aan de andere zijde is de taak van den Staat — afgezien van de 
bescherming van zwakke en jeugdige personen, die buiten ons onder
werp valt — beperkt tot dat gedeelte van de opleiding, dat onder 
’t begrip .onderwijs" valt (of behoort gebracht te worden). Niet de 
zorg voor de volksopleiding, maar de zorg voor het volksonder
wijs heeft de fransche revolutie, daarin voorgegaan door duitsche 
staatshoofden, den modernen staat opgedragen. Dat voor de opleiding 
in en door het beroep door het beroep zelf gezorgd wordt, zagen 
wij reeds. Dat moet ook zoo zijn en blijven, omdat alleen daardoor 
de noodzakelijke aanpassing aan de eeuwig wisselende eischen der 
maatschappij mogelijk is; ieder ingrijpen van den Staat kan hier 
slechts storend werken. Omgekeerd giet de Staat alle vóóropleiding, 
waarover hij zijn zorgen uitstrekt, in den vorm van onderwijs1): 
alleen in dien vorm weet hij er wat mee te doen en er wat van te 
maken; alle staatswetten op de opleiding zijn onderwijswetten.

Maar daarmede is 't eigenaardig toegegaan en dat heeft tot zon
derlinge gevolgen geleid. In de eerste plaats zij eraan herinnerd, dat 
de Staat hierbij altijd slechts in de voetstappen is getreden van het 
particulier initiatief en steeds weer treedt. Eerst wordt door particu
lieren, ’t zij personen, groepen of organisaties, de behoefte aan nieuw 
vakonderwijs vastgesteld en de aanvankelijke vormen daarvoor ge
schapen en dan volgt, morgen of later, de Staat en maakt er staats
onderwijs, of wat ongeveer op ’t zelfde neerkomt, door den Staat 
gesubsidieerd, gecontroleerd en geringeloord onderwijs van.

De Staat zou echter zooveel macht, en ook zooveel succes, niet 
hebben, wanneer de behoeften der maatschappij niet zoo luide spraken

van groc

Heen

der reeds lang gemummifieerdc 
ook een historische noodzakelijk- 

geweest en heeft onze tijd allerlei 
daarop weer eenigermatc terug
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en de resultaten niet zoo ■ 
moderne landbouwonderwijs 
leert tevens met bizondere duidt 
samenleving als levenseisch st< 
vooral vraagt om meer en beter on de 
den ouderwetschen, overgeleverden zin 
meerdering, 
hebben en 
welk hij nu 
onderwijs in wetenschaj 
huishoudingskunst

overtuigend waren. Van beide levert ’t 
; ’t prachtigste voorbeeld. Dit voorbeeld 
duidelijkheid, dat wanneer de moderne 

stelt verbeterde beroepsopleiding, zij 
:rwijs, en wel onderwijs in 
van het woord: kennisver

wetenschap. 'Wat de landbouw is gebleken noodig te 
wat hem zoo ontzaglijk te goede is gekomen, zonder ’t 
niet meer bestaan kan, dat was en is onderwijs en zelfs 

.. hap, wetenschappelijk onderwijs. En nu gaan
»u,si,uuuingskunst en handel, om slechts deze te noemen, al aardig 
denzelfden kant op: de wetenschappelijke vervangt meer en meer de 
oude practische opleiding.

Dat komt geheel in 't kielzog van den nieuweren tijd met zijn 
onloochenbare overschatting van school en onderwijs, en geeft daar
aan nieuwe zuigkracht. Een onverdeeld geluk voor de maatschappij 
is dat evenwel geenszins. Want het moge voor sommige beroepen 
goed zijn, als zij een meer wetenschappelijk karakter verkrijgen, in 
’t algemeen gesproken heeft de beroepsopleiding geenszins behoefte 
aan meer wetenschappelijk onderwijs en zelfs niet aan nog meer 
onderwijs in den ouderwetschen, traditioneelen zin.

Wat bedoelen wij met deze uitdrukking, die wij hier ten tweeden 
male gebruiken en waaraan wij ook dachten, toen wij boven spraken 
van dingen, die onder ’t begrip „onderwijs” behoorden te vallen? 
Dit, dat krachtens een historische ontwikkeling, die al bij de Grieken 
begint en dus minstens 23 eeuwen oud is, bij „onderwijs” zonder 
meer altijd gedacht wordt aan kennisvermeerdering en wel in dezen 
vorm, dat de onderwijzer doceert en de leerling aan- en opneemt, dat 
de onderwijzer spreekt en de leerling hoort. M. a. w. bij „onderwijs” 
denkt men aan de leervakken, die in onze onderwijswetten worden 
opgenoemd. Deze vakken worden in de overgroote meerderheid der 
gevallen „gegeven” — ook een hoogst typische term! •— aan een 
„school” of door privaatlessen. Alleen voor deze vakken en voor 
deze scholen zijn die termen voldoende, voor alle andere moet er 
iets bij. De leerlingen der Lagere en Middelbare scholen gaan naar 
„school" de studenten gaan naar ’t college, — en ontvangen daar • 
„onderwijs”; al de anderen gaan naar een ambachtsschool, een 
handels school, een landbouw school, een zeevaart school, een 
vakschool in één woord voor dit en voor dat, en ontvangen daar 
het correspondeerende a m b a c h t s onderwijs, h a n d e 1 s onderwijs enz. 
in één woord vak onderwijs.

Dit is geen taalcuriositeit! Het beteekent niet meer of minder dan



J’ ll

12

*
I'

door ook „onderwijs” te , 
Want oorspronkelijk dier

lagog.--
:had en 
beroen

lil
■

BI'

reckt men nog van 
ij eindelijk een wet

iel, want dal hij
rats inruimde, was
— *■ "* /allen. Maar zelfs de

technische 
lue toestanden, die 
- en avond holen, 
tsjongens bestemd 

maar geen practische 
“emeene ontwikkeling” 
teekenen een plaatsje 

wettelijke misge-

i ’t landbouw- en 't hoogere 
concessie aan bestaande to 

burger-, dag
ende ambachts 

programma, 
.vijs alleen ,,alger 

cchtlijnig te 
rre zij deze 

gebreid, 
in

dat vakonderwijs en vakscholen, toen zij eenmaal uit den nood der 
tijden ontstonden, niet voor vol werden aangezien, dat zij ge
boren werden met het stigma van sociale en pacdagogische minder
waardigheid, waaronder zij lang hebben te lijden gehad en gedeeltelijk 
nog lijden. Nog in 1884 schrijft Tuiskon Ziller, de beroemde leerling 
van Herbart en de eigenlijke vader van ’t moderne Herbartianisme, 
in de tweede uitgave zijner „Grundlegung zur Lchre vom erziehenden 
Untcrricht”, dat er maar twee soorten van onderwijs zijn: opvoedend 
onderwijs en onderwijs, dat met opvoeding niets te maken heeft en 
niet eens zou kunnen opvoeden, al wilde het ook, en dat is ’t onder
wijs, dat aan alle beroepsscholen gegeven wordt, als landbouwscholen, 
ambachts-, handels-, zeevaart-, mijnbouw- en boschbouw- en andere 
bouwschoten, alle andere technische en polytechnische inrichtingen of 
academieën, veeartsenijscholen, kunst- en militaire academies, kweek
scholen (sic!) en alle soorten van conservatoria, kortom aan alle 
vakscholen (bl. 13 en 15). Een ander hoogst typisch product van 
dezelfde opvattingen is de Middcibaar-Onderwijswet van Thorbecke 
van 1863, waaruit n.b. al het technische principieel geweerd werd. ') 
Daarom is het wel een vermakelijke ironie der geschiedenis, dat het 
gehecle vakonderwijs zich hier te lande heeft moeten ontwikkelen als 
tak van „middelbaar” onderwijs. Een andere nawerking van dezelfde 
opvattingen is ’t nog altijd voortdurend taaie verzet van de massa 
der lagere onderwijzers tegen de invoering van den handenarbeid.

Het geheele vakonderwijs heeft in alle landen van Europa —■ in 
Amerika was de toestand van den aanvang af anders en gunstiger 
tegen de verdrukking in moeten groeien en zich zijn plaats en erkenning 
stap voor stap moeten veroveren. Het is dan ook geen wonder, dat 
de voorstanders daarvan, en met name het onderwijzend personeel der 
vakscholen, schier van den aanvang af er naar hebben gestreefd om 
’t op hun scholen rustend stigma van minderwaardigheid te bestrijden 

geven in den algemeen gebruikelijken zin.
inden de „Industriescholen”2) alleen om uit

') Principiee 
onderwijs een plas 
hc>n zwaar genoeg is gevallen. Maar zelfs de 1 
niettegenstaande zij uitdrukkelijk voor aankomer 

hadden wel „technologie" op hun prna 
oefeningen, daar immers ’t middelbaar onderwij- . 
beoogde; 't was nog mooi, dat aan hand- en ree 
was ingcruimd, een plaats, die de praktijk, zooverr 
boorten niet dooddrukte, belangrijk heeft uitgebreid

’) Dit is de oorspronkelijken naam en in Engeland spn 
„industrial training". En — wonderlijke cirkelgang — nu wij
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de kinderen der omwonende bevolking, natuurlijk van de armstcn 
der armen, goedkoope werkkrachten te recruteeren; de kinderen be
zochten die „scholen" niet na afloop der volksschool, want die 
bestond er toen voor hen nog niet, maar in plaats daarvan. 
Intusschen begon men juist in denzelfden tijd — 2e helft der XVIIIe 
eeuw — te ijveren voor ’t begrip „volksonderwijs”, en toen dit door 
de fransche revolutie en ’t optreden van Pestalozzi werkelijkheid was 
geworden, kwam de industrieschool in 't gedrang tegenover de volks
school, die natuurlijk voornamer was, en deed ’t begrip „onderwijs” in 
den zin van kennisvermeerdering zijn intocht op de industrieschool. 
En eenmaal daar toegelaten moest ’t, krachtens bovengenoemde oor
zaken, steeds er naar streven zijn terrein uit te breiden, ook ten 
koste van de „industriecle" opleiding. Ja, langzamerhand werd deze 
geheel van de lagere school af- en de ambachtsschool naar boven 
gedrongen (d.i. voor oudere leerlingen bestemd), maar nog Thorbecke in 
1863 en zelfs nog de groote paedagogische Realenzyklopaedie van 
H. A. Schmid in haar tweede uitgaaf van 1880, rekenden de am
bachtsscholen (resp. de „Industriescholen") „tot het gebied van het 
lager onderwijs, van de volksschool". Maar de wedloop in voornaam
heid houdt daarbij niet stand; gedurende den gehcelen loop der XlXe 
eeuw zien wij de vakscholen streven naar sociale gelijkstelling met 
de zich gaandeweg ontwikkelende hoogere vormen van volksopleiding 
en altijd is ’t soevereine middel: ’t uitbreiden van het schoolsche 
onderwijs ten koste van het vakonderwijs. En steeds is daarbij het 
wachtwoord „algemeene ontwikkeling” (waarover zoo aanstonds meer). 
Het meest typische voorbeeld daarvan levert de geschiedenis der 
duitsche Realschulen. Zij begonnen tegen 1750 met wat wij zouden 
kunnen noemen „burgeravondscholen", waar allerlei vakonderwijs 
gegeven werd, dus eigenlijk als ambachtsscholen. Dit onderwijs werd 
„Rcalunterricht” genoemd, omdat de dingen van ’t dagelijksch leven 
er wèl, Latijn ei;i Grieksch — toenmaals nog de „school”-vakken 
par excellence — er niet onderwezen werden. Gaandeweg echter 
werd de band met industrie en ambacht losser en ontwikkelde de 
„Realschule" zich tot een soort M.U.L.O. school voor hen, voor wie 
de gele-ode school, ’t Gymnasium met zijn Latijn (en Grieksch), dat 
nog altijd "„de” school was, niet bruikbaar was. Maar inmiddels 
breidde ook ’t volkonderwijs zich niet alleen in de breedte maar 
in de hoogte uit; boven op de „Volksschule" ontstond de 

voornamere „Btlrgerschule”, en da^nöp weer de nog iets voornamere 
„ Höhere Btlrgerschule". Al deze benamingen vindt men tot diep in 

op ’t ambachtsonderwijs hebben gekregen, kon deze er alleen doorkomen, nadat 
het herdoopt was in ..Nijverheidsonderwijs".
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een „Realgymnasium" noemt, welke naam evenwel 

goed. „Het M. U. O. in de

') Du» wat men thans
eerst in 1882 officieel is ingei 

2) Dat wist hij zelf heel goed. „Het M. U. O. in de aangestreeptc beteekenis”, 
zoo heel '1 in de M. v. T. op zijn Wetsontwerp, „mag hier te lande wel een 
nieuwe zaak. heeten".

de XIXe eeuw naast en door elkander gebruikt, gelijk ook de 
scholen zelve, in theorie zoowel als in practijk, dooreenliepen; de 
verwarring was zoo groot, dat de warmste voorstander der Rcalschule 
als concurrent van ’t Gymnasium, Dr. K. W. Mager, zijn beroemde 
boek van 1840, dat Thorbecke misschien gekend heeft, „Diedeutsche 
BUrgerschulc” betitelde. In de pruisischc „Vorlaufige Instruction" 
van 8 Maart 1832 werden „Höhere Burgerscholen” en „ Realschulcn” 
in één adem naast elkaar genoemd; evenzoo in de beroemde „Unter- 
richts- und Prüfungsordnung” van 6 Oct. 1859. Deze laatste onder
scheidde .Realschulen erster Ordnung" met Latijn en 9 j. cursus ‘) 
en „R. zweiter Ordnung” zonder Latijn en minstens 6 j. cursus, en clas- 

. sificeerde de ,. Höhere Burgerscholen" als „ Realschulen erster Ordnung”, 
dus mét Latijn, maar zonder hoogste klasse. De naam „Höhere 
BUrgerschule” was toen echter in Duitschland reeds algemeen in 
verval — gebloeid had hij er nooit; „Realschule” klonk voornamer, 
omdat ’t niet meer aan de volksschool herinnerde en verdween 
definitief in 1892, toen de Rcalschule met 9 j. cursus den naam 
Oberrealschule kreeg. Zoo had de oude ambachtsschool zich in l’/j 
eeuw opgewerkt tot den rang van „Höhere Schule" naast Gymnasium 
en Realgymnasium en was de volledige „Gleichberechtigung” — gelijk 
recht van promotie tot de Universiteit — die in 1900 haar beslag kreeg, 
slechts een kwestie van tijd. Dat de geschiedenis onzer H.B.S. veel 
gelijkenis met deze vertoont is bekend genoeg, maar ’t is wederom 
curieus op te merken, dat, toen de halve Duitscher Thorbecke ons 
in 1863 begiftigde met een „middelbaar” onderwijs naar zijn eigen 
begrip, maar zooals nergens ter wereld bestond2), hij aan zijn nieuwe 
scholen zuiver duitsche namen gaf, maar die in Duitschland toen 
reeds aan ’t afsterven waren en nooit de beteekenis gehad hadden, 
die hij er aan hechtte.

Een ander zeer duidelijk voorbeeld voor dat streven van de vak
school om zich omhoog te werken, geven in onze dagen en in ons 
land de Handelsscholen, die zelfs hebben weten door te zetten, dat 
zij uit de wet op het „Nijverheids”-onderwijs gelicht zijn en die een 
levendige campagne voeren om als scholen van algemeene ontwikkeling 
— „Höhere Schulen" in den duitschen zin — erkend te worden.

Het zou niet moeilijk vallen het aantal voorbeelden van soortgelijk



15

tcllect

reparecrd

jderd

den

Immers, 

twisten, welken 

verbetering der 

ngen der 

•val, dat 

i van in-

■) Laat ons
J) De lagere of 

de éénheids-, d.i. 
verband, valt alt! 
zelf allen opnemen 
strijd mede in < 
om het onderv 

‘ onderwijs of 
als een d< 
citadel van 
’t bekende 
vervroegde 
bevestigt de

alleen nog slechts noemen de Middelbare Technische School.
volksschool staat daar schijnbaar buiten, want de strijd vóór 

. t c g c n de standenschool, staat daarmede toch slechts in verwijt' 
thans onder andere gezichtspunten. De L. S. moet reeds

en kan dus nooit vakschool worden. Maar zij doet aan 
dezen vorm, dat zij zich met hand en tand verzet tegen elke poging 

rwijs ook maar eenigszins te ontwikkelen in de richting van vak- 
berocpsoplciding, en daarbij duidelijk te kennen geeft, dat zij dit 

legradalic zou beschouwen. Zij voelt zich veilig en behaaglijk in haar 
n ongerept „algemeen vormend onderwijs". Een enkele uitzondering als 
: rapport der Amstcrdamsche schoolhoofden met hun voorstellen tot 
: differentiatie, dat een vox clamantis in deserto is gebleven, 
len regel. Zie verder hieronder.

3) Op deze plaats ware het alleen goed-nederlandsche „gesteld” voldoende 
geweest. Maar het germanisme „instellen" moet worden aanvaard, want ’t is 
absoluut onmisbaar geworden, niet ’t minst door ’t gebruik, dat de psychologie 

er van maakt.

streven te vermeerderen bij nader toezien vinden wij het terug op 

alle rangen van ons schoolwezen, ook de laagste, en altijd is de 

pretentie om voor voornamer te gelden dan zij in de algemcene schatting 

aangeslagen zijn en leerlingen van beter gehalte en beteren stand te 

krijgen dan zij tot nog toe hadden, en altijd is ’t dé bewering, dat 

zij niet alleen vakonderwijs maar ook, ja vooral, „algemeen ontwik

kelend" onderwijs geven, waarop die aanspraken gegrond worden. 2)

In hoeverre zij werkelijk gegrond zijn, vooral wat dan onder dat 

algemeen ontwikkelend onderwijs verstaan moet worden, zal ’t ver

volg dezer onderzoeking moeten leeren. Maar laat ons alvast 

merken, dat dit streven niet alleen op zichzelf lofwaardig is, 

ook aan werkelijke maatschappelijke behoeften tegemoet komt, 

gelijk wij reeds boven zagen: al kan men er over 

invloed de steeds voortgaande vermeerdering en 

machinale productie uitoefent op de relatieve getalsverhoudinf 

geschoolde en ongeschoolde arbeiders, vast staat in ieder ge\ 

zij aan een zeker deel der arbeiders steeds hooger eischen

en inzicht stelt. Diezelfde machines, die den werkman zooveel 

werk uit de handen nemen, dat er ten slotte slechts eenige gemak

kelijk aan te leeren handgrepen overblijven, moeten worden (in)gesteld3), 

onderhouden, gerepareerd en dat kunnen de ongeschoolde handlangers 

niet doen. Men kan dit echter ook algemeener uitdrukken en zeggen, 

dat de ontwikkeling der maatschappij ook meebrengt, dat op elk 

gebied van arbeid hoe langer hoe meer hoogere en lagere rangen 

ontstaan. Voor die hoogere rangen nu is inderdaad exclusieve vak

kennis niet voldoende, maar is uitgebreider kennis noodig en zelfs 

nog iets meer, dat wij voorloopig nog maar met het algemeen spraak-
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gebruik als „algemeene" of „algemeener ontwikkeling” zullen aan
duiden.

Wanneer dus de vakscholen zulke „hoogere 
dan komen zij ongetwijfeld aan maatschappelijke 
Hoe sterk die zijn, blijkt overtuigend uit ’t feit dat wij de vakscholen 
zelve zich alom in den loop der tijden zien differcnticcren in lagere, 
middelbare en hoogere scholen. Maar wij zien ook, dat meestal reeds 
de leerlingen der lagere vakscholen aanspraak maken op hoogere 
rangen en dat vele vakscholen, die opgcricht zijn eenvoudig om goed 
geschoolde arbeiders te kweeken, kweekplaatsen zijn geworden van 
opzichters, werkbazen en beroepsleiders, ‘) terwijl anderzijds ook 
kweekelingen van vakscholen geen plaats kunnen vinden in de hoogere 
en zelfs niet in de laagste rangen der geschoolden en toch weer 
terecht komen bij de massa der ongeschoolden.2) ’t Is niet onze taak, 
deze toestanden kritisch te beschouwen, maar wel om er op te wijzen, 
dat ook hier blijkt, hoe geweldig samengesteld reeds het enkele 
vraagstuk der beroepsopleiding is. Het is gemakkelijk de behoefte 
aan een nieuw soort school te constateeren en alsdan tegenwoordig 
ook betrekkelijk gemakkelijk zulk eene school in het leven te roepen,3) 
maar wie daarin slaagt, schept dikwijls op den duur meer problemen 
dan hij oploste.

'Lofwaardig is echter het geschetste streven ook, in 
niet gericht is op eigen eer en vooi 
lieren. Dat kan er immers niet mee g 
alleen leert, wat zij strikt noodig zul 
is zelfs een in zichzelf onmoge!”!. 
eenige levende vrucht overblijven, 
worden in een zekere entourage, < 
noods later kan afsterven, als de 
moet zij ook perspectieven openen en belangstcllin} 
ver over haar eigen grenzen heenreiken. Maar bovei 
lichaam meer waard is dan de kleeding en 
zoo is immers de mensch zelf meer

zooverre het 
irdeel, maar op het heil der scho- 

gediend zijn, wanneer men hun 
noodig zullen hebben in hun beroep. Dit 

r»gelijk doelwit. Wil er van het onderwijs 
, dan moet de leerstof ook ingebed 
een beschermenden bolster, die des- 

: vrucht maar behouden blijft. Dan 
igen wekken, die 
nidien: g< 

het leven dan het
waard dan zijn beroep 1 Dus reikt

Nat. Congres, Rapporten, Handelingen I, 46. 64. 73, 92-94. IV, 141.171; 
a^cking Dura, aangehaald bij v. d. Waerden, bl. 38, ve ' ’ 
> v. d. Waerden l. a. pl. blz. 39 en 46, Nat. Congres J 
txle is, dat er vakscholen zijn, die bezocht worden door 
volstrekt geen of althans geen vast plan hebben om later 

vak te gaan en dan ook meestal elders terecht komen : zij heul 
eenige jaren op kosten der gemeenschap een „betere” opleiding gch 
met name voor kweekscholen voor ondcrwijzers(cssen) en Werk- 
Nijverheidsscholcn voor de vrouwelijke jeugd.

’) Nat. Congres, I, 15.
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ig de staat van mcnsch. Wie dóórvoer goed is 
betrekkingen, die zich daat 

ichillig of 
de kerk of

voor ons in de volgende tegenstrijdige 
lag: „Moet al dan niet geëischt 
shoolonderwijs vooraf gaat?" (Nat.

ook de eisch der moderne demokratie verder dan het toekomstig 
beroep van haar opgroeiendc leden, en omvat hun gansche levens
bestemming, die nog zoo oneindig veel meer mogelijkheden inhoudt, 
en zoo oneindig hoog daarboven uitstreeft. Wij noemden reeds een
maal Rousseau als den man, die aan de oude standsopleiding den 
handschoen had toegeworpen. „In de natuurlijke orde der dingen,” 
zegt hij '), „zijn alle menschen gelijk en is dus hun natuurlijke bestem
ming de staat van mcnsch. 'Wie dóórvoer goed is opgeleid zal nooit 
de betrekkingen, die zich daaraan vastknoopen, slecht kunnen vervullen, 
’t Is mij onverschillig of men mijn leerling wil bestemmen voor den 
krijgsdienst, voor de kerk of voor de balie: de natuur bestemt hem 
vóór alle dingen voor ’t leven als mensch. Te leven, ziedaar het beroep 
waarvoor ik hem wil opleiden.” Dat is ’t program, dat de moderne 
paedagogiek zoowel als de moderne demokratie met geestdrift hebben 
aanvaard. En is het niet een heerlijk program ? En toch geen blauw 
ideaal, maar ook maatschappelijke noodzakelijkheid? Immers men kan 
nooit met volkomen zekerheid zeggen, wat de verschillende leerlingen 
eener school later in het leven werkelijk zullen worden, men weet 
alleen zeker, dat zij in ieder geval zekere kwaliteiten moeten bezitten, 
die hun aanspraak geven op den naam van goed en bruikbaar mensch, 

zulks niet alleen om hun broodje te kunnen verdienen, maar ook 
en vooral — om gelukkig te kunnen zijn. Wij weten voorts met 

zekerheid, dat de onzekerheid wat een bepaald kind zal worden — 
of neen, dat is hier de juiste uitdrukking niet; wij moeten zeggen: 
waarvoor hij van nature bestemd is, in welk beroep hem de beste 
kansen wachten, en waarvoor ’t dus ’t raadzaamst is hem te be
stemmen en op te leiden, dat die Onzekerheid des te grooter is naar 
mate de leeftijd van het kind lager is. Hieruit volgt, dat er in ieder 
geval een tijd moet zijn, waarin alle mogelijkheden worden opengelaten 
en de opleiding zoo algemeen is, dat zij op die alle past, voor ’t 
minst in dien zin, dat zij niets praejudicieert.

De vraag is nu maar, op hoe lang wij die periode van onzekerheid 
móeten stellen. Algemeen, als bij zwijgend contrat social, is 
daarvoor aangenomen de periode van het lager onderwijs. Maar hoe 
lang moet dit lager onderwijs zelf duren? Reeds dat is een strijdvraag 
en telkens blijkt, dat, zoodra men een óf twee jaren daaraan poogt 
toe te voegen, de strijd waar dan de beroepsopleiding moet beginnen, 
terstond weder hooger oplaait. ’) En waar ligt eigenlijk ’t aanvangs-

') Emile I. Ed. Firmin Didol bl. 11.
*) Zc«r concreet zien wij dien strijd ' 

stellingen van twee prae-adviseurs over de vraag 
worden, dat aan opleiding in de fabriek vakschi
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j volgt o[ 

worden afge 
id onderwijs, gericht op de 
het belang der vakop- 

igcnd gcwenschi, dat 
jaar de gelegenheid wordt 
” Wel deden beiden in

punt eener beroepsopleiding? Op 't Nationaal Congres beweerde 
Dr. E. Bonebakker, dat voor een belangrijk deel onzer jeugd de be
roepskeuze reeds op het 6e jaar plaats vindt, n.1. voor al diegenen 
wier ouders hen later naar H. B. S. of Gymnasium willen zenden. ') 
Inderdaad gingen deze —■ het was in 1919 — naar een bijzonder 
soort scholen, die dan ook wel „voorbereidende scholen” genoemd 
werden. Op veel krassere wijze nog werden in Duitschland de schapen 
van de bokken gescheiden door de aan de 9-jarige „höhere Schulen" 
verbonden „ Vorklassen”; hier werd inderdaad reeds op 6 -j. leeftijd 
begonnen met een opleiding, die welbewust op niets anders aanstuurde 
dan op Universiteit en Technische- of Handels-hoogeschool. Daar
tegen richtte zich de felle kamp voor de „Eénheidsschool", die door 
de Revolutie nieuwe krachten en kansen heeft gekregen, maar 't 
in Duitschland toch nog niet verder heeft gebracht dan een uniform 
leerplan voor de vier eerste jaren der L. S., terwijl bij ons de Wet 
van minister de Visser, door de afschaffing van het Fransch, 
reeds een 6-jarige Eénheidsschool heeft gegeven.
mijn lezers niet te vertellen, dat deze nog alles behalve vast 
grondslagen staat en dat de voorstanders van het Fransch 
of algemeener: van vroegere differentiatie, d.i. 
met beroepsopleiding, nog allerminst den kamp

.e ontwikkelingsomstandigheden onzer maatschappij hebben sedert 
het begin der 20e eeuw de behoefte doen ontstaan aan onder

wijs aan volwassenen. In allerlei vormen en gedaanten vertoont het 
zich; naast den vorm van algemeen ontwikkelend onderwijs komt die 
van gespecialiseerd technisch onderwijs voor; bij beide vormen treft

Het onderwijs aan volwassenen 
door Dr. J. VAN LEEUWEN.

ons 
Maar ik behoef 

op haar 
op de L.S., 

van vroeger beginnen 
en de hoop opgeven. 

(IPordl vervolgt)).

Congres II 80 en 96). Mej. Kleerekopcr concludeert: „Zoolnng de mogelijkheid 
tot het verriebten van induslrieelen arbeid nog zoo spoedig volgt op 't verlaten 
der lagere school, mag aan vakonderwijs geen plaats worden afgestaan, doch 
moet alle tijd besteed worden aan algemeen ontwikkelend 
vorming van geest en lichaam.” En Ir. Slekctee: „In l 
leiding van jonge werkkrachten in de nijverheid is het dring 
bij uitbreiding vali den leerplicht met een zevende leerjaar de gelcg.. 
geopend om dat leerjaar aan vakonderwijs te besteden.” Wel deden 
de discussie wat water in hun wijn, wat hen iets nader tot elkander bracht 
(IV. 147 en 151/2) maar ’t principieels verschil bleef bestaan. Zie ook IV. 163/4.

') IV. 95.
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Wanneer men teruggaat tot den oorsprong der behoeften aan onderwijs 
aan volwassenen, dan ontwaart men, dat men te doen heeft met twee 
zeer verschillende maatschappelijke bewegingen en dat de oorsprongs- 
gebieden dezer beide bewegingen zeer ver van elkander liggen en zeer 
uiteenloopend van aard zijn. De eene beweging ontstond op 
van het maatschappelijk onderwijs zelf, de andere op het 
maatschappelijke evolutie.

De geschiedenis van het onderwijs in Europa draagt in zeer sterke 
mate het karakter van onderworpenheid aan de behoeften en de 
eischen van den maatschappelijken afbeid. Naar mate de maatschap
pelijke arbeid ingewikkelder wordt en hoogere en zwaardere eischen 
stelt aan den maatschappelijken mensch en aan de organisatie van 
het arbeidsleven door de maatschappij, wordt ook de onderworpen-
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men een trapsgewijze splitsing aan, die men, in aansluiting 
benamingen van het schoolonderwijs, lager, middelbaar en 
onderwijs zou kunnen noemen; en bij het gespecialiseerd technisch 
onderwijs verschijnt naast het onderwijs ter opleiding voor bepaalde 
examens het onderwijs ter vergrooting en verdieping eener bepaalde 
practische arbeidsbekwaamheid. De behoefte aan dit onderwijs open
baart zich onder vrijwel alle maatschappelijke arbeidsgroepen, onver
schillig welke schoolsche onderwijsopleiding zij hebben gehad.

Evenwel, ook in dit geval blijkt, dat er een buitengewoon g~- 
afstand bestaat tusschen de opkomst eener nieuwe maatschappel 
behoefte en de eenigermate voldoende bevrediging daarvan. In< 
men enkele regelingen ter opleiding voor examens 
men tot de onbevredigende slotsom komen, dat het onderwijs 
volwassenen nog geheel verkeert in de periode van 
proefnemingen en dat deze proefnemingen over het algemeen 
droevend resultaat hebben opgelcverd. Dat feit wijst aan, dat er in 
het algemeen bij de regeling van het onderwijs aan volwassenen evenmin 
met den zeer bijzonderen aard van dit onderwijs als met het zeer 
bijzondere onderwijsdoel der deelnemers rekening is gehouden. Het 
doel van deze studie is, een schets te geven van de maatschappelijke 
omstandigheden, die de behoefte aan onderwijs aan volwassenen in 
het leven riepen, — een ontleding te geven van den bijzonderen aard 
van dat onderwijs, — en na te gaan, op welke wijze dat onderwijs 
zal moeten worden geregeld, om zoowel aan de behoefte der maat
schappij als aan die der deelnemers te kunnen voldoen. Om practische 
redenen zal de behandeling van de vele détaals van dit onderwerp 
achterwege blijven; zoo mogelijk zullen daaraan later afzonderlijke 
beschouwingen worden gewijd.
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heid van hét onderwijs aan de maatschappelijke arbeidsbehoeften 
vollediger en drukkender. En telkenmale wanneer hetzij door een 
ingrijpende verandering der Arbeidstechniek hetzij door een belang
rijke uitbreiding of wijziging van het maatschappelijk arbeidsterrein 
ook de behoeften en de eischen van den maatschappelijken arbeid een 
aanzienlijke verandering ondergaan, ziet men eveneens een beweging 
opkomen tot verandering van het geldende onderwijsstelsel.

Het is volstrekt onvermijdelijk, dat de onderwijsregelingen 
maatschappij uitsluitend gericht zijn op de bevrediging der beh< 
en éischen van den maatschappelijken arbeid, omdat de Europc 
maatschappij krachtens haar oorsprong en haar ontwikkeling 
hiets anders is en niets anders wil zijn dan een instelling tot regel 
van den voor haar onderhoud noodzakelijken arbeid en van de d< 
deze regeling gevormde of geschapen maatschappelijke verhoudingen. 
Met de levensbehoeften van den persoonlijken mensch, die buiten dit 
terrein van de maatschappelijke zorgen en voorschriften liggen, be
moeit de Europeesche maatschappij zich niet; de verzorging daarvan 
laat zij geheel aan den persoonlijken mensch zelf over, die door middel 
van kerkgenootschappen, kunstinstellingen en -genootschappen, sport- 
véreenigingen e.d. daarin tracht te voorzien, maar die onophoudelijk 
gewaar wordt, dat de maatschappij en hare regelingen hem daartoe 
Slechts weinig tijd eh weinig gelegenheid laten en de verzorging daarvan 
in velé gevallen zelfs als ^weelde” beschouwen.

Het onvermijdelijk gevolg van een en ander is weer geworden dat 
door de geheele geschiedenis onzer maatschappij heen zoowel enkele 
menschen als menschengroepen in verzet zijn gekomen tegen de ver- 
waarloozing van zeer voorname levensbehoeften der menschen, die 
noodzakelijk voortvloeide uit de aangewezen beperking der maatschap
pelijke zorgen en regelingen. In Nederland ontstonden aldus zuiver 
uls verzetbewégingen o. a. de beweging tot stichting van godsdienstige 
Scholen en de kerkelijk-politiekë beweging, die evenwel niet in staat 
zijn geweest, zich te onttrekken aan de algemeenc onderworpenheid 
en onderwerping der menschen aan de regelingen en de voorschriften 
onzer maatschappij.

In den algemeenen drang naar onderwijs vdor volwassenen kan men 
zeer duidelijk een overeenkomstig element vart verzet waarnemen en 
een overeenkomstige beweging tot bevrediging van de vele, door de 
maatschappij en haar regelingen volstrekt ter zijde gelaten menschelijke 
levensbehoeften. Het maatschappelijk arbeidsleven van den enkelen 
mensch moge beslag leggen op het grootste gedeelte van zijn tijd en 
zijn arbeidsvermogen, het laat belangrijke doelen van zijn persoonlijk 
leven onberoerd en ongebruikt. Daarom is het volkomen natuurlijk,
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maatschappelijk nuttigheidsdoel van alle Door De maal? 
"'regelD onderwijs en De sleeDs verder Doorgevoerde specialiseering 

jr en arbeiDopraclijk beide zijn aldus tezamen De verwekker 
van een beweging, Die aan De volwassenen bel aanvullend onderwijs 

nooDig hebben zoowel om te voorzien in De leemten, 
van bel genoten onderwijs openliet, aio om bevrediging te 

waarmede bel maatschappelijk onder-

dat ook in de periode, waarin wij leven, en waarin de maatschappij 
haar eischen van onderwerping van den enkelen mensch aan haar 
regelingen aanzienlijk heeft verscherpt en verzwaard, de menschen zoeken 
naar middelen tot aanvulling van het onderwijs en de kennis, die de 
maatschappij met haar regelingen te hunner beschikking heeft gesteld.

Dit streven naar aanvullend onderwijs vond steun en versterking 
in de encyclopaedische reactie, die in het leven werd geroepen door 
de vbr doorgevoerde wetenschappelijke specialiseering en de daardoor 
geschapen specialistische practijk. De maatschappij heeft de menschen 
gedrongen, zich ook aan deze haar eischen van wetenschappelijke en 
practische specialiseering te onderwerpen, maar heeft daardoor tevens 
in hen de behoefte opgewekt aan encyclopaedische aanvulling van de 
speciale, hun door de maatschappij verstrekte kennis. Dagbladen, 
weekbladen, vaktijdschriften, algemeene tijdschriften, populair weten
schappelijke boeken c.d. kunnen reeds voor een goed deel in deze 
behoefte voorzien, evenwel niet in die mate, dat niet nog de begeerte 
is overgebleven naar een, in het bijzonder voor deze categorie van 
menschen bestemd onderwijs aan volwassenen. Dit onderwijs heeft 
dus ten doel, de nadoelen op te heften, die voortkomen uit de ge
specialiseerde studie-opleiding en de gespecialiseerde arbeids-praktijk, 
en die tot een hinderlijke eenzijdigheid van kennis en inzicht voeren. 
Plaatselijke en gewestelijke wetenschappelijke kringen zijn reeds jaren
lang in deze richting hier en daar werkzaam, zonder evenwel tenge
volge van onvoldoende organisatie, onvoldoende leidende krachten en 
onvoldoende geldmiddelen, geheel bevredigende resultaten te hebben 
kunnen vóórtbrengen. In de laatste jaren hebben ook de Volksuni
versiteiten een en ander in dezen geest gedaan, doch eveneens met 
geringe goede gevolgen wegens de volstrekt onvoldoende groepeering 
der deelnemers en de zeer onnauwkeurige typeering van het te geven 
onderwijs. De plattelands -cursussen, die de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen in den winter van 1922—1923 zal beginnen, hebben 
eveneens ten doel, dit onderdeel van het onderwijs aan volwassenen 
te gaan verzorgen.

Het uitsluitend 
schappij gereg 
van onderwijs 
geworden 
wil bezorgen, dal zij 
Die De eenzijdigheid 
vinden voor De ontwikkelingsbehoeften, 
wijs geen rekening hield.
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Van geheel anderen aard is de beweging ter verstrekking van 
onderwijs aan volwassenen, die op het terrein der maatschappelijke 
evolutie ontstond.

De ontwikkeling van het door de burgerklasse geleide en c 
kapitalisme beheerschte voortbrengingsstelsel en van de daarop 
rustende burgerlijke maatschappij heeft o. a. ten gevolge gehad, 
zich een aanzienlijke loonarbeidersklasse en een uitgebreide anibt< 
klasse hebben gevormd, wier arbeids-, ontwikkelings- en 
standigheden volledig bepaald werden door de behoeften en de bela 
van het voortbrengsstelsel, dat van hun arbeidskracht gebruik ma; 
De ontwikkeling der arbeidstechniek bracht aan deze klassen 
steeds verder doorgevoerde arbeidsspecialiseering met de daarbij be- 
hoorende eindelooze loonsverschillen, maar had tengevolge van de 
opeenhooping van groote arbeiders- en ambtenaren- aantallen in groote 
arbeidscentra op deze klassen tegelijkertijd een gelijkmakende, nivel- 
leerende inwerking ten opzichte harer ontwikkelings-, wonings- en 
levensomstandigheden. Het zeer eigenaardige verschijnsel deed zich 
daarbij voor, dat deze beide bewegingen (die der specialiseering van 
arbeid en loon en die der nivelleering van ontwikkelings- en levens
omstandigheden), hoewel in strekking tegenovergesteld aan elkander, 
met elkaar samenwerkten in de neerdrukking van het levens- en het 
persoonlijk ontwikkelingspeil der betrokkenen ....... Daarnaast
vertoont zich het eveneens zeer eigenaardige verschijnsel, dat de ont
wikkeling der arbeidstechniek in land-, tuin- en boschbouw en in 
veeteelt, die niet de opeenhooping van groote arbeiders- en ambtenaren
getallen in groote bevolkingscentra met zich bracht, de strekking heeft, 
het ontwikkelings- en het levenspeil der betrokkenen omhoog te brengen, 
«— een strekking dus, volkomen tegenovergesteld aan die, welke op 
de arbeiders- en ambtenarenbevolking der groote steden inwerkt.

Onze maatschappij, die krachtens haar oorsprong en haar doel niet 
vraagt naar de belangen en de behoeften van den persoonlijken mensch 
doch uitsluitend met haar eigen (maatschappelijke) levensbehoeften 
rekening houdt, heeft dientengevolge zich ook bij de geschetste vorming 
eener groote loonarbeiders- en eener belangrijke ambtenarenklasse be
paald tot die maatregelen en regelingen, die zij zelve noodig had. Ook 
haar regelingen van het onderwijs voor deze nieuwe maatschappelijke 
klassen droegen dientengevolge geheel een zuiver maatschappelijk 
nuttigheidskarakter en beperkten zich ten volle tot het onderricht, 
dat voor de voldoende voorbereiding voor den vereischten maatschap- 
pelijken arbeid noodig is. Vandaar dat het algemeen ontwikkelend 
onderwijs tot een minimum beperkt bleef voor deze klassen en het 
vakonderwijs van allerlei aard een groote vlucht kon nemen. —
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Indien men de beide kortclijk geschetste bewegingen, ontstaan in 
zeer ver uitecngclegen oorsprongsgebieden, maar beide het leven heb
bendé gegeven aan een krachtige begeerte naar onderwijs aan vol
wassenen, met elkander vergelijkt, dan vindt men daarin naast de zeer 
groote verschillen deze merkwaardige overeenkomst: zij vragen voor* 
den persoonlijken mensch de ontwikkeling en het onderwijs, waaraan 
hij als mensch behoefte heeft en die hij voor de volle ontwikkeling 
zijner menschelijke persoonlijkheid niet missen kan, maar waarin onze 
maatschappij, zijnde die zij is en werkende zooals zij doet, slechts 
voor een gedeelte voorziet.

Ook deze bewegingen zijn verblijdende, van een gezond en krachtig 
leven getuigende menschheidsuitingen ten gunste van de rechten en de 
waarde-erkenning van het leven van den persoonlijken mensch tegen
over de verwaarloozing en de miskenning daarvan door onze maat
schappij. (IPordl vervolgd).

Tevens zorgde de maatschappij om dezelfde redenen ook wel voor 
een bij de veranderde maatschappelijke arbeidsomstandigheden hehoorend 
middelbaar en hooger algemeen en vakonderwijs. Voor de groote 
massa der nieuwe loonarbeiders- en ambtenarenklassen was dit even
wel om geldelijke en om maatschappelijke reden niet toegankelijk.

De zeer groote beperking van hel algemeen vormend onderwijs, bereikbaar 
voor de genoemde klaosen, en de uil den aard der zaak onvermijdelijke een
zijdigheid van bet vakonderwijs, hebben o.a. ten gevolge gehad, dal eronder 
deze klassen een beweging is ontstaan ter verstrekking van een zoodanig 
onderwijs aan volwassenen, dal zij daardoor kunnen voorzien in hel tekort, 
dal door de beperking van bun onderwijs in bun jeugd- en jongelingsjaren 
is ontstaan. Voor een deel verlangen zij dit om hun maatschappelijken 
arbeid beter en met grootere voldoening te kunnen verrichten. Voor
namelijk begeeren zij evenwel dat onderwijs, om hun eigen persoonlijk 
leven en het algemeene leven van hun tijd beter te kunnen begrijpen 
en daaraan met een behoorlijke kennis en een behoorlijk inzicht te 
kunnen deelnemen.
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te „stijf" zouden zijn
nomen 
iretiseer.

gerust: de behulpzai 
de hartelijke toon van 
de school met witte c

lagstukken, 
Groningen 

c zouden 
van het

i

Jh

De eerste Arbeidersvacantieweek, 
georganiseerd door S. D. A. P. en N. V. V., van 27 Augustus tot 

3 Sept. 1922 in de intern. School voor Wijsbegeerte 
te Amersfoort 

door MIEN v. d. HEIDE.

tijd
geen gem<
die bedoc

T7 en zeer merkwaardige week, deze week, georganiseerd door be- 
wegingen, die gedurende eenige tientallen van jaren streefden 

naar materieele verheffing van de breede lagen van het volk. Merk
waardig feit, dat deze bewegingen in onzen tijd van zedelijk en 
geestelijk verval, cultureele inzinking, waar geen gemeenschapskunst 
opbloeit, het initiatief namen tot een week, die bedoelde te geven: 
„levensverdieping". Het was in het voorjaar 1921, dat een artikel 

R. Kuyper in het Volk verscheen, waarin hij zijn plan tot ’t 
van een Arbeiders-vacantieweek uiteenzette en op het Paasch- 

verdedigde hij het. Een kommissie werd gevormd, die er in 
de gebouwen van de Internationale School voor Wijsbegeerte 

is haast 
de deelnemers niet meer 

ze ondergebracht 
de school verwijderd.

houden van een Arbeiders-vacantieweek uiteenzette en op he 
ngres verdedigde hij het. Een kommissie werd gevormd, 
tagde de gebouwen van de Internationale School voor

haar vacantieweek te bemachtigen. Mooier gelegenheid 
niet denkbaar. Daar een groot gedeelte van 
kon logeeren in het internaat van de school, werden 
in hotel: „De Woudreus” eenige minuten van 
De maaltijden werden gemeenschappelijk gebruikt.

Uit alle deelen van ons land kwamen ze aan den Zondagmorgen 
van den 27sten. De meesten kenden het niet, dat samenzijn gedurende 
een week, in de vrije natuur, in dezen tijd van het jaar, als de bosch- 
gronden hun bronzen en zilveren mosbedekking hebben en vol 
paddestoelen zijn t:n de heide bloeit. Velen kenden niet het diepe 
genot van muziek en voor hen waren die lezingen die hun wachtten, 
die iets anders tot onderwerp hadden dan economische vra< 
vreemd. Met aarzeling waren velen gekomen. Friesland en < 
vreesden dat ze te „stijf" zouden zijn en zich onbehaag'lijk 
voelen, anderen, steeds in beslag genomen door de practijk \ 
leven, vreesden zwaarwichtig getheoretiseer.

Maar de ontvangst stelde menigeen gerust: de behulpzame Amers- 
foorter partijgenooten aan het station, de hartelijke toon van de reeds 
aanwezigen, de mooie versiering van de school met witte en roode 
bloemen, door kunstlievende partijgenooten reeds den avond van te 
voren aangebracht, dat alles gaf den indruk :„ Het zal goed zijn hier." ■

Vliegen opende met eenige korte woorden. Hij wenschte aangename 
dagen en mooi weer en bedankte de voorbereiders voor hun werk-
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ig over: „Econo- 
Sociaaldemocratie". Hij constateerde 

ruimen lijd met wantrouwen tegenover 
van de Economische Bedrijfsorganisatie 

zij deze houding zal moeten omzetten in 
een betere verdeeling, 

een opvoering van de productie en een bedrijfsorganisatie 
proces een factor van beteekenis. 's Avonds hadden wij een 

piano-avond van den jongen toonkunstenaar Piet Tiggers. 
ig sprak Mevrouw ^Vibaut over: „Een praatje over de 

uisgezin en Kinderopvoeding”. Het was een belangrijke 
ide aan hoe de arbeidersvrouw geheel in beslag wordt 

door het huishouden. In Amerika is verschenen een rapport 
„Efficiency in Household” waaruit blijkt, dat wanneer de 

op den tegenwoordige)! leest geschoeid, zoo practiscb 
wordt ingericht, de arbeidersvrouw toch nog tot half 9 

en de vrouw 
pcentrisch. Al is in de 
i vooraanstaande

igmorgen hield F. M. W^ibaut zijn inleiding 
edrijfsorganisatie en ~ 

gen 
’t zoo ingrijpend vraagstuk ■ 
stond, en betoogde dat 
een sympathieke. Het socialisme wil niet alleen

zaamheden. Zij, die vroeger conferenties meemaakten, door religieuze 
vereenigingen georganiseerd, moeten deze opening wel heel nuchter 
en sober gevonden hebben.

’s Middags werd er gewandeld onder leiding van Amersfoorters, 
die zich de gchcele week beschikbaar stelden voor wandelingen en 
fietstochten en ’s avonds kregen we goede muziek te hooren van 
medewerkers v an het Utr. Stedelijk Orchest. Zoo zou iedere dag- 
indeeling zijn: ’smorgens een lezing, gevolgd door onderlinge bespre
king en ’s avonds een kunstavond. In deze kunstavonden werd werkelijk 
wat moois gegeven en men had getracht uitsluitend goede krachten 
hiervoor te krijgen.

Maandag - - —
mische Be< 
dat de sociaaldemocratie 

ingrijpend vraa"« 
en betoogde üm
npath 

is in dit [ 
prachtige

Dinsdag 
toekomst van Hui: 
morgen. Zij toonu« 
genomen 
inzake „Efficiency in Household” waaruit blijkt, dat 
huishouding op den tegenwoordigen leest geschoeid, 
mogelijk wordt ingericht, de arbeidersvrouw toch nog 
bezig moet zijn. Tijd voor geestelijke verdieping is er niet < 
is over ’t algemeen gedrukt, vroeg-oud en egt 
practijk niet uitgekomen, wat 20 jaar geleden vooraanstaande voor
uitstrevende vrouwen voorspelden, n.1. dat de gemeenschap steeds 
meer verschillende huishoudelijke bezigheden zou overnemen (keuken» 
huis, waschinrichtingen enz.) toch gelooft mevrouw Wibaut nog: dat 
de huishouding in dien geest veranderen zal. Uitvoerig staat ze stil 
bij de mogelijkheden van Montessori-scholen, waar de kinderen ge
meenschappelijk maaltijden zullen gebruiken, zoodat de moeders meer 
tijd zullen hebben. De grenzen van het gezin zullen gebroken worden, 
het zal meer open staan naar buiten en inniger ssal ’t verband worden 
tusschen huisgezin en school.

Verschillende stemmen kwamen los. Mevrouw Tilanus, die pas uit 
Oostenrijk was gekomen, vertelde van de Kinderfreunde-beweging, 
die voor kinderen van den schoolleeftijd opvoedend werk verricht.
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ictijk van het leven, altijd 
itere en toch zoo noodige 

meer bespiegelende 
gevoeld 
diepste

tusschen pro- 
; vraagstukken 

ze zich m. i. 
om als onder-

over: „De oorzaak 
het religieus besef in de 
ige bespreking, waaruit 
godsdienstige meeningen 

~ieelc Christendom heeft 
Christendom, religie enz. alleen 
>rak over religie in den ruimsten 
: bekende citaat van Van der 
partijgenooten beschrijft, wat 

rsche bergen. Troelstra spreekt

over middeleeuwsche

en hoopvolle ge-

Zij vertelde van de school voor leiders, die in een gedeelte van een 
paleis was gesticht, zij vertelde van de samenwerking van leden van 
vakvereenigingen, die hun „ Kinderheller’’ per kroon voor dit mooie 
werk afstaan. Ze sprak van het Internationale Kinderhuis, dat in 
een groot slot, omringd met prachtige parken en vijvers, gesticht zou 
worden. En ze sprak van ’t beginnen van een Hollandsche Kinder- 
freunde-beweging.

Het was een frissche morgen, 
luiden.

’s Avonds hield A. M. de Jong zijn causerie 
romans en liederen.

AVoensdagmorgen sprak Ds. Horreus de Haas 
en de beteekenis van de versterking van 
laatste jaren”. Belangrijk was de onderling 
bleek, hoe groot de verwarring is inzake i 
bij vooraanstaanden uit de partij: Het ojjici 
veel kwaad gedaan en de namen van C*”■■‘’*■, 
al doen velen huiveren. Ds. de Haas spi 
zin van het woord en haalde aan het 
Velde, waarin hij aan zijn Belgische 
hij gevoelde bij 't zien van de Zwitsers 
van „kosmisch gevoel”.

Voor velen, die gewend zijn aan de prac 
in beslag worden genomen door de nucht 
bezigheden van vakbeweging en partijleven, zijn 
redevoeringen vreemd. Maar velen hebben deze week iets 
van „dat aanvoelen van 't ondoorgrondelijke” dat in zijn 
wezen godsdienst is. 's Avonds schitterende declamatie van mevrouw 
Sanders—Herzberg.

Wel heel nuchter was F. v. d. Wal’s rede den volgenden morgen 
over: „De noodzakelijkheid van tijdelijke bescherming aan industrieën 
die sterk onder de valutaconcurrentie hebben te lijden."

Aan de waarde van zijn betoog doen we niets af, als we zeggen, 
dat deze rede wel wat te nuchter was in onze heerlijke dennen- en 
heidcomgeving. Een socialistische arbeidersvacantieweek zal niet uit
sluitend tot stempel hebben: „Zelfbezinning” en de lezingen zullen 
niet uitsluitend in verschillende variaties het antwoord geven op: 
„Hoe bevredigen wij ons innerlijk leven?” De sociaal-democratie als 

rspronkelijk ontdekster van den grooten samenhang tusschen pro- 
ctiesysteem en hooge cultuurwaarden zal in haar werk vraagstukken 

van economisch belang aan de orde stellen. Daarin zal 
van iedere andere vacantieweek onderscheiden. Maar
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BINNENLAND.
Psychologiese voorlichting bij de 

beroepskeus.
In de Julie-aflever

tydi polemiczeert I
van P'vage 
H. J. F.

’sA»

-agen dej
F. W.

Brugman» tegen ’t arti< 
Polak in de Febr.-afl. 
tijdschrift, (zie ’ ” 
April-afl.) Dr. 
en psychotech 
onontbeerlik i

artiekel van Anna 
■ii ue Febr.-afl. van genoemd 

'zie ’t Pewerzicbt in onze 
•. B. betoogt dat psychologie 

rchotechniek bij de beroepskeus 
k is. In *n naschrift houdt

zouden
i zijn wijze, doch allen 
leze week. Er 
s dat diepe en

teedragen.
en met geestdrift de Internationale gezongen.

een dergelijk speciaal iets ie nemen, was dunkt me te ver geg 
ivonds een gemengd programma. Het beste van den avono 

Frank van Waes met zijn notities van den landstormman.
Vrijdagmorgen sprak Roland Holst over: .Kunst en socialisme” 

en K. Vorrink ’s middags over: „Een causerie over de jeugdbeweging”.
Rijk was 't programma deze week en dat wijst op de groote en 

diepe mogelijkheden, die de socialistische beweging heeft geschapen. 
Zij richtte haar oog op vraagstukken van economisch belang. Zij is 
bezig het groote veld van jeugdopvoeding te ontginnen. Zij doet dat 
op een geheel nieuwe frissche wijze. Zij stelt zich open voor de 
diepere vragen van religie en kunst. De arbeidcrsvacantieweken, 
die voortaan een deel van het partijleven zullen uitmaken, zullen er 
toe bijdragen de ontvankelijkheid voor deze hoogere waarden bij 
leiders en arbeiders aan te kweeken.

’s Avonds verrichtte o.a. Dr. Ketner zijn tooverkunst van de zwarte 
slang, die aller aandacht gespannen hield. >

Behalve aan wezenlijke groote momenten, was de week vol van 
gezonde vreugde. We denken aan den Vrijheidsboom, die onze wet
houder Vliegen op het bergje plantte en aan de heerlijke humor, 
waarmee de leider, F. M. Wlbaut, zijn meedeelingen aan tafel in
kleedde. We denken aan de liederen, die door de lucht daverden 
als de „Woudreuzen” hun hotel opzochten.

Zaterdag was de laatste dag. De heer D. Keesing sprak’s middags 
over: „Economische crisis” en ’s avonds speelden en zongen de ge
zusters Frank. Dr. v. d. Bergh van Eysinga hield een korte causerie 
over: „Het doel en ontstaan van de School voor 'Wijsbegeerte”. 
De heer Wibaut sloot in sobere en ontroerende woorden. Deze 
week was goed geweest en we zouden nu uit elkaar gaan en weer 
aan ’t werk gaan, ieder op zijn wijze, doch allen met de heerlijke, 
bezielende herinnering aan deze week. Er was een buitengewone 
stemming dien avond, er was dat diepe en hooge gevoel van eenheid, 

dat we ons leven lang m<
Staande werd ontroerd
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BUITENLAND, 
Schoolhervorming: in Oostenrijk.

laksimum

Weenen I

moet worden opgevat, als 
de grote lijnen van ’n leer- 
alle delen van Oostenrijk; 

erwijzers de taak naar pjaat-

Anna Polak baar mening staande, 'n 
Leidraad voor de beroepskeus acht schr, 
noodzakelik; ’t psycho-technies onder
zoek niet. .Want — hier worde her
haald wat Dr. B.'s verbazing in zoo 
hooge ma(e gaande maakte — ii) de 
ruim 13 jaren waarover onze ervaring 
loopt, bij de duizenden beroepskeuze- 
adviezen, welke ten onzent werd/n ver
strekt. werd nóóit, zelfs nipt cénen keer, 

• de behoefte aan psychologische voorlich
ting of psychologischen bijstand gevoeld." 
.Intuïtieve menschcnkennis is hier inder
daad voldoende. Niet om a)lc geestes- en 
karaktereigenschappen onzer aanvraag- 
sters te doorgronden, hetgeen overbodig 
en —e wat méér zegt belemmerend 
zou zijn; doch wel, om inzake beroeps? 
kpuze-voorlichting een betrouwbare gids 
te zijn." En ten slotte heet Tt in* dit 
naschrift: . Waardevollc raad inzake 
beroepskeuze kan niet worden verstrekt 
aan een bureau, als Dr. B. schelste; 
niet door den psycholoog, en nog minder 
door de alleen als .assessoren" op bun 
plaats zijnde .vertegenwoordigers van 
allerlei instellingen en vereeniging* - " 
wier dagelijksch werk op geheel ____
terrein ligt en waarvan ieder slechts 
zijn eigen beroep pleegt te kennen.

Het advies behoort gegeven te worden 
door een beroepedeokundige, die bet ge- 
heele beroepsveld beheerscht, en aan 
deze, alle krachten van geest en gemoed 
eischende taak, zijn of haar leven wijdt.”

klassen, 't Maksimum aantal leerlingen 
werd op 30 vaslgesleld. ’n aantal dat 
ook in de overige klawen zelden wordt over* 
eebredend) De leerlingen werden niet in 
't biezonder uitgekozen, of alleen na 
toestemming van de ouders opgenomen; 
er heerst dwang." 't Leerplan daar ge
volgd, werd 1/4 '20 in de Kolkoerziebung 
gcpublieseerd. en eenstemmig als proef in 
de vijf eerste schooljaren door de „Lehrcr- 
kammer” aangenomen. „Zonder radiekaal 
met al 't histories gewordene te breken, 
houdt ’t toch grondig opruiming in de 
school van Herbart, met haar sisiema- 
tiese volmaaktheid en overlading, ’t Be
weegt zich geheel om de behoeften van 
de tegenwoordige tijd, en om de vast
staande pedagogies-psycbologicsc onder- 
zoekingsrczultatcn van onze tijd. Om de 
juristen en bcstuursamlcnaren in hun 
konservatieve inwerking op ’t school
wezen zoveel mogelik uiltesluiten. stelde 
Glöckel ten spoedigste ’n leider voor de 
afdeling schoolhervorming aan. Deze, 
Victor Fadrus, leidde 't leerplan met de 
volgende woorden in:

jingen," „Aan ieder leerplan moet 'n ontwik; 
tl ander kelingsiedeaal ten grondslag liggen, in

* 1 ' overeenstemming met de geest van de 
tijd, In de gcestclikc worsteling van 
onze dagen om 'n opvoedingsideaal is 
de strijd van twee geestesrichtingen duidc- 
lik kenbaar; van ’t individualisme die 
tracht de grootst mogelike vrijheid y.an 
de enkeling, de volmaking van de per, 
soonlikhcid, de iedec van de humaniteit 
te verwczcnliken; en van ’t sosialisme 
die in de grootste welvaart van de ge, 
meenschap, in de opvoeding van allen 
tot 'n volk, in de opvoeding tot staats
burger z’n levensdoel ziet. De roeping

i r_.. Je vereniging van 
—_ gecslelike stromingen, in de samen
smelting van ’t humanistiese en polietieke 
ontwjkkclingsiedcaal: ontplooiing v.ap de 
gehele mens, van ’t tot volle ontwikke
ling gekomen karakter tot 't werken in 
maatschappij en staat en in dienst der 
mensheid."

’t Geheel ir 
aantegeven dc

aan de ondei

l*W*olgende is ontleend aan ’n over- van onze tijd ligt in de
zicht van R. Lehmann in 't Julie- deze gecslelike stromingcr 

nummer van Neuc Babnen. De sosialisticse 
minister van onderwijs in Oostenrijk, 
Otlo Glöckel. schiep door ’n besluit van 
4/6 ’19 de mogelikheid van inrichting van 
„proefklassen" in de steden en op ’t 
land en voor alle leeftijden. .Tal van 
onderwijzers en onderwijzeressen gaven 
aan de oproep van de leider gehoor, 
zodat alleen in Weenen dadel ik 108 proef
klassen aan volkscholenen Haan burger
scholen werden gevormd; en wel voor 
jongens en meisjes In ongeveer gelijk aan- ') n.b. in ’t tegenwoordige 
tal, natuurlik meer lagere als middel- Vandaar m’n kursievering.



terlik 
kleint

-

29

imen,

klassen, 
buiten dt 
burokrati 
vervallen 
gebied

taai uiterlik schitterend uitvallen.’
Na ’n kleine vergelijking met de proef

klassen in Hamburg, gaat de schrijver 
dan voort: „Dc proefklassen in Weenen 

onder verscherpt toezicht gesteld; 
maar ondet* dat van de geschiktste vak
mannen, meest jonge inspekleurs met 
wezenlik leiderstalent, die niet n 
amtelik de norm vaststellen en remr 
maar juist de beslissende stoot tot 
vooruitgang geven.

‘t Onderwijzerskorps wenste dringend 
t leren in de proefklassen te kunnen 

aanschouwen; vandaar werd in ’t midden 
van 1920, 't hospieieren op twee of vier 
middagen algemeen toegeslaan. Biezon- 
derc hospieteerklasscn werden aange
wezen, 92 aan volkscholen. 34 aan 
burgerscholen." Dan wordt mecgedeeld 
dat aan de meeste scholen studieklubs 
zijn opgericht ter bestudering van een- 
of-ander probleem, die tevens niet de 
meeste leerkrachten in 'n distrikt voeling 
houden. Ook de opvolger van Glöckel. 
de doordcklerikalen naar voren geschoven 
protestantse vice-kartselier Breisky, heeft 
de proefklassen 't leven niet benomen.

„Als gunstige faktor voor de school- 
hervormingsbeweging werken ook de 
gcorganiezeerde ouders, die aan tal van 
scholen tot de natuurlike bondgenoten vah 
de onderwijzers zijn geworden. De 
vroegere toestand van onverschilligheid, 
ja vijandschap tussen school en huis werd 
vervangen door 'n begrijpend samen
werken. Glöckel konstateert dankbaar 
dat men zich *t schoolwezen in Weenen 
niet meer denken kan zonder de werk
zaamheid van offervaardige oudervereni
gingen. Wel moest daaraan ’n moeite
volle, taktvolle voorlichtingsarbeid voor
afgaan."

Hermans Tobler, de leider van ’t 
„ Landerziehungsheirit  ” Hof- Öberkirch, 
vat in de Scbveiz. Lebrerzeilurig 19/9'21, 
i’n indrukken van ’t schoolwezen in 
Weenen aldus samen: „Als ’t noch enige 
tijd zo doorgaat als in de twee laatste 
jaren. dan zal de hongerstad voor West- 
Europa wat aangaat ’t inwendige school
leven trots alle nóden spoedig ’n benei- 
denswaardig voorbeeld zijn." v, E.

selike behoeften aanvullingen te geven. 
.... Tegenover de tol dusver gevolgde 
gewoonte, maxima te geven, worden hier 
verplichte minima vaslgelegd, die bij 
gunstige verhoudingen overschreden kun
nen worden. De geschiktheid voor de 
volgende schoolklasse moet beoordeeld 
wordtin na 't voldoen aan de minimum
eisen; want „’n minimum van stof is 
voldoende, om 'n maksimale hoeveelheid 
krachten te oefenen." Daarmee zijn ver
balisme en materialisme onttroond; de 
doorslag geeft niet meer de overwegend 
intdlcktualistiese geheugenarbeid die iets 
is voor teoreliese begaafdheden. Veeleer 
wordt verlangd dal de leerstof met be
hulp van dc zinnen, de hand, en de taal 
zoveel mogclik zelfstandig verwerkt 
wordt. Oefening van de krachten van geest 
en wil wordt waardevoller geacht dan 
’t vergaren van welensballasl. Muziek 
en lichamelike oefening, tekenen en han
denarbeid verkrijgen ten slotte de hun 
toekomende plaats in 't school bedrijf; 
dat tevens ’t gemeenschapsleven behoort 
aantekweken, en tót 'n vrijwillig op
gaan in 'n maatschappelik geheel op té 
voeden. —- Deze teorie geeft wel geen 
verrassende nieuwigheden; maar alle 
bezoekers zijn vol verbazing én waar, 
dering over de uitgebreide praktijk die 
leerlingen en onderwijzer in vuur brengt.

’t Spreekt vanzelf dal in de proef- 
11 ", die 'n goed deel van de tijd

de schoolmuren doorbrengen, dé 
ratiese tierannie van ’t lesrooster is 
ten. Dc overgang van ’t ene arbeids- 

„ I nasir ’t andere geschiedt niet meer 
mcchanies naar ’t teken van de klok, 
maar volgens zakeiike en ps-ychologiese 
eisen. Toch ontslaat deze vrijheid ih ’t 
onderwijs de onderwijzer niet van ’t 
persoonlik samenstellen van ’n week- ert 
jaaroverzicht.

Wat ’t arbeidsonderwijs betreft, dat 
niet als afzonderlik leervak, maar ais 
verrijking van de metode is opgevat, 
daarvoor geldt eveneens ’n beperking: Als 
de didakliese waarde van ’t uit-te-voeren 
werkstuk niet beantwoordt aan de daar
voor nodige krachtsinspanning en tijds- 
verbruik, dan moet ’t onvoorwaardelik 
achterwege blijven; ook al zou'treéul-
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van gemeen- 

van een

’ Pde

cicele 
>odigd

jkheid

Clubs and Halls” door 
Uitg. The Offices 
vistockstr. 20 C

„Village  
Lawrence Wesver. V 
of Country Life Tavi 
vent Garden W. C.
r\it zoo belangrijke boek over de ont

wikkeling van Dorpshuizen in Enge
land, is een zeer uitgebreide handleiding 
voor ieder die in het oprichten en in stand
houden van Dorpshuizen belang

Uit de hoofdstukken die het doe 
Engclsche Dorpshuizen, en die de v 
zaamheden van de Engelsche Bond van 
Dorpshuizen. The Village Club Associa- 
tion behandelen, heb ik veel aangehaald; geven, I 
over de bouw slechts weinig; ieder die met de 
de bouw van een Dorpshuis beoogt, zal 
goed doen zich dit boekje aan te schaffen, 
daar het veel practische wenken bevat.

..Het doel der Village Clubs is, een 
sociaal middelpunt in een dorp te stichten. 
Dit streven is in de laatste tientallen 
jaren niet zeer gelukt. Het was geen 
uiting van de wensch der bevolking zelf, 
maar gewoonlijk van goede be_L-^..D  
van boven opgelegd, soms opge ’ 
door hen. die het dorp in de goed-... D 
wilden leiden.

De basis van alle Dorpshuisplannen 
moet berusten op gemeenschapszin, zoo- 
dat, wat beproefd wordt, niet van boven 
af opgelegd wordt, maar van onder af 
groeit. De sociale'evolutie heeft zich zoo 
ontwikkeld, dat een 20ste eeuwsche 
gemeenschap zelfregeerend wil zijn, in 
al zijn verhoudingen. Vanuit dit stand
punt moet het toekomstig Dorpshuis 
bezien worden. Het moet zijn een middel
punt van gemeenschapsleven, en -streven, 
een plaats waar alle gemeentenaren van 
elke stand en ontwikkeling elkaar op 
gelijk terrein ontmoeten kunnen. In een 
stad kan iedere groep menschen een 
aparte vereeniging hebben, met een speci
aal doel. In een dorp moeten die allen 
vereenigd worden en samenwerken. 
Daartoe moet een Dorpshuis zich het 
volgende ten doel stellen:

1. Het moet zijn het middelpunt van 
alle maatschappelijke activiteit, en van 
alle vormen van lichamelijke en gecste- 

' lijke ontspanning.

r II. Het moet zichzelf bedruipen, en 
“■ces vrij zjjn vnn bevoogding.
<-'on" III. Alle geinccntenaren van iedere 

stand en overtuiging, en zoo mogeliik van 
beiderlei kunne, moeten in aanmerking 
kunnen komen voor het lidmaatschap.

IV. Het bestuur moet berusten 1 
een comité, gekozen door de leden, • 
door hen en alle voor het lidmaatschs 
in aanmerking komende gemcentenaren, 
die een uur in de omtrek wonen.

Achterin het boek vindt 
hoe men het best begin 

. e oprichting van een D< 
Men roept een vergadering 
tenaren bijeen, waarin hel idee 
Dorpshuis uiteengezet wordt, en 
men de meening van de vergadering > 
over hoort; zoo gewenscht, laat men 
spreker vanwege de Bond van Dor 
huizen een lezing houden. Indien 

rolking zelf. vergadering tot de oprichting van 
ledoclingen. Dorpshuis besluit, wordt een financi 
gedrongen, Commissie benoemd, die hel benoc 
ede richting kapitaal moet zien bijeen te brer 

Dan komt aan de orde de mogelijk 
van een eigen huis; of anders die 
het huren van enkele kamers in 
bestaand gebouw."

In ons land werd in het Dorpshuis 
te Haren (Gr.) de beschikking over de 
kerkzaal van het Oude-Mannen- en 
Vrouwenhuis verkregen.

Men zoekt steun en aansluiting bij 
andere vereenigingen met een dergelijk 
doel. De werkzaamheden van een Dorps
huis strekken zich onbepaald uit: kamers 
voor ontwikkeling en ontspanning; een 
bibliotheek, een kinderleeszaaltje, enz. 
behooren al gauw tot de behoeften.

Hel kan zijn voordeel hebben, aparte 
commissies voor de verschillende werk
zaamheden te benoemen, b.v. voor lezin
gen, muziekuitvoeringen enz.; voor bibli-, 
otheek; voor lichamelijke opvoeding;

Het is zeer belangrijk voor het succes 
van een Dorpshuis, dat het een onpar
tijdig standpunt inneemt, ten aanzien van 
godsdienstige of staatkundige overtuiging.
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•!-.ion heeft 
dorpshuizen, 
berustende.

Het doet 
s doen door:

v. tellen 
i dergelijke 
jodigen lid 
te worden.

i maatregelen, 
ieder daartoe 

opgericht; 
lief, hetzij

van een Dorps- 
de diensten van 

verzekeren, niet 
mheidsoogpunt, maar 
:nebber-architect een 

luxe is in deze dagen van bouw
reden. Het is beter een klein 

twen, b.v. een zaal en een 
en deze goed te bouwen, dan 

compleet gebouw met clubkamers, 
slecht te bouwen. Alen doet echter

voor iedere
de Bond

spelen en .
Ons Huis-w<

Men kan zich in verbinding stellen 
met het gemeentelijk* ol provinciaal be
stuur, van wie subsidie zou kunnen 
worden verkregen op grond daarvan, dat 
het Dorpshuis geacht kan worden ten 
goede te komen aan de volkshuisvesting.

Ook kan men zich wenden lot de 
kerkeraad, die de zorg voor de instand
houding van het gebouw op zich nemen 
kan. tegen een zekere vergoeding, of, 
indien het Dorpshuis o. a. dienst doet als 
Openbare Leeszaal, kan het van de 
gemeente huur heffen, volgens de Eng. 
wet op Openbare Leeszalen.

Een Dorpshuis moet zijn het centrum 
van geestelijk en maatschappelijk leven 
van het dorp. Het leven van de platte
landsbewoner moet niet uitgesloten zijn 
van het contact met het beste, dat ge
dacht en gedaan wordt in de wereld.

Hel Dorpshuis stelt zich dus in ver
binding met The University Extension 
movcmenl, en zijn ontwikkeling tot de 
Tulorial Class mo vemen t; ook met de 
reizende bibliotheken, diedaareen onder
deel van zijn; ook met the National 
Home Reading Union, die lijsten van 
goede boeken uitgeefl, en ook studie- en 
leeskringen opricht."

Achterin het bock vindt men een paar 
balansen van de jaarlijksche inkomsten 
en uitgaven van een paar Dorpshuizen 
afgedrukt.

„The Village Club Associatie 
ten doel, de stichting van Dorp: 
op bovengemelde principes h 
in Engeland te bevorderen, 
dit, en stelt zich voor dit te

a. De hulp en sympathie van allen; 
die in dit werk geïnteresseerd zijn, te 
vereenigen.

b. Door het nemen van 
waardoor Dorpshuizen in i 
geschikt dorp kunnen worden c 
hetzij door particulier initiati . 
door hulp van publieke fondsen.

c. Door zich in verbinding te st< 
met bestaande Dorpshuizen en d 
instellingen, en hen uit te nooc 
van de Bond van Dorpshuizen 
op bovenstaande grondslag,

3. Door samenwerking, zoo ver als 
mogelijk, met bestaande organisaties, die 
zich ten doel stellen de verbetering van 
sociale toestanden op het platteland, en 
deze te vereenigen.

e. Door advies en hulp te verleenen 
hel slichten van nieuwe Dorpshuizen 
de boven aangegeven richting.
/. Door hen te voorzien van plan

nen voor geschikte gebouwen en model
len van statuten en huish. reglementen.

g. Door de coöperatieve inkoop van 
inventaris, tijdschriften, spelen en ander 
gebruiksmateriaal voor Ons Huis-werk 
voor de laagste prijs.

b. Door hen te voorzien Van sprekers 
over onderwerpen van algemeen of plaat
selijk belang, van tooverlantaarns, licht
beelden, films en andere benoodigdheden 
voor ontspanning, zoowel indien noodig 
voor het vermeerderen van fondsen, als 
ook voor gewone Dorpshuisdoeleinden.

Door het geven van inlichtingen 
en het bevorderen van gedachten wis
seling over belangrijke onderwerpen voor 
leden, als: de grondslagen van nationaal 
en plaatselijk bestuur, paedagogische 
vraagstukken, hygiëne, de zuinige huis
houding, land- en tuinbouw, geitenfok
kerij, bijenteelt, etc.

I. Door het geven van advies in 
buitengewone omstandigheden en het 
verleenen van hulp voor uitbreiding en 
kapitaalbelegging."

„Gesproten uit een kleine, levende 
organisatie, de landbouwvereeniging, 
waar landeigenaren, landbouwers en 
landarbeiders elkaar op gelijk terrein 
ontmoeten om de wederopbouw van het 
platteland te bespreken, is deze Bond 
van Dorpshuizen wel voor zijn taak 
berekend. De Dorpshuizen zijn lid van 
de Bond van Dorpshuizen voor een 
bedrag in verhouding tot hun ledental. 
Bijv, voor 100 leden 5 shilling, voor 
300 leden 1 pond.

Een Dorpshuis heeft recht 
5/— een afgevaardigde naar 
van Dorpshuizen te zenden.”

„Voor het bouwen 
huis moet men zich van 
een goeden architect 
alleen uit een schoonhe 
ook omdat een liefheb 
te dure luxe is in deze 
moeilijkheuen. 
begin te bou' 
garderobe
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spijkeren, 
beschadigt.

gebracht zijn, dat 
n muziek lezen 1

. zijn eenvot J’ 
verkrijgt men di 
voor geschikt 

alleen als voor
gebruiken. De eerste 
podium aan de eene 

ue aan de andere. Het
J- volle breedte

goed, het eihdplan in het hoofd te hou
den en het begin zoo te bouwen, dat 
er later getnakkelijk aangebouwd kan 
worden. Het is goed steeds te beseffen, 
dal een Dorpshuis niet opgebouwd wordt 
uit hout en steen, maar uit menschen. 
Zij zullen alleen blijven bestaan, indien 
zij gedragen worden door het voort
durend enthousiasme voor een waarde
vol maatschappelijk organisme. Hel plan 
van het gebouw zal afhangen van de 
behoeften, waarin het voorzien moet, 
maar de kosten zullen gewoonlijk een 
remmende factor zijn.

Oewoonlijk zal de eerste behoefte zijn 
aan een groote zaai voor vergaderingen.

Enkele nuttige wenken :
Zoo’n zaal kan in tweeën gedeeld 

worden, door rolluiken of schuifdeuren, 
voor clubkamers en dergelijke. De groote 
zaal moet goed geventileerd kunnen 
worden en moet een flink podium be
zitten voor concerten, sprekers, enz. Hel 
is goed dit podium uit te strekken tot 
voorbij de eerste balk van de zoldering, 
zoodat daaraan een gordijn voor tooneel- 
voorstellingen kan gehangen worden en 
een spreker nog slaan kan vóór dit 
gordijn, waardoor ook zijn geluid niet 
tegen den balk verloren gaal. Indien 
de vloer onder het podium iets verdiept 
Wordt, vormt het een goede bergruimte 
voor stoelen, enz.

De muur achter het podium móet 
gewit zijn, om als scherm te dienen 
voor lichtbeelden. Een balk, aangebracht 
vlak onder de zoldering, voldoet om 
coulissen tegen,aan te spijkeren, waar
door men de muur niet beschadigt. Hel 
licht moet zoo aangebrachi zijn, dat men 
achle^ op het podium muziek lezen kan.

Een Dorpshuis in zijn eenvoudigste 
en goedkoopste vorm, verkrijgt men door 
een oude caniine er 
maken; dit is echter 
loopig gebouw te 
uitbreiding is een po 
kant, een garderobe . ___
podium moet niet de volle breedte van 
de zaal beslaan, daar men dan aan 
weerskanten twee ruimten overhoudt, 
die als kleedkamers dienst kunnen doen.

Een zeer goed toevoegsel voor een 
Dorpshuis is ook een kamer voor een 
plnatselijk museum, waar dan ook alleen 
piaalselijke merkwaardigheden tentoon

gesteld moeten zijn. Een volgende uit
breiding is een keuken, die ook als les
keuken dienst kan doen, of als deel 
van een woning voor een huisbewaar
der. Men kan. inplaals van de binnen
muren te witten, ze laten betimmeren, 
wat minder gauw beschadigd wordt,

enz. Men makc zooveel mogolijk gebruik 
van materiaal ter plaatse verkrijgbaar.

Een ander type Dorpshuis is dal, 
waar men aan verschillende kamers, b.v. 
leeskamer, clubkamers, de preferentie 
geeft boven één groote zaal. Een derde 
type, waar zaal en kamers beiden zijn. 
Hier wordt een zeer groot gebruik ge
maakt van rolluiken, zoodat men, naar 
behoefte, kamers vergroeien en ver
kleinen kan. Dit systeem heeft groote 
praclische en finnncieele voordeclcn; een 
nadeel echter, waarmee rekening gehou
den moet worden, is de zeer groote 
gchoorigheid. die een zeer zorgvuldige 
samenstelling van de rooster van werk
zaamheden noodzakclijk maakt.

Met hel ontwerpen van de bouw
plannen boude men rekening met de 
behoeften der vercenigingcn. die er hun 
thuis zullen hebben.

Iets verder in het boekje treft men 
plannen aan voor Dorpshuizen, in dor
pen waar zalennood hcerscht. Hier is 
kerk, school en dorpshuis gecombineerd. 
De plaats wanr het altaar staat, is door 
een rolluik van het schip der kerk ie 
scheiden. In de weck gebruikt men het 
Schip voor school en Dorpshuis.

Een volgend hoofdstuk handelt over 
het bruikbaar maken voor Dorpshuis
doeleinden, van bestaande gebouwen. 
Een oude stevig gebouwde, steenen 
schuur kan nis zoodanig aangepast wor
den; en wordt dus type Dorpshuis I.

Men denkc ook aan de mogelijkheid 
van een Dorpshuis, als in Paterswolde. 
waar een gewoon viliatje gekocht is. dat 
*s zomers verhuurd wordt, en zoo een flink 
financieel voordeel opleverl; en waar, 
toen de behoefte groeide, een groote zaal 
en een leskeuken bij gebouwd zijn.

Hiermee heb ik enkele belangrijke 
punten uil het boekje weergegeven. Ieder, 
die zich nader voor dit onderwerp in
teresseert, zal goed doen het boekje zelf 
te lezen, daar veel hier onvermeld moest 
blijven. R- Guépin.
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Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

et wriLivt op het gebied van onderwijs en opvoeding
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 

vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 

buitenlandsche toestanden.

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van oper 
handeling van problemen van volkse

6. door uitgave van een orgaan, 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact 
Nederland en 
het bezoek van 
dit noodig en 
deering van
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Ziedaar ons nu reeds aanj 
eenvoudigste formuleering ai 
beroepsopleiding aanvangen

de 
deel van het 

>7, I 79. De laatste 
prae-advies, haal ik 

c is voor meisjes van 
i opleiding te geven

■) Nat. Congres II 129 
vraag: „In ho 
vakonderwijs 
plaats, een uit

ondergeschil 
voor haar

Het is, in al zijn beknoptheid een onvolledigheid, een zeer bont en, naar 
wij vreezen, eenigszins verwarrend beeld, dat wij tot hiertoe voor onze 
lezers ontworpen hebben, maar als ’t slechts den indruk achterlaat, 
dat ’t probleem van (wettelijke) organisatie der beroepsopleiding in

van mej. Ida Heijermans over 
1 onderwijs als deel van I 
IV. 34, 15? 

oper in haar j 
in de fabriek 

tnden eisch haar een 
svrouw en moeder.’'

angcland bij de kern van ons probleem, welks 
aldus zou kunnen luiden: Waar moet de 

aanvangen en wat moet daaraan voorafgaan? Toch 
moeten wij nog even wachten met ons daarin te verdiepen — ook 
al, omdat ’t zoo eenvoudig niet is — en nog iets zeggen van het door 
de moderne demokratie aanvaarde program van Rousseau. Wij her
inneren ons, dat er duizenden en honderdduizenden zijn, die reeds 
op jeugdigen leeftijd in een beroep intreden, waarvoor geen noemens
waarde vakopleiding vcreischt wordt, en bovendien een groote cate
gorie, ten deele met de ovengenoemde samenvallend en bijna uitsluitend 
uit vrouwen bestaande, die slechts eeuige jaren van hun leven in 't 
beroep doorbrengen. Zou het niet een groote onbarmhartigheid zijn, 
hun na afloop van ’t „algemeen vormend lager onderwijs” niets anders 
meer te geven dan bloote vakopleiding ? Maar wat dan ? Voor de meisjes 
kan men zeggen, en wordt met klem betoogd, dat, aangezien hun eigen
lijke levensbestemming is, die van huisvrouw en moeder, ze in ieder 
geval dAArvoor een opleiding moeten hebben. ') Maar voor de anderen?

Wel, wat anders dan „algemeene ontwikkeling”?

Algemeene Ontwikkeling en Beroepsopleiding 
door Dr. J. H. GUNNING Wzo.

(Kervolg.)

(prae-advies
„In hoeverre moet het algemeen vormend 

een bijzonder karakter dragen?”) .
itspraak van mej. Dr. S. Klccrckoop' 

„Vakopleiding voor den arbeid ii 
ikt belang tegenover den dringen 
werkelijke bestemming als huist
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niet meer
. Op den

ckeld"
; men een 
geestelijke

opgekomen, 
dienen

den modernen staat een uiterst ingewikkeld probleem is, dan heeft 
’t zijn dienst verricht. Ook hebben wij gaandeweg en steeds duide
lijker bemerkt, dat ’t in ieder geval niet op te lossen is, zonder dat' 
men zich een klare voorstelling maakt van de rol, die daarin 
aan het begrip „algemeene ontwikkeling” toegekend moet worden. 
Daarom zal men echter toch wel eerst een klare voorstelling moeten 
hebben van wat onder dat begrip zelf te verstaan is. Hebben wij die?

Het is er helaas zeer ver van af. En toch wordt er maar met die 
woorden geopereerd en geschermd, alsof iedereen daaronder altijd 
en overal ’t zelfde verstond en daarbij precies wist wat men daaronder 
te verstaan heeft. Hier moeten wij dus trachten licht te verschaffen.

Wij moeten echter niet ons heil zoeken in een mooie definitie, want 
zulke definities hebben altijd iets willekeurigs, weshalve ook nooit 
twee gelijk zijn. Wij moeten trachten uit te visschen wat „men" 
daaronder verstaat.

Zeker heeft ’t woord „ontwikkeling" in deze verbindinj 
zijn oorspronkelijken zin, zooals bijv, in „Ontwikkelingsleejfr”. 
cultuurmensch toegepast beteekent ’t niet meer een voortgang, i 
een bezit, niet een procédé maar een resultaat. Een „ontwikl 
man heeft of bezit „ontwikkeling"; niet evenwel zooals 
huis of geld bezit, want men denkt daarbij altijd alleen aan | 
goederen. Maar welke?

Ja, daar begint de moeilijkheid, want het heeft er veel van alsof 
men het woord alléén dan gebruikt, wanneer men zelf niet precies 
weef, wat men er zich bij denkt. In ieder geval is ’t een zeer vaag 
begrip, dat er mee wordt aangeduid.

Ik weet niet, wanneer de term ten onzent is opgekomen, maar ik 
weet tamelijk zeker, dat hij als equivalent moet dienen voor een uit- 
heemsch woord, waarvoor wij eigenlijk geen woord hebben. En wel 
voor ’t Duitsche „Bildung". Dit blijkt ons ook hieruit, dat men het 
wel eens vervangt door „vorming". Zoo heeft men zich, vooral sinds de 
Aaneenschakelingscommissie van 1910 aan dien term een speciaal 
cachet gaf, aangewend te spreken van „algemeen vormend (lager- en 
middelbaar) onderwijs," waarin „vormend” zeer duidelijk staat voor 
‘t duitsche „bildend"; ik geloof echter niet, dat één Nederlander zou 
gewaagd hebben, wat twee. Belgen ’) in 1913 bestonden, toen zij 
Willmann’s beroemd werk: „Didaktik als Bildungslehre" in neder- 
landsche vertaling uitgaven onder den titel: „Didactiek als Vormings- 
leer". Maar ik zou niet geweten hebben wat er voor in de plaats 
te stellen, als ik in hun plaats ware geweest, want ik acht „Bildung"



35

eenvoud!)
hebben, I
„Bildung” '),
landsch weer te

Wil men den

I
I

gsideals in ihrem 
ung Mensch-

omschrijving van „allgemeine Bildung", 
men ze evengoed „persönliche Bildung"

het leven als 
aan Rousseau’s: 

opleiden.’' En 
van Rousseau4) 

ge

zien zullen.
ilungen des Bildungs 
en ,,Deutsche Bildur

») Vergelijk 
Zusammenhan) 
heitsbildung"

’) Padago 
die hem tot < 
zou kunnen r 

zi

ig onvertaalbaar. „Beschavingsleer” zou nog veel minder gepast 
hoewel men „beschaving" ook wel gebruikt voor ’t duitsche 

een bewijs te meer, hoe moeilijk dit begrip in ’t neder- 
geven is.

men den vollen omvang van ’t begrip „Bildung” peilen, dan 
is zeker niets beters aan te raden dan bestudeering van dat magistrale, 
maar zware werk van AVillmann. Elders kan men goedkooper terecht, 
met name bij Fr. Paulsen in zijn artikel „Bildung” in Rein’s „Enzy- 
kloplidisches Handbuch der Pudagogik”, 1895 (onveranderd herdrukt 
in de 2e uitgaaf in 1903 en in de na zijn dood uitgegeven „Gesam- 
melte pedagogische Abhandlungen,” 1912, bl. 127—150 2) en in zijn 
eveneens posthume „Pedagogik”, 1911 bl. 210—225, beide zeer aan te 
bevelen. In de „Pedagogik” gaat Paulsen uit van de tegenstelling 
„Berufsbildung" en „allgemeine Bildung", waardoor wij ons terstond 
bewust worden, dat ’t duitsche „Bildung" ook ons „opleiding" omvat, 
welke in „ontwikkeling" niet is opgesloten. M. a. w. eigenlijk is de 
bijvoeging „algemeene" bij „ontwikkeling" evenzoo overbodig als, ge
lijk wij boven zagen, die van „beroeps"- bij „opleiding"3). „Bildung" 
wordt dan ook evengoed zondcr die bijvoeging gebruikt, en dat „ont
wikkeling" daarvoor geen slechte vertaling is, blijkt wel hieruit, dat 
Paulsen in zijn uiteenzetting van dat begrip telkens de woorden 
„Entwickelung” en „Entfaltung" gebruikt. Met 'nadruk wijst hij er op, 
dat het een proces is „von innen heraus" <:n stelt hij dit begrip 
tegenover „africhting”, waartoe hij ook de „Berufsbildung" in engeren 
zin rekent. Evenwel, gelijk wij reeds opmerkten, onder „ontwikkeling" 
verstaan wij thans niet meer een proces, maar een bezit, en zoo geeft ook 
Paulsen allerlei omschrijvingen van het begrip „Bildung" (waaronder 
zeer fraaie), die wij het kortst aldus kunnen samenvatten: „Bildung" 
is het wel-toegerust zijn met geestelijke krachten voor 
waarachtig mensch”. 'Dit herinnert ons terstond 
„Leven is het beroep, waarvoor ik mijn leerling wil 
inderdaad stamt, gelijk Paulsen aantoont, het begrip 
en is, njet het woord „Bildung", via Pestalozzi en Herder het

Zoo deed o.a. Thorbecke, gelijk wij nog zie 
jk ook de verhandelingen: „Wandlui 
ig mit der sozialen Entwickelung" e» 
in denzelfden bundel.

;ogik 216 geeft Paulsen zelf een 
de gevolgtrekking noopt, dat 
noemen 1

Men vindt 't reeds volledig bij Plato, Zie E. Carroll Moore. Wbat is 
jcation? bl. 55-57, 66-78. De Engelschen gebruiken den van de oudere huma

nisten stammenden term „liberal education" vaak in denzelfden zin, zie bijv, de
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I

zeer éénzijdig, 
tot strekkin* 
geestesadel, 
voorrechten 
revolutie, en 
en noodig is

Deze nieuwe adel is, als niet ' 
voor iedereen toegankelijk, maar 
versiteit, of voor 't minst via de 
nasium. Hierdoor ondergaat 't begrip „(algemeine) Bildung’’ < 

definitie van Sir William Hamillon, aangchaald bij J. Welton ,,AVhat do we 
mean by cducation?" (1914) bl. 60, die bijna, woordelijk overeenstemt met Paul- 
sen's omschrijvingen.

aangeduid. Nu eens neemt 
van .alle 

den individucelcn mcnsch 
het tegei 

soms ook 
men veel bij voorstanders der „lichamelijke” 

troffen haar reeds aan in de boven (bl. 18) aangehaalde 
van mej. Kieerekoper. Dan weer neemt men „algemeen" 

„universeel". Dit sluit het voorgaande in, inaar om- 
De mensch moet ja, alle in hem liggende krachten 

maar hij moet dit vooral doen door zooveel mogelijk 
op te nemen van al de schatten van wijsheid, verstand en 

ie, kunst, zedelijkheid ett godsdienst, die de menschheid zich 
in eeuwenlange worstelingen veroverd heeft. De oude spreuk: „ik 
ben een mensch en niets menschelijks acht ik mij vreemd", moet hij 
zich in den hoogsten zin toeëigenen en tot levensleuze, speciaal tot 
richtsnoer zijner ontwikkeling nemen. Hij moet daartoe in de leer 
gaan bij de edelste geesten van ons geslacht en wel speciaal bij de 
Grieken. Want dit is de eigenlijke bedoeling: dat begrip van „allgc- 
meine Bildung" was het ideaal der duitsche neo-humanisten van ’t 
begin der XIXe eeuw en 't is door éen hunner, in wien’t als’t ware 
belichaamd was, door 'Wilhelm von Humboldt, in 1808 tot richtsnoer 
genomen van de algeheele reorganisatie van het pruisische onderwijs, 
meer speciaal van het Gymnasium, waarop ’t feitelijk alleen toe
passelijk was. Het is dus eigenlijk, gelijk ook Paulsen erkent, een 

en bovendien een zeer aristocratisch ideaal. Het heeft 
<ing en doel een zekere élite te kweeken, een nieuwen 
el, die in de nieuwe maatschappij dezelfde of nog grootere 

zou genieten als de geboorte-adel vóór de fransche 
zulks onder 't zelfde motief, n.1. dat zijn bestaan zoo nuttig 
voor de gansche maatschappij.

van geboorte afhankelijk, in principe 
• in werkelijkheid alleen via de Uni- 
: voor haar opleidende school, ’t Gym-

meengoed, maar ook het modewoord, der duitsche paedagogiek ge
worden. Hier heeft ’t tenminste altijd nog iets van zijn oude beteekenis 
van krachtsontwikkeling „van binnen uit" behouden; maar met de 
bijvoeging „algemeene" worden twee wel verwante, maar toch ver
schillende dingen aangeduid. Nu eens neemt men n.1. het woord „al
gemeen” in den zin van „alle vermogens van den mensch omvattend”; 
men denkt dan aan den individueelcn mcnsch en verstaat onder 
„algemeene ontwikkeling" het tegenovergestelde van „éénzijdige”, 
weshalve men „algemeen” soms ook wel vervangt door „alzijdig”. 
Deze opvatting vindt 
opvoeding: wij 
derde conclusie 
in den zin van 
vat veel meer, 
ontwikkelen, 
in zich

' phantasi*
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gefriseerd zoo
zij. maar i

• vader was oc
en was verr

te weten, wat 
bewijs van 
wikkeling” ■ 
om in een „ 
moet daaruit blijken, dat 
alles waarover „men” pra. 
trekt. Hoe oud dat wanb<  
het in zijn „Hermann und Dorothea" , 
sage, welke Paulsen Pad. 213 aanha; 
in de vertaling van dr. II. Pierson ’).

*) bl. 24. Hermann vertelt van zijn bezoek bij een buurman.

aan komen loopen, 
maar in de kast hangt, 
> goed als de beste.
ik sloeg er geen acht op. 

>ok in 't gezelschap.
rrukt, in zijn nopjes.

noodlottige verhuizing naar de laagte. Het duidt nu niet meer aan 
’t bezit van een (welafgcrond) stel geesteskrachten (welks bezit alleen 
in ’t leven zelf kan blijken), maar ’t bezit van een portie wetensstof, 
dat reeds vóór de intrede in ’t leven door een examen geconstateerd 
en door een diploma gewaarborgd kan worden. Tevens verhuisde 
’t begrip uit de paedagogiek naar ’t gezellige leven, waar ’t als 
modewoord nog zoo oneindig veel meer kwaad zou stichten. Daar 
ontwikkelde zich nu een nieuw standsverschil, in de praktijk niet 
minder onbarmhartig dan ’t oude, dat tusschcn „gebildete" cn „unge- 
bildete", waarvoor wij nu ditmaal niet (of zelden) „ontwikkelden" 
en „onontwikkelden” zeggen, maar „beschaafden" en „onbeschaaf- 
den”, „wel-opgevocden" en „niet-opgevoeden". Dit moderne stands
verschil heeft, evenzeer of nog meer dan het oude, behoefte aan uiterlijke 
distinctieven. Model, snit en stof der kleeding geven al een eerste 
presumptie, maar nog niet veelmeer; minder bedriegelijk zijn al reeds 
taal, uitspraak en manieren, maar ’t eigenlijke kenmerk is: een zekere 
mate van „algemeene" kennis. Heel natuurlijk, want de geijkte weg 

praedicaat „gebildet" te erlangen, is immers ’t bezoeken van 
een zeker soort scholen — en wat doet men daar anders dan leeren? 
Het woord „algemeen" krijgt nu de beteekenis van „aan allen — 
d.w.z. aan alle leden van dezelfde cultureele samenleving —• ge
meenschappelijke kennis." In dezen zin wordt de uitdrukking echter 
nooit gebruikt en kan zij niet gebruikt worden, omdat dè menschen 
te verschillend zijn en niemand alles kan weten. Daarom wordt zij 
fcitelijk genomen in den zin van: wat allen ten minste behoorden 

men gaarne bij allen zou aantrêffen en bereid is, tot 
i tegendeel, in hen te onderstellen. „Algemeene ont- 
wordt dan het inbegrip van alles wat men behoort te weten 
„beschaafde" maatschappij voor „vol” door te gaan en dit 

men in gezelschap weet mee te praten over 
raat, of ten minste geen dom gezicht daarbij 
oegrip is, blijkt wel daaruit, dat reeds Goethe 

gepersifleerd heeft in een pas- 
lalt en die wij hieronder geven

Want ten laatste met Paschen was ik cens 
En met mijn nieuwen rok. die boven 
Netjes in ’t pak en 'k was gefri 
Toen ik binnenkwam, gicgelden : 
Micntje zat aan ’t klavier, haar 
Hoorde zijn dochtertjes zingen
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gezegd >

beide 
ir de -

’t Meeste verstond ik niet, wat in die liederen gezegd werd, 
Maar toch hoorde ik veel van Pamina en vee! van Pamino, 
En ik wilde toch ook niet stom zijn. Zoodra zij aan 't eind ■ 
Vraagde ik alleen naar den text en naar die beide personen. 
Allen zwegen daarop en glimlachten stil, maar de vader 
Zeide: Niet waar, mijn vriend, jij kent slechts Adam en Eva? 
Niemand hield zich toen in en schaterend lachten de meisjes, 
Schaterend lachten de jongens en vader hield zich den buik vast.

Dat Hermann ouderwetsch gekleed was en niet de laatste opera 
kende, dat ging er desnoods nog mee door, maar dat hij die onwetend- 

argeloos liet blijken, dat sloot hem zonder genade buiten den 
der .Gebildeten”.

lert is ’t niet beter geworden, integet 
j gekomen is, heeft 't 
de klacht, die ik onlat 
slager of kruidenier,

heid a

Sedert is ’t niet beter geworden, integendeel, ’t niveau is steeds 
gezakt en wat er bij gekomen is, heeft ’t gehalte niet verbeterd. 
Typisch daarvoor is de klacht, die ik onlangs in een duitsch geschrift 
vond: de eerzame slager of kruidenier, die een goede huisvrouw 
heeft, waardeert niet dat in haar, maar zegt: „Meine Frau solln’se 
sehn. Bildung hats,’ Klavier spielts’." En waarom waardeert hij dat 
zooveel meer? Omdat zijn hoogste eerzucht is, met zijn familie (zoo 
al niet zelf) tot de .Gebildeten” gerekend te worden, want immers 
daarvan uitgesloten te zijn is de ergste schande,** de smartelijkste 
vernedering. Daarom is ook ’t allereerste wat een stand, die zich 
opwerkt, van de gemeenschap verlangt, ’t zelfde onderwijs voor zijn 
kinderen, als tot nog toe de kinderen van den hoogeren stand ge
noten. Immers het ontvangen van een zeker soort van onderwijs, het 
bezoeken van een zeker soort van scholen is het geijkte middel om 
het brevet voor .Bildung” machtig te worden. ')

Hoe sterk in ’t midden der XlXe ecu w de macht was van dat 
wanbegrip, dat .Bildung" identificeert met een zekere mate van — 
noodzakelijk oppervlakkige 2) — encyclopaedische kennis kan misschien

') In het. vooral sedert den oorlog, zoo sterk opbruisend streven der ..lagere" 
standen om voor hun kinderen voortgezet, middelbaar en hooger onderwijs machtig 
te worden, zijn ongetwijfeld ook, ja voornamelijk, andere factoren in het spel, 
maar is toch ook onmiskenbaar de bovengenoemde werkzaam.

’) en bovendien goeddeels conventioneele. Kortheidshalve verwijzen wij 
voor dit punt naar Verz. Paed. Opst. II 273, v.v. — De Duitschers hebben voor 
deze caricatuur, deze vvare „Bildung", het nog veel onvcrtaalbaarder woord „Halb- 
bildung" geijkt, waarover zie Paulsen Pad. 215. Ten onzent behoort tot ’t con ven - 
tioneele begrip: kennis der drie vreemde talen, of op zijn allerminst van’t Fransch. 
In de satire wordt de „onbeschaafde" regelmatig daardoor gekenteekend. dat hij 
vreemde woorden radbraakt. — Het conventioncele begrip bchecrscht echter niet 
alleen de „society", maar ook de scholen zelf. Wanneer telkens en telkens door 
de tegenstanders van de studie van 't Latijn en Grieksch betoogd wordt, dat 
men daar later niets aan heeft, en ’t argument der voorstanders, dat die studie 
zoo nuttig is voor de „algemeene ontwikkeling", noodig voor alle hoogere beroe-
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studiën, wordt ■ 
wordt daar

aten zijn 
jen zijn ' 
ieer hier. maar niet bij

zeggen: vergissing? — van Thor- 
Alsof beschaving ooit door bloot 

onderwijs-ontvangen verkregen kon worden en men

jeslachten 
acht.

■ecke's gansche streven er 
te trekken iusschen het 
en het h o o g e r onder- 

boven aangehaalde woorden 
ing" geen vereischte is.
/é. De Wet op het M. O. :

pen en studiën, wordt afgewezen als zijnde een onbewezen 
geloof, dan wordt daarbij hunnerzijds even zoovele malen vergt 
programma's van alle middelbare scholen stikvol zitten met le 
vakken, waarvan de aanwezigheid eveneens alleen kan verdedi 
grond van hun „algemeen vormende” waarde, welke met 
bloote en convenlioneele presur 
kunnen beroepen op 't getuig 
ervaring van duizenden 

') Terloops merken
op gericht was een 
middelbaar, dat 
wijs, dat voor den ge 
noodzakelijk volgt, dat

*) De citaten zijn i 
de spatieeringt

’) Ik spatit 
„beschaving”.

conventioneel bij* 
geten, dat de lecr- 
leerstof in allerlei 

eveneens alleen kan verdedigd worden op 
ande" waarde, welke meestal slechts op een 

umptie berust, terwijl de klassieke studiën zich althans 
igenis van reeksen van geslachten en de persoonlijke 

van de besten van ons geslacl 
wij op, dat, aangezien Thorbec 

zoo scherp mogelijke scheidingslijn 
voor „de nijvere maatschappij", 

jelccrden stnnd opleidt, uit de 
t voor dezen laatsten „beschavin 
allen ontleend aan Steijn Parvé 

van mij.

’t best geïllustreerd worden aan ’t voorbeeld van Thorbecke, die 
gansch naievelijk daarin bevangen was, zooals ten duidelijkste daaruit 
blijkt, dat hij voor „algemeenc kennis" regelmatig „algemeenc be
schaving" zegt. In den beroemden aanhef der M. v. T. wordt het 
middelbaar onderwijs omschreven als „omvattende de vorming — 
blijkbaar = „Bildung” — van die talrijke burgerij, welke, het lager 
onderwijs te boven, naar algemeene kennis, beschaving en voorbe
reiding voor de onderscheiden bedrijven der nijvere maatschappij 
tracht.” ') Hier worden „kennis” en „beschaving” nog naast elkaar 
genoemd, maar dat zij in Thorbecke’s geest niet twee, maar één 
vormden, blijkt uit talrijke passages als bijv, deze (bl. 95 2)) „Ik heb 
verklaard, dat ’t hier... te doen is om algemeene beschaving der 
gansche burgerij, voorzoover zij, het lager onderwijs te boven, niet 
naar geleerde vorming tracht." (bl. 96) „Mijne bedoeling bij 
dit onderwerp is: opleiding van de burgerij tot algemeene bescha
ving” (bl. 102). „Wat algemeene beschaving betreft, zijn wij — 
Nederlanders — achter. Wij zijn geleerd . . . algemeene beschaving 
daarentegen is uiterst onvolledig (sic!3)... Wij leven te veel in 
een gesloten kring van kennis." „Algemeene kennis” heet dus „alge
meene beschaving". Blijkens andere passages (b.v. bl. 68 en 74) denkt 
Thorbecke echter bij „algemeen" aan voorbereiding „niet voor 
speciale of professioneelc africhting van eenig „beroep", maar „voor 
een groote verscheidenheid van betrekkingen.” Dus zuiver de tegen
stelling „Berufsbildung” versus „allgemeine Bildung."

Deze opvatting — of moeten wij zeggen: vergissing? — 
becke is toch eigenlijk hoogst naïef, 
schoolbezoek en
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d.w.z. vroeger 
oefenen van dc 
en eerlijk gez< 
onderwijzen {

zou trouwens alleen reeds voldoende zijn om ’t 
leling” neer te drukken tot dat van (encyclopae-

: vorm
"Want hoe zal 
In zooverre

'eest wat te doen te 
ui .ontwikkelen" door

reeds vergaai 
: geesteskracht^ 

segd, u 
ged<

aan dc geschiedenis van het 
*t gricksche „enkyklios paidcin" 

_), waarvan ’t begrip opklimt tot 
te voorvader is van ons „algemccne ƒƒ

ï kennis. Reeds in 
>en, maar nog veel 

 tmeene ontwik
mogelijk is, natuurlijk 

evenals men het 
en dit 

:ngen. Wel is waar 
it alleen de kenniskan dit op twee manieren g< 

vermeerderd wordt en zóó, 
geest gescherpt worden — men 
de kern op te eten of alleen 
geestelijk noten-kraken kan men en operatics niet 

er dan toch noten, 
i ten tweede is dat

‘) Men zou dit 
woord „encyclopaedisch’ 
(woordelijk: in een 
de sophislen van de 5e 
ontwikkeling".

2) ’t Beste, wat daaromtrent 
in Engeland terecht veel gelezen 
might be" (1911). Vooral waar 1 
in „knowledge”. Overigens raai 
(formalc Bildung, mental training) 
ook, waarover 't laatste woord n 
bovengenoemd artikel in „De Oj

geschreven is, is 'misschien wel te vinden in het. 
boek van Edmond Holmes „What is and what 

&ar hij het heeft over 't omzetten van „information 
raakt dit de kwestie van de „formeele vorming" 

een kwestie op zichzelf en een zeer moeilijke 
nog niet gezegd is. Iets daarover vindt men in 

Jpbouw".

aardig kunnen demonstreeren 
»" zelf, dat afkomstig is van 

kring rondloopende vorming).
eeuw v. C. en dat de echte *

den weg daartoe door wettelijke maatregelen zou kunnen afbakenen, 
ja voorschrijven 1

Deze laatste opvatting z< 
begrip „algemeeneontwikke 
dische) kennis. Immers, gelijk wij reeds.zagen, de Staat kan niets anders 
doen dan onderwijs verordenen en onderwijs controleeren, en „onder
wijs” beteekende de geheele XIXe eeuw door: -kennisvermeerdering 
op schoolsche wijze. Maar de Staat behoeft er niet eens bijgehaald 
te worden, zelfs niet eens ’t intellectualisme der XlXe eeuw, want ’t 
ligt al in de natuur der dingen. ') Al maakt men nog zoo scherp onder
scheid tusschen „algemeene ontwikkeling" en „kennis", er is nu een
maal niets aan te veranderen, maar in die „algemeene ontwikkeling" 
steekt altijd noodzakelijk ook een zeker percentage 
theorie, omdat elke vorm een inhoud moet hebbt 
meer in de practijk. ^A^ant hoe zal men iemand „algec 
keling" bijbrengen? In zooverre dit „Überhaupt” 
alleen door zijn geest wat te doen te geven — evenals men 
lichaam alleen kan „ontwikkelen" door lichaamsoefeningen — 
is haast ondenkbaar zonder hem kennis bij te brei

geschieden, n.1. zóó, dat 
ó, dat op die kennis de krachten van c

kan noten met de tanden kraken om 
i zijn tanden te wetten. Maar bij ’t 
die twee begrippen

suiverlijk scheiden. Want ten eerste moeten < 
jnde kennis, zijn en 
ten van den leerling niet iedermans zaak 

weet eigenlijk niemand precies hoe men dat door 
laan moet krijgen 2); daarentegen, hoe men door 

onderwijs kennis bijbrengt, dat weet ieder ondermeestertje. Voeg 
hier nu bij, dat men voor onderwijs natuurlijk onderwijzers noodig
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w ij s ad s 
hij ’t er 
ik overtuigd, dat hij 
der vakscholen lijden 
wikkeling."

’) Ik spatieer, en merk terloops 
ik boven beweerd heb, dat in d< 
gewone omgangstaal, „onderwijs” 
schoollcervakken", een onderwijs ir

i op. hoe deze uitlating afdoende bewijst, v 
Jen mond van een onderwijzer, en ook in 
tout court beleekent „onderwijs 

immers, waar ’t vakonderwijs buiten ligl

heeft, en dat de onderwijzer tot op voor korten tijd — en de moesten 
ook nu nog — geen ander begrip van onderwijs hadden dan ’t boven 
geschetste traditioneelc, en gij begrijpt, dat de geheele XIXc eeuw 
door „ontwikkeling” in de praktijk op niets anders uitliep — althans 
op school — dan op onderrichten en „ontwikkeling" dus synoniem 
was met ’t bezit van een zekere veelweterij. „Algemeene ontwikke
ling" is dan niets anders dan een zeker weten, dat de grenzen van 
de speciale vakkennis overschrijdt, onverschillig of ’t daarmede samen
hangt of in de lucht hangt.

Wanneer dus een onderwijzer zich geplaatst ziet aan een vakschool, 
en begrijpt dat hij daar niet is om vakonderwijs, maar „algemeen 
vormend onderwijs" te geven, en ten minste nog zoo verstandig is 
om te begrijpen, dat dit niet geheel los moet staan van het vakonder
wijs, dat aan die school wordt gegeven, dan vervalt hij tot zulke 
naïeve dwaasheden als waarvan mej. Kleerekoper op ’t Nationaal 
Congres mededeelde (IV, 147), die een sigarenmaker had gesproken, 
die haar vertelde, dat hij een vakschool had bezocht, waar hij les 
had gehad in de „aardrijkskunde van de landen, waar tabak groeit”. 
Meestal zijn zij echter niet eens zoo verstandig, maar geven zij, 
gelijk ik als schoolopziener menigmaal heb waargenomen, eenvoudig 
hetzelfde „algemeen vormend onderwijs", dat hun van de lagere 
school gemeenzaam is, zonder eenig verband met het vakonderwijs, bijv, 
aan een avond-huishoudschool hun gewone schoolsche natuurkunde. 
Sterker: toen ik op het Nationaal Congres dit aan de kaak stelde 
en pleitte voor hervorming van het- onderwijs in modernen zin, niet 
alleen aan de vak-, maar aan alle scholen, kreeg ik van een onder
wijzer — of was hij „lecraar"? •— aan een vakschool op tamelijk 
bitse wijze den wind van voren, die mij trachtte te bewijzen, dat 
er op onze vakscholen veel te weinig schoolonderwijs gegeven werd. 
„Er worden maar enkele uren aan gegeven, op zijn hoogst 5 per 
week. Als een kind een jaar langer naar de lagere school 
gaat, krijgt het in dat éene jaar tweemaal zooveel onder

aan een ambachtsschool in drie jaar". ') Hoewel 
niet bij zeide ~ ’t kwam in zijn betoog niet te pas — ben 

van meening was, dat dientengevolge de leerlingen 
onder een grievend tekort aan „algemeene ont- 

(lF~ordl vervolgd.)
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Het onderwijs aan volwassenen 
door Dr. J. VAN LEEUWEN, f

Moeilijker dan 
aan onderwijs aan 
den bijzonderen aard 
wijze van voorziening 
vraagstukken te doei 
gegevens bestaan en waarin slechts weinige personen een 
betrekkelijk geringe ondervinding bezitten. Op den grond van mijn 
eigen jarenlangen arbeid op dit gebied en van mijn daarbij opgedane 
ondervinding zal ik daarom het nu volgende gedeelte dezer studie 
moeten opbouwen.

Bij het onderwijs aan volwassenen heeft men in tegenstelling met 
het onderwijs aan niet-volwassenen met twee zeer bijzondere moei
lijkheden rekening te houden: in de eerste plaats met de moeilijkheid, 
dat de volwassen leerling over een volwassen, zij het dikwijls ook 
over een eenzijdig ontwikkeld intellect beschikt, en zich tengevolge 
van zijn maatschappelijken arbeid en werkkring over velerlei zaken 
en menschen een eigen oordeel heeft gevormd, — en in de tweede 
plaats met de moeilijkheid, dat de volwassene verwacht, door het 
ontvangen onderwijs bevrediging van zijn eigen persoonlijke behoeften en 
verlangens te bereiken, niets anders, niets meer en niets minder.

'Voor zeer groote groepen van volwassenen komt daar nog een 
derde voorname moeilijkheid bij: nl. dat hun feitelijke kennis en hun 
schoolsche opleiding zeer onvolledig en leemtevol zijn, en dat dienten- 

■ gevolge de behandeling van welk onderwerp ook, zelfs wanneer dat 
geheel valt binnen hun intellectueel bevattingsvermogen, op eindelooze 
onderwijskundige bezwaren stuit.

Het onderwijs aan niet-volwassenen kent deze moeilijkheden niet. 
Daarbij zijn het onderwijsdoel en de onderwijsregeling wettelijk en 
maatschappelijk nauwkeurig omschreven. De onderwijsgever kan en 
moet zich in de allereerste en allervoornaamste plaats daarnaar regelen 
bij zijn onderwijs. Hij is dus vóór alles een onderworpene aan dat doel 
en aan die regeling. Indien hij zijn onderwijsstof goed meester is en 
een sterke persoonlijkheid is, kan hij erin slagen, op zijn werk het 
kenmerkende stempel dier eigen persoonlijkheid te drukken en zijn 
onderwijs daardoor voor zijn leerlingen aantrekkelijker en vruchtdra-

een beschrijving van den oorsprong der behoefte 
volwassenen in onzen tijd, zijn de uiteenzetting van 

van dat onderwijs en de behandeling van de 
; in die behoefte. Want daarbij krijgt men met 
;n, waaromtrent nog geen of nog slechts weinig 
waarin slechts weinige personen een nog slechts 

. Op den grond van 
van mijn
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ïnheid, 

letten.

wordt de. door de maatschappij aan het 
Is juist aanvaard, hoewel deze geen rekening 

het persoonlijk leven, ten einde verwarring in

') In het verband van dit beloog • 
onderwijs gestelde africhtingseisch als 
houdt met de ontwikkeling van 

het betoog te voorkomen.

geheel gericht .is op de

Jwassene heeft gesteld.

terpen aan het te be- 

an den onderwijsgever.

gender te maken. Maar hij blijft daarbij evengoed als zijn leerlingen 

onderworpen aan het gestelde doel en de getroffen wettelijke en 

maatschappelijke regelingen. Ongetwijfeld zal de geestelijke gesteld

heid van zijn enkelen leerling en van iedere afzonderlijke leerlingengroep  

hem dwingen, daarmede zeer sterk rekening te houden, wil hij de 

vereischte resultaten bereiken. De aangewezen onderworpen' 

waarin hij onvermijdelijk verkeert, zal hem evenwel volstrekt belt 

de ontwikkeling van de persoonlijkheid zijner leerlingen tot de hoofd

zaak van zijn arbeid en zijn zorgen te maken.

Indien men zich nu ten opzichte van het onderwijs aan volwassenen 

geheel gedraagt als bij het onderwijs aan niet-volwassenen, en indien 

dus de inrichters daarvan en de onderwijsgevers uitgaan van de grond

gedachte, dat hun volwassen leerlingen zich (evenals de niet-volwas- 

senen) zonder meer hebben tevreden te stellen met een technisch en 

wetenschappelijk nauwkeurige behandeling van het gekozen onderwerp, 

dan past men een voor niet-volwassenen maatschappelijk en onder

wijskundig juiste ’) methode toe op de volwassenen, voor wie een 

geheel ander onderwijsdoel bestaat en wier persoonlijke ontwikkeling 

een geheel andere methode verlangt. Het is zeker, dat een der groote 

redenen van de veelal onbevredigende resultaten van het tot nu toe 

gegeven onderwijs aan volwassenen deze geheel verkeerde toepassing 

is der methode van het onderwijs aan niet-volwassenen op dat aan 

volwassenen. En het is onjuist en onbillijk, dat uitnemende onder

wijsgevers, werkzaam bij het hooger, middelbaar of lager onderwijs, 

de zeer teleurstellende resultaten van hun onderwijs aan volwassenen 

toeschrijven aan deze volwassen leerlingen, zooals zoo dikwijls geschiedt, 

in plaats van die te wijten aan het gebruik eener voor volwassenen 

ongeschikte onderwijsmethode.

Bij het onderwijs aan volwassenen moet men, wil men iets bereiken, 

zich volkomen los maken van de voor niet-volwassenen noodzakelijk 

en goed gebleken onderwijsmethode en moet men een geheel andere 

methode volgen, een methode die ter eene zijde uitsluitend rekening 

houdt met en aansluit aan de bij den volwassen leerling aanwezige 

kennis en ontwikkeling en ter andere zijde gel 

bevrediging van het onderwijsdoel, dat de voh

Niet de volwassen leerling moet zich onderwe 

handelen onderwerp en de onderwijsmethode var
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;e kennis

en voor de 
van groot b< 

igende wijze

Maar deze laatste moet zich zelf, zijn methode en zijn onderwerp 
geheel onderschikken aan de kennis, de ontwikkeling en het onder
wijsdoel zijner volwassen leerlingen. (Het onderwijs aan volwassenen, 
dat examenopleiding beoogt, valt uit den aard der zaak hier buiten).

Déze algemeene tegenstelling tusschen het onderwijs aan niet-vol- 
wassenen en dat aan volwassenen zou men kunnen maken: bij het 
onderwijs aan niel-volwassenen zijn de leerlingen, de onderwijsgever en bet 
onderwijs noodzakelijkerwijze volstrekt onderworpen aan de eischcn van het 
maatschappelijk doel van dat onderwijs; — bij hel onderwijs aan volwassenen 
zijn de onderwijsgever en hel onderwijs noodzakelijkerwijs geheel onderworpen 
aan de persoonlijke kennis en ontwikkeling van den leerling en aan 'diens 
persoonlijk onderwijsdoel. Bij het eerste overheerschen dus het maat
schappelijk onderwijsdoel en de onderwijsgever, bij het laatste de 
volwassen leerling met de in hem aanwezige kennis en ontwikkeling 
en met zijn bijzonder onderwijsdoel.

Is het voor de enkelingen en voor de groepen, die naar onderwijs 
aan volwassenen verlangen, van groot belang, dat aan dit hun ver
langen op alleszins bevredigende wijze wordt voldaan, ook de gemeen
schap beeft daar een niet te onderschatlen belang bij, en wel om redenen 
van economiscben, van staatkundigen en van cullureelen aard.

Het economische belang van de maatschappij verlangt in dit verband, 
dat de maatschappelijke werker behalve over de noodige vaardigheid 
ter nauwkeuige verrichting van zijn gespécialiseerdcn arbeid ook be
schikt over 'een behoorlijke toewijding aan zijn arbeid en over een 
voldoende begrip van de technische en de maatschappelijke plaats en 
beteekenis v an zijn afzonderlijk ’ werk. Want alleenlijk bij het bezit 
daarvan zal hij zijn maatschappelijken arbeid wezenlijk maatschappelijk- 
goed kunnen verrichten. De algemeene grief van onzen tijd tegen het 
vrijwel algemeene gemis aan arbeidstoewijding kan 'voor een groot 
deel verklaard worden uit het africhtingskarakter van het maatschap
pelijk onderwijs en uit de daardoor veroorzaakte verwaarloozing van 
groote en voorname gedeelten van het persoonlijk leven.

De verwachting, dat de maatschappij kon volstaan met de technische 
regeling van het onderwijs ter voorbereiding voor den maatschap
pelijken arbeid van den enkelen mensch, is onjuist gebleken. De mensch 
is geen arbeidsmachine en geen machineverlengstuk. Behandelt men 
hem toch als zoodanig, zooals onze maatschappelijke onderwijsrégeling 
doet, dan wreekt deze fout zichzelve onherroepelijk: de veelvuldige 
onverschilligheid der leerlingen voor het onderwijs, dat hun verstrekt 
wordt, en de even veelvuldige onverschilligheid der maatschappelijke
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geprofiteerd; de onder
st is een voorbeeld van

werkers voor den arbeid, dien zij verrichten moeten, zijn een paar 
voorname gevolgen dezer fout.

De meest radicale verbetering zou hierin worden gebracht door 
een radicale hervorming der maatschappelijke ondcrwijsregeling zelve. 
En het is te hopen, dat men geleidelijk, zoo mogclijk eenigszins spoedig, 
tot het inzicht van de noodzakelijkheid daarvan zal komen. Maar een 
dergelijke hervorming zou eenige tientallen van jaren vragen voor haar 
algeheele doorvoering, vooral omdat de onderwijskrachten, die voor 
de thans ontbrekende onderwijsdeelen noodig zouden zijn, nog gevormd 
moeten worden. Evenals dat nu het geval is met de onderwijskrachten 
voor de lichamelijke opvoeding, waaraan in de laatste jaren meer en 
meer de haar toekomende aandacht wordt gewijd. — En bovendien 
zouden zelfs bij de algemeene doorvoering eener dergelijke radicale 
hervorming toch nog vele volwassenen overblijven, die daarvan óf in 
het geheel niet óf slechts onvoldoende hadden ( 
vinding met het lager onderwijs en de leerplicl 
een dergelijk verschijnsel.

Daarom is het gewenscht en in het belang der maatschappij, dat 
voor de volwassenen zoodanige maatregelen genomen worden, dat voor 
hen zoo goed mogelijk voorzien wordt in de ondervanging van de 
nadcelcn, die onvermijdelijk voortkwamen uit de aangewezen fouten 
van het bestaande maatschappelijk onderwijsstelsel. Door een goed- 
bcgrcpen en goed-geregeld onderwijs aan volwassenen zal het dezen 
ook mogclijk gemaakt moeten worden, hun maatschappelijken arbeid 
met voldoende toewijding en met voldoende persoonlijke bevrediging 
te verrichten. (Over de daartoe noodige onderwijsregelingen zal 
verderop in deze studie worden gehandeld.)

Brengt het belang van den ecunomischen arbeid der maatschappij 
aldus mede, dat voor een goede regeling van het onderwijs voor vol
wassenen wordt gezorgd, ook haar staatkundig belang dringt daar op 
aan. Tengevolge van de natuurlijke ontwikkeling van het staatkundig 
stelsel, dat de door de burgerklasse geleide maatschappij heeft aan
vaard, is men ook in ons land gekomen tot de invoering van het 
algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen en heeft men daarmede 
de beslissing over de richting en den hoofdinhoud van ons staatsbe
stuur in handen gelegd van de groote massa der volwassenen, in 
plaats van, zooals vroeger, in handen van een zich door bepaalde 
kenmerken onderscheidend onderdeel daarvan. Het spreekt van zelf, 
dat het voor onze maatschappij een overwegend belang is, dat deze 
groote massa der volwassenen over een voldoende kennis van zaken 
beschikt, wanneer zij geroepen wordt door middel van haar stemrecht 
een zoodanige beslissing te nemen. Maar even zeker is het, dat zeer
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'enschte

voor haar economtschen, haar 
een ze.er groot belang bij 

voor volwassenen.

te houden en 
verzekeren.

Ook de maatschappij heeft derhalve 
staatkundigen en haar cultureelen arbeid 
een goede regeling van het onderwijs

groote deelen dier massa bij lange na niet in het bezit zijn der ver- 
eischte kennis van zaken, en dat de voorlichting dier massa zeer 
ontoereikend is. Ook hierin zal een goede regeling van het onderwijs 
aan volwassenen kunnen en moeten voorzien. En dit onderdeel van 
het onderwijs aan volwassenen omvat zoo geheel cen.groep van onder
werpen, die buiten het bevattingsvermogen en buiten het belangstel- 
lingsterrein van de niet-volwassenen liggen, dat ook bij de gew< 
radicale hervorming van ons maatschappelijk onderwijsstelsel 
zonderlijke regeling van dit onderdeel een maatschappelijke noodzakelijk
heid zal blijven.

Ten slotte is het onderwijs aan volwassenen ook een cultureel belang 
voor onze maatschappij. Op zeldzaam duidelijke wijze wordt dit be
wezen en aangetoond door de cultuurbedreigende uitwerking van den 
wereldoorlog van 1914. De cultuurdragende en cultuurontwikkelende 
klassen en groepen der maatschappij van vóór 1914 zijn niet slechts 
door absoluten of betrekkelijken achteruitgang in materieele welvaart 
in maatschappelijk-matericele moeilijkheden geraakt maar worden ook 
door de materieel-omhooggekomen klassen en groepen maatschappelijk 
verwaarloosd, omdat deze klassen en groepen nog niet voldoende 
geestelijk ontwikkeld en geschoold zijn om de ter beschikking van 
onzen tijd staande cultuur te kunnen waardeeren. Daardoor wordt 
onze maatschappij bedreigd met den afzichtelijken ramp van cultuur- 
vernietiging en cultuurachteruitgang, — een ramp, die in zijn gevolgen 
voor de Europeesche volkeren oneindig veel ernstiger zou zijn dan 
de groote materieele vernietigingen, die de oorlog bewerkstelligde, 
omdat, in tegenstelling met de materieele-waardenvernietiging, cul- 
tuurvernietiging onherstelbaar is, en omdat zelfs de omzetting van een 
eenmaal ingetreden cultuurachteruitgang in een nieuwen cultuurvoor- 
uitgang zoo niet voor goed dan toch gedurende eenige menschenge- 
slachten uitgesloten is. Nog meer dan vóór 1914 is het daarom voor 
onze maatschappij sedert 1914 een overwegend belang, dat mede door 
een goed geregeld onderwijs voor volwassenen de dreigende ramp van 
cultuurvernietiging en cultuurachteruitgang wordt afgewend: ons 
geslacht is aan de komende geslachten verplicht, de cultuurwaarden, 
waarover het zelf de beschikking kreeg, onverminderd in stand te 

de mogelijkheid van verder-ontwikkeling daarvan te
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zoek naar de kennis en 
verband met en met het oog op 
zien behandeld. En noodzakelijkei 
verdeeling gebracht, nl. die in grot 
voldoende, en in groepen, wier ker 
zijn voor het volgen en begrijpen i 
wijs. Voor deze laatste
onderwerpen moge lijk gemaakt moeten worden door aJzonDerlijk Daartoe 
worbereiDenD onDerwyo. Voor de eerstgenoemde groepen zal de behandeling, 
in aansluiting in hun verschillen in kennis en ontwikkeling, ook ver
schillend moeten zijn; de behandeling zelve zal'evenwel niet behoeven 
te wachten op den afloop van een afzonderlijk voorbereidend onderwijs.

Het voorbereidend onderwijs, dat het eene deel der genoemde 
groepen noodig heeft, zal zich uit den aard der zaak weer moeten 
oplossen.in velerlei typen, omdat zijn eenig doel is, de leemten in de, voor 
verder-studie noodige kennis en ontwikkeling der volwassenen aan te 
vullen, en omdat die leemten bij den een grooter en van anderen aard 
zijn dan bij den ander. Feitelijk zal dit onderwijs geheel individueel 
moeten zijn. Intusschen is het mogelijk, een niet te groot aantal per
sonen tegelijk onderwijs te geven mits hun algemeen peil van kennis 
en ontwikkeling ongeveer hetzelfde is. Doet men dit, dan komt men 
voor hen, die behoefte hebben aan elementair en algemeen ontwik
kelend onderwijs, tot een inDeeling van bel voorbereiDenD onderwijs in De oolgenDe

Thans moet de vraag beantwoord worden, op
wijd aan volwassenen geregeld moet worden om te kunnen voldoen zoowel 
aan de behoeften der deelnemers als aan die der maatschappij.

In de allereerste plaats zal het noodig zijn, uit te gaan van een 
streng-doorgevoerde verdeeling der deelnemers in groepen van personen 
met een ongeveer overeenkomstige kennis en ontwikkeling (te beoor- 
deelen naar hun schoolsche en nAschoolsche opleiding), een ongeveer 
overeenkomstigen m'aatschappelijken arbeidskring en een ongeveer over
eenkomstig, door het onderwijs aan volwassenen bereikbare ontwik
kelingsdoel. Alleen bij De Doomvering eener zooDanige verDeeling zal bel 
zijn, in volDoenDe male le solDoen aan De eiseben, Die De volwassen Deelnemers.
DU onDerwijs stellen, en DaarDoor bij ben De bevrediging op le wekken, Die zij verlangen 
en noodig bebben. Naar mate men in meer of minder ernstige mate met een 
dergelijke verdeeling de hand licht, zullen ook de van dit onderwijs 
verwachte resultaten geheel of ten deele achterwege blijven, zelfs bij 

mogelijke inspanning en 
lis van de deelnemers.'
er eenmaal toe overgegaan, de deelnemers op de hierboven 

>epeeren, dan komt men vanzelf tot het onder- 
de ontwikkeling der verschillende groepen in 

het onderwerp, dat zij wenschen te 
:rwijs wordt men dan tot een nieuwe 
iepen, wier kennis en ontwikkeling 
»nnis en ontwikkeling ontoereikend 
van het door hen verlangde onder

groepen zal de behandeling der begeerde 
naakt moeten worden door aJzonDet
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afdeetingen: 1. gewoon lager onderwijs, a. voor hen, die nooit 
eenig schoolonderwijs genoten (hoeveel militairen hebben gedurende 
den tijd der oorlogsniobilisatie van een -zoodanig onderwijs kunnen 
genieten 1), en b. voor hen, wier lager-onderwijs-kennis in den loop der 
jaren voor een aanzienlijk deel verloren is gegaan (het aantal van 
dezen is veel grooter dan men in den regel veronderstelt), — 2. 
voortgezet lager onderwijs, a. voor hen, die nooit meer dan 
gewoon lager onderwijs genoten maar wel over voldoende lager onder- 
wijs-kennis beschikken, en b. voor hen, die een flinke aanvulling hunner 
voortgezet lager-onderwijs-kennis noodig hebben, —■ 3. vakonderwijs, 
rt, voor hen, die een meer encyclopedisch onderwijs willen volgen, en 
b. voor hen, wier onderwijsdoel een of mcer gespecialiseerde vakken

Zoolang een voorbereidend onderwijs, geregel) en opgezet in den aangegeven geest, 
niet bestaal, zal bel overgroolsle deel der volwassenen, die onderwijs begeer en, niet ui 
de gelegenheid zijn, bel voor ben gesebikte onderwijs le vinden, en na eenige moedige 
pogingen om de door Volksuniversiteiten en andere instellingen in
gerichte cursussen te volgen, moedeloos en teleurgesteld zich neerleggen 
bij de hen opgelegde noodzakelijkheid, te blijven leven op een lager 
peil van kennis en ontwikkeling dan waarop zij krachtens aanleg en 
energie zouden behoeven te leven.

En zoolang het aangegeven voorbereidend onderwijs ontbreekt, zal 
het de maatschappij niet mogclijk zijn, in eenigszins voldoende wijze 
te voorzien in haar behoeften aan met toewijding verrichten maatschap- 
pelijken arbeid en aan kennis en inzicht bij haar leden, — behoeften 
die zij èn op economisch èn op staatkundig èn op cultureel gebied 
bezit. Onvermijdelijk zal dan ook de maatschappij op een veel lager 
peil blijven leven dan voor haar bereikbaar is en zij daarom ter vol
doening aan haar voornaamste plichten ten opzichte der komende 
geslachten behoorde te bereiken.

Gaat men na, welke verdecling bel volledige onderwijs aan volwassenen (zoo te 
noemen ter onderscheiding van het voorbereidend onderwijs aan vol
wassenen) in aansluiting aan het tot nu toe betoogde van noode heeft, 
— en zondert men dan het onderwijs ter opleiding voor examens uit, <— 
dan komt men tot de volgende resultaten.

Twee hoofdverdeelingen zijn daarbij allereerst noodig: de eene ver
deelt de deelnemers naar hun schoolsche vóórontwikkeling en de 
andere naar hun onderwijsdoel. — Bij de hoofd verdeeling naar schoolsche 
vóórontwikkeling behoort weer een drieledige onderverdeeling in deel
nemers met een uitsluitend lager-onderwijs-opiciding, met een uitgebreid- 
lager- of middelbaar-onderwijs-opiciding en met een hooger-onderwijs- 
opleiding. — En bij de hoofdverdeeling naar onderwijsdoel behoort



het onderwijs aan volwassenen 
aan, nl. dat der' voor 

dat der bij dat onder-

Aan de kwestie der indeeling van 
sluiten onmiddellijk twee andere vraagstukken 
dat onderwijs noodige en geschikte onderieyskracblen en 
wijs onmisbare hulpmiddelen.

Bij het onderwijs, dat tot nu toe aan volwassenen gegeven is, hebben 
de deelnemers de teleurstellende ondervinding opgedaan, dat niet slechts' 
de gevolgde onderwijsmethode ongeschikt was om tot een goed resul
taat te leiden maar dat ook zeer vele onderwijsgevers voor dit bij
zonder soort van onderwijs niet de geschikte personen waren. Een 
verwonderlijk verschijnsel is dit niet, immers, de practijk der benoe
mingen bij het lager, middelbaar en hooger onderwijs is, dat daarbij' 
uitsluitend of hoofdzakelijk gelet wordt op de theoretische bekwaam
heid der betrokkenen, en de practijk van het onderwijs zelf is, dat de 
theoretische africhting hoofdzaak en veelal zelfs het eenige gebodene 
is. Zoowel de opvoedkundige aanleg en ontwikkeling als de persoon
lijkheid van den onderwijsge ver zijn daardoor naar een ondergeschikt plan 
teruggedreven, hoewel zij geheel op het eerste plan behoorden te 
staan. ~ Bij het maatschappelijk geregeld onderwijs, dat voor alles 
de africhting van de leerlingen ten doel heeft, werkt deze verwaar- 
loozing van het opvoedkundig en het persoonlijkheids-element alleenlijk 
de fout van terzijdelating van de ontwikkeling van het persoonlijk 
leven der leerlingen in de hand, zooals het toevallige bezit van p'aeda- 
gogische bekwaamheid en van een sterke persoonlijkheid' bij den 
onderwijsgever deze fout eenigermate verbeteren kan. — Bij het 
onderwijs aan volwassenen daarentegen- wreekt deze fout zich op de
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een tweeledige onderverdeeling in deelnemers, die algemeen vormend 
onderwijs, en deelnemers, die gespecialiseerd onderwijs verlangen. — 
De samenvoeging dezer hoofd- en onder-verdeelingen geeft He volgende 
algemeene indeeling: 1. algemeen vormend onder w ij s, aansluitend 
aan het lager onderwijs; 2. gespecialiseerd onderwijs, aan
sluitend aan het lager onderwijs; 3. algemeen vormend onder
wijs, aansluitend aan het middelbaar en uitgebreid-lager 
onderwijs; 4. gespecialiseerd onderwijs aansluitend, aan het 
middelbaar en uitgebreid-lager onderwijs; 5. algemeen 
vormend onderwijs, aansluitend aan het hooger onderwijs; en 
6. gespecialiseerd onderwijs, aansluitend aan het hooger 
onderwijs. — Aan de zesledige algemeene indeeling van het voorbe
reidend onderwijs voor volwassenen moet dus een eveneens zesledige 
indeeling van het (volledige) onderwijs aan volwassenen worden 
toegevoegd.
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meest krasse wijze: het onderwijs blijft vruchteloos, de leerlingen blijven 
onbevredigd, de lessen verloopen, en de daardoor gekenmerkte mis
lukking bedreigt de voortzetting van het betrokken onderwijsvak ondanks 
de daaraan gebleken behoefte.

De helaas velen, die bij het tnaatschappelijk geregeld onderwijs 
werkzaam zijn uitsluitend om daarin een bestaansmiddel te vinden en 
in wie evenmin een behoorlijke pacdagogische bekwaamheid als een 
krachtig ontwikkelde persoonlijkheid aanwezig zijn, zullen behoudens 
in enkele gevallen van sterk gespecialiseerd onderwijs voor het onder
wijs aan volwassenen ongeschikt zijn en ongeschikt blijven, omdat zij, 
wèl geschikt voor de toepassing der africhtingsmethode van 
schappelijk geregeld onderwijs, de persoonlijke | 
hen in staat zouden moeten stellen om de voot 
volwassenen vereischte methode te volgen, en < 
brengen tot de opvoeding en de ontwikkeling 
volwassen menschen, die hun onderwijs begeeren, 
onderschikking van hun onderwerp en hun onderwijs 
lijke kennis en ontwikkeling ei ' 
volwassen leerlingen.

V an de bij het onderwijs werkzamen blijven daarom voor het onderwijs 
aan volwassenen alleen zij als geschikte onderwijskrachten over, die 
wel in het bezit zijn van een goeden paedagogischcn aanleg en een 
behoorlijke paedagogische bekwaamheid en van een sterk ontwikkelde 
persoonlijkheid. Voor het welslagen van het onderwijs aan volwas
senen zal het van het meest overwegend belang zijn, de beschikking 
te verkrijgen over deze groep van werkzamen bij het onderwijs, en 
geleidelijk tot de uitschakeling te komen van die andere groep van 
de voor dit onderwijs ongeschikten. Evenwel, gemakkelijk zal dit niet 
gaan, èn omdat bij het maatschappelijk geregeld onderwijs werkzamen 
niet spoedig zullen willen erkennen, dat zij de geschiktheid voor het 
onderwijs aan volwassenen missen, èn omdat de daarvoor wèl ge- 
schikten in den regel overladen zijn met opvoedkundige en maatschap
pelijke werkzaamheden buiten hun schooluren. Door een voldoende 
propaganda voor het onderwijs aan volwassenen onder hen en door de 
verzekering van eenigszins regelmatige inkomsten door hun arbeid ten 
bate van dat onderwijs zal het intusschen ongetwijfeld mogelijk blijken, 
geleidelijk deze groep van onderwijskrachten ook voor het onderwijs 
aan volwassenen beschikbaar te krijgen.

Buiten de werkzamen bij het maatschappelijk geregeld onderwijs 
werken in onze maatschaijpij nog velen, die door hun maatschappe- 
lijken arbeid, hun persoonlijke kennis en ontwikkeling en hun per
soonlijkheid ongetwijfeld de geschiktheid hebben verkregen om in

ingsmethode van het maat- 
gegevens missen, die 
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:n de persoonlijke behoeften hunner
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allerlei onderdeden van het onderwijs aan volwassenen met vrucht 
werkzaam te zijn. Vooral wanneer het onderwijsdoel der deelnemers 
is, meerdere arbeidsgeschiktheid en een beter begrip en inzicht van 
de practijk van hun werk te verkrijgen, zullen de hier bedoelde maat
schappelijke werkers zeer veel kansen hebben voor het volkomen wel
slagen van hun onderwijs, zoowel omdat zij de persoonlijke onder
wijsbehoeften en het persoonlijk onderwijsdoel hunner leerlingen ten
gevolge van hun eigen praktijkkennis uitnemend zullen begrijpen als 
omdat zij de theoretische africhtingspraktijk van het maatschappelijk 
geregeld onderwijs missen. — Wil het onderwijs aan volwassenen in 
voldoende mate de beschikking krijgen ook over deze groep van personen, 
dan zal het eveneens noodig zijn, ook onder hen een voldoende pro
paganda te maken voor het onderwijs aan volwassenen en ook aan 
hen cenigszins voldoende inkomsten te verzekeren uit hun arbeid ten 
bate van dat onderwijs.

Op den duur zal het aldus mogelijk zijn, een behoorlijk aantal 
geschikte onderwijskrachten voor het onderwijs aan volwassenen be
schikbaar te krijgen, en zal men daardoor kunnen komen tot de aanstelling 
van vaste leerkrachten bij dat onderwijs op een vast salaris. Tot 
hoever deze vaste leerkrachten hun hoofdbetrekking bij dit onderwijs 
zullen kunnen vinden, zullen de omstandigheden moeten uitmaken. Het 
is evenwel hoogst waarschijnlijk, dat bij de geleidelijke veralgemeening 
van het onderwijs aan volwassenen naast het thans gebruikelijke 
avondonderwijs een zeer uitgebreid dagonderwijs zal komen en dat 
het maatschappelijk leven den maatschappelijken werkers ook het 
volgen van een dergelijk dagonderwijs zal mogelijk maken.

Wat de hulpmiddelen bij het onderwijs voor volwassenen betreft, deze 
zullen, met uitzondering van een aantal hulpmiddelen bij het onderwijs in 
een aantal speciale vakken, waarvoor de hulpmiddelen in gebruik bij 
het maatschappelijk geregeld schoolonderwijs in die vakken dienst 
kunnen doen, geheel nieuw moeten worden samengesteld, zoowel omdat 
het intellect, de kennis en de ontwikkeling van den volwassen leer
ling geheel andere eiseben aan de leerboeken en de daarbij behoorende 
leermiddelen stellen dan die van den niet-volwassen leerling, als 
omdat het onderwijsdoel van den volwassen leerling een geheel anderen 
leidraad bij het onderwijs verlangt dan de bestaande studieboeken 
geven en daardoor veelal ook andere hulpmiddelen bij die boeken 
noodig zijn.

Een der voornaamste hulpmiddelen is uit den aard der zaak het 
leer- en studie-boek. De meeste populair-wetenschappelijke werken.
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hoe verdienstelijk ook op zich zelf, gaan nog veel te veel uit van de 
gedachte, dat een eenvoudig- en bcgrijpelijk-gestelde behandeling van 
het betreffende wetenschappelijk onderwerp of vraagstuk het hoofd
doel van den schrijver en den uitgever moet zijn, om in voldoende 
mate aan te sluiten èn aan de kennis en de ontwikkeling der meeste 
volwassenen en om voldoende rekening te houden met hun onderwijs- 
en studiedoel. Het is mij nog nooit overkomen, dat een mijner vol
wassen leerlingen, aan wie ik een der bestaande populair-weten-, 
schappelijke werken had aanbevolen of ter lezing afgestaan ten einde 
een onderdeel van een door mij behandeld onderwerp nader te be- 
studecren, de lezing of bestudecring daarvan ten einde bracht: óf hij 
stiet op onoverkomelijke moeilijkheden tengevolge van een tekort aan 
eigen kennis, óf zijn belangstelling doofde uit in de hoeveelheid van 
buiten zijn belangstelling vallende zaken en onderwerpen. En tal van 
malen heb ik de ondervinding opgedaan, dat de koopers van derge
lijke populair-wetenschappelijke werken ze slechts ten deele, dikwijls 
zelfs slechts voor een zeer klein gedeelte hadden gelezen. Van de meest 
toegewijdc en' de meest volhardende mijner volwassen leerlingen 
hoorde ik bovendien vaak de troostelooze verzuchting: zulke boeken 
zijn te geleerd voor ons, geschikte boeken voor ons bestaan er niet.

De samenstelling van de noodige geschikte leer- en studie-boeken 
en de daarbij behoorende leermiddelen zal het werk moeten zijn van 
de geschikte onderwijskrachten, waarover het onderwijs aan volwassenen 
nu reeds beschikt en bij een behoorlijke regeling in voldoende mate 
de beschikking krijgen zal. De maatschappij voor goede en goedkoope 
lectuur, die ook de Wereldbibliotheek uitgeeft, heeft nu een begin 
gemaakt met de uitgave van geschikt studiemateriaal in haar maand
schrift „Wil en Weg”. Het is te hopen, dat dit begin geleidelijk zal 
kunnen uitdijen tot de samenstelling en uitgave van de leer- en studie
boeken, waaraan het onderwijs voor volwassenen behoefte heeft. En het 
is te hopen, dat de voortzetting van een dergclijken arbeid niet stranden 
zal op de onderlinge concurrentie van uitgevers en schrijvers of 
op richtingenstrijd, zooals reeds zoo vaak in ons kleine land het geval 
is geweest met allerlei ondernemingen en instellingen.

Ten slotte blijft nog de vraag te beantwoorden, 
regelingen moeten uitgaan.

Het zecr bijzondere belang, dat 
van het onderwijs aan 

'i de grondslagen dier regeling 
bepalingen moeten beva

W<
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zon spoediger en vollediger worden voorzien 
onderwijs overal waar deze behoeften tot

kunnen zijn: de provincie, de 
in de gemeentewet voor 
landelijke, gewestelijke en 
zich öf uitsluitend óf mede met het doen ( 
bemoeien. — Het meest waarschijnlijke is, 
het leeuwendeel zullen hebben in het 
den eersten tijd. Want zij leven nog steeds in een j 
nemend separatisme, ook op onderwijsgebied, in Ne< 
geen enkele reden om aan te nemen, dat deze splitsings- 
derings-beweging zich niet ook over het onderwijs aan volwassenen 
zal uitstrekken. — Voor de gemeenten zal daarom waarschijnlijk op 
dit gebied niet veel anders te doen overblijven dan de verzorging van 
een aantal speciale onderwijsvakken, waarvoor geen enkele separistische 
instelling een voldoend aantal deelnemers kan bijeenbrengen of over 
voldoende hulpmiddelen beschikt, en die wegens hun geheel bijzonder 
vakkarakter zeer goed door een onpartijdig, neutraal, lichaam als de 
gemeente kunnen worden ingericht. — De provincie zal iets overeen
komstig kunnen doen voor grootere of kleinere groepen van gemeenten.

Bij deze regeling komen ten laste van het rijk de kosten van het 
toezicht en van het van rijkswege gegeven onderwijs, ten laste van de 
provincies en de gemeenten de kosten van het van hunnentwege in
gerichte onderwijs en ten laste der instellingen de kosten van het 
onderwijs dat zij doen geven. Daar de bijzondere instellingen slechts 
bij uitzondering over voldoende geldmiddelen zullen beschikken om op 
eenigszins groote schaal in hare onderwijsbehoeften te kunnen voor
zien, zullen zij daarin door rijk, provincie en gemeente moeten worden 
gesteund, onder voorbehoud dat zij voldoen aan door het rijk te 
stellen voorwaarden, en in verhouding tot hun eigen inkomsten en 
den omvang van hun noodzakelijke uitgaven.

Theoretisch en practisch beide zou 
volwassenen beter zijn, dat het geheel 
en bekostigd, want dan zou spoediger 
in de behoeften aan dit

deeling van het onderwijs aan volwassenen (met inbegrip 
daartoe voorbereidend onderwijs), omtrent de voorwaarden
ming daaraan, omtrent het toezicht van rijkswege daarop, omtrent de be
voegdheid tot onderwijsgeven daarbij, en omtrent de verhouding van 
het rijk tot de instellingen, die zich belasten inct het doen geven van dit 
onderwijs; het rijk moet zich daarbij de bevoegdheid voorbehouden, 
in te omschrijven gevallen, zoometeen nader te noemen, zelf dit onder
wijs te doen geven.

De instellingen, du zieb nul bel doen geven van onderwijs aan volwassenen belasten, 
gemeente, de overeenkomstig het bepaalde 

dit doel samenwerkende gemeenten, en de 
plaatselijkc instellingen en organisaties, die 

geven van dit onderwijs 
, dat de laatstgenoemden 

gegeven onderwijs, althans in 
periode van toe- 
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Behalve de algemeene kwesties, in deze korte studie kort uiteen
gezet, bevat het groote vraagstuk van het onderwijs voor volwassenen 
nog tallooze detailkwesties. De behandeling daarvan is achterwege 
gelaten, omdat de bestudeering van dat groote vraagstuk zelf nog 
slechts in de periode van haar allereerste begin is en men dus reeds 
zeer tevreden zal moeten zijn, indien men eenige belangstelling voor 
de algemeene hoofdzaken aantreft.

Toch verdient het onderwijs aan volwassenen èn algemeene belang
stelling èn algemeene verzorging. Want van de mate dezer verzorging 
zal het afhangen, of onze maatschappij in de naaste en in een verdere 
toekomst zich ten opzichte van de ontwikkeling en de bevrediging van 
het persoonlijk leven van den mensch en ten opzichte der maatschap
pelijke cultuur in een stijgende of in een dalende richting zal voort
bewegen. Blijft een voldoende verzorging van dat onderwijs achter
wege, dan zullen de vermaterialiseering, de vervlakking en de vergroving 
van het persoonlijk en het maatschappelijk leven, die op zoo sprekende

uiting komen en vooral zou dan beter en sneller de beschikking worden 
verkregen over de benoodigde onderwijskrachten en hulpmiddelen. 
Misschien zal ons land en ons volk op den duur in een zoodanigen 
toestand komen, dat het deze theoretisch en practisch beste regeling 
zal kunnen aanvaarden zonder een dwaze kostenopvoering aan die 
aanvaarding te verbinden. In de omstandigheden, waarin wij nu nog 
leven, is een dergelijke regeling niet aanbevelenswaardig: de reeds 
genoemde separistische en afzonderingsbeweging vereischt het tegen

gestelde, en de practijk onzer maatschappij heeft aangetoond, dat 
opdracht eener regeling als de besprokene aan de overheid onmiddel- 
de groote nadeelen voortbrengt van algemeene vermindering en 

verslapping der persoonlijke inspanning en toewijding en van gewel
dige opdrijving der kosten. De omstandigheden zelf vereischen daarom 
de aanvaarding van het geschetste stelsel in de plaats van het theo
retisch en practisch voor het betreffende onderwijs zelf meest aanbe- 
velenswaardige. Het geschetste stelsel kan met te grooter kalmte 
worden aanvaard, omdat het de mogelijkheid openlaat voor de meest 
volledige aansluiting aan de ontwikkelingsomstandigheden van het 
onderwijs aan volwassenen: het laat zoowel de algeheele onthouding 
der overheid als haar meest uitgebreide bcmoeiïng met de inrichting 
en regeling van dat onderwijs toe; het onderwerpt dit onderwijs en 
zijn ontwikkeling niet aan den dwang van een aangewezen ontwik
kelingsweg maar bevordert zijn ontwikkeling geheel in 
zijn eigen krachten en behoeften.
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wijze sedert den oorlog van 1914 zich doen gelden, tnensch en maat
schappij steeds verder naar beneden drukken, en 
vingspeil der Europeesche maatschappij steeds lager zakken, g« 

geschiedenis der menschheid reeds vele hooi 
tlkeren ondervonden. Komt men daarentegen 

voldoene verzorging van het onderwijs aan volwassenen, dai 
aan de komende geslachten de voorwaarden \ 

maatschappelijke verderontwikkeling nalaten en 
en maatschap-

Unendlich ist das Werk, das zu vollführen 
Die Seele dringt. Wir mochten jede Tat 
So gros glcich tun, als wie sie wachst und wird, 
Wcnn jahrelang durch Lander und Geschlechter 
Der Mund der Dichter sie vermehrend walzt. 
Es klingl so schön, was unsre Valer taten 
Wenn es in stillen Abendschatten ruhend 
Der Jüngling mit dem Ton der Harfe schlürft; 
Und was wir tun ist wie ee ibnen war 
Voll Miih' und eitel Stückwcrk!

Goethe, Iphigenie 680—689.
C. Stuttgart.
Het gebied van ontwikkelingswerk in Duitschland, waar nieuwe en 

jonge krachten naar nieuwe vormen zoeken, is zoo groot, dat wie zou 
zeggen, dat de organisatie van dit werk in Stuttgart zeker wel het 
best is geslaagd, gevaar loopt andere organisaties in andere centra 
onrecht te doen. Juist in Stuttgart zelf mocht ik daarvoor ongezocht 
een waarschuwing ontvangen. Tijdens mijn bezoek aan deVereinzur 
Förderung der Volksbildung, was juist de leider van de afdeeling 
Volkshoogeschool van een reis naar de „Nllrnberger Volkshochschule" 
teruggekomen en hij verklaarde mij dat de Stuttgarter Volkshochschule 
ver achter stond bij wat hij juist in Neurenberg had leeren kennen.

Dit is overigens een typisch en voor sommigen een troostrijk ver
schijnsel : Dit voorjaar kwam de heer Basil A. Yeaxlee op zijn terugreis 
uit Duitschland door Amsterdam. Hij is een van de vooraanstaande

Ontwikkeling voor Volwassenen.
Kijkjes over de grenzen door j. hovens greve.
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jzaïsche transponeering in het hedendaagsche 
versen een goede overgang blijken tot de 
wat ik in Stuttgart hoorde en zag.

persoonlijkheden in de moderne Settlementbeweging in Engeland 
had in verband met zijn werk een studiereis door Duitschland 
maakt. Hij was verrukt en verklaarde dat men in Duitschland 
bij zijn eigen land vooruit was. Korten tijd later ontmoette ik in 
Duitschland menschen, die ook met Ycaxslee gesproken hadden en 
die Engeland benijdden ’om wat het op hun voor had. Deze ervaring 
heeft een dubbele betcekenis. Ten eerste dat eigen werk veel kritischer 
wordt bekeken doordat men er alle zwakheden van kent, waardoor 
het goede wel eens te zeer uit ’t oog verloren wordt. Een troost. 
Ten tweede, dat het werk van anderen bij de eerste kennismaking 
licht in de eerste plaats indruk maakt door „ Dat wat je niet hebt” 
waardoor de zwakke plaatsen worden overzien. Een waarschuwing.

Moge deze prozaïsche transponeering in het hedendaagsche van de 
boven geciteerde versen een goede overgang blijken tot de zakelijke 
beschrijving van wat ik in Stuttgart hoorde

In de Hölderlinstrasse te Stuttgart ligt midden in een 
ruime villa, die ten gevolge van een royale gift van een 
garts groot-industrieelen van particulier woonhuis eenige jaren geleden 
gepromoveerd werd tot zetel van het zegenrijke werk van de „Verein 
zur Förderung der Volksbildung in WUrtlemberg”.

~ Ach, welk groot denkend man die dit leest, promoveert nu eens 
zijn huis tot zetel van het werk der Maatschappij tot nut van 
’t algemeen? —

Rondom de hal liggen de verschillende kamers gerangst 
elk met hun eigen afdeelingschef een onderdeel herbergen 
samengestelde werk der vereeniging en die alle in elkaar loopt 
een keten, ook uiterlijk een beeld geven van de eenheid, d 
innerlijk samenhoudt.

In. een. van die kamers zit de schepper van die eenheid, Theodor 
Bauerle, een goede veertiger, vóór den oorlog leeraar aan een kweek
school voor onderwijzers, in den oorlog Hauptmann, na den oorlog 
directeur van bovengenoemde vereeniging. Een gelukkige ontwikkelings
gang! De paedagoog, door den oorlog hard gesmeed tot organisator. 
De organisator-compagniechef. voor al te drastische maatregelen in het 
subtiele volksontwikkelingswerk behoed door den paedagoog, en deze 
tenslotte op veertigjarigen leeftijd geroepen tot een gansch nieuwen 
werkkring,, wat naar, veler ervaring sluimerende energieën tot krach
tige activiteit wekt.

H.et leidend vermogen van den heer Btiuerle blijkt hieruit, dat hij 
bij. de onderdeelen van het werk niet zelf alles tracht te beheerschen, 
maar aan de afdeelingschefs groote zelfstandigheid laat, wat, dit
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heeft in de eerste plaats in Stuttgart een nieuw 
lapen, dat thans honderden leerlingen i 
tiekschool, maar een centrale instelling, 

het volk op verschillende wijzen tracht

van deze concerten worden rnusi- 
even. Daarnaast heeft de afdeeling een muziek- 
loor speciaal-vakkundigen inlichtingen worden 

van aanbevelenswaardige docenten, g 
huis, kerkconcert of feestelijkheid. Vereenigingei 
" dirigenten, solisten, programma s enz.

en klein wonder. Daar zit tegenover U een 
gezicht, tot voor kort beroepsofficier, en als 

„kapitein" BSuerle, thans enthousiast dat hij met 
>egere ondergeschikte als chef een levenstaak heeft gevonden, 
hij zijn opgeperste energie, die door zijn ontslag na den oorlog 

te worden, weer kan laten uitstroomen. Enthou- 
en voldoening stralen van hem af. De theater- 

leiding zoo ontwikkeld, dat zij een

bleek mij herhaaldelijk, hun zelfbewustzijn sterkt 
en hun vindingrijkheid. Een 
heid; minder eenvoudig en r 
passen aan komt.

De vereeniging werd den Isten Mei 1918 gesticht. Zij telt thans 
de volgende afdeelingen: „Heimat", Musik, Theater, Bllcherei, Presse 
Lichtbild, bildende Kunst, Volkshochschule.Volksbildungskurse, Frauen- 
bildungswesen, Aussenabteilung en het Volkshochschuiheim Denkendorf.

De „Heimat" -af<)eeling geeft ieder jaar, in 1921 in 50.000 exemplaren, 
den SchwUbischen Heimatkalender uit. Dit kostelijke boekje van 62 
kwarto pagina's ligt voor me, met uitstekend platenmateriaal, goede 
lectuur, proza en poëzie, verder nuttige en practische gegevens, een 
en ander van een gehalte, waar wij in ons land niets naast kunnen 
leggen. 50.000 exemplaren van een kalender, die een uitgesproken 
locaal karakter draagt! Naast deze uitgave laat de Heimat-afdeeling 
een maandblaadje drukken „Unserc Heimat”, dat tegenwoordig als 
bijlage bij 45 Wilrtembergsche kranten wordt verspreid, met een 
gezamenlijke oplage van 250.000 exemplaren.

Door kring-cursussen poogt de afdeeling bovendien onderwijzers", 
predikanten en dergelijke voor haar zaak toegankelijk en warm te 
maken.

De 
konservatorium 
is niet enkel een 
muzikale leven 
diepen.

Natuurlijk is een der meest aangewezen middelen ’t organiseeren 
van Volksconcerten.

Ter ondersteuning van de werking 
kalische Bllitter uitgegev “ 
adviesbureau waarin do 
verschaft ten aanzien 
muziek voor 1 ' ' ' 
advies krijgen omtrent dirig

De tbeaterafHeeling is een 
kleine man met energiek 
overste chef van 
zijn vro< 
waarin hij zijn opge 
waardeloos dreigde 
siasme, electriciteit 
afdeeling heeft zich onder zijn
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ook als aanvulling tot de 
gskurse te beschouwen.

speelt enkel goe<
afdeeling beperkt

ing of stad volgens bepaalde ta- 
i” van een tooneelavond te eischen. 

en de stad WUrttem-

maai- niet 
initiatief.
'olkshochschule werkt in hoofdzaak volgens 

„ Arbeitsgemeinschaftcn" met beperkt aantal deel
tallen over meerdere 
it tijdschrift nader

G. m. b. h. (Geselschaft mit beschrSnkter Haftung = ± naamlooze 
vennootschap) is geworden. Zij heeft een eigen tooneeltroep van 18 
personen, beschikt over twee vrachtautomobiclen en lichtinstallaties 
en eigen tooneeldecors voor de kleinste dorpen. Als voormaals Bar- 
num en Bailey trekt dit gezelschap rond. In den nacht wordt afge
broken en ingepakt door eigen personeel en den volgenden avond is 
elders alles klaar voor de troep, die zich om deze technische dingen 
niet te bekommeren heeft en zoo bereist het gezelschap heel het 
Wurtembergsch-Zwabische platteland van 1 September tot 30 April 
en is eiken avond bezet en speelt enkel goede stukken, de slechte aan 
anderen overlatend. Deze afdeeling beperkt met succes haar risico, 
door van de uitnoodigende vereenigii 
rieven vergoeding voor het ,.leveren’ 
Overigens wordt zij door de stad Stuttgart 
burg zeer krachtig gesteund.

Uit het speelplan 1920/21 licht ik volgende stukken: Hans Sachs, 
Faslnachlspiele; Sbakespeare, Olbello, Romeo und Julia, der Kaujmann von 
Venedig; Gigpbius, die geliebte Dornrose; Lessing Emilia Galolti; Goelbe; 
Ipbigenie, Fausl l; Schiller, Don Carlos, Alaria Sluarl, Hebbel, judilb 
Grillparzer, die Abnjrau, die Jüdin von Toledo, 1F eb' dem der lügt; Lud- 

.wig, der Erbjörsler; Ibsen, Slützen der Gesellschaft, Geopenster, IF ildente; 
Hauphnann, Hanneles Himmelfabrl, der Biberpelz, Rosé Bernd; Sbaur 
Pggmalion, Tolsloi der lebende Leicbnam enz.

Indien ergens gedurende dit bezoek dan ben ik in die vierde of 
vijfde kamer rondom de hal jaloersch geweest.

Ik geloof niet, dat de bibliothee k-a f d e e 1 i n g. de licht- 
beeld-afdeeling en de afdeeling beeldende kunst 
ons veel nieuws te zeggen hebben, behalve dan, dat ééne belangrijke, 
dat zij anders dan bij ons. van één organisatie uitgaan, daardoor 
voortdurend met elkander in contact staan en samenwerken. De 
vereeniging heeft ’t vertrouwen van de meeste richtingen en partijen 
en nadert door haar wijze van werken eenigszins wat de ontwikke- 
lingsraad, zooals die door professor Casimir ontworpen is, bij ons 
zou kunnen zijn, als men maar niet zoo langzaam was in het nemen 
van een krachtig i

De afdeeling V 
het systeem van 
nemers. De te behandelen stof wordt in veel gev< 
semesters verdeeld. Het is zeker overbodig in dit 
op deze beide methodes in te gaan.

Als een soort van voorschool, maar 
volkshoogeschool zijn de Volksbildun
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:ciaal Stuttgart 
■an A u s s e n a

ir assistenten, een half jaar lang
i den ingang 
en zij noodi^

les wilt bijwonen

ons voor, dat hier 
van ’t algemeen

rend en richting 
or middel van • 
gevestigd zijn < 

i hebben laten houden.
een enkel woord melding gemaakt worden 

het Volkshochschulheim Denkendórf.
zakelijkheid van mijn verslag op en hoe 
een lange automobieltocht met prachtige 

i een hooggelegen Duitsch dorp, voor de 
oud klooster, thans het tijdelijk tehuis van een dertig- 

i 16 tot 23 jaar, die onder leiding van een moederlijke 
een paar assistenten, een half jaar lang eenige levens- 

treedt u de directrice tegemoet, 
igt u uit om maar direct mee te 

voor het eten, waarbij ge

de jonge 
door diet

Alle personen boven 16 jaar kunnen als deelnemers worden toe
gelaten. Onderricht wordt gegeven in de moedertaal (oefening in 
schriftelijk en mondeling gebruik; gemeenschappelijke lectuur enz.); 
in schrijven, stenographie, boekhouden, kennis der natuur, rekenen, 
algebra, meetkunde, vreemde talen, staathuishoudkunde en staats
inrichting. Daarnaast worden ontwikkelende excursies gehouden en 
oefeningen in het wandelen op de kaart. Een programma dat sterk 
herinnert aan een deel van het ontwerp voor onderwijs aan volwas
senen van den overleden oud-wethouder van Utrecht, dr. J. v. Leeuwen.

In de meeste gevallen hebben onze volksuniversiteiten zich aan 
deze allereenvoudigste voorschool — waarschijnlijk mede door geld
nood — te weinig gelegen laten liggen. Het komt 
voor de grootcre departementen der Mij tot nut 
een belangrijke taak is weggelegd.

Naast deze laatste werkzaamheden, die speciaal Stuttgart en de 
voorsteden ten goede komen, staat het werk van Aussenabtei- 
l u n g, dat aansporend en richting gevend, het geheelc AVurtemburgsche 
land bewerkt door middel van volksontwikkelingscomités, die in 72 
steden en dorpen gevestigd zijn en die in het afgeloopen jaar 244 
voordrachtreeksen

Ten slotte moet met

Hier houdt de nuchtere : 
kan dat anders. Denk u na < 
vergezichten, de aankomst in 
poort van een i 
tal meisjes van 
directrice en een paar 
kunst zullen lecren. Aan 
't loopt tegen twaalf < 
gaan, als ge nog een 
.natuurlijk" blijft.

En vijf minuten later zit ge in den kloostertuin in een kleine Laube 
„eingezwHngt" tusschcn tien jonge meisjes en een gedichtband van 
Goethc ligt op uw knie opgeslagen;

„Und frische Nahrung, neues 
saug ich aus freier Welt.

Wie ist Natur so hold und gut, 
die mich am Busen halt I

luistert eerst naar de rustige stem van de leidster en dan 
: aarzelende stemmen der meisjes, die nog wat bevangen 
:n vreemden inval en van luisteren komt gij tot meedenk»
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BINNENLAND.
De „Arbeidschool”.

neues Bluf —

lende vakken 
plaatsen.Deur 
alleen voor 
wijl de v 
wikkeling i 
abnormale 
scholen. Al 
politiek

De schor 
dueele leerling 
zelfwerkzaamheid. . 
arbeidsschool zijn, 
arbeid opvoedt, 
handigheid, de I

TJiervan geeft A. Adelaar-Fürth inde 
Sept.-afl. van de Social. Giïb ieorie 

en praktijk in 't tegenwoordige Duitsch- 
land. De teorie wordt ontleend aan de 
.Richtlinicn der Arbeitsgemcinschaft 
socialdemokratischcr Lehrer und Leh- 
rerinnen Deutschlands." die samengesteld 
zijn naar de ontwerpen van de sosiaal- 
dem.-onderwijzers in Oerlijnen Hamburg. 
Schr. geeft de volgende samenvatting 
van hun eisen: .Er moet één school 
bestaan, geen onderscheid tusschen volks- 
en hoogcre scholen mag meer de kinderen 
des volks van elkaar scheiden. Alle 
moeten zij van hun 3e tot hun 16c jaar 
een zelfde ontwikkeling genieten. Deze 
school — eenheids- of grondschool ge
noemd — moet een kern van verplichte 
leervakken omvatten, terwijl voorkeurs
vakken in bijzondere arbeidsgemeen
schappen moeten beoefend worden. Van 
het 16e jaar af vormt de beroepsschool 
de kern. De opleiding voor de verschil- 
1 1 ' - i geschiedt in model-werk-

iniversiteitopenl haardeuren 
de hoogst begaafden, ter- 

volkshoogcschool voor de ont- 
van alle menschen dient. Voor 
kinderen bestaan bijzondere 

llle onderwijs is neutraal op 
en kerkdijk gebied en kosteloos. 

>ol ontwikkelt alle in de indivi- 
ingen liggende krachten door 
.mheid. Zij moeteen werkelijke 

* die door arbeid tot 
De ontwikkeling der 

behcersching der stof.

meepraten en hef ijs is gebroken en gij beleeft het contact, waarvan 
zoovelen u al verteld en geschreven hebben en in een seconde door
leeft ge jaren en landen tegelijk; ver over de hoofden van die meisjes 
heen en na de eenvoudige maaltijd keert die eenheidssensatie terug 
als ge als schakel mee staat in de keten van jeugd die plotseling 
hand in hand tusschen dertig menschen om dien eenvoudigen disch 
in de kloosterkeuken wordt gelegd.

------ frische Nahrung,

moet tol geestelijken groei leiden. Liefde 
tol handenarbeid moet evenzeer gekweekt 
worden als waardecring voor den intel- 
leclueelcn arbeid. Daar beide bij allen 
tegelijkertijd ontwikkeld worden, zal dc 
tegenstelling tusschen handen- en hoofd
arbeiders langzamerhand verdwijnen.

Door dc samenwerking der leerlingen 
onderling en met dc onderwijzers ver
andert dc verhouding tusschen hen. Dc 
onderwijzer staal niet langer boven hen, 
maar is leider, helper en raadsman der 
jeugd. De gemeenschappelijke arbeid 
heeft een nog kostbaarder vrucht; zij 
ontwikkelt ten sterkste het gemeenschaps
gevoel. „De laak der school is dc 
vorming van den socialen mensch als de 
eerste voorwaardc voor dc vernieuwing 
der volkeren." zeggen de Richtlinicn." 

.De praktijk nu wordt geschetst door 
’n drietal verslagen van bezoeken, 
achtereenvolgens aan dc . Volkskinder- 
garten" van dc gemeente Lankwitz bij 
Berlijn, die volgens de beginselen van 
Montcssori is ingcricht. Daarna aan ’n 
lagere school (.proefschool") in Char- 
lollenburg (Berlijn), die onder leiding 
staat van K. Seinig. Wat hier door de 
kinderen gemaakt wordt, moet aan 4 eisen 
voldoen. De werkjes moeten zijn: „1. 
goedkoop; 2. helder en klaar; 3 gemak- 
kelijk, d. w.z. met niet tegroote moeilijkheid 
[lees: moeite, v. E.] uil te voeren; 4. zeer 
belangrijk, d.w.z.: het onderwerp [lees: 
voorwerp, v. E.] dnt gemaakt zal worden, 
moet een geheel gebied van onderwijs 
door zijn ontstaan ophelderen."

Voor 1. is 'n organiezalie in 'lieven 
geroepen tot 'l verzamelen -van oud 
materiaal. Deze funktionarissen worden
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1-Kölln , 
chool vir

Over ’t Wetsontwerp M. O.
van de (Tn ’t September-ni 

A betoogt Dl. M. ) 
dat ‘t ongewenst is 
van de middelbare 
rechten te verbindc

lummer van de Gids 
J. Aalbers-Hamaker 

i aan ‘t eindeksamén 
school voor meisjes' 

len ten opzichte van

door de klasse zelf gekozen: evenals 
de „Jeerling-ambtenaren" die tijdens de 
lessen toezicht uitoefenen — al worden 
ze hierbij door de onderwijzer geleid. 
Volgens schr. zijn de uitkomsten van dit 
. Werkuntcrricht” schitterend. _ I lel kost
baarste resultaat is het diepe besef van 
gcmcenschapgeest. die hun tot tweede 
natuur wordt. Ook voelen zij, wanneer 
zealle tegelijkertijd hun apparaten bouwen 
en de uitkomsten daarvan beleven, het 
rhylme van den arbeid in zich overgaan."

En ten derde wordt ’n verslag gegeven 
van ’n bezoek aan de luinarbcidschool 
te Neu-Kölln van August Heyn. (Over 
deze school vinden de lezers iets in ’t 
persoverzicht in onze Fcbr. aflevering.)

Na in grote trekken ’t verschil te 
hebben gegeven tussen de „oude school” 
en de -nieuwe school" wijst schr. in ’t 
biezondcr noch op „twee onschatbare 
vruchten" die de laatste zal vóórtbrengen: 
„Liefde lot den arbeid door zelfwerk
zaamheid en gemeen,*cbapegeeoel door de 
overal zich van zelf ontwikkelende nood
zakelijkheid tot onderlinge hulp."

Maar — we kunnen eigenlik niet 
spreken van de „arbeidschool”. ’t Door 
de vorige schr. geschetste beeld is dal 
van 'n ,,arbeidschool.” Immers, de 
„arbeidschool" die J. C. Celon schetste 
in de Januarie-afl. van de Commun. Gids 
is van geheel andere aard. Deze schr. 
betoogt dat de „arbeidschool" niet enkel 
’n pedagogies begrip is, maar „een maat- 

.schappelijke noodzakelijkheid." die zich 
als zodanig in plaats van op ’n kapie- 
talisticse op ’n kommunistiese maat
schappij zal bazeren. En wel, op de dan 
bestaande groot-induslrie. Daaruit volgt 
dal schr. zijn „arbeidschool" dan ook 
naar dat toekomstige tijdperk verschuift. 
En omdat ’t niet mogelik is nu al te zeg
gen wat die nieuwe beschaving ons zal 
brengen, is ’t heel moeilik zich geheel inle- 
denken in ’t pedagogiese sisteem van de 
„arbeidschool.” Vandaar zeker dal schr. 
deze school slechts in de vage, algemene 
termen schelst, die ik hier laat volgen 
„[De arbeidschool] heeft tot taak het 
kind op te leiden tot den arbeider, zooals 
de communistische maatschappij die be
hoeft. Haar taak is te geven de hoogst 
mogelijke ontwikkeling. Ze zal dus niet 
slechts iemand afleveren, die naar de

huidige betcekenis. zoo goed mogelijk 
Op elk gebied kan werken, kan arbeiden, 
ze zal dien arbeider bovendien zooveel 
wetenschap, zooveel kunstzin, zooveel 
beschaving geven, als slechts mogclijk 
is". „Hel paedagogisch systeem der 
arbeidsschool slaat in wezen lijnrecht 
tegenover [de tegenwoordige handen
arbeid, slöyd, e. d.], in de eerste plaats, 
wat het aanbrengen van de wetenschap 
betreft, maarook wat de karaktervorming 
aangaat." Van ’t eerste zwijgt de schr.; 
met‘betrekking tot ’t laatste zegt-ie dat 
de arb. sch. er zich voor alles op zal 
hebben loeteleggen „de zelfstandigheid 
van het kind te ontwikkelen, het eigen in
zicht te vormen, hel gevoel van samen- 
hoorigheid van allen te kweeken, de 
klassc-ideologiën te vernietigen." ’t Meest 
opmerkenswaard lijkt me de volgende 
meedeling. „De school maakt deel uit 
van de productie. Ziedaar een groote, 
een scherpe tegenstelling tusschen den 
handenarbeid e.d. en de arbeidschool. 
Men prutst niet aan nuttelooze voor
werpen, men arbeidt in het volle leven. 
En de school stnnt midden in het volle 
leven, midden in de productie-gemecn- 
schap. midden in het arbeidsproces. Er 
wordt op de school verricht productieve 
arbeid. Natuurlijk in een vorm, waarbij 
er zeker geen sprake kan zijn van 
kinderuilbuiting, maar zoodanig dat het 
kind weet en gevoelt mee te produceeren.' 
reeds een klein deel te zijn van de groote 
menschengemeenschap, reeds mede te 
voorzien naar de mate van zijn krachten 
in de behoefte van allen, naar zijn 
ouderdom toenemende. In en door de 
productie verwerft zich het kind en 
daarna de jonge arbeider wetenschap 
en kennis in een mate, die we óns in 
onze „leer”school nauwelijks kunnen 
indenken."

’t Artickel eindigt met ’n verwijzing 
naar Rusland-, zonder echter iets te geven 
van de praktijk van ’t schoolleven in 
de Sowjct-republiek. v. E.
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samen onder hun zoons dien kalmeren 
weg naar de Academie verlangen via 
het eindexamen M. S. v. M. !"

En toch geeft ook de tegenwoordige 
middelb. sch. v. M. al genoeg mogelijk
heden tot 't kiezen van een-of-ander 
beroep of 't voortzeltcn van de studie.

Schr. besluit dan ook als volgt; „Ver
kiezen de ouders voor hun dochters de 
tegenwoordige M. S. v. M. niet meer, 
omdat hun kansen in de maatschappij 
daardoor te gering zouden zijn: welnu, 
dan heeft de M. S. v. M. werkelijk uit
gediend en moet zij worden opgeheven. 
Dan is er, helaas, in dezen tijd geen 
plaats meer voor een school, die het 
meisje tracht te vormen bovenal lot een 
goed ontwikkelde, evenwichtige, jonge

In de Okt.-afl. van de Gidj besluit 
Dr. B. Symons *n artiekcl over ,,Het 
gelijk recht van dc getuigschriften der 
scholen voor voorbereidend hoogcr onder
wijs4' met deze wens, betreffende 't 
wetsontwerp in z'n geheel: „Zal ook 
deze breed opgezette herziening van ons 
middelbaar en voorbereidend hooger 
onderwijs wederom stranden op gebrek 
aan wederzijdschc waardeering, op be
houdzucht, op den onwil om aan nieuwe 
geestelijke stroomingen, die opkomen uit 
de behoeften der maatschappij en der 
wetenschap, tijdig een bedding te be
reiden ?

Wij kunnen het niet gclooven. Wat 
de naaste toekomst ons brengen zal, 
ligt in het duister. Maar zeker zal zij 
krachtsinspanning vorderen en ons weer
baar moeten vinden; de organisatie van 
ons middelbaar onderwijs, die deze minis
ter heeft aangedurfd, zal in dc wecr- 
baarmaking van het Ncderlandsche volk 
een gewichtige rol kunnen spelen, omdat 
zij de kiemen in zich bevat tot ontwik
keling en bloei van thans nog sluimerende 
krachten. Hoe meer vrijheid dc wet
gever laat om bij verschil van aanleg 
en neiging verschillende wegen in te 
slaan, des te grooter is de kans, dal de 
middelbare school haar eigenlijke laak 
kan vervullen : mcnschcn te vormen, die 
vrij en zelfstandig hebben lecren werken 
en voor wie arbeid niet slechts is een 
bittere noodzakelijkheid. Waaraan onze 
maatschappij naast soberheid allereerst

verdere studie. De Minister toch wil 
aan de bezitsters van dit diploma vrij
stellingen verlenen voor verschillende 
vakken bij 'l siaatseksamen voor toe
lating tol dc universiteit. Vooropgesteld 
dat dc middelb. sch. v. m. ten doel 
heeft de vrije ontwikkeling van *t meisje, 
dc school dus die algemeen vormend 
eind-onderwijs geeft, keurt schr. 't voor
stel van de minister af. omdat daardoor 
ten eerste 't onderwijs aan die school 
zal worden opgedreven. En ten twede. 
omdat daardoor de leerlingen van de 
middelb. sch. v. m. die student willen 
worden in 'n bevoorrechte positie zouden 
komen. Zij toch kunnen dan 't staats
eksamen voor de universiteit in tweeën 
doen, terwijl alle leerlingen van andere 
scholen op één tijdstip de hele eksamen- 
stof moeten beheersen.

Schr. wijst ook noch op *t volgende. 
„Een merkwaardig verschijnsel is de 
bevoorrechte positie van 4t meisje tegen
over den jongen bij den legenwoordigen, 
en nog meer bij den tockomstigen toe
stand van het middelbaar onderwijs. 
Voor den jongen, die krachtens zijn 
aanleg en zijn plaats in het maatschap
pelijk leven, altijd de meest belangheb
bende bij een goede voorbereiding lot 
dc universiteit blijft, bestaat er geen 
echte jongensschool meer. Ofdecocdu- 
catie voor de jongens gunstig is, daar
naar wordt niet gevraagd. Of een leeraar 
zijn jongens niet menigmaal véél meer zou 
kunnen mecgeven Op hun weg, indien 
zij „onder elkaar" waren, is geen vraag
punt, dat zich in een groole belang
stelling kan verheugen. Zij hebben zich 
te schikken in de hun opgelegde coëdu- 
catie. Dc meisjes hebben dc ruime keuze. 
Zij worden tocgelalcn tot alle jongens
scholen. Is de coëducatie voor haar 
minder gewenschl of is hel tempo van het 
onderwijs haar op gymnasium of H.B.S. 
wat snel, welnu, in vele steden zal een 
H.B.S. voor meisjes met 6-jarigen cur
sus haar gaarne opnemen. En tenslotte: 
verkiezen dc ouders voor hun dochters, 
we) is waar voor de studie bestemd, 
toch eerst zooveel mogelijk speciaal meis
jesonderwijs: dc nieuwe M. S. v. M. zal 
dat kunnen geven en de meisjes 
klaar maken voor het Iste gcdcc 
het Staatsexamen. Hoe vele 
zouden ook voor de zwakken
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^7oals veel andere steden, heeft ook 
Seattlc sedert meer dan 10 jaren z'n 

schoolwerktuin. Meer dan 10000 ge
zinnen van deze grote stad ondervinden 
de zegenrijke invloed van de tuinarbeid 
op gezondheid en geluk van hun kinderen." 
't Beginsel hierbij is: „Of de kinderen 
peen of rozen kweken, blijft 't zelfde. 
De hoofdzaak is. dat hun natuurlike 
liefde voor wat groeit in de gelegenheid 
gesteld wordt zich in 'n daad omtezetten. 
en dat ze mensen worden met liefde 
voor land en huis." De tuin wil in 
Seattle 'n plaats zijn waar school en 
huisgezin, school en gemeente elkander 
vinden kunnen, en waar de immigranten 
't best landen zeden kunnen leren kennen. 
De Vereniging van ouders en onder
wijzers is op velerlei wijze 'n steun voor 
de schoolwerktuin.

,,‘t Sisleem van Seattle wijkt van 't 
gebruikelike belangrijk af. De tuinen 
en landerijen liggen zo dicht mogelik 
bij 't buis van de kwekers: dus geen 
gemeenschappelike schooltuin. Slechts 
weinig scholen hebben er een, en in dat 
geval alleen met ‘t bepaalde doel, b.v. 
aan ‘t Rode Kruis, of franse oorlogs
wezen, of kindertehuizen de produkten 
te schenken. Twaalf helpers bezoeken

gezonde uiterlike voor
worden aangeboden. komt 

franse traditie faliekant uit.
. men zich niet denken hoe 
ader . (van tijd-tot-tijd) van 
■gelegde opmerkzaamheid en

, bij 't voortgezet onderwijs 
, :n zal maken. Men vreest dat 
iklheid tol logies denken en de 
algemene iedeën verloren zullen 
l de slechts konkreet zich ont- 

lende maar al-te*graag zich van 
<e abstrakties zal afmaken. Vóór 

de prestaties en 't karakter van 'n 
{root mogelik aantal Monlessori- 

i op hun 18e‘of 20e levensjaar 
inschouwd, onthoudt men zich, 
de gedachtcnrijkdom van de 
c geleerde te willen miskennen, 
lefinitief gunstig oordeel."

:ze metodc heelt daar al tegen de
300 inrichtingen veroverd. „In de 

écolee malernelle.< worden de auto-educatien 
en 'l Montessori-materiaal veel beproefd, 
en ten dele daar geestdriftig aanbevolen. 
Maar op ‘t eerste, onvoorwaardelike 
meegaan volgt Ibij de franse opvoedsters 
meestal *n terugslag, *n dralend verder 
volgen. ‘t flannel général van 29 Apr. 
'22 stelt vast dat „vrijheid" in de klein- 
kinderscholen van Frankrijk reeds sedert 
de hervorming van 1880 is ingeburgerd. 
Wel komt ‘t de franse pedagogen voor 
dat, trots de grootst mogelikc vrijheid 
van ’t kind, de opvoeding absoluut ‘t 
werk is van de opvoeder. Voor hun gaal 
de Italiaanse doelttres te ver met de eis, 
dal de psychicsc groei zich even onge
hinderd en onbesnoeid voltrekken moet 

-als de fysiesc. Deze verblindende analo
gie is wel 'n Ie waarderen postulaat 
die echter door de ervaring niet als feit 
is vnstgcsield. De ralionalisliese geest 
van de Fransen eist zeer omvangrijke 
proeven, eer hij zich geheel aan de 
tcoriecn van Dr. Montessori wil over
geven. Hij is van plan aan haar zeker 
verdienstelik werk een-en-ander te ont
lenen, en 't met alle simpatie legemoel- 
tetreden; maar meent dat persoonlike 
mening eerst steviger door exakt onder
zoek gesteund moet worden. En mocht 
misschien de Montessori-mctode voor 
*1 kind lot 7 jaar de beste zijn <—- wat 
echter dan?"

’t Materiaal uit haar 
is te duur, dan dat 't alger 
franse volkslcerlingen zou ku 
aangeschaft. „Haar boel 
élémentaire, waarvan de p _ 
grondslag in 'n inleiding uitvoerig ws 
uiteengezet, wordt veel bestudeerd 
bekommentariccrd. Maar de bewer 
dal ook bij de volksleerlingcn de in 
lekluele ontwikkeling zich geheel • 
zelf voltrekt, in 't vrije spel van de 
ingeboren krachten, als maar door de
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Schoolkino's.

♦

64

[

zeitung

laar dit is 
lundkino".

„Schulkino" ; m." 
ruklbut voor „Schiblijkbaar 'n dr

en inspektercn geregeld de kleine zelf
standige tuinen, om van raad en 
hulp te dienen, ook om met de ouders 
van gedachten te wisselen. In Oktober 
vinden fcestelike tentoonstellingen 
de produkten plaats; prijzen worden 
mei de grootst mogelike edelmoedigheid 
uitgereikt. Duizenden inwoners komen 
zien en kopen. Met betrekking tot de 
hoeveelheid werd in 1920 'n 13 jarig 
meisje nummer een: ze haalde uit d'r 
stuk land 300 dollar. Er vormen zich 
specialisten die voor hun kalebassen, 
champignons, zaden, enz. buitengewone 
prijzen maken. Tp,ch wordt nadrukkelik 
vermeld, dat mindèr konkurrensie-ijver dal 'I 
dan werklust en plichtsgevoel de drijf- kino' 
veren zijn. Alle leerlingen behoren tot 
de United Statej Schoot GardenerJ, 'n 
leerlingen-vcreniging met meer dan 2 
miljoen leden. In de winter 
tuiniers en hun leiders niet, 
zich teoreties op de hoogte.' 
scholen staan in betrekking tot 
school werktuin.

■tTTolgende, is ontleend aan ‘n vlug
schrift van de Society Jor vieual 

educalion in de Veren. Stalen. Waar 
maar, ergens de wil opgekomen is ’n 
apparaat voor levende beelden aantc- 
schaffen, daar werd ook 'n weg ge
vonden. In Chicago heeft'l departement

van onderwijs voorlopig 50 distriklen 
gevormd en aan elk 'n kino ter beschik
king gesteld. In dozijnen van sleden 

___ schiet ’n parliekulier of 'n sosiale ver- 
van eniging de vereiste som voor. Deze wordt 

irdcn afbclaald met behulp van de rijkelik 
vlietende inkomsten uil die voorstellingen 
die voor de hele burgerij toegankelik zijn. 
De leerlingen nemen met genoegen de 
kaartverkoop op zich. Heel dikwcls is 
ook de oudervereniging van de school 
voor de aankoop in aktie te brengen. 
Deze verheugt zich dan niet alleen in 
’t pedagogiese gewin voor de kinderen, 
maar ook in ‘t spoedig merkbare feit 
J-‘ 'l publiek aan de minderwaardige 
n-ino1) meer-en-meer de rug toekeert.

Veel scholen laten bij middag- en 
avondvoorstellingen eens per maand 

___ _ ook de kinderen betalen. Wie uitmunt 
rusten de door geregeld schoolbezoek en goed ge- 
Ze stellen drag, krijgt ‘n vrijkaart. In New-Orleans 
' Bijna alle is ’n school die de kinderen mobiel gc- 

deze maakt heeft voor ’t verzamelen van 
oud-papicr en oud-metaal; voor de op
brengst daarvan kon 'n schoolkino worden 
aangeschaft."

Met recht zou men hier kunnen zeggen: 
allemaal ijver 'n betere zaak waardig I 

renstaandc drie berichten zijn ont- 
aan de Allgem. deutschc Lchrcr- 

van 25/8. v. E.

en betalen.
schoolbezoek en goed 

aart. In New-Orle 
UC kinderen mobiel 

------ ’t verzamelen 
l-metaal; voor de 

ihoolkino worin kon 'n
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cl «cvutovt op het gebied van onderwijs en opvoeding
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 

vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
tenlandsche toestanden.

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

'egevens te verzamelen, welke 
sn der behoeften, die op het 

gemaakt 
hebbend, 

bijzondere

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk. .

Het tracht dit doel te bereiken:
. door in een centraal bureau van advies ge 
sijds zullen strekken tot hef doen kennei
4 der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar 

aan de beantwoording van vragen hierop betrekking 
van de oprichting van neutrale b 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

van sprekers, welke in de departementen der 
daarbuiten propaganda maken voor die 

Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

eenerzijc 
gebied 
zullen worden

2. door het bevorderen 
scholen, in die streken van ons

3. door het uitzenden 
Maatschappij en eventueel ook 
werkzaamheid óp het gebied van 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen 
handeling van problemen

5. door uitgave van 
land levende oude en nie 
volksontwikkeling.

6. door het contact ' 
Nederland en 
het bezoek van % 
dit noodig en n 
deering van buitt

van openbare besprekingen of congressen ter be- 
i van volksontwikkeling.
1 een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
ieuwe vruchtbrengende gedachten op het gebied der
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De zoogenaamde technische herziening 
der Lager Onderwijswet-1920

door L. C. T. BIGOT.

’ctgeving op het lager onderwijs een 
liedenis.

T ~ï~et is met onze nieuwe wc
allerdroevigste lijdensgeschii

't Ging aanvankelijk zoo goed. Gort van der Linden en Bos waren 
begonnen: de schoolkwestie moest worden opgelost; de Bevredigings- 
commissie ging aan ’t werk, de partijleiders, gesecondeerd door politici— 
onderwijsspecialiteiten, arbeidden met bekwamen spoed. De oplossing 
was gevonden, ze werd aanvaard, —■ zeer zeker, er waren bezwaren, 
er was verzet; niet ieder kon zich zoo dadelijk met die gelijkstelling 
vereenigen, maar Art. 192 der Grondwet werd aangenomen en Dr. 
de Visser trad op als minister van Onderwijs.

Het ontwerp-Wet-1920 verscheen, weer waren er bezwaren, 
critiek, ook toejuiching, veel, zeer veel, vooral uit Christelijke en 
R. K. kringen. Met zeldzaam talent verdedigde de minister zijn wet; 
van de Ministerstafel werd gesproken met een kennis van onderwijs
zaken, die voor- en tegenstander het beste deed hopen van het be
leid van den nieuwen, den eersten Onderwijsminister. De Wet werd 
aangenomen met slechts één stem tegen. Toejuichingen, felicitaties, 
moties van hulde en dankbetuiging enz. enz. En de wet trad in 
werking 1 Januari 1921.

En thans.... nog geen twee jaar daarna?
Al spoedig ontstond er door de scholenbouw-uitwassen een on

houdbare toestand. In het najaar van 1921 verscheen een wetsont
werp ter voorkoming van het zonder noodzakelijkheid bouwen van 
scholen. Juli 1922 verschijnt een nieuw wijzigings-voorstel tot bezui
niging op het lager onderwijs; October 1922 weer een nieuw wijzi
gingsvoorstel tot verdere bezuiniging.

Onder dit proces is de gelijkstelling langzamerhand geworden tot 
een voorwerp van aanfluiting. Van gelijkstelling en rechten der min
derheden is nagenoeg geen sprake meer. Om thans, gesteld dat deze
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het
I en

we niet terug-

Bij de bespreking van 
ontwerp-wet van 3 Juli 1922 tot 
de Nota van wijzigingen daarop van 
zaken niet uit het oog worden verloren.

In de eerste plaats moeten wij er tegen waken, dat

deze ontwerpen —^bedoeld worden nu I 
wijziging der L. O.-wet 1920

5 Oct. 1922 — mogen

bijzondere school 
en zelfs in de 

voor deze 
i veel gesmaden 
onderdrukt wor- 

ing: de open
bedreigingen; 

de Tweede Kamer 
aan deze zijde de

ontwerpen min of meer gewijzigd wet worden, een 
te stichten is een vrij groot aantal kinderen noodig 
Standaard redeneert men volgens het vaak geciteerde, 
gelegenheid eenigszins gewijzigde woord van den 
Kappeijne: De „kleine” minderheden moeten maar c 
den. — Ook aan de andere zijde mislukt de gelijkstelling 
bare school gaat opnieuw blootstaan aan de ergste b< 
wie de toelichting leest op het jongste adres aan ~ 
van de Vereeniging Volksonderwijs, ziet, hoe ook 
gelijkstelling is verworden.

De salarieering der onderwijzers moest uit de wet gelicht worden 
en overgebracht naar een Kon. Besluit met al de nadeelen daarvan. — 
Het aantal leerlingen per onderwijzer wil men terugvoeren tot de 
getallen van vóór een halve eeuw. Volksonderwijs berekent, dat ten 
gevolge daarvan zes- ó. zevenduizend onderwijzers op wachtgeld 
komen. — De eenheidsschool wordt door de actie tot herstel van 
het Fransch op de lagere school ernstig bedreigd. — Van de orga
nisatie van het buitengewoon onderwijs is nog niets gekomen. — De 
opleiding sukkelt nog steeds voort op het oude platgetreden weggetje 
naar het fossiele examen van art. 77a der wet v an 1878. — Alleen 
het schooltoezicht heeft zijn reorganisatie overeenkomstig de wet, 
maar in de kringen der inspecteurs, schoolopzieners en onderwijzers, 
die den ouden toestand gekend hebben, is men over den nieuwen 
heel slecht te spreken.

Nog geen twee jaar geleden! Na de nieuwe wet op het L. O. 
1920 kwam er een nieuwere regeling Oct. 1921 ; daarna verscheen 
de nieuwste regeling Juli 1922 en ten slotte deed de allernieuwste 
regeling haar joyeuse entrée.

En met deze wijzigingsvoorstellen heeft Minister de Visser, — 
indien ze worden aangenomen — zijn eigen wet om hals gebracht. 
En het openbaar in het bijzonder onderwijs worden er grootelijks 
door benadeeld; de openbare school ten plattelande vrijwel vernietigd, 
de bijzondere school in haar bestaansvoorwaarde en het beetje vrij
heid, dat ze nog had, ten ernstigste aangetast! En dat alles onder 
de leuze: Technische herziening en bezuiniging.
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I

1

van leermiddelen;

gevonden worden : a. door ver- 
aodige examens.
i de

ver staan Uw voorstellen achter bij

mogen wij ons door onze groote liefde voor 
kkeling niet laten verleiden tot de inneming 

js en volksontwikkeling mag niet 
op onderwijs en volksontwik- 

maar ook de toekomst. Wie door 
onderwijs, dat onderwijs in minder goede conditie 
de boer die uit zuinigheid minder zaait: de oogst 
naar. Dat standpunt is begrijpelijk: het is het onze 

dat er wel degelijk veel, heel veel op onderwijs — 
onderwijs — kan worden bezuinigd. Maar bij die be

zuiniging moet één voorwaarde worden gesteld; dat is die, welke 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in de 

de 2e Kamer van 1 Dec. 1920 aldus werd geformuleerd:

vallen in den strijd tusschen openbaar en bijzonder onderwijs. De 
bespreking van deze ontwerpen mag niet worden een poging tot 
heropening van den schoolstrijd; de beteekenis, die de wetsvoor
stellen hebben, moet zoowel voor de openbare als voor de bijzondere 
school worden nagegaan. Ook al laat de Minister o.i. de Grondwet 

blijven op het standpunt

mag
; de 

voor de opei 
Ook al laat de

Onderwijs, Kunsten en Wetensch« 
van 1 Dec. 1920 aldus werd ge

„Maar wanneer ik op bezuiniging, wat betreft het onderwijs, bedacht 
wensch te zijn, dan wil ik daarbij aanstonds één ding op den voorgrond 
stellen. En dat is, dat die bezuinigingen de waarborgen voor de deug
delijkheid van goed onderwijs, zooals die bij de pacificatie en bij de 
lager-onderwijswet zijn vastgesteld, in geen enkel opzicht mogen aan-

,,Wanneer toch die bezuinigingen zouden lijden tot ondeugdelijkheid 
van die waarborgen, onder welke wij de pacificatie hebben verkregen, 
dan zou ik daarvan een beslist tegenstander zijn. Maar kunnen er bijv, 
op de gebouwen bezuinigingen plaats hebben, dan gaarne.”

Excellentie, Excellentie, hoe 
deze treffend-juiste woorden!

Bezuiniging bij lager onderwijs kan o. ---------- --------------
eenvoudiging en afschaffing van overbodige examens. Thans beleven 
we elk jaar driemaal eön-uittocht van de vr. Kweekschoolleerlingen: 
ten eerste om examen te doen voor handwerken, ten tweede voor 
vrije- en ordeoefeningen en ten derde voor de akte van onderwijzeres. 
Examens met voorzitters, leden en deskundigen, allen met vacaties, 
reis- en verblijfkosten.

b. Door nauwkeurige contröle op de aanschaffing

deze ontwerpen n 
i den schoolstrijd;
moet zoowel 
nagegaan.

los, de critiek moet haar vasthouden 
der gelijkstelling.

In de tweede plaats rr 
onderwijs en volksontwikl 
van het standpunt: Op onderwijl 
bezuinigd worden. Zeker, bezuiniging 
keling treft niet alleen het heden, 
bezuiniging op > 
brengt, doet als 
is er dan ook 
niet. Wij meenen, 
ook op lager

door den Minister 
zitting van



bijzon-

ƒ. Hage 
behoeve <
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zijn 
zijn

de wetsvoorstellen van den
5 Oct. '22 — zullen wij

openbaar onderwijs;
bijzonder onderwijs;

openbaar als voor

zooals de 
van bel onder-

O vergaande tot de bespreking 
Minister van Onderwijs — van 3 Juli 
achtereenvolgens zien:

a. AVelke de nadeelen zijn
b. Welke de nadeelen
c. Welke de nadeelen 

der onderwijs.

 : gemeente
experimenteertafel f 575.—» 

186.50, een schelinstallatie 
f 930.—, een vlaggestok 

rgemcester van Ridderkerk 
te begrijpen is.

') De heer J. Hage uit Ridderkerk meldde 4 Oct. '22 aan de Vrijz. Demo- 
craat, dat ten behoeve eener M. U. L. O.-school op Gereformeerden grondslag 
aldaar de volgende uitgaven waren gedaan, voor welker betaling de 
werd aangesproken : een natuurkundekast f 855.—, een c 
een trapje voor *t bord f 22.—, buitenlampen f 11 
f 232.—, een vuilnisbak f 84.—, voor afrastering 
f 70.—, een inscriptieplaat f 72.10, enz. enz. De burg 
heeft er Rotterdamsche deskundigen bijgehaald. Wat

voor het 
voor het 
zoowel voor

onlangs nóg deed een berichtje daarover de ronde in de bladen ’). 
’t Zou niet moeilijk zijn van openbare en bijzondere scholen meer 
zulke gegevens te krijgen.

c. Op de inspectie en de inspectiebureaux. Die 30 kantoren zijn 
overbodige luxe; deze regeling is alleen maar makkelijk voor de post, 
die nu voor alle stukken met rijksschooltoezicht één adres heeft, 
maar verder heeft het noch voor de ambtenaren van het toezicht 
zelf, noch voor de andere autoriteiten of voor de onderwijzers eenig 
voordeel.

d. Door een mindere veranderlijkheid in beleid in den Haag. 
Vroeger was het maximum aantal leerlingen per school gesteld op 
600. In alle groote gemeenten van ons land werden twaalfklassige 
scholen opgericht, scholen met 500 leerlingen. De wet van 1920 
schrijft voor: maximum aantal leerlingen 400. Niet voor de nieuwe 
scholen alleen, neen voor alle. Gevolg: de groote gemeenten (Amster
dam, Arnhem enz.), verbouwen hun scholen tot zesklassige inrichtin
gen, overal worden hoofden van scholen benoemd, bij tientallen tegelijk 
soms. Bij de groote bijzondere scholen ging het evenzoo. Nu wordt 
voorgesteld dit getal 400 en ’t heele artikel te schrappen, wat be- 
teekent, dat het aantal leerlingen eener school ongelimiteerd is.

Zoo is er wel meer te vinden.
Op onderwijs moet en kan worden bezuinigd, maar 

Minister terecht zegt: de waarborgen voor de deugdelijkheid 
wijs moeten onaangetast blijven.
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die \

’ing wordt verkregen?
bukken en ofschoon niet- 

•erd, hun kinderen maar, faute de mieux 
naar een Katholieke

een genoegz 
gels, kan afwijking van 
iet ontvangen van zoodanig onder-

I n de nota 
de getallen 12 

Het gevolg

niet minder dan 53 < 
it getal is sedert 
sterk gestegen.

enbaar onderwijs verlangen, zulk
ld worden: è>f hun kinderen te zenden 

een beroep te doen op 
naar een vrij ver afgeleger 

en weer te transporteeren.
8 te wijzigen in 25 en 18 is de zekerheid, 

':rijgen is, nagenoeg 
ïker gesteld worden 

j van het grond-

5 Oct. '22 stelt de Minister 
b) te vervangen door 25 en 18.

wezen, dat tal van openbare 
onderwijs- 
openbare 

; het ver- 
. De ouders, 
len voor de

> art. 13

Het openbaar onderwijs.
In de 4e en 5e alinea van art. 192 der Grondwet wordt de positie 

der openbare school aldus omschreven:
„In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend algemeen 

.vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen.
Volgens bij de wet te stellen regels, kan afwijking van deze be

paling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zoodanig onder
wijs gelegenheid wordt gegeven."

De bedoeling van deze woorden is duidelijk. In de Wet op het 
Lager Onderwijs is in art. 19 en art. 13 het grondwettelijke voor
schrift aldus geregeld :

a. In elke gemeente moet openbaar onderwijs zijn.
b. Afwijking van die bepaling wordt verleend telkens voor 5 jaren. 

Die afwijking wordt niet toegelaten, als de ouders van minstens 
12 kinderen een openbare school wenschen of zoolang nog 8 
kinderen de openbare school bezoeken.

C. Voor kinderen, wier woning meer dan 4 K.M. verwijderd is 
der naastbijzijnde openbare school, kan aan de ouders dier 
kinderen verplaatsingskosten worden vergoed.

van wijziging van 
en 8 (zie onder 
van deze bepaling zal

scholen op het platteland zullen worden opgeheven. In het 
verslag over 1919—1920 vinden we ’ 
scholen met minder dan 18 leerlingen; dit 
schijnen van het verslag zonder twijfel heel s> 

voor hun kinderen opet 
r moeilijke keuze gesteld

school, die zij niet wenschen of
! op wie weet welke manier
school dagelijks heen

Door de getallen 12 en _
dat in elke gemeente openbaar onderwijs te verkrijg 
geheel illusoir geworden. En de vraag mag zeer zeket 
of het nieuwe artikel niet in strijd is met de bedoeling 
wettig voorschrift.

Of met deze wijziging inderdaad bezuinigit
Ja, indien de ouders zich schikken, zich b 

Katholiek of niet-Gereforme< 
en vreezende voor de gezondheid, der kleinen, 
of een Gereformeerde school sturen.

Neen, zeer zeker niet, indien ze hun beginselen getrouw, openbaar
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het

dat het aantal van 
zal toenemen. Op

:t jonge

Het bijzonder onderwijs.
Ongeveer 

openbaar 
die de Minister voorstelt ten opzichte •

De Grondwet, erkennende de rechten 
bepaalt, dat de kosten 
bare kassen. De L. O. wet 1920 
stelt vast in art. 73, dat zulk een 

en in plaatsen I
het u. I. o. onderwijs zijn deze g 
wil 'de Minister vervangen dooi

financieele noodzakelijk- 
te bewijzen, dat

• L. O.-wet 1920 
mogelijk in 

het moet
; systeem der wet gebroken 
■den hebben recht op eigen 
en in de L. O.-wet dat recht 

dusdanig art. 73 opnemen waardoor 
de meeste plaatsen, geen gebruik

onderwijs blijven „
doeld in art. 13 der L.O.-wet 1920.

Juist hierin zit het fatale van deze bepaling, 
dergelijke heen en weer reizende kinderen sterk 
het platteland zal dat over eenigen tijd geen uitzondering meer 
En dat is niet zonder bedenking: we hebben hier te doen met 
kinderen, die zonder toezicht dagelijks den tocht moeten maken.

Wordt dit voorstel wet, dan is het gedaan met de openbare school 
op het grootste deel van het platteland, — dan worden honderden 
ouders gedwongen hun kinderen te zenden naar een school, die zij 
niet wenschen, — dan zal geen verscherpte leerplichtwet kunnen 
verhinderen dat het schoolverzuim toeneemt, dan wordt dus het 
onderwijs ernstig benadeeld.

dezelfde opmerking, die hierboven gemaakt is over het 
onderwijs, kan ook worden toegepast op de wijzigingen, 

van het bijzonder onderwijs, 
i van het bijzonder onderwijs, 

ervan zullen worden gedragen door de open- 
i geeft dicnsvolgens bepalingen en 
bijzondere school minstens 40 leer

lingen moet tellen en in plaatsen boven de 100.000 inwoners 100 
leerlingen; voor het u. I. o. onderwijs zijn deze getallen 18 en 40.

Deze regeling wil 'de Minister vervangen door de volgende:
In plaatsen boven de 100000 inwoners zijn voor oprichting eener 

gewone lagere school noodig: 200 leerlingen, voor een u. 1. o. school 
75. In plaatsen met 50000 tot 100000 inwoners zijn die getallen 170 
en 54; in plaatsen met 20000—50000 inwoners 140 en 42; in plaatsen 
met 10000—20000 inwoners 100 en 36; in plaatsen van 5000—10000 
inwoners 75 en 30 en beneden de 5000 inwoners 40 en 24.

De bijzondere scholenbouw leidde tot de allergekste uitwassen; 
het stopwetje was na ruim een half jaar een 
heid. Nu komt dit voorstel, om ten overvloede nog i 

systeem der wet niet deugt. Zoo iets als de 
jrschreef, wat betreft de bijzondere school, is alleen 

het rijke Holland, maar nu Holland niet meer rijk is, nu 
gaan bezuinigen, nu moet ook met het 
worden. Entweder-oder. De minderhec 
scholen of niet. Ze in de Grondwet 
toe te kennen en tegelijk een 
van dat recht vrijwel, althans voor
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2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

1878
Kappeyne

30
35
40
43
45
44
43
43
43
40

1920 
de Visser 

25 
30 
30 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
40

1922 
de Visser

40
40
40
41
42
43
45
46
47
48
49
49
50
50

Aantal 
onderwijzers:

(1889), de wet-de Visser (1920) 
(1922):

Per onderwijzer onder de wet ' 
1889

Mackay 
40 
45 
48 
50 
51 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
50

onbillijk tegenover de bijzondere 
aangetoond, dat dit te 

honderden scholen, die volle recht 
gemaakt, enz.

:ldt, als deze voorstellen wet 
e openbare school: honderden 

kinderen te zenden naar een

kan worden gemaakt, is onlogisch en 
school. De a.-r. Rotterdammer heeft reeds 
ver gaat, dat het stichten van 
van bestaan hebben, onmogelijk wordt ge

Ook voor de bijzondere school gele, 
worden, wat we zooeven zeiden van de c 
ouders zullen gedwongen worden hun ki 
school, die zij niet wenschen.

Het openbaar èn het bijzonder onderwijs.
Onder de wetsvoorstellen zijn er eenige — en het zijn niet de 

minst belangrijke —- die bij aanneming zoowel het openbaar als het 
bijzonder onderwijs gelijkelijk en zeer ernstig zullen benadeelen. Be
doeld worden die welke betrekking hebben op:

a. Het aantal leerlingen per onderwijzer.
b. Het bouwbesluit.
c. De opleiding der onderwijzers.
a. Hel aanlal leerlingen per onderwijzer.
Hoe groot de verandering is, die dit voorstel brengt, blijkt het 

beste uit het volgende staatje, dat ik ontleen aan een. artikel van 
het Kamerlid Ketelaar in de Vrijz. Democraat van 2 Sept. 1922. 
Wij zien daaruit, hoe deze getallen waren volgens de wet-Kappeyne 
(1878), de wet-Mackay (1889), de wet-de Visser (1920) en volgens 
het wetsvoorstel-de Visser
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1 onderwijzer
2 onderwijzers
3

dit wetsontwei 
oog op de 

iddeld m<

.. ----------- i-getal leerlingen per school
600, volgens het nieuwe voorstel is dit 
vandaar dat alleen in de laatste kolom

Bij elk 30-tal een

onderwijzer 
van 6 

met andere 
i kan b.v. in de middelklassen 
de kolommen van 1878 met 
in de meeste gevallen achter- 

de grootste scholen zelfs zeer aanzienlijke

L. O.-wet '20 
tot 18 leerlingen 

> .24
.41 . .
,. 71 

onderwijzer meer.

We gaan met die regeling een halve eeuw terug, schrijft de heer 
Ketelaar in het boven geciteerde artikel. En dat is volkomen juist.

Dit komt in de practijk hierop neer
dat op de één-, twee- of driemansscholen men zich bij het onder

wijs zal moeten bepalen tot lezen, schrijven, rekenen en wat Neder- 
landsche taal, terwijl aan de zoo vormende vakken geschiedenis, 
aardrijkskunde, kennis der natuur, alleen te hooi en 
en een snap zal worden gedaan;.

natuurlijk de maxima niet altijd' bereikt worden, maar 
’ *_ ’ -’-_!ing van dit wetsontwerp steeds 

oogen gehouden worden, vooral met het oog op de bepaling, 
'gens vóór de overschrijding van het gemiddeld maximum, een 
leerkracht mag worden aangestcld."

voorgestelde regeling houdt in dat te plattenlande tot 40 kin- 
i over 7 leerjaren, maar één onderwijzer mag zijn, 
toe als ’t aantal boven de 25 steeg, een nieuwe leer- 

wordt duidelijk, als we 
15 Januari 1920 er in ons land 396 scholen waren 

>ijzonder) met minder dan 41 leerlingen. Tot 80 kin- 
en tot 120 slechts 3.

voorstel '22 
tot 23 leerlingen

.. 40

. 70

. 120

In 1878 en 1920 werd het maximum-getal leerlingen 
op 400 bepaald, in 1889 op 600, volgens het nieuwe voors 
aantal in de wet onbeperkt; 
geen streepjes voorkomen.

De heer Ketelaar voegt er aan toe:
»Men lette er nu op, dat de getallen leerlingen per 

de gemiddelde maxima aangeven. Ieder weet, dat een school 
of 7 klassen niet in elke klasse evenveel leerlingen telt, 
woorden het werkelijke aantal leerlingen 
nog aanmerkelijk hooger zijn. Wie nu 
die van 1922 vergelijkt, zal zien, dat er 
uitgang, voor de kleinste en 
achteruitgang

Nu zullen
toch moeten deze bij de beoordeelinj 
voor oogen gehouden worden, voo, 
dat nergens vóór 
nieuwe

De , 
deren, verdeeld 
terwijl tot nu t 
kracht werd bijbenoemd. Wat dit beteekent 
weten, dat op 
(openbaar en bij: 
deren mogen er maar 2 onderwijzers zijn

Voor het U. L. Onderwijs is de verandering ook heel groot. Men 
vergelijke:
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vormend

elk
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F

neente- en schoolbesturen 
•wijs te verbeteren door

ze gepaard gaat 
de autoriteit van

werken, omdat 
ue vrijheid en

de wet- 
emeente- en schoolbesturen 
izen van den Haag, dat is

>akkelijker zijn. Op kommando, wordt/dan 
en alles gaat militairement. Er zijn onderwijzers, 
gemakkelijk afgaat, maar er zijn er ook, — en dat 

spontaan leven ei 
ondervinden, dat wat er

r moet worden 
individueels in 
regel, waaraan 

wennen aan alles, — 
een uur lang met de handjes aan den 

ze maar lang genoeg went. Een enkele- is lastig, 
uit! Zoo’n singeliere geest kan

dat vooral in de groote steden de middelklassen der school onge
veer 60 leerlingen zullen tellen ;

dat overal de lei weer wordt ingevoerd, ook daar, waar men ze 
afkeurt; dat klassikale correctie weer sterk ih de mode komt, moet 
komen, omdat anders de correctie van den onderwijzer het werk van 
de leerlingen niet kan bijhouden;

dat uit den omgang met de leerlingen moet verdwijnen de gemoe- 
delijk-gemeenzame toon, die de opvoeding zoo' ten goede komt en 
dat deze wordt vervangen door „stramm” optreden; dertig kinderen 
kan men leiden, zestig moet men regeeren ;

dat overal het oude drilsysteem, den rustigenxgang van 
onderwijs zal vervangen.

De nict-deskundige lezer meene niét, dat groote klassen moeüijker 
voor den onderwijzer zijn, ’t Moet eerst even wennen, maar dan is 
het, dan kan het veel gemi 
het wachtwoord en alles 
wien dat wonder g  
zijn de beste, — die voelen hoeveel 
gedood, die elk uur weer 
elk kind is, moet worden onderdrukt door den vasten 
hij zich houden moet. En de kinderen? Ja, die 
zelfs de levendigsten leeren 
rand zitten, als je 
komt in verzet. Welnu, die moet 
je niet gebruiken I

meenten er grootsch op gingen, 
n goed verzorgden; er was een 
le leuze kon worden aangeheven :

■ veel veranderd. Van die autoriteit 
en van die vrijheid is niet veel overgebleven tengevolge van 
geving der laatste jaren. Maar dat de gei 
werden verlaagd tot een soort van zetbaz 
ongehoord.

Dit wetsvoorstel toch ontneemt aan de gem< 
het recht en de gelegenheid, om het onderv 
het aanstellen van meer onderwijzers.

Dat mag niet, ook als ze het zelf betalen.
Door deze verbodsbepaling is het onmogelijk in de. toekomst, wat

Dubbel ongustig zal deze bepaling w< 
met een ongeëvenaarden aanslag op de 
de gemeente- en schoolbesturen.

Er was een tijd, dat sommige geme 
dat zij het onderwijs aan hun scholen > 
tijd, dat bij het bijzonder onderwijs de 
De vrije school! Sedert is er 

die vrijheid is niet veel i 
der laatste jaren. Maar dat
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zegt I

lezen we: 
die vaste 
gehouden

gemeente- en school- 
i hun scholen werken

en schoolbesturen het recht tot 
;gen, dat er schoolbesturen zijn 
i dat initiatief misbruik hebben

absolute en
steden en

Waar was
.wijsraad ?

b. Het Bouwbesluit.

In art. 6 van
een Kon. Besluit, waarin 
den bouw en de inrichting 
wel in het belang van de 

gelden voor oper 
lijk het Bouwbc

de Wet op het L. O. 1920 wordt verwezen naar 
algemeene regelen worden gesteld voor 
der scholen en lokalen; dit geschiedt zoo- 
gezondheid als van het onderwijs; deze 

regelen gelden voor openbare en voor bijzondere scholen. Dit besluit, 
gewoonlijk het Bouwbesluit genoemd, werd het laatst vastgcsteld 
3 Maart 1921; het bevat allerh 
der lokalen, de ventilatie enz. 
palingen bijvoegen .ter vermijdinj 
zakelijk zijn", zooals het voors 
.er zullen in het Bouwbesluit 
eischen moeten bevatten, 
met hetgeen voor den dienst 

Dus ook

genoemd, werd het laatst
rlei voorschriften omtrent de afmetingen 

De Minister wil daar nu eenige be- 
ing van uitgaven, die niet strikt nood- 
rstel zegt. In de toelichting 
: regelen worden gesteld, 

waarbij alleen rekening wordt 
sn voor den dienst van het onderwijs noodig is."
«c hier! Het Bouwbesluit gaf tot nu toe de minima, een 

"•••neentebestuur, een schoolbestuur mocht uit eigen middelen meer 
uucu. Neen, zoo zal het nieuwe Bouwbesluit zeggen: Hier zijn de 
eischen. Daar moogt ge niet beneden blijven, maar ge moogt er ook 
niet boven gaan!

Ook hier wordt aan gemeente- 
eenig initiatief ontnomen. Men zal zegj 
geweest, die sedert 1 Jan. 1921 van 
gemaakt. Toegestemd. Maar misbruik kan worden gekeerd zonder 
tot zulke maatregelen zijn toevlucht te nemen.

Wij vreezen, dat de eenvormigheid in scholenbouw regel zal worden.

regel was in het verledene: de vooruitstrevende g 
besturen brengen het onderwijs op hóoger peil en 
prikkelend ter navolging voor andere besturen.

Tot nu toe waren de getallen, aangevende het aantal onderwijzers, 
minima, nu zullen ze worden fixa.

De uitvoering van deze bepaling stelt men zich al heel eenvoudig 
voor: De vacatures worden niet vervuld, net zoolang tot het getal 
onderwijzers in orde is. Indien dus op een zesklassige school met 
zes leerkrachten de onderwijzeres van de le klas b.v. gaat trouwen, 
wat moet er dan met die klas? Zeer eenvoudig, zegt het wetsvoor
stel, de vacature wordt niet vervuld! Tot welk een ontreddering 
dit zal leiden, wagen we niet te voorspellen. Het beteekent een 

algeheele desorganisatie van ons lager onderwijs in de 
op het platteland.

toch bij de voorbereiding dezer voorstellen de Onder-
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der examens

En als die gebouwen er staan, dan zijn ze er voor langen tijd, dan 
• zijn ze er nog, als de bezuinigingswoede al lang vergeten is.

i. dat de i 
het onder

ozichten fossiel v
«eert nit een tijd, toen de dominee-schoolopziener 

den ondcrwijzer-koster om 's mans geschiktheid en 
. Hieraan wordt niets veranderd door het 
rerden en de vakkennis der schoolopzieners 

unineeren, deze zich moesten laten bijstaan 
e van afnemen der examens, die boven- 
zeer on waardige positie plaatst. Fossiel

Is het nog 
sinds 50 jaar ■ 
stand is inget 

Fossiel is c 
een paar vrage 
onderdanigheid < 
feit. dat. toen de 
niet meer voldoende was . 
door deskundigen. Fossiel t 
dien de zoogenaamd deski

noodig te betoogen.
elke vooruitgang in 

streden, die in alle opz 
de inrichting, die dates 
■agen stelde aan 
id op de proef te stellen.
de examens moeilijker we 

voldoende was om zelf te exar 
blijft deze wijze 

tundigen in een z

tot onderwijzer(es), zooals 
.. O. wet-1920, staat wel 
niet gebracht.

paskwil, dat in onze wet- 
7a der wet op het Lager

c. De onderwijzersopleiding.
Regelingen van bovenaf kunnen den bloei van het onderwijs be

vorderen, regelingen van boven af kunnen het onderwijs ernstig 
benadeelen, ten slotte hangt het onderwijs toch af van dengene, die 
het geeft, van den onderwijzer. Ook in de allermoeilijkste omstandig
heden hebben goede onderwijzers — denken wij maar aan de oude 
school en aan de bijzondere school voor '89 ■— wonderen gedaan. 
Onze tijd geeft dat ook te zien; zeker, er is ook bij velen in onder- 
wijzerskringen een inzinking, een verambtenaring, maar er is ook nog 
geestdrift, er is ook nog een steeds zoeken naar beter ter wille van 
het kind, er is ook nog een mooi idealisme ondanks alle tegenheden.

Als zoo straks de politiek van regeering en Kamermeerderheid ons 
onderwijs — want het gaat om openbaar in bijzonder ter neer 
slaat, als de school, die wij als onderwijzers dienen, wordt afgetakeld 
tot een wrak, dan hebben wij onderwijzers eendrachtig, ja voor dat 
doel eendrachtig, onze krachten te vereenigen, om die school zoo 
goed mogelijk te maken en om, ondanks de wettelijke regelingen, te 
geven goed onderwijs ter wille van de kinderen.

Daarvoor zijn noodig stevige menschen, goede onderwijzers; stevig 
en goed, niet ondanks' hun onbeholpen opleiding, maar tengevolge 
van een breede, ruime vakopleiding.

De nieuwe opleiding d. i. de opleiding t 
ze is vastgele^d in art. 139 tot 172 der L. 
in de wet, maar verder heeft ze het nog

De opleiding zucht nog steeds' onder het f 
geving heet het examen, bedoeld in art. 771 
Onderwijs (n.1. de wet van 1878).

De directeur der Rotterdamsche Gem. Kweekschool Dr. Reindersma, 
schreef er over in het Nov.-nr. van de Kweekschool, orgaan van 
den Kweekschoolbond:

tegenwoordige inrichting 
srwijs tegenhoudt, waardoor 

mag heeien.
en tijd, toen de dominee-school 
zer-koster om 's mans geschikt 
raan wordt niets veranderd 

en de vakkennis der school
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het 
de

ingen a la Bi 
rondwetten, <

>men .van 
i minutieusc I 
ige ontwikke 
:n kleuren

Maar afgescheiden van 
verschijnsel, dat de opleiding 

waarin ouders, oplei 
waarin 

zal veranderen, wannier

g te wijzen 
op de ge

ren van het 
er gedeputeerde 
kennis: op 

iegelijk maakt, 
Ijetlen; enz., et

in hooge mate is de stof, die er > 
op de Nederlandschc taal met zijn 
schiedenis met zijn minutieusc ke 
Hollandsche huis, en de vragen 
staten: op de aardrijkskunde 
practisch rekenen

wordt geëxamineerd. Behoef ik nog 
i woordafleidingen a la Bilderdijk, o 
tennis der grondwetten, de grave 

de vragen naar het inkomen .van de leden der g 
op de aardrijkskunde met zijn minutieusc topografische ken 

ictisch rekenen — dat elke wiskundige ontwikkeling onmof-1"'- 
lenkunde, met haar dikte van centen en kleuren van bankbilj

i deze chineezigheid, openbaart zich een 
ing veel kwaad kan doen : het is de onzeker

heid, waarin ouders, opleiders, kwcekelingen verkeeren in dezen 
zonderlingen toestand, waarin niemand weet óf er iets zal veranderen, 
wit ér zal veranderen, wannier er iets gaat veranderen. De kweek- 
schooldirecteuren ontvangen telkens verzoeken om raad: hoe moeten 
wij doen om ons kind, onze leerlingen op de Kweekschool te krijgen? 
En die’ directeuren kunnen niets anders zeggen, dan dat ze niets 
weten: 'misschien moet ik volgend jaar Mei nog 14-jarigen toelaten, 
misschien zal ik volgend jaar September alleen 15-jarigen met U. L. O.- 
diploma toelaten. Niemand weet het. Niemand kan het zeggen.

In zekeren zin is die onzekerheid thans bezig vervangen te worden 
door een mismoedigheid: Die mooie opleiding krijgen we toch niet; 
alles wat goed en mooi was in de wet wordt achtereenvolgens terug- 

lomen en zoo zal het ook wel met die opleiding gaan.
noch die mismoedigheid is een 

de zijde van hen, wien die mooie 
; schijnt te zijn 
langen 
inden i

i mismoedigheid: Die mooie opleidii 
t goed en mooi was in de wet wot u 

genomen en zoo zal het ook wel met die 
Intusschen noch die onzekerheid, 

direct gevaar. Dit laatste komt van 
nieuwe opleiding een doorn in het oog schijnt te zijn en die boven 
de belangen der opleiding stellen de belangen hunner scholen. In de 
Maasbode en het Centrum van de maanden September en October 
zijn stukken verschenen van de hand van den heer J. Resink te 
Maastricht, die als woordvoerder waarschijnlijk van den R. K. 
Kweekschoolbond zich een heftig tegenstander betoont van de in de 
wet neergelegde nieuwe opleiding. En daarnaast geeft hij zijn nieuwe 
opleiding, die in 't kort hierop neerkomt:

a. toelating op 14-jarigen leeftijd;
b. een cursus van 5 jaar;
c. een schooleindexamen met een lid van het rijksschooltoezicht, 

die toeziet of de wettelijke voorschriften worden nageleefd;
3. een vak-examen van „hoofd” op 23-jarigen leeftijd;
e. instandhouding der akten voor Fransch, Duitsch en Engelsch.

Gelijk men ziet, laat dit plan den toestand ongeveer als die is. 
De twee groote voordeelen van de nieuwe opleiding : a. een betere 
vooropleiding en b. de instelling van één akte voor onderwijzer, gaan
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gebouwen ér zijn.
.nolen, 12 Gere- 

van gemeenten.

i om de nieuwe opleiding < 
door een systeem i la Resi 
van wet komen twee punten

ons de nieuwe oplei-
■ og lanj

getal, 
leenten kost: n.l. 7 millioen 

>ndere schoolbesturen aan 
is 7 millioen niet te laag.

ig, die 4 i 5 jaar in
worden bij een ver

mogelijk-onderwijzers op te leiden;
rpleiding een beetje te wijzigen, in den geest

geheel verloren. Bovendien ontbreekt in het plan elke aanwijzing 
omtrent aantal leerlingen der Kweekscholen, voorstellen omtrent aan
wijzing van het jus promovendi enz.

Dit plan wordt verder aangekondigd als te zijn goedkoop; het 
zal den staat niet meer kosten dan de tegenwoordige opleiding vol
gens de wet van '78.

Inderdaad, er is reden om van gevaar te spreken. Men wil bij 
de a.s. wetswijziging een poging wagen om de nieuwe opleiding den 
hals om te draaien en ze te vervangen door een systeem i la Resink.

En de Minister? In zijn voorstellen 
naar voren:

a. om zoo weinig m
b. om de oude opl

der nieuwe.
Wij hopen van harte, dat alle .pogingen om < 

ding nog langer te onthouden, zullen mislukken.
Duur is die opleiding niet. Men heeft dit wel herhaaldelijk be

weerd en zonder controle elkaar nagepraat, maar zorgvuldig naast 
elkaar gesteld zijn de kosten der oude en der nieuwe opleiding nooit.

Het bezuinigingsrapport-Laban heeft ook hier nieuw licht op de 
zaak geworpen. Zeker, in 1919 was invoering der nieuwe opleiding 
ontzaglijk duur, maar de hoofdpostde salariëering van .de leer
krachten van bijz. Kweekscholen wordt sedert 1920 toch’ al door 
het Rijk betaald. Waaruit onmiddellijk volgt, dat de zooveel duizen-: 
den die de nieuwe opleiding zou kosten, verminderd moet worden’ 
met de zooveel duizenden van de salarissen der bijz. opleiders, die 
reeds moeten betaald worden.. Deze eerste stap naar de linanciëele-

. geest der wet, is reeds gezet en 
in de vraag dringt zich nu op:

1 *' ns den staat nog noodz

rechtsgelijkheid, volkomen in den 
die stap kost het meeste geld. Er

Zal invoering der nieuwe opleiding thans 
tot meerdere uitgaven ?

De heer Laban geeft in zijn- zooeven genoemd rapport het 
dat de opleiding thans aan staat en gemeenten kost: n.l. 7 
gulden. Hierin is niet begrepen wat bijzor 
de opleiding ten koste leggen; in elk geval 
Er zijn per jaar 2000 onderwijzers(essen) noodij 
opleiding zijn. Zou dat niet bekostigd kunnen 
standige concentratie?

Wij meenen van wel.
Bovendien moét niet vergeten worden dat de gel 

Thans bestaan reeds in ons land 43 R. K. kweekscht 
formeerde, 7 Ned. Hervormde, 7 van het rijk, 5.
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’) Een leeraar a/d kweekschool met 24 u. heeft een salaris van 3200 tot 
5000 gld.. gem. f 4100.—. Twee van zulke leeraren f 8200.—. Een leeraar a/d 
Kweekschool met 16 uren heeft een salaris van 2830 tot 4210 gld., gem.
f 3520.—. Drie zulke leeraren f 10560.—. In het eerste geval 24 u. les voor 
f 8200—. in het tweede geval 24 u. les voor f 10560.—

goed bezocht, 
24 leerlingen, 
 na 16 A 

veel duurder 
uren, die een 

eigen lokaal heelt, les krijgt, is

 t geen
: en 5e klassen der kweek- 
dus met één lokaal voor

4 neutrale bijzondere. Daarvan zijn er twee (de gem. kweekscholen 
te Rotterdam en Amsterdam) z.g.n. dubbele kweekscholen; samen 
dus 80. Daarbij kunnen gevoegd worden de 18 dagnormaalscholen, 
die met verscheidene bijz. kweekscholen in alle opzichten gelijk staan. 
Nu is het wel waar, dat die gebouwen, ook al zijn ze er. geld kosten, 
maar het Rijk wordt toch thans in dezen tijd niet gesteld voor de 
bouw- en inrichtingskosten van honderd nieuwe kweekscholen. De 
verandering van 4 klassige in 5 klassigc scholen behoeft geen ver
bouwing ten gevolge te hebben, daar de 4e 
scholen slechts halve dagen les hebben en ■ 
deze twee klassen kan worden volstaan.

Nog een andere mogelijkheid is er 
leiding kan worden verwezenlijkt.

Onze tegenwoordige kweekscholen, ook al zijn ze 
zooals b.v. de rijkskweekscholen met klassen van 20 A 
zijn duur. De leeraren hebben er op enkele uitzonderingen 
19 uren les; drje leeraren van 16 uren les zijn veel en 
dan twee leeraren met elk 24 uren ’). Van de ± 30 

■ kweekschoolklasse, indien ze een eigen lokaal heeft, les krijgt, is ze 
± de helft van dien tijd in andere lokalen (Teekcnen, Gymn., Handen
arbeid, Natuurk., Zang). En ook deze speciale lokalen zijn maar een 
deel van den dag bezet. Die leege lokalen en die leeraren met hun 
16—19 uren zijn .renteloos kapitaal". Een verstandige, zuinige orga- 
satie kan van de gebouwen van onze tegenwoordige kweekscholen 
heel wat meer maken dan er van gemaakt wordt en kan ook meer 
profiteeren van de krachten der leeraren. Een systeem van z.g.n. 
dubbele kweekscholen, zooals de gem. kweekschool te Amsterdam, 
werkt veel economischer dan het thans toegepaste stelsel: 'men denke 
slechts aan de leermiddelen, - aan de inrichting van lokalen voor spe
ciale vakken als Natuurkunde, Teekenen, aan conciergeloon, enz. enz.

De nieuwe opleiding eenvoudig terzijde stellen of op de lange baan 
schuiven op grond van te groote kosten is een lichtvaardig bedrijf; 
een onderzoek, hoeveel die nieuwe opleiding bij verstandige concen
tratie en zuinige organisatie zou kosten, is een urgente zaak.

Al beschikken wij niet over alle gegevens, we durven voorspellen, 
dat die kosten blijven beneden die van de' tegenwoordige opleiding.

Met 7 millioen per jaar zouden geen 2000 onderwijzers en onder-
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verschillet 
sreide en

technische her- 
van het onder-

>rgaande niet moge 
' het begrip „alge

het derde, dat

mogelijk 
heid van

et op tegen 
zal worden

Het is ons in het voorgaande niet mogelijk gebleken het tweede deel 
onzer onderzoeking, naar het begrip „algemeene ontwikkeling", scherp 
gescheiden te houden van het derde, dat aan de behandeling van ons 
eigenlijke probleem: de onderlinge verhouding en ’ 
beroepsopleiding en algemeene ontwikkeling, gewijd 
nu eenmaal onvermijdelijk ineen. In zekeren zin kan 
dat wij in ‘t voorgac 
in dien zin n.1. dat 
Immers, wij hebben 
wikkeling” ’ 
meest verbt

per jaar kunnen worden afgeleverd, — als de scholen er 
jeloove wie 't wil I

dat het kan, dat het moet!

wijzeressen |
al zijn — g<

Wij meenen,

de behandeling 
verbinding tusschen 

i zou zijn. Zij loopen 
men zelfs beweren, 

orgaande dat hoofdprobleem al afgehandeld hebben, 
dat wij zijn onoplosbaarheid hebben aangetoond.

i gezien, dat er van dat begrip „algemeene ont- 
•nde opvattingen in omloop zijn, maar dat de 
in de praktijk vooralsnog almachtige een karika-

Algemeene Ontwikkeling en Beroepsopleiding 
door Dr. J. H. GUNNING Wzn.

(Vtrvolg en slot.)

openbare school te plattelande;
van het aantal leerlingen per onderwijzer en 

i schoolbesturen ontnemen van het recht tot 
'ing van het onderwijs;
herziening van het Bouwbesluit;

ng.
:t karakter

Resumeerend komen wij tot de volgende conclusies:
1. Bezuiniging op het lager onderwijs is noodzakeiijk. Ze is n 

zonder aantasting van de waarborgen voor de deugdelijkhe 
het onderwijs.

2. Het wetsvoorstel wordt aangekondigd als een 
ziening. Inderdaad beteekent het een verslechting 
wijs door:

a. de benadeeling der
b. de vergrooting , 

het aan gemeente- en 
initiatief ter verbeterii
c. de aangekondigde 1
d. het uitstellen der nieuwe opleiding.
3. Het voorstel is in strijd met het karakter van de wet 

L. O. Het ontkent de rechten der minderheden, wien deze 
wet waren gewaarborgd.

4. Het financiëel voordeel der voorstellen weegt niet rir 
het onberekenbare nadeel, dat aan de volksontwikkeling zm » 
toegebracht, indien deze voorstellen wet worden.
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r

er niet aangewend kan worden om dat probleem tót 
te brengen.

corjrphaeën,-een ] 
il” of „mental disci

tuur Is/die zekei 
oplossing te h"r

Men kan echter — en moet ook — vragen, of wij ons bij die 
karikatuur dan maar moeten neerleggen. Of wij ons niet veeleer 
moeten aansluiten bij hen, die al dien tijd door nooit hebben opge
houden, handhaving van, resp. terugkeer tot 't nobele begrip der alge- 
meene ontwikkeling van Rousseau, Pestalozzi, Herder en Humboldt 
te prediken, en niet met alle kracht moeten aansturen op eindelijke 
verwezenlijking daarvan?
- Hierop valt te antwoorden, dat ’t volstrekt niet vaststaat, dat dit 
mooie en verheven begrip ook ’t ware is. Daaraan is in dén laatsten tijd 
ernstige twijfel gerezen, zoowel in Duitschland als in Engeland ') en 
in ietwat anderen vorm in Amerika.2) Maar die twijfel is al veel 
oudèr en ’t is wel de moeite waard op te merken, dat de groote 
tijdgenoot van die groote peetvaders van ’t begrip „(allgemeine) 
Bildung", Goethe, niet alleen de caricatuur van dat begrip aan de 
kaak gesteld, maar ook reeds dat begrip zelf in al zijn verhevenheid 
aangevallen heeft. En niet tnalsch ook! „Narrenpossen”, zoo laat hij 
in zijn in 1821 en 1828 (toen Goethe tachtig jaar oud was) verschenen, 
paedagogischen roman „'Wilhelm Meisters Wanderjahre” Jarno, den 
woordvoerder zijner eigen denkbeelden, spre’
eure allgemeine Bildung ünd alle Anstalten dazu. Dasz ein Mensch 
et was ganz éntschieden verstehe, vorzUglich leiste, wie nicht leicht 
ein anderer in der nSchsten Umgebung, darauf kommt es an.” Evenzoo

*) In Duitschland zijn ’t mannen als Cauer, Willmann, Paulsen, Kcrschen- 
steiner. Spranger en Schmidkunz, die den strijd aangebonden hebben: de laatste 
spreekt zelfs van „Allgmneinbildungsschwindel". ’t Sterk in zwang komen 
van ’t woord „Kullur" vóór en in 1914 hangt stellig ook daarmede samen, dat, 
zooals Paulsen zegt, ’t woord ,,Bildung" „einen etwas schimmligcn Beigescbmack" 
gekregen had (Pad. 213). Voor Engeland kan ik wijzen op de reeds genoemde 
werken- van Edmond Holmes en J. Wel ton (t. a. pl. bl. 61 v.v.), op John Adams 
.'.Modern Developments in educational Practice" (1912) een zeer nuttig boek, en op 
het vofumineuse, maar wat abstruse werk van J. C. M. Garneit „Education and 
"World Citizenship" (1921) die met zijn centraal begrip van „single wide interest" 
zich yierkant stelt tegenover ’t ..glcichschwebende'vielseitige Interesse" van Herbart, 
Herbart, die, trots zijn bestrijding- van ’t begrip „formalc Bildung", zelf in ruime 
mate verantwoordelijk is voor het wnnbegrip, dat onderwijs „Bildung" verschaft. 
Ten onzent sprak ook reeds prof. Kohnstamm van „het spook van de. algemeene 
ontwikkeling". Congres Opvoeding van de Jeugd, den Haag' 1919. bl. 341.
.■-■’) Hier neemt ’t bij de di minores veelal dezen vorm aan. dat ze 
zich-beijveren aan te toonen,. hoezeer de verschillende elementen van „algemeene 
ontwikkeling" dienstig zijn voor de beroepsopleiding (zie Snedden. Vocalional • 
Éducation (1920) Ch. III) terwijl de wetenschappelijke coryphaeën,-een James, 
Thorndike, Heek en vele anderen vooral 'l begrip „formal" of „mental discipline”
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-., zie Thorndikc’a Principle 
inofdstuk „Transfer of traini 

„De Opbouw" bl. 998 en 
Bie

Psychology II
'•“'-n” en

met naakte woorden, dat elk onderwijs en < 
de beroepsopleiding, 3) en wel deze genomen in 
in zijn hoofdwerk „Licnhardt und C__--

n nog deze uitspraak 
vindplaats: „Der Mensch ist zu bcschrankter 
Ziele vermag er zu sehen und er gewöhnt sich die 

Hand sind. Sobald er abcr ins Weite kommt, weisz 
soll. Es ist immer ein Unglück, wenn er 

zu streben, mit dem er sich nicht 
t verbinden kann". Deze spatieering is 

: „Es ist nie etwas Wahreres gesagt worden", 
rk van Karl Muthesius „Goethe und Pestalozzi" (1908). 

itorp in zijn „Johann Heinrich Pestalozzi (1905, 
Padagogik, XXIII) I bl. 124—6 en de daarbij aan

bestrijden, zie Thorndikc’s Principles of teaching en Educationa) 
cn ‘t hoofdstuk „Transfer of training" in Freeman's „How < 
vergelijk „De Opbouw" bl. 998 cn „Het Kind", 1919, 4.

■) Verg. Bielschowsky. II 520. — Pad. 219 haalt Paulscn 
van Goethe aan, zonder opgaaf van vindplaats: „Der Mensch ia 
Lage geboren, Einfacbe und nahc Ziele vermag er zu sehen und ■ 
Mittel zu gebrauchen, die ihm zur Hand sind. Sobald er abcr ins W< 
er weder was er will, noch was er

durch regelmSssige Tatigke 
van Paulsen, die er op laat volgen

’) Zie het hoogst leerrijke werl
’) Zie vooral Paul Nat<

= Greszlers Klassiker der 1 - 
gehaalde bewijsplaatsen.

zegt een ander: „Aan alle leven, alle handelen, alle kunst, moet ’t handwerk 
voorafgaan, ’t welk slechts door (zclf)beperking geleerd wordt. Eén 
ding goed weten en kunnen geeft hoogere „Bildung" dan halfheid in ’t 
honderdvoudige." Hieraan beantwoordt dan ook geheel de plaats, die 
het vakonderwijs inneemt in de „Pedagogische Provinz”, die inde „ Wan- 
derjahre” geschetst wordt. „Maak van u zelf een werktuig,” zegt 
Jarno elders, „en wacht dan verder af, welke plaats de menschheid u 
in ’t algemeenc leven welwillend in zal ruimen, ’t Is altijd en overal 
noodig van onderop te dienen en daarom is het ’t beste, zich tot één 
handwerk te bepalen. Voor den minst ontwikkelde blijft dat altijd 
een handwerk, voor den beter aangelegde wordt 't een kunst, en voor 
den allerbeste : wel, als hij één ding doet, doet hij alles; of, om ’t minder 
paradoxaal uit te drukken: in dat ééne, dat hij goed doet, ziet hij ’t 
symbool van alles wat goed gedaan wordt." Deze laatste woorden ver
klaart Jonas Cohn, in dat fijne hoofdstuk „Besonderung des Zieles 
durch den k'dnftigen Bcruf. § 1. Allgemeine Erziehung als Berufs- 
erziehung" van zijn „Geist der Erziehung, Padagogik auf philosophi- 
scher Grundlage" (1919) bl. 91/2, hieruit, dat Goethe een kunstenaar 
was, want deze gedachte „liegt Künstlern nahe," maar voor gew< 
stervelingen ligt, althans in onzen tijd, dat standpunt veel te ho 
Maar zoo komt men van Goethe niet af, bij wien dat heusch 
geen invallende gedachte was '). Dit blijkt o.a. uit zijn instinctmatigen 
af keer van Pestalozzi, die evenwel op misverstand berustte2). Want 
ook Pestalozzi, d.w.z. de eigenlijke Pestalozzi, voordat de omstandig
heden en de menschen hem uit zijn spoor gebracht hadden, verlangt 

opvoeding zal uitgaan van 
■ haar meest krassen zin:

Gertrud", schildert hij als zijn
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.Considérations
J slaan en 

toegei 
zeer sch<

') Evenals ’t .Contract 
nemen É de la Pologne", die op 
beantwoorden, raag geen algem.

2) Welke diezelfde amen! 
„Service", verg. „Het Kind". .

sur le Gouver- 
cen bepaalde vraag 

jekend.
;hoon kenschetst als

Social". Aan de „( 
een bepaald geval 

ïmeenerc strekking worden 
rikaansche paedagogiek 
’, 1920, nr. 13.

In waarheid is er geen wezenlijk 
roepsopleiding en algemeene-menschenopleiding; 
de synthese in de praktijk zoo hopeloos moeilijk 

aan de onvolkomenheden onzer maatschappelijke 
inzichten, gevoegd bij de macht van overge- 
’ opvattingen.

>leiding en algemeene-menschenopleiding 
zaak rem ctrüd Amd.l.Mfr’i'waarn 

aarde juist 
want wij hebben

maar over

!d“«l «n. o„a.rwiis . , u
Industrie. „(Internet be®,nnen met arbeid in de lokale huis-
>s de leus. Goethe h*^1^ ®cbu^b’Hung unter die Berufsbildung 
stander kunnen >3 Pestalozzi een geestverwant en mede-

En toch had d ?r't & S maar beter gezocht had.
Einsiedlcrs” in IZRn k C ^es.ta*Ozzi reeds in zijn „Abcndstunde eines 
ondergeschikt moest ,r be®,nS<? °Pgcsteld, dat alle beroepsopleiding 
dit van Rousseai. Jnaande algemcene vorming tot mensch en aan

Hieruit volat °V®r®enomen hoofdbeginsel is hij altijd trouw gebleven, 
synthese . l’ l te®ensPraak slechts schijnbaar is, dat er een

~.a. “i^X’\.r‘
E",™ 15 -«k i«a.rd..a, )

verseh.1 tusseh.n beroep,„plejdi„g 
dat t zoo schijnt en 1 
te vinden lijkt, ligt ; 
inrichtingen en onzer 
leverde instellingen en

Tusschen beroepsopleiding en algemeene-menschenopleiding kan 
daarom in ’t wezen der zaak geen strijd zijn, omdat tot ’t waarachtig 
mensch-zijn hier op aarde juist behoort ’t vervullen van een beroep. 
„Hier op aarde", want wij hebben ’t in deze geheele kwestie niet 
over opvoeding in hoogcren zin maar over opleiding, dus over 
t voorbereiden van den mensch tot ’t vervullen van zijn taak als 
maatschappelijk wezen. Daarom moeten wij ons te dezen op
zichte geheel los maken van Rousseau, wiens streven in den grond 
der zaak anti-maatschappelijk, „kulturfeindlich" is. Immers hij predikt 
terugkeer tot „de Natuur", acht dit althans ’t ideaal. Nu is welis
waar de Emile eigenlijk een compromis '), maar toch verklaart 
Rousseau, dat zijn Emile in zijn later leven in de maatschappij nooit 
anders zal zijn dan „un aimable étranger". Dat is zeker een ideaal, 
dat allerminst past in onzen democratischen tijd. Wat wij in onzen tijd 
bovenal noodig hebben, en wat met name de amerikaansche paeda
gogiek vooral sedert den oorlog niet moede wordt te verkondigen, 
dat is, dat het beroep is een maatschappelijke functie2), waartoe 
dus ieder mensch geroepen is. Omgekeerd moet ieder, die een maat
schappelijke functie uitoefent, geacht worden een beroep te vervullen,
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> tevens de ware opleiding 
tunnen samenvatten onder

en Pestalozzi van dat voor- 
>rof. Adams (t. a. pl. bl. 48) erkennen 

voor practische toe- 
nog niet degra- 

(gevoed mensch on- 
reden, dat er geen 

cenige wijze die 
. pad. Abh. 148) 
beroepsopleiding 

wij radicaal

ook al is hij verplicht op zijn belastingbillet in te vullen „zonder 
beroep", omdat hij geen betaalden arbeid verricht').

Daarom is de ware opleiding tot ’t beroep 
tot mensch, en zouden wij beide begrippen ki 
’t ééne „maatschappelijke opleiding’’.2)

Zoolang wij nog scheiding maken tusschen die twee, blijft ’t een 
vraag der praktijk, zooals wij reeds boven zagen: „wanneer moet 
de beroepsopleiding beginnen?" En wanneer wij dan nog vastzitten 
aan ’t oude vooroordeel, dat beroepsopleiding eigenlijk iets minder
waardigs is vergeleken met die heerlijke, verhevene „algemeene ont
wikkeling", dan kan ons antwoord alleen luiden: „zoo laat mogelijk." 
Dan moeten wij diep beklagen al die honderdduizenden, voor wie 
de beroepsopleiding reeds moet beginnen als zij nog niet eens of 
nauwelijks den kinderschoenen ontwassen zijn en moeten wij hun toe- 
wenschen, dat dit tijdstip spoedig afdoende omhoog geschoven worde 
en met alle kracht daartoe meewerken; dan moeten wij, met het 
heerschend maatschappelijk vooroordeel, die beroepen het hoogst 
aanslaan, voor welke de speciale opleiding het laatst begint, waarbij 
wij evenwel bedrogen uitkomen, want in werkelijkheid is dat maar 
schijn en begint de selectie voor de hoogere beroepen, gelijk wij 
boven zagen, juist eerder vroeger dan later dan die voor ambacht 
of fabriek.

^A^anneer wij ons echter door Goethe 
oordeel laten bevrijden en met pr 
„dat het feit alleen, dat een leerstof vatbaar is 
passing op zelfs de nederigste levensbehoeften haar 
deert tot den rang van een studie, die een welopj 
waardig is" ■— en zulks reeds om de eenvoudige ■ 
enkele kennis of wetenschap bestaat, die niet op , 
eigenschap bezit —■ en met Paulsen (Pad. 218, Ges. 
en Cohn (t. a. pl. 92) inzien, dat langdurig uitstel van 1 
volstrekt geen geluk is voor een menschenkind; wanneer 
breken met ’t van de Grieken overgeleverd vooroordeel, dat „< 
welopgevoed mensch onwaardig'' alle arbeid is, die met de handen 
verricht wordt, ja alle arbeid, waarmede men den kost verdient;

') Zij, die geen maatschappelijke functie vervullen, ’t zij omdat zij niet kunnen, 
als krankzinnigen en zieken, ’t zij omdat zij niet willen, als misdadigers en 
onverbeterlijke luiaards (arme en rijke), gaan ons natuurlijk hier niets aan.

’) Wat, welteverstaan, heel wat anders is als de „Sozialpadagogik" der 
Natorpen of de „Staatsbürgerliche Erziehung” der Kerschensteiners. zooals men 
terstond begint in te zien, zoodra men de begrippen „opvoeding" en „opleiding” 
behoorlijk scheidt.
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jedeeltelijk kan

er blijven altij<
*) Ook in een

bl. 89/90, met wiens op’— 
, zooals uit 't bovenstaanc

al de vooroordeelen bevrijden, 
;sfuk in den weg staan, dan 
sten stap om ooit tot die

1 ij k beroepsoplei
mogelijkheden, 

maatschappij 

>plossing ik mij echter slechts 
nde blijkt.

Al het voorgaande staat en valt echter met —■ en die syi 
gebonden aan — de mogelijkheid, dat de mensch niét in den beroeps- 
mensch onderga. Zoolang die mogelijkheid slechts in theorie bestaat 
behalve voor een (kleinere of grootere) schare van bevoorrechten, is 
elke practischc oplossing ónmogelijk. Wij weten, dat dit helaas nog 
altijd het geval is en dat er in de maatschappij, en juist in onze 
moderne maatschappij, nog breede lagen der bevolking zijn, die ge
ketend zijn aan een zoo geestdoodend beroep, dat ’t haast niet uit 
kan blijven of de mensch gaat in den loonarbeid onder. De vraag, 
of radicale verbetering mogelijk is zonder finale opheffing van het 
„Kapitalisme" — dat zeker aan de bestaande toestanden niet onschuldig 
is — kunnen en moeten wij hier onbesproken laten; wij behoeven echter 
daarom de bespreking van ons probleem niet stop te zetten, aangezien 
het vast staat, dat in ieder geval de oplossing niet kan gevonden worden 
buiten de kwestie der opleiding om. Zonder een verbeterde opleiding 
zou geen enkele oplossing stand houden en omgekeerd is het juist de 
taak der opleiding de oplossing te helpen voorbereiden.

Zij zal dit doen, wanneer en in zooverre zij tege’”’ 
ding en levensopleiding is. Want er blijven altijd twee i 
die de opleiding moet openlaten. *) Ook in een ideale

Verz. Cohn. t. *. pl. I
vereenigen.

wanneer wij ons in één woord, van 
die een goede oplossing van ons vraagst 
hebben wij den eersten en noodzakelijkstc 
oplossing te komen gedaan.

Dat dan nog een lange weg, bezaaid met moeilijkheden, vóór ons 
ligt, spreekt van zelf en is in ’t voorafgaande genoegzaam gebleken. 
Het is niet noodig, al de moeilijkheden, die wij reeds tegengekomen 
zijn, hier weder te recapituleeren, alleen willen wij nog eens den 
nadruk leggen op de groote practische moeilijkheden, die ’t gevolg 
zijn van de enorme verschillen in de lengte van tijd, die de ver
schillende beroepsopleidingen vercischen, om er aan toe te voegen, 
dat deze moeilijkheden verdubbeld en verdriedubbeld worden door 
’t feit, dat de menschen in aanleg en vermogens zoo verschillend zijn, 
en dat de last, dien de een gemakkelijk draagt, en de hoogte, die de 
een haast spelend bestijgt, voor tallooze anderen nu eenmaal onbe
reikbaar zijn. Maar dit alles mag geen excuus zijn om de oplossing 
in de verkeerde richting te zoeken; de eenige juiste richting is die, 
welke aanstuurt op volledige wijderzijdsche doordringing van de beroeps
en de algemeene-menschenopleiding.
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zal altijd de een in zijn beroep ’t middel vinden tot zijn menschwording. 
■ de ander zijn beroep voelen als een deel, en wel een ondergeschikt 

deel, van zijn mensch-zijn. Dat hangt niet alleen af van uiterlijke om
standigheden, maar ook van persoonlijke eigenschappen en tempera
ment: ook in de gelukkigste uitwendige omstandigheden zal de een 
zijn levensvreugde vinden in de uitoefening zijner maatschappelijke 
functies (in den boven uitgelegden zin), de ander tevreden zijn, wan
neer de uitoefening dier functies zijn levensvreugde niet vermindert, 
m. a. w. de verhouding tusschen levensvreugde en beroepsvreugde is 
verschillend. Maar in een ideale maatschappij moet in ieder geval ieder 
deel hebben aan beide, terwijl in de tegenwoordige een groot deel 
der menschheid van de beroepsvreugde door uitwendige omstandig
heden afgesloten is. Voor hen is vooralsnog geen andere uitweg dan 
de levensvreugde te zoeken buiten ’t beroep en de invoering van den 
8-urigen, of laat ’t zijn 9-urigen arbeidsdag, opent althans de moge
lijkheid daartoe. Maar zelfs voor hen, welke die arbeidsverkorting 
gebruiken voor datgene, waarvoor zij bestemd is, n.l. voor zelfontwik
keling en de edeler genoegens des levens, zou ’t verkieslijk zijn, wan
neer die zelfontwikkeling kon aansluiten aan hun beroep, want dan 
zouden zij de levensvreugde ook i n de beroepsvreugde kunnen vinden, 
omdat 't beroep dan voor hen interessant zou worden. Ook daartoe 
worden reeds pogingen aangewend, met name door de Volksuniver
siteiten, maar deze worden in hooge mate belemmerd door het treu
rige feit, dat de betrokken personen nooit een levensopleiding hebben 
gehad, waaraan kan worden aangeknoopt. Dit zal natuurlijk anders 
worden, wanneer beroepsopleiding en levensopleiding samenvallen en 
daarom zal de opleiding tot 't ontstaan van betere toestanden mede
werken, wanneer zij zoo ingericht wordt, dat die twee elementen als 
volkomen gelijkwaardige daarin aanwezig zijn 
en dienen.

Dit is echter alleen mogelijk, wanneer behalve de bovengenoemde 
nog de volgende vooroordeelen worden opgeruimd.

In de eerste plaats dit, dat, omdat alle menschen aanspraak hebben 
op algemeene ontwikkeling — wat zeer waar is — dAArom ook de 
laatste aan alle beroepsopleiding moet voorafgaan — wat zeer onwaar 
is. Het zou alleen waar zijn, wanneer de populaire opvatting, volgens 
welke de beroepsopleiding iets is, dat als een vreemde loot op den 
breeden stam der ontwikkeling geënt moet worden, juist ware. Wan
neer echter het beroep een maatschappelijke functie is, welks uit
oefening een essentieel bestanddeel is van de zelfontplooiing van den 
mensch als maatschappelijk wezen, dan is de algemeene ontwikkeling 
de breede bladerkroon, die zich ontwikkelt aan den stevigen stam
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der beroepsopleiding. Zal de uitdrukking „algemeene ontwikkeling" 
Überhaupt een gezonden zin hebben, dan kan zij onmogelijk iets - 
zijn, dat aan kinderen, en zelfs niet aan jeugdige personen kon wor
den bijgebracht, maar alleen iets, dat volwassenen in den loop van 
hun leven zich zelf eigen maken en waaraan zij steeds blijven arbeiden. 
Daarvoor is echter een houvast noodig, een kristallisatiepunt, een 
centrum van belangstelling, het „single wide interest" van Garnett. 
Want zonder belangstelling, waarachtigc persoonlijke belangstelling, 
is geen zelfontwikkeling mogelijk. Maar belangstelling is weer niet moge
lijk zonder concentratie; haar ergste vijand heet „divagatie", gelijk de 
antipode van aandacht „verstrooidheid" heet. Zoo'n centrum van 
belangstelling kan gevonden worden in persoonlijken aanleg of nei
gingen, of in persoonlijke levensbestemming: iemand kan zich bijv, 
intcressceren voor wiskunde, omdat hij daarvoor zooveel aanleg heeft . 
of omdat hij ingenieur wil worden, ’t Ideaal is, wanneer die twee 
samenvallen, maar ook wanneer ’t uitgangspunt alleen is de persoon
lijke aanleg en liefhebberij, dan zal zoo’n wiskundig aangelegde — 
om bij ons voorbeeld te blijven — zich toch, als hij geen maatschap
pelijk parasiet wil worden, als zijn toekomst moeten voorstellen de 
uitoefening van een wiskunstig beroep en zich dus daarvoor moeten 
laten oplciden. In alle gevallen is dus de beroepsopleiding het uit
gangspunt. Tegelijk met, maar ook eerst met de beroepsopleiding 
begint de ontwikkeling der zelfstandige persoonlijkheid, immers de 
ontwikkeling tot levend lid der gemeenschap. Zoodra de mensch 
weet, wat hij worden wil, en in dezelfde mate als hij het weet, weet 
hij ook, waarop hij zijn energie en belangstelling te richten heeft. 
Naar mate nu de beroepsopleiding voortschrijdt en de persoonlijkheid 
zich ontwikkelt — wat immers een proces is van binnen naar buiten — 
krijgt de mensch een steeds ruimer begrip en steeds hooger opvatting van 
zijn beroep en vindt hij daarin steeds meer mogelijkheden tot zelf- 
ontplooiYng. ’t Kan zijn, dat ongunstige levensomstandigheden die 
mogelijkheden zeer doen inschrompelen, maar op zulke teleurstellingen 
wordt de opleiding niet ingcstcld. ’t Kan ook zijn, dat gebrekkige 
aanleg die mogelijkheden van voren af aan binnen zeer enge grenzen 
beperkt, maar dan bewaart de beroepsopleiding den persoon juist 
voor onnatuurlijken broeikasgroei: iedere boom kan toch geen eiken
boom zijn I

Het is dus een dwaling te meenen, dat vakopleiding het vrije uit
groeien der persoonlijkheid belemmert en slechts bekrompen, in hun vak 
opgesloten, specialisten kweekt. Het tegendeel is waar. Dat is te zeggen, 
het is wel mogelijk, dat zij tot zoo treurig resultaat voert en ’t ge
beurt ook wel, maar dan hapert 't ook altijd ergens. De fout kan
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dan liggen aan de levensomstandigheden, aan den persoon, of aan 
het onderwijs, 't zij vereenigd of apart. De twee eersten blijven hier 
buiten beschouwing, omdat de opleiding daarover niets te zeggen 
heeft, maar wat het onderwijs, dat wil dus zeggen het gedurende en 
ten behoeve der opleiding gegeven onderricht, betreft, dit heeft tot 
duren plicht zich te hoeden voor alles wat de ontwikkeling der per
soonlijkheid in den weg kan staan en al gaandeweg den leerlingen 
’t besef bij te brengen, dat ook in ’t nederigste vak hoogere ont
wikkelingsmogelijkheden liggen opgesloten en hen te doen ondervinden 
dat zij, voor hun aanstaand vak werkende, bezig zijn hun eigen per
soonlijkheid te ontwikkelen. *)

Dat dit kan, dat het mogelijk is door het medium van het 
vakonderwijs intellectueele belangstelling te wekken en kanalen te 
openen voor zuivere en hoogere studie, staat vast. Slechts is het 
daarvoor noodig, dat de schotjes en scheidingslijnen wegvallen tusschen 
„theoretisch" of „algemeen vormend” en „vak"-onderwijs en ’t besef 
doordringe, dat in de beroepsopleiding — óók aan de vakschool — 
deze twee niet verschillende taak hebben, het eene om te zorgen voor 
de „algemeene ontwikkeling”, en ’t ander voor de bekwaamheden, 
maar tezamen één gemeenschappelijke taak. Daartoe is weer noodig, 
dat de onderwijzers zich absoluut vrij maken van dat traditioneele 
wanbegrip alsof onderwijzen ware kennis-aanbrengen en dan nog wel 
door middel van de dictcer-methode, en leeren inzien, dat onderwijzen 
is: de belangstelling opwekken en ze meer prikkelen dan bevredigen, de 
kinderen aan ’t werk zetten en wel aan productieven arbeid, waarbij 
iets tot stand komt —- iets materieels of iets geestelijks, dat is eenerlei 
— waarvan zij kunnen zeggen: „dat is mijn werk"; dat zij de noten 
moeten geven in de schaal, zoodat zij eerst moeten gekraakt eer zij 
kunnen gegeten worden; dat doen gaat vóór begrijpen en't begrijpen 
zich Ontwikkelt aan ’t doen, 2) i. e. w. dat zij zich bekeeren van de 
praat- en luisterschool tot de werk- en doeschool.

*) Een en ander is in volkomen overeenstemt 
en meer veld wint in de moderne paedagogiek, i 
kinderen veelzijdig te ontwikkelen 
aard en aanleg. Verg, 
gepredikt. „Ja, es ist 
„wohl dem, der es begr

2) Zie de philosophis 
hl. 175 v.v.

Om echter volledig te begrijpen, dat „algemeene ontwikkeling” niet 
de basis maar dc kroon is van dc beroepsopleiding, moet men ook 
ten eencnmale afschudden het waandenkbeeld, dat zijn uitdrukking 

iming met de opvatting, die meer 
paedagogiek, dat men niet moet trachten de 
— laat staan „alzijdig" — maar elk naar zijn 

Verz. Paed. Opst. II. 260 v.v. Ook dit heeft reeds Goethe 
jetzt die Zeit der Einseitigkeiten," laat hij Jarno zeggen: 

greift, für sich und andere in diesem Sinne wirktl" 
lische „Begründung" van deze uitspraak bij Moore t. a. pl.
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vindt in de omschrijving „algemeen vormend onderwijs" voor het Lager 
onderwijs. In en door het Lager Onderwijs wordt al heel weinig ge
vormd, maar des te meer vergaard, om de eenvoudige reden, dat de 
daarvoor terecht alom bestemde leeftijd, die van ± 7 tot ± 12jaar, 
bij uitstek receptief is. Dit is een zeer wijze inrichting van de Natuur, 
gegeven de noodzakelijkheid, dat ’t natuurwezen „kind" nu eenmaal 
cultuurmensch moet worden. Den voorafgaanden, den kleinkinderleeftijd 
heeft Moeder Natuur bestemd voor ’t veroveren en instudeeren van 
alle organische functies van den mensch, van zijn ledematen, zijn zin
tuigen en zijn hersenapparaat. Dit is inderdaad een „algemeen vormend 
onderwijs”, maar een, dat ’t kleine kind zichzelf geeft, onder leiding der 
Natuur, met bescheiden medewerking der menschen. Maar daarna 
geeft de Natuur als 't ware een zeker respijt van zelfontwikkeling ten 
einde 't menschenkind gelegenheid te geven op zijn gemak nader kennis 
te maken met die grootc bonte wereld, waarin het zal hebben te leven 
en te werken, daarin den weg te leeren vinden en thuis te geraken. ’) 
En tevens om — en in zooverre kan hier van „vorming" gesproken 
worden — die elementaire functies in te studeeren, die voor zijn verdere 
ontwikkeling als cultuurwezen onmisbaar zijn, als daar zijn schrijven, 
lezen, rekenen enz.

In zooverre is er dus op de Lagere School inderdaad plaats 
en werk voor een menschelijk onderwijs, dat naast leiding ook voor
lichting en inlichting geeft. Dit onderwijs draagt echter geheel een 
inleidend karakter; wil men hier absoluut van „Bildung” spreken, 
dan moet men, volgens de juiste opmerking van Spranger, niet spreken 
van „allgemeine”, maar van „grundlegendc Bildung". Het omvat een 
onmisbaar minimum voor elke verdere cultureele ontwikkeling, dus 
ook voor alle beroepsopleiding, een minimum, over welks omvang 
men kan twisten ■— dat gaat ons hier niet aan — maar 
geval allen toekomt, waarop alle normale kinderen, en zelfs, voor 
zoover zij er vatbaar voor zijn, ook de abnormale, recht hebben.

In dezen zin, maar ook in dezen zin alleen, heeft dit onderwijs

niet nader uitgewerkt worden, maar dient 
iet m.i. de fout is van Monlcssori, dat zij 

leriodcn over ’t hoofd ziet en haar aan de 
ijd ontleende didactische beginselen met alle 

gepast hebben. Het goede daarbij 
van het persoonlijk initiatief van het 

: belangstelling, gehandhaafd en daar- 
en zijn arbeidslust voor kneveling en 

> groot, en zoo onmisbaar als hefboom 
aan ’t Montessorianisme vrijheid van

’) Het kan en mag hier natuurlijk 
toch even te worden aangestipt, dat h< 
’t onderscheid tusschen die twee peri< 
psychologie van den kleinkinderleeftij; 
geweld ook op de volgende leeftijden wil toegc 
is echter, dat de onvervreemdbare rechten ’ 
kind, voorlspruilcnde uit zijn persoonlijke 
door ook zijn drang tot zelfwerkzaamheid c 
ondergang bewaard blijven, een zegen, zoo 
van onderwijshervorming, dat ongetwijfeld i

• beweging moet worden gelaten.
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verstrooide belangstelling van 
irlijk van 't eene individu i 
opinio, dat de verandering

Wanneer dan de persoonlijke dc 
t Is op

recht op het praedikaat „algemeen", dat dan de zelfde beteekenis 
heeft als in de uitdrukking „algemeene volksschool", een beteekenis, 
die ’t in de samenstelling „algemeene ontwikkeling" nooit hebben kan.

Hierin ligt tevens 't antwoord op de tegenwerping, die misschien 
reeds bij dezen of genen lezer gerezen is, dat men toch de beroeps
opleiding niet op den kleinkinderleeftijd kan beginnen. Neen, inder
daad kan en mag deze, uit psychologisch oogpunt beschouwd, niet 
aanvangen, voordat het kind in staat is tot geconcentreerde persoon
lijke belangstelling. De paedologie leert, dat dit eerst met het aan
breken der puberteit ’t geval is, wanneer ’t kind zich reeds gaat 
voelen als zelfstandig lid der samenleving, en de practijk toont aan, 
dat ’t dan ook werkelijk zich begint te inferesseeren voor zijn toe
komstige bestemming en gretig aanleert, wat ’t voelt dat daartoe 
dienstig is. Garnett, t. a. pl. bl. 340 v. haalt daarvan sprekende ge
tuigenissen aan, en daar zijn boek hier wel in weinig handen zal zijn 
of komen, zij ’t mij vergund de geheele passage in de noot aan te halen ’).

Dat komt dus nog al aardig uit met wat de zeden en de wetten 
al zoo langzamerhand in alle cultuurstaten hebben vastgesteld. Als 
zij nu ook maar gelieven te bedenken, dat naar den aard dezer dingen

‘) „De leeftijd, waarop de verstrooide belangstelling van het kind zich begint 
te organisccren, varieert natuurlijk van ’t eene individu op ’t andere. Er is 
echter een vrijwel communis opinio, dat de verandering bij de meesten valt 
tusschen de 12 en 14 jaar. Wanneer dan de persoonlijke doelstelling ontwaakt, 
moet ’t onderwijs daarmede rekening houden, ’t Is op dien leeftijd, dat bet 
onderwijs in betrekking komt te staan tot ’t centrum van belangstelling en de 
daar omheen liggende zone van georganiseerd denken. Zoo deelde de schoolarts 
van de Manchester Grammar school aan zijn curatorium mede, dat „de 14-jarige 
leeftijd een zeer belangrijk tijdstip is in het leven van een jongen; nu begint hij 
werkelijk zijn verworven kennis en kundigheden te gebruiken voor zijn eigen 
welbewuste doeleinden.” Dr. Rivers rapporteerde aan ’t zelfde lichaam, dat een 
kind op ongeveer 14-jarigen leeftijd al begint zich af te vragen, in welke mate 
’t een of ander leervak — er was sprake van handenarbeid — verband houdt 
met zijn toekomstig beroep, en indien hij geen zoodanig verband vindt, dan 
interesseert bij er zich ook gewoonlijk niet meer voor. Evcnzoo berichtte Sir 
Daniël Hall aan dc Vereeniging van Schooldirecteuren, dal men boven den 15-jarigen 
leeftijd „alleen dan kan rekenen op belangstelling van de zijde van den leerling, 
wanneer de leerstof eenige beteekenis heeft voor zijn toekomst.” En een van de 
Hoofdinspecteurs van Onderwijs, rar. H. Ward. heeft gezegd: „Tot op 12 jaar 
interesseert ’t kind zich voor opzameling van kennis (Information), daarna 
gaat hij belangstelling voelen voor wetenschappelijke methodes." Mr. James Strachan 
ten slotte, zeide in een gedachtenwisseling over mathematische studiën: „In de 
hoogste leerjaren van onze scholen van voorbereidend lager en hooger onderwijs, 
evengoed als in de gewone schoolklassen, is het verbinden van een bepaald doel 
aan ’t schoolwerk de weg om belangstelling en toewijding te wekken voor de 
geheele studie.”
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de grenzen vlottend moeten zijn en de wettelijke banden niet tot ge
vangenisboeien mogen worden. Niet alleen dat de groote verandering, 
die door 't woord „puberteit” wordt aangeduid, bij de verschillende 
sexen en individuen op verschillenden leeftijd optreedt, maar ook aan 
’t feit, dat de beroepsopleiding van den een veel langer 
dan die van den ander is niets te veranderen, want dat is 
eisch voor iedere hooger ontwikkelde cultuur. Waaruit 
onvermijdelijk de eene opleiding gedurende een langen 
leidend en voorbereidend karakter zal dragen dan ac a 
die opleiding, die met universiteitsstudie afgesloten 
desnoods van een „algemeen" of in ieder geval dan liever 
„algemeener” karakter spreken, als men daarbij maar niet denkt 
„algemeene ontwikkeling”, maar aan een algemeener keuze van 
gelijkheden. Want het eigenaardige van die langere — zoogenaamd 
„hoogere” — opleidingen is, dat wèl de eerste keuze beslissend is 
voor de ingeslagen richting — in theorie dan altijd —• weshalve zij 
niet vóór de puberteit behoort gedaan te worden, maar dat de defi
nitieve beroepskeuze eerst vele jaren later behoeft gedaan te worden, 
nadat een aantal tusschenliggende specificaties gepasseerd zijn ').

Eerst wanneer dat wanbegrip van „algemeen vormend lager onder
wijs" uit den weg geruimd is en de beroepsopleiding in den bovenontwik
kelden zin opgevat en ingericht wordt, is ’t mogelijk de kwestie van den 
leerplicht zoo te regelen, dat hij niet, gelijk nu ’t geval is, met allerlei 
eischen van de psychologie, de paedagogiek, het ambacht en de industrie, 
de maatschappij en de individuen in botsing komt, altemaal belangen, 
die de leerplicht behoorde te dienen in plaats van zich als hun tyran 
op te werpen. De hoofdzaak is toch, dat de kinderen een behoor
lijke opleiding ontvangen, en als dit op andere en betere wijze kan 
geschieden dan door de zegeningen van „algemeen vormend onder
wijs" in den traditioneelen zin en op de traditioneele manier gegeven, 
wat is er dan tegen? Wij zijn voor uitbreiding van den leerplicht, 
zelfs tot aan den volwassen leeftijd toe, doch alleen wanneer daar
onder niet verstaan wordt de verplichting tot ’t ontvangen — haast 
zeide ik: ’t ondergaan — van eenig „algemeen vormend onderwijs’, 
maar de eisch van behoorlijke vakopleiding. Wanneer deze eenmaal 
goed geregeld is en het inzicht algemeen gezegevierd heeft, dat arbeid 
’t ware onderwijsmiddel is, dan is er ook niets geen bezwaar een
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of zij nuttig zal werken. En op gevaar af, van toch 
vstecmpaedagogen” gerangschikt te worden, moeten wij 
it deze synthese niet als de ideale kan beschouwd 

in sommige gevallen haar opvoedkundige2) 
individu moge zijn, nooit kan zij als principe van 

ontwikkelden zin aanvaard worden, 
organisatie dienen. Want 't blijft 

sid en studie, dus eigenlijk geen

deel van dien arbeid reeds op betrekkelijk jeugdigen leeftijd te laten ') 
bestaan in loonarbeid of in zulken arbeid, waarvoor in de maat
schappij loon betaald wordt, mits onder behoorlijke waarborgen tegen 
hygiënische en zedelijkc schade. In zijn uiterst suggestieve, elkander 
aanvullende studiën „Een Nieuw Onderwijsplan" (in dit tijdschrift 
2e Jrg. bl. 338 v.v.) en de brochure „Arbeid en Studie" (Ploegsma 1921) 
bepleit de heer W. Emmens een „synthese” van arbeid en studie naar 
amerikaansch model, daarin bestaande, dat studeerenden tegelijk hun 
kost verdienen met loonarbeid. Met instemming haalt hij Kerschensteiners 
woord aan: ,,Ich sehe kein anderes Mittel die Massen zu erziehen als 
durch die Arbeit hindurch” en noemt „synthese van arbeid en 
het ideaal voor de opvoeding van de jeugd van 13 tot 18 jaar." Hij s 
vas het „haast automatische verantwoordelijkheidsgevoel”, dat de 
jeugd bezielt, als ze een enkelen keer deel mag nemen aan het werk 
der groote menschen en verwijt de middelbare school, dat zij geen 
arbeid geeft „uit het leven zelf.” De verbinding van School en Leven 
noemt hij een eisch van de nieuwere paedagogie(k). Altemaal gulden 
woorden en evenzoovele bevestigingen van ons standpunt; maar wanneer 
hij dan vraagt: „Is het evenwel een groot bezwaar, dat er ongelijk
soortigheid van studie en arbeid zou zijn? Is het een groot bezwaar, 
dat een jongen, die leeraar wiskunde zal worden, zijn brood verdient 
als tramconducteur ?” dan antwoorden wij : een groot bezwaar is dat 
niet, zelfs heelemaal geen bezwaar, ja in sommige opzichten een 
voordeel voor het individu; wij scharen ons niet onder de „sysfeem- 
paedagogen", die dit volgens den schrijver zullen af keuren, maar 
onder de „levenspaedagogen", van wie hij verwacht, dat zij dit „juist 
aanbevelenswaardig” zullen vinden „wegens de verruiming van 
inzicht” en de karaktervormende kracht. Maar dit alles geldt de 
individuen, in dezen zin, dat 't geheel van individueele factoren af
hangt of deze synthese van arbeid en studie kan en zal uitgevoerd 
worden en of zij nuttig zal werken. En op 
onder de „sys’ 
verklaren, dat 
worden. Hoe 
waarde voor 
beroepsopleiding 
nooit dus ook als 
een uitwendige synthese
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') Om alle misverstand te voorkomen, herhalen wij nogmaals, dat wij ons 
in deze studie uitsluitend tot de opleiding bepaald hebben. Alleen daarom 
spraken wij niet van de karaktervorming in en door de beroepsopleiding, althans 
niet rechtstreeks.

:gen zoeken de waar- 
srkregen, waar
, en dus ook arbei- 
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Onderwijs en tooneel 
door W. EMMENS.

Tn plaats van een historische uiteenzetting of een breede theoretische 
beschouwing over dit onderwerp te houden, lijkt het me vrucht- 

dragender vooral iets over mijn eigen houding en ervaringen op dit 
gebied mede te deelen. Misschien, dat juist door de weergave van de 
werkelijkheid ook anderen in of buiten het onderwijs, in 't algemeen 
zij, die zich met de volksontwikkeling bezig houden, daarin opwekking 
en aanleiding vinden, niet alleen over bovenstaand onderwerp na te 
denken, maar ook in deze richting practisch werkzaam te zijn.

Laat ik eerst eens kort zeggen, welke indruk de opvoering van het 
eerste stuk, dat ik in mijn leven zag. op mij maakte. Ik was achttien 
jaar, toen ik voor het eerst een schouwburg bezocht, ’t Was op het 
Leidsche plein. Voor die tijd had ik nog geen tooncelopvoering bij
gewoond, ja, er nauwelijks in mijn dorpje, dat ver in het Noorden 
aan de Duitsche grens ligt, van gehoord. Kcrsversch in Holland aan
gekomen, zat ik op zekere avond in de groote schouwburg, om de 
opvoering van Schillers Jungfrau von Orleans te zien. Toen’s avonds 
het doek gevallen was, ging ik met een oudere vriend naar mijn woon
plaats aan de Zuiderzee terug. Dat er in het leven der mcnschen iets 
was, dat torenhoog boven de gewone, vlakke werkelijkheid uitging, 
iets wat zich op verheffende wijze op deze avond aan mij geopenbaard 
had, vervulde me met breede en diepe ontroering. In me was een groot 
verlangen gewekt: ook vertolker van zulke gedachten te worden. Een 
groote vereering was er in me voor de menseben, die ik voor me op 
het tooneel had gezien en nauwelijks was ik bij machte, me duidelijk 
te maken, dat alles slechts „spel” geweest was. Ik schaamde me
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innerlijk voor mijn verlangen, want ik gevoelde de onmogelijkheid van 
mijn wensch: je moest een buitengewoon groot mensch zijn. Het was 
deze bewustwording van mijn onbeduidendheid, die me belette mijn 
wensch hoorbaar voor mijn mentor te laten worden. Maar was op 
die avond, ja een half jaar daarna een van die menschen uit de droom
wereld van het tooneel bij me gekomen, en had deze me een klein woord van 
hoop gegeven, dan zou ik getracht hebben tooneelspeler te worden, 
niettegenstaande de afbrekende verhalen van mijn vriend over het 
tooneelberoep.

Waarom ik dit vertel? Om de indruk te schetsen, die de vertolking 
van een goed tooneelstuk op het jonge gemoed heeft. Wie het platte
land kent, weet, dat de breede lagen van de bevolking nooit een 
tooneel te zien krijgen, nooit een machtig, goed opgevoerd stuk voor 
hen vertolkt wordt. Men stelle zich voor, van welk een diepingrijpende 
beteckenis het tooneel voor het platteland zou kunnen worden, waar 
de gezonde, onbedorven vitaliteit in alle grootheid en ernst de indrukken 
van een boeiende vertolking van ideeën onderging.

Reageert de jeugd uit de stad op dezelfde wijze? Ik meen van wel; 
al is door de meerdere bekendheid van de jonge stadsmenschen met 
de schouwburg de indruk niet zóó overweldigend, toch houdt een groot 
stuk hen lang vast. Ik herinner me, hoe onlangs Verkade voor de 
leerlingen van een stadsschool stukken uit Macbeth voordroeg en dat 
de werking zoodanig was, dat er docenten waren, die elkaar vroegen: 
Is het wel goed, dat de jeugdige leerlingen zoo'n geweldige werking 
ondergaan. Ik herinner me, dat deze leerlingen ook naar Hamlet zijn 
geweest en hoe bij hen langen tijd zegswijzen uit Hamlet in gebruik 
waren, waarvan ook hun schoolblad getuigde.

Deze vasthechting van zegswijzen in hun gemoed bewijst, hoeveel 
grooter de inwerking van gedachte en woord door de dramatische, de 
tooneelvertolking is dan door het intellectueel lezen van een werk in de 
klasse. Wat is het verschil tusschen beide behandelingen? Bij een drama
tische behandeling groeien drie elementen samen : ten eerste het verhaal, 
het epische; ten tweede het lyrische, dat is de gemoedsbeweging, het 
gevoel, waarmee de gedachten worden uitgesproken en ten derde de 
handeling. Deze drie elementen vormen samen de benaderende weer
gave van een werkelijk stukje leven. — Bij het intellectueel lezen van 
hetzelfde stuk in een klas valt de handeling weg, valt ook het lyrische, 

gevoelstoon dikwijls weg en blijft op zijn hoogst het doorloopend 
'haal bewaard; op zijn hoogst, zeg ik, want woordverklaring en

i naar de beteekenis van woorden kunnen zeer hinderlijk de loop 
st verhaal onderbreken. Het is dan ook niet te verwonderen,

van klassieke werken soms een afkeer
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n gewekt wordt. Door deze beweegredenen geleid heb ik wel 
•n klassiek stuk b.v. Wilhelm Teil zelf voorgelezen met de intonatie 

jeugdige, oudere, hartstochtelijke stemmen, vergezeld van eenige 
handeling. Welk ander effect I Toen ik eens op het eind van de cursus 
Wilhelm Teil nog niet uitgelezen had, hoorde ik van terzijde, hoe een 
leerlinge in angst en beven zat. dat Wilhelm Teil bij ’t begin van de 
nieuwe cursus niet ten einde gelezen zou worden. In de vacantie 
ontving ik van deze leerlinge een Ansicht uit Zwitserland en toen de 
lessen hervat werden, kwam ze met Ansichten van BUrglen, Alttorf, 
Tellskapelle, Hohle Gasse, enz., want ze had alle plaatsen waar 
herinneringen aan Teil waren, bezocht. En ik herkende met vreugde een 
stuk van eigen jeugd in dit jonge leven.

Zoo werd langzamerhand bij mij de overtuiging 
de strikt intellectueele methode voor het naderbrenge 
werken niet de juiste, ja dikwijls de absoluut verkeei 
eigen onderwijs trachtte ik, of liever, ik merkte, dat ik 
steeds meer in dramatische richting uit te bouwen. Al doende oefende 
ik me in het voordragen van litterair werk. De luisterende menigte, 
die soms nog een poosje roerloos bleef zitten als dc voordracht al 
ten einde was, wekte in mij de gelukkige momenten, die elke docent 
kent. Die jonge menschen boden de onbewerkte akkers van hun gemoed 
aan, om in dankbaarheid beploegd te worden. Ja, zelfs in de zorgen 
van het leven was ik op zulke oogenblikken gelukkig, want ik gevoelde, 
dat ik voor die jonge menschen toch iets was, dat ik iets had laten 
zinken in het onbewuste van hun gemoed, dieper dan dc intellectueele 
drempel.— Maar ook bij de allerkleinsten tracht ik de pogingen in 
het aanleeren van een vreemde taal dramatisch of lyrisch te maken, 
het gevoel deel te laten nemen aan de behandeling van de leerstof. 
Een klein, eenvoudig versje in de vreemde taal leeren, dat gezongen 
of voorgedragen kan worden, — en de leerling oefent zich thuis uit 
zich zelf in het voortbrengen van klanken, soms tot vervelens toe, 
zooals ik hoorde. Als „Der Faule" van Reinick geleerd wordt, dan 
zijn er drie spelers voor de klas: de luie jongen, de honden de vader. 
De jongen neemt zijn boekentasch en slingert hem op de grond, de 
hond in de hoek bromt en blaft en geeft pootje, de vader stuift op de 
jongen af. —- Bij „Der Zigeunerbube im Norden" van Geibel nemen 
jongens hun viool of fluit mee en spelen de melodie en wij — wij 
zingen mee. „Erlkönig” van Goethe wordt door vier leerlingen voor
gedragen. Enz. Zooals ik in Arbeid -f~ Studie ') heb gezegd, zijn wij 
met een gedeelte van de opleiding der docenten geheel en al op een
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dwaalspoor, uitvloeisel van een te ver gedreven intellectualisme.
Aan sommige scholen bestaan zoogenaamde klasseavonden d. w. z. 

elke klas heeft per jaar één of twee avonden, waarop ze voordragen, 
. tooneelstukjes opvoeren, musiceeren en de toeschouwers zijn alleen de 
klassegenooten en de leeraren. Hoezeer zulke avonden geliefd zijn, 
blijkt wel daaruit ,dat de leerlingen van een school een verzoekschrift aan 
de docentenvergadcring aanboden tot het weer invoeren van de klasse
avonden, toen deze vergadering gemeend had ze te moeten afschaffen. 
En nu zou ik wenschen, daar we zelfs facultatieve uren van de Minister 
van Onderwijs krijgen, dat de leerlingen op zulke klasseavonden kleine 
stukjes gaven in het Nederlandsch en de moderne talen of vertaalde 
b.v. Gricksche stukken, zoodat elke leerling van een klas zijn deel kon 
bijdragen. Dan zou hier het begin liggen van een geheel nieuwe methode 
voor litteraire ontwikkeling. In dit verband verwijs ik naar het kort 
verslag van de vergadering, die door de vereeniging .Nieuwe Idealen 
in opvoeding en onderwijs” dit jaar in Engeland is gehouden. (Zie 
.Volksontwikkeling” no. 5-1922.)

In hoofdzaak moeten zulke leeroefeningen voorloopig binnen de 
schoolgrcnzcn blijven. Maar waarom ook niet een enkele keer deze 
grenzen overschrijden, als de school zich bij de een of andere gelegen
heid dienstbaar kan maken aan het leven zelf? Zoo hebben we tijdens 
de mobilisatie met een troep leerlingen voor de soldaten gespeeld. 
Tine Marcus, de bekende presidente van de Vereeniging der Slccht- 
hoorenden schreef me, dat er gedurende vier dagen een tentoonstelling 
zou worden gehouden voor de bevordering van de belangen dezer 
slechthoorenden en vroeg me, of ik met de leerlingen voor hen niets 
zou kunnen opvoeren. Maar laat ik haar zelf aan het woord laten, 
want duidelijker dan ik het kan, zegt ze, hoe de school het leven van 
deze menschen kan dienen : en we peinzen ons moede, hoe we die 
dagen voor de dooven tot vreugdevolle dagen zullen maken. O zeker, 
het contact met medemenschen, dat elke doove begeert, zal hij daar 
gemakkelijk vinden onder zijn lotgenooten, maar wij wilden hen zoo 
graag de gedachte bijbrengen, dat het leven der dooven niet per se 
troosteloos eentonig behoeft te zijn. Zelve heb ik voor eenige weken 
als gast van de Ned. Ver. tot afsch. van alc. dr., de voorstelling door het 
Verkade-gezelschap van Hamlet bijgewoond, en ik heb, na vooraf
gaande studie van het stuk, onuitsprekelijk genoten. En dat terwijl ik 
toch stokdoof ben! Toen is de gedachte bij me gewekt, dat ik ook 
op deze wijze veel voor mijn lotgenooten kon doen, door hun daarheen 
den weg te wijzen.— Ik meende, dat onze tentoonstelling daartoe een 
mooie gelegenheid bood en kom U vragen: Zouden de leerlingen van 

in staat en bereid zijn een feestavond voor S.H. te organiseeren ?
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Natuurlijk moet alles in hoofdzaak op het gezic 
b.v. mooie dansen, schimmenspel, levende beeld< 
een niet te diepzinnig comediestuk zou genoten kunnen worden, mits 
de tekst vooraf gelezen en bestudeerd zou kunnen worden. Ik meen, 
ook, dat het zich indenken van jongelieden in wat de doove lijdt en 
ontbeert, paedagogisch zou kunnen werken, en ï)ie belangstelling en 
dal mededoogen bij hen zal wekken, zonder hetwelk het contact der 
dooven met de wereld, waarin hij zich moe! bewegen, niet tot stand zal 
komen.”— AVaarom zou een aantal leerlingen van een school zich niet 
in dienst stellen van zulk een doel? In de boekbespreking (Volksontw. 
no. 3-1922) heb ik gewezen op een Engelsch werk „The school of life” 
van Charles T. Smith, die de lagere school tot een middelpunt van 
volksontwikkeling door het toonccl wil maken en daarbij de steun van 
de Engelsche minister van onderwijs ontvangt. —

De meeste scholen hebben één of twee keer [ 
uitvoering, waarvoor een zaal of schouwburg w< 
dient voornamelijk om een genoegelijke avond aan 
in uitgebreide zin te geven: aan de leerlingen, leeraren 
In dit opzicht vind ik ze de moeite ruimschoots waard. De. 
stukken en het spel zelf dienen alleen ter opluistering var 
Het zijn gewoonlijk blijspelen voor liefhebberijgezelschappen, 
vliegen. Nu en dan hebben we ons een afwijking veroorloofd. Zoo 
hebben we eens de „Bourgeois-Gentilhomme” van Molière gespeeld. Ik 
zelf heb nooit met zoo'n genoegen aan een voorstelling medegewerkt en 
van geen enkel stuk is de indruk, ook bij de leerlingen, zoo sterk geweest. 
Want de klassieke Fransche geest, waarmee het hccle stuk doortrokken 
is, moest toch eenigermate tot uitdrukking gebracht worden. De Fransche 
stijl in kleeding, gebaar en woord moest tot een zekere eenheid ge
bracht worden. De ongeveer vijftig spelers voelden al heel gauw, dat 
het een grootsche onderneming was, heel wat anders dan een „gewoon 
tooneelstukje”; ze hadden al hun kunnen en kennen te geven. Sommigen 
sloten het contract met de schouwburg-directie af en zorgden voor 
de kaarten, anderen hielden zich bezig met de costumes; boeken en 
oude platen werden geraadpleegd; uit Parijs bracht een oom van een 
der leerlingen afbeeldingen van een opvoering van „le Bourgeois- 
Gentilhomme" mee; een dame kreeg de leiding voorde oude dansen, 
een andere dame voor de muziek, ik zelf de leiding van het geheel. 
Van een beroepsacteur leerde ik de oude Fransche groet en de leerlingen, 
in gelederen in de gymnastiekzaal opgcsteld, werden'in letterlijke zin 
gedrild in het vlug en correct uitvoeren van deze groet. Hoe vaak 
hoorde ik niet van hen, hoe gracieus en fijn b.v. de dansen 
waren, vergeleken met de tegenwoordige. Steeds weer waren de toe-
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Kan er ook contact gebracht worden tusschen school 
tooneel ? Soms brengt het toeval dit en 
van groote op voedende of instructieve waarde. We zijn 
het aanschouwen van een schilderij onmiddellijk onze critiektel 
en dikwijls zeer scherp. Zij, die zelf wel eens het penseel hanteeren, 
zullen deemoediger zijn. Zoo is het ook met het tooneel. We troffen 
het eens, dat een bekend beroepstooneelgezelschap een stuk speelde, 
dat we zelf juist hadden opgevoerd. Samen gingen we er heen en 
vooral de leerlingen, die de hoofdrollen vervuld hadden, voelden, hoezeer 
ze met hun beste krachten nog verre bij dit beroepsspel ten achter 
bleven. Op zoo’n avond wordt in volle teugen „bescheidenheid” ge
dronken. In Keulen, waar ik met een zestiental leerlingen vertoefde, 
troffen we het, dat „Kütchen von Heilbronn” van Heinrich von 
Kleist gegeven werd. Door de belangstelling voor het tooneel, die we 
van het schoolspel uit meebrachten, sprak het vanzelf, dat we Katchen 
zouden gaan zien, ’s Middags werd op een van de grootste slaap
kamers in het hotel een voordracht over de romantiek ter inleiding 

„Katchen von Heilbron” gehouden; de leerlingen lagen rondom
i op bedden, vloer of sofa. Toen ik geëindigd had, nam een Duitsche 
ident, die zich bij ons aangesloten had, het woord en vertelde de

ziende spelers in bewondering bij het uitvoeren van de 
passage. We maakten hier kennis met een 
dan de onze; dat was het meest treffende voor ons allen. Door het 
spel eerst werd deze geest ons geopenbaard.

Een intellectueele lezing van Molière's werk zou ons dit nooit duidelijk 
hebben gemaakt. Zoo'n voorstelling is buitengewoon leerzaam en alge
meen ontwikkelend, maar kan slechts zelden gegeven worden, want 
— de exameneischen dreigen in de verte en de school heeft in de 
eerste plaats te zorgen voor het slagen der leerlingen, want daarvoor 
zijn ze door de ouders aan de school afgestaan. Maar wel kan ik zeggen, 
dat ik innerlijk menigmaal over de examenmachinerie ais element van de 
beschaving heb gelachen —• op zulke momenten. Te meer, daar men 
bij zulke opvoeringen andere zijden der leerlingen leert kennen en 
waardeeren; er zijn onder deze, die, niet sterk in intellectueele school
vakken, een buitengewone intuïtieve levenstact en organisatievermogen 
toonen, zoodat ik tot me zelf soms zeggen moest, wat zou die „domme” 
jongen een bekwame leider van een groep menschen zijn, veel bekwamer 
dan ginds die „knappe” jongen met zijn domme levenshouding. Is deze 

op mensch en leven niet het geheim van het anglo-saksische ras, 
de halve wereld regeert? Een beetje van deze kijk in ons Hollandsch 

onderwijs zou een zegen zijn voor de samenleving.
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ook opzettelijk kan het contact gezocht worden. Zoo werd 
b.v. Verkade door een school uitgenoodigd, Macbeth voor de leerlingen 
te vertolken. Op een keurig door hem geïmproviseerd toonceltjc droeg 
hij de verschillend rollen met eenige actie voor. De indruk was geweldig. 
Het lijkt me heel natuurlijk, op deze wijze meesterwerken tot de leer
lingen te brengen en het zou alleen maar een strijdvraag zijn, of zoo'n 
stuk vóór of nó behandcing in de klasse gedramatiseerd moet worden.

Voor een man als Verkade moet hctaanvurend en opwekkend zijn, 
aan zooveel jonge menschen, die aan zijn lippen, hand en armen hangen, 
iets moois te schenken.

In de jeugdige harten kan hij de liefde
wijsheid wekken. Waarom is

voor de kunsten, liefde 
schoonheid en wijsheid wekken. Waarom is er niet een 
moeite doet een beroepsacteur uit te noodigen om een < 
per week litteraire werken te vertolken, ja, waarom is 
school, die binnen de examengrenzen 
docenten in litteraire en niet linguïstische richting 

Verkade zelf trekt de jeugd tot zijn voorstelling 
derde prijzen kunnen de Haagsche middelbare sch< 
Macbethvoorstellingen bijwonen. Er wordt druk geb 
Voor de jeugd is hier veel moois, maar ook veel 
donkers. Veel moois in kleur, in lijn, in woord en ge 
lijning van rijpe, zatte kleuren is zoo aangrijpend, 
toe zou willen roepen: sta stil met uw beweeg! 
kleurenspel van donker-, rosé- en goudrood en 
verzadigen. Er zijn woorden met zooveel ziel in zich, dat ze als ge
vleugelde zaden vallen in de jeugdige gemoederen en onmiddcllijk wortel 
schieten. Soms snel, soms langzaam zullen ze uitgroeien naar de nu 
nog onbegrepen dichterlijke levenswijsheden in het drama. Het oor
spronkelijk stuk van Shakespeare of de vertaling van Jac. van Looy 
is een bijzonder bock geworden op de boekenplank der kinderen, 
geen leerboek, geen leesboek, maar een stukje levende schoonheid. — 

Nu we zes facultatieve uren krijgen, zou het de moeite waard zijn, 
een paar scholen in Nederland te hebben, die deze uren aan de litteraire 
ontwikkeling besteedden door het dramatiseeren van litteraire werken. 
De docenten van de litteraturen en de historie zouden samen kunnen 
werken en zoo een geheel eigen richting in het onderwijs kunnen ont
wikkelen, terwijl toch aan de exameneischen zou kunnen worden voldaan.

Dr. de Vletter heeft eens het plan geopperd, eenige proefscholen
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Over Bioscoop en Onderwijs.
(Naar aanleiding van Prof. Kohnstamm's artikel in 

No. 11/12 3de Jaargang) 
door D. VAN STAVEREN.

in Nederland te hebben, die ondergebracht zouden worden bij het 
buitengewoon onderwijs en waarvan hij Dr. Gunning Wzn. dan gaarne 
als inspecteur zag optreden, omdat deze als een geheel eigen persoon
lijkheid bekend staat en breed genoeg is, om andere individueele 
strevingen te kunnen waardeeren. Ik juich dit plan van harte toe.

tspreking van de aanschouwelijkheid 
ling uit, dat ik klaarblijkelijk onder 
lar de reproducties der dingen" en 

vader van het aanschouwelijk 
sn activiteit (vragen en antwoorden) onver- 
. 480 en 481.)
: voor den Rotterdamschen Kring gehouden, 
=stalozzi tegenover den bioscoop geplaatst, 

waarde van het 
ng zoozeer eerde, zeer zeker den bioscoop 
hulpmiddel zou hebben erkend". (N. R. Ct.

Prof. K. dan begint met eene besj 
der films en spreekt als zijne meeni..c 
aanschouwen versta „het kijken naar 
hij vertelt, hoe bij Pestalozzi, „den 
onderwijs", aanschouwing er 
brekelijk samenhingen, (blz.

In een voordracht, onlangs v 
heeft Prof. K. eveneens Pest 
toen Z.H.G. daar verklaarde, dat Pestalozzi, „die de 
woord bij de aanschouwinj 
nooit als een deugdelijk h 
28 Maart ’22).

Toen ik deze passages las, was ik niet weinig v< 
het kan, neen het moet Prof. K. bekend zijn, dat 
van den schoolbioscoop en met name ondergeteekende in ’t geheel niet 
de bedoeling hebben het levende woord van den lesgever of 
der leerlingen in eenig opzit.

In het artikel, dat ik heb f 
dit tijdschrift, zeide ik, dat > 
worden; neen sterker, dat

met name onder»» 
levende woord van ut 
'«zicht te beknotten.

geschreven in het Julinummer (1921) van 
er wel degelijk bij de films verteld moet’

t van films (ook z.g. „wetenschappelijke")

Tk durf niet te verlangen, dat mij ter bespreking en bestrijding van 
Prof. Kohnstamm’s artikel alle ruimte zal worden afgestaan, die voor 

eene grondige behandeling noodig is. Daarom zal ik mij in tweeërlei 
opzicht beperken: ten eerste zal ik het gedeelte van zijn opstel, dat 
niet zoo direct op mijn terrein ligt, onbesproken laten, alhoewel ik 
er meerdere kantteekeningen bij gemaakt heb; en ten tweede zal ik 
ook het gedeelte, dat over de „Instructieve” film handelt, niet geheel 
op den voet volgen, doch de groote lijnen eruit in het oog houden.

verwonderd. ^Vant 
: de voorstanders

>f de activiteit
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bitter weinij 
alleen „

>en,

van een
commissie gehad
mij aan

geheel anderen indruk i
i komst hadden.

zonder goede deskundige mondelinge toelichting en zonder pacdago- 
gisch juiste „behandeling”, bitter weinig blijft hangen. Wij hebben dan 
ook nooit de films zoo maar alleen „laten bekijken". Wij gaven steeds 
mondelinge lessen, met vragen, antwoorden en wat daar verder bij 
behoort en bezigden daarbij de film air toelichting. De film was bij ons 
dan ook nimmer de hoofdzaak, doch ren hulpmiddel. Over onze werk
wijze schreef ik in het genoemde artikel: „Er wordt verteld en er 
wordt gekeken. Er wordt gevraagd en er wordt geantwoord. Er wordt 
gelachen en er wordt geluisterd.”

En vlak erachter citeerde ik een verslag van eene commissie uit den 
Parijschen Gemeenteraad, die bij ons was wezen kijken en die sprak 
van: „causerie familière, réponses spontanécs, rires, silenccs, émotions 
et désirs.”

Als Prof. K. dan ook als Pestalozzi's grondgedachte opgeeft: „Wat 
we zien, onder woorden brengen", dan mag ik verklaren, in samen
werking met de school nooit iets anders gedaan te hebben.

Een Redacteur van De Telegraaf schreef (29 Maart ’22) naar 
aanleiding van een bezoek aan onze inrichting een uitvoerig artikel, 
waarin hij met zeer veel nadruk en waardeering gewaagde over onze 
toelichtingen en waarin o.a. deze zinsnede voorkwam : ........... op de vele
vragen van den leider werd grif geantwoord. Er bleef voortdurend contact, de 
kinderen hadden geen oogenblik tijd in de duistere zaal in slaap te vallen 
of kattekwaad uit te voeren. Trouwens de orde was voorbeeldig "

De door mij gecursiveerde zinnen alsmede de geciteerde gedeelten 
uit mijn vorige artikel — dat blijkbaar geheel aan de aandacht van 
Z. H. G. is ontsnapt — wijzen er m.i. op, dat Prof. K. van onze lessen 
een totaal verkeerden indruk heeft, voornamelijk veroorzaakt door de 
omstandigheid, dat hij ons nog nooit de eer van een bezoek heeft 
aangedaan.

En ik vraag mij maar steeds af: Waarom gaat hij dan toch voort
durend op onjuiste indrukken af en waarom komt hij niet eens bij 
ons kijken? Hij zal mij steeds van ganscher harte welkom zijn, evenals 
die honderden andere bezoekers uit het binnen- en buitenland, die in 
de vier jaren van onze werkzaamheid hier steeds met open armen ontvangen 
zijn. Niet lang geleden had ik eene officiëelc commissie van paedagogisch- 
deskundigen bij eenige lessen (in de Redactie-vergadering van „Volks
ontwikkeling” kan Prof. K. gemakkelijk te weten komen, welke com
missie ik bedoel). Na afloop van een dier lessen heb ik een zeer 
langdurig onderhoud met. die commissie gehad en ik mag er wel dit 
van vertellen, dat de heeran mij aan het eind .daarvan unaniem ver
klaarden, een geheel anderen indruk van ons werk te hebben gekregen, 
dan zij vóór hun
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„spoedig opgeven der activi- 
het' geheel geen sprake zijn.

j<. zeer bard; de 
in gelegenheid, 
wel voor. Een

ilptniddelen. soms wel op 
:htbeelden soms wfel met 

van te «villen leeren? Of 
beeld en handeling de aan

een en ander

hij zegt, dat de 
waar het op nauw- 

lalytische waarnemingen 
1 — ook naar mijne 
ondig behandelen, moet 
toofdelijk) geschieden, 

-ebruik moeten maken. Als 
jiochure van 1918 nog eens

deze wijze (meestal zonder en 
van zullen te weten komen?

En vragen stellen naar aanleiding van stilstaande beelden, dat doen 
op school slechts zeer zeldzame uitzonderingen onder de kinderen. In mijn 
ruim 20-jarige onderwijzerspraktijk herinner ik mij slechts een heel enkel 
geval. En laten de andere schoolmannen maar eens zeggen, of zij ten 
deze andere ervaringen hebben. Als Prof. K. dus zegt: „Hoe lang een 
plaat of object ons aangeboden moet worden, hangt dus geheel af van 
den waarnemer en het aantal vragen, dat hij daarbij te stellen heeft”, 
dan acht ik dat, bij het klassikale onderwijs aan leerlingen onzer lagere 
en middelbare scholen, een schoone theorie. Als regel stellen de 
kinderen nu eenmaal uit zich zelf weinig vragen. 1P ij moeten beginnen 
met vragen en opmerkingen en we achten ons gelukkig, indien we hen 
tot het stellen van <>ok maar een enkele vraag hebben kunnen brengen. 
Zoo is de praktijk; zoowel bij het behandelen van stille beelden als 
bij onze wijze van filmaanschouwing.

Van een „bezigheid zonder inspanning”, 
feit”, „passief kijken" enz. kan bij ons in het' geheel geen 
De kinderen werken bier, dat is de algemeene opinie, juut z 
filmles is voor de overgroote meerderheid zeer stellig geen ‘ 
om nu eens lekker uit te rusten. Daar zorgt de lesgever w« 
enkel bezoek kan hiervan een ieder overtuigen.

Vrijwel eens kan ik het met Prof. K. zijn, waar 
bioscoop niet het meest geëigende hulpmiddel is, 
keurigbekijken van onderdeden aankomt. Vooran, 
deugen de films — op enkele uitzonderingen na 
overtuiging inderdaad niet. Rustig bekijken, groi 
in de klasse (of nog liever met de kinderen ho 
Hierbij zullen wij van platen, modellen enz. gebt 
Prof. K. mijn vorige artikel en ook mijn bro<

Laat Prof. Kohnstamni toch ook eens komen. En gaarne zal ik hem 
met alle kracht behulpzaam zijn bij elk onderzoek, dat hij ten aanzien 
van de resultaten van ons werk zal wenschen in te stellen.

Dat het kind gaarne naar films kijkt en dat het dit niet doet met 
de vooropgezette bedoeling er nu eens veel van te willen leeren, zal 
voor de overgroote meerderheid wel juist zijn. Doch wat zegt dit? 
Letten de kinderen bij eenc goede aardrijkskunde-, geschiedenis- of 
natuurkundeles op school, met de andere hulpmiddelen, soms wèl op 
en bekijken zij wandplaten en stilstaande licl 
de welbewuste bedoeling er nu eens veel 
tracht de goede onderwijzer door woord en 
dacht der kinderen zoodanig bij het onderwerp te trekken, dat zij 

desnoods tegen hun wil)
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schreven.
Ook het

heeft, nog even wijzen 
schreven in Dr. Max 
ie geleerde schrijver 
dit artikel

voorgaande gedeelten de plaats van den bioscoop 
onderwijs cenigszins heb aangewezen, spreekt het vanzelf, dat 

■et zijn een Mudchen fllr Alles. Niemand vraagt dan ook 
ik stellig niet — om al te veelvuldige aanwending en van een 

’ieel geen sprake 
>rige Volksontwikkcling-artikel 

aangewend voor het doen 
de handeling, den totaal-indruk.

jaar ervaring, wat ik 
. dat de schoolbioscoop 

:n beter is" en ook, 
, dan het stilstaande".

gebied de 
ide trachten 

; had gevraagd, wat ik 
volledige opgave kunnen 

op de zeer onjuiste gegevens 
noch als ik het wel heb in 

les had bijgewoond, toen hij erover

naleest, zal hij ervaren, dat ik daarin reeds hetzelfde heb ges<
Maar er bestaat niet alleen behoefte aan analytisch zien. < 

synthetisch aanschouwen dient beoefend te worden. Uit de vele enkele 
gevallen moet de algemeene regel kunnen worden afgeleid. Het groote 
aantal waarnemingen, waartoe de werkelijkheid om ons heen ons ver
plicht, moet in het tempo, waarin de handelingen plaats vinden, zoo juist 
mogelijk kunnen geschieden. Slechts weinig menschen kunnen dat, ook 
al zijn de handelingen alles behalve gecompliceerd. Reeds vele proef
nemingen, ook met meer ontwikkelden, hebben dit, n aar ook Prof. K. 
bekend moet zijn, nadrukkelijk bewezen. Ik herinner bijv, aan de bekende 
proef van Heymans. En onze rechterlijke autoriteiten kunnen er, zeer 
tot hun leedwezen, over meepraten, hoe onscherp over het algemeen 
zelfs heel gewone dingen worden waargenomen.

Dit nauwkeurig waarnemen, deze synthetische aanschouwing, moet 
ook aangeleerd worden. En hierbij zal de film goede diensten kunnen 
bewijzen, vooral indien het filmonderwijs in den loop der tijden meer 
systematisch zal kunnen worden ingericht.

Misschien mag ik Prof. K-, naast het vele, dat hij over dit onder
werp reeds gelezen heeft, nog even wijzen op een opstel door Prof. 
Dr. Felix Lampe geschreven in Dr. Max Epstein’s „ Das Buch der 
Erziehung", waarin de geleerde schrijver dit onderdeel uitvoeriger 
behandelt, dan mij in dit artikel mogelijk kan zijn.

Waar ik in de voorgaande gedeelten de plaats van den bioscoop 
in ’t onderwijs cenigszins heb aangewezen, spreekt het vanzelf, dat 
hij niet kan 
en ik stellig niet — om al te veelvuldige aanwendii 
«prominente plaats" in het onderwijs kan in hef gehec 
zijn. Ook dit heb ik reeds in mijn voi 
neergeschreven. De bioscoop wordt slechts 
waarnemen van het leven, het bewegen, de handeling. 
En op dit gebied handhaaf ik ten volle na vier jaar 
in 1918 in mijne brochure geschreven heb, n.1., 
een aanschouwingsmiddel kan zijn, „zooals er geet 
„dat het levende beeld van veel blijvender invloed is, <

Ik heb dan ook gedurende mijne werkzaamheid op dit 
film nooit voor andere doeleinden dan de hiervoor genoemc 
te gebruiken. Als Prof. Kohnstamm mij eens 
alzoo vertoond heb, dan had hij gaarne een • 
bekomen en had hij niet behoeven af te gaan o 
van Frater Smeden, die ook nooit bij mij (n< 
een anderen schoolbioscoop) , een 
schreef.
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;en in den R. K. School- 
rdien reeds bij mij geloopen 

ongeveer 
>rtdurend

Prof. K. vond
■ geprezen 

ing op gemaakt. Ook is 
deze film voor afdeelingen 
heb behandeld. De heer 

spatronaat te Amsterdam, 
.... ’t was een les, zooals 

sven kan".
oppelijke Inspecteur 
>udt en

biologische 
ingeroepen kunnen 

mijne meening 
meer waarde is.

genoegt
sft gezien, had vóórt 
;ehuurd. Wij draaien trouwens vaak c 
der van nieuwe vondsten e.d. voot

De film, die Prof.. K. met zooveel 
bioscoop te Amsterdam heeft 
en was op mijn aanbeveling ge 
hetzelfde en houden elkandt 
op de hoogte.

Is aanschouwing in natura mogelijk, dan — ik heb nooit iets anders 
beweerd — dan mag die niet achterwege blijven. De film staat dan 
ook niet tegenover de natuuraanschouwing, evenmin als tegenover het 
aanschouwen van stille beelden. De film slaat Haar naast. Gaat het 
over anatomische bijzonderheden, dan kome het dier, de plant, het 
model of de plaat in de school. Gaat het echter over biologische ver
schijnselen, dan zal de hulp van de film met succes 
worden. Ik wil hierbij niet onvermeld laten, dat naar 
voor onze leerlingen bel leven van ontzaglijk veel 
dan de anatomie of de systhematiek. Ik hecht als schoolman 
waarde aan de synthese dan aan veel analyse.

In verband hiermee zij ’t mij vergund iets te zeggen van de veel
besproken bijenfilm, over de behandeling waarvan de heer Smeelen 
zich zoo weinig vleiend heeft uitgelaten. Ik heb deze film nu reeds twee 
maal zes weken op het programma gehad en zonder een enkele uit
zondering waren alle leerkrachten, zoowel van het M.O. als van het 
L.O., van oordeel, dat de kinderen er zeer veel van geleerd hebben. De 
heer Smeelen staat in zijn oordeel over mijne behandeling blijkbaar 
tamelijk alleen. Ik heb de film bijvoorbeeld reeds eenige keeren 
voor vereenigingen van bijenhouders behandeld, wier leden van deze 
dingen toch waarschijnlijk minstens zoo goed op de hoogte zullen zijn 
als de heer Smeelen, al zit deze dan ook, naar hij telkens met nadruk 
mededeelt, in examencommissies voor de hulpacte. En die bijenhouders 
hebben mijn explicatie (ik vind het vervelend erover te moeten schrijven; 
maar de heer Sm. heeft ze in het debat gebracht en " 
dat gewichtig genoeg, om in zijn artikel over te nemen;) zeer, 
en er nimmer ook maar één enkele aanmerking op gemaakt, 
dat niet gebeurd in de zeer vele gevallen, dat ik ' 
van de Ned. Natuurhistorische Vereeniging 
Rooymans, hoofd van het St. AVillebrordusj 
schreef er in De Nieuwe Eeuw dit van: » . 
geen Heimans of Thijsse in de school geven

Pater Nolct uit Rotterdam, de Bisschoppelijke Inspecteur van het 
R.K. Onderwijs aldaar, die zelf bijen houdt en die als tegenstander 
van den Schoolbioscoop eens bij ons kwam kijken, is mede door een 
les met diezelfde bijenfilm tot voorstander bekeerd. De paedagogische 
medewerker van Haarlem's Dagblad zegt van een demonstratie door
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schiedenis
, dat ik bij

mij te Amsterdam met de bijenfilm gegeven (10 Oct, 1920): „Wel, ik moet 
verklaren, dat ik door het bijwonen van verschillende lezingen over 
dit onderwerp, zelfs door die met lichtbeelden, nooit zulk een beeld 
heb gekregen van het wondere bijenleven, als hier in een half uur door 
deze film.......... ”,

Ik wil met dit alles maar zeggen, dat iets nog niet perse onaanvechtbaar 
juist behoeft te zijn, ook al wordt dit door Frater Smeelen beweerd 
en dat het beroep van Prof. K. op dezen kroongetuige nu niet bepaald 
gelukkig is; zooals ik hiervoor en hierna nog nader aantoon.

En wat bedoel ik nu met het vertoonen en bespreken van deze 
bijenfilm? Is het erom te doen, dat de kinderen al de vertoonde en al 
de vertelde bijzonderheden ook van a tot z zullen onthouden, zoodanig, 
dat zij ook weer alles precies zullen kunnen navertellen? Dat kan 
natuurlijk de bedoeling niet zijn, evenmin als bij elk ander onderwijs 
in nat. historie, aardrijkskunde, geschiedenis en dergelijke vakken. Als 
ik het slechts zóóver gebracht heb, dat ik bij onze stadsjeugd belang
stelling voor dit prachtige dierenleven heb weten te wekken, eene 
belangstelling, die hen zal drijven tot eigen waarneming in de natuur 
of nog liever tot eigen medeleven, en als ik met alles en alles in de 
hoofden en hai*ten van mijn grootere en kleinere toehoorders een alge- 
meenen indruk heb weten te vestigen, dan ben ik volkomen tevreden.

Zoo heb ik mijn taak van den aanvang af tot den dag van vandaag 
opgevat: De school, zooals die krachtens wet, verordening, leerplan 
en inzicht der onderwijzers moet functionneeren, in haar werk te steunen 
door datgene met behulp van films aanschouwelijk te maken, waarover 
op school gesproken moet worden, doch waarvan de kinderen zich 
zonder de films geen heldere voorstellingen zullen kunnen vormen.

Het >is absoluut niet de bedoeling, dat natuurhistorische films, om 
me daar nu eens toe te bepalen, vertoond worden, om te dienen als 
een surrogaat voor de natuursport zelf. Integendeel: de ervaring heeft 
geleerd, dat deze soort van films bij stadskinderen en stadsvolwas
senen, voor wie elke vogel een vinkie en elke bloem een roosje is, die 
nooit oog hadden voor de wondere schoonheden der schepping, een 
stimuleerende werking tot het zoeken van nauwere aanraking met de 
natuur heeft uitgeoefend. Reeds meerdere malen is het gebeurd, dat 
bijv, een jeugdvereeniging en een reisvereeniging, na het bijwonen van 
onze filmlessen, er op uitging, om in natura te gaan aanschouwen, wat 
hen op de film geïnteresseerd had. Ik had ze daar trouwens steeds toe 
aangespoord en achtte me dan ook met dit resultaat ruim beloond.

De film ie hier dus middel, geen doel. Alles hangt hierbij, zooals trouwens 
bij elk onderwijs, geheel af van den man, aan wien de filmbehandeling 
is toevertrouwd.
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vekt voor 
nog zoo '

, dat ik de voor, ons 
water. Muis onder

Industrieele films bchooren bij ons, geheel anders dan Prof. Kohnstamm 
alweder op gezag van Frater Smcelen blijkbaar gelooft, tot de zeldzame 
uitzonderingen. De enkele, die wij vertoonden, behandelden onder
werpen, die ook in de school ter sprake moeten komen, ze dalen nooit 
af in al te technische bijzonderheden, en ze gaven ons steeds gelegenheid 
erop te wijzen, dat niet de dingen het voornaamste zijn, doch veeleer 
de menschen, die ze voor ons vervaardigen, met zwaren arbeid in vaak 
zeer ongunstige omstandigheden. Bij de film over de steenkolen bijv, 
vormen , niet de machines het hoofdmoment, doch de mijnwerkers, die 
we in de lift zien omlaag vliegen, die in het ingewand der aarde rond
kruipen, die op den rug liggen te hakken of die sjouwen achter de 
zware ijzeren mijnwagens in de lage, donkere gangen. En wij vergeten 
daarbij ook niet een woord te wijden aan de vertoonde mijnpaarden, 
die niet eerder het daglicht zullen aanschouwen, dan wanneer ze, 
afgeleefd en vermagerd, naar boven en .... . naar het slachthuis 
vervoerd worden.

Bij de ijzerproductie zijn het de mannen, die met ontbloot bovenlijf staan 
te werken bij de geulen, waarin het roodgloeiende gesmolten ijzer als 
in een rivier van louter vuur voortsnelt, waarop vooral de aan
dacht gevestigd wordt.

Zoo wordt eerbied gewekt voor den arbeid van anderen, iets waaraan 
het vooral bij de jeugd nog zoo vaak ontbreekt.

Het behoeft wellicht na dit alles geen betoog, 
onderwijs onzinnige films, „Visch in uitgekookt i 
luchtpomp. Verwelkende bloemen,” e.d., die Prof. Kohnstamm alweer 
noemt in navolging van den heer Smeelen, nimmer verlooné) heb!

Dat er bij het Hooger Onderwijs in Nederland nog geen bioscoop 
gebruikt wordt, is niet geheel juist. Mij zijn althans eenige Professoren 
bekend — ook aan Prof. K.’s eigen Universiteit, -- die wel degelijk 
groote waarde hechten aan het gebruiken van den bioscoop bij hunne 
colleges. Zeer zeker is het aantal Hooggeleerden, dat zoo handelt in 
ons land, nog niet groot. In Duitschland is het gebruik, ondanks de vreese- 
lijke tijdsomstandigheden, veel grooter, waarvan ik mij heb kunnen 
overtuigen in de Deutsche Bildwoche, van 1 tot 5 October j.l. te 
Hamburg gehouden en waaromtrent geleerden als Prof. Dr. G. Pancon- 
celli-Calzia, Dr. Sander, Adolf Schar, Prof. Dr. E. Benezé, Georg 
E. F. Schulz, Prof. Dr. F. Lampe e.a. zeer interessante mededeelingen 
deden. Ook Einstein, Siedentopf e.a. laten zich zeer waardeerend over 
het filmgebruik uit en bedienen er zich vaak zelf van.

Het kan ook aan onze Hollands’che Professoren liggen, nietwaar?
Mag ik zoo vrij zijn. Prof. Kohnstamm’s aandacht ook nog even te 

vestigen op het uitstekende boek: „ Wisscnschaftliche Kinematographie
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En is het 
rapport van

Onderwijzers kan blijken, 
en dat kunnen zij toch het 

dat de bioscooplessen wel degelijk instructieve waarde hebben, 
zoo gering was, zouden er dan steeds nieuwe 

igen en zouden dan sommige Hoofden van 
i der Schoolvergadering — om toelating komen 
die eigenlijk nog niet in aanmerking komen? 

den heer Smeelen, 
een pleizier te doen ? 
was gebleken — en 

zijn gekomen ? — zouden 
i Komen en zou dan 
van 8000 tot 14000?

van Dr. Karl Kieser en Prof, 
ngs verschenen boek van Dr.
in der Wissenschaft und im 

ik ook nog even wijzen op de belangrijke be- 
i psychiater Dr. Hudd- 
(blz. 70 e.v. Rapport), 

den Schoolbioscoop

van F. Paul Liesegang met medewerking v 
Oswald Poiimanti ? En op het zeer onlang 
Oskar Kalbus, „ Der Deutsche Lehrfilm i> 
Unterricht”? En mag 
schouwingen van den bekenden Rotterdamschen 
leston Slater in den Onderwijsraad gehouden (I 
waarin deze geleerde zich bijzonder gunstig over 
heeft uitgesproken, hetgeen intusschen den heer Smeelen niet weerhout 
heeft, hem tegen den Schoolbioscoop in het vuur te brengen?

En nu nog even iets over de instructieve waarde van de lecrfilm: 
Onlangs had ik een onderwijzer bij mij van een der Christelijke 

Scholen, welke getrouw van onze inrichting gebruik maken. Hij kwam mij 
een stapeltje opstellen brengen van zijn leerlingen, gemaakt na een 
bezoek aan den Schoolbioscoop. Ik bezit een aardige collectie van 
dergclijke pakjes opstellen, die voor Prof. K. en voor ieder ander bevoegd 
onderzoeker ter inzage liggen; geen uitgezóchte goede opstelletjes, doch 
werk van geheele klassen, ongecorrigeerd, met alle taal- en stelfouten 
en met de kladden erin.

Bedoelde onderwijzer deelde mij mede, dat hij zijn klasse een verhaal 
had voorgelezen en onmiddellijk daarna zijne leerlingen de keus liet een 
opstel te maken over dat verhaal óf over het ijsvermaak, dat toen 
juist in vollen gang was, öf over een les in den Schoolbioscoop eenige 
weken geleden. En op twee na kozen allen hel laatste en maakten zij 
een opstel over een natuurhistorisch onderwerp. Toch zeker wel een 
bewijs, dat de kinderen zich daaromtrent het meest „safe" gevoelden. 
Ik ben natuurlijk bereid Prof. K. naam van School en Onderwijzer 
voor verder onderzoek mede te declen.

Uit brieven en verslagen van Hoofden en 
hoezeer zij telkens kunnen constateeren — e 
best?  ƒ  
Trouwens, als die waarde 
scholen om toelating vrag«* 
Scholen — op verlangen der Schoolvergadering — 
verzoeken van klassen, die eigenlijk nog niet in a; 
Gelooft Prof. K. de insinueerendc bewering van < 
dat de heeren dat allemaal maar schreven, om mij e

Als in die vier jaar de waarde nihil of gering • 
dat moest toch in zoo’n termijn aan het licht zijn gel 
dan de Bijzondere Scholen geheel vrijwillig blijven k( 
het aantal bezoekers per programma gestegen zijn 

geen sterk bewijs voor de instructieve waarde, als in het 
de Haagsche Bondsafdeeling staat, dat van
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vcrvaar-

De < 

zeil'.

wc kort 
ijksche

nd. dit 
»udcn. In 
jrckingen 

voornaamste 
i dc strekking

van dc Glmlcssen lieten maken, 
blijken kan, t)al e)e inbond Her

aan het, in dezen ontwikkelings- 
voortreffelijkste, stelsel, dat niet de 

;n bepaalt. 
■ ij de zaak 

tagsche 
dienst.

van verschillende historische 
■ nader tol de kinderen cn ouders 
I. de vroegste nationale be- 

jen (Egypte, etc.) 2. Grieksche 
Ituur, 3. Romeinsche cultuur. *4. de 
iddclceuwen, 5. dc Renaissance, 6.

cultuur en wetenschappelijke 
gang, 7. Vooruitgang van hel 

sprekend ras, 8. sociologische 
initair idealisme — de toe-

wijzers, die opstellen naar aanleiding t 
er 40 verklaarden, dat uit de opstellen 
filtn.r wa<r begrepen en onthouden ?

Dat de films nog niet alle onberispelijk zijn, is juist. Niemand weet 
dat betcr dan ik. Ik heb er echter ook vele vertoond, die door alle 
Onderwijzers zeer geprezen werden. Nu weer bijv, de „industrilfele" 
film over de ijzerwinning. Doch als alles nog niet is, zooals het wezen 
moet, dan is dat niet een bezwaar van den schoolbioscoop an sich. 
Het zal verdwijnen, naar mate het debiet van schoolfilms toeneemt en 
vooral, naarmate er meerdere bekwame paedagogen aan de 
diging van goede leerfilms — en goede ontspanningsfilms — gaan 
werken. Reeds nu zijn in het buitenland vele mannen van naam 
hierin voorgegaan. Ik zal me gelukkig achten, indien onze Hollandsche 
geleerden hun voorbeeld volgen.

Dan kan tevens een eind komen 
tijd onontkoombare, doch- niet 
school, doch dc Schoolbioscoop de te behandelen onderwerpen

Maar eerst mag ik van Prof. Kohnstamm verlangen, dat hij 
nog eens ernstig in studie neemt. Desverlangd zijn de Ha; 
Schoolbioscoop en ondergeteekende hiervoor gaarne tot zijn <

The school of life — a theatre of 
Education •—• door Charles T. Smith 
(1921) — 120 bl. — f4.20__ Dc schrij
ver had met zijn leerlingen van dc lagere 
school _die Zaubcrflötc" van Mozart 
ingestudeerd. Dc verschillende dingen, 
die voor de voorstelling noodig waren, 
werden door de leerlingen cn de onder
wijzers zelfgemaakt. Hij verzocht eenige 
autoriteiten de voorstelling bij te wonen; 
deze waren zoo tevreden, dat dc minister 
van onderwijs Mr. Fisher beloofde 
regecringssleun in deze richting te zullen 
geven. Hel doel van den schrijver is, de 
leerlingen andere kennis bij te brengen 
dan die, waarmee men geld kan verdienen, 
hij wil van de lagere school een volks- 
ontwikkelingsinstiluut maken, waar zoo
wel ouders als leerlingen zich thuis zullen 
gevoelen cn medewerken aan de tooneel- 
voorstellingcn. Want door deze wil hij 
de algemeenc kennis bijbrengen, die voor 
de beoordeeling van het leven noodig is. 
Zoo wil hij door tooneclvoorstellingen

tijdperken 
brengen: 
schavinge

Miooeiee 
Fransche 
vooruitgan 
Engelsch 
en humar

Hierbij aansluitend vermelden 
het verslag van de achtste jaarlijl 
vergadering van de „/Vieinre Ideal 
opvoeding en ondeivi/o" in Engelani 
jaar te Stratford-on-Avon gchoudc 
het middenpunt van de bespt 
stond het toonvel. De 
sprekers, de onderwerpen cn 
hiervan zijn de volgende:

Sir Henry iVe^boll — l’'oorzillerorede: 
opvoeding van het kind tot het 14de 

• is nutteloos, niet om de opvoeding 
, maar om het feit, dat het kind dan



108

.. :n litterair g< 
gemakkelijkst g:

i jaarlijks drit
:rd : een van

Grieksch stuk en

Elk jaar was er in de school een op
voering van een stuk van Shakcspeare 
of van een vertaald Grieksch stuk. De 
moeilijkheid was om leeraren te vinden 
met de noodige dramatische aanleg om 
het tooneclwerk in de school te leiden 
en te bevorderen. Bij de leeraren is een 
buitengewone bangheid te constatecren. 
die vermoedclijk door een gebrek in hun 
opleiding veroorzaakt wordt. Voor de 
spreker bestond geen twijfel omtrent de 
belangrijkheid van tooncelvoorstellingen.

zZ/r. Kennel b Findall. (Public school) 
—. ..Dramatic Work in Public and 
Preparatory Schools*': Het komt hem 
voor, dat er te veel tijd met vakken als 
Latijn wordt verspild. De doorsnee-leer- 
ling krijgt een linguistische. maar geen 
litteraire opleiding. De Highschools zijn 
gebonden aan de examenprograms. Het 
Engelsch moet tusschen het Latijn, 
wiskunde, Fransch, geschiedenis, aar
drijkskunde. misschien Grieksch. maar 
voor zich zelf zorgen. Men zegt, dal de 
leerlingen door de studie van de oude 
talen een litteraire ontwikkeling en kennis 
van het Engelsch verwerven. Wie het 
ongeluk heeft, vertalingen van jongens 
van 15 jaar te corrigeeren, kan zich 
voorstellen, hoe gering de litteraire ont
wikkeling is. Spreker wil de klassieke 
opleiding niet aanvallen, maar ze moet 
door de studie van de moedertaal worden 
voorafgegaan. Het overladen leerplan 
maakt het onmogelijk nog extra-vakken 
op te nemen, maar onder deze omstan
digheden moesten de leerlingen buiten 
de schooluren litterair gevormd worden. 
Het gemakkelijkst gaat dit door drama
tisch werk. In een ideale Highschool 
moesten jaarlijks drie stukken worden 
opgevoerd: een van Shakespeare, een 
Fransch of Grieksch stuk en een modern

AHm Elite Fogerly. (principal of the 
Central school of Speech Training and 
Dramatic Art.) verdedigde de verbinding 
van het beroepsdrama met het onderwijs 
aan de eene kant en met de plaatselijke 
autoriteiten aan de andere kant.,—

W.E.

treedt in een wereld, waar geestelijke 
en intellcctueele waarden niet worden 
gewaardeerd en alleen gestreefd wordt 
naar het hoogst materieele loon.

Prof. CornforS. — De oorsprong van 
het drama: Bij kinderen moet op dra
matische voorstellingen worden aange
drongen. Plato wist, dat het drama het 
machtigste middel voor de onderscheiding 
van goed en kwaad is.

zZZ/.'j Lena Aibwelt. — Drama en het 
nationale leven: In elk dorp en elke stad 
is een tooneel noodig. Engeland is bezig 
de meeste waardevolle middelen voor 
de emotioncele opvoeding te verliezen 
door het verdwijnen van zijn schouw
burgen. De gehcele opleiding van thans 
is opleiding voor geld verdienen. Wan
neer een volk zijn tooneel verliest, 
verliest het zijn taal en dat is steeds een 
tecken van verval. De schouwburg moet 
met het onderwijs en met de gemeentelijke 
autoriteiten in verbinding gebracht wer

ft-. Rudolf Sletner. — Drama in 
betrekking tot het onderwijs. Hij sprak 
over het Goetheanum en de eurythmie.

zZ/ü*j Hamillon. ~~ De strekking van 
het moderne drama: Zij deed een heftige 
aanval op het commcrcialisme en op de 
stelregel „Geef het publiek, wat hei 
vraagt" in schouwburg en cinema.

Aln. IP'eller. — Het dramatisch in
stinct in het lager onderwijs: De vol
wassenen met hun onderwijssysteem zijn 
op de verkeerde weg. De natuur van de 
kleine kinderen, in welke het instinct voor 
dramatisch spel het sterkst is, trachten 
de onderwijzers door de machinerie 
van het huidig onderwijssysteem te 
wijzigen. Er is een tijd geweest, dat de 
kinderen uit zich zelf speelden; nu 
leeren we hen, hoe ze moeten spelen. 
Van vrijheid zijn ze gekomen tot de 
„zit-stil" school. Mrs. Weller beschrijft 
hoe haar leerlingen in een steengroeve 
een tooneel uit „Ivanhoe" spelen. En 
in elk geval moeten de leerlingen iets 
van de wonderen en schoonheid van 
Shakespeare hebben gezien.

Air. SbarwooD. (Headmastcr Gram- 
marschool) — Drama en de leerling:
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VOLKSONTWIKKELING
MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de N utscommissie voor Onderwijs.

d vuulavt op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 

vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
tenlandsche toestanden.

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt: 

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Voor.
Mr. J. H. THIEL on J. HOVENS GRÈVE.

openbare besprekingen of congressen ter be- 
problemen van volksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
nieuwe vruchtbrengende gedachten op het gebied der

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het. Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van . 
handeling van problemen van v<

5. door uitgave van een 
land levende oudé en 
volksontwikkeling.

6. door het contact 
Nederland en 
het bezoek van 
dit noodig en 
deering van buitc
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waren ondergebracht 
te Brühl (tusschen 

irtoe, met bewilliging

lingen 
iden zich als 

Nederland. De

I Xoor samenwerking van de National Adult School Union en de
* Educational Settlements Association in Engeland, onder leiding van 

hun secretarissen George Peverett en Basi! A. Yeaxlee, aan de eene 
zijde, en den Rhein-Mainischer Verband fUr Volksbildung en den 
Bund fUr Volksbildung, beide te Frankfurt a/M., onder leiding 
van Dr. Carl Gebhardt en Dr. Wilhelm Epstein, met medewerking 
van verschillende Volkshochschulen aan den anderen kant, is in den 
afgeloopen zomer een Engelsch-Duitsche Vacantieschool gehouden, 
die de aandacht waard is van hen, die zich hier te lande met de 
vrije volksontwikkeling bezig houden.

Ongeveer 120 personen namen er aan deel. Ze ’ 
in het voormalige koninklijke slot Augustusburg 
Keulen en Bonn op den linker Rijnoever), daar 
van de Engelsche bezetting, beschikbaar gesteld door de Pruisische 
regecring. De organisatoren, de beide genoemde Duitsche heeren en 
hun helpers, hadden zeer veel moeite gehad om het groote gebouw, 
waarin langen tijd Engelsche militairen kwartier gehad hadden, te 
reinigen en door het aanbrengen van hygiënische installaties voor 
het gebruik geschikt te maken; maar dit eenmaal gedaan zijnde, leende 
het gebouw zich voortreffelijk tot het doel.

Men is hier bijeen geweest van 12 tot 21 Augustus. Daarna hebben 
de Engelschen Frankfort en het Rijnland bezocht, om tenslotte in 
den nacht van den 24en op den 25en naar hun land terug te keeren.

De deelnemers bestonden uit mannen en vrouwen, die als hoorders, 
cursisten of leden in het ontwikkelingswerk van de bovengenoemde 
instellingen betrokken zijn, en uit bestuurders en docenten. Onder hen 
bevonden zich als gasten drie belangstellenden uit Luxemburg, België 
en Nederland. De dagen werden doorgebracht met inleidingen en



■

*

I

I.

110

<

i en van de 
de uitnoodi- 

van Duitsche 
>roken, dat alle 
len der zongen.

y

discussies, excursies, gezellig samenzijn, en uitvoeringen. De maal
tijden werden gemeenschappelijk genoten, zoo sober als de omstandig
heden dat cischten. Men sliep vier bij vier, de nationaliteiten gemengd, 
op militaire bedden, die in de ruime vertrekken der zijvleugels op
gesteld waren. AVanneer het weer het toelict, werden de voordrachten 
buiten gehouden, op de koele plek naar het Oosten, tusschen de 
vleugels van het gebouw, of op het ruime terras aan de Zuidzijde, 
met uitzicht op het mooie park.

Het voorzitterschap werd beurtelings door Miss Joan Aiary Fry 
van Londen en Dr. Emil Fitch^j predikant te Eisenach, waargenomen.

Dit vriendschappelijk samenzijn van vertegenwoordigers van twee 
volken, die elkaar zoo bitter bevochten hebben, de tragische omstandig
heden van het Duitsche volk, de nood, materieele en geestelijke, welks 
holle oogen men hier zonder ophouden op zich gericht voelde, dat 
alles sprak sterk tot gevoel en verbeelding, vooral van de buiten- 
landsche deelnemers. Maar wat eerst recht dit samenzijn overgetelijk 
gemaakt heeft voor allen, die het hebben mogen meemaken, dat is 
de onbevangenheid, waarmee de beide partijen elkaar tegemoet kwamen, 
de oprechte wil om elkaar te verstaan.

De mentaliteit in de beide landen, zooals deze onder den invloed 
van den oorlog geworden is, heeft aan de totstandkoming der 
Vacantieschool bezwaren in den weg gelegd. Deze werden echter 
overwonnen door de onvermoeide pogingen van Mr. Fr. JJlerLlens, 
een geboren Duitscher, die sedert een jaar of 50 in Engeland woont, 
en zich de Duitsch-Engelsche toenadering tot levenstaak gesteld heeft.

Aan zijn initiatief is ook de voorgeschiedenis dezer Sommerschule 
te danken, die teruggaat tot 1910. In den zomer van dat jaar maakten 
100 Engelsche arbeiders een studiereis naar Duitschland. Zij waren 
leden van de Adult Schools, die voor ruim 70 jaren door Kwakers 
gesticht zijn en thans in Groot-Brittannië ongeveer 1500 scholen 
voor volwassenen tellen met ruim 50.000 leden. Doel der reis was 
Duitsche instellingen voor volksontwikkeling en inrichtingen van 
sociale voorzorg te leeren kennen, betrekkingen aan te knoopen 
tusschen Engelsche en Duitsche arbeiders, wederkeerig vertrouwen 
te wekken en zoo de vredesgedachte te bevorderen.

De deelnemers werden in Dusseldorf en Frankfort ondergebracht 
bij leden van de evangelische werkliedenvereenigingen en van 
christelijke en Hirsch-Dunkersche vakvereenigingen. Bij c 
ging echter, die werd gedaan tot een wederkeerig bezoek ’ 
arbeiders aan Engeland, werd de wensch uitgespr 
richtingen daaraan zouden meedoen, dus ook de ledt 
moderne vakvereenigingen.
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i elkaar 
van den

Aan de uitnoodiging werd in 1911 gevolg gegeven en alle richtingen 
waren daarbij vertegenwoordigd. In 1912 bad een herhaling van het 
Duitsche bezoek plaats, terwijl de Engelschen in omgekeerde richting 
hun bezoek herhaalden. Aan weerskanten werden de bezoekers met 
de grootste tegemoetkomendheid en hartelijkheid ontvangen, de reis 
der Duitschers door Engeland geleek een zegetocht. Overal, ook op 
plaatsen, waar kleine groepjes hunner ondergebracht werden, ontving 
men hen ten stadhuize en werden zij in groote openbare vergaderingen, 
waar de geheelc bevolking vertegenwoordigd was, welkom geheeten. 
De Duitschers viin hun kant deden al het mogelijke om de Engel
schen waardig te ontvangen, maar zij waren niet bij machte daaraan 
een zoo grootsch karakter te geven als de andere partij, omdat hun 
organisaties niet zulke nauwe betrekkingen onderhouden met de 
regcering en de geldwereld. Deze bezoeken hebben voortgeduurd tot 
in 1914, toen zij door den oorlog afgebroken werden.

Voor de Adult Schools was het voornaamste doel der wederkeerige 
bezoeken de bevordering van de Engelsch-Duitsche verstandhouding. 
Volgens het verslag 1911/12 en 1912/13 van den Bund ftlr Volksbildung, 
vorlesungen, waaraan deze bijzonderheden ontleend worden, is dit het 
best uitgedrukt door Ramsay Macdonald in zijn rede voor een ver
gadering in Leicester, waarin de overgekomen Duitschers ontvangen 
werden: „In plaats van hun . krachten te verspillen in oorlogstoe
rustingen, deden de volken beter hun geld te gebruiken om 
deputaties te zenden als deze hier om boodschappers te zijn ’ 
vrede tusschen de volken. Voert zulke bezoekers van het eene 
van het koninkrijk naar het andere, laat hen aanzitten aan den haard 
bij onze Engclsche arbeiders, laat hen plaats nemen tot gemeen- 
schappelijken maaltijd aan het heiligdom van den huiselijken disch, 
en het zal straks onmogelijk zijn ooit weer gevoelens van vijandschap 
tusschen de beide volken wakker te roepen."

Het verslag voegt daaraan toe, dat voor den Bund ftlr Volks- 
biklung de volksontwikkelende invloed dezer reizen op den voorgrond 
staat: de verruiming van den gezichtskring, het leeren verstaan van 
elkaar, en de betere waardeering van eigen land door de mogelijk
heid van vergelijking met toestanden elders.

De Vacantieschool was een uitbouw in de diepte van de vroegere 
reizen. Het doel, dat men er mee voor had, wordt op de volgende 
wijze in het programma der Engelsche deelnemers geformuleerd: „The 
world is torn by fear, distrust and suspicion, aggravated by igno- 
rance, indiffercnce and prejudice. These evils prevent an understanding 
between nations as well as between classes within the nations. We 
believe the remedy to lie in an intellectual and spiritual enlighten-
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rpose of this Summer School is to help its members, 
■ are able to influence, towards such enlightenment.” ‘) 
jrogram ontbreekt zulk een doelstelling.

der voordrachten was: „Toward a

>olitiek;
toevoeging: „in dienst der mcnschheid".

en discussies mogen hier de kenmer- 
een kort overzicht samengevat worden.

werden toespraken gehouden over doeleinden, methoden 
de Volkshochschulen, Adult Schools en Educational

verstandelijk
Wat de methode aangaat, wil hij enkele denkbeelden van de 

Arbeitsschule en de Arbeitsgemeinschaft overnemen, maar voordrach
ten, ook losse, acht hij noodig voor het contact tusschen de massa 
en de wetenschap.

Prof. J. Resch van de Freie Volkshochschulc in Remscheid wil den 
heelen mensch geestelijk omvormen en zoekt daartoe aanknooping in 
het lichamelijke, dat hij als uitgangspunt ziet van het geestelijke. Het 
doel, dat wij ons in Remscheid stellen, zoo zegt hij, is geestelijk op 
zijn wijze, verbonden met het instinktief natuurlijke in den mensch. 
Het is in den grond religieus, maar wij noemen het niet godsdienstig

') De wereld is verscheurd door vrees, 
door onwetendheid, onverschilligheid en 
ling zich verstaan van de volken en 
Wij gelooven, dat het geneesmiddel ligt 
en het doel van deze Vacantieschool is . 
reikt kunnen worden, tot zoodanige

ment, and the purj 
and all whom they . 
In het Duitsche program

Het algemeene thema der voordrachten was: „Toward a new 
world order”, „einer neuen 'Welt entgegen”. Dit thema werd uitge
werkt aan de hand van de hierna volgende onderwerpen, die telkens 
door een Engelschen en een Duitschen spreker werden ingcleid, 
waarna de discussies volgden. Elke mondelinge voordracht werd in 
de andere taal vertolkt, terwijl bovendien in beide programma's in 
de eigen taal een kort resumé van de voordrachten in de andere taal 
opgenomen was.

De onderwerpen waren:
1. Opvoeding en volksontwikkeling;

De wetenschap;
Literatuur en kunst;
Industrie en techniek;
De economie;
De pol?

alle met de
Uit de gehouden inleidingen 

kende punten tot
Vooraf

Settlements.
Dr. IE'. Epslein ziet als het hoofddoel: vorming der persoo 

in haar vollen omvang, niet in verstandelijk opzicht alleen.
:1e denkbeelden

wantrouwen en verdenking, verergerd 
vooroordeel. Dit kwaad staat een onder- 

van de klassen in de volken in den weg. 
. in een verlichting van hoofd en hart, 
haar leden en allen, die door dezen be- 

verlichting de helpende hand te bieden.
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ncenschaj 
andere, e

OP
niet

de Educafional Settlements,

>nd, dat het meer op de 
. aankomt, dan op wat hij 

wij met wat de menschen 
gaandeweg den kring van 

zich te interesseeren

of geestelijk, omdat deze woorden een verkeerden klank hebben ge
kregen. Volgens een bepaald plan werken wij niet. Wij hebben als 
een van de eerst noodigc dingen een speelschool voor kinderen opge- 
richt, waar wij niet opvoeden, maar gelegenheid geven tot vrij spelen 
onder toezicht. Het is noodigzich te verstaan met de politieke partijen, 
anders verstart de beweging.

Horace Fleming, vertegenwoordiger van 
dat is van die settlements, die enkel opvoedend en ontwikkelend, 
hulpbiedend werk doen, stelt op den voorgrond, dat het meer < 
gezindheid, den geest (spirit) van den mensch 
leert. Wat de objecten aangaat, beginnen 
in hun naaste omgeving interesseert, om 
hun belangstelling uit te breiden. Wij leeren hen 
voor de gemeenschap pen, de groepen, waartoe zij behooren, 
doel waar wij heen streven is de vorming van den „international 
mind", vanwaar uit wij alle partijen en groepeeringen beschouwen. 
Zoo. brengen wij b.v. schoolmeesters, leeraren en professoren bijeen 
om samen paedagogische problemen te bespreken, en personen van 
verschillende geloofsovertuiging om te spreken over religieuze vragen.

HasH z/. Yeaxlee, hecht veel gewicht aan motieven, methode en 
inhoud van de volksontwikkeling, maar belangrijker dan dit alles 
noemt hij den geest der organisatoren, der docenten en, waar het 
volwassenen betreft, der hoorders.

Alle bezwaren, die tegen de volksontwikkeling ingebracht worden, 
overwint men door het motief der menschelijkheid. Het houdt in zich 
de ontwikkeling van den enkeling voor het bestwil van de anderen. 
„Wij moeten in de ziel van elke persoonlijkheid een doel planten, 
dat zoo centraal gelegen is, dat het in harmonie bestaat naast dat 
van alle andere persoonlijkheden” (Maxwell Garnett).

De methode moet op samenwerking gericht zijn. Er valt nieuwe 
nadruk op samenwerking in de school, op eenheid in het gezin, op 
de kleine groep in de volksontwikkeling, in tegenstelling tot de groote 
menigte. Allen moeten onderzoekers zijn; leeraren en hoorders wijden 
zich aan een gemeenschappelijke taak. Maar elke groep moet respekt 
hebben voor de andere, elk volk voor het andere. Een nationale kuituur 
geeft aanspraak op een aandeel in de republiek van het weten en 
der wijsheid, niet op imperium.

De inhoud der volksontwikkeling breidt zich snel uit, maar in de 
meeste gevallen is hij nog niet omvangrijk genoeg. Alle volksontwikkeling 
moest man en vrouw in staat stellen natuur en menschheid te verstaan en 
te waardeeren, iets in de wereld te praesteeren, maar vóór alles iets 
in de wereld te zijn.
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om haar voor het volk verteerbaar teeen bcdcclingssoepje veranderd.

de boeken

wie de volksopvoeding in handen gegeven wordt, 
en voortgezette ontwikkeling van het onder- 

ig van onderwijzers en ouders, enz.
bloot aan de gevaren van zelfzucht.

op: 
waarenht 
heeft, wordt hier „in eine 
sie verdauern könne". *)

In het Volksheim van Dr. L. M. Hartmann aldaar wordt ernstig 
gewerkt in kleine studiekringen. Is deze opheffing van enkelen uit de 
arbeidersklasse tot zelfstandigen wetenschappelijken arbeid echter het 
laatste, dat de volksontwikkeling beoogt? Deze menschen zouden 
maar monniken der wetenschap worden, eenzaam als allen, die zich 
aan wetenschap wijden. Dit kan niet het laatste zijn. Wij zoeken 
de volksgemeenschap, wij moeten weer een volk worden.

Wat is gemeenschap? Is ze door weten te verwezenlijken, kunst
matig te maken? Uit welke krachten leeft het gezin? Uit berekening, 
uit wetenschappelijk vorschen ? Er is in het gezin iets irrationeels, 
de liefde, die de menschen aangrijpt en samenvoegt. Daar is geen 
berekening, maar vertrouwen; waar liefde is daar jubelt of daar 
weent de mensch. Als het vertrouwen weg is, dan helpt niets anders 
dan de vergevensgezindheid om te heelen en samen te voegen. 'Weten
schappelijke speculaties helpen hier niet. Het ik wordt in het 
uitgebreid tot wij, organisch van uit het mysterie der liefde, en

Opvoeding van het leven beteckent opvoeding voor den vrijen tijd. 
Een ontwikkeld mensch behoort zich een erfgenaam te weten van alle 
volken en tijden. Hij is nooit alleen en altijd thuis. Hij is eenvoudig, 
omdat hij den rechten weg tot het hart der dingen kent van uit elk 
punt aan den omtrek.

Dat beteekent, dat het meer op de menschen dan op 
aankomt. Onder de democratie zijn wij allen verantwoordelijk 
de keuze van hen, aan 
Belangrijk zijn de vorming 
wijzend personeel, samenwerking 
De volwassen hoorders staan I 
gemakzucht en dogmatisme.

Het hoofddoel ziet het Engelsche comité van Adult Education in 
de ontwikkeling der persoonlijkheid en het dienen van de gemeenschap.

Anton Seinen van den Volksverein für das Katholische Deutschland, 
rector van een meisjesinstituut te MUnchen-Gladbach, was inleider 
van het onderwerp aan Duitsche zijde.

Deze inleider maakte onlangs kennis met het omvangrijke werk 
van hef Volksbildungshaus Urania te "W^eenen. De vraag kwam in 
hem op: is dit nu een instituut van volksontwikkeling of een „Bildungs- 

laus”? De wetenschap, die de enkeling worstelend verworven 
Bettelsuppe verwandelt, damit das Volk
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paedagogiek ge- 
zij hebben tegen-

het wegvallen 
:mecnschappelijk gevaar, 

van ons wezen. —■
van Cambridge 

rp: „de Wetenschap 
chap is het belangeL 
verborgenheden der 

^gepaste wetenschap 
lik le maken) tot bevrediging

verworven kennis) 
praktische behoeften.
de natuur, die toeneming van 

kennis den mcnsch verschaft, kan zoowel ten goede als ten kwade ge
bruikt worden. De arbeid van den scheikundige b.v. komt zoowel den 
misdadiger als den producent ten goede, en de telefoon en de moderne 
chemie vergrooten omvang en vernietigende kracht van den oorlog.

De wetenschap dient de menschheid door met meer luxe en grootere 
snelheid mogelijk te maken. Voortbrenging van zuivere veel luxe 
beteekent in den grond armoede, en arbeidsparende uitvindingen zijn 
dikwijls slechts arbeid verbergende. De ware taak der wetenschap 
is tweeledig:

komst is er
schappelijken

vlakte
Ebenezer Cunningham van Cambridge was de eerste inleider van het

volgende onderwerp: „de Wetenschap in dienst der menschheid".
Zuivere wetenschap is het belangelooze streven naar kennis, een

doordringen in de verborgenheden der wereld.
Toegepaste wetenschap zoekt vóór alles (van de

(gebruik le maken) tot bevrediging van
De machtsvermeerdering tegenover

moet staan voor het geheel. Tot instandhouding der gemeenschap 
moet men met zijn leven betalen.

Geestelijke waarden, die de gemeenschap opbouwen, worden eigenlijk 
niet geleerd het glimlachen van de moeder tegen haar kind, het 
vertellen van sprookjes : het is de fantasie van het kind opbouwen 
uit de ziel van de moeder, het uitstroomen van blijdschap uit het 
binnenste van de moeder. Men leert dit niet in scholen of uit boeken.

Het levensgevoel onzer onderwijzers moet veranderd worden, opdat 
zij zich niet meer als in een kinderfabriek werkzaam weten, maar 
als in een tuin. In zijn landelijke arbeidsschool heeft spreker de 
ondervinding opgedaan, dat onderwijzeressen, die 
studeerd hebben, te ver van de kinderen af staan, 
over deze geen gemeenschapsgevoel als van vader en moeder.

Onze jeugdbeweging is ook op dezen dwaalweg. De jonge menschen 
moeten geschaard worden om een oudere(n) vriend of vriendin in 
intieme kringen. En deze moeten menschen zijn, die den nood van den 
tijd voelen. Jeugdopvoeding en .-ontwikkeling moeten plaats hebben 
als in een gezin; daar is men blij, daar zingt en speelt men, daar 
heeft men ten opzichte van elkaar geen bedoelingen (Zwecke).

Ook moeten menschen van verschillende wereldbeschouwing elkaar 
weer leeren vinden, en wel in het menschelijke.

Zou dat niet ook tusschen de volken mogelijk zijn? Deze samen- 
een symbool van. Wij vinden elkaar hier in een getneen- 

nood: het wegvallen van de westersche beschaving is 
en dat voelen wij hier onder de opper-



116

1

i

ons te lecren

rt. heclend (geneeskunde, hygiëne enz.);
b. opbouwend, tot voortbrenging van wat noodig is om allen een 

mensebwaardig bestaan te verzekeren, ten koste van zoo weinig 
mogelijk menschelijke kracht en materiaal. Dit vereischt niet alleen 
kennis en bekwaamheid, maar ook een gemeenschappelijken wil tot 
het ideaal, die het gevolg niet afmeet naar den omvang, maar naar 
de hoedanigheid van het bedrijf. Goedkoope auto's bij millioenen 
voortgebracht, zijn een twijfeiachtige zegen.

Wetenschappelijke hoogmoed is even dwaas als die van den rijk
dom en nog nietiger; de zuurdeesem van ontzag en deemoed is noodig 
om de gave van de wetenschap in brood des levens om te zetten. 
En zoo moet er bereidheid zijn om de menschheid te dienen, anders 
zal toegepaste wetenschap niet een zegen, maar een gevaar zijn.

Dr. Paul Honigjbeini van de Volkshochschule te Keulen wijst er 
op, dat de wetenschap, die oorspronkelijk dienstmaagd van de theologie 
geweest is, in den modernen tijd de pretentie aangenomen heeft de 
menschheid tot waarheid en geluk te leiden; zij heeft gemeend absolute 
oordeelen te kunnen geven. In dit opzicht is zij gestrand. Al kan 
zij tendenzen der ontwikkeling aanwijzen, daaruit volgt nog niet, dat 
men in die richting streven moet.

Geen enkele beweging in de geschiedenis heeft ooit haar uitgangs
punt gevonden in wetenschappelijk inzicht; in het begin stond altijd 
de profeet, die geloofde, hoopte, liefhad; de wetenschap is altijd 
achteraan gekomen. Het laatste doel ontspringt aan het geloof, en 
uit het geloof volgt de plicht.

De wetenschap is op dit standpunt een middel, 
hoe wij, gegeven het doel, dit moeten benaderen.

Maar al ontleent men niet aan wetenschappelijke overwegingen 
den moed tot de daad, deze laatste beteekent toch niets zonder ern
stige voorbereiding voor de daartoe te verrichten maatschappelijke taak.

In de levendige discussie, die op deze voordrachten volgde, kwam 
tot uiting de haat, die in breede volkskringen de dragers der weten
schap in Duitschland zich op den hals gehaald hebben. De droevige 
toestand in Duitschland is, zoo werd gezegd, dat de wetenschap de' 
idealen van het volk vernietigt, terwijl zij door deze gedragen moest 
worden.

De wetenschap wordt gebruikt als een middel om de bestaande 
maatschappij te verdedigen, zoo sprak een andere arbeider. En een 
derde zei met een woord van Stirner: de wetenschap moet sterven, 
men moet haar verliezen om haar weer te winnen.

Dr. Cunningham achtte door Dr. Honigsheim de tegenstelling te 
scherp geformuleerd. De wetenschap groeit met de uitbreiding van
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>ote uitvoering 
iemand er aanstoot 
leidt het. —-

' dienstbaar zijn, 
«t kapitalistische 
het ideale systeem

de

de

geheel en /
ue menschc

3. De i
aan de beste

Velen zijn

een der grootste 
Naar zijn meening moet 

internationaal dienstbetoon.

van de leiding in de produktie.
zal de verdeeling zoo ver mogelijk moeten gaan.

ons bewustzijn en het omgekeerde is ook het geval. In het streven naar 
ons doel veranderen wij ons doel gedurig. Onze kennis heeft daar haar 
deel aan, en daarom is wetenschap meer dan een bloot middel.

Dr. Honigsheim gaf nader te kennen, dat het hier niet gaat om 
beoefenaars der wetenschap als individuen, maar om het maatschaj 
pelijk instituut, n.1. het wetenschappelijk onderwijs, waarvan zij 
produkten zijn, dat evenals het heelc systeem van onderwijs van 
grond op hervormd moet worden. —

Dr. G. Curfic Martin van Londen (National Adult School Union) 
en Dr. Friedr. Liïbbecke van Frankfort gaven inleidingen over „Letter
kunde en Kunst in dienst der menschheid”.

De kunst spreekt een internationale taal. Het rijkste, dat vroegere 
beschavingen ons nagelaten hebben, dat zijn hun bouwkunst, beeld
houwkunst en letterkunde. De Engelsche docent memoreerde in dit 
verband, dat tijdens den oorlog te Londen een groote uitvoering van 
AVagner-muziek gegeven kon worden, zonder dat i< 
aan nam. De kunst vertolkt het leven, bezielt en I

Over „De Industrie in dienst der menschheid", spraken Arnoli) S. 
Rowntree, grooi-industrieel, voorzitter van de Educational Settlements 
Association en de National Adult School Union <:n Kart AAerotb, 
ingenieur, voorzitter van den bedrijfsraad der firma Henschel und 
Sohn te. Cassel.

De eerste inleider acht de toekomst der industrie 
en moeilijkste vragen van den wederopbouw.
de industrie, beoefend als nationaal en 
deze drie idealen verwezenlijken:

1. Aard en omvang harer produktie moeten bepaald worden door 
de behoeften der gemeenschap.

2. Zij moet zooveel mogelijk rekening houden met de belangen van het 
geheel en geen daarmee strijdige politiek voeren. Vóór alles mag zij.niet 
de menschelijke persoonlijkheid in haar vrije ontwikkeling belemmeren.

industrie moet in de verdeeling der voortgebrachte goederen 
en hoogste belangen der gemeenschap d 
van oordeel, dat dit laatste onder het 

stelsel niet mogelijk is, andere hervormers zijn over 
in het onzekere.

Alle industrieele problemen kunnen tenslotte tot twee teruggebracht 
worden:

a. De verdeeling van 
waarde”.

b. De verdeeling
In beide gevallen



ider.

118

het arbcidsp 
persoonlij) 
Entgeistigung). ■ 

naar verkorting of be- 
, evenals de bevrediging

i ons in deze richting bewegen 
der produktie en daarmee den 

ïelcn.

De praktische vraag is alleen hoe wij 
kunnen zonder intusschen den omvang 
algemeenen levensstandaard te benadec

Voor de industrie is geen geloof te hechten aan een algemeen 
maatschappelijk systeem van verbetering. Maar heil is te verwachten 
van experimenten. Zoo wil spreker het wagen met socialisatie, te be
ginnen met grootbedrijven. Waarschijnlijk zal geen bepaalde organi
satievorm zich tenslotte als „de beste" bewijzen, doch de harmonie 
in de verscheidenheid gevonden worden.

De arbeiders moeten in de leiding der onderneming hun aandeel 
hebben, terwijl intusschen, hoe ook de organisatie zijn moge, bepaalde 
levensvoorwaarden voor hen vervuld moeten zijn: loonen, in staat 
stellend tot een redelijke mate van welbehagen, redelijke werktijd en 
goede arbeidsvoorwaarden, redelijke economische zekerheid gedurende 
het geheele arbeidsleven en op den ouden dag, juiste verdeeling van 
eventueele meerwaarde, in 't algemeen een positie van den arbei< 
die den mensch van de 20e eeuw in een vrij land waardig is.

De heer Asterolb begint met te zeggen, dat de matericele nood van 
Europa tegenwoordig even groot is als de geestelijke, vooral in Duitsch- 
land. Vooral hierom drukt de verslechtering der economische ver
houdingen zoo zwaar, omdat een zekere mate van welvaart voorwaarde 
is voor een gezonde moraal.

De brandende vraag van den wederopbouw is die der produktie- 
vermeerdering. De openbare meening buiten de kringen der arbeiders 
acht in 't algemeen produktie-vermeerdering slechts mogclijk door ver
lenging van den arbeidstijd. Dit is in zoover onjuist, als een sche
matisch geregelde, voor alle vakken even lange arbeidstijd noch recht
vaardig, noch op den duur doorvoerbaar is. Voor de lichtere beroepen 
is verlenging van den arbeidstijd wenschelijk. Voor dc arbeiders in 
de metaalindustrie en den mijnbouw kan zij echter niet in aanmerking 
komen; zij zou, bij den tegenwoordigen levensstandaard van de Duitsche 
arbeiders en de steeds meer om zich heen grijpende mechaniseering 
van het arbeidsproces, niet tot vermeerdering der produktie leiden, 
maar slechts tot een lichamelijke en geestelijke ineenstorting.

De produktie moet worden opgevoerd door rationaliseering en door 
verbeterde organisatie van het produktieproces en het economische 
leven. Deze methode heeft weliswaar haar sociale schaduwzijden. 
De mechaniseering, deeling en specialisecring van het arbeidsproces 
tasten zonder twijfel den arbeidenden mensch in zijn persoonlijkheid 
en zijn geestelijk wezen aan (Entpersönlichung und 
Daar staat echter tegenover, dat de drang r 
stendiging van den tegenwoordigen arbeidstijd,
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grootst mogelijke opvoe- 
■oduktic dwingen. De overweldigende meerderheid van de 
menschheid verlangt naar een materieel betere levenswijze, 

de ontzachlijke verarming, in ’t bizonder van het Duit
en voor Europa het parool slechts luiden: produktie, steeds

itsche staatsregeling zijn 
t een democratische 

den duur in den 
larvan af of de in de 

igen gemeenschapszin 
i der menschheid, vóór 
1 taak. Van hun werk-

der tegenwoordig erkende behoeften, tot de 
ring der pre 
beschaafde 
en tegenover 
sche volk, kaï 
meer produktie!

Evenwel vergrooting van de goederenvoortbrenging en kostenver
mindering beteekent, ondanks alle technische en organisatorische ver
beteringen, in physiek en in psychisch opzicht verzwaring van den 
druk op de arbeiders. De gerationaliseerde, moderne werkwijze 
brengt namelijk het groote gevaar mee van misbruik door baatzuchtige 
ondernemers. Daartegen de arbeiders te beschermen, en voorts 
alle andere nadeelige gevolgen van de mechaniseering van het ar
beidsproces tot een minimum te beperken, is plicht van een ieder, 
die vermeerdering der produktie verlangt en daarvan profijt trekt. 
Wanneer op de schouders van de arbeiders de wederopbouw vol
trokken zal worden, dan moet hun in het enkele bedrijf en in 
geheel het economische leven een invloed toegekend worden, die hen 
wapent tegen overmatige uitbuiting en onrechtvaardige verdeeling van 
den opbrengst van hun arbeid.

Dat kan evenwel slechts gewaarborgd 
democratische volkshuishouding, 
ginselen, die het algemeen bek 
gemeenschapszin gedragen wordt, 
thans het fundament, het schema en 
volkshuishouding vastgelegd. Of deze wil zich "r 
uitbouw der instellingen zal laten gelden, hangt d 
nieuwe orde levende menschen met den noodij 
bezield zullen worden. Hier vinden de c 
alles de organen der vrije volksontwikl 
zaamheid zal de ontwikkeling tot een 1

tegen den 
wel als het Duitsche deel 
van zijn betoog 
verbeteringen dc

en bereikt worden in 
welke georganiseerd is volgens 

dang beoogen, en welke voorts door 
It. In de DuitsJ— 

ook de wil tot

:n zal laten gelden, hanj 
menschen met den no< 

opvoeders < 
irgancn der vrije volksontwikkeling een
zal de ontwikkeling tot een hoogere sociale orde afhangen, 
deze beide inleidingen volgende discussie richtte zich vooral 
heer Asteroth. Verschillende personen, uit het Engelsche zoo- 

van het congres, zagen in enkele onderdeden 
; de bedoeling om terug te komen op een aantal sociale 
loor de Duitsche arbeiders met de revolutie verkregen.

Maar ook de heer Rowntree, hoe groote waardeering hij als model- 
fabrikant onder zijn aanwezige landgenooten mocht genieten, moest 
van socialistische zijde uit den mond van een Engelschman hooren, 
dat hij toch als ondernemer met geheel het ondernemerschap be
hoorde te verdwijnen. — ort)t vervolgt).)
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Een Rijks-Onderwifscongres 
door A. H. GERHARD.

Ts de idee der eenheidsschool een onderwijs-hervorming? Als zoodanig 
werd zij wel aangezien bij den opzet van het Congres. Het was 

slechts een zeer kleine groep der deelnemers, die er anders tegenover 
stond. Dr. Wijneken sprak zich als volgt uit: „Wat beteekent voor ons 
de vraag der eenheidsschool? Natuurlijk zijn wij er voor, treden steeds 
en overal voor haar op. Doch ze heeft in geen enkel opzicht eenig 
bepaald karakter. Naar onze meening is de hecle kwestie een zuiver 
politieke vraag. Het gaat er alleen om een steeds grooter kring der 
bevolking, zoo mogelijk den grootsten kring toegang te geven tot het 
geheelc schoolwezen, inbegrepen de hoogeschool. Dat is dus een 
kwestie der zoogenoemde sociale rechtvaardigheid. Men wil, dat wat 
zoolang op papier stond, eindelijk werkelijkheid zou worden, al is 't 
nog maar een begin. Meer niet en anders niet. Al zou alles doorgevoerd 
worden, wat men hier voorslaat, dan gclooven we niet, dat er dan 
ook maar de geringste scboolvernicuwing is bereikt. Trouwens het 
vraagstuk is ook absoluut niet onderzocht op pedagogische motieven, 
alleen op politieke. Men zou kunnen zeggen, dat er niets anders aan 
de hand is, dan dat men den kring, waaruit het hooger onderwijs zijn 
klanten haalt, wil verwijden. Dat kan misschien een congres bevorderen. 
Maar wat de hoofdzaak is, de innerlijke hervorming der school, daarvan 
komt hier niets."

Natuurlijk waren weinigen het daarmede eens en oogenschijnlijk 
gaven de debatten voor zoodanige opvatting ook weinig grond, wijl 
ieder die schooleenheid scheen te gevoelen als een hervorming. En toch 
waren bijna alle argumenten, die in verbijsterende verscheidenheid, zoo 
voor als tegen, werden aangevoerd, van zuiver sociaal-politiekc strekking.

Diezelfde Dr. Wijneken gaf nog een andere scherpe tegenstelling, 
die allerwegen tegenspraak ontmoette. Hij zeide:.... „Ik zeg, dat de 
huidige pedagogiek den zin voor de jeugd mist. Zeer veel medegevoel 
voor de jeugd heb ik hier vernomen, natuurlijk, zeer veel humanitaire 
gezindheid wijdt men der jeugd, doch altijd in dezen zin, dat de jeugd 
een stuk materiaal is, dat zoo en zoo gevormd moet worden, waarop 
men op de eene of andere manier inwerkt; men zou haast zeggen.
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waarop men dan van rechts, dan van links, scheikundig de invloeden 
loslaat.Voor ons is de jeugd subject, een uiting van menschclijk leven van 
een eigen waarde en een eigen bestaansrecht.

Daarom willen wij in de jeugd niet slechts een tijd van voorberei
ding zien, en niet alle jonge menschen laten beschouwen als een ver
zameling individuen, die naar ons welbehagen, overeenkomstig hun 
eigenschappen, te ontwikkelen zijn.”

In spijt 'van de tegenspraak bleek toch ook wel, hoe velen het in 
den grond der zaak daarmede eens waren. Zoodra men zich het Doel 
der school wilde formulecrcn, kwam dat al uit; wat te sterker naar voren 
trad, zoodra men daarbij ook een definitie van beschaving (Bildung) 
wou geven.

Inderdaad wordt bijna steeds het doel bepaald door wat de gemeen
schap als geheel behoeft: ieder mensch moet nuttig zijn voorde maatschappij 
en daartoe moet de school het kind africhten. Vandaar danook.dat 
de eerste vraag eigenlijk is, waaraan de maatschappij behoefte heeft 
en daaraan moet de school voldoen. Daarnaast staat dan het feit, dat 
kennis, materieele kennis zoo hoog staat aangeschreven, dat ze identiek 
wordt geacht met beschaving. Gevolgelijk is de hoofdtaak der school 
kennis, parate kennis bijbrengen en wordt de waardemeter van bescha
ving de hoeveelheid verworven kennis. In allerlei richtingen voert dit 
tot fouten. De meest in ’t oog springende is wel deze, dat het gcheclc 
onderwijs van bovenaf gericht wordt.

Kö.rter uit Hamburg omschreef het o.a. in deze zinnen: „ De Universiteit 
stelt hare eischen ten aanzien der maatschappelijk gevorderde kennis. 
De middelbare scholen trachten aan die eischen te voldoen en om 
daartoe in staat te zijn bepaalt zij wat de grondschool, d.i. de volks
school, moet zien te bereiken. Dat is een volkomen valsche doelstelling. De 
volksschool heeft niet tot taak voor de middelbare school voor te 
bereiden." —■

„Hangt het peil der beschaving af van een bepaalde hoeveelheid 
te verwerven kennis? Verlaag ik het peil der school, als ik de hoeveel
heid aan te brengen parate kennis verminder? We moeten toch eindelijk 
eens bevrijd worden van den waan, alsof ieder alles leeren moet. We 
moeten onze jeugd ruimte geven voor eigen, vrijen, zelfstandigen arbeid".

De bekende Dr. Stekingen uit Mannheim kwam er met felheid tegen 
op, dat de volksschool, die voor 90 A 95% der jeugdbevolking eindonder
wijs geeft bepaald zou worden door wat men in de hoogste instellingen 
beweert noodig te hebben.

Tegen den eisch, dat ter wille van de zoogenoemde burgerscholen 
met ’t oog op de vereischte eenheid, op de volksschool uitbreiding van 
leerstof moest komen, toornde hij hevig. „Dat ware een zware ver-
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krachting der kinderzielen. Geven we toch eindelijk het waandenkbeeld 
op, dat de kinderziel, die in haar zelve haar begrensde mogelijkheden 
heeft, zich laat beschoolmcesteren; dat wij in staat zouden zijn de 
arbeids-enontwikkelingsmogelijkheden der jeugd willekeurig te verhoogen. 
Laten wij de kinderen nemen zooals ze zijn en niet zooals wij ze ten 
behoeve eener onderwijspolitiek van illusies zouden wcnschen."

Prof. Ostwald gaf deze karakteristiek: .De technische inrichting der 
school berust op de volgende grondslagen. Alle kinderen, die in een 
bepaald jaar geboren zijn, hebben dezelfde intelligentie, gelijk arbeids
vermogen, dezelfde vormen van belangstelling, in 't kort beantwoorden 
aan dezelfde voorwaarden. Ze worden nu alle aan hetzelfde massa- 
onderwijs onderworpen en de taak des onderwijzers bestaat praktisch 
hierin, de wijde kloof tusschen déze illusie en de werkelijkheid te over
bruggen, zoo goed en zoo kwaad als ’t gaat, opdat het klassedocl 
maar bereikt wordt.”

Door al deze uitlatingen klinkt dezelfde overtuiging, < 
dat de éérste maatstaf ter beoordeeling van de taak d< 
kind zelf is. Toch is ’t duidelijk, dat het kind eenmaal 
bestaan voeren moet in de maatschappij en dat hij dan over de. 
middelen daartoe beschikken moet. In zooverre kan men L 
ontkennen, dat de maatschappij, d.w.z. de eischen, die zij 
leden stelt in den strijd om ’t bestaan, invloed moet hebben op 1 
der school, al mag die, pedagogisch gesproken, slechts klein 
het werk voor het zeer jonge kind.

Intusscben het inzicht betreffende de verhouding van school cn maat
schappij wijzigt zich snel en sterk. Tot nu toe was het feitclijk zóó, 
dat het net was, alsof de maatschappij in haar economische samen
stelling zei „ik heb een stelletje heel knappe menschen noodig : daarvoor 
is de hoogeschool. Meer dan ik noodig heb behoeft ze niet te leveren. 
Dan zijn er een flink stel knappe helpers noodig, waarvoor de middel
bare school moet zorgen en tenslotte moet de lagere school ieder bruik
baar maken in het algemeene productieproces. Meer dan bruikbaar be
hoeft evenwel niet.” In dien gedachtengang is het recht van het individu 
op ontwikkeling afhankelijk van de behoeften der maatschappij.

Hierin nu is zeker groote wijziging gekomen en de idee der cenheids- 
school hangt feitelijk hiermede samen, omdat in haar de overtuiging 
tot uitdrukking komt, dat ieder kind tot volle ontwikkeling van zich zelf 
kan komen. Prof. Oejtreicb van Berlijn hield een treffende rede op dit 
punt.

.Voor mij geldt als doel, dat ieder in de mogelijkheid g 
tot de volledige ontwikkeling van zijn eigen persoonlijkhei 
Daartoe kan slechts de eenheidsschool, voor
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der gelijkvormigheid is, met haar overvloed van mogelijkheden den weg 
banen. Wie dat een hersenschim noemt, dat nog nooit bestaan heeft 
noch bestaan kan, dien roep ik toe, dat we 't daarom als ideaal uit
roepen. Wie de idee voor ideeel juist houdt, die moet met alle kracht 
er voor arbeiden, opdat ze eenmaal verwezenlijkt worde. Wij willen 
immers niets anders, dan wat Fichte reeds voor honderd jaar vorderde: 
de school die menschen vormde, de school die uitgroeide met de ervaring, 
niet de school der onveranderlijkheid. Steeds hooren we hetzelfde in 
de redenen der academici, dat de mensch gelukkig wordt alleen, als 
hij een zekere hoeveelheid kennis heeft opgedaan, als men bepaalde, 
eenmaal, als onmisbaar, verklaarde dingen van kennen en kunnen heeft 
verworven. Dat komt vooral hierdoor, dat de geheele schoolopvoeding 
in eenmaal bepaalde richting is gedreven en we kunnen de platgetreden 
sporen niet meer verlaten.

De huidige cisch zij echter, dat ieder lid der volksgemeenschap tot 
een vol mensch naar zijn eigen innerlijk wezen kunne uitgroeien”. — 
„Voor ons speelt de grondschoolvraag geen rol. Wij verlangen slechts 
de eenige school met inwendige onderscheidingen, waarin men de daar
voor geschikte kinderen, zonder dat ze „meer" zijn dan de anderen 
den wetenschappelijke!! weg laat volgen, terwijl anderen in andere 
richting gaan.

Dan zal er eindelijk eens een eind komen aan de fatale gewoonte, 
dat iemand beoordeeld wordt naar zijn inkomen, dat de. waarde der 
beschavingsrichting bepaald wordt door het salaris, dat men te eeniger 
tijd zal ontvangen. Dan zal 't begrip „Bildung" ook juister en dieper 
worden verstaan. Dan openen zich eerst de wegen naar een waarachtige 
volkseenheid, in stede van ons huidig door velerlei zoogenaamde 
beschavingsinstituten in ettelijke deelen versplinterd volkswezen."

Met waardeering mag er op gewezen worden, dat deze g< 
haar kern door zoo goed als alle Congresdeelnemers werd 
mannen als Dr. Kcrschensteiner en Prof. Harnack gave 
kelijk hun instemming er mede te kennen, al bleef er he 
ten aanzien der vraag van ’t hoe.

Dr. Loewenslein, optredende voor de socialistische onderwijzers, deed 
:n goed betoog uitkomen, dat de vraag nog gansch iets anders he
inde dan of wat meer „begaafde" kinderen uit de proletarïersklasse 

tot de hoogeschool konden komen. De ware eenheidsschool in den 
zin van Prof. Oestreich is pas te bereiken als ze rust op de beginselen 
van arbeid en gemeenschapszin.

In deze algemeene omschrijvingen straalden dus toch duidelijk door 
vele groote verschillen in de beweeggronden, die zelve weer een uit
vloeisel zijn van levens- en wereldbeschouwing. Dat trad helder aan
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van de streng geloovigc partijen, waaroverden dag in de opmerkingen 
nog iets meer later.

Hoe meer men in zijn beschouwingen echter de practische toepas
sing naderde, hoe scherper de verschillen werden en hoe heftiger de 
discussies. Dat begon natuurlijk en bleef daarbij in hoofdzaak bij de 
zoogenoemde grondschoot, in ons land aangeduid als de school voor 
gewoon lager onderwijs der zes eerste leerjaren.

Duur der grondschool. Hierover werd hevig gestreden. U it de inleidingen 
in ons vorig artikel vermeld bleek reeds het groote verschil. Aan den 
meest rechtschen kant stond Prof. Dr. Binder, die eigenlijk een drie
jarige grondschool wou en voor wien de vierjarige de uiterste concessie 
was. Zijn uitgangspunt was feitelijk het belang der universiteit, zooals 
hij natuurlijk dat belang zag. Dat belang eischte dan dit, dat de jeugd 

'drie jaar (leeftijd 6—8) algemeen onderwijs ontving en daarna 
durende negen jaar inrichtingen doorliep, die in hun onderwijs gei 
waren op de Universiteit. Hij beweerde zelfs, dat als de grondscl 
vier jaar duurde en derhalve daarna maar acht jaar van dat gespecifeerd 
onderwijs volgde, dit voor de Universiteit een jaar verlies beteekende, 
wat aan een der debattanten de bittere opmerking ontlokte, dat voor 
„dezen hoogmoedigen akademiker" een jaar langer in de lagere school 
gelijk nul was voor de ontwikkeling. De bezwaren tegen de zesjarige 
school werden evenwel ook ernstig genomen door verschillende andere 
sprekers, waaronder verschillende waren, die niet dadelijk versleten 
konden worden voor voorstanders der standenscholen. Hel argument 
van hen, die een vierjarige grondschool verlangen is de overweging 
dat bij kinderen van 10 i 11 jaar reeds duidelijke verschillen waar te nemen 
zouden zijn èn in begaafdheid èn in bijzonderen aanleg. Volgens dezen 
dwingt men noodeloos vlugge kinderen van 11 en 12 jaar denzelfden weg 
op te gaan als minder vluggen, terwijl men bovendien schade doet aan 
de gemeenschap, die er belang bij heeft dat de goede intellectueele 
krachten zoo spoedig mogelijk tot ontwikkeling komen. Evenals in ons 
land speelde ook hier de strijdvraag omtrent de vreemde talen een rol. 
Het is zonde, zei men, dat de vlugge kinderen geen onderwijs in een 
vreemde taal zouden mogen hebben in het 6e en 6c leerjaar, alweer tot 
schade van het hooger onderwijs. Een practisch bezwaar van beteckenis 
ontwikkelde Prof. Hojslaeller uit Drcsden, die voorspelde, dat bij een 
zesjarige grondschool men er weer toe komen zou om de twee laatste 
jaren te laten beïnvloeden door de eischen der middelbare scholen. De 
lezer ziet, dat dit alles zich concentreerde om dit ééne feit, dat er groote 
ongelijkheid is reeds in de jeugd ten aanzien van goed en gemakkelijk 
leeren en ook ten aanzien van hun neigingen tot een of ander toe
komstig beroep. Het onderscheid zit, gelijk Dr. Kerschensteiner om-
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schrecf, in de neiging tot de theoretische studievakken of tot de technische 
beroepen. Hartstochtelijk werd de zesjarige school daartegenover 
verdedigd. In de eerste plaats op den sociaalpedagogischen grond, 
dat de school zoolang mogclijk de jeugd tezamen houdt ein niet eerder 
aan scheiding begint als in de ontwikkeling van het kind geboden is. 
Tews betoogde, dat het kind in geen opzicht voor zijn 12e of 13e jaar be
hoefte heeft aan een bijzondere gedachtenwereld; hij ’ 
ten stelligste zelfs de wenschelijkheid van vreemde talen in 
op jongen leeftijd en noemde de zesjarige grondschoot c 
eisch der duitsche onderwijzersbonden.

Ten aanzien der begaafdenzorg gaf Gwisberg uit Bremen deze be- 
hartigingswaardige les, nadat hij uiteengezet had, dat de leerwijze 
der gewone lagere school veel beter ingericht is op de behoeften der 
jeugd :  Daarom zijn wij van oordeel, dat ook werkelijke talenten 
zich zeer wel bij ons in de school thuis voelen en dat het hun slechts 
schaden zal, wanneer ze te vroeg in de broeikaswarmte der middelbare 
school verplaatst worden. En dan nog dit. We moeten terugkomen 
van de overdreven begaafden-aanbidding. We kunnen toch den Staat 
niet verzekeren de werkelijk uitstekende menschen te leveren. "Wel vinden 
we de vlijtige leerlingen, op z’n best de goede intelligenties. Maar het 
verstand beslist nog allerminst over het werkelijke welslagen in het 
leven. Waarachtig leidende figuren treden pas naar voren, als het in 
't leven hard om hard gaat. Den buitengewonen mensch brengt ook 
de eenheidsschool niet voort. Maar de school kan de groote massa 
op een hooger beschavingspeil brengen. En als zij de algemeene be
schaving verhoogt dan zorgt zij ook rijkelijk voldoende voor het 
materiaal, waaruit de leiders worden gevonden. AVant uit de groote 
massa treden op alle leeftijden en niet alleen in de jeugd de origineele 
geesten naar voren, die het leven van hun tijd bevruchten. Daarom 
is de normale leergang, die door de overweldigende meerderheid des 
volks gevolgd wordt, de voornaamste taak van den Staat. Een volks- 
rcgecring, die niet inziet, dat niet de verzorging der hoogere be
schaving, maar die van de massa-ontwikkeling haar hoogste plicht is, 
is geen volksregeering. Een waarachtige volksgemeenschap is er niet 
zoo haastig bij om het volk in te deelen in leiders en geleiden. Ze 
kan wachten en richt een langdurige grondschool in.”

Een derde gezichtspunt, een dat ook de grootste aandacht in ons 
land verdient, werd omschreven door Sandner, een plattelandsschoolop- 
ziener.

Hij wees er op, dat veel te veel de schoolinrichting beoordeeld wordt 
van het standpunt der groote steden en men het platteland vergeet. 
...... Het doel is allen in Duitschland de goederen der beschaving deel-
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de naakte feiten. Ik sta voor het Congres als een eenvoudig dorps- 
■wijzer, die het platteland goed kent, We hebben millioenen van 

dorpskinderen en voert gij de 4 jarige grondschoot in, dan schept ge 
een toestand, waarbij het grootste deel der dorpsbevolking 
wikkelingsmogelijkheden mist, waarop het aanspraak heeft. II 
absoluut niet hoe men dit ontkennen kan. Een schat van 
gaat achter den ploeg verloren. Dat is niet te ontgaan 
grondschool; want de landbevolking kan haar jeugd niet na 4 jaren 
afgeven voor de verdere scholen, die slechts in de steden gevonden 
worden.

Of is het misschien een begeerlijke toestand, dat 
onze landjeugd een nomadenleven voert in trams 
om zich wat beschaving weg te halen op 
niet veel verstandiger zijn en 
gezonde huiselijke opvoeding, dat 
school hadden en daarna een . 
Een langdurige grondschool is 
doelmatigheidskwestie.”

Geheel in denzelfden geest, doch met nog meer uitgewerkte plannen, 
sprak een „ schulrektor”, Horholt over de grootc fout, dat alle onder
wijsinrichting op de groote stad georiënteerd is. Feitelijk geldt dit 
ook voor ons land.

Intusschen bet feit is niet weg te cijferen, dat ons onderwijs te 
eenzijdig intellectueel is ingesteld en te weinig rekening houdt met de 
omstandigheid, dat —• ook al io dal in de jeugd moeilijk le onderkennen 
~ reeds jonge kinderen een zoodanig verschillenden aanleg hebben, dat 
zij zeer ongelijk van hetzelfde onderwijs profiteeren. Deze feitelijkheid 
verklaart, rechtvaardigt misschien zelfs, het streven van velen om zoo 
goed mogelijk dat verschil in aanleg te onderkennen en daarbij den 
verschillenden graad van begaafdheid te meten. Daartegen is wel aan 
te voeren, dat in het te vroegtijdig willen kweeken van speciale begaafd
heid het gevaar ligt, dat alle broeikasplanten bedreigt, terwijl werkelijke 
begaafdheid zich te krachtiger ontwikkelt, naarmate ze meer onder 
druk zich uit moet werken, maar een feit is ook, en pedagogisch ge
sproken een feit van zeer groot gewicht, dat geestelijke vermogens, 
die in het massaal-onderwijs zich bewegen moeten op een peil, dat te 
gemakkelijk voor hen is, gevaar loopen van te verschrompelen.

Slechts wat inspanning vordert, maakt sterker. Het gevaar der 
eenheidsschool is, naast haar sociaal-pedagogische verdienste, dit feit 
van individueel-pedagogisch belang te verwaarloozen.

en 1
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Als men de discussies over deze kwestie doorleest, dan komt men 
wel tot het inzicht, hoezeer Wijnecken gelijk had met de bewering, 
dat het begrip eenheidsschool -nog geen wezenlijken inhoud heeft. In 
één stelling kwamen alle sprekers te zamen: De eenbeittsachool ia geen 
gelijkvorniigbeiêi^cbool. Allen stellen in hun beschouwingen voorop, dat 
er innerlijke differentiatie mogelijk moet zijn, doch de groote moeilijkheid 
is dan natuurlijk hoe die is te verkrijgen. Bij de gewone inrichting der 
school, die vrijwel overeenkomt met wat wij ook in ons land kennen, 
dat is bij het onderwijs in de overwegend intellectueele vakken, laat 
het zich denken, dat men de vlugger en langzamer leerende kinderen 
leert onderscheiden.

Misschien ook wel een weinig het verschil in snelheid van begrip, 
in scherpte van oordeel, in het vasthouden van 't geleerde en in de 
paraatheid der wedergave. Bitter weinig echter nog omtrent de duur
zaamheid dezer verschillen en allerminst omtrent het vermogen in de toe
komst van volhouden in de studie. Doch zelfs deze uiterst magere 
mogelijkheid van onderscheiden bepaalt zich nog maar tot de zuiver 
verstandelijke vermogens. Omtrent de velerlei andere verschillen van 
menschelijk kunnen en kennen geeft de gewone school niet den geringsten 
maatstaf. Vooral Dr. Kcrschensteiner wees er daarom uitvoerig op, 
dat de grondslag van het onderwijs veranderen moest, opdat ook de 
meer technische aanleg, de zin voor het handwerk, voor de techniek 
zich uiten kon naast den boven beschrevenen.

Doch daarvoor is noodig, dat in de volksmentaliteit de waarde
schatting der verschillende arbeidsvormen volkomen gewijzigd wordt. 
Het is helaas nog maar al te waar en ’t is voor de Nederlandsche 
school allerminst anders, dat wie op het beperkte gebied der eigenlijke 
studievakken zich bewegen kan, booger schijnt te staan dan wie „maar" 
een gewoon handwerk heeft. Tews zei daarover: „Bijzondere studie- 
aanlcg is niet het hoogste in den mensch ; hij is van gelijke waarde 
als alle andere. Dat heeft onze school tot nog toe niet begrepen, 't 
"Wordt tijd, dat 't anders wordt. Drijven we ’t niet daarheen, dan 
blijft het oude wanbegrip van hoogere waarde voor „gestudeerdheid" 
bestaan. Een Hans Thoma is gelijkwaardig met ieder wetenschappelijk 
man, Adolph Menzcl staat gelijk met de reuzenfiguren der wetenschap. 
Laat ons nu op gelijke wijze op de lagere rangen vergelijkend oor- 
deelen: wie met zijn handen knappe dingen schept is niets minder 
dan wie in de studeerkamer zich onderscheidt.

Dat moet onze jeugd in de school reeds leeren, dat moet in onze 
geheele schoolorganisatie tot uiting komen. Anders krijgen we nooit 
een iWArschool.” Verschillenden spraken in denzelfden geest en wezen 
er met nadruk op, dat er vierkant stelling genomen moest worden
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tegenover de neiging om als belooning voor grootc begaafdheid een 
studieweg door de universiteit te beschouwen. Heel aardig drukte 
Vulk, de directeur van een groote vakschool in Berlijn het uit, toen hij zei 
dat „het niet onze taak mocht zijn om de beste, de vooruitstrevende 
arbeiders uit het leven der praktijk naar de Universiteit te voeren, 
maar dat wij wel alles in ’t werk moesten stellen, om de beschavings
waarden der hoogeschool langs den weg der volksuniversiteit tot de 
arbeiders te brengen.”

In 't kort dus de school behoort er toe mede te werken, dat de hand
vaardigheid, de technische aanleg, de zin voor het handwerk gelijk
waardig gevoeld wordt aan den zin en de geschiktheid voor studie, 
voor .hoofdarbeid". Doet zij dat ni□ reeds? Niemand vermoedelijk, die 
daarop een toestemmend antwoord zal geven.

Maar met deze erkenning, die tamelijk platonisch nog is, schiet men 
weinig op ten behoeve der zoo gewcnschte differentiatie.

Allereerst rijst dan de vraag, op welke wijze het mogelijk is om ook 
andere ontwikkelingsrichtingen te onderkennen dan de zuiver intel- 
lectueele. Het spreekt van zelf, dat men dan terecht komt bij de denk
beelden van Dr. Kerschensteincr, en vooral van Dr. Loewensteyn, 
dat de arbeid grondslag van het onderwijs zij. Intusschen is dat beginsel 
spoediger uitgesproken, dan dat men een klare voorstelling heeft van 
de toepassing. Dat bleek wel heel duidelijk op het Congres bij de 
bespreking van de arbeidsschool. Maar tevens bleek de grootc meerder
heid der sprekers te erkennen, dat de school ook de gelegenheid moest 
bieden voor de leerlingen om te toonen wat er in hen stak op het 
gebied der handvaardigheid. Te meer klemt die eisch, waar de prak
tijk zoo vaak aantoont, dat de intellectueele krachten in een mcnsch 
zich pas tot groote hoogte ontwikkelden langs den weg der zuivere 
technische praktijk. Het arbeidsprinciep wordt zonder twijfel te eeniger 
tijd op de school gebracht, al is het dan nog maar in den eenvou- 
digen vorm van het leervak handenarbeid. Doch men ontkomt niet aan 
een vraag van nog wijder strekking, namelijk deze of de individualiteit 
van het kind, waar het per slot van rekening toch op aankomt, tot 
haar recht en tot zichtbare ontplooiïng komt bij ons huidig systeem 
van streng voorgeschreven leervakken met bijhoorende leerplannen en 
gedisciplineerd lessenrooster.

Het een volgt logisch uit het andere: De hoofdzakelijk sociale wensch 
naar de eenheidsschool dwingt tot erkenning der wenschclijkheid van 
mogelijke innerlijke differentiatie. Deze is niet denkbaar zonder een 
onderwijsstelsel, dat volle gelegenheid biedt tot de uiting der indivi
dualiteit van het kind, waarvoor dus het onderwijs gelijkelijk recht 
moet laten wedervaren aan het intellect en de technische vaardigheid-
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gestaald, doei
1 geheel ten

Maar daartoe is de eigenlijke schoolarbeid te veel gereglementeerd en 
men komt 1 o. tot een vermindering van het aantal verplichte uren met daar
voor verplichte leerstof naast een aantal vrije uren, waarin een leerlin
gen onderwijzer zich wijden aan wat hen aantrekt; of 2o. aan een geheel 
vrij leerplan; of 3o. aan een zoodanige indeeling van de leerstof, dat niet 
steeds alle kinderen in eene klasse aan dezelfde leertaak bezig zijn.

Wij noemen dat hier in Nederland een „los klasseverband”. Geen 
dezer zaken is eigenlijk reeds zoo grondig doordacht dat ze precies 
belijnd voor oogen staat. Men voelde dan ook te goed, dat dit nog 
alles in gisting verkeert en er nog moeilijk sprake kon zijn van een 
algemeene regeling. Maar daarvoor werd bijzondere nadruk gelegd op 
een anderen wensch, dien der vrijheid van proefneming namelijk.

In het slotwoord van Dr. Kerschensteincr kwam de groote betee- 
kenis daarvan goed uit:

„Er zijn nog twee zaken, die ik U op het hart druk. De eene is 
de weg der proefneming. Geef den menschen, die een gevestigde over
tuiging hebben, aan een Wijnecken, aan een Oestreich een stelsel, 
waarin zij ten volle die overtuiging kunnen uitleven. Ik heb ’t altijd 
met diepe smart gevoeld, dat de ontwikkeling van ons schoolwezen 
steeds meer tot versteening, tot uniformiseering, tot centraliseering ge
voerd heeft en ik vrees zeer, dat zelfs de meest communistische communist, 
als hij de macht heeft, het net zoo maken zou als de oude autoriteiten. 
Dringen wij er dus allen met de grootste kracht op aan, dat de toe
komstige wetgeving den weg der proefneming vrij laat, met name door 
middel der bijzondere school. Wij behoeven vrijheid. Waarmede 
ik de besprekingen begonnen ben (hij was n.1. de éérste spreker 
geweest) wil ik eindigen. Knel het duitsche schoolwezen niet in 
te nauwe banden. Geef het zooveel doenlijk vrijheid van vormen. Stel 
geen organisatie-vormen vast doch poneer organisatiebeginselen. Alles 
wat wij doen kunnen is dat wij in waarheid en eerbied zoekers zijn 
en blijven en dat wij overal, waar een eerlijk, helder en warmvoelend 
mensch voor een schoolhervorming  opkomt, hem de mogelijkheid openen 
den weg daartoe in te slaan.

Niet alle zoeken wordt met een vinden beloond. Maar in het zoeken 
zelf verhelderen zich de inzichten, worden de krachten gestaald, doen 
we kostbare ervaringen op, die aan het onderwijs in zijn 
goede komen."

In de jongste Nederlandsche wetgeving is aan deze gedachte, zij't 
ook op zeer voorzichtige wijze recht gedaan. Niemand evenwel op dat 
Congres, die de waarde van goede reglementeering ontkende, maar 
zal de idee der eenheidsschool tot waarachtig leven komen, dan zullen 
nog vele malen nieuwe ideeën moeten beproefd worden.
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Mannbeim.
Een eigenaardig

Een bijzondere plaats kreeg in de bespreking nog bet Mannheimer 
jlsysteem. Dit systeem is geheel gebaseerd op het streven om 
ideren van gelijken aanleg en intelligentie tezamen te houden. De 

indeld worden naar hunne krachten 
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Een eigenaardige plaats in deze discussies nam het vraagstuk der 
Confessie in. Gelijk bekend kan zijn heeft de revolutie in 1918 ook 
op schoolgebied in Duitschlandde vrijheid van onderwijs op godsdienstigen 
grondslag naar de behoefte van elke Confessie afzonderlijk volkomen 
gewaarborgd. Die vrijheid levert evenals hier nog al moeilijkheden 
op in verband met den eisch der ecnheidsschool. Wat wij hier de 
neutrale school noemen heet in Duitschland „die Simultanschule", 
waarin op vastgestelde uren de leerlingen confessioneel onderricht krijgen 
naar de gezindheid, waartoe de ouders behooren, door geestelijken 
dier richting.

Het spreekt wel van 
weten willen, voor zoover 
den geest hunner levensbeschouwing 
inleiders, Dr. k'odz, zei: „de school 
in het kind tot ontwikkeling brengen 
De ontwikkeling op religieus gebit 
met zijn voelen, denken en willen zoo sterk in besk 
van terecht kan komen bij een bedrijf tot uren 
het toeval afhangend. Ze moet de geheele opvoeding 
dóórtrekken.”

Van velerlei kanten werd op dezelfde wijze gesproken en allen 
gingen daarbij in deze richting, dat bij de uitwerking der grondwettelijke 
rechten er voor gewaakt zou worden, dat de wenschen zelfs van kleine 
minderheden tot volle vervulling zouden geraken.

Wel zegt de grondwet, dat de rechten der ouders op et 
overeenkomstig hun gezindheid gewaarborgd moeten zijn, 
er aan toe:
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Aan richtlijnen voor de opperste leiding tot samenstelling eener wet 
hadden deze twee dagen van openbare bespreking weinig opgelcverd. 
Daarom was te voren al vastgesteld, dat er een apai 
eener sectie zou worden gehouden, samengesteld uit al 
woordigers uit het Congres, die beproeven zou eenige uitsj 
formuleeren, welke dan weer aan het volle Congres 
gelegd. Het liet zich natuurlijk bij voorbaat al denk 
compromis-uitspraken zouden voor den dag komen en 
eens volle instemming zouden verwerven. Wij geven i 
van de uitspraken, die een 
ons onderwerp betroffen.
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meerderheid verwierven en die speciaal

-So weit hierdurch ein geordneter Schulbetrieb nicht bceintrUchtigt 
wird.”

Een dergclijkc bepaling kent de Nederlandsche grondwet niet 
van achteren beschouwd schijnt het wel jammer, want blijkbaar 
overal de neiging om maar schooltjes te bouwen voor elke denkbare 
nuance van gezindheid.

De idee der eenhcidsschool werd door de meesten dezer sprekers 
wel voorgestaan ten aanzien der sociale groepsindeeling, doch feitelijk 
verworpen ten opzichte der Confessioneele indeeling en wie met reali
teiten rekent beproeft geen ijdele poging om daarin verandering te brengen 
vooreerst, al werden op dat Congres de bezwaren wel gevoeld. De 
reeds aangchaaldc Sandner merkte bijvoorbeeld nog dit op:

nog een ding, waarop ik terug wil komen. Men bemoeilijkt de 
leling zeer, als men er allerlei zaken bijbrengt, die toch hierbij 

geen gewicht kunnen zijn. Zoo niet de kwestie der Simultaanschool. 
is niet alleen een bcginselvraag. Ze is bovenal een kwestie van 

doelmatigheid. Als buiten op het land in een plaatsje twee éénklassige 
scholen zijn, waarvan de ééne 92 Katholieken en de andere 7 protestanten 
telt of omgekeerd of wanneer in een organisatie van 40 scholen 20 
klassen met 70 of 80 Katholieken bezwaard zijn en 20 met elk 20 
protestanten, dan zijn dat eenvoudig toestanden die veranderd moeten 
worden. Dan moeien er neutrale scholen komen, waarin de kinderen 
in verdraagzaamheid geoefend worden.”

Op deze kwestie ging niemand in. Waartoe het komen kan zien 
we hier in ons land. De omstandigheden zullen wel dwingen tot een 
toepassing als de duitsche grondwet wil, doch die nog niet in goeden 
vorm verkregen is. Vermoedelijk zijn we nog verre van wat een vrijzii 
predikant, Tocbirn uit Wiesbaden geestdriftig verdedigde: godsdienstig 
neutrale, algemeen zedelijkc school voor allen te zamen. Het blijft voor- 
loopig wel bij .Bravo und Handeklatschen."
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Op den grot 
eventueel achtjarige g 

onmiddellijk aansluitei 
verschillende richtingei 
graden van begaafdhei 
of staat. (41 voor, 17 tegen).

ncenten vrij, bestaande 
leilijk van de grondschoot

Verdere organisatie.

1. a. Op de vierjarige grondschool rust naast een volledige volks- 
schoolbovenbouw met klassen voor begaafden, een driejarige middel
schoot voor duidelijk begaafden, waarin onderwijs in een vreemde taal 
verplicht is en welke school de voorbereiding uitmaakt voor verder 
gaande ^eajarige hoogerc scholen (gymnasia en hoogere burgerscholen) 
en voor driejarige instellingen, die een afgerond leerplan van kleiner 
omvang hebben. (46 voor, 7 tegen).

b. Proefnemingen van anderen aard, in ’t bijzonder die overeen
komstig de beginselen der gemeenschapsscholen, moeten zeer verge
makkelijkt worden. (Algemeene stemmen).

c. Het staat den landen en den gem< 
inrichtingen, die goed gebleken zijn en onmidde 
uitgaan, te behouden. (44 stemmen voor).

d. Op de vierjarige grondschool is allereerst de in alinea a ge
noemde volksschool op te richten. (39 voor.)

Met groote meerderheid werd ook de stelling aangenomen, dat op 
de gemeenschappelijke grondschool alle inrichtingen van voortgezet 
onderwijs als gelijkwaardige instellingen rusten.

De uitgesproken bedoeling dezer stelling was duidelijk te doen

2. Amendement. De stichting der zesjarige proefgrondschool zal 
slechts daar kunnen plaats vinden, waar de bestaande schoolvormen 
daardoor niet in gevaar kunnen komen. (37 voor, 24 tegen.)

3. In plaatsen met voldoend aantal kinderen mag de mogelijkheid 
van inwendige differentieering der vierjarige grondschool niet opgeheven 
worden. (Groote meerderheid) .De bedoeling hiervan was het Mann- 
heimer Schoolstelsel mogclijk te maken, waar ’t maar eenigszins kon.

4. Bij het onderwijs der gropdscholen moet mogelijk zijn de kinderen 
in losser verband in te deelen dan in het gewone klasseverband. 
(3 stemmen tegen).

II. Betreffende de grondschool.

>ndslag der wet moet op zooveel mogelijk plaatsen 
grondschool worden toegclatcn, met oprichting 
ende instellingen van verder onderwijs voor de 

ren in neiging en aanleg en voor de verschillende 
leid, in elk geval telkens ééne voor elke provincie
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uitkomen, dat „hoofd”- en „handen”arbeid van gelijk belang voor de 
maatschappij is te beschouwen.

Noch de algemeen iej-jarige gror 
in het 5e en 6e jaar dier verplichte 
ingericht worden, konden een meerderheid verwerven. (17 tegci 
AVel de wensch, dat in de grondschoot bijzondere maatregelen ko 
getroffen worden ten behoeve van bijzonder begaafden.

Daarentegen kon evenmin een meerheid verwerven de eisch, dat de 
negenjarige hoogere school onmiddellijk aansluiten zou aan een Srie- 
jarige grondschoot.

Hiermede zijn de uitspraken, welke betrekking hebben op ons 
onderwerp, alle vermeld. Natuurlijk kwam het bij zoo geweldige ver
scheidenheid niet tot stemmingen in het volle Congres. Daar kon 
evenwel geconstateerd worden, dat er toch wel meerderheden konden 
gevonden worden op eenige hoofdlijnen, die een richtsnoer konden 
bieden voor de wetgeving, terwijl het van groote waarde mocht geacht 
worden, dat het geheele vraagstuk der schoolorganisatie, inzonderheid 
der eenheidsschool, zoo zeer van alle zijden was belicht geworden, dat 
een ingaander studie op grond der later te verkrijgen ervaringen 
ongetwijfeld tot meer eenheid van inzicht zou voeren.

Een zeer summiere beschouwing moge hier nog een plaats vinden. 
Het oogenschijnlijk weinig bevredigende resultaat behoeft geen teleur 
stelling te wekken. Hoe zou het immers mogelijk geweest zijn, dat bij 
een zoo verbijsterend veel-gelecd onderwijs als het duitsche rijk in zijn 
talrijke staten bood, uit velerlei behoeften geboren langs een rijke 
verscheidenheid van historische ontwikkelingslijnen, plotseling door het 
machtsmiddel van een democratische revolutie één algemeen inzicht in 
zake onderwijs en opvoeding ontstond!? Het is reeds zeer veel, dat 
ten minste de idee van één algemeene, voor allen sociaal gelijke 
school, zij 't dan van slechts vier jaar algemeen werd aanvaaru 
is-ook van groote beteekenis, dat ieder erkende het recht van 
kind op volle ontwikkeling zijner gaven en ’t schijnt mij ook zuivere 
winst, dat alle talenten en begaafdheid in welke richting ook van 
menschelijk kunnen en kennen gelijkelijk aanspraak hebben op waar- 
deering en verzorging door de gemeenschap. Het zal nog wel lang 
duren vóór men de juiste toepassing heeft dezer grondgedachten, doch 
aan te nemen is dat ze niet meer verloochend Zuw

Een vergelijking met ons land laten wij voorloopig
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Esperanto en de Volkenbond 
door Ir. J. R. G. ISBRÜCKER.

I \e behandeling in de vijfde Commissie en in de voltallige verga- 
' dering van den Volkenbond van de kwestie van het onderwijs 

in Esperanto heeft in de afgeloopen maand opnieuw de aandacht 
gevestigd op het hoogst belangrijke vraagstuk eencr internationale taal.

Zooals men weet had de vergadering van het vorige jaar zich, op 
grond van het gunstig advies van de tweede Commissie, verccnigd 
met een voorstel van de vertegenwoordigers van een veertiental stalen, 
om dit onderwerp op de agenda van de derde vergadering te plaatsen 
en inmiddels aan het Algemeen Secretariaat opgedragen om een ge
documenteerd rapport samen te stellen, betreffende de reeds met het 
onderwijs in Esperanto bereikte resultaten.

Dit rapport is thans verschenen en nadat het door de bovenge- 
vijfde Commissie gedurende drie dagen aan een uitvoerige 
ng was onderworpen, met geringe wijzigingen aan de voltal- 
jadering voorgelegd. Deze laatste heeft zich in haar zitting 

den 21 sten September met het rapport vereenigd en tevens het 
lagstuk betreffende het onderwijs in Esperanto naar de Commissie 

Intellectucele Samenwerking verwezen.
gegevens voor het rapport van het Algemeen Secretariaat 

cn deels door bemiddeling van de regeeringen der bij den Volken- 
leels door medewerking van de Esperan- 

 ....regen. Een zeer belangrijke bijdrage leverde 
dit doel door het Instituut Jean Jacques Rousseau te 

eengeroepen conferentie, die omstreeks Paschen van dit jaar 
>uden. Het genoemde rapport is daarom buitengewoon 

interessant en leerrijk, omdat het veel gegevens betreffende de ver
breiding van het Esperanto bevat, die aan de buitenstaanders weinig 
bekend zullen zijn en menigén twijfelaar aan de levensvatbaarheid 
van het Esperanto als internationale taal tot nadenken zullen stemmen. 
Overwegende, d^t van het noemen van nuchtere feiten dikwijls meer 
overtuigende kracht uitgaat, dan van alle theoretische beschouwingen, 
wil ik hier van de meest in het oog vallende feiten enkele aanstippen.

Het Esperanto wordt thans in lagere en middelbare scholen onder
wezen in omstreeks 320 steden in 17 landen en in avondcursussen in 
ongeveer 1200 steden in 39 landen uit alle 5 de werelddeelen.

In Albanië is bij besluit van den Ministerraad van 3 Juni 1922 
het Esperanto als verplicht leervak opgenomen in het programma van 
alle middelbare en hoogere scholen.
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In Bulgarije heeft het parlement in 1921 het onderwijs in Esperanto 
in de leerprogramma’s opgenomen. Het onderwijs is "als facultatief 
leervak in 1921-22 in 25 middelbare staatsscholen ingevoerd. Verder 
wordt Esperanto onderwezen in opleidingscursussen voor leeraren van 
middelbare scholen, in de Militaire School en in het Blindeninstituut 
te Sofia en in publieke avondcursussen in 19 steden.

In Brazilië wordt Esperanto sedert 1910 als facultatief leervak 
onderwezen in de lagere en middelbare scholen te Rio de Janeiro. 
Bij een wet van den 31sten October 1918 werd het in de normaal
school en de middelbare scholen van den staat Sergipe ingevoerd en 
bij Besluit van den llden Januari 1919 in de lagere, technische en 
normaalscholen van het Federale District. In October 1921 werd de 
Braziliaansche Esperantistenbond door de beide Kamers van het 
Parlement als „instelling van algemeen nut” erkend. Bij ministerieel

10 Maart 1915 werd Esperanto voor den telegraafdienst

esprekingen gewijd aan 
leeft tweemaal credieten 

het volksonderwijs in Esperanto, 
op verzoek van de directie hel 

> de scholen toe. Dit onderwijs 
in vier lagere, negen middelbare en twee 

aan de 
Blindeninstituut, in verschillende

België wordt Esperanto in gemeentelijke cursussen onderwezen 
te Verviers, te St. Gilles-Brussel en te Antwerpen.

Een ministerieel besluit heeft reeds in 1911 het Esperanto in het 
programma van de normaalscholen in China-ingevoerd. De Nationale 
Conferentie voor Openbaar Onderwijs heeft in 1921 om een meer 
algemeene toepassing van dit besluit verzocht en de invoering in alle 
middelbare scholen aanbevolen. Esperanto wordt onderwezen in de 
Universiteit te Peking en in de Technische Scholen te Hankou, # 
Kanton, Peking, Shanghai en Hangtsjou.

In 1909 noodigde de Spaansche regeering langs diplomatieken weg 
alle staten van Europa uit officiëele afgevaardigden te zenden naar 
het zesde Internationale Esperanto Congres te Barcelona. Bij ministerieel 
besluit van 27 Juli 1911 werd Esperanto als facultatief leervak toe
gelaten bij het Hooger en Middelbaar Onderwijs, en de kennis van 
Esperanto werd tevens erkend als een aanbeveling voor candidaten 
voor openbare administratieve betrekkingen.

Het Finsche Parlement heeft twee lange besprekingen 
het vraagstuk van de Internationale taal. Het he 
toegestaan voor de ondersteuning van ' 
Een ministerieel besluit van 1919 laat < 
facultatief onderwijs van Esperanto op 
is reeds aangevangen in vier lagere, negen middelbare 
handelsscholen. Bovendien wordt Esperanto onderwezen 
Universiteit te Helsingfors, in een 
Evangelische scholen, enz.

In Frankrijk is bij ministerieele circulaire van
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onderwijs in Esperanto op de Openbare Scholen verboden. In 1921 
is door 25 leden van de Académie des Sciences een verzoekschrift 
onderteekend, waarbij de invoering van het Esperanto op de technische 
scholen gevraagd werd. De Kamer van Koophandel te Parijs heeft 
in 1921 een voor het Esperanto zeer gunstige resolutie aangenomen. 
Op grond daarvan wordt Esperanto sedert 1921-22 onderwezen in 
de Hoogere Handels- en Industrieschool en de Handelsscholen te 
Parijs. Het Esperanto wordt in Frankrijk gesteund door de Touring 
Club de France, de Association fran^aise pour 1'avancement des 
Sciences, de Ligue maritime fran^aise en door talrijke Kamers van 
Koophandel en vooraanstaande personen.

In Engeland wordt Esperanto als verplicht leervak onderwezen in 
dertien lagere scholen en in 4 middelbare en als facultatief leervak 
in herhalingscursussen in een twintigtal steden. Niet officiöele cursussen 
hebben plaats in een honderdtal steden. De Kamer van Koophandel 
te Londen doet examens in het Esperanto afnemen en reikt daarvoor 
diploma's uit.

In Italië wordt Esperanto facultatief onderwezen in 6 zeevaart
scholen op grond van een circulaire van den minister v an Marine 
van den 21sten November 1921. De gemeenten Milaan, Bologna en 
Cremona hebben Esperanto als facultatief leervak op de lagere scholen 
ingevoerd. In Milaan is dit onderwijs in 1920 begonnen; gedurende 
den cursus 1921-22 waren er 54 klassen met 2000 leerlingen van 
10—12 jaren.

Het Japansche parlement heeft een tweetal verzoekschriften ten 
gunste van het Esperanto-onderwijs behandeld en aan den minister 
van onderwijs opgedragen desbetreffende maatregelen te nemen. In 
Japan worden reeds cursussen gehouden in een aantal inrichtingen 
van middelbaar en hooger onderwijs.

In Nederland wordt Esperanto sedert de laatste wijzigingen van 
de wet op het Lager Onderwijs in enkele openbare lagere scholen 
facultatief onderwezen (te Haarlem, de Rijp en Ootmarsum). Verder 
wordt het gedoceerd in het Blindeninstituut te Grave en in een 
aantal Katholieke scholen in het zuiden.

In Portugal is vanwege het Ministerie van Onderwijs een officiëe) 
Esperanto-examen ingesteld. De jaarbeurs te Lissabon heeft Esperanto 
als officiëele taal naast het Portugecsch aangenomen.

Te Genfeve in Zwitserland is in 1921-22 als proef verplicht onderwijs 
4n Esperanto op de lagere scholen ingevoerd.

Een ministrieel besluit van 29 Maart 1921 laat het facultatief 
onderwijs in Esperanto toe op alle scholen in Tsjecho-Slovakije. Van
wege het ministerie is een examencommissie ingesteld. Esperanto wordt
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in een zestal handclsscholen onderwezen. In Tsjecho-Slovakijc is het 
Esperanto zeer verbreid en er zijn Esperantistengroepen in alle steden 
en in een groot aantal dorpen.

Ook in Duitschland heeft het Esperanto in den laatsten tijd veel 
vorderingen gemaakt. Het is in 1920 en '21 ingevoerd als verplicht 
leervak in de scholen van 5 steden en als facultatief leervak in de 
lagere scholen van 39 steden, in de middelbare van 9 steden en in 
de technische en handelsscholen van 13 steden. In 1922 was het aantal 
plaatsen, waar Esperanto officiéél wordt onderwezen reeds toege
nomen tot 162.

In Hongarije wordt volgens ministerieel besluit van 30 Octobcr 
1920 Esperanto als facultatief leervak op de middelbare scholen 
toegelaten. Aan de universiteit te Boedapest worden twee cursussen 
voor onderwijzers gehouden. Bovendien zijn er te Boedapest 6 publieke 
cursussen in gemeentelijke schoolgebouwen.

Het Secretariaat van den Volkenbond heeft van verschillende 
ministeries van onderwijs rapporten ontvangen betreffende de resul
taten met het onderwijs in Esperanto op de scholen bereikt. Bijzonder 
interessant is in dit opzicht het rapport van het Engelsche Ministerie 
van Onderwijs, dat in zijn geheel aan het verslag van het Secretariaat 
is toegevoegd.

Groote waarde wordt in het algemeen gehecht aan den gunstigen 
moreelen invloed van de correspondentie tusschen scholieren uit ver
schillende landen. Voor het Oosten is het leeren van Esperanto van 
bijzonder belang, omdat het onderwijs in die taal een vereenvoudigd 
beeld geeft van de Europcesche talen. Chineesche kinderen leeren 
Esperanto in 2 jaar, terwijl zij voor het Engelsch minstens 6 en voor 
het Fransch nog meer jaren noodig hebben. De kennis van Esperanto 
vergemakkelijkt zee r het aanleeren van andere vreemde talen en ze 
geeft ook dikwijls een beter inzicht in de regels van de moedertaal.

Het Rapport bevat nog talrijke belangwekkende gegevens, maar 
het zou hier te ver voeren daarop nog dieper in te gaan. Tot slot 
moge hier volstaan worden met de vermelding van enkele aan het 
Rapport ontleende cijfers, die een blik gunnen op de reeds heden 
ten dage bereikte verspreiding van deze practische internationale taal.

Over de geheele wereld zijn ongeveer vier millioen leerboeken voor 
Esperanto verkocht. Ongeveer 700.000 volwassenen hebben een cur
sus gevolgd. Hierbij dient in 1922 een aantal van ongeveer 100.000 
kinderen gevoegd te worden, die het Esperanto op school leeren. De 
Universala Esperanto Asocio heeft haar vertegenwoordigers in on
geveer 1000 plaatsen over de geheele aarde verspreid; haar bibliotheek 
te Genève bevat ongeveer 3200, die van het Centra Oficejo te Parijs
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Klubs

niet ■

ten b

de

werken

') ’t Komt 
voorlopig noc 
laten, v. E.

ongeveer 4000 deelen. Een honderdtal periodieken verschijt 
in Esperanto; leerboeken en

Een boom, die zoo vast 
worden gebracht, zelfs niet 
Minister van Onderwijs!

5. ’t 
in alle 

Neue klubs <
tlijnen [.Lcbcnse.

sen van < 
van de ger 
sen voor < 
kurzussen 
verruimt <

ardigers van 
lassen de oudcr- 

jenwoordigers van 
hogere afdelingen 
ie; alle te samen de 
de schoolgemeente, 
j beslist over alle 
.n, voor zover ze 
ii "t oordeel van bic- 
i de schoolgemeente

jnen geregeld 
woordenboeken bestaan in 38 talen. ... 

: geworteld is, zal niet licht meer ten val 
st door een circulaire van den Franschen

t Wettelikc aantal lessen we 
afdelingen gevolgd, en over 

en kurzussen verdeeld.
ensgemcinschaften”] zijn de plaat- 
in ’t geineenschappelikc leven en 

genieenschappelikc arbeid, plaat* 
or algemene ontwikkeling. In de 

i [_ Arbeitsgemeinschaften"]
en verdiept zich de algemene 

ontwikkeling tot vakontwikkeling, be
antwoordend aan de biezondcrc begaafd
heden en neigingen van de leerlingen.

’n Overzicht over karakter en aantal 
van de klubs en kurzussen kan eerst na 
vereniging van elke afzonderlike school 
gegeven worden. In beginsel worden 
vr»or alle gebieden van wetenschap, van 

van handenarbeid kurzussen 
in oc laatste 3 resp. 4 schooljaren 
ingericht; zodat al naar behoefte kur
zussen voor talen, natuurwetenschappen, 
wiskunde, kunst, geschiedenis, lilozofie, 
muziek, en lichamelike ontwikkeling 

Pten"; ontstaan.
/ikke- II. k'an de organiezalie van de „Gemein- 

len eebafbxbule. ’'
Oc onderwijzers vormen 

wijzerskorps, de vertegen woor 
de ouders van de kir 
kommissie, de vertege 
de leerlingen uit de l 
de lecrlingenkommissic 
schoolkommissie van d 

’t Onderwy'zerokorpo 
- 'hoolaangclcgcnheden, 
met uitdrukkelik aan 
zondere organen van 
zijn voorbehouden.

De leider van de xbool ie lasthebber 
van ’l onderwijzerekorpo en van de sebool- 
gemeenle; geen meerdere. Hij wordt door 
het onderwijzerskorps voor 3 jaar met 
eenvoudige meerderheid van stemmen 
gekozen, en door de stedelikc en rijks-

Tn de November-aflevering van 
Babnen staan de voorlopige richt), 

en beginselen afgedrukt, waarnaar Berlijn 
zich voorstelt dat de „Gemeinschafts- 
schulen" moeten worden ingericht. Ze 
luiden als v 1 '

I. Fan’h

1. Alle onderwijs is gebazeerd op de
scheppende werkzaamheid van hand en 
geest, sliet ’l malerieële vormingobeginsel 
wordt ten enenmale gebroken. Kennis en 
vaardigheden zijn natuurlike rezultaten 
van scheppende werkzaamheid, niet ’l 
eigenlike doel van ’l onderwge. voor alle ge

2. Bindende leerplans worden niet kunst, en vt 
opgesteld, 't Ordenende beginsel van alle in de laats 
schoolarbeid is de vrijmaking van de 
scheppende krachten in 't kind.

3. In de plaats van de leerplans 
’t. werkplan van de klubs en kurzussen 
(„Lebens- en Arbeitsgemeinschaften" • 
zie sub 5. v. E.J De algemene onlwiKK 
lingsdocleinden, die de amielike richtlijn» 
vastleggen, worden, voor zover zcdcon 
wikkeling van de kinderlike krachten

! tegenwerken, in de laagste afdeling 
4 jaar, in de hoogste in verdere 
r de school vasttestellen tijdsruim- 
bereikl.

Lesuren-roosters vervallen. Voor 
voortgang van de arbeid beslist de 

wisselende behoefte van de gemeen- school 
schap, en ’t natuurlik verloop van de niet u 
arbeid zelf; d.w.z. de dwang lot vol- zondei 
tooiïng die volgens bepaalde wetten in zijn v. 
alle wetenschappelike, artistieke, en 
techniese arbeid ligt opgesloten.

; me ’t best voor, deze term 
>ch maar onvertaald te
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ander gc-
ol behoudt 
dere toepas
in deze in 

v^E.

tschappclik
, , ze zich voor-

e maatregelen betreffende 
g [..Jugendwohlfahrtspflege 
;cbcslrebungcn"]. De plaats- 
s voorzitter van de ouder- 
moet ’n vertegenwoordiger

kommissie. Jeugdkommissies r 
’t hele gebied van 't duitse 
samengesteld, ’t Is echter 
overheid in de verschillent 
gelaten, de grootte van i 
bepalen, waarvoor i ‘n j 
wordt ingesteld. De 
kommissies hebben 'n 
taak betreffende organic 
of ’n gedeelte van 'n land 
jeugdkommissie, die in ‘l 
Binnenlandse zaken zetelt, 
voor de uniformiteit in 
van de wet voor ’t hele

■ moeten voor 
e rijk worden 
in de hoogste 

>de landen over- 
de distrikten te 
jeugdkommissie 

andelike jeugd- 
overeenkomstige 

iniezatie voor 'n land 
and; en de rijks- 
’t ministerie van 
t, heeft te zorgen 
i de uitvoering 
: rijk.

’fCTolgcnde, ontleend aan ’n arlickel 
van Dr. Gertrud Baumcr in de 

sllgcni. dailjcbe Lcbrerzeil. 20/10 '22 
moge dienen als aanvulling op wal ik 
in t'olktonlw. II, 562 meedeelde omtrent 
de duitse rijkswetvoorjcugdzorgfReichs- 
gesetz fiir Jugendwohlfahrt).

„De autoriteiten voor de jeugdzorg 
zijn jeugdkommissies, (Jugendamtcr), lan- 
delike jeugdkommissies. en ’nrijksjeugd-

autoriteiten beveiligt). Wordt door de 
ouderkommissic met 'n meerderheid van 
twee derden tegen z’n verkiezing protest 
aangetekend, dan moet 'n nieuwe ver
kiezing plaats vinden. ')

n Biezonder recht van toezicht op de 
onderwijs- en opvoedende werkzaam
heid van de onderwijzers heeft de leider 
van de school niet. Klasscbczockcn 
maakt hij in opdrachtvan de vergadering, 
en ter uitoefening van de kollegialc 
kontróle over de uitvoering van de ge
nomen besluiten. Evenals elke leider van 
'n school, is hij in ’t biezonder verant- 
woordelik aan de autoriteiten voor de 
opvolging van hun aanwijzingen. Tegen
over onwettige besluiten heeft hij 't recht 
van veto. I)

De mu)avii:m zijn wal hun werk 
betreft aan de vergadering en aan de 
autoriteiten onmiddellik verantwoordclik. 
Ze houden korte berichten bij omtrent 
de ontwikkeling van hun leerlingen, en 
stellen voor de vergadering, in biezon- 
derc gevallen voor de schoolkommissie. 
'n arbeids- en levensbericht van hun 
klasse samen.

De ouderkommivjie is de vertegen
woordiging van de gezamenlike ouders, 
en neemt aan alle kwesties van 'l school
leven adviezerend en medewerkend deel.

') Maar moet dan ook 
kozen worden ? v. E.

2) Geheel vrij van tegenstrijdigheid 
lijkt me deze periode niet. v. E.

In eigen kommissie, of gemeen: 
met de onderwijzers wijdt 
namclik aan de maatrcgelci 
de jeugdzorg [„Jugendwohlfal 
und Fiirsorgcbeslrcbungcn'']. L 
vervangende voorzitter van 1 
kommissie ,
van de ouders zijn.

De ecboolkommiwie is de schakel tussen 
school en ouders. Zc^ wordt voor alle 
gewichtige en belangrijke kwesties be
treffende ’t schoolleven door de leider 
van de school bijeengeroepen.

De leerlingenkommiMe wordt geraad
pleegd in alle aangelegenheden waarbij 
de mening en de opvatting van de jeugd 
zelf moet gehoord worden ; in ’t biezonder 
in zaken betreffende schoolorde en 
schoollucht. Ze wordt samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de hoogste 
klassen.

De leerlingen uit de middel- en hoogste 
afdeling komen eens per maand samen 
ter ontspanning en ter gemeenschappe- 
like besprekingen.

De"gczamenlike onderwijzers, ouders, 
en leerlingen vormen de ecboolgenieenle. 
Deze is de bewuste drager van ’t school
leven, en 'n ontwikkelings- en kultuur- 
middelpunt van ’t plaatselike openbare

Iedere afzonderlike school 
zich naar haar aard biezonde 
singen en veranderingen van 
beginsel aanvaarde bepalingen
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1

rattend g* 
dragen n 
geslacht

jeugdbeweging betreft, daarl 
doeling dal werk waartoe 
volkomen in staat is, niet 
aangeval en uitgevoerd 
Daartegenover hebben 
missies werkzaamheden 
waarbij de leiders van de , _ 
goede diensten kunnen bewi 
voor zulke werkzaamheden > 
weging ’n waardevol ondcrc 
jeugdkommissics wordt .

Het toezicht van dejeugdkommissies 
strekt zich ook uit over inrichtingen als 
kindertehuizen, en -bewaarplaatsen; 
m.n. w. over kinderen die regelmatig’n 
deel van de dag onder vreemde verzor
ging doorbrengen. Hiervan zijn uitge
sloten die kinderen „die ten gevolge van 
schoolbezoek buiten de ouderlike woon
plaats. in vreemde gezinnen zijn onder
gebracht; maar onder voor waarde dat de 
school zelf ’t toezicht op die plccghuizen 
houdt, ’t Was tot nu toe gewoonlik al 
regel dat de school zich interesseerde 
voor de pleeghuizen waarin zulke kin
deren waren ondergebracht, en ook de 
ouders behulpzaam was bij ’t zoeken 
naar vertrouwde gezinnen."

Na noch in andere opzichten te hebben 
aangeduid, hoe de school bij de uitvoering 
van deze wet behulpzaam kan zijn, wijst 
schr. er ten slotte op dat ’t vooral in 
grotere plaatsen nodig zal zijn dat de 
jeugdkommissics ’n deel van hun taak 
aan daartoe bevoegden overdragen; en 
dat daarvoor ook personen uit de oudcr- 
kommissies in aanmerking zullen komen, 
’t Zal moeten komen tot ’n organies 
samenwerken van de beide pedagogiese 
sistemen van school en jcugdkommissie. 
„Ja, meer noch als slechts ’n samen
werken : ’n opgaan in elkaar tot ’n groot, 
alles omvattend geheel van 'n doorsosiale 
{eest gedragen nationale opvoeding van 
t jonge geslacht." v. E.

arbij is de be- 
: deze laatste 
t burokraties 
zal worden, 

de jeugdkom- 
tc verrichten 

jeugdbeweging 
'"■wijzen; zodat 

de jeugdbe- 
ondcrdecl van de

Voor de samenstelling van deze drie 
soorten van kommissies voor de jeugd
zorg is gezorgd op ’n eigenaardige en 
nieuwe wijze door de medewerking 
van zaakkundigen uit de bevolking zelf. 
.... Er wordt in de wet zelf op ge
wezen, dat de taak die deze heeft te 
vervullen niet moet verricht worden in 
burokratiese afzondering, maar in levende 
samenwerking met wat er aan gezamen- 
like vrijwillige werkzaamheden gedaan 
wordt op ’t gebied van de jeugdzorg", 
’t Zal ’n mocilike maar dankbare laak 
zijn deze samenwerking tot stand te bren
gen. Hierbij zal ook aan de school ge
dacht moeten worden. „De samenwer
king van school en jeugdzorg-kommissie 
wordt in de wet zelf niet aangcrocrd, 
en er is ook in de beschouwingen uit 
de vakkringen en uit de rijksdag weinig 
aandacht aan geschonken." Maar de 
school zal hier hebben te zorgen dat ’t 
pedagogiese gezichtspunt opde voorgrond 
blijft. „Iedere zorg voor hulpbehoevende 
jeugd is niet alleen armenzorg en ekono- 
miesc hulp. De principieële betekenis 
van de wet op de jeugdzorg is ook daarin 
gelegen, dat die deze hulp uitsluitend 
uit pedagogiese gezichtspunten be
schouwt.” En daarom behooren de school 
en de jeugdzorg tesamen. en moet dit 
in de organiezatie van de kommissies tot 
uiting komen. „Dat zal echter slechts 
mogelik zijn, als ’t onderwijzerskorps 
zich in de wet, en in ’t biezonder in ’t 
organiezatoriese deel ervan, inwerkt, en 
vanaf schoolstandpunl grondig de vraag 
overweegt, hoe de verschillende delen 
van de taak die aan de jeugdkommissics 
gesteld zijn, de werkingsfeer van de school 
raken, en op welke wijze 't de school 
moet worden mogelik gemaakt, haar 
biezondere opvattingen binnen de w 
zaamheid van de jeugdkommissics 
invloed te doen zijn." Wat de verhou
ding van jeugdkommissies  tot de bestaande
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REDACTIE EN ADMINISTRATIE CENTRAAL STATION 
(Kamer 57—59). AMSTERDAM.

alle in ons 
op het gebied der

■ Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING

c: P. GUNNING

openbare besprekingen of congressen ter be- 
/olksontw ikkeling.
orgaan, dat uiting zal geven aan
vruchtbrengende gedachten

PH. KOHNSTAMM. Voorzitter; L. C. T. BIGOT. Dr. 
GREVE, Secretarie.

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt: 

Prof. Dr. 
en J. HOVENS

p het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
ind te versterken, eénerzijds door bevordering van 

vooraanstaande buitenlanders aan ons land,, anderzijds, waar 
mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
tenlandsche toestanden.

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken: z •
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

lerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
ried der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt

zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.
2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 

scholen, in die stréken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.
3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 

Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van i 
' handeling van problemen van v<

5. door uitgave van een c 
land levende oude en nieuwe v 
volksontwikkeling.

6. door het contact 
Nederland t 
het bezoek • 
dit noodig 
doering van
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Een Engelsch-Duitsche Vacantieschool 
door A. DE KOE.

tot het doel der sociale gerech- 
vallen zou het goed zijn te socialiseeren, 
>edrijf aan te moedigen, zooals b.v. in de

R. U. Tawney van Oxford en Prof. Dr. Gerloff van Frankfort be
handelden het onderwerp: „ De Economie in dienst der menschheid". 
De eerste inleider zegt, dat het economische leven van Europa sedert 
400 jaren een internationaal karakter gehad heeft, zonder dat één 
bepaald volk de leiding gehad heeft. Europa heeft thans haar over
macht in het economische leven van de wereld verloren, en dat : 
ook zonder wereldoorlog gebeurd zijn. Immers de produktie was 
Europa steeds moeilijker en duurder geworden en zou dat in toe
nemende mate geworden zijn.

Gedurende de laatste 4 jaren na den oorlog heeft de waanzin 
hoogtij gevierd. Men moet leeren inzien, dat economische vragen 
geen nationale, maar internationale vragen zijn. Verbetering kan eerst 
dan intreden, wanneer de opperste beschikking over de grondstoffen 
in handen van een internationale commissie gelegd wordt. De Volken
bond is daartoe vooreerst nog niet in staat.

Het is mogelijk, dat bij groeiend inzicht van de overwinnende landen 
zulk een commissie in het leven geroepen wordt. Het is te betwijfelen, 
of de staathuishoudkundige wetenschap daarbij veel gewicht in de 
schaal leggen zal. De dingen worden tegenwoordig juist niet naar 
economisch inzicht beslist.

Evenwel zijn de sociale problemen niet zoozeer van economischen 
als van moreelen aard. Heden ten dage heerscht het economische 
privilege en de economische tyrannie. "Weliswaar bestaat deze in 
den zuiversten vorm in Amerika, dat een aristocratie belichaamt, 
die op Europeeschen slavenarbeid berust, maar ook in Engeland 
heerscht het grondbeginsel van de sociale ongerechtigheid.

Intusschen zal niet één enkele weg 
figheid leiden. In enkele gevallen zou 
in andere het partikuliere be
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spreker geze 
wirtschaft o, 
sieke school)

„een sprong in het duister."

bouwpolitiek. Men moet overal opsporen en doen wat op elke 
bepaalde plaats het beste is. Men moet m.a.w. proefnemingen doen 
en den sprong in het duister wagen. Dat moeten wij immers zoo 
vaak doen: het geboren worden, het trouwen, het sterven, het is 
alles „a leap in the' dark”. ')

Prof. Gerief/ geeft ee n theoretische aanvulling van het door den vorigen 
«egde. In de volkshuishouding is het gegaan van Haus- 
>ver Kundenwirtschaft naar de Marktwirtschaft (de klas

en deze voert ons naar de Gesellschaftwirtschaft, waarin 
de gemeenschap geproduceerd wordt met gemeenschapsmiddelen. 

De twee kinderen der verkcershuishouding (Marktwirtschaft), de 
industrieele kapitalist en het proletariaat, zijn elkaar vijandig ge
worden. Van de utopie zijn wij tot wetenschap gekomen (Marx- 
Engels), ónze taak is het nu van de wetenschap tot de daad te 
komen (Radek), dat is tot de socialiseering.

De opbrengst van de produktie moet in drie deelen uiteenvallen: 
a. een deel voor vervanging van wat aan goederen en menschen- 
matcriaal verbruikt is; h. een deel voor consumptie; c. een deel 
voor kapitaalaanwas. Spr. geeft te kennen, dat de toestand in Duitsch- 
land tegenwoordig de vorming van het eerstgenoemde deel niet eens 
toclaat, om van het derde maar te zwijgen. Het technische kapitaal 
wordt verbruikt zonder toereikende vervanging, en de intcllektueclen 
zijn niet in staat een nieuw wetenschappelijk gevormd geslacht groot 
te brengen.

Hierbij komt nog de vraag van de economische medezeggenschap.
Wij moeten van de autocratie tot de democratie komen. Maar met 

de economische verandering zal ook de mentaliteit van de menschcn 
moeten veranderen, in den zin van versterking van den gemeenschapszin.

De verkeershuishouding stuurt met haar trusts en kartellen op 
socialiseering aan, maar noch van producenten-, noch van consumenten- 
kapitalisme is heil te verwachten. En de Plan-wirtschaft (Wissel), 
d.i. een volledige uitbouw van arbeidersraden van onderen tot boven, 
op papier heel mooi, zal er ons waarschijnlijk ook niet brengen.

Het onderwerp „de Politiek in dienst der mcnschhcid" werd ingeleid 
door Dr. Bembard Guttmann van Berlijn en /A illiam Grabam, parle
mentslid voor Edinburg van de Arbeiderspartij.

Dr. Guttmann zegt, dat wij de politiek niet mogen ontloopen, ter- 
wille van ons zelf, ons gezin, ons volk, de toekomst. Er zijn in de 
nationaliteiten ideeele, bindende elementen, die hen beletten zich 
samen te voegen met andere. Noch de kerk, noch het socialisme
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een politieke leer.

t geslacht veel kunnen doen. 
>mdat de menschen slecht 

hebben hun leven gegeven voor een .

heeft voor de eenheid van het menschelijk 
De oorlog is dan ook niet uitgebroken, or 
waren, maar veeleer goed: ze 
zaak, die zij heilig achtten.

De politiek kan echter niet 
politiek is de ondergang. ~ 
tocht uitkomen. De mcnsch< 
wijsbegeerte, godsdienst eischen hoogcrc 
moet door het verstand geleid worden.

De massa is in de laatste 50 A 60 jaren rijp voor overleg geworden. 
De arbeiders toonen meer verstand in hun politiek dan de andere 
standen, die meer hartstocht aan den dag leggen. In den oorlog waren 
ook de soldaten de verstandigsten. De massa is dus rijp om politieke 
vragen op te lossen zonder groote woorden.

Voor de politieke opvoeding van het volk is noodig uit de arbei
dersbeweging meer personen dan tot nog toe uit verschillende 
volken met elkaar in aanraking te brengen opdat zij eikaars omstan
digheden lecren kennen. De leiders der arbeiderspubliek kennen de 
andcre volken nog niet genoeg, ze ne men teveel aan wat hun 
regeeringen hun voorpraten. Het komt er vooral op aan de karakters 
van andere volken te leeren kennen. „Die Millioncn mlissen erkannt 
werden, denn sie sind heute unser Schicksal" ‘). De leiders van de 
Duitsche politiek vóór den oorlog hebben in dit opzicht totaal mis
getast: zij hebben alleen maar gevraagd naar de stemming van koningen 
en hoven. Zoo komt het, dat men heeft kunnen meenen, dat Engeland 
niet in den oorlog zou gaan.

De politiek moet 
die <)e oplossing

IP. Grabam 1 
vertegenwoordigen

van stap tot stap verder gaan, 
; geeft, is er niet.
bepaalde zijn aandacht vooral bij de vraag van het 

nd stelsel. Er is een kloof tusschen de vertegen
woordigende lichamen en de groote massa van het volk. Directe 
democratie kan niet verwezenlijkt worden, maar een verbetering van 
het bestaande stelsel is noodig. Men komt daarbij tot de vragen van 
centralisatie en decentralisatie. De laatste zal zoo ver mogelijk door
gevoerd moeten worden, om de vertegenwoordigende lichamen zoo 
dicht mogelijk bij het volk te brengen.

Overigens komt ook deze spreker tot de slotsom, dat van een 
scherp omlijnd politiek systeem geen heil te verwachten is.

Zoover het theoretische deel van deze Vacantieschool.

') Wij moeien de millioenen leeren kennen, want heden ten dage ligt in hun 
handen ons lot.

een beter plan geven; programmatische 
De politiek moet uit de sfeer van de harts- 

icn moeten leeren anders te denken. Kunst, 
;cre impulsen dan politiek, deze
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itig, r 
izellif

enwoordig 
)-tal jarcn

seerde zang 
praesteerd \ 
was een uiting

Wenn wir schreiten Seit’ an 
Und die alten Lieder singen, 
Und die Walder widerklingen, 
fühlen wir es muss gelingen, 
mit uns zieht die neue Zeit.

lang — door de 
plein met dansen 

En zoo was 
scheid er was, dat eerst in het 
de anderen in hun kring mees 
treden van het monumentale 
deed hooren, afgewisseld door de tocsj 

Die volksdansen worden in Duitse!

De inleidingen en debatten werden door de deelnemers met onver
deelde belangstelling gevolgd. Stond men in de debatten soms steil 
tegenover elkaar, men wist zich toch altijd te staan op een breede 
gemeenschappelijke basis. Dit was wel nooit twijfelachtig, maar toch 
uitte het zich op bizondere wijze in de vreugde van de gezellige avond- 
bijeenkomsten, bij de ontvangst van de jongens en meisjes der jeugd
beweging uit Keulen en Remscheid, en op excursies, wanneer men 
onder het zingen van eikaars liederen, van John Browns body, het 
Duitsche lied van den Nieuwen Tijd, en zoo menig ander, het veld 
introk.

OfGcieelerigheid, gewichtig-doenerij was heelemaal afwezig. De 
Engelsche geleerde heeren liepen in het paleis den heelen dag op 
pantoffels rond. Men gaf zich zooals men was, als vormde men een 
groot gezin. Op een der avondbijeenkomsten werd door een bejaard 
Engelsch docent, zelf een zeer weinig begaafd zanger, de geïmprovi- 

5 van zijn landslieden gedirigeerd. Wat op deze wijze ge
werd stond in technisch opzicht wel niet hoog, maar het 

van het kinderlijke genoegen, dat de Engelschen van 
dit samenzijn met de Duitschers ondervonden.

Hetzelfde hadden wij weer toen de jongens en ineisjes uit Keulen 
in ons midden waren. Zij hadden muziek gemaakt, volksdansen ver
toond, voordrachten gehouden, en aan het eind van den avond zette 
hun mandoline de Internationale in, die toen staande door de vol
wassenen werd meegezongen. In optocht werden de gasten naar den 
trein gebracht, zij in het midden, en zingende werd de weg naar het 
station afgelegd. Daar aangekomen bleek de trein reeds vertrokken 
te zijn. Toen werd in den later avond de tijd van wachten — een 
uur lang — door de volwassenen en de jonge gasten op het stations- 

en zingen doorgebracht.
het nog eens, toen het jeugdige gezelschap uit Rein

st park zijn dansen uitvoerde, die ook 
:sleepten, en later, allen gezeten op de 
trappenhuis in de hal, muziek en 

espraken der ouderen.
shland en Engeland tegei 

druk beoefend. In Engeland worden zij al sedert een 20-
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') Het >s 
in Ons J 
deel van 
volgen en 
maar over’ 
keling der

van deze dansen hoog aan voor de 
- en daar in dat opzicht wellicht reeds 

jeval echter doen zij zich voor als een 
oorlijkheid, en een Nederlander brengt 

imte te binnen, dat wij tot nog toe zóó weinig 
wegstervend element 

id, dat wij nog niet 
verzamelen, laat

een vrucht van de onlangs gehouden „Geldersche Week”, dat thans 
Huis te Rotterdam de Geldersche dansen ingevoerd zijn in een zeker 
het ontwikkelingswerk voor volwassenen. Meerdere volksdansen zullen 

daartoe valt in de eerste plaats het oog op de Frieschc „Skotse Trije". 
srigens moeten ze eerst nog opgespoord worden. Ook de jeugdontwik- 
:r S. O. A. P. zal eerstgenoemde dansen instudeeren.

iropageerd, in 
Ie jeugdbeweging. Het 
lischen zin, vrij van het 

zijn van een eenvoudige 
gemeenschap, hun zang 
zonde levensvreugde, die 
t, maar in de eenheid met

door een speciaal daarvoor bestaande vereeniging gepr 
Duitschland zijn zij ingevoerd geworden in de jeugdbe 
zijn gemeenschapsdanscn, soms met een symboli 
banale en onbenullige van den modedans; ze 
gratie en laten zich, door hun uitvoering in 
en figuren, denken als de uiting van een gezo 
niet het individueele alleen tot oogmerk heeft, 
anderen haar hoogtepunten beleeft.

Velen slaan de beteekenis ’ 
jeugdontwikkeling, en er is hier 
eenige overdrijving. In elk ge 
frisch element van groote bekot 
zich daarbij met schaar 
oog gehad hebben voor de belangrijkheid van dit i 
in het traditioneele volksleven van het plattelanc 
eens begonnen zijn de resten ervan stelselmatig te 
staan praktisch te benutten. ')

Duidelijk kwam te Brtlhl de verschillende ( 
vertegenwoordigde twee groote volken uit. D; 
opgewektheid meebrachten dan 
de omstandigheden, die als een benauwenis o 
Het is bovendien slechts een verschil van 
Engelschen toonden ook meer humor. Maar \ 
dat dezen, die toch verschillende typen 
arbeid in hun land vertegenwoordigden, 
den. De Duitschers, ondanks al hun go< 
elkaar heen. Juist daardoor maakte het 
eenheid in het menschelijke van rector Heinen 
Bij de Engelschen was 
de beteekenis 
arbeid, en 
Ook is hun gemeenschapszin verbonden met een 
aanwezigheid men aanhoudend voelt, al uit het 
rechtstreeks. En in de samenvatting, door George 
einde der week van de lessen der vacantieschool g 
voorbehoud op de Engelsche sprekers toepasselijk

geaardheid van de daar 
Jat de Engelschen grooter 

de Duitschers, kan geheel liggen aan 
op de laatsten drukten, 
n bijkomstigen aard. De 
van dieper beteekenis is, 
van den ontwikkelings- 

, meer innerlijke eenheid toon- 
>eden wil, gleden telkens langs 

innerlijk bewogen beroep op 
van rector Heinen zoo diepen indruk, 

algeheele overeenstemming ten opzichte van 
van den gemeenschapszin voor den volksontwikkelings- 

sedert jaren reeds laten zij daardoor hun methoden bepalen.
’ 1 ' ' religieus besef, welks

zich slechts zelden
»e Peverett aan het 

gegeven, kon zonder 
lijk worden geacht,

mhou
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datgene, wat alle volken 
voor de pijnigei 

het andere nu niet
, maar dat doet ook een berc 
tant de zedelijke krachten w;

aan den wereldvrede. De tijd is 
internationale betrekkingen met 

en regeeringen. Het is 
van enkele politieke

dat het voornaamste van hun inleidingen was geweest datgene wat 
zij niet gezegd en toch altijd bedoeld hadden : de eenheid van men- 
schen en volken in dat wat het meest wezenlijke van ons leven vormt.

Het is moeilijk voor de volken om bij hun sterk uiteenloopende 
geaardheid elkander te leeren verstaan. Maar is eenmaal de wil daar, 
dan wordt men in bijeenkomsten als deze vanzelf gedwongen over 
allerlei verschilpunten heen te stappen, zoodat gepeild kan worden 
tot den diepen grond der menschelijkheid, waar theorieën en stelsels 
wegvallen, en alleen datgene geldt, waarin allen één zijn.

Alle groote levensvragen, voor de samenleving zoowel als voor het 
individu, zijn nooit alleen, of zelfs maar hoofdzakclijk, van theoretischen 
aard. Het zijn problemen van den wil, die al levende, d.w.z. langs 
den weg van de daad, hun raadselen ontsluieren. Waar gemeenschaps
zin leeft, daar worden alle sociale problemen tot de kleinst mogelijke 
verhoudingen teruggebracht; waar hij ontbreekt, daar zijn slechts 
schijnoplossingen mogelijk..

Samenkomsten als deze zijn van uitnemend belang. Wanneer ze 
zoo niet werden beschouwd, dan zou men er trouwens niet de enorme 
beslommeringen van leiding en beheer voor over hebben. In een samen
wonen gedurende eenige dagen, dat een nauw contact toelaat, worden 
algemeene kultuurbelangen besproken naast onderwerpen, die erop 
berekend zijn elkaar over en weer omtrent zijn volksbestaan in te 
lichten. Dit rukt in eens den geest uit de sfeer van het eigene weg, 
om hem over te brengen in een ruimere, die ook het andere volk 
omvat. Men leert eikaars omstandigheden, eikaars mentaliteit kennen, 
men krijgt oog voor wat het eene volk van het andere onderscheidt 
en voor datgene, wat alle volken gemeen hebben. Het eene volk ziet 
zich geplaatst vlak voor de pijnigende vragen, het lijden van het andere. 
En dat geeft aan het andere nu niet meer alleen een verruiming van 
gezichtskring, maar dat doet ook een beroep op zijn ziel, dat roept 
aan dezen kant de zedelijke krachten wakker, die weer een band 
leggen met het lijdende volk.

Deze samenkomsten zijn bevorderlijk aan de vorming van wat 
Horace Fleming noemde den „international mind", die ons Kandelen 
beschouwt eerst in zijn beteekenis voor onze naaste omgeving, vervol
gens voor ons volk, en tenslotte ons optreden als volk toetst aan de 
belangen van andere volken; den geest, die de groote maatschappe
lijke vragen in internationale samenwerking nader treden wil.

En eindelijk zijn zij bevorderlijk aan den 
voorbij, dat wij de onderhouding van 
gerustheid kunnen overlaten aan diplomaten 
ook niet voldoende de zaak in handen te geven



147
=

)

De donkere dagen vóór Kerstmis 
door L. Ca Ta BIGOT.

i =
lukking. 
was dan

leiders en bestuurders van vakvereenigingen. De volken zelf moeten 
tot elkaar gebracht worden, wel te verstaan zoovelen als maar 
mogclijk is moeten jaar in jaar uit elkaar ontmoeten en elkaar als 
menschen leeren verstaan. Wanneer dit gebeurt onder doelbewuste 
leiding, dar. zal de nog zwakke wil tot den vrede in de volken een 
machtigen steun ontvangen.

De volksontwikkclingsinstituten zijn de eerst daartoe geroepenen. 
Hun doel mag niet zijn kennis als zoodanig te verbreiden, maar kennis 
als een sociale waarde, d.w.z. geen kennis als privaat-eigendom, maar 
kennis die ook anderen dan haar bezitter rijker maakt, kennis als 
een middel om de menschheid op te voeden voor een gelukkiger wereld.

Tot nog toe werden door onze instellingen geen pogingen gedaan 
om een internationaal contact in dezen zin te bewerkstelligen. Na de 
Internationale Conferentie van Settlements 8—15 Juli 1.1. in Londen 
gehouden en de Vacantieschool te Brlihl, die een blijvend instituut 
worden zal, is de tijd rijp geworden om ook den Ncderlandschen 
arbeid voor volksontwikkeling in internationaal verband te brengen. 
Uit deze overweging is bereids een plan in voorbereiding om in 
den eerstkomenden voorzomer een vacantieschool te houden, waaraan 
leden der Ontwikkclingsclub van Ons Huis te Rotterdam en cursisten 
van Deutsche Volkshochschulen zullen deelnemen.

Donkere dagen waren het, toen daar in den Haag onze Tweede 
Kamer bezig was de wet op het Lager Onderwijs technisch te herzien.

Donkere dagen voor de mannen van het bijzonder onderwijs, die 
met zooveel vreugde „de gelijkstelling" hadden begroet. Elke meening 
een school, de school aan de ouders, de vrije school voor heel de 
natie, — hoe mooi had dat geklonken als leuze. Maar daar kwam 
de practijk, de toepassing; in ons op godsdienstig gebied zoo verdeeld, 
onderverdeeld en nog eens onderverdeeld land bracht de gelijkstelling 
als resultaat — een run naar eigen scholen en schooltjes. De groote 
idee, de verwezenlijking van de idealen, die tientallen van jaren een 
groot deel van ons volk het politieke strijdperk hadden ingejaagd en 
die, zeer zeker veel goeds hadden voortgebracht, maar ook allerwegen 
tweedracht en twist hadden verwekt, liep uit op een droevige mis- 

Voor hen, voor wie het denkbeeld der .gelijkstelling meer 
een salaris- en een geldkwestie, — voor hen, die erin zagen
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eigen scholen, voor 
minderheden toch

') Men zie het artikel: De Z' 
het L. O. afl. 3, blz. 65, Jg. IV

2) t. a. p. blz. 69.

ruim 600,000 handteekening»* 
geestdriftige meeting in den i 

t. 28, — het aantal leerlingen 
is, mislukten en daarmee was

i het zonder twijfel ook voor den minister; 
van de tragiek van het geval — de Visser, 

'oot deel van zijn leven heeft deze bewindsman gewerkt voor 
ng en verbetering van het onderwijs. In tal van functies heeft 
krachten gegeven aan vooral het Prot. Chr. onderwijs. Eindelijk 

kwam de overwinning, ook voor een deel door zijn arbeid en hij 
werd geroepen als Minister van Onderwijs de gelijkstelling - 
delijk verkregen — te belichamen in wettelijke voorschrin< 
betrekkelijk korten tijd kwam dat reuzenwerk tot stand, met 
drift werd het ontvangen, <— met de grootst mogelijke meerdei 
aangenomen en nu 1 „Het is buitengemeen i 
lijk voor te stellen, dat de man, die dat ontwerp 
de wet — 1920 heeft ingediend, dezelfde bewindsn 
zoo krachtig voor zijn wet is opgekomen", zoo 
in de Tweede Kamerzitting van 12 Dec. '22. (Handelingen Blz. 952) 
En dat is volkomen juist. Er is daarvoor maar één verklaring; ge
dreven door de vrees, dat een ander . op zijn plaats staande het 

zoogenaamde technische herziening der wet op 
/ Volksontwikkeling.

van wijziging 
waren inge- 

van
8 blijven ge- 

bleef het

ig — ein- 
riften. In

erheid 
moeilijk zich eigen- 

t tot wijziging van 
sman is, die in 1920 

zeide de heer Gerhard

de erkenning van de rechten der minderheden op 
hen kwam de ontnuchtering; alleen de gróóte 
kwamen tot hun recht. In de kerstweek van 1922 werd het groote 
ideaal van voorheen begraven in het technisch herziene art. 73.

Donkere dagen voor al degenen, wien de zaak van volksontwikkeling 
en volksonderwijs na aan het hart ligt. Zeker, de nota 
nam verschillende grieven weg, die tegen het ontwerp 
bracht’) — zoo werd o. a. ingetrokken het voorstel tot wijziging 
art. 19, zoodat de daarin genoemde getallen 12 en 
handhaafd2) —- maar toch, ook in den gewijzigden vorm 
ontwerp een ernstige benadeeling van het onderwijs in ’t algemeen. 
Ook na de nota was de scherpe critiek van den oud-schoolopziener 
Wirtz ten volle verdiend, die sprekende over deze wijzigingsvoorstellen 
in Onze Kacatnrej-, weekblad vc>or het Chr. Onderwijs, schreef; „Het 
best leek mij nog, dat deze vrucht in heimelijkheid werd weggeworpen". 
Ook na de nota was er nog overvloed van redenen om te protesteeren 
en het Comité van Actie, door Volksonderwijs gesticht, zond een 
protest, voorzien van ruim 600,000 handteekeningen naar de Tweede 
Kamer en hield een geestdriftige meeting in den Haag. De pogingen 
in de Kamer om art. 28, — het aantal leerlingen per onderwijzer — 
te laten als het nu is, mislukten en daarmee was de hoofdzaak van 
waar ’t omging verloren.

Donkere dagen waren 
men zou kunnen spreken ' 
Een groot deel van 
verheffing en verbetering 
hij zijn
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„Ik meen 
maken.

ling van
„;n, dat U mij het verder 

den Minister te worden verst»

gebouw — zijn gebouw —- tot een algchccle ruïne zou maken, heeft 
hij moeten medewerken aan een aftakeling, die hij in zichzelf ver
foeide en heeft hij wijzigingen voorgesteld en verdedigd, die hij 
luttele jaren geleden met kracht zou hebben verworpen. „Ik wensch 
daaraan toe te voegen", zoo zei de Minister in de zitting ' 
Dec. '22 (Mandelingen Blz. 1006), „dat ik zelden in mijn leve 
geroepen, ook in mijn leven als minister, om een zoo onaange

»k te vervullen, als mij thans is opgelegd. Ik mag dan ook <

ren ben
'gename 

taak te vervullen, als mij thans is opgelegd. Ik mag dan ook eerlijk 
verklaren, dat, wanneer ik mijn eigen neiging ware gevolgd en niet 
van een zeker plichtsbesef ware doordrongen geweest, ik die taak 
oneindig liever op de schouders van anderen had zien gelegd dan dat 
ik ze op eigen schouders had genomen."

Donkere dagen waren het ook voor ons onderwijzers. Om meer 
dan één reden. In de haast, tusschen de begrootingsdebatten door, 
met de verpoozing van het naderend Kerstfeest in zicht, moest de 
technische herziening van de wet op het lager onderwijs ook nog 
even worden opgeknapt. Zóó toch is geschied. We zonderen enkele 
oogenblikken, we zonderen enkele leden uit, maar overigens  
Waar waren de ernst, de bezonkenheid, de geestdrift, die bij de 
bespreking van een zoo groot volksbelang in 's lands eerste vergader
zaal onmisbaar zijn ? Sprekers, die zich door het voortdurend va-et- 
vient niet verstaanbaar konden maken aan’ den voorzitter ■— in 
groepjes bijeenstaanden, in een onder-onsje een amendement samen
knutselend — gebel, tot sein, dat er gestemd moest worden, gevolgd 
door het lawaai van binnenstroomende leden, haastig informeerend 
bij den voorman, hoe moest worden gestemd — een lid, die in alle 
gemoedelijkheid den voorzitter vriéndelijk verzoekt, maatregelen te 
treffen, opdat althans de Minister den spreker kan verstaan. *) 
Inderdaad, het was daar donkerder dan buiten.

In de December-aflevering van dit tijdschrift bespraken we de 
voorstellen, zooals ze in de eerste instantie luidden en we vestigden 
de aandacht op de nadeelen, welke zij medebrachten voor het 
openbaar onderwijs, voor het bijzonder onderwijs en voor het open
baar èn het bijzonder onderwijs. Het groote gevaar, dat de open
bare school, op het platteland vooral, bedreigde, is gelukkig afge
wend. Het voorstel, om eerst dan een openbare school te stichten, 
als er 25 kinderen voor zulk een school waren en ze reeds op te 
heffen, indien het getal tot 18 daalde, werd door den Minister inge-

De heer Schokking in de zitting van 20 Dec. '22 Handelingen blz. 1258: 
dan ook te mogen vragen, dat U mij het verder spreken mogelijk wilt 

om in elk geval door den Minister te worden verstaan."
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, Terwijl de

1 in

Ï

'oenbc 
lijk '
dit 

scl

gemeente

school

i wij aannemen, wel eeni- 
aantasting van het be
en nict-erkenning van het

trokken in de nota van wijziging van 2 Dec. 1922. De getallen boven
genoemd blijven dus 12 en 8. De gronden, waaróp de intrekking 
geschiedde, worden in de memorie van antwoord niet gemeld; nu 
de voorgestelde wijziging is ingetrokken, onthoudt de Minister zich 
van in te gaan op de beschouwingen in het voorloopig verslag, al
dus lezen we in de memorie van antwoord. De motieven in het 
voorloopig verslag hebben dus, zoo mogen 
gen indruk op den Minister gemaakt: 
staan der openbare school ten plattclande • 
grondwettelijk voorschrift.

Bleef in dit opzicht de toestand onveranderd, in ander opzicht is 
de openbare school in minder goede conditie gekomen.

In tweeërlei zin.
Ten' eerste wat betreft de schoolgeldheffing. Terwijl de openbare 

school een schoolgeldheffing behoudt, waardoor de eenheidsschool 
gehandhaafd blijft, kan de bijzondere school naast deze heffing een 
eigen schoolgeld vragen, — wat in de praktijk zal neerkomen op de 
standenschool bij het bijzondér onderwijs.

Ten tweede wat betreft de leerkrachten, Indien een gen 
bestuur surnumeraire onderwijzers aanstelt, moet het die ook 
aan de bijzondere school, maar bovendien kan die bijzondere 
uit eigen kas meerdere' leerkrachten aanstellen.

Door deze beide maatregelen komt de bijzondere school ongetwijfeld 
in tal van plaatsen tot een belangrijken voorsprong.

Toch heeft ook de bijzondere school als zoodanig door deze wet
geving ernstig geleden. Vooral hel grondidee der bevrediging is heel 
wat verminkt.

Men herinnert zich, dat de tegenstand tegen dit wetsontwerp c 
van de zijde van de politieke vrienden van den Minister heel gri 
was, Die tegenstand gold voornamelijk de wijziging voorgcstcld 
art. 73.

Dit artikel stelde in de Lager-Onderwijswet 1920 vast, dat een 
bijzondere school minstens 40 leerlingen moest tellen en in plaatsen 
boven de 100.000 inwoners 100 leerlingen; voor het u. 1. o. onderwijs 
waren deze getallen 18 en 40. Het eerste voorstel van den Minister - 
luidde: In plaatsen boven de 100.000 inwoners zijn voor oprichting 
van .een gewone lagere school noodig: 200 leerlingen, voor een u. 1. o. 
school 75; in plaatsen met 50.000 — 100.000 zijn die getallen 170 en 
54; in plaatsen met 20.000 — 50.000 inwoners 140 en 42; in plaat
sen met 10.000 — 20.000 inwoners 100 en 56; in plaatsen van 5000 — 
10.000 inwoners 75 en 30 en beneden de 5000 inwoners 40 en 24.

Er is over deze getallen heel wat te doen geweest. In het voor-
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wijziging 
1922. 
32 
36 
39 
40

Aantal 
onderwijzers.

onder
lok hier

het in

en ander van; we citeeren een

reeds bij
nu niet

langrijkste punt, dat zoowel het openba< 
s betrof, was het aantal leerlingen per 

Art. 28 der huidige onderwijswet. O< 
van Wijziging zeer belangrijke 

zijn eigen ontwerp. Aanvankelijk was 
en schoolbesturen meer onder

wijzers 
voorstel is — zeer 
meerdere overtallige 
maar ze moeten de 
surnumerairs aanstellen 
dcre scholen, die in dezelfde 
genheid stellen voor rekening

Dat het nieuwe art. 28 
dat de bij nota van wijziging 
veel verbetering brachten, blijl

Ongetwijfeld het bela 
het bijzonder onderwijs 
wijzer, de wijziging van 
had de Minister in zijn Nota 
deringen voorgesteld op 
het voorstel uitgesloten, dat gemeente- 

mochten aanstellen dan het in de Wet bepaalde getal. Dit 
terecht — ingetrokken. De besturen zijn vrij 
of surnumeraire onderwijzers aan te stellen, 
salarissen zelf betalen. Gemeentebesturen, die 

aan de openbare scholen, moeten de bijzon
omstandigheden verkeeren, in de gek 
van de gemeentekas hetzelfde te doei 

een ernstige achteruitgang beteekent en 
- o’ng voorgesteldc veranderingen niet heel 
' 'ijkt uit het volgende staatje:

L.O. wet Voorstel-De Visser Nota 
1920.

loopig verslag lezen we daar het een 
paar zinnetjes:

— De bestaande cijfers zijn in de Bevredigingscommissic 
van compromis tot stand gekomen; daarom moet er 
r aan worden getornd.
In Friesland alleen 

ontwerp zijn geweerd.
— De voorgestelde wijziging is in strijd met de pacificatie. Enz. Enz.
De in het voorloopig verslag naar voren gebrachte motieven hebben

en dat is te begrijpen — indruk gemaakt bij den Minister. In zijn 
nota van wijziging deed hij eenige concessie. Na heftige en verwarde 
debatten is het artikel ten slotte zóó geworden:

In plaatsen met meer dan 100.000 inwoners is tot oprichting eener 
gewone lagere school noodig 100 leerlingen, voor een u. I. o. school 60. 
In plaatsen van 50.000 — 100.000 zijn deze, getallen 80 en 48: in 
plaatsen met 25.000 — 50,000 inwoners 60 en 36; in plaatsen met 
minder dan 25000 inwoners 40 en 24.
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Elk 30-tal 1 ond.
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Aantal 
onderwijzers.
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Aantal 
onderwijzers. 
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hebben alleen eenige verbeteringen gebracht 
allerkleinste scholen.

aldus uit:
U. L. O.

Aantal

L.O.wet Voorstel-De Visser Nota 
1922.

5 
6 
7 
8 
9

10 
11 
12 
13 
14

De nota-voorstellen 
voor de kleine en

Ten slotte ziet het artikel er nu 
Gewoon L. O.

Aantal
leerlingen.

—32 
33—72 
73—116

117—160 
161—210 
211 —260 
261—315 
Elk 55-tal 1 ond.

Over de-wijze, waarop de thans bestaande toestand in den nieuwen, 
, moet overgaan, verkeeren 
van plan, om indien er aan 
en die school heeft een of 

dan het nieuwe art. 28 bepaalt, in die vaca-5
H i

welke door dit artikel wordt geschapen, 
we nog in duister. De Minister is n.1. ' 

school een vacature mocht ontstaan < 
meer leerkrachten meer 
ture niet te voorzien.

Hoe moet dat nu met die klasse, met die 40 kinderen? zoo vroeg 
de heer Ketelaar herhaaldelijk. De gemeenteraad kan een nieuwe 
leerkracht aanstellen en bezoldigen ; maar als de gemeenteraad dat 
nu niet wil of niet kan? Wanneer een onderwijzeres uit de laagste 
klasse gaat trouwen, waar moet die klasse dan heen ? Combinecren 
met een andere klasse van 40 of 45 leerlingen en dus 80 i 90 leer
lingen in een lokaal van 45 zetten ? Blijkbaar wist de Minister geen 
weg met die vraag. „Wanneer, enkele van de moeilijkheden, die de 
heer Ketelaar vreest," zoo zei de «Minister op 18 Dec. ’22 Hande-
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Met het 
invoering

,zich mochten voordoen, dan zal daarvoor een op
gevonden ; ik heb echter bericht ingewonnen 

i de bestaande lokalen, ook zelfs in de nieuw- 
grooterc aantal leerlingen zooals wordt voorge- 
wel plaats is. Die moeilijkheden van den heer

lingen blz. 1121 
lossing moeten worden , 
van deskundigen, dat in 
gebouwde, voor het 
steld in den regel 
Ketelaar zullen dus tot een minimum worden teruggebracht.''

Dat noemt men zich van de zaak afmaken met een Jantje van 
Leiden; inderdaad komisch is het père-noble-gebaar: .ik heb inlich
tingen ingewonnen bij deskundigen 1" En dat tegenover Gerhard, 
Ketelaar, Mej. Westerman en Zadelhoff! Ze hebben dan ook alle 
vier ineens gezwegen : dür hadden ze niet van terug !

Over de debatten naar aanleiding van de wijziging in het zooge
naamde bouwbesluit, evenals over de poging om het Fransch weer 
in. te voeren en de hoofden van openbare scholen, indien de gemeen-

vervolgonderwijs is het allerdroevigst gegaan. Sedert de 
van de L. O. wet 1920 werd dit onderwijs door het rijk 

betaald ; daardoor was het oude herhalingsonderwijs op verschillende 
plaatsen gereorganiseerd en in betere banen geleid; het vervolg
onderwijs werd in het leven geroepen, waar het niet was. Blijkens 
de mcdedeelingen v an den Minister in de zitting van 15 Dec. 1922 
(Handelingen blz. 1090), is ’t daarbij in tal van plaatsen raar toe
gegaan. Er waren onderwijzers, die nooit vervolgonderwijs gegeven 
hadden en die met hun tweeën of drieën 6 van hun eigen of anderer 
kinderen bij elkaar brachten en vervolgcursussen gingen inrichten 
voor die kinderen. Dat is inderdaad ongeoorloofd, — of het daarom 
juist is, het vervolgonderwijs geheel los te laten, is echter een andere 
vraag. Ge doet precies als de Chinees, zoo zei de heer Gerhard tot 
den Minister, die omdat er een deurpaneel scheef stond, zijn heele 
huis in brand stak. (Handelingen blz. 1091). Nog geen twee jaar is 
het vervolgonderwijs onder de nieuwe wet ingericht; voor nog 
een blijvende verbetering sprake kon zijn werd nu voorgesteld 
financieëlen last van het vervolgonderwijs over te brengen op de 
gemeentebesturen. Een verplaatsing der lasten dus; op de gemeente
besturen bleef aanvankelijk de verplichting rusten gelegenheid te 
geven voor het volgen van dit onderwijs. Met links tegen rechts 
werd echter in de Kamer een amendement-Rutgers aangenomen, 
waarbij de verplichting der gemeentebesturen tot het geven van 
gelegenheid voor het volgen van dit onderwijs vervalt. Het vervolg
onderwijs blijft daardoor geheel overgelaten aan de gemeentebesturen 
en het initiatief van de onderwijzers.
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van de beginselen 
met 214, in de algcmeene

tcbesturen dit wenschelijk achten, ambulant te maken, kunnen wij 
hier gevoegelijk het zwijgen bewaren. Na vermeld te hebben, dat de 
invoering van het 7e leerjaar nog eenige jaren zal moeten wachten, 
rest ons nog een enkel woord over de opleiding.

Bij de algemeene beschouwingen over het ontwerp werd door verschil
lende leden gewezen op de groote beteekenis van de onderwijzersop
leiding; blijkbaar was de Kamer en ook de Minister van oordeel, 
dat de nieuwe opleiding zoo veel kost, dat in dezen tijd er geen sprake 
van mag zijn ze in te voeren. Wc betreuren het, dat men dit zonder 
onderzoek aanvaard heeft. Voorloopig blijft dit allerbelangrijkste 
deel van de wet 1920 nog onuitgevoerd. Aangenomen is het regee- 
ringsvoorstcl, om art. 210 tweede lid van de L. O.-wet zoo te wij
zigen, dat de samenstelling der examencommissies voor de akte van 
onderwijzer anders kan zijn dan nu (geen leden der commissie en 
deskundigen, maar leden, die deskundig zijn).

Door den heer Heukels werd een amendement ingediend, waarbij 
aan de rijks- gemeente- en bijzondere kweekscholen het promotie-recht 
werd toegekend. Dit amendement werd ingetrokken, nadat de Minister 
herinnerd had aan zijn voorstel:

„AVij behouden Ons voor, met de inachtneming 
neergelegd in de artikelen 210 tot en 
maatregelen van bestuur en de overige besluiten betreffende de op
leiding en de examens, de wijzigingen aan te brengen, welke door 
het dienstbelang gevorderd worden”.

„Nu wordt”, zoo verklaarde de Minister (Handelingen Blz. 1254), 
„naar mijn overtuiging door het dienstbelang van het kweekschool- 
onderwijs gevorderd, dat in ernstige overweging wordt genomen om 
het eindexamen aan de kweekscholen te verbinden”. Het eenige wat 
de opleiding dus krijgt, is misschien het schoolcindexamen.

Zonder twijfel is de wet op het lager onderwijs in enkele onder
deeltjes, hier en daar verbeterd, maar over het geheel genomen, valt 
een grooten, zeer grooten achteruitgang te constateeren.

Er komen grootere klasseg in die gemeenten, die geen overtallige 
onderwijzers kunnen of willen bekostigen. Het vervolgonderwijs komt 
geheel ten laste der gemeentebesturen, waardoor vooral ten platte- 
lande het vrijwel verdwijnen zal. Invoering van het 7 e leerjaar wordt 
opgeschort en de nieuwe opleiding voor onbcpaalden tijd uitgesteld.

Inderdaad, er is reden te over om te spreken van „verslechtering" 
van het onderwijs

Donkere dagen zeiden we aan het begin van dit artikel. En wie 
dé behandeling van deze onderwijswet in de Tweede Kamer heeft
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en 28 Dcc. vinden wij de

a. „Een specimen voor den ernst, waarmede het vonnis over het vervolg
onderwijs wordt gestreken, is de argumenteering. dat het nut van het vervolg
onderwijs niet geevenredigd is aan de kosten. Wij bestrijden de stelling niet, 
„maar de Minister acht ze reeds bewezen op grond van opgedane ervaringen. 
.Nu wordt eerst in den winter van dit jaar het vervolgonderwijs overal volgens 
„de wet van 1920 gegeven. Eenige weken praktijk hebben dus al beslist.

„Inderdaad een vlugge werkwijze, die wij van de meeste departementen niet 
„gewoon zijn.

„Men hebbe intusschen te bedenken, dat de toestand van het volksonderwijs 
„door , het praclisch onmogelijk maken van hel vervolgonderwijs 
„invoering van het zevende leerjaar, wordt, zooals die een halve eeuw ,

b. „Er beervebt een geert van diepe neerrlacbtigbeid, die naluut
„Jtuenceeren op bel door ben le geren ouden 
„princiep —■ maar die devondankr niet zm 
„in bel openbare teven. De beeerkeu van <

Een geest van diepe : 
Ook daar waren het 
Gelukkig is er een 

gaat schijnen.
Ondanks dwaze 

gecombineer, ondanks 
kinderen en 
lokaal, waar

wetgeverij, ondanks scholengesplits en scholen 
allerlei andere moeilijkheden, blijven kinderen 

schijnt de zon van jeugdige vroolijkheid in elk klasse- 
de onderwijzer of de onderwijzeres zoo verstandig is om 

méér mee te leven met z’n jongens en meisjes dan met de Hoogedel- 
mogenden ter Tweede Kamer der Staten-Generaal.

In Januari zijn overal de scholen weer begonnen en zonder twijfel 
is allerwege bij openbaar en bijzonder onderwijs somberheid en zorg 
geweest in ’t hart van de onderwijzers. Maar een klas kan veel. Ze 
kan ook die sombere gedachten verjagen.

Kinderen uit mijn klas! Gelukkige kinderen, — jullie weet van al 
die narigheid niets af. Wat hebben ze weer met ons gesold daar in 
den Haag, met jullie en met mij. Nou met mij ook, niet zoo’n beetje. 
Gewichtig gepraat was het, — maar het eigenlijke werk, dat gebeurt 
hier, in ’t schoollokaal. En dat snappen er maar enkele, die ’t uit 
eigen ervaring weten en niet verdeftigd zijn. Met al hun artikelen

neerslachtigheid.
donkere dagen.

plaats, waar ondanks alles de zon toch weer

meegeleefd, wie de korte samenvatting dier behandeling hierboven 
heeft gelezen, zal ’t moeten toestemmen: Dat waren voor onze school 
en onze volksontwikkeling donkere dagen.

Dat is de meening, die in alle kringen bij de onderwijzers tot 
uiting komt.

In het Katholieke Schoolblad van 14 
volgende uitspraken :

geleden was." 
■irlijk niet zal in- 

trwyo— daarvan weerboudt ben bel godvdicnolig 
al nalaten, baar uitwerking te doen gevoelen 
' dezen geert mogen dal dan zichzelf wijlen”.
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De „Vrije Uren" in het Wetsontwerp M.O. 
door W. EMMENS.

het wetsontwerp 
zoo openbare alsr1

rijden, 
: 10 vrije 

de gelegenheid opent;
aan de godsdienstige, moreele en 

schenken;
bepaald vak of een 

noemd, meer tijd te schenken dan 
ikbaar worden gesteld;

c. om de wettelijke vakken, welke 
zijn voorgeschreven, toch op het leerplat

d. om
achterweg
leiding : 
De Mii

z

>ep van vakken, 
;rs daarvoor zou

gepruts zullen ze mij het mooie van mijn werk niet kunnen ontnemen. 
Ik zal mijn best doen, hoor jongens) Ik hoop, dat jullie 't er niet 
minder , om zult hebben.

Daar gaat de bel 1
Allo, jongens, aan het werk!

die deze uren willen 
schiedenis, aan 1 
jeugd in de pra< 
zullen het onder 
zullen vakken, die

is een bepaling opge 
openbare als bijzondere, de vrijht 

ikeuring door den Minister, 
vakken te kiezen". Volgens het gewijzigd ontwei 

dit getal vijf, oorspronkelijk zes; alleen de meisjesschol 
vrijer; ze moeten minstens 27 lesuren per week aan 
vakken wijden, voor de overige lesuren zijn ze vrij ; oorspre 
hadden ze 10 vrije uren. De Minister meent, dat de bepalit 
de vrije uren de geit

a. om ook aan d< 
meer aandacht te sc

b. om aan een 
in de wet gene 
kunnen beschik

de voor een bepaalde school niet 
in te brengen en

proefnemingen mogelijk te maken, welke zonder die vrijheid 
.vege zouden moeten blijven, proefnemingen, die mogelijk aan
zullen geven om later definitief nieuwe wegen in te slaan. — 

inister vertrouwt, dat de middelbare scholen „door deze vrijheid, 
; meer dan tot dusver, ih den goeden zin des woords „populair” 
len worden".
Deze meening omtrent het gebruik der vrije uren zal waarschijnlijk 

wel nergens op tegenstand stuiten. Elke school met haar eigen ge
aardheid kan deze uren besteden op de wijze, die haar goed dunkt. 
Dus nergens beperking van bewegingsvrijheid. Er zullen scholen zijn, 

geven aan godsdienstonderwijs, aan kunstge- 
het gemeenschapsleven, om de moreele flinkheid der 

actijk van het schoolleven te versterken, andere scholen 
srwijs in de verplichte vakken verdiepen, nog andere 

voor een bepaalde stad of streek van belang zijn,

bepaalde gro<

'"'“enomen, die „aan alle scholen 
...,.ieid verzekert, om, behoudens 
voor een vrij groot getal lesuren 

-..l.verp bedraagt 
' holen zijn iets 

de voorgeschreven 
vrij ; oorspronkelijk 

ing van

; gewi 
alleen de



157n

I

ondoenlijk 
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rdheid 

iting en

personen 
b.v. een muziekleeraar mag de vrije uren vullen. Maar niettegen
staande al deze tegemoetkomingen lijkt het me toe, dat er scholen 
kunnen zijn, die in 't gedrang komen met de vijf vrije uren. Deze 
zullen dan een last inplaats van een lust worden. AVaarom niet 
aan alle scholen de vrijheid gelaten, ook in de verplichte vakken 
verder te mogen gaann ?Wel, dan komen de leerlingen van scholen, 
waar dit laatste gebeurt, die van andere scholen bij het eindexamen 
voor. Daarom zegt de Minister in de Mem. van Antwoord dan ook, 
dat daartegen gewaakt moet worden. De exameneischen moeten zich 
richten naar het minimum aantal verplichte lesuren, zoodat de 
exameneischen niet worden opgedreven.

Deze gewelddadige inperking van bewegingsvrijheid had achter
wege kunnen blijven, aan elke schoei had de volle vrijheid gelaten 
kunnen worden, wanneer het eindexamen van de H.B.S. geheel school
examen was geworden, zoodat de leeraren de eischen voor het schrif
telijk examen, onder toezicht der gedelegeerden, konden vaststellen 
en deze er dus rekening mee konden houden, boe de vrije uren be-

programma zetten. Ik denk b.v. aan een H.B.S. of Gymnasium 
zich ontplooiend nijverheids-, handels- of landbouwgebied, waar 

geen daarop betrekking hebbende school bestaat, en toch behoefte 
gevoeld wordt aan wat kennis op deze gebieden. Tevens een goede 
gelegenheid, om te kunnen constatecren, of de behoefte aan zulk 
onderwijs later de stichting van een afzonderlijke school rechtvaar
digt. ~ Bepaalde regelen voor de vcrdeeling van deze vrije uren ten 
opzichte van de verschillende vakken te geven, lijkt me 
en ongewenscht, want de vulling van deze vrije uren zal afha 
van niet te voorziene faktoren, als het karakter en de geaarc 
van de leeraren, van de leerlingen, van de leider der inricht 
van de voornamelijk door deze te scheppen schoolsfeer.

Nu wil de Minister volgens de Mem. van Antwoord de vrijheid 
van beweging zoodanig inperken, dat de vrije uren „niet mogen 
worden gebruikt om in een verplicht vak verder te komen dan het 
algemeen leerplan bedoelt", uitgezonderd wanneer „door bijzondere 
omstandigheden" de leerlingen in zulk een vak ten achter zouden 
raken. Deze bijzondere omstandigheden kunnen zijn b.v. ziekte van 
leerlingen of docent, wisseling van personeel, moeilijkheid met de 
uitspraak van het Fransch in het Noorden. Maar wanneer de bij
zondere omstandigheden niet gelden, moet de school andere vakken 
onderwijzen dan in het programma zijn genoemd. Welke dan? Kunst
geschiedenis, Latijn, muziek, declamatie, staathuishoudkunde, handcls- 
kennis of wat dan ook. Maar zijn er ook docenten, die bevoegd of 
in staat zijn deze vakken te doceeren ? Doch ook andere 

een muziekleeraar mag de vrije uren vullen. Maar
i lijkt het me toe, dat
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onlangs

een overzicht hoop te geven.

Mij zijn scholen bekend, waar allerlei clubs bestaan, die met het 
onderwijs als zoodanig niets te maken hebben. Deze clubs zijn ontstaan

steed waren gew< 
exameneischen nie 
het is te hopen, dat de Minister bovengt 
vallen, om de vrije uren te redden. Ell< 
plooien naar eigen geaardheid.

Evengoed dus als een school zich verder in de verplichte vakken 
mag voortbewegen, moet een andere school het recht hebben zich op 
andere wijze te ontplooien. Laat ik voor de laatstbedoelde inrichtingen 
nog een woord van verdediging zeggen. Ik zal geen theoretische be
schouwing houden, maar uit de praktijk van het schoolgemcenschaps- 
leven feiten naar voren brengen, die geen theoretische tegenpositie 
toelaten, maar slechts door andere feiten weerlegd kunnen worden. 
Vooraf evenwel een kort 'woord.

') Les jeunes Gens d’ aujourd'hui.
L'école active, waarvan ik spoedig

i'orden. Dan behoefde men de opdrijving van de 
iet te vreezen. Maar hoe de oplossing moge worden, 

jenoemde inperking zal laten 
Ike school kan zich dan ont

in een onlangs gehouden lezing voor de „Vereeniging voor Wijs
begeerte” in den Haag over .De herleving van de mctaphysica” heb 
ik o. a. de geesteshouding van verschillende groepen uit de samen
leving tegenover het functicbegrip van de wetenschap besproken. 
Uit werken van tegenwoordige Fransche en Duitsche schrijvers blijkt, 
dat de jeugd in die landen een veranderde houding tegenover dc 
wetenschap aanneemt. In Frankrijk hebben Henri Massis en Alfred 
de Tarde ') een enquête onder de Fransche jeugd gehouden en het 
resultaat hebben ze samengevat in de woorden: faire et croirc, doen 
en gelooven. Niet de wetenschap, maar dc opvoeding, de karakter
vorming is het centale probleem van de jeugd: „Culte du caractère, 
de la personnalité, goüt de la discipline morale, ce sont IA, on le voit 
des tendances trés fortes parmi la jeunessc nouvelle. Cette disposi- 
tion qui incline A préférer les qualités humaines, les réalités du sen
timent et de 1'action aux idéés abstraites et aux systèmes, devait 
conduire ces jeunes gens plus avant, les ramener A la source pro- 
fonde de 1’activité, A la vie religieuse”. Voor het doen, voor de acti
viteit, waarvoor Ferrière ’) pas weer een lans gebroken heeft, voor 
de spontaneïteit, voor het individueel scheppende moet ook bij ons 
meer ruimte gemaakt worden. Ik meen daarom, dat het opnemen van 
de vijf facultatieve uren in het wetsontwerp M. O. een overgelukkige 
greep van de Minister van Onderwijs is geweest.
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organiseert tochten en

in passeeren en enkele feiten 
van de clubs zijn uit het pro-

op verlangen van de leerlingen, die dan een der docenten als leider 
krijgen. De individueelc buitenschoolsche neigingen der leerlingen kunnen 
in een of meer clubs bevrediging en (onbewust) geleide ontwikkeling 
vinden, waardoor niet alleen de intellectueele, maar ook de godsdienstige, 
moreele en aesthetische opvoeding tot haar recht komt. Elke club 
heeft een bestuur, uit de leden zelf gekozen; de leeraar is de toeziende 
voogd.

In ’t kort zal ik de clubs de revue latei 
naar voren brengen. De omschrijving 
gramma van één school genomen.

I. De looneel- en muziekclub: „Zij geeft muziek- en tooneel-uitvoerigen 
om het gevoel van saamhoorigheid aan te kweeken. Meestal worden 
twee uitvoeringen gegeven: één met Kerstmis, één met Paschen. De 
laatste is vooral als schooluitvoering bedoeld.” — Ik verwijs hier 
naar mijn artikel „Onderwijs en Tooneel" in No. 3 van 4e jaargang 
van „Volksontwikkeling". Hier heb ik mijn mcening uitgesproken, dat 
de facultatieve uren ons in staat stellen een geheel nieuwe methode 
van litteraire ontwikkeling te beginnen. Van dit artikel heb ik veel 
genoegen beleefd. Eduard Verkade o. a. schreef me, dat hij het „met 
veel genoegen en instemming” gelezen had. Hier mag niet vergeten 
worden te herinneren aan de bekende opvoering van „Antigone”, 
waarvan Dr. Hooykaas, Rector van het gymnasium te Arnhem, de 
leider was.

II. De natuurhislorirche club: „Zij wekt belangstelling voor de natuur 
en het zelfstandig natuuronderzoek door het houden van excursies en 
lezingen, het bijeenbrengen van een verzameling en het tentoonstellen 
der verzamelde voorwerpen, door het laten circuleeren van boeken 
en tijdschriften en het uitleenen van boeken. Geen excursies worden 
gehouden zonder voldoende leiding.”

Op het bord in de gang zie ik nu en dan een aankondiging van 
een lezing öf door de leeraar zelf of door een der leerlingen óf door 
iemand van buiten af. Soms ook zie ik de club, van proviand voor
zien, op het schoolplein gereed staan om een natuurhistorische fiets
tocht of wandeling te doen. Met enthousiasme hoor ik de leerlingen 
steeds over deze tochten en hun vondsten praten. Soms ook, wanneer 
ik een blik in het lokaal voor nat. hist. werp, zie ik de leerlingen 
met groote ijver door de microscopen studeeren, buiten de gewone 
schooluren. Ik twijfel er niet aan, of de leeraar voor nat. hist. zou 
een artikel „Onderwijs en natuur" kunnen schrijven, waarin hij, op 
feiten gegrond, de facultatieve uren als noodzakelijke eisch van het 
M. O. zou verdedigen.

III. De Reirclub: „Zij
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handel betreft, dat zoo’n reis ongedwongen bij het in 
en genot samenbrengt. Elk jaar worden 

de Veluwe, de Achterhoek, Texel, 
of Friesland. Buitenlandschc reizen zijn 

gedaan naar België, Trier en buiten de school om langs de Rijn.
■ gold het de Romeinsche

voor het

i .1.

bij het onderwijs, zoowel om ons land te leeren kennen, als om een 
prettigen omgang tusschen leeraren en leerlingen onderling te bevor
deren.” — De buitenlandsche reizen zijn hicr in ’t programma niet 
vermeld. Deze reizen, willen ze vruchtdragend zijn, moeten voorbereid 
worden. Nederland zelf biedt zooveel, wat cultuur, wetenschap (musea), 
techniek en handel betreft, dat zoo’n reis ongedwongen bij 
elkaar zetten ontwikkeling en genot samenbrengt. Elk jaar 
er tochten georganiseerd naar 
Zeeland, Brabant, Limburg <
b.v. gedaan naar België, Trier en buiten de school om 
In Trier gold het de Romeinsche opgravingen en monumenten. Voor 
de reis langs de Rijn werd ik plotseling als leider gevraagd, eenige 
dagen voor het vertrek. Ik had nu niet de gelegenheid de reizen met 
de leerlingen voor te bereiden, de cultuurmonumenten, de geologische 
samenhang, de musea enz. te bespreken.

We hebben uit de reis gehaald, wat er uit te halen was. Deze 
reis beantwoordde evenwel aan het doel zooals ik in mijn „Inter
nationalisme, jeugd en Onderwijs” ') heb uiteengezet: Van Nederlandsch 
standpunt door aanraking met de vreemde culturen deze binnen te 
dringen. Een verslag van deze reis als proeve van practischc uit
voering van internationale reizen voor de jeugd, zal ik trachten te 
publiceeren. Aan ’t eind van de reis zei een der tochtgenooten; „Ik heb 
op deze reis meer geleerd dan in een jaar op school." Hij bedoelde 
natuurlijk algemeene levenskennis, verwijding van geestelijke horizon. 
Maar dat is toch een der voornaamste doeleinden van alle onderwijs. 
Hoe nuttig en verheugend zouden ons de facultatieve uren kunnen zijn !

IV. Het Dispuutgezelschap-. „Het Dispuut bedoelt door onderlinge 
gedachtenwisseling eigen oordeel over kwesties van allerlei aard te 
vormen en te toetsen. Alleen leerlingen der hoogere klassen komen 
voor het lidmaatschap in aanmerking". Ook de leider hiervan, ik 
twijfel niet, zou met vreugde de facultatieve uren begroeten. — Maar 
ik zal me tot eigen ervaringen beperken, alleen meedeelen, wat ik 
zelf beleefde, zag en hoorde. — ’t Is me wel eens voorgekomen, dat 
ik een klas had, waarin verschillende elementen zaten, die steeds de 
litteraire verschijnselen van wijsgeerige zijde trachten te benaderen. 
Soms liet ik een paar van de meest hartstochtalijke zoekers bij me 
op mijn kamer komen, om met hen allerlei dingen te bespreken. Soms 
ook was het aantal zoo groot, dat ik buiten de schooluren wel eens 
een cursus gaf. Hoe moeilijk bleek het dan soms abstracte begrippen 
voor hen te doen leven. Ik greep tenslotte naar teekeningen en sym-
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i sportfeest, competitie, 
J. Ploegsina, Zeist.

Hamlet
Prof

bolen als hulpmiddel. Uitzoo'n cursus is mijn werkje; Kant + Nietzsche’) 
te voorschijn gekomen, dat ik dan ook een paedagogische uiteenzetting 
heb genoemd. En steeds komt het weer voor, dat ik tot enkele leerlingen 
moet zeggen: Kom straks maar bij me, dan zullen we er verder op 
ingaan. Elke leeraar zal daarvan wel zijn eigen ervaringen hebben.

V. De Schoolkrant. Deze verschijnt om de veertien dagen. Als we 
facultatieve uren hadden, zou hieraan meer tijd besteed kunnen worden. 
De litterair-aangelegde leerlingen leveren bijdragen. Zoo las ik kort 
geleden een buitengewoon aardig artikeltje van een jongen, die meer
malen Italië bezoekt, over zijn indrukken aldaar. Hij vertelde ook 
van de opvallende sloomheid der Italianen, die volgens hem uit Zui
delijke wijsgeerige overwegingen in verband met het klimaat moest 
voortspruiten en een zeer verstandige sloomheid was. Een „expert” 
moest dit eens onderzoeken, zoo besloot hij zijn opstel. Ik maakte 
hem, toen ik hem toevallig op het plein ontmoette, op Goethes 
„Italienische Reise” opmerkzaam en eenige dagen later hoorde ik, 
dat hij dit boek al in zijn bezit had. Wat kan hem dit boek niet 
een genot en ontwikkeling op zijn reizen verschaffen! — In het krantje, 
ik sla maar lukraak eenige nummers op, vindt men behalve de officieele 
clubaangelegenheden: „De Klasseavond der 2e klasse” (zie mijn artikel 
„Onderwijs en tooneel”), een verslag van een leerling; „Schoolreis 
van IVa, verslag van een leerling, „Schoolreis van I Vb of de invloed 
van een Hamlet-opvoering", verslag van een leerling: „Schoolvoor- 
dracht v an Prof. W. Nolens,” verslag van een leeraar; „Marbach” 
verslag van een leeraar, die .Marbach bezocht heeft en over de daar 
aanwezige herinneringen aan Schiller schrijft; „Excursie van de Nat. 
hist. Club”, waarin worden vermeld als gezien; Tjiftjaf, merels. 
Knikkende vogelmelk, vuurzwammen, graafwespen in actie, kniptor, 
vlcugcllooze sprinkhaantjes, enz. enz.; „Uit het dagboek van Minette 
Morket," geschreven' door een leerling; „Meetkundige vraagstukken, 
waarvoor door de wiskunde-leeraar een prijs is uitgeloofd.

VI. De Radioclub: „Het doel is een band te vormen tusschen 
Radio-amateurs van de school.” Zelf hebben de leden een installatie 
op en in het gebouw aangebracht. — Onlangs werden de leeraren 
verzocht ’s nachts in het gebouw aanwezig te willen zijn, omdat de 
radio-leden zouden trachten de seinen uit Amerika op te vangen. 
Eenige nachten achter elkaar kwamen steeds twee leeraren, om de 
drie of vier leerlingen, die elkaar aan het toestel afwisselden, ge
zelschap houden.

VII. De Sportclub: „De sportvereeniging (hockey en tennis) organiseert 
faariijks een sportfeest, competitie, matches, enz." Wanneer onder de

') Uitgever ]
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leerlingen goede krachten 
leven, en steeds heb ik het s

Tumclub:

H'

aanwezig zijn, leidt deze club een bloeiend 
sportfeest met veel genoegen bijgewoond.

VIII. De Roei-en Tumclub: „Zij beoefent de roeisport in wherry’s, 
kano's e. d.; des winters wordt geturnd.” — In de zomer is het 
sonis een gezellige drukte bij het bootenhuis. Ook heb ik cens een 
vijfdaagsche tocht in wherry's meegemaakt, waaraan ik met het meeste 
genoegen terugdenk en mij een deel van Nederland van af het water 
heeft leeren zien, wat geheel nieuwe indrukken geeft. Ook dergelijke 
tochten moeten voorbereid worden, wat ik in het verslag van deze 
boottocht ook heb vermeld.

Naast deze clubs evenwel staan nog allerlei spontane uitingen van 
het schoolgemeenschapsleven. Van tijd tot tijd worden er tentoonstel
lingen van huisvlijt gehouden, waardoor dan verborgen talenten van 
leerlingen plotseling aan het daglicht treden. Zoo gebeurde het eens, 
dat van een „domme” jongen tot bijna aller verbazing prachtige tee- 
keningen werden tentoongesteld; van meisjes handwerken, waardoor 
vele ouders, die vrije toegang hebben, aangespoord werden om de 
leider der school te verzoeken, handwerken voor meisjes op school 
in te voeren. Een jongen hield zich thuis met boekbinden bezig en 
had het in prachtbinden ver gebracht, een meisje had keurig inleg
werk vervaardigd, enz. Van mecano-doozen waren door de kleineren 
electrische ophaalbruggen, electrisch gedreven steenkolenmijnen, vuur
torens met draailichten, enz. geconstrueerd. —■ Onlangs kwam ik op 
school om een tooneelrepetitie te leiden. Ik zag in het lokaal van 
praclisch werken voor pbysica twee jongens, druk bezig met een 
natuurkundig experiment. Naast hen lag een groot vel papier, waar
op het resultaat van de metingen werd genoteerd om straks door 
berekening een conclusie te kunnen trekken. Zonderling, dat de spon
tane lust van de leerlingen magnetisch op de docent werkt —• ik 
bleef langer toezien dan ik dacht. Neen, zonderling is het niet; ’t is 
immers een algemeen verschijnsel. Vrijwillig hebben de beide leerlingen 
een heele vrije middag aan het experiment besteed. Kom ik toeval
lig voorbij of in de werkkamer van de amanuensis, dan tref ik daar 
bijna altijd jongens aan, die glasblazen, electrische toestellen in elkaar 
knutselen of iets dergelijks, bijgestaan door de amanuensis, die er 
zelf pleizier in heeft. Van de leeraar in de physica, een vriend van 
me, hoor ik, hoe de jongens adviezen vragen over de inrichting van 
allerlei liefhebberij-installaties thuis. Op ouderavonden verneemt men 
hoe de leerlingen op zolder of in een ongebruikt kamertje een phy- 
sisch of chemisch laboratorium ingericht hebben. Hoeveel werk ligt 
hier niet in de richting van de facultieve uren. Voor chemie wordt 
jaarlijks een bezoek aan de gasfabriek gebracht. — Voor het historisch
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iets uit 
een kies 

het prehistorisch 
Burnoten andere

padvinderij, school 
een verwijzing naar  

Rector van het Amsterdamsch Lyceum. Ook 
roor de facultieve uren.

Uit het bovenstaande volgt, dat de kenmerken van de vrije uren 
moeten zijn :

a. Elke school mag ze besteden op haar eigen wijze.
b. De school moet het recht hebben, ze los te mogen maken van de 

reeks lesuren, zoodat ze verschuifbaar zijn naar een vrije middag of avond.
c. Het klasseverband moet worden kunnen opgelost.

gebied wordt telken jarc een fietstocht naar het museum van Leiden 
ondernomen, waarvan de leerlingen een verslag met teckeningen en foto's 
inlevcren en die door de leeraren met lichtbeelden wordt voorbereid. — 
Op astronomisch gebied komen de leerlingen (en ook leeraren) wel 
eens 's avonds op school om door de astronomische kijker naar de 
hemel te turen of er wordt een tocht ondernomen naar de sterren
wacht van Leiden onder leiding van de astronoom.

// at ik pan bet seboolgemeenschapsleven verteld heb, zijn feiten. Dit 
alles doen sommige scholen en hebben loeh in de eerste plaats bel nuchter doel 
voor oogen, de leerlingen in de bepaalde lijd hel eindexamen te laten doen.

Ik weet, dat ik lang alles nog niet heb opgesomd, wat nog meer 
gedaan zou kunnen worden en op andere scholen wel gedaan zal 
worden. Op geologisch gebied valt er b.v. voor gunstig gelegen scholen 
heel wat te doen. De Veluwe, Zuid-Limburg, het oosten van ons 
land zijn immers prachtige velden. Alleen op de Veluwe, om 
eigen ervaring (zonder leerlingen) mede te deelen, vond ik 
van een elephas primigenius, een stuk gewei van 
hert, carboonsteenen met takken, conglomeraten van 
stcenen met spiegelgladde of evenwijdig gegroefde gletschervlakken, 
prehistorische bijlen, fossielen, achaten, enz., exemplaren, die in het 
rijk voorziene geologisch museum van AVageningen niet voorkomen 
als b.v. spha:rosyderieten met schelpen van binnen, waardoor geolo
gische probleempjes een gedeeltelijke oplossing kunnen vinden. Vele 
vondsten geven aanleiding tot een reis naar Zuid-Limburg of België, 
tot een bezoek der musea (Wageningen, Nijmegen, e. a.) of tot 
chemisch onderzoek. Zoo kan tenslotte alles weer aaneengesloten 
worden en zijn wc op den weg naar de synthese van „School en 
Leven. — Ook het leekenen zou op buitenschoolsche wegen de andere 
vakken meer ontmoeten ; de kunstgeschiedenis heeft hier en daar musea 
ter beschikking. Over school en padvinderij, school en jeugdbeweging 
meen ik te kunnen volstaan met een verwijzing naar de geschriften 
van Dr. C. P. Gunning, 1 
hier ligt een groot veld v<
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malle hc

in het centrum

Voorstellingen voor kinderen 
door IDA HEIJERMANS.

In de dagen, die Kerstmis voorafgaan en er op volgen, heb ik 
eindelijk uitvoering kunnen geven aan een plan om eens na te g; 
wat er alzoo voor kinderen vertoond wordt. Het is eigenlijk 
eenige tijd, dat men er zich een vrij volledige voorstelling 
maken, omdat dan de volwassenen gaarne aan kinderen fee 
reiden, en er 
in de vacantiedagen, als 
Bioscopen en schouwburg 

gezinnen in elkander.
>cde stad Rotterdam, die wel geen Parijs is, 

steeds meer een wereldsche vlucht gaat i 
huizenaanbouw. Het straalt er van 
ook in mijn gc

luisterde als iemand, die ervan 
genoeg is, en in de too- 

een belangrijk element van volksont- 
'ikkeling en volksopvoeding schuilt, maar ook was ik in den kinder

schouwburg als het groote kind, dat wij allen gelukkig op 
zijn en dus was ik bereid om mij te vermaken en ontroerd 
als het jonge publiek om mij heen.

Mijn verkenningstocht begon in een bioscoop. Welke, het doet er 
niet toe. Ik heb het daar als gewoonlijk niet tot het eind kunnen uit
houden. Ik had weer genoeg gezien om het te ondervinden, dat de 
bioscoop als inrichting voor ontspanning en als kunstprestatie een 
ontaard iets is en dat doet ontaarden. Eerst was er een film voor 
de kinderen, waar een studietocht in het hooggebergte weergegeven 
werd. Zonder eigenlijke uitlegging warrelde alles aan onze oogen 
voorbij. Toen was er een allerzotst lijnengedoe over malle honden

t de 
van kan 

:n gaarne aan kinderen feestjes be- 
ook anderen zijn, die met de jeugd geen raad weten 

ze niet altijd op straat gestuurd kan worden, 
rgen zetten dan voorstellingen voor kinderen 

of gezinnen in elkander. Daarom ben ik er op uitgetrokken in mijn 
goede stad Rotterdam, die wel geen Parijs is, maar toch heden ten 
dage steeds meer een wereldsche vlucht gaat nemen met haar licht
reclames en huizenaanbouw. Het straalt er van licht in de breede 
straten en ook in mijn geboortestad is er van de vier huizen, die 
men er in het centrum bouwt of verbouwt, gewoonlijk een trio bij 
van bioscoop, sigarenwinkel en de een of andere snoepgelegenheid.

We zijn dus „bij" in Rotterdam, óók in de theaters, óók in de 
voorstellingen, uit winstbejag voor het kind gegeven.

Zoo kon het gebeuren, dat ik in mijn kerstvacantie van allerlei 
voor kinderen, als groot mensch genieten kon ; ik heb zelfs een en 
ander niet gezien, want van alles krijgt men op den duur genoeg, zelfs 
van kindermatinée’s, kindervoorstellingen, gefilmde fraaiïgheden, voor 
kinderen bestemd.

De volwassene, die ik ben, keek en 
overtuigd is, dat voor onze kinderen niets goed 
neelvoorstelling voor onze jeugd een belangrijk 
wikkeling en volksopvoeding schuilt, maar 

als het groote 
was ik bereid , 

publiek om 
snningstocht begon in
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s kinderen verveelden zich niet. O, 
joelen. Weg was alle innigheid, 
overtuiging in het schouwburg 

ichten, waren de schrijvende

dan genoeg en voor de zooveelste 
vroeg ik mij af, welke menschen er groeien moeten uit de kinderen, 

die met zulke voorstellingen grooter worden en cr behagen in scheppen. 
En weer voelde ik mij principieel staan naast hen, die geen enkele 
andere bioscoop dan die, welke ontwikkelingsmogelijkheden dient, 
toegankelijk willen

Slechts één bioscoop 
had het veel meer kunnen 
Rotterdam, heelemaal bij met 
geweest om 
neerkomen 
heden, alle tafreelcn 
aanstootelijks te zien is.

Mijn tweede gang was naar de bewerking van Hector Malof’s 
Alleen op de wereld. Ik heb het er evenmin tot het eind kunnen uithouden 
in den propvollen schouwburg. Want het boek was onkenbaar ge
worden in de tooneelbewerking. Het was tot iets lomps en grofs en 
sentimenteels verknutseld onder de handen van hen, die geld, geld 
willen verdienen. Al het fijne, al het lieflijke was weggeprutst. Het 
was een semi-operette geworden, waarin geen enkele persoon uit het 
boek meer te herkennen was en toen eindelijk Vitalis stierf, al oree- 
rend, met gcfiedel van zijn pleegkind en feestgezang ergens uit 
huis, — had ik er weer genoeg van. Het was nog vroeg genoeg om 
nog even naar buiten te wandelen en den rooden bol, die de zon 
nu was, door bootnen te zien schemeren. Dat was iets sebooners dan 
het sentimcnteel-wansmakelijke, dat ik wat minuten te voren kinderen 
en volwassenen had zien voorgez

Daarop zag ik Pietje Bel. De 
heden, neen! Zij konden lachen en 
alle idealisme, alle opvoedende 

laltje. Als de kinderen maar lachten en juk 
en spelende volwassenen in hun nopjes!

met malle voorvallen. Het flitste, flitste voorbij. Toen werden de 
kinderen onthaald op een zoutelooze comedie, waarin een jong meisje 
een autowedstrijd aangaat met drie minnaars om hem tot man te 
kiezen, die haar inhaalt. Het raasde, raasde voorbij op het doek; 
auto’s en verwikkelingen en onwerkelijk gedoe. Toen kregen we een 
klucht, waarin Chaplin zichzelf imiteerde, of een ander deed het. Ik 
weet het niet recht. Maar het was mal en stormde voorbij. En wij 
werden allen wat sufferig van het malle, dat zoo uitbundig was en 
zoo langs ons stormde. En we werden wat slaperig in de donkere 
zaal, waar dat zich bewegende holde, holde.

Toen had ik er genoeg van, meer 
maal vroeg ik mij af, welke menschen er 

ie voorstellingen grooter worden en cr behagen in schej
..." principieel staan naast hen, die geen ci 

dan die, welke ontwikkelingsmogelijkheden c 
stellen voor kinderen.

heb ik in mijn verkenningstocht betrokken. Ik 
doen, want, gelijk gezegd, wij zijn „bij” in 

onze bioscopen. Ik ben er genoeg 
te weten, dat de voorstellingen er alle op hetzelfde 

en de bioscoopcommissie alle malligheden, alle onmogelijk- 
voor kinderen laat passeeren, als er maar niets
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Dc kinderen amuseerden zich kostelijk met verhalen over het plagen 
van dieren en het aanschouwen van grappen met een gevangen muis; 
over onbeschoftheden van jongens tegen een vrouw, die niet op 
uiterlijke schoonheid bogen kon; over een klap door diezelfde jongens 
gegeven op het hoofd van iemand, die kaal was; over het dispuut 
tusschen twee schoolmeesters, waarbij de eene zei, dat jongens als 
Pietje Bel je ware zijn met hun goede hart. En dat goede hart bleek 
uit het plagen van dieren, het sarren van alle volwassenen. Doch er 
was een slot-apotheose! De jongen had een kind uit het water ge
haald. En nu gingen we naar huis na de huldiging van den knaap, 
die niets dan een kwelgeest geweest was, maar tot held bevorderd 
werd door den schrijver.

Nu was voor mij De gelaarsde Kat aan de beurt. Het was de 
tegenstelling van Pietje Bel. Het oude sprookje, waarin de slimheid 
het wint en den onterfden zoon tot macht en rijkdom 
uitgetrokken tot iets slaps, dat vijf bedrijven duurde en 
kat tot zedemeesteres vervormde. Het geheel sloeg nie. 
volwassenen, noch bij kinderen. Het oude, onvervalschte, < 
was immers iets zoo anders in zijn moraal, dat list en 
kracht en macht zijn.

En bij het zoetelijke, dat onecht moest zijn, omdat het de geur en 
kleur van het oude overgeleverde miste en vervormd was tot iets 
dat het nooit kon wezen, kwam nu een intermezzo van een goo
chelaar, die met levende vogels en vogeltjes allerlei toeren verrichtte, 
wat heelemaal niet paedagogisch was, 
werp van pret en vermaak voor een li

Mijn tocht door kinder-planken-land eindi
Ook hier werd er hoofdzakelijk slechts <”■«< 

kinderen te doen lachen. W eer werden z 
in een wereld, waar 
tot achtergi 
voorstelling 
met zijn Lui

m vertellen

omdat het dier nooit ’t voor
kind mag zijn.

J..digde met Dik Trom. 
ts geschreven en gespeeld om 
zij als in Pietje Bel binnen geleid 

bijna alle volwassenen caricaturen waren, alleen 
“rfrrond dienden voor de grappen der kinderen. Ook bij deze 
ing juichten de kinderen; zij deden het om een aanspreker 
huilebalk op, die op het oogenblik, dat hij de mare moest 

gaan vertellen van het leed, dat de dood brengt, niets wist te doen 
dan te lachen, te dansen en voor clown te spelen; ook hier juichten 
en joelden de kinderen, toen er van allerlei kattekwaad bedreven 
werd tegenover een heel ouden man, omdat hij een vrek was, alsof 
het aan het kind was om voor rechter te spelen tegenover de gebre
ken van den volwassene; ook nu brulden zij, toen de agent het mik
punt was van allerlei jongensstreken, alsof wij ons niet allen ont
worstelen moeten aan de opvatting, dat de politie slechts een hinder
lijke taak verricht. En dat juichen werd wreedheid, toen de agent

brengt, was 
de gelaarsde 

niet in, noch bij 
•, echte sprookje 

slimheid een
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1
roffen werd door de andere 
cinderen zelf zijn.

een kleine meid

met zijn verbonden 
hoe hij 
een stoel
van een :

Een groote

gezegde, dat ik 
id meer was die 

zijn onbevangenheid, 
izicht het

arm en al zijn wonden — dc vorige acte liet zien 
aan dit alles kwam — door dc kinderen uit het stuk op 
1 gebonden werd en zoo geheel weerloos het slachtoffer was 
scheerpartij met overdadig inzeepen.

les was bijna alles wat ik had gezien in het aanprediken 
van ontspanning, die bf laf was, óf smakeloos, bf sentimenteel, bf een 
les in het aanleeren van ruwheden, kwajongensstreken, wreedheid.

Een paar oogenblikken zag ik de goede snaar getroffen.
Het was in de tweede acte van Pietje Bel, toen er een zoo

genaamde circusuitvoering was en wij ons allen kostelijk vermaken konden 
met onschuldige grappen. Toen lachten wij, zonder dat het plagen 
van anderen dc grondtoon der vroolijkheid was. Toen was er de 
echte vreugde, waarbuiten een kind het niet stellen kan.

In Dik Trom werd er ook een oordeel gevraagd, dat geveld kon 
worden. Het mocht uitgebracht door het kinderpubliek in de zaal, toen 
het den kameraad betrof, die gluiperig was en voor verklikker speelde.

En Dik Trom werd niet als held gepromoveerd, maar wij zagen 
het heele stuk door het goede in hem in zijn houding tegenover het 
blinde meisje, dat door zijn vrijmoedigheid de hulp van professor 
Donders krijgt.

Maar wat werd het kind in de zaal misbruikt door den volwassene, 
voor wie alle paedagogie een onderneming tot finantieele winst wordt.

In Pietje Bel zagen wij op het tooneel voortdurend reclame ge
maakt voor een schoenenzaak. In Dik Trom was het nog erger. Eerst 
was er de meester, die aan de jongens zegt, dat het rooken van 
sigaretten slecht is voor kinderen. Een oogenblik daarna koopt hij 
bij denzelfden bengel, wien hij het rooken verbiedt, een doos sigaretten, 
vraagt ter wille van de reclame een zeker merk! Toen hadden de 
kinderen op het tooneel gelijk met hun spot en was het begrijpelijk, 
dat een jongen de. weggegooide en uitgetrapte sigaret weer onmid
dellijk opstak, toen de meester zijn rug gekeerd had.

Scherper dan ooit voelde ik de waarheid van het 
ergens las en betoogde, dat de eeuw van het kin< 
van Hen schreeuw om hel kinH, de schreeuw om 
ten wille van alle andere motieven dan die welke in elk opa 
beste met hem voorhebben.

Want het kind is zoo ontroerend onbevangen, zoo 
hand van hem, die met beslistheid tot hem spreekt.

Scherp ervoer ik het in de voorstellingen, die ik bijwoonde, — 
dieper was ik ervan overtuigd, toen ik getr< ~ 
acteurs in den schouwburg, die welke de ki

„Mammie, is die mooie dame de koningin", vroeg
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gemaakt
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; het kind arbeidde 
ten hetgeen het zag

opeet,"
dat er

Dik Trom, hoe zij juichten, 
tomen werden en soms waar- 
, waardoor de jongens op de

deagent uit Dik Trom, aan de vrouw 
de ruiten tikte, in werking gesteld

van een lied, waarmee

hard op, zoo, dat het klonk door den schouwburg, toen in het sprookje 
van de gelaarsde kat een fee verscheen.

„Mammie hoe kan het nou, dat het kleine meisje een muis 
klonk het wat later even luid, nadat haar was uitgelegd, 
voor de kat een meisje speelde.

Zoo klonk er vraag na vraag; het kind arbeidde om den afstand 
te overbruggen, die er was tusschen hetgeen het zag en wat het be
greep, om iets op te bouwen uit de begrippen, reeds bij haar aan
wezig en de nieuwe, haar ter verwerking gegeven.

Hoe de kinderen juichten, als aan de lange pauze, hoe ook met 
muziek gevuld, een einde kwam 1

Hoe zij meespeelden met Pietje Bel en 
als de groote menschen er tusschen gen< 
schuwden zij, dat het gevaar naderde, 
planken gesnapt konden worden.

„Is er iemand", vraagt de politic 
van den man, als er iets tegen c 
door de gnuivende rakkers.

„Nee, nee", juichten de kinderen in de zaal, die mee leefden en weer 
daardoor in elk geval de superioriteit van het tooneelspel boven de 
bioscoop bewezen. Want in de laatste zaten zij passief, laksch; nu 

zij meespelenden, die jubelden, en reageerden zicht- en hoorbaar 
alles, wat er van de planken tot hun gezegd en gevraagd werd.

er werd ook bewezen, dat er van het kind misbruik kan 
worden, de volwassene in hem oproepen kan wat hij wil, 

ook den overmoed, ook den logen.
Al de kinderen zongen mee het refrein 

Pietje Bel gehuldigd werd.
Pietje is niet bang voor Sinterklaasje, jubelde het in den slotregel, 

zong het kinderpubliek in de zaal, schalde het uit de mondjes van 
kleintjes, schitterde het uit de oogen, voor wie nog kort geleden er 
het mysterie was geweest van den goeden, ouden bisschop.

„Kinderen, heb ik het gedaan", vroeg degeen, dien de vrienden van 
Pietje Bel in de zaal het meest uitlachten. En wij allen wisten en 
hadden het gezien, dat de vrager „onschuldig” was.

„Nee, nee", klonken er een paar bedeesde stemmetjes, die er 
kwamen uit monden, gewoon de waarheid te sprei

„Ja, ja", brulde het uit de kindermassa, die 
Pietje Bel.

En meer vragen heb ik daarna hooren doen, die slechts den leugen 
tot antwoord wilden en verwachtten.

Geen enkel kind antwoordde meer volgens de waarheid.

reken.
partij trok voor
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De Nederlandsche Volks
universiteiten.

het kind was 
jespeculeerd en zij haalden 
van leugens van kinderen.

deesde stemmetjes zwegen. Op de lagere instinkten van 
er door de volwassenen, die speelden, gespeculeerd 
winsten binnen

Zij was, 
gedemon- 

jen had om te zien en ooren om te 
iet kind iets is, wat niet mag en kan 

; en het onderzoek van hen die 
:rziel van verwoestende werking of

Op het oogenblik dat dit 
van Volksontwikkeling ■ 
onze Volksuniversiteiten

langrijk eind gevorderd in het nieuwe 
werkjaar. Uit berichten, welke wij van 
meerdere zijden mochten ontvangen, blijkt, 

nummer dat niettegenstaande de ongunstige om
verschijnt, zijn standigheden, waarin ook ons land thans 

i weer een be- verkeert, de ijver niet vermindert. Dit

en Pogingen.

door de volwassenen, die speelden, gesj 
van gejuich, maar ook v« 

die verloochenden met den mond wat de oogen toch hadden gezien 
als werkelijkheid.

De psychologie der kindermassa zag 
wat de volwassenen ervan maakte en 
streerd, glashelder, voor wie oogt 
luisteren, dat het tooneel voor he 
ontsnappen aan de belangstelling 
weten, dat elk zaaisel in de kinder 
opbouwende beteekenis kan zijn.

Nu staat het tooneel voor het kind nog voor het aller-allergrootste 
deel onder den invloed van winzucht. Het gaat er om, de kinder
massa te trekken en daarvoor zijn alle middelen goed. Het kind in 
zijn emotionaliteit, zijn onbcheerschte instinkten, is een weerlooze 
prooi in de handen van hen, die geld willen verdienen zonder meer. 
Wij zijn toch al reeds zoover, dat er kinderen zonder het geleide 
van volwassenen naar bioscoop en kinderschouwburg gaan. Ik heb 
een ontstellend groot aantal van dreumessen gezien, — zij behoorden 
volgens hun uiterlijk heusch niet tot de armen of armsten, —- die 
voorstellingen bijwoonden zonder eenigen begeleidenden volwassene.

Uit alles blijkt, dat de kinderschouwburg in het centrum onzer 
aandacht getrokken moet worden. Hetgeen er vertoond wordt, kan 
een macht ten kwade, maar ook een ten goede worden. We zijn al 
op den goeden weg door de opvattingen, die aan het kind iets willen 
brengen in dien schouwburg, voor dat kind bestemd. We bezitten 
de acteurs, die de kunst verstaan voor het kind te spelen, want èn 
Pietje Rel èn DZfe Trom werden vroolijk vlot en héél goed gespeeld.

Wat zouden zij, die de gave van voordragen bezitten, het kind 
kunnen doen schateren, zonder zich te richten tot het lagere in de 
menschenziel, wat zouden zij de kinderen ook tot meespelen kunnen 
brengen in de rollen van helpers bij alles, wat kind, mensch en 
maatschappij verder brengt!

ik hier in werking 
daardoor werd 1

had
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verschillende 

is het gcmi
... centrale, 
verschillende V.

van elkaar. Zij 
dat zij naast ir 
en schijnbaar 
elkaar aanv 
een hooge 

sef zou ook in het 
verschil heilzaam 
hier belanden wij 
brokkeling van bil

verdwijnt 
Rijkssubs 

ndcr. dat oogenl 
>fden bij niet 1 

hun oog 
wel clocl

van een c
het lange 

gestelde, doch 
> rijkssubsidie. 

vrijwel wegge

pleit voor de veerkracht van de maat
schappelijke lagen, waaruit de meeste 
deelnemers aan cursussen van volks
universiteiten voortkomen. Dit geve den 
besturen moed, vooral als zij daarbij 
in het oog houden, dat een zware de
pressie hel leven schonk aan het klas
sieke model der V.U. de Deenschc V.U.

Toch is het gevaar van afbrokkeling, 
dat wij thans overal om ons heen kunnen 
waarnemen, ook op hel gebied der V. U, 
niet denkbeeldig. Tweeërlei gevaar dreigt 
zelfs daarbij n.1. gevaar van binnen en 
gevaar van builen. Van binnen door 
gebrek aan eensgezindheid en solidariteit, 
van buiten door gebrek aan steun.

Wat dit laatste betreft, zal het be
kend zijn, dat reeds stemmen zijn op
gegaan om de rijkssubsidie voor de V. U. 
te schrappen. Gelukkig is het zoover 
nog niet. Vermeerdering der subsidie 
is echter geheel uitgesloten. Ernstige 
moeilijkheden dreigen daaruit voort te 
vloeien. Een aantal V.U. toch bestaan 
reeds een aantal jaren, zonder dat zij 
tot dusverre eenig aandeel kregen in 
den rijksstcun. Dit is voor die instel
lingen ie meer teleurstellend, omdat zij 
op het oogenblik van oprichting rede
lijkerwijze konden verwachten, dal zij 
na den vastgestelden tijd van besta 
een evenredig deel van den financieel 
steun konden verwachten. Enkele dea.. 
V.U. waren zoo gelukkig bij hun ge- de la. 
boorte een kleiner of groolcr kapitaaltje richti 
mee te krijgen in den vorm van een of volgd
ander fondsje. Doch door het lange hebbe 
wachten op de in uitzicht gestelde, doch leidinu 
practisch niet ie bereiken rijkssubsidie. geheel los 
zijn deze kapitaaltjes vrijwel wegge- het besef, 
slonken, of geheel verdwenen. wijkingen

De derving van rijksstcun wordt voor belangen, 
sommige V. U. des te onaangenamer, hebben in 
omdat de meeste colleges van Provinciale sef zou ook 
Staten bij het verlecncn van steun de verschil heili 
milt stellen, dat het Rijk in deze voorga. 
Het niet verkrijgen van de rijkssubsidie 
beicekent dus voor hen verlies van de 
provinciale subsidie op den koop toe. 
In dat geval verkeert b.v. de V. U. te 
Amersfoort. In dat geval verkeeren 
wellicht meerdere. Geen wonder, J - * 
de uitgesloten V. U. de hoof-... 
elkaar staken om te beramen wat h“ 
ie doen stond. Dat daarbij ook t . 
eens onvriendelijke woorden worden

gezegd, kan men misschien niet billijken, 
doch wel begrijpen. Het Enschedésche 
verslag b.v. laat zich zeer oneerbiedig 
uit over den Bond : „De Bond van 
V. U. is in zijn tegenwoordige schijn
gestalte feilclijk niets anders dan een 
centrale tot verdccling van het jaar- 
lijkschc rijkssubsidie.**

Het terrein van werkzaamheid van 
den Bond is daarbij vrij nauwkeurig 
aangegeven, Het woord „schijngestalte" 
zouden wij hier echter niet gebruikt 
hebben, immers de Bond kreeg van zijn 
geestelijken vader, den Minister van 
onderwijs, kunsten en wetenschappen 
geen andere opdracht. De Bond vormt 
een door den Minister noodig geachten 
administratieven schakel tusschen het 
Departement en de V. U. Meer niet. 
Of de Bond niet meer had kunnen 
worden, is een andere vraag. Wij heb
ben hier echter te doen met een instel
ling. gegeven van bovenaf en die missen 
bijna steeds den noodigen voedingsbodem 
om tot kracht en rijpheid te kunnen 
gedijen. Men zou intusschcn tegen den 
Bond in dezen vorm geen bezwaar be
hoeven te hebben, ware het niet, dat 
hij door het feit van zijn bestaan, het 
opkomen van een centraal organisme 

itaan gegroeid uil de verschillende V. U. 
:elen en bestemd om deze te leiden en voor 
lezer te lichten, in den weg staat. Wie in 

laatste jaren met aandacht de ver- 
.itingen der verschillende V. U. 
jde, zal steeds het gemis gevoeld 
/oen van een centrale, gezagvolle 
ling. De verschillende V. U. staan 
>ecl los van elkaar. Zij missen daarbij 

isi individueelc af
mar tegenstrijdige 

....i vullen en noodig 
;er verband. Dit be- 
t huidige meenings- 

kunnen werken. En 
... . , bij de mogelijkc af

ding van binnen uit. Immers het 
vijnen of verdwijnen van een of
V. U. beteekent meer dan het 
” len van een concurrent voor de 

>sidie. Men moet voor een 
nblikkelijk finantieel voordeeltje 
het verder liggend doel uit het 

; verliezen. Laat men den esprit de 
chcr te boven zien te komen, uit te 

rijzen boven het plaatselijke. Wij zou-



171

echter

te I 
n het 
>et het

-rgang < 
e verbonden w< 
voordrachten 
lieconcert.... is 
1, ietwat zonderl 

„vermakelijkhe 
is het. Wij 
herhaaldelijk 

i voor een meer 
ontwikkeling 

u»verre boden. 1 
verstaan de - 
Het deed ons 
dat verschillende volks- 
boc langer hoe meer zich 

>ntwikkelen. Goed werk 
door 
Elec-

het 

it alles 
. Wij

De subsidie-aangclegenheid is op het 
oogcnblik de dominecrcnde kwestie bij 
onze V. U. Vandaar dat wij er wat 
langer bij stilstonden. Wij zullen er 
thans echter niet meer over zeggen en 
liever wijzen op enkele dingen van meer 
paedagogischcn aard of belang.

En dan willen wij allereerst onze 
instemming betuigen met het verweer 
van de Enschcdc'schc V. U. tegen het 
woord van den afgetreden voorzitter 
van den Bond van Ncderlandsche Volks
universiteiten. dat het nu maar eens uit 
moet zijn met die „vermakelijkheden”, 
die sommige volksuniversiteiten op touw 
zetten. Het hangt er maar van af, wat 
men onder dat woord verstaat, laat het 
Enschede'sche programma er op volgen. 
„Wanneer er in aansluiting met een 
cursus over tooneel en tooneelletterkunde 
een met zorg gekozen opvoering van 
een drama of blijspel plaats vindt, 
wanneer aan een leergang over geologie 
een excursie verbonden wordt, of aan 
een serie voordrachten over muziek 
een symphonieconcert.... is het dan niet, 
zacht gezegd, ietwat zonderling, nog te 
spreken van „vermakelijkheden"? In
derdaad zoo is het. Wij hebben in 
deze rubriek herhaaldelijk reeds een 
lans gebroken voor een meer algemecne 
gelegenheid tot ontwikkeling dan onze 
V. U. tot dusverre boden. Daaronder 
valt ook te verstaan de aesthctische 
ontwikkeling. Het deed ons genoegen 
te bemerken, dat verschillende volks
universiteiten hoe langer hoe 
in deze richting ontwikkelen. ( 
werd in deze richting verricht 
Den Haag met de opvoering van 
tra. Bussum met de opvoering 
Gloriant en Elkerlyck, elders met 
geven van concerten in verband 
een cursus en zoo is er meer. Dit 
valt ten zeerste toe te juichen, 
meenen te weten, dat in Bussum voor
bereidingen getroffen worden om in 
aansluiting aan een cursus over Vondel 
de opvoering te bezorgen van Li 
cifer. Hetgeen het vorig jaar gebe 
den werd, doet het beste verwachte 
van deze opvoering.... Wij geven echt, 
gaarne toe, dat het voorbereiden va 
dergelijke opvoeringen niet ieders wc 
is. Wij achten het intusschen 
lokkig verschijnsel, dat onze '

den het zoo erg niet vinden, als de 
grootcrc V. U. zich een beetje inperk
ten. zoolang de economische depressie 
duurt, om ook de kleinere het leven te 
gunnen. Het aantal cursussen en cur
sisten is immers niet de eenigc en lang 
niet altijd de beste maatstaf voor een V.U.

Intusschen hebben de uilgcslotencn 
niet stil gezeten. Op 29 April verga
derden zij te Utrecht en stelden toen 
een nieuw schema van verdeeling op. 
Allereerst werden naar voren gebracht 
dc ernstige grieven welke aan te voe
ren zijn tegen de thans geldende rege
ling. die praclisch hierop neerkomt, dat 
dc zeven eerst tot standgekomen V. U. 
hun deel krijgen en dc later gekomenen 
uitgesloten zijn. Dc zeven wel gesub
sidieerde V. U. zijn: Amsterdam(f6830), 
Arnhem (f1194). Assen (t 1640), Den 
Haag) (f5609), Groningen (f1802.-). 
Rotterdam (f6865.). Utrecht (f2311). 
De lusschen haakjes geplaatste bedragen 
geven de grootte aan van dc voor het 
jaar 1923 loegestane subsidie. Daarnaast 
werd nog f2000__ beschikbaar gesteld
voor den Bond. Onder de niet gesub
sidieerde V. U. komen voor: Amersfoort. 
Bussum, Breda, Dordrecht. Enschede enz.

Dc niet gesubsidieerde V. U. stellen 
nu het volgende voor;

1. Een V. U. die in aanmerking wil 
komen voor subsidicering moet een 
zekeren tijd bestaan hebben, dus haar 
bestaansrecht bewezen hebben. Deze 
bepaling gold reeds in zekere mate voor
dat dc steunvcrleening voor dc nieuw- 
gekomenen gesloten werd verklaard.

2. Het eerste jaar van haar sub- 
sidiccring ontvangt een V. U. slechts 
50 % van hel bedrag dal haar volgens 
hel oude verdeelingssysteem zou moeten 
tockoinen.

Een „subsidie-stelscl” kan men dit 
eigenlijk niet noemen. Hel is niet min
der willekeurig dan dc bestaande regeling. 
Men moet er dan ook meer een poging 
in zien om den overgang voor dc zeven 
wel dcelende V. U. wat minder „schok
kend” te maken. Het is ongetwijfeld 
een moeilijkheid voor dc oude V. U. 
maar men bedenke, dat er aan deze 
kwestie twee zijden zijn: een indivi- 
ducclc afzonderlijk en een algemcenc en 
de algemecne moet in een tijd als de 
onze, zeker niet onderschat worden.
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Wij zullen zeker gaarne terug 
- - i - ■ jedenkboek dal de V. U. A. 

van haar 10-jarig be
nen op het ge<_.
gelegenheid van haar 10-jr
in doet verschijnen. (

schappij. In het tweede deel zal ge
sproken worden over: Sagen—Middel- 
ceuwsche letterkunde — Middelccuw- 
sche bouwkunst — Middelecuwschc 
wijsbegeerte — Beeldende kunst. Wie 
nadere verdere bijzonderheden omtrent 
deze cursussen wil vernemen, verwijzen 
wij naar het programma. Het lijkt ons 
zeer goed gezien van het Bestuur der 
Enschedc'sche V. U. de eerste afdee- 
ling van deze gcschiedenis-cursus op 
denzelfdcn avond te plaatsen als den 
landbouwcursus, omdat de landbouwende 
bevolking in de eerste plaats belang 
kan stellen in zoodanig onderwijs, omdat 
op het platteland een sterke traditie 
leeft en men iallooze legenden, bena
mingen, gewoonten en gebruiken (deze 
laatste voornamelijk in het economisch 
verkeer) kan terugvoeren tot de mid
deleeuwen en vroeger.

Het wil ons voorkomen, dat deze 
poging ook voor andere vereenigingen 
op hel gebied der volksontwikkeling 
van belang kan zijn b.v. volgens Ver
eenigingen en derg. Zelfs is het denk
baar. dat uit een dergelijke cursus een 
historisch genootschap groeit of een 
nieuwe afdecling voor een reeds be
staande vcrccniging. Het zou tevens 
een band kunnen vormen tusschen ver
schillende V. U. in dezelfde provincie 
of gewest.

Vermeldenswaard is voorts het in 
aantocht zijnde jubileum der Amsterdam- 
sche V. U. Reeds enkele malen werd 
er in de groote pers met een paar 
regeltjes melding van gemaakt. In een 
schrale en sombere tijd als de onze 

landen reeds mag men een goede gelegenheid om te ju- 
rd. Ook ons beien niet laten voorbijgaan. Dat houdt

ourg en Fries- den moed erin. Wij willen te dezer
gedaan. Het plaatse gaarne een korten gelukwensch 

... jndcr genoegen uilspreken in de hoop, dat ook de re- 
Enschede'sche in dit dactie van dit tijdschrift te zijner tijd

:f wil nemen met een een plaatsje zal beschikbaar stellen om
n met als middelpunt de beteekenis en de verdiensten van 

Twente. In het onze eerste V. U. naar behooren te 
jeschiedenis-cursus schetsen." M. A. H.
adste gesc’ 
Geschiede 

sn een 

tot

niet versmaden zich ook in deze 
ting te ontwikkelen. Natuurlijk < 
zulks met mate te geschieden en 
voorzichtigheid, vooral in de tegen
woordige omstandigheden.

Het Enschede'sche programma bracht 
voorts nog enkele nieuwe dingen waarop 
wij gaarne nog even het licht willen 
laten vallen. Daar is allereerst de op
neming in het programma van een 
landbouwcursus. Men hoopt op deze 
wijze binnen het bereik van de V. U. 
te brengen kringen, die er tot dusverre 
zoo goed als niet vertegenwoordigd 
waren nl. de landbouwende bevolking. 
Wij hopen, dat het plan slagen zal. In 
een meer algemeen verband rijst hierbij 
de vraag of men in deze kringen niet 
gemakkelijker doordringt, wanneer men 
de hulp inroept van de landbouworga
nisaties, van de. meestal ook in linan- 
tieei opzicht, machtige boerenbonden. 
Waar deze organisaties over het alge
meen geen militant karakter hebben 
schijnen zij bij uitstek aangewezen om 

■ het ontwikkelingswerk te bevorderen, 
en misschien zelfs te leiden.

Het lijkt ons daarbij goed gezien om 
op denzelfden avond, op een later uur 
een cursus te doen geven over de ge
schiedenis van Twente. In een artikeltje 
over het Instituut voor Fransche Volks
ontwikkeling.
hebben wij getracht uiteen te zetten 
van hoe groote beteekenis de „Heimat- 
kunde".zooalsde Duitschers het noemen, scl' 
voor een V. U. vooral te platten lande er 
kan zijn. .De waarde van dezen tak 
van wetenschap als ontwikkelingsfactor 
heeft men in naburige landen reeds 
lang ingezien en bevorderd. Ook ons 
land- met name in Limburg en Fries
land wordt er veel aan gedaan. Het 
deed ons dan ook bijzor 
te zien, dal de F 1 
opzicht een proef wil nemen met een 
tweetal cursussen met als middelpunt 
de geschiedenis van Twente. In het 
eerste deel, nl. de geschiedenis-cursus 
wordt behandeld: Oudste geschiedenis 
van Twente- en de Geschiedenis (dit ') 
deel beoogt te geven een geschied- kom< 
kundig beeld van Twente vanaf de ter g 
vroegste middeleeuwen tot heden). staar 
Twente onder Spaansch-Staatscheheer-
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VOLKSONTWIKKELING
MAANDBLAD U Lil GEGEVEN DQ'OR HET 
NUTSINSTATUUT voor VOLKSONTWIKKELING

Dit tijdschrift is het orgaan van.-het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de. Nutsc.ojnmis.sie voor Onderwijs.

een .Raad 'vaakbeheer, samengesteld ■

mede te arbeiden aan de verheffing 
het Nederlandscbe Volk.

11?
! I

Het Instituut wordt bestuurd door 
als volgt:

PM. Dfc,..PlG KPJiNfiT4MJ!L..Vo<w»tUr.; . Cv.T<. BIGOIv .D»r Cu.Pr GUNNRSGv
: en J.jHOVENS GREVE. Secreten».

Het Instituut stelt -ziek- ten doel 
van het onderwijs en de opvoeding., van 

Het tracht dit doelt te bereiken;:
1. door in een centraal bureau. van>advies-.gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot; hett dóen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling'; bestaan- en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de Beantwoording,; van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van dè; oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken varvons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden va»., spreker#)- welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook' daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het- gebied van* Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van openbare besprekingen of congressen ter be
handeling van problemen van volksontwikkeling.

. 5> door- uitgave van . een. orgaan,., dat uiting zal'geven -aan-aJJèr’inn ons .
] land, lévende oude.em nieuwe-vruchtbrengendc gedachten op, het gebied.-ddri 

volksontwikkeling.
j 6.- door het.' contact 'op, het'gebied 'van onderwijs: en> op,voeding, tussehhn
> Nederland ,ep -,hfit buitenland te -versterken, eenerzijds ■ door-, bevordering van 
! het bgzoek .van vooraanstaande ^buitenlanders aan -ons: land; anderzijds, .waar 

? dit npodig en mqgelijk blijkt; dpor uitzending-van -Nederlanders terbestu- 
j doering. van buifenlandschb toestanden;



VOORBERICHT.

17312

3

-

i

door den I

; wet op 
veel bero

De toekomst van ons volksonderwijs 
door A. H. Gerhard en Ph. Kohnatamm.

| \e wet op het lager onderwijs van 1920 heeft in den lande zoo- 
veel beroering gebracht, dat het zeker geen nadere toelichting 

behoeft, dat ook in een lichaam als de Maatschappij tot nut van 
’t algemeen, dat zich van de oprichting in 1784 af steeds practisch 
en theoretisch met onderwijsvragen heeft bezig gehouden, behoefte 
gevoeld werd om de houding, die deze Maatschappij ten opzichte van 
de wet en haar mogelijke gevolgen zou aannemen, nader te bepalen. 
Van den eenen kant werd drang uitgeoefend op het hoofdbestuur om 
thans de oprichting van bijzondere „neutrale" scholen te bevorderen, 
van den anderen kant werd krachtig gewaarschuwd tegen het inslaan 
van dien weg en werd de Maatschappij herinnerd aan haar traditie 
om een strijdster te zijn voor de openbare school.

Maar onmiskenbaar zijn èn de bijzondere school èn de openbare 
school door deze wet in een nieuwe positie gesteld en de noodzaak 
om ernstig te overwegen, welke consequenties voor het Nut uit deze 
nieuwe positie volgden, werd met den dag duidelijker.

Het hoofdbestuur benoemde daarom een commissie, welke omtrent 
deze vragen van advies zou dienen en koos daarvoor deskundigen, 
die reeds zitting hadden in verschillende centrale organen der Maat
schappij, te weten uit het hoofdbestuur zelf, uit de Nutscommissie voor 
Onderwijs, het Nutsinstituut voor Volksontwikkeling en de redactie 
van het tijdschrift „Volksontwikkeling". De aldus gekozen commissie 
bestond uit de navolgende personen: Mej. E. C. Knappert en de Hoeren 
L. C. T. Bigot, A. H. Gerhard, Dr. J. H. Gunning Wzn., Dr. C. P. 
Gunning, J. Hovens Greve, Dr. Ph. Kohnstamm en P. de Voogd.

Als resultaat van hare besprekingen bood de commissie aan het 
hoofdbestuur een rapport aan, welks conclusies door het hoofdbestuur 
werden aanvaard. Deze conclusies werdén in den beschrijvingsbrief 
voor de algemeene vergadering van 1922 ter kennis van de leden 
gebracht en door den heer A. H. Gerhard in die vergadering nader
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Namens het hoofdbestuur der 
Maatschappij tot nut van 't algemeen, 

de algemeene secretaris, 
HOVENS GREVE.

De Wbezuinigingsw< 
een groot stuk der li

navolgende
en haar

toegelicht en verdedigd. De algemeene vergadering zelf heeft ten 
aanzien van de conclusies geen nader besluit genomen. Toegezegd werd 
door het hoofdbestuur, dat de conclusies, waarmee de commissie was 
gekomen, met een nadere toelichting zouden worden ge- publiceerd.

De commissie, die het rapport aan ’t hoofdbestuur wegens den 
vorm minder geschikt vond voor een groot publiek, heeft twee harer 
leden, de hecren Gerhard en Kohnstamm, bereid gevonden, een 
nadere toelichting van haar conclusies te formulecren.

Toelichting en conclusies vormen den inhoud van het 
geschrift, waarvoor het hoofdbestuur aan de commissie 
rapporteurs gaarne grooten dank uitspreekt.

Amsterdam, Februari 1923.

Inleiding.
zet" is aangenomen ondanks den tegenstand van 
linkerzijde en het zeer uitgebreid petitionnement. 

Maar ook de voorstanders, in de eerste plaats de Minister zelf, 
ze alleen door den nood gedrongen dezen 

'edaan. Dat geeft ons het recht, ja den plicht, te ver
ruk zij, die tot het tot stand komen van de wet hebben 

eenige jaren, als wij door den ergsten economischen 
inieuw mede zullen willen werken aan den opbouw 

ons thans reeds 
in welke richting dan dient te worden ge- 

de laatste maanden het in het 
ons volksonderwijs wellicht 

: een feit, dat de pacificatie 
o gebouwde onderwijswet 1920 een belangrijk tijdperk 
^geschiedenis afsluiten. De finantieele gelijkstelling tus- 

en aan de eischen der wet voldoend bijzonder onder- 
islag gekregen en wij wcnschen daarop niet terug 
leel, wij meenen, dat onze Maatschappij met kracht 

voor de .loyale uitvoering dier

hebben uitgesproken, dat 
stap hebben ged< 
wachten dat ook 
medegewerkt, over 
druk heen zijn, opr 
van ons volksonderwijs. En het is noodig, dat wij 
rekenschap ervan geven.
werkt. Want al heeft de strijd van 
bewustzijn van menig belangstellende in < 
op den achtergrond gedrongen, het blijft 
en de daarop 
in onze school^ 
schen openbaar 
wijs heeft haar beslag gekregen en wij wcnschen daarop 
te komen. Integendeel, wij meenen, dat onze Maatschappij 
moet opkomen voor de .loyale uitvoering dier pacificatie.

Maar willen wij in de nieuwe periode, die wij zijn ingetreden, 
doelbewust arbeiden, dan dienen wij ons vóór alles af te vragen, 
of en zoo ja welke, verdere veranderingen door die pacificatie worden 
noodig gemaakt in de denkbeelden, die in de vorige periode als de
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zeer belangrij, 

bijzonder onder 
leit" ook in het kamp 
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leidende hebben gegolden. Zulk een principieel onderzoek is des te 
meer noodig, omdat op zeer belangrijke punten, zooals de verhouding 
tusschen openbaar en bijzonder onderwijs en omtrent de vraag van 
de „neutraliteit” ook in het kamp van hen, die in den vroegeren 
schoolstrijd „links" hebben gestaan, onmiskenbaar nieuwe geluiden 
worden vernomen. En een ander hoogst gewichtig vraagstuk, dat van 
de eenhcidsschool. is door de nieuwe L. O.-wet zelf naar voren ge
bracht en cischt thans een principieele beslissing.

In de volgende bladzijden zullen wij ons dan ook tot deze drie bij 
uitstek belangrijke onderwerpen bepalen. De behandeling ervan zal 
den grondslag opleveren waarop naar onze meening onze Maatschappij 
zich voor haar onderwijspolitiek voor de eerstkomende tientallen van 
jaren zal moeten stellen. Wij bespreken deze vraagstukken begin
nende met hetgeen boven ook het cerst werd genoemd.

I. De verhouding tusschen openbaar en bijzonder onderwijs.

De verhouding tusschen openbaar en bijzonder onderwijs, die zich in 
den loop van den schoolstrijd reeds zeer sterk gewijzigd had, heeft 
door de L. O.-wet 1920 verder aanmerkelijke veranderingen ondergaan.

De wet van 1806 ging uit van de gedachte, dat eigenlijk alle 
onderwijs van staatswege behoort te worden gegeven. Alleen voor 
bijzondere gevallen, waarvoor telkens weer afzonderlijk vergunning 
moest worden verleend, mocht van dien regel worden afgeweken. Bij 
zulke bijzondere gevallen dacht men allereerst of wellicht uitsluitend 
aan scholen die door een onderwijzer als broodwinning werden ge
houden. Vandaar dat aan eenige subsidicering van het bijzonder 
onderwijs niet gedacht werd. Alle gesubsidieerde scholen werden 
vanzelfsprekend als openbare scholen beschouwd. Dit bleef aanvan
kelijk zoo bij de wet van 1857; het denkbeeld van Minister v. d. 
Brugghcn om op bescheiden voet ter tegemoetkoming aan gewetens
bezwaren subsidicering van bijzondere geaindte-scholen mogelijk te 
maken, vond bij geen enkel lid der Tweede Kamer bijval. Met name 
werd het door de anti-revolutionairen onder leiding van Groen van 
Prinsterer, die een gezindte-school van overheidswege voorstond, 
heftig bestreden.

Maar nu, juist door de wet van 1857 de weg naar confessioneele 
scholen voor goed afgesneden was, kreeg de bijzondere school een 
nieuwe functie. Zij werd, wat zij tot nu slechts in enkele uitzonde
ringsgevallen was geweest, de school voor hen, die zich met het 
paedagogisch karakter der openbare school niet konden vereenigen. 
Weliswaar toonde de af keer van gesubsidieerd bijzonder onderwijs 
zich nog gedurende vrij langen tijd gedeeltelijk in de leus van de



ll

verplichting.

176

i het gesi 
dit

') Bij amendement der Kamer, het ontwerp stelde ook hier een

vrije school, die geenerlei staatsinmenging zou dulden, gedeeltelijk in 
het zoeken naar tal van andere benamingen, waardoor het kleinee- 
rend geachte woord subsidie zou kunnen worden vervangen. Maar 
in de zaak zelf bleek Van der Brugghen de eenig moge lijke oplossing 
te hebben gegeven; de eenige wijze waarop in Nederland met zijn 
sterk verdeelde bevolking aan den eisch van confessioneel onderwijs 
kon worden voldaan is die van geheel of gedeeltelijk uit de openbare 
kassen betaald bijzonder onderwijs. Voor die macht der feiten smol
ten dan ook de grondwettige bezwaren, die zich zoo lang daartegen 
schenen te verzetten, als sneeuw voor de zon weg; de wet Mackay 
(1889) voerde het beginsel in van het gesubsidieerde bijzonder onder
wijs. Maar het spreekt vanzelf, dat dit onderwijs niet meer het 
„vrije" onderwijs kon zijn, waarover de staat geen andere zeggings-

> heeft dan de contröle op de zedelijkheid en kundigheid der 
rwijzers. Hoe grooter het aandeel is, dat de Staat in de kosten 

draagt, des te sterker wordt zijn invloed, daaraan is niet te ont
komen. Dat heeft ook weer de wet 1920 geleerd. Het verschil 
tusschen openbare en bijzondere scholen is er in belangrijke mate 
door verminderd, als gevolg van het streven de finantiecle gelijk
stelling zoo ruim mogclijk door te voeren.

Een eerste dier gevolgen is geweest de strekking der wet om een 
geuniformiseerde lagere school (minder juist ook wel eenheidsschool 
genoemd) te bevorderen. Het is duidelijk, dat de „gelijkstelling" des 
te gemakkelijker volledig uit te voeren is, naarmate er minder ver
scheidenheid der schooltypen bestaat. Daaruit is voortgevloeid de 
bepaling, dat op alle scholen gedurende de eerste 6 leerjaren dezelfde 
leervakken moeten worden onderwezen, met verbod van alle andere 
vakken behalve handenarbeid, die facultatief is gesteld. ')

In de tweede plaats moeten hier genoemd worden de verhoogde 
macht der inspectie, die met andere uitvoeringsbepalingen der wet 
de uniformiteit krachtig in de hand zal werken.

En ten slotte is het verschil tusschen de openbare en bijzondere 
school opnieuw verminderd door de wettelijke cischen, dat de leef
tijden van toelating en ontslag en de rcge.ling der schoolgelden voor 
het openbaar en gesubsidieerd bijzonder onderwijs gelijk moeten zijn.

Door dit samenstel van maatregelen is de uit de openbare 
kassen bekostigde bijzondere school inderdaad een semi-openbare 
school geworden. Is van die zijde dus het onderscheid tusschen 
„openbaar" en „bijzonder" verminderd, aan de andere zijde is onder 
hen, die gedurende den schoolstrijd als tegenstanders van het bijzonder
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onderwijs golden, een toenemende waardeering merkbaar van de voor- 
deelen, die een niet direct van de overheid uitgaand onderwijs kan 
meebrengen. Ook de jongste geschiedenis van ons onderwijs heeft 
bevestigd, dat het particuliere initiatief meer dan de overheid toe
gankelijk is voor nieuwe denkbeelden en belangrijke paedagogische 
proefnemingen. Zoo zijn de Lycea en de Montessorischolen te danken 
aan het bijzonder onderwijs. Bij velen bestaat ook de overtuiging 
dat het bijzonder onderwijs als organisatievorm meer gelegenheid 
opent voor kontakt tusschen de ouders en de school dan het over- 
heidsonderwijs. Deze omstandigheid is van des te meer beteekenis, 
omdat de wet thans ieder in de gelegenheid stelt met weinige geest
verwanten een bijzondere school op kosten der gemeente te verkrijgen, 
zonder opgave van redenen, waarom geen der bestaande scholen 
bevrediging kan geven. Als gevolg daarvan kan een voorkeur ont
staan voor de neutrale bijzondere school, te meer omdat deze zij het 
met omzeiling van de bedoeling van de wet, gemakkelijker dan de 
openbare school kan gebruikt worden als middel in den strijd tegen 
de cenheidsschool of vóór het behoud van het Fransch, twee omstan
digheden die trouwens dikwijls samenhang vertoonen.

In tegengestelde richting werkt de nieuwe wet daarentegen voor 
zoover zij de ontwikkeling van een nauwere betrekking tusschen de 
openbare school en de ouders in de hand werkt. Opzettelijk geschiedt 
dit door de instelling der oudercommissies, zijdelings door de verplich
ting van den gemeenteraad, om elke verbetering in het bijzonder onder
wijs in zijn gemeente ook in overweging te nemen, voor het openbaar 
onderwijs. Beide bepalingen werken in de richting, dat de ouders 
meerdere zeggingschap over de inrichting der school kunnen krijgen. Of 
het daartoe in merkbare mate zal komen, laat zich thans nogniet overzien.

Onder deze omstandigheden rijst de vraag of onze Maatschappij 
zal blijven vasthouden aan haar tot nu toe gevolgde politiek: steun 
aan de openbare school als regel, waar dit slechts eenigzins mogelijk 
is en slechts daar vervanging van de openbare school door een 
bijzondere, waar de openbare school ten eenenmale onmachtig blijkt 
te zijn aan de eischen van goed onderwijs te voldoen?

Erkend moet worden, dat de bovengenoemde overwegingen de be
zwaren tegen de bijzondere school als organisatievorm aanmerkelijk 
hebben verminderd c:n dat voor het bijzonder onderwijs pleit de 
soepeler vorm, het geringere gevaar voor bureaucratische verstijving 
en de mogelijkheid van nauwer contact tusschen school en ouders. 
Deze omstandigheden wegen te zwaarder waar de vrees voor een 
te groote uniformiseering van ons onderwijs geenszins denkbeeldig 
is. De instelling van een eigen Departement van Onderwijs is onge-
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of den steun aan een bijzondere school zouden kunnen worden opge
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danige stappen niet mogen terugschrikken.
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eerst kan het wenschelijk zijn een 
of te steunen, omdat zij gelegenheid 
nieuwe paedagogische gedachten 
doelden daarop reeds toen wij 
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Vervolgens kan het open 
ons land door de tegenwerk 
toestand verkeeren dat het niet meer aan 
mogen gesteld worden, voldoet. Daartoe behoort 
de openbare school zoozeer een confessioneele tint heeft 
waarover in sommige streken inderdaad geklaagd wer
velen die „neutraal'' onderwijs verlangen, niet meer bevredigen kan, 
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niet

Maar r.__ 2. 
z')n wij reeds 
onderwerpen, die

D',

De Lageronderwijswet en de reorganisatie 
het onderwijs door de gemeenten 

door H. W. J. A. SCHOOK.

met de gevallen in de laatste en voorlaatste alinea genoemd, 
’s aangekomen bij de bespreking van de beide andere 

ons wachten. (IPordl vervolgt).)

: Lageronderwijswet heeft de gemeentebesturen voor de oplossing 
van niet geringe moeilijkheden gezet; moeilijkheden voortvloeiende 

voor een deel uit de noodzakelijkheid om met bestaande toestanden 
rekening te houden en toch de nieuwe wet uit te voeren; voor een 
ander deel uit de grondslagen, waarop die wet berust en uit voor
schriften omtrent andere vakken van onderwijs; voor nog een ander 
deel uit de fout, dat geen rekening is gehouden met de lessen, door 
de tegenwoordige onderwijsorganisatie gegeven en de denkbeelden, 
die omtrent een betere regeling reeds lang besproken en elders in 
praktijk gebracht zijn.

De moeilijkheden, voortvloeiende uit de bestaande toestanden, 
doen zich al dadelijk gevoelen bij de toepassing van de eerste zin
snede van artikel 3, 2° der wet: „Het gewoon lager onderwijs, voor 
zoover het geheel of gedceltijk uit de openbare kassen wordt be
kostigd, wordt gegeven in scholen met ten minste zeven achtereen
volgende leerjaren." Aan iedere school moeten dus zeven leerjaren 
zijn; dat wil voor verscheiden gemeentebesturen zeggen, dat overal, 
waar toevoeging van dit zevende leerjaar uitbreiding van personeel 
ten gevolge heeft, een lokaal moet worden bijgebouwd, als er geen 
leegstaand is. In gemeenten met kleine vrijstaande schoolgebouwen 
zal dat in den regel wel mogelijk zijn; maar in groote met ingebouwde 
scholen is dat anders. Daar zal dat bijbouwen i>f onmogelijk blijken 
i>f met zeer groote onkosten gepaard gaan.

Die moeilijkheid had de wetgever den gemeenten kunnen besparen. 
De memorie van toelichting bij het wetsontwerp zegt: „Deeischvan 
het zevende leerjaar bedoelt, dat geen kind de gelegenheid zal worden 
onthouden, gedurende zeven jaar het onmisbare elementaire onder
wijs te kunnen genieten." Maar waarom dan, met deze beteekenis 
van den eisch omtrent het zevende leerjaar voor oogen, maar 
voorgeschreven: Het gewoon lager onderwijs wordt gegeven 
minste zeven achtereenvolgende jaren, en dat „scholen met" weggelaten.
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de Lageronderwijswet is, dat zij, zooals 

.verp opgemerkt werd, „te 
iool”, m.a.w. dat de Minister 
. 2orp met één school heeft 

voorgesteld en daarop zijn schoolorganisatie heeft gebaseerd.
Gevolg daarvan is, dat de gemeenten met meer 

die scholen niet als een samenhangend geheel kunnen o 
en dit brengt mij van zelf bij het negeeren van de lesser

Dan was, afgezien van de bijzondere omstandigheid of die zeven 
leerjaren in ieder schoolgebouw zelf voorkwamen, voor de leerlingen 
de zaak dezelfde gebleven. De gemeentebesturen hadden dan de 
klassen over de verschillende schoolgebouwen kunnen verdeden. Veel 
moeite was hun daardoor bespaard ; want er is in artikel 3 nog een 
andere bepaling: „Daar waar wij de gelegenheid om aansluitend 
onderwijs in het zevende leerjaar te ontvangen in voldoende mate 
op andere wijze aanwezig achten, of waar bijzondere omstandigheden 
daartoe aanleiding geven, kunnen wij vergunning verleencn, dat het onder
wijs, in een of meer bepaalde scholen minder dan zeven achtereen
volgende leerjaren omvat.”

Die bepaling is opgenomen, zegt de memorie van toelichting, „omdat 
het ook in de toekomst zal blijven voorkomen, dat leerlingen na het 
afloopen van de zesde klasse overgaan naar Gymnasium, Hoogere 
Burgerschool, vakschool, uitgebreid lagere school", in één woord, naar 
een inrichting, waar de Kroon de gelegenheid om aansluitend lager 
onderwijs in het zevende leerjaar te ontvangen in voldoende mate 
aanwezig acht. Deze bepaling is niet overbodig, omdat het lang niet 
zeker is, dat het kind bij overgang naar een vakschool uit het zesde 

onmisbare elementaire onderwijs, zooals 
aangegeven door de opsomming der vakken in artikel 2 der 

onthouden zal worden. Dit zou alleen niet zoo 
als in de hoogere burgerschool, het gymnasium en 
uitgebreid lager onderwijs, de vakken van het lager onderwijs 

.■en der vakscholen werden onderwezen, 
omstandigheden” hadden uit artikel 3 tegelijk met 

de woorden „scholen met" kunnen vervallen; de gcr 
hadden dan niet bij elke gelegenheid, dat een zevende 
onder dak gebracht moest worden, de goedkeuring v 
behoeven te vragen en de minister, die in zijn memorie 
ting het bezwaar erkent, dat het bij ingesloten bouw 
scholen soms feitelijk onmogelijk zou zijn er een 
te bouwen, had niet telkens goedkeuring behoeven te
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Het overzicht in Tabel I op bladzijde 186 wijst ten eerste o1' 
zeer ongunstige verhouding tusschen het aantal leerlingen, dat op 
normalen leeftijd of iets jonger in de klassen zit en de gel 
volking der klassen, een verhouding, die ongunstiger wordt 
de klassen hooger zijn ; en ten tweetje op een samenstelling der klassen 
uit leerlingen van zeer uiteenloopenden leeftijd. Het is hier niet de 
plaats om de nadeelen van zulk een samenstelling op te sommen, die 
zijn genoeg bekend; alleen zij hier geconstateerd, dat die samenstel
ling voor het ontwerpen der wet bekend was, wel niet uit de ge
tallen van 1 Juli 1920, want de Statistische Medeéteelingen, waarin zij 
voorkomen, dateeren van 1921, maar wel uit de cijfers van 1 Juli 
1912, die blijkens de laatste kolom van Tabel I nog belangrijk on
gunstiger waren.

De hoofdoorzaak van dit treurig verschijnsel, het zittenblij’ 
gedemonstreerd door Tabel II; de gevolgen er van, het ve 
school na het eindigen van den leerplichtigen 
dan de hoogste door Tabel III, een euvel, dat 
niet alleen in Amsterdam voordoet.

De zittenblijvers zijn te onderscheiden in twee soorten: ten eerste 
kinderen, die achterblijven door toevallige omstandigheden, zooals 
ziekte of langdurig verzuim om andere redenen, en ten tweede kin
deren, die blijven zitten tengevolge van gebrek aan vermogen om het 
onderwijs te volgen; de laatsten vormen blijkens Tabel V dé meer
derheid.

Deze cijfers wijzen op een groot nadeel voor de volksontwikkeling. 
Het grootste gedeelte der kinderen, die de school niet doorliepen, zijn 
herbaalJclijk blijven zitten (zie Tabel VI) en zijn daardoor oorzaak 
van het hooge percent achterblijvers. Zij kunnen het onderwijs, zooals 
het gegeven wordt in de lagere school, niet volgen.

Bij velen is daarom de vraag gerezen door welke middelen dit 
kwaad te verhelpen zou zijn. Sommigen riepen om vereenvoudiging 
en vermindering van de leerstof, opdat meer kinderen die zouden 
kunnen opnemen, of om een verdeeling van dezelfde leerstof over
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langer leertijd. Anderen vroegen om uitscheiding van de tegenhoudende 
elementen uit het gewone klassenverband; zij vroegen om differen
tiatie na het eerste leerjaar in twee klassenreeksen met verschillend 
uitgewerkt algemeen leerplan voor beide reeksen, zoowel in het belang 
der minder begaafden zelf als in dat van de andere leerlingen.

Tot hun tolk maakten zich in den laatsten tijd een commissie, 
ingesteld ingevolge het besluit der algemeene vergadering van het 
Nederlandsch Onderwijzersgenootschap van 1920 met het doel o.a. te 
onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenschelijk is, dat lager, 
middelbaar, hoogcr en vakonderwijs georganiseerd worden in één 
geheel met geleidelijk in elkaar overgaande deelen ■) en de vergade
ring van hoofden van scholen en secretarissen van schoolvergaderingen 
te Amsterdam, zooals die is voorgeschreven, bij algemeenen maatregel 
van bestuur, ter uitvoering van de eerste alinea van artikel 25 der 
Lageronderwijswet.

Die vergadering verklaarde zich o.a. voor de volgende stellingen : 
.Behalve de kinderen, die tegenwoordig door de scholen voor achter

lijken worden aangenomen, dus de psychisch defecten, zijn er een 
aantal leerlingen, die zóó zwak begaafd zijn, dat én het tempo van 
het onderwijs én het belang van die kinderen zelf eischen, dat deze 
leerlingen van de algemeene lagere school verwijderd worden.”

„Deze zwakbegaafde kinderen dienen geplaatst te worden op scho
len met een leerplan, dat in groote lijnen overeenkomt met dat van 
de algemeene lagere school, doch beperkter uitgewerkt is."

„Om een zoo gunstig mogelijk resultaat met deze zwakbegaafden 
te bereiken, én om den tegenstand der ouders tegen dergclijke scho
len zoo gering mogelijk te doen zijn, dienen deze scholen zoo goed 
als maar eenigszins mogelijk is, geoutilleerd te zijn. Om dezelfde 
redenen zullen de klassen belangrijk kleiner moeten zijn dan op de 
gewone lagere school.”

Naast hen, die voor de achterblijvers 
zijn er, die op paedagogische gronden veel h< 
differentiatie naar aanleg en bestemming.

Geen differentiatie achten de voorstandei 
met een gezonde schoolorganisatie, omdat een 
geen rekening houdt met de verschijnselen bij 
dat de school' heeft te verwerken.

Deze denkbeelden, al worden zij ■ niet door allen g 
van genoeg gewicht om een proefneming met differt 
te maken en die mogelijkheid zou er geweest zijn als „scholen met" 
uit artikel 3 was weggelaten.

') Zie Het Schoolblad Jaarg. 1920. No. 23—26.
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professie niet vergeten had. 
Dan had hij hen in de voor-

Als de minister die zittenblijvers van 
dan had hij iets voor hen kunnen doen, 
deelen kunnen laten deelen, waarmede hij de vluggeren begiftigt. Die 
vluggeren zijn de leerlingen van de scholen voor uitgebreid lager 
onderwijs, die natuurlijk tot de besten der gewone lagere school moe
ten behooren, willen zij die in zes jaar doorloopen. Voor hen geeft 
de wet in artikel 28, 3°, een gunstiger verhouding tusschen het aan
tal onderwijzers en het aantal leerlingen dan voor het gewoon lager 
onderwijs, een bevoorrechting, waarover ik hier niet verder 
weiden, maar die toch zeker ook op haar plaats was gcw< 
de stumperds, die telkens moeten blijven zitten, ook al, 
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onderwijzers zich niet genoeg met hen persoonlijk kunnen bezig hou
den. Gemeenten, die nu een schifting achterwege laten om de kosten, 
welke de kleinere klassen voor zwakbegaafden met zich brengen, hadden 
er allicht toe overgegaan, als het rijk in die hoogere kosten had 
bijgedragen.

Maar de Minister vergat hen, toen hij in zijn memorie van toe
lichting zeide: „De ontwikkeling van het onderwijs vestigt telkens 
de aandacht op nieuwe groepen van kinderen, wier verzorging op de 
algemeene lagere school niet tot haar recht kan komen. Naast de 
doofstommen, blinden, spraakgebrekkigen, zwakzinnigen en idioten, 
zijn het slechthoorenden, psychopaten en de kinderen, die onder stren
ger tucht moeten staan dan de gewone leerlingen behoeven, voor 
wie in de laatste jaren de aandacht is gevraagd. Reeds vroeger is 
ingezien, dat kinderen, die een of meer ledematen missen, eveneens 
behoefte hebben aan een andere behandeling dan de gewone school 
kan geven. Dat in het onderwijs van schippers- en kramerskinderen 
en kinderen uit woonwagens buiten het gewone klasseverband om 
behoort te worden voorzien, is reeds lang een erkend feit”. Door 
enkele leden van de 2e Kamer werd in het voorloopig verslag gewezen 
op de noodzakelijkheid van een ander klasseverband, niet alleen voor 
kinderen, die door verandering van woonplaats achterbleven; zij ver
zochten ook rekening te houden met andere bezwaren, voor sommige 
leerlingen aan het gewone klassikale onderwijs verbonden, en andere 
leden drongen in verband hiermede aan op een indeeling der leer
lingen niet naar leerjaren, maar naar hun leervatbaarheid. De Minister 
antwoordt daarop in de memorie van antwoord, dat hij het' niet 
gewenscht acht dergelijke onderscheidingen in de wet te regelen, maar 
dat hij het eens is met andere leden, die het voldoende achten, dat 
de thans bestaande toestand bestendigd blijft, waarbij de gemeente
en schoolbesturen vrijheid hebben tot invoering van zulke onder
scheidingen over te gaan. Met de bewoordingen van artikel 3 is die
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vrijheid ver te zoeken en 
stelt, is artikel 25, 5°:

.Wij kunnen, den Onderwijsraad gehoord, vergunning vcrleencn, dat ten 
behoeve van de bijzondere inrichting van het onderwijs aan een school of een 
groep van scholen wordt afgeweken van hel bepaalde in het tweede lid van 
dit artikel en in verband daarmede van het bepaalde in het eerste lid van 
artikel 2 en het tweede en vierde lid van artikel 3", ,d. w. z. dat wordt afge
weken van de bepalingen omtrent het leerplan, van de verplichte vakken, van 
de. scholen met zeven achtereenvolgende leerjaren en van de bepalingen omtrent 
het uitgebreid lager onderwijs."

Misschien komt er dus nog een kansje op
begaafde achterblijvers. Een gemeentebe
tich beroepen op de

» beter onderwijs voor de 
zwakbegaafde achterblijvers. Een gemeentebestuur, dat dit wil geven, 
kan zich beroepen op de voorgespiegclde vrijheid en op artikel 25.

Hierbij sluit zich een andere moeilijkheid voor de gemeentebesturen 
aan. Tot nog toe zijn in groote gemeenten naast scholen met jaar
cursussen ook scholen met cursussen van een half jaar en minstens 
12 klasselokalen. De statistiek in Amsterdam wijst heel duidelijk aan, 
dat het percent achterblijvers in de verschillende klasse en het percent 
kinderen, dat de school niet in den leerplichtigen leeftijd doorloopen 
in scholen met curussen van een halfjaar belangrijk kleiner is, dan 
in cursussen van een jaar (zie de tabellen II en III). Voor een deel 
der minderbegaafden zijn deze korte cursussen dus een surrogaat 
voor kleiner klassen en het had daarom alleszins aanbeveling verdiend, 
dat de wetgever, als hij geen differentiatie naar leervermogen wilde, 
ten minste deze gunstige omstandigheden had laten bestaan voor de 
zwakkere broeders. Maar ook daaraan is getornd. Groote scholen 
zijn na de jongste herziening, door het weglaten van artikel 8 uit de 
Lageronderwijswet, wel weer mogelijk, maar de voordeelcn er van 
voor minder vluggen zijn sterk beperkt. Wordt nu een school met 
zeven klassen en zeven onderwijzers opgericht, met cursussen van een 
jaar, dan zal het aantal leerlingen er varieeren tusschen 261 en 315 
en dus het gemiddeld aantal leerlingen per klasse tusschen 37 en 45; 
wordt er een opgericht met 14 onderwijzers en 14 klassen met cur- 

’ sussen van een half jaar, dan varieert het aantal leerlingen tusschen 
646 en 700 en het gemiddeld aantal leerlingen per klasse tusschen 
47 en 50. Dat deze cijfers nog misleidend zijn, dat deze gemiddelden 
door de ongelijke verdeeling over de klassen blijkens de Amsterdam- 
sche statistiek, in sommige klassen vervangen kunnen worden door 
50 in kleine en 55 in> groote scholen, laat ik hier buiten bespreking. 
Ik wil er alleen op wijzen, dat door de nieuwste wetswijziging in 
scholen met cursussen van een half jaar gemiddeld 5 tot 10 leerlingen 
meer zullen zitten, dan in scholen met cursussen van een jaar.
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En daar nu grootc klassen in de eerste plaats nadeclig zijn voor 
zwakkere leerlingen wordt dus voor hen het voordeel der half- 
jaarlijksche verhoogingen gecompenseerd door de sterker bevol
king vain de klassen hunner scholen. Ook in dit opzicht brengt de 
wet dus niets voor hen. Wel hebben de gemeenten het recht behouden 
om minder leerlingen in een klasse te zetten, dan met het door het 
Rijk betaald aantal onderwijzers overeenkomt, maar uitoefening van 
dat recht jaagt hen op hooge kosten.

Er is nog een manier, waarop de zwakkeren geholpen hadden 
kunnen worden. Tot voor korten tijd waren in vele gcm< 
onderwijzers, tevens hoofd der school, niet met de lek 
vaste klasse belast; zij waren, zooals men dat noemde. 
Nu door de omstandigheden de taak 
zijn, wat die vroeger was. en de gemc 
met de veranderde omstandigheden ook 
te wijzigen, die onveranderd lieten, bepaalde 
hoe hij onder de nieuwe omstandigheden zijn taak 
heeft hier en daar geleid tut vcikccidc tu 
de huidige Lageronderwijswet in werking 

leenten voorgeschreven, dat het hoofd , 
op zich moest nemen. Ten opzichte 

de wetgever het voorbeeld van die g 
was verkeerd; maar het verkeei 

van het hoofd met de leidin" 
leerkracht

zooals men 
van het hoofd niet 

leentebesturen, in pk 
c de instructries der 

elk hoofd voor zich, 
zou opvatten. Dit 

geleid tot verkeerde toestanden en reeds voor 
trad, is in verschillende 

gemeenten voorgeschreven, dat het hoofd de leiding cener vaste 
klasse op zich moest nemen. Ten opzichte van de openbare school 
heeft de wetgever het voorbeeld van die gemeenten gevolgd. Die 
maatregel was verkeerd; maar het verkeerde zat niet zoo zeer in 
het belasten van het hoofd met de leiding cener vaste klasse, als 
wel in het wegnemen van een leerkracht zonder vaste klasse. Misschien 
was ook dit niet gebeurd als de minister beter op de hoogte was 
geweest van het werk in de school. Daar is, vooral in groote scholen 
in groote gemeenten allerlei ten bate van het onderwijs te doen, 
dat niet gedaan kan worden als alle onderwijzers aan een bepaalde 
klasse gebonden zijn: het invallen bij ontstentenis van een der onder
wijzers, het maken van schoolwandelingen en schoolreisjes, het be
zoeken van musea, het gebruiken van schoolbaden, onderling klasse- 
bezoek, het bijwerken van achterblijvers.

Dit laatste had vooral den zittenblijvers door toevallige omstandig
heden ten goede kunnen komen, doch toch ook den zwakbegaafden, als 
het behoorlijk in de instructie was voorgeschreven. Maar nu is ook 
deze kans om iets voor hen te doen verkeken. Wellicht kan erdoor 
gebruik te maken van artikel 36.10®, dat toestaat voor twee óf meer 
scholen gezamenlijk een reserveonderwijzer te . benoemen, nog iets 
voor hen gedaan worden, vooral als die aangestekl wordt voor twee 
aan elkaar gebouwde scholen.
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Aanlal leerlir

SCHOLEN MET JAARCURSUS. TIJDVAK 1915—1920.

Aanlal leerlingen dal in de in kolom 1 genoemde klasse bleef zitten

1 X % 2X °/o % °/oi 18 ■■18- ’19-'20

6779 0.1 907825 12.2 72 10 15.2 13.7 10.9
II 1.4.4 14.26778 915 13.5 58 0.8 6 0.1 979 13.5 13.6 13.3

III 18.46770 1173 17.3 17 0.2 1261 18.6 18.6 20.8 16.771

IV 0.4 14636672 1308 19.6 25 21.9 22.9 19.6 23.8 20.323.5
6134 25.8 153 2.5 8 0.1 1622 29.5 26.3

VI 4982 44 0.9 24.51176 23.6 1221 30.5 29.— 22.3

SCHOLEN MET HALFJAARCURSUS.

>jjf Aantal leerlingen dat in do in kolom l genoemde klasse bleef zitten

%1 X 2X °/o 1 taal T9--20

18734 9.5 10.61687 1859 9.8 9.9 9.3 9.88.6 192 60 0.3

1873416 9.81633 1851 9.6 10.2 9.6 9.68.7 168 0.9 50 0.2 9.8

18734 10.1Iln 1991 10.3 11.21771 9.5 188 32 0.2 10.7

10.6 10.3 9.2II/ 18732 10.81829 9.8 153 0.8 30 0.2 2012

2054 45 2334 12.4Ulo 13.2 12.718726 255 0.2
12.4 12.941 2411IIIÓ 12.918700 2161 1 1.6 209 1.1 0.2

2634 13.62241IVo 18605. 525 70

0.4 2784 13.618347 15.2IVé 15.22381 552 1.8 71
0.4 16.5 16.3 15.22420 16.1Vu 362 2.- 286117860 13.6 79
0.4 16.92384 2866 17.7 18.3V4 396 2.3 76 16.816971

438 2.8 0.4 18.8 18.8 16.12782 17.9 19.3Vin 6115577 2283

14 17.2 16.9 15.814093 0.1 2221VI4 1991

187

J

jpiïJHI

Wi 
iffi

TABEL II. (Ontleend aa n Statistische Mcdcdeclingcn van de Afd. 
Onderwijs ter secretarie der gemeente Amsterdam.)

rlingen. dat 
rdeeld

Totaal-percentagc over de jaren

Totaal-percentagc over de jaren

gedurende hun schooltijd één of meermalen is blijven zitten, 
naar hel aantal malen dat dil in elke klasse is geschied.



TABEL III. (Ontleend

SCHOLEN MET JAARCURSUS.

Aantal leerlingen, dal de school verliet

In ’/o

Totaal19 '20'18 '18'19 '19-'20 '15-'16 '17-18 '18-19O

0.1
0.12 0.3 0.283 0.1

24223 16 19 9817
7.998 7.2103 110 8.1538 8.5

2465 236 209 18— 16.6 16.717.8
73.572.8951 991 931 1165 72.7 72.5

100.—1308 100.—1366 1263 1310 6779 1001532 100 100 100.—

SCHOLEN MET HALFJAARCURSUS.

Aantal leerlingen, dat de school verliet

In •/.

Totaal'17-'18 '19- '20'19-'20 Totaal '15-'16 18-’19'17-'I8

2
3 2

6 0.1
5 0.18 26 0.20.1 0.1 0.1 0.1
6 0.619 17 0.695 0.6 0.6 0.5

60 58 1.2
8 101 110 98 95 83

180 188 181 171 169
10 6.8 7.6295 323 290 6.5236 251

7.911 322 320 7.6258 277 8.3 8.3 8.3
12 2929 2823 76.5 75.22802 2806 77.373.3

3904 3847Totaal 3690 187343626 3667 100,— 100— 100100 100

188

17

43

116
243

307

2734

218

954

18

54

889
1394
1484

14093

258
487 2.6

4.6
2.6
4.9

16.1
76.4

2.6
4.8

6
24
43

1152

4982

8.4

2.6

ii
0.6

2.9
4.9
8.4

Ij 
q

dat in het tijdvak 1915.—1920 de school verliet, naar het aantal 
l rij bij hel verlaten der school geheel doorloopen hadden..

Totaal '

aan dezelfde bron als Tabel II).



1914 19161916 1917

22 ’/„

ZATEN IN

le leerjs

6e

15 %3426 of 12.59TOTAAL 27212

18913

5715
6456
5594

6396
6062

53
59 ..
58 ..
56 ..
56

Utrecht (a)
.. (b)
.. <c)

ie 1916

15 •/.

13
15 ..
18 ..
16 ..

32 ’/.

28
27 ..
26 ..
29 ..

niet op le 

X".
769 of 13.28 ’/,

620 .. 11.38 ..
665 .. 11.69 ..
700 „ 12.97 ..
892 .. 13.70 ..

56 % | 29 «/,

Groningen (a)
(b) . .
<c) . .

Amsterdam (a)

Leiden (a) ...
.. (b) . . .

<c) . . .,

Van de 
linger 

gebrek

bet onderwijs

(b)
(e)

toevallige

digheden.

in de in kolom 2 bedoelde 
en werden niet bevorderd s

lingen.

FABEL IV. (Ontleend aan liet Schoolblad van 10 April 1919.)

Dc cijfers geven in percenten aan. welk deel der leerlingen, de openbare scholen voor gewoon 
lager onderwijs na geeindigden leerplicht verlieten ronder alle klassen donrloopcn te hebben. 
Daarbij is scheiding gemaakt lusschen dc scholen, waar weinig of geen schoolgeld en die 
'vaar meer schoolgeld wordt betaald. Dc percenten voor de eerste komen voor achter (a). 
die voor de laatsten achter (b). Hel percent achter (c) geeft het gemiddelde voor alle scholen 
voor gewoon lager onderwijs aan.

niet bevorderd naar 
de volgende klasse.

de Kereeniging voor verteeteauJiging van exanienj en verbetering van bel onüerwije en van hel 
üeüerlanJecb Onderwijeerigenooleebag.

27

37 %
17 •/.
22 '/,

32 •/.
17 %
29 ’/o

<5 %
31 %
19 %

40 %
21 %
97 ’/o

33 ®/0
23 ’/.
91 •/.

16 ’/o
12 •/.
16 ’/0

26 ’/o

39 •/.
22 ’/o
29 ’/o

33 •/.
18 % 
2» ’/o

40 %
76 ’/, « %
44 %
23 ’/, «•/.

17 ’/o
11 ’/o
16 •/,

» ’/o

37 ’/.
27 %
29 ”o

37 %
23 ’/0
94 ’/o

27 •/» 

•<2 •/.
23 ’/o 
27 ’/o

34 ’/o 
H ’/, 
29 •/,

39 % 
60 % 
99 •/<,

42 •/, 

26 % 
99 ’/o

Voor Utrecht werden 1914 nog geen cijfers verstrekt. Voor Groningen ontbreken sij ie 
ehcel, in 1917 gedeeltelijk, doordat de gegevens voor enkele scholen onvolledig ware
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in groep Cin groep Bin leerjaar A
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II 
III 
IV

1797 of 27% 
1796 of 27 .. 
1788 of 26 
1690 of 25 ..
1152 of 19

I en II
I — III
I — IV

Die leerlingen verdeelende naar

Groe

Groe
meerm; _

Van de 6779 leerlingen der scholen met jaarcursus doorliepen:
6779 leerlingen
6778 
6770
6672
6134

de drie groepen vinden wij:

Aldus: hoe 
school tengevolge van zittel 
verbetering in de samenstelling 
percent zittenblijvers er sterk s. 
oorzaakt door het gew<

Van de kinderen die

2441 of 36%
2441 of 36 „
2441 of 36
2441 of 37 .
2441 of 40 „

hooger klasse, hoe kleiner [ 
van zittenblijven niet dooi

die de school niet doorliep* 
leerjaar 607 of 3;

693

TABEL VI. (Ontleend aan het Amsterdamsch Schoolblad 
van 8 Mei 1922).

De Afe3e3eelingen van 3e aJ3eeling on3erwijö zijn zoo ingericht, dat 
zij het mogelijk maken de leerlingen in drie groepen te scheiden:

Groep A: kinderen die de school doorliepen zonder in eenige 
klasse te blijven zitten.

oep B: kinderen, die de school doorliepen, hoewel zij in 
re klasse waren blijven zitten.
>ep C: kinderen, die de school niet doorliepen, doordat zij 
nalen waren blijven zitten.

2541 of 37 %
2541 of 37 „
2541 of 38 „
2541 of 38 »
2541 of 41 „

reent leerlingen, die de 
Als ondanks deze 

het gemiddeld 
voornamelijk ver- 

jvers in groep C.
:pen bleven zitten:

6.02 %
5.7 .
8.3 .

percc... . 
inblijven niet doorloopen.
■‘•“,,ing der hoogere klassen 

stijgt, dan wordt dit ' 
•eldig groot percent zittenblij' 
de school wel doorliep 

in het eerste leerjaar 300 of 
„ „ tweede „ 286 »
„ . derde „ 413 „
„ „ vierde „ 515 _ 10.3 „
. „ vijfde . 783 „

Van de leerlingen
in het eerste 
„ „ tweede

„ „ vijfde

in groep

15.7 „
•pen bleven zitten:
33.8 %

„ 38.6 n 
848 , 44.9 . 
948 „ 56.1 „ 
839 . 74.6 „•



in Groep B in Groep C

4
191

I
I

11.8 percent
11.3
16.3
20.3
30.8

33.8 percent
38.6
44,9
56.1
74.6

leerjaar
i
ii 
in
IV

inzet 
zij, wier 
wen die 
het werl

Of wil men een verdeeling naar de drie groepen, dan vindt men 
natuurlijk in groep A geen zittenblijvers en

Naar aanleiding van het overlijden van Mej. S. PLATE. |

zoeken.
Vele jaren vóórdat het werk zichtbare gestalte aannam, en de 

aandacht van het publiek trok door de stichting van het Volkshuis 
in de Gouvernestraat, was in Rotterdam door een aantal ingezetenen, 
meest vrouwen, vele jaren achtereen, week in week uit, onder de 
kinderen van arbeiders, zuiver, degelijk rustig werk verricht. Arnold 
Toynbee's naam werd toen op tal van plaatsen in ons land gegeven 

dezen nieuwen vorm van maatschappelijken arbeid, waarbij de 
was persoonlijke toewijding. En zoo richtte in ongeveer 1900 

• naam boven deze bladzijden staat, met eenige andere vrou- 
: „public spirit’’ hadden, de Toynbee-Vereeniging op, waarvan 
rk bestond uit kinderclubs. In 1908 ging deze vereeniging op

*\a7”'c met belangstelling en dus met aandacht de beweging gevolgd 
’ * heeft welke in ons land geleid heeft tot de oprichting van 

Volkshuizen, zal zich verwonderd hebben dat de tweede stad van 
Nederland eerst laat een „Ons Huis” is rijk geworden. Terwijl 
Amsterdam in ’91 zijn „Ons Huis” opende, Middelburg en Oen Haag 
in '93, Schiedam in '96, Leiden in '99, onn slechts enkele te noemen, 
duurde het tot 1908 vóórdat Rotterdam met een soortgelijk instituut 
voor volksopvoeding en volksontwikkeling voor den dag kwam.

Oe verklaring ligt in de omstandigheid, dat deze stichtingen of 
vereenigingen alle hun ontstaan danken aan het initiatief en den 
geldelijken steun van één mensch en dat zij nergens zijn voortgekomen 
uit den algemeenen drang.

En toen eenmaal dit volkshuis er was, zal men allicht zich nog 
■ verbaasd hebben over de snelle en normale ontwikkeling,, van 
opvoedenden ontwikkelingsarbeid onder ouderen en jongeren in 

:hillende gedeelten der Maasstad. De verklaring is niet ver te
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.ting van „Ons Huis” nam zij een zeer 
zij deed, deed zij intensief — en met 

ernst gaf zij zich rekenschap van de moge- 
~ " vereenigdc zij daar een groep

zich heen, mannen en vrouwen, met wie zij repro- 
van het beste wat wij in onze musea bezitten, 

heeft hooren vertellen van die samenkomsten 
van de origineelen, van het museum- 

epen indruk hebben behouden van den ernst, 
ich voorbereidde en van de toegenegenheid, 

neen inleefde in de mentaliteit van hare 
nger zij het werk deed, hoe meer erva- 
tardigde in het vermogen van cenvoudigen 

schoonheid te genieten Er werd door die

in „Ons Huis”. Aan de oprichtii 
werkzaam deel — al wat 
grootc nauwgezetheid en 
lijkheden, die het in zich droeg. Spoedig 
volksmenschen om zich heen, mannen < 
ducties bestudeerde 
Wïe haar wel eens 
van de voorbereiding tot het zien 
bezoek zelf, zal een diepen 
waarmede de leidster zie» > 
waarmede zij zich indacht, 
volwassen leerlingen. Hoe lant 
ring haar vertrouwen rechtvaa 
om schoonheid te zien en 
getrouwen ernstig gewerkt.

Nauwelijks behoeft gezegd, dat zij ook aan de oprichting van de 
Volksuniversiteit een zeer werkzaam deel nam. ')

Intusschen was in het Tuindorp aan de Hilledijk, in het Over- 
Maassche, een nieuw „Ons Huis” verrezen, het Zuidervolkshuis, dat 
onder de leiding van Mej. L. Havelaar, zich snel tot iets zeer eigens 
ontwikkelde, onder den dubbelen invloed van de persoonlijkheid die 

en de omgeving die aard en richting van het werkhet leven inblies
hielp bepalen.

Zelve in eigen kring, een volkshuis te stichten dat middelpunt zou 
worden van boeienden ontspanningsarbeid en gezonde vreugde voor 
de volksjeugd allereerst, was lange jaren reeds Sophie Platc's ideaal 
geweest. Na deugdelijke voorbereiding kwam in 1922 het Kralingsche 
Volkshuis tot stand; in October van dat jaar werd het geopend.

Reeds toen had haar de ziekte aangetast, die haar eenige weken 
geleden het leven nam. En onder de vele vrienden die zich met haar 
zoo vol verheugden over wat zij eindelijk bereikt had, waren er die 
angstig opmerkten hoe teer zij er uit zag en hoe zwak hare stem 
was bij de openingsplechtigheid. Het ook nu weder deugdelijk voor
bereide werk ontwikkelde zich normaal en naar den aard alweer van 
de bezielende leidster en van de omg<

Met geheel haar ziel gaf zij zich af 
haren stempel op haar volkshuis gei 
lichaamskracht vermeerdering bracht 
richtte zich op haar werk, zelfs nog toei

') Over haar aandeel in de oprichting van den Rotterdamschen Kunstkring, 
over de Voorpost, eerst filiaal van de Amsterdamsche. sedert 1916 onafhankelijk 
en geheel haar werk, spreken wij in dit verband niet.

zag

jeving.
tan haar werk en diep heeft zij 

gedrukt. Het leek soms of afnemende 
it van geestkracht, al haar denken 

:n de haren wisten, dat het

ucspam
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Drie jaar jeugdbeweging in Duitsland 
door P. L. VAN ECK Je.

programma van 
hare gedachten 

ïnieten van al de zorgen, al de 
.1 de vreugde die haar werk 

het Kralingsche

iniezaties : 'n roomse, 'n 
1 een-en-ander worden 

geest, zoals die zich 
en '22.

de geschiedenis der 
vertoont zich in 't laatste 

'n reaktic tegen de toenemende 
opeenhoping van 't volk in 

tang met de natuur.
nrZc/wj/eZ-beweging (Karl 

Deze

T aat ik beginnen met de meedeling dat in dit artiekel slechts 
< sprake zal zijn van drie grote jeugdorgank 

kristelike, en ’n sosiaaldemokratiese. Er zal e 
verteld van hun doel en streven; en van hun 
geuit heeft op hun bondsdagen van 1920, '21 

Vooraf ’n vluchtig, algemeen overzicht van 
duitse jeugdbeweging. De oorsprong ervan 
decennium van de vorige eeuw, als 
vcrindustrialiezcring, met als gevolg 'n 
de steden, en ’n al groter gemis aan samenhan 

Zo ontstond in 1896 ’t begin van de // a/ivc
Fischer) onder de leerlingen/.van 't gymnasium. Deze was niet enkel 
'n stuk romantiek; maar ze was ook revolutionair, doordat ze 
organiezeerde met uitsluiting van de volwassenen.

Als uitvloeisel van de sosialistiese beweging ontstond in 1903 en 04 
de proletariese jeugdorganiezatie. Deze jeugdorganiezatic breidde zich 
uit en versterkte zich (Heinrich Schulz), onder invloed van de partij 
en de vakbeweging.

einde niet ver meer was. Het Lentefeest en het 
werkzaamheden voor het nieuwe werkjaar hielden 
vast. Geen vol jaar heeft zij mogen gen 
moeiten, al de verantwoordelijkheid, al 
meebracht. Zij heeft meer bereikt dan de stichting van 
Volkshuis. Zij is een van de stille krachten geweest, die in Rotterdam 
jaren lang gewerkt hebben en daardoor mogelijk gemaakt het ontstaan, 
den groei, den bloei van middelpunten voor volksontwikkeling voor 
kinder-, voor jeugdwerk, die, onafhankelijk van elkaar, ieder naar 
eigen aard in eigen milieu werkende, met elkander voeling houdende 
en zoodoende elkander versterkende, een levende kracht ten goede 
zijn in de groote werkstad.

Dat uit Rotterdamsche families de vrouwen zijn voortgekomen die 
zoo'n groot aandeel in dit werk hebben, is iets wat andere steden 
Rotterdam benijden kunnen.

Doch ook buiten Rotterdam zal Sophie Plate's naam verbonden 
blijven aan een arbeid en een wijze van arbeiden, waarvan de diepere 
beteekenis voor het gemeenschapsleven eerst later zal gevoeld worden.

E. C. Knappert.
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•rlik, en lichamelik
't Hoogste doel

, die zich in 
in 1919 als

-.v is deze bond de grootste , 
de hele wereld.

I geestelik, zedelik, staatsburger!
die verenigingen opgenomen. '1

I. Verband der kath. Jugend- und JungmSnnervereine Deutschlands.
Naar 't voorbeeld van de opkomende roomse arbeidersbeweging 

had, op initiatief van Msgr. Dr. Drammer, in 1896 de stichtings- 
vergadering van deze bond te Mainz plaats. Er bestonden toen 
ongeveer 800 roomse jeugd- en jongelingsvcrenigingen. In de eerste 
jaren ontbraken echter de middelen tot ’t inrichtcn van 'n algemeen 
sekretariaat. Eerst in 1907 werd besloten tot de aanstelling van ’n 
algemeen sekretaris, die ’t volgend jaar in ’n eenvoudige woning in • 
Dllsseldorf z'n werkzaamheden begon. Na 13 jaar had ’t algemeen 
sekretariaat zich zo uitgebreid, dat ’t 24 vertrekken van ’n deftig 
huis besloeg, en werk had voor 46 beamten. Natuurlik was daarmee 
gepaard gegaan 'n ontwikkeling van de bond. Tot aan de stichting 
van ’t algemeen sekretariaat hadden de aangesloten verenigingen 
zich van 800 tot 1200 uitgebreid; en in 1922 waren er — ondanks 
’t verlies door ’t vredesverdrag van grote gebieden met overwegend 
roomse bevolking — 3662 verenigingen met ongeveer 350000 leden 
bij aangesloten. Zo is deze bond de grootste van Duitsland niet 
alleen, maar van

Alles wat de jeugd 
tot man vormt, is in <

In 1913, ter gelegenheid van ’n feest op de Hohen Meissncr, 
kwam ’n losse organiezatie van de Freidenbrcbe Jagend tot stand 
(Gustav Wyneken). Deze splitste zich gedurende de oorlog in ’n 
deel dat meende dat de tijd tot handelen was aangebroken, en in 
deel dat zich wierp in de geestelike strijd om wereldvrede en demo- 
kratie. In 1919 werd er noch 'n poging gedaan om tot eenheid te 
geraken; maar die mislukte. Toen ontstond de Deulseb-naltonale Jttgcttï)- 
biind, die uitsluitend polietiek gekleurd was, en zich vermeide in de 
verheerliking van ’t oude keizerlikc Duitsland. Daartegenover streefde 
de Jungdcubrcbe Bitnë) naar 'n echte volksgemeenschap.

Ook de prolctariese jeugdbeweging splitste zich tijdens de oorlog; 
in ’n sosialistiesc, en ’n kommunistiesc (Karl Licbknecht).

In deze jaren kwam er ook ’n opleving van de kerkelike jeugd
beweging: de protestantse Buut) deul.rcber Jugendvereine, en de roomse 
organiezaties, waarvan Quickbom, Neudeiilscblant), G'roMleulovbe Jugend, 
en ’t erbané) Der kalb. Jagend- unt) Jungmannervereine Deubrcblaiidr de 
belangrijkste zijn.

Eindelik verdienen noch de Padvinders ’n vermelding. 
1909 naar engels voorbeeld hadden verenigd, maar zich ii 
Neupfadfinder reorganiezeerden.
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van de bond is „de door God in de jeugd gelegde kiemen van 't 
natuurlikc en bovcnnatuurlike leven tof ontplooinig te brengen." 
Anders gezegd: „de ziel van de jeugdverzorging is de verzorging van 
de jeugdziel.”

In deze bond is dan ook de godsdienst de kern voor de hele 
jeugdvorming. En de ware zending van de roomse jeugd is, 't pro
bleem jeugdbeweging optelossen. Daarbij hebben de jongeren — 
van 15 tot 19 jaar — de taak, de iedee van allecn-vereniging, alleen- 
organiezal ie te overwinnen. Als deze dan gerijpt zijn tot jongemannen 
van 20 jaar, zullen ze in staat wezen, eigen karakter en eigen wil 
te doen samensmelten met 't „enige katolieke kristendom." Hierin 
ligt ’t persoonlike doel voor ieder afzonderlik. Terwijl dan de zending 
voor de zich aldus gevormde „ganzen katholischcn Menschcn” zich 
uitstrekt, ver over de grenzen van de jeugdbeweging heen: n.1. onder 
’t roomse volk, in de wereld.

Deze jeugdbeweging is dus vóór alles ’n godsdienstige beweging, 
van propagandistiese strekking. Om „jeugdontwikkeling” in de meest 
gebruikte zin, gaat 't hier niet in de eerste plaats: die wordt als 
bijzaak meegenomen. Hoofdzaak is: ’t leren denken als aanhangers 
van de roomse wereldbeschouwing — „de hersenen moeten gekatolie- 
zeerd worden.”

In deze jeugdorganiezatie kiezen de leden zelf hun bestuur. Maar 
de priester is er voorzitter, als vertegenwoordiger van de autoriteit 
der kerk. En ’t „buigen onder de autoriteit" is ’t zwaartepunt van 
de roomse jeugdbeweging.

Twee punten waarop in deze jeugdbeweging ook sterk de nadruk 
gelegd wordt, is de eucharistie en de Maria-verering.

Hier volgen enkele sijfers uit de ontwikkelingsarbeid van de bond 
in ’t jaar 1921.

1271 Verenigingen hadden daarover meedelingen ingezonden. In 
't geheel werden in die verenigingen 26118 voordrachten gehouden, 
(resp. tweemaal per week, eenmaal p. w., eens in de twee weken, 
eens in de drie weken, eens per maand, eens per twee maanden, 
eens per drie maanden, eens per half jaar). 422 Verenigingen bezaten 
’n eigen biblioteek. In 324 verenigingen werden lees-avonden, in 220 
dichter-avonden gehouden. In de 1271 verenigingen werden 1220 ont- 
wikkelingskurzussen gehouden. Daaronder bevonden zich 442 apolo- 
getiese, 146 letterkundige, 172 sosiale, 132 ekonomiese, 143 voor de 
polietieke ontwikkeling, 86 voor stenografie, 39 voor talen. Van de 
verdere kurzussen varieerden de aantallen van 1 tot 8.

Ten slotte noch ’n enkel woord over de laatse bondskonferentie. 
De eerste na de oorlog werd gehouden met Pinksteren 1921 te



Bund deutscher Jugendvereine,

$

196

4

stelt 
de 

>artij,I

Dtlsseldorf; de twede met Pinksteren 1922 in Ntlrnberg, Na ’n 
godsdienstoefening werd deze geopend met 'n toespraak van de 
aartsbisschop, die daarin ’t levensprogram voor de roomse jongeman 
aanduidde met de woorden: „fromm, frei, froh.” Op de 5 vergade
ringen kwamen verschillende kwesties van organiezatie ter sprake, 
en verder de konkluzies die de „Arbeitsgruppen" over allerlei onder
werpen hadden voorbereid. Deze onderwerpen waren: Der kath.- 
Mensch und das religiöse Leben. Der kath. Mensch und die Selbst- 
erziehung. Der kath. Mensch und die Bildung. Der kath. Mensch 
und der Beruf. Der kath. Mensch und das staatsbUrgerliche Leben. 
Der kath. Mensch und die Freude. Der kath. Mensch und die 
Heimat. Der kath. Mensch und Kulturgefahren der Gegenwart. Der 
kath. Mensch und die Körperpflege. Der kath. Mensch und die 
Jugendbewegung der Gegenwart. Der kath. Gemeinschaftsgedanke 
und die Familie. Der kath. Gem.ged. und die Pfarrgemeinde. Der 
kath. Gem.ged. und die Gesamtkirche. Der kath. Gem.ged. und das 
Vaterland. Der kath. Gem.ged. und die Menschheid. Der kath. 
Gem.ged. und die Standesunterschiede. Der kath. Gem.ged. und 
unsere Vereine. Der kath. Gem.ged. und der Verband. Der kath. 
Gem.ged. und das AVohlfahrtswesen in unseren Verbande. Der kath. 
Gem.ged. und die gesamte Jugend.

Zoals men ziet is bij ’t groot aantal onderwerpei 
jeugdorganiezatie toch niet helemaal vergeten: vijf 

Literatuur'. Unser Ziel. Aus dein Erleben und Li 
beiden ersten Verbandstage (1922)

’t Bondstijdschrift is getieteld Der Jugendverein.

Pastor Clemens Schultz, in de zeemanswijk van Hamburg, stichtte 
daar in ’t eind van de vorige eeuw ’n Lebrlingwerein, waarin hij 
arbeidde in de geest van Toynbee, in de geest dus ook van „Ons 
Huis” uit de eerste jaren van z’n bestaan. Z'n voorbeeld vond na
volging, in en buiten Hamburg.

In 1907 vormde zich de J^ereinigung der Heljer und Freunde der 
Jugendarbeil, die ’t volgend jaar op ’t kongres te Eisenach de statuten 
vaststelde, waarvan artiekel 1 luidde: „De Jugendbelferverein 
zich tot taak, te arbeiden in evangelies-sosiale zin tot heil van 
jeugd na de schooljaren. Hij dient geen polietieke of kerkelike pai 
maar alleen de jeugd.” En in 1909 kwam 't te Halle tot sticht 
van de Bund deulscher Jugendvereine.

Er bestonden toen in Duitsland al kristelike jongelingsverenigingen,

«en de jeugd en de 
ijf van de twintig! 
Erarbeiten unserer
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1919 
348*

bestrijding 
■> bondskon

1921
467 

15000 
de bond, ;eest die er 

: wordt in 
«raat niet 

icnende

igevoed 
moeten

1909
Verenigingen: 34 

Leden: 1796
Nu een-en-ander over ’t doel van

heerst. We hebben al gezien dat hij vrij-religieus is. 
een van de jaarboeken ook 
veel over godsdienst, maar 
liefde en 
tegen alles wat

Ook polietiek

de bond geven de volgende getallen ’n denkbeeld.
1913
190 

10500
't doel

waarvan de nu opgerichte bond zich onderscheidde door ’n vrij en 
ruim standpunt ten opzichte van de godsdienst.

De nieuwe bond hield zich ook al spoedig bezig met de organie- 
zatie van de vrouwelikc jeugd, waarvoor afzonderlike verenigingen 
werden gevormd.

Van de groei
Jaar:

v“-“";"ingen:

ie g<
Dit

de jaarboeken ook zo omschreven: „Onze bond pra; 
godsdienst, maar hij wil echte vroomheid brengen: di< 
redelik godsvertrouwen, en een krachtig dapper optredet 

gemeen is."
is men neutraal en onafhankelik; en weert met name 

alles wat de schijn zou kunnen wekken van ’n bestrijding van de 
sosiaal-demokratie. Herhaaldelik zijn deze dingen op bondskonferenties 
uitgesproken, en zo luidt dan ook 't eerste artiekel van de statuten: 
„De B. D. J. dient de opgroeiende mannelike en vrouwelike jeugd; 
hij wil de jongelui helpen „jromrne, deutsebe, wellotfene" mensen te 
worden. Tevens behartigt hij hun zedelik en sosiaal welzijn. De bond 
dient geen kerkelike of polietieke partij.

„Fromm", dat betekent hier niet: mooie gevoelens hebben of ver
heven woorden nazeggen; maar: te leven „uit de kracht Gods, zoals hij 
in ’t geweten tot ons spreekt"; eerbied te hebben voor al’t goddelike 
in natuur- en menseleven; mannen en vrouwen te worden die zich 
wijden aan 'n echt gemeenschapsleven. „Deulseb", dat wil niet zeggen: 
nationalisties; maar: wortelen in ’t duitse volk, en alles te vermijden 
en te bestrijden wat dit volk verdeelt, verzwakt, schaadt. „IP elloffen' 
wil zeggen: ontvankelik zijn voor alles wat waar, schoon, en goe ’

Daarbij is ’t streven van de bond dat z’n leden zich zullen 
wikkelen naar de jeugdbeweging. Ze moeten dus worden opj 
tot zelfstandigheid ten opzichte van ’t verenigingsleven. Ze r 
zich aansluiten aan de grote stroom van de jeugdbeweging, en 
doende meewerken aan de vernieuwing van ’t volksleven.

In ’t biezonder strijdt de bond ook voor reinheid van zeden, en 
dus tegen alkohol, -tabak, en kinogevaar. Er wordt gestreefd, bij af
zonderlike organiezatie, naar 'n gezellig verkeer tussen jongens en 
meisjes (gemeenschappelike feesten, volksdansen, studieklubs). Men 
wil medearbeiden „aan de bouw van ’n vrije volkskerk” (er zijn 
jeugd-godsdienstoefeningen gehouden, waarin de jeugd nieuwe vormen
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ijveren

en ouderen

ware volks-

gehoudenopde Wartburg, waar 
igmorgen verenigden in de Wart- 
odsdienstoefening, en waar later de 
aK over „Jugend- und Volkskirchc. 

conferentie in Heidelberg gehouden. 
„Die deutsche Jugend und der Sozia-

■ ' *' s" «Aclalisme, en stelde
rondslag, dat de 
loen zien. Als 

over „Jesus

Geschichte des Bundes deut- 
erg (1921), en ’t aardige 

/Irbeil und Feier. (1922). 
Treue, voor de ouderen

Verband der Arbeiterjugendvereine Deutschlands.

In Augustus 1920 werd voor ’t eerst in Duitsland ’n sosiaal-

van jongens en meisjes; en 
(± 18 jaar) in de beweging

In 1922 kwam men in Brieg samen, ’n Belangrijk punt van be
spreking vormde hier de vraag betreffende ’n bond voor ouderen in 
de B. D. J. De inleider ontwikkelde daarbij o.a. de volgende stellingen : 
„We moeten ’n nieuwe vorm en taal vinden voor de Kristusbood- 
schap aan onze jongeren.” „We moeten komen tot ’n vaste metode 
in de jeugdleiding en in de vorming van jeugdleiders”. „Wc moeten 
de oplossing van de sosiale kwestie mee ter-hand-nemen, moeten 
daarbij werkzaam zijn zodat er ’n volksgemeenschap groeit uit éen 
geest.” „We moeten ’t kultuurvraagstuk oplossen.” Bij dat alles is 
de arbeids- en geestesgemeenschap van de leiders de kern die we 
nodig hebben.

Andere besprekingen waren „Jugend und Beruf," en „ Weibliche 
Jugend und Beruf.” Een-en-ander werd afgewisseld met ’n feestelike 
godsdienstoefening, 'n preek, volksdansen; en tot slot ’n uitstapje 
in 't Riesengebirge.

Literatuur: Hugo Stein. Unser IFeg.
scher Jugendvereine. (1922). Unser Heidelbet 
boekje over de bondskonferentie in Brieg:

Voor de jongeren in de bond is ’t blad 
Uturer Bund.

gemeenschap ■ 
liplossen.” Bij 
de 1

voor die plechtige uren beproefde), en 
en volkerengemeenschap uit Jezus’ ge<

In 1920 werd de bondskonferentie 
de 1200 deelnemers zich op Zondag" 
burghof voor ’t bijwonen van de god: 
voorzitter, Gottfried Naumann, sprak

’t Volgend jaar werd de bondskonferentie in Heidelberg g< 
Daar werd o.a. gesproken over „Die deutsche Jugend und d< 
lismus”. Men kantte zich tegen 'n „materialisties” sosialisme, < 
daartegenover 'n nieuw sosialisme op geestelike gror 
verwantschap tussen kristendom en sosialisme zal d< 
aanvulling en 
und die Jugend", 
jeugdbeweging zin! 
de gezindheid horen tesamen, 
bondswerk zich beweegt."

Op deze bondskonferentie kwam ook ter sprake de verhouding 
die van jongeren (± 14 jaar)

>8-
Brieg samen.

rikke

op

bevestiging hiervan diende de voordracht
”’, met o.a. deze uitspraken: „Zonder Kristus is alle 
zinloos.’’ „De levende Kristus en ’t sosialisme van 

en zijn de beide polen waarom al ons
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wel in Weimar. Voor 
was dit niet mogelik 

uit 
in

dat

morge 
iller-l

Duitsland al meer dan 800 
>rganiezeerd. En de bete- 
gd wordt omscbreven op 
i zaak van ’t krietiese

de ten-uitvoer- 
richt." Verder staat 

personen, en ’n 
>r alle geestelike 

onder storm-

demokratiese jcugd-konfercntie gehouden ; en
't eerst, want in 't keizerlike Duitsland was dit niet moge 
geweest. Uit alle streken van Duitsland kwam daar de jeugd 
de arbeidende klasse te samen. En nu is ’t wel eigenaardig, 
verband met de waarschuwende woorden die in 1921 op de bondsdr 
van de Dcutscbe Jugeiufvereine zouden gesproken worden tegen o< 
„materialistiese” sosialisme — dat de jongeren van deze materialisten 
de eerste dag van hun eerste konferentie begonnen met ’n krans te 
leggen op 't standbeeld van Goethe en Schiller, de „Ewig Jungen" 
„die wir uns erobert haben trotz zermllrbender Arbeit im tosenden 
Maschincnsaal, in Scbreibstubc und Werkstatt;" ien dat ze op de 
avond van die dag zich verenigden tot 'n Goethe-feest, dat werd tot 
’n opgaan in z’n leven en dichten, afgewisseld met liederen en muziek. 
De volgende morgen bleek de krans die deze sosialistiese jeugd aan 
’t Goethe-Schiller-Denkmal gehecht had, door „niet-materialisten” 
weggenomen te zijn 1 Dit even terloops.

In dat jaar 1920 bestonden er in 
jeugdverenigingen die in de bond waren geor° 
kenis, ’t streven van deze sosialistiese jeugd 
de volgende wijze: „Sosialisme, niet enkel ’n zaak van 
verstand, maar ook ’n zaak van 't hart. Niet alleen 't overbrengen 
van de eigendom aan produktiemiddelen in ’t bezit van de gemeen
schap, maar in ’t heden al van mens tot mens sosialistiese geestes- 
kultuur scheppen. Niet alleen voor ’t sosialisme de polietieke strijd 
van iedere dag in rede en geschrift voeren, ook sosialisties samen
leven .... Dit leven willen we tot werkelikheid maken, vol glans 
en vreugde, en ’t zal in de vreugde-arme wereld van de arbeid opgaan 
als ’n nieuwe zon".

De proletaricse jeugdbeweging is ’n onderdeel van de emancipatie
strijd der arbeiders. Ze moet dus zoveel mogelik jonge arbeiders en 
arbeidsters tot dit inzicht brengen, en ze vormen tot flinke, doel
bewuste strijders. De opvoeding van de leden is dan ook de voor
naamste taak. „Wc willen jeugd- en leerling-tehuizen zonder polietiek 
karakter hebben. We verlangen jeugdherbergen, instellingen voor 
ontwikkeling en ontspanning van de jeugd ; b.v. leeszalen, gimnastiek- 
en speelplaatsen, bestrijding van gedrukte en gespeelde vuiligheid, 
bestrijding van ’t alkoholisme, grondige hervorming van de jeugd- 
ontwikkeling, hervorming van ’t jeugd-strafrecht en 
legging der straf, en oneindig veel meer in dit opzi 
op 't program 'n 6-urige arbeidsdag voor jeugdige j 
jaarlikse vakansie; schoolhervorming; vrije baan voor 
en lichamelike ontwikkeling. En de redenaar besloot
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lat op deze bondskonferentie al ’n 
de „internationale verbroedering van de 

van de Hollandse prole-

s zweeft als dubbel doel ’n werkclik 
en één volk, in welks polietiek en 

z'n grootsten en cdelsten tot uiting komt, 
■richt, op ’t Duitsland van ’n Kant en Fichte, 
=n Heine, Goethe en Hebbel, Beethoven en 

Freiligrath, enz. Dit Duitsland mogen 
en dit Duilj-cblani) gaal ons dan

besloten met ’n gee
Behalve aan besj 

samenkomst verder

Vermelding verdient 
toespeling werd gem< 
jeugd”; en wel dooi 
tariese jeugdbewc 

Nu enkele sijfers.
1920: 851 verenigingen met 53518 leden (waarbij 17275 vrouwelikc). 
1921: 1242 . . 76739 . ( 25 954 . ).

Voor zover de verenigingen daarover bericht inzonden, werden er 
in 1921 in ’t geheel 9098 leden- en openbare vergaderingen gehouden, met 
totaal 304002 (waarvan 105 891 vrouwelike) bezoekers; voor de ge
houden voordrachten, lezingen, bezoeken aan musea e. d., kurzussen, 
waren de getallen 15212 met 503769 (177499) bezoekers; voor ont
spanning, feesten, teaterbezoek: 13550 met 541348 (201 447) bezoe
kers; voor de wandeltochten, openluchtspelen, volksdansen: 18160 
met 509460 (198580) bezoekers.

In 1921 werd de bondskonferentie in Biclefeld gehouden. Een van 
de belangrijkste feiten tussen Weimar en Bielefeld was de stichting 
van de „Arbeiterjugend-Internationale”, die in Mei 1921 te Amsterdam 
plaats vond, en waarbij zijn aangesloten: Zweden, Denemarken, 
Holland, België, Frankrijk, en Duitsland, 't Zou te veel plaatsruimte 
vergen, hier 't vastgestelde Erziebungs- und Scbulzprogramm mee te 
delen.

Behalve organiezatoriese besprekingen, kwamen in Bielefeld twee 
onderwerpen aan de orde: „ Unscre wirtschafts-und kulturpolitischen 
Aufgaben" en „Die Internationale und wir".

Dit jaar zal de derde konferentie plaats hebben, en wel in 
Wernigerode. Daar zullen aan de orde komen: Die Berufsschule. Die 
Jugend in den freien Gewerkschaften. Jugendwohlfahrt. Arbeiter

achtige bijval z’n rede aldus: „Ons 
nieuw Duitsland voor ogen: één rijk t 
ekonomie de geest van 
Daarop is ons streven gerit 
Marx en Engels, Hegel en 
Mozart, Schiller, Lassalle en 
en zullen wc in de toekomst eisen 
„über alles in den II ett.""

’n Andere voordracht op deze bondskonferentie betrof „Jugend 
und Kultur"; verder noch „Jugend und Sozialismus”. En de dag werd

ïestdriftig afgclegde gelofte: „Nie wieder Krieg!” 
sprekingen betreffende de organiezatie, werd de 
r dienstbaar gemaakt aan zang en dans en spel; 

uitstapjes in de omgeving.
ook noch d;

■"■■naakt op
uoor de vertegenwoordiger 

■eging, P. Voogd.
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ig 1921 (1922).
I heet Arbeder-Jugend, Voor de leiders is

genoeg belang, om er in dit

Nog eens Esperanto 
door P. VAN DOKKUM.

jugendvereine und Bildungsausschllsse. Arbeiterjugend und Kinder
grappen.

Literatuur: drie buitengewoon smakelik uitgegeven boekjes, met 
deels zeer belangrijke, deels zeer iedealisties gestemde inhoud, n.1. 
C. R. Muller, Das IKeimar tier arbeilenüen Jugenj (1920). Evich Ollen- 
haucr. Kon IP ei mar bis Bietefeit)(\92\). Max Westphal, Unser !Pirken. 
Die Arbeiterjugendbewegunf

’t Orgaan van de bond 
’t blad de Fübrer.

Ziehier 'n zeer beknopte bespreking van drie belangrijke stromen in 
de jeugdbeweging van ’t tegenwoordige Duitsland. Graag was ik hier- 
en-daar wat uitvoeriger geweest, had ik wat meer biezonderheden 
mcegedecld, had ik wat anders gegeven als louter opsommingen — maar 
de redaksie moet zuinig zijn met de plaatsruimte.

Toch hoop ik genoeg gegeven te hebben voor 't wekken van 'n 
indruk, wat betreft 't doel en ’t streven van deze jeugdorganiezaties; 
wat aangaat de geest waarin ze werken, waaruit ze leven.

Waar overal en te allen tijde de jeugd „de hoop des vaderlands” 
is, daar geldt dit wel in buitengewone mate ten opzichte van de 
jeugd in 't Duitsland van deze dagen. Zij toch zal ’t ontredderde 
land weer hebben optebouwen ; van haar zal ’t afhangen hoe en in 
welke geest dit zal geschieden. Voor 'n niet gering deel wordt ze 
tot deze arbeid in haar organiezaties voorbereid. Deze hebben daar
door voor 'n deel ’t lot van 't toekomstige Duitsland, en daarmee van 
’t toekomstige Europa, in handen.

’t Onderwerp leek me daarom van 
tijdschrift aandacht voor te vragen.

"Xyf et groot genoegen heb ik het artikel „Esperanto en de Volken- 
bond” door Ir. IsbrUcker in de Januari-aflcvering van „Volks

ontwikkeling" gelezen. Volkomen eens ben ik het met den geachten 
schrijver, wanneer hij beweert, dat „van het noemen van nuchtere 
feiten dikwijls meer overtuigende kracht uitgaat, dan van alle theo
retische beschouwingen."

Zeer waardevolle feiten heeft de heer IsbrUcker in zijn artikel 
verzameld, en allen, die nog niet overtuigd zijn van ’t groote nut van
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ireenigin 
i éénma

Esperanto, scl

mij zoo nu en
1 verricht en

Een | 
dan op.

op de R.H.B.S. altijd veel moeite had met 
tarde, dat hij met groot genoegen een deel 

Esperanto zou doorwerken.
„Ik betrap er m

>udelijke bezigheid

onze internationale taal Esperanto, wordt de lezing van dat artikel 
dringend aanbevolen: het zal hen stellig tot nadenken stemmen, en 
ze zullen zich afvragen, of het ook niet hón plicht is, zich op de 
hoogte te stellen van de Esperanto-beweging; of ook zij niet naar 
hun vermogen dienen mee te werken aan de verbreiding van een 
wereldtaal, die de vuurproef glansrijk heeft doorstaan, die vooral in 
den laatsten tijd steeds meer wordt beoefend en die haar beoefenaars 
zooveel genot en gemak verschaft. Want resultaten geeft de studie 
van Esperanto, schitterende resultaten in korten tijd en — met be
trekkelijk weinig moeite.

In October 1922 heeft het Departement „Veendam” der Maat
schappij tot Nut van. 't Algemeen een Esperanto-cursus opgericht 
onder leiding van schrijver dezes. Na een oproeping in een plaatselijk 
blad meldden zich een 15-tal cursisten aan, allen ontwikkelde dames 
en heeren, die eiken Maandagavond gedurende twee uren onderricht 
ontvangen in onze onvolprezen hulptaal Esperanto.

En reeds nu — na een 14-tal lessen ■— zijn alle cursisten in staat 
zonder veel moeite een Esperantoboek te begrijpen. De cursus zal 
ongeveer een half jaar duren en ik ben er van overtuigd, dat aan 
’t eind daarvan alle deelnemers niet alleen zullen kunnen correspon- 
deeren met alle Esperantisten uit alle dcelen der wereld, maar dat 
ze zullen zijn geworden vurige propagandisten voor onze mooie be
weging, dat ze de verbreiding van Esperanto op alle mogelijke wijzen 
zullen helpen bevorderen.

Verzuim komt op den cursus niet voor: alleen één Postambtenaar 
heeft wegens dienst en godsdienstredenen vier keer moeten verzuimen. 
Overigens zijn allen steeds op hun post geweest, en met groote nauw
gezetheid en voorbeeldigen ijver wordt het huiswerk gemaakt. Een 
enkele illustratie: twee dames-cursisten kwamen na de derde les bij 
mij, om te vragen, of ik den cursus niet kon geven op een anderen 
avond: ze waren lid van een zangvereeniging, die ook op Maandag
avond repeteerde. Toen ik opmerkte, dat ik haar verzoek niet kon 
inwilligen, omdat dan zeer waarschijnlijk andere cursisten weer niet 
zouden kunnen komen, zeiden ze: „ Dan zullen we moeten bedanken 1" 
„Voor de Esperanto-cursus?” „Neen, voor de zangvereeniging. Op 
den Esperanto-cursus zouden we liever driemaal dan éénmaal per 
week komen.”

Een andere cursist, die < 
de moderne talen, verkla, 

den nacht aan
getrouwde dame zei onlangs:

, dat ik een of andere huishou
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/grondig

i dankbaar.

denken er niet aan,

en oorsprc

wijziging het 
gewone lagere 
stem meerderheid van 
vreemde taal invoeren i 
niet Fransch, Duitsch of 
vloeiende, practische taal, 
leven heeft gegeven, 
hooge eischen, die men aan een internationale taal i

Onlangs sprak ik een Fransch B-bezitter. De 
koeltjes, eigenlijk „afzijdig" tegenover 
den loop van ons gesprek legde ik een 
vertaalde en oorspronkelijke, voor hem

r-aktijk heeft nog nooit ver- 
ags buitengewoon bezet was 
Bij alle cursisten — zonder 

te loeren, en hun „feu 
Ze zien, dat ze met 
betrekkelijk gemak-

ondertusschen „snoep" van mijn woordenlijstjes of van interessante 
woordvormingen."

Een med. dr. met een zeer drukke f 
zuimd, ook niet, wanneer hij des Maant 
geweest. En zoo zou ik kunnen doorga.' 
onderscheid — is een drang, de taal 
sacré" bij de studie stemt mij blij en 
reuzen-sprongen vooruitgaan, ze merken, dat 
kelijk, haast spelende, veel bereiken en ze < 
les te verzuimen.

Zie, geachte lezer, dergelijke feiten moeten U tot nadenken stem
men, moeten vooral spreken tot mijn collega’s onderwijzers en leeraren, 
die bij hun vreemde-talenonderwijs stellig heel andere ervaringen 
zullen hebben opgedaan. Jarenlang heb ik-zelf als hoofd van een 
opleidingsschool Fransch moeten onderwijzen: in klasse 4 vier uur 
per week, in klasse 5 vijf en in klasse 6 ook vijf uur per week, en 
ik heb dat onderwijs met voorliefde gegeven. En als ik dan zoo ge
durende 3 jaren mijn leerlingen had trachten in te leiden in de 
Fransche taal, als ik ze met veel moeite de beginselen dier taal had 
geleerd, dan gingen ze naar de R.H.B.S., waar ze dan nog vijf lange 
jaren hun studie van ’t Fransch konden voortzetten. En dan de 
resultaten! Zet eens een „afgestudeerde" R.H.B.S.-leerling in Parijs 
neer en zie eens, hoe moeilijk het hem valt, een politie-agent te ver
staan, die hem met veel woorden aan het verstand tracht te brengen, 
hoe hij moet loopen, om te komen, waar hij wenscht te zijn. En hoor, 
hoe wanhopig moeilijk de menschen elkaar kunnen begrijpen op 
internationale congressen, waar ’t gebruik van Fransch, Engelsch en 
Duitsch is toegestaan, ’t Is en blijft vertalen met verbruik van veel 
kostbaren tijd.

Ik vind het dan ook volstrekt niet jammer, dat bij de laatste wets- 
het Fransch niet weer is toegelaten als leervak op onze 

scholen, alleen betreur ik het, dat het maar met één 
onze scholen is verbannen. Wil men een 
op de lagere school, dan zij het Esperanto, 

>f Engelsch; dan zij het die eenvoudige, zoet- 
waaraan de geniale Zamenhof zijn gansche 

de taal, die in alle opzichten voldoet aan de 
men aan een internationale taal mag stellen.

een Fransch B-bezitter. De man stond vrij 
de Esperanto-beweging. 'In 
stapeltje Esperanto-werken, 
neer, o.a.: „Fabiola" van
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; vast aan 
lal. En datidea;

Kardinaal Wiseman; „het Nieuwe Testament,” vertaald door Zamen- 
hof; „Die Rauber” van Schiller; „De Wapens neergelegd” van 
Bertha von Suttner, „Stranga Heredajo” van Luyken. Ik toonde 
hem het degelijke maandblad van de Universala Esperanto Asocio; 
het weekblad „Esperanto Triumfonta" en een paar Espcrantokrantjes 
uit ons eigen land. En ■— de man was voor onze zaak gewonnen. 
„Ik wist niet," zei mijn bezoeker, „dat Esperanto reeds zoover is 
gevorderd; maar nu wil ik die taal leeren en haar naar mijn ver
mogen vooruit helpen."

Ons volk is zoo conservatief, wij houden zoo 
’t bestaande, wij worden zoo moeilijk warm voor een 
is jammer, heel jammer.

Voor mij is het onbegrijpelijk, dat er in de onderwijzerswereld zoo 
weinig voor de nieuwe taalbeweging wordt gevoeld; hoe het mogelijk 
is, dat de volksopvoeders niet met beide handen dit machtige middel 
tot volksontwikkeling aangrijpen; hoe bet mogelijk is, dat onze auto
riteiten nog niet krachtig de invoering van Esperanto in onze volks
scholen bevorderen; dat de publieke opinie nog steeds onverschillig 
blijft voor onze beweging; dat — en hierop mag in ons maandblad, 
uitgegeven door het Nutsinstituut voor volksontwikkeling, wel eens 
krachtig worden gewezen — er in onze Nutsdepartcmenten nog zoo 
goed als niets voor de Esperanto-beweging wordt gedaan.

Departementsbesturen! Och, denkt er eens over na, of U naast 
Uw andere cursussen in den komenden winter ook niet één of meer 
Esperanto-cursusscn kunt oprichten. Ik geef U de verzekering, dat 
U op deze wijze zeer, zeer nuttig werk kunt verrichten en dat U 
voor het instellen ook van volks-Espcranto-cursussen veel kunt doen 
voor de volksontwikkeling. Mochten er nutsbesturen zijn, die misschien 
vooraf nog nader willen worden ingelicht, dan is ondergeteekende 
gaarne bereid, alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Er moet verandering komen 1 De dag kan niet verre meer zijn, 
waarop Esperanto voor goed door de autoriteiten in bescherming 
zal worden genomen. Dan zullen we elkaar over de geheele wereld 
kunnen begrijpen en dan zullen we nader tot elkaar zijn gekomen. 
Fine gi venkos! Eindelijk zal ze overwinnen!
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jeding tusschen 
van

sven aan alle in ons 
n op het gebied der

i van opet 
van volkse

orgaan,

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt;

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Voorster; L. C. T. BIGOT. D«. C. P. GUNNING 
■a J. HOVENS GREVE. SewrUri..

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een'centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van openbare besprekingen of congressen ter be
handeling van problemen van volksontwikkeling.

5. door uitgave van een orgaan, dat uiting zal gev 
land levende oude en nieuwe vruchtbrengende gedachten 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding t«... 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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waarbij 
lelijke positie 
onderwijs te

;gen
iten het gebruik van dit woord hier 

ons representeert het woord
, maar een schoolsysteem,
van de maatschappt 

jelegenheid ontvangt dat < 
ileg en neiging tot geheele ontplooiing

vanzelfsprekend, dat onze Maatschappij ook in de 
naar de verwezenlijking van dat ideaal zal 

er dan ook o.i. nauwelijks 
jen rijzen ernstige moeilijkheden bij de 

nauwkeurige overweging eischen.
Beginnen wij met een omschrijving van 

door de nieuwe wet is geschapen. Ond 
althans in de grootcre plaatsen overal 
gaande kinderen naar de gego 
standenschool, al waren de bent 
schillende plaatsen ook afwijkend, 
boven opmerkten, cischt, dat 
zes leerjaren dezelfde leervak!

Ij
,i

De toekomst van ons volksonderwijs 
door A. H. Gerbird en Ph. Kohnstamm.

Het probleem der Eenheidsschool.

T) eeds terloops hebben wij aangestipt dat de wet 1920, ter wille 
van de doorvoering van de firiantieele gelijkstelling, de uniformi- 

seering van de lagere school zeer in de hand heeft gewerkt. Gewoonlijk 
wordt dit uitgedrukt door te zeggen dat de nieuwe wet de eenheids
school heeft ingevoerd. Wij achten het gebruik van 
echter geheel misplaatst. Voor 
heidsschool” niet een bepaalde school, 
ieder kind, volkomen onafhankelijk < 
zijner ouders, ten volle de ge 
verkrijgen, waardoor zijn aank 
kunnen komen. *) 

Wij achten het 
toekomst met alle kracht 
streven. Omtrent de doelstelling kan 
twijfel bestaan. Daarentegt 
keuze der middelen, die een

den toestand, zooals hij 
.yiider de oude wet bestond 
een verdeeling van de school- 

joedheid der ouders, de zoogenaamde 
namingen en onderscheidingen op ver- 

Nu de nieuwe wet, gelijk wij reeds 
op alle scholen gedurende de eerste 

eken moeten worden onderwezen en

*) Uiteraard zal deze gedachte dan ook slechts belichaamd kunnen worden 
in- een organisatie van onderwijs en opvoeding, die zich niet beperkt tol den 
thans leerplichtigen leeftijd. Met het oog op den grooten omvang der vraag
stukken die anders aan de orde moesten komen, meenen wij ons in dit Rapport 
echter te moeten bepalen tot het terrein van het lager onderwijs.
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uitgaat van de gedachte — schoon zij het niet uitdrukkelijk uit
spreekt — dat ook leerplan en tempo overal gelijk zullen zijn, heeft 
die splitsing haar meest voor de hand liggende bestaansreden ver
loren. Voor de openbare school is zij zelfs ónmogelijk geworden 
door hef ook reeds genoemde voorschrift, dat voor alle scholen van 
het gewoon lager onderwijs in een gemeente een gelijk en evenredig 
geklassiGceerd schoolgeld moet worden vastgesteld. De poging op 
sommige plaatsen beproefd, om ondanks dat overal gelijke schoolgeld, 
de kinderen in te deelen naar de hoogte van hun schoolgeld, d.w.z. 
het inkomen der ouders, zijn door den Minister verhinderd, als zijnde 
in strijd met de bedoeling der wet. Daarentegen is de standenschool 
voor de bijzondere school op tweeërlei wijze mogelijk gebleven : ten 
eerste voor die scholen, waarvoor afstand gedaan is van alle aan
spraak op subsidie en ten andere voor scholen, die uitsluitend toe
gankelijk gesteld worden voor de kinderen dcr leden van een ver- 
eeniging, die volkomen vrij is in de bepalingen die voor het lidmaat
schap gelden.

Nu doet zich in de praktijk een sterke tegenstand gelden tegen de 
aldus voorgeschreven uniformiseering. En met het oog op het gemak, 
waarmede op kosten der openbare kassen bijzondere scholen zonder 
opgave van redenen kunnen worden opgericht, betcekcnt dit een 
gevaar voor de openbare school, dat niet over het hoofd mag worden 
gezien. Reeds hebben zich gevallen voorgedaan dat uit dezen hoofde 
openbare scholen in neutrale bijzondere scholen zijn omgezet. Dc 
argumenten echter die vóór de scheiding pleiten, zijn van een’ ver
schillend gehalte. Onmiskenbaar speelt bij de groote meerderheid der 
ouders, ook in de kringen der beter gesitueerde arbeiders, het stands
gevoel een zeer groote rol. Zeer velen meenen dat „hun kinderen 
toch niet zitten kunnen naast die van den" (volgt de naam van een 
beroep, dat wisselt met de sociale standing van den spreker en als 
het eenigszins kan er slechts één trede onder blijft). Het behoeft 
zeker geen betoog dat deze overweging, die uitsluitend dient om het 
zelfgevoel van de ouders te sterken, weinig gewicht in de schaal 
mag leggen bij de keuze eener schoolorganisatie. Daarom wordt zij 
dan ook gewoonlijk niet zonder meer uitgesproken, maar treedt 
meestal op onder het mom van een schijnbaar gewichtiger argumen
tatie. Vooreerst in den vorm van het „hygiënische" argument. Men 
wil de standenschool, omdat men vreest voor besmetting, althans 
onreinheid op de „gemengde" school. Wij kunnen ook in dezen vorm 
aan dit argument geen waarde toekennen. Veellicht kan het in 
vroegeren tijd reden van bestaan hebben gehad; de economische en 
hygiënische toestand van de overgroote meerderheid van ons volk is
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solidere

toegestemd worden. Maar de beteekenis 
dat dientengevolge de fijnheid van uitsprs 
kunnen lijden, moet zóó gering geacht

/aren van dien omgang 
sociaal milieu ook.

splitsing der school-
• de voorstanders der 

/allen dienen als uitzonderings- 
de individueele gevallen van 

en in elke laag

thans van dien aard, dat zij zulk een indeeling geenszins wettigt. 
Voor zoover er nog misstanden zijn, dienen zij door uitbreiding 
het instituut van schoolarts en s< 
voor zoover dat in enkele 
door verscherping 
den regel bijze 
verwijdering van 
veel te zeldzaam 
te bouwen.

Schijnbaar 
ment van

waarheid nog zwakker, is het 
>en

ng te komen. Zcdc- 
of de andere maat- 

istige ondeugden komen 
al moge het wellicht 
andere weer eerder

ing ge
door uitbreiding van 

school verpleegster te worden bestreden;
3 gevallen nog noodig mocht blijken ook 
bepalingen, zoodat voor afwijkingen van 

maatregelen mogelijk worden, eventueel zelfs 
kind van de school. Maar die gevallen zijn 
een systeem van schoolorganisatie daarop

verdedigen in den
100I wordt bedoeld. Zulke gev« 
te worden behandeld, evenals < 

■edelijke afwijking, die zich in elke omgeving 
kunnen voordoen.
grooter waarde kan gehecht worden aan het verschil 

manieren, waarop vaak wordt gewezen. Dat dit verschil 
gereede 
de kans

ernstiger, in 
het „zedelijke gevaar" dat kinderen zouden loopc 

met kinderen uit andere sociale lagen in aanraking 
lijkheid is gelukkig geen privilege van de eene o 
schappelijke klasse. Karakterfouten, ja ernstige ondeugden 
in alle rangen en standen in gelijke mate voor, al moge het 
waar zijn, dat de eene klasse weer deze, een andere weer 
andere gebreken zoowel als deugden in de hand werkt. Maar dat 
zou voor ons vraagstuk alleen van beteekenis zijn zoo men uitging 
van de veronderstelling, dat in een schoolgemeenschap wel de on
deugden, maar niet de deugden van anderen werden overgenomen. 
En dat die vrees geen rol speelt in de argumentatie, wordt wel 
hierdoor bewezen, dat men zoo goed als nooit iemand tegenkomt die 
er bezwaar tegen maakt, dat zijn kinderen op school zouden gaan met 
kinderen uit „hoogcre" sociale milieu’s, dan waartoe hij zichzelf rekent.

Ongetwijfeld is het denkbaar dat op den zooeven gestelden regel 
een uitzondering gemaakt zou moeten worden voor sommige achter
buurten onzer groote steden. Het echte pauperskind kan ernstige 
zedelijke gevaren voor zijn omgeving meebrengen. Maar het arbeiders
kind heeft juist evenveel recht om tegen de gevaren van dien 
behoed te worden als het kind uit welk sociaal milieu 
Op dezen grond laat zich dus zeker niet een : 
bevolking verdedigen in den geest als zij door 
standenschool wordt bedoeld. Zulke 
gevallen te worden behandeld, even» 
grove zc 
der bevolking

Nauwelijks 
in taal en 
in tegenstelling met de boven besprokene, niet fiktief is, kan 

i van dit verschil en 
raak of gebaar schade 
: worden tegenover de
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of het voor 
zijn gedwt
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die vroeger rijpe kinderen niet 
rongen te worden tot een minder 
jol? Maar wie zoo vraagt, zou ver

geten dat wij door op dit verschil te wijzen volstrekt niet tegemoet 
willen komen aan. den bij velen bestaanden wensch om zoo snel als 
het «enigszins gaat de abstracte kennis van het kind op te voeren. 
Ook al kan het vroeger ontwikkelde kind sneller en eerder opnemen 
dan het andere, daarvan willen wij volstrekt niet gebruik maken voor 
wat men gewoonlijk in de eerste plaats onder .schoolresultaten”

paedagogische voordeelcn die verbonden zijn aan 
i en kameraadschappelijke!! omgang van kinderen 
ide sociale kringen, dat die nadeclen niet behoeven

groote sociale en ] 
een ongedwongen 
uit zeer verschillen! 
te worden geteld.

Anders staat het met een ander verschil, dat onmiskenbaar samen
hangt met het sociale milieu. Wij bedoelen het gemiddelde verschil 
in graad van verstandelijke rijpheid op een bepaalden leeftijd. Wij 
zeggen uitdrukkelijk het verschil in graad van verstandelijke rijpheid, 
niet het verschil in aanleg of begaafdheid. Of er eenig verschil in 
aanleg of begaafdheid tusschen de klassen en standen cener maat
schappij bestaat en zoo ja ten gunste van welke klasse dit verschil 
dan gemiddeld werkt, laat zich met de middelen, waarover wij thans 
beschikken, niet goed ondcrzpeken, laat staan beslissen. Maar wel 
hebben tal van psychologische onderzoekingen met de zoogenaamde 
testmethoden in zeer verschillende landen als onbetwist resultaat de 
uitkomst opgelcverd van een verschil in verstandelijke rijpheid op 
een bepaalden leeftijd, samenhangende met de hoogte van het sociale 
milieu. Dat verschil openbaart zich allereerst in een ten aanzien van 
het onderwijs grooter voorstellingsbezit, een rijker woordenschat en 
meer geoefendheid in gedachtenuiting, maar volstrekt niet alleen 
hierin. Trouwens het ligt voor de hand, dat de kinderen uit de meer 
gegoede milieu's, waaraan hetzij door de ouders of door betaalde 
hulpkrachten in 't algemeen zeer veel meer zorgen worden gewijd, 
zich sneller ontwikkelen dan de kinderen, die veel meer aan zichzelf 
of aan broertjes en zusjes zijn ovcrgelaten. Of die vroege rijpheid 
altijd een paedagogisch voordeel is, behoeven we thans niet te 
onderzoeken; het feit zelf mag ook voor Nederland als vaststaand 
worden aangenomen, al hebben in ons land uitvoerige psychologische 
onderzoekingen, gelijk in de meeste landen van Europa en de Ver. 
Staten van Amerika, nog niet plaats gehad.

Nu zou men tegen een splitsing der schoolbevolking op grond van 
deze overweging de vraag kunnen opwerpen, of wij in 't algemeen 
niet veel, te haastig zijn in kennis aanbrengen, of wij niet veel te

een groot voordeel zou 
snellen gang als thans op de schot 
geten dat wij door 

komen aan <
s ga 
het
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verstaat, voor een bepaalden leeftijd zoo hoog mogelijk op te voeren.
Maar we! zijn wc overtuigd, dat, wat een kind dan ook op school 

al of niet moge leeren, deze hem in elk geval niet moet wennen aan 
verveling en de luiheid, die er uit voortvloeit. De school kan niet 
licht in haar eigenlijke taak meer te kort schieten dan wanneer zij 
daartoe dwingt. Onder ons huidige klassikale schoolsysteem is het 
echter bijkans onvermijdelijk, dat een kind zich gaat vervelen en het 
werken verleert in stede van aanleert, wanneer het ter wille van 
zijn klassegenooten onderwijs moet volgen in een tempo, dat voor 
hem vee! te langzaam is. Vereenigt men d.w.z. alle kinderen in dezelfde 
klasse dan zal men de rijperen, dus gemiddeld die uit de maatschap* 
pelijk hoogcre lagen, ernstig kunnen schaden zonder voldoende rekening 
te houden met wat de minder gunstig voorbereiden behoeven.

Men heeft getracht de oplossing van deze moeilijkheid te vinden door 
de toepassing van het zoogenaamde Mannheimer schoolstelsel, het 
inrichten van afzonderlijke scholen of althans klassen voor de bijzonder 
begaafden (juister voor hen die sneller van ontwikkeling zijn) tegelijker
tijd met het inrichten van klassen, waarin de minder en minst begaafden 
bijeengebracht worden. Nu onderscheidt de laatstgenoemde categorie 
zich inderdaad vaak door werkelijke gebreken in aanleg, die afgezon
derde behandeling noodig maakt, gelijk bij ons in het buitengewoon 
onderwijs geschiedt. Maar deze oplossing voor de zoogenaamd „begaaf
den" is aan zeer ernstige bedenkingen onderhevig. Vooreerst dreigt 
tegenover de didaktische voordeelen zeer ernstige schade voor de 
karaktervorming te staan, zoowel bij degenen die gaan merken, dat 
ze tot de „begaafden" behooren, als bij de anderen, die slechts „normaal" 
worden geacht. Het toch reeds heerschende intellectualisme in onze 
school wordt er door versterkt; terwijl nu althans gedeeltelijk praes- 
taties in intellectueelen zin kunnen worden aangevuld en goedgemaakt 
door andere, wordt dat dan gansch onmogelijk. Het gevaar voor 
„opstoomen" in deze klassen Van bij uitstek „knappe” kinderen Wordt 
nog veel grooter en naar wij vreezen zal in de meerderheid der 
gevallen die verleiding te machtig blijken. Het gevaar dat toch reeds 
in ons klassikale systeem ligt opgesloten, dat men alle kinderen uniform 
behandelt, zal in deze uitgezocht homogene klassen nog veel meer 
zich doen gevoelen. En ten slotte zullen door de splitsing de intellec
tueel minder snel ontwikkelde kinderen beroofd worden van den 
omgang met de meer ontwikkelden, die hen tot steun en hulp kunnen 
zijn, terwijl daartegenover de laatsten door dien ouderlingen omgang 
partij kunnen trekken van de andere eigenschappen, waardoor genen 
vaak hun intellectueelen achterstand kompenseeren.

De juiste oplossing van de moeilijkheid moet dan ook naar onze
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') Een voorbeeld, hoe geheel buiten Montcsvori om, methoden van niet- 
klassikaal onderwijs zich in onzen lijd baan breken, levert de methode, die de 
heer G. van der Laan aan het Kcnnemer Lyceum volgt voor het onderwijs in 
het Fransch. Deze voor hel gehcele taalonderwijs buitengewoon belangrijke 
proefneming is geheel gebaseerd op individueel onderwijs. Slechts in de lioogcre 
klassen, bij de literatuur treedt de gemeenschappelijke lectuur en de voordracht 
voor de klasse weder op den voorgrond.

vaste overtuiging in de lijnrecht tegenovergestelde richting worden 
gezocht. Niet nog homogener klassen en een nog straffer klassikaal 
onderwijs, maar losser maken van het klasseverband moet het doel 
zijn waarop wij ons richten. Maar al te veel is men in de 19e eeuw 
gaan vergeten dat klassikaal onderwijs niet een doel in zich zelf is, 
maar slechts een middel. Door den nood gedrongen is Pestalozzi in 
Stanz en Burgdorf het klassikale onderwijs gaan toepassen omdat hij 
met de hulpmiddelen die hem toen ten dienste stonden geen andere 
oplossing zag voor de moeilijkheid een groot aantal kinderen gelijktijdig 
te onderrichten. Op zijn voorbeeld, maar geenszins naar zijn bedoeling, 
heeft het klassikale onderwijs ten slotte al het andere verdrongen.

Eerst het einde der 19e eeuw of het begin der 20c hebben een 
reactie daartegen zich zien ontwikkelen. Op allerlei gebied in het 
buitenland; in Nederland heeft dit niet-klassikale onderwijs tot nu 
toe zich bijna uitsluitend beperkt tot de Montessorischolen. ')

Het is hier allerminst de plaats om te treden in een bespreking 
van de voor- of nadeelen van het didaktische systeem der Italiaan- 
sche hervormster. Maar hoe men ook over de details daarvan moge 
denken — en het laatste woord is daarover zeker nog lang niet 
sproken — vast staat naar onze meening dat zij er in 
aan te toonen, dat zeer ernstig onderwijs mogelijk is, 
nu toe gansch ongedachte schaal de individualiteit 
wordt vrijgelaten. In scholen van het Montessori-b 
didaktische bezwaar tegen de gemengde school geheel, ja het gaat in 
een voordeel over. Want daar in deze school het aan de kinderen 
niet alleen niet verboden -is elkander te helpen, zooals bij het klas
sikaal onderwijs, maar onderlinge hulp wordt aangemoedigd, kunnen 
juist allen voordeel trekken uit zoo groot mogelijke verscheidenheid. 
De intellectueel vluggeren behoeven niet alleen zelf profijt te trekken 
van die vlugheid, maar kunnen anderen er mede van dienst zijn en 
in dit helpen zelf weer leeren; omgekeerd kunnen degenen die vlug 
van hoofd, maar dikwijls onhandig zijn, hulp vragen aan de in dit 
opzicht meer ontwikkelden.

Waar nu ook op paedagogische en zuiver didaktische 
wier bespreking ons hier te ver zou voeren, meer en meer de
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zich baan breekt, dat ons onderwijs veel 
winnen in soepelheid en zich aan moet 
van het individu, ') daar schijnt ons in 
oplossing gezocht te moeten worden van het 
heidsschool. Voor een school, waarbij elk kind s 
zijn leeren en werken kan bepalen, waar geen 
zich te overhaasten ter wille van de anderen, 
omdat de anderen langdurigen uitleg vragen van 
meer duidelijk is, vervalt het didaktische argument tegen de 
heidsschool, dat onder het bestaande klassikale 
zeer ernstige overweging recht heeft.

Tegelijkertijd vervalt daarmede het laatste argument tegen de 
zeer verschillende sociale lagen, het 

aan de zeer verschillende wenschen omtrent 
vacanties. Reeds thans doet zich onder 

vacantieregeling gevoelen, 
peil, dat voor hen, die de 

engen, geenszins 
Herfstvacanties 

irne zouden zien. 
Ier kinderen zijn 
lange vacanties 

systeem on-

school bezocht door kinderen uit 
argument ontleend n.l. aan de 
regeling van schooluren en 
de nieuwe wet de moeilijkheid der uniforme 
De zomervacanties worden ingekort op een 
vacantie of een groot deel daarvan buiten doorbrer 
gewcnscht is en menig reisplan dreigt te verstoren. J 
worden geweigerd ook daar waar de ouders die gaar 
En het is begrijpelijk, want voor de meerderheid d< 
om redenen van socialen aard zoo veelvuldige 
volstrekt geen voordeel. En toch kan in het kir 
mogelijk worden toegestaan dat het eene kind niet, het

. vacantie heeft.
Nog veel sterker zal dit argument gaan klemmen, wanneer, gelijk 

te verwachten is, de beweging voor andere of minder schooluren aan 
kracht gaat winnen. De vraag van de regeling der schooltijden is niet 
een uitsluitend didaktische vraag ; ze grijpt diep in het sociale leven 
in. Bij haar beantwoording moet rekening gehouden worden met 
bestaande en niet weg te redeneeren verschillen in levensgewoonten 
en gebruiken, wier feitelijk bestaan ook degene moet erkennen, die 
geneigd is hun recht van bestaan te loochenen.

Maar het is duidelijk dat ook in dit 
het klasseverband de bezwaren opheft.

middelbaar onderwijs ge- 
erwijsraad volgens 

middelbare scholen 
vakken. Natuurlijk 
van dc bedoelingen 

weer in het uniformi-

') Een belangrijke stap in die richting a 
daan worden als overeenkomstig de bedoelii 
het aanhangige ontwerp M.O.-wet vijf t 
kunnen gebruikt worden voor de zooger 
Onder de voorwaardc. dat deze uren niet 
der ontwerpers en van het Amerikaanse 
teitskadcr worden gewrongen.



1

-

212

loorvoeren van [ 
te stellen in dei 

te \vekken in g 
i de publieke opinie en de.

!

■

s

■ !

sikale school op
lozzi heeft bezig

ervan ge
van ons oi

als wij ons denken, waar elk kind in hoofdzaak bezig is met zijn 
eigen arbeid en in de eerste plaats aan zijn individuceie taak werkt, 
is het volstrekt niet onmogelijk rekening te houden met verschillende 
wenschen en een zeer veel meer gedifferentieerde regeling van vacanties 
en zelfs van schooluren te ontwerpen.

Het spreekt vanzelf dat wij ons allerminst ontveinzen met het 
aangeven van deze richtlijnen nog geenszins de oplossing te hebben 
gegeven. Er ontbreekt nog bijna alles aan de doorvoering van deze 
gedachte. Vóór alles zal men de onderwijzers en onderwijzeressen 
moeten opleiden en de methoden moeten uitwerken, die zulk een 
schooltype eerst in de praktijk mogelijk maken. Het invoeren van 
een.in hoofdzaak individueele school zal pas met een daartoe opgeleide 
onderwijzersgeneratie mogelijk zijn, evenals de invoering van de klas- 

>ol op groote schaal ook een of twee geslachten na Pesta- 
gehouden. Juist om die reden hebben wij in den 

aanhef ervan gesproken dat wij schetslijnen wilden geven voor den 
bouw van ons onderwijs in de eerstvolgende tientallen van jaren. Ja, 
wij achten dien termijn zelfs eerder te kort dan te ruim gesteld om 
dit doel te bereiken.

Maar wel zijn wij overtuigd, dat onze Maatschappij in de komende 
periode onzer schoolgeschiedenis met volle kracht in deze richting zal 
moeten werken. Zoowel op gronden van zuiver onderwijskundigen 
aard, als om de organisatorische overweging, die in dit Rapport 
meer bijzonder op haar plaats is, dat nl. alleen langs dezen weg 
zonder schade voor het onderwijs de eenheidsschool kan worden ver* 
wezenlijkt en daarmede de zeer groote voordeelen van socialen aard 
kunnen worden verkregen, die voortvloeien uit een onderlinge aan
raking en geregelden omgang van kinderen uit alle lagen des volks. 
Onbekend maakt onbemind, dat geldt ook hier. En de scherpe klassen- 

ing, het volkomen los van elkaar worden van de eene maat- 
>elijke klasse van de andere, een van de wellicht meest betreurens- 
ige gevolgen der kapitalistische produktjewijze en der centrali- 

van de bevolking in de groote steden, kan door een 
voor die kloven tusschen de bevolkingslagen niet halt maakt,

scheiding 
schappe 
waardij

school die voor die kloven tusschen d<
althans belangrijk worden verzacht.

Op deze gronden dient onze Maatschappij naar het ons voorkomt 
in den komenden tijd alle pogingen te steunen die in de genoemde 
richting gaan,'zoowel wat betreft de uitwerking van geschikte methoden, 
de opleiding van onderwijzers(essen) als het doorvoeren van proeven 
in de praktijk. Zij dient haar centrale organen te stellen in den dienst 
van dezen- arbeid, haar departementen op te \vekken in gelijken zin 
bezig te zijn en ten slotte haar invloed op J~ '
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kunnen denken van de scholen die van haar uitgaan 
igen, aanstonds te eischen, dat zij naar het be- 
Isschool met los klasseverband zouden zijn inge- 
Je praktijk rekening mee moeten houden, dat 

een vrij langen tijd met ons onderwijsstelsel in 
'angstoestand zullen moeten verkeeren, alvorens de meest 
n.e oplossing kan worden bereikt. Dat geldt zoowel 
voortkomende uit j 

school. Daarom wende onze 
opinie en de Overheid ertoe 
bare school in de eenheidsschool met bezonnenheid, 
haasting worde voltrokken. Hoewel de wet wat haar letter betreft 
geen differentieering kent, heeft toch de praktijk op verschillende 
plaatsen getoond, dat men bij de uitvoering in meerdere of mindere 
mate rekening kan houden met sedert lang bestaande gewoonten en 
overtuigingen der bevolking. Ook uit het oogpunt van het behoud 
der openbare school is zulk een bezonnen uitvoering der wet 1920 
ten sterkste aan te raden, want het gevaar mag niet onderschat 
bij onze onderwijsorganisatie, dat een veldwinnende beweging tegen 
een overhaast doorgevoerde eenheidsschool een ernstige bedreiging 
zou worden van het openbaar onderwijs. Vergelijking met andere 
landen waar reeds de eenheidsschool bestaat, zonder de waarborgen 
die wij in het bovenstaande vorderden, gaat hier geenszins op. Want 
nergens in de wereld is het mogelijk gelijk bij ons, om zonder noemens- 
waardige moeite of risico op kosten der openbare lichamen een school 
op te doen richten door een groep met het openbare onderwijs on
tevreden ouders. Veel meer dan elders moet dus met de feitelijk 
bestaande en meer of minder gegronde bezwaren worden rekening 
gehouden.

Ja, dit gevaar bedreigt niet alleen de openbare school, maar ook 
de neutrale school. Ais de doorvoering der eenheidsschool een sterke 
oppositie in het leven zou roepen, zou men voor de mogelijkheid 
kunnen komen te staan, dat vele ouders een confessioneele standen
school zouden gaan verkiezen boven een openbare school, die het 
karakter van een sociaal „gemengde" school zou gaan aannemen, of 
zelfs door het weggaan van vele kinderen uit hoogere sociale millieu’s.

Overheid te gebruiken om ons geheele onderwijsstelsel deze richting 
te doen inslaan.

Het behoeft, na het boven 
deze arbeid met kracht maar ook met veel «r 
moet worden ondernomen. Een diepgaande hei 
beoogen, laat zich niet forceeren. Daarom zal 
ook niet aan kunnen denken van 
of die haar steun vragen 
ginsel van de eenheidss..» 
richt. Zij zal er in de 
wij nog gedurende 
een ovcrgan 
wenschelijke 
de school
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in hoofdzaak dat van een school voor on- of minvermogenden. Nu 
meenen wij geenszins, dat men voor argumenten die men 
werpclijk houdt, uit den weg behoort te gaan om andere geva 
keeren. Maar wij hebben juist in het voorgaande aangetoond, w 
wij in den strijd tegen de eenheidsschool, zoolang zij van het huidige 
klassikale type blijft, een kern van juistheid erkennen. Daarom komt 
het ons voor, dat in gevallen als hier bedoeld, die naar wij hopen 
steeds uitzonderingen zullen blijven, onze Maatschappij en haar Depar
tementen redenen zouden hebben om pogingen te doen tot oprichting 
van bijzondere neutrale scholen te komen, die aan de geopperde be
denkingen tegemoet komen, eventueel ook dergelijkc pogingen te 
steunen. Als eisch zou daarvoor o. i. alleen moeten worden gesteld, 
dat de op te richten scholen niet een plutocratisch standcnschool- 
karakter dragen, d.w.z. dat niet kinderen geweerd worden uitsluitend op 
grond van de finantieele gesteldheid of den stand van de ouders of 
verzorgers dier kinderen. Het initiatief tot, of de steun van zulke 
pogingen, zou dus moeten berusten op den wensch tot bevordering van 
goed onderwijs in ’t algemeen, of om te voorkomen, dat de afwending 
van de openbare school het niet-neutrale onderwijs ten goede koine.

Maar met deze laatste opmerking betreden wij reeds het terrein 
van ons derde en laatste vraagstuk. (JPordl vervolgd.)

Een ander middel om het aantal achterblijvers en daarmede het 
aantal leerlingen, dat de school niet doorloopt, kleiner te maken, is 
de leerstof, die nu over zes jaren is verdeeld, over een langer periode 
te verdeelen, en de bepaling, dat het lager onderwijs wordt gegeven 
in scholen met ten minste zeven achtereenvolf 
de mogelijkheid om dit te doen. Bij 
de minder vluggen gebaat, maar < 
worden. Die zouden gedwongen zijn zeven jaar te doen over 
in zes jaar afkonden. Schijnbaar verzet de wet zich daar 
doch zoodra men gaat probccren de leerstof zoo te verd< 
men op allerlei bezwaren. In de allereerste plaats op 
rechting der bijzondere school, waardoor het voor gemeentebesturen.

nu over zes jaren is verdeeld, over een langer 
de bepaling, dat het lager onderwijs wordt £

v^nvolgende leerjaren schiep 
j een dergelijke maatregel zouden 
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ook in het geval, dat zij het onrecht, den vluggeren aangedaan, op 
de koop toe willen nemen, zoo goed als onmogelijk wordt, dit te doen. 
Die bevoorrechting is, dat die school wel en de openbare niet de 
vrijheid heeft om leerlingen tot een bepaalde school niet toe te laten. 
Stel nu, dat een gemeentebestuur de leerstof van de tegenwoordige 
zes leerjaren, waarop de hoogere burgerschool volgt, verdeelde over 
zeven leerjaren en wel zoo, dat terwille van de zwakke elementen, 
in die zeven jaar dezelfde hoeveelheid kennis werd aangebracht. Dan 
zou de hoogere burgerschool haar leerlingen een jaar ouder van de 
openbare school moeten overnemen en dat zou alweer uitloopen op 
benadeeling, niet alleen van de vluggere leerlingen, die wel en zelfs 
gemakkelijk in zes jaar de vereischte kennis voor de toelating konden 
bemachtigen; maar ook voor hun ouders, die genoodzaakt zouden 
worden, de studietijd hunner kinderen met een jaar te verlengen, d.i. 
zich een jaar langer de daaraan verbonden uitgaven te getroosten, 
ook als dit met het oog op den aanleg hunner kinderen niet noodig 
was. De bijzondere school, die wel zal zorgen, dat er scholen zijn, 
waarvan het zesde leerjaar bij het middelbaar onderwijs aansluit 
en daaruit de ongeschikte elementen zou kunnen weren, werd voor 
deze ouders een toevluchtsoord, ook al waren zij in principe voor de 
openbare.

De hoogere 
verlagen, zooda 
lagere school met zeven leet 
pruno, omdat de voor de toe 
een koninklijk besluit en 
om haar leerlingen na drie of vijf jaar op dezelfde hoog' 
haar leerplan zou moeten bezwaren, met de kennis 
school vroeger aanbracht.

Een gemeentebestuur, dat de vroegere leerstof over zeven jaren 
verdeelde, zou óf veln leerlingen uit de openbare school, öf vele ouders 
tegen zich in het harnas jagen en de gemeenten zijn daardoor wel 
genoodzaakt het zesde leerjaar zoo in te richten, dat de leerlingen 
daaruit naar het middelbaar onderwijs kunnen overgaan.

Men zal misschien opmerken, dat het tegenwoordig gemakkelijker 
is aan de toelatingsexamens voor dat onderwijs te voldoen, doordat 
het Fransch van de lijst der vakken is geschrapt. En dit is ten deele 
waar, maar de omstandigheden zijn ook veranderd. Waar de lagere 
school onder de vroegere wet een tweeledig karakter had, waar zij 
öf inrichting voor eindonderwijs, £>f inrichting ter voorbereiding tot 
voortgezet onderwijs was, had zij ook leerplannen op dit dubbel doel 
ingcricht; maar er gaan stemmen op om dit dubbel doel te laten
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vervallen, men wil een eenheidsschool, door de wethouder van Amster
dam aldus gedefinieerd: een school met eenzelfde leerplan, evenveel 
leerkrachten, eenzelfde schoolgeld, voor allen toegankelijk, alleen 
eenigszins gesepareerd naar het milieu. De wethouder van Amster
dam zocht hier de eenheid, waar hij niet gezocht moet worden. De 
eenheid zit niet in de gelijkheid, maar in de organisatie van alle 
scholen tot één geheel. Met deze laatste opvatting kan men komen 
tot afzonderlijke scholen met afwijkend leerplan, aangepast aan het 
leervermogen der kinderen met een variëerend aantal leerlingen per 
onderwijzer, b.v. voor minder begaafde leerlingen; terwijl het school
geld er niet toe doet, mits dit maar voor geen enkele inrichting een 
beletsel vormt om er bij gebleken geschiktheid toegelaten te worden. 
Zelfs zouden er, als de wet het toeliet, scholen met verschillend 
schoolgeld kunnen blijven bestaan, als de som, voor het onderwijs 
betaald, maar niet het recht gaf aan de ouders om hun kind geplaatst 
te krijgen op een school, waar het volgens zijn begaafdheid en aan
leg niet thuis hoorde.

De vraag is gerezen, of het geoorloofd was 
richten, dat sommige aansloten bij de hoogere bui 
niet; en of in verband daarmede een schifting der 
zesde leerjaar geoorloofd was. De wet zelf geeft daarop 
sluitsel; maar in de memorie van antwoord op het voorlooj 
staat iets, dat in deze moeilijkheid den weg kan wijzen.

Nadat de minister als de natuurlijke gang van zaken heeft aange
wezen: bewaarschool van 4 tot 6 jaar, lager onderwijs van 6 tot 13 
1 14 jaar en ten slotte gedifferentieerd vakonderwijs, gaat hij verder: 
.Dat wil niet zeggen, dat ook hier alle differentiatie moet zijn uit
gesloten en dat niet met maatschappelijke factoren rekening mag en 
moet worden gehouden. De eerste categorie, die zich vanzelf afscheidt, 
is die, welke in andere scholen op min of meer zelfstandige deelen 
van scholen (voor M.U.L.O., Middelbare Scholen en Gymnasium) 
verder gaand algemeen vormend onderwijs zal genieten. Voor haar 
behoeft die afscheiding, mits zij niet te vroeg geschiedt, en mits die 
andere organisaties zich aanpassen aan wat de zesjarige lagere school 
geheel georganiseerd naar eigen natuurlijke eischen, kan geven, geen 
nadeel te beteekenen."

Er mag dus een categorie afgescheiden worden; maar niet te vroeg. 
Eenige aanwijzing van wat wel en wat niet te vroeg is, zou hier 
wenscheiijk geweest zijn. Bij de plaatsing is zeker wel te vroeg; maar 
hoe staat het in dat opzicht met het einde van het vierde of het vijfde 
leerjaar? Ook uit het tweede gedeelte van het betoog is die vrijheid 
af te leiden. De minister zegt toch, dat men de kinderen, die niet
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naar het middelbaar en uitgebreid lager onderwijs overgaan, eind
onderwijs moet geven en dat dit in de hoogere leerjaren geheel zijn 
eigen karakter zou moeten behouden, dat het geheel georganiseerd 
moet worden naar eigen natuurlijke eischen. Maar worden die na
tuurlijke eischen niet op zijde gezet als hij in het Koninklijk Besluit 
van 25 Juni 1920 gaat vaststellen, dat voor toelating tot de hoogere 
burgerschool noodig zijn kennis van de kenmerken van deelbaarheid, 
van den grootsten gemeenen deeler en het kleinste gemeene veel
voud, van het uitwerken van vormen, van de deelen van den zin en 
van de woordsoorten; alle kundigheden voor het gewone leven van 
hoogst geringe waarde.

Wil men, dat alle zesde leerjaren aan de hoogere burgerscholen 
zullen aansluiten, dan moet natuurlijk al die leerstof in het zesde 
leerjaar onderwezen worden, d.w.z. dat het leerplan voor dat leer
jaar wordt bezwaard met allerlei ballast voor kinderen, die niet naar 
middelbaar onderwijs of gymnasium overgaan.

Wie nu de eenheidsschool wil in den zin van den wethouder voor 
het onderwijs te Amsterdam, dus in dien van gelijkheidsschool, moet al 
dien ballast op den koop toe nemen, met het gevolg dat nog veel meer 
kinderen zullen achterblijven en nog veel minder de school na het 
einde van den leerplichtigen leeftijd doorloopen zullen hebben.

Het beste zou daarom zijn als in gemeenten met veel scholen de 
door den minister gesanctionneerde afscheiding werd toegepast, zoodat 
een deel der scholen met hun zesde leerjaar aansloten bij het mid
delbaar onderwijs en daarin alleen leerlingen werden geplaatst in 
staat om in zes jaar de vereischte leerstof op te nemen en dat daar
naast scholen kwamen met zeven-jarigen cursus, waar de leerstof over 
zeven jaren was verdeeld, met differentiatie naar bestemming in het 
zevende leerjaar.

Staan over het geheel genomen de redactie van artikel 3 en de 
opvattingen van de minister een goede organisatie der eerste zes leer
jaren in den weg, na het zesde leerjaar wordt dit anders. Men kan 
het betreuren, dat artikel 3 in verband met de Arbeidswet niet bepaalt: 
het onderwijs wordt in acht achtereenvolgende leerjaren gegeven; 
maar de wet belet dit niet en laat door de bepalingen, dat het ge
geven wordt in ten minjte zeven achtereenvolgende leerjaren, uitbrei
ding toe. Zoo is het ook met het uitgebreid lager onderwijs, dat ten 
minste drie leerjaren, aansluitende bij het zesde leerjaar moet om
vatten, maar het daarbij niet behoeft te laten.

De eerste vraag, die zich bij de regeling van het zevende leerjaar 
voordoet, is, of er aan iedere school een. verbonden zal worden. Uit
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Gaan wij nu na, hoe in sommige gemeenten de moeilijkheden voor 
de eerste zes leerjaren zijn overwonnen. Nog maar weinige besturen 
hebben de verordening vastgesteld en waar dit gebeurd is, is die nog 
niet altijd in druk verschenen, zoodat die mij niet ten dienste stond. 
Op andere plaatsen bestaan nog enkel voorstellen van burgemeester 
en wethouders aan den raad. Daarom volgt hieronder slechts, een, 
soms vrij onvolledig overzicht van de gemaakte en ontworpen ver
ordeningen. Waar die aanleiding gaven tot opmerkingen of tot kritiek, 
die niet in het algemeen gedeelte paste, zijn deze er bij gevoegd.

een paedagogisch oogpunt is daarvoor vee) te zeggen, vooral als de 
leerlingen, die uit het zesde naar het zevende leerjaar gaan hun eigen 
onderwijzer houden. Daartegenover kan een paedagogisch nadeel 
voor de overige zes leerjaren der lagere school staan en een (inantieel 
voor de gemeente.

Als uit het zesde leerjaar verdwijnen alle kinderen, die overgaan 
naar het uitgebreid lager onderwijs, naar de hoogere burgerschool of 
naar het gymnasium, en er dan nog een zeker percent blijft zitten, 
dan zullen de zevende leerjaren er heel wat minder bevatten dan de 
andere. En in een eventueel achtste leerjaar aan iedere school zal 
zich dit nog veel sterker doen gevoelen, omdat na het zevende leerjaar 
voor velen de leerplicht eindigt. Die zouden grootendeels van school 

in, zoodat er in het achtste leerjaar niet veel zouden overblijven. 
. is het eigenaardig in de wet, dat zij wel meer leerkrachten dan 

voor de eerste zes leerjaren, voor het zevende en het achtste beschik
baar stelt, als die deel uitmaken van een school voor uitgebreid lager 
onderwijs, maar niet, als zij deel uitmaken van het gewoon lager 
onderwijs, al worden daar ook dezelfde vakken onderwezen. Die 
eigenaardigheid zou tengevolge kunnen hebben, dat kleine klassen 
voor het zevende en achtste leerjaar, grootc voor de lagere leerjaren 
meebrachten. Om dit te voorkomen zou de gemeente op eigen kosten 
personeel moeten aanstellen.

Daarom is in de meeste gemeenten dan ook een andere weg gevolgd : 
zij hebben niet aan alle scholen zevende leerjaren gevormd maar alle 
zevende en hoogere leerjaren in afzonderlijke gebouwen vereenigd.

Ook in de keuze der leervakken voor de hoogere leerjaren laat de 
wetgever de gemeentebesturen vrij; zij kunnen een keuze doen uit 
dezelfde vakken als voor de scholen met uitgebreid onderwijs. Alleen 
moeten de laatste ten minste drie der facultatieve vakken onderwijzen, 
terwijl een zevende leerjaar het met een of geen een afkan. Daaren
boven is in de hoogere leerjaren differentiatie toegelatcn.



219

i omtrent
>ol hun allicht mogelijk

i

■

reserve-ondcrwijzcr, 
onderwijzer

Ik begin dit overzicht met
AMSTERDAM. Daar wil men scholen met zeven leerjaren, met 
gelegenheid om uit het zesde naar de school voor uitgebreid lager 
onderwijs en de hoogerc burgerschool over te gaan. Men wil er geen 
differc'ntiatie vóór het zevende leerjaar. In dat leerjaar zullen twee 
talen onderwezen worden. Aan tien scholen voor gewoon lager onder
wijs kan een reserve-onderwijzer, aan elke school voor uitgebreid 
lager onderwijs een onderwijzer meer dan het aantal klassen bedraagt, 
verbonden worden.

Zoo opp< 
maar op d<

icrvlakkig beschouwd is dit alles heel goed, heel eenvoudig; 
len keper beschouwd, rijzen er toch verschillende bedenkin

gen en moeilijkheden. Vooreerst het ontzeilen van de klip door de 
onrechtvaardige bevoordeeling van het bijzonder onderwijs ten op
zichte van de standenscholen. Men wil dit doen door de ouders zoo
veel mogelijk vrij te laten in de keuze der school, waardoor men de 
kinderen uit overeenkomstige kringen der bevolking bij elkander hoopt 
te houden en waarbij burgemeester en wethouders zich het recht 
voorbehouden, kinderen, die in het geheel niet thuis behooren in de 
omgeving, waar de ouders ze geplaatst zouden willen zien, te ver
wijzen naar een andere school dan de ouders vragen. Welke mis
standen hierdoor bij gebrek aan behoorlijke differentiatie naar begaafd
heid kan ontstaan, zal ik hieronder aangeven.

Ofschoon juist de Amsterdamsche statistiek het meeste licht gewor
pen heeft op den onhoudbaren toestand, dat een vierde deel der 
leerlingen van de gewone lagere school de hoogste klasse niet bereikt, 
en het juist de Amsterdamsche onderwijzers geweest zijn, die op af
scheiding der zwakbegaafden aandrongen na het eerste leerjaar, zijn 
in den raad geen ernstige pogingen gedaan om de voordracht van 
burgemeesters en wethouders in dien geest te wijzigen.

Ook van een verschil in leerplan voor scholen, die wel, en van 
scholen, die niet bij het middelbaar onderwijs aansluiten, wil men 
niets weten, ten minste niet officieel; men wil dat aan de omstandig
heden overlaten en gaat uit van de veronderstelling, dat scholen in 
buurten met beter gesitueerden verder zullen komen dan scholen in 
buurten met een armere bevolking, wat in de practijk hierop zal neer
komen, dat de scholen in de rijkere buurten wel en die in de armere 
buurten niet zoover komen, als voor toelating tot de hoogere burger
school noodig is. De school in de buurt der armen gaat dus een 
barricade worden tusschen het lager en het middelbaar onderwijs 
voor de kinderen die haar bezoeken, en voor die kinderen worden 
de gunstige bepalingen omtrent schoolgeld, waardoor het bezoeken 
der hoogere burgerschool hun allicht mogelijk zou zijn, tot een illusie
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En dan is er nog iets, wat het beladen van alle zesde leerjaren 
aan alle lagere scholen, met de leerstof vereischt tot toelating'tot de 
hoogcre burgerschool in Amsterdam, nog ongunstiger maakt voor de 
zwakkeren. De leertijd van de zes eerste leerjaren is er van 6 tot 
12 jaar gebracht op 5’/» tot 11 */, jaar, dus met een halfjaar ver
vroegd, zoodat men er het verschijnsel krijgt dat meer leerstof dan 
vroeger, door kinderen, die een halfjaar jonger zijn dan vroeger, in 
zes jaar moet worden verwerkt. Hier zijn dus twee factoren om het 
aantal achterblijvers te vergrooten.

Evenals overal elders, waar niet gedifferentiïerd is na het vierde 
of het vijfde leerjaar, moeten de leerlingen, die niet bestemd zijn 
voor hoogere burgerschool of school voor meer uitgebreid lager onder
wijs, bij het volgen van den weg naar het einddoel hunner opleiding, 
eerst een eind weegs mee met de aanstaande hoogere burgers 
voordat die uit het schoolverband verdwenen zijn, is het hun 
loofd hun eigen weg weer te volgen. Zij kunnen dan hun taal 
wijs weer beginnen op het punt waar zij het juist leeren uitdrukken 
der gedachte op den achtergrond zagen dringen door de grammaticale 
kennis, noodig voor toelating tot de hoogere burgerschool; waar ter 
wille van de theoretische kennis, noodig voor het begrijpen van algebra, 
het praktisch rekenen meer ineengekrompen werd, dan voor het ge
bruik daarvan in het dagelijksch leven goed was.

En met dat teruggaan naar het punt, dat in het vijfde leerjaar 
verlaten was, krijgen alle leerlingen dan 'in het zevende leerjaar, 
zegge alle, geschikt of niet om vreemde talen te leeren, gedurende 
één heel jaar, onderwijs in twee vreemde talen; in de eene in do 
gewone schooluren, in de andere in afzonderlijke cursussen buiten 
die uren.

Zijn die twee talen gedurende één jaar aan alle leerlingen op zich 
zelf al een dwaasheid, zij zetten tevens de openbare school achter 
bij de bijzondere. Die tweede taal in die cursussen buiten de school
uren, is uitgevonden om de onderwijzers van het talenonderwijs in de 
schooluren een grooter belooning te kunnen geven, dan de wet voor 
het bezit eener taalakte geeft. De kerkelijke raadsleden hebben er 

op voorwaarde, dat de bijzondere scholen ook 
uit de gemeentekas voor afzonderlijke taalcursussen, zouden 

zij die, dan zal daaraan natuurlijk niet de ver- 
kunnen worden om ook een vreemde taal in het 

en zoo zal het gebeuren, dat de bij-

ing van alle elementen, uit alle scholen 
middelbaar onderwijs te ontvangen.
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zondcre scholen zich kunnen inrichten op aansluiting bij het middelbaar 
onderwijs door middel van afzonderlijk daarvoor bestemde zcsklassige 
scholen, dat zij bij de verdceling der leerstof over zeven klassen geen 
rekening behoeven te houden met de eischen van toelating tot dit 
middelbaar onderwijs en dat zij niet iedereen behoeven te dwingen 
om vreemde talen te lecren en onderwijs daarin kunnen geven aan 
wie het verlangd in afzonderlijke cursussen.

Doel van die twee talen, benevens algemeene geschiedenis, is vol
gens de verklaring van den wethouder voor het onderwijs, het zevende 
leerjaar aantrekkelijk te maken. Maar daarvoor was een beter middel 
geweest. Als dat zevende leerjaar, behalve inrichting voor eindonder
wijs, een geleding was geworden tusschen het zesde leerjaar en de 
vakschool, de hoogerc burgerschool daarbij inbegrepen, was zijn aan
trekkingskracht wel zoo groot geweest.

De praktijk heeft geleerd, dat, al moge dit voor een niet onbe
langrijk aantal wel het geval zijn, toch vele kinderen op hun twaalfde 
jaar nog niet opgewassen zijn tegen de moeilijkheden van het middel
baar onderwijs. Die hadden in een zevende leerjaar gewend kunnen 
worden aan zelfstandig werken, aan verschillende onderwijzers voor 
verschillende vakken en aan een vreemde taal kunnen beginnen, zoodat 
het eerste onderwijs daarin aan de hoogcre burgerschool slechts 
repetitie en voortzetting was van wat ze in het zevende leerjaar 
hadden geleerd.

Daarnaast hadden kunnen komen zevende leerjaren aansluitende 
bij het vakonderwijs, met wat algebra en meetkunde, als die op de 
scholen van het door hen gekozen vak werden geleerd; met een vreemde 
taal, als die op hun vakschool werd voortgezet, met wat veel teekenen, 
als ook dat op de vakschool van voordeel kon zijn. Door overleg te 
plegen met de vakscholen, had er in dezen een verscheidenheid kunnen 
komen, zooals een groote gemeente met een groot te verdeelen leer
lingenmateriaal en zeer veel vakscholen van verschillenden aard, zich 
die kan veroorloven, zonder te kleine afdeclingcn te krijgen.

Bij zulk een regeling zou 
Amsterdamsche regeling 
want er zijn in Amsterdam \ 
het veertiende jaar opnemen.

Zulke zevende leerjaren zouden een doel hebben gehad, een doel, 
dat voor den aanstaanden arbeider veel beter in het oog viel, dan 
de mogelijkheid om in boek of krant niet te stuiten op vreemde 
woorden, waarvan hij de beteekenis niet wist (met dit doel moeten 
de vreemde talen in het zevende leerjaar te Amsterdam onderwezen 
worden) of om notulen te kunnen maken, als hij naderhand secretaris
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eener vakvereeniging wordt (ook dat maken van notulen werd door 
de wethouder als leerstof voor het zevende leerjaar genoemd).

Naast deze aansluitende zevende leerjaren, hadden er ook kunnen 
komen voor eindonderwijs en ook daar zou de behoefte aan een 
achtste leerjaar uitgekomen zijn, omdat de Arbeidswet de kinderen 
niet voor hun veertiende jaar tot de werkplaats toelaat.

ARNHEM. Er zijn scholen met zes leerjaren, aansluitende bij 
de hoogere burgerschool en met zeven leerjaren voor de anderen.

De verordening bepaalt alleen, dat het getal scholen voor lager 
onderwijs minstens 17 bedraagt en dat het besluit tot oprichting 
eener school tevens bepaalt tot welke soort zij zal behooren. Welke 
soorten van scholen er zullen zijn en hoe de organisatie daarvan 
is, zegt de verordening niet.

DEVENTER. In deze stad hebben een viertal scholen het karakter 
van opleidingsscholen voor de hoogere burgerschool gekregen; de 
oprichting eener bijzondere neutrale school is daardoor voorkomen.

DORDRECHT. De scholen hebben 7 leerjaren, doch niet -aan 
alle scholen is een zevende leerjaar verbonden. Er is differentiatie 
volgens het Delftsche stelsel. Dit onderstelt, volgens de beschrijving, 
die de vroegere schoolopziener in het district Amsterdam er van geeft, 
dubbele scholen met een cursus van 12 maanden, dus met 2 maal 6 
parallelklassen. Deze parallelklassen worden onderscheiden in twee 
reeksen: a. voor de vluggen, b. voor de minder begaafde leerlingen. 
Gedurende de eerste maanden van het schooljaar is er geen schifting; 
de kinderen (waaronder natuurlijk de overblijvers van het vorig jaar) 
worden eenvoudig alphabetisch over de twee afdeelingen verdeeld. 
Gedurende die maanden ontvangen allen hetzelfde onderwijs, dat 
zeer langzaam voortgaat. Daarna worden ze zorgvuldig onderzocht 

i volgens de uitkomsten van dat onderzoek in Ia en Ib ingedeeld. 
Van het oogenblik af neemt het onderwijs in de a-klassen een 

ander karakter aan dan dat in de A-klassen en behoudt dat tot het 
eind der school; in de a's gaat het sneller, worden gedec 
andere leerboeken gebruikt (echter alleen voor de hoofdv< 
wordt van de leerlingen meer gevorderd en hun meer zelfstandigheid 
gelaten; in de b’s is het eenvoudiger, langzamer en worden de « 
lingen veel meer geholpen (zooveel mogelijk zelfs hoofdelijk) en 
gewerkt.

Dit stelsel wordt in Dordrecht zoo toegepast, dat de A-klassen in 
één of meer schoolgebouwen worden vereenigd, en dat de klassen 
daar hoogstens 30 leerlingen tellen, terwijl het maximum voor de 
a-klassen 42 is.

De vroegere scholen, bestemd voor

•deeltelijk 
tuvakken)

igheid 
leer- 

bij-
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examens voor hoogere burgerschool en gymnasium, ziin overgenomen 
door een verecniging, waarvan zoo goed als alle ouders der school-. 
gaande kinderen lid zijn geworden.

's-GRAVENHAGE heeft scholen, omvattende geen andere dan 
de zes eerstc leerjaren, waarvan het leerplan aansluit bij de hoogere 
burgerschool, en daarnaast scholen, omvattende de hoogere leerjaren, 
en wel een zevende en een achtste.

Een poging om de kinderen uit hetzelfde milieu bij elkaar te houden, 
wordt gedaan door de scholen te verdeelen in afzonderlijke groepen 
of schoolwijken. Deze dienen tevens om het onderwijs zoo nauw 
mogelijk bij de behoeften der bevolking te doen aanpassen, omdat 
de omvang van de leerstof niet op alle scholen dezelfde kan zijn.

Maar ook hier stuit men op dezelfde bezwaren als te Amsterdam, 
omdat niet de grenzen der schoolwijk de geschiktheid der leerlingen 
om het onderwijs te volgen bepalen, maar hun intellect, hun leer
vermogen, hun begaafdheid. In iedere groep of wijk zullen kinderen 
zijn, die de leerstof der eerste zes jaren gemakkelijk kunnen verwer
ken, naast anderen, die dezelfde leerstof nog in geen zeven jaar kunnen 
bemachtigen. De kans, dat een kind met een goed leervermogen 
terecht komt in een groep, waar de omvang der leerstof minder 
groot is, terwijl een stumper in het leeren terecht komt in een om
geving van vluggen, m’oet zooveel mogelijk uitgesloten zijn en daarom 
moet de indceling der leerlingen niet berusten op de grenzen van 
een schoolwijk, maar op de waarnemingen der onderwijzers, gedurende 
een of meerdere jaren.

En dan dat aansluiten van de _
Bedoelt men, dat in de hoogere leerjaren rekeninj 
worden met de bestemming der leerlingen na hun I — 
heel goed, maar het kan niet gebeuren door een ' 
wijken; dat is in een groote stad onmogelijk. Het aantal l 
mingen in iedere wijk is legio. De leerlingen van iedere school 
nog veel meer van een wijk, gaan zoowat naar alle beroepen, 
naar vakken met hoofd- als met handarbeid. Wat men kan c 
bij de vestiging van een centrale school voor zevende en l 
leerjaren, rekening houden met bepaalde daarin het meest v 
mende beroepen; maar dat mag niet gebeuren, zonder dat < 
ieder, na het zesde leerjaar, gelegenheid is, om een 
uit de verschillende centrale scholen.

GRONINGEN. Hier zijn <i. scholen' met zesjarigen leergang; 
J>. scholen met zevenjarigen leergang; c. scholen, omvattende alleen het 
zevende leerjaar, aansluitende aan het zesde leerjaar der onder a en b 
genoemde scholen. Burgemeester en wethouders verdeelen de leer-
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lingen over de verschillende scholen, met dien verstande, dat zooveel 
mogelijk rekening gehouden wordt met de voorkeur der ouders voor 
een bepaalde school.

Het schijnt in hun bedoeling te liggen in de onder b. bedoelde 
scholen, na het vierde leerjaar een ovcrgang der leerlingen naar een 
vijfde met het leerplan der onder a. bedoelde scholen mogelijk te 
maken; althans de wethouder voor het onderwijs liet zich in de raads
vergadering, waarin de concept-verordening behandeld werd, in dezen 
geest uit. Nu staat het echter vast, dat in ieder geval de kinderen, 
die op de eerste klassescholen gaan, voor zoover zij daartoe de be
kwaamheid hebben en voor zoover de ouders dat wenschen en de 
onderwijzers dat adviseeren, evengoed als die andere kinderen in zes 
jaren zoover gebracht moeten worden,- dat zij ook dat onderwijs op 
de Middelbare en op de U.L.O.scholen kunnen volgen. Dat kan niet 
anders geschieden dan door de kinderen na het vierde jaar een andere 
opleiding te geven. Men zal na het vierde jaar een selectie moeten 
houden en de klasseonderwijzer zal moeten aanwijzen de kinderen, 
die, wanneer de ouders het wenschen, in twee jaar met een eenigs- 
zins gewijzigd leerplan de parallelklassen van het vijfde en het zesde 
leerjaar zullen kunnen volgen.

Voor de kritiek op een dergelijken maatregel zie men, wat daar
over bij de voorgestelde regeling te Utrecht wordt gezegd.

HILVERSUM heeft scholen, die alleen bestaan uit de eerste 
zes leerjaren. Voor het zevende en zoo noodig voor het achtste 
leerjaar is er een centrale school. De leeftijd van toelating tot dc 
scholen met zes leerjaren is 5*/2 jaar. De beslissing over de toelating 
tot de verschillende scholen is aan burgemeester en wethouders, 
die daarbij zooveel mogclijk rekening houden met de wenschen der

LEEUWARDEN. Het onderwijs zal omvatten acht leerjaren, 
waarvan de laagste zes een eenvormig, de hoogste twee 
leerplan hebben.

MAASTRICHT. De scholen tellen hier zeven leerjaren. Deze ge
meente is een voorbeeld van den nadeeligen invloed, die de Lager- 
onderwijswet 1920 op het openbaar onderwijs heeft gehad. De raad 

tot ingrijpende bezuinigingen. De bijzondere scholen telden 
ire 1580; de vakonderwijzers kostten bij 

□enpremic f 8927 of f 5.65 per leerling, zoodat volgens 
vakonderwijzers bij het bijzonder onderwijs f 40125 

daarbij de conciërges nog f7374, wat voor de bij
zou zijn. Daarom werd besloten de betrek

en van conciërge bij het openbaar onderwijs
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scholen

op te heffen, een school te splitsen in een jongens-en een meisjesschool 
en de hoofden voor een klasse te zetten.

ROTTERDAM. Er zijn scholen met een zesjarigen leerganf 
scholen met een tweejarigen leergang, aansluitende bij een der sci 
met zesjarige leergang. De verdeeling der adspirant-leerlingen 
de verschillende scholen geschiedt- door burgemeester en wethouders 
met dien verstande, dat zooveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met de voorkeur der ouders voor een bepaalde school.

UTRECHT. Hier stellen burgemeester en wethouders voor:
a. zevenjarige scholen voor gewoon lager onderwijs, aan sommige 

waarvan een centraal achtste leerjaar zal worden verbonden; b. zes
jarige scholen voor gewoon lager onderwijs met hetzelfde einddoel 
als de onder « bedoelde zevenjarige school. Van beide soorten van 
scholen is de bestemming: het bijbrengen aan de leerlingen van een 
behoorlijke algemeene vorming en van een zoodanige hoeveelheid kennis, 
dat zij, — wat de a scholen betreft, na het doorloopen van het 
zevende leerjaar — kunnen voldoen aan de eischen van toelating voor 
de hoogere burgerschool bij koninklijk besluit vastgestcld.

Differentiatie voor het zesde leerjaar is er niet. Maar naar bur
gemeester en wethouders vertrouwen, zal een doelmatige verdeeling 
der leerlingen over de zes- en de zevenjarige scholen door de ver
standige voorlichting der ouders van de zijde van het onderwijzend 
personeel wel bereikt kunnen worden, terwijl de centrale plaatsing 
der leerlingen ten stadhuize altijd gelegenheid geeft in deze zoo noodig 
leidend en corrigcerend op te treden. Zij merken daarbij op, dat de 
twee schoolsoorten niet zoo onderscheiden worden geacht, dat een 
leerling, die oorspronkelijk op een zevenjarige school wérd geplaatst, 
niet naar een zesjarige zou kunnen overgaan. Het ligt in hun bedoe
ling dien overgang van de eene naar de andere schoolsoort zoo ge
makkelijk mogelijk te maken.

Het vertrouwen van burgemeester en wethouders in .de voorlich
ting van de zijde der onderwijzers is hier wel sterk, en hun vertrouwen 
in het leidend en corrigeerend optreden van de centrale plaatsing 
eveneens. Als zij zelf als hun overtuiging uitspreken, dat van de 
speciale aanleg met de daarmede correspondeerende levensverlangens 
en maatschappelijke uitzichten voor den 12-jarigen leeftijd weinig te 
bespeuren is en dat in de daaraan voorafgaande periode wel veel 
mogelijkheden zijn te veronderstellen, maar nog weinig is vast te 
stellen en dat die zelfs bij de rijpere jeugd nog vaak moeilijk is, op 
welke gegevens moet dan de verstandige voorlichting der onderwijzers 
en de leiding en correctie der centrale plaatsing berusten, als het 
niet is op den welstand der ouders, het eenige wat aanwezig is bij
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Het jubileum van de Amsterdamsche 
V olks-universiteit
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V honderd-, een vijftig- of een vijf 

personen, die bij de oprichtii
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ling der openbare 
iar onderwijs niet

kind in zes of in 
odoen. Eigen- 
rgemeestcr en 

leerlingen, oorspron- 
naar een zesjarige: dat ook

van een jubileum tot een 
of een vijf en twintig-jarig bestaan; de 

ing zich verdienstelijk gemaakt hebben en

de inschrijving en de distributie der nieuwelingen
En dat, terwijl zij zelf erkennen, dat de indeeli 

scholen naar den stand der ouders bij het openbac 
meer mogelijk is.

Het is hier alweer de stand die beslist of een 
zeven jaar een zekere hoeveelheid kennis zal kunnen op< 
aardig is, dat in de boven aangehaalde woorden, burg 
wethouders wel spraken van een overgang van 

een zevenjarige school geplaatst 
«eerde kan plaats hebben, staat er niet.

zou alleen door een differentiatie naar begaafdheid met 
j van het vierde of vijfde schooljaar en niet bij het eerste, 
eerlijkheid tegenover alle standen betracht kunnen worden.

.DINGEN heeft een centrale school voor het zevende

kelijk op e 
het omgek< 

Ook hier s 
een splitsing 
de noodige 

VLAAR1 
leerjaar.

VLISSINGEN heeft een centrale school voor de zevende leer
jaren. Ook hier heeft de oneerlijke bepaling, dat de bijzondere school 
wel, de openbare geen standenschool mag zijn, geleid tot de oprich
ting eener neutrale bijzondere school door de gegoeden.

Overigens zijn daar scholen met zes en scholen met zeven leerjaren. 
Er zijn opleidingsscholen voor middelbaar onderwijs, die in haar 
vijfde en zesde leerjaar een ander leerplan hebben dan de overige. 
Men heeft daar dus gebruik gemaakt van de vrijheid in artikel 25 
gegeven. Als daarbij nu nog de bepaling is, dat tot de hoogere klassen 
der opleidingsscholen alleen toegelaten worden de kinderen uit de 
vierde leerjaren van alle scholen, van wie verwacht mag worden, dat 
zij tegen de leerstof en het leertempo in die hoogere klassen zijn op
gewassen, terwijl de leerlingen uit de vierde klassen der opleidings
scholen, met wie dat niet het geval is, naar de vijfde klasse der 
scholen met zevenjarigen cursus overgaan, dan is daar de differen
tiatie voor het zesde leerjaar doorgevoerd en heeft men er een grond
schoot van vier leerjaren, met een gedifferentieerd vijfde en zesde 
leerjaar.
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die gedurende de eerste jaren den weerstand, die zich nu eenmaal 
tegen al wat nieuw is laat gelden, hebben moeten breken, zijn dan 
meest reeds lang verdwenen en hebben plaats gemaakt voor bewind
hebbers, die de onderneming bestuurd hebben, toen deze al lang in 
een kalmer vaarwater gekomen was.

Daarom is het een gelukkig denkbeeld geweest van het Herdenkings- 
Comilé, om reeds het tienjarig jubileum van de Volks-universiteit 
Amsterdam luisterrijk te doen vieren.

Door het tot stand brengen van het „Gedenkboek der Volks
universiteit Amsterdam 1913—1923" hebben de samenstellers, Mej. 
de Boer, Prof. Kohnstamm en de Heer Uyekruyer, voor dit 
jubileum een monument gesticht, welks omvang en inhoud in overeen
stemming zijn met de belangrijkheid van de gememoreerde gebeurtenis.

Toen op 15 Januari 1913 de eerste Volks-universiteit te Amsterdam 
werd gesticht, werden daardoor voor het onderwijs voor volwassenen 
in Nederland geheel nieuwe banen geopend.

Dit wordt na tien jaren, nu de Volks-universiteitsbeweging zich — 
niettegenstaande en wellicht ook ten deele ten gevolge van de tijds
omstandigheden — zoo krachtig ontwikkeld heeft en talrijke Volks
universiteiten over het geheele land ontstaan zijn, eerst recht gevoeld. 
Van de sterke ontwikkeling dezer beweging geeft ■— nu met het oog 
op de tijdsomstandigheden van het verder strekkende plan tot een 
tentoonstelling betreffende de ontwikkeling van 
afgezien worden — het Gedenkboek een ondubbelzinnige getuigenis. 
De 29 artikelen, die docenten, cursisten en andere vrienden der V.U.A.

langeloos v<>or dit, door de Wereldbibliotheek keurig uitgegeven 
talrijke photo's verluchte, gedenkschrift hebben bijgedragen, 

duidelijk beeld niet alleen van het ontstaan en de ont- 
van de Amsterdamsche V. U., maar ook van het verloop 

'olks-universiteitsbcweging in Nederland en in den vreemde.
Iragen van een groot aantal personen van zeer verschillende 

betreffende kunsten en wetenschappen, die aan de Amster- 
e Volks-universitcit worden beoefend, wettigen de overtuiging 

den inleider, dat wat in dit boek geboden wordt de beste weer- 
het verwijt van oppervlakkigheid en halve kennis, dat 

— onlangs nog in onze Volksvertegenwoordiging — 
tegen de Volks-universiteiten wordt geuit en zijn tevens een bewijs 
van de geestdrift, die onder de docenten der Volks-universiteiten — 
en daaronder telt men de meest vooraanstaande geleerden — voor 
deze nog jonge instellingen bestaat.

Natuurlijk ontbreekt hier de plaats tot een bespreking van al deze 
talrijke artikelen, zoodat ik slechts aan eenige een enkel woord zal wijden.
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Het artikel 
geschiedenis, gewi 
repetitor zich bezi_ 
aan volwassenen. Hij had er 
want de studenten, die bij 1 
reden den rug toegekeerd.

”:js aan 
c andere wijze.

mannen zich tot Prof.
e hoogleeraren Steinmetz, Obbink, 

“ ’ ing bracht.
behalve de 

als Prof. Dr. S. R. Steinmetz, Dr. ƒ. H. Gun- 
Loenen Martinet, Prof. Dr. Ph. Kohnstamm 

namen, is het te danken, dat eene 
:pcn, welke zoo goed werd opgezet, dat 
• de talrijke andere Volks-universiteiten, 

/orden is, hetwelk 
>efde te worden, 
was merkwaardig 

voor de 23 cursussen, 
programma bood, laten inschrijven.

langwekkend is het artikel, waarin de heer Uyekruy 
taris der Herdcnkingscommissic, onder meer de voorgese 
de V. U. Amsterdam schetst.

Het idee tot de oprichting is van den heer Uyekruyer, die de eerste 
secretaris der pas opgerichte V. U. geweest is en van den heer Ptasznik, 
wier aandacht op een dergelijke instelling te Berlijn gevallen 
uitgegaan. Maar het is zeker voor het welslagen der onderneming van 
meeste belang geweest, dat deze jonge mannen zich tot Prof, van Embden 
gewend hebben, die hen weder met de 
Saltet, Kohnstamm benevens met Dr. Gunning in aanrakii

Aan de Commissie ter voorbereiding, waarin tenslotte, l 
heer Uyekruyer, mannen 
ning AVzn., J. J. W. van 
en Dr. A. J. de Sopper zitting 
instelling in het leven is geroe] 
de Amsterdamsche V. U. voor 
die later in Nederland opgericht zijn, het voorbeeld gew< 
behoudens kleine wijzigingen slechts nagevolgd behoc

Het succes, dat de nieuwe V. U. terstond had, 
groot. Meer dan 3000 toehoorders hadden zich 
die het nieuwe

Waaraan was het te danken, dat, terwijl het sinds 1898 in ver
schillende plaatsen onder de auspiciën van het Nut gegeven „hooger 
onderwijs buiten de Universiteiten” slechts matig succes had, de Volks
universiteit zich opeens in zulk een grooten toeloop mocht verheugen?

Eensdeels zal het wel liggen aan de omstandigheid, dat de behoefte 
aan dit soort van onderwijs aan volwassenen was toegenomen. Maar 
vooral zal tot dit succes de andere wijze, waarop dit onderwijs was 
georganiseerd, hebben medegewerkt. ^Verd bij het eerstgenoemde 
onderwijs vooral de nadruk op het hooge wetenschappelijke peil, op 
het karakter van „hooger onderwijs" gelegd, thans werd een, talrijke 
cursussen bevattende, Afdeeling A gesticht, welke in het bijzonder 
bestemd was voor hen, die alleen lager onderwijs hadden ontvangen 
of zich met deze op één lijn stelden. Daarenboven was de opzet veel 

uitvoerig programma met veel keus, veel reclame in 
elders. Tenslotte was het lesgeld zeer laag gesteld.

van den heer Uyekruyer is, behalve aan de voor
lijd aan Prof. Steinmetz. Deze had reeds als LeidscK 
dg gehouden met het geven van ontwikkelend onderwijs 
. Hij had er groote opofferingen voor over 

hem repeteerden, hadden hem
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'Was hef wonder, dat, toen de o 
aanraking kwamen, hij het d< 
oprichting 

ste hand b<

teruggang bracht, een 
aan deze cursussen 
sterke inzinking 
wegens gcldgebrc 
genoodzaakt bij hare stadgenooten te gaan bedelen, 
te dekken en deze keer omdat door den Minister een 
Rijkssubsidic was toe;

Wanneer dan ook c

voor de 
dit be-hnanciën zeer o* 

ginsel trouw gel
Aan de Geschiedenis van de Amsterdamsche Volks-Universiteit 

wijdt de Secretaresse, Mr. R. H. de Boer, een artikel dat door 
statistieken wordt toegelichf. Uit deze statistieken blijkt, dat behalve 
in het tweede cursusjaar, toen het uitbreken van den oorlog een 

stijging in het aantal cursussen en deelnemers 
heeft plaats gehad, tot het jaar 1921/1922 een 

bracht. Als reden staat aangegeven „vermindering 
,-ek". In 1921 werd het Bestuur voor de tweede maal 

om de tekorten 
deze keer omdat door den Minister een veel grootere 

egezegd dan tenslotte gegeven werd.
de schrijfster zegt: „Indien men uit hetgeen hier

korte cursussen is eene verlaging Der V. U., een

oprichters in 1912 met Prof. Steinmefz 
in aanraking kwamen, hij het denkbeeld krachtig ondersteunde? Bij 
de oprichting der V. U. werd hij voorzitter en hij is, het schip met 
vaste hand besturende, dit tot heden gebleven.

Het is dan ook een gelukkig denkbeeld geweest van de samenstellers 
om aan dezen man, aan wien zoowel de V. U. Amsterdam als de 
Volks-universiteitsbeweging in Nederland in het algemeen zooveel te 
danken hebben, een uitvoerige levensbeschrijving te wijden, waarin 
zoowel zijn omvangrijke wetenschappelijke arbeid als zijn werk op 
sociaal gebied beschreven is.

Het is interessant ook van Prof. Steinmetz zelf een artikel te 
vinden, waarin deze de kernfrekken der Volks-universiteit aangeeft.

Onder de kenmerken, waaraan de Heer Steinmetz een werkelijke 
Volks-universiteit meent te kunnen onderkennen, is belangrijk de eisch, 
dien hij ten zesde stelt: „de cursussen mogen niet te kort duren, want 
dan kunnen hun nut en genot noch werkelijk, noch blijvend zijn. Liever 
zoo lang mogelijk, d.i. zoo lang als de belangstelling der hoorders het 
maar toelaat. Maar als aanvulling en in de tweede plaats zijn ook 
kortere cursussen gewenscht, voor bijzondere onderwerpen, die niet 
meer vragen of dragen kunnen, dan heel korte zelfs, ja ook enkele 
losse voordrachten.

Hel overbeeweben van
zeer slecht teeken.'

Het beginsel van betrekkelijk lange cursussen is door de Amster
damsche V. U. steeds hoog gehouden. In het eerste programma en 
in het eerste jaarverslag staat vermeld, dat de cursussen in den 
regel 15 lessen — van 1 k uur — zullen omvatten.

Ook later is, niettegenstaande dergelijke lange cursussen 
ongunstig zijn, de Amsterdamsche V. U. aan 
gebleven.
schiedenis
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over ons werk is meegedeeld tot de conclusie mocht komen, dat de 
Amsterdamsche V. U. tot de bloeiende Verecnigingen behoort, dan 
zou men zich toch vergissen. Bloeiend, ja, dat is zij wel, indien de 
belangstelling der hoorders als maatstaf zou worden genomen, maar 
zij is dit geenszins als men in aanmerking neemt den 
cieelen toestand, waarin de Vereeniging 
het is de begrooting te doen sluiten, de 
reeren, de geschikte lokalen en hulpmiddelen 
vinden”, is dit eene verzuchting, die men 
universiteiten zou kunnen slaken.

Prof. Obbink, de pas afgetreden Voorzitter van den Bond van 
Volks-universiteiten, schrijft over „De Volks-universiteit in Neder
land”. Ook hij wijst op de financieele bezwaren, waarmede de Volks
universiteiten te kampen hebben, en op het gevaar, dat ontstaat, 
wanneer bij de samenstelling der leergangen de financieele kwestie 
te zeer meespreekt en de samenstellers drijft tot het doen van dingen, 
die geld in de lade brengen, maar uit ideëel oogpunt minder gewenscht 
schijnen.

De toekomst der Volks-universiteit wordt behandeld door het 
Tweede Kamerlid Gerhard, die te Haarlem Voorzitter van de V. U. 
is. Hij meent, dat het duidelijkste teeken van de opgaande lijn, 
waarop de Volks-universiteit zich bevindt, gelegen is in het feit, dat 
in verschillende plaatsen de confessionneelen om eigen inrichtingen 
roepen; daaruit blijkt immers de trekkracht, die deze moderne instelling 
op de groote massa heeft.

Dr. Werner Picht, mede bekend door zijn in 1919 verschenen bock 
over „Universitttts-Ausdehnung und Volkshochschul-Bewegung in 
England” behandelt in een zeer lezenswaard in de Duitsche taal 
geschreven artikel den tegenwoordigen toestand van de Volks-universi
teiten in Duitschland, die eens als voorbeeld hebben gediend bij de 
oprichting der Amsterdamsche V. U.

Mejuffrouw Knappert beschrijft in een opstal, 
eene uitvoerige beschrijving van de in Nederland reeds vrij « 
bekende University Extension Movement wat meer aandacht 
gegeven aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs voor 
wassenen in Engeland, nog aan belangrijkheid gewonnen zou 
de Volks-universiteitsbeweging in Engeland.

De Regeerings-Commissaris Mr. de Graaf behandelt in een mooi 
artikel de beteekenis der V. U. als een der middelen tegen de ver
laging vari het beschavingspeil door de bioscoop. Wanneer ik tenslotte 
vermeld dat de Heer Wolf schrijft over het in de laatste jaren bij 
verschillende Volks-universiteiten, waaronder ook sinds kort bij
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de Amsterdamsche, ingevoerde nieuwe instituut der werkcursussen. 
Mevrouw Boldingh-Goemans over nieuwe inzichten in de wijze 
letterkunde doceeren, terwijl de cursist Swierstra uiting geeft aan 
waardeering, die de cursisten voor de Volks-universitciten gevoelen, 
heb ik nog slechts een greep gedaan uit het vele interessante, dat dit 
Gedenkboek -biedt.

Mogen velen dan ook dit boek ter hand nemen en door het lezen 
zich bewust worden van de groote beteekenis, die de Volks-univer- 
siteiten in deze tien jaren voor het geestelijk leven van ons vaderland 
gekregen hebben. Dit is toch noodig. want het valt niet te ontkennen, 
dat de Volks-universiteitsbeweging in een zeer kritiek stadium is 
gekomen.

Het is niet alleen het gevaar, dat iedere beweging bedreigt, dat, 
wanneer het nieuwe van het werk af is en de eerste geslaagde proef
nemingen aan de instelling een vaster omlijnd karakter hebben gegeven, 
de geestdrift bekoelt en de belangstelling verslapt, het is vooral de 
reeds meermalen vermelde slechte toestand der geldmiddelen, die dreigt 
de beweging te onthalzen of in ieder geval zoo te verzwakken, dat 
zij slechts bloedeloos met moeite verder kan vege

Waar vandaan moeten de gelden komen, die d< 
zullen stellen zich naar

Terecht heeft Prof. Obbink in zijn 
der V. U. het onmogelijk maakt, de 1 
dat deze instellingen

Bij de oprichting en later ook telkens, is door belangstellenden veel 
geofferd, maar men kan — en vooral niet onder de huidige tijds- 
andigheden — niet telkens bij dezelfde menschen aankloppen.

Het aantal leden der V. U.-vereenigingen is in den iaatsten tijd 
zeer toegenomen, zoodat van eene vermeerdering daarvan niet veel 
is te verwachten.

De voor de Volks-universiteiten onontbeerlijke steun zal derhalve 
van subsidies van openbare lichamen moeten komen.

Een korten tijd heeft men de hoop mogen koesteren, dat dank zij 
Minister de Visser, die zeer veel voor de beweging gevoelt, het Rijk 
door een verhooging der subsidies aan de Volks-universiteiten een 
hechteren linancieelen grondslag zou geven. Groot was echter de 
teleurstelling voor de vrienden der Volks-universiteiten, toen op 27 Juli 
1920 de Bond van Volks-universiteiten, van den Minister van Onder
wijs een schrijven ontving, waarin werd medegedeeld, dat tot de nieuwe 
en betere subsidieregeling, welke ontworpen was, wegens de finan- 
cieele eischen, die uit anderen hoofde aan de schatkist werden gesteld, 
niet kon worden overgegaan. Zelfs werd zoodanige bezuiniging vereischt.

te verzwakken, 
jeteeren.
de beweging in staat 

haren aard te ontwikkelen?
i opstel gezegd, dat het karakter 
leergelden zoo hoog te stellen, 

zich zelf kunnen bedruipen.
later ook telkens, is door belar 

kan — en vooral niet onder
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Deze mededecling

i’ opgerichte Volks-universiteiten geen Rijkssubsidie kon 
cbaar gesteld. Voor 1921 werd derhalvi3 op de begrooting 

van f24000 uitgetrokken ten behoeve van de Volks- 
ook reeds over 1920 werden gesubsidieerd.
j was een tegenvaller in de eerste plaats voor de 

nieuwe Volks-universiteiten, die op geen rijkssteun konden rekenen. 
Het valt niet te verwonderen, dat dit voor haar groote bezwaren 
meebracht, zoo zelfs, dat, naar ik verneem, een van deze instellingen 
wegens gebrek aan geldmiddelen zal moeten worden ontbonden.

Niet minder groot was echter de ontgoocheling voor de 7' oudere 
Volks-universiteiten, die met het maken van haar programma reeds op 
een belangrijk hooger rijkssubsidie hadden gerekend. Was het voor 
deze instellingen een groot bezwaar, dat het rijkssubsidie geen tred 
hield met de grootere uitgaven, die zij zich bij een verdere ontwikkeling 
moesten getroosten, nog slechter wordt haar toestand nu de jongere 
Volks-universiteiten, wachtensmoede, aanspraak maken op een deel 
van het bedrag van f24000.—, dat voor de oudere Volks-universiteiten 
tot nu toe was uitgetrokken. Wanneer dit bedrag over alle Volks
universiteiten — oudere en jongere — wordt verdeeld, zal voor de 
oudere de Rijkssteun veel geringer worden. Daar komt bij, dat enkele 
Volks-universiteiten deze gelden ook willen aanwenden voor ander 
niet eigenlijk Volks-universiteitswerk als concerten enz., waarvoor het 
Rijkssubsidie zeker niet bedoeld is.

Waar ook van andere zijde de subsidies dreigen te verminderen 
of te verdwijnen — de Provincie Zuid-Holland heeft besloten de tot 
nu toe door haar gegeven subsidies geleidelijk te liquideeren 
men, dat de linanciecle toestand ook speciaal van de Voiks-univcrsi- 
tciten in de grootere steden verre van rooskleurig is. Dit brengt voor 
deze instellingen de noodzakelijkheid mee te bezuinigen op de betrek
kelijk duurdere werkcursussen en studiekringen, dus juist op dat werk, 
waarmede het meest intensief gearbeid werd. De Volks-universiteiten 
zullen zich dus noodgedrongen moeten inperken en zullen zich gelukkig 
mogen rekenen, wanneer zij zich in deze tijden van depressie staande 
weten te houden. Wanneer zij thans immers haar apparaat onge
schonden weten te bewaren, zullen later wel weder betere tijden 
aanbreken, die haar in staat zullen stellen hare werkzaamheid uit te 
breiden.

Er zal echter een groote mate van toewijding en vertrouwen in 
de toekomst noodig zijn, opdat zij, gedachtig aan het woord: „zij, 
die gelooven haasten niet", zich zonder mistroostig te worden de 
noodige zelfbeperking zullen opleggen.

Moge het gedenkboek van de Amst
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Vrouwenraad een congres worden ge
houden, gewijd aan de opvoeding in 
hel gezien. In hel prospectus staat o.a. 
dit te lezen: „De school kan ongetwij
feld een tempel der opvoeding bij uit
nemendheid zijn. Maar laten wc ons 
daar geen illusie over maken. Zij kan 
zeker krachtig bijdragen tol hel ver
beteren van ziel en geest, maar ze kan 
ze niet geheel hervormen. Er is een 
andere plaats waar het wonder van de 
vorming van geweten en karakter zich 
vertoont en ontwikkelt met onmisken
bare duidelijkheid, •— en die plaats is 
hel gezin. Daarom is het probleem van 
de opvoeding in het gezin van de diepe 
en niet te vervangen opvoedende be
trekkingen lusschen ouders en kinderen, 
een probleem, dat zich in deze dagen 
als vanzelf opdringt aan de aandacht 
van den modernen opvoeder."

Hel programma vermeldt de volgen
de te behandelen onderwerpen:

I. Maatschappelijk belang yan de 
gezinsopvoeding.

II. De ouders, en de personen, die 
met de kinderen omgaan.

1. Verantwoordelijkheid der ouders 
tegenover hun kinderen en de 
maatschappij.

2. Methoden voor 
der ouders voor 
opvoeders.

3. Opvoeding van de perso 
met de kinderen moeten < 

III. Opvoeding van de persoor 
'van het kind.

1. Hoe de vrijheid met de tucht te 
verzoenen.

2. Belangrijkheid van de omgeving, 
van het voorbeeld, van de ge
woonten.

3. Physicke opvoeding 
van karakleropvoed'

' '"kc oefenir 
iefde te w

ding, als basis 
, >eding(Hygiëne, 

lichamelijke oefeningen).
■4. Hoe de liefde te wekken 

zoeken van de waarheid, < 
hel kweeken van schoor

5. Moe de eerbied in te L 
voor planten, dieren en ahc ■■ 
looze schepselen.

6. Karakleropvoeding.
(Plicht, verantwoordelijkheid, 
waardigheid, oprechtheid, de 
adel van den arbeid).

IV. Sexueele opvoeding en eoeducatie. 
Opvoeding van het nationaal gc-

Opvoeding van het godsdienstig

Samenwerking lusschen huis en 
school.

VIII. Hoe de principiën en methoden 
van de opvoeding in het gezin le 
verbreiden.

Het lijkt alles belangrijk genoeg, opdat 
de lezers van 1'otkMnKikktling er wel 
kennis van zullen willen nemen.

Ida II.

voor het reeds bereikte en vertrouwen in de toc- 

l van de Volks-univcrsitcitcn blijkt, deze instellingen den moreclen 

geven, dien zij noodig hebben, om zich heelhuids door deze 

ijke tijden heen te slaan.
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i voor fantastische 
rtoonde, als de film.
» kinderen met 
weinig door diapo 

rtooningen geïns

ook boven die van He film komt te

4. Het schijnt dat lusschen de door- 
loopend afrollende en de van tijd lot tijd 
tol stilstand gebrachte filmvoorstelling 
(bij welke laatste voorstelling men geneigd 
is aan een verbetering te gelooven omdat 
de voordcelen van beide projectie-meiho- 
den zich vereenigen) geen belangrijk 
verschil bestaal, waardoor beide methoden 
achterblijven bij de diapositiefvertooning.

5. Van belang is het verder dat de 
vertoonde zaken en handelingen van beide 
methoden niet slechts in het algemeen 
bij de diaposiliel'verlooning beter werden 
waargenomen, maar dat zelfs de voor 
de film typische gedeelten bij de diapo- 
sitiefvertooning niet slechter werden 
waargenomen en soms beter onthouden.

6. Voor kinderen die veel fantasie 
hebben geeft de diapositief minstens 
evenveel stol' voor fantastische bewer-

’ van het vertoonde, alsdeiilm.Daaren- 
,n schijnen kinderen met geringe 
lasie even weinig door diapositieven 
door filmverlooningen geïnspireerd 

te worden.
7. Het verschil evenwel dat bestaat 

lusschen de waarde voor het geheugen 
van de film en de diapositieven is in 
hel geheel niet constant. Duidelijk blijkt 
'" rmeerdering van den leeftijd een elkander 
naoeren van He resultaten van He beide 
projecliemetboHen. Het grootst vonden wij 
de verschillen ten gunste van de diapo
sitieven op een leeftijd van 13jaar, dit 
verschil heeft zich tegen het 16e levens
jaar zoo sterk verminderd dat de paeda- 
gogische beteekenis van de beide projectie- 
methoden hier reeds gelijk te stellen is.

8. De praktisebe beleekenis van dit 
onderzoek ligt vooral in het feit dat bij 
jonge kinderen He voor bet onderwijsgeschikte 
diapositieven grootere waarde hebben dan He 
filmafbeeldingen: deze verschillen vermin-

w Heren echter steeds meer bij boogere leef- 
staf voor de lijd. Het door ons vastgestelde verschil 
spsle), dan moet dus deels veroorzaakt zijn door 

de wijze van de projectie zelf, deels ook 
echter door den grond van ontwikkeling 
van den scholier."

Inde Paedagogiscbe Studiën IV, afl. 1 
en 2. schrijven G. Rcvcszen). F. Haze- 

winkcl Over He didactische voordelen van 
de projeclielanlaarn en de bioskoop. De 
schrijvers behandelen eerst de voordelen 
van de film, dan die van lantaarnplaatjes. 
Tot zover is ’t arliekel tcoretics. Maar 
daarna wordt meegedceld hoe de schrij
vers ’n proefondervindelik onderzoek 
hebben gehouden naar de didacliese 
waarde van de beide projcklie-mclhoden, 
en geven zerezullaten van de vertoningen 
van de eerste proefnemingen. Vervolgens 
komt er ’n onderzoek met de van lijd tot tijd 
stilgezette film, en wordt 'n ontleding 
gegeven van de beschrijvingen door de 
leerlingen, ’t Belangrijke artiekcl sluit 
met de hier volgende konkluzics, als 
samenvatting van de rezultalen van 
gehouden eksperimentele onderzoek.

1. De omvang van bet opstel is I 
diapositiefvertooning aanmerkelijk gt 
uitgevallen dan by de filmvertooning.

Dit verschil ten gunste van de diapo
sitieven wordt nog vergroot, ingeval men 
van de resultaten van bijzaken en van
zelfsprekende dingen afziet, en bij de __  o
berekening slechts met de paedagogiscb bij ven 
belangrijke feilen rekening houdt. nader,

2. Niet alleen bij hel gemiddelde van 
alle onderzochte scholieren bleek de grootere 
waarde voor de herinnering en de meer 
op het csseniieele gerichte karakter van 
de diapositief-vertooning, maar ook kwa
men deze voordeelen duidelijk aan het 
licht bij de verhouding van elk der onder
zochte leerlingen afzonderlijk. Hel bleek 
n.l. dat ieder kind, zonder uitzondering, 
bij de diapositiefverlooning betere resultaten 
opgeleverd bad dan by de filmverlooningen.

3. Beschouwt men het aantal van
de foutieve resultaten, in verhouding tot 
de juiste gegevens, als maatstaf voor de 
betrouwbaarheid van bet op-.--, ----
valt op te merken, dat de betrouwbaar
heid van de opstellen der diapositieven mei 
betrekking lol bet juist weergeven van de
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BUITENLAND.
Duitse jeugdherbergen.

TTit t jaarverslag over 1921 van ’t
Vfrhm) Jür deid.'cbe Jugendberbergert 

(vgl. Kalkwitte. 11. 141.) blijkt dat ’t 
aantal jeugdherbergen steeg tot rond 
16000. ’t Sijfer voor nachtverblijven

bedroeg in 1913 20.000. 
1920 186.000 en 1921 5 
aanleiding van deze geta. 
volgende nabetrachting | 
verdrievoudiging met ie— 
is de beste graadmeter voor 
naar frisse lucht en de drang to 
van uitstapjes, die dc jeugd te 
wen geeft. De gezamenlike 
bergen maken in 't duitsc rijk noc 
’n aanzienlik dorp uit; cn wat 
dorp als vakansie-oord voor 10—15 mil
joen jonge mensen ! Frisse lucht, ’t brood 
voor dc Jongen, en ’t grote licht aan de 
hemel wordt noch geleverd tegen ’t tarief 
van vóór dc oorlog. In ’t grote museum 
van dc natuur wordt ook nu noch geen 
cntree-gcld geheven. Vandaar die grote 
toevlucht naar moeder Natuur. Maar 
meer, veel meer goedkope plaatsen om 
te overnachten zijn nodig. (Ontleend aan 
dc Algem. deulxbe Lebrerzeilung 13/10 
22). v. E.

de jeugd voor ontspanning voornamelik 
op zichzelf aangewezen. Dan wijst 
schr. erop dat onder dc middelen tot 
Ontspanning tegenwoordig ’n overvloed 
van minderwaardigs cn verderderfeliks, 
naast weinig goeds cn aanbevclens- 
waardigs ic vinden is. Hiertegen 
wordt veel te weinig gedaan. En toch 
moest er ’n bewuste beweging bestaan, 
afbrekend ten opzichte van ’t minder
waardige, opbouwend ’t goede. Zeker 
is dit ’n zware taak, die jaren van 
stevige samenwerking vereist.

Schr. vertelt dan hoe hij op ’t denk
beeld van ’n „Kinderuur" is gekomen. 
’tWas in 1910, bij ’n bezoek aan ’n 
.Naschools Genootschap”; bij welke 
gelegenheid de iedee van vertellen voor 
die kinderen bij ’m opkwam. Maar ’t 
duurde tot 1915 vóór hij voor ’t eerst, 
in ’t Liberaal Volkshuis te Antwerpen, 
in ’t openbaar sprak over kindcrlcktuur 
lot ouders en kinderen uit de arbeidende 
klasse; en hun ook cen-en-ander voorlas. 
Bij 'n herhaling liep ’t storm. En toen 
werd ’t . Kindcruur” ’n geregelde instel
ling; waarbij hij veel medewerking kreeg.

235

Hendrik van Tichelen. 
Hel Kinderuur. Zijn ont
staan, zijn ontwikkeling 
en werking, zijn mogelijke 
toekomst. Met inleiding 
van Dr. Maurils Sabbe. 
Antwerpen, E. Sele *1923. 

TTct Kinderuur is een bescheiden maar 
■' -LT onmisbare schakel in de ketting 
van de menigvuldige pogingen, die wij 
moeten wagen om dc nu begonnen ’ 
weging voor de verheffing van het volk 
tot hooger kunstgenot op voorspoedige 
banen te helpen”. Zo besluit Maurits 
Sabbe z'n inleiding voor dit boekje, 
’t „Kinderuur” zelf is ruim 5 jaar geleden 
door dc schrijver, Hendrik van Tichelen, 
in Antwerpen ontworpen en geleid. 
Daarbij zat de gedachte voor „aan onze 
jongens, onze meisjes, . . . dat stukje 
geestesvoedsel bij te brengen, dal hun 
de school en het huisgezin : 
reikend plegen aan te bieden, 
kennis, degelijke, prettige kent, 
ontspanning. De school, is hic 
zuini door ’t leerplan; ’t huisgezi 
eigen beslommeringen. Daardoc

En de schrijvers voegen hier aan toe: 
„De propaganda van de zoogenaamde 

grootc didactische waarde van dc film 
is dus door ons onderzoek niet te recht- 
vaardigigen, evenmin echter is dcgebccle 
ontkenning van zijn beteekenis in dc 
paedagogiek door ons aangetoond.

Dc opvatting van hen die dc waarde 
der diapositieven stelt boven de bios- 
koop vindt in zooverre steun bij onze 
resultaten dat de groole didactische bc- 
ieekenis van diapositieven zich tol den 
zeventienjarigen leeftijd, dus voor de 
meeste scholieren bevestigd.” v. E.
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z'n praktiese wenken en ge- 
k voor ons land wel waarde

vermelde

ook met 
van de I 
leeszaal.

N« ’n hoofdstuk 
in weeshuis, gastl 
was 'n noodinricl 
bezetting), sluit 
waarin, voor wi

itsen vond 't anl-

aan hooge eisen 
wal verteld wordt 

luwend" zijn. Ook 
>t; en daardoor 
verteluur ook 'n 

'n liedcruur, 'n 
ingen voor kin-

over 't „Kinderuur" 
isthuis, en spijshuis (dal 
ichting tijdens de duilse 

’t boek met 'n bijlage 
zie ’n „Kinderuur" zou-

Ook in andere plaat: 
werpense voorbeeld n; 

Zoon verteller moet 
beantwoorden; en ' 
moet „bewust opboi 
is afwisseling gewenst 
kwamen er naast ’t v 
lees- en voordraehluur. 
lichtbeeldenuur, vertonir 
deren door kinderen.

Vervolgens vertelt de schrijver 
de ondervonden moeilikheden; van 
medewerkers; van de slof die verwt 
is. Hij spreekt de wenselikheid 
jongens en meisjes samenteiiemcn. 
worden enkele programma's vermeld • 
min-of-mecr fceslelike openings- en s 
tingsavonden. Alle medewerking 
altijd gratis verleend.

Dan wordt erop gewezen 
handhaving van de tucht op * 
uur" noodzakelik is; maar 
langrijkste daarbij de invloed is. die van 
de verteller uitgaat.

Met 't oog op de leiders en leidsters 
van ’t „Kinderuur" maakt schr. de op
merking dat vertellen, voordragen, lezen, 
zingen, spelen voor 'n kinderpubliek, 
geleerd moet worden in normaalschool 
en konservatorium. Vooral de eerste 
doet daarvoor te weinig.

Daarna vernemen wc een en 
omtrent ’t „Kinderuur" builen ’t 
rale Volkshuis te Antwerpen.

Als eisen voor welslagen worden gc- 
dat ’t innerlik zuiver, d.w.z.

leerrijke ontspanning gevend, en 
t zuiver, d.w.z. neutraal, onaf- 

enigc partij, 
er wenker 

ikaiieleit, 
inda, de

alleen I 
uiierlik 
bankelik van enige partij, moet zijn. 
Verder worden er wenken gegeven 
betreffende de lokaiieleit, de medewer
king, de propaganda, de subsicdics.

De schrijver werkt nu nader de al 
* ’e noodzakelike verscheidenheid 

„Kinderuur" uit; waarbij hij 
’n enkel woord noch gewaagd 
kinderbiblioteek en de kinder-

opmerking moet me toch 
„Kinderuur" waarvan hier 

sprake is, zou ik kunnen aanvaarden 
bij gebrek aan beter. De schrijver heeft 
't voortdurend over volle zalen; hij 
spreekt zelfs ergens in z’n boek van 
tussen 2000 en 3000 kinderen. En hij 
is er verrukt over. Natuurlik kan ik 
me die verrukking wel begrijpen ; maar 
ik voor"mij vind zoon massa kinderen 
bijeen toch niet ’t iedeaal. Te meer niet, 
pïaa'ts vinde#n?30x"pèr seizoen. Ik vind 

’n „zaal", ’n grote volle zaal niet „kin
derlik" genoeg, te grole-mensachlig. Als 
de kinderen, bij wijze van ekstra hoge 
uitzondering, ééns per winter naar n 
„zaal” gaan — daarmee zou ik vrede 
kunnen hebben; als bovendien die kin
deren niet al te jong zijn. Maar ge
regeld. 30 X per jaar!

En dan noch. Daar ontbreekt in zoon 
volle zaal ’n heel belangrijk ding, dat 
geen enkele verteller of voorlezer daar 
kan brengen, al is ie noch zo geniaal — 
en dal is juist wal voor mij ’t „Kinderuur 
tol 'n waar kinderuur moet maken: 
’n almoefeer van intimiteit. Waarin de 
leider of leidster hun toehoordertjes kent, 
ze met hun blik tot zich trekken en 
omvatten kan, waarin ze kunnen schou
wen oog in oog.

Dus: als ’t niet anders kan, dan ’t 
massa-„Kinderuur” ; maar als ’lenigzins 
mogelik is, de kleine intieme kindcrklub.

P. L. van Eek Jr.

den willen inrichten, ’n opsomming wordt 
gegeven van hulpbronnen: tietels van 
sprookjes, vertelsels, verhalen, reisbe
schrijvingen, levensberichten, gedichten 
voor de jeugd, liederenbundels; en ook 
projeklie-apparalcn.
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Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
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REDACTIE EN ADMINISTRATIE CENTRAAL STATION 
(Kamer 57—89). AMSTERDAM.

inbare besprekingen of congressen ter be- 
van volksontwikkeling.
een orgaan, dat uiting zal geven

nieuwe vruchtbrengende gedachten op

Raad van beheer, samengesteld

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt

> zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.
2. door het bevorderen van de Oprichting van neutrale bijzondere 

scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.
3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 

Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen 
handeling van problemen >

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied' van onderwijs en opvoeding tusschén 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu-

i buitenlandsche toestanden.
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De toekomst van ons volksonderwijs 
door A. H. Gerhard en Pb. Kobnatamm.

iing hebben wij er op gewezen, dat er in den 
geluiden zijn vernomen ten opzichte van het 

jenaamd „neutraal” onderwijs. Herhaaldelijk is 
bracht of niet ook zij, die niet behooren tot de 

de confessioncele richtingen waaraan men in ons land 
>laats denkt als men van „bijzonder onderwijs” spreekt, 
;rwijs moeten streven dat nauwer met een richting van 
■ wing samenhangt dan het openbaar onderwijs. Ook is 

de vraag geopperd, of van „neutraal” onderwijs wel ooit opvoedende 
kracht kan uitgaan?

Nu zijn wij overtuigd dat bij het opwerpen van die vragen niet 
altijd ontevredenheid met het werkelijk bestaande onderwijs de vra
gers heeft geleid, maar vaak ook misverstand omtrent de eigenlijke 
beteekenis van wat onder „neutraal” onderwijs moet worden verstaan.

Maar deze omstandigheid maakt op zichzelf reeds noodzakelijk, dat 
de voorstanders van het openbaar of daarmede in paedagogische 
strekking overeenkomend bijzonder onderwijs, zich er nauwkeurig 
rekenschap van geven wat eigenlijk met „neutraal" onderwijs wordt 
bedoeld en op welke paedagogische beginselen hun voorkeur berust. 
En deze noodzakelijkheid klemt te meer, omdat in den loop der tijden 
met het woord „neutraal” inderdaad opvattingen van zeer verschil
lenden aard zijn aangewezen, daaronder ook opvattingen en beschou
wingen, die wij allerminst voor onze rekening zouden willen nemen. 
Daardoor is het woord „neutraal”, dat op zichzelf al heel ongeschikt 
is om een bepaalde paedagogische richting aan te duiden en welks 
gebruik dan ook op geenerlei wettelijke basis berust, nog veel minder 
geschikt geworden om nauwkeurig het karakter te bepalen van het 
onderwijs dat er gewoonlijk door wordt aangewezen. En ten slotte 
worden uit een verkeerde en naar onze meening in elk geval geheel 
verouderde opvatting van dit veelomstreden woord door autoriteiten
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en onderwijzers nog hier en daar conclusies getrokken, die naar 
onze meening aan het openbaar en neutraal bijzonder onderwijs 
slechts schade kunnen berokkenen. Om al deze redenen achten wij 
het dringend noodig, dat onze Maatschappij bij het intreden van het 
nieuwe tijdperk in onze ondcrwijsgeschicdenis zich met volkomen klaar
heid er over uitspreke in welken zin hare meening de naar ,neutraliteit" 
van het openbaar en bijzonder neutraal onderwijs behoort te worden 
opgevat, en op welke gronden zij aan dit „neutraal" boven niet-ncu- 
traal onderwijs de voorkeur schenkt. Alleen door volkomen helder
heid op dit punt zal onze Maatschappij haar historische roeping ten 
opzichte van het Nedcrlandsche onderwijsstelsel getrouw blijven.

Met het oog op de reeds genoemde bctcckenis-vcrschuivingen die 
het woord „neutraal" in dit verband in de laatste drie kwart eeuw 
heeft ondergaan, is voor dit doel een ietwat uitvoerige historische 
uiteenzetting omtrent den zin van dit woord onontbeerlijk. Wij onder
scheiden niet minder dan vier verschillende betcekenissen van dit 
woord en in overeenstemming daarmede vier perioden in onze school
geschiedenis, waarin telkens een dezer beteekenissen het meest op 
den voorgrond staat.

Op de eerste perioden heeft de eigenlijke ontwerper van de school
wet van 1857, de Minister van der Brugghen, *) zijn stempel gezet. Hij 
was het, die de thans nog geldende bepaling in de wet schreef: „De 
onderwijzer onthoudt zich van iets te leeren, te doen of toe te laten 
wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige 
begrippen van andersdenkenden." Die woorden passen geheel in van 
der Brugghen’s geest, voor wien eerbied voor wat een ander heilig 
is, ook daar waar men zich met zijn gevoelens niet kan vereenigen, 
een vanzelfsprekende eisch was. Daarin lag voor van der Brugghen 
echter allerminst opgesloten, dat de onderwijzer geen vaste overtuiging 
zou mogen bezitten of die zou moeten verbergen. Integendeel wilde 
hij door deze formule en den eisch der maatschappelijke en Christe
lijke deugden doen uitkomen „dat het onderwijs op dc openbare 
lagere scholen een zedelijke en godsdienstige strekking moet hebben". 
Slechts wat tot het eigenlijk leerstellige, tot het „begrip" van den 
godsdienst, in tegenstelling met het godsdienstig leven behoorde, en 
daarmede dus ook het godsdienstonderwijs, hoorde op dc openbare 
scholen niet thuis.

') Van der Brugghen was Minister van Justitie en 
Minister die het ontwerp indiende en formeel eigenlijk de verdedi- 
Min. van Binn. Zaken Simons, later vervangen door van Rappan 
1857 is vermoedelijk de eenige wet uit onze parlementaire geschiet, 
pleegt te noemen naar een ander dan den voorsteller.
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Tegen een der Kamerleden van de oppositie (v. Nispen tot Scvcnaer), 
die gezegd had dat men slechts de keuze had tusschen een Christelijke 
school óf de volstrekt godsdienstloozc school, verdedigde v. d. Brug- 
ghen zijn standpunt aldus: „Dit dilemma kan ik niet toegeven. Ten 
bewijze veroorloof ik mij dien geachten afgevaardigde de vraag voor 
te leggen of hij het zelf mogclijk acht b.v. één leerboek te hebben 
voor alle openbare scholen zonder onderscheid ingericht, één school
boek voor geheel Nederland, waarin de leerstof zóó ware ingcricht, 
dat er bij het gebruik daarvan van verre aan godsdienst ook niet 
kon gedacht worden; immers zoodra er maar de minste gedachte 
van godsdienst uit zou kunnen ontstaan, zou het bock niet meer ge
schikt wezen. Dat is

In de eerste jaren 
bare school dan ook 
en behoorde bidden, 
onderwijs.

Gaandeweg veranderde dit; wij treden de tweede periouc ui»l 
Wat de ontwerper der wet van 1857 uitdrukkelijk als een onme 
lijkheid en onmenschelijkheid had afgewezen, werd voorgesteld 
de eigenlijke cisch der wet. Elke toespeling op godsdienstige over
tuiging, het noemen van een naam die godsdienstige beteekenis heeft, 
werd allengs geacht te zijn in strijd met de „neutraliteit." Het is 
boven ieder ander Groen van Prinstercr geweest, die dat standpunt 
ingang heeft doen vinden. Met de nauwelijks verholen bedoeling van 
het openbaar onderwijs een caricatuur te maken, en daardoor de 
concurrentie voor het bijzonder onderwijs te vergemakkelijken, werd 
de cisch gesteld dat elke uitspraak die in de verte aan godsdienstige 
overtuigingen kon herinneren, op de openbare school moest worden 
vermeden. Om dezelfde reden moest tegengegaan worden dat de 
kerken gebruik maakten van haar recht buiten de gewone schooluren 
de schoolgebouwen voor godsdienstonderwijs te gebruiken. Dit streven 
door een man als Beets als „misdadig" gebrandmerkt, vond helaas 
steun bij een groot deel der liberalen dier dagen, die den toeleg 
niet doorzagen. Zoo ontstond de opvatting van neutraliteit als vol
strekte kleurloosheid. De schoolopziener Hofstede de Groot, theo
logisch hoogiccraar te Groningen, een der steunpilaren van wat in 
de terminologie van dien tijd genoemd werd „de groote Protestantschc 
partij en de aanhangers der Mij. tot Nut van ’t Algemeen", had 
zich verstout in een rede tot onderwijzers gericht, uit te spreken, 
dat zij volkomen het recht hadden van hun overtuiging op school te doen 
blijken mits op een wijze, die niet haar kracht vond in een aanval 
op, een neerhalen van wat anderen heilig is, maar in een positief

van verre aan g 
er maar 

kunnen ontstaan, zou 
ónmogelijk; dat is onmcnschelijk".

de invoering der wet van 1857 had de open- 
; een duidelijk „algcmeen-christclijk" karakter 
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*) Nog onlangs vermeldden de couranten dat B. en W. van 
meenten — en geen afgelegen heidedorp, maar een bloeiende 
hart van hel land ■— een onderwijzer tot verantwoording 
grond van deze louter negatieve opvatting der neutraliteit.

Hij had n.1. de scheidende leerlingen zijner school — een M.U.L.O. school; het 
betrof dus jongens en meisjes van 15 n 16 jaar — niet willen laten vertrekken 
zonder hen een persoonlijk woord mede te geven op hun verderen levensweg. On
getwijfeld kon de deskundige hoorder of lezer van die toespraak daaruit enkele 
conclusies trekken omtrent de wereldbeschouwing van den spreker; maar geen

getuigenis. Hij werd door den Minister-van Heemstra tot de orde 
geroepen en daar hij weigerde terug te komen van de dwalingen 
zijns weegs, als schoolopziener ontslagen. Hoe ver men in die dagen 
ging in den eisch der absolute kleurloosheid, moge uit nog twee andere 
staaltjes blijken. In 1865 schreef het Maandschrift voor de Christelijke 
Opvoeding, dat op de openbare school in de geschiedenisles niet ge
sproken mocht worden van zooveel jaren vóór of na Jezus Christus. 
Want het noemen van dien naam en zeker de eisch hem uit te 
spreken, moest aanstoot geven aan Jodenkinderen. Ja zelfs het dragen 
van bepaalde kteederen in de school werd officieel door de hoogste 
autoriteit gestempeld als te zijn „in strijd met den eerbied, ver
schuldigd aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden". De 
reeds genoemde Minister van Heemstra gaf op een desbetreffende 
vraag in de Tweede Kamer het volgende antwoord: „Ik kom thans 
op die school te Weert, waar onderwijs werd gegeven door broeders 
eener zekere orde, gekleed in hun ambtsgewaad. De Regecring heeft 
gemeend, dat dit te ver ging, dat daardoor aanstoot kon worden 
gegeven aan andersdenkenden, en zij heeft ook weder gemeend in 
dit geval het onzijdig karakter te moeten bewaren, door die regeling 
niet toe te laten."

Zoo was de poging gelukt, aan het woord „neutraliteit" een vol
strekt negatieve beteekenis te geven. Elke uitspraak, elke handeling 
die ook maar in het verste verband kon gebracht worden met diepere 
beginselen, die des menschen leven leiden, kon beschouwd worden 
als te zijn afwijkend van de meening van een ander, en daar het uit
spreken van een overtuiging, afwijkende van die van een ander, reeds 
kwetsend voor den laatstgenoemde werd geacht, mocht dit dus niet 
worden toegelaten.

Het spreekt vanzelf, dat op dezen grondslag alle opvoedend streven 
onmogelijk was. Toch heeft deze theorie der neutraliteit — in de 
praktijk kan niemand er zich natuurlijk ook maar één schooldag strikt 
aan houden — de opvattingen langen tijd behcerscht en is zij nog 
thans niet uitgestorven. Speciaal de tegenstanders van het openbaar 
onderwijs maken er nog gaarne gebruik van '). Ongetwijfeld heeft zij
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enkele uitdrukking of zinswending bevatte iets hoegenaamd, dat gequa 
zou kunnen worden als te zijn „strijdig met den eerbied, verschuldigd 
godsdienstige begrippen van andersdenkenden". Desniettegenstaande meer 
en W. ter wille der .neutraliteit" den betrokken onderwijzer te mogen verzoeken 
voortnan zulke toespraken achterwege te laten. Het is in het belang van het 
opvoedend karakter van het openbaar onderwijs dringend noodig, tegen zulk 
onwettig aan banden leggen van den onderwijzer met kracht op te komen.
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dan ook in de jaren waarin zij hoogtij vierde —- 
laatste jaren der negentiende eeuw — aan het oper 
veel afbreuk gedaan, en heeft zij krachtig medegewerkt 
en den bloei van het bijzonder onderwijs.

Haar volkomen onhoudbaarheid trad voor een groot deel van haar 
vroegere aanhangers eerst duidelijk naar voren, toen men haar ook 
ging uitbreiden tot andere geestesterreinen dan dat van den godsdienst. 
De door de wet gevorderde eerbied voor „andersdenkenden" ten op
zichte van hun geloof, opgevat in dien zin, dat men niets mocht zeggen of 
aanduiden op godsdienstig gebied waarmede die ander het oneens kon 
zijn, ging men óók opvorderen ten aanzien van gevoelens op politiek 
en sociaal gebied. De consequentie hiervan was, dat nu den onder
wijzer niets anders overbleef dan het aanlecren van zuiver technische 
vaardigheden als schrijven, lezen, rekenen. Elke geestelijke inhoud, 
waarop die vaardigheden zich zouden kunnen richten, was — ten 
minste in de theorie — verboden terrein.

Het spreekt vanzelf, dat een theorie die tot zoo absurde conclu
sies leidt, zichzelf veroordeelt en opheft. Daardoor kwam een derde 
interpretatie van het begrip der neutraliteit onder de voorstanders 
der neutrale school meer en meer op den voorgrond. Al mocht de 
idee der „neutrale" openbare school — zoo redeneerde men — een 
gevolg zijn geweest van de sterke godsdienstige verschillen in ons 
land, zij wordt fcitelijk gerechtvaardigd, zelfs geboden door de be
hoeften van het kind zelf. Haar formule vond deze opvatting in het 
woord: „geef het kind, wat des kinds is," waarmede dan vóór alles 
bedoeld werd, dat zuiver kerkclijke dogmata, bepaalde godsdienstige 
leerstellingen niet tot het geestelijk terrein van een kind konden be- 
hooren; doch evenmin dogmata op sociaal of politiek gebied. Wie 
zóó denkt, meent dus niet, dat de onderwijzer voor zijn klasse een 
mensch moet zijn zonder een eigen persoonlijkheid. Het wettelijk 
voorschrift, in strikten zin opgevat, verhindert hem inderdaad niet 
een „iemand" te zijn, doch heeft hij in waarheid eerbied voor het 
kind, dan zou hij den eerbied dien de wet thans eischt, reeds be- 
toonen, al bestond die wet niet.

Nu ligt in deze beschouwingen ongetwijfeld een kern van waarheid.
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Niemand zal ontkennen dat er vragen zijn, die men om der wille van 
het kind zelf, niet met kinderen zal bespreken. En ook omtrent de 
afgrenzing van wat tot dit terrein behoort, bestaat tot zekere hoogte 
een communis opinio. Niemand zal thans meer allerlei voor kinderen 
oirbaar achten, wat nog eén eeuw of wat geleden in kinderboeken 
voorkwam ; niemand zal thans de stelling meer verdedigen, — die toen 
vele aanhangers telde — dat de Bijbel het eenige en algemeenc leer- 
en leesboek voor kinderen behoort te zijn.

Maar, al moet dus met het geschetste standpunt ernstig rekening 
worden gehouden, de verklaring der „neutraliteit" alleen uit dezen 
gezichtshoek verraadt toch duidelijk haar oorsprong uit de paedago- 
giek van Rousseau, die overtuigd was dat het jonge kind een a-moreel 
en a-religieus wezen is, dat eerst na de puberteitsjaren vatbaar 
wordt voor gevoelens van godsdienst en zedelijkheid. Wanneer de 
nieuwere kinderpsychologische onderzoekingen ons één ding met vol
strekte zekerheid hebben geleerd, dan is het wel de onhoudbaarheid 
dier theorie. En zij hebben ons tevens — ook hier moet de naam 
van Montessori genoemd wórden — het zeer grootc belang doen 
zien van bet nauwkeurig in acht nemen van de zoogenaamde „ge
voelige periode", d.w.z. dat er voor elke functie bepaalde leeftijden 

voor de ontwikkeling dier functie van bijzonder gewicht, zoodat 
niet zonder ernstige schade voor de geheele ontwikkeling aan 

mag onthouden, wat het op dien leeftijd van noode heeft, 
uitstel tot den volwassen leeftijd van religieuze en diepere 

morecle vorming, is dus ongerechtvaardigd, ja kan noodlottig werken.
Zoo begint zich in den laatsten tijd een vierde opvatting van het 

beginsel der neutraliteit af te teekenen, die naar onze meening de 
juiste is en ook door onze Maatschappij in al haar onderwijsarbeid 
dient te worden vooropgesteld. Die opvatting nadert van alle latere 
weder het meest tot de oorspronkelijke opvatting van v. d. Brugghen, 
ja sluit zich in zeer belangrijke punten bij hem aan.

Allereerst in de overtuiging, dat ieder onder alle omstandigheden 
den eerbied in het oog dient te houden, dien hij verschuldigd is aan 
godsdienstige gevoelens, ook waar hij die niet deelen kan. Oneerbiedige, 
laat staan minachtende uitlatingen over wat een ander heilig is, zullen 
nooit iets goeds stichten, maar allerminst tegenover kinderen. De 
ware opvoeder werkt niet door afbreken, maar door opbouwen, niet 
door negatieve polemiek, maar door positief getuigenis. Door een 
antirevolutionair Kamerljd is als een gewichtig argument tegen de 
openbare school aangevoerd : „dat de onderwijzer (daar) tot zijne 
schoolkinderen van Mohammed niet als van een valschen profeet 
zal kunnen spreken". Maar wie eenigszins thuis is in de kringen der
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Protestantsche zending, weet dat men daar sedert lang deze nagatieve 
methoden’ heeft verlaten. Geen mensch kan op een ander werken 
door denigrccren, door af te stooten, door neer te halen ; ieder die 
werkelijk leiding wil geven, moet opzoeken wat het gemeenschap
pelijke is, daaraan aanknoopen, trachten verder te gaan van uit 
gemeenschappelijke gevoelens van eerbied en bewondering. Aan den 
strijd tegen den eisch, dien de wet te recht stelt, ligt een volslagen 
valschc psj'chologic ten grondslag, die van huis uit intellectualistisch 
is. Men meent, dat men iemands karakter, gemoedsleven en wereld
beschouwing kan vormen door hem een aantal juiste stellingen bij te 
brengen. En om daarvoor de baan vrij te maken, dient men eerst de 
onjuiste meeningen weg te nemen. Op dezelfde wijze als wij een leerling 
het best in de moderne warmteleer kunnen inleiden, als wij hem laten 
zien dat de warmte niet een altijd aan zich zelf gelijkblijvende onver
nietigbare substantie is, gelijk men honderd jaar geleden meende. 
Maar zoo eenvoudig gaat het in moreele en religieuze vorming niet. 
AVie daar begint met kritiek, en nog wel oneerbiedige kritiek, kapt 
den boom waarop hij wil enten.

Is daarom de eisch van art. 42 vanzelfsprekend voor eiken echten 
opvoeder, dat beteckent allerminst dat hij zich zou moeten onderwerpen 
aan wat men ten onrechte in dat artikel heeft gelegd, de eisch te 
zwijgen over eigen overtuiging. Het is veeleer in strijd met den eerbied 
aan de overtuigingen van anderen verschuldigd, van de gedachte uit 
te gaan, dat die overtuigingen niet bestand zouden zijn tegen de 
wetenschap, dat anderen anders denken. Het is bovendien ontbloot 
van psychologische realiteit in een godsdienstig zoo gemengd land 
als Nederland. De opmerking, die wij boven aanbaalden, dat ƒoodschc 
kinderen gekwetst zouden worden door het gebruik van een tijdreke
ning, die naar Jezus Christus dateert, zou alleen cenigen zin kunnen 
hebben, wanneer die kinderen niet wisten dat zij leefden in een 
maatschappij, die in hoogc mate onder den invloed van het Christendom 
staat. Maar dat blijft immers op geenerlei wijze voor hen verborgen ; 
allerminst zeker wanneer men afzonderlijke Joodsche scholen voor 
hen oprichttc en hen van de anderen weerde. Maar juist evenmin 
is het kwetsend voor hen te weten, ja, waar dit pas heeft, uit den 
mond van hun onderwijzer zelf te hooren, dat hij christen is, omdat 
hij in Jezus den Messias, zijn Heiland en Verlosser ziet. *) Ook dit 
bevestigt slechts wat zij reeds lang weten, dat zij n.1. leven in een



r

l

in

geeft de wel bem bel recbl — te antwoorden als in

244

«
■ïl

s gewezen 
zóó te spt

■

hij bet recht te hebben — en
den tekst wordt ondersteld.

Dat de onderwijzer echter niet het recht heeft zulk een aanleiding te zoeken, 
laat slaan te maken, zetten wij, verder in den tekst nader uiteen.

grootendeels niet-Joodsche omgeving. En hetzelfde geldt voor alle 
andere godsdienstige verschillen. De schade, die Minister van Heemstra 
voor de neutraliteit verwachtte van het ambtsgewaad der broeders 
te 'Weert, kan toch alleen daarin bestaan hebben, dat Protcstantsche 
(of Joodsche) kinderen zouden bemerken, dat hun onderwijzers niet 
tot hun geloofsgenooten behoorden. Maar zou er één niet-Katholiek 
kind in leerplichtigen leeftijd in ^Veert geweest zijn of nog zijn, dat 
van zulke feiten onkundig is geweest? En zou zelfs omgekeerd het 
voor het Katholieke kind, zelfs dat ten zuiden van den Moerdijk, ooit' 
verborgen blijven, dat er ook niet-Katholieken zelfs in zijn omgeving 
bestaan? Ja de dooreenmenging van overtuigingen in de moderne 
maatschappij gaat nog verder. Zeker kan geen kind van ongcloovige 
ouders er voor bewaard blijven te bemerken, dat er ook kerken bestaan 
en dat de godsdienst in het leven van velen een groote rol speelt; 
maar evenmin kan aan het kind van geloovigc ouders ontgaan, dat 
het leeft in een maatschappij, die vele „ongeloovigen” telt. Het systeem 
van de confcssioneele school, hetzij als bijzondere, of op de wijze van 
Groen van Prinsterer als openbare gezindte-school gedacht, verbergt 
die verschillen immers nog veel minder, maar afficheert ze juist. En 
wat zou nu beter zijn voor een kind, wetende dat die andere geloofs
overtuigingen bestaan en door velen worden gedeeld: Daarover, wanneer 
er aanleiding toe bestaat, met warmte en vaste eigen overtuiging zijn 
onderwijzer te hooren spreken, mits uit diens doen en laten tevens 
de eerbied spreekt voor wat het kind zelf heilig is, dan wel met 
.die anderen" nooit in direkt contact te komen en over hen slechts 
te hooren spreken op een toon van afkeuring, zoo niet van afschuw?

„Maar" —- zoo zal men ons wellicht tegemoet voeren : „Gij wilt te 
veel bewijzen en bereikt daardoor juist het tegendeel van wat gij 
beoogt. Want gij hebt betoogd dat de beste, ja de eenig mogelijke 
propaganda voor een godsdienstige overtuiging gaat door het positief 
getuigenis „met inachtneming van den eerbied verschuldigd aan de 
godsdienstige overtuiging van andersdenkenden." En gij hebt daarbij 
zelfs gewezen op het voorbeeld der Zending en gij eischt het recht 
om zóó te spreken voor den „neutralen” onderwijzer op. Maar dat 
beteekent dan iets geheel anders voor de kinderen dan te weten dat 
er mannen zijn, die met hun ouders in geloof verschillen. Het is de 
kinderen blootstellen aan de geloofspropaganda van hun onderwijzer, 
voor wien zij, omdat hij toch hun vertrouwen moet bezitten en
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den regel bezit, hun harten openzetten. Maar juist daarin kunnen 
andersdenkende ouders nooit toestemmen. En vandaar dat de „neu
trale” school nooit iets anders zal kunnen zijn dan „de sekteschool 
der modernen” of van „het ongeloof."

Wie zoo zouden spreken, zouden weliswaar in een belangrijk deel 
hunner resumtie niet ongelijk hebben, maar zij zouden toch een bij 
uitstek belangrijke restrictie in ons betoog over ’t hoofd hebben ge
zien. Inderdaad mcenen wij, dat het met de neutraliteit allerminst in 
strijd is, dat de onderwijzer, als daartoe aanleiding bestaat, eigen over
tuiging niet verloochent, maar krachtig daarvóór getuigt. Dat wil 
echter geenszins zeggen, dat hij naar onze meening te pas of te onpas 
gelegenheid voor propaganda zou mogen zoeken. Daarmede zijn wij. 
aangekomen bij het tweede punt, dat naar onze meening voor de 
opvatting der neutraliteit kenmerkend is: De taak van de school en 
de arbeidsverdeeling op het terrein der opvoeding. Om onze meening 
hierover te verduidelijken, dienen wij ons eerst helder voor oogen 
te stellen, wat ons het ideale doel der opvoeding dunkt. We om
schrijven dit met het oog op de vragen die ons thans bezig houden 
aldus: leder mensch behoort een zelfstandige persoonlijkheid, een 
karakter te zijn; maar evenzeer is noodig. dat hij een goed lid der 
gemeenschap zij, d.w.z. dat hij zijn volle aandeel wil dragen in den 
maatschappelijken arbeid en in alle opzichten tegenover zijn mede- 
menschen als broeder of zuster handelt. Daartoe moet hij ii 
alle kundigheden en vaardigheden kunnen verwerven, 
zijn individueelen aanleg en neiging strooken, vervuld worden van 
liefde en eerbied voor den arbeid en het arbeidsproduct en van jongs 
af gewend worden aan een atmosfeer van gemeenschapszin.

Aan deze taak hebben nu allen, die tot de opvoeding geroepen zijn, 
mede te werken, maar volstrekt niet allen op dezelfde wijze. Anders 
is de taak van het gezin, anders die van de school, de kerk, de jeugd
organisatie of welke andere organen een opvoedende taak mochten 
bezitten.

Het gezin behoort het eigenlijke mi
Daarin toch worden de fundamenten van levens
wing gelegd en bevestigd, daar is de eigenlijke grot 
zich vormende individualiteit, die zich trouwens niet 
der een verworven levensbeschouwing. In één 
treedt de opvoeding der persoonlijkheid op den 
dus duidelijk, dat in de gezinsopvoeding de levensl 
heerschende plaats inneemt, het karakter der 
paalt. En hetzelfde geldt voor de organen, die het geï 
vangen als het abnormaal functioneert, voor zoover dj
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rcld in staat is hef gezinsleven als opvoedenden factor te vervangen. 
Ik elk geval zal dit dan moeten zijn een orgaan, dat een samenleving 
moge lijk maakt althans eenigermate in den geest van het gezin, d.w.z. 
het internaat, gedeeltelijk ook de jeugdorganisatie. In geen geval kan 
dit zijn de school zooals wij die in Nederland vrijwel uitsluitend 
kennen, de dagschool met vaste nauwkeurig afgebakendc schooluren. De 
taak van die school is een geheel andere. Zij is ongetwijfeld in de 
eerste plaats een onderwijsinrichting. Zoo heeft het ook van der 
Bcugghen gezien: „(De school) is essentieel," zoo zegt hij in de Chr. 
Tijdvragcn No; 6 ‘), eene plaats al waar de kinderen moeten leeren 
lezen, schrijven, rekenen en eenige voorbereidende kennis van de we
reld rondom zich opdoen —• en dat moet zij volstrekt blijven. Dat 
alles behoort tot de opvoeding van het kind en opvoeding is toch 
gedurig noodig, maar het is er verre vandaan, dat geheel zijn opvoe
ding daarin begrepen zoude zijn."

In de eerste plaats dus onderwijsinrichting, maar zeker niet alleen. 
De school kan haar taak slechts ten volle vervullen wanneer zij niet 
slechts een onderwijs-, doch ook een opvoedinginstiluut is. Maar juist 
in die opvoeding heeft zij haar bijzondere taak te vervullen en aan 
te vullen wat het gezin als een te kleine groep niet kan geven: de 
opvoeding tof de gemeenschap. De school kan en moet gelegenheid 
bieden tot de beoefening van tal van deugden, die in het gezin niet, 
of althans niet gelijkelijk, tot hun recht kunnen komen. Maar juist 
omdat het gemeenschapsdeugden zijn, zijn het tevens deugden, die — 
althans binnen den kring van een bepaalde gemengde kuituur — in
terconfessioneel zijn. De waardeschatting van arbeidzaamheid, plichts
betrachting, eerlijkheid, stiptheid, netheid, orde en regelmaat, discipline 
en onderwerping aan een grooter geheel is, althans in het huidige 
Wesf-Europa, in het algemeen niet afhankelijk van de verschillen in 
levens- en wereldbeschouwing, die de gcloovigen onderling en van 
„ongeloovigen" scheiden. Er bestaat voor al die levensbeschouwingen 
een gelijken bodem van algemeene moraal, zonder welke een samen
leving en een gemeenschappelijk volksbestaan volstrekt ondenkbaar ware. 
Terwijl nu de opvoeding tot een bijzondere levensbeschouwing een 
intimiteit vooropstelt, welke in de school niet bereikt kan worden en 
die daarom tot de taak behoort van het gezin of van de plaatsver
vangende organen, als het gezin abnormaal functioneert, heeft de school 
in 't bijzonder de taak van opvoeding tot lid van een grooter en 
daarom meer heterogeen geheel; met name heeft zij een grootc taak 
te vervullen in de opvoeding tot staatsburger en volksgenoot. Zij
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kan zij, en dat wel alleen de 
naar gezindten is gesplitst, ree< 
de gemeenschap in dien zin, dat verschillende menschen 
lende levensrichting en verschillenden aanleg in vrede « 
Ook al kan het jonge kind wellicht de ware verdraag? 
beseffen, toch is het van groote waarde, dat de kinderen op school 
reeds aan een dergelijk omgaan en elkaar verdragen gewend raken. 
Het gevaar is groot, dat wie dit niet jong leert •— en waar zou het 
kind dit anders kunnen leeren dan juist op school? — het later nooit 
zal kunnen. En wat zal ten slotte van de eenheid van volk en staat, 
die toch niemand wil opgeven, terechtkomen, wanneer niet gemeen
schapszin, verdraagz aamheid eii bereidheid tot samenwerking in dezen 
zin worden aangekweekt.

Op deze arbeidsverdeeling doelden wij, toen wij boven 
van het geven van een getuigenis van eigen persoonlijke 
beschouwing, waar daartoe aanleiding beslaat. De onderwijzer 
zulke gelegenheden niet op te zoeken, ja hij dient er met groote be
zonnenheid en matiging gebruik van te maken. Hij beeft allerminst 
den plicht, ja zelfs niet het recht, het geheel der opvoeding voor zijn 
rekening te nemen. Juist daarom maakt het godsdienstonderwijs niet 
deel uit van het programma dcr „neutrale" school. Het behoort tot 
de sfeer van het gezin en de organen die het vervangen. Het is bij 
de sterke differentiatie der huidige geestelijke stroomingen ook niet 
mogelijk, dat de ouders ook voor dit deel der opvoeding in den 
onderwijzer altijd hun vertrouwensman zouden zien; dat bewijst de 
steeds voortgaande splitsing binnen de kringen van het christelijk 
onderwijs maar al te duidelijk. Maar daarom behoort de onderwijzer 
qua talis zich ook niet te begeven 
gesprekken over godsdienstige 
gevoerd, vermijde hij in ieder 
waarom hij (of een ander) op god 
de naaste omgeving van het kind, 
hun geestelijke raadslieden.

M.a.w. de onderwijzer handele op het godsdienstig terrein in engeren 
gelijk hij (bij oudere kinderen) ook zal doen juist ook naar 

algemeene overtuiging in Christelijke kringen — op een ander 
gebied, dat met de diepste en heiligste levensvragen ten nauwste 
samenhangt. Hij kan er toch immers, ongehinderd door de een of 
andere dwaze uitlegging van neutraliteit, met allen nadruk op wijzen 
dat het huwelijk en de verhouding van man en vrouw een van de 
allergewichtigste zijden van het menschelijk leven raakt, maar hij zal
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zelfs niet desgevraagd en onder vier oogcn op de details daarvan 
ingaan, maar den vrager verwijzen naar zijn ouders, tenzij hij zich 
uitdrukkelijk overtuigd heeft, dat hij ook op dit gebied als de ver
trouwensman der ouders mag optreden.

Zoo zal de .neutrale" onderwijzer zich ook niet mengen in den 
naderen uitleg van wat op de godsdienstige opvoeding betrekking 
heeft. Hij zal zelfs niet de gelegenheid opzocken om daarover te 
spreken. Heeft hij den wensch om aldus propaganda te maken voor 
eigen overtuiging, wordt hij gedreven door den ijver te bekeeren — 
in dit opzicht verschilt zijn arbeid van dien van den zendeling —• 
dan doet hij beter een andere loopbaan te kiezen. Hij moet de over
tuiging hebben dat men, ook zonder zijn geloofsgenoot te zijn, een 
goed mensch kan worden of, religieus uitgedrukt, dat God ook onder 
andersdenkenden Zijn kinderen telt. En hij moet weten dat zijn eigen 
taak niet ligt in. de directe godsdienstige opvoeding van andermans 
kinderen; die moet hij durven en kunnen ovcrlaten aan anderen, en 
zich vergenoegen op dit gebied in hoofdzaak te werken met het zwij
gende en onopzettelijke getuigenis van zijn persoonlijkheid. Wat echter, 
gelijk wij reeds zeiden, geenszins beteckcnt dat hij ook dan als de 
omstandigheid het vordert, niet eigen overtuiging duidelijk zou mogen 
uitspreken, ook al wijkt hij daarin af van de ouders van een aantal 
zijner leerlingen.

Wij meenen dat in die laatste omstandigheid niet alleen geen ge
vaar ligt voor een ernstige godsdienstige opvoeding, maar integendeel 
een voordeel. En wij zien daarin het laatste voordeel van de gemengde 
school, waarover wij willen spreken. Reeds Herbart heeft gezegd: 
Wer MUnner crziehen will, muss Knaben und Jllnglinge in Gcfahr 
bringen. Ongetwijfeld kan men trachten kinderen te doen opgroeien 
in den waan, dat er geen andere wereldbeschouwing bestaat dan die 
door hun eigen naaste omgeving wordt gedeeld. Of men er in onze 
huidige Nederlandsche maatschappij nog vaak in zal slagen, is een 
andere vraag, maar men kan het althans beproeven. Maar de kans 
is groot, dat men aldus niet mannen en vrouwen zal kweeken, die 
stoer en vast zijn in hun geloof. Komen ze later tot de ontdekking, 
dat de meerderheid hunner landgenooten over deze zaken geheel 
anders denken, dan zij ooit hebben vermoed, dan zal dat voor velen 
een schok beteekenen, dien zij niet licht te boven komen. En hoe wil 
men in onze huidige maatschappij zulk een ontdekking voorkomen? 
Geheel anders zal het gaan met een kind, dat van jongs af aan ge
wend is geweest aan het denkbeeld, dat anderen een ander geloof

Alleen wie door het gevaar van den twijfel is heengegaan, 
is de mogelijkheid daarvan heeft gekend, kan tot een sterke
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overtuiging komen, die alle levenservaring kan trotseeren. Zonder 
gevaar geen opvoeding, dat geldt ook zeer bijzonder voor het speciale 
terrein der godsdienstige opvoeding.

Ten slotte een laatste argument ontleend aan de resultaten van ons 
onderwijs. De tegenstanders der „neutrale" school verwijten zoo grif 
aan ons openbaar onderwijs, dat het tot ongodsdienstigheid opvoedt. Zij 
wijzen dan op het onmiskenbare feit, dat in de laatste halve eeuw zoo 
velen, met name onder de intellcctucelen en de arbeiders, vervreemd 
zijn van kerk en godsdienst. Maar inen doet toch wel dwaas daarbij 
alleen te letten op wat binnen Nederland is geschied ; men vergelijke 
onze toestanden eens met die otizer Oostelijke buren. Buitengemeen 
leerzaam is in dit opzicht de beschouwing van de verhoudingen in de 
studenten-maatschappij. Men bestudcere de rol, die eenerzijds in ons 
land te midden van het studentenleven gespeeld wordt door Gods
dienstige en in 't bijzonder Christelijke vereenigingen (N. C. S. V., 
V.C.S.B., S. S. R. (Thomas van Aquino) waarvan de leden, zeker wat 
de twee eerstgenoemde betreft, in overgroote meerderheid oud-leer- 
lingen zijn van „neutrale” scholen, andererzijds de rol die de soortgelijke 
vereenigingen in Duitschland spelen, waar bijna allen een niet-neutralc 
school hebben bezocht. Voor wie de toestanden cenigszinskent, kan het niet 
twijfelachtig zijn naar welke zijde de weegschaal doorslaat. Nu zou 
het zeker onbillijk zijn, voor dit resultaat alleen of in de eerste plaats 
het Duitsche onderwijsstelsel tlansprakelijk te stellen. De oorzaken 
zijn veel ingewikkelder en liggen veel dieper, en de invloed van de 
school is veel geringer dan men gemeenlijk aanneemt. Maar zoo men 
cenige conclusie wil trekken, dan valt die zeker niet uit ten nadeele 
van de Nederlandsche openbare school.

Het is op deze gronden en in dezen zin, dat wij de „neutraliteit 
der school bepleiten ; wij hopen en vertrouwen dat onze Maatschappij 
in den aangegeven geest met kracht zal leiding geven en voorgaan.

Wij vatten ten slotte de uitkomsten, waartoe het geheet onzer 
leidt, in de volgende conclusies samen. Het spreekt 

gebruikte termen daarbij moeten worden opgevat in 
die door het voorgaande is vastgelegd.

Als het meest gewenschte schooltype worde door het Nut 
□ gesteld de openbare „neutrale” school, die aan den socialen 
der „eenheidsschool" voldoet en aan de didaktische bezwaren 
II genoemd, 

: Nut gebruik
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Nut pogingen om ook onder de nieuwe wet 

onderwijs zooveel mogelijk aan de eischen van A te laten 
van het plutocratische standenschoolkarakter. 

jpenbaar onderwijs, hetzij omdat gedifferentieerde 
openbare scholen in strijd worden geacht met de wet, hetzij om andere 
redenen, de pogingen onder B bedoeld falen, kan niet verwacht en 
naar het boven besprokene ook niet gevergd worden, dat de ouders 
een voor hun kind geschikt onderwijs opofferen terwille van het be
ginsel der openbare school.

Het Nut steune in die gevallen pogingen om tot oprichting van 
neutrale bijzondere scholen te geraken, zoowel ter bevordering van 
goed onderwijs in 't algemeen, als om te voorkomen dat de afwen
ding van de openbare school het niet-neutrale onderwijs ten goede kome.

D. Bij het steunen van de onder C bedoelde neutrale bijzondere 
scholen wende het Nut zijn invloed aan, opdat deze scholen zooveel 
mogelijk voldoen aan de onder A gestelde eischcn. Voor zoover de 
bovengenoemde oplossing van de didaktische bezwaren tegen de „een- 
heidsschool” nog niet aanstonds te verwezenlijken is, geschiede de 
daardoor als overgang noodig wordende differentiatie der school
bevolking op paedagogische gronden, niet op gronden van „standen
vooroordeel". Waar blijkt, dat dit laatste wil de stichting 
bijzondere school beheerscht, onthoude het Nut zijn finanticek 
moreelen steun.

E. Steun van 
worden verleend 
waar het open 
onderwijs bezit 
gemeentebestuur niet

Ook in deze gev;
13 aangegeven richt
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T ~ï~et is bekend, dat er een Koninklijk Besluit is verschenen, waarbij 
het aantal leerlingen per klasse voor de openbare en door het 

Rijk gesteunde bijzondere scholen bepaald wordt op 28 in de laagste 
en 26 in de hoogste klassen. Tevens is daarbij aan den Minister 
van Onderwijs het recht toegekend in bijzondere gevallen deze tot 
30 te verhoogen. Naar vrij zeker mag worden aangenomen, wordt er 
vanwege de bezuiniging een sterke druk uitgeoefend om de klassen 
zoo groot mogelijk te maken.

Tevens is bekend geworden, dat men een nieuwe jaarwedderegcling 
wil ontwerpen voor de leeraren bij het middelbaar onderwijs, waarbij 
zij, om dezelfde jaarwedde als tot dusver te bereiken, 28 tot 30 weke- 
lijksche lesuren zullen hebben te geven, terwijl voor de leeraren in 
de lichamelijke opvoeding dit getal nog aanmerkelijk hooger is! Door 
de samenwerking der leeraarsvereenigingen zijn reeds vergaderingen 
te Utrecht gehouden, waarin men zich in behoorlijke en gematigde 
uitdrukkingen, maar met alle kracht verzet heeft tegen deze pogingen 
om het middelbaar onderwijs in slechteren toestand te brengen. Helaas 
schijnt men toch dit voorgenomen plan te willen doorzetten. De Rectoren 
der -1 onzijdige Lycea: te Amsterdam, B&arn, Bloemendaal en Den 
Haag zijn bijeengekomen, ten einde te beraadslagen over de maat
regelen, waardoor zij het dreigende gevaar zouden kunnen afweren. 
Hun eigenaardige plaats gaf aan de eene kant de belangstelling voor 
het openbaar onderwijs. Hunne Lycea zijn immers, evenals de open
bare, toegankelijk voor leerlingen van alle gezi 
lijke bepalingen behooren zij tot het bijzonder 
feit, dat hunne scholen zoowel een Hoogere Burj 
Gymnasium omvatten, hun aandacht telkens weer < 
takken van het middelbaar of voorbereidend hooger on< 
blijkt, dat vakvereenigingen bij het middelbaar en gyi 
wijs het betreuren, zoo niet afkeuren en veroordeeld 
Rectoren nog afzonderlijk zijn opg< 
vastgesteld, dat ook hun stap beo< 
werken als die der gezamenlijke 
mogelijke beschadiging van ons
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aan uitgaven, dat daardoor zou bevorderd worden, niet op de rijks- 
subsidie te verhalen. De gedachte, die hen leidde bij dit verzoek, hangt 
nauw samen met de gehecle onderwijsopvatting en leidde ook van zelf 
tot nadenking over de verhouding van Staat en school. Deze opvoed
kundige gedachten mogen hier nader ontwikkeld worden, daar zij ook 
los van de nu bestaande vraagstukken hunne betcekenis houden. Het 
spreekt van zelf, dat hun uiteenzetting eii verdediging in dit artikel 
op eigen verantwoordelijkheid van den onderteekenaar geschiedt en 
dat het hier gezegde zijn ambtgenooten, met wie hij de stap onder
nomen heeft, niet bindt. De groote gedachte, die in ons onderwijs 
verwezenlijkt moet worden, is deze: dat elke school een organisch geheel 
is. Iedereen hoort in het schoolverband samen te werken, terwijl de 
school als zoodanig weder opgenomen moet zijn in het gcheele vader- 
landsche schoolwezen. Maar in den engeren schoolzin moet er vrijheid 
zijn om de school als geheel beter aan zijn doel te doen beantwoorden. 
Als ik ook eens een modewoord mag gebruiken, dan zou ik willen 
zeggen: dat de efficiëntie van de school zoo hoog mogelijk moet worden 
opgevoerd. Dit is niet te bereiken door voor allen in schijn hetzelfde 
te vragen, maar door van allen het beste te vragen, dat zij kunnen 
geven. Tc meenen, dat men den arbeid van een leeraar kan vastleggen 
en omschrijven door een aantal lesuren te noemen, is een dwaling. 
Het blijkt nu achteraf een onzalige gedachte, dat men de bezoldiging 
van den leeraar afhankelijk maakt van zijn aantal lesuren. Bij geen 
geestelijken werker is dit het geval. Men moet een persoon vragen, 
die zich geeft, geen arbeidswaar van hem koopen. Elders heb ik reeds 
als mijn overtuiging uitgesproken, dat het met geen enkele arbeid het 
geval kan en mag zijn; maar zeker niet met den geestelijken werker, 
allerminst met den leeraar. Zooals men in een gezin rekening houden 
moet met de verschillende krachten en begaafdheden der leden, zoo 
moet men dit ook doen met de leden van het schoolgezin. Het is 
mogelijk, dat de een bij 20 uren les zijn hoogste kunnen openbaart, en 
anderen bij 24. Dit hangt af van zijn persoonlijke geaardheid, aard 
van de stof, bezetheid der klassen, geestesgesteldheid der klasse, enz. 
(Dit enz. staat hier niet als nuttelooze toevoeging. Er zijn tal van 
kleinigheden, die voor sommige collega's nog invloed kunnen hebben, 
zoo b.v. ligging van het lokaal, verhouding in een klas van jongens 
en meisjes, ouderdom der leerlingen, stand der leerlingen.) Dit alles 
is nu zoo persoonlijk en zoo verschillend, dat alleen in een kleine 
groep met alle deze bijzonderheden rekening gehouden kan worden 
en daarom moet een school nooit beheerd worden door één algemeene 
regel. De eisch, dat men aan één leeraar 30 uren kan opdragen, is 
onredelijk; onredelijk is het dat een minder aantal uren dadelijk gepaard
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moet gaan met een vermindering van jaarwedde. Als de geest in een 
school goed is, kan men door kleine verschuivingen veel onaangenaams 
vermijden en veel nuttigs tot stand brengen. En daarom hebben de 
Rectoren ook den Minister gevraagd : geef ons vrijheid. Sta ons als 
verantwoordelijke leiders der inrichting toe, onze inrichting in over
leg met onze leeraren en leeraressen te regelen. Het is een welbewust 
pogen om de beteekenis vast te stellen van den persoon van den opvoeder.

Het is een welbewust verzet tegen den geest van werktuigelijkheid, 
eenvormigheid en ontpersoonlijking, dien Werner Sombart als het 
kenmerk der 19de eeuw heeft gegeven en die ons onderwijs meer en 
meer dreigt te doordringen. Het zij uitdrukkelijk vastgesteld, dat 
deze vrijheid gevraagd wordt tot ontwikkeling van kracht, niet tot 
verzwakking van wil en arbeid. Het is niet de bedoeling naar luim en 
lust te zien, maar te streven alle sluimerende krachten wakker te maken.

Het is duidelijk, dat dit geld zou kosten, en als de Staat bezuinigen 
moet in zijn subsidies, zou dit beteekenen verzet tegen deze poging. 
Nu wil ik wel erkennen, dat het mij voorkomt, dat men op het 
middelbaar onderwijs al z<eer veel bezuinigt. Reken ik de 8*/z °/o 
pensioenkorting mee, dan kom ik voorloopig tot 28 ®/0. Een ambtgenoot, 
Hoofdbestuurslid eener vakvereeniging, kwam tot een ruwe schatting 
van 26 0/0. In alle gevalle meer dan de 17 °/0, waarvan wij hebben 
hooren spreken. Maar neem aan, dat er bezuinigd moet worden. 
Welnu, wij hebben zooveel vertrouwen op de ouders onzer leerlingen, 
dat zij liever een bijdrage zullen geven, dan het onderwijs hunner 
kinderen in slechteren toestand te brengen. Wij kunnen dat met des 
te meer gerustheid vragen, omdat practisch alle leeraren aan de vier 
Lycea geen bijbetrekkingen hebben gedurende de schooluren. Zij 
weerspreken dus het verwijt, dat men zoo dikwijls tot den leeraar 
richt, dat zij toch zooveel uren les geven. AVaar zij hun krachten in 
dienst der leerlingen stellen, daar vertrouwen zij, dat de ouders die 
krachten niet verdeeld of versnipperd zullen willen zien. Maar zoo 
kan men vragen: zal het bijzonder onderwijs hier dan niet een 
voorsprong hebben? En de beantwoording dezer vraag heeft ons er 
toe gebracht een denkbeeld, reeds in 1920 uitgesproken en neerge
schreven, nog eens weer naar voren te brengen. Toen de wettelijke 
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs werd aangenomen, 
schreef ik, dat dit feilelijk ongelijkheid zou meebrengen. Immers, welke 
wettelijkc bepaling men ook ontwerpt, men zal nooit kunnen weg
nemen, dat er bij het bijzonder onderwijs een grootere belangstelling, 
een inniger aanraking en daarmede bevordering van zijn bloei bestaat. 
Men make zich ten dezen opzichte geen valsche voorstelling. En dit 
behoeft volstrekt niet te gaan langs den weg der wetsontduiking;
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het kan open en klaar geschieden. En bij het Lager Onderwijs is 
het dan ook wetteiijk toegestaan. Het eenigc middel om het openbaar 
onderwijs een goede kans te geven, is, dat ook daar de ouders en 
andere belangstellenden door vereenigingen de school kunnen verbeteren. 
Een dergelijke vereeniging denk ik mij te bestaan uit ouders, oud- 
leerlingen, belangstellende vereenigingen en particuliere personen, die 
voor de volksontwikkeling voelen. Zij moeten toegelaten worden om 
het onderwijs aan een bepaalde middelbare school op hoogcr peil te 
brengen, door verbetering van de leermiddelen, toelagen voor gehcele of 
gedeeltelijke klassensplitsing, en verder door het nemen van 
maatregelen, die voor leerlingen, school en leeraren van belai 
Het lijkt aanvankelijk grappig, dat tegenover het door den 
gesubsidieerde bijzonder onderwijs, nu zou komen te staan, het door 
de ouders gesubsidieerd openbaar onderwijs. Maar in dit beginsel 
liggen naar onze meening groote mogelijkheden. De school is een 
tweevoudig instituut: zij dient de individueele ontwikkeling der kin
deren, zij is een maatschappelijke instelling. Onjuist lijkt het mij, het 
beginsel te aanvaarden, dat de school uitsluitend van de ouders moet 
zijn. Zij letten op de persoonlijke belangen der leerlingen en van hen 
is minder te verwachten, dat zij de algemeene maatschappelijke 
belangen in het oog zullen houden.

Maar evenzeer kan men vragen, < 
scholen te zorgen heeft. Zij zien de 
aangewezen voor de ontwikkeling, behartiging der pers 
zijn deze in den grond algemeener. De tweevoudigheid 
van hare bedoeling kan dan ook het best naar voren 
worden door een goede samenwerking tusschcn overheid c 
tusschen het individueel en algemeen bc£ 
leven en de abstracte wet. Misschien, dat de taak der leeraars iets 
verzwaard zal worden, want hun blik zal nu ook steeds naar 2 
kanten gericht worden en elke schoolman weet en ervaart dagelijks, 
dat het niet gemakkelijk is de zuivere verhouding te vinden tusschen 
persoonlijke en algemeene belangen. Maar evenzeer mag verwacht 
worden, dat de taak van den leeraar aan diepte en rijkdom zal 
winnen. De volheid van het jeugdleven zal meer openbaar worden, 
als er meer aanraking is met de ouders. De kennis van het kind 
verdiepen, het inzicht in de kinderlijke geest en levensbehoefte ver
helderen, het onderwijs zal meer in aanraking komen met dc levende 
practijk. Wij zullen verlost worden uit het al te enge afzonderen, 
waarin wij langzamerhand zijn komen te staan en behoed worden 
voor ambtelijken sleur. Het zal een poos duren, ik ontveins mij dat 
geenszins, vóór deze gedachten doorgedrongen zijn. Wanneer men
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over de openbare school spreekt, dan heeft men dat steeds vereen
zelvigd met de neutrale school en weinig aandacht geschonken aan 
baar ambtelijk karakter. In mijn Paedagogisch Vlugschrift over 
Samenwerking van opvoeders, heb ik reeds op deze zijde van het 
vraagstuk gewezen. Thans blijkt, dat men zich bewust wordt, dat 
dit ook één der zijden va:n het vraagstuk der openbare school is. En 
nu blijkt, hoezeer zij in gevaar verkeerde van verambtelijking. Prof. 
Niermeijer heeft het in de Telegraaf zelfs uitgesproken, dat de 
ouders geen opoffering meer over hadden voor de school, dat de 
school hun liefde verloren had en de Heer Mouw, de redacteur van 
het Weekblad voor Gymnasiaal Onderwijs, heeft reeds gezegd, dat 
in ouderstcun voor hem iets deprimeerends gelegen zou zijn. Moet 
men deze stemming als werkelijk vertegenwoordigend opvatten, en

----! P._f. ------------?_ _r_.. ring van wat in de ouders 
en geeft de Heer Mouw de stemming der leeraren bij het open

baar onderwijs weer, dan is, ik erken bel volledig, ons voorstel ge
doemd om nimmer tot leven te komen. Dan moeten wij het terug
nemen uit de openbare gedachtenwisseling, maar dan ook, ben ik 
overtuigd, hebben de 'beide beslissende stemmen het eerste doods- 
klokje geluid voor het openbaar, middelbaar onderwijs. Een school, 
die de liefde der ouders niet meer heeft, een school, wier dienaren 
zich bedrukt zouden gevoelen, omdat zij door de ouders in staat 
gesteld zouden worden het werk aan hun eigen kinderen beter te 
doen, die school wortelt dan niet meer in de bodem der levende 
werkelijkheid. Zij is een geschiedkundige overlevering geworden uit 
vroegere tijden en zij zal meer en meer verdrongen worden door 
andere inrichtingen, die het levende beter benaderen. Ik voor mij 
zou dat betreuren. Zelf werkzaam bij het bijzonder onderwijs, meen 
ik toch theoretisch vast te mogen stellen, dat het openbaar onder
wijs grootc voordeelen en verdiensten heeft. Ik geloof nog altijd in 
een school, die verschillende kringen der maatschappij, verschillend 
in godsdienst, welvaart en staatskundige inzichten, samenbrengt. In 
een school, die de gemecnschapsgedachte vewezenlijkt. Ik ben nog 
altijd overtuigd, dat de godsdienstvorming op een goed neutrale school, 
niet alleen geen schade lijdt, maar rijke voedingsstof kan vinden. En 
ik wil niet ontkennen, en ik meen, dat enkele ervaringen in deze 
richting wijzen, dat er een gevaar voor het heilige kan gelegen zijn, 
door het steeds weer dagelijks te plaatsen in de schoolpractijk.

En al is door den drang der omstandigheden het neutrale Lyceum 
dikwijls een school geweest voor meer met aardsche goederen bevoor
rechten, ik geloof, dat het bij elkaar komen van de onderscheiden 
maatschappelijke krachten, levensvoorwaarde is voor maatschappelijke
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vereeniging. Zij zullen 
, waar de ouders tot

ting en bevordering der volkskrachten. Het oude ideaal der 
school kan ook het ideaal zijn van nieuwe tijden, die anders 

: groote levensvragen staan. Voor deze school moeten 
ïlling opwekken en liefde aankweeken. Dat doet men niet 
ten en vergaderingen, dat bereikt men niet met precken en 

aansporingen, dat brengt men tot stand door daden. Voedt de ouders 
op tot daden en zij zullen eindigen met beminnen. Het is ongeloof 
te meenen, dat men de ouders er niet voor wakker zal krijgen. Begin 
en gij zult verbaasd staan. Natuurlijk zal er in het begin ongelijkheid 
van scholen zijn, maar het zal ongelijkheid zijn, ontstaan door rijzing 
naar boven van sommige scholen, niet door daling naar beneden van 
anderen. En wie ziet, hoe sneller tegenwoordig het opvoedkundig 
denken gaat, (de Lycea hebben ongeveer 10 jaar noodig gehad 
er in te komen), die verwacht ook, dat dit wel in 10 jaar een ; 
begin van uitvoering zal gehad hebben. Wij staan op een tijd 
kentering. Terug naar de wettelijke ongelijkheid van openbaar 
bijzonder onderwijs kunnen wij niet meer; de staatkundige 
dingen zijn er niet naar. De tegenwoordige toestand is als 
geplaatst op een scherpen kant. Het zal elk oogenblik omvallen 
de eene of andere zijde. Er is alleen vooruitgang mogelijk. En ik kan 
ook, na alle bezwaren, die ik van ernstige zijde gehoord heb, die 
alleen zien in de vervorming van ons plan of soortgelijk plan. De nu 

op ons middelbaar onderwijs zou onmogelijk gc- 
het middelbaar onderwijs nog de liefde des volks 

gehad had. En ik ben dan ook overtuigd, dat ouderzorg niet de 
overheidszorg zal doen verminderen, maar juist ten slotte weder doen 
vermeerderen. Ik meen ook, maar daarover wil ik later nog cens 
schrijven, dat ook op deze weg nog een vereeniging in de toekomst 
daar is van openbaar en bijzonder onderwijs en de heillooze en dure 
splitsing zal tegengewerkt worden.

Moge ook ons denkbeeld in kringen van 
wogen worden, want de departementen van 
leiden en voorgaan bij de stichting der bedoelde ■ 
in het bijzonder aan die scholen werkzaam zijn, 
steun minder in staat zijn.
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De taak der Volksuniversiteit op het gebied 
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muziekperioden, waarin wij beproeven hen binnen te
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van de Volkshochschule Gross Bcrli 

groote trekken hebben bericht, bieden 
uuenten, waarin hij beschrijft op s 

genoemde instelling behandelde. Het 
vnn het onderwijs aan volwassenen 

verzameld en bekend gem 
voor artikelen van soortgelijker

voort volwassenen” over idee 
•lin („Volksontwikkeling” III. 

wij hieronder een artikel aan 
welke wijze hij het onderwerp 

et komt ons voor de ontwikkeling 
van groot belang voor, dat 

emaakt wordt. Wij houden ons dan

door Dr. ALFRED GUTTMANN (Berlijn).
(Vertaling van P. VOOGD.)

Tn alle landen heeft men na den oorlog blijkbaar de ondervinding 
-L opgedaan, dat juist die vraagstukken het volk het meest interes- 

seeren, die den mensch verheffen uit de onvriendelijke wereld der 
feitelijkheden in het rijk van het bovenzinnelijke.

Bijna voor geen enkele andere kunst geldt de definitie, dat het 
in haar wezen ligt, vele menschen in één gevoel te vereenigen, zoozeer 
als voor de muziek.

In dezen zin doen wij dus niet aan „Muziekgeschiedenis", maar wij 
beoefenen, als ik het zoo noemen mag, de „toegep.
op den grondslag van het feitenmateriaal, ontleend a«

Geschiedenis der muziek."
data en namen, die onze toehoorders immers ook in 

wij hun een levend beeld van de 
verfijnen

en de gc
Inplaats van data en namen, < 

boeken zouden kunnen lezen, gev< 
muziek, wij laten hen de muziek , 
hun zielelevcn, wij verhelderen 
schillende richtingen 
onderscheiden 
leiden.

Het verblijdende feit, dat onze toehoorders ons op dezen weg zoo 
goed en zoo graag volgen, vindt hierin zijn grond, dat onder alle 
kunsten de muziek het vlugst, het hoogst en het sterkst het ontvan
kelijke gemoed van den eenvoudig gevoelenden mensch boven het 
alledaagsche verheft.

Hier vergeet de arbeider de beslommeringen van zijn dagelijksch 
werk en de zorgen van slapelooze nachten.

Evenals de wijsbegeerte — maar gemakkelijker en minder langs
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Bij den a 
twee jaren

Aan dit ' 
ten grondsl; 
plaatsen ') 
voorkwamen.

Aan het einde van 
toehoorders zelf mijn plan: 
onderwijs werd gegeven, verkl 
houden.

Van de tweede leerperi 
gedachtenwisseling tusschen 
elkander te verkrijgen, verg 
vruchtbaar en nuttig zijn ge 
mijner leerplanconferentie’s 
muziek-cursisten konden in

besprekii
gegeven

aanvang van onze werkzaamheid werd een leerplan 
i opgesteld.
leerplan
lag, dat

?iode af heb ik toen om een intensieve 
leeraren en toehoorders onderling en met 

rgaderingen ingesteld, die buitengewoon 
gebleken en sinds dien tijd den grondslag 

vormden : alle vertegenwoordigers der 
een gemeenschappelijke samenkomst hun 

wenschen, klachten en opmerkingen uiten.
In een levendige bespreking bleek op deze wijze, wat de toehoorders 

over muziek en de gegeven lessen voelden en dachten.
Onmiddellijk op deze vergadering volgde de conferentie der leeraren, 

waar ook de vertegenwoordigers der cursisten aanwezig konden 
blijven. Zoo leerden zij inzien, welk een ernstige en moeilijke taak 
het is een leerplan te ontwerpen; zij kregen een kijk erop, hoe de 
leeraren stonden tegenover de behandeling der onderwerpen, die zij 
in de onmiddellijk voorafgegane vergadering hadden gewenscht voor 
den eerstvolgenden cursus.

En het duurde niet lang of de discussie trad buiten den kring der 
leeraren en ook de vertegenwoordigers der cursisten namen er aan deel.

Zoo werd reeds het eerstvolgende leerplan het resultaat 
wezenlijke samenwerking van leeraren 
met de wenschen en verlangens 
de vertegenwoordigers werden 
nieuwe leerstof, verdeeling en 
rekening gehouden of kon zakelijk worden 
rechtvaardigd of ondoeltreffend waren.

Op een dergelijke vergadering werd ook de gedachte het eerst 
besproken, waarop ik nog nader terugkom, de idee om eenmaal in 
de maand de cursisten van alle leeraren in een gemeenschappelijk

■) De localitciten van de Volkshochschule Gross-Berlin zijn uit den aard der 
zaak over heel Berlijn verspreid.

>lan lag de eenigszins academische algemeene 
it elke docent achtereenvolgens op vers 
j onderwerpen, die mij als inleiding 
behandelen.

het eerste semester doorkruisten echter de 
op de verschillende plaatsen, waar dit 

daarden zij, dat zij hun leeraren wilden
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Daar telkens een andere docent de leiding 
hoorders alle persoonlijkheden en richtingen k< 
personeel in zijn midden telde.

De cursisten, die allen zeer geneigd zijn bij „hun" docent te zweren, 
zelfs als vast publiek hem volgen als hij op een andere plaats in de 
stad les geeft, waren nu in de gelegenheid om de opvattingen en 
methoden der verschillende leeraren met elkaar te vergelijken en 
voeling te krijgen met andere muziek-cursisten uit ver verwijderde 
stadsgedeelten.

Voor de docenten der muziek-afdeeling was de voornaamste taak 
om bij de behandeling van een artistieke persoonlijkheid, .een kunst
vorm of iets anders, steeds het feitenmateriaal zoo te kiezen en te 
groepeeren, dat <)e boojihaak, bel Jundamenleele, steeds duidelijk in bel 
oo<j sprong. Het voorbereiden en het schiften van het demonstratie
materiaal voor de muzikale illustratie is derhalve van het hoogste 
gewicht.

Niet alleen van de persoonlijkheid van den spreker hangt het af, 
hoe hij zijn toehoorders de beteekenis der muzikale voorbeelden 
duidelijk maakt.

Vee! komt er bovendien op aan, hoe de toehoorders op zijn voor
dracht reagccren.

Het is een kwestie van individueelen aanleg en van pers 
ervaring, hoe de leeraar de cursisten er toe brengt, innerlijk 
werken, te discussieeren, vragen te stellen.

Bij de muziekcursussen, die al 10% van alle cursussen uitmaken, 
bestaat nu niet bepaald een groote neiging van de toehoorders om 
te spreken: uiteraard werken hier samen onbekendheid met de feiten 
en den historischen samenhang, een (gerechtvaardigd) ontzag voor de 
persoonlijkheid van den leeraar en voor het kunstwerk, alsmede de 
(valsche) schaamte en vrees voor zoogenaamde „domme vragen”. •) 

Wanneer men echter de discussie zoo min mogelijk brengt op het 
gebied der muziekgeschiedenis of der specifieke wetenschap der muziek 
en meer de opmerkzaamheid vestigt op kunst- en cultuurpsychologische

ja deze direct uitlokt, kan men een zeer vruchtbare gedachten- 
ing krijgen.

') Ik pleeg dikwijls te zeggen : „Er zijn geen domme vragen, er zijn alleen 
domme antwoorden". En ik verklaar deze paradox door er op te wijzen, dat 
een schijnbaar domme vraag dikwijls alleen bewijst, dat de leeraar zich onduidelijk 
heeft uitgedrukl of hel begripsvermogen van den hoorder heeft overschat.
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te verklaren liet ik de deelnemers een eenvoudigen 
irop met hen het volkslied in 
et het toen in de mineurzetting 

van zijn eerste symphonie) zingen. Toen ik daarop 
was het resultaat van deze uitvoering der 

die de toehoorders zich zelf bewust eigen gemaakt hadden, 
Bachfuga, die hun was voorgespeeld en waarvan het 

voor hen op het zwarte bord was geschreven, aan de hand 
5 en toegelichte schema konden nalezen 
wezen van den architectonischen bouw, 

en uit hun in levendigen naijver

Een discussie b.v. over Mörike’s novelle „Mozart auf der Reise 
nach Prag”, waarover een paar cursisten op mijn aanwijzing een 
voordracht hielden, leidde, daar de toehoorders dit dichtwerk als 
historische waarheid opvatten en nu een groot aantal conclusies 
trokken, die feitelijk onjuist waren, tot een veel dieper inzicht in het 
rococo-tijdvak, in de kunst en het leven van Mozart, dan een „zakelijke" 
discussie had vermogen te doen. Opzettelijk liet ik in de bespreking 
aan deze discussie vrijen loop, daar de conclusies bij alle feitclijke 
onjuistheid uit een cultuurhistorisch en psychologisch oogpunt buiten
gewoon vruchtbaar waren.

Zoo hebben ook gesprekken over Beethoven’s persoonlijkheid, zijn 
brieven, dagboeken en conversatie, benevens een gemeenschappelijk 
bezoek aan de Berlijner Staatsbibliotheek, waar verschillende dingen 
van Beethoven bewaard worden, de toehoorders de persoon van den 
meester veel beter leeren kennen, dan abstracte theoretische beschouwin
gen dit hadden kunnen doen. Dat men apodictische waardeeringen 
krachtig moet tegengaan ~ natuurlijk gemotiveerd ~ komt slechts 
zeer zelden voor.

In enkele cursussen werden bijzondere methoden, die mij zeer 
belangrijk voorkwamen, toegepast. Terwijl de cursussen, die meer in 
den vorm van een lezing worden gehouden (als „Volkslied en „Kunstlied”, 
„Ontwikkeling der Opera”, „Persoonlijkheden va n kunstenaars” enz.) 
betrekkelijk eenvoudig zijn, vereischen alle „arbeidsgemeenschappen', 
die de toehoorders binnenleiden in de vormleer, de taal en de logica 
van de muzikale compositie, veel meer kracht van leeraren en cursisten.

Hier kan slechts door voortdurend vragen en discussieeren klaar
heid gebracht worden.

Wanneer de hoorders echter de uiteenzettingen volgen, dan kan 
men het wezen zelfs van de meest ingewikkelde problemen volkomen 
duidelijk maken.

Om de fuga 
drieklank-canon zingen, studeerde daar 
„Bruder Jakob, schlafst Du noch,” liet 
van Mahler (3 satz 
overging tot de fuga, 
polyphonie, 
dat zij de 
schema voor hen 
van dit duidelijk verklaarde 
en wegwijs werden in het ' 
wat bleek uit hun aanwijzigingen 
geslaakte uitroepen.
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'ebruik 
■ tracht

om te zingen 
‘rfijning

van eigen 
vaardig- 

cursistenpubliek

en gitaarmuziek doen wij aan

taal bij het zingen te leeren; 
oogpunt van taal als 
jrlijke uiting 

ilmaken.

Hetzelfde gelukte bij het schema van het rondo, de sonatine enz.
Natuurlijk moet het gevaar vermeden worden, dat de analyse door 

een koude ontleedkundige techniek deze kunstwerken berooft van 
hun eigenlijke bekoring.

Het einddoel, onze toehoorders een levendige belangstelling voor 
de muziek in te boezemen en hen zelf lol beoefening der muziek, tot 
het daadwerkelijk ontwikkelen van hun muzikalen aanleg te brengen, 
trachtten wij te bereiken door „arbeidsgemeenschappen", die met 
grootc gces

Het opl< 
kamermuzic 
heid voor het bespelen van 
natuurlijk zeer gering is.

Alleen op het gebied van de luit- 
instrumentale kamermuziekcursussen.

Onze vocale kamermuziek bedoelt vooreerst het doelmatig gc 
en het sparen van stem en taal bij het zingen te leeren; verder 1 
zij de stemmen zoowel uit een oogpunt van taal als van zang technisch 
te scholen en zoo de natuurlijke uiting van muzikale menschen, den 
zang, te bevorderen en te vol

Wanneer deze natuurlijke aandrift om te zingen geleid wordt naar 
den meerstemmigen zang, wordt de verfijning van het muzikale gehoor 
bereikt; tevens is dit het middel om kennis te maken met de zang
stukken uit de muziekliteratuur; ook wordt op deze wijze gestreefd 
naar het doel, de reeds lang verdwenen actieve deelname van het 
volk aan de muziek opnieuw in het leven te roepen.

Wij willen hiermee geen nieuwe „zangvereenigingen" stichten, maar 
den uitingsdrang van breede kringen van het liederen zingende volk 
in betere banen leiden dan anders voor de muzikaal begaafde vroegere 
leerlingen der volksschool, die iets in dezen geest zoeken, mogelijk is. 
Wanneer wij ons herinneren, dat dikwijls in politiek en economisch 
dieptreurige tijden het lied een steun en stut voor de ziel van een 
volk is gebleken, dan wordt het ons duidelijk, dat ook in onzen tijd 
deze kunst moet worden bevorderd om het bewijs te leveren, dat zij 
een onmisbaar bestanddeel is van ons cultuurleven.

In deze „arbeidsgemeenschappen" in den waarsten zin van het 
woord trachten wij als muziekafdeeling der Volkshoogeschool Groot- 
Berlijn, onze oude volkscultuur, het gemeenschappelijk musiceeren in 
huis, weer tot bloei te brengen. En door tevens onze toehoorders te 
leiden in de richting naar een nieuw doel, hen de uitdrukkingsmiddelen 
der hedendaagsche muziek te leeren kennen, hopen wij nieuwe grond
slagen te leggen voor de eenheid van volk en kunst.

«•estdrift door de cursisten werden ontvangen.
>pleiden van de toehoorders tot het uitvoeren
■ziek is slechts mogclijk op vocaal terrein, daar de

het bespelen van een instrument bij ons

op het
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Dit gemeenschappelijk musiceercn van lecraar en cursisten leverde 
weldra nieuwe vruchten op: in een cursus kon ik „huiswerk" opgeven; 
ik gaf eenvoudige duetten (Mendclssohn en Schumann), drie- en vier
stemmige Mozart-ensembles, volksliederen aan verschillende cursisten 
op, die zeer muzikaal waren en wier stemmen bij elkaar pasten, om 
ze samen zonder verdere leiding van mij, thuis in te studecren.

In de volgende repetitie droegen zij dan hun ensemblcstukkcn voor 
en de overige cursisten begonnen nu te critiseeren, stelden voor 
enkele fouten in taal of zang op bepaalde wijze te verbeteren, gaven 
hun eigen opvattingen en voorstellen ten opzichte van dynamiek en 
voordracht der stukken, kortom traden als leermeesters op.

Ik kon — dikwijls slechts met moeite een glimlach onderdrukkend 
— mij ertoe bepalen, zoo'n discussie in de juiste banen te leiden, een 
zich verliezen in bijzaken te voorkomen, al te onvriendelijke kritieken 
te verzwakken of betweters uit te noodigen hun theoretische voor
stellen, de voordracht betreffende, door persoonlijke uitvoering der 
zangstukken toe te lichten.

Het duurde maar heel kort en de cursisten kwamen met eigen 
voorstellen voor dit „huiswerk", of een kwartet verraste ons allen 
door de voordracht van een stuk, dat het zelf had uitgekozen.

Een ander belangrijk opvoedingsmiddel was het gemeenschappelijk 
bezoek van concerten of generale repetities; de daar opgedane artistieke 
ervaringen werden dan dadelijk of later door den leider met zijn 
cursisten besproken en dienden tot verdieping van het kunstgenot.

Vóór het bezoek van zulke concerten werden vaak moeilijke stukken 
aan de piano verklaard en hun karakter en bouw verduidelijkt.

Ook hier komt het er telkens weer op aan, de dingen niet specifiek 
artistiek of formeel wetenschappelijk te analyseeren, maar in den 
geest van de z.g. hermeneutiek te verklaren.

Hoe minder men met begrippen en namen van intervallen, harmo
nieën, kunstvormen, data en getallen jongleert, des te eerder zal 
eenvoudige menschen de afwisselende spanningen en oplossingen 
een melodie, een modulatie, een rhythme, de gevoelsuitdrukking 
een motief kunnen leeren kennen.

Ook de eenheid der kunsten moet telkens weer aangetoond worden.
Toen ik voor een opvoering van de MatthSus-Passion van Bach, 

waarbij 3000 van onze cursisten aanwezig waren, enkele dagen te 
voren een inleidende voordracht hield, die vele honderden bijwoonden, 
noemde ik mijn voordracht „de passie in woord, beeld en toon”. Ik 
besprak de vier passie’s en de geschiedkundige ontwikkeling der bijbel
vertaling, die naar bekend is, in Luthers overzetting het fundament 
der Nieuwhoogduitsche taal vormt.
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tentoonstelling en l 
i vervaardigd. Het

jrganiseerd, 
schilderkunst 

:rtegenwoordigd, 
verzamelaars waren

-alelle sexten voortschrijdende midden- 
: sonst schön gekrönet", in tcgen- 
onuitsprekelijk droevige melodie in 

overeenkomstige plaats (.Wenn mir 
uitdrukking de ziel

bespreking van werk, 
t werd besproken door

cultuurperioden moeten onze toe
bevoelen — zij moeten evenzeer in aanraking 
sling van den menschengeest, voor zoover hij 
midige kunst.
ik als leider der drie kunstafdeelingen de poging 

een experiment noemen —■ in drie opvolgende 
„kunstgemeenschappen" het volgende onderwerp te laten bespreken : 
„ De belangrijkste stroomingen in de huidige kunst.”

In een groote gehoorzaal werd een tentoonstelling geot 
waarin de voornaamste representanten van de huidige 
—• van Licbermann af — door schilderijen waren ver 
die in bruikleen door particuliere eigenaars en 
afgestaan.

Daar kon men realisten, impressionisten, neo-impressionisten, expres- 
sionnisten, kubisten (zelfs de Merz-schilderkunst) in zorgvuldig uit
gekozen werken bestudeeren, terwijl een voordracht van een vakman 
beproefde de drijfveeren, die deze krachten bewogen, naar waarde 
te schatten.

Als aanvulling diende een t 
door deelnemers in cursussen

een reeks zorgvuldig uitgekozen beelden van 
isgeschiedenis uit het 21ste hoofdstuk van 
 :n der toeschouwers op het witte doek ver

lijk de woorden van het passieverhaal voorlas.
Daarop werden de aldus voorbereiden in de muziek van Bach 

binnengeleid. Deze werd niet bladzij na bladzij voorgespeeld, veeleer 
werden verschillende stukken, die naar gevoel en uitdrukking bepaalde 
punten van vergelijking aanboden, groepsgewijze met elkaar vergeleken.

Een voorbeeld: een in deze Passion 5 maal gebruikte melodie 
(die — het zij terloops opgemerkt — ontleend is aan een minnelied 
van Hans Leo Hassler) werd met de woorden „O, Haupt voll Blut 
und Wunden" en „Wenn ich einmaal soll scheiden” voorgespeeld; 
aangetoond werd hoe de harmonieën dezer beide koralen een geheel 
verschillend karakter dragen, dat de drie onderstemmen door hun 
tegenmclodiecn, overeenkomende met den verschillenden aard der 
verzen, haar verleenen.

Zoo trof de cadens der in pari 
stemmen bij den tekst „O, Haupt 
stelling met de in het sterfkoraal < 
chromatisch afdalcnde tonen der 
am allerbUngsten wird Um das Herzc sein”), vol 
der toehoorders.

Maar niet alleen in vervlogen 
hoorders zich tehuis gev< 
komen met de worsteling 
zich openbaart in de hu

Daarom ondernam
«— sommigen zullen het

Daarna liet ik in 
groote meesters de lijdensf 
Matthells voor de oogen 
schijnen, terwijl ik tegelijl 

werden de 
id. Deze werd niet bladzij
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, Schönberg 
10e ook in
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de beide leeraren dier cursussen, eveneens vertegenwoordigers van 
twee tegenovergestelde kunstrichtingen.

In een tweede „Kunstgemecnschap” werd een inleidende voordracht 
gehouden over eenige zorgvuldig gekozen dichtwerken, die de belang
rijkste stroomingen der hedendaagsche poëzie weergaven en door een 
voortreffelijke kunstenares gezegd werden.

De voornaamste richtingen in de hedendaagsche muziek werden 
in een inleidende voordracht vergeleken met die periode van critische 
ontwikkeling, toen ongeveer 300 jaren geleden de oude diatonische 
muziek, die in de kunst van Paleslrina haar hoogtepunt bereikt had, 
door de zoogenaamde „chromatiek" opgevolgd werd, die het uitgangs
punt van onze moderne muziek vormt.

Daarna gaf een van onze bekwaamste pianisten uit moderne werken 
der internationale muzieklitteratuur (Mussorgsky, Debussy, F 
en anderen) proeven ten beste, die moesten aantoonen, h< 
onzen tijd nieuwe krachten iets nieuws willen bereiken.

Ik moet mijn uiteenzettingen met een droevige mededeeling besluiten.
Al dit cultureel zoo belangrijke werk wordt door den ongunstigen 

economischen toestand van Duitschland met den dood bedreigd.
De arbeid onzer Volksuniversiteiten loopt gevaar binnen korten 

tijd door gebrek aan de noodige financieels middelen der gemeenten, 
die de beteekenis dezer beweging onderschatten, te gronde te gaan.

Alleen het daadwerkelijk ingrijpen van cultureel geïnteresseerde 
organisaties als de vakvereenigingen en de sterke opofferingsgezind
heid van leeraren en cursisten houden het werk nog overeind.

Maar wie weet, hoe spoedig het einde daar zal zijn!
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Een gevangeniscourant 
door J. H. FRUYT VAN HERTOG.

 van bedoelde taak 
gemakkelijken arbeid.

nsporen 
werk van

eens verneemt, 
te benoemen commissie van redactie zal

T T~et Ncderlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering der ge- 
vangenen, heeft het vorig jaar het besluit genomen, een eigen blad 

te stichten, dat onder de gevangenen verspreid zal worden. Reeds eerder 
zijn in enkele afdeelingen proeven op bescheiden schaal genomen, naar 
ik meen te Arnhem en te Alkmaar. Het zal wel het succes van 
laatstgenoemde afdeeling geweest zijn, dat het Genootschap er toe 
gebracht heeft, ten deze de taak van de Regeering over te nemen. 
Reeds ruim twintig jaren is de Regeering bezig met kleinere en grootere 
aanloopjes om den sprong te wagen; over de sloot is zij echter nog 
niet gekomen. Mag men het haar kwalijk nemen? Ten deele ja! 
Maar men vergete toch ook niet, dat zij zich rekenschap heeft moeten 
geven van den tegenstand, die zij rekende in en buiten de volksver
tegenwoordiging te zullen ondervinden. Die tegenstand is grooter, dan 
men zich oppervlakkig wel denkt. Hoe velen van het Nederlandsche 
volk vragen er nog steeds om het beulszwaard, hoe velen roepen nog 
om lijfstraffen! Droevig groot is hun aantal! En de massa, die alles, 
wat men voor de gevangenen doet, bestempelt met „ziekelijkheid", is 
niet te tellen. Dat weten de celbezoekers der reclasseerings-instellingen 
bij ervaring.

Daarom mag een woord van hulde aan het Genootschap niet ont
houden worden, nu zij deze taak van de Regeering heeft overgenomen.

Nederland heeft i.c. een achterstand in te halen in het geheele wezen 
van het stelsel der vrijheidsontneming als straf; een blik naar het 
naburige België kan lecren, welken omvang die achterstand al aange
nomen heeft.

Zij, die door het Genootschap met de uitvoering 
belast zullen worden, staan voor een verre van  
Een geruststelling moge het zijn, dat het onder zijn leden tal 
kundige vrouwen en mannen telt, die op dit gebied reeds hun«»’ 
verdiend hebben — ik wijs hier o. m. op het sympathieke 
Mr. Muller te Alkmaar.

Het kan evenwel van nut zijn, dat de buitenstaander 
waarmee zooal de eerlang 
hebben rekening te houden.

Daar is dan in de eerste —- hoewel niet de voornaamste — plaats 
de samenwerking met de andere reclasseerings-instellingen, die ieder 
hun eigen gevoeligheidjes hebben. Dat die soms zonderling kunnen zijn.
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dezen
.GlUck

Sociaal, oeconomisch 
id. Elk ervaren

: blijken uit het feit, dat eenigen tijd geleden aan de Roomsch- 
lolieke gevangenen te Breda van kerkelijke zijde verboden werd, 
orgaan te lezen van de Nederlandschc Vereeniging tot bescher- 
ucr dieren. Werken die andere reclasseeringsvereenigingen niet 

:, dan wordt een belangrijk deel van het aantal gevangenen niet

Kath< 
het orgaa 
ming der

bereikt.
Voorts zal bij de samenstelling van den inhoud van het blad gelet 

moeten worden op de grootc verscheidenheid in den aard der ge
vangenen. Wie als celbezoeker ten deze geruimen tijd ervaring heeft, 
weet hoe de aan zijn zorg toevertrouwden uiteenloopen naar afkomst, 
ontwikkeling, leeftijd, beroep, godsdienst, neigingen, gevoelens, aard 
van misdrijf, misdrijfdebuut en -recidive.

Zulke celbezoekers beseffen ten volle, hoe zwaar de taak van de 
redactie is, juist door die groote verscheidenheid, waaromtrent de 
buitenstaander doorgaans geen begrip heeft. Alle omstandigheden van 
den enkelen gevangene bijeen genomen, zijn er geen twee gevallen, die 
gelijk zijn. Daarom is de opdracht aan de betrokken redactie-com- 
missie omvangrijker dan die van welk ander blad of tijdschrift ook.

Het gevangenisblad — de redactie bedenke er vooral een naam voor 
en geve het een kleed, die niet aan het „menschcnpakhuis" herinneren —■ 
moet, afgescheiden van den steun, dien het moet schenken aan de cel
bezoekers, een tweeledige taak vervullen. Het moet den gevangene 
geestelijk voedsel geven in de cel, maar ook voor later, als hij ontslagen is.

In de cel moet het geestelijke leegte voorkomen en zoodoende hem 
beschermen voor het „celkwaad". Het moet hem opheffen tot degelijke 
voornemens, hem moed schenken voor de toekomst, hem een wapen 
in de hand geven tegen zich zelve en dat wapen leeren hantecren.

Voor den tijd, dien hij later buiten de gevangenis zal doorbrengen, 
zal de verpleegde weerbaar gemaakt moeten worden. Hij moet, als 
hij de maatschappij weer binnentreedt, beter daarin georiënteerd moeten 
zijn, dan toen hij zijn misdrijf beging. Sociaal, oeconomisch en zedelijk 
moet zijn besefssfeer worden uitgebreid. Elk ervaren celbezoeker weet, 
hoe stumperig die sfeer van de meesten van de aan zijn zorg toever
trouwden is.

Wij brengen het „Genootschap tot zedelijke verbetering der ge
vangenen" gaarne hulde voor dit besluit en wenschen het op 
nieuwen tocht in de maatschappelijke duisternis een hartelijk „• 
auf!"



Boekbespreking.

Een tooneelstukje voor kinderen.
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ifdstukkcn : 
.G’activité 
G’activité 

:ole active. 
: volgens

JD aar aanleiding van mijn beschouwing
Koorolcllingen voor kinderen, wordt 

mij ter bespreking gezonden Jan altijd 
tevreden, looncclstuk in een bedrijf, naar 
een sprookje van Andersen, door H. G. 
Canncgietcr. Het komt mij voor, dat er 
in Kolkvonlwikkeliiuj de aandacht op het 
stukje mag gevestigd worden, nu ik er 
op wees, dat er voor kinderen andere 
vroolijkheid is. dan die opgewekt door 
leedvermaak en ruwheid. Ik weet zeker, 
dat bij een voorstelling van dit iooneel- 
slukje de kinderen óók lachen zullen, 
óók zich amusccrcn, maar alleen omdat 
het ten tooncel gevoerde leuk, vroolijk 
en van allcrkoslclijksten humor is.

Het opvoeringsrechl is aan te vragr 
bij het Bureau voor /luteiirvreebl, Jan 
Willem Brouwersplein 29, Amsterdam.

Ida 11.

zien ; Rousseau, de profeet van de „ccole 
active”, die in het derde bock van Emilc 
de noodzakelijkheid bepleit, het onder
wijs op de belangstelling en het doen 
ie basecrcn; Pcstalozzi, die Rousseau's 
theorie in practijk heeft willen brengen. 
Kant, die in 1777 niet een evolutie, 
maar een snelle revolutie in het onder
wijs bepleitte; Fichle, die in de 9de 
„Rede an die Nation" de onderwijs
hervorming behandelt en van de belang
stelling van de leerling wil uitgaan; 
Gocthc, die in de ,, pedagogische Provinz" 
van Wilhelm Meister een lans breekt 
voor 1'ecole aelive; F roebel, die lot elk 
wezen zegt: laat zien door de daad, 
wal in je is. En verder Fellenbcrg, 
Tolstoï. Robin, e. a. In hoofdstuk II 
„Avant la guerre" verdeelt hij de volkeren, 
die voor het onderwijs in aanmerking 
komen, in Galijnen, Anglosakscn en 
Ouitschers. De Galijnen zijn „sociablc", 
de Anglosaksen „insociable" en de 
Duitscbers „social". Dan behandelt hij 
l'école aelive (Monlessori, Decroly, e.a.) 
bij deze volken ten opzichte van hun 
raseigenschappen en komt tol hel resultaat 
dat vooral in de Duilsche landen de 
„Arbeilsschulc" zich ontwikkeld beeft, 
doch dal de Vereenigde Staten van 
Amerika, Engeland en het vasteland van 
Europa, wat verwezelijking van 1‘école 
active betreft, vóór zijn, want ginds 
schrijft men weinig, maar doet. De graad 
van ontwikkeling, die Decroly in België, 
Jan Giglharl in Holland en Montessori 
in Italië bereikt hebben, hebben ze nog niet. 
De Amerikanen hebben daarentegen de 
definitieve grondslagen van de psycho
logie van het kind gelegd: \Villiam 
James, Stanley Hall, Mark Baldwin, 
Irving King. Kirkpalrick, James Gcuba 
en niet te vergeten Dewey. Hoofdstuk III 
is geheel gewijd aan l'école aelive in de 
Duitsche landen en hoofdstuk IV aan 
de Arbcilsschule van Kerschensteiner.—> 
Het tweede deel heeft 5 hoofdstukken: 
Ges fondemen ts psychologiques. G'ac ti vi té 
manuelle, G’activité sociale, G 
intellectuelle en G’avenir de l'écol 
De groote vooruitgang, die

L'école aelive van M. Ferriire. Dit werk 
bestaal uit 2 deden, elk van ongeveer 
± 200 blz. — Prijs f6.00. De schrijver 
is Docleur en sociologie, Directeur du 
Bureau international des Ecoles nou- 
velles en Proll'esscur a l'inslilut 
J. J. Rousseau te Genève. In de inleiding 
deelt hij mee, dat de term „l’école aelive" 
in 1918 nog onbekend was. Vroeger had 
hij de uitdrukking „Ecolc du travail", 
de vertaling van het Duitsche ..Arbeils
schulc", gebruikt, maar deze term zegt 
cenerzijds te veel en anderzijds te weinig. 
De groote taak van de menschheid is 
,,1'élan vilal" te leeren kennen, zijn doel 
en zijn middelen, ‘t Is eveneens de plicht 
van de menschclijke geest, er is niets 
hoogers, omdat hij de philosophic en de 
godsdienst mede omvat. De spontane, 
individuecle en scheppende bezigheid is 
het doel van de „ccole active." ~~ In 
hoofdstuk I behandelt hij de voorloopcrs 
van deze school: Guthcr, die al 'gezegd 
heeft, dal men rekening heeft te houden 
met het verschil van de karakters; 
Rabclais, die in „Garganlua et Panta- 
gruel" lachend Garganlua het leven leert
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eindigt hel 
woorden: 

les scules 
A sa place

' ■mcmc:

schrijver te constatecren valt, is deze, 
dat de bovengenoemde voorloopers in
tuïtief waren, terwijl thans de psycho
logische grondslagen van de doe-school 
welcnxbnpperyk zijn gelegd. De vier grond
slagen, waarop deze school rust, zijn: 
a. de constaleering, dat in de mensch 
een clan vital spiriluel aanwezig is. die 
zich ais dynamische kracht vertoont, b. 
de wet van voortschrijdende ontwikke
ling. c. de biogenetische wet, d. de 
psychologische typen. Wat betreft l'acti- 
vité intellcctuelle heeft de auteur dezelfde 
weg in de practijk gevolgd als John 
Dewcy, Decroly, Jan Liglhart(mctgroote 
liefde spreekt hij van het werk van Jan

Ligthart, sa vic et son oeuvre 
J. W. L. Gunning) en Lay. en geeft 
een overzicht van zijn methode in 
verschillende leerjaren. Hij 
laatste hoofdstuk met de 
L ecole qui ne confere que I 
connaissances doit disparaitre. 
doit naitre 1'Ecole qui enseiguc u 
servir de ce levicr qui. de lout t«— 
a soulevé Ie monde au-dessus de lui-méi 
le travail.—

Het is een boek van diepe ernst en 
eenvoud, rijk aan materiaal en een weg
wijzer in de verschillende stroomingen. 
Het is een boek van grooic betcekcnis.——

W.E.
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Het eerste jaar van „De Arend” 
door W. E. VAN WIJK.

T Tet werk, dat wij te Rotterdam in het Clubhuis .De Arend” 
-*• hebben opgenomen wordt door hen, die in ons land in maat- 

schappelijken arbeid belang stellen, niet vergeten. Van vóór dat het 
werk eigenlijk nog begonnen was heb ik al moeten verklaren of het 
succes zou hebben. Toen het huis eenmaal goed en wel in gebruik 
genomen was, is het bezoek in korten tijd buiten alle door mij van * 
te voren opgestelde schemata uitgegroeid; wat als experiment bedoeld 
werd, inocst terstond zijn bruikbaarheid voor altoos bewijzen. Twee 
menschcn hebben een ganschcn winter door zeker driehonderd jongens 
per avond te ontvangen gehad, waardoor in velerlei opzicht de ge
legenheid tot consolidatie heeft ontbroken en vele schoone plannen, 
veel geld en vele goede voornemens door den niet eindigenden stroom 
van jongens zijn meegesleurd. Ik ben daarom de redactie van 
„Volksontwikkeling” tot dank verplicht omdat zij dit samenvattend 
overzicht der werkzaamheden van het eerste jaar van mij verlangd 
heeft, want het dwingt me, om het geheel eens te overzien. Voor
namelijk wil ik dan de wijze, waarop de dingen geloopen zijn, eens 
toetsen aan het oorspronkelijke ontwerp voor het clubhuis, gelijk ik 
dat in Volksontwikkeling II, 124 v.v. heb mogen ontwikkelen.

Ter informatie van wie den loop van deze zaak niet gevolgd hebben 
diene, dat het Clubhuis .De Arend” de levensuiting is van de ver- . 
eeniging .Instituut voor de Rijpere Jeugd te Rotterdam”, welke ver- 
eeniging in de oorlogsjaren is opgcricht, voortgekomen uit de behoefte 
.om iets voor de opgroeiende jeugd te ondernemen”. De exploitatie 
van een clubhuis, derhalve zelfwerkzaamheid, was oorspronkelijk niet 
het hoofddoel, dit was veeleer het centraliseeren van de vrije jeugd- 
vorming en het verschaffen van voorlichting en steun aan alreeds 
bestaande organisaties. Voor dit werk echter zijn in deze stad thans 
een Jeugdraad en een gemeentelijke ambtenaar van advies in zake 
opvoeding der rijpere jeugd; dagelijks verheug ik me er in, dat het 
lot mij meer aan de actieve dan aan de contemplatieve zijde van het
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teleurstellingen konden wij 
en wel de drie 
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huurder niet 
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tijd van zoeken 
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iongenswerk heeft geplaatst. Een clubhuis is naar mijn weten een 
Engelsche ontdekking; in Engeland is nog thans het clubwezen onder 
alle standen meer ontwikkeld dan hier ter lande, waar toch de meeste 
sociëteiten een kwijnend bestaan leiden en slechts door eenigc bitter

en gehouden worden. Het is ook erg goed, dat het 
t verdwijnen is, daar getrouwde mannen in hun gezin 
en het naar de natuurlijke orde der dingen is, dat 

is het naar de natuur van de 
gezin ontgroeien en elkander 
dan niet anders te bieden 

de straat; daarom leek mij steeds de behoefte aan'een gebouw, 
waar alle straatjongens waarlijk welkom zijn en waar zij (met de 
noodzakelijke restrictie) hun eigen gang kunnen gaan, grooter dan 
de noodigste noodzakelijkheid ; de ervaring van het eerste jaar heeft 
me gelijk gegeven, zooals uit het nu volgend relaas naar mijne meening 
klaar blijkt.

Na een langen tijd van zoeken en van 
een gelegenheid huren, om het clubhuis in te vestigen 
bovenverdiepingen van een nieuw gebouwd kantoorpai 
worden ingericht naar des huurders keuze — mits de I 
al te veel koos. Het houtwerk en metselwerk van 
dan ook in de verste verte niet degelijk genoeg gebleken. Mochten 
we nogmaals een clubhuis hebben in te richten: veel détails zouden 
we nu anders maken. In hoofdzaak echter heeft de opzet voldaan. 
Een eigen gebouw met een flinke gelegenheid tot expansie is wel een 
eerste desideratum; nu wordt onze rekening jaarlijks door den hoogen 
post voor huur (f 6500.—) gedrukt. Omtrent 20 Maart 1922 hebben 

| we het in gebruik genomen; voor den jaarlijkschen feestdag hebben 
we 21 Maart genomen. Het zag er keurig uit bij de opening: onbe
rispelijk gekafte boeken in de rekken, glimmend gelakte kasten, schoone 
handdoeken en nieuwe stukjes zeep bij de fonteintjes, schaakspelen 

: paarden met koppen, complete kwartetspelen. En pijnlijk deed 
in de eerste weken elk spatje aan, dat op het schoone tafereel 

kwam : daar spleet een leuning van een der veel te lichte en in het 
maken geforceerde Brabantsche stoelen, hier trok men de prutsket- 
tinkjes van de closets stuk. De dcursluitingen, berekend voor den 
zorgvuldigen handgreep van een schuchteren klerk, verloren in de 
stevige knuisten van den Hollandschen jongen al spoedig al hare 
schroefjes, de mooie kaart van Nederland kreeg een gat op de plaats, 
waar het zomerkamp komen zoude en zoo zonder einde. Waren 
onopzettelijkheden — daarnaast sleet er veel, doordat de jongens 
niet af konden blijven : eiken avond waren de draden van de electrische

neuzen op de been
soos wezen aan ’t v
behooren te zijn en het naar

getrouwd zijn. Maar evenzoo 
dat jongens de huiskamer en het

in zoeken. Onze samenleving had hun
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, dat een jongen zich verzet tegen de 
ik vermoed, omdat hij steeds beseft

de abstruse schade zonder 
en nog nooit heeft iemand

:zet, enz.
telijk weinig

de trap
>, of dat 
litzonde-

het nu bedoeld heeft of niet — onze 
ivc de loopjongens zeer velen zijn, wier

electrisch licht werden den ver- | 
uitgedraaid, een van ons besteedde uren per dag 

ing der kartonnen doozen van de damschijven, een 
weer op hun plaats zetten van de boeken, die fcitelijk j 
Iczcus op hun eigen plaats werden teruggez»* 

** ‘‘ ’ijke baldadigheid hebben wij betrekke 
cens, dat b.v. een stoffige mat van 

een fietsband leeg laten loopen, 
; maar dit blijven toch uil 

is, die thans zijn ingeschreven 
lebben zijn er natuurlijk

rocken in het geheele huis doen | 
telen te midden van sigarenpeuken, 
i en dgl. en vinden me echt een

toch meer als een 
de sloopersneiging. 
ook heelemaal kapot 
moet het er ook heelemaal uit, als 
zitten, dan moet er net zoo lang 
af ligt, als een 
vertrapt worden. Men moet we! 
bij zulke dingen niet wel eens I 
hardhandig tot rede te brengen.

Hel' komt practisch niet voor, 
meest drastische terechtwijzing; i 
het ernaar te hebben gemaakt.

Er zijn nog een paar dingen, die mij in de jongens niet sympathiek 
zijn; als geheel toch vind ik hen dikwijls bepaald onsmakelijk. Veront
reiniging van privaten, ontlasting in douchecellen zijn niet zeldzaam. 
Spuwen op den vloer heeft ons het i 
verbieden. Zij kunnen blijven zitten sp< 
vettige papieren, apcnnootcnschillcn 
zanik als ik daarover mopper.

Of Mej. Dr. van Dorp hei 
ervaring is het, dat er onder

bel losgewerkt, alle schakelaars van 
keerden kant op uitgedraaid, een van ons 
aan de herstellii 
ander aan het 
nooit door de lezers

Maar van feitelijl 
last. Het gebeurt wel 
wordt gegooid, of dat „ze’’ 
het electrische licht wordt uitgedraaid; 
ringen en onder de ver in de duizend jongen: 
en derhalve vrijen toegang tot het huis hebben zijn er natuurlijk heel 
wat, waar een kwade draai in zit of die niet heelemaal wijs zijn. 
Maar de klachten, die ik in den eersten tijd van politiemannen of 
booze buren kreeg over ingegooide spiegelruiten (een ruit, die ingegooid 
is, is altijd een spiegelruit en kost nooit minder dan zestig gulden) 
moet ik naar het rijk der fabels verwijzen; ik heb tenminste steeds 
terstond aangeboden, om de abstruse schade zonder cenige cavillatie 
hoegenaamd te vergoeden en nog nooit heeft iemand me om schade
vergoeding aangesproken.

Maar we) is er een andere eigenschap, die mij in de jongens als 
geheel ergert en die aan baldadigheid na verwant is, doch die ik 

opvoedingsfout dan als een karakterfout aanzic: 1 
Als ergens iets een beetje kapot is, dan moet ’t ' 

: als een boek wat los in den band zit, dan 
een ijzeren leuning los begint te 

aan gerukt worden tot zij er geheel 
stoel wrak wordt, dan zal hij ook tot brandhout

1 een zachtzinnige heilige wezen, om 
kregel te worden en den bedrijver
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: garnalen stond. Zij richtten 
>oeken van de leeskamer

)S door elkaar gesmeten.

eerlijkheid te wenschen overlaat. Toch vertrouw ik al mijn jongens 
wel met geld; dat er een boek weg raakt is een uitzondering. De 
oneerlijkheid lijkt me meestal als een (zij het ook onbehoorlijke) 

■ grappigheid bedoeld: vooral electrische lampen zijn dikwijls ontvreemd.
Diefstal van petten komt helaas nogal eens voor; in veel gevallen 
kan hier ook wel van onopzettelijke verwisseling sprake zijn, want 
er zijn soms tot over 20 petten en zelfs vesten in een week aan de 
kapstokken achter gebleven.

Keeren wij thans terug tot de chronologische volgorde.
In de eerste maanden na de opening hadden wij slechts een deel 

van het gebouw in gebruik; op de eerste verdieping bevond zich de 
leeskamer, waardoor men toegang had tot de recreatiezaal. Dit was 
opzettelijk zoo gedaan, daar ik een kalmeerende en stemming-gevenden 
invloed van de leeskamer verwachtte. De jongens, die kwamen, 
behoorden tot den kleinen burgerstand, maar al ras kwam er daling 

, in het peil, doordat er vele jonge schoolkinderen uit de laagste volks
klassen op het huis afkwamen. Deze schrikten de „jongeheeren” 
merkbaar af en het geheele maatschappelijke peil onzer bezoekers 
daalde, gelijk wij gewenscht en voorzien hadden. Maar wat wij niet 
voorzien hadden en allerminst wcnschten, was de daling van den 
gemiddelden leeftijd onzer klanten; wurmen van zeker nog geen 10 

( jaar kwamen bij troepen binnen en trachten ons diets te maken, dat 
zij al 14 waren, welke leeftijd wij als onderste grens hadden gesteld. 
Om hieraan een einde te maken decreteerden wij, dat voortaan de 
jongens onder de 14 toegang zouden hebben van 4 uur tot zeven en die 
van 14 jaar en ouder van zessen tot half tien. Het resultaat was 
verrassend! Eiken dag om half vijf was het geheele huis, met inbe
grip van de trappen en de closets, heelemaal gevuld met als maar 
kleinere jongentjes, die met de handen in de hoogte zoo hard liepen 
te gillen als zij maar konden; zij wriemelden door elkaar gelijk mieren 
als er in hun nest getrapt is. Mr. van Stolk en ikzelf, wij zijn groote, 
zware mannen en het moet een koddig gezicht geweest zijn, om ons 
uit die scharen te zien uitsteken; ik heb me altoos gevoeld alsof ik 
in een mand met garnalen stond. Zij richtten een geweldige ravage 
aan; vooral de boeken van de leeskamer waren dagelijks in eenige 
minuten al hopeloos door elkaar gesmeten. Wij zijn niet in staat 
geweest om iets met de kinderen te ondernemen; daarvoor waren er 
veel en veel te veel. En het ergste was, dat wij dood op waren als het 
zes uur was en ons eigenlijke werk zou beginnen. Wij hebben er daarom 
maar een eind aan gemaakt, de openingstijd van het huis weer op 
zes uur teruggebracht en zoo nauwlettend mogelijk toegezien, dat geen 
jongens onder de maat in huis kwamen.
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De rust keerde weer; de materieele schade echter zijn wij nooit | 
hcelemaal te boven gekomen. In de op deze periode volgende maanden. 
Juni tot begin September '22, liep alles van een leien dakje; iedere 
jongen had zonder eenige formaliteit acces en eiken avond, ook in 
den tijd, dat een 50-tal onzer jongens in een kamp was, waren er 
omtrent 100 bezoekers, die rustig in de leeskamer zaten met hun 
boekje of in de recreatiezaal met een spel of gesprek bezig waren, 

practisch mogelijk, dat de beide vaste medewerkers 
afwezig waren (voor de settlementsconferentie te 

jen der jongens aan de beide onderwijzersLonden) en 
overlicten.

Er begon zich ook een vaste kern van jongens te vormen, aan wie | 
we heel wat werkzaamheden konden overlaten. Uit deze jongens 
kozen we commissarissen, die allerlei speciale opdrachten hadden: 
deze moest voor de spelen zorgen, die voor de douches, gene voor 
den catalogus der boekerij, een ander weer de boekkaften vernieuwen 
enz. Den eersten keer hadden we de commissarissen door vrije schrifte
lijke stemming laten aanwijzen; dit leverde niet veel op, daar de aard 
van het bedrijf meebracht, dat de jongens elkander ter nauwernood 
kenden. Een jongen, herinner ik mij, had over de 60 stemmen, waar
voor hij evenzooveel stembriefjes voor zich zelf had zitten schrijven. 
Na zijne „verkiezing" heb ik hem echter zelden weergezien.

We hadden evenwel van die commissarissen ook een boel last. Niet 
alleen dat er dikwijls een ontbrak op de door hem zelf eenmaal zoo 
vurig geambieerde post, maar ze waren ook geweldig formalistisch en 
bij voorkomende overtredingen van gestelde regels konden ze zoo 
heftig hun gezag trachten te handhaven, dat er dikwijls ruzie en vol
slagen oorlog uit voortkwam. Een overeenkomstige ervaring heeft 
natuurlijk iedereen, die jongens met eenig gezag over andere jongens 

en het verbaast me ook geenszins, dat iedere beschrij- 
Junior Republic voor negen tienden uit een beschrijving 

en krijgsraden bestaat.
kreeg het huis ook meer te bieden. Over de onderwijs- 
hieronder handelen. De gymnastieklessen, waar maanden 

lang eiken avond door tal van jongens naar werd gevraagd, namen 
een aanvang, alhoewel het nog tot in den winter heeft geduurd voordat 
wij, door een ruime gift hiertoe in staat gesteld, ons lokaaltje 
behoorlijk konden outilleeren. Wij hebben nu een kostelijken leider 
en behalve des Zaterdags en Zondags, wordt er eiken avond drie 
uur lang gymnastiek (in den zomer bij mooi weer athletiek op een 
veldje in de buurt) gegeven. Dit is een van de mooiste dingen van 
het huis.
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Ook de muziekuitvoeringen op Zondagavond namen een aanvang; 
de eerste had plaats in April en sedert hebben we, zij het dikwijls 
ook na een ingespannen zoeken, waar iemand, die het niet bij de 
hand heeft gehad zich eenvoudig geen voorstelling van maken kan, 
eiken Zondagavond muziek gehad van zeven tot acht. Steeds zijn het 
amateurs geweest, die voor de jongens optraden; een keer echter, 
toen we den voorafgaanden Zaterdag wat heel laat waren afgebeld, 
hebben we een violist moeten huren; ik betreur nog de f 25.— die 
me dat heeft gekost, want hij maakte er zich zoo echt van af. Natuurlijk 
slaagt de eenc avond beter dan de andere; de muziek is goed als de 
uitvoerders met hun gehoor contact weten te krijgen. Sommige men- 
schen maken muziek als een kind, dat moet studeeren: als het acht 

is ben ik klaar. Dan komt er deining in de jongens, dan wordt 
en wordt de zangeres nagebootst en moeten de meesters 

>ubliek geruischloos bij de haren de zaal uit zetten. Maar anderen 
■icöben meermalen een volgepropt lokaal met meer dan 300 

wilde jongens en meisjes over het uur in adcinlooze stilte van hun 
. heerlijke kunst laten genieten. Wat er uitgevoerd wordt is lang niet 

onverschillig. De beste avonden hebben wij gehad bij werk van Bach. 
Maar voor schalksche liedjes met verkleinwoorden, van poezele 

| voetjes en van heldere kijkertjes hebben groote jongens een hart- 
grondigen afkeer.

We hadden gedacht, dat het wel uitvoerbaar zou blijken dat ook 
meisjes bij de muziek kwamen luisteren; er kwamen toch zoo dikwijls 
meisjes, die ook zoo graag in huis wilden zijn. We stonden derhalve 
aan meisjes boven de 14 jaar toe, om des Zondagsavonds bij de muziek 
te zijn en we wezen haar een vertrek aan, z.g. studiezaal, die aan de 
gymnastiekzaal grenst, waar zij na de muziek tot sluitingstijd, half tien, 
mochten blijven. Ze kregen daar wat boeken en spelen, terwijl ze 
tevens in het gymnastieklokaal mochten rondhuppen. Ze vonden het 
heerlijk, dezelfden kwamen ten minste eiken Zondag terug en het 
aantal der vaste meisjes steeg spoedig tot over de honderd. Als toe
zicht fungeerde een der oudere jongens, een misogame bankwerker, 
die z’n „mokkels” (hetgeen een Rotterdamsch woord voor meisjes is) 
schoon met een stuursch gezicht, uitstekend in bedwang hield. Toen 
het aantal jongens gaandeweg steeg, konden we de studiezaal niet 
meer voor de meisjes beschikbaar houden en mochten ze alleen nog 
maar bij de muziek komen. Ze waren daarbij steeds hinderlijk; als 
ze heelemaal zwegen, praatten ze toch altijd nog een klein beetje. 
Tegenwoordig laten we in 't geheel geen meisjes meer toe.

Met clubs tot een bepaald doel maakte wij van meet of aan 
ernst; wij hadden het geluk al spoedig een vrijwilliger te vinden
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Toen de zomer voorbij was begon het in huis drukker te worden. 
Eiken avond tegen zes uur stond er al een drom jongens voor de 
deur en er kwamen politieagenten aan te pas, om de orde onder de 
wachtenden te handhaven en om degenen, die luide protesteerden 
als de deur met het bordje vol prijkte en gesloten bleef (dikwijls al 
voor zevenen) tot doorloopen aan te manen. Ik ging met een paar 
sterke jongens achter de deur staan, om de binnenstroomenden te 
turven ; als er 200 in waren verklaarden we het huis vol, daar we

mondorgelles

te zien dan een 
in den mond; het geluk 
groot, dat na een keer 
moest gestaakt worden.

Voor leiders van andere clubs heb ik nooit menschen gevonden, | 
die voldoende vasthoudendheid hadden om door te zetten; zelf heb 
ik helaas geen avond vrij, om het te doen.

Een damclub is door de jongens zelf in het leven geroepen; zij , 
werkt intensief. Er zijn avonden, waarop meer dan 180 partijen in 
den ouderlingen wedstrijd gespeeld worden en simultaanséances met 
30 spelers.

voor een timmerles. Timmeren vind ik voor jongens de edelste ont- | 
spanning, die te verzinnen is; het leert netheid, oefent het geduld, 
het brengt spelenderwijze de vaardigheid aan om een teekening te 
lezen en om een bedoeling in schets te brengen. Bovendien zien de 
jongens ook resultaten van hun inspanning. De timmerles wordt nu 
vier avonden per week gegeven; de timmermeester ontvangt thans 
een vergoeding voor zijn moeite. De animo is nog geensdcels ver
minderd, ofschoon er heel wat jongens zijn, die ijverig eenigc maanden 
lang getimmerd hebben en dan plotseling geen zin meer 
Maar voor eiken jongen, die afvalt, staan twaalf nieuwe 
plaatsje te wachten. Een phalansterion met vrijwillige timmcrjoi 

kleine kunst wezen; helaas is in ons huis 
en ontbreekt de gelegenheid tot uitbreiding.

kostbare geschiedenis.
■ was de oogst van de schaakleerclub. Ik denk, dat 1 
/oor onze soort jongens te abstract is. Indien wij in 

hebben, zou het waarschijnlijk

te bemannen zou een
een klein timmerkamertje
Het is ook een k

Veel geringer
het schaakspel voor onze soort jonj 
huis een apart schaakkamertje kon. 
veel beter gaan.

Eenige malen is ook een mondorgelclub opgezet; zoo'n club leeft 1 
niet lang, waarschijnlijk doordat zij geen serieuze artistieke bevredi
ging biedt. Als een mondorgelles pas aan den gang is, komen er 
tientallen van jongens op af. Er is moeilijk iets te verzinnen dat 
zotter is om te zien dan een veertigtal kleine jongens

•luid is afgrijselijk. Het verval 
kkc of zes de les door gebrek
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szelligheid in het club- 
: het weer — als ik 
en <lc deur overmand

nog een beetje plaats over moesten houden voor de vaste klanten, 
die al maanden lang avond aan avond hun gezel 
huis waren komen zoeken. Maar dan gebeurde 
even boven was — dat iemand het huis uitging < 
werd. DAn raakte het huis eerst recht vol!

Eén Zondagavond was al zeer merkwaardig; ik was op een boven
gang en had moeite om me door de menigte van jongens een weg 
te banen. Ook de trappen waren stikvol, want ieder, die beneden 
was dacht, dat er boven nog wel plaats wezen zou en die boven 
waren, bevonden het dan tenslotte beneden nog ruimer. Ik deed 
derhalve de jongen het huis uitgaan; zestig partijtjes van tien lieten 
zich gedwee wegschuiven. Daarna bleven er nog ruim 250 jongens 
in huis. Bedenkt men, dat er bovendien nog ver over de honderd 
meisjes in de studiezaal en het gymnastieklokaal waren, dan is duide
lijk, dat ik het aantal bezoekers op dien avond zeker wel op duizend 
stellen mag. De capaciteit van het huis was bij de inrichting op 150 
per dag aangenomen.

Wat of al die jongens in huis kwamen zoeken kan ik niet zeggen; 
het was toch natuurlijk uitgesloten, dat onder die omstandigheden 
voor elkeen bezigheid te vinden zou zijn. Maar ze kwamen stellig 
niet met slechte bedoelingen, dit bleek wel uit hun geheele optreden. 
Cadeautjes krijgen ze in het huis niet, er is geen buffet of snoep
winkeltje aan verbonden. Zoodat men mij deze voldoening moet 
gunnen: te mogen concludeeren, dat het clubhuis voldeed aan een 
diep gevoelde en natuurlijke behoefte.

Toen de winter op komst was leek mij ook de tijd gekomen, 
de vaders in het werk te betrekken. Weliswaar is moeder in het 
gezin degene, die de zaak drijft; maar het is de vader wiens invloed 
ten goede of ten. kwade de geest der opvoeding beheerscht. Wij 
gaven daarom een tijd lang aan alle jongens, die in huis kwamen, 
een briefje mee, waarbij hun vader tot een bijeenkomst in het club
huis op een bepaalden Zondagmorgen om half elf werd uitgenoodigd. 
Toen de dag naderde, drukten wij hun nogmaals op het hart, om 
hem aan de zaak te herinneren en we bezochten vele vaders per
soonlijk, om op hun komst aan te dringen; die zij dan ook gereedelijk 
toezegden.

Niet zonder spanning, naar wat ik zien zoude ging ik naar de 
eerste bijeenkomst toe, waartoe ik mezelf en het huis met zorg had 
voorbereid.

Ik zag een tiental meneeren met groote, inbrandende sigaren - 
met - bandjes, in zwarte pandjesjassen en met dikke gouden horloge
kettingen met paardenkoppen.
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■ of toch wel de kleine

ok opg
ik het

>leef.
jrpen heb ik 
besproken:

Ik droeg m'n toespraakje voor; het wekte geen zichtbare emotie. 
Daarna zijn we tezamen het huis rondgegaan, waarbij we van elk 
vertrek het gebruik en het misbruik omstandig uiteenzetten. En er 
ontstond zulk een genoegelijke sfeer van begrijpen, dat allerlei vragen 
los kwamen en opmerkingen gemaakt werden en deze eerste vaders- 
bijeenkomst als een groot succes uiteenging. De bezoekers van deze 
eerste bijeenkomst hebben bijna allen ook de volgende vaderochtenden 
bezocht. Mcer dan een kleine dertig hoorders heb ik evenwel niet 
bijeen kunnen brengen, wat op een aantal genoodigden van bijkans i 
duizend een gering rendement beteekent. De belangstelling va 
ouders in opvoedkundige vraagstukken is blijkbaar gering; het 
me b.v. ook opgevallen, dat in den tijd der kleine jongens 
waarover ik het hierboven gehad heb, nooit < 
een pa of moe eens is komen kijken, waar 
peuter bl

De volgende onderwerpen heb ik op de vadersbijeenkomsten van 
den afgeloopen winter besproken: De Hoop des Vaderlands, Onze 
jongens; Onze jongens en de werkloosheid; Opvoedingsfouten; Her- 

igsonderwijs in Duitschland i:n De Misdadige Jeugd. In het 
end winterseisoen hoop ik met deze bijeenkomsten voort te gaan, 

dan als middagvergaderingen; ik heb n.1. gaandeweg bemerkt, 
dat heel veel pa's des Zondags voor etenstijd nog niet op, althans 
nog niet gekleed zijn. Den text van het in de vergaderingen gespro
kene zonden wij vóór een volgende vergadering steeds aan alle 
adressen der ingeschreven jongens toe.

Want wij hebben de politiek der open deur niet kunnen hand
haven, om de eenvoudige reden, dat er te veel jongens kwamen. Wij 
zijn er toe overgegaan, om toegangskaartjes uit te geven, zonder 
welke men op een drukken dag niet in huis komen mag en die als 
legitimatiebewijs en als onderpand dienen voor het aanvragen van 
een spel of een boek in de recreatie- en de leeszaal. Op dit oogen- 
blik zijn er 1080 van zulke Arendkaartjes in omloop.

Het was opmerkeliik en verblijdend, dat in den loop van den 
winter het maatschappelijk peil onzer bezoekers steeds meer daalde: , 
wij kregen de kinderen uit wat er van de Zandstraat was achter
gebleven en uit de sloppen en poorten van het oude Noorden der 
stad. Ofschoon het niet te ontkennen was, dat hunne manieren ruwer 
en vooral linkscher waren dan van jongens uit welgestelder milieux 
(hetgeen vooral ons mobilair kon merken) is hetgeen over hen ver
teld wordt toch wel erg overdreven en ik vind het dwaas, dat veel 
van onze oude jongens door hun ouders werd verboden nog verder 
naar het clubhuis te gaan, daar nu ook „zulke kinderen daar kwamen”.
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van allerlei gelooven 
er zijn tenminste heel 

-us. Van eenige be- 
onze jongens is geen 

jongens leeft buiten eenig 
heidenen, die zelfs niet

Thans is het mcerendeel van de pauperbcvolking met het keeren van 
’ het licht, tot den volgenden winter verdwenen en zijn onze autoch

tonen weergekccrd. Schoon derhalve het Clubhuis constant doorwerkt, 
winter en zomer, eiken avond zonder een uitzondering, wordt het 
werk in zeker opzicht toch een seizoenarbeid.

De Joodsche jongens zijn steeds de lastigste geweest. Het 
I vinnig bestreden woord van Bolland, dat de Jood 

zwam, spelbreker en vredeverstoorder is heeft zich 
die wij in huis kregen bewaarheid. Jongens 
hebben het huis bezocht, ook veel Roomschen; 
wat jongens ingeschreven met vier namen op 
langstelling van godsdienstige organisaties in 
sprake geweest; het meerendeel onzer

1 kerkgeloofsleven om; zij zijn volslagen heidenen, die zelfs niet meer 
weten welke feiten op de Christelijke hoogdagen herdacht worden.

Van de negen jongens, die in huis kwamen, waren er ten minste 
| tien, die me vroegen „of ze hier ook een voetbalclub bij hadden” en 

telkenmale werd mij kond gedaan, dat er een onderlinge voetbalclub 
van „De Arend" was opgericht, waarbij dan om steun werd aange
klopt. Die steun konden wij wel geven, zoolang het het verschaffen 
van „frokkies en keischoenen" op afbetaling betrof; het is evenwel 

. een bijzonderheid van voetballen, waardoor dit spel zich gunstig van 
pandoeren en biljarten onderscheidt, dat het steeds in de open lucht, 
op een dusgenaamd voetbalterrein moet gebeuren. Ofschoon deze 
stad zich met een wapen siert, dat de Rottcstroom te midden der 
weilanden toont en de stad inderdaad in de groene velden ligt, zoo 
is niettemin het aantal van speelvelden hier veel te klein. Een eigen 

| speelveld, waarop tenminste drie elftallen tegelijk kunnen oefenen, is 
een van de zaken, die ik het smartelijkst mis. Ais iemand ons voor 
bepaalde uren het gebruik van een terrein kon geven, zou ik dat 
wel dankbaar accepteeren, maar de zaak ware erdoor niet opgelost. 
We hebben ons eigen veld noodig, volledig toegerust met berg- en 
kleedruimte, opdat de sport haar eigen plaats in de opvoeding der 
jongens inneme, air deel van een geheel en allerminst als doel op zich 
zelf worde beschouwd. Dit laatste beschouw ik als het gevaar, 
waartoe het in beheer geven van gemeentelijke sportterreinen aan 

voor Lichamelijke Opvoeding leidt.
hebben wij in het afgeloopen jaar wel het meegebruik 

paar terreinen gehad en is onze eigen voctbalvereeniging 
gekomen. Maar zij groeide zoo snel, dat onze jongens zich 

de vreemde velden uitbreidden als een olievlek in papier, zoo-
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ipier hadden gewenscht. Het narijden der verzuimers b.v. 
neel veel tijd en inspanning; de schoolbevolking was zeer 
en het curieuste was, dat de jongens van onze school een 

roep gingen vormen, die wij buiten de schooluren 
ïbouw zagen. Niettemin blijven wij, zij bet ook 
e wijzigingen, met deze afdeeling doorgaan. Hier 
een ervaring van een jaar te kort, om al een

ï gastvrijheid gevende vereeniging zelf in het gedrang raakte. 
Het gevolg is, dat we weer afgezegd zijn en ook, dat we met meer 
elftallen in den Bond zijn gaan spelen, dan overeenkomt met het peil 
van ons spel. De voetballerij is n.1. vernuftig georganiseerd in bonden: 
een heele „hooge", de N. V. B. eri in tallooze plaatselijke. In iederen 
bond kan een vereeniging sport voor sport een eindelooze ladder 
beklimmen, welke ladder de competitie wordt genoemd; wie eenmaal 
in dit garee) loopt moet altijd door maar wedstrijden spelen. Het 
voordeel voor ons was er in gelegen, dat de helft van die wed
strijden op velden van tegenpartijen wordt gespeeld, zoodat de ter- I 
reinvraag voor 50 pCt. was opgelost. Een bezwaar van de methode 
is natuurlijk, dat er van een eigenlijke oefening niets kwam en dat i 
onze jongens zich op wedstrijden moesten oefen? Dus eigenlijk een 
zielig, armelijk gepruts. Toch gingen we wel vooruit; verloren we 
eerst steeds met dubbele cijfers — gaandeweg nog maar met enkele.

Als bijzonderheid van het voetballen vermeld ik nog, dat in geen 
enkele tak ons bedrijf, zooveel papier en inkt werd verbruikt.

In het oorspronkelijke plan voor het clubhuis, in den aanhef i 
dit verslagje gememoreerd, werd een eerste plaats ingeruimd aan 
schoolonderwijs. Ik spreek er hier in de laatste plaats over.

Wij hadden dan ons plan eigenlijk zoo opgesteld: de jongens, die 
wij onder onze hoede kregen, zouden wij twee maal per week anderhalf 
uur lang onderwijs laten geven; op de avonden, waarop zij geen les 
hadden konden zij dan van de overige voordeelen. die het huis ging 
bieden, gebruik maken. Inderdaad hebben wij van meet af aan twee 
van onze beste lokaliteiten voor schoollokalen ingericht, met borden, 
landkaarten en kleine tafeltjes. En wij vonden twee onderwijzers 
bereid, om aan de jongens, die er zouden komen, voortgezet onder
wijs te geven, terwijl wij zelve op ons namen, om degenen die de 
school verzuimden thuis op te zoeken en hen zelf of hunne ouders 
op te porren om beter op hun zaak te letten. Ik moet er natuurlijk 
van af zien, om het onderwijs tot in bijzonderheden te bespreken en 
volsta hier met de mededeeling, dat de zaak niet is geloopen, gelijk 
wij op papi 
kostte al h< 
vlottend .
geheel afzonderlijke gre 
haast niet in het gel 
niet zonder ingrijpende 
in de eerste plaats is < 
conclusie te wettigen.

Eén jongen werd bij ons klaargemaakt voor een cursus, die opleidt
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en ik zal 
t Instituut 

de brieven in

steun hadden toej 
indachtige) plan ook dit 

gemaakt heeft mijn eerlijk 
:n, behalve onze schaakmeester 
gekomen in het kantoorwerk 

ischen werkdadig aandeel in het leiden 
het antwoord

tot apothekersbediende, een ander zelfs voor de heusche Kweekschool 
voor onderwijzers.

en naar
een volledig bemand en
succes als algemeen het besef doordringt, dat ons werk een nood
zakelijke schakel is in de vorming van den staatsburger, dat het 
natuurlijk is, dat er gelegenheid bestaat voor de jeugd boven den 
schoolplichtigen leeftijd om zich te ontspannen en te vormen door 
onderlingcn omgang, anders dan in portieken en langs de straten. Het 
heeft succes als flinke jonge menschen als van zelf sprekend zullen 
aanvaarden, dat zij een deel van hun leven hebben te geven voor de 
opvoeding der rijpere jeugd. Het heeft succes als een ieder, die over 
baldadigheid en straatschenderij moppert, begrijpt, dat het in den 
grond mee zijn eigen schuld is, dat het zoover gekomen is.

Ik streef bewust naar de eerste plaats, naar erkenning, e 
alléén dan kunnen verklaren, dat ons werk succes heeft als het 
uitgroeit tot een machtig lichaam en als ik niet langer 
de bus behoef te laten omdat ik het vervelend vind om weer een 
rekening over cricketballen of drukwerk of reparaties in handen te 
krijgen, voor welke ik geen geld heb om te betalen.

En of het werk resultaat heeft? Dit is toch eigenlijk geen vraag! 
Het is ondenkbaar, dat valide menschen hunne volle aandacht op 
een zaak zouden concentreeren, alle gaven, die hun geschonken zijn

Ik heb paradepaarden, jongens, 
ling in een vitrine zou kunnen zetten, om 
demostreeren: 'n boefje, op heeterdaad bij 

een slatuintje bewerkt, een diefachtige

zaak zouden concentreeren, alle 
zouden aanwenden zonder resultaat, 
die ik op een tentoonstelling 
het resultaat populair te <ici 
een inbraak gesnapt, die nu

Hiermede zijn de hoofdzaken wel verteld; ik heb in dit jaar veel 
hartelijkheid ondervonden en de manier, waarop zij, die aanvankelijk 
geldelijken steun hadden toegezegd voor het oorspronkelijke (Jeugd
raadachtige) plan ook dit werk van zelfaanpakken hebben uitvoer
baar gemaakt heeft mijn eerlijk gemeende bewondering. Evenwel 
hebben, behalve onze schaakmeester en de dames, die ons te hulp 
zijn gekomen in het kantoorwerk en in de leeskamer, heel weinig 
menschen werkdadig aandeel in het leiden van onze jongens gehad.

Ten slotte, wil ik het antwoord op de vraag of ons werk succes 
heeft en of het resultaat oplevert, niet ontwijken.

Of het succes zal hebben kan alleen de toekomst leeren: het heeft 
succes als onze samenleving ervan doordrongen zal zijn, dat zij hare 
plichten tegenover de rijpere jeugd niet kan verwaarloozen, als ons 
de middelen worden gegeven, om het werk intensief voort te zetten 

behoefte uit te breiden, zoodat wij in elke wijk van de stad 
ingericht clubhuis kunnen hebben. Het heeft 

het besef doordringt, dat

bestaat 
zich te ontsj 

portiek 
menschen
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De vrije Volksontwikkeling in Duitschland 
door Dr. ROBERT VON ERDBERG, Berlijn.

hoogere 
openbare 
het beoefenen 
vertrouwd maken

'T' ot de instellingen voor vrije volksontwikkeling rekent men in 
-1- Duitschland al die ontwikkelingsinrichtingen voor volwassenen, 

voor welker gebruik geen enkele dwang bestaat, en die in de eerste 
plaats bestemd zijn voor die volksklassen, die zich het bezoeken van 

scholen niet konden veroorloven. Daartoe behooren dus de 
bibliotheken, volksuniversiteiten, openbare voordrachten, 

van volksmuziek, volkstooneel, het streven tot het 
van breedere volkslagen met het gebied der beeldende

zwerver, die thans hier eiken avond ordentelijk zit te dammen of een 
bloemcnbak timmert. Maar het wAre resultaat is niet zoo te zien; 
want het. is de hartelijke vertrouwelijkheid, die tusschen meesters en 
jongens hecrscht en die de jongens er toe brengt, om met hunne 
duizenderlei moeilijkheden tot ons te komen in de volledige zekerheid 
niet te zullen worden afgescheept.

Het is ook wel duidelijk, na dit relaas van allerlei mislukkingen, 
dat mijn gestie aan velerlei critiek heeft blootgestaan. Ten dcele 
voelde ik die als rechtvaardig en hoop ik mijn voordeel ermee te 
hebben gedaan; grootendeels echter sproot zij voort uit gebrek aan 
begrip van wat wij eigenlijk doen en van de natuurlijke gesteldheid 
van den jongen uit de volksklassen. Ik heb hier een opperpaedagoog 
gehad, die een halve minuut rondkeek en toen decreteerde: „O, dus 
alleen jongens van de straat houden”. En ik heb een aspirant-medewerker 
op visite gehad, een ouwe zeur, die, toen hij een uur lang met een 
overjas aan en een hoed op en met een peuk sigaar in z'n hoofd de 
jongens had loopen begluren, van mij wilde weten .hoe hij nu de 
jongens bezig moest houden”. En toen ik zei, dat dat heel eenvoudig 
was en dat hij daarvoor alleen z’n jas had uit te trekken en z’n 
sigaar weg te leggen, is hij boos heen gegaan en rond gaan vertellen, 
dat ’t hier niks gedaan was. Maar ik zal me troosten met Canon 
Barnett’s gulden woord :

What a man gives, directed by loving sympathy with a neighbour 
he knows and respects, this is the charity which is blessed; and its 
very mistakes are steps to better things.

Rotterdam, 22 Mei 1923.
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kunst, enz. Maar ook de bestrijding van minderwaardige litteratuur, 
slechte bioscopen en dergelijke is de taak van het vrije volksontwikke- 
lingswerk.

Voor den oorlog werd de idee der vrije volksontwikkeling gedragen 
door vereenigingen, wien van hun oprichting of nog altijd iets aan
kleefde van het karakter eener liefdadigheidsvcreeniging. van een 
welwillende philanthropie. Deze vereenigingen waren door menschen 
in het leven geroepen, bij wien het goede hart en de algemeene 
menschenliefde sterker ontwikkeld waren dan de eigen behoefte aan 
een hoogere cultuur en het doorgronden van de diepste waarden op 
het gebied van wetenschap en kunst; die echter datgene wat zij 
bezaten, wilden brengen binnen het bereik van de geestelijk minder- 
bezittenden. Zij konden dat des te gemakkelijker, omdat voor hen 
het diepe probleem van alle ontwikkeling, speciaal volksontwikkeling, 
niet bestond. Zooals hun eigen ontwikkeling in den regel bestond uit 
weinig geordende kennis, geloofden ze ook aan de ontwikkelingsbe
hoefte van ouderen te kunnen voldoen, door ook hen kennis bij te 
brengen. Dat was een gemakkelijkc taak, waarmee de werkelijk 
intellcctueclcn van het land zich echter niet inlieten, vervuld van een 
sterken twijfel of men aan breede volkskringen inderdaad zou kunnen 

. wat zij zelf, in het gelukkige bezit van een veelzijdige ont- 
ling met het rijke genot, dat zij biedt en de bittere smarten, die 
reidt, hun eigendom noemden.

Vandaar dat in den eersten tijd de vrije 
niet het karakter dro< 

van philanthropisch<

volksontwikkelingsarbeid 
in Duitschland nog niet het karakter droeg van een geestelijke 
beweging. Zij ging uit van philanthropische mannen en vrouwen, 
veelal ook ter bevrediging van eigen ijdelheid en waanwijsheid. De 
Staat en de gemeenten maakten zich van deze aalinoezen-uitdeelende 
vereenigingen van hun kant weer met aalmoezen af, en de openbare 
meening liet er zich des te minder door verontrusten, naarmate de 
dagbladen er nauwelijks aandacht aan schonken. Weliswaar ver
anderde dat in het begin der negentiger jaren in vele opzichten. Het 
werk wijzigde zich, scheen door een nieuwen geest gedragen, hoewel 
de houding van alle niet direct betrokken kringen in wezen dezelfde 
bleef. Men karakteriseert deze kortweg als onverschilligheid, die 
meestal in de kringen der geestelijk-conservatieven groeide tot wan
trouwen en in de kringen der politick-conservatieven tot afkeuring. 

Dat werd na de revolutie opeens anders. De reden ligt voor de 
hand. Met de revolutie voltrok zich plotseling een algeheele wijziging 
in de sociale klassen-indeeling van het Duitsche volk. Een paar voor
beelden toonen dit ten duidelijkste aan. De officier, de drager van 
het maatschappelijk leven, zonk weg in de categorie van het geestelijk
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igen genoeg om de noodzakelijkheid van 
rbeid in te zien. Aan al deze menschen 

geestelijken levensinhoud gegeven worden; zij moesten tot 
Lielijke staatsburgers, tot mededrag 

de scherper schouwi

proletariaat. De nood van den geestelijken arbeider werd acuut in 
een omvang, die niemand had voorzien. Daartegenover schenen de 
mogelijkheden van de handwerksbevolking om hun materieelc levens
omstandigheden aan te passen aan hun behoeften, zelfs door den 
algemeenen troosteloozen cconomischen toestand onbegrensd, en waar 
Dehmcl eens den tijd noemde als het ccnige wat den arbeider ont
brak, had althans de arbeider nu meer tijd dan met zijn capa 
en soms ook wel met zijn neiging, voor een doelmatig gebruil 
een kwam.

Dit was voor de kortzichtig 
de vrije volksontwikkelingsark 
moest een gees'  
verantwoordelijke staatsburgers, tot mededragers der cultuur gevormd 
worden. Het oog van de scherper schouwenden ontdekte echter 
dieper liggende gronden. Iedere revolutie beteekent een cultuurcrisis. 
Als cultuur de'uiting is van een bepaalde levensdrang in het volk, 
dan doet zich op het oogenblik dat deze levensdrang in een geheel 
nieuwe richtig gestuwd wordt, de noodzakelijkheid van een nieuwe 
uitingswijze voor. Met deze cultuurcrisis moet een cultuurscepsis 
innerlijk samen gaan. Wat aan cultureele goederen overgeleverd 
werd, kan niet meer als levensvoorwaarde en levensinhoud zonder 
meer worden overgenomen; veeleer moet worden onderzocht of ze 
als zoodanig nog waarde hebben. Het oude Faustwoord aangaande 
het verwerven van wat door de voorvaderen werd overgeleverd, 
wordt in zulke tijden tot een onontkoombaar gebod. De innerlijke 
gesteldheid tot dit „verwerven" moet echter in al diegenen gewekt 
worden, die tot dusver nauwelijks in een innerlijk levend verband 
tot deze goederen waren betrokken. Meer nog: zij hebben mede te 
beslissen, wat zij als geestelijk goed, als een nog steeds met hun 
levensdrang overeenstemmende uiting, kunnen meenemen in een nieuwen 
tijd, en zij zijn aangewezen om, waar dat niet mogelijk is, nieuwe 
vormen te zoeken. Dat is een vraagstuk, dat door zijn omvang nog 
moeilijker wordt, want van haar oplossing hangt het af of een der- 
gclijk volk in de toekomst nog iets te betcekenen zal hebben in de 
wereld. De oplossing van dit vraagstuk behoort voor een groot deel 
thuis op het terrein der vrije volksontwikkelingsbeweging.

De school is in Duitschland e en staatsinstelling. Zij is ond< 
aan wettelijke bepalingen. Hoewel na de revolutie de leeraren 
volks- en middelbare scholen in hun methoden van 
meer vrij gelaten worden dan vóór den oorlog, 
woordig de leerplans gegrondvest worden op 
op het bijbrengen van kennis gericht zijn dan

lerworpen 

onderwijsgeven 
 en hoewel tegen- 

beginselen, die minder 
op verdieping van het
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; tot den 
>estond in

!n vóór alles de leerlingen 
Staat één beginsel niet 

waar het betreft de ver

werk der opvoeding en algemeene vorming ei 
voor het leven willen uitrusten, kan toch de 
prijsgeven; hij kan vrijheid van onderricht, waar het betreft de 
houding van den leerling tot hein, den Staat, niet toelaten. De Staat 
moet er voor zorgen, dat op de scholen mcnschcn worden gevormd, die 
den Staat, zooals hij is, erkennen en in een bepaald verband tot hem treden. 
Deed de Staat dat niet, dan zou er een heilloozc verwarring ontstaan, 
doordat b.v. de eene onderwijzer uitgaande van monarchistisch, de 
andere echter van republikeinsch Staatsidcaal, zijn leerlingen zou 
onderwijzen. Nu is er evenwel geen Staat die is, maar slechts één 
Staat, die in wording id. Ook de Staat kan zich niet onttrekken aan 
de wetten der evolutie. Maar niet alleen de Staat, ook los van haar 
staande lichamen, die eenige aanspraak op de school meenen te kunnen 
maken, zooals b.v. de kerk, streven, waar het hun belangen betreft, 
naar een dwang, dien zij met behulp van den Staat willen doorzetten. 
In den strijd om de confessioneele school tegenover de neutrale, die 
ontvlammen zal wanneer de Rijksschoolwct in Duitschland aan de 
orde komt, zal dit ten duidelijkste uitkomen. Het zou echter tot een 
stilstand in de staatsontwikkeling voeren, wanneer men de jeugd 
slechts de verhouding tot den Staat, zooals die is, bijbracht, zonder 
dat de mogelijkheid bestond in meer ervaren mcnschcn de beschouwing 
met nieuwe ideeën te verrijken en die beschouwing ingang te doen 
vinden. De ontwikkeling van den Staat zou dan in erupties tot stand 
komen en wel in die tijden, waarin de overwonnen staatsvorm en de 
afgedane staatsinstellingen zich niet meer aanpassen aan de ver
anderende economische en geestelijke verhoudingen (want de geest 
laat zich niet aan banden leggen, ook daar waar geen vrije volks- 
ontwikkelingsbeweging is). Revoluties zijn tegenwoordig reeds niet 
meer die pijnlijke gebeurtenissen van vroeger, omdat het oude en het 
nieuwe niet meer zoo hevig tegen elkaar botsen, maar het nieuwe 
reeds in het oude tot ontplooiïng heeft kunnen komen. De Russische 
revolutie is hier geen tegenargument, want daar heeft zich niet alleen 
het nieuwe niet in het oude kunnen ontplooien, maar zij is 
vorm, die in zijn radicalisme van vandaag op morgen, 
is, en daarom, wanneer zij desondanks wordt 
terreur niet kan ontkomen. Ideeën moeten 
moeten gevormd worden en zich ermee vertrouw 
richtinge 
van het 
weinig

Daarom
Duitschland, die de verantwoordelijkheid

een nieuwe 
onuitvoerbaar 

uitgevoerd, aan de 
gaan leven, menschen 

gevormd worden en zich ermee vertrouwd maken, aleer nieuwe 
;en levenskracht zullen hebben. Hierin ligt de noodzakelijkheid 
t werk der vrije volksontwikkeling geworteld, dat zeer zeker 
te maken heeft met het bijbrengen van kennis alleen.

valt het niet te verwonderen, wanneer de menschen in 
van dezen tijd ook op zich
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voelen rusten, zich gaan wijden aan den arbeid der vrije volksont
wikkeling, als de eisch van onze dagen. Veeleer zou men er zich 
over kunnen verwonderen, dat de vertegenwoordigers der vrije volks- 
ontwikkelingsbewcging van den ouden stempel en allen, die zich ten 
tijde van een gunstige conjunctuur bij hen aansloten, dezen dieperen 
oorsprong van de noodzakelijkheid van hun werk niet zien. Want 
als ze dien zagen, dan zouden zij zich thans bewust worden van de 
algehcele verandering in de eischcn hunner arbeid; dan zouden zij, 
daaruit concludecrcnd, allereerst onderzoeken of inhoud en vorm 
van hun arbeid nog beantwoorden aan de zoo sterk gewijzigde ver
houdingen. Dat had men des te meer kunnen verwachten, waar dit 
werk reeds sinds jaren aan een critiek blootstond, die de houdbaar
heid en doelmatigheid van het lot dusver beoogde doel en de gevolgde 
methoden laakte.

Het is dan ook zoowel interessant als leerrijk om na te gaan, hoe 
de nieuwe gedaante der vrije volksontwikkclingsarbeid, die tegen
woordig door alle tot oordcclcn bevoegden - gecischt wordt, reeds 
sinds jaren in de beweging zeil is voorbereid; hoe de beweging zelf 
in haar gehccle ontwikkeling naar deze verandering geleid heeft; hoe 
ze daarom in die mate moest te kort schieten, omdat ze aan haar 
oorsponkclijke tendenzen vasthield of, geleid echter door uiterlijke, 
niet innerlijke drijfvccren, zich wijzigde. Deze erkenning zou niet 
alleen voor een beter begrip van den huldigen toestand van beteekenis 
kunnen zijn, maar ook voor het ontwerpen der methodes, die het werk 
in onze dagen zal moeten volgen.

Wil men daarom ook probecren, in cenige trekken de ontwikkeling 
der vrije volksontwikkelingsbeweging in Duitschland te teekenen, dan 
kan men allerminst volstaan met een geschiedenis der beweging te geven. 
Veeleer zal men zich in twee verschillende richtingen moeten beperken. 
Er kan slechts sprake zijn van volksontwikkclingsarbeid, voorzoover 
men op het oog heeft het volk in dien zin, als men er in de verbinding 
„Volksontwikkeling” onder verstaat, n.l. de „laagste klassen”. Een 
volksontwikkclingsarbeid, die haar taak in al haar omvang zou willen 
opvatten, zou zich natuurlijk tot deze kringen niet kunnen beperken.

Maar ook naar den tijd blijkt beperking binnen de grenzen van 
een opstel noodzakelijk. De laatste en diepste beteekenis van alle 
volksontwikkclingsarbeid is het vormen, het ontwikkelen van een volk 
tot een geestelijke eenheid; om zoo te zeggen, het scheppen i 
volk als de drager van een gedachte, die het naast en voor 
volkeren heeft te vertegenwoordigen. (In Amerika wordt b.v. 
zoover ik weet, volksontwikkelingswerk geheel bewust in dien gec 
gedaan). Zoo waren door alle eeuwen heen de grootc godsdiens
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van het algemeen kiesrecht, 
: cn de sociaal-democratie, 
ing in de eerste periode 
Daar komt dan nog als 

die een 
en zich uitte in de 

dien tijd, in de zich 
geestelijk leven, in het 

j. Door deze momenten

hervormers de verheven opvoeders van het volk. En juist tegenwoordig 
treedt deze diepe beteekenis van ons werk als een ernstig en zware 
eisch op den voorgrond. Deze eisch zou aan een geschiedenis der 
vrije volksontwikkeling als „Leitmotiv" moeten dienen, aan welker 
toetssteen de beteekenis en de waarde der bewegingen eerst recht 
erkend cn zuiver gewaardeerd zouden kunnen worden. Er kan echter 
geen sprake van zijn in dit geval het werk op een dergelijke uitge
breide manier te behandelen. Ik moet mij beperken tot het weergeven 
van de laatste periode, zooals die zich als een geheel, binnen de 
grenzen van Duitschland voordoet.

Sinds de zeventiger jaren kan men in Duitschland van een vrije 
volksontwikkelingsbeweging spreken. Voordien waren er weliswaar 
reeds eenige symptomen; maar van een werkelijke beweging kon eerst 
sprake zijn, toen niet meer enkele klassen der bevolking als dragers 
der cultuur optraden, toen de nationale cultuur niet meer uitsluitend 
een klassencultuur was — waaronder of waarnaast de lagere volks
klassen weliswaar een eigen cultuur konden opbouwen, die echter 
niet richtinggevend was voor de nationale — maar toen de roep 
tot allen uitging. Dit gebeurde in Duitschland toen alle mannelijke 
staatsburgers boven 25 jaar het kiesrecht verkregen. Het was van 
beteekenis, dat deze gebeurtenis samenviel met de oprichting van de 
politieke eenheid van het Duitsche volk na den Fransch-Duitschcn 
oorlog. Van niet minder beteekenis was, dat het bovendien nog 
samenviel met het optreden en sterk aangroeieu der sociaal-dcmo- 
cratische partij.

Deze drie momenten: het verkrijgen 
de politieke eenheid van het Duitsche volk < 
zijn voor de vrije volksontwikkelingsbeweging 
van haar ontwikkeling beslissend geweest. Daar komt dan 
vierde bij de geestelijke gesteldheid van het Duitsche volk, 
gevolg was van de ontwikkeling der 20e eeuw 
natuurwetenschappelijk-technische richting van 
steeds meer voltrekkende vervlakking van ons , 
verstarringsproces der cultuur naar beschaving, 
werden doel en werkwijze der arbeid bepaald.

Wanneer men deze vrije volksontwikkelingsarbeid tot op heden 
overziet, doen zich aan den dieper vorschenden blik drie periodes 
voor, die, hoewel niet scherp tegen elkaar afgeteekend en door 
datums aan te duiden, toch duidelijk te onderscheiden zijn. In de 
eerste periode, die van de zeventiger jaren tot ongeveer in het midden 
der negentiger jaren reikt, stond é)e staal, in de tweede periode, die
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wij kunnen rekenen tot ongeveer 1910, stond de cultuur, in de derde 
periode stonden de menseben in het centrum der belangstelling. In de 
laatste periode schijnt zich opnieuw een wijziging te ontwikkelen, 
waarbij de mensc\ien<jemeenscbap steeds meer op den voorgrond treedt. 
Deze nieuwe gesteldheid treedt duidelijk aan het licht in een sterk 
accentuccren van wat voor de eigen landstreek karakteristiek is, daar 
dit toch allereerst de saamhoorigheid van kleinere kringen van men- 
schen doet voelen. Ik herhaal, dat deze indeeling iets schematisch 
heeft en lijkt op een geschiedenis-indeeling. Het is natuurlijk niet zoo 
gegaan, dat telkens het heele werk opeens werd omgezet. Vertegen
woordigers van de eerste periode reiken tot in de tweede, ja, tot in 
onze dagen, en de tweede periode schijnt eerst heden ten dage haar 
hoogst en bloei te bereiken. Wanneer men echter niet naar den uitcr- 
lijken vorm kijkt, maar de bewegende krachten tracht te onder
scheiden, die het werk zullen bepalen; wanneer men de ideeën nagaat, 
die trachten baan te breken en het werk trachten te hervormen, dan 
mag deze indeeling misschien instemming vinden.

De drie hierboven genoemde historische feiten, die van beslissenden 
invloed waren op de opkomende beweging, beheerschten ook de eerste 
periode, waarbij de opvoeding van staatsburgers doel was; ja, juist 
daarin openbaarden zich hun ingrijpenden invloed. Nadat de politieke 
eenheid veroverd was, moest, als het eenige wat haar een blijvend 
bestaan kon verzekeren, een geestelijke eenheid van het Duitsche volk 
tot stand gebracht worden.

De beroemde nationaal-econoom Gustav Schmoller heeft eens gezegd, 
dat beschavingsverschillen de menschen meer scheiden dan sociale 
verschillen. In weinig andere landen is dat misschien in een dergclijke 
mate het geval geweest als in Duitschland. Hier leefden de z.g. 
intellectueelen streng afgescheiden van de z.g. onontwikkelden, ja, elk 
beroep, de geleerde, de officier, de ambtenaar, de koopman, zelfs de 
arbeider, had zijn eigen, naar zijn wereldbeschouwing getinte ontwik
keling, die hem het begrijpen van zijn volksgenooten moeilijker maakte 
en hem ertoe leidde zich voor hen af te sluiten en hen zelfs te min
achten. In de Duitsche politiek is dit uiteenvallen van het Duitsche 
volk in verschillende groepen met hun afzonderlijke belangen, duidelijk 
tot uiting gekomen en heeft ertoe geleid, dat het overigens onpolitieke 
Duitsche volk, ook na de stichting van het Duitsche Rijk, niet tot 
een gemeenschappelijke politiek in staat is geweest. Wijze mannen 
erkenden echter toen reeds, dat een staat dan pas levensvatbaarheid 
heeft, wanneer bepaalde geestelijke axioma's voor het geheclc volk 
gelden. In overeenstemming met hun tijd meenden zij dit axioma te 
vinden in de staats-, de rijksgedachte. Deze gedachte bcheerschte
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echter de 
het hoofd te stootcn. De oplossing van < 

i moest gevonden worden in de verbreiding van een

nu het werk, zonder dat ze ergens reglementair vastgclegd was, of 
toen reeds een begin had gemaakt met een staatsburgerlijke opvoeding, 
zooals die later in de mode kwam. In ieder geval is de tendenz in 
de statuten van het „Gcsellschaft für Verbreitung von Volksbildung”, 
dat in 1871 werd opgcricht, duidelijk genoeg uitgesproken. Als doel 
van de vereeniging wordt daar aangegeven: „Aan dat deel dcr bevol
king, dat zich in hun kinderjaren door de lagcre scholen slechts de 
grondbeginselen dcr ontwikkeling eigen kan maken, permanent ont
wikkelingsmiddelen en ontwikkelingsstof te verschaffen, „om hen in 
hoogerc mate in staat te stellen, hun taak in den staat, de gemeente 
en de maatschappij te begrijpen en te vervullen”. Het belang van ■ 
den staat diende dus als norm voor de ontwikkeling van den enkeling, 
en de hoogste trap in deze ontwikkeling werd afgemeten naar de 
taak, die de enkeling voor den staat had te vervullen. Het object 
der ontwikkeling was de mensch als staatsburger, het doel der ont
wikkeling was de goede staatsburger. En als logische gevolgtrekking 
werden de middelen ter ontwikkeling uitgekozen en aangewend met 
dit doel als maatstaf.

Daarbij ging men uit van de erkenning van den staat, zooals hij 
was. Het ontwikkelingswerk moest zich daarom keeren tegen de 
politieke partij, die dien staat niet erkende, en van welke men de 
omverwerping van dien staat vreesde, n.1. de sociaaldemocratic. Ook 
deze' tendenz vinden wij in de oproep tot stichting dcr „Gcsellschaft 
für verbreitung für Volksbildung" duidelijk uitgesproken: „Sinds het 
eerste wetgevende lichaam van Duitschland door algemeen en recht
streeks gekozen vertegenwoordigers gevormd wordt, is het vrijheids- 
vraagstuk geworden tot een vraagstuk aangaande de ontwikkeling 
der massa. Laat ons in dit verband eerlijk bekennen : al mag bij ons 
ook het aantal intellectueelen relatief groot zijn, op zich zelf genomen 
is het slechts gering. Groote massa’s onzer bevolking zijn nog onwetend 
en geestelijk traag; onbekwaam om zelfstandig te oordcclen en te 
handelen, volgen zij den stroom in goede, maar ook in verkeerde 
richting. Het succes, dat enkele gewetenlooze mannen met hun socialisti
sche pogingen hebben gehad, geeft ons hiervan een duidelijk bewijs; 
waartoe die pogingen leiden, toont Frankrijk ons tegenwoordig.”

Daarmee was nu zeker het gevaar van opvoeding voor een politieke 
partij bezworen. Trouwens, door politiek kleur te bekennen, zou 
men het doel, n.1. het kweeken van een Duitschen eenheidsstaats- 
burger, hebben moeten prijs geven. Zoo bleef er geen andere weg, 
dan de sociaal-democratie te bestrijden, zonder echter de sociaal
democraten voor het hoofd te stootcn. De oplossing van dit inge
wikkelde probleem
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XTaast mij ligt een 
’ Engelschen on 

benoemd heeft. Wat 
maar nu is het 
boys an<) girls rt 
het belang 
steeds middt 
bare school.

Een regeeringsrapport uit het land van Spencer 
door IDA HEIJERMANS.

neutrale ontwikkeling, die door iedereen in goed vertrouwen aangenomen 
kon worden, welker bezit echter den slechten staatsburger aan
stonds in den goeden staatsburger veranderen moest, krachtens een 
macht. Waartoe een voor dit doel pasklaar gemaakte ontwikkeling 
zich leende. Het sterke rationalisme, dat uit deze opvatting spreekt, 
toont ons ten duidelijkste de herkomst van deze ontwikkelingsarbeid 
van de natuurwetenschappelijke .. AufklUrung” der 20e eeuw. De 
politieke neutraliteit werd tot dogma verheven. De ironie der geschiedenis 
wilde echter, dat de beweging op den weg, waarop zij de verdenking 
van een politieke organisatie te zijn, wilde ontloopen, eerst recht in 
de politiek betrokken werd. Aangezien de aangeduidc neutraliteit 
zich volgens de wereldbeschouwing, waaruit zij voortsproot, slechts 
een politieke vrijzinnigheid kon veroorloven, geraakte de beweging 
alras in het vaarwater der vrijzinnige partij, waartoe de leidsmannen 
der beweging tot in onze dagen hebben,behoord. Daardoor maakte 
zij zich politiek toch verdacht en wendden zich juist diegenen van 
haar af, die ze in de eerste plaats aan haar invloed had willen 
onderwerpen, n.l. de sociaal-democratcn. Deze ontwikkelden, voor 
zoover dat onder de eerst in 1890 opgeheven socialistenwet mogclijk 
was, het begin van een eigen ontwikkelingswerk, dat natuurlijk geheel 
in een partijpolitieke opvoeding opging, en dus ook den staat als 
middelpunt had, evenwel niet den staat zooals hij was, maar zooals 
hij worden moest. Weliswaar waren deze sporen in de zeventiger 
jaren nog zoo onbeduidend of traden uiterlijk zoo weinig op den voor
grond, dal de indruk, als zou hierdoor een scheuring in de eensgezinde 
beweging ontstaan, niet naar buiten gevestigd kon worden. Deze 
scheuring had veeleer van uit een andere richting plaats.

(Wordt

rapport, uitgegeven onder de auspiciën van den 
nderwijsraad. die daartoe een Comité van advies 

er te zeggen viel, werd vertraagd door den oorlog, 
boekdeeltje over Dijferenlialion of the curriculum for 

•speclioely in Secondary Schools verschenen. En om 
; der kwestie, waar het om gaat, fcn omdat wij nog 
len in de voorbereiding zijn der wijziging onzer middel- 

mag in Volksontwikkeling het rapport wat nader besproken
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er in het rapport opgek 
o.a. een uitvoerige studie gc 

de Engclschc school, b 
ingslccflijd. De

genomen moet worden en < 
'de conclusies, waartoe het 

Het is in verschillende 
het belangrijkste zijn

naar verwezen worden, 
ing er tegenover aan
betuigd worden aan

worden. Het is een der documenten voor opvoeding van jongeren in 
het algemeen en van meisjes in het bizondcr. Als zoodanig zal, denk 
ik, er in verschillende landen nog wel eens 
Het is dus ook zaak na te gaan, welke houding 

of er adhaesie kan b« 
t rapport komt.
s hoofdstukken verdeeld, waarvan die wel 

voor een internationaal lezerspubliek, waarin de 
vragen gesteld worden of er verschil is waar te nemen in de houding 
van jongens en meisjes tegenover dezelfde leerstof en wat er de oor
zaken van zijn; of die oorzaken te vinden zijn in de traditie, door de 
volwassenen aangehangen in hun opvattingen omtrent de opvoeding 
van die jongens en meisjes. Dan volgt er het hoofdstuk, waarin de 
conclusies getrokken worden.

Het overige is voor de kwestie, die er in het rapport opgelost wil 
worden, van minder belang. Er wordt o.a. een uitvoerige studie gegeven 
van de geschiedenis der leerplannen voor de Engclschc school, bezocht 
door jongens en meisjes in den overgangslccftijd. De rapporteur laat 
er het licht op vallen, dat de school voor de meisjes een korter 
geschiedenis achter zich heeft dan die voor de jongens. Ook hij echter 
maakt zich, volgens mij, aan dezelfde fout schuldig, zoo dikwijls te 
signaleeren bij hen, die schrijven over de geschiedenis der meisjes
opvoeding. Het is niet in onzen tijd pas, dat men het meisje is gaan 
opvoeden. Ook zij is „opgevoed'' zoo lang als de menschheid culturcele 
waarden heeft leeren vinden en schatten. De omstandigheden zijn 
echter voor dat meisje veranderd en daardoor het stelsel van haar 
opvoeding. Haar werkterrein lag vroeger in het gezin, binnen de 
muren van het huis. Daar ontving zij haar vorming, als niet, ook 
reeds in oudheid en middeleeuwen, zij beroepsarbeidster moest worden. 
In het gezin echter heeft de machine haar het werk ontnomen. Daarom 
is het meisje uit die gezinnen, waar vroeger het grootste deel van 
arbeid zich voltrok en dus het grootste deel ook van haar vorming, 
een andere opleiding moeten gaan zoeken, is zij aan de school andere 
eischen moeten gaan stellen.

Ook de Engelsche rapporteur laat daar niet het licht op vallen, 
noodzakelijk voor het goede inzicht.

Het is daardoor, meen ik, te verklaren, dat pas op’ pag. 47 van 
het boek er voor het eerst over gesproken wordt, dat het meisje 
plichten heeft tegenover het moederschap. Het ligt aan de houding 
van den samensteller tegenover dat alles voor het meisje beheerschende 
moederschap, wat de heele geschiedenis door zijn stempel heeft gedrukt 
op de opvoeding van het meisje; het is na te gaan in de groote lijnen
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van het rapport en de conclusies, waartoe het komt, dat 
zooveel bladzijden voor het eerst het woord „»« 
laat mij niet vooruitloopen op mijn eigen betoog 
in de volgorde van het rapport zelf.

Er is heel veel wat de aaandacht verdient, en bf nieuw licht laaf 
vallen op waarheden, buiten Engeland al lang reeds gevonden en 
van alle kanten beschouwd, bf nog ccns krachtig onderstreept datgene, 
waar het in alle opvoeding op aan komt. Het rapport komt tot de 
conclusie, dat voor kinderen beneden 12 jaar er niet veel onderscheid 
is waar te nemen in hun houding tegenover de leerstof, hetzij zij 
jongens of meisjes zijn.

Maar in de critiek op het leerplan voor 
12 jaar formuleert het gedachten, die ook 
dan waard zijn. Opvoeding cn onderwijs 
zegt het rapport, zijn vee) te academisch, 
met leven en individu, laten het eigen initiatief niet tot zijn 
komen, ontwikkelen niet het verantwoordelijkheidsgevoel. Toul, 
ebez tiouj!

Voor de meisjesscholen wordt er de nadruk op gelegd, dat het 
onderwijs er ovcrladcn is, te veel zich richt naar dat van de jongens, 
geen ruimte laat voor individueclc voorkeur der leerlingen en er geen 
rekening mee houdt, dat niet voor alle meisjes het puberteitstijdperk 
op dezelfde wijze en binnen denzelfden tijd verloopt, zoodat niet alle 
meisjes dan gelijken tred kunnen houden. Haar opvoeding wordt door 
die van den jongen behecrscht. Op gemengde middelbare scholen 
richt men zich naar hem, niet naar haar !

Al jaren geleden werd in ons land hetzelfde betoog gehouden, óók 
door inij. Het is een voldoening na te gaan, dat men ook in Engeland 
hetzelfde verwijt richt aan de scholen voor groote meisjes. Het kan 
ook niet anders, want overal leiden dezelfde oorzaken tot dezelfde 
verschijnselen.

Voor meisjes wil dan ook het rapport examens op Interen leeftijd 
gesteld zien dan voor jongens en voor beiden het onderwijs meer de 
aesthctische richting zien inslaan, opdat het gevoelsleven meer tot zijn 
recht kan komen en de scheppingsdrang beter tot uiting.

Iets als naijver bekruipt echter de Hollandsche lezeres, wanneer 
zij ziet hoe uitvoerig het rapport het heeft over lichaamsoefeningen 
en spelen voor meisjes, critiek uitoefent op de vigeerende stelsels in 
Engeland. Want och, onze Hollandsche meisjes laat men nog pas de 
eerste stappen afleggen op den weg der lichaamsoefeningen en de 
spelen in de open lucht.

Van groot belang zijn die bladzijden, welke het hebben over anato-
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proken, maar totaal wordt 
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gezegd, dat het 
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van hem

haar plichten meer

en het meisje en de verhouding 
beiden tot de leerstof. Er is in het rapport nagegaan hoe jongens 

en 14, 14 en 16, 16 en 18 tegenover de lessen 
Hing en soort werk. Ook in Engeland is gecon- 
algemccn het meisje zich meer aangetrokken 

i talen, geschiedenis enz., dan tot die der wis- 
Voor elk vak wordt een overzicht gegeven 

'stelling der meisjes en die der jongens.
t er nagegaan of de oorzaak der geconstateerde ver- 

kunnen schuilen in de wijze, waarop aan beide seksen 
en in de sfeer der opvattingen, waarin zij opgroeien.

het rapport het zwakst is, zelf te 
weinig voeling houdt met de natuur, die den man 

schapen heeft en haar als moeder wilde. Het boek 
ig.

mischc verschillen tusschen den jongen 
van beiden tot de leerstof. Er is in het : 
en meisjes tusschen 12 
zich uiten in bclangstellii 
stateerd, dat over het a. 
voelt tot de studie van I 
kunde, natuurkunde enz. 
van de belangs 

Dan wordt 
schillen zou 
wordt les gegeven.

Het lijkt mij, dat in dit opzicht 
academisch is, te 
èn de vrouw gesc 
is hier tweeslachtig

Reeds in de bladzijden, die betoogen, dat onderwijs in huishoudelijke 
vakken voor een meisje noodig en natuurlijk is, blijkt het, dat de 
zorg voor het kind iets is, dat slechts even, 
wordt. Waar het rapport het heeft over 
meisje, wordt over gratie en rythmiek gesp 
er vergeten, dat een meisjeslichaam kracht! 
omdat zij de moeder der toekomst is, een 
noodig heeft om aan een kind het leven te

Verschil tusschen belangstelling van jongens 
houding tot lessen en leerstof, wordt te veel hc 
matig gekweekt of gewc 
en systemen. Er wordt 
aanleg heeft om zich te overwerken dan 
gangstijdperk van haar meer vraagt dan 
alles meer ter harte neemt en 
dan hij.

Maar ofschoon het rapport toch wel een meisje beschouwt als een 
toekomstig maker of bonte, beantwoordt het de vraag of de opvoeding 
der meisjes onder den invloed dient te staan van haar plichten thuis 
gedurende den schooltijd en later, op de volgende wijze:

„Wij kunnen niet vinden, dat er eenig verschil is tusschen de hoe
danigheden, die goede ouders, en die, welke goede burgers maken. 
Wat ook het leerplan mag worden, het doel moet zijn de volledigste 
en meest evenwichtige ontwikkeling van geest, lichaam en ziel. Het 
onderwijs in huishoudelijke vakken, koken en zelfs in physiologic en 
hygiine, ofschoon het de ontwikkeling kan dienen van geduld, handig
heid,- degelijkheid, onzelfzuchtigheid, enz., is niet zoo belangrijk als de
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gelet moet worden
’sjaren en betoogd, dat het wenschelijk zal wezen
'tijd dan den jongen examens te laten afleggen, ook 

de schooluren nog allerlei huishoudelijk werk heeft

algcmccn'c ontwikkeling Maar cr zal een winst aan kracht te boeken 
zijn, als het meisje leert verbinden aan de kunsten, die met de zorg 
voor het leven te maken hebben, de degelijkheid en intelligentie, voor 
andere onderwerpen noot'

Het zij bij het weergeven >
deze beschouwing te doen is

Geen wonder, dat het een
in The Eihicalional Supplement
belang van de opvoeding
een soort van academisch

>dzakelijk."
van enkele zinnen gelaten, omdat het in

> om den geest van het rapport.
scherpe bestrijding heeft gevonden o.a.
van Tbe Times, want het groote vitale 

tot het moederschap wordt hier herleid lot 
debat.

Dat het dit worden moest, blijkt uit de samenstelling van den 
Raad van advies, die aan den Onderwijsraad verslag uitbracht. In 
dien rapporteerenden raad hadden slechts een paar vrouwen zitting 
en onder haar geen enkele, die getrouwd was.

Achter in het boek wordt een lange lijst van namen gegeven, 
gedragen door hen wier meening door den Raad van advies werd 
ingewonnen. Allerlei autoriteiten werden gehoord, verschillende vrou
wen, maar in de lange, lange lijst, bladzijden vullende, heb ik slechts 
de namen van vijf getrouwde vrouwen gevonden.

Doordoor is het volgens mij te verklaren, dat het betoog, in het 
rapport vervat, naar het wetenschappelijke zich richt en niet naar het 
natuurlijke, ofschoon zoo nu en dan iets van datgeen, waar het voor 
het meisje om gaat, door de bladzijden flitst. Want de zin, die zegt, 
dat elk meisje moet voorbereid worden voor een toekomst, waarin 
zij haar eigen brood moet verdienen, wordt gevolgd door een, waarin 
staat: „Het is daarom duidelijk, dat indien de opvoeding, die wij 
aan meisjes aanbieden, in de behoeften van de meerderheid moet 
voorzien, wij de leerling cr klaar moeten maken voor huishoudelijke 
plichten (deze term genomen in de wijdste beteekenis) en voor het 
brood, dat zij verdienen moet, daar jongens en meisjes dezelfde examens 
hebben af te leggen."

Maar in de practijk der conclusies, waartoe het rapport komt, is 
er geen sprake meer van de opvatting, die er rekening mee houdt 
dat de meerderheid der meisjes, ook die dcr middelbare scholen, in 
de toekomst de lichamelijke en geestelijke taak van het moederschap 
zullen te aanvaarden hebben. Er wordt in die conclusies er wel naar 
verwezen, dat er gelet moet worden op de gezondheid der meisjes 
in de overgangsjaren en betoogd, dat het wenschelijk zal wezen haar 
op tateren leeftijd dan den jongen examens 
omdat zij thuis na 
te verrichten.

In elk opzicht hinkt dus ten opzichte van het meisje het betoog
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opvatting, dat in het 
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el der universiteit, óf

op twee gedachten. Het strijdt niet voor de 
goede gezin jongens èn meisjes handen hcbl 
en beiden dus er werk kunnen doen, berekend i 
Vaag wordt onderscheiden in den mist van 
dat er nog moeders moeten zijn. Maar in dit r 
de middelbare school voorhof tot den tempel 
school, die voor het beroep vormt.

Daardoor werd het oordeel der gehuwde vrouw niet gevraagd, die 
enkel het gezin mee helpt besturen. Ware dit gebeurd, allicht zou er 
de wind van het leven gegaan zijn door het kaartenhuis der stellingen, 
in het rapport opgebouwd. Nu werd het vraagstuk der meisjes- 

jndig standpunt en 
en meisjes dezelfde 

opvoedingsmethoden 
i over boord wierp, 
'aadpleegd, bet < 

natuur gaat

igegaan
...pport opgebouwd. Nu werd het 

opvoeding hoofdzakelijk belicht uit onderwijshui 
redeneeringen, die willen aantoonen, dat jongens • 
belangstelling zouden toonen, indien voor allen dc 
precies dezelfde waren en men alle traditiën over boord wierp.

Wellicht zouden de moeders, indien geraadpleegd, bet duidelijk 
hebben gemaakt, dat het niet om forcceren der natuur gaat en het 
zieleleven van het opgroeiende meisje anders moet zijn dan dat 
van den opgroeienden jongen in den overgangsleeftijd. In beiden werken 
de scheppende krachten, die de voortzetting van het ras in het individu 
oproept. Doch in haar geschiedt het anders dan in hem. Wie de taal 
der natuur weet te lezen, heeft geen academische verhandelingen 
noodig om te zien en te begrijpen, dat jongens en meisjes ook op 
geestelijk gebied verschillen, al is er evenveel verschil tusschcn meisjes 
onderling als het dat tusschen jongens het geval is.

Een opvoedingsstelsel, dat dus geen rekening houdt met het natuurlijk 
verschil, kan onmogelijk het goede zijn. Slechts die oplossing is te 
aanvaarden, welke alle opvoeding van het grootere meisje grondt op 
hetgeen zij noodig heeft èn als beroepsarbeidster èn als moeder der 
toekomst. De laatste vraagt nog wat anders dan onderwijs in huis- 
houdelijken arbeid! Er is ook nog kennis, die zich groepeert om 
het kind.

Indien het jonge meisje leert denken, oordeelen en voelen van uit 
een ontwikkelingssfeer, die het moederlijke in haar in de goede banen 
leidt, het veredelt onder den invloed van rein voelen en deuken, 
van wijs en liefdevol inzicht, dan wellicht laten wij achter ons een 
tijd, waarin men maar om zich hoeft te zien om te ervaren, hoeveel 
moeders het ontbreekt aan rust en kracht om haar gezin te leiden, 
bij hoevclen het natuurlijke instinct der zorgende liefde verstikt schijnt, 
hoe velen den uitgroei der individualiteit tot moeder beschouwen als 
een jagen naar eigen verstrooiïng en genot.

Het door mij besproken Engelsche rapport is er nog een, door-
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kracht 
gelijk 
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heeft 
Iwaas

door een 
Spencer:

Het vraagstuk van den handenarbeid in de lagere 
school in verband met de idee „werkschool” 

door A. J. VAN GOETHEM.

paedagoog, schijnt nog bij voorkeur jong 
te leiden tot beroepsarbeiders en gcleet 

niet begrepen, dat slechts dan alle opvoeding, 
beroepsvorming voor het meisje in den waarachtij 
zijn, wanneer alle stelsels en alle scholen, voor 1 
welken aard ook, hetzij voor het gewone 
begaafde, hetzij voor het eenvoudige, hetzij voor het wet 
aangelegde, doordrenkt zijn van de echte, ware vrouw» 
en inrichting van lessen, in den aard der leerstof.

T) clangstcllenden, die mijn artikel in de Juli-afle vering 1922 gelezen 
hebben, zullen, naar ik hoop, wel eens gedacht hebben: „Komt 

het vervolg nog niet?" Het was mijn bedoeling, het tweede gedeelte 
aan te bieden voor de Augustus-aflevering, doch ziekte verhinderde 
me, aan mijn voornemen gevolg te geven. „Geen geestelijke arbeid,” 
was het parool. Nooit heb ik het zóó gewaardeerd, een paar handen 
te hebben, als in dezen tijd van algeheele geestelijke rustl Hoe 
heerlijk is het, op koude en natte dagen, wanneer liggen in tuin of 
op heide onmogelijk is, wanneer men dus gedurende een groot gedeelte

trokken van feminisme in den engen zin van het woord. Het stamt 
niet uit het land, waarin Spencer schouwde.

De woorden, die hij schreef in zijn ESueation, zijn nog van 
voor het betoog der commissie, die haar conclusies formuleerde, gelijk 
zij het deed. Hel leerplan zijner dagen laat hij aldus veroort' 

vorschcr der toekomst, die boeken 
„ Dit moet een leerplan zijn gew<

Ik vind hier- een uitvoerige voorbereiding voor veel dingen; 
bizondcr voor hel lezen van boeken van verdwenen volken 
nog bestaande naties maar ik vind niets wat betrekking I 
op het groot brengen van kinderen. Zij kunnen toch niet zoo d' 
zijn geweest om alle voorbereiding weg te laten voor deze zwaarste 
van alle verantwoordelijkheden. Het spreekt van zelf, dat dit een ' 
leergang was voor een van hun kloosterorden.”

Zóó spotte en oordeelde Spencer in 1878.
Het rapport, 45 jaar later verschenen in het land van den grooten 

Engclschcn paedagoog, schijnt nog bij voorkeur jongens, maar vooral 
meisjes op te leiden tot beroepsarbeiders en geleerden. Het heeft 

f alle onderwijs, alle 
■eigen zin vormend kan 
■ haar bestemd, van 

meisje, hetzij voor het 
voor het wetenschappelijk 

zelijkheid in wijze
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van den dag huisarrest heeft, zonder boeken, hoe heerlijk is het dan, 
in huis ontspanning te vinden in arbeid, dien men gaarne verricht. 
Met plamuurmes en schilderkwast, met hamer en beitel komen onze 
zenuwen tot rust. En daarom doet het me, bij het voortzetten van 
mijn artikel, genoegen te kunnen constateercn, dat ik, wat de noodza
kelijkheid van handenarbeid betreft, minstens één ervaring rijker 
ben geworden. Ook heb ik voldoende gelegenheid gehad te kunnen 
constateeren, dat het laten verrichten van werkzaamheden handen 
vol geld kost, zoodat ik, het eene ondervindende en het andere 
overdenkende, steeds meer verheugd ben met het feit, aan het slot van 
mijn vorig artikel vermeld, dat de handenarbeid ingevoerd wordt in 
alle klassen van de Jacob van Heemskerckschool en wel in de gewone 
schooluren. In zulke zaken gaat het bijzonder onderwijs gewoonlijk 
voor: we kennen onze scholen in Amsterdam, waar al jaren lang met 
succes op dit gebied gewerkt wordt, meestal scholen voor rijke kinderen. 
Doch het past ons allen, bijzondere hulde te brengen aan den arbeid 
van het onlangs overleden schoolhoofd W. Swart te Haarlem, die 
in alle klassen zijner school (en dat waren stevige klassen ook) den 
handenarbeid had ingevoerd.

Nu is het heel merkwaardig, hoe weinig scholen in Nederland ons 
bekend zijn, waar de handenarbeid zijn rechtmatig deel krijgt. In de 
afdeeling Amsterdam weten we er zoo goed als niets van en daarom 
zou het heusch niet overbodig zijn, indien een wijd vertakte corporatie 
cens een onderzoek instelde en den uitslag daarvan publiceerde.

Waar ik nu reden heb te veronderstellen, dat het aantal lagere 
scholen met handenarbeid heel gering zal zijn, daar behoeft het wel 
geen verwondering te baren, dat dit vak aan middelbare scholen nog 
minder beoefend wordt. Zonderen we onze rijkskweekscholen voor 
onderwijzers uit, dan zijn er bijna geen „intellectueele” scholen voor 
jongens en meisjes van 12~18 jaar aan te wijzen, waar iets aan 
handenarbeid gedaan wordt. En toch is, hoeveel vakken aan die 
inrichtingen ook worden onderwezen, de opvoeding zoo verbazend 
eenzijdig. Zou het zoo moeilijk zijn, de zoo uitgebreide leerstof wat te 
besnoeien en o.m. ook aan den handenarbeid zijn rechtmatig deel te 
geven ? Het kan toch ook aan het Amsterdamsch Lyceum. En het 
kon ook op de 3-jarige H. B. S. van Dr. Hoeksma alhier, waar de 
heer Pijper, leeraar aan die inrichting, zich belangloos ter beschikking 
stelde.

Op de middelbare school vooral staat het intellectualisme in den 
weg. Maar ook op de lagere! Bij verschillende voordrachten, door 
mij gehouden, bleek me dit overtuigend. En niet alleen bij de ouders, 
maar ook en vooral bij de onderwijzers, die er op uit zijn, de kinderen
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paar uren per week minder 
>udcn ze in mij een

zooveel mogelijk vol te 
kunnen missen", zooals o 
blind de mcnschen zijn en hoe vasthoudend 1 Ik vraag me 
af, of ze er nu zelf vast van overtuigd zijn, dat hun kinderen minder 
zullen leeren, als ze een paar uren per week minder wetenschap 
docccren. Zoo ja, dan zouden ze in mij een overtuigd bestrijder 
vinden. Ook, omdat ik overtuigd ben, dat hun gewone onderwijs meer 
zou gaan in de richting van den arbeid, die leven en
in de school. Met de toename van handenarbeid zal het aantal arbeids- 
scholcn ongemerkt groeien en wel ’t eerst bij die onderwijzers, die 
zich het gemakkelijkst losmakcn van de schoolsche en schoolmeester
achtige paedagogiek der opleidings-inrichting, inclusief het intellec
tualistisch en „heuristisch" onderwijs aan inrichtingen, waar de praktijk 
van het onderwijs geleerd wordt. — Maar voorloopig zitten we daar 
hopeloos aan vast, zóó vast, dat ik in „hcusche arbeidsscholen" ook 
den onmiskenbaren invloed van de trap-voor-trap-methodiek allerwegen 
bespeurde. Ik noem bet hopeloos! Hoe is het mogelijk, dat zelfs in 
inrichtingen, waar de arbeid hoog aangeschreven staat, dit stap-voor- 
stap-onderwijs steeds in kleinere pasjes onderverdeeld wordt en de 
kinderen dus overgclcverd worden aan machinaal onderwijs, dat het 
mooie begrip „arbeid” tot een leugen maakt? ’t Is geen onwil, maar 
machteloosheid, veroorzaakt door een slechten demon, genaamd Neder- 
landschc paedagogiek.

Wetenschap wordt gekweekt en dan nog lang niet altijd van de 
beste soort, en onze examens helpen daar dapper aan mee. Indien 
ik verslagen van mijne leerlingen, die dit jaar hoofdacte-examen deden, 
volkomen vertrouwde, zou ik die examens in paedagogiek publiceeren, 
omdat ik ze soms een aanklacht vind tegen de huidige opleiding.

En daarom zal de arbeidsschool, ook als straks overal aan handen
arbeid gedaan zal worden, slechts langzaam kunnen groeien; diezelfde 
onzalige paedagogiek zal zich ook van den handenarbeid meester 
maken en voor de verschillende leerjaren precies pasklaar maken, 
wat voor dien leeftijd past. En daarmede zal de arbeid in de school 
zijn intrede doen in een heel net keurslijf en sommige autoriteiten 
zullen nauwgezet inspecteeren, of de resultaten overeenstemmen met 
het met zorg opgemaakte leerplan. Ik zou bijna zeggen : „ik hoop, dat ik 
nog maar alleen blijf staan met mijn arbeidsschool". Dan loop ik 
tenminste geen kans, ingelijfd te worden in een bepaalde categorie, 
die zich zelven de wet moet voorschrijven en die wet natuurlijk ook 
nauwgezet moet opvolgen. Nu kan initiatief tot uiting komen, nu 
bestaat vrijheid van handeling: mfct het overboord-gooien van de 
uitpluis-methodiek komt de ware paedagogiek de school binnen en
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of.... is 
snijden

lalde soort van her- 
eptcmber 1922 wordt 
ndenarbeid gegeven, 

inrichtingen voor leerlingen 
ndenarbeid ingevoerd ! Ver- 

.Jslag liggen, dat het 
worden, om daardoor 

het verloop der klassen tegen

leeft de meester zich vrij uit, door zijn kinderen te doen werken 
overeenkomstig hun krachten. Hoofdelijk of klassikaal onderwijs of 
een combinatie van beide, wat doet het er toe, ah de kinderen maar 
werkelijk arbeiden en ah ze het werk maar _-£•/ƒ aarr kunnen en 
dat werk met lust verrichten. Uitcenloopcndc vorderingen? Natuur
lijk ! Schiet gij niet meer op dan uw buurman, al werkt ge evenveel 
uren? Is er geen heerlijke kans voor den begaafde, om zijn eigen 
kracht op de proef te stellen ? Of wilt ge hem liever dwingen, ter 
wille van zijn zwakkeren broeder, te wachten, tot het oogenblik van 
„gelijk op deelen” gekomen is? Arbeid, oefening van krachten, zoowel 
op lichamelijk als intellectueel en acsthetisch gebied, vraagt de arbeids- 
school voortdurend. Dat bij die intellectueelc en aesthetische arbeid 
de hand een voorname rol vervult, zal ieder wel begrijpen, al valt 
die arbeid met de hand ook niet altijd onder het begrip handenarbeid. 
Ik geloof, dat mét invoering van handenarbeid ook het werken met 
hand en oog en verstand zal toenemen, zoodat de winst veelzijdig 
zal zijn. En is dit niet zoo, blijft het onderwijs zijn gewone karakter 
behouden, dan verheugen we ons over de invoering van handenarbeid 
als leervak om de voordcelen, hiervoor uiteengezet

Thans is dit laatste het geval met een bepaa 
halingsscholen te Amsterdam: met ingang van Sep 
er, als ik me niet vergis, 2 uren per week liane 
Dit is een verblijdend verschijnsel: op ii 
boven den leerplichtigen leeftijd de hant 
moedelijk zal hieraan de gedachte ten grondsh 
onderwijs wat aantrekkelijk moet gemaakt 
geregeld schoolbezoek te bevorderen en 
te gaan.

Ook is 
nomen met 
cursussen 
bestaan geleid 
de school 

heef

gedurende ccnige jaren aan zes scholen een proef ge
it handenarbeid op den vrijen middag; sommigen van die 
loopen uitstekend, maar één heeft steeds een kwijnend 

en ’t is wel merkwaardig, dat dit de cursus was aan 
van ondergeteekende, die zoo langzamerhand de „propa- 

indist van den handenarbeid'* wordt genoemd. Mijn eigenliefde 
:ft me natuurlijk doen zoeken naar een verklaring, die met mijn 
•soon niets te maken heeft; en nu komt het me voor, dat de vrije 
Idag in sommige buurten belemmerend werkt. Aardappelen poten 

of worst halen of op de kinderen passen of gaan zwemmen, of. . . .
werkelijk in sommige gevallen urgenter en nuttiger, dan het 

en beplakken van een stuk houtbord. En daardoor loopt zoo’n 
die „van boven af," d.i. door B. en W. wordt gevormd, ge- 

te mislukken.
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En nu we er 
school leeren ?” zich steeds 
honderden en nog eens 
steeds ervaringen hebben 
maal een serie 
Doch dan hoop i 
wijzers — hand» 
metaalarbeid of liever over 
zijn eenvoudigsten vorm, 
scholen al geïntroduceerd 
dat ik met veel hoop en v 
ook wortel zal schieten, 
de Afdceling Amsterdam < 
is al jaren geleden, en 
opgeroepen tot deelneming 
weer kon de Afdeeling zou 
de oorzaak gezocht worden

Grootcr kans op succes is er, als om den cursus „van onder af” 
gevraagd wordt, n.l. door de ouders. En daarmee nader ik aan het 
werken der oudcr-commissic. Het is voor de afdeeling Amsterdam 

-groote voldoening, dat door haar werken de belangstelling van 
ouders is opgewekt; aanhoudend bereiken het bestuur verzoeken 

spreker te zenden; en de centrale oudercommissie heeft nog 
meer van die verzoeken te noteeren. Ik vind het daarom een ver
blijdend verschijnsel, dat met het ontstaan van de ouderavonden ook 
de belangstelling voor den handenarbeid bij den gewonen man levendig 
is geworden. En nóg verblijdender is het, dat allerwegen ook bij de 
onderwijzers de overtuiging zich vestigt, dat de handenarbeid 
integreerend deel van het onderwijs moet zijn. Konden we tot voor 
een paar jaren een algcmcenc aversie bespeuren, thans ontwaren 
we allerwegen belangstelling. Een doorslaand bewijs daarvoor is het 
wel, dat de Commissie van advies van de vergadering van hoofden 
van scholen en secretarissen van schoolvergaderingen unaniem heeft 
voorgestcld, den handenarbeid in te voeren daar, waar de omstan
digheden dit mogelijk maken. Bij het ontvangen van die Commissie 
bij mij in school, was het waarlijk heel aangenaam te kunnen con- 

;een der leden onderlegd was in technische handvaar- 
toch allen er vóór waren, dat dit onderwijs zal 

Kan het mooier? En heeft nu het elders door mij 
vermoeden, dat honderden onderwijzers in Amsterdam 

: en bereid zullen bevonden worden, dit vak te onderwijzen, 
een beetje leiding ontvangen, geen grond?

we er zóó voor staan, zal de vraag: „wat moeten we op 
meer en meer doen hooren. Want als 

honderden met ons samenwerken, zullen we 
zal vermoedelijk voor de zooveelste 

van strijdvragen ontstaan over den aard der leerstof, 
ik van ganscher harte, dat zooveel honderden onder- 
lenarbeiders — hun oordeel eens zullen zeggen over 

de noodzakelijkheid van metaalarbeid in 
De eenvoudige houtarbeid ij' op sommige 

1 en de omstandigheden zijn van dien aard, 
vertrouwen blijf toezien, of dit jonge plantje 

, maar metaalarbeid  Eenmaal is er in 
een cursus metaalarbeid geweest, maar dat 

sedert, heeft het Bestuur elk jaar volwassenen 
ing, met steeds even poover succes: nooit 
coo’n cursus oprichten. Hoe komt dat? Moet 

chronische geldgebrek der Afdee-
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Waar ik in het bovenstaande heb trachten aan te toonen, dat de 
handenarbeid leeft, dat hij beoefend wordt in de eenzaamheid zoowel 
als in ’t openbaar, dat hij verlangd wordt door Ouders en Onder
wijzers, daar heb ik niet gesproken van de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen. Het is inij bekend, dat deze Maatschappij zich 
cenige jaren geleden ten zeerste voor den handenarbeid interesseerde 
en dat daarop een periode van minder innig contact is aangebroken. 
Is het door het alom ontwakend of opnieuw oplaaiend leven, dat de 
Mij. zich aangesloten heeft bij de Afdccling Amsterdam? In ieder 
geval verheugen we ons daarin van harte. Iedereen voelt wel, dat 
de directe vonrdeelen van invoering van handenarbeid door 't Nut 
begeerd worden, doch als men overweegt, dat de indirecte waarde, 
de verbetering van ons onderwijs door verhooging der werkkracht, 
daarmee ten nauwste samenhangt, dan is er waarlijk voor deze Maat
schappij alle reden, haar steun te verleenen. De Redactie van Volks
ontwikkeling heeft de zaak geëntameerd en mij verzocht een artikeltje 
te schrijven; zij kan dit echter niet anders bedoelen dan als een begin 
van haar werkzaamheid en daarom maak ik van de mij geboden 
gastvrijheid gaarne gebruik, eens te wijzen op het gebrek aan cursussen 
in enkele centra in 't land, 't gebrek aan lokaliteit en gereedschappen, 
en last not least .... het onvolledige onderricht in opvoeding en 
onderwijs aan onze opleidingsinrichtingen.

ling, waardoor dure advertenties achterwege moesten blijven? Ik zou 
dit haast moeten gelooven, als ik verneem, hoe weinigen welen, dat 
wij zoo’n cursus willen vormen. En toch spijt het me zoo, dat we 
elk jaar échec lijden, niet alleen om den arbeid zelf, dien ik hoogst 
interessant en ook noodig acht, maar ook en vooral, om de handen
arbeiders zelf te brengen tot bespreking van de hoogst belangrijke 
vraag: „Wat kan op de lagere en wat op de middelbare school van 
metaal gemaakt worden?" En de tweede niet minder belangrijke 
vraag: „Is datgene, wat we tot nu toe op dit gebied zagen, volkomen 
in orde?" De lezer voelt in deze vraag eenigen twijfel; en inderdaad 
koester ik dien. En om dien weg te nemen, wil ik met mijn medc-bestuurs- 
leden trachten, den metaalarbeid te doen herleven, en heb ik mezelven 
als cursist aangemcld. Wie doet mee?



INHOUD VAN AFLEVERING 9.

Bladz.

269

281

289

295van Goethem

van Wijk

von Erdberg, Berlijn

Het eerste jaar van .De Arend”, W\ E.

De Vrije Volksontwikkeling in Duitschland

Dr. Robert

Een regeeringsrapport uit het land van Spencer
Ida Heijermans

Het vraagstuk van den handenarbeid 
in de lagere school in verband met 

de idéé .werkschool” . . . A. J.



OUDERS!

Maatschappij tot nut van ’t algemeen. 
Loop van het ledenaantal in de laatste 5 jaren :

October 1917 18472 leden.
1918 19927
1919 21429

22801
December 1921 25406

ÓM
Zoo juist verschenen j

'i

4

' -1

November 1920

Kent gij SCHOOL EN HUIS, 
het Orgaan van den „Bond van Nederlandsche 
Onderwijzers”, onder Redactie van Th. J.Thijssen 
en met vaste medewerking van O. Barendsen?

Prijs f 0.90 per kwartaal.
Abonneert U Heerengracht 56, Amsterdam 

of vraagt proefnummer.

regelen en voorwaarden, onder welke 
:le stichtir

GELDELIJKE STEUN BIJ STUDIE. Een verzameling
van rijkswege, door sommige gemeenten en door vele stichtingen en fondsen aan jongelieden 
van beiderlei kunne geldelijke steun bij studie of kostelooze opleiding wordt gegeven, fO.90 

1. KOOISTRA, Van Ziel tot Ziel (2e verm. druk van „Opvoeder en Kind”), ing. f2.90, geb. f3.50 
MEDEDEELINGEN VAN DE Dr. D. BOS-STICHTINQ: No. 6. De organisatie van den arbeid:

Het Taylor-systeem en de Psycho-techniek, door Dr. H. J. F. W. Brugmans . . . . f 0.50 
Dr. W. Nolen, Dr. A. A. Hljmans van den Bergh en Dr. J. Siegenbeek van Heukelom, Levens- 

verzekering-geneeskunde. Een leidraad voor artsen en voor studenten in de geneeskunde, 
met illustraties, geb., 3e druk f 18.50 

Dr. F. A. F. C. Went, Leerboek der Algemeene Plantkunde, voor studenten in de medicijnen 
en in de biologie, met 253 afbeeldingen, geb. ■ ................................................. f 18.50

I UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, DEN HAAG.

UITGAVEN VAN
B.WOLTERS - GRONINGEN, DEN HAAG
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REDACTIE EN ADMINISTRATIE CENTRAAL STATION 
(Kamer 57—69). AMSTERDAM.

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt:

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Voorait
.. J. HOVENS GREVE. Secretaria.

>eding tusschen

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT VOOR VOLKSONTWIKKELING

<_■. MJMvau-t op het gebied van onderwijs en opvoeding Luoo< 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering 

van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 

i buitenlandsche toestanden.

jenbare besprekingen of congressen ter be- 
■vSontwikkeEng.

van een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
nieuwe vruchtbrengende gedachten op het gebied der

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van opei 
handeling van problemen van volkse

5. door uitgave van een orgaan, 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact 
Nederland en 
het bezoek • 
dit noodig 
deering van
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>oging om 
ctgeen de gedachte.

slechts na te gaan, dat er ten 
ontwikkelingswerk werd 
de brandende vragen, Cu 

. geestelijk leven, tot in het die] 
feit echter de moeilijkheid om in ■ 

der volksontwikkeling eenigszins diepgaand op 
waarmee mannen als Schultze-Delitzs

het „Genossenschaftswesen" in Duitschland, zich op deze 
valt niet te twijfelen. De verklaring kan slechts gevonden 

• mislukte poging om den staat in het centrum der belang- 
— hetgeen de gedachte, om de vorming van den

De vrije Volksontwikkeling in Duitschland 
door Dr. ROBERT VON ERDBERG, Berlijn.

II.
T~\ic Gesellschaft flir Vcrbrcitung von

><-*—' een zelfstandig werkende vereeniging doen kennen en geen voeling 
gezocht met de bestaande organisaties, bij wie reeds vroeger sporen 
van , een vrije volksontwikkeiingsarbeid aanwezig waren, zooals de 
sedert 1848 bestaande evangelische arbeiders- en sinds 1849 be
staande katholieke gezellenvcrcenigingen en de reeds in 1844 gestichte 
vereeniging van den heiligen Karl Borromlius. Dat zou haar ook niet 
gelukt zijn, want deze vereenigingen, die een sterk religieus-confessioneel 
karakter droegen, zouden samenwerking met de neutrale vereeniging 
geweigerd hebben. De vereeniging kon echter aan haar omvattende 
taak niet beantwoorden, wanneer zij althans niet trachtte in zichzelf 
de verschilpunten uit den weg te ruimen, die tusschen die vereenigingen 
bestonden. Door politiek zoowel als religieus neutraal te blijven, 
hoopte zij voor het ontwikkelingswerk een bodem te bereiden, waarop 
ook de aanhangers der verschillende godsdienstige richtingen elkaar 
tot gemeenschappelijke!! arbeid zouden kunnen ontmoeten.

De rcligieuse en politieke neutraliteit heeft sindsdien in de vrije 
volksontwikkelingsbeweging een waarlijk noodlottige rol gespeeld. 
Om zich over den aard van dit werk geen illusies te scheppen, behoeft 
men slechts na te gaan, dat er ten tijde van de socialistenwet en 
den cultuurstrijd ontwikkelingswerk werd gedaan, dat eenvoudig 
voorbij ging aan de brandende vragen, die een ieder, die trachtte 
deel te nemen aan het geestelijk leven, tot in het diepst raakten. 
Bovendien, bewijst dit feit echter de moeilijkheid om in dien tijd het 
probleem der volksontwikkeling eenigszins diepgaand op te vatten, 
want aan den ernst, waarmee mannen als Schultze-Delitzsch, de op
richter van 
taak wierpen, • 
worden in de 
stelling te plaatsen
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enkeling organisch vanuit hem zelf te ontwikkelen, geen plaats gunde — 
en daarmee samenhangend, in het volkomen onderschatten van het 
wezen der ontwikkeling in het algemeen. Daarmee droeg de vereeni- 
ging echter de voorwaarden en de noodzakelijkheid van haar oppositie 
in zichzelf. En die oppositie behoefde niet meer in het leven geroepen 
tc worden, zij bestond reeds in de genoemde organisaties, waaraan 
sinds 1892 de Christelijke Tijdschrift envereeniging nog werd toegevoegd. 
In één opzicht waren echter al deze organisaties aan de vereeniging 
verwant; ook zij hadden als uitgangspunt wel niet den staat, maar 
toch ook een instituut, n.1. de kerk. Hun nauwe betrekkingen, ja, 
dikwijls zelfs hun directe afstamming van de kerk, vereischten dat reeds.

Zij wilden in de eerste plaats den mensch tot een trouwen aan
hanger van hun kerk opvoeden. Wanneer hun arbeid meer succes 
heeft gehad dan die der neutrale beweging, dan lag dat wel minder 
aan een juistere opvatting van hun taak, dan daaraan dat zij het hun voor
geschreven doel niet anders konden bereiken dan op den grondslag van 
een bepaalde wereldbeschouwing en in de verdieping van die wereld
beschouwing.

Het uitsluiten van godsdienst en politiek uit de ontwikkelingsarbeid 
wijst er reeds op, dat men van een ontwikkelingsbegrip uitging, dat 
aan het onze in geen enkel opzicht meer beantwoordt. Het is typeerend 
voor het gebrek aan inzicht, waarmee men toentertijd aan het ver
langen naar ontwikkeling van breedere volkslagen tegemoet kwam, 
dat men meende dit verlangen te kunnen bevredigen door het bijbrengen 
van kennis op allerlei gebied. Dit verlangen richtte zich echter op 
een herschepping van het leven vanuit den geest. Des te minder de 
betrokkenen zich hiervan bewust waren, des te meer hadden zij 
allereerst tot het inzicht in hun eigen innerlijk leven gebracht moeten 
worden, en de wegen en doeleinden hun gewezen moeten worden. 
Daarvoor in de plaats werd hun kennis geboden en daarmee het 
geloof in hen gewekt, dat hun met kennis het hoogste gegeven was 
van wat menschen begeerenswaard kan schijnen. Men kweekt een 
eerbied voor het „weten" aan met het gevolg, dat kennis ten slotte 
beschouwd werd als de hoogste openbaring, die de ziel voor haar 
laatste en diepste behoeften ten deel kon vallen. Deze opvatting kon 
eerst ingang vinden, nadat de plaats van de ziel was. ingenomen 
door het nuchtere, koude, denkende en berekenende verstand. De 
menschen voelden zich bevredigd, wanneer zij de stof, die hun geboden 
werd, meester waren, en vergaten, wat weliswaar hun leiders zelf 
niet meer wisten, dat hun vaag verlangen zich had uitgestrekt naar 
een verstaan van den geest.

Wat de practische arbeid
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geestelijke cultuurwaarden — wanneer er hier 
rake kan' zijn — moest toch naar een 
eden. De geest liet zich niet absoluut 

uitzoeken en verwerken van de 
schijn treden. En juist daar bleek de 
i instituut, den staat of de kerk, zeer 

geriefelijk te zijn. De beweging streefde

van voor
te

list dat men*
waarvan een 
kon, maakte 

terecht in een

geheel gekarakteriseerd door de reeds eerder geschetste doelstelling 
der beweging. Aangezien het er ten slotte op aan kwam, in het groot 

inden en moesten massa- 
aangezien ontwikkeling 

men deze middelen be- 
ip. Dit feit, dat tijdens de 
: „leerzame” litteratuur in 

jende plaats innam, is in dit verband 
igste opgevoerde eerbied voor kennis 

hil meer in het wetenswaardige. 
maar geleerd kon worden.

beweging. Aangezien het er ten slotte 
een bepaald menschentype te kweeken, kot 
ontwikkelingsmiddelen aangewend worden. En 
bestond in het verwerven van kennis, moest 
trekken uit het arsenaal der wetenschaj 
opkomst van de openbare bibliotheken de 
de bibliotheken een overwegc 
kenmerkend. De tot het hoof 
erkende echter geen waardeverschi 
Dus werd alles onderwezen, want alles wat 
droeg in zichzelf zijn vormende waarde.

Het verwerven van kennis heeft echter ook zijn grenzen en des te 
meer, naarmate de weetgierige over slechts weinig tijd te beschikken 
heeft. En tijd had men in de zeventiger jaren niet. Slechts de korte 
avonduren bleven den arbeider over voor de ontwikkeling van zijn 
geestelijk leven. Dit feit kon met het verlangen naar een zooveel 
mogclijk algemeene ontwikkeling (waaronder nu eenmaal een zoo 
veelzijdig mogelijke kennis werd verstaan) slechts overeengebracht 
worden door populariseering en rationeering van wetenschap en kunst. 
Populariscering van wetenschap en kunst beteekende louter uiterlijk<» 
quantitatieve en qualitatieve aanpassing van wetenschap en kunst 
aan de mogelijkheden en behoeften der massa, zooals men die zag en

Hoe weinig diep dit werk trachtte te gaan, bleek ook uit 
de pretentie om door het verstrekken op groote schaal van voor de 
massa gepraepareerdc kennis een masssa-ontwikkeling te kunnen 
kweeken, waaraan een ieder zijn deel kon hebben. En jui 
meende, een kennis- en kunstsoep te kunnen bereiden, 
ieder naar gelang van zijn geestelijken eetlust 
de populariseering zoo verkeerd en bracht 
kwaden reuk.

Deze bereiding van 
van iets dergelijks nog spra 
bepaald gezichtspunt geschiet 
verdrijven, ten minste bij het 
stof moest zij wel eens te voorst’ 
doelstelling der beweging in een 
nuttig en geriefelijk te zijn. De beweging streefde er naar een gees
telijke gesteldheid van een bepaalden stempel bij te brengen.

Dat een dergelijke beweging door de intellectueelen in den lande 
niet gesteund kon worden, sprak vanzelf; zij kon slechts door de 
dilettanten der beschaving tot stand gebracht en geleid worden. De
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I
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spende
ul ook

meer ont-

jehoor gaf
1 de mannen,

, dat het mogelijk 
srstelde bezittenden

geven ging men echter van 1 
jeften kende. Wie zich ertoe 
en dat gevoel werd genu 

s gehoor gaf aan de 
swel de mannen, die de

mannen en vrouwen 
i en hun caricaturen 

zij ontstaan op den bodem 
ng, zooals zij 
>rdoet, liggen 
• veel dieper, 

de tweede periode nog het

de eerste
■ heids-staat 
uiteengc 
doeleinc 
verandering 
gesteld wei 
opvatting, i 
Maar juist 
wikkeling
En de neiging om dat verlangen te bev 
naarmate in den grond geen van 
hoefde te worden, 
men op den tot nu 
nieuwe wegen te naderen. Dit i 
opvoeding in het belang van den 
reikt kunnen worden, wanneer 
verlegde, niet

bewust
estreek, in dilettantisme vervallen. Daar de tijd echter 

dat leiders in het geestelijk leven van ons 
de beweging opkwamen, kon hun belangstelling des te 

minder gewekt worden, naarmate de beweging zich in haar verloop 
hoe langer hoe minder op wetenschappelijk en geestelijke leest 
schoeide.

Dat dit niet gebeurde, mag niet aan enkele r 
ten laste gelegd worden. Geestelijke bewegingen 
worden ten slotte niet gemaakt, maar 
van hun tijd. De beperkte mogelijkheden der beweging 
zich in de zeventiger en tachtiger jaren nu eenmaal voor 

^niet in de tekortkomingen van haar voormannen, maar 
waarover ik na mijn uiteenzetting over 
een en ander zal zeggen.

De tweede periode dateert van het begin der negentiger jaren. Zij 
had de cultuur in het middelpunt harer belangstelling. De arbeid van 

periode was te kort geschoten; het kweeken van een een- 
itsburger was een illusie gebleken te zijn. De beweging 

gevallen in verschillende richtingen met zeer uiteenlooj 
>den. De verbetering van de sociale verhoudingen ha< 

.g gebracht in de eischen, die door breedere volkskrin 
erden aan hun ontwikkeling; echter niet in de richting: 
dat ontwikkeling gelijk was aan „weten" bleef onwrikbi 

st omdat zij zoo bleef, kon het verlangen naar
ig gemakkelijk opkomen en ook gemakkelijk bevredigd worden, 

ging om dat verlangen te bevredigen, bleek des te sterker, 
in den grond geen van de oude oogmerken opgegeven be

en het eerder was te hopen, om diegenen, die 
toe ingeslagen weg niet had bereikt, nu, op 

~' oogmerk was geweest een uniforme 
i Staat. Zou de uniformiteit niet be- 

worden, wanneer men het centrum der belangstelling 
meer den Staat als middelpunt stelde, van waaruit

opvatting, dat het mogelijk zou zijn, om beschaving te verbreiden, 
voor onderstelde bezittenden en onvermogenden, gevenden eri ontvan
genden. Bij het geven ging men echter van het principe uit, dat elk 
zijn eigen behoeften kende. Wie zich ertoe geroepen voelde, kwam 
in aanmerking, en dat gevoel werd gemakkelijk gerechtvaardigd, wan
neer men slechts gehoor gaf aan de oproep, die men tot zichzelf 
gericht had. Hoewel de mannen, die de beweging op touw gezet en 
in haar eerste schreden geleid hadden, zich ook van hun groote ver
antwoording bewust waren, moest de beweging toch, naarmate zij 
meer veld bes 
nog niet gekomen was, 
volk voor
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zonde

populariseering 
worden, om 
te openen cn een ieder den toegang to' 
Het was geen toeval, dat de neutralitc 
sterk geaccentueerd werd. De cultuur moest op 
laten worden en haar macht over hen bewijzen. De tragiek der 
geschiedenis wilde echter, dat dit gebeurde op het oogenblik, waarin 
onze cultuur was ontaard in een zaak- en vormencultus, waaruit de 
ziel verdwenen en slechts de schijn en de vorm overgebleven waren.

De uitwendige stoot kwam van het buitenland. Niet van Dene
marken, waar in de Noordelijke volksuniversiteiten middelpunten van 
ontwikkeling ontstaan waren, waarvan een levendige cultuurbeweging 
was uitgegaan. Deze universiteiten waren ternauwernood bekend; het 
boek van Hollmann over de Deensche volksuniversiteiten verscheen 
pas in 1909. Het werd vol geestdrift gelezen en geprezen en in de 
bibliotheken opgenomen, maar de teekenen des tijds werden niet 
verstaan. Ik herinner mij, dat ik nog in 1908 het onderwerp van de 
Deensche Volksuniversiteit op de agenda van de derde Duitsche 
„ Volkshochschultag” zette, en dat mij in de op deze conferentie 
volgende bestuursvergadering van de „Vcreeniging voor populaire 
cursussen door Hoogleeraren uit het Duitsche rijk” van een kant voor
gehouden werd, dat het onderwerp van een boerenhoogeschool toch 
eigenlijk onwaardig was, om op een volksuniversiteitsconferentie behan
deld te worden. Geheel waardig was de wijze, waarop het onderwerp 
behandeld was, zekcr niet geweest. Dat verklaart dit oordeel, maar 
billijkt het niet. Men had zich reeds een ander doel gesteld, en wel 
onder den invloed van Engeland en Amerika. Van de Angelsaksische 
„Public Libraries” en de „University Extension Movement' ging de 
stoot uit. Het geloof aan de „University Extension" was echter in

toch niet allen tot elkaar gebracht konden worden — doch de cul
tuur, waarin voor allen de voorwaarden lagen voor het begeerde 
geestelijk leven? Weliswaar moesten godsdienst en politiek uitge
schakeld blijven. Men had zich echter —- merkwaardig genoeg — 

igewend in deze beide afzonderlijke cultuurgebieden te zien, af- 
iderlijke verrichtingen van den menschelijkcn geest, die men buiten 

werking kon stellen. Een treurig symptoom, hoever het geestelijke 
vcrkalkingsproces reeds gevorderd was. Dat de Staat overigens 
niets van zijn rechten zou inboeten, was zeker, want het geloof, dat 
de wetende mensch ook de politiek onderlegde mensch zou zijn, dat 
zelfs zijn politieke betrouwbaarheid met vermeerdering van kennis nog 

toenemen, bleef onwankelbaar, temeer wanneer politiek onder- 
personen hun die kennis zouden bijbrengen. Zoo kon met de 

rustig afgedaan worden en het parool uitgegeven 
de poorten tot de tempels van wetenschap en kunst wijd 

cn een ieder den toegang tot het allerheiligste toe te staan, 
teit der beweging nu bijzonder 

de menschcn losge-
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niet j 
misleidt

blik
>zet verblindden
: „Vrije Op<

onzen
het Engelsche

'roote organisaties 
lig behooren tot d< 
zijn in de jaren

de hierboven

Engeland toen al niet meer onwankelbaar. De oprichting van de 
„Worker’s Educational Association” in 1905 bereidde zich voor.

Maar de Engelsche beweging der arbeidersontwikkeling was 
haar diepste stroomingen onbekend gebleven in Duitschland, en 
voor een critiek op de „Public Libraries" was de geestelijke 
nog niet gescherpt. De gunstige cijfers, de grootsche opzti. w. blei
en misleidden. In 1900 schreef Ernst Schultzc zijn boek: „Vrije Open
bare Bibliotheken, Volksbibliotheken en Leeszalen”, dat onzen achter
stand aantoonde en aanspoorde tot navolging van het Engelsche en 
Amerikaansche voorbeeld en reeds in 1893 hadden in Wccnen de 
populaire universitcitscursussen het daglicht aanschouwd, onder leiding 
van Ludo Hartmann, die, bezield door een meeslecpendc geestdrift 
en begaafd met een ongewoon organisatorisch talent, met zijn grootc 
werkkracht een ieder aanspoorde. De cursussen werden spoedig onder 
het beheer van de Weensche Univcrsiteit overgebracht en breidden 
zich over geheel Duitsch-Oostenrijk uit.

De verandering in de beweging vond nu snel plaats, hoewel de 
uiterlijke verandering hiermee geen gelijken tred hield. De gemeenten 
werden hoe langer hoe meer doordrongen van hun verplichtingen 
tegenover de volksbibliotheken. Deze werden, voor zoover dat niet 
reeds eerder was gebeurd, in eigen beheer genomen en gesteund. Men 
sprak niet meer van volksbibliotheken, omdat aan dezen naam de 
spotnaam van literaire soepkeuken verbonden was en omdat niet meer 
voor het „volk”, maar voor allen op dezelfde wijze door hen gezorgd 
zou worden. Naar Angelsaksisch voorbeeld sprak men van „Uflent- 
liche Bllcherhallen”, mede omdat deze betiteling ook een openbare 
leeszaal insloot. De boekenvoorraad werd uitgebreid volgens de nu 
heerschende denkbeelden, de techniek van de uitleening vervolmaakt. 
Men kan hier dus ongetwijfeld van een vooruitgang spreken.

De meeste groote organisaties op het gebied der volksontwikkeling, 
die tegenwoordig behooren tot de dragers van het vrije volksontwik- 
kelingswezen, zijn in de jaren 1890—1906 .opgericht. Het prinéipc 
van de oude vereeniging voor volksontwikkeling, die de geestelijke 
behoeften van haar medeleden en diegenen, die zich aan haar toever
trouwden, op elk gebied op de hierboven geschetste wijze wilde be
vredigen, had afgedaan. Er ging een frissche wind door de beweging.

Centrale organisaties werden opgericht, die niet slechts een bond 
van volksontwikkelingsvereenigingen waren, maar die een van hen zelf 
uitgaand, breed opgezet ontwikkelingswerk wilden tot stand brengen. 
Er deed zich echter ook een uitgebreide specialisejering voor. De 
toenemende omvang van het werk liet niet meer een samenvatting 
van alle gebieden toe. Terwijl de beweging daardoor sterk in de
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Nog 
als een

congres: 
daargelaten, bijzonder kenmerkend, want duideli 
de tendenz van deze periode niet 
waarmee men zich bezighield, kan 
mogelijk, iedcren volksgenoot tot den gelijk; 
voegden mcdegenicter van de burgerlij' 
oplosbaarheid van dit probleem werd ni< 
van de oplosbaarheid bleek immers van 
cultuur in het centrum der belangstelling, die als 
twijfelbare waarde door ieder ontvangen kon 
slechts de uiterlijke oms

breedte uitgroeide, zonder echter aan diepte te winnen, stond zij 
bloot aan het gevaar te ontaarden in een groot ontwikkelings
bedrijf. Weliswaar verloor zij haar bedisselend, patriarchaal karakter 
(hoewel niet hcelcmaal), maar daarmee ook het voordeel van bepaalde 
persoonlijke betrekkingen, die vroeger nog mogclijk geweest waren. 
Misschien werd ze daardoor nog bedenkelijker, want veel onverwerkte 
kennis is in den grond gevaarlijkcr dan weinig onverwerkte kennis.

een ander verschijnsel kenschetst het einde van de 20e eeuw 
nieuwe periode in de volksontwikkelingsbeweging. Dat waren 

optredende congressen. Groote vereenigingen hadden reeds 
eerder hun algcmcene vergaderingen gehad, waar het vraagstuk der 
volksontwikkeling in den geest van den tijd besproken was. Het 
waren altijd vcrcenigingsaangelegenheden geweest. Nu ging het erom 
de algemeenc belangstelling te wekken. In deze congressen kwam 
het nieuwe beginsel der beweging duidelijk aan het licht.

Wc kunnen hier achterwege laten, de lange rij van congressen op 
te noemen. Van hoeveel belang deze bijeenkomsten geacht werden, 
bewijst het feit, dat in de jaren 1904, 1906 en 1910 zelfs internatio
nale congressen gehouden werden in Brussel, Milaan en Parijs. Bij 
de zeer verschillende gesteldheid in de respectievelijke landen (Duitsch- 
land en Servië 1) ten aanzien van het vrije volksontwikkclingswcrk, 
was daarvan een eenigszins lastbaar resultaat niet te verwachten. 
Maar men verbeeldde zich, fakkeldragers der cultuur te zijn; men 
hoorde, wat de anderen deden en hoe ze het deden, al kon men 
daarvan dan ook niets lecrcn. Zoo deed het ook niet veel ter zake, 
dat er van een eenigszins dieper doordringen in de zaak geen sprake 
kon zijn. Ik herinner mij, dat men in Parijs van mij verwachtte, in 
drie minuten een beeld van de Duitsche beweging te schetsen. De 
internationale beleefdheid cischtc, dat ik mij althans bereid verklaarde 
om het in vijf minuten te doen. Ik wil niet ontveinzen, dat dit een 
van de vroolijkste herinneringen uit mijn „volksontwikkclingspraktijk” is.

Voor dc tweede periode zijn deze congressen, de internationale
’ .dijker dan daarin kon 

aan het licht treden. Het probleem, 
men zoo samenvatten: Hoe is het 

(gerechtigden en gelijkbe- 
rlijke cultuur te maken? Dc on- 
uiet erkend. De vooronderstelling 

zelf uit het stellen van dc
een gave van on- 
worden, wanneer 

istandigheden daartoe ingericht konden worden.
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de orde van
. degelijken arbeid zich 

eenige notie gehad 
ngsarbeid beteekent?
de ontwikkeling van de beide 

een afbrekende 
zou ik hiervan nog een bewijs 

If op het oogenblik, 
volksontwikkelings-

In dezen tijd ontstaan ook de opleidingscursussen voor „ Volksbildner.” 
De eerste periode kende hen nog niet. Destijds waren de goede wil 
en het geloof in eigen ontwikkeling voldoende. Het uitgebreide bedrijf 
vereischte echter een zekere bekwaamheid en inzicht. Op wat voor 
wijze in dergelijke cursussen fundamenteele vragen behandeld werden, 
daarvan zijn er karakteristieke voorbeelden. Pas sinds 
is hierin verandering gekomen. Een oplossing 
problem” is echter nog steeds niet 

De tweede periode wordt ook 
volkshuizen, die in dezen tijd in 

en een middelpunt wilden 
Reeds vóór den oorlog

eenige jaren 
van het ,, Volksbildner- 

gevonden.
gekarakteriseerd door de groote 

verschillende steden van Duitschland 
ontstonden en een middelpunt wilden vormen van de vrije volksont
wikkeling. Reeds vóór den oorlog was het duidelijk, dat ze niet aan 
hun taak beantwoordden. Voor een deel zijn zij aan geheel andere 
doeleinden dienstbaar gemaakt. Men kan volkshuizen nu eenmaal 
niet vanuit den steenen voorgevel, maar vanuit den geest alleen 
opbouwen.

In de (weede periode kon de beweging niet meer steunen < 
volksontwikkelingsvereeniging van den ouden stempel met haar p 
thropiseben arbeid. Zooals op het groote terrein van 
pelijk hulpbetoon het patriarchale systeem door vrije 
vervangen was, waarbij ook de objecten van het 
hulpbetoon tot samenwerking bijeengeroepen werden, 
gebied. Een opsomming var. 
geeft een treffend beeld van 

Wanneer ook hier de 
moet worden, dan kan il 
enorme 
die, juist omdat 
zijn, de begeerte 
dit werk in de diepte ginj 
vroeg, hoe weinig zuiver 1 
deeren, daarvan leveren 
meest oppervlakkige 
kunnen zijn in een 
heeft baan gebroken, indien 
had van 

Door

philan- 
het maatschap- 

organisaties 
ook de objecten van het maatschappelijk 

.ing bijeengeroepen werden, zoo ook op dit 
in de in dien tijd opgerichtc vcrccnigingen 

deze richting.
practische arbeid in het kort gekenmerkt 

ik met één zin volstaan: er hecrschte een 
activiteit op elk gebied, een overlading met cultuurgoederen, 

er van een innerlijk verwerken geen sprake kon 
naar steeds meer sensaties prikkelde. Hoe weinig 

ig, hoe weinig het naar zijn eigen beginselen 
het de opgeleverde resultaten wist te waar- 
onze dagen het bewijs. Hoe zou immers dit 

ontwikkelingswerk aan de orde van den dag 
tijd, waarin de overtuiging van 

men reeds eerder 
wat grondige volksontwikkeling 
zoo in zeer korte trekken o

eerste periodes te schetsen, heb ik niet bedoeld 
critiek te geven. Volstrekt niet. En 
moeten leveren, dan diene het feit, dat ik zelf 
dat de tweede periode inzette, tot de vrije v 
arbeid ben toegetreden. Ik zelf heb in Berlijn den weg geba:
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bij de invoering 
cursussen jarenlang gcorga- 
>ote volksconcerten arran- 
; en doorvoerde, enz. Aan- 
aannemen, dat men het niet

voor deze periode, doordat ik betrokken was 
populaire uhiversiteitscursussen en deze 
niseerd heb; doordat ik 20 jaren lang grot 
geerde, de museumbezoeken voorbereidde 
gezien ik dit als bewijs aanvoer, mag ik 
als grootspraak zal opvatten.

Men moet de ontwikkeling der geheele beweging toch vanuit 
de tijden zelf verstaan. Mag men b.v. den beiden eersten periodes 
verwijten, dat zij zich om volkspaedagogische vragen niet bekom
merden —■ want ook de tweede periode heeft dit niet gedaan, ook 
•zij heeft niet gevraagd naar het wezen der ontwikkeling, naar de 
grenzen en mogelijkheden der vrije volksontwikkelingsarbeid — waar 
toch zelfs de hoogc wetenschap aan deze problemen voorbijging? 
Aan welke Duitsche Universiteit was een pacdagogische leerstoel, 
.waar werden in de wetenschappelijke litteratuur volkspaedagogische 
.problemen besproken? Het eerste werk van Natorp, de baanbreker 
op dit gebied, dateert pas van dezen tijd.

Het is ons eerst heden pas mogelijk, de beweging vanuit haar 
tijd te begrijpen, nadat een noodlot ons de oogen ook voor den 
dieperen samenhang in ons geestelijk leven geopend heeft. Thans komt 
de vrije volksontwikkelingsbeweging ons voor als een symptoom van 
het algemeene cultuurverval. Dat is het hardste oordeel, dat men 
•over de beweging kan uitspreken, hoewel aan den anderen kant ook 
het ineest verzachtende, want het ontslaat de leiders der beweging 
van de verantwoording en draagt die over op het onontkoombare 
noodlot.

Dit verval-karakter der beweging nam toe naarmate ze zich steeds 
meer in de breedte ontwikkelde. De volksontwikkelingsvereeniging 
'van den ouden stempel beteekende nog steeds een bond van een 
gesloten kring van inenschen. En al mogen wij op het werk in bijzon
derheden een afwijzende critiek uitoefenen, en al kunnen wij ook niet 

'ontkennen, dat hier een kleine-burgerlijke kliekgecst zou worden ge
kweekt, ontwikkelende invloeden gingen toch — misschien juist omdat 
zij dit karakter droeg — van haar uit en des te meer, omdat de 
beweging volgens confessioneele of andere wereldbeschouwing ge- 
'léid werd.

ten tijde

'doordat zij onder den dwi 
buiten godsdienst en po) 
zooiets als een geestelijke

gedachte van een volksontwikkelingsarbeid in één geest was 
,e van de cultuurstrijd en de socialistenwet practisch onuit- 
ir. Reeds daardoor droeg de beweging het verval-karakter, 

. 2 .vang der omstandigheden verklaarde, zich 
politiek te houden en desondanks geloofde, 

e beweging te kunnen zijn.
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Arbeidsschool
(ter Orienteering) 

door A. H. GERHARD.

een volkomen 
vierde hier nog een 

ing tot den geobjecti-

■) Zie Volksontwikkeling III 492 en

Hoe is dat te verklaren? Zeker niet anders dan uit 
miskenning van het geestelijke. De Aufklürung 
laten triomf. Alleen het aanroeren, de verhoudii  
veerden geest scheen voldoende, om de menschen geestelijk te verrijken.

Niet innerlijk verwerkt bezit, niet innerlijke ontroering en innerlijke 
bewogenheid werden gezocht, maar men verzamelde onproductief 
geestelijk kapitaal. De rijkdom aan geestelijke goederen — het 
is kenmerkend dat deze uitdrukking wachtwoord werd — scheen 
onuitputtelijk, en het heette dat wij Duitschers speciaal de gave 
hadden, ons het geestelijk goed van alle volkeren der aarde eigen te 
maken. Reclam’s Universal bibliothek, de veelgeprezene, zou onder 
een ander volk nauwelijks mogelijk zijn geweest. Wat het laatste en 
hoogste doel van slechts weinigen kon zijn, die universeele ontwikkeling 
die een levend contact schept met de rijpste werken der kuituur van 
alle volken, dat moest hier „voor allen bereikbaar" worden gemaakt. 
Dit kon slechts gesehieden ten koste van het wezen der dingen en 
door een zich vergenoegen met den schijn, het doode bezit.

Z~Xp het reeds meermalen aangehaalde Rijks-Onderwijs-Conf 
Berlijn 1920 ’) zijn uitvoerige besprekingen gewijd aan 

staand onderwerp. Een overzicht der daar verkr 
mij van - groot belang voor ieder, die van 'v ui 
maken; een onderwerp, waarvan twee dingen 
1°. dat op ’t oogenblik eigenlijk nog niemand j 
„arbeidsschool" er uit moet zien en 2°. dat niettemin, 
zeker, de arbeid de grondslag van onderwijs 
Dit alles kwam op genoemd 
moet zeer leerzaam zijn het verlooj 
daarvoor lijkt mij op den voorgrona 
het Congres 
volgende stelling*-' 

1. De mogelijk 
hangt hiervan af, 
deerd zal worden als de bron ’ 
waarde daartoe is, dat arbeid en

gewijd aan boven- 
zerkregen resultaten lijkt 
't onderwerp studie wil 

i vrijwel vast'staan: 
precies weet hoe de 

zoo goed als 
van onderwijs en opvoeding zal worden. 

Congres bijzonder duidelijk uit en ’t 
op te schetsen. De beste methode 
id te plaatsen de uitspraak, waartoe 

na ampele voorbereiding kwam en die vervat is in de 
igenreeks.
slijkheid eener wezenlijke en duurzame volkseenheid 

of in alle volkslagen de arbeid gevoeld en gewaar- 
vari ware levensvreugde. De voor- 

i intellect elkaar weer leeren vinden
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gemoedservaringen niet slechts 
schrift, doch ook in arbeid en

en doen tot

king heeft op intellectuecele 
>eslissenden invloed hebben

een verrichten van

in de erkenning van wederzijdsche onmisbaarheid. Dat kan echter 
slechts de rechtstreeksche vrucht zijn van het te zamen arbeiden in 
wezenlijke gemeenschap. Daarom moet de arbeid, met name die, 
welke verricht wordt met werktuig en stoffelijk materiaal, de grond
slag der opvoeding zijn. En op alle trappen moet de arbeid een 
levende factor er van zijn. Hij zij de voedingsbodem der volksschool, 
als van de school voor het geheele volk, van de eenheidsschool als 
van de school ter eenheid.

Daarom moet er naar gestreefd worden, dat de school niet slechts 
een onderwijsinrichting is, doch veeleer een methodisch opgebouwde 
opvoedende arbeidsgemeenschap. In dezen zin moet de nieuwe school 
een arbciAwbool zijn.

Haar naastliggend doel is door spel, opzettelijke oefening van oog 
en hand, scheppen en zelfdocn, te brengen tot het in zelfstandigen 
arbeid verwerven van kundigheden en inzichten, van begrip van 
waarden, die voor het innerlijk leven van beteekenis zijn, van liefde 
voor waarlijk schoonen vorm. Haar einddoel is daardoor te brengen 
tot de daad in dienst der gemeenschap. Spel en arbeid moeten uit 
de levensgemeenschap van gezin, school en omgeving opgroeien.

2. Proefnemingen in de richting van dit doel moeten mogelijk ge
maakt en bevorderd worden en steeds toegankelijk zijn voor be
voegde beoordeelaars. De wetenschap der opvoeding heeft tot taak 
doeleinden en middelen der nieuwe school te onderzoeken.

3. Om de bestaande school te vervormen tot de nieuwe, is noodig, 
dat de arbeid

a. in den vorm van zich ontwikkelen door zelf zoeken 
onderwijsbeginsel;

b. als arbeidsonderricht tot leervak worde verheven in alle scholen.
4. De arbeid als onderwijsbeginsel stelt de volgende eischen:
a. Voor den leerling moet zijn leeren duidelijk

arbeid worden;
l>. In het werk van den leerling moet het zelf vinden en zelf uit

vinden ten minste een gelijk aandeel hebben als het zuiver zin
tuigelijk werk, het goed nadoen en uitvoeren van het gebodene. 
Inzonderheid in de hoogere schooljaren moet het geheel 
vrij en zelfstandig proeven nemen door scholieren, tot zijn volle 
recht komen.

e. Het kind moet zijn inzichten en 
leeren uitdrukken in woord en 
handeling.

e). De arbeidsgedachte, die zoowel betrekkii 
als op stoffelijke onderwerpen, moet bes
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5. <i. Het arbeidsonderricht is in de lagere klassen 
het geheele onderwijs en wordt gaandeweg een 
vak, doch moet niettemin zooveel mogelijk ten opzichte der leer
stof in samenhang blijven met het overige onderwijs.

b. Bruikbare vormen van arbeid in de school zijn . . .
kleuren, teekenen, knippen, vouwen, vlechten en weven, klei-, hout-, 
metaalarbeid, verder tuin- en veldarbeid, verpleging van kleine 
huisdieren, naald-, kook- en huishoudwerk, verpleging van zuige
lingen en kleine kinderen.

<•. Het arbeidsonderricht is zoowel arbeid in het schoollokaal als 
in de werkplaats.

6. Terwijl het kind zelfstandig intellectueelen arbeid verricht en 
zich tevens lichamelijk inspant met spel enz., toont het den waar- 
nemcnden opvoeder zijn aanleg en neigingen veel duidelijker, dan het 
bij 't bloote loeren mogelijk is. Daarin ligt de groote beteekenis van 
het arbeidsbeginsel voor de inrichting en voltooiïng van het openbare 
stelsel van opvoeding en onderwijs, voor de juiste keuze der ver
schillende onderwijsinstellingen en van het toekomstige beroep voor 
elk kind.

7. Naast de kinderarbeid in school 
opvoedende sociale kinderarbeid.

8. De wet bepale op welke wijze de doorvoering der vorenstaande 
beginselen worde verzekerd. Zij stelle echter slechts minimum-eischen 
en legge hun, die belast zijn met de instandhouding der school, den 
plicht op bovenbedoelde minimum-eischen te vervullen.

9. a. Een eenvoudige schoolwerkplaats en een schoolkeukcn behooren 
bij elke school te worden ingericht. Waar dit niet mogelijk is, 
moet toch op eenigerlei wijze er in voorzien worden. Handen
arbeid in het klasselokaal is overal verplicht;

b. Voor de doorvoering der arbeidsgedachte in de school, moet zij 
zich de medewerking van ouders en schoolvrienden verzekeren.

10. De onderwijzer moet door de zorgen der Schoolautoriteiten 
steeds vakkundige voorlichting kunnen vinden; bindende leerplannen 
zijn ondoelmatig. Er moet veel vrijheid zijn om eigen wegen te zoeken. 
Aan te bevelen zijn publicaties over

11. De toekomstige opleiding van
zelve te rusten op het arbeidsbeginsel, doch  moet er ook 
zijn te zorgen, dat de idee van den arbeid, gelijk de gron 
eischt, kan doorgevoerd worden.

a. Alle onderwijzers moeten leeren inzien, hoe zoowel in het ge-
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Een zeer bijzondere plaats namen zij in, die, zij 't voorloopig als 
proefschool, een bijzondere beteekenis wilden gehecht zien aan de 
zoogenoemde Scboolboenierij, waarin de idee van de arbeidsschool recht
streeks uitgewerkt werd in een volledig landbouwbedrijf, door school
klassen onder vakkundige leiding uitgevoerd, met vermijding natuur
lijk van alle economische uitbuiterij. De uitvoerige stellingenreeks 
daarover gegeven, laten we maar rusten.

Nadat deze stellingen uitvoerig waren besproken en in den gegeven 
eindvorm waren aanvaard door een talrijke commissie van der zake 
bevoegden, werden ze voor het Algemeene Congres toegelicht in een 
rede van den Kultusminister Dr. Seyfert, die grooten bijval verwierf. 
Met weglating van voor ons doel overbodige deelen, volge ze hier:

Wij vatten het begrip arbeiJ op als scheppende werkzaamheid en 
zien er geestelijke en lichamelijke bestanddeelen in. In de arbeids- 
verdeeling der maatschappij hebben zich vormen ontwikkeld, die öt

zamenlijke onderwijs als in elk leervak afzonderlijk, de idee van 
den arbeid als grondslag te verwezenlijken en allen moeten in de 
gelegenheid komen zich in de meest voorkomende vormen van 

c-narbeid te oefenen. Het onderzoek daarnaar is een onder- 
van het onderwijzersexamen. In de verordening op de exa- 

; moeten de noodigc voorschriften worden opgenomen.
b. Er kunnen bijzondere vaklccraars en leeraressen voor het eigen

lijke onderwijs in den handenarbeid worden gevormd. Hiervoor 
kunnen ook personen in aanmerking komen, die een practischc vak
school hebben doorloopen en speciaal opgeleid zijn voor de paeda- 
gogischc taak. Doelmatige verbindingen van soorten van handen
arbeid zijn te bewerkstelligen. De opleidingsinstituten voor deze 
arbeidsvormen moeten samenwerking zoeken met de technische 
hoogescholen.

12. Ter bespoedigde verwezenlijking van 
volgende:

<i. I n overleg met den onderwijzersstand moeten zaakkundige mannen 
en vrouwen aangesteld worden ter voorlichting en adviseering.

/’. Er worden bureaux voor adviezen geopend.
c. Op zooveel plaatsen mogclijk worden proefscholen opgericht.
zZ In de bestaande opleidings-inrichtingen moet gewezen worden 

op de beteekenis van zelfstandigen hoofd- en handenarbeid voor 
de richtige keuze van het toekomstig beroep. .

c. Er moet ingesteld worden een rijksbureau, dat de ervaringen 
verzamelt en bewerkt en dat van tijd tot tijd de zaakkundigen der 
verschillende landen tot gemeenschappelijke besprekingen vereenigt.
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den grootsten gemeenen deeler

in ’t bijzonder arbeid met „het hoofd'*, óf arbeid met „de handen" is. 
Als opvoedingsmiddel moeten beide vormen steeds nauw vereenigd 
blijven. Voor zoover zij echter verstandelijk gescheiden kunnen worden, 
is in de stellingen de hoofdarbeid aangeduid met het woord „ Lernen” 
(zie omschrijving 3 <i) en de handenarbeid met „ Werkunterricht” (zie 3 b). 
Feitelijk behooren die beide vormen niet gescheiden te worden, doch 
innig verbonden, waarom het „Lernen” een „Schaffendcs Lernen” is 
genoemd (3<i). waarin de verstandelijke arbeid, het vragen, zoeken, 
problemen stellen enz. verbonden wordt met den steunenden arbeid, 
met de oefening van de hand.

De onderscheiding der leervakken, de toekomstige inrichting van 
het leerplan, de vraag naar mogelijke nieuwe leervakken zijn nog 
slechts als problemen gesteld, waarop een antwoord nog niet te 
geven is.

De stellingen geven overigens weer 
der inzichten en in spijt van beginselverschillen kon ieder er 
mede vereenigen als een bruikbaren gids voor praktische toepas:

De beginselverschillen mogen echter niet verzwegen worden. Ze 
van dricerlei aard. Ten eerste raken zij de verhouding tusschen den 
intellectueelen en den lichamelijken arbeid in de school. Sommige 
commissieleden waren van meening, dat bij het streven den han
denarbeid in te voeren, de intellectueele arbeid te kort zou komen, 
dat derhalve de vakken, die over het zintuigelijke heen ■— in het 
bovenzinnelijke of metaphysische denken, of wel in zielkundig opzicht 
in het abstracte denken voeren — schade zouden lijden. Dit verschil 
heeft het geheele verloop der discussiën behcerscht. De belangrijkste 
stelling der inleiding, varï Prof. Natorp afkomstig, stelt den arbeid, 
uitgeoefend aan stoffelijke voorwerpen, als den grondslag der opvoeding. 
Aanvankelijk had men dien grondslag ook geponeerd voor de hoo- 
gere vormen van onderwijs. Men heeft zich tenslotte hierop vereenigd, 
dat betrekking tot dien arbeid voor alle trappen van onderwijs 
noodig is (zie stelling 1). Een nog betere overeenkomst werd gevonden, 
toen in stelling -la de arbeid omschreven werd als behoorende zoo
wel tot de geestelijke als de stoffelijke zaken. Daarmede zijn dus 
uitgesloten eenerzijds de eenzijdige stelling, alsof de handenarbeid in 
de plaats moet treden van de huidige onderwijsmethode, anderzijds 
de meening, dat de bestaande uitsluitend intellectueele richting gehand
haafd zou moeten worden. Oefening van hand en oog is een steun 
voor verstandelijken arbeid, zoo erkennen de laatsten; de huidige 
vormen van leeren zijn niet te missen, erkennen de eersten. Geen 
gevaar dus voor een dreigend manualisme, en daarnaast volle erken
ning van het verwijt, dat de huidige school te sterk intellectualistisch
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heel goed samen. Ongetwijfeld is het een eisch van 
arbeid tot grondslag te nemen, doch de nood der 
den drang naar vervulling van dien eisch in hooge 
was de arbeid opvoedingsmiddel, allereerst in het ge; 
de opvoedingstaak van het gezin door de school 
overgenomen, moet deze ook zijne middelen overnemen, 
’t bijzonder voor den arbeid, die weer zijn groote kracht

is. Dit is tot uitdrukking gekomen in de beide polen van 3/1 <
Het tweede beginselverschil draait om de vraag : Hoe ver 

de handenarbeid in technisch opzicht gaan ? Aan het eene uiterste 
wilde men den handenarbeid uitsluitend zien als een vorm van spel, 
aan het andere uiterste moest hij geheel beantwoorden aan vak
onderwijs. Ook in dit opzicht is een middelweg gevonden. Hoewel 
de groote opvoedkundige waarde van het zuivere ambachtswcrk werd 
erkend, wilde men het ambacht als zoodanig niet in de volksschool 
invoeren. Wel achtte men het juist, dat het schoolbegrip handen
arbeid zooveel mogelijk rekening houdt met de eischen van het 
handwerk. De vergelijking werd getroffen met het wetenschappelijk 
onderwijs, welks doel niet is de wetenschap, nog veel minder het 
wetenschappelijk onderzoek, doch wat toch niet met de eischen dezer 
beide in strijd mag komen.

Evenzoo mag bij den handenarbeid het doel niet zijn de verwerving 
van een of andere volkomen vaktechniek, doch alles wat in de school 
tot stand wordt gebracht, mag getoetst worden aan de eischen van 
het handwerk. In 'stelling 5/1 komt dit tot uitdrukking.

Het laatste beginselverschil trad op den voorgrond bij de vraag, 
wie het werkonderricht geven moest: de onderwijzer of de vakman. 
De meerderheid gaf een antwoord in den eersten zin, al moest erkend 
worden, dat de onderwijzer in den regel slechts oppervlakkige kennis 
van een handwerk heeft en dat er vakarbeiders zijn met grooten 
pacdagogischcn aanleg. In overeenstemming met de onderscheiding 

gemaakt, kwam men hierin overeen, dat in de onderste klassen 
■andenarbeid in handen behoort te blijven van den klasseonder- 

wijzer; dat alleen in de hoogere klassen en inrichtingen van voort
gezet onderwijs de vakleeraar zijn intrede mag doen. Natuurlijk 
behoort ook bij hen een voldoend paedagogisch inzicht en kunnen 
aanwezig te zijn.
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Wel is waar moet dan het woord arbeid in zijn diepsten zin 
opgevat worden. Hij is niet alleen de arbeid in het 
aangezichts, maar er wordt alles onder verstaan wat tot een 
gemeenschap behoort, ook de tijden van wijding en geestelijke ve 
ook de feesten. Er zullen ook in de arbeidsschool uren en 
heden komen, waarin het kind niets uitvoert, doch feest viert, waarin 
de onderwijzer niet bloot toeziet en leidt, doch ook zelf geeft en 
onderwijst. Het begrip arbeidsschool sluit geen dezer dingen uit.

De school moet den geheelen mensch in het oog vatten. Dat is de 
grondgedachte van stelling 1, zoowel ten aanzien van kennis en inzicht, 
als ten aanzien van het gemoeds- en wilsleven. Zijn vermogens moe
ten ontwikkeld worden, doch niet alleen om ze te kunnen gebruiken, 
doch ook zoo, dat zij voor -’t kind van waarde worden, dat zij hem 
zelf hoogere waarde geven in wat hij zelf als hoogere moreele waarde 
leert erkennen. Met het woord arbeid denkt men natuurlijk ook aan 
het product, dus naast den inhoud ook aan den vorm. Het kind 
moet vreugde leeren scheppen niet slechts aan het vorm geven, doch 
in het product, het moet het waarlijk schoone leeren onderkennen. 
Hier ontmoeten arbeids- en kunstopvoeding elkander. Maar einddoel 
moet toch zijn de vorming van den wil tot de zedelijke daad in dienst 
der gemeenschap. Dan voert de arbeidsopvoeding ook tot het per- 
soonlijkheidsideaal. Individualiteit is immers juist de enkeliiv 
zich voltooid is, doch slechts dan waarlijk volgroeid is, als 
bewust in dienst van het geheel stelt.

jpvoeding zijn in de stellingen 
aangegeven. Allereerst moet de stof ontleend worden aan de omge
ving van het woonoord. De idee der woonplaats moet vergroeien 
met die van den arbeid. Wij willen onder „Heimat” niet alleen de 
industrieën en middelen van bestaan begrijpen, maar alles wat op 
het menschenleven daar betrekking heeft. In tal van voorbeelden 
werd dat toegelicht hoe op de dorpsschool het landleven, het gezins
leven het middelpunt van het schoolleven kan zijn, hoe de ervaringen 
bij den oogst en allerlei landarbeid benut kunnen worden voor de ver
standelijke vorming. Graag ging ik hier verder op in, omdat hier 
practische aanwijzingen liggen van de vernieuwing van ons school
leven in zijn eenvoudigste vormen.

De hoofdtoon in de geheele discussie was deze, dat het hier niet
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Hier ligt een veld van rijke medewerking van den staat.

Als men beproeft de geheele opvoeding te stellen op den bodem 
van den arbeid, mag toch hel geestelijke niet te kort gedaan.

Ik zeg wederom, dat intellectueele en lichamelijke arbeid vereenigd 
moeten worden. Lecren en studeeren ook arbeid. Daarom wordt in 
stelling 4 geëischt, dat ’t studeeren zelf een arbeidsvorm wordt. Dit 
geldt vooral voor de hoogere scholen. Niet het opnemen van kennis 
op zichzelf, maar dat de scholier er achter komt hoe voor hem met 
zijn bijzondere vermogens de meest doelmatige wijze van studeeren 
is. dat moet het object van ’t onderwijs zijn. Verder is in 4 een 
algemeene aanduiding gegeven van het verband tusschen de vakken 
onderling, maar vooral bezien van het gezichtspunt uit van den arbeid. 
Opzettelijk is niet uitgeweid over de methode van onderwijzen, daar 
die een sterk individueelen kant heeft.

Dat het klassikaal verband in deze onderwijsrichting 
zal worden, vooral in de hoogere klassen, is wel besp 
niet in een stelling uitgedrukt.

Prematuur is elke beschouwing over 
moeten blijven naar de onderscheiding < 
groote geconcentreerde eenheden van leei 
kwestie van praktijk en proefneming.

Een bijzondere opmerking vordert stelling 3, waarin de handen
arbeid (. Werkunterricht") als leervak voorgeschreven wordt in alle 
scholen. Uit de omschrijving in stelling 5 ziet men wel, dat de be
doeling is het vak allereerst in samenhang 
brengen, doch in de hoogere klassen moet h< 
lijk vak voorkomen, met het oog reeds op

Hoewel het niet is uitgesproken, is toch 
gelijkelijk geldt voor jongens en meisjes.

De onderscheidingen in bb bedoelen niet een volledige opsomming, 
doch den weg te wijzen voor een geordende doorvoering in de practijk.

Dat de zorg voor zuigelingen etc. hier is opgenomen, beteekent 
alleen, dat men de oefening daarin van groote moreele waarde acht.

om een onbeduidende uitbreiding der bestaande leerplans 
ander opzicht, doch dat hier sprake is van een geheel 
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men cr met klei wat knoeit of de schaaf 

er dat den geheelen dag. dan behoefde ze 
arbeidsschool te zijn. De hoofdvraag is de zelf- 
het kind, zijn activiteit in het middelpunt van 

’t hoogste belang, dat 
vormen.



toch eenigermate ook wel bekijken kan als een soort

1

>efnemingen

318

I

n over de 
fien evenwc

van arbeid in het klasselokaal en in 
cisch door den nood der tijden geboden, terwijl 

waaraan met klem moet

Uit de besprekingen, die op deze uiteenzetting volgden, zijn een 
paar dingen nog vermeldenswaard. Ten eerste, dat een zeer warme 
verdediging nog werd gegeven van het denkbeeld der Schoolbocrderijen, 
doch ’t werd wel tevens zeer sterk gevoeld, dat een algemcene door
voering tot de vrome wenschen behoort. Maar dat er pro< 
in deze richting worden genomen, is wel zeer gewenscht.

Van meer practisch belang was de waarschuwing, dat men er vooral 
op passen moest, dat niet de verkeerde meening post vatte, alsof de 
idee der arbeidsschool reeds verwezenlijkt zou zijn, wanneer maar 
overal handenarbeid werd ingevoerd. Deze waarschuwing was zeer

en men 
arbeid.

Dat in 5c gesproken wordt 
de werkplaats, is een 
9<; voorloopig een ideaal-wcnsch inhoudt, 
worden vastgehouden.

Stellingen 6 en 7 gaan over de grenzen van het onderwerp heen. 
De gedachten er in vloeien evenwel logisch uit de arbeidsidce voort.

In stellingen 8 tot 10 zijn in den meest algemeenen vorm de meest 
gewenschte beginselen voor de wetgeving aangeduid ; doch slechts zeer 
algemeen aangeduid; want als ’t ergens geldt, dan zeker op het ge
bied der nieuwe onderwijsvorming, dat vrijheid van onderzoek en 
beweging voorwaarde is voor ontwikkeling.

Het gebiedend voorschrift in artikel 148 der Rijksgrondwet is 
allerminst met de idee der vrijheid in strijd. Dat voorschrift spreekt 
alleen den innigen samenhang tusschen arbeid en onderwijs en op
voeding uit, doch hoe die samenhang in concreten vorm wordt verwezen
lijkt, is het werk der onderwijzerswereld, terwijl de individualiteit 
van den onderwijzer daarbij tot zijn volle recht moet komen.

Als er een onbestreden waarheid is, is ’t wel deze, dat de schoonste 
hervorming der school op niets uitloopt, als de arbeider in de school 
zich niet volkomen heeft aangepast en afdoende voor de nieuwe taak 
is voorbereid. Dit punt moest dus ook behandeld worden en het 
resultaat ligt in stelling 11, waarin uiteraard ook het vraagpunt der 
vakleeraars is aangeroerd. Bijzondere vermelding verdient het, dat 
ook de mogelijkheid geopend wordt om kunstenaars en vakmenschen, 
die geheel uit de praktijk voortkomen, doch bijzonderen pedagogi- 
schen aanleg vertoonen, bij het arbeidsonderwijs te betrekken.

Stelling 12 is zeer duidelijk. Daarin worden de middelen aange
geven, om zoo spoedig mogelijk uit de huidige verhoudingen tot den 
geleidelijken overgang naar nieuwe te geraken.
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vatting moesten voeren, doch de arbeidsidee is nog 
de groote meerderheid licht tot de meening komt, als 
is, als er maar in de school op verschillende uren 
vouwen, gehamerd, geschaafd of zoo iets wordt.

Onmiddellijk aan deze waarschuwing werd een andere verbonden, 
dat er van de heele idee niets slagen kan, als het aantal leerlingen 
per klasse niet zeer belangrijk werd verminderd, welke waarschuwing 
door een overgroot aantal personen werd ondersteund. Hier ligt in 
elk geval een buitengewoon groote moeilijkheid, niet alleen voor 
Duitschland. De totale kosten, aan het onderwijs verbonden, zouden 
op verbijsterende wijze stijgen, wat echter de krachtige propaganda 
voor de idee niet mag verhinderen.

Ten slotte werd een bedenking geopperd, die misschien voor Duitsch
land van groote beteekenis is, doch ook nog in sterke mate voor ons 
land geldt. Ze werd door Dr. Kcrschensteiner in dezen vorm gegeven : 
„Wil de doorvoering van de paedagogischc stelling, die in de idee 
der arbeidsschool ligt, niet van den aanvang af reeds onmogelijk ge
maakt worden, dan moet er voor goed een eind hieraan komen, dat 
bij al het proefwerk in de scholen en bij alle examens slechts onder
zocht wordt naar de hoeveelheid aanwezige parate kennis, naar ge
heugenwerk dus. Veeleer behoort hierbij op den voorgrond gesteld 
te worden, dat de scholier kan toonen, in hoeverre hij tot zelfstan
digen arbeid in staat is."

Inderdaad* ligt hierin wel de kern van het verschil, ook wel eens 
uitgedrukt in de tegenstelling van de bestaande „luisterschool" tegen
over de toekomstige „doeschool”. Natuurlijk is het geweldig over
dreven, indien men zou willen beweren, dat de school van nu en 
die van vijftig jaar geleden precies dezelfde waren; doch meermalen 
is reeds in dit tijdschrift er op gewezen, dat in hoofdzaak het ge- 
hcele onderwijs nog te veel steunt op de oefening van het geheugen, 
van het intellect en het „woord" nog het overwegende onderwijs
instrument is.

Intusschen is uit al het aanj 
klaarheid in de begrippen nog
aan:

„Uit de debatten zou ik drie punten naar voren willen halen. Ten 
eerste, dat de begrippen arbeidsschool, arbeidsonderwijs enz., die bij 
de zaak behooren, door bijna iederen spreker op een andere manier 
is opgevat, zoodat ieder andere voorstellingen er aan verbindt, 
waardoor discussie eigenlijk onmogelijk is, wijl we over en weer
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De Nederlandsch-Duitsch-Luxemburgsche 
Vacantieschool (19-26 Mei 1923), te Brühl 

door W. EMMENS

■rief (c

'oeld, dat het
leven staat,

de

dat I 
■ten in het bestaai 

'oeld. Dat er aan

mlijke 
groeiend aantal deskundigen erkend, maar 

rampzalige kracht t)e fouten van

T7 ven buiten Brllhl, een plaatsje, dat een half uur sporens van 
■l—' Keulen ligt, bevindt zich een „prachtig slot in Rococostijl.” De 
trappen alleen zijn zoo mooi, dal Napoleon van plan zou zijn geweest, 
deze naar Parijs over te brengen, wat niet gebeurd is, en dat Dr. Gebhart, 
onder wiens geleide wij het slot met zijn vele vertrekken bezichtigden, 
hier in geestdrift geraakte over deze bouwstijl, die de oneindigheid 
trachtte na te bootsen in tegenstelling met de stijl van de afgesloten 
ruimte. Van het slot leiden terrassen naar het langgerekt vierhoekig 
park, waaraan tuinarchitecten uit de 18de eeuw al hun kunnen hebben

elkaar niet verstaan. Vandaar ook de ' tallboze misverstanden en 
overdreven voorstellingen, die deze of gene maakt van wat zijn 
tegenstander denkt, terwijl deze juist heel wat anders bedoelt.

Verwonderlijk is dat niet, want ons ontbreekt nog een gemeen
schappelijke terminologie ’’

Het ware echter een groote dwaasheid, daarvan 
maken. Het gaat dunkt me in groote dingen altijd 
voordat groote klaarheid verkregen is omtrent fout 
‘t onvoldoende van dat bestaande reeds is gevoc 
onderwijs veel ontbreekt is reeds sedert Pestalozzi ; 
veel te intellectualistisch is en te ver buiten het eigci 
is door een staag j 
vooral de oorlogsbrand, die met 
school deed inzien.

Verklaarbaar is ’t dan, dat wat intuïtief gevoeld wordt als bet 
geneesmiddel: de school te doen rusten op wat de grondslag der 
maatschappij zelve is. den arbeid, met sterke overtuiging wordt ge
proclameerd. Het valt dan licht, de idee wal belachelijk te maken, 
want vurige voorstanders eener nieuwe idee gelooven doorgaans 
daarmede een onfeilbaar, dadelijk werkend middel gevonden te hebben. 
Maar wie rustig nadenkt, erkent spoedig de onafwijsbaarheid der 
idee, doch tevens dat er nog vele mislukkingen te boeken zullen zijn, 
voor de vaste lijn gevonden is. ^Vie geen vergissing waagt, vindt de 
waarheid nooit. In die opvatting is het resumé van het Congres 
voor ieder student kostbaar materiaal.
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besteed, en dat langzaam in natuurbosschen overgaat. Achter in hef 
park staande, ziet men in de verte het Zevengebergte. Schloss Brllhl 
is een verrukkelijk hoekje voor een zomerschool.—

In 't begin van Mei verzocht Prof. Casimir mij in zijn plaats naar 
de conferentie in BrUhl te gaan. De heer de Koe, Directeur van 
„Ons Huis” te Rotterdam, die de leiding van de Nederlandsche groep 
had. deelde mij het onderwerp der voordracht mee en zond mij tevens 
een lijst van mee te nemen benoodigdheden. Onder deze zakelijke 
opsomming kwamen een paar attenties voor de Duitschers in de 
Vacantieschool voor, waaruit een fijn en innig alvaderlijk medegevoel 
sprak, dat me even ontroerde.

Het is in „Volksontwikkeling" niet de plaats, met een dergelijke 
beschrijving verder te gaan, want in de eerste plaats dient het tijd
schrift voor de behandeling van het technisch gedeelte van de volks
ontwikkeling; maar deze keer zal ik tot het technische, al klinkt het 
zonderling, ook de imponderabilia moeten rekenen.

Toen ik met de groep uit Rotterdam e.n Amsterdam, waarbij de 
heer Dr. C. W. Janssen, samentrof, waren we met zijn -49. Het 
waren grootendeels trouwe bezoekers van „Ons Huis”, die geregeld 
in de ontwikkelingsclub van deze inrichting samenkomen. In deze 
groote groep heerschte een buitengewone zuiverheid van geest; en 
aangenaam was het, in deze gave sfeer té worden opgenomen. Een der 
leeraren, de heer Bastiaans, vertelde me onderweg, hoe hij met één
der groepen eenige jaren achter elkaar werken van Shakespeare 
gelezen; van eenige leden hoorde ik, hoe ze met de zeilboot van 
Huis soms eenige dagen op het water vertoefden. Maar ik hoorde 
ook nog iets anders: in deze tijd van malaise waren sommige 
leden door anderen in staat gesteld naar BrUhl te kunnen gaan; 
eenigen, die thuis waren gebleven, zouden zich in hun eigen huis- 
bibliotheek en hun eigen gedachten verdiepen! Is dit niet een openbaring 
van het werk van „Ons Huis?”.

Laat in de nacht kwamen we in Brllhl aan. Dr. Gebhardt, Directeur 
van de Rhein-Mainische bond voor volksontwikkeling te Frankfort, 
die de leiding van de Duitsch-Luxemburgsche groep had, ontving ons 
allerhartelijkst. Voor eenigen van ons was hij geen onbekende, want 
de Spinuzakenner staat in nauw contact met Nederland, waar hij 
dikwijls voordrachten houdt. De heer de Koe kende hem ook reeds 
van de Duitsch-Engelsche vacantieschool van 1922. die de heer de 
Koe bijwoonde. Met een bewonderenswaardige, onvermoeide ijver 
zijn de beide heeren bezig geweest, om de Nederlandsch-Duitsch- 
Luxemburgsche week in alle opzichten te doen slagen en van Brllhl 
een blijvend Internationaal Huis voor Volksontwikkeling te maken.
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waarin ze ten volle geslaagd zijn. De bedoeling van de vacantieschool 
was, dat de vertegenwoordigers elkaar wederzijds over hun eigen 
volksbestaan zouden inlichten en door uitwisseling van gedachten en 
persoonlijke omgang waardeering daarvoor zouden wekken. Daarom 
was het programma zoo samengesteld, dat de onderwerpen betrekking 
hadden zoowel op economisch als geestelijk gebied en de nooden, 
behoeften en wenschen naar voren kwamen. Er heerschte de heele 
week een opgewekte, voorname (dit woord in zijn beste betcekenis), 
ernstige stemming. In den beginne klonken de met blijheid gezongen 
liederen van de Nederlanders — ongewoon voor de vroeger steeds 
zingende Rijnlanders, die thans onder een te zware druk gebukt gingen.

Toen we 's ochtends vereenigd waren, het was Zondag, opende 
Dr. Janssen de vacantieschool en hielden Dr. Gebhardt en de heer 
de Koe een korte, maar warme begroetingsrede. Daarna was het de 
beurt aan schrijver dezes, om over „de geestelijke stroomingen in 
Nederland” iets mede te deelen, waarin hij vooral deed uitkomen, 
hoe in Nederland de deterministische wereldbeschouwing, evenals dit 
in Duitschland en Frankrijk het geval was, werd ingeperkt door een 
religieuse opleving, die veel beloften in zich droeg, wat hij door ver
schijnselen op het gebied van kunst, wijsbegeerte, polititiek trachtte 
te verduidelijken, maar waarbij hij de reactie niet vergat. Later in 
persoonlijke omgang merkte ik, dat ik bij meerderen weerklank gevonden 
had. Aangenaam is het een mensch van gelijke geestesrichting te ont
moeten, maar weldadig is ’t, een groep onbekende menschcn uit ver
schillende landen te treffen, die door dezelfde gedachte, dezelfde hoop 
voor de toekomst bezield zijn. Ik ben nog in een dankbare stemming 
voor alles, wat ik daar in Brilhl mocht ontvangen.

’s Middags deden we een wandeling door het slotpark, onder lei
ding van den heer Niessen, die aan het Seminar in Brilhl verbonden 
is. Hij gaf eerst een overzicht van de aanleg van het park met zijn 
vijvers en fontein; daarna bekeken we de boomen en planten en overal 
wees hij iets merkwaardigs aan, dat zich aan het oog van een gewone 
wandelaar zou hebben onttrokken. Hij kende park en bosch tot in 
de kleinste bijzonderheden en liet met zijn uitgebreid en diep weten 
alles voor ons leven; zelfs het schilderachtige ontging niet zijn oog.

’s Avonds viel er iets voor, waardoor de Rijnlanders ook in stem
ming kwamen. Onder leiding van de heer de Koe, die zelf ijverig 
meedeed, werden er oud-Hollandsche dansen uitgevoerd in oud-Hol- 
landsche costuums, terwijl oud-Hollandsche liederen werden gezongen 
onder begeleiding van de oud-Hollandsche harmonica. Door de eenvoud, 
ernst, kracht en fierheid, naast de levenslust, die uit deze dansen 
spraken, veroverden de Nederlanders stormenderhand aller harten,
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zoodat Frau Dr. Hcllmann kon zeggen: „Deze dansen zijn voor mij een 
openbaring geweest. Nu begrijp ik het Nederlandsche volkskarakter.’.

Dankbaar gestemd ging men in groepen nog een avondwandeling 
door het park doen, want wc hadden daar de heele week schit
terend weer. Ondertusschen waren ook de Luxemburgers nu aange
komen, die met gejuich en gezang begroet werden. Onder hen bevond 
zich een afgevaardigde van de Staten van Luxenburg met zijn vrouw.

De volgende ochtend (Dinsdag) hield Dr. C. W. Janssen uit 
Amsterdam een voordracht over „Nederland als koloniseerende 
Mogendheid” die in buitengewoon goede aarde viel. Nadat spreker 
een kort, duidelijk historisch overzicht had gegeven, behandelde hij 
de vraag: Hoe staan de Nederlanders tegenover de bevolking van 
Indië? Voor Coen was een Indiër niet veel waard; minder dan een 
Europcesche zuiplap, die als matroos bij Coen diende. De Euro
peanen en de Indiërs zijn ongelijk, vooral wat goeddienst betreft, 
maar niet ongelijkwaardig.

Als bij Multatuli de gedachte van het oudere 'broederschap 
de koloniën wordt uitgesproken, dan is dit een misverstaan van de 
Indische volken en een bevestiging van de ongelijkwaardigheid. Thans 
heeft men een andere grondslag. Multatuli heeft afbrekend gewerkt; 
anderen daarentegen opbouwend en onder dezen is vooral te noemen 
K. F. Holle. In 1838 ging hij naar Batavia; hij beheerschte de taal 
en bestudeerde de godsdienst en de zeden. Door de nieuwe denk
beelden, die hieruit ontsproten, verdween de gedachte van ongelijk
waardigheid. Thans gaan de beste Europeanen naar Indië, die daar 
goede diensten bewijzen, want de regeering komt door de ontwikke
ling van Indië steeds voor grootere moeilijkheden te staan; de lagere 
betrekkingen worden door inlanders ingenomen. Ook Duitschers 
hebben in Indië gewerkt. Van hen hebben we natuurbeschrijvingen 
en natuurwetenschappelijke beschrijvingen van de eilanden, waardoor 
de gronden voor de verschillende culures konden aangewezen worden. 
Wat de kunst betreft, zijn de Nederlanders de intellectueele leiders 
van de voorname Javanen, die de geschiedenis van hun eigen volk 
bestudeeren. Afstammelingen van deze laatsten volgen thans te 
Leiden de colleges in de archeologie. Daar de talen nu worden ge
leerd, is de regeering in staat anders te regeeren dan vroeger, want 
de ambtenaren kunnen nu met het volk spreken in zijn eigen taal. 
Ook het inlandsche recht, familierecht, erfrecht, worden bestudeerd, 
waardoor in het bestuur vele fouten vermeden kunnen worden. Dank 
zij de aldus door ons volk opgedane ervaring, zocht men gaarne ook 
Nederlanders voor de vervulling van bestuursfuncties in verwikkelde 
internationale aangelegenheden. (Armenië, Albanië).
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Daarbij mag niet vergt 
in Duitschland zelf verbr 
De Duitsche ijzerproductie bedroeg in 1913 ongeveer 31 mill. ton, 
met inbegrip van de productie in Luxemburg (3—4 mill. ton). Bovendien 
voerde Duitschland nog ongeveer 10 mill. ton ijzererts in. zoodat een 
totaal verbruik in 1913 aan ijzerertsen meer dan 40 millioen ton be
droeg. Met zijn ijzerertsproductie stond Duitschland aan de spits van 
alle Europcesche landen. Engeland volgde pas met de helft en dan 
kwam Frankrijk nog lang niet. De producten van een industrie, die 
zulke hoeveelheden verwerkte, moesten natuurlijk hun weg in de

Microscopische en bacteriologische onderzoekingen stellen ons in 
staat tegen besmettelijke ziekten op te treden. Vroeger kwam het 
voor, dat een familie wel eens een keer of zeven door de po' ' 
werd bezocht. Dat is thans uitgesloten. Beroepsdegelijkheid n 
op de inlanders een geweldige indruk. Met tact en vooral beschei
denheid moet opgetreden worden. In verband met deze laatste 
eigenschap maakte de spreker een toespeling op het Duitsche volks
karakter van voorheen.

Na Dr. -Jansen hield Dr. Weingarten een voordracht over:
„ Duitschlands plaats in de wereldhuishouding." De wcreldhuis- 

huishouding voor de oorlog werkte volgens het beginsel van de 
arbeidsvcrdeeling. Het waren vooraf de industriestaten van Europa, 
die levensmiddelen moesten invoeren. Toen Duitschland nog een 
la nd bouw staat was, kon het zijn bevolking zelf voeden. Dat was 
juist nog na 1871 het geval, toen ongeveer 41 millioen menschen op 
54,09 millioen II. A. land woonden. In 1913 woonden op dezelfde 
oppervlakte 68 millioen menschen. In 1913 woonden dus 25 millioen 
menschen meer in Duitschland dan daar voedsel konden vinden, zoo
dat Duitschland door zijn plaats in de wereldhuishouding aan deze 
25 millioen menschen werk en voedsel verschaffen moest. — Duitsch
lands ontwikkeling in de wereldhuishouding hangt natuurlijk nauw samen 
met de opbloei van zijn industrie. Vooral zijn het drie steunpunten, 
waarop Duitschlands economische positie rustte.

1. De nyi’erbeif), die de kolen- en ijzerschatten ten dienste stonden. 
Een begrip van de ontwikkeling van de industrie geven alleen reeds 
de volgende getallen: Duitschlands kolenproductic:

1871 — 30 millioen ton 
70 millioen ton 

110 millioen ton 
1913 — 190 millioen ton

jeten worden, dat deze kolen bijna uitsluitend 
iruikt werden. Naast de kolen stond het ijzer.

ongev
> (3—4 mil
ton ijzererts in, zoodat
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en Oost-Pruisen,

wereldhuishouding vinden. van de hcele Duitsche uitvoer met een 
waarde van 10.1 milliard mark in 1913 bestond uit heel- en half- 
fabricaten. Duitschland vormde het steunpunt voor deze handel en 
kapitaalverkeer met het buitenland.

2. De bandelst’lool en bel kapitaal in 't buitenland. De Duitsche 
handelsvloot bezat in 1914 een grootte van 5.7 inill. bruto registerlon. 
Slechts Engelands handelsvloot was nog grooter (20 mill. ton), terwijl 
de vloot van Amerika (U. S. A.) ongeveer even groot als de Duitsche 
was. Door zijn handelsvloot was Duitschland in zijn eigen goederen
verkeer van het buitenland onafhankelijk ; inaar bovendien was deze 
nog een groote bron van inkomsten door de vrachtvaart voor andere 
staten. In dezelfde richting werkten Duitschlands groote banken, 
zoodat Duitschland aan inkomsten uit het internationale vracht- en 
bankverkeer 1 milliard mark jaarlijks trekken kon. Het Duitsche 
bezit aan buitenlandsche papieren en industrie-kapitaal bedroeg 
ongeveer 20—25 milliard mark. Voornamelijk werkte Duitsch kapitaal 
in Klein-Azië (Bagdadspoorweg), de Balkan, Roemenië (olie). Rusland, 
Oostenrijk-Hongarije, China, Zuid-Amerika. Dit bezit leverde, berekend 
naar een rentevoet van 5 %, jaarlijks 1 tot 1% milliard mark op.

3. Spoorwegen en binnenscheepvaart, waar spreker niet verder op ingaat, 
omdat ze factoren voor binnenlandsche huishouding zijn.

Door de bovengenoemde factoren kreeg Duitschland jaarlijks een 
actief van ongeveer 2 milliard mark. Daarvan moet afgetrokken 
worden een passief van de hahdelsbalans van 0,7 milliard, zoodat 
het overschot van de Duitsche betalingsbalans zt 1,3 milliard be
droeg. — Deze drie steunpunten van de Duitsche wereldhuishouding 
werden door de vrede van Versailles geheel vernietigd. Duitschland 
verloor door het verdrag

13 °/0 van zijn geb
30 % van zijn kok 
15°/0 van het koren 
90 % van zijn vloot

Wat dat beteekent, blijkt uit het volgende: Het grootste deel 
de gebieden, die Duitschland moest afstaan (West-
Posen) waren streken met een overschot aan landbouwproducten. 
Duitschland moet dus thans voor zijn geringer getal inwoners meer 
levensmiddelen invoeren dan in 1913. — De industrie verliest ’/* 3/«
van haar grondstoffen. Deze verminderde industrie moet nu 
behalve de invoer van levensmiddelen ook nog de invoer van grond
stoffen betalen. Duitschland voert thans in steeds grooter hoeveelheden 
steenkolen in. Zelfs de Staatsspoorwegen zijn daartoe gedwongen. — 
Duitschlands handelsvloot, die in 1918 nog maar 600.000 ton telde.
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is nu ai weer ongeveer 2,3 milliocn ton groot. Maar een noemens
waarde bron van inkomst vormt ze nog lang niet. — Het kapitaal 
in ’t buitenland is voor 't grootste deel verdwenen. In plaats daar
van zijn schulden gekomen, waarvoor rente betaald moet worden. 
Inkomsten zijn er dus niet. — Hieruit blijkt, dat alle activa uit 
Duitschlands betalingsbalans verdwenen zijn. Als nieuw groot passief 
zijn de. herstelkosten er nog bijgekomen. Voor de tijd van 1919—22, 
dus voor vier jaar, bedroeg het passief uit Duitschlands Handels- 
balans 11 milliard gouden mark tegen 0,7 milliard jaarlijks voor de 
oorlog. Aan herstelkosten werd tot aan ’t einde van 1922 contant 
betaald 2,23 milliard gouden mark. Maar deze beide posten geven een 
passief van ongeveer 14 milliard milliard mark van de Duitsche betalings
balans in 4 jaar, zonder dat het een of ander actief te notecren valt.

Om 4 uur vond na een inleiding van Dr. Gcbhardt, onder leiding 
van dezen de bezichtiging v an het slot plaats. Hij gaf uit zijn rijk
dom van kennis, in kunstzinnige vorm gegoten, van eigen standpunt 
een boeiende verklaring van de ontwikkeling van de stijl van het 
slot. Vooral de trappen hielden hem lang vast, hier geraakte hij 
over het rythme van den stijl, over haar gaan in oneindigheid, in geest
drift, waarvoor hij met een hartelijk applaus beloond werd.

’s Avonds hield Prof, van der Meer een voordracht over Multatuli, 
die degelijk wetenschappelijk was uitgewerkt.

Hier is de plaats om er op te wijzen, dat zulke zomerscholen niet 
overladen moeten worden. De hoorders, die ’s morgens al twee voor
drachten met vertolking hadden gehoord, ’s middags de rondgang 
door het slot hadden gemaakt, die met inleiding en verklaring lange 
tijd in beslag had genomen, waren intellectueel moe. ~ Daar de 
voordrachten van de Ncderlandsche docenten voornamelijk op Ncder- 
landsche toestanden betrekking hadden, zal ik deze slechts kort aan
duiden, want het komt er toch voor ons op aan, wat wij van de 
Duitschers meekregen. —

Dinsdag 22 Mei werd er een excursie naar 
gemaakt, weer onder de voortreffelijke leiding 
die nu bleek niet alleen natuurhistoricus, maar 
Hij liet de steensoorten in situ zien, wees 
zichtbare krater aan, bracht ons naar 
kwartsietgroeven, naar Heisterbach, waar we 
van de heer-de Koe weer eens in volle glorie moei 
De heer Bastiaans was deze dag 25 jaar bij het Onderwijs g< 
en een van de anderen «zas juist jarig. De heer de Koe hie 
beiden een toespraak, overhandigde hun een veldruiker, en 
gezang werd een reuzen-Ringelreihen om
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De taak der Volksuniversiteit op het gebied 
der Opvoedkunde.

door L. C. T. BIGOT.

Over het algemeen is er bij de volwassenen, voor zoover zij cur
sussen aan een Volksuniversiteit bezoeken, een groote belangstelling

's Avonds zaten we in de Ridderzaal naar het Brllhler slotkwartet 
te luisteren, dat op zeer verdienstelijke wijze stukken van Beethoven 
ten gchoorc bracht.

Woensdag 23 Mei hield Dr. N. fapiksc uit den Haag een voor
dracht over de historische ontwikkeling van Nederland in verband 
met Duitschland, een voordracht, uitblinkende door groote helderheid, 
degelijkheid en zuiverheid, die zeer in den smaak viel. Als tegen- 
stuk hield nu Dr. Gcbhardt een voordracht over Duitschland in 
verband met Nederland, waarin de spreker volgens sommigen, wat 
in het debat bleek, Nederland een ietwat te groote plaats inruimde 
voor datgene, wat Duitschland van Nederland aan cultuurgoederen 
(Spinoza, Erasmus, Rembrand, Hcmsterhuijs, van Gogh) mocht ont
vangen. Toen spreker over Vincent van-Gogh, de wereldberoemde, 
kwam te spreken, in verband met de oprichting van de Vincent-van- 
Gogh-vereeniging, was het, alsof een andere Gebhardt in reuzenge
stalte was opgestaan, die met een vulkanische spontaneïteit een ver
heven majestueus hemelgewelf koepelde over de groote Ncderlandschc 
schilder. Ik weet, dat ik uit naani van de Ncderlandschc van-Gogh- 
vereeniging spreek, als ik Dr. Gebhardt hier nog eens een hartclijk 
woord van dank breng; het was één van de hoogtepunten die, ik 
persoonlijk in Briihl beleefde. (Wordt vervolgd).

Tn de Mci-aflevering van Volksontwikkeling werd een door den 
-*- heer Voogd vertaald artikel geplaatst van Dr. Alfrcd Guttman 
te Berlijn, over de taak der Volksuniversiteit op het gebied der muziek. 
Dit artikel, van belang voor ieder, die geroepen wordt, cursussen 
voor volwassenen te leiden — benevens het verzoek der redactie van 
Volksontwikkeling, om meerdere opstellen van soortgelijken aard 
is voor mij een aanleiding tot het plaatsen van enkele opmerkingen 
over de taak der Volksuniversiteit op het gebied der Opvoedkunde. 
Ik had het voorrecht de laatste jaren een tiental cursussen aan ver
schillende Volksuniversiteiten te leiden (o. a. 3 te Rotterdam en 2 te 
Utrecht); misschien dat enkele opmerkingen n.a. van de opgedane 
ervaring voor anderen nuttig kunnen zijn.
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kin

het

dan ook velen, 
aantrekkelijker is.

maar voor 
welker ver-

van weten, 
opvoeden tot wat 

■t die
naar een

jgepast, 
koorts.

in slaagt, al is 't slechts bij enkelen, het denkbeeld 
/oeden niet is een kwestie van weten, maar een 
lat men een kind niet kan opvoeden tot wat men 

meent, maar alleen tot wat men is, dan heeft die cursus zijn doel 
bereikt. Naast een voldoen aan het verlangen naar een theorie, moet 
noodzakelijk naar voren komen de betrekkelijke waarde van alle 
paedagogisch getheoretiseer.

Naast de hierboven geschetste toehoorders zijn er 
voor wie de practische kant der opvoeding veel

voor paedagogische besprekingen. Er is, voornamelijk bij de moeders, 
een verlangen naar een eenvoudige theorie, naar klare voorschriften, 
waarvan ze de juistheid gemakkelijk kunnen inzien; zij willen motieven 
hebben, die zij verstandelijk als goed kunnen erkennen, en daaraan 
toetsen hun paedagogische daden, die, zooals vanzelf spreekt, vaak 
’t gevolg zijn van spontaan opkomende gevoelens. Deze menschen 
welen wat zij missen: eenige kennis van de allereenvoudigste opvoed
kundige waarheden, waardoor zij althans behoed zouden zijn voor 
groote dwaasheden. Bij hen leeft de vaak geuitc klacht, dat < 
onderwijs opleidt voor alles wat iemand in zijn leven noodig 1 
hebben, behalve voor datgene, wat vrij zeker iedereen in zijn lei 
noodig heeft. Het is niet mijn bedoeling aan te dringen op nog 
vak meer op het reeds overladen program onzer middelbare sch< 
maar dat kennismaking met de eenvoudigste verschijnselen op 
gebied van kinderpsychologie en het aanbrengen van eenig besef, 
met kinderen moet worden omgegaan, van buitengewoon nut zouden 
zijn op onze middelbare meisjesscholen, staat bij mij vast. En de 
belangstelling zou er zeker zijn, juist op den leeftijd van I6il7jaar; 
niet voor de oude paedagogiek, zooals die op de kweek- en normaal
scholen vroeger en misschien nog hier of daar wordt onderwezen 
en die Jan Ligthart altijd met een hoofdletter P schreef, 
de echte, levende paedagogiek met een kleine letter, voor 
breiding diezelfde Jan Ligthart zooveel heeft gedaan.

Die bespreking der theoretische BcgrUndung is daarom ook zoo 
noodig, omdat men meestal daaraan een te groote waarde toekent. 
De dwaling, dat, als men op paedagogisch gebied zijn zaakjes maar 
weet, de opvoeding op rolletjes gaat, is nog zeer algemeen verbreid. 
Op een zeer goed bezochten cursus in een kleinere plaats, sprak een 
der toehoorsters er haar verbazing over uit, dat er hier in de stad 
zooveel menschen waren met lastige kinderen: „Zouden nu al die 
menschen net zulke lastige kinderen hebben als ilc.1” Blijkbaar 
wachtte ze van den leider een reeks recepten, die eenvoudig toej 
de moeilijkheden in de opvoeding zouden verjagen als kinine de 1 
Als een cursus er i 
te wekken dat opv< 
kwestie van zijn, d<
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voor eiken cursus, maar vooral 
>ote beteekenis. Als de menschen niet 
1 niet. Het resultaat van een cursus

de meeste cursisten niet onbe- 
er, als de praktijk, bet 
van de enquête-methode 

ymans die beeft gevolgd 
heeft medegedeeld 

van de middelen 
maar deze twee 

van minder 
stuk der gees- 
iderkarakters.

Merkwaardig is het verschil in houding waar te nemen : onder de 
theoretische uiteenzetting zijn de cursisten leerlingen, ze zitten als 
brave kinderen te luisteren. Maar komt de praktijk aan de orde, 
dan willen ze meespreken, — ze ageeren als een levendige klasse en 
kunnen hun vragen en opmerkingen slechts met moeite tot ’t einde 
der les inhouden. Hoe een pacdagogische theorie ontstaat, hoe ze in 
bijzonderheden luidt, zijn vragen, die 
langrijk vinden, maar het ware meeleven is 
leven zelf aan de orde is. Een uiteenzetting 
en de biologische methode, zooals Prof. Hey 
voor zijn karakter-indceling en die hij o. a. 
in de Psychologie van de vrouw, — een overzicht 
om de geestelijke vermoeidheid te ineten, — zijn, om 
voorbeelden te noemen, voor de meeste toehoorders, zaken 
beteekenis dan de karakterverdceling zelf en het vraagsf 
telijke overlading. Bij de beschrijving van verschillende kind 
stellen de hoorders zich blijkbaar hun eigen kinderen of leerlingen 
scherp voor oogen; het herkennen in wat ze hooren van datgene, 
wat ze reeds hebben ervaren, geeft op zichzelf al voldoening en deze 
is te grooter naarmate zij vernemen, dat hun persoonlijke ervaring 
eene is, die vrij algemeen met die van anderen overeenstemt. De 
practisch-paedagogische kwesties vinden dan ook de grootste belang
stelling : klikken, spieken, zakgeld, kerkgaan, lectuur en dergelijken. 
Op een mijner cursussen, informeerde een dame, of 't ook geoorloofd 
was vragen te stellen over zaken, die niet op de les waren besproken ■ 
toen ik dit eenmaal had toegestaan, kwamen er elke les juist van zulke 
practische kwesties voor den dag.

Een der cursisten, die ongetwijfeld t 
uiteenzettingen minder sympathiek stond, 
ik het volgende jaar een „uitsluitend vraj 
zou willen geven. Blijkbaar vond hij, c 
„had". Wat zeer goed mogelijk is.

Intusschen, het vragen-stellen is 
voor een in paedagogiek, van gro< 
„loskomen", bereikt men zijn doel 
mag niet zijn, dat de cursisten naar huis gaan met de voldoening, 
dat ze nu in de puntjes weten, wat secundaire functie is, of hoe het 
kwadraat van Binet er uitziet; de cursus moet zijn een zich gezamenlijk 
verdiepen in paedagogische kwesties. Uitwisseling van gedachten, 
vragen stellen in eiken vorm —• schriftclijk of mondeling — in ’t 
publiek of onder vier oogen — moet een belangrijk onderdeel zijn 
van eiken paedagogischen cursus. De hoorders daartoe te brengen is

tegenover mijn theoretische 
, deed zelfs het verzoek, óf 
igen- en antwoordencursus" 
dat hij daar ’t meeste aan
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berusten.

was er ook 
dc houding

vrcczen voor 
stellen en dat 

is zijn hoorders

vooral bij eerste kennismaking moeilijk; de menseben 
dom aangezien te worden, als ze een of andere vraag : 
belemmert hen. Het eerst wat de leider te doen heeft, is 
over die vrees heen te helpen.

Een eigenaardige moeilijkheid doet zich bij deze besprekingen 
als de schooi aan de orde komt. Dc meeste hoorders willen 
vankelijk van die school weinig goeds hooren; de mannen 
ze leggen zich min of m eer fatalistisch neer bij den toestand; die 
narigheid moet je nu eenmaal door, om in dc maatschappij te slagen. 
Dc moeders zijn anders; zij klagen dat dc school vccleischcnd is, dat 
ze ovcrheerscht, dat ze het gezinsleven belemmert en veel te veel 
beslag op dc kinderen legt. De school is aanmatigend, zoo meenen 
zij; ze verbeeldt zich, dat zc opvoedt, maar dat kan ze niet, ze kan 
alleen onderwijzen. Haar ontbreekt, wat in de eerste plaats voor 
alle opvoeding noodig is: de liefde. Ik zal mij altijd blijven herin
neren, hoe een moeder op zeer stelligen toon verkondigde (de hier 
bedoelde cursus viel samen met een enquetc van Frits van Raalte 
in ’t Handclsblad over de vraag hoe „groote" mannen en vrouwen 
over hun schooltijd dachten): De grootsten onder de menschen, n.1. 
de kunstenaars, hebben allen de school verwenscht.

Ik druk mij hier wel heel scherp uit. Natuurlijk 
waardcering, maar toch was in 't algemeen gesproken 
ten opzichte van dc school — vooral ten opzichte van de middelbare 
school — zeer antipathiek. Heel vaak kwam dit gevoel voort uit 
een gebrek aan inzicht in de plichten en dc rechten der school. 
Vergis ik mij niet, dan ligt hier voor de docenten aan de V. U. een 
belangrijke taak, n.1. dc ouders tot een beter inzicht te brengen in 
het werk van de school. Heel wat dwaze denkbeelden en vooroor- 
declen kunnen worden opgeruimd in een bespreking, waarin aan de 
eene zijde de fouten der school eerlijk worden erkend, maar aan dc 
andere zijde ook gevraagd, ja geëischt wordt die school te geven, 
wat haar toekomt. Zulke lessen aan een V. U. kunnen veel doen, 
om huis en school wat dichter bij elkaar te brengen.

Samenvattcnd meenen wij dit te mogen zeggen:
De opvoedkunde is een zeer geschikt vak voor onze V. U.; het 

heeft de belangstelling der ouders, vooral als dc leider naast de 
onmisbare theorie veel plaats geeft aan de practische kwesties. De 
meeste ouders moeten de problemen nog leeren onderkennen, welke 
achter die practische zaken staan. De cursus moet overvloed van tijd 
geven voor het stellen van vragen in eiken vorm en kan door rustige 
besprekingen het eigenlijke werk in de school beter doen waardeeren.
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eckscholcn toch gaan; 
jndnormaallcsscn weer, 
inzender in de Neder-

een artikel in de 
n. '23 van de hand

van onderwijs af, behalve die welke 
speciaal de vakopleiding betreffen; alleen 
is noodig een dirccleur-lceraar in paeda- 
gogick. een leeraar in zang en in teekcncn. 
Geen lokalen voor Natuurkunde enz. 
enz. Wat een bezuiniging, zoo juicht 
de Schrijver, waarbij hij vergeet, dat de 
H.B.S. 5 j.c. in zijn plan per iaar 2100 
leerlingen meer moet afleveren dan nu, 
leerlingen die toch ook in een natuur
kunde lokaal moeten gezeten hebben. 
Dat Natuurkundelokaal is de boeman;

over bezuiniging schrijft bij voort* 
t onderwijs, komt altijd voor den 
met de dure lokalen voor natuur*

il die kwee'
ons onze avonc 

schrijft een
lande..

Die avondnormaallessen zijn 
kwaad niet: wal ’n knappe n 
zijn daar niet opgeleid. Volgens dezen 
auteur is hel maar wal best, als de op
leiding een bijbaantje is voordeavonduren.

En ondertusschen blijven de Kweek
scholen voorlsukkelen op hel veelbe- 
treden paadje naar het fossiele examen 
van arl. 77a der Wet op hel L.O. van 
1878.

Bij liet publiek hecrscht verwarring, 
bij directeuren en leeraren onzekerheid, 
De Minister heeft aan de samenwer- 
kende Kweekschoolbonden toegezegd: 
liet schooleindcxamen en een verplaatsing 
van het cursusbegin van 1 Mei naar 
1 September. Maar wanneer zullen deze 
veranderingen komen?

De Kweekschool, orgaan van den 
(neutralen) Kweekschoolbond, geelt in 
hel Juni-nr. een verslag van wat de 
Onderwijsraad gedaan heeft voor de 
opleiding en eindigt met de verzuchting: 
Wanneer zullen we nu het resultaat van 
dit alles zien?

Ja, wanneer?

7~\c opleiding tot onderwijzer is in de 
laatste maanden in de pers telkens 

hel onderwerp van bespreking geweest.
Voornamelijk is dat te verklaren uil 

de levendigheid, die er hecrscht in de 
eertijds zoo rustige kringen der Kweek- 
schoolleeraren. In Juli 1921 werd de 
Kweekschoolbond opgericht, die alle 
openbare en ncutraal-bijzondcre Kweek
scholen omvat en die sedert Scpl. 1922 
een eigen orgaan heeft, dat maandelijks 
verschijnt. De R.K. Kweekschoolbond 
heeft sedert begin 1923 ook een orgaan, 
terwijl de Protcstanlsch-Christelijke 
Kweekschoollecraren eveneens telkens 
van zich doen hooren.

Deze activiteit is begrijpelijk. Immers 
.—, een buitenstaander zal 'l niet geloovcn 
.— maar wc zitten op de kweekscholen 
nog steeds met de oude, totaal verouderde 
opleiding. We welen nu, dal de nieuwe 
opleiding wel in de wet blijft slaan, 
maar dat er voorloopig niets van komt. 
Verder weten wc. dat er veranderingen 
zullen komen, welke is onbekend, ■— 
evenals wanneer die veranderingen zullen 
intreden.

Aan raadgevingen ontbreekt 't niet.
Maak de kweekschool, die thans 

4 jarig is tol een school met 3 jarigen 
cursus, aansluitend bij H.B.S. 3 j.c. of 
(M.)U.L.O. school: indien er parallci- 
klasscn worden geplaatst, dan krijgt ge 
dus kweekscholen met 3X2klassen = 
6 klassen.

Aldus adviseert ee 
Telegraaf van 6 Jan. 
van den heer Kraak.

Maak van de kweekschool een school 
met tweejarigen cursus, aansluitend bij 
H.B.S. 5 j.c. of Gymnasium. Aldus 
adviseert de Standaard van 15Mrt.'23. 
Schaf op die kweekschool alle vakken
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openbare besprekingen of congressen ter be- 
zolksontwikk*
orgaan,

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs. 

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt :

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, Voorzitter; L. C. T. BIGOT.
.. J. HOVENS GREVE, Secretarie.

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van bet onderwijs en de Opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied dér Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen ‘van openbare bespr o o------- — —
handeling van problemen van volksontwikkeling.

5. door uitgave van een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
land levende oude en nieuwe vruchtbrengende gedachten op het gebied der 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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In nieuwe banen 
door A. H. GERHARD.

Z^Xnder «lezen of een soortgelijken titel wordt in tal van onderwijs- 
bladen en tijdschriften geschreven over wat ik zou willen noemen 

de toekomstige gedaante der Schoolopvocding. In ons tijdschrift behooren 
tot die publicaties o.a. de verslagen van het duitsche rijks-onder- 
wijscongrcs en in ’t nummer van Mei '23 het overzicht over „1’ Ecole 
active" van Ferriire. Hoewel de belangstelling, ten minste de intensieve 
belangstelling voor dit feitelijk zeer uitgebreide onderwerp, nog tamelijk 
wel beperkt is tot kleine kringen, is de litteratuur er over reeds in 
bijzondere mate aangegroeid en de stroom zal stellig nog geweldig 
aanzwellen. Wie zich van ai wat er over geschreven wordt en van 
de relazen der talrijke proefnemingen op de hoogte wil stellen en 
houden, zal ongetwijfeld den weg door dit doolhof bijster raken, als 
hij zich geen voorstelling vormt van de algemeene oorzaken van en de 
hoofdrichtingen in dit pedagogisch en didactisch gistingsproces. Want 
dit Zr het.

Het lijkt mij dus gewettigd, dat schrijver dezes aangeeft hoe hij 
zich die oorzaken en richtingen denkt.

Onvoldaanheid met de inrichting en de resultaten van het onderwijs 
is er al langer dan een eeuw. Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, om maar 
enkelen der meest bekenden te noemen, gaven voor allen, die na hen 
kwamen, de gronden voor die onvoldaanheid aan.

Veel gevolg heeft dit alles eigenlijk nooit gehad. Er zijn wel nieuwe 
leermethoden ingevoerd, aan de sociale en hygiënische eischen voor 
het kind werd langzamerhand in hooge mate voldaan, maar het wezen 
der zaak veranderde weinig. Feitclijk, omdat men zich van dat „wezen” 
veel te weinig rekenschap gaf, hoezeer er ook telkens door „roepers 
in de woestijn" gepoogd werd de overtuiging te doen doordringen, 
dat de school niets anders was dan een instrument voor verstands
ontwikkeling, in den zin van aanbrengen van wat parate schoolkennis 
en intellectueele vaardigheden, en dat dit verkeen! was, wijl het leven, 
de maatschappij iets meer, vooral iets anders vorderde.

De latere geschiedschrijver zal eerst ten volle kunnen overzien hoe-
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weinige peda-

eicht een schier volkomen revolutie te 
itie ging echter in twee zeer onder

ons geslacht treffen, hoe 
dat de oorlog velde over de moreele

zeer de groote oorlog in dit opzi 
weeg heeft gebracht. Die revoluf 
scheiden richtingen. Ten eerste moest het 
vernietigend het vonnis was, 
waarde der schoolopvoeding.

’t Is waar, men zag het ook lang te voren wel hoe weinig, eigenlijk 
absoluut nul, de zedelijke uitwerking der opvoeding was op de men
taliteit der volkeren, die bij steeds vermeerderende militaire bewapening 
en klimmenden oorlogsgeest, dc groote ramp voorbereidde. Doch toen 
de oorlog er was en nooit scheen te eindigen, .met zijn ontzettende 
gruwelen en afschuwelijke oorlogsdaden, met zijn onbeschrijfelijke 
verwildering op moreel gebied en zijn nog steeds voortdurende ont
reddering op elk terrein, toen werd er fel licht geworpen op wat men 
dacht te moeten noemen, het -absolute fiasco der school.

De vraag, door ettelijken in hevige ontvoering en mot ongeduld 
gesteld, door vele anderen bedachtzaam herhaald, eindelijk hier en 
daar van overheidswege aan de orde gebracht, is deze, of de school, 
indien zij slechts het verstand ontwikkelt en niet vóór alles het karakter 
vormt, d. w. z. de ware zedelijkheid kweekt, eer kwaad dan goed sticht.

De tweede richting betreft een gansch ander punt.
De millioenen verliezen aan menschenlevens en het nog veel grooter 

verlies aan arbeidsvermogen door blijvende geestelijke en lichamelijke 
verminking van millioenen overlevenden, maakt sedert den quasi-vrede 
het herstel van het economisch vermogen der volkeren tot een der 
moeilijkste staathuishoudkundige vraagstukken.

Daardoor sprong een ander euvel der vóór-oorlogsche schoolop
voeding, eigenlijk een euvel inherent aan den grondslag der maat
schappij, daghelder in 't oog: de tendenz om arbeiders met het „hoofd" 
te vormen inplaats van met de „handen”. De onderscheiding is wezen
lijk te simplistisch, doch de bedoeling is duidelijk. De gehccle inrichting 
der school gaf voedsel aan de overal heerschende waan-voorsteiling, 
dat het gewone ambacht, het handwerk, maatschappelijk minderwaardig 
is tegenover den zoogenaamden intellectueelen arbeid.

Feitelijk is het dus een levensvraag voor de volkeren geworden, 
hoe men den arbeid in engeren zin, d. i. de arbeid onmiddcllijk uitge
oefend met werktuig en materiaal, de onmisbare voorwaarde voor 
alle productie, bevorderen kan. Hierin nu ligt een zeer sterke prikkel 
om de school dienstbaar te maken aan een hoogere waardeering van 
den handenarbeid en aan de verkrijging van een grooter aantal ge- 
schikten voor zulken arbeid.

Deze zuiver economische drijfveeren liggen aan niet 
gogische en didactische betoogen ten grondslag.
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op den ontwikkeling 
neen, hoe moet zij <

i buitengewoon moeili 
vraagt: brengt de hu 

waartoe hel ten v 
te werk gaf 

zooveel gewicht, omdat de maatschai  
en goede arbeiders, maar zij moet ook kunnen beschil 
noodige, i 
krachten.

Men kan de geschetste drie richtingen van onderzoeken aanduiden 
in zeer korte spreuken: lo. karakter gaat boven kennis, 2o. de arbeid 
is de grondslag der maatschappij, dus moet hij die der school worden, 
3o. ieder kind moet met behulp der school alles in de maatschappij 
kunnen worden, waartoe het geschikt is, ongeacht de economische 
positie zijner verwanten.

Alle, reeds bijna tallooze, bij wijze van proefneming, ingeslagen 
nieuwe wegen wijzen in een dezer drie richtingen, zij ’t ook, dat zoo 
goed als zonder uitzondering, aan de andere richtingen dan tevens 
gedacht is.

Wanneer men bovenstaande beschouwing in de groote lijn als juist 
aanneemt, dan ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat verscheidene 
van die proefnemingen onderling niet bijzonder veel zullen verschillen, 
ook al geldt elke daarvan voor de ondernemers als de eenig ware 
weg. Toch is de kennismaking met al die pogingen van belang, omdat 
per slot van rekening de gang aldus zal zijn, dat de kennisneming 
deze of gene proef tot navolging zal prikkelen en dat eindelijk 
proef of proeven tot de algemeen gevolgde zal behooren, welke 
grootste aantal bevredigde navolgers heeft gevonden.

Intusschen behoort nog rekening gehouden te worden met de over
weging, dat innerlijk gelijke proefnemingen uiterlijk veel verschil kunnen

Er is nog een derde geestesrichting aan te wijzen, die eveneens 
in de gevolgen van den oorlog een sterken steun heeft gevonden. 
De beide eerstgenoemde richtingen hebben vooral de gemeenschap op 
’t oog. Men kan echter ook het individu op den voorgrond stellen en 
dan van oordeel zijn, dat elk individu een recht heeft op de volle 
ontwikkeling van zijn gaven en aanleg. Dat .recht” is uiteraard een 
zeer betwistbaar punt, terwijl de gemeenschap als regel zich weinig 
om het individueel recht bekommert, als het geheel aan de toepassing 
van dat recht geen behoefte heeft. Dit is echter zeer door den oorlog 
gewijzigd en vooral met het oog op de bovengenoemde tweede richting, 
moest de stelling, dat de gemeenschap zelve er belang bij had gekregen, 
dat ieder harer individuen die plaats zou gaan innemen, waartoe het 
ten volle geschikt is, veel meer algemeen en openlijk aanhang vinden.

. pedagogisch een buitengewoon moeilijke kwestie, maar eene 
:h een oplossing vraagt: brengt de huidige school ieder kind 

igsweg, waartoe hel ten volle berekend is, en zoo 
dan te werk gaan? Deze vraag is daarom van 

ippij niet alleen noodig heeft vele 
maar zij moet ook kunnen beschikken over de 

in alle opzichten deugdelijke hoogere intellectueele arbeids-
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over en van Montessori, van het Dalton- 
van Prof. Winkier, voorkomende in het 

i M. Onderwijs van 7 Mrt. 1923, als 
van de vele practici, die wat nieuws 

van Abbatsholme of der Duitsche

op grond der zeer onderscheiden volkszeden en 
als vaststaande worden aangenomen, dat een bl 

gebleken bij het

nummer
niet alleen behoeft te zoeken voor 

een arbeidsschool, een Montessorischool

een eigen karakter zal hebben in 
i het Nederlandsche Volk en met 
ons onderwijs nu eenmaal gehad 

i van over de grenzen niets te doen 
mislukte proeven, 

zoo nuttig

vraagstuk

i gewoonten.
>linde navol-

eene volk.

Deze eenigszins uitgedijde beschouwing kwam ons in de pen bij 
de lezing van het April-nummer van „Paar l'Ere Nouvelle".

In een gedachtenwisseling in het Onderwijs wordt in het 
van 16 Juni opgemerkt, dat men 
pedagogische orienteering bij 
en een Daltonsystecm.

Men kan „er nog wel een dozijn meer noemen. Het tijdschrift der 
Proefscholen, „L'fcre nouvelle” biedt er te kust en te keur en 
ieder kwartaal weer nieuwe. Maar zou men daaruit één systeem 
durven zoeken voor de Nederlandsche School?”

In deze ietwat smadelijke uitval ligt toch een deugdelijke waar
schuwing. Doch ten onrechte zou men er uit kunnen afleiden, dat, 
omdat een Nederlandsche School < 
verband met den eigen aard van 
de historische ontwikkeling, die ons onderwijs i 
heeft, wc met al die nieuwigheden van over de gr 
hebben. Integendeel grondige kennis, zelfs van de 
moet helpen den goeden weg te vinden. Daarom is het 
den inhoud te verwerken, zoowel van een boekje als bijv.
J. L. Snethlage: „De Schoolopvocding in Amerika 
der Kennis”, van redevoeringen als van Prof. Dr. S. A. Lewitin uit 
Moskou over „ Produktions-Schule, Lehrerbildung und Arbcitswissen- 
schaft,” van de werken 
systeem, van de redevoering 
\Veekblad voor Gj'mnasiaal en 
de inzichten te leeren kennen < 
begonnen zijn, navolgers bijvoorbeeld 
Laudesheime.

Inderdaad geeft 1’Erfe Nouvelle daarvan een geregeld overzicht. In 
het nummer van April 1923 worden verschillende voorbeelden aan
gehaald, waarvan de kennismaking ons, nuchtere Hollanders, wat 
vreemd aandoet. Het eerste voorbeeld is de beschrijving van het 
bezoek van een Gencefsche bewaarschool-onderwijzeres aan de klasse 
van den Heer en Mevr. Le Gall te Parijs. Het volgende is er 
ontleend.

„Deze klasse is een waar atelier in miniatuur en telt 15 leerlingen. 
Hier zijn wat kleintjes van 4 A 5 jaar bezig met vrij teekenen; daar

Vertoon en
Zelfs kan als vaststaande worden aange» 
ging van wat een goede schoolvorm is ge 
totaal mislukken zal bij een geheel ander
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’t beter. 1 
groote kom.

groote zekerheid, de tastzin
>cfeningcn dolgra:

Mevr. Ie Gall

shoefte

aquarel, 
lidelijker

ig. Trouwens het hier 
als le Jardin ? Enfanls;

zeggen dat deze methode een massa 
 voeding der kleinen. Ze worden ge- 

. de geheimzinnigheden aan de ambachten 
rdenschat door ’t gebruik van technische 

hun zin voor het mooie 
>efend, zij krijgen lust in den arbeid en ongemerkt wennen zij 
i van solidariteit."

een zeer geestdriftige beschrijving 
bedoelde werk wordt in verschillende bladen.

houden van 5 tot 6 jaar zich onledig met mandenmaken; grooteren 
hebben een blad van de Oost-lndische kers voor zich en een doos 
waterverfjes. Zij zoeken de juiste toon en ’t is aardig hen te zien om
gaan met ’t penseel, geheel in hun werk verdiept.

Het was verwonderlijk zooals zij aanleg toonden voor de < 
Ze begonnen met een groene vlek, die gaandeweg een dui 
vorm kreeg en eindelijk een echt kersblad werd.

Daar sta ik bij een ventje van goed 6 jaar. Hij zit aan een pottebakkers 
wiel. Hij heeft nog geen nuttig voorwerp op ’t oog, maar wat een 
heerlijkheid het wiel te draaien en de klei te kneden. Daar houdt hij 
op! Waarom? De klei is hard, hij staat op en doopt zijn handen in 
een emmer met water. Terug. Nu gaat ’t beter. Het kereltje ziet een 
vorm voor den dag komen: ’t is een

Bij deze oefening krijgt de hand groote zekerheid, de tastzin ver
fijnt. De kleuter doet deze soort van oefeningen dolgraag, want het is iets 
tastbaars, wat hij doet. De heer en Mevr. Ie Gall gaan verder dan 
Fröbel, want het is niet meer alleen het doel om het kind belang
stelling te doen krijgen, door hun wat figuren te doen vouwen van 
papier of kralen laten rijgen of matjes te doen vlechten, allemaal min 
of meer kunstmatige werkjes. Neen, het echtpaar wil een echte indu- 
strieele uitrusting, maar verkleind, waardoor de kinderen zich . in ’t 
klein vertrouwd kunnen maken met diverse ambachten en voorwerpen 
kunnen vervaardigen van practisch nut en meetbare waarde.

De heer le Gall, die beeldhouwer is, is er in geslaagd na een 
langdurige en uitgebreide studie de handgrepen en hulpmiddelen der 
ambachten in hun eenvoudigsten en meest doeltreffenden vorm te 
herstellen. De oefeningen blijven daardoor geheel binnen de lichamelijke 
en de geestelijke vermogens der kinderen, die, ouder geworden, zich 
daardoor des te gcmakkelijker aanpassen aan de cischen van het 
moderne ambacht.

De arbeid is ingericht op het beginsel der samenwerking 
nuttige voorwerpen, tot stand gebracht, worden naar de bel 
verdeeld.

Laat ons mogen eindigen met te z 
goede dingen schept voor de opv< 
noopt zich goed te overtuigen van de 
verbonden, zij verrijken hun woorcis 
termen, zij ontwikkelen hun handvaardigheid, 
wordt geoc 
aan daden

Dit is wel
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schoolraad te Berlijn en 
treurden een twintigtal jonj 
bracht door het lawaai en 
ten zeerste hun oude school. De presidente.

>end, in de ovcrtuigii 
in weerwil van 
slechts gearbeid

De tucht groeit dan ■ 
t opgelegd.
>chte

> voor het kind. Door vrijheid tot broeder- 
i tot motto kunnen dienen voor deze scholen 
ïpen zin van vat, begrijpt men den geeste- 
■acht, zooveel durf, zooveel breedheid geeft

zang. Alles ’ 
leuzen zou ( 
er den diep 

lijken drang, die zooveel krat 
aan het nieuwe in die scholen.

Het is een nieuwe oriënteering. Geen methode, geen recept, maar 
het leven met zijn innerlijke drijfkrachten, zijn eeuwig worden. Daarom 
heeft het ondcrwijzerscorps geaarzeld den naam, schoolgemeenschappen, 
te aanvaarden, dien naam gekozen vier jaar geleden door de ouders 
om den geest van broederschap te demonstreeren, die ouders, leerlingen 
en onderwijzers moet verbinden; het meende eigenlijk, dat dit doel 
nooit bereikt wordt, dat de school een onafgebroken opnieuw beginnen is.

Deze scholen zijn niet de vrucht van een revolutie, noch van een 
zucht naar nieuwigheden, maar het natuurlijk uitvloeisel van een echt 
democratische beweging. Het zijn geen leeraren in de zielkunde, die 
ze hebben gesticht; het is het gehcele volk van Hamburg, dorstend 
naar vrijheid. Het zijn de onderwijzers der lagere scholen, zich vol 
vertrouwen op deze proefneming werpend, in de overtuiging dat alle 
moeilijkheden overwonnen zullen worden, in weerwil van het gemis 
aan eenheid, eigen aan elk begin, als er slechts gearbeid wordt in 
een geest van liefde en broederschap. De tucht groeit dan van binnen 
uit in plaats dat hij van buiten wordt <  

Een voorbeeld: In de meest bezochte school van de buitenwijk 
Barmbeck. „Am Tieloh” (eerst bestuurd door Wilhelm Paulsen, thans 

tegenwoordig door Nicolas Hcnnigsen) be- 
igens van dertien jaar, tot wanhoop ge- 

de wanorde, die hun het werken beletten, 
een meisje van twaalf

De l'Ecote el la Kie zeer geroemd. Het is een proefneming met 
bijzondere vergunning van het Parijsche schoolbestuur begonnen.

In hoeverre ’t’van toepassing kan zijn op alle kinderen, in hoeverre ’t zich 
verdraagt met het werk voor andere kundigheden, in hoeverre het 
gewone onderwijs op latere jaren van deze voorbereiding profiteert, 
is alles nog een vraag. Doch, ongetwijfeld zal veel voordeel getrokken 
kunnen worden voor ons onderwijs, als vele malen even consequent 
deze proef wordt genomen. Intusschen is ze allerminst volkomen nieuw. 
Immers de handenarbeid komt reeds op vele scholen voor. Nieuw 
zou men evenwel mogen noemen het streven om den handenarbeid tot 
de hoofdzaak te maken.

Duidelijker in een bepaald nieuwe richting gaan de „Hamburger 
Gemeimrcbafl^cbulen”. De volgende uiteenzetting is aan 1’Ere Nouvelle 
ontleend.

„Straf noch dwi 
schap. Elk dezer 
en wanneer men
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van het kind zelf 
lelijke vonk, die in

groote feest der jeugd in 1913 op 
d Duitschland. Duizenden jongens en

beide
jaar, bleef met groote kalmte in haar rol, in spijt van dc uitre 
en hoorde de klachten en beschuldigingen aan. Daar deze aan 
zijden even talrijk waren, toonde zij aan, dat eensgezindheid 
schikkelijkhcid meer , zouden uitrichten dan getwist.

Staande de zitting besluit de groep der ontevredenen, een ongebruikte 
zolder als klassclokaal in te richten. Meteen aan't werk! Gezamenlijk 
wordt er schoongemaakt, worden muren en plafond gewit; een stuk 
of wat meubels worden in elkaar gezet en vol vreugde installeert 
men zich in het paradijs, dat de kinderen met eigen kracht, zonder 
de hulp van wie ook, hadden ingericht.

De onderwijzers hadden zich bepaald tot het geven van raad, waar 
die gevraagd werd, zonder zich op eenigerlei wijze te mengen in dc 
besluiten. Het samen werken had dit wonder gewrocht en dc best 
denkbare les in het zaakonderwijs gegeven.

Waardoor levert de stad Hamburg een zoo gunstig terrein voor 
zulke proefnemingen op? De wind, die door deze „vrije hanzestad" 
waait, is een andere, dan die door Duitschland trekt; hij is verza
digd van dc zilte scherpte der zee. Haar haven is voorts open voor 
dc gehcelc wereld en verbindt haar met andere naties. Daar, evenals 
elders, heerscht een hevige vijandschap tusschen werknemers en werk
gevers. En toch leeft er in aller diepste wezen de behoefte aan ver- 
ceniging, aan vruchtbare uitwisseling ter bevordering der komst van 
dc algemeene broederschap. Sedert lange jaren reikten het ideaal en 

s pogingen der volksonderwijzers veel verder dan die hunner collega’s
Duitschland, uitgezonderd die van Saksen en Thuringen.

Zonder bepaalde politieke kleur, droomden zij van een kunstzinnige 
opvoeding van het volk. Hun streven vond een krachtigen steun in 
de twee volgende feiten.

Het eerste was dc stichting omstreeks 1880 van een Volksschouw- 
burg te midden der Hamburgschc vakarbeiders, die ze met hun sym
pathie in bloei hielden; het andere was dc stoute poging van Alfred 
Lichtwarks om door de kinderen eigener beweging, zonder cenige 
africhting.de meesterwerken van Holbein, Dllrer, Rembrandt te laten 
namaken. Als gevolg hiervan constitueerde zich in 1883 een comité 
voor dc uitgave van „Leesboeken voor dc Jeugd". Heinrich AVolgast 
schreef zijn boek: „Over de armoede aan lectuur voor de j—‘

Het werd de geboorte van een nieuwe pedagogie, die wortelde 
den schoonheidszin, het genie, den scheppingsdrang ’ 
en die vol vertrouwen dorst tc steunen op de godd< 
elke menschelijke ziel gloort.

Dit alles ging vooraf aan het 
den Hooge Mcissncr in Centraal

africhting.de
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xnr IJlegc 
'ocdkundig ge
let het teeken- 

i vroeger steeds den 
pen die het kind naar 

vergaderingen over, 
en tracht door 

. Vergeefs! De

meisjes van geheel Duitschland stroomden er te zamen en legden er 
de gelofte af de menschheid af te voeren van den slcurwcg, te wor
stelen tegen alle verdorrende conventie, aan te moedigen onafhanke
lijkheid van geest, rechtschapenheid en oprechtheid en alle idealen, 
die aan het leven een hoogere wijding geven.

Het doel is schitterend en geestdriftwekkend; maar de weg ei 
is lang en vordert de samenwerking der ervaring van de rijpheid < 
onstuimigheid der jeugd. Onderwijshervormingen zijn in Hamburg 
het werk geweest van een bevoorrechte klasse. Het is het kind ei 
volk, die hebben willen worstelen tegen alles wat dreigde den scheppings
drang in de menschheid en haar behoefte aan vrijheid tc verstikken.

De bekwaamsten onder de leiders der arbeidsbeweging consta
teerden, dat de politieke strijd geen enkelen vooruitgang bracht op 
bovenbedoeld terrein en wendden zich daarom tot de onderwijzers, 
stelden in hen hun vertrouwen en boden hun hun vertrouwen. Zij, 
die geleden hadden onder hun onvermogen om uiting tc geven aan 
wat hun ontbrak en wat zij hoopten, begrepen dat hun kinderen 
moesten voorbereid worden voor 
vrijheid en die levensvreugd te verwerven, 
hadden zonder ze ooit te hebben bereikt.

En het onderwijzerscorps begreep dat de hulp van de mannen en 
vrouwen, gewend aan harden arbeid, onmisbaar was om de volks
opvoeding op deze nieuwe wegen voort te stuwen. Slechts met hun 
steun werd de overwinning behaald op de oude verdorrende methoden.

In 1896 werd te Hamburg gesticht de Lebreiverein zur Pjlegc 
KünjtlerÏM-ber liilihmg. Terwijl zij elk initiatief op "•»-
bied in het Rijk aanmoedigt, bemoeit zij zich 
onderwijs en vervangt de copicën, die men 
kinderen ter vervaardiging gaf, door voorwen' 
eigen smaak uitkiest. Zij belegt er ook open 
Doch de overheid grijpt in, vooral de burt 
dwaze voorschriften de beweging te doen eindige 
wil des volks zegeviert.

Jensen en Lamszus, de voorloopers der nieuwe school, de overheid 
trotseerende, stellen kunstwerken van kinderen ten toon, die luid 
worden geprezen. Alle oppositie moet eindigen: lezen en schrijven 
staan niet langer op het program voor de heele kleintjes; het kind 
zelf, voorbereid door teekenen en boetseeren, moet zelf om onderwijs 
in die vaardigheden vragen; soms is het slechts de zucht tot nadoen, 
die het kind er toe drijft; doch bij een normaal kind komt er altijd 
een oogenblik, waarop de belangstelling is gewekt en het zelf om 
onderwijs vraagt.
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>gramma's
uit vechten.

de volksscholen de keus tusschcn drie te volgen

jroken ten 
lolcn alleen

in weer boven water en toen reeds werden 
•amma’s vervangen door een leerplan, dat 

steld is met medewerking der ouders. De revolutie vaagt de 
nindcrpalen weg en 12 November 1918, drie dagen na de 
; der nieuwe regecring, werpen de arbeiders, die hun strijd 
geestelijke vrijmaking nooit uit het oog hebben verloren, de 
der oude schoolautoritcit omver. De socialistische senator 

ï proclameert eindelijk de volstrekte vrijheid van onderwijs, 
deze zoo lang gedroomde vrijheid vertrouwt men slechts toe 

aan hen, die op de hoogte zijn van de zware taak, die hen wacht. 
De hervorming wordt ingevoerd op de gewone volksschool, want de 
middelbare scholen hebben zich steeds uitgesproken ten gunste der 
officicelc leerprogramma's en lieten de volksscholen alleen hun strijd 
voor de vrijheid 

Men liet dus

1. Behoud der oude leerplannen.
2. Aanvaarding van het plan van studie, zooals dit reeds vroeger 

samengesteld was door de hervormingspartij.
Werken zonder leerplan en het onderwijs zich laten aanpassen 

de ervaringen, die opgedaan zouden worden in het in gemeen- 
■hap leven met de kinderen.
Gelukkig bleven zij, die den nieuwen geest niet begrepen in de 
ngen der behouders, terwijl zij, die gloeiden voor het nieuwe ideaal, 
:h met geestdrift in het strijdperk wierpen. Karl Götze en Wilhelm

Deze gedeeltelijke hervormingen voldeden echter geenszins de eer
zucht der nieuwlichters; zij wilden, dat men in alle scholen met de 
traditie zou breken en overal de programma's zou inrichtcn naar de 
behoeften van het kind.

Sedert 1906 worstelt een pedagogisch comité voor de schepping 
van een proefschool, niet om te laten zien wat men al wist, maar 
om te toonen wat men met ’t kind bereiken kon, als men het in 
vrijheid zich liet ontwikkelen zonder eenige uitwendige belemmering, 
slechts geleid door de cischen zijner natuur.

Op deze oproerige voorslagen antwoordde de overheid met strenge 
verordeningen. In 1912 kwam er evenwel een wijziging tot stand in 
de samenstelling der leiding van het openbaar onderwijs en de stille 
tegenwerking der conservatieven moest wijken voor den drang der 
jonge democraten. Nu zijn het de autoriteiten zelf, verccnigd in het 
ondcrwijzcrscorps, die het ontwerp eener proefschool ter hand nemen; 
doch de oorlog brak uit en elke andere bezigheid wordt naar den 
achtergrond gedrongen.

In 1917 komt hel plai 
alle strakke schoolprograi 
samengesteld is met medev 
laatste hi 
vestiging 
voor de , 
Bastille 
Krause 
Doch c
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de onderwijzers
; hadden de autoriteiten de nieuwe 

het volk hen daartoe gedwongen

' ■

de Telemannstrasse (1919), 
: genoemd wordt: „Am Ticloh” 
Joel: de kinderen behandelen 

:rschuldigd

van Berliner Thor (1919), van 
en van Barmbeck, welke 

naar hetzelfde d< 
. men aan elk menschelijk wezen vet 

:n enkelen dwang gebruik maken, de geestelijke 
idu steunen. Jongen en ouden werken gemcen- 

leelen tusschen genoemde 
ervaringen gekost 

srgeschiktheid over
gebruik dat zij er 

■■Herroepelijk vonnis.

Lottig organiseerden twee corpsen onderwijzers voor „de bevrijding 
van elke oflicieele autoriteit."

Met de kinderen meeleven, die wijze van onderwijzen volgen, die 
zich aansluit aan de natuur der kinderen zonder cenigc vooropgestelde 
methode, ziedaar het wachtwoord dezer pioniers, die, dank zij een fijn 
zielkundig instinct, en met medewerking der ouders, van het kind een 
nuttig lid der gemeenschap wilden maken. De ouders in de arbeiders
wijken van Hamburg rekenden op de onderwijzers om hun kinderen 
te voeren op den weg der vrijheid; 
orde van zaken niet aanvaard, dan zou 
hebben.

De scholen 
van Breitcnfeld 
(1920) richten zich alle 
met denzclfden eerbied, dien 
is, tegenover hen van geer 
ontwikkeling in elk individu steunen. Jongen 
schappelijk met kleine verschillen in onderdc 
scholen; in sommige heeft het veel tijd en harde 
vóór de kinderen van het oude regime van ondei 
gingen in dat der volstrekte vrijheid; het slechte gel: 
aanvankelijk van gemaakt hebben, is slechts het onhei 
dat er door geveld werd op het oude systeem.

Stel U eens goed de taak voor van vijf en twintig onderwijzers en 
onderwijzeressen, geroepen om aan meer dan zeshonderd kinderen te 
onderwijzen de heerschappij over zich zelven, eerbied voor den arbeid 
en vertrouwen in elkander.

Elk dezer scholen heeft haar eigen karakter, maar wat ze alle 
kenmerkt is de uitdrukking van blijheid der leerlingen, de orde en de 
smaak, die er heerschen in hun lokalen en de wil van allen om het
zelfde doel te bereiken.

Behalve voor de heele kleintjes, heeft men de gewone, vaste klassen 
vervangen door de veranderlijke klassen, wat aan ieder kind mogelijk 
maakt in acht jaren alle noodige kennis te verwerven voor een algemeene 
ontwikkeling; voeg daaraan toe de zedelijke en geestelijke kwaliteiten, 
die men in hem poogt tot ontwikkeling te brengen en gij zult erkennen, 
dat hij dan volkomen gereed is voor den bijzondcren arbeid, dien hij 
naar aanleg en neiging kiezen zal.

De coeducatie heeft een weldadigen invloed op beide geslachten; 
koppige en moeilijke kinderen voegen zich langzamerhand zonder dwang 
in den nieuwen gang van zaken en leven in goede verstandhouding 
met hun kameraden. Dikwijls komen de ouders, die diverse beroepen
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t aan eigenlijk gezegd goc. 
religie, n. 1. toewijdende c 
i deze geheelc hervorming.

de praktijk:
i of meisje, kiest een
>g. Na een bepaalde graad
; hij (zij) gezel. Een wordt 

intwoordelijk voor het werk en

dat me n in deze scholen 
■jodsdienst-onderwijs, daar 

iue overgave en heiliging

jong. De vraag der aansluiting aan middel- 
opgelost. Op verschillende wijzen 

den dragen nog een sterk tijdelijk 
 oomen zich de mogelijkheid, dat 

het onderwijs ingericht zou kunnen zijn tot de 
ap. De resultaten schijnen tot nu toe 
tend middelbaar onderwijs bevredigend.

wekt hier en daar een lichten glimlach 
vurigen ijver dezer hervormers. Och, velen onzer zijn nuchter 

; om aan te nemen, dat er in den loop der jaren nog heel wat 
ing zal komen. Maar 't zijn toch zulke „droomers" die in de 

ons geslacht verder brachten.
» * vi<».!>«.idvidivlJ Hel gilde van Sl. Cbrhlotfel, een annex

de St. ChristolTel-school. Onder het gilde wordt een verzameling 
diverse ambachten en beroepen verstaan. Tegenwoordig zijn dat 

n, houtarbeid, fotografie, decoratic-kunst, 
'ngen werken 

van leden naar 
en meesters. Elke nieuweling, 

en wordt in de gekozen afdeeling 
bekwaamheid bereikt te hebben 

mvezen als chef-gezel en is ver- 
oeidsverdeeling der overigen.

Deze scholen zijn nog 
bare en hoogcre scholen is nog niet o< 
is er in voorzien, doch alle maatregele 
karakter. Trouwens niet weinigen dro< 
langs gelijken weg hcL -.2—..'^ 
hoogste trappen der wetenscha| 
met gewone school en aansluitc

Deze getrouwe vertaling 
over den vurigen ijver dezer 
genoeg om aan te nemen, dat 
bekoelit 
geschiedenis

Een andere verscheidenheid is Hel gilde 
van de St. ChristolTel-school. Onder het gilde wordt 
van diverse ambachten en berc 
de boekdrukkerijen, het weven, 
bijenteelt, hoenderfokkerij, tuinderij. In elk dezer afdeeling 
een aantal leerlingen der school. Er zijn drie soorten 
de oude praktijk: leerlingen, gezellen 
jongen of meisje, kiest een bezigheid 
leerling. Na een bepaalde graad van 
wordt hij (zij) gezel. Een wordt aangewc 
antwoordelijk voor het werk en de arbe

uitoefenen: schrijnwerkers, slotenmakers, naaisters, linnennaaisters 
hun ambacht aan de leerlingen onderwijzen, zoodra die er behoefte 
aan hebben; de ouders hebben vrijen toegang tot de bijeenkomsten 
der onderwijzers.

Er worden geen getuigschriften afgegeven, doch eenvoudige monde
linge mededeelingen aan de ouders.

Uit wat voorafgaat kan men begrijpen, dat elke arbeid waard is, 
wat de persoon waard is, die hem verricht: arbeid met het hoofd 
staat in geen enkel opzicht boven dien met de handen. Het hoofd 
en de ledematen, naar de oude Romeinsche vergelijking, hebben el
kander noodig en wat wij nog een .school” noemen moet het afleggen 
tegenover inrichtingen, waar het kind gelegenheid vindt al zijne krachten 
te ontwikkelen, om aldus een volledig mensch te worden ten bate 
der gemeenschap.

Het is overbodig er aan toe te 
geen behoefte gevoelt 
het wezen van alle r 
den grond vormt van
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igcerend meester. Voor ’t oogenblik zijn 
■ school; fcitelijk is de meester slechts de

ing heeft een dirij
onderwijzers der
De gezellen enz. richten zelf hun werk in. Ook een leerling 

lemeester zijn, als hij slechts de noodigc kennis en de bekwaam*

Elke afdcelinj 
dat nog de o> 
raadgeve 
kan gilde 
heid bezi

Niemand kan leerling zijn in twee afdeelingen tegelijk, alleen een 
zeer goefend gezel uit een afdceling. kan vergunning krijgen in een 
andere afdeeling leerling te worden. Het deelnemen aan den gilde- 
arbeid is vrijwillig en geschiedt buiten de gewone schooluren.

Elke afdceling past binnen bepaalde grenzen zelfregeering toe, 
stelt het aantal toelaatbare leerlingen vast.

Alle afdeelingen staan in onderling verband onder de oppcrlciding 
van een comité, samengesteld uit de meesters en de chefs-gezellen. 
Alles wordt op strikt commercieclen voet ingcricht, de aanschaffing 
van materialen en werktuigen en de afzet der producten. Elke af
dceling heeft haar eigen rckening-courant. Doel is dat alle arbeid 
op de meest doeltreffende manier wordt tot stand gebracht. Het 
nieuwe woord „efficiency’’ is dadr van toepassing. Alle winsten komen 
tot gezamenlijke baat van de school en het gilde. Deze school, geves
tigd te Letchworth in Engeland, hoopt door haar voorbeeld andere 
scholen tot navolging te prikkelen en stelt zich ook voor daartoe haar 
ervaring en mogclijke winsten beschikbaar te stellen. Het ethische deel 
van dit alles is niet duidelijker aan te geven dan met de slotwoorden 
van den verslaggever:

„Om te besluiten, wij wenschen nadrukkelijk hierop te wijzen, dat 
een der doeleinden van het gilde is den kinderen een handwerk te 
onderwijzen om hun de waarde en de waardigheid van den arbeid 
te doen begrijpen, en vooral om de zegeningen te doen zien, die men 
ondervindt als men gezamenlijk arbeidt in ’t belang der gemeenschap, 
veel meer dan wanneer men slechts op eigen voordeel zint.

Behalve de bijzondere kennis van zijn vak en de vreugd van zijn 
werk, trekt geen enkel lid van het gilde eenig persoonlijk voordeel 
van de opbrengst van zijn werk; doch allen deelen in de algemeenc 
voordeelen van het gilde en nemen deel aan den harmonischcn en vol
strekt doeltreffenden arbeid van alle afdeelingen".

Het spreekt wel van zelf, dat later deze jonge menschen wel ge
dwongen worden tot persoonlijken loonarbeid. Doch onmiskenbaar 
is een zoodanige leertijd voor allen van onschatbare, moreclc waarde.

Gelijk de lezer ziet, zit het kenmerk niet in den eigenlijke handen
arbeid, als wel in het karakter van schoolpeineeiij-ebap, dat aan deze 
inrichting is gegeven. In dit verband mag herinnerd worden aan het 
werk in het laatste decennium der vorige eeuw in het weeshuis Prévost
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Over het Onderwijs aan de Tsjechische Scholen, 
door P. VAN DOKKUM.

ekskursie i 
Comenius. Een hunner, de heer Neuzi 

school te Olomouc-Neredin, heeft in Den Ha< 
de onderwijstoestanden in Tsjechoslow;

tentoonstelling van werkstukken, t 
van zijn school. Door bevriende han 

’t Esperanto toegeze

Met gene
I ik hi

hiervan de dupe: 
wetenschap. V’ uui 
lijkheid noodlottig. u
dogma's en bij de wet werden hun verschillende godsdienstige plichten 
opgelegd, die eigenlijk niets met hun beroep hadden uit te staan. 
Hoe zeer de bovenbedoelde invloed hen aan banden legde, moge

en gezelschap van 33 Tsjechen-Esperantisten, hoofdzakelijk onder- 
' wijzers, heeft in de laatste week van Mei een ekskursie gemaakt 

naar het graf van Comenius. Een hunner, de heer Neuzil Albin, 
hoofd van de school te Olomouc-Neredin, heeft in Den Haag een 
lezing gehouden over de onderwijstoestanden in Tsjechoslowakije en 
daaraan verbonden een tentoonstelling van werkstukken, gemaakt 
door jongens en meisjes van zijn school. Door bevriende hand werd 
mij een afschrift van die lezing in ’t Esperanto toegezonden met ver
zoek het stuk te willen vertalen en het daarna ter plaatsing aan te 
bieden aan dc Redactie van „Volksontwikkeling”. Met genoegen vol
doe ik aan dat verzoek en zoo getrouw mogelijk zal ik hier weer
geven, wat dc heer Neuzil Albin vertelt. „Treurig,” zoo schrijft hij, 
„waren de toestanden aan de Tsjechische Scholen onder het Oosten- 
rijksche bewind. De Duitsche school van Hcrbart, de Duitsche geest, 
Duitsche methoden werden ons opgdrongen, aan onze onderwijzers, 
die verlangden naar vrijheid en die zoo gaarne de vruchten wilden 
zien van hun eigen schoolarbeid. Tegelijkertijd verweet men ons, 
dat wij niet in staat waren zelfstandig te denken, dat wij enkel 
konden werken naar Duitsch model. Het arme Tsjechische kind werd 

men gaf het enkel theorieën en „aftreksel” van 
Voor dc onderwijzers was ook de invloed der geestc- 

. Ieder oogenblik kwamen zij in konflikt met haar 
wet werden

te Ccmptus, dat reeds geheel van dcnzelfdcn geest was doortrokken.
Niet minder opmerkelijk is het streven in Spanje van Rulino Car- 

pena, die buitengewone pioniersarbeid in dit achterlijke land verricht 
en die doet zien hoe de nieuwe geest overal doorwerkt en overal 
zoekende is naar dc harmonische samenvatting van dc behoeften van 
het kind en zijn onmisbare voorbereiding voor de levenstaak.

Het reeds meermalen geciteerde nummer, waaraan al deze mede- 
deelingen zijn ontleend, somt nog een heelc reeks van proefnemingen 
op in verschillende landen, die we verder laten rusten. Hoofddoel 
was nog ccns duidelijk te doen inzien, hoezeer het gist op pedago
gisch en didactisch gebied en men er zich voor hoeden moet met „school
meesterlijke" laatdunkendheid op al die „nieuwlichters” neer te zien.
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onze kinderen kennis nemen van de 

>ote vorderingen op elk gebied, dat ze ervan worden door
lat stilstand achteruitgang is, dat het onverstandig :

der maatschappij tegen te werk< 
op hun weg mede, wat ze voor

blijken uit het feit, dat het hun officieel verboden werd te s 
over den besten mensch en onderwijzer niet alleen van de Tsjec 
maar van alle natiën, over J. A. Comenius. Een grot 
in dit alles werd teweeggebracht door de verschrikkt 
oorlog: de boeien, die de handen der onderwijzers 
verbroken en een nieuwe, demokratische, moderne school werd ge
sticht in den geest van „Vader Comenius" en diens edelen volgeling, 
onzen grooten president Masarijk. Nu mogen wij onderwijzers volgens 
onze eigen moderne inzichten de ziel van het kind bestudeeren; nu 
laat men ons de vrije hand bij de verzorging der lichamelijke op
voeding; nu mogen wij onze leerlingen opvoeden en onderwijzen 
volgens de nieuwste, de beste methoden. Grondige kennis van het 
vaderland, kennis van de rechten en plichten van een rechtgeaard 
burger, zedenleer, handenarbeid — dat alles staat nu op onze leerpro
gramma's.

Overal in den lande worden jeugdblaadjes uitgegev 
kinderen bevattelijke opstelletjes voorkomen over h< 
landstreek door alle tijden heen.

Wij vinden het noodig, dat 
snelle, groc 
drongen, d< 
de algemeene vooruitgang 
deze wijze geven wij hun 
komst zullen behoeven.

Wij trachten op alle manieren de innigste samenwerking te ver
krijgen met de ouders onzer leerlingen, met opvoedingsinrichtingcn 
en met alle menschen, die gevoelen voor de opheffing van ons volk 
door volksontwikkeling. Wijd zetten we de deuren onzer scholen 
open voor ieder, die waarlijk belang stelt in ons werk en met wiens 
ondervinding op het gebied van onderwijs en opvoeding we ons voor
deel zouden kunnen doen. Ter verkrijging van de door ons zoo zeer 
gewenschte samenwerking beleggen wij vergaderingen van ouders en 
onderwijzers, bijeenkomsten van ouders, onderwijzers en leerlingen, 
waarvan hier een programma volgt: Opening en inleiding door een 
der onderwijzers, voordrachten, zang, tooneel, vertellingen, dans, gym
nastische standen, rhytmische oefeningen, poppenkastvertooning, spelen, 
wedstrijden; ~ publieke lessen, tentoonstellingen van leerlingenwerk, 
gemeenschappelijke uitstapjes, wederzijdsch scholenbezoek, gemeen
schappelijke feestjes, schriften- en leerboekencontröle, uitstapjes naar 
modelscholen 
voorstellingen 
met lichtbeeld

poppei
iblieke lessen, tentoonstelling 
! uitstapjes, wederzijdsch s 

feestjes, schriften- en
i enz. In alle groote plaatsen geven wij speciale tooneel- 
n voor kinderen, bioscoopvoorstellingen, voordrachten 
Idcn; wij bezoeken met onze leerlingen kunsttentoonstel-
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en dierentuinen, markten, 
wij met liefde in 't belang van onze

musea, parken, planten- 
Dit alles doen v ” ‘ "
ons zelf vragen wij dringend toelating tot de hooge- 

pogen is reeds in zooverre met het gcwenschte gevolg 
: elk jaar een vrij groot percentage van ons de lessen 

mag bijwonen. Bovendien vinden onze onderwijzers 
nheid tot ontwikkeling in speciale cursussen, waar 

— zelfs professoren — ons voorlichten op elk 
-hap. Zóó wordt het ons mogelijk, zelf onze eigen 
■ richten, onze werktuigen te maken voor handen- 

■mnastiek, land- en tuinbouw.
i mogclijke wijzen trachten wij onze leerlingen te naderen: 

” sen niet datgene, wat ons zelf belang inboezemt, doch 
onze leerlingen langs natuurlijke wegen daarheen, waar 

leerlingen moeten zelf alles aandachtig 
zich daarna schriftelijk of mondeling 

van eigengemaakte schets- 
zelf zoo getrouw mogelijk

lingen, concerten, 
fabrieken enz. 
kinderen. Voor 
school en ons | 
bekroond, dat 
aan de universiteit r 
overal volop gelegen 
bekwame docenten 
gebied van wetenschaf 
werkplaatsen op te r.> 
arbeid, gyi

Op alle
wij onderwijzen niet datgene, w 
wij leiden onze leerlingen langs 
hun belangstelling ligt. Onze leerlingen m< 
waarnemen en overdenken en zich daarna 
uitdrukken, waarbij ze zich mogen bedienen 
jes of teekeningen of van voorwerpen, die ze 
naar de natuur hebben vervaardigd.

Geen moeite, geen inspanning is ons te groot voor de opvoeding, voor 
de ontwikkeling van onze jeugd; immers: wat wij voor onze leerlingen 
doen, dat doen wij voor de toekomst van ons volk. En dat wij dit 
alles kunnen doen, danken wij aan onze onderwijsministers, die ons steunen 
en aanmoedigen, waar ze kunnen en die zoo heerlijk veel gevoelen voor 
de verheffing van ons volk door onderwijs en opvoeding."

Zóó spreekt een schoolhoofd uit Tsjecho-Slowakije. Zou het voor ons, 
Nederlanders, niet goed zijn en nuttig z'n woorden eens te overdenken ?

Aan 't slot van z’n lezing deelt de heer Neuzil nog het een ander 
mee over borduur- en teekenwerk, dat door zijn landgenooten met 
groote voorliefde wordt beoefend. Zelfs de muren van hun woningen, 
hun paascheieren, hun speelgoederen e. d. worden smaakvol beschilderd 
of van nationale versieringen voorzien. Ornamenten voor dit werk 
zijn: hartjes, appeltjes, tulpen, korenbloemen, vogeltjes enz. Reeds 
gedurende 12 jaren heeft de heer N. in speciale cursussen onderwijs 
gegeven in het met de hand vervaardigen van gedrukte ornamenten.

Hij gebruikt daarvoor stokjes van + 15 cM. lengte, die hij snijdt 
in verschillende dikten van wilgen- of lindenhout. Beide einden der 
stokjes worden met een scherp mes glad afgesneden. Nu neemt 
hij een vel schuurpapier, dat hij legt op een cahier of op een glad 
tafelblad. Achtereenvolgens neemt hij nu z'n houtjes, zet ze vertikaal 
op het schuurpapier en wrijft zóó in groote ronde halen de eind- 
vlakken geheel glad. Daarna snijdt hij in die gladgeschuurde eind-
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De vrije Volksontwikkeling in Duitschland 
door Dr. ROBERT VON ERDBERG, Berlijn.

I
111"X £ et deze opvatting van het geestelijke bleek de beweging een 

kind van haar tijd te zijn. Het ging niet meer om het wezen, 
maar de schijn kreeg steeds meer waarde. Kon dat uiterlijk duidelijker 
uitkomen, dan in de heerschappij van het surrogaat op elk gebied.

vlakken met een zeer scherp mes de verschillende ornamenten, die hij 
voor zijn versieringswerk noodig heeft. Zijn drukinstrumenten zijn nu 
gereed: het eigenlijke werk kan nu beginnen. Op een cahier legt hij 
een vel teckcnpapicr, de gladde zijde boven. Naar behoefte verdeelt 
hij het met behulp van een ccntimetermaatje in verschillende afdec- 
lingcn, die regelmatig door de ornamenten zullen worden versierd. Hij 
neemt het houtje, dat hij noodig heeft, besmeert met een penseeltje 
het uitgesneden eindvlak met waterverf en drukt dit stevig op het 
vel tcckenpapier. ’t Resultaat is verrassend voor de leerlingen, die 
nu zelf het werk ter hand nemen en versieringen maken; steeds ©ver
gaande naar moeilijkcr werkstukken, bereiken zijn leerlingen na korten 
tijd een versieringsvaardigheid, waarop ze trptsch kunnen zijn. De 
heer N. zond mij ter kennismaking een tiental vlakvcrsieringen van 
zijn leerlingen en ook een dozijn houtjes, die door hen zelf waren 
geschuurd en gesneden. Die hecle zending heb ik meegenomen naar 
school en daar heb ik met mijn kinderen geprobeerd, of wij er ook 
iets mee konden maken en — ’t ging prachtig. Alleraardigst werk 
kregen wc reeds bij onze eerste pogingen, waarover mijn personeel, 
mijn leerlingen en ik vol lof waren. En nu komt het mooiste van het 
geval: we hadden er maar een speclkwartiertjc aan besteed; ik had 
mijn kinderen meegcdccld, hoe ze de houtjes moesten bewerken, ze 
hadden de ons toegezonden instrumentjes betast en bekeken en — 
reeds den volgenden ochtend kwamen er twee van de acht jongens 
met een prachtige verzameling drukhoutjes, die ze op waarlijk bewon- 
derenswaardige wijze van sierlijke insnijdingen hadden voorzien en 
waarmee uitstekend viel te drukken. Natuurlijk zal dat voorbeeld van 
mijn twee initiatief-jongens de navolging wekken van mijn andere leer
lingen en wanneer dit schrijven mocht worden gelezen door velen 
van mijn collega's — en dat zijn toch nogal ccns „nuts”mcnschen — 
dan hoop ik, dat ook zij hun leerlingen cens bekend zullen maken 
met dit inderdaad mooie en nuttige werk van onzen Tsjecho-Slowakij- 
schen collega.

Veendam, 11 Juli 1923.
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waaraan wij tegenwoordig, en we zijn er nog niet van verlost, met 
een huivering tcrugdenken ? Maar deze omstandigheid maakte een 
beweging eigenlijk eerst mogelijk. Een volksontwikkelingsbeweging, 
die zich vanuit haar vroegere beginselen had willen opbouwen, zou 
destijds al gauw geheel te kort geschoten zijn. Het was wel mogelijk, 
kennis bij te brengen; het was echter niet mogelijk, innerlijk leven 
te wekken in diegenen in wie het levensvuur zelf al uitgebluscht of aan 
het verdooven was, en het zou totaal niet mogelijk geweest zijn bij 
diegenen, van wier innerlijke mogelijkheden en voorwaarden voor een 
geestelijk leven men niets af wist.

Zoo bleef dan alleen het mechanische bedrijf, de organisatie, de 
kennisvcrschalTing. Zij die zich de bezittenden, de gevenden voelden, 
waren zich niet bewust, dat zij nog slechts van hun armoede, niet 
meer van hun rijkdom aan anderen gaven, en de gretig ontvangenden 
namen iets aan, waardoor zij een straal hoopten op te vangen van 
den uiterlijken glans, die op die meer bevoorrechten viel. Cultuurverval.

Ik heb zelf in Berlijn volksconcerten gearrangeerd, die gelijk stonden 
met de beste Berlijnsche concerten. Jarenlang heb ik na zulke concerten 
tot diep in den nacht tusschen de arbeiders 'gezeten. Ik heb dikwijls 
opgemerkt, dat die menschen een ontroering hadden gevoeld ; bijna 
nooit echter merkte ik, dat zij onder den indruk van een artistiek 
doorleefde ervaring waren. Ik heb arbeiders door musea geleid en 
heb mij nooit los kunnen maken van het gevoel, in een vreemde taal 
tot hen te spreken. Ik was er erbij, wanneer anderen hen leidden. 
Niet allen schenen datzelfde gevoel te hebben, maar wanneer ik 
trachtte vast te stellen, welke voorstellingen en indrukken hun woorden 
in de hoorders hadden opgeroepen, ontdekte ik, dat het geheel iets 
anders was, dan wat de spreker had wil zeggen. Ik heb populaire 
academie-cursussen georganiseerd en zelf gehouden, steeds vervolgd 
door de kwellende overtuiging, dat daarmee toch slechts oppervlakkige 
kennis werd verbreid, dat in de deelnemers een geloof werd gewekt 
en bevestigd in een ontwikkeling, die in verreweg de meeste gevallen 
niet meer dan een uiterlijk vernisje beteekende. Destijds riep men de 
museumleiders bijeen voor een uiteenzetting over de methode van 
rondleiden, maar men kwam er niet eens aan toe zich met de methode 
bezig te houden, omdat men over het doel niet tot overeenstemming 
kon komen. Het uiteenzetten van de ontwikkeling, kunstgeschiedenis 
volgens den een, het mee beleven van een artistieke ervaring volgens een 
ander, men begreep elkaar ternauwernood.

Met dit alles wil ik niet zeggen, dat niet hier en daar vruchten 
werden opgeleverd, dat toch niet enkelen door de concerten of de 
museumbezoeken tot artistieke ontroeringen of door een volksuniver-
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siteitscursus niet tot een geestelijk inzicht gekomen zijn. Hoevelen het 
er echter ook geweest mogen zijn ~ het is vreeselijk te denken, dat 
het er niet velen zijn geweest — een verdienste van de beweging 
zou het niet zijn, ze zouden niet door, maar ondanks haar zoover 
gekomen zijn.

We mogen echter ook niet vergete .." 
duidelijk inzien, hoe ons geestelijk leven sinds den 
steeds meer ontbonden werd, hoe wij ons steeds 
af- en naar den schijn toekeerden. Is ’t 
nu ook de onderste lagen 
den tijd volgend 
tevreden stelden,

meer van

der bevolking, den noodlottigcn 
en door dien geest verblind, zich met 
en het hunne er toe bijdroegen, om

in deze banen te leiden ?
De tweede periode 

leege bedrijvigheid, omdat z 
bezinnen. De „Scherlsche Hiniuflese-Bibliothcek", die door verplichte 
lectuur van twee boekenseries een volk van GcrstScker tot Gottfried 
Keiler en Goethe wilde opvoeren en voor welke haar geestelijke vader 
zich beroepen kon op het instemmende oordeel van een lange rij van 
geestelijke leiders (die zich daarvoor hielden of er voor gehouden werden), 
toonde opeens helder aan, tot welken graad van mechanisecring de 
vrije volksontwikkelingsbeweging reeds gevorderd was, en welke absolute 
onwetendheid aangaande het volk er heerschtc in kringen, die zich 
geroepen voelden, het volk van geestelijk voedsel te voorzien. Reeds 
eerder had echter een soortgelijke onbetamelijkheid de critick uitge
lokt, die sindsdien nog niet tot zwijgen is gebracht.

In 1906 kwam de „Vereeniging tot Massa-verspreiding van goede 
Volkslectuur" op de gedachte, „de minderwaardige litteratuur te be
strijden door het uitgeven van goede „colportage-romans" en tot ver
krijging van de benoodigde geldmiddelen voor dit doel een bock verloting 
te houden, waarin boeken zouden worden verloot, „die voor alle 
kringen van waarde zijn.”

Ik vestig hier de aandacht op dat plan, omdat het mij typeerend 
lijkt voor de opvatting, die de tweede periode beheerschte en omdat 
daar de critiek ontstond, die wij misschien als het begin van de 
ommekeer kunnen beschouwen. Tot verwezenlijking is dit plan echter 
niet gekomen. Ik publiceerde een protest tegen deze wijze van ontwikke
lingswerk, waaraan zich een polemiek vastknoopte. Het beursblad voor 
den Duitschen boekhandel nam mijn stuk op en weigerde meteen alle 
medewerking van den boekhandel, zoowel bij den verkoop der loten 
als bij de verdeeling der prijzen. Aangezien het plan ook van andere 
zijde geen ondersteuning vond, ondanks de klinkende namen, die zich
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In het'hierboven genoemde protest had ik, om niet alleen af te 
breken, crop gewezen, dat het werk van onze openbare bibliotheken 
hervormd moest worden, dat zij hun taak alleen door individuali- 
sccrenden arbeid konden volbrengen. Voor de practische uitvoering 
had ik aangeraden individueel overleg met den lezer onder leiding 
van wetenschappelijke vakmenschen, het invoeren van lees- en debat- 
avonden in aansluiting met de bibliotheek met als doel de inleiding 
en de controle over het resultaat van het werk, alsmede het oprichtcn 
van een medcdeelings-orgaan als verbindende schakel tusschen biblio- 
theeken en de lezers. Anderhalf jaar later bracht de derde volksuni- 
versiteitsconfcrentie in Drcsden mij in aanraking met Walter Hofmann, 
die dergelijk individualiseercnd bibliotheekwerk met succes had inge
voerd in de kleine, onder zijn leiding staande openbare bibliotheek 
in Drcsden-Plauen en met wien wij het in onze opvatting over de 
noodzakelijkheid van de hervorming der vrije volksontwikkelings- 
beweging al spoedig eens waren. De eerste afleveringen van het 
volksontwikkclingsarchicf waren in voorbereiding, en Hofmann belastte 
zich men de systematische uiteenzetting van den uitleendienst aan de 
openbare ontwikkelingsbibliotheek, waarin hij in een apart hoofdstuk 
over de psychologie van het proletariaat de noodzakelijkheid van een 
individualiseercnden arbeid motiveerde en de methode van zulk werk 
voor het bibliotheekwezen uiteenzette.

De .nieuwe richting" wier bestaan tot op 
de tegenstanders wordt bestreden, had baai

angers
:chts langzaam.

den huidigen dag door 
wordt bestreden, had baan gebroken. Het getal 

harcr aanhangers bestond wel is waar uit slechts enkelen en vermeer
derde ook slechts langzaam, maar toch kan men tegenwoordig wel zeggen, 
dat zij haar plaats in het openbare bibliotheekwezen heeft veroverd. 
De aanhangers van Hofmann in Duitschland, in Duitsch-Oostenrijk, 
in Hongarije en ook in Holland vormen een phalanx, die niet meer 
te overzien, laat staan omver te loopen is en het breed opgezette 
werk in WUrttemberg werd van het begin af aan op den bodem der 
nieuwe richting gegrondvest.

De étappen, waarin de nieuwe richting baan brak, worden aar 
door de namen Heppcnheim, Rothenburg o. T. en Mohrkii
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Österholz. In Heppenheim werd, na programmatische voordrachten 

van Th. Bituerle en mij, op de volksacademie van den Rhein-Maini- 
schen Verband in 1917 voor* het eerst duidelijk uitgesproken, dat 
deze bijeenkomst het begin bctcekendc van een nieuwe periode in de 
vrije volksontwikkclingsbcweging. In Rothcnburg o. T. vergaderde 
in 1918 voor het eerst een commissie van de Duitschc volksontwik- 
kelingsvereenigingen, tot welker oprichting ik in 1915 alle groote 
organisaties bijeengeroepen had, opdat er een gemeenschappelijk ver
tegenwoordigend lichaam in het leven geroepen zou worden, dal bij alle 
uiteenloopendc wegen de vervulling van één groote taak in het belang 
van onze volkscultuur ten doel had. Werd hier de nieuwe richting 
eenstemmig als de juiste erkend, in 1919 werd in Mohrkirch-Osterholz 
de eind-overwinning behaald en de oude richting op den achtergrond 
gedrongen. AVanneer het heden nochtans lijkt als zou een extensief 
ontwikkelingsbedrijf steeds meer veld winnen, dan is dat toch maar 
schijn. Het is slechts de ultima ratio van diegenen bij wie de over
tuiging, dat tegenwoordig op het terrein van de vrije volksontwikkeling 
een groote taak ligt, niet samengaat met het inzicht in het wezen 
van die taak en de middelen voor haar practische oplossing. De 
berichten over mislukkingen worden dan ook steeds talrijker en het 
xepticisme ontwaakt weer.

Het programma van de nieuwe richting kan hier niet in bijzonder
heden behandeld worden. Het kan echter in het kort hierdoor ge
karakteriseerd worden, dal het ontwikkelingswerk den mensch in het 
centrum der belangstelling moet plaatsen. Dat is op zich zelf geen 
nieuw denkbeeld, maar het had voor het vrije volksontwikkelings- 
wezen niet gegolden. Het woord van Paulsen: „Er bestaat geen 
algemeene ontwikkeling, maar alleen een eigene, een persoonlijke. En 
daarom is de opvatting onjuist, die de ontwikkeling als een soort van 
geestelijke montuur beschouwt, die men in hoogcscholen en andere 
ontwikkelings-fabrieken naar een bepaald snit voor een ieder kan 
laten aanmeten was doordrongen tot de vrije „Volksbildner", 
evenmin als dat andere woord, dat de ware ontwikkeling als organische 
vorm van binnen uit groeit.

De taak der vrije volksontwikkelingsbeweging is dan ook geen 
andere dan iederen enkeling te brengen tot de volle ontplooiing van zijn 
natuurlijken aanleg. Dit moet men niet opvatten als een uiterst indi
vidualisme, want alleen langs den weg der gemeenschapsontwikkeling 
kan men tot verwezenlijking van dit ideaal komen. De ontwikkelde 
mensch is niet denkbaar, zonder dat er opbouwende krachten tot de 
gemeenschap van hem uitgaan, zooals hij in haar voortdurend nieuwe 
bronnen voor zijn geestelijk leven vindt. Hier breidt het volksont-
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wikkelingsprobleem zich uit tot een cultuurprobleem. In volmaaktheid 
zal dit probleem wel nooit op te lossen zijn. En zoo is dan ook eerst 
den vertegenwoordigers der derde periode de problematiek van het 
vrije volksontwikkelingswezen in zijn geheelen omvang duidelijk ge
worden. Volgens hun meening kan de taak, om den enkelen mensch 
tot een persoonlijke geestelijke eenheid te ontwikkelen, alleen dan ver
vuld worden, wanneer die mensch op grond van zijn eigen persoon
lijken aanleg, in een levend innerlijk contact wordt gebracht met die 
cultureele goederen, die in overeenstemming zijn met zijn wezen. Ker- 
schensteiner heeft het, zooals men weet, zóó gezegd: „De ontwikke- ■ 
ling van het individu wordt alleen mogelijk gemaakt door die cultuur
goederen, wier geestelijke structuur' geheel of gedeeltelijk adequaat is 
aan de individueele psyche.” Alle gevolgtrekkingen, die, uit dit inzicht, 
getrokken kunnen worden, moeten de practische doorvoering van den 
arbeid in al zijn onderdeden bepalen, maar ook de mogelijkheden en 
de grenzen van dien arbeid afbakenen.

Uitgaande van de opvatting, dat ontwikkeling niet een geestelijk 
bezit, maar een geestelijke houding is, die door het innerlijk door
dringen in de cultuur verkregen wordt, gaat de nieuwe richting de 
noodzakelijkheid gevoelen, van een individualiseerende volksontwikke- 
lingsarbeid, die op de in den individueelen mensch aanwezige moge
lijkheden moet opbouwen. Deze mogelijkheden liggen niet slechts in . 
de uiterlijke gegevens, b.v. de maatschappelijke positie of het beroep 
van den enkeling, maar misschien nog meer in zijn innerlijke ziels- en 
geestesgesteldheid. Aangezien het bij het ontwikkelingswerk gaat om 
volwassenen, spreekt het vanzelf, dat men in dit werk het meest te 
maken heeft met inenschen, die zich al een wereldbeschouwing gevormd 
hebben. Men kan zelfs aannemen, dat dit een zeer starre beschouwing 
zal zijn, omdat het hier gaat om volksklassen, die vanuit den strijd 
om hun sociale en economische positie tot die wereldbeschouwing 
gekomen zijn. In de wereldbeschouwing van het individu komt zijn 
geestelijke gesteldheid tot uiting. Zoo zou de taak van het volksont- 
wikkelingswerk dus alleen kunnen zijn, deze gesteldheid in de aange
geven richting tot algeheele ontplooiïng te brengen, of haar te ver
nietigen, opdat de mogelijkheid van een algeheele herschepping geopend 
zou worden. Onder geheele negatie van de reeds aanwezige geestelijke 
gesteldheid is echter ontwikkelingwerk voor volwassenen ondenkbaar.

’ ting staat nu op het standpunt, dat het in geen 
de vrije volksontwikkelingsbcweging kan zijn, de 

<*n tegen elkaar in het harnas te jagen, dat het 
van den arbeid niet gezocht mag worden in . het overwinnen 
de wereldbeschouwing van het individu ten gunste van een
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algcmeene „wereldbeschouwingsbrei”. De volksontwikkelingsbcweging 
is niet als richtcres over de wereldbeschouwingen gesteld. Daarmee 
is niet gezegd, dat alle wereldbeschouwingen gclijkwaardig zijn. Zou 
men echter de beweging het recht van critiek over de ccnc toestaan, 
dan zou men haar daarmee het recht van critiek over alle wereld
beschouwingen hebben verleend, en zou haar het recht toekomen de ecne 
te bestrijden, dan zou zij ze ook alle mogen bestrijden.

De strijd tegen alle zou echter reeds daarom het noodzakelijk gevolg 
zijn, omdat er eenvoudig geen wereldbeschouwingslooze instantie boven 
de wereldbeschouwingen is. Het oordeel zou dus alleen geveld kunnen 
worden van een plaats, waar men eveneens door een bepaalde wereld
beschouwing beheerscht werd, en waar men het recht hiertoe enkel 
kon afleiden uit de overtuiging van hen, die juist ook deze wereld
beschouwing beleden en haar voor de eenig ware hielden. Zulke 
bevoegdheden kunnen, al mogen zij den enkeling onaantastbaar lijken, 
juist daarom den anderen niet ontzegd worden.

De nieuwe richting stelt zich daarmee natuurlijk niet 
punt, dat ieder mensch nooit van zijn eenmaal opg-L 
beschouwing zal afwijken. Geen mensch heeft echter 
te dwingen, dat te doen, en wanneer hij het niet doet, draagt hij 
alleen de verantwoording. Zij neemt integendeel aan, dat de wereld
beschouwing door diepe, ongekende krachten in de ziel van het individu 
is mcebepaald. De volksontwikkclingsarbeid kan niet anders doen dan 
het individu brengen tot een innerlijk, eerlijk contact met de geestelijke 
goederen. In dezen zin geeft de nieuwe richting haar doel aan als de 
ontwikkeling van het individu zonder meer. Juist aan de erkenning 
van deze krachten en de noodzakelijkheid van hun ontplooiïng voor 
de ontwikkeling van den mensch, aan de erkenning van het irrationeele 
in de volksontwikkeling, hebben de vertegenwoordig, 
richting immers de spotnaam van metaphiphici der ■ 
te danken.

Hierdoor wordt de houding van de nieuwe richting tegcnovei 
andere gewichtigste problemen van het volksontwikkelingswerk 
zelf bepaald, haar houding tegenover het massa-probleem en 
over de wetenschap als factor der volksontwikkeling.

Haar houding tegenover het massa-probleem wordt door de afwijzing 
van een algcmeene ontwikkeling en de daarmee samenhangende eisch 
van een individualiseerend ontwikkelingswerk reeds gekarakteriseerd. 
De oude richting in haar meest consequente doorvoering zooals zij die 
in de neutrale groep gevonden heeft, meent door massa-ontwikkelings- 
middelen een massa-ontwikkeling te kunnen kweeken. Dat wil zeggen, 
dat zij aan de AufklSrung vasthoudt en in het aufgeklSrt-zijn, reeds
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het wezen van de ontwikkeling vindt. Zeer zeker zullen haar oordeel
kundige vertegenwoordigers niet ontkennen, dat die Aufklïiring bij 
verschillende menschen tot zekere resultaten leidt, die juist door de 
innerlijke, persoonlijke gesteldheid bepaald worden. Maar zij laat deze 
resultaten van haar arbeid over aan het toéval, zij kan bij haar 
mechanisch ontwikkelingsbedrijf niets anders doen. De nieuwe richting 
bepaalt haar werk geheel naar deze te bereiken resultaten. Zij wijst 
consequent elk tnassa-bedrijf af.

Daarmee is echter haar houding tegenover het massa-problcem slechts 
negatief bepaald. Zij erkent dat de vrije volksontwikkelingsbewcging, 
ook ten opzichte van de massa als zoodanig — d. w. z. niet de massa 
als een veelheid van individuen ~ een taak te vervullen heeft. Dit 
probleem is pas in den allerlaatsten tijd aan de orde gesteld, en wel 
op de bijeenkomsten in Rothenburg en Braunau am Inn. Doelbewust, 
in het besef van deze bijzondere taak, is in deze richting tot dusver 
slechts door de confessioneele en de politieke groep gewerkt, door 
beiden echter met een zeer speciaal doel voor oogen, zoodat hier 
eigenlijk niet meer van zuiver ontwikkelingswerk gesproken kan 
worden. Hiermede bedoel ik echter niet een verwijt voor ieder 
bepaald geval. Wij weten nog weinig omtrent den aard van wat een 
massa in haar geheel beïnvloedt en kennen daardoor ook slecht de ge
oorloofde middelen waarmee wij haar mogen bewerken. Zonder zich 
van dit probleem bewust te zijn, is natuurlijk buitendien in deze 
richting wel gewerkt; concerten, dramatische voorstellingen, feesten 
van allerlei soort zijn daarvan het bewijs. Terloops zij hier opgemerkt, 
dat er een richting is, die in haar nieuwe volksontwikkelingsarbeid 
het zwaartepunt legt in dergelijke feesten. De gevaren van dezen op 
de massa gerichten arbeid komen dan ook reeds aan het licht.

Consequent schijnt ook de houding van de nieuwe richting 
over de wetenschap als factor der volksontwikkeling. Zij geloot 
dat het erop aankomt, zooveel mogelijk menschen tot kleine geleerden 
te maken ; zij beschouwt het niet als een verdienste van haar werk, 
wanneer het dezen of genen arbeider gelukt is, een opstel in een 
wetenschappelijk blad geplaatst te krijgen. Zij rekent het niet als 
winst, wanneer zooveel mogelijk menschen over zooveel mogelijk zaken 
.aufgcklart” worden. In één woord, zij gaat niet uit van de weten
schap, maar van den mensch. Zij beschouwt het individu als voorbeschikt 
voor bepaalde onderdeelen der wetenschap. Dat wil niet zeggen, dat 
hij zich nu met deze bepaalde wetenschap om haars zelfs wil moet 
bezighouden, maar dat hij het doen moet ter wille van zijn ontwikkeling.

Door deze opvatting wordt natuurlijk de wetenschappelijke volks
ontwikkelingsarbeid van de nieuwe richting geheel anders bepaald
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dan door het geloof aan de aufklXrung dat de oude richting kenmerkt. 
Dat zij een individualiseerende arbeid vereischt, is duidelijk. Dit werk 
kan niet volstaan met het verstrekken van kennis, maar moet erop 
gericht zijn, dat de verworven kennis innerlijk verwerkt wordt. Dit 
kan echter slechts dan gebeuren, wanneer de mensch daarvoor innerlijk 
gedisponeerd is. AVanneer de kennis verworven wordt tcrwille van de 
ontwikkeling, dan wordt het doordringen in de ontwikkelingsstof vanuit 
het oogpunt eener bepaalde wereldbeschouwing ook voorwaardc. Het 
zal er niet zoozeer op aankomen, dat het individu zooveel mogelijk 
kennis verzamelt, maar dat alles wat hij leert, tot den uitbouw en 
de verdieping van zijn wereldbeeld voert. Daarbij zal evenwel de 
wetenschap niet altijd de actieve en de wereldbeschouwing de passieve 
rol ten deel vallen. Aangezien men evenmin ooit een wetenschappelijk 
eindresultaat kan bereiken als een absoluut wetenschappelijke objec
tiviteit, zal het resultaat van dit werk, dat immers niet een weten
schappelijk, maar een ontwikkclingsresultaat opleveren moet, niet 
minder bepaald worden door de wereldbeschouwing als door de 
wetenschap. En dat zal ook mogen, omdat het individu slechts langs 

weg tot zekerheid kan komen. De consequentie van de erkenning, 
lividualiseerende arbeid noodzakelijk is, strekt echter nog verder.

Wanneer de mogelijkheden tot ontwikkeling niet bij alle menschen 
dezelfde zijn, zoo zijn zij dat het allerminst voor hun wetenschappelijke 
ontwikkeling. In alle lagen der bevolking zijn de geestelijk begaafden 
maar dun gezaaid. Tot een ontwikkeling met een wetenschappelijken 
ondergrond kan echter alleen die mensch komen, die het vermogen 
tot een zelfstandig geestelijk leven bezit. Daarmee bedoel ik niet dat 
hij in zelfstandigen vorschersarbeid den opbouw der wetenschap moet 
kunnen dienen, maar dat hij de gave heeft, na te denken, wat door 
de meest verlichte geesten wo/gcdacht is, dat hij den grooten samenhang 
in het geestelijk leven zien zal en van zijn standpunt uit zal kunnen 
waardeeren. Alleen met zulke menschen is wetenschappelijke arbeid 
mogelijk. Bij de anderen kan de arbeid niet veel meer dan onderricht zijn.

Dit alles zijn echter slechts theorieën. Het blijft nog een open vraag, 
hoeveel daarvan in de practijk terecht gekomen is.

De beginselen van de nieuwe richting hebben hun consequente 
uitvoering gevonden in het werk van de stadsbibliotheek te Leipzig. 
De Duitschc Centrale voor het populaire bibliotheekwezen, die ten nauw
ste samenwerkt met de stadsbibliotheek, ontwikkelt deze beginselen 
steeds verder, en is heden ten dage in Duitschland de plaats, waar 
het meest intensief aan de wetenschappelijke verdieping niet alleen 
van het volksbibliotheekwezen, maar van hctgeheele volksontwikkelings- 
wezen gewerkt wordt. Deze Centrale onderhoudt nauwe betrekkingen
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met een groot aantal bibliotheken in de verschillende Duitschc staten, 
en bovendien nog in het buitenland.

Dat daarbij het resultaat van Lcipzig niet altijd bereikt wordt, 
spreekt van zelf, waar zelfs de Leipziger bibliotheken er voortdurend 
op bedacht moeten zijn, de zuivere leer door de practijk ook steeds 
zuiverder naar voren te doen komen. Des te ongunstiger de uiterlijke 
en innerlijke omstandigheden buiten Leipzig zijn, des te minder kan 
in bijzonderheden volgens de Leipziger methode gewerkt worden.

Overigens moet men zeggen, dat de nieuwe richting de practijk van 
het vrije volksontwikkelingswezen nog slechts zeer weinig beïnvloed 
heeft. Dat ligt hieraan, dat de vrije volksontwikkelingsbeweging nog 
pas 50 jaren bestaat en zich een geweldig apparaat van menschen, 
instellingen en methodes gevormd heeft. Dit apparaat loopt als een 
machtige machine, die door een zeer bepaalden geest gedreven wordt 
en die niet in staat is, den nieuwen geest, die de beweging beheerschen 
wil, in zich op te nemen. Steeds weer tracht zij dien geest te ver
drukken. Het is toch ook karakteristiek dat na de revolutie, toen 
volksontwikkelingswerk het parool van den dag werd, toen men zich 
van den nieuwen geest, waarin het werk gedaan moest worden, be
wust werd, het groote apparaat toch machtiger bleek dan de nieuwe 
geest.

De quaestie wordt nog moeilijker door het feit, dat de nieuwe 
zelf nog moeizaam worstelt om den vorm, waarin hij naar buiten zal 
treden. Steeds weer, wanneer hij tot uiting tracht te komen, vindt 
hij een gewilligen vorm, die hem echter, wanneer hij erin tracht door 
te dringen, reeds spoedig verlamt en vermoordt. De geschiedenis van 
de Volksuniversiteit in Duitschland sinds de revolutie geeft daarvan 
een leerzaam voorbeeld.

Vandaar, dat er tegenwoordig in Duitschland zoo’n groot aantal 
zuivere theoretici der volksontwikkelingsarbeid zijn, die zich klaar
blijkelijk angstvallig terugtrekken voor de praktijk uit vrees, daardoor 
hun richting te verliezen. En daarmee hangt ook samen, dat aan den 
anderen kant een afkeer bestaat tegen al te veel getheoretiseer, dat 
men het leven, waarin de nieuwe geest tenslotte toch moet zegevieren, 
den vrijen loop wil laten, d. w.z. dat men, zonder veel te vragen, alle 
mogclijke nieuwe wegen inslaat en methoden invoert. Hierin gaat de 
Duitsche jeugdbeweging vooraan, die door haar programloosheid en 
gemis aan een vaste doelstelling bijna berucht geworden is.

Het is duidelijk, dat er zoowel aan den eenen als aan den anderen 
kant gevaren, dreigen. Zal aan den eenen kant de zuivere speculatie 
de mogelijk- en moeilijkheden van den practischen arbeid licht 
miskennen en zal zij daardoor gevaar loopen een onvruchtbare ge-
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Op het g

bond tot gemeenschappelijke arbei< 
het standpunt uitgegaan, dat er I

, toch bepaalde problemen zijn, 
gestreefd kon worden. Deze ver- 

optimistisch te zijn, De 
gedaan, dan het organiscercn

I

dachtcnkweekcrij te worden, aan den anderen kant zal dc praktijk, 
die er frisch en vroolijk op los werkt, zich toch nooit kunnen verheugen in 
de verzekering, dat zij op den goeden weg is, zoolang haar dc wegwijzer 
van dc theorie ontbreekt. In den laatsten tijd heeft tusschen dc oude 
en dc nieuwe richting, een zuivering der verhouding plaats gehad.

In 1916 werd, zooals ik reeds eerder noemde, in Weimar de com
missie van de Duitsche volksontwikkelingsvereenigingen door schrijver 
dezes in het leven geroepen, welker taak het zou zijn, alle Duitsche 
centrale volksontwikkelingsvereenigingen, tot welke richting zij ook 
mochten behooren, in een bond tot gemeenschappelijke arbeid te ver- 
ccnigen. Daarbij werd van het standpunt uitgegaan, dat er buiten de 
verschilpunten tusschen deze richtingen, 
naar welker oplossing gemeenschappelijk g< 
onderstelling bleek echter spoedig veel te 
commissie heeft dan ook niet veel meer ged 
van enkele congressen, die weliswaar voor de vrije volksontwikkclings- 
beweging van veel belang zijn geweest, omdat daar, eerst in Rothcnburg 
o. d. Tauber in 1917, toen in Mohrkirch-Osterholz in 1919 en tenslotte 
in Braunau a. Inn in 1920, de verschilpunten steeds duidelijker naar 
voren kwamen. Hoe meer dit echter gebeurde en hoe meer zich 
daardoor noodzakelijkerwijs de contrasten verscherpten, des te meer 
werd iedere practische handeling der commissie onmogelijk. Het 
interesse van de leden verslapte, en na herhaalde pogingen om voor 
dc commissie een vorm te vinden, waarin zij nog zou kunnen voort
werken, werd zij den 27en Januari 1923 ontbonden. Onmiddcllijk 
echter sloten de gelijkgezinde organisaties van de nieuwe richting 
zich aaneen, op den len Juni 1923, tot den „ Hohcnrodter Blind", 

genoemd naar een congres op Hohenrodt in Wllrttcmbcrg, waarop 
! bond gesloten werd.

gebied van het populaire bibliotheekwezen had deze zuive
ring der verhouding in Pruissen reeds eerder plaats gevonden, en wel 
door de oprichting van de „Freie Arbeitsgemcinschaft dcutschcr 
Volksbibliothekare, Gruppe Preussen” en van de Pruisische volks- 
bibliotheekvcreeniging, van welke de eerste de bibliotheken van dc 
oudere, de laatste die van de nieuwere richting in zich verccnigt.

Kort na de revolutie waren zich ook de regeeringen, die voor den 
oorlog bijna zonder uitzondering het vrije volksontwikkelingswezen 
een platonisch interesse toedroegen, zich van hun taak op dit gebied 
bewust geworden. In Pruissen, in de vrijstaten Thtlringen en Hessen 
werden aan de betreffende ministeriën afzonderlijke afdcclingen voor 
het vrije volksontwikkelingswezen toegevoegd. In andere landen, zooals 
in Württemberg en Oldenburg, werkt de regeering hand in hand
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ng, spreekt

een mechanisme tot verstrekking van 
zij er zich van vergewissen, voor 
en of deze doeleinden 
trachten te worden. Daarna 
strijd tusschen de meeningen 
overblijft, is zich neutraal te 
of andcr ge 
dat mechanisme dus, waarvan ik sprak, te ontwikkelen; óf critiek 
te .gebruiken en te helpen daar, waar zij denkt, dat doelmatig 
werk wordt verricht. Om dit te kunnen doen, heeft zij echter een 
apparaat van deskundigen noodig en den moed van haar overtuiging. 
De oplossing zal wel alleen daarin te vinden zijn, dat de regeeringen 
er weliswaar niet aan denken mogen, het vrije volksontwikkelings- 
wezen te reglementeeren, dat zij het integendeel vrij moeten laten 
groeien en zich ontwikkelen, dat zij echter deze ontwikkeling met een 
waakzaam oog moeten gadeslaan en daar, waar volgens hun overtuiging 
waardevol werk verricht wordt, helpen ingrijpen. Dat deze critiek 
niet vertroebeld mag worden door vooringenomenheid en bekrompenheid 
van partijpolitiek en wereldbeschouwing, spreekt van zelf.

De belangrijkste ondersteuning van de regeeringen zal onder deze 
omstandigheden liggen in een, van de regeeringen zelf uitgaande ver
dieping van het werk. Met dit doel voor oogen probeert b.v. de 
Pruisische regeering op het gebied van het volksujiiversiteitswezen 
door cursussen, die zij in de verschillende provincies geeft, de zuivere 
volksuniversiteitsgedachte te verbreiden en te verdiepen. En op het 
terrein van het volksbibliotheekwezen tracht zij door adviesbureaux 
voor engere en wijdere districten den weg te banen voor een biblio- 
theekpolitick, die alles uit dit werk tracht te halen wat er in zit.

Over het geheel moet gezegd worden, dat steeds wijdere kringen 
zich bewust worden, dat het vrije volksontwikkelingswezen grenzen 
gesteld zijn en dat bij hen' twijfel rijst ten opzichte van wat nog 
slechts met dit werk bereikt kan worden. Wanneer het waar is, dat

met groote centrale volksontwikkelingsverecnigingcn. Hoe moeilijker de 
financieele positie op het gebied van het vrije volksontwikkclingswcrk 
wordt — en zij is momenteel in Duitschland werkelijk rampzalig —• 
des te dringender wordt van de regeeringen gcëischt, dat zij de 
financieele nood door belangrijke ondersteuningen zullen afwentelen. 
Contributies der leden en dergclijke bronnen van inkomsten spelen 
ternauwernood meer een rol. Voor de regeeringen heeft dit een moeilijke 
positie ten gevolge, zakclijke hulp te moeten verleenen, zonder evenwel 
de vrijheid van het vrije volksontwikkelingswezen, die zij alleszins 
erkennen, te mogen aantasten. Wanneer een regeering niet slechts 

geldmiddelen wil zijn, dan moet 
welke doeleinden zij haar geld geeft 

met de meest doelmatige middelen bereikt 
zou echter de regeering mede in den 
betrokken worden. Het cenige wat haar 
houden en overal, waar maar het een 

jedaan wordt, met ondersteuningen klaar te staan, d. w. z.
waarvan
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De Nederlandsch-Duitsch-Luxemburgsche 
Vacantieschool (19-26 Mei 1923), te Brühl 

door W. EMMENS

I!
ï'

7"\m 1uur, ’s Woendags, werd er een excursie naar Keulen ge- 
' maakt. De aanwezigen splitsten zich in twee groepen : één ervan 

ging onder leiding van een der docenten van de Universiteit te 
Keulen eenige kerken bezichtigen; een ander, waarbij ik me had 
aangesloten en waar Dr. Weingarten de leiding had, naar de arbei- 
derscoöperatie. Dit grootsch bedrijf met zijn 6 of 7 filialen en 120 
winkels in het district droeg de bewondering van allen weg. Door 
sommige Rotterdammers werden hier nauwkeurige aantcckcningcn 
gehouden. Gul en hartelijk werden we op echte koffie en koek ont
haald, de Nederlanders en Luxemburgers van hun kant maakten dit 
op andere wijze ruimschoots weer goed. — 's Avonds om half negen was 
er muziek en zang. Evenals de heer De Koe aan de oud-Hollandsche 
dansen weer leven had gegeven, had nu Dr. Honigsheim, directeur 
van de Volksuniversiteit en privaat-docent aan de Universiteit te 
Keulen, de stof van oud-Duitsche liederen afgewischt, die door ver
tegenwoordigers uit de verschillende richtingen van de jeugdbeweging 
werden gezongen en gespeeld.

Er waren sociaal-democraten en katholieken.
Een ietsje, wat me zeer trof, was de trouwe samenwerking van 

twee jonge Duitsche studenten: de een, een jood en leider van de 
sociaal-democratische jeugdbeweging en de ander een katholieke én 
leidster van de jong-katholieke jeugdbeweging en ik dacht aan Nathan 
de Wijze. Heil het menschelijke in de onverwrongen jeugd!

ontwikkeling alleen van binnen uit als organische vorm groeien en 
niet van buitenaf gemaakt worden kan, dan zal men al die instellingen, die 
den mensch toch slecht aan den buitenkant raken, niet te hoog aanslaan, 
maar wanneer men hen toch naar waarde wil schatten, in de eerste 
plaats onderzoeken, in hoeverre zij deze innerlijke groei opwekken 
en bevorderen kunnen. De volksontwikkclingsinstellingen in deze 
richting steeds meer te verdiepen en uit te bouwen, dat is, wanneer 
ik met een samenvattend woord moet besluiten, op het oogenblik de 
taak, die hef Duitsche vrije volksontwikkelingwezen vóór alle andere 
als haar meest noodzakclijkc en belangrijke beschouwt.



Se

361

kolen te
stukje

sn uitkc
Ferentiebezoekers voor twee

Donderdag, 24 Mei, sprak Prof. Gerloff uit Frankfurt over „De 
opbouw van het economische leven". De ziekten, door de honger 
veroorzaakt, nemen schrikbarend toe. De woningnood stijgt, geen 
nieuwe huizen worden gebouwd. Van buiten zien ze er nog tamelijk 
goed uit, maar in 10, 20 jaar zijn ze ruïnes. De regeering maakt er 
op attent, de baden te beperken om kolen te sparen. Er is een ont
eigeningswet aangenomen om een stukje grond te kunnen krijgen, 
maar de middelen ontbreken om er gebruik van te maken. En het 
meest troostelooze is, dat zich geen uitkomst laat zien. Spreker laat 
een boek zien, dat een der conferenticbezoekers voor twee gulden 
heeft gekocht en dat voor de oorlog 10 gulden gekost zou hebben. 
Wie betaalt de ontbrekende acht gulden? De schrijver, de boek
binder, de zetter, de uitgever, allen verliezen. De studenten moeten 
allerlei baantjes opnemen: nachtwachter, boekdrukker, schrijver, 
terwijl ze in de vacantie b.v. in de mijnen werken. Wanneer iemand 
een bezit van vijftig Nederlandsche guldens aan waarde heeft, dan 
moet hij daarvan 10 °/0 voor de gedwongen leening afstaan. De 
nood breekt den mensch, zoowel lichamelijk als geestelijk. —■ Prof. 
Gerloffs opsomming van deze feiten had menig oog vochtig doen 
worden, en had de harten van de menschen van de verschillende 
nationaliteiten saamgesmolten.

Er lag stille wijding over de gemeenschap van deze morgen; de 
rustige, zachte stem van de spreker wekte aller medegevoel voor de 
nooden van het Duitsche volk. Voor de wederopbouw vroeg spreker, 
aan dit volk de handen en armen vrij te laten; dan konden ze ar
beiden en sparen, dan konden ze een nieuwe o'rde scheppen; dan 
konden ze de grens zoeken tuschen het particulier bedrijf en het staatsbe
drijf. Hierbij 1komen niet alleen economische, maar ook psychologische 
en ethische vragen in aanmerking. Het technische wil een volk uit
voeren uit vrije wil. De hemel met dwang wijst men af, dan verkiest 
men liever de hel. In de staatshuishouding gaat de strijd eeuwig 
tusschen vrijheid en gebondenheid, tusschen het individu en de gemeen
schap. Het in elkaar grijpen van deze twee brengt de beslissing. 
Vroeger lag de beslissing op religieus gebied, nu op economisch gebied. 
Hierbij doen zich drie vragen voor. a. De verdeeling van de goederen. In 
vredestijd was er ten opzichte hiervan een traditie geschapen; men 
was zich de hardheden niet bewust. Maar de revolutie heeft de 
vraag weer aan de orde gesteld en de breuk gaat van Rusland over 
Duitschland naar het Westen. Deze vraag betreft niet alleen de 
vcrdeeling van de matericele, maar ook van de geestelijke goederen. 
b. Hel verband van de malerieele en geestelijke goederen. Want deze laatste 
zijn alleen te bereiken over de eerste heen. c. De verbetering vnn
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van de weder- 
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productie. De productie kan verbeterd worden door de verantwoor
delijkheid van de produceerenden voor en de deelneming aan de be
stemming van de goederen. Hierbij komen ook psychologische en 
en ethische factoren in aanmerking. Zal de maatschappij verbeteren, 
dan moet de mensch verbeteren. Evenals de dierlijkheid zal ook de 
hebzucht misschien uitgeroeid kunnen worden. De tijd zal komen, dat 
de belangen van het ik met die van de gemeenschap in overeenstemming 
zullen zijn. Misschien is deze tijd niet zoo ver meer verwijderd. Daarbij 
rijst de vraag: zal het opvoedingswerk aan de massa vervuld kunnen 
worden ? Groote kringen meenen, dat we een nieuwe economische 
orde tegemoet gaan. Maar dan is noodig, dat het ideaal sterker is 
dan het egoïsme, dat het gemeenschapsgevoel sterker is dan de heb
zucht. Een Duitsche econoom van betcekenis heeft gezegd: er zijn 

van zedelijke houding; de eene berust op tucht en 
en de andere op beschaving; de eerste is voor ons vernietigd 
tweede is er nog niet. Hier moet onze arbeid beginnen.

Dit werk heeft ons hier samengebracht. Opheffing 
is het doel van onze arbeid, die we in dienst stellen 
opbouw van het economisch leven. Dat is niet zoo 
geest, die daarvoor noodig is, is niet morgen te verwachten; deze geest 
wil groeien. Juist nu alle aandacht aan nieuwe vormen wordt gewijd, 
moet de inhoüd niet worden vergeten; het is niet alleen een technisch, 
maar ook een sociaal-ethisch probleem. De overwinning van de materie 
door de geest moet plaats vinden. Deze geest moet ook in de arbeiders 
opstaan, en moet gaan van onderen naar boven en van Rusland naar 
het Westen. De nieuwe geest zal de nieuwe wereld uit de chaos van 
nu doen verrijzen.

Uit naam‘van de aanwezigen dankte de heer de Koe Prof. GerlolF 
en ik twijfel er niet aan, of Prof. Gerloff zal ook dankbaar gestemd 
zijn als hij aan dit uur vol stille wijding terugdenkt.

Daarna gaf Mevrouw Becker uit Luxemburg een overzicht over 
de hulpbronnen, de economische toestand, de industrieele ondernemingen 
en de arbeidersbeweging in dit land.

's Avonds vond een voordracht plaats van Maarten Dijk uit Am
sterdam over „Het verstaan der muziek”, met muzikale toelichting, 
welke met aandacht werd gevolgd.

Vrijdagochtend, (’t was prachtig zonneweer) werden nog eens stemmen 
gehoord, om deze dag vrij te hebben, omdat het te veel werd. Om 
aan deze drang tegemoet te komen, werden de voordrachten buiten

> het terras gehouden, terwijl de sprekers zich zooveel mogelijk zouden 
ïperken.Nadatikmet mijn beschou wingo ver „ Degeestelijkestroomingen 

Nederland” ten einde gekomen was, hield Dr. Honigsheim, privaat-
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docent te Keulen, een voordracht over „Het verval en de opbouw 
van Duitschland".

Nu door de vorige spreker van wijsgeerig standpunt de ont
wikkeling tot de geestelijke toestand van thans was geschilderd, wilde 
hij trachten een economisch-sociologische analyse daarvan te geven. 
Zijn beschouwing ging daarvan uit, dat steeds meer stemmen gehoord 
worden, die van het volledig geïsolcerd-zijn van de mensch in dc 
groote steden spreken. Nog voor korte tijd zouden deze stemmen 
zonder eenige weerklank weggestorven zijn; want de tijd, 
die zijn stempel ontving door de blinde bewondering van de door 
de menschelijke geest geschapen werken der techniek, en die op deze 
wijzend, steeds trotscher juichte, dat men het toch zoo „herrlich weit’’ 
gebracht had, moest elk orgaan voor de gevaren en 
uic in zulk een industrieele ontwikkeling > 

om te zien, door welke 
de menschelijke mi

/orden was. Die tijd moest over 
ling van dc mensch tot het materiaal, 

en hoe zeer dc verhouding van mensch 
voortschrijdende arbeidsverdeeling en 

tevens door de ontwikkeling van de productie, die aanvankelijk slechts 
diende om de behoeften te dekken, tot de anarchoproductie, van elk per
soonlijk element werd beroofd, en dat in plaats van de persoonlijke ver
houding van de mensch tot zijn werk en tot die, voor wie hij het schiep, 
een derde element, iets onbekends, onpersoonlijks, zakelijks getreden 
was. Die tijd moest eveneens over het hoofd zien, welke invloed dit 
onpersoonlijk element, dat zich tusschen de mensch en zijn werk en 
zijn medemensch schoof, op dc houding van het individu tot de groep 
oefende. Hoe verschillend is b.v. de houding van een boer tot zijn 
medeboeren, die zich van zelf uit de natuurlijke saamhoorigheid ont
wikkelt en die van de leden van een vakvereeniging, die door zuiver 
verstandelijke overweging ten opzichte van het'te bereiken doel ontstaat. 
Zoo kwam het, dat de intellectualiseering, die voor die gekenschetste 
tijd zoo noodzakelijk was, de mensch steeds armer aan mogelijkheden 
maakte om op de een of andere wijze in een verhouding tot zijn mede
mensch te komen, die niet op het verstand, maar op het gevoel be
rustte.

De reactie bleef niet uit. Steeds sterker werd de wanhoopskreet 
naar andere vormen van mcnschelijk samenleven; maar wat was 
natuurlijker dan dat nu de slinger te ver naar de andere kant ging. 
Men klaagde de wetenschap, vooral de natuurwetenschap, as 
zag niet, dat ze binnen eigen grenzen recht van bestaan had;
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zag niet, dat het noodlottige alleen 
wetenschap zich aanmatigde alles te 
ging nog verder: men 
en dus alle maatschappc 
moderne leven tot uitdnd

daarin bestond, dat de 
kunnen verklaren. Men 

klaagde het heele maatschappelijk leven aan 
lelijke vormen en inrichtingen, waardoor dit 
ikking kwam, dat het oiganischc had verloren.

Vooral richtte men zijn kritiek tegen de Staat als zoodanig, zonder 
daarbij aan de staatsregeling te denken, omdat men in de staat het 
oerbeeld van een bond zag, waarvan de leden hun betrekkingen 
onder elkaar voornamelijk regelden naar verstandelijke overwegingen 
ten opzichte van de winstkansen. Met deze aanklachten bleef men 
niet bij de staat staan, maar slingerde ze niet minder nadrukkelijk 
tegen vereenigingen van zuiver economische aard. Zoo groeide de ver
ontwaardiging over de verwaarloozing van het gevoelsleven door de 
vakvereenigingen onmiskenbaar in de harten van de jonge arbeiders.

Deze aanklachten echter bleven niet slechts negatieve kritiek; met 
hen ging een diep, vurig verlangen naar twee dingen gepaard: a. 
naar een religieuze verhouding tot het Al; h naar gemeenschap.

Dit verlangen toont zich vooral in de jeugdbeweging, die reeds 
vóór De oorlog begonnen is. Hier moet evenwel gezegd worden, dat 
een groot deel van wat onder de naam „Jeugdbeweging” rondloopt, 
de aansluiting bij de ontwikkeling der dingen voor goed verloren heeft.

Wanneer men nu de houding van de in Duitschland levende men- 
schen ten opzichte van de bovengeschilderdc crisis van heden nader 
beschouwd, kan men duidelijk twee groepen onderscheiden. De eerste 
bestaat uit de „tevredenen"; zij hebben misschien wat te lijden, ze 
betreuren misschien vele verschijnselen van heden, vooral het verval 
van het economisch leven en wenschen in zulk een stemming wel de 
tijd van voor de revolutie terug. Maar juist dit verlangen naar 
de onmiddellijk achter ons liggende tijd bevestigt, dat ze het met de 
innerlijke structuur van onze tijd eens zijn en dus geen gevoel hebben 
voor de symptomen van verschrompeling hierin. Deze groep bestaat 
voornamelijk uit het gros van de intellectueelen.

Tegenover deze menschen staan allen, die op de 
wijze door het heden wanhopig worden. Deze worden ’ 
loof in de toekomst beroofd; ze worden in die wanhoopsstemming 
gedreven, die tot totale onverschilligheid tegenover de brandende 
vragen van onze dagen leiden moet; ja, ze gaan op de vlucht voor 
deze problemen. In deze menschen manifesteert zich dikwijls een 
buitengewoon tragisch verschijnsel van onze dagen; ze gaan in kolonies 
samenwonen of leven in kringen, waarin een buitengewoon fijne geest 
heerscht en die door hooge muren streng van de buitenwereld zijn 
geschieden, zooals b.v. de kring om Stephan George Ze leven slechts
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voor de ontwikkeling van hun eigen Ik. Deze menschen, die in zulk 
een esoterische teruggetrokkenheid leven, vergeten steeds, dat de 
wereld verder gaat en deze er niet aan denkt om te wachten, tot 
zij, die voor haar gevlucht zijn, weer tot terugkeer in deze wereld 
besluiten. Door zulk een onsociale en 
worden juist aan onze tijd de meest waardcvollc en 
krachten. onttrokken. Maar bovendien is immers het 

van zulke kolonies het bewijs 
er het kapitalisme kan doen, ;

onder de
ven". In deze verf
gekomen is, tot Oc

Zoo vertoont zich aan ons met steeds grootere duidelijkheid het 
beeld, dat, terwijl al het andere tot steeds meer bedenkelijke onvrucht
baarheid veroordeeld is, terwijl de vergaderingen van de vakver- 
eenigingen alleen nog maar bezocht worden, wanneer er loonkwesties 
behandeld worden, profeten en magiërs in Duitschland een zeer vrucht
bare bodem vinden.

Onder hen, die aan het heden vertwijfelen, 
voor het katholicisme ook in steeds groo 
daarin en vooral in zijn' middeieeuwsche

licfdelooze levenshouding 
. noodzakelijke 

ct geloof, door de 
: hebben, dat men 
suggestie; want al 
:r, die ze door de 

>pen. als ook door 
alistische wereld, 

men dikwijls 
eeuw slechts kin- 

: tijd.

stichting van zulke kolonies het bewijs geleverd te 
het zonder het kapitalisme kan doen, slechts zelfsi 
deze menschen bewijzen immers door elke spijket 
nood gedrongen in een particuliere zaak moeten koop* 
hun geheel bestaan, de noodzakelijkheid van de kapitaL 
Wanneer men deze neoromantici beschouwd, krijgt 
de indruk, dat de heele romantiek van de 19de < 
derspel is geweest in vergelijking met die van onze

Een ander deel van hen, die aan het heden wanhopen, vormen 
een vruchtbare boden voor de theorieën van de talrijke profeten, 
die in onze tijd optreden; want het is zeker geen toeval, dat een man, 
die toch in waarheid niets anders is dan een charlatan van het zui
verste water, namelijk de heer Dr. Rudolf Steiner, een zoo ontzet
tende massa aanhangers vindt. Zijn anthroposophische vereeniging 
telt meer dan 7 milliocn ingeschreven leden in Europa; de grootste 
vakvereeniging, die van de metaalbewerkers, telt 1 ’/2 millioen. De 
leer van Dr. Rudolf Steiner vindt weerklank in alle kringen en lagen, 
bij werkgevers en werknemers; heele industrieën werken voor hem. 
Eveneens zijn de vele profeten met groeiend succes werkzaam, die 
in hun voorspellingen rekening houden met het verlangenvan onze tijd 
naar de gebondenheid van het middeieeuwsche leven. Ook de secten- 
<jcdachte groeit sterk. Ontzettende massa's menschen sfroomen naar 

ideringen, die door de adventistische secten belegd worden 
j leuze: „Millioenen nu levende menschen zullen nooit ster- 

ergaderingen wordt dan bewezen, dat juist ieder, die 
de millioenen van nooit stervenden behoort.
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ichilligen;
vorm van het verleden

,n geslotenheid, gebondenheid en gemeen- 
wel niet ten onrechte tamelijk veel, wat 

ngsstadium tot 
schicdenis, dank 

hanteert, erf-

> zeggen„Vormt de komende mensch; van alle problemen 
i de opvoeding het meest belangrijke.”
zoo spreken, zien niet, dat zelfs in het geval van volledig

i deze nieuwe opvoeding de door haar ontwikkelde eigen-

gebondenheid, gemeenschap verlangen, 
die zij zich voorstellen, slechts denk- 
historisch gewordene, dat voor ons, 

noodzakelijk is, afstand doen; 
gemeenschap in hoofdzaak 

ral aan bloedverwantschap, 
en fijnste gees- 

tot de beschaving van gebonden- 
ië of het katholicisme” steeds

de gewenschte beschaving van 
schap gezien. Ook mag men w 
zich in de moderne stroomingen vertoont, als doorgan 
het katholicisme aanzien, dal meer dan eens in de gcs< 
zij de labiliteit, die het op de wijze van een virtuoos 
genaam werd.

Al deze menschen, die naar 
zien niet, dat de gemeenschap, 
baar is, wanneer men van het 

nu eenmaal in de maatschappij leven, 
ook zien ze niet, dat het ontstaan van een 
aan biologische voorwaarden gebonden is, vooral aan bloc 
die van geheel andere structuur is dan de sterkste < 
telijke nabijheid. Daarom zal „terug tol 
heid of gemeenschap van het oude Azii 
zelfsuggestie moeten blijven.

Vatten we onze beschouwing over de levenshouding van de in 
Duitschland levende menschen ten opzichte van de huidige crisis samen, 
dan zien we, dat er twee groepen zijn:

a. de tevredenen en in dit opzicht geheel onverst
b. zij, die een terugkeer tot de een of andere 

wenschen.
Wat blijft er, met deze toestand voor oogen, voor ons nog over 

om te doen? Is er voor ons alleen nog maar de consequentie, die 
zoo dikwijls al uit uit Spenglers werk „Untergang des Abendlandfcs” 
getrokken is, n. 1. om in schoonheid te sterven? Of is er nog een 
andere mogelijkheid, tot zich zelf te zeggen: Het heden wijzen we 
af, het verleden wijzen we af, omdat terugkeer tot haar onmogelijk 
is, maar de toekomst nemen we aan ! Als zulk een moed voor de toekomst 
in de een of andere vorm oprecht bestaat, moet hij ook de middelen voor 
haar opbouw aanwijzen.

Op de vraag: „Met welke middelen geven wij vorm aan de toe
komst”, werden ons tot nog toe twee antwoorden gegeven; sommigen 
zeggen: wijzigt de economische verhoudingen en het zal beter worden. 
Zij, die zoo spreken, zien niet dat wij van een eenzijdig doorgevoerde 
wijziging van de economische verhoudingen hoogstens een kapitalisme 
met negatieve kenmerken, nooit echter de nieuwe tijd hebben te 
verwachten.

Anderen 
is dat van

Zij, die :
succes van
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ig ik naar Keulen, waar ik gevraagd was om een 
houden. Ik kon dus de slotavond niet meemaken.

schappen van het individu op dat oogenblik gevaar loopcn, waarop 
het individu in de wereld en de economische verhoudingen geplaatst 
wordt. Beide antwoorden zijn onvoldoende; geen van de beide mid
delen alleen is voldoende. De verbinding van beide is noodzakclijk, 
willen we niet verder vegeteeren, naar het verleden terugkeeren, of 
in schoonheid sterven. Ons interesseert hier nog de vraag: Waar 
moet de nieuwe opvoeding beginnen? In de eerste plaats moet ze 
aanknoopen bij de associatieve neiging, die nog in het kind aanwezig 
is, bij de gevoelens van het wederkeerig „Bejahen”. De school van 
de nieuwe opvoeding zal niet meer de leerschool zijn, waarin het 
kind door dat, wat hem alleen van buiten af wordt opgelegd, in een 
vorm geperst wordt, die geheel niet bij zijn wezen past; maar de 
levensschool moeten zijn, waarvan de inrichting ook aan de meest 
begaafde, het gevoel geeft, dat alle leerlingen wederkeerig van elkaar 
afhankelijk zijn. Deze school zal verder „Produktionsschule” moeten 
zijn, d. w. z. de labiliteit-moeten bezitten die de ontwikkeling van 
alle productieve krachten, die in het jonge individu sluimeren, mogelijk 
maken.

Hoe zal de toekomst er uit zien, tot de ontwikkeling waarvan dus 
een nieuwe economische orde alsook een nieuwe opvoeding noodzakelijk is? 
Deze toekomst, waaraan we geloovcn, zal anders moeten zijn dan het 
verleden met haar cultuur van gebondenheid. Voor haar zal in de 
eerste plaats niet meer mogen gelden: individu of groep, maar individu 
binnen de groep. Ontwikkeling van de individualiteit en bloei van de 
groep zijn wederkeerig van elkaar afhankelijk. Voor deze toekomst 
zal ook ee n volledige ommekeer van onze gehcele kunst, vooral van 
tooneel en muziek, noodzakelijk, zijn. Niet om het een of ander 
te zien, wat heel toevallig gegeven wordt, omdat er niets anders op 
het repertoire staat, maar om hun eigen, verhoogd bestaan te beleven, 
zullen de menschen van zulk een toekomst tooneel- en muziekuit
voeringen bezoeken.

Zulk een toekomst zweeft ons niet voor Duitschland alleen voor de 
geest, dat slechts, naar we gelooven, door bijzondere omstandigheden 
een bijzondere zending ten opzichte van de toekomst heeft.

Na deze voordracht van Dr. Honigsheim hield de heer Schack een 
korte uiteenzetting over „Volksontwikkeling."

’s Middags werd onder leiding van de heer de Koe gedebatteerd, 
terwijl de dames een afzonderlijke conferentie hielden, waar Mevrouw 
Breiden sprak over de slachtoffers van de criminaliteit in het bezette 
gebied.

’s Avonds gin;
spreekbeurt te
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uitvoering <

de Dus

Eerst laat kwamen we, eenige Duitsche kennissen en ik, van Keulen 
terug en vielen in de gezellige, maar toch ernstige speeches, die tot 
afscheid gewisseld werden. Na gezongen en nog gewandeld te hebben, 
ging men slapen. De volgende ochtend ging het naar Nederland terug.

Een week later kreeg ik een uitnoodiging van „Ons Huis", om op 
de Bruhlavond te Rotterdam te komen. Nadat de heer de Koe nog 
eens kort de zomerschool te Brühl behandeld had voor de aanwezigen, 
werd hij door een der leden hartelijk dank gebracht, waarin alle 
aanwezigen met volle overtuiging instemden.

Hoezeer de heer de Koe geslaagd is in zijn pogen ten opzichte van 
de zomerschool te Brühl, blijkt ook uit het feit, dat de Volkshooge- 
school te DUsseldorf me eenige dagen later schreef, terwijl het plan 
van uitvoering er direct bijgezonden werd, of de volksuniversiteit in 
den Haag geen vacantieschool te DUsseldorf wilde organiseeren; dan 
zouden de Dusseldorfers ook gaarne naar Nederland komen. Daar 
ik met de Haagsche volksuniversiteit niets te maken heb, en hier 
dus een vergissing in 't spel was, gaf ik de mij gezonden bescheiden 
in handen van de leider van deze inrichting, die zoo vriendelijk was 
daarop te antwoorden.

Het verlangen van de leden van de BrUhlsche zomerschool, om een 
dergclijkc week nog weer te hebben, evenals de bovengenoemde wensch 
van de Dusseldorfers, komt grootendeels voor rekening van de heer 
de Koe. Terwijl de Duitschers en Luxemburgers de indruk maakten van 
toevallige, alleenstaande individuen, gaf de groep de Koe de indruk van 
een gesloten gemeenschap, van menschen, die in langere samenwerking 
elkaar hadden leeren kennen en waardeeren, en die om de heer de Koe 
als centrum zich in een gemeenschap hadden gegroepeerd. Ik kon 
op de conferentie, waar dit ook de buitenlanders opviel, niet nalaten 
een paar woorden aan deze nieuwe vorm van gemeenschap te wijden, 
waarvan ik het bestaan kende, maar die nu als warm stuk leven 
toch een geheel nieuwe indruk op me maakte. Toen dan ook op zekere 
dag een telegram binnenkwam, dat de heer de Koe tot lid van de 
Raad van Rotterdam was gekozen en zijn gemeenschap hem juichend 
en zingend op het terras ronddroeg, heb ik wel de heer de Koe 
gelukgewenscht met zijn verkiezing, maar tevens voor zijn groép 
spijt uitgedrukt, omdat ik de frissche, groote werkkracht, die de 
de Koe te Brühl toonde, gaarne in dienst zag gesteld van een verdere 
ontwikkeling van deze vorm van gemeenschap voor de toekomst.
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deze idealistische levensbeschouwin{ 
; leven, waardoor hij Alle mocilijkhe.

en zakelijk U mogen vertellen van 
van cursussen.

-edikant aan
1 gauw op.

Aanleiding.
Toen ik in 1919, in het vroege voorjaar, als jong pre 

het werk ging in mijn eerste gemeente, viel mij al heel

T ~T~et is, dunkt mij, wel een van zelf sprekend verschijnsel, wanneer 
iemand staat aan het begin van zijn loopbaan, wanneer hij bereikt 

heeft dat punt in zijn leven, vanwAAr hij starten zal bij den aanvang 
van den levenswedstrijd (en dat wordt het schier altijd, wanneer men 
poogt het hc.de te verwezenlijken, en dat ideaal koestert een ieder die 
met jeugdig, naar zijn eigen meening bnuitbluschbaar vuur het practische 
leven binnengaat) dat hij dan klaar staat, terwijl iedere zenuw in zijn 
lichaam gespannen is, al zijn aandacht, verlangen, hunkerend begeeren 
wordt in beslag genomen door het groote doel, zijn lévensdoel, het
welk hij zich voor oogen ziet gesteld. De mensch aan het begin van 
de praktische levensontplooiïng is zich bewust van eigen kracht, eigen 
levensdurf; en is daarom vol frisch enthousiasme, vol popelende levens
vreugde, die nog niet getemperd wordt door kennis en ervaring van 
en in het leven.

Deze houding, deze idealistische levensbeschouwing, schenkt hem 
een geloof in dat leven, waardoor hij Alle moeilijkheden verwacht te 
zullen kunnen overwinnen. AVclk een groot, heerlijk geluk is het voor 
hem strAks te mogen beginnen, te mogen toonen wAt hij kan, welk 
een moed, kracht en volharding hem bezielen, welke idealen hij door 
zijn ijver en toewijding tot werkelijkheid zal laten uitgroeien.

Dit is het levensidcalisme dat in den mensch wakker ro< 
mogelijkheid van het bereiken, van datgene, wat hij zich zelf Als 1 
doel voor oogen houdt.

Het was <7// levensidcalisme dat in mij wakker riep datgene, waarvan 
ik mijn ervaringen nu, niet dan met gróóte schuchterheid neerschrijf, 
omdat ik niet weet of, wat ik succes acht, wel succes ir, omdat ik 
niet weet of, wat ik voor werkelijkheid houd, niet door uiterlijke schijn ■ 
gecamoufleerde onwaarheid is.

Maar ik geloof dat ik nu, terwijl ik „optimisme", in mijn levensvaandel 
heb geschreven, bezig ben af te dwalen op een zijweg, die tot pessi
misme voert, want, en daar kom ik straks nog met enkele woorden 
op terug, ik heb de vaste overtuiging, dat wel degelijk succes ge
boekt is.

Doch laat ik nu beknopt 
ervaringen op het gebied

hc.de
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bestond bij de 
schijnbaar op<

er 
de

■

heerschte.
nog

vreemd te

gemeenteleden tegenover 
icnhartige gemoedelijkheid

welk een terughouding 
hun predikant, ondanks 
welke er

Ik, die nog geen practische ervaringen had opgedaan, ik stond soms 
zoo vreemd tegenover verschillende dingen, welke mij opvielen, bij een 
weldra met volle ambitie ondernomen huisbezoek, waarbij het nimmer 
bleef bij de oppervlakte, bij koetjes en kalfjes, maar waarbij mijn 
pogen stééds gericht was, op het los krijgen van de tongen over onder
werpen, die meer den dieperen grond van het leven raakten.

Was het inbeelding of werkelijkheid, ik weet het niet, maar ik 
meende somwijlen een spottend lachje te zien spelen om de mondhoeken 
van een of ander en meestal jeugdig lid van het huisgezin, waar ik een 
bezoek en een deel van mij zelf poogde te brengen. Het eerste, dat 
voelde ik, werd aanvaard, doch het tweede daarvoor sloot men zich 
zorgvuldig op in eigen zielebinnenkamer, misschien bevreesd voorde kans 
van een blik door een tot nu toe vreemde, daarin geworpen.

Telkens weer deed ik deze zelfde ervaring op, dat vooral het jongere 
geslacht op een afstand bleef. Men was vriendelijk voorkomend, 
gastvrij, en tóch ik voelde mij telkens weer „buitenstaander."

Al spoedig begon ik te peinzen over allerlei middelen om in deze 
toestand verandering te brengen, door mij een weg te banen tot 
de harten van het jongere geslacht.

Ik sloot mij eerst nauwer aan bij eenige jongcmenschen van het 
dorp, waardoor ik al spoedig in de gelegenheid kwam hen cens bij 
mij op de studeerkamer te ontvangen, onder de schijn van een gezellig 
„onder-onsje". Die schijn bleef, den ganschen avond voor mijn gasten 
bewaard, maar voor mij zelf werden, zoo ik niet Al te boud spreek, 
mijn genoodigden studie-objecten, en door nu eens hierover te spreken, 
dan weer over iets anders, telkens een ander als hoofd-objcct voor dat 
moment aansprekend, kwam ik tot de vaste overtuiging dat, indien 
hier eenige leiding werd gegeven, het weldra zou blijken, dat er veel 
meer in deze jonge menschen school dan men oppervlakkig beschouwd 
zou meenen.

Deze intieme avondjes keerden in den zomer van datzelfde jaar 
telkens terug, en toen de dagen korter werden, het landwerk was 
opgehouden, vroege najaarsvlagen de komst van den winter verkenden, 
toen kwam ik met mijn plannen voor een in den winter te houden 
cursus voor den dag, en, o vreugde, men accepteerde gaarne, wat 
werd aangeboden.

Voor mij was dit de eenige weg om te komen tot het innerlijk 
leven van die jonge menschen, en vol moed, vol blijde vreugde, zag 
ik dezen eersten winter met cursus-uren tegemoet, en zij het ook al.
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spreken tegenover 
onbekendheid ont- 
geheel overwinnen.

logelijk

i intensieve 
: zielc-levcn 
taar of door

dat niet Alles liep, zoaals ik het wel gaarne gewcnscht zou hebben, 
tóch denk ik niet dan met voldoening aan dien.eersten cursus terug.

gróót aantal de gedachten-uitingen 
dót is nog van véél grooter belang.

:n, door het zich vrij uitsj 
kennen en eventueel uit c 

en ziel, bekorten en
het standpunt uit dat met een cursus onmoj 

wanneer er niet tot in z« 
>rdt, zoodat een 
i die het diepste 
leid tegenover elk;

op de allereerste plaats het grootc 
loop van den cursus verliest, en dai 
dat men düj niet geeft, wat die wef 
wanneer men voor deze 
remmende factor bij de verdere leidii 
en daardoor voelt inen juist minder 2 
sneller overhellen tot weifelen en 
te houden is.

Op de tweede plaats remt een 
van de aanwezigen, en

Immers door de uitinger 
elkaar, leert men elkaar k 
stane afstanden tusschen ziel

resultaat bereikt kén worden,
>ren wor 

ing, ook over onderwerpen 
;er door groote schuchterheid tegei 

laamtegevoel wordt belemmerd.
, hangt dan natuurlijk ook wel voor een groot 

stof, welke wordt behandeld, en wanneer een 
heeft, spreekt het vanzelf dat hij zooveel mogelijk 
en bij datgene, wat er niet Al te ver van af 

1 onderwerpen wórden behandeld, die het ziele-

Ik ga 
een goed 
mate een sfeer van intimiteit gebot 
gedachtenwisseling, ook over 
raken, niet langcr 
een misplaatst sch.

Wat ik hier zeg, 
gedeelte af van de 
predikant de leiding 1 
op zijn gebied blijft 1 
staat, zoodat er dan 
leven raken.

Het is dus een heel sterk subjectief getinte uiting, maar, waar ik mijn

Deelnemers en Stof.

Het aantal deelnemers aan dezen cursus bedroeg negen vrouwelijke 
en twee mannelijke. Dit laatste, n. I. dat er slechts 2 mannelijke 
deelnemers waren, was voor mij de eerste teleurstelling op dit gebied. 
Ik was er van overtuigd dat er meerderen waren, die zoowel belang
stelling wilden toonen als tijd hadden om den cursus te volgen, maar 
het was iets zoo vreemds en nieuws, zoo gehéél in afwijking met het 
tot nu toe beleefde, dat men, en vooral de mannen, er zich niet zoo 
heel gemakkelijk voor gaf.

Later ben ik dankbaar gestemd geworden, dat er niet meer waren, 
omdat dit getal zoo ongeveer het aantal is, dat ik, geleerd door de 
ervaring, zou verlangen voor een cursus.

Wanneer men gaat beginnen met groote aantallen, dan loopt men 
gevaar, dat men er enkelen in de 

in komt natuurlijk de gedachte op, 
igblijvers verlangden. Dat wordt, 

indrukken sterk vatbaar en gevoelig is, een 
'ing, het ontzenuwt en stelt teleur, 
zeker, en gaat men onwillekeurig 

tot het zich afvragen óf het wel vol
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ervaringen neerschrijf van een cursus, waar ik zelf de leiding had, 
daar kan het wel moeilijk anders neergeschreven worden dan ik het 
zelf voel, omdat ik in het andere geval het terrein van ervaring 
zou verlaten.

De te behandelen stof was voor mij ook bij dien eersten cursus 
een factor, die mij menig moeilijk moment heeft bezorgd, en ten slotte 
niet goed wetend wat te behandelen, liet ik de deelnemers zelf önge- 
teckende briefjes inlcveren (dit om de schuchterheid, waardoor zij 
zich verhinderd voelden mondeling vragen te stellen of een onderwerp 
op te geven, te overwinnen) waarop zij zonder dat hun naatn 
bekend werd, vragen konden stellen, of stof, die zij gaarne wilde 
behandeld hebben, konden opgeven.

Nu trof het mij, dat van de 7 ingekomen briefjes (4 
die geen onderwerp wilden of durfden opgeven) er 
inhielden om eens een inleiding of verhandeling te houden < 
„Onsterfelijkheid', 1 over „.Militairisnie” 1 over „een mooi boek’’.

Deze eerste proef, om uit opgaven van de deelnemers zelf, een 
onderwerp te kiezen, was mij a.h.w. een openbaring.

Hier bleek het nu, dat er wel degelijk meer diepte school in de 
harten van de Noord-Hollandsche jonge vrouwen en mannen, dan 
men bij een oppervlakkige kennismaking zou vermoeden.

Hier drong zich naar boven, bij verschillende mcnschcn van 
zéér verscheiden karakter, die groote, diep in het leven ingrijpende 
vraag naar het groote mysterie van „Leven in en uit den Dood." 
Hoewel het onderwerp wel een zéér moeilijke, zoo niet de aller
moeilijkste stof inhicld, tóch achtte ik het een mij, door het aantal 
daarover gedane vragen, opgelegde plicht, mijn gedachten daarover 
uit te spreken, en zóó werden de eerste cursusuren gewijd aan: 
„Lenige gedachten over onsterfelijkheid."

Hoezeer deze stof aller denken in beslag nam, bleek wel op 
uren, waar telkens weer vragen werden gesteld, moeilijkheden 
oplossing werden ter tafel gebracht, gesprekken werden weergegeven 
welke men in eigen of andcrer huisgezin had gevoerd of aangehoord, 
in één woord, Allen leefden mee in deze stof met onverdeelde 
aandacht.

Ik stond even hierbij stil, omdat dit het éérste onderwerp was; en 
omdat het de, door mij zoo zeer begeerde, banden knoopte tusschen 
de cursisten en mijzelf. In deze stof hadden wij elkaar gevonden en 
leeren kennen in den dieperen zin van het woord.

Daarna werd er uren van gedachten gewisseld over „Gods-voor- 
stellingen," „Godsdienst i. b. leven" en nog eenige andere onderwerpen, 
die uit de verschillende gesprekken en gedachtenwisselingen naar
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... ging < 
i avond | 
hoofdsti

een boek en 
en „Zwijgende

twee winters en toen kwam na den 
it mij, waar ik het aannam, naar een andere

voren kwamen en waarvan men mocht verwachten dat er nieuwe 
gezichtspunten zouden worden geopend en vóórAl, dat er wrijving 
van gedachten uit zou ontspruiten.

Vervolgens gingen wij over tot het behandelen van 
wel: „Het leven een zegen", van Ralph Waldo Trine, 
Kracht” van Prentice Mulford.

De behandeling van deze boeken ging aldus in zijn werk.
Ik las eiken avond (d. w. z. één avond per week, en in -mijn eerste 

gemeente alleen des winters) een hoofdstuk voor en behandelde het 
daarin geschrevene breedvoerig. Deze behandeling, die ik meestal, 
wanneer het wat moeilijk was te begrijpen, met allerlei voorbeelden 
uit het dagelijksch leven verduidelijkte, trachte ik steeds zóó in te 
kleeden, dat men wel bijkans vragen stellen moést om mijn gedachten
gang te kunnen volgen.

Door op deze wijze te werk te gaan, kreeg ik bijna steeds de 
tongen los, en menige zijweg is bewandeld op die mooie vruchtbare 
avonden, waardoor wij betraden de geheime, stille paden, van elkanders 
zielegaarde, waar ons heel vaak bleek, dat teerc zieleplanten met 
liefde en vaak met wantrouwen tegenover de buitenwereld-aanraking 
werden opgekweekt.

Op deze wijze verliepen 
tweeden winter een beroep, dat 
gemeente riep'

Ik had mijn eerste gemeente lief gekregen, en het speet mij, om 
menig vriend en vriendin, dat ik vertrekken ging, maar het meest om 
„mijn cursus", die mij zoo wonderveel gegeven had voor eigen opbouw 
en inij een blik had gegund in ’t innerlijk van eenige jonge-menschen- 
zielen, waardoor ik vol optimisme verder vermocht te gaan.

Het zal dan ook geen verwondering wekken, wanneer ik zeg, dat 
ik in mijn nieuwe gemeente nog maar heel kort werkzaam was, toen 
daar óók een cursus werd begonnen met aanvankelijk elf en later, door 
het vertrek van twee van de drie mannelijke cursisten, negen deelnemers, 
en, door overhaaste vlucht van dien eenling, uit het midden van acht 
vertegenwoordigsters van het zwakke, maar niettemin hem blijkbaar 
toch vrees aanjagende geslacht, tenslotte met 8 deelneemsters.

Deze cursus bestaat nu, nA ruim twee jaar, nog.
Wij komen winter en zomer om de twee weken bij elkaar en behan

delden eerst vrijwel dezelfde stof, als op den bovenbeschreven cursus.
Bovendien werden behandeld : „Godsdienst en militairisme", Dienst

weigering”, Orthodox en Vrijzinnig”.
Behandelde boeken waren : De kleine Johannes en Paul’s ontwaken" 

van Fred. v. Eeden. Het eerste met er naast: Letterkundige Studiën"
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blik gegund in hun 
menigmaal had ik daardoor kracht geput, om, ook

szien en gevoeld 
ï iets van

kleine „nabetrachtir 
i het praktische resi

et geheim des levens”, van Prentice 
Oneindige” v. R. W. Trine, terwijl 

uitvoerig behandeld wordt: „Bcheersch U zelf'.

ik het 
nog van ; 

rd ik, na

woorden, 
hen was geweest. 

>ch zeide daarbij ook.

ing gaan toonen voor al datgene 
leven raakt. De cursisten zijn 

sporen door hun woord en hun voorbeeld 
roeit er langzamerhand in de gemeente een 

1 wellicht nimmer zou hebben weten te

men in het innerlijk van die jonge 
, wat hun een groote steun is voor het leven, en hoewel 
itiem is voor publiceering, wil ik tóch wel mcdedeelen, 

openhartige 
van de 

daar mededeelde, hoe juist de 
groote kracht 
hoe krachtig 

grond van het

van Jan Ligthart, voorts: „Het 
Mulfort, en „In Harmonie m.h. G 
momenteel gelezen en 
door Jos. de Cock.

Op het programma staan verder :
„De Hoogere Zielekrachten” van R. W. Trine en wellicht „Joh. 

Viator” van Fr. v. Ecden. Wellicht ook andere, nader met elkander 
overeen te-komen onderwerpen.

Doch laat ik volstaan met wat ik U hier heb medegedeeld, be
houdens een kleine „nabetrachting.”

'Wat is nu het praktische resultaat geweest van deze jaren van 
cursus geven?

Laat ik weer als Pred. met een voor mij belangrijke factor mogen 
beginnen:

„dat de cursisten méér belangstelling 
wat de Godsdienstige kant van het lc 
tevens trouwe kerkgangers en 
ook anderen aan en zoo groei 
belangstelling, die men alléén 
trekken.

Op de tweede plaats bouwt 
menschen iets op, • 
het eigenlijk tè int 
dat ik somwijlen diep getroffen ben, door de hartelijke en 
wijze, waarop men wel, bij mij komend, in de stille rust 
studeerkamer, zijn hart uitstortte en 
opbouwende kracht, die er van den cursus uitging, zoo’n 
was ten leven, omdat daaruit gezien en gevoeld werd, 
die mensch in het leven staat, die iets van dieperen 
leven gaat leeren beseffen.

Hierbij zou ik het gevoeglijk kunnen laten, doch twee opmei 
moeten mij nog van het hart.

Ecns werd ik, na een jaar doorloopend den cursus geleid te hebben, 
verrast met een stoffelijk blijk van waardeering, waarbij een 
cursisten mij, in hartelijke en van fijn gevoel getuigende 
dank bracht voor wat ik in dat afgeloopen jaar voor '

Ik was blijde ontroerd en sprak dat uit, do< 
en dat wilde ik hier herhalen, dat de cursisten, zóó zij al iets 
mij ontvangen hadden, zij mij het gansche jaar door nog véél 
hadden gegeven.

Zij hadden mij Allen, zonder uitzondering, een 
diepste zélf, en
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bare, zet liefst 
berekent, becijf 
doe! af.

Het

en het misschien

met den cursus, ook al 
imogelijk was door ander werk, 
mij geleerd wat het betcekent 
:cds de verschillende vragen

vrouwclijk element is het meer intuïtieve, het speculatieve, dat 
wel belangstelling heeft voor de nuchtere werkelijkheid, maar liever 
zich wendt voor, en zich opgenomen voelt in een sfeer van niet wis
kundig bewezen, maar geestelijk aangevoelde dingen. Zij vóelt a.h.w. 
door haar vrouwelijke intuïtie de dingen onmiddellijk, zonder wellicht 
het hoé en het wAironi te kunnen verklaren, terwijl de man langs 
logischen gedachtenweg hetzelfde póógt te benaderen, 
veel later of nóóit bereikt.

Hieruit volgt dat, wanneer men cursussen geeft voor beiderlei 
kunne, men niet teleurgesteld behoeft te zijn, wanneer men een 
onderwerp behandelt, dat het mannelijk óf vrouwelijk element op 
dien cursus niet volkomen in beslag neemt, maar men houde rekening 
met de keuze van het onderwerp, opdat ieder het zijne, c.q. het hare krijgt.

Hier ben ik gekomen aan het einde van mijn medcdeelingen. Zoo zij 
al niet voldoen aan aller verwachtingen, toch vlei ik mij met de hoop, 
dat enkelen die dit lezen, zich zullen voelen aangegrepen om mede te 
werken tot het oprichten en zoo mogelijk tot het leiden van cursussen.

Wie warm voelt voor zijn medemensch, wie in zich zélf iets heeft, 
dat hem vreugde en levensblijheid schenkt, hij spreke zich uit voor 
wien het hooren wil, hij geve zich aan diegenen, die vragen om een 
gave van

Moge r
i den innerlijken mensch.
menig jong, vurig, idealistisch gezind predikant dit lezen en

al viel het mij soms moeilijk dóór te gaan 
waren er avonden dat het mij schier onme 

Op dien cursus hebben de cursisten n.. 
voor den opbouw van den leider, om stee 
te mogen beantwoorden en in intensieve gedachtenconcentratie 
gedachten-uitbeelding zich zelve te mógen geven.

Daar leert men dat wie zich geeft, zélf in meerdere mate terug 
ontvangt.

De tweede opmerking die ik nog wilde maken is deze.
Vaak stelde ik mij zelve de vraag:
„Waarom zouden er over ’t algemeen meer vrouwelijke dan man

nelijke deelnemers zijn aan deze cursussen ? Lang bleef ik het ant
woord hierop schuldig, maar nu meen ik tóch één antwoord, zij het 
dan ook niet „bel" antwoord gevonden te hebben.

Het mannelijk element in de wereld is het meer praktische, dat 
zich ook meer aangetrokken voelt tot en zich aansluit bij de praktische 
zijde van het leven. De man richt zich tot het zintuigelijk waarneem- 

t „gedachte" onmiddellijk in „zichtbaar resultaat" om, 
jfert en werkt langs logisch beredeneerden weg op het
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jn collega’s een toe.

EEN PREDIKANT UIT HET Z.G.N. 
„GEESTELIJK DOODE," NOORD-HOLLAND.

E“

:n omstandigheden, niets zal kunnen verhin- 
n, zij die innerlijk het sterkst 
:d zullen hebben op de kin-

er al mijl

de kinderen aan
Het is billijk

niet de vaders
Zal dat niet de zekerste wijze zijn den stroom, die het gezin onder

mijnt, te dammen, onzen tijdgeest door een nieuwen, verjongden, ver- 
i hij (zij) die het 

en krach-

en leiding der kinderen dan aan

Leerares in kinderverzorging en opvoeding
door M. E. H. SANDBERG—Grisweit v. d. Netten.

daardoor komen tot het oprichten van een
Ik heb de mijne, en ik ben er blij om.
Ik zou hem niet gaarne willen missen, het is mijn geestelijk 

troetelkind.
Ik wensch

bericht heeft dezer dagen in de dagbladen gestaan, namelijk 
dat een diploma is uitgereikt aan de eerste leeraressen in kinder

verzorging en opvoeding.
Dit korte bericht is de uitkomst van een jarenlangen arbeid 

velen om het inzicht te doen geboren worden, dat voorbereiding v< 
de taak van kinderen te verzorgen en te leiden noodig is, dat da 
door het peil van verzorging en opvoeding in zijn geheel kan rijzen. 
De voorbereiding van ouders en opvoeders voor de gezinstaak kan 
een machtig middel zijn om het gezinsleven te verdiepen en de leden 
van het gezin hechter aaneen te verbinden.

Er zijn vele machten, die in onzen tijd het gezinsleven ondermijnen, 
die dreigen hoe langer hoe meer de taak der ouders te verkleinen, 

de ouders te onttrekken.
en rechtvaardig, dat de kinderen worden verzorgd 

(gevoed door de beste leidslieden; het kind heeft daar rechtop 
! menschheid eveneens, maar waarom zouden die meest geschiktcn 

en moeders zelf zijn?

 nieuwen, ’
edelden tijdgeest te vervangen: een wedstrijd waarin 
best voorbereid en toegerust is, die innerlijk de edelste 
tigste is, het zal winnen?

Wie zal de prijs: de verzorging 
het gezin ontnemen Kunnen?

Geen opvattingen, geer 
deren, dat zij die het beste kunnen helpen, 
en het reinst zijn, ook den meesten invloed
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namens

sn werd g 
lam opgei

nieken, tehuis van

en ervaring zal in de jaren, die 
gebracht worden mede door de leeraressen in kinderver- 

op 19 en 20 Juni 1923 haar diploma ont
handen van den heer A. H. Gerhard 

Prof. R. Casimir, beide leden 
iging tot bevordering van

volgende vakken: gezondheids- 
kinderzielkunde; kennis der levende natuur; 

te houden”; zang; lichamelijke- oefening;
i geven); koken; warenkennis; huis- 
het einde van het 2e leerjaar wordt 

theoretisch examen afgenomen, dat bij voldoende resultaat recht 
de practischc oefeningen te volgen. Aan het einde van het 3e 
ir wordt bij gebleken geschiktheid ook in het praktische werk, 

lorna uitgereikt.
't praktijkjaar hangt veel af. Het heeft me verbaasd en 
zeide een der docenten tot mij, te zien hoe de meisjes door 

het praktisch werk zich hebben ontwikkeld en gevormd.
O.a. aan de volgende inrichtingen werd gewerkt:
door de leeraressen te Rotterdam opgeleid, in de Zuigelingenkli- 

de Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming;

de tijd, dat ouders en opvoeders de kinderen zullen 
opvoeden niet krachtens hun oudcrrecht, hun oudcr- 
doch krachtens het onvervreemdbaar recht, dat het 

hunne zal zijn door liefde, toewijding en zorg, gelouterd en gericht door 
kennij en ervaring.

De gelegenheid tot kennis, oefening 
nu komen, 
zorging en opvoeding, die 
vingen te Amsterdam uit handen van den heer A. H. Gerhard en 
te Rotterdam van Prof. R. Casimir, beide leden van het Hoofdbestuur 
van de vereeniging tot bevordering van het onderwijs in kinderver
zorging en opvoeding, welke diploma's mede onderteekend werden 
door Mevrouw Leliman—Bosch, Inspectrice van het Nijverheidsonder
wijs, gedelegeerde van het ministerie van O., K. en W. en door 
Mcj. Dr. Bader, namens het departement van arbeid, afdeeling 
Volksgezondheid.

Aan de diploma-uitreiking gaat een drie-jarige opleiding vooraf, 
respectievelijk aan de school voor leerkrachten in kinderverzorging 
en opvoeding te Rotterdam, directrice Mevrouw Van Andel—Ripke, 
arts, en aan de Nieuwe Huishoudschool Gabriël Metsustraat te 
Amsterdam, directrice Mevrouw van der Ploeg—Dcggeller, in samen
werking met de vereeniging bovengenoemd (K. en O.).

Het initiatief tot oprichten van eerstgenoemde school werd genomen 
door Mej. Ida Heijermans, die sinds jaren dit onderwijs met woord 
en werk bevordert.

De opleidingen 
lecr; opvoedkund< 
.waarmee kinderen bezig te .— 
vodrdracht (oefening in het les 
houdkunde; praktisch werk. Aan I 

geeft de 
leerjaar 
het diplc

Van dit 
verheugd, z

deren, als vanzelf de kinderen tot zich zullen trekken, bij zich zullen 
houden.

Het is nu 
verzorgen en 
liefde alleen.
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r in de inrich- 
aangesteld als

achterlijke
leiden in 
gaande 1

leeraressen een

om inlichtingen kan men ook zenden aan Mevr. Monlagne—-Bieleman, 
Lenneplaan 7. Zeist, secretaresse der commissie, die zich tot taak stelt 

uit verschillende plaatsen, die cursussen wenschen te laten geven, met 
en met de leeraressen in verbinding te stellen en hen, die hulp noodig 

rrzorging en leiding van kinderen, nadere inlichtingen te versebaflen.

*) Sinds dit artikel geschreven werd, hebben verscheidene 
aanstelling ontvangen.

Jacob van 
personen i 
elkander 
hebben voor

Toevlucht voor zuigelingen; consultaticbureaux (ook medegaan met 
wijkzusters in de gezinnen en later alleen); Kindersluis; Kinderbe- 
waarplaats; vacantiekolonies; Volkshuis; „Ons Huis"; Buitenschool 
te Katwijk; Vreewijkhuis de Enk, enz.;

door de leeraressen te Amsterdam opgeleid in:
crèches, (5 verschillende); Kinderbewaarplaats; Tehuis „Janna"; 

Stads bestedelingenhuis; Hulp voor onbehuisden; „Burgerweeshuis"; 
„Ons Huis"; School voor achterlijke kinderen.

Het is een genoegen om het oordeel te vernemen van de directies 
van de verschillende inrichtingen, die nagenoeg onverdeeld zeer gunstig 
waren, zoodat met vertrouwen aan 21 leeraressen het diploma werd 
uitgereikt; dat deze leeraressen geschikt zijn gebleken in het prak
tisch werk, pleit voor de opleiding en is een bewijs van de liefde en 
toewijding waarmede het werk werd verricht.

Eenige leeraressen zijn op verzoek een maand langer 
ting, waar zij hulp verleenden, gebleven; een werd a 
directrice van het Vreewijkhuis „de Enk"; een andere bij het land- 
bouwhuishoudonderwijs in Noord-Holland; 2 gaven een moedercursus 
in kinderhandenarbeid voor de afdeeling Amsterdam van K. en O.; 
op verzoek der deelneemsters werd deze cursus met 5 lessen verlengd; 
een is verzocht eenige lessen te geven te Zaandam, een andere waar
schijnlijk te Zwolle. Maar er zijn er nog velen, die geen aanstelling 
hebben. ‘)

Ik heb getracht door feiten te laten zien, dat deze leeraressen een 
aanstelling waard zijn aan Industrie en Huishoudscholen en andere 
scholen, ook als reizende leerares in niet ver van elkaar gelegen 
steden en dorpen; vereenigingen en personen kunnen dus ook voor 
gezamenlijke rekening een reizende leerares aanstellen; ook kunnen 
de leeraressen aparte cursussen geven, b.v. aan fabrieksmeisjes. 
Daarnaast wenschen de meesten nog in de praktijk der opvoeding 
werkzaam te zijn; er zijn er ook, die eerst nog eenige jaren 'uit
sluitend praktisch wenschen te werken, kinderen te verzorgen en te 

i gezinnen, kleine tehuizen, weeshuizen, tehuizen voor school
kinderen; mede te helpen aan de verzorging van
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raktisch
I zullen

Merkwaardige Statistieken
door Prof. Dr. J. H. GUNNING Wxn.

een artikel voor 
wofessor in het Latijn, 
n vak heenziet. Hel is 
en begint met een uit- 
die het tot verzekering 
n.1. voedsel, kleeding, 

de 3 eerste nauw-

praktisch werk 
onderwijs, dat 

aansluitend aan

voor haar taak 
en liefde haar werk 

van verzorging en opvoeding

nuttig werkzaam te zijn in vereenigingen, die 
zich genomen hebben, enz.

ren onder de gediplomeerden zal
zijn, terwijl het voor allen het 

frisch en levendig zal houden en 
eiken dag, wanneer zij in blijvend contact met de

geven, 
jk van 
zijn.

'erk, althans in den eersten tijd,
van de ouderen wel i

reheel in beslag neemt.
mede door dit artikel onder de aandacht van velen te 
t zich nu de gelegenheid voordoct, voor haar taak opge- 
zrouwen, die met belangstelling en liefde haar werk willen 

om daardoor het peil

goed gezien, dat de meesten les geven met pra 
, wenschen te combinecren, al 
een aanstelling als leerares krijgen,

en misdeelde kinderen; 
de zorg van kinderen op

Juist voor de jonger» 
een noodzakelijkheid z 
zij zullen 
de praktijl 
kinderen :

Het is

ook eenigen 
die hen ge

Ik hoop r 
brengen, dat 
leide jonge vi 
doen, te plaatsen, 
tc doen rijzen.

Hen wacht een schoone taak. De heer Gerhard noemde hen in 
zijn hartelijke toespraak bij de uitreiking der diploma's: pioniersters, 
missionarissen; Prof. Casimir zeide, dat men van mcnschen met 
grijzende haren meestal verwacht, dat zij zullen waarschuwen voor 
moeilijkheden en bezwaren van een werkkring. Hij wilde het tegen
deel doen: men kan nooit te veel verwachten van zijn werk en nooit 
te sterk er in gelooven. „De praktijk zal U teleurstellingen brengen, 
dat is zeker, stel derhalve uw illusies laag, maar uw verwachtingen 
zoo hoog mogelijk. lederen dag zal U nieuwe openbaringen brengen 
uit het wonderrijk van de kinderziel." *)

Tn de „Educational Review" van April 1922 komt 
J- van D. M. Key, die, hoewel van zijn beroep pro' 

toch ook nog wel cens over de heiningen in z’n 
getiteld: „The world supply of College men” 
eenzetting, dat het menschdom van de vier dingen, 
van z'n voortbestaan op aarde noodig heeft, 
brandstof (beweegkracht) en intellect, het wel van 
keurige statistieken houdt, van de jaarlijksche productie, de aanwezige 
voorraden en de vooruitzichten voor de eerstvolgende jaren, maar 
niet van het vierde, schoon dit 't belangrijkst is van alle, want zonder
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behoorlijke oogst van intelligente leiders loopt ’t met de 3 andere 
onfeilbaar spaak, adres aan Rusland.

Het U. S. Bureau of Education heeft uitgerekend dat in den bekenden 
nomenclator „Who’s who?”, waarin iedere persoon van sociale be- 
teekenis vermeld staat, er 87 maal meer „high school graduates” 
(ong.= bezitters einddiploma H.B.S. en Gymnasium) en 800 maal meer 
„college graduates" (bezitters van een academischen graad zijn 
dan personen zonder zulk een distinctief. Anderen hebben uitge
rekend dat de .college graduate" een .earning capacity" heeft van 
£ 1000 boven die van een „high school graduate" De schr. leidt hieruit 
af, dat de geweldige gapingen, die de wereldoorlog bij de oorlogvoerenden 
geslagen heeft in hun bezif aan hooger ontwikkelde leiders, ook een 
financieel verlies beteekenen van geweldigen omvang.

Dit deel van zijn bewijsvoering moge meer naar Amcrikaanschen 
smaak zijn dan naar den onzen en de identificatie van diploma-bezit 
met productief intellect moge aan rechtvaardigen twijfel onderhevig zijn, 
de grondstelling, dat voor de goede werking van de machinerie van dit 
moderne leven, en daarmede voor ’t voortbestaan van ’t menschdom, een 
behoorlijke oogst van geschoold intellect onmisbaar is, is even onaan
tastbaar als wat de schr. in ’t voorbijgaan aanvoert, n.l. dat ’t onderwijs 
de productie, en daarmedede bestaansmogelijkheden vertienvoudigd heeft. 
Men moet hem dus gelijk geven, dat statistieken omtrent dezen „oogst" 
minstens even belangrijk zouden zijn als die omtrent den tarwe-, en 
katoen-oogst, de steenkolen- en petroleumproductic. En wij moesten 
hem dankbaar zijn, dat hij ’t gemis aan zulke statistieken op eigen 
gelegenheid heeft trachten aan te vullen, al heeft hij zijn onderzoek 
dan ook moeten beperken tot ’t verzamelen van gegevens omtrent 
het bezoek van inrichtingen van hooger onderwijs in Amerika, ’t 
Britsche Rijk, Frankrijk en Duitschland gedurende de jaren 1912— 
1920. Want de aldus verkregen cijfers zijn, geheel afgezien van’t doel, 
waarmede zij vergaderd werden, allermerkwaardigst en gedeeltelijk 
voor den schr. zelf zoo verrassend, dat zij ten volle verdienen in wijden 
kring bekend gemaakt te worden.

’t Moeilijkst waren die voor Amerika te verkrijgen, n.l. alleen door 
te schrijven aan de presidenten der verschillende „Colleges”. Aldus 
bleek ’t totaal aantal studenten in die colleges bedragen te hebben 

in 1917 457488
in 1918 411116 of 46372 minder dan in 1917.
in 1919 423471 . 34011 
in 1920 440069 . 17410 „ . „ . ,

totaal een te kort van 17802 in 3 jaar of van 21,3 °/0 vergeleken met 
1917, ’t laatste oorlogsvrije jaar van Amerika.



38125

1913/4 
56409 

3686

1917/8 
62098
6543

1914/5 
49178 
3896

1918/9 
67644 
7108

1915/6 
49818
4650

1919/20 
87175

ïstegen tot 557660 of 
Je les van den oorlog

1916
51808
5435
1920
76444
8062

1916/7 
55219 
5701

1914
56685
4056
1918
63193
6969

en men voelt zich ge- 
Frankrijk niet de duidelijke 

ssen, door den oorlog in zijn

'eder geste

 >erende landen 
de verliezen veel grooter zouden zijn, en er liepen dan ook allerlei 
schrikwekkende geruchten omtrent ledige collegezalen en laboratoria, 
maar 't is gebleken, dat zij alleen in Frankrijk eenigszins 

; beantwoordden, in ’t Britsche Rijk weinig 
tbeel niet. 
ie cijfers

1914/5 
36563 

tekort

en in Duiljch-

In 1921 was echter ’t bezoek reeds wc 
100172 of 24.1 % meer dan in 1917. M.; 
is ter harte genomen".

Nu was te verwachten, dat in de 3 andere oorlogvoer 
grooter zouden zijn, en er liepen dan 

ruchten omtrent ledige collegezt ’ 
dat zij alleen in Frankrijk

Neemt 
deze cijfers 47.4 °/0

Duitschland. ’t Aantal geimmatriculeerde studenten be
droeg (verdeeld in winter- en zomersemesters)

1915
49221
4568

1919 
79119
7946

1913
M. 56677
Vr. 3368

1917
M. 58774 
Vr. 6204 
(zonder de Univ. Königsberg).

van 24 Britsche Universiteiten.

1915/6 1916/7 1917/8 1918/9 1919/20 
29722 20748 32445 47686 73705

37.3 0/0 in 't ergste jaar en van gemiddeld 
men alleen Groot-Brittannië en Ierland, 
en 38.3 #/0.

’t herstel begonnen in 1918/9 en een enorme

’t is 
verwachting 
land in ’t geb 

Ziehier de

1912/3 
47554

D.w.z. een
31.4 °/0 in 4 jaar.
dan zijn deze eêjfer:

Ook hier ziet men 
stijging in 1919/20.

Werkelijk tragisch zijn de Fransche cijfers 
neigd te vragen of het tegenwoordige . 
teekenen vertoont van de geweldige bress 
intcllect-voorraad geslagen.

In de vijf faculteiten, Rechten, Geneeskunde, Natuurwetenschappen, 
Letteren en Pharmacie bedroeg het aantal studenten

in 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
41109 42037 11230 12566 14121 19381 28891 45117

Ook hier begin van herstel in 1918/9, en een enorme stijging in 1920, 
waarbij echter zijn ingesloten de studenten, van de Universiteit te 
Straatsburg, die een theologische faculteit heeft met in dat jaar, 179 
studenten.

Frankrijk had dus in 1920 ternauwernood 't peil van voor den 
oorlog bereikt.

Maar nu
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Noch eens: de jeugdbeweging in 
Duitsland.

3-9’/o 
31-7 % 
54.8% 
16.6%

24.1 ' 
7.3 1 

54.99
45.1

vergeleken bij 1913 
in America 
in Frankrijk 
in Engeland 
in Duitschland

#/o 

°/o 
'°/o %

„Jugendverbande" : ’t gaat 
de jeugorganiezaties. Verci 
volwassenen die zich met 
houden, konden van oc 
„Zeutralstelle 
lid zijn, maar

deuts ' , „
En nu leek 't me 

enkele biezonderheder 
deze Ausschuss: ■ 
even op ’t onderx 
ging in Duitsland.

Ik put de hier < 
heden uit ’t IXe h<

:k; waarin Dr. 1 
>ver de Auucl 
’ 1919 werd

i Jugendverba 
Is lid van

w nu alleen om 
irganiezaties. Verenigingen van 
snen die zich met jeugdzorg bezig 

konden van de halfamlelike 
11e für Volkswohlfahrt” wel 

kunnen dit niet meer zijn 
onafhankdike .Ausschuss der 

tschen Jugendverbande."
nu leek ’t me van belang toe, 

iezonderheden mee te delen over 
sschuss: vandaar dat ik noch 

op ’t onderwerp: de jeugdbewe- 
in Duitsland, terugkom.
put de hier volgende biezonder- 

i uit ’t IXe hoofdstuk van ’t ver
melde boek; waarin Dr. Hertha Siemering 
schrijft over de AuMcbuw.*)

In Junie 1919 werd de „Ausschuss 
der deutschen Jugendverbande” — in ’t 
begin noch als lid van de „Zeutralstelle

Deze cijfers zijn hoog-officieel, verstrekt door de Duitsche Regee- 
ring zelf. Zij toonen aan: dat er slechts in 2 jaar een tekort was, 
en wel slechts van 11.07% in ’t ergste jaar en van 10.5% gemid
deld, maar dat ’t herstel reeds in 1916 begon, zoodat ’t geheele 
tekort'over de 4 oorlogsjaren slechts gemiddeld 1.4% beliep. Voor 
een klein gedeelte is dit toe te schrijven aan de geweldige aanwas 
van ’t aantal vrouwelijke studenten, maar ook na aftrek van deze 
is ’t verlies niet meer dan 6.7 %.

Een vergelijking leert dat de winst van 1920, vergeleken bij 1919

2) t Boek zelf lijkt me onmisbaar 
toe, voor wie zich volledig op de hoogte 
wil stellen van de duitse jeugdbeweging: 
’t bevat, in beknopte vorm, de voor
naamste gegevens en biezonderheden 
over de verschillende jeugdorganiezaties.

Teerst nadat m’n artiekel over de jeugd- 
beweging in Duitsland in dit tijd

schrift (blz. 193 vgg.) was gepublieseerd, 
kreeg ik ’n- boek in handen dal 'n over
zicht geeft van alle duitse jeugdorganie
zaties en hun werken, ’t Is getieteld 
die deutxben Jugendeerbande. Ibre ziele 
wwie ibre Enlwicklung und Taligkeit eeit 
1917; en is in opdracht van de „Aus
schuss der deutschen Jugendverbande” 
samengesteld onder leiding van Dr. Hertha 
Siemering.l)

In 1918 was, in opdracht van de 
„Zenlralstelle für Volkswohlfahrt" 'n 
handboek verschenen: Die deutxben 
Jugendpjtegeeerbande," Nu is ’t eerst ge
noemde werk te beschouwen als ’n voort
zetting van dit.

De berichten over de verschillende 
bonden zijn in beide werken geschreven 
door voormannen uit die bonden.

De verschillen in de tietels van deze 
boeken geven ’n aanduiding van de 
ontwikkeling die sedert 1918 in de duitse 
jeugdorganiezatie heeft plaats gevonden. 
„Jugendpflegeverbande” is geworden
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al vermeld is, is 't doel van de 
de gemcenschappelike belangen

3) Slechts ’n viertal enigzins belang
rijke organiezaties zijn er niet bij aan
gesloten: Die Sozialistische Prolelarier- 
jugend; Die Kommunistischei Jugend 
Deutschlands; en de jeugdafdelingen van 
’t Zenlralverband der Angeslcllten, en 
van de Deuisch-nationale Volkspartei.

JE
die

cgelt de inwen- 
.-legenhedcn.
* is gevestigd in 

van de „Zentral- 
ahrl”, Berlin W 50, 
61. ’t Orgaan van 

s „Ralgcber fiir Jugcnd- 
, onder redaksic van Dr. 
ing. 't Verschijnt maan-

van de jeugdorganiezaties te behartigen. 
Uit eigen initiatiefwordtdecen-of-andere 
aangelegenheid ter hand genomen, die 
om 'n regeling of oplossing vraaf' ”
ook, er wordt stelling genomen t< 
zichte van wetsontwerpen of 
toepassing van beslaande wetten, 
’t belang van de jeugd raken.

’t Spreekt vanzelf dat alles wat de 
sluMcbuM onderneemt, zich alleen op 
absoluut neutraal terrein kan bewegen, 
'n Besluit tot de ccn-of-anderc aktie 
wordt dus niet bij meerderheid van 
stemmen genomen; ‘t kan alleen met 
algemene goedkeuring geschieden. De 
werkzaamheden van de/luMcbuM kunnen 
zich dus maar binnen bepaalde grenzen 
bewegen. Toch zijn deze niet zo eng. 
als men oppervlakkig zou denken, voor 
’n kollege dat zulke uiteenlopende 
richtingen vertegenwoordigt.

Om te eindigen vertaal ik hier 'l slot 
van ’t referaat van Dr. Siewering. 't 
Doet uitnemend de grote waarde van 
deze samenwerking gevoelen.

„Bij de praktiese aangelegenheden 
van de jeugdarbeid — en deze houden 
de Aujxlnw in de eerste plaats bezig 
— stemmen de verschillende groepen 
dikwels merkwaardig overeen ; ofschoon 
geen enkele in deze kring z’n eigen 
karakter verloochent, en de verschillen, 
ja de tegenstellingen, altijd duidclik en 
onverholen tot uiting gebracht worden. 
Weliswaar laat men ’t na, om in deze 
gemeenschap de tegenstellingen met opzet 
naar voren te brengen, ’t Is hier geen 
plaats voor strijd en wedstrijd van de 
partijen, maar voor vreedzame en zakelike 
gcmeenschappelike arbeid. Hier heelt 
de duitse jeugd elkaar gevonden, die 
zich verbonden weet, als behorende tot 
’t zelfde volk, en onder de gemeen- 
schappelike druk van z’n hard lot. 
Behoudens ’t verschil in wereldbeschou
wing en polietiek doel, is ze één in 
eerlikheid en zuiverheid van willen. Ze 
leert in deze kring zulk streven ook bij 
de tegenstander achten.

Zo is de „Ausschuss der deutschen 
Jugendverbande" meer dan ’n nuchtere 
gemeenschap voor ’n zelfde doel. Mis
schien wordt hij tot ’n bron van zegen 
voor ’t vaderland.’’

fiir Volkswohlfahrt" — opgerichl. Hij 
heeft zich ontwikkeld lot ’t zelfstandige 
neutrale centrum van de jeugdorganie
zaties van alle richtingen,3) de neutrale 
bazis voor hungemcenschappelikearbeid.

In de statuten van de riujticbujj staat 
dat alleen die jeugdorganiezaties lid 
kunnen worden, „die zich in hoofdzaak 
bezighouden met de jeugd van de leef
tijd van 14—25 jaar"; e n waarvan ’t 
hoofddoel is „de jeugd lichamelik, gecste- 
lik, en zedelik vooruit te brengen.” In 
’t algemeen worden alleen landelikc orga
niezaties opgenomen. Men heeft ver
trouwen in elkanders onpartijdigheid; 
zodat ook de voorzitter en de vicc-voor- 
zitler van deze neutrale AuMcbujj afge
vaardigde van jeugdorganiezaties zijn. 
Op ’t ogenblik vertegenwoordigt de 
rlujöcbuw 3 Vz miljoen van de georganie- 
zeerde duitse jeugd.

Verenigingen van minder dan 50.000 
leden hebben 1 vertegenwoordiger in de 
sluMcbuM; van 50—100.000 2; boven 
100.000 3 vertegenwoordigers. Er wordt, 
met ’t oog op de kontinuïleit van ’t 
werk, prijs op gesteld, dat op de verga
deringen altijd dezelfde personen komen. 
Ze vinden tegenwoordig elke twee 
maanden te Berlijn plaats, en duren 
gewoonlik twee dagen. Bij speciale onder
werpen is ’t gewenst dat er, behalve de 
stemgerechtigde leden, ook specialisten 
voor ’t aan de orde zijnde onderwerp 
naar de vergadering worden afgevaar
digd.

'n Dageliks bestuur rc£ 
dige huishoudclike aangek 

’t Buro met 't archief i 
de vroegere vertrekken t 
stelle fiir Volkswohlfahrt 
Augsburger Si rasse 
de Aii^biu is de 
vercinigungen", 
Hertha Siemerir 
deliks.

AuMcbuM i



Bioscoopcursus.

J. S. Bartslra.

Verloren Liefde.

>«"‘s

384

iuid-Liml 
wezen).

i iets 
dan 

"u-

bioscoopcursus, 
Van Staveren, 
197 • 
biosc 
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aantal terugkon 
bioscoopcursus. 
gangen, welke lid wu 
universileit enz. Schri; 
zich te cenigcr lijd 
van dit groepje, als 
verslag te doen.

geleid door den Heer 
. te organisccren. Van de 

nieuwe cursisten, ons door den 
scoopcursus toegevoerd, zal een apart 
'istiekje worden aangelegd. Speciaal 

1 nagegaan, welke van dal 
' »nen, hetzij bij de volgende 

s, hetzij bij andere iecr- 
: lid worden van de Volks- 

cnz. Schrijver dezes verplicht
1 van de „faits et gestes- 
Is er nieuws is, wederom

Tn de Telegraaf van 24, 25 en 26 Mei 
A 1.1. plaatste Prof. Casimir een drietal 
artikelen, die, als wij goed zien, niet 
de aandacht hebben verworven, die ze 
verdienen. Onder den titel: „Verloren 
Liefde" bespreekt hij: n. Het particulier 
initiatief bij het het openbaar onderwijs. 
b. Hel doel van de opvoeding en c. l iet 
wekken van belangstelling bij de ouders.

De gedachlengang van Prof. Casimir 
komt op het volgende neer:

„Nu er wettelijkc gelijkstelling is 
van openbaar en bijzonder onderwijs, is 
er feitelijkc ongelijkheid. Zoo dicht kan 
men het netwerk der wettelijkc bepa
lingen niet vlechten, of er zal steeds 
door bet bestuur der bijzondere school 
een middel kunnen gevonden worden, 
om de school, waarvoor het te zorgen 
heeft, in een of ander opzicht in iets 
gunstiger toestand te brengen dan 
een openbare. Al is bet alleen maar, 
omdat er altijd meer warmte en be
zieling kan uitgaan van een bestuur, 
in enge, persoonlijke aanraking 
de school en haar dienaren, dan 
een overheidsorgaan, dat door ambte
naren amblclijk werkt. Het bestuur 
krijgt door eigen wil, uit eigen be
langstelling met de school te maken, 
de overheid en haar ambtenaren als 
taak, die, hel moet met blijdschap 
erkend, dikwijls met opgewektheid 
en groote belangstelling wordt ver
vuld, maar opgelegde laak kan zijn.

Het eenige middel om de open
bare school dezelfde positie te schen
ken als de bijzondere, zie ik, ge-

■yan 23 Okt.~4 December 1922 is door 
V het Bestuur der Haarlemsche Volks

universiteit een cursus „Aardrijkskundige 
fdmdemonstralics" georganiseerd, die ge
leid werd door den Heer D. v. Staveren, 
den Oir. van de Haagsche Schoolbios
coop. Vertoond werden twee filmen over 
Nederland (Zuid-Limburg  en Loodsdicnsl 
en Redding'vezen), twee over ïndië 
(o.a. cultures) en twee over de Alpen. De 
heer v. Staveren streefde er naar het 
gesproken woord hoofdzaak te doen zijn 
en de film als illustratie te doen fungeeren. 
lederen avond werd zoodoende niet meer 
dan één, betrekkelijk kleine film gegeven, 
waarvan de beelden afgewisseld werden 
door lantaarn  plaatjes. De cursisten kregen 
van iedere les een syllabus uilgercikt 
met opgave van eenige goede populaire 
literatuur, die ter inzage was in de z.g. 
Volksunivcrsiteilskast op de Openbare 
Leeszaal.

De cursus viel zeer in den smaak van 
het publiek, er waren 305 inschrijvingen. 
De leergang-Van Staveren is de grootste 
geweest, tol nog toe door de Haarlemsche 
Volksuniversiteit georganiseerd. Enkele 
deelnemers, zooals altijd, waren ver
hinderd den cursus te volgen: een tiental, 
dat dus van de 305 ingeschrevenen moet 
worden afgetrokken. Van de overigen 
waren op den laatsten avond nog 237 
aanwezig. Hel aantal dergenen die 0 of 1 
voordracht misten, bedroeg 237(151 en 
86); daarentegen het aantal van hen, 
die slechts 1 of 2 voordrachten bij
woonden 19 (4 en 15).

De cursus had een groote „trekkracht", 
vooral, naar bleek, op de minder-ont- 
wikkelden. Van de 305 ingeschrevenen 
waren 197 (d.i. ± 64 °/o) „nieuwelingen”, 
d.w.z. menschen die misschien anders 
niet tot de Volksuniversiteit gekomen 
zouden zijn. Tot de arbeidersklasse-in- 
engeren-zin behoorden 59 d.i. i 20 °/o. 
wat een gunstiger percentage was dan 
bet gemiddelde aantal meewerkende 
arbeiders n.1. 16°/0. Dat laatste % is 
ook het gemiddelde percentage mee
werkende arbeiders aan de Nederlandsche 

. Volksuniversiteit in het algemeen.
Hel ligt in het voornemen van het 

Bestuur der Haarlemsche Volksuniver
siteit, om het volgende jaar weer een
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Intusschen het wachten op zoo diep- 
' — ■" • -ndc geestesverandering zou een 

g proces wezen. Er staat ons een 
aantal voor de hand liggende middelen 
ten dienste, die de verloren liefde 
voor een deel kunnen omzetten in een 
positieve genegenheid.

Ten eerste moeten de dienaren der 
school, waar zij critick op die school 
uitoefenen, ook de aandacht vestigen 
op haar groote beteckenis. Door dit na 
te laten is bij de ouders en de kinderen 
het vertrouwen verdwenen. Men is de 
school gaan zien als een noodzakelijk 
kwaad, als de narigheid, waar door
heen geworsteld moet worden, om in 
de vrije landouwen te komen van een 
mooie maatschappelijke positie. Hierin

wij voor onze kinderen maatschap
pelijk slagen in den zin van 't be
reiken van geëerde en goed betaalde 
plaatsen het hoogst achten, dan zal er 
niets werkelijks veranderen, 
geheel anders wordt alles, z 
de ontwikkeling van de perse 
heid van ons kind (binnen de g 
onzer tegenwoordige maatsc 
lijke mogelijkheden) als n< 
opvoeding stellen. Als wij 
dat het hoogste geluk inr 
Het schijnt niets meer d-_ 
ledig woord c:n het is toch u 
waarheid en laatste werkelijl 
dat waarachtig geluk eerst 
den bereikt langs den weg 
wicht tusschen ons kunnen 
ten, alleen kan gevonden 
door verzoening tusschen 
en willen, door levensharmonie. 
is een wijsheid, die niet van 
wereld is, en zonder welke nocht 
de wereld zich radeloos gevoelt 
te gronde zal gaan.

Dit besef ontbreekt in de wereld, 
dit moet ook in onze opvoeding ont
breken. Ook bij die richtingen en 
scholen, waar men een ander be
ginsel heeft en bij logische, doorgezette 
toepassing dier beginselen een geheel 
andere opvoeding had kunnen bouwen, 
heeft over het beginsel de algemeenc 
geest gezegevierd.

Wij kunnen geen 
ding krijgen, als wij 
mcnschcn worden.”

geven de wcltelijkc gelijkstelling, 
hierin, dat men aan bet particulier 
initiatief gelegenheid schenkt mede te 
werken aan den bloei ccner openbare 
school, waarvoor bijzondere belang
stelling beslaat. 
Dit denkbeeP ’ 

opnieuw ter tafel gebr. 
de vier rectoren van Net 
lycea werd voorgestc.
gingen toe te laten lot ........ ............. _r_._
bare middelbare scholen.

Prof. Niermcijer in de Telegraaf en 
;r Mouw in het Weekblad voor 

O. hebben het voorstel van 
bestreden. De heer Mouw 

vreest, dat de leeraren in afhankelijke 
positie zullen komen te staan en Prof. 
Niermcijer meent, dal er geen geld voor 
dat doel gevonden zal worden.

Er is. zoo constateert Prof. Casimir, 
in de rcdenccring dezer hecrcn iets ge
meenschappelijks : zij gelooven niet aan 
de genegenheid der ouders voor het 
openbaar onderwijs.

„En zoo zou blijken, dat er een ver
vreemding is ontstaan tusschen ouders 
en school. Wij moeten dankbaar zijn, 
dat die toestand zoo open en bloot 
aan den dag is gelegd. Er is ver
loren liefde. En daarom ook kan het 
ministerie van Financiën, handelend 
door het instrument van het minis
terie van onderwijs, den aanslag op 
ons onderwijs doen: het wordt niet 
meer voldoende gedragen door de 
openbare meening. het steunt niet 
meer op de volksovertuiging, dat het 
nuttig, ja noodzakelijk is; hel is het 
stiefkind onzer belangstellende liefde [ngrijperK 
geworden. Er is nog wel een rest lan6 (Pro 

van geloof aan leervakken en leer- 
programs, maar minder geloof aan de 
beleekenis van de persoonlijkheid van 
den opvoeder, minder besef, dat men 
het kind en daardoor het volk op
voedt door hem."

Wat kan gedaan worden < 
wantoestand te verhelpen?

„Een werkelijke verbeter 
opzicht is alleen te verwac 
een geheel veranderde | 
houding. Het is ten slctt" . 
van waardebepaling, het hangt a 
de doelstelling in de opvoeding.

om dezen
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dit zie

In één woord: de school kan door 
al deze dingen prikkelen tot eigen» 
nieuwen arbeid, zij toont de beperkt
heid van eigen kunnen in te zien, zij 
geeft gelegenheid aan elk talent, om 
zich althans op zijn wijze te uiten. 
De samenwerking, die daarbij ont
staat iusschen lecraar en leerling, 
versterkt de banden en maakt de 
Onderlinge verhouding aangenamer. 
Hetzelfde geschiedt door schoolreizen, 
uitstapjes, gemeenschappelijk museum-

school? Herstel die allereerst, 
er voor te laten offeren. En d 
ik, los van de tegenwoordige 
regelen, als de zcdclijkc beteckenis 
van ons plan."
Het denkbeeld verdient o.i. meer dan 

een eenvoudige vermelding. Het moet 
besproken en van verschillende zijden 
bekeken. Te meer omdat we in ons land 
reeds hebben de groolc vcrceniging 
_ Volksonderwijs", die met haarduizenden 
leden en haar vele afdcclingcn in samen
werking met Nutsdcparlcmenlcn veel 
voor de verwezenlijking van Casimir's 
denkbeeld kan doen.

. Er is dus te verbeteren en te her
vormen. Dit zal des te spoediger 
gebeuren, naarmate het volle leven, 
door de ouders verpersoonlijkt, weer 
meer aanraking krijgt met de school. 
En de ouders, die nu het onderwijs 
als vanzelfsprekend ontvangen (een 
H.B.S.-leerling kost de gemeenschap 
per jaar ongeveer f 925..—'), zullen 
het als een voorrecht gaan beschouwen, 
wanneer zij rechtstreeks iets voor de 
school mogen doen. Men krijgt alleen 
dit werkelijk lief, wanneer men iets 
doet. Is er verloren liefde voor de

kan door een krachtige propaganda 
heel wat verbetering komen.

Ten tweede moet de school van haar 
arbeid aan de ouders laten zien. Dit 
kan geschieden op ouderavonden, in 
blaadjes door een bepaalde school uit
gegeven. in uitgaven als School en Huis. 
In en om de School enz.

Ten derde vestigt Prof. Casimir de 
aandacht op de zgn. scboolvoordrachien, 
toegankelijk voor ouders en leerlingen, 
op tentoonstellingen van arbeid der 
leerlingen in huis of op school, op too- 
neeluitvoeringen, zooals deze langza
merhand aan verschillende scholen door 
de leerlingen geschieden enz.

Tn The Educational Rcvicw
Maart 1922, vertelt prof. Sills van een 

interessante proefneming, ondernomen 
door bet kleine R.K. College van St. 
Xavier te Antigonish, Nova Scotia.

Gedurende acht winterweken gaf 
deze school zeer elementair en practisch 
onderwijs aan lieden uit den omtrek — 
boeren, visschers, mijnwerkers, timmer
lieden en derg. tot een getal van 50 
deelnemers, waarvan geen enkele meer 
dan Dager Onderwijs genoten had. 
Het onderwijs omvatte landbouwkunde, 
rekenen, debatten, chemie, veeteelt, 
Engclschc tanl en letterkunde. Er werd 
geen schoolgeld geheven en geen exa
mens afgenomen. I Iet meeste succes had 
de cursus in Engclschc Letterkunde, 
waar Shakespearc's „Twclflh Nighl" 
gelezen en bestudeerd werd. Het doel 
was den geestelijken gezichtseinder te 
verwijden van personen van weinig ont
wikkeling. Een der deelnemers, een 
matroos en visscher, die de laatste 
klassen der (achtjarige) lagere school 
niet meer doorloopen had, getuigde 
schriftclijk van deze volksschool, dat 
.hij wcnschte, dal er meer tijd zou ge
geven worden aan algcmccnc ontwik
keling en minder aan landbouw en 
andere onderwerpen, die slechts be
paalde groepen van menschen intcres- 
secren". En zij die dit onderwijs gaven 
deden de ondervinding op, dal de bank
werker. de landbouwer, de timmerman, 
de mijnwerker er als zoodanig, als vak
man, op vooruit gingen door onder 
zaakkundige leiding een stuk van Sbake-

Voor dit alles is noodig, dat de lecraar 
zich niet gevoelt: ambtenaar, die zijn 
laak necrlegt als zijn werktijd is afgeloopcn 
en weer opvat, als de nieuwe dag aan
breekt; hij moet zich .wijden" aan zijn 
beroep. Daarnaast is er voor de school 
noodig meerdere vrijheid wat betreft 
stofindceling, stofkeuze en individucele 
behandeling. Dan zouden er heel wat 
dwaasheden uit onze school verdwijnen.

Prof. Casimir eindigt aldus:
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Rijksschoof voor Klei- en Aarde
werkindustrie te Gouda.

cling is in de eerste plaats 
sus ic geven voor fabrikanten 

drijfoleidero die één jaar of 2

Hel doel van de Rijkskleischool is 
niet alleen onderwijs te geven in die vakken 
die betrekking hebben op of dienstig zijn 
in de Klei- en Aardewerkindustrie zoo
wel op technisch, commercieel en artistiek 
gebied, doch ook die theoretische en 
technische kennis practisch in toepassing 
te brengen, voor zoover dit in een school 
mogclijk is.

Dc bedoel 
een dagcursu 
en a.s. bedri' 
semesters c

De algemene volkschool en 
arbetdschool in Duitsland.

w~vaar het gemis aan eenc Kcramische- 
school in Nederland zich steeds 

sterker deed gevoelen, besloot de Re- 
gccring door de oprichting van de Rijks- 
school voor Klei- en Aardewerkindustrie 
mei daaraan verbonden Rijksproefslalion 
en voorlichtingsdienst aan die behoefte 
te voldoen.

Aan dc Rijkskleischool is verbonden 
een Rijksproefslalion met voorlichtings
dienst welke tot taak heeft de weten
schappelijke en technische ontwikkeling 
van dc klci-industriccn te bevorderen 
door hel nemen van proeven en het 
verrichten van onderzoekingen, alsmede 
den fabrikanten voor te lichten bij ver
anderingen, moeilijkheden in dc bestaande 
fabricatie en ook behulpzaam te zijn bij 
invoering van nieuwe klei-producten.

Voorts kunnen dageursussen gegeven 
worden van kortcren duur.

f. in het boetsccrcn;
g. in hc t handteckcnen en beschilderen 

van dc in de Rijksschool ver
vaardigde voorwerpen;

b. in het ontwerpen van in gips uit 
te voeren modellen.

speare gelezen te hebben. Of, zooals 
dc stichter en leider der school het 
uitdrukte: „het is een noodlottige dwa
ling te meenen, dat al het intellect van 

i volk, of ook maar de beste intel
len, alleen te vinden zijn in onze 
idelbarc en hoogerc scholen. G.

f'Aver deze twee aangelegenheden zijn 
' onlangs door de duitsc regering 

de volgende richtlijnen gepublieseerd.
I. Richtlijnen over doelbepaling en in

wendige organiezatie van de elementaire 
ocbool („Grundjcbule").

1. De voor alle kinderen gemcen- 
schappelike elementaire school is geen 
biezondere schoolsoort. Ze is veeleer ‘n 
deel van de volkschool en omvat de 
vier eerste leerjaren daarvan, die tevens 
de onderste trap van alle middel- en 
hogere schooltrappen vormen.

2. Deze vier eerste schooljaren heb
ben echter ’n eigen doel en ’n arbeids
gebied dat 'n eenheid op zichzelf uit
maakt. Hun doel is de gelcidelike 
ontplooiing van de kinderlike krachten 
vanuit de speel- en bewegingsdrang tot 
dc zedelike wil tot arbeid, die binnen 
dc schoolgemeenschap werkzaam is. Hun 
arbeidsgebied waarop opnemende en 
vormende arbeid verricht wordt, beslaat 
dc ruimtelikc en gecstelikc kring waarin 
de kinderen leven. Daarbij wordt bie
zondere zorg besteed aan de mondelinge 
uitdrukking der gedachten door ’t kind, 
en aan de planmatige oefening van oog 
en hand zowel door eigen arbeid als 
door aanschouwing van natuur, arbeid, 
en werkplaatsen. Daarnaast moet dc 
lichamelikc opvoeding verzorgd worden, 
in ’t biezonder door spel, gimnasliek, 
wandeltochten, en al naar jaargetijde 
en leeftijd door baden, sleeën, schaatsen
rijden, en andere lichamelikc bezigheid.

3. Dit doel van de elementaire school 
eist ook ’n bewuste beoefening van dc 
moedertaal en haar kinderlike schatten 
aan uitdrukking en poëzie; vandaar 
lezen, schrijven en zingen. Verder 't 
krijgen van begrip van ruimtevormen, 
ritmen, en getallen: wat in't biezonder

ings- geschiedt door 't werkdadig bezig zijn 
eten- met de dingen, en bij de ruimte

vormen ook door tekenen, vormen, en 
uitsnijden.

4. Zo vormt zich ’n onderwijsgeheel 
als onderbouw, dat zich geleidelik splitst 
in zaakonderwijs over de omgeving, 
met stel- en werkoefeningen. taalonder
wijs. rekenen, zingen, tekenen, gimna- 
stiek, en onderwijs in handenarbeid.
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worden, moeien 
de schoollasten 
va te kringen <

cgc

icntaire ____
groepen van ki
voor toelating '

alle leerlingen 
e voortspruiten

de „werkiedee"
ratelt:

onderwijzers 
inteleiden in de

ibeden tot 
jongens

•mentaire school in 
s zou in strijd zijn 
l op de elementaire 

1 zakclike gron- 
opname 

te school 
toegcslaan 

oek aan de

scheppen van gelegenheden tot TAcn ^en April 1923 werd te Amster- 
ige werkzaamheid voor jongens ■*-' dam een belangrijke vergadering 

gehouden. Het Hoofdbestuur van de 
en Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 
en berhaaldelijk voor de vraag gesteld, om 

de aanvullende cursussen in Fransch 
voor leerlingen der lagere school moreel 
en financieel te steunen, had een confe
rentie belegd, om de kwestie der Fransche 
cursussen grondig te bespreken. Het

5. Door deze doelbepaling uit de 
kinderlike ontwikkeling met de kompen- 
satie tussen deze en de eisen der kuituur 
bouwt de elementaire school uit haar 
zelf de grondslag op voor iedere verdere 
vorming, ook voorde voortgezette school; 
zonder daarbij belast te worden met de 
aan haar aard niet beantwoordende 
taak, ’n voorschool te zijn voor onder
wijs in vreemde talen.

II. Bepalingen die uil de richtlijnen 
in verband met de wel op de elementaire 
ecbool volgen.

1. ’n Scheiding van de leerlingen van 
de elementaire school met ’t doel, be
paalde groepen van kinderen voor te 
bereiden voor toelating tot ’n voortge
zette school, mag niet plaats vinden, ’n 
Doorlopen van de elementaire school in 
minder dan vier jaren 
met § 1 van de Wel cr 
school, en moet ook op zakclik. 
den veroordeeld worden. De < 
in ’n middelbare of voortgezett» 
is zonder uitzondering eerst t"«' 
na de vervulling van ’t bezoea 
vierjarige elementaire school.

(De artiekelen 2. 3 en 4 blijven hier, 
als voor ons van geen belang, achter
wege.)

Voor de invoering van 't „werkonder- 
richt" op de scholen dienen de volgende 
richtlijnen.

1. Ter voldoening aan art. 148 sub 
3 van de Rijksgrondwet is ’t noodza- 
kclik ’t hele schoolleven in dienst te 
stellen van de „werkiedee".

2. Als middelen deze iedee tot uit
voering te brengen komen in aanmerking:

a. bij ’t hele onderwijs de -werk
iedee" in ’t oog te houden, en de arbeid 
aan de zinnelike stof aantewenden 
als algemeen onderwijs- en opvoedings
middel.

planmatige ----
en meisjes.

c. ’t deelnemen van all 
aan werkzaamheden die • 
uit de behoeften van de s<

3. De uitvoering van de 
als lecrprinciep verondersic

a. maatregelen om de 
en onderwijzeressen

daarvoor in aanmerking komende werk- 
ï. de inrichting van informatieburo's.

___ vorming en omvorming van 
leer- en aanschouwingsmiddelen in de 
geest van de -werkiedee’’: in ’t biezondcr 
in die zin dat leer- en aanschouwings- 
middelen zoveel mogelik door onderwij
zers en leerlingen in gemccnschappclikc 
arbeid vervaardigd worden

4. ’t Scheppen van gek 
planmatige werkzaamheid 
en meisjes eist:

a. ’t verschaffen van werkplaatsen 
met de noodzakelikste werktuigen en 
werkmiddelen, waarbij zoveel mogelik 
gebruik gemaakt wordt van aan scholen 
verbonden werkruimten en werkplaatsen, 
en eveneens gezorgd wordt voor be
schikbaarstelling van land tot inrichting 
van schooltuinen.

b. de vorming 
onderwijzeressen

5. 't Deelncmc 
meisjes aan werk» 
vloeien uit de ben 
veronderstelt:

dat 't gevoel van verantwoordelikheid 
voor ’t onderhoud van de school en haar 
inrichtingen ook bij leerlingen en ouders 
wordt opgewekt, en dat zich op deze 
wijze uit onderwijzers, leerlingen, en 
ouders ’n gemeenschap vormt tot heil 
van de school.

6. In zover de middelen tot uitvoeren 
van de „werkiedee" niet door de ge- 
meenschappclike arbeid van leerlingen

onderwijzers vervaardigd kunnen 
>rden, moeten naast de dragers van 

i zoveel mogelik ook prie- 
daarvoor geïnteresseerd 

v. E.

van onderwijzers en 
voor werkonderricht.

ten van jongens en 
erkzaamheden die voort- 
behoeften van de school,
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nuances was
Onder de Ie 

kwam in de 
de orde: „T_ 
afschaffing vi 
wenschelijk a 

de lee

 cursussen
zin de wet te ontduiken.

iding der Fransche cur- 
bestendiging van den 

«tand van thans, nu op 
■"ranschlooze" kinderen 

naast kinderen, die 
minder Fransch

 , ... beantwoording dezer vragen 
inden zich duidelijk twee stroomingen 
De eene. de zwakkere, achtte het 

leel aan het onderwijs in Fransch 
;ebracht onherstelbaar; aan ditonder- 
s wordt twee jaar ontnomen, het zal 
revolge daarvan .aan den bovenkant 
ven geguillotineerd.'’ Verloren zal 

J- irmende waarde, die toegekend 
■cn aan het lezen van een 
steken. Nu kan dat; komen 
•n echter zonder kennis van 
> H.B.S. of Gymn.. dan kan

s wet op het L. O. het 
het leerplan der L.S. heeft 
het niet wenschelijk. om

_,... ï* van Fransch zeer hoog schattend 
voor de ontwikkeling van den jongen 
mensch. acht het zeer goed mogelijk een 
ongeveer gelijk resultaat te verkrijgen. 

 De middelbare school zal haar methodiek
ag aan moeten herzien, nu zij in 't vervolg haar 
ttelijke leerlingen krijgt van de algemeene volks- 
'e L.S. school en niet langer van scholen, die 

zich uitsluitend met de voorbereiding 
voor H.B.S. enz. bezig houden. Niet 
alleen voor de Fransche taal, ook voor 
andere vakken zal wijziging van de 
methodiek en didactiek noodzakelijk 
blijken. Het gehalte van de leerlingen, 
die op de H.B.S. komen, zal in de 
toekomst andere zijn: dat beteckent vol- 

’-t niet minder. Bovendien mag niet 
’t oog verloren worden het groote 
chil in de methode van onderwijs 
kinderen van 10. 11 en 12 jaar en 

aan kinderen van 13, 14 en 15 jr. t Is 
volstrekt niet onmogelijk, dat de oudere

resultaat der besprekingen zou dan het 
Hoofdbestuur als advies kunnen dienen.

De vergadering was zeer druk bezocht; 
ze bestond uit afgevaardigden van de 
Verecniging van leeraren in levende talen, 
van de Alg. Ver. van leeraren bij het 
M.O.. van de Ver. van leeraren aan 
Openbare H.B.S.. van de Ver. van 
Directeuren van H.B.S., van de Ver. 
Bonaventura. van de Ver. van Rectoren 
en Conrectoren, van het Genootschap 
van leeraren aan Ncd. Gymnasia, van 
het Ned. Ond. Genootschap, van den 
Bond van Ned. Ond>.. van de Vereeniging 
van Hoofden van scholen, van de Ver. 
Volksonderwijs, van de Ver. M.U.L.O., 
van de Unie v. Chr. Ond., van de 
Nulsdepartcmenten Amsterdam. Nijme
gen. Deventer. Haarlem, den Bosch en 
Eindhoven. Verder bestuurders en hoof
den van de Nutsscholcn te Eindhoven, 
Zwolle, Breda en verschillende bijzondere 
personen, meest allen autoriteiten op het 
gebied van het onderwijs in ’t Fransch. 
Ook het Hoofdbestuur van het Nut en 
de Nutscommissie voor Onderwijs waren 
tegenwoordig. De opnoeming van al deze 
organisaties is noodig, omdat in de | 
hier en daar tekort gedaan is aan 
beteekenis van de uitspraken dezer 
gadering. Men heeft 't voorgeslcld. alsof 
aan deze conferentie de deskundigheid

zins hel

met het middel der Fransche cui 
in zekeren zin de wet te ontdui

b. Instandhouc 
sussen beteekent 
chaotischen tocsti 
de H.B.S. -F. 
worden geplaatst 
de een meer, de ander 
geleerd hebben.

Deze uitspraak liet aan duidelijkheid 
niets te wenschen over.

Het tweede gedeelte der conferentie 
was gewijd aan de bespreking van de 
vragen, of er nadeel te verwachten was 
van het vervallen van het Fransch op 
de lagere school en hoe er voor gezorgd 
kan worden dit vak ondanks de afschaf
fing op de L. S. tot zijn recht te laten 
komen.

Bij de 
teekendèii 
af. De c

toege 
wijs 
tengevol

 worden „ w 
idig, omdat in de pers gaan de vormei 
>rt gedaan is aan de moet worden 
uitspraken dezer ver- aantal klassieker 

Men heeft 't voorgeslcld. alsof de leerlinger 
conferentie de deskundigheid Fransch op 

zin ontbrak. Dat wasgeens- dit niet, 
zins hel geval. Deze bijeenkomst was, Deani 
voor zooverre wij weten, de eerste waarin dekennis 
van alle richtingen vertegenwoordigers 
aanwezig wiiren: het onderwijs in alle 

.s vertegenwoordigd.
leiding van Prof. Kohnstamm 
s eerste plaats de vraag 

.!ƒ ket, gegeven de wett 
g van het Fransch op de  
jk aparte cursussen in die taal 

voor de leerlingen der L.S. te geven?” 
Niet minder dan 19 personen namen aan 
de bespreking deel; het resultaat was, 
dat met 28 tegen 3 stemmen de vraag 
ontkennend werdbeantwoord;9 personen 
stemden blanco.

Bij deze bespreking, waarbij alle 
motieven vóór en tegen, grondig werden strekt 
uiteengezet, viel het licht vooral op deze uit ’t 
twee: verscl

a. Nu de wet op het L. O. het aan k 
Fransch van 
geschrapt, is
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Geldelijke steun bij studie.
voor Beroeps. 

:nhagc heeft een 
tan. Het heeft bij

ttc! Gcmeente-Bureau 
-a--*- keuze te ’s-Graven1 
zeer nuttig werk gedaan

Jahrbuch des Zcnlralinsiituts ftir 
Erz.ichung und Unlerricht. Vierter 
Jahrgang 1922. Bcrlin E. S. AIil tier 
c? Sobn. 1923.

Tn de Jaarboeken van deze instelling 
worden ak tuele vraagstukken van peda, 

gogiese, en in 't biezondcr van school- 
organiezaloriese aard door bevoegde 
schrijvers behandeld. In deze 4c jaar
gang worden enkele artiekcls gewijd aan 
’t nieuwere voortgezet onderwijs in 
Duitsland. Belangrijk is voorts ’n uit
eenzetting van de nieuwere „proef
scholen" in Duitsland, en wat ze beogen. 
Verder vermeld ik noch ’n studie over 
de nieuwe wet op de „Jugendwohlfahrl"; 
en tabellen betreffende akademiesc be
roeps tatisliek.

’t Zijn alle heel belangrijke bijdragen; 
maar ik kan er hier niet verder op 
ingaan. Wel wil ik noch een-cn-ander 
meedelen uit ’t laatste stuk in dit boek. 
Dit is namclik 'l Arbeilebericbl Jür dae 
Jabr J922 van ’t „Zentralinstitut f. Erz. 
u. Unterr."

In de 2e Jaargang (blz. 188 vg.) van

de firmn Wollers te Groningen een 
boekje ’t licht doen zien, getiteld: Gelde
lijke steun bij studie. Hel is een verzame
ling regelen en voorwaarden onder welke 
van rijkswege, door sommige gemeenten 
en door vele stichtingen en fondsen aan 
jongelieden van beiderlei kunne geldelijke 
steun bij studie of koslelooze opleiding 
wordt gegeven.

Bij zijn practischen arbeid bleek het 
Bureau hcrhaaldelijk de behoefte, 
ook waar het den linanciëclcn kant • 
de beroepskeuze betrof, te helpen 
advies. Het is toen aan bet verzamt 
gegaan en hoopt, nu deze gegevens een- 
maal voor eigen gebruik zijn bijeenge
bracht, velen van dienst te zijn door ze 
tegen lagen prijs — het boekje kost 
f 0.90 — in den bockhandel verkrijg
baar te stellen.

Wij vermelden ’t hier, 
van hen, die met beroeps! 
maken hebben, op dit nt 
te vestigen.

b'olkMnlwikkcling gaf Dr. Gunning ‘n 
overzicht van de organiczalic van deze 
instelling; en schreef daarbij: „Hoe 
diep moet wel in het volk, dat zich in 
benarden tijd een zoo wcidsch instituut 
schiep (en dit in noch benarder lijd 
niet alleen onderhield, maar ook uit
beeldde. voeg ik hier aan toe), hel besef 
doorgedrongen zijn, dal opvoeding en 
onderwijs geen dingen zijn om aan toé
val en onverstand, liefhebberij of kwak
zalverij over te laten, maar de ernstigste 
bcsludeering, voorlichting en leiding van 
bekwame mannen en vrouwen voort
durend vercischt!’’

De juistheid va.n deze woorden dringt 
zich aan ons op bij de doorlezing van 
’t genoemde Arbeitebericbt. Wat 'n 
organiezatic; wat ’n arbcidslust en ar- 
bcidsonlplooiïng; wal ’n gestadig wer
ken in ’t belang van de school, van de 
volksontwikkeling! En ook: wat 'n be
langstelling. wat ’n liefde voor deze zaak 1

Dit „Zentralinstitut" is crnietenkcl voor 
’t registreren van feiten, ’t verzamelen 
van materiaal — ’t geeft ook voor-

om de aandacht 
’oskeuze iets te 
nuttige werkje

kinderen in zeer korten tijd wordt bijge
bracht, waar de jongere vrij lang bij 
moeten stilstaan. Intusschen, dit is een 
zaak, die de toekomst zal uitmaken. 
Indien over eenigen tijd de Fransche 
cursussen tot het verleden behooren. is 
de middelbare school over den toestand 
van nu, waarbij leerlingen worden 
tocgelaten met geen of zeer uiteenloopcndc 
kennis van ’t Fransch. heen. Dan treedt 
een ordelijke gang van zaken in en zullen 
deze vragen van zelf tot oplossing komen.

Zonder twijfel mag deze conferentie 
van grootc beteekenis geacht worden. Ze 
heeft wel niet de eenstemmigheid ge
bracht. maar zeer zeker krachtig bijge
dragen, om de denkbeelden over deze 
kwestie te verhelderen. Bi.
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aangclcgcnhcdcn ; 't w 
studie, en schept geleg< 
Wat dit betreft zou 
afdeling gckaraktcriezec 
den als: peDagogieve vol*. .. . 

Daar zijn vooreerst de 
- voorlezingen, waaro 
gogiese, en psycholoe 

werden behandeld 
zaken op ’t gebied van de 
leervakken, ’t Waren deels 
verdeeld over 10 tot 20 
praktiese oefeningen, of bez 

bezoeken. Dan ’n werkkurzus 
, gdkennis op psychologicsc grondslag: 
n reeks kurzussen ter bevordering van 
t onderwijs in moderne talen. Reeksen 

van voordrachten over de moderne 
pogingen lot schoolhervorming, waar 
deze van verschillende kanten werden 
besproken. De al in ’19/'20 opgcrichtc 
school voor ouders werd voorlgezet; 
zo ook 't seminarium voor spreek- 
onderwijs. De problemen van de jeugd
zorg werden in ’n reeks van voordrachten 
behandeld. Er waren „Qerlincr Studien- 
woehen für Auslander", waar in meer 
dan 50 voordrachten, praktiese oefe
ningen, en bezichtigingen onderwerpen 
werden behandeld op 't gebied van 
fdosolic, psychologie, pedagogiek : duilsc 
taal en kunst; biologie. Gesticht zijn 
kolleges voor wetenschappelike peda-

Ook buiten Berlijn breidde ’t Zentral- 
institul z’n werkzaamheden uit. In niet 
minder dan 65 steden ^waarbij 50 be
neden 50.000 inwoners, 8 tussen 50.000 
en 100,000, 7 boven 100.000) werden 
1578 verschillende onderwerpen op ’t 
gebied van de arbeidschool in 1749 
voordrachten behandeld, waaraan door 
80.000 onderwijzers en onderwijzeressen 
werd deelgenomen. Op dringend ver
zoek van de deelnemers gaf ’t Zentral- 
inslilut Theorie unD Praxis Der rlrbeits- 
scbule uit. van welk bock 35000 eksem- 
plarcn verzonden werden.

Verder verdienen vermelding de negen 
„Studienfahrtcn," ter bevordering van 
de „Heimatkunde.”

Tot deze pedagogiese afdeling be
horen ook noch informatieburo's voor 
jeugdkennis. voor beroepskeus, voor 
kinderverzorging.

Hiermee is 'l voornaamste vermeld 
van de werkzaamheden van de peda
gogiese afdeling in ’t jaar 1922. Voor 
de andere afdeclingcn verwijs ik naar 
’t hier aangekondigde jaarboek.

Alleen vestig ik er noch even 
aandacht op. dat ’t Zentralinslitut 
ook filialen heeft: in Essen en 
Keulen.

’t Aantal publiekaties steeg tot 33.

Dr.J. L.Snethlage. Deschool- 
opvoeding in Amerika en het 
vraagstuk der kennis. Amster
dam. H. J. Paris. [1923.] 

'nTJ ock van slechts ruim honderd blad
zijden. maar met ’n rijke inhoud. 

De twee onderwerpen, in de tietcl van 
’t bock vermeld: ‘n behandeling van — 
ik zou willen zcggbn — voornamelik ’t 
innerlikc van de schoolopvoeding in 
Amerika, en ’n wijsgerige uiteenzetting 
van ’t vraagstuk der kennis, zijn hier 
tot ’n gedegen eenheid verwerkt; en 
toch voldoende van elkander onder
scheiden, om ’t boek ook van belang te 
doen zijn bij de beoordeling en beschou
wing van elk ander onderwijssisteem 
dan ’t amcrikaanse.

De schrijver heeft in 1918 gedurende 
drie maanden kolleges in de wijsbegeerte 
bijgewoond aan de _ University of Sou
thern Califomia" te Los Angcles. In 1920 
en '21 bezocht hij bekende school- 
inrichtingen in de Verenigde Staten, 
bestudeerde schoolvcrslagcn, en stelde 
zich in verbinding met verschillende 
schoolautoritcitcn. Ook was hij enige tijd 
werkzaam als leraar in ’t latijn aan ’n 
„highschool" — ’n soort middelbare 
school — in ’t Los Angelcs distrikt.

In z’n boek wijdt de schrijver aan 
één school ’n afzonderlike bespreking; 
namelik de Gary-school — Gary ligt 
aan de zuidpunt van ’t Michigan-meer 
— geslicht door W. Wört, en geheel 
ingericht en werkend volgens diens be
ginselen. ’t Is 'n „work-study-play- 
school," volgens ’n „System of Educa- 
tion out of the nceds of actual Chil- 
dren" — wat trouwens, volgens Dr. 
Sncthlage, gezegd kan worden van ’t 
schoolsisteem in de Verenigde Staten 
in ’t algemeen.



392

ing

ischc
i de

ten
tgoed

ik

geroepen 
ind van J
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ïrdenken. 
:én ding is waarvan men 
i z’n boek zeer sterk ’l 

is 't dit; dal ’t wel 
mekaar natepr 

schoolhervorming is 
men toch eerst

i Slotwoord, 
waartoe hij gc- 

i samengevat.
Regi/kr van

Reeds in de Inleiding had de schrijver 
de vraag gesteld of er eigenlik wel ge
sproken kan worden van dè amcrikaanse 
schoolopvoeding. En hij betoogde dat. 
ondanks de grote verscheidenheid en 
vrijheid, deze vraag toch in bevestigende 
zin beantwoord kan worden. De schrijver 
«meent in het Amerikaanschc opvoedings
systeem een wijsgeerige bewustwording 
van de zeer bepaalde soort te hebben 
aangetroffen. *’

De twede kwestie die in de Inleiding 
wordt behandeld is de vraag, waarom 
de term „schoolopvoeding" en niet de 
meer gebruikclike «schoolonderwijs** 
wordt gebruikt. Dit komt doordat «de 
Amerikaanschc school meer bedoelt dan 
onderwijs geven.*’

Bij de beschrijving nu van de school- 
•futoeding in Amerika, en de behandelii 
van *t vraagstuk der kennis, heeft < 
schrijver ernaar gcstrêcfi «de kenkritis 
beginselen na te speuren, die aan 
Amerikaansche schoolopvoeding 
grondslag liggen en omgekeerd het( 
recht dier opvoeding aan deze begins 
te toetsen."
*-In ’n drietal hoofdstukken —— die 
achtereenvolgens handelen over «De 
doelstelling van de amerikaansche school
opvoeding’', «De amerikaansche school
opvoeding en het sociale leven", «Licha
melijke opvoeding" — krijgen we ’n 
in zicht in't amcrikaanse onderwijssisteem. 
Daarna komt, ter illustratie, de al ver
melde beschrijving van de Gary-school; 
die levens ’t middelpunt van ’t boek 
vormt, ’n Bespreking van «De intelli
gentie-tests", die tegenwoordig in de 
Verenigde Staten algemene toepassing 
vinden, volgt nu. Waarna ’t bock be
sloten wordt door ’n hoofdstuk, gewijd 
aan «Opvoeding en kennisleer" en onder
verdeeld in vier stukken: .1. Het prag

matisme. 2. De bctcckcnis der idee. 3. 
Geldigheid en werkelijkheid. 4. Zedclijkc 
opvoeding."

De schrijver eindigt met 
waarin de rezultaten t 
komen is. kort worden 

Achterin ’t bock staat 
personen en zaken.

Ziehier n kort overzicht van de stof, 
door Dr. Sneihlagc in z’n boek verwerkt. 
Tengevolge van de wijze van behande
ling gaat ’t moeilik, door enkele grepen 
hicr-cn-daar ’t enigzins nader te karak- 
tcriezeren. ’t Zit daarvoor te stevig in 
elkaar, en is te gekondenseerd.

Maar ik zou ieder die op enigerlei 
wijze te maken heeft met ’t onderwijs, 
of die zich ervoor interesseert, ten zeerste 
willen aanraden dit bock te lezen, te 
bestuderen. En vooral, aan wie zich 
mocht willen gaan opmaken „school- . 
hervorming” in ’t leven te roepen of te 
propageren, zou ik in ernstige over
weging willen geven, de taak waartoe 
hij of zij zich geroepen meent te voelen, 
ook aan de hand van dc wijsgerige uit
eenzetting van Dr. Snclhlage noch 
eens goed te over<‘ 1

Want als er éér 
na de lezing van 
besef krijgt, dan i 
makkelik is om mekaar natepraten, en 
te zeggen: „schoolhervorming is urgent" 
— maar dat men toch eerst eens ter
dege zal hebben te overwegen, of de 
voorwaarden — diedeze mogclik maakten, 
wel aanwezig zijn, kunnen zijn ; en ook : 
in hoever of ’n bepaalde „schoolhervor
ming* inderdaad en in wezen ’n school
hervorming genoemd mag worden.

Noch eens: ’n bock met rijke inhoud, 
dat wijde perspektieven opent.
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EERSTE DEEL: 15de-16de EEUW

(Compleet In vier deelen). BANDTEEKENING VAN C. JETSES
PRIJS, gebonden 18.90

UIT DE VOORREDE VAN HET EERSTE DEEL:
Uitgaande van de onderstelling, dat de volken van West-Europa gedurende de mi'*-**'““— 

in geloof, beschaving, kunst en andere opzichten min of meer een eenheid vormc^  , 
getracht de openbaring dier eenheid in de literatuur te doen zien. De eerste eeuwen van d 
ontwikkeling der nationale literaturen schijnen mij voor zulkeen poging vooralsnogmindergeschikl

Wat ik gaf, mag slechts algemeene literatuurgeschiedenis heeten, die vrij wat gelegenheli 
biedt tot vergelijking en tegensttelling, die zich soms daaraan waagt. Ook zoó beschouwd j 
het niet meer dan pionierswerk. Niemand kan daarvan dieper overtuigd zijn dan de 
zelf, die, al stijgend, telkens wijder horizon en nieuwe verschieten zag.

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS

■r ?

riddeleeuwei 
.. — ------ — .--------- . _..-nden, heb i
te doen zien. De eerste eeuwen var J 

jlkeen poging vooralsnog minder gesc;,,,,,

chouwd i 
! schrijve
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n advies ge 
>en kennet

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

>enbare besprekingen of congressen ter be
sontwikkeling.

zal geven aan alle in ons 
lachten op het gebied der

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt:

Pr»I Dr. PH. KOHNSTAMM. VwraiMae; L. Ci T. BIGOT, 
«• J. HOVENS GREVE. S.cr«u^..

Nederland 
het bezoek 
dit noodig 
deering van

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. 'door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied v an Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van openbare besprek.'-.,, 
handeling van problemen van volksontwikkeling.

5. door uitgave van een orgaan, dat uiting a 
land levende' oude en nieuwe vruchtbrengende ged; 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
buitenlandsche toestanden.
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Opvoeding tot Scheppen, 
door IDA HEIJERMANS.

•ng 
wegen in de opvoeding 

r dan twintig jaren geleden 
toen vooral Aicxis Sluys

injlaan van nieuwe wegen ?
na het artikel 
den 4cn jaargai 
in de opvoedii

twintig jaren geleo.

t all<

Waarom juist nu dal zoeken naar en
De beantwoording van deze vraag kan kort zijn 

A. II. Gerhard In nieuwe banen in No. 11 — 12 van 
Volksontwikkeling. Het zoeken naar nieuwe \ 
dateert niet van den allcrlaatsten tijd. Meer 
ongeveer bezocht ik scholen in Brussel, waar 
naar nieuwe methoden had gezocht en ze had kunnen toepassen; wat 
later bracht ik een paar weken door in de Landerziehungsheime van 
dr. Lictz, wijdde aan beide soorten van stelsels en scholen uitvoerige 
studies in De Gids. Bovendien hoeft o.a. slechts herinnerd te worden 
aan de zoogenaamde directe methode voor het onderwijs in vreemde 
talen, uit Amerika naar Europa gekomen, die ook in ons werelddeel 
een gehecle evolutie bracht in de wijze om het kind zich te lecren 
uitdrukk en in een andere taal dan de zijne. Toen kwam Montessori, 
de hemelhoog geprezene en de veel gesmade, maar wier arbeid van 
grootc bcleekenis is voor de opvoeding, zoowel voor de school als 
die in het huisgezin, al was het alleen reeds daardoor, dat door haar 
predikingen de massa van hen, niet tot de beroepspaedagogen behoorend, 
is gaan belangstellen in opvoedkundige vraagstukken.

Maar evenals de periode, die aan de Fransche omwenteling vooraf
gaat en die tijd zelf beheerscht werden, op paedagogisch terrein, door 
revolutionairen als Rousseau en Pestalozzi en allerlei proefnemingen 
van hun optreden het gevolg moesten zijn, zoo kan ook het tijdperk, 
waarin wij zelvcn leven, met alles wat daarin woelt en gist, niet 
zonder paedagogische omwenteling verloopen. De wereldoorlog, 
— Gerhard heeft het reeds verteld, — moest voor het kind en den 
jongere opvoeders brengen, die zich steeds meer gingen afvragen wat 
de fouten waren van de voor-oorlogsche systemen, nu er uit de 
kinderen en jongeren de menschen waren gegroeid, die de verschrik-
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door mij gesteld, afdoend te beant- 
jegaan worden wie van de predikers in het 
gelijk heeft, welke proefnemingen als de

mogclijk hadden gemaakt, óf niet bij 
van den haat te verslaan en paal

scholen ontstaan, zoo worden er 
Bgepast. 
rkunnen 
worden?

king van den wereldoorlog, óf 
machte waren geweest het monster ■ 
en perk te stellen aan zijn vernieling

Zoo zijn er dus overal nieuwe :
allerwcge de incest uitecnloopende denkbeelden gepredikt en toej

Als vanzelf stelt zich nu die andere vraag: wat zou bel gevaar 
zijn voor kinderen en jongeren, die lol volgen geprikkeld oj gedwongen i

Reeds heeft Gcrhard er op gewezen, dat het cenc land niet klakke
loos een systeem van een ander kan overnemen, want bij alle over
eenkomst in groei en aard der kinderen is er ook verschil, bepaald 
door al datgeen 
spreken, verschi

i nu die andere 
ren, die lol volgen 
1 er op gewezen 
een ander kan 
aard der kinderen is

:n, wat de volkeren der aarde verschillende talen doet 
nillendc nationaliteiten doet zijn.

Maar om de tweede vraag, 
woorden, moet er ook nag< 
gebied der opvoedkunde { 
eenig goede te beschouwen zijn.

Laat mij daartoe weer naar de bijeenkomst te Montreux terug- 
kceren en luisteren naar de sprekers, wier betoog ik volgde.

Had Ferrière gelijk, of liever heeft hij het, wanneer hij beweert, 
dat slechts dit kind naar den geest groeit, hetwelk zelf vindt en zelf 
zoekt? Ongetwijfeld. Wc zijn er allen van overtuigd. Maar bij het 
lezen o.a. van zijn Transfortnons l' e'colc, appel aux parents et aux 
autorités ontkomt ook hij niet aan datgeen wat men de kortzichtigheid 
zou kunnen noemen van den hervormer in het algemeen : hij vergeet, 
dat alles historisch is geworden en gegroeid, en dat geen der erva
ringen in een vroegere periode opgedaan, verwaarloosd kan en mag 
worden door hen, die in een later tijdperk leven. De oude school 
had en heeft haar groote gebreken, maar er is ernstig gewerkt. De 
klasse was en is er een gemeenschap, waarin allen naar allen zich 
hadden en hebben te voegen. Nooit kan die school of die opvoeding 
de eenig goede zijn, waar het kind slechts individu is, niet in de sfeer 
leert vertoeven van de maatschappij, die een klasse, een school, een 
gezin is, waar allen er ook voor allen zijn.

Men kan het dus niet stellen in dc opvoeding buiten de denkbeelden 
van Hcrmann Tobler, die er den nadruk op legt, dat dc Lernschule een 
helfende Schule moet zijn, gebaseerd op onderlinge hulp, omdat het 
kind later lid der gemeenschap zal zijn en in naties van individualisten 
bronnen zullen en moeten ontspringen van tweedracht, onderling wan
trouwen, oorlog.

Had Wilson het bij het rechte eind, die den Westerling de oogen 
wilde doen wenden naar het Oosten met zijn zucht tot inkeer en 
contemplatie? Ongetwijfeld, want wie niet inziet, dat het koninkrijk
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Gods iets innerlijks is, wordt een speelbal van alle invloeden, is als 
een dorrend blad, prijsgegeven aan alle winden. Was er waarheid in 
het betoog van dezen Engelschman, dat een aanklacht was tegen het 
armelijkc eener beschaving, op machines gegrondvest? Zeer zeker. 
Maar de wijzer van den tijd is niet terug te zetten. Wij gaan voort. 
De machines kunnen niet verdwijnen, zijn soms wonderen van ver
nuft en gedichten in hun soort. Niet het gebruik der machines degra
deert, doch het misbruik. En in hun toepassing is een bevrijdend 
element, want het doet blikken naar een toekomst, waarin ook de 
Westerling weer zal kunnen meditecren en begrijpen, dat arbeid 
zonder meer niet verheft. De mcnsch, die zal kunnen rusten en 
schouwen, óók in dezen tijd, óók in elk klimaat, zal het te danken 
hebben óók aan den dienaar, die de machine dan zal zijn geworden, 
welke geen heerscher meer zal zijn.

Had Cizek iets te leeraren van grootc beteekenis, toen hij verkondigde, 
dat het kind, ook in dien arbeid zijner handen, welken men „kunst" 
noemt, aan zichzelf moet overgelaten worden? Alweer: ongetwijfeld, 
want de kracht tot scheppen is in den mensch gelegd. De oudste 
mcnsch, die het voorwerp, dat hij vormde, ging versieren, openbaarde 
niets dan datgeen wat in hem werkte, zonder school, zonder meester 
dan die welke hij zelf was. Maar ook Cizek vergat en vergeet, dat 
er de ervaring der eeuwen is. Zeker, met onze plompe handen 
gooien wij asch op gaven van het kind, rukken kiemen uit, die op 
hadden kunnen groeien tot planten van schoonheid; met onze ver
waandheid van volwassenen denken wij, dat wij de middelaars zijn 
tusschen het kind en zijn uitingen. Doch leeraren, dat opvoeden een 
voorzichtig leiden is, een ontdekken van het kind aan zichzelf, wil 
niet zeggen, dat wij als volwassenen niets dan een lijdelijke rol te 
spelen hebben. Een voorzichtig snoeien doet een plant tot grooter 
bloei geraken; kappen voorkomt verwildering; mesten van den grond 
bevordert het groeiproces. Met oude ervaringen mogen en moeten 
wij het kind dienend, begrijpend, steunend helpen, zooals wij ook 
hebben kunnen en mogen steunen op de ervaringen van hen, die ons 
vooraf gingen.

Verkondigt Coué een groote waarheid, als hij betoogt, dat in ons 
de stroom van het onderbewuste is, ook met een kind te bevaren ? 
Hij maakt het weer duidelijk, dat het mysterie in ons is, wij zelven 
mysterie zijn, wij soms meer bereiken met een berustende overgave 
dan met strijd; wij kleine, heel kleine menschen zijn, openbaringen 
van niet gekende, niet gepeilde krachten. Doch er is ook het ordenende 
verstand, de poging, het streven naast en met de overgave.

Hebben, wij met Baudouin te luisteren naar de groote intuïtieven.
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aangeduid, 
practische toepassing volgens mij meer de 
Eades, die het met groot vernuft toepast, 
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jongeren mogelijk en 

liet, dat een kind geen 
worden, 
vrijheid

die dichters zijn, naar hun schildering van eigen jeugd? Natuurlijk, 
want we vergeten maar al te vaak, dat er de intuïtie was vóór de 
wetenschap. Maar onder de dichters zijn er soms de uitzonderings- 
naturen, de buitengewoon begaafden en gevoeligen. Hun ervarings- 
en gevoelsleven loopt niet altijd parallel met dat van het gewone 
kind. Zij geven daarom niet altijd den sleutel, die er past op het 
innerlijk van het gewone kind, bewijzen echter, dat één opvoedings
systeem niet past voor alle kinderen, alle soorten van begaafdheid. 
Daarom heeft óók dr. Decroly gelijk, die als Jung het licht der 
wetenschap laat schijnen en alle opvoeding wil doen dienen om het 
doel te bereiken, dat zuiver denken, oordeelen en handelen is. Ik 
gaf het echter reeds als mijn meening te kennen, dat de poort om 
het gezonde kind te komen ten slotte niet die is, welke naar het zieke 
leidt. De opvoedkunde kan slechts gediend worden door de vondsten 
en inzichten van Montessori en Decroly. Zij echter begonnen als 
medici, wilden het abnormaal werkende verstand tot denken en op
merken prikkelen. De wijze waarop zij het deden en doen ten opzichte 
van het normale kind, heeft soms ten gevolge, dat zij vroegrijpheid 
kweeken. Wanneer men bijv. La methode Decroly bestudeert, het boek 
geschreven door de geestdriftige volgelinge Amélie Hamaïdc en men 
leest dan de opstelletjes en beschouwingen, gegeven door kleine 
meisjes, kinderen van 10 en 11 jaar, welke geestesproducten Amélie 
Hamaïde in verrukking brengen en waarnaar zij verwijst als prachtige 
resultaten van de methode, is er verschil van opvatting mogelijk : wat 
dr. Decroly en den zijnen gewoon en normaal lijkt, wordt door 
anderen, ook door mij, als oudc-mannetjcs- en vrouwtjes-wijsheid 
beschouwd, als iets onkinderlijks, vrucht van vroegrijpheid, vroeg
wijsheid, van hersenen, die niet rustig kunnen groeien, maar tot te 
veel arbeid en waarnemingen, nog niet die van het kind, werden 
aangezet.

Montessori en Decroly verwaarloozen te veel ervaringen 
opgedaan of gevonden in de opvoedingsstelsels van gisteren. Zij en 
hun volgelingen gaan uit van de overtuiging, dat de opvoedkundige 
wijsheid bij hen begint.

Daarom, ook dit werd reeds door een enkel woord 
heeft het Daltonstelsel als p 
toekomst voor zich. John Ei 
staat op den bodem der werkelijkheid zei 
andere wijze van werken met kinderen en 
noodzakelijk is, maar hij vergeet ten slotte niet, dat een 
volwassene is en niet geheel aan zichzelf kan overgelaten 
De volwassenen wijzen den weg, die tot zelfstandigheid en
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leidt, maar eischcn ook, dat die weg bewandeld wordt. Een ieder 
kan er voortgaan naar eigen krachten en aard, maar de taak moet 
afgewerkt worden. Het klasseverband is er ook, niet voor alle lessen, 
maar voor sommige vakken en moeielijkheden.

Zoo wordt in dit systeem het kind èn als individu beschouwd en 
opgevoed, èn als lid der gemeenschap, èn als vrije werker, èn als 
arbeider, op wien een taak en een plicht rust, door hem te ver
vullen met alle krachten en inspanning.

Het Dalton-stelsei is dus de schakel tusschen oud en nieuw, ver
waarloost niet het beproefde, het door de ervaring getoetste en weet 
toch, dat alle groei van binnen uit moet komen, dat de eenige op
voeder voor het kind en den jongen dat kind en die jongen zelf zijn. 
Wij volwassenen hebben slechts de belemmeringen weg te nemen, 
die het groeiproces tegenhouden; wij hebben de omstandigheden te 
geven, waarin alle werk een voortdurend vinden en scheppen is; wij 
hebben in te zien en te begrijpen, dat groeien niet hetzelfde is als 
verwilderen.

Wie inziet, dat het opvoedingsstelsel van nu en morj 
heid van gisteren niet overboord kan of mag gooien 
het Dalton-stelsei een der wegen ziet, waarlangs i 
voortgaan sprake is, heeft daarmee ook antwoord ; 
vraag of er gevaar zou kunnen schuilen voor kind en 
het volgen van alle opvoeders op de wegen, door hen ingeslagen.

En naar verschillende richtingen wordt verkend!
Indien bijv, er alleen verslag werd gegeven van al hetgeen er o.a. 

beschreven wordt in de laatste nummers van Pour lire nouvelle 
of The new era, om slechts een paar tijdschriften té citecren, waarin 
de pogingen van opvoeders, welke andere wegen willen inslaan, be
schreven worden, er zouden lange bladzijden noodig zijn om 
op den voet te volgen.

Bij alle vrijheid van zoeken en toepassen wordt echter vergeten, 
dat er met kinderen gewerkt wordt!

Er werd reeds door mi) uiteengezet, dat naast de denkbeelden, 
door de voorgangers verdedigd en toegepast, er andere verdedigd 
kunnen worden, die óf aanvullen, óf bestrijden.

Van hun standpunt hebben Ferrière, Tobler, Wilson, Coué, Cizek, 
ƒ uiig, Decroly allen gelijk. Zij belichten echter allen slechts één zijde 
van het opvoedigsvraagsluk, zij verkennen allen slechts één gedeelte 
van het opvoedingsterrein.

Wij volwassenen, wij opvoedkundigen moeten naar 
om te overwegen, te toetsen, onszelven te herzien, onzen 
begrippen aan te vullen, onze eigen werkwijzen te wijzigen.
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;aat, dient er dus nauwlettend overwogen 
„Studieraad”, moet alle licht kunnen 

i beoordeeld in een sfeer van onbe
en wetenschappelijke nauwgezetheid. Maar bij 
met kinderen, gaat het om die kinderen zelf.

>voedingsstelsels van heden 
>k zij hebben hun groote

echter alleen in den groei gediend door de mogelijk- 
alzijdig te ontwikk elen, naar eigen 

: geen eenzijdigheid geduld worden. Zij < 
.•baat door een opvoeding enkel naar 
naar Decrolj’, óf naar Montessori, om slechts de meest 

namen en richtingen te noemen. Allen hebben iets ge- 
ucu of opnieuw belicht, allen helpen mee aan de oplossing van 
opvoedingsvraagstuk, dat niet door den enkeling of de volgelingen 
één richting kan gevonden worden, omdat het altijd en telkens weer 

problemen brengt.
rille van het kind en den jongere is er dus een Centrale 

Studieraad noodig, — ik weet geen ander woord te vinden om ter
men te vermijden, waaraan verbonden zou kunnen zijn een sfeer van 
starre dufheid —, die de denkbeelden onderzoekt en overweegt, voor 
ze op kinderen zouden toegepast mogen worden, omdat het kinderen 
zijn, teere en groeiende organismen, weck als was soms in de handen 
van den opvoeder, hetzij hij een ouderwetsche schoolmeester is, of 
een zoeker naar nieuwe wegen, een Cizek of een Montessori, een 
Tagore of een Decroly.

Omdat het om kinderen gaat, » 
te worden. In het huis van den , 
doordringen, alles overwogen en 
vooroordeelde vrijheid 
proefnemingen op en 
wat voorzichtigheid eischt.

Voor een deel is hiermee ook de vraag beantwoord, aldus gefor
muleerd : wat is de beteekenis van dit alles voor opvoeding en onderwijs 
in het algemeen en voor ons land in het bizonder ?

In het opvoedingslaboratorium is men aan den arbeid. Nog, gelijk 
gezegd, onderwerpt men kinderen aan de toepassing van denkbeelden, 
zonder dat men geheel de draagwijdte overziet. 'Wellicht kan dit 
niet anders in een maatschappij, die nog in den choatischcn toestand 
is, waar alles wordt, niets is. Alles is echter beter dan doodende 
routine, verdrukkende en versuffende starheid. Beter de 
van den geestdriftigen enkeling dan de overheersching van 
middelmatigheid, die er maar niet achter vermag te komen, 
veranderen is, een voortdurend zich wijzigen.

Daarvan dienen ons onderwijs en onze opv 
zich meer dan ooit van te doordringen. Ooi



dan zelf geheel de

volgt de

59

proefnemingen gedaan 
chten uitgewerkt.

scholen hard gewerkt onder tegenwerkende 
gearbeid met en onder de overtuiging, dat 
vikkeling het eenig noodige was. Een vernisje 

Alleen zij kwamen 
naar het wetenschappe-

verdiensten. Er is in onze 
omstandigheden. Er is g'*-'1 
eenzijdige verstandsontwim 
van beschaving kon volstaan, werd er gedacht, 
in onze scholen niet te kort, wier aanleg óf 
lijke, óf naar het litteraire ging.

WÏ1 in ons kleine land er echter werkelijk van een opvoedings
stelsel sprake zijn, dat ontwikkeling voor elk kind en de geheelc 
maatschappij waarborgt, dan dient in de eerste plaats de opvoeding 
van den opvoeder te veranderen.

Wij kunnen niet meer volstaan met onderwijzers en leeraars, die 
niet alzijdig en wetenschappelijk voor hun vak gevormd zijn. Liefde 
is de basis, waarop alle opvoeding gebouwd moet worden, maar dat 
alleen is niet voldoende, zelfs niet voor de moeder of den vader. Onder
wijzers en leeraars, die niet de structuur van den menschelijken geest, 
zijn groeiwetten, den bouw en de functioncering van het menschelijk 
lichaam hebben leeren begrijpen en bewonderen, kunnen onmogelijk 
eenige leiding aan kind en jongere geven, omdat zij het materiaal 
niet kennen, waarmee zij te werken hebben.

Het geld, aan onze opvoedingsstelsels besteed, is weggeworpen, 
wanneer niet eindelijk onderwijzers en leeraars, al hebben zij nog 
zoo’n groote liefde voor hun taak, niet gevormd worden tot de leiders 
der jeugd, die kunnen waarnemen, omdat zij leerden het te doen, 
kunnen leiden, omdat zij als bekwame tuinierders het kweeken en 
snoeien verstaan.

Dan moeten wij ook over de grenzen van het eigen land leeren 
heenzien. Een gezond nationalisme kan slechts internationaal denken 
en voelen. Om het eigen volkswezen te begrijpen, moet het verschil 
tusschen en de overeenkomst met andere nationaliteiten begrepen 
worden. En onze opvoeders blijven te veel in het eigen land. Wie 
het opvoedingsstelsel van andere landen wil bestudeeren, moet het 
in de boeken doen, of in de eigen vacantie, en 
kosten dragen.

Bij uitzondering worden de menschen door de overheid uitgestuurd 
om in andere landen rond te kijken. Zeldzaam, héél zeldzaam gebeurt 
dit, waar het het bestudeeren van andere scholen betreft dan die voor 
het vakonderwijs.

AX^ie een bespreking als die te Montreux bijwoonde en 
tijdschriften, waarin „de nieuwe scholen" in het buitenland beschreven 
worden of zich uiten, weet, dat er overal p 
worden, nieuwe stelsels gevolgd, andere gedacl
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De nieuwe Kweekschoolregeling, 
door L.C.T. BIGOT.

> één

gezegd.

onaange-

de

Om alles te bcstudecren, moet er gereisd, bestudeerd worden ter 
plaatse zelf, als de scholen aan den gang zijn.

Wat ons onderwijs veranderen zou, als er bij de liefde tot het 
kind de wetenschap aan het woord was en er door de vergelijking, 
de studie der proefnemingen elders, het inzicht verdiept werd, de 
geest verruimd, benaderd wat er gedaan en gelaten moet worden 
om in het kind en den jongere de scheppende krachten te eerbiedigen 
en te steunen!

| \e Lager Onderwijswet van 1920 bracht in Titel VI een geheel 
nieuwe regeling van de opleiding tot het ambt van onderwijzer.

Er zouden komen 5-jarige kweekscholen voor onderwijzers en voor 
onderwijzeressen, 4 jarige opleidingsscholen voor onderwijzeressen met 
een lagere bevoegdheid; beide inrichtingen zouden als vooropleiding 
vragen een 3-jarige H. B. S. of volledige U. L. O.-school, onder 
zekere voorwaarden het jus promovendi krijgen en wat de kweek
scholen betreft, leerkrachten met bevoegdheid M. O.

Belangrijk waren de verbeteringen aan deze nieuwe opleiding ' 
bonden: afschaffing van de avondnormaallesscn, de instelling van 
bevoegdheid, een betere vooropleiding, een intrede in de school 
20 jaar in plaats van 18, het zijn er slechts enkele uit vele.

In de kringen van hen, die met de opleiding waren belast, werd 
deze regeling over het algemeen met ingenomenheid ontvangen. De 
buitengewone haast, waarmee het nieuwe schooltoezicht werd geregeld, 
deed vermoeden, dat ook de reorganisatie der oude opleiding spoedig 
zou volgen.

Dit gebeurde echter niet.
Een paar jaren van onzekerheid volgden, 'n Onzekerheid, 

naain voor de in opleiding zijnde jonge menschcn, die niet wisten 
in hoeverre ze de nieuwe opleiding zouden kunnen volgen, voor 
leerkrachten aan onze kweekscholen, voor wie heel hun werk iets 
voorloopigs kreeg, voor de ouders der toekomstige kweekelingen, die 
in ’t onzekere verkeerden, welke vooropleiding zij hun kinderen moesten

Aan die onzekerheid kwam een einde, toen bij de voorbereiding 
z.g.n. technische herziening der Onderwijswet duidelijk werd 
dat van^lie mooie opleiding totaal niets komen zou.
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volgden toen de teleurstelling en de vrees, dat 
alles bij het oude zou laten en de opleiding zou laten doorsukkelen 
het benepen paadje, dat leidt naar 't fossiele examen van art.

Ier wet van '78, het onderwijzersexamen, met twee jaar later de 
eenigszins uitgebreide, maar even verstarde vertooning, van art. 77b, 
het hoofdonderwijzersexamen.

Zóó troosteloos en zóó hopeloos is de toestand gelukkig niet f
Tijdens de behandeling van de opleiding bij de techni: 

ziening werd op voorstel van den Minister een bepaling aanj 
waarbij hij eenige reorganisaties toezei, welke het dienstbel 
derden en die voornamelijk zouden inhouden een 
cursusaanvang van 1 Mei naar 1 September en 
zekere voorwaarden, van het jus promovendi aan de kweekscholen.

En toen, toen waren we aan de kweekscholen alweer blij: er zou 
toch wat gebeuren!

Veel heeft men in deze dagen niet noodig om

De bovenbedoelde bepalingen, die gevorderd werden door 't dienst
belang, zijn in de laatste week van September verschenen. Het zijn 
de Kon. Besluiten van 10 en 11 September '23 No. 433 tot en met 
440. Zij bevatten: 1 o. de regelingen en de programma's van de examens 
van onderwijzer en hoofdonderwijzer, die van de examens voor de 
akten teeltenen, nuttige handwerken en vrije ordeoefeningen, 2o. regelen 
voor-de rijkskwcckscholen, 3o. regeling van het schooleindcxamen en 
4o. subsidievoorwaarden voor de gemeentelijke en bijzondere Kweek
scholen. Over de normaalscholen wordt in deze besluiten niet gesproken,

Wij willen in hetgeen volgt de regeling dezer nieuwe opleiding weer-

De kweekschool blijft evenals nu een vierjarige school; Daarnaast kan 
echter aan De school verbonden worden een Driejarige cursus voor De leerlingen, 
Die een Driejarige U. B. S. hebben afgeloopen of Daarmee ongeveer gelijk
staande ontwikkeling hebben verkregen. De cursus begint I September.

Deze bepalingen bevatten een verbetering van niet geringe betee- 
kenis; zij brengen de aansluiting tot stand van de onderwijzers
opleiding bij het overige onderwijssysteem. Alle onderwijsinrichtingen 
beginnen den cursus op 1 September; alleen de scholen die tot onder
wijzer opleiden beginnen 1 Mei. Leerlingen van U. L. O. scholen of 
H. B. S. 3-jarige cursus moesten dus midden in den cursus — soms 

voor zij het afsluitend examen deden — hun leertijd 
naar de kweekschool te kunnen gaan. En zij, die nog 
school zijnde, voor de kweekschool waren bestemd, bleven 

■ in de hoogste klasse, ter lagere school, om .gepre-

geworden.

ngenomen, 
dang vor- 

verplaatsing van den 
het verleenen, onder
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Bovendien
H. B. S.

maar het 
veel verbeterd. Het onderzoek 
jgramma is opgenomen eenigc 
en wiskunde, terwijl bij Ne- 

:nige bekendheid met de letterkunde, bij de kennis 
naar gezondheidsleer en bij de geschiedenis naar 

practisch rekenen d. w. z.
vervangen door handels-

parcerd" te worden voor het toelatingsexamen der kweekschool. Door 
bovengenoemde bepalingen kan het in ’t vervolg nu zoo geregeld 
worden, dat eerst de volledige U. L. O. school of 3-jarige H. B. S. 
wordt afgcloopen en daarna plaatsing wordt gevraagd op den 3-jarigen 
cursus der kweekschool. Voor hen die geen U. L. O. onde rwijs kunnen 
volgen en voor hen, die dat maar gedeeltelijk doen, is dan de 4 jarige 
kweekschool toegankelijk.

Deze wijziging heeft temeer betcekenis, nu zoovele a. s. kweek- 
schoollcerlingcn cerst een U. L. O. school of H. B. S. (gedeeltelijk) 
bezoeken voor zij op de kweekschool plaatsing vragen, 
schept het Kon. Besluit de mogelijkheid, om hen, die een 
met 5 j. c. hebben afgcloopen, in de 3e klasse eener 4-jarige of in de 
2e klasse eener 3-jarige kweekschool op te nemen zonder toelatings
examen. Indien er op de kweekscholen plaatsen genoeg beschikbaar 
zijn, zal deze laatste bepaling een eind maken maken aan het bestaan 
der z.g.n. stoomcursussen. En zoo is door deze bepaling de kweek
school uit haar isolement verlost.

De rijkskweekscbolen en de daartoe aangewezen gemeentelijke en bijzondere 
kweekscholen krijgen het reebt, om aan bun leerlingen na bet afleggen van 
een oebooleindexamen de bevoegdheid van onderwijzer(esJ te verleenen.

Het examen voor onderwijzer, ingericht naar regelen van voor 50 
jaar, was langzamerhand geworden tot een paskwil; elk jaar leverde 
het weer stof op, waarmee in de groote pers de schoolmeesterswijsheid 
kon worden gedemonstreerd. Maar dat was het ergste niet. Dit 
examen hield elke verbetering tegen; het was een wanhopig vicieuse 
cirkel: de examinatoren moesten tal van waardclooze dingen vragen, 
omdat ze anders geen woord uit de candidatcn kregen en de candi- 
daten moesten al die dingen tegen heug en meug instampen, omdat 
de examinatoren ze vroegen.

Met die dwaasheid is ’t nu gedaan.
Natuurlijk blijft er nog een staatsexamen voor onderwijzer bestaan 

voor hen, die van normaalscholen komen, van niet aangewezen kweek
scholen of die langs anderen weg zich hebben voorbereid, 
programma van dit examen is veel en 
duurt langer n. 1. 4 dagen en in het prof 
kennis van Fransch, Duitsch, Engelsch c 
derlandschc taal eei 
der natuur ook naar gezondheidsleer 
staatsinrichting wordt gevraagd. Het 
het sommetjesmaken is van de baan 
rekenen.

Het schooleindexamcn heeft hetzelfde programma. De rijkskweek-
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Haarlem zoeken voor de leerlingen huisvesting in geschikte 
gezinnen. Op de rijkskweekscholen worden door den 
ccriingen geplaatst in door hem aangewezen gezinne

regeling geeft aan de ouders het recht het gezin te 
hun kind tijdens zijn studietijd aan de kweekschool zal 

De directeur is verplicht hun bij die keuze behulpzaam te

scholen krijgen als zoodanig het jus promovendi; de aanwijzing van 
gem. en bijz. scholen is aan zekere voorwaarden verbonden, waarvan 
de voornaamste is, dat zij in de laatste 5 jaren minstens 80 °/0 ge
slaagden hebben afgclcverd. De aanwijzing geschiedt voor vier jaren.

Natuurlijk zijn aan deze regeling moeilijkheden verbonden, ’t AVil 
ons toeschiinen, dat deze in de Kon. Besluiten vrijwel zijn opgclost.

Het examen wordt afgenomen door directeur en leeraren der kweek
school onder toezicht van drie gecommitteerden, door den Minister 
benoemd. De directeur regelt het examen. De gecommitteerden zien 
toe, dat het examen naar behooren wordt afgenomen. Het examen 
is schriftelijk en mondeling; veertien dagen vóór den aanvang van 
het examen zendt de directeur aan de gecommitteerden een rooster 
van het examen. De opgaven van het schr. examen behoeven de 
goedkeuring der gecommitteerden en bij het mond, examen hebben 
deze ’t recht, na overleg met den examinator, vragen te doen. Over de 
beoordecling van het schriftelijk werk heeft overleg met gecommitteerden 
plaats, die in deze de beslissing hebben. Over den uitslag van het 
examen wordt overleg gepleegd met de gecommitteerden, die in geval 
van oneens-zijn de beslissing hebben. De cijfers door de candidaten 
in de twee laatste jaren op de kweekschool behaald worden bij deze 
beslissing in aanmerking genomen.

In 1924 heeft het eindexamen voor 't eerst plaats; dan wordt nog 
geëxamineerd volgens het oude programma; het nieuwe treedt in 1925 
in werking.

Op de rijkskweekscholen zal schoolgeld geheven worden; aan leerlingen 
kan van rijkswege een toelage worden gegeven ter tegemoetkoming in de 
kosten, welke het bezoeken der kweekschool meebrengt. Indien zulks door 
de ouders wordt verzocht, is de directeur hun behulpzaam bij de keuze 
van ingezetenen, bij Wie de leerlingen knnnen worden gehuisvest.

Ook deze regeling brengt een belangrijke verandering.
De huisvesting van kweekelingen is altijd een moeilijk vraagstuk. 

Aan de katholieke kweekscholen en sommige Christelijke kweek
scholen (o. a. te Zetten en de Klokkenberg te Nijmegen) zijn inter
naten verbonden. Ook de Arnhemsche kweekschool van onderwijze
ressen heeft een internaat, de departementale kweekscholen te Nij
megen en Haarlem zoeken voor de leerlingen huisvesting in geschikte 
gezinnen. Op de rijkskweekscholen worden door den directeur de 
leerlingen geplaatst in door hem aangewezen gezinnen (de z. g. n. 
kosthuizen).

Deze nieuwe 
kiezen, waar 
verblijven.
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•e waar- 
waarbij alle 

het rijk.

. oeconomische aardrijkskunde van 
Curafao.

vreemde landen

van de hoofdzaken der kosmographie.

tijdvak uit de ge
le algemeene ge-

Bekendheid met
paedagogen.

Tederlandsche taal en letterkunde.
<1. Bekendheid met eenige belangrijke verschijnselen uit het leven der Ncder- 

landsche taal.
b. Bekendheid mei de hoofdstroomingen uit de geschiedenis der Nedcrlandsche 

letterkunde. Nadere kennis van eenige door den adspirant te kiezen belangrijke 
voortbrengselen der Nederlandsche letterkunde.

Aardrijkskunde.
a. Kennis van de natuurkundige en 

land Nedcrlandsch-lndië, Suriname en '
b. Nadere kennis van een' of meer 

van den adspirant.
C. Benige kennis '

Geschiedenis.
a. Eenige bekendheid met de geschiedenis der oudheid.
b. Bekendheid met de hoofdzaken uit de geschiedenis der middeleeuwen en 

de nieuwe geschiedenis, inzonderheid die der 19e en 20e eeuw.
c. Nadere kennis van een door den adspirant te kiezen tij 

schiedenis des vaderlands en in verband daarmede van de 
schiedenis.

geschriften van

zijn, indien zij dit wcnschcn. Door deze bepalingen wordt de verant
woordelijkheid voor de huisvesting der leerlingen voor een groot deel 
afgewenteld van de schouders van den directeur of de directrice.

Bovendien zullen de bepalingen over schoolgeld en toelage 
schijnlijk een eind maken aan den toestand van nu, 
leerlingen der rijkskwcckscholen studeeren op kosten van het rijk.

/Ion elke kweekschool kan een cursus voor de hoofdakte verbonden zij", 
een s.g.n. afd. 13.

Een van de grootste verbeteringen, die deze nieuwe bepalingen 
brengen, is het programma voor het hoofdonderwijzersexamen. Tot 
heden was dit vrijwel een herhaling en uitbreiding van het onder
wijzersexamen. Nu wordt het een examen, waarbij de candidaat 
gelegenheid heeft van eigen studie-voorkeur blijken te geven.

Wij laten het programma hier volgen:

Opvoedkunde.
a. Bekendheid met de algemeene zielkunde in verband met de paedagogiek. 

Eenige kennis van de uilkomslcn der empirische en experimenteele zielkunde.
b. Inzicht in de wijze, waarop het schoolonderwijs dienstbaar kan worden 

gemaakt aan de zedelijke en verstandelijke vorming der leerlingen.
c. Kennis van de inrichting der lagere school.
d. Kennis van de algemeene didaktiek en van een leergang voor ieder der 

vakken, genoemd in artikel 2 der Lager Onderwijswet 1920 onder de letters 
a tot en met i.

e. Eenige kennis van de geschiedenis van het onderwijs en 
inzonderheid in Nederland.

f. Bekendheid met enkele door den adspirant te kiezen
bekende j 1

N<
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Een 
in het 
Katholieke 
de gemeentelijke kweekscholen

jijkunde zijn vrijgesteld de adspiranten, 
van bekwaamheid hebben

Zoo brengen 
ook hier krijgen grot 
rning van parallel-kh 
voor „vorming” van 

Een ernstig nadeel 
dat voor het salaris de

en van de

groote moeilijkheid, waarin ook moest worden voorzien, ligt 
bestaan van het groote aantal kleine kweekscholen: Roomsch- 

en Prot. Christelijke inrichtingen. De rijkskweekscholen, 
en de bijz. neutrale kweekscholen 

hebben alle minstens 80 leerlingen. De kleine kweekscholen zijn uit 
den aard der zaak duur.

Het jongste Onderwijsverslag maakt melding 
en 3 geslaagden; een van 46 

i 32 leerlingen met 7 geslaagden;
i een van
de subsidiebedrag*

deze Kon. Besluiten veel goeds. Jammer is, dat we 
jotere klassen: eerst bij 30 leerlingen mag tot vor- 
lassen worden overgegaan; 30 is een groot getal 
i leerkrachten.

voor de docenten ligt verscholen in de bepaling, 
werkelijke duur der lessen wordt gerekend.

Kennis der natuur.
a. Kennis van de belangrijkste natuurkundige verschijnselen 

eenvoudigste verbrandingsverschijnselen.
b. Kennis van de hoofdzaken der schoolhygiëne.

Wiskunde.
a. Algebra. Ecnigc bekendheid met de hoofdzaken uit de 

de vergelijkingen van den tweeden graad met één onbekende.
b. /Heelkunde. Ecnigc bekendheid met de hoofdzaken uit de vlakke meet

kunde en uit de meetkunde in de ruimte.
Van het onderzoek in bet onderdeel „1

die daarin bij het onderwijzersexamen bewijzen 
afgclcgd.

van een kweekschool 
met 26 leerlingen en 3 geslaagden; een van 46 leerlingen met 6 ge
slaagden; een van 32 leerlingen met 7 geslaagden; een met 45 leer
lingen en 6 geslaagden en een van 25 leerlingen met 7 geslaagden. 
Successievelijk beliepen de subsidiebedragen voor deze scholen: 
f35.657.—, f46.634—, f41.677—, f50.651 en f40.382

In het Kon. Besluit wordt de kwestie nu aldus opgelost:
Het maximum subsidie (d. i. de salarissen + f 70.— A f90.— per 

leerling voor gebouw, leermiddelen enz.) wordt alleen uitgekeerd als 
in 5 jaar 90 leerlingen de akte van onderwijzer hebben behaald.

Voor elke leerling beneden de 90 gaat */»o van ^e subsidie af. 
Scholen met 5 of 6 geslaagden per jaar ontvangen dus “/», of %van 
de subsidie. De verplichting om de salarissen overeenkomstig het 
Bezoldigingsbesluit uit te keeren, blijft natuurlijk gelden. Dat daardoor 
de kleine kweekscholen in moeilijkheden komen spreekt vanzelf. 
Zij zullen zich moeten vereenigen, er moet daar meer centralisatie 
komen. En dat is zeer zeker een goede weg.
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zur Ausbildung

Een „Lehrgang
von Technischen Leitern von Schulbildveranstaltungen 
an Schulen und in der Jugendpflege,”

door N.SCHELTEMA.secretari» van het Film-advieabureau der Licbtbeeldenvereeniging.

aan zaalhuur enz-,

de aanschaffingskostcn hiervan 
de kleinere 
woonlijk geei 
kunnen beha 
te nemen 
afgehuurd, zoodat de films dAAr 
worden.

Behalve dat dit vrij veel kost

ze op bijna alle scholen 
uur salaris tellen, wat tot nu toe het 

de docenten ló’/j’/o salarisvermindering; 
tig woord zal worden gezegd, te 
’eldt voor de rijksscholen.

van algemeen standpunt der onder- 
i belangrijke schrede vooruit.

d. w z. dat lessen van 50 minuten, zooals 
worden gegeven, niet voor een 
geval was. Dat beteekent voor 
waarover elders nog wel een ernstig 
eerder, omdat deze bepaling niet gei 

Alles saamgenomen, gaan we, \ 
wijzersopleiding, ongetwijfeld een

Oreer groot is in Duitschland het aantal paedagogen, zoowel in 
onderwijskringen als daarbuiten, die overtuigd zijn van het nut 

van den schoolbioscoop en hiervan de meest optimistische verwach
tingen koesteren. Zeer veel moeite wordt er dan ook bij onze oostelijke 
naburen gedaan om dit leermiddel te vervolmaken en zoo veel mogelijk 
toe te passen en overal bestaan organisaties, sommige op kleine schaal 
werkende, andere een groot deel van het Rijk omvattende, die er 
naar streven op alle scholen de film als leermiddel ingang te doen vinden.

Is dit streven, wat den (inancieelen en technischen kant der zaak 
betreft, niet moeilijk in groote steden, waar vele en groote scholen 
zijn, die zich de weelde van aanschaffing van een projectie-toestel en 
het huren of koopen van films wel kunnen veroorloven, en waar ook 
technisch onderlegd personeel beschikbaar is, mocilijker gaat het in 
de kleinere plaatsen en op het platte land, waar de geldmiddelen 
der scholen daartoe niet toereikend zijn.

Wat het verkrijgen van de noodigc onderwijsfilms aangaat, bestaan 
er verscheidene organisaties, ten doel hebbende alle scholen geregeld 
van die films te voorzien. Hierop zal ik straks nog terugkomen. Maar 
dan blijft er nog de kwestie der projectie-toestellen. Niet alleen dat 

.filngskostcn hiervan vrij hoog zijn, doch ook vindt men in 
: plaatsen, buiten het personeel der bioscooptheaters, ge
en personen welke die toestellen met de noodige zaakkennis 
landelen. Zoodat men daar wel genoodzaakt is zijn toevlucht 
tot die theaters, welke dan door de scholen worden 

voor de leerlingen vertoond kunnen
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van het daar beleefde

dezen cursus, verleden zomer 
-Lugustus voor de eerste maal

de Heer Walther GUnther, voorzitter van den Bild- 
de ziel van alles, gaf mij daartoe welwillend zijne

teilijke tijden nog 
ettegenstaande c

en hoewel er juist onder de middenstanden, 
onderwijzers behooren, de grootste armoede 

men hier toch lust om uit verschillende deelen 
het rijk bij elkaar te komen en drie weken achtereen vol ijver 

opgewektheid kennis te vergaren en vraagstukken te behandelen, 
trekking hebbende op de opvoeding van het opkomende geslacht, 

programma dat gedurende dien tijd afgewerkt moest worden, 
was wel zéér gevuld en vereischte veel van ons uithoudingsvermogen, 
doch dankbaar moeten we erkennen dat ons gedurende die dric weken 
ook veel geboden werd, waardoor we een beter inzicht kregen in het 
bioscoop-vraagstuk en hetgeen er bij onze buren op dit gebied ver
richt wordt.

Wat het technische gedeelte van dat programma betreft, hierover 
kan ik kort zijn. Na eiken morgen een uur of langer eenigszins in
gewijd te zijn in de electriciteitsleer (electrischc eenheden, transfor
matoren, behandeling der booglampen, verschillende schakelingen, het

methode natuurlijk het bezwaar dat de kinderen dan hun onderricht 
niet ontvangen in eene school doch in een bioscooptheater en dat zij 
aan het bezoeken hiervan gewend raken. Uit financieel en paedagogisch 
oogpunt zou het dus beter zijn indien de film-lessen in de school zelf 
gehouden konden worden. Nu zou het, door samenwerking van eenige, 
in eikaars nabijheid gelegen scholen, nog wel gaan een eigen projectie- 
toestel aan te schaffen, doch een bezwaar daarbij is dat slechts 
weinige onderwijzers voldoende bekend zijn met de behandeling daarvan, 
en daarom was het een zeer goed denkbeeld van het „Zentralinstitut 
fUr Erzichung und Unterricht", te zamen met den „Deutschen 
Bildspielbund", beide te Berlijn gevestigd, den aan het hoofd van dit 
opstel genoemden cursus, toegankelijk voor leeraren en onderwijzers 
en ook voor buiten het eigenlijke onderwijs staande volksopvoeders, 
te openen.

Als secretaris van het Film-Adviesbureau der Lichtbeeldenvereeniging 
te Amsterdam vond ik het van belang d 
van den 23sten Juli tot den 12dcn Ai  
gehouden (in het Friedrichs-Werdersche Gymnasium te Berlijn), 
te maken, en de Heer Walther GUnther, voorzitter van 
spielbund en 
toestemming.

In het kort wil ik hieronder mijne indrukken 
meedeelen.

Ik moet dan wel beginnen met mijne bewondering te uiten voor 
het feit, dat men in deze moeilijke tijden nog lust had, om een dergclijke 
zaak aan te pakken. Niettegenstaande den ellendigen economischen 
toestand van het land 
waartoe leeraren en 
geleden wordt, had

bett
Het p
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I 
<

Het bioscoo[ 
wel blijkt uit a

'stuk, hetgeen 
igen van voor-

vantier); Geschichtliche Filme (Günther); .Entstem 
:setz (Oberregieri 
i'. Lipmann); Mc

op-vraagstuk is een zeer moeilijk vraagsf 
de vele totaal uiteenloopende beoordeelingi

toestellen, terwijl ook de po
brandgevaar behandeld werden, hielden we later 
oefeningen met verschillende projectietoestellen, 
films te behandelen (omwikkclen, nazien, rep; 
films, enz.) terwijl wij ’s middags of ’s avonds 
gehouden voordrachten en filmvertooningen, af en toe een beurt kregen 
om iri de cabine het toestel te bedienen cn de film af te draaien.

Van nog meer belang echter dan het verkrijgen van technische 
vaardigheid op dit gebied, was voor de meesten onzer hetgeen ze te 
hooren kregen uit den mond van personen, reeds vele jaren in de 
bioscoopbeweging werkzaam, waaronder in de eerste plaats genoemd 
dienen te worden Prof. Dr. Felix Lampe, Leider van de Lichtbeelden
en Film-afdeeling van het „Zentralinstitut ftlr Erziehung und Untcrricht” 
en de reeds genoemde Heer Walther Günther. Zeer interessante 
voordrachten werden door deze heeren gehouden en ook door andere 
vooraanstaande personen in de bioscoopbeweging.

Om er maar cens eenige van te noemen :
Wie ein Film entsteht (door Dr. Köhler); Filmkultur (Prof. Lampe) ; 

U eber die Beurteilung naturwissenschaftlicher Filme(Dr. Schickc); Land- 
wirtschaftliche Filme (Dr. Kühnemann) ; Fliegcr- und Sporlfilmcn (De- 
vantier); Geschichtliche Filme (Giinther); Entstehung vonTrickfilmen(Dr. 
Kornblum); Das Lichtspielgesetz (Oberregierungsrath Dr. Bulckc); 
Filme zur Berufsberatung (Dr. Lipmann); Mcdizinische Filme (Dr. 
Kaufmann) ; Organisationsform der Schulkino-arbeit (Günther); Vor- 
tragsunterrichtsorganisation der Lehrfilmindustrie (Sochaczewer); Bi-

:he Filme (Dr. Köhler); Reklamc-Filme (Günther); Polizci-
’lptm. Saai); Aufgaben des Schulkinos (Prof. Lampe); 

meer andere, terwijl wc ook vergast werden op eene uitvoering 
ï „sprekende film” in het Tri-Erg< 
i kreeg dus op verschillend gebi

dier voordrachten werden gehc
voordi

ologiscl
Lehrfilme (H,
en nog meer andere, terwijl wc ook vergast werden op 
van de „sprekende film” in het Tri-Ergon-Atelier.

Men kreeg dus op verschillend gebied wat te hooren en te zien 
(de meeste dier voordrachten werden gehouden met films of/en lantaarn
plaatjes). En daartusschendoor voordrachten over organisatie van 
schoolbioscopen, over technische films, over verschillende lichtbronnen 
en nieuwe uitvindingen op dit gebied, enz. enz. Aan het slot van al 
die voordrachten was er steeds gelegenheid tot debat, terwijl ook 
af en toe door de „ Kursisten” proeflessen aan schoolkinderen werden 
gegeven (met films en diapositieven).

ontwerpen cn berekenen der kosten van installaties, enz.) cn theoretisch 
op de hoogte gebracht met de verschillende types van projectie- 

jolitie-voorschriften ter voorkoming van 
den, hielden we later op den dag practische 

leerden we hoe de 
>areeren van beschadigde 
Is, tijdens de in de Aula



49

derwerj
In F

■

l
*

i

, «lijkt

lbouv

der „Ufa", kregen 
over dit on-

ons te lande ook niet.') Naar ik van een paar deskundigen vernam, bij

:n om een 
r te hebben. Maar toch begint wel 
op te komen dat we van den bioscoop 
zachtingen moeten koesteren. En in 

nu te Berlijn gehoorde en geziene

aanstaande mannen op het gebied van onderwijs en opvoeding. Sommigen 
hunner beschouwen de film ais het leermiddel bij uitnemendheid, anderen 
weer zijn van meening dat zij daartoe ten eenenmale ongeschikt is 
(in elk geval op de lagere school).

Ik zelf heb me nog te kort met deze zaak bezig gehouder 
geheel gevestigde meening erover 
meer en meer de overtuiging bij me c 
al.r leenniMel niet te groote verwi 
deze overtuiging werd ik door het 
weer versterkt.

Velefilms werdendaarvooronsafgedraaid,doch werkelijk mooie, duide
lijke, leerzame waren er m.i. weinig bij. Eén groote fout hadden verreweg 
de meeste : dat ze te lang waren, dat er te veel gegeven werd, vaak 
dingen die niet interessant waren of, zoo wel, dan soms te lang 
achtereen vertoond of te dikwijls herhaald, terwijl hetgeen juist wel 
belangrijk was, soms in een oogenblik voorbijgleed. En wat men erop 
verwachtte vond men vaak niet, zoodat men aan het slot een gevo<=« 
van onbevredigheid had. En dat dit niet geheel aan mij ligt, blijkt 
b.v. uit de uitlatingen van Dr. Kiihnemann, die bij den aanvanf 
zijn voordracht over landbouwGIms zeide : „werkelijk goede landbouw- 
films hebben we hier in Duitschland haast niet" ') en van den Heer 
G’-lnther die, toen een film over de vlas-hekelmachine vertoond werd, 
opmerkte: „tijdens mijn 8-jarige bezigheid bij de bioscoop-beweging 
heb ik reeds vele „technische films” gezien, doch dit is de eerste waarvan 
ik verklaren kan dat ze werkelijk duidelijk is.

In den aanvang van dit opstel sprak ik over de verschillende or
ganisaties, ten doel hebbende de leerfilms onder het bereik van alle 
scholen te brengen, ook in de kleinere plaatsen. Tot de belangrijkste 
dier organisaties behooren wel die van twee groote filmfabrieken te 
Berlijn n.1. de „Deulig" (Awtsche Zzchtbild Gesellschaft) en de „Ufa" 
(Universum /*ïlm zlktiengescllschaft). Beide lichamen hebben een 
„Kulturabteilung of „ Lehrfilmabteilung", welke afdeelingen niet alleen 
schoolGIms (en ook ontwikkelings- en ontspanningsfilms) vervaardigen, 
doch tevens al hare krachten inspannen om die films, om het zoo 
maar eens te noemen, „aan den man te brengen’.

Van Dr. Köhler, Leider van de Lehrfilmabteilung der „Deulig" 
en Dr. Bcyfusz, Leider van de Kulturabteilung

tijdens den cursus zeer interessante mededeelingen
■verp te hooren.
i hoofdzaak werken beide organisaties op dezelfde wijze : het
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III

>cédé uit
Idcn zóó

Misschien zal men er tenslotte in slagen een of ander pro< 
te vinden, waardoor de films of andere beweegbare beek

terrein van werkzaamheid wordt verdeeld in kringen en naar elke 
kring wordt cene film gezonden, die de verschillende daarbinnen ge
legen steden afreist, om daarna door een andere te worden vervangen 
(welk laatste ongeveer om de 6 18 weken geschiedt, de vacanties 
niet meegerekend). De voorstelling heeft meestal plaats in een bios
cooptheater, waar de leerlingen der verschillende meedoende scholen 
verzameld worden. Tot dekking der onkosten wordt van eiken leerling 
een gering entreegeld geheven (omdat de waarde der Mark bijna 
dagelijks veranderde, werd tenslotte dat entreegeld op den prijs van 
een klein broodje (Semmel) vastgcsteld).

Doch nu komt er een verschil : terwijl de Deulig" alleen films, 
met leidraad voor de daarbij te houden voordracht, rondstuurt en 
dus die films door een der plaatselijke onderwijzers verklaard moeten 
worden, gaat de „Ufa" nog verder, door niet alleen films, doch ook 
„Padagogen” rond té zenden, die de filmlessen geven.

Het wil mij voorkomen, dat deze methodes niet doeltreffend zijn, 
de laatste nog minder dan de eerste.

Wil de film werkelijk Zrrrfilm zijn, willen de kinderen er het noodigc 
van opsteken, dan moet zij lo. zich geheel aanpassen aan het reeds 
gegeven onderwijs, 2o. de onderwijzer zelf, die zijne leerlingen kent 
en precies weet wat ze noodig hebben en aan wien ook de kinderen 
gewend zijn, de filmles geven en 3o. de les gegeven worden aan ééne 
klasse en niet aan een groot aantal kinderen tegelijk.

Aan geen van die voorwaarden nu wordt hier voldaan: lo. niet 
de onderwijzers kiezen de film die zij op een bepaald oogenblik noodig 
achten, doch hun wordt eenvoudig zoo'n film gezonden, die zij dan 
moeten behandelen ; de film volgt hier dus niet het onderwijs, doch 
het onderwijs moet zich schikken naar de film ; 2o. niet de eigen 
onderwijzer der kinderen geeft de filmles, doch een vreemde, uit Berlijn 
gekomen mijnheer (in het gunstigste geval een der plaatselijke onder
wijzers, echter, daar er meerdere scholen van die film moeten profiteeren, 
voor de meeste kinderen evenzoo een onbekende) en 3o. om een film 
zooveel mogelijk te benutten, moet een groot aantal kinderen de filmles 
bijwonen. Zegt niet de „Ufa" in een prospectus: „Da dieses Ein- 
trittsgeld bei den heutigen Preisen ein so verschwindend geringer 
Bctragist, bitten wir uns die Schuier in möglichst groteer Zakt zuzufuhren, 
da wir die Uuszerst kostspielige Organisation bei einem so kleinen 
Eintrittspreis nur dann ermöglichen können, wenn die Besucherzahl 
möglichst grosz ist."
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Pariji. —- Kindergarten. Primaryschool en Grammarschool

De Ontwikkeling'.
T Tet M. O. in de Vereenigde Staten, die we

halve Amerika zullen noemen, omvat het middelbaar onder
wijs in de uitgebreidste zin en bet gymnasiaal onderwijs.

De vraag, of er van een Amerikaansch onderwijssysteem gesproken 
kan worden, is meer dan cens opgeworpen ’) en is zeer begrijpelijk, 
omdat de scholen zoo buitengewoon veel van elkaar verschillen. 
Amerika is bijna zoo groot als Europa, is verdeeld in 48 Staten en 
elke staat regelt zijn eigen onderwijs, maar zoodanig, dat elk district 
(een deel van gemeente) zelfs een school naar eigen behoeften mag 
inrichten. Alleen de vakscholen, opgericht ingevolge van de Smith- 
Hughes wet, maken een uitzondering; het onderwijs van deze scholen 
is centraal georganiseerd. Overigens zijn haast geen twee scholen 
gelijk. Zoo zijn er b.v. high schools met 1 leerkracht, maar er zijn er 
ook met over de 100. Niettegenstaande de groote verschillen laat zich 
het volgend algemeen schema, door een Amerikaansch onderwijsman1) 
ontworpen, heel gevoegelijk als oriënteeringsplan voor het M. O. ge
bruiken, dat we tevens in verband met het lager- en hooger onder
wijs zien:

goedkoop worden dat elke school een flinke verzameling ervan kan 
aanleggcn, en de projectie-tocstellen zóó billijk verkrijgbaar, dat iedere 
school er een bezitten kan. Dan zou elke onderwijzer naar gelang 
der behoefte af en toe zoo’n film te voorschijn kunnen halen, om het 
in de les behandelde te verduidelijken. En dan zouden telkens even 
korte films aan de klasse getoond kunnen worden, waarin hetgeen 
besproken wordt goed uitkomt.

Zoo ver zijn we echter nog niet en het is de groote vraag of we 
ooit zoo ver zullen komen. En daarom lijkt het mij het beste, voor 
loopig niet te zeer te overdrijven en niet met alle geweld films bij 
het lager onderwijs te willen gebruiken, waar die nog te duur zijn 
om zich goede en genoeg ervan te kunnen aanschaften.
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23— 24
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de opleiding van 
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Het is veelzeggend, hoe, toen het college i 
opgericht, de menschen met giften en geschc

4—6 Kindergarten.
Gradc 1 
Grade 2 
Grade 3 

9—10 Grade 4 
10—11 Grade 5 
11 — 12 Grade 6
12— 13 Grade 7
13— 14 Grade 8

Law School, j ™ "

14— 15 Ist year High School
15— 16 2ud year High School
16— 17 3rd year High School
17— 18 4th year ""
18— 19 Freshman
19— 20 Sophomore
20— 21 Junior
21— 22 Senior

We zien dus, dat het middelbaar onderwijs gewoonlijk duurt van 
het 14de tot het 18de levensjaar. Er zijn enkele leerlingen, die de 

op ietwat vroegere leeftijd bezoeken; er zijn er ook, die op 
een leeftijd van twintig jaar de middelbare school verlaten. Ecnige 
scholen hebben een cursusduur van zes jaar ; de leerlingen doen hier 
hun intrede op twaalfjarige leeftijd. High schools met een drie, twee en 
éénjarige cursus worden ook aangetroffen. Doch dit zijn alle uitzon
deringen. Regel is: de high school duurt van het 14de tot het 18de jaar.

hun aankomst begonnen de kolonisten van de 
Bay met de stichting van een college (1636), de thans 
Harvard University, omdat ze als protestanten voor 

predikanten moesten zorgen. De hoofden van deze 
Calvinisten waren gevuld met theologische vraagstukken, 

ze op dit gebied ook weer onderling strijd hadden, zoo 
allen bezield met één vurig verlangen, de zucht om
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of Harvard.
_ School (1922) (New York, The Macmillan Company)

inrichting te ondersteunen. John Harvard, een jong predikant, naar 
wie de universiteit werd genoemd, vermaakte in 1638 bij zijn dood 
779 pounds, 17 shillings en twopence plus zijn bibliotheek van 320 
deelen aan de universiteit. Treffend is een lijst van schenkingen; 
deze bevat o. a. een aantal schapen, een hoeveelheid kalveren, klecren 
ter waarde van 9 shillings, een tinnen veidflesch van 10 shillings, 
een fruitschaal en een suikerlcpel ')-

Geheel in overeenstemming hiermee was de schoolwet van Massa- 
chusetts (1647), in welke staat de Harvard (Jniversity ligt. Deze 
wet schreef voor, dat in elke gemeente, waar de Heer het aantal 
gezinnen tot 50 had doen aangroeien, onmiddellijk een persoon moest 
worden aangestcld, om de kinderen te leeren lezen en schrijven, 
voornamelijk om de verleiding van Satan te ontgaan, die de waarheid 
van de Bijbel, zooals vroegere tijden reeds bewezen hadden, gaarne 
voor de menschenkinderen verborgen hield. Bovendien werd vastgcstcld, 
dat een plaats met 100 gezinnen verplicht was een Latin grammar- 
school op te richten als opleidingsschool voor de universiteit2).

In 1635 werd de eerste Latin grammar school of Latijnsche school, 
te Boston gesticht. Deze school was het begin van het middelbaar 
onderwijs, dat zich later door de academies heen ontwikkelde tot de 
tegenwoordige High school, die door haar enorme uitbreiding 
laatste tientallen jaren de Latin grammar school en de acadet 
't algemeen heeft verdrongen. Een scherpe historische grens tus 
de drie bloeiperioden van deze drie typen van 
trekken; toch kan men zeggen, dat de Latin 
tot de Revolutie, de 
en de high school van

*) J. F. Brown, The American High Sc 

p- 8 : .11 being one cheife piecl of yt o 
of ye Scriplures, as in formr times 
latte times bij pswading from ye use < 
ye originall might bc clouded by false 
nol be buried in ye grave of or fathrs

„ft is therefore ordred, yt cvry towneship in this iurisdiction. aftr ye Lord hath increased 
ym to ye number of 50 houscholdrs, shall then forthwth appoint one wth in their lowne 
to teach all such children as shall resort to him lo writc aud reade, whose wages shall 
be paid eilhr by ye parents or mastrs of such children, as ye maior pt of those yt ordr 
ye prudentials of ye towne shall appoint; pvided. those yt send their children be net oppressed 
by paying much more yn they can have ym taught for in othr townes; & it is furthr 
ordered, yt where any lowne shall incrcase lo ye numbr of 100 families or householdr, 
they shall set up a gramar schoolc, ye mr there of being able lo instruct youth so farr 
as they may be fited for ye university, pvided, y if any towne neglect ye pformance hereof 
above one yeare, yt every such towne shall pay 5 £ lo ye next schole till they shall pforme this 
o.der,” (Records of Massachuselis, Vol. II, p. 203. typographisch vereenvoudigd) weergegeven.
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Andere steden in Nieuw Engeland volgden weldra het voorbeeld 
van Boston; 16 jaar na de stichting van de Latin grammar school 
te Boston hadden zeven plaatsen een dergelijke inrichting doen ver
rijzen. In theorie was het onderwijs kosteloos; practisch werd in de 
een of andere vorm gewoonlijk schoolgeld betaald; de armste leer
lingen evenwel waren vrij. De geest van de colleges, die, zooals we 
boven gezien hebben, in de eerste plaats dienden voor de opleiding

en behoeften 
Het leerplan 
Griek sch en 
leerkrachten.

Daar de Latin grammar school geheel buiten het actueele leven 
stond, deed zich in het midden van de 18c eeuw de behoefte aan 

onderwijsinrichting gevoelen, die dichter bij het leven stond.

Central High School, Philadelphia.
Met toestemming van Central High School of Philadelphia. 

theologen, beheerschte de Latin grammar schools. De wenschen 
van de breede volksmassa hadden daarop geen invloed, 
was voor ’t grootste gedeelte gevuld met de studie van 
Latijn. Het waren zeer kleine scholen met een of twee
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’) J. F. Brown: The American High School, p. 17: „As to their studies. it would be 
well if thej could bc laught Mrytbiftg that is useful, and eMiylbiny thal is ornamental. Bot 
art is long and their time is short. Il is therefore proposed, that they learn those tbings 
that are likcly lo bc moot hm jut and moot ornamental; regard being had to the several 
professions for whick thej are intended. All intercstcd for divinilj. should bc laught 
Lalin and Greek; for Phjsic, the Lalin, Greek, and Freneb; for law, the Latin, end Frcr 
merchanls, the French, German, and Spanish; and, though all should nol bc compelled 
learn Latin, Greek, or the modern forcign languages, jet none that have an ardent de 
lo learn them should bc refused; iheir English, arithmetic. and other studies absolutelj 
necessary, being at the same time nol neglected.” — (Sparks, Works of Franklin, Vol. I, 

pp. 572. 574.)

Weer nam men een Engelsche school tot voorbeeld: de academy. De 
academy in Engeland was het product van het werken van een 
godsdienstige groep, die -zich van de bestaande protestantsche kerk 
had afgescheiden en van de Universiteiten werd uitgesloten. De 
academies stonden daarom niet onder de invloed van het hoogcr 
onderwijs en gaven eind-onderwijs. Dikwijls waren het kostscholen, 
te vergelijken met de tegenwoordige public schools van Engeland. 
Het leerplan bevatte voor de opleiding tot het predikambt Latijn, 
Grieksch, Hebreeuwsch en Bijbelstudie, maar trok nu ook om boven
genoemde redenen enkele vakken van de universiteit tot zich: logica, 
philosophie, ethica, rcthorica en theologie, en later werd ook aan
dacht geschonken aan wetenschappelijke en politieke theoriën. Hier
uit blijkt wel, dat de academies dichter bij het leven stonden dan 
de Latijnsche scholen.

De eerste Amcrikaansche Academy werd in 1751 te Philadelphia 
opgericht, ze groeide later uit tot de universiteit van Pennsylvanië. 
Benjamin Franklin had ai eenige jaren vroeger een plan voor een 
dergelijke school ontworpen en op de inrichting van deze eerste 
academy had hij dan ook groote invloed, ofschoon hij eenige van zijn 
liefste wenschen niet vervuld zag. Uit zijn geschrift „Voorstellen be
trekking hebbende op het onderwijs en de opvoeding van de jeugd 
in Pennsylvanië", waait ons de frissche wind van de komende tijd 
tegemoet. Zijn doel was, ook menschen op te leiden, die organisee- 
rend en opvoedend in de volksmassa konden werkzaam zijn. In zijn 
leerplan is het leergangcnstelsel van de tegenwoordige high school 
al te vinden. Voor aanstaande theologen, wetenschapsmcnschen, 
rechters en kooplieden had hij verschillende leergangen aangegeven, 
terwijl ook zij, die geen Grieksch, Latijn of moderne talen wilden 
studeeren, ecu leergang zouden krijgen met Engelsch, wiskunde 
en andere vakken. ')

Deze academy te Philadelphia werd tenslotte zoo ingericht, dat er 
drie scholen waren: de Latijnsche school, de Engelsche school en die 
voor wiskunde. Later kwam er nog een bij voor de philosophie. De
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In 't begin van de 19de eeuw begon er een buitengewone belang
stelling voor onderwijs en opvoeding in geheel Amerika te komen. 
Dit verschijnsel is aan twee oorzaken toe te schrijven :

bet exploileeren van B esl-Amcrika: Uit alle oorden van de wereld 
en van Amerika zelf trokken de mcnschcn naar Ibe wilt) IP est. Met 
eigen kracht moest ieder zijn stuk land ontginnen en vooruit zien te

Latijnsche en de philosophische vormden later bet college, terwijl de 
Engclsche school en die voor wiskunde de academy genoemd werden. 
Dat de andere afdeelingen biociden ten koste van de Engelschc 
school, was een groote teleurstelling voor Franklin.

Uit het plan van Benjamin Franklin blijkt wel. dat men oor
spronkelijk onder academy een inrichting verstond, die rekening hield 
met de behoeften van het geheele volk. De studie van het Grieksch 
en Latijn was een leergang niet hoven de andere leervakken zooals 
in de Latijnsche scholen, maar naaol de andere vakken, die een breedcre 
cultureele opleiding bedoelden en van meer direct nut waren voor 
het actueele leven, industrie, handel en gemeenschap. De behoefte 
aan deze scholen was ontstaan door de ontwikkeling van de Amcri- 
kaansche samenleving. ■) Het waren bijzondere inrichtingen en moesten 
dus door particuliere bijdragen, schenkingen en schoolgelden in stand 
gehouden worden. Een godsdienstige, doch liberale geest heerschte er. 
Ook onderwijzers voor de lagere scholen werden hier opgeleid. De 
breedere, vrije, democratische Amerikaansche volksgeest ging door 
deze inrichtingen. Deze geest bleek in staat te zijn, de eischcn van 
de colleges te wijzigen. Daar de academies bijzondere inrichtingen 
waren en niet kosteloos, bleven ze op zich zelf staan en vonden geen 
aansluiting bij de lagere scholen.

Lagere scholen waren er evenals colleges en universrteiten, maar 
een algemeene openbare kostelooze middelbare school, die mede voor 
het actueele leven opleidde, bestond niet. De Latijnsche school richtte 
zich geheel naar de colleges en gaf voor het practisch leven niets. 
De academy deed dit laatste wel, maar was weer te duur en te 
exclusief. De groeiende geest van vrijheid en democratie ' 
een middelbare school voor allen kosteloos toegankelijk en 
sluitend bij het sociale leven in zijn totaliteit, dus opleiding 
voor college en universiteit evengoed als voor het actueele I 
verlangen gaf het aanzijn aan de High school.
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Het Westen en het Oosten hadden op deze wijze hun openbare 
lagere scholen gekregen. In het Zuiden, waar groote katoenplantages 
met enkele aristocraten en veel slaven, zoowel zwarte als blanke, 
was de toestand heel anders. De plantagebezitters stichtten scholen 

eigen kosten, waarvan de slaven uitgesloten waren. Het Zuiden
'am in het onderwijs dan ook achteraan. Reeds ruim anderhalve 

eeuw vroeger had de gouverneur van Virginia, Sir William Berkeley, 
de tendens van de slavenstaten juist weergegeven, toen hij God dankte, 
dat er in het Zuiden geen vrije scholen noch drukkerijen waren, die 
ketterij en ongehoorzaamheid brachten en verspreidden. ’)

Vanaf 1820 ontwikkelde zich ook het hooger onderwijs en werden 
verschillende universiteiten opgcricht. De regeering had land geschonken; 
van de opbrengst door verkoop werden hoogescholen gesticht, door 
de staat gesubsidieerd, en kosteloos toegankelijk voor alle studeerenden

komen. Er bestonden hier geen tradities; toeval van 
opleiding golden hier niet. Men vroeg alleen : Wat kun je ? Menschelijk 
waren ze aan elkaar gelijk; een democratische geest was onder 
deze omstandigheden direct gegeven. In tegenstelling met het Zuiden 
van Amerika, waar de katoenplantages met de slaven waren, gold 
hier de leus: Onderwijs voor allen. Men bouwde scholen voor lager 
onderwijs, die later door high schools gevolgd werden.

b. bet oryaniseeren van He arbeiders in het Oosten: Door de ontwik
keling van het machinewezen waren in de steden fabrieken ontstaan, 
die zich in korte tijd snel uitbreidden, zoodat er een groot gebi< 
werkkrachten ontstond. En evenals in Europecsche landen 
mannen en vrouwen, maar ook kinderen, van ’s morgens vro< 
’s avonds laat naar de fabrieken. Daar de toestand weldra onhou 
werd, waren de arbeiders wel gedwongen, zich tegen de gevol 
van een dergelijkc snelle industricele ontwikkeling te verdedigen, 
stichtten evenals in Europa machtige organisaties, die onder meer 
algemeen openbaar onderwijs verlangden en kregen, in de staten, 
waar ze woonden.

De arbeidersorganisaties behoefden niet zoo'n 
te oefenen om openbaar kosteloos onderwijs te 
bodem daarvoor was al bereid. Overal namelijk, waar het Calvinisme 
hccrschte, onder de Engelschen in Nieuw Engeland, de Hollanders 

~ ~ ia alle koloniën, de Quakers
Pennsylvanië, was sedert de vestiging onderwijs 

sprekend, want elk kind moest voor de opvoeding 
>cn lezen.
i het Oosten hadden
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leerlingen ingeschreven
bij de openbare high- 80.227 110.227 202.963 519.251 915.061 1.645 171 

schools:

van alle leer-
(van 5—18 jaar)
high-schools in

dezelfde jaren:

in die staat. Er werden ook kweekscholen voor onderwijzers 
richt en daar er weinig scholen waren, die verder gingen 
lager onderwijs, lieten deze kweekscholen ook leerlingen van 
school toe, die alleen maar wat meer algemeene ontwikkeling wilden 
opdoen. Spoedig liet zich een groote behoefte aan onderwijs tusschen 
de lagere school en de universiteit gevoelen, die aan de behoeften 
van het dagclijksch leven voldoen kon. Er was behoefte aan een 
openbare school, die evenals de Latin grammarschool, kosteloos moest 
zijn, en die een opleiding voor het practische leven gaf, zooals de 
academies. In 1821 wen) le BojIoh i)e eerste bigb school opgertchl. Lang
zamerhand verspreidde zich dit schooltype over het gcheele land. Na 
de burgeroorlog groeide het aantal zeer snel en deze groei zet zich 
tot heden voort. In 1880 waren er 800, in 1890 2526, in 1900 6005 
en in 1910 10.213. De volgende cijfers1) geven een overzicht van de 
groei van het leerlingenaantal:

1870 1880

Hierbij moet de aanwas van de bevolking 
genomen. De statistiek toont, dat, terwijl de 
vertienvoudigde, het aantal leerlingen van de highsc 
groot werd. 2)

De bovengenoemde cijfers zijn opgemaakt door de Board of Edu- 
cations, maar deze ontving op haar verzoek niet van alle high schools 
verslagen. Vermoedelijk is het getal 1.933.821 in 1918 nauwkeuriger, 
dat berekend werd door de staatsbureaux van onderwijs en is het 
getal 1.645.171 hoogstwaarschijnlijk foutief. Daardoor zou het percent 
7.9 in 1918 zich wijzigen in 9.3 percent; dus dan zouden 9.3 percent 
van alle leerlingen van 5 tot 18 jaar de high schools bezoeken tegen 
1.2 °/# in 1870. Ofschoon deze getallen een tendens van groote groei 
voor geheel Amerika aanwijzen, bestaat er toch een groot verschil in 
de afzonderlijke staten: in Zuid-Carolina bedraagt het 2.2 percent, 
geheel in overeenstemming met de vroegere genoemde tendens in de

’) Bureau of Educaiion: Statistie* of State school■
2) Hand book of the Detroit High Schools (■

in aanmerking worden 
bevolking van Detroit 

schools 46 maal zoo
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slavenstaten; in Californiö 19%, in New Hampshirc 18.1% 
Massachusetts 17.2%.

Wc hebben nu dus in 
ontstaan.

De high school ontvangt de kinderen van de lagere school; deze 
is de ecnhcidsschool. Terwijl dus de kinderen van de gegoeden aan
vankelijk onderwijs ontvingen in de academies, colleges en universiteiten, 
en de kinderen van de onbcmiddelden naar de pauperscholen gezonden 
werden, is thans de armclui's school de algcmcene lagere school ge
worden, bestemd voor elke burger van Amerika om zijn ontwikkelings
gang te beginnen. De lagere school, de high school en de universiteit 
zijn kosteloos, en open voor alle Ainerikaanschc kinderen. Elke staat 
heeft zulk een onderwijssysteem op publieke kosten.

(Wordt vervolgd.)
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pclike pedagogiek; waarbij 'i in de eerste 
plaats te doen is, oin de voortgezette be
roepsvorming van de onderwijzers te be
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gen van dit instituut staat bovenaan ’t />.iy- 

laboratorium. De leider 
ervan stelt zich voor zich, met z’n leer
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kind. Dan is er verder de centrale voor 
proefklassen, van waaruit de in Weenen 
zeer omvangrijke proefwerkzaamheid 
geregeld wordt. Voorts 'n pedagogieoe 
biblioleek. Daaraan zullen verbonden 
worden ’n informalicburo voor de inrichting 
van pedagogiese biblioteken en ’n model- 
feugdbiblioteek. De bedoeling is om in 
de leeszalen wisselende tentoonstellingen 
Ie houden van werk van leerlingen en 
van leermiddelen. Al deze afdelingen, 
en bovendien noch de centrale voor leer
middelen met werk plaatsen en bergruimten, 
zijn ondergebrachl in ’t gebouw van de 
gemcentelikc „Schulrat.” De afdeling 
voor voorlgczeltc onderwijzersvorming 
is elders geherbergd, ’t Plan bestaat

aan ’t instituut noch twee afdelingen 
toetevoegen; n.1. een voor 'l verzamelen 
van materiaal betreffende kinderpsychologie, 
en ' n pedagogies informalicburo voor onder
wijzers en bevolking.
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en de proefscholen in Weenen 
sveer 400 klassen staan 

beschikking voor planm.- 
oefeningen. maar ook 
van didakiiese en psyc 

.sperimenten. (Ontleend aai 
in de Mei-Junie-aflcvering

dat da.i

krachtig
orming, 

werken aan ’t instituut. n< 
schapsmcnsen, ook school 
praktijk mee. De proef
klassen en de proefschole 
— ongeveer 400 klassen 
enkel ter beschikking voor planmatige 
bezoeken en oefeningen, maar ook voor 
’t instellen van didakiiese en psycho- 
logiese eksperimenten. (Ontleend aan ’n 
meedeling in de Mei-Junie-allcvering van 
’t Zeilscbr.f. padag. Psychologie «. experim. 
Padagog ik )
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van hel 
zijn.

Geestelike jeugdzorg in Duitsland. 
’tT~Jageliks bestuur van de Duitse onder- 

wiizersvercniging heeft aan 't 
de volgende voorstellen gedaan 

’ t /<<•« /’.y »,/<’//, A> zzbl /,:b
T onderdeel dal handelt 

ie jeugd na de school- 
istuur geeft daarin 

geeslelike jeugdzorg 
tissies, door die wet

minist eried 
betreffende

over de zorg voor de , __
jaren. Genoemd bestuur geen 
aan. hoe 't zich de geeslelike j 
door de jeugdkommissies, door 
ingesteid, denkt.

De dorpsschool van Hellerau. van zijn leerlingen en zijn voornaamste 
taak is het hun vertrouwen te winnen.

Veel tijd wordt besteed aan spelen, 
waaraan lichamelijke opvoeding ten 
grondslag ligt en daarom bezoeken de 
kinderen de Dalcroseschool. In de open 
lucht wordt er zooveel mogclijk gebaad, 
gezwommen, schaatsen gereden en de 
ski-sport beoefend. De schooltuin is voor 
een deel moes- en vruchtentuin, leder 
kind heeft er een bed en de indeeling 
van den grond vraagt vanzelf de op. 
lossing van allerlei vraagstukken op het 
gebied van rekenen en wetenschap. Voor 
hel eigenlijke schoolonderwijs zijn er 
vaste uren, maar voor onderwerpen als 
vreemde talen, stenografie, teekenen, 
handenarbeid, toonceIvoorstellingen kie- 

dc kinderen bun eigen tijd of de 
s doen het voor hen, doch een 
; in elk van die vakken duurt drie 
len en moet tol het eind gevolgd

I. 'I Onderwerp [van die zorg] is 
de gehele jeugdige mens. Tegenover de 
onverbiddclikc eisen aan de jeugd, van 
de bestaande levensverhoudingen staal 
haar eigen recht op menszijn.

maande w „
worden.

De onderwijzers en leerlingen maken 
hun eigen leermiddelen. De kinderen 
vervaardigen zelf hun oefcningen-bockcn. 
kleuren er de banden van; zij binden 
ze opnieuw in, als ze los komen te 
liggen. In een anderen cursus leerden 
zij hoe zij oud speelgoed konden op* 
knappen en vermaken. Met behulp van 
een paar vaders werd er in den school* 
tuin een waterleiding gelegd.

De school wil een beeld zijn 
dorpsleven, dal alleen goed knn 
als men elkander helpt.

2. a. Taak van de jeugdzorg is T, 
de jeugd te helpen haar eigen aard te 
leren kennen en deze lot uiting te doen 
komen. De opgroeiende mens moet door 
aanschouwen en doen z‘n bestaan beleven 
als vrucht en zaad van de gemeenschap, 
't Doel is 't wekken van de wil tot

Tn een der Oclobernuminers van The 
Educalional Supplement van The Times 

vertelt een correspondent van een 1'olks- 
scbule Ie Hellerau bij Drcsden. Hel geldt 
een werk, belangrijk genoeg om er ook 
in Kblk.<oul»'ikkeli>ig iets van mee te 
declen. De school staat in nauw ver
band met het dorpsleven. De kinderen 
brengen bezoeken aan de beroemde 
werkplaatsen van Hellerau en werken 
er ook. Zij verrichten hoularbeid in de 
Deutsche IFrerkslallen, zien metaalarbeid 
verrichten in de werkplaatsen Mendels- 
sohn genoemd, boekhouden bij Demcler, 
drukken bij Hevner. Tuinieren leeren 
zij in de HeKerau-Garlnerei. Niet al 
de kinderen leeren op deze wijze handen
arbeid. maar zij hebben het voorrecht 
van toeschouwer te mogen zijn bij het 
vervaardigen van kunstarbeid. Menig 
kind voelt daardoor reeds op school 
roeping voor het vak dal hij later zal 
kiezen. Bovendien spelen de ouders een 
rol in hel schoolleven; vaders leggen de 
techniek uil van een moeilijk stuk hout- 
arbeid. moeders hoe een mooie lederen 
boekband gemaakt wordt.

«ik leeren de kinderen elkander 
ten. De sterken steunen de zwakken, 
natuurlijke leider neemt zijn plaats 
De ouders vormen een raad, die 

iwijls in de school bijeen komt en 
ardoor werken ouders uit verschillende 

maatschappelijke kringen samen. De 
onderwijzer is in hoogc mate de vriend

:id. >t
uoekbar 

Ook 
d!p>
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3. De ontoereikendheid van de jeugd
zorg zoals die tol nu loc werd opgevat, 
blijkt daaruit dat ze uit licht begrijpbare 
oorzaken zich bijna uitsluitend met 
licliamelike ontwikkeling bezig hield, die 
bij de eenzijdigheid van veel soorten 
van arbeid en de lust van de jeugd in 
l vrije spel van eigen krachten volstrekt 

noodzakelik is. Maar sport en spel alleen 
kunnen niet de gehele jeugdige mens 
wekken; hun eenzijdige beoefening be
tekent 'n nieuwe onderdrukking van 
levenskiemen. De jeugdkommissies moe
ten daarom in de eerste plaats ’t oog 
gericht houden op de gceslelikc jeugd-

van ’t bock.

samengesteld, 
volks

vorm ing van eigen persoon lik heid als lid 
van de volksgemeenschap.

b. De maatschappij in groter en 
kleiner kring verlangt levende deelname, 
verstaan van andcrcr leven, erkenning 
van de betekenis van ’t eigen doen: dus 
eerbied en aanmoediging, in laatste in
stantie mensclicfdc.

Als kiezer heeft de twintigjarige 
staatsburger plichten, die zonder gceslclik 
zich-inlcven in gemeenschapsvormen zin
loos schijnen te zijn, ’t Ekonomicse leven 
eist plichtsbcwustzijn. toewijding, zelf
tucht. ’n Inncrlik deelnemen aan‘i kul- 
tuurlcven is de grondslag voor ‘n gezonde 
verhouding lol slaat, ckonomic, kuituur, 
en maatschappij, vrij \•an stoffelike 
banden.

/. ondersteuning van de bemoeiingen 
ter versterking van de onlvankclikhcid 
van alle leven in natuur en kunst:

tol gezondmaking van ’t ontspannings- 
wezen, ’t door eenvoudige middelen 
scheppen van ’n stemming bij volks- en 
jeugdfeesten;

lol ondersteur 
drukking in 
kunst, gebor< 
vervaardiging 
der menigte, tot 
jeugd- en liefheb!: 
der ouden, tol ver 
bruikelike leerzame 
moeten opwekken 
vragen en de lust tol 
met ’t doel der jeugdstudie 
hocbschulgemeindcn) als < 
de volksuniversiteiten;

g. strijd tegen verkeerde ontwikkeling, 
in ’t biezonder legen ’t minderwaardige 
en de bioskoop.

6. Alle werkzaamheden op ’’ . 
van de gcestelike jeugdzorg b< 
gecentraliezcerd te worden in t 
stcric van binnenlandse zaken.

De jeugdzorg in haar geestclike vorm 
is geen nieuw, maar’n weinig ontgonnen 
terrein. Voor haar metode en praktiese 
volmaking moeten door samenstelling en 
publiescriog van alles wat werkelik 
vruchtbaaren opmerkenswaard is verdere 
wegen getoond worden. Door haar ont
wikkeling is de toekomst van ons volk 
voor ’n belangrijk deel mede bepaald.

(Ontleend aan ’n meedeling in de 
Mei-Junie-aflevering van ’t ZeilMrbr./piit). 
Psychologie u. experim. Padagogik.) v. E.

ining van de eigen uit- 
i woord en lied, eigen volks- 
>ren uit de vreugde aan de 
ng ervan, vrij van de bijval 

t ondersteuning van ’t 
sberijloneel, volkskunst 
erheffing van de ge- 

• voordrachten, die 
tot ’t stellen van 

verder onderzoek, 
ieklubs (Jugend- 
, voorportaal van

4. Vroeg of laat zal blijken dat 
voor de geeslelike jeugdzorg biezonderc 
inrichtingen noodzakelik zijn. — Zij die 
hier als leiders optrede n moeten levens
volheid en de wil tol eigen vorming 
verenigen met 'n ten volle begrijpen van 
de jeugd.

5. De jeugdkominissic moet er bij 
deze arbeid naar streven, de jeugd voor 
zichzelf te laten werken: ze behoort 
slechts bezielend, opwekkend, en steunend 
te werken, maar geen eigen ontwikke- 
lingsprogram oplestcllen. Mogclik is:

<1. alle krachten der jeugdvorming 
samentclrekken ter bevordering van de 
gemeenschappelikc arbeid. In uilerlike 
dingen is wederzijdse hulp en onder
steuning denkbaar, maar ook de mee
deling van wederzijdse ervaringen zal 
nuttig zijn. Afzondcrlike ondernemingen

zullen voor allen werkzaam gemaakt 
kunnen worden;

b. gcmecnschappelike propaganda voor 
alle jeugdverenigingen, misschic de 
belangrijkste laak vandejcugdkommissic;

c. besprekingen door de leiders van 
alle vrije jeugdverenigingen;

d. opwekking tot ’t kennisnemen van
i zich inleven in eigen land;

e. beschikbaarstelling 
Tentoonstelling, lijsten 
schillende gezichtspunten 
iot-zich-lrekken van mogelike 
biblioteken.
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een bcp
hangen

Elke

heel keltcrsch zal klinken in de ooren 
van alle echte (en nog ineet' in die van 
de onechte) Fröbel-bewonderaars. En 

heftige’ aanval len 'te verdcdigcin. doe6 ik 

een beroep op een bondgenoot, dien 
men niet wraken kan. den schrijver van 
het Woord Vooraf. Op pag. 2 zegt Dr. 
Boncbakkcr: -Fröbel moet gekend en 
verslaan worden uil Fröbel, en uit de 
beurtelings verheven, poëtiesc, liefelike 
en groteske duistere kuituur, waarin hij 
groot werd en leefde. En goed gezegd, 
de opleiding van kindergaardeniersters 
zou omvatten 't lezen, ’t aanhooren, ‘t

tekenaars uil Fröbcls romantics vader
land van voor 100 jaar. Ecnigc voor
lichting in de wijsbegeerte van dat tijd
vak zou er voor de vatbaren onder de 
meisjes aan toegevoegd mogen worden. 
Op die achtergrond zou de persoon van 
Fröbel moeten herleven".

In deze hccle passage heb ik maar 
legen één woord bezwaar. liet „mogen" 
in de voorlaatste zinsnede behoort m. i. 
evenals in den laalsten zin te luiden 
„moeten". Want ik ben er van over
tuigd dat niemand Fröbel begrijpen kan 
losgemaakt uil de wijsbegeerte van zijn 
lijd. Er is. voor zoover ik weel, geen 
enkel paedagoog van ecnigc betcekenis, 
wiens werken in zóó hooge mate met 

ipaald philosophisch systeem samen
in als dit bij Fröbel het geval is. 
vc poging den werkelijken Fröbel 
;rcn kennen, zonder dal men zich 

de moeite getroost in die philosopliie 
althans cenigennate in te dringen, schijnt 
mij een poging met ondeugdelijk middel.

Daarmede heb ik tevens gezegd, 
waarom ik mijzelf boven reeds niet lol 
de echte Fröbcl-bewondcraars reken. 
Ik zie bij Fröbel veel, al te veel, dal 
ik niet voor duurzaam en algemeen- 
menschelijk houd, maar voor product 
van een anderen lijd en een ander volk. 
Ik zie te veel valsch vernuft en voor 
mijn gevoel van natuuronderzoeker en 
nuchter Nederlander naast overspannen 
speculatie al te veel van hel groteske.

J. M. Telders. Uit en over 
J. Plocgsma, Zeist 1922.

’T'erccht wordt door Dr. Boncbakker 
in het Woord Vooraf gcconstatccrd. 

dat Fröbel, de echte Fröbel, „ten onzent 
weinig bekend is en nagenoeg niet uit 
de eerste hand". In zooverre is het 
zeker een goede gedachte geweest van 
uitgever en bewerkster om aan het Nc- 
derlandsche publiek een gemakkelijk 
toegankelijke uitgave aan te bieden, 
waarin men oorspronkelijke geschriften 
van Fröbel kan aantreden. Gelijk be
kend is ontbreekt trouwens nog steeds 
een behoorlijke wetenschappelijke uitgave 
van zijn werken. Ook wie Duitsch leest, 
moet het stellen met geenszins volledige 
bloemlezingen. En zelfs deze zijn niet 
altijd gemakkelijk te verkrijgen. Mej. 
Telders heeft voor deze uitgave haar 
keuze gevestigd op hel grootste deel 
van de Padagogik des Kindergartens. 
die ze in een goed en prettig leesbare ver
taling naar mijn weten voor de eerste 
maal het Nedcrlandschc publiek aan
biedt. De waarde van deze uitgave wordt 
verhoogd door een goed literatuurover
zicht en een schets van Fröbels leven. 
Het is meer dan een vriendelijkheidje 
van een recensent als ik zeg. dat wij 
daarvoor dankbaar moeten zijn, want 
ik kan uit eigen ervaring conslatecrcn 
dat voor elk dezer drie onderdeden heel 
wat arbeid moet zijn verricht.

Desondanks kan ik toch niet nalaten 
naast hel „dankbaar" een „niet voldaan" 
te plaatsen. Ik ben wal sceptisch ge
stemd omtrent de uitwerking die deze 
uitgave zal hebben. Ik vrees dat er 
maar weinig Nederlandsche lezers en 
lezeressen zullen zijn, die werkelijk voor 
hun kinderkennis en omgang met kin
deren veel zullen winnen door de lectuur 
van „de bal", of van „de in 8 bouw
steenen verdeelde kube", of „de vijfde 
gave". En ik ben zelfs — als ik heel 
eerlijk mag zijn — een beetje bang voor 
degenen die zullen meenen of zeggen, 
dat ze er innerlijk vee) rijker door zijn 
geworden.

Natuurlijk
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leert begrijpen, 
mezelf, dat ik 

■are geweest, ik 
■ losgemaakt uit 

gesteld, niets 
lurf te beken

ver achter 
n bij de

zijn. Ja. 
een wer- 

I wellicht

kunnen 
en. dat <

„. . . . 4 <wr F röbcl
mg veel verkieslijken 4 . o
Bijkans zonder commentaar voor-

, dal verdraagt alleen de hoogste 
n de diepste wijsheid. Ik vind 
t een, noch het ander in de 
van bal en kube en legstokjes. 
rotn zal, vrees ik. deze uitgave 
n nog meerderen van Fröbel ver- 
i, dan lol hem brengen. En dat 
weer betreuren om het vele, dat

en hoog — in Fröbel waar-

waarvan ook Dr. B. spreekt. En ik 
weet zeker dal deze afschrikkcndc 
indrukken overhecrschcnd zouden blij
ven, als ik niet juist door de studie 
van Fröbels omgeving en tijd had loeren 
zien, dal de fouten voor een groot deel 
de loulcn der tijdgenoolen en de om
geving, de deugden die van Fröbel zelf 
zijn. Juist omdat Fröbel zoo nauw ver
bonden is aan zijn lijd en aan dat wal uit 
dien tijd m. i. voor altijd zijn beteekenis 
verloren heeft, kunnen wij Fröbel al
leen gaan waardccren „op den achter
grond". — zooals Dr. B. terecht zegt 
— van dien tijd.

Inu, die noodzakelijkc voorwaarde 
door deze uitgave geenszins ver-

Welt 
wordt < 
vuld.

Ik geloof niet, dat men 
tuur dezer oorspronkelijke 
Fröbel zelf komt, hem * 
Ik weel tenminste van 
daartoe niet in slaat w 
zou van deze stukken, Ic 
hun tijd en op zichzelf 
hebben begrepen. En ik dl 
ncn dal ik niet geloof zóó 
te staan in indringend vermogen 
groole meerderheid van de lezers 
wie dit boek is bestemd.

Naar mijn ineening had dus de in
leiding een geheel ander karakter moeten 
bezitten. Ze had veel uitvoeriger moeten 
zijn en werkelijk moeten inleiden in 
Fröbels geesteswereld, niet slechts in 
zijn uiterlijke levensoinstandighedc 

Dan had m. i. desnoods de ’

lezing zelf beknopter k 
ik ga zoover te meenet 
kelijk goed boek 
toch nog 1 
weest. Bijl 

geslacht, < 
kunst en 
noch het 
theorie va 
En daaro: 
misschien 
wijd eren, 
zou ik w< 
ik wèl — 
deer.

Dr. Bonebakker laat op de geciteerde 
woorden volgen: „Als ik nog 
amlcloozc lijd krijg, dan ga 
't ncdcrlandse fröbelonderwijs 
om volgens dit programma Fröbel 
zijn evangelie meer verstaanbaar 
maken". De vriendelijke gedachten 
ik koester voor een van onze beroemdste 
en bloeiendstc industrieën, deden mij — 
zij hel met inspanning den wensch 
onderdrukken dal Dr. B. spoedig tot 
ambteloosheid moge vervallen. Maar 
zou hel niet mogelijk zijn — al ware 
het slechts om het geweten van mij en 
ongetwijfeld dat van andere lezers te 
ontlasten — dat Dr. B. onder minder 
kataslrophalc omstandigheden, zij het 
ook op minder volledige wijze, de belofte 
vervult, die in die regels ligt opgesloten ?
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Door een vergissing ter drukkerij is de titel op blz. 
260—265 verkeerd gedrukt. Deze moet luiden : „ De 
Werkkampen van de Centrale voor Werkloozenzorg’ .
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Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt:

ProL Dr. PH. KOHNSTAMM, Voorzitter;
ra J. HOVENS GREVE, Secreten..

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot hét doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzénden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van openbare besprekingen of congressen ter be
handeling van problemen van volksontwikkeling.

5. door uitgave van een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
land levende oude en nieuwe vruchtbrengende gedachten op het gebied der 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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T ~T~et hoger onderwijs in de handclswetenschappen is in ons land 
nog jong. Men kan daarom nog niet met vrucht over de resul

taten spreken. Ook om aan dit onderwijs nieuwe richting te geven 
is de ondervinding die daarmee tot nu toe werd opgedaan, nog 
nauwcliks voldoende.

Maar dit onderwijs trekt de aandacht door de grote opbloei die 
het in heel korte tijd genomen heeft. En het is zeker van belang om 
de behoeften, die het te voorschijn hebben geroepen, te analyseren, 
en het onderwijs regelmatig aan die behoeften te blijven toetsen, 
naarmate zich dit in de praktijk ontwikkelt.

Het is eigenaardig te zien hoe weinig 
behoefte aan hoger onderwijs in de har 
hoe snel daarin verandering is gekomen. De 
handelsonderwijs geeft hiervan een

Wie zich dit beeld voor ogen wil stellen, kan geredelik volstaan 
met de lezing van de verschillende redevoeringen, bij plechtige momenten 
in het leven van het hoger handelsonderwijs gehouden. Deze fragmenten 
laten zich gemakkelik samenstellen tot een geheel. Trouwens niet 
alleen om de kennis van de historie is de lezing, of de herlezing, van 
deze toespraken van betekenis voor al wie in deze tak van onderwijl 
belang stelt. Vooral voor de studenten moet het-verhelderend en 
stimulerend werken, als zij in korte samenvatting lezen welke denk
beelden de leiders van dit onderwijs telkens hebben bezield, op welke 
begeerten en verwachtingen zij hebben voortgebouwd.

tot kort geleden toe, de 
n gevoeld werd, en 
idenis van het hoger

van hoger handelsonderwijs langer dan een halve 
mocht zijn gedacht en geschreven, kan ik in dit opstel
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Intussen, wat de argumenten van de pioniers niet hadden kunnen 
doen, deed wel de ontwikkeling der tijden, en toen in 1912 enkelen 
van een jongere' generatie in Rotterdam het denkbeeld opnieuw opvatten, 
had de geweldige uitbouw die de handel in die laatste jaren had 
ondergaan, de kooplieden voor deze gedachte veel meer toegankelik 
gemaakt. Wat men nog kort te voren als onnodig en zelfs als schadelik 
had aangevoeld, wordt men nu bereid te beschouwen als een wenselik, 
misschien zelfs onmisbaar instrument. Het waren vooral de heren 
Mr. W. C. Mees en J. A. Ruys, die nu met de heer van Stolk onder 
de Rotterdamse kooplieden opnieuw belangstelling zochten, en ditmaal

') Vereniging van oud-lcerlingen van de middelbare handelsschool.
2) Bestaande uit de heren Ch. Boissevain. Dr. D. Bos, Dr. J. H. H. Hiilsmann 

(directeur van de handelsschool) en C. A. P. van Stolk.

gerust veronachtzamen, en ik bepaal mij tot de laatste 50 jaren.
Bij de omzetting dan van bet Amsterdamse „Athenaeum" tot Ge- 

meentelike Universiteit, in 1876, drongen de professoren aan op het 
verschaffen van een ruime plaats aan het handelsonderwijs. Er heeft 
hiervoor in de gemeenteraad enige belangstelling bestaan, maar aan 
het verlangen zoals dit was gesteld, is toch geen gevolg gegeven.

Het onderwerp blijft meer dan 20 jaren zonder belangstelling. Maar 
aan het eind van de vorige eeuw komen nieuwe pleitbezorgers, o.a. 
de vereniging „Hou en Trouw” te Amsterdam’) die een bijeenkomst 
organiseerde waarin een Duitser over het Hoger Handelsonderwijs 
een beschouwing gaf. Te Rotterdam sprak de heer C. Rozenraad over 
hetzelfde onderwerp. In deze laatste vergadering trad de Rotterdams’e 
graanhandelaar C. A. P. van Stolk in debat, die van dit ogenblik af 
als voorvechter voor deze tak van onderwijs niet meer uit het veld

geweest. Op zijn initiatief maakte de Nationale Vereniging voor 
andclsondcrwijs het onderwerp kommissoriaal, en deze kommissie2) 

publiceerde in Desember 1901 een verslag, waarin de stichting van 
een instituut voor hoger handelsonderwijs werd bepleit. Men trachtte 
nu voor dit plan belangstelling bij de Handel te wekken, allereerst 
bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en te 
Rotterdam. Maar dit had in het geheel geen sukses. De belangstelling 
bleef bepaald tot weinige enkelingen. De grote meerderheid der koop
lieden voelde voor het nieuwe denkbeeld niets, en de leidende figuren 
rieden af daaraan uitvoering te geven. De Nationale Vereniging voor 
Hoger Handelsonderwijs en plaatselike verenigingen bleven de volgende 
jaren nuttig werk doen door het organiseren van cursussen voor 
voortgezel handelsonderwijs, maar het denkbeeld van de hogeschool 
bleef vrijwel geheel verlaten.
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') Dat de handel met hel karakter van een hogeschool nog niet aanstonds 
vertrouwd was, wordt aardig geïllustreerd door de mededeling van de heer 
du Mosch bij de opening van de N. H. H. S. De heer du Mosch was door de 
Amsterdamse Kamer van Koophandel aangewezen om deel uit te maken van het 

lege van Curatoren, en die benoeming was in de bladen vermeld geweest.
de beurs had toen iemand gevraagd of het met deze nieuwe instelling reeds 

lechl gelopen was, dal er faillissement was uitgesproken, en dus de benoeming 
een curator noodzakeiik was

geschiedde het zoeken niet te vergeefs. Voeling werd verkregen met 
enige personen uit onderwijskringen, en op 7 Febr. 1913 vond een 
eerste bespreking plaats tussen hen, die voorlopig van hun instemming 
hadden doen blijken. De plannen waren'toen nog heel vaag. Men 
besloot tot de cvcntulfle vestiging in Rotterdam, hoewel ook nog sprake 
is geweest van Delft. Met grote spoed werden sindsdien de nodige 
regelingen getroffen, en op 8 November van hetzelfde jaar opende 
minister Cort van der Linden de „Nederlandsche Handels Hoogeschool", 
met de heer A. G. Kröller als eerstc voorzitter van het Algemeen 
Bestuur, Dr. D. Bos als eerste president-curator en Prof. Mr. G. W. J. 
Bruins als eerste rector-magnificus. *) Het eerste jaar waren 55 studenten 
volledig ingeschreven, in 1914/5 138, in 1915/6 175, en op 8 November 
1916, bij de opening van het eigen gebouw van de hogeschool, kon 
de rector-magnificus meedelen dat het aantal studenten de 200 reeds 
had overschreden. De toeneming hield aan. De voor het eerst volledig 
ingeschrevenen telden in de jaren 1914—1919 resp. 70, 96, 109, 165, 
251, 319.

Deze grote toeloop had wel biezondere oorzaken. Er was een niet 
onbelangrijke oorlogswinst onder. Ook was deze grote uitbreiding 
voor de hogeschool volstrekt niet zonder gevaar, en al spoedig rees 
de vraag of voor zoveel afgestudeerden de hun toekomende plaats in 
de handel wel zou kunnen gevonden worden. Maar tekenend voor de 
veranderde opvatting in handelskringen was de snelle toeneming 
ongetwijfeld.

Inmiddels had de ervaring ook te Amsterdam de oude denkbeelden 
weer naar voren doen komen, en op 24 Mei 1918 vergaderden Rector 
en Assessoren van de Gemeentelike Universiteit in verband met de 
„blijkbaar ook te Amsterdam bestaande behoefte aan hoger handels
onderwijs”. Het denkbeeld van de hoogleraren vond steun bij een 
aantal handelscorporaties. Er werd onderling van gedachten gewisseld. 
Allerlei moeilikheden moesten overwonnen worden en na achtereen
volgende besluiten van Senaat, Curatoren, Gemeenteraad, en Kroon, 
kwam de nieuw geboren handels-faculteit, als zesde in de rij, de 
Amsterdamse Universiteit verrijken. De installatie had plaats op
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16 Januarie 1922. Prof. Mr. N. W. Posthumus, voordien hoogleraar 
te Rotterdam, werd de eerste decaan van de faculteit.

In het jaar 1922/3 waren te Amsterdam reeds 111 studenten aan 
de handelsfacultcit ingeschreven. Dit aantal, vermeerderd met 515 
van Rotterdam, kwam nog op een totaal van 626 jongelui, die hoger 
onderwijs zochten in de handelswetenschappen. Dc malaise zal het 
aantal studenten zeker drukken; daartegenover zal er wel enige ver
plaatsing merkbaar zijn van de juridiese faculteit naar het hoger 
handelsonderwijs, dat immers voor de velen die in het leven niet een 
juridiese maar een ekonomiese positie vervullen willen een veel doel
matiger opleiding vormt dan de studie in de rechten. Doch hoe zich 
ook het getal studenten ontwikkelt, het is wel heel duidclik gedemon
streerd, dat na de volkomen onverschilligheid van een periode, die 
nog zo kort achter ons ligt, dc laatste 10 jaren hebben blijk gegeven 
van een levendige behoefte aan hoger onderwijs in de handelsweten
schappen.

Betekent dit verloop van zaken nu, dat men vóór dc oprichting 
van de Nederlandsche Handels Hogeschool in het geheel geen be
hoefte gevoelde aan een wetenschappelike opleiding vandc koopman? 
Dat zeker niet. In die behoefte werd in menig geval voorzien door 
de studie in dc rechten, en ook enigszins door die aan dc Duitse 
handelsscholen. Maar de overwegende opvatting in bandciskringen 
was deze, dat handelskennis allereerst door ervaring verkregen wordt, 
dat men daarom goed doet zo jong mogelik zich die ervaring eigen 
te maken, en zich niet te veel met boekenwijsheid in te laten, omdat 
men zich dan zou gaan verlaten op wetenschap, op theorie, die maar 
al te vaak door de praktijk — het enige baken in zee, waarop 
koopman varen durft •— wordt gelogenstraft.

Het komt mij nu voor, dat de omstandigheden er toe hebben geleid 
om de onderlinge verhouding van theorie en praktijk, en de waarde 
van elk dezer beide begrippen, aan de kooplieden duideliker te maken, 
en dat daarin in laatste instantie de verklaring te vinden is van het 
feit, dat de opvattingen in handciskringcn op dit punt bezig zijn zich 
te wijzigen.

Wij zijn het allen wel eens: welke leermeester is beter dan de 
ervaring? Een betoog, een redenering, een vertelling, zelfs een voorbeeld 
hebben minder invloed dan de ervaring, de eigen ervaring, die een 
beeld meegeeft, dat niet vervaagt, een indruk achterlaat, die niet wordt 
uitgewist, een taal spreekt die klaarder is en een gezag heeft dat 
groter is dan welke taal of welk gezag ook. De samengesteldheid 
van elk probleem, de menigvuldigheid van samenwerkende invloeden.
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», dat alles voelt inen 
loor de ervaring aan,

de subtiele onderscheidingen, dat alles voelt inen veel juister, veel 
zuiverder en veel intenser door de ervaring aan, dan wanneer men 
zijn indrukken ontvangen moet door het woord, of zelfs door de daad, 
van anderen. Dat voelt de koopman ook, in heel zijn dageliks werk. 
Elke onderhandeling, elke koopmansdaad brengt hem in aanraking 
met telkens weer andere mensen, hij handelt onder telkens weer 
andere omstandigheden, hij moet telkens aan andere behoeften voldoen. 
Hij bemerkt spoedig genoeg, dat hij zich telkens aan deze omstandig
heden moet aanpassen, en hij wordt zich wel bewust dat hij een 
lange ervaring van de handelsartikelen en daarnaast ook van de menselike 
karaktertrekken nodig heeft, om in die verschillende omstandigheden 
te leren handelen zoals dat van een goed koopman wordt verlangd. 
Hij heeft ook leren inzien dat iemand, die deze ervaring mist, achter
blijft, ook dan, wanneer hij door intellektuële ontwikkeling uitmunt.

Maar bij de koopman heeft zich eerst langzamerhand de overtuiging 
gevestigd, dat ook in het koopmansbedrijf behalve door ervaring, ook 
door mededeling van anderen, kennis kan worden verkregen, al staat 
dan ook die methode van kennisneming bij de ervaring in menig opzicht 
ten achter. Het is waar dat een kind dan pas goed weet en onthoudt 
dat het zich aan een mes snijden kan, wanneer het dit cens heeft 
gedaan; maar betekent toch ook de waarschuwing van zijn moeder 
niet al iets? En hoe zou wel de wereld er uit zien als de ingenieur, 
de philoloog, de medicus, de ambachtsman, de jurist, allen uit eigen 
ervaring hun kennis moesten bijeen zamelen? De ontdekker van een 
handschrift zal dit vaster in het geheugen houden, dan hij, die van 
hel ontdekte kennis neemt; en vermoedelik is niemand zozeer als 
Pythagoras vervuld geweest van het feit dat bij een rechthoekige 
driehoek het kwadraat van de hypotenusa gelijk is aan de som van 
de kwadraten van de twee rechthockszijden. Maar het is toch wel 
heel gelukkig dat de kennis, die op deze ervaringen steunt, aan volgende 
geslachten is medegedeeld. Voor het koopmansbedrijf geldt natuurlik 
hetzelfde, en misschien is het nu juist in de koopmansmentaliteit van 
belang er op te wijzen, dat het i)e wetenschap is, die deze ervaring 
van de een op de ander overbrengt; dat de wetenschap, genomen in 
de betekenis van datgene wat aan onze hogescholen wordt onder
wezen, zelfs voor een overwegend deel niet anders is dan oververtelde 
en gesystematiseerde ervaring van anderen. Dit geldt ook voor de 
vakken van wetenschap aan onze instituten voor hoger handelsonderwijs 
gedoceerd. Onze wetten zijn het beeld van onze rechtsbehocften, niet 
zoals die bij de samenstelling dier wetten zijn uitgedacht, maar zoals 
die toen door de ervaring waren aan den dag gekomen. Hoe een 
bedrijf moet worden ingericht is een vraag van allereerst empiries
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karakter. De ekonomie heeft zekere regels over onze 
geformuleerd, maar niet dan na die eerst te hebben 
evenzeer als het een fout is — in deze tijden zo vaak begaan — om 
vroeger door de ekonomen opgedane ervaring te veronachtzamen, 
evengoed zou het een fout zijn, indien de ekonomiese wetenschap zich 
niet naar de intussen aan den dag getreden nieuwe feiten opnieuw 
wist te oriënteren.

Wat de koopmansstand er toe gebracht heeft om 
het handelsonderwijs overstag te gaan, is dan ook ii 
overtuiging, dat bij de grote veranderingen 
gehele handelsbedrijf zijn ingetreden, de koo, 
ervaring kan volstaan, en dat zijn kennis o 
moet worden aangevuld. Het profijt van ■ 
krijgt hij door de handelswetenschap. De 
plaats maken voor het besef, dat theorie < 
te dekken, dat de theorie voor de pn 
zijds een theorie, die door de praktijk x 
blijkt, en na hernieuwde waarneming

Het middelbaar handelsonderwijs 
dan het hoger handelsonderwijs, en 
Kennis van 
als in het Nederlands, begrip

als

i op het punt van 
in hoofdzaak de 

die in de latere jaren in het 
opman niet langcr met eigen 
door de ervaring van anderen 
die ervaring van anderen 

: vrees voor de theorie gaat 
en praktijk elkander behoren 

raktijk de weg wijst, dat ander- 
wordt gelogenstraft, ondeugdelik 

ig moet worden herzien.
hier te lande is al heel wat ouder 

ook dat vindt zijn verklaring.
de verschillende handclstermen, zowel in vreemde talen 

van een wissel, een cognossement 
polis, vaardigheid van tikken op de schrijfmachine, dat alles 

men verkrijgen in de praktijk, maar het is wel heel makkelik 
- de aanstaande handelsbediende en voor zijn aanstaande patroon 

aan de jonge man dit alles vooraf is verteld en duidclik gemaakt; 
sedert de ontwikkeling van het boekhouden is het ook wel heel 

wenselik geworden dat men, alvorens te beginnen, van debet en credit 
een behoorlik begrip heeft. Altcgaar redenen om te komen tot handels
onderwijs, onderwijs dat de latere koopman en handelsbediende in 
de techniek van zijn toekomstig vak bij voorbaat wegwijs maakt. Dit 
onderwijs heeft zijn grootste ontwikkeling gevonden in de instituten, 
die tegenwoordig de ietwat verwarrende naam dragen van Hogere 
Handelsscholen, verwarrend, omdat het hier instellingen van middelbaar 
en niet van hoger onderwijs betreft. Deze Hogere Handelsscholen 
zijn niet alleen vakscholen geworden. Zij hebben zich daarnaast tot 
algemeen-vormende onderwijs instituten ontwikkeld, en lange tijd heeft 
men de opleiding, aan deze instellingen gegeven, dan ook volkomen 
voldoende geacht, ook voor hen, die in de handel een leidende positie 
zullen innemen. Men vond de leeftijd van 18 jaar ook werkelik al 
hoog genoeg om het handelsleven te beginnen. In vroeger tijden zou 
men de grens van 15 zeker niet graag overschreden hebben. En men
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voelde bovendien bij de middelbare school het gevaar van theoretiseren 
veel minder dan bij een instituut van hoger onderwijs, hetgeen ook 
zeer wel te begrijpen is, als men rekening houdt met de grote waardering 
van eigen ervaring; immers het hoger handelsonderwijs gaat in het 
brengen van afgeleide ervaring nog weer verder dan het middelbaar.

Doch de omstandigheden hebben er toe geleid, dat de handel het 
ook zonder die laatst bedoelde ervaring niet meer stellen kon.

Daartoe hebben verschillende factoren meegewerkl. Allereerst de 
uitbreiding van de bedrijven. Was het vroeger — toen de brieven 
nog met de hand gekopieerd werden, toen de patroons met hun klein 
personeel in eenzelfde lokaal of altans zeer dicht bij elkaar zaten —■ 
was het toen nog mogelik dat de bediende van meet af aan mee
profiteerde van de ervaring van zijn chef, tegenwoordig is in veel van 
onze bedrijven — men denke aan de banken en de scheepvaartzaken 
— de inrichting van het kantoorleven zozeer veranderd, dat deze voor 
de jonge man een heel andere methode van leren nodig maakt.— Ook de 
naamloze vennootschap en in het algemeen het grootbedrijf hebben 
een belangrijke verandering gebracht, in zover, dat niet meer, als 
vroeger, in de meeste bedrijven de leiding overgaat van vader op 
zoon. De handel was van oudsher in handen van koopmansgeslachten. 
De ervaring van de vader werd dan vanzelf en van jongs af aan 
overgebracht op de zoon. De kracht van de traditie was heel sterk, 
en de ervaringen van het voorgeslacht werkten ongemerkt op de latere 
generaties door. Maar ook deze wijze van leren ontvalt aan de jonge 
koopman meer en meer.

Dit betekent tevens dat de handel nu is opengesteld voor een groot 
aantal personen, die vroeger weinig of geen kans hadden daarin een 
goede plaats te vinden, n.l. diegenen, die niet zelf uit handelskringen 
afkomstig zijn, en juist voor dezen heeft uitteraard het hoger handels
onderwijs een biezondere waarde. [Heeft de uitbreiding van de kring 
der kooplieden enerzijds de behoefte aan hoger onderwijs groter ge
maakt, tegelijk wordt door dit onderwijs de weg naar de handel nog 
weer vergemakkelikt. Dit laatste — de openstelling van de handel 
voor al wie daarvoor geschikt mocht blijken — is zeker één van de 
motieven geweest, die bij de invoering van het hoger handelsonderwijs 
gegolden hebben.]

Naast deze faktoren, die uit de inrichting der handelszaken voort
komen, heeft ook de ontwikkeling van de handelsproblemen zelf de 
koopman meer op de wetenschappelike studie aangewezen. Hebben 
de laatste jaren voor de kommerciële wereld moeilikheden opgeleverd 
van heel biezondere aard, ook afgezien van de oorlogs- en krisis- 
periode mag men zeggen dat de groei van ons ekonomies leven aan
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onze kooplieden veel zwaarder eisen is gaan stellen. Algemene handcls- 
kennis wordt in toenemende mate vereist naast kennis van het eigen 
artikel, en als vanzelf wordt de koopman gedreven naar het gebruik 
van hulpmiddelen, die vroeger niet behoefden te worden aangewend. 
Niet alleen naar het hulpmiddel: onderwijs. Tekenend is b.v. hoe naast 
de eigenlike vakliteratuur ook periodieken van algemeen ckonomiesc 
strekking, en ekonomiese rubrieken in de dagbladpers, zich hebben 
ontwikkeld, en voor de handel dageliks brood geworden zijn. De snelle 
en grote verbreiding die b.v. een blad als de Economisch-Statistische 
Berichten gevonden heeft, is in dit opzicht opmerkelik.

En evengoed als men nu in het midelbaar handelsonderwijs iets 
meer gezocht heeft dan het profiteren van handelservaring van anderen, 
te weten een instelling van algemeen-ontwikkelend karakter, zo zoekt 
men ook in het hoger handelsonderwijs naast de kennis van het 
vroeger ervarene ook de kunst van het denken deelachtig te worden. 
Misschien is in deze twee gevallen de drang om dat andere te geven 
wel groter dan die om het te vragen. Een feit is, dat beide soorten 
van onderwijs ook op die gedachte gegrondvest zijn. En als een feit 
zie ik het ook, dat deze bredere opvatting voor de leerlingen gelukkig 
is. Elk beroep leidt tot eenzijdigheid, dat va n koopman niet minder 
dan dat van een ander; dat van koopman waarschijnlik zelfs meer, 
omdat door de natuur van zijn bedrijf de koopman altijd door vak
genoten is omstuwd. Een astronoom moge al „opgaan” in de sterren
hemel, het dagelikse leven leert hem onafgebroken dat er ook andere 
mensen dan astronomen zijn, en dat onder dezen velen nuttig werk 
doen. De koopman wordt aan dat feit allerminst geregeld herinnerd, en 
de nuttigheid van die andere mensen trekt hij dan ook al te vaak sterk 
in twijfel. Hoe verkwikkend nu voor de koopman, en hoe goed voor 
de samenleving — waarin immers de handel een zo belangrijke rol 
speelt — als het hoger onderwijs de poorten opent voor een andere 
wereld dan die van de dagelikse koop en verkoop. Men behoeft daarvoor 
aan de hogeschool nog volstrekt niet juist de wijsbegeerte in engeren 
zin te onderwijzen, de wijze alleen waarop de ekonomiese begrippen, 
de rechtsbegrippen, aan de studenten worden bijgebracht, kan de jonge 
man een kijk op de dingen geven die deze, al blijven ze ook zichzelf 
gelijk, toch opeens plaatsen in een brede en harmonieërende omlijsting.

Met dat al hebben nu de kooplui met hun waardering voor de 
persoonlike ervaring volstrekt geen ongclijk. En het is ook waar dat 
de handel een beroep is, waarin de aanpassing aan de praktijk op 
jeugdige leeftijd groot belang heeft, in tegenstelling b.v. tot beroepen 
als geneesheer en geestelike, waar het beroep naast vakkennis van 
den beginne af een zekere levenservaring verlangt die men niet anders
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dan door te leven deelachtig wordt. Dit leidt ten aanzien van de koopman 
tot vragen omtrent duur en daardoor omtrent uitgebreidheid van zijn 
studie. Een te korte studie bereikt niet het gestelde doel. Een te lange 
studie brengt de koopman te laat in de praktijk. Het vinden van de 
goede middenweg zal ook al weer door de ervaring moeten geschieden. 
De Ncderlandsche Handels-Hoogeschool is van de gedachte uitgegaan, 
dat een koopman, die een leidende positie zal innemen, behoefte heeft 
aan een zekere mate van wctcnschappelike voorbereiding, maar dat 
aan de andere kant die opleiding geen verhindering mag zijn om toch 
betrekkelik jong in de handeispraktijk te komen. Daarom is de studie 
voor het eerste diploma (diploma voor i&andelsekonomie) opgezet als 

afgerond geheel, zodat men het daarbij laten kan, en alleen als 
men dat wenst, de studie zal vervolgen (die dan leidt tot doctoraal
examen en promotie). De oprichters van de handelsfaculteit aan de 
universiteit van Amsterdam hebben de opleiding voor het diploma 
handelsekonomie le kort geacht om een wetenschappelik kachet te 
kunnen dragen, en zij hebben de studie verdeeld in een 
en doctoraal examen, die dus slechts tezamen 
studie vormen. Slaat men de ontwikkeling gade die er in de opv. 
over de leeftijdsgrens voor de beginnende koopman in de loo] 
tijden heeft plaats gehad, dan zou men tot het inzicht kunnen 1 
dat de vrees van Rotterdam ongegrond zal blijken. Immers er was 
een tijd, waarop men 15 jaar al oud vond, en de leeftijdsgrens is 
telkens weer hoger gesteld. Misschien wordt dan zelfs later het 
Amsterdamse standpunt nog weer overtroefd. Doch anderzijds wint 
wel de overtuiging veld, dat aan die steeds verder gaande verlenging 
van opleiding paal en perk moet worden gesteld. Het kind moet leren, 
en de volwassene moet werken. En evenzo goed als het kind moet 
leren werken, evenzo zal de volwassene werkend blijven leren. Waar 
precies de scheiding ligt, blijft een moeilike vraag, maar deze zal zich 
in de praktijk wel uitwijzen.
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Oorspronkelijk hadden de high schools ook Grieksch en 
hun leerplan, ofschoon ze het actueele leven wilden dienen. Maar 
spoedig werden allerlei vakken opgenomen, natuurlijk zulke, waardoor 
de behoeften van een streek bevredigd konden worden. Toch bleef 
lange tijd de tendens bestaan, dat alle leerlingen 
dat er bij kwam, moesten bestudeeren. Dus dezelfde neigii 
bij het M. O. bij ons, waartoe ik ook het gym 
reken, bestond en die tot de tegenwoordige overladen j 
aanleiding gegeven heeft. Duitschland is ons ten voorbec 
In Amerika ontstond door de snelle vermeerdering 
omdat handel, nijverheid, landbouw, schoone kunsten en 
pen alle hun plaatsen op hetzelfde leerplan vroegen, een 
toestand. Öp eenzelfde high school werden onderwijzers, landbouwers, 
musici, technici en aanstaande academici opgeleid. De tendens, dat 
elke leerling alle vakken van het leerplan moest doormaken, was 
oorzaak dat steeds minder tijd aan elk vak besteed kon worden. 
De studie van de vreemde talen, natuurwetenschapper 
werd hoogst oppervlakkig. Toen deze oppervlakkigheid van studie 
duidelijk was gebleken en ook andere vragen zich opdrongen, werd 
er een Commissie voor het M. O. benoemd door de „National Edu- 
cational Association". De bekende Charles W. Eliot, President van 
de Havard University, was voorzitter van de Commissie. Haar 
verslag is bekend onder de naam „Report of the Committee of ten” 
(1892). Deze Commissie gaf nadrukkelijk als haar wensch te kennen, 
dat in de high school belrekkelijk 
moesten worden. Het gevolg 
zelden een leervak geheel van 
dat men er zich 
grondiger te beh
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onderwezen vak daarvoor in de plaats kon treden. Niet lang 
verschijnen van dit rapport ontbrandde er een hevige strijd 
principes, waarvan de Commissie was uitgegaan. Want tot nog toe 
werd algemeen aangenomen, dat het Latijn beter dan eenig ander 
vak geschikt was om de mensch te leeren waarnemen en analytisch 
te leeren denken, dat de wiskunde het exacte en systematische denken 
zeer bevorderde.

Maar nu deden er zich een paar verschijnselen voor, die in Amerika 
medewerkten, om de meening van de Commissie te ondersteunen. 
Ten eerste verschenen er van 1890 tot 1900 een reeks kritische 
artikelen met de strekking om de bestaande onjuiste denkbeelden 
omtrent de verstandelijke vorming van de studie van het Latijn en de 
wiskunde te vernietigen. Ten tweede gingen zekere onderzoekingen 
in de psychologische laboratoria in dezelfde richting. "Waarop hadden 
deze onderzoekingen betrekking? — Bij een leervak onderscheidt men 
ten eerste de leerstof, de inhoud, de feiten en ten tweede de vorm. 
Nu is de vraag, welke invloed heeft de inhoud van een leervak op 
de vorming van het intellect en welke invloed heeft de vorm? Blijft 
de invloed van de vorm beperkt tot het speciale gebied van het 
leervak of heeft er een ali/emeene vorming van het intellect plaats? 
AVanneer vakken op het leerplan hun waarde als leerstof beginnen 
te verliezen, wordt door de verdedigers van het vak de formcele 
waarde daarvan naar voren gebracht. Ofschoon de vakken, wordt dan 
gezegd, op zichzelf geen practische beteekenis meer hebben, geen 
inhoud, moeten ze toch onderwezen worden, omdat ze dienen voor de 
algemeeiie verstandelijke vorming: de leerlingen leeren opmerken, analy- 
seeren, vergelijken, classificeeren, oordeelen, onverschillig welke arbeid 
ze later onder handen nemen, ’t Is beter deze algemeene gesteldheid 
van het intellect te hebben dan in het bezit te zijn van enkele feiten. — 
Dit argument van de formeele ontwikkeling van het verstand werd 
niet alleen gebruikt bij de verdediging van de studie van de klassieken 
en de wiskunde, maar ook van het laboratoriumwerk in de natuur
wetenschappen. Het. werd gebruikt om te verdedigen, dat leervakken 
verplicht werden gesteld; men zei dan, de leerstof is niet de moeite 
waard, maar de formeele waarde is voor allen van het hoogste belang. 
Maar evengoed is het gebruikt om de verplichte vakken af te schaffen 
en daarvoor de vrije keuze in de plaats te stellen; in dat geval zei 
men: ’t Kan immers niets schelen, wat iemand leert; ’t voornaamste 
is, hoe hij het leert.— Hieruit blijkt dus wel, dat het argument nog 
absoluut geen objectief element bevat. Dit objectief element zou van 
buitengewoon groote waarde zijn. Want wanneer het mogelijk zou blijken, 
de macht van het verstand door formeele ontwikkeling te vergrooten.
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dan zouden de leervakken, die daarvoor het meest in aanmerking 
kwamen, op alle leerplans moeten verschijnen. Zou daarentegen blijken, 
dat formeele ontwikkeling slechts een fictie was, dan moesten deze 
leervakken zonder inhoud onmiddcllijk verdwijnen. Men zegt gewoonlijk: 
het meest treffend feit, dat de macht van het verstand door het 
onderwijs vergroot wordt, is wel, dat de maatschappelijke klasse, die 
onderwijs en opvoeding genoten heeft, blijk geeft van een algemeen 
intellectueele meerderwaardigheid; deze klasse is in staat beter de 
problemen verstandelijk te kunnen aanpakken dan de overige klassen 
van de samenleving. Ooch dit feit is ook geheel anders te verklaren, 
namelijk zóó : het zijn de van nature beter begaafden, die zich toeleggen 
op de studie. Hun latere intellectueele meerderwaardigheid moet dus 
niet aan het onderwijs worden toegeschreven, maar aan hun aange
boren aanleg. Hoe staat nu de moderne psychologie daar tegenover?" ‘) 
Deze heeft veel gedaan om de opvatting van Hcrbart omtrent de 
menschelijke geest te rechtvaardigen. Het onderscheidingsvermogen 
van iemand wordt bepaald door datgene, tra/ bij weel. Een kweeker 
met veel practische kennis van zijn vak, zal allerlei dingen aan 
bladeren en bloemen waarnemen, die wij niet zien ; maar dit vermogen 
stelt hem niet in staat, even fijne verschillen op andere gebieden waar 
te nemen. Dit voorbeeld geeft aan, in welke richting zich de moderne 
psychologie heeft ontwikkeld. Hcrbart en zijn volgelingen hebben dan 
ook steeds de formeele zijde van het onderwijs ondergeschikt gemaakt 
aan de leerstof en ontkenden de gedachte van een algemeen formeele 
ontwikkeling of beschouwden deze als zuiver toevallig. Toegepast op 
het onderwijs: de Herbertianen moesten de vakken, die alleen met 
het argument van de formeele ontwikkeling werden verdedigd, laten 
vallen. Zij, die de wiskunde en de oude talen alleen met het argument 
van hun formeele waarde hadden verdedigd, zagen zich dus door de 
psychologie een steun ontrokken. Tegenover de resultaten van de 
ps3-chologie bleef het oordeel van onderwijsmannen staan, die uit de 
ervaring meenden te mogen zeggen, dat de studie van de wiskunde 
en de oude talen niettemin een algemeen vormende waarde bezat. 
Herbart zelf wilde de wiskunde en de oude talen op het school
programma houden op grond van de leerstof. De bovenaangeduide 
onderzoekingen van de experimcnteele psychologie brachten dus het 
resultaat, dat de theorie omtrent algemeen vormende waarde van een 
leervak omvergeworpen werd. De vormende waarde van een leervak 
blijft, zoowel wat leerstof als vorm betreft, tot dat leervak beperkt 
of kan hoogstens op een nauw verwant gebied behulpzaam zijn. Wil 
de school dus voor het leven voorbereiden, dan is er voor haar zooals

*) A Cyclopedia of Education, Vol II.
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in Paul Monroe ’) gezegd wordt, maar één weg n.1. in „a general 
way the solttlion proposed is lo make Ibe atmospbere of tbe jcbool resemble 
as mueb as possible ihal of life.”

Nu lijkt het me, wat ik later door een bepaalde high school zal 
aantoonen, dat het onderwijs in Amerika in ’t algemeen dit beginsel 
heeft aanvaard. Het heeft daardoor principieel een andere richting 
genomen dan het Wcst-Europccsch onderwijs, dat niet zoo zeer in 
het leven, als in het boek zijn voornaamste basis vindt.

Maar laat ons terugkeeren tot de tendens, die zich door het rap
port van de commissie van tien en door de onderzoekingen in de 
psychologische laboratoria ontwikkelde. Deze tendens dan verlangde, 
dat de algemeene vorming van het verstand eerst in de tweede plaats 
bij het onderwijs in het een of ander vak in aanmerking moest komen, 
en dat het voldoende was, wanneer een vak een zekere mate aan 
kennis bevatte, die de functies van het verstand in beweging bracht. 
Daardoor moest een vak zich rechtvaardigen en de verstandelijke 
vorming zou in den loop van het onderwijs als nevenverschijnsel 
vanzelf volgen. De waarde van een vak hing dus geheel af van de 
methode, waardoor de functies van het verstand geoefend konden 
worden. En ten derde ontwikkelde zich in de nieuwere opvoedkunde 
de gedachte, dat het onderwijs zich naar het individu moest richten. 
Het individu mag uit de leerstof kiezen. Deze gedachte is van revo- 
lutionnaire aard. Want tot nog toe had de gedachte gegolden, dat 
het individu zich naar een bepaald gebied van de leerstof had te 
richten. De leerstof werd hem opgelegd. Deze ommekeer van de 
passiviteit tot de activiteit van de leerling ten opzichte van de (eer
staf werd nog bevorderd door twee feiten: het bleek, dat de belang
stelling en de behoeften van de leerlingen zeer veel verschilden en 
het bleek ook, dat het doel van het onderwijs moest zijn, het individu 
voor een bepaald gebied van werkzaamheid voor te bereiden, waar 
het geleerde in toepassing gebracht kon worden, öf op cultuurecl 
gebied bf in een beroep. Door samenwerking van al deze tendenzen 
ontwikkelde zich het stelsel van vrije keuze van leergangen en vakken. 
Binnen bepaalde grenzen kon het individu nu zelf zijn eigen leergang 
bepalen en zijn eigen leerplan opmaken.

Dat er leerlingen waren, die nu een aantal vakken kozen, waar
mee ze zich op gemakkelijke wijze door de high school konden slaan, 
spreekt wel vanzelf. De conservatieve strooming in het onderwijs 
vreesde een verwaarloozing van de klassieken en de wiskunde. Ze 
vreesden een snelle ontwikkeling van de vakken, die op een beroep

•) A Cyclopedia of Education. Vol fi. Formal discipline. New. York: The Macmillao 

Compaay.
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betrekking hadden en ontkenden, dat het individu in staat was, een 
goede keuze voor zich uit de vakken te doen, ja, ze waren van 
meening, dat het van het hoogste belang was, voor het welzijn van het 
individu, de studie van bepaalde cultuurgebieden verplichtend te 
stellen. Niettegenstaande deze aanval omstreeks 1900 en niettegen
staande enkele scholen tot een meer starre klassevorming met voor
geschreven leerplan, zooals wij die kennen, overgingen, zette de 
tendens zich steeds verder voort om meer mogelijkheden van keuze 
van vakken te scheppen. Thans zijn er zelfs scholen, die zelfs de 
leergangen hebben laten vallen en waar dus elke leerling de vakken 
kan kiezen, die hij verlangt. Evenwel hebben er zich wijze gewoonten 
gevormd, die een groote opvoedende waarde hebben voor school en 
samenleving beide en een karakterlooze keuze van vakken zoo goed 
als uitsluit. De leerling bepaalt zijn keuze in overleg met zijn ouders 
en een adviseerende leeraar, terwijl de eischen van de universiteit 
een zekere vaste tendens in de keuze van de vakken brengt.

Maar in elk geval blijft de opleiding voor de universiteit slechts 
een onderdeel van de middelbare school, die opleidt voor het leven 
in zijn geheel. De woorden van ƒ. F. Brown1): „instead of the fermer 
doctrine that what is good preparation for college is good prepara- 
tion for life, we hear that what is good preparation for life is also 
good preparation for college," geven duidelijk het levensbeginsel van 
het Amerikaansch M. O. van dezen tijd aan.

Het huidige Middelbaar Onderwijs.
II. De Regeling.

De Republiek van de Vereenigde Staten is bijna zoo 
Europa, is verdeeld in 48 Staten van verschillende groo 
met een oppervlakte v’an 265.896 vierkante mijlen, Rh< 
van 1057. Elke Staat is we'er verdeeld in provincies (counties). In 
Louisiana dekt zich zulk een county met een kerkelijk district (parish.) 
Deze provincies nu verschillen ook zeer in grootte. In 16 Staten 
overtreft de gemiddelde oppervlakte van een provincie de geheele 
oppervlakte van Rhode Island. In 't algemeen bevatten de counties 
500 tot 1000 F] mijlen. De provincies zijn weer verdeeld in gemeenten 
of districten (township) van ongeveer 36 Q mijlen. Voor onderwijs
doeleinden zijn deze gemeenten weer onderverdeeld in arrondissementen 
(districts) ter groote van 4 of 5  mijlen.

Aan het hoofd van elke Staat is een gouverneur (governer) voor
') The American High ichool, p. 33 — 1922.
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landsbelangen. Ieder van de 48 Staten regelt zijn eigen onderwijs. 
De gouverneur wordt in onderwijszaken bijgestaan door een Onder
wijsraad, die in bijna alle Staten de naam Board of Education ') draagt. 
De samenstelling van dit lichaam is in de onderwijswetten van elke 
Staat geregeld, maar is zeer verschillend2). Maar hoe verschillend 
dit ook is, één trek gaat gewoonlijk door alle samenstellingen: 
deel van de leden zijn ervaren onderwijsmannen.

De plichten en rechten van zoo'n board of educalion zijn vele, men 
kan ze vergelijken met de rechten en plichten van ons onderwijs- 
departement. Om eenig denkbeeld te krijgen van hun werzaamheden, 
volgen hier een reeks uit de schoolwetten van de 48 Staten willekeurig 
gelichte bepalingen, waarvan dus sommige in de eene Staat wel, sommige 
in een andere Staat niet gelden: ze stellen reglementen vast; hebben 
het beheer over de Staatsschoolfondscn; geven de te gebruiken leer
boeken aan; stellen de eischen voor „graduation" van de high school

) De bekende Board of Education, ressortecrend onder het Ministerie van Binnenlandscbe 
Zaken, ia een geheel ander lichaam, dat alleen door zijn adviezen, steeds zeer belangrijk,

rlri^ma-. State board of educalion shall consist of governor, State superintendent, 
president of the universily, principals of Stale normal schools, ex officio, and a city superinten
dent of schools, a principal of a high school, and a county superintendent to be appointed

Calijomia: State board of education shall cousist of seven members appointed by the 
governor; term,. four years, two or onc retiring each ycar; no momber shall hold aoy salaricd

Ctfonuto: The State superitendenl, the secretary of State, and the attorney gcneral shall 
conslitute the State board of education.

órery/rt: The State board of education shall consist of the governer. State superintendent 
of schools and four persons appointed by governor with consent of the senate, three of 
whom (hall bc experieneed educators with at least three years' cxperience as a teacher

fiiJhtna: Thc Stale board of educalion sball consist of the State superintendent, president 
of the State universily, president of Purdue universily'. president of the State normal school, 
suoerintendents of schools of three largesl cities of the Stale; the governor shall appoint 

actively engaged in cducalional work in the State, at least one of whom shall 
superintendent of schools, and three persons actively interested in, and of 

ithy with. vocational education. onc of whom shall bc a representative of 
J one of employees; terms of six appointend members. foue years. State superin- 

: president, and board shall elect one of its number secretary and treasurer. 
Universily of Kansas, the State normal schools, the State argricultural college.

eaf. and the school for the blind shall be governed by a State board 
consisling of three members, not more than Iwo of whom shall belong to 

lolitical party; nol more than One shall be an alumnus of any of the institutions 
and not more than onc from tbc same congressiooal district. Governor shall appoint 

one or two. as the case requires. being 
every two years. Board shall elect a president from among its members and a 
not a member. and neeessary clcrks, bookkeepers. and stenographers.

• The State board of education shall cousist of the governor, the State superintendent, 
.resident of the universily; the governor shall be president, and the State superin- 

ic secretary.
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vast en de eischen voor toelating tot de Staatskweckscholen en universi- 
teif; zorgen voor het onderwijs voor blinden, dooven en stommen; 
reiken diploma’s aan onderwijzers en leeraren uit; laten examens 
houden; keuren de vcrdeeling van de gelden van de Staatsschool- 
fondsen door de superintendent van onderwijs goed; houden algemeen 
toezicht op de Openbare Scholen; benoemen inspecteurs voor het lager, 
middelbaar en nijverheidsonderwijs; sluiten contracten met uitgevers 
en schrijvers voor de levering van kaarten, platen en leerboeken; 
stellen de prijs van de boeken vast, die de Staat voor de scholen heeft 
laten drukken; hebben een vergoeding van S 15, soms minder, soms 

geheel niets, per dag plus reiskosten; beleggen vergaderingen 
van onderwijzers en leeraren, om de belangen van het onderwijs te 
bevorderen, waarvoor soms eenige duizenden dollars jaarlijks worden 
uitgetrokken; geven lest cards voor het gezicht van de leerlingen; moeten 
in samenwerking met de gezondsheidscommissie zorgen voor de richtige 
uitvoering van de Kinderwetten; zorgen voor de schoolbibliotheken; 
regelen de leerplans van de Openbare Scholen; stellen de leergangen 
vast; ontwerpen een budget van onderwijsuitgaven; moedigen beroeps
opleiding aan; stellen de ambtenaren aan, die ze noodig oordcelen; 
mogen de high schools met één-, twee-, drie- en vier-jarige cursussen 
classificeeren, hebben als leden van de financiëelc commissie hel recht 
op een inkomen van $3.500 (Jowa), ontvangen schenkingen in land, 
legaten, enz., houden toezicht op bibliotheken en musea; zullen monsters 
van grondsoorten, gesteenten, mineralen en exemplaren van het dierlijk 

>lantaardig leven laten verzamelen. *)
') Idabo: Power) and duties of board of cducation: To appoinl a commislioncr of education 

and assistaots and specialist». who may be dismissed for causc by a Iwo-thirds volc, make 
rules and . regulalions and assignexeculive officers iheir functions^ conslitute^ a Gnal coprt

dations to tbe legislature aa to <bange» in existing laws; shall make rccommcndation» to the 
legislature as to need» of State inslitutons und supervi»e expenditure of fonds for sneb 
institutions; standardize limit» of instruction in State inslitutons; prescribc minimum course 
of sludy for the public. schools; determinc bow tcxlbooks^ shall be adopled; dctcrrairic prelher 

of tcachers; direct State library commission; cooperatê with State board of hêalth'in

to grade papers of applicants for tcacbcrs'certiGcatcs; keep record of grades made by appli- 
canis for county ccrliGcates; report to counly supcrintendonls grades made by applicants 
for counly certificates; prescribc rules for tcachers* institutes; may appoinl such officers as 
deemed necessary; may classify high school as onc-year, iwo-year, three-year, four-year, 
and Gx slaodards of same. ~
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Evenals elke Staat een State board of education heeft, heeft elke 
provincie een county board of education, elk arrondissement een district 
board of education, en elke school een school board of education. 
Deze laatste is te vergelijken met een schoolbestuur van een bijzondere 
school bij ons. ~

Het meest belangrijke lid van de State board of education is ge
woonlijk de superintendent, die ex officio in de commissie zitting heeft, 
meestal secretaris, soms voorzitter is, soms ook de heele board of 
education toegevoegd krijgt als advisccrend lichaam, ’t Komt ook een 
enkele maal voor, dat hij geen lid is. Dat hij een belangrijke functie 
bekleedt, blijkt wel hieruit, dat hij heel dikwijls verkozen wordt door 
de kiezers, een hoog salaris geniet, een groote som, b.v. 825.000, 
als waarborgsom moet storten bij het aanvaarden van zijn betrekking,') 
hooge cischcn voor dit ambt worden gesteld c:n dat hij slechts voor 
twee, drie of vier jaar benoembaar is2). Evenals bij de board, bestaan 
er ook county superintendents en district superintendents.

A State superintendent of public instruction shall be elected by the qualificd 
salary § 3000.

salary § 7.500.
rnor shall. .with the consent of two-thirds of the senate, appoint a superin- 

c bond.'of at least ^^S.OOO; shall have salary of $ 2..500.

and dutics as regents may dctcrminc. Said commissioner may upon proof or good cause, 
remove any school officcr from office; may wilhhold front any city or district its sharc of 
public moncy for willfully disobcying latv ; may instilutc legal procccdings to cnforce education 
law. The schools of every union frcc-school district and of every city shall be subject to 
the visitation and supervision of said commissioner. AU school officcrs shall make such 
reports as said commissioner may require. — Any persen conceiving himself aggrieved 
appeal or pelition to commissioner of education, tvho shall examine and decide the st 
action of said commissioner shal bc final and not subject to review by the courts. Such 
aciion may bc laken in consequence of any action by school district meeting; by any school 
officer relativc to forming or altering a district or in refusing to opportion school moneys; 
by a supervisor in refusing to pay school moneys to a district; by trustees of district in 
any official act; by trustees of any school library ; by any other act of any school authorilics.

2) Geort/ia : State superint endent of instruction must be a man of good moral charahter, of high 
educational standing, and must have had at least three years' cxpericncc in teaching or be 
a graduale of a repulable college or normal school or have had live ycars'cxperiencc in super’ 

lovra.' hc shall bc a graduate of an accredited university or college, or of a normal;
havïng a four-ycar course above the high school and shall have had at least five 
experience as a teacher or superintendent.
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omvat zoowel het meer 
drie jaar als ook alle 

ook high schools zijn van 
de oorzaken, die het M. O.

onderwijs heeft in ’t algemeen tot taak, de 
voeren, het toezicht op 

de board of education

loemd. Dit stelsel heeft zich in de 
enkele zijn met een 7—4 plan of 

^afgegaan door 7 of 9 jaar lager

Acht jaar lager onderwijs, gevolgd door 4 jaar high school onder
wijs, wordt het 8—4 systeem genoc 
meeste Staten vastgezet, hoewel er < 
9—4 plan; dus de 4 jaar M. O. voori

De superintendent van 
besluiten van de board of education uit te 
het onderwijs uit te oefenen en verslagen aan 
uit te brengen.

Wanneer bij ons op een dorp met een lagere school behoefte aan 
voortgezet onderwijs gevoeld werd, dan vormde het gemeentebestuur 
één, twee of drie vervolgklassen. Het onderwijs in deze klassen 
omvatte een of meer vreemde talen, algemeenc geschiedenis en meer 
wiskunde. Dit onderwijs droeg de naam: meer uitgebreid lager 
onderwijs, M. U. L. O. Wanneer de vervolgklassen drie jaar om
vatten, werden er veelal onderwijzers met middelbare bevoegdheden 
aangcsteld. Dit vervolgonderwijs werd dan dikwijls vergeleken met 
het onderwijs van een H.B. S. met driejarige cursus. Van deze 
klassen van de lagere school werd dan gezegd „gelijkstaande met de 
drie laagste klassen van een H. B. S." In de geschiedenis van ons 
onderwijs zijn meerdere gevallen van concurrentiestrijd tusschen het 
M. U. L. O. en de H. B. S. 3-j. c. bekend.

Het middelbaar onderwijs in Amerika nu 
uitgebreid lager onderwijs van één, twee en 
takken van M. O. bij ons. Vandaar dat er 
één, twee en drie jaar. Dit is wel een van 
in Amerika in een slecht gerucht gebracht hebben.

De lagere schooi vormt met de middelbare school nog vaak een 
geheel, zoodat op de 8 klassen van de lagere school de 4 jaren (grades) 
van de high school volgen als de 9<le, 10de, 11de en 12de grade volgen, 
ofschoon deze ook dikwijls het l»ie, 2de, 3de en 4de jaar van de high 
school genoemd worden. Dat dezelfde wet, die het lager onderwijs 
regelt, ook het middelbaar onderwijs hneft opgenomen, is voor het 
gevoel van een rechtgeaarde Hollander iets vernederends. Dit is een 
tweede oorzaak van de slechte naam van het Amerikaansch M. O. — 
Deze regeling van het onderwijs heeft evenwel ook zijn voordéelen ; 
ze vergemakkelijkt de overgang van de leerlingen van het lager 
onderwijs naar het M. O., een kwestie, die reeds jaren lang onze 
onderwijsmannen ernstig bezig gehouden heeft en nog geen definitieve 
oplossing gevonden heeft.
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driejarige 
de c

zhtingen 
>or. Van 

en 2 het 9—4

van de Verecnigde Staten, heeft 
, n.1. 6 jaar lager onderwijs, 3 jaar Junior 
Senior high school; hier en daar wordt dit 

racht. Een overzicht is niet te geven, want 
i geleden de Board of Education inliet 
gaven slechts 23 Staten daaraan gehot 

iten het 8—4 plan, 4 het 7—4 plan
ik zie, heeft het 8—4 plan zich burgerrecht

onderwijs. De Board of Education, de reeds genoemde afdeeling 
het Departement of the Interior 
ook een plan ontworpen, 
high school en 3 jaar ! 
plan in toepassing gebr< 
toen eenige jaren 
de stelsels vroc 
23 hadden 17 i 
plan. Voor 
worven.

De een-, twee- en 
wing gelaten worden, daar 
met 4-jar. cursus bezoekt. De higl 
verdwijnen 
samenvoeging 
high school 
het vervoer van 
Vele leerlingen 
derlijke zalen 
zijn de leerlingen 
verdwijnen mede door hef feit, dat 
internaat worden opgt 
van Amerika, zijn ook deze scholen kosteloos 
het schooldistrict, wat het onderwijs betreft.

In verband met de toelating tot de colleges en universiteiten spreekt 
men van „ Accredited”, „Regcognised” en „Non-accredited" high schools. 
De Staat Michigan zegt b.v.: „An „accredited" high school is a high 
school, which has been approved by the University of Michigan." 
De leerlingen van zulke scholen worden zonder examen tot de meeste 
colleges en universiteiten toegelaten. De leerlingen van een „recog- 
nised” high school worden maar van enkele vakken vrijgesteld; die 
van een „non-accredited” high school moeten een toelatingsexamen

’) Where Iwo or more schools are Consolidated. trustee* of the Consolidated
school and county superintendent are empowered to provide transportation of pupils living 

s or more front school; expense shall be paid out of county school fond; person 
-ed in transportation shall present itemized statement of his service under oath monthly ; 
ition of majority of qualiGed clcctor* of a Consolidated school district of nol less than 

miles. county board of aupcrvieiors shall le.vy annual lax sufficiënt to pay for 
'dental*
provide for transportation of pupils residing more than

ï high schools kunnen buiten beschou- 
overgroofe meerderheid een high school 

jh schools met weinig leerkrachten 
meer en meer, daar de onderwijswetten op ruime schaal 

disfricts toelaten, die dan gezamenlijk voor een 
zorgen: een Union high school. Het schoolbestuur neemt 

n de leerlingen, dat meestal per auto gebeurt, op zich, 
blijven in het middaguur in de school, waar in afzon- 

voor hen gezorgd is. Zelfs van veergelden en dergclijke 
gewoonlijk vrijgesteld ') De kleinere high schools 

1 ' ' ' ' er hier en daar high schools met
jericht. Evenals het geheel openbaar onderwijs 
: deze scholen kosteloos voor de inwoners van

2 miles

onPperition of majority of qualiGed < 

25 square miles, county board of «u 
fucl, transportation wagons, and incidc

Indiana: township trustees shall
2 miles from school ....

10 cents per day for eacb child s<i transported ....
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dit 
>ol

adjoin

shall

single

hoog percentaj
in gebren
voldoen, <

heel schooldistrict
Onverbiddelijk

opgerit
'oeld, dai 
strict

afleggen, 
hebben 
verplichte vier 
aan de cischcn

op de high schools het meest op de voor
aangeduid met ciiltural 

ning high school ■), de bousebolt) 
of argrieultural high school.

commissioners, election shall be 
school and location of such school, 

shall have authority to establish and

Onder de grootere high schools zijn er, die zelf het recht 
bepaalde graden te verleenen, wanneer de leerlingen na hun 

jaar nog cenige jaren blijven; deze willen soms niet 
van de colleges en universiteiten voldoen en zijn dus 

„non-accredited". De meeste high schools trachten evenwel 
„accrcdited” te worden. Een buitengewoon hoog percentage bezoekt 
dan ook een accredited high school. Blijft deze in gebreke aan de 
door college of universiteit gestelde eischen te voldoen, dan wordt

i dergelijke school gedesavoueerd. Dit brengt een 
rep en roer, de oorzaken worden onderzocht en 

strenge maatregelen genot 
Naar de leergang, die

grond treedt, worden ze tegenwoordig dikwijls 
of general high school, de mamial Irainin 
arlc school, de commercial high school 01

Hoe wordt een high school opgericht? Wanneer in een district 
behoefte aan M. O. wordt gevoeld, dan komen in de meeste gevallen 
de bevoegde kiezers uit zoo'n district samen, om te beraadslagen. De 
onderwijswetten geven de voorwaarden aan, waaronder de oprichting 
van een high school mag plaats vinden. Soms hangt dit af van het 
aantal leerlingen van de aldaar bestaande lagere school2), soms ook 
mede van de belastbare eigendommen van een gemeente3), soms ook 
van het aantal inwoners van een provincie4), soms van het aantal 
eigen-geörfde boeren s), soms van het provinciaal onderwijsbestuur •).

l) Dit is geen ambachtsschool, maar een school, waar handenarbeid in werkplaatsen als 

schools may, by major! ly vote of qualified electors, establish a high school; two or more 
'ining district*. having a combined average attendance of 200 or more may establish a 

1 cale an election in the district; or in the several district* proposing to unite, for the 
oosc. of Inenting. said high school. After high school is voted. high school board in a 

maintain such school and shall ccrtify tbc same to county superintendent; county taxing 
authorities shal levy tax in such district sufficiënt to raise amount estimated.

3) Inüiana: In any township having taxable property of more than $600.000. wherein 
there is no high school and wherein there have for two years been eighl or more resident 
graduale* of the elcmentary schools, township trustees may establish a high school or a

4) Kanens: Each county having a population of 6.000 or over may establish a county 
high school; on petition of one-third of the qualified electors of the county, or when county 
commissioners think proper, said commissioners shall order an election to determine questioo 
of cstablishing a county high school; majority vote shall determine.

s) Jlentana: On petition of 100 frceholders to couoty 
callcd to determine question of cstablishing county high sc

°) sMorylanih Board of county school commissioners 1 
control high schools, subject to the approval of the State board of edi
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Een Zwitsersch opvoedingsgeheel, 
door IDA HEIJERMANS.

In de meeste g*''- 
door de kiezers <j 
stemming wordt g 
intendent. Beslist

' Gelijkluidende bepali

Kentuckj, Lousiana. Ma

gevallen evenwel wordt bij meerderheid van stemmen 
rs beslist, of een high school zal worden opgericht. De 

gewoonlijk uitgeschreven door de provinciale super- 
t de stemming, dat er een high school moet komen, 

dan wordt er een schoolbestuur gekozen, de schoolbelasting bepaald 
in verband met de subsidie van de staat, fondsen gesticht, alles zoo- 
als wij dat kennen bij de oprichting van een bijzondere school met 
staats-subsidie. Elke school, zoo opgericht, is in Amerika een neutrale 
school, maar neutraliteit gebruikt in een heel andere beleekeni<r dan wij 
die kennen, zooals we later zullen zien. Geen cent van de onderwijs- 
belasting, noodig voor de stichting en instandhouding van de neutrale 
openbare school mag aan secte-scholen worden gegeven ’). Mij is geen 
staat bekend, die daarop een uitzondering maakt.

Z~Xnder de vele geschriftjes, die ik, nadat door mij de bijeenkomst 
te Montreux werd bijgewoond, meebracht, bevond er zich een, 

dat niets dan een dubbel velletje bedrukt papier is en wellicht, van
uit Hollandsch standpunt beschouwd, het allermerkwaardigste be- 
teekende voor iets als een vergelijkende studie tusschen opvattingen 
door opvoeding en onderwijs te onzent en in Zwitserland.

Wij hebben toch wel universiteiten, waar de wetenschap der 
opvoedkunde een zeer bescheiden plaats inneemt, al zijn wij trotsch 
op onze professoren in de paedagogiek, — wij hebben volksuniversiteiten, 
kweekscholen voor onderwijzers, — wij hebben een museum voor ouders 
en opvoeders, — wij hebben cursussen, waar Montessori of haar volge
lingen haar leer uitleggen, — wij hebben in Rotterdam een school voor 
leeraressen in kinderverzorging en opvoeding, — wij hebben al datgeen 
wat de /Ifaaljcbappij lot nul van ’l algemeen voor de ontwikkeling van 
hef volk doet, maar wij hebben niel de instelling, waarvan het een
voudige blaadje, door mij uit Zwitserland meegebracht, alleen door

’) Albana: No money raised for the support of the public schools «hall be appropriated 
to or used for the support of any seclarian or denominational school.
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i'«gramma 
jichte van datgee: 
id en Zwitserlandiden geb

ïschiedt
J. Rousseau

een duidelijk

nagingen; inedisch-paedagogiscl
ind met de officieele bureaux.

somming der cursussen, lessen, practische oefeningen, 
eeld geeft.

iel het IiutUut J. J. Rousseau, dat volgens het 
boekje vermeld, al in zijn twaalfde jaar van arbei

en den wil, het 
de toepassing van 
onderwijs in de 

geschiedt 
Bovet en r 

f-

Het door mij mecgebrachte programma is dus wel 
een vergelijkend overzicht ten opzichte van datgeen 
kleine landen gebeurt, die Holland en Zwitserland zijn.

Hier geschiedt alles individueel, zonder eenheid. Daar lijkt 
Institut J.J. Rous.reau een centrum, dat èn stralen uitzendt fen 
opvangt om tot één geheel van opvoedkunde te komen. Daar is men

belangrijk voor 
wat er in de

denkbet
Ik bedo< 

op het t 
zelf omschrijft als Ecole <)e.f Sciences i)e l'iducalion 
zelfde programma g 
en door de stad G<

Ziehier iets
dat loopt van

Er worden cursussen gegeven 
denkleven van het kind, erfelijkheid 
de genetische psychologie in de opv< 
talen, suggestie en zedelijke kracht, g 
door E. Claparède, ƒ. Piaget, A. M< 
Ch. Baudouin.

Vervolgens zijn er lessen over: kleuteropvoeding, abnormale kin
deren, ziekten van het kind en schoolhygiène, schoolinrichting, didactiek, 
rechten van het kind, leerlingenwezen en vakonderwijs, beroepskeuze, 
werkmethoden. Ook deze lessen worden door de beste Zwitsersche 
opvoedkundigen gegeven, terwijl er tevens series lessen worden aange- 
kondigd van buitenlanders, als: S. Freud, P. Janet, dr. Decroly.

Dan wordt er ook gesproken over opvoedkundige bibliografie, 
technische psychologie, grafische en statistische psychologie, school- 
luiheid, ervaringsopvoedkunde, opvoeding van abnormale kinderen, 
sociale economie, — alles ook door onderzoekingen enz. toegelicht.

Practische cursussen worden er gegeven in medisch-psychologische 
kliniek, handenarbeid, het teckenen en de oefening van den geest, 
ornamentale compositie, rhytmische gymnastiek.

Gelegenheid tot practisch werk is er bovendien voor experimenteele 
psychologie in het laboratorium; technische psychologie, welke waar
neming en ondervraging van het kind wil; studie van het kleine kind 
door een verblijf in het /liaison des petits; studie van het abnormale 
kind door een verblijf in een speciale klasse met speciale onder
vragingen; inedisch-paedagogisch consult in de polikliniek; studie der 
beroepskeuze in verbal

programma 
van arbeid is, zich 
en ook volgens dat- 

gesubsideerd wordt door den Zwitserschen staat

van het werk, dat er gedaan wordt in het halfjaar, 
22 October 1923 tot 22 Maart 1924. 

over het gevoel 
en opvoeding, 

,’oedkunde, het 
genetische logica. Het 

lalche, A. Ferrière, P.
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;eldt.
J zijn

petits zoo 
in 1913, 
Genève.

opvoeden een wetenschap is en 
wil, van dat kind en dien inensch

verder dan hier in het inzicht, dat 
wie het kind en den mensch leiden 
kennis moet hebben door studie.

Daarom ook lijkt mij het reeds genoemde La maison des 
belangrijk; het is verbonden aan het hulilul, werd gesticht 
en in September 1922 gevoegd bij de officieele scholen van

Wat er geschiedt, het wordt meer aangegeven dan omschreven in 
het boekje van de directrices yfl. rludemars en L. Lafendel, dat tot 
titel heeft La matsou dee petits de l' Inslitul J. J’. Rottsseatt. De kinderen, 
die er gaan, worden er bestudeerd. De kleintjes kunnen er zich ont
wikkelen naar eigen aard en aanleg en de volwassenen bestudcercn 
er die ontwikkeling, kunnen met hen werken naar verschillende sys
temen. De opzet is breed. Men gaat niet uit van het denkbeeld, dat 
er slechts één zaligmakend stelsel van opvoeding is, maar verschillende 
kunnen er toegepast en bestudeerd worden, als die van Froebel, 
Montessori, Dewey, Decroly enz.

Het kind, zeggen de schrijfsters, wordt geboren als onderzoeker, 
bouwer, voortbrenger. Eerst past hij de voorwerpen aan bij zichzelf, 
aan zijn fantaisie, aan zijn behoeften; later past hij zich zelf aan en 
onderwerpt zich aan de behoeften der dingen. Pas nadat hij zijn 
persoonlijke onderzoekingen heeft gedaan met dit of dat voorwerp, 
dit of dat spel, kan hij er toe besluiten, om den weg te volgen, door 
de ondervinding van anderen getrokken.

Op deze grondbeginselen is La matsou des petits gebouwd. Als in 
het Dalton-stelsel zijn er in de school verschillende lokalen, waar de 
kleintjes er toe komen om zich te oefenen in al datgeen wat beant
woordt aan de verschillende stadia van hun ontwikkeling.

De ontwikkelingswetten liggen in het kind zelf. Daarnaar bepaalt 
opvoeder zijn houding. Een paar merkwaardige bladzijden geven 

in enkele zinnen een omschrijving van het kind en daarnaast hetgeen 
wat voor den opvoeder geldt.

Hel kind doet zich in al zijn spontane uitingen kennen als onder
zoeker, nabootser, bouwer, uitvinder, kunstenaar-dichter.

De opvoeder moet tegenover de nauwkeurige wetten, die kenbaar 
worden door de spontane uitingen van het kind, den rol op zich 
nenjen, door dat kind voorgeschreven en dus dien van: waarnemer, 
wegwijzer, voorziener, den mensch die bezielt, prikkelt, bevrijdt.

Een kort woord kan volstaan om den inhoud van de studie, pro
duct van het ervaringsmateriaal in de school verzameld, te kenschetsen. 
Die school hoort bij het Institul. Theorie en praktijk gaan dus on-
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een „illusters 
Pestalozzi's 

praktijk zou l
een Real(

heden, zal men zeggen, zijn al te ongunstig. 
Zeker zij zijn zeer ongunstig, maar toch 
waarlijk nog lang niet zoo als in Duilsch- 
land. En toch heeft men daar, en wel 
juist sedert de Revolutie, reeds een 
aantal besliste proefscholen, meestal 
„ Musterschulen" genaamd.

En nu begrijp ik niet, dat deze hier 
niet meer de aandacht trekken en niet 
meer bestudeerd en van hieruit bezocht 
worden. Terwijl wij zelf zoo zitten te 
talmen en te sammelcn, konden wij 
althans alvast ons op de hoogte stellen 
van wat anderen doen en bereiken.

Zelf ben ik daartoe niet of nauwelijks 
in staat. En het weinige wat ik er van 
weet, heb ik min of meer toevallig op
gedaan. Het meeste door een artikel, 
dal ik vond in het R. K. tijdschrift 
„Pharus" (XIV. 1923. 7/8), en daarvan 
wil ik dan toch wat mcdedeelen, in de 
hoop dat anderen zullen volgen en vooral 
zullen gaan zien.

De schrijver van het bedoelde artikel: 
„Die Frankfurter Reformschulen", is 
Sladlschulrat te Frankfort a. d.M. en 
blijkbaar bij de na te noemen scholen 
nauwer betrokken, en wel, naar ik uit 
zijn woorden ineen te moeten opmaken, 
als R.K. godsdienstonderwijzer. Hij be
gint met ons mede te deelen, dat het 
denkbeeld van de oprichting van paeda- 
gogischeexperimentcerscholenin Duitsch- 
land het eerst geopperd is in 1777 door 
den bekenden Philanthropijn J. H. Campe 
en te Frankfort reeds in 1803 tot de 
oprichting van een „ Musterschulc" ge
voerd heeft, die Pestalozzi's „ Elemen- 
tarbildung" in praktijk zou brengen, en 
waaruit later een Realgymnasium ge-

^ou het niet tijd worden, dat wij hier 
in Nederland ccns ernst gingen maken 

met het oprichten of organisecren van 
scholen met de bepaalde bestemming om 
een der nieuwere paedagogische theorieën 
„a fair trial" te geven en aan de praktijk 
te toetsen? Hel nut van zulke experi- 
menieer-scholen behoeft toch waarlijk 
niet eerst betoogd te worden.

Ik weel natuurlijk wel, dal wij zelfs 
in ons land niet geheel daarvan ver
stoken zijn. De Montessorischolen zullen 
door iedereen, hoe hij overigens ook 
tegenover hel Monlessori-verschijnsel 
staal, als hoogst interessante en belang
rijke proefscholen moeten erkend worden. 
In den Haag is onlangs een „Vrije 
School" geopend, die de beginselen van 
Steiner in toepassing wil brengen. En 
in ruimeren zin kunnen ook andere 
scholen — ik noem slechts de Lycea 
van den Haag en Amsterdam -— als 
paedagogische experimenten worden be
schouwd. Maar alles bij mekaar gerekend 
is het toch nog niet veel; zuivere ex- 
perimenlecr-scholen kunnen zij geen van 
van alle genoemd worden, daarvoor staal 
ook, althans bij de eerstgenoemde, die 
anderzijds nog het meest aanspraak op 
dien naam kunnen maken, het propa- 
ganda-karakler te veel op den voorgrond. 
Zoo hebben wij, al sedert meer dan 
25 jaar zelfs, scholen met Handen
arbeid, inaar een echte experimenteer- 
werkschool hebben wij nog niet.

Er zijn weltelijkc moeilijkheden, ik 
weel het. maar ook, dat zij niet onop
losbaar zijn. Maar de tijdsomslandig-

middellijk hand in hand. De opvoeder leert zelf denken, zelf werken, 
zelf nagaan, iets wat maar al te veel verleerd is in alle verboekte 
en vermethodiekte landen.

Het resultaat, waartoe deze beknopte beschouwing komt, is hetzelfde 
als waarmee zij begon : wij hebben in ons land geen opvoedingscentrum 
en geen opvoedingsgeheel als deze Zwitsersche instelling met alles, 
wat er bij behoort.

Zij spreekt voor zich zelf, prikkelt vanzelf tot vergelijking.
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grocid is, dat nog bestaat. (Zie de „Post
schrift zur Hundcrtjahrfeier" van 1903.)

Dat Frankfort met Altona een der 
geboorteplaatsen is van het duilsche 
■ Reformgymnasium" ook een experi
ment laat de schr. onvermeld, maar 
verhaalt dan, dal hel opkomen van de 
idee der „Werkschool" in 1921 lot op
richting van twee gemeentelijke proef
scholen heeft gevoerd, die hij „Schwarz- 
burg" en „Röderbcrg" noemt, vermoede
lijk naar de wijk, waarin zij gelegen 
zijn. Aan eerstgenoemde tracht men de 
idee der Werkschool te verwezenlijken 
in den geest van Gaudig en Scheibner, 
d.w.z. dat men allen nadruk legt op de 
geestelijke zelfwerkzaamheid, zooals nader 
uiteengezet wordt in den „ Führer in die 
Arbcitsschulc", Heft 1, 2 en 9, o. r. v. 
A. Henze en W. Mcyer, Frankfurt, 
Dicsterweg. De tweede, zoekt hetzelfde 
doel te bereiken langs anderen weg. Zij 
sluit zich aan bij Montcssori, Scinig en 
Kerschensteiner. maar met groote zelf
standigheid. Zij volgt de lijnen, getrokken 
doorhaardirecteur, den heer W. Schütz, 
in zijn brochure : Plan eincr stadtischen 
Reformschule in Frankfurt a.M. (Verlag 
H. L. Brönner, aldaar. 1920), terwijl 
de schr. van het onderhavige artikel 
uiteengezet heeft, hoe hij zich hei R.K. 
godsdienstonderwijs aan zulk een school 
denkt, in zijn brochure: „Arbeitsschul- 
methode und katholiscber Rcligionsunter- 
richt." Frankfurt, Diesierweg.

Hij geeft dan terloops aan, dat en 
waarom de Frankforters aan de, reeds 
sedert het begin dezer eeuw gepropa- 
gandcerde _ wcrkschoolidee” zijn trouw 
gebleven en de latere evoluties daarvan 
niet wenschen mede te maken, maar 
geeft daarbij nuttige vingerwijzingen. 
Eén dier evoluties is de idee der „Ge- 
meinschaflsschule." Deze ligt ten grond
slag aan de Hamburger reformscholen, 
zie: E. Wille, Die Hamburger Gemein- 
schafisschulen. Deutsche Schule. XXVI, 
1922, Heft. 3; O. Karsladt. Für Ham
burg und seine Versuchsschulen. Die 
Volksschule. XVIII, 1923, 24; A. Siem- 
sen. Erziehung und Gcmeinschafcsdienst, 
uitgave van den Bund enischiedener 
Schulreformer.

Een andere is de idee der ..Produk
tionsschule”, zooals die door het Sovjct- 
Rusland verwezenlijkt is, waarover ik

gehandeld heb in Hel Kind. 1920, nr. 
19. en waarvoor de schr. verwijst naar 
P. Blonsky, Die Arbeitsschule. 2 Bd. 
Bcrlin-Fichtenau. 1921 ; P. Oestreich. 
Zur Produktionsschule (Bund entsch. 
Schulrcf.), en Handke. Von der Arbciter- 
schulc nur Produktionsschule. Leipzig. 
Oldenburg. Experimenten schijnen daar
mede in Duitschland nog niet te zijn 
ingesteld.

Als derde evolutie noemt hij de „Tat- 
schule” maar zonder ccnige nadere toe
lichting en alleen met verwijzing naar 
G. Götzel. Rcligion und Leben. Kcmp- 
ten. 1922.

De Frankforters dan willen de idee 
der Werkschool zuiver houden. De 
gemeenschapsidee  is hun de stilzwijgende 
voorwaarde, niet echter aanvang ol doel 
cenerschoolhervorming. Melde afschaf
fing van het vaste lesuren-roosler en de 
invoering van arbeidsgroepen. mei de 
constitueering der gchcele school als 
schoolgemeente, wordt de gemeenschaps
zin vanzelf gekweekt. En wat de 
produktie-school aangaat, hel kind te 
betrekken in het maatschappelijk pro- 
dukficproccs achten zij een paedago- 
gischen misgreep. De bevordering van 
de aktieve en produktieve krachten van 
het kind door zelfwerkzaamheid op ieder 
gebied is hun hoofddoel en daarnaast 
de practischc omzetting van de beginselen 
der zedelijkheid in daden van liefde en 
toewijding: in zooverre willen zij hun 
school ook wel een „Tatschule" genoemd 
hebben. Evenals Montcssori zoeken zij 
de onderwijsvormen te ontlcenen aan 
de natuurlijke leervormen van het zich
zelf onderrichlend kind. Voor de oude 
„Selbsltatigkeit", die helaas reeds een 
versleten begrip is geworden, stellen zij 
het „Aus-sich-selbst-talig-scin". De spon
tane zelfontwikkeling der kinderen brengt 
'al spoedig aan het licht, dat men onder 
hen drie typen te onderscheiden heeft, 
de zclf-schcppenden. de medc-scheppen- 
den en de nabootsenden. Ook omtrent 
de rol, die de onderwijzer te spelen 
heeft, koesteren zij geheel Montcssori- 
aanschc opvattingen. Verder hebben zij 
een open oog voor de gevaren, die voorde 
karakterontwikkeling van het kind voort
vloeien uit het feit, dat behandeling en 
milieu thuis en op school zóó verschillend 
plegen te zijn, dal men wel kan zeggen,
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erlijke 
: richt, 
rnstig 

l men in 
aan, ook 

ijke tijden, 
mij den 

jcfscholcn 
en veel

eii

i in den Zuid-Afrikaanschen 
vechtgeneraal, die naar hel 
lier de boodschap stuurde: 
i kost en verschc mcnschen!’’ 
twijls aan dien inan denken, 
r avond aan avond de Rolter- 
-“rns langs ons zien gaan

geen werk voor me, 
i zonder? Meester 

me? Mees Ier, ze

: hebben d'r niet 
vragen in de dam-

paar borden ken 
er al meer as 24

kaartje

„ „ i ? Meesier,
nou’s een voctbal-

aan de Oostzee, in Hel Kind van 1922, 
nr. 9, o.d.t. „Onafhankelijk Montessoria- 
nisme" en zulksaandchand van een artikel 
in hel Pad. Zenlralblatt. Eerlang zal 
prof. Klatt zelf deze mcdedeelingen in 
Het Kind aanvullen. Voor hel bekend 
worden van Stcincr's Waldorfschulc te 
Stultgart zullen onze anlhroposofcn wel 
zorgen. Het komt mij voor, dat een 
opzettelijke bestudeering van Hamburg 
en Frankfort bet eerst in aanmerking

werk en ik weet 
geen stoelen en 

teriaal, en ik heb 
, kan niet meer 
en (bet zijn er nu 
- heb niet genoeg 

geld en ik heb

., Er was 
oorlog een 
Hoofdkwarl 
„Zendt toch 
ik moet dikv 
nu wij weer 
damschc jongens 
bij honderdtallen.

Meester, weet je g 
ik ben al zes weken 
heb ie geen boot voor 
vragen in de leeskamer 
stoelen kunt sturen, ze 
genoeg. Meester, ze vragen in de d 
club of je nog een paar borden 
missen. Ze hebben er al meer a: 
tekort. Meester, ken ik *n nieuw ka 
krijgen? Meester, wanneer ken il 
naar de gymnastiek, ik heb r 
vier keer geen plaats gekregen * 
wanneer krijgen we 
terrein? Meester, meester.... 
zonder eind.

Maar ik weet geen s 
geen boot, en ik heb | 
ik heb niet genoeg mate 
geen voetbalveld en ik 
toegangskaarten uitgeven (bet a 
over de 1500). want ik heb nic 
ruimte. En ik heb geen g

‘XzTij geven hieronder weer eens een 
afdruk van een nummer van de 

maandelijkschc berichten aangaande 
het eerste clubhuis van de vereeniging 
„Instituut voorde rijpere jeugd te Rotter
dam”. Het zal zeker goed zijn voor 
verschillende van onze lezers, en misschien 
is *t ook nog goed voor iets anders.

dal onze kinderen een dubbel leven 
leiden en trachten zij welbewust die 
gevaren te vermijden of te verminderen. 
Daarom moet ook de onderwijzer de 
kameraad en de vaderlijke vriend zijner 
leerlingen zijn. De handenarbeid wordt 
ook gebruikt lol ontwikkeling van den 
kunstzin. Nu de eerste leerlingen in 
hun derde jaar zijn ingetreden, begint 
het gezamenlijk onderricht meer en meer 
te wijken voor het vak-ondcrrichl; m.a.w. 
voor de midden- en hoogcre klassen der 
G.L.S. schijnen zij Montessori niet meer 
te volgen. Daarentegen begint nu het 
eigenlijke handwerkonderwijs in werk
zaal en tuin.

De leerlingen stammen groolcndeels uil 
arbeiderskringen. Velen waren lichame
lijk en geestelijk zwak. Blijkbaar ver
keerden de ouders in de mcening, dat 
voor zulke kinderen de nieuwe scholen 
minder schadelijk waren. De uitkomst, 
zegt de schr.. heeft hen in het gelijk 
gesteld.

Hel bezoek van belangstellenden, 
ouders zoowel als paedagogen, en niet 
alleen uit Frankfort en omstreken, maar 
uit geheel Duilschland, was reeds in 
deze jaren zoo sterk, dat afzonderlijke 
bezoekdagen moesten worden ingeri 
Dit verschijnsel: druk bezoek van err 
gemeende proefscholen, treft 
Duilschland steeds en overal : 
in deze zoo gedrukte <sn mocilijl

Deze mcdedeelingen geven 
indruk, dat de Frankforter proc 
vrij wat ernstiger gemeend zijn e 
meer de aandacht verdienen dan 
bedrijf van den saksischenOnderwijze 
bond opgerichte „ Mustcrschulcn** 
„Musterklassen”. waarvan ik er v 
leden jaar enkele te Leipzig mocht 
zoeken en die mij voorkwamen wel wat 
al te zeer onder den invloed van politieke 
parlijpropaganda te slaan.

Dal er nog vele andere interessante 
proefnemingen in Duilschland aan den 
gang zijn, die zoowel van particuliere 
personen of vereenigingen als van ge
meentebesturen uitgaan, staalvast. Maar 
men hoort er zoo maar eens te hooi 
en te gras van. In „Volksontwikkeling** 
vestigde ik zelf de aandacht op eene 
inde buurt van Hamburg (Jrg. IJ, bl.91), 
en hetzelfde deed ik voor de interessante 
onderneming van prof. Klatt te Prerow
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het einde af 

rooie voldoening 
.,3 wel gezegd

Wie na Augustus hel huis niet meer 
heeft bezocht zal verbaasd zijn over de 
verandering. Niet alleen is het aantal 
der bezoekers zeker vertwintigvoudigd, 
zoodal er eiken avond een vloedgolf 
van jongens doorheen stroomt, maar ook 

gemiddelde leeftijd gaal snel weer 
ir boven en heel wat jonge mannen 
i 18 lot 20 zijn eiken avond onze 

arne gasten. Weldra mag er niemand 
in. die geen toegangskaartje kan 

Vanzelf komen ook weer de 
naar voren, die een taak op 

nemen, die niet onvervuld kan 
zooals hel uilzoeken en uilgevcn 
:n, het bewaren van jassen en 
iet distribueeren van volg- 
voor de gymnastiek, het leiden 

iclub, hel opletten op de 
enz. Maar hunne tegendeelen 

n evenmin, schoon over ’i alge- 
' gedrag der jongens bijzonder 
foor alle duidelijkheid wil ik 

vooropstellen. Ware het ook 
hoe zou dan bijwijlen een 

meester een geheel huis in be- 
kunnen houden? Maar ver- 

1 is zoo'n simultaanpartij wel; 
re hebben een bovenhuis met drie 

ïpingen in gebruik; daarom nog

maals : zendt toch vcrsche 
Onze school is natuurlijk 

aan den gang; ze heeft een 
ondergaan, doordat er een k 
komen is, waar de beginselen 
mentaire handelskcnnis wordei 
deld. Hel wordt geleid door i 
welkomen vrijwilliger; zijnen 1 
ronselaar zij hier een woord 
gebracht. De tooneelclub is inct 
studies aangevangen; ook een 
van pijpers is naarstig aan den 
Onze schaakmeester is nog or 

De Zondagavondsche 
ringen zijn weer nan 
redacteur van dit blad houdt 
zeerste aanbevolen om van m< 
hooren die dezen winter op eer 
avond van Z uur precies lol 

jens willen mi 
/clkom

Y~^e Amerikanen, die hun boomdag, 
vlaggcndag, Columbusdag. Vrcdes- 
enz. hebben, stelden ook een op- 

voedingsweek in. Ze is reeds drie jaren 
ouden en aan het Organisalicwerk 

ucuen o.a. mee de drie publieke lichamen. 
n.1. de: American Let/ion, National hou- 
cal ion Aowcialion c;n ÜnileD Slalej Bi 

of Eüucalion. Bovendien werd de ’ 
van den 18en tot den 24en Nov. 
dit jaar gesteund door subsidie van 
Slaat. Alles werd in het werk gesteld 
om de publieke belangstelling te wekken. 
Het centrum in elk district lag in hel

geen menschen. 
generaal zal ik 
moeien leggen, lot 
van hen, „die ’t 
hebben".

Den 16den September heeft in het 
huis de zesde vadersbijecnkomsl plaats 
gevonden; zij was niet beter bezocht 
dan de bijeenkomsten van het vorige 
jaar. Er waren 1*4 hoorders, juist 1 pCl. 
van het aantal der genoodigden. Maar 
zij was buitengewoon prettig en — men 
vergunne mij de uitdrukking — zij was 
zeer belangrijk, daar er toch blijkbaar 
een kleine kring van ouders is, die 
wezenlijk belang stelt in den gang van 
zaken in bet huis. De lext van het toen 
behandelde is in uittreksel hier nogmaals 
bijgevoegd; helaas gaal ónze Fors Cla- 
vigera reeds met dit noinmer ter ziele; 
ik heb er eenvoudig geen geld voor en 
ik heb ook geen tijd voor de beslom
mering, die het distribueeren van 2000 
brieven meebrengt.

de

welkor

ioonen. 
jongens 
zich 
blijven, 
van spelen 
petten, h< 
nummers s
van de dame 
telefoon, e 
ontbreken 
meen het g 
goed is. V< 
dit hier vo<

enkele r 
dwang 
moeiend

veedief

menschen 1 

n uitbreiding 
klasje bijgc- 

>rden . behan- 

begaalden 
van dank

ook een clubje 
aan den gang, 
nog op reis.

muziekuilvoe- 
den gang; de 

zich ten 
: aanbevolen om van menschen Ie 

die dezen winter op een Zondag- 
van 7 uur precies lot bij achten 

voor onze jongens willen musicecrcn. 
Het allermeest welkom zijn hier zij. die in 
de Ncderlandsche taal willen zingen en 
zij, die met ensemblespel kunnen komen. 

Wij ontvingen in de afgeloopen maand: 
f25.— contributie van G. S. W. en 
f 10___als een buitenkansje uit Haarlem,
benevens twee prachtige bezendingen 
boeken voor de leeskamer, een van de 
familie G. en een van den Heer F., beiden 
alhier.

En nu heb ik alles weer netjes beschre
ven, zoodal ik hoop, dat de lezer mij wel 
honderd stoelen wil geven. Een slaande 
receptie van honderd menschen is niet zoo 
gezellig. En au fond komen de jongens 
toch voor de gezelligheid.

W. E. VAN WIJK. 
Schiekade 98<i, Rotterdam.
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F'

reeg ik door een 
Jentic uit Amerika 

'flemenl van The 
: briefschrijver 

practische

er altijd

van Uw kind? Indien niet.' maak met 
ze kennis in de opvoedingswerk. Elk 
van de dagen had een speciale leuze, 
maar eiken dag kwam deze terug: „Be
zoek vandaag dc school." De Parf.nl- 
Tcaeber-aeooeialion wil, dat dc school 
dikwijls door dc ouders bezocht wordt, 
maar in het bijzonder gedurende dc 
opvoedingswerk. Zij stelt ook deze 
vragen: Zijn dc onderwijzers van Uw 
kinderen behoorlijk gediplomeerd? Zoo 
niet, waarom?"

En door dc National EOucation Nmo- 
cialion werden deze vragen gesteld om 
gedurende de week beantwoord te 
worden:

1. Wat zijn de zwakste punten in 
ons Opcnbarc-School-Syslccm?

1. Welke nationale ondeugden I 
uit deze zwakke punten voort?

3. Hoe kunnen onze Openbare 
Scholen beier worden?

4. Kan dc Natie het cenhcidsschool- 
stelsel verdragen?

5. Brengen goede scholen hun kosten

Mijn gegevens kreeg 
Engclsche correspondent) 
in Tbe EDucalional Suppl 
Timej. De Engclsche 
uit zijn bewondering over het pi 
enthousiasme der Amerikanen, 
veel Engelsch leest, weet, dat 
toch eenige wrijving is tusschen de twee 
Engelsch sprekende groote volken! Dus 
ook in Engeland zou w-ellicht zulk een 
week, zulk een samenwerking navolging 
kunnen vinden om tot in alle uithoeken 
van het land dc flambouwen van volks
ontwikkeling te doen schijnen.

In ons land?
Ook hier zijn school-, ouders- 

maatschappijland gescheiden.
Dezelfde vragen zouden ook hier 

gesteld kunnen worden, dezelfde suggestie 
moest ook hier uitgeoefend worden!

IDA HEYERMANS.

bureau van het Schooltoezicht, maar 
mannen en vrouwen uit verschillende 
kringen werkten mee. Maar daar bleef 
het niet bij. Verschillende nauwkeurige 
gegevens werden van uil de hoofd- 
kwarticrcn verstrekt uit naam van de 
drie organisaties, hierboven genoemd, 
en zij dienden om dc plaatsclijke geeste
lijkheid. dc plaatsclijke pers en dc 
plaatsclijke bioscopen in het werk te 
betrekken. In de laatste werd tusschen 
twee filmen in een toespraak gehouden 
van vier minuten. De Amerikanen hebben 
er niets legen, dat zoo iels gebeurd 
midden in dc bioscoop-onlspanning, mits 
hel toespraakje niet 1anger dan 4 minuten 
duurt! Optochten en aanplakbiljetten 
namen een groote plaats in dc propa
ganda in. In een geschriftje, dal uitge
geven werd door het tP'.aobhtpton bureau 
of eduealion was er een speciale aanbe
veling, dat kinderen optochten zouden 
houden met banieren, waarop opschrif
ten, als: „wij staken om meer uren 
slaap te krijgen."

Hel hcclc schema was uitstekend 
overzien. Dc weck was ingcdceld naar 
dc onderwerpen, die behandeld zouden 
worden. Dc Zondag was bestemd voor: 
„God cn Vaderland" en overgclatcn 
ann de geestelijkheid. De andere dagen 
van de weck waren gewijd aan: „Dc 
Aincrikaanschc grondwet", „Vader
landsliefde," „School en Onderwijzer", 
„Analfabeten," „Gemeenschapsgeest" cn 
. Lichamelijke Opvoeding". Sprekers, die 
niet betaald werden, moesten overal 
gezocht worden, maar in Amerika zijn 
er velen die goed spreken en het gaarne 
willen doen. Te hunnen behoeve was 
er een zeer praclisch cn overzichtelijk 
boekje samengesteld, waarin zij allerlei 
cictalcn van bekende persoonlijkheden 
zouden vinden, betrekking hebbend op 
het Ie behandelen onderwerp.

Dc Parenl-Teacber-AM/cialion had voor 
alles zich ook zeer veel moeite gegeven. 
Een van dc vragen, die overal gesteld 
werden, was: „Kent ge de Onderwijzers



I

Persoverzicht.
middelbaar

réi

94

Aansluiting 
onderwijs.

de

11. U.

wijs l 
goed, i

:sjarige 
; Gymnas 
: wijs op:

de 1 -I. B. School

mijn systeem g 
geleidclijkcr en zi 

: eerste klasse slcch
Latijn en Duit, 

en Engelscb als

: niet willen

gaat hel in ieder 
zullen de leerlingen

:hts Eranseb, in 
lilscb, in de derde 
’s nieuwe talen

In 
geval | 
in de __ _
de tweede 
Griekscb

Ik meen, 
bedoelden g< 
die ik hier 
wil, en die 
aandacht van ; 
van het onderx 
niet het minst!

, dat een oplossing in boven* 
jcest allerlei voordeelen biedt, 

nog eens even resumeeren 
: ik dringend aanbeveel in de 

allen, in eenige aanraking 
rwijs slaande ■—- de ouders 
t! — en waarvoor allicht 

:rken zou zijn indien men die ziet, 
s ik:

De aansluiting lussschen Lagere 
Middelbare School zal belangrijk 

gemakkelijkt worden door eenvou- 
:r program in de eerste klasse en 
r een beperkt aantal vakleerarcn;

De bezwaren van de Fransche 
i worden geheel ondervangen;
Het onderwijs in Latijn vindt 

ter loebereidcn bodem: 
tijd. waarop de 
leven intreedt, wordt

zendien zou hij aan de leeraren, 
■ in de nieuwe eerste klassen les- 
, met het oog op hun bevoegd- 
, allicht eenige vrijheid van bewe- 

g moeten toestaan, zoodal een leeraar 
Wiskunde b.v. Natuurlijke Historie 
die mag onderwijzen, of een

... van hel 
wordt inger 
n van het

rn het Handelsblad vinden wij een 
-1 ingezonden artikel van den Heer 
Joh. Vorrink. Gemeentelijk Inspecteur 
van het onderwijs te den Haag, waaruit 
wij het volgende overnemen.

„Men moet de aansluiting I 
zoeken in een zevende leerja; 
Lagere School, ook niet in ■ 
dingsklasse of een „brugklasse", 
in een eenvoudige eerste klasse van 
van beide inrichtingen zesjarig is gedacht.

De a.s. leerlingen van de Middelbare 
School moeten niet een jaar langer in 
de sfeer van het Lager Onderwijs worden 
gehouden, zij moeten leeren in de sfeer 
van bet ^Middelbaar Onderwijs tbuis te 
geraken, en dal kan heel goed, indien 
de eerste klasse van de zesjarige H. B. 
School en van hel zesjarig Gymnasium 
daarop wordt ingericht. Ik wijs op: het 
beperken van het aantal leeraren, dat 
in die eerste klasse zal lesgeven, door 
zooveel mogclijk leervakken in één hand 
te vereenigen (b.v. één leeraar voor 
Ncderlandsch, Geschiedenisen Aardrijks, 
kunde: één voor Natuurlijke Historie, 
Rekenen en Wiskunde; één voor 
Fransch). Een Aink aantal lesuren voor 
de Fransche taal in de eerste klasse 
maakt bovendien een einde aan alle 
bezwaren, die de Fransche leeraren 
hebben met het oog op hun vak in de 
vijfjarige H. B. School.

Het heft meteen het groole bezwaar 
op — dat 'ik óók gevoel — voor de 
Gymnasiumleerlingen, die nu tegelijk met 
Fransch en Latijn beginnen, inplaals 
van dat het Fransch een soort voor
oefening is voor het Latijn. Want op 
het Gymnasium zal dan bel Latijn moeten 
opsebuiven naar de tweede klasse, ne bel 
Griekscb naar de derde. Dat de heeren 
classici nu geen misbaar gaan slaan, want 
dan wijs ik hun onmiddellijk op het 
Lyceum, waar Latijn en Griekscb tegelijk 
eerst in de derde klasse komen, blijk* 
baar zonder kwade gevolgen.

en l

diger

leeraren
3o. I 

een beter io
4o. De 

mcnsch hel 
verlaat;

5o. De leerstof van
wordt over zes i. p. v. vijf leerar 
decld (de eerste klasse geeft 
Fransch, de tweede Duitsch. de 
Engelsch);

6o. De nieuwe eerste klassen van 
de Middelbare School zijn meteen een 
soort proefklassen waar men veel beter 
dan door allerlei uitgebreide verklaringen 
vooraf een kijk op de leerlingen kan 
krijgen omtrent aanleg, bevattingsver
mogen, werklust, zelfstandigheid 
arbeid, enz.

Het spreekt vanzelf, dal de Minister 
van Onderwijs zoo’n regeling 
mogelijk maken; er is wetswijziging 
noodig.

Bovc

in i
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Vaderland 
............... r J. G. Bos. 
v.h. Haagsch Ge- 
voigende te berde

voortge- 
genieten 
gelegen- 

'ia
zesjarig 

een eerste 
te voegen, 
wijziging v 

Nu wil I

punt, waarom- 
Vorrink van

eertijd niet gewijzigd behoeft 
en dat leerlingen van de 

>1 „moeten loeren in de sfeer 
O. thuis te geraken”, zijn 

kwesties, waarmee ik

I

degenen, die geen 
muerwijs willen of kunnen 
. in de provincie) bestaat o. 
voor eindonderwijs in de Ze 

voor alle anderen is gelegei 
tot hel volgen van U. L. O.;

jwen weg moeten ontwerpen, 
een begaanbaar pad voor ons 

; dat is omslachtig! En de tegen- 
ige wetten behoeven geen wijziging, 

toch een goede aansluiting te krijgen, 
e. Die proefklasse met haar een- 

lecrplan maakt de organisatie 
H. B. S. onnoodig gecompliceerd, 
’ 1 lars een taak op. die

L. S. kan en moet worden ver-

lecraar in Nederlandscb ook Aardrijks
kunde en Geschiedenis, waardoor hij 
gedwongen wordt, wat meer onderwijzer 
te zijn en wat minder docent, aandacht 
te schenken ook aan andere leervakken 
dan hel zijne alleen, wal ten goede moet 
komen aan de jeugdige leerlingen. Ver
schillende combinaties zijn trouwens 
mogelijk. Ik ga op bijzonderheden daar
omtrent niet in, want het betreft hier 
het groote, mooie doel: boe kunnen wij 
de kinderen niet de sfeer eau de /Middelbare

Óok zal de Minister, ’t zij in de Wet, 

’l zij bij Kon. Besluit, aan de leeraars
vergadering hei recht moeten verleenen, 
tegen hel einde van het eerste jaar een 
uitspraak te doen omtrent de al-of-niet 
geschiktheid van een leerling, om verder 
hel onderwijs op de school te volgen. 
Hierdoor voorkomt men hel twee- of 
driemaal volgen van klassen door leer
lingen, die totaal ongeschikt zijn voor 
de studie. Meteen ligt in dit aan de 
leeraarsvergadering geschonken recht een 
voldoende tegenwicht tegen al te gemakkelijk 
afgegeven verklaringen van schoolhoof
den en ook tegen vergissingen, die 
mcnschclijkerwijze bij de verklaring of 
bij bet toelatingsexamen zijn begaan."

Op dit artikel volgt in liet 
een antwoord van den Heet 

;r leerschool 
i, die o.a.

hoofd der i 
nootschap, 
brengt:

Hoewel ik in beginsel met den Heer 
Vorrink meega, kan ik toch niet nalaten 
een wijziging in zijn plannen voor te 
stellen.

Dat de leertijd niet gewijzigd behoeft 
te worden, 
lagere school 
van het M. (. 
twee voorname kwesties, 
mijn volle instemming bet_.o.

De wijze, waarop de heer Vorrink 
de aansluiting tot stand wil brengen, 
heeft praktische bezwaren.

1c. De Heer V. wil de H. B. S. lot 
een zesjarige school uitbreiden, door er 

klas als „proefklas” aan toe 
Deze maatregel zou een 

van de M. O.-wet eischcn. 
hel me voorkomen, dat we

geen nieui

hebben;
woordigt 

^e.' 

en legt den leerat

richt.
3e. Bovendien zou daardoor het aantal 

leerlingen van de H. B. S. met meer dan 
20 pCl. vermeerderd worden, terwijl 
deze uitbreiding en verhooging van 
kosten zou meebrengen, vooral ter wille 
van een aantal leerlingen, dal bel .'II. O. 
niet zal kannen blijven volgen;

4e. Waar moeten de ongeschikt ge
achte leerlingen uit die nieuwe eerste 
klas heen? Toch zeker naar het U.L.O.!

Daarover wordt met geen woord 
gerept. En waar wc ook bij het onder
wijs aan de H. B. S. denken aan voor
bereidend universitair onderwijs, moeten 
we dat getal niet klein achten.

Ziedaar wel het voornaamste bezwaar, 
dat er bestaat, om de voorbereiding lot 
de H. B. S., op te schuiven tot op de 
H. B. S. zelf.

Het gevolg ervan zal zijn, dat de 
U. E. O. school, de school voor achter
blijvers, nog meer verlaagd wordt tot een 
minderwaardigheid, die bedenkelijk is 
zoowel voor deze onmisbare instelling 
zelf, als voor ' * '

De zaak r, .
bel slechte deel 
zakken i 
deel van . _.
de H. B. S. en v 
is voor allen, n> 

Ziedaar hel 
Irenl ik met 
meening ve 

Zeer in I 
inziens de l

le. alle 
landsche v< 
L.S.;

zet onderw" 

s.

die bedenkelij1* 
onmisbare insien 

ir leerlingen.
moet worden omgekeerd. Niet 

deel van de //. B. S. moet af" 
naar bet U. L. O., maar bel beste 

i bet U. L. O. moet overgaan naar 
** en bet Gymnasium. Hel U.L.O.

•i, niet de H. B "
kardinale 
den heer 

verschil.
i het kort gezegd, zou mijns 
ï toestand aldus moeten zijn: 
le kinderen van het Neder- 
volk bezoeken de zesjarige
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l

wijl de U.L.O.-school weer 'in ecre 
komt. doordat haar laak in belangrijk
heid toeneem l:

4e. hel leerplan van de H.B.S. wordt 
niet gewijzigd, zoodat mei talen en wis
kunde wordt begonnen in de eerste klas, 
en dus enkele begaafde leerlingen van 
de 6e klas der L. S.. die een sneller 
tempo kunnen volgen, naar de H.B.S. 
(of Gymnasium) kunnen overgaan;

5e. Doordat er rekening wordt ge
houden met drieërlei vorm van aanleg, 
is hel onderwijs voor bijna alle kinderen 
een geleidelijke vooruitgang, zoodat het 
aantal mislukten veel kleiner wordt;

6e. het aantal leerlingen op de H.B,S. 
vermindert, in plaats van dat het ver
meerdert, zoodat er op de uitgaven voor 
het onderwijs bezuinigd wordt.

Er zouden nog verschillende bijkom
stigheden onder de oogen moeten worden 
gezien, maar daarvoor is de ruimte te 
beperkt."

de eerste klasse van hel U.L.O. 
wiskunde en één of meer talen;

de goede leerlingen, die deze le 
klas hebben doorloopen, kunnen naar 
H. B. S. of Gymnasium gaan;

6e. in de groote steden zou
U. L. O. nog zoodanig georganiseerd 
kunnen worden, dal ook de beste leer
lingen uit de hoogste klasse daarvan 
nog toegclatcn zouden kunnen worden 
bijv, lot de 3e klas van de H. B. S.

Dit plan heeft o. a. de volgende 
voordcelen:

1c. er is geen wetswijziging noodig;
2e. alleen het leerplan van het U.L.O. 

eischt bijzondere aandacht.
Wat den Haag betreft — het leer

plan U.L.O. heeft de afdecling Onder
wijs nog niet verlaten — de zaak zou 
dus dit cursus-jaar nog in orde gemaakt 
kunnen worden;

3e. de H.B.S. krijgt leerlingen in 
den regel op 13-jarigen leeftijd, goed 
voorbereid, „bekvaam en geschikt”, ter-
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sven aan alle in ons 
>i op bet gebied der

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

Het Instituut wordt bestuurd door een Raad van beheer, samengesteld 
als volgt:

Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM. Voocoit 
•a J. HOVENS GREVE. Sooretari..

>or uitgave 
land levende oude 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van' sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van openbare besprekingen of congressen ter be
handeling van problemen van volksontwikkeling.

5. door uitgave van een orgaan, dat uiting zal gev 
en nieuwe vruchtbrengende gedachten
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stelsel
Dat

gevaren te 
onderwijs-

gevaar
; bekend, dat

In afwachting
door PH. KOHNSTAMM

T Tet Nederlandsche volk wacht geduldig, al te geduldig, op de 
J- -L beslissing omtrent de wijze waarop het weer een tijdlang zal 
worden geadministreerd; want dat we voorshands slechts een nieuwe 
of althans vernieuwde administratie zullen krijgen, geen werkelijke 
Rcgcering opgewassen tegen de geweldige eischen van dezen tijd, schijnt 
helaas reeds thans zeker te zijn.

Maar Volksontwikkeling is niet de plaats om de politieke zijde 
dit vraagstuk te belichten; ik hoop die binnen kort op een 
plaats te bespreken. Hier wensch ik slechts op de grootc 
wijzen, die door den vermoedelijken gang van zaken ons 

onze geheele volksontwikkeling bedreigen.
zie ik niet in de eerste plaats daar, waar velen het zoeken. 

Het is bekend, dat een poos geleden een aantal onderwijsorganisaties 
zich telegrafisch gewend hebben tot den toen aangewezen kabinets
formateur met het verzoek toch vooral het Ministerie van Onderwijs 
te behouden. Ook de Maatschappij tot nut van 't algemeen was 
uitgenoodigd adhaesie te betuigen. Op de beslissing, daartoe niet over 
te gaan, heeft o.a. invloed gehad de overweging, dat een opheffing 
van het Departement van Onderwijs als zoodanig geenszins het aller
ergste ware. Veel erger is een toestand, waarbij de verantwoorde
lijkheid in naam en de feitelijke beslissende leiding bij verschillende 
personen berusten. En dien toestand hebben wij toch gedurende den 
laatsten tijd gekend. Het is een secret de Polichinelle dat het wetsont
werp Middelbaar Onderwijs, dat zooveel tijd en energie van voor
bereiding heeft gekost, is gestrand op het feit dat een aantal van de 
paedagogische hervormingen daarin voorgedragen, onwelgevallig waren 
aan den in September opgetreden Minister van Finantiën. Vandaar 
dan ook dat de feitelijke intrekking van deze onderwijsnovellc is 
aangekondigd in .... de Millioenennota. Aanleiding tot deze staats
rechtelijke monstruositeit — die slechts zoo weinig de aandacht heeft 
getrokken door de omstandigheid dat wij leven in een tijd, waarin
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wil is.
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ook de beste onzer parlementaire traditiën niet meer veilig schijnen 
te zijn — gaf het argument, dat om bezuinigingsredenen van de be
handeling moest worden afgezien. Terwijl toch ieder zaakkundige weet, 
dat naast bepalingen die meer zullen kosten, andere in het ontwerp 
staan, die een bezuiniging van belang beteekenen en andere daaraan 
toe te voegen zouden zijn geweest. Dat bovendien de eerste bepalingen 
voorloopig onuitgevoerd hadden kunnen blijven, terwijl de laatst 
bedoelde direkt in werking hadden kunnen treden. Waar een 
daar is een weg; maar juist aan dien wil haperde het.

Ik acht daarom zelfs de samenkoppeling van Onderwijs en Finantiën, 
waarvan dezer dagen de couranten gewaagden, nog niet het denkbaar 
grootste euvel. Een feitelijke gebondenheid van het Bczuidcnhout aan 
den almachtigen dictator van den Kneuterdijk, bij onafhankelijkheid 
in naam, acht ik nog bedenkelijker. En deze oplossing zou althans de 
kans vergrooten — al zijn er bedenkelijke analogieën in de H.O. quaestic, 
de defensie en de ambtenaarssalarissen — dat men aan het gecom
bineerde departement van Finantiën-Onderwijs met ernst en volharding 
zou trachten te verwezenlijken de denkbeelden, indertijd door den Heer 
Colijn ontvouwd omtrent de noodzakelijkheid — bij behoud van het 
beginsel der pacificatie van inperking der al te fel doorgedreven 
sekte-versnippering op gronden, die geenszins als gewetenseisch kunnen 
worden gewaardeerd.

Waar ik in het bovenstaande sprak van de afhankelijkheid van Onder
wijs van Finantiën als een uiterst bedenkelijken toestand, bedoelde ik 
geenszins het feit, dat de omvang der Staatsuitgaven in laatste instantie 
ter verantwoording komt van den beheerder der Schatkist. Natuurlijk 
komt de verzuchting naar ruimer middelen vaak genoeg op bij iederen 
strijder voor een goede zaak, natuurlijk dat de begrensdheid der 
middelen zich het pijnlijkst doet gevoelen in bezuinigingstijden: maar toch 
het ware een droom, en misschien in dit geval werkelijk niet eens een 
schoone, te denken dat deze prikkel tot zuinigheid ooit geheel zou 
kunnen wegvallen.

Niet dit is het bedenkelijke, dat het eindcijfer der onderwijs- 
begrooting ten slotte mede bepaald wordt door het machtige woord 
dat aan Finantiën in algemeen linantieele zaken toekomt. En zeker 
behoort een ieder, die den ernst van onze huidige finantieele positie 
beseft, mede te werken aan het allereerst noodige voor de instand
houding onzer volkskracht, het tot stand komen van een sluitend 
budget, door bezuiniging bij alle departementen. Maar het in hooge 
mate bedenkelijke ligt hierin, dat ten slotte, binnen de grenzen van
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hier inderdaad 
en mag worden.

vastges 
worden 

skundigen.

corps w
> — diei

J 
de Staat 
netto verhoc 
voor een

het als toelaatbaar 
gogische strekking v 
paedagogische desk

istelde eindcijfer, beslissingen van paeda-
genomen, op advies van anderen dan

om stemming te maken tegen onderwijsuitgaven, dat 
vergelijken van volstrekt onvergelijkbare cijfers, in casu 

onderwijs na en vóór de pacificatie, alsof daardoor de 
onderwijsuitgaven ware gegeven, terwijl h 

deel slechts van verschuiving van lasten gesprokei

En daarmede ben ik, na twee ontkenningen, ten slotte aangekomen 
daar, waar naar mijn overtuiging voor onze volksontwikkeling het 
grootste gevaar schuilt. Het ligt daarin, dat voor afzienbaren tijd de 
facto ons onderwijsstelsel zal behcerscht worden niet door opvoed
kundige ideëen en doelstellingen, maar — om met den heer Wibaut 
te spreken — door het domme potlood.

Dit laatste heeft overal zijn groote bezwaren, maar wellicht nergens 
zoo groot als op onderwijsgebied. De prestaties van geen enkel 
ambtenarencorps zijn om voor de hand liggende redenen in zóó hooge 
mate afhankelijk van „het moreel van den troep" of liever van den 
geest die in het corps woont, als die van opvoeders. Het is beter 
.— wat mogelijk is — dien geest intakt te laten bij de uiterste zuinig
heid op de „doode weermiddelen" en de uitgebreidheid van het corps, 
dan dien geest aan te tasten. En juist met dit laatste —■ het ware 
struisvogelpolitiek het te ontkennen — is men druk bezig geweest. 
Men heeft in breede kringen den indruk gewekt dat elke maatregel 

onderwijsgebied, mits hij slechts geld spaart en zonder veel hersen
inspanning wettelijk is in te voeren, acceptabel wordt geacht, ') 
terwijl bezuinigingen, die tevens paedagogische en didaktische recon
structie zouden eischen. ter zijde worden gelegd. En juist dat heeft 
bij zoo velen een gevoel van doffe berusting doen groeien, de over
tuiging dat het toch niets baat tegen den stroom op te roeien, dat 
ons onderwijsstelsel door hen die het roer in handen hebben, aan 
een periode van inzinking wordt prijs gegeven. Daardoor is ernstige 
en onnoodigc schade aangericht. Zeker, ik weet het wel, dat er 
onder de onderwijzers van alle rangen niet weinigen zijn, voor wie 
het onderwijs het heilige huisje is waaraan nooit geraakt mag worden. 
Ik weet ook dat onder die „frontmakers" tegen elke bezuiniging vaak 
een zekere geestelijke luiheid en armoede een rol speelt, die het over
geleverde wenscht te behouden, omdat iets nieuws, vooral als het 
minder moet kosten, alleen tegen veel grooter inspanning te verkrijgen 
is. Maar andererzijds huist er onder onze onderwijzers, alweder van
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alle rangen, een veel te groote liefde voor hun vak en voor de jeugd, 
ook een te goede nuchtere zin, die weet dat nu eenmaal met onaf
wijsbare noodzakelijkheden moei worden gerekend. Wat werkelijk als 
onvermijdelijk wordt erkend, zal worden aanvaard. Ja, men zal zelfs 
van den nood een deugd weten te maken. Onder één voorwaarde. 
Dat de verantwoordelijke leiders van ons onderwijsstelsel voorgaan 
in constructieven arbeid. Dat al het niet noodzakelijke worde af
gesneden, dat nergens gemakshalve het geld over de balk worde 
gesmeten, dat elke uitgave dan ook tot haar hoogste rendement 
worde opgevoerd.

Maar het vertrouwen hierop — het is smartelijk het te moeten 
.zeggen, maar de nood eischt het — begint in de kringen der onderwijs- 
belangstellenden meer en meer te ontbreken. Men voelt de onderwijs- 
bezuiniging doorgevoerd niet volgens groote constructieve lijnen, maar 
op kleingeestige en benepen wijze, incidenteel vaak ondeskundig. En 
men fluistert wel allerlei namen en spreekt van allerlei invloeden. 
Maar niemand weet wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor een 
bezuinigings/zZzizi.

Nu wil ik niet beweren, dat in die wijd verbreide stemming niet 
ook onbillijkheid en overdrijving schuilt. Voorop moet worden gesteld 
dat werkelijke hervorming, die groote sommen bespaart, veel tijd zal 
kosten, en juist daarover beschikken wij niet bij een tekort van 
12 millioen maandelijks. Er moet bezuinigd worden en terstond. Wij 
kunnen niet wachten, tot wij onze onderwijscfficiency hebben verhoogd, 
bijv, door de opleiding van een nieuwe onderwijsgeneratie met nieuwe 
methoden.

Er moet voorts worden erkend, dat de kritiek der „insiders" over 
de bezuinigingsplannen van belangstellende „outsiders" niet altijd 
billijk en opbouwend is. Het kan voorkomen, dat de wonde plekken, 
waar men het mes onmiddellijk dient in te zetten, dikwijls beter worden 
gezien door hem die met frisschen geest de materie bekijkt, dan door 
wie in de dagelijksche routine zich, al te veel blind staart op het van 
ouds bekende. En zeker bij onderwijshervorming is de stelregel: „nul 
n' aura d’esprit que nous et nos amis" een slechte gids.

Met dat al is het in hooge mate gevaarlijk voor de toekomst onzer 
volksontwikkeling, wanneer voor goed het denkbeeld zich zou vast
zetten, dat men aan onderwijs de bezuiniging maar stelselloos en stuks
gewijze invoert, zonder zich het hoofd te breken over principieele 
en ingrijpende wijzigingen, die bij minder uitgaven een gelijk rendement 
zouden kunnen waarborgen, en dat de eenigen die met fundamenteele 
plannen rondloopen, paedagogisch geheel ongeschoolde ambtenaren 
van Financiën zijn. En toch hoort men van alle zijden fluisteren, dat
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zoo inderdaad de toestand in den Haag is. En het is beter dat dit 
eindelijk eeris luide en openlijk worde uitgesproken, dan dat het steeds 
bij fluisteren blijft. Dat is ook daarom noodzakelijk, omdat alleen 
langs den weg van een openlijk noemen van de fout het remedie kan 
worden gevonden.

i groot deel 
sb, alvorens 

:pleit. Ik citeer 
■iet eerst onder 

voelen. In het Weekbl. voor 
reeds bepleit de benoeming 
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de steeds, maar in ’t bijzonder in onze 

en didaktische hervormingen.
spreken, geens- 
den werkkracht 

er prijs op dat

Den weg naar verbetering meen ik inderdaad te kunnen aanwijzen. 
Niet voor de onmiddcllijk voor ons liggende jaren. Wij zullen nu een
maal door den zuren appel moeten heenbijten, dat het geld ontbreken 
zal voor tal van maatregelen, die wij ons reeds gewend hadden als 
onontbeerlijk te beschouwen. Wij moeten het aandurven, met het 
onontkoombare, ernst te maken. En ik heb reeds gezegd, dat een diep 
gravende hervorming juist op onderwijsgebied tijd, veel tijd, kost; al 
ware het slechts omdat zij ten deele nieuwe menschen vordert.

Maar, wat wij niet en onder geen omstandigheid moeten doen, is bij de 
pakken neerzitten. En de kosten, uiterst gering trouwens in verge
lijking van het totaal, waarop zeker niet bezuinigd mag worden, zijn 
die ter voorbereiding van een betere toekomst. Dr. Bos heeft indertijd 
uitgesproken — ach, hoe missen wij zijn deskundige en onpartijdige 
adviezen, zijn bezielend woord juist in deze dagen — dat men, alvorens 
een Minister van Onderwijs aan den arbeid te zetten, hem gelegen
heid moest geven het werktuig te verbeteren waarmede hij zijn wet
gevende taak zou moeten verrichten. Minister de Visser heeft dien 
raad niet opgevolgd, en dat is de bron geworden van een 
der desillusies omtrent het nieuwe Departement. Ik zelf.hel 
de Onderwijsraad werd ingesteld, in denzelfden zin gep 
mijzelf, om te laten zien dat ik deze noodzakelijkheid ni< 
den drang der laatste tijden ben gaan 
Gymn. en Midd. Ond. heb ik destijds 
van een of enkele deskundige(n) wier uitsluitende taak het 
de voorbereiders te zijn van de steeds, maar 
tijd, noodige paedagogische

Ik ben mij bewust door dien eisch duidelijk uit te 
zins te kort te doen aan de verdienste, den ijver en 
van thans fungeerende hoofdambtenaren, en ik stel 
met nadruk te verklaren. Maar de taak van den administratieven 
en juridisch geschoolden ambtenaar is nu eenmaal een gansch andere 
dan die van den paedagoog. Wat de eerste krachtens zijn ambt nood
wendig begeert, uniformiteit, moet de laatste bestrijden. Slechts uit 
samenwerking van statica en dynamica kan de voor onze Volksont
wikkeling noodzakelijke evenwichtige paedagogische groei voortkomen.
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Evenmin kan de hier bedoelde taak worden opgedragen aan de 
inspectie; het toezicht houden op de uitvoering van bestaande wetten 
is een zeer verschillende taak van het voorbereiden van diep indringende 
hervorming. Dat de onderwijsraad, — bestemd, volgens de Mem. v. 
Toel. bij de wet, die hem in ’t leven riep, om een gereorganiseerd 
onderwijsstelsel te schetsen en daarna de maatregelen voor te bereiden, 
noodig om het onderwijs bij voortduring paedagogisch op peil te houden, 
— als een groot adviseerend college, welks leden allen een zeer drukken 
werkkring hebben, in zijn huidige organisatie aan deze eischcn geens
zins kan voldoen, heb ik reeds destijds duidelijk in ’t licht gesteld.

En de bezuinigingsinspectie? Het merkwaardige feit doet zich'voor. 
dat op ’t oogenblik van Financiën de leiding uitgaat bij het ont- 

n van diepgaande pacdagogische hervormingen. Ik heb reeds 
, waarom ik tegenover de hulp van outsiders niet zoo sceptisch 
verreweg de meeste beoordeelaars. Verfrissching en vernieuwing 

in elk vak, in eiken kring, komt vaak door een stoot van buiten.
Maar al mag dan ook erkend de juiste waarde die zulk een initiatief 

bijwijlen kan hebben, niemand zal toch willen ontkennen, dat het 
uitwerken en doorvoeren van nieuwe gedachten, zeker op onderwijs
gebied, lange en grondige studie van deskundigen onvermijdelijk maakt. 
Dat heeft men toch altijd ingezien in vroeger tijden; in Nederland, 
toen v. d. Palm ons hedendaagsche onderwijsstelsel opbouwde, in 
Pruisen, toen Wilhelm v. Humboldt het nieuwe onderwijs der 19e eeuw 
met zijne medewerkers Suvern, Nicolovius e.a. invoerde. Men voelt 
de noodzakelijkheid ook thans. Nog slechts korten tijd geleden deelde 
de leider van het onderwijs van een onzer grootste gemeenten mij 
mede, hoezeer hij het gemis aan zulke voorlichting gevoelde, een voor
lichting van geheel anderen aard dan die van de kundigste admini
stratieve ambtenaren. Wat de gemeenten, ook de groote, niet elk 
voor zich kunnen doen, dat zou het Rijk voor zich zelf en voor de 
gemeenten tevens kunnen inrichten. Trouwens, de Indische Regeering 
toont dit ook te beseffen. Zij heeft bij den Indischen Onderwijsraad 

post gecreëerd dien ik boven bedoelde. Nu zij over wil gaan 
tichten cener faculteit van rechtsgeleerdheid, draagt zij de  
ding en grondvesting niet op aan haar 
i beroept voor een jaar, om zich geh.

wijden, een onzer meest bekende ; 
over die benoeming bijzonder vei 
den persoon mij zoo gelukkig lijkt. Maar de vraag moet 
't hart: Als de Indische Regeering, die toch ook met 

worstelt, zulk een stap kan doen ter voorbereiding 
nieuwe faculteit, zou dan een soortgelijk besluit der Neder-
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Veel meer dan de vraag of de Staatsbemoeiïng met de Volks
ontwikkeling in de eerstvolgende jaren administratief zal gevoerd 
worden door een Minister dan wel door een directeur-generaal, 
schijnt inij deze andere van gewicht: Wie verantwoordelijk zal zijn 
voor de voorbereiding van de toekomst? Door te toonen hiervoor 
oog te hebben, door in tijden van onvermijdelijke bezuiniging en 
inkrimping reeds voor te bereiden den nieuwen en beteren groei, 
zal de Rcgeering nu het eenige middel aangrijpen, dat haar thans ten 
dienste staat om de ernstige malaise in onderwijskringen te keeren. 
Wanneer men overtuigd wordt, dat het niet te doen is om afbraak 
en destructie — waarvan niet weinigen thans overtuigd zijn — maar 
om plaats voor nieuwen opbouw; wanneer men de bezuinigingspolitiek 
slechts zal gaan zien als een reculer pour mieux sauter, dan zal dc 
geest van ons onderwijzerscorps weer opleven, niet ondanks maar 
door de meerdere inspanning, die zal worden gevraagd. Dan zal de 
doffe berusting, het gevoel van zich te moeten schikken in onvermijdelijke 
degradatie, wijken; dan zal de moedeloosheid plaats maken voor 
nieuwe hoop. En hoop doet leven. Overal, maar zeker in het onderwijs.

^Tal dus ook bij het hoger handelsonderwijs op zijn beurt weder 
de ervaring de richtsnoer moeten worden voor de verdere ont

wikkeling, het behoeft ook hier niet alleen de eigen ervaring te zijn; 
ook van de ondervinding door en met de andere takken van hoger 
onderwijs opgedaan zou de jongste onder de broeders waarschijnlik 
hier en daar zijn nut kunnen doen; hij zal daardoor aanwijzingen 
kunnen krijgen hoe hij zich wil, maar ook hoe hijezich nietzal hebben 
te gedragen; ook omgekeerd zal misschien de jongere broeder, door 
zijn jeugd wat meer elasties, op zijn oudere broeder nog een zekere 
invloed kunnen hebben.
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in dit verband wil ik een paar punten naar voren brengen, onder
werpen. die zeker geen van beide nieuw zijn, maar toch ook nog 
allerminst buiten de orde. Vooreerst heb ik het oog op_de opleiding 
tot het vak, dat de student later zal beoefenen.

Voor wat zweemt naar vakopleiding, deinst men in de regel in 
hoger-onderwijskringen terug. En dat is begrijpelik. Wat de hoge
school wil aanbrengen is begrip, is wetenschappelike zin, is methode 
van denken. Een pasklaar maken v oor de praktijk is juist niet dat
gene waar het hoger onderwijs heenstreeft. In de korte levensduur 
van de Nederlandsche Handcls-Hogeschool is dit onderscheid in op
vatting al meermalen merkbaar geweest. Het was van de kant van 
de handel geen ongewone klacht, dat de afgestudeerden geen steno
grafie kenden, niet met de schrijfmachine bekend waren, geen han- 
delsbrief konden schrijven, en, last not least, hun moderne talen niet 
onder de knie hadden. V^at had men dan op een handelskantoor 
aan zulke jongelui? — Het antwoord hierop 
dingen bedoelt het Hoger 
wil inzicht bijbrengen. H< 
maal geroepen om, zij het ook voor een bescheiden de< 
te geven aan een handelsbedrijf, de grote lijn van de vraag 
ziet, die hij tegenkomt. Natuurlik moet de jonge man vooral 
eerste jaren de outillage tot zijn beschikking 
uitoefening van zijn vak nodig heeft, maar 
van Hoger Onderwijs die hem deze < 
Doet het dit wel, dan bestaat er 
instituut van zuiver vakonderwijs. Al 
werkzoekenden. Een groot aantal van 
aanstonds grijpbare nut, het belang • van 
moeiliker bereikbare veronachtzamen, en 
een handelshogeschool meer en meer worden een opleiding 
toorbedienden, wat hij niet wil zijn.

Hoezeer ik nu geloof, dat dit standpunt van het Hoger Onder
wijs in beginsel moet worden gehandhaafd, zo meen ik toch dat het 
element van vakonderwijs niet minderwaardig moet worden gevonden. 
Zolang de belangstelling voor het wetenschappelike kan worden be
houden, zou het meegeven aan de studenten van de voor later onmis
bare outillage de waarde van het instituut van onderwijs niet anders 
dan verhogen. Trouwens in zover de Nederlandsche Handels-Hoge- 
school b.v. gelegenheid geeft tot het nemen van lessen in de moderne 
talen, gaat hij reeds in de richting waar ik op doelde.

Dit denkbeeld kan ook op een hoger niveau worden dooi 
Wat de koopman bezitten moet is niet alleen begrip van h
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mies gebeuren, *n daarnaast de nodige werktuigen, die hij in zijn 
bedrijf zal hebben te hanteren, hij moet ook een voorstelling hebben 
van hel handelsleven, weten welke factoren dit leven beheersen en 
hoe het is ingericht, zich bewust zijn van de maatschappclike taak die 
hem daar wacht. Hij moet niet alleen staathuishoudkunde leren, en de 
Engelse taal, hij moet ook leren „koopman zijn”. Dat het Hoger Onder
wijs hem dat laatste bij zal brengen, is natuurlik niet te verwachten. 
Daartoe is het niet in staat. Het zal nooit meer kunnen geven dan 
een levenloos beeld; leven krijgt dit beeld pas in het handelsleven 
zelf. Maar al kan dan ook de hogeschool dat „handelsleven" niet 
aan zijn discipelen vertonen, enig begrip ware hun toch bij te brengen 
en dat zou m.i. van heel groot belang zijn. Naast de lessen van eko- 
nomic, bedrijfsleer en recht heeft de aanstaande koopman rekening 
te houden met de handelspsychologie, en al kan nu de schildering 
van het beroep aan de akademie nooit realisties zijn, en al zal die 
zich moeten bepalen tot het gestyleerde, zo is het toch, evenzeer als 
bij alle andere beroepen, die uit de academiese opleidingen voort
vloeien, ook bij de handelsopleiding van groot belang, dat de stu
denten cens iets van die beroepsgeheimen wordt meegedeeld, en dat 
vooral aan de levenseisen die naast de kennis aan de koopman 
worden gesteld, in de wetenschappelike kolleges geregeld wordt her
innerd, zodat ook in dat opzicht de hogeschool een voorbereiding 
vormt.

Er is misschien weinig reden, dit pleidooi juist bij het hoger onder
wijs in de handclswetenschappen te houden. Want waarschijnlik 
komt juist die tak van hoger onderwijs aan de hier naar voren ge
brachte behoefte meer tegemoet dan enige andere dit doet.

Alleen kan het zijn nut hebben er op te wijzen, dat bij die be
roepen buiten de handel, waarbij het belang van praktiese beroeps
opleiding sterk gevoeld wordt, de hogeschool van zulk een opleiding 
niet weerhouden wordt door vrees om te kort te doen aan de weten
schap. De arts-examens vormen daarvan misschien het duidelikste 
voorbeeld. Want wel is waar heeft een koopman niet voldoende aan 
de kennis van staathuishoudkunde, en moet hij ook vreemde talen 
kennen. Maar als hij deze eerst na zijn akademiese opleiding leert, 
benadeelt hij daarmee alleen zich zelf# en in zover kan de hoge 
school hem gerust aan zijn lot overlaten. Maar indien een doctor 
medicinae niet altans eenige vaardigheid gekregen had op b.v. 
chirurgies, obstetries en pharmaceuties gebied, dan gebeurden er 
ongelukken met zijn patiënten. En nu is toch het bereiden van een 
geneesmiddel voor een dokter wat het schrijven van een brief 
voor een koopman is. Zo ware het niet anders dan winst, indien
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de studenten kon maken, dan zouden dezen ook daaruit 
opnemen, dat hun een beter begrip zou geven 
studie en vak.

het hoger handelsonderwijs er in slaagde om aan de studenten 
behalve wetenschappelik inzicht en kennis, ook een zekere vaardig
heid mee te geven. Zoals gezegd, verwaarloosd wordt dit punt bij 
ons hoger handelsonderwijs niet geheel, maar de wens naar een 
scherpe scheidslijn van wetenschap en vakonderwijs heeft toch mis
schien wel eens te veel het karakter gekregen van een vrees, dat die 
scheidslijn verflauwen zou.

Maar dit betreft alleen 
van het aanstaand beroep.

Ook in dat opzicht mag
het hoger handelsonderwijs voor den dag komen. Ik wijs 
in de psychologie van het bedrijfsleven, door Dr. Ré' 
aan de handelsfaculteit in Amsterdam, aan de vele < 
voordrachten die in Rotterdam reeds gegeven zijn door 
de handelspraktijk. En als men de verschillende redev< 
bij tijd en wijle door de hoogleraren gehouden werden, 
ik ook reeds in het begin 
lektuur van 
veel in zich kunnen o 
van het verband van st

Ook in het onderwijs zelf wordt getracht de wetenschappe 
beschouwingen met het feitelik gebeuren telkens weer in verbant 
brengen, en daarmee is het belang, dat ik voorsta, nog • 
gediend. Doch bij het hoger handelsonderwijs doet zich 
voor de professoren nog een eigenaardige moeilikheid voor, en wel 
déze, dat zij niet zo goed als de hoogleraren in verschillende andere 
Faculteiten zelf in staat zullen zijn de „kunst” van het vak (want de 
kunst is het. in tegenstelling tot de kennis) aan hun discipelen bij te 
brengen, omdat het koopmansbedrijf geen professoren kweekt, en 
dus wie bij het hoger handelsonderwijs tot doceren geroepen worden, 
in de regel geen mensen zijn met eigen handelscrvaring.

AVat zou het van belang zijn als b.v. bij de studie in de rechten, 
bij het privaat- en strafrecht aan de advokatuur en het rechterschap, 
bij het staatsrecht aan de bestuursfuncties, aandacht gegeven werd 
naast het recht. In de regel is in die faculteit de hoogleraar zelf al 
een man, die op deze punton met gezag kan spreken. Hoe wenselik 
zou het wezen als in de fakulteitcn van letteren en van wis- en 
natuurkunde de leraar naar voren kwam naast de philoloog en mathe- 
piaticus. Deze kant van de zaak heeft natuurlik wel énige aandacht. 
Ten opzichte van de leraren zuilen b.v. de leerstoelen voor paedagogie 
zeker nuttig werk doen. Maar als men nagaat in hoe sterke mate 
iemand's maatschappelike waarde afhangt van zijn geschiktheid, en
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vooral van zijn inzicht in zijn beroep, dan komt wel sterk de wens 
naar voren, dat men trachtc, naast het inzicht in de wetenschap, die 
een zeker beroep beheerst, ook inzicht in dat beroep zelf als maat- 
schappclikc functie aan de studerenden bij te brengen. Het is waar 
dat de hogeschool in veel opzichten voor dit doel maar zeer matig 
geschikt is. Doch tegelijk is het waar, dat bij een universitaire opleiding 
zich geen andere gelegenheid voor de student voordoet om iets over 
de eisen van zijn vak te horen dan aan de academie zelf. Het inzicht, 

ik doel, kin natuurlik ook verkregen worden door de praktijk, 
roezemoes van het praktiese leven 

om deze problemen te doordenken, is wel
;rote betekenis.
Handelsonderwijs zal hetgeen hier bepleit werd niet anders 
kunnen worden dan door samenwerking van wetenschappelik 

personen met handelspraktijk. Gemakkclik is dit niet, 
maar weinig het voorwerp van wetenschappe- 

mensen uit de handelspraktijk is het geven van 
wing aan studenten voorwaar geen eenvoudige zaak. Ik 
laatste persoonlik enige fragmentariese ervaring, en als 

: praktijkmensen mijn ervaring mochten delen — wat ik 
:n deels niet hopen moet -- dan zou te zeggen zijn dat zij 

geven van dergelijke voordrachten heel animerend, maar tegelijk 
-engewoon inspannend vinden. Toch ware het te wensen dat in 
s lijn de professoren zowel als een kring van handelslieden werden 

opgekweekt, en dat, als resultaat van dit samengaan, bij het hoger 
handelsonderwijs meer regelmatig en enigszins systematies aan het 
beroep aandacht gegeven werd naast de wetenschap. Het zou 
daartoe ook zeker van belang zijn als de hoogleraren zelf tijdens 
hun hoogleraarschap enig konlakt hadden met het praktiese 
bedrijfsleven.

Als men denkt aan beroepsopleiding bij het hoger handelsonderwijs, 
moet men ook niet de openbare functiën vergeten, waartoe hij die dit 
onderwijs gevolgd heeft, later zal kunnen worden geroepen. Bij de 
oprichting van de Nederlandse Handels-Hogeschool, is dit punt ook meer 
dan eens naar voren gekomen. De toenemende belangrijkheid van 
ekonomiese vraagstukken in het openbare leven zal meer en meer de 
wenselikheid te voorschijn roepen om mannen en vrouwen met ekonomies 
inzicht daarin een plaats te geven, en de wetenschappelik geschoolde 
koopman zal waarschijnlik vaker in die richting zijn weg vinden dan 
tot nu toe de ongeschoolde koopman heeft gedaan. En ook voor hen, 
die niet in de handelspraktijk hun werkkring zoeken willen, maar zich 

bestuursfunctie voor ogen stellen, kan het hoger handelsonder-
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in handelstermen 
aandacht 
toedanig-
>rdt, kan

zicht, 
id brengt. Maar enige richtlijn ten .
geven, en het belang daarvan staat 

wetenschappelik inzicht niet ten achter.

maar toch

punt dat ik ter 
vrijheid, die aan

I genoeg 
van het

rwijs voor de opleiding tot deze functie 
gemaakt, vormde een van de punten van 

schrijven van dit artikel gehouden vergadering van 
luishoudkunde en de Statistiek.

ontwikkelde lezer niet zal menen, dat ik mij op

’eldt ook hier een oud thema, maar toch een vraagstuk 
oplossing nog niet gevonden is en m.i. niet hard 

gezocht. Wanneer men wijst op slechte resultaten ’
■ iaal onderwijs of het gehele academiale leven, dan wordt 

gewoonlik gewezen op het feit, dat op de minder 
n dit onderwijs nu ook eenmaal niet berekend is. Dat 

een student met middelmatige geestvermogens, met niet meer dan 
tamelike ijver, met een weinig vast karakter, aan de hogeschool zijn 
weg niet vindt, wie kan dat verhelpen ? Die studenten moeten dan 
ook niet naar de academie. En dan kunnen inderdaad overal aan
tallen studenten worden aangewezen, die hun studietijd goed hebben 
gebruikt, het onderwijs volkomen hebben kunnen volgen, en een aar
dige studententijd hebben gehad. Maar ik vraag mij af, of men bij

wijs, om zijn algemeen maatschs 
Om deze reden zal men bij de 
manschap, maar ook bestuurs- 
gedachten moeten houden.

Men zij zich hierbij bewust, dat het hier — om 
te spreken — een nevenbedrijf geld. Zelfs met zeer weinig at 
kan het nodige al bereikt worden. Mits die aandacht in ho 
heid 100 A. I. ’) zij. Zoals reeds gezegd: wat hier bedoeld wot 
aan een instituut van onderwijs niet dan zeer gebrekkig verkre 
worden. Hier geldt veel meer nog dan bij het wetenschappelik inzi 
dat eerst het leven zelf de rijpheid 
aanzien van het beroep is wel te 
bij de vorming van het

Als ik nu meen, dat ook de Nederlandse Handels-Hogeschool 
ten opzichte van de hier besproken behoeften de goede toon nog 
niet geheel heeft weten te treffen, dan geloof ik dat ik met de mo
tivering van deze mening vanzelf terecht moet komen op het andere 

sprake had willen brengen, en dat is de algehele 
de studenten in hun studie gelaten wordt, de zeer 

geringe leiding, die daarbij uitgaat van het instituut van hoger 
onderwijs.

Het g<

wordt
academi
daartegenover
goede studenten v

student met

‘) De vraag of het hoger handelsondert 
inderdaad dienstbaar moet worden 
diskussie in de sedert het sc1 
de Vereniging voor de Staathui

2) Ik hoop dat de wiskundig 
zijn terrein heb gewaagd.

happelik karakter, goede diensten doen ’.) 
Ie beroepsopleiding niet alleen het koop- 

en andere maatschappelike functies in
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nrofes- 
ucid van 
iemand.

gezocht onder de intellektuëel-meest-ont- 
jenlik wel natuurlik zijn, als juist pro 
i verplaatsen in de geestesgesteldheid

igelegde student, ook al is deze
groeien kan.

;d ; het ware

van ons hoger onderwijs, 
ziet, dat dit onderwijs zich toch altijd 

op de besten, onder 
academie door gebrek 

zou een nieuw ge- 
i geest gesteld na 
: begrijpelik ware), 

zijn beurt de nadelen 
ier niet op examen- 

van het

■ dat de 
de student 

den dag.
vrr ‘

deze redenering, en bij de gehele inrichting 
niet te vaak over het hoofd 
behoort te richten op het gemiddelde, en niet 
de studenten. Ook wanneer zij, die nu aan de . 
aan leiding tijd vermorsen of verdwalen, uitvielen, i 
middelde ontstaan, en als de eisen aan persoon en 
die selectie dan weer zouden worden verhoogd, (wat begr. 
dan zou de kategorie van het nieuwe gemiddelde op zijn beut 
ondervinden, die ik op het oog had. Ik doel hier niet op < 
eisen. Ik doel alleen op de methode van het onderwijs en 
studentenleven, die er een is van algehele vrijheid, een veel 
vrijheid dan de student verdragen kan, wil men bereiken 
kostbare levensjaren, die de studententijd uitmaken, voor 
„efficiënt" zijn, en dat laatste is toch immers de leus van 
Iedereen die student geweest is kent de grote charme's van die vrijheid 
en ik voel heel goed de grote vormende waarde die de studententijd 
aan deze vrijheid ontleent. Maar het gebrek aan leiding gaat m.i. te 
ver. Misschien geldt dit van het gehele studentenleven, maar ik spreek 
nu over de studie. De jongen, die nog in Junie op het gymnasium 
of de H. B. S. zat, is in Oktober niet op eens iemand geworden 
van een geheel ander opnemingsvermogen. De studietijd moet helpen 
hem rijp te maken, hem zelfstandig te leren denken, de leerstof zelf 
te verwerken. Wat hij aan het eind van zijn studietijd moet hebben 
bereikt, kan hij aan het begin van die studie nog niet verkregen 
hebben, en het kan niet anders of bij de meerderheid der studenten 
brengt de tegenwoordige methode van onderwijs een verlies 'zan tijd 
en krachten mee, alleen doordat zij leren zonder te begrijpen, en 
verkeerd leren.

De professoren worden ( 
wikkelden. Het zo u dus eigc 
soren moeite hadden zich te verplaatsen in de geesfesj 
de minder wetenschappelik aangelegde student, ook al 
uit wie een heel behoorlik advocaat, koopman of leraar . 
En toch wordt dit op het ogenblik van hen verlangt 
dus volstrekt niet te verwonderen als zij de studenten in hun eerste 
jaren toespraken op een manier die pas voor latere jaren geschikt 
is. En ik geloof dan ook dat dit veel het geval is, dat men het aan 
onze hogescholen welhaast een algemeen verschijnsel kan noemen. 
Dat deze plooibaarheid in het onderwijs moeilik is, wie zal het 
tegenspreken? Maar ik meen dal de noodzakelikheid van die plooi
baarheid evenmin kan worden tegengesproken. Een vader zal met 
zijn jongen van 7 jaar heel anders spreken, en hij zal heel anders
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'aan, dan met dezelfde jongen als hij 13, 
18 geworden

een methode
Onderwijs te ontwikkelen, waarbij deze bezwaren zouden

dikwijls af
overgebleven, 
misschien een 
krachten veel

zonder begrip 
hap, waarin men 
tkele uren van

eenmaal geleerd te werken, begrip gekregen van datgene 
om gaat, dan kan deze methode van onderwijs 
en stimulerend werken. De hoogleraren staan 

d de studenten ook altijd zoveel ten dienste builen 
aangcvuld. De bibli- 

vooral de bibliothekarissen kunnen daar ook veel nut 
op de hier aangeduide belangen heeft men bij de 
Handcls-Hogeschool te Rotterdam opzettelik de 

het gebouw van de hogeschool, en 
daar ook aan elk van de ho' 

er ook de „oefeningc

met hem omgaan, dan met dezelfde jongen als hij 13, en weer heel 
anders als hij 18 geworden is. Eenzelfde leraar aan het gymnasium 
of H. B. S. zal zijn onderwijs geheel anders geven in de le dan in 
de 5e klas. Maar eenmaal student gaat men door voor gcestelik- 
volwassen, en zonder begrip van studeren, zonder begrip van Meitak 
van wetenschap, waarin men onderwezen wordt, krijgt men opeens 
gedurende enkele uren van de week enige hoogleraren tegenover zich 
achter de katheder, die niet anders kunnen doen dan, zuiver klassi
kaal, — altans in de faculteiten van veel studenten — fragmentaries 
aan de studenten enige kennis bijbrengen over hun tak van weten
schap. De rest wordt vrijwel geheel aan dc studenten zelf ovcrgc-

Heeft men
waar het nu eigenlik 
goede leiding geven, 
voor het merendeel 
dc kolleges, dat heel wat hiaten kunnen worden 
otheke'n, en 
doen. Met het oog 
oprichting van de 
bibliotheek willen brengen in het gebouw van de hogeschool, 
heeft men daar ook aan elk van de hoogleraren een studie-kabinet 
gegeven. Men heeft er ook de „oefeningen" ingesteld, en tentamens, 
welke laatste helaas door het al te grote aantal studenten weder 
zijn afgeschaft. Zo komt ook in dit opzicht het hoger handelsonder
wijs niet zo kwaad te voorschijn. Maar de student, die vóór hij 
rijden kan leren, te paard moet worden geholpen, vindt voor dit 
laatste bij de hogeschool veel te weinig steun. Het gevolg is, dal hij 
nooit te paard komt, of bij zijn zelfstandig pogen er zo 
tuimelt, dat er voor de rijles zelf te weinig tijd is 
Beide is jammer, want dc eerst-bedoelde student was 
heel goed ruiter geworden; de tweede had zijn tijd cn 
beter kunnen gebruiken.

Het is niet mijn bedoeling in dit opstel te trachten 
van Hoger 
zijn vermeden.

Ik wil alleen signaleren wat ik persoonlik zie als een fout, een fout 
die ver doorwerkt, en die bij ons Hoger Onderwijs de roep om ver
jonging weerklinken doet. Hoeveel tijd wordt er door dc studenten 
niet verdaan vóór dat zij met hun studie op slag komen. Niet alleen 
door de sociëteit of' 'andere studentengenoegens. Zeer zeker ook 
doordat zij de studie zelf niet weten aan te pakken. Dc kollege's,
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Magnificus bij 
lessen herinnert

die dan op hun studie ver vooruit lopen, gaan voor het grootste deel 
over hen heen. De examens worden veel minder goed en veel later 
afgelegd dan nodig ware geweest. Nodig is het bijbrengen van het 
elementair begrip (voorwaar geen gemakkelike taak, maar toch be- 
langrijker dan al hetgeen in de studie volgt). Maar daarnaast is ook 
nodig het onafgebroken leiding geven aan de studie. Ik val hier terug 
op de maatregelen die de Nederlandse Handels-Hogeschool getroffen 
heeft om te voorzien in enkele van die behoeften, waarover ik in het 
vorige gedeelte van dit opstel sprak. De hogeschool, zo wordt gezegd, 
stelt de gelegenheid open les te nemen in vreemde talen, en, zo wordt be
doeld, daarmee heeft de school zijn plicht vervuld; of de studenten 
van de gelegenheid gebruik willen maken, is hun zaak. Ook zulk een 
voorbeeld illustreert de nadelen van de algehele vrijheid. Wil het 
onderwijs vrucht dragen (en daarom is het toch te doen), dan is het 
niet voldoende of deze lessen in het leerplan staan en de Rector 

passende gelegenheden eens aan het belang van deze 
,'t, de telkens nieuwe studentengeneraties moeten over 

en dergelijke dingen, de studie betreffende, telkens weer worden 
ingelicht, en vooral de kunst van studeren moet hun onderwezen 
worden. Vooral voor een aanstaand koopman — maar toch eigenlik 
voor iedereen — zou het zo goed zijn, dat hij ook in zijn studietijd 
van meet af aan leerde zijn tijd en krachten ekonomies te gebruiken, 
en dat hij daardoor tevens leerde dat ook mèt zulk een ekonomies ge
bruik het rondkijken in de wereld, dat óók tijd kost, en dat juist aan 
de studententijd ook een zo grote waarde geeft, zeer wel te verenigen is.

Tegen het geven van aandacht aan die onderwerpen, waarvoor ik 
in het voorafgaande deel van dit artikel heb gepleit, kan natuurlik 
worden ingebracht dat deze, hoe weinig ook, toch altijd weer het 
program van de student verzwaren. Ik denk dat een meer doelmatig 
ingerichte studie uit een oogpunt van tijdsbesparing verrassend zou 
werken, en dat een aantal studenten dezelfde kennis en dezelfde wijdere 
ontwikkeling in dezelfde tijd zouden bereiken.

En het is niet alleen uit een oogpunt van tijdsbesparing, dat meer leiding 
bij de studie nodig is. Op hoeveel studenten heeft niet het stuurloze 
van de studententijd een verslappende en soms ook een deprimerende 
invloed. Op die leeftijd vraagt de harmoniese ontwikkeling aan de 
ene kant om vrijheid, aan de andere kant om regelmaat. De jonge 
man moet en wil op eigen benen staan. Met het opgekomen verant- 
woordeliksgevoel moet vrijheid gepaard gaan om zelf zijn weg te be
palen. Maar evenwichtig is menigeen op de studentenleeftijd nog aller
minst en door de al te radicale overgang wordt niet zelden het even
wicht aan de zucht naar vrijheid ten offer gebracht. Tegenover de
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student moet men de teugels volkomen vieren, maar toch moeten niet 
alleen de ouders maar ook de hogeschool de teugels in handen houden 
om soms tegen te houden, aan te zetten of te leiden.

Ik kan, als gezegd, geen opbouwend schema aangeven. Alleen wil 
ik. om duidelik te zijn, er even op wijzen, dat ik veel van wat ik 
bepleit, veel eerder van lectoren, leraren of assistenten vraag dan van 
professoren. Misschien zou het zelfs heel goed zijn in veel gevallen 
het aantal professoren te verkleinen, en in dezen meer de bekwame 
mensen dan de docenten te zoeken. Beter ware het natuurlik indien 
het onderwijs geheel in de handen van hoogleraren bleef. Maar men 
staat hier steeds weer voor de moeilikheid dat de gave voor doceren 
en het scherpe inzicht niet altijd in dezelfde personen verenigd zijn. Wie 
geen docent is, is in het eerste studiejaar niet op zijn plaats, en hij 
wiens inzicht niet uitmunt boven dat van anderen, kan geen drager 
zijn van een instituut van hoger onderwijs. Naast deze vraag over . 
splitsing van onderwijskrachten geloof ik dat de aanpassing van het 
Engelsche academiale stelsel van .tutors" aan de Nederlandse be
hoeften, de bestudering waard zou zijn. Maar er zullen tenslotte ver
schillende wegen zijn, die voeren naar het doel, en die wegen zullen 
ook worden gevonden, als men de behoeften krachtig voelt. Hoofdzaak 
is dat men de fout zie in het stelsel. De professoren geven telkens blijk tot 
medewerking zover als hun dat binnen de grenzen van het stelsel mogclik 
is, maar de fout verhelpen kunnen zij door hun persoonlik optreden niet.

Ik hoop dat de Nederlandse hogescholen — door hun ouderdom, 
in de vorm wel eens te conservatief, maar zich toch periodiek ver
jongend (getuige de vaststelling en uitwerking van het nieuwe academies 
statuut) — in deze tijd mee zullen werken, ook binnenshuis, aan de 
verhoging van de efficiency, en aan de productiviteit van onze volks/jW 
en onze volks£zv?c£/ waaraan Nederland in het huidig tijdsgewricht 
immers meer dan ooit behoefte heeft. Ik hoop dit inzonderheid van 
het hoger onderwijs in de handelswetenschappen, omdat de instituten 
die dit onderwijs dragen jong zijn en levenskrachtig, en omdat nergens 
dan in het ekomies leven het belang van ekonomies verbruik beter 
kan worden gevoeld.
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Het Middelbaar Onderwijs in Amerika, 
door W. EMMENS.

"rondslag, dc high schools 
ii ideurenrijk als het leven zelf, 
noodzakelijk geworden opleiding 

het leven beslist.

hoogleeraar bij het ministerie 
r het aantal leerlingen voldoer

zelfs een vermakelijke kant! Hoe kan iemand zoo 
weet toch, dat de wet zulks niet toelaat! En het was

i hoogleeraar in de rechtswetenschap! Met een l 
men eerbied hebben voor de gelukte

H.B.S.-opleiding onder één dak samen te 
de nieuwe poging, aan deze twee

— De bonte afwisseling ' 
ï blijken uit de inrichtii 
tooi te Louisville (K.y.'

1 \ez.e leergangen worden Cour.re.r genoemd. Is er in een district 
behoefte aan een opleiding voor de universiteit, dan wordt een 

vierjarige high school met een „academie Course” opgericht. Is er 
behoefte aan landbouwonderwijs, dan ontstaat een high school met 
een „argricultural Course”. Hoe meer verschillend de behoeften van 
een streek zijn, des te meer leergangen ontstaan er aan eenzelfde 
school, ’t Is heel eenvoudig, naast een bestaande Course kan heel 
gemakkelijk een andere leergang worden ingesteld. Zoo vertoonen, 
met een gelijk organisch beginsel tot grondslag, de high schools een 
bonte afwisseling van leergangen, even kl< 
Geen wet, die de schepping van een 
in den weg staat, integendeel. Niet de wet, maar
Hoe geheel anders dan in vele bureaucratische landen van Europa, 
waar dc wet veeleer beslist dan het leven. Zoo is mij een plaats in 
Nederland bekend, waar een hoogleeraar bij het ministerie pogingen 
heeft aangewend om, wanneer het aantal leerlingen voldoende was, 
en dit was voldoende, een leergang Latijn in te richten op de aldaar 
bestaande H.B.S met 5-j c. In Nederlandsche oogen zit aan zoo'n 
poging zelfs een vermakelijke kant! Hoe kan iemand zoo onnoozel 
zijn; hij weet toch, dat de wet zulks niet toelaat! En het was nog 
wel een hoogleeraar in de rechtswetenschap! Met een bureaucratie 
voor oogen moet men eerbied hebben voor de gelukte poging, de 
gymnasiale en H.B.S.-opleiding onder één dak samen te brengen en 
eveneens voor de nieuwe poging, aan deze twee een economische 
afdeeling toe tè voegen. — De bonte afwisseling van leergangen aan 
de high schools moge blijken uit de inrichting van eenige van deze.

De jongens high school te Louisville (K.y.) heeft 5 leergangen:
1. College Classical and Literary Course.
2. College Scientific Course (science = natuurwetenschappen).
3. General Course.
4. Four Year Commercial Course.
5. Two Year Commercial Course.
De high school te Philadelphia (P.a.) had 1919—1920 zeven leer-
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:ge of Letters, Sciences, Law, etc. 
B. Latijn wordt door sommige col-

van de school wordt hier b.v.
g. Machine Shop; b. Automobile;
j. Industrial Electricity; k. Stationary, Enge- 
.aghting.

>r C<

van vakken, waar
de Universiteit

r», bij bepaalde keuze 
:ge of Agriculture

1. Academie Course.
2. Commercial Course.
3. Home Economics Course.
4. Mechanic Arts Course.
5. Architcctural Drafting and Mechanica! Drafting Course.
6. Carpentry, Paltern making, Cabinet making, Machine Construc-

tion Course. ,
7. Electrical Construction Course.
De St. Paul high school heeft 8 leergangen:
1. College Preparatory Course.
2. Genera] Course.
3. Manual Arts Course.
4. Home Economics Course.
5. Fine Arts Course.
6. Commercial Course.
7. Mechanic Arts Course.
8. Arts Course.
De Manual Arts high school te Los Angelos had in 1921 de vol

gende 12 leergangen:
1. Agricullural; leidt 

over later, voor de Col 
Californië.

2. Art; leidt op 
versiteit v an Califoi

3. Commercial; leidt op, bij bepaalde keuze van vakken, voor de 
College of Commerce aan bovengenoemde universiteit.

4. Engeneering; leidt op voor de College of Engeneering van de 
Universiteit.

ó. Home Economie.'; leidt op voor de Household Arts of Household 
Sciences Courses van de Universiteit. Botanie wordt aanbevolen voor 
Household Arts; natuurkunde voor Household Sciences.

6. Imhulrial; de leerlingen kunnen zich specialiseeren, wat de 
vakken in de werkplaatsen betreft. Er zijn werkplaatsen voor: a. 
Woodwork; /«.Cabinet Making and Carpentry; c. Pattern Making; 
é). Printing (het leerplan van de school wordt hier b.v. gedrukt); 
e. Foundry; f. Forge; g. Machine Shop; b. Automobile; i. Ignition 
Starting and Lighting; j. 
neering, Heating and Lij

7. Litera.y ; leidt op voor Colleg 
van de Universiteit van Californië. 
leges geëischt.

8. Alechanical Arts; de leerlingen kunnen zich specialiseeren, wat

voor de leergangen in Graphic Arts aan de Uni- 
>rnië.
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de Universiteit.
de normal

nog i

5

matig vier jaar 
van — k-ic

elke dag 1 lesuur 
ing. Daar dc 
dus per week 

gedurende minstens twee jaar 
Irie genoemde verplichte vakken, 

één hem al de keuze laat uit vier talen, mag hij nog kiezen 
ren van vakken: oude geschiedenis en de geschiedenis van 
:euwen ■— physiologie en physiographie ■— teekenen en

de gekozen

het werk in de werkplaatsen betreft. Deze leergang biedt ook ge
legenheid om zich in teekenen te specialiseeren.

9. jWum; leidt op voor de Music Course van
10. lutfaralcrt/; voldoet aan dc eischen van

schools v an Californië.
11. Scienlijie; leidt op voor Courses in Science, Engeneei

dicine, ctc. aan dc Universiteit.
12. • Elective; bij een geschikte keuze van vakken kan deze leergang 

zijn een opleiding voor het College of een beroep.

De keuze in opleiding is groot. Maar deze wordt nog grooter en 
past zich nog meer bij het individu van de leerling aan door een 
andere gewoonte van de high schools. Onwillekeurig zouden wij denken, 
dat de leergangen vast omlijnd zijn en een bepaald aantal voorge
schreven vakken bevatten, waarvan niet afgeweken kan worden. Dit 
nu is geheel onjuist. Een groote verscheidenheid van leervakken is 
mogelijk binnen de grenzen van dezelfde leergang en varieert op dc 
verschillende high schools tot in het oneindige: ’t is het bonte, bewe
gelijke leven. Onderwijs is hier geen abstractie, geen gemechaniseerd 
begrip, maar het individueel leven zelf. Nemen we een voorbeeld. 
Een van de vijf leergangen aan de high school te Louisville is de 
General Course. Iedere leergang, die, zooals we gezien hebben, rcgel- 

r duurt, is in alle staten van Amerika in 8 eenheden 
een half jaar verdeeld, dus 8 semesters of iermj. De eerste term 
de General Course is nu ten behoeve van de individueele aanleg 

van de leerlingen op de volgende wijze in elkaar gezet:
De leerling is verplicht deze vakken te nemen : Engelsch, Algebra 

en één taal naar keuze: Fransch, Spaansch, Latijn of Duitsch ; dc 
gekozen (aal moet minstens twee jaar lang gestudeerd worden. Dc 
dagindeeling. waarover later, eischt van de leerling, 
aan de taal te besteden, plus nog evenveel ■k'oorbereidii 
Zaterdag in Amerika een vrije dag is, moet de leerling , 
5 lesuren plus 5 uur voorbereiding 
aan een taal besteden. Behalve de di 
waarvan 
uit drie pare 
de Middelec

werkplaats.
De tweede term bevat dezelfde regeling van vakken.
De derde term: Engelsch, Algebra en de gekozen taal weer ver

plicht, maar nu mag de leerling kiezen uit: geschiedenis a en b —
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ierttl constants; dit zijn verplichte vakken (required subjccts), 
van alle leergangen moeten nemen, en die de al- 

ontwikkeling en opvoeding ten doel hebben, daarom vormen 
>efeningcn en muziek bijna altijd de genera! con- 

ook buiten de school beoefend worden; als dit 
van de school, telt dit vak bij de bevor- 
lichaamsoefeningcn worden soms militaire 
ook naast elkaar. Engelsch bestaat uit 

en in 't publiek lecrcn spreken en Jittera- 
;evat in scholing van probleemstelling en kritiek, 
t zijn de vakken, die de leerling verplicht is te

: grenzen van een leer- 
algemeen de volgende

zoölogie en botanie — teekenen en 
Enzoo voort.

Wil men deze vrijheid van keuze binnen de 
gang overzichtelijk inaken, dan .kan men in ’t < 
indecling maken:

die alle leerlingen 
ge meen e 
Engelsch, lichaamsoc 
stants. Muziek mag 
gebeurt onder de controle 
dering mee. In plaats van 
oefeningen gegeven; soms 
opstellen maken, voordragen 
tuur; dit laatste opgc

b. de elecliee.r; dit 
kiezen uit een aantal.

e. de Jrce electives, die hij naar eigen lust en liefde mag kiezen.
Hoe grooter de school is, hoe meer keuze van vakken is er ge

woonlijk. Hoe kleiner de school, hoe minder de keuze. Aan «Ie kleinsten 
heeft men geen keuze, aan de grootsten wordt soms de keuze van alle 
vakken vrijgelaten.

Wanneer men zich nu voorstelt, dat er één-, twee-, drie- en vier
jarige high schools zijn; dat er high schools zijn met 1 leerkracht, 
maar ook met over de 100; dat een leergang Engelsch alleen b.v. 
soms nog weer drie of vier varieerende gangen aanbieden, al naar 
het doel, waarvoor men Engelsch studeert; dat het kunnen en de 
bevoegdheden van de leeraren verschillend zijn; dat de colleges en 
universiteiten alle hun eigen eischen stellen, dat de leerlingen electives 
en free electives hebben, dan blijkt wel, dat er een niet te overzien 
individueel leven heerscht in de high schools; dat er geen twee 
scholen gelijk kunnen zijn. Maar toch, er zit systeem in, een levend 
systeem, zooals we reeds gezien hebben. Zelfs blijkt dit uit de wijze 
van bevordering van de leerlingen. Deze heeft op de volgende wijze 
plaats.

Aan de leerlingen worden punten toegekend voor al het werk, dat 
ze verrichten. De halve jaren, de terms, vormen hier de grondslag. 
Een half jaar werk, met succes volbracht, wordt een halve of heele 
unit, een werkeenheid, genoemd, al naar het stelsel, dat een high 
school heeft aangenomen. Men zegt daarom dan ook, dat voor een 
vak in de loop van een leergang zoo- en zooveel units worden ge
geven. Er wordt ook wel van creiiits gesproken, die wij punten zouden
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Units 
1

X 
y 
y

■

I y % 
y 
y

■ and Household Cbemiatry for girl*- 
lodern unie** laken in Junior High.

Accounting 
Geography 

tory 3) 
ind Modern

Units
X

■ het verkrijger 
bijwonen van 

eenvoudige leergang 
uitziet, wat het eerste jaar

)uired for boy» 
liaeval and Ma

Agriculture 
before tbe

Elective
First and Second term 
Elementary Algebra 
Plane Geometry 
French, Spanish or 
Manual Training 
Mechanica! Drawing 
Typewriting 
Sewing 
Cooking 
Elementary 
Commercial 
Ancient Histor 
Mediaeval an*

History

') One unit will be granted at the doae of the third year for Phyaical Education work 

•atiafactorily dons.
Biologie and
To be taken

noemen. Daar er 8 teems zijn, is het aantal units, dat voor „gradu- 
ation" (= bevordering naar college of universiteit) heel vaak een 
veelvoud van acht: 16, 32 enz. Wanneer er b.v. 4 lesuren per dag 
zijn, wordt een half jaar lang hetzelfde dagprogramma gevolgd. Is voor 
elk vak een % unit aangegeven, dan heeft de leerling in een half 
jaar 4X^=2 units gekregen. Dat wordt in 4 jaar, de duur van 
de leergang, dus 8X2 units = 16 units. Soms geven twee nauw 
verwante vakken samen een unit. Voor een vak, waarvoor men 
zich niet heeft voor te bereiden, zooals b.v. lichaamsoefeningen, telt 
slechts de helft. Drie of vier units in een vereischt vak noemt men 
een major; twee units in zulk een vak een minor. Maar ook hier 
weer vertoont zich een bonte verscheidenheid. Elke school of staat 
heeft haar eigen unit- of creditsysteem. Soms worden voor de ver
schillende leergangen van één school een verschillend aantal credits 
geëischt. Welk puntenstelsel een school ook mag aannemen, de grond
slag is steeds weer dezelfde en het voornaamste is, dat de individu
aliteit van de leerling door de keuze van de vakken binnen bepaalde 
grenzen, zelf een grooten invloed uitoefent op het verkrijgen van het 
vereischt aantal units, waarbij het geregeld bijwonen van de lessen 
ook meetelt. Zie hier, hoe de buitengewoon eenvoudige leergang van 
de Senior High School te Colorado er 
van de „General Course” betreft: 
Required 
First term 
English 
American Citizenship

and World History 
Science 
Elective
Physical Education and

Hygiene ') 
Second term 
English 
Science 2) 
Elective 
Elective 
Physical Education and

Hygiene.
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6
5

5
5

36

Geometry I
Geometry 1

Latin I
Latin 1

Modern 
Modern

Science I ’) 
Science 1

Latio 1
Latin 1

Modern Language 1 ’)
Modern Language 1

Year lil.

Modern Language'1
Modern Language .1

Year IV.

Ancieot History 1
Medlaeval Hiatory 1

Latin I
Latin 1

Engtiah 1
Engliah 1

Algebra 1
Algebra 1

EogHab 1
Engliah 1

Language 1
Language I

Spaniab or Germaa. three jeara required. 
or Cbemiatry.

Algebra 1
Geometry I

Engliah 1
Engtiab 1

Lichaamsoefeningen 
ineld; zoo van zelf sp

Bij het leergangenpl

Algebra 1 Latin 1
Trigonometry 1 Latin 1

are printed in heavy l 
are printed in light

eens in het leerplan

') French.
*) Pky.ic.

Al even eenvoudig is b.v. de College Classical and Literary Course 
van Louisville (Ky), wat betreft de heele leergang van 4 jaar.

College Classical and Literary.

Required Subject.) are printer) in heavy type.
Optional Subjects are printed in light type.

n worden dikwijls niet 
sprekend zijn ze.
plan van een grootere school lijkt de zaak inge

wikkelder, maar is weer hetzelfde.
Met toestemming van de directeur en dikwijls ook van de arts 

kan een leerling nog een of meer vakken boven het minimum nemen. 
Is de keuze bepaald, dan is het buitengewoon moeilijk daarin ver
andering te brengen. Nu en dan leest men van high schools, die. 
eerst na het eerste jaar een definitieve keus verlangen. Elk half jaar 
moet het werkplan van de leerling opnieuw samengesteld worden. 
Heeft de leerling aan het eind van een .remejter niet het voldoend aantal 
punten voor een of meer vakken gebaald, dan blijft hij niet voor alle 
vakken zitten, maar alleen voor de vakken, waarin hij te kort geschoten is.

Is het dagelijksch programma van de leerling opgemaakt,dan keert 
dit 5 keer in de week een half jaar lang regelmatig terug; de 
Zaterdag was immers vrij. Het eerste semester gaat van September 
tot Februari, het tweede van Februari tot de zomervacantie. Een 
leerling van de eerste jaren heeft gewoonlijk een twintigtal lesuren, 

. ieder vain 40 tot 45 minuten; die van de laatste jaren heeft heel

Science2) ) tCiviec» I
Science I ) (Auc. Hiat. 1

Total
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bede'

Scholen „voor het leven”, 
door HERMIEN v. O. HEIDE.

vervolgd).

iï'tl in de Scholen, ja. heb ik gevonden. 
Vrij naar de Genestei.

I

van 40 tot 45 minuten. De 
;nige keeren vrij, maar deze lijd besteden 

waar ze hun huiswerk onder toezicht maken, 
:cch voorbereiden, materiaal verzamelen voor een 
ibliotheek is in de Amerikaansche high schools een 

werkplaats, zooals bij ons een Universiteitsbibliotheek. Het verschil 
tusschen een H. B. S.- of Gymnasiumbibliotheek bij ons en een high 
school-bibliotheek in Amerika is dus enorm. —■ Men denke over dit 
verschil eens even na!

dikwijls van 20 tot 25 lesuren, ook ieder 
leerlingen zijn daags dus eer 
ze in de bibliotheek, 
of lezen, een sper 
debat, etc. Een bil

I. Iets over het ontstaan der Deensche Volkshoogeschool. 

perst geven wij het woord aan Dr. Hollmann, zaakkundige bij hel
✓ Duitsche gezantschap in Kopenhagen, schrijver van „die ditnische 

Volkshochschule”.
Verwonderd vraagt hij: „Hoe komt het, dat de landbouw zoo 

hoog staat in dat kleine land? Hoe komt het, dat de Deensche 
boeren de nadeelen van kleingrondbezit op zoo'n gelukkige manier 
wisten te overwinnen, door uitgebreide coöperatie? Hoe komt het, 
dat ik met eenvoudige Deensche boeren kan omgaan, als inet beschaafde 
menschen? Waar komt hun inzicht, hun interesse vandaan, waar hun 
onvermoeide werkkracht, daar ze toch van nature geneigd zijn tot 
gemak en welvaart? Hoe komt de Deensche boer aan zijn grootc 
macht in den Staat?"

Tot zijn verbazing luidt het antwoord voortdurend: „dat komt door 
de Volkshoogescholen?"

Het is, alsof zij zoo diep den grond doorploegd hebben, dat alle 
goede zaad daarin nu kan ontkiemen.

Zij hebben in Denemarken een belangrijke beteekenis voor de 
individueele ontwikkeling van vele persoonlijkheden. Maar, zooals het . 
behoort bij een sterken paedagogischen invloed, hij gaat een maat- 

appelijke beteekenis krijgen, ook, al was dit aanvankelijk niet de 
loeling.
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evangelie

van zooveel beteekenis voor 
t veel overeenkomst vertoont 

van Nederlandsche

het christelijk-nationale leven 
geworden, 

gheid, dat 
omdat hij 

izen, zoodat 
mythologen, 

lythologie uit de 
bron van poëzie, kracht 

granietfiguren weer te doen 
>r zijn groote hoeveelheid 

geschiedkundige 
het gew< 

voor de i<

<r<*niaal enthousiasme de Noorsché 
u«e en den nieuwen tijd een 
svoel gaf, door die machtige g. 

zangers, door 
in de historici door zijn 
zoedkundigen, omdat hij het geweest is, 
ing poogde te wekken voor de idee der 

e verdienste op paedagogisch 
;ven een hervormer geweest, 
'ekkend als de grondlegger 
: rijpere jeugd, 
maar

Een sociaal-paedagogische instelling x 
individu en gemeenschap, in een land, dat 
met het onze, verdient ook de belangstelling 
opvoedkundigen.

Mij is geen Hollandsche lectuur bekend over de Deensche Volks- 
hoogescholen. Eenige zijdelingsche aanduidingen over het bestaan van 
die scholen hebben mijn aandacht er op gevestigd. Het gevolg van 
die paar zinnetjes in een vroegeren jaargang van „Volksontwikkeling", 
is geweest, dat ik een jaar in Denemarken rondgereisd heb, om de 
Deensche Volkshoogescholen nader te bestudeeren. Het was een 
jaar, zoo rijk aan mooie ervaringen binnen het „ Höjskole"milieu, 
dat ik niet kan nalaten eenige reisindrukken vast te leggen in een 
reeks artikelen. Scandinavische, Duitsche, Fransche en Engelsche 
lectuur over de Deensche Volkshoogeschool, bestaat er wel.

Het bovengenoemde boek van Dr. A. Hollmann bevat vele inte
ressante gegevens. Ook is er een aardig boekje uitgekomen van een 
jonge Zwitser. Dr. Fritz Wartenweiler, die naar het Noorden ging, 
om „mensch" te worden. Toevallig kwam hij in aanraking met de 
Volkshoogescholen en deze aanraking heeft zooveel voor hem be- 
teekend, dat hij het werken voor en in de Volkshoogeschool tot 
levenswerk heeft genomen.

Over den stichter van de Höjskole, Grundtvig, is veel geschreven — 
ook in Hollandsche tijdschriften.

Hij is door zijn enormen invloed op 1 
in de Scandinavische landen een internationale beroemdheid g 
Hij, „de profeet van het Noorden”, is van zoo'n veelzijdig! 
de aandacht van velen op hem viel. Van de theologen, 
het verstarde Christendom nieuw leven wist in te blaz 
het weer bij machte was, de volksziel te roeren; van de r 
omdat hij met geniaal enthousiasme de Noorsché m’ 
vergetelheid haalde en den nieuwen tijd een bron van 
en nationaal gev_.! o_ ,____ _
leven — van de dichters en i- 
gezangen en psalmen —- van 
navorschingen en van de opv< 
die het eerst de belangstelling poogde 
Volkshoogeschool. Dit is niet zijn eenige 
gebied. Hij is ook in het Lagere Schoollex 
Maar voor ons is hij het meest belangxvt 
van een nieuwe opvoedingsbasis voor de

Hij wordt vergeleken met Rousseau, maar hij neemt de draden op, 
die Rousseau liet slippen. Rousseau predikte het evangelie van de
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>; de 
Itvig,

toogeschool opgericht in Rödding in 
g, dat die eerste school met haar 
iUar verrees. Er was in N. Sleeswijk

jeugd; Grundtvig dat van de rijpere jeugd, (jammer dat wij het 
Dcensche woord „Ungdom" niet door één woord kunnen vervangen; 
„jonkheid" klinkt zoo houterig!) Hij wil de rijpere jeugd een school 
geven, die moet zijn een „school voor het leven". Het accent van 
het onderwijs moet niet liggen op het bijbrengen van kennis, maar 
op het geven van geestelijke waarden, die den mensch verrijken. De 
ontwikkeling, die op die scholen bijgebracht wordt, heeft niet tot 
doel, de leerlingen ‘n sport hooger te brengen op de maatschappelijke 
ladder, maar hen persoonlijk tc verdiepen, hen geestelijk te wekken. 
Dat wekken moet geschieden door het levende woord. Er zal worden 
verteld van eigen taal, van eigen geschiedenis en van eigen, schoone, 
oude cultuur aan de jonge menschen van het platteland, die eenige 
maanden in de scholen zullen samen wonen met hun docenten.

De Volkshoogeschool zal een sterk nationaal karakter dragen; 
moedertaal zal er den koningszetel bestijgen. Want, zegt Grundt 
als de Deen geen Deen is, is hij niets. Al het voedsel, dat tot hem 
komt, moet hem helpen tot het vormen van een echte Deen, evenals 

I al het voedsel, dat een den opneemt, dien boom maakt tot een den — 
\ en niet tot een eik, al neemt die net hetzelfde voedsel tot zich.

Vlot gaat het niet direct met de uitvoering der plannen. In 1817 
schrijft Grundtvig aan een Noor: .Hier, waar men zich een volmaakte 
staat schijnt te denken als een openbare inrichting, die zonder moeite 
ons allen voorziet van eten, drinken, kleeren, schoenen, ’n woning, 
een goede vrouw, gehoorzame kinderen, frissche lucht, vrede en al 
wat een hart kan verlangen, hier komt men nooit verder met spreken, 
laat staan met schrijven over een Volkshoogeschool. die het volk zelf 
opricht. Geschonken zal ze ons vast niet worden. Wij reizen eerder 
de heelc wereld rond, om er een te vinden, dan dat we onze krachten 
inspannen, om er een op te richten." Maar het idee laat hem niet 
los — telkens komt hij terug op zijn ideaal „de scholen voor het 
leven”, voor de rijpere jeugd van het platteland, waar het schoolplan 
is, 'n beschaving en ontwikkeling, die de belooning in zichzelf dragen. 
Een vast plan van werkzaamheden is er nog niet; alleen bestaan er 
algemeene principes.

Het moet met die scholen gaan, als met het levend-menschelijke, 
als met ons zelf. Eerst moeten we geboren worden, voor onze moeder 
weet, welke muts ons past.

Toch is er één ding, dat vast staat, n.1., dat de leiding in de beste 
handen gegeven moet worden.

In 1844 werd de eerste Vo)ksho«> 
N. Sleeswijk. Het is niet toevallig, c 
uitgesproken nationaal karakter daai
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en toch

oude, grijze vrouw 
i Kold", en dadelijk 
ingekomene met een 

vrouw bewezen.

een behoefte aan intellectueel Deensch tegenwicht voor de Duitsche 
ambtenaren, die in Kerk, School en Rechtszaal regeerden en het 
Deensche clement trachtten te verdringen.

Het opwekken van het nationale bewustzijn had dus aanvankelijk 
een directe praktische beteekenis.

Nergens wordt de nationaliteit zoo gevoeld, dan waar zij bedreigd 
wordt. Geen wonder, dat in Sleeswijk het nationale voelen het 
hoogtepunt bereikte en dat daar ’t eerste een vruchtbare voedings
bodem werd ontdekt voor de nationale opvoedingsidealen van Grundwig.

Het was geen staatsschool; Grundwig is de vechter voor de vrijheid 
van Kerk en Staat en School. Enkele menschen stichtten de eerste 
school in volle vrijheid in een oude boerenhofstede. De directeur, 
Prof. Christian Flor, woonde daar samen met zijn leerlingen en met 
de andere leeraren, 't Levende contact van docenten en leerlingen en 
dc kameraadschappelijke geest zijn even belangrijke factoren in de 
Höjskoleopvoeding als de kennis, al is deze laatste nog zoo gericht 
op het beïnvloeden van het gemoed.

Er werd intens gewerkt op deze eerste Höjskole, maar toch rekent, 
men de eigenlijke ontwikkeling van de boerenhoogeschool vanaf het 
optreden van Kristen Kold. Hij is de democraat, hij wist de breed» 
lagen te trekken, die de eerste school niet bereikte. Daar kwamen 
meest rijke boerenzonen. Maar Kristen Kold zocht het volk op en 
het gelukte hem alle klassen warm te maken voor deze nieuwe 
opvoedingsidealen. Er ging een merkwaardige kracht van hem uit, 
die nu nog duidelijk merkbaar is.

Ik herinner mij, hoe op een conferentie een • 
binnenkwam. Men fluisterde: „een oud-leerlinge van 
stond men op en maakte plaats voor de binner 
roerende eerbied, alsof men door het respect, aan deze 
Kolds nagedachtenis wou huldigen.

Grundtvig is meer bekend in het buitenland dan Kold 
voelen alle buitenlanders, die zich in Denemarken dieper inwerken 
in de Volkshoogeschoolbeweging, zich veel meer aangetrokken tot Kold.

Ik denk hierbij b.v. aan den directeur van de eerste Japansche 
Volkshoogeschool Mr. Kanji Kato, die in Denemarken zoo ongeveer 
op jacht was naar ex-leerlingen van Kold en die bovengenoemde 
oude vrouw stilzwijgend zat te aanschouwen, om Kold door haar te 
beleven en in zich op te nemen, met Oostersche contemplatie.

In Kold voelt men een hart, een ziel, een persoonlijkheid: in 
Grundtvig een geniale denkkracht. Grundtvigs wezen is niet gemak
kelijk te vatten; hij is zoo veelzijdig, zijn ideëen zijn zoo kleurrijk 
en wisselend, dat hij ons caleidoscopisch aandoet.
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schriften na, 
Ken. zijn

toch weer terug 
krachten niet missen; dus o 
boeken grijpen.

Of (en dit is’t waarschijnlijkst): „ze leeren niets en doen slechts 
gewichtig en gelooven, dat ze wat kennen."

De tegenstanders kwamen kijken, soms zelfs examineeren — en dan 
werden zij wel overtuigd van het tegendeel van hun beweringen.

(AVordt vervolgd)

Anders met Kold; hij liet geen geschriften na, zijn „ideëen" zijn 
niet door hemzelf vastgelegd in boeken, zijn roem kan niet zoo 
gemakkelijk buiten de grenzen van zijn land komen. Maar zij, die hem 
leeren kennen uit zijn verzamelde uitspraken, krijgen het rijke gevoel, 
*n „kernmensch" ontmoet te hebben.

Grundtvig wordt nu nog door velen bestudeerd; van den zomer 
verzamelden zich een twaalftal jonge Volkshoogeschoolleeraren (door 
hun kameraden plagend „de twaalf Grundtvigapostelen" gedoopt) een 
maandlang, om hun profeet beter te benaderen. Maar dan bestudeeren 
zij zijn werken en niet den mensch. Bij Kold is dat net andersom. 
En toch heeft hij door zijn werk zooveel gedaan. Meer dan eenig 
ander Hoogeschooldocent verstond hij de kunst, zijn leerlingen te 
wekken, d. m. v. „het levende woord".

Hij begon zijn werk in dc kleine boerderij, die hijzelf mee hielp 
bouwen. Het leven was er van dc uiterste soberheid. Kolds zuster, 
die de huishouding deed, gebruikte den eersten winter 1 K.G. suiker 
voor de heele familie; koffie en thee kende men daar niet; als er 
gezondheidspap gegeten werd, kreeg ieder één rozijn er in. Maar 
niemand beklaagde zich, want het geestelijk leven was zoo rijk, dat 
het Spartaansehc in ‘t materieelé niet hinderde. Kold en zijn helper 
sliepen bij hun leerlingen in de kamer en ’s avonds, als allen in bed 
lagen, bespraken de docenten, elk uit ’n donkere hoek van de kamer, 
allerlei geestelijke dingen, waarnaar de leerlingen ademloos luisterden.

Ja, hier werden de jonge menschen zoo aan den ganggemaakt.dat 
ze hun heele leven niet meer tot staan kwamen. Men vertelt, dat 
de leerlingen van Kold de eerste jaren na hun verblijf op de Hooge- 
school ongenietbaar waren. Zij zaten vol problemen; er giste en 
bruiste in hen een overmaat van levens- en wereldvragen. Maar, als 
na een paar jaar alles was bezonken en de al te sterke gedachten
gisting uitwoedde, kon men de edele vrucht van het Höjskolcverblijf 
waarnemen; dan waren het menschen, die zich konden verwonderen.

De beweging breidde zich langzamerhand uit, maar natuurlijk was 
er tegenstand, die zich demonstreerde in allerlei bezwaren: „óf de 
jongens leeren er wat en dan krijgen zij maar afkeer van 't werk, 
waarnaar ze toch weer terug moeten, ’t Deensche volk kan zijn flinke 

de boerenjongens moeten niet naar de
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is tijdschrift 
indacht

i> de

Sauerland alleen zijn 
met 15000 leden.

dag, weer met een troep 
pad. kwam Schirrmann 

1 Hel stond leeg, 
vakantie- En ineens werd 

Deze leegstaande 
zouden in de vakanties 

>udige nachtverblijven 
ingericht. Hij schrc

Duitse Jeugdherbergen.

13 ceds een paar maal is in ons tijd.
met een enkel woord de aar 

gevestigd op een vereniging, die 
de Duitse jeugd van grote betekenis is. 
Wij bedoelen het .Verband für Deut
sche Jugendherbergen". Uitvoeriger me
dedelingen over geschiedenis, opzet, 
inrichting, werkwijze en groei van dit 
verbond ontlenen wij aan het leidersblad 
der Arbeiders-Jeugdcentrale :

derwiis 
toen lec ....... 
zowel als jongens, 
te mogen maken 
verblijven, stelde 
breder grondslag. I 
kongres voor volks- 
Heidelbera 
schema te 
satie, die 
„Jugendherber

scholen, maar 
het 21ste levena

Opzet en inrichting.

De organisatie heeft nu een aantal 
jaren gewerkt. De oorlogstijd heeft haar 
ontwikkeling niet kunnen stuiten en 
ondanks de slechte jaren. die Duitsland 
doormaakt, is de sterke groei onmis
kenbaar.

Richard Schirrmann is nog altijd de 
voorzitter. Het buro met de adminisira- 

gevesligd in het geboorteland 
rniging, in Westfalen. (Hilchen-

s om onderdak kwamen vragen, 
-den van jeugdorganisaties, meisjes 

gens. verzochten om gebruik 
iken van de nieuwe nachl- 

liij zijn werk op een 
En in 1915 op een 

voor volks- en jeugdspelen te 
erg werd hem opgedragen een 
te ontwerpen voor een organi- 

voor heel Duitsland zulke, 
ergon’ zou oprichlcn. niet 
de leerlingen der lagere 

voor de hele jeugd lol 
isjaar toe.

der verer 
bach.)

Het bestuur beslaat uit vertegen
woordigers van verschillende richting.

Naast het bestuur staat een Bestuurs
raad. samengesteld uil de vertegenwoor
digers der 26 dislriktskommissie's en van 
aangesloten verenigingen ; Protestanten, 
Katolieken en sosiaaldemokraten, kom- 
munisten en anderen werken eendrachtig 
voor dit doel samen. In ’t geheel zijn 
meer dan 100 landclike bonden en ver
enigingen aangesloten, waarvan de mees
te hun afdelingen hebben opgewekt- 
krachtig aan het werk deel te nemen.

Behalve de 26 distriktskomitee's, die. 
over geheel Duitsland verspreid zijn en 
waarin het werk gedecentraliseerd is. 
bestaan er reeds in een aantal plaatsen 
afdelingen, die werken voor nieuwe 
leden en giften inzamclen, die propa
ganda maken, helpers zoeken en de 
stichting van nieuwe logeergelegenheden 
ter hand nemen.

In het distrikt 
30 afdelingen

Geschiedenis.
De stichter was een onderwijzer, 

Richard Schirrmann. In het Rijns- 
Westfaalse industriegebied leerde hij 
de slechte invloed kennen, die er van 
de ellendige woningtoestanden uitging 
op zijn leerlingen. Om hen enigszins te 

duslriële streek, ging hij dikwijls met 
hen er op uit, de natuur in. Vooral in 
de vakantie maakte hij dagenlange 
tochten. Maar toen de liefde voor de 
natuur en voor het „wandern" bij de 
leerlingen der volksscholen ontwaakte 
en sterker werd, bleken de moeilikheden 
voor hel overnachten bijna onoverko- 
nielik.

Op zekere 
leerlingen op t 
langs een schoolgebouw 
want het was 1 
het hem duidelik : 
schoollokalen 
best lol eenvoudige nachlvet 
kunnen worden ingericht. Hij schreef 
er over in de kranten. Dal was in het 
jaar 1909. En in het volgend jaar — 
1910 — werden door giften van be
langstellenden de eerste nachtverblijven 
geslicht. De eerste drie ontstonden te 
Altena en Herscheid in Westfalen en 
te Radevormwald in Rijnland. Ook 
enkele verenigingen begonnen zich voor 
het denkbeeld te interesseren. Aanvalt- 
kelik dacht Schirrmann alleen maar aan 
nachtverblijven voor de jeugd van de 
lagere scholen Maar toen ook de leer
lingen van hogere burgerscholen en 
andere inrichtingen voor voortgezet on-
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>t de

toren, die gericht zijn 
levensvoorwaarden 
verdient hel streven 
Duitse J 

_e mensen 
tuur te been

werkt op geest en 
lichaamsoefening is 
kan voor jong en i 
zowel als mannen.

een nel van „Ju- 
nrmrgclegcnheden 

i, moet het 
algemeen

>r de voeling met 
ir de geest van de

__ zorderen, 
, ormt voor het 

het jonge ge- 
tmelike oefening, 

ing geeft van 
oefening, een

'n gemoed en de enige 
is, die tegelijk dienen 

i oud, voor vrouwen

Werkwijze en groei.
Door het Rijk met < 

gendherbergen”, van logccrgc. 
voor de jeugd te bedekken, 
maken van voettochten zo 
mogelik gemaakt worden.

De Bond wil niet rusten 
plaats twee logecrgelcgcnhcdc 
een voor jongens en een voor

Wie meent, dat zoiets wel 
land met zijn vele woudrijke i 
achtige streken een ding van 
maar niet voor ons vlakke 
vergist zich. Hel bestuur van . 
schrijft mij: „Het zal wellicht v 
van beteekenis zijn, dat hel „War 
en de logeergelegenheden met aue* 
bergachtige of andere 
gebonden zijn. Overal 
reizen maken. Siecst 
altijd in dit opzicht 
de twede of derde i 
staat nu met bijna 
aan de spits van 
hel Duitse Rijk, 
heid en het hand 
vrienden aldaar."

De bestaande nachtverblijven zijn in
gericht in scholen, openbare gebouwen, 
gymnastieklokalen, feestgebouwen, boe
renwoningen, verenigingslokalen, schu
ren, stadspoorten, ongebruikte 1'abrieks- 
lokalen, parlikulierc huizen en in spesiaal 
voor dit doe) gestichte gebouwen. Alle 
inrichtingen waar alkobol wordt verstrekt, 
zyn principieel buitengesloten. Zij zijn een
voudig, maar gestreefd wordt naar ver
mijding van alle ongezelligheid. In som
mige zijn bedden verkrijgbaar, in andere 
hangmatten, strozakken oj alleen maar

Ook dekens worden verstrekt. Er zijn 
nog sommige nachtverblijven, waar ze 
niet aanwezig zijn, maar het ligt in de 
bedoeling er zorg voor te dragen, dal 
elke bezoeker twee dekens krijgt.

Na de oorlog heeft men zich tot 
regecring gewend met het verzoek o: 
legermaleriaal voor de nachtverblijve 
Tot op zekere hoogte is ook aan d 
verzoek voldaan.

Zu
dreef de bevolking 
eeuw van het las 
1816 woonde I < 
Duitsland in een 
al I op de 5.

In de steden zag men naast een snelle 
aanwas der bevolking een toename der 
zuigelingensterfte en een daling van hel 
aantal geboorten.

Door hel leven in fabrieken en slechte 
woningen, verloor de stadsbevolking de 
aanraking inel de grote levenwekster, 
de Natuur, en zij moest dit boeten met 
hel verlies van kracht, gezondheid 
zedelike reinheid,

Onder de faktc 
op verbetering der 
voor de grote massa, 
van de Bond voor Duitse Jeugdloge- 
menten om de jonge mensen weer in 
kontakt met de natuur te brengen, grote 
waardering. Zijn werkzaamheid knoopt 
aan bij de steeds sterker wordende trek 
der jongeren uit de sleden naar buiten 
om daar weer levenskracht en levens
moed op uitgestrekle voettochten op te 

d°s.idern” wil hij bevor 
omdat het de grondslag vor 
ontvankelik maken van 1 ' 
slacht voor bewuste lichai 
een noodzakelikc aanvulling 
elke eenzijdige sporlbeoeie. 
kracht schenkt, die als geen

voordat elke 
Icn heeft,

voor Duits-

bela 
Holland,

i de Bond

iel . wandem" 
niet alleen aan

_mooie" streken 
kan men voet- 

swijk-Holstein, dat 
als een streek van 

rang is beschouwd. 
150 nachtverblijven 

onze subkomile's in 
. dank zij de bedrijvig- 
idig optreden van onze

Bijna alle lagen der bevolking span
nen zich voor deze zaak in. Men heelt 
zich op een brede grondslag gesteld en 
als devies aangenomen: op de weg naar 
de natuur mag er van rechts of links 
geen sprake zijn.

Het doe) wordt geformuleerd als volgt:
„Wij willen door het algemene „Ju- 

gendwandern" een gezonde, sterf 
en blijde jeugd opkweken.

Wij willen, dat door J 
de leermeesteres. Natuurde gecs 
jeugdbeweging wortel schiete 
massa's van de jeugd.

Wij willen door deze veranderde 
levensopvatting een bolwerk oprichten 
tegen tuberkulose en andere ziekten, 
legen bioskoop. alkohol en sigaret.

Wij willen door terugkeer naar de 
trjongingsbron der natuur een gunstige 
.vloed oefenen op de volksgezondheid”.
"e snelle ekonomiese ontwikkeling 

Iking gedurende de laatste 
land naar de steden. In 

op de 80 bewoners van 
i grote stad, in 1910



i

127

rbl-yj

!

wijs

tot de leiders
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■ jeugd 
' ter be
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50—75 
e jeugd 
minder; 
werden

nachtverblijf nog Aanwezig een kachel 
of fornuis, een gelegenheid voor hel 
drogen van kleren, wasblikken, een 
spiegel, gezelschapsspelen, een kast met 
een kleine biblioteek, waarin vooral 
kaarten en geschriften over de omgeving. 
Zo mogelik ook een gelegenheid voor 
voelen wassen of een douche. Als regel 
zorgen de gasten zelf voor hun eetv/aren, 
die in een rugzak ineegebracht worden. 
Soms wordt melk, koffie, soep of rats 
verschaft. Hel gebruik van atkobol vordt 
niet loegevlaan. Hel roken /.* verboden.

In elk jeugdlogement is een boek aan
wezig, waarin wordt opgelekend de 
woonplaats, de school of vereniging, 
de datum van aankomst en vertrek, de 
plaats van het vorige verblijf, het doel 
van de reis, hel betaalde geld voor het 
verblijf. Ook kunnen klachten hierin 
worden neergeschreven.

Dan is er ook nog een z.g. .nevlboek", 
desgewenst gedichten, beschrij- 
en tekeningen kunnen worden

•oningnood in Duitsland bedreigde 
de jeugdlogcmenlen. Wellelik is nu 
echter bepaald, dat gebruikte jeugdte
huizen niet voor woonverblijven in be
slag genomen mogen worden. De rege
ringen van Baden en Saksen richtten 
lol de direkteuren der kweekscholen voor 

:zers de mededeling, dat nachl- 
m voorde jeugd moesten worden 
I. Ook de regeringen van andere 

inden hebben met hetzelfde 
schrijvingen tot verschillende 

—cht om de Bond bij zijn 
zaam te zijn.

olaan open voor de ge- 
ikvogels, padvinders, lur- 
ns, kcrkclikc of arbeiders- 
-s. leerlingen van lagere 
len vinden er onderdak.

moeten een oudere leider 
zich voor hen verantwoor- 

i, die ouder 
ijn van hel 

nomen worden, 
voorrang, zelfs 
vroeger hebben

vingen 
opgenomen.

In elk verblijf is een bui.tregleinenl, 
waaraan ieder zich moet houden.

Minstens acht dagen te voren moet 
men zich aanmelden onder opgave van 
de naam van de leider, getal en geslacht 
der deelnemers, naam van school of 
vereniging en dag van aankomst. Wie 
het eerst komt, het eerst maalt.

In hel huisreglement worden regelen 
gegeven voor hel gedrag, de zindelikheid. 
lijd van aankomst, tijd van slapen gaan, 
behandeling van vuur en licht enz.

Van elke gelegenheid om het „^Van- 
dern" populair te maken wordt gretig 
gebruik gemaakt.

Men richt zich 
jeugd als volgt :

„Let in uw groep bij alle vrolikheid 
en pret op strenge discipline ; ontziet de 
vruchten van de landman op akker en 
veld : houdt begerige handen thuis en 
ziel, waar ge uw voeten zet; bewaart 
het bos voor verontreiniging door boter- 
hammenpapicr en voor brand met nai 
in lijd van droogte : verschrikt de dier 
in hel woud niet door veel misba 
gejoel en geraas; duldt niet dat v.,, 
neuzen uit de stad zich vrolik maken 
over landelike zeden en gebruiken, die 
ze niet kennen, de boer en zijn levenswijze 
honen of dal zij gaan vechten of twisten

onderwijze 
verblijven 
ingerichl. 
Duitse la 
doel aansc 
instanties gerichl 
streven bchulpza ...

De verblijven ,N 
hele jeugd. Trekv< 
ners, leerjongens,' 
jeugdorganisaties. w 
en vervolgscholen vinden

Groepen moeten een 
hebben, die zich voor hen 
delik stelt. Ook personen, 
zijn dan 20 jaar en lid zij 
Verbond, kunnen opgent 
De jeugd heeft steeds de v 
wanneer de ouderen zich v 
aangemeld.

Behalve de afdelingen en dislrikls- 
kommissics van het Verbond .'lichten 
ook gemeenten en jeugdorganisaties, 
tourislen- en reisverenigingen, kloosters, 
bezitters van burchten en landgoederen, 
huis- en fabriekseigenaren de nacht
verblijven. De bedoeling is, dat na de 
stichting de onderhoudskosten bestreden 
worden door de bijdragen der gasten.

Deze bijdragen worden zo laag gesteld, 
dat zij ook door de minst bedeelden 
kunnen worden opgebracht.

In 1921 bedroegen zij nog per 
voor leerlingen der lagere school 
voor leerjongens en -meisjes 
pfennig; voor de schoolvrije 
1 — 1.50 Mark. Per stroleger c 
wanneer aparte schone lakens • 
verlangd, meer.

In elk jeugdlogement is een leider, 
die de schriftelike aanmeldingen beant
woordt, inlichtingen verstrekt over bi- 
zonderbeden van streek en route, voor 
melk en andere levensmiddelen zorgt 
en de orde handhaaft. Gasten, die zich 
onbehoorlik gedragen, kan hij hel ver
blijf in het jeugdlogement ontzeggen. 
Behalve de bedden of slaapplaatsen met 
toebehoren zijn in een goed ingericbl
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dat 
bel

moed niet op 
ar dat ze zich

dat zij

der

I

tplak biljet, 
een mooie 

goed vastgehouden 
. afgebeeld. las ik:

jemenlen en 
■c tijd zeer

intal jeugdlogementen 
:g van 1911 tot 1922 

bet aantal bezoeken 
3000 tot 1.019.680

toeden. dat het n 
gebouw een prooi de 
ne alle kulturele 
"'ttelike naburen 
jeureigt.

de tabak

genotmiddelen I 
•en ! Laat pret

en hinderen. Uw 
en achting 

ontziet ve

de

:e bestemmen, 
zij door hclzcll 

nadruk gewezen op de 
bet streven van de Bond 

. . ar het beschikbaar stellen van 
lokalen. De instituten voor 
oefening, de kweekscholen 
wijzers moesten tengevolge van 
andere aanschrijving bizondere karei.

or de vorming van leiders

rengl

e Bond maakt niet 
het „Wandern’’ 
voor behoorlik

met de boerenjongens ; let er op, 
het jcugdJogcment 's avonds bij 
binnenkomen door de nieuwe gasten in 
hun overmoed niet op stelten wordt 
gezet, maar dat ze zich behoorlik ge* 
dragen, de voorwerpen in hel nacht
verblijf als hun eigen behandelen en 
ontzien, dat zij ook niet — moe als ze 
zijn — met hun stoffige kleren op de 
zindelike bedden gaan liggen of met 
ongewassen voeten naar bed gaan

Men merkt aan deze opmerkingen de 
prakiikus, die weet, waarop er zoal 
gelet moet worden.

Op een fraai uitgevoerd aan| 
waarop een jeugdlogement in 
omgeving in een i 
avondstemming was

„Duitse Jeugd!
Denkt bij uw voetreizen aan de ernst 

der tijden en vermijdt al hel gewilde 
in kleding en gedrag! Laat nutteloze 
opschik en rumoerig optreden achter
wege ! Vermijdt de alkohol en 
op uw voetreis ! Doel met vi 
stand van ontbeerlike g— 
Zingt behoorlike liederen : i 
en vrolikheid achterwege. ’ 
anderen zou storen 
gedrag moet u liefde en achting doen 
verwerven. Spaart en ontziel veld en 
akker, bos en struik ! Want hel land 
is heilig en alles, wat het draagt. Werft 
medestanders voor het werk der Duitse 
jeugdlogementen. Brengt de voettochten 
lot bloei en lot ere !"

Zoals men ziel, de 
alleen propaganda voor 
zonder meer, maar ook 
Wandern.

De Bond maakt ook op andere wijze 
propaganda.

Hij geeft een blad uit, „Diejugend- 
herberge". dat om de twee maanden 
verschijnt. Eveneens verschijnt geregeld 
een jaarboekje met de adressen der 
jeugdlogementen. Hij houdt propaganda- 
weken in verschillende delen van Duits
land, op welke bijeenkomsten leden van 
jeugdverenigingen zingen en dansen en 
waar, behalve over de betekenis van 
de jeugdlogementen, over allerlei dingen 
gesproken wordt, die met het „Wan
dern'" verband houden.

Hij organiseert teiderskursuseen.

houdt inzamelingen voor hel goede doel 
geeft „bouwstenen" uit en tracht de 
hulp der autoriteiten te winnen.

Dit laatste met toenemend sukses.
Reeds heeft de Bond bereikt, dal op 

trein en boot de bezoekers der jeugd
logementen reduktie op de prijs hunner 
biljetten kregen. Talrijke besturen van 
gemeenten, distrikten, provincies, enz. 
verleenden subsidies of traden als lid 
tot de vereniging toe.

De Pruisiese minister van wetenschap, 
kunst en volksontwikkeling, richtte zich 
in 1920 lol de scboolautoriteilen met 
het verzoek om elke maand een dag voor 
een voetreis te bestemmen. Het vorige 
jaar werden zij door hetzelfde ministerie 
met nadruk gewezen op de wenselik- 
heid het streven van de Bond te steunen 
door het beschikbaar stellen van school’ 

lichamelikc 
voor onder-

sussen
mocstei

leidsters bij de voetreizen.
De onvermoeide propaganda van 

Bond levert dus reeds, zooals men z 
goede vruchten op.

Het aantal leden, jeugdlogen 
bezoekers, nam tot voor korte 
snel loc.

Hel gehele aar 
in Duitsland, steeg 
van 17 tot 1400, 
in dezelfde tijd van 
(een milliocn negentienduizend 
derdtachtig).

Nu is een bedenkclike stilstand in de 
verdere ontwikkeling ingetreden, ja men 
vreest, dat dit mooie werk ineen zal stor
ten. De verarming van Duitsland maakt 
dal de staatssubsidies en kontributies 
der leden niet gehandhaafd, laat slaan 
verhoogd kunnen worden. Het aantal 
nullen achter de vroegere bijdragen neemt 
steeds toe, de werkelike waarde is echter 
nihil.

In deze nood heeft zich de Bond tot 
vrienden der volks- en jeugdontwikke- 
ling in bet buitenland gewend. Hij wil 
verhoeden, dat het prachtige organisatie- 
gebouw een prooi der verwoesting wordt, 
die alle kulturele arbeid van onze 
Oostelike naburen met de ondergang 
bedreigt. P. V.
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van onderwijs en opvoeding tusschen 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
buitenlandsche toestanden.

openbare besprekingen of congressen ter be- 
problemen van volksontwikkeling.

jave van een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
en nieuwe vruchtbrengende gedachten op het gebied der

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen wórden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat. z

4. door het beleggen van i 
handeling van problemen van v<

5. door uitg< 
land levende oude 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied 
Nederland 
het bezoek 
dit noodig 
deering van
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een half jaar is opgeschort') Dat inmiddels de uitvoer 
wijzigt de gegeven beschouwing

jjj

der Wel te voorkomen ten einde don 
zoo geleidelijk mogelijk te 

het voor het onderwijsstelsel, 
lige ontwikkeling, heel jammer

De stormbal geheschen 
door A. H. GERHARD

"V i ~rat er nu dreigt te gebeuren met het onderwijs in Nederland 
’ ’ is wel de bitterst denkbare ontgoocheling tegenover de groote 

verwachtingen die de Lager Onderwijswet 1920 had gewekt, ook al 
bleken de gevolgen bij de toepassing der nieuwe wet te wijzen op de 
mogelijkheid der schepping van ongewenschte toestanden, terwijl de 
noodzakelijke veranderingen in de organisatie in meer dan één opzicht 
blijkbaar te haastig waren opg<

Pogingen om de .uitwassen” 
toestand te zuiveren en de reorganisatie 
maken, schenen dus wel geboden, al was I 
dat vóór alles rust behoeft tot een gestadig* 
wanneer men telkens de wet moet „veru

Helaas zette de „technische herziening" zich om in een hoofdzakelijke 
verslechtering der interne schoolverhoudingen.

Maar als alles geschiedde, wat nu is aangekondigd, dan wordt daar
mede een desorganisatie ingeluid, die een verwarring tengevolge zal 
hebben, welke in geen kwart eeuw kan worden hersteld.

Het is voor ons onderwijs niet minder dan een verwoestende orkaan.
Om met het ergste te beginnen, zullen we het hebben over het 

funeste Koninklijk Besluit op grond van het allengs befaamd geworden 
artikel 11, waarbij het aanvangsjaar der lagere school tot den leer
plichtigen leeftijd is verschoven. ‘) Om hiervan de beteekenis goed te 
zien, moeten we terug tot de behandeling der leerplichtwet van 1900, 
waarvan de bedoeling was een geregeld bezoek der lagere school te 
waarborgen. Bijna een eeuw lang was het toen al echter de gewoonte, 
dat de kinderen met het zuSc jaar naar school gingen, naar „de groote 
school”. Zoozeer was men daaraan gewoon, dat het heel logisch scheen, 
vooral met het oog op het doel der wet, op dien leeftijd dan ook de 
leerplichtigheid te doen aanvangen. Daartegen werden paedagogische
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bedenkingen ingébracht, wijl het heette, dat er zoovele ouders bezwaren 
hadden om hun kinderen vóór het zevende jaar naar school te sturen, 
omdat het beter is hen dan nog onder de doorloopcnde hoede van 
het gezin te houden. Men is daar op ingegaan en alzoo begon de 
leerplicht op zeven jaar, hoe nadrukkelijk ook de vrees werd geuit 
dat de laagste klasse daarvan nadeel zou ondervinden. En wat was 
het resultaat? Dat ruim 80 percent van alle kinderen met het zesde 
jaar naar school werden gestuurd.

Niet alleen uit de zoogenaamde lagere klassen der bevolking, 
deel uit alle kringen. Zonder overdrijving kan men dan ook 
dat de mentaliteit van ons volk op dezen begintijd voor de lagere scl 
is ingesteld, onverschillig welke pedagogische hezwaren ook zouden 
aangevoerd kunnen worden.

Een tweede grief is, dat dit Koninklijk besluit in strijd is met den 
opzet van artikel 11. Een van de vormen der „oneerlijke" concurrentie 
tusschen de openbare en de bijzondere school, was deze, dat door het 
vroeger doen beginnen der school de zes leerjaren, die de leerplicht
wet eischte, op jonger leeftijd waren doorloopen en dus de mogelijkheid 
om kinderen aan loonarbeid te zetten eerder werd geopend. Bij de 
pacificatie moest dit worden opgeheven en stelde men in de wet dus 
een minimum-leeftijd voor. Dit bleek echter te stroef, omdat er verschil 
tusschen de plaatsen in ons land mogelijk moest zijn en daarom kreeg 
de Kroon de bevoegdheid, gehoord de onderwijsraad, die begintijd 
vast te stellen. Men bedoelde dus niet anders, dan dat men met 
luttele maanden verschil kon rekenen; maar niemand dacht aan iets 
anders dan eenige zwenking om het zeode leefjaar heen.

De zaak is nog vele malen bedenkelijker als men haar 
sociale zijde beziet.

leder, die inzonderheid in de groote steden aan de lagere school 
heeft gewerkt, weet met welk een verlangen de ouders der opgroeiende 
kleuters uitzien naar het moment, waarop de school hen in haar 
beschermende hoede opneemt, weet ook hoe die jeugd zelf, hoe meer 
men aan de school haar boemanskarakter heeft ontnomen, naar de 
„groote school" verlangt. Inderdaad mag men zeggen „beschermende" 
hoede, want de sociaal-economische verhoudingen, waaronder 90 °/0 
der ouders leven, maken het tot een ontzettend zware taak om de 
kleuters van 6 en 7 jaar behoorlijk den ganoeben dag door in de macht 
te houden. De ervaringen van allen, die op de bewaarscholen werken, 
leeren eveneens, dat er een duidelijk verschil in „hanteerbaarheid" 
bestaat tusschen 4 en ó-jarigen vergeleken bij 6 en 7-jarigen.

^Vel is waar, dat bij de besprekingen over de wet 1920 is betoogd, 
zij ’t ook maar terloops, dat ’t voor een goede organisatie der lagere
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school aanbeveling zou kunnen verdienen haar pas te beginnen bij het 
acbtjlc jaar en dus de twee onderste klassen... op te heffen?!!

Dit kwam toen niemand in de gedachte. Integendeel, men meende 
slechts dat de kinderen uit die twee laagste klassen arnferj mcesten 
behandeld worden dan de normale organisatie der lagere school scheen 
toe te laten. In dat verband dient er aan herinnerd te worden, dat 
ook Minister de Visser zoozeer was doordrongen van de noodzakelijk
heid van onderwijs op zeer jongen leeftijd, dat hij een wetsontwerp 
op het bewaarschoolonderwijs indiende. Die twee jaar in kwestie 
zouden dan eventueel een plaats kunnen vinden, neen moeien vinden 
in een op gansch andere leest geschoeid voorbereidend onderwijs. 
Men denke zich cens in, als iemand ruim vier jaar geleden het in zijn 
hoofd gehaald had om de eerste klasse der huidige lagere school 
gewoonweg op te heffen, d. w. z. ongeveer 120000 zesjarigen, die nu 
ter schole gaan, uit de school te weren en ze de straat op te jagen, 
hoe Minister de Visser, die nu het rampzalige Koninklijk Besluit 
teekende, zoo'n onverlaat getrakteerd zou hebben.

En nu de uitwerking! De rond 6000 scholen welke Nederland telt 
staan hun zesde klasse aan de maatschappij af, daar al deze leer
lingen aan den lecrplichteisch zullen voldaan hebben, doch krijgen 
geen nieuwe eerste klasse. Het volgend jaar 1925 gaat er weer een 
van de overblijvende vijf weg en er komt een nieuwe bij; maar . . . 
er is dan een gaping in de volgorde: er is een leerjaar tusschen uit, 
welke leegte elk jaar opschuift, zoodat in 1930 er nergens een klasse 
zal zijn, die ontslagen kan worden, waardoor alle voortgezet onderwijs 
in moeilijkheden zal komen.

Ieder weet echter, dat bij elke opschuiving van klassen er kinderen 
zijn, die nog niet mede kunnen en dan in hun klasse blijven zitten. 
Een gaping in de volgorde geeft dus de grootst mogelijke lasten en 
veroorzaakt een zeer ernstige desorganisatie.

Komt er dan van de beoogde bezuiniging veel terecht? Men zou 
meenen dat 6000 klassen leeg komen, dus 6000 leerkrachten op wacht
geld kunnen gesteld! Doch artikel 48 lid 6 doet het aantal door het 
Rijk betaalde leerkrachten niet bepalen naar het aantal leerlingen in 
1924, maar naar de aantallen in 1923! Pas aan het begin van 1925 
zou men met minder aantal toekunnen. Streng genomen mag dus niet 
één der ledig wordende 6000 leerkrachten ontslagen worden!

Maar bovendien; in elke gemeente, waar men het maar eenigszins 
doen kan, zal men naar middelen zoeken om toch de zesjarigen geborgen 
te krijgen, waarvan de volle kosten ten laste der gemeente komen, 
terwijl, welk middel ook, een onvoldoend surrogaat zal blijken.

In 1925 komen dan eindelijk de 7-jarigen in de eerste klasse der
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school. Wie iets van de werkelijkheid begrijpt, weet, dat die nieuwe 
éérste klassen een wonderlijk allegaartje zullen vertoonen van „nieuwe
lingen” met zeer onderscheiden graden van clandestien verkregen 
schoolkennis en helaas niet clandestien opgedane verwildering. Dit 
alles is toch stellig al wel voldoende om het absoluut verkeerde van 
den maatregel te doen inzien!

Maar dan vraag ik volle aandacht voor het feit, dat het volks
onderwijs, hetzij goed dan wel slecht, een zoo nauw luisterend 
organisme is, dat men zelfs om het te verbeteren niet anders dan om
zichtig en geleidelijk te werk mag gaan.

Ruwer greep dan nu is voorbereid is nog nooit in ons onderwijs 
begaan, doch hij is buitengewoon verergerd door den tweeden aan- 
gekondigden maatregel. De twee laagste klassen — d. w. z. wat we 
nu noemen de 2e en 3e klasse —• zullen toevertrouwd worden aan 
„hulponderwijzeressen". Men bedoelt daarmede betrekkelijk jonge 
wichten, zoo van ’t voortgezet onderwijs gekomen, die een beetje van 
de „allernoodigste” kennis zullen opgedaan hebben in speciale stoom
cursussen, wat pedagogische en didactische handgrepen te pakken 
hebben gekregen, voor de overgroote meerderheid bestemd om na een 
paar jaar weer te verdwijnen en die, op grond van dit alles — 
afgescheept kunnen worden met een gering salaris.

Om dat geringe salaris is het uitsluitend te doen.
Wederom een herinnering aan de behandeling van de wet 1920. 

Voor de toekomst wilde de Minister onderwijzeressen invoeren met een 
diploma A en met een diploma B. De eerste waren bestemd voor 
de klassen der srj-jarigen en der ««ww-jarigen. Vrij algemeene ver
ontrusting! „"Wilde de Minister onvoldoend geschoolde krachten op 
die jonge kinderen loslaten?'* Zoo uitte zich die vrees. Eenigermate 
bleek die vrees wel gerechtvaardigd, doch met kracht luidde het 
verweer, dat niet bedoeld werden onderwijzeressen van mindere 
bevoegdheid, doch van andere bevoegdheid. De behandeling immers 
van zeer jonge kinderen eischt kwaliteiten, naast ongetwijfeld grondige 
kennis van het kind, van anderen aard dan voor oudere kinderen 
noodig zijn. Diploma A, zoo werd verzekerd, zal eveneens een grondige 
opleiding vorderen. Hoewel er inderdaad veel te zeggen zou zijn voor 
een bijzondere voorbereiding der onderwijzeressen in de laagste klassen, 
moet diploma A het afleggen, niet het minst omdat — Als er dan 
verschil moet gemaakt worden in bevoegdheid — de erkenning voorop 
moet gaan, dat het werk in de laagste klassen eigenlijk het moeilijkste is, 
terwijl in de wet behouden is, dat voor diploma A met een korter 
voorbereiding {vier jaar inplaats van vijf voor diploma B) volstaan 
kan worden.
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men ’t ook bekijkt, de voorgestelde maatregelen beteekenen 
»n voor ons onderwijs en dus voor onze geheele cultuur, nog 
daargelaten, dat door de stumperig-technische wijze, waarop

gecamoufleerd zevende leei
de gaping tusschen einde .

dan evenmin een einde is gekomen, is

En nu wordt met een ongeëvenaard cynisme de idee verkondigd, 
dat men ongestraft in die moeilijkste leerjaren, uit pedagogisch oogpunt 
bezien, onrijpe leerkrachten op de jeugd mag loslaten, met een uiterst 
gebrekkige voorbereiding. Eigenlijk is dat een herleven van het oude, 
zoo afdoend afgekeurde systeem der kweekelingen in de beginklassen.

Lezer, denk U eens de resultaten in van het werk in de hoogere 
klassen, als het fundament zóó deugdelijk gelegd is als men nu van 
de lagere mag verwachten!

Het bezuinigingsmotief laat ik nu maar rusten, als een bijzonder 
zot perspectief, daar men immers geen 6000 half-garen bij de hand 
heeft en dus terecht moet komen bij de op wachtgeld te stellen 
onderwijzeressen, wat op zich zelf voor de school een gelukje is.

Maar wie berekent het kwaad, dat langs deze wegen aan het 
opgroeiend geslacht wordt berokkend, wijl het lange jaren achtereen 
zal doorwerken en dat óf in 't geheel niet óf slechts met groote moeite 
weer te herstellen zal zijn, zelfs als de tijden weer gunstiger worden.

De derde treurige maatregel, de stopzetting van het zevende leerjaar, 
is niet zoo heel erg, troosten zich de vrienden van het Onderwijs, 
maar bovenal vrienden des geweldenaars. Waarom? Omdat behouden 
blijft de zesjarige leertijd en dus de kinderen normaal een leefjaar 
later van school zullen gaan dan nu en zoo'n later leefjaar voor het 
onderwijs juist van zoo groote waarde is 1 Dat is theoretisch volkomen 
juist. Doch bedenken die vrienden dan wel, dat alle leerlingen, die 
nu op school zijn aan hef einde van wat bij de nieuwe formatie het 
vijfde leerjaar zal heeten, de wettelijk vereischte zes jaren zuflen 
doorloopen hebben en dus de school mogen verlaten, gelijk reeds is 
opgemerkt? Het is te verwachten, wel is waar, dat velen van hun 
recht zullen gebruik maken om langer op school te blijven, doch ze 
zijn dan boven den leerplicht en. . . tellen dan volgens de nieuwe 
bepaling niet meer mede voor de rijksvergoeding! Dat zal me een 
geschrijf en gewurm geven; doch dit slechts ter loops. Hoofdzaak is, 
dat te beginnen met de kinderen, die in 1925 worden toegelaten en 
die derhalve eerst in 1931 de school mogen verlaten, zullen profiteeren 
van dat nieuwe zesde jaar. Maar ... dan is de stopzetting automatisch 
in 1930 reeds opgeheven! Niemand zal dus ooit eenig voordeel trekken 
uit dezen maatregel van gecamoufleerd zevende leerjaar.

Dat aan de ellende van de gaping tusschen einde leerplicht en begin 
van toelating tot den arbeid 
alzoo licht in te zien.

Hoe
een ramp v 
geheel daai
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artementen. Maar hoe 
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alles is bewerkt, voor de vroegere U.L.O. scholen en M. U.L.O. scholen 
de leeftijdsverschuiving niet geldt en derhalve het nadeel is uitgesloten 
voor de gegoede klassen, terwijl bovendien door het optreden tegen
over het nijverheidsonderwijs de verdere ontwikkeling onzer schooljeugd 
eveneens ernstig wordt benadeeld. Opzettelijk weiden we hierover 
niet uit, om de aandacht geheel te bepalen bij ’t gewoon lager onderwijs.

De eenvoudig, voor de hand liggende conclusie, schijnt dus eene 
afwijzing te zijn zonder meer.

Zoo eenvoudig ligt de zaak evenwel niet voor ieder, die met zijn 
beide beenen op den beganen grond wil blijven loopen.

Het niet weg te loochenen feit is, dat onze staatshuishouding sedert 
eenige jaren volkomen uit het evenwicht is geslagen en de neiging 
vertoont om steeds verder van dat evenwicht af te komen. Onweer
legbaar is dan de conclusie, dat — als men er niet in slaagt ten 
minste op den weg te komen, die leidt naar evenwichtsherstel — de 
algemeene economische toestand tengevolge der dan onvermijdelijke 
inflatie van het geld uiterst bedenkelijk zal worden, niet het minst 
voor de arbeidende klasse en den kleinen middenstand.

Logisch is verder het streven om de uitgaven te verminderen der 
duur geachte departementen en we hebben rekening te houden met 
de omstandigheid, dat het departement Onderwijs een der duurste is 
geworden met zijn 157 millioen eindcijfer, waarvan 110 millioen aan 
salarissen, d. w. z. van alle onderwijs tot het hooger onderwijs toe, 
waarbij men evenwel bedenke, dat een belangrijk deel der salarissen 
vóór 1920 door de gemeenten en bijzondere schoolbesturen werd betaald.

Er gaat dan ook één roep om bezuiniging uit en de Regeering móet 
daaraan gevolg geven.

Natuurlijk zijn er zeer velen, die daarvoor allereerst het oog willen 
gericht zien op de oorlogsdepartementen. Maar hoe men ook sta 
tegenover dit punt, in dit tijdschrift is zeker niet de plaats om daarop 
nader in te gaan. Doch het lijkt mij hoogst nuttig zonder aarzelen 
te erkennen, dat ook het onderwijs in de bezuiniging moet worden 
betrokken.

Immers, wie de begane grond met zijn wenschen niet wil verlaten, 
mag noch kan voorbijzien het onloochenbare feit, dat wie zich uit
sluitend tot afwijzing bepaalt, bij de bestaande samenstelling der 
wetgevende lichamen niet alleen niets bereikt, maar ook alle kans 
opgeeft om iets kwaads te weerhouden.

Het betoog, dat het onderwijs —- volstrekt niet alleen het openbaar — 
een der grootste volksbelangen is, dat niet goed genoeg kan behartigd 
worden, is niet zoo moeilijk te leveren. Maar tegenover den luiden 
eisch der meerderheden in de wetgevende lichamen, dat de huidige
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toestanden versobering naar alle kanten vorderen, baat dit betoog niet.
Wie het grootst geoordeelde kwaad wil voorkomen, moet niet 

schromen aan te duiden met welk minder kwaad hij in den nood 
accoord wil gaan.

De keus is zeer zwaar, ’t zij gereedelijk toegegeven, doch er is een 
bruikbare maatstaf aan te leggen, terwijl men nog vooraf moet nagaan 
of er ook bezuinigingen zijn, die geen nadeel opleveren.

De krankzinnige versplintering der scholen in tallooze kleine 
schooltjes, waardoor het aantal noodige leerkrachten ook veel grooter 
is, dan een behoorlijke schoolindeeling zou vorderen, is een zeer sterke 
factor van kostenopdrijving. Doch dan raakt men de idee der gelijk
stelling, gelijk de oorlogskreet luidt. Wel merkwaardig, dat men ter 

tijd bepleit, dat allen moeten lijden onder de versobering, dat 
izelf begeerlijke dingen toch moeten nagelaten worden, als ze 

levensbelangen raken, dat men zelfs het onderwijs tot in zijn 
hart mag desorganiseeren, „omdat de bittere nood dringt", doch dat 
de gelijkstelling onaangetast moet blijven en zelfs de dolste conse
quenties niet mogen verhinderd worden.

Elke groep mag een schooltje eischen, al is bet evident, dat ze 
volkomen bevrediging kan vinden op een reeds bestaande openbare 
of bijzondere school. De dwingende noodzakelijkheid van een nieuwe 
school mag geen enkele instantie onderzoeken. Zoolang men weigert 
ook ten dezen aanzien een rem aan te leggen, zoowel door de mogelijk
heid van verbod tot schoolstichting in te voeren en het aantal kinderen, 
waarvoor een school gevorderd kan worden, belangrijk te verhoogen, 
is er van een oprechte medewerking tot bezuiniging aan de zijde der 
voorstanders van bijzonder onderwijs geen sprake.

Dat er in de administratieve regeling van den leerplicht, in de 
organisatie van het toezicht, in de samenstelling der middelbare 
scholen en der gymnasia, in de interne regeling van het lager onderwijs 
veel overbodigs en geldverslindende dingen zijn weg te nemen, staat 
wel vast. Doch dat kan onmogelijk in eens bewerkt worden. Daarvoor 
zou men een commissie moeten instellen met opdracht om binnen vast 
te stellen termijn een geheel plan van vereenvoudiging te brengen. 
Maar dat eischt tijd, inzicht en beleid.

Dat bereikt men niet door maar alles stop te 
voorbeeld de uitstekende regeling voor de licht 
buiten de school, die zorgzaam voorbereid, nu 
jaar buiten werking is.

Dan zou ongetwijfeld ook zeer veel vereenvoudigd kunnen worden 
in de opleiding, thans bewerkstelligd in een allerdolste hoeveelheid 
kweekschooltjes; een vereenvoudiging, die tevens een verbetering kon
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Aan dien maatstaf 
onvoorwaardelijk verooi 
gezonderd, daar zelfs de opschorting 
op zich zelf geen desorg. 
desorganiseerend werkt nu tal • 
zevende leerjaar hebben ingcsteld 
treffende de telling 
merking komen, name 
vele gemeenten voert tot 
budget.

Met dien maatstaf is de verhooging van de vereischte aantallen leer
lingen voor wie een school wil stichten, geen onherstelbaar kwaad.

Evenmin ware het een onherstelbaar kwaad, wanneer dan zelfs 
de aantallen leerlingen per onderwijzer werden vergroot om, in ver- 
eeniging met de regeling, die verdere schoolversnippering absoluut 
tegenhield, hier en daar misschien zelfs ophief, het totaal aantal 
ambtenaren in de scholen van Nederland belangrijk te verminderen.

Hoe hard het ook zij voor de slachtoffers, men zou niet kunnen 
beweren, dat een maatregel die van allen, welke onderwijs geven, 
de professoren incluis, de salarissen op minder peil bracht, het onder

bezorgen. Nu zoekt men het in een algemeene verslechtering, met 
behoud va n het dwaze systeem.

Intusschen staat ’t wel vast, dat al zou aan al 't voorgaande ge
volg worden gegeven, men toch niet ontkomen zou aan het aantasten 
van wat op zich zelf goed is, doch niet onmisbaar in zeer algemeenen 
zin genomen. We moeten dan zoeken naar een maatstaf, die bruik
baar mag hccten. Die maatstaf lijkt mij gemakkelijk te omschrijven.

Immers, Minister de Visser heeft bij meer dan één gelegenheid 
verklaard, dat hij slechts met bloedend hart verschillende wijzigingen 
voorstelde of bij Kon. Besluit nam. Wat wil dat zeggen?

Mij dunkt, ’t kan geen anderen zin hebben dan dezen, dat hij ze 
alleen neemt uit nood, dat hij ze liever nalaat, omdat hij hetgeen er 
is beter acht, doch in benarde tijden moet wegnemen, wat hij eigen
lijk jammer vindt weg te nemen. Welnu, dan moet hij zich voorstellen, 
dat al ’t betere, dat nu prijsgegeven wordt, terug moet worden ge
nomen, zoodra de tijden maar eenigszins gunstiger weer zijn. Als men op 
dat standpunt staat en ik wil mij voorstellen, dat de Minister zich 
daar geplaatst heeft, dan vloeit daar met ijzeren consequentie uit 
voort, dat alleen die „verslechteringen’’ mogen aangebracht worden, 
die de innerlijke organisatie van het onderwijs onberoerd laten en die 
dus te allen tijde weer terug kunnen genomen worden, zonder weer 
opnieuw desorganisatie te veroorzaken.

getoetst zijn alle voorgenomen 
irdeeld, gelijk is aangetoond, geen

_t '. iing van het zevende 
janisatie behoefde te betcekenen, volstrekt

nu tal van gemeenten zich reeds op dat 
en de geheel nieuwe bepaling be- 

van leerlingen, die voor rijksvergoeding in aan- 
lelijk alleen de leerplichtige kinderen, voor die 

een fmantieele ontwrichting van
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Het Middelbaar Onderwijs in Amerika, 
door W. EMMENS.

plicht, 
nood-

maat-

i vermoorden 
cruggcnomen 
dat gedaan l

IV. Het sociale leven van de high schools.
.Herijtem Club (nat. hist. club) houdt 
komsten voor

"rond.
rpbeons Club (de muziekclub) telt 60 leden. Ze worden ge- 

een onderzoek door de leeraren-voogden en een commissie

een chemische club
jadert. Op elke bijeenkomst wordt een 

'erp gehouden, dikwijls met proeven, 
jk door professoren van de universiteit gehouden.

en vierde jaars. Voor het 
n manuscript worden ingeleverd. De 
lijeenkomsten, tooneelspclcn, gedichten 

verschillende schoolgcbeurtenissen 
schrijvei

wijs innerlijk zou vermoorden en niet zonder eenig bezwaar in gun
stiger tijd weer teruggenomen zou kunnen worden.

Er is dus veel dat gedaan kan worden, naast veel, dat niet t-----
gehouden kan worden. Dit onbeschroomd te erkennen lijkt mij pl. 
maar met volle overtuiging voegen we er aan toe, dat, wat wc i 
gedwongen zullen moeten aanvaarden, slechts onder dit beding 
ons kan worden erkend, indien de door ons vooropgestelde ■ 
regelen ter voorkoming van verspilling werden ingevoerd. AVie de 
grootste bron van verspilling op onderwijskundig gebied niet wil 
helpen stoppen, mag op de medewerking voor wat innerlijk niet deugt, 
op zich zelf een verslechtering van het onderwijs zelf en van de 
positie der arbeiders in de school, niet rekenen.

5)
| \ e Alerietem Club (nat. hist. club) houdt om de 14 dagen samen- 

' komsten voor botanische studiën; deze dienen evenwel ook 
de gezelligheid. Soms worden pic-nic-excursies gemaakt.

Elk jaar wordt ook een chemische club georganiseerd, die om de 
14 dagen vergadert. Op elke bijeenkomst wordt een lezing over een 
chemisch onderwerp gehouden, dikwijls met proeven. De lezingen 
worden gewoonlijk door professoren

De IPciters Club: Open voor derde 
lidmaatschap moet een anonym 
leden schrijven stukken <voor bij< 
en verhalen ter gelegenheid van 
of luisteren naar sprekers, die jonge schrijvers kunnen aanmoedigen.

De Round Table: Open voor kweekelingen. Deze bespreken hier 
problemen van het hoofdschap ten platten lande, het clubwerk van 
jongens en meisjes, het gemeenschapsleven op het land, enz. Deze 
leerlingen van de high school mogen een half jaar lang twee keer 
per dag een uur de lessen van een bekwaam onderwijzer in de lagere 
school bijwonen, waarvoor hun evenveel credits worden toegekend 
als voor werk in het laboratorium. Tevens mogen ze de dorpsscholen 
bezoeken en daar een week lang met de beste onderwijzers samen
werken. Steeds komt het kunnen, het doen en niet het kennen op 
de voorgrc

De Orpl 
kozen na <
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>ubliek tegemoet 
,i anten verslagen

voorbereidend 
jenomen.
bolajlic sports. Hierin zijn dus alle mogelijke

loegekend 
t. Het 

toore gel 
i volledig

: er zich niet voor 
er kleinere zang- 

onderzoek in opgenomen.
r en aan bet werk worden 

voor andere vakken worden 
langelegenheden ten 
i de clubs en geven 

van het high

uit de leden. Om de zes weken wordt zulk een onderzoek gehouden. 
Allen zijn actieve leden. Om de 14 dagen geven leden van de club 
een uitvoering, bestaande uit vocale en instrumentale muziek, lezingen 
en aesthetisch dansen. Soms worden muzikale voordrachten door 
artisten gegeven. Soms speelt de club op de schoolbijeenkomsten. 
Daarbij moet niet vergeten worden, dat er ook nog een afzonderlijke 
leergang voor opleiding in de muziek bestaat als deel van het eigenlijke 
onderwijs.

De Girtd Alletbic Ajjocialion met onderafdeelingen voor aesthetisch 
dansen, zwemmen, korfbal, baseball, track, enz. Er worden wed
strijden tusschen de verschillende klassen gehouden in elke tak van 
sport. Elk lid van een team is verkiesbaar voor het lidmaatschap 
van de Association en wanneer ze voortgaat een actief aandeel in de 
sport te nemen, wordt ze beloond met een „L".

De Glee Clubo (zangvereenigingen). Daar veel muziek 
leent, door groote groepen gezongen te worden, zijn < 
clubs gevormd. De beste stemmen worden er na < 
Iedere club boudt zijn repetitie.) in de ocbooltijden 
credit.) toegekend op dezelfde wijze aio deze 
gegeven. Het repertoire wordt bij allerlei schoola; 
gehoore gebracht. Elk voorjaar vercenigen zich 
een volledige opera of operette met orkestbegeleiding 
school orkest.

De High School Band is een onmisbare troep, die bij alle sport
wedstrijden, parades, vaderlandslievende betoogingen, bijeenkomsten 
speelt. Een groot aantal jongens kunnen er aan deelnemen.

Het Orkeot-. Deze vereeniging is gegroeid uit de klas-orkestjes 
van de muziekleergang en is in staat fijne ouvertures en symphonieën 
te spelen.

Elk jaar worden verscheiden werken met vol orkestbegeleiding 
gegeven. Er bestaat ook een voorbereidend orkest, waarin alle nieuwe 
leden eerst worden opge

Allbrancbes of interoebt 
sportclubs opgenomen.

The Advocate (de schoolkrant). Deze verschijnt wekelijks, telt vier 
pagina's, ieder van 5 kolommen druks. De redactie is in handen van 
een commissie van leeraren en leerlingen en werkt naar dezelfde 
algemeene regelen als een stadskrant. Ze komt aan de behoeften van 
het lezend publiek tegemoet en de leerlingen worden geoefend in ’t 
geven van krantenverslagen en uitgeven.

De Course of Mechanic Arts heeft een eigen drukkerij, waar ook 
programma's, kaartjes, affiches, formulieren en dergelijke worden gedrukt.
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:ven door leerlingen onder leiding 
‘gestaan door de afdeeling handel 
uient om hun smaak te geven in

Dat wij 
het theo 
het ervaringshumanisme ? Zouden 
schappijen kunnen worden? Zijn

niet meer voor de school.

scholen zulke kleine maat- 
daarvoor niet te klein? Eén 

' gebouwen in de stad 
>reid, waar de verschillende leergangen ondergebracht worden. 

Wij hebben in een stad 4, 8, 9, 12 gebouwen, waar onze leergangen 
ondergebracht zijn: klassieke opleiding, natuurwetenschappelijke oplei
ding, die voor de handel, voor de nijverheid; met tact zouden er draadjes 
te spinnen zijn, zou er misschien een beetje samenwerking te verkrijgen 
zijn, maar een samenwerking als in Lincoln moet bij ons nog groeien. 
En daarvoor is noodig, dat het leven zelf de school binnenkomt; 
dat de opvoedende waarde van het kunnen, het doen, de activiteit 
erkend wordt; dat niet de leerstof, maar de methode beslist, niet 
wat men leert, maar boe men leert; dat elke arbeid adelt; dat de 
Arbeid de grondslag, het fundament wordt, waarop de toekomstige

The Links is het jaarlijksch schoolverslag, telt 200 bladzijden, reser
veert ruimte voor een naamlijst van leerlingen, de schoolwerkzaam- 
heden en litteraire en artistieke producten.

Het wordt geschreven en uitgegeven door leerlingen onder leiding 
van het Department of English, bijges 
en die van schoone kunsten. Het di< 
het samenstellen van boekwerken.

Hiermede hebben we de clubs van de Departments de revue laten 
passeeren en een kijkje in de vele werkzaamheden kunnen nemen. 
Dit alles is werk, dat grootendeels nog tot het eigenlijke onderwijs 
behoort, zooals we hebben kunnen zien uit het toekennen van credits 
voor deze werkzaamheden. Zoo zegt het programma van de English 
high school te Boston o.a. ook van de School Orchestra : The rehearsals 
become a part of the regular school work for members of the Orchestra 
and one point is awarded to those who su'ccessully complete the year.

Zulk schoolleven is school en leven in het nauwste verband. Non 
scholae, sed vitae discimus. Het is een maatschappij in 't klein.

Nu wordt het ons ook duidelijk, dat de achttienjarige leerlingen 
van de high school mannen zijn, zooals Nolst Trenité zegt. Nu begrijpen 
we ook, dat de student geworden leerling zijn leven kan vullen en 
niet naar de drank behoeft te grijpen. Lijken onze boeken H.B.S. 
en Gymnasium niet middeleeuwsche instellingen tegenover zulke 
wereldjes in ’t klein? Zitten we niet te zeer vast in traditie en 
intellectualisme? Zou het nog lang duren, voor alle vakken gelijk
waardig naast elkaar staan? Dat naast het kennen ook het kunnen 
zijn plaats verovert? Dat naast het boek ook het doen zal staan? 
Fio#- ««,» moöT. maar voor het leven leeren ? Zou

soretisch humanisme het nog weer winnen van het practisch,

Amerikaansche school heeft soms 4, 8, 9, 12 
verspreid, waar de verschillende leergangen ■
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geloof, geloof 
, geloof in de 
gegaan.
zoon actieve 

■>» tusschen leeraren en leer- 
icid zijn bij de jeugd. Wilhelm

op datgene, wat

waar de leerlingen zich oefenen 
itteercn en in de toepassing van 

om de 14 dagen, houdt 
een pic-nic.

de colleges het dispuut 
van het 

te leeren

samenleving zich zal ontwikkelen. Daarvoor is noodig £ 
in de scheppende, hernieuwende kracht van de mensch, 
toekomst. Maar zie ik goed, dan zijn ook wij op weg (

Laat ons tot de Lincoln school terugkeeren. Waar ■ 
maatschappij bestaat, zoo’n samenwerking ti 
lingen, daar moeten de leeraren wel geliefd 
Muller zegt: De Duitsche leeraar kent meer dan zijn Amerikaansche 
collega, maar hij kan nog veel van deze leeren, wat het vertrouwen 
winnen van de leerlingen betreft. ') Zou het in de leeraren zitten? 
Ik geloof het niet, ook de Duitsche, ook de Hollandsche leeraar zou 
het vertrouwen en de liefde van de leerlingen hebben, als de basis 
van het onderwijs hier dezelfde was als ginds in Amerika.

Behalve de clubs van de departementen bestaan ook nog de 
algemeene clubs :

Tbe Forum,- dit is 
in ’t publiek te sprei 
parlementaire gebrui) 
jaarlijks een banket,

Ie geest roept. In de middeleeuwen, vóór de uitvindii 
'ukkunst, diende het dispuut als opleidingsvorm voor de 

de rechten en de medicijnen. Het dispuut van de middeleeuwen, dat 
geheel in het Latijn gevoerd werd, was geheel autoritatief gericht; 
het dispuut trachtte zich dus steeds te steunen 
autoriteiten hadden beweerd.

De Renaissance bracht in de methode groote verandering; het 
autoriteitsgeloof werd vervangen door het argumenteeren met feiten. 
Toen het bleek, dat het dispuut een uitstekende methode was voor 
het spreken in 't openbaar en voor de logische training, werd het 
Latijn weldra niet meer als noodzakelijk bestanddeel van het dispuut 
beschouwd en vervangen door de moedertaal. De inhoud evenwel

een vereeniging, 
reken, in het debat 
aiken. De club vergadert 

een banket, een midzomerfeest en 
Er zijn high schools, die in navolging van 

als vak op het schoolprogram hebben gebracht, die zittingen 
parlement insceneeren, om bn de parlementaire gebruiken 
kennen fcn zich in het debat te oefenen. Maar ook leervakken als 
economie, geschiedenis, c.a. geven dikwijls aanleiding tot een debat 
volgens de regelen van de kunst, terwijl ook in de clubs, zooals in 
the Forum van de Lincoln school, hetzelfde plaats vindt. De paeda- 
gogische waarde, die men thans aan het debat hecht, wordt ons 
eerst goed bewust, wanneer men zich de verandering van inhoud en 
methode van het debat, die in de nieuwere tijd heeft plaats gevonden, 
voor de geest roept. In de middeleeuwen, vóór de uitvinding van de 
boekdrukkunst, diende het dispuut als opleidingsvorm voor de theologie.
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ileering

bewoog zich nog gewoonlijk 
zich? Was er een 
langzamerhand, 
een verandering van 
actueel politieke, sociale

Welke paedagogische waarde aan hel debat gehecht wordt. I 
woorden van Eraslus Palmer. Professor en Hoofd van 
speaking" van het college van de City van 

definite topic upon which to speak; s< 
sstigation, and he is forced to 
l field; third, the logica! scqucnce 

'aling an adress without the I 
imulates his interest. Probabl, 

more to correlate a sludent’s knowlcd' 
ity. to bring him in closer toucu 
tpable of reacting b

l) Welke paedagogischc waarde aan hel debat gehecht wordt, blijkt ook wel 
uit de woorden van Eraslus Palmer. Professor en Hoofd van de afdeeling 
.public speaking" van het collcge van de City' van New-York: .First, the student 
has a definite topic upon which to speak; second, hc has a limiled field for 
investigation, and hc is forced to seck good reasons for what he says within 
thal field; third, the logica! scqucnce of treatment hclps him acquire the power 
of formulaling an adress without the help of notes or memorizing; fourlh, the 
contesl siimulates his interest. Probably no subject in the entire college curriculum 
does more to correlate a sludent’s knowlcdge in all branches, to slimulate his 
mental activity, to bring him in closer touch wilh his environment, and to make 
him more capable of reacting beneficially in that environment, than debating. 
(Cyclopédia of Education. Vol. II).

Uit het laatste argument, dat niet wetenschappelijk, maar ethisch is, 
de Amerikanen een opvoedend, optimistisch volk zijn. Een Euro} 
zou dit argument hoogstwaarschijnlijk als niet-wctenschappelijk e

*) Wilhelm Muller, Amerikanisches Volksbildungswcsen.

blijkt, dat 
opeeschc geleerde 
eliminecren.

om onderwerpen als: Beweegt een schaduw 
regenboog vóór de zondvloed? en dergelijkc. Doch 

van 't einde van de 18de eeuw tot heden, vond er 
inhoud plaats. Het tegenwoordig debat behandelt 

en economische onderwerpen, b.v. zou het 
goed zijn, dat de landverhuizing beperkt werd door een bepaalde 
norm van ontwikkeling te eischen ? Het is duidelijk, dat dialectische 
bekwaamheid of een beroep op de meening van autoriteiten niet meer 
in staat zijn, een debat te doen winnen. Hiervoor zijn noodig een 
kennis van feiten, die geverifieerd kunnen worden, duidelijke gevolg
trekkingen uit deze feiten, een logische rangschikking en nauwkeurige 
formuleering van de argumenten. Het debat, waarvan het onderwerp 
uit het broedwarme leven van de leerlingen genomen is en waarvan 
de methode de inductieve van de wetenschap is, leidt de leerling 
rechtstreeks tot een wetenschappelijke bestudeering van zijn omgeving, 
van de maatschappij, van het leven en spoort hem aan actief daaraan 
deel te nemen. Het debat zet de school midden in het leven. ’)

j-lil Girls League, waarvan alle meisjes lid zijn. De club houdt 
zich bezig met algemeene vraagstukken betreffende de meisjesleer
lingen. Er hebben twee of drie vergaderingen per jaar plaats. Daar 
er elk half jaar nieuwe meisjes komen, is er een „big sister" beweging 
ontstaan, om de nieuwelingen te helpen. Twee gecostumeerde feesten 
voor alle meisjes van de school worden gegeven.

Sludcnl Standard Club: Om vriendschap onder de meisjes te be
vorderen. Vele meisjes zijn lid, die buiten school weinig relaties hebben.

Hi Y Club. Open voor alle jongens van de tweede, derde en vierde 
klas, die genegen zijn om het programma en de idealen van Hi Y te 
accepteeren en hoog te houden. De club beproeft de leerlingen te
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irtment of English. De leerlingen

;ne voor een goede, geestelijke ontwikke- 
liktheid, voor zedelijke waarde en onbaat-

vcrccnigen voor een campagn
voor lichamelijke geschi
ig dienen.
; School SoeialHour: dit uur volgt op de sluiting van de school 

op Vrijdag om de 14 dagen. De orde wordt gehandhaafd door de 
leerlingenraad. Het dansen is een van de voornaamste kenmerken, 
maar zij, die niet dansen, vinden gewoonlijk een belangrijk programma, 
opgemaakt door de leerlingenraad, in het auditorium.

Het home room lichaam, de leerlingenraad en 
zijn vroeger reeds besproken.

De Bibliotheek is de algemeene werkplaats van de heele school, van 
leeraren en leerlingen. De boeken zijn gerangschikt volgens de nieuwste 
methode evenals de openbare bibliotheken. Hier wordt het Dewey 
decimaalsystccm gebruikt. De nieuwelingen worden in eenige bepaald 
daarvoor aangewezen lesuren hiervan op de hoogte gebracht door 
het Department of English. De leerlingen maken hier hun huiswerk, 
lezen werken of artikelen in tijdschriften, die in de les genoemd zijn, 
prepareeren zich voor een speech of debat, lézen voor hun genoegen. 
Werken over kunst, nijverheid, 'onderwijs, enz. zijn hier te vinden, 
waardoor de leerling de arbeid in klas of laboratorium kan aanvullen; 
eveneens de goede algemeene .magazines", zoowel die maandelijks als 
wekelijks verschijnen. „There are representative books from the best 
of English and American literature-poetry, drama, essays and fiction, 
biography, history, travel and up-to-date scientific books not too 
technical in charakter. When funds permit attractive illustrated editions 
of the classics are choscn, for these have an important place in 
promoting the reading habits of the pupil."

De Lincoln openbare bibliotheek werkt samen met de high school 
bibliotheek. Het volgende geeft een aardig kijkje in de organisatie 
en de voorraad, waarover met de nieuwelingen wordt gesproken:

Indexes to books and periodicals; card catalog — how to use it, 
explanation of classification; difference betwéen table of contents and 
index of a book, tests of a good index; different kind of indexes — 
firstline and titlc in poetry, index to more than one volume, etc; use 
of Index to Poetry and Recitations, Grainger; Index to short stories, 
Firkins; indexes to periodicals — Readers'Guide, Poole’s Index.

Dictionaries — Webster, Standard, Century, Murray, relative 
value of each; encyclopedais New International, Americana, Nelson, 
Brittanica, relative value of each; atlases how and when to use them; 
books helpfull in special reference work in history, civics, economics. 
Almanacs — W^orld, Tribune; Ycar books, American, Statesmans; 
Statistical Abstract of the United States, Larned, History of Ready
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kindervriend 
promotiedag 
eit bevorderd

de schenkers, Mr. 
: op de promotiedag 
ten heeft.

en beloo-

prepare

Reference, Harper’s Dictonary of Classical Antiquitics, Bliss, New 
Encyclopedia of Social Reform.

Books hclpfull in special reference work in English-books of quota- 
tions; concordances to Shakespeare, Milton, Browning; Century 
Encyclopedia of Names; biographical dictionaries.

Use of a library in debate work — how to get material in books, 
periodicals, newspapers, pamphlets, clippings; use of bibliographical 
aids; United States Catalog of Books in Print.

Assignment to each pupil of a subject on which he is to 
a brief bibliography, showing mastery of the use of the card 
reference books and magazine indexes.

Aan de Lincoln school worden jaarlijks 
ningen toegekend :

a. Senior prise. In 1917 heeft een kindervriend een prijs van 8 50 
gegeven. Deze wordt jaarlijks op de promotiedag aan dat lid van 
de klas, die naar collége of universiteit bevorderd wordt, geschonken, 
dat gedurende zijn of haar vier jaar high school buitengewone hoe
danigheden van leiderschap, vastheid van karakter, fairheid in denken 
en doen heeft ontwikkeld en tevens een goede leerling in de klas is.

b. Gardncr Scholarskip Medal: genoemd naar de schenkers, Mr. en 
Mts. Fred. Gardner. Deze wordt uitgereikt op de promotiedag aan 
hem of haar, die de beste school-antecedentc

c. Dobbino Athletic Medal. Ter herinnering aan zijn zoon biedt 
Harry Sidney Dobbins jaarlijks deze medaille aan, die op de pro
motiedag wordt geschonken aan de jongen, die de school het best heeft 
vertegenwoordigd op het gebied van wedstrijden van scholen onder
ling, wanneer hij tevens een goede leerling in de klas is.

d. Rotary-Club Prise s: twee prijzen voor de meisjes, die bij de 
.gradution" de beste en op een na de beste japon hebben gem 
blijvende binnen de grens van de kostenberekening, vastgcstcld 
deze wedstrijd.

De Lincoln high school heeft wel een buitengewoon goede en 
volledige organisatie van het sociale schoolleven. Maar ook andere 
scholen geven uitdrukking aan het volle leven van de leerlingen door 
het werken in de clubs. De verschillende departments of vakken van 
studie monden vaak in clubs uit, die deel uitmaken van het eigenlijke 
onderwijs. Aan de Staatslandbouwschool te Jornesboro, Askansas, is 
een leergang muziek, die opleidt om later dit vak te onderwijzen. Er 
is een zangkoor, dat niet alleen stukken van bekende meesters zingt, 
maar ook schoolliederen, vaderlandsche wijzen en Amerikaansche 
volksliederen. Op de promotiedag wordt er een concert van gewijde 
muziek gegeven. Daarnaast bestaat er een jongenszangvereeniging en
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niet zoon bedrijvig « 
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een tooneelclub, die trachten zullen in de naburige plaatsen een reeks 
uitvoeringen te geven. Eveneens bestaat er een meisjeszangvereeniging 
en een orkest. /„ verband met de leergang boekhouden is er een bank
zaak ingertcht. die geheel werkt als een gewone bank. Elke leerling neemt 
op zijn beurt aan de leiding deel. Op deze wijze wordt hij bekend 
met de geheimen en ingewikkelde operaties van de geldhandel, met dis
conto en koersen. Bovendien monden de eigenlijke landbouwleergangen uit 
in de Stock Judging Teams, die aan de wedstrijden tusschen de land- 
bouwcolleges in de staat deelnemen en de Cotton and Corn Judging 
Teams, waartoe de leerlingen sterk worden aangespoord, lid te worden. 
Verder mondt de leergang Engelsch uit in de Erosophion Literary 
Society en de Philocadian Literary Society, die ook deel uitmaken 
van het onderwijs. Verder is er een Debating Club en een Inter- 
society Contest, die jaarlijks in de promotieweek tusschen de ver- 

van de letterkundige clubs een wedstrijd organiseert.
spreekt van zelf, dat de verschillende takken van spe 

beoefend worden. Op geestelijk gebied bestaan hier afde 
de Y.M.C.A. ( — Young Men's Christian Association) 

•>g Women's Christian Association). 
ools kunnen door het geringer aantal leerlingen 
sociaal leven ontwikkelen. Ofschoon ook daar

allerlei werkzaamheden doet ontstaan. Aan andere 
clubs, die er een eer instellen, aan onbemid- 

egenheid te verschaffen hun studie aan een college 
te kunnen zetten.

Over ’t algemeen krijgt men de indruk, dat de high schools in staat 
zijn, een centrum van een sterk sociaal leven te doen ontstaan. Dat 
zoo'n school, die voor de behoeften van hun jong leven, voor de 
harmonische ontwikkeling van lichaam, verstand, geest en sociaal 
leven in de wijdste zin, de noodige organen schept, niet gauw door 
de leerlingen wordt vergeten, spreekt wel van zelf. Het behoeft dan 
ook niet te verwonderen, dat sommige scholen melding maken van 
een Association, waarin niet alleen de leerlingen en leeraren zijn 
opgenomen, maar ook de oud-leerlingen en oud-leeraren. De Association 
van de English high school te Boston heeft ten doel de bloei van 
de school te bevorderen en van tijd tot tijd leden bij elkaar te 
brengen voor sociale of litteraire doeleinden. Deze vereeniging 
heeft een groote en waardevolle bibliotheek ter beschikking van de 
school gesteld; heeft verscheiden schoollokalen van platen en andere 
kunstvoorwerpen voorzien; heeft een fonds gesticht van eenige 10.000 
dollars, om leerlingen te helpen, die het verdienen; heeft een beurs 
gesticht aan het Technologisch Instituut van Massachusetts en heeft
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’) There 
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alle mogelijke moreele steun gegeven aan leeraren en anderen bij hun 
pogingen, om de standing van de school te handhaven, of de methoden 
van onderwijs en het beheer te verbeteren. ')

Maar de liefde tot hun of mijn school uit zich ook op andere wijzen. 
Zoo heeft Charles M. Cumston, die van 1869 tot 1874 de leiding 
van de English high school te Boston had, aan Bowdoin College 
(Mainc) een fonds van $ 25.000 gesticht, waarvan de opbrengst bij 
voorkeur aan een leerling van de English school moet worden gegeven. 
Zoo stichtte ook Mr. Thomas Sherwin, die van 1837 tot 1869 directeur 
van dezelfde school was, een beurs aan het Technologisch Instituut 
van Massachusetts, die alleen aan studenten, die van de English high 
school komen, te beurt mag vallen. Bovendien bevindt zich aan dit 
Instituut nog een beurs, de Fint-beurs, naar de stichter genoemd, 
voor de leerlingen van de English high school.

Ook in het Hand book of Detroit High Schools wordt met veel lof 
over de schoolclubs gesproken.2) Het is jammer, dat mij hierover 
geen verdere inlichtingen ten dienste staan. Misschien zouden uit een 
studie van de samenwerkende schoolclubs van de dertien bij elkaar 
behoorende scholen van Detroit verschillende Anregungcn gevo 
worden, om in een van de groote steden van ons land tusschct 
H.B.S.sen, gymnasia, handelsscholen, e.a. contact te brengen.

Dat uit zulk een sociale sfeer van de Amcrikaansche high schools 
schoolliederen opbloeien, om aan de gemeenschapszin rythmische uit
drukking te geven, is heel natuurlijk. Zoo heeft b.v. de English High 
School te Boston het volgend lied :

Alma Mater, tried and true 
English High, our English High, 
Oft our hearts shall turn to you, 
English High, our English High. 
Should e’er the laurel wreath be mine. 
Til lay the honor at thy shrine; 
Our hearts, our hopes, our prayers 
English High, our English High.

Een bepaling van het reglement van de Association luidt: 
persons who are or have been teachcrs. and all past pupils of the 

zhool. and members of the Senior Class may become life membci 
■ upon the payment of one dollar to the Trcasurer or his au< 

ive.’
are without exceplion admirable and flowieshing organizations. 

rrying on a greal Work in maintaining at college students 
visc obtain a higher education. The scholarship Fund Assoc:

l high schools, for instancc, at the present time is supporling cighteen 
ie University of Michigan and has resources of over 8 30.000. Een 

jorbceld, om na te volgen, niet alleen voor de opvoeding van de 
i, maar ook voor de gevers.

wonden
:n dc
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Scholen „voor het leven" 
door HERMIEN v. d. HEIDE

■nover

Op den wintercursus van~een’Grundtvigiaansche Volkshoog-eschool. 

TAe bel luidt den dag in en de jongens hun bed uit. ’n Geploeter 
' en geplas in de vaak primitieve waschhokken en daarna ‘t gemeen

schappelijk ontbijt. Dan vereenigen allen zich tot een kleine ochtend- 
bijeenkomst in de voordrachtszaal; de directeur spreekt de geloofs-

Men may come and men may go, 
English High, our English High, 
Yct in deep and peacefull flow, 
English High, our English High, 
Shall thy stream of learning wide 
Through the ages grandly glide 
Ever to thy sons a pride, 
English High, our English High

gewonnen van allen, 
rbrengen ? Waar zijn 

janisme?
j het woord Amerika 

en materia-

Heeft zoo’n schoolgemeenschap niet de liefde g 
die daarin een deel van hun leven mochten doorl 
de grenzen van de invloedssfeer van zoo’n org:

En nu zou ik willen vragen aan hen, die bij 
onbewust denken, uit kracht der gewoonte, aan de dollar < 
lisme: Is het idealisme van de high school niet even gi 
onze scholen? Of misschien grooter nog —- in de daadl Zou Ferricre ‘) 
gelijk hebben, wanneer hij zegt, dan de Amerikanen niet veel woorden 
gebruiken, maar doen? Idealisme door de daad, het is ervarings- 
humanisme. Is het doen niet steeds een vijand'van het woord'! Zou 
daar een van de redenen liggen, waarom het woord-idealisme, het 
theoretisch humanisme zoo weinig weerklank bij hen heeft gevonden? 
Wordt het niet tijd onze vooroordeelen in dit opzicht tegei 
Amerika te laten varen? Wordt het niet tijd, het idealisme van Am< 
dat in de persoon van Wilson te Parijs werd gekruisigd, te erkennen. 
Wordt het niet tijd te erkennen, dat in de high schools van Amerika 
de geest van de nieuwe tijd heerscht? Dat deze geest in zich draagt 
de werkelijkheid, het leven zelf, met de daaruit ontspringende, zich 
steeds vernieuwende sappen voor de idealen? Dat deze geest heeft 
afgedaan met een hol boeken- en woord-idealisme?
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belijdenis uit en eenige liederen worden gemeenschappelijk gezongen 
’t Bijwonen van deze kleine godsdienstoefening is niet verplicht, 
maar niemand onttrekt er zich aan.

Dan beginnen de wel verplichte lessen, de lessen die bij de schoolorde 
behooren en die-ieder toch indirect vrijwillig volgt, daar hij uit vrije 
wil op de school kwam. Elke les wordt voorafgegaan door een lied, 
liefst een, waarin een samenhang ligt met de les, die volgt. Mooi is 
die zang niet altijd, tenminste niet uit aesthetisch oogpunt, maar ze 
is diep en warm en echt. Men voelt» dat er zich iets in uitspreekt, 
dat de zangers zich samenzingen zoodat er een gemeenschappelijk 
opgaan is, als een voorbereiding tot de les, die volgt. Het is ook niet 
moeilijk, een passend lied tc vinden, daar het Hüjskolezangboek met 
z’n 680 liederen van allerlei inhoud een rijkdom van goede verzen 
biedt, gedicht door de beste Scandinavische dichters en vaak op 3 i 4 
wijzen op muziek gezet En dan bestaat er nog een aanvulling, daar 
deze bundel niet kon voorzien in de behoefte; een aanvulling, „Zing 
je blij" geheeten, met 150 goede liederen. Meestal kunnen de leerlingen 
al zingen, maar anders leeren zij 't wel op de Höjskolen en ze doen 
’t dan ook daarbuiten. Na de zang volgt een les, natuurlijk een voor
dracht, want wij zijn op een Grundtvigiaansche volkshoogcschool en 
het levende woord moet er dus zijn machtige werking verrichten, het 
levende woord moet zijn onzichtbare verbindingsdraden weven tusschen 
leeraar en leerling, het levende woord moet de harten doen trillen, 
het levende woord moet met mokerslagen de levenswijsheden instampen, 
het levende woord moet zijn onontkoombaarheid bewijzen.

Geschiedenisonderwijs wordt er gegeven, opbouwend geschiedenis
onderwijs. Objectief is 't niet, het is juist subjectief, want de geschiedenis 
moet door de ziel van den leeraar opgenomen zijn, daar hij ze anders 
niet levend kan reproducccren. In de Grundtvigiaansche Höjskole ligt 
’t zwaartepunt op geschiedenis, want „er is geen vak, dat meer gelegen
heid biedt om in enthousiasme te geraken voor het schoone en edele, 
om een ruimeren en hoogeren kijk te geven op leven en wereld." Of die 
geschiedenis er een is van het vaderland, van de litteratuur, of van de 
fysische wetenschappen, dat doet er weinig toe, als zij maar niet is een 
opsomming van feiten en jaartallen, als zij maar beoogt ’t verband en 
den achterkant van verschijnselen te zoeken en te belichten.

De leeraar heeft in zijn onderwijs een onbeperkte vrijheid, daar hij 
zijn leerlingen niet behoeft klaar te maken voor een of ander examen, 
waarvoor nu eenmaal een zekere hoeveelheid parate kennis is vereischt.

Gewoonlijk bestaat de taak van scholen uit het geven van kennis. 
Natuurlijk zijn er veel goede leeraren, die probceren die kennis op 
zoo'n manier bij te brengen, dat zij meteen het hart van hun leerlingen
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K. v. d. Leeuw 
;eval wil hij iets

van de Volkshoop 
zijn in geschiede

toegift aan het onderwijs. Niemand zal in 
;gen, dat mijnheer X geen goed onderwijzer 
en rust in zijn klasse handhaaft en als zijn 

an in de vakken, waarin hij onderwijst, 
lenteele verschil met het volkshoogeschool- 

s in de 2e plaats komt en leven wekken 
lukt het natuurlijk lang niet eiken leeraar in

legere directeur van de Volkshoogeschool in Roskilde 
ithodes, die er zijn in geschiedenisonderwijs. Over 
i vluchtig heengaan. Dat is die, waarbij men alleen

beroeren, i 
de gewone 
of leeraar 
leerlingen

maar dit is een t 
! schoolwereld zegf 
- is, als hij orde < 
flink vooruit gaai

Daarin zit het fundame 
onderwijs, waar kennis pas 
no. 1 is. Op de HUjskoIe gch 
geestelijk contact te komen met zijn leerlingen, maar, als hem dat niet 
gelukt, dan wordt zijn onderwijs als mislukt beschouwd, ook al hebben 
de leerlingen een voorraadschuur van feiten kunnen aanleggen.

De Höjskoleleeraar is niet gebonden, noch aan 'n programma of 
lesrooster, noch aan een bepaalde stof. Hij laat zich niet beheerschen 
door de zucht naar wetenschap, hij streeft er niet naar het heele 
terrein van kennen af te wandelen en daarbij geen enkel zijwegje over 
te slaan. Hij is misschien wel eens niet meer „up to date” in wat hij 
verkondigt. Dit laatste kan echter den meest wetenschappelijken 
speurder voortdurend overkomen, daar elke wetenschappelijke waarheid, 
die uitgesproken of neergeschreven wordt in dien tijd, misschien door 
uitkomsten van nieuwe onderzoekingen al weer verouderd is. Daar 
de Hujskoleleeraar meer uitkijkt na;ir ’t beste, dan naar ’t laatste, 
loopt hij ’t gevaar van achteraankomen gemakkelijker dan hij, die in 
de eerste plaats wetenschapsmensch is. De Höjskole leeraar wil verband 
laten voelen, hij wil laten zien, dat alles in alles is, dat wij zijn 
opgenomen in dat groote proces, dat voortdurend gaande is; hij slaat 
tijdperken, die hij onbelangrijk vindt over, om zich intens toe te leggen 
op die perioden, die zijn leerlingen iets kunnen doen voelen, wat hen 
doet denken aan eigen strijd en eigen ervaring.

Vaak zijn universitair geschoolde menschen verbaasd geweest, daar er 
met die boerenjongens, met niets dan lagereschoolkennis, problemen be
handeld werden, waarover zij zelf met hun vooropleiding zaten te zwoegen. 
Maar zij vergaten, dat zij die dingen moesten uitdiepen, om er de 
wetenschappelijke waarde uit te halen, terwijl het bij de Höjskole- 
leerling gaat om de zedelijke.

Meestal zal de leeraar een ontwikkelingslijn zien loopen door de 
geschiedenis, als een roode draad, zoo op de methode van " 
in zijn „Historische idealistische Politiek". In elk g< 
demonstreeren door zijn lessen, hij wil uit het bijzondere het algemeene 
afleiden, omdat dat algemeene door zijn algemeenheid de menscheu 
persoonlijk raakt.

Bredstoff, de vroe 
spreekt over 4 met 
de eerste kan men
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'en, 
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geheel uit practische overwe- 
geschiedenis als een grooter of 
het nuttig is, iets te weten, 

vaak in kranten of boeken voorkomen.
i. Hierbij gaat
rwijs een, wat men met

't examen heeft als einddoel. Ondanks haar armoe, is zij helaas nog 
vrij algemeen.

Dan kan men geschiedenisles gev< 
gingen. Men beziet bij de methode 
kleiner deel van een lexicon, waarvan 
daar namen, jaartallen, enz.

De 3e methode is de levendige. Hierbij gaat men wezenlijk uit van 
’t standpunt, dat geschiedenisonderwijs een, wat men met een verschrik
kelijk woord noemt, cultureele betcekenis heeft, bijna als een bezoek 
aari een wereldtentoonstelling in Chicago. De ingenieuze arrangeerders 
hebben hun kunst en vaardigheid gedemonstreerd in ’t rangschikken 
van de voortbrengselen uit de verschillende landen op zoo’n manier, 
dat de bezoekers zich moeilijk kunnen vervelen. De geschiedenis- 
leeraar, die de 3e methode volgt, weet de wereldtentoonstelling der 
geschiedenis met zulk e en groote behendigheid uit te stallen, dat hij 
zijn leerling voortdurend boeit.

En dan is er het onderwijs, waaraan Grundtvig telkens weer dacht, 
het onderwijs, dat zoo in pacht staat bij het leven zelf, dat zijn diepe 
krachten er in gisten, dat zijn wezen naar voren komt. In dit onderwijs 
wordt 't leven bewust of onbewust gevoeld als een stroom, die in de 
verste verte ontspringt en uitbruist in de zee der eeuwigheid. Zelf 
voelen leeraar en leerling zich midden in dien stroom, zijn water 
schuimt om hen en door hen, zoodat zij zich voelen als deelen daarvan, 
gedragen naar de oneindigheid.

Wie uitvoeriger wil weten, hoe ’t geschiedenisonderwijs met dit 
doel gegeven, wordt aangepakt, leze Dr. Hollmanns boek „die dUnische 
Volkshochschule" waarin zoo’n levende geschiedenis nauwkeurig en 
uitvoerig wordt beschreven. T. a. v. de natuurwetenschappen geldt de 
„historische methode", door Prof, la Cour, leeraar aan Askov aan 
de Höjskolen gegeven. Hij ging uit van het standpunt, dat de kennis 
van de jonge mannen niet moet liggen, als de voorwerpen in een 
rommelkamer. De takken van kennis moeten allen ontspringen aan 
dien eenen stam : geschiedenis.

Aan de feiten op natuurwetenschappelijk gebied hebben de leerlingen 
geen persoonlijke verrijking te danken. Die krijgen zij alleen, als zij 
de historische ontwikkeling daarvan ervaren. Goethe zegt: „zelfs al 
gaat de wereld in haar geheel vooruit, dan toch moet de jeugd voort
durend van voren af aan beginnen en individueel moeten zij de hoofd
gebeurtenissen uit de wereldcultuur weer beleven".

Er mag onder de lessen niets opgeschreven worden, want „er moet 
zoo gepraat en geluisterd worden, dat er iets als ’n snaar gespannen is 
tusschen leeraar en leerling. Als die snaar in trilling komt is ’t moment
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bereikt, waarop Grundtvig doelde, toen hij sprak over 
woord. En als nu de toehoorders ritselen met papier en 
zij zich voortdurend neerbuigen, om ’t gehoorde om te zetten in letters, 
dan springt de snaar, dan wordt de leerling in eens van 'n lid van 
de groote gemeenschap tot ’n buitenstaande, reflecteerende referent.” 
De geschiedenis is ’t centrale punt van ’t onderwijs, door haar in de 
eerste plaats, moet ’t Volkshoogeschoolideaal verwerkelijkt worden, 
n.1. om te leeren, God, zijn naaste en zijn vaderland lief te hebben. 
Dit is 't Grundtvigiaansche, waarbij de Deensche mensch, allereerst 
gezien wordt als Deen, waarbij die Deen zich bewust móet worden 
van zijn Deen-zijn, waarbij dus kennis van eigen cultuur ’t belang
rijkst is, waarbij eigen dichtkunst meer waarde heeft dan die uit 
andere landen, waarbij ’t meer gewenscht is Holberg te kennen 
dan Shakespeare. Dit is de begrenzing, maar ook de kracht van ’t 
Grundtvigiaansche. Er zijn veel mogelijkheden in 't les geven, oneindig 
veel wegen staan open voor den Höjskoleeraar, maar zij moeten 
allen voeren tot dit doel: versterking van ’t christelijk geloof en het 
nationaal gevoel. —

Na eenige theorielessen, moet er iets anders komen in ’t onderwijs 
voor die jonge menschen, die ook behoefte hebben aan lichamelijke 
activiteit. De bel luidt voor de gymnastiekles en in ’n wip zijn al die 
jonge boerenkerels in keurige gymnastiekdracht opgesteld en 't werken 
begint, ’t Is hen niet vreemd en 't valt hen niet moeilijk als soms 't luisteren 
naar de voordrachten in ’t begin van den cursus; dit komt, omdat zij thuis 
ook aan gymnastiek deden, zoodat zij zich direct in de gymnastiekzaal 
op veilig terrein voelen. Er wordt intens gewerkt, eerst gezamelijk, 
dan in kleine troepen, waarbij goede leerlingen ’t commando geven 
en de leeraar ’t oppertoezicht houdt. Van de commando’s gaat ’n 
suggestieve kracht uit, die prikkelt tot de grootste energie en intensiteit 
bij het oefenen. Want oefenen is het; de bewegingen zijn niet klaar en 
af, maar zij kunnen steeds beter en meer volkomen verricht worden, 
wat prikkelt tot herhaling ook buiten de officieele lesuren.

Na het gymnastiekuur een stortbad en dan weer aan het hoofdwerk.
Verschillende ploegen, ingedeeld naar aanleg en ontwikkeling, 

oefenen zich in die vakken, waarvan men nu eenmaal de elementaire 
kennis moet hebben. Men rekent, schrijft, maakt oefeningen in de 
Deensche Taal. De leeraar beoordeelt de leerlingen hierbij naar wat ze 
kennen en kunnen en niet naar de hiaten in hun weten. Bredsdorff zegt: 
„een boerenzoon, die ’t werk van zijn vader heeft gedaan, zal in ’t be
handelen van zijn moedertaal niet beoordeeld worden naar een opstel over 
Shakespeare. Misschien leert hij dat nog wel goed doen, maar hij kan 
zich dan eerst meester toonen over zijn taal en „er de spieren in
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Na deze stoere werkmc 
speciaal karakter draagt, 
leeraren en hun familie, 
Er wordt eerst een lied 
gegeten. Soms geeft de directeur 
wereldgebeurtenissen, wat m.i., een 
Höjskole-leven zich ver van de wereld afspeelt 
het groote ’ geheel gehouden wordt.

Na afloop van 't eten reikt men z’n- beide buurlui de hand en terwijl 
zoo een groote keten is gevormd, zegt de directeur „vel bekomme”, 
terwijl de anderen in koor antwoorden, „tak for mad", (dank voor het 
eten.) Dit is een goed Deensch gebruik, dat dreigt te verouderen, 
maar dat de Höjskole aan de vergetelheid ontrukt houdt, zooals 
zooveel andere gebruiken en eigenaardigheden, b.v. oude volksdansen 
en volksliederen. In dat opzicht bewaart de Höjskole veel, wat anders 
verloren zou gaan en dit museum is een levend museum.

Na het middageten is er een rustpoos, waarin ieder doet, waarin 
hij lust heeft. Er wordt gewandeld, gewerkt, gerookt, gepraat. In de 
conversatiekamer ligt een keur van kranten, zoodat ieder zijn eigen 
plaatselijk blad terugvindt. (Denemarken heeft een buitengewoon 
uitgebreide collectie dagbladen.) Maar ook vindt men er nu eens andere 
bladen, dan men thuis onder de oogen krijgt en dat werkt verruimend.

Na de middagspauze komen andere vakken aan de beurt, sociale 
vakken, geografie, gezondheidsleer, misschien een of ander landbouw
kundig vak. Of er is een praatuur, waar gedachtenwisseling plaats 
heeft, waar de jongens zelf komen met hun vragen en problemen.

Alle lessen worden geopend en gesloten door een lied. Zoo gaat 
de namiddag, die afgesloten wordt door een maaltijd. De avonden 
worden op verschillende manier doorgebracht; soms zijn er extra 
lezingen of besprekingen, of concerten, mogelijk is er iets van dien aard 
in ’n naburig dorp, waar men gezamenlijk heentrekt, vaak zijn de leer
lingen vrij, om opstellen te maken, om in de bibliotheek dat op te zoeken, 
waar zij meer van wilden weten, vaak zitten zij bij elkaar en bespreken 
zwaarwichtig allerlei problemen, die in den loop van den dag naar 
voren waren gekomen, of zij prepareeren zich voor een of ander 
Höjskolefeestje, door tooneelstukjes in te studeeren, enz. Afwisseling 
genoeg en altijd is dat, wat er gedaan wordt, beïnvloed door den 
Höjskolegeest van samenleven en kamcraadschappelijkheid. Is er soms 
al eens een enkele, die uit den toon valt, dan toch wordt hij niet tot 
de rotte appel, die de heele mand tot schande maakt, maar zijn schril,

strekken”; als hij 'n opgave krijgt uit zijn eigen kring van ervaring, 
waarbij hij al zijn krachten kan gebruiken.

lorgen komt ‘t middagmaal, dat ook een 
t, doordat allen zich verzamelen in de groote zaal, 
:, leerlingen, directeursfamilie, personeel, enz.

gezongen en dan onder gezellig gepraat 
een verslagje van de belangrijkste 

uitstekend gebruik is, daar ’t 
en zoo ’t contact met
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Een Internationale 
van Socialistiese Opvoedings-organisaties 

door P. VOOGD.

daar zitten de eiland- 
i hoe 't bij hem 
sagen en verhalen 
die paarhonderd

eenzaam geluid moet zich al gauw voegen naar den toon van 't koor. 
„En in dit samenzijn wordt het vaderland beleefd," zegt diezelfde 
Bredsdorff bij wien ik in dit hoofdstuk zoo vaak mijn licht opstak, 
want hier ontmoeten de Denen uit allerlei oorden elkaar, daar zit 
de Bornholmer en de FarÖer en de IJslander en 
bewoners naast de Jutlanders. Ieder vertelt er van 
thuis is, welke gebruiken daar hecrschen en welke : 
daar de rondte doen. Zoo wordt dit samenzijn van 
jongens tot een levende geographieles.

Na uitvoerige diskussie werden de volgende stellingen door de 
konferentie aanvaard:

Zelfstandig socialisties opvoedingswerk.

In het huidige stadium van de bevrijdingsstrijd van het proletariaat 
neemt het opvoedingswerk een steeds groter plaats in. Door de

De stichtingskonferentie te Hannover
/"\p 5 en 6 Januarie j.1. kwamen te Hannover op initiatief van het 
' Internationaal Verbond van Vakverenigingen een twintigtal ge

delegeerden van dertien organisaties, voornamelik uit de landen 
Oostenrijk, Duitsland en Tsechoslowakije bijeen, om van gedachten 
te wisselen omtrent de wenselik- en mogelikheid ener internationale 
samenvatting der arbeidersverenigingen, die zich bezig houden met 
de buitenschoolse opvoeding van leerplichtige kinderen. Voor het 
I. V. V. was Sassenbach, voor de Arbeiders-Internationale te Londen, 
Crispien aanwezig.

Schrijver dezes vertegenwoordigde op de konferentie de Socialis
tiese Jeugd-Internationale en de Hollandse A. J. C.

De bijeenkomst werd begroet door de burgemeester van Hannover, 
de sociaaldemokraat Leinert en geleid door de voorzitter van de 
Oostenrijkse Vereniging der Kinderfreunde Max Winter (Weenen).

Op de bijeenkomst werden twee inleidingen gehouden, een door 
Dr. Kanitz (Weenen), over zelfstandige socialistiese kinderopvoeding en 
een over de invloed der arbeiders op bet schoolwezen door Dr. Löwenstein 
(Berlijn).
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Invloed op het algemene school- en opvoedingswezen.

De inrichtingen van onderwijs en opvoeding in de burgerlike staat 
naar hun aard en wezen bepaald door de heerschappij en 
'gen der bevoorrechte standen en klassen. De uiterlike vorm, 
uike inhoud, de leerstof, de leerwijze, het doel, de eisen, die

omstandigheid, dat de proletariesc revolutie zich op de grondslag 
van de demokratie voltrekt, treedt hoe langer hoe meer de nood- 
zakelikheid aan de dag door ontwikkelende en opvoedende arbeid de 
geestelike voorwaarden te scheppen voor het voeren van de klassenstrijd.

Het proletariaat heeft, zodra de verhoudingen en toestanden in de 
verschillende landen het veroorloven, de taak, naast het oefenen van 
invloed op de algemene inrichtingen van onderwijs en opvoeding, zelf
standige opvoedingsorganisaties in het leven te roepen, waarin het de 
kinderen in de geest der idealen vormt, die uit de ekonomiese, politieke 
en kulturele positie van het proletariaat voortvloeien.

Naast deze vorming hebben de zelfstandige opvoedingsinrichtingen 
de taak door hun voorbeeld in te werken op een verbetering van de 
bestaande algemene inrichtingen van onderwijs, opvoeding en jeugdzorg.

Een geschikte vorm voor deze zelfstandige opvocdingsmaatrcgelen 
is een opvoedingsorganisatie, waarin zich alle proletariërs, die op de 
grondslag van de klassenstrijd staan, verenigen met het doel de 
kinderen van het proletariaat op te voeden. Waar het voorlopig nog 
niet mogelik is, zelfstandige opvoedingsorganisaties in de geest dezer 
resolutie te - stichten, knope de socialistiese arbeidersbeweging zo 
mogelik aan bij bestaande histories gegroeide opvoedingsorganisaties 
voor arbeiderskinderen en trachte in de leiding en 
wikkeling dezer inrichtingen een steeds grotere invloed te

De opvoedingsorganisaties hebben naast het oefenen van 
op het algemene school- en opvoedingswezen, de even belangrijke taak 
om inrichtingen in 't leven te roepen, die het paedagogies aangelegde 
proletariërs (ouders, onderwijzers en jeugdige personen) mogelik zal 
maken, als opvoeders in direkt kontakt te komen met het proletariese kind.

De opvoedingsorganisaties hebben verder de taak, de arbeiders- 
ouders te doordringen met socialistiese gedachten over opvoeding en 
er naar te streven, dat de arbeiders-ouders, voorzover dit binnen het 
raam der gezinsopvoeding mogelik is, socialisties opvoedingswerk 
verrichten.

De opvoedingsorganisaties kunt 
opvoedingswerk doen, als ze 
beweging, koöperatie, jeugd-
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schoolhervorming 
schoolgebied. (

blijken de 
sr opvatting

van zaken bereidt zich de revolutio- 
latschappij voor.

en opvoedingswezen heeft als fundament de

>gen. Bepaling 
het school- en opvo 

nenbare lichamen met medewerking 
algemeen openbaar bestuur en 
school var 

>uwing, verandering 
solidair zelfbestuur

steld zowel als de rechten, verbonden 
irakteris'jren het algemene school- en 
i standsopvoeding.

en specialisering der kapitalistiesc 
overgeleverde school- en opvoe-

aan de leerkrachten worden gest 
aan de uitgereikte diploma's, kar 
opvoedingswezen als klassen- en

Aan de toenemende ontwikkeling 
burgerlike maatschappij blijkt het 
dingswezen niet te voldoen.

Radikale idcologiese burgerlike eisen (utopisme), uitbreiding en her
vorming van het gehele school- en opvoedingswezen treden op (burger
like schoolhervorming).

Naarmate het klassebewustzijn en de macht der arbeidersklasse 
toenemen, ondersteunt deze de burgerlike schoolhervorming en vult 
haar aan met sociaal-politieke maatregelen op schoolgebied. (Kosteloos
heid van onderwijs en leermiddelen, instelling van beurzen, voeding 
en kleding der schoolkinderen, geneeskundig schooltoezicht, toelating 
der arbeiderskinderen tot het voortgezet en hoger onderwijs).

Verder begint de arbeidersklasse in verzet te komen teget 
nationalistiese chauvinisme en de politiek-klerikale invloed o[ 
schoolkinderen (neutrale school).

Hier en daar roept de arbeidersklasse eigen scholen en vervolg- 
kursussen in het leven.

Maar in dc kapitalistiese orde 
naire omwenteling der ma.

Het burgerlike school- 
opvoeding in het gezin.

Tengevolge der kapitalistiesc produktie gaat deze grondslag 
loren en uit de analyse van de ekonomiese omwenteling 
tendenzen der demokratisering, der koöperatieve idee en dei 
van de school als levens- en arbeidsgemeenschap der opgroeiende 
jeugd. Draagster dezer tendenzen wordt de arbeidersklasse en daar
mede wordt zij de draagster der nieuwe school.

Uit de strekking der demokratisering vloeit voort de gedachte der 
eenheidsschool als grondslag der organisatie van het gehele schooi
en opvoedingswezen van de kleuterschool tot de universiteit. Meer 
gelijke opleiding van beroepspaedagogen. Bepaling van het karakter 
en de verdere ontwikkeling van het school- en opvoedingswezen door 
de algemene openbare lichamen met medewerking van ouders en 
onderwijzers, algemeen openbaar bestuur en algemene leerplicht. 
Bevrijding der school van elk dogmatisme als uitvloeisel ener levens
beschouwing, verandering van alle uiterlike autoriteitsvormen in vormen 
van solidair zelfbestuur en zake'ike discipline. Uit de tendenz der 
kotiperatie vloeit voort de toenemende eigen en
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voorziening der scholen van leermiddelen en van benodigdheden 
voeding en kleding.

Uit de gedachte 
begaafdheden in overeenstemming 
het verrichten van maatschappen 
school- en opvoedingswezen 
inrichtingen, aan indeling en orga 
en natuurlike ontwikkeling in de 
belangrijke eigenaardigheden en t 
klasse alleen reeds tengevolge 
genoodzaakt het school- en opvoedii 
geest der aangeduide tendenzen te

der produktie volgt de ontwikkeling van
ling met de bekwaamheden, die voor 

_ jelik nuttige arbeid nodig zijn. Het 
vertoont weliswaar aan omvang zijner 

organisatie, als gevolg van zijn historiese 
: verschillende landen en gewesten 
verschillen, maar toch is de arbeiders- 
van de kapitalistiese ontwikkeling 

ingswezen internationaal in de 
revolutioneren.

De Internationale werd gesticht. Haar naam zal zijn: internationale 
van Socialistiese Opvoedingsorganisaties. Voorlopig zal ze te Weenen 
gevestigd zijn. Ze omvat opvoedingsorganisaties van arbeiders, die de 
klassenstrijd als middel ter bevrijding der arbeiders erkennen.

Vooral de bevordering der vredesgedachte onder het jonge prole
tariaat is een der belangrijkste dingen, die men zich voorstelt te doen.

Bij het buro, dat definitief door het nog te stichten Exekutief 
Komitee zal worden aangewezen, zal een onderafdeeling van onder
wijzers worden ingericht. Men hoopt door het verzamelen en rond
zenden van studiemateriaal de onderwijzers in de verschillende landen 
voor de vraagstukken der socialistiese opvoeding te interesseren.

Tn deze jonge republiek zijn bij 'n wet 
A van 13 Julie 1922 voor volks- en 
burgerscholen . Bürgerkunde" en .staats
burger liche Erziehung” als verplichte 
leervakken ingevoerd. De regering gaf 
voor dit wetsontwerp de volgende mo- 
tievering.

„De „Bürgerkunde” en de „staats- 
bürgerliche Erziehung” behoren als ver
plichte leerstof aan volks- en burger-, 
scholen de kennis te omvatten van de 
grondbeginselen betreffende de tsjech. 
staat, de staatsvormen en instellingen 
in ’t algemeen, en die van de tsjech. in

'tbiezonder; verder de instellingen 
't ekonomiese, sosiale, en polietieke 1c 
en die van 't kultuurleven. Ze behoren 
te leiden tot de republiekcinse opvoeding 
van ’t tsjech. burgerschap, opdat ieder 
zonder onderscheid en ongeacht z'n 
nationalieteit en godsdienst al vanaf z'n 
jeugd in staat is, niet alleen z'n burger
rechten maar ook z'n burger-plichten 
ten opzichte van de tsjech. republiek 
waarvan hij burger is. te begrijpen. De 
„staatsbürgerüche Erziehung” moet 'n 
opvoeding zijn tot demokratie, liefde 
tot 't volk, wederzijdse verdraagzaam
heid, achting en liefde."

Voor de onderwijzers is dat 'n zware
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er niet op vermeld, 't Eerste nummer 
maakt ’n uitstekende indruk. Ik schrijf 
hier even de inhoud af. Zum Geleit! 
— Das Wissen vom Staatc. — Er- 
kiarungen zur Verfassingsurkunde der 
C S R. — Der Mcnsch und die Ge- 
sellschafl. ~ Schiilcrgemcinschafl. — 
Sparkassen und Banken. — Die Gc- 
wahr des Erfolgcs der Bürgerkundc. — 
De artickels zijn van verschillende schrij
vers. en enkele ervan worden noch ver
volgd. Verder beval 't blad 'n .Rund
schau". met berichten en wetenswaar
digheden. ’n „Zeespiegel" ovc:r bekende 
persoonlikheden, .. Kurzc Nachricbten". 
en meedelingen over „Bücher und Zeit- 
schriftcn". Er verschijnen 10 nummers 
per jaar, en ’t abonnement bedraagt/Kc.

v. E.

verdedigt. Dat is zijn goed recht; maar 
juist, terwijl hij den schijn van groote 
objectiviteit aanneemt. Ik denk bijv, 
aan de behandeling van Confucius. Het 
hoofdstuk over „Joz.ua van Nazareth" 
(waarom die reeds velen ontstichtende 
afwijking van den gebruikelijken naam?) 
dat slechts uit twee gefingeerde brieven 
van tijdgenoolen bestaat, lijkt mij een 
te goedkoope oplossing van de niet ge
ringe moeilijkheid die hier inderdaad 
bestaat. En zoo zou ik nog op heel 
wat meer bezwaren kunnen wijzen.

Maar daar staat tegenover, dat hier 
toch inderdaad nieuwe banen voor ons 
geschiedenisonderwijs betreden worden. 
Juist om die reden vestig ik er hier de 
aandacht op. Men heeft gevraagd of 
hel boek nu eigenlijk voor kinderen of 
voor volwassenen bestemd was? Ik 
begrijp de vraag niet. Voor mij laten 
de geheele opzet, de stijl van den tekst 
en van de plaatjes niet den minsten 
twijfel, dat de Hansje en Willem, aan 
die het is opgedragen en voor wie het 
bestemd is. hoogstens zestien jaar zijn. 
En wie zich met zijn denkbeelden en 
vooral zijn gevoelens niet meer in dien 
leeftijd kan terug verplaatsen, bespaart 
zich allicht ergernis door het boek niet 
in handen te nemen. Maar voor dien

taak ; niet in 'l minst daarom, dat deze 
leerstof op zichzelf niet voor kinderen 
geschikt is. terwijl de jeugd er toch door 
gebracht moet worden tot 't inzicht dat 
’t individu ’n deel is van ’n geheel, aan 
welks ontwikkeling hij bewust door z’n 
gedragingen heeft medewerken.

En om nu de onderwijzers van vnr 
lichting te dienen bij de melodiesc u 
handeling van deze leerstof heeft < 
Slant.uiitgr.'erij in Praag besloten 
maandblad uittegeven waarvan 
eerste nummer nu verschenen is. 
Is geliclcld JIonalKbriJl Jür Biirgt 
kunJe n>ii> ilattl.'büiyerlicbe Erxiebung. 
De rcdakleur is Oskar Laurich. Of 
dit blad ook ’n tsjech. editie heeft, 
is me niet bekend, 't Lijkt ine haast 
van-zelf-sprckcnd toe, maar ’t staat

Hendrik van Loon. De Geschiedenis 
der mcnschhcid. Met medewer
king van den schrijver voor Neder
land bewerkt door Dr. C. P. Gun
ning, Scheltcns en Giltay z.j. (1923) 

„II esldiflicile de conté nier tout Je monde 
et son pcre," zoo zullen schrijver en be
werker van dit boek wel herhaaldelijk 
hebben gedacht. Want kritiek is hun niet 
bespaard gebleven; de schr. maakt er 
zelf in een van de laatste boofdstukken 
melding van en dat zij in ons graag 
theologiseerendc en theoretiseerende land 
niet malsch zou uitvallen, was te voor
zien. „Een goddeloos werk." noemde een 
van onze tijdschriften dit toch. Een ander 
criticus was verontwaardigd, omdat aan 
Jezus zes en aan Napoleon dertien blad
zijden zijn gewijd. Daartegenover staan 
andere oordeelvellingen die het uitbundig 
prijzen als een kloeke en gansch onge
wone daad. Voor mijn gevoel schuilt 
bier naar beide zijden overdrijving, maar 
ik sta toch veel dichter bij hen die prijzen, 
dan bij de bestrijders. Ik zie de fouten 
van het boek heel duidelijk. Het is niet 
overal bezonken en nauwkeurig. Op tal 
van zinswendingen en details is gegronde 
aanmerking te maken, heele hoofdstuk
ken lijken mij tendentieus. Niet in dien 
zin dat de schr. een eigen overtuiging

%25e2%2580%259eJoz.ua
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nicnscbhcid le 
it de zclfvcrhcer- 

die zoo menig 
juist voor kin-

vreemde lijden, om de 
zien als een geheel, om 
lijking legen ie gaan, 
geschiedenisboek toch j 
deren, ontsiert.

De schr- is even wars van chauvi
nisme als van een cosmopolitismc. dat 
Hij tracht té vereenigen en niet 'te 

declen. Hij zoekt zijn kracht niet in 
afbreken, maar in leeren bewonderen. 
En hij weet, naar het mij voorkomt, den 
rechten loon ie treffen.

Zoo is dus mijn slotsom: De bezwa
ren. die dit boek ongetwijfeld aankleven, 
betreffen niet de hoofdzaak. Zij zullen 
verdwijnen. In herdrukken, die het on
getwijfeld zal beleven. Of in andere 
boeken die het zal geïnspireerd hebben. 
Maar de hoofdgedachte zal niet licht 
meer verdrongen worden. En daarom 
dienen wij schr. en bewerker dankbaar 
te zijn. Ph. K.

H L. F.J.D 

het gebied d« 
TAeze bespreking dc 

gemeentelik inspe 
jeugd vorming te Amster 
eerst gcpubliesccrd in 'l — 
ervaringoopvoedkunde. is nu als 
verschenen. De schrijver begint 
op te wijzen, dat in Duitsland vc 
belangstelling bestaat voor dc 
organiezatie dan in ons land. De 
van de Staalskomrnissie van 
wensen gebleven, 
groot belang zijn als de 
organiezatie an ’t leven r" 
tnene leiding in deze anngt 
dat zoon algemene leidir 
zekere samenwerking van 
organiezaties, hoewel deze van 
lende levensbeschouwingen uitgaan, r 
gelik is, bewijst alweer Duitsland, 
de rubriek Feilen en pogingen op blz. 
vg. van de vorige jfthrgang wees 
daarop.) Leiding en steun zijn onont- 
beerlik, ook al om krachtversnippering 
tegen te gaan. Natuurlik moet daarbij 
elke vereniging op eigen terrein vol
komen vrij blijven; en’t moei niet wor
den 'n regeren van bovenaf.

In ’t kort wordt dan gewezen op de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de jeugd-

Deelcn. Problemen op 
der vrije jeugdvorming. 

door de heer Declen, 
-pekteur voor de vrije 
Amsterdam, voor ’t 
in 'l Tydecbrifl voor 

■, is nu als brosjure

bestaat voor dc jeugd- 
in ons land. De wensen 

ilskomrnissie van 1919 zijn 
’t Zou toch van zo 

regering 'n 
riep voor dc algc- 

angclegenheid. En 
ziding voor en ’n 

de jeugd- 
verschil- s 

> ik

leeftijd lijkt mij dan ook de juiste toon 
ten opzichte dezer onderwerpen getrof
fen. Het vraagstuk van de internatio
nale verhoudingen heeft mij inden laatsten 
tijd herhaaldelijk doen denken over den 
inhoud van ons geschiedenisonderwijs. 
En ondanks den wensch naar het tegen
deel. leek het mij steeds bijkans Ón
mogelijk reeds op school de hisloire 
balaille te vervangen door beschavings
geschiedenis. De slof scheen zich mij 
niet te leenen tot een behandeling voor 
den leeftijd der middelbare school. De 
lezing van dit bock heeft mijn oordeel 
sterk in de andere richting geïnfluen
ceerd. Wat hier wordt geboden is zeker 
in staat vijftienjarigen te boeien, het 
gaat meestal niet boven hun begrip en 
zij hebben er m. i. heel wal meer aan 
dan wat in de gewone boeken over 
„algemeene geschiedenis’’ staal.

Ik bedoel hel voorgaande geenszins 
dien zin, dat ik met het verschijnen 

in dit boek de quaestie opgelosl acht. 
Integendeel, bet probleem is eigenlijk 
eerst gesteld, aan de oplossing moeten 
wij nu beginnen. Vooreerst is dit boek 
m.i. veel te eenzijdig om uitsluitend als 
gids te dienen. Hel heeft een zeer uit
gesproken „humanistische” en evolutio
nistische tendenz, het eerste woord in 
meer beperkten zin genomen dan de 
bewerker er in zijn voorrede aan geeft. 
Het eischl aanvulling en correctie. Con- 
fessioneele scholen kunnen het m.i. in ’t 
geheel niet gebruiken en neutrale alleen 
dan, wanneer zij het naast andere boe
ken ter lezing geven. Daarmede is reeds 
gezegd dat het in ons gewone klassikaal 
onderwijs niet thuis hoort; voor een 
Daltonscbool daarentegen, waar de kin
deren leeren meerdere boeken te raad
plegen, schijnt hel mij een voortreffelijk 
hulpmiddel, ja zelfs onontbeerlijk zoo
lang het het eenige blijft in z'n soort.

Maar ik hoop van ganseber harte 
dat het dit niet zal blijven, De een
zijdigheid, die door den aard van de 
stof zelf, inhaerenl is aan een „Geschie
denis der Menschhcid” in 500 bladzij
den, kan alleen gecorrigeerd door andere 
pogingen, van uit ander gezichtspunt 
en met andere voorkeur. Een ding zul
len echter al die pogingen gemeen moeten 
hebben: het eerlijke streven om het 
beste te zoeken in vreemde volken en
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Over de duitse jeugdbeweging.
Dr. J^iclor Engelhart)!. Die deutsche 

Jugendbewegung als kulturhistori- 
sches Phanomen. Bcrlin. Arbeitcr- 
jugend-Verlag. 1923.

A an de hand van enkele besprekingen 
en verslagen kon ik in de vorige 

jaargang (blz. 193 vgg.) een-en-andcr 
meedel.en over 'n drietal van de voor
naamste duitse jeugdorganiezaties. Die 
meedelingen bleven echter vrijwel ge
heel aan de buitenkant : ze gaven wat 
van de groei, en van de uitingen van 
deze verenigingen, ’t Was, als stonden 
wc bij enkele korenvelden: wc zagen 
’t rijpende graan; hier stonden de hal
men dicht opeen, daar was 't gewas 
meer ijler; op de ene plaats met al 
veel belovende, ginder weer met noch 
spichtige aren.

’t Hier aangekondigde boekje geeft 
van ’t korenveld, dat de jeugbewt 
is, ’t meer verborgen leven; toon 
geheime krachten die daarin werkzaam 
zijn, 't Spreekt van de gesteldheid en de 
bewerking van de grond, van zonne
schijn en regen en stormvlagen. Met 
andere woorden: ’t beschouwt ’t kul- 
tuurverschijnsel dal de jeugdbeweging 

vanaf ‘n ruim Glozolies standpunt, 
de inleiding zegt de schrijver o a.

Ie dat, daar de jeugdbeweging geplaatst 
:n is te midden van de kuituur, hij ook 

alleen maar te begrijpen is in samen
hang met ’t gehele kulturele verloop. 
Bovendien, de jeugd en de jeugdbewe
ging zijn maar niet ’n bijkomstig deel 
van de kuituur, maar zijn als dragers 
van ’n wordend tijdperk van de groot
ste betekenis. In de eerste plaats is ’t 
nu van belang klaarheid te verkrijgen 
omtrent ’t wezen van de jeugdige mens; 
waarbij men zich moet hoeden te ver
vallen in ’n eenzijdigheid die alle uitingen 
tot „Eros" zoekt terugtebrengen. ’t Feit 
dat in onz:e dagen de jeugd zich tot ’n 

jeugd- ■beweging" vormt, wijst erop dat we 
ringen; in ’n overgangsperiode verkeren; en we 

hebben ons dus aftevragen hoe de geeste- 
like grondslag van de tegenwoordige 
kuituur is. En stellen we ’t wezen 
hiervan tegenover dat van de jonge 
mens, dan moeten we tot de slotsom 
komen, dal tijd en jeugd als vreem
den tegenover elkaar zijn komen te staan.

Hiermee heb ik in enkele regels de 
inhoud trachten samcntevallcn van de 
twee voorbereidende hoofdslukken, ge- 
tietcld/'lm/cdum/cn ///Z./r/nrznr GriinJi.l./.-ll.

’t Volgend hoofdstuk. over 't ontstaan 
van de jeugdbeweging, schetst eerst de 
toestand van de burgerlike jeugd om
streeks 1900, en 't ontstaan van de 
Wandervogel-bcweging; daarna de toe
stand van de prolelariese jeugd en ’t 
ontslaan van haar organiezatie.

Als reaktie op deze jeugdbeweging 
ontstond ’n versterkte neiging (bij de 
ouderen) tot jeugdzorg; zowel in bur- 
gerlikc als in sosialistiese kringen.

Met ’t ontslaan van de Freideutscben 
kwam de autonomie-verklaring 
jeugd.

Daarna wordt besproken t lot van 
de freideuische en van de proletariese 
jeugdbeweging gedurende de oorlog; 

w en de problemen die zich toen voor- 
veging deden, 
int de Gedurende de revolutie kwam er ’n 

splitsing in de Freideutscben: er ont
stonden jeugdgroepen die hun iedeaal in 
vervlogen tijdperken meenden te vinden.

Over ’t geheel emancipeert zich de 
jeugdbeweging al meer van de jeugdzorg.

De schrijver behandelt daarna de 
toestand van de proletariese jeugdbe
weging na de oorlog; en toont hoe deze

organiezaties. Er zijn twee soorten Ie 
onderscheiden: Ie. de jeugdverenigingen 
met 'n bepaald doel (b.v. de zuiver 
gcestclikc verenigingen; de gimnastiek- 
verenigingen); 2e. die de hele vorming 
en harmoniese ontwikkeling beogen. 
Dan wordt noch gewezen op ’t klubleven 
met „zelfregering".

Daarna houdt de schrijver zich bezig 
met 'n vijftal problemen op ’t gebied 
van de vrije jeugdvorming: en hij heeft 
daarbij voornamclik de praktijk van de 
moderne jeugdverenigingen op t oog.

Die vijf problemen zijn: 1c. ’t leiders- 
vraagstuk; 2c.'t kontakt van de beide 
geslachten; 3e. ’t doel van de j 
vereniging: -Ie. de leeftijdsgroepen 
5e. ’t iïnanciecle vraagstuk.

Belangstellenden en belangh 
in deze kwesties verwijs ik ve 
de beknopte maar heldere uiteet 
die de schrijver van deze 
geeft.
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op de tietel 
. .'er deze ver- 

iets belang- 
:n, komt wel 

■. schetst be-

problemen 
kan ik dit

vanaf ’n 
lichten 

kri;Brè
die de

ugdvorming 
tuiging aan- 
ik schreef, 

indpunt zoek- 
lat ook meer 
worden. Men 

srk de indruk

heeft,

en de burgerlikc (niet-konfessionele) 
elkaar naderen, en zich wederzijds zou
den kunnen aanvullen. Om dan in *n 
slothoofdstuk de taak uiteentezetten die 
naar zijn opvatting de jeugdbeweging 
te vervullen heeft.

Met ’n . Führer durch die Literatur" 
besluit ’t boek.

Aan wie zich bezighouden met de 
n van de vrije jeut 
it werkje met overtti 
’t Werpt, zoals 
ruim filozofics star , 

. .ver ’t terrein, zodat ook 
rgen plekken belicht worden, 

onder ’t lezen sterk de ii 
.histories noodzakclike" 
jeugdbeweging voor de i 

schappij-vernicuwing te vervullen 1 
en vervullen zal.

Behalve dat ’t ’n duidelik inzicht in 
deze beweging geeft, profeteert ’t tevens: 
er is noch hoop!

De prijs is ingen. 0.75, en geb. 1.20 
Goldmark. v. E.

ginselen en streven, ontslaan en ont
wikkeling van de belangrijkste duilse 
jeugdorganiezaties: waarbij hij ’t uit
voerigst is over de „ Wandcrvogcl", als 
de oorsprong van en ’t voorbeeld voor 
de hele latere jeugdbeweging.

Dit alles geschiedt in 30 bladzijden; 
waarop dan de vraag gesteld wordt: 
.welke houding moet de school tegen
over de jeugdbeweging aannemen ?" En 
dit, volgens de tietel, eigenlike onder
werp van ’t geschrift, blijkt in 4 blad
zijden ie kunnen worden afgehandeld. De 
tietel is dus wel enigzins „irreluhrend" 1

Laat ik ten slotte dan ’n samen
vatting geven van ’t antwoord op de 
bedoelde vraag. In ’t begin stond de 
jeugdbeweging vaak vijandig tegenover 
de school. Nu echter is deze beweging 
van ’t allcen-af brekende in ’t opbouwende 
stadium getreden. In t algemeen kan 
gezegd worden dat de bemoeiingen met 
de jeugbeweging geen nadelige invloed 
heeft op de schoolplichten van de jon
gens. De tegenwoordige jeugd — en 
hiervan moeten ook de ouders zich door
dringen — heeft behoefte ’n deel van 
de vrije lijd in volle vrijheid te midden 
van leeftijdgenoten doorlebrengen. En 
wal dit betreft, moeten dus ouders en 
onderwijzers ervoor zorgen dat de Zon
dag dan ook voor de jeugd geheel vrij 
blijft. De welwillende houding van 
school en huis tegenover de jeugd
beweging moet echter nooit zo worden, 
dat de band te eng wordt, dat men 
deze beweging zelf ter hand zou willen 
nemen. De vorming die de jeugdbeweging 
geeft, is ’n waardevolle aanvulling van 
de schoolopvoeding. Zolang deze be
weging zich niet op partijpolieliek terrein 
begeeft, moet de school er niet alleen 
neutraal tegenover slaan, maar die ook 
zoveel mogelik bevorderen, door b.v. ’t 
beschikbaar stellen van schoolruimte 
voor bijeenkomsten; ’t vergemakkeliken 
van 't bezoeken der bijeenkomsten, door 
zo nodig aan de deelnemers ’n dag vrij

Om ’t korte overzicht van de duitse 
jeugdbeweging is ’t boekje dus wel aan- 
tebe velen. De prijs is f0.75, en de 
netto-opbrengsl komt ten voordele van 
de Jeugdbt rbergen . Arbeitsgemeinschaft 
Südbaden". v. E.

Dr. jlug. Haujralb. Jugend- 
bewegung und Schule.
Karlsruhe i. B. G. Braunsche 
Hofbuchdruckerei und Verlag. 
1923.

TTit de J'orbemerkung blijkt dat dit 
oorspronkelik 'n vooi‘dracht was; 

dat ’t de schrijver erom te doen is 
’n korte samenvatting te zeggen, wat 

»n ’n modern pedagogies standpunt" 
over ’t vermt:1de onderwerp te zeggen 
is. Hij begint met erop te wijzen dat, 
tengevolge van de .duitse (alleen duilse? 
v. E.) individualisiiese karaktertrek" de 
duilse jeugdbeweging zich in ’n groot 
aantal bonden en groepen en vereni
gingen gesplitst heeft. Vóór de ekono- 
miese kriezis lelde deze beweging meer 
dan 150 tijdschriften. En nu wil schr. 
in korte trekken de kern van dat ver
schillende streven schetsen ; waarna hij 
z’n konkluzie zal trekken ten opzichte 
van de verhouding van school lot jeugd
beweging.

Wie nu. ook afgaande 
van dit boekje, meende ove 
houding iets biezonders, 
wekkends te zullen lezen, 
enigzins bedrogen uit. Schr.
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Vacant.

OUDERS!
Kent gij SCHOOL EN HUIS, 

het Orgaan van den „Bond van Nederlandsche 
Onderwijzers”, onder Redactie van Th. J.Thijssen 
en met vaste medewerking van O. Barendsen?

Prijs f 0.90 per kwartaal.
Abonneert U Heerengracht 56, Amsterdam 

of vraagt proefnummer.

n
twe talen

Elk deel afzonderlijk verkrijgbai 
WOORDENBOEKEN Nieui
K, ten Bruggencate ,};
9e druk Twee deelen in één of twee banden f 7.50

'■ ™ gelderen ,t tg
5e druk Twee deelen in één of twee banden f 8.50 
C. R. C. Herckenrath_________ _________ . ii. Nederl.-rranscn r 3.75
5e druk Tweedeelen in één of twee banden f 7.50 
Het eenige Fransche Woordenboek, dat bij ieder 
woord de uitspraak phonetisch aangeeft.
M. J. KOENEN- Verklarend Handwoorden- 
------- ;—— ■ —— boek der Nederl. taal
Pr. J. ENDEPOLS j4edrul(- |n één deel f 5.60 

Prijs der 4 Woordenboeken Nieuwe Talen p. «tel belt. 128.- 
UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS, GRONINGEN, — DEN HAAG :: ::

UITGAVEN VANJ. B. WOLTERS, - GRONINGEN, DEN HAAG 
LETTERKUNDE.

J.-B. Besanfon et W. Struik, Précis histörique et 
anthologie de la Jittérature fran^aise, avec de 
nombreuses illustrations. Twee deelen, ing. h 
f4.90, geb. f6.25.

B.E. Bouwman und Th. A. Verdenlus, Deutsche
Literaturgeschichte, nebst Lesebuch, mit Abbil-
dungen und Portrats. Twee deelen, ing. f5.50, 
gebonden in één band 6e druk f 6.90.

Dr. Gerard Brom, Barok en Romantiek, geb. f 2.90
Dr. G. Kalff, Westeuropeesche Letterkunde. Eerste 

deel (15e—16e eeuw), geb. f8.90.
M. A. P. C. Poelhekke en Prof. Dr. C. G. N. de

Vooya, Platenatlas bij de Nederlandsche litera
tuurgeschiedenis, gecart. f4.75 geb.3edr. f5.25

B. Timmermans, Poésies, choisies et annotées, 
ingen. f2.90, gebonden f3.50.

J. A. Verdenlus, Ausgewahlte deutsche Gedichte, 
ingen. fl.60, gebonden, 3e druk f2.50.
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5 tusschen 
lering van

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING

Nederland e 
het bezoek ’ 
dit noodig 
deering van

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tót het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 

rorden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend, 
van de oprichting van neutrale bijzondere 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan, 

sprekers, welke in de departementen der 
daarbuiten propaganda maken voor die 

Volksontwikkeling waaraan plaatse lijk

gebi__ .
zullen worden aan

2. door het bevorderen 
scholen, in die streken van ons

3. door het uitzenden van
Maatschappij en eventueel ook 
werkzaamheid op het gebied van 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen -van ■ 
handeling van problemen van v<

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevorde 
van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu-

i buitenlandsche toestanden.

openbare besprekingen of congressen ter be- 
zolksontwikkeling.

een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
nieuwe vruchtbrengende gedachten op het gebied der
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’ebeurtcnisscn 
^■■natige opvolgin

Het Vervolgonderwijs, vooral op het Platteland 
door J. J. ’IHART, Inspecteur L.O. te Dordrecht.

T Tet is eene aangename taak, eene lans te mogen breken voor de 
-*- -*- overtuiging, dat er gelegenheid dient te bestaan voor de nict- 
mecr-leerplichtige jeugd tot het genieten van voortgezet onderwijs; 
eene taak, die vooral in de tegenwoordige omstandigheden nuttig schijnt, 
nu het vervolgonderwijs, geschapen door de Lager-Onderwijswet 1920, 
des stervens nabij is.

De vraag kan rijzen, hoe toch wel verklaard kan worden, dat een 
instituut, door de onderwijzers met gloed verdedigd, na nauwelijks 
twee en een half jaar ineenstort. Het lijdt geen twijfel, of deze vraag 
wordt door velen naïef geacht. Is het vervallen van de artikelen 61 
en 98 der Lager-Onderwijswet, waarin de Rijksvergoeding voor het 
Openbaar en Bijzonder Vervolgonderwijs werd geregeld, niet de oor
zaak, dat deze onderwijsvertakking ten doodc was opgeschreven? 
Ziet men niet, omniddellijk na de „technische herziening” der Wet, 
overal het vervolgonderwijs verdwijnen? Tel ik in mijn eigen ambts
gebied, eind 1922, nog 120 cursussen voor vervolgonderwijs ; dit aantal 
is, eind 1923, gedaald tot acht cursussen, die aan de definitie van 
vervolgonderwijs, zooals de Wet die geeft, voldoen. Inderdaad, het 
ophouden der Rijksvergoeding en de inzinking van het Vervolg
onderwijs zijn twee gebeurtenissen, die in deze orde op elkander 
volgen. En hoewel het voor mij vaststaat, dat, bij herstel der Rijks
vergoeding, het Vervolgonderwijs weer zou „opbloeien”, weiger ik 
tusschen deze gebeurtenissen een causaal verband te erkennen, zoomin 
als ik uit de regelmatige opvolging van dag en nacht tot de bewering 
zou wenschen te komen, dat de dag de oorzaak van den nacht is. 
Het is mijne overtuiging, dat het Vervolgonderwijs onder de Lager- 
Onderwijswet 1920 een wortelloozc boom was; een instituut zonder 
innerlijke kracht; en dat het niet door de maatregelen der Regcering, 
maar door gebrek aan waarachtigheid, is verdwenen.

Bij de nieuwe organisatie van het Vervolgonderwijs zal het zaak 
zijn, niet te vervallen in de oude fouten. Het moge mij vergund zijn, 
het een en ander te noemen, dat de positie van het Vervolgonderwijs
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de Salaris-
■ wekelijksch

ongcrc

van het Onderwijs- 
bevatten, weinig of 
de waarheid, dat de

en
. op

, waarbij de minimumbclooning
f 2.~ wordt gebracht.

>mt een plotselinge „opbloei", die intusschcn door de meeste 
. het schooltoezicht, die in het verslag geciteerd worden, 
de vermeerderde behoefte, maar aan de verbeterde bczol- 

wordt toegeschreven.
:chts enkele juichstemmen werden vernomen: in dichterlijke taal 

wordt de plotselinge „opbloci" vergeleken met de intrede van de lente 
na bangen wintertijd; en „het al of niet slagen van het herhalings
onderwijs hangt geheel en al af van de onderwijzers".

Maar, als gezegd, deze stemmen zijn als die eens roependen in 
de woestijn; in het algemeen ziet het schooltoezicht in de vermeer
dering van de quantiteit der cursisten gcenc verbetering van de 
qualiteit van het onderwijs; noch komt het tot de erkenning, dat het 
feit, dat herhalingsonderwijs gegeven wordt, tevens het „slagen" er van 
waarborgt.

Nu is het van genoegzame bekendheid, dat 
verslag, hoeveel lezenswaardigs het ook moge 
geen notitie genomen wordt, afgezien nog van 
invloed van het schooltoezicht, voorzoover het der zake kundig 
met het leven der school door dagelijksch contact vertrouwd is, 
de conceptie van wettelijke bepalingen is gelijk te stellen aan i

van den aanvang af zwak maakte. Wil men met dit onderwijs in de 
toekomst iets bereiken, dan zal men daaraan niet alleen intensief 
moeten arbeiden, maar men zal veel moeten nalaten, dat men tot nu 
toe gedaan heeft; en veel anders moeten doen.

De Wet tot regeling van het Lager Onderwijs van 1878 kende 
het „herhalingsonderwijs”. De verslagen van de Inspecteurs, als bij
lagen gevoegd bij het Rcgeeringsvcrslag, vormen, ten aanzien van het 
herhalingsonderwijs, eenc lang aangehouden Jeremiade. Er wordt ge
klaagd over te weinig deelneming; over de wcinig-practische leerstof, 
die op de cursussen aan de orde is; over ongeregeld schoolbezoek; 
uiterst geringe resultaten; heterogeniteit der klassen; de weinige 
zorg, die aan de keuze van het personeel wordt besteed; het streven, 
met weinig inspanning tot verhooging van inkomsten te geraken; de 
ongemotiveerde splitsing van klassen, ccne splitsing, die niet door het 
belang van het onderwijs wordt geëischt, maar omdat het loon van 
de per weck berekende lesuren afhangt. Het herhalingsonderwijs wordt 
„eene bron van ergernis” genoemd door de wijze, waarop ’s lands 
gelden besteed worden; het wordt geacht, er in de eerste plaats te 
zijn om het materiëel belang der onderwijzers, enz. enz.

De klacht over de „geringe deelneming" verstomt na < 
wet 1919, waarbij de minimumbclooning van 60 cent per 
lesuur op

Dan kot 
leden van 
niet aan . 
diging

Slecl
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nderwijs". En 
het hcrhalingsonderwijs werden 
het vervolgonderwijs worden

de regelen
de lager

tengewoon lager onderwijs hebben 
^lichting vallen, dit onderwijs te 
leerlingen zich daarvoor hebben 

ten

van de lagere 
' er wijs"

De Lager-Ondcrwijswct 1920 bracht het „Vervolgon 
alle klachten, die naar aanleiding van het hcrhalingsondc 
uitgesproken, kunnen ten opzichte van het vervolgon ’ 

- herhaald.
„Aan hen, die het gewoon of buiten"- 

genoten, en niet meer onder de verplich 
volgen, wordt, zoodra ten minste zes leer 
aangeroeid, van gemeentewege de gelegenheid gegeven tot het geniete 
van vervolgonderwijs."

Aan dit gedeelte van artikel 21 der Wet is het te „danken", dat 
kinderen van twaalf jaar, die pas de school verlaten hadden, les 
ontvingen met jongens en meisjes van 16 of 17 jaar, die den schooltijd 
lang achter zich hadden liggen; die aan de regelen van het schoolwerk 
ontwend en ontgroeid waren; bij wie de op de lagere school verkregen 
kennis en vaardigheid was verzonken. Op welke wijze ware bij 
een zoodanig conglomeraat de klassc-homogcnitcit te vinden? En, 
indien al een gemeenschappelijke bodem van kennis gevonden werd, 
hoeveel lagcr lag deze dan het peil der hoogste klasse 
school ? En hoe kon onder deze omstandigheden van „ vervolgondet 
sprake zijn?

Een cursus voor vervolgonderwijs duurt, naar de bepalingen der 
Wet, minstens 150 uur per jaar. Voor het platteland is dit getal 
dikwijls te groot. De landbouwwerkzaamheden eindigen betrekkelijk 
laat in het jaar en vangen weder vroeg in het voorjaar aan; en eene 
redelijke kans op regelmatig cursusbezoek bestaat slechts gedurende 
een betrekkelijk gering getal weken in de wintermaanden. Bovendien 
moet in het oog gehouden worden, dat het aantal wekelijksche lesuren 
niet te groot genomen kan worden. Vier of vijf maal per week gedu
rende drie uur per avond op de schoolbanken te zitten, telkens met 
eene stevige wandeling door de modder in het vooruitzicht, pleegt, zelfs 
voor overigens „leergierige knapen", weinig aantrekkelijkste hebben.

De vakken van het vervolgonderwijs behooren voor de cursisten van 
practischc beteekenis te zijn. Vakken als schrijven en zingen moesten 
in de leerplans van het vervolgonderwijs ontbreken. Ook moet het 
niet voorkomen, dat op den cursus tcekeningetjes gemaakt worden 
van vaasjes en bladvormen, spcelgoed-huisjes en -schuitjes. Dat op 
de netheid van het schriftelijk werk wordt gelet, is vanzelfsprekend, 
maar eene afzonderlijke beoefening der lettervormen lijkt onnoodig; 
voor het zingen kan men op de zangvereeniging terecht; het teekenen, 
voorzoover het in bepaalde gemeenten, in verband met de plaatselijke 
industrie, als vak van het vervolgonderwijs niet ongeschikt is, behoort 
in de richting van het vakteekenen te worden geleid.
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per avond drie 
>ch slechts 2 uur

i vervolgonderwijs te 
en de begrippen

vormt voor de meisjes eene groote 
en stenographie worden ook voor de kleinere centra 
van wassende bcteckenis.

In de groote steden en 
nijverheidsonderwijs wordt 
gering deel de taak van het 
overgroote deel van 
gebrekk 
onderwijs

Het is

Een vak als rekenen kan stellig in het leerplan eene goede plaats 
hebben, mits het de gegevens verstrekt voor eene eenvoudige vak- 
boekhouding, of in de richting van het handelsrekenen gaat. Het 
onderwijs in de Ncderlandsche taal bcpale -zich niet tot het zuiver 
schrijven, maar brenge de leerlingen tot het concipiëeren van zaken
brieven, bewege zich in de richting der handelscorrespondentic ; zooals 
het onderwijs in de aardrijkskunde den economischen kant behoort 
uit te gaan.

Aan onderwijs in een of meer moderne talen is in verschillende 
streken van het platteland groote behoefte; voor onderwijs in land
bouw- of tuinbouwkunde bestaat belangstelling. De kennis der natuur 
omvat de beginselen der gezondsheidsleer; kan, rekening houdende 
met de locale behoeften, gedeeltelijk met het terrein der warenkennis 
samenvallen. Degelijk onderwijs in de nuttige handwerken, kook- en 
huishoudonderwijs, ’t moge eenvoudig zijn, mits 't maar practisch is, 

aantrekkelijkheid. Machin cschrijven 
van het platteland

in die plaatsen van het platteland, waar 
kan dit laatste voor een niet 

overnemen. Voor het 
gelet op de 

geregeld vervolg-

gegeven, 
vervolgonderwijs 

het platteland blijft echtcr, mede 
kige of schaarsche reisgelegenheden, goed 

van hoogc beteekenis.
nu de tijd, om tot reëel vervolgonderwijs te geraken.

Nu de middelen traag vloeien, en de begrippen over de waarde en 
de beteekenis van het geld helderder worden, is er kans, dat de 
besteding van voor vervolgonderwijs beschikbare gelden slechts met 
groote nauwgezetheid geschieden zal.

Meermalen is het voorgekomen, dat de lessen van cenen cursus 
voor vervolgonderwijs niet konden gegeven worden, omdat geen enkele 
cursist verscheen. Hoevelen onder de hoofden van cursussen hebben 
zooveel karakter getoond, dat zij ongeregelde bezoekers van de lijst 
der cursisten schrapten, ook al zou daarvan vermindering van de 
Rijksvergocding het gevolg kunnen zijn? Hoe vaak is het niet gebeurd, 
dat ter wille van één of twee meisjes een rooster van lesuren werd 
samengesteld, die er op berekend was, dat het Rijk | 
lesuren vergoedde, terwijl jongens en meisjes ieder to< 
onderwijs ontvingen?

Hoe weigeren thans vele Gemeenteraden een cent voor het ver
volgonderwijs uit te geven, en schrijven zij in de considerantia hunner 
besluiten tot opheffing der cursussen, dat van het vervolgonderwijs
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vervolgonderwijs in elk vak be- 
waarlangs het bereikt zal worden.

bekwaam
*even van <

»stel laat niet toe, elk dezer punter 
corporaties, die de < 

i got

„weinig gebruik werd gemaakt" en dat „de kosten niet geïvenredigd 
zijn aan het nut", terwijl zij, toen het Rijk de kosten vergoedde, 
meermalen een bespottelijk groot getal uren voor den cursus vast
stelden, die dan nog vaak, overeenkomstig de verordening, over vakken 
liep, die bij het vervolgonderwijs niet thuis behooren.

Welke zorg heeft men besteed aan de keuze van het personeel? 
Pas geslaagde onderwijzers werden aan het vervolgonderwijs ver
bonden ; een zelfde vak was in dezelfde klasse meermalen in verschil
lende handen, „omdat ons College van meening is, dat alle leerkrachten 
der school evenveel aan het vervolgonderwijs behooren te verdienen".

En zooals het bij het Openbaar Vervolgonderwijs was, zoo, of erger 
nog, was het bij het Bijzonder. Er waren uitzonderingen, maar het 
aantal van deze was gering.

Nu kan begonnen worden 
en iets beters. Daarbij worde

aan voorzichtigen opbouw 
le gelet:

op eene behoorlijke schifting der leerlingen, waardoor eenc 
doende klasse-homogenitcit wordt gewaarborgd;
op eenc keuze van vakken, die aansluit bij de locale behoeften; 
op eene nauwkeurige omschrijving der leerstof in het leerplan, 
zoodat het doel, dat met het 
oogd wordt, alsmede de weg, 
duidelijk uitkomen;
op eene vaststelling van den cursusduur en van het getal weke- 
lijksche lesuren in verband met de locale omstandigheden;
op de noodzakelijkheid van zeer geregeld cursusbezoek en op 
middelen om verzuim te beperken;
op de keuze van bekwaam en bevoegd personeel, volledig ge
schikt tot het geven van onderwijs aan grootere leerlingen, 
aan welk personeel eene behoorlijke belooning dient te worden 
gewaarborgd.

Het bestek van dit opstel laat niet toe, elk dezer punten nader 
uit te werken. Particuliere corporaties, die de organisatie van zoo
danig vervolgonderwijs bevorderen, doen een goed werk, mits zij, bij 
evcntuccle subsidie, de middelen hebben tot deugdelijke controle, en 
over belangelooze, deskundige voorlichting kunnen beschikken. Langs 
dezen weg zal het vervolgonderwijs tot langzame, maar degelijke ont
wikkeling kunnen komen; het zal aanvankelijk bescheiden zijn, maar 
innerlijk sterk; en het zal eene blijvende voldoening geven, in tegen
stelling met den plotseling opgeschoten wonderboom van het vervolg
onderwijs, die „de hitte des daags” enden oostenwind niet verdragen kon, 
en verdorde.
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Het Vervolgonderwijs ten Plattelande
door wijlen A. LIMBURG, Impecteur L.O. Leeuwarden.

vroegere Herhalingsonderwijs,

i om de oppositie, 
ing tegen een 
afnemen. Ook 

“schiedt, het 7e 
de algemccne 

_ u.. ie uur

jebracht, zou, met uitzondering van 
jonen worden gezegd, ten aanzien

vermeerderen en 
die van enkel oj 
Invoering voor <

zouden dunkt mij zeker 
de minder ontwikkelden

i 1919 schreef ik aan een gemeentebestuur, ter zake van de in
stelling van het 7e leerjaar het volgende:

In hoofdzaak ben ik het wel met de adviezen der hoofden 
eens, waarin meer op consolidatie dan op uitbreiding der leerstof 
in het 7c leerjaar wordt aangedrongen, mits daarbij, zooals de 
Heer K. zeer terecht opmerkt, de repetitie zóó worde gegeven, 
dat ze als zoodanig weinig of niet worde gevoeld.

Toch mag niet uitsluitend den nadruk worden gelegd alléén op 
bevestiging van het in de eerste zes schooljaren reeds geleerde; 
er zal ook eenige uitbreiding dienen te worden 'gegeven aan de 
leerstof. Dat zal de belangstelling der leerlingen niet weinig 

den tegenstand doen verminderen der ouders, 
ipzettelijke herhaling het nut wel niet zullen inzien, 
de meisjes van wat huishoudonderwijs, en voor 

de jongens van eenvoudige bedrijfsboekhouding, om maar iets te 
noemen, zouden dunkt mij zeker geschikt blijken 
die van de minder ontwikkelden onder de bevolkii 
7e leerjaar is te verwachten, aanmerkelijk te doen ;
zou, meer dan tot nu toe in de eerste zes leerjaren gesc 
leerjaar dienstbaar kunnen worden gemaakt aan d< 
vorming der leerlingen, door bijvoorbeeld eens een half uur in 
de week de krant met ze te lezen. Wat is daarbij voor aanstaande 
leden der maatschappij, die eerlang het maatschappelijk leven 
zullen moeten meeleven, niet een schat van voorlichting te geven, 
die zeker hun kijk op de dingen om hen heen aanmerkelijk 
verbroeden.”

Nu het 7e leerjaar is om'hals gel 
den aanhef, nagenoeg hetzelfde kuni 
van het vervolgonderwijs.

Het is met dat Vervolgonderwijs en 
een wondere geschiedenis.

Eigenlijk heeft het zich nooit in de algemeene belangstelling mogen 
verheugen. Vóór de salaris wet van 14 Juli 1919 werd het te slecht 
betaald om veel geestdrift te wekken bij het onderwijzend personeel, 
dat voor 60 cent pcr uur er zijn winteravonden voor beschikbaar 
moest stellen. Aioest stellen, want artikel 17 van de Lageronderwijs- 
wet 78, dat aan ving met de woorden „Aan hen, die het gewoon
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cursussen 
die '

een zoontje of 
bezocht werden

ook in

genoten hebben, wordt gelegenheid gegeven tot het 
ilingsondcrwijs”, verplichtte de gemeentebesturen tot 
i instandhouden van herhalingscursussen, zelfs al was 

zoo’n cursus geen sprake. In No. 2658 
i jaar of wat geleden: „De Burge- 

op een door hem gedane vraag aan 
Zaken, deze mededeelde, dat „al 
aan voor het hcrhalingsonderwijs.

lager onderwijs 
genot van hcrhal 
het oprichtcn en 
er van een gebleken behoefte aan : 
van de Gemeentestem las ik een 
meester van Kamerik meldde, dat 
den Minister van Binnenlandsche 
meldt er zich slechts één leerling . 
dit moei gegeven worden.”

Zoo zijn de cursussen ontstaan, die behalve door 
een dochtcrkc van het hoofd, soms ook nog wel eens 
door een ander jongetje of meisje.

Voor de besturen van bijzondere scholen bestond deze verplichting 
niet; alleen voor de gemeentebesturen, en die droegen meestal dat 
onderwijs op aan de hoofden der openbare scholen, die er zich moeilijk 
aan konden onttrekken, maar het lang niet allemaal van hartc deden.

O, zeker, er waren uitzonderingen; ik heb ze gekend, brave kerels, 
die voor die 60 cent per uur, zich geheel gaven en er wat van wisten 
te maken ook; maar cischcn kon men dat toch eigenlijk niet voor 
zoo'n schijntje, en heel dikwijls was het herhalingsonderwijs dan ook 
niet veel meer dan een taaie herhaling van het onderwijs, dat men 
gedurende de schooljaren had genoten, door de onderwijzers met 
weinig enthousiasme gegeven en door de jeugd met nog minder be
langstelling gevolgd.

Het gewone verschijnsel was dan ook, dat tegen de lente de meeste 
herhalingscursussen verliepen en er vele stierven aan bloedarmoede 
vóór den dag, die was opgegeven als datum van sluiting.

In het algemeen geloof ik ook niet, dat het herhalingsonderwijs als 
zoodanig werd gewaardeerd. Uit sleur zond er men de jongens en 
meisjes heen. „Opgeruimd staat netjes.” Ze waren van den vloer en 
goed bezorgd! Wat moesten ze ook in de lange winteravonden uit
voeren?

Zich zelf bezig houden hadden de mcesten op school niet geleerd, even
min als de meeste vaders en moeders de kunst verstonden htn bezig te 
houden of aan het werk te zetten. En zoo gingen de kinderen naar de 
avondschool, zonder er zelf veel voor te voelen en werden ze onthaald 
op herhaling, tot ze, tegen dat in het voorjaar de dagen weer wat langer 
werden, er zoo wee van waren, dat je ze er met geen stok meer 
naar toe kon krijgen; maar dat hoefde dan ook niet meer, want dan 
konden vader en moeder ze al wel weer een uurtje gebruiken.

En met een, twee, drie leerlingen werd dan soms de cursus 
voortgezet, tot ook voor hen op den sluitingsdag de ure

geb...
de cursus nog 

der bevrijding
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igsfelling voor het herhali: 
:el valt over die belangstel 
irin zijn oorzaak vindt, dat 

van het c
rekening mede te 
"s bezoeken,

toch kinderen, die

reeds niet het 
ar was het er 
uien, waar het 

tegen 59 
minder belang- 

wel in hoofdzaak

• geen 
iren ook wel in andere 
uren voor het herhalings< 
gewone onderwijs op de 
ad, dat er zich weinig of g<

sloeg; voor hen en voor hun onderwijzers, bij wie de pret er ook 
allang af was. Zonder arbeidsvreugde vlot de arbeid niet, en de 
hunne was afgenomen naarmate het aantal hunner leerlingen inkromp.

Ik schreef in mijn jaarverslag over 1917: „ Het herhalingsonderwijs 
is hier en daar wel wat in het gedrang gekomen tengevolge van de 
brandstoffenschaarschte en het gebrek aan petroleum. Gevolg gevende 
aan den wenk te dien opzichte van hoogcr hand gegeven, is in 
gemeenten, waar geen andere verlichting beschikbaar was — en om 
kolen te sparen ook wel in andere gemeenten — zooveel mogclijk 
getracht de uren voor het herhalingsonderwijs te doen aansluiten bij 
die van het gewone onderwijs op de dagscholen, wat hier en daar 
tengevolge had, dat er zich weinig of geen leerlingen voor aanmeklden.

Men vond het te lastig, vooral de jongens op die uren te moeten 
missen, en dat bezwaar scheen sterker te worden gevoeld, naarmate 
de belangstelling voor het herhalingsonderwijs geringer was. Over 
het geheel valt over die belangstelling niet te roemen, wat misschien 
wel daarin zijn oorzaak vindt, dat het zich vaak inderdaad bepaalt 
tot het herhalen van het op de dagschool geleerde en daarbij — 
zonder er rekening mede te houden, dat de leerlingen, die het herha- 
lingsonderwijs bezoeken, voor het mecrendeel nog wel kinderen zijn, 
maar toch kinderen, die in een andere levensperiode staan, dan toen 
zij de lagere school bezochten —, gewoon doorgaat met de daar gevolgde 
werkwijze, waar de leerlingen zich zelf aan ontgroeid achten.”

„Er is wel niet altijd aan te ontkomen, dat bij het herhalings- 
. onderwijs nog eens dezelfde schotels worden opgediend, als bij het 

lager onderwijs, maar dan moet men ze anders klaarmaken, willen ze 
in den smaak vallen. Het herhalingsonderwijs moet aantrekkelijk 
gemaakt worden, óók door het menu wat te varieeren, anders zal het 
nooit inslaan."

„Dat bijzonder herhalingsonderwijs zooveel minder voorkomt dan 
gemeentelijk, beschouw ik in zeker opzicht als een afkeurend oordeel 
over dat onderwijs in zijn tegenwoordigen vorm.”

En in mijn verslag over 1918:
„Vormt in gewone jaren het herhalingsonderwijs 

glanspunt der onderwijsverslagen, in het afgcloopen jaar 
nog treuriger mede gesteld. Het aantal bijzondere schole 
in het voorjaar van 1918 gegeven werd, bedroeg slechts 32 
in 1917, een belangrijke teruggang, die óók wijst op 
stelling bij de besturen der bijzondere scholen, al zal hij 
zijn te wijten aan gebrek aan licht en vuur."

Naar mijn vaste overtuiging bad ook de buitengemeen lage vergoeding, 
die in die dagen voor het herhalingsonderwijs werd gegeven, aandeel
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van twee gulden per 
:nbare, als de bijzon- 
iren zij er nu ook 

een erkenning van het 
ïzet onderwijs, maar dat is hun over het 
ikken, en daarmee hebben zij het groote 

voor het herhalingsonderwijs laten voorbijgaan, 
wijten, dat het zijn naam had 

4>ng was, om het in aard en wezen 
ondergaan. Was daar reeds in 1919

aan den snellen achteruitgang ervan. Eigenlijk kon men in die dure 
dagen 60 cent niet cens meer een vergoeding noemen. De gemeenten 
waren nog verplicht de cursussen in stand te houden en de openbare 
onderwijzers om er zich voor te geven; maar van hen vergen, dat zij 
er zich werkelijk voor zouden intcresseeren en een gunstigen invloed 
uitoefenen op de toename van het aantal leerlingen; dat ging toch 
eigenlijk niet, en velen deden het niet ook.

En zoo heeft het niet veel gescheeld of het herhalingsonderwijs was 
gestorven aan bloedarmoede.

Maar toen kwam de salariswet van 14 Juli 1919, die het weer nieuw 
leven inblies en het aantal bijzondere herhalingscursussen in een 
ommezien met 200°/® deed klimmen, zoodat er in het najaar van 1919 
negentig waren, tegen een en dertig in het voorjaar. Bij het openbaar 
herhalingsonderwijs viel een dergelijke toename van het aantal cur
sussen niet te constatecren, daar de gemeenten, zooals ik boven reeds 
opmerkte, wettelijk verplicht waren tot het instandhouden dier cur
sussen ; maar wel steeg het aantal der leerlingen belangrijk; niet 
omdat de ouders zoo maar op cens het grootc belang waren gaan 
inzien van goed herhalingsonderwijs, maar omdat de onderwijzers 
inzagen, dat naarmate de deelname aan een cursus toenam, de kans 
van opheffing afnam.

De in het vooruitzicht gestelde bclooning 
lesuur, inplaats van zestig centen, had zoowel de oper 
dcre onderwijzers met nieuwen ijver bezield. Wai 
maar in geslaagd het volksbesef te leiden tot 
groote belang van voortgezet onderwijs, maar 
algemeen niet mogen geluk 
psychologische moment

Misschien is dat wel hieraan te 
behouden en er düs geen aanleiding was, om 
een grondig hervorming te doen ondergaan, 
mede begonnen inplaats van — (en toen nog pas op zeer bescheiden 
voet) — in 1921, wellicht zou dan in 1923 de catastrofe bij het 
vervolgonderwijs niet van zoo’n ontstellenden omvang zijn geworden.

Wel is de invloed der hoogcre bezoldiging tot uiting gekomen in 
grooter ijver en intensiever arbeid, maar in de meeste plaatsen bleef het 
het oude herhalingsonderwijs, al werd het ook met meer animo gegeven.

Behoudens enkele te prijzen uitzonderingen, werden er eerst in 
1921, toen de nieuwe Wet met een nieuwen naam gekomen was, 
pogingen in het werk gesteld, om het vervolgonderwijs in nieuwe 
banen te leiden, en had niet de technische herziening, nog voordat 
de in 1921 geopende tweejarige cursussen voor vervolgonderwijs goed
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heeft.
en de gemeenten, 
vervolgonderwijs

van artikel

sscholen gekend, waar een uurtje gezamenlijk werd 
loekjes van de hoogste klasse der lagere school, 

’ nageschreven, wat sommetjes werden gemaakt, 
tend en wat werd gehandwerkt, ’t Was de 

er op aandrong dat men de vleugels eens 
slaan, dan stuitte dat op allerlei bezwaren, 

allermeest wel dit, dat de kinderen zooveel 
:rc school hadden geleerd en

en wel bcöindigd waren, er een domper op gezet, dan zou er toen 
misschien kans op geweest zijn, het vervolgonderwijs de waardcering 
te doen tockoinen waar het zeker aanspraak op

Maar toen het Rijk de kosten niet meer droeg, 
die het bleven geven, nog bovendien het bijzonder 
moesten betalen, kwam de débacle.

Was er in het begin van '21 haast geen enkel openbare of bijzon
dere school meer, waar geen herhalingsonderwijs werd gegeven, in 
het eind van 1923 waren er in de heele inspectie Leeuwarden nog maar 
vier gemeenten, waar het op een enkele openbare school was ge- 
gehandhaafd en slechts op ééne bijzondere school.

Deze algcheele inzinking is te meer te betreuren voor die plaatsen, 
waar de nieuwe wegen, die men was ingeslagen, een belofte schenen 
te wekken van grootere waardeering, tengevolge van het zich meer 
bij het leven aansluitend programma der vervolgcursussen. Had men 
op den eindelijk ingcslagcn weg kunnen voortaan, dan was misschien 
voor het vervolgonderwijs het pleit gewonnen geweest en zou men 
allicht meer algemeen zijn gaan inzien, dat, vooral ten plattclandc, 
goed vervolgonderwijs toch wel van groot belang is voor de ontwikkeling 
der rijpende jeugd.

Wat nü der goegemeente nog moet worden bijgebracht, voor zij 
zelf weer om vervolgonderwijs zal gaan vragen.

En dat kan, dunkt mij, alleen gebeuren door .het vervolgonderwijs 
zoo frisch en praktisch mogelijk te maken, het zóó in te richten, dat 
de jeugd zelf er belang in gaat stellen en het begint te waardeuren, 
zelf gaat voelen: daar hebben we wat aan.

Daartoe zal het echter aanmerkelijk aan diepte moeten winnen. 
Het zal zich meer dan tot nog toe de maatschappelijke opvoeding 
moeten ten doel stellen. De jongelui moeten wat wereldwijs worden 
gemaakt, zoodat ze niet door het leven behoeven te gaan als slaap
wandelaars, die niet de minste notie hebben van wat er om hen heen 
voorvalt, en daar dus ook geen belang in stellen.

Dat zal niet gaan met alleen de vakken a, b, c, i
2 der lageronderwijswet.

Ik heb herhalingss 
gelezen uit de leesbc 
een schrijfvoorbeeld werd r 
een plaat werd nageteelu 
dood in den pot. En als ik 
wat breedcr uit zou 
waaronder allereerst en 
vergeten waren van wat ze op de lagci
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hoofde
de techniek) een 
letjes thuis ge- 

maar daar

weer op peil moesten wordcr 
er ook geen bij waren, c 

bijspijkeren was

cn gebracht ~~ klassi- 
die toch wfcl op peil 

s dan vaak de heele

dus om te beginnen 
kaal natuurlijk, alsof 
gebleven waren 1 En met dat 
duur van den cursus gemoeid.

Zoo moet het beslist niet weer.
Wie wat in te halen heeft, moet daarbij dan maar eens 

lijk worden geholpen door een extra leesbeurt (voor 
extra dicteetje (voor het zuiver schrijven), wat somnu 
maakt, om weer wat meer rekenvaardigheid te krijgen, 
behoeven de anderen niet onder te lijden.

Die hebben behoefte aan andere leerstof dan de lagere school 
gewoonlijk biedt, en alleen wat voor Allen nieuw is, moet klassikaal 
gegeven worden.

Van de gewone lager onderwijsvakken, zou ik schrijven, geschie
denis, aardrijkkunde en teekenen voor het vervolgonderwijs willen 
schrappen, evenals zingen en lichamelijke oefening.

En dan volgt voor de andere vakken mijn verlang
Lezen. Vorming van den smaak voor werkelijk goede, zoowel 

ontspannings- als ontwikkelingslektuur, door de cursisten om beurten 
te laten voorlezen uit met zorg gekozen boeken, waarbij zich dan 
ruimschoots de gelegenheid aanbiedt, om niet alleen, zij het dan ook 
spaarzamelijk, gemaakte fouten te verbeteren, maar ook te wijzen 
op de schoonheid van vorm en inhoud van het gelezene. Wie zoo 
leert lezen, zal allicht later trachten door lezen voort te arbeiden 
aan eigen verdere ontwikkeling.

Rekenen. Vooral geen zoogenaamde denksommen van vaten met 
drie kranen, die even zeldzaam zijn als klokken met drie wijzers; 
maar praktische dingen, als:

eenvoudige bedrijfsboekhouding, huishoudboekje, kasboekje, markt
berichten, verzekering, assurantie, vreemde munten, valuta's, wissels, 
postgiro, cheques, postkwitanties, enz.

N eDerlanDscbe Taal. Behoorlijk spreken en zuiver schrijven. Veel 
voorkomende bastaard- en vreemde woorden; hun schrijfwijze en 
beteekenis. Stellen van brieven en briefkaarten van verschillenden 
aard, nota's en rekeningen, advertentie’s, kwitanties, verzoekschriften, 
schuldbekentenissen, enz.

Kennis Der Natuur. Het menschelijk lichaam en zijn verzorging. 
Hygiëne, ook van huis en erf; iets van eerste hulp bij ongelukken. 
Verschijnselen in den dampkring. Verstaan van het weerbericht. De 
aarde als hemellichaam. Telefoon, telegraaf, electrische schel en -tram 
en -licht. Enkele werktuigen o.a. stoomwerktuigen, motoren, fiets
pomp; ook wat land- cn tuinbouw.
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meebrengt
Iers vinden h

gemeentelijke-, provinciale- en 
en verzenden van allerlei 

van in- en uitvocr. Belastingen. 
Gemeente. Staatsinstellingen, 

en trekken. Het 
van een courant. Vakverecnigingen en -bonden.

sllgemeene Kennis. Beginselen 
staatsinrichting. Post en 
materiaal. Voornaamste productei 
Inkomsten 
Handel en

worden uitgebreid, aange- 
een jaar te kunnen

i daar, meer 
om voor te

(Ik kwam laatst in een klas, waar, terwijl de meisjes handwerken 
hadden, de onderwijzer met de jongens aan het lezen was uit een 
boekje, dat tot titel had: wat ieder landbouwer wel weten mag (of 
zoo iets); eri óf ze er bij waren 1)

telegraaf, invullen

van Staat, Provincie en
scheepvaart in het wereldverkeer. Reizen 

met elkander lezen 
enz., enz.

Nuttige Handwerken. Verstellen en van wat ouds, wat nieuws 
maken; bijv, van een afgedanktc broek van vader of een rok van 
moeder iets fabriceeren voor een jonger broertje of zusje. Wat haken 
of breien, waar een ander werkelijk wat aan heeft; dus geen minia
tuur modelletjes of dergelijk onpraktisch gefrunnik. De behandeling 
der naaimachine. Dat lijkt nu wel een aanslag op het gemeente
budget, maar het kan wat meevallen. Eén naaimachine beteckent nu 
juist nog geen zwelgen in weelde; en als er één schaap over den 
dam is, dan volgen er licht meer. Ik ken een vervolgcursus waar de 
meisjes 's avonds moeders naaimachine mogen meebrengen, „als moeder 
het goed vindt” en ■—• de meeste moeders vinden het goed en er 
wordt gewerkt dat het een lieve lust is.

Ik deed met het bovenstaande maar een greep hier en 
om aan te geven, hoe het misschien zou kunnen, dan < 
schrijven hoe het zal moeten.

Het programma kan in alle richtinget 
vuld of — indien men vreest, dat alles 
verwerken — ingekrompen.

Ik heb slechts den toon willen aangeven van het lied; maat en 
inhoud en uitvoering laat ik gaarne aan de dirigenten over. Als die 
maar de noodige bekwaamheid en toewijding toonen, kan er op deze 
wijze van het vervolgonderwijs nog wel wat terecht komen.

Mij dunkt, bij zoo’n menu, deskundig toebereid en smakelijk opge
diend, zullen de jeugdige gasten wel toehappen, en het zal hun wel 
goed bekomen ook.

Indien ik geen gevaar liep, de mij toegemeten ruimte te over
schrijden, had ik nog de vraag aan de orde willen stellen, of niet, 
en hoe misschien, bij het vervolgonderwijs een proef zou kunnen 
genomen worden met daltoniseeren; nu echter moet ik volstaan met 
de overweging dezer vraag aan den lezer over te laten.

Laat mij mogen eindigen met de waarschuwing om het vervolg-
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Vervolgonderwijs ten platten lande 
door J. N. PATTIST, Inspecteur L.O. ’s-Gravenhage.

raadzaam zal'blijk

■ezelen hebben, dat mijn zegs- 
ung wilde brengen, maar toch 
van waarheid, waarmede het 

louden.

onderwijs vooral niet algemeen kosteloos te verschaffen, want dan 
wordt het zeker niet gewaardeerd. Alleen wie er niets voor betalen 
kan, moet het gratis kunnen krijgen.

‘k Herinner mij uit mijn eerste jaren bij het Rijksschooltoezicht, 
een dorp, waar de openbare herhalingscursus geregeld verliep, als 
de dagen maar een beetje langer werden, terwijl de bijzondere nooit 
behoefde te sluiten voor het tijd was. „Hoe komt dat toch", vroeg 
ik eens aan den leider van den bijzonderen cursus. „Ach, mijnheer”, 
was zijn antwoord, „wij laten de lui vooruit betalen en als ze een
maal betaald hebben, willen ze ook waar voor hun geld hebben, dat 
is het heelc geheim van ons succes".

nog wel wat anders achter gez< 
uit bescheidenheid niet in het geding 

in zijn redcnccring een grond 
ken rekening te h<

TiT" annecr ik hier eenige denkbeelden en wenschen neerschrijf 
’ ’ aangaande het vervolgonderwijs ten platten lande, dan staan 

mij geen andere gegevens ten dienste, dan die van de voormalige 
inspectie van het lager onderwijs Middelburg en zal ik naast algc- 
meene wenschen en denkbeelden, ook wel eenige moeten uiten, die 
speciaal het platteland van Zeeland betreffen en die voor andere 
streken gewijzigd moeten worden. .

Na de invoering der L. O.wet 1920 is het aantal cursussen „ver
volgonderwijs" in Zeeland sterk gestegen. De oorzaken dezer stijging 
doen hier niet ter zake, maar wel het feit, dat vele dezer cursussen 
bloedlooze instellingen waren, het aantal leerlingen overschreed vaak 
ternauwernood het wettelijk minimum en wanneer voor de leerlingen 
dezer cursussen leerplicht had bestaan, zou menig proces-vcrbaal 
moeten opgemaakt zijn. Vooral in ’t voorjaar ging het bezwaarlijk 
den cursus op de been te houden, zoo tegen het slot was het verloop 
sterk. De conclusie hieruit is gemakkelijk te trekken, vele der nieuwe 
cursussen waren kunstmatige producten, onder den drang der Wet en 
der omstandigheden in het leven geroepen, behoefte er aan had nooit 
bestaan en was er nu ook niet. Voordat eene Nutsafdeeling begint 
met een dergelijken cursus in het leven te roepen, mag wel grondig 
en degelijk onderzocht worden, pf er vraag is naar voortgezet onder
wijs onder die categorie van leerlingen, die geen ander onderwijs
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verder genieten -zal. Men kan met zeer idcëele denkbeelden bezield 
dergelijk onderwijs uit den grond willen stampen; wanneer de hoofden 
er niet rijp voor zijn en de harten niet warm, dan schept men meestal 
niets anders dan een kwijnend instituut. En als dat verdwijnt', is men 
nog verder van een goeden cursus af, dan toen men begon.

Een der groote oorzaken van het slecht bezocht zijn der cursussen 
was de duur, door de Wet vereischt. Honderd vijftig uur is voor het 
platteland van Zeeland tenminste, vaak te veel. Dikwijls is het half 
November voor de jonge leerling zich van den veldarbeid kan los
maken en begint deze weer in Maart. Zoo kan ongeveer vier maanden 
het vervolgonderwijs gevolgd worden, waarvan dan nog de Kerst- 
vacantie afgaat. In i 16 weken moet dan 150 uur gegeven worden, 
dus ± 9 uur per week. De leerling moet dus bijna iederen avond der 
week naar de „avondschool" en daartoe krijgt men onze aankomende 
jongelieden niet meer. De oude cursussen van 96 uren, dat is dus 6 uren 
per week, waardoor wekelijks drie avonden het onderwijs moest 
gevolgd worden en drie avonden ter beschikking van den leerling bleven, 
schijnen mij in dit opzicht practischer toe. Misschien dat voor andere 
streken andere getallen gelden, maar voor ’t Zeeuwschc platteland 
in ’t algemeen is een cursus van 96 uren beter passend bij het bedrijf, 
dan een cursus van 150 uren. Zelfs die plaatsen, waar een gemengd 
bedrijf het middel van bestaan is, tellen toch nog zooveel landbouwende 
elementen, dat ik den cisch van niet meer dan ± 100 uren per cursus 
voor onze Zuidelijke eilanden wel algemeen kan maken.

Opmerkelijk is ook, dat daar, waar ander voortgezet onderwijs 
ter plaatse gegeven werd, het vervolgonderwijs meestal kwijnde. Was 
er een U.L.O.-schooI, Vakonderwijs, H.B.S. of Ambachtsschool in de 
gemeente of onmiddellijke nabijheid, een luttel aantal leerlingen volgde 
het vervolgonderwijs. Blijkbaar bezochten alle elementen, die hun 
„schoolopvoeding" nog wat voltooien wilden, liever eene der bovenge
noemde inrichtingen, dan den vervolgcursus. Zelfs in een stadje als 
Goes, met zevenduizend zielen, maar voorzien van allerlei scholen, 
was geen behoorlijk vervolgonderwijs voor elkaar te krijgen. En als 
men dan ook de leerlingen eens wegdacht, die voortgezet onderwijs 
genoten, dan schoot er van de jongens al zeer weinig over, blijkbaar 
alleen het contingent, dat later in de wereld „los werkman" of 
„ongeschoold arbeider” worden gaat. Hier geldt dus niet de regel, 
dat de opening eener inrichting van onderwijs, ook bij anderen den 
leerlust wakker maakt; men zou bijna zeggen het tegendeel. Het beste 
lijkt mij toe en meest kans biedend om te slagen — en slagen moet 
wel zoo goed als zeker zijn, wil het vervolgonderwijs niet voor af
zienbare tijden van de baan wezen — dat eerst daar vervolgcursussen
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;ecn ander voortgezet onderwijs bereikt kan 
r.aatsen weer goed geregeld en bezocht 
: van daaruit zijn eigen weg wel weer vinden 

soorten van onderricht zich 
jn. Beginnen dus, zoo mogclijk in die 
ïrricht is, of bereikt kan worden, dan

geschapen worden, waar geen 
worden. Komt het in die plas 
te voorschijn, dan kan het 
naar plaatsen, waar het naast andere 
een invloedssfeer moet schepper 
plaatsen, waar geen ander onder 
de gewone lagere school.

Verder heeft het mij altijd toegeschenen, dat het vervolgonderwijs 
te eenzijdig was opgezet. Het leerplan was opgebouwd op dat der 
lagere school, begon waar deze geëindigd was. Dat kon een groot aantal 
der leerlingen niet verduwen. Deze waren in het voorjaar aan den veld
arbeid of aan den arbeid in de werkplaats gegaan en totaal andere dingen 
hadden hun belangstelling getrokken, dan de school en het school
onderricht. Zoo was het ook met de meisjes; de practijk der huishou
ding vergde alle aandacht, er mocht nog eens een boek gelezen worden, 
een courantje niet dorpsnieuws ingezien worden, moeder vroeg en had 
de ziel van het kind. Bij kinderen op catechisatie heeft het mij altijd 
getroffen, hoe enorm groot spoedig het verschil in ontwikkeling werd 
tusschen nog schoolgaande en niet meer schoolgaande kinderen van 
dezelfde klasse, al waren ze eerst drie maanden uit elkaar. Bij de 
ccnc categorie in de vruchtbare jaren na den twaalfden jaardag een zeer 
snel stijgende verbreeding en verdieping, bij de andere een steeds 
achtcruitloopen, bij de jongens nog meer dan bij de meisjes. En waar 
de „vervolgcursus” het hebben moet van de reeds aan den arbeid ge
trekkenen, moet het „vervolgonderwijs" al terstond zijn in den eersten 
winter, nadat in het voorjaar de school verlaten is ook „herhalings- 
onderwijs” en ook nog wel „inhalingsonderwijs”.

Want ook de elementen, die eerst na het verlaten der school 
wakker worden, of dan eerst den. wil tot lecren krijgen, moeten wij 
hebben. Laten wij het instituut „vervolgonderwijs" blijven noemen, 
maar elke klasse daarvan moet m.i. drie afdeelingen hebben ~ of zoo het 
kan, moeten er drie parallelklassen zijn — ééne, waarin die leerlingen 
zitten, die na een korte opfrissching geschikt zijn, om waarlijk ver
volgonderwijs te ontvangen, ééne, voor wie de leerstof hoofdzakclijk 
herhaling zijn moet, en ééne, die althans daar nog kunnen inhalen, 
wat vroeger niet geleerd is. Het zal veel van de leerkracht vergen, 
zoo deze alleen voor de drie afdeelingen komt te staan, maar de 
resultaten zullen den arbeid vergoeden.

Een zeer belangrijk punt voor het platteland is de uren waarop 
het onderwijs gegeven zal worden. Uit den aard der zaak is men ten 
plattcnlande hiervoor aangewezen op de wintermaanden en dit maakt 
de moeilijkheid voor de buitenafwonenden er niet geringer op. Gelukt
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het schoone in inh< 
gevoelde

arbeid

en moet worden

waarop 
te ontvangt 
wanneer de 
overal geh 

Na dez< 
een

wil het erkend worden door de bevolking als 
moet het vóór alles practisch wezen, 
practijk, waarbij toch het idcëcle niet 
ouders en ook de leerlingen, die maar 
leend aan hun dagclijl 
,wat heb ik eraan?" 
Hier moeten practischc zaken 
hier moet weetgierigheid en 
en als zij wakker gew< 
die tot hun bevredig

lagt. En 
jjever zendt 
het noodige

het nog cens de jongens naar de avondlessen te krijgen, al wonen zij 
buiten de bebouwde kom, met de meisjes slaagt dit zoo goed als nooit 
en dit is zeer begrijpelijk. Geen ouders zullen hun aankomende dochtertjes

• in den avond langs eenzame dijken en wegen zenden. Men heeft ge
tracht hier en daar die bezwaren te ondervangen door de uren ver
volgonderwijs voor de meisjes op den Zaterdag te brengen, wanneer 
er in Zeeland gewoonlijk geen school is, edoch, dit is juist de dag, 
dat moeder de vrouw haar kinderen het meest noodig heeft. Het 
eenige, wat er op is, is de meisjes terstond na den gewonen school
tijd te nemen voor één uur, zoodat ze met de andere schoolkinderen, 
die dan wel kunnen en willen wachten, mede naar huis gaan kunnen 

zoo dit gelukken kan — hun ook dién middag onderwijs te geven, 
ze toch op 't dorp zijn moeten, om catechetisch onderricht 

;en. De jongens kan men dan in de avonduren krijgen, 
meisjes al weder thuis zijn. Ik zeg niet, dat dit stelsel 

gelukken zal, maar het biedt m.i. nog de meeste kans van slagen, 
cze zaken, die meer uiterlijkc omstandigheden betreffen, wil ik 

nog een en ander over het'leerplan zeggen. Wil het vervolgonder
wijs ten platten lande nuttig werken, wil het burgerrecht veroveren, 

eene behoefte, dan 
Practijk, practijk en nogmaals 
verwaarloosd mag worden. De 
één maatstaf aanlcggen, ont- 

jkschen arbeid, n.1. dien van geld verdienen, vragen: 
Hier moet dus alle schoolmcestcrij over boord.

geleerd en gedaan worden bovenal, 
als ’t kan belangstelling gewekt worden 

roeden zijn, moeten de wegen gewezen worden, 
iging ook door eigen arbeid en moeite leiden.

Daarnaast moet liefde ingeboozemd worden voor wat schoon is. Er 
is geen onderwijs, waarbij zooveel occasioneel kan 
gedaan als bij het vervolgonderwijs.

Het onderwijs moet m.i. in de eerste plaats bestaan in lezen, maar 
dan met de leerlingen een krant, een artikel, een boek gelezen, waarbij 
enkel zakelijk verklaard wordt, wat verklaring vereischt (ook stof 
aan de zaak vakken als zoodanig ontleend), om tot het goed begrijpen 
van het gelczene te voeren. Bestaat daartoe aanleiding, dan moet 
natuurlijk ook gewezen worden op het schoone in inhoud en vorm of 
op het humoristische, het valsch gevoelde en dergelijkc. Zóó moet 
gelezen worden, dat de leerling uit eigen behoefte lectuur vra; 
ook moet eens een (linke courant gelezen worden — de uitgc 
wel het benoodigde aantal exemplaren op aanvrage — en



36924

i vruchtbaar zijn, 
cursus ( 
cenvouc

weinig boekl

daarin verklaard, zoodat de leerlingen zelf het blad, dat in huis komt, 
gaan begrijpen en zich niet bepalen tot de .gemengde berichten, 
marktberichten en advertenties”. Een populair wetenschappelijk werk 
kan ook goede diensten bewijzen, gewoonlijk zijn de mannelijke leer
lingen daarop zeer gesteld; kon aan dit laatste eens handenarbeid en 
eenvoudige natuurkennis verbonden worden, wat zou ons vervolg
onderwijs daardoor populair en

Rekenen moet ook op eiken cursus geschieden en dan zuiver op 
de practijk gericht, hoofdrekenen, eenvoudige oppervlakken en inhouden, 
interestrekening enz., maar alleen practisch werkelijk voorkomende 
zaken. Hierbij kan een weinig boekhouden gegeven worden en daar
naast de groote trekken der belastingberekening, vreemde muntsoorten, 
postwissels enz.

Het „stellen” moet zich bepalen tot het schrijven van brieven, 
antwoorden op advertenties, stellen van advertenties, ontwerpen van 
pacht- en huurcontracten, kortom van de herhaaldelijk voorkomende 
zaken uit het dagelijksche leven. Taalkundig worden alleen de grofste 
taal- en stijlfouten behandeld.

De aardrijkskundige kennis moet occasioneel verbonden worden aan 
het lezen van een boek, een courant en aan het leeren gebruiken van 
spoorboekje en reisgids.

Kan de onderwijzer goed vertellen en gev< 
dan kan ter afwisseling en ter ontwikkeling 
sleed aan het vertellen of lezen over onze ( 
Tijd en moeite zijn hier verloren, wanneet 
vertelt, of voor het „vak” niets geve 
gedaan wordt, is er geen vak, waarbij 
kan gebracht worden, dan 
weinig i

Natui

zoelt hij wat voor historie, 
; eenigc tijd worden be- 

groote mannen in de historie, 
ïr de onderwijzer niet goed 

zoelt. Maar wanneer het goed 
vak, waarbij meer liefde tot land en volk 

i juist bij geschiedenis. Daarbij echter zoo 
mogelijk jaartallen, wel groote figuren en hun beteekenis.

lurkennis zou moeten geven de dagelijks voorkomende werk
tuigen en toestellen, locomotief, telegraaf, telefoon, draadlooze telegrafie, 
het rijwiel, de naaimachine enz. enz. Daarnaast de bespreking van 
huisdieren, nuttige en schadelijke dieren, de meest voorkomende cultuur- 
gewassen. En dan niet te vergeten, vooral voor de meisjes, de begin
selen der hygiëne. Ook hier hangt veel van de liefhebberij van den 
onderwijzer af.

En zoo het mogelijk is en langzamerhand zal dit ook wel meer en 
meer mogelijk worden, handenarbeid, practisch ingericht. Voor jongens 
van 12—15, 16 jaar is dit vak, zoo het goed en voor dien leeftijd 
passend gegeven wordt, een bron van groote arbeidsvreugde. Van 
iemand, die zeer twijfelachtig stond tegenover de waarde van dit vak, 
ben ik een groot voorstander ervan geworden door de practijk, die
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Natuurkennis j 
vanze
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I s ik ervan gezien heb. De leerlingen hunkeren naar het uur van dit 
onderwijs en besteden er hun vrijen tijd in alle liefde en uit eigen 
beweging aan. En wat zou het niet waard zijn, als op de dorpen de 
opgeschoten jongens van de straat verdwenen en thuis, zoo het kon 
nog onder leiding, practischcn hout- en papierarbeid verrichten. Lezen 
en handenarbeid, zij moeten m.i. de hoofdzaken worden, waarom zich 
het gebruik der Ncd. Taal en de behandeling van de stof ontleend 
aan Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuurkennis groepeeren. Schrij
ven en Teekcnen, voor zoover noodig, komen vanzelf tot hun recht 
bij Ned. Taal en Handenarbeid.

Voor de meisjes moeten in hoofdzaak de Nuttige Handwerken 
komen op de plaats van Handenarbeid voor de jongens. Voor haar 
zou ik als hoofdzaken voorop willen schuiven Lezen en Nuttige 
Handwerken. Maar dan ook dit laatste zeer practisch ingericht, met 
enkel vervaardigen van voorwerpen, zooals ze in de streek gebruikt 
worden. Vervaardigen ervan en herstellen ervan. Daarnaast het aan
brengen van eenige kennis v an de stoffen. Met het lezen zou deze 
stof, aan het vak Natuurkennis ontleend, kunnen worden verbonden.

De verdeeiing der uren hangt grootendeels af van den onderwijzer, 
den leerling en de plaatselijke behoeften en omstandigheden. Een 
schema hiervan zou zelfs als voorbeeld bezwaarlijk te geven zijn. Maar 
het bovenstaande vasthoudend en zoo noodig wijzigend, zal men voor 
het platteland een practisch leerplan voor ’t vervolgonderwijs kunnen 
bekomen, in staat leerlingen te trekken, te boeien en wat meerdere 
ontwikkeling mede te geven. En bovendien belangstelling en liefde tot 
arbeid en weten.

Waar landbouwonderwijs 
kundig onderwijs voor de meisjes { 
kan het leerplan van het vervolgoi 
en aanvullend en gron ’’ 
kennis. Dan ware dit 
is. Hier zou heel veel te bereiken zijn, door 
schen landbouwonderwijzer(es) en 
volgcursiis, voor zoover deze dan 

Tot de vrome wenschen zal nog 
meisjes bepaald onderricht in koken 
en dat meisjes en jongens nog een paai 
lichaam doen. Voor onze boerenkinderen, o 
breede lichaam van den arbeid op 1 
weldaad zijn. Maar waar zijn de zaler 
de leerkrachten daarvoor benoodigd?

AVanneer bovenstaande denkbeelden en wenschen uitgewerkt worden

voor de jongens of landbouwhuishoud- 
gegeven wordt of te bekomen is, 

_ onderwijs daarmede rekening houden 
indleggend werken, vooral op ’t gebied der natuur- 
t vak wat ruimer te bededen, dan nu het geval 

onderling overleg tus- 
de(n) onderwijzer(cs) aan den ver- 
nog reden van bestaan heeft.
wel blijven behooren, dat aan de 

en voedingsleer gegeven wordt 
ar jaar aan oefening van het 
die al zoo spoedig het stijve, 

het land bekomen, zou dit een 
:n, de toestellen, de sportvelden, .



371

ontwikkeling 
geweesi

Het Vervolgonderwijs ten plattelande
door F. DE VRIES, inspecteur L.O. te Heerenveen.

o o te klassen 
Igemeene 
lerhaling

waar ik

i gcschrc-
il in vor
ig werd 
de leer-

mijne meening te geven over de 
bet nut van vervolgonderwijs, zal ik 

te deeien en de daaruit

in het leerplan van een twee- of drie-jarigen cursus en deze gegeven 
wordt door leerkrachten, die meeleven en meevoelen kunnen met de 
grootere dorpsjeugd, die zelf al arbeid verrichten en zich dus al ver
antwoordelijk en half volwassen gaat gevoelen, wanneer de leerstof 
aangepast wordt aan de plaatselijke of streckbehocftcn en geen dood 
element is, buiten de practijk des levens c>m, dan twijfel ik niet of 
het vervolgonderwijs zal weer een waardevol element worden in de 

ig der komende generatie, wat het toch eigenlijk minder 
-eest is, dan het vroegere „herhalingsonderwijs” en zelfs dan de 

„avondschool”.

A an het verzoek der redactie, om
beteekenis, de inrichting en het nut van 

trachten te voldoen, door mijn ervaringen mee 
bij mij ontstane meening.

Een halve eeuw geleden was reeds aan de dorpsschool, 
onderwijs ontving, een derde schooltijd verbonden, toegankelijk 
leerlingen der hoogste klasse en voor hen, die de school hadden 
laten. In die avonduren van 6—8 werd gerekend, gelezen en 
ven, als op de dagschool. De groote klassen en het verschil 
deringen maakten, dat er aan algemeene ontwikkeling weinig 
gedaan; bet onderwijs werd een herhaling en uitbreiding van < 
stof der dagschool in die dagen.

Toen ik later zelf onderwijzer was geworden en eenige avonden 
per week ook „avondschool moest houden" heb ik gedaan, als mijn 
hooggeachte leermeester deed, toen ik school ging.

Toch was er in die dagen nog al belangstelling in die lessen, om
dat de gelegenheid om onderwijs te ontvangen voor de ouderen, toen 
niet zoo groot was als tegenwoordig.

Spoedig zou dat anders worden: het aantal onderwijsgelegcnheden 
voor de leerlingen nam snel toe.

De oude Burgeravondscholen in de groote centra werden omgezet 
in allerlei andere inrichtingen, als ambachtsscholen, tcekenscholcn, 
handelscursusscn, terwijl op het platteland naast teekcncursusscn ver
schenen de winter-landbouwcursussen en enkele huishoudcursussen voor 
meisjes.

Bovendien trokken de Hoogere Burgerscholen steeds meer leerlingen.
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houden met rekeningen 
vorm, eigen opstelletjes 
maar bestaande in het 
eenigen tijd geleden 
de leesstof moeiten

;er meenden, dat deze scholen niet

voor de taaloefeningen brieven in eiken 
dan niet naar een pas voorgelezen verhaal, 

ergeven van een eigen ervaring of van een 
jelezen geschiedenis of beschrijving; voor 
boeken komen niet een degelijken inhoud.

J

de sommen van < 
de vervolgcursus 
moesten deze 
geven, dat er 
het oog op het 
Duitsch of Enge

Voor de rekensommen moest in de plaats komen eenvoudig boek-

zelf ge

igsscholcn steeds 
als op het plattc- 

liet gehalte der leerlingen dik-

vooral ook uit kringen, die vroege 
voor hun kinderen waren bestemd.

Dit alles had ten gevolge, dat de latere herhaling 
een kwijnend bestaan leidden. Zoowel in de steden i 
land was de deelname zeer gering en 
wijls beneden normaal.

De belangstelling, ook bij de leerkrachten, verflauwde; men deed 
maar wat, stelselloos dikwijls als vijftig jaar geleden, aan lezen, schrij
ven en rekenen. De leerlingen kwamen zelden een geheclcn cursus, 
nimmer bijna twee jaar na elkaar.

Was het wonder, dat in de jaren tusschcn 1910 en 1920 menig 
bestuur het geld aan herhalingsondcrwijs .besteed, weggegooid achtte 
en de deelname hoe langer hoe minder werd ?

De nieuwe L. O.-wet zou hierin verandering brengen; de namen 
herhalings- en inhalings-onderwijs verdwenen en het vervolgonderwijs 
deed met 1 Januari 1921 zijn intrede in de onderwijswereld.

Menig onderwijsman, ook ik, meende toen, dat de schouders vooral 
onder dit gedeelte van het onderwijsprogram moesten worden gezet 
en dat dan ook resultaat was te verwachten.

In de eerste plaats moest worden gezorgd, dat de leerplans werden 
gewijzigd en nauwkeurig de leerstof aangaven, die volgens de meening 
van leerkrachten en autoriteiten moest worden behandeld. Daarbij 
stond volgens mijn meening voorop, dat moest worden gezorgd, dat 
de vervolgcursussen niet werden ingericht als herhalingsscholen, waar
door "aan de leerlingen geen nieuws zou worden toegediend, maar 
slechts oude kost opnieuw voorgezet. De sommen en de jaartallen, 
de topograpie en de hevel met de zuigperspomp moesten niet als 
repetitie worden gegeven. Ook het grammaticaal 
slechts een zeker bescheiden deel uitmaken van 
nuttig al deze leerstof op de gewone lagere school kan werken (ook 

den verdienstelijken wiskundige 'Wisselink), toch had 
> geen tijd voor herhaling van deze onderwerpen en 

worden geweerd, om den leerling de overtuiging te 
iets nieuws zou worden gegeven en dan uitsluitend met 

practische leven, zoo noodig een der 3 talen: Fransch,

worden toef

I taalonderwijs kon 
het leerplan. Hoe
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die het

rcdeneerd.
itstekcnde

waren we niet ontmoedigd ; 
ook leerkrachten, die met

met haar de bezuiniging, dit

maatschappelijke fouten 
van den jongen mensch. 

■n worden gepraat en gcr< 
courant kon daarbij uit

tagstukken 
t de maat-

icder een

ons aan den arbeid ; de 
groot in aantal, waaraan 

dank zij ook de goede be

en is nog, dat de leerlingen 
'even wat het leven vraagt en als 
voelt, dat iets wordt aangeboden.

en de lust tot zclllczen werdwaardoor de kennis werd vermeerderd 
bevorderd.

Occasioneel kon met de klasse een boek worden gelezen, slechts 
in één exemplaar aanwezig en waaruit onderwijzers en leerlingen om 
beurten voorlazen, om daarna met elkaar over dat gelezene te praten.

Voor de oude aardrijkskunde en geschiedenis, (met plaatsnamen en 
oorlogshelden) moesten worden behandeld kaartkennis en staatsin
richting, volkenbond en vredesbeweging.

Aan die kaartkennis werden verbonden de vraagstukken van handel 
en verkeer, in- en uitvoer.

Aan de staatsregeling moesten worden gekoppeld de vraa — 
over belasting en arbeid, opdat de leerlingen begrepen, dat u< 
schappij een teer en zeer samengesteld organisme is, aan 
instandhouding ieder individu moet meewerken en waarvan 
onmisbare schakel moet uitmaken. Zij moesten begrijpen, dat ruw 
ingrijpen slechts verstorend werkt en dat alleen evolutie verbetering 
kan brengen. Dan ook zal het wijzen op 
niet storend werken op het denken van den

Bovenal moest er met de leerlingen 
zoo noodig gediscussieerd; een goede c 
diensten bewijzen.

Het spreekt vanzelf, dat de handwerken, practisch toegepast, voor 
de meisjes niet zouden worden vergeten.

Er was leerstof in overvloed; het resultaat hing af van den man, 
t onderwijs gaf, hier meer dan ergens, omdat de leerplicht geen 

knaap of meisje aan de school bond.
Mijn vaste overtuiging was toen, 

alleen zullen komen, als wordt geg< 
de 14- en 15 jarige jonge mensch i 
wat hij straks zal kunnen gebruiken.

Dat bewijzen ons de ambachts- en teekenscholen voor de jongens; 
de naai- en huishoudscholen voor de meisjes en de handelscursussen 
voor beide, die alle de belangstelling hebben der ouders en waarin 
het verschil in richting nog geen scheuring heeft gebracht.

Vol moed trokken in 1921 velen met ons aan 
cursussen waren dikwijls goed bezocht en 
sommige onderwijzers flink meewerkten, 
taling door de wet gewaarborgd.

En toen het jaar was geëindigd, 
hadden goede cursussen ontmoet en 
het doel van het vervolgonderwijs duidelijk voor oogen

Helaas, daar kwam de malaise en
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Was het
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' 1 Januari 1921 ons werk 
icht ook op het vervolg-

nog dikwijls verbazen 
t hebben, om 
de school.

aangegeven en bovendien alles, wat de jeugd meer 
voor de taak die hen wacht, vooral voor onze 

gczondsheidsleer, voedingsleer en eenvoudige, practische hand- 
Dan zal het aantal leerlingen pcr school niet groot kunnen 

: geen eerste cisch. Was het vervolgonderwijs 
iedendc schakel in ons lager onderwijs, zoo 

zou de gewone school best kunnen volstaan 
a op zevenjarigen leeftijd. Een- 
>dcrcn van 4—7 jaar hebben 
opmerken, te leeren vragen en 

met geoefende leerkrachten.
voor voortgezet onderwijs, als am

en handciscurssen zich aansloten bij 
te vervolgonderwijs, hadden we een stelsel van lager 

iderwijs gekregen, dat zeker niet duurder was dan het tegenwoor- 
ongetwijfeld veel beter.
scholen kregen dan weer den derden schooltijd, nü voor 

andere schooltijden konden dan worden

me op een 
toeken en 

loed, die de 13-jarige 
duistere wegen af te leggen

, zelfs in de 2c Kamer, hoor van concen- 
ik ik dikwijls : kom ccns bij

winteravond, dan zal ik met U eenige afgelegen scholen bcz< 
dan zult ge U nog dikwijls verbazen over den m< 
leerling moet hebben, om de slechte en 
naar en van

Dan zal ieder, die het wel meent met de jeugd, tot de erkenning 
komen, dat het kleinste dorp behoefte heeft aan een eigen, eenvoudig 
opgezette cursus voor voortgezet onderwijs, waar gegeven wordt wat 
ik hiervóór heb aangegeven en bovendien alles, wat de jeugd 
geschikt kan maken 
meisjes: 
werken. Dan zal het aantal 
zijn, maar dat is toch ook 
gebleven, als een gebit 
noodig met leerplicht, dan zou de gewone 
met zes jaren leerplicht, te beginnen • 
voudige bewaarscholen zouden de kin< 
moeten ópnemen, om hen te leeren 
antwoorden, onder het spelen

Wanneer dan andere scholen 
bachtsscholen, teekencursusscn 
het verplichte 
onderwijs gel 
digc en toch <

Alle lagere scholen kregen d. 
practisch vervolgonderwijs. De a

de nieuwe wetgeving van '23 het officicclc vervolgonderwijs de dood
steek gaf. Het aantal cursussen verminderde zoo sterk, dat we gerust 
konden zeggen, dat het vervolgonderwijs was begraven, behalve in 
enkele plaatsen, waar het met halve kracht werd voortgezet door 
gemeentebesturen of door particulieren.

Toen we onder de wet van 1920 op 
aanvingen, richtten we onze volle aandacht ook op 
onderwijs, omdat wij in dit deel van het Lager Onderwijs plan, voor 
de Inspectie Hcerenvcen, met grootendccls plattelandsscholcn, ge
vestigd in zeer verspreide, soms nog geïsoleerde dorpen, een pers
pectief zagen, waardoor het volkskind, dat niet op andere wijze 
voortgezet onderwijs zou ontvangen, zeer zou worden geholpen. Daarbij 
werd in de eerste plaats gedacht aan de meisjes, waarvoor slechts 
bij uitzondering verder onderwijs na de zes-jarige leerplicht mogelijk 
was en nog is.

Als ik in vergaderingen, 
tratie van scholen, dan den)

soms nog
het volkskinc
zangen, zeer zou 
jedacht aan 
;rwijs na de
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dag, werd schoolgehouden ;
20 uur en voor het vervolg-

vergete
toezicht wenscht, niet door 
iemand, die als de bron kan zijn.

bcoordeelaar van z 
cursussen in bep;

overleg worden

een voldoende, maar matige vergoeding 
■ cursussen werken; maar van hun ijver 
i zich allereerst. Immers daarvan hangt

steun bij en
tusschen de 
kan na rustig
terwijl het goede in sommige

ingekort, zoodat b. v. 3 maal 2 uur, per 
voor het leerplichtig kind der dagschool 
onderwijs per weck 8 A 10 uur.

De malaise heeft echter dat gehcele perspectief verstoord; de wet 
laat het vervolgonderwijs bijna geheel los en het zal nog jaren duren, 
voor wc weer zoo ver zijn, als we in 1921 reeds waren. Het volgende 
geslacht zal weer moeten ter hand nemen wat ons uit de handen 
werd geslagen, maar toch zal ik trachten in ’t kort aan te geven, 
hoe ik meen, dat instellingen als de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen en Volksonderwijs ook nü nog cursussen kunnen instand
houden, (ppricblen is niet moeilijk) die gedeeltelijk geven, wat ik meen, 
dat het volkskind noodig heeft.

Ik merk nog terloops op, dat het geregeld bezoeken dier cursussen, 
afgescheiden van hetgeen er geleerd en beoefend wordt, alléén reeds 
een beschavenden invloed zal uitoefenen. 8 4 10 uur per week in de 
school aldus doorgebracht, onttrokken aan de wel eens ruwe, donkere 
straal, gezet buiten de oude menschengesprekken, vaak niet verfrisschend 
voor het oor der jeugd, en dan gedurende twee jaar, ik ben overtuigd, 
dat een aldus onderwezen knaap of meisje later dankbaar zal zijn, 
dat hun die mooie onderwijsgelegenhcid werd aangeboden.

Mijn inziens moet een groote vereeniging voor een bepaalde streek, 
een provincie b.v., de regeling op zich nemen. De gemeente en school
besturen of kerken staan de lokalen af tegen een minimum vergoeding. 
De leermiddelen der lagere school kunnen dienst doen voor dit ver
volgonderwijs.

De leerkrachten genieten < 
.voor hun uren, die ze aan de 
en toewijding overtuige men 
alles af.

Het schooltoezicht geve hierover inlichtingen aan de besturen der 
cursussen, want men' begrijpe wel, dat deze H.H. officieel geen 
zeggingschap over deze cursussen hebben, terwijl de medewerking 
ónmogelijk kan worden gemist.

Gaat elk dorp, elk schooltje zich zelf redden en inrichten, dan moet 
de zaak mislukken, omdat dan systeem en lijn zullen ontbreken. Boven
dien vergete men niet, dat ieder werker, die het ernstig meent, 

een dwarskijker en bediller, maar van 
waaruit men kan putten, als een 

zijn moeilijk werk. Door het contact 
□aaiden kring, door deskundig bezoek, 

gecorrigeerd, indien dat noodig is;
:holen aangetroffen, kan worden aan-
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begrijpen van maat- 
blijvenden

loge bijdragen, dat de 
teding en ontwikkeling 

van een land.

bevolen en overgebracht naar andere inrichtingen. Ieder schooltje 
dragc zelf de‘kosten van exploitatie, gesteund door bijdragen van 
gemeenten en instellingen, maar de algemeenc regeling en het toezicht 
moeten uitgaan van de groote vereeniging, die steeds met raad en 
daad ton dienste staat, en dat laatste mag niet veel geld kosten.

De bijzondere lagere scholen van allerlei richting hebben de nood
zakelijkheid van een band reeds lang leeren inzien.

Ook het neutrale onderwijs, steeds uit de algemeene kas betaald, 
moet dien kant uit; de ouders en de andere belangstellenden in de 
volksontwikkeling, zullen niet langer de hand op de zak kunnen 
houden ; allen zullen een financieel offer moeten brengen, en zij, die 
het kunnen, moeten door hun practische medewerking de zaak steunen. 
Vooral in den eersten tijd zal aanpakken een eisch zijn.

Laten we onze krachten beproeven bij de inrichting van particulier 
vervolgonderwijs ; een der groote gebreken van de openbare school 
is altijd geweest, dat de belangen langs de ouders heen gingen. 
Burgemeester en Wethouders, en het Rijkstoezicht, zorgden voor de 
school, de ouders zagen als buitenstaanders toe en slechts zelden 
bemoeiden ze zich met de school hunner kinderen. Dit alles moet 
anders worden, enkele ouder-commissies gaven reeds een goed voor
beeld, en daar het vervolgonderwijs de mocilijkste tijden doormaakt 
na de tijdelijke opleving in 1921, moet dit belangrijke deel van het 
lager onderwijs het eerst worden aangepakt.

Daarom deed het me genoegen te vernemen, dat Nut en Volks
onderwijs zich de zaak aantrekken; maar als dat gebeurt, dan ge
schiede zulks volgens een goed overlegd systeem. Voor een winter 
ergens een cursus te openen is geen kunst, maar geopende cursussen 
te doen bloeien en in stand te houden, dat is de :moeilijkheid.

In het belang der oudere jeugd houde deze kwestie bij voortduring 
veler aandacht bezig. Het onderwijs aan dit deel der jeugd geboden, 
heeft meer effect, dan dat der eerste jaren.

Ook op de karaktervorming en het inzicht en 
schappelijke toestanden heeft dit latere onderwijs 
invloed.

Het gezaaide zal eerder en beter wortel schieten en al kan de 
zaaier niet na korten tijd de grootte van de oogst bepalen, hij houde 
zich verzekerd, dat bij ernstig werken, met liefde voor de taak, zijn 
werken niet tevergeefs is geweest.

Ik hoop, dat deze korte schets er toe m< 
handen aan den ploeg worden geslagen : de opvoc 
der jeugd bepalen mede het toekomstig lot
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’J^’oen waren ter bestudeering van het Daltonplan, 
rofessor Kohnstamm en ik een bezoek gebracht aan een 
ngsschool in Tottenham, een van de voorsteden van 
school volgde niet het Daltonsystecm; daar echter het 

ings- of vervolgonderwijs in ons land zulk een 
inden we goed te doen, eens te gaan vernemen 
land iets te leeren viel.

pasbeginnende kantoorbe- 
rakken zij wenschen, alleen

Herhalingsonderwifs in Londen en bij ons 
door L.C. T. BIGOT.

in September en eindigt half April. Zij werd 
meisjes van 14 tot 20 jaar en bestond uit

wij in Engeland
hebben pro 

groote herhaling 
Londen. Die sc 
voortgezet- of herhaling 
crisis doormaakt, meer,, 
of er daar voor ons

De school telde ± 350 leerlingen; de lessen werden gegeven 3 
avonden per week van 7.30—9.30.

Het herhalingsonderwijs — the continuation-school ~~ richt zich 
geheel naar het beroep van den leerling, den „student”. Er zijn cur
sussen op deze scholen, die o. i. geheel tot het vakonderwijs behooren: 
b.v. een cursus voor kellner, voor kleermaker, enz. Wat deze inrich
tingen min of meer tot wat wij noemen vervolgscholen stempelt, is, 
dat op alle als verplicht vak voorkomt: Engelsche taal, terwijl op 
de meeste ook: Lichamelijke oefening, zang en reciteeren wordt onder
wezen.

De school, die wij bezochten, was de Downhills Evening Conti- 
nuation School, Philip Lane, Tottenham No. 15 Rcsponsible Teacher: 
F. M. Mooi e B. A.

De cursus begint er 
bezocht door jongens en 
3 afdeelingen :

I. handelsvakken verdeeld in twee cursussen: één voor 
en één voor de ouderen (meergevorderde leerlingen).

De vakken van onderwijs zijn hier: Engelsche taal, stenographie, 
handelsrekenen, boekhouden, handelskennis.

Deze cursussen werden bezocht door 
dienden; de leerlingen kiezen uit, welke \ 
verplicht is Engelsch.

II. Huishoudelijke vakken, eveneens verdeeld over twee cursussen. 
Vakken: Engelsch, Handwerken, huishoudelijk rekenen, huishoudkunde. 
Deze cursussen zijn uitsluitend voor meisjes; het kookonderwijs is 
er sedert kort afgeschaft wegens bezuiniging.

III. Nijverheidsvakkcn, ook 2 cursussen. Vakken: Engelsch, wis
kunde, natuurkunde, vakteekenen, houtarbeid. Deze afdeeling wordt 
bezocht door jongens, werkzaam op fabrieken, rijwiel- en motorherstel- 

plaatsen, enz.
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tooneelstuk 
vervaardigd, < 

gedanst. De danslessen zijn een

houdt het rekenen
> van den leerling;

<»n de jongens* 
■Maden. Voor alle 
tsen, vakrekenen.

ingsvak op alle Engelsche scholen : Literaturc. 
scholen wordt daar betrekkelijk veel aan 
entingen. De onderwijzer leest er niet zijn leer- 
zoo vernamen we van het enthousiasme, waar

genomen was van Williamsom: The strangc case of Mr.

Evenals in ons land tracht men verband te brengen tusschcn de 
vervolgschool en het dagelijksch leven en den dagelijkschen arbeid 
van de leerlingen. Een aardig voorbeeld van dat verband vinden we 
in een boekje, dat we daar in gebruik zagen. Het is getiteld: Wallace: 
The household income London : Blackie and Son; het is een ver
zameling zeer practische uitsluitend op de huishouding betrekking 
hebbende berekeningen.

er 20 leerlingen; daalt een klasse tot . beneden 
ze opgeheven. De onderwijzers ontvangen een salaris 
12 a 19 sh. per avond van 2 uren; dat hangt af van

practisch ingericht; zoo
. J.-.iing met het beroep 

over huishoudelijke zaken, ook op 
werd steeds dat verband in het oog gehoud 

rooster kan men het woord: vak plaats

De klassen tellen 
10, dan wordt 
berekend tegen 
den diensttijd.

Het onderwijs is er zeer 
en het stelonderwijs steeds rekeninj 
de meisjes rekenden over huishouc- 
afdeelingen 
uren op den 
vakteekenen, enz.

Behalve voor bel lieveling*
Ook op de herhalingsschc 

gedaan. En wel in twee richti 
lingen een moderne roman; 
mee kennis genomen was 
Hyden and Mr. Syke.

Bovendien lezen de leerlingen in bijna eiken cursus een stuk van 
Shakespcare, de rollen worden verdeeld en het lezen krijgt geheel het 
karakter van een voordrachtles. Dat voordragen deden die jongens en 
meisjes ook hier uitstekend met groote vrijmoedigheid, soms met talent.

De Vrijdagavond is op de Continuationschool de feestavond. Alleen 
zij, die geregeld op de lessen verschijnen, mogen dan komen. Dan is 
er „Social work”. Er wordt voorgedragen, een tooneelstuk opgevoerd, 
in costumes, die op de handwerklessen zijn vervaardigd, dan wordt 
aan gymnastiek gedaan en gedanst. De danslessen zijn een onderdeel 
van het onderwijs.

Op onze vraag, wat er gedanst werd, was het antwoord : Alle 
moderne dansen : steps, fox trott, blue, enz. En onmiddcllijk dachten 
we aan de Vletter en we vroegen het waarnemend hoofd, die ons 
te woord stond : Waarde collega, waar schuiven wij heen ?

Het antwoord was : Wij schuiven niet. Het leven schuift. Als het 
leven dien kant op wil, dan moeten wij volgen. Dansen doen ze toch. 
Hier leeren ze het tenminste goed. En bovendien : wc houden er 
onze leerlingen mee. Het is een attractie van de school.

land tracht men verband te brer 
het dagelijksch leven en den dage 

aardig voorbeeld van dat
daar in gebruik z;
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Jer te

Blijkens 
dien leeftiji 

Om

het toezicht 
verlegt

:rtegenwoordigers 
drie werknemers, 
van het algemeen 

gemeentelijk Bureau 
Arbeidsbeurs.

men op
wezenlijkt.

Dat de denkbeelden in ons land die richting uitgaan, blijkt ten 
duidelijkste uit het verslag van dc commissie van advies voor het 
openbaar vervolgonderwijs te Amsterdam. Deze commissie bestond 
uil een inspecteur L. O-, terwijl lid waren : drie vei 
van het toezicht op het onderwijs, drie werkgevers, ■ 
drie vertegenwoordigers van het vakonderwijs, drie 
vormend onderwijs, een vertegenwoordiger van het gen 
voor beroepskeuze en een van de gemeentelijke Aio

De commissie stelt voor:
lo. Het vervolgonderwijs aan jongens en meisjes, die hetzelfde 

of grootendeels hetzelfde onderwijs moeten hebben, gezamenlijk te 
geven en dus te breken met de gewoonte afzonderlijke jongens- en 
meisjesscholen te hebben.

opgedane ervaringen bestaat daartegen bij kinderen van 
jd geen gegrond bezwaar.

2o. Om zooveel mogelijk jongelui tot deelnemen te bewegen 
geregeld volgen te vergemakkelijken, is het geraden, de keuze der 
volgen lessen tot op zekere hoogte vrij te laten : verplichte en 
tatieve vakken, waarbij de leerlingen zich moeten verbinden 
twee avonden van 7—9 uur, terwijl ze vrij blijven uit de op andere 
avonden gestelde lessen al of niet een keuze te doen.

De commissie kwam tot het plan tot oprichting
I. Openbare winteravondcursussen voor inhalings- 

algcmeen vormend onderwijs.
Voorgesteld wordt den duur te .bepalen op 6 A 8 maanden met 

plaatsing 1 September of October en Februari. Verplichte vakken: 
lezen, schrijven, rekenen, Nederlandsch, 2 avonden per week, van 
7—9 uur, jongens en meisjes samen.

Naar wat we daar zagen en hoorden, had men in Engeland on
geveer dezelfde idealen wal betreft het vervolgonderwijs als hier en 
had men er te kampen met dezelfde moeilijkheden.

Voor verschillende vakken had men er den weg ingeslagen, die in 
ons land ook vaak is gepropageerd. In verschillende rapporten van 
vak- en andere vereenigingen werd in ons land een reorganisatie 
aanbevolen in deze lijn. V^ie het boekje kent van W. Wiltschut : 
Leerplan voor Herhalings- en voortgezet Lager onderwijs (Utrecht, 
Electrische Drukkerij van het St. Gregoriushuis), weet, dat men ook 
in ons land in die richting zoekt. Dit boekje is een werkje voor de 
R. K. Scholen; er is voor ons vervolgonderwijs veel uit te leeren. 
Wat voor den heer Wiltschut en voor ons nog desiderata zijn, heeft 

de groote herhalingsscholen in Londen in veel opzichten ver-
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;n der week van 
shoudkundc met 
en naaldvakken

of anderszins 
onderwijs mof

1
rapport.
ook van meening:

inisatie geleidelijk tot stand te 
c pogingen, om het onderwijs 

er werkelijk veel van de 
meer dan tot nu toe, van zuilen

en hun ouders of anderen hen er ook niet 
" zoo zij moeilijk kunnen door hun dagwerk

1 :"g is om hun het volgen van het 
voor hen de beste onderwijs-

Als facultatieve vakken worden aanbevolen : Slöjd (jongens), hand
werken (meisjes) op'den 3den avond en voor den 4den facultatief 
gymnastiek en zang.

Soortgelijke cursussen met dezelfde vakken, maar op wat hooger 
plan, kunnen dienen voor die ongeschoolden, die wel voldoende 1. o. 
hebben gehad, maar die, omdat zij geen bepaald vak uitoefenen en 
ook geen vakopleiding willen, gebaat zijn met voortgezet algemeen 
vormend onderwijs.

II. Openbaar lager avondhandclsscholen. De commissie bestemt 
dit lager handelsonderwijs voor 1.1. die zoo van de lagere school komen. 
Er moet zijn één soort van scholen, voor jongens en meisjes, die met 
vrucht het 7de leerjaar doorloopen hebben. Duur van den cursus 2 
jaar. De cursussen loopen van September tot half Juli en van Fe
bruari tot Februari. Lesuren 7—9 uur ’s avonds op de eerste 4 werk
dagen der week; gelegenheid voor onderwijs in één vreemde taal 
3 uren of twee talen 5 uren per week. Deelneming aan onderwijs 
in één of twee vreemde talen verplicht, evenals 1 uur Ncd. taal.

Het is wcnschelijk, de lesuren zoo te stellen, dat er een avond 
overblijft voor boekhouden en handelsrckenen.

Voor de scholen met één taal een tweede facultatieve avond voor 
aardrijkskunde, (handels) warenkennis en schrijven.

III. Openbare lagere huishoudscholen. De commissie stelt 
dat die scholen toegankelijk zijn voor meisjes, die met goed 
het 6de en 7e leerjaar der lagere school hebben doorloopen. 
van den cursus 2 jaar. Op de eerste vier werkdagen 
7-—9 uur ’s avonds, huishoudelijke vakken : d. i. huisl 
gezondheidsleer en strijken, gedurende twee uren < 
(vooral herstellen) ook twee uren. Al deze lessen verplicht. Voorts 
facultatief: 1 uur natuurkennis en 1 uur lezen op den 3dcn avond 
en de 4de avond bestemd voor niet verplichte vakken, rekenen, Ncd. 
taal en zang.

De commissie raadt aan, de reorgan 
brengen. Ze zegt, dat het ondanks de 
aantrekkelijk te maken, de vraag blijft, of 
niet meer leerplichtige jongelui, 
genieten.

„Indien zij niet willen < 
toe weten te brengen, of zoo zij

> en er geen medewerking i 
•gelijk te maken, dan helpt 

regeling niet”, zegt het 
De commissie is dan
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welke ca'" 
laten volgt

■plichting tot het deelnemen aan eenigcrlci vorm 
om met dit 
en meisjes

Gelijk men ziet, is er veel overeenkomst. In Londen voelt men 
cchter minder voor leerplicht in dezen; tnen zoekt het meer in het 
onderwijs en de attracties, die men daaraan verbindt. De groote 
overeenkomst bestaat hierin, dat zoowel in Londen als bij ons men 
het schoolsche zooveel mogelijk aan deze cursussen wil ontnemen. 
Dat is ook het beginsel, dat door het Hoofdbestuur van het Nut 
voorop gezet werd in een tot de departementen gerichte circulaire. 
Radicaal breken met het schoolsche en overal cursussen in het leven 
roepen zóó goed, dat ze het beste geven wat te verkrijgen is. De 
leerstof dient gekozen in verband met den werkkring, dien de leer
lingen overdag vervullen.

School en toekomstig beroep 
door IDA HEIJERMANS.

„dat de wettelijke verj
van voortgezet onderwijs het cenige afdoende middel is, 
onderwijs alle daarvoor in aanmerking komende jongens 
te bereiken”.

„Maar zoolang de rijkswetgever in dezen de noodige maatregelen 
niet heeft getroffen, zal .steeds een groot aantal jongens en meisjes 
tot hun eigen schade en ook tot nadeel van het algemeen van verder 
onderwijs verstoken blijven”, zegt het rapport. Ze doet daarom het 
volgende voorstel:

„Aan de in gemeentedienst werkende jeugdige arbeiders en ar
beidsters worde de verplichting opgelegd eenigerlci voortgezet onder
wijs te volgen, volgens nader door Burgemeester en Wethouders vast 
te stellen regelen en daarbij worde overwogen, in hoeverre en voor 

ategorieën het mogelijk is, dat onderwijs in de daguren te

AlTie in ons land luistert naar de verschillende stemmen, op onder- 
’ * wijsgebied te hooren, die het hebben over het toekomstige be

roep van het kind, weet, dat ér een strijd aan den gang is over de 
vraag of de leerling wel of niet vóór alles den weg heeft te gaan, 
die enkel en uitsluitend voert naar het vak, door het kind later uit 
te oefenen.

In Leeds heeft in Juni 1.1. een vergadering plaats gehad van Heat) 
Teacheiv, waar o.a. het woord is gevoerd door den heer Lord. Hij 
heeft onder meer het volgende gezegd, waarvan de vertaling het oor
spronkelijke zoo letterlijk mogelijk tracht weer te geven.
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», geen enkele middelbare of lagere school, 
in slagen het kind, de nieuweling in het vak, de 
van dcngene met ondervinding, wiens plaats het

1

i, dat de „Conference 
te Leeds gehouden, 

>rdig systeem van lager 
ikkingcn in handel 

er op aan, dat zaken- 
: opvoeding van jongens 

i en dat zij zouden uit- 
nut zullen zijn.

en te weinig prac-

;gen: „neen"; zij hebben hoop op een 
voor hun kind en op meer succes dan zij zelf hadden.

niet, dat de school of de cursus hun kind opvoedt om 
tiende, handwerksman of landbouwer te worden. Een kind 
grootere levenskans en kans op een gelukkiger bestaan, 

de lijst der vakken met een ruimer blik is opgemaakt en in 
issing gebracht wordt.

systeem van onderwijs.

De spreker herinnerde er zijn toehoorders aan, 
of the National Cbamber of Traite," kort geleden I 
de meening had uitgesproken, dat het tegenwooi 
onderwijs onvoldoende was voor hen, die later betrel 
of nijverheid zouden bekleeden. Men drong < 
menschen iets te zeggen zouden hebben in de 
en meisjes, die later betrekkingen zullen zoeken 
maken, welke onderwerpen de jeugd later van i

Er werd op gewezen, dat er te veel idealisme 
tische kennis aan de jeugd wordt bijgebracht.

Wanneer men de lijst van vakken bestudeert, moet dit geschieden 
met het oog op de mogelijkheden, die de toekomst voor het kind in
houdt. In dit verband zal ieder dadelijk toegeven, dat het leven van 
het kind van wijder uitzicht moet zijn, dan zijn toekomstige brood
winning.

Levensonderhoud, al is het nog zoo belangrijk, in nijverheid, handel 
of landbouw, betcekent voor de groote massa een uiterst begrensde 
omgeving, eentonige herhaling, beperkte ontwikkeling. De zakenman 
wil voor alles een vorming van den jongen mensch, die rekening houdt 
met het verkrijgen van vaardigheid in het speciale werk, dat de zaken 
meebrengen. Moet echter het resultaat van de school-opleiding kennis 
in één bepaalde richting zijn?

De ouders, die nadenken, zeg{ 
betere toekomst voor hun kind en 
Zij vragen niet, dat de school ol 
kantoorbedi 
heeft een | 
wanneer 
toepasu..

geen cursus zal 
gelijke te doen zijn 
moet innemen.

Een kind is geen confectie-artikel, maar een menschelijk wezen, met 
geschiktheid tot verdere ontwikkeling.

De staat heeft het recht te vragen en moet eischen, dat de school 
de kinderen in staat stelt, zich te ontwikkelen tot ontwikkelde staats
burgers.

Een kind te dwingen naar school te gaan tot zijn 14de jaar en dan 
zeggen: „halt, nu moet je voor verder onderwijs betalen", zou al het 
goede, dat tot nog toe gedaan was, te niet doen. Gedwongen school
gaan moet overgaan in vrij schoolbezoek, na
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tijd- 
■ebruik 
:ii heer

er gespro 
van handt

Het Middelbaar Onderwijs in Amerika.
Indrukken van een paedagogisch Sigbtseeër.

iractisch Engeland, dat waarlijk 
eid geen plaats meer te veroveren 

zoo velerlei opzicht ons land

leerplicht-leeftijd. De gemeentelijke middelbare school vóórziet in de 
behoefte van een langer 'schoolgaan en bereikt de meerdere ontwik- 

die er een gevolg van is.
rlaatselijke onderwijs-autoriteiten, die de noodige 
vrije middelbare scholen gesticht hebben.
voor verder onderwijs mag niet gesplitst worden 

•enen en ook mogen de scholen met Rijks-subsidic 
.■leiding in de hand werken. De nauwe beperking 

levensomstandigheden, die de armen thuis hebben, is al dwin- 
er mag geen verder nadeel voor hen in het onderwijs-

keling, die er een gev.
Er zijn verlichte pk 

stappen gedaan en
In deze scholen 

voor bepaalde beroepe 
geen klasse-onderschek 
in hun 
gend genoeg; e 
systeem zijn!

Aldus werd er gesproken in het pr; 
op het gebied van handel en nijverheit 
heeft op de wereldmarkt en waarvan in 
ook nog lecren kan.

Waar daar door de onderwijsmannen zoo gestreden wordt voor een 
ontplooiïng der persoonlijkheid van het kind en een enge beroeps
opleiding als een pantser gevoeld en gevreesd wordt, is er reden te 
over, om ook in ons land in een kind niet in de eerste plaats den 
latcren beroepsarbeider te zien. Bij brood alleen kan geen mensch, 
geen volk en geen wereld leven. Het gaat in de ontwikkeling van een 
volk ook om de hoogste goederen van wijsheid en schoonheid en die 
kunnen niet gekocht worden door een volkskapitaal, waar de arbeider 
alleen de vaardigheid machtig wordt der beroepsspecialiseering.

TAc heer W. Emmens, van wiens groote belangstelling in het onder- 
wijs in Amerika tal van artikelen in de laatste jaren in ons 

schrift hebben getuigd, heeft het goede denkbeeld gehad, om gel 
te maken van de tijdelijke aanwezigheid in ons land van den 
Z. Stokvis, inspecteur van het M. O. in Ned. Indië, om naar < 

' indrukken te vragen van het M. O. in Amerika, voor zoover de heer 
Stokvis dit op een reis door de Vereenigde Staten heeft leeren kennen.

De heer Emmens heeft aan den heer Stokvis een twintigtal vragen 
voorgclegd, welke de heer S. zoo vriendelijk is geweest, te beant
woorden, zich een nadere bewerking van zijn studiemateriaal voor
behoudend.

Wij zijn in de gelukkige omstandigheden vragen en antwoorden in 
ons tijdschrift aan een grooteren lezerskring te mogen brengen.
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1. Welke indruk maken de gebouwen voor het M. O. zoowel uil- als inwendig?

De High School gebouwen, die ik gezien heb (in 
Los Angelos, San Francisco, Denver, Washington, 
New-York) maken een uitnemenden indruk en zijn 
royaal en soms luxeus ingericht. Men heeft in Amerika 
geld over voor het onderwijs. Het onderwijs staat in 
de volle aandacht van het publiek, dat door het stelsel 
van door schoolbelastingplichtigcn gekozen .boards 
of education” de superintendentie over het school
wezen behoudt. Ik heb hier voor me enkele fraaie 
foto’s van High Schools in Los Angeles, een stad, 
die een zelfs voor Amerika wonderbaren groei heeft. 
Een Baedekcr van 1913 kon mij in 1923 maar weinig 
van dienst zijn! In haar jonge, rijke kracht munt deze 
jeugdige stad in haar scholenbouw uit boven het meer 
„gesettelde” Oosten der Vereenigde Staten. De in 
fraaien jong-Amerikaanschen bouwstijl opgetrokken 
John Muir Junior High School (de J. H S. is te ver
gelijken met onze Mulo; hierover later meer) van 1921 
heeft 467,775 dollars gekost en telt thans 1700 leer
lingen en 70 leeraren. Een school van hetzelfde type, 
in 1912 gebouwd en van ongeveer dezelfde grootte, 
kostte 306,000 dollars.

De toename der schoolbevolking is tijdens en vooral 
ni den oorlog zóó zeer toegenomen, dat vele, ook 
grootsch opgezette, schoolgebouwen te klein zijn ge
worden. Zoo zag ik in New-York een High School van 
8350 leerlingen. Een deel daarvan moest gehuisvest 
worden in twee annexen of filialen, terwijl verder 
„dubbele schooltijden" ingevoerd moesten worden. In 
New-York-City was het aantal High schooiers in 
1915 61,142 en in 1922 91,351. In genoemde stad, 
zooals ook elders, bijv, in Los Angeles, bestaan grootc 
plannen voor den aanbouw van nieuwe scholen, want 
ook in Amerika voelt men het bezwaar van dergelijke 
reuzenschoten, al heeft men dit bezwaar door een 
uitnemende organisatie voor een groot deel opgeheven.

2. Waarin bestaat het verschil in inrichting van het gebouw met een H.B.S. (Gj'mn.). wat 
laboratoria, bibliotheek, werkplaatsen, enz. betreft?

Het verschil van inrichting der High Schools, die 
ik bezocht, met die der Hollandschc scholen bestaat 
o.a. daarin, dat de Amerikaansche scholen alle een
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Er

zelf een hand- 
tadgevingen.

aantrof.
, de lunchrooms, die aan
i zijn. Deze lunchrooms

aula hebben, die evenzeer noodig wordt geacht als 
bijv, een natuurkundelokaal. Die aula’s zijn eigenlijk 
groote schouwburgzalen. In die der Manual Arts 
High School te Los Angeles zag ik toevallig een 
aardige opvoering van de operette „De Mikado”, 
geheel opgevoerd door leerlingen. Uitnemend ook is de 
inrichting der gymnastieklokalen. Verder hebben de 
scholen, waar mogelijk, prachtige play grounds voor 
opcnlucht-oefcningcn. Waar aan de scholen „manual 
training" is verboden, zag ik ruime, goed geëquipeerde 
werkplaatsen.

De bibliotheken waren ruim voorzien, zooals ook 
vele der Hollandsche schoolboekcrijen, maar aan vele 
zijn leeszalen verbonden, waar de leerling in zijn vrijen 
tijd zelf kan bezig zijn, en gebruik maken van woorden
boeken, encyclopaedieën e.d. De laboratoria verschillen 
niet veel van die der Hollandsche scholen, waar ik 
ze wel eens beter verzorgd a

Een bizonderheid ook zijn 
groote scholen verbonden

>rden door Se leerlingen zelf, onder toezicht, beheerd, 
zijn er, die f 70,000 per jaar omzetten en een winst 

i 7 °/0 maken.
Als regel heeft elke leeraar zijn eigen klaslokaal en 

verwisselen de leerlingen na elke les van klas. Dank 
zij de goede organisatie, Sic voornamelijk steunt op Se 
medewerking Ser leerlingen zelf, gaat alles op rolletjes.

3. Hebt U de indruk gekregen, dat zoo'n high school een maatschappij in 't klein is?

Zeer stellig heb ik den indruk gekregen, dat de 
school een maatschappij in ’t klein is. Dat is juist 
hetgenc, dat mij zoo sterk getroffen heeft door de 
tegenstelling met Holland. In Amerika is het streven 
om den scholier te betrekken in den goeden gang van 
zaken der school, om hem redzaam te maken en op 
te leiden tot zelfstandigheid. Geen politicorde wil men, 
waarvan het handhaven alleen de taak der leiding is, 
maar een ordelijkheid, die de leerling uit overtuiging 
mee helpt bevorderen.

Op vele scholen geven de leerlingen 
boek uit vol aardige bizonderheden en raadgevingen, 
uit welke het streven spreekt om de leiding bij te 
staan, die zonder dit ook niet in staat zou zijn den
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mant schappij ? En de 18-jarigen de indruk van

voor8 de goede gang van

Uit het bovenstaande blijkt al, dat het streven der 
school is, de leerlingen op te voeden tot zelfstandige 
volwassenen. Mij trof het prettig-vrije en onafhanke
lijke in de houding der leerlingen, tegen den leeraar 
en ook tegenover mij, den bezoeker. Tc Los Angeles

Moet daaruit verklaard

Houden dclccrlic

duizenden leerlingen te geven, wat hun toekomt. In 
een van die handboekjes lees ik o.a. het volgende: 
„The citizens of our great city (i.c. New-York) laid 
upon themselves the burden of taxation necessary to 
support this school in order to furnish a free oppor- 
tunity for higher education to all the city's youths 
that are worthy to receive it. In return they ask 
above all else that you take the fullest advantage 
of the opportunity; that you regard the school and 
your attendance here as a serious matter; that you 
put forth your strongest efforts to dcrive from the 
school all the benefit it can afford you and makc the 
school better because of your presence.”

Op allerlei gebied, bij allerlei gelegenheden zijn er 
kleine commissietjes van leerlingen (squads), die hulp 
bieden. De leerlingen zijn samengebracht in een general 
organizalion. De leiding daarvan bestaat uit een Board 
of Govemoiv en een Executioe Council. De Board bestaat 
uit den directeur der school, den eerevoorzitter der 
vereeniging, een leeraar aangewezen door den directeur, 
een leeraar gekozen door de leeraarsvergadering, en 
een leerling, gekozen door de leerlingen-Ieden van den 
Uitvoerenden Raad. Deze raad bestaat uit 6 leeraren 
en 8 leerlingen. Daarbij is er nog een dagelijkse!) 
bestuur van drie leden, die gedurende één „term” 
(= half jaar) zitting hebben. De leerlingcn-bcstuurs- 
leden moeten minstens 70°/0 van het hoogste 
te behalen vordcringspunten hebben. „Why i 
the general organization?” vraagt het handbc 
de Witt Clinton School. „You owe it toyourself.lt 
is here that you ought to serve your apprcnticeship 
at taking an active part in the affairs of the world. 
The school is your world. Get busy!"

toyourself.lt
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Het

leeraar en

milieu vindt, *

te vormen —• ik laat
daarvan de juiste opv<
van zelf tot een geheel andere verhouding tc 
lingen, dan hij die alleen bedacht is op het

Dan ihmI <le verhouding van 
indruk kreeg U?

een andere lijn dan bij om. Welke

voorgaande geeft al gedeeltelijk antwoord op 
vragen. Het komt mij stellig voor, dat de High 

School, voor zoover ik er kennis mee mocht maken, 
den individueclcn aanleg der leerlingen goed tot zijn 
recht doet komen. De exira-clasj aclii'dy onder <ruper- 
i'ision van leeraren draagt daartoe zeer veel bij. Daar 
komen de verborgen talenten der leerlingen te voor
schijn, die aan de schoolleiding aanwijzingen kunnen 
geven, welke het onderwijs ten goede zullen komen. 
„Hecrscht er in de High School levensvreugde?" vraagt 
ge. Ik geloof, dat ik dit bevestigend kan beantwoorden. 
Waar ik kwam, zag ik opgewektheid, levendigheid, 
frischheid. „Our school is like a picnic," hoorde ik 
een Amerikaan zeggen.

een stevige kern van ver- 
••neeren zich de door de leerlingen 
nvhting zelf gekozen vakken. De 
er aan die keuze vastzit, waartoe 

wordt daardoor beter voorbereid voor de 
professie, waarin hij later werkzaam zal zijn.

7. Ontwikkeling van gaven is groei en groei it vreugc 
leven* vreugde?

werd ik door de directrice eencr Junior High School 
voorgcstcld aan het bestuur der Iccrlingcnvcrecniging, 
een stel frisschc jongens en meisjes, die me met een 
stevigen handdruk begroetten en vrij en frank ant
woordden op de door mij gestelde vragen. Op de 
speelplaatsen, waar honderden leerlingen dooréén 
woelden, zag ik geen ruwheid of baldadigheid. Het 
ver doorgevoerd systeem der keuzevakken bevordert 
de zelfstandigheid ook. Om een stevige kern 
plichte vakken, groepce 
met bevoegde voorlicht 
leerling weet wat 
die leidt en

Uit wat ik hierboven meedeelde, blijkt wel, dat de 
leeraar in Amerika nader tot zijn leerlingen staat, dan 
veelal bij ons. Naast het geven van onderwijs, stelt 
de school zich tot taak, het karakter van den leerling 

op het oogenblik daar of hij 
/atting lleeft — en zoo komt hij 
andere verhouding tot de leer- 

bij brengen



■

.1,

Classrooin ....

PUPIL'S SPECIAL REPORT.

Date .... 192

j

388

s

.... pupil.

.... teacher.I

gum. (!) 
ly conduct.
books or material.

I have made out (....) similar notices this term 
and understand that they are used as a record against 
my deportment.

My dear M . . .

1 am reporting myself as unsatisfactory in deport
ment to day in M . . . class, Period . . . for the rcason 
checked bclow.

.... Talking.

..'.. Idleness.

.... Inattentiveness.

.... Impoliteness.

.... Chewing gi

.... Disorderly

.... Without 1

van kennis. Ook zal dit op zijn onderwijs zelf van 
invloed zijn. Ik heb echter te weinig gegevens, om 
daarover een positief oordeel uit te spreken.

De ordekwcstic. Te oordeelen naar wat ik zag, en 
naar wat ik hoorde uit den mond van schoolmannen 
en -vrouwen, geloof ik, dat er van „wanorde” naar 
onze begrippen, weinige sprake is. De leerlingen ge
voelen zich te zeer deel der schoolmaatschappij, om 
zich daartegenover te plaatsen. Er is niet de klasse- 
solidariteit van de leerlingen eenerzijds tegenover de 
schoolleiding anderzijds, zooals wij die hier wel kennen. 
Vroeger, in de tijden van het selfgovernmcnt der leer
lingen, een thans voor de High School vrijwel over
wonnen standpunt, kwam het wel tot ernstige con
flicten, maar nu, zoo verzekerde men mij, komen be
langrijke botsingen weinig voor. Als een aardig staaltje 
van de methode, waarop men den leerling ook in zijn 
ondeugendheid zelfstandigheid leert, neem ik hier op 
een formulier eener Junior High School in Los Angeles 
(gedrukt op de schooldrukkerij!)
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wijs is dit: De intellectueels

Idubs tot xijn recht. Is dit juist? 

voora fgaande

Houden de ouders van de high school en toonen ze dat. door offers te brengen?

Of de ouders van de school houden en er offers 
voor over hebben? Ik heb daarnaar geen speciaal 
onderzoek gedaan. Over hef algemeen kan ik zeggen, 
dat de Amerikanen zeer ingenomen zijn met hun school
wezen, zelfs zóó, dat ze de fouten ervan niet steeds 
inzien. Aan heftige kritiek ontbreekt het echter ook 
niet (Lipton Sinclair!) Een paar Hollandsche vaders, 
die ik sprak, waren opgetogen over de scholen hunner 
kinderen, zoo ook een Duitsch-Amerikaan. Diens zoon
tje, een jongen uit het derde leerjaar der lagere school, 
kwam op zekeren dag thuis als captain zijner klas en 
vertelde vol pret van de hem opgedragen ambtelijke 
werkzaamheden. Van deze drie vaders woonde er een 
in Honolulu, de tweede in Berkeley (Californiö), en 
de derde in New-York.

Een van de belangrijkste dingen in het high schoolonderw 
individualiteit van de leerling heeft door de splitsing van 
vakken en vele vakken naar keuze, gelegenheid lot zijn i 
individualiteit komt in de departementale en algemeenes chook

Op deze vraag is reeds in het voorafgaande een 
antwoord te vinden. Met clubwezen is prachtig ont
wikkeld op de scholen, die ik zag. Op een groote High 
School in New-York vernam ik, behalve van clubs op 
het gebied der verschillende vakken (foreign language 
societics. chemistry club, drawing teams. Nature Study 
Club enz.), van printing office club, Camerc-guild, jour- 
nalismcktb, philatelic society, Radioclub, m verschil
lende squads bijv, late and absence sq., mooie and stage sq., 
mulligtaph sq., department office sq., een sq. voor het 
toezicht houden in study hall, enz. enz. In het prach
tige. door de leerlingen der school saamgcstelde en ge
drukte jaarboek 1923 der Manual Art High School te 
Los Angcles, een school van 3600 leerlingen, ruim ge
huisvest in een kostelijk gebouw met ruime workshops op 
allerlei gebied, vind ik o.a. vermeld een art club, stage 
crew, Frcnch club, Law club, architectural society, 
agricultural club, Spanisch club, Boys and Girls glee- 
clubs (muziek). Girls choral club, Harmony club. Senior 
orchcstra, Latin club, press club (voor de uitgave van 
het zeer lezenswaard weekblad der school), stamp 
club, girls’ league, natural history club, cafcteria club
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i de leeraren?

der vraag, of mij iets is opge- 
ing van de leeraren, zou op zichzelf 
kunnen worden. Als de Amerika

nen ons op onderwijsgebied in iets vóór zijn, dan is 
het zeker in de aandacht die besteed wordt aan de 
opleiding van den leeraar. En nu bedoel ik niet de 
vakkennis van de leeraren in ’t Fransch, de wiskunde

de schoolclubs in gunstige zin gesproken?

De schoolclubs staan bij de leidino- 
geschreven; zij spelen een belangrijl 
schoolplechtigheden.

Van een intellectualisme, waarover men bij ons te 
lande zoozeer klaagt, is weinig of geen sprake, zooals 
uit het voorgaande wel duidelijk zal zijn. Het prag
matisme, zooals dit door William James, die grooten 
invloed heeft uitgeoefend op onderwijsgebied, is ver
kondigd, heeft deze eenzijdigheid voorkomen. Het 
werkt alzijdige ontwikkeling in de hand 
een geest van optimisme en 
in opvoeding. Onderwijs 
heenbrengen over de door verstandige 
erkende feilen van het heden.

Met groote stelligheid zou ik durven beweren, dat 
ons schoolwezen erbij zal winnen, als de praktijk van 
het pragmatisch principe ook bij ons als waardevol 
erkend werd. Kunt ge U schooner harmonie in het 
onderwijs denken dan een vermenging van ons ernstig, 
maar voor den leerling vaak zoo kleurloos waarheid 
zoeken en de levensblije belangstelling voor de dingen 
des dagelijkschen levens? Ik verwijs hier verder naar 
het voor dit onderwerp aardige boek van Dr. ƒ. R. 
Snethlage: „De Amerika?"

12. Wordt er over



fi

391

-ofessoren
: beroemde John 
i den meest

kleed en bclat
In 1900 hac

daaronder
N icaragua, 

één

enz., want die zal in zeer vele gevallen minder zijn 
dan die der Nedcrlandsche leeraren, — maar de op
leiding voor het onderwijsambt in het algemeen. Er 
bestaat in Amerika de communis opinio, dat de lecraar 
op de hoogte moet zijn van de onderwijskunst en de 
onderwijskunde. Het scepticisme of, wat ook wel voor
komt, de intuïtieve afkeer van al wat zweemt naar 
wel overdachte en bewuste studie van onderwijspro
blemen, zooals ten onzent vaak te constatceren valt, 
is in Amerika uit den tijd. De opvoedingswetenschap 
bloeit er. Met licfdcvolle naarstigheid wordt alles in 
studie genomen — en dat al sinds jaren —• wat het 
onderwijs in wijden zin ejjicient zal kunnen maken.

De groote universiteiten hebben niet, zooals hier, 
bij de gratie Gods, óén enkelen lector of professor in 
de paedagogie met een klein aantal toehoorders,.maar 
uitnemend ingerichte Educational departments, Teachers 
colleges, waarheen van wijd en zijd de studenten toe- 
stroomen.

In Ncw-York bezocht ik het Teachers College van 
de Columbia University. Dit college bestaat al van 
1889 af. Het doel is: het vormen van leiders op de 
openbare scholen in de Vereenigde Staten. De spe
ciale taak van dit College is de opleiding van onder
wijzenden op een universiteit, naar hetzelfde peil als 
de opleiding voor andere beroepen. Niet alleen leidt 
het lecraren op, maar ook hen, die ambieeren naar 
het ambt van directeur of inspecteur. Meer dan 15000 
studenten van het Teachers College in New-York be- 

ingrijke onderwijsbetrekkingen in de V. St. 
id het College 593 studenten, in 1920 3050. 

In 1920 werd een zomercursus van het Teachers Col
lege door 6552 studenten bezocht. In 1920 volgden 
186 buitenlandsche studenten het college; 
zijn er uit Chili, China, Cuba, Rusland, 
Mexico, Zwitserland, België, Engeland.... niet 
uit Nederland! Er zijn tientallen professoren en 
toren aan verbonden, waaronder de
Dewey. De onderwerpen zijn van den meest ver
scheiden aard, maar houden alle verband met het 
doel van het College. Als vormschool zijn aan het 
College een High School en Elementary School ver-



392

sociologie, 
opvoeding.

igde dat: „the 
one of them is 
:en bewijs, hoe

„experimental schools" zijn verbon- 
'eer 20 universitciten. Bovendien bestaan 
die College and University laboratory 

van andere scholen van dien aard, 
cursussen in de geschiedenis der opvoeding, 

opvoeding, opvoedkundige 
schoolhygiene, vergelijkende 

lologie, schooladministratie, 
en administrateurs 

teachers colleges.
de waarde der tests.

bonden; dergelijke 
den aan ongeve 
er, behalve di 
schools, nog tal 
Er zijn 
philosophie der > 
opvoedings- en s< 
opvoedkundige psych< 
cursus voor leeraren, inspecteurs 
op normaalscholen en

Ik woonde een college bij over 
een onderwerp van zeer actueel belang voor Amerika, 
aangezien zeer vele scholen de tests (waaronder zeer 
ingenieuze), toepassen bij het classificeeren der leer
lingen. Er waren tientallen toehoorders, waaronder 
bedaagde mannen en vrouwen, Chineezen, Japanners, 
Philippino's, negers. Er was vrije discussie, waarvan 
een goed gebruik werd gemaakt. Over het algemeen 
heeft de uitoefening van het onderwijsambt de volle 
aandacht. Dat blijkt wel uit een stel vragen, die de 
High School Superintendent bij de Board of Educa- 
tion in New-York ter beantwoording heeft overgelegd 
aan de schooldirecteuren. Uit de 34 vragen haal ik 
de volgende aan:

Have you used the faculty meetings (i. c. de ver
gadering van leeraren in hetzelfde vak), to stimulate 
greater interest in educational processes and to de- 
velop unity of aims in the teaching body ? •— If you 
have used standardized intelligence test at a basis of 
classification of pupils, please sum up your experience 
and judgment of the method. — What spccific mea- 
sures have you taken in your school to improve the 
quality of speech and the correct use of the English 
language and what have been the results? ■—In what 
degrec is the rating of pupils for promoting affected 
by conduct? — What changes in courses of study, 
methods of teaching, schoolorganizations, etc., have 
resulted from a study of professional, busines or civic 
institutions ?

De Superintendent vermeldt vol vreuj 
reports were most illuminating; every < 
worthy of publication in full." Wel e<
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voor H. O. dan in Holland. Over volledige gegevens 
beschik ik niet. Wel weet ik, dat in de High Schools 
van groote steden, als Los Angeles, San Francisco, 
New-York, het Latijn een ondergeschikte rol en het 
Grieksch een onbeteekenende rol speelt. Beide talen 
beboeren lol De keuzevakken. In San Francisco heeft 
slechts één enkele High School Grieksch als elective, 
en drie scholen Latijn. In New-York waren in 1922 
91.351 leerlingen op de High Schools; daarvan leerden 

Fransch  23500 
Duitsch  2752

(hierbij zij opgemerkt, dat Duitsch tijdens en kort na 
den oorlog van de scholen zoo goed als verbannen 
was. In 1920 leerden slechts 60 leerlingen Duitsch!) 

Griekecb  166
Latijn 19.-102 
Italiaansch  399
Spaansch......................... 33.208

Naar ik meen, zijn in de groote steden geen < 
bare scholen, die met onze gymnasia te vergel 
zijn. Het Latijn is een vak als een ander, dat men 
kiest, als men meent het voor latere studie noodig te

ver wetenschappelijke beoefening van didactische 
paedagogische vraagstukken al is doorgedrongen.

i gelijkstelling van alle leergangen (d. i. de opleiding voor de universiteit. de 
de handel.- de muziek enz.), een gunstige invloed op de sociale houding van 
volwassen mensch?

De gelijkstelling van alle leergan 
gunstigen invloed uitoefenen op de sociale houding 
van den lateren volwassen mensch, maar m.i. is de 
sociale houding van den Amerikaan in dit opzicht 
primair. De „social equality" in Amerika, waarover 
Bryce in zijn „American commonwealth" zoo lovend 
spreekt, en die iederen reiziger in Amerika en vooral 
den Hollander, gewoon als hij is aan het behartigen 
der standsverschilletjes, zoo aangenaam aandoet, heeft 

dergelijke gelijkwaardigheid in de opleiding voor 
elk behoorlijk ambt mogelijk gemaakt. De social equa
lity strekt zich echter nog niet uit tot de negers

Welke plaats neemt de studie van do oude talen in?

De studie van de oude talen 
volstrekt minder gewichtige
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De Hamburger „Gemeinschaftsschulen”

2. (Slo<). door COR BRUIJN.

de lijst van vakken 
te Los Angeles.

zoals men weet, 
i* verplichtend is, staat 
’, die zeven „Kreis- 

zich een deel der

II.
T Tet toezicht op het „volksschoolonderwijs’’, dat, 

in Duitsland tot en met het veertiende jaar
in Hamburg onder leiding van een „Schulrat", 
schulrUte" onder zich heeft, welke ieder voor

hebben. Het komt ook voor op 
der „Manual Arts High School”

19. Acht U het voor de verdere ontwikkeling van on» onderwijs

Ik acht het voor de- ontwikkeling van ons onder
wijs van het grootste belang, dat het Amerikaansche 
High School-systecm (beter zou men van beginsel kunnen 
spreken, want de High Schools der verschillende staten 
verschillen onderling aanmerkelijk), in studie wordt 
genomen. Op voorwaarde, dat wij eerbied blijven be
houden voor het vele goede in ons onderwijs, kan 
kennisname van het Amerikaansche onderwijs het onze 
slechts vernieuwen en verbeteren.

Ten slotte dit. Ik heb in het voorgaande zoo goed 
als uitsluitend op het goede van het Amerikaansche 
onderwijs het licht laten vallen. Dit neemt niet weg, 
dat ik tijdens mijn verblijf in Amerika het oog niet 
gesloten heb voor wat m.i. verkeerd is. Ik noem bijv, 
de feminisatie (sit venia verbo!) van het docenten- 
pcrsoneel; de grootc klassen; het tot chauvinisme op
gevoerde patriotisme; plutocratische invloeden. De 
bespreking hiervan, evenals van veel andere opmer- 
kenswaardige dingen (bevoegdheden der leeraren, les
rooster, administratie, opvattingen omtrent coöducatic, 
bestrijding van volksondeugden door middel van de 
school, bureau óf educations te Washington, beoor- 
decling der leerlingen, handarbeid enz., zal ik echter 
moeten bewaren voor de nog te schrijven „verhande
ling". Ik heb mij hier zooveel mogelijk gehouden aan 
Uw vragen, waarvan ik hoop, dat de beantwoording 
U niet te zeer heeft teleurgesteld.

Z. STOKVIS, 
Inspecteur M. O. in Nederl.-IndiS.
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• Hamburgsc scholen onder hun contrdle hebben. De negen „Gcmein- 
schaftsschulen" staan echter onder het direkte toezicht van de Schulrat. 
Hierdoor is bereikt, dat er meer stabiliteit heerst in de invloed, die 
van hogerhand op de gang van zaken in deze nieuwe scholen wordt 
uitgeoefend. Nu de oprichting van scholen, waarin niet gewerkt wordt 
volgens een in onderdelen vastgcsteld leerplan en lesrooster, ook in 
ons land door hetgeen daaromtrent bepaald wordt in artikel 25 van 
de Lageronderwijswet 1920 mogclik is, zonder dat daardoor het 
rijkssubsidie gemist behoeft te worden, en nu deze oprichting door het 
tot stand komen van de eerste Montessori-scholen, en de Pallas- 
Athene-School te Amersfoort, een feit is geworden, nu zou het m.i. 
alleszins aanbeveling verdienen, dat van staatswege deze scholen onder 
een apart toezicht werden gesteld, dat ten eerste begrijpend en 
waarderend tegenover deze pogingen staat en dus niet huiverig en 
schoorvoetend de nodige, juist hier zo nodige medewerking verleent, 
maar dat ten tweede tenminste enige zekerheid geeft, dat bij vervanging 
van Minister De Visser, aan wie we in deze zoveel te danken hebben, 
door een andere bewindsman, eventuele mindere sympathie voor de 
nieuwe richting wat gefilterd door de filter van het aparte school
toezicht de scholen bereikt. Ook voor deze scholen zou het van veel 
belang zijn, als de staatsinvloed wat gestabiliseerd kon worden.

De Hamburgse Schulrat staat met groot vertrouwen tegenover de 
onderwijzers-colleges, die de scholen besturen. „Wij dragen zelf de 
verantwoordelikheid voor ons werk," kon ons met trots en dankbaarheid 
Nicolaus Hcnningsen, een der stuwende krachten, getuigen, met de 
trots van hem, die weet aan een groot werk te arbeiden, met de 
dankbaarheid van hem, die zich gedragen weet door het vertrouwen, 
van wie boven hem gesteld zijn.

En waarlik, de overheid kan gerust zijn, ook hier te lande, en afstaan 
van kleinzielige peuterij en angstvallige voorzorg. Want óf het werk 
geschiedt door mensen, die weten, wat zij willen, en willen, wat zij weten, 
en dan behoeven ze niet bemassrcgelt te worden; óf de idee leeft in 
hen onvoldragen en vlammend als een stroovuur, en het werk is tot 
een snelle ondergang gedoemd, en geen schooltoezicht zal er iets van 
maken, of het van de ondergang redden.

Ik ben mijn direkte beschouwing van de Hamburger scholen opzettelik 
begonnen met de mededeling betreffende het schooltoezicht, omdat 
daaruit dadelik blijkt, hoe het ontstaan van deze inrichtingen niet te 
danken is aan het initiatief en het enthousiasme van enkele personen, 
maar hoe integendeel na de revolutie er in het parlement van Hamburg 
een meerderheid te vinden was, die sympathiek tegenover de idee 
der „Gemeinschaftsschule" stond, en er zich onder de burgerij dus
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ook een groot getal sympathiscrendcn bevond. 'Ware dit niet het • 
geval geweest, dan zou men ook moeilik kunnen verklaren, hoe in de 
aan vang reeds dadelik drie scholen met ± 1500 leerlingen konden 

zo uitgroeide als ik in denbeginnen, terwijl dit aantal in korte tijd 
aanvang berichtte. .

Uit hetgeen ik hiervoor meedeelde aangaande de leidende beginselen 
in de Hauslehrerschule en de Odenwaldschule laat zich de karakteris
tieke naam „Gemeinschaftsschule" reeds enigermate begrijpen. Bij 
deze beide bizondcre inrichtingen toch werden er krachten in het kind 
in werking gesteld, die de ontwikkeling tot zelfstandig handelende en 
denkende gemeenschapswezens ten zeerste bevorderden. Maar juist 
het afgesloten karakter dezer scholen met hoofdzakelik interne leerlingen 
stempelde ze wel tot gemeenschappen op zich zelf, maar niet tot een 
deel van de gemeenschap, van de samenleving, zoals dit nu bij de 
Hamburgse scholen het geval is, door het nauwe verband, dat hier 
tussen school en huis, en tussen school en maatschappij gelegd is.

Voelt men het voor een goede inrichting van de maatschappij als 
noodzakelikheid dat alleen nood, in de meest algemene zin, de richt
snoer zij voor geestelike en materieele productie, zo beseft men ook, 
dat voor de enkeling uit levensnood volbrachte arbeid voorwaarde 
voor ontwikkeling is. In deze uit levensbehoefte geboren arbeid vormt 
de mens zich zelf, komt hij tot zich zelf. Maar nooit is klaarder dan 
in onze dagen geworden, dat, hoe ook deze levensbehoefte zich in 
ieder persoonlik mag openbaren, ze nooit tot volkomen bevrediging 
kan komen dan in en door de gemeenschap; lichaam, verstand en geest 
kunnen alleen in gemeenschapsdienst tot de grootste ontplooiïng komen. 
En zo kunnen we het begrijpen, hoe in een verslag van de school 
Berliner Tor 29 gesproken wordt van „die Schule, dcen ganze Arbcit 
Religion ist," dienst in en uit het Eenheidsbesef.

Ik had het voorrecht gedurende enige dagen kennis te kunnen maken 
met een der eerste dezer Gemeinschaftsschulcn, tevens een die het 
meest naar voren komt, n.1. die van Tieloh-Slld. Er gaan een 600 
kinderen ter school, er zijn 25 leerkrachten, die gedeeltelik met het 
leiden van groepen belast zijn, gedeeltelik cursusonderwijs geven. Het 
klassenstelsel is opgegeven, op de deuren der lokalen vindt men de aan
duiding: Gruppe ... (volgt naam v.d. leider). De dertig tót zesendertig 
kinderen van zo ’n groep lopen in leeftijd soms tamelik uiteen, nieuwe 
leerlingen worden bij een bepaalde groep ingcdeeld, hebben echter het 
recht zich bij een andere groep aan te sluiten, met goedkeuring van 
de leerlingen uit die groep. De leerlingen kunnen ook een hunner 

ipsgenoten de verdere toegang weigeren bij wangedrag, dit is echter 
dusver nog zelden voorgekomen. Eén van de dingen, die bij het
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en uitgaan der school dadclik treft, is een grote luidruchtigheid, 
die in de ruime gangen en lokalen heerst. Ik gebruik met opzet niet 
het woord „lawaai", omdat dit ec n minder mooie klank heeft, en men 
allicht aan wanorde zou gaan denken, terwijl ik juist een hogere orde 
moest erkennen in dit vrije saincnkomcn en uit elkaar gaan, dan die 
welke heerst in de zwijgende, meer door blikken dan woorden gere
geerde, rijen der „goed gedisciplineerde" scholen. IF'anovAe heb ik 
niet gezien, niet in de groepen, niet in het optreden van de kinderen, 
als ze buiten toezicht waren. Dit is een groot succes, dat de leer
krachten dankbaar erkennen, ook aan de andere scholen. Alle verslagen 
spreken van grote moeite in den aanvang, van bandeloosheid en zelfs 
van t overheersen der slechte elementen. Wat geen wonder is, als 
men bedenkt, dat de pogingen om zonder dwang en straf te werken 
dadelik in 't groot werden opgezet, met kinderen, die gedeeltelik reeds 
lange tijd in 't gareel van de oude school hadden gelopen en boven
dien .... oorlogskinderen waren. Bovendien ontmoet men hc 
de klacht, dat die oude scholen in het begin trachtten hun minderwaardig 
materiaal naar de „nieuwe" af te schuiven, zodat in sommige groepen 
het voorkwam, dat meer dan de helft beneden het normale stond. 
Ook de klachten over slecht schoolbezoek waren menigvuldig, zo ook 
over te Iaat komen. „Maar langzamerhand verbeterde de toestand, 
opzettelike verzuimen komen zelden meer voor, er is nog maar ’/a °/<» 
te laat komers. DU alles hebben we bereikt zonder straffen. Het kwam 
voor, dat zieke kinderen niet thuis te houden waren, dat groepen, 
als de school eindigde, bij hun leerkrachten zolang aandrongen tot 
deze verder onderrichtten, en wel in algebra, natuurwetenschap en 
derg. Enige collega’s hebben op dringend verzoek van de kinderen 
ook in de vacantie onderwijs gegeven.”

Het binnenkomen in het schoolgebouw, voor het aanvangsuur slaat, 
staat de kinderen vrij, en zo is meestal reeds een aantal kinderen 
aanwezig, wanneer de leerkrachten het lokaal van hun groep betreden. 
Direct bij het binnenkomen treft het geheel andere aspect van de 
lokalen. 'Wij, die gewoon zijn een belangrijk deel van onze zorg aan 
het aanzien van onze lokalen te geven, om de innerlike waarde van 
het schone uiterlik, zien even de kale, gepleisterde wanden, met wat 
kleurige papierknipsels, een 
we snuiven even: de ramen zijn alle dicht, 
om te bedenken, dat we hier bij bewogen 
lijnen zien en op het kleinere, het mindere 
nu nog niet; voor we < 
in de gemeenschap van

meisjes zitten in groepjt
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Hij geeft een half uur lang een alleraardigste beschrijving 
reis, zodat we zelf haast meereizen, praktiese aardrijkskt
„ Kindesmundart."

Wat heb ik in enkele uren met dit grot 
gemaakt! Er werden opstellen voorgelezt 
als vrij huiswerk gemaakt, de andere gaven er

hygiiniese 40 en 60 c.M. afstanden uit onze voorschriften zijn helemaal 
verwaarloosd! — pal tegen de twee zijmuren en de achterwand staan, 
zodat er voor en in het midden een mooie ruimte is opengebleven. 
Het is juist herfstvacantie geweest, de communistenopstanden zijn 
ternauwernood voorbij, het jonge volkje heeft er in meegeleefd ~ en 
mecgeledcn, als reeds in zoveel ander leed — en bespreekt de ge
beurtenissen, die het slechts even onderbreekt voor een korte begroeting. 
Herr Lamszus zet zich in een van de banken bij een groepje luisterend 
neer, en wij volgen zijn voorbeeld. Hoeveel zijn er wel? Tien, twintig 
—- een goede dertig. Wat gaan die mondjes, wat zijn ze er in! Gelukkige 
Hollandertjes, die de hicr besproken „Tatsachen” niet kennen, in zo 
harde werkelikheid! Ik hoor spreken over opgebroken trottoirs, 

‘o-eweren, tanks, en hoe het in die straat was, en in die .... 
o,., ineens, valt het me op, hoe niet allen luisteren. Daar, voor 
er een druk te schrijven, en ziet op noch om; daar zijn er een 

paar gebogen over een boek, en laten zich door niets storen, ginds 
in de achterste hoek zit een klein kereltje te snijden, wat? Enkelen 
knippen bonte figuren in glacé-papier. En terwijl om ons het leven 
bruist, en overslaat soms in luide toon van het niet-cens-zijn, volgen 
die enkelen hun wegen.

Dan, uit een druk groepje, treedt rustig een twaalfjarige jongen 
naar voren en op de brede verhoging voor de werkmuur. „Sst", wordt 
er van alle kanten geroepen, er valt een stilte, en dan begint hij rustig 
te vertellen, hoe hij meent, dat een bepaalde gebeurtenis zich afge
speeld heeft. Een paar malen slaan er ontkennende uitroepen omhoog, 
maar de gemeenschap roept ze tot de orde. Als hij klaar is, gaat hij 
weer kalm zitten. Je kunt zien, dit gebeurt hier regelmatig. Wie waf 
te zeggen heeft, tot allen, treedt naar voren en doet zijn woord. Wie 
niet luisteren wil, gaat zijn eigen gang, maar zorgt, dat hij de anderen 
niet stoort.

sprekken worden hervat, je merkt Lamszus haast niet op, zo 
i werpt hij er eens een woordje tussen, juist van pas, om 

op te voeren, of voor zakken te bewaren, 
enkele betreedt het podium, tot ten slotte op 

flinke jongen naar voren komt, omdat hij i
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de Amerikaan Wasburn (zie „Pacda- 
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arbeid wordt verrit 
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ig met het bericht van
dal aan de 1 Limburgse Gcmeinschafisschulcn 

icht, kan ik ten stelligste verzekeren, dat dit aan 
in allerlei vormen.

voor de eindconclusie zorgde. Ik heb gedichten horen voordragen, 
w.o. van von Wildenbruch, zó dat we er allen even stil van waren. 
Een geïmproviseerd „Hans en Grietje” zag ik zo’n paar bengels met 
bescheiden vrijmoedigheid voordragen: Er zou een ouderavond voor 
deze groep zijn.

Deze morgenuren zijn bijna uitsluitend aan het gemeenschapsleven 
gewijd. Degcen, die de vorige middag of avond (de scholen eindigen 
om twee uur) thuis gewerkt heeft, komt er voor de hele groep mee 
aan, en de hele groep oordeelt, 't schriftelijk werk kijken ze van elkaar 
na en de leraar wijdt er tenslotte zijn zorg nog aan, gemcenschappclike 
belangen worden besproken, gemeenschappelike interessen bevredigd, 
en daar naast en daar midden tussen door gaat de enkeling zijn gang, 
de een op dit, de ander op dat moment, sommigen soms de hele morgen, 
dagen achtereen, tot de gemeenschap hem weer pakt. En bijzonder 
opvallend is hierbij, hoe gemakkelik de enkeling dan zijn gang gaat, 
en blijkbaar door de intensiteit van zijn momentele belangstelling weinig 
moeite heeft zijn aandacht te concentreren, te midden van het gemeen
schapsleven.

De rest van de schooltijd gaat de groep uit elkaar om zich te ver
delen over de verschillende kursussen, die dan gegevetn worden. De 
deelname daaraan is vrij, hebben de kinderen echter zich voor een 
cursus opgegeven, dan verplichten ze zich tegelijkertijd deze tot het 
einde te volgen. Alleen in uitzonderingsgevallen, wanneer blijkt dat 
het een mistasting was, kunnen ze van deze verplichting ontheven 
worden. Ik noteerde aan de school Tieloh-Süd de volgende cursussen:

Volkswirtschaft und Geografie, Gcschichtc, Mathematik, Rechncn, 
Chemie, Englisch, Handarbcit, ‘) Weibliche Handarbeiten, Zeichnen, 
Musikichre, Chor singen, Tanzen und Rythmik, Lebenskunde.

25 onderwijzers en onderwijzeressen, 5 academies gevormden, 1 tech
nicus, 9 praktiese vaders en moeders, 3 jonge mensen uit de jeugd
beweging noemt het verslag van 1921 als werkzaam aan deze kursussen, 
die meermalen tien uren per weck vragen. „Bij al deze kursussen gaan 
we uit van het beginsel der zelfwerkzaamheid met hoofd en hand, en 
daarmee verbonden van dat van wederzijdj hulpbetoon."

De Hamburger scholen zouden geen „Gemeinschaftsschulen" zijn, 
wanneer ze dit laatste verzuimden. Het „spiek”vraagstuk bestaat 
voor hen evenmin, als het begrip „voorspuiten”. Het zou me te ver 
voeren, wilde ik uitweiden over de wijze, waarop het beginsel der zelf-
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werkzaamheid in de verschillende kursussen in praktijk wordt' gebracht, 
en. ik volsta hier met de verzekering, dat daar werk geleverd wordt 
door leerkrachten en leerlingen —• in doorsnee volkskinderen .— 
waaraan onze beste scholen niet reiken kunnen, en nooit zullen kunnen 
reiken, zolang leerkrachten en schooltoezicht het tot hun ernstige plicht 
blijven rekenen voor Onze Lieve Heer te moeten spelen, en stapje 
voor stapje, trapje voor trapje, o zo bezorgd en voorzichtig! het kind 
en de adolescent aan het handje voort te moeten leiden langs aan de 
schrijftafel jaren van te voren en voor jaren vastgelegde wegen.

Het moeilikstc werk is dat met de jonge kinderen. Hier moet, 
naar mijn bevinding, door de Hamburgers nog vee) gezocht en gevonden 
worden, en zouden ze een grote steun kunnen hebben aan Montessori, 
die ze echter deels onvolledig kennen, en wier leermiddelen ze zich 
voorlopig om de hoge prijzen toch niet zouden kunnen aanschaffen ook. 
„Mangel an Geld für Lehrmittel” is dó klacht, die men telkens hoort, 
die men telkens in de verslagen tegenkomt.

Maar veel kunnen ze ook bereiken met weinig, veel hebben zc 
bereikt met weinig. Het is geen holle woordklank gebleken, wat 
Nicolaus Hennigsen eenmaal zei:

„De toekomstige school, wier taak de vorming van de sociale mens is, 
zal een levensgemeenschap van kinderen, jongelieden, hun ouders en 
leraren zijn. Ze zal gegrond zijn op de erkenning, dat in voor de 
gemeenschap noodzakelike arbeid alle mogelikheden voor ontwikkeling 
liggen, dat door zulke arbeid alleen het ontstaan van de menselike 
gemeenschap en de wetten, volgens welke deze zich ontwikkelt, kunnen 
begrepen worden. En daarom zal de school werkplaatsen hebben, 
tuingrond, veeteelt, laboratoria, naaikamers, een drukkerij. Ze zal haar 
eigen financiën beheren, een eigen bestuur, een eigen rechtspraak hebben; 
ze zal in grote hoeveelheden zelf haar leermiddelen, aanschouwings- 
materiaal, versiering vervaardigen. Zc zal zelf haar huis zoveel mogelik 
in stand houden en zo heel wat besparen. Iedere enkeling zal naar 
leeftijd, aanleg en kunnen op zijn plaats gesteld worden, en deze 
plaats innemen, terwijl hij zich voor het geheel vcrantwoordclik voelt.”

Dit klinkt de Hollandse schoolmeester misschien als words, words 
in de oren, ’t Zou niet voor de eerste maal zijn, waar het een schone 
zaak betrof, waard om in geestdrift voor te ontgloeien, maar de 
Hamburger wéét, met innerlike blijheid, dat ze waar zijn, dat ze 
werkelikheid worden.

De leerlingen maken er natuurkunde-instrumenten, binden de oude 
boeken in, leggen lichtinstallaties aan. Een vriend van de school 
schilderde de muren van de muziekzaal, zij het naar onze smaak wat 
tè futuristies, ouders timmerden zelf de werkbanken voor de slüjdzaal,
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ichter elkaar doorbrachten 
i op de vrije dagen heen 
dag er mede doorbrengen

op alle 
En boe er g 
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o schoolverenigingen, die nu zuchten onder de schaarsheid der rcgcrings- 
iniddelcn cn de nauwe openingen van ouderlike beurzen. Leerkrachten 
geven uren meer les dan ze wettelik verplicht zijn, ouders, vakmensen, 
komen in hun vrije uren cn geven de liefhebbers les in meubclmakcn, 
timmeren, slotenmaken, boekbinden, naaien en knippen. Groep A maakte 
een eigen toneel met gordijnen en coulissen, groep B verbond zich om 
na schooltijd de speelplaats op te knappen, groep C plantte wilde 
wingerd langs een 50 M. lange schutting, bracht er het geld voor bij 
mekaar door een collecte door de hele school, anderen reinigen het 
klasselokaal, „dass es wie neu erscheint.” .Das Zahlen matcrial 
Uber die opferfreudige Mitarbeit der Eltcrnschaft wtirdc allein cinc 
Broschüre filllen."

Uit het voorgaande blijkt reeds welk een belangrijk aandeel de 
ouders in het schoolleven hebben. Van den beginne af werd gestreefd 
naar een innige samenwerking tussen school en huis, cn die is in een 
mate bereikt, dat men zonder overdrijving zeggen kan, dat ze mede 
tot de schoolgemeenschap behoren, of laten we liever en juister zeggen, 
dat uit deze innige samenwerking blijkt, hoezeer de school in die 
koric tijd reeds geworden is ccn levend deel van de gemeenschap.

Elke Gcmeinschaftsschulc heeft zijn oudervereniging, die tot doel 
heeft op alle mogelike wijzen de school in haar arbeid te steunen.

gewerkt wordt, kan wel blijken uit het volgende staatje: 
>ool Telemannstrasse 10 werden in de eerste twee jaren 

23 algemene ouderavonden gehouden met een voortdurend stijgend 
bezoek van 250—600 personen, terwijl er 80 groepsouderavonden plaats 
vonden. De ouderraad hield 27 zittingen, en had 73 konferentics. Een 
vereniging van ouders en leerkrachten met 350 leden bracht kinderen 
in bestaande vacantiekolonies en bij boeren onder, en stichtte later 
een eigen kolonie.

Bijna iedere school heeft zijn eigen ouderblad, dat door de ouders 
geredigeerd wordt en waarvan de onkosten bestreden worden uit 
vrijwillige bijdragen. Hier volgen enkele titels:

Der Tieloh — Zeitung der Schulgemeinde Tieloh-Süd.
Eltcrnzeitung — Hcrausgegeben vom Geschaftsflihrenden Ausschuss 

der Wintcrhuder Schulgemeinschaft.
Unsere Schule — BlKttcr der Schulgemeinde Berliner Tor.
Elternzcitung der Lichtwarkschule.
De meeste blaadjes verschijnen maandeliks.
Verschillende scholen hadden tot voor korte tijd hun Sontags-und 

Fcrienheime, waar kinderen soms weken lang a< 
met tuinarbeid, soms ook trok men er alleen 
cn ’s Zondags kwamen dikwels de ouders hun c
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In de laatste tijd zijn echter onder de druk der omstandigheden de 
meeste van deze Heime voor de scholen verloren gegaan.

Tenslotte: een stemmingsbeeld.
In een geschiedcniskursus, geleid door Nicolaus Hennigsen. Een 

twintigtal jongens en meisjes van 12 tot 14 jaar. Ze zijn wat ouder 
dan die van de groep Lamszus, je kunt het merken. Ze zitten rustig 
te praten als we binnenkomen, tó ernstig naar mijn hart. Een geregeld 
geschiedenis-overzicht, zoals wij dat gewoon zijn, geeft Hennigsen niet. 
Hij tracht inzicht te geven in het leven en worden van de maatschappij, 
en gaat gans andere wegen dan onze school. Daarover zoude apart 
te schrijven zijn.

Genoeg, de juist onderdrukte communisticse woelingen bieden hem 
aangrijpingspunten genoeg en hij begint met enkele oriënterende vragen. 
Maar het blijft stil onder de kinderen, er komen maar korte antwoorden, 
sommigen schijnen zonder enige belangstelling, anderen, ja wat hebben 
die anderen? Dit zijn de oudere kinderen, en we vragen ons een 
ogenblik verwonderd af: is dit nu het residtaat? Zo weinig belang
stelling bij kinderen, die hier toch uit vrije keuze zijn!

Dan neemt eindelik een van de meisjes het woord. Het klinkt rustig, 
wat ze zegt. Ze weet, ze mag het zeggen, denkt waarsebijnlik er geen 
moment aan, dat het verkeerd zou kunnen worden opgenomen.

„Ja, schen Sie Herr Hennigsen, wir haben verabredet, eigcntlich 
wollten wir hierübcr nicht mit Ihnen speechen, und miteinander auch 
nicht.”

Een ogenblik verwondering, 
schijnt ze 
8 „Maai 

praten.”
Een paar jongens protesteren met bromstemmen, maar ze laat zich 

niet storen, en betoogt, dat op de gestelde vragen wel geantwoord 
kan worden.

Even bruist het leven dan op. De' stemmen schieten over en weer, 
tot ze het tenslotte eens zijn: ja, hierover willen ze wel spreken, want 
Herr Hennigsen had naar bepaalde gebeurtenissen gevraagd, en ze 
hadden afgesproken niet over de politiek te praten.

Goed, Hennigsen is er tevreden mee, en rustig ontspint zich nu een 
vraag- en antwoordgesprek, dat op zich zelve waard ware gememo
reerd te worden.

Als dan na een kwartiertje een
„Kinders, jullie wilt niet over [ 

heeft dat dadelik goed gevonden,

maar voor de leraar wat zeggen kan, 
zich plotseling te bedenken, en zich tot de anderen wendend, 

op dezelfde rustige manier-voort:
ir hierover kunnen we toch eigenlik best met meneer Hennigsen

kleine pauze valt, waag ik de vraag: 
politiek spreken en Herr Hennigsen 

, maar waarom doen jullie dat liever
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allemaal verschillend over, 
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we niet."
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niet?” En hetzelfde 
vestigende uitroepen

„Ja, ziet U, onze « 
en wij pralen locb in ceel onze ouder* 
over kibbelen ook. En dat willen 5

„ Bovendien," ging ze na een 
ouders van een 
misschien van thuis wat vertellen, 
vertellen, misschien verkeerd zelfs, 
mee kregen, en dAt willen wc

De les ging verder. Het was een bewogen les trots de rustige 
woorden, die er gingen, want ze was vol van het heftig meegelccfde, 
en toen het uur om was, dankte de leraar de kinderen voor wat 
hii weer van hen geleerd had. Onder het naar huis gaan was ik nog 
diep onder de indruk, ten eerste van de ernst, die het leven al over 
deze kinderen had gebracht, maar dan ook, en met blijheid! van de 
bescheiden zelfbewustheid, die uit hen sprak, en die zeker en stellig 
een resultaat was van de geest, die dit onderwijs bezielt.

Een indruk, die mij deed gevoelen hoe juist het is, wat Dr. Fritz 
Karsen over de Hamburger scholen zegt, wanneer hij toegeeft geen in 
mekaar gewrocht organisatieplan, noch een methode te hebben beschreven:

Konstruktieve organisatieplannen kan men natekenen, methoden 
kan men beschrijven, maar „innere Umstellungen muss man erleben,” 
innerlike ommekeer moet men beleven.

Daarom ook zal hij, die nader niet het werken der Hamburgers 
bekend wil worden, steeds moeten bedenken: het gaat om de geest, 
waardoor en waaruit ze werken. Deze geest te schouwen kan onzegbare 
blijdschap geven aan hem, die beseft, dat alleen een „innerlike ommekeer" 
ons onderwijs kan redden van de zelfverstijving, en hij zal beseffen, 
dat de wijze, waarop deze ommekeer in het onderwijs zich zal open
baren, zal’verschillen, al naarmate land en luiden verscheiden zijn.
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van ons Literatuuronderwijs 
door A. C. S. DE KOE.

TAe docent die de Nederlandsche Letterkunde te onderwijzen heeft, 
' is in vele opzichten benijdenswaardig boven zijn collega's. De 

literatuur toch, die een afspiegeling is van het volle leven, nader te 
brengen tot jonge menschen, die vol intuïtieve verwachting voor het 
leven staan, welk een heerlijk werk, waar het de gelegenheid opent 
tot zoo velerlei contact van den docent met geest en gemoed van 
zijn leerlingen. Dit geldt natuurlijk van alle Literatuuronderwijs, maar 
de docenten in de vreemde talen ondervinden daarbij maar al te zeer 
hoe belemmerend juist de vreemde taal kan werken, die dikwijls een 
scheidsmuur vormt tusschen hem en zijn leerlingen, vooral waar het 
de spontane uiting van de laatsten betreft.

Maar juist in dit voorrecht, dat er bij het onderwijs in de Ncder- 
landsche Letterkunde zoo velerlei effect mogelijk is op intellectueel, 
op aesthetisch, maar ook op ethisch gebied, schuilt een gevaar. Wie 
merkt, wat er hier te bereiken valt, zal met die ervaring zijn bedoe
lingen zien vermeerderen en verdiepen, maar tevens licht vervallen 
tot een zeker diletantisme, waarin mooie en nuttige momenten zeker 
mogelijk zijn, waarbij echter de strakke lijn, die stijl aan ons onder
wijs geeft, verloren gaat.

Daarom moeten wij, dunkt me, toch altijd weer terugkeeren tot 
dat ééne, eenvoudige en concrete doel: onze leerlingen de kennis bij 
te brengen die de wet bij het eindexamen van ze cischt: de kennis 
van den ontwikkelingsgang der letterkunde in zijn hoofdlijnen en dus, 
wat de lectuur betreft: de behandeling uit een aantal werken uit de 
verschillende tijdperken in verband met hun tijd. Dat is onze naastbij- 
liggende plicht, waaruit karaktervorming en gemocdsveredeling zeker 
op hun tijd zullen voortvloeien, maar die nooit aan het nastreven 
van die schijnbaar zooveel verhevener effecten mag worden opgeofferd.
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Deze concrete taak nu kan bovendien alleen dan met succes volbracht 
worden, als we haar zoo eenvoudig mogelijk opvatten. Want inzicht 
in den ontwikkelingsgang der literatuur is begrip van het karakter dcr 
verschillende cultuurperioden en van de noodzakelijkheid hunner over- 
gangen: het is duidelijk dat dit begrip niet des kinds is. Een uitwendige 
kennis van namen en feiten mag het echter ook niet zijn en dus blijft er 
niets anders over dan de kinderen slechts in enkele eenvoudige, sprekende 
hoofdtrekken het karakter der groote perioden te teckencn, zooveel 
mogelijk door representatieve persoonlijkheden en daarbij vooral nooit 
te vergeten op hoeveel later leeftijd wij ons zelf eerst een dieper 
inzicht veroverden.

Wij mogen dan ook, dunkt mij, dankbaar zijn, als wij tweeërlei 
bereiken: ten eerste, belangstelling voor vroegere kunstperiodes, omdat 
zij uit eigen ervaring weten, dat er ook in de kunst van vroeger tijd 
voor hen persoonlijk schoonheidsgcnot was te vinden, — dit dus een 
meer zuiver literair-aesthetisch ideaal — en ten tweede, een hoewel 
nog kinderlijke, toch niet al te archaïstische voorstelling van de 
groote tijdvakken en eenig begrip van de werking van actie en reactie 
die de geestelijke stroomingen voor een groot deel beheerscht — een 
grondslag dus voor later te verdiepen literair-historisch inzicht, maar 
een grondslag, die ook hen, voor wie het latere voortbouwen nooit 
komen zal, althans behoedt voor een al te naïeve en vlakke kijk op 
het verleden en het groeiende heden. En dit is mogelijk. Zoo is b.v. 
de o verga ng van het 18de eeuwsch Rationalisme in de Romantiek 
met zijn gcmakkelijk waar te nemen reactie-verschijnselen en het uit 
de Romantiek ook weer door reactie voortgekomen Realisme in 
hoofdzaak door jongeren te begrijpen en kan door behandeling daar
van hun besef worden bijgebracht van den groei van het heden uit 
het verleden. Toch moet het resultaat van ons meer speciaal litcrair- 
historisch onderwijs altijd zeer betrekkelijk blijven. Ook de oudste 
leerlingen blijven vrij naïef staan tegenover vroeger tijden en voelen 
in ouder literatuur meer het verwante dan het afwijkende. Ze mogen 
met een beminnelijken meerdcrheidsglimlach over eigenaardigheden 

den Middeleeuwschen mensch en maatschappij spreken, ze ge- 
van een ridderroman incer dircct-pcrsoonlijk dan 
gaat het met later tijdperken ook. Hoe eigenaardig 
gevoels- en gedachte-wereld van Saartje Burgerhart 
kinderen ervaren dit verschil in mentaliteit slechts 

grappig, maar tegelijkertijd zetten zij met 
het voor hen ouderwetsche en ongewone in 

/oelcns om in hun eigen sfeer, waardoor 
.• objcctief-zuiver gezien dan door ons
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volwassenen, hun echter in hun algcmecn-menschelijk wezen veel directer 
na-staan, mits te lange en typisch-achttiende-eeuwsche gesprekken 
voor hen worden samengevat.

Wij hebben ons dan ook in dezen voor eigenwijsheid te hoeden 
en ons te schikken naar onze leerlingen, door bij het lezen van nict- 
moderne werken het algemeen-mcnschclijke sterker te accentuecren 
dan het historisch-intcressante en onze opdracht, die werken te be
handelen in verband met hun tijd, vooral met den noodigen eenvoud 
op te vatten. Zoo ergens, dan is hier intellectueele takt noodig om 
aan den eenen kant ’t gevaar te vermijden van het lecrcn van on
begrepen stof en aan den anderen kant niet al te angstvallig de 
feitelijke mededeeling te vermijden van enkele hoofdtrekken, ook waar 
werkelijk inzicht nog niet mogclijk is.

Om niet in louter grauwe algemeenheden te blijven, wil ik nog 
eens de Romantiek tot voorbeeld nemen. Is er veelzijdiger, ingewik
kelder geestelijke strooming dan deze, met haar bovendien in de drie 
groote cultuurlanden nog zoo verschillend karakter? En dan de Neder- 
landsche Romantiek, betrekkelijk spoedig doodloopcnd en dan toch 
weer, maar anders, herlevend is de beweging van '80. waar ze dan 
samenvalt met ’t realisme. Hoe zal een kind van 17 jaar daar hou
vast aan krijgen? Nu is er de methode der groote lijnen en men kan 
dan de Romantiek verklaren als reacticbeweging, na de Rede-ver- 
hcerlijking, waarbij het gemoed zijn rechten herneemt. Maar dan gaat 
de vereenvoudiging zoo ver, dat zij misleiddnd wordt en de leerling 
is in ’t minst niet voorbereid op de vele, verwikkelde lijnen, die later 
lectuur hem zal te zien geven. Hier móet dus een middenweg worden 
gevonden en, ook waar hun onderlinge samenhang en hun afleidbaar- 
heid uit de gemoeds-reactie van kinderen niet of maar zeer gedeel
telijk is te doorzien, dienen wij een aantal karaktertrekken van deze 
geestelijke beweging te noemen en te illustreeren om ze dan, gedeel
telijk op goed geloof, te laten memoriseeren. Veel blijft dan „naarn”, 
maar „naam’’ dan toch die hun vertrouwd wordt als onderdeel van 
een geheel en afzonderlijke verschijnselen als b.v. de voorliefde voor 
Romance, voor den historischcn roman enz. kunnen zij aan het geleerde 
vastknoopen. Ik denk hierbij aan het aardige voorbeeld in Prof, van 
Dijk in zijn Vota Academica, dat, in veel bescheidener mate dan hij 
het met ’t oog op studenten geeft, ook op ons 
kan toegepast worden. (V. A. bl. 107/8). „Stel 
op het gebied der nieuwe geschiedenis, een | 
eenigszins tot de kern gaar 
groote R’s: Renaissance, Rel 
lutie, dan zou hij zeker nog op

n geeft, ook op ons middelbaar onderwijs 
A. bl. 107/8). „Stel eens dat een leerling, 
geschiedenis, een goed en degelijk, een 

ind bescheid wist te geven over de vijf 
^formatie. Rationalisme, Romantiek, Revo- 

verre na niet alles van de nieuwe
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ittig, ja zelfs noodif 
' ng is tot 
wordt

maar geen apai 
doel: jonj

geschiedenis weten wat er van te weten valt, maar wij zouden toch 
tevreden zijn, denk ik, en vermoedelijk zeggen: Iaat het overige voor- 
loopig maar namen zijn en blijven, deze namen kunnen nu geen 
kwaad meer, en wat nóg beter is, door de’ verworven oordeelskracht 
zullen de namen vanzelf wel gaandeweg minder worden in aantal. 
De voorbeelden zijn natuurlijk gemakkelijk te vermeerderen. Er zijn 
hier in den grond maar drie stelsels: er is het stelsel van een 
dwaas idealisme: alles zij, alles worde van meet aan werkelijk inzicht, 
behalve natuurlijk het louter mnemonische. Er is het stelsel van altijd 
grootcr uitvoerigheid: dit is het stelsel van Pharaö’s koeien, die aldoor 

. eten, zonder ccnigcn groei van binnen of van buiten. Er is het stelsel, 
dat ik zou willen noemen het stelsel van goed gekozen kristallisatie
punten van levende kennis."’

Natuurlijk hoopt elk docent van harte dat dit laatste stelsel het 
zijne zal zijn, al weet hij, dat voor de leerlingen van de middelbare 
school die kristallisatiepunten zeer weinig in aantal en in hun een- 
voudigsten kern gegeven moeten worden.

Wie hiervan overtuigd is, zal, bij de volstrekte erkenning van het 
belang van dit bisloriscb-Viterair deel van zijn onderwijs, toch ook 
beseffen, dat het andere deel van zijn taak, immers de leclutir van 
Kv/zu7-wcrken, dus de literair-aesthctische vorming van zijn leerlingen, 
in veel opzichten meer bij de vermogens en behoeften van hun leef
tijd aansluit en dus een aan dat feit evenredige plaats moet vinden.

Dat het een zeer belangrijk onderdeel van zijn onontkoombare taak 
is, behoeft geen betoog. Immers wie een kunstwerk kan verklaren 
in verband met zijn tijd, wie van aanleiding, strekking, van eigen
aardige gcvocls- en gedachtewereld voldoende weet, wie ten over
vloede alle toespelingen kan thuisbrengen, en die niet gevoeld het 
werk als kunstwerk, die niet heeft ervaren de schoonheidsontroering, 
waaruit en waarom het bestaat, en zich van die ontroering en haar 
oorzaken niet iets, hoe aanvankelijk ook, heeft leeren bewust
maken, — die heeft zeker veel geleerd, ook iets geleerd van ver
standig, methodisch lezen, maar hij heeft toch eigenlijk geen literair 
onderwijs gehad, want geen flauw vermoeden zelfs gekregen van wat

, dat is: een kunstwerk
Al dat andere is nuttig, ja zelfs noodig, maar laten we toch nooit 

vergeten, dat het voorbereiding is tot dat ééne, eigenlijke. Neemt 
het die plaats niet in, dan wordt het literatuur onderwijs een onder
deel van de geschiedenis, maar geen apart vak met zijn eigen, vormende 
mogelijkheden en zijn eigen doel: jonge menschen te lecren te ge
nieten van —- en ernst te maken met — literaire kunst.

En hier juist valt met 16~18-jarigen in veel opzichten meer te
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inooi wordt, wordt het ook zoo 
is, is de verzoeking groot 

geestdrift is aanstekclijk: ze 
ie docent vergeet zich af te 

er ontstaan „gesprekken", 
worden 

op ethisch terrein behandeld. Maar 
van die „heerlijke" uren, 

het onderwijs is verloren ( 
jisch goed bedoeld streven 
') Niets kan

bereiken, dan met het meer historische deel van het onderwijs. Wordt 
daar voor dieper doordringen een rijpheid van verstand geëischt, die 
slechts zeer enkelen op dien leeftijd eigen is, hier gaat het om een 
aesthctisch aanvoelingsvermogen, dat dan reeds sluimerend aanwezig 
is en wacht om gewekt te worden, en om een aan de volle rijpheid 
van gemoed voorafgaande juist bij jonge menschen' zoo sterke intuï
tieve kracht. Voor zooveel geestelijke rijkdom, door den kunstenaar 
in strijd en leed veroverd, is er bij hen begrip, niet nog berustend 
op ervaring, maar wel op een zuivere intuïtie, op een kinderlijk, maar 
eerlijk oordeelend idealisme.

Hier is dus een open terrein voor mooi en vruchtbaar werk; de 
docent die hun het land der schoonheid opent, die hen nog nooit 
ervaren of nog nooit bewust-ervaren schoonheidsontroeringen leert 
kennen, vindt hun geest en gemoed geopend vol verwachting, vol 
ontroerend en dikwijls beschamend vertrouwen. Waar dit bereikt is, 
ontstaat een heerlijke wisselwerking, want zulk een verwachting wekt 
het soms sluimerend besef bij den leeraar, dat het allerbeste van zijn 
geest en gemoed maar nauwelijks goed genoeg is voor die jonge 
kinderen, die nü voor hem openstaan.

Maar juist doordat het nu zoo 
gevaarlijk. Als een klas eenmaal zoo ver 
om allerlei „moois" met ze te lezen; de 
gelooven graag dat ze ervan genieten, d« 
vragen hoe „vaag" dat genot mogclijk is; 
en wat is heerlijker dan dat de kinderen „zich uiten”? ~ 
allerlei belangrijke quaesties, ook 
wat zal er overblijven van die „heerlijke" uren, waarin echter de 
eenvoudige, vaste lijn van het onderwijs is verloren gegaan, en in 
naam van allerlei paedagogisch goed bedoeld streven, de naastbij- 
liggende plicht is verzuimd.') Niets kan zoo gemakkelijk verwilderen 
als literair-acsthetisch onderwijs. En ik geloof, dat we ook hierin 
alleen veilig gaan door grooten eenvoud, door ons werk niet te wil
len maken tot iets dat ons niet is opgedragen. We moeten niet de 
kinderen door middel van de literatuur willen opvoeden, want dat 
is ons niet opgedragen, van de literatuurles moet de literatuur en 
niet de moraal het doel zijn. Onwillekeurig denk ik in dit verband 
aan sommige schijnbaar nuchtere en toch zoo idealistische opmer
kingen van Prof. J. H. Gunning in zijn Pacdagogischc opstellen, o.a. 
deze: De onderwijzer, die niets anders doet dan goed onderwijs geven,

*) Ik heb hier, gelijk trouwens in mijn geheclc betoog, het oog op mijn ervaring 
van onderwijs aan meisjes, maar ik ben overtuigd, dat. in eenigszins anderen 
vorm hetzelfde geldt voor jongensscholen.
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en zinnen naar 
uit te drukken. Daarmee 
in aanvankelijkheid, later
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beeld,

;aat leven, 
opzicht e 
Streuvels,

') Ik noem maar enkele voorbeelden uit de rijke stof.

dan te doet met al zijn hart, al is het schijnbaar nog zoo laag bij 
den grond, onverschillig of het schrijven is, of de uitlegging van een 
rekensom of van een taalverschijnsel of wat ook, werkt daardoor 
opvoedend op de kinderen, want hij leert ze (zonder woorden) de 
groote lessen van plichtsbetrachting, nauwgezetheid, arbeidzaamheid, 
zelfverloochening, eenvoud, levensernst, enz. En ik zou haast zeggen, 
ieder overbodig moraliscerend woord, dat hij daar tusschenin vlecht, 
komt in mindering van dien goeden invloed.... (Paed. Opst. bl. 173). 
Juist bij het behandelen der letterkunde met zijn niet „schijnbaar 
laag-bij-dc-grondsche" onderwerpen kan men van dit wijze standpunt 
zoo licht afdwalen.

Wij moeten dus uitgaan van het aesthetische, onze leerlingen leeren 
genieten zóó, dat zij niet blijven hangen aan den meer of mindcr hen 
treffenden inhoud, maar iets gaan begrijpen van de eigenlijke literaire 
schoonheid. In ‘t eerst zal dit hoofdzakclijk een opmerken van detail- 
schoonheden moeten zijn, van een beeld, een klankennabootsing, een 
gelukkige zegswijze, de teekening van een detail, waardoor een land- 
schap, een tafreel op cens voor ze g;

De poëzie van Gezelle geeft in dit opzicht een rijkdom van aan- 
knoopingspunten. Het Proza van Stijn Streuvels, van Scharten-Antink, 
van Ecden, niet alleen in den kleinen Johannes, maar ook in ver
scheiden verzen uit De Passielooze Lelie en in Lioba, later oók het 
Proza van Van Looy. ') Een prachtige steun bij dit deel van het 
Onderwijs geeft Poelhekke's Woordkunst.

Langzamerhand komt dan het besef van het rythme, als voor
naamste factor der klankschoonheid. Aan de zeventiende-ceuwsche 

op velerlei wijzen te demon
die gevallen, waar het rythme 

twijls vinden de leerlingen 
inhoud.

klassieken feu aan de modernen is dit 
streeren, in 't begin 't gemakkelijkst in 
de regelmaat in het metrum doorbreekt. Diki 
daar zelf het verband tusschen rythme en ii

En zoo komen niet allen, maar dan toch velen tot de ervaring, 
die 't doel van alle aesthetisch-literair onderwijs moet zijn: dat 
dichter veel mkkr zegt in zijn vers, dan de woorden en zinnen r 
hun verstandelijke bcteckenis alleen schijnen 
is dan de mogelijkheid geopend, dat zij nu, 
allicht volkomener de poëzie naar haar wezen zullen genieten.

Natuurlijk geldt dit met de noodige wijzigingen ook van proza-kunst, 
maar ik meen toch dat dit alles voor kinderen gemakkelijker te be
naderen is in de poëzie, waarin toch het klankelement praegnanter 
is en dat het daarom ook wenschelijk is juist aan de Poëzie op de
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- -C pluuv: 
r dan in 
behandel

t schoonheid mcdcf 
en leeft van sterve

i ledige k 
gevallen,

en zoeken, een nog maar zeer 
een mislukking tot uiting komt. Ze 

hoe eerbiedige bewondering met verschil 
gaan. Bij de behandeling van Gorter's Mei, 

geschikte Sonnetten van Kloos b.v. wordt hun 
voor die gedichten volstrekt niet neergeslagen, 

gheid der individualistische, impressio- 
uing, een inzicht dat -ze, historisch, al 
daarop volgende reactie te begrijpen.

H. B. S. een groote plaats te geven. Ook al omdat dit het voordeel 
meebrengt dat er dan in grooter aantal en verscheidenheid afgeronde 
geheelen kunnen behandeld worden.

Als zoo eenmaal vatbaarheid is ontstaan voor kunstgenot en kunst* 
begrip, als we dus hebben voldaan aan den eisch, stukken literatuur 
te leeren lezen, dan volgt vanzelf allerlei winst voor geest en gemoed. 
De liefdevolle bewondering leidt dan tot levend contact met mannen 
en vrouwen die ver boven en buiten hun eigen horizon uitgaan, maar 
die ze nu toch zóó naderen dat er van hen vormenden invloed kan 
uitgaan. Voor velen kan deze ervaring in de toekomst worden tot 
een behoefte, zoodat zij de kunst leeren kennen als meer dan een 
schoon inaar niet bepaald noodzakelijk levcnssicraad. En voorloopig 
is er al deze directe winst, dat zij in aanraking komen met gedachten 
en gezindheden, die hen opheffen in een andere mentale sfeer dan 
die in het gewone leven hen vaak omringd, een sfeer, boven hun 
geestelijk niveau liggend, maar waarin, dank zij hun zin voor het 
ideale en verhevene, hun intuïtie reiken kan.

Als we eenmaal dit hebben mogen bereiken, is er kans om tot 
levend inzicht in plaats van nageprate wijsheid voor hen te maken 
de gedachte, dat de grootste kunstenaars ook voor hen hebben ge
streden en geleden, dat zij, dieper tot de kern van het leven naderend 
en dat uitsprekend op volkomer wijze dan de begrippen-taal 't vermag, 
ons van hun zwaarverworven wijsheid en schoonheid medegeven. 
Perk's woord: „De kunst is heil'gc liefde en leeft van sterven" en 
daaraan verwante uitingen, behoeven geen ledige klanken te blijven.

Van hier is de overgang licht naar die gevallen, waar in het werk 
den kunstenaar een worstelen 

aanvankelijk antwoord of zelfs 
kunnen in theorie begrijpen 
van inzicht kan gepaard 
bij enkele voor hen 
enthousiaste liefde voor die 
door het inzicht in de eenzijdighe 
nistische poëzie en levenshouding, 
dadelijk noodig hebben om de daar

Is eenmaal de eerbied voor het wonder van 't kunstscheppen ge
wekt, dan zal een dergelijke kritiek geen betweterij kweeken, maar 
hen leeren de mogelijkheid van een zelfstandige houding tegenover 
hetgeen ze genieten, van een eigen contróle op hun lectuur. Die zelf
standigheid is natuurlijk eerst nk de schooljaren te bereiken, maar in 
beginsel kan ze ook bij jongeren reeds aanwezig zijn. Ik heb meer 
dan eens gemerkt, dat leerlingen het niet alleen gelóófden, maar ook
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i lijkt mij wel deze: dat op 
:mlezingen aanleiding 

overigens nog niet geschikte boekt.

j.

paedagogischen aard, 
uit de literatuur?

zaak gevoeld en 
ngen over gezegd, 
>ch zeker overal

eng geschei
Héén de

i geschied door de lectuur in 
n docent. In dit laatste geval staat

zelf heel goed begrepen, dat een of ander boek voor 
zijn stellige schoonheid, z'n gevaar kan hebben.

We komen hiermee tot de quacstie van meer 
Wat mogen wc onze leerlingen naderbrengen 
Mejuffrouw Heijermans heeft het belang van deze 
in haar bekende Brochure er behartigenswaardige dinj 
die, zooal niet in alle opzichten tot instemming, toe 
tot nadenken stemmen.

Een van de belangrijkste opmerkingen 
zich zelf geschikte fragmenten in bloemlezingen aanleiding kunnen 
zijn tot het lezen van overigens nog niet geschikte boeken. Dit is 
zeker een punt o.n, ook bij de keuze van door ons zelf ter voorlezing 
gekozen fragmenten, ernstig te overwegen. Maar toch lijkt mij dit 
gevaar niet zoo groot als Mej. Heijermans 't zich voorstelt. Ik geloof 
niet dat zoo heel veel kinderen door ’t lezen van een leesboekfrag- 
ment hun lectuur-keus laten bepalen. Ze lezen, aangenomen dat zij 
thuis vrij worden gelaten, wat zij daar of bij kennissen vinden of 
wat zij op school of elders hooren roemen. Natuurlijk berust mijn 
mcening in dezen slechts op beperkte persoonlijke ervaring. Het zou 
allicht niet onvruchtbaar zijn dit eens meer opzettelijk en stelselmatig 
te onderzoeken, waarbij dan streng gescheiden moesten worden, die 
gevallen, waarin het fragment alléén de lust tot lectuur van ’t geheel 
heeft opgewekt en waar dit is geschied door de lectuur in ’t frag
ment èn de bespreking van den docent. In dit laatste geval staat de 
zaak natuurlijk geheel anders.

Met deze en dergelijke overwegingen komen wij voor de vraag te 
staan: wat moet uit algemeen paedagogisch oogpunt in dezen onze 
houding zijn? Mij dunkt, er zijn hier twee gevallen te onderscheiden: 
we hebben in niet voldoende mate het vertrouwen van een leerling, 
van een klas, om invloed te hebben op hun particuliere lectuur. 
Tusschen de letterkundeles en hun lezen thuis is geen verband. Dan 
lijkt mij elke poging tot directe beïnvloeding nutteloos, of wanneer 
het een waarschuwing is, misschien zelfs een, bewuste of onbewuste, 
prikkel. Het ccnig mogelijkc is dan om door de les zelf een belang
stelling te wekken voor de schoollcctuur, die tot spontaan genieten 
wordt waardoor dan vanzelf het vertrouwen ontstaat, dat uit dien 
hoek hulp en aanwijzingen zijn te verwachten tot uitbreidii 
voortzetten van dat 
is daarmee aanstono

Bovengenoemde < 
is dan geen quaesti 
nu heel mooi.

t genot thuis. Is dat vertrouwen er eenmaal, dan 
ids de voor de les bruikbare leesstof veel grooter. 
quaestie b.v. van al of niet te lezen fragmenten, 

tie meer, want de raadgeving: „Dit vinden jullie 
maar met 't geheel moet je nog maar wachten,” wordt
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dan werkelijk aangenomen. ') Een bespreking van het waarom kan 
dan meestal volgen, waardoor zij, die ’t boek toch reeds kennen of 
het eventueel toch lezen, er niet weerloos tegenover staan.

Het spreekt vanzelf, dat, bij een dergelijke verhouding den docent 
een groote macht en verantwoordelijkheid is gegeven. Hoe hij die 
gebruiken mag en moet, daarvoor zijn geen regels te geven en ’t moet, 
dunkt me, iedereen duidelijk zijn, dat algemeene uitwendige bepalingen 
of verboden hier niets kunnen uitrichten. Ten eerste al niet, omdat 
letterlijk elke leesstof in verkeerde handen gevaarlijk kan worden. 2) 
En ten tweede omdat hier alles afhangt van de altijd weer ver
schillende omstandigheden. Elk docent dient zijn eigen gevaren te 
kennen, en, wat meer is, elk docent vormt in wisselwerking met zijn 
klassen, waarvan er nooit twee gelijk zijn, weer telkens een nieuw 
en ander geheel, met nieuwe en andere eischen. Daarom zal, ook in 
dit opzicht, zijn optreden geen jaar gelijk zijn. Zoowel uit intellec
tueel en aesthetisch, als uit meer speciaal paedagogisch oogpunt, zal 
zijn lectuurkeuze altijd moeten varieeren. Een vaste kern van stukken 
blijft allicht bestaan, schoon deze bij de groote vrijheid, door de wet 
gelaten, voor wijziging vatbaar blijft. Zoo zijn er klassen, waarmee 
ik de Mei van Gorter in zijn geheel heb gelezen, anderen, waarin 
ik de hoofdlijnen aangaf en uitvoerige fragmenten koos.

Maar er is ook wel eens een klas geweest, met wie literair vooral 
niet minder te bereiken was, en met wie ik toch, na een paar lessen, 
de lectuur staakte, omdat er te weinigen ontvankelijk voor waren: Dit 
nu was een zuiver aesth. quaestie. Maar dergclijke verschillen doen zich 
ook voor waar ’t een meer paedagogisch geval geldt. Men merkt b.v. 
dat een boek door de klas gelezen en bewonderd wordt, dat men 
hen liever eerst op veel later leeftijd in handen zou geven. Nu is ’t 
gewenscht, het wel te bespreken. Of men ziet, hoe ze een bock 
hebben genoten, en over, wat daarin voor hen niet geschikt was, zijn 
heengegleden. Werd zulk een boek gelezen in de klas, dan diende 
men er nader op in te gaan, daar toch de les zelf geen oefening mag 
zijn in de kunst van over wezenlijke dingen heen te loopen. 't Zou 
bovendien bij de scherpzinnigsten, nu of wat later, het gewonnen 
vertrouwen kunnen dooden. Zulk een boek leent zich dus in dergc
lijke gevallen alleen tot eenige algemeene opmerkingen over details, 
als n.1. de leerlingen het toch ter sprake brengen. Men kan dan slechts 
in ’t algemeen zeggen, dat dit niet alles is, wat er van te bespreken

') Ik verlies hierbij niet uit het oog. dal bij een dergclijke verhouding lusschcn 
klasse en docent een enkele leerling een uitzondering kan vormen. Maar die zal 
dan toch inzake lectuur zijn eigen weg gaan.

’) Zie hiervoor het artikel van Prof. Kohnstamm in het Octobernummcr.
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Maar in slede daarvan geeft de schr. 
ons in hoofdzaak een pleidooi voor de 
instandhouding van een leger en een 
bestrijding van anti-militairislischc op
vattingen met de gebruikelijke argu
menten. Nu is dat ongetwijfeld oprecht, 
maar hij ziet daarbij over 't hoofd, dat 
voor velen — waartoe ook de schr. dezer 
regelen zich rekent — die geenszins op 
net principieele standpunt der weerloos- 
1 ïid staan, het legervraagstuk sedert 

in een volkomen nieuw stadium 
1 -—en door de ontwikkeling der 
■stuc en bacteriologische strijd- 
elen. Van de mogelijkheid — door 
deskundigen reeds als zekerheid 

-cnleerd — dat wij voor een ver- 
______g staan in de oorlogstechniek, 
veel ingrijpender dan die indertijd te

valt en dat ’t later we) eens te pas zal komen. Maar op datzelfde boek zal 
dezelfde docent in een andere klasse wel degelijk dieper ingaan. Zoo 
heb ik in de hoogste klasse wel eens enthousiaste opstellen gekregen over 
Pallieter, waarbij ik de overtuiging had, dat ik die bewondering maar 
onaangetast moest laten, en dat op hun tijd de kinderen de betrekke
lijke armoede van het Pallieterwczen wel zouden ontdekken. Maar 
een volgend jaar kwam, ook in de hoogste klas, Pallieter weer ter 
sprake; weer werd het bewonderd en toch — het scheen of er nu 
'gelegenheid was tot diepergaandc bespreking en, bij voorzichtig tasten 
in die richting, bleek werkelijk de tijd er rijp voor te zijn. Aardig 
was b.v. de concrete behandeling van het tekort aan levensernst van 
een der meisjes, die juist in moeilijke huiselijke omstandigheden was: 
Pallieter was wel heerlijk om te lezen als je verdrietig was, je kwam 
in zoo’n blijde stemming. Maar als je ernstig verdriet had, ja, 
had je toch meer aan „Stille Wegen” van Mevr, van Hillc-Gaet

Dit (er illustratie van het sterk persoonlijke en wisselende 
eischen, die ook uit een oogpunt van gemoedsvorming, aan 
tuurles te stellen zijn.

Daarom zou ik nog eens willen onderstrepen de woorden van 
Prof. Kohnstamm, dat hier maar tweeërlei controle vruchtbaar kan 
zijn, n.1. het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van den docent en „de 
tactvolle vertrouwelijke bespreking” van hen die verantwoordelijk zijn 
voor tien goeden gang van zaken: directeur, schoolbestuur, toezicht.

Boekbespreking.
tl. IJ. Groencwegen Jr. Dc waarde 

van hel leger voor de zedelijke 
volksopvoeding. ’s-Gravenhagc, 
Gebr. van Clccf 1924, 49 p.

-r~xezc brochure, ons tcrbeoordeeling loc- 
gezonden, heeft mij teleurgesteld, 

juist omdat ik den schr. heb leeren 
kennen als een ernstig man inet veel 
belangstelling in vragen van opvoedkun
digen aard. Ik had daarom verwacht, 
dat hij ons zou laten zien waarom de 
verwijlen en de scherpe kritiek, die velen 
op de basis van hun mobilisatie-crva- 
ringen uitspreken, ongegrond of althans 
overdreven mogen genoemd worden. Of 
dat hij wegen zou hebben aangewezen 
om althans in de toekomst ons leger 
lol een krachtig orgaan van volksop
voeding Ie maken, op dc wijze zooals 
Nieuwenhuijs dat voor hel Amerikaan- 
sche leger schelst in zijn daaraan ge-
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behoeft geen 
een nieuw

Prof. Dr. J. U 
zamelde Pac 
Nieuwe Re

II. Gunning 
ledagogischc* 
^eeks. —- Am

Looy. 1924.

;n krans. Daar- 
iwe bundel van

weeg gebracht door de uitvinding v 
het buskruit, gewaagt de schr. niet.
dit schijnt mij nog ernstiger te kort dan 
dal in de voorgaande alinea aangewezen. 
Mocht bijv, waar zijn wat van som
mige zijden — juist uit legcrkringen — 
wordt verkondigd, dat de eenige moge
lijkheid voor een klein volk om zijn 
gewapende macht te gebruiken, bestaat 
in het „toebrengen van den eersten slag", 
d.w.z. het zonder oorlogsverklaring ver
nielen van de belangrijkste bevolkings
centra van den vijand door onverhoed- 
schen overval met een luchl-cskadcr. 
dan zou bet oordeel over een dergelijk 
instituut van volksopvoeding toch onge
twijfeld anders moeten uitvallen, dan 
wanneer in zulke voorstellingen voors
hands nog sterke overdrijving mocht 
schuilen.

Zeer vele ernstige mannen en vrouwen 
in ons land zijn over deze vragen in 
bun geweten bezwaard. Die bezorgd
heid is toegenomen door de weigering 
der Regcering om door <ten onpartijdig 
onderzoek antwoord te verschallen op 
de vragen, door Prof. v. Embden in 
zijn bekende Eerste Kamerrede gesteld.

Maar men bezweert gevaren — ook 
zedelijke gevaren — niet door ze te 
negeeren. Daarom betreur ik het, dal 
de schr. onze Regeering op dien weg 
is gevolgd. Ph. K.

Gunnings paedagogischc opstellen slechts 
de aankondiging, geen aanbeveling. Aan
kondiging ook daarom, omdat deze 
bundel verschillende studies bevat, die 
lot nu toe door de plaats waar ze 
waren verschenen, niet algemeen toe
gankelijk mochten worden genoemd. 
Zoo zullen velen zich verheugen thans 
kennis te kunnen maken met de fraaie 
studie over Fröbel, vroeger verschenen 
in hel Jaarboek der Verceniging 
Pacdagogiek, die tot nu toe niet 
makkelijk te verkrijgen was.

Hetzelfde geldt van het bij uitstek 
principiccle artikel over School en 
Godsdienst, indertijd in De Schakel, 
hel orgaan van den Godsdicnstig- 
Democratischcn kring verschenen. En 
schoon in mindere male ook van de 
doorwrochte studie over Opleiding en 
Vakonderwijs. opgenomen in „Het 
Vakonderwijs" van Sept. 1911.

Maar ook de stukken, vroeger in 
gcmakkelijkcr toegankelijke tijdschriften 
opgenoincn ~ ik denk in de eerste 
plaats natuurlijk aan Het Kind 
krijgen een nieuwe frischheid en e 
nieuw reliëf, nu men ze hier in den sam< 
hang van het geheel bijeen vindt. Al 
ware het slechts door de daad van 
keuze zelf van den auteur, die ze stem
pelt als behoorende tot zijn meest authen
tieke uitingen.

Zoo zullen velen met graagte naar 
dezen bundel grijpen om te lezen en te 
herlezen. Laat ons slechts de hoop uit
sproken dat mede daardoor de belofte, 
gelegen in de aankondiging van dezen 
bundel, niet als „den derden", maar 
als den eersten van een Nieuwe Reeks, 
spoedig in vervulling moge gaan.

Ph. K.
z~tocde wijn 

om behoeft
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Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutsconnnissie voor Onderwijs.

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING

geven aan alle in ons 
op het gebied der

l licv wutovt op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
buitenlandsche toestanden.

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van dé oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van' Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen 
handeling van problemen '

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact 
Nederland 
het bezoek 
dit noodig 
deering van

i van openbare besprekingen of congressen tor be- 
van volksontwikkeling.
een orgaan, dat uiting za

nieuwe vruchtbrengende geda<
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Is, Neerland! dit Uw beeld?
HELMERS.

; tot een verstandige Opvoeding der 
10.

:kje of Handleiding 
cldbibliolheck. blz. 1

dan weder toe zet 
er nog meer

Het tweede jaar van de Arend.
door W. E. VAN WIJK.

van boven.
i den gemid- I 

hadden
. . tings, enz.
zooals een 'al buiten onze 

zou doen.
jgen, dat dit niet waar is; ook niet simplistisch, 
de economische omstandigheden. Want in de 
ook in vele z.g. betere gezinnen een levens- | 
van te gruwen, maar ook moet men zich wel

op deze wijze de economische vraag wellicht

') Zie Volksontwikkeling 1923; voor belangstellenden heb ik nog wel een 
overdrukje beschikbaar.

’) Zie diens „Mierenboek 
Opvoeders", Uitgave Wercl

■\Tu ik mij er dan weder toe zet om een jaar levens van „ De Arend" 
te beschrijven, ben ik er nog meer dan de eerste maal van door

drongen, dat die taak niet gemakkelijk is. Want op mijn „Eerste Jaar’’ ’) 
heeft men heel wat af te dingen gehad. Inderdaad echter geloof ik 
dat veel opvoedkundig werk en wel in 't bijzonder nog dat der z. g. 
„vrije jeugd vorming” ~ daar het uiteraard propagandistisch of idea
listisch is — door een gevaar bedreigd wordt, dat men zich n.l. het 
resultaat rijker voorstclt dan het is. Nu steekt er ongetwijfeld veel 
schoons in het symbolum van Salzmann2), maar het mag er ons toch 
niet van afhouden om, behalve ons zelf, óók ons werk ón ons materiaal 
critisch te bezien. Want het is wel een schoon gebaar een hefboom 
onder een zwaren last te plaatsen, maar als die last nu eens gruttepap 
is, dan brengt men er met zijn hefboom toch niet veel ' 
En nu is het mijn indruk, dat de geestelijke leegheid van 
delden volksjongen veel en veel grooter is dan wij vroeger ooit 
gemeend en dat hij —- alle onderwijs, museums, kerken, meetin 
ten spijt —- geheel en al buiten onze cultuur voortleeft, 
geacclimatiseerde Maori

Nu moet men niet zegj 
dat 't een gevolg is van 
eerste plaats kan men 
holheid constateeren om 
terdege afvragen of men
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!Iplan tc komen en 
er in ’t kort een 
zijn zoude of althans {

En inderdaad blekei

is, is o. a. een zoo objectief 
ier den volksjongen; in dien zin 
een apologie of panegyris voor

omkeert. Hoe het zij, wat er noodig is 
mogelijk verslag van allen arbeid onder 
is ook dit verslag weer opgesteld en 
mczelven bedoel ik hier volstrekt niet.

Het Clubhuis De Arend te Rotterdam, is een instelling van maat
schappelijk werk onder volksjongens; het gaat uit van de vereeniging 
.Instituut voor de Rijpere Jeugd te Rotterdam”, wier voornaamste 
werkzaamheid en zorg het tegenwoordig is, om het Clubhuis in stand 
te houden. Ter verwezenlijking van een veel ruimer en breeder pro
gramma, dat de oprichters zich hadden gedacht, is het nu hclaas'niet 
de tijd; er zijn geen middelen en geen menschcn voor. Het huis is 
in Maart 1922 in gebruik genomen en ging uit van de vooronderstelling, 
dat den jongen uit de volksklassen niet genoegzaam in het leven de 
kans geboden werd om door eigen inspanning alleen op een hooger 

dat hij daaraan toch behoefte zou gevoelen, dat 
drang naar ontwikkeling en beschaving in hem levendig 

gewekt zou kunnen worden.
in de jongens op het huis te hebben gewacht; 

in een ononderbroken stroom zijn zij (vooral in de wintermaanden) 
aan komen zetten; maar (behoudens doodenkele uitzonderingen, die 
weliswaar moedgevend zijn, doch niet typisch, zoodat ik er niet over

• heb tc spreken) kwamen zij geen ontwikkeling, geen beschaving zoeken. 
Wat dan wel? Er waren er, die met een bepaald doel kwamen, b.v. 
zij die de onderwijsklas bezochten of Engclsche les kregen, de gym
nasten, de timmerlui, de dammers bij een wedstrijd e. d. Anderen 
zochten bewust gezelligheid en de intimiteit van een rustig hoekje met 
een boekje. Maar het groote meerendeel had hieraan geen behoefte 
of was er niet toe in staat; bij honderden kwamen ze dagelijks hun

' landerige verveling brengen, in de verwachting dat het Clubhuis daar 
raad tegen zou weten, maar vooral zonder dat zij zich zelven daartoe 
ook maar in ’t geringste zouden hebben in te spannen. Verscheidene 
heb ik er maanden lang, avond aan avond gezien zonder dat 't mij 
of een ander ooit mogelijk is geweest om er mee over iets anders te 
praten dan over het allernaaste. Uit dat voortdurende terugkeeren 
leid ik wel af, dat het huis ook op de meerderheidsjongens een veel

* dieperen onderbewusten invloed heeft dan de ergste scepticus of de 
verwoedste enthousiast verwacht en dat het werk in zijn tegenwoor- 
digen vorm eerst tal van jaren zou moeten bestaan voordat wij tot 
een definitief oordeel kunnen geraken. Maar niettemin: met al hun 
lawaai, met al hun onrust en gespuug zijn m'n jongens levend dood, 
niet denkend aan den dag van morgen en koesterend geen enkel ideaal. 
En dikwijls, op een vollen avond, als honderden van grauwe, roezige
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jongens langs me gingen, dan kon ik niets anders zien dan de vallei 
vol met zeer dorre doodsbeenderen; en Ezechicl voelde ik me niet.

Hoe ziet nu onze „meerderheidsjongen” er uit ? Hij is lang van 
stuk maar slappedanig. Z’n knieën staan een beetje naar elkaar toe 
en zijn rug is gebogen of hij voor ’t lijntje liep. Als hij staat, staat 
hij ergens tegen aan en als hij zit, dan hangt hij. Zijn armen flodderen I 
als leege mouwen langs zijn lijf en zijn handen zijn paars en nat en 
verwaarloosd ; ofschoon hij zijn nagels heeft afgeknauwd of -gepulkt, 
draagt hij aan een der vingers voor hij twintig jaar oud is, een 
zegelring van hol goud, maar zonder naamcijfer; veelal heeft hij 
lidteckens en misvormingen aan vingers en nagels. Hij heeft een harde 
stem en een veronachtzaamd gebit, dat trouwens heel dikwijls ook 
niet bij zijn mond schijnt te behooren, wat afmetingen en aantal der 
tanden betreft. Hij loopt slungclachtig op schccfgetraptje schoenen; 
hij heeft ckstcroogen en lepelteenen en des winters vuile voeten. Hij 
voedt zich met aardappelen en een onmatige hoeveelheid wit brood 
en hij heeft steeds een of andere lichamelijke behoefte: hij moet 
olienoten eten of caramcls snoepen of wateren of rooken of wat ook. 
Hij draagt verscheidene lagen van ondergoed en des Zondags een j 
stijf grijs pak, waarin hij zich gedwongen beweegt.

Hij is onbeschrijfelijk onhandig; indien dit voldoende werd ingezien 1 
dan zou de vraag of handenarbeid al dan niet een facultatief vak op 
de lagere school moet zijn, bijna in dien zin opgelost worden, dat 
alle andere vakken eer facultatief zouden worden gesteld dan dit. I 
Sleutels draait hij kapot, schroeven te vast aan, lichtschakelaars den 
verkeerden kant op, deurknoppen verwringt hij. Ais hij schrijven moet 
dan zit in een oogenblik de heelé boel vol inkt en als hij een boek 
gelezen heeft, ligt ’t uit elkaar. Dingen, waarvan men nooit vermoed 
zou hebben, dat ze ooit kapot zouden gaan, bezwijken bij zijn komst. 
Ik heb ’t hier volstrekt niet over baldadigheid of tuchteloosheid; 
men behoeft niet tot een endemische vernielzucht te concludeeren 
voor de verklaring van het hier medegedeelde. Zijn handen zijn er, om 
te bewijzen, dat zijne onhandigheid de oorzaak is van het feit, dat 
zijn weg getcekend is door kapotte rommel. Hij moet altijd wat ( 
koopen en zal dus nooit iets bezitten. Hij is volkomen onkunstzinnig; 
een jongen van 16 jaar komt niet dan bij grootc uitzondering naar 
goede muziek luisteren, maar hij geniet uren achtereen van een krassende 1 
gramophoon en slentert een heden middag achter een pirement. Een 
pirement is een draaiorgel. Om een indruk te krijgen over zijn smaak 
op ’t gebied der beeldende kunsten, bezie men slechts eens een winkel, 
waar „schilderijen, echt olieverf, in lijst en per paar" worden ver
kocht, of de ansiegtkaarten met vrouwen met een hangslot door den
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;aat hij

hem vraagt 
glaassie bier bij hoort, 

uit op de voorbijgangers.
elf n

'allen, waarin het 
ld, dat men hem 
j is zonder eenig

itige zitvlakken, met verzopen 
•r de als „kunst” aangeboden 

leer en een dame met een grijzen 
di cens

kaarten : een 
achtergrond met palm of < 
het nageslacht over onze 
meubclwinkels, de behang: 
het aardewerk. Huis na ht 
er is niets persoonlijks in zijn 
literairen smaak is het al evenzoo 
en De Kleine Johannes vindt hij flauw, 
de gentlcman-dicf, en als geestig accc[ 
„luimig" aangeboden wordt in zaken, waar 
worden. Wie zich eenige illusie mocht 
boert, hij ga i 
dracht, slechts 
waan genezen

Hij kan niet zingen; daar hij stilte niet verdragen kan, gi 
in plaats daarvan lallen. Hij kan niet tegen de eenzaamheid 
bang in 't donker. Hij is niet geestig en niet fijn; als men ’ 
voor een vergadering, informeert hij of d’r een
Als een raam open staat spuugt hij er uit op de voorbij^ 
Even leuk is hetzelfde van een brug op een schuit. Hij zelf moet 
goed buiten schot blijven. Als hij gevat wordt ontkent hij; hij loochent 
alles, zelfs wat zoo klaar als de dag is. Hij wil U liever in een

i natuurwonder laten gelooven dan in zijn schuld. Want hij is onoprecht. 
Weinig dingen gaan mij zoo aan 't hart om te moeten constateeren 
als dit. Het is nu bijna twintig jaren, dat ik me met arbeid onder 
jongens bezig houd en juist even lang, dat ik deze eigenschap heb 
waargenomen ; hoe ik ook getracht heb om mezelf waar te maken, 
dat ik ten minste hier verkeerd zag — 't is niet anders. Oneerlijk, 
in den zin van diefachtig, is hij niet; behalve in gevf

, steelbarc kan worden gegeten. Hij is accuraat met gek 
[ b.v. heeft meegegeven voor boodschappen, doch hij

eergevoel ten aanzien van verplichtingen, die hij op zich heeft genomen, 
b.v. met voorgeschoten kampgeld, vergoeding wegens aangebrachte 
schade en dgl. Neen, Gerheid is geen eigenschap van hem ; zelfs voor 
diensten, die hij aan zijn eigen kring bewijst vraagt hij geld : leden 
van de damvereeniging, die de doosjes van de steenen geplakt hadden, 
van de voetbalvereeniging, die de voetbalkect hadden uitgeboend, 
spelers, die een koffer met requisieten voor een uitvoering hadden 
gehaald, zij allen bleven na hun daad staan draaien om te informeeren 
„hoe of dit nou zit met hm, hm . ...”.

mond, met fietsende dames met reusachtif 
kerels met hooge hoeden ; of nog erger 

dame alleen of een heer en een dame met een ( 
een sentimenteel kind. AVat zal toet 
cultuur moeten denken ? Men bezie de 

'selpapicrzaken, de bazars, de wandtexten, 
mis is leelijker naarmate het „mooier” is;

ouderlijk huis te vinden. Met zijn 
gesteld : hij leest nooit een gedicht 
flauw. Mooi vindt hij van Raffles, 

sstig accepteert hij uitsluitend, wat als 
z.g. voordrachten verkocht 

vormen over de vaderlandsche 
in een voordrachtenwinkel en koope een luimige voor- 

s één, onverschillig welke; hij zal voor goed van zijn_ 
zijn.
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lamheid

op
landerig

enkele ” 
geestelijk) 

:h over aan.
bepaalde avonden

haar jeugd; 
oepen, die op 
jdorganisaties 
»r jongens en

■'•irfijen 
lijkelijk 
Zoo is

. J. Watcrink, predikant | 
in verband met volks- 

sugdorganisatie) kan men op i 
en vinden.

Hij is slordig, vooral op boel van een ander. Hij verveelt zich gauw 
en wordt dan melig en landerig. Hij kankert spoedig en is gemakkelijk 
ontevreden te maken; maar altijd op „ze” en nimmer op zich zelf.

En hij stelt in geen enkele geestelijke of ideeële zaak eenig belang, 
hij is tot geen enkele geestelijke inspanning in staat. Zonder eenigen 1 
weerstand geeft hij zich over aan gewoonten van sleur: rooken, kaarten, 

, op bepaalde avonden bepaalde straten afdrensen (zulke 
hceten stierenavonden). Het stemt weemoedig als men de 

nagaat, die opgetreden is in een jongen, dien men als leuk, 
eind heeft bijgewoond: voor een jongen van 13 jaar zijn 

en de Weichsel concrete begrippen, bestaan er planten en 
voor den slungel van 15 is de Maas al ver en wat koop je l 

de rest? Wat hê je dran?
men er zich toch voor wachte om den arbeid de schuld van 
geven; werken kan natuurlijk nooit een oorzaak zijn van lam- 

:id. En als een leeraar aan een hoogere burgerschool of aan 
een ambachtsschool dit mocht lezen, hij zal 

jen wel terugvinden1)
Geen enkel ideaal —■ ik zeide het reeds — kent hij; grondig is 

ieder godsdienstig en ieder nationaal ideaal verwoest. Het lijkt wel, heeft 
Prof. Casimir eens geschreven, of ons land door evenveel verschillende 
volkeren wordt bewoond als er godsdienstige of politieke part 
zijn. Een gemeenschappelijk vaderland, welks roem ons allen gelijkt 
dierbaar zou zijn — in veler oog is het een waanvoorstelling. Lu 
ook het werk onder jongeren van partijschap doortrokken.

De S. D. A. P. bouwt, pas in den laatsten tijd, ook aan ’ 
zij heeft in de A. J. C. een 'organisatie in het leven geroei 
't oogenblik het beste is, van wat ons land aan jeugd», 
bezit. De heffe des volks bereikt zij niet. Zij heeft haar 
meisjes een heel wat flinker wijze van optreden geleerd dan 
meestal ziet; naarmate zij groeit zal ze echter steeds meer haar ka
rakter van ontwikkelingsclub tegen dat van ontspanningsvereniging 
verliezen. En ook hier komt telkens weer een typische karaktertrek 
van m’n meerderheidsjongens naar buiten: de verwaandheid.

Want zoodra toch niet begint hij aan iets, dat waarlijk tot 
hoogcr plan zou kunnen voeren of daar treedt een zelfgenoegza. 
op, die zijn pogen verlamt: een jongen, die een vreemde taal ■

') In een in menig opzicht voortreffelijke brochure van Dr. 
te Zutphen: Het verscheiden karakter van den Jcugd.arbeid i 
aard en milieu (uitgave. Bond voor Gereformeerde Jei 
pag. 16 de geijkte beschrijving van den fabricksjongcr

dobbelen, 
avonden l 
verandering r 
ferm schoolki 
de Wolga 
dieren.

Dat i 
alles te 
Icndigheid. En als een 
een muloschool of aan 
het type ook onder zijn leerlinge
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Het aantal verschillende jonj 
| zijn bestaan het clubhuis bczoc

1

gebrouwen 
Juffrouw 

>gen zijn

ernstig is 
een uitweg

•e Jeugd blijl

kunde zal gaan leeren, praat een week daarop al met dédain over 
1 taalstudie en wiskunde, of hij die al in z’n zak had. Maar tegen dat 

de werkelijke moeilijkheden komen, gaat hij opzij.
Ziehier het portret voltooid; wie meent dat het met iets anders 

dan liefderijkheid gctcekcnd is, kent den schrijver niet. Men moet ook 
niet zeggen, dat ik gechargeerd heb. Ik heb het ook niet over school
kinderen gehad, maar over de z. g. „rijpere” jeugd en ik vestig de 
aandacht van een ieder, die zich voor het geval interesseert, in ’t bij
zonder op het ongemeen snelle verloop van het proces van geestelijk 
volwassen worden. Tegen elke toast op ons volk, van menschen, „die 
wel heel andere ervaringen hebben dan de schrijver” — waaraan ik 
volstrekt niet twijfel — houd ik al bij voorbaat vol, dat zij óf te 
weinig gevallen onder de oogeii hebben gehad óf dat het lot hun 
steeds de verheugende uitzonderingen getoond heeft.

Ook moet men er niet uit lezen, als zoude ik door de jongens ge
desillusioneerd zijn en nu eens echt kwaadaardig tegen hen uitpakken, 
nu toch blijkt dat de zaak hopeloos is. ’t Is waar, de arbeid brengt 
wel zijne ontgoochelingen mede; zoo was er eens een jongen, waarvan 
ik veel verwachtte en van wien ik, door zijn schranderheid en hulp
vaardigheid, wezenlijk hulp had. Op een avond vroeg hij of hij de 
schrijfmachine even mocht gebruiken, want hij had wat voor zich 
zelf te werken. Ik vond ’t heel best en weldra was hij ingespannen bezig.

Toen ik een uur later eens kwam kijken, wat of hij toch ( 
had, bleek ’t dat hij eenigc exemplaren van het rijm over een 
Smit en een Juffrouw Kalleker vervaardigde. Zulke dingen zijn na
tuurlijk niet prettig, maar hebben niets uit te staan met de beant
woording van de vraag: moeten wij iets doen voor de rijpere jeugd 
en wat?

En dan zien wij in, dat de toestand heel ernstig is en dat alle 
opvoeders de handen ineen moeten slaan, om een uitweg te vinden. 
En de taak van een Instituut voor de Rijpere Jeugd blijkt nog veel 
verhevener dan men aanvankelijk reeds had gemeend; het moet mee
helpen aan het zoeken naar en het beproeven van een methode, die 
allen opheft en die de besten ontdekt. De leuze: Freie Bahn den 
Tuchtigen, is valsch als men er mee bedoelt, dat onze maatschappij 
opzettelijk de bekwamen onder zoude houden. Onze tijd heeft veel 
te zeer aan leiders behoefte, dan dat hij niet juist alles doen zou om 
een jongen, die werkelijk geestelijk wil, alle mogelijkc kans te geven. 
Maar juist de wil is er niet; erger: het vermogen om te willen ontbreekt.

ngens, dat in de eerste twee jaren van 
>cht heeft, bedraagt ruim 2100; van dezen
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opgevallen: 
n het maat- 

schijnselen 
willen les

ccn enkel maal vertoond, terwijl 
geregeld, sommigen zelfs practisch 

den winter door tol in de tweede

van de jongens 
men derhalve iets 
:volgd is, moeten 
voorga.

toezicht had te houden 
heb gehad om de lafl: 

bijka 
voor het

hebben vcrscheidenen er zich maar 
daarentegen velen al dien tijd vrij geregeld, sommigen zelfs pt 
dagelijks, gekomen zijn. Den geheclcn winter door tol in de 
helft van April, is het gebouw eigenlijk eiken avond ovcrvuld gew< 
het is dus duidelijk, dat het zich aan een behoefte van de jon, 
aansluit en dat het hun vertrouwen heeft. Wil 
bereiken, dan zal dus de hoofdlijn die tot heden gei 
worden vastgehouden. Maar evenzeer volgt uit het voorgaande, dat 
het best wat meer van zijn bezoekers kan eischen om hun practisch 
van de leer: „voor wat hoort wat" te doordringen. Maar het wat, 
dal hoort, moet niet geld zijn, tenzij spaargeld voor zich zelf; plicht 
en gehoorzaamheid zijn begrippen, die ik voor onderwijsbaar houd. 
Doch laat ik aan mijn feitelijk verslag beginnen.

Er zijn dan twee verschijnselen, die me dit jaar zijn o" 
het uitblijven van daadwerkelijken steun en het dalen van > 
schappelijk peil onzer bezoekers. Tusschen deze twee vers< 
bestaat ccn verband: de meeste onzer amateur-paedagogen 
geven, de schoolmeestcrij zit ons Hollanders in 't bloed. Maar 
ligt ccn diepe kloof tusschen het aanbod en de vraag; „die vint met ! 
sc vogeltjes en die juffer met d’r veersies” ze kunnen eenvoudig geen 
contact met de jongens krijgen. En tegen volledige onverschilligheid 
is bijna niemand opgewassen; de vrijwillige helpers blijven na een | 
paar malen gewoonlijk weg. Meestal stilletjes, want ze voelen zich 
als mcnschen, die ccn nederlaag geleden hebben.

Ik kan het heusch heel be.st begrijpen en U hadt niet zoo weg 
behoeven te blijven; ik dank U nog wel voor de goede bedoeling en 
voor de vriendschap, die gij mij hebt bewezen!

Maar doordat er weinig toezicht was, kwamen ook dikwijls jongens 
van het soort, dat weinig toezicht wenscht. Buitengewoon lastig was 
het dat mijn eenige vaste medewerker en de dame, die een jaar lang 
de leeskamer had beheerd, beide in Januari vertrokken; dit bracht 
mede, dat ik dikwijls alleen toezicht had te houden op drie verdiepingen, 
zoodat ik gelegenheid te over heb gehad om de lafheid van verscheidene 
jongens en de futloosheid van bijkans al de rest te constateeren. 
Nooit heeft een jongen het voor het gezag opgenomen, nooit heeft 
een doen blijken, dat hij een vernieling of andere overtreding afkeurde 
en meegewerkt om den schuldige op te sporen, „’k Scl een ander niet 
verraje”. Misschien denkt hier een lezer, dat dit toch eenig karakter 
toont; laat ik hem genezen: ’t is niet anders dan bangigheid om in 
een zaak te worden gemoeid.
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er redelijkerwijze te

:n afzonderlijke

is een open brief gericht1); 
diende werkzaamheden, die 

en fietstochten, 
j het zoeken van een 

van huiselijke en andere ruzies, advies in vertrou-

Wc hebben in het huis in het afgeloopen jaar de volgende dingen 
gedaan:

een zaal opengehouden, eiken avond, winter en zomer, van zes uur 
tot half tien, waarin iedere jongen boven de 14 jaar welkom was 
en waar hij een damspel, een schaakspel, een quartetspel of iets 
dergelijks krijgen kon. De gedachte wasj dat wij daar met jongens een 
eerste contact zouden kunnen krijgen en dat wij uit dien „vischvijvcr” 
jongens voor hooger clubwerk konden verzamelen;

twee avonden per week voortgezet onderwijs gegeven aan jongens, 
die zich daarom aanmeldden of die wij daarvoor uitnoodigden;

vijf avonden per week timmerles gegeven aan jongens, die zich daar
voor aanmeldden;

zes avonden per week aan zooveel jongens als 
bergen waren, gymnastiekonderwijs geboden;

een leeskamer opengehouden;
een damvereeniging uit de jongens geherbergd;
een voetbalvereeniging in ’t leven gehouden;
eiken Zondagavond een concert door amateurs geboden;
gelegenheid om te sparen gegeven;
een tooneeluitvoering gegeven;
een vaderbijeenkomst uitgeschreven 

contact met ouders gezocht;
de oudsten van de „blijvers’' onder de jongens in cei 

club georganiseerd;
met nieuwjaar tot alle bekende jongens
benevens tenslotte duizenderlei verschil!

kleinere groepen bereikten, als volkstuintjes, wandel-
cen zomerkamp, bezoeken thuis, bemiddeling bij 
baas, het bijleggen van huiselijke en andere ruzie 
welijkc zaken, enz.

De benedenzaal — speelzaal noemen haar de jongens — bood steeds 
een merkwaardig, eigenlijk indrukwekkend schouwspel: zooveel jonge 
menschen, die allen iets zoeken dat buiten het alledaagsche ligt en 
bijna allen meenen het daaronder te moeten zoeken, terwijl daarboven 
alleen vrede, rust en genieting wordt gevonden.

De jongens, die in de zaal waren en die overal uit de stad vandaan 
kwamen, bleken over ’t algemeen regeerbaar en koest voor zoolang 
als zij de aanwezigheid van een opziener voelden; maar zij vonden 
het erg prettig om iets te doen wat niet mocht, b.v. om centen 
kaarten met ongcloofelijk vieze kaarten, met de damschijven gooien, 
en dgl. Voor een oningewijde moet het een vreemd gezicht geweest

') Afgedrukt in Volksontwikkeling van Mei 1924.
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Zie: Elhel M. I 
’ dezen merkwaar

199.

r

Londen, Constablc 1906, p.
J van jongensclubwerk

ongestoord 
at het in de

jonge hui: 
ik schier 
ik dan

') Zie : Elhel M. Hogg: Quintin Hogg. Londen. 
Over dezen incrkwaardigen voorganger op het gebied 
ik binnenkort cenige incdcdcclingcn te publiceeren.

werk is dat 
zegenrijk zou 

er een voldoend 
was, die zich avond 

die zijn 
kan wel

zijn, om de zaal te zien : al de jongens toch hadden harde stemmen 
en sommige spelen, vooral quartetten, kunnen niet worden beoefend 
zonder luid schreeuwen. Om allerlei redenen moeten er trouwens 
voortdurend jongens opstaan en weer anderen trachten opzettelijk 
een ander te hinderen of een plaaggeluid, b.v. dat ccns kraaienden 
haans, te maken. De ingewijde cchter merkte duidelijk hoe knus de 
meerderheid dikwijls een tijd lang bezig kon zijn, volkomen o 
door wat er naast hen geschiedde. Er waren avonden, dal 
zaal bepaald heel erg gezellig en huiselijk was en er waren ook 
avonden, dat allen door een roezigheid gegrepen waren, dat men aan 

honden moest denken. En er waren ook wel avonden, waarop 
verdrietig over zooveel onbehouwenheid en 

weer had geconstateerd, huiswaarts keerde.
Mijn eindindruk over deze drukste afdccling van ons 

de opzet logisch is en dat zij buitengewoon nuttig en 
kunnen werken, zelfs met Hollandschc jongens, indien 
aantal frissche en onvermoeibare mannen was, die zich avond aan 
avond met de jongens wilden occupeeren ; maar die zijn er niet. De 
reden daarvan heb ik reeds vermeld: men kan wel ergens tegen 
opgewassen zijn, maar men kan niet tegen niets zijn opgewassen. Ik stel 
daarom aan mijn bestuur voor om de benedenzaal niet voor alle 
jongens meer open te stellen ; meer dan vijftig jaren na Quintin Hogg 
moeten wij dus nóg onze aandacht afwenden van „the very poorest 
and lowest classes to thosc which on the surface may not appear 
to have been in such dirc nced of assistance". ')

Een paar geboden, die lastig te handhaven waren, bleken dat om 
blootshoofds in de zaal te zijn en dat om niet te rooken. Het leek I 
wel of er des te meer petten kwamen nademaal men er des te meer 
afrlikte en of er des te meer sigaretten kwamen, naar mate we er 
meer vertrapten. Ik had te voren nooit bedacht, dat iemand zoo’n 
drang naar rooken kon hebben, als de jongens bleken te hebben en 
ook niet, dat ’t mogelijk zou zijn, om op zooveel plaatsen van het 
lichaam of van de kleeren een brandende sigaret weg te stoppen. Ik 
begon me af te vragen of ik er eigenlijk wel goed aan deed om grootc 
mannen van dikwijls tegen de 20 jaar te dwingen om als kleine 
jochies sigaretjes te verstoppen: want ddAr kwam de handhaving 
van het verbod ten slofte op neer. De jongens voelden het rookverbod 
alleen en uitsluitend als een plagerij ; ik zelf had al dikwijls gecon
stateerd, dat op dagen waarop het rooken wél was geoorloofd (n.1.
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JI
Schöpl

De 
de waardeering 
de voordracht 
absoluut stil.

dat het rookcn 
gespuug met

:el aanwensel zonder

muziekuitvoering is physiek 
men een lekke stoomketel 

onder steeds door ge- 
jekomen. waarop men de 
de stoom uit alle naden 

i stoelen, geravot als van 
heel enkel maal hadden 

waren dit dc beste 
een uitvoering te vermelden, waarbij 

illustratie ten beste gaf van Haydn's liefelijke

op de Zondagen na afloop van dc muziek) de stemming zooveel gc- 
noeglijker werd. Ik heb derhalve gedecreteerd, dat er voortaan door 
jongens van 15 jaar en daarboven, behalve in de leeskamer, wel mocht 
worden gerookt. Ik herinner er aan, dat hiermede slechts de oor
spronkelijke toestand in huis werd hersteld en dat het rookcn pas 
later was verboden, omdat het zoo'n onsmakelijk gespuug met zich 
bracht; deze vieze gewoonte schijnt echter ook vee 
meer te zijn.

In dezelfde zaal werd des Zondags de muziek ( 
ongeveer 100 stoelen, maar door ook dc tafels gc 

bergen, die er 
schoots waren, 
deels uit jonj 
bij laag verzen 

zag men er
>f ze zich dan anders

zaten ze zelfs dan

nubliek, ten slotte, een fijn gevoel 
li geboden; als de muziek goed was en 
was, gedurende de uitvoering, de zaal 
' zijfel is muziek het hoogste bescha-

gegeven; er waren 
joed te arrangeeren 

dc vensterbanken te benutten, konden wij tegen de 200 jongens 
— tenzij bij mooi weer — dan ook elke weck ruim- 
Het ontging mij echter niet, dat het gehoor grooten- 

jnge jongens, van 14 jaar en van zulke als bij hoog en 
rzekerden, dat ze al 14 jaar waren, bestond. De grooten 

echter zag men er alleen uit nood, omdat ze werkelijk niet wisten, 
■ waar of ze zich dan anders op zoo’n avond konden ophouden. Dik

wijls zaten ze zelfs dan nog te kaarten, heel geheimzinnig onder dc 
knieën door. En bijna elkeen, groot en klein at apennootjes, die hij 
zoo zachtjes mogclijk in zijn zak kraakte of moest zuurtjes, balletjes 
of brokken eten. Van tijd tot tijd verordineerde ik eenvoudig de 
grooten, om ook te komen; ze stonden dan achter in dc zaal als 
Spcenhoirs schutterij en verdwenen als ’t eerste kwartier om was 
allen tezamen stilletjes in een ganzenpas. Tc midden van allen zaten 
dc ware liefhebbers, een en al aandacht; het zien van slechts één 
zoo’n jongen reeds moest ieder musicus al dankbaar stemmen, dat 
hij zoo iels als zijn kunst aan anderen mAg schenken.

Het presideeren of regeeren van een 
I de zwaarste taak, die ik ken. Het is alsof 

met de handen moet dichthouden, terwijl er 
stookt wordt. En is dan het oogenblik gc 
handen mag wegdoen ~ dan ontsnapt ook 
en kieren: overdreven applaus, geschuif van 
paarden, die van een schip komen. Slechts een

1 werkelijk de musici zelf de leiding. Natuurlijk 

avonden; in ’t bijzonder valt hier 
gezelschap een 

c jongens hadden, als elk pul 
van wat werd gc 
op peil, dan 

Zonder eenigen twijl
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op het humeur
 w om nieuwe com- 

te verkiezen. Maar in den grond deugt het

over onze damvereeniging.
vrijwel iedere sport — schijnt slecht 

oogenblik werd er vergaderd, 
riaal t* --------- m-—

te zien wat of de invloed 
ig als er eiken avond een 

was, was de leeskamer steeds vol met 
den grond toe zaten. Maar toen ze ' 

lezers weg. De leeskamer moet blijven I 
aangespoord om gaandeweg

>gevallen hoe weinij 
over hadden: alles moest bei 
spijkertje worden ges 

land om geld. Meestal

vingsmiddel. Het is zonde 
laten dienst doen.

Van zeer groote waarde 
inge jongens. De
Ik heb het met

om haar ook als ontspanningsmiddel te i

zeer groote waarde was ook de leeskamer — helaas ook 
weer voor de jonge jongens. De groote meerderheid der oude jongens i 
leest niet meer. Ik heb het met de leeskamer dit jaar slecht getroffen, 
daar de leidster in Januari helaas moest vertrekken; maar 't is wel 
belangwekkend om te zien wat of de invloed van een behoorlijke | 
leiding is. Zoolang als er eiken avond een zelfde in- en toegewijde 
leidster was, was de leeskamer steeds vol met werkelijke lezers, die 
tot op den grond toe zaten. Maar toen ze weg was toen bleven 
ook de lezers weg. De leeskamer moet blijven bestaan en de ware lezers 
moesten worden aangespoord om gaandeweg van de groote bibliotheek 
gebruik te gaan maken.

Onder de vereenigingen, die geheel door de jongens waren gesticht, 
bekleedde onze damvereeniging de eerste plaats; daar zat wel iets t 
in en nadat de eerste simultaanseances gehouden waren, steeg het 
ledenaantal onrustbarend; in een paar weken had het de honderd 
overschreden. Nu is dammen een diepzinnig en moeilijk werk, dat ge
leerd moet worden, maar dat dan ook wel de moeite loont. Het was 
eenvoudig verbazingwekkend welke vorderingen of verscheidene jongens 
in korten tijd maakten; we deden er ook alles aan: materiaal werd 
aangcvuld, een demonstratiebord gemaakt, we werden lid van den 
Dainbond en er kwamen instructeurs. Ofschoon de jongens, die lid 
werden van de damclub, ongetwijfeld meer waren dan de meesten 
der anderen, werd toch het feit dat er inspanning vercischt werd, 
voor de meesten de aanleiding, om (’t zij onder een of ander voor- ■ 
wensel, ’t zij stilletjes) af te vallen. Ook met die instructeurs was 
er altijd wat; ten eerste is het nog niet hetzelfde: goed kunnen 
dammen of goed les geven. De heeren zagen den jongens altijd veel 
te veel naar de oogen. En dan stonden ze altijd te draaien om een 
geldelijke belooning te krijgen: ze hadden ’t wel allemaal graag voor 
de jongens over en ze zouden het ook wel even graag voor niets 
doen, enz. De aardigheid gaat er op deze wijze zoo af. Het is me 
toch voortdurend opgevallen hoe weinig of ouderen voor de jongens 
werkelijk over hadden: alles moest betaald, de geringste dienst. Er 
kon geen spijkertje worden geslagen, geen lijntje geteekend of d r 
kwam iemand om geld. Meestal werd ’t „aan m’n beleefdheid over
gelaten".

Maar 'k had het
Dammen ~~ en 

te werken en ieder c 
missarissen van materi
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van hunne rechten inderdaad 
ivond jongens in „de Kamer”

voldoening van gehad, 
de derde klasse van 
onze tegenstanders

dgl.
gezegd worden, dat zij 

ikt hebben; er zaten eiken .
en zij zaten altijd te kaarten. Voor deze 
zoo’n belangstelling, dat het me wel 

it ik zelf in de Kamer kwam en een der jongens iets 
en volkomen genegeerd werd. „Jij komt uit met

van onze (aak lag natuurlijk in onzen 
ik herhaal het uit den treure: men 

•n voor den omgang mei jongens boven 
, en jongens onder de 15.
> De Arend ’

democratische stelsel niet, daar het ■— hoe zeer ook het tegendeel 
voor de hand schijnt te liggen — het verantwoordelijkheidsgevoel 
verkleint door het bevorderen van de ambtenarij. Het is veel beter, 
dat de leider van een vcrccniging, niet alleen fcitclijk, maar ook in 
naam iedere beslissing aan zich houdt en voor iedere concrete op
dracht zijn menschen aanwijst.

Zij die doorgezet hebben, hebben er wel
Zoo werd b.v. het tweede tiental kampioen van 
den Dambond. Dit is toch wel opmerkelijk, daar 
steeds allen volwassen mannen waren.

Het belangwekkendste deel 
arbeid onder de grootste jongens ; 
moet geen gevolgtrekkingen maken voor den omgang met jongen* 
15 jaar uit ervaring met schoolkinderen en jongens onder de

Er waren dan onder de jongens, die op De Arend kwamen, natuurlijk 
ook, die meer onze aandacht trokken dan anderen, hetzij door de 
regelmatigheid van hun komst,' hetzij door den gunstigen of rustig- 
makenden invloed, dien zij op anderen uitoefenden, door hun hulp
vaardigheid of hoe dan ook. Deze jongens begonnen zich op den duur 
in de gemeenschappelijke zaal beneden minder thuis te voelen en 
trokken zich in de hoekjes van het huis tcrug. Mij leek zoo lang- 

. zamerhand het tijdstip aangebroken om een tweede, hoogcrc klas te 
| maken en op Zondag 29 Juli 1923 richtten wij de club De Arend 

op, welke club een fraai vertrek, voor zich alleen, kreeg toebcdeeld. 
Het doel van de club zou zijn ontwikkeling harcr leden tot menschen 
na te streven, in arbeid voor anderen in het clubhuis De Arend. De 
eerste (11) leden werden door de meesters aangewezen, de volgenden 
zouden worden gekozen bij vrije stemming door de bestaande leden; 
de meesters van het clubhuis hadden hierbij een recht van veto. De 
leden van de club kregen ook privilegiën; zoo mochten zij rooken, 
kaarten en andere jongens introducecrcn. Als verplichting werd hun 
o.a. opgelegd, om alle diensten in het huis te bewijzen, die hun door 
de meesters zouden worden opgedragen, b.v. toezicht houden in de 
leeskamer en c*

Het moet ( 
gebruik gemaal 
en zij zaten altijd te rooken 
laatste bezigheid hadden zij 
overkwam, dat 
vroeg of opdroeg
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is niets j

klavers" of zoo iets was het bescheid, dat ik kreeg. (Zulke excessen 
bleken geneesbaar). Ook het recht van introductie gaf moeilijkheden, 
daar bij voorkeur jongelieden geïntroduceerd werden, die niet aan 
allen even welkom waren. Ieder oogenblik kwam er een bij me klagen; i 
hier ging ik natuurlijk weinig op in, daar m.i. de jongens juist moeten 
leeren om elkander te verdragen. In hunne plichten schoten ze 
tc kort en leelijk ook. Het huis heeft aan zijn groote jongen* 
gehad. Wel deden ze natuurlijk wat hun opgedragen werd, maar 
nooit ruiterlijk, nooit ferm. Er viel niet op te rekenen. Nooit stónden 
ze voor een taak; ze deden alleen wat hun was opgelegd op de wijze 1 
van een slecht ambtenaar, die alleen z'n reglementen toepast.

Een ontegenzeggelijk gunstigen invloed heeft een dansclubje uitge
oefend, dat door jongens van de Kamer was opgericht en waartoe 
ik eerst met weinig gerustheid in ’t harte mijn toestemming had ver
leend. Maar als iets me meegevallen is, dan is het wel de dansles. | 
Men weet, dat er tegenwoordig heele moeilijke dansen bestaan, van 
ccne, tweeü, vier, vijf, zes, op naargeestige muziek. En eiken Zondag
middag waren alle jongens present en ze waren dan echt aan ’t 
studcercn met doodernstige gezichten. Ook het honorarium van den 
dansmeester werd regelmatig opgebracht; het kwam per jongen en 
per meisje op ongeveer een kwartje per week. Er kón dus iets — | 
als ze zelf maar

De dansleeraar 
zijn volle aandacht. 
bejegend 
kringen 
vreemden kring geh; 
hoe of zij dan bij 
maken. Helaas hoei 
vroegen, 
altijd op i 
aan de a 
echter los.

Het besluit van een dansles vormt een bal; dit wisten ze ook en 
tijden lang zag ik ze over een plan broeden. Ten slotte werden de 
onderhandelingen met de directie geopend; het deed mij genoegen, 
dat het niet dan schoorvoetend ging, want hun plan miste alle oor
spronkelijkheid : d’r moesten voordrachten wezen en een buffet met port.

M’n meening over de voordrachten heb ik al gegeven en wat de port 
aangaat, ik beschouw juist de huidige jeugdbeweging als een groote kracht 
in den strijd tegen het drankmisbruik, daar zij door de daad toont, 
dat er plezier, gezelligheid en ontspanning bestaan kan geheel en

wilden.
was ook erg voor zijn taak berekend en hij wijdde 

aan de maintien : een dame wordt met hoffelijkheid 
en niet in den rook gezet. De dames waren meisjes uit de 

der jongens; de jongens hadden veel liever dames uit een 
len kring gehad en wij hadden met de jongens reeds geregeld 

bij de ouders dier meisjes hun opwachting moesten 
>efdc het niet; de organisaties, die wij om meisjes 

, vonden het plan tc frivool. In den aanvang zaten de jongens 
> een klit bij mekaar aan deze zijde van de zaal en de meisjes 
andere; gaandeweg werden ze een beetje minder stijf; nooit
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jcwoon aardig, 
in eigen feesten

buiten den alcohol om.1) We zouden 't dus zonder port doen en het 
buffet moest buiten bezwaar van de schatkist des huizes zijn; in een 
oogwenk brachten 20 jongens daarvoor f 25. — op.

Het geviel echter dat een andere groep jongens een serieus stuk 
aan ’t instudecren was om op het jaarfeest te vertoonen ; in hoofdzaak 
waren dit jongeren, want de grooten wilden niet meedoen daar t 
niet iets „lolligs" was. Maar toen ik bemerkte, dat de grooten zelfs 
de tooneelclub gingen tegenwerken, toen werd natuurlijk de toestem
ming voor hun feest ingetrokken. Groote consternatie, gevolgd door 
een interessante capitulatie: als ik een stuk zou aanwijzen, dan zouden 
zij dat, zonder eenig voorbehoud, spelen op het jaarfeest van de 
Arend, enne of ze dat dan ook mochten spelen op het feest van de 
dansclub. En zoo hebben de groote jongens dit jaar een echt Hol- 

! landsch blijspel (De Wiskunstenaars van Langendijk) opgevoerd en 
ze hebben het heel goed gedaan ook.

Toch spelen de jongens alleen de buitenkant van het stuk; wat er 
feitelijk in zat liet hen volkomen koud, niettegenstaande de pogingen 
van mij en van anderen om hun daarbij tot gids te dienen.

Het bal zelf heeft ook plaats gehad en was buitenge 
Het moet ertoe bijdragen, dunkt mij, dat zij later bij hur 
niet meer zoo gauw tevreden zijn.

In den middag van den eersten Kerstdag, houden wij inet de Kamer 
ons Kerstmaal; dit heeft iets buitengewoon plechtigs, de lange witte 
tafel, de verlichting door kaarsen, het glimmende tin, kdn zijn bekoring 
op de jongens ook niet missen, al heb ik bij die gelegenheid uit hun 
mond nooit iets anders dan een banaliteit gehoord. Dit jaar besloten 
we aan de eeretafel, dat er, onder leiding van mijn vrouw, in de 
Kamer een wekelijksche leesavond zou zijn en ze beloofden allen daar 
getrouw aanwezig te zullen zijn. De eerste maal waren er inderdaad 
ook verscheidene en ze lazen De Kleine Johannes en ze zeiden allemaal 
dat ze 't heel mooi vonden. Maar de tweede week waren er minder 
jongens en de derde maal was er nog slechts een, „de anderen vonden 
't allemaal kinderachtig". We hebben 't daarna met andere boeken 
en verhalen geprobeerd, b.v. met uitgezóchte verhalen uit Poe, met 

, Latzko, met het Gulden Boek der Zee, met verhalen van reizen en 
ontdekkingen, met sagen, met bespreken van actualiteiten. Een hoog
geschatte vrijwillige medewerker hield een keer een toespraakje, waar
voor hij alle 24 leden had opgeroepen, hetgeen de aanwezige twaalf 
goedgunstig aanhoorden; de volgende maal loonden zij zijn moeite door 
hem voor de leege stoelen te laten komen. Een ander vrijwillig mede-

*) Van alle jeugdorganisaties plaatsen alleen sommige Roomsch-Katholieke 
patronaten zich niet op den basis der geheelonthouding.
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moest worden 
ie moet dit toegeven

III.
Toen nu het voorgaand relaas geschreven was heb ik er, opdat het 

als jaarverslag ook practisch bruikbaar zou zijn, een melodisch staartje 
aangebonden; zoo toebereid heb ik het aan verschillende vrienden en 
kennissen ter lezing gegeven. Algemeen was men van oordeel, dat 
mijne gevolgtrekking (die in de slottirade voorkwam) dat het werk 
krachtig moest worden voortgezet, niet logisch uit de waarnemingen 
volgde. Ik moet dit toegeven en zie hier de reden, weshalve ik hier 
reeds thans niet ccnige aanschouwingen voor den dag kom, die ik 
gaarne nog een tijdlang, ter nadere uitwerking, onder me had gehouden.

Het verschijnsel dan, dat wc aan onze jongens kunnen waarnemen, 
is het verdwijnen van de belangstelling in geestelijke dingen na het j 
veertiende jaar, een uitgegrocid raken van het bevattingsvermogen. 
Dit is niet in overeenstemming met de voorstelling, die wij gewoon 
zijn ons van den wordenden mcnsch te maken, n.l. als zoude juist na 
zijn veertiende jaar een nieuw leven voor hem aanvangen en zijn 
eigenlijk mcnsch-zijn, in verheven, in geestelijken zin dan pas beginnen.

Aan de juistheid der hierboven vermelde feitelijkheden valt natuur
lijk niets af te dingen. Maar evenmin aan de vele kostelijke waar
nemingen omtrent den puberteitslceftijd; zegt niet Stanley Hall van 
dcnzclfden jongen,dien ik hierboven beschreven heb: de heldenvercering 
wordt levendig in hem; hij wenscht uit te blinken, in ’t eerst inden 
kampstrijd der athletcn, dan ook in dien van den geest (II, 73).

„^Vie rcimt es sich zusammen ?’’
Dat een volwassene geen nieuwe gedachte meer kan omvatten is 

bekend; waarschijnlijk beter aan een propagandist voor een of ander 
idee, dat voor hem de waarheid <ïn het leve n beduidt, dan aan iemand 
anders. Het is de stabiliteit onzer samenleving en de oorzaak der 
troebelheid van schier alle propaganda. Er moet in de propaganda 
altijd wat beloofd worden, al is het ook maar iets voor een toe
komstig leven. Een zuiver geestelijke bekeering, een sublimatie, van 
een volwassene, heeft zij ooit plaats? Ik denk bijvoorbeeld aan den 
heiligen Franciscus, aan Emanuel Swedenborg. Hun inkeer was het 
gevolg van sexucclc uitspattingen, zeggen anderen. Maar het feit alleen, 
dat er namen te noemen vallen, terwijl volkeren bekeerd zijn geworden 
wijst er toch wel op, dat het geval zeldzaam is.

werker, op een dergelijke bejegening niet gebrand, liet hen eerst 
schriftelijk om zijn terugkomst verzoeken; hij heeft door dit flink op
treden wel bereikt, dat zij zich wachtten, om hem een volgend maal 
zoo voor ’t hoofd te stooten. Maar van een werkelijke belangstelling , 
in eenige geestelijke aangelegenheid, welke dan ook, is geen sprake 
geweest.
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’umentatie kan niet 
l wel zoo moet zijn.

Wanneer is de mensch volwassen? Hier laat de literatuur ons in 
den steek. We lezen, dat er verschil is bij verschillende volken en 
individuen ; graphicken tonnen ons, dat na hun 23ste jaar de meeste 
menschen niet meer in de lengte groeien. De tijd, waarop de mcnsch 
gcslachtclijk rijp is, is aan buitengewoon grootc verschillen bij de 
afzonderlijke individuen onderworpen. Zoo vindt men voor den leeftijd 
waarop de eerste menstruatie bij meisjes plaats vindt, 10 tot 28 jaar 
vermeld.

Het lijkt mij nu duidelijk en van zelf sprekend, dat ook de geestelijke 
vorming van den mcnsch op een gegeven tijdstip beëindigd zal zijn en 

. dat voor den eenen mensch en den anderen die tijdstippen ver uit
* elkaar liggen. Onder geestelijke vermogens wil ik hier niet de automa- 

tisch-intellectueelc verstaan (men kan b.v. een 80-jarigcn schipper nog 
heel best voor portier oplciden) maar die voor rationeel denken, 
hooge logische correlaties, persoonlijke meening en overtuiging, hooge 
aesthetische genoegens, weloverwogen keus en beraden handeling. ')

Het is nu mijn werkhypothese, dat voor het overgroote meercndecl 
' der menschen deze „geestelijke top’’ kort na hun veertienden verjaar-
• dag wordt bereikt; voor een gedeelte komt het fatale tijdstip later 

en wel naar een, met den leeftijd snel afnemend percentage en voor 
een heel enkelen komt het nooit. Uit den aard der zaak zullen de 
bepaalde kringen der bevolking bestaan uit in hoofdzaak personen 
van dezelfde geestelijke capaciteit en zullen de maatschappelijke standen 
naar die critische leeftijden geordend zijn. Dit laatste laat zich echter 
niet zonder meer omkeeren; in ’t bijzonder zullen de eigenlijke dragers 
en scheppers eener cultuur, dit zijn zij, wier gcestclijk-verder-kunncn 
niet of althans zeer laat ophoudt, niet onder de allerrijkste (tenzij 
door een merkwaardige coïncidentie) aangetroffen worden, daar voor 
hen het stoffelijk bezit niet langer als het hoogste, zelfs niet als een 
hoog goed geldt. Als wat ik hier beweer juist is — en ik twijfel daar 
geenszins aan — dan kan dat niet zonder invloed op onze verwach
tingen van menschen zijn; ten aanzien der volksopvoeding b.v. zullen 
wij zeer nederig gestemd worden en de antieke verwachting, dat ooit 
datgene wat aan grooté kunst en groote ideeën de eeuwen doorstaan 
heeft volksbezit zal worden, moeten we als dwaasheid verwerpen. 
Want het volk, dat is de menigte, de menigte van hen, die na, zeg

I 143Y jaar, geen idee meer kunnen omvatten.
Laat me thans probeeren of ik de hier verkondigde theorie ook 

door argumenten kan schragen; zooals ik echter reeds heb gezegd deel 
ik haar slechts uit nood mede. De zwakte der argt 
op tegen de kracht mijner overtuiging, dat de zaak

’) Cf. Stanley Hall I p. 111.
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wc ons af of het bij een mensch ook bijgeval 
merken is, dat zijn geestelijke ontwikkeling

’eeft van 

children, '

• de Rede z- 
 verstand en 

te weinig te hebben 
weinigen de erkentenis 

-‘ring is en

secundaire 
van het

aan zijn lengte

zegt, dat er op de wereld niets 
;n dat zich nog nooit iemand er over 
ontvangen.

moge lijk, dat hun denkvermogen 
houdt iedereen zijn eigen meening voor even goed

bij het overzicht, dat hij gec 
>hie is in dit verband merkws 
b and to bc all the more

Vooraf echter vragen 
ergens aan te zien of te 
tot staan gekomen is.

Het einde der lichamelijke groei toch is door meting te vinden. Het 
geslachtsorgaan is natuurlijk ook op een gegeven tijdstip klaar en er 
is geen specifiek verschil tusschen kinderen, die door jongens en door 
ouden van dagen verwekt zijn. Practisch is dit oogenblik al heel lastig 
te vinden, omdat men uiteraard voor de bepaling ervan op waar
neming van secundaire geslachtskenmerken is aangewezen'). De vol
tooiing van het geestelijk orgaan is nog vele malen moeilijker waar 
te nemen, daar de werkzaamheid ervan zoo uitermate gecompliceerd 
is; hier zijn wc zeker op indirecte waarneming aangewezen. Toch lijkt 
het mij, dat we ccn indice hebben. „Allheilende Natur" dan vergeet 
ook hier hare kinderen niet en vergoedt het verloren gaan van een 
toch zeker kostelijk vermogen door het schenken dier eigenaardige 
zelfgenoegzaamheid, die den niet-wctenschappclijken mensch of, wellicht 
beter nog, den nict-wijsgecrigen mensch kenmerkt2). Zij uit zich in 
het verdwijnen van den zin voor verwondering of in het rondwandelen 
met den maarschalksstaf. Opleiding noch studie kan er voor beschermen, 
evenmin als men door welke voeding dan ook iemand altoos door 
maar zou kunnen laten groeien3). Wij kennen ze allen: ingenieurs en 
dokters voor wie de Natuur geen geheimen meer heeft, onderwijzers, 
die de diepste diepten van het menschelijke weten peilen, schilders, 
die „juister zien” dan de Ouden, ouderlingen, voor wie Gods Zoon 
nog eens extra gestorven is, opvoeders en opvoedsters, wier kinders 
nooit zouden doen, wat de kinderen van N. hebben gedaan, in 't 
kort wc zijn omringd van voortreffelijkheden.

We moeten dus verwachten, dat menschen, wier geest nog in den 
groei is, een jeugdig optreden misschien zelfs wel uiterlijk, zullen hebben?)

ing van Stanley Mali, 
literatuur en biographi 

to conscrve their youth

■) Belangrijk is liet onderzoek door W. Scheidt ingcsleld: Somatoskopische 
und Somaiomelrischc Untcrsuchungen an Knabcn des Pubcszcnzaltcrs (Z. f. 
Kinderforschung XXVIII (1923.)

2) Cartcsius in zijn vertoog over 
beter verdeeld is dan het gezonde • 
beklaagd heeft, daarvan

In alle geval is maar 
zoo buitengewoon gcri.'.g 
als die van 'n ander.

3) Lukas XII :2: Wie van U kan door bezorgd te zijn een 
toevoegen ?

*) Een losse opmerk»
de jongelingsjaren in

Giftcd pcoplc sccm
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plasticity and sponteneity

and perhaps especially all the more 
and it is certainly onc of the marks of 
of adolescentie persist into maturity. (I.

Omgekeerd zien we zoo dikwerf de gezichtsuitdrukking van een jong- 
mensch reeds de harde trekken aannemen, die dat zijns vaders ver
toont. Een leeraar aan een H. B. S-, zonder twijfel toch een plaats 
waar aan de intellectueele vorming geofferd wordt als nergens anders, 
ziet van de eerste naar de vijfde klasse een groot aantal zijner leer
lingen tot geestelijken stilstand komen en wel naar verhouding meer 
van maatschappelijk slecht gesitueerde gezinnen dan van betere. 
Multatali’s stekelige vraag: waar blijven toch de „knappe” kinderen? 
(Idee 74) is hier beantwoord. Ook bij De Candolle (Histoire d. Sc. 
2 p. 9) komt een opmerking in dezen geest voor, waar hij zegt:

II est utile, sans doute, qu’on enseigne, mais il 1'cst bien plus qu’on 
apprenne, et pour apprendre ii faut de la curiosité, des efforts indivi- 
duels, des recherches faites un peu au hasard, suivics de reflexions. 
C’est pour cela que l’enseignement, même avec de bonnes méthodes, 
ne produit jamais ce que les enthousiastes se flattent de Ie voir produire.

In schoonen vorm drukten ook de Klassieken het uit, als zij aan 
hunne Goden een eeuwige jeugd toekennen. Maar wij gewone mcnschen 
zijn allerminst onsterfelijk en, waar wc dikwijls al meenen, dat we 
toch heusch heel vlijtig geweest zijn, kunnen we ons eenvoudig geen 
voorstelling maken van de inspanning des geestes, die de werkelijke 
denkers der Menschhcid hebben verricht. De zeventienjarige Thompson 

! liep dagelijks twaalf kilometer om colleges te Cambridge te volgen, 
Jefferson studeerde op denzelfden leeftijd vijftien uur per dag. Newton 
zegt zelf, dat hij — indien hij het publiek door zijn werk een dienst 
mocht hebben bewezen — dit alleen toeschrijft aan zijn eigen vlijt 

1 en geduldigen denkarbeid. Inderdaad schijnt hij nog tijden lang na de 
voltooiing zijner Principia ernstig overwerkt te zijn geweest. Heeft 
men zich wel eens gerealiseerd welke hoeveelheid aan noesten handen
arbeid er in de (ik meen) 55 deelen van Voltaire’s literaire nalaten
schap schuilt of in de folianten van een Scaliger en t.q.? Wie wel 
eens een stukje voor den drukker heeft gereed gemaakt aanziet dit 
met huiverende bewondering. De ware groote 
verrichtingen; het zou hem ook niet mogelijl 
hij kan nu eenmaal niet anders dan voortdurend denken 
dit in het nederige besef zijner eigen eindigheid.

lay heeft veel tegenspra 
latuurkundigen zin heeft 
king Altersversteifung 
:heel in den zin als ik
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') Men vergelijke 
houden op 2 Juni van

onderwijs 
geen opge- 

jonder

te hier de rede door Prof. Erwin Bauer in Groningen 
dit jaar (verslag N. R. Ct. 4 Juni ochtendblad A).
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dat zij in beschouwing treden over den leeftijd, waarop het ver
schijnsel bij den mcnsch optreedt. Het verschijnsel treedt nu — naar 
ik me dan de zaak in alle bescheidenheid voorstel — veel vroeger 
op, dan men meestal heeft gedacht en daardoor kunnen vele andere ' 
zaken worden verklaard, d. w. z. onder een hoofd worden gebracht. 
Ik denk hier b.v. aan de moeilijkheid of onmogelijkheid van 
aan volwassenen, aan het feit, dat jonge menschen, die 
dragen werk hebben, weken, jaren kunnen rondloopen z< 
hoegenaamd, te doen.

Ik denk aan de merkwaardigheid, dat, terwijl alle goede boeken 
der eeuwen om niet te krijgen zijn uit de openbare boekerijen, verre
weg de meeste oude jongens en volwassenen zich tevreden stellen 
met de allerwaardeloosste rommel; ja, daaraan verre de voorkeur 
geven. Kikeriki wordt b.v. heel wat meer gelezen dan Dante.

Er zijn nu twee richtingen, die men als de idieele en de biologische ’) 
zou kunnen onderscheiden: de aanhangers der eerste verwachten, dat 
dit alles zich ten beste zal keeren en dat het oogenblik zal komen, 
waarop Philosophie den Bau der Welt zusammenhult, die der tweede, 
dat de onderlinge verhouding der menschen zich in den loop der tijden 
slechts weinig zal wijzigen. De laatste kunnen zich op een ervaring, 
die nu zoo omtrent vijfduizend jaar oud schijnt te zijn, beroepen.

Tusschen deze twee meeningen gaapt een kloof, waaraan geen over
bruggen is. Het bouwen van kaartenhuizen is nu eenmaal ’s menschen 
deel en tot het einde aller dingen zal de eerste categorie aan de 
tweede stof ter observatie leveren en aan de ganschc menschheid 
de onverwoestbare kracht van het Ideaal blijven toonen; voorwaar 
een verheffend schouwspel.

De groote vraag is echter of een aanhanger der biologische school, 
waartoe b.v. schrijver dezes zich moet erkennen te behooren, wel 
van harte mee kan doen aan pogingen tot het brengen van beschaving 
aan de massa. Met een onderzoek naar dit punt wil ik dan mijn 
verslag besluiten.

Onder de vele tientallen van jonge jongens onder de veertien jaar, 
die in het Clubhuis steeds weer versch binnenvallen, zijn er velen, 
zoo ze het al niet allen zijn, die den indruk wekken van de aller
hoogste potentialiteit. Aardige, frissche (al zijn ze dikwijls een beetje 
vies ook) ventjes met schrandere gezichten, in hoogc mate hulpvaar-



-h

20

belangstellend. Als ik 
Heine in de gedachten:

En toch verlooj 
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Mir ist als ob ich die Handc 
Aufs Haupt dir legen sollt' 
Betond, dass Gott dich crhalte 
So rein und schön und hold.

Du bist wie cine Bkimc
So hold und schön und rein;
Ich schau* dich an, und Wehmut 
Schleicht mir ins Herz hinein.

laarom 
geldt, 

tard van

ze zoo zie, dan komt mij telkens het

Maar het leven heeft zijn loop en wat zooveel beloofde wordt tot 
een mecrderhcidsjongen, voor bij 15 jaar oud is meestal. Komt men 
bij andere jeugdorganisaties, die hare leden uit andere klassen recru- 
teeren, b.v. bij de A. J. C. of bij padvindersorganisatics, knapenver- 
eenigingen en bij middelbare scholen en gj-mnasia, dan valt de gemiddelde 
leeftijd, waarop de spontaneïteit opdroogt, later, waardoor de indruk 
die het geheel maakt, zoo fleurig kan zijn. En toch verloopcn zij alle 
in 't zand. Men moet hier niet somber over worden; jeugdwerk moet 
vanzelf ophouden als de jeugd voorbij is en de jeugd gaat veel sneller 
voorbij dan men meestal meent. Iedere jeugdorganisatie moet dan 
ook een snel verloop met het stijgen der leeftijden vertoonen en iedere 
jeugdorganisatie vertoont het ook. Hoe hooger de eischen voor de 
toelating geweest zijn, zoo te geringer zal het verloop wezen. De 
bekwaamheid, de geestdrift van den leider kunnen er het leven niet 
inhouden evenmin als de beste arts den patiënt in het leven zou 
kunnen houden van wien ’s levens raderwerk op is.

Menschen vormen, karakters vormen ■— hoe durft men 't zegg 
Dat is toch immers geen menschenwerk! Wij hebben niet anders 
bieden dan ons zelf. Maar laat ons dat tenminste ook doen 1

Hier dan blijkt tenslotte de diepe zin van den jeugdarbeid; de 
mcnsch heeft behalve een (in bijna alle gevallen reeds in zijn jonge
lingsjaren afstervend) scheppend vermogen ook een reproduccerend, 
een imiteerend vermogen. En er is geen grond, om althans niet te 
hópen, dat ten slotte het goede voorbeeld niet eer navolging zal vinden 
dan het kwade. Men moet daarom de jeugd brengen op plaatsen, 
waar een hoogere standaard geldt, waar b.v. aan versiering, aan een 
feest, aan muziek, aan den aard van spel dat toelaatbaar geacht 
wordt, enz. eischen worden gesteld. Indien men er in kan slagen, om 
zulk besef aan de jongens bij te brengen, dan is er natuurlijk heel
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wat bereikt en heeft men wezenlijk bijgedragen tot het verhoogen 
van het levensgeluk van de jongens voor altoos. Het is hier moeilijk 
om den juisten weg te vinden en ik geloof wel, dat De Arend hier 
iets bereikt. Toch zullen we om practische redenen de cischen der 
toelating een beetje moeten verzwaren, er komen n.1. dikwijls zooveel 
jongens, dat het werk om deze allen te ontvangen, voor de daartoe beschik
bare menschen te vermoeiend wordt. Maar men moet goed begrijpen: 
dat er een laag is, die er niet meer komen kan. Waarlijk niet, omdat 
zij het dubbeltje, dat ik nu per week van de bezoekers zal gaan ver
langen, niet zouden kunnen opbrengen (ze geven allen, zonder uit
zondering vrij wat meer geld per week aan „genotmiddelen” uit), 
maar ten slotte — hoe zwaarwichtig het ook moge klinken — naar 
eeuwige wetten der Natuur. Bij elk soort van werk dat men voor 
anderen onderneemt, past weer een bepaald soort van bezoekers of 
aanhangers. De Arend heeft dan ook zijn jongens bereikt en heeft 
hun geleerd binnen hun gezichtskring zoo scherp te zien als mogclijk. 
Geen kracht ter wereld kan ’s menschen horizon verruimen, geen 
systeem, geen reis, geen geestdrift, geen lijden. Nooit zal de menigte 
kunnen inzien, wat de enkelen geschouwd hebben.

Maar binnen den engen kring ligt reeds zooveel wat van waarde 
is; al ware het slechts, dat iederen jongen, die De Arend kent, voor 
immer de herinnering bij zal blijven, dat de stad zijner inwoning ten
minste één plaats biedt, waar hij om zich zelfs wille welkom is en 
waar het hoogste van hem verlangd en verwacht wordt. Bovendien 
kan het Clubhuis eiken jongen, die verder kan willen ') ook verder 
helpen, in den zin van den weg wijzen. In de eenvoudigste gedaante 
komt dit beroep hierop neer, dat het hun de vercenigingen wijst, die 
meer bij hunne behoeften passen dan De Arend alleen en er zijn al 
heel wat jongens door De Arend heen gegaan, die nu leden zijn van 
andere jeugdorganisaties. Die jongens zelf hebben dan een tijd gehad, 
dat zij zich in De Arend niet meer zoo thuis voelden en dikwijls heb 
ik gemerkt, dat de leiders van andere organisaties meenden dat zij 
de jongens kregen door de voortreffelijkheid van hun stelsel of van 
de leus, die zij aanhangen. Laat ons veeleer inzien, dat de zaak niet 
zoo eenvoudig is en dat De Arend op zijne wijze óék zijn eigen plaats 
heeft in de groote Harmonie aller dingen en hopen dat hij zijn ge
zegend werk met kracht kan blijven voortzetten.

verband met wat hier beweerd is vooral moet 
t verouderde brochure van Dr. II. Canncgictcr: 
n-begaafde leerlingen (Baarn 1910). Dc schrijver 
n voor meerbegaafdheid en komt tot de conclusie, 

nog zijn geweest: het ver-
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De organisatie van een Nederlandsche School 
met losser klasse-verband

door P. A. DIELS

>gen over de mogelijkheid 
a het stadium van onder- 

i nadere practische belijning 
en verhoudingen zijn gekomen.

Dalton-Plan au 
gelukkige belichaming 

reeds lang intuitief hebben 
»en, op gebrekkige wijze 
i naar een voor ons land 

waarvoor een verlaten

Want er valt nog heel wat te leeren voor eiken jon; 
leven dat hij nog voor zich heeft voor hem zelf rijker, voor 
waarmede hij in aanraking zal komen, van meer 
Er zijn in huis telkens en telkens weer resultaten te bespeur 
het steeds weer insistecren op het nakomen van plicht, bi 
belangwekkende pogingen tot het navolgen van een gegev 
voorbeeld. Onze jongens, die er lang zijn, zijn niet meer dez< 
ze in het begin waren, wat vooral te bemerken is, als ze zich < 
tusschen nieuwelingen bewegen. Zij stellen werkelijk cischen aan 
zelf en aan hun omgeving. En er ontstaat zoo langzamerhand een 
zeker Hcro AVorship en op den duur zal De Arend voor veel jongens 
een symbool worden, een houvast in later leven.

Voor een jaarverslag is dit inderdaad lang uitgevallen; men houde het 
mij ten goede, maar het lijkt mij niet zonder belang om eens te trachten 
te analyseeren wat of we aan ’t doen zijn. De wonderlijkste kant 
toch van al dezen opvoedenden arbeid heb ik niet genoemd < 
onttrekt zich ook aan iedere analyse: wie zich aan opvoeding 
doet iets, dat hij door een sterke drijfveer gedreven, toch niet laten 
kan en een analyseeren van zijn werk kan hem nooit tot de erkentenis 
van het vruchtelooze van zijn taak voeren. Zooals de nu overleden 
Professor Holwerda bij zijn ambtsaanvaarding getuigd heeft: het valt 
moeilijk voor een kind dezer eeuw in te zien, dat wij in onze beste 
oogenblikken handelen naar een aandrift waarvan de oorsprong voor 
ons in het verborgen ligt; en toch —- eerst de erkenning van het 
mysterie kan ons vrij maken.

T T~ et komt mij voor, dat de beschouwing 
van een losser klasse-verband nu van 

zoek naar de beginselen in dat van een nadere pra< 
met het oog op Nederlandsche toestanden en verhouding 
Zij, die als schrijver dezes, overtuigd zijn dat het 
fond geen buitenlandsche nieuwigheid is, maar een 
van wat ook onze Hollandsche onderwijzers i 
gevoeld en soms, door den nood gedronge 
hebben gedaan, voelen den plicht te zoeken 
aannemelijke oplossing van de vele moeilijkheden, 
van het zuiver klassikale systeem ons plaatst.
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Bij het lezen van de hiervolgendc uiteenzetting van een algemeen 
ontwerp voor een schooi-organisatie met losser klassc-verband gelieve 
men te bedenken, dat uit den aard der zaak slechts enkele grootc lijnen 
kunnen worden aangegeven: de duizend en één vragen over detail-kwes- 
ties kunnen begrijpelijkerwijze slechts al doende worden beantwoord. 
Ook kan het heel wel mogelijk zijn, dat een verdere uitwerking of een 
—■ hierbij van harte welkom geheeten — critiek mij aanleiding kan 
geven verschillende onderdeden te wijzigen. Verder heb ik natuurlijk 

gaan op heel wat belangrijke kanten der zaak, die 
organisatie der school echter slechts zijdelings in verband staan.

lelijk heb ik mij niet verdiept in moeilijkheden, die deze organisatie 
zijde der onderwijswet enz. zouden kunnen belemmeren.

organisatie van het individueel onderwijs, zooals wij het tot 
: kennen, is van tweeërlei aard. De eerste is het z.g. daltoni- 

sceren van een klasse, zooals die ook reeds in Engeland door Kate Rosé, 
John Radcliff c.a. is toegepast. In dezelfde richting beweegt zich de 
proef met het z.g. Pcrsoonlijkheidsonderwijs door den hecr L. Groeneweg 
te Amsterdam. Verscheidene onderwijzers, die oog hebben voor het 
verschil in aanleg, werktempo enz. hunner leerlingen, pogen steeds 
binnen het kader van het klassikale onderwijs aan de eischen der 
individualiteit tegemoet te komen. Vandaar dat zij met eenigen wrevel 
sommige als nieuw uitgekreten dalton-elementen als oude bekenden 
herkennen. Om verschillende redenen acht ik deze oplossing van het 
vraagstuk van het individueele onderwijs niet de beste, al waardeer 
ik de inzichten en het werk dezer pioniers.

In de eerste plaats draait Hit individueele onderwijs te veel om 
den leider der klasse. Ongetwijfeld zullen de resultaten — in den 
meest uitgebreiden zin des woords — van de voortrekkers in deze 
richt ing uitstekend zijn. Ik twijfel cr geen oogenblik aan, of de proef 
van den hecr Groeneweg b.v. slaagt. Maar mijn bezwaar geldt het 
toevallige van het experiment. Deze proef staat en valt met den leider. 
Zij bewijst alles en zij bewijst niets. Zij bewijst, dat het onderwijs 
in de hoogste mate samengeweven is met de persoonlijkheid van de 
leerkracht — iets, wat wij reeds lang wisten ~ en dat eminente 
paedagogen zonder vrijheid van handelen niet kunnen arbeiden. Zij 
bewijst echter niet, dat de doorsnee-onderwijzer, ook de nict-eminente, 
ook de middelmatig begaafde, ook de niet-geestdriftige dit hoogst 
verantwoordelijke en moeilijke werk kan doen. Terwijl de Engelschcn 
een enkele klasse daltoniseeren, omdat de omstandigheden het door
voeren voor een geheclc school als geheel ónmogelijk maken, acht de 
Heer Groeneweg dit laatste minder juist en vindt binnen de geïndi
vidualiseerde klassen zijn arbeidsveld. Met andere woorden: de Dal-
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proef noodzakelijk vervuld moeten worden:

i

Een tweede organisatievorm van het individueel onderwijs vindt 
men in scholen als die van Mr. A. J. Lynch te Londen, waar na een 
drie-jarigen klassikalen onderbouw het Dalton-bcginsel voor de drie 
hoogste leerjaren is uitgewerkt met vakonderwijzers en vaklokalen. 
Aan deze oplossing, die, zooals hierboven is gezegd, de school tot 
eenheid neemt, geef ik de voorkeur. Het is m.i. anti-sociaal een aantal 
kinderen, soms jaren lang, door dezelfde leerkracht met zijn deugden 
maar helaas ook met zijn gebreken, te doen onderwijzen. Ieder van 
ons heeft zijn speciale gaven en zijn bijzondere tekortkomingen: het 
is niet meer dan billijk, dat het kind va.n de gezamenlijke talenten 
der onderwijskrachten der school profiteert. Voornamelijk voor den 
ouderen leerling, die misschien straks het leven zal moeten ingaan, 
klemt deze eisch. Het leven eischt van den individu, dat hij zich aanpast 
aan de verschillende medemenschen, die hij op zijn levensweg ontmoet 
en de school moet ook hierin haar taak begrijpen. Mijn bestek ge
doogt niet, in te gaan op de andere sociale voordcclen, die een systeem 
i la Lynch biedt boven een A la Groenewcg, ik hoop < 
zal begrijpen en hopelijk billijken, dat ik voor mijn plan 
gekozen heb.

Bij het overdenken 
vond ik de volgende 
lukken van een eventueel

tonianen gaan uit van de school als organisatic-ecnheid, de Heer 
Groeneweg van de klasse.

Bij dé uiteenzetting mijner denkbeelden zal blijken, dat ik het eerste 
verkies boven het laatste. Het daltoniseercn der afzonderlijke klassen 
brengt mee een school met evenzoovcle rcpublickjcs of koninkrijkjes 
als er klassen zijn. Een natuurlijk verband tusschen deze eenheden 
bestaat niet. Een school kan evengoed uit één als uit duizend van 
die klassen bestaan. Naar mijn meening is een dergelijke wijze van 
handelen als stelsel verkeerd. De persoonlijkheid van één onderwijzer 
is daarbij zoo’n beslissende factor, dat de voordcelen van het indivi- 
dueelc onderwijs gevaar loopen. Daarbij komt, dat de mogelijkheid 
om in een grooter verband de sociale opvoeding meer dan tot nu toe 
geschiedt tot haar recht te doen komen, in een systeem als dat van 
den Heer Groeneweg geheel ontbreekt.

Niettemin hebben dergelijke proefnemingen grootc waarde. Zooals 
alle ernstige uitwerkingen van het o. i. juiste grondbeginsel zal ook 
deze richting ons op het juiste pad helpen. Ook nu nog leiden vele 
wegen naar Rome.
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Ik stel me voor een school met 12 halfjaarlijksche klassen. De 
eerste drie leerjaren —• dus 6 klassen — ontvangen klassikaal on
derwijs. Het is n.1. voor mij de vraag of voor jonge kinderen, die 
zich nog niet behoorlijk met boeken etc. kunnen redden, het indivi- 

bet oogenblik het juiste is. Aan de studie daarvan 
Dat sluit niet uit, dat in den onderbouw 

en gedacht 
dit deel

1. Schoolbevolking.
doorsnee- schoolbevc 
betere standen, noch 
kiezen zijn kinderen van 
winkeliers e. d.

Reglementen. De school moet binnen de bepalingen der algemeene
■■.■■•■r'.vet de grcctet mogelijke vrijheid genieten en niet gehinderd 

rische maatregelen.
irborgt, dat de leerlingen, wat hun 

opzicht achter staan bij die der
■sluiting met deze en de inrichtingen

2. 1 _ 
onderwijswet de grootst r 
worden door bureaucrati:

3. Waarborgen. De school 
schoolkennis betreft, in geen ■ 
„traditioneele” en verzekert de 
voor voortgezet onderwijs.

Daartoe worden de resultaten geregeld door proefwerk, tests enz. 
gecontroleerd.

4. Oudere. De ouders worden van te voren volledig ingelicht om
trent doel, werkwijze en aard der school. Slechts met hun toestemming 
wordt het kind geplaatst. Naar een nauw contact met de ouders 
wordt gestreefd.

5. Personeel. Het personeel moet uit ervaren krachten bestaan, 
bereid om van harte aan de proef mede te werken. Een nauwe 
samenwerking en geregelde besprekingen zijn noodzakelijk.

Naar mijn mcening zijn dit eenige van de meest belangrijke voor
waarden, waar aan voldaan moet worden alvorens een school met 
losser klasseverband te stichten. Er zijn er natuurlijk nog meer: het

meubilair, de leerboeken etc. zijn ook gewichtig 
maar zullen waarschijnlijk gemakkelijker te verkrijgen

■— dan de zoo hoog noodige

dueele onderwijs op , 
moeten wij nog beginnen, 
in de richting van het individueel onderwijs kan gewerkt 
worden. Hoogstwaarschijnlijk zal deze school zeer spoedig 
van de practische uitwerking der Daltongedachte in studie nemen 
en ’t lijkt me onwaarschijnlijk, dat het zuiver klassikaal onderwijs in 
de eerste leerjaren zich lang zal handhaven. Maar als opzet is voor 
den onderbouw het klassikaal onderwijs behouden, omdat wc als 
voorzichtige mcnschen den sprong in het duister niet wenschen te 
wagen. Het leggen van de fundamenten der hoofdvakken is zeer
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Er zijn 6 ochtenden 
de verdeeling dus : 

i

i

pauze 
individueel 
individueel 
klassikaal

dienen te worden, 
een gedaltonisccrdc 
vaklokalen. In mijn 
een of meer onder-

middagen. Van de 26 schooluren wordt

al gewerkt, daarna 
individucele arbeid.

van 3—4 klassikaal 
den bovenbouw voor een dag

en 4

*) Handenarbeid (handwerken) 
aan de geheclc klasse gegeven. ~' 
geïndividualiseerd. Zoo één 
aangewezen.

■ken) word! in den tijd voor klassikaal onderwijs 
_.i. Binnen liet kader der klasse wordt natuurlijk 
vak dan is zeker handenarbeid (handwerken) daarvoor

duidelijk aangegeven voor het klassikaal onderwijs — de methode 
voor het individucele moet nog opgebouwd worden. Toch zullen onder 
de noodige waarborgen stellig proeven genomen 

Op dien voorloopig klassikalen onderbouw volgt 
bovenbouw, met gedeeltelijk vakonderwijzers en 
plan zijn zes leerkrachten (behalve het hoofd 
wijzers voor speciale vakken) beschikbaar.

Gedaltoniseerd — d. w. z. een combinatie van klassikaal en in
dividueel onderwijs — worden de vakken lezen, schrijven, rekenen, (aal, 
aardr., kennis Der natuur en leekenen. Klassikaal worden gehouden de 
vakken geschiedenis, zingen, lichamelijke oefening en handenarbeid (hand
werken) ’). Het kan zijn, dat men mij vraagt, waarom geschiedenis 
niet gedaltoniseerd wordt. Het zou me te ver voeren deze vraag 
hier uitvoerig te beantwoorden; alleen deze opmerking: zoolang men 

en den juisten 
het geschiedenisonderwijs op de lagere school, acht ik het 

k geheel in handen van den onderwijzer zelf te laten, 
best zijn, dat het personeel der school er anders over 

’t vak wel voor daltonisatie geschikt acht, In mijn opzet 
indige verandering.
>pig zeven gedaltoniseerde vakken voor zes 

'i bij een der andere vakken b.v. bij

nog in het onzekere verkeert omtrent de juiste plaats 
aard van 
beter dit vak 
Maar ’t kan l 
denkt en 
brengt dit dan geen gror

Ik houd dus voorloopig zever, 
leerkrachten. Stellig kan schrijven 
teekenen worden ondergebracht.

Eiken morgen wordt van 9—uur klassikaal 
een kwartier pauze, dan volgt van 10^—12 uur ii

’s Middags van 2—3 uur individucele arbeid, 
onderwijs. Het algemcene schema voor 
ziet er dus als volgt uit:

Uur
9 -10^  iox-io^.....................

10^ — 12 
2 — 3 
3 — 4 
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Rekenen  
Taal  
Geschiedenis  
Aardrijkskunde
Kennis der natuur  
Handenarbeid (handwerken) 
Lichamelijke oefening  

schrijven  
rekenen ...... 
taal

kennis der natuur, 
teekenen ...................

K
2 
IK

het individuecle werk ver
bet klassikale (13 tegen UK), 

denk ik mij als volgt :

Uit het bovenstaande overzicht blijkt, dat de beschikbare tijd 
ongeveer gelijk tusschcn het klassikale en ’ 
deeld is met een kleinen doorslag naar

De verdeeling der klassikale uren

........ X .

....■ - 

totaal 11}£ uur.

% .
W -
3X -

2K uur
IK
IK »
IK ..

De taken dienen dus een omvang te hebben, die beantwoordt aan 
de verhouding in bovenstaand overzicht gegeven, al zullen we over 
een kleine verschikking der uren niet kibbelen.

Hel rooster oan werkzaamheden van een der klassen van den boven
bouw zou als volgt kunnen luiden:

Voor het indii’iditeele onderwijj geschiedt de tijdverdeeling door den 
omvang der taken. Precies af te mikken is dat natuurlijk niet, maar 
ik stel me voor dat de taken voor individueel werk moeten opgesteld 
worden naar het hieronder volgende schema :

Klassikaal werk 6 X IK uur + 4X1 uur = 13
Individueel „ 6 X IK „ +4X1 „ = 11K
Pauze 6 X K ,, IK

Totaal .... 26
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2— 3 individueel
3— 4 bandarb. (handw.)

geschiedenis

Dia.Jag.

taal
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kennis der nat.

/F'<vit.Jag.

handarbeid 
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.■geven, die bij dc organisatie 
klasse-verband naar mijn 

moeten gehouden worden. Het aantal moc’1"1'" 
echter nog lang niet uitgeput. Zoo zou dc 

er kindet

taar zetten der roosters
er zich puzzlcs zullen

en daarom zou
de niinutcn-tellerij,

,1faaa,)ag

9 — 93/s lesen
93/r—10*/a rekenen 

10‘/2—10’/4 pauae 
10’/4—12 individueel

al biedt het de 
de omstandigheden, 

een jyjlam voor ons

Nu ben ik mij ten volle bewust, dat het in elk; 
voor de zes klassen geen kleinigheid is en dat 
voordoen, die heel lastig zijn op te lossen, 't Kan best zijn, dat 
hier en daar van het schema moet afgeweken worden 
het verkeerd zijn bij de beoordeeling uit te gaan van 
die tot dusver nogal in de mode is geweest. De school moet de 
noodige vrijheid hebben, om dit lastige karweitje zonder veel bureau- 
cratischen omslag op te knappen.

Hierboven heb ik enkele richtlijnen aangcg 
van een Nederlandsche school met losser I 
meening in het oog moeten gehouden worden. Het aantal moeilijke 
kwesties is hiermede echter nog lang niet uitgeput. Zoo zou dc practijk 
eerst moeten uitmaken of er kinderen zijn, zoo ja hoeveel, die het 
individueele onderwijs niet kunnen verdragen en of daarvoor een be
paalde maatregel, zooals Lynch met zijn „adjustmentroom" getroffen 
heeft, noodzakelijk is. Verder zal het personeel zich moeten uitspreken 
of het wenscheüjk is week- of maandtaken te gebruiken, of binnen 
de uren voor individueel werk ook nog een voorgeschreven rooster 
zal gevolgd moeten worden of dat de leerlingen daarin geheel vrij 
worden gelaten. Een belangrijke zaak is nog: zullen dc vakonder
wijzers alleen hun eigen vak ook klassikaal onderwijzen of moet een 
gemengd systeem (klasse-onderwijzer en vakonderwijzer) worden 
gevolgd.

Maar dit zijn overwegingen van meer internen aard, die beter aan 
de inzichten van het personeel worden overgelaten.

AVordt de proef onder de noodige waarborgen genomen, dan zal zij 
ongetwijfeld slagen en gevolgd worden door meerdere. En zoo uit
breidend zouden we kunnen komen tot een stelselmatige Dalton-organi
satie, dus tot een systeem, al is het niet star en 
noodige soepelheid om zich aan te passen aan 
Want naar mijn innige overtuiging kan slechts
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Roomse jeugdorganiezatie in 
ons land.

volksonderwijs waarde hebben, indien men het niet wil overlcveren aan 
..................  den chaos.

Het klassikale stelsel was met al zijn gebreken een mechaniek. Een 
mechaniek, dat liep. Wij moeten ons er voor hoeden het op zolder 
te zetten zonder er een verbeterd exemplaar voor in de plaats te 
stellen. Aan ccnigc losse stangen en radertjes heeft men niets.

Wil men dus het klassikale stelsel vervangen door iets anders, dan 
zoeke men naar een beter sjuleent. Elk systeem heeft echter zijn spe
ciale eischen van mcchanischcn aard, evenals de loop der treinen of 
het vervoer der post.

In welke richting naar mijn meening gezocht moet worden trachtte 
ik in dit opstel aan te duiden.

260 vereenigingen met ruim 10.000 
i". Vee! groter noch is de vooruit- 

w van de „zuiver godsdienstige ver- 
igingen"; en wel met niet minder dan 
000 leden! Natuurlik is de appreciatie 
t dit sijfcr afhankelik van de levens

beschouwing; terwijl wij —- gezien de 
10.000 tegenover de 50.000 — zoonze 
eigen gedachten hebben omtrent de 
opvatting van roomse zijde aangaande 
't werk van de jeugd- en dus de 
volksontwikkeling. Verwonderen doel ’t 
ons echter niet dat de schrijver van ’t 
overzicht de volgende opmerking maakt 
over de laatst genoemde vooruitgang; 
waarin dan ook trouwens alleen maar ge
sproken wordt van jeugdeerrorging. niet 
van jeugdon/wiXrX-’eZZ/y. Hij schrijft: „Met 
één slag hebben de zuiver godsdienstige 
vereenigingen hei terrein in de jeugd- 
vorming veroverd en duidelijk komt wel 
in onze Roomschc jeugdverzorging naar 
voren, dat — in tegenstelling met de 
moderne jeugdbeweging — wij de op
voeding voor God het uitgangspunt en 
doel van ons jeugdwerk willen doen 
wezen. Waar die vooruitgang hier zoo 
sprekend is, zou zelfs een oogenblikde 
vraag kunnen gesteld, of dit verschijnsel 
mogelijk niet wijst op een kentering in 
de opvattingen over de Roomschc jeugd
verzorging en niet het gevolg kan wezen 
van een meer veldwinnende meening, 
om de zuiver godsdienstige vereeniging

Tn ‘t .Jaarboek van bet onderwijv en de 
opvoeding der r.-k. jeugd in Nederland 

en Koloniën 1924, uitgaaf van *1 „R.-k. 
centraal bureau voor onderwijs en op
voeding" in Den Haag, schrijft B. H. 
de Groot, rektor te Amersfoort, op blz. 
229.—-255 over: De roomveb-katbolieke 
ieitgdwerkorganijalie in Nederland. Dit 
overzicht over ‘l jaar 1923 begint met 
’n herinnering aan ’t roomse jeugdkongres 
van Augustus 1922. En de vraag wordt 
gesteld, of er rezullatcn van dit kongres 
zijn aantewijzen; rczultalcn, vooreerst 
met betrekking tot de uilcrlikc groei van 
de roomse jeugdbeweging; ten twede 
met ’t oog op de toen gehouden be
sprekingen, n.l.of deze nieuwe gedachten 
hebben gewekt, die dan bovendien in 
daden zijn omgezet. Hoewel ’t genoemde 
kongres pas kort geleden gehouden is, 
en daardoor voor de groei en de ontwik
keling eigenlik noch te weinig tijd is 
verstreken, wil de schrijver toch trachten 
de gestelde vragen te beantwoorden.

Wat ’t antwoord op de eerste vraag 
betreft: de sijfers en de feiten wijzen 
op ’n „geleidelijke en regelmatige ont
wikkeling”. Wal de roomse jeugdver
enigingen „met algemeen vormend doel'’ 
aangaat, deze tonen sedert 't genoemde 
jeugdkongres ’n vooruitgang „van ongc-



t

alle jeugdwerk

1

1

30

■

•i

het 
te

Tc-

„ Vooreerst 
leiding 

s concentratie

i". Or J

aartsl 
tralie va

is, dat
jeuge

uitgangspunt 
maken."
Nu ’t antwoord op de andere vraag, de 

belangrijkste, ook volgens de schrijver, van 
de twee, ’t Doel van genoemde kongres 
was: de eenheid in de roomse jcugdbcwi 
ging te bevorderen, 't Was toen, volger 
rek tor Moller, een van de spreker 
min-of-mecr ’n chaos; en de vrees b< 
stond .dat door al die détails de groote 
lijnen der jeugdorganisatie werden ver
doezeld. .dal er van het geheel geen 
overzicht was te verkrijgen en op het 
geheel en al zijn onderdeden geen toe
zicht was te houden." Verscheidenheid — 
best; maar eenheid nummer een.

Wal de koncentratie betreft, werd 
er op ’t kongres ‘n tweevoudige eenheid 
voorgestaan. .Vooreerst concentratie 
(eenheid) van leiding in het jeugdwerk 
en vervolgens concentratie (eenheid) 
der leden door concentratie der jeugd- 
vercenigingcn”. Onderdo eerst genoemde 
koncentratie .werd begrepen al datgene, 
wat in het algemeen zou kunnen leiden 
tol eenheid van wetgeving, van bestuui 
en organisatie op het gebied der jeugd- 
vorming, zoowel plaatsclijk, diocesaan als 
nationaal.*’ 't Kongres gaf daarvoor 
scherp en duidelik de grote lijnen aan.

En in dit opzicht meent de overzicht
schrijver te kunnen zeggen „dal in menig 
opzicht het begrip over de noodzakelijkc 
concentratie van leiding meer verhelderd 
is geworden en ook in vele kringen aan 
de tot standkoming van die eenheid met 
kracht is en wordt gewerkt." Zo is dan 
de betekenis van de bisschoppelik ingc- 
stcldc diocesane jeugdkommissies zeer 
versterkt. .Zij hebben zich thans in 
alle Bisdommen niet slechts ontwikkeld 
tot een commissie van advies, doch zijn 
werkelijk geworden colleges van bestuur 
en centrale leiding, aan wie krachtens 
Bisschoppelijk gezag is overgedragen de 
wetgevende en ten deelc ook de uitvoe
rende macht inzake het werk voor de 
rijpende jeugd in het Bisdom." Met 
feiten, aan diocesane rapporten ontleend, 
wordt dit aangetoond. En in de bisdom-

Haarlem en Den Bosch, en in ’t 
sbisdom Utrecht is ook de koncen- 

in 'tplaatselik en gewcslelik jeugd- 
•> groot eind gevorderd, ’t ledeaal 

de plaatselikc en gewestelike 
gdkommissie tegenover de aange

sloten jeugdafdelingen dezelfde plaats 
inneemt als de diocesane jcugdkommisic 
tegenover ’t jeugdwerk in ’t bisdom. In 
't bisdom Haarlem is de koncentratie 
op ’t ogenblik ’t sterkst doorgevoerd.

De praktijk heeft echter uitgewezen 
dat de koncentratie niet verder gaat dan 
't bisdom; en dal de iedee van leiding 
door de interdiocesane jeugdkommissie 
.voor geen verwezenlijking vatbaar is". 
.Wanneer het jeugdwerk behoort tot 
het terrein der directe zielzorg, dan be
hoort de leiding daarover ook aan den 
eigen Bisschop, die voor zijn eigen 
Diocees en eigen onderdanen volgens 
behoeften van personen en omstandig
heden in de verzorging der rijpende jeugd 
vóórziet.” Volgens deze overzichtschrij
ver is er voor de interdiocesane jeugd
kommissie noch genoeg werk als advic- 
zcrend lichaam, en voor de bestudering 
van vraagstukken betreffende jeugdwerk. 
Ook wat ’t diocesane jeugdwerk aan
gaat, is de schrijver geen voorstander 
van ’n te sterke koncentratie.

Er volgt dan, in woord en beeld, ’n 
schets van ’n plan van koncentratie, 
opgemaakt door ’t „R.-k.centraal bureau 
voor onderwijs en opvoeding."

De twedc door ’t kongres voorge
stane koncentratie: die van de leden 
door de koncentratie van de jeugdver
enigingen — beoogde plaalselik de in
stelling van één jeugdvereniging, verdeeld 
in drie groepen volgens de schoolont
wikkeling. En in die ene jeugd vereniging 
zou dan de jeugd moeten vinden „al 
hetgeen builen de school voor hnar opvoe
ding tot katholieke saamhorigheid, voor 
haar karaktervorming en voor de ver
zorging harer belangen wordt gedaan 
of dient gedaan te worden." Dit iedee 
nu is, ten gevolge van historiese en 
praktiese bezwaren, onuitvoerbaar ge
bleken wal door de schrijver niet 
wordt betreurd. Immers, hij is van mening 
dat „ie sterk doorgevoerde concentratie 
van het plaalselijk jeugdwerk zoo gc- 
makkclijk het eigen initiatief [kan] dooden 
en door het samenbrengen van te veel 
arbeid in één orgaan, de volle ontplooiing 
van werkzaamheid in den weg slaan."

Ten slotte geeft de schrijver aan, wat 
er noch overblijft om te doen, op ’t gebied 
van 't roomse jeugdwerk.
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201 
25 
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9 
87 
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255 
238 
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9

23176 10974 
1674 
1633 
551 

2881 
4950
343 

20300 
21651 
17188 
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11677 
11073
480

!F. Foeretcr. Jiigeniheele, Jugtm)- 
bewegung, Jugendziel. (Erlcnbach- 
Ziirich. Rotapfel- Verlag.)

ingen (jongens)................................................................
ingen (meisjes)
iel gespecificeerd (jongens (en/of) meisjes)

bisdommen van Nederland", met tot 
slot de .stand van liet r.-k. jeugdwerk 
in Nederland." Ik laat bier van deze 
laatste label de totalen volgen.

Jongenspatronatcn  
Meisjespatronaten...........................................................................................................
Jonge Vrouwenbond...........................................................................................................
Burgcrjongelingcn verenigingen  
Jongstudenten verenigingen.............................................................................................
Verenigingen als Jonge Werkman. J. Volksb., J. Brabant, J. Limburg 
St. Jozetsgczellenverenigingen .  
Jonge Middenstand 
Godsdienstige vercnigii 
Godsdienstige verenigii

Sobriëtas (jongens) 
Sobriëtas (meisjes) .
Sportbeoefening (jongens) .
Sportbeoefening (meisjes) .

meent Focrster 't buitenland met z’n boek 
ervan te moeten overtuigen, dat de 
zedclikc vernieuwing van 't duitse volk 
in en door z’n jeugdbeweging tot werkelik* 
beid moet en kan worden. Meer dan 
eenmaal richt bij zich dan ook met 
nadruk tot ’t buitenland.

Wat nu ’t hier gegeven overzicht van 
de duitse jeugdbeweging betreft, dit is 
van enigzins biezondere aard, en moet 

zo is mijn indruk ervan tenminste — 
enigzins krieties worden gelezen, ’t Is 
ten dele objektief; in zover de schrijver 
de verschillende richtingen van de jeugd
beweging door citaten tracht te doen 
kennen. Maar Foerstcr heeft ’n te sterke 
overtuiging, en heeft daarbij te veel 
temperament, om met die citaten, en 
verder desnoods met *n objektieve samen
vatting, te kunnen volstaan. Hij geeft 
ook — baast schreef ik: vooral — z’n eigen 
opvatting: geeft daardoor natuurlik zulke 
citaten die voor z’n betoog dienstig zijn 
(’t zij om ze tegentespreken, ’t zij om 
ze te beamen): en dit alles is tot ’n zekere

J^it boek is geschreven ter wille van 
de duitse jeugdbeweging, en geeft 

daarvan levens’n overzicht. Voornamelik 
om die laatste reden verdient ’t hier ’n 
aankondiging. Over ’t bock als geheel 
hoop ik elders wat uitvoeriger te kunnen 
handelen. In 't Forworl wijst Foerster 
erop, dal de duitse jeugdbeweging iels 
aparts is: dat die anders is dan in andere 
landen. In Duitsland was en is ’t in waar
heid ’n strijd, tenminste ’n reakiic, tegen 
onderdrukking; ’n onderdrukking zowel 
van zedelike als van intellekluclc aard, 
’t Was dan ook niet toevallig dat de 
vrije jeugdbeweging daar opkwam in 
1913/14, in dezelfde tijd dat de oorlog 
uitbrak: zowel tegenover 'i binnenland 
als tegenover’! buitenland had ’t pruisiese 
stelsel z’n hoogtepunt bereikt. De lucht 
was overal geladen; ’t moest tot buigen 
of barsten komen. Vooral ook hierom

In ’t zelfde Jaarboek vinden we op 
blz. 811—870 ‘n tabellarics „overzicht 
van het jeugdwerk in de onderscheidene 
parochiën v an het aartsbisdom en de
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gezicht ook wel steekhoudend lijkt, maar 
'l toch m.i. niet is: te weten op de over
weging. dat de jongelui in hun latere 
leven ook niet zullen werken onder zelf
gekozen leiding —— wat dan voor hun 
'n ontgoocheling, in ieder geval 'n moeilik ‘ 
te verduren toestand met zich zou brengen. 
Ik zeg, oppervlakkig beschouwd lijkt dit 
werkelik te pleiten tegen zelfgekozen 
leiding voor de jeugdbeweging. Maar 
men moet niet vergeten, dat dit niet de 
enige leiding voor de rijpere jeugd is: 
ze heeft in huis, op school, in werk
plaats, en op kantoor (en in de kerk) 
noch genoeg gelegenheid, de invloed van 
nict-zclfgckozcn leiding te ondergaan, 't 
Komt me dan ook voor dat dit argument 
door Foestcr is gekonstrueerd, om de 
eis van de roomse kerk: dal men altijd 
en bij alles aan de kerkelikc leiband 
heeft te lopen —• te kamoufleren.

Want ’t is bovendien niet eens waar, 
dal de jeugd in later jaren baar leiders 
niet zou kunnen kiezen. Zeker; geen 
architekten of ingenieurs of chefs onder 
wie ze zal moeten werken. Maar — en 
dit is voor haar van veel meer belang, 
en ligt daarenboven ook geheel in de 
lijn van haar zelfgekozen jcugdleiding 
— we) haar leiders op gcestelik, religieus, 
filozofics, kunstgebied. Hier zal de vrije 
keus haar later wel degelik openslaan. 
Maar over deze mogclikheid vond 
Foerster 't maar beter te zwijgen! Immers, 
ook hier bestaat voor Rome de vrije 
keus niet.

Foester is ’n te ernstig pedagoog, dan 
dal in dit bock niet ‘n aantal beharligcns- 
waardigc opmerkingen en beschouwingen 
zouden voorkomen — al kan men, ook 
zelfs van goeie pedagogie, wel eens z'n 
bekomst krijgen! Maar voor ’l doen 
kennen van de moderne duilse jeugd
beweging, geloof ik dat er onder de 
massa literatuur op dit gebied wel beter 
leiders zijn ie vinden, dan dit 420 blad
zijden dikke bock.

eenheid verwerkt, en zo suggestief ge
schreven, dat men —- ik herhaal ’t 
bij de lezing ervan zeer voorzichtig moet 
zijn. Daar komt noch iels bij. Foerster 
is op latere leeftijd rooms geworden. 
Nu heeft hij uit vroeger jaren noch ‘n 
min-of-mccr liberale opvatting behouden, 
waardoor 'l hem tot op zekere hoogte 
ook nu noch mogelik is met waardering 
over andere opvattingen te schrijven. 
Maar de roomse jeugdbeweging krijgt 
in z'n boek niet alleen *1 leeuwenaandeel, 
maar wordl wel wat heel erg opgchemeld.

Bij enkele andere gelegenheden heb 
ik al eens een-en-andcr over de duitsc 
jeugdbeweging in dit tijdschrift meegc- 
decld (zie o. a. lil, blz. 193 vgg.); en 
ik zal dus op ’t ogenblik naar aanleiding 
van ’t bock van Foerster geen biezondcr- 
heden geven.

Op één belangrijk punt — ’n princi- 
pieële kwestie — wil ik alleen noch 
even de aandacht vestigen. Ik zeg hier: 
’n principieële kwestie — 'n ander is 
misschien eer geneigd te spreken van: 
’n meer-of-minder. ’t Bcireft de eeuwen
oude vraag, wat vrybeid is. Onder ’n 
vrye jeugdorganiezatic wordt, meen ik, 
vrij algemeen verstaan ’n vereniging, die 
door de jeugd zelf is geslicht, buiten toe
doen en buiten medewerking van vol
wassenen. ’n Vereniging dus, waarin 
de jeugd onderworpen is aan ’n zich- 
zelf-opgelegdc discipline; voor welker 
instandhouding en bestuur ze zelf haar 
leiders kiest. Over ’t al-of-niet wensclikc 
hiervan, spreken we nu niet. Foerster 
doet zich voor als ’n zeer geestdriftig voor
stander van de „vrije" jeugdbeweging.

Maar bij hem is die „vrijheid” wel zeer 
betrekkelik. Want niet alleen dat hij met 
z'n boek zich als gcestelik adviseur over de 
duilse jeugdbeweging opwerpt; hij is ook 
'n tegenstander (voor iemant die rooms 
is, heel natuurlik) van de zelf gekozen 
leiding. En hij grondt zich daarbij op ’n 
argument dat hij blijkbaar zeer belang
rijk acht, want hij brengt ’t meer dan 
eens te berde, en dat zo op ’t eerste
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Men voelt, dat hier de man schrijft, die in 
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aangename lectuiir. Prof. R. CASIMIR
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zal geven aan alle in ons 
lachten op het gebied der

1

cv vuiuuvt op het gebied van onderwijs en opvoeding 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 

vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 

itenlandsche toestanden.

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandschc Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

lerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
lied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 

aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend, 
van de oprichting van neutrale bijzondere 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan, 

sprekers, welke in de departementen der 
daarbuiten propaganda maken voor die 

van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

gebi
zullen worden aan de beantwoording

2. door het bevorderen 
scholen, in die streken van ons

3. door het uitzenden van 
Maatschappij en eventueel ook 
werkzaamheid op het gebied 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van openbare besprekingen of congressen ter be
handeling van problemen van volksontwikkeling.

5. door uitgave van een orgaan, dat uiting z 
land levende oude en nieuwe vruchtbrengende ged«- 
volksontwikkeling.

6. door het contact 
Nederland en 
het bezoek van 
dit noodig en 
deering van buitc
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Wells als volksopvoeder 
door IDA HEIJERMANS.

The 
van dit 
icn het

Engclschen, van 
den aard der

land met empire .r-idealen moeten
' :ns rwi/</rr\r-opvattingen, c

i naar inzichten, welke de wereld als

Z^Xp mijn schrijftafel kwam reeds een poos geleden te liggen 
story of a greal scboolmasler van Wells. Naar aanleiding \ 

boek wilde ik iets schrijven in /-"olksonlwikkeling. Maar tusscht 
plan en de uitvoering ervan schoven zich mijn reis in de zomcrvacantie 
en heel veel buitengewone beslommeringen. Doch ik had nog tusschen 
alles in den tijd om een ander werkje van Wells te lezen. Daardoor 
weet ik, dat wil er de aandacht gevestigd worden op de eerst ge
noemde studie, dit niet anders kan gebeuren dan door te wijzen op 
datgeen, wat als een roode draad door alles heen loopt, wat Wells 
ons gaf: het noodzakelijke van volksopvoeding.

Er zijn meen ik vijf werken, waarin het duidelijkst die roode draad 
te volgen is en wel: Tbc llislorg of Air. Polly, Air. /trilling.rees il tbrougb, 
Joan and Peter, Tbc Otilline of Hislory en Tbc sloiy of a greal sebool- 
master. In chronologische volgorde zijn de boeken hier genoemd. Mr. 
Potig is van 1910, het laatste werk van 1924. Tusschen beide in ligt 
de wereldoorlog. Daaraan danken hun ontstaan Air. /trilling en Joan 
and Peter. Voor het doel, dat deze beschouwing wil bereiken, zijn 
echter beide werken minder belangrijk. Wells richt zich hierin vooral 
tot het Engclsche publiek. Hij toont in het eenc werk aan, hoe ziende 
blind Engeland was voor den oorlog en dat alleen een nieuwe wereld 
verrijzen kan uit een heden, waarin zij, die oorlog voerden, elkander 
vergiffenis schenken. In Joan and Peter stelt de schrijver een Engelsch 
opvoedingsprobleem. In een land met czn/M/v’.r-idealen moeten jongens 
en meisjes opgevoed worden volgens «wy>Zn’’j‘-opvattingen, die niet 
breed genoeg kunnen zijn en naar inzichten, welke de wereld als een 
geheel beschouwen.

Al zijn beide boeken ook heel belangrijk voor niet-Ei 
de allergrootste internationale bctcekenis zijn zij uit a 
zaak echter niet.

Wel zijn dit de drie andere.
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toe het

zelf d(

>ede opvoe-
i en maat-

In Mr. Pollj' wordt de ellende van een 
.onder de schaduw van zijn opvoeding".

The Oulline of Hirtory Iaat zien in welke richting tot nu t 
wereldgebeuren ging en hoe het zich verder ontwikkelen kan 
om te voeren naar een wereldgemeenschap.

The Story of a great Schoolmatter predikt 
ding de weg is, die naar het doel van geluk 
schappij leidt.

Met Jlr. Polly is Wells nog in het stadium van het symbool en 
de romantiek. In zijn Oulline is hij man der wetenschap en ziener. 
Zijn Great Schoolmatter is niets dan een levensbeschrijving van een 
paedagoog: Sanderson, die in Oundle werkte. Toen de wegen van 
beide mannen elkander kruisten, ~ het was in 1914 — begreep Wells, 
dat de opvoeding van een volk werkelijkheid alleen kan worden door de 
daad zelf der opvoeding.

Er dient nu echter geschreven te worden over de boeken, hier 
genoemd als stadia in den ontwikkelingsgang en het door de jaren 
gerijpte inzicht van den prediker, die Wells is.

y®r. Polly, — de naam reeds is typeerend, — is een van die 
duizenden en duizenden menschen uit den kleinen middenstand, wier 
opvoeding de schrijver aldus typeert. .Hij ging naar de National 
School, toen hij zes jaar was, en hij verliet de bizonderc op dertien- 
jarigen leeftijd, en toen was zijn geest in ongeveer denzelfden staat 
als waarin gij zoudt wezen, lieve lezer, indien ge geopereerd moest 
worden voor blinde-darm-ontsteking door een overwerkten en te laag 
betaalden slagersknecht, die het goed meende en alles wel aandurfde 
en op het beslissende oogenblik van de operatie bijgestaan werd 
door een linkschen klerk met prachtige beginselen, maar onbeheerschte 
bewegingen. De bekoorlijke nieuwsgierigheid en gewilligheid van een 
kind, waren wildweg weggesneden of verminkt, — de chirurgen 
hadden de sporen van hun onbekwame onhandigheid nagelaten — 
en Mr. Polly had heel veel verloren van zijn natuurlijke vertrouwe
lijkheid, waar het betreft letters en wetenschappen en talen en de 
mogelijkheden van allerlei te leeren. Hij dacht ovei 
we leven, niet nleer a)s over een wonderland 
maar als iets van aardrijkskunde en geschiedenis, 
namen, moeilijk om uit te spreken, 
bevolkingen en hoogte en bi 
een onbeschrijflijke verveling, 
opzeggen van meer of minder 
te onthouden, en de Godheid als 
aard van een schoolmeester had

>pen en 
er de wereld, waarin 
van ondervindingen, 

en geschiedenis, van herhaling van 
en lijsten van voortbrengselen'en 

>reedte, en van lijsten en data........ O,
Hij beschouwde godsdienst als het 
onbegrijpelijke woorden, moeielijk om 

een grenzenloos wezen, dat den 
en een oneindig aantal regels maakte.

de les, dat goec 
voor individu
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geschiedenis van Mr. Polly, 
duizenden om ons heen zijn, al 

zich uit de banden te bevrijden, als een 
i geslagen.
•mboliek-romantische geschie- 

:dig daarna barstte de wereld- 
jeloovend in het onverwoestbare 

na Air. Britling, 
:ciaal Engelsche 
:m The Oulline 
t geheel alleen 
hen, die mee

en onbekend, rcgc 
i oneindige kracht

bekend en onbekend, regels, die alle dwangmaatregelen waren en 
met een oneindige kracht om te straffen, afschuwelijk om aan te 
denken en van een grcnzenlooze macht tot bespieden."

Zoo ongeveer zegt Wells het in Hollandsch, dat zoo goed mogelijk 
het persoonlijke in zijn woorden tracht weer te geven.

Mr. Polly groeit nu op tot den volwassene, die er zich van bewust 
is of het langzamerhand wordt, dat hij met zijn ontwikkeling zich in 
de schaduw bevindt, doch dat er ook een land van licht en gezond
heid is, waarvan de poort voor hem gesloten is. Dit bewustzijn vol
trekt in hem de geestelijke wedergeboorte. Zijn opvoeding heeft zijn 
ziel verminkt, maar vermocht niet haar te dooden. In hem is een 
voortdurend ongestild verlangen naar het schoonc van hemel en aarde, 
de schatten van kennis en wetenschap. Het doet hem een winkel- 
zaakje opzetten, niet in een sombere buurt van Londen, maar in een 
plaats aan zee; het laat hem boeken verslinden, die zijn geschonden 
verbeeldingskracht voedsel geven. In hem is er dus strijd tusschen 
duisternis en licht. De mist van het grauwe steeg er uit zijn opvoe
ding, zijn omgeving. Het licht straalde er uit de eeuwig werkende 
krachten in een menschenziel, in de mogelijkheden, altijd weer opnieuw 
gelegd in een kind, een onvolgroeiden mensch.

Het zou buiten het kader van deze beschouwing komen te vallen, 
wanneer er nu nagegaan werd hoe de volwassene, die leefde onder 
den druk van verstompende opvoeding, conventie en traditie, zich 
bevrijdt. We zijn hier, meen ik, met Wells in de sfeer der symboliek. 
Het zwaartepunt ligt in de worsteling van den door zijn opvoeding 
verminkte, om den weg naar de bevrijding te vinden en zijn ervaring, 
dat alle kwaad en alle ellende te bestrijden is. De les, die Wells 
predikt, is dat menschelijk en maatschappelijk geluk niet te vinden 
is in een wereld, waar een kind niet al zijn zielsvermogens kan ont
wikkelen, niet naar lichaam en geest verzorgd wordt.

Zoo stelt Wells de kwestie in zijn 
een mensch, zooals er duizenden en 
missen zij ook de kracht om 
knellend pantser om hun ziel en lichaam

Wells schreef, gelijk gezegd, deze syi 
denis over één uit de velen in 1910. Spoedig 
oorlog uit en de geloovige, die Wells is, ge«u 
van de aangeboren krachten in de menschenziel, gaf 
en na Joan and Peter, die ik reeds kenschetste als spet 
opvoedkundige romans, het geestesgewrocht, door her 
of Hirtory genoemd. Hij heeft dien reuzenarbeid niet 
volbracht. In het werk zijn de namen te vinden van 1
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i vorig stadiu

het laatste 
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■ het menschenras, worden aanj
bloei aanbreken als in het

de Medici, het Engeland van 1

hielpen bouwstoffen aan te brengen. Maar hij maakte het plan; hij 
schreef het geheel. Het is mij of zijn Mr. Polly, zijn figuur van 
mystiek-romantische realiteit nu de menschheid zelf is geworden. 
•Wells gaat na, hoe zij worstelt en geworsteld heeft om 
te geraken, zich te bevrijden van de kluisters, om . 
soms door zichzelf, door denkbeelden, die bij een 
ontwikkeling hoorden.

Dezelfde geloovige, die zijn Polly ondanks alles en allen gelukkig 
laat worden in een omgeving van natuurschoon en werk, dat beant
woordt aan eigen aard, is aan het woord in de heele geschiedenis 
van de menschheid. Hij ziet worsteling, terugvallen soms in diepten, 
waaruit het moeilijk weer omhoog klimmen is, maar door alle rampen 
en alle tekortkomingen heen, weet hij, dat cr een gestadig voorlgaan 
is op den weg, waar het voor allen beter zal en moet worden. Tot 
de schoonste bladzijden van den omvangrijken arbeid, als zonder 
vermoeienis, met nooit verslappende energie geschreven, door den 
steun der schoone visie, beboeren, volgens mij, die van 
hoofdstuk, door "Wells genoemd The nexl stage of hioto'y

Hij legt uit, hoe de wereldoorlog menschen ziende heeft gemaakt, 
die eerst blind waren voor het gebeurende om hen heen. Als een 
der belangrijkste factoren in het mensebelijk geluk noemt hij opvoeding, 
niet meer genomen in den zin, die het woord had in de 19e eeuw, 
toen men er geen grootsch doel mee wilde bereiken, een leidend 
beginsel er aan ontbrak. Tot een volkenbond, betoogt hij, kan men 
alleen komen langs den weg der vorming van het kind. „Het geheele 
menschenras moet opgevoed worden, en niet enkel sommige klassen 
en volken. De meeste ouders zullen, indien dit ingezien wordt, technische 
kennis hebben van opvoeden. Geheel onafhankelijk van de plichten, 
die het ouderschap oplegt, zullen 10 °/0 of meer van de bevolking 
der volwassenen op het een of andere oogenblik van hun leven 
werkers zijn voor de organisatie van de wereldopvoeding. En opvoeding, 
zooals de nieuwe eeuw ze zal opvatten, zal het heele leven voortgezet 
worden, zal niet ophouden op een bijzonderen leeftijd. Mannen en 
vrouwen zullen werken aan hun eigen opvoeding en individuecle 
leerlingen of leeraren zijn als zij ouder worden."

In een toekomst, als Wells ziet rijzen uit gebeurtenissen en ver
anderd inzicht van heden, zullen kinderen den steun hebben van 
gezondheid en verzorging, waardoor menschelijke krachten zullen vrij 
komen, die nu, ook door het militairisme, tot geen enkel doeleind, 
nuttig voor het menschenras, worden aangewend. Er kunnen weer 
tijdperken van bloei aanbreken als in het Athene van Pericles, het 
Florence van de Medici, het Engeland van Elisabeth, de groote daden

bouwstoffen aan te brengen, 
het geheel. Het is mij of zi;

.-romantische realiteit nu 
gaat na, hoe zij worstelt
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van Asoka, de Tang en Ming-perioden in de kunst. Slechts de 
enkelen konden zich ontwikkelen, hielden vol, hoe groot de tegen
werking ook was. Maar zij kunnen ónmogelijk de geheclc intellectueele 
oogst van hun geslacht zijn. Engeland in de laatste drie eeuwen moet 
hebben voortgebracht een reeks van Newton’s, die nooit leerden 
lezen, honderden van Darwin’s, Bacon’s en Huxley’s, die in sloppen 
wegkwijnden, of nooit de gelegenheid kregen te toonen wat er in 
hen stak. Over de gansche wereld moeten er myriaden van onder
zoekers geweest zijn, uitnemende kunstenaars, scheppende geesten, in 
wie de bezielende vonk gedoofd werd.

In de mogelijkheden, die Wells schouwt, wanneer er geen menschen- 
materiaal verkwist meer wordt, is ook die, dat de machine steeds meer 
den eentonigen arbeid van den mensch zal hebben overgenomen. „Dat 
beteekent cchtcr niet," zegt hij, „dat de menschen zullen ophouden 
te werken, maar dat zij onder dwang geen arbeid meer zullen ver
richten, die alle geluk rooft, doch zij zullen in vrijheid werken, ont
werpen, plannen verwerkelijken, in overeenstemming met hun aard 
en gaven.

Er zullen nog wel rampen over de menschheid komen, maar de 
geschiedenis zal steeds meer en meer het relaas geven van den strijd 
tusschen opvoeding en catastrophen.

Slechts hier en daar heb ik een greep gedaan uit het magistrale 
hoofdstuk; beperking was noodzakelijk, omdat niet de historieschrijver, 
niet de fantast, niet de dichter in deze beschouwing geschetst wordt, 
doch alleen de volksopvoeder. Met licht wordt hier alleen geworpen 
op die zijde der machtige persoonlijkheid, waarin wij dien opvoeder 
het scherpst herkennen, al spreekt het vanzelf, dat zonder het univer- 
sccle, dat Wells kenmerkt, hij nooit de prediker had kunnen worden, 
die hij is. De groote geesten hebben te allen tijde geweten en be
grepen, dat op den bodem van alle vraagstukken dat der opvoeding 
ligt. Zij mogen Gocthc of Morris heeten, Romain Rolland of^Vells, 
zij hebben allen het onverbrekelijke, het vitale verband gezien tusschen 
opvoeding en het gcheelc bcschavings- en ontwikkelingscomplex.

Het is echter het bizondere van Wells, dat hij voor de prediking 
van zijn denkbeelden op alle verschijnselen het licht laat vallen, die 
propagandistische waarde hebben voor zijn beschavings-ideaal.

Daardoor komt het, dat hij het boek heeft gegeven, waarin bij het 
leven en de denkbeelden schetst van Sanderson van Oundle, „agreat 
Schoolmaster". In Polly vertelde hij van de verwoesting, in een men- 
schenziel aangericht door zijn opvoeding en de neerdrukkende omstan
digheden, maar wij beleven met dien mensch zijn opstanding door de 
bevrijdende krachten, die er in iedereen willen en kunnen werken.
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In Tbe Outline schouwt en voorspelt de ziener, die 'Wells is. In 
zijn levensverhaal van den grooten schoolmeester is er de werkelijk
heid zelf, na de intuïtieve psychologie, na het visionaire.

Ik weet wel, dat er Engelsche critici zijn, die zeggen, dat 'Wells 
niet ê)e biograaf is van Sanderson, omdat hij te weinig vermeldt, dat 
de Engelsche opvoedingsrenaissance niet bij den grooten zoeker van 
Oundle begint of eindigt. Doch daar gaat het niet om voor wie in 
Wells den machtigen volksopvoeder bewondert. Het is ten slotte zoo 
iets schoons, dat iemand als deze schrijver het niet beneden zich acht 
om een geheel boek aan een schoolmeester te wijden, een, die wer
kelijk heeft bestaan, niet slechts leefde door de fantasie van den 
verteller. Zie, er ware een gansche studie te schrijven over het type 
van den schoolmeester in de boeken voor volwassenen en kinderen. 
Hij gaat er doorheen in afschrikkende en ideeële uitbeelding. Maar 
een biografie van een werkelijken schoolmeester is tot nu I 
gegeven door schoolmeesters zelf of geleerden. Er is altijd c 
kloof geweest tusschen de Fröbels, Ligtharts, enz. enz. en 
lijke literatoren.

Het is een feit van  
schrijver, de filosoof, de geleerde, 
vond om een boek over hem te 
anderen toe komen door den 
overtuiging. Doch hij kwam c

Dit is van 
met school 
schilligheid

groote cultureele beteekenis, dat 'Wells, de roman- 
, de geleerde, een schoolmeester belangrijk genoeg 

geven. Hij moest er nog meer dan 
i aard van zijn persoonlijkheid en zijn 
er toe. Hij deed het.

blijde beteekenis voor hen, voor wie het politieke spel 
en kind gespeeld, een pijnlijk iets is en was. De onver- 
tegenover opvoedingskwesties aan den dag gelegd in dit 

politieke spel demonstreerde, dat nog het inzicht rijpen moest, het
welk begrijpt, dat het kind van nu de mensch van morgen is. Uit 
studies over groote schoolmeesters, die werkelijk bestonden, door 
mannen als Wells gegeven, hoe onvolledig ze ook mogen schijnen in 
de oogen van sommigen, blijkt, dat er met kwesties van opvoed
kunde andere wegen ingeslagen worden. Zulke studies leiden naar 
oorden, waar alleen kind en mensch gec 
opvoeding is, er in het centrum der bel;
groote schoolmeesters, ook de gewone, s , 
met wie ouders en maatschappij zich niet 
Zij zijn werkers in het land der opvoedkunde, 
maken hebben: kind en adolescent, zij met, en 
staatslieden en dichters, industrieëlen en 
luiden.

De combinatie Wells-Sanderson is daarom iets van dief 
Natuurlijk was er in het werk van dien grooten scho
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element van bekoring, dat voorAVells in het bizonder aantrekkings
kracht had. De volksopvoeder zag, dat zijn ideaal van wereldbe
schaving nooit werkelijkheid zou kunnen worden, wanneer elke mensch 
geen bouwsteen werd, waaruit het geheel van wereldvrede, wereld
ontwikkeling, wereldverdraagzaamheid op te trekken is.

Het valt alweer buiten het kader van deze beschouwing om het 
levensverhaal van Sanderson, zooals Wells het geeft, geheel te volgen. 
Ook nu kan volstaan worden met enkele grepen, die toelichten waarom 
deze bijzondere biograaf wel aangetrokken moest worden door den 
arbeid in Oundle door een anderen opvoeder verricht. De beschrijver 
zag er de jongens de menschen worden, die dragers van zijn idealen 
konden worden en bouwers aan en in een nieuwe maatschappij. De 
leerlingen werden er als leden van een schoolgemeenschap beschouwd, 
die gezamenlijk als kameraden werkten. „Dit groepen-systeem van 
werk", vertelt Wells, en ik volg hem hier als in andere citaten, niet 
letterlijk, geef zoo goed mogelijk slechts zijn ideeën weer, „was op 
natuurlijke wijze gegroeid uit het laboratorium-onderwijs, en het was 
tot ontwikkeling gebracht, omdat het van zoo grootc opvoedkundige 
beteekenis was; maar toen het groeide werd het Sanderson meer 
en meer duidelijk, dat zijn invloed verder ging dan verstandelijke 
volmaking. Er kwam een ingrijpende verandering door alles in den 
geest van de school. Niet alleen daardoor, omdat de geest van 
coöperatie zijn intrede had gedaan. Die was er al geweest op de 
voetbal- en cricket-velden. Maar de jongens waren aan het werk om 
iets na te gaan en niet om iets te winnen. Het was de scheppende 
geest, die nu de school doordrong.

„En hij bemerkte ook, dat de jongens, die hij nu het leven liet 
ingaan, dien scheppcnden geest noodzakelijk in zich moesten omdragen 
en een rol zouden spelen, geheel verschillend van die der eerzuchtige 
jongens, welke de wereld introkken van uit de oudere methoden. Zij 
zouden een nog geheel onberekenbaar aandeel hebben in de redding 
van de wereld uit de orgieën van naijver, waaronder ze nu leed. 
In een van zijn karakteristieke preeken gaf hij zijn gerijpte opvatting 
over deze zijde van zijn werk. Hij had gesproken, .misschien wat 
idealiseerend, over de oude gilden. De school, verklaarde hij, zou 
niet langer een arena zijn, maar een gilde. Want dit was een ge
meenschap van met elkander werkende arbeiders en geen wedstrijd. 
Het rustte alles op het leerlingwezen en gemeenschappelijken arbeid. 
De leerlingen hielpen den meester op alle mogelijke wijzen; zelfs de 
meesters hadden zich in groepen vereenigd van onderlinge hulp. 
Heden, in deze dagen van opbloei, keeren wij terug tot het doel en 
de methode van de gilden. Jongens moeten leerlingen zijn en meester-
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dwijnen. Jongens zullen bun werk
eerzucht elkander voorbij te streven .... 
werkers zullen worden met belangstellii 
het veld van scheppende kracht cn ona< 
leven is. Uit zulke werkers groe 
volk ontplooit zich dan. Wij willen 
veranderen, dan de jongens, die tot mannen opgroeien —

arbeiders en kameraden-arbeiders. In een gemeenschap moet dit 
noodzakclijk zoo zijn. Wij zullen allen tot een bepaald werk geroepen 
worden, allen die het voorrecht hebben hier te zijn, het werk van 
leven te wekken in de jongens, aan onze zorg toevertrouwd. Niemand 
kan er zich aan onttrekken door elders werk te zoeken. Nemesis 
achterhaalt hen, die alleen voor zichzelf willen leven. Zij kunnen 
probeeren te werken, maar hun arbeid is onvruchtbaar. De gemeen
schap eischt energie en inspanning van allen. Wij beginnen cenigszins 
te leeren wat dit alles beteekent. Het beteekent niet een verwaar- 
loozing van de beste vroegere methoden. Maar het beteekent, dat 
wij ons hebben in tc leven in de nooden en problemen van dezen tijd, 
en deel te nemen aan den arbeid.

„Het doorwerken van deze denkbeelden zien wij reeds in het leven 
buiten de school. Wij zien het, als het voetbalspel wordt voorbereid.

... .’. ’. ’jnge hulp, de vrijwillige oefening, de overleggingen 
captains met anderen. Wij zien het ook in de voorbereiding 

tidsummer Nigbl's Dreani. "Wij zien het in den nieuwen arbeid 
en wij zien het zoo duidelijk mogelijk in de 

convcrsazione  Zoo zien wij den wedstrijd-geest ver- 
ngens zullen hun werk zoo goed mogelijk doen zonder de 

zander voorbij te streven.. "Wc hopen, dat jongens
Hing en ijver in eenig deel van 
iderzoek, dat het waarachtige 

>eien onderzoekers ; de ziel van het 
eerst den geest van de school 

en meisjes, 
die van uit de scholen tot vrouwen opgrocien, ~ zij, die de school 
opeischen voor dit werk, zullen den geest van de hecle school en de 
heele wereld veranderen.”

Doch elke groote opvoeder is een wijsgeer geweest. ^Vclls, — er 
werd op gewezen, — is ervan overtuigd, dat opvoeding zonder over- 

ings-ondergrond niets wekken kan. Het is daarom te begrijpen, 
de wijsgeer AVeHs aandachtig luistert naar den wijsgeer Sanderson, 

die ook dit in een van zijn toespraken zeidc: „Het is vooral.onze 
plicht den geest Gods te openbaren in de dingen van de wetenschap 
en het practische leven. Hierin ligt een nieuwe openbaring, een 
nieuwe taal, een onmiddeUijke symboliek. Wetenschap, gelijk kunst 
en muziek, kan materialistisch zijn, — wetenschap kan slechs mecha
nische volmaking en wereldsche weelde nastreven, wat heelemaal 
geen echte weelde is, — gelijk ook kunst enkel genoegen, genot en 
huiskamerwaardeering kan willen geven. Maar dit hoeft niet zoo te 
zijn. Niemand op een verantwoordelijke plaats kan lang wetenschap
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in de wereld der industrie moeten sturen, 
deze tragediën te bestudeeren en door 

igen, organisatie, en, hopen we, door eigen 
i trachten het verderf tegen te gaan. Ik meen, dat 
>el moet zijn van de scholen in den toekomenden

onderwijzen zonder de openbaring van een nieuwe stem, een nieuwe 
wijze van uitdrukken, een nieuwe kunst, die veranderde waardc- 
standaarden openbaren, gansch nieuwe beteekenis van datgeen wat 
wij cultuur, schoonheid, liefde, rechtvaardigheid noemen. Een nieuwe 
stem spreekt tot de zielen van mannen en vrouwen, voorspellend een 
nieuwe eeuw met haar veranderde betrekkingen en mogelijkheden.

„Met oogen, geopend voor deze nieuwe kunst kunt ge dwalen 
door het wetenschapgeschrift en het een nieuwen Bijbel vinden, een 
nieuw bock Genesis. Dit is onze plicht en ons vertrouwen. In dit 
Paradijs zijt ge geplaatst om het te behouden.”

In 1920, in een groote vergadering, zeide Sanderson: „Scholen 
zouden miniatuur-copieën van de wereld moeten zijn. Wij vinden 
dikwijls, dat methoden in scholen aangenomen, in den Staat moesten 
worden toegepast. Wij zouden inderdaad, het schoolleven zoo willen 
inrichten, dat het invloed had op de maatschappelijke en industriecle 
toestanden. Ik wil er een voorbeeld van geven op welke wijze de 
idealen en methoden van het schoolleven invloed kunnen hebben op 
het arbeidsleven. Ik zal een werktoestand nemen, die nu erkend 
wordt als de grootste tragedie. Het is de langzame afsterving van 
den aanleg van groepen mannen en vrouwen, die het gevolg is van 
hun soort werk, — de tragedie van de onontwikkelde gaven. Zoo 
gewoon is het, dat wij het nauwelijks meer zien; maar niemand kan 
een fabriek binnen gaan zonder arbeiders werk te zien doen, dat ver 
beneden hun begaafdheid is. Het verval openbaart zich, en de dood 
van talent en geestdrift, de bezielers tot scheppenden arbeid. Eenig 
nadenken zal ons ervan overtuigen, dat het ontaardingsproces van 
teer en vitaal organisme als de hersenen tot gevolg moet hebben de 
overheersching van wreede, verterende en verwoestende krachten, die 
zich voor lange jaren van den mcnsch meester maken. Het is een 
reusachtig groot verlies van menschclijk vermogen tot strijden en een 
onvergefelijke wreedheid. Het is een tragisch verderf, dat de oorzaak 
is van allerlei onrust. Als de jaren verder gaan, treedt er een geeste
lijke versuffing op, en er is vrede, maar de vrede van een individu 
op laag levensniveau. Het verlies voor de gemeenschap door dit ver
derf is onmetelijk, want de menschheid zou ontzaglijk veel meer 
kunnen bereiken.

„Scholen zouden jongens 
wier doel het zou zijn om 
proeven, nieuwe uitvinding 
schoolondervindingen 
dit het schoonste dot 
tijd."
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Een plan tot Daltoniseering
door R. A. OVERDIEP.

T Tet Daltonsysteem heeft in den korten tijd van zijn bekendheid 
hier te lande reeds veel voor- en tegenstanders, maar wellicht 

nog meer twijfelaars gevonden. Het hoofdargument van de sceptici 
is, dat de theoretische opzet wel heel mooi is, maar dat de praktische 
uitwerking op zeer groote bezwaren zal stuiten. Vooral de samen
stelling der taken lijkt sommigen een arbeid, alleen bestemd voor hem, 
die de speciale capaciteiten en studielust bezit van een schrijver van 
schoolboeken. En waar het hier geen bekende wegen geldt en dus 
baanbrekend werk moet worden verricht, acht men een poging in die 
richting gedaan, op een gewone school, door een gewonen onderwijzer, 
al bij voorbaat mislukt. Niet zelden hoort men de meening verkondigen, 
dat hier geheel nieuwe methodes noodig zijn. Ik geloof, dat deze

Is het te verwonderen, dat de ziener, die Wells is, luisteren moest 
naar den man van de practijk, die idealisme omzette in opvoedings- 
daden en indien de dood niet plotseling hem weggenomen had, aan 
zijn school een House of vüion had toegevoegd, daartoe in staat ge
steld door een rijken industrieel, wiens zoon in België, in den wereld
oorlog gesneuveld was! Het zou geworden zijn een museum waar 
alle wetenschap en alle nijverheid overzien had kunnen worden en 
de jongens den arbeid als wijding zouden leeren begrijpen en lief
hebben om de wereld en zich zelf wijzer en gelukkiger te maken.

Wells is natuurlijk geen biograaf in den gewonen zin van het 
woord in zijn boek. Hij is niet de paedagoog met historischen zin, 
die in Sanderson den voorlooper van anderen ziet, of den man, die 
onafhankelijk van wat tijdgenooten ook zochten en vonden, denk
beelden predikt van dezelfde beteekenis als die van deze ouderen.

Het kan slechts herhaald worden, dat dit in geen enkel opzicht de 
waarde van deze biografie verkleint, waarin een schrijver met een 
wereld-reputatie het beeld van een schoolmeester geeft en diens werk 
naar de waarde schat, die het heeft voor mcnsch en mcnschheid.

Afr. Polly ~~ Tbe Oulline of bistery — The Story of a great School
matter, drie werken op verschillende tijden geschreven, zijn één geheel, 
één zelfde groeiproces in Wells.

Door romantische intuïtie en visionaire wetenschap heen, kwam hij 
tot het inzicht in de beteekenis van één school in Oundle, de waarde 
van alle opvoedend werk voor de toekomst der geheele wereld.
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Rekenen
P.

klassikaal les
De punten, 

waren
De 1

leid

het hieronder in korte trekken uiteengezette 
door het rijk gesubsidieerde bijzondere neutrale 

er zijn 20 i 25 1.1. per klasse. Het 
mdslagen: 
i klasse 6

zijn eigen takenci 
ieder vak op """ • 
de leerstof 9 
de klas is beh< 
de volgord 
types, de i 
aangeduid. dergelijkc prat 

worden

opvattingen in de hand worden gewerkt door het Daltonrapport en 
door de lezingen over dat onderwerp. Het Daltonsysteem nu staat 
en valt met de taken; meent de school geen kans te zien, deze te 
maken, dan zullen alle pogingen om het systeem populair te maken 
vruchteloos zijn. Nu geloof ik, dat de ervaring leert, dat men het 
eerst tot nieuwe methodes overgaat, als die zooveel mogclijk aansluiten 
bij tevoren gebruikte. De mogelijkheid om met geringe veranderingen 
het Daltonsysteem in te voeren, bestaat zeer zekcr en is m.i. niet 
sterk genoeg belicht in het voortreffelijke Rapport. Deze leemte kan 
worden aangevuld, wanneer zij, die op grond van bestaande methodes 
en met de aanwezige middelen, de beginselen van Dalton voor hun 
school hebben uitgewerkt, die plannen publiceeren.

De school, waarvoor 
plan moet dienen, is een 
school voor U. L. O. (wet 1878); 
plan berust op de volgende gror

a. Voorloopig worden alleen klasse 6 en 7 gedaltonisecrd, waarna 
geleidelijke uitbreiding over klasse 5 en 4 zal volgen; dan zal de 
mogelijkheid van de sub-Daltonklassen in aansluiting op de kleuter
klasse onder de oogen worden gezien;

b. De gedaltoniseerde vakken zijn: Ned. Taal, Rekenen, Aardrijks
kunde, Geschiedenis, ^Viskunde, Fransch, misschien uit te breiden met 
Natuurkennis b. v. in den tijd van het werken aan het herbarium, 
waarvan elk kind zijn eigen exemplaar op slöjd heeft gemaakt;

c. Eén lokaal zal speciaal worden ingericht voor de vakken 
“ ' en Geschiedenis, het andere voor taal en Aardrijkskunde;

In Ned. Taal, Rekenen en Fransch wordt 1 uur per week 
gegeven, in de overige vakken J-j uur.
die naast deze algemccne opzet om een oplossing vroegen, 

i speciaal die aangaande de taken, de adjustment-room en de kosten, 
taken zullen er in den eersten tijd zeer eenvoudig uitzien en, 

naast een algemeen minimum, een individueel aangegeven toelichting 
en uitbreiding van de leerstof bevatten. Deze beide elementen worden 
streng gescheiden gehouden, ook in het takencahier. Elk kind heeft 

:ahier, waarin het zelf zijn minimumtaak schrijft n.l. voor
> een rechter bladzijde. Deze zal ongeveer en in korte trekken 
aangeven, die volgens het klassecahier het vorig jaar met 

landeld en daarnaast enkele aanwijzingen geven omtrent 
>rde der sommen, in verband met de klassikaal te behandelen 
e nummers en cijfers waarmee de Aardr. namen zullen worden 

en dergelijkc practische wenken. Vragen, toelichtingen, 
algemeene regels etc. worden hier niet gegeven.
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het 

overhooren.

:rkwijze moge nog 
ze is zeker 

is eenvouc

De linkerbladzijden zijn bestemd om door den onderwijzer te worden 
bijgcschrevcn. Hierop worden voor elk kiftd verschillende, en indivi
dueel geschikte toelichting en uitbreiding gegeven, die grootcndcels 
ontstaan tijdens de hulp, de persoonlijke correctie of het overhooren. 
Voor elk vak hebben wc naast de gebruikte methode zooveel stof 
voor meerdere oefening, aanvulling, verdiepingen uitbreiding verzameld, 
dat het zeer gemakkclijk is bij elk deel der minimumtaak iets nieuws. 
of speciaals te voegen. Het maken van aanteekeningen en opstellen 
door de kinderen zal hier, onder voortdurende hulp en controle van 
den onderwijzer, tot zijn recht komen. Een leerling met een sterke 
voorliefde voor een bepaald vak, zal zich daaraan kunnen geven, na 
en ook tijdens het maken van de verplichte minimumtaak.

De werkwijze moge nog niet aan het ideaal van alle Daltonistcn 
beantwoorden, ze is zeker practisch, want ze sluit aan bij wat er 
op school is, ze is eenvoudig en kan door eiken onderwijzer zonder 
veel moeite worden toegepast.

Uit het voorgaande zal ook gebleken zijn, dat alle leerlingen tegelijk 
weer met een nieuwe maandtaak beginnen. Het is m. i. noodzakelijk 
voor de klassikale lessen, dat voor de minimumtaak de individueele 
vrijheid beperkt blijft binnen de grenzen van een betrekkelijk korte 
periode. Er zullen kinderen zijn, die in een maand met hun taak niet 
klaar kunnen komen en anderen, die haar ver binnen den bepaalden 
tijd af zouden hebben. De eersten hebben veel steun noodig, de laatsten 
veel leiding. Omdat nu die steun en die hulp vaak verder moet gaan, 
dan in de klasse mogelijk is, hebben we een helplocaal ingericht, dat 
hierin van de adjustmentroom uit het D. R. verschilt, dat het niet 
enkel hospitaal bedoelt te zijn, maar tevens voor uitblinkers dient. 
Hiermee bereiken we een tweeledig doel: ten eerste rust op de 1.1.

i deze helpklassc niet het odium van domheid en ten tweede zijn 
: speciaal de hecle goede leerlingen, die naast hun eigen werk tijd 
ïrhouden om zich met de zwakkeren te bemoeien (ik denk hier aan

, moeilijke worden dicteeren, dicte’s vergelijken, ontleden, enz.) 
Omdat de school 7 klassen en 7 localen + gymnastiekzaal heeft, 

hebben we onze toevlucht tot een hulpmiddel moeten nemen: de spreek
kamer wordt voor helplocaal ingcricht, het bureau wordt in een hoek 
geschoven en in het midden staan de „banken". Eigenlijke banken 
heb ik in de Daltonklassen niet, het zijn lessenaartjes met stoelen, 
die gemakkelijk verplaatsbaar zijn, die in elk opzicht beter voldoen 
dan .de vroeger gebruikte ccnpersoonsbanken en bovendien veel goed- 
kooper zijn. De kinderen vinden ze heerlijk, ze hebben hart voor hun 
eigen lessenaar en stoel, behandelen ze met groote zorgvuldigheid: 
bezwaren van schuiven, stommelen, inkt morsen enz. zijn zeker niet
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Over volksontwikkelingswerk in Leipzig 
door P. L. VAN ECK Jr.

A.

ramen
I gezet 
izellige

i circulaire verzonden aan 
gdheid toekent een leer- 
n om te daltoniseeren.

om mijn

grooter en wellicht kleiner 
weer verhuizen we met de

tgeledcn bleek heeft de Minister een < 
het L. O. waarin hij hun de bevoegd' 

>oals die noodig zijn

Tn de volgende bladzijden zal ik een-en-ander meedelen over teorie 
en praktijk van de volksontwikkeling in de stad Leipzig; omdat .deze 

me in menig opzicht van belang toelijkt.
Ik kan dit doen aan de hand van ’n kort geleden verschenen boek, 

getieteld Freie VolkMldungsarbeit. Grundtalzlicbes and Ptakliscbes vom

Naar mij kortg 
ispecteur» van het L. O. waarin 
en lesrooster goed te keuren, zoc

dan bij gewone schoolbanken. Bij mooi 
heele klasse naar buiten, bij de natuur

kundeles en het vertellen schuiven allen hun stoelen gezellig 
tafeltje; wie samen willen werken gaan naast elkaar zitten, wie last 
van de zon heeft of van het licht, gaat met zijn rug naar de i 
zitten. Bovendien kunnen de bladen met klosjes horizontaal 
worden en vormen naast elkaar geplaatst een practische en gea 
slöjdtafel.

U begrijpt nu ook hoe mijn helplocaal in een paar minuten weer 
in een spreekkamer wordt veranderd.

Ten slotte de kosten; deze zijn laag en voor wie in de gunstige 
omstandigheid verkeert en evenals wij wegens toeneming van het l.l. 
aantal, bij het gemeentebestuur aan kan kloppen voor nieuwe banken, 
al zeer gering. Wij hebben geen nieuwe boeken aangeschaft, behalve 
dan enkele exemplaren van methodes, die voor aanvulling en uitbreiding 
dienst zullen doen. Maar er is een derde leerkracht bij noodig. Wij 
hebben de oplossing gezocht in de aanstelling van een adsistent (een 
dame met einddiploma gymnasium), daar de veel verminderde subsidie 
niet toeliet nog een volledig gesalarieerde leerkracht op eigen kosten 
aan te stellen. De nadeelen aan het adsistentenwezen verbonden 
bestaan hier niet of in veel mindere mate. De leiding van de klasse 
blijft bij den klasseonderwijzer, deze regelt de gang der lessen en 
ook de orde, het groote struikelblok voor pasbeginnenden, terwijl 
bovendien zooals het D. R. zoo juist uiteenzet, het ordevraagstuk 
een geheel anderen aanblik krijgt.

Dit zijn in 't kort de plannen aan onze school, we hebben ze de 
Kroon') ter goedkeuring voorgelegd en wachten met ongeduld op de 
beslissing; dan gaan we vol vertrouwen met ons nieuw systeem in zee.
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de volks-

en de leef- 
,’chologie moet derhalve dringend 
van de sosiale verschillen, welker

'olk.rbildung.ramt der Stadl Leipzig; in Gemeinschaft mit vielen Mit- 
arbeitern von Hermann Heller. ')

Bij ’t volgende bedenke men, dat Leipzig met z’n 630000 inwoners 
in grootte ligt tussen Rotterdam en Amsterdam in.

Vanaf ’t begin van 1919 dagtekenen de pogingen van de gemeenteraad 
van Leipzig tot stichting van ’n departement voor volksontwikkeling. 
De moeilikheden waren vooral gelegen in ’t vinden van ’n geschikte 
direkteur voor de te stichten afdeling. Deze en noch enkele andere 
omstandigheden waren oorzaak, dat eerst in 1922 de zaak tot stand 
kwam. De 14e Maart van dat jaar besloot de raad tot de instelling 
van ’t departement voor volksontwikkeling in aansluiting aan 
universiteit, onder toekenning van ’n maksimum van 100,000 M. • 
de twee eerste semesters; terwijl de leiding werd opgedragen 
Dr. Heller. De 23c Maart deelde de rektor v,in de universiteit 
dat de akademiese senaat de 21e besloten had voeling te houden met 
de volksuniversiteit op grond van de overgelegde statuten van deze. 
De le April d.a.v. begon de afdeling voor volksontwikkeling z’n 
werkzaamheden, en opende de 3e Mei de volksuniversiteit.

Ter aanduiding van de geest waarin de nieuw gestichte afdeling 
werkzaam is, geeft Dr. Heller ’n uitvoerige uiteenzetting van zijn 
inzichten betreffende volksontwikkeling, ’t Gaat moeilik hiervan ’n 
korte, en toch min-of-meer volledige samenvatting te geven. Vandaar 
dat ik slechts enkele grepen doe, die me ter aanduiding van z’n stand
punt ’t meest van belang toclijken. Ik laat ze hier volgen als stellingen, 
zonder hun verband tot de uiteenzetting als geheel.

De zware taak van de leider die ontwikkeling zal brengen, bestaat 
bovenal hierin „voor konkrete mensen uit de grote massa van de hun 
omgevende kultuurgoederen enige zeer bepaalde uittekiezen, die naar 
aard en vorm geëigend zijn, in deze mensen tot ontwikkelingsgoederen 
te worden.”

„De verzoening tussen de pedagogies geëiste individualiezering en 
de sosiaal verlangde groepenvorming is slechts mogelik, doordat ’t 
geestelik bezit van verschillende individuen de uitdrukking is van ’n 
gemeenschappelike wereld waarin ze zich bewegen."

„De konkrete ontwikkelingsituatie wordt verwezenlikt, de ontwikke- 
lingsgemeenschap wordt levend door :n massa faktoren waarvan we 
hier in ’t biezonder noemen ’t biezondere kultuurmilieu, de historiese 
kultuurtoestand, de natie, de klasse, ’t beroep, de sekse, 
tijd. De differentieële individuele psy< 
aangevuld worden door ’n psychologie i
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aangei 
dat ’t i

') Kursicvering van de schrijver.

jelhoudii

er in 
lik onder. Trau keinem, der nie Partei 

geschwommen! Doch wird dir 
irliber hinaus will kommen." 

ircstaties die zich bij alle verandering van 
idelikst aftekent, noemen wc natie, 'n Ont- 

tuur voortbrengt en niet enkel geniet, moet derhalve 
lecnschap gegroeide kultuurgemeenschap van de natie 

inde verwezenlikingcn van de 
zowel door ’t 
en vernieuwend) 

uitstrekkende

noodzakclikhcid de vrije volksontwikkeling als ontwikkeling van vol
wassenen veel dringender gevoelt dan de schoolpedagogiek. De biezondcre 
kultuurgemeenschap, waarin en waardoor ’t individu zich ontwikkelt, 
moet gezien worden; maar daarboven uit moet ’n beslissing genomen 
worden, wat uit deze gemeenschap in de toekomst worden zal."

Religieuze, polietieke, ekonomiese, en andere strijdvragen, „behoren 
zeer zeker in ’t middelpunt van de vrije ontwikkelingsarbeid. Daar
tegenover is echter ’t tot-'n-partij-behoren geen verband dat in ’t 
wezen van de mens ligt, maar ’n (tegenwoordig noodzakelik) doel- 
verband, dat dikwels veranderd wordt. De verhouding van de afdeling 
voor volksontwikkeling tot de partij was derhalve die van Gottfried 
Keiler: „Wie zich hovaardig boven de partijen waant, die staat 
hoofdzaak veeleer aanmerkeli 
genommen und immer im Trtlben ist , 
jener auch nicht frommen, der nie dai

„De eenheid der kultuurpr 
de kultuurtocstanden ’t dui< 
wikkeling die kuituur voortbrengt en 
de uit lotsgcmecnschap gegroeide kultuui 
erkennen, als een van de meest beslissende verwen 
konkrete ontwikkelingsituatie, die hier bepaald is 
landschap, als door ’n (zich voortdurend ontbindend 
standhouden van ’t ras, en door ’n zich over veel eeuwen 
kultuuroverle  vering,"

„Bij de bourgeoisie wordt noch altijd niet erkend — men leze 
pedagogiese literatuur — dat heden ook de sosialc klasse 
konkrete en beslissende zijde van de ontwikkclingsiluatie 
Probleem van de vrije volksontwikkeling is in de grond 

probleem van de arbeidersontwikkeling.
van deze reusachtige prolctariese massa, die tegen- 
vreemd tegenover de kuituur staat, is histories 
voor vrije volksontwikkeling ontstaan."

de ongevormde massa der handarbeiders te helpen in 
vorm; ’t komt er op aan 'n arbeiderskutluur te helpen tol- 

jen, en daarmee 't geheel der nationale en europeoe kuituur te

eens onze 
’n hoogst

van de zaak
„Met ’t bestaan 

woordig inderdaad 
eerst de beweging

’t Komt er op aan 
'l aannemen van ’n 
stand-brengi 
redden."')

„Met ’t oog op deze noodzakelikheden moet de vrijc volksontwikkeling • 
in de eerste plaats arbeidersontwikkeling zijn; en deze moet worden

ïvat, niet in de struisvogelhouding, maar met ’t radiekale inzicht, 
niet daarom gaan mag, de arbeidersklasse haar individuen met
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zich

proletarieör biczondcre 
beroep tenslotte elke

flinke ontwikkeling te doen verliezen, maar integendeel daarom, deze 
arbeiders juist uit hun klasse voor hun klasse te vormen."

't Citeren uit dit gedeelte zal ik hierbij eindigen. De schrijver geeft 
dan 'n vluchtige, maar interessante en goed geziene karakteristiek 
van de denkvormen van de sosialistiese arbeider uit de grote duitsc 
stad.

'n Belangrijke faktor bij de ontwikkeling van 
tegenstelling met die van de jeugd, ’t beroep, 
moeten op de een-of-andcre wijze met elkaar 
gebracht. De grote moeilikhcid zit ’m hierbij in 
wordt er echter op gewezen dat in ’n 
gevoerde arbeidsverdeling voor de 
de hoofd- als van

volwassenen is, in 
Beroep en ontwikkeling 

in verband worden 
't hoe. Met nadruk 

vezen dat in ’n maatschappij met sterk door- 
ing voor de overgrote meerderheid, zowel van 

hoofd- als van de handarbeiders, geen sprake kan zijn van ’n 
samenvallen van beroep en roeping. In dit opzicht delen de beide 
kategorieën van arbeiders ’t zelfde lot. ’t Voor de 
leed is gelegen in de omstandigheid, dat z'n 
„ontwik helingsituatie totaal vernietigt."

Ook aan de leeftijd wordt ’n beschouwing gewijd. Doordat de vrije 
volksontwikkeling hoofdzakelik ontwikkeling van volwassenen is, kan 
’t voorkomen dat de levenservaringen van de hoorder rijker zijn dan 
die van de leraar. De omgang tussen deze beiden kan en moet dan 
ook ’n kamcraadschappelike zijn.

Maar de arbeidersontwikkeling mag niet enkel ontwikkeling van 
volwassenen zijn. „Niet alleen behoort de jeugd beslist ook in de 
volksuniversiteit, maar de vrije volksontwikkeling moet de buiten
schoolse jeugdontwikkeling prinsipieëel voor zich opeisen."

Wat nu de organiezatie betreft, teneinde geen kracht en geld te 
verspillen moet de volksontwikkeling zich zoveel mogelik centralic- 
zeren. Toch dient rekening gehouden te worden met bestaande instel
lingen. En daarom mag ’n departement voor volksontwikkeling niet 
in de eerste plaats als ccntraliezerend bestuurslichaam optreden. „Bij 
de tegenwoordige stand van de vrije volksontwikkeling zal ’t slechts 
rezultaat bereiken met eigen prestaties op 't gebied van de volks
ontwikkeling, die gewoonlik al enkel door hun bestaan ’t voorhanden 
zijnde tot betere prestaties nopen; en zo niet, dan verschaft de toeloop 
van ontwikkeling-zoekenden aan de instellingen van ’t departement ’n 
machtspozietie, en daarmee tevens ’t archimediese punt tot ’t beïn
vloeden van de algemene ontwikkelingsarbeid van de stad."

Wat nu ’t hier bedoelde departement voor volksontwikkeling betreft, 
dit heeft in de korte tijd van z'n bestaan, en met zeer beperkte 
middelen in alle opzichten veel werk verricht. Behalve de hoofdwerk
zaamheden, waarvan verder dit boek verslag geeft, heeft ’t ook noch
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opgebouwd leerplan 
:d trachten inteacic»

tot verkrijgen 
leergang van

ngzamerhand gekomen tot de praktijk. Er volgt nu 
in de volksuniversiteit in Lcipzig. In de eerste plaats 

en wat ze wel is

’n massa klein werk ten uitvoer gebracht; in ’t biezonder met be
trekking tot de „Schundbekampfung” in verbinding met ’t „Wohl- 
fahrtspolizeiamt.”

Van de verhouding tot andere bestaande ontwikkelingsverenigingen 
vermeld ik hier de poging tot verkrijgen van de medewerking van de 
leeszalen voor ’n bepaalde leergang van de volksuniversiteit.

Zo zijn we lang 
'n bespreking van 
wordt aangegeven wat de volksuniversiteit niet is, 
of moet zijn.

„Ze is geen vakschool of school voor voortgezet onderwijs; ze behoort 
hoegenaamd geen onmiddcllik geldswaardige kennis aantebrengen, 
geen onderwijs in elementaire vakken, vreemde talen, stenografie, enz. 
te geven. Alles was zum Bildungsbegriff der Verkehrsgesellschaft, zum 
Bildungsbegriff des Herrn Kommerzienrats gehort, gehört ebensowenig 
auf die Volkshochschule, wie die Bildung des Gesellschaftsverkehrs, 
die dem Bildungsbegriff der Frau Kommerzienrat entspricht.”

De schrijver wil de volksuniversiteit in dienst hebben van de mens
vorming. ’t Kultuurgoed moet daar niet aangeboden worden in abstrakte 
geiëzoleerdheid; maar er moet naar gestreefd worden ’t te geven in 
z'n betekenis bij de samenhang van ’t geheel. Ieder feit moet dus in 
verband worden gebracht met ’t totaal van ’t persoonlike en ’t ge
meenschapsleven. „’t Bewustzijn van deze samenhang moet de leraar 
van de volksuniversiteit in zich dragen, en ’t is tevens ’t doel van de 
ontwikkeling, door de volksuniversiteit te brengen. Slechts uit dit 
bewustzijn zal de volksuniversiteit de kuituur bevorderen.’’

En zo geeft de leipziger v.u. dan ook geen dingen die „men” weten 
„moet"; ze zal de hoorders geen wereldgeschiedenis of duitse kunst 
in zes lessen trachten bijtebrengen, en hun ook geen omsamenhangend 
stuk wetenschap bieden. „Maar in 'n jijtematies opgebouwd leerplan 
zal ze de stof van ’n groter wetenschappelik gebied trachten intedelen 
in ongeveer zes gedeelten elk voor ongeveer 24 lessen. Ze zal door 
beperking van ’t aantal toehoorders aan de leraar de mogelikheid 
geven, zich bezigtehouden met ’t individuele intellekt en gemoed van 
elke toebehoorder afzonderlik, 't Beginsel van de studieklub („Arbeits- 
gemeinschaft”) moet de hoorder gelegenheid geven tot zelfstandigheid."

Met ’t oog op de arbeiders, die langzamerhand tot 't inzicht komen 
dat hun toenemende polietieke invloed zonder ontwikkeling tot „onhoud
bare dwang” voert, zal een van de belangrijkste punten van de taak 
der v.u. bestaan in de verdieping van 't sosiologiese inzicht.

In 'n aanhangsel zijn de leerplans gepublieseerd van de leipziger
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met lagere 
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58 ’/o
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69.7°/,

42 •/,
46.5 0/,
30.3 ■»/, 

polietieke schakeringen

totaal aantal
bezoekers.

2617
1476
2250

i waren alle geestelike

v.u. van April 1922 tot Julie 1924. Ze beslaan de bladzijden 182—215: 
er is dus geen denken aan, ze hier overtenemen. Ik vermeld daarom 
alleen maar hun indeling in verband met de terreinen van weten
schap waarover ze zich uitstrekken. De meeste kurzussen waren 
studieklubs, n.1. (232 tegenover 57 gewone kurzussen,) met beperkt 
aantal toehoorders (30—40); ’n deel waren jeugd-studieklubs. I. Be
ginselen van ’t geestelik leven. A. wereld- en levensbeschouwing. 
B. jeugdbeweging en opvoeding. C. godsdienstwetenschap. II. Begin
selen van ’t maatschappelik leven. B. volkenkunde en volkspsychologie. 
B. rechts- staats- en maatschappijleer. C. staathuishoudkunde. D. ge
schiedenis. III. Natuurkennis. A. wiskunde. B. fyzika. C. natuurlike 
historie. D. aardrijkskunde en kosmografie. IV. Kunst en literatuur. A. 
beeldende kunst. B. muziek. C. literatuur. V. Praktiese kunstbeoefening.

Dr. Heller zelf zegt van deze leerplans, dat ze't iedcaal zelfs noch 
niet benaderen; waarbij in aanmerking moet genomen worden de 
korte tijd van ’t bestaan van de leipziger v.u.; en dat ’t noch niet 
mogelik was leraren te vinden die op ’t beoogde doel waren ingesteld. 
Wel is uit deze leerplans bewust uitgeschakeld alle aanvulling van 
de schoolkennis; en ook alle beroepsvorming, ’t Eerst genoemde, dat 
zeer zeker noodzakelik is, wordt gedeeltelik verricht door kurzussen 
voor onderwijs aan arbeiders. Wat is opgenomen kan, als 't in ge
schikte vorm wordt behandeld, begrepen worden, zonder verdere school- 
of beroepsontwikkeling, door elke ervaren mens die in 't leven staat.

De leergangen omvatten 30 ,. Doppelstunden" in 't jaar, en getracht 
werd ze over meer jaren met elkaar verband te doen houden.

Uit de sijfers die gegeven worden omtrent de bezoekers, laat ik 
volgen, met de verhouding tussen de minder en meer

Winterhalfj. ’22/’23
Zomerhalfj. '23
Winterhalfj. ’23/’24

Onder de leraren 
te vinden.

De ledevergadering van de v.u. wordt gevormd door vertegen
woordigers van stads- en rijksbestuur, en van plaatselike ontwikke- 
lings- en vakverenigingen; 't bestuur bestaat uit vertegenwoordigers 
van ’t stadsbestuur, van enkele arbeidersorganiezaties, van de toe
hoorders, de leraren, de universiteit, met de leider. In deze laatste 
hebben de genoemde vertegenwoordigers zoveel vertrouwen, dat hij 
de grootste onafhankelikheid geniet.
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gemiddeld 35 weken 
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van biezondere bekwaamheden, 
ontwikkeling dan de lagere school 

even door vakverenigingen, jeugd- 
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worden; maar 
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bewegen in de geestelike sfeer

opstelling van ’t leerplan.
van 'n geestelike uitwisseling met buitenlandse

Langzamerhand was er onder de toehoorders van de leipziger 
v.u. ’n gemccnschappclike geest gegroeid, waardoor ’t mogelik was 
dat er zich in ’t begin van 1924’n „Volkshochschulgcmeinschaft” van 
hoorders vormde, waartoe ieder kan toetreden die de geest van de 
v.u. is toegedaan. De taak van deze gemeenschap zal bestaan in:

„’t Stichten van ’n eigen gelegenheid voor gcmcenschappelik werken 
en leven, in ’t biezonder ook voor de jeugd die de v.u. bezoekt.

’t Zelfstandig organiezeren van feesten en plechtigheden.
’t Doen houden van uitvoerige, boven de partijen staande, uiteen

zettingen over vraagstukken die van levensbelang zijn voor de maat
schappij.

’t Meewerken aan de
’t Tot-stand-brengen

volksuniversiteiten."
Toehoorders van de meest verschillende richtingen verheugden zich 

over’t tot-stand-komen van deze gemeenschap. Prof. Johannes Niemeycr 
ontwierp ’n model voor ’n gebouw voor de gemeenschap; waarvan 
de tekeningen en ook ’n reproduktie in dit boek worden gepubliescerd. 
’t Maakt op mij ’n nochal kubistiese indruk; maar ’t doet de naam 
die ’t dragen moet: „Der Stern des Bundes", alle eer aan.

'n Andere instelling van ’t departement voor volksontwikkeling 
de „Schule fllr Wirtschaft und Verwaltung". Deze school wn 
jeugdige arbeider 'n zodanige ontwikkeling geven, 
maatschappij van hem eist. In de eerste pla. 
produksie, in verband met medezeggenschap 
die kennis die nodig is voor funktionarissen 
voor leiders en vertegenwoordigers van de gemeentelike 
polietiek.

De school is gedacht als 'n 3-jarige kurzus, met i 
van 6 lesuren. Toegang hebben personen van beidt 
21 en 35 jaar, die in 't bezit zijn van biezondere 
onafhankelik van eventueel hogere 
geeft. Kandiedaten worden opgegeven door vakverenigin 
bonden, leraren van de v.u.; ook kunnen ze zichzelf 
toehoorders blijven in hun beroep: de ene leergang i: 
7—9, de andere wordt ’s avonds gegeven. Dit is 
uit de pedagogiese overweging, dat deze hoorders die 
niet gewoon zijn, niet met leerstof overladen moeten 
dat hun tijd gelaten 
gewenst dat ze zich iedere dag blijven 
van hun vakgenoten.
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’n Belangwekkende instelling zijn de „ Volkshochschulheime”. Daaraan 
is ook de uitvoerigste bespreking in dit boek gewijd. De arbeiders 
leven in zoon „Heim" tien maanden gemeenschappelik met iemant 
van ontwikkeling; waarbij ze tesamen ’t dagcliks lief en leed delen. 
Voor de vrouwclike bezigheden is 'n huishoudster aanwezig. Ze leven 
er uiterst eenvoudig; bekostigen dan ook volkomen ’t onderhoud van 
zichzelf en van 't „Hcim" — zodat er van enigerlei „weldadigheid" 
geen sprake is. ’t Zelfde beginsel als bij de al vermelde kurzussen, is 
ook bij deze „Volkshochschulheime" toegepast; n.1. dat de arbeiders 
overdag hun gewone beroep uitoefenen. En om dezelfde reden: teneinde 
’t kontakt met de geestelike sfeer waarin hun medearbeiders leven, 
niet te verliezen.

't Eerste „Heim" werd gesticht door Gertrud Hermes, in’t laatst 
van 1922; en dan bestaan er noch twee, ’t ene dagtekenend van 
Augustus 1923, 't andere, voor meisjes, geopend Januarie 1924.

In de eerstc plaats over ’t „Heim Hermes”. Er wordt in ’t boek 
gezegd dat de geest, ’t wezenlike, 't eigenlikste, innerlikste leven van 
deze gemeenschap niet met woorden is te schilderen. En daarom 
worden enige citaten gegeven, aan verschillende schrijvers ontleend, 
die door de samenwonenden, als biezonder waardevol en treffend 
werden voorgelezen of in ’t huisboek ingeschreven. e vinden er 
onder staan Lasalle, Marx, Fichte, Nictzsche, Mattheus-evangelie, 
Dostojewski, Amos, Goethe, Romain Rolland, Strindberg, Herder, 
Lessing, Rückert.

Ziehier de sijfers. De school werd geopend in November 1922. De 
ochtendkurzus begon met 44 toehoorders, waarvan er op ’t eind van 
’t derde halfjaar noch 12 over waren. Voor de avondkurzus waren 
deze aantallen resp. d/7 en 18. Voor de twede jaargan 
die alleen maar'n avondkurzus heeft, werden 42 toehoorde

In ’t begin van 1924 verenigden zich ’n groo 
uit eigen beweging tot 'n klub, die alle 14 daa; 
ter bespreking van belangrijke vraagstukken 
Deze avonden werden goed bezocht.

Wat de leerstof betreft, in 't eerste semester werd tot Kerstmis 
uitsluitend maatschappijleer en arbeidsrecht onderwezen; daarna kwam 
er bedrijfsleer bij. In ’t twede semester werden maatschappij- en 
bedrijfsleer voortgezet; en kwam er duitse taal en sosiale polietiek 
bij. In ’t derde semester werden maatschappij- en bedrijfsleer en 
arbeidsrecht voortgezet; en kwam er geschiedenis van de vakver
enigingen, sosiaal bestuur, en na Kerstmis algemene staats- en maat
schappijleer bij.

r op ’t eind 
idkurzus

ing van de school, 
ders aangenomen, 

■oot aantal toehoorders 
«ag ’n avond samenkomt 
van 't openbare leven.
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’t Verslag over de eerste kurzus in dit „Helm" is in drieën inge
deeld; maar de grenzen van deze onderdelen zijn niet scherp te 
trekken, ’t Zijn: 1. De woning en de mensen. 2. De mensen en t 
werk. 3. ’t Werk en de kuituur. Ik kan er hier natuurlik slechts 
enkele biezonderheden uit vermelden.

’t Verblijf is niets meer dan ’n vierkamer-woning in ’n grootsteeds 
huurhuis. Maar ’t ligt in ’n voorstad, onmiddellik bij bos en wei, met 
snelle en geregelde verbinding met ’t stadcentrum. Daar nu woonden 
voor 10 maanden 7 jonge handarbeiders uit verschillende industrieën 
met 2 hoofdarbeiders samen; terwijl 'n vrouw voor de huishouding 
zorgde, ’t Gelukte dit keer niet, deze laatste hun levensgemeenschap 
te doen delen; maar ’t ligt wel in de bedoeling, en wordt mogelik geacht.

De handarbeiders gingen iedere dag naar hun gewone werk in de 
stad; zo ook de oudste van de hoofdarbeiders, n.1. de leidster van’t 
„Hcim”.

De 7 handarbeiders woonden en sliepen in twee grote kamers; die 
tevens dienst deden voor ’t onderwijs, voor besprekingen, voor zang
en leesavonden. De leidster en haar assistent hadden ieder ’n kleiner 
vertrek, om te werken en te rusten. Dit laatste is noodzakelik met 
’t oog op hun geestelike arbeid; maar komt in zekere zin in konflikt 
met ’t streven naar gemeenschapsleven. Deze kwestie zou kunnen 
worden opgelost in ’n groter huis, waar ieder z’n eigen vertrek kon 
hebben. Maar ten eerste is dit op ’t ogenblik financieël niet mogelik; 
en ten twede is daartegen ’t bezwaar, dat later de arbeider zich deze 
weelde van ’n afzonderlik studeervertrek toch niet zou kunnen ver
oorloven. Er zijn noch enkele zijden aan deze kwestie; zodat dit 
’n probleem gebleven is. Toch lijkt ’t me toe, dat dit in de twede 
kurzus heel natuurlik, en dus ook eenvoudig, opgelost mag genoemd 
worden. In ’n noot toch wordt meegedeeld, dat nu de jongere hoofd
arbeider ’t slaapvertrek met de handarbeiders deelt; en dat er ’n 
algemeen vertrek voor studie is, waar dan ook niet gesproken mag 
worden.

De „huisgenoten” waren van verschillende individualiteit in zake 
sosiale, polietieke, en kunst-opvattingen. Maar ze waren in de leeftijd 
van 20—26 jaar; waren beïnvloed door de jeugdbeweging; waren, in 
verband met hun leeftijd, noch in hun „problematiese” jaren — zodat 
er, ondanks allerlei verscheidenheid, toch ’n zekere grondstemming 
aanwezig was. Hierdoor viel ’t voor de jonge hoofdleider gemakkelik, 
in de groep meeteleven; terwijl de leidster, die op ’n leeftijd was 
waarin de wereldbeschouwing ’n zekere vaste vorm heeft aangenomen, 
de voor dit geval noodzakelike ruimte van opvatting had, om zich 
vol begrijpen aan deze kring aantepassen.
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over de verde-

De jonge hoofdarbeider die, met z’n akademiese vorming, 
mening verkeerd had, te zullen optreden als de gever aan de 
van geest, kwam tot de ervaring dat hij te doen had met eisers, die 
ook hem wat te geven hadden. Wat tot gevolg had: 'n werkdadige 
kameraadschap door uitwisseling van geestelike waarden. En hierdoor, 
èn door ’t samenwonen, werd ’t werkelik tot ’n gemeenschappelik 
leven; wat bovendien noch bevorderd werd doordat ze onder elkaar 
allerlei dingen, als de huishouding, de studie, feestavonden, uitstapjes, 

op demokratiese wijze. Zo beleefden ze de ver- 
,'soonlikheid en gemeenschap.

over de opvoedkundige betekenis van 't „Heim” 
om noch iets meetedelen over 't leerplan. In deze eerste 

•wijs pionierswerk verricht worden. Men 
d ’n weg zoeken; en de ervaring moest 
i wat wel mogelik was. En door de trouwe 

van alle „huisgenoten” kan als belangrijke winst van 
ien vermeld: „dat in dit boek ontwerpen kunnen worden 
voor sistematiese ordening v an de stof, voor de aan- 

ervan, en voor't verband ervan met alle zijden van de „Heim”- 
ip, doordacht na ontwikkelingswerkzaamheid in biezondere 
algemene zin.” Deze leerplans naderen ’t iedeaal van 'n 

’n volksuniversiteit, waarvan enige bladzijden terug

moesten organiezeren 
houding tussen pers 

Nu zal ik hier 
verder zwijgen ;
kurzus moest met ’t onderwijs pionierswerk 
moest in zekere zin tastend ’n weg zoeken; 
doen gevoelen wat niet en 
medewerking van alle „huis( 
dat jaar wordt 
gepublieseerd \ 
bieding 
gemeenscha] 
en volgens . 
leerplan voor 
sprake was.

In ’t boek wordt vooraf ’n uitvoerige en I 
de leerplans gegeven; die er zich niet toe leent, in 
worden weergegeven. Ik laat hier alleen iets volgen 
ling van de stof.

De stof is verdeeld in vier onderdelen: 1. de revolutie van 1918 
(20 studie- en 10 (literaire) werkavonden). 2. de revolutie van 1848 
(als voren). 3. de revolutie van 1789 (16 studie- en 8 werkavonden). 
4. de hervorming (12 studie- en 6 werkavonden). Vanuit ’t oogpunt 
van de kultuurleer, en juist bij ’n sosiologiese beschouwingswijze, 
lenen zich de revoluties, als de keerpunten in de gang der kuituur, 
uitstekend als koncentratiepunten, waarom heen de stof gegroepeerd 
kan worden. Deze groepering wordt verder in ’t kort aangegeven; 
maar ook hierover kan in dit overzicht niets worden meegedeeld.

Na afloop van ’t eerste jaar werd, op verzoek van de leerlingen, 
noch 'n kultuur-morfologies overzicht gegeven, te beginnen met de 
oudheid. En na ’n twede kurzus, ter aanvulling van de eerste, zal 
dan de leerling met kennis van zaken zich z’n eigen gebied zoeken, 
waarop hij zich wil verdiepen. De mogelikheid daartoe moet de v.u. 
hem bieden, ’t Eveneens belangrijke verslag over ’t andere „Volks-
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’t Plan tot stichting van ’n „Schule der Arbcit”, over welks uit
voering in ’t voorjaar van 1923 beraadslagingen werden gehouden 
(en waarvoor Prof. Niemeyer ook al ten dele ontwerpen had getekend, 
die in ’t boek gepublieseerd zijn), moest door de tijdsomstandigheden 
tot ’n plan blijven. De gedachte zat daarbij voor, dat deze ontwikke
lingsinstelling in overeenstemming moest zijn met de beroepzijde van 
de ontwikkelingsituatie van de arbeider uit de grote stad; dat de 
kultuurgoederen waarmee en waartoe hij zich ontwikkelt, beant-

hochschulheim", dat ook met 'n interessant leerplan besluit, ga 
hier zonder meer voorbij; om noch even iets meetedelen over ’t „Heil 
voor meisjes.

Uit de meeste verzoeken van jonge arbeidsters om opname in ’n 
„Heim” was opmerkelik de beweegreden: n.1. zichzelf verder tc kunnen 
ontwikkelen, teneinde daarna anderen te kunnen helpen. Hier sprak 
de vrouwelike karaktertrek om, met terzijdestelling van ’t eigen ik, 
anderen van dienst te willen zijn.

Samenhangende kennis, ’n diepere klare geestelike grondslag, ont
breekt aan de jonge arbeidster noch meer dan aan de jonge arbeider. 
En evenals deze worstelen ook zij, om zich ’n wereld- en levensbe
schouwing te veroveren. Ook voor haar is dus 'n „Heim" in de tegen
woordige kultuurkrizis 'n noodzakclikheid.

't Werd bezocht door ongeveer 15 arbeidsters 
dienden en twee vrl. studenten; allen tussen 18 en 
’t noch maar kort bestaat zijn er niet veel biezondei 
vermelden. Maar de ervaring heeft al 
in ’t „MUdchcnvolkshocbschulheim" Zvu 
volgende rezultaten zal kunnen wijzen:

„1. Negatief: 'n Bestrijding van ’t individualisme, dat de nieuwe 
gemeenschapsgeest en daarmee 'n nieuwe gemeenschapskultuur in de 

'eg staat, ’t Overwinnen van de al te sterkc sensibiliteit en de 
weltfremde" jeugdige ideologie, die voornamelik door de jeugdbeweging 

tot ontwikkeling zijn gekomen.
2. Pozictief:’t Verblijf in ’t „Heim" moet ’n schat van objektieve 

waarden in de arbeidster scheppen; en daardoor helpen, om de voor 
onze tijd tekenende „spanning tussen objektieve kuituur en persoonlike 
ontwikkeling", uit de weg te ruimen, ’t Moet helpen de afzonderlike 
persoonlikheid sterker, en haar wereld- en levensbeschouwing klaarder 
te maken; ’t moet opwekken tot werkzaamheid die er toe leidt zelf 
iets te scheppen, en ’n levendig verantwoordelikhcidsgevoel tegenover 
de volks- en klassegemeenschap wekken en versterken."
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namen

, die niet is 
lening, is ’n

Nov. '23.
Des. '23.
Jan. '24.
Febr. '24.

totaal.

van ’t totaal aantal 
werklozen in Leipzig. 
van 0.06 tot 0.42 

„ 2.30 „ 3.43 
. 2.91 , 7.35 
. 8.53 . 9.83

totaal aantal 
deelnemers

17 tot 169 
1337 

. 1119 . 2490 

. 2678 . 2545

. 41
„ 58
. 62

deel 746, 1489 en

ontwikkeling, 
de richting van 
worden.

Teorctiese beschouwingen, en ook ’n plan voor zoon school, zijn in 
gepublieseerd. Maar alleen de praktijk zal kunnen uitwijzen 
ook de schrijver als zijn mening te kennen geeft — of ’t in 

werkelikheid tot die rezultaten kan voeren, waartoe 't op grond van 
de teorctiese overwegingen in staat zou moeten zijn.

woorden aan z’n emotionele en rationele levens- en denkvormen. „ De 
vrije volksontwikkeling is tot heden altijd de weg gegaan van ’t 
geschapen, vormvast geworden kultuurgoed tot de ontvangende mensch." 
Maar „vrije volksontwikkeling moet en kan niet enkel kultuur-reccpticf 
zijn; als ze kultuur-produktief zal worden, dan moet ze ook trachten 
de weg te gaan van de mens tot 't kultuurgoed van de toekomst; 
d.w.z. de ekonomies-tcchniese zijde van ’t arbeidersleven als ’n zeer 
wezenlik vormelement in de ontwikkelingsarbeid betrekken.” En zo 
zou deze instelling moeten worden ’n ekonomies-produktieve school 

de arbeid; waarvan tevens voor de vooruitgang van de arbeiders- 
van de arbeidstechniek, en van de bedrijfsregeling in 

’n gemeenschapsbedrijf, veel verwacht zou kunnen

aan geschikte mede-

De school voor werklozen die eind Oktober 1923 werd geopend, 
heeft veel goed werk gedaan. Die voor jeugdigen tussen 16 en 18 
jaar, zonder betrekking, die niet is gegroeid, maar gemaakt uit hoofde 
van ’n wettelike verordening, is ’n mislukking geworden.

Wat de eerste betreft, laat ik hier noch 'n paar getallen 
geput uit de gepublieseerde statistiese overzichten.

De gegevens lopen over 16 weken — van 29 Oktober '23 tot 
1 Maart '24. Gedurende dit tijdsverloop werden gegeven 26 kurzussen 
voor „Wcsensbildung”, 39 voor „Wissensbildung", en 24 voor 
„ Fachbildung.”

Aan deze groepen kurzussen 
bezoekers, of 25.2, 50.3, 24.5 °/0

Ten slotte noch deze sijfers: 
totaal aantal 
kurzussen 

1 tot 5 
.. 62 
. 64 
. 75

„ 960 „
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ding van 
irie van < 

’etenschappelike leer van
..........>g, en

de vrije 
werden individucel-typologiesc

werkers voor de vrije volksontwikkelingsarbeid, werd er aan de 
universiteit van Leipzig ’n seminarie gesticht voor ’t vrije volksont- 
wikkelingswezen. De teoretiese taak van dit seminarie, de stof dus 
waarmee ’n wctenschappelike leer van ’t vrije volksontwikkelingswezen 
zich heeft bezigtchouden, is te rangschikken onder de begrippen: 
ontwikkelingsdoel, kultuurgoed, personenkring, en metode.

’t Lijkt me van belang de meedelingen omtrent de werkzaamheden 
van dit seminarie, gedurende ’t eerste semester van z’n bestaan, hier 
in hoofdzaak te laten volgen. Ze betroffen de teorie en de praktijk.

De teoretiese arbeid werd begonnen in twee reeksen van oefeningen 
onder leiding van de leider van ’t seminarie en van de assistente, 
’t Seminarie van de leider behandelde uit de groep vraagstukken der 
wetenschappelike leer van de vrije volksontwikkelingsarbeid vooreerst 
’t begrip ontwikkeling, en hield zich daarna bezig met de voorwaarden 
en de betekenis 1van de vrije volksontwikkelingsarbeid. In ’t biezonder

se problemen in navolging van Spranger 
behandeld; eveneens sosiaal-psychologiese vraagstukken betreffende 
ras, natie, en klasse. De laatste gaven aanleiding tot 'n zich verdiepen 
in de problemen van de arbeiderspsychologie.

In ’t seminarie van de assistente werd begonnen met de praktiese 
morfologie van de vrije volksontwikkelingsarbeid. Gedurende ’t hele 
semester was de volksuniversiteit en verwante onderwijsinstellingen, 
in ’t biezonder hun leerplans en leerwijze, ’t onderwerp van behan
deling. De konkrete instelling vormde altijd ’t uitgangspunt; van 
hieruit werd beproefd, de gedachtegang dieper op de teoretiese grond
slag te doen doordringen. Meermalen werden vertegenwoordigers van 
bestaande instellingen voor volksontwikkeling uitgenodigd; opdat de 
seminaristen ’t bestaande niet enkel op grond van meedelingen zouden 
leren kennen, maar ’t in onmiddellik geestelik verkeer met z’n dragers 
beter zouden kunnen leren verstaan.’’

Door de grote moeilikheden, aan ’n eerste begin verbonden, konden 
de sistematiese opgaven niet volledig verwerkt worden. De kring van 
toehoorders beperkte zich niet enkel tot studerende in de filozofies- 
pedagogiese wetenschap; maar er kwamen er ook uit andere fakul- 
teiten, eveneens uit de kringen van de praktiese volksontwikkelings
arbeid, en bovendien noch 'n aantal seminaristies gevormde onderwijzers. 
Die verscheidenheid kwam natuurlik de besprekingen ten goede.

De teoretiese arbeid van 't seminarie werd door praktiese oefeningen 
aangevuld, waaraan onder leiding van de assistente bezoekers van 
de beide seminarieën deelnamen. Zulk prakties werken is, juist voor 
akademies gevormden, zeer noodzakelik. „Tot dat doel werd ’n klasse 
van 'n volksuniversiteit gevormd, die elke week in ’t gebouw van 't
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in ’t komende semester 
en noch beter te

de jeugdbeweging en 
volksgemeenschap 'n

leiders, 
in Leipzig 
s mensen 
te samen 
gedachte

ding van ’t leipziger departement voor volksont- 
inderlandbewegung"; waarover ik ten slotte noch iets

gene 
ieenschap[ 

in de bel

seminarie bijeenkwam tot 'n studieklub. ’n Lid van ’t seminarie leidde 
deze klub, de andere seminaristen namen als toehoorders deel. Daarop 
werden besprekingen gehouden, ’t Lukte spoedig ’t gedwongenc van 
de situatie te overwinnen, en alle deelnemers, de leerlingen van de 
volksuniversiteit zo goed als de seminaristen, in ’n vrije gedachte
wisseling te verenigen. In 't belang van de leerlingen van de v.u. 
leek ’t wenselik, geen afzonderlike onderwerpen zonder onderlinge 
samenhang te laten behandelen, maar in ’n onderwerpenreeks ver
schillende 
onderwerp „gemeenschap 
woordigers van 
kunstenares, onder de , 
hun opvatting behandel

’n Andere arbeid van j 
door de verbinding tusser 
onderwijs, van de enige 
studentevereniging, die arb< 
heeft ter hand genomen.

De gcmeenschappelike arbeid bestond gedurende ’t semester voor- 
namelik in de behandeling van algemene vragen van volkspedagogiese 
aard. Op grond van ervaringen werd daarna de metodiese scholing 
van die studenten, die als kurzusleider bij ’t arbeidersonderwijs 
meewerken, in ’t oog gevat en voorbereid."

Verschillende maatregelen zijn beraamd om 
deze beide soorten van praktiese arbeid uittebreiden 
organiezeren.

De laatste instelling 
wikkeling, is de „Kiftuv 
meedeel.

’t Doel ervan is, om invloed uitteoefenen op ■ 
op de school; met ’t iedeaal voor ogen, van de 
opvoedingsgemeenschap te vormen.

Als geheel is de „ Kinderlandbewegung’”n gemeenschap van 
kinderen, en ouders. De eerste vormen de „Fuhrerschar’’; 
op ’t ogenblik bestaande uit 35 leiders en 10 helpers, jonge 
uit verschillende sosiale kringen. Eens per week komen deze 
ter onderlinge bespreking van hun taak, ter onderlinge 
wisseling o’zcr dingen die hun na aan ’t hart liggen, ter onderlinge 
opbouwing. Eens in de drie weken hebben „Fuhrerfahrtcn plaats, 
bij wijze van „religieus beleven’’. Ook worden er „Kolonisationsfahrten 
gehouden, ten einde in andere plaatsen — men bepaalt zich voorlopig 
tot Sachsen — afdelingen te stichten.

geen afzonderlike onderwerpen 
te laten behandelen, maar in ’n onderwerpenreeks 

mogclikhedcn samenvattend te verenigen. Men koos ’t 
en individu"; en liet ’t door de vertegen- 

dc verschillende wetenschappen, en ook door ’n 
gezichtshoek van hun wetenschap of kunst en

praktiese aard werd in ’t leven geroepen 
:n ’t seminarie en de kurzussen voor arbeiders- 

groterc aan de universiteit bestaande 
>eid op ’t gebied van de volksontwikkeling
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kinderen die met 
' week samen. „Ze 

tappelikc arbeid en 
onder de ogen zien, 

lachtelike rijpheid tot

o.anspu
Dan is er de „Jungschar”; ’n gemeenscha) 

Pasen de school verlieten. Ze komen tweern; 
omvat op ’t ogenblik 22 mensen, die in 

?nhartigheid de moeilike 
>clangrijkste periode
.E.]

ip van 1 
taal per 

gemeenscha 
vragen 

van de geslt

van m’n meedelingen. Uit ’t 
ik de indruk dat ’t jonge 

ing niet alleen met geest- 
ook in de 

vooral in de 
belang- 

trbij

Onze roomde 
levcring van ’t

En hiermee ben ik tevens aan ’t eind 
boek, waaraan deze zijn ontleend, kreeg 
leipziger departement voor volksontwikkelii  
drift en toewijding z’n taak heeft aangevat; maar dat er 
teoretiese beschouwingen waarvan wordt uitgegaan, en 
praktiese werkzaamheden, wel ’t een-en-ander is, dat voor 
stellenden in de volksontwikkeling, en in ’t biezonder voor wie daat 
’n leidende funktie vervullen, ’n ernstige overweging waard is.

Beiaard is geheel gewijd aan de resul
taten van ’n door de redaksic gehouden 

Jeugd. De Junic-af- „jeugdcnquClc". In de eerste plaats zijn
roomse tijdschrift de er in afgedrukl de ingekomen 21 ant-

in volkomen opci 
die juist deze bc 
hun brengt.” Q! v.

Ook worden er eens in de drie weken ouderavonden gehouden, 
waarop vragen uit de opvoeding in „Kinderlandgcist” worden besproken. 
Zelfs heeft zich al ’n „Elternschar” (onget•eer 22 ouders) gevormd, 
die geheel in de geest van de leiders, iedere weck haar avond heeft.

Ziehier ’t voornaamste uit de „Kinderlandbcwegung.” In ’t boek 
is natuurlik ’t een-en-ander te lezen over de geest waardoor deze 
zich kenmerkt.

„De „Kinderschar” (250 kinderen boven de 10 jaar) is ingcdeeld 
in groepen. Ieder leider neemt 4—10 kinderen onder z’n hoede. Ook 
hier is ’t doel levensgemeenschap. Wekeliks wordt ’n groepenavond 
gehouden. Maar men komt in de meeste gevallen veel vaker bijeen.

De groep is de sel van de hele beweging. „Hier wordt de hoogste 
arbeid verricht, die ’n mens ooit doen kan: er worden mensen gewekt, 
tot zich zelf gebracht."

Verder blijft de groepsleider in voortdurend kontakt met de ouders, 
en zoveel mogclik ook met de school, met de klasseonderwijzer.

Eens in de drie weken hebben er Zondags „Gruppenfahrten” plaats; 
in de zomer spelen de kinderen iedere Zaterdagmiddag buiten; en 
eens in de drie weken is de „Kinderfahrt” van de hele beweging ’t 
glanspunt.

Dan is er
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schrijv 
: ’t rel

jrcld
il als 
ie enge ge; 
■atscliappij

isschien

en uitgesproken wil om een nieuw en 
beter geslacht te vormen, een terugkeer 
tot eenvoud en tot de natuur. Van dit 
alles is onder onze jonge mannen maar 
weinig te bemerken", "t Belangrijkste 
wat deze schijver meent te kunnen 
opmerken is: „een verdieping van 
het godsdienstig leven. Ze zijn matig, 
ze leven rein, hebben belangstelling 
voor religieuze vragen, ontvangen veel
vuldig de H. Communie, gaan gaarne 
op retraite, komen krachtiger dan het 
vroeger geschiedde, voor hun overtui
ging uit en toonen ijver voor propa
ganda." En door dit alles meent hij te 
zien groeien .een geest van zelfstandig
heid bij meerderen levensernst". Dit is 
't beste deel. De anderen trachten 
.twee heeren te dienen. Ze worden 
onweerstaanbaar aangetrokken door de 
hcdcndaagsche genotzucht" wat 
schr. als ’n groot gevaar van ’t opko
mend geslacht beschouwt. Bemoedigend 
is, dat ’t ledctal van de St. Josephs- 
gcz.-ver. stijgt, en er ’n opgewekt leven

enkele dingen meetedele 
enquête ons in zekere ; 
geeft op de vraag: st 
van deze roomse jeugd 

Enig/ 1 1
ongebruikelik in zoon 
wel), in de aflevering ■ 
nergens de vraag (met 
lichting) afgedrukt te vi 
verzoek was de redaksi 
welwillend me te her 

ig „opzcttelik 
en nergens w

woorden op de vraag van de redaksie; 
waarna de rcdaksic-sckrclaris, Prof. Dr. 
Gcrard Brom, naar aanleiding van die 
antwoorden ’n naschrift geeft. ’t Lijkt 
me van belang toe uil deze aflevering 

1 len. omdat deze 
zin ’n antwoord 

de vraag: wat hebben we 
roomse jeugd te verwachten? 

gzins vreemd deed ’t me aan (en 
ruikelik in zoon geval is ’t ook 

van de enquête 
:t eventuele toe
vinden. Op m'n 

ksic-sekrctaris zo 
^richten, dat die 

vraag „opzcttelik algemeen was gehou
den en nergens werd gepubliceerd. De 
bedoeling was de geest van de kath. 
jeugd en vooral van de voorhoede te 
leren kennen". De vraag zelf (met even
tuele toelichting) kan ik dus aan de 
lezers van dit overzicht niet meedelen, 
’t Schijnt dal de vraag lot alle lezers(?) 
van ’t tijdschrift gericht is geweest; 
tcnininsl in ’t naschrift lezen wc: „Juist 
omdat niemand voorzien kon, welke 
kringen aan de proef zouden deelnemen, 
waartoe allen uitgenodigd waren, zijn 
de getuigenissen misschien nog spre
kender.”

Zoals men ziet, voor de buitenstaan
der blijft èn de vorm van de enquête, 
en lol wie hij gericht was, enigzins in 
’n geheimzinnige nevelachtigheid gehuld; 
vanwege de „algemeenheid" met be
trekking tol deze beide punten.

Ik herinner er even aan, dat de 
„Bond ter behartiging van de belangen 
van het kind" al ’n enquête gehouden 
had „inzake vooruitgang of achteruit
gang in het geestelijk en zedelijk gehalte 
van de rijpere jeugd;" waarvan de 
rczultaten in 1923 in 'n Rapport, gc- 
ticteld Is onze rijpere jeu/p) in wezen 
anders Dan vroeger? waren gepublieseerd.

En nu ter zake. Ik kan hier natuurlik 
uit de antwoorden slechts enkele m.i. 
belangrijke of karakteristieke uitspraken 
laten volgen.

W. van Andrichcm, Centr.-prcsident 
van de St.-Joscphsgczellcn-vcreniging 
in Nederland, merkt o.a. 't volgende 
op: „in Duitschland merken we op bij 
de jeugd: een krachtig pacifisme, een 
streven naar zelf-doen, een bewuslen

E. Beekman geeft z'n kijk op de 
studentewercld (te Delft), en meent 
dat, vooral als gevolg van de mobili
satietijd, de enge gezichtskring van de 
sludentemaalscliappij zich heeft ver
breed ; dat er belangstelling is gekomen 
voor vraagstukken, waarover vroeger 
de studenten zich 't hoofd niet braken; 
dat ze minder egoisties zijn geworden, 
minder bang om plichten op zich ie 
nemen.

Ook deze schrijver konstateert 'n 
verdieping van 't religieuze leven (ook 
bij protestanten en joden).

Gerard Bruning geeft als antwoord 
op de vraag van de redaksie, ’n korte 
samenvatting van ’t enigzins radiekal 
en onafhankelike streven van „de Val
bijl. maandschrift der katholieke jon-

Uit ’t antwoord van Mr. F. A. Bijvoet, 
oud-bestuurslid van de roomse studente- 
vereniging te Amsterdam, en oud redak- 
leur van ’t roomse studcntcblad. en 
tegenwoordig bestuurslid van ’t „Genoot
schap voor opbouwende staatkunde", 
geef ik hier ter kenschetsing alleen deze 
periode: „Eerlijkheid, vertrouwen en 
oprechtheid in het openbare leven; een 
gezond, krachtig nationaal bewustzijn,
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vinden,

Zr. Eugcnm van 
onderwijzeressen ie 

lering

lijken 

geleden, 
rder, minder 
indertuch te

en meer afkerig

Tilbi

n, naast 
sslist uitges

centrale, sterke executieve, die docl- 
,-ust arbeidt en zich niet laat intimi- 
ren, dit is het, wat velen der jongeren 

wenschen en waarom, nu ze dit 
openbaar leven niet verwezenlijkt 

, ook niet in de R.K. Staatspartij, 
i niet gelukkig gevoelen." 
’*'"3cnia van de kweekschool voor 

onderwijzeressen te Tilburg, wijst o.a, op 
'n vermindering van de lust tot zelf
standig werken, naast 'n spoedig klaar 
staan met ’n beslist uitgesproken oordeel.

Fé Haye, lerares lyceum voor meisjes, 
en direktrice van de R. k. school voor 
maatsch. werk, vindt te Amsterdam, de 
belangstelling van ’t meisje van de mid
delbare scholen, erg egocentries. Haar 
huishoudelike, maatsebappelike, en gods
dienstige belangstelling is gering. Bij de 
vrouwelike studenten blijft dit veelal zo; 
uitgezonderd de godsdienstige belang
stelling, die dan wel 'n verdieping onder
gaat. . De belangstelling en het medeleven 
en medewerken met alles wat buiten 
eigen studie, eigen ontwikkeling en eigen 
ontspanning staat, is gering. Zelfs meer
deren, die na haar schooltijd zich geheel 
of gedeeltelijk aan maatschappelijk werk 
geven, werken om te voldoen aan eigen 
lust”; zodat, als T plezier daarin over 
is, ’t met ’t werk ook meteen uit is.

A. Hoogstraaien, S. J. heeft'n tekort 
aan godsdienstkeu nis gckonstatccrd; maar 
tevens, dat er bij „jongelingen uit den 
netten burgerstand" ’n streven valt waar- 
tenemen naar „een soort van superioriteit 
boven de lagere standen, door meer 
onderlegd te zijn."

Aalmoezenier G. Huys heeft onder de 
miliciens geen „verwilderde jeugd" 
kunnen ontdekken. Al is de jeugd van 
nu anderó dan die van vroeger, ze is 
niet slecht, en toont zelfs „meer karakter 
en beslistheid."

Gerard Knuvelder oordeelt o.a.: „De 
jongere Katolieken kunnen *n macht van 
betekenis worden in de restauratie- 
beweging der katolieke beschaving in 
Nederland. Er leeft ’n prachtig élan, 
dat m. i. slechts durend gericht moet 
blijven op de wezenlike inboud van ’t 
beschavingsleven, om zich binnen luttele 
jaren in intense daden te demonstreren. 
Dit richting-geven is gedeeltelik ’n zaak 
van zelf-bestuur en individuele priester- 
like zieleleiding, gedeeltelik hangt ’t af

van de leiding daarbuiten. Dit laatste 
is misschien voor velen overwegend. De 
leiding der Katolieke ouderen-in-lccftijd, 
die door de jongeren geensins a priori 
afgewezen wordt, zal allereerst moeten 
zijn: erkenning van hun bestaansrecht 
en hun bedoelingen, en zichzelf diens- 
volgens bepalen tot 't werkelik „leiden", 
d.i. in goede banen sturen derbeweging".

Stans Kuiler meent ’n herleving te 
zien in de roomse studcnlewereld. „De 
[roomse] studentenvereeniging wankelt, 
omdat de student wankelt. Hij dreigt 
zijn middelpunt te verliezen. Hij is er 
niet ver meer van af te ontdekken dat 
werkelijk godsdienstig zijn beteekent 
sociaal zijn”.

’n „Leeraar aan een Katholiek Inter
naat" ziet bij de jeugd in de laatste 
jaren ’n „merkbare achteruitgang in 
sociaal gevoel”; en „van intellcctueelc 
verdieping is, voor hel oogenblik ten 
minste, totaal geen sprake". Schr. 
merkt ook op van mening te zijn, dat 
„de jeugd steeds volgt; en bijgevolg, 
zoo er op dit oogenblik sprake is van 
koersverandering, heeft .er niets anders 
plaats dan een wisseling van leiders. 
De voornaamste taak van ’t oogenblik 
rust dus bij de vroegere voorgangers; 
zij moeten eerst eigen geweten onder
zoeken : bij ’n mogelijk tekort in eigen 
mentaliteit, dit aanvullen en verbeteren, 
of daarentegen, eigen opvattingen, niet 
zwak, maar krachtdadig handhaven. 
Want, bedriegen de teekenen niet, dan 
zal binnenkort de jeugd gevoeliger blijken 
voor „waarheid” dan voor „vrijheid."

'n „Overste van een Meisjes-Pensio
naat” zegt dat ’t oordeel „onzer zusters” 
over de interne leerlingen in ’t alge
meen hierop neerkomt: „Zucht naar 
onafhankelijkheid, geest van kritiek, 
weinig eerbied voor het gezag”.

Fr. S. Rombouts meent geen i 
te hebben de toekomst donker 
zien. „Alles te samen genomen 1 
ons de jongelui van lans minstens 
slechter dan die van 25 jaar 
Ze zijn gezeglikcr, handelbaarder 
lastig, minder vlegelachtig, minuc 
loos ; godsdienstigcr ook en meei 
van retorika en cliché”.

Uit ’t antwoord van L. G. A. 
Scblichting. „Twee trekken, die zich in 
de physionomie van het jeugdstreven
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Bestendigheid 
politiek.

niet meer van 
zeer nieuw.

en saam, 
jeren (een

_ lartstochte- 
los te breken, 

n de overtuiging, 
id te zullen *X£ et instemming nemen wij het vol

gende artikel uit The Times over:
De plotselinge politieke crisis en het 

beroep, door Mac Donald na zijn ver
pletterende nederlaag gedaan op het 
land, betreft, misschien, evenzeer de op- 
voedingskwestie als andere politieke 
zaken. De komende verkiezing is even 
ontstellend voor de opvoedingskwestie 
als voor alle andere takken van nationaal 
belang en het is een goed ding, dat opvoe
ders zullen weten, waar zij vóór het eind 
van de maand aan toe zullen zijn. De 
opvoeding, evenals de buitenlandsche 
politiek, behoeft bestendigheid en be
scherming tegen plotselinge politieke 
veranderingen, en om deze reden zijn 
allen, die betrokken zijn in opvoedings- 
vraagstukken zóóver gekomen, dat zij 
veelvuldige verkiezingen en de, daaruit 
voortvloeiende, veranderingen vreezen. 
Er is echter één goede trek in den tegen- 
woordigen crisis en het plotselinge beroep 
op het land. Er was een tijd, toen de nati
onale opvoeding het verwaarloosde kind 
de Asschepoester van de nationale huis
houding was, maar op het Ibedendaag- 
sche politieke bal zal de opvoeding 
verschijnen als een prinses, ofschoon wij 
nog niet weten, wie de rol zal vervullen 
van den Prins, die het glazen muiltje 
vindt. Maar de tegenwoordige verkiezing 
is geen sprookje, en de toepassing van

denkenden, die in vrijheid zwemmen en 
verdrinken, nu gewezen worden op een 
onmisbaar houvast, hel zou kunnen zijn 
dat Katholieken, voor wie gezag en over
levering het zwaartepunt vormen, gerust 
de nadruk op een tikje meer vrijheid 
van beweging mogen leggen." Dan wordt 
’t organiczatie-levcn behandeld, sosiaal 
en polictiek, en tenslotte wordt met 
vreugde gekonstateerd dat „de rijkste 
belofte van ’t opkomend geslacht met 
dal al zijn vroomheid is. een niet altijd 
even eenvoudige of smaakvolle, nog 
minder evenwichtige of ingetogen, maar 
hartstochtelike en uitbundige vroomheid." 

v. E.

ontwikkelen, mogen nog worden aan
geduid. De eerste is viriliteit, die zich 
van het debat afkccrl en zich gereed 
maakt voor hel drama, die uit het 
cerebrale heen-en-wcer uitbreken wil 
tot „eenvoud en hartstocht". Inderdaad 
ziet men hier en daar eenvoud weder- 
keeren, wonderbaar om te zien.

De andere is een nieuwe, bijna schrik
achtige gevoeligheid voor het leven, en 
voor het zijn met anderen; Whitman 
(om het kort te zeggen) zonder de bra- 
voureuze uitbundigheid van zijn camara
derie, maar met meer van het „sprakeloos 
erbarmen" der liefde.

De dingen zijn reeds 
gisteren, doch onder ons

Ten laatste: een bewustzijn < 
horigheid van'jongeren als jonge 
zeer opmerkelijk verschijnsel) < 
neiging van de leiding van „hr 
lijke voorzichtigaards" 1. 
De drang tot vrijheid en 
in de vrijheid iets tot stanc 
brengen. Ook dit is nieuw."

P. van den Tempel, O. P. vindt ’t 
opvallend datdczelfdc „individualistische 
en onafhankelijke jongelui toch gaarne 
steun zoeken bij oudere en meer ervaren 
personen"; en hij gelooft ,,dat de tegen
woordige jongelui betere en fikse her 
kerels en strijders worden dan die van 
vroeger dagen, ‘t Spreekt ook vanzelf, 
dat het ruimer en rijker onderwijs van 
onze dagen een factor is, die dit bewust- 
zich-gcvoelcn verhaast heeft."

Tot zover de antwoorden op deze 
enquête. Nu noch iets uit ’t naecbrift 
van Dr. Gerard Brom. Die begint met 
erop ie wijzen dal, nu deze jeugd-enquête 
niet zo volledig uitgevallen is als ver
wacht was, ’t rezultaat slechts voorlopig 
kan zijn, en niet in ’n stellige konkluzie 
kan worden vastgelegd. De schr. ziet 
er ’n gunstig teken in. dat ’t jongere 
geslacht zelf bouwen wil aan de toekomst. 
En er is gelukkig leven onder hun: al 
zijn er, met name bij de roomsen, 
noch te veel onbewuste en onbeduidende 
elementen onder. Misschien (en dele ’n 
gevolg van O. W. „De feiten bevestigen, 
tegen alle protesten van verontwaardigde 
geloofsgenoten in. de recente verzekering, 
dal onze eigen cultuur grotendeels toe
komstmuziek moet heten.” Verder treffen 
we deze uitspraak aan: „Moeten anders-
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het oude verhaal is, dat alle drie Staats
partijen tegenwoordig de opvoeding zoo 
ernstig mogclijk opvatten. Een grondige 
studie van de drie verkiezingsmanifesten 

zoo duidelijk, als politieke 
zijn, dat er geen gevaar is, 

• partij ook de teugels van hel 
handen zal krijgen, er een her- 

zal voorkomen van de Geddes 
sdenis.

zijn

Aldus schrijft hel liberale blad 'Lbe 
Times. De tegenstander van de Labour- 
parlij erkent, dat er door haar voor de 
opvoeding van het kind en den jongere 
goed en noodzakclijk werk verricht 
werd en dal die arbeid voorlgczct moet 
worden, daar hel om <>al kind, ?<<••« jongere

Dal inzicht, dal bewustzijn, welke het 
ideële goed, hetwelk opvoeding is, los
maken van allen politickcn strijd of liever 
bet plaatsen in het centrum van de volks- 
bclangsiclling, omdat het hcclc volk er 
mee te maken heeft, — dat sturen naar 
continuïteit in het nastreven van hei goede, 
hetwelk reeds bereikt werd, — die predi
king welke zegt, dat er in de omgeving 
van het kind in de eerste plaats rust moet 
zijn, waarin er pacdagogisch nagedacht 
en gehandeld kan worden. —* dit alles het 
heeft ons Hollanders ook wat te zeggen.

Wc hebben allen noodig opvoedings- 
kweslies op te lossen in den geest, als 
waarvan het liberale blad, dat Tbe Times 
is, doordrongen blijkt. Het is een steun 
ook voor ons allen, die begrijpen wat 
opvoeding is of behoort te zijn, dat er 
in hei grootc Engelschc wereldrijk een 
wedijver is bij de groole partijen om hun 
pacdagogischen plicht tegenover de massa 
te begrijpen en te vervullen.

het aandringen op kleinere klassen, op de 
vergrooting van het getal van volkomen 
voor hun taak berekende onderwijs
krachten, de verwijdering van linancieelc 
beperkingen, de ontwikkeling van hei be
ginsel van steun voor arme leerlingen, 
hebben een standaard opgericht, welken 
Mr. Trcvelyan's opvolger, als het tegen
woordige bestuur niet nan de rcgccring 
blijft, van hel grootste nut zal vinden. 
Men heeft dikwijls de vrees uitgedrukt, 
dal 'een nieuwe rcgcering opnieuw de 
politiek van de vorige zou omverwerpen. 
Dié vrees bestaal heden niet. Of er een 
conservatief, of een liberaal, of een 
L,abour rcgcering aan 't bestuur is, Mr. 
Trevelyan’s werk zal niet te vcrgecfsch 
zijn geweest. Hel manifest, gcleckcnd 
door Mr. Asquilh en- Mrz Lloyd Gcorgc 
bewijst dit".

maakt hel 
zaken kunnen 
dal wélke 
bewind in ’ 
haling 
geschiet.___

Het is een hoogst bctcckcnisvo) feit, 
dat dit zoo is. In de dagen van het ver
leden zijn de kinderen van het land al te 
vaak de speelbal geweest van een ver
kiezing, en grootc worstelingen werden 
gestreden door de machtige politieke 
leiders van de 19de eeuw met niet het 
minste besef van het feil, dat de kinderen 
van heden de volwassen burgers zullen 
zijn van morgen, en dal de toekomst van 
hel land, waarmee toch alle verkiezingen 
zich hoofdzakelijk moeten bezighouden, 
afhangt, niet indirect, maar direct en ab
soluut van het karakter der opvoeding, 
verschaft aan de kinderen van het tegen
woordige geslacht.

Ook zou het kunnen zijn, dat, als één 
partij de opvoedingskwestie buiten reke
ning had gelaten, vele eenvoudige burgers, 
denkend, zooals zij gerechtigd zijn te 
denken, aan de toekomst van den Staat, 
hun natuurlijke politieke neigingen zouden 
hebben veranderd om zich te vergewissen, 
dat de opvoeding bevestigd zou zijn tegen 
zulke aanvallen van onwetenden, als gc- 
uit werden in de Geddcscampagnc van 
.zuinigheid". Maar die vrees bestaat 
niet langer.

Sinds 1921 hebben de kiezers als één 
man de beleckcnis beseft voor de natie 
van een hoog ontwikkeld opvoedingssys
teem. Geen eminent staatsman vanbeden 
durft de ontwetendheid bekennen, die 
drie jaren geleden heerschle in de poli
tieke wereld. De manifesten toonen dit 
duidelijk aan. Wal ook de fouten van de 

‘Labuur Regeer!ng op c en ander gebied 
mogen zijn, het is voorzeker waar, dat 
Mr. Trevelyan ernstig heeft gepoogd de 
Wet van 1918 uit te voeren en zijn best 
heeft gedaan voorde scholen, de kinderen, 
de onderwijskrachten en de leiders der 
opvoeding. De verwijzing naar „meer 
univcrseele opvoeding" in de troonrede.
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Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

ing zal geven aan alle in ons 
gedachten op het gebied der

. uv. «.vuinvt op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 

i buitenlandsche toestanden.

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.,

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van openbare besprekingen of congressen ter be
handeling van problemen van volksontwikkeling.

6. door uitgave van een orgaan, dat uitin» 
land levende oude en nieuwe vruchtbrengende ge 
volksontwikkeling.

6. door het contact 
Nederland e 
het bezoek ■ 
dit noodig 
deering van
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Gunning Wzn., 
Secretaris van 

ons verzoek te geven

aanleiding 
het twe 

opmerkinj 
schrijver I

Het tweede jaar van De Arend, 
rijke verslag, dat dr.
• bovenstaanden titel 

gegeven 
steld.

■, en het is 
menigmaal 

. van Wijk 
o.i. daarbij 
landeld te

H. ( 
zoo vrici

Hocndet 
doorgan 
ons hop 
hun meening eens over

praktijk 
neerschrijven.

Het hoogst belangrijke verslag, dat dr. van Wijk in nr. 1 van 
dezen jaargang onder bovenstaanden titel van zijn arbeid onder 
fabricksjongens te Rotterdam gegeven heeft, en dat terecht ook af
zonderlijk verkrijgbaar is gesteld, is waarlijk wel wat meer dan een 
voorbijgaande belangstelling waard. Hoezeer het aanstonds de aandacht 
heeft getrokken, en wel juist van de eerst belanghebbenden, mede
arbeiders en andere geïnteresseerden bij den jeugdarbeid, is wel 
overtuigend gebleken op de conferentie, gehouden te Amsterdam, 18 Oct. 
j.1., belegd door het Nederlandsch Jeugdleidcrsinstituut, 
aan te nemen, dat die belangstellenden, onder elkaar nog 
de vragen zullen bediscussieeren, die het artikel van dr. 
deels rechtstreeks opwerpt, deels suggereert. Maar het mag o. 
niet blijven; zij moeten ook voortgaan in het openbaar beh< 
worden.

"VT aar aanleiding van het belangwekkende artikel van Dr. Van Wijk 
-t-v over het tweede jaar van den Arend, zijn in courant en vergadering 
tal van opmerkingen gemaakt, die bewezen hoezeer de beschouwingen 
van den schrijver het publiek gepakt hebben of tot tegenstand opgeschud.

Wij hebben gemeend, dat niet zoozeer een polemiek, maar wel een 
uitspreken van gedachten, die bij de lezing van het artikel werden 
wakker geroepen, in ons tijdschrift te moeten mogelijk maken en beginnen 
met hieronder, drie uitspraken te plaatsen, te weten een van ons 
redactielid Prof. Dr. J. H. Gunning Wzn., ee n andere welke de Heer

Gordeau Jr., Algemeen Secretaris van den Ned. Jongelingsbond 
■■■••endelijk was ons op ons verzoek te geven en in de derde plaats 

wij overnamen uit het Novcinber-nummcr van het Maandblad 
irloo van de hand van Mr. H. de Bic, Voorzitter van het

■ ngshuis Hoenderloo. De belangrijkheid van het probleem doet 
>pen dat meerderen, die in de praktijk van het werk staan, er 

willen
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Daarover waren alle redactie-leden van „Volksontwikkeling” het 
eens. En ook hierover, dat dit Tijdschrift er voor aangewezen was 
te zorgen en te helpen zorgen, dat de zaak niet in het vergeetboek 
zou geraken, maar aan de orde van den dag bleef.

Desnoods door zelf het voorbeeld te geven.
Toen dus van mijn medeleden der redactie tot mij de uitnoodiging 

uitging om, als niet inmiddels anderen zich aanmcldden, de rij te openen, 
kon ik mij daar moeilijk aan onttrekken, ofschoon ik inijzclven geens
zins als den meest aangewezen man kon beschouwen. Immers de 
omstandigheden hebben mij nu eenmaal gestempeld tot een theoreticus 
der paedagogiek, en ofschoon ik op andere onderdeelen van dat gebied 
misschien het recht zou hebben die qualificatie als voor het minst 
éénzijdig af te wijzen, op het terrein van het „jeugdwerk” kan ik 
inderdaad niet verlangen onder een anderen titel toegclaten te worden, 
daar mij hier alle practische ervaring ontbreekt. Het werk in De 
Arend ken ik zelfs niet eens bij aanschouwing.

Met deze eenigszins apologetische inleiding bedoel ik niets anders 
dan den lezer er op voor te bereiden, dat ik mij volstrekt niet aan
matig een „bijdrage" tot de door dr. van Wijk’s artikel aan de orde 
gestelde kwestie of kwestiën te leveren, maar eenvoudig daarop 
eenige kantteekeningen wil maken, en daarbij trachten de vragen, die 
in zijn mededeelingcn en beschouwingen opgesloten liggen, alsmede 
die, welke de lezing bij mij deed oprijzen, er uit te halen en wat scherper 
te omlijnen, een en ander in de hoop, dat anderen, meer bevoegden, 
er nader en breeder op zullen ingaan.

Wat van iedere pennevrucht, klein of groot, geldt, dat geldt 
vooral voor een geschrift als dit: men moet zich hoeden voor den 
eersten, algemeenen indruk en zich daarvan los maken door een her
haalde lezing, waarbij men zorgvuldig acht slaat op onderdeelen en 
bijzonderheden. De eerste indruk, dien het geschrift van dr. van Wijk 
nalaat, is ongetwijfeld een trieste, een van pessimisme, althans van 
geresigneerdheid. Het is een hopeloos geval: het materiaal is wan
hopig slecht, onverbeterlijk, men kan geen ijzer met handen breken, 
en indien ook al, de daartoe bekwame en gewillige medearbeiders 
ontbreken ten eenenmale.

Nu is deze totaalindruk echter absoluut valsch. En dat staat ook 
met zooveel woorden in de brochure te lezen. Eu wel juist aan het 
slot, dat toch gewoonlijk bij de lezers den sterksten indruk nalaat. 
De geheele laatste paragraaf (bl. 19—22)') is volgens blz. 19 gewijd

’) Ik citeer volgens de pagincering van ons tijdschrift, de tusschen haakjes 
geplaatste cijfers duiden daarop; de bezitters der brochure moeten die getallen 
met twee verhoogen.
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subsidie
bevat dit ook een uitecnzetlinj 

irloc als het ware had opgei 
waaronder ook confessionc»

') Alle cursivceringen zijn van mij. G.
J) Noot bij de correctie. Zoocven bereikt mij de „Memorie", waarin het 

Bestuur van De Arend zijn verzoek om subsidie aan den Rotterdamschen Raad 
toelicht. Behalve meer lezenswaardigs bevat dit ook een uiteenzetting, hoe tal- 
looze jongens via De Arend, die hen daartoe als het ware had opgeleid, lid zijn 
geworden van velerlei jeugdvereenigingen.

aan de beantwoording van de vraag, of iemand, die als de sebr. 
bekent te behooren tot de aanhangers van de „biologische" richting, 
welke in principe de wereld neemt zooals ze nu eenmaal is en niet ge
looft aan een wezenlijke verbetering en vooruitgang van het genus 
„mensch", „wel van harte mee kan doen aan pogingen tot het brengen 
van beschaving aan de massa". Het antwoord nu, dat de schr. ten
slotte daarop voor zich zelf geeft, is, dat hij het eenvoudig niet laten 
kan. Dat noemt hij „den wonderlijksten kant van al den genoemden 
opvoedenden arbeid, die zich ook aan alle verdere analyse onttrekt”, 
een „mysterieuze”, innerlijke drijfveer, die zoo sterk werkt op den 
arbeidende, dat „een analyseeren van zijn werk hem nooit tot de erken
tenis van het vruchtclooze van zijn taak kan voeren” (22). Als dat niet de 
taal is van den geboren — haast zeide ik: van den onverbeterlijken —> 
optimist, dan weet ik het niet. Het is de taal van het Abrahamsgeloof, 
die volgens Paulus (Rom. 4, 18) „op hoop tegen hoop geloofd heeft"; 
het is de taal der christelijke barmhartigheid, die van louter optimisme 
pessimistisch wordt en van louter pessimisme optimistisch. En dat opti
misme barst dan ook uit alle poriën uit. In die slotparagraaf wordt 
uitdrukkelijk geconstateerd, dat De Arend niet *) vruchteloos gearbeid 
heeft en arbeidt. „De Arend heeft dan ook zijn jongens bereikt en 
heeft hun geleerd binnen hun gezichtskring zoo scherp te zien als 
mogclijk" en „binnen dien engen kring ligt reeds zooveel wat van 
waarde is, al ware het slechts, dat iederen jongen, die de Arend 
kent, voor immer de herinnering bij zal blijven, dat de stad zijner 
inwoning ten minste één plaats heeft, biedt, waar hij om zichzelfs 
wille welkom is en waar bel hoogste fan bem verlangt) en verwacbt worjt". 
En dan wordt er terecht op gewezen, dat voor velen De Arend het 
doorgangshuis is geweest tot iets hoogers2) m. a. w. dat de vruchten 
van den daar verrichtten arbeid vaak eerst later en elders openbaar 
worden — wat in het geestelijke nu juist geen zeldzaamheid is. En 
hoe vaak worden zij niet openbaar en bestaan toch! Wie aan werken 
van barmhartigheid en menschenliefde, van volksopvoeding en volks
verbetering doet, moet zich altijd inspireeren met het woord van den 
Prediker (17, 1) „'Werp uw brood uit op het water", zelfs zonder 
diens bemoedigende motiveering erbij te nemen: „want gij zult het 
wedervinden na vele dagen”, moet zich altijd voelen als de zaaier.
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wanneer dat zoeken eronder 
het zoeken erboven toch het 

een beetje den mond

vorm eener rhetorischc
een sublimatie van

zijne wijze óók zijn 
lingen" en dat het 
t/le kracbl kan blijven

’) Verg. Verz. Paed. Opstellen II 283 v. v. „Lankmoedigheid".
2) Eenzelfde vraagtecken plaatsen wij achter de in den 

vraag gehulde ontkenning van „zuiver geestelijke bekeeringen, 
een volwassene." (15)

die uitgaat om te zaaien met de wetenschap, dat veel zaad niet in 
de goede aarde terecht zal komen, en als de landman, die, nadat hij 
gezaaid heeft, gaat slapen om het zaad te laten groeien (Mark. 4, 26/7). 
Geldt dit eigenlijk ook niet vo<>r alle opvoedingswerk ')?

De conclusie is dan ook, „dat De Arend op z ’ 
eigen plaats heeft in de groote Harmonie aller dii 
dus te hopen is „dat hij zijn gezegend werk mei al< 
voor/zeilen. (2).

En nu weet ik wel, dat ook deze bladzijde, gelijk het geheele stuk, 
doorspekt is met zeer sterk pessimistisch klinkende uitlatingen, maar 
ook, dat deze bier en overal met de optimistische afwisselen, waarbij 
de schrijver zich telkens in hoogst verblijdende tegenspraak met 
zichzelf wikkelt. En daarbij zijn de pessimistische uitlatingen veelal 
zoozeer in strijd met de feitelijke gegevens van de geschiedenis dcr 
menschheid, dat men uitroept: „Dat kan hij immers niet zoo be
doelen !”, terwijl de optimistische juist regelmatig aan de feitelijkheden 
der praktijk zijn ontleend. Enkele voorbeelden. Op diezelfde bl. 23 
lezen wij : „Geen kracht ter wereld kan ’s mcnschen horizon verruimen, 
geen systeem, geen reis, geen geestdrift, geen lijden.” „En bet Christen
dom dan ?” zoo vragen wij. „Adres aan de geschiedenis dcr menschheid. 
En wat van een paar jaartjes arbeiden in De Arend? Adres aan  
den heer van Wijk!”2).

En op de vorige bladzijde stond: „Er is geen grond om althans 
niet te hopen, dat ten slotte het goede voorbeeld niet eer navolging 
vinde dan het kwade. (De echte spraak van het optimisme!) Men 
moet daarom de jeugd brengen op plaatsen, waar een boogere stan
daard geldt.” Volgens blz. 7 zouden wij dat een hopeloos werk 
moeten achten, immers daar staat dat „bijna alle (bezoekers) meenen het 
daaronder (onder het niveau van het alledaagsche) te moeten zoeken, ter
wijl daarboven alleen vrede, rust en genieting wordt gevonden” ; maar 
in de onmiddellijk voorafgaande woorden wordt verklaard, dat dan 
toch al die jonge menschen iets komen zoeken dat builen het alle
daagsche ligt en dat dit steeds een merkwaardig, eigenlijk indrukwekkend 
schouwspel" aanbood. Hoe kan dat, 
niet ware een uiterlijke schijn en 
innerlijke wezenlijke? Had de schr. dan niet
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tomen, toen hij verklaarde: „Geen enkel ideaal kent hij; grondig 
en ieder nationaal ideaal verwoest?" (5). Was 
de waarheid, toen hij te voren het vermoeden 

de meerderheidjongens een veel dieperen 
lan de ergste scepticus of de verwoedste

Komt ook niet wat de schr. zegt over het gebrek aan geschikte 
medewerkers, in mindering van zijn pessimisme betreffende de jongens? 
De goede invloed van werkelijk goede leiders wordt herhaaldelijk 
in het licht gesteld. Van het werk in de groote zaal, „deze drukste 
afdeeling", deelt hij bl. 9 als zijn „eindindruk mede, dat de opzet logisch 
is en dat zij buitengewoon nuttig en zegenrijk zou kunnen werken, 
zelfs met Hollandscbe jongens, indien er een voldoend aantal frissche 
en onvermoeibare mannen was, die zich avond aan avond met hen 
willen occupeeren". De dansclub, wij hoorden het reeds, was een 
succes, maar: „de dansleeraar was ook erg voor zijn taak berekend". 
En op bl. 13 heet het: „Zoolang als er eiken avond een zelfde in- en

godsdienstig 
dichter bij 

uitte : „dat het huis ook op 
onderbewuslen invloed heeft d; 
enthousiast verwacht" ? (2).

Die pessimistische totaalindruk, dien het artikel bij eerste lezing 
achterlaat, is zeker voor een niet gering deel te wijten aan de 
meesterlijke schildering van den doorsnee-arbeidersjongen, den „meer- 
derheidsjongen”, zooals de schr. hem noemt, die de bladzijden 3—5 
vult. Op die schets kom ik nog terug; hier wijs ik op een aantal 
uitspraken, die niet daarmede concordeeren. Van diezelfde jongens» 
die ons eerst als zoo volkomen ledige vaten, volstrekt onaandoenlijk 
voor al het hoogere, waren afgeschilderd, heet het op blz. 10 : „De 
jongens hadden, als elk publiek, ten slotte een fijn gevoel voor de 
waardeering van wat er werd geboden; als de muziek goed was en 
de voordracht op peil, dan was, gedurende de uitvoering, de zaal absoluut 
stil.” Op blz. 13 wordt de voor den leider zelf verrassend gunstige 
invloed van een dansclubje geschetst, en op de volgende de geschiedenis 
van een tooneelclub, daarmede eindigende, dat de eerst zoo afzijdige 
grootere jongens ten slotte Langendijk’s „De Wiskunstenaars” hebben 
opgevoerd, „en heel goed ook". En dat waren diezelfde grootere 
jongens, waarvan één bladzijde vroeger peremptoir verklaard was: 
„Het huis heeft aan zijn groote jongens niets gehad." Zelfs al ware 
dit zoo, en bewijsbaar, dan nog zou de wedervraag gelden : „Ook 
de jongens niets aan het huis?” een vraag, die wij reeds bevestigend 
hoorden beantwoorden en hier wederom, waar de schr. als zijn 
meening uitspreekt, dat zoowel het bal als de tooneeluitvoering 
er toe „moeten hebben bijgedragen, dat zij later bij hun eigen feesten 
niet meer zoo gauw tevreden waren”.
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Als men zulke dingen leest, dan voelt men zoo recht duidelijk het 
nut en de noodzakelijkheid van een inrichting als het Nederlandsch 
Jeugdleidersinstituut te Amsterdam en vraagt men zich onwillekeurig 
af, of het werk in De Arend misschien ook begonnen is met terzijde- 

van Waarheid, dat men zijn instrumenten zorgvuldig uit
en zorgvuldig slijpen moet, eer men met een werk begint?

Eveneens komt m.i. in mindering, waar er gewezen wordt op gebreken, 
die ook aan volwassenen eigen blijken te zijn. Ik denk hier vooral aan 
de op bl. 4 aan de kaak gestelde inhaligheid. Niets willen die jongens 
doen dan voor geld.......... jawel, maar ook ,,de ouderen hebben niets
voor de jongens werkelijk over; alles moest betaald worden, de ge
ringste dienst" bl. 11. En zoo meer.

Dit brengt mij tot de reeds aangehaalde 
schrijving van den ..meerderheidsjongen". Dat deze schets i 
is, wordt niet alleen door den schr. uitdrukkelijk vcrzekci 
op de conferentie werd door de meest bevoegde deskundig 
portret zonder voorbehoud als gelijkend erkend. Ik zal mij < 
hoeden van mijn ondeskundigheid uit daarop af te dingen, 
hier slechts kantteekeningen maken en vragen stellen. Maar 
ik toch in de eerste plaats opmerken, dat het 
dat wij hier voor het eerst dit portret opgc 
toe geheel andere te zien kregen van arbeit 
het jeugdwerk. Daartegen heeft onze schr. zich bij voorbaat 
waard: „Tegen elke toast op ons volk van menschen, „die 
andere ervaringen hebben dan de schrijver" — waaraan 
niet twijfel — boud ik al bij voorbaat vol, dat zij of te weinig gev; 
onder de oogen hebben gehad óf dat het lot hun steeds de 
heugende uitzonderingen getoond heeft" (6).

Nu goed, laat ons dus aannemen, dat die anderen de uitzonderingen 
hebben gehad en dr. van Wijk den regel, de werkelijke doorsnee; 
zeker staat hij in dat opzicht sterk door het feit, dat hij met zoo 
groote massa's gewerkt heeft: in de twee eerste jaren is De Arend 
door ruim 2100 jongens bezocht, en wel door de meesten geregeld, 
door sommigen praktisch dagelijks (6/7). Maar dat groote aantal 
kwam toch feitelijk uit één en hetzelfde milieu, uit een en dezelfde 
maatschappelijke laag, een feit, waarop ook de schr. zelf althans 
zinspeelt, (5, 5e al. 16, 3e al.). Daar er nu gegronde reden bestaat

•) Van bezoekers vernam ik, dal ook de timmercursus een succes was, ook alweer, 
omdat die geleid werd door een geschikt persoon, die ook strenge discipline hield.
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De „meerderheidsjongen" is dus in iedei 
den gemiddelden Nederlander en bij zijn l 
bij zijn behandeling — zal men terdege rekening moeten 
het bijzondere milieu, waaruit hij stamt. Nu zegt Dr, v 
den aanhef (2): „Ook in vele 
levensholheid constateeren om 
zich terdege afdragen, of men c 
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Welk nu precies het milieu is, waaruit hij zijn jongens trekt, wordt 

door den schr. niet duidelijk omschreven. Met den term „den jongen 
uit de volksklassen” (2) zijn wij niet heel veel verder. Terecht wordt 
door Dr. Waterink in zijn, ook door Dr. van "Wijk (5) aangebaalde 
en geprezen brochure, geleerd, dat men rassen en levenskringen moet 
onderscheiden en worden dienovereenkomstig achtereenvolgens be
handeld de „arbeidersjeugd", de „boerenjeugd” en de „studeerende 
jeugd". De eerste zoekt Dr. Waterink onder de groote-stads-kindcren 

ongetwijfeld behooren daartoe ook de klanten van De Arend; 
een zeer bepaalde stad, uit de havenstad 

stad, die in velerlei opzicht een eigen kleur heeft, 
'elooven, dat het ambacht een noemenswaard 
net feit, dat Dr. van Wijk in zijn cvenbedoelde 

van Dr. Waterink diens „arbeidersjeugd" 
'en”, leid ik af, dat zijn clientèle in 
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verking; maar den eenen keer valt meer de
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nadruk op de werking in de eene, den anderen keer meer op dc werking 
in de andere richting.

Ik wil maar zeggen, dat wij in een geval als dit m. i. wel degelijk 
het recht hebben, en meer dan dat, den plicht, die jeugdige bezoekers 
van De Arend in de eerste plaats te beschouwen als produkten, 
d. w. z. als slachtoffers, van hun milieu. Het komt mij voor, en ik 
geloof, dat dr. van Wijk de laatste zal willen zijn om het te loochenen, 
dat dit het eerste vereischte is om met eenige goede kans op ze in 
te werken. Wat ze ook mogen geworden zijn, het zijn menschen, 
menschen van gelijke bewegingen als wij, — laat ik het zeggen zooals 
ik het bedoel: beelddragers en kinderen Gods, evengoed als gij en ik; 
en als we wat voor ze willen doen — niet voor hun uiterlijk lot, 
maar voor hen zelf — dan kan dat niets anders beteckenen dan te 
trachten, den waarachtigen mensch, den beelddrager en het kind Gods, 
weder in hen te voorschijn te roepen. Maar dan moeten wij eerst 
weten, wat hen zoo gedefigureerd heeft, en dan komen wij van zelf 
op het milieu. Daarover straks nog iets meer.

Eenigermate in strijd met het voorgaande schijnt het volgende. 
Ik zie in die jongens toch ook niet alleen typische Rotterdamsche 
fabrieksjongens, maar ook typische Hollanders en in zooverre 
toch wel degelijk algemeen nederlandsche „inecrderheidsjongens". 
Reeds wees ik er op, dat dr. van Wijk trekken in hen blootlegt, die 
wij ook bij de volwassenen, speciaal bij onze dierbare landgenooten, 
aantrelfen. Naast de inhaligheid, de geldzucht, het materialistische 
op-den-penning-zeventien zijn, behoort daartoe zeker ook de door dr. 
van Wijk met ware zielsmart geconstateerde onwaarachtigheid, de 
.onoprechtheid" (6). En dan m. i. niet minder die slappcrigheid, die 
zich vooral in de lichaamshouding zoo karakteristiek uitdrukt, en die 
door dr. van Wijk (blz. 3) zoo meesterlijk geteckend en met het 
schilderachtige .slappedanig" gekarakteriseerd wordt.

Ik weet zelf niet recht, waar ik met deze opmerking heen wil; ik 
weet alleen, dat zij zich ters'tond bij de eerste lezing aan mij opdrong 
en ook terstond den aandrang bij mij wekte om haar aan den man 
te brengen. Ik denk, dat mijn onderbewustzijn er iets mede bedoelt 
als dit: allerlei typische hollandsche eigenschappen zien wij in deze 
onbehouwen jongens om zoo te zeggen in hun natuurstaat, ongebreideld, 
ongewasschen, onvermengd, en daardoor ook veel scherper, veel harder, 
veel afzichtelijker dan in den meer .beschaafden" Nederlander. Maar 
ons aandeel hebben we allen er aan. Als dit echter zoo is, dan be- 
hooren wij dus in het door dr. van Wijk geschilderde portret van 
den „meerderheidsjongen" ons eigen nationaal portret te herkennen, 
en dat beteekent, dat ons hier hoogst belangrijke vingerwijzingen
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5 als algemeen bekend onderstellen, dat ik niet de man ben, 
verbetering in de eerste plaats van de school verwacht en 
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Mij dunkt, dat de schilderij van Dr, van "Wijk ons opnieuw en 
met nadruk herinnert aan de schrikbarende achterlijkheid onzer natio
nale lichamelijke opvoeding. Neen, ik ben niet van meening, dat 
lichaamsoefening zonder meer voert tot, laat staan reeds een deel is 
van, de zedelijke opvoeding, dat lichaamsoefening = karaktervorming. 
Dat wordt reeds daardoor weerlegd, dat, gelijk ook onze schrijver 
opmerkt (1), de sport zeer vaak en in menig opzicht veeleer karakter- 
bedervend werkt. Maar niet minder ben ik overtuigd, dat er altijd 
een wisselwerking is tusschen uiterlijk en innerlijk, tusschen het 
lichamelijke en het geestelijke. Ik ben vast overtuigd, dat, wanneer 
men die slungels van De Arend maar eerst zoo ver had, dat zij had
den wat de Franschman „maintien" en de Engelschman „poise" noemt, 
en waarvoor wij niet veel anders hebben dan .een goede houding", 
wij een heel eind met hen zouden opgeschoten zijn op den weg hunner 
geestelijke verheffing. Diep, diep zit het ons in het bloed, en wan
hopig duidelijk komt het in deze jongens tot uiting, dat zich-laten-gaan, 
dat zich laten meedrijven op den stroom van eigen lust- en onlust
gevoelens en anderer gewoonten en meeningen, dat alle inspanning 
als de pest schuwt en absoluut alleen reserveert voor enkele buiten
gewone oogenblikken. Het aannemen en handhaven van een goede 
houding nii — vooral wanneer daarmede gepaard gaat, wat zich 
evenwel steeds haast vanzelf daaraan paart: zelf-tucht in de taal, die 
men spreekt — is één aanhoudende strijd tegen dat zich-laten-gaan.

Daarom geloof ik, ten eerste, dat, wanneer al deze jongens op 
school behoorlijk en rationeel gymnastiekonderwijs genoten hadden, 
zij een heel anderen aanblik zouden oplevercn; ten tweede, dat, wan
neer zij zulk een onderricht alsnog wilden aannemen, hun geheele 
verschijning in korten tijd een aanmerkelijke verbetering zou onder
gaan ten derde, dat, wanneer alle schoolmeesters getrainde gymnastiek- 
onderwijzers waren en zelf het gymnastiekonderwijs gaven (inclusief 
spelleiding natuurlijk), dat dan hun eigen houding veel minder zou 
doen denken aan een geretoucheerd beeld van de jongens van De 
Arend, en ten vierde, dat de schoolmeesters niet de eenige Neder
landers zijn, die aan die jongens een verderfelijk voorbeeld geven van 
.slappedanigheid".

Ik mag 
die alle v< 
verlang. Maar
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tot op belangrijke hoogte, de slachtoffers van het milieu, waaruit zij 
stammen en het milieu, waarin zij leven, dan hield dat toch ook in, 
wat ik nu uitdrukkelijk wil uitspreken, dat zij óók de slachtoffers zijn 
van de groote gebreken, die onze schoolopvoeding aankleven.

Hieromtrent ware natuurlijk nog veel meer te zeggen, maar daar
voor is het nu de gelegenheid niet; slechts wil ik er mijn voldoening 
over uitspreken, dat ook dr. van Wijk, uit kracht van en met een 
beroep op zijn ervaringen in De Arend, concludeert tot de absolute 
noodzakelijkheid van een spoedige en algemeene verplichte invoering 
van den handenarbeid op de school (3).

Misschien kan men den triesten, matten indruk, die ook na aftrek 
van al de bemoedigende verschijnselen, die ik boven releveerde, toch 
wel van de lezing van dr. van Wijk’s brochure overblijft, het best 
aldus motiveeren: „de arbeid in De Arend heeft die jongens niet 
wezenlijk bereikt; ze zijn wel gelokt, zelfs (min of meer)geboeid, maar 
gepakt zijn ze niet, op enkele individueele gunstige uitzonderingen na.

Is dat nu echter een feit, waar men zich bij moet nedcrleggen ?
Ik geloof het niet. Ik verstout mij de onderstelling uit te spreken, 

dat men zich in De Arend tot nog toe niet genoeg rekenschap heeft 
gegeven van wat het eigenlijk is, wat een jongen, en vooral een 
jongen van den geschilderden leeftijd, „pakt”. Ook hiermede raak ik 
een punt van schoolhervorming aan, want de onbekendheid met, de 
verwaarloozing van dezen factor is een der voornaamste oorzaken 
van de onvruchtbaarheid, die als een vloek op een groot gedeelte van 
ons schoolonderwijs ligt.

Ik kan het hier echter slechts aanduiden; het begrip en het na
denken van den lezer moeten zelf aanvullen en uitwerken wat ik er 
van te zeggen weet. Want het is ook niet gemakkelijk onder woorden 
te brengen, noch zonder lange uiteenzettingen duidelijk te maken. 
Gelukkig kan ik verwijzen naar de boeken van John Dewey, die één 
en al variatie zijn op het door mij bedoelde thema. Met dien verstande, 
dat Dewey het meer sociologisch paraphraseert, terwijl ik wil trachten 
het meer individualistisch te doen. ')

En dan zeg ik dit: gepakt, gegrepen wordt een kind in het algemeen, 
en speciaal de jongen in de overgangsperiode, alleen door datgene 
wal realiteit voor hem heeft, wat voor hem persoonlijk, in zijn eigen 
leven, iets beteekent. Wie dat niet begrijpt, die moet maar eens 
gaan informeeren aan een goede ambachtschool, waar een geest van 
eenheid heerscht, zoodat ook de gewone schoolvakken er gegeven

') Vergelijk ook mijn: .Volkschool of Vakschool,” Verz. Paed. Opst. N. R. 
bl. 165.
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worden in enge en juiste aansluiting aan het ambachtsonderwijs. Hij 
zal dan vernemen, dat hetzelfde onderwijs, dat in ander verband den 
jongens de keel uithangt, bijv, in wiskunde, hen hier levendig interesseert, 
omdat het een onmiddellijke en tastbare beteekcnis voor hen heeft. 
Zooeven heb ik weder, voor dc zooveelstc maal, een goed woord 
ingelegd voor onmiddellijke en algcmeene invoering van slöjdonderwijs; 
toch zou ik mijn hart vasthouden, wanneer dat werkelijk zoo vlot 
ging, omdat ook ons slöjdonderwijs nog maar al te zeer ~ maar er 
zijn belangrijke teekenen van komende verbetering — ligt onder den 
vloek der schoolschheid, waardoor zelfs die arbeid voor het kind geen 
waarachfige realiteit heeft.

Daarom geloof ik — het is misschien heel astranterig van mij, maar 
tot op bewijs van tegendeel veroorloof ik mij het aan te nemen — 
dat ook deze jongens wel te pakken zouden zijn, indien men eerst 
nauwkeurig onderzocht, waar zij zich over dag mee bezig houden, wat 
dc arbeid is, waarmede zij hun brood moeten verdienen, en dan dddrin 
aanknoopingspunten zocht voor dieper indringen en breedere uitplooiïng. 
Zulke punten zijn altijd te vinden, in eiken, ook den meest eentonigen, 
den meest geestdoodenden arbeid. Arbeid is op zichzelf nooit geest- 
doodend, hij wordt het cerst door het onvermogen om er zulke punten 
— ik zou ze de „oogen" willen noemen, evenals de „oogen” van een 
aardappel — in te vinden. Dat de „meerderheidsjongen" niet in staat 
is, die zelf te vinden, is hem waarachtig niet kwalijk te nemen; de 
meeste volwassenen kunnen dat niet eens. Te weten, zonder.vreemde 
hulp; maar meestal is voor hen een handreiking, vaak een kleine 
aanwijzing, een „Anregung” genoeg, om ze op streek te helpen. Zulke 
„Anregungen" biedt onze tegenwoordige samenleving in overvloed 
aan, maar ze worden te weinig gekend, ontdekt, gewaardeerd. Hier 
is hulp noodig, en hier heeft vooral de pubescent hulp noodig. Ik kan 
natuurlijk hier geen aanwijzingen in het bijzondere geven, maar ik 
maak mij sterk, dat er weinig jongens zijn, in wie er niet een veer 
zou opspringen, indien men slechts op het juiste plekje drukte. Niemand 
echter verbeelde zich, dat hij dat plekje wel kan raden; er moet naar 
gezocht worden.

Er moet ernstig onderzoek naar gedaan worden. En dan komt men 
vanzelf ook tot wat mij ook zoo broodnoodig schijnt bij al dit werk: 

persoonlijke aanraking met de enkelingen. Zonder aan het punt 
denken, dat ik hier speciaal op het oog heb, zegt dr. Waterink 

daaromtrent op bl. 17/8 uiterst nuttige en volkomen op ons onderwerp 
toepasselijke dingen, weshalve ik daarheen verwijs; zijn brochure is 
er toch een, die ieder, die zich voor jeugdwerk interesseert, gelezen 
moet hebben, en die de practische jeugdleiders steeds naast zich moeten 
hebben liggen.
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Zooeven stelde ik de vraag, of wij ons bij het feit, dat de De- 
Arend-jongcns zoo apathisch zijn, maar moeten neerleggen. Ik beant- 

' le die vraag ontkennend, en Dr. van AVijk doet dat practiscb 
laar hij heeft in zijn brochure alle mogelijke aanlei- 

sening, dat hij ze in theorie bevestigend beant-

') Misschien zou ik kunnen wijzen op Stanley Hall’s „Senesccnce" en Tarde’s 
„Verte Vieillcsse’*. In beide boeken vindt men althans genoeg materiaal.

dinj

Immers, dat zou
de eigenaardige theorie, die hij, vooral in § III, < 
menschclijken ontwikkelingsgang. Dat is misschk 
punt uit zijn gehcele brochure, en daarom heb ik dit 
bewaard.

Volgens die theorie komt er in den geestelijken groei van den 
mensch evengoed op een zeker tijdstip een stilstand als in den licha- 
melijken groei. En wel ligt dat tijdstip veel vroeger, dan m?n gewoonlijk 
aanneemt, n.1. op ong. 14-jarigen leeftijd, dus met het intreden van 
de puberteit. Natuurlijk kan hij niet loochenen, dat het bij vele, zeer 
vele, individuen belangrijkcr later valt, maar hij schijnt dit, als ik 
hem goed begrijp, te houden voor een zeker retardatieproces, door 
maatschappelijke en economische verhoudingen veroorzaakt en bevor
derd, maar waarvan alleen die profiteeren, die toevallig daartoe door de 
omstandigheden in de gelegenheid gesteld worden. De groote massa 
blijft daarvan onbewogen en vertoont dan ook het natuurbeeld: „het 
volk, dat is de menigte van hen, die na, zeg 14'/j jaar, geen idee 
meer kunnen omvatten" (16).

Nu wil ik beginnen met op te merken, dat het eerste deel dezer 
stelling, die het noodzakelijk fundament is voor het tweede, volstrekt 
niet als algemeen erkende waarheid kan aangemerkt worden. Auto
riteiten heb ik op het oogenblik niet bij de hand, ') maar ik herinner 
mij toch, menigmaal bij bevoegde onderzoekers gelezen te hebben, dat 
er geen bekende leeftijdsgrens is voor ’s menschen geestelijken groei 
en dat er zelfs reden is om te onderstellen, dat de hersenen zich het 
gehcele leven door blijven ontwikkelen. Of althans, kunnen blijven 
ontwikkelen; want dat dit geenszins bij allen het geval is, dat voor 
de groote meerderheid geld, wat Dr. van 'Wijk bl. 17 van hen zegt, 
dat n.1. de „allheilende Natur" hun den geestelijken stilstand ver
goedt door het „kostelijk vermogen eener eigenaardige zelfgenoeg
zaamheid", dat zal zeker niemand tegenspreken. Maar het is volko
men genoeg, wanneer de mogelijkheid van voortdurenden geestelijken 
groei maar vaststaat. En daarvan biedt toch ieder tijdvak, iedere
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rijke voorbeelden.

In de tweede plaats kon het ook dr. van Wijk niet ontgaan, dat 
deze zijn voorstelling in lijnrechten strijd is met de tegenwoordig 
meest gangbare omtrent den overgangsleeftijd, n.1. dat de eigenlijke 
mensch daarin eerst geboren wordt; volgens dr. van Wijk daarentegen is 
dit het tijdstip, waarop hij ophoudt te groeien. „AVie reimt sich das 
zusammen?” vraagt hij zelf terecht (15); m.a.w. hij erkent, dat wij 
hier staan voor een probleem, dat door hem is gesteld, maar niet 
opgclost. Bij zijn — provisioneele en individueele — oplossing behoeven 
wij ons dus niet maar zonder meer neer te leggen.

Toch kan en mag niet ontkend worden, dat er een waarheidselement 
schuilt in zijn beweringen, gelijk ook niet anders kon, aangezien hij 
zich op observatie grondt. Er zijn dan ook in de pacdologische 
onderzoekingen van de laatste jaren tal van gegevens aan den dag 
gekomen, die in dezelfde richting wijzen. Van vele kinderlijke be
gaafdheden, bijv, van supranormalc teekenbegaafdheid, weten wij, 
dat zij vaak met 12, 13 jaar plotseling en voor goed ophouden. 
Merkwaardig is ook, en meer overeenkomend met de waarnemingen 
van dr. van Wijk, dat de leeslust zeer vaak op dezen leeftijd ophoudt; 
zie daaromtrent de onderzoekingen van W. Quast, Ztsch. f. ang. 
Psych. XXI, 1/3, geëxcerpeerd in Het Kind van 30 Aug. en van 27 
Sept. j.1. De resultaten van het omvangrijke testonderzoek, vooral 
in Amerika en Duitschland, geven aanleiding tot de meening, dat het 
menschclijk intellect inderdaad op den 14, 15 jarigen leeftijd volwassen 
is. Maar dat beteekent niet, natuurlijk niet, dat een mensch na dien 
tijd niets meer loeren kan, ook niet, wat dr. van Wijk beweert, dat 
hij na dien tijd geen idee — bedoeld zal wel zijn nieuwe ideeën — 
meer vatten kan (15), want dat is met alle bekende feiten in strijd. Maar 
het beteekent alleen dit, kin slechts dit beteekenen, dat alleen het 
gebruik, dat van het instrument kan gemaakt worden, nog voor ver
betering — en dan voor grootc verbetering — vatbaar is, maar dat 
het instrument zelf af is. Het geheugen bijv., zoo neemt men tegen
woordig veelal aan, groeit, wordt sterker en vertrouwbaarder, tot 
op ong. 15 jarige leeftijd; daarna is het niet meer voor qualitatieve 
verbetering vatbaar. Maar blijkbaar wel voor meerdere vulling!

Door vele onderzoekers is ook tusschen den kinderleeftijd en den 
puberteitsleeftijd vaak een zekere korte stilstand geconstateerd, die 
ook in vele grafieken tot uitdrukking komt.

Laat ons dit laatste vasthouden. ^Vant dit feit is natuurlijk volkomen 
vereenigbaar met de meening van Rousseau, Stanley Hall e lulh quanli, 
dat de puberteitsovergang vergelijkbaar is met een tweede geboorte.
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in welke eerst de eigenlijke mensch ontstaat, die dus dan eigenlijk 
eerst begint zich te ontwikkelen. Het is volkomen begrijpelijk, dat de 
natuur, eer zij zoo grootsch een werk onderneemt, als het ware even 
stilstaat om het jonge organisme, alvorens het aan een zoo ingrijpend 
reorganisatieproces te onderwerpen, een oogenblik van respijt, van 
verademing, van — laat ons het woord trancheeren, want wij hebben 
het hier noodig — van apathie, te gunnen.

Dat reorganisatieproces nu is, wal bet geestelijke aangaat, ongetwijfeld 
hoofdzakelijk product, voorwaarde en eisch der cultuur. Dat zien 
wij duidelijk, als wij den blik richten naar de zgnd. natuurvolken, 
waar met puberteit ook de burgerlijke en de geestelijke volwassen
heid intreedt en erkend en gevierd wordt. Een omstandigheid, waar
van bij ons, gelijk ieder lezer van Stanley Hall weet, nog talrijke 
sporen zijn aan te wijzen.

Combineeren wij dit met het bekende verschijnsel van „infantilisme", 
dat niets anders is dan stilstand in het organisme, dan wordt het 
ons begrijpelijk en aannemelijk, dat die stilstand, waar dr. van Wijk 
van spreekt, niets anders is dan de op dat tijdstip natuurlijke stil
stand, die dus op zichzelf niets abnormaals heeft, maar hierdoor 
geweldig abnormaal wordt, dat zij bij deze individuen niet van tijde- 
lijken, maar van blijvenden aard is — of schijnt te zijn.

Blijkbaar is dat het gevolg van het ontbreken en uitblijven van 
de noodige factoren en inwerkingen, die hen over dien tijdelijken 
stilstand heen hadden moeten helpen. Deze zijn hun niet aangeboden, 
niet aangebracht; niet smakelijk gemaakt ook, veeleer hebben de 
omstandigheden heel spoedig een zoodanige afstompende werking op hen 
uitgeoefend, dat de apathie een blijvend karakter heeft aangenomen 
en nu ongeneeslijk schijnt, als een natuurphenomeen.

Het is echter, naar ik blijf gelopven en hopen, en waarvoor ik 
vertrouw in het bovenstaande eenige argumenten aangevoerd te hebben, 

lurphenomeen, geen fataliteit. Maar als het geen fataliteit 
; het een onrecht, een grievend onrecht, dezen geestelijken

> ik niets bij te 
van te voren allen 
De Arend,
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plicht is, omdat daarmede een gedeelte, en ach, hoe 
nog maar! wordt ingchaald, van wat wij aan de „rijpere 
eeljarige veronachtzaming zijn te kort gekomen.

J. H. GUNNING Wz.

daarom zoozeer 
klein gedeelte r' 
jeugd” door veei

Geachte Redactie.
Natuurlijk heb ook ik met groote belangstelling het artikel van den 

heer van Wijk in Volksontwikkeling gelezen. Het doet allerlei vragen 
bij mij rijzen. Als deze b.v.: Is het verschijnsel, dat de schrijver 
signaleert, waar te nemen bij alle opgroeiendc jongens, of bij den 
volksjongen in 't bijzonder? Is het een verschijnsel van dezen tijd of 
is het misschien altijd zoo geweest bij de massa, terwijl het ontstel
lende alleen is, dat eindelijk iemand het eens ronduit zegt? Ligt de 
top der geestelijke ontwikkeling voor de meesten, waarlijk even boven 
het veertiende jaar? Of is het misschien zoo, dat het dertien, veer
tienjarige kind, ah kind meestal Af is en dus ook in staat te repro- 
duceercn, terwijl daarna een nieuwe periode intreedt, bij wier aanvang 
we inderdaad niet mogen rekenen op veel reproductie en actie, maar 
gansch natuurlijk het passieve ontvangen weer begint, evenals bij het 
begin der eerste jeugd, terwijl het zeer goed mogelijk is, dat vele 
„slungels” later, wanneer ze als jonge man meer Af zijn, toch nog 
blijken belangstellende menschen te zijn geworden? En, als de milieu- 
teekening juist is, waar ik niet aan twijfel, en dit proletariifrskind 
dus niets eigens heeft in gezin, noch woning, juist in den tijd dat 
zich de persoonlijkheid gaat vormen, zij het dan ook grootcndeels nog 
receptief, zou het dan geen juister methode wezen, hem niet opnieuw 
massaal te bewerken, maar individueelcn arbeid op hem toe te passen; 
althans hem in zeer klein groeps- of clubverband te brengen, met 
aantallen van ten hoogste veertien tot twintig? Doet zich, zoodra 
we een vrij groot getal samen brengen, niet dadelijk de psychologie 
de la foule gelden, waarvan we zeker nog heel weinig weten, maar 
toch wel zooveel, dat ze den mensch niet makkelijk boven zijn milieu, 
noch minder boven zichzelf uit licht, en is het daarom niet beter het 
heil van de psycholgie de 1’individu te verwachten?

Hoewel ik uit onze kringen zekere ervaring heb, ben ik toch over 
al deze en dergelijke vragen nog niet tot klaarheid gekomen, vandaar 
dat ik mij niet waag aan het poneeren van stellingen, of stelligheden. 
Van allerlei maakt het trekken van conclusies zoo uiterst moeilijk. 
■Wij hebben gemiddeld den jongen niet veel meer dan anderhalf uur 
per week, en dan doet zich ook bij ons het verschijnsel voor, dat de 
twaalf-, dertienjarige jongen makkelijker iets „levert" dan die van 
vijftien tot zeventien b.v. Maar wat wij hem vragen te leveren is
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Een geruchtmakend jaarverslag.
Jaarverslagen worden meestal slecht gelezen, wat vaak jammer is. 

Het is daarom toe te juichen, dat Mr. P. A. van Toorenburg in het 
Tijdschrift voor Armwezen de aandacht op het meest belangrijke in 
diverse jaarverslagen op het gebied der Kinderbescherminf 
gevestigd. Er is voor den een meestal wel wat te leeren 
ervaringen van den ander.

Een verslag echter, dat men, als men 
stuk uitleest, is het tweede jaarslag vam

bijna altijd iets intellectueels, een voordracht, een opstel, een 
bespreking. De vraag blijft, als we eens ergens anders aanknoopl 
bij zijn vakbekwaamheid b.v. of bij zijn karakterkracht, gelijk 
een enkelen keer doen, zou dan het resultaat niet beter zijn? !•». 
reeds het stellen van die vraag veronderstelt weer veel meer 
individu dan de massa. En dan rest nog de kwestie, hoe is de jongen 
al de dagen en uren, waarin we hem niet gadeslaan? Is hij wezen
lijk als vereenigings- of clublid op zijn best, of heeft hij nog kwali
teiten, welke onder heel andere omstandigheden, dan te midden van 
zaalpubliek tot uiting komen? Als organisatiemensch heb ook ik 
natuurlijk graag, dat de jongen als 
dat het eenige slagen? Zelfs wel hel 
temeer onzekerheid, omdat het zoo 
begint met zoo aardig naar voren te kom< 
kracht te zullen worden, toch c 
ander, die altijd in de schaduw 
periode van schijnbare 
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Het is evident dat er „jongensnood" is; dat eigenlijk n 
den jongen heeft probeeren te naderen onder wie de heet 
nu twee jaar gearbeid heeft; en ik geloof dat we nog 
verkeeren, met alle jongenswerk, waarin zich meer de vragen verme
nigvuldigen, dan dat we oplossingen vinden. Maar is de ongerustheid 
die gelukkig meer en meer wakker wordt in vele harten, en die zeker 
ook weer eens voedsel gekregen heeft door het Artikel-Van Wijk, 
toch ook niet het allereerste waar het toe moet komen, zullen we 
met onze vrije jeugdvorming ooit iets bereiken? Moge het velen, zoo- 
als mij, weer bij vernieuwing aan het eerlijk stellen van de vragen 
zetten en tot de erkenning brengen: we moeten werken, en al werkend 
leeren, want weten doen we nog zoo goed als niets.

H. GORDEAU Jr.
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geschreven door den leider Dr. W. E. van Wijk en 
in bet Tijdschrift Volksontwikkeling van de vorige maand, 

is als afzonderlijke brochure uitgegeven door het Nuts-Instituut 
en in den boekhandel verkrijgbaar. (Patria—

Rotterdam, 
opgenomen

voor Volksontwikkeling 
Amersfoort).

Onder het motto: „Is, Neêrland, dit Uw beeld?" geeft Dr. van 
Wijk in zijn zeldzaam levendigen en fijnen stijl een critiek op de 
groote meerderheid van de jongens, die zijn Clubhuis bezochten, die 
inderdaad vernietigend is. Innerlijk noch uiterlijk blijft er een stuk 
van heel. Citeeren gaat bijna niet; men kan niet een stukje uit een 
schilderij knippen en dit vertoonen als bewijs, hoe treffend het schil
derij is; men moet het geheel zien en ieder die op eenigerlei wijze 
met de schoolvrije jeugd in aanraking komt, moet de beschouwingen 
van Dr. van Wijk, die nu ongeveer 20 jaren in den arbeid voor den 
volksjongen hier en elders heeft meegewerkt, lezen en overwegen.

Scherp wordt getcekend de tegenstelling tusschcn den 13-jarige> 
voor wien de Wolga en de Weichsel concrete begrippen zijn, voor 
wien nog planten en dieren bestaan èn den 15-jarige, voor wien de 
Maas al ver is en „wat koop je voor de rest? Wat hê je dran?" 
En hij eindigt zijn le deel, waarin hij den toestand van den jongen 
in het algemeen schildert, met deze woorden: „onze tijd heeft veel te 
zeer aan leiders behoefte, dan dat hij niet juist alles doen zou om 
een jongen, die werkelijk geestelijk wil, alle mogelijke kans te geven. 
Jfiaar juist de wil is er niet; erger: bel vermogen om le willen ontbreekt".

In het Ile deel verhaalt Dr. van Wijk van wat in het Clubhuis 
gedaan werd en gebeurde, bereikt werd en niet bereikt.

De roode draad, die hier doorloopt is: gebrek aan hulpkrachten. 
Vaste medewerkers verlieten den arbeid en losse bleken erg los en 
gaven het spoedig op en zoo rustte de taak om voor honderden 
jongens iets te zijn (heel den winter door was bet gebouw eigenlijk 
eiken avond overvuld) vrijwel alleen op Dr. van 'Wijk. Er waren 
gelukkig geslaagde uitvoeringen, er waren moeilijkheden, teleurstel
lingen, waar heeft men ze niet bij jeugdwerk? Alleen ... niet ieder 
weet het een èn het ander zoo smakelijk te beschrijven als de leider 
van de Arend 1

Maar nu komt het IIIe deel van het verslag, dat verre de grenzen 
van de beteekenis van een overzicht van de werkzaamheden van een 
jeugdorganisatie overschrijdt en een stelling poneert van zoo ontstel
lende beteekenis, dat er wel algemeene aandacht op vallen mag.

•ond van zijn 20-jarige ervaring onder den volksjongen, be- 
loor hetgeen hij in deze twee jaren in de Arend beleefde, 

van Wijk tot de conclusie (pag. 18), dat voor het over-
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grootc meercndeel der menschen de(ze) „geestelijke top" kort na hun 
veertienden verjaardag wordt bereikt; voor een gedeelte komt het 
fatale tijdstip later en wel naar een met den leeftijd snel afnemend 
percentage en voor een heel enkelen komt het nooit". En verder: 
„Ten aanzien der volksopvoeding b.v. zullen wij zeer nederig gestemd 
worden en de antieke verwachting, dat ooit datgene wat aan groote 
kunst en ideeën de eeuwen doorstaan heeft, volksbezit zal worden, 
moeten we als dwaasheid verwerpen. „Want het volk, dat is de 
menigte van hen, die na, zeg 14^/ jaar, geen idee kunnen omvatten".

De practische slotsom voor de Arend is: „Men moet goed begrijpen, 
dat er een laag is, die er niet meer komen kan".

Daarmee wordt dus een breede laag van onze volksjongens losge
laten. En dat noem ik ontstellend.

Men begrijpe mij wfel: ik heb het opendeur-sysl 
Wijk bij zijn gebrek aan hulp nooit bewonderd et 
dat het veel beter is, om er 200 goed te helpen 
dan 2000 in vrijheid te laten rondhange 
het zoo, dat hij de onderste laag loslaa

Wanneer zijn werkhypothese, zijn theorie, juist is, dan is daarmee 
ook onze arbeid en de arbeid van allerlei voogdijvoerende vereeni- 
gingen, die hun kinderen uit gedepraveerde stadsgezinnen krijgen, 
machteloosheid geslagen. Als het waar is, dat even zeker als 
jongen of het meisje op zekeren leeftijd lichamelijk volgroeid is, even 
zeker bij de groote meerderheid van deze kinderen de geestelijke groei 
is afgeloopen en men evenmin hun hoogere belangstelling kan bij
brengen als een el tot hun lengte toedoen, dan vind ik dit de troos
teloosheid zelve en is zeker al de zorg en moeite aan hen besteed, 
om ze intellectuëel, zedelijk en geestelijk vooruit te brengen, verg

Maar is wat Dr. van 'Wijk voor volgroeid zijn aanziet, : 
daad alzoo? Hij constateert die merkwaardige verandering 
frisschen schooljongen in den suffen, we zouden haast zeggen 
vistischen, slungel van 14, 15 jaar. 'Wij kennen dat verschijnsel ook; 
wordt het op de Stichting niet aangeduid met het woord: grof wor
den? De baard in de keel, geen weg weten met armen en beenen, 
groot denken te zijn, boven alles verheven en dan de stemming van: 
wat heb je dran? De groote vraag is nu maar: is dat eindpunt of 
doorgangsperiode? En dan meen ik in alle bescheidenheid te mogen 
zeggen, dat het naar mijne overtuiging nog altijd het laatste, niet 
het eerste is.

Kan het niet met tal van 
eigen practijk, die toch voor 
hetzelfde materiaal als Dr.
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Zooals de mcnschen in ons decadente Europa en in Centraal-Afrika 
in wezen dezelfde zijn en de jongens uit de dagen van Piet Heyn 
en Michiel de Ruyter niet anders dan die van de twintigste eeuw, 
zoo meen ik ook, dat de jongens uit de zoogenaamd cultureele kringen 
in wezen dezelfde zijn als de knapen aan onze zorgen en aan die 
van dr. Van Wijk toevertrouwd. Allen hebben echter, wil wat in 
hen leeft, tot ontwikkeling komen, leiding noodig en nu vraag ik, of 
hier niet voor een deel schuilt de verklaring van Dr. Van Wijks 
sombere theorie, dat hij, ondanks zijn groote liefde en zijn groote 
gaven, niet in staat is geweest, om aan zoovelen leiding té geven bij 
gebrek aan onmijbare hulp.
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ïrkplaats, soms, het is waar, heel laat, zóó laat dat het een toer 

, om den jongen nog op behoorlijken leeftijd in de maatschappij 
maar het komt toch en het blijkt, dat dat grof 

worden geen eindpunt was. Er komt ook belangstelling voor andere 
idecele dingen, er komt ook een belangstelling voor het zuiver geeste
lijke, wonderlijk soms, nu eens af- dan weer aanwezig, maar op den 
duur breekt zich toch een levensrichting baan, een evenwichtstoestand 
en als men later brieven krijgt van oud-verpleegdcn, dan blijkt soms 

dat, zooals de directeur het in het vorig Maandblad in het 
verzicht zeide, zij met de teere kant van het leven levende waren 

borgen, ook toen zij hun ruwe critiek en hun hardheid 
inden. Onverschilligheid is zoo dikwijls branie, die eigen 
onrust bedekken moet.
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Werk ten behoeve van ontwikkeling en ont
spanning van het personeel van Ned. fabrieken.

L De Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, Oliefabrieken 
„Calvé-Delft”, Lijm- en Gelatinefabriek „Delft”, te Delft.

Spiritusfabriek, de Oliefabrieken „Calvé- 
i gezamenlijk 
;. De kosten.

practijk zien, hoe door grootc zorg en 
een verwilderd kind, dat later misschien 
wien de beschrijving van Dr. van Wijk 
kerel is gegroeid met belangstelling niet 

voor andere belangen, dan zal wcl- 
i „meerderheidsjongcn” 
wezen. En als wij nu 

wij niet, die „laag” mag er

T~V Nederlandsche Gist- en
Delft” en de Lijm- en Gelatinefabriek „ Delft”, hebben 

ingesteld een Commissie voor Ontwikkeling en Ontspanning, 
welke het instellen van deze Commissie met zich medebrengt, worden

Kan dit nu vervangen worden door massa-uitvoeringen en opeen- 
hoopingen van jongens, waaronder de psychologie der menigte ook 
haar groote rol gaat spelen?

Ik heb bij den opzet van het Instituut voor de rijpere jeugd, 
waarvan de Arend het eenige clubhuis is, steeds gepleit tegen een 
groot gebouw voor massa-hulp, doch vbbr kleinere clubgebouwen in 
de buitenwijken, waar meer eenheid, meer contact met de individuën 
zou worden verkregen.

Wanneer wij weer in 
volharding op den duur uit 
een slungel is geworden, op 
volkomen paste, een flinke 
alleen voor zijn werk, maar ook 
licht Dr. van Wijk antwoorden: dan is het geen 
geweest, maar gebleken een uitzondering te > 
eens gezegd hadden: daaraan beginnen 
niet meer komen?

Schuilt er tenslotte toch misschien nog een diepliggend principieel 
verschil in onze beschouwing van een mensch, ook van een jongen? 
Zien wij hem, als een die geboren wordt, om weer te sterven en 
wiens leven in die spanne tijds zoo rijk en gelukkig mogclijk moet 
worden gemaakt of zien wij hem als een die naar Gods beeld en 
gelijkenis geschapen, hoe ook door de zonden der vaderen en eigen 
zonde gezakt, toch voor de eeuwigheid is bestemd en daarom waard 
is, dat aan zijn leven gearbeid wordt met alle kracht?

Juist omdat die jaren van 14 tot 18 jaar zoo beslissend zijn voor 
heel het verdere leven, mogen wij die jongens niet loslaten, maar 
vastgrijpen moeten wij ze en vasthouden, zoolang het kan.

Ligt er niet een ernstige aanklacht in dit jaarverslag tegen ons 
allen, ook tegen de Kerken, die belijden, dat Christus voor allen ge
storven is? DE B.
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jebouw „De Gemeenschap", staande in het 
i o.m. twee ruime, lichte en luchtige lokalen 

w van uitstekende leermiddelen
». voorbereidend lager onderwijs door bevoegde 
ten gegeven wordt. Deze bewaarschool, die in 

toegankelijk voor kinderen (beneden 
meel der genoemde fabrieken.

Voor zoons van leden van het perso-

In de bibliotheek bevinden zich een groot aan- 
voor kinderen en jongelieden geschikt zijn. Eenmaal 

ir gratis boeken ter leen ontvangen, waarbij 
hun geen ongeschikte literatuur in handen

door dc drie fabrieken gedragen. Deze Commissie heeft onder haar 
beheer een bewaarschool, een leesbibliotheek, een naaischool en twee 
leesgezelschappen. Zij verstrekt subsidies in den vorm van gratis 
lokalen en geldelijke bijdragen aan vereenigingen, die door deze Com
missie erkend zijn. De vereenigingen zijn en blijven geheel zelf
standig en moeten alleen aan eenige voorwaarden voldoen, waarvan 
de voornaamste is, dat een zeker percentage van het aantal leden 
moet behooren tot de gezinnen van bovengenoemde ondernemingen.

De Chef van de Afdceling Belangen vt■n het Personeel van de 
Gistfabriek en Oliefabriek heeft als Voorzitter va n deze Commissie 
practisch de leiding in de aangelegenheden van Ontwikkeling en 
Ontspanning.

Dc methode van werken van deze Commissie, welke sinds 40 jaren 
practisch dezelfde is gebleven, is gebleken goed te zijn, vooral omdat 
zij alleen steun verleent aan vereenigingen, die uit het eigen initiatief 
van een groep leden van het personeel ontstaan zijn.

Speeltuin. Van het Agnctapark is een ruim stuk afgescheiden en 
tot speeltuin voor kinderen ingericht, welke voorzien is van verschil
lende onlspanningswerktuigcn als wippen, schommels en diverse gym- 
nastiek-toestellcn. Voor dc heel jonge kinderen is een overdekte 
zandbak opgcsteld, waarin de kleinen, onder toezicht, naar hartelust 
kunnen graven, bouwen en vormen.

Schoolfeest. Jaarlijks, sedert 1870, heeft een schoolfeest plaats, 
waaraan wordt deelgenomen door alle schoolgaande kinderen van 
leden van het personeel van de meergenoemde fabrieken. Prijzen wor
den uitgereikt naar gelang van gedrag en vlijt, terwijl ook gelet wordt 
op willekeurig schoolverzuim.

Op het schoolfeest, gehouden in November 1924, waren totaal 1370 
kinderen aanwezig.

Kinder-Bibliotheek.
tal boeken, welke
per week kunnen deze daai 
zorg gedragen wordt, dat i 
wordt gegeven.

Bewaarschool. In het ge
Agnctapark, bevinden zich o.m. twee ruime, lichte 
die tot bewaarschool zijn ingericht, welke 
is voorzien en waar z.g.
vrouwclijke leerkrachten gegeven 
1885 werd ingestcld, is alleen
6 jaren) van leden van het persoi

Onderwijs in handenarbeid.
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het personeel 
uit twee

neel der drie fabrieken bestaat sedert 1884 gelegenheid, wekelijks 
onderwijs te ontvangen in z.g. slöjd, het bekende zwcedsche onder
wijs in handenarbeid (bewerking van karton, papier en hout) onder 
leiding van daartoe bevoegde leeraren. Dit onderwijs wordt gegeven 
door de te Delft gevestigde Vereeniging tot Bevordering van het 
Onderwijsin Handenarbeid, (kartonwerk, houtbewerkingen boek binden). 
De ondernemingen betalen haar voor iederen deelncmenden zoon of 
dochter van een lid van het personeel, den kostprijs. Thans (1924) 
nemen ongeveer 70 „fabriekskinderen” van de verschillende onder
nemingen aan dat onderwijs deel.

Handelsonderwijs. In 1892 werd deze instelling begonnen met het 
geven van eigen cursussen in het gebouw „De Gemeenschap". In 1908 
werd hiermee opgehouden, aangezien door den Gemeentelijken Handels- 
cursus te Delft in de behoefte kon voorzien worden. De kosten aan 
het bezoeken der lessen verbonden worden door de hier meergenoemde 
ondernemingen grootendeels voor hare rekening genomen. Toen later 
een R.-K. Handelscursus en een Christ. Handclsavondschool tot 
stand kwamen, werd op gelijke wijze ten aanzien van deze inrichtingen 
gehandeld bij kantoorleerlingen die den wensch uitspraken de lessen 
aan een dezer instellingen te mogen volgen. Een commissie houdt 
toezicht op dit onderwijs.

Leden van het kantoorpersoneel, wier salaris een vastgestekl bedrag 
niet te boven gaat, kunnen, na al dan niet een handelscursus bezocht 
te hebben, nog een gedeeltelijke vergoeding ontvangen voor privaat
lessen die zij in het belang hunner functie nemen. De belanghebbende 
moet zich daartoe tot een der leden van de voornoemde commissie wenden.

Een tegemoetkoming kan worden gegeven voor het volgen van lessen 
in vreemde talen: Fransch, Duitsch en Engclsch en in bijzondere 
gevallen ook andere talen; verder voor lessen in het boekhouden, 
handeisrekenen en handelsrecht, stenographic en andere handelsvakken.

Als vergoeding wordt thans gegeven: 8O°/o van het lesgeld, tol 
een maximum van fl,60 per les en per week; neemt men tegelijkertijd 
nog les in een tweede vak, dan kan daarvoor bovendien 40 % van 
het lesgeld, tot een maximum van f 0,80 per week en per les, ont
vangen worden.

De tegemoetkoming wordt, behoudens uitzondering, alleen gegeven 
aan leden van het kantoorpersoneel, wier salaris het bedrag van 
f2400,— per jaar niet overschrijdt.

Naai- en Breischool. Voor dochters o.a. van leden van 
der fabrieken is in het gebouw „De Gemeenschap” cene 
ruime, lichte lokalen bestaande school voor vrouwen-arbeid ingericht, 
waar in het bijzonder geleerd wordt de naald te hanteeren, (naaien,
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knippen, herstellen, breien enz.). Ook deze cursussen ondervinden 
groote belangstelling bij de vrouwelijke jeugd (6—16 jaar). Een klein 
schoolgeld wordt gevraagd, voornamelijk teneinde de belangstelling en 
het schoolbezoek levendig te houden.

Eene aparte cursus in de voornoemde huishoudelijke vakken wordt 
gehouden voor meisjes, ouder dan 16 jaren, tevens voor jonge of 
aanstaande huismoeders.

Bibliotheek. Behalve op de ontwikkeling van de „hoopdertoekomst", 
de zonen cn dochters van de leden van haar personeel, houden de 
drie ondernemingen ook hare aandacht gevestigd op die der volwassenen, 
hare personecl-lcden zelven en hunne echtgenooten. Met dat doel 
wordt in de eerste plaats eene bibliotheek in stand gehouden (in 1878 
door de Gistfabriek opgericht) en wordt deze geregeld aangevuld. 
De leden van het personeel alsmede die van hunne gezinnen, kunnen 
daar, gratis, boeken ter leen ontvangen. Behoudens het door den 
lezer tegen een kleine vergoeding aanschalfen van een catalogus en 
boekenomslag, is daarbij de eenige voorwaarde, dat de boeken, binnen 

bepaalden tijd, weder ongeschonden, niet gescheurd of besmeurd.

per week.
>rden éénmaal

■ ’ikkel

een kleine verf
o, is daarbij üt 

een bepaalden tijd, weder 
worden teruggebracht.

Op 1 Januari 1924 bevatte de bibliotheek 2500 deelen 
meest verschillenden aard: schoone letteren en wetenschap, 
luim, voor volwassenen en jongelieden. Er wordt geregeld 
druk gebruik van gemaakt.

Leesportefeuilles. Naast de bibliotheek bestaan de z.g.
of »leesgezelschappen", twee in getal. Het eerste leesgezelschap voert 
den naain van „Samenwerking” en doet onder hare 64 leden de 
voornaamste buitenlandsche en binnenlandsche tijdschriften circuleeren, 
zooals: 1'Illustration, Je sais tout, Velhagen & Klasings Monatshefte, 
Elsevicr’s Maandschrift, de Gids, Nederland, Strand Magazine, Punch, 
London News e.a., totaal 24 in aantal.

Het leesgcld is verschillend: voor Groep A., die de tijdschriften 
het vroegst ontvangt, f 3,25 per kwartaal, voor groep B., die ze eerst 
na circulatie bij groep A. ontvangt, fl,25 per kwartaal.

Het tweede leesgezelschap, bestaande uit 70 leden, is „De Kleine 
Portefeuille". Het ontvangt 12 tijdschriften van meer eenvoudigen 
inhoud dan bij „Samenwerking", te weten o.a.: De Prins, Het Leven, 
Nederland, Kath. Illustratie, Revue der Sporten, Onze Tuinen, 

Klein Veeteelt e.a.
Het leesgcld voor
De portefeuilles

week verwisseld
Voordrachten.
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Het Agnetapark. De vroegere President-Directeur der fabrieken, 
de heer J. C. iwi -Marken, koesterde sinds lang den wensch, te wonen 
te midden zijner ambtenaren en arbeiders in eenc omgeving, welke 
niet op het eerste oog de „arbeiderswijk" zou verraden. Met dat 
doel kocht hij reeds in 1879 in de onmiddellijke nabijheid van de 
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek een weiland, hetwelk hij in 
1882 door den tuin-architect Zochcr in een lieflijk park met vijvers, 
bloemperken en jong bosch deed herschapen. In dat park bouwde hij 
tachtig aan voor dien tijd hooge eischen voldoende arbeiderswoningen, 
alle door een tuintje omgeven, en in het midden dier woningen zijn 
eigen huis.

Het Agnetapark is 4 H.A. groot. Het jonge bosch is in den loop 
der veertig jaren van zijn bestaan, zwaar geboomte geworden, het 
geheel een lieflijke wandelplaats, waarvan, daar zij publiek is open
gesteld, ook door dc burgerij van Delft een trouw gebruik wordt 
gemaakt, doch in de eerste plaats natuurlijk door dc bewoners van 
het Park. Bij feestelijke gelegenheden wordt het Park, dat dan voor 
het publiek afgesloten wordt, vaak in een feestterrein herschapen, 
waar de mannen van de Gistfabriek en hunne gezinsleden te zanten 
metdiederOliefabriekendie der Lijmfabriek, hunne ontspanning vinden.

Behalve het woonhuis van de familie Van ./harken en de arbeiders
woningen, bevinden zichinhetAgnetaparko.rn.de verccnigingsgebouwcn 
„De Tent" en „De Gemeenschap", een manufactuurwinkel en een 
kruidenierswinkel van de N.V. „Gemeenschappelijk Eigendom”, ') een 
kinderspeeltuin en een kegelbaan.

Op welke wijze de drie fabrieken bovendien in dc behoefte aan 
woningen haar personeel tegemoet komen, kan hier niet beschreven 
worden.

Groententuinen. Terwijl de arbeiderswoningen 
alle aan de voor- of achterzijde een tuintje bezitt 
bewoners, vrijwel zonder uitzondering, bloemen en 
gekweekt, staan, naast het Agnetapark gelegen, ter beschikking

') Alle aandeelen der N.V. „Gemeenschappelijk Eigendom" behoorden oor
spronkelijk aan den stichter dier vennootschap, den heer J. C. fan Marken, 
werden echter na diens overlijden overgenomen door dc Ncd. Gist- en Spiritus
fabriek en de Olicfabricken Calvé-Delfi. Thans behooren alle aandeelen aan de 
Gistfabriek. Het doel der vennootschap is de voorziening in dc eerste levensbehoeften 
(woning, kleeding, voeding) van de leden van het personeel der onder Directie 
van haren stichter gestaan hebbende ondernemingen.

zichinhetAgnetaparko.rn.de
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gewekte liefde
staan, zoodat c

van de Gistfal

eigen personeel.
Het ontspanningsgebouw „De Tent", gelegen in het 

een fraai steenen gebouw, dat voor alle mogelijke 
leden van het personeel der Gistfabriek, Oliefa- 

. gratis ter beschikking wordt gesteld. Het staat, 
„De Gemeenschap” onder het dagelijksch bestuur 

voor Ontwikkeling en Ontspanning. Het 
•sonen plaats biedt, een wel- 
Tent” wordt een zeer druk 

tersoneel-vereenigingen.
Jdige fraaie stcenen gebouw 

tijd, toen op de plaats van dit 
>uw stond, dat 

naar het

de liefhebbers 243 groententuintjes, ieder groot ± 100 M2., welke 
door de leden van het personeel tegen een zeer matige vergoeding 
kunnen worden gepacht, teneinde daarop groenten te verbouwen. Op 
kleine schaal begonnen, nam de liefhebberij voor dezen landbouw in 
het klein vooral toe in de oorlogsjaren, toen de levensmiddelcnvoor- 
ziening groote moeilijkheden opleverde. Doch ook nadat die moeilijk
heden hadden opgehouden, bleef de eenmaal opgewekte liefde voor 
het zelf-kweeken van groenten bij zeer velen bestaan, zoodat op 1 
Januari 1924 het aantal pachters van stukjes land van de Gistfabriek 
152 bedroeg en v an de Oliefabriek 91.

Op dit gebied heeft niet de gewone samenwerking tusschen de 
verschillende ondernemingen plaats en verhuurt iedere onderneming 
de tuintjes aan

De Tent.
Agnetapark, is 
bijeenkomsten van 
brick en Lijmfabriek 
evenals het gebouw , 
van de Centrale Commissie voor Ontwikkeling 
bevat een tooneelzaal, welke aan 360 pers 
voorzien tooneel en een buffet. Van „De 
gebruik gemaakt door de verschillende pe

De naam -„De Tent", die op het huk 
weinig toepasselijk is, stamt uit den 
tegenwoordige gebouw een zeer eenvoudig houten gebot 
echter in 1914 door het thans bestaande werd vervangen, 
ontwerp van Prof. Eoero te Delft.

Twee biljartclubs maken van het biljart in de koffiekamer een 
druk gebruik.

De Gemeenschap. Het gebouw „De Gemeenschap” bevindt zich 
eveneens in het Agnetapark en is zoowel voor de ontwikkeling als 
voor de ontspanning van het personeel der drie fabrieken ingericht. 
Het is een fraai massief gebouw, dat twee groote en zes kleinere 
zalen (waarvan twee op de verdieping) bevat. Twee der beneden
lokalen zijn ingericht als bewaarschool, een als gymnastieklokaal, twee 
als naai- en breischool, een als bibliotheek en een als vergaderzaal. 
De inrichting van het gebouw en van de verschillende benedenzalen, 
welke alle slechts door groote, breede deuren van elkander gescheiden 
zijn, is dusdanig, dat door verwijdering dier deuren, hetgeen in zeer 
korten tijd kan geschieden, één groote zaal gevormd wordt, welke 
een 400 personen kan bevatten.

Het gebouw „De Gemeenschap” is in 1892 gesticht door de ge-
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Zoowel „Sparta 
strijden talrijke prijzen.

Naast de beide vereenigingen bestaat er gelegenheid voor kinderen 
van leden van het personeel twee malen per week gymnastiekles te 
ontvangen, op kosten van de onderneming, van een bevoegd leeraar.

Voorts bestaat sinds 1911 eene afzonderlijke schermvereeniging 
„Excelsior” genaamd.

Schieten. De schietvereeniging „Generaal ƒoubert” werd opgericht

geeft.
loniekapel” vormde zich in 1895 uit de leden van 
drie fabrieken een tweede vereeniging, welke in 

zangkunst beoefent. Zij noemt zich „Mannenkoor der 
Nijverheid” en geeft, evenals de „Harmonickapel" en vaak 

■“-L:ng met deze, vele concerten in een der ontspannings- 
het Mannenkoor behaalde reeds tal van ecre-prijzen. 

In 1919 werd voorts opgericht het Strijkorkest „Scmprc Fixo", dat 
soortgelijke doeleinden nastreeft als de „Harmoniekapcl”, en zich in 

. goeden bloei mag verheugen.
lichamelijke Ontwikkeling. In 1885 werd door eenige-jeugdige leden 
i het personeel, alsmede door zoons van leden de Gymnastiek- en 

„Sparta" opgericht, welke aanvankelijk in een 
'vmnastieklo kaal, sinds de opening van het gebouw 
r" in de daarvoor bestemde en ingerichte zaal in 
geregelde turn- en schermoefeningen houdt onder 

idiplomeerd turn-lceraar.
 "den geeft „Sparta” eene uitvoering voor leden van

personeel der fabrieken en hunne gezinsleden, meest in samen- 
king met de Dames-Gymnastiek-Vereeniging „Olympia".

te, „Olympia", werd, in navolging van „Sparta” opgericht in 
Haar doel en hare werking is geheel gelijk aan die van „Sparta", 

voor dames, dochters en vrouwen of verloofden .van 
, 'vsoncel der Gistfabriek en der beide „zusterfabrieken".

„Sparta" als „Olympia" behaalden op verschillende wed-

' s Directies van de fabrieker 
Lajestciten Koningin Emma en . 
t Agnetapark met haar bezoek 

ingstellende particulieren.
Op initiatief van den heer Van ^Harken werd in 1883 

;e leden van de Gistfabriek een vereeniging onder den naam 
ekapel” opgericht, welke zich de beoefening der fanfare- 
i doel stelde. De oefeningen en uitvoeringen vinden plaats 

■ding van een bekwaam vakman-dirigent. Op dit oogenblik 
maken ook vele leden van het personeel der andere fabrieken deel 
uit van de vereeniging, die op tal van wedstrijden reeds eén groot 
aantal prijzen behaalde, die elke feestelijke gelegenheid van het 
personeel met hare vroolijke tonen opluistert en des zomers op een 
tiental Zondagen in de in het Agnetapark gebouwde muziektent druk
bezochte concerten g' 

Naast de „Harmoi 
het personeel der 
het bijzonder de 
Delftsche V" 
in samenwerking 
lokalen. Ook l
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en Dans. Tot de verschillende uit het personeel gevormde 
ngs- en ontspanningsclubs behooren ook de Tooneelclubs 
i Arbeid” (opgcricht in 1915) en „Onder Ons", (opgericht 

‘e\ alsmede de Reciteer- en Dansclub „G. O. L. F." (opgcricht 
21), welke leden in hare uitvoeringen, welke in de „Tent” plegen 
>rdcn gegeven, hunne medeleden van het personeel (met gezins- 
) van hunne talenten doen genieten. Die uitvoeringen trekken 
s een talrijk publiek, terwijl menig werkend lid der vereeniging 

icrkenswaardig talent voor het zoo moeilijk tooncelspel toont, 
itvoeringen der verschillende clubs „Sparta”, „Olympia", Too- 

enz. plegen in den regel te worden besloten door

tijdens den Boerenoorlog in 1900. Haar doel is uiteraard het houden 
van schietoefeningen met geweren.

Reeds veel vroeger bestond ccne handboog-schietvereenigir 
op het Doel", welke op gezette tijden hare schietoefeningen r 
verouderde wapen hield op het laag-doel en het hoog-doel. De 
tot deze sport verminderde echter allengs zoodanig, dat de 
ging ten slotte verdween, totdat in 1919 een nieuwe vereer 
hetzelfde doel onder den naam „Willem Teil" werd opgeric 
zich in ccne vernieuwde belangstelling mag verheugen.

Voetbal. Dc voetbalclub „Delft", opgericht in 1914, verheugt zich 
gelijk dc meeste voetbalclubs, in een groote populariteit. Zij bestaat 
evenals alle andere hier genoemde vcrcenigingcn hoofdzakelijk uit 
leden van het personeel der drie fabrieken en heeft zich reeds menige 
eervolle zege weten te „trappen". Zij speelt haar wedstrijden op het 
voornamelijk te harer beschikking gestelde voctbalterrein der Ned. 
Gist- en Spiritusfabriek.

Lawn-Tennis. Op een tweetal naast het Agnetapark gelegen ten
nisbanen oefenen zich twee tennisclubs (opgericht in 1923), voorname
lijk bestaande uit leden van het kantoorpersoneel.

Kegelen. Op dezelfde wijze als de mannen- en vrouwen-gymnastiek- 
vereenigingen hebben zich uit de leden van het personeel vier kegel- 
clubs gevormd, van welke de oudste den sportieven naam „Acht om 
den Lange” draagt, de andere die van „Entrc Nous”, „Klein Ham
burg" en „Alles Om". Deze oudste club werd reeds in 1887 opgcricht, 
(de andere resp. in 1920, 1921 en 1921) en speelde gedurende de 
eerste jaren alleen tijdens de zomermaanden, daar de kegelbaan 
toen in de openlucht gelegen was. Tegelijk echter met den bouw van 
de nieuwe „Tent” werd ook de kegelbaan overdekt, zoodat de kegcldubs 
thans des winters zoowel als des zomers haar sport beoefenen kunnen.

„Entrc Nous” telt alleen dames tot hare leden.
Biljarten. De biljartsport wordt, georganiseerd, beoefend door twee 

biljartclubs, beide opgcricht in 1922; de eenie draagt den naam van 
„D. O. S.” (Door Oefening Sterk), de andere is „G. A. K.” (Goed 
Aan Kijken)

Tooneel 
ontwikkelin 
„Kunst na 
in 1915), 
in 1921),

leden)

een opmc
De uit 

ncelvcrecnigingen 
een bal.
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Toestand op 1 September 1923.
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De breede opvoedingsweg".

In hel vorige nummer 
gedeeld hoe Tbe Times n 
uitslag der verkiezingen t 
in elk geval het opvoedin 
wijsprogramma diende 
worden. Na den val van 
het blad o. a. in het nummer, __
scheen onmiddellijk na de uitkomst 
verkiezingen : De aanstelling van on- 
volwasscnen in allerlei werk is een dubbel 
kwaad. Hel vermeerdert niet alleen het 
aantal van werkcloozen en verlaagt den 
loonstandaard in nori-skitled werk, maar 
het vermeerdert ook de massa van de 
niet geoefende, slecht betaalde klassen, 
waarvan nu tallooze leden onderhouden 
moeten worden in verschillende inrich
tingen. Het Gnanticclc verlies, berokkend 
aan gemeente en rijk, door het gemis 
aan voorlgczeltc opvoeding is groot en 
moet onder het oog gezien worden door 
alle autoriteiten, die in hun plannen 
de toestanden voor de eerste tien of 
vijftien jaar. betrekken. De kleine som, 
die gespaard wordt in individucclc ge
vallen voor voortgezette opvoeding, moet 
gewogen worden legen de zekerheid, 
dat een groot percentage van de kinderen, 
zonder leiding en hulp gelaten op den 
kritieken leeftijd van veertien, een voort
durende last zal worden, die op de 
belastingen drukt. Alleen reeds van uit 
het gezichtspunt van linanticel beleid 
is een niet voorlgezetle opvoeding een 
ramp. Er is slechts een middel om be
vrijd te worden van den last der on
vruchtbare uitgaven, die het onderhoud 
van armen en werkcloozen vraagt en 
dal is om kinderen van het nieuwe 
geslacht zoo op te voeden en te vormen, 
dal zij gezonde en bekwame leden 
worden van de gemeenschap der vol
wassenen. Hier, evenals in de genees
kunde, is het eenige middel voor onze 
kwalen, voorkoming. Het is ónmogelijk 
een pauper te genezen. Pauperisme is 
een ongcnccslijke kwaal. Maar het is 
heel goed mogclijk om te voorkomen, 
dal pauperisme zich ontwikkelt. Ons 
opvoedkundig stelsel, zooals hel nu

werkt, bevordert echter het ontslaan 
van pauperisme en communisme. Als 
een kind nooit geleerd heeft door te 
dringen tot de bctcckcnis van de wereld, 
zooals die is, nooit iets van goede op
voeding declachtig is geworden, van 
uil de school gesmeten wordt op den 
leeftijd van veertien jaar, ziek naar 
lichaam en geest, dan moet hij vroeger 
of later dienst gaan nemen in het leger 
van paupers of in het leger van de misdaad.

In een betoog van een ander nummer 
zegt Tbe Times o. a.: Er is noodig een 
breede weg, waar zich voortbewegen 
kan de ganschc massa van het hecle 
volk naar het doel van goede opvoeding. 
Er heeft bij verschillende politieke den
kers de dwaze vrees post gevat, dat 
een systeem van ontwikkeling het land 
berooven zal van handwerkers, van 
arbeiders, die het noodzakelijke maar 
niet altijd prettige werk moeten onder
nemen. dat in elke gemeenschap, groot 
of klein, verricht moet worden. Dit is 
de oude fout, waarop de industriecle 
omwenteling den nadruk legde, dat er 
een groote afstand is tusschen skitted 
en nnskilled werk en een groot deel van 
de wereld ertoe veroordeeld is om altijd 
dat unskilló) werk te verrichten. Maar 
er is eigenlijk zulk een arbeid niet. De 
nederigste taak vraagt een nieuwe ge
oefendheid, een nieuwe waardigheid, 
een nieuwe efficiency in de handen van 
man of vrouw, geoefend om ze te ver
richten.

Tbc Times legt er onophoudelijk 
nadruk op, dat die plicht tot opvoc 
van het geheele volk óók op de 
servatieven rust en is gerust in de 
tuiging. dat zij dien plicht zullen 
vullen, want lezen we in een 
nummer: Baldwin heeft gezegd, d 
de conservatieven, alles zuilen 
in onze macht is om aan de 
van ons volk de kans 
te groeien tot gezonde mannen en vrou
wen. Hiermee, zegt het blad, wordt 
erkend het stelsel van voorkomende 
geneeskunde, dat de school tot in zijn 
wortels wil gezond maken. Men is ein
delijk gaan begrijpen, na een strijd, welke



f

lk°P

94

I
L

zoek, in 
door Prol

De kos- 
zijn weggesmeten, 
niet te werken 
e lichamelijk in 

?pen be- 
een licha-

Wij 
herhaal 
het biosc 
tracht o 
van de f 
opvoedir

film gr 
In mijn 

E?'"

urlijk veel 
scld, maar 

etgeen, wat 
het grootste 
van inter-
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den Ccntralcn Jeugdraad te 

wijzen, waarbij ik mij zoo in 
ed- als in zijn afkeuring bijna 

i aansluiten. Het rapport is 
eener Commissie bestaande 

leeren ; A. H. Gerhard, Voor- 
rof. Dr. Jac. van Ginncken S J., 

i Jr.. Dr. C. P. Gunning en 
Haeringcn, Secretaris.

pport begint met een verge
lijking van film en staande plaat, stelt 
de voor- en nadcelcn van beide in het 
licht en komt lot een slotsom, die m.i. 
volkomen in overeenstemming is met de 
resultaten van hel psychologisch onder

in de tweede plaats wordt de film 
vergeleken met het verhaal, de vertelling 
of het boek, kortom alles waarbij het 
uwrj te pas komt. Zeer terecht wordt 
er op gewezen dat de film, omdat hij 
altijd met grove middelen moet werken: 
„uit een oogpunt van morcclc doelstel
ling moet falen", wat evenwel niet weg
neemt, dal hij „als hulpmiddel bij een 
verhaal goede diensten kan bewijzen".

Ook op dit punt kan ik mij volledig 
aansluiten bij de Commissie als ze schrijft: 
„Hei romantische in de film kan echter 
niet gemist worden, kan, goed aange
wend. juist een zeer goede indirecte 

, doch moet 
aangewend".

zenken om- 
inlcggen

niet gemist worden, kan, g 
wend, juist een zeer gocc 
morcclc strekking hebben, 
zeer, zeer matig worden

Het rapport eindigt met w 
trenl dc mogelijkheid van hel 
van „een filmarchief, dat aan dc ho, 
eischcn moet voldoen". Ook hier 
ik geheel met dit Rapport méégaan c 
dit ccne maar zeer gewichtige

Het Bioscoopvraagstuk.
j hebben in Volksontwikkeling 
rldelijk de groote bclcckenis van 

scoopvraagstuk besproken en gc- 
ons daarbij even ver te houden 
film-enthousiasten, die geen beter 

ings- en onderwijsmiddel kennen 
dc tegenstanders, die van dc 

geen goed woord kunnen hooren.
ijn uitvoerige studie over de bios- 

in dit blad verschenen, heb ik er 
gewezen, dat dc romantiek van de 

nlms, ook ai kan zij hen die echte kunst 
zoeken, niet bevredigen, tegemoet komt 
aan een behoefte, die onder bepaalde 
voorwaarden zeker recht op bevrediging 
heeft.

Het ver 
port van i 
kunnen v 
zijn goe< 
geheel kan 
het werk < 
uil de He> 
zitter. Proi 
H. Gordeau 
Mr. H. van I 

Het rapf 
ing van

’n het Nutsseminarium verricht 
*rof. Rcvcsz en den heer J. F. Hazc- 

winkel. Na o.a. opgemerkt te hebben 
„dat wanneer dc beweging of handeling 
het kenmerkende is, dal men wil laten 
zien, dc film dc voorkeur verdient, 
daarentegen de lanlaarnplaat, als een 
juiste voorstelling van vormen en détails 
verlangd wordt”, en gewaarschuwd te 
hebben tegen dc vaak verkondigde dwa
ling. alsof het stilzetten van een film 
hetzelfde zou bereiken als hel vcrlooncn 
van staande platen, komt hel rapport 
tot dc eindconclusie : ..dal dc enkele film 
van minder didactische waarde is dan 
dc enkele lanlaarnplaat en dat met na
druk herhaald mag worden, wat reeds 
gezegd is, dat dc eerste niet zonder dc 
laatste kan worden gebruikt".

Zeer bcharligcnswaardig is ook dc 
waarschuwing „dat men zuinig zij met 
filmvoorstellingen, daar zij licht ge
wennen aan te haastig, slordig, opper
vlakkig waarnemen" en dc daarop vol
gende vergelijking met het „verslinden 
van veel spannende lectuur".

Inderdaad, terwijl dc film uitnemende 
diensten kan bewijzen als hors d* oeuvre 
(in den waren zin des woords) en sti
mulans, gaat aan ernstige geestelijke 
ondervoeding lijden, wie er zijn hoofd- 
maal mee wil doen.

verwonderlijk kan genoemd worden, dal 
het nutteloos is. opvoeding te 
hoe goed ook bedoeld, aan zieke 
moeide en hongerige kinderen. L 
ten van het onderwijs z"' 
indien de onderwijzer ni 
heeft met kinderen, die 
staal zijn om ie Iccrcn. Slopj 
teekenen een geestelijke en 
melijke kwaal voor het kind. Het 
ciale en het nationale probleem zijn i 
van elkaar te scheiden. Gezondheid, 
voeding en industrie zijn aan elk 
met stalen banden verbonden.

In de betoogen staat natuur 
meer dan hierboven mccgedec 
voor Hollandschc lezers is hetg 
door mij gegeven werd, van h 
belang, omdat het alweer 
nationale beteekenis is.

Ida Heijcrmans.
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meening bij bet lezende publiek ingang 
tc doen vinden. Ik kan volstaan met 
naar dat artikel en mijn vroegere recensie 
tc verwijzen. Ik heb daaraan thans niets 
anders toe te voegen, dan dat ik met 
genoegen heb geconstateerd, dat met 
den daar uitgesproken wensch den naam 
Jozua van Nazarcth niet te gebruiken, 
met bel oog op de velen aanstootgevende 
afwijking van den gewonen naam, reke
ning is gehouden in dezen tweeden druk.

Wanneer de spoedige verschijning 
van een tweeden druk van de Geschie
denis der Menschheid tocgcsci 
mag worden aan de combinati 
uitbundigen lof en felle bestrijdir 
haar ten deel viel — en er s 
mij goede psychologische gronde 
die opvatting te zijn ■— dan 
Bijbc'

Lichamelijke opvoeding;.
In Mei 1921 verscheen een uitvoerig 

rapport van hel Algemeen College van 
advies voor de lichamelijke opvoeding 
aan den Minister van Onderwijs „be
treffende de boofdlijnen, waarlangs de 
overheidsbemoeiing met de lichamelijke 
opvoeding zich zal hebben tc bewegen". 
Een van de belangrijkste punten daar
van betrof de stichting van een Rijks- 
instituut voor Lichamelijke opvoeding. 
Hoewel dit plan, door Prof. Zwaardc- 
makcr van Utrecht ontworpen, als „ver
eenvoudigd plan" reeds met de tijds
omstandigheden rekening houdend, zich 
tot het strikt noodigc beperkte voor 
een waarlijk wetenschappelijk Instituut, 
is hei, als zoovele goede dingen, bijgezet 
in de archieven.

Toch is ook op dit gebied de voort
gang der ideeën niet te stuiten, 
voor ccnigcn lijd aan de Univcrs 
Leiden de Heer Rcijs als privaat-

Hendrik van Loon. De Geschiede
nis der Menschheid. Met mede
werking van den schrijver voor 
Nederland bewerkt door Dr. C. P, 
Gunning. Schellens en Giltay. 2e dr.

Hendrik van Loon. De Bijbel na
verteld. Als boven.

Tn het Maartnummer van dit tijdschrift 
kondigde ik den eersten druk van De 

Geschiedenis der Menschheid aan. Reeds 
thans wordt mij door de uitgevers de 
Tweede herziene druk (zevende tot 
twaalfde duizendtal) toegezonden. Wel 
een bewijs dat de vele tegenstanders 
en scherpe critici van dit boek, tegen 
wie de bewerker zich onlangs in een 
artikel in Vragen van den Dag naar 
hel mij voorkomt zeer gelukkig heeft 
verweerd, er niet in geslaagd zijn hun

in de Lichamelijke Opvoeding werd 
loegclatcn. hield op 5 Nov. 1.1. de heer 
W. P. Hubert van Blijcnburgh zijn in
trede in dezelfde functie tc Utrecht met 
een rede over: Physiologic en Psycho
logie als basis der lichamelijke opvoe
ding. De lezing dier rede, verschenen 
bij Oosthoek te Utrecht, zal ook den 
scepticus wel overtuigen, dat de tijd 
voorbij is waarin inen met eenige laat
dunkendheid van „een gymnastickon- 
derwijzer" kan pralen.

Wij heeten den heer van Blcijcnburgh 
hartelijk welkom in zijn nieuwe ambt. 
Hij zal ongetwijfeld nog heel wat voor- 
oordcelen hebben te overwinnen. Want 
voorshands komt naar Ncdcrlandsche 
opvatting (men zie bijv, de vergelijkende 
tabel in Nieuwenhuys Opvoeding tot 
Autonomie p. 176) aan de lichamelijke 
opvoeding in hel geheel der opvoeding 
een even geringe plaats toe als aan de 
paedagogiek in het systeem der weten
schappen. Zijn strijd is dus dubbel 
hachelijk. Maar gesteund aan de Utrecht- 
sche hoogeschooi door mannen als 
Zwaardemaker. Rocls en Gunning zal 
hij ongetwijfeld op den duur den tegen
stand van de „Gcbildcten unter den 
Vcrachtern” van hel vak zijner keuze 
weten te overwinnen. Pb. K.
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spoediger herdrukt worden. Want het
zelfde verschijnsel doet zich ook hier 
voor. Terwijl een zoo bij uitstek bevoegd 
criticus als Obbink bijna niets dan lof 
heeft voor dit boek (Zie Alg. Weekblad 
voor Christendom en Cultuur van 21 
Nov. p. 6) noemt C. E. H(ooykaas) 
het in het Handelsbiad „een min boek" 
en „een ongelukkig ding, dat ik niet 
graag aan een kind, waarvan ik houd, 
in handen zou geven."

Ook hier ligt naar mijn meening de 
waarheid in *t midden. Maar terwijl 
ten opzichte van de „Geschiedenis" voor 
mij de voordeelen van den frisschen 
en principieel nieuwen kijk overwegen, 
laat De Bijbel naverteld bij mij toch in 
de eerste plaats een gevoel van teleur
stelling achter. Teleurstelling omdat ik 
het eigenlijke levenselement van den 
Bijbel hier niet tot zijn recht zie komen. 
Wie den Bijbel leest, omdat het zoo „onbe
schaafd" is niet de namen van Abraham 
of David te kennen, vindt bier genezing 
voor zijn kwaal. Maar dat iels van de 
geweldigheid der religieuze beleekenis 
dezer figuren tot het kind zal door
dringen dat ze in deze beschrijving leert 
kennen, komt mij onaannemelijk voor. 
Juist zoo is het met de behandeling der 
profeten gesteld. In mijn Bijbel en Jeugd 
heb ik betoogd dal zij welhaast hei 
belangrijkste deel van het Oude Testa
ment, ook voor kinderen vormen. Ik 
verheugde me dus, aan hen, in afwijking 
van de meeste kinderbijbels, hier ten 
minste een 40-tal bladzijden te zien ge
wijd. Maar ook hier werd ik teleurge
steld. Hoofdstuk XIII/><■<•/ wel: Het op
treden van de Profeten, maar bet bandell 
over Achab en Jehu, Salmanassar en 
Nebukadnezar, niet over Amoscn Micha, 
Jesaja en Jcremia. wier namen nauwe
lijks worden genoemd. Men zou bijna 
in de verleiding komen den schrijver 
met een verwijzing naar: De Geschie
denis der Mcnschheid, van een zekeren 
Hendrik van Loon, er op te wijzen, dat 
oorlogen toch niet het eenig belangrijke 
zijn in onze „beschavings"-gcschicdenis. 
En in diezelfde sfeer van nuchtere 
feitelijkheid blijven wij, naar mijn ince- 
-"-3. ook bij de behandeling van het 

suwe Testament.
geloof niet dat dit bezwaar door

eenige verandering of omwerking ver
holpen kan worden. De grondfout zit 
m.i. in den opzei zelf. Den Bijbel „naver
tellen" is m.i. een onbegonnen werk. 
Want er is in de geheel wereldlitera
tuur nauwelijks één werk te vinden dat 
zoo meesterlijk vertelt als juist de Bijbel. 
Daarom is m.i. het eenige wat men 
kan doen den Bijbel zelf laten vertellen, 
nadat men door een inleiding en ver
klaring de lezing der stukken, die men 
om de groole figuren van den Bijbel 
groepeert, beeft voorbereid. Ongeveer 
zooals Elsc Zurhellen-PIleidcrer gedaan 
heeft in haar Biblische Gcschichten und 
Pcrsönlichkeiten in ihrem historischen 
Rahmcn für Jung und alt dargeboten. 
Aan de bewerking van zulk een boek 
bestaat m.i. voor ons land een 
grooier behoefte dan aan die van 
boek van den Heer van Loon.

Wie wil ons daaraan helpen?
Ph.

J. Strikwerda, Individueel en Klas
sikaal Onderwijs. Nieuwe stroo- 
mingen. No. 10 der Gecros-Uitgaven 
Amsterdam 1924.

Tn een korte brochure van nog geen 
x twee vel geeft de schr. een kort 
overzicht over het ontstaan van het 
klassikale stelsel en de in den laatsten 
lijd opkomendc tcgenslrooming. die weer 
naar individueel onderwijs terug wil. 
Als eerste inleiding ter kennismaking 
met „scholen met losser klasseverband" 
lijkt mij zijn brochure bijzonder aanbe- 
vclcnswaardig. De schr. heeft klaar
blijkelijk niet alleen over het onderwerp 
gelezen, maar er zelf heel wat tijd en 
aandachtige overdenking aan gegeven. 
Hij ziet de bezwaren en moeilijkheden 
niet over het hoofd, maar beseft het 
groote gewicht der zaak waarom hel 
gaat en tracht daarom niet allerlei 
voor de hand liggende bezwaren, na
tuurlijk terdege bekend aan wie zelf 
met dit bijltje hakken, breed uit te 
meten. En zeer terecht wijst hij er op. 
dat de nieuw slroomingcn, in 't bijzonder 
de Dalton-beweging, niet wil ingaan 
tegen het klassikale onderwijs op zich
zelf, doch slechts de nadoelen wil weg
nemen die aan een overmaat, 
breidelde systeem eigen zijn.
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Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

ig zal geven aan alle in ons 
gedachten op het gebied der

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van openbare besprekingen of congressen ter be
handeling van problemen van volksontwikkeling.

5. door uitgave van een orgaan, dat uiting 
land levende oude en nieuwe vruchtbrengende ge 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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Fig. 1. Gebouw der Fabrieksschool.
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De Instellingen tot Ontwikkeling 
Machinefabriek GEBR. STORK

ene verhandeling over dit onderwer 
' maken van het feit, dat de uitgebre 

spanning van het 
tadig zijn gegroei 

opricht
goed begrip omtrent

'WJrw

Werk ten behoeve van ontwikkeling en ont
spanning van het personeel van Ned. fabrieken.

:rp dient allereerst melding te 
reide instellingen tot ontwikke- 

: personeel der Machinefabriek Gebr. Stork 
;id, met de Machinefabriek zelve, en reeds 

iting. Zij zijn geen product van dezen modernen tijd, 
de eischen der volksontwikkeling



98

1

van zijnen 
, naar zijn 
dat hijzelf 

mogelijk te

gestadig uitgebreid, het onderwijs 
teeds verbeterd en toegenomen in

Fig. 2. Gang der fabrieksschool.

In 1854 werd C. T. Stork, terwijl.hij voor zaken in Zwitserland 
vertoefde, zeer getroffen door de in dat land heerschende opvattingen 
omtrent het onderwijs, en de voor dien tijd uitstekend ingerichte 
Zwitsersche scholen. In het bijzonder trof hem de inrichting eener 
school te Winterthur, zooals blijkt uit brieven van zijne hand, waarin 
hij zijne bewondering omtrent het Zwitsersche onderwijs uitte.

In 1860 werd door de Koninklijke Weefgoederenfabriek, waarvan 
C. T. Stork een der firmanten was, eene fabrieksschool gesticht. Dit 
was de eerste fabrieksschool in Nederland. Na de oprichting der 
Machinefabriek in 1868 diende deze school een tijdlang voor beide 
fabrieken, tot zij, tengevolge van den groei der ondernemingen, in 
tweeën moest worden gescheiden, en iedere fabriek haar eigen school 
kreeg.

De school der Machinefabriek is f 
is, naar de eischen van den tijd, stc

welhaast allerwege is verbreid, en tal van goede inrichtingen aan het 
doordringen dezer denkbeelden haar ontstaan danken. Zij zijn het 
uitvloeisel van een ideaal, dat de stichter der Machinefabriek, C. T. 
Stork, zich reeds in het midden der vorige eeuw met bewustheid 
gesteld had. Een fabriek te stichten „waarvan elke arbeider in de 
gelegenheid werd gesteld zich te ontwikkelen naar de mate < 
aanleg”. Dat was onder meer het doel, dat C. T. Stork, 
eigen woorden, reeds als jongeling voor oogen zweefde, en < 
als fabrikant, en later zijne opvolgers, steeds zooveel 
verwezenlijken hebben getracht.



99

aan het blijken van 
. jongen, die in de 

vereischte is.

onderzoek wordt ingesteld 
lagere school. Dit examen

igens, die als leerlingen aan de Machinefabriek wenschen 
i opgenomen, moeten zich vooraf onderwerpen aan het

van den 
r de zorg 

integrecrend

„Fabrieksexamen”, waarbij een eenvoudig 
naar de resultaten van het onderwijs der 
omvat:

1. Een eenvoudig dictée.
2. Een opstel, naar een voorgelezen kort verhaal.
3. Het beredeneerd oplossen van een viertal eenvoudige reken

kundige vraagstul
4. Iets omtrent de l

■edeneerd oplossen
ikken, (schriftelijk).
beginselen der Aardrijkskunde (mondeling).

„ . Geschiedenis .
6. „ „ » . Natuurkennis
7. Het beantwoorden van eenige vragen, naar aanleiding van een 

voorgelezen, eenvoudig fragment.

Bij dit onderzoek wordt vooral waarde gehecht 
een behoorlijken verstandelijken aanleg, die voor een 
machine-industrie een goed vakman worden wil, een

omvang, onder de zorgen cener directie, die het ideaal 5 
stichter der fabriek voor oogcn bleef houden, en waarvoor 
voor ontwikkeling en ontspanning van het personeel een 
bestanddeel v an haar beleid bleef.

Wij willen de geschiedenis dezer instellingen verder laten rusten, 
en in het volgende omtrent de thans bestaande instellingen een en 
ander mededeelen. Wij beginnen met de eigenlijke Inrichtingen voor 
Onderwijs.

Alle jonj
te worden
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wordt slechts toegestaan voor de 
leeftijd worden aangenomen, en die 
de fabriek doorbrengen.

Behalve aan dit fabrieksexamen worden alle jongens bij hunne 
komst aan de fabriek onderworpen aan een psychotechnisch onder
zoek, waarvoor een psycho-technisch laboratorium in de fabrieksschool 
aanwezig is. Dit onderzoek is sedert ruim een jaar ingevoerd, onder 
leiding van het Psychotechnisch Instituut te Groningen. Hoewel in 
menig opzicht reeds merkwaardige resultaten kunnen worden gecon
stateerd, mogen voorloopig (behoudens enkele frappante uitzonde
ringen) nog geene conclusies daaruit worden getrokken. De juistheid 
van het op grond der verschillende tests omtrent een honderdtal 
jongens gevormde oordeel moet gedurende cenige jaren worden ge
toetst aan de in het bedrijf met deze jongens opgedane ervaring. 
Voorloopig blijft dus het fabrieksexamen de geldende maatstaf; op

Fig. 4. Natuurkunde-le*.

den duur zal het als zoodanig waarschijnlijk ten deele door het 
psycho-technisch onderzoek worden vervangen.

Alle geslaagde candidaten worden onderworpen aan een genees
kundig onderzoek, waarbij evenwel rekening wordt gehouden met 
het feit, dat afwijkingen vooral op dezen leeftijd dikwijls niet van 
blijvenden aard zijn. In twijfelachtige gevallen worden de jongens 
daarom vaak voorwaardelijk aangenomen, om later herkeurd te 
worden. Bij de keuze der werkplaats wordt, zoo noodig, met het 
resultaat van dit geneeskundig onderzoek rekening gehouden, in over
leg met den fabrieksgeneesheer.

Aan het fabrieks-onderwijs moet worden deelgenomen door alle 
jongens. Een uitzondering hierop ' 
enkelen, die boven den 16-jarigen 1< 
dus niet hun geheelen leertijd aan «
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goed rr 
een vooi

is gevormd naar het volgende algcmeencHet onderwijsprogramma 
gezichtspunt:

„De leerlingen moeten zooveel 
tot goede vaklieden, doch het 
vormen 
zooveel 
zijds, bij

Het samenstellen en 
zoo goed mogelijk aan 
en een voortdurend contact

mogelijk worden ontwikkeld 
onderwijs moet hun evenzeer 

voor het leven buiten de fabriek. Het moet daarom 
mogelijk aanknoopen bij de practijk der fabriek eener- 
de practijk van huisgezin, omgeving en staat andererzijds”.

onderhouden van een leerprogramma, dat 
deze eischen voldoet, verlangt groote zorg, 

van het onderwijzend personeel met de

Fig. 6. Teekening van een leerling uit de gieterij.

practijk. Ten einde dit contact te handhaven, staat het fabrieks- 
onderwijs onder toezicht van eene, door de Directie benoemde „Com
missie van Toezicht op het Fabrieksonderwijs", welke bestaat uit 
hoofdbeambten, beambten en werklieden, tezamen een achttal personen. 
Door gezamenlijke besprekingen en schoolbezoek kan deze Commissie 
er toe bijdragen, dat het onderwijs met de eischen der practijk 
rekening blijft houden.

De juiste vaststelling der leerstof voor zulk een fabrieksschool 
biedt eigenaardige moeilijkheden. Eenerzijds is een bepaalde kennis 
van de beginselen van wis- en natuurkunde onontbeerlijk voor het 
goede begrip van constructie en werkmethoden in de machine-indu- 
strie, dat den goeden vak-werkman eigen moet zijn. Andererzijds is 
de voor het onderwijs beschikbare tijd beperkt, doordat het bedrijf 
de leerlingen overdag slechts noode voor een aantal schooluren missen
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Deze beperking va 
toetsing der leerstof

Fig. 7. Teekening van een leerling uit de ketelmakerij.

alle beschikbare schooluren zoo goed mogelijk tot het gestelde doel voeren.
Maar vooral ook niet daar voorbij! Want er schuilt bij het onderwijs 

aan fabrieksleerlingen ook een groot groot gevaar in een teveel aan

kan (5 18 uren per week), terwijl het avond-onderwijs tijd voor 
ontspanning moet overlatcn, (het is voor eiken jongen beperkt tot 

avonden per week).

Fig. 6. Teekening ean een leerling uit de modelmakerij.

van den onderwijs-tijd gebiedt een zeer zorgvuldige 
uf aan de bovengenoemde practische eischen,- opdat
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levend 
en school-

meer aanknoopcn aan voorbeelden uit de fabriek en het dagelijksche 
leven der Jongens, waardoor de leerstof voor hen meer levend en 
tastbaar wordt, dat is de blijvende zorg van onderwijzers 
commissie wat betreft het leerprogramma.

Gelijk van zelf spreekt wordt in het algemeen rekening gehouden 
met de vermogens en de bestemming van den gemiddelden leerling. 
Evenwel wordt aan het kleiner getal Jongens, dat door meer dan 
gewone begaafdheid de verwachting rechtvaardigt, dat zij het verder 
kunnen brengen dan de positie van den gewonen werkman, de gelegen
heid tot verdere ontwikkeling geboden in vervolg-klassen, waarin zij 
op grond van bijzondere vorderingen kunnen worden toegclaten, gelijk 
hieronder blijkt. Chef-monteurs, bazen of andere technische beambten, 
die als werkman hun loopbaan in de fabriek beginnen, komen uit deze 
vervolgklassen voort.

theoretische en technische leerstof. Het is een groote — en zeer 
verleidelijke — fout, uit het oog te verliezen, dat zij tot goede werk
lieden moeten worden gevormd, en dus in het algemeen uit hunne 
sfeer worden gebracht door kennis, die slechts aan de technici of 
teekenaars der bureaux te pas komt. Door een voortdurend contact 
met de practijk, waardoor de resultaten van het onderwijs steeds in 
het bedrijf kunnen worden nagegaan, is eenc fabrieksschool als deze 
zeker in een zeer gunstige conditie om haar leerprogramma zoodanig 
te onderhouden, dat aan de jonge werklieden inderdaad die kennis 
wordt bijgebracht, welke zij het meest behoeven. Vervanging van 
leerstof door andere, die beter aan dit doel beantwoordt, het steeds
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>omen. In de hoogere 
natuurkunde, les
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per 
, en 

Gedurende de
i groepen, 

mlucht-spelen 
lel- en fiets- 

omgang 
:eft, zijn

gewichtige leervak omvat de behandeling van allerlei voor de jongens 
belangrijke onderwerpen (regecring en staat, handel, nijverheid, ver
keer, hygiene, enz.) Onder meer wordt in deze lessen gezamenlijk 
een courant ge"

Op deze daj
week, die in

De Dagschool telt vijf jaarklassen, waaraan alle leerlingen deelnemen 
en een zesde klasse voor vervolg-onderwijs aan een aantal der besten. 
In de lagere klassen, waar de in de lagere school opgedane kennis 
wordt onderhouden en aangevuld, wordt onderwijs gegeven in lezen, 
schrijven, rekenen, Nederlandsch, aardrijkskunde, vaderlandsche ge
schiedenis, zingen (alleen in de laagste klasse) en verder de beginselen 
van meetkunde, algebra en natuurkunde. Bij het onderwijs in Neder
landsch, lezen en schrijven moet de leerstof zooveel mogelijk bijdragen 
tot algemeene kennis; voor het reken- en wiskunde-onderwijs wordt 
de leerstof zooveel mogelijk uit de practijk van fabriek en huishouden 
genomen. In de hoogere klassen wordt onderwijs gegeven in meet
kunde, natuurkunde, lezen, en „algemeene kennis". Dit laatste zeer

Ml »
■ 1

srpen (regecring 
) Onder meer i 

;elezen.
igschool ontvangen de jongens van 5 tot 8 lessen j 

hoofdzaak binnen den werktijd der fabriek vallen, 
over welke uren hun het loon wordt uitbetaald. ~ 
maanden Juni en Juli vormen de jongens der hoogste klassen 
die in avond-uren, onder leiding der onderwijzers openluJ 
beoefenen (voetbal, korfbal, hardloopen, etc.) of wandel
tochten ondernemen. Deze uitspanning zelve en de prettige o 
tusschen onderwijzers en jongens, waartoe zij aanleiding geef 
van niet te onderschatten nut.
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van een jongen uit de Gieterij, 
een gietijzeren onderdeel

Tentoonstelling van werkstukken en (rekeningen.

een teekening te maken van den gietvorm, met de kerns, trekplanken, 
etc. Fig. 6 toont het houten gietmodel van een afsluiter, dat door een 
jongen uit de Modelmakerij werd geteekend naar de werkteekening 
van dit onderdeel. Fig. 7 geeft een teekening van een plaatuitslag, 
als voorbeeld van het werk der Ketelmakerij-leerlingen.

Het is duidelijk, dat men voor dit onderwijs moet beschikken over 
onderwijzers, die geheel met de werkzaamheden bekend zijn. Zoo 
mogelijk worden daarom jongens uit éénzelfde werkplaats in één 
klasse bijeengebracht onder een onderwijzer, die zijn opleiding in 
dezelfde werkplaats ontving. Voor zoover dit niet mogelijk is, kan 
de onderwijzer, zoo vaak hij dat behoeft, door leiders der werk
plaats worden voorgelicht. Dit contact is overigens ook voor den 
geheel ingewijden onderwijzer noodig, om te voorkomen, dat ver
ouderde werkmethodes in het leerprogramma gehandhaafd blijven.

De Teekenscbool (5 jaren, 2 avondlessen i 2 uur per week) beoogt 
de oefening der jongens in het opmeten en teekenen van onderdeelen 
van machines en ketels, en de ontwikkeling van hun technisch voor
stellingsvermogen. Na de oefening in het gebruik van teckengereed- 
schap volgt het in teekening brengen van eenvoudige machinedeelen, 
afgewisseld door de beginselen der projectie-lcer. Voor iederen jongen 
bewegen deze teekenoefeningen zich zooveel mogelijk op het gebied 
der werkplaats waarin hij werkzaam is, waarbij de onderwijzer ge
legenheid vindt, de bijzonderheden van het eigen vak met de jongens 
te bespreken.

Als voorbeeld geeft fig. 5 een teekening 
De opgave was, naar de werkteekening van
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Een vervolgklasse 
wordt gev 
In deze le 
eenvoi

volgen

s goede, voor de fabricage 
lien worden handtceken- 

aanlcg ver

leend is aan 
avonden A 2 i

i het in de theoretische uren behandelde, (tezamen 2 
uur per week, gedurende 1 jaar).

N.B. De oudere jongens der mechanische werkplaatsen ontvingen 
tot voor korten tijd, in morgen-uren, éénmaal per week les in 
kennie van materialen en bewerkingen (bereiding en eigenschappen 
van het ijzer, staal, koper, etc.) en eenvoudige kennis van 
werktuigmachines. Deze lessen zijn door interne omstandigheden 
tijdelijk gestaakt.

Gymnastieklessen worden gegeven in het ruime en modern ingerichte 
gymnastieklokaal aan de jongens, die zich vrijwillig hiervoor aan
melden. De leerlingen dezer lessen, die tweemaal per week worden 
gegeven (in avonduren) en waaraan 40 A 50 jongens deelnemen, zijn 
adspirantleden der aan de fabriek verbonden gymnastiekvereeniging 
.Hercules”, die wij hieronder nader vermelden. De jongens kunnen.

Verder wordt er naar gestreefd den jongens 
geschikte schetsen te leeren maken. Bovendi- 
lessen gegeven aan jongens, die hiervoor den meesten 
toonen.

op de teckcnschool is de z.g. Technische les. Zij 
volgd door een 25-tal der beste, daartoe uitgekozen leerlingen, 
lessen wordt de theorie van stoomketel en stoommachine op 

>udige wijze gegeven en worden gemakkelijke vraagstukken uit 
machine en ketel toegepaste sterkteleer behandeld. Deze jongens 

t bovendien een technische teekenles, waarvan de leerstof ont-
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het onderwijs beschikbaar waren, hadden 
en met de toename van het

ting van
leslokalen, waaronder

na deze voorbereidende lessen doorloopen te hebben, als gewone 
tot deze vereeniging toetreden.

Vermelden wij ten slotte, dat aan de school eene Bibliotheek van 
jongenslcctuur, verbonden is, welke door de onderwijzers wordt be
heerd, waarbij natuurlijk zooveel mogelijk wordt gewaakt tegen 
schadelijke invloeden door te veel of ongeschikte lectuur, dan is 
het eigenlijke fabrieksonderwijs in hoofdzaak behandeld. Toch kunnen 
wij er niet van afstappen zonder een enkel woord te wijden aan het 
gebouw der Fabrieksschool.

De lokaliteiten, die voor
met de uitbreiding van het onderwijs

aantal leerlingen geen gelijken tred gehouden. De bouw van een 
goede school vormde daarom een lang gekoesterd plan. Een bezoek 
van H.M. de Koningin in 1914 — weinige dagen vóór het uitbreken 
van den oorlog —, dat speciaal de aan de Machinefabriek verbonden 
inrichtingen van onderwijs en het Tuindorp gold, was de aanleiding, 
dat aan dit plan een begin van uitvoering werd gegeven. Bij dit 
bezoek kon aan Hare Majesteit een voorloopig schetsplan van het 
gebouw worden getoond. Dit plan werd uitgebreid en voltooid door 
den architect Karei Muller; de bouw begon in 1917 en was op 4 
September 1918 (den gedenkdag van het 50-jarig bestaan der Machine
fabriek) voltooid.

Het zoude hier te ver voeren de inrichting van het schoolgebouw 
uitvoerig te beschrijven. Het bevat o.a. 5 leslokalen, waaronder een 
goed ingericht natuurkundclokaal, een tiental ruime teekenlokalen, 
en een groot gymnastieklokaal. Een aantal lokalen is tijdclijk afgestaan
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het opstellen 
i plantei

Van groot belang is het nu, dat de resultaten derwijs
bij eiken leerling geregeld worden nagegaan en vergeleken met zijne 
prestaties in de fabriek. Daartoe worden allereerst de resultaten van 
het onderwijs in de verschillende vakken en bovendien een algemeen 
oordeel omtrent iederen leerling jaarlijks opgemaakt en in een kaart
systeem vastgelegd.

Een goed oordeel omtrent de prestaties in de fabriek wordt ver
kregen door een jaarlijkschen arbeidawed-rlrijd, waarbij de jongens ieder 
een of meer onderdeelen van in de fabriek in bewerking zijnde ma
chines of ketels (of ook uitsluitend voor den wedstrijd gekozen werk
stukken) als proefstukken te vervaardigen krijgen. Een commissie van 
werklieden, voor elke werkplaats, door de vertegenwoordigers der 
werklieden gekozen, uit een door de Directie opgemaakte voordracht, 
houdt het toezicht op dezen wedstrijd en beoordeelt het werk, tezamen

aan de Gemeente voor een H.B.S. Zaal 33 is voor de helft in gebruik 
genomen als psychotechnisch laboratorium).

Aan het interieur van dit gebouw is bijzondere zorg besteed, zoodat 
ook het gebouw zelf in zeker niet onbelangrijke mate ten goede mede
werkt bij het onderwijs der leerlingen. Het biedt aan vele jongens, 

ir, gedurende 5 A 8 uren per week 
tisch wel-verzorgde omgeving. Het 

op hun karakter in deze jaren van groote 
goeden invloed uitoefenen. In de verschillende 
voor een goede gelegenheid tot het aanbrengen 

i van verschillende voorwerpen en vooral 
hiervan wordt een ruim gebruik gemaakt, 

cers wordt voorgegaan.

als j 
het int

tge 
bij

vanaf hun 13e tot hun 19e levensjaar 
een frissche, ruime en ook aestheti 
kan niet anders of dit moet 
ontvankelijkheid 
lokalen is geze 
van platen of 1 
ook bloemen en planten en 
waarbij door de onderwijze
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goed getuigschrift

Eene inrichting van onderwijs, die niet tot het eigenlijke fabrieks- 
onderwijs gerekend mag worden, is de bewaarschool op het Tuindorp 
„Het Lansink". Deze staat onder het toezicht en beheer van het 
bestuur der „Vereeniging tot behartiging van de belangen van het 
Personeel der Machinefabriek Gebr. Stock & Co.” Het dagelijksch 
beheer berust bij eene commissie, bestaande uit echtgenooten van 
beambten en werklieden. Op deze bewaarschool, die door meer dan 
100 kinderen bezocht wordt, worden niet alleen kinderen van leden 
van het personeel, doch ook andere kinderen, hoofdzakelijk van be
woners van het Tuindorp, opgenomen. Behalve een tweetal leslokalen 
bezit de school een ruim speellokaal, een speeltuin met overdekte 
galerij en een gesloten zandveranda, die gestookt kan worden dus 
ook des winters aan de kleintjes een goede speelplaats biedt. Sedert

met eenige chefs. Dit oordeel wordt tevens in het bovengenoemde 
kaartsysteem vastgelegd. Op deze wijze worden dus de met de jongens 
gemaakte ervaringen van jaar tot jaar zorgvuldig geboekt, hetgeen 
van groote waarde is voor de fabriek, die omtrent aanleg en eigen
schappen der jonge werkkrachten daardoor goed is georiënteerd. Maar 
niet minder waardevol is dit voor de jongens zelf met het oog op een 
juiste richting hunner opleiding.

Na afloop van den arbeidswedstrijd worden de proefstukken in 
de groote zaal van het Vereenigingsgebouw tentoongesteld en deze 
tentoonstelling, waar van eiken jongen ook de beste, in den afgeloopen 
cursus der teekenschool geleverde teekening is uitgestald, geniet steeds 
een zeer druk bezoek van ouders en belangstellenden, iedere jongen, 
wiens werkstuk of teekenwerk in den afgeloopen cursus, in verband 
met vlijt en gedrag, werd beloond met een cijfer, dat een vastgesteld 
minimum overschrijdt, ontvangt daarvoor een prijs, (zooveel mogelijk 
gereedschap; ook boeken, messen, schaatsen, etc.) die hem op de 
prijsuitdeeling door een der Directeuren persoonlijk wordt overhandigd.

Bij gelegenheid der prijsuitdeeling wordt aan 
dienstplichtigen leeftijd hebben bereikt en het onderwijs 
leiding in de fabriek met voldoende en goed 
een getuigschrift uitgereikt met het praedic, 
of wel „uitstekend”. Bovendien ontvangen de jongens bij 
stekend getuigschrift een zilveren- en bij een 
nikkelen horloge met inschrift.

En menigeen onder de oudere bazen en l 
fabriek is er trotsch op een vroegere „horloge 
bewijze, dat hij in zijn later leven met vrucht het 

van zijn goed volbrachte leerjaren.
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Het Amsterdamsche Speeltuinwerk 
door ANTH. F. K. PARÉE.

en verstel- 
.elgcnomen.
,verbonden 
een volgend 

ming, alsmede

>ote stad ! Daar geen slooten 
oom en om in te klimmen en 

:n kan. Maar de kinderen 
goed zien dan in 
n goed droog zijn 
sn knikkers over 

kleine oneffenheid in is, 
het „knikkerloch" is gereed.

Noodzakelijkheid van Speeltuinen.
A lies wat leeft heeft behoefte aan beweging en deze behoefte is 

bij jeugdige personen het sterkst uitgedrukt. Een jongen die uit 
school komt vindt ’t een heerlijkheid na uren van gedwongen stilzitten 
te kunnen stoeien en ravotten. Door een onweerstaanbaar instinct 
gedreven zoekt hij beweging in den meest verschillenden vorm ; dikwijls 
schreeuwt hij alleen om het genoegen van te schreeuwen, hij loopt 
en springt in het rond, gesticuleert zonder eenig doel en zonder eenig 
kenbaar motief. De jongen wil zich ontspannen, liefst buiten in de 
frissche lucht. Hoe gelukkig is dan het buitenkind, dat vrije ruimten 
heeft waar het spelen kan ! Dat zijn duinen heeft om af te rollen 
of roovertje in te spelen, zijn weilanden om slootje te springen, zijn 
bosseben om in de boomen te klimmen. Voor alle mogclijke spelen — 
en onze jeugd kent er van oudsher een ongelooflijke menigte — is 
daar gelegenheid genoeg.

Hoe anders is het echter in de groo 
en heggen om over te springen, geen bo< 
geen schuren, waarin men zich verberget 
weten zich te behelpen. Nergens kan men dat zoo 
Amsterdam. Wanneer in het voorjaar de straten 
begint de knikkertijd ; dan rollen de kleine albasten 
het plaveisel en wanneer er niet juist een 
wordt eenvoudig een steen losgewoeld en

meer dan 25 jaar staat deze bewaarschool onder leiding van dezelfde 
hoofdonderwijzeres, die bijgestaan wordt door eenige helpsters.

De nieuwere denkbeelden omtrent bewaarschool-onderwijs, als die 
van Montessori, zijn er niet officieel doorgedrongen. Toch is er in 
de wijze waarop de leidster hare taak opvat, en in de verhouding 
tusschen haar en de kinders veel, dat met deze moderne begrippen 
geheel overeenkomt.

In een afzonderlijk, in het gebouw der bewaarschool daarvoor 
ingericht lokaal, worden in middag- en avonduren naai
lessen gegeven, waaraan door een 50-tal meisjes wordt deelj

En hiermede is het overzicht van de onderwijsinrichtingen, v« 
aan de Machinefabriek Gebr. Stork & Co. gegeven. In 
nummer behandelen wij de instellingen voor ontspam 
ontwikkelingsinstellingen voor het volwassen personeel.
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Zoo omstreeks April verdwijnen de knikkers langzamerhand om 
te maken voor de tollen. Dan knallen de zweepen en wordt er druk 
onderling gewedijverd wiens tol toch wel het mooist staat. En na 
de tollen komt de tijd, waarin de meisjes vooral zich op de straat 
bezighouden met hinkelbanen. Dan worden op de trottoirs, zelfs in 
de drukste winkelstraten, de hinkelbanen getrokken. De jongens vullen 
hun leegen tijd met bok-sta-vast, haasje-over, negepettcn enz. En 
als de herfst in het land is, trekken de jongens er met de vliegers 
op uit. In de stad met zijn tram- en telefoondraden komt van dit 
spel niet veel terecht; trouwens welk kinderspel komt in de groote 
stad tot zijn recht ? Pc gemocdclijke paardentram, waarmede wij in 
onze jeugd een wedloop hielden, heeft voor de electrische plaats 
gemaakt; het huurrijtuig met den scharminkeligen knol er voor, is 
vervangen door de auto. Van alle zijden dreigt het kind gevaar; een 
jongen, die in het vuur van zijn spel is, ziet de gevaren niet. Hij 
holt en draaft dwars over den verkeersweg, vroolijk, juichend. Maar 
in het volgend oogenblik kan hij voor het leven ongelukkig zijn....-

Maar al die spelen in de stad zijn slechts meer of mindere kunstige 
namaaksels van het werkelijke spel. Het spel van het kind is buiten, 
op het grasveld, bij de boomen en struiken, bij bloemen en bladeren, 
— niet op de gcasphaltcerde- en steenen straten eencr drukke stad. 
Daar komt niets terecht van het echte kinderspel, dat onder goede 
leiding gevoel voor orde, tucht en recht bijbrengt, dat eerbied voor 
het schoonc, rhythme kweekt, het solidariteitsgevoel ontwikkelt en den 
kleinen onnadenkenden egoïst al spelende verandert in een altruïst.

Is het wonder, dat de drang tot beweginj 
groote stadskinderen leeft, spoedig ontaardt in mii. 
En nu moge men over de baldadigheid en de straatschenderij der 
hedendaagsche jeugd nog zooveel artikelen schrijven met de goede 
bedoeling het kwaad tegen te gaan, — wanneer men niet tevens 
pogingen in het werk stelt het kwaad in éten wortel aan te tasten, 
kan men dit schrijven even goed achterwege laten.

„Het kind is niet met opzet baldadig”, schreef de oud-hoofdcom- 
missaris van politie te Amsterdam, de heer Roest van Limburg. „Als 
men het kind maar een gevaarlooze plaats aanwijst, waar het naar 
hartelust kan spelen zonder hinder of schade aan te richten, zullen 
de klachten over de baldadigheid vanzelf afnemen”. Zoo is het 
inderdaad! Wii zijn het er toch allen over eens, dat spelen een recht 
van het kind is en wij kunnen opmerken, dat waar men hem dat 
recht niet geeft, hij het neemt. Of is het iets anders dan het zich 
toeëigenen van dit recht, als bij het opbreken van een straat de
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jeleden werd in dc Rottcstad ernstig geklaagd over 
dc baldadigheid der jeugd en de hoofdcommissaris besloot een vijftal 
agenten de opdracht te geven, Rotterdam te doorkruisen en ieder 
geval van baldadigheid te berechten op de wijze, die hun het beste 
dacht. En om het publiek een goeden indruk te geven boe er gewerkt 
werd, welke resultaten bereikt werden, vermeldde het „Alg. Handels- 
blad” van 25 Mei 1922, aan de hand van de rapporten der agenten
opvoeders, dat vooral het voetballen op straat werd tegengegaan, 
het slingeren met touwen aan lantaarnpalen, gooien met steenen, 
bloemen plukken in de parken, spelen om geld, brandje stichten, het 
zwanen en eenden in de singels en vijvers plagen, zwemmen en vis- 
schen op verboden plaatsen enz. Zeventig a tachtig voetballen 
allerlei grootten ontnamen de agenten-opvoeders zoo per 
jeugdigen delinquenten, ongeveer een gelijk aantal slingert

Wanneer men dit rapport leest, rijst onwillekeurig de vraag: zou 
het aantal steenen-gooiende en brandjes-stichtende jongens wel zoo 
groot zijn geweest als de agenten nu eens niet zeventig b. tachtig voet
ballen ~ waarmede toch zeker wel een kleine duizend knapen werden 
bezig gehouden — in beslag hadden genomen? Een korte herinnering 
moge het rechtmatige van het stellen dezer vraag

Tegenover mijn woning lag vóór eenige jaren ben lapje grond, waar 
de jeugd zich vaak met voetballen bezig hield. Niemand had er hinder 
van, maar dat lapje grond behoorde tot den openbaren weg en 
de plaatsclijke verordening verbiedt voetballen op den openbaren weg. 
In het heetst van den strijd kanjert een der jongens het balletje over 
den verkeersweg en een juist passeerende agent doet zijn plicht: hij 
neemt het balletje in beslag Uit .is de pret van de jongens. 
Verveeld slenteren zij nu langs den weg, uit hun humeur dat zij zoo 
wreed in hun „fijn" spel gestoord zijn. Wat nu? Daar ziet een der 
jongens een tas steenen aan den kant van den weg staan; ’t duurt 
niet lang of de steenen vliegen door de lucht. Een nabije sloot wordt 
er half mede gedempt en zelfs mikt een der knapen op een voorbij
gaande auto.

Zeker, dat is baldadig 1 Maar waar is hier de oorzaak van het 
kwaad? Waar moet de jeugd in een groote stad heen, als verorde
ningen en het drukke verkeer haar beletten in schoolvrijen tijd zich 
met spel op den openbaren weg bezig te houden?

Het werk in de hoofdstad.
Het is in deze dagen juist een kwart eeuw geleden, dat op de 

Eilanden •— een der Amsterdamsche volkswijken — een eenvoudig
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werkman, U.J. Klaren, een krachtige poging deed dit probleem der 
opvoeding van de groote-stadsjeugd op te lossen. In zijn onmiddellijke 
omgeving bepleitte hij de stichting vaiu ruime speelplaatsen voor de 
arbeiderskinderen — geen gelegenheden vol gebouwd met spcelwerk- 
tuigen die gebruikt zouden worden om de jeugd „op te bergen", — 
neen, speeltuinen moesten er komen, waar de kinderen onder leiding, 
onder leiding vooral 1, hun dartelheid en levenslust konden botvieren. 
Veel belangstelling bestond er aanvankelijk voor deze mooie gedachte 
niet, zeker niet onder de arbeiders, die nu eenmaal gewend waren 
dat anderen voor bun kinderen buitenshuis zorgden. Op een verga
dering van de vakvereeniging van bij de Nederlandsche Scheepsbouw- 
Maatschappij werkende arbeiders zette de heer Klaren zijn plan uit
voerig uiteen en betoogde, dat het een plicht der arbeiders is zich 
krachtig aan-een te sluiten om gezamenlijk te werken in het belanv 
der jeugd in eigen buurt. Resultaat: verreweg de meerderheid dci 
bijeenkomst wist niet beter te doen dan het mooie plan 
te maken

Klaren, innig overtuigd van het groote nut van speelterreinen in 
een dicht bevolkte arbeidersbuurt, liet zich niet uit het veld slaan: 
met een groepje van tien personen richtte hij in den zomer van 1900 
de vereeniging „Oosterspecltuin" op en nog geen twee jaar later — 
23 April 1902 — werd aan het begin van de Czaar Peterstraat een 
speeltuin geopend. Het stadsbestuur stond den grond af, de Veree
niging zorgde voor een behoorlijke afrastering en, voor zoover de 
middelen het toelieten, ook voor de inrichting van den tuin.

Hard, heel hard is er in de eerste jaren gearbeid aan den opbouw 
van dit mooie werk en eerst zeven jaar later kwam de tweede speel
plaats, in de Kinkerbuurt, dra gevolgd door de derde, op het voor
malig Kartbuizerkerkbof in het hartje van den Jordaan.

Thans, einde 1924, telt onze hoofdstad twee en twintig goed inge- 
richtc speeltuinen, de zandspeelplaatsen niet medegcrekend, tot een 
toale oppervlakte van 5.28 hectare. Er bestaat een Bond van Am- 
sterdamsche Speeltuinvereenigingen, waarbij aangesloten 22 vereeni- 
gingen, die reeds een speeltuin beheeren, terwijl ruim 20 organisaties 
met ongeduld het^oogenblik verbeiden, dat ook haar het beheer van 
een kinderspeelplaats zal worden toevertrouwd. Meer dan 25.000 
arbeidersgezinnen zijn lid van een speeltuinvereeniging. De stads
overheid zorgt voor den aanleg, de inrichting en het onderhoud van 
de speeltuinen en verstrekte in het nu bijna afgeloopen jaar bovendien 
een subsidie van ruim een ton goud voor het beheer van de tuinen en 
ter tegemoetkoming in de kosten van het clubwerk. De belangstelling 
voor dit jeugdwerk komt echter niet van één kant: de gezamenlijke
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Uit deze korte opsomming van het werkprogram der Amsterdamsche 
Speeltuinvereenigingen moge blijken, dat zij in een 
zich hebben ontwikkeld tot een belangrijken factor in de ■ 
der groote-stadsjcugd. En waar reeds uit verschillende d< 
ons land verzoeken inkomen om nadere inlichtingen 
richting en de werkwijze der hoofdstedelijke speeltuinorganisaties, 
grijpen wij met beide handen aan de vriendelijke uitnoodiging van 
de redactie van „Volksontwikkeling", om in dit tijdschrift daaromtrent 
het een en ander te vertellen. Wij zullen veel feiten vermelden en 
weinig bespiegelingen houden: die laten wij gaarne aan buitenstaanders

specltuinvereenigingen houden tienduizenden kinderen in de speeltuinen 
vast, waar zij veilig zijn voor de gevaarlijke invloeden van de straat. 
Op de lange winteravonden worden de onschoolsche bijeenkomsten 
van de specltuinvereenigingen iedere week door bijna 20.000 kinderen 
bezocht. Tegenover den financieelen steun der gemeente dragen de 
organisaties gezamenlijk bij een bedrag van ongeveer twee Ion <joud 
per jaar. Bijna achthonderd mannen en vrouwen zijn schier avond 
aan avond in touw als leider en leidster van clubs. En van dat groote 
aantal trouwe medewerkers geniet nog geen achtste deel eenig hono
rarium; dat zijn dan in hoofdzaak de leiders van gymnastiek-, muziek- 
en zangclubs.

Een niet onbelangrijk onderdeel van het Amsterdamsche Speeltuin
werk wordt gevormd door de kinderfeesten, waarvoor echter de ge
meente geen financicelc bijdrage verstrekt. In 1923 trokken onder de 
hoede van de speeltuinorganisaties ruim tienduizend kinderen een 
dagje naar buiten — naar duinen en strand, naar bosch of heide. 
Ongeveer twaalf duizend kleuters namen aan de tuinfeesten deel, terwijl 
bijna zestien duizend jongens en meisjes in groepen optrokken naar 
een St. Nicolaasfcest. Men houde hierbij in het oog, dat de kosten, 
aan deze festiviteiten verbonden, ten volle worden gedragen door de 
leden der vereenigingen en dat de deelneming in 1923 te lijden had 
onder de toen heerschcnde werkeloosheid. Als leiders(sters) bij deze uit
stapjes en feestjes treden de leden op; op iedere groep van 20 kinderen 
twee personen. Alles wordt natuurlijk geheel belangeloos verricht.

Gedurende de zomermaanden organiseeren de meeste speeltuin- 
vereenigingen ’s Zondagsavonds in den speeltuin goede concerten, die 
door honderden liefhebbers van muziek en zang worden bijgewoond. 
Ook dit deel van het werk wordt niet van gemeentewege gesubsidieerd: 
er wordt een kleine toegangsprijs geheven, niet-leden der organisatie 
betalen iets meer dan de leden.
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over, die — hopenlijk getrokken door dit artikel — naar onze hoofdstad 
zullen komen om ons jeugdwerk eens van meer nabij te zien.

Komen wij dus tot een uiteenzetting van de inrichting der speel- 
tuinvereenigingen, dan moet ons even van het hart de verklaring, dat 
nog nimmer door een onzer in een bepaalde buurt der stad een 
„propaganda-avond" belegd moest worden om de bewoners op te 
wekken zich tot een specltuinvereeniging te groepecren. De toestand 
is deze, dat in nieuwe buurten — die in de laatste jaren, ook in de 
hoofdstad, als de bekende zwamplant uit den grond verrijzen — de 
bewoners, zoodra zij hunne woningen hebben betrokken, zelf den 
stoot geven tot de stichting van een speeltuinvereeniging. De ouders 
komen bij elkaar om samen te overleggen wat men voor de jeugd 
kan doen. Een reglement wordt vastgesteld en meestal is een der 
eerste brieven, die het secretariaat der jonge organisatie verlaat, 
gericht aan het bestuur van den Bond van Amsterdamsche Speel- 
tuinvereenigingen houdende het verzoek .het daarheen te willen leiden, 
dat onze buurt zoo spoedig mogelijk in het bezit worde gesteld van 
een kinderspeeltuin". De centrale Bond zendt dit verzoek onmiddellijk 
naar het gemeentebestuur door, voorzien van zijn advies. Komen 
dergelijke wenschen van buurtbewoners direct bij het gemeentebestuur 
binnen, dan worden deze toch eerst om advies gezonden naar den 
Bond. Nu wordt in onze hoofdstad bij elk plan voor stadsuitbreiding 
steeds zorgvuldig nagegaan of met den aanleg van voldoende speel
ruimte is rekening gehouden, zoodat er schier geen nieuwe buurt 
wordt aangelegd of er zijn een of meer speeltuinen in opgenomen.

Mocilijker is 't in de binnenstad ruimten te vinden voor het in
richten van speeltuinen. Dat gaat vaak gepaard met groote kosten. 
Zoo is dezen zomer op Wittenburg een speeltuin geopend, ten be
hoeve waarvan de gemeente een stuk grond heeft moeten koopen 
voor den prijs van rond f 100.000. De inrichting kostte rond f 25.000, 
zoodat — toen deze speelplaats in beheer werd overgedragen aan 
de buurtvereeniging —• de gemeente reeds een bedrag van ongeveer 
f 125.000 had uitgegeven.

Het Amsterdamsch gemeentebestuur doet wat het doen kan om 
overal behoorlijk ingerichte speeltuinen te kunnen stichten en met 
alle waardecring zij hier getuigd van de medewerking, die het College 
van B. en W. bij zijn edel pogen van alle zijden in den Raad 
ondervindt.

Zoolang de speeltuinvereeniging nog niet de beschikking heeft over 
een terrein, doet zij alles wat er maar toe kan leiden de school
plichtige jeugd van de straat te houden, ’s Winters worden de 
Onschoolschc Samenkomsten gehouden. De vereeniging huurt een
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kan nooit in een schoollokaal een eigen sfeer scheppen, 
igelijke wordt gedaan om een eigen gebouwtje te ver

in werd aan de speeltuinorganisatie in de 
r van de lokaaltjes opgezegd, waarin zij in 

o kranige wijze haar jeugdwerk had opgebouwd, 
iet mooie werk ten onder te gaan. Een ander 

niet in huur te verkrijgen. Te elfder ure komt 
mooi huis tegen den prijs van f 18000.— 

haalde

lokaal, dat met eigen menschen — timmerlieden en behangers zijn 
er in iedere organisatie — voor het doel bruikbaar wordt gemaakt. 
Alles geschiedt in vrijen tijd, terwijl alleen de kosten va n materiaal 
in rekening wordt gebracht. Men begrijpt dat het werk alleen dan 
tastbare resultaten afwerpt, wanneer men in staat is de jeugd in 
groolen getale bezig te kunnen houden. „Groepjes kinderen van acht 
& tien spijkeren niet aan" is de gedachte.

De spceltuinvereenigingen in. Amsterdam voelen daarom des te 
schrijnender het gemis aan geschikte lokalen in iedere buurt. Nu 
worden ook wel bijeenkomsten gehouden in schoollokalen, die van de 
gemeente worden gehuurd (in 1923 werd voor dit doel f 7500.  — 
uitgegeven) maar het groote bezwaar is :

le. dat men in de schoolvacanties, wanneer ons werk voor de 
jeugd eerst recht noodig is, niet„de beschikking heeft over die 
lokalen

2e. men
Al het moj 

krijgen. Vóór enkele jarei 
Oosterparkbuurt de huur 
den loop der jaren op 
In één slag dreigde het mooie werk ten onder te gaan, 
lokaal in de buurt was niet in huur te verkrijgen. Te elfder 
een aanbieding binnen een mooi huis tegen den prijs van 
te koopen. Het aanbod was werkelijk heel gunstig, maar waar 
de vereeniging het geld vandaan om, met behulp van hypotheek, dat 
huis te koopen? Besloten werd een oproep om steun tot de buurt
bewoners te richten. Een circulaire ging in zee en dagen achtereen 
sjokten tientallen mannen en vrouwen der vereeniging in de buurt 
trap-op, trap-af om het antwoord te halen. Eindresultaat: in deze 
buurt, waar toentertijd vele werklooze diamantbewerkers en sigaren
makers woonden, werd een bedrag van rond twee duizend gulden 
binnengehaald. Het huis werd gekocht en het werk voor de jeugd 
in deze stadswijk voor ondergang behoed. Zes weken lang is er toen 
getimmerd en gebroken door de menschen in vrijen tijd en toen had 
de vereeniging een prachtig clubhuis. Het bestuur richtte nu een. 
tweeden oproep — enkel tot de leden — om een vrijwillige verhoo- 
ging der contributie opdat de vereeniging uit deze extra-bate de 
hypotheek zou kunnen aflossen. Resultaat: bijna duizend leden ver
hoogden gaarne met een zelf gekozen bedrag voor onbepaalden tijd 
hun contributie, zoodat deze bron van inkomsten met ruim een vierde 
werd vermeerderd.

Talrijke vereenigingen hebben thans fondsjes gevormd voor het
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;ebouw; er zijn organisaties, die al meer dan 
t doel in eigen omgeving bij elkaar hebben

aan de overzijde van het Y leende 
>ede doel” — twee zolderschuiten met materiaal: 
ten, smalspoor enz. enz.
i daar, in het hartje van Februari, toen de sneeuw 

voet hoog lag, dertig mannen, leden van de 
, Amsterdam-Zuid" in hun vrijen tijd, 's avonds 

en op den Zaterdagmiddag, het huisje uit te 
en op lorries te zetten. Meer dan veertien 

Tegen 1 uur 's nachts kwamen de vrouwen 
huis — eenige kilometers vèr, zeiden wij 
vlakte met groote pannen erwtensoep of 

mannen moed in en na een kwartuur rust 
en versterkt aan den arbeid tot 6 uur in

verkrijgen van een eigen g< 
vijfduizend gulden voor dit 
gekregen.

Hoe groot de medewerking wel is in onze speeltuinvereenigingen ? 
Een ander voorbeeld:

De vereeniging .Amsterdam-Zuid” had dringend een clubgebouw 
noodig! Op zekeren dag ontdekt een der leden, dat in de uitbreiding- 
Zuid een woningbouwvereeniging gereed is met den bouw van eenige 
blokken woningen. De directie-keet voor dezen bouw werd nu na
tuurlijk overbodig. Snel even informeeren, wat dit houten gebouwtje 
moest kosten. Hm, een bedrag van omstreeks duizend gulden werd 
genoemd. Te duur. Confereeren, praten en nog eens onderhandelen 
en het einde was, dat de speeltuinorganisatie het gebouwtje kon 
koopen — „gezien hef goede doel, waarvoor het bestemd zou worden" — 
voor, naar wij meenen, drie honderd gulden. Het geld werd onder 
de leden en belangstellende buurtbewoners bij elkaar gezameld en 
de koop ging door.

Daar stond het toekomstig clubhuis, een hoog houten gebouwtje; 
gewicht 13.000 K.G.! Hoe kreeg men dat nu in eigen buurt? Uit 
elkaar nemen kon niet; dat werd te duur van weder-opbouwen. Men 
besloot het huisje met eigen krachten te verrollen, eenige kilometers 
ver. Een groote machinefabriek aan de overzijde van het 
„gezien weer het goe 
vijzels, dommekrachte

En toen begonnen 
vaak meer dan een 
Specltuinvereeniging 
tot diep in den nacht 
graven, op te vijzelen 
dagen duurde dit karwei! 
dezer wakkere kerels van 
straks — over een open 
koffie. Zij spraken den 
toog men weer opgewekt 
den morgen.

Over smalspoor werd ten laatste het huisje verrold in de richting 
van de eigen buurt. Men stuitte echter op het Amstelkanaal. Geen 
nood! Hier werd het huisje op twee naast-elkaar gebonden zolder
schuiten geladen, electrisch licht werd aangelegd en zoo stak men 
's nachts het kanaal over; aan de overzijde ging men weer aan land. 
Toen was men gauw „thuis”.

Timmerlieden, schilders en behangers togen onmiddellijk aan het
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De onderwijzersopleiding in Engeland 
door L. C. T. BIGOT.

reed was met zijn uitgebreid werk 
j het ter inzage aan verschillende

op hun arbeid, vooral, omdat zij nu 
it de overheid ook maar voor één cent

en enkele weken later werd het alleraardigst clubhuis officieel 
>pend door den wethouder voor het Onderwijs, den heer Ed. Polak, 

namens het Gemeentebestuur woorden van warme erkentelijkheid 
sprak voor deze kloeke daad.

De mannen waren trotsch < 
een clubhuis hadden, zonder dat 
had behoeven bij te springen!

Deze voorvallen zouden wij kunnen aanvullen met vele dergelijke 
uit andere vereenigingen. De liefde voor het eigen werk, het prettige, 
dat er zit in zelj-doen, een ander niet noodig-hebben — ziedaar oor
zaken dat het Amsterdamsche Speeltuinwerk in korten tijd tot zoo 
grooten bloei is gekomen en nog steeds zich aan het uitbreiden is. 
Het vertrouwen dat overheid en burgerij stellen in den arbeid der 
honderden eenvoudige mannen en vrouwen, het besef, dat men geza
menlijk zoo machtig veel kan doen voor de opvoeding van eigen 
kinderen — want niet waar, de jeugd afhouden van het kwaad is 
toch ook opvoeding? — houdt de menschen bij elkaar, trekt steeds 
weer nieuwe krachten naar de organisatie.

jekomen en
t overheid

mannen en
machtig veel kan doen

1 \e heer Lance G. E. Jones B. A. van het Balliol-college in Oxford 
heeft een mooi boek geschreven over de onderwijzersopleiding in 

Engeland en Wales. ’t Is uitgegeven door de Gartonfoundation, een 
stichting, die ten doel heeft paedagogische werken te verspreiden en 
het geeft een overzicht, a critical survey, van wat op dit gebied bij 
onze overburen zooal geschiedt.

Toen de auteur zoo ongeveer gerc
— 't boek telt 486 blz. — zond hij het ter inzage aan 
voormannen op het gebied van onderwijs en opvoeding, „educationalists", 
zooals de Engelschen met een bondig woord ze noemen.

Ook aan den secretaris van de Garton foundation, the right hon. 
viscount Esher G. C. B., G. C. V. O.

De bedoeling van deze toezending was 't oordeel dier heeren te 
vernemen en te publiceeren tot verhooging van het debiet; de oor
deelvellingen worden dan ook achter in het boek onder het hoofdstuk : 
Correspondence afgedrukt. Genoemde heer Esher is vol lof voor den 
arbeid van Jones, maar is slecht te spreken over de onderwijzers-
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5 gevormde 
Iragender te

deed:

Wales verschillende soorten van onder- 
hier met de aantallen volgens de verslagen

jnt. dat 
lie wij 

een jonge

die

Er zijn in Engeland en 
wijzers; we vermelden ze 
1920—1921.

schrijft hij, „to be lost in 
we call by words such as

van de indrukken, 
aan het werk

opleiding in Engeland. „AVe appear”, zoo 
a maze of wcllmeaning aspirations, that' 
initiative, deccntralisation and so on.” ')

En dan voegt hij er de geestige opmerking achter: „If a lad or 
girl were to ask Mr. Lance Jones the simple question : How am I 
to become a teacher ? I trcmble to think of the number of queries 
he would be forced to put to his questioner before he could give a 
lucid answer.” 2)

Hij eindigt zijn beoordeeling, gedateerd 28 Mei 1923, met de 
volgende cordate uitspraak: .Mr. Lance Jones’ book confirms me in 
the opinions I formed long ago, that in order to reduce the cost of 
Education in our country, and increase its efficiency, we should 
destroy its parochial cbaracter, by placing its direction and admini- 
stration under a Minister of the Crown, advised by a Board elected 
by the whole body of Teachers; that all inspection as well as 
Examination Tests should be in the hands of qualified teachers 
appointed under the authority of the Minister; that no school, public 
or private, should be independent of inspection; that the admini- 
strative Educational districts should be coterminous with University 
centres; that the Head of every college and school should be 
qualified by a University Degree.3)

In het volgende hebben we — naast verwerking 
in Engeland op dit gebied opgedaan — veel ontleend 
van den heer Jones.

in een doolhof van welgemeende 
, decentralisatie, enz.
. Jones de eenvoudige vraag 
ik bij de gedachte aan het u 

of de vraagster, alvorens

■) ’t Schijnt, dat wij geheel verdwaald zijn i 
strevingen, die wij betitelen als eigen initiatief,

2) Als een jongen of een meisje aan Mr. L. 
Hoe kan ik onderwijzeres) worden, dan beef i 
aantal vragen, die hij moet stellen aan den vrager 
duidelijk antwoord te kunnen geven.

’) Hei bock van Mr. L. J. bevestigt mij in de reeds lang gevormde meening, 
dal wij, om in ons land het onderwijs goedkooper en vruchtdragender te maken, 
moeten breken met het parochiale (gewestelijke) karakter, door het bestuur en 
de administratie ervan te brengen onder een Minister van de Kroon, bijgestaan 
door een raad gekozen door het onderwijzend personeel; dat alle inspectie en 
alle examens in handen moeten zijn van gediplomeerde onderwijzers door den 
minister benoemd; dat geen enkele school, openbaar of bijzonder, vrijgesteld mag 
zijn van inspectie ; dat de schooldistricten moeten samenvallen met de universitaire 
centra en dat de hoofden van de lagere- en middelbare scholen allen een 
universitairen graad moeten bezitten.
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Hieronder zijn niet begrc 
en andere speciale vai

■) H„ 
teekencn

tot de kweekschool is in de grootere 
het aflobpen van de lagere school,

:n leeftijd, gaan de a.s. kweekc;
ze volgen die 4 of 5 jaar; daarna 

ze als student-teacher of 
van hun tijd doorbrengen in de lagere s

plaatsen 
op twee 
ekelingen

' pupil- 
school

waarvan 132.147 vrouwen en

nog in opleiding; die onder b. en e. 
id; meestal hebben ze hun opleiding 
over die onder a. en daarvan vallen 

gezegde onderwijzersopleiding om, 
ion hebben behaald. Een eigenlijke 

 voor onderwijzer ont- 
de 165000, d.i. plm. 50 pCt. (’/3

b. 35.457 Uncertificated teachers, d.w.z. onderwijzers zonder akte; 
zij bezitten nóch de kweekschoolakte, nóch de Board-akte.

c. 13.540 Supplementary-tcachers. Zij heetten vroeger „assistenten"; 
het zijn allen vrouwelijkc leerkrachten; de cenigc eisch, die van 
haar gesteld wordt, is, dat ze 18 jaar zijn en gevaccineerd.

?. 4.248 Student-teachers, d.w.z. kweekelingen, die echter vaak 
als zelfstandige leerkracht optreden.

D.i. totaal 169.314 leerkrachten, 
37.167 mannen. ‘)

De leerkrachten onder 3. zijn i 
zijn niet of gedeeltelijk opgeleit 
moeten af breken; blijven dus 
af degenen, die buiten een eigenlijk ( 
een akte van den Board of Educati< 
opleiding, een theoretisch-practische vorming 
vingen dus slechts ruim 79000 van 
hiervan zijn mannen en 2/3 vrouwen).

Voor de opleiding van deze leerkrachten zijn in Engeland en Wales 
93 kweekscholen (training-colleges); daarvan zijn er 21 verbonden 
aan Universiteiten, 22 zijn council-scholen (wij zeggen gemeente- 
kweekscholen) en 50 zijn voluntary-schools, d.w.z. bijzondere kweek
scholen).

Van deze 93 kweekscholen zijn 34 dagscholen (day-trainingcolleges) 
en 59 scholen met internaten (residential trainingcolleges). Er zijn 17 
jongens,-. 50 meisjes- en 26 gemengde kweekscholen. Van de 50 bij
zondere kweekscholen zijn er 30, uitgaande van de Church of England, 
8 van de R.K. Kerk en 12 niet van een bepaalde sekte.

sgrepen plm. 4000 onderwijzers voor gymnastiek, 
vakken.

rt. 116.069 Certilicated teachers, d.w.z. onderwijzers met een akte; 
daarvan zijn 79.526 opgeleid aan kweekscholen en 36.543 hebben, 
al werkende in de lagere school en buiten een opleidingsschool 
om, een akte verworven van de Board of Education.

De voorbereiding 
aldus ingericht: Na 
klassen na, dus op 12-jarigei 
naar de middelbare school; 
een periode van 2 of 1 jaar, waarin 
teacher een gedeelte
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i
F

het onderwijs 
gewone 

de Ui

en de nieuwe kweek- 
inrichting betreft. De

. school, 
•wijzer wou 

waren c

overige deel 
o 18-jarigen 
lan. Op het 
a.s. kweeke-

nemen

de lessen blijven volgen 
leeftijd vangt dan de val 
platteland, waar geen 
ling de geheele lagei 
schoolhoofd of op e 
steeds heeft ieder, < 
stage doorgemaakt, 
onalists zeer uitecnloc 
toejuichen; de 
hoogte, die 
te worden, 
het tekort ? 
zij maar een

Dat 
aan algemcene kennis bij de 
i deel van het onderwijs aan ■

De cursus op de
(18—20 of 21 jaar), op
Toelating geschiedt na het met gui 
examen; hiervan vrijgesteld zijn de I 
voldoende kennis en ontwikkeling waarborgen.

De meeste kweekscholen in Engeland dateeren ■ 
dien tijd was er, behalve op enkele plaatsen geen 

ngeleid kon worden. ^Vie onder' 
bij een

in het onderwijzersberoep te worden ingewijd en het 
i op hun middelbare school; op 
ikopleiding op de kweekschool aa 

middelbare scholen zijn, moet de
igere school afloopen en daarna les nemen bij een 
andere wijze de noodige kennis verwerven. Doch 
die op de kweekschool komt, reeds een praktijk- 
ccn systeem, waarover het oordeel der educati- 
jopt. Er zijn er, die dit vooropzetten der praktijk 
kweekelingcn komen van heel wat zaken op de 

de kweekschool later niet meer behoeven besproken 
t wint tijd uit. Anderen zien vooral het bezwaar in 

: a.s. kweekelingen, doordat 
de middelbare school volgen.

kweekscholen duurt twee of drie jaar 
Universitaire kweekscholen vier jaar (18—22). 

instig gevolg afleggen van een 
bezitters van diploma's, die een

1904; voor 
was er, behalve op enkele plaatsen geen school, waar men 

tot onderwijzer opgeleid kon worden. Wie onderwijzer wou worden, 
ging in de leer bij een onderwijzer; ook dikwijls waren de jonge 
geestelijken gedurende een tijd hunner voorbereiding onderwijzer of 
begonnen zij hun loopbaan als zoodanig.

Tusschen die oudere opleidingsinrichtingen 
scholen is een groot verschil, wat gebouwen en 
oudere lijken heel veel op onze kweekscholen, al zijn er ook belang
rijke verschillen. Zoo bezochten Prof. Kohnstamm en schrijver dezes 
de Ladies County Council Training College (Gemeentelijke Meisjes
kweekschool) op Graystoke-Place in Fetterlane, een zijstraat van 
Fleetstreet, dus midden in de City. De directrice Miss Brackenbury 
deelde ons 't een en ander mede over den eerbiedwaardigen ouder
dom van het gebouw. De school was bestemd voor dagleerlingen, 
maar daar deze geen tijd hadden tusschen de schooltijden naar huis 
te gaan wegens de groote Londensche afstanden, gebruikten leerlingen 
en leeraressen den lunch in de school. Een ruime eetzaal was in den 
kelder uitgebouwd; tijdens den lunch, waartoe wij met Engelsche 
hoffelijkheid waren uitgenoodigd, hadden we gelegenheid den vrijen 
omgang te zien tusschen leerlingen en leeraressen en ook heel wat 
te vernemen over de onderwijzersopleiding in Engeland.

Een gewone (geen universitaire) kweekschool bestaat uit twee of
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■) Dit is niet 
groote vrijheid: .

; geregeld ; er bestaat in dit opzicht 
ing maar goedkeurt.

iet op alle kweekscholen gelijk 
: indien de inspcctor de regelir

drie gewone klasselokalen, een vergaderzaal, een muziekzaal, tccken- 
zaal, een paar leeskamers met bibliotheek, een lokaal met laborato
rium voor natuurkunde en een lokaal voor natuurlijke historie. Voor 
het personeel zijn behalve een docentenkamer, ook meestal ecnige 
eenige kleinere vertrekken disponibel. Is de school een residcntial 
training-college, d.w.z, dat de ouders van de leerlingen niet ter plaatse 
wonen, dan zijn er aan de school verbonden twee of meer kleine 
internaten (max. 30 leerlingen) — men kent in Engeland niet het 
systeem der kosthuizen en niet dat der groote internaten. Die inter
naten zijn zoo ingericht, dat elke „student" een eigen kamer heeft, 
gemeubeld als studeer-slaapkamer; bovendien zijn er groote eet- en 
conversatiezalen en een groot speelterrein. Zulk een inrichting is dan 
een „eenvoudige” kweekschool; de cursus duurt er twee of drie jaar. 
Zulk een school — maar dan alleen voor externe leerlingen — is 
ook de Graystoke-Kweekschool; zij telt 144 leerlingen, die allen een 
deel van de middelbare school (secondary-school) hebben afgeloopen 
en van 't 18e tot 't 20e of 21e jaar op de Training school zijn.

Van het onderwijs zijn twee vakken verplicht: Engelsch en op
voedkunde. Van de tweede groep vakken : muziek, teekenen en 
nuttige handwerken zijn twee vakken verplicht en van de derde 
groep: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, physica, wiskunde en 
Fransch is één vak verplicht. Gewoonlijk heeft elk der leerlingen 
dus maar vijf vakken. *)

Van de docenten moet twee derde van het aantal een universitaire 
opleiding hebben gehad; daar dit getal nog niet bereikt is, wordt bij 
vacatures steeds gezorgd een niet-universitair opgeleid docent te ver
vangen door een universitair-opgeleide. Het percentage der universitair- 
opgeleide docenten bedraagt, over alle kweekscholen berekend, 62.6%.

Een rooster van werkzaamheden ziet er daar geheel anders uit 
dan op onze kweekscholen, daar de leerlingen behoudens de enkele 

n vrij zijn in de keuze van hun vakken.
lags van 8.50—9.30 —■ de lessen duren aan de Graystoke- 
ol als op bijna alle training colleges voor de meeste vakken 

— zijn de le jaars kweekelingen b.v. verdeeld over de 
en wiskunde; de 2e 

uur allemaal: opvoedkunde. En 
handwerken, tuinarbeid, teekenen,

■ geplaatst. Hier volgt ter illustratie 
reekschool van onderwijzeressen met

i op onze 
beperkingen

’s Maandat 
kweekschool
40 minuten — zijn de le jaars 
vakken biologie, geschiedenis, aardrijkskunde 
jaars kweekelingen hebben op dat uur allemaal: 
zoo is 't eiken dag. Vakken als 
enz. zijn op de namiddaguren 
een dagverdeeling van een kw< 
internaten.
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1.15
2.15—4.15

4.15 
5.05—8.10

8.20
8.40—9.10
9.15—9.30

7.30 
8.25—8.40 
8.50—1.—

mng.
50 en 2 van 40 min. met een pauze van

Ontbijt.
Godsdienstoefeninf
Lessen (2 van
20 minuten).
Middageten.
Gedurende 3 dagen per week is deze tijd vrij voor spel, 
sport of studie ; de andere 3 dagen zijn de namiddagen 
bezet met lessen of practisch werk in de leerschool.
Thee.
Lessen en eigen studie.
Op enkele dagen 4 lessen van 40 min. met 25 minuten 
pauze; op andere dagen 2 lessen van 40 minuten, en de 
rest eigen studie.
Avondeten.
Eigen studie.
Godsdienstoefening.

Zaterdag na 1 uur zijn de leerlingen vrij hun tijd (e besteden naar 
eigen wcnsch. Een merkwaardig verschijnsel is, dat op vele Training 
colleges een vrijen middag in de week besteed wordt aan Discussions, 
wij zouden zeggen : debating-uurtjes, dikwijls onder leiding van een 
door de leerlingen daartoe uitgcnoodigden docent.

Op elke training-collegc is een debating-club, een reciteerclub en 
zijn er clubs voor verschillende sporten: korfbal, tennis, enz.

Voor de orde op de school is op de meeste scholen een regeling 
getroffen, waarbij docenten en leerlingen samenwerken. De docenten 
stellen eenige algemeene regelen vast; de leerlingen kiezen uit hun 
midden er twee of drie, die voor de handhaving dezer regels zorgen. 
Straffen worden door de docenten opgelegd, vaak op voorstel van 
den leerlingenraad. Afzonderlijke leerlingen-commissies beheeren de 
bibliotheek, de spelbenoodigdheden, enz.

Het examen voor onderwijzer(es) is voor de meeste kweekscholen 
’n „external examination", d. w. z., een eindexamen, dat af genomen 
wordt door eenige inspecteurs, die specialiteiten zijn in een der 
vakken van de kweekschool, met de docenten. Andere kweekscholen 
hebben een schooleindexamen met inspecteurs als gecommitteerden. 
Het bestuur eener kweekschool mag kiezen, welke vorm van eind
examen het wenscht. Bij dit eindexamen is het practisch lesgeven 
het hoofdvak. Deze betrekkelijk groote vrijheid is mogelijk, doordat 
er een afzonderlijke inspectie is voor alle training-colleges in Engeland.

De practische opleiding heeft plaats aan een leerschool: demon- 
stration- of practisingschool geheeten en aan de hulpleerscholen: 
additional practising schools. Op groote kweekscholen, zooals b.v.
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grooter en 
i. De school

de University day training-college, een gemeentelijke kweekschool in 
Londen (Southampton Row), zijn voor enkele vakken (aardrijkskunde 
b.v.): lokalen, waar vooraan een klas leerlingen der demonstration- 
school kan plaats nemen en daarachter op amphitheatersgewijze ge
bouwde banken de kweekelingen. De docent kan zoo op aanschouwe
lijke manier de a.s. onderwijzers leeren, hoe zijn vak of hoe bepaalde 
onderwerpen uit zijn vak met leerlingen der lagere school moeten 
worden behandeld. Op de Engelsche kweekscholen is de vakdocent 
ook belast met het geven van onderwijs in de methodiek van zijn 
vak voor de lagere school.

De Universitaire kweekscholen zijn natuurlijk veel 
grootscher ingericht dan de „eenvoudige’' kweekscholen, 
te Londen, die zooeven genoemd werd, staat onder leiding van Dr. 
Nun, hoogleeraar in wiskunde en paedagogiek aan de Londensche 
Universiteit. Ze telt niet minder dan 650 leerlingen; van een classi
ficatie is natuurlijk geen sprake. De school is geheel universitair 
ingericht. Onderwijzers en onderwijzeressen, die een „eenvoudige" 
kweekschool hebben afgeloopen, volgen vaak daarna nog een of twee 
jaar de lessen aan een University-collegc. Zij leven dan eenigen tijd 
het studentenleven mee; de groote studenten-organisatie in Engeland: 
de N. U. S. heet volledig: National Union of Students of the Uni
versity and the University Colleges.

Voor het volgen van de lessen op de training-colleges wordt geen 
schoolgeld geheven; op de kweekscholen met internaten moet door 
elke leerling betaald worden 75 pCt. van de per leerling gemaakte 
kosten voor woning, voeding, enz.

Van alle leerlingen wordt een belofte gevraagd, dat ze 
onderwijzer(es) in dienst zullen treden.

Op een der door ons bezochte kweekscholen wil ik nog even de 
aandacht vestigen; het is de training-college op Gipsey-Hill bij Londen, 
een school gesticht door een vereeniging. Een drietal, vlak bij elkaar 
gelegen villa’s zijn de internaten; in afwachting van het gereedkomen 
der in aanbouw zijnde school, werden de lessen in een dezer inter
naten gegeven. Op den namiddag van ons bezoek, waren er geen 
lessen; de meeste leerlingen waren op het speelveld. Enkele waren 
thuis gebleven om te studeeren; een groepje vonden we voor den 
haard in een conversatiezaal druk aan het debatteeren.

De leidster van een dezer internaten gaf ons eenige inlichtingen. 
En we vernamen daar veel, dat in Nederland ook wordt nagestreefd 
en hier en daar bereikt. Ofschoon de leerlingen over drie kleine 
internaten (elk van plm. 20 leerlingen) verdeeld waren, vormden ze 
toch als ’t ware één groot gezin, ’t Doel van het internaat was de
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Hier ontmoeten we een 
kweekscholen wordt nagestreefd.

Inrichtingen als Gipsey-Hill zijn 
leiding tot onderwijzer(es) is er 
combincerd met de nastreving van 
gogische idealen.

De nieuwe 
toekomst een 
maken. Over eenige jaren 
wijzeressen allen zijn trein- 
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En dat leeren ze 
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altijd tusschen twee hoog 

; op de wi 
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er in Engeland niet veel. De op- 
— als in ons land — zelden ge- 
sterk naar voren tredende paeda-

regelingen van de opleiding ten onzent zullen in de 
dergelijke combinatie tot een nog zeldzamer uitzondering 

zullen onze a.s. onderwijzers en onder
en tramsludentjes met al de nadeelen

opvoedingsinstituut als in Gipsey- 
zeer benijdenswaardige gevolg, dat er een kring 

—tellenden wordt gevormd, die met de inrichting meeleeft; 
ling, die zich bij den practischen Engelschman ook openbaart 
ijken zin door kleinere en grootere geschenken, als: ’n 
, een fonds voor excursies, een tooneelinrichting voor de

onderwijzeressen te leeren „leven": later als onderwijzeres zijn 
dikwijls door gebrek aan geschikten omgang voor een groot deel 
zichzelf aangewezen. Te kunnen „leven", dat moeten ze leeren. 

alleen door de grootst mogelijke vrijheid toe te 
van verboden en geboden. Wie 

- ------ —oge muren in een smal gangetje loopt, kan 
het uitzicht op de wijde vlakte en op het hooggebergte niet verdragen. 
De onderwijzeressen moeten zoo straks als ze 20 jaar zijn, zelfstandig 
het leven in en in dat leven moeten ze anderen vaak ten voorbeeld 
zijn. Daarom wordt op Gipsey-Hill van de opvoeding zooveel werk 
gemaakt: elke groep van 15 A 20 leerlingen heeft een leidster, dié 

de school is, waar ze 10 A 12 uren les geeft, 
een mooie en moeilijke taak, zoo beweerde 

ze zooveel te doen hebben, maar om- 
de leerlingen gereed moeten staan, om te 

hulp, deze raad, deze steun .
op den achtergrond zetten 

en genoegen en gemak bij de leidsters, ligt ’n groote 
deze krijgt vooral waarde, doordat de grootst mogelijke 

tan. Het streven is daar niet, de leerlingen 
te doen maken in gehoorzaamheid aan leeraressen en 

icrlingen verder te brengen tot zelf- 
aan eigen moreel inzicht, 

ideaal, dat ook in Nederland
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Lolbrop Stoddard. In opstand tegen 
de beschaving. Geautoriseerde 
bewerking van Or. C. Easton. 
H. P. Leopold, Den Haag 1924. 
219 p. f 2.90

Zijn wij met beschaving en volks
ontwikkeling op den goeden weg? Of 
dreigt onze West-Europcescbe „bescha
ving" ten onder te gaan? leder die ons 
op dit zoo aangelegen punt wil voor
lichten, heeft recht op eenige aandacht. 
Toch vrees ik dat het bock van Sloddard 
ons niet veel wijzer zal maken. Het 
bestaat uit twee gedeelten: een biolo
gisch, waarin de leer verkondigd wordt 
van den achteruitgang van het mensche- 
lijk ras en de sterkere toeneming 
derwaardigen; en een sociologi 
waarin veel onvriendelijks gez-t 
van de Bolsjewisten.

In het eerste deel schijnt n 
phanlasic, in het tweede veel » 
kende feitelijkheid te steken, 
verband iusschen beide heb 
kunnen ontdekken. Eerder het tegen
deel. De eugenetische leer die de schr. 
voorslaat, is bij uitstek aristocratisch; en 
het communisme is de meest principiecle 
tegenstander der democratie. Men zou 
eerder op grond van het bolsjewisme 
een eugenetica verwachten die ras-echtc 
proletariërs zal kweeken, of op grond 
van de eugenetica een poging ter ver
dediging van het met het bolsjewisme 
geestelijk zoo na verwante fascisme, 
dan een aanbeveling van de eugenetica 
en een bestrijding der dictatuur-gedachte 
in hetzelfde werk.

Optncrkenswaardig is dit boek alleen 
als een bewijs van de stuurloosheid van 
onzen lijd. Ph. K.
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>enbare besprekingen of congressen ter lie- 
asontwikkeling.

5 tusschen 
lering van

i van opet
van--volkse
een orgaan, dat uiting

nieuwe vruchtbrengende ge
ig zal geven aan alle in ons 
gedachten op het gebied der

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

Nederland 
het bezoek 
dit noodig 
deering van

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot hét doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling besta'an .en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door .het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken vóór die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen 
handeling van problemen ’

5. door uitgave van 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevorde 
van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
buitenlandsche toestanden.
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Werk ten behoeve van ontwikkeling en ont
spanning van het personeel van Ned. fabrieken.

III. Vakopleiding: als Volksontwikkeling bij „FIGEE-HAARLEM".

'eer gaarne maken wij gebruik van de gelegenheid die U ons biedt 
om in het maandblad „Volksontwikkeling" een overzicht te geven 

van een leerlingwezen, zooals zich dat bij Figee heeft ontwikkeld.
Wij kozen als opschrift voor dit artikel vakopleiding als volksont

wikkeling, omdat ons herhaaldelijk bleek hoe het gemis van een goede 
vakopleiding, dat vooral in de laatste 10 jaren, door oorlogs- en 
crisisellcnde, zoo sterk naar voren kwam, in den weg staat bij zoo
vele jongens, die in die richting hun maatschappelijke loopbaan moeten 
kiezen, om het hoogtepunt van die richting te bereiken; hoe het in 
nog meerdere mate een beletsel is om zich op te werken tot een 
hooger niveau, van waar het hun gelukken zou een sprong te wagen 
op een anderen weg, die hun de gelegenheid bieden zou hoogere 
toppen in het maatschappelijk leven te beklimmen. ^Vij willen hier 
aanstonds aan toevoegen dat het wel eens noodig kan zijn, dat jongens 
van de lagere school komende, ter ondersteuning van de gezins- 
inkomsten, zoo spoedig mogelijk moeten gaan „meeverdienen" en 
wel direct zoo véél mogelijk, met als noodzakelijk gevolg dat ze 
loopjongen in winkel of bedrijf zich uitleven kunnen als „straatjongen", 
ongebonden, tot meerdere ongebondenheid dikwijls vervallen en erger 
nog, door hun totale ongeschiktheid om straks in de maatschappij op 
nuttige wijze werkzaam te zijn, die maatschappij tot last worden, 
waarbij dan het meest betreurenswaardig is dat een menschenleven, 
dikwijls mede doordat bij de ontwikkeling in een verkeerde richting 
werd gestuurd, voor het maatschappelijk leven is verloren gegaan. 
De ervaring heeft geleerd dat een bezwaar als bovengenoemd, n. 1. 
dat kinderen, wanneer ze den leerplichtsleeftijd achter den rug hebben, 
zoo spoedig mogelijk moeten „verdienen", niet te onderschatten is, 
wat geleid heeft tot het zich langzamerhand ontwikkelen van de vak
opleiding, die tegelijk beoogt, de leerlingen in het productie-proces te
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doen werkzaam zijn met als gevolg, dat ze ook hun loon daarvoor 
ontvangen. Sinds 1903 is bij Figee de leerling-opleiding voorwerp ge
weest van bijzondere zorg en werden alle middelen die binnen haar 
bereik lagen, aangewend om een leerling het meest mogelijke mede 
te geven van wat er in zijn vak te leeren valt. Jongens van 14 jaar 
die de lagere school met vrucht hebben doorloopen, kunnen als leerling 
bij Figee worden aangenomen.

De candidaat-leerlingen moeten lichamelijk geschikt zijn, ten bewijze 
waarvan moet worden overgelegd een verklaring dat de jongen ge
neeskundig is onderzocht en geschikt bevonden voor fabrieksarbeid. 
De fabrieksdokter keurt de leerlingen ook nog, nadat zij eenigen lijd 
in dienst zijn, maar van veel belang wordt geacht een verklaring van 
een huisdokter, die veelal den jongen en het gezin waaruit hij komt 

ervaring berustend, in het belang 
,dig zal terug houden van een richting 
die later zal blijken voor zijn licha- 
te leveren. Wanneer de huisdokter

maar van
huisdokter, die veelal den jongen 

nader kent, zoodat zijn oordeel op 
van den candidaat, dezen zoonoodif 
te kiezen voor zijn ontwikkeling, 
melijke gesteldheid bezwaren op

Tusschen haakjes moge hier even dc aandacht gevestigd worden op het schrijven 
dat de Minister van Arbeid. Handel en Nijverheid heeft verzonden naar den 
Hoogen Raad v an Arbeid, betreffende de wijziging van de Arbeidswet 1912, in 
verband met de onderwijswetten.

De Minister zegt in bovenbedoeld schrijven o.m. dal het verbod van 
van kinderen beneden de 14 jaar dc vakopleiding van nicl-leerplichlige l< 
beneden 14 jaar in den weg staat en dat „ook wanneer laatst bedoek 
opleiding geschiedt op de wijze in Titel II der Nijverheidsonderwijswet (onde. 
volgens het leerlingstelsel) omschreven, zij volgens dc arbeidswet, die hier ( 
uitzondering maakt, als voor ambachts- en vakscholen, voor kinderen bent 
14 jaar verboden moet worden geacht”.

Het schijnt de bedoeling van den Minister te zijn, om de Arbeidswet in dien 
zin te wijzigen dat hel bepaalde in art. 9 niet van toepassing worde verklaard 
„op werkzaamheden van kinderen beneden 14 jaar voor wier opleiding een leer
overeenkomst is aangegaan, als bedoeld in Titel II der Nijverheidsonderwijswet,  
voor zoover op die werkzaamheden die leerovereenkomst van toepassing is".

Een tweede bezwaar noemt de minister de niet aansluiting tusschen Lager- 
onderwijswet 1920 en Leerplichtwet, op artikel 9 der Arbeidswet. Door de laatst 
aangebrachte wijzigingen in eerstgenoemde wetten, is de kloof, al is het dan ook 
van tijdelijken aard, n.1. tot 1930, tusschen de Arbeidswet en deze Onderwijs
wetten belangrijk verbreed. Uit een ingesield onderzoek bleek den Minister dat 
verwacht mag worden dat de eerstvolgende 5 jaren, de gedwongen ledigheid 
van niet-leerplichtige kinderen sterk zal toenemen.

De voorzitter van den Hoogen Raad van Arbeid heeft het p 
over bovengenoemd schrijven, van een speciale daartoe ingeste) 
dezer dagen zou vergaderen.

Met belangstelling zal zeker worden uitgezien naar het resultaat der bespre
kingen die zullen worden gevoerd en de voorstellen tot wijziging van art. 7 der 
Arbeidswet welke door den Minister eventueel zullen worden ingediend.
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gunstig adviseert, wordt met het verder onderzoek van 
voortgegaan, welk onderzoek beoogt, bij benadering waar te nemen 
of de jongen wel den aanleg bezit voor het vak dat aanvankelijk zijn 
liefde heeft. De beroepskeuze is wel een zeer belangrijk vraagstuk 
in de opvoeding onzer kinderen geworden. Tot voor korten tijd (ook 
nu nog) speelde het toeval een groote rol. Dikwijls laten ouders, 
wanneer de middelen hun daartoe niet ontbreken, hun zoon studeeren 
zonder dat de vraag gesteld wordt of deze aanleg heeft voor studie; 
daarnaast niet minder gewichtig of hij ook doorzettingsvermogen heeft, 
wat ten slotte zelfs bij den meest begaafde ook de motor moet zijn 
om er te komen. Bij de minder gesitueerden is het kiezen van een 
beroep nog veel meer een gooien met de muts. Het is een verblijdend 
verschijnsel dat de ouders meer en meer besluiten eens met den 
meester te gaan praten, vóór hun kind de school verlaat, maar vaak 
gebeurt het dat een beroep voor een kind reeds van te voren is ge
kozen door vader en moeder, een beroep waarvan de jongen soms 
reeds meer dan genoeg heeft voor hij de meest elementaire kennis 
van het vak heeft opgedaan, eenvoudig omdat hij er niet voor deugt. 
De goede resultaten die reeds werden bereikt met z.g. psycho-technisch 
onderzoek van candidaten voor een of ander vak, brachten de directie 
van Figee er toe, zij het zeer voorzichtig en bescheiden, door het 
afnemen van proeven betreffende opmerkingsgave en vaardigheid, een 
goede beroepskeuze te bevorderen.

Iedere candidaat wordt dus, alvorens tot zijn toelating als leerling 
besloten wordt, onder handen genomen, hoofdzakelijk om te zien of 
hij voor de opleiding die hij, of zijn ouders wenschen, geschikt is. 
De beoefenaars van de psycho-techniek zijn het hierover allen eens, 
dat het bij een onderzoek van veel belang is, waar te nemen, op 
welke wijze de candidaat reageert op de proefnemingen ; men krijgt 
daardoor kijk op eigenschappen die niet door een ander onderzoek 
zijn vast te stellen, Blijkt b.v. dat men met een onverschilligen, on- 
handelbaren jongen te doen heeft, dan zal men, al beantwoordt hij 
aan alle eischen van het onderzoek, toch dikwijls niet tot het plaatsen 
van een dergelijk element kunnen besluiten, reeds daarom niet, omdat 
een lastige jongen, veel kwaden invloed kan hebben op zijn mede
leerlingen.

De leerling is verplicht vier achtereenvolgende jaren aan de fabriek 
werkzaam te blijven, waartegenover deze zich verbindt om hem 
durende dien tijd in dienst te houden. De vader of voogd van 
leerling verbindt zich den leerling gedurende zijn leertijd 
fabriek te laten en zijnerzijds mede te werken opdat deze ijve 
plicht vervult. Als garantie stort de vader of voogd een bedrag
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f 50.— de z.g. waarborgsom, waarvan jaarlijks 4°/0 wordt uitgekeerd, 
terwijl de waarborgsom na het verstrijken van den leertijd wordt 
terug betaald. Het storten van een waarborgsom heeft wel eens 
bezwaren opgeleverd, bij ouders die dit geld niet bezaten of konden 
krijgen, doch wanneer het dan een leerling gold, die een goed rapport 
van het schoolhoofd en aanleg voor het vak bezat, werd een stichting 
alhier bereid gevonden dit geld ais voorschot aan deze ouders te 
verstrekken. De voordeelen van het storten eener waarborgsom zijn 
niet te onderschatten; het komt toch we) voor, dat om een klein 
meeningsverschil, tusschen den vader en den leider van de leerling- 
werkplaatsen, de eerste de neiging in zich voelt opkomen, om zonder 
nader beraad, den jongen „dan maar weg te halen", maar de waar
borgsom doet hem nog even wachten, de bui zakt en de jongen is in 
staat zijn vak verder te leeren. Ook zijn jongens van dien leeftijd 
vaak zeer grillig; invloeden van buiten trachten hen ontevreden te 
maken, te weinig loon, suggestie van jongens van hun leeftijd die 
meer verdienen als loopjongen, met als gevolg de zucht om den boel 
er bij neer te gooien. Maar de ouders overreden hun zoon, waar zij 
anders wellicht zouden toegeven, om zich te schikken in zijn lot en 
de jongen zet door. Een materieele band die opvoedend werkt.

AVanneer het voorkomt dat tot ontslag van den leerling moet worden 
overgegaan wegens wangedrag ; of dat zonder geldige reden de over
eenkomst door de ouders wordt verbroken, dan wordt de alsdan 
verbeurde waarborgsom gestort in het pensioenfonds der beambten 
en werklieden.

De eerste drie maanden 'van den diensttijd gelden als proel 
zoodat partijen ruimschoots de gelegenheid blijft zich te beraden, 
leerlingen, behalve zij die voor modelmaker of draaier worden opgeleid, 
worden gedurende ten minste een half jaar in de constructie-bank- 
werkerij te werk gesteld. Zij ontvangen daar van een leermeester 
les in het eenvoudigste constructie-werk en worden afwisselend tijdelijk 
in de verschillende werkploegen ingedeeld; hier zijn zij bij het klinken 
behulpzaam en doen ook dienst bij de nagelvuren. Er wordt door de 
fabriek waarde aan gel 
opdat zij later bij buitc

Merkwaardig is, dat 
den wensch heeft constructie-bankwerker te worden; wanneer 
een vader of moeder aanmeldt, dan is op de vraag wat de jonj 
worden wil de meeste malen het antwoord: machine-bankwerker 
electricien. Vooral het laatste woord schijnt een enorme 
hebben voor het zich in luchtkasteelen vermeiende jongen; 
meening heerscht nog veelal, dat het vak van constructie-ba
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in den volksmond algemeen genoemd grofbankwerker, minderwaardig 
is en geen toekomst biedt. Deze opvatting is begrijpelijk, wanneer men 
als constructiewerk alleen b.v. beschouwt, onderdeelen van sommige 
hefwerktuigen, welke de fabriek vervaardigt, hoewel van de groote 
kranen en transportinrichtingen die bij Figee gemaakt worden, toch 
het constructiewerk een zeer belangrijk deel vormt. Wanneer men 
echter bij onze groote stations de ijzeren overkappingen, over onze 
rivieren de ijzeren bruggen, aan onze havenplaatsen de enorme sluis
deuren, op onze kusten de vuurtorens aanziet, alle werken die geheel 
of bijna geheel constructiewerk zijn, dan zal men de waarde van dit 
vak niet meer onderschatten, maar integendeel moeten inzien, dat 
hierin ook voor de jonge menschen een toekomst ligt. De jongens, die 
voor constructie-bankwerker worden opgeleid, blijven onder den leer
meester in de constructiewerkplaats werkzaam, en ontvangen in deze 
werkplaats hun verdere opleiding doordat zij worden te werk gesteld 
eerst eenigen tijd in de plaatwerkerij, daarna afwisselend in de uitslag- 
afdceling, de afteekenptoeg en de werkplaatsen voor constructiewerk 
zelf. Ook worden deze leerlingen vertrouwd gemaakt met het onder
houd van het gereedschap bij het maken van constructiewerken in 
gebruik, alsmede van het herstellen van deze gereedschappen, 
zij zich kunnen redden wanneer zij op montage zijn, terwijl de 
van hen, als de gelegenheid zich daartoe voordoet, onder 
onze monteurs werkzaam zijn bij montages buiten de fabriek.

De leerlingen die in het vak van machine-bankwerker of electricien 
hun ideaal zien, gaan, nadat zij den genoemden tijd van 6 maanden 
in de constructic-lecriingwerkplaats hebben doorgebracht, over naar 
die in de machinestelplaats, waar zij onder een daarvoor aangewezen 
leermeester werkzaam zijn. De onderdeelen der werktuigen worden 
speciaal in de z.g. stelplaats bewerkt, voor de leerlingen weder onder 
leiding van een bekwaam leermeester. Hierbij wordt zooveel mogelijk 
gestreefd naar afwisseling in de te vervaardigt 
de ambitie van den leerling wordt gaar 
onder handen nemen van steeds moeilijl 
tot goed vakman wordt bevorderd. Dc 
toonen te bezitten voor het bewerken van 
geplaatst in de electrische werkplaats.

In de draaierij wordt een geheel afzonderlijke groep gevormd door 
de leerlingen die voor draaier worden opgeleid. Onder leiding van 
een leermeester werken zij daar aan speciale kleine banken, waarop 
de werkstukken, naarmate de leerlingen vorderen, moeilijker te be
werken worden; na ongeveer twee jaar worden zij overgeplaatst 
naar grootere banken in de werkplaats, waar zij onder toezicht van 
een daartoe aangewezen assistent werkzaam zijn.
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De leerlingen zijn verplicht de lessen aan de Gemeentelijke Avond
school voor Nijverheidsonderwijs, of van een andere door de directie 
goed te keuren onderwijsinrichting te volgen. Het onderwijs aan de 
teekenschool van de St. Jozefgezcllenvereeniging wordt ook door veel 
jongens gevolgd. In de kosten, verbonden aan het onderwijs op de 
avondscholen, ontvangen de ouders der leerlingen van de fabriek een 
tegemoetkoming. Door rapporten en verdere inlichtingen welke de 
directeuren der scholen steeds bereid zijn te verstrekken, wordt het 
mogelijk gemaakt, naast de practische ook de theoretische vorming 
der leerlingen te volgen, zoodat ten slotte een goed beeld hunner 
gehcele technische ontwikkeling wordt verkregen. Daardoor ontstaat 
de gelegenheid de jongens, die meer dan een gewonen aanleg hebben, 
reeds tijdens hun leertijd in een richting te sturen, welke tot hun voordeel 
kan zijn, b.v. door het plaatsen gedurende eenigen tijd op de teeken- 
kamer der voorbereiding of op het technisch bureau, natuurlijk onder 
deskundige leiding. Door het beschikbaar stellen van prijzen na afloop 
van den cursus, worden de leerlingen die zich bijzonder onderscheiden 
hebben, beloond. Maatstaf voor het toekennen van een prijs is, naast 
het rapport van de avondschool, de cijfers welke den jongens door den 
leermeester worden toegekend, voor gedrag, vlijt en vorderingen in 
de fabriek ; iedere 3 maanden worden deze rapportcijfers aan de ouders 
of verzorgers der leerlingen medegedeeld.

Jongens, wier leertijd verstreken is, en die, naar het oordeel van 
de directie, er voor in aanmerking komen, kunnen zich nog voor een 
aantal jaren aan de fabriek verbinden. Wanneer zij dan genegen zijn 
cursussen te volgen, die ter verdere bekwaming in hun vak van-belang zijn, 
ontvangen zij, behalve tegemoetkoming in de kosten van deze cursussen, 
een vooraf te bepalen bedrag als premie boven het loon, voor elkjaar. 
Van het overgeld dat de jongens ontvangen boven hun uurloon, alsmede 
van premies, voor zoover zij in geld worden uitgekeerd, wordt 2/3 belegd 
op de rijkspostspaarbank.

Bij het eindigen van den leertijd wordt het Spaarbankboekje den 
jongens ter hand gesteld. Het door Figee gevolgde systeem van oplei
ding in de werkplaats, aangevuld door het onderwijs aan de avond
school, bleek tot goede uitkomsten te leiden.

In de jaren, welke verliepen sinds door haar tot dit systeem van 
vakopleiding werd overgaan, werd aan ruim 200 leerlingen den weg 
gewezen, om zich tot bekwame vaklieden te ontwikkelen. Velen dezer 
leerlingen nemen, zoowel in ons land en koloniën als in het buitenland, 
gunstige posities in, terwijl anderen aan de fabriek verbonden bleven, 
of daar na korteren of langeren tijd weer terugkwamen, om plaatsen 
van zelfstandig monteur, assistent-baas of baas te bezetten. J.
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Proeven door ons gedaan op het gebied van het 
meisjesvakonderwijs naar Dalton-beginselen 

door IDA HEIJERMANS.

T aat mij eerst vertellen hoe ik ertoe kwam om met enkelen van
* mijne collega's en mijn leerlingen, candidaat-leeraressen, naar een 

weg te zoeken, waar de beginselen, die ten grondslag liggen aan 
Daltonwerk, of aan scholen met losser klassenverband, ook voor het 
meisjesvakonderwijs en meer speciaal voor dc naaldvakken konden 
toegepast worden.

Op den voorgrond moet dan gesteld, dat ik een onhandige 
werkster ben en inijn lessen liggen op het gebied van het alg 
vormend onderwijs, om de terminologie van de Nijverheic 
gebruiken. Voornamelijk gaf ik den laatsten tijd les in gesc 
opvoedkunde en die kennis van de wetten, waarvan onze let 
in de naaldvakken door de practijk van haar werk ook op de hoogte 
moeten zijn.

Toen echter alle vakscholen zich in 1921 richten moesten naar de 
bepalingen der Nijverheids wet en dientengevolge ook de examens in 
elk opzicht verandering ondergingen, moest er in de opleiding van 
onze leeraressen niet alleen mee rekening worden gehouden, dat zij 
theoretisch paedagogisch werden wegwijs gemaakt, maar zij dienden 
ook met inzicht te leeren lesgeven. Aan de Rotterdamsche Industrieschool 
werd mij toen ook, behalve de lessen in de theorie der opvoedkunde, 
opgedragen de taak om toe te zien op en richting te geven aan de 
wijze, waarop onze leerlingen, die zich aan de Nijverheidsexamens 
wilden onderwerpen, haar kennis en vaardigheid in practijk meenden 
te brengen.

Zoo begon ik met 
handwerkster en 
practijk op ander

Van mijn eigen 
eerste wilde begrijpen 
vertelden of on< 
die niet toegepast werd in de p 
Ook de leeraressen in de nai 
in en voor hun werk hebben. Zij gaat 
meisjes in den overgangsleeftijd. Voor ha. 
gische wetten als voor welke onderwijzers 
hebben te weten hoe kind en

eenige leerlingen toen te arbeiden als leek- 
tegelijk als paedagogisch mensch, met jaren van 
gebied achter zich en van studie, altijd voortgezet, 
leerlingen werd ik fen leerlinge en

wat de meisjes aan de leerlingen der p 
iderwezen; de tweede wilde geen les geven 

practijk van den arbeid der 
aaldvakken moeten paedagogisch inzicht 

an met kinderen om en met 
laar gelden dezelfde paedago- 

en leeraressen ook. Zij 
jongere reageeren op de handelingen
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van den leeraar. Rousscau en Pestalozzi, Fröbel en Montcssori, 
Kerschensteiner en Stanley Hall hebben ook de leerarcssön in de 
naaldwerken wat te vertellen, want zij moeten les geven en zijn in 
voortdurend contact met groeiende organismen, op wie ook zij een 
invloed ten goede of ten kwade kunnen hebben. In de theorie had 
ik mijn leerlingen al langen tijd zich leeren afvragen wat de beginselen 
der groote paedagogen voor haar speciaal bcteekenden; nu werd ik in 
de gelegenheid gesteld om na te gaan hoe zij alles in practijk brachten 
en met groote dankbaarheid zij erkend, dat ik volkomen vrijheid kreeg 
om met mijn leerlingen te gaan werken, zooals mij dat het best leek.

De leerling-leerares luisterde dus toe in de lessen van de meisjes. 
De leerling in me wilde het hoe en het waarom van alles weten. 
De leerares vergat geen oogenblik, dat het haar taak was in de 

leeraressen van de toekomst paedagogisch denkende en handelende 
menschen te helpen vormen.

We hebben toen eerst elkander volkomen moeten leeren begrijpen, 
voor we goed konden samenwerken. Er was een traditie in het lesgeven, 
waar ik onmogelijk vrede mee kon hebben. Alle moeilijkheden werden 
uitgelegd zonder meer, of voorgewerkt, héél goed en héél keurig, maar 
de leerlingen werden beschouwd als een egale massa, die werkten op 

, commando en alles hadden aan te nemen zonder meer. Ze waren 
werkzaam, zonder zelfwerkzaamheid. Ze hanteerden de naald machinaal. 
Ze zochten zelf niet. Ze waren, al werkende en naaiende, toch het 
type van de luisterklasse; oppervlakkig beschouwd, „deden" ze, maar 
hun vingers werden geheel bestuurd door de leerares, wier commando's 
hun ooren bereikten.

Toen zijn we gaan zoeken, mijn leerlingen en ik en ook gav< 
gewonnen collega's in de techniek, die de lessen bijwoonden 
beoordeelen of het technische in orde was.

Langzamerhand begonnen we allen te begrijpen, wat de begrippen 
aanschouwelijkheid en zelfwerkzaamheid voor de naaldvakken be- 
teckenden, dat de leerling haar hersens had gekregen om ze te gebruiken, 
ze eigen gaven, eigen inzicht, eigen krachten in den arbeid van haar 
vingers verwerken wilde, kon en moest, dat de klasse bestond uit 
een complex van leerlingen, in alles verschillend van elkander.

Zoover waren we, toen ik door studie en lectuur van Engclsche 
couranten en tijdschriften met de Dalton-methode bekend werd. Reeds 
een paar jaar geleden bespraken mijn leerlingen en ik het stelsel, doch 
nog slechts in theorie en we gingen na of het toegepast kon worden 
op het vakonderwijs. We hadden het over het voor en tegen, doch 
alles in theorie. Toen hoorde ik op het internationale congres in 
Montreux John Eades over zijn gedaltoniseerde school spreken. Het



<

169

f

het werl

"•veer in Maart 1924 
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geprikkeld worden tot 
jk nagaan of die wegen 

togen worden.
rk gegaan: wij, de leerlingen.

begon steeds meer in mij te „dagen" en ongcvc 
waagden mijne leerlingen en ik een heel bescheiden 
onze belangstelling tot het uiterste gespannen

Wc maakten een werkstukje, gaven de phasen aan, waarin het 
ontstond, nummerden ze naar volgorde, zochten wat leerlingen bij 
elkander, die tot de heel gewone behoorden, gingen nauwkeurig na 
of ze het werkje al gedaan hadden, sloten uit wie de moeilijkheden 
ervan reeds kenden en ... . en ... . lieten ze met elkander alléén in 
een lokaal zitten. Er werd niets dan een onontbeerlijke aanwijziging 
gegeven. We vertelden haar dat ze elkander mochten helpen en dat 
we na een poos terug zouden komen om te zien wat ze ervan terecht 
hadden gebracht.

En toen lieten we de meisjes van dertien i veertien jaar aan haar 
„pacdagogische lot" over en waren even belangstellend naar den afloop 
als een of ander geleerd onderzoeker, die met een proefneming wat 
nader achter de geheimen van de natuur wil komen.

En onze proefneming prikkelde ons tot voortgaan, want de meisjes 
hadden allen iets van het werkstukje terecht gebracht zonder voor
zeggende, commandeerende, voortdurend helpende volwassene. Ze 
schreven er ook bij wat en hoe ze het gedaan hadden.

Nu was door ons een weg ingeslagen waar heel ander inzicht was 
dan vroeger. We hadden de natuur in haar werkingen iets meer 
bespied. De leerlingen waren in staat op andere wijze te werken dan 
het tot nu toe van haar verlangd was.

Op onze school was nu een bizonder gunstig constellatie.
Bestuur en directie gaven ons volkomen vrijheid van handelen.
We konden onze plannen onmiddellijk in practijk brengen, omdat 

we de proefschool in ons bereik hadden. De leerlingen komen toch 
bij ons soms op twaalfjarigen leeftijd en willen zij leerares worden, 
dan blijven zij bij ons tot het een-en-twintigste jaar, wanneer zij volgens 
de Nijverheids wet pas haar leeraressen-examen mogen doen. De school 
is dus een combinatie van lagere nijverheidsschool en kweekschool voor 
leeraressen-naald vakken.

De aanstaande leeraressen kunnen dus fen , 
het zoeken naar nieuwe wegen en onmiddellijl 
met de leerlingen bewandeld kunnen en

We zijn toen hard, heel hard aan 
collega's voor de techniek, en ik.

De meisjes maakten de zoogenaamde leermiddelen. Collega's keurden 
of ze technisch goed waren. (Laat mij hier er dadelijk bijvoegen, dat 
„we” slechts enkele technici raadpleegden om niet al dadelijk verlamd 
te worden door critiek van wie de oude methode niet verlaten wilde
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we de kinderen 
allen gewillig

of kon). En ik besprak slechts alle kwesties, waar ik meende, dat 
mijn leerlingen-aanstaande-Ieerarcssen niet duidelijk waren geweest 
in haar aanwijzingen, een onmisbaren schakel hadden vergeten aan 
te brengen, of soms /« duidelijk waren geweest.

Als we meenden, dat de zaak in orde was, lieten 
werken, voor wie alles bestemd was en luisterden we 
naar die groote leermeesteres, welke de ervaring is.

Zij dwong ons tot voortdurend wijzigen en zoekem.
Wij lieten niet meer de kinderen werken, aan zichzelf overgelaten, 

omdat in haar fouten zij onoeconomisch tijd en materialen verknoeiden, 
zij voortwerkten in verkeerde richting, wat bij het het vakonderwijs 
iets anders beteekent dan enkel wat papier gebruiken!

Wij geven ze nu de geheele serie van den opbouw van het werkstuk, 
onafscheidelijk als één geheel, omdat we door die ervaring nu weten, 
dat kinderen ook moeten leeren kijken, wat ze niet doen, als ze bijv, 
het resultaat van het werkstuk afzonderlijk bekijken en zich verbeelden 
het wel te kunnen maken, zonder precies na te gaan hoe het ontstaan is.

Wij wachten ook niet tot de leerling bij ons komt om te vragen 
of haar werk goed is, doch de controleerende leerares of candidaat- 
leerares loopt rond en als zij ziet, dat een leerling een fout maakt, 
zegt zij haar het voorbeeld beter te bestudeeren. Want, het moet 
weer herhaald: doorgaan in verkeerde richting in de vaklessen beteekent: 
én verknoeien van tijd, én vermorsen van materialen, èn een poos 
achter elkander verkeerd werken, wat ook aandacht vraagt en 
beklijven kan hinderlijk-foutief.

Welke ervaringen hebben we tot nu toe opgedaan?
In de eerste plaats die, dat er van de proefnemingen op de leeraressen 

zelf een groote bekoring uitgaat.
Con amote hebben jongere en oudere collega’s van me met haar 

leerlingen proeven opgenomen. Ook die gediplomeerde technici worden 
er door tot zelf zoeken geprikkeld en als altijd brengt dit tot de 
ervaring, dat de mcnsch meer in zijn mars bergt dan hij zelf denkt 
te hebben. Verrassend scherpzinnig zijn er door die technici sommige 
leermiddelen in elkander gezet.

Dit is ook gebeurd door mijn eigen leerlingen. Zij, die zelf nu 
leerares zijn, hebben reeds alles in eigen onderwijs toegepast en verder 
uitgewerkt. Dit is het resultaat van de bizonder gunstig omstandigheden, 
•waaronder we hier in Rotterdam werken kunnen. De leerares der 
toekomst leerde haar aandacht en belangstelling anders te richten.

Met haar wordt nu ook anders gewerkt. De aanstaande leeraressen 
maken, voor zoover zij tijd hebben, groepsgewijs een leermiddel, opdat 
zij onmiddellijk voelen en begrijpen, dat opvoeding samenwerking is.
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Met elkander bespreken we nu wat goed en wat verkeerd is in het 
werk. Dan na de critiek, paedagogisch en technisch uitgeoefend, 
wordt alles geheel afgewerkt. Nu werken leerlingen ernaar en daar
door komen we te weten of wat we bedachten goed of verkeerd is, 
duidelijk of onduidelijk, welke aanvulling of weglating er noodig blijkt. 
Zoo krijgen we langzamerhand een verzameling leermiddelen, die een 
gemeenschapswerk is en aan alle kanten getoetst en gekeurd is.

In den laatsten tijd laat ik de eene groep aanstaande leeraressen 
een leermiddel maken, waarnaar een andere groep, die deze moeie- 
iijkheden nooit nog had, werken moet. Zoo snijdt voor haar het mes 
aan twee kanten.

Zij werken nu en 
ervaren zelf wat de 
leerlingen 

reageeren 
Bij ■

als critische leerlingen tegenover elkander en 
moeielijkheden zijn, waarover zij voor eigen 

soms heenloopen.
de kinderen zelf? Hoe staan zij tegenover dit alles? Hoe 
zij erop?

de waarneming zijn wij tot dezelfde conclusies gel 
allen, die konden vergelijken het aspect cener klasse bij d< 
bij de nieuwe methode. Er zit iets pittigs in de ordelijke „wanorde." 
Allen werken, geven elkaar inlichtingen, maar zijn tenslotte zoo ver
diept in den eigen arbeid, dat zij niet letten op datgeen wat om 
haar gebeurt. We hebben bij onze proefnemingen al verschillende 
bezoekers en bezoeksters gehad, maar de meisjes werkten door, alsof 
er niemand was. Rustig stonden ze telkens op, waren aan het op
lossen van de werkmoeielijkheden, zonder echter zich van dien arbeid 
te laten afhouden door het bezoek. Door het werk was er iets in 
de leerling zelf aan den arbeid gezet: de tucht kwam niet meer van 
buiten, maar werd iets innerlijks. Het schoollokaal was herschapen 
in iets wat het altijd moest of behoorde te wezen: een plaats van 
werkvreugde, omdat die vreugde voortkwam uit belangstelling.

Om mij ervan te vergewissen of de meisjes anders op het werk rea
geerden dan in de lessen, die zij tot nu toe hadden, heb ik twee klassen 
van meisjes, allen ongeveer 1*1 en 15 jaar oud, een schriftelijke opgaaf 
gegeven op een tijd, dat zij bij mij waren. Ik heb hun laten vertellen 
hoe zij het werk vonden, dat zij in de uren te maken hadden, waarin 
haar volgens de oudere methode van handwerken, les werd gegeven. 
Zij kregen die* opgaaf geheel onverwachts, hebben elkander niet 
mogen raadplegen en moesten de opgaaf uitwerken onder mijn toe
zicht. Het is dus volkomen spontaan en zelfstandig schriftelijk werk, 
dat door haar ingeleverd werd.

Ik heb voor de zuivere beoordeeling alleen de wat nuchtere en 
zakelijke antwoorden bij elkaar gezocht, schrijf niets over uit de op-
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het zóó ( 
wel will

patroon kijken

we moeten zelf 
s daardoor zelf-

littcrair talent geschreven. Het was mij 
maar om objectieve, 
leerlingen, aan wie

gevonden hadden, 
Hen, dat het altijd

we een voorbeeld hebben. Het is

'raagd werd hoe we 
len even echt. Ik zou

6.
ook leuk

even aan
vragen. Want

Wc vont
Ik dacht:

stelletjes, met min of meer
toch niet te doen om „gevoelige" beschouwingen, 

Ziehier hoe er o.a. geoordeeld wordt door de 
ik voor het overzicht nummers geef:

We behoefden niet op elkaar te wachten. Het duurde ook 
zoo lang, want waar we anders zeker een heelen middag voor 
ig zouden hebben, deden we nu in veel korteren tijd.

Bij het andere werk moest je telkens aan de juffrouw gaan 
wat je verder moest en als andere meisjes voor je waren, 

je soms zoo lang wachten. Maar dit gaat veel vlugger 
: gezellig werk.
deden op één middag veel
— Ik vond het gezellig

en de middag ging veel

niet ■.

2.

moest j<
is een echt

3. Wij deden op één middag veel meer dan anders op twee 
middagen. — Ik vond het gezellig werken, omdat wij alles zelf 
mochten doen en de middag ging veel vlugger voorbij dan anders.

Ik vond het veel prettiger dan het andere werk, want dan 
moet de juffrouw alles zeggen wat je moet doen. Ik vind het prettiger 
ook, want je leert er veel meer mee, want je moet goed naar het 

en dan leer je ook wat kijken is.
Dit werk vond ik veel leuker dan het andere. — Het spreek

woord zegt: al doende, leert men 1
Het gaat veel netter, omdat 

om te zien hoe alles later wordt.
we klaar waren, was het al haast tijd. We werkten nog 

ons gewone werk door. Maar het begon weer direct met 
: je wist niet wat er dan gedaan moest worden.

8. Wc vonden het natuurlijk allemaal fijn en het ging zoo prettig 
vlug. Ik dacht: nu hebben we de juffrouw haast niet meer noodig. 
En de juffrouw hoeft ook geen politie-agent meer te spelen, want 
we mogen babbelen.

9. Wc leeren goed uit onze oogen kijken, want ' 
zien hoe het voorwerp gemaakt is. Ook leeren we 
standiger werken.

10. Toen ons gevt 
nu wij vonden het all< 
zoo was 1

11. Het is veel echter, want je wordt er veel zelfstandiger door 
en je hoeft niet telkens het werk door de leerares na te laten kijken, 
dat is juist het echtste en de juffrouw hoeft ook eerst niet alles uit 
te leggen, dat ook zooveel tijd ophoudt.

12. De tegen het bord gespelde patronen lieten zien hoe je het 
heele stuk in elkaar moest zetten, telkens weer een eindje verder en 
eindelijk hoe het moest worden, als het klaar was. En toen maar
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gauw mogel 
je plaats mocht loopen 
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keerd deed, maar verd< 
was een heel | 
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jongens! We werkten aan één stuk door om toch maarzoo 
ogelijk klaar te zijn. Het was makkelijk, dat je zoo maar van 

en gaan kijken wat je doen moest. De juf- 
f wel langs om het te zeggen, als je het soms eens ver- 
maar verder werd het aan je zelf overgelaten. — Het 
prettige ochtend, vooral wat het werk betreft. Je leerde 

tandiger mee werken en je begreep het veel meer dan 
wanneer de juffrouw je hielp. Om twaalf uur gingen we naar huis 
met het heerlijke gevoel, dat we dezen ochtend veel harder hadden 
gewerkt dan anders en dat kwam hoofdzakelijk, dat je veel meer 
liefhebberij in je werk had dan op een andere les.

Deze beknopte bloemlezing is, dunkt me, welspreacu 
geciteerd kunnen zijn. Al de anderen hebben het er 
zij veel vlugger konden werken, zich zelfstandiger voelden, alles leuk 
of gezellig vonden. Slechts uit twaalf beschouwinkjes schreef ik de 
hierboven meegedeelde korte, typische oordeelvellingen over.

Zij en ook de andere opstelletjes bewezen en bewijzen ons, dat we 
den goeden weg hebben ingeslagen, al weten we, dat er nog heel 
wat moeielijkheden te overwinnen zijn en nog heel wat terrein te 
verkennen is, voor er als met wetenschappelijke zekerheid een vol
komen zuiver oordeel te vellen is.

Kunnen we op onze vakscholen het onderwijs geheel daltoniseeren ? 
Zijn de lessen met losser klassenverband er voor elk vak in te 
voeren ?

Om deze vragen 
beschikt worden da 
namen met de naaldwerken.

Het komt mij voor, dat dit daltoniseeren in de hooj 
niet noodig is, omdat door den aard van het onderwijs < 
dan toch reeds met individueelen arbeid bezig is.

In de lagere klassen kan het, meen ik, het onderwijs veel meer 
vruchtdragend doen zijn, maar ook daar zullen er groote moeielijkheden 
zich telkens voordoen. Van de leeraressen wordt veel voorbereidende 
arbeid geëischt en waar het de naaldvakken betreft, moet er voort
durend rekening gehouden worden met de mode, waardoor telkens 
andere voorbeelden en voorschriften noodig zijn. De taken zullen ook 
van gansch anderen aard moeten zijn, omdat wie aan een werkstuk 
bezig is, het af wil maken en het ook moet doen, omdat dit werk
stuk anders onmogelijk frisch en goed kan blijven of worden.
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ing, worden dus niet uit- 
in de daad, het zelfdoen.

dat er altijd in alle klassen ook bij 
len voordoen, die door allen begrepen

Dit alles leidt tot bizonderc beperking, 
aard van het vakonderwijs zelf.

Het is echter mijn meening, ■ 
het vakonderwijs zich moeielijkhed< 
of opgelost moeten worden.

De vragen, welke als vanzelf gesteld zullen worden, zullen luiden:
'Welke werkstukken willen wij met die kinderen in bepaalden tijd 

laten maken ?
5Ve)ke moeielijkheden doen zich daarbij voor?
Hoe kunnen we die laten vinden door de kinderen zelf en 

de mondelinge toelichting der lecrares gemist worden ?
Wat laten wij hen doen, als ze klaar zijn?
Het moet mij voorkomen, dat in het voorgaande al cenigszins een 

antwoord is gegeven op de eerste drie vragen nu gesteld. De ervaring, 
opgedaan in het vakonderwijs, beschikt toch reeds over genoeg feiten
materiaal om te weten tot welke prestaties de leerlingen in zeker 
stadium van.ontwikkeling in staat zijn en welke moeilijkheden zich 
zoodanig herhalen dat ze in het wezen der zaak, voor elke techniek 
in het bizonder, en het soort werkstukken, daarnaar vervaardigd, 
door de massa der leerlingen, welke deze techniek zich eigen tracht 
te maken, moeien opgelost worden. Wat de boeken zijn, na te slaan 
door de leerlingen voor lager en middelbaar onderwijs, kunnen de 
voorbeelden en verwijzingen naar bizondere moeilijkheden voor het 
vakonderwijs worden.

Het spreekt echter vanzelf, dat de leerares ook lesgeefster blijft 
in den zin van uitleggende en toelichtende vakmensch. Sommige 
moeilijkheden moeten eerst klassikaal besproken worden, omdat er hand
grepen enz. zijn, onmogelijk zonder het toelichtende woord te onder
wijzen. Bovendien moet de klip van het machinale nawerken zonder 
meer met de grootste zorgvuldigheid vermeden worden.

„Waarom zou dit zoo bewerkt worden", wordt er gevraagd. „Waarom 
zou deze techniek voor die en die stof gekozen zijn ?” „Wat is de 
beteekenis van deze of die werkwijze ?”

Het denkende en verwerkende hoofd moet de vingers blij' 
sturen en dit kan alleen geschieden, wanneer er vragen gesteld ' 
die prikkelen tot het zoeken van het waarom, bij het 
van het werkstuk en zijn details.

Om het maken van fouten te voorkomen, wordt er ook wel g» 
„als je bii dit of dat nummer bent, kom dan even bij me, op< 
je een en ander eerst uitleggen kan".

Het woord, de uitlegging of waarschuwing 
geschakeld, maar zijn dienaars geworden van
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Een geheel andere kwestie is die, welke zich bij het vierde punt 
voordoet. Zal het mogelijk zijn, ook de vakschool zoodanig te reor- 
ganiseeren, dat de leerling, die klaar is met de taak, in het werkstuk 

:ven, zich naar een ander lokaal begeeft om werk van anderen 
aard te doen, of zal het beter zijn, hem den vrijgekomen tijd zoo te 
laten gebruiken, dat hij nog meer vaardigheid zich in het eigenlijke 
vak verwerft?

Laat mij bekennen, dat -wij te dien opzichte de oplossing nog niet 
gevonden hebben, wat vooral daardoor te verklaren is, dat op de 
goede vakschool alles zich moet groepeeren om en zich te richten 
heeft naar het eigenlijke vak. Dit is hoofdzaak, moet het wezen, als 
de toestand gezond is. Het andere heeft tot taak te steunen, inzichten 
te verhelderen, den band te leggen tusschen het bizondere en het 
algemeene, — niet meer, maar ook niet minder! De meeste tijd moet 
daarom op de vakschool beschikbaar zijn voor alles wat verband 
houdt met het eigenlijke vak. Het andere is eveneens broodnoodig. 
onmisbaar, maar er kan slechts weinig tijd voor uitgetrokken worden, 
in verhouding tot datgeen, wat voor de beroepsvorming noodzakelijk is.

In al mijn andere onderwijs heb ik, zoodra ik begrijpen ging, wat 
onderwijs eigenlijk beteekent, al sedert lange, lange jaren geprikkeld 
tot zelfwerkzaamheid, het individu in de „massa” tot haar recht laten 
komen. Nog niet echter hebben wij het middel gevonden om het losser 
klassenverband zoo door te voeren, dat er te spreken is van een 
Dalton-vakschool in de werkelijke beteekenis van het woord.

Maar wat niet is, kan worden. Voor het hoofdvak weten we nu, 
dat er een andere werkmethode mogelijk is, waar de leerlingen niet 
op elkander hoeven te wachten, in eigen tempo werken kunnen 
zelf de moeilijkheden vinden, die de leerares, welke achter het voor
beeld staat, slechts aanwijst als de boeken het doen, welke de bronnen 
der kennis zijn voor de gcdaltoniseerde lagere en middelbare scholen. 
En om dat hoofdvak gaat het!

Vanzelf zullen we leeren andere wegen in te slaan, nu we op dien 
hoofdweg zijn, waar de leerlingen ons tot doorgaan aanzetten.

Al zie ik persoonlijk nog niet in alle onderdeelen de te volgen 
richting, ook misschien, omdat mij het zoeken daarnaar in de eigen 
lessen niet noodig bleek, omdat ik zoo lange jaren reeds mij trachtte te 
wenden naar de predikingen van de groote paedagogen, — het is 
heel best mogelijk, dat er andere les- en klassegroepcering mogelijk 
is, al zullen er op dit gebied heel andere moeielijkheden te over
zijn dan op die scholen, waar talen, geschiedenis enz. hoofdzaak zijn 
en niet steunende bijvakken als bij het vakonderwijs.

De leerling der vakschool is ook anders begaafd. Het boek be-
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ontstaan. 
De toe- 
een zich

teekent voor hem iets anders dan 
school. Ook daardoor is een zekere 
meer dezelfde methode te volgen, al:
de Dalton-schoo), zooals wij die tot nu kennen en

Slaafsche navolging is voor de vakschool uit den 
passing van het beginsel vraagt buitengewone soepelheid en 
inleven in wat het vakonderwijs is of behoort te zijn. Meer dan waar 
ook is hier voorzichtig verkennen noodig en het zich gansch door
dringen van Comenius' prediking, dat wie goed onderscheidt, ook goed 
les geeft.

Mijn collega's, leerlingen en 
gevonden te hebben, wat ons belai 
openbaar van te vertellen. Wij zij. 
een ander vakonderwijs-gebouw 
waarts te gaan, blijde, als 
te luisteren naar alle critiek, die 
voor het onderwijs.

ingsles in de winter van 19...; school in een volk- 
de dagschool werd daar gewerkt met zes leerkrachten. 

De onderwijzer der herhalingsschool bezat hoofdakte, stond voor de 
klas en zou rekenonderwijs geven aan een tiental jongens. „Wel Jan I

ik blijven zoeken en meenen reeds iets 
langrijk genoeg lijkt om er in het 
:ijn begonnen aan het optrekken van 
en hebben moed genoeg om voor- 

anderen ons helpen willen en bereid om 
ons onze fouten toont uit liefde

voor den leerling der middelbare 
: grens gesteld en is niet zonder 
Is die welke toegepast wordt in 
; nu kennen en zagen 

booze.

't /"erwondert mij volstrekt niet, dat het verslag van Dr. van 'Wijk 
’ over „ De Arend” heel veel belangstelling wekt en de pennen 

in beweging brengt. Uit al, wat ik daarover las, trok vooral mijn 
aandacht, dat de oorzaak van de teleurstelling gezocht wordt in gebrek 
aan gejcbikle medewerkers en daardoor in het feit, dat niet altijd de 
jongens benaderd worden van de meest gunstige zijde. Hierover heb 
ook ik een beetje ervaring en daaruit wil ik iets meedelen.

Zoals bekend is, heeft het herhalingsonderwijs en het later her
doopte vervolgonderwijs weinig stof gegeven tot roemen en veel aan
leiding tot klagen. Hiervoor zijn vele redenen op te geven en één 
daarvan is, dat het verkeerd was ingericht. Als schoolopziener stelde 
ik er veel belang in en 'k heb reeds in het begin van mijn loopbaan 
alle herhalingsscholen in het gehele arrondissement bezocht. En nu 
wil ik twee voorbeelden geven: één, hoe het niet slaagde en één, hoe 
het wel slaagde: men moet immers naar de dwazen zien, als men 
wijs wil worden?

Eerste herhalii 
rijke streek, op <
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weet jij nog in welk boekje je op school hebt gerekend ?" „’k Geloof 
in het zesde van Scholte." „En jij Piet?” „Ik in het vierde.” Zo 
werden allen ondervraagd en de conclusie was: „Dan zullen we deze 
winter Scholte V maar eens nemen”. De vraagstukken werden ge
lezen, de oplossing voorgekauwd en gedurende het laatste kwartier 
konden de jongens slikken, wat hier beteekent: de oplossingen even 
op de lei schrijven. De?e werden vluchtig nagezien en de eerste rekenles 
was voorbij.

Tweede voorbeeld. Dagschool met twee leerkrachten; herhalings
school, afdeling jongens 15 leerlingen; afdeling meisjes tussen de 20 en 
30 leerlingen. Bij mijn bezoek hadden de jongens tekenles: één tekende 
een sierletter na; een paar andere werkten met passer en liniaal; nog 
andere oefenden zich in het maken van projecties van voorwerpen, 
die in de school aanwezig waren, 'k Vroeg wat nadere inlichtingen en 
hoorde, dat nummer één voor schilder leerde, dat de tweede rubriek 
bij timmer- of smidsvak waren en dat de derde rubriek boerenzoons 
waren, die later de timmerman of smid moesten duidelik kunnen maken, 
wat ze wilden laten maken of herstellen. Al het onderwijs van deze 
jongens was hoofdelik en sloot zich zo nauwmogelik aan bij het werk, 
dat ze overdag deden.

In de meisjesafdeling stond voor die avond naaien op 
en alle meisjes naaiden dan ook, maar geen twee’ hadden 
werk. Het bleek me, dat ze allen van huis verstelwerk mochten mee
brengen, mits het goed schoon en helder was en niet al te moeilik. 
Ook hier aansluiting bij de praktijk, 't Verwonderde mij niet, dat 

de eerste school weinig leerlingen waren en dat het getal in de 
>p van de cursus nog daalde; en evenmin, dat de andere school 

zo heel veel leerlingen had, welk getal nog toenam in de volgende 
weken en maanden.

Als bestuurslid van een school voor handenarbeid heb ik daar 
meermalen jongens aangetroffen, die op de H.B.S. niet mee konden 
komen en aan wiskunde een broertje dood hadden. Onder die jongens 
waren er, die buitengewoon mooi werk leverden en als de direkteur 
dan ten slotte zei: „nu kan je nog wel verder komen, maar dan moet 
je meetkunde leren", dan waren de jongens daar dadelik toe bereid 
en maakten ook daarin flinke vorderingen, doordat die afgetrokken 
wetenschap nu in verband kwam met hun andere werk, ’k Zou zo 
kunnen voortgaan en tal van voorbeelden aanhalen, waaruit zou 
blijken, dat iedere jongen, met normale ontwikkeling, niet alleen kan 
leren, wat nodig is, maar het ook heel graag doet, zoodra hij zelf 
inziet, dat het verband houdt met het werk, dat hij zich gekozen heeft.

Hieruit volgt voor mij, dat heel ons onderwijs meer de individuele
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kant uitmoet <:n dat wc ook bij de arbeid onder de rijpende jeugd 
zoveel mogelik moeten individualiseren. Trouwens, dit wordt algemeen 
gevoeld ook buiten de school en buiten het gewone jeugdwerk. De 
grote massa is niet massaal te bearbeiden. De Gereformeerde Kerk 
van 's Gravenhage is dan ook gesplitst in twee delen en zal ver- 
moedelik nog wel verder gesplitst worden. In Amsterdam en 
Rotterdam blijven de kerken van Watergraafsmeer, Sloten, Nieuwer- 
Amstei, Charlois .Katendrecht, Delfshaven, Kralingen op zich zelf staan, 
daar ze niet in de massa willen verzinken en heel goed begrijpen, 
dat de massale bearbeiding, ook op kerkelik gebied heel weinig 
vrucht geeft. Het Leger des Heils doet dan ook meer aan individuële 
dan aan massale bewerking en laat op de laatste steeds de eerste 
volgen. Wie de kerkelike pers volgt, weet, dat daar telkens geklaagd 
wordt over te grote catechisaties en getracht wordt door splitsing 
tot meer individuele bearbeiding te komen.

’t Is nu twintig jaar geleden, dat in ons parlement de kleine scholen 
„paedagogiese jammergestalten” genoemd werden, maar 
tuigd, dat zelfs daar niemand de moed z<ou. hebben dit 
Alles wijst er op, dal men ook bij de jeugdarbeid beter 
kleine clubgebouwen te stichten dan één groot, hoe t . 
sommige opzichten ook moge zijn.

De moeilikheid wordt hierdoor niet kleiner, wel groter, want nu 
moet het aantal arbeiders uitgebreid worden. En juist op het karakter 
en de taak van deze mensen komt het aan. Er zijn nog wel gewilligen 
genoeg om eens iets te doen, maar mannen en vrouwen, die zich 
geregeld kunnen en willen geven voor het werk onder jongens en 
meisjes vari 14 tot ongeveer 17 jaar zijn dun gezaaid. De ouderen 
helpen zich zelf. De plaats van mijn tegenwoordige woning is klein, 
maar toch bestaat er reeds een jongelings- en een jongedochtersver- 
eeniging. Daar kan men lid van worden, als men 16 jaar is en die 
jongelieden redden zich zelf. Gevoelen ze af en toe behoefte aan 
voorlichting of hulp, dan weten ze het adres, waar die te verkrijgen 
is. Een knapenvereeniging voor jongens van 12 tot 16 jaar is er 
echter evenmin als een vereniging voor de meisjes van die leeftijd. 
Wel wordt de behoefte hieraan sterk gevoeld en zodra één van deze 
twee gesticht wordt, zal het aantal deelnemers betrekkelik groot zijn.

: leidende personen hebben de moed niet tot stichting over 
 omdat ze nog niet hebben gevonden de personen, die met 

de leiding belast kunnen worden. Zal al dergelijke arbeid slagen, dan 
moet deze m. i. voldoen aan deze voorwaarden, dat het getal deel
nemers niet te groot is, zodat individuele bearbeiding mogelik is; 
dat alles, wat tot ontwikkeling gedaan wordt, zich aansluit bij de 
dagelikse arbeid, de voortdurende gedachtenkring van de deelnemers 
en dat de mensen, die zich aan deze arbeid geven, voor dit werk 
volkomen bekwaam zijn.
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Het Kennemer Lyceum te Bloemendaal 
door Dr. A. de VLETTER.

T) ij den ingang van 1925 heeft het Kennemer Lyceum te Bloemendaal 
een nieuw gebouw betrokken bij den Julianawcg aldaar. Het 

betrekken van een nieuw gebouw door een bestaande school is natuurlijk 
geen feit van eenige algemeene beteekenis; toch zijn er omstandigheden, 
die wettigen enkele bladzijden te wijden aan dit nieuwe schoolgebouw. 
En wel deze bijzondere omstandigheden, dat door de vestiging van 
dit nieuwe gebouw een op zichzelf al interessant geheel is verkregen 
met het bekende „Stoop's Bad"; dat door een beschikking voor den 
heer Ir. A. Stoop mede een interessant geheel verkregen is in archi
tectonisch opzicht; en ten derde, dat door goede samenwerking van 
architect en schoolleiding in het gebouw eenige moderne „strevingen" 
op schoolgebied konden worden „gematerialiseerd".

Reeds voor jaren is door den heer A. Stoop te Bloemendaal het 
„Stoop's Bad" gesticht, een in aesthetisch en practisch opzicht schoone 
inrichting voor zwemmen en baden, met theeschenkerij en heeren- en 
dameskapgelcgcnheid, omringd door aardig plantsoen, waarachter een 
viertal tennisbanen met rust- en kleedhuisjes. Middenin de moeilijk
heden voor het Bestuur van het Kennemer Lyceum om een geschikt 
terrein te vinden voor den noodzakelijken nieuwen schoolbouw, kwam 
de heer Stoop met het genereuse aanbod om een grootc strook grond 
ten westen van Stoop's Bad, hem toebehoorende, aan de vereeniging 
„ Kennemer Lyceum" te schenken, onder voorwaarde, dat binnen het 
jaar met den bouw begonnen zou worden en dat, ter verkrijging van 
een schoon geheel met Stoop's Bad, de schoolbouw zou worden opge
dragen aan den architect van het Badhuis, Eduard Cuypers te 
Amsterdam. Het aanbod werd dankbaar aanvaard, de noodige terreinen 
werden, onder goedkeuring der Rijksregeering (het Lyceum is een 
gesubsidieerde school), door het Bestuur bijgekocht; in zake dengeheelen 
opzet van het stratencomplex rondom de twee groote gebouwen werd 
medewerking verkregen van het Bloemendaalsche Gemeentebestuur, 
en zoo ontstond een geheel, dat zich zou kunnen ontwikkelen als op 
het bijgaande plaatje is aangegeven. Daarop ziet men vooraan rechts 
Stoop’s Bad, aan den Julianaweg, den grooten tockomstigen ver
bindingsweg Amsterdam—Haarlem—Bloemendaal-aan-zee; links van 
het pleintje een blok van zes huizen, reeds gebouwd onder architectuur 
van Ed. Cuypers; en middenin, wat achteraf (voor een school een 
groot voordeel) het nieuwe Lyceum, op den hoek van twee nieuw 
ontworpen lanen, met westelijk achter het gebouw het prachtige
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speelveld van ±2 H.A., geheel naar de eischen aangelegd door de 
te dien opzichte deskundige architecten Tersteegh te Naarden en 
Hartstra te Bussum. Het speelveld is een der mooiste schoolspeel- 
velden van ons land. Men krijgt er toegang toe van af de Mauritslaan 
door een 5 M breed pad, tusschen de achterzijden der voor wel 300 
rijwielen ruimte biedende fietsenbergplaatsen door; van af het school
terrein uit de drie openslaande deuren van het achter het gebouw 
gelegen gymnastiekgebouw. Op het speelveld, waaromheen, als geschenk 
van een der Lyceumvrienden, een ruime boomaanplant is aangebracht 
onder voorlichting van Dr. Jac. P. Thijsse, leeraar aan het Lyceum, 
is geplaatst een aardig clubhuis, gewezen directiekeet van den school- 
bouw, een houten huisje, waarin drie kamers, berghokjes, W. C„ 
water, electrisch licht; waarin bij gebruik van het sportveld kleed- 
gelegenheid is voor de spelers, en waarin ook een kamer beschikbaar 
is voor de leerlingen, die in de vlak bij gelegen schooltuinen hun 
plantkundige werkzaamheden willen verrichten. De aankoop van het 
huisje was mogelijk door een royale gift van een der ouders.

Uit een en ander blijkt, dat hier wel een zeer schoon geheel verkregen 
is, aan den Griekschen tijd herinnerend. Badhuis, zwemschool, thee- 
schenkerij, turnzaal van het bad, tennisbanen, hockey-, voetbal-, 
athietiekterreinen, clubhuis, gymnastiekzaal met kleedkamers, school- 
werktuinen, schoolgebouw met aula en leeszalen, laboratoria en 
museumlokalen, dit alles te zamen is voor de jeugd wel een unieke 
combinatie.

Door zijn ligging dicht bij Stoop’s Bad verdient het nieuwe Kennemer 
Lyceum dus eenige aandacht; ook door deze bizonderheid, dat het 
niet veel voorkomt, dat door één architect twee monumentale gebouwen 
bij elkaar gebouwd worden, mogelijkerwijze omringd door woonhuizen
complexen, ook van denzelfden bouwer. Daarmee komen we tot de 
tweede belangrijkheid, die van de architectonische en aesthetische 
oplossing. Ik durf wel verklaren, dat ik die gelukkig geslaagd vind. 
Terwijl ik bij de inrichting van het gebouw van zelfsprekend ernstige 
medezeggingsschap heb gehad, terwijl ik op de ruimteverdeeling, 
vleugelindeeling, zoldergroepeering, een veel grooter invloed heb gehad 
dan ik had durven verwachten, is de aesthetische oplossing natuurlijk 
nagenoeg geheel het werk van den architect. En . ... ik heb in de 
laatste jaren tientallen scholen bezichtigd, in binnen- en buitenland  
ik aarzel niet als mijn meening uit te spreken, dat ik deze school in 
haar ruimteverdeeling, in haar kleurenwerking (nagenoeg alles is in 
zwart-groen-rood gehouden) gelukkig geslaagd acht, uit- en inwendig. 
Uitwendig vriéndelijk, rustig, geen échte school; inwendig ook rustig, 
en, ondanks goede afwerking, sober. Er zijn vakmenschen, die b.v.
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de gymnastiekzaal bijzonder goed geslaagd achten; de lange beneden
gangen in de vleugels zijn in lijn en kleur gelukkig, de architect zelf 
acht het trappenhuis zeer goed geslaagd; de aula werd door verschillende 
bezoekers als schóölaula zeer geprezen om haar rust en haar soberheid. 
Voor het teekenlokaal is van een tweetal leslokalen en een zolder
ruimte iets bijzonder moois gemaakt en op de tweede verdieping is 
ten bate van het aan het lyceum geheel apart gegeven onderwijs in 
het Fransch in den letterlijken zin uit niets iets .... fraais tot stand 
gebracht.

Is dus van dit nieuwe schoolgebouw wegens zijn ligging fcn wegens 
zijn architectuur apart melding te maken, misschien mag ook rekenschap 
afgelegd worden van enkele gedachten, die aan den opzet ten grond
slag lagen. Wij leven in een tijd van overgang en onzekerheid op 
school- en opvoedingsgebied. Allerwege en in allerlei vorm is het 
nieuwe bezig te ontkiemen op den bodem van het oude. Het is niet 
makkelijk in een tijd van zoo groote onzekerheid een gebouw te moeten 
ontwerpen, dat misschien een kleine eeuw „mee" zal moeten. In deze 
moeilijkheden hebben schoolleiding en architect enkele misschien niet- 

'elukkige uitwegen gevonden. Beschouwt men een lyceum (als het 
nnemer) als een school met tweejarigen onderbouw (van 2X2 

en drie klassen H. B. S. 5 j. c. en vier klassen gymnasium- 
ing, dan is de indeeling van het gebouw goed te noemen. De 
onderbouwklassen zijn mèt de veel gebruikte Aardrijkskunde-, 

Teekenlokalcn, Bibliotheek, Rectorskamer (vooral in de jongere jaren 
moet de schooltucht „ontstaan") op de verdieping; de drie H. B. S. 
klassen zijn met Natuur- en Scheikundeafdeeling en kamer voor Onder
directeur H. B. S. in de Zuiderbenedengang gehuisvest; de vier 
gymnasiumklassen (met de afdeeling Nat. Historieken kamer Conrector 
der Afd. gymnasium in de Oosterbenedengang ondergebracht; daar 
zijn — o ironie van het lot — ook nog drie reservelokalen voor een even- 
tueele literair-economische afdeeling, welke afdeeling misschien de 
gymnasiumafdeeling nog wel eens kwade concurrentie kan aandoen.

Zoo is dus de schoolinrichting, naar de eischen van het bcstAAnde, 
practisch. Misschien echter lachen na ons komende generaties ons uit 
om ons streng klassikale systeem, om onze strak geregelde school
organisatie. Misschien blijft de nieuwe Montessori-Daltonwind zoo 
waaien, dat de school er over 20, 30 jaar heel anders uit zal zien 
dan tegenwoordig. Niemand weet het, niemand kan het weten. Daarom 
ook kan niemand ooit een school voor de toekomst bouwen. Toch 
hebben wij het bij de nieuwe schoolinrichting 
in het nieuwe gebouw in te zetten met een
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Het schijnt overboi
voordeel niet dadelijk te beseffen. In'het gewone systeer 
klasselokalen leeg, als de leerling 
Natuurkunde, Scheikunde, Aardrijk 
vaklokalensysteem 

iets anders ( 
school met 10

systeem met Aardrijkskunde- 
gedeeltelijk ondervangen 

leerlingen) een groot 1c

Wij willen het vaklokalen^y^leem beproeven, nl. de conseqi 
voering van het reeds voor Natuur-, Schei-, Aardrijkskt 
Historie, enz. bestaande systeem. Alle lokalen zijn bij ons v 
dus we hebben lokalen ook voor Nederlandsch, Fransch, Duitsch, 
Engelsch, Wiskunde (2), Geschiedenis (2), Klassieke Talen (3). De 
nadeelen van dit stelsel, waarbij dus na een lesuur de leerlingen van 
lokaal wisselen, de leeraren in hun lokaal blijven zijn: 1. veel geloop 
in de gangen (we hebben 2 minuut pauze tusschen alle uren); 2. 
lastigheid met dé bankgrootte; 3. gebrek aan verantwoordelijkheid 
voor de eigen bank; 4. gemis van een eigen lokaal, een eigen home; 
5. lastigheid met de boekenberging. De bezwaren 1, 2, 3 doen zich 
toch al voor bij het bestaande systeem met Aardrijkskunde- en andere 
vaklokalen; het 4e willen wij gedeeltelijk ondervangen door aan de 
K. L. V. (= de vereeniging der leerlingen) een groot lokaal als ver- 
eenigingslokaal af te staan; het 5e hebben we ondervangen door in 
de vier vrij ruime vestiaires boven elke kleerenhaak een boekenberging 
met naamsaanduiding te maken.

De voordeclen zijn: 1. het geloop in de gangen (de leerlingen vinden 
dit prettig: „eens even je uitrekken"! de „Schoolraad" was er in 
groote meerderheid vöbr); 2. de mogelijkheid om in het vaklokaal 
iets eigens te scheppen, in wandversiering, een enkel beeld, een kleed, 
een plaat; de lokalen voor Fransch en Nederlandsch hebben aan het 
K. Lyceum aldus een eigen cachet gekregen); 3. de mogelijkheid om 
bibliotheek, platenatlassen enz. steeds goed bij de hand te hebben; 
4. de mogelijkheid om de door dit systeem vrij komende lokalen voor 
andere doeleinden te gebruiken.

todig, dit nader toe te lichten, al blijken velen dit 
sm staan de 

igen naar Gymnastiek, Teekenen, 
jkskunde. Nat. Historie zijn; bij het 

concentreeren wij die leegte in enkele lokalen, die 
wij voor iets anders gebruiken (leeszaal, museum, werkplaats, aula). 
In een school met 10 klassen heeft men bij het oude systeem noodig: 
Natuurk.-, Scheik-, Nat. Hist.-, Aarde.-, Teeken-, Gymnastieklokaal-*- 
10 lokalen = 16 lokalen; volgens het nieuwe systeem (men raadplege de 
urentabel) 12 of 13 lokalen. Men spaart dus ruimte en ik geloof dat 
ruimte voor de moderne, evolueerende school van kolossale beteekenis 
zal blijken. In ons nieuwe gebouw hebben wij, met toestemming van 
het controleerende Rijksbouwtoezicht (maar met betaling van alle 
extra onkosten en onder bepaalde voorwaarden), twee lokalen tot Aula 
verbouwd door ze samen met een zolder te vereenigen; één lokaal is 
als extra-museum voor Nat. Historie ingericht, waar een bijzonder
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mooie schenking opgezette vogels van den heer A. Burdet is opgesteld 
en waar de collectioneer-neiging der leerlingen bergruimte moet vinden; 
één lokaal (dat naast de Natuurkundelokalen) is als werkplaats voor 
den amanuensis ingericht, die, tevens leeraar in handenarbeid, nu meer 
ruimte heeft om, behalve op den handenarbeidszolder, ook hier, bij 
werk- en draaibank, enkele daarvoor in aanmerking komende leerlingen 
te leiden.

Door deze andere indeeling zijn in het nieuwe lyceumgebouw 
de verdieping de moderne talen met Teekcnen eri Aardrijkskui

vereenigd; in de Zuiderbenedenvleugel met de Scheikunde en Natuur
kunde de Wiskunde; in de Oostervleugel de Klassieke Talen met 
Geschiedenis en Nat. Historie. Dit systeem is mogelijk (en m. i. groooter 
voor- dan nadeelen biedend) in het bestaande schoolstelsel; het is 
tevens een handreiking aan de toekomst; Daltoniseeren zou, wat het 
gebouw betreft, van stonde aan mogelijk zijn in het nieuwe lyceum. 
Dit is al wat gewonnen.

Op enkele punten mag ik nog even de aandacht vestigen, waarbij 
ik mag verwijzen naar een artikel van mijn hand in „Volksontwikke
ling", van Februari 1924. Het bezit van een Aula acht ik van groote 
beteekenis voor het gemeenschapsleven van een school en van de
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van het gebouw is nog, dat lanj 
achtertrap een directe verbinding bestaat van buiten met de z< 
zoodat op vrije middagen op zolder handenarbeid gedaan kan worden, 
zonder dat de leerlingen het gebouw vuil loopen, en in de vacanties 
padvinders en dgl. op zolder kunnen slapen zonder het gebouw te 
betreden. Ook zijn de kleed- en douchekamers van de gymnastiekzaal 
apart te gebruiken voor van-buiten-komenden.

Zoo was er een en ander, dat van- eenige beteekenis leek voor de 
lezers van „Volksontwikkeling"; tot nadere inlichtingen ben ik steeds 
gaarne bereid, alsook tot het verschaffen van gelegenheid tot het 
bezichtigen van ons gebouw.

schoolomgeving. Dat men het laatste uur vóór de vacantie, of bij 
groote gebeurtenissen in het schoolleven, in een goede zaal samen 
kan zijn, is aangenaam en goed. Wat de leerlingen van die samen
komsten meenemen, zou onderzocht moeten worden door zorgvuldige 
enquête, waarbij waarborg moest bestaan, dat men het echte kinder- 
getuigenis had, ontdaan van valsche-schaamte-omhulsels. Dat een 
goede zaal (de onze heeft ± 350 zitplaatsen; complete tooneelinrichting, 
met kleedkamers en dgl.) in het vereenigingsleven der leerlingen van 
groote waarde is, kan duidelijk zijn: de leerlingenfeesten, de „fuiven", 
kunnen schoolfeesten blijven, waarbij excessen vermeden kunnen worden, 
de band met de school blijft bestaan. Van beteekenis acht ik, dat 
de leerlingen voor „hun" zaal offers gebracht hebben (zij hebben in 
onze aula de gordijnen, het spreekgestoelte, enkele reliëfs cadeau 
gegeven), die zaal dus als „hun" zaai gaan beschouwen, zoo : 
ook het beheer er over krijgen. Zoo acht ik het ook paedago; 
belangrijk, als ze gelegenheid hebben van „de" school (in mijn j< 
spraken we van het hok) „hun" school te maken: ik wil b. v. probc 
de ouderen er op Zaterdagavond sociëteit te laten houden, 
schaak- en damspel, muziek, leestafel, zooveel mo 
verantwoordelijkheid. Over dit streven ben ik met 
„Schoolraad" (een soort leerlingenvertegenwoordiging) 
voortdurend overleg. Over 
zelfregeering der leerlingen 
kunnen doen.

Een laatste bizonderheid
een directe verbindin; 
vrije middagen op 

: de leerlingen het 
dgl. op zolder kunnen slapt 

: zijn de kleed-
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't Stedelifc Schoolmuseum te 
Antwerpen.

fr. — zodat er in ’t geheel 75.000 fr. 
voor beschikbaar was.

”t Voornemen was de tentoonstelling 
openlestellen van 10—24 September; 
maar ten gevolge van de grote bijval 
die ze ondervond, werd de sluitingsdag 
noch lol 1 Oktober uitgcslcld. Tien 
dagen daarna kwam de opdracht af, 
’t Schoolmuseum Ie vestigen in beneden
lokalen van 'n stadsgebouw (Hofstraat 
13). Daarin kwam nu ook de pedolo- 
giesc boekerij en de biblioteek van ’t 
onderwijzend personeel; terwijl er in 
Maart '23 ook de uitlcendienst van de 
lantaarnplaatjes in werd ondergebracht. 
Alles eveneens onder beheer van de 
konservator v. Tichelen. Dal deze heel 
wat te organiezeren kreeg, behoeft geen 
betoog. Voor verdere biezonderheden 
omtrent de inrichting van 't museum 
verwijs ik naar ’t genoemde boekje 
(waarin de schrijver ook 'n overzicht 
geeft van de tentoonstelling, die de in
leiding van 't schoolmuseum geweest 
was). Hier wordt alleen noch rneege- 
dceld, dal de instelling de 17c Mei 
1923 voor 't publiek werd opengcsicld, 
elke Donderdag van 12 tot 4 uur; en 
dat de konservator voorlopig over 'l 
bezoek tevreden kan zijn.

Sints 1923 heeft de Gemeenteraad, bui
len de bezoldiging ean 'l perwneel, ’n Jaarlike 
bedrag van 50.000 fr. voor ’t School
museum op de begroting uitgelrokken.

’n Bewijs van de ijver van de kon
servator is ook noch de verschijning 
in 1924 van 'n katalogus van de boe
kerij en leeszaal voor 'I onderwijzend 
personeel. Van de afdeling kindcrlektuur 
hieruit is ’n overdruk afzonderlik ver
krijgbaar gesteld.

'l Spreekt vanzelf dat T program 
voor 't antwerpense Schoolmuseum noch 
lang niet is afgewerkt: daartoe was de 
tijd veel te kort. „Maar het muzeum 
is van „eene gedachte" lot „een wer
kelijkheid" geworden en houdt daarin, 
voor de nabije toekomst, een ernstige 
belofte ingesloten".

En dat is 'n gelukwens waard I
v. E.

Tn 1919 verscheen van de hand van 
de belgiesc onderwijsman Hendrik 

van Tichelen ’n werk, getieteld Een 
xbool- en onderwywnuzewn le Antwerpen. 
De schrijver bepleitte daarin de stich
ting van zoon instelling, en ontwikkelde 
er ’n program voor. Dit boek heeft 
sukses gehad; en zelfs al heel spoedig 
na de verschijning. Immers; de 4e Okt. 
1920 besloot de antwerpense Gemeente
raad tot stichting van ’n schoolmuseum, 
waarvoor vrijwel 't programma van 
Van Tichelen werd overgenomen. Deze 
werd de 28e Descinber van dat jaar 
tot konservator benoemd ; en hem werd 
’n voorlopige lokalieteit voorde komende 
instelling aangewezen.

Deze biezonderheden, evenals die ik 
hier noch zal laten volgen, zijn ont
leend aan ’n boekje van de konservator 
Hendrik van Tichelen, ’t vorige jaar 
ie Antwerpen verschenen, getieteld Van 
woord lol Daad. Hel Sledetyk Scboolmu- 
zeum le Antwerpen een werkelijkheid. Er 
is die vier jaar blijkbaar hard en geest
driftig gewerkt door de konservator en 
z’n vier lijdelike assistenten, om 't zover 
te brengen dat deze instelling al in die 
mate gevorderd is als uit dit boekje blijkt; 
waarbij noch komt dat hij de 18 eerste 
maanden al ’t werk alleen heeft moeten 
doen, geholpen door ’n bode.

In Augustus .1921 kreeg de heer v. 
T. de opdracht voorstellen le doen tot 
’t aankopen van leer- en aanschouwings- 
middelen voor ’t houden van ’n ten
toonstelling in 1922, die dan tevens 
zou dienen als eerste grondslag voor 
’t schoolmuseum. Ook moest natuurlik 
’n plan voor die tentoonstelling inge
diend worden. Een-en-ander was in 
Januarie ‘22 ingediend, en in April 
d.a.v. werd aan de heer v. T. de op
dracht tot de tentoonstelling verstrekt. 
Op de begroting van Antwerpen was 
daarvoor 40.000 fr. uitgelrokken; waar
bij noch kwamen toelagen van staat en 
provinsie, resp. van 25.000 en 10.000
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qrhe New Education Fellowship" uit 
” Londen zal dezen zomer van 1 
lot 15 Augustus te Heidelberg zijn 3e 
internationaal congres houden onder 
leiding van H. Baillic Weever. Muriel. 
Countess de la Warr, Beatricc Ensor 
(Engeland), Dr. Adolpbe Ferrière (Zwit
serland) en Dr. Elisabelh Rotten 
(Duitschiand).

Het te behandelen onderwerp 
zijn: „De vrij-making van het scn< 
pend arbeidsvermogen in het kind".

Ervaren opvoedkundigen uit verschil
lende landen hebben hun medewerking 
reeds toegezegd, waaronder: Dr. O. 
Decroly en Mlle Hamaide uit België. 
Dr. P. Petersen, Albrecht Merz en Dr. 
Martin Buber uit Duitschiand, Paul 
Fauconnet en Mlle Decroix uit Frank
rijk, Dr. George Arundale, M. Powell 
en Miss Mackinder uit Engeland. Gino 
Ferretti uit Italië, Dr. C. Kemp uit 
Noord-Amerika, Dr. C. G. lung uit 
Zwitserland.

Hei doel van het congres is: het 
onderzoek naar en de verbreiding van 
de beste moderne methoden van onder
wijs en opvoeding.

Hel congrcsbestuur meent, dat men, 
door het kind te helpen in de ontwik
keling van zijn eigen aanleg lot den hoog- 
sten graad van bruikbaarheid, het eenig 

.juiste middel aanwendt om te geraken tot 
de vorming van het beste type van den 
burger der toekomst — burger van eigen 
land èn van de wereld. Hiervan hangt in 
alle landen onzer aarde het welzijn af en 
dit laatste kan slechts verkregen worden 
1o. door het wegruimen van alle oorzaken 
van internationale disharmonie, waardoor 
de burgers van dezen tijd verdeeld zijn in 
elkaar vijandige kampen, 2o. door de 
hedendaagschc jeugd der geheele wereld 
— éér die jongeren op de oude wijze be
vooroordeeld kunnen zijn — een omgeving 
te scheppen, die het voortbestaan van den 
ouden toestand onmogelijk maakt.

Het congresbestuur noodigt opvoeders 
van alle landen uit tot samenwerking om 
de jeugd van ieders eigen land langs de 
beste lijnen verder te voeren, en in die 
mate een gevoel van kameraadschap tus- 
schen de jonge menschen van verschil
lende nationaliteit ie bevorderen, dat de

Het Instituut

wikkeling.
T~\e moderne arbeidersbeweging in ons 

land, zoals ze is vertegenwoordigd 
in de Sociaal-demokratiesc Arbeiders
partij en het Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen, heeft nu haar eigen 
centraal ontwikkelingsinsliluut gekregen.

Het vraagstuk der arbeidersontwik
keling werd in het afgelopen jaar aan 
een door beide organisalie's ingestelde 
kommissie ter bestudering opgedragen. 
De kommissie kwam met een rapport, 
waarin de ontwikkelingsarbeid, waarbij 
het gesproken woord op de voorgrond 
staat, die door middel van het geschrift 
en het ontwikkelingswerk op het gebied 
der kunst uitvoerig werden behandeld.

Het rapport werd op de kongressen 
van S. D.A. P. en N. V. V. besproken 
en de konklusie was. dat er een orga
nisatie moest worden opgericht, die 
naast de politieke en ekonomiese ver
enigingen slaande en in nauw kon lakt 
met deze werkende, de bevrediging der 
geestelike behoeften in 't biezonder van 
de leden der moderne arbeidersbewe
ging tot taak zou krijgen.

Deze organisatie ra er nu: het Instituut 
voor Arbeidersontwikkeling. Eigenlik be
staat nog slechts hel Centraal Bestuur, 
waarvan de leden door S. D. A. P. 
en N. V. V. zijn aangewezen en de 
leiders. K. Vorrink en P. Voogd, door 
dezelfde lichamen zijn benoemd.

Naast het Centraal Bestuur moeten 
nu de plaatselike afdelingen der ver
eniging worden opgericht.

De plaatselike ontwikkelingsarbeid 
"usverre meestal verricht door 

die door de afdeling der 
en (of) de bestuurdersbond 

even werden geroepen.
een persoonlik lidmaatschap, 

________rikkelingsor^aniao/iea was daarbij 
geen sprake. De door de .Centrale 
kommissies voor Arbeidersontwikkeling" 
georganiseerde bijeenkomsten werden in

toekomstige .wereldvrede" 
worde gebracht.

Nadere inlichtingen omtrenthetcongres 
kunnen verkregen worden bii L. van der 
Wilk Jr„ Directeur der Haarlemsche 
School verceniging. Florapark 14, te 
Haarlem.
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ruime kring bekend gemaakt, doch de 
bij partij en vakbeweging aangesloten 
leden hadden op de werkzaamheden dier 
kommissies geen direkie Invloed.

De organisatoriese opzei van het 
iwe Instituut is anders. Er komt 
eigen ontwikkelingsvercniging met 

ltselike afdelingen. De arbeiders 
opgewekt daarvan per- 
e worden en daarvoor 
tributie te betalen, 

zal worden gedaan 
om een begin 
eigen demokratiese 

voor politieke of eko- 
voor kulturele doeleinden.

— zal moeten worden 
der moderne ar- 
zullen reageren.

w. ian is daarmede 
^reenkomstigc instel- 
and getoond, dat ook 
van de kulturele be- 
:rs de zelfstandige 
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Een beroep . . 
hun medewerking 
maken met een 
organisatie, niet 
nomiese, doch

Met belangstelling zal 
afgewachl, hoe de leden < 
beidersbeweging daarop z

Slaagt deze poging, d< 
aan vele andere overe 
lingen in het buitenlan, 
voor de bevrediging v« 
heeften der arbeider 
organisatievorm met 
maatschap ernstige

De leiding van l 
in de groeiende belar 
beiders voor kulture 
dige vraagstukken 
ontwikkeling der Arbeiders 
trale aanwijzingen te zien, u.v 
stig resultaat vóórspellen.

De naam van de vereniging zou tot 
de misvatting kunnen leiden, dat een
zijdig de nadruk zal worden gelegd op 
het aanbrengen van intellektuele kennis.

Dat ligt echter allerminst in het voor
nemen. Wie het rapport, waarvan boven 
sprake was, slechts vluchtig inziet, zal 
tot de erkenning moeten komen, dat de 
geest die deze arbeidersontwikkeling zal 
kenmerken, niet een zuiver intellektua- 
listiese is. „ Vooral die elementen" al
dus het rapport — „zullen tot hun recht 
moeten komen, die van de werker een 
gemeenschapsmens maker

In de eerste cirkulaire, 
nieuwe Instituut zich tot ■ 
de moderne arbeidersber 
wordt omtrent de geest, v 
arbeid wil verrichten, het vc o.

„De stichting van dit Institui 
gevolg van de groeiende behoeft 
vooral na de oorlog in de arbeide 
en de arbeidersbeweging

komen. Naarmate deze laatste 
groter verantwoordclikheid wordt 
plaatst, blijkt meer en meer, 
om de problemen tol oplossing te 
die de nieuwe tijd haar stelt, i 
volstaan met arbeid op ckonc 
politiek terrein, maar dat ook op 
tureel gebied krachtiger gewerkt 
worden. Het bewustzijn ontwaak 
steeds breder kringen, dat niet alleen 
de toestanden, maar ook de geestes
gesteldheid en de wil der arbeiders 
moeten worden gerevolutioneerd in de 
richting van waarachtigc gemeenschaps
zin. Kern en massa vragen meer' voor
lichting en vorming. De nieuwe positie, 
die de arbeidende mens gaat innemen 
ten opzichte van verschillende levens
kringen, doei een min of meer bewuste 
drang ontstaan naar een meer sociale 
levenshouding. Kortom, het begin der 
verwezenliking van het socialisme brengt 
tevens de aankondiging van een tijdperk, 
dat na het verval der kapilalistiese 
beschaving heenwijst naar nieuwe, hoop
volle levcnsverhefl ing".

Vóór het Instituut met zijn arbeid 
kan beginnen, moet niet alleen de or
ganisatoriese grondslag voor hel werk 
zijn gelegd, maar moet ook dc nodige 
terrein-kennis zijn verkregen.

De voorbereidende werkzaamheden 
zullen derhalve hoofdzakelik een infor- 
matories karakter moeten dragen. Zorg
vuldig zal worden nagegaan over welke 
bruikbare middelen en krachten de ar
beidersontwikkeling ten onzent beschikt, 
bij welke behoeften en verlangens, die 
onder de arbeiders leven, het eerst en 
het best kan worden aangeknoopt.

De lijd is nog niet gekomen om uit
voerige beschouwingen te leveren over 
hel nieuw opgerichtc Onlwikkelings- 
instituul. Het zal door zijn arbeid zelf 
en door de uitkomsten daarmee ver
kregen, zijn noodzakelikheid en zijn nut 
moeten bewijzen.

Bovenstaande beknopte uiteenzetting 
omtrent de werkwijze en de geest der 
nieuwe Arbeiders-Óntwikkclings-Orga- 
nisalie bedoelt alleen de aandacht der 
lezers te vestigen op de belangrijke po
ging, die hier van de kant der moderne 
arbeidersbeweging wordt ondernomen. 
Hel Instituut is gevestigd Regulicrs- 
gracht 78, Amsterdam. P. V.
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Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituuf voor 
VolksontwikkeEng, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

openbare besprekingen of congressen ter be- 
rolksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
en nieuwe vruchtbrengende gedachten op bet gebied der

op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
buitenlandsche toestanden.

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. door het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van < 
handeling van problemen van v<

5. door uitgave van een 
land levende oude 
volksontwikkeling.

6. door het contact 
Nederland 
het bezoek 
dit noodig 
deering van
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Volksontwikkeling per „Radio” 
door J. HOVENS GREVE.

nmiddel g 
^aast For 
taakt en 
tteland

cntenne, die boven 
en kwam met ge-

hun allures dan in de stad 
vaardig overweg 
ook hier het be 
kringen 
krant dc

per vliegtuig over onze groote steden strijkt, 
door het steeds stijgend getal antennes, dat 
te rade gaande met eigen ervaringen zal het 

king komt, dat dit 
veelvuldigst voor

den geschoolden

ngetwijfeld zal wie 
getroffen worden 

op de daken verrijst en 
mij niet verbazen, als onze aviateur tot de ontdekkii 
modernste aller communicatiemiddelen relatief het v< 
komt in de wijken van den kleinen middenstand en 
arbeidersstand.

Het verhaal van den electricicn in Heyermans Droomkoninkje is 
voor dit verschijnsel typeerend.

Op het platteland is het weer anders. Daar zijn de beter gesitueerden 
niet in de gelegenheid hun behoeften aan muziek, schouwburg of ander 
geestelijk contact te bevredigen en hebben zij in de laatste jaren van 
steeds verbeterde radiotechniek in de vinding van Marconi een kostelijk 
hulpmiddel gevonden om aan dit tekort tegemoet te komen.

Naast Ford heeft Marconi het platteland voor hen bewoonbaarder 
gemaakt en het komt mij voor, dat zij, die terecht den trek van het 
platteland naar de steden betreuren, op den duur reden zullen hebben 
tot dankbaarheid aan deze twee „weldoeners der menschheid".

Op 't platteland gingen de groote boeren, de boterfabrikanten en 
: groot-industrieelen voorop en hielden de kleine middenstanders 
arbeiders zich wat terug. Deze zijn hier wat minder royaal in 

en kunnen bovendien in den regel minder 
g met al die vreemde electrische dingen; toch begint 
>ezit van een ontvangtoestel steeds meer in grootere 

i zich te verbreiden. Zoo knipte ik uit een echte plattelands- 
lezer dagen 't volgende in zijn naïviteit zoo verkwikkelijk verhaaltje: 

— Het gebeurde dezer dagen ergens in onze omgeving — en het zal wel 
op meerdere plaatsen gebeurd zijn dat door den stormwind het toestel 
voor een radio-inrichting in het ongercedc raakte. De z.g. 
in een boom was aangebracht, kon het niet meer houden
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Vertaald in de Wereldbibliotheek onder den titel Productie en 
blz., ingen. fl.90.

een jonki 
>vcel verantwoorde 

bos opwond < 
opstelde. Toen 
iemand in wier

weid naar beneden, juist op het oogenblik dat een jonkman passeerde. Hoe
wel hij erg ontstelde, had hij toch zooveel verantwoordclijksgevoel dat hij de 
stukken bij elkaar zocht, het draad tot een bos opwond en de heelc afbraak 
netjes tegen den huisgevel van den eigenaar opstelde. Toen hij daarna z n 
tocht in het donker voortzetle, ontmoette hij iemand in wien hij den zoon 
des huizes meende te herkennen. „Bin-ie-et van L.”, richtte hij zich plotse
ling lot den jongeling, die opgeschrikl in het donkere stormweer, aan een 
aanranding dacht en zich dadelijk te weer stelde. „Bcdacrd maor an’ , klonk 
het verder — .maor ’t is mit oen buutenlaansche mezick lange neet in 
orde, ie zullen 't wel zien a-j bi'j oe op de stoepe koemen".

Ik zie in dit krantenknipsel het symbool van de vereeniging var 
ultra moderne ontwikkelingsmogelijkheden met ouderwets degelijkt 
landelijke betrouwbaarheid en gemoedelijkheid; een hoopgevend 
teeken1

Indien de schatting van de leiders van den Hilversumschen Draad- 
loozen Omroep niet al te optimistisch is, dan moge we aannemen dat 
ons land op het oogenblik 30.000 ontvangers telt!

Zelfs al was slechts 50 °/0 van dit nominale getal reëel, dan voelt 
ieder dat hier iets aan ’t groeien is dat van groote beteekenis kan 
worden of misschien al is voor onze volksontwikkeling.

Op de opheffing van het platteland uit zijn isolement wees ik reeds. 
Een ander nieuw element dat ons hier geboden wordt, is de gelegen
heid om binnenskamers in den kring van zijn gezin goede muziek te 
hooren en met de belangrijkste figuren van de tegenwoordigen tijd in 
aanraking te komen. Wij zijn niet zoo heet gebakerd om nu maar 
dadelijk uit te noepen: hier is het universcele middel tegen de steeds 
maar voortwoekerende uithuizigheid! De bioscooppagina's der groote 
kranten laten zooveel blijde verwachting maar zoo niet opkomen. 
Maar aan den anderen kant doet de wanhoop v an dien aanblik der 
iederen avond sensatie-schreeuwende annonces met vreugde elk ver
schijnsel begroeten, dat eenige waarschijnlijkheid van tegenwerkende 
kracht in zich draagt.

Wij stappen intusschen van dit gebied der onzekere speculatie af, 
om niet de Nurksen direct tot oppositie te wekken en vertellen liever 
van de realiteit van eenige brieven die ons bereikten van bedlegerige 
zieken, waaronder een die acht jaar zijn bed niet verlaten had en 
die hun vreugde uitspraken over lezingen door de Maatschappij tot 
nut van ’t algemeen per radio aan hun sponde gehouden.

Dit is dan toch gelukbrengende realiteit, al is zij diep weemoedig.
In zijn boeiende boek »My life and work’’1) vertelt Henry Ford 

hoe in de ziekenhuizen van zijn reuzenbedrijf, de patiënten die daar
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zelfs vanuit België bereikten 
met dit nieuwe werk, dat door 

:n dat naar wij hopen op grooter

igen, een niet te onderschatten 
ogelijkheid zal stellen Uw werk 
,.e Staatsgrenzen uit te breiden, 
voor ons Vlamingen zelfs geen 

„ Volkshoogeschool" in den 
zal het ons mogelijk zijn ook 
Jederlandsche Kuituur. Wat 

menschengrenzen kennen............
van professor Casimir. 
loofden wij na afloop

Met 
gedaan, 
per radio laten 
dit veelal geschi 
lezing over 
Professor Casimir sp 
Louis Landry heeft ge 

voedinj
Uit alle oorden van ons land en 

ons berichten van groote instemming 
ons als een proefneming is bedoeld ei 
schaal zal worden voorgezet.

Uit België haal ik de volgende uiting
„Het is werkelijk voor ons Vlaminger 

geluk dat Hilversum Ued. in de mogei 
verder dan tot de huidige Nederlandsche ! 
Zooals U weet is er hier in België 
eigenlijke Hoogeschool, laat staan een 
goeden zin. Door Uwe nieuwe werking z 
deelachtig te worden van een hoogere N< 
een geluk dat de Radiogolven geen

Een bijzondere proef namen wij met de lezing 
Zonder dit tevoren te hebben aangekondigd,

vreugde heeft de Maatschappij tot nut van ’t algemeen dit 
In de maand Maart heeft zij op vier Vrijdagavonden lezingen 

geven, waarbij zij den norm hooger gesteld bad dan 
liedt. De heer en Mevrouw Dresden-Dhont gaven een 

het leven van Schubert, geïllustreerd met zijn liederen, 
sprak over Opvoeding tot zelfstandigheid, de Heer 
gedichten van letterkundige waarde voorgedragen 

den vierden avond sprak professor van Leersum over moderne 
igsproblcmen.

alle oorden van ons land c 
berichten van groote instemming 
als een j

maar even voor in aanmerking komen, een leerdoek over hun bed 
krijgen, waarop zij eenvoudige productieve fabrieksarbeid kunnen 
verrichten. Het effect is dat de patiënten als regel sneller herstellen 
door de vreugde van iets te kunnen presteeren en te verdienen.

Voor ons oog rijzen op die talrijke Sanatoria waar t. b. c. en 
andere patiënten hun dagen in veelal enerveerende eentonigheid slijten. 
Moesten deze niet alle in 't bezit zijn van een uitnemende ontvanger, 
die, natuurlijk met mate en tact gebruikt, af en toe kleur en fleur in 
de dagen dezer al te geïsoleerden kan brengen?

Men meene niet dat wij in de radio een panacee voor alle kwalen 
en tekorten van dezen tijd zien. Alleen verinnerlijking kan ons redden 
en als ik lees dat in Amerika de kinderen met een radioverhaaltje 
naar bed worden gezonden, dan roep ik de moeders op die hun eigen 
vcrhaaluurtjc moeten verdedigen, maar waar radio ons helpen kan 
om geestelijk leven te bevorderen, daar moeten we dit prachtige middel 
met vreugde aangrijpen.
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kt met
; dus

blik of plaat 
verbrand;

dacht voor

niet meer
■ ook al met 

a zijn vader of I 
..g om zijn zot 
itven, maar de lust van de knaap 
noofddoel was om des Zaten * 
de centen die ik verdiend hel 

■ij geld kon thuis brengen

s goede les en

meisje zich in het doen van het huis
moeder eens voor een paar dagen uit 

naar de kachel zal smaken; ook daarvan kan 
en wel door het feit dat de metsclaarsknaap op 

bij gebrek aan tijd voor zijn vader (die bakker was) 
het was St. Nicolaas, zelf wat deeggoed te mogen 
paardjes, ventjes enz. hetwelk hem na veel belofte 

klaarspelen, door zijn vader toegestaan werd. Wat was 
kndig alleen in de bakkerij staan om genoemd deeggoed

ging tamelijk goed, maar .. . 
ing in den oven laten zitten, « 
ertjes gebakken; dat was een 

oven als er een plaat in zat,”

,Dr. Casimir liet ons hooren dat wij als oudere menschen de plicht hebben 
en dat bet goed is om het kind zoo te leiden dat bet leerd om zelfstandig 
te werken: is dat zoo? Zeker is dat zoo!

Als feil daarvan kan hij (ondcrgeteckcnde) noemen dat een schoolknaap van 
6 of 7 jaar op zekeren dag niet naar school wilde omredc hij nog niet met 
met een pen mogt schrijven; men ziel hierin hoe vroeg bet bij een knaap 
zich voor kan doen, dat hij niet meer achteraan wil komen, dus zelfstandig 
te kennen wil geven, ik kan ook al met een pen schrijven. Die zelfde knaap, 
toen 10 jaar oud, vroeg zijn vader of hij de koeien mogt gaan wachten, 
zijn vader zeer gevoelig om zijn zoontje koewachter te laten zijn, kon 
moeilijk toestemming geven, maar de lust van de knaap om zelfstandig iets 
te willen, wat wel het hoofddoel was om des Zaterdags te kunnen zeggen, 
kijk vader hier heb je de centen die ik verdiend heb. Wat zal hij zich groot 
gevoeld hebben toen hij geld kon thuis brengen en ja, zelf verdiend 
dat was 't ware

En waar Dr. Casimir zegt dat een 
houden het best zal bekwamen, als 
is, hoewel het eten wel eens 
hij getuigen dat het zoo is 
14 a 15-jarigen leeftijd 
zijn vader vroeg om, 
bakken, zooals eendjes, 
van het wel zullen klaars^ 
hij toen groot zelfstan 
te maken.

En waarlijk het 
ventjes had hij te lar 
hij bad  neger 
taan wel om den

van de lezing een prijs van f25.— uit voor het beste verslag van niet meer 
dan 1000 woorden dat binnen vier dagen bij ons zou zijn ingekomen.

Er kwamen 30 verslagen binnen. Opvallend was het uitstekend 
gehalte van deze verslagen. Wij kunnen zeggen dat zeker 25 goed 
of zeer goed waren. Als men bedenkt dat zeker geen van allen notities 
had gemaakt, omdat men van te voren van deze prijs niets wist, dan 
is het een verblijdend verschijnsel, dat zoovelen een zoo frissche ont
vankelijkheid, een zoo uitstekend geheugen en een zoo goed vermogen 
om zich uit te drukken toonden te bezitten.

Een van de inzenders, een metselaar, stelde zich zelf buiten mede
dinging, omdat hij niet wilde concurreeren met de meer geletterden 
onder des professors gehoor en gaf minder een verslag dan wel een 
opstel naar aanleiding van het gehoorde. Dit opstel was eigenlijk nog 
't merkwaardigste van alle dertig, omdat het de geestelijke reactie 
weergaf van een ongeletterd man, die maar 3/< van de lagere school 
heeft doorloopen. Ik kan de verzoeking niet weerstaan hier een blad
zijde van het drie blz. groote opstel weer te geven, in den vorm 
waarin het tot ons kwam.
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ingcn kénnen evenwel hun dorps- of 
diand wat zij hun bieden kunnen, 
. De organisator van radio-lezingen 

jk de

Uit den aard der zaak is het ontwikkelingswerk per radio voorloopig 
nog slechts in zijn allereerste groei-stadium. Bij de keuze der onder
werpen is men geneigd te zoeken naar zoodanige, die een zoo groot 
mogelijk aantal hoorders „pakken" zullen, zonder dat men in zijn 
concessie aan de cischen der massa beneden zekere normen geraakt, 
die men zich als vereeniging voor volksontwikkeling wenscht te stellen.

Hetzelfde probleem waarmee jaren lang alle vereenigingen voor 
volksontwikkeling, neutraal of niet neutraal, rekening hebben moeten 
houden. Tot wanhopen toe! Maar terwijl de wanhoop over het ge
ringe resultaat vele radicalen er toe bracht om aan deze „Bildungs- 

geen beteekenis meer toe te kennen, behoeft men slechts 
echt plattelander te zijn om te weten, dat de stadsche 
zoo goed zij het bedoelen, met hun kritiek toch „Uber die 

en dat het platteland — in de eerste maar niet eenige 
voor gemengd publiek berekend onmogelijk

Tot zoover ons ops 
niet aan verdere frag 
geven. Ik kan slechts 2 
is gevallen onder het • 
wijzen. Als in een 
als bovenstaande reactie

Wij zijn het ook en < 
algemeen ongetwijfeld dooi 
groote voldoening meedeeler. 
een cursus per radii 
C. zelf én door 
aanvaard, dat wij deze eerste Nederlandsche 
per Radio zullen geven op Vrijdagen 17 en 24 
telkens des avonds om 8.10.

nstel. Binnen de ruimte van dit artikel gaat het 
igmenten uif de werkelijke verslagen weer te 
s zeggen, dat het professor Casimir niet gemakkelijk 
: vele goede dat geboden werd, het beste aan te 

chemisch laboratorium een reactie zoo goed uitvalt 
: op onze proef, dan zal men tevreden zijn! 
daarom zal de Maatschappij tot nut van ’t 
orgaan met dit werk. 'Wij kunnen tot onze 
:n, dat een voorstel van ons om prof. Casimir 

io te laten geven van 4 lessen én door den Heer 
tallooze „luistervinken" met zooveel belangstelling is 

pacdagogische cursus 
April en 1 en 8 Mei

suppcn-kUche” 
een tijdlang 
voorlichters, 
Schnur hanen" 
plaats — de goede lezing 
kan missen.

De organisatoren van deze lezir 
stadgenooten en weten langzamer! 
zonder hun aandacht te verliezen. De organisator van radio-lezii 
staat echter nog op vrijwel onverkend terrein, al zijn natuurlijk 
analogieën vele.

Vatten wij de verschilpunten in het oog.
Ten eerste wat betreft het publiek. Dit is practisch gesproken: 

a. onbekend, b. onbepaald groot, c. onzichtbaar en onhoorbaar, d. van 
„diverse pluimage" wat betreft leeftijd, geslacht, stand en levens
beschouwing.
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gemakkelijk instelt 
zal de steun van 

den microphoon

n spreker.
iek stellen aan den

tengevolge van 
der werkelijk- 
kwartier nei-

iperatuur" te komen tenge- 
, die hij vóór zich bespeurt, 
:rgaan.

i hoed van

De onbekendheid zou tot volslagen machteloosheid van den orga
nisator moeten leiden als zij niet samenging met de tweede boven
genoemde eigenschap, die een waarborg biedt dat toch altijd groote 
groepen met gelijk gerichte belangstelling onder die ongeteldcn aanwezig 
zijn. Ware dit niet zoo, dan zou de onzichtbaarheid der hoorders, die 
ons verhindert hun eventueele verveling te constateeren, ons aan het 
gevaar blootstellen, dat zij, gebruik makende van hun onhoorbaarheid, 
na een onwelwillend woord van scherpe kritiek, geluidloos uit ons 
gehoor verdwenen, door zich op een andere golflengte in te stellen. 
Maar nauwelijks hebben wij ons getroost met het aannemen van groote 
gelijk-geïntresseerde groepen, of de vierde eigenschap, die onze zoo 
fijn verdeelde gemeenschap in hooge mate bezit, tempert onze vreugde, 
dat wij toch voor velen tegelijk iets kunnen zijn.

Wat een geluk dat het leven sterker is dan de leer! De praktijk 
van radio-lezingen zal gaan bewijzen, dat de verdeeldheid, die we 
overal aanschouwen, minder diep gaat, dan de uiterlijke schijn veelal 
doet veronderstellen en dat we binnenskamers met den koptelephoon 
om 't hoofd, broederlijker en algemeen menschelijker voelen dan bui
tenshuis onder den hoogen hoed van het conservatisme of den flam
bard der vooruitstrevendheid.

Als het waar is — en wij voor ons zijn hiervan muurvast over
tuigd —• dat binnenskamers de mensch zich in de eerste plaats menJcb 
voelt en niet christen, jood of heiden, dan zullen zij, die zich per 
radio richten tot het algemeen menschclijke in dat duizend-koppigc 
onbekende gehoor, de beste kans hebben op aandachtig luisteren.

De stemmen, die uit tallooze brieven en briefkaarten naar aan
leiding van de lezing van professor Casimir ons bereikten, bevestigen 
ons in die overtuiging.

En hiermee komen wij van het publiek tot den
De genoemde vier eigenschappen van het publie 

spreker hooge eischen.
Wie door souplesse van gebaar en mimiek zich 

op den aard van het gehoor, dat hij aanschouwt, 
dit kostelijk hulpmiddel, om indruk te maken voor 
van den uitzender, ontberen.

WJc gewoon is al sprekende „op tem] 
volge van de uitstralende belangstelling, 
zal deze verwarmende invloed niet ondei

^Vie langs allerlei gedachtenbanen afglijdende, tenslotte te 
de zwaarte van zijn ideeën-voorraad toch op den bodem ó 
heid neerdaalt, zal moeten bedenken, dat het publiek na een
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sstigend luiden. Met groote 
en ik meen. 

Maatschappij met v 
welke gel 
gewaarde*

ons land

tot alle huizen in Nederland.
edele streven van de Maatschappij tot

voorschrift kunnen geven. Practisch zullen wel < 
richtingen sprekers tellen, die aan bovenstaande eischen 
wat zij te geven hebben, slechts voor zeer bepaalde groe| 

genietbaar, dan zullen zij uit den aard der zaak een 
ar hebben. Ik voor mij meen, dat die spre!. 

zullen zijn, die zelf krachtige persoonlijkheden i 
dat wat velen gemeen is. En ik ben niet bang 
de grootste gemeene deeler van vele getallen 
klein getal te zijn. Een mensch is geen cijfer en hij gehoorzaamt 
andere wetten dan die van Bartjens.

ging zal hebben om zich met Parijs of Chelmsford in verbinding tc stellen 
en dat overwegingen van fatsoen of andere égards daarvan niet terug
houden. De spreker per radio moet boeiend zijn en degelijk en kort 
en zakelijk, moet in weinig woorden perspectieven kunnen openen en 
werelden doen oprijzen, moet eenvoudig in zijn woordenkeus zijn en 
pakkend in zijn vergelijkingen, moet, zélf met de beide beenen op 
den vloer, zijn gehoor omhoog kunnen voeren. Kortom, moet geconcen
treerde kracht zijn.

En wat zijn richting betreft? Ik geloof dat wij in dat opzicht moei
lijk een voorschrift kunnen geven. Practisch zullen wel ongeveer alle 

i voldoen. Is 
ipen bestemd 

kleiner ge- 
rekers het invloedrijkst 
n zijnde, zich richten tot 

voor het gevaar, dat 
kans loopt zelf een

Hoe zal zich 
ontwikkelen?

Wie ons vaderland kent, zal geen oogenblik twijfelen of de ver
schillende religieuze en politieke richtingen zullen trachten deze vin
ding in dienst te stellen van het doel, wat zij beoogen.

Er zal een streven ontstaan — ongetwijfeld is het er reeds — om 
zendstations van speciale kleur op te richten en wie niet machtig 
genoeg is daartoe, zal met bepaalde zendstations overeenkomsten zien 
te treffen, waarbij bepaalde uren of avonden voor bepaalde propa
gandistische doeleinden worden gereserveerd.

Heeft daarnaast de Maatschappij tot nut van ’t algemeen een 
rol te vervullen ? Met overtuiging kan 't antwoord op deze vraag be
vestigend luiden. Met groote gerustheid zie ik de ontwikkeling dezer 
dingen tegemoet en ik meen, dat de tijd zal komen, waarop de vrienden 
van onze Maatschappij met vreugde zullen ontdekken, dat de lezingen 
en cursussen, welke gehouden zullen worden volgens héér program, 
tot de meest gewaardeerde zullen behooren, welke door Marconi s 
vinding toegang zullen krijgen

Dat is een perspectief, het 
nut van 't algemeen waardig.
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De Fabrieksschool te Enschedé 
door E. G. KOBUS

I

eze instelling is < 
terugzien op een 

?ing

arbeider.

worden 
ilp werd 
de jeugd 

school

Werk ten behoeve van ontwikkeling en ont
spanning van het personeel van Ned. fabrieken.

I A eze instelling is opgericht den IZen October 1866, en kan dus 
' terugzien op een langdurigen staat van dienst. Volgens de Statuten 

der Vereeniging is het doel: »het doen geven van gewoon en meer 
uitgebreid onderwijs aan de kinderen, die in de fabrieken der leden 
werkzaam zijn”. Dit meer uitgebreid lager is nooit opgevat in den 
geest der Muloscholen, maar gaf de gelegenheid, in het leerplan en 
bij het onderwijs buiten het program van het gewoon lager onderwijs 
te gaan en garandeerde dus eene soepelheid en eene gemakkelijkheid 
van beweging, die verstarring van het onderwijs zou voorkomen.

Tot nu toe werd in de Fabrieksschool geen vakonderwijs gegeven. 
Wel gingen herhaaldelijk stemmen op, die dit onderwijs wilden invoeren, 
maar van eene algemeen gevoelde behoefte was noch bij de fabrikanten, 
noch bij de arbeiders sprake. Men leerde volgens de algemeene opinie 
het vak het best in de fabriek onder leiding van een ervaren

De kosten worden gedragen door de leden der Vereeniging, d 
de fabrikanten en enkelen, die zich daarbij aansloten. Voor de 
lating tot de F. S. moest met gunstig gevolg een examen i 
afgelegd. En daar niemand in de fabrieken der leden als hulj 
aangenomen, die niet een voldoend examen had afgelcgd, was o 
van Enschedé en Lonneker sinds 1866 gedwongen, geregeld naar 
te gaan en werd hiermede aan de kinderen, die later in de spinnerijen 
en weverijen zouden gaan werken, leerplicht opgelegd, lang voordat 
de werkgever deze materie regelde. Natuurlijk was het examen heel 
eenvoudig; volgens tegenwoordige begrippen warende eischen te laag. 
Maar er moest eensdeels rekening worden gehouden met den toenmaligen 
stand van het lager onderwijs en anderdeels met de behoefte der 
zich voortdurend uitbreidende industrie (aan vermeerdering van arbeids
krachten). Het examen moest dus worden afgenomen volgens een 
program, dat zoo was geformuleerd, dat de grootc meerderheid der 
kinderen, die getrouw de school hadden bezocht, daaraan gemakkelijk 
konden voldoen. Maar toch was dit toelatingsexamen indertijd een 
prachtig middel tot bevordering van het geregeld schoolbezoek, toen 
er nog geen leerplichtwet was.

In 1870 stelde men als eischen, waaraan voldaan moest worden: 
le. het lezen van eene les uit Vader Jacob; 2e. het zonder grove
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fouten opschrijven van een dictée met eenvoudige zinnen; 3e. het kunnen 
optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met geheele getallen.

Natuurlijk werd elke verbetering van het onderwijs op den voet 
gevolgd door een uitbreiding van het examenprogramma. In 1871 werd 
het deelen met geheele getallen er aan toegevoegd. In 1875 komt de 
eisch, dat getoond moet worden (bij het lezen), dat het gelezene is 
begrepen. In 1882 worden aan de meisjes eischen gesteld wat betreft 
de nuttige handwerken; sinds 1886 moesten ook -t A 5 vraagstukken 
worden opgclost. In 1887 zijn de ticndeelige en gewone breuken op 
het programma geplaatst. — Van dat jaar af bleven de eischen van 
het examen onveranderd, alleen werd de Vader Jacob door moderner 
leesstof vervangen. Toen in 1900 de wet op-de Leerplicht werd inge
voerd, werd de beteekenis van het toeiatings-examen veel geringer. 
In 1911 werd het afgeschaft.

Wat was de eigenlijke drijfveer tothet stich ten der Fabrieksschool 
en waarom sloten alle groote werkgevers er zich bij aan? Natuurlijk 
omdat men begreep, dat dit in het belang was van allen, die bij de 
industrie betrokken waren; men besefte, dat een ontwikkelde arbeider 
meer kan presteeren dan een analphabeet, men meende dus het succes 
der industrie te bevorderen. Maar daaraan ging gepaard een oprecht 
geloof in de moreele en opvoedende waarde van goed onderwijs en 
het ernstig verlangen, dit zooveel mogelijk te bevorderen door van 
de jonge arbeiders niet alleen een zekere hoeveelheid kennis te eischen 
bij het binnentreden der fabriek, niaar ook door die kennis uit te 
breiden en de lagere-school-kennis verder uil te bouwen en de jongens 
en meisjes op geregelde tijden onder den fabriekstijd naar de Fabrieks
school te doen gaan, om ze zoodoende in aanraking te brengen met 
onderwijzers, van wie niet alleen verwacht werd, dat ze meer kennis 
zouden aanbrengen, maar ook dat ze grooten invloed zouden hebben 
op de karaktervorming van de aan hunne zorgen toevertrouwde rijpere 
jeugd.

Bij de oprichting der Vereeniging „de Fabrieksschool” in 1866 werd 
voorloopig gebruik gemaakt van de gemeentelijke schoolgebouwen op 
de uren, dat die beschikbaar waren. Maar spoedig bleek, dat dit niet 
voldoende en niet doelmatig was; in 1868 werd een huis gehuurd, 
dat werd ingericht voor het geven van onderwijs, in 1871 werd besloten 
tot hef stichten van een eigen gebouw. Natuurlijk was dit eerst heel 
bescheiden. Enschedé telde nog betrekkelijk weinig inwoners en er 
werkten ook veel minder jongens en meisjes in de fabrieken, die ook 
niet zoo reusachtig waren als thans. Maar met het groeien der industrie 
steeg ook het aantal jeugdige arbeiders. Voortdurend moest er in de 
F.S. meer ruimte worden gemaakt, telkens moest er worden bijge-
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bouwd. In 1906 kreeg de school zijn tegenwoordige grootte, in 1923 
werd voorzien in de behoeften van de ver af wonende en werkende 
leerlingen door de stichting van een tweede schoolgebouw in Lonneker.

En nu het onderwijs zelf. De geheele cursus duurt twee jaar en 
is verdeeld in vier halfjaarlijksche klassen. Alle kinderen, werkzaam 
in de fabrieken der leden, worden door hun werkgever verplicht, de 
school te bezoeken. Natuurlijk niet alle kinderen uit dezelfde fabriek 
tegelijk; dat is onmogelijk wegens de groote stagnatie in het bedrijf, 
die daarvan het gevolg zou zijn. De leerlingen komen dus in groepen 
naar school en nu ligt het voor de hand, dat jongens en meisjes van 
ongeveer gelijke ontwikkeling en schoolkennis, tegelijk komen. De kin
deren, die in de Fabrieksschool onderwijs krijgen, zijn afkomstig van 
ruim 25 openbare en bijzondere scholen, waardoor zij niet van gelijke 
ontwikkeling zijn. Niet alleen hebben velen het hoogste leerjaar niet 
bereikt bij het verlaten der lagere school, maar ook heeft elke school 
iets individueels, hoe krachtig ook naar uniformiteit wordt gestreefd 
en bovendien zijn niet overal de omstandigheden, waaronder gewerkt 
wordt, even gunstig. De leerlingen, die in hetzelfde halfjaar naar de 
F.S. komen, worden verdeeld in verschillende klassen. Bij deze Massi
ficatie, die in het begin massawerk is en later telkens wordt gerecti
ficeerd, worden de leerlingen eerst in drie groepen gesplitst; ie zij, 
die de lagere school geheel hebben doorloopen; 2e zij, die één leerjaar 
hadden gemist, toen zij leerplichtvrij werden; 3e zij, die meer dan één 
leerjaar niet hadden doorloopen, toen zij de lagere school verlieten. 
De eerste groep is verreweg de grootste, deze en zoo noodig ook 
de beide andere worden weer onderverdeeld in klassen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van schoolrapporten en van de kennis, die de onder
vinding gaf betreffende de min of meer gunstige resultaten, die op 
de verschillende lagere scholen kunnen worden bereikt.

De lessen, die elk kind op de door de school aangewezen uren 
moet volgen, vallen voor een deel in, en voor een ander deel buiten 
den werktijd. In totaal wordt aan eiken jongen per week 4 uur 
onderwijs gegeven en aan de meisjes 5^ uur. Het leerplan vermeldt 
voor de eerste twee halfjaren de vakken Lezen, Taal, Rekenen, 
Aardrijkskunde en Zingen, voor de laatste twee halfjaren dezelfde 
vakken, maar in plaats van Aardrijkskunde komt dan Natuurkennis. 
De meisjes ontvangen bovendien per week uur handwerkonderwijs. 
Zij, die de lagere school niet geheel hebben doorloopen, ontvangen 
inhalingsonderwijs, zij, die in de hoogste klasse der lagere school 
zaten, toen zij deze verlieten, krijgen voortgezet onderwijs. Daarbij 
wordt van de verschillende vakken behandeld, wat de lagere school 
zoo gaarne zou willen geven, wat ze bij de doelstelling ook meestal
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alle kinderen 
geschikt is. L

wat ook
niet rijp

id was om 
lus alle reden 

>ote bedragen ging, 
1 begonnen met 260 

waren die cijfers 335 
2930,18’. In 1910 werd de school- 
: sparen werd nog steeds bevorderd 
de R P. Sp.bank. In den oorlogstijd

pgericht met de vakken 
ide. Het doel was vooral

vermeldt, maar waar ze dikwijls niet aan toe komt, en 
meestal boven de bevatting der leerlingen valt, omdat zij er 
voor zijn. Hierbij moet gedacht worden aan de behandeling van het 
tnenschelijk lichaam met de belangrijkste hygiënische voorschriften, 
aan eene wat minder oppervlakkige behandeling der Aardrijkskunde 
buiten Nederland, waarbij een projectic-lantaarn belangrijke diensten 
kan bewijzen, aan eene wat dieper gaande bespreking onzer staats
instellingen, aan de behandeling van onderwerpen van den dag, die 
in de pers op den voorgrond komen, en waarvoor belangstelling bestaat 
of kan worden opgewekt en vooral ook aan het bespreken van boeken, 
die een grooten invloed kunnen hebben op de karaktervorming en 
den smaak van de leerlingen. Een uitgebreide bibliotheek geeft aan 

:n gelegenheid een boek thuis te hebben, dat voor hen 
Deze bibliotheek en de persoonlijkheid van den onderwijzer 

zijn twee middelen, waarmede de geestelijke groei der jongens en 
meisjes krachtig kan worden bevorderd.

De Fabrieksschool heeft steeds getracht zooveel mogelijk rekening 
te houden met de bijzondere omstandigheden, waarin de leerlingen 
verkeeren en met hunne speciale behoeften. Pas was de school gesticht, 
of men begon er instellingen aan te verbinden, die ook werkten in 
eene richting, waardoor het doel van de stichters der instelling werd 
nagestreefd. In 1869 werd reeds naai- en breionderwijs gegeven, niet 
alleen ais onderdeel van de lessen, die voor allen verplichtend waren, 
maar ook werd een vrijwillige vervolgcursus geopend, waarin het 
knippen en naaien van boven- en onderkleercn stelselmatig werd 
onderwezen en waarbij ook verstelwerk tot zijn recht kwam.

Deze cursus bestaat nog en is gevolgd door een heele reeks andere, 
die geen van alle verplichtend zijn, maar waaraan leerlingen en oud- 
leerlingen desgewenscht kunnen deelnemen.

In 1875 werd aan de school eene spaarbank verbonden. De gelegenheid, 
later door de Rijkspostspaarbank geboden, was er toen nog niet, 
zoodat voor de kleine spaarders geen voldoende gelegenhei» 
hun geld veilig te beleggen. Deze schoolspaarbank had di 
van bestaan. Dat het voor vele inleggers om grot 
moge uit een paar cijfers blijken. In 1876 werd 
deelnemers, die f 537,03 in brachten. In 1886 
en f4010,93’, in 1906 208 en 
spaarbank opgeheven, maar het 
met behulp der spaarzegels van < 
ging ook dit te niet.

In 1884 werd een driejarige avondcursus opj 
Rekenen, Teekcncn, Natuur- en Werktuigkuna
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>achts- i

nog 
. Maar

openen

hét aanbrengen van practische kennis. Deze cursus eindigde in 1897, 
toen de Ambachts- en Textiel-avondscholen die taak overnamen.

Op dezen cursus volgden nog vele andere, die alle in nauw verband 
met de Fabrieksschool staan. Maar de deelneming aan die cursussen 
is niet verplicht, alle leerlingen en ook de oud-leerlingen der school 
kunnen er desgewenscht aan deelnemen. Als regel wordt er een geringe 
bijdrage gevraagd (5 ct.) Dit wordt gedaan om de belangstelling en 
waardeering der cursisten te bevorderen.

Bij de keuze der te openen cursussen richtte men zich naar vraag 
en behoefte, maar vooral ook naar de mogelijkheid om geschikte 
leiders te vinden.

Merkwaardig, en toch verklaarbaar hadden wij met de cursussen, 
die bet aanleeren van een of andere '.■aardigheid bedoelden, steeds 
succes. Het kunnen wordt door de leerlingen steeds hooger gewaardeerd 
dan het kennen.

Het Teekenonderwijs, van 1884 tot 1897 deel uitmakende van den 
avondcursus, werd daarna zelfstandig voortgezet om de jongens, die 
de Ambachts- of Textielavondschool wilden volgen, daartoe voor te 
bereiden. In de laatste jaren is dit onderwijs van karakter veranderd, 
het bleef geen vooropleiding voor voortgezet of toegepast onderwijs, 
maar wordt nu om zich zelf gegeven. Het is opmerkelijk, hoe vol 
animo de leerlingen trachten bet uiterste van hun kunnen te bereiken. 
Natuurlijk speelt eenigc aanleg voor dit vak een groote rol, niet licht 
zal een jongen naar den teekencursus gaan of hij moet gelooven, dat 
hij iets bereiken zal. Het onderwijs is hoofdelijk, 'iedere leerling 
krijgt eene taak, die hij onder leiding van den onderwijzer kan afmaken 
op eene wijze, die hem zelf bevredigt.

In 1896 werd eene commissie benoemd, die tot taak kreeg, de oud- 
leerlingen nuttig en aangenaam bezig te houden. Zij liet telkens 
populaire voordrachten houden, die voor ieder toegankelijk waren en 
bovendien richtte zij eene gymnastiek-verceniging van oud-leerlingen 
der F. S. op.

In 1911 werd een zangcursus, een gymnastiek-cursus voor de leerlingen 
en een bibliotheek voor de oud-leerlingen opgericht. Aan de zanglessen 
nemen alleen meisjes deel, het gymnastiek-onderwijs is gesplitst in 
eene afdeeling voor jongens en eene voor meisjes. De bibliotheek voor 
oud-leerlingen voorziet blijkens het drukke gebruik, dat ervan wordt 
gemaakt, in eene behoefte aan geschikte lectuur voor hen, die er nog 
niet aan toe zijn, naar de openbare bibliotheek te gaan.

In 1913 werd een lokaal ingericht voor slöjdonderwijs. Aanvankelijk 
werd met een voorbereidende karton-cursus begonnen, maar die had
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gemaakt. Vooral bij die 
nerken.

overzicht gegeven van het doel en

openluchtspel begonnen, ’s zomers voor jongens 
alleen voor jongens. Practisch is het dan een

wordt druk gebruik
op te merken, dat de ouders der 
de andere cursussen, moet per- 

aanleg de groote drijfveer zijn.
aangename niet vergeten. Alle 

worden cens per jaar, bij den 
een feestavond, waarbij de 

het programma voor hunne rekening

verplichte lessen maken in hun laatste schooljaar 
, voor rekening der Fabrieksschool. Jaren lang 
naar Munster i.W. Toen dat door de daaraan 
ónmogelijk werd, werd jaarlijks eene reis naar

af loop 
leerlingen 
nemen.

De leerlingen der ■ 
samen een uitstapje, 
gingen ze een dag r 
verbonden bezwaren 
Lochem gemaakt.

Hiermede is een

geen succes, noch het materiaal, noch de te vervaardigen werkstukken 
hadden de sympathie van onze 14 5 15 jarige arbeidersjongens. Daarom 
werd de kartonarbeid afgeschaft en direct met hout begonnen, wat 
zeer goed voldoet.

In 1916 werd met 
en meisjes, 's winters 
voetbalclub.

In 1917 werd een lokaal ingericht voor Kook-onderwijs, waar 
het geheele jaar door eiken avond onderwijs wordt gegeven aan ± 12 
meisjes. — Het komt maar al te vaak voor, dat fabrieksmeisjes 
trouwen zonder eenige bedrevenheid in koken en andere huishoudelijke 
werkzaamheden. Om hierin te voorzien, werd deze kookcursus geopend, 
alleen toegankelijk voor oudere meisjes, van 16 jaar en hoogcr, van 
wie dus te verwachten is, dat zij weldra de taak van huisvrouw 
zullen hebben te vervullen. — Het onderwijs in wasschen en strijken 
is al wel aangepakt, maar kwam nog niet tot zijn recht bij gebrek 
aan een gediplomeerde leerkracht en een geschikte lokaliteit.

In 1923 werd een tweede schoolgebouw gesticht nabij de fabriek 
Rigtersbleek, voor de leerlingen, die in de omgeving wonen en werken.

Er werden pogingen gedaan om gezamenlijke wandel- en fietstochten 
te organiseeren. Tot nu toe niet met bevredigend succes.

In 1924 werd een handwerkcursus geopend in Boekelo, halfweg 
Haaksbergen, voor de meisjes die in de fabriek aldaar werkzaam zijn. 
Deze meisjes, waarvan er vele in het middaguur niet naar huis kunnen 
gaan wegens den grooten afstand, ontvangen tusschcn 12 en 2 uur 
dit onderwijs.

Van deze cursussen
in koken en nuttige handwerken is 
meisjes dit krachtig bevorderen. Bij 
soonlijke neiging en

Naast het nuttige wordt ook het 
leerlingen der vrijwillige cursussen 

van het winterseizoen, vereenigd op 
een belangrijk deel van
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’olgonderwijs 
snde serie over 

de stellingen 
aan de niet-

n samenhanj 
ten plattei»

Het Congres voor het Onderwijs 
niet-leerplichtige Jeugd.

T n samenhang met onze serie artikelen over het verve 
ten plattelande (Volksontw. V, 353 v. v.) eii de loopenu

de ontwikkeling van fabriekspersoneel, laten wij hieronder < 
volgen welke op het a.s. Congres voor het onderwijs t 
leerplichtige jeugd zullen worden verdedigd.

Dit Congres, waaraan vereenigingen van allerlei richtingen hun 
medewerking verleenen, wordt gehouden in het Jaarbeursgebouw te 
Utrecht op Vrijdag 17 en Zaterdag 18 April. Nadere inlichtingen 
kan men aanvragen aan het bureau van „Volksonderwijs”, Alexander 
Boersstraat 15 Amsterdam.

Wij hopen op dit Congres uitvoerig terug te komen.

van de Fabrieksschool te Enschedé. Maar steeds blijft de aandacht 
gericht op verbetering en uitbreiding. Veranderen de omstandigheden, 
dan wordt daarmee rekening gehouden, blijken er behoeften te bestaan, 
welker vervulling op den weg der Fabrieksschool ligt, dan wordt 
hieraan voldaan.

aan de

I. De noodzakelikheid van het onderwijs aan de niet-leerplichtige jeugd. 

Inleider: Prof. R. Casimir, Den Haag (Rektor Ned. Lyceum en 
Biez. Hoogleeraar aan de Universiteit te Leiden).

1. De klachten over ons onderwijs op de Lagere School hangen 
gedeeltelik samen met het te vroeg afbreken van dat onderwijs. 
Bevestiging, verwerking en daarna uitbreiding van het geleerde 
is nodig om het eenmaal geleerde groter uitwerking te verzekeren, 

psychologiese gronden moet men het onderwijs boven de 
itige leeftijd voortzetten, 

van didaktiek

3. Ook op 
leerplicht

4. Het zal een zaak van didaktiek en interne regeling zijn de juiste 
vorm voor dit onderwijs te vinden.

2. Hoe behoort het onderwijs aan de niet-leerplichtige jeugd ingericht 
te zijn op het platteland?

Inleider: Jac. Welleman, Burgemeester te Krabbendijke.

1. De noodzakelikheid van het onderwijs aan de niet-leerplichtige 
jeugd is ook klemmend voor het platteland.

2. Het onderwijs moet aansluiten aan het L. O.
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schoolgeld geheven.
de onderwijzers is gewenst.10.

van de Rijkslandbouw-

de kursus één of meer ekskursies ver

en het moet gericht

aan de niet-leer- 
voor meisjes algemeen

goede diensten kunnen 
dit onderwijs een grote

Inleidster: Mej. Th, Mans holt, Direktriese
huishoudschool „de Rollecate”, den Hulst (Ov.).

per kursus is uit een (inansieel 
maar zij niet te hoog, daar dit 

de splitsing

1. De gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs 
piichtigc jeugd worde te plattelande ook 
opengesteld.

2. Dit onderwijs moet zijn algemeen vormend 
zijn op het toekomstige beroep.

3. Het „algemeen vorr 
middelbaar onderwijs 
onderwijs gedurende i 
wijs wordt, waar moge 
of -- desnoods gelijktijdig ■— te geven

4. Afgezien van de opleiding voor een spes 
een meisje een opleiding voor haar taak . 
lande en moeder.

5. Het landbotnuhuishoudonderwijs zal hierbij | 
bewijzen; het is daarom gewenst dat aan < 
uitbreiding wordt gegeven. Onderwijs in kinderverzorging en op
voeding worde er mee gekombinccrd.

6. Alle belangrijke platteiandsplaatscn behooren een eenvoudige, 
goed ingerichte school te hebben (die ook bezocht kan worden

3. Het onderwijs moet algemeen vormend zijn, daarbij zich aan
passen bij de omgeving, meer nog dan L. O. in het volle leven

4. Het leerplan moet daarop zijn ingericht.
5. Het onderwijs moet omvatten minstens twee kursussen van minstens 

96 uur. Het worde gegeven in de maanden Dec., Jan. en Febr. 
(Het is in het algemeen niet wenselik, dat aan meisjes en jongens 
gelijktijdig les wordt gegeven.) 
Het is wenselik, dat aan de ku 
bonden zijn. 
Een minimum-aantal leerlingen 
oogpunt wellicht noodzakelik, 
voor kleinere gemeenten moeiliker wordt, naarmate 
doorgaat. 
Zonder gem< 
doende blijke 
Er worde 
Een uniform

•meentelike steun zal het partikuliere initiatief onvol- 
,.ten. Rijkszorg ware beter.
een progressief

salaris voor

?mend" onderwijs is — voor haar die geen 
; ontvangen — een voortzetting van het lager 
minstens twee winterhalfjaren. Bij dit onder- 
;elik, reeds rekening gehouden met het later 

vakonderwijs.
ïsiaal beroep, ontvange 
als huisvrouw te platte-
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loeinde
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mogclik is, verdele men

goed mogclik aan bij

voor d< 
jongens en meisjes, die 

enz. werkzaam zijn, waar
jeboden wordt in Nederlandse taal, één of meer 

handelsrekenen, boekhouden, handels-aardrijks-

van jongens en 
het lager onderwijs 

nog eens willen 
ïvuld met handen
de meisjes;

een .wettelike plicht niet bestaat, dient het onderwijs 
gegeven.

sledig doel te heben. Ten eerste 
:re school, de algemeene ontwik- 

voortzetten. Ten tweede moet het, aansluitend bij de 
tse arbeid, die kundigheden bijbrengen, die voor de praktijk 

het leven direkt nuttig zijn.
4. De inrichting moet aantrekkelik en soepel zijn. De leerling moet 

enigzins vrij gelaten worden in de keuze zoowel van het aantal 
avonden als van de vakken.

5. .Waar dit in steden van enige omvang nr 
onderwijs over drie soorten van scholen:
a. Scholen voor inhalingsonderwijs, ten behoeve 

meisjes, die de voornaamste vakken van 
(Nederlandse taal, schrijven en rekenen) 
ophalen, welke vakken kunnen worden 
arbeid voor de jongens en handwerken

b. Scholen voor lager handelsonderwijs voor 
op kantoren, in winkels, magazijnen, 
onderricht geb< 
vreemde talen,

j. Hoe behoort het onderwijs aan de niet-leerplichtige jeugd ingericht 
te zijn in de provincie en grote steden?

Inleider: Ed. Polak, Wethouder voor het Onderwijs te Amsterdam.

1. Het onderwijs aan de niet-leerplichtige jeugd kan eerst geheel 
doelmatig worden ingericht, indien de werkgever, die jeugdige 
personen in dienst heeft, bij de Wet verplicht wordt hen twee 
middagen per week in de gelegenheid te stellen dit onderwijs te

2. Zoolang zulk
wel in de avonduren te worden ,

3. Het onderwijs behoort een’ tweel
moet het, aansluitend bij de lage:
keling voortzetten. Ten tweede

meisjes uit omliggende plaatsen) waar dit vakonderwijs gc- 
kan worden, met praktiese oefeningen der leerlingen.

kleinere plaatsen, waar deze scholen nog te duur zouden 
komen en waar de meerderheid der meisjes de onder 6 gene 
scholen wegens te grote afstand niet kunnen bezoeken, be 
ruime, zinddike lokalen te zijn, waar het onderwijs gegeven 
worden in de vorm van kursoriese voordrachten met demonstra
ties. Deze lokalen kunnen verder dienst doen bij andere vormen 
van volksonderwijs. (Dorpshuizen!)

8. Het onderwijs te plattelande passé zich zo 
plaatselike toestanden en gebruiken.
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wordt in koken, 
, handwerken.

rekenen.
genoemd moet ook
of meer vreemde t

gegeven 5 
ieidsleer.

opvatting van titel II 
bereikbaar blijkt, dient 

van dit gedeelte

mgreö 
rden opge 
vervolgoi

k gelegenheid zijn een 
talen voor hen, die niet

behoefte bestaat 
rolgonderwijs moet zoveel moge 

en dus worde

;eling van het vervolgonderwijs zijn in gelijke mate be- 
e persoonlike belangen van de leerling, de belangen van 

en de belangen der gemeenschap. De regeling moet 
van vertegenwoordigers van het onderwijs, van het 

rijf en van de staat.
Wet behoort slechts zodanige algemene voorschriften te be

vatten, dat de toepassing naar plaatselike omstandigheden kan 
worden geregeld.

7. . Waar collectieve contracten of algemene leerlingregelingen bestaan,
moeten de onderwijsvoorschriften daarin worden opgenomen.

8. Ook voor ongeschoolde arbeiders moet het vervolgonderwijs het 
karakter van arbeidsonderwijs dragen.

9. Een onmisbare voorwaarde voor de verwezenliking van het hier
boven ontwikkelde stelsel, maar evenzeer van elke andere regeling 
dezer materie, is de invoering van leerplicht of het vervolgonderwijs.

kunde, handclscorrespondentic, schoonschrijven, stenografie en 
machincschrijven;

c. Huishoudscholen voor meisjes, waar les g 
voedingsleer, huishoudkunde, gezondhc 
Nederlandse taal en

In de scholen onder B 
kursus te volgen in een 
in de handel werkzaam zijn.
Het vervolg-onderwijs in verband met het leerlingstelsel en het nijverheids
onderwijs.
Inleider: Is. J. van Det, Dirckteur van het Bureau voor Beroeps
keuze te Amsterdam.
Het vervolgonderwijs volgens de Wet op het Lager Onderwijs 
heeft alleen betekenis voorzoover er behoefte bestaat aan inhalings- 
onderwijs. Alle overig vervolgonderwijs moet zoveel mogelik gesteld 
worden in dienst der beroepsopleiding en dus worden ingericht 
volgens de Nijverheidsonderwijswet.
Het moet in organisch verband gebracht worden met het leerling
stelsel.
Het leerlingstelsel moet zich niet beperken tot de ambachten, maar 
evenzeer over industrie, handel, transportwezen, landbouw en 
huishoudelike vakken worden uitgebreid en volgens moderne grond
slagen ingcricht.
Dit is alleen mogelik bij een zeer brede 
der Nijverheidsonderwijswet. Zo deze niet 
gestreefd te worden naar volledige omwerking 
der Wet.
Bij de rege!' 
trokken de | 
het bedrijf 
dus uitgaan 
bedrijf en van 
De
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Leraar in de Gymnastiek 
Utrecht

aan de niet-

o’anisaties.)
ing gestelde Kon. Besl. van 

_ :n betreffende, wederom ten 
kracht te doen worden, altans deze termijn niet te

aan het

Inleider: C. Menie, te Utrecht, Voorz. van de Ned. Bond van 
Leraren en Leraressen bij het Nijverheidsonderwijs.

1. Het nijverheidsonderwijs moet worden vooraf gegaan door lager 
onderwijs met inbegrip van een zevende leerjaar.

2. Wil het nijverheidsonderwijs goed zijn en aan zijn doel beant
woorden, dan kan het voortgezet lager onderwijs daarbij niet 
worden gemist.

3. Dit voortgezet lager onderwijs moet zich, zonder zijn algemeen 
vormend karakter te verliezen, aanpassen aan de eisen, door de 
industrie en het maatschappelik leven gesteld.

5. De lichamelike oefening als onderdeel van het onderwijs 
leerplichtige jeugd.

Inleider: C. A. M. Dekker,
R. K. Lyceum te Utrecht en Hilversum.

1. De lichamelike opvoeding der niet-leerplichtige jeugd verdient om 
redenen van hygiëniesen, pedagogiesen en socialen aard de steun 
van allen, die gesteld zijn die jeugd voor te bereiden voor het 
latere leven; niet het minst ook van de Overheid.

2. De Overheid steune de lichamelike opvoeding der niet-leerplich
tige jeugd door:
a) het toekennen van geldelike steun (meer dan tans en voorheen) 
aan organisasies, welke zich de bevordering der Lich. opv. als 
directe of indirekte doelstelling kozen.

(Gymnastiek, Sportbonden, jeugdorgai
b) het voor drie jaren buiten werking 
October 1922, de Lichaamsoefeningen 
spoedigste van 
verlengen of het besluit in te trekken.
c) het verplicht stellen van het vak Lich. 
deel van het leerplan aan kursussen, welke de 
ding der niet-leerplichtige jeugd beogen en 
wensen te maken op geldelike steun van

(Vervolg-, Nijverheids-, Handels-, Land- en ’
3. a) Het sub 2 c bedoelde onderwijs worde 

bedoeld onder 2 b, voor zooverre plaatselike 
mogelik maken; het lerarend 
vakleraar, dringe I 
b) Vooral door de gcr 
onderwijs kan worden 
menteerde, aan beroepsbezigheden behoorlik korrektief 
gymnastiek te zijn, gegeven door een 
ene deugdelik gebleken methode.

opv. als integrerend 
voortgezette oplei- 
welke aanspraak 

overheidswege.
Tuinbouwonderwijs.) 

: aangevuld met dat 
zooverre plaatselike omstandigheden dit 

personeel, vooral ook de betrokken 
hiertoe bij de leerlingen aan.

iringc tijd, welke voor het sub 2 c bedoelde
> uitgetrokken, dient dit in hoofdzaak geregle- 

biedende 
volledig bevoegd leraar volgens
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vervolgonderwijs 
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het vervolg- 
systematiese

6. De vrije jeugdvorming als faktor bij het vervolgonderwijs.
Inleider P. Voogd, Voorzitter van de Arbeiders Jeugd Internationale.

1. Het vervolgonderwijs voor hen, die na de gewone lagere school 
geen voortgezet onderwijs op bestaande onderwijsinrichtingen zul
len ontvangen, moet op de grondslag van het beroep worden 
opgebouwd. Het moet de jongelieden bijstaan bij hun voorberei
dende vorming tot produsent, staatsburger en mens. Evenals de 
vrije jeugdvorming moet het hen tot zelfopvoeding brengen en 
gericht zijn op het wekken van gemeenschapszin en verantwoor- 
delikheidsbesef.

2. De methode der vrije jeugdvorming is doeltreffend, omdat zij be
antwoordt aan de psychologiesc behoeften van de overgangs- 
leeftijd. De organisatie van een verplicht vervolgonderwijs maakt 
de vrije jeugdvorming allerminst overbodig. De avonduren dienen 
voor de vrije jeugdvorming gereserveerd te blijven.

3. Het vervolgonderwijs neme zoveel mogelik elementen van de vrije 
jeugdvorming in zich op. Niet slechts de leerlingen, maar ook — 
ja bovenal — de ongeschoolden, wier aantal en betekenis sterk 
toenemen, hebben een vervolgonderwijs nodig, dat de nadruk legt 
op de karaktervorming. Voor het welslagen van het vervolg
onderwijs voor ongeschoolden is toepassing van de methoden der 
vrije jeugdvorming een onafwijsbare voorwaarde.

4. Bij de bouw en de inrichting van scholen voor 
worde met de eisen der vrije jeugdvorming rekening 
De jeugdleiders, die voor de vrije jeugdvorming en 
onderwijs in deze scholen nodig zijn, behoeven een 
praktiese en theoretiese opleiding.

De nazorg voor de oud-leerlingen van
Inleider: P. de Boer, Ambtenaar voor

gewoon onderwijs te Amsterdam.
1. Voortgezette zorg na het verlaten der dagschool voor 

gewoon Onderwijs (d.i. Nazorg voor zwakzinnigen) is 
oud-leerlingen dezer scholen noodzakelik.

2. De „Maatschappelike Nazorg" moet den oud-leerlingen bij den 
overgang van de school in het sociale leven helpen en toezicht 
op hen houden; voor een belangrijk deel der oud-leerlingen zal 
ook later hulp en toezicht iloodzakelik zijn.

3. Naast de „Maatschappelike Nazorg" is ook de morele en 
godsdienstige verzorging der zwakzinnigen een factor van 
tekenis.
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Buiten
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8. Het onderwijs aan

Inleidster: Mevr. E. M. Btiijs-Kleijn. Chr. Onderwijzeres U.L.O. 
en Lerares Nijverheidsonderwijs te Zeist.

1. De uitdrukking „niet-leerplichtig” mag, gezien de eisen die de 
maatschappij tans op elk levensterrein aan de vrouw stelt èn 
gezien de gelegenheden het jonge meisje tot verdere vorming door 
de gemeenschap geboden, in de toekomst voor meisjes eerst 
gelden drie jaar na het verlaten der Lagere (zesjarige) School.

2. Gedurende de drie jaar moet voor de meisjes verplicht gesteld 
worden bet volgen van voortgezet onderwijs op kursussen (scholen) 
die zoowel algemeen vormend voor het tegenwoordige vrouwen
leven als op de praktijk van de moderne gezinstaak gericht zijn.

Het „zevende leerjaar” en „het vervolgonderwijs” der Lagere 
School zijn voor meisjes niet gewenscht.

3. Inrichtingen voor Vak- en Voortgezet Onderwijs (U.L., Middel
baar en Voorbereidend Hoger Onderwijs, Kweekscholen, e.d.) 
hebben met deze eisen voor de meisjes te rekenen, wat gevoegd 
bij de psychicse en fysieke verschillen tussen de jongens- en 
meisjesleerlingen gescheiden opleiding nodig maakt.

4. Avondverzorging voor alle oud-iccriingen der scholen voor 
gewoon Onderwijs is gedurende de eerste jaren na het 
gaan noodzakclik.

5. Voor meerdere oud-Ieerlingen, die in een gewone werkplaats of 
bedrijf niet bruikbaar zijn, is ter voorkoming van gcstichtsverzor- 
ging of maatschappelike verwording een werkinrichting nood- 
zakelik.

6. a) Behalve in de allergrootste steden of in internaten kan van
het inrichten van vakklassen of vakkursussen geen sprake zijn.

b. Voor verschillende oud-Ieerlingen is voorbereidend vakonder
wijs op spesiaal daarvoor ingerichte vakkursussen noodzakelik.

C. Voor de best
likheid bestaan, 
voornamelik voor

7. Wettelike regeling ■ 
zakelik, o.m. in verb*
a. militaire dienst;
b. rechtspleging;
c. verplichte medewerking der ouders ten opzichte van 

in het belang van de zwakzinnigen te nemen.

naai daarvoor ingc
ste debielen onder de oud-lccrlingcn moet de nioge-

op proef het ambachtsonderwijs te volgen,
* de praktiese vorming.
van de positie van de zwakzinnigen is nood-

>and met:
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onmogelik maakt, moeten avond-

op te richten kursussen, daar waar nog geen 
nderwijs als bovenbedoeld is, moeten zoo ruim 

en in overeenstemming gebracht 
van de tegenwoordige tijd.

een bewijs verstrekt dat het

van meisjes, die bij het verlaten der L.S. niet 
een inrichting van onderwijs, onder III genoemd, 

nijverheidsschool, moet zo spoedig mogelik plaatselik 
:hicde in overleg met be- 

voor nijverheidsonderwijs aan

voor het 
scholen. I 
voorkome men
Niet alleen de werkgevers maar de gehele publieke opinie moeten 
krachtiger doordrongen worden van de noodzakelikheid van dit 
voortgezet meisjesonderwijs en beseffen dat de door meerder 
onderwijs bevorderde vatbaarheid voor hogere ontwikkeling in 
zcdcliken zin en 't bezit van praktische kennis van koken, wasch- 
behandcling, verstellen, kinderverzorging cnr. niet alleen de vrouw 
beter aan haar roeping zal dan beantwoorden, maar ook de 
samenleving op hooger peil zal brengen.
Ten einde tot de verplicht-stelling van een algemeen vormend en 
voor 't vrouwenleven praktisch-voorbereidend onderwijs aan de 
lans niet-leerplichtigc meisjes te komen, ga vooral van de Neder
landse vrouwen krachtige propaganda uit.

Het onderwijs 
overgaan naar 
of naar een nijverheidsschool, moet zo 
geregeld worden. Deze regeling gesel 
slaande inrichtingen of kursussen 
meisjes. 
Deze en 
voort gei 
mogelik

tic pieuw c
:zet meisjeson
t worden gesubsidieerd 

met de (onder II) genoemde eisen 

Na afloop van de kursus worde 
onderwijs is gevolgd.
Ingeval loondienst middaglessen 
kursussen worden gegeven.
Dirckties van fabrieken en andere werkgevers die meisjes in 
dienst hebben welke nog binnen deze voorgestelde onderwijs- 
regeling vallen, moeten er ’t hunne toe bijdragen dat de meisjes 
onder hun personeel bovenbedoelde kursussen kunnen volgen of 
zelf kursussen laten geven.
Wanneer het onderwijs bovenbedoeld verplicht wordt gesteld, 
neme men in de plaatselike regeling bepalingen op die ’t mogelik 
maken dat afzonderlikc kursussen of scholen worden opgericht 

onderwijs aan de oud-leerlingen der Bisoudere Lagere 
Door het stellen van een bepaald aantal leerlingen 

zooveel mogelik versplintering, 
werkgevers maar 

i worden
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Richt's doch jcdenfalls «o cin. dasz 
dein nacbwAchscndcs Geschlecht nur 
ein cinzigcs, kaum erkennbares Slück- 
eken iiber dich fiinauswachsen wird.

Lbo tzky.

Eerste Jaarverslag van „De Havik” 
door R. G. POSTHUMUS.

was, we waren over

een jaar is voor een nieuw opgcrichtc beweging zoo beslissend 
als het eerste, en niet in *t minst bij een Jongcnsclubhuis. In het 

eerste jaar blijkt wel voor een groot deel of het aangebodene noodig 
was, of'er behoefte aan bestond, en verder of de uitvoering van het 
plan mogelijk was, wat betreft de medewerking, daadwerkclijk en 
financieel. Ik geloof, dat zoowel het eerste als het tweede voor de 
„Havik” met een volmondig „ja” beantwoord kan worden. Maar laat 
mij niet op mijn verslag vooruitloopen.

Zooals alles heeft ook de „Havik" een voorgeschiedenis. Ik zou 
zelfs terug kunnen gaan in dit praehistorische tijdperk tot 1919, toen 
ik zelf en anderen, die met mij ook thans nog werken, zich in het 
jeugdwerk begaven. Ik wil echter aanvangen met den Isten Januari 
1924. Na het plaatsen van een advertentie en het rondgeven van 
strooibiljetten, openden we om 7 uur ons lokaal, dat sober, maar 
netjes en schoon, gereed was de jongens te ontvangen. Een hoekje 
afgeschut om te lezen, met een boekenkast daar vlak bij, verder tafels 
om te spelen, dat was het begin. De jongens kwamen, niet een paar, 
zooals ik gemeend had, maar een paar honderd. Ze liepen rond, in 
en uit, ook waar ze niet mochten loopen, probeerden de piano, zaten 
aan de kachel, vochten, verdrongen elkaar, vulden alles met den 
doordringenden geur eigen aan de Flag sigaret en met nog vele andere 
minder penetrante geuren. Het was een vreeselijke herrie. Ik telefo
neerde om hulp. Toen deze kwam, hielden we enkele voorname punten 
bezet n.1. de kachel, de piano, de boekenkast, de rest lieten we loopen. 
Dit begin bewees ons twee dingen:

le. dat de jongens blijkbaar wachtten op een clubhuis: dat het 
werk dus in een dringende behoefte voorzag;

dat onze methode absoluut verkeerd
>eld, en voor dien avond verslagen.
e jongens hadden gezegevierd. Langzamerhand echter werd de 

aanloop niet minder, maar standvastiger. Het waren veelal dezelfde 
jongens, die er kwamen en ze kwamen om iets te doen: te dammen, 
domineeren, schaken, maar vooral kruisjassen. Daarbij rookten ze
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apenooten, sinaasappelen, kwatta's. 
ikten krijtstceepjes op de tafel; dat

bun verpestende „Flags” en aten 
Ook speelden ze om geld en maal 
was hun boekhouding.

Langzamerhand en zoo ongemerkt mogelijk gingen we ze opvoeden. 
Er werd boek gehouden van uitgeleende spelen en boeken. We pikten 
er enkele jongens uit, die na afloop het lokaal aanveegden en te voren 
de kachel aanmaakten. Wc kregen de beschikking over een apart 
leeszaaltje, waar we nu als eisch konden stellen: niet praten, niet 
rooken. Langzamerhand werd ook het rooken beneden verboden, 
tenslotte geheel, zonder dat dit aan den toeloop ernstige schade deed. 
Ze gingen even naar buiten, rookten hun „Flag” en kwamen na eenige 
minuten zichtbaar opgelucht terug om nog „een potje" te kruisjassen. 
Zoo terloops trachtten we ook dit tegen te gaan. Wel steeg soms 
af en toe om de rand van de tafel eens een mysterieuze rookkolom 
op, maar ook dit was te genezen. Ten slotte werd de toeloop zoo
danig, dat we meenden er paal en perk aan te moeten stellen. We 
eischtcn dat ieder lid zou zijn en als bewijs daarvan een kaart zou 
hebben, die te verkrijgen was A f 0,25. Toen we 200 kaarten hadden uitge
reikt, hebben we ook dit stop gezet. Ondertusschen waren uit de 
geregelde bezoekers clubs en cursussen' gevormd. We hadden één 
padvinderstroep, één welpenstam, twee gewone jongensclubs, een 
schaak- en damcursus. Eens werd een lezing gehouden over oude 
kunst met lichtbeelden, waarbij het werkelijk vrij stil was. Ook hielden 
wc een paar projectie's van jongensfilms. Dat was eerst je ware: 
„Meneer, zijn er ook films vanavond?" „Neen”. „O dan gaan we weer 
weg". „Ga je gang". Maar het bleek dan meer een dreigement. Films 
waren een delicatesse; niets gaat voor den volksjongen boven een film. 
Hoe meer schieten, valluiken, schurken, politic-agenten, hoe mooier. 
Onze films waren eigenlijk veel te tam, maar 't was „voor niks" en 
dat wou ook wat zeggen.

Tegen den zomer sloten we de Havik, behalve voor de cursussen 
en de clubs. Ondertusschen was er een zeer enthusiaste timmercursus 
bijgekomen, die op zolder huisde, ook kwam er nog een jongensclub bij.

In de lente en zomer hielden we zooveel mogelijk weekeindkampen 
in Noordlaren, Peize en Harendermolen.

Ook was er een bestuur uit alle jongens gekozen, dat echter een 
mislukking was. De leden waren niet in staat iets van belang te 
presteeren. (We waren waarschijnlijk te gauw hiermee geweest).

Zoo kwam de tijd in het zomerkamp. Eind Juli •— begin Augustus 
waren we 10 dagen met 50 jongens op Terschelling. Het kamp was 
zoo model geregeld, dat sommige leiders aan de mogelijkheid ervan 
twijfelden en vonden dat we te hard van stapel liepen. We hadden
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spelen uit, en konden 
jaar boeken mee naar 
erg gelummeld. Er waren 
weinig spelers. Ook 
de eene avond beter dan de andere, 
werd allereerst des Zondags na

wedstrijden gedurende den geheelen dag in netheid, persoonlijke rein
heid, kunst in kampeeren, handigheid, koken, natuurstudie enz. Verder 
een dag van gcoote sportwedstrijden, verschillende voetbalmatches 
(o.a. tegen de zeevaartschool van Terschelling) een kampvuur, dat 
geheel door de jongens met stukjes gevuld werd, en ik geloof nog 
veel meer. En — het was een verbluffend succes. We hadden i 
niet-padvinders op padvindersmanier gekampeerd en dit was : 
ingeslagen, dat alle clubs padvinderstroepen wilden worden, en 
nog een nieuwe troep bij werd opgericht. De totale onkosten 
jongen bedroegen alles inbegrepen voor 10 dagen f10—. Gestraft is 
er niet, „lastige” jongens heb ik niet gemerkt, natuurlijk is de een 
beter dan de andere, maar het typische verschijnsel „gekanker" ont
brak. Dat bewees nog eens weer de kracht van een goed kamp, ook 
na een onvoldoende, practisch gesproken zonder eenige voorbereidii 
Dat gaf den burger moed. •

Zoo begonnen we den winter.
Allereerst werd alles veel beter en systematischer geregeld. Ieder 

kreeg een apart, afgerond gedeelte te verzorgen, b.v. een troep, een 
cursus, de bibliotheek enz. De hoofdlcider en de leider van de alg. 
dienst vereenigden dit alles in hun werk tot een harmonisch geheel. 
Jongens, die niet bij een club waren, hadden geen toegang meer. Zoo 
hebben we op het oogenblik een goede honderd jongens, verdeeld 
over 5 troepen. 1 troep heeft tevens een welpenafdeeling voor jongens 
van 8—12 jaar. De andere jongens zijn allen 12.— 18 jaar. We zijn bezig 
bij een van de andere troepen een welpenafdeeling te maken, de 
leiding van de jongere jongens berust bij dames. Er zijn thans vijf 
dames werkzaam. De jongens van 12—18 jaar kunnen deelnemen aan 
de cursussen, ieder met een eigen instructeur. We hebben een timmer- 
cursus, rietvlechtcursus, natuurmuseum. Dit museum is gegrondvest 
uit de verzameling door de jongens tijdens het zomerkamp gemaakt 
van schelpen, duinplanten enz. Telkens wordt het uitgebreid, maar 
zoo dat de jongens zelf de voorwerpen tijdens bepaalde wedstrijden 
zoeken. Voor deze dingen hebben ze belangstelling, omdat het eigen 
werk is. De schaakcursus vond dit jaar geen of tenminste te weinig 
deelnemers. Verder is de Havik toegankelijk op Zaterdag en Zondag
avond voor alle jongens. Eerst gaven we, zooals ook 't vorige jaar, 
«nelen uit, en konden ze boven in de leeszaal lezen. Ook werden dit 

r boeken mee naar huis gegeven. Maar vooral bij het spelen werd 
altijd veel toeschouwers en betrekkelijk 

was er een voortdurend geloop. Wel was het 
maar het beviel ons niet. Zoo 

uur besteed aan meer bewegelijke
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i

geloof bet 
de jongens, 

iders, schoolhoofden, patroons 
karakter van den jongen te 

s bij den hoofdleider, die van 
en andere hulpmiddelen een 

toe komen hoofdleider en troepleider 
igens, vergelijken eikaars bevindingen 

methode, die voor de jongens het beste 
past. Natuurlijk is intuïtie vooral bij den troepleider een noodzakelijk

spelen, onder leiding van een der troepleiders. Hieraan gaven de 
jongens de voorkeur. Het gebeurde dat er wel 60 jongens bezig waren, 
terwijl de orde volmaakt was. Op de Zaterdagavonden wilden we 
een andere methode volgen n.1. af en toe goede, niet te zware muziek, 
of een lezing of verhaal door iemand, die we daarvoor uitnoodigden. 
Voor de muziek 'werd uit leiders en oudere jongens een orkestje 
gevormd, mede met het oog op de jaarlijksche uitvoering. Hoe dit 
alles zal bevallen, is nog niet te zeggen. De belangstelling van den 
kant van de jongens is echter veel grooter geworden. Verder heeft 
iedere jongen een kaart waarop wekelijks gespaarde bedragen worden 
afgeteekend. Over het algemeen wordt er druk gespaard. Ook ont
vangt hij gratis het Havikorgaan „ De Voortrekker'', dat alle 14 dagen 
verschijnt.

Dan besloten we in ’t laatst van December er toe om een uit
voering te geven van door de jongens gemaakte”en uitgevoerde bij
dragen. Natuurlijk houden de leiders een oogje in 't zeil om te waken 
tegen te veel „tooneelstukjes voor 2 heeren en 2 dames” of voor 
„droevige voordrachten” en houden tevens den moed er in, want bij 
't rcpeteeren zinkt deze wel eens in de schoenen.

Wat betreft bet gebouw, werden langzamerhand de zoo noodige 
uitbreidingen verkregen. Ook werd het met steun van gemeente en 
verschillende firma’s wat verfraaid. Maar het is alles nog echt primi
tief. Nu is luxe zeker uit den booze, maar de primitiviteit brengt als 
noodzakelijk gevolg mee, dat het in bet oude bouwvallige Prinsenhof 
rommelig is. Eiken Zaterdag wordt er door de jongens stevig geboend, 
maar ondanks de formeele overstrooming, die er vaak heerscht, is 
het niet schoon te spoelen. Voor alle jongens is een rommelige omgeving 
paedagogisch hoogst bedenkelijk. Het bevordert de onrust en het 
geloop, de slordigheid enz. Ik acht een eenvoudige, smaakvolle, vooral 
nette omgeving voor een jongensclubhuis een eerste vereiscbte. Dit 
kunnen we ondanks alle moeite niet bereiken door den toestand van 
het gebouw.

Bestaat er nu een paedagogische lijn in ons werk? Ik 
wel, al is alles nog zeer nieuw. De troepleider bestudeert 
houdt aanteekening van ieder, bezoekt ouc 
en tracht zoo een blik in het leven en 1 
krijgen. Iedere jongen komt verder eens 
hem met behulp van tests, gesprekken 
indruk tracht te krijgen. Af en 
samen en overleggen over de jonj 
en trachten te komen tot een
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segedeeld, dat deze absoluut 
ilitiek gebied.
Igende principes:

niet zooals zij, naar ik verwacht, op den uuw 
geldt hier dat alle begin moeilijk is.

woord over de volwassen medewerksters en 
wil hier niemand bedanken. Het aantal menschen 

jesteund is zoodanig, dat ik met namen een half jaar- 
>en, en dan nog niet allen zou kunnen danken op de 
ze dat verdienen. Iemand die zijn tijd, zijn energie, 

zou haast zeggen alles wat hij heeft ter 
■aal stelt, die week in week

isch
heeft, die bovendien 

op de hoogte brengt, 
overbodig. Niet van mij, 
uit een geheel andere 

ingen zal er voor hem 
en, dat hij al werkende 

tevens zijn eigen

hulpmiddel naast ervaring. Ook dient hij (zij) inzicht te hebben in de 
maatschappelijke en psychologische toestand van de jongens. Met 
het oog hierop worden af en toe voor de leiders(sters) lezingen 
gehouden.

Deze methode is n' 
zal zijn. Zoo ergens, 1

Tenslotte nog een 
medewerkers. Ik 
dat ons heeft ges 
verslag zou vullet 
manier waarop 
zijn geld, zijn kamer, ja, ik zou haast zeggen 
beschikking van de uitvoering van zijn ide; 
uit den jongens geeft het beste wat hij te 
zich door zelfstudie technisch en paedagogii 
voor zoo iemand is dank in een jaarverslag 
of van het comité zal de dank komen, maar 
bron. Naast vele, o zeker, zeer vele teleurstelling 
in dit werk een bron van groote voldoening schuilei., » 
niet alleen het karakter van de jongens, maar 
karakter staalt.

Baden-Powell, aan wien we zooveel in onze methode danken, heeft 
gezegd, dat een dergelijke beweging geen „mutual admiration society” 
was, een gezelschap, waar men elkaar wederkeerig bewondert. Daarvoor 
is het werk te ernstig.

Maar telkens treft het me weer als een grootsch en verheffend 
gezicht deze „oude broers”, deze „big boy’s" (de girls niet te na 
gesproken), hun jongere vaak zoo arme en havelooze kleinere broertjes 
te zien voorgaan, trachtende geluk te brengen in vaak zoo trooste- 
looze en grauwe omstandigheden.

De Havik telt twintig medewerkers, die allen belangeloos werken, 
van allerlei slag: studenten, onderwijzers, vaklieden, menschen die 
mekaar nooit hadden gevonden, maar die samenkwamen om te werken 
aan deze eene gemeenschappelijke taak.

Waarin verschilt nu de Havik van andere jeugdorganisatie’s en 
vooral van de gewone padvinders? Deze vraag is beantwoord door 
de principes van de Havik te noemen. De Havik richt zich uitsluitend 
tot de kinderen in eenvoudige gezinnen.

Verder dient nog omtrent de Havik meej 
neutraal is, zoowel op godsdienstig als pol 

De methode is weer te geven in de vol( 
le. zelfbestuur van de jongens.
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I

verslag kan zien, zijn we 
op te heffen. We doen dit

was zijn werk reeds 
er om overwonnen te 
’og steeds neemt het 

enthusiasme van de

ook hier menschen
„sceptisch tegenover stonden", die het wel „een sym-

zou de Havik morgen verdwijnen, dan 
noodig geweest. Moeilijkheden zijn 

in de toekomst zal dit blijken. No(
> en jongens toe, terwijl toch het e 
lang voorbij geacht kan worden.

werkelijk geen reden somber te zijn. Trouwens ook nooit 
hoorde ik die bedenkingen van iemand die in de Havik thuis was.

Laten we dus geen profeet willen spelen, maar liever den toestand 
nagaan zooals die is op dit moment. Wat hebben we nog noodig voor 
de naaste toekomst? Als ik mijn verlanglijstje dan opmaak, vind ik 
als noodzakelijk voor het komende jaar:

le. een twaalftal N.-Brabantsche houten stoelen in de leeszaal. 
Om te lezen moet mlen gemakkelijker zitten dan op een platte houten 
bank, vooral na. een heelen

2e. een gelegenheid om
en flinke afzeeping aan de jonger

3e. uitbreiding van de bibliotl

4e. een gymnastiekles en een goed sportveld.
Aan een nieuw, frisch gebouw zullen we nog 

hoewel dat eigenlijk het allernoodigste is.
Hiermee eindig ik dan mijn eerste jaarverslag. Van harte hoop ik 

het volgende jaar in denzelfden opgewekten toon het tweede te kunnen 
schrijven.

Groningen, Januari 1925.

rakkelijker zitten dan op 
dag werken.

eenmaal in de week een warme douche
;ens te kunnen geven.
jtheek. De meeste jongens hebben alles

2e. gebruik maken van de jongensachtige romantiek in goede richting 
bij de spelen en kampen.

3e. wedstrijden en spelen tusschen de patrouilles (groepen van 6 
jongens onder eigen uit hun midden gekozen leider); we gieten de 
ongelooflijkste dingen in spel- en wedstrijdvorm.

4e. opwekken van liefde voor natuur en buitenleven.
5e. bevorderen van de persoonlijke hygiöne.
6e. gelegenheid te geven tot het vormen van liefhebberijen.
Maar onze methode is niet een star schema. Telkens, zooals men 

ook in dit verslag kan zien, zijn we bezig te verbeteren en verkeerde 
toestanden op te heffen. We doen dit echter meer experimenteel dan 
theoretisch.

Heeft dit werk toekomst? Zooals altijd zijn 
geweest die er 
pathiek plan vonden

Maar al 
nuttig en 
worden. Ook 
aantal leiders 
eerste opzet lan{

Ik zie
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Verkwisting aan de H.B.S. met 5-j.
door W. VAN STOCKUM.

van het aantal kinderen in de klassen

van deze twee tegenstrijdige maatregelen is dat nu niet 
:r, een keur van leerlingen die dit zelf wenscht, zich 
ie toelating, maar dat bijkans de geheele kudde als 

naar binnen gaat: en de herder, die zijn schaapjes 
gaan, vertrouwend dat ze ’t daar goed cn

') Ik bedoel hiermee de vermeerdering 
der lagere school.

T7 r wordt door de hedendaagsche leiders der maatschappij graag 
over bezuiniging gedacht en gesproken en dan geldt deze bezui

niging onomwonden stoffelijke uitgaven, nooit geestelijke. Geest wordt 
achteloos vernietigd, om zooveel mogelijk stof te redden.

En blijkt een enkele maal een poging om den geest recht te doen, 
dan wijst de uitvoering uit, dat deze eene rechte daad te midden van 
den averechtsche toestand, een grove fout moet worden genoemd.

Sinds eenige jaren is het toelatingsexamen tot de H.B.S. afgeschaft, 
met het doel, voor ieder die daartoe de geestelijke aanleg heeft, ’t vol
gen van middelbaar onderwijs mogelijk te maken, zonder aanmerking 
van oorsprong of fortuin. Een rechtvaardig besluit. Maar de uitvoering 
van deze gedachte werd zonder nauwkeurige bepaling of controle 
opgedragen aan de massa van hoofdonderwijzers, waarvan een ge
deelte tot nu toe een keur van enkele leerlingen met zorg voor het 
middelbaar onderwijs voorbereidde, terwijl een groot aantal onin- 
gewijden nooit of bij uitzondering eenig verband met verder onder
wijs zocht of noodig achtte.

Dit was nauwelijks gebeurd of, door 
besluit1) ging het onderwijs op de lagere 
achteruit.

’t Gevolg 
meer als vroeget 
aanmeld voor dc 
’t ware argeloos 
niet meer keurt, laat hen 
warm zullen hebben.

Maar de bewaarplaats valt niet mee, er is een programma aan 
verbonden, dat in tegenstelling met dat van de lagere school, ver
zwaard is sedert de laatste tien A twintig jaren. Een kind moet om 
dit onderwijs te kunnen verwerken, al die verscheidene vakken door 
zooveel verschillende persoonlijkheden gegeven, een helder verstand 
hebben, een goed geheugen en zeker ook een stevig gestel. Mist het 
kind een van deze drie factoren, dan heeft het een zorgelijk, abnor
maal gespannen en onbevredigd geestelijk leven. Veel van zijn eigen 
aard gaat daarbij verloren of wordt verwrongen in slechte banen,

een ander, een onrechtvaardig 
school duidelijk en algemeen
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!

de vrij

ling van 
kunnen

') Ik spreek hier over mijn ervaring in Rotterdam.

als: oneerlijkheid, schuwheid of onverschilligheid, bij anderen leidt dit 
schoolleven tot zenuwoverspanning en prikkelbaarheid.

Voor deze kinderen is ’t volgen van de H.B.S. een verspillii 
geestvermogens: ze verliezen talenten die ze elders hadden k 
vermeerderen.

Sinds de laatste jaren wordt de H.B.S. voor het grootste gedeelte ’) 
bevolkt door deze laatste groep van leerlingen, voor wie dit onder
wijs een kwaad is en die tevens de bekwamen, gezien het klassikaal 
systeem, belemmeren.

Voor de middelmatig verstandige leerlingen is de klassikale les ge
makkelijk, dikwijls bedriegelijk. Hij waant zich al gauw knap, waar 
hij nog maar net voldoende is en deze waan verslapt zijn ijver. Daar 
slapheid van geest verveling is, achteruitgang in plaats van beweging 
en ontwikkeling, is dit onderwijs voor de vrij goede leerlingen, om 
niet te spreken van de begaafde voor wie de les ondraaglijk traag 
moet gaan, geen prikkel tot energie, maar oorzaak van halfheid en 
lusteloosheid, zooals men die op onze scholen dagelijks kan zien.

Zoo wordt dengenen voor wie deze instelling van onderwijs bestemd 
was, te kort gedaan, en aan deze zijde ook wordt verstandelijk ver
mogen verwaarloosd, aanleg veronachtzaamd, waaruit iets goeds, iets 
beters had kunnen groeien.

Een in wezen rechtvaardig besluit heeft dus slechts geleid tot ver
kwisting, verkwisting van geestkracht in de eerste plaats, van de minder 
begaafde zoowel als van de vlugge kinderen.

De leeraar voor een dergelijke klasse? Veel tijd moet hij besteden 
juist aan de minder bekwamen voor hij zijn oordeel „onbekwaam" 
uitspreckt. Verloren tijd, die hij ontnomen heeft aan de begaafden, 
spijt oni deze schuld, die hij voelt als hij bewust is, ook spijt om 
eigen bevrediging, die hij zich ontzegd heeft, spijt om verloren moeite.

En viel dit oordeel „onbekwaam" voor een drietal vakken tegelijk,. 
dan zou er nog een tijdstip zijn, waarop met normale ijver zou kunnen 
worden aangevangen, maar voor den eenen leeraar blijkt de onge
schiktheid eerst na twee of drie jaar, voor den ander na één jaar 
en voor een derde na enkele maanden. Wat een leeraar bij een der- 
gelijken toestand winnen kan, is oefening in blijmoedigheid, door het 
onderwijs, ondanks gebrek aan resultaat, opgewekt te blijven geven; 
en oefening in rechtvaardigheid door domheid van luiheid, onwil van 
onvermogen te leeren onderscheiden, door te leeren een onnoozele 
soms te prijzen ondanks zijn ontoereikendheid. Er is voor den leeraar 
veel te leeren in dit net van tegenstrijdigheden, veel moreele eigen-
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i verkeerde 
aan 't licht.

>ote vaten de mate van feitenkennis 
iren komen de kleinere vaten aan de 

raar dagelijks terug als ongekend en

en karaktervorming, 
een werkplaats, waar

schappen zijn er te verwerven, maar tenslotte zal toch één gevoel 
de overhand krijgen: het schuldbesef dat hij meewerkt aan zooveel 
onrechtvaardigheden, aan zooveel verkwisting.

Maatschappelijke instellingen zijn altijd ten achter bij de weten
schap. De H.B.S. is een late toepassing van de opvatting van 16e- 
eeuwsche geleerden. Deze meenden dat men een kind, als was het 
een leeg vat, kon vullen met alle kennis die de menschheid vergaard 
had, opdat hij een rijk en geleerd mensch zou worden.

Op de H.B.S. wordt getracht den kinderen de beginselen bij te 
brengen van bijna alle takken van wetenschap:

Wiskunde, werktuigkunde, natuurkunde, scheikunde, natuurlijke 
historie, aardrijkskunde, ethnologie, cosmographie, geschiedenis, letter
kunde, staathuishoudkunde, boekhouden.

Tot nu toe schenen de vrij groc 
te kunnen bevatten, de laatste jai 
beurt, en ’t teveel krijgt de leer, 
onbegrepen materiaal.

De veralgemeening van dit schoolsysteem, dat op een 
gedachte gegrond is, brengt er de fouten duidelijker van a

Wanneer gedurende de schooljaren een leerling een voorkeur voelt 
voor één vak en daarentegen een ander vak moeilijk volgen kan, dwingt 
het schoolsysteem hem voor dit laatste zich wellicht meer in te span
nen en zijn voorkeur te onderdrukken, voorkeur die prikkel tot zelf
werkzaamheid is.

Vijf jaar lang of zes, luisteren en gedwongen leeren, nooit kiezen 
of zoeken — en aan het eind verwondert men zich dat zoo weinig 
leerlingen weten een vak te kiezen voor hun verder leven.

De kennis van de ontwikkeling van het menschelijk verstand heeft 
in de 20ste eeuw tot een ander inzicht geleid.

Het onderwijzen moet zijn voorleggen en verklaren van de kant 
van den leeraar, verwerken en zelf voortwerken van de zijde van den 
leerling, zoodat een spanning en een uitwisseling van begrip ontstaat 
die eerst leeren genoemd kan worden. Deze wijze van werken vraagt 
vanzelf beperking van ’t aantal vakken en ook van ’t aantal leer
lingen in een klasse, om te komen tot grondiger begrippen van enkele 
vakken, door aanleg en keuze bepaald.

Het vraagt ook samenwerken, dus omgang 
Zoo zou de school ten laatste kunnen worden 
geest, gemoed en wil tot bewustzijn komen.

Als de ochtenduren aan het meededen en bespreken der les werden 
besteed, zouden de middaguren op school misschien een wat levendiger * 
karakter kunnen hebben.
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ing van
ï. Sedert hebben de pul 

nader uitgewerkt. Zelfs schee 
de wettelijke mogelijkheid 
zonderlijke school te brengen, 
anders dan art. 75 in dat ontwerp hebben gelezen, niets 
En helaas hebben de naderende verkiezingen die kans op einc 
meer vrijheid in ons onderwijs, weer doen verdwijnen.

Laat ons hopen, dat ook hier de aanhouder in ’t eind zal winnen.

Noot van de Redactie. De bezwaren tegen ons onderwijs, in ’t bij
zonder de H.B.S. hier uitgesproken, zijn zeker niet nieuw. Maar zij 
worden in ’t algemeen meer door buitenstaanders gemeld en uitge
sproken dan door de insiders. Daarom leek het ons van gewicht aan 
deze opmerkingen uit de praktijk plaatsruimte te geven, waarmee 
natuurlijk niet gezegd is, dat onze redactie in elk opzicht die opmer
kingen zou onderschrijven. Maar ongetwijfeld plaatst ons de schifting 
van de kinderen, die wél en die niet op de scholen van voorbereidtjnd 
hooger onderwijs (want dat is de H.B.S. tegen Thorbecke’s bedoeling 
in vooreen belangrijk deel geworden) thuis hooren, voorhoogst gewichtige 
vragen. Vragen op die daarom telkens weer de aandacht dient te 
worden gevestigd, omdat alleen zeer grondige reorganisatie van ons 
onderwijs in de richting van meer eerbied voor doen en minder respect 
voor kennis ook bij de ouders een verandering kan brengen. Een 
verandering waarvan we helaas nog zeer ver verwijderd zijn.

Wat de verbetering aangaat, die Mej. van Stockum in ’t slot van 
haar artikel voorstclt, herinneren we er aan dat reeds in den eersten 
jaargang van Volksontwikkeling (p. 266) Dr. J. Hoeksma hiervoor 
pleitte. Sedert hebben de publicaties over Dalton-scholen deze gedachte 

een het aanhangige wets-ontwerp der V.H.O.
ervan reeds binnen het bereik van elke af- 

Maar dat hebben al de critici, die niets 
eens gemerkt.

idelijk wat

Dan zou in de school onder leiding van den leeraar de les kunnen 
worden geleerd en toegepast voor de volgende dag: het zg. huiswerk 
zou kunnen worden gemaakt.

Daarbij zou dan ook de vlugge leerling zijn kameraad kunnen hel
pen ; er zou meer contact, meer leven en belangstelling onderling 
ontstaan en leeraar en leerlingen zouden elkaar beter leeren begrijpen.

Thuis zou er dan plaats zijn voor alles wat het gezinsleven uit
maakt, zonder zorg voor de school die morgen dreigt met moeilijke, 
onbegrepen, onverwerkte vraagstukken en lessen.

De school mag niet meer zijn, wat ze voor zooveel kinderen is, 
een verslinder van den dag, maar ze moet brengen de afwisseling, 
die ’t leven vraagt: van inspanning tot bevrediging en ontspanning 
daarna.
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wordt gepoogd

et buitcnf

ook

melijk 

is'

vereenigingcn van leerkrach- 
builcngewoon onderwijs zijn 

P. Blokpoel te ’s-Gravcn- 
F. Christ te Udcnhout, 

en M. Sluizcr 
wezen om met den 

engewoon lager 
len in een Com-

Museum ten behoeve van het 
buitengewoon onderwijs.

C edert korten tijd is aan het kantoor 
der inspectie van het buitengewoon 

onderwijs te Utrecht, Ramstraat 33, 
verbonden een verzameling van leermid
delen ten behoeve van de verschillende 
onderdeden van het buitengewoon onder
wijs. De bedoeling van dit museum is 
tweeledig. Vooreerst wil men bijeen
brengen de hulpmiddelen, waarvan de 
onderwijzers der scholen voor doofstom
men, blinden, zwakzinnigen, slccht- 
hoorenden en mismaakten zich bedienen 
om de aan hun zorgen toevertrouwde 
leerlingen te ontwikkelen. Deze leer
middelen wijken af van het materiaal, 
dat op de gewone lagere school wordt 
gebezigd. Zij zijn bedacht en voor een 
groot gedeelte tevens vervaardigd door 
de leerkrachten, die bij het buitengewoon 
onderwijs werkzaam zijn. In het museum 
zal worden samengebracht, hetgeen thans 
op dit gebied over Nederland is ver
spreid. De in gebruik zijnde methoden 
kunnen op deze wijze worden bestudeerd 
en vergeleken.

In de tweede plaats

door het museum een beeld te geven 
wijze, waarop geestelijk en ïicha- 
gebrekkigen worden onderrichl, 

inde deze kinderen te vormen tot 
tschen, die geheel of «althans ten 
le in eigen ondcrhoud kunnen voor

liet museum is in verband met dit 
dubbele doel opcngcsteld voor de leer
krachten van het buitengewoon onder
wijs en vervolgens voor belangstellenden 
in den arbeid ten bate van de misdeelde 
jeugd.

Door de 
ten bij het 
de heeren W. 
hage, G. A. _ . ___
J. de Graaff te Rotterdam 
te Amsterdam aan 
inspecteur van het 
onderwijs zitting te 
missie van beheer.

Hel museum is opcngesteld eiken 
Woensdag en Zaterdag van 9 tot 12 

van 2 tot 5 uur. Wanneer het bezoek 
s te voren wordt aangekondigd, kan 
i op andere dngen toegang worden
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VOLKSONTWIKKELING
MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT voor VOLKSONTWIKKELING

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

advies gegevens te verzamelen, welke 
sn kennen der behoeften, die op het 
i en anderzijds dienstbaar gemaakt 

Zan vragen hierop betrekking hebbend, 
s- oprichting van neutrale bijzondere 

. waar hieraan behoefte blijkt te bestaan, 
sprekers, welke in de departementen der 
daarbuiten propaganda maken voor die 

an Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

van- openbare besprekingen of congressen ter be- 
problemen van volksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting zal geven aan alle in ons 
nieuwe yruchtbrengende gedachten op het gebied der

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van . 

eenerzijds zullen strekken tot het doet 
gebied der Volksontwikkeling bestaan 
zullen worden aan de beantwoording vi

2. door het bevorderen van de 
scholen, in die streken van ons land,

3. door het uitzenden van
Maatschappij en eventueel ook 
werkzaamheid op het gebied v« 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen 
handeling van

5. 'door uitgave 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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De Philips-fabrieken.
door Dr. E. BON EB AKKER

daarin

©fchfeÉl i Hlü | ' __

Werk ten behoeve van ontwikkeling en ont
spanning van het personeel van Ned. fabrieken.

Tn ’t midden van 1920 werd ik aangewezen, om als leider op te 
treden van hetgeen voor de ontwikkeling van het Philips’- 

personecl werd en zou worden gedaan. Er stonden groote dingen op 
't programma voor een spoedige uitvoering. Voordat 'tjaar 1921 begon, 
was de ,,Philips'-Vereen!ging voor Onderwijs en Volksontwikkeling" 
geconstitueerd en koninklijk goedgekeurd, waren teekeningen van een 
kleutersschool, een lagere-, een Ü.L.-school, een gymnastiekzaal, ver
trekken voor ’t onderwijs aan volwassenen, ; 
waren ontworpen een leeszaal en bibliothc 
openluchttooneel, een huishoudschool, niets 
uitgevoerd, doordat juist oms 
en meer voelbaar werd;
onze industrie niet te overzien waren; 
het niet te kunnen verantwoorden, 
vangrijke en 
en zijn niet meer in behandeling genomen.

Er was geen tijd om teleurgesteld te zijn, want men gevoelde 
niet duidelijk omschreven behoefte aan allerlei onderwijs en 
moest worden voorzien. Ook ■was er al onderwijs.

Vooreerst een aan eenige honderden meisjes gegeven naai- en 
verstelonderwij* en een kook- en huishoudschool, gesticht en bestuurd 
door Mevrouw Philips—-van der Willigen en Mevrouw Philips— 
de Jongh; dan een avondschool voor jongens der grof- en fijnbank- 
werkerij, fitterij, ’t electro-technisch bedrijf, waar Nederlandsche taal.

i groote dingen 
’tjaar 1921 beg 

rolksontwikkeli 
teekeningen 

, een gymnastiekzaal, 
gereed; in groote trekken 

leek, een gehoorzaal met 
van dit alles kon worden 

istreeks de jaarswisseling de malaise meer 
waarvan de gevolgen voor ons land, voor 

de Directie oordeelde terecht 
om in deze omstandigheid zoo om- 

kostbare plannen uit te voeren. Zij werden op zij gelegd 
meer in behandeling gen< 

;een tijd om teleurgesteld
< omschreven behoefte aan



r



STATISTIEK

190 - - 1900
ISO - groepen - 1800

1600
< 1500

1400
130
120

no - 1100
100 1000

70 700
60 600
50 500

40040
30 300

200

+
Statistische lijnen.111. 2. Het Philipsonderwijs

20

10

900
800

. 170 -
WO _

100 
oo ------ ------------- ---------- --- --------------------- 1—

1 08. — IJan — lApril _ IMi -108. _ 1J*n. — lAphl _ IMi _ 108 
1922 i 1923 + «24

n
-.2000

- 1300
- 1200

ï
200r

SCHAAL / 
+,+1+Mtssen g/ groepen 
• • • • • leerkrecMen 

leerkrachten in vasten dien8

SCHAAL n
-----  deelnemers
------ deelnemers ouder

dan 18 jaar - H'OO

90 _ '
80 £

VAN HST PHILIPSONDERWUS

- 150 - 
,'140 -

IJln _  lApnl _•
1925



228

volksontwikkeling in

>reid in alle deelen 
ige gemeenten, met 
i Oirschot, Boxtel,

ongeveer 
leden, vaders.

uitbreiding, 
Het toilet

en de fabrieksbevolking.

aan de lijnen naar Venlo en naar Roermond, 
i tweede, veel kleinere ambtenaarswijk; ook 
nog buizen voor personeel der fabrieken.

cende arbeiders wonen verspr 
het uitgestrekte Groot-Eindhoven, in naburig 

en per fiets bereikbaar, verderaf in
in de Peel. De werknemers, mannelijke en vrouwelijke, 

verscheidenheid in leeftijd, landaard, levensbe- 
:meene ontwikkeling, vakkundigheden; er zijn physici, 

kooplieden, accountants, juristen, medici, technisch 
leel in de tusschenrangei 

izichters, ambachtslied 
loopjongens en dan die 

in de 1«

het vakteekenen werden onder
aan volwassenen; 

srsoneel in vreemde talen en boekhouden.
k gebracht in localiteiten op ’t 
schikt, zooals toen ook met nog 
:r ’t geval was, alles in de jaren 

;n en oorlogsvoorspoed 
terreinen is nu geheel

2. De Philips' fabrieken en de werkkrachten.

Wie met den trein uit Den Bosch komt, ziet aan de rechterzijde 
eerst de lanen van het aan de gemeente geschonken Philips-de Jongh- 
park. En al spoedig de garage, het natuurkundig laboratorium, de 
glasfabriek, op wier terrein nog staan magazijnen, een groote carton- 
nagefabriek, de werkplaatsen en 't kantoor der N. V. Schafers 
drukkerij. Wij zijn hier in de voormalige gemeente Strijp, we zien de 
uitgebreide wijk van fabrieksarbeiders en employés, die Philipsdorp 
heet, de Philips'-sc\ioo\ voor Lager onderwijs, den speeltuin van de 
Buurtvereeniging „Philipsdorp”, het uitgestrekte terrein van Philips’- 
Sportvereeniging; er volgen enkele enclaves en dan heeft men den 
grooten betonbouw voor de lampenfabricage voor zich op het hoofd
terrein, waar zich ook vele bijbedrijven en de talrijke kantoren 
bevinden. (III. 1.)

Voorbij ’t station, ; 
komt men voorbij een 
elders in de stad zijn i

De bij Philips werk»

tram, autobus 
Helmond, tot diep 
zijn van een groote 
schouwing, algei 
chemici, ingenieurs, 
ontwikkeld personeel in de tusschenrangen, bouwkundigen, electrotech- 
nici, teekenaars, opzichters, ambachtslieden, machinedrijvers, portiers, 
kantoorbedienden, loopjongens en dan die overtalrijke oudere tot zeer 
jonge werkkrachten in de lampenfabriek, allen samen ongeveer 8000 
menschen. Van heel veel gezinnen werken verscheidene

de beginselen van de wiskunde en 
wezen; een cursus voor individueel vakteekenonderwijs.
eenige lessen voor kantoorpersvucd

Al deze lessen waren onder dak 
fabrieksterrein, daarvoor weinig gesel 
andere lokaliteiten meer of minder 
van onstuimige uitbreiding, van oorlogsmoeitei 
geïmproviseerd. Het toilet van gebouwen en I 
geacheveerd.

Wij gaan beschrijven Philips' onderwijs en 
den tegenwoordigen toestand.

Maar eerst iets over de fabrieken
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volgt, de

mocdcrtaak (N.O.)

66

44

het leerlingstelsel 29

165

8.

9.

231

62 
202 
139

307
78
72

76
44
9

96
13
24

3
11
96

1540

van technisch personeel (N.O.) 
te avondtcekenschool . .

voor de administratie der gloeilampennijverheid

c. schrijve) 
Allerlei

van leer

b.
6.

en sfrijklessen ..............................................
ding voor de gloeilampenfabricage, (N. O.) 
is het leerlingstelsel  
laats,

zoons, dochters, bij Philips, de een in lager, de ander in gewichtiger 
’ functie, deze in de fabriek, die op een kantoor.

Dit moet men goed voor oogen houden, bij wat nu 
beschrijving van het

j. Philips' Onderwijs. ')
Kleutersschool
Lagere school (L. O.) ....
Vervolgonderwijs (L. O.) .
Opleiding voor de huisvrouw- en

* a. naai- en verstellessen ....
b. kooklessen
c. wasch-

>. Opleidii
a. volgens

werkpk

van onderbazen
Opleiding voor c

(Ha. O.) .
a. in den geest van 

*a’. oefenkantoor,
‘a’. school.

b. avondkantooronderwijs 
7. Schrijfschool (Ha. O.)

a. machineschrijven 
b. stenografie 

i opleiding va 
gemeentelijke

b. van lecrling-fitters 
c. technisch teekenen 
d. technisch Duitsch .
e. opleiding van leerkrachten voor 5
f. analytische scheikunde voor assistenten

Wetenschappelijke voordrachten (H. O.) .... . .
TOTAAL ....

L. O. — Lager Onderwijs, Ha. O. = Handelsonderwijs,
N.O. = Nijverheids Onderwijs, H.O. = Hoogcr Onderwijs.

De met (*) gemerkte scholen worden bestuurd door de Philips 
Vereeniging voor Onderwijs en Volksontwikkeling.

’) De getallen zijn in liet tabelletje telkens bet aantal leerlingen of cursisten 
op 1 April 1925. (III. 2).
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/. Neutraal kleuters- en Lager Onderwijs.
In ons land wordt door hen, die van onderwijs op confessioneelen 

grondslag niet willen weten, geen vertrouwen gesteld in ’t neutrale 
onderwijs aan Openbare Scholen van in meerderheid Roomsch Katholieke 
gemeentebesturen. Of dit mistrouwen gerechtvaardigd is of niet, be
hoeft hier niet te worden besproken. Het gesignaleerde jett is oorzaak, 
dat voor niet-Katholieken, die neutraal onderwijs voor hun kinderen 
verlangen, onbewoonbaar is voor velen van dezen een plaats, waar 
dit onderwijs niet wordt gegeven vanwege een vereeniging, die zich 
geheel buiten alle belijdenis houdt. In Eindhoven nu was lot voor 
4 jaar maar 1 neutrale bijzondere school, die van ’t Nut, staande in 
't Oosten van de gemeente, een half uur gaans of meer van Philips
dorp en omgeving. Vele kinderen kwamen toch naar de Nutsschool, 
ze gingen de als onderwijsinstelling gunstig bekend staande openbare 
school in de oude stad voorbij, om de gezegde reden. De bewaar
school van ’t Nut was voor kleintjes van 3 jaar uit Philipsdorp 
onbereikbaar. In Philipsdorp en omstreken wonen en komen wonen 
vele gezinnen van elders. Tot meerdere bewoonbaarheid van dit stads
gedeelte onderhoudt de Philips' Vereeniging voor Onderwijs en Volks
ontwikkeling een kleutersschool en een lagere school, liet doel is niet 
bevordering van neutraal onderwijs tegenover dat «Ier Roomsch-Katho
lieken of Gereformeerden. Was dit 't doel, dan zou b.v. niet door 
konfessionneele schoolbesturen medewerking ontvangen zijn van de 
Philips’ Directie bij de stichting van lagere scholen. Als werkkrachten 
zijn in de Philips’ Fabrieken welkom goede werkkrachten zonder aanzien 
van godsdienstige gezindte. Het is in het belang der Philips' Fabrieken, 
wanneer er scholen zijn van verschillende richting.

Het ZV/z/^r’-schoolbestuur heeft va n de stichting der twee genoemde 
scholen af altijd duidelijk doen uitkomen, dat het neutraal onderwijs 
geeft, dat ieder lid van het Philips'-personeel geheel vrij is in de 
schoolkeuze voor zijn kinderen, en het waakt er zorgvuldig voor, dat 
aan dezen regel in ’t minst geen afbreuk wordt gedaan; ook wordt 
in Philips' lagere school volle vrijheid gegeven aan R. K. kinderen, 
om naar de leering te gaan.

Ondanks het neutraal karakter worden beide scholen door veie 
kinderen uit konfessionneele gezinnen bezocht. Aan beide scholen 
wordt ernaar gestreefd goed onderwijs en goede opvoeding te geven. 
De aantrekkingskracht van scholen, waar een vroolijke orde bestaat 
zonder krasse tuchtmiddelen, als zelfs nog in bewaarscholen worden 
toegepast, werkt onweerstaanbaar; zoo ook de aantrekkingskracht 
van zorgvuldig gegeven onderwijs. Daaraan nu wordt de meest moge
lijke zorg besteed.
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geopend met 42 
st plaats konden

6. Voorgeschiedenis van de Lagere School.
In 1920 waren er honderden kinderen in Groot-Eindhoven, die 

wegens tekort aan plaatsruimte in de verschillende scholen geen 
plaatsing konden vinden. Ook in de gemeente Strijp, waar Philipsdorp 
een deel van is, liepen talrijke kinderen van 6, 7 en 8 jaar rond.

Om in dezen misstand ten behoeve van het daar wonende Philips’- 
'personeel zooveel mogelijk te voorzien, gaf de Directie der Philips’- ■ 
fabrieken, in het begin van November, opdracht dat in twee van de 
daar staande bescheiden woningen een lagere school zou worden

i na Nieuwjaar werd deze school £
;rkrachten, die in de beide suites net

i natuurwaarneming in den tuin, zich voorbereidt 
het werkzaam leven in de maatschappij en ont- 

van vrije uren op waarde-

voorbereiding de plannen voor

houten gebouw. Er zijn 2 
een voor spelen en dartelen; 

in, een bloemen- en heesters- 
Iwarande, alles in den geest 

Kleuterstchuizen. (111. 7). 
geworden: ruim 

op de wachtlijst; 
'-gezinnen, is uit- 
alle zijn geplaatst.

Beide scholen zijn uiterst eenvoudig, ja sober ingericht; het goede 
van een school zit niet in de duurte: de gebouwen moeten zonnige, 
huiselijke verblijven zijn, rustig gelegen, gezellig van binnen, met vrij 
en vriéndelijk uitzicht naar buiten, tuin-tehuizen voor kinderen, waar 
men door arbeid, en niet alleen schoolsche aanlecrderij, ook door 
openlucht-arbeid en 
en bekwaamt voor I 
wikkeling en lust verwerft, om mettertijd 
volle wijze te genieten. (111. 3—6).

5. De kleutersschool is gevestigd in een 
vertrekken, een voor stilzittenden arbeid, 
een vertrek voor het „naar elders” gaar 
tuin, een verharde speelgrond, een zandi 
van mijn door het Nut uitgegeven boekje over

De school is na de opening al gauw geheel vol g1’ 
60 kinderen van 3, 4 en 5 jaar; er staan er altijd op 
toelating van kinderen, niet behoorende tot Philips'-ge 
gesloten, zoolang de aangegeven Philips'-kindercn niet au<

begonnen. Daags 
kinderen c:n 3 leei 
vinden. (111. 8).

Op de bovenverdiepingen van deze twee huizen, in de kleine, voor 
slaapkamers bestemde ruimten, waren 7 vertrekjes beschikbaar voor • 
avondonderwijs aan volwassenen, waarover later. (111. 9).

Met deze school was bij lange na niet in de behoefte aan neutraal 
Lager Onderwijs voorzien. Het Bestuur van de Philips’-Verceniging 
voor Onderwijs en Volksontwikkeling heeft toen, in overleg met en 
met den krachtigen steun van het gemeentebestuur, een houten ge- ; 
bouw, eigendom van de Philips’-Fabrieken, ingericht voor een school 
van 7 klassen en deze geopend 1 Februari 1922. Deze was aanstonds 
bezet met 210 leerlingen.

Intusschen waren al langen tijd in
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den bouw van
moeilijkheden,
van de bouwwoede van 
deze school vertraagd.

De nieuwe school voor Lager Onderwijs. (lil. 10).
In de Kerstvakancie van 1923 kon dit gebouw (gebouwd onder de 

architectuur van den Heer Hanrath) worden betrokken. Het bestaat 
uit 7 schoolvertrekken, alle gelijkvloersch, en in de kap twee groote 
vertrekken voor handenarbeid, praktische natuurkunde en teekenen. (111. 
11). Het erf is de speelplaats, waarvan een deel door plavuizen 
geschikt is gemaaakt voor vrije- en ordeoefeningen. (111. 12). Het 
speelterrein is aan weerskanten geflankeerd door een bloementuin en 
een groententuin. (111. 13).

Deze school is niet opgezet als een model van opvoedkundig moder
nisme. Ze is begonnen als een gewone, degelijke lagere school. Het 
Bestuur heeft zich tot taak gesteld, in overleg met het onderwijzend 
personeel, de school langzamerhand zich te doen ontwikkelen tot een 
opvoedkundige instelling van practisch idealisme. De bedoeling is, 
dat de kinderen in de Philips* school gewend worden aan stipten, 
nauwkeurigen en vluggen arbeid, dat zij den arbeid leeren kennen als 
een van de groote voorwaarden voor levensgeluk, dat voor hen de 
school is een plaats, waar elk naar zijn aard, zich ontwikkelen kan, 
zóó, dat hij in de Maatschappij bruikbaar is en dat hij in zijn per
soonlijk leven later als burger tot zijn recht kan komen en belang
stelling en begrip heeft van de verschijnselen in Natuur en Maatschappij. 
Er wordt naar gestreefd, de school te laten uitgroeien tot een arbeids- 
school, niet in dien zin, dat er ook wat aan handenarbeid en tuinarbeid 
wordt gedaan, maar dat bij het gcheele onderwijs de kinderen zelf 
arbeiden en dat de verschillende vakken zoodanig met elkander in 
verband gebracht worden, ook de handenarbeid en de tuinarbeid, 
dat het onderwijs een organisch geheel uitmaakt en niet is een lesgeven 
in een aantal vakken zonder onderling verband. Zooiets kan alleen 
maar door geduldige, jarenlang voortgezette toewijding en overleg 
groeien. Er is geen sprake van, dat men zoo maar in eens kant en 
klaar een „doe"-school sticht, die dan bovendien tevens nog een 
Daltonschool is. Dat zijn vertooningen, die maar kort bestaan. In 
onze school wordt wel ernaar gestreefd, om in den geest van o.a. de 
Dalton-school te arbeiden. Hoe dit nu door het onderwijzend personeel 
wordt uitgewerkt, daarvan zal later, hopen wij, eens iets, dat de 
moeite van het vertellen waard is, kunnen worden gepubliceerd. (lil. 14).

Tot de school wordt ieder toegelaten, die plaatsing verlangt. Zij

een Lagere School. Door een aaneenschakeling van 
o.a. de eerste Regeeringsmaatregclen tot beteugeling 

schoolbesturen, werd de totstandkoming van
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velerlei

van den tijd wordt

8. Het Vervolgonderwijs.
Er is in Groot-Eindhoven in het algemeen en dus onder de Philips’- 

bcvolking in het bijzonder een groot tekort aan kennis en bedrevenheid 
in de elementen der lagcre-school-ontwikkeling. Voor de industrie 
krijgt goede ontwikkeling, ook van die menschen, die in nederige functies 
arbeiden, steeds meer waarde. Ecnigszins verdergaande studie is 
echter ónmogelijk voor halfvolwasscncn en volwassenen, die zoo weinig 
van de lagere school hebben medegenomen, dat zij niet dan gebrekkig 
kunnen schrijven, spellen, stellen en tellen.

Aangezien de werknemers in het bedrijf in hun vele en 
werkkringen niet zoo kunnen voldoen, als voor hun eigen belang 
dat der fabriek noodig is, wordt vanwege de Directie meer en meer 
gelegenheid gegeven tot onderwijs; maar er is veel onderwijs, dat 
pas kan aanslaan, indien men de gewone schoolkundighedcn meester 
is en de lang niet algemcenc kundigheid heeft van ordelijk, keurig, 
vlug en nauwkeurig te kunnen werken.

Het vervolgonderwijs opent voor nog-nict-18-jarigen, die in kan
toren en fabrieken werken, de gelegenheid tot het aanvullen der 
tekorten. Daar zijn in het loopende seizoen omstreeks 140 leerlingen 
ingeschreven, jongens en meisjes, in 8 groepen, die elk tweemaal in 
de week een avond van omstreeks 3 uur les krijgen in Nedcrlandsche 
taal. Rekenen, Schrijven, Aardrijkskunde. Een deel

geniet Rijksvergoeding volgens de wet en voorziet in de behoefte aan 
neutraal onderwijs. De Directie der Philips'-Fabrieken oefent op den 
geest van het onderwijs in het minst geen invloed uit, anders dan door 
belangstelling in het werk zooals het bestuur en de onderwijzers dat 
opvatten, en door matcrieelen steun. De ,,PhiIipsouders" zijn volkomen 
vrij om de kinderen naar deze school te sturen of niet te sturen. Zoo
als bij de groot-industric nergens meer sprake is van gedwongen 
winkelnering, zoo is hier geen sprake van gedwongen schoolkeuze en 
dal is ook nooit het geval geweest.

De school werkt onder zeer moeilijke omstandigheden. In de jaren 
voordat Eindhoven en omliggende gemeenten tot één geheel werden 
vercenigd, is het onderwijs blijkbaar in hooge male verwaarloosd. 
Bovendien zijn vele kinderen eerst lang nadat zij leerplichtig waren 
op school gekomen. Verder worden vele ouders, dikwijls geheel tegen 
hunne wcnschcn en bedoelingen in, gedwongen hunne kinderen naar 
een der naburige scholen te doen overgaan, zoodat er grootc mutaties 
plaats hebben. Maar ongunstige omstandigheden zijn voor een krach
tig gestel bevorderlijk aan «Ie ontwikkeling en niemand van de betrokkenen 
twijfelt er aan, dat de school bij toeneming zal gedijen.
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1921—'23 Rijks vergo» 
Onderwijs zuinigheidshal» 

gegeven, 
is land

aan het maken van 
gezinnen de rust 
de jong<

■ heeft niet £
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■ p. Opleiding voor de gloeilampen fabricage volgens het leerlingstelsel.
Het is nog geen 2 jaar geleden, dat de Directie, in overleg met 

;den Directeur-Generaal van den Arbeid, het denkbeeld liet uitwerken, 
, oin meisjes van even 13 jaar op te leiden voor de gloeilampenfabricage 
volgens het leerlingstelsel.

De inkorting van den leerplichttijd was oorzaak, dat vele kinderen 
de school verlieten, voordat zij 14 jaar waren en tot ledigloopen

besteed, aan het maken van huiswerk in de school,-niet alleen omdat 
in vele gezinnen de rust en de belangstelling ontbreken, die noodig 
zijn, om de jongelui het werk goed te kunnen laten maken, maar ook, 
omdat het werk moeilijkheden bevat, waarbij nu en dan een kleine 
aanwijzing van den onderwijzer noodig is. Zoo ontstaat een intiem 
contact tusschen leermeester en leerlingen en zoo leert men werken.’

Het klassenverband is niet naar de gewone schoolschc zeden strak. 
Wie vooruitschiet, wordt zoodra moge lijk in een meergevorderde 
klasse geplaatst, en het is merkwaardig te zien, hoe sommigen voor
uitschieten. Het is ook merkwaardig, en zelfs wel eens aandoénlijk, 
om te zien, hoe jonge lieden geduld en volharding aan den dag 
leggen om langzaam vooruit te komen, die dan na verscheidene jaren 
eerst zoover zijn, dat zij voortgezet onderwijs in een der hierna te 
noemen rubrieken kunnen gaan genieten en ’t dan nog aardig ver 
brengen. (111. 15).

Het vervolgonderwijs genoot van 1921—'23 Rijks vergoeding volgens 
de wet. Toen de Minister van Onderwijs zuinigheidshalve voorstelde, 
dat Rijksvergocding niet langer zou worden gegeven, omdat, zooals 
hij dat motiveerde, er van dat onderwijs in ons land over het algemeen 
weinig terechtgekomen is, had bij gelijk. Maar hij had niet heeleinaal 
gelijk, want het vervolgonderwijs is, bij de vaak zeer treurige resul
taten van het lager onderwijs, een voortreffelijk en onmisbaar middel, 

■■ om de volksontwikkeling te bevorderen en de „jeugdige personen" 
van de glibberige straat af te houden; dat middel moet dan ook 
aangewend worden niet om aan de onderwijzers bijverdiensten te 

■ verschaffen, maar om de jeugd vooruit te brengen door intensieven, niet 
voor de school maar voor ’t leven ingerichtcn arbeid.

Groote inperking van de Rijksvergoeding voor het vervolgonderwijs 
' zou onvoorwaardelijk toe te juichen geweest zijn, indien daarmede 
: gepaard gegaan was een handhaving der vergoeding voor die gemeenten 
'en besturen, die er ernst van maakten. Nu hebben de weinige goeden 
• met de vele kwaden moeten lijden en is groote schade gedaan; men 

gesnoeid, maar laten doodgaan, 
rvolgonderwijs mocht blijven
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groote gel 
het fabricl
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onderwijs gegeven in rekenen, schrijven, ook 
glas, in teekencn, kartonarbeid, kennis van het 

:nnis (die volgens het beginsel der werkschoot door

Het
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werden gedwongen, om straks de fabrieken in te gaan, onvoorbereid 
voor deze groote gebeurtenis in het kinderleven en zonder cenige 
kennis van het fabrieksleven, zonder eenige bedrevenheid in den arbeid 
die hun er wacht. Het ging hier dus om een maatregel van kinder
bescherming tegen de gevolgen van een fout in de wetgeving. De 
Directie verlangt uitdrukkelijk dat ook in de werkplaats het karakter 
van opleiding zorgvuldig in acht genomen moet worden. Het is dus 
een zuiverre proeve van nijverheidspaedagogie.

In Juni 1923 werd de eerste klasse geopend van de Nijverheids
school. een achtmaandsche cursus. De meisjes worden vóór de toelating 
geneeskundig en psycho-technisch onderzocht; zij gaan gedurende de 
helft van eiken werkdag naar school, gedurende de andere helft naar 
een werkplaats, die geheel voor de opleiding is ingericht en die onder 
ernstige opvoedkundige leiding staat. In die werkplaats worden eerst 
oefeningen gegeven in het vlug en nauwkeurig verrichten van allerlei 
bij de fabricage voorkomende handgrepen; dan volgt praktische onder
wijzing in de kennis van de materialen waaruit de gloeilamp wordt 
gemaakt (glas, metaaldraden), en in ’t hanteeren van eenvoudige in
strumenten (pincet, gasbranders), langzamerhand wordt overgegaan tot 
het maken van lampcnonderdecien, het bewerken van glas aan de 
gasvlam. Zij slaan daar onder toezicht van zorgvuldig uitgekozen 
fabriekspersonccl, dat hen voorthelpt met het werk; de leerlingen 
krijgen eenige kennis van de reglementen, de sociale wetten, eenig 
idee van hygiëne en de meisjes worden daar zoo goed voorbereid, 
dat zij, op veertienjarigen leeftijd te werk gesteld wordende, ’) aanstonds 
een hoog stuk loon wekelijks mede naar huis brengen kunnen en in 
hun werkkring geheel thuis zijn; de pacdagogische leider houdt nog 
geruimen tijd het oog op die meisjes en zorgt ervoor, dat kleine 
strubbelingen, die in het dagelijksch leven tusschen de kinderen en 
het lagere toezichtpersoneel wel eens voorkomen, oordeelkundig 
worden opgelost.

In de school wordt 
schrijven b.v. op 
product, natuurkei , 
elke leerling praktisch wordt beoefend), de fabricagemiddclen, Neder- 
landsche taal, nuttige handwerken, koken en strijken.

onderwijs is dus gedeeltelijk gericht op den toekomstigen werk- 
gedeeltelijk op de verdere ontwikkeling van de personen; en 
geheele opleiding staat op den voorgrond, dat men arbeid in 

en werkplaats moet leeren kennen als iets, waar men pleizier 
in heeft, als men het met een zekere perfectie doet en met toewijding.

*) Wat niet gebeurt dan nadat de opleiding geheel is doorloopen.
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. het Nijverheids* 
igstelsel gedacht ■

opmerkingen 
zich in

altijd weer gelet wordt op vlug;

Over de beteekenis van den Volksdans 
door LINE TIGGERS.

iroeve van zulk 
mers. (lil. 16).

Voor deze perfectie is noodig, dat er 
keurig en nauwkeurig werken.

Deze opleiding wordt door de Directie als een belat 
onmisbaar bestanddeel van de lampcnfabricage beschouwt! 
bij meisjes en ouders in aanzien door de stoffelijke 
stoffelijke voordeelen, die er het gevolg van zijn.

In de Wet op het Nijverheidsonderwijs is alleen aan een opleiding 
volgens het leerlingstelsel gedacht voor de vakken van z.g. geschoolde 
arbeiders, met een opleidingsduur van tenminste 3 jaar. Dit is in 
ons land misschien de eerste proeve van zulk een opleiding in 8 maanden 
voor z.g. ongeschoolde arbeidei

angrijk en 
■d en staat 

en meer dan

A Ihoewel het de bedoeling van dit artikel is, eenige
te maken over de volksdans-beoefening zooals deze zich in onze 

dagen bezig is opnieuw baan te breken, moeten voor het recht begrip 
toch eerst eenige algemeene gezichtspunten worden belicht. Allereerst 
een korte omschrijving van „wat is dansen". Dansen is in beginsel, 
door beweging impulsief uiting geven aan een emotie.

Hoe we ook terugzien in den loop der tijden, overal vinden we, 
dat de menschen aan hun emotie — meestal gemeenschappelijk —• 
uiting geven door middel van den dans. Hierdoor komt het, dat de 
dans altijd een groote rol in het menschelijk leven heeft gespeeld.

De studie vooral ook van het leven der primitieve volkeren, heeft 
ons een groot aantal soorten van dansen leeren kennen. We denken 
hierbij aan krijgsdansen en religieuze dansen. Bij de oude volken waren 
er geen feestelijke ceremoniën denkbaar zonder dans.

Door dansen vereerden de Indiërs de opgaande zon, 
vereerden de Egyptenaren Osiris, de God van het ontwakend leven, 
vierden de Perzen het feest van Mithra, den licht- en zonnegod. Ook 
bij de Joden, Grieken en Romeinen werden de heilige feesten op
geluisterd door dansen. De Grieken en Romeinen hielden den dans 
voor een soort reiniging, waardoor men zich de gunst der góden waardig 
maakte. De Romeinen kenden zelfs priesters die dansers waren en 
die de feesten door hun dans meer glorie bijbrachten. Ook de oude 
Germanen voerden onder hun heilige eiken hun offerdansen uit, waarbij 
ze vreugdevuren ontstaken. In den germaanschen ccrcdienst was het 
dansen zoo vanzelfsprekend, dat dans en offer met denzelfden nUam
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werden aangeduid. Deze dansen hebben een zoo verstrekkenden invloed 
gehad, dat ze nu nog in oude volksgebruiken zijn terug te vinden.

De invoering van het Christendom eischte ook het uitroeien van 
denheidcnschendanslust. Maar de evangeliepredikers en hun aanhangers 
zagen wel in, dat het niet goed zou zijn de nieuw bekeerden op eens 
al hun oude gebruiken te ontnemen, zij waren er zoo aan gehecht, 
dat velen bij een al te fanatiek optreden zich nog wel eens bedacht 
zouden hebben om het Christendom te aanvaarden.

Daarom nam men met nog vele andere heidensche gebruiken ook 
de feestelijke optochten en dansen der heidenen, in de gebruiken der 
Christelijke kerk op. In oude kerken vindt men nog altijd een ver
hoogd deel, dat den naam „koor" draagt. Het is van het andere deel 
der kerk afgescheiden en bijna gebouwd als een tooneel in een theater, 
zoo dat men het van alle kanten zien kan. Hierop voerden de priesters 
hun heilige dansen uit. Eerst deed men het alleen op bijzondere feest
dagen, later eiken Zondag. Als aanvoerder fungeerde dan de bisschop 
en als zoodanig werd hij „voordanser" genoemd.

De dansen der eerste Christenen waren eerbaar, zedig, vol tucht 
en aandacht, gelijk de religieuze dansen der heidenen, die bestonden 
uit ernstige feestelijke optochten, mooie standen, symbolisch wenden 
en buigen van het lichaam. Mannen en vrouwen dansten bij deze 
dansen echter nooit te zamen. Bij alle godsdienstige handelingei 
ze zeer streng gescheiden, zooals nu nog veelal in de kerken 
en vrouwen gescheiden zijn.

De aan God gewijde feesten werden meestal gehouden in de groote 
steden, waar een bisschop zijn zetel had. Alle Christenen uit de 
omgeving kwamen daar bij elkaar en voerden in de straten hun be
daarde, vrome dansreien uit, en gingen zoo in optocht door de stad 
naar de graven van hun geloofsgenooten. Het eenige, dat hiervan 
nog is overgebleven, zijn de processies. (Laren, St. Jans processie nog 
altijd eindigend op het St. Janskerkhof.) Ze worden nu niet meer 
gedanst, maar de deelnemers loopen al biddend door de straten. De 
jaarlijksche processie in Kevelaar evenwel is een springprocessie, 
hetgeen nog duidelijke verwantschap vertoont met dansen.

Intusschen bleven de Christelijke dansen niet uitsluitend bewijzen 
van religieuzen ijver, bleven niet altijd even waardig als' een heilige 
dans behoort te zijn. Temeer daar het meest van al gedanst werd in 
de Virgiliën, de nachtwaken, die in en voor de kerk gehouden werden 
vóór den aanvang van belangrijke feesten, hetgeen gemakkelijk aan
leiding gaf tot allerhande ruwheden.

Spoedig ontaardden deze in schreeuwende danspartijen, waarbij de 
grofste baldadigheden plaats vonden en hierdoor ontstond een strooming.
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Wat in het algemeen 
zuiversten vorm, een 
datzelfde geldt ook vooi 
der menschcli 
belangengemeenschap en een 
komen van groote maatschappe 
de geestelijke eenheid van het 
den ondergang eener cultuur.

De ondergang van het handwerk, de toenemende vermechaniseering 
van den arbeid zooals het moderne industrialisme dat heeft veroor
zaakt, hebben vanaf het einde der achttiende eeuw en gedurende de 
geheele negentiende eeuw het uiteenvallen van oude tradities bevor
derd en veroorzaakt. De oude resten van eeuwenoude volkscultuur 
worden met volledigen ondergang bedreigd. Geweldige belangentegen
stellingen, een blinde jacht naar geld en macht hebben het gemeen
schapsgevoel ondermijnd en het individualisme als hoogste wijsheid 
ten troon geheven. Slechts in voor het moderne verkeer afgesloten 
streken, voornamelijk bij de boerenbevolking van het platte land, bij 
eilandbewoners, die door het geïsoleerde buitenleven meer op onder
ling dienstbetoon zijn aangewezen, en door hunnen arbeid een inniger 
contact hebben met de fundamenteele levensbronnen, zijn oude tradities 
langer gehandhaafd gebleven. Bij hen bleven de volksdansen altijd nog 
in eere, wij kennen ze als boerendansen. En al is 't weinig en in meestal 
zeer besloten kring, toch kunnen we nog wel cens in de gelegenheid 
zijn deze dansen te zien.

die den dans uit de kerk wilde weren. Inderdaad gelukte dit lang
zamerhand, maar met hevige tegenstribbelingen.
de kerken werd verboden en van hoogerhand als ’t ware 
Maar telkens weer zag men hier en daar strijdlustige troepen 
die trachtten den dienst te verstoren door voor de kerk hun dansen 
uit te voeren, daarbij luidruchtig zingend en handenklappend. '1 rots 
alle kerkelijke verboden bleef het volk zijn oude dansen nog lange 
tijden volhouden, ’t zij in het openbaar of in het geheim, en zij ge
bruikten daarbij weer hun oude heidensche teksten in verkapten vorm. 
In kinderrijmpjes vinden wc nog overblijfselen van deze oude teksten 
terug.

Het individualisme heeft ondertusschcn in de meest onderscheidene 
klassen der samenleving een reactie verwekt. Er breekt zich een 
sterke ontevredenheid baan tegen de huidige levensvormen en levens
verhoudingen. Overal neemt de aandachtige opmerker een drang waar

geldt vocir het feest, dat het namelijk in zijn 
uiting is van levensvreugde en gemeenschapszin, 

;eldt ook voor den volksdans. De groote cultuurtijdpcrkcn 
■elijke beschaving worden gekenmerkt door een stoffelijke 

geestelijke gelijkgerichtheid. Het op- 
>elijke tegenstellingen, het verbreken van 
: volk in al zijn geledingen, beteekenen
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om te komen tot een nieuw gemeenschapsleven. In dit verband zij 
het mij vergund te wijzen op een merkwaardige uiting van Teiriinck: 
„Kentert de tijdgeest? Wij zijn, meen ik, bezig om ons te oefenen naar 
een nieuwe obediëntie, onbewust, en onder protest. Ik zelf gevoel 
pijnlijk, dat de tijd bezig is mij te vernietigen. Er is een net over 
ons geworpen, dat ons dwingt tot een nieuwe tucht."

Het meest duidelijk komt deze nieuwe geestesgesteldheid tot uiting 
in de jeugdbeweging, zooals die zich speciaal in Duitschland en 
Nederland heeft ontwikkeld. De jeugd eenerzijds geperst in het 
keurslijf eener dogmatische en schoolsche opvoeding en anderzijds vol 
tegenzin ten opzichte van het moderne wufte, in wezen onzedelijke 
vermaaksleven, zocht den weg naar meer eenvoud, meer natuurlijkheid, 
meer oprechte levensvreugde. Bijna vanzelf sprekend is het, dat men 
de woelige steden ontvlucht en elkaar tracht te vinden buiten in de 
zuiverende natuur, omdat het haastige leven der groote steden met 
zijn lawaai van tram, autogetoeter, het drukke doen der menschen, 
geen gelegenheid biedt en geen geschiktheid bezit voor stille aandacht.

In verschillende landen, onder dikwijls zeer uiteenloopende omstandig* 
heden, werden pogingen aangewend oude resten van volksgebruiken, 
volksdansen, volksliederen, volksfeesten te doen herleven.

Jeugd Centrale, die het eerst 
de groote waarde van den volksdans inzag en onder haar leden ver
spreidde. De leiding is daar het sterkst bewust van de groote cultuur- 
vernieuwende taak der jeugdbeweging en er werd ook reeds zeer veel 
bereikt voor wat betreft een algemeene betere levenshouding der jonge 
menschen, die zij vereenigt. Het is daar, dat de volksdansen een 
vruchtbaren bodem vonden en zeer veel hebben bijgedragen tot het 
verkrijgen van een zuivere atmosfeer.

De volksdans verschijnt hier dus als een gelukkige uitingsvorm 
een innerlijke gezindheid en dat is juist zijn groote princ 
teekenis, al zal straks nader worden aangetoond, dat hij : 
elementen bevat, waardoor deze nieuwe gezindheid op 
wijze wordt versterkt. Alleen daar, waar men reeds dooi 
van een nieuwen geest, waar reeds betere verhoudinger 
gezindheid aanwezig zijn, alleen daar zullen de volksdai 
ouden of nieuwen vorm, van een blijvende waarde zijn < 
tureele behoefte voorzien.

Zeer nadrukkelijk wil ik er de aandacht op 
volksdansen niet meer mogen zien in hun middelet 
in de kwaliteit van boerendans, zooals ze nog 
aangetroffen. De herleefde en verjongde volksdan 
aangepast bij den tegenwoordigen geest en
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menschen, at wordt hij ook gedragen door de oude danswijsjes, waar
op dikwijls ook nog de oude teksten gezongen worden.

Hierop zal worden voortgebouwd en aldus een geheele vernieuwing 
en niet alleen een herleven van den volksdans ontstaan. Daarom is het 
een dwaasheid deze dansen te vertoonen", in oude costumes of 
boerenpakjes of nog erger, vertooningen te arrangeeren op klompen! 
Dit kan slechts zijn oorzaak vinden in een volkomen verkeerd begrijpen 
van de eigenlijke beteekenis van den volksdans. De volksdans heeft 
geen wezenlijke waarde zoolang hij slechts als incidenteele afwisseling, 
als een vertooning of een vermaaksmogelijkheid wordt beschouwd.

Zooals wij reeds boven schreven, is de volksdans een uiting van 
levensvreugde en gemeenschapszin. Hieraan ontleent hij zijn groote 
opvoedende waarde. In tegenstelling tot de gebruikelijke moderne 
gezelschapsdans gaat het hier niet om het plezier van twee enkelingen, 
maar ieder moet van zijn vreugde op natuurlijke wijze meedeelen aan 
alle anderen. Dit komt tot uiting in de verschillende vormen van den 
volksdans. Want voor het meerendeel zijn de volksdansen reidansen, 
die door twee, vier, of meer paren gezamenlijk gedanst worden. Ook 
dikwijls wisseldansen, waar de paren groote kringen vormen en aan 
het einde van elke danstoer de jongen of het meisje een plaats opschuift, 
waardoor steeds nieuwe combinaties zich vormen.

Dat dit gebeuren van niet gering te schatten waarde is, zal iedere 
opvoeder beseffen.

Wat een vreugde voor een menschenkind met minder prettige 
eigenschappen, met een lichaamsgebrek of een leelijk uiterlijk, om ook 
eens te dansen met het mooiste, lieftalligste meisje uit den troep, of 
met den jongen die het beste danst.

Ze moeten rekening houden met elkaar; leeren geven en nemen; als 
er één te kort schiet, moeten de anderen snel ingrijpen en elkaar 
helpen. Als een dans lang genoeg geduurd heeft, en er wordt iets 
nieuws gekozen, dan zal menigeen moeten toegeven en het besluit 
zonder morren aanvaarden. Merkwaardigerwijze gaat dat ophouden 
van een dans vanzelf, ’t is een intuïtief gevoel van saamhoorigheid. 
Persoonlijke ijdelheid komt niet in aanmerking, allen hebben in den 
dans hun gelijk aandeel. Het gevoel voor orde wordt sterk ont
wikkeld, want een onordelijke dans bederft alle genoegen en vermoeid 
buitengewoon. Spelbrekers, die zich aan deze wetten niet onderwerpen, 
bekomen gauw van hun ongemakkelijkheid, want ze blijven alleen 
staan, en kiezen tenslotte eieren voor hun geld. Zoo leerende moeilijksten 
zich schikken en merkwaardig zijn de veranderingen, die in deze jonge
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menschen plaats hebben. De beteekenis voor de karaktervorming kan 
niet licht worden overschat. Het spreekt vanzelf, dat deze invloed 
zich ook in het dagelijksch leven moet laten gelden.

Een begeleidend verschijnsel, een verheugend gevolg van het groeiende 
gemeenschapsgevoel, vormt het veranderende uiterlijk, dat als vanzelf 
de jonge menschen gemakkeiijk zittende kleeren deed aantrekken en 
licht schoeisel. Vanzelf sprekend bij zooveel zooveel zonnige blijheid, 
vallen de kleuren meestal hel en blij uit, ’t geen een troep jonge 
menschen een prettig fleurig aanzien geeft. Tevens heeft deze zuiverder 
opvatting van kleeding het hinderlijk elkaar beconcurreeren in uiterlijke 
praal en pracht vrijwel uitgeschakeld, hetgeen voor het wekken van 
het gemeenschapsgevoel van groote waarde is.

In de jeugdbeweging dringt de vurige levensvreugde als van zelf 
naar muziek. Velen bespelen fluit, mandoline, viool, luit of gitaar, om 
de dansen te kunnen begeleiden. De rest deed het dansen zelf, de 
steeds in figuren ingedeelde fraseeringen, het verschil van maat en 
van tempi. En zeker niet te onderschatten de vele mooie en zuivere 
melodieën, waarvan de meeste van eeuwen oude herkomst zijn.

Ook voor een zuiverder opvatting van het wezen van 
ontwikkeling is de volksdans van groote beteekenis. In tegenstelling, 
zeker met de oudere opvattingen van gymnastiek, is het juist de 
volksdans, die op grond van zijn onopzettelijke lichaamsoefening zoo 
zeer geëigend is een nieuw bewegingsbegrip, een zuiverder levensrythme 
in zijn beoefenaren onbewust te doen ontstaan.

Tenslotte moet zeer zeker worden gewezen op de erotische be
teekenis van den dans in het algemeen. Het is niet mogelijk in het 
raam van dit artikel, op dit punt ook maar eenigszins volledig te zijn. 
De dekadente dansbeoefening van de moderne bals leggen van zijn 
sexueele wezen voldoende getuigenis af in ongunstigen zin, al moet 
helaas nadrukkelijk worden erkend, dat deze zwoele, zinnelijke en ook 
individualistische dansen inzooverre als .volksdansen” mogen worden 
aangemerkt, als zij inderdaad een juiste afspiegeling zijn van onzen 
zwoelen, verwarden en houdingloozen tijd.

De volksdans evenwel vervult ook op dit allergewichtigste levens
gebied een edele, natuurlijke functie. Hij is een bevrijdende uiting van 
sexueele spanningen. Hij schenkt de beide geslachten gelegenheid 
elkaar zuiver te naderen, elkaar aan te raken in eerbiedige en levens
krachtige vreugde. Ongetwijfeld treedt op dit terrein het allerduidelijkst 
naar voren, dat de volksdans zijn edele vruchten slechts afwerpen 
kan, als hij wortelt in een goeden bodem, die hier gevormd moet worden 
door de gezindheid van de jonge menschen, die in de jeugdbeweging 
een nieuw, eenvoudiger en schooner leven hebben opgericht. Evenzeer

: menschen ( 
loeisel. Vans

Ideec
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zal hij alleen kunnen bloeien daar waar de coëducatie wordt aanvaard. 
Volksdansen door alleen jongens of door alleen meisjes uitgévoërd 
zijn feitelijk onnatuurlijke vertooningen.
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Mogen deze beknopte uiteenzettingen er toe bijdragen dat het 
wezen van den volksdans, eenerzijds als een uiting van een ontwakend 
nieuw gemeenschapsbesef en anderzijds als een opvoedingsmiddel dat 
de edele krachten in den jongen groeienden mensch vermag te wekken, 
beter worde begrepen.

ontwikkeling, dat in een schaar jeugdige 
hoorders aanwezig is." Na noch te hebben 
gewezen op de mogelikheid — door de 
praktijk bewezen — van muziek uit 
eigen schoolleven voortkomend, breekt de 
schr. 'n lans voor ’t geven van kamer* 
muziek met toelichting voor 12- tot 18- 
jarigen, door daarvoor geschikte en ge
negen muziek-pedagogen en toonkunste
naars. „Natuurlijk mogen deze diensten 
niet pro Deo (of hier meer: pro juven- 
tulel) geëischl worden: integendeel. 
Maar vooreen paar leeraarstractementen 
zou men toch al heel wat kunnen doen, 
althans licht een proef wagen. En als 
wij ons herinneren het onbaatzuchtig 
enthousiasme van een v. Milligen aan 
de Schiedamsche H.B.S.: als wij zien, 
hoe onze dirigenten wedijveren in pogin
gen, om dc jeugd op degelijke wijze 
muziekbegrip bij te brengen, wie kan 
dan twijfelen, of de rcgeering in dezen 
bij aanvrage succes zou hebben? Vooral 
waar ook anderzijds verscheiden musici 
een uitbreiding van werkkring zouden 
krijgen, die allicht in idecelen zin niet 
onder ’t gewone lessengeven zou reiken 1" 

v. E.

Tn de Maart-aflevering van P'rag en Set 
A TySt behandelt Dr. W. J. A. Jongkees 
’t onderwerp JeugSconcerlen. Na eraan 
te hebben herinnerd dal zelfs ’t konserlen- 
bezoekend publiek zo bitter weinig van 
muziek weet, geeft de schrijver 'n uit
eenzetting op welke wijzen in de ver
schillende plaatsen van ons 
jeugdkonserten worden 
Amsterdam. Den Haag, Ut 
en Haarlem) 't pedagogies 
dus de toelichting — wordt 
Dit gebeurt mondeling, schriftelik, 
beide. Bij dit overzicht geeft de sc 
tevens aan de bezwaren die er 
en ’t vóór-en-tegen van d 
lende metodes. Aan 't slot 
wordt erop gewezen dal de 
heid altijd zal blijven: ~ 
tweeslachtigheid van hel 
hoeverre moet de paedagoog, o 
musicus het woord hebben, en 
concilieert men die twee? En vervolgens 
het zeer ongelijke peil van geestelijke
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Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

dé Nutscommissie voor Onderwijs.

openbare besprekingen of congressen ter be- 
'olksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting zal
nieuwe vruchtbrengende gedach

rens te verzamelen, welke 
vc behoeften, die op het 

en anderzijds dienstbaar gemaaid 
zan vragen hierop betrekking hebbend, 

van de oprichting van neutrale bijzondere 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan, 

sprekers, welke in de departementen der 
daarbuiten propaganda maken voor die 

Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

contact óp het gebied van onderwijs en opvoeding I 
het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering 

van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 

i buitenlandsche toestanden. /

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegeven 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar 
zullen. worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking 1

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bi 
scholen, in die streken van ons 1

3. door het uitzendeh van 
Maatschappij en eventueel ook 
werkzaamheid op het gebied van 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van • 
handeling van problemen van vc

5. door uitgave van een 
land levende oude en 
volksontwikkeling.

. 6. door het 
Nederland en 
het bezoek ’ 
dit noodig 
deering van

il geven aan alle in ons 
:hten op het gebied der
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De Philips-fabrieken.
door Dr. E. BONEBAKKER

4 jaar geleden

Werk ten behoeve van ontwikkeling en ont
spanning van het personeel van Ned. fabrieken.

i de lamj
zoo goed voldeden, als in hun persoo 

het bedrijf gewenscht ware en als mogelijk zou : 
ige kennis en ontwikkeling verkregen.
g daarop heeft de Directie ruim 4 jaar geleden een 
; met de opleiding van onderbazen. Onder de goed 
personen, die daarvoor in aanmerking kwamen, waren 

geheel niet, of niet meer, overweg konden met de pen 
wfdbewerkingen met geheele, om niet te spreken met

begin j

er, die

I. Het Onderwijs.

onderbazen der gloeilampenfabriek.

organisatie is een zeer belangrijke taak opgedragen 
ader. In het Leger hebben b. v. de onderofficieren, 

een grot 
voor de geest onder 

laliteit en groote prt 
Fabrieken „onder 

iel gekozen, op 
1 lichtvastheid, ta

Opleiding van

In elke groote organisatie is een zeer 
aan het lagere kader. In het Leger hebben 
in de Administratie de lagere ambtenaren, in een groote fabriek de 
meesterknechts groote beteekenis voor de geest onder het personeel 
en voor het verzekeren van goede qualiteit en groote productie. Die 
meesterknechts hecten in de Philips’ Fabrieken „onderbazen". Zij 
worden ten deele uit het arbeiderspersoneel gekozen, op grond van 
gebleken persoonlijke hoedanigheden als plichtvastheid, takt om met 
anderen om te gaan, goed verstand, eerlijkheid, nauwkeurigheid in 
het waarnemen en dergelijke.

Ieder, die veel met de z. g. volksklasse in intieme aanraking geweest 
is, weet, dat daar veel voortreffelijke hoedanigheden te vinden zijn 
voor hem die vinden kan; en die weet ook, dat genoemde hoedanig
heden dikwijls niet tot hun recht kunnen komen, omdat de betrokken 
personen te weinig verstandelijke ontwikkeling hebben medegenomen 
uit de lagere school en niet geleerd hebben rap en methodisch te 
werken. Het gevolg daarvan is, dat ook in de lampenfabriek vele 
onderbazen niet zoo goed voldeden, als in hun persoonlijk belang en 
voor het bedrijf gewenscht ware en als mogelijk zou zijn, indien zij 
maar de noodig' 1 ’ ----- ■----------

Met het oog
gemaakt

schreven
: in het g

met de hot
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gebroken getallen. Deze menschen moesten eerst dus leeren schrijven 
en rekenen, en nog heel wat leeren om met een niet al te slecht 
verzorgd taaltoilet voor den dag te komen. Er waren er ook eenige, 
die voldoende onderlegd bleken om dadelijk eenig elementair onderwijs 
in wiskunde te kunnen volgen. Dit onderwijs heeft al spoedig een vrij 
belangrijken omvang gekregen. In het begin van dit seizoen waren 
er 5 groepen van in het geheel 51 deelnemers.

Het leerplan omvat de beginselen van de algebra en de meetkunde 
en die hoofdstukken uit de Natuurkunde, waarvan de kennis in het 
gloeilampenbedrijf onmisbaar is voor een oordeelkundig toezicht en 
een juiste behandeling van de apparaten, de machines en het product. 
Die hoofdstukken zijn: Electriciteit, Licht en Warmte en de kennis 
van de toestellen en inrichtingen, waarmee de natuurkundige wetten 
en verschijnselen praktisch worden toegepast.

Het is gemakkelijker om zulk een cursus te ondernemen, dan hem 
tot een goed einde te voeren. Alle gebruikelijke handleidingen en 
methodes zijn schoolsch en daardoor onbruikbaar. Leerboekjes van 
de lagere school zijn meestal zoo flauw, dat ernstige volwassenen er 
wee van worden en andere leerboeken verliezen zich al gauw in 
moeilijke taal en wiskundige berekeningen, die buiten het bestek gaan.

AVat de natuurkunde betreft, wordt vanwege de Directie dooreen 
der in het wetenschappelijk deel van het bedrijf werkzame doctoren 
in de Wis- en Natuurkunde aan de leerkrachten van de onderbazen 
en de Nijverheidsschool voor dertienjarige meisjes, een cursus ge
geven, die tot doel heeft, een leergang op te stellen van de te ver
werken stof en proefondervindelijk, aanschouwelijk, met eenvoudige 
middelen, de verschillende onderwerpen te behandelen. Daarbij bewijzen 
Korbuly’s Matador-doos en de doozen voor electro-techniek en optiek 
van de .Gesellschaft Kosmos fUr Naturfreundc”, in Stuttgart, goede 
diensten. Verder is het onlangs verschenen boekje van Dr. Minnacrt, 
over den handenarbeid in de school, van groote waarde gebleken.

Bij het onderwijs in de wiskunde is gebleken, dat de gewone leer
gang van de leerboeken voor M.U.L.O.- en Hoogere Burgerscholen 
niet doelmatig is. De algebra van: (a — b) X (a + b) is te zinledig, 
dan dat de volwassen menschen zich daarmede gevoed kunnen voelen. 
Op zijn best slikken zij het onverschillig, zooals de schooljeugd dien 
kost gedwee slikt. Uitgaande van een hoofdbeginsel uit Fröbels 
leergang, hebben wij nu een begin gemaakt met meetkunde, rekenen 
en algebra, uitgaande van het meetkundig lichaam.

Wij zullen dit hier niet uitvoeriger behandelen. Het is voldoende 
er even op te wijzen, dat de praktijk van het onderwijs aan volwas
senen dwingt tot een algeheele ommunting van de schoolsche traditiün.
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n grooten af keer gehad 
n.1. onderwijs, geschikt

tl. Opleiding van kantoorpersoneel in een dagschool.
Toen de opleiding volgens het leerlingstelsel voor de glocilampen- 

fabricage al gauw goede resultaten had gegeven, heeft de Directie 
goedgevonden, dat voor de gloeilampcn-at/w/w/w/m/Zr een op dezelfde 
leest geschoeide opleiding zou worden begonnen.

Onder de ca. 8000 werknemers bij Philips zijn er vele honderden 
in de kantoren werkzaam met zeer uiteenloopend administratief werk 
in den ruimsten zin, van zeer eenvoudig werk, als het copieeren van 
factuurtjes en het uittypen van pakbriefjes, tot de intelligente corre
spondentie in vreemde talen op de buitcniandsche vcrkoopafdeeling.

Talrijkst is natuurlijk het personeel van lagere kantooremployé 's 
met inbegrip van de jongste bedienden. Alweer door den uit een 
oogpunt van kennis en ontwikkeling ongunstigen toestand onder hen, 
die niet anders dan de lagere school bezocht hebben, en zelfs onder 
hen, die eenige klassen van M.U.L.O.-scholen of Handelsscholen 
hebben bezocht, laat de arbeidsprestatie van het lager personeel en 
het ifit deze gerecruteerde personeel in verscheidene iets hoogere 
rangen, nog veel te we’nschen over en wie in de verschillende streken 
van ons land op de hoogte is van kantoor- en winkcltoestanden, weet, 
dat dit volstrekt niet alleen een Meijerijsch verschijnsel is.

Deze toestand is verergerd doordat men ten onzent n 
bevangen is door de gedachte, dat kantooremploye’s handelsi 
zouden moeten krijgen. Niets is minder

nog altijd 
'wonderwijs 

waar. Men geeft aan de 
jongelieden onderwijs in drie vreemde talen, terwijl zij nog geen 
Hollandsch briefje kunnen schrijven; in boekhouden terwijl zij nog 
niet exact kunnen rekenen noch leesbare cijfers schrjjven, in handels
recht zelfs, terwijl zij nog niet cens een plaatselijkc courant kunnen 
verstaan; en men vergeet, dat het beroep van kantoorbediende is de 
beoefening van een praktijkvak, waarin men vóór alles bedreven moet 
zijn, een soort ambacht dat veel handigheden, praktische werkzaam
heden omvat, die, tot schade van het bedrijf en tot groot bezwaar 
voor de chefs, meestal niet goed gedaan worden, terwijl het zelfs 
met beperkte schoolkennis hcelemaal niet ónmogelijk, zelfs niet eens 
moeilijk is om het goed te doen, mits men het geleerd heeft, geleerd 
door oefening, door scholing.

Deze overweging heeft geleid tot de stichting van onze school
opleiding tot jongste bediende, een school dus voor 12- i 13-jarigcn, 
jongens en meisjes, die in b. 2 jaar handige, wakkere, welge
manierde kantoorbedienden moeten zijn.

Hoe moet men die school nu noemen?
Had men bij het Handelsonderwijs niet zoo'n 

van het idee, dat men beroepsonderwijs zou geven, n
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;gen maar: 
of korter:

voor de 
raktijk". 
:redenen

van onderwijs-organisatie in het algemeen en 
irage in de kosten.

') Behalve uit een oogpunt 
vatbaarheid voor Rijksbijdr

makende voor een bij uitstek 
intelligentie, nauwkeurigheid 
raderwerk vlot te laten loop 
zou dit deel van de volksopl 
de Regecring het wcnschte 
het Nijverheidsonderwijs 
ontwikkeling van 
Dan had het vanzelf gesp 
het Lager Nijverheidsondc

Maar de employé, die 
een bepaald boek op de b< 
komend koopman en 
voor kantoorbcdiender

Handelsonderwijs?
steld op 

dduëi

voor het vak van kantoorbediende, 
t grondslag te leggen voor het verdere 
te bespreken avondschool voor kantoor- 

gegeven, nadat de jongelui door de dagschool

praktisch beroep en een beroep, waar 
en flinkheid evenzeer noodig zijn, om het 

>pen, als in de fijnste fijnbankwerkerij, dan 
pleiding gekomen zijn op de plaats, waar 

en waar het ook hoorde: in de Wet op 
en dan was een oordeelkundige en vrije 

de opleiding voor kantoorcmployé's mogelijk geweest, 
sproken, dat onze school had behoord onder 

derwijs.
expeditiebriefjes maakt, inkooporders tikt, 

>oekhouding bijhoudt, moet gelden als aan
moet /zaMrfrZronderwijs hebben, dus onze school 

sn geeft handelsonderwijs!
Och, was ons lager onderwijs maar meer inge- 

de belangen van de samenleving en de daarin werkende 
individuën, dan zou ons U. L.-Onderwijs een ander karakter dragen, 
geen H. B. S. in miniatuur zijn, maar een frisschc school, waar men 
zoowel vaardig gemaakt wordt voor allerlei maatschappelijken arbeid, 
als vatbaar voor een gelukkig persoonlijk leven, door de lust tot 
liefhebberij-arbeid, lectuur en studie in vrijen tijd.

Onze school :sou gevoeglijk ee n U.L. O.-school mogen heeten, indien 
niet de U. L. O.-school zoo schoolsch was als zij is.

Maar, wat kan ons de naam eigenlijk schelen?!1) Wij zegj 
„School tot opleiding voor de gloeilampenadminisiratic”, < 
„Dagschool voor kantoorbedienden”; men mag er wel aan toevoej 
„volgens het leerlingstelsel", want evenals bij de opleiding ■ 
gloeilampenfabricage, bestaat ook deze uit 2 deelen: „school en pr 
Alleen zijn schoolvertrek en werkplaats hier om geheel toevallige 
in één vertrek vereenigd.

Behalve de eerste opleiding 
beoogt deze school tevens, den 
onderwijs, dat aan de hierna t< 
onderwijs zal worden 
zijn losgelaten.

Uit het werkplan (q. v. d. leerplan), dat te uitvoerig is, om 
worden afgedrukt, doen wij enkele grepen.

Schrijven; het doel is het schrijven van duidelijke lettervormen en 
cijfers, deze laatste los van elkaar; eenige bedrevenheid in rondschrift 
is noodig, met het oog op het invullen van etiketten en het maken
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>pdat zijn werkkracht het best tot 
nauwkeurigheid, opmerkzaamheid

dige gedachte, 
.baar zijn voor 
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van opschriften op mappen, voor oefening in het schrijven van duidelijke 
miniatuurletters en cijfers, zooals vereischt is in staten, overzichten, 
op sleuteletiketjes en dergelijkc.

Pafiier- en kartonarbeid; doel is het leeren bewerken van papier 
en karton, met het oog op enkele kantoorwerkzaamheden, als het snijden 
en plakken van etiketten, kaarten, Engelschc-hoofdcn in registers, kaften.

Als praktische schriftelijke oefeningen komen in aanmerking het 
maken van voorraad-, verbruiks- en productiestaten, het opmaken en 
invullen van bons, facturen en orders, het overnemen van den inhoud 
op lijsten, het aanloggen van een kaartsysteem en het werken hiermede, 
het invullen van labels, vrachtbrieven, monsterbriefjes, het schrijven 
van adressen en eenvoudige zakenbrieven, het kort en duidelijk noteeren 
van opdrachten.

Onder de praktische oefeningen, die in het algemeen geen aanleiding 
geven tot schriftelijk werk, vallen o.a.: het sj'stematisch opbergen van 
brieven, het catalogiseeren van cijferstaten, enz., het copiöeren van 
brieven met handpers en met karbonpapicr, het vermenigvuldigen met 
den hektograaf en door stencils, het aannemen van boodschappen, 
aandienen van bezoekers, het hups en vlot telefoneeren, het behandc 
van een niet door een liftbediende bestuurden lift, het lakken 
brieven, het openen, sortccren en stempelen van brieven, het leeren 
kennen van een niet te klein aantal artikelen uit de magazijnen, het 
inpakken voor de verzending van boeken, voorwerpen, documenten 
en calques.

Het schoolleven wordt bchcerscht door de < 
dat gestadige oefening de kwaliteiten kweekt 
een goeden bediende, o[ 
komt, hoedanigheden als 
woordelijkhcidsgevoel.

De vakken, die alleen het leerplan uitmaken in een echte school, 
staan als zoodanig op het tweede plan, want niet het ingieten en 
doen opzeggen van kennis, maar bedrevenheid in verschillende vakken 
is het wezen van een goede vakopleiding. Dit neemt niet weg, dat 
heel veel zorg besteed wordt aan de Nederlandsche taal, aan het 
Rekenen, aan Handelskcnnis, aan Aardrijkskunde, vooral de verkeers- 
aardrijkskunde der geheelc wereld, die voor een groot deel samenvalt 
met de verspreiding der Philipslamp. Als geschiedenis wordt bescha
vingsgeschiedenis onderwezen, in den geest van Te Lintum en van 
Cor Bruin en Swierstra. In verband daarmede wordt besproken de 
plaats van: De Mensch in de Maatschappij' (z.g. BUrgcrkundc of Civics); 
hierbij gaat de onderwijzer uit van de Jongh, „Het Raderwerk van 
den Staat”, wekelijks komen de sociale wetten ter sprake, aan de
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gelang van behoefte, 
in Spaansch, Russisch, 
en dergelijke. De toe- 

wat de aspirant wil, kan en noodig 
op elk willekeurig tijdstip van het jaar, voorzoover er een 
is, waarin hij meckan. of indien er zich ongeveer tegelijkertijd 

op gelijk peil staan, aanmclden.
wordt geheven voor elke gegeven les, en wel fl 0.60. 

was het fl 0.10; de geleidelijke verhooging heeft een 
'■■nstigen invloed gehad op de stabiliteit van het bezoek.

in elk vak is maar eens in de week les voor een bepaalden cursus, 
'edurende 1i 2 uur. Er wordt dan veel huiswerk gegeven, want 
ut soort onderwijs moet vooral door eigen studie resultaten opleveren.

geregeld bezoek van de lessen en 
daarvan zoolang het einddoel niet 

>m een „Praktijk-diploma” 
oger doel wordt gesteld, 
>g, die in de intieme kennis 
wringen, omdat dit voor

12. Avondschool van Kantoorpersoneel.

Ieder employé, van 
verlangt in vakken van 
melden op een formulier, dat door hemzelf

Geregeld wordt les gegeven 
de Fransche, de Duitsche 
pondentie.

Verder kan onderwijs gegeven worden, naar 
in het maken van b.v. grafische voorstellingen, 
zooals al voorgekomen is, in aardrijkskunde 
lating geschiedt na onderzoek van 
heeft, op elk willekeurig tijdstip 
cursus 
meer, die

Lesgeld 
Aanvankelijk

gedurende 1 '/2 i 2 uur. 
dit soort onderwijs m<

De cursisten verbinden zich tot 
tot voortzetting van het bijwonen 
bereikt is. Dit einddoel is de kennis, noodig om 
te halen, tenzij in bepaalde gevallen een hoog" 
b.v. voor correspondenten van hoogeren rang, 
van een vreemde taal dieper willen doordril 
hun dagelijksche bezigheden van belang is.

Wat dit diploma betreft, dit is het doel niet, maar de daarvoor 
noodige kennis plus vooral de keurige en exakte werkmethode, en wij 
verleggen er geen hand om, of de menschen hun diploma halen. In- 
tusschen wordt het door velen gehaald.

den laagsten tot den hoogsten, die onderwijs 
kantooronderwijs, kan zich daarvoor aan- 

en zijn chef is geteekend. 
in: boekhouden en in de Nederlandsche, 

en de Engelsche talen en handelscorres-

hand van den aardigen scheurkalender van de „Vereeniging van Raden 
van Arbeid"; „Veiligheid voc>r alles" van van Raalte en dergelijke 
gidsen dienen voor dit deel van de opleiding, in aansluiting aan de 
dagelijksche kantoor- en fabriekservaringen in het uitgebreid bedrijf.

Men begrijpt, dat een strak i la minute in het oog gehouden les
rooster in dit werkplan onbestaanbaar is; maar dat de resultaten 
ook, uit een eng traditioneel schoolmeestersoogpunt bekeken, gezien 
mogen worden, daar zouden de belangstellenden maar eens een kijkje 
naar moeten komen nemen. De ervaring heeft ons dit al wel geleerd, dat 
voor kantoorbediende een goede dagopleiding in 2 jaar belangrijke 
resultaten geven zal. (III. 17.
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Velen melden zich aan voor boekhouden, voor velen van hen zijnde 
teleurstelling en de verbazing groot, als zij vernemen, dat men aan 
boekhouden en aan de vreemde talen pas beginnen kan, wanneer men 
zijn taal en zijn rekenen onder de knie heeft, keurig en nauwkeurig 
heeft leeren werken. Wij krijgen jongelui, die handelsdag- of avond
onderwijs hebben gehad, die de U.L.O.-school eenige jaren hebben 
bezocht, die privaatles hebben gehad in boekhouden en die nog een 
harden dobber hebben, om in het vervolgonderwijs te voldoen. Het 
spreekt vanzelf, dat men een pasgeboren kind, waarvan men hoopt 
dat het eens grauwe erwten met spek zal kunnen verdragen, moeder
melk geeft, maar het spreekt nog niet vanzelf dat men voor handels
onderwijs in boekhouden en vreemde talen begint bij methodischcn 
arbeid, toegepast op lezen, schrijven, rekenen en Nederlandschc taal.

Ondanks die teleurstellingen, wordt de avondschool v an Philips' 
kantoorpersoneel bezocht door 160 A. 170 deelnemers.

ij. De Schrijfschool.
Bij het Philips' onderwijs is in vasten dienst een 

Machineschrijven, de Stenografie en het schrijven.
Over de beteekenis van het schrijven is hiervoor al gesproken.
Het machineschrijven is een in kantoren en fabrieken door velen 

beoefend vak. Er zijn ongeveer 250 machines in gebruik. Zooals 
ieder zakenman weet, lijkt de behandeling van schrijfmachines niet 
zelden mishandeling. Wat elk bij zijn fiets, zijn phototoestel, zijn 
automobiel, zijn naaimachine, enz. als vanzelfsprekend in acht neemt, 
dat nl. ook in het geringste gebrek onmiddcllijk voorzien wordt, dat 
men de toestellen schoonhoudt, smeert, enz., dat is iets wat de ge
middelde kantoorbedrijfsleider en de gemiddelde typist ten opzichte 
van hun machine niet noodig vinden.

Maar nog erger is, dat zoo heel veel menschen met een diploma voor 
het machineschrijven rondloopen, die het niet goed geleerd hebben, 
d. w. z. die niet geleerd hebben, om, behalve vlug, ook nauwkeurig, 
keurig en met intelligentie te werken, die, ja, brieven kunnen typen, 
maar die geen cijferstaten kunnen maken, wat in vele groote bedrijven 
toch veel voorkomt, en die heel veel tikfouten maken, ongerekend de 
vele taalfouten, fouten die met tijdverlies worden weggegomd, of fouten 
die menig typist maar laat staan. Een goed opgevat schrijfmachinc- 
onderwijs eischt voor hen, die de elementen van het Ncderlandsche 
taalgebruik nog niet beheerschen, typoefeningen, die tevens dit punt 
behartigen, verder dat het geleverde werk zorgvuldig wordt gekorri- 
geerd, opdat de cursisten door eigen aanschouwing overtuigd worden 
van het aantal en den ernst der fouten, hetgeen pas in het oog valt.
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dergelijke indeeling 
uit prospectussen

verschillende merken, enkele 
daar wordt aan

jacht wordt, en

i mechanischen arbeid, staat 
fabrieksbezigheden, ook al 
het modieuze blousetje van

schikt belang. (Dit is
onder 1.)
van balansstukken; 

op bestellingen, 
:lheid en nauw-

wanneer zij met roode streepjes en teekentjes gesignaleerd staan.
Voor diegenen, die in het kantoorleven thuis zijn, behoeft het geen 

betoog, dat het schrijfmachinc-onderwijs in ons land, gemeten aan 
bovenstaande opmerkingen, nog veel verbetering behoeft, dat veel 
meer dan op snelheid, bij de opleiding op qualiteit moest gewerkt worden.

Wij hebben in onze dossiers opmerkelijke bewijsstukken voor de 
juistheid van bovenstaande opmerkingen. Wij zijn voor ons dan ook 
tot de overtuiging gekomen, dat, wie goed wil lecren typen, er liefst 
nog niets van geleerd moet hebben.

De Directie heeft voor ruim 2 jaar het initiatief genomen, om tot 
een duurzame verbetering in den hier als elders bestaanden toestand 
te komen.

In de schrijfschool zijn 15 machines, van 
ook met breeden wagen, aanwezig en daar wordt aan al diegenen, 
voor wie dat door de chefs noodig gacht wordt, en verder aan de 
leerlingen van de kantoorbediendcnschool en de jongere luitjes van het 
a vond-kantooronderwijs, een grondigonderrichtgegevcn, waarbij rekening 
gehouden wordt met de zeer uiteenloopende kundigheden, die in ver
schillende rangen worden verlangd. Bij de opleiding wordt ermede 
rekening gehouden, dat de typisten in een viertal categorieën kunnen 
worden ingedecld. Dat men een dergelijke indeeling bij de opleiding 
ook elders in acht neemt, is ons uit prospectussen van typscholen, 
programma's van opleidingsinrichtingen, nooit gebleken. Een ingaande 
bcstudecring van onze veelzijdige bedrijven, afspiegeling van de bonte 
maatschappij, heeft ons geleerd, dat een dergelijke indeeling beslist 
noodzakelijk is.

De 4 categorieën zijn als volgt:
1. Zeer eenvoudig, beperkt massa-sleurwerk, als pakbriefjes en 

dergclijke; groote snelheid vereischt, bijzondere netheid niet noodig, 
praktische taalkennis van geen belang.

(Dit behoort tot de geringste soort van 
dus op één lijn met de meest eenvoudige 1 
draagt degene, die den arbeid verricht, 1 
de kantoordame.)

2. Massa-sleurwerk van allerlei aard, facturen, maandstaatjes, 
copieeren van orders, onderlinge afrekeningen, dito briefjes en dergelijke; 
groote snelheid en nauwkeurigheid zijn vereischt, bijzondere netheid 
niet noodig, praktische taalkennis van ondergest’ ” 
veel meer dan de simpele fabriekmatige arbeid <

3. Tabellen, cijferwerk, rapporten, copieën 
allerlei .kleinere routine-correspondentie in antwoord 
reclames, expeditiebriefjes en dergelijke; groote snel
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Bij 3: veel werk 
aan de machine, of

Bij 4: bijna alles
Opleiding voor

2: moet degelijk zijn, kan in 3 i 4 maanden afloopcn. 
3: grondig, zal in den regel niet minder dan 6

naar voorbeeld i
voorbeeld op schrift, 
stenogram ;
dictaat aan de machine, of naar stenogram, 

en alleen nuttig om reserve-
en geschikte personen voor groep 2

keurigheid zijn vereischt, groote netheid meestal ook, praktische taal
kennis moet voldoende zijn.

(Hiervoor zijn flinke kantoorbedienden noodig.)
4. De gedistingeerde, vaak uitvoerige correspondentie inet binnen- 

cn buitenlandsche relaties, autoriteiten en dergclijke, contracten, be
langrijke rapporten; groote snelheid, groote nauwkeurigheid, absolute 
uiterlijke netheid, groote praktische en idiomatische taalkennis, degelijke 
kennis van moderne talen.

(Hiervoor zijn zeer goed onderlegde werkkrachten noodig).
Bij 1 en 2; nagenoeg alles naar voorbeeld op schrift;

naar voorbeeld op schrift, de brieven naar dictaat

Opleiding voor 1 : kort, zeer elementair 
krachten beschikbaar te hebben 
te ontdekken.

Opleiding voor
Opleiding voor 

maanden duren.
Opleiding voor 4: in alle opzichten in de puntjes; de duur hangt 

van verschillende factoren af.
Het ware te wenschen, dat ernstige examen-commissies ertoe bij

droegen, dat bij de opleiding rekening gehouden werd met dergclijke, 
voor het bedrijfsleven waardevolle onderscheidingen. In onze onder
wijsreden echter is het, alsof er een ongeschreven wet bestaat, 
krachtens welke door de leerkrachten wordt uitgemaakt, in welke 
richting en tot welk einddoel het: onderwijs moet gaan. In plaats 
van dat het maatschappelijke en menschelijke leven het dictaat aan 
de verouderde en eigenwijze school geeft, moeten wij los van de 
dictatuur van den onderwijzer en overgaan naar de leiding van de 
intelligenten en kundigen, die buiten de sleur van het onderwijs staan.

De Stenografie heeft totnutoe op het tweede plan gestaan, (‘tonder- 
wijs wordt gegeven volgens het stelsel „Groote”) omdat de praktijk 
verlangde, dat het machineschrijven in de eerste plaats goed verzorgd 
werd. Er zijn intusschen al vrij wat leerlingen opgeleid voor Neder- 
landsche, ook verscheidene voor Frausche, Duitsche en Engelsche 
Stenografie.

Langzamerhand zal regel worden, dat elke kantoorbediende, die 
bij de intrede in het bedrijf nog niet kan typen, stenografeeren en 
Qp de machine rekenen, dit in onze schrijfschool leert, zoodat ook in 
de lagere rangen degenen, die in deze vakken niet, of niet goed 
bedreven zijn, uitzonderingen worden. (111. 18).
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') Wat wij eenige jaren geleden 
gezet hebben.

groote fitterij, waar al het 
luchtververschings-, gas-.

besloten tot opheffing 
Hiermee is tevens 

eigen rekening • 
bestaande scuui 

het niet

behoort een

r/. Allerlei opleiding van technisch personeel.

Tot in het jaar 1921 was er een avondschool voor jongens, werk
zaam in de vakken van geschoolden arbeid, als: machinefabriek en 
smederij, fitterij, timmerwinkel, bouwbedrijf en electro-techniek. Daar 
werden het lezen, het schrijven, het rekenen, de Nedcrlandsche taal 
en het vakteekenen onderwezen. De deelneming was verplicht voor 
allen, die niet het einddiploma van een Ambachtsschool bezaten.

Sedert 100 jaar bestaat in Eindhoven een gemeentelijke avond
school, gevestigd in het gebouw der particuliere ambachtsschool en 
geleid door haar Directeur.

De hier bedoelde Philips’ avondschool is indertijd opgericht, omdat 
toen het onderwijs aan de avondteekenschool niet voldoende bevre
digde. Nadat de avondschool onder andere leiding was gekomen en 
het onderwijs toen bleek goed verzorgd te worden, heeft de Directie 

ing van haar eigen school.
is duidelijk tot uitdrukking gekomen, dat de Directie 

voor eigen rekening geen onderwijs geeft, wanneer het aan de daar
voor bestaande scholen goed wordt gegeven. Al het Philips’-onderwijs, 
voor zoover het niet aan speciale fabriekseischen voldoen moet, heeft 
zijn bestaan daaraan te danken, dat buiten de fabriek in de behoef
ten voor het bedrijf of de bevolking niet bevredigend werd voorzien. 
Dit ligt niet alleen aan plaatselijke toestanden, maar voor een be
langrijk deel aan 's lands onderwijsbeheer. ')

Sedert 4 jaar gaan nu alle nog niet 18-jarige jongens uit de z.g. 
geschoolde bedrijven (ongeveer 100 in getal), die niet in het bezit 
zijn van het einddiploma eencr Ambachtsschool, naar de Avond
teekenschool. Hun is voor dit schoolbezoek leerplicht opgelegd. Het 
Philips'-onderwijsbedrijf werkt met de bedrijfschefs en -sous-chefs 
eenerzijds en den Directeur der school anderzijds intensief samen, om 
schoolbezoek en schoolopleiding vruchtbaar te doen zijn. De zoozeer 
gewenschte eenheid tusschen de leiding van werkplaats en school is 
zoodoende verzekerd in het belang van fabriek en leerlingen.

'De school heeft bij deze regeling ook het voordeel, dat zij in de 
keuze van de leerstof kan profiteeren van wat Directeur en leeraren, 
'door hun opzettelijke aanraking met de heeren uit de werkplaats, 

vernemen.
Fittersopleidjng.
Tot de Philips' bedrijven 

fitterswerk voor stoomverwarming,
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wen van 
jdenten-

maar op 
zelfde nauw!
een smeder"

Om te 1<

A Ivorens op 
de richting 

Beweging gelen 
over deze Beweg 

De Gereformec 
uiteen, n.1.

De Kampen van de Gereformeerde Studenten-Beweging 
door G. J. SIZOO.

«n verzoek der Redactie, een uiteenzetting te gevi
:ing en het doel der door de Gereformeerde Stuc
leide kampen, zij het geoorloofd eerst iets mede te deelen 

iging zelf.
eerde Studenten in Nederland vallen in drie groepen

vacuüm- en allerlei andere leidingen in het uitgestrekte bedrijf ver
richt wordt. Dit werk wordt in eigen bedrijf uitgevoerd. Voor dien 
zeldzaam veelzijdigen fitterswinkel zijn zeer goed geschoolde werk
krachten noodig, geschoold ook in dien zin, dat zij zich hun groote 
verantwoordelijkheid ten opzichte van gebouwen en personen bewust 
zijn bij al hun werk, dat, niet verricht in een bepaalde werkplaats, 

uiteengelegen, telkens wisselende plaatsen, niet onder het- 
,-lettende toezicht kan worden verricht, ais het werk in 

erij of een timmerwinkel.
kunnen voorzien in de behoefte aan geregelde aanvulling 

bekwame, jonge werkkrachten, wordt in het komende seizoen 
voor de tweede maal een aantal jongens voor rekening der Philips’ 
Fabrieken opgeleid tot fitters. Zij moeten het einddiploma der Ambachts
school bezitten als smid, werken eerst tenminste een jaar in de 
smederij, om dit vak geheel onder de knie te krijgen en krijgen in 
den namiddag vijfmaal per weck gedurende 2 uur, voor rekening der 
onderneming, les in de praktijk van het lïttersvak.

Alle denkbare fitterswerkzaamheden worden daar methodisch in 
volgorde verricht, voor zoover noodig met theoretische toelichting.

Is die cursus doorloopen, dan komen de jongens in aanmerking, 
om als leerlingen in de fitterij te worden toegelatcn.

Die jongens bezoeken bovendien geregeld de avond-teekenschool, 
waar het onderwijs voor hen in nauwe aansluiting aan hun speciale 
behoefte wordt gegeven. Ook op dit punt werken de school, de 
werkplaats en het Philips’ onderwijsbedrijf samen. Wordt vervolgd.

dat een belangrijk deel van dc Nederlandsche 
land verspreid, levensvreugde en gezondheid 

dc organisatoren dier kampen gevraagd in beknopten 
•n en ervaringen te schrijven. Wij meenden en gelooven 
»t een verzameling van dergelijke uiteenzettingen voor 

aansporend, voor de .toeschouwers” hoopgevend en

’) Nu de tijd weer aanbreeki. 
Jeugd in kampen, over ons hcelc 
vergaart, hebben wij aan dc c-— 
vorm over hun bcdoclinger 
juist te hebben gezien, dat 
dc „werkers” instructief en 
opwekkend zou zijn.
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en doen 
wereld*

het streven is 
niet verschillend van 

toch ook weer zoo 
ze, misschien 

van doordrongen 
maar een heerlijk levcns- 

t gemaakt met het leven,

en niet om den jongens 
:r meer, maar 
i wezen

«'ngensleeftijd, dat 
c geval er diep 
'elling, r

i de Theologische School te Kampen, ge- 
rps „Fidcs Quaerit Intcllectum" (F. Q,. I.) 
m de Vrije Universiteit te Amsterdam, 
i corps „Nil Desperandum Deo Duce”

Zij die studecren aan 
organiseerd in hun corj 
Zij die studecren aan 
georganiseerd in hun 
(N. D. D. D.)

3e. Zij, die studecren aan een der Openbare Universiteiten of 
i, georganiseerd in de „Societas Studiosorum Refor- 
S. R-), die in elke Universiteitsstad een afdeeling

Hoogescholen,,
matorum” (S. 5 
heeft.

Behooren uitteraard de studenten der eerste groep allen tot de 
Gereformeerde Kerken, met de twee andere is dit niet het geval en 
hun corpora dragen dan ook niet een kerkelijk-, maar een confes- 
sioneel-Gereformcerd karakter.

Tusschen deze drie groepen nu vormt de Gereformeerde Studenten- 
Beweging de verbindende schakel. Ze ontstond in de laatste oorlogs
jaren, als een actie, die zich ten doel stelde, .onder de Gereformeerde 
Studenten zulk een leven te bevorderen, dat ieder in denken 
zich meer bewust richt naar de Gereformeerde levens- en 
beschouwing.”

Behalve het jaarlijksch beleggen van een congres, werd reeds in 
den aanvang, onder de middelen ter bereiking van het doel genoemd 
het organisceren van jeugdwerk (in de eerste plaats van jongens
kampen) en inderdaad werd dan ook in 1921 daartoe overgegaan.

De leidende gedachte daarbij was vooral deze, dat het wenschelijk 
was beslag te leggen op die groep van jongens, waaruit de latere 
leden der Gereformeerde studentencorpora hoofdzakelijk voortkomen, 
teneinde reeds daarin een zoodanigen invloed uit te oefenen als aan 
het doel der G. S. B. bevorderlijk geacht kon worden. Dit doel toch, 
n.1. binnen de Ger. studentengroep het religieus besef te verdiepen en 
het leven in steeds meerdere mate te doen beantwoorden aan den 
norm, die het Christen-, het Gereformeerd-zijn in het bijzonder, stelt, 
zou mede indirect kunnen bereikt worden, door reeds bij de toekom
stige studenten te bevorderen de levenshouding die de G. S. B. wenscht 
voor te staan.

Het gaat er dan ook in onze kampei 
prettige vacantieweek te bezorgen zonder 
er op gericht een spheer te scheppen, in 
die, waarin de jongens gewend zijn te leven 
aangepast aan de eischen van den jonj 
daar voor het eerst ontdekken, in elk g. 
worden, dat Christen te zijn geen kweu 
bezit is, en dat juist daar, waar ernst woi
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wordt (.
Het is

.iig van
leiders 

staan, dat hun ■ 
iet verschil in leef

„wat mag en wat 
vergang vormt 
t feit, dat het 
nog zoo dicht 

md zijn, terwijl 
leiding en

met zichzelf, met God, voor de grootste en ruimste levensvreugde plaats 
is. Het valt moeilijk te ontkennen, dat door de meeste jongens, in 
den ontwakenden leeftijd, de orthodox-christelijke opvoeding soms meer 

gevoeld als een knellende band, dan als een heerlijk voorrecht, 
s zelfs begrijpelijk, omdat zij nog niet zich tot persoonlijk eigen

dom hebben verworven het rijke geestelijk bezit, dat de overvloedige 
compensatie vormt voor allerlei, al of niet schijnbare genoegens, die in 
 Christelijke kringen geen burgerrecht verwierven, en die de Christelijk- 
opgevoede jongen zich dus ziet ontzegd. De praktijk leert dan ook, 
dat vaak na de korte, eenvoudige toespraak, die eiken avond door 
een der leiders gehouden wordt, de kwestie van 
mag niet, en waarom niet?” naar voren komt en de over< 

dieper liggende vragen. Juist het R. 
nog student zijn, maakt dat deze n«< 

vragen ook hen niet vreema > 
toch voldoende is om

verworven I

n geen I
i zich dus ziet ontzegd. De 
korte, eenvoudige toespraal 

der leiders gehouden
en waarom 

tot de bespreking 
meerendeel der L 
bij de jongens 
anderzijds het verschil in leeftijd 
voorlichting mogelijk te maken 1

Het zal na het voorafgaande wel duidelijk zijn, dat wij onze 
kampen vrijwel uitsluitend wcnschen te bevolken met Gymnasiasten 
en H. B. S.'sscrs, wier ouders Gereformeerd (orthodox-protestant) zijn. 
Tot nog toe beperkten wij ons zelfs tot leerlingen der drie hoogste 
klassen.

Vraagt men nu naar de positieve resultaten van ons werk, dan zal 
in de eerste plaats daarop gewezen worden, dat tot nog toe na elk 
kamp de officieren de overtuiging hadden, dat het hun gelukt was 
in den betrekkelijk korten tijd van samenleven, het vertrouwen der 
jongens te winnen, en dat de laatste het kamp verlieten, ©ogen
schijnlijk misschien slechts vervuld van de „daverende" genoegens 
van het kampleven —■ van zwemmen en fietsen, van spel en sport, 
van kampvuur en nachtelijke sluiptochten — maar toch, bewust of 
onbewust, erkennend, dat de vreugde niet zoo hoog gestegen zou zijn 
en zeker niet zoo „echt” was geweest, wanneer ontbroken had de 
intimiteit van de avondbespreking, of de openhartigheid van de ge
sprekken in de tent, voor het slapen gaan, of tenslotte de geheele 
spheer van het onderling vertrouwen!

Dat die overtuiging juist is, wordt- bevestigd door de uitlatingen 
van de jongens zelf, wanneer ze later weer eens een der officieren 
ontmoeten, en door het feit, dat we meerdere jongens achtereenvol
gens al onze kampen zagen meemaken.

En voor het overige zullen we moeten vertrouwen op de gedachte, 
dat het werk met een eerlijke overtuiging gedaan, zijn resultaten zal 
hebben, ook al is de tastbare uiting daarvan niet steeds te onder-
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bedoeling 
- jaar fl.25; ó« 
:rhavenZ.z. 16a,

kennen, 
de stud<
doen gevoelen!

, en dat naarmate meerdere der oud-kampers bun intrede in 
lentenwereld doen, ook daar de invloed van bet werk zich zal

Buiten 
heeft het reeds 
naar we meenen, 

In Nederland 
zonder twijfel h<

en zijn kampwerk

Het max. aantal jongens 
Plannen om ook een meisjes 
moedelijk kan daaraan dit

per persoon, — f 30.— 
uilen dit jaar twee kampen 

en 10—19 Augustus)

Tenslotte mogen hier nog cenige zakclijke gegevens worden verstrekt.
Het „Secretariaat v<jor het Jeugdwerk der G. S. B.” berust bij: 

C. Bijlenga, econ. docts, Vred. de Vriesstraat 15, Leeuwarden.
Om ook tijdens den cursus het verband tusschen de kampjongens ' 

te bewaren, werd dit jaar overgegaan tot de uitgave van .Kamp- 
berichten”, waarin de kampherinneringen worden levendig gehouden, 
gelegenheid is tot onderlinge correspondentie enz. enz. De bedoeling 
is het vijfmaal per jaar te doen verschijnen. Prijs per jaar fl.25; de 
administratie berust bij H. Slettenaar, med. docts., Noordei 
Groningen.

De kampkosten bedragen dit jaar f 18.50 ] 
voor twee broers. Bij voldoende deelname zu 
worden gehouden (voorloopige data 22—30 Juli 
beide op ons terrein te Kootwijk.

is per kamp is gesteld op ongeveer 60. 
:skamp te organisecren bestaan, maar ver
jaar nog geen uitvoering worden gegeven.

Het Nederlandsch Jongelingsverbond 

door H. GORDEAU Jr. 

onzen eigen kring is ons kampwerk 
een geschiedenis van 14 jaren 
, op eenige belangstelling wel aan: 

l zijn alleen de kampen van de N. ( 
lebben 

er toe bijgedragen, dat 
stellen: Kan ook in onze 
om ons algemeene doel te helpe 

Dat algemeene doel is, naar 
het ontstaan van ons Verbond, 
tiging van de hoogste belangen 

Een drietal vooraanstaande 
inderdaad, omstreeks het jaar 1910, dat in 
samenleven van groepen jongens v:* "
leiders, menige kans moest ligf 
invloed uit te oefenen op hun

nauwelijks bekend. Toch 
achter den rug, die, 

ispraak heeft.
van de N.C. S.V. ouder, en 

de berichten, omtrent dit reeds bestaande werk, 
men zich ook in het N. J.V. de vraag ging 

beweging kampeeren niet een middel wezen, 
>en bereiken?
- de classieke formule uit den tijd van 
, nu ruim 70 jaar geleden: „de behar- 
i der jongelingen onzes volks”.
: mannen uit het Verbond meenden

i een week gezond, christelijk 
uit alle oorden des lands, met hun 

jgen, om een sterkenden en zuiverenden 
1 zich vormende karakters.
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ergens ver weg op 
je klaarste malligheid. A

erei aan te 
>gen, en een

>rspocdig verloop 
jongens kui 

breed gepraat 
zouden aanpakken.

van christelijk gemeenschapsleven,

om het geld dat noodig 
huishoudelijk ge 

en dergelijke din< 
op te zoeken.

sft, liep de zaak heel merkwaardig, 
iders kwamen in relatie met den toenmaligen Directeur 

? van Wijhe. En spoedig kwam het gulhartig 
uw jongens kampeeren, op één van onze

ervaring; doch al doende leert nien.
ouders te vinden zijn, die hun jongens aan zulk een 

waagden? Want slapen op niets dan stroo, 
i schamel tentdoek, ergens ver weg op een 

Maar,

Maar er was geen geld. Goed. Men zou vrinden vragen voor dit 
goede doel te offeren.

Er was geen
En zouden er 

hach'lijk ondernemen 
onder niets dan een 
onbewoonde hei, leek toen menigeen nog j< 
ook dat was te probeeren.

En zoo ging dit drietal er op uit, 
bijeen te brengen, wat tentmateriaal en 
schaffen, benevens dekens, een kookpot 
geschikte plek voor het kampterrein

Vooral wat het kampterrein betref 
De kampva<" 
van Hoenderloo, den heer 
aanbod: „Komt hier met u 
aanliggende terreinen".

Wie de Hoog-Veluwe kent, weet hoe schitterend er het landschap 
is, door den ouden Ds. Heldring indertijd als ontdekt, hoe verrukkelijk 
de vergezichten, hoe zuiver de lucht, hoe prachtig de zons-op en 
zonsondergangen, hoe stil de stilte, en hoe purper de wijde hei. Dat 
er bij zooveel ongerepte natuur een andere jongenswereld in de 
onniiddellijke nabijheid was, had veel vóór. Kwesties, als die der 
watervoorziening, der verlichting, van de approviandeering konden in 
samenwerking met de Stichting worden opgelost. Kwamen er eens 
ziektegevallen voor in het kamp, het ziekenhuis en de gastvrije woning 
der Directie waren vlak bij. Bij paedagogische moeilijkheden kon men 
op deskundig advies rekenen. En afgezien van dit alles, voor de 
kampjongens moest het goed zijn, midden uit hun zomerfeestvreugde 
te zien en te ervaren, dat er andere jongens leven, in wezen niet 
van hen verschillend, die voor alle dingen christelijke barmhartigheid 
en steun, ook van hun makkers behoefden. En voor de Gestichts- 
wereld moest het evenzeer goed zijn, ook op die manier, in levend 
contact te blijven met jongens en mannen en vrouwen uit het volle leven.

Het Bestuur der Stichting gaf toestemming, en weldra was het 
vriéndelijk aanbod aanvaard, en het kampterrein gevonden.

Ondanks dat voorspoedig verloop — met wit zorg zagen de kamp- 
stichters de eerste zeven jongens komen. Met elkaar en met anderen 
-hadden ze lang en breed gepraat en overlegd, wat ze eigenlijk 
bedoelden, hoe ze zouden aanpakken. En dit was hun slotsom 

geworden:
Ze wilden allereerst een week
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jongens 
Zondag

gaan, 
thuis

eenvoudig te wezen, 
.■ng, wat kaas, jam of 
gebruikt. Als drank was 
iuduct komt nu eenmaal 

Dus werd thee gekozen, 
imppot van groenten en 

stevig stuk vet, zonder vleesch. Alleen Vrijdags, 
naar huis op Zaterdag, kwam het feestmaal: eten 

Overigens mocht de jongen 
maar het lekkerste kookte van 

wanneer de eenvoud van het kamp 
van zijn Zondagsche maaltje thuis de: 
dan was ook dat nog een voordeel

Veel
De jongens

i goede 
tte de ge 

huis!

gerust blijven 
alle menschen, 

mo hem de betrekkelijke weelde 
Jes te beter leerde waardeeren, 
van het kamp.

zou hierbij natuurlijk afhangen van de toebereiding der spijzen.
’*ns daar zelf voor te laten zorgen, kwam waarschijnlijk meer 

ten goede aan de romantiek, dan aan de spijsvertering. En aanstonds 
vatte de gelukkige gedachte post: Waarom zouden we de verzorging 
onzer huishoudelijke aangelegenheden niet aan een groep Dames toe
vertrouwen? De invloed van een beschaafde vrouw, juist op den 
jongen in het overgangstijdperk, met zijn hang naar onverschillig- 
doenerij, is groot. En waar men bedoelde een week van Christelijke 
samenleving te hebben, die in het gezin zelf toch maar zijn besten 
vorm vindt, daar kon het vrouwelijk element moeder vervangen, in 
haar zorg, in haar voorkomen of sussen van rijzende kibbelarijtjes, in

i frissche kans te geven.
den jongen ook met de smalle beurs, 

maar dan diende Christelijk Neder- 
>ateriaal te geven. En de kampprijs 
lijk f 5.-~ voor een kampweek, is dat 

den jongen van 12 tot 15, op f 9.—

om den jongen te laten zien, dat vroom en vroolijk zijn geen tegen
stelling behoeven te vormen.

Ze wilden den stadsjongen vooral terugbrengen tot de natuur.
Ze wilden zoo menigen kampgast, die misschien sinds maanden in 

de standjes zat, en, in zijn eigen milieu misschien wel weer opnieuw 
wilde beginnen, maar het juist door die omgeving niet kon. eens voor 
één week uit zijn entourage lichten, om in aanraking met gansch 
onbekende makkers, hem een

Ze wilden het kamp voor < 
dat wel selfsupporting mocht zijn, 
land eerst het eigenlijke kampmate 
moest laag blijven. Oorspronkelijk 
na den oorlog gebracht op f 7 voor 
voor dien van 16 en 17.

’s Maandags zouden de jongens komen. Zaterdags 
want tegenover de Stichting, waar de Zondag met alle 
toch reeds een moeilijke dag is, mochten ze niet aan 
blijven denken.

Natuurlijk diende de huishouding degelijk maar 
Goed bruin brood, met wat wit als afwisseling 
koek zou voor ontbijt en avondeten worden geb 
zeker melk aan te bevelen, maar juist dat prodi 
op de Hoog-Veluwe niet in overvloed voor. 
De hoofdmaaltijden zouden bestaan uit stai 
aardappelen met een 
vóór het vertrek naar huis 
apart met den bal gehakt, 
vinden, dat moeder toch 
en
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j steeds. We zijn hen 
lat ze zich met ons zoo

een economische hadden we daarmee ook nog, en 
ledagogische bedoeling. De gedachte aan genot is in 
even onlosmakelijk verbonden aan die van lekker eten, 

, en baldadig wezen. Het kamp kon hen 
i van een echt fijne week heusch niet afhan- 
loep en gesmikkel, niet van een overdadige 
ie dik van rijksdaalders, maar van de inner- 
i den geest, welke heerscht in de groep, van 
om te kunnen genieten van hetgeen er te

ik gezin 
tsschen.

: gebed, gesloten 
Bijbel, en dank- 

;ram, en uitdeeling 
in orde brengen

uit te trekken: 
:rg om den 
et Uddeler- 

de groote hei 
per fiets, 
bij honk, 
ichting, of

De dag zou worden begonnen, gelijk dat. in het christelijk 
gebruikelijk is. Na de réveille, 's morgens om 7 uur, het was: 
Dan in de groote eettent het ontbijt begonnen met gebed, 
met een lied, het lezen van een kort gedeelte uit den £ 
zegging. Vervolgens mededeeling van het dag-program 
van post. Het dag-program vermeldt eerst: het weder 
der tenten, het opruimen van het kampplein, het wasschen 
vaat, het schillen van de aardappelen; om daarna er op 
naar de Brinkplas om te zwemmen, naar den Mikkelenber 
heuvel te bestormen; naar de Loenensche Watervallen of het 
meer; naar het Radio-Station bij Kootwijk, of over 
naar Arnhem met Sonsbeek, Vclp, Roosendaal, te voet of | 

de Zweminrichting te Apeldoorn, of ook wel dichter l 
vuistbal, voetbal, korfbal op de speelterreinen der Sti< 
volksspelen dicht bij het eigen kampterrein.

'aalf uur—half een het middagmaal, alleen bij zeer verre 
tochten naar 's avonds zes uur verschoven. Te avond weer een brood
maaltijd, dan om half negen nog een kopje thee en de dag wordt 
gesloten met een vergadering, soms om het kampvuur, meest in de

het herstellen van een gescheurde kiel, of het bepleisteren 
lichte verwonding. En de dames ook zouden voor een goed deel den 
toon aan tafel beheerschen; en ze konden jury-leden zijn bij het 
wichtig vraagstuk, hoe de tent in orde werd gehouden, of zelfs versierd.

In hoofdzaak heeft ons kampwerk zich gedurende ai de jaren aan 
deze gevonden hoofdregcls gehouden. De dames hebben zich inderdaad 
laten vinden: leeraressen en onderwijzers, predikantsvrouwen, of 
vrouwen van leeraars en hoofden van scholen, benevens andere, zoo 
uit eigen huishoudelijken arbeid uitgebroken, hebben ons prachtig 
geholpen en doen dat nog steeds. We zijn hen zeer veel dank ver
schuldigd, ook daarvoor, dat ze zich met ons zoo gewillig schikten 
in de sobere levenswijs.

Want behalve een economische hadden we daarmee ook 
vooral, een paedagogische bedoeling. De gedachte aan gen 
menig jongensleven onlosmakelijk verbonden aan die van lekl 
snoepen, geld stuk slaan, en baldadig wezen. Het kamp 
leeren, dat het doorleven van een echt fijne week heusch ni 
kelijk is van allerlei gesnoep en gesmikkel, niet van een 
tafel, of een portemonnaie 
lijke hartsgesteldheid, van 
de zuivere vatbaarheid 
genieten is.



276

rustig sprekend, den jongen laat voelen, dat

menigen kampgas 
op de heide, en d< 

■it d<

de eeuwig- 
vrede en

groot e tent, 
gedragen 
en geb«

waar wat gemusiceerd en gezongen wordt, wat voor- 
of verteld; en eindelijk wordt met een toespraak en zang 

>ed de dag gesloten. Allerlei onderwerpen, dikwijls in verband 
■etgeen dien dag de conversatie op de tochten naar voren heeft 

gebracht, kunnen dan worden verhandeld, de jongen tegenover zijn 
makker, zijn ouders, het meisje, in de maatschappij, op de werkplaats 
en op de school, de rijkdom der natuur, wat we zullen lezen, of 
gelezen hebben, de verhouding van den jongen mensch tot Christus 
en Zijn rijk, i. e.w. de aanknoopingspunten zijn overtalrijk. Dat ook 
wel tot de practische daad wordt besloten, bewijst het ontstaan van 
de D. O. J. B.-club, een organisatie geheel uit het kampleven opgekomen, 
en uit kampgasten bestaande. Reeds eerder noemden wc als één der 
voordeelen, die het vertoeven op het Hoenderloo meebrengt, dat de 
jongen midden uit zijn zomerfeestvreugde den makker ziet, die onder 
zooveel moeilijker omstandigheden is opgegroeid, die zijn nederlagen 
reeds boet, en die voor alles aan practische hulp behoefte heeft. 
Onder den indruk van eigen voorrecht en anderer gemis zijn al in de 
eerste kaïnpjaren verschillende kampgasten er toe gekomen gelden 
bijeen te zamelen voor de jongens in Hoenderloo. Ze noemden de 
club, welke ze daartoe organiseerde, gelijk we reeds zeiden: D.O.J.B. 
dat Denk Om je Buurman bctcekenen zal.

Trouwens menige jongen gaat weg uit zijn kamp met het vaste 
voornemen, een mooier, een edeler, een beter leven te gaan leiden. 
Vooral de avonden brengen licht tot zulk een gelukkig besluit, dat 
zeker niet altijd volvoerd wordt, maar is niet ook reeds het eerlijke 
voornemen iets moois in het jonge leven?

Het laatste halfuur van den dag stelt zoo menigen kampgast voor 
de drijfveeren van eigen leven. Het is stil op de heide, en de blik 
van den jongen kan ver weg drijven van uit de groote tent, waarvan 
de zijwanden zijn neergelaten, over het donkerder purper naar de 
Westerkim, waar, in blauw en rood en zacht of vlammend goud de 
zonne zinkt; waar in de hooger luchten straks één voor één de 
tintelende starren worden ontstoken. De kleine geluiden, die in den 
nacht nauw hoorbaar, ritselen of schuiven of even bewegen, verdiepen 
de stilte slechts. Zijn moede lichaam zit makkelijk in ’t rusten; z'n 
geest droomt zich weg in stille romantiek, zoo diep met zijn diepste 
wezen vervlochten. En in het mysterie van dat sluimerend heelal 
waakt langzaam óp het bewustzijn, dat hij ook zelf mysterie is: het 
goede willend, maar óók wel het kwade; met den tijd en ■ 
heid beide in zijn ziel; vol disharmonie, vol behoefte aan 
evenwicht en verzoening .

Wie op dat oogenblik.
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i. En

15 een
vier slaaptenten, elk voor 13 jon;

52 jongens; voor de jongens van 14 e:
3 tenten, dus met een bezetting van 39 jongens; en voor 

15 en 16 een soortgelijk kamp, dus ook met 39 jongens. 
Hoenderloo dus opnemen 130 jongens, 
we bovendien kamp Leersum, dat juist

ip Hulshorst, bij 
één kamp voor

nog ouder dan 17 biedt kamg 
:id. Daar ligt echter slechts < 

menschen p 
nptijd gewoc

Van de eerste 
dat nu de Hoenderloosche vloeiweide is, tot 
een lange weg van gestadigen groei, waarop 
en misschien nog ineer afgeleerd; Jaarlijks 
toe, en daarmee het aantal helpers 
aantal tenten, tot er een kamp was 
eettent, met 14 slaaptenten, elk met 
met een 
gebouwen 
van zoo een groot aantal jongen: 
machtig; ook begonnen de leeftijden (van 
loopen. En daarom besloten we te reorganiseeren. Vrij ver van 
elkander verwijderd bouwden we drie kleinere kampjes; het ééne 
op het oude centrale punt bij de gebouwen voor de jongens 
12 cn 13 een kamp van vier slaaptenten, elk voor 13 jongens, 
meteen bezetting van 52 jongens; voor de jongens van 14 en 
kampje van 
de gasten van 15 en 16 
Per weck kan kamp I

In 1921 openden ’ 
ingericht.

Voor de jongens i 
Harderwijk gelegenhei 
maximaal 35 jonge menschen per week.

Nu duurt de kamptijd gewoonlijk 4 perioden, van half Juli tot half 
Augustus, daar evenwel de eerste en laatste periode vallen in een 
tijd, waarin velen nog geen vacantie hebben, of niet meer, zijn die 
beide perioden nooit geheel bezet. Normaal is dat 800 jongens Hoenderloo

van een

posttent, met
Maar de beheersching 

(150—160) op één punt, werd te 
12 tot 16) tezeer uiteen te

hij hem ként cn begrijpt in zijn geslingerdheid, in zijn overwinningen 
en in zijn nederlagen; wie zichzelf maar simpel uitzegt, tot de luiste
rende jongen ontdekt, dat zijn verzoekingen de onze zijn, zijn fouten 
en zonden gemeenschappelijke zonden en fouten; maar bovenal, wie 
hem uit innerlijke overtuiging den weg te wijzen weet, naar wils- 
verandering, karaktervorming en hartsvernieuwing, die heeft zijn diep 
intense aandacht, en leert hem midden uit zijn alle-dags-leven dikwijls 
vol standjes en platheid, weer te gelooven in de mogelijkheid, dat hij, 
en dédr, een nieuw blad mag opslaan van zijn levensboek, om nóg 
eens te beginnen.

Dat wij hem daarbij op Jezus Christus als zijn Gids wijzen spreekt 
vanzelf.

Dan — ik moet tot mijn historisch overzicht terug.

zeven jongens, in de eerste tent op het terreintje, 
op dit oogenblik, ligt 

we veel hebben
s nam het aantal kampgas 

en helpsters; niet minder
. gegroeid van een geweldig groote 

een bevolking van 12—13 jongens, 
damestent, commandants-, toko- en posttent, met vaste 
voor kantoor, waschlokaal en keuken, 
n groot aantal jongens 
>k begonnen de leeftijden (vai
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ige menschen
i goede 4%
rel nimmer aan kampeet

we den

eigenschappen
het aan de
r geen bandeloos

en Lcersum bezoeken, ruim 100 Hulshorst. Doch daarbij komt dan 
natuurlijk nog de heclc staf van helpers. Iedere tent heeft zijn tent- 
commandant, die met de jongens opstaat en naar bed gaat, hen 
begeleidt op de wandeling, deelt in hun spel, en i. e. w. hun oudere 
vriend tracht te zijn. Bedenkt ge nu, dat menig jongensleider, die zelf 
slechts over één of twee weken vacantie beschikt, daarvan een heele 
week voor dit werk opoffert, dan verstaat ge, hoezeer we de mede
werking der tentcommandanten op prijs stellen. De geheele kamptijd 
vraagt niet minder dan een 60-tal van die jonge menschen. Ze komen 
uit allerlei kring: onderwijzers, studenten, kantoorbedienden, werk
lieden enz. Aan het hoofd van ieder kampje staat voorts een kamp
commandant met zijn assistent. Ze zijn dikwijls voormalige tent
commandanten, ook wel onderwijzers, hoofden van scholen, predikanten 
en vereenigingsleiders. Hun aantal beloopt een 40-tal. Iedere 
heeft ieder kampterrein een damesstaf van 3 of 4 dames, en 
in het kamp te Hulshorst voor de allergrootsten is van hun hulp 
nimmer gebruik gemaakt. In ’t geheel vraagt dat een 20-tal vrouwe- 
lijke krachten. Voor het grove werk heeft ieder kampterrein een 
kookvrouw, de eenige welke bezoldigd wordt, evenals de kampwacht. 
Zoodat heel de staf ten slotte een 125-tal menschen omvat, ongerekend 
de hoofdleiding, welke aan 4 A 5 personen is toevertrouwd.

Zoo biedt het N. J.V. jaarlijks aan ver meer dan 1000 personen 
een week van gezond, kameraadschappelijk, christelijk buitenleven.

Dat is zeker een respectabel getal, vooral wanneer men weet, dat 
onze groote plaatselijke afdeelingen te Den Haag, Meppel, Heerlen— 
Treebeek, Vlissingen, Leiden e. a. nog een eigen kampwerk hebben. 
Maar ons Verbond heeft 14000 jonge menschen georganiseerd en 
12000 jongens; zoodat toch slechts een goede 4#/t kampeeren. Het 
zeer groot aantal plattelanders zal wel nimmer aan kampeeren be
hoefte gevoelen; en ook voor de groote stad hebben we den indruk, 
dat de kampeerwoede, welke er een tijd lang geheerscht heeft, reeds 
aan het luwen is. We rekenen dan ook niet op heel sterken groei, 
maar eerder dat de stabiliteit, welke zich sinds enkele jaren open
baarde, voorloopig nog wel zal aanhouden; een feit, dat we niet al 
te zwaar zullen nemen, waar het reeds nu niet zoo heel makkelijk 
is, om geschikte krachten te vinden, welke de leiding willen nemen. 
En van de leiding in een kamp hangt alles af. Kampleven heeft uit 
hygiënisch en peadagogisch oogpunt allerlei wezenlijke verdiensten, 
maar deze 
tegendeel, 
zeker vrij leven, 
onbedingd vrijwillige.

enkele jarei 
feit, dat 

zullen nemen, waar het reeds nu niet zoo l 
schikte krachten te vinden, welke de leiding 

een kamp hangt alles af. Kamplei 
:adagogisch oogpunt allerlei wezenlijke

verkeeren heel zeker precies in hun 
leiding gaat schorten. Kampleven is 

bestaan. Integendeel, het vraagt 
daarom niet minder stevige beheersching
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De Kampen der Joodsche Jeugdfederatie 

door E. KAUFMANN-SPIER.

Nog steeds 
getracht 
behouden

aan onze kam[ 
Bondsburec).

Beginsel: De Joodsche 

zijn strijd om

') Alle inlichtingen omtrent deelneming 
rusting en dergel.. zijn altijd te bekomen aan on*

Jeugd in Nederland te 
or het Joodsche Volk in

apen, omtrent prijs, uit-
1. Singel 58. Amsterdam.

dat juist een betrekkelijk primitief 
■elukkig kan zijn, waar elk den 

en iedereen denken wil, niet 
ook aan dat wat den neven-

ig bij ons voor rechtstreeks tot 
(het Zionisme) op te voeden. Doch

de tempel der 
tnde zijn poorten en • 

Joodsche

tap, <
deelen
.heugen over
zich voor ons.

De kampen der Joodsche Jeugdfederatie verdienen een aparte be
spreking in zooverre als zij afwijken van die der andere jeugdorga- 
nisatie’s. Het ideaal der zedelijkc ert lichamelijke verheffing in het 
algemeen streven zij na gelijk de andere kampen, doch zij zijn daarbij 
sterk nationaal-Joodsch getint. Om dit duidelijk te maken moet ik 
een korte bespreking over onze beweging vooraf laten gaan.

De nog jonge „Federatie van Joodsche Jeugdvercenigingen” groeide 
snel aan tot een bloeiende beweging. Nog steeds worden nieuwe 
afdeelingen opgericht, en overal wordt getracht naar de vervulling 
van ons beginsel „de Joodsche jeugd te behouden voor het Joodsche 
Volk in zijn strijd om een Joodsch Palestina." Een zware taak —, 
met als einddoel de nationale renaissance van geheel een volk, nü 
over de gansche wereld verspreid.

Maar ginds, in Palestina, breidt het nieuwe Joodsche leven zich 
gestadig uit —, de gelederen der .pioniers worden dagelijksch ver
sterkt de tempel der wetenschap, de Hebreeuwsche Universiteit 
opende zijn poorten en van alle deelen der wereld kwam men om 
zich mét het Joodsche Volk te verheugen over den opbloei van Zion.

Een oneindig perspectief opent zich voor ons, wij moeten ook de 
jeugd de oogen openen.

Geenszins echter zit de bedoeling 
Palestina, of de Palestina-beweging (1

van deelnemers en leiding beide, om 
bestaan mogelijk cn vreugdevol en gelu 
ander uitnemender acht dan zichzelf, 
alleen aan hetgeen hem behaagt, maar 
man aangenaam moet zijn.

Ons kampwerk heeft zoo een groep van honderden trouwe makkers 
gekweekt, die telkens terugkeeren; eerst als jongens, later dikwijls 
in de staf; en voor wie de kampweken in het hartje van den zomer, 
steeds weer hoogtepunten zijn, waaraan ze met dankbare herinnering 
terug denken ').
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de 
de 

basis, heeft haar eigen

wèl — onze jeugd te behouden voor ons volk, onze oude cultuur
schatten aan haar over te dragen en haar te doordringen van hun 
waarde. Hen ten volle te maken tot kinderen van hun ras, aan te 
kweeken het goede daarvan dat in den oorsprong aanwezig was, te 
verwijderen verkeerds dat in de onvrije ghetto-eeuwen allengs den 
stam aankleefde; volledige inenschen van hen te maken.

Om het nationale streven te dienen, worden in het vereenigings- 
leven verschillende middelen gebruikt. Er wordt onderricht gegeven 
in Hcbreeuwsch als de moderne, thans in Palestina levende omgangs
taal, in Joodsche geschiedenis, in aardrijkskunde van het oude land, 
men zingt de krachtige Hebrecuwschc en ook de weemoedige Oost- 
Joodsche liederen. Men tracht een waarlijk Joodsche atmospheer te 
scheppen. En als een der beste middelen om dit laatste te bereiken 
organiseeren wij de kampen.

Een week van exclusief en intensief Joodsch samenzijn is van groote 
waarde voor ons jeugdwerk. Voor velen is het de eenigc gelegenheid 
tot een onafgebroken samenzijn in eigen milieu, niet gedwongen als 
in de oude Ghetti waar het Joodsche leven werd geconserveerd doch 
niet tot ontwikkeling kwam, maar vrij in vrije gemeenschap open
bloeiend tot den rijksten levensvorm. Van een grootere beteckenis 
nog dan in het gastvrije Nederland, waar het „Goloes" (ballingschap) 
de Joden nooit drukte, is zulk een samenzijn in de landen waar na 
den wereld-oorlog een storm van anti-semitisme opstak, die slechts 
bedaarde om zich elders te herhalen.

Het is niet makkelijk een goéd kamp te maken. Overal zijn dezelfde 
moeilijkheden; geschikte leiders, geschikte kampgelegenhcid enz. Maar 
iedere beweging heeft toch ook zijn eigen, speciale zwarigheden — zoo 
ook de Joodsche. De Nationale tendenz onzer Organisatie, culmi- 
neerend in de kampen, schept conflicten met de ouders: zij zien vaak 
met leede oogen een verbreken van het assimilatie-proccs dat zich 
aan hun kinderen voltrekt en zijn minder gesteld op de krachtige 
nationale prikkel van het kampleven. De leider dus moet wijsheid en tact 
bezitten, het kind worde in een bepaalde richting door hem opgevoed, 
doch de waardeering en het begrip voor andere ideëen moeten 
gekweekt worden. Een zwaarder conflict schept de tegenstelling: 
orthodox-liberaal. De Mizrachistische groep in onze Federatie, die 
nationale Renaissance wil met de Thora als 
kampen, waar geheel volgens de Joodsche godsdienstleer wordt geleefd.

Maar het is zoo eigenaardig bij ons volk, ook de liberalen onder ons 
zijn wat het geloof betreft, bijna nooit volkomen „vrij." De Joodsche 
religie met zijn oneindige schakeering van zinrijke vormen Hat niet 
vrij. Er is steeds éen ding dat men „toch nog naleeft". Zoo ver-
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zen waar- 
lekt?" Ik 

vormen van

uit het kamp verder kunnen 
voor hem zijn waarheid moet

"'■'i der Federatie > 
:mle leiders, jonge 
Joodschc Sabbath

weven is het geloof met ons volk, dat het langen tijd (en nóg) ermee 
vereenzelvigd werd. Onze Federatie heeft als plicht genomen, niets 
te doen in strijd met den godsdienst.

En zoo het conflict, o.a. in onze kampen. Niet in die v.d. Mizrachi ‘), 
maar in de algemeene, waar voornamelijk liberale, maar ook orthodoxe 
kinderen komen. Een voorbeeld. ..Hoe brengen wij den Sabbath door?" 
In de algemeene kampen der Federatie een der moeilijkste problemen 

de meestal liberale leiders, jonge menschen zijn zoo ontvankelijk, 
van een Joodschc Sabbath is zoo schoon en maakt een 
iden indruk. Een onbestemd geloofsverlangen ontwaakt in 
lodox groot gebrachte kind. En hier is de kern van het

naar ouden trant gevierd en 
dat dien dag een bevoegde orthodoxe 

liberale leiders betreft: — men 
maar spreekt niet het Joodsche wézen 

voelen wij ons niet éen als dit ons ge-

voor
de viering 
overweldigen! 
het niet-orth< 
probleem.

De leiders, meestal „vrij", zijn tot klaarheid met zichzelve gekomen 
ten opzichte van de geloofskwestie, vaak na langen strijd, en zou voor 
het kind éen dag genoeg zijn om aan te nemen of te veroordeelen ? 
Want een kind ziet vaak schijn voor wezen aan, en verwart zijn 
vluchtige aandoeningen met zijn diepere neigingen.

Het is een zeer verantwoordelijk ding, het kind met onze godsdienst 
in aanraking te brengen op onvoldoend grondige wijze, als bv. enkel 
door het de zeer op zijn gevoel werkende schoonheid van een orthodoxe 
Sabbath te onthullen, als men niet de zekerheid heeft dat ouders of 
vereenigingsleiders het na tcrugkeer 
steunen op den weg, naar wat eens 
worden.

En ik vraag me af: „mogen de leiders den kinderen iets gev< 
van naar hunne overtuiging vaak de vorm niet de inhoud d< 
kom tot de volgende conclusie. „Zij moeten het kind alle 
het Joodsche leven leeren. Hij moet het in volheid kunnen omvatten. 
Dus ook hel integreerend godsdienstig deel. En het is niet aan den 
leider hem te zegggen: „wij denken anders, zoo moet ook gij doen.” 
Maar wij moeten hem in aanraking brengen met alle vormen van het 
Jodendom, zoodat het kind, mensch geworden, kan kiezen welke 
vormen het zich tot eigen wil maken,

In onze kampen dus, wordt de Sabbath 
er wordt steeds zorg gedragen 
leider aanwezig is. En wat de meer 
kan de vormen ontgroeid zijn, 
ervan tot allen gelijkelijk en 
openbaard wordt, hoe dan ook?

Er zijn nog andere moeilijkheden. Twee wil ik daarvan aanduiden.
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van dit tijdschrift, 
te vertellen. Het 
kort even mede te

lezing, besj 
bare ged 
gespeeld

Onze kampen worden bezocht door kinderen uit verschillend maat
schappelijk milieu. De leider moet dus zorg dragen, dat er ondanks 
dit verschil eenheid komt, en dit gebeurt als 
schappelijke dat de kinderen hebbe 
ideaal, 
alleen bij

Tenslotte

jaar <

Het Jong-Mizrachiekamp 
door S. LEUVENBERG.

aan het verzoek van de redactie
■ over het Jong-Mizrachiekamp
i voor de meeste lezers, in het 

crachie is en van wien de Mizrachiekampcn uitgaf

dragen, dat
hij in alles het gemeen- 

hun streven naar eenzelfde 
accentueert. De andere moeilijkheid die wij hebben, behoef ik 

name te noemen: de geldelijke!
nog iets over de inrichting van 

meisjes kampeeren gescheiden, de jongens in 
i huis, dat we bij gebrek

opnieuw moeten zoeken. Tot
. Dit jaar wordt voor

Natuurlijk hebben onze 
ten doel. lederen dag wordt 
worden uitgevoerd, er wordt 
wij onze menschen, en houdt een der leiders of 

spreekt verschillende problemen 
jedachtenwisseling. Er wordt vooi 
id en voorgedragen zooals dat in ieder kamp 
dragen wij er zorg voor, dat deze ontspanning 

gemaakt aan het doel van ons kamp, versterking

De kampen worden talrijk en 
eenigingsleven, konden wij hun goe< 
vaststellen.

Gaarne voldoe ik ; 
om het een en ander 
zal zeker noodig zijn 
deelen, wat de Mizt

Technische gegevens betreffende de kampen:
Van 3 — 10 Augustus is er een kamp voor meisjes van 16—21 jaar, 

van 24—31 Augustus voor meisjes van 12—16 jaar. Kosten f 16. De 
hoofdleiding berust bij Mevr. E. Kaufmann — Spier, Klimopstraat 126, 
den Haag, van het tweede bij Mej. ƒ. Pinkhof, Amsterdam.

Het jongenskamp voor jongens van 13—18 jaar wordt gehouden 
van 3 —10 Augustus bij Loenen op de Veluwe. Kosten f 13. De 
hoofdleiding berust bij den Heer Leo Goudsmit, Jan Blankenstraat 3, 
den Haag. Het leiderskamp zal plaats hebben van 31 Juli—3 Augustus.

gaarne bezocht en later, in het ver- 
:den invloed hcrhaaldelijk met vreugde

onze kampen. Jongens 
tenten, de meisjes in 

aan geld voor een eigen kampverblijf ieder 
nu toe slaagden wc steeds heel 

het eerst tevens een leiderskamp gehouden, 
kampen ook de lichamelijke ontwikkeling 

een tocht ondernomen, allerlei spelen 
: gezwommen enz. 's Avonds vereenigen 
:n der leiders of een gast van buiten een 

en dit leidt vaak tot vrucht- 
irgelezen, gezongen — tooneel 

gebeurt. Steeds 
dienstbaar wordt 

van den Joodschen
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Jm

mooie

viering van het 
dagen, ook in het

dat een kamp ge- 
zoo juist zijn plaats in 

i zoo beginselvast door 
mpweek van 
:h huisgezin.

niet gekampeerd in den eigenlijken zin 
t voor 
de

de jeugdige Mizrachisten demonstreert 
ook doordat de Mizrachickampen 
traditie van moraal maakt het 
meisjes van 15—18 jaar een 
zoo geregeld, dat bij wijze van 
ren, ook zonder leiders.

Bij voorkeur wordt er niet gekampeerd in den eigenlijken zin van 
het woord, in tenten, omdat dit voor meisjes wel wat bezwaarlijk is 
en bovendien het is niet noodig de gezondheid risico te laten loopen, 
wanneer het gedurende zoo’n heele kampweek regent. Bovendien het 
gaat er  niet om, voor een week als soldaten in het leger te zijn, 
maar het doel is den kinderen een week natuurgenot te geven, ze 
een week lang pret te laten hebben, en ze te leeren voor elkander 
iets over te hebben, waarvoor de gelegenheid zich in een kamp zoo 
goed voordoet. Voor dit alles heeft het Mizrachiekamp de beschikking 
gehad over verschillende landhuizen, op mooie punten van het land.

En juist voor een Jong-Mizrachiekamp is een huis beter dan een 
. tentenkamp, omdat ook de viering van het mooiste feest, de Sabbath* 

het culminatiepunt van alle zes dagen, ook in het gewone leven, het 
beste plaats kan vinden in huis. De zedelijke kracht van het Jood- 
sche volk gaat uit van binnen, het reservoir van het goede is het 
gezin, op Sabbath om de tafel geschaard. Op dien dag bereikt het 
Jong-Mizrachiekamp zijn positieve resultaten, dan weten de leiders 
en leidsters de kinderen mede te geven den moed om te strijden voor 
hun volk en land en den ernstigen wil om de wereld te schenken het 
beste dat zij kunnen geven, hun liefde voor de menschheid.

De Mizrachic is de organisatie van wetsgetrouwc Joden, die het 
program van de Zionistische beweging onderschrijven, met deze bij
voeging, dat weliswaar zij voor het Joodsche volk wenschcn een eigen 
tehuis in het eigen land, Palestina, maar dat de opbouvv van het 
Joodsche land zal plaats hebben op grond van de Leer, de vijf 
boeken Mozes. De Mizrachistische richting in het Jodendom is in 
wezen geen nieuwe, zij is zoo oud als het Jodendom zelf. Door vele 
oorzaken van buitenaf heeft men vergeten, dat het Jodendom niet is, 
een groep menschcn van een bepaalden godsdienst, maar een volk, 
een absoluut nationale éénheid, die zich richt naar haar wet. Iemand, 
geboortig uit dit Joodsche volk, zich wetend deel van het geheel en 
getrouw aan dat oude wetboek, moet beschouwd worden als de echte 
Jood. Dat is de Mizrachist.

Na bovenstaande zal het ieder duidelijk wezen, 
vormd door kinderen uit gezinnen, waar men : 
de wereld onder de andere volken bepaalt en 
het leven gaat, reeds bij voorbaat geslaagd is. Een kamj 

een ideaal Joodsch 
gemengd zijn. De oude Joodsche 

mogclijk, dat er tusschen jongens en 
omgang is, zoo ongedwongen en toch 
spreken, het kamp best zou marchee-
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dit blad vol- 
niet de meisjes

Buitenleven van de 2e School voor Vrouwenarbeid te Rotterdam 
door E. C. P.

iedere weck met

half Mei met 3 achtereenvolgende 
en thuis, naar de 

om de stadskinderen

voor het eerst 
van de hoogste

gemaakt, om iedere weck met ongeveer 10 
van Zaterdag tot Maandag te gaan kampccren aan den Hoek 

Holland, in een groote tent, die ik door toevallige omstandig- 
goedkoop had kunnen koopen. Toch kwamen steeds meer 

pdagen: o.m. al de vele Rotterdainsche bezoekers op Zondag, 
>ote verantwoording om met meisjes in een open tent te over-

de leeraressen, kwam ik in aan- 
gaarne onze zwakke leer- 

:ringe vergoeding wilde opkweeken in 
inspeet. Al pratende ontspon 
bedden, in den voortijd van 

week, waardoor het plan-Hoek van 
leen voor linnengoed moet men zelf

Gaarne wil ik aan het verzoek van de Redactie 
doen, om iets te vertellen over ons naar buiten g; 
van de 2e School v. Vrouwenarbeid te Rotterdar

In het afgcloopcn jaar in Mei, heeft onze school 
een proef genomen met de leerlingen, ± 15 jaar oud.

Eerst werden plannen 
meisjes van Zaterdag tot 
van Holland, in een 
heden zeer g 
bezwaren op< 
de groot'. . - 
nachten.

Door bemiddeling van een van 
raking met mejuffrouw N. Molenaar, die 
lingetjes ’s zomers tegen een geri”~z 
haar buitenhuis te Nieuw-Soerel, bij Nun 
zich het plan, om haar huis met i 24 l 
haar te huren tegen f 50.—- per 
Holland kwam te vervallen. Alk 
zorgen, verder is er alles.

En zoo gebeurde het, dat we 
troepjes van ± 22 leerlingen voor 5 dagen uit 
Soerelsche heide trokken, met twee leidsters, < 
van buiten te laten genieten.

Om u eenigszins een indruk te geven van het soort leerlingen, dat 
onze school bezoekt, kan ik u zeggen, dat ze meestal afkomstig zijn 
uit de arbeidersklasse, soms in vrij goeden doen, soms uit zeer armoe
dige gezinnen, die niet meer als één kamer bewonen. In ieder geval 
zijn ze niet gewend aan het „naar buiten gaan", uitgezonderd de enkele 
meisjes die familie elders hebben. Onze school staat open voor leer
lingen van alle gezindten en politieke richtingen, zoodat we met onze 
gesprekken en lectuur daarbuiten, ook geheel neutraal moesten blijven.

Trouwens, met het voortdurend mooie weer kwam er niet vee) van 
lezen; de kinderen waren van 's ochtends dat ze opstonden totdat ze 
naar bed gingen, buiten; alle maaltijden werden buiten gebruikt. En 
dit „volop van buiten genieten" was tenslotte ons eenige vooropge
zette doel.
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t

I

uitstekend 
i behelpen 
, enz-, dan

kwamen

:n gedeeltelijk door de leerlingen 
ireden, terwijl we

.•ren uit de meer gegoede klasse zoo i 
in tenten zich te lecrcn schikken en 

maaltijden, 
meisjes juist 
in een huis, waar met 

degelijke, huiselijke 
voor zoo’n ge- 

cigen bed, eigen 
thuis meestal

zeil, gedeeltelijk 
verder nog giften in geld en

deelte van den dag • 
hartelust genieten van 
omstreken van Nunspe

Voor het eten koken en verdere zorg voor het huishouden hadden 
we in het najaar de voortreffelijke hulp van twee adspirant-leeraressen 
van de Amcrsfoortschc huishoudschool. Hierdoor hadden de leidsters 
meer tijd en gelegenheid, zich met de meisjes bezig te houden, wat 
hun taak aanmerkelijk verlichtte. Ook de boerderij, die dos i dos 
met het huis ligt, was een bron van grootc vreugde voor onze stads
kinderen.

't Was aardig om op te merken, hoeveel belangstelling de meisjes 
op wandelingen hadden voor allerlei planten en dieren, ze raakten 
niet uitgeput bij het zoeken naar bloemen; het zien van een eekhoorn 
deed een gejuich opgaan! Heerlijk toch is het op te merken, dat kin
deren die opgegroeid zijn in het gewoel en de drukte van de groote 
stad, toch niet afgestompt zijn voor het natuurschoon. Na onze aan
komst werd dadelijk het huis getooid met bloemen en takken, die ook 
nooit op de eettafel ontbraken.

Af en toe had hen de stilte van de groote, wijde hei te pakken; 
andere oogenblikken leefden ze hun jeugd uit, renden, draalden naar 
hartelust of lieten hun fantasie in spelen den vrijen loop; één troepje 
voelde zich ware woudloopers.

’s Avonds in ’t vertrouwelijk samenzijn rond de tafel en 
rondwandelingetje onder den met sterren bezaaiden hemel, 1 
alle gevoelens aan thuis te voorschijn en viel de ware aard

De kosten werden 
uit een fondsje bcsttvu«, 
natura mochten ontvangt

Waar het voor kindei 
is bij het kampeeren 
met minder geriefelijke bedden, minder verzorgde 
ze thuis gewend zijn, achten wij het voor onze 
groot belang, eens een weekje door te brengen 
de meest eenvoudige, sobere middelen, toch een 
sfeer geschapen is. Het huis Nieuw-Soerel, geknipt 
zclschap als het onze, bood voor al onze meisjes een 
waschgelegcnheid, een gezellige huiskamer, enz., waar ze 
niet aan gewend zijn

’s Ochtends na het ontbijt, konden de meisjes de opgedane kennis 
van de school in praktijk,brengen, door zelf hun slaapkamers in orde 
te houden, het verdere huis op te ruimen, het eten te koken en be
hoorlijk tafel te dekken, hetgeen tenslotte maar een heel klein ge-

van den dag vergde. Het overige gedeeelte konden ze naar 
de mooie omgeving van hei en bosch in de
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elkaar 
i zeiden

i of

de

tegen

Het adres 
onkosten 

Velen 
dit

rengenoemden leef- 
erel zoo afgelegen,

meend heb 
de door ons

’t begin tot ’t
;ugen er ons 

en heide te trekken

van Mej. N. Molenaar is Balistraat 73, den Haag. De 
waren ± 75 ct. per dag (huur en reis niet mccgcrckcnd). 
van u zullen zeggen, na dit stukje gelezen te hebben, dat 

kampeeren is. Toch heeft het hetzelfde doel, waarom ik ge- 
aan het verzoek van de redactie te moeten voldoen, om 

opgedane ondervindingen weer te geven.

Tegenover alle genoege 
bestaan ook nog eenige b<

le. Men moet goed weten, dat 
taak. Zij moeten een gep.„ 
niet in losbandigheid mag

2e. De verantwoording voor de meisjes. Een enkel meisje kan de 
overigen ’s avonds op de slaapkamer of op de wandeling tot onreine 
gedachten brengen. Het eenige middel ter voorkoming is behoorlijke 
controle, als de meisjes naar bed zijn en niet toe te staan, dat enkelen 
zich voortdurend afzonderen van het troepje.

3e. De aantrekkingskracht van meisjes van bove 
tijd voor het mannelijk geslacht. Gelukkig ligt Soei 
dat we daar geen moeilijkheden mee ondervonden.

kinderen pas goed te bespeuren. Zooals de leidsters 
konden zeggen: „nu leer je de kinderen pas goed kennen 
de leerlingen ook: nu leer je de juffrouw pas kennen.

U kunt zich niet voorstellen, welk een weelde het voor vele ' 
de meisjes was, zich ’s avonds in dat frisschc schoone bed, op 
flinke kamer met opcngeslagcn ramen uit te strekken. Dat feit i 
alléén in bed te liggen, zonder zusjes die de dekens wegtrokken 
het gevecht om het lekkerste plaatsje, was al een genot op zichzelf.

Voor de leidsters was het een drukke, genotvolle tijd. Het samen
leven als groot gezin, in die mooie omgeving, deed bij de meisjes 
allerlei aardige eigenschappen zoo sterk naar voren komen, die dik
wijls verloren gaan of niet tot hun recht komen in het drukke schooi
en stadsleven. Juist voor de goede verhouding tusschen school en kind, 
den beschavenden invloed die van dit buitenzijn en samenzijn uitgaat, 
acht ik van groot belang bij de opvoeding van onze leerlingetjes. De 
geheele stemming was van ’t begin tot 't eind goed, op een enkel ge
val van heimwee na. We verheugen er ons allen op, dit jaar weer 
naar de Socrelsche bosschen en heide te trekken!

inpijens die ons
je oedenkingen:
.! Jat de leidsters geschikt zijn voor haar
paste vrijheid bij de meisjes toelaten, die echter 

overslaan.
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pzcttclijk f

de Vrijzinnig Chris- 
en toch tesamcn, 

verk n.l. hebben zij 
Christelijke Jeugd- 

verschillenden aard in verspreide

'elijk, omdat 
Ie geest der

>or hen

van elkander. De Vrijzinnig 
eigen terreinen in Diever 
van Gymnasium, Lyceum, 

daarmee gelijkstaande inrichtingen, drie 
i oudere-meisjes-kamp 
van 18—20 jaar; en

j-

VI.

Vrijzinnig Christelijke Kampen 
door W. MACKENZIE.

De Vrijzinnig Christelijke Studenten-Bond en 
telijke Jongeren-Bond organiseeren, ieder voor zich 
hun jongens- en meisjeskampen. Voor hun kampwet 
zij zich niet elkaar verbonden in de Vrijzinnig Cl 
Centrale, die dit jaar 33 kampen van 
deelen van ons land belegt.

Al deze kampen hebben 
meisjes, ieder afzonc 
leven, waarin de gel 
zijn natuurlijke blij! 
melijk in te spannen 
met zijn openheid voor de natuur, zijn vreugde zich in de vrije 
natuur uit te leven èn zijn eerlijke ontvankelijkheid voor godsdienst 
en levensidealen, zijn zoeken van een levensrichting, zijn ernst; met 
zijn individualistische!! strijd om zichzelf te vinden, zichzelf te worden 
èn zijn drang naar jongens-gemcenschap en vriendschap.

Daarom leven wij, leiders en jongeren, in onze kampen samen in 
alle dingen. Een hoofdleider, meestal een predikant, een kamp-com- 
mandanl, oudere en jongere leiders — zij samen beginnen den dag met 
een korte godsdienstige wijding, zij samen doen wandel- en fietstochten, 
zij samen doen velerlei sport met geestdrift, zij samen komen, meestal 
slechts 's avonds, in een kring bijeen om een geestelijk onderwerp te 
bespreken, zij samen laten den kampgeest leven, die het ondefinieer
baar geheim is van onze ticndaagsche vreugde, een geheim, dat wij 
niet zoeken en toch vinden.

Zoo is dit het gemeenschappelijk doel van al onze kampen: den 
jongeren dagen te geven van zuivere blijdschap, waartoe behoort 
hen geestelijk eerlijkcr, sterker, dieper te doen worden, hen aan zich 
zelf te ontdekken, hen aan zichzelf te doen bouwen, ieder zijn plaats 
en zijn roeping in het groote geheel bewust te maken, hem als het 
kan nader te brengen tot God. En dit laatste blijkt moge 
het onopzettelijk geschiedt. En natuurlijk is voor ons d< 
leiding de geest van het vrije Christendom.

Toch onderscheiden zich onze kampen 
Christelijke Studentcnbond organiseert op 
en Sleen voor leerlingen, 15—18 jaar oud, 
H. B. S-, Handelsscholen en 
jongens- en drie meisjeskampen. En daarnaast een 
voor hen die gaan studeeren en andere meisjes i

i hebben één gemeenschappelijk doel: jongens en 
iderlijk, goede dagen te geven van zuiver kamp- 

ïhééle jonge mensch lot zijn recht komen kan, met 
jheid, zijn tintelende dwaasheid, zijn lust zich licha- 
i en zijn, dikwijls verborgen, geestelijke verlangen;

voor de natuur, zijn vreugde
dijkhi
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de kampen,

>eisjcskamp in 
in Katwijk a. Zee. En dit jaar wordt 

(18—20) jaar in de Ardennen gehouden.
met deze kampen? Ik geloof dat het 

moeilijkheden kennen wij 
maar die dienen vóórzien en 

onze kampen is voor ons een 
meisjes komen zoo goed als 

niet voor. Natuurlijk slaagt het eene kamp beter dan het andere — 
maar mislukt is toch nog nooit een kamp. En de Vrijzinnig Christelijke 
Jeugd Centrale weet wel, wat een inspanning het kost, wat een ver
antwoordelijkheid het is al deze kampen te organiseeren en zeker 
maakt zij ook fouten, maar die zich gelukkig niet te zeer wreken. 
Omdat onze kampen van uit het werk der jongeren zijn geboren en 
het werk der studenten en leden van den V.C. J. B. blijven, geven 
deze zich er geheel aan, terwijl zij steun van ouderen vragen en van 
harte ontvangen. Er is ook een Centrale Raad voor 
waarin ouderen en jongere leiders samen zitting hebben.

Het groote probleem is voor ons, gelijk voor ieder die kampen 
organiseert, het leidersproblecm. In den V.C. ƒ. B. doet dit zich uit 
den aard der zaak het meest gevoelen —• waarom deze ook een 
Leidersblad, Leiderscursussen en -bijeenkomsten heeft. In het algemeen 
komen onze leiders voort uit oud-kampers, wat natuurlijk een groot 
voordeel is. Terwijl het voortdurend contact met ouderen ook als een 
voordeel wordt ervaren.

ook een jongens-novictenkamp. Natuurlijk komen in deze kampen 
vragen van studie, moeilijkheden, gevaren en vreugden van het studenten
leven en aanverwante vragen in het bijzonder op den voorgrond. De 
geestelijke opzet van deze kampen is anders, dan in die voor den 
leeftijd van 15—18 jaar; wij bedoelen daarmee, in onzen geest, een 
voorbereiding te geven voor het zelfstandige leven dat nu aanbreekt.

Terwijl in de kampen van den V.C. S. B. de jongens en meisjes 
niet zelf voor hun eten zorgen, belegt de Vrijzinnig Christelijke Jongeren
boud zigeunerkampen, waarin Alles door de deelnemers zelf wordt 
gedaan. Van de zeven jongens-zigeunerkampen, (leeftijd 16—18 jaar) 
zijn drie voor leerlingen van H. B. S. en Gymnasium, de andere voor 
niet-Gymnasiasten en niet-H. B. S.-ers. De 8 mcisjes-zigcunerkampen 
zijn voor alle meisjes van 16—18 jaar. Daar er een bepaalde behoefte 
bleek te bestaan aan kampen voor jongeren, van 13—15 jaar, zijn er 
— eenvoudiger van opzet — -1 jongens- en 4 meisjes-„stalkampen”, 
(welke naam gekozen is omdat hier niet in tenten, maar in een of 
ander gebouw wordt geslapen). Al deze kampen zijn op verschillende 
terreinen. Nog is er bovendien een meisjeskamp in onze eigen „Blok
hut”, een mooi vast gebouw 
een kamp voor oudere jongens

Of wij moeilijkheden hebben 
geen simplisme is wanneer ik zeg: groote 
niet. Er zijn in alle kampleven gevaren, 
dus vóórkomen te worden. De geest in 
vreugde. Moeilijkheden met jongens of
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waarvoor men 
igen) bij den

bewaar
der 

. En
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en meisjes in onze kampen in aanraking 
«pgeschroefd, natuurlijk en gezond. Het 
tand en wanbegrip en ook tegenzin ten 
plaats maakt voor innerlijke deelname.

’t gewa 
inziens zijn invloed op karakter en leven < 

~ opvoeders getuigen het ons.
igen kenbaar gemaakt, na < 

npgeest te behouden: het winterwerk is 
kampclubs, kampkringen, reunies worden 

zijn karakter het meest in den V.C.J.B. Zoo 
Jcugd-gemeenschap groeiende. Wij gelooven 

ervan en doen het werk cr voor
uit de kampen

kampen en , 
groote vreugde! 
-n slotte een zakclijk overzicht van onze kampen,

opgeven (of een geïllustreerd kampboekje aanvraj
I. Colin, Morschweg 96a, Leiden.

Groep I, georganiseerd door den V. C. S. B.

Kampen, voornamelijk voor leerlingen van H.B.S., Lyceum en Gymnasium.
Duur: 10 dagen. Prijs £30.—.
Onder deze groep vallen ook het jongens-novietenkamp en het oudere 

meisjeskamp. Het Novietenkamp is voor hen, die van plan zijn, dit 
jaar aan een Universiteit te gaan studecren en is bedoeld om daarin 
eenige oriënteering te geven. De duur is 5 dagen, prijs f 17.50.

Het Oudere Meisjeskamp is voor meisjes van 18—20 jaar, ook zij, 
die gaan studeeren, worden hier verwacht.

Een circulaire, die nader deze kampen beschrijft, wordt gaarne op 
aanvraag toegezonden.

Tot heden zijn wij met de resultaten van onze kampen, innerlijk en 
uiterlijk, verheugd. Wij hebben geen moeite ze te „vullen" — het 
vorig jaar kwamen een 1200 jongens en meisjes en moesten meisjes 
afgewezen worden. Wij gelooven ook in de innerlijke kracht en de 
geestelijke vrucht van onze kampen. Er gaat iets van uit voor deel
nemers en leiders. Op zichzelf zijn zij hoogtepunten in het jongeren
leven en al is de nawerking en de doorwerking in het gewone leven 
dat volgt niet uit te rekenen, wij gelooven hierin en wij meenen cr 
iets van te merken. En dat niet alleen in het enthousiasme voor hun 
kamp, maar ook in de geestelijke belangstelling die zij daarna dikwijls 
aan den dag leggen.

De wijze waarop jongens 
komen met godsdienst, is onoj _ 
valt ons op, dat veel misverstand en wanbegrip 
opzichte van religie wegvalt en plaats maakt voor 
Juist het geestelijk element va n het kampleven wordt sterk 
deerd — en doet ons inziens zijn invloed op karakter en 1 
jongens en meisjes gelden. Ouders en 
van uit de kampers zelf is het verlanj 
zomer ook iets van den kampgeest te L 
het gevolg er van geweest, 
geregeld gehouden, door 
is van uit de kampen een 
in onze kampen en de beteekenis

Ter 
zich kan 
heer J. J.
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Groep III. Jongens-Zigeunerkampen v< ,  
van H. B. S. en Gymnasium.

Leeftijd: 16—18 jaar. Prijs f17.—
Kamp 1 van 20—29 Juli te Maarn.

Hoofdleider: Ds. D. Bakker, K. C.: Ir. A. Lodder.

en Gym.

B. Meisjeskampen.
1 — 11 Augustus te Sleen. Voornamelijk 

en meisjes van 18—20 jaar.
van Hoorn; K. C.: Mej. E. A. S. van

A. Jongenskampen.
Kamp I van 21—31 Juli te Sleen.

Hoofdleider: Ds. W. Mackenzie, Rem. prcd. te Amsterdam ; K. C.: 
A. J. van Leusen.

Kamp 2 van 29 Juli—8 Augustus te Diever.
Hoofdleider: Ds. A. Trouw, Herv. pred. te Haarlem; K. C.: Dr.
J. W. Berkelbach van der Sprenkel.

Kamp 3 van 10—20 Augustus te Diever.
Hoofdleider: Ds. AV. J. V^egerif, Rem. pred. te Dordrecht; K. C.: 
G. Berkholf.

Novietenkamp van
Hoofdleider: Dr. L. J.
G. J. ten Veldhuys.

Oudere Meisjeskamp van 
voor a.s. meisjes studenten

Hoofdleidster: Mej. J. L.
Bijlcrt.

Voor meisjes van 15—18 jaar.
Kamp 1 van 18—28 Juli te Diever.

Hoofdlcidster: Mej. E. F. Bijdcndijk; K. C.; Mej. E. W. A. Gooszen.
Kamp 2 van 12—22 Augustus te Sleen.

Hoofdleidster: Mej. B. Oort; K. C.: Mej. N. Appeldoorn.
Kamp 3 van 21—31 Augustus te Diever.

Hoofdleidster: Mej. C. M. Burger; K. C.: Mej. II. Bijdendijk.

DE V. C. J. B. ORGANISEERT DE HIERONDER VOLGENDE 
GROEPEN VAN KAMPEN.

Groep II. H. B. S.-Zigeunerkampen voor leerlingen H. B. S.
Leeftijd 16—18 jaar. Prijs f 19.—

Kamp 1 van 20—29 Juli te Hattem.
Hoofdleider: Mr. A. H. v. d. Giesen, K. C.:

Kamp 2 van 30 Juli—8 Aug. te Ulvenhout.
Hoofdleider: Ds. H. de Vos, K. C.: A. M.

Kamp 3 van 10—19 Augustus te Maarn.
Hoofdleider: J. P. A. Eerns traan, K. C.: S. A. Dikstaal.

voor alle jongens, behalve leerlingen

24—29 Augustus te Sleen.
van Holk, Rem. pred. te Utrecht; K. C.:

van Stipriaan Luiscius.
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Groep VI. Meisjes-Stalkampen. Voor alle meisjes.
Leeftijd 13-—15 jaar. Prijs f 12.50.

Kamp 1 van 20—27 Juli te Katwijk

22—29 Aut 
>ofdleider: Ds. J. 1

leerlingen van H. B. S., Gymna-

Kamp 2 van 30 Juli—8 Augustus te Hattem.
Hoofdleider: Ds. E. Ruytenberg, K. C.:

Kamp 3 van 10—19 Augustus te Ulvenhout.
Hoofdleider: . . . .; K. C.: H. H arts tra.

Kamp 4 van 20—29 Augustus te Epen (bij Maastricht).
Hoofdlcider: Ds. P. D. Tjalsma.
Kamp 4 is ook opengesteld voor 
sium en Handelsscholen.

Groep V. Jongens-Stalkampen. Voor alle jongens.
Leeftijd: 13 — 15 Jaar. Prijs f 12.50.

Kamp 1 van 20—27 Juli te Austerlitz.
Hoofdleider: Ds. J. H. Groenewegen; K. C.: R. Oort.

Kamp 2 van 28 Juli—4 Augustus te Katwijk a. Zee.
Hoofdleider: Ds. D. H. Hoekstra.

Kamp 3 van 5—12 Augustus te Austerlitz.
Hoofdleider: N. Donkersloot.

Kamp 4 van 22—29 Augustus te Katwijk aan Zee.
Hoofdleider: Ds. J. F. Kruyt; K. C.: J. A. Dekker.

Groep IV. Meisjes-Zigeunerkampen. Voor alle meisjes.

Leeftijd: 16—18 jaar. Prijs f 17.—.
Kamp 1 van 20—29 Juli te Norg.

Hoofdleidster: Ds. J. M. Eelman.
Kamp 2 van 20—29 Juli te Ulvenhout.

Hoofdleidster: C. A. Eijken; K. C.: N. van
Kamp 3 van 30 Juli—8 Augustus te Maarn.

Hoofdleidster: Mevr. L. Moll va n Gharante—Jager.
Kamp 4 van 30 Juli.—8 Augustus te Norg.

Hoofdleidster: Ds. A. M. G. Frevel.
Kamp 5 van 10—19 Augustus te Epen.

Hoofdlcidster: Willy Patmos; K. C.: L.
Kamp 6 van 10—19 Augustus te Hattem.

Hoofdlcidster: R. L. Barendregt.
Kamp 7 van 20—29 Augustus te Maarn.

Hoofdleidster: Mevr. D. Oostenburg—v. Steenis.
Kamp 8 van 20—29 Augustus te Ulvenhout.

Hoofdlcidster: M. Bloembergen; K. C..: E. Hartstra.
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Groep VII. Blokhut-meisjeskamp. Voor meisjes van
Leeftijd 16—18 jaar. Prijs f 19.—
Van 5—14 Augustus te Katwijk a. Zee.
Hoofdleidster: Ds. D. Groencveld: K. C.:

Vrijplaatsenfonds.
Wij vestigen er hierbij de aandacht op, dat wij dit jaar overgingen 

tot het stichten van een fonds, waaruit wij financiëel minder krach- 
tigen in reis- en verblijfkosten tegemoet willen komen. Zouden ouders, 
die eventueel bereid waren geweest een hooger kampgeld te betalen, 
dit fonds in gedachten willen houden? Penningmeester is: H. Hartstra, 
Sweelinckstraat 4, Utrecht.

Groep VIII. Oudere jongenskamp in de Ardennen.
Leeftijd 18—20 jaar. Prijs f27.50 (reiskosten inbegrepen).
Van 21—31 Juli in de Ardennen (België).
Hoofdleidster: Dr. L. ƒ. van Holk; K. C.: G. H. Moll van

Hoofdleidster: Mevr. C. Golterman—v. Dijk; K. C.: A. Bos, 
Kamp 2 van 28 Juli—4 Augustus te Austerlitz.

Hoofdleidster: L. Stokmans; K. C.: C. Idenburg.
Kamp 3 van 15—22 Augustus te Katwijk a. Zee.

Hoofdleidster: Mevr, van AVageningen—'t Hooft; K. C.: Mevr.
J. de Vos—Doeve.

Kamp 4 van 13—30 Augustus te Austerlitz.
Hoofdleidster: G. M. Boot; K. C. : J. C. van
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;even aan alle in ons 
c«i op bet gebied der

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs. , .-

Nederland 
het bezoek 
dit noodig 
deering van

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken:
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 
rijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
< der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 

__2ing van vragen hierop betrekking hebbend, 
van de oprichting van neutrale bijzondere 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan, 

sprekers, welke in de departementen der 
daarbuiten propaganda maken voor die 

Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

6. door het contact' op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
buitenlandsche toestanden.

eenerzij<
gebied 
zullen worden aan de beantwoordiii

2. door het bevorderen 
scholen, in die streken van ons

3. door het uitzenden van 
Maatschappij en eventueel ook 
werkzaamheid op het gebied van 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van openbare besprekingen of congressen ter be
handeling van problemen van volksontwikkeling.

5. door uitgave van een orgaan, dat uiting zal gev 
land levende oude en nieuwe vruchtbrengende gedachten 
volksontwikkeling.
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De Philips-fabrieken.
door Dr. E. BONEBAKKER

ammatica is niet 
jkmenschen, die

I

Werk ten behoeve van ontwikkeling en ont
spanning van het personeel van Ned. fabrieken.

Al naar gelang van omstandigheden worden technische cursussen 
gegeven aan menschen, voor wie dat, met het oog op hunne werk
zaamheden, wenschelijk geacht wordt. Zoo is met goeden uitslag een 
cursus gehouden voor onderwijs in het lesen van technisch Duitsch. 
Deelnemers waren enkele technici, die niet anders dan lager onderwijs 
hadden genoten, maar door energie en bekwaamheid zich goede posities 
hadden veroverd, waarin voor hen de kennis van vreemde talen meer 
en meer onmisbaar wordt, omdat zij tijdschriften, prijscatalogi en 
dergelijke goed moeten kunnen verstaan; zoo ook de correspondentie, 
die bij de afdeeling Inkoop over zaken, waarmede zij te maken hebben, 
inkomt.

Een vreemde taal te leeren lezen geheel zonder grai 
mogelijk, maar spraakkunstige studie is voor praktijk 
de school al vele jaren achter den rug hebben, in hooge mate bezwaarlijk. 
Bovendien moeten zij spoedig resultaten zien van hunne studie in 
moeizaam uitgespaarde vrije uren.

De leeraar heeft, aan de hand van eenvoudige rijmpjes en gedichtjes, 
die gememoriseerd werden en daardoor eenig taalbezit verzekerden, 
de grammatica uiterst elementair behandeld, nadat hij was begonnen 
als lectuur een door zijn cursisten dagelijks geraadpleegd technisch 
handboek met hen te lezen. Deze lectuur had het groote voordeel, 
dat het clubje aanstonds het karakter kreeg van een bijeenkomst voor 
wederzijdsche instructie. De cursisten onderrichtten den leeraar over 
den technischen inhoud en de leeraar leerde hun 't Duitsch nauwkeurig 
verstaan. Al spoedig bleek, nadat op deze wijze een allerbehaaglijkst 
vertrouwen was ontstaan, dat die technische lectuur niet noodig was 
en uit taalkundig oogpunt rijkelijk zwaar. Men heeft zich daarna 
beperkt tot de lectuur van een zeer eenvoudig leesboek met afwis
selende stof.

Dit is een van de talrijke voorbeelden uit Philip’s onderwijsbedrijf 
van het frissche bad, dat men als onderwijsman krijgt, wanneer men 
niet voor de school, maar voor het leven onderwijst.

Er is verder een les van 2 uur in de week in technisch teekenen, 
geleid door een vooraanstaand opzichter uit de machinefabriek. Daar
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verlangens, 
i Volksont-

door het Philips- 
van de deelnemers 

gekomen zijn 
lelijke biblio- 
<baar gesteld

ƒƒ. Wetenschappelijke voordrachten.
Vanwege de Directie worden sedert verscheidene jaren ’ 

men noemt den staf, of deelen van den staf, bijeenkomsten 
seerd, waar een hoogleeraar de leiding heeft en 
onderwerpen op het gebied van natuurwetenschappei 
organisatie worden behandeld. Professor J. G. Ch. 1 
gedurende twee winters voordrachten over dit laatste onderwerp 
gehouden; van de laatste serie is het stenogram 
onderwijsbedrijf in druk uitgegeven ten behoeve 
en van hen, die later in het bedrijf in leidende posities f 
of zullen komen. Van dit boek is in alle wetenschappe 
theken een exemplaar aanwezig. Het wordt niet beschik! 
voor hen, die niet tot het Philips' personeel behooren.

De hoogleeraar Professor}. G. de Jongh heeft een serie avonden 
gegeven over de financieele politiek van de groot-industrie.

Reeds sedert meer dan 4 jaren komt Prof. Dr. P. Ehrenfest, uit 
Leiden, eens in de 2 i. 3 weken over, om met den natuurweten- 
schappelijken staf van de laboratoria wetenschappelijke besprekingen 
te houden, waardoor deze deskundigen uit het Philips' bedrijf voeling 
houden met den algemeenen gang van het natuurkundig onderzoek.

Verder worden eiken winter verschillende vooraanstaande geleerden 
uit het buitenland uitgenoodigd, om in denzelfden kring een voordracht 
te houden over een belangrijk onderwerp, waarin zij specialiteit zijn.

kan ieder werkman zich voor laten inschrijven en daar teekent hij 
datgene, wat voor hem van belang is, of waarin hij belang stelt. 
Volstrekt individueel onderwijs dus.

Voorts zijn er, al naar gelang van omstandigheden van 
die van de bedrijfsleiding tot de afdeeling „Onderwijs en 
wikkeling" komen, van de behoefte die door het een of andere deel 
van het personeel gevoeld wordt, verschillende cursussen. Zoo hebben 
enkele doctoren in de Wis- en Natuurkunde al een paar keer een 
cursus gegeven in hoogere wiskunde voor assistenten van het Natuur
kundig Laboratorium. De hoofd-assistent van het Scheikundig Labora
torium geeft een verplichten cursus onder fabriekstijd in analytische 
scheikunde voor zijn assistenten.

Er zijn nog andere cursussen in voorbereiding, want het intensief 
levend en zich dus bij voortduring wijzigend bedrijf stelt telkens nieuwe 
eischen van kennis aan bepaalde leden van het personeel en daarin 
moet voorzien worden door het onderwijsbedrijf, dat dus onverpoosd 
werkt aan een „kruislessen-puzzle" vol verrassingen en nieuwe moei
lijkheden waarmede het nooit klaar komt. Wat net goed is!

voor wat
i georgani- 

waar belangrijke 
;n en bed rij fs- 
Volraer heeft
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L. Meitner, Berlijn, Dr. A. 
, Prof. Sommerfeld, Mtlnchen, 
>ridge, Prof. Barkhausen, Prof.

dien aard opgeheven, niet 
alle lessen. Het fabrieks-

> 5 minuten afstand
>riek geheel ingericht

is dit deel '
ling van 
de snelle r' 
alles eigenlijl

stuk

esprekingen in het laboratorium zijn voor beide 
>ok van groote waarde.

, door deze bijeenkomsten, voor de 
der wetenschap.

van het onderwijs er belangrijk 
i Mevrouw Philips—de Jongh.

expansie van het bedrijf 
ilijk ruimte tekort kwam, 

van goede lokaliteiten, 
van zaken altijd weer vóór 

vraatzuchtig monster aasde

>rganisecrd door het onderwijsbedrijf, in ©ver
diensten.

Er zijn ook herhaaldelijk serieën van populair-wetenschappelijke 
voordrachten gegeven, met het doel, leden van de verkoop-afdeelingen, 
reizigers, de afdeeling reclame in beknopten vorm en aanschouwelijk 
op de hoogte te brengen van b.v.: de gloeilamp, zooals die in tal 
van types is samengesteld, zijn producticgebreken en verkeerde be
handeling door de afnemers, die aanleiding geven tot gegronde en 
ongegronde reclames; een cursus over het nieuwste massa-artikel, 
de radiolainp; onderlinge beraadslagingen van zorgvuldig uitgekozen 
deelnemers uit verschillende takken van het bedrijf over de meest doel
matige voorlichting van afnemers aangaande het een of ander product, 
zooals Röntgenbuizen.

Dit alles wordt geoi 
leg met de betrokken <

Zoo werden lezingen gehouden door: Dr. W. Kossel, Kiel, Dr. 
Pringeheim, Berlijn, Dr. J. Franck, Göttingen. Dr. O. Stern, Ham
burg, Dr. S. Rosseland, FrUulein Dr. ' - - —
Einstein, Dr. H. Kramers, Kopenhagen, 
Dr. Polanyi, Berlijn, Dr. Aston, Cambt
Lande, Tllbingen, Prof. Debije, Zllrich, Prof. Born, Göttingen, Prof. 
Pohl, Göttingen.

De voor- en nabes
partijen natuurlijk ook van grot

Het afgelegen Eindhoven ligt, 
deelnemers midden in de wereld <

ró. Opleiding voor de huisvrouw- en moedertaak.

Lang voordat er een afdeeling onderwijs was, bloeiden de naai
en verstellessen en de kooklessen voor meisjes en vrouwen, werkzaam 
in de Philips' fabrieken.

In de laatste paar jaren 
op vooruitgegaan, onder de leidii

In de vroegere periode, toen <i 
oorzaak was, dat men voor 
leden vooral ook de lessen onder het 
terwijl bovendien het bedrijf, dat op 
moet gaan boven het onderwijs, als < 
op de onmisbare onderwijsvertrekken.

In het vorig jaar zijn alle bezwaren van 
alleen voor het meisjesonderwijs, maar voor ■ 
terrein is geheel door het onderwijs verlaten; op 
is het gebouw van een voormalige groote sigarenfabr
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> het zuiden; elke

i 5 afdeelingen 
ng tot 
n door

voor eetzalen van mannen en vrouwen, voor de naai- en verstellessen, 
verder voor het geheele Philips’ onderwijs (behalve het lagere onderwijs 
en de kleutersschool), terwijl naast dat gebouw, onder de architectuur 
van den Heer Hanrath, een huishoudschool is gesticht. (III. 19).

De meisjcs-eetzaal is door glazen schotten in 5 afdeelingen ver
deeld; met schuifdeuren kan men elke afdecling tot een afgesloten 
vertrek maken. Tijdens de etens-uren overziet men door de glaswanden 
de geheele zaal; 's avonds worden gordijntjes dichtgeschoven en 
men een aangename kamer voor elke klasse of groep.

De eetzalen zijn vroolijk en smaakvol, maar uiterst eenvoudig ingericht. 
Er staan altijd bloemen in de vensterbanken, de tafels worden met 
wit-gemarmerd tafelzeil gedekt, de bezoekers eten hunne boterhammen 
niet meer uit een papiertje, maar van een bord met mes, en er staan 
stoelen met armleuningen, waar men tijdens het rustuur ook werkelijk 
van den arbeid kan bekomen.

De eene lange wand van het gebouw ligt op het zuiden; elke van de 
spaarzame Nederlandsche zonnestralen schijnt binnen in deze vertrekken.

Meisjes, die, als de boterham op is, willen blijven, vereenigen zich 
om een der huishoud-onderwijzeressen in een van de vertrekken, dat 
met zijn kleine tafeltjes en geruite tafelkleedjes er gezellig uitziet. 
Zij kunnen daar naar verkiezing een handwerkje maken, een boek 
te lezen krijgen, spelletjes doen, en vinden in haar, die er de leiding 
heeft, een aanspraak en de gelegenheid voor het wisselen van een 
hartelijk woord, een vertrouwelijk gesprek. (111. 20).

In de mcisjes-eetzaal hebben 's avonds de naai- en 
plaats, waaraan verbonden zijn twee onderwijzeressen in vasten dienst 
en verscheidene dames, die overdag andere werkzaamheden hebben 
(meestal onderwijzeressen) en ’s avonds de naailessen geven.

Er zijn dezen winter 18 klassen of groepen, met 310 deelneemsters, 
waarvan 190 boven de 18 jaar.

Er wordt gedurende 53 uren per week les gegeven. De te verwerken 
stoffen worden tegen kostprijs beschikbaar gesteld. Er wordt lesgeld 
geheven. Het geheel staat onder de administratieve leiding van het 
hoofd der Philips' school voor lagere onderwijs, terwijl de financieele 
administratie door de eerste onderwijzeres wordt gevoerd in samen
werking met het bureau van de Afdeeling Onderwijs.

Het doel is: meisjes en vrouwen te leeren, degelijke, goed passende, 
eenvoudige klcedingstukken te maken, zoodat zij als huisvrouwen ook 
voor dit belangrijke deel van haar taak in het gezin bekwaam zijn. 
Het geheele programma wordt afgewerkt in eenige jaren. (111. 21).

De huishoudschool geeft kookonderwijs en wasch- en strijkonderwijs. 
H et doel der kooklessen is, de leerlingen te oefenen in het smakelijk
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>chelijk, dat de regelen 
swijzigd, dat dit 
.ie plaatselijke toestanden

e praktijk hebben 
fijne wasch van 

i van dames- en 
van fijn strijk-

bereiden van den eenvoudigen huiselijken pot, afge- 
rnkere hapjes, die het aardig element zijn in het

en oordeelkundig be 
wisseld met de lekk 
gezellig huiselijk leven. (111. 22).

Er wordt geleerd, te koken op 
en voordeelen leert men praktisch 
worden ook verricht door h< 
materiaal.

In een half jaar, met 1 les van 2 uur in de week, is de cursus 
afgeloopen. Dan krijgt elke deelneemster een smakelijk boekje mede, 
dat een kort begrip geeft'van al het geleerde; want ook hier moet 
men weer bedenken, dat men met leerlingen te doen heeft, die weinig 
kennis en ontwikkeling bezitten. Werken aan de hand van een leerboek, 
het laten maken van notities onder de les, is uitgesloten. Vandaar 
dan ook, dat er niet aan kan gedacht worden om een methodisch 
aaneensluitende opleiding te geven voor meisjes, omvattende al de 
vakken, die zij als huisvrouwen behoeven. Er wordt zeer zeker naar 
gestreefd, dat de meisjes, die het eene vak geleerd hebben, zich laten 
inschrijven voor een ander vak, en het bezoek van de lessen wordt 
aangemoedigd, door het vooruitzicht van een gezellig avondje aan het 
slot, waar Mevrouw Philips de diploma's uitreikt, terwijl nu voortaan 
aan degenen, die zoowel de wasch- en strijk-, als de kook- en de naai
en verstellessen, met goeden uitslag hebben bezocht, een algemeen 
Philips huishoud-diploma zal worden gegeven, maar verder in de 
methodische richting te gaan, zou tot gevolg hebben de mislukking van 
dit onderwijs.

Het ware wenschelijk, dat de regelen voor toekenning van Rijks- 
subsidie zoo werden gewijzigd, dat dit onderwijs, proefondervindelijk 
geheel aangepast aan de plaatselijke toestanden en behoeften, daar
voor in aanmerking kon komen, want het vormt met den woningdienst, 
de zuigelingenverzorging met consultatiebureau en den geneeskundigen 
dienst, een belangrijk stuk ontwikkeling en beschaving in deze nog 
achterlijke streek.

Maar wij hebben nog niets vermeld van de wasch- en strijklessen. 
Deze zijn pas sedert eenige maanden aan den gang. Het onderwijs 
wordt in denzelfden geest gegeven, als het kookonderwijs en de naai
en verstellessen. Ook hiervoor wordt een boekje samengesteld, waarin 
de oud-leerlingen terugvinden zullen hetgeen zij in de r 
geleerd, d.i. de heele wasch- en strijkkunst, ook de f.z 
blouses en het verven van blouses, het oppersen \ 
heerenkleeding, het strijken van gewoon ondergoed en 
goed als overhemden, manchetten, kragen, enz. (III. 23).

Over de inrichting der huishoudschool zou nog veel te vertellen 
zijn maar wij moeten ons ook hier bekorten.

fornuis en op gas, de gevaren 
kennen; huishoudelijke bezigheden 

iet schoon en frisch houden van al het
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ernstig 
arbeid

aan onderbazen 
op, om weer op 
Triestige herinne- 

• af, het zal wel

Herhaaldelijk zijn in de laatste jaren lessen gegeven aan vrouwen 
en oudere meisjes in de behandeling van zuigelingen en kraamvrouwen; 
de levenswaarde van deze en de bovengenoemde ermee samengaande 
zaken wordt uitgedrukt in de zeer lage zuigelingensterfte. In Eind
hoven, met inbegrip v an de Philips'-bevolking, was over 1922 en 
en 1923 de zuigelingensterfte 8,96%, onder de Philips'-bevolking 1,43%.

IJ. De onderwijsgebouwen en -vertrekken.
Toen wij ruim 4 jaar geleden met het onderwijs 

begonnen, zagen die volwassen menschen er tegen < 
de schoolbanken te moeten zitten. De schoolbank! 
ring! Ons antwoord was: «Wacht dat nu maar 
meevallen!’’

Zij kregen les in de grootste van de kleine bovenkamers van de 
twee woningen, waarin ons eerste schooltje werd gevestigd. Daar 
stonden lessenaars en armlcunstoelen en toen zij daarin zaten, keken 
zij elkander en ons vergenoegd aan en knikten eens en vonden, dat 
het geriefelijk en gezellig was.

Geen ongeschikter plaats voor onderwijs aan volwassenen, men
schen die den geheelen dag gewerkt hebben in ongemakkelijke houding, 
gestaan, geloopen of gedribbeld, geen ongeschikter plaats, dan een 
schoollokaal met banken, zelfs aangenomen, dat de banken niet te 
klein zijn. Al was het alleen maar om het onderwijs voor halfvol- 
wassenen en volwassenen aantrekkelijk te maken, zouden alle school
banken op den brandstapel moeten geworpen worden. Bij ons geheel 
nieuw in te richten Philips’-onderwijs was er niets om te verbranden en 
totnutoe is die brandstof niet aangeschaft. Wij hebben eerst, in de 
kleine bovenkamertjes boven de lagerc school, daarna in een aantal zolder- 
vertrekjes van andere gebouwen, de lessen die zich daarvoor leenden 
gegeven met niets dan een kring van stoelen en een tafeltje voor den 
leeraar. Die stoelen noemen wij „schrijfstoelen". Men kan op de zeer 
breede leuningen een boek openleggen en zijn notities maken en op 
de andere leuning enkele andere boeken neerleggen.

Nu wij de jaren van tijdelijke huisvestingen en verhuizingen te 
boven en voor goed geïnstalleerd zijn in het eetzalengebouw, worden 
de avond-kantoorlessen gegeven in de mannen-eetzaal, die geheel zoo 
is ingericht als de zaal voor de vrouwen. Daar zit men aan de tafels 
en in de armstoelen, hiervoor beschreven. Op deze wijze en verder 
zooveel mogelijk in elk opzicht wordt ernaar gestreefd, van eiken 
cursus een studiegroep te maken, die voor genoegen bij elkaar zit en 

werkt en waar men vertrouwd raakt met de opvatting, dat 
voldoening geeft en sterk maakt.
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ifabriek, Dr. Ir. G. Philips en 
:bben in 1916 een Studiefonds 

het

telijk, dat zij de voorziening geheel 
de vatbaarheid van 

in dien zin, dat men er meer werkt

rS. De Volksuniversiteit is voortgekomen uit een diep, maar niet 
duidelijk doorziene behoefte.

Het woord universiteit is in hoofdzaak onjuist gekozen. Wij zouden 
het de „ Hoogeschool" willen noemen, bestanddeel van de Hoogeschool, 
waarin wij, naar Beets ’t uitdrukt, „saam verkeeren”, maar ze moet 
dan zijn een goede hoogeschool, die in alle behoeften voorziet, en in 
dien zin wetenschappelijk, dat zij de voorziening geheel aanpast aan 
de ontwikkeling, de kennis en de vatbaarheid van de deelnemers, 
een school verder, in dien zin, dat men er meer werkt en leert werken 
dan luistert en aanleert.

Eenige jaren geleden hebben de Volks-Universiteiten, onder den 
bezielenden invloed van Mansbridge, 
cursussen, maar, zooals wij destijds in

Wil men levend onderwijs geven, dan moet men, van de kleuters- 
school af tot de wetenschappelijke gehoorzaal toe, die vreeselijke 
gestichtsgedachte laten varen, die het kenmerk is van ons heele onderwijs.

Het zou ons te ver voeren, in bijzonderheden aan onze verschillende 
gebouwen aan te toonen, dat een onderwijsgebouw een tehuis, een 
behaaglijk toevluchtsoord is uit den grauwen November-mist en uit 
het dikwijls sombere leven, een zonnig tehuis in een kamer met lage 
vensterbanken en openslaande ramen en een uitzicht op bloemen, die 
men liefst zelf heeft gekweekt.

een begin gemaakt met oefen- 
een docenten-vergadering van 

de Rotterdainsche Volks-Universiteit hebben uiteengezet, was er nog 
iets heel anders noodig: een fijngevoelige groepeering van cursussen 
naar de ontwikkeling der deelnemers. Wij hebben dat toen voor de 
praktijk uitgewerkt in de Utrechtsche verordening voor het onderwijs 
aan volwassenen. De ervaring van bijna 5 jaar in de Philips Maat
schappij heeft deze opvatting ten volle bevestigd. Vandaar dan ook, 
dat ons onderwijs aan volwassenen omvat de nederigste oefeningen 
in het schrijven van duidelijke letters en de diepst doordringende 
discoursen van de beste natuurwetenschappelijke geleerden.

/p. Het Studiefonds.
De grondlegger van de Gloeilampenl

Mevrouw Philips-van der Willigen hebben in 1916 een 
gesticht, strekkende ten bate van kinderen van het personeel en van 
weduwen van dat personeel die, na de lagere school te hebben door- 
loopen, naar het oordeel der beheerders van het Fonds buitengewonen 
aanleg of buitengewonen ijver bezitten en ondersteuning behoeven om 
hun opleiding of studie voorttezetten; deze ondersteuning kan gegeven 
worden voor iedere opleiding en iedere studie, uitgezonderd die in 
de theologie.
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knutsel-clubs, lees-clubs, brei-clubs.

intspann 
land bekend

>rp ging het net als in de hoofdstad: om de leden het 
>r bij elkaar te houden, moest er ook ’s winters voor 

hen iets gedaan worden. Een vereenigingsgebouw bleek onmisbaar en

II. Ontspanning.

Er zijn verschillende organen, die zich met ontspanning bezighouden. 
Dc Philips' Sportvereeniging is in het geheele land bekend cn arbeidt 
geheel zelfstandig. De Philips’ Vereeniging telt honderden leden, voor
namelijk meer-ontwikkelden en geniet gedurende het grootste deel 
van het jaar, op een vasten avond van de week, tooneelvoorstellingen, 
concerten, populaire voordrachten, filmvoorstellingen (b.v. de Leeuwen
film, de vogelfilm, dc lentefilm) en tegen het einde van het jaar een 
kienavond. Het kienen is een geliefd volksvermaak in Brabant. In 
een groote zaal komen eenige honderden leden van dc Philips’ Ver
eeniging, van procuratiehouders tot eenvoudige arbeiders, met alles 
wat er tusschen staat aan heeren, dames, meisjes, juffrouwen, half
volwassen jongens, en men kient, in een bijna Londenschen mist van 
tabaksrook, om krentenbrooden van een meter lang, hazen, konijnen, 
boerenjongens, vruchten op water, zalm in blik. Allergenoeglijkste 
avonden van onschuldige vroolijkheid, scherts en spot.

Drie jaar geleden is, op initiatief van de Directie, naar aanleiding 
van een in Philipsdorp wakker geworden behoefte, een buurtvereeniging 
gesticht, die de beschikking gekregen heeft over een groot speelterrein 
voor kinderen, aansluitende aan het terrein van de Sportvereeniging 
en dat der Lagere School.

Deze buurtvereeniging heeft zich laten inspireeren door het voor
beeld van die prachtige instellingen in Amsterdam, de Buurt-Speeltuin- 
Vereenigingcn, die in alle wijken van de stad bestaan en bloeien door 
de werkdadige belangstelling van de leden, oud en jong. Wie dat 
werk kent, weet dat het beteekent een groot stuk levensgeluk voor 
de jeugd, rust voor de moeders, dat het, beter dan de politie, de 
straatschenderij bestrijdt, dat het aan het menschenmoordende ver- 
keersmonster zoo menige prooi onthoudt, dat het de kiem is van een 
allergenoeglijkst jeugd-clubleven, met medewerking van de groote 
menschen, knutsel-clubs, lees-clubs, brei-clubs, natuurgenot-clubs, 
zangclubs.

In Philipsdoi 
heele jaar door

In het loopend seizoen bezoeken 64 pupillen de Eindhovcnschc 
Ambachtsschool, 10 bezoeken de H. B. school, 1 bezoekt de Normaal
school, I is student aan de Technische Hoogeschool.

Deze belangrijke instelling, hoewel geheel staande buiten de be
moeienissen van het Onderwijsbedrijf, kan in deze beschrijving niet 
ontbreken.
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;eeft alleen het 
dervriend. Al h > de

1

en de menschen 
wandelen, roeien, dansen.

ook daarin kon worden voorzien, toen de lagere school uit haar 
houten hulpgebouw naar het nieuwe gebouw overging; een deel van 
de loods werd kleutersschool en het grootste deel kreeg de buurt- 
vereeniging.

Op winter-Woensdagav<
en daar tracht

zonden worden daar films of lantaarnplaatjes 
vertoond en daar tracht ’t Bestuur verder een leventje te ontwik
kelen net zoo fleurig als in Amsterdam.

De Directie geeft alleen het gebouw, den tuin en het loon ' 
den opzichter-kindervriend. Al het andere is voor rekening van

Ten laatste noemen wij het Philips—De Jongh-Ontspanningsfonds, 
waarvan het bestuur, krachtens benoeming der Directie, bestaat uit 
5 leden van het hoogere personeel en dat tot taak heeft: lichamelijke 
en geestelijke ontwikkeling door ontspanning, vooral ook in de open 
lucht, onder leden van het Philips* personeel en hunne gezinnen.

Bedenkt men, dat de 8000 Philips' menschen met hunne gezinnen 
zeker wel 20 i 25000 personen tellen, verspreid wonende in en zelfs 
op verren afstand van Groot-Eindhoven en dat deze gezinnen uit menschen 
bestaan van zeer uiteenloopende ontwikkeling, smaak, aspiraties, lief
hebberijen, levensgewoonten en leeftijd, dan is het duidelijk, dat de 
uitvoering van deze taak ook al weer zoowat een kruiswoordpuzzle is.

Het bestuur heeft er zijn best voorgedaan, om de jeugdige personen 
en de kinderen het veld in te krijgen, door het bevorderen van één- 
of meerdaagsche uitstapjes en het sparen daarvoor.

Er zijn nu ook al gedurende drie zomerseizoenen op vele Zaterdag
middagen groote familietochten georganiseerd, in den eersten tijd naar 
de .Ijzeren Man", in de buurt van Weert, waar men met een optocht 
van 10—12 groote vrachtauto's heentrok en later met extra-trams 
naar het dichterbij gelegen lustoord .Molenheide", tusschen Geldrop 
en Mierlo.

De kosten voor de deelnemers zijn heel gering 
genieten er met hun kinderen onbezorgd van 
rutschbanen en. dergelijke dingen. (111. 24).

Tijdens de driedaagsche fabrieksvacantie in Augustus is meer dan 
eens een massa-feest voor alle gezinnen georganiseerd, de laatste maal 
op „Molenheide”, waar tusschen de duizenden zich twee clowns bewogen, 
die, op hun kop staande, vonden, dat de geheele wereld onderste
boven was gekeerd, een minstreel met luit, die zingend groepjes om 
zich heen verzamelde, en waar in het openluchttheater de beroemde 
Amsterdamsche kindervriend, clown William, kostelijke voorstellingen 
gaf met zijn poppenkast; er waren heel veel wedstrijden, om in mede 
te doen, er werd hard gebeukt op den kop van Jut, en op den laatste»



111. 24. Boven: Openluchtdansje; onder: do ex tra-tram is aangekomen.
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mogelijk zijn, wat 
n hervorming van 

panisch geheel geleid bedrijf 
tzuiniging, welvaart en wel- 

r onderwijswet- 
van ’t onderwijs 

:nde periode. De 
t oude blijven.

dag werd tusschen de suizende dennen door Mevrouw Aleida Roelofsen 
met haar gezelschap het weemoedige spel opgevoerd van „Lanceloet 
en Sanderijn" en de dolle klucht van “Nu noch”.

» en administratie, 
ing of medeleiding, maar de bedrijfsleidit 
sn bedrijf, dat, gefundeerd 

werkelijkheid, waarden bijdraagt 
hen die erin arbeiden.

Indien de politiek eens ophield te bestaan, zou n 
o,i. voor onze volksontwikkeling het noodige is, een 
het onderwijs in den lande tot een als org; 
van bijzondere orde. Het zou een stuk bezuiniging, 
zijn in hooger zin beteekenen. Na de herziening d< 

. geving van de laatste jaren zou deze diepere ommunting 
op ’t programma moeten staan voor de nieuwe wetgevendi 
politici weten hiervan nog niets, ’t Zal dus alles wel bij ’t

V UI- Slot.

Meermalen is in onze mededeelingen gesproken van het bedrijf 
„Onderwijs en Volksontwikkeling". Dit was opzet, maar het woord 
moet niet misverstaan worden. Het is een bedrijf, maar geen industrie 
die verkoopbare producten levert, geen handelszaak die omzet zoekt, 
geen .onderneming om winst te maken. Geen winst, al draagt het in 
.niet ^berekenbare mate bij in de winst van toekomende jaren; geen 
winst, maar gewin. Gewin voor die bedrijven, gewin voor de heele 
omgeving, bij wier welzijn de industrie belang heeft. Geen geldwinst- 
zoekepd bedrijf dus. Maar toch een bedrijf; immers een hulpdienst, 
die duidelijk voor oogen heeft het doel en die efficiency beoogt. Effi
ciency van andere orde dan die van materieele bedrijven. — School
besturen, met inbegrip van Rijk en Gemeenten als exploitanten van 
pnderwijs-instellingen, zien het onderwijs uit een anderen hoek: het 
Rijk b.v. in de laatste 10 jaar vóór alles als een middel tot bevrediging 
in een staatsgeschil, gemeenten weer als iets anders. En geen van 
allen als een volledig organisch geheel van deelen, die elk een eigen 
leven leiden en tusschen wie toch onderling een door de bedrijfs
leiding gelegd en onderhouden verband bestaat. Met het Philips 
onderwijs is dit wel .het geval. In zoover heel typisch een bedrijf. Een 
bedrijf, pok in dien zin, dat het algemeene en incidenteele behoeften 
gadeslaat en erin .tracht te voorzien, gelijk de bankdirecteur zoowel 
de wereldpolitiek .als de beurskoersen volgt en daarnaar zijn algemeen 
beleid en zijn speciale handelingen inricht. In zoover sterk verschillend 
van het onderwijs elders. Een bedrijf voorts met zijn eigen boek
houding en administratie, een administratie die niet aandeel neemt in 
de leiding of medeleiding, maar de bedrijfsleiding dient en voorlicht. 
Dus een bedrijf, dat, gefundeerd op den bodem der maatschappelijke 

aan het fabrieksbedrijfsleven en aan
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veelzijdig 
heeft hot

genoeg dat 't intensief 
zangen van 
ide bij een 
leurgestekl - 
Sjd tot tijd’ :

gastheer 
het gloeili

Men begint gemakkelijker over de Philips’ fabrieken dan dat men 
erover uitscheidt. Zoo is het ook met het bedrijf van „Onderwijs en 
Volksontwikkeling”. Wij hebben getracht, het beknopt te karakteri- 
seeren, maar, zou men het vele belangwekkende goed willen leeren 
kennen, dan zou een bezoek noodig zijn. Jammer  
bedrijfsleven tijd noch gelegenheid laat voor ’t telkens ontv« 
een' of twee personen; daardoor zal menig belangstellem 

aan de afdeeling „Technische Propaganda" teleui 
--- -'och is het niet uitgesloten dat deze dienst van tijc  

groepen of vereenigingen die b.v. in Eindhoven 
sel laat zien als de omstandigheden toelaten. Dit 

hen die het Philips’ onderwijs wenschen te zien'. Men 
loemde Afdeeling, die als gastheer op- 
die uit Oost en West op het gloei licht 

igevlogen komen.

aanvrage a 
worden. -Tc 
aan belangrijk'^ { 
vergaderen, zoovec 
geldt ook voor 
wende zich daarvoor tot gene 
treedt yoor de vele vogelen < 
van de Philips' lamp aanj   
Stemmen uit het Nederlandsche Kampleven.

vu.
Het kampleven in de Arbeiders Jeugd Centrale, 

door KOOS VORR1NK.

H et wandelen en kamperen vormt een belangrijk onderdeel van 
J--L het uitgebreide en veelzijdige werk van de Arbeiders Jeugd , 
Centrale. Het kamperen heeft hoofdzakclik in drieërlei vorm plaats. 
Er worden georganiseerd: a. Een jaarliks centraal Pinksterkamp; b. 
Week-end-kampen door afzonderlike afdelingen of groepen van af
delingen; c. Week kampen in het eigen kamphuis van de A. J. C. op 
de Paasheuvel bij Vierhouten.

In het jaartiksebe Centrale Pinksterkamp wordt het Lentefeest gevierd- ' 
en het is'gedacht als het'hoogtepunt in de jaarkring vaiu feèstelilie 
samenkomsten. Van heinde en ver stromen de jongeren tesamen in het ■ 
tentenkamp om deze hoogtij-dagen te vieren, om te getuigen van hun 
jong en vurig idealisme, om zichzelve te reinigen in de bruisende stroom 
pan jonge, onbezorgde levenskracht en levensliefde. In 1925 waren 
er aldus meer dan 1400 jongens en meisjes in 160 legertenten op' ■ 
pen eenvoudig stroleger ondergebracht. Een groep belgiese jongeren; 
medeleden van de Sosialistiese Jeugd Internationale gaf aan het feest 
een internationaal karakter. Door de leiding wordt doelbewust ge
streefd naar het scheppen van een tradiotionele kern indeze massale 
gemeenschapsfeesten, waarrond zich dan verder het bonte kampleven 
afspeelt. Als hoogtepunt geldt de opvoering van het openluchtspel

31Ö ' -------- - - - -•
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De leidende 
is kort uitgeu

■rwerk in de A. J. C. beheerst, 
I het andere werk beheerst:

de gedachte, die het k'ampeei 
■edrukt dezelfde als die al

e gehouden worden op 
Zaterdag tot Zaterdag, 

straks nog iets meer, is ge 
voor een tiental 

gedu 
Stoot

van Marie W. Vos, dat ieder jaar op-„Goiïttoreitgde s Ontwaken", 
nieuw wordt opgevoerd.

De deelname aan het feest kost f 12.—- per persoon, waarin reis- 
en verblijfkosten zijn begrepen. Het feest wordt door deze regeling 
een waarachtig gemeenschapsfeest, omdat zij die weinig reiskosten 
zouden behoeven uit te geven, op deze wijze bijdragen in de reiskosten 
van de kameraden, die uit verafgelegen plaatsen moeten komen.

De week-end-kampen bedoelen kleinere groepen van het intieme 
kampleven op rustige, stille plekjes in de eigen omgeving te leren 
genieten. Zij worden gehouden van Zaterdagmiddag tot Zondagavond. 
Meestal wordt in tenten gekampeerd, soms ook in een boerenschuur 
ol eenvoudig landhuisje. Op de Zaterdagavond wordt voorgelezen of 
een toespraak gehouden, afgewisseld met zang, muziek en dans. De 
Zondag wordt als regel gebruikt om een ferme wandeltocht te onder
nemen.

De vakantiekampen, die gehouden worden op de Paasheuvel bij 
Vierhouten, duren van Zaterdag tot Zaterdag. Het kamphuis: He 
Paasbeuvel, waarover straks nog iets meer, is gebouwd voor 20 jongens 
en 20 meisjes. Zonodig is er nog voor een tiental meer logeergelegenheid 
te vinden. De kampleiding berust gedurende de gehele zomer in 
handen van de heer en mevrouw Stoovelaar, waardoor een goede 
huisorde als vanzelf gewaarborgd is. De dagen worden doorgebracht 
met wandelingen over de Veluwe, openluchtspelen, botaniseren, enz. 
terwijl de avonden gevuld worden met voorlezen, zang, muziek en 
dans. Het Kamphuis bezit voorts een biblioteek, waarin een zeer 
grote verscheidenheid van boeken aanwezig is, onder andere ook een 
aardige verzameling plaatwerken op het gebied van de beeldende 
kunst. Van deze biblioteek wordt steeds een gretig gebruik gemaakt.

Alle deelnemers en deelneemsters ontvangen vooraf een kampboekje, 
(Bewijs van Deelname) waarin naast een aantal bizondere mede
delingen een groot aantal algemene aanwijzingen zijn gegeven omtrent 
de kampuitrusting, houding en gedrag tijdens de wandelingen en in 
hel kamphuis, terwijl er verder gelegenheid is om in dit boekje te 
noteren, wanneer keukendienst en dagdienst moeten worden verricht, 
hoe de verschillende dagen werden doorgebracht, wat te doen als 
we weer tuis zijn, en het ten slotte ook ruimte biedt om er de 
handtekeningen van de deelnemers in te verzamelen.

De prijs bedraagt f 13.— per persoon en per week buiten de 
reiskosten.
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het

s goede wil, 
afhankelik is. Het is 
en al wordt afgezien

versterking en opwekking 
bizonder onderdeel, het kat 
sloten mogelike levensgemeens 
nemers het besef levendig wot 
overgave het welslagen van 
zonder meer duidelik, dat om 
van het gebruiken van betaalde hulp.

Alle arbeid wordt door de leden zelf verricht. Het grote Pink
sterkamp van 180 tenten wordt door een voorkamp van A. J. C.ers 
opgeslagen. Tijdens het kamp zelf verrichten werkploegen wacht
diensten en keukendiensten, een en ander onder leiding van volwas
senen, die evenwel reeds voor een belangrijk deel zelf uit de jeugdbe
weging zijn voortgekomen en dus geheel met de jongeren meeleven 
en meevoelen. Ook in het gebouw „De Paasbeuvel" worden de 
huishoudelike diensten, koken inbegrepen, door de jongeren zelf ver
richt. Het heerlike is, dat niemand deze arbeid als een .karwei 
beschouwd, maar dat het een grote teleurstelling is, als door om
standigheden deze of gene moet uitvallen.

In het kampleven zelf wordt de grootste eenvoud nagestreefd. De 
kost is degelik maar sober. Dit sluit natuurlik niet uit, dat steeds 
gepoogd wordt om de maaltijden tot een feestelike gebeurtenis te 
maken. Dit is vanzelfsprekend het beste te bereiken in het kamp
huis . De Paasheuvel". De tafels worden zorgvuldig gedekt. Er is 
een kleurig eet- en tee-servies, alpaca-eetgerei en er ontbreekt nooit 
een eenvoudige tafelversiering van groen of bloemen. De opvoeding 
tot eenvoudige schoonheid als onuitputtelike bron van levensvreugde 
is van het hoogste belang. De inrichting van het kamphuis, dat ge
bouwd is naar ontwerp van de architekt, J. II. jllulder is tot in de 
kleinste bizonderheden van de gedachte van soberheid en eenvoudige 
schoonheid doordrongen, zonder dat daarbij behoeft te worden• afge
daald tot b.v. ongeverfde banken en dito tafels.

In het kampleven van de A. J. C. heerst een hoge graad van 
orde en tucht. De opvatting, die het kamperen beschouwt als een 
welkome aanleiding om es uit de band te springen en die er toe 
gevoerd heeft, dat allerlei ordeloze troepen de spoorwegstations en 
de buitenwegen onveilig maken of de rust in de natuur verbreken 
door nachtelike fuifpartijen, wordt door de leiding der A. J. C. prin- 
cipiëel afgewezen.

Het is ondertussen duidelik, dat deze orde en tucht moeten worden 
begrepen als zelfbeheersing en zelftucht, die de jongeren zich in de 
jeugdbeweging hebben opgelegd en aangewend en die zoals de praktijk 
bewezen heeft niet het minste schade doen aan de spontane levens-

van de gemeenschapsgedachte. In dit 
imperen, komt het er op aan een zo ge- 
ischap te vormen, waarin voor alle deel- 

>rdt, dat van ieders goede wil, van ieders 
de samenkomst 
die reden geheel

als zelfbeheersing
-ging 
heeft
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vankelik
■ de grote < 
prachtig v< 

tboom, die 
met feestelike 

ten uit George i 
„Hel Kerstekind"

vreugde, integendeel, die de oorzaak zijn, dat de heerlikste uitbundig
heid de grenzen met de baldigheid onbewust in acht neemt. In dit 
verband mag er ook op gewezen worden, dat in het orgaan van de 
A. J. C. Hel Jonge Kolk, dat in de Kampkrant, die ter gelegenheid 
van het Pinksterfeest verschijnt, in de Jeugdalmanak en verder op 
allerlei lezingen, vertelavonden en leiderskursussen, op het beschermen 
van het natuurschoon ernstig de nadruk wordt gelegd, terwijl tegen 
overtreders streng wordt opgetreden.

Zoals al het werk in de A. J. C. heeft ook het kamperen plaats 
met jongens en meisjes tesamen. De ervaringen daarmee opgedaan 
zijn hier, als elders, van de beste soort. De ongedwongen en kame- 
raadschappelike omgang tussen de beide geslachten draagt juist in 
het kampleven zijn schoonste vruchten.

Met Kerstmis 19'24 is een proef genomen met het organiseren van 
een winterkamp, dat uitsluitend voor de oudere leden (de leden van 
16—'21 jaar) toegankelik was. Het kampleven konsentreerde zich toen 
rond het vuur in de grote open haard in de konvcrsatiezaal.

Het huis was prachtig versierd. Het winterzonnewend-feest is met 
een sobere lichtboom, die we zelf in het bos hadden gekapt, is bij 
kaarslicht en met feestelike maaltijden gevierd. Na de maaltijden 
werd voorgelezen uit George Dubamefs: Bezit van de IKereld. ‘s Avonds 
werd gelezen „Hel Kerstekind" van Slreuvels en „Een Kerstlied in Proza" 
van Dickens. Eén avond waren de kinderen van Vierhouten in het 
huis te gast genodigd bij de brandende boom. Het waren onver- 
getclike dagen voor alle deelnemers en deelneemsters.

Deze zomer is een aanvang gemaakt met het organiseren van z.g. 
konferentiekampen, ook weer voor de oudere leden. Het eerste kamp 
had plaats van 27 ƒ unie tot 4 Julie en is uitstekend geslaagd. De 
organisatie is wat vrijer. Er is geen veiplicbling aan wandelingen of 
spelen deel te nemen, terwijl deze eerste kursus in de eenvoudigste 
zielkundige verschijnselen, de grondslag vormde voor velerlei bespre
kingen. Het kamp is uitstekend geslaagd.

Het zeer veelzijdige werk op het gebied van het kamperen wordt 
in de A. J. C. gefinancierd door het Kampfonds — een afzonderlik 
beheerde instelling. Dit Kamp-fonds bezit een zekere vaste basis in 
de geregelde bijdragen die door een groot deel der leden hiervoor 
worden afgedragen. Naast de gewone kontributiezegels wordt namelik 
een steeds groeiend aantal zogenaamde Kampfondszegels (2'4 sent 
per week) in het diploma geplakt. Bovendien geeft de A.J.C. prent
briefkaarten en geschriften uit, waarvan de opbrengst voor het Kamp-
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Irage in de kosten 
:te d<

nog allerlei bizondere giften en 
en ander valt af te leiden uit

fonds bestemd is, terwijl ten slotte 
gaven toevloeien. De omvang van een 
onderstaande gegevens.

De bouw en de inrichting van „De Patubcuvel" is mogelik geweest 
door een gift van N.V.V. en S.D.A.P. van f 5000.—, een hypoteek 
van f 10.000.— en een bedrag van plm. f 5000.—dat door de A.J.C. 
leden was bijeengebracht. De exploitatie van het gebouw geschiedt 
overigens op kommercieele grondslag.

Het kampfondszcgel bracht in 1923 op f2002.47», in 1924 f3500.72».
Het ligt in de bedoeling zo spoedig mogelik te komen tot een 

tweede kamphuis, in het bizonder voor de Noordelike provinciën en 
een derde voor de Zuid Westhoek van het land (Haag-Rotterdam).

Tenslotte moge in dit beknopte overzicht nog gewezen worden op 
de leideivkiuvu.r.reii in wandelen en kamperen, waarvan de eerste 
centrale kursus werd gehouden Hemelvaartsdag 1923 en volger 
drie dagen, terwijl de tweede op dezelfde tijd in dit jaar heeft pla 
gehad. De eerste kostte aan de centrale kas f 2000.—, terwijl 
tweede een bedrag van plm. f 1000 vergde. Hierbij moet in het oog 
gehouden worden, dat de afdelingen voor iedere kursist in 1923 
f 10.— als bijdrage in de kosten betaalden, en in 1925 een bedrag 
alnaar de grootte der afdeling van f 20.—; f 15.— of f 10.— per 
kursist.

De onderwerpen, die op deze kursussen werden behandeld, zijn 
de volgende : De opvoedkundige betekenis van wandelen en kamperen; 
De praktijk van wandelen en kamperen; Spelen en lichaamsoefeningen; 
Orde en tucht; Koken; Eerste Hulp bij ongelukken; Wat er buiten

Naast de centrale kursussen in wandelen en kamperen, werden 
voorts in allerlei afdelingen plaatselike kursussen georganiseerd.

VIII.

Iets over de P. I. A. Kampen 
door Dr. F. G GERRETSEN,

Alg. Leider der Pract. Idealisten Associatie.

Bliksemsnel schiet een eekhoorn de boomen is, nog even loert hij 
om een hoekje en verdwijnt snel in het groene loover. Op weg naar 
onze kampplaats zien we nog andere rechtmatige bewoners overijld 
naar alle richtingen vluchten, hazen, konijnen, fazanten, marters, wat 
een dieren 1 Kennen ze ons nog niet, het is al de zesde maal dat we 
hun gebied binnendringen; tal van herinneringen bestormen ons, 
wanneer we de oude bekende plekjes weer terugzien, daar rechts 
het kleine kampvuurtje, waaromheen we tot laat in den nacht de
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beraamden voor de toekomst, onder het gei 
chocola. Ja, hier stond die fantastisch 
klein gezelschap van uitverkoren vrienden

allen elk jaar weer de 
den Pract. Idealist 

om bezield door onze 
opbouw van een 

errcbillen le talen

ieder, wien het werkelijk ernst is met dit streven, biedt 
moeilijkheden, dat het samenzijn met vrienden, 
eens niet gelijkstaat met idiotisme, een levens- 

een buitengewone gelegenheid om 
tigen op een wijze en tot op een 

hoogte, die in de gewone samenleving niet mogelijk zijn.
Daar merk je eigenlijk pas hoe betrekkelijk weinig er voor noodig 

is om de wereld gelukkiger te maken, wanneer de menschen maar 
wat meer aan eikaars geluk dachten dan aan het hunne alleen, 
elkaar wat meer vertrouwden en vooral ook wat meer zochten naar 
het beste in anderen en het hoogere in zichzelf niet zoo angstvallig 
verborgen hielden, ach, wat zouden ze minder eenzaam zijn.

Wat je vooral ook leert in zoo’n kamp is het breken met de 
sleur van je dagelijksch bestaantje; wanneer je eenmaal werkelijk 
genoten hebt van de heerlijke vrijheid van het buiten zijn, dan eerst 
begin je te ontdekken hoe knellend de banden zijn, die we in de 
samenleving als van zelf sprekend ons zelf èn anderen aandoen. 
Het zijn niet alleen de glacé handschoenen, het keurige hoedje, ja 
zelfs de kousen <en de schoenen die weldra ongebruikt in een hoek 
van je tent slingeren als relequicn uit lang vervlogen tijdperken, 
maar het zijn vooral de geestelijke dwang, de angst voor de opinie 
van anderen, waar je je onderuit voelt komen. Dan kom je tot de

De gecursiveerde zinnen vormen te samen de beginselverklaring van de

plannen beraamden voor de toekomst, onder het genot van bruine 
boonen en chocola. Ja, hier stond die fantastisch verlichte tent, 
waarin een klein gezelschap van uitverkoren vrienden een onvergefe
lijke verjaarsnacht vierde. En daarginds, in die wijde cirkel, nu be
groeid, lag het groote kampvuur, waar we met honderden uit tal 
van verschillende landen omheen zaten, als kinderen van één groot 
gezin rondom het haardvuur.

Juist als ik terugdenk aan de stemming daar, voel ik dat het mij 
niet mogelijk zal zijn, U duidelijk te maken, wat eigenlijk een P. I.A. 
kamp is, omdat _dat” waardoor het zich onderscheidt van tal van 
andere kampen, „het" waardoor je in een enkele week moed, levens
kracht en -blijheid herwint voor een heel jaar, zich niet in woorden 
laat uitdrukken.

Want afschoon ons groote kamp voor ons 
belangrijkste gebeurtenis is, is kampeeren voor 
slechts middel en geen doel. En ons doel is, > 
idealen, mei alle gelijkgezinden samen le werken aan den , 
betere samenleving, zonder ons daarbij door uiterlijke vei 
verdeelen. ') 

En voor
het leven zoo tal van 
voor wie idealisme nu 
behoefte is. Zoo'n kamp is tevens < 
dat idealisme in practijk te breng 

gewone samenleving 
ïigenlijk pas hoe beti 

iger te maken, 
geluk dachten dan

. ..ooge 
zouden
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opgezet, dan 
:el idyllische!- 

opnieuw op te zetten.

voornam de sJlenscb- 
na le jagen.

om zelf zijn weg
waarvoor een kamp de gelegen
er meerderen zijn, die in

ontdekking eenerzi 
wordt enkel en alleen omdat onze 
moeders het ook verkeerd deden 
goeds er wordt nagelaten omdat het 
gek zou staan", omdat je .het niet doet

wereld ge
aanvaardt

beid te dienen zonder eigen

tijds hoeveel verkeerds er in de wereld gedaan 
alleen omdat onze grootvaders en betovergroot- 

en anderzijds hoeveel moois en 
r wordt nagelaten omdat het „geen gewoonte is", omdat ,.'t 

gek zou staan", omdat je .het niet doen kunt" zonder voor een idioot 
of een onzedelijk individu te worden uitgemaakt. In het kamp leer 
je vooral om in plaats van je te laten meesleepen door de verkeerde sleur 
en le laten verlammen door gewoonte, jezelf le blijven, waar je je ook 
bevindt.

En omdat de geest 
nieuw, wordt het gemak 
dingen been le zien en bun 
maakt het leven oneindig v 
heid Goddelijke schoonheid 
contrast tusschen wat het leven is 
lijker ziet. Telkens na zoo'n kam] 

’eleden wordt, zie je he 
it je blijder de grootc verantwoordelijkheid die je óp je 

toen je, tot de P. 1. A. toetredende, je heilig 
’ eer en voordeel

Hoewel ieder geheel vrij blijft om zelf zijn weg tc kiezen en te 
volgen, doet de nauwe aanraking, waarvoor een kamp de gelegen
heid biedt, je alras ontdekken, dat er meerderen zijn, die in dezelfde 
richting streven en werken. Men moet het belang hiervan vooral 
niet onderschatten, omdat er zoo tal van jongeren zijn, wier idealisme 
in hun eigen omgeving, door ouders en kennissen, stelselmatig en 
met de beste bedoelingen vermoord wordt. (.. Mr. van der Leeuw 
noemt dit karakteristiek in zijn zeer lezenswaardig boekje „De 
Jongeren aan den Opbouw" „de groole misdaad"). In het kamp ont
moeten heel vaak menschen elkaar, die voor het leven vrienden en 
medewerkers worden. Het blijkt echter dat zelfs geestverwanten wel 

, cens een flinke zak zout met elkaar gegeten moeten hebben alvorens 
ze met elkaar in harmonie kunnen samenwerken, en juist om dit 
te leeren is zoo’n kamp bij uitstek geschikt. Duidelijk bleek dit in 
het voorkamp van ons eerste kamp, nu zes jaat* geleden. leder voelde 
zich daar op en voor zijn beurt de leider: wanneer ergens een groepje 
in het zweet huns aanschijns een paar tenten hadden , 
ontdekten na een paar uur een ander groepje een ve< 
plekje, brak de zaak weer af en begon daar 
wat natuurlijk tot conflicten aanleiding gaf.

Het volgend jaar ging alles direct veel beter, wie het meest ge
schikt was, kozen we als leider, en we deden ons uiterste best hem

er zoo frisch is, de menschen zoo jong en zoo 
makkelijker om door den uilerljken schijn van de 

'i ware innerlijke werkelijkheid te ontdekken. Dit 
veel mooier, omdat der dingen werkelijk- 

d is, maar ook moeilijkcr, doordat je het 
en zou kunnen zijn, zooveel duide- 

np zie je hoe onnoodig veel er in de 
lelderder de taak die voor je ligt en
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2.

is voor velen 
e gelegenheid

gewoon
A ook Espe-

onze ver- 
kwamen 

, maar het 
verre kwamen, 

hoe of ze na afloop

1

als dat onze Pionierskampen c 
er zulke groote getalen 

het wantrouwen nog veel te groot, 
ze van heinde en 

te voet aflej

moest wezen. Zooals 
mpvuur, de fabrieksjonge 
t den professor, alle bez

niet

Elk jaar is die samenwerking 
de geheele verzorging van een 
werd, hebben we de leiding 
rieele leiding, die geheel zelfs 
leg plegend waar

Het internationale karakter van het P. I. A.kamp is 
een groote aantrekkelijkheid, omdat men hierdoor de 
heeft om met geestverwanten uit andere landen over allerlei onder
werpen van gedachten te wisselen, waardoor de blik verruimd en 
het inzicht in het mcnschelijk karakter verdiept wordt. Verleden jaar 
waren er op de 250 kampeerders ongeveer 50 buitenlanders uit 14 
verschillende landen, wat voor een deel kwam doordat ons kamp 
bijzonder geschikt aansloot bij verschillende internationale jongere 
bijeenkomsten in binnen- en buitenland. Een groote moeilijkheid in 
zoo'n internationaal kamp is de taal; alles wat gezegd wordt moet 
in minstens twee talen worden vertaald, wat buitengewoon tijd- 
roovend en vervelend is. Een aantal van ons besloot dan * — 
ranto te leeren.

Naast het internationale kamp hebben wij tevens ons zgn. Pioniers- 
kamp, dat speciaal ten doel heeft het contact te bevorderen tusschen 
de idealistische hand- en hoofdarbeiders. Het is ons heel duidelijk 
dat een betere samenleving alleen kan worden opgebouwd wanneer 
alle idealisten, zonder onderscheid van klasse of stand daaraan 
medewerken en tot nu toe ontbraken de idealistische jongeren uit 
de handwerkers in ons midden.

Voor een eerste ontmoeting was ons groote internationale kamp 
volkomen ongeschikt, van weerszijden waren we opgevoed in voor- 
oordeelen en het zou niet tactisch geweest zijn te. ontkennen, dat er 
een muur bestond die wc eerst moesten omverhalen, alvorens we 
elkaar de hand konden reiken.

Ik kan niet anders zeggen 
wachting overtroffen; niet dat 
opzetten, daarvoor was 
was toch bemoedigend te zien hoe 
vaak groote afstanden 
zonder uitzondering het 
zoo'n kamp m 
rond het kam| 
meisje naast .

nog

«i leggend en
waren dat er het volgend jaar weer 

we daar zaten, in een groote kring 
«gen naast den ingenieur, het dienst- 
vezield door het intense verlangen

onze krachten bij te staan, wel wetende dat wanneer we 
eens in staat waren om in vrede een kamp op te bouwen, we 

den bouw van een betere samenleving niet hoefden te beginnen.
ing intenser geworden; omdat ten slotte 
:n dergelijk groot kamp te veel omvattend 

geplitst in een geestelijke en een mate- 
Fstandig hun werk doen, natuurlijk over- 

zulks noodig is.
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unerhand ook in 
i er thuis voelen, 

hoe sneller de

vorm van samenleving die een betere uitdrukking zal zijn 
roote Goddelijke Plan dan de huidige, voelden wc dat de 

and die ons bindt van mensch tot mcnsch, duizend maal 
verschillen die ons scheiden.
er onder de jonge handwerkers een nieuwe 

een krachtige 
. van knellende 

:blascerde houding 
klassen wel heel

nog een jongeren
in de P. I. A. waren, 

de P. 1. A. moet voort
weer geheel nieuw 

echter alleen, wanneer 
f opnieuw de moeilijk- 
i. Ook is het duidelijk 

agens en meisjes van 15 tot 18 interesseeren, 
lie welke de ouderen van

naar een 
van het groo 
innerlijke band die ons bindt 
sterker is dan de uiterlijke 

Mijn eigen indruk is dat 
geest aan het groeien is, die zich onderscheidt door ■ 
frischheid, door onbevangen zuivere kameraadschap, los 
conventies, die de slappe, lustelooze, ouwelijke en gel ’ 
van zoo tal van jongeren uit de beter gesitueerde 
sterk doet opvallen.

Het is dank zij de Pionierskampen dat er langzan 
het groote kamp meer jonge handwerkers komen èn zich 
want het spreekt vanzelf dat het daarheen moet en 
pionierskampen zichzelf overbodig maken, des te beter het zijn zal.

Vóór het groote kamp houden wij dit jaar ook 
kamp. Degenen die aanvankelijk de jongeren 
worden nu wat ouder en een beweging als 
durend aanvoer van jongere krachten hebben, die 
en frisch de zaken aanpakken. Dit kunnen ze 
ze daarin volkomen vrijgelaten worden en zelf 
heden doormaken, die wij ook gehad hebben, 
dat de problemen, die jongens en meisjes van ’ 
geheel andere zijn dan die welke de ouderen van 18 tot boven de 
zeventig belang inboezemen. Want al heb ik in het bovenstaande 
steeds gesproken van jonge idealisten, dan is dat eigenlijk dubbel, 
de idealist is altijd jong, onverschillig of hij zwart, wit of geen haar 
op zijn hoofd heeft. In onze kampen komen dan ook menschen van 
allerlei leeftijden, ja zelfs heele huisgezinnen, de babies incluis. Hier
door wordt het kamp een afspiegeling van het werkelijke leven, met 
al zijn moeilijkheden en mogelijkheden.

In het kamp doen we allen, zonder uitzondering, ons uiterste best 
ons ideaal te benaderen, met het gevolg dat we eigenlijk voor een 
korten tijd leven in een samenleving, die aan onzen tijd, ja ook aan 
ons zelf, ver vooruit is. Laat ik eerlijk bekennen dat het zelfs voor 
een practisch idealist een heele toer is om dit langer dan acht dagen 
vol te houden! Het is dan ook onze meening, dat het beter is een 
kort kamp te houden, waarin we de stemming volkomen bcheerschen, 
dan een langer kamp met de mogelijkheid dat de stemming daalt. 
Want in geen geval willen wij riskeeren dat de enorme geestelijke 
steun verzwakt wordt, die het voor ons allen is, om te ondervinden 
dat een veel gelukkiger samenleving dan de huidige, al is het maar 
voor één week, werkelijk mogelijk is.
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hu

in de eerste plaats 
lang niet meer de 

>ordig worden behalve

De harmonie, die blijheid, die vreugde 
gevoel van Eenheid, die wij in ons kam| 
ons dagelijksch leven, ziedaar hetgeen Qc 
kampen ten doel stelt.

Dit jaar wordt door de Pr. Id. Aas. te Ommen 
kamp van 23 Juli tot 27 
Aug. en het Pionierskamp var 
en £ 5.) Inlichtingen kan men 
121a, Groningen.

opgericht als een onderveree- 
op der jaren tot een zeer onaf
band, die haar ook nog heden 

ting in ’t 
stelt voor 
, die ons 

,-mnasiasten, 
inrichtingen

't eerst een 
den tegen- 
von Baum- 
was eigen- 

*ns met eenige studenten 
rgebracht en het dorps- 
>en. Dit kamp had zóó'n 

ing werd opgericht, 
von Baumhauer werd. In ’t jaar daarop 

ntpvereeniging een eigen terrein, prachtig gelegen in de 
:rhouten, temidden van hei en bosschen, één der mooiste 

de Veluwe. Daar bouwde zij haar doelmatig ingericht 
door in den loop der jaren haar grondgebied steeds te 

voor de toekomst, de vrije ligging van het Kamp

en vóór alles het machtige 
amp ervaren, uit te dragen in 
de P. I. A., zich met haar

igen eerc-voorzitter der Kar 
hauer, toenmaals Amsterdamsch 
lijk slechts een klein kampement 
als leiders, die bij de boeren 
schooltje in hun recreatiezaal hadden herschapr 
succes, dat nog in hetzelfde jaar de Kampvereenigii 
wier eerste voorzitter Mr. ~ 
kocht deze Kam 
buurtschap Vier 
plekjes van 
Kamphuis, en 
'ergrooten, is ook 
ruis verzekerd.

De Kamp-Vcreeniging, oorspronkelijk 
niging van den N. G. B_, is in den loop 
hankelijke vereeniging gegroeid. De Eu 
ten dage aan den N. G. B. bindt, komt voornamelijk lot uitii 
feit, dat de K. V. haar kampen in de eerste plaats openst» 
gymnasiasten. Maar deze zijn al lang niet meer de eenigen, 
kamp bezoeken; immers, tegenwoordig worden behalve gyn 
ook leerlingen van alle met het gymnasium gelijkgestelde ir

■«. gehouden het Jongeren*
Juli, het Internationale kamp van 27 Juli tot 4 

in 7 tot 10 Aug. (Kampprijzen resp. f9.—, f 19.— 
bekomen bij de kampadministratie, Verl. Heereweg

De Kamp-Vereeniging 

van den Nederlandschen Gymnasiasten Bond 

door L. J. ’T HOOFT.

In ’t jaar 1909 werd de Kampvereeniging van den Nederlandschen 
Gymnasiasten Bond opgericht, oorspronkelijk als een soort onder- 
vereeniging van dien bond. Deze Gymnasiasten Bond bestond zelf 
pas één jaar, en sommigen zijner oprichters meenden, dat 't een mooi 
veld van werkzaamheid van den N. G. B. zou zijn, om zomerkampen 
te organiseeren. In den zomer van 1909 werd toen voor 
jongenskamp gehouden te Vierhouten, onder leiding van 
woordigen eere-voorzitter der Kampvereeniging, Mr. E. H.

student. Dit eerste kamp 
van 26 jongen 
waren onderg
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>unt tot ccn
! de laatste 

op geheel 
; algemeen

hetzij
Gelul

opgenomen, en dat zonder 
rale karakter der kampen in 

aangenomen, waarbij men 
een moeilijk vraagstuk 

georganiseerd, 
De K. V. 

als de onze, 
•nristelijken,

van onderwijs, als lycea en H. B. S.-en, < 
onderscheid van richting. Werd dit ncutr< 
de eerste jaren als iets vanzelfsprekends 
verder niet stilstond, langzamerhand werd dit een mot 
voor onze vereeniging, toen overal kampen werden gcoi. 
waar een bepaalde ethische richting werd gepropageerd. 1 
stond toen voor de vraag: heeft een neutrale vereeniging a 

reden van bestaan naast zoovelen, die hetzij op Cht 
j op Katholieken grondslag zijn gebaseerd.
Jukkig kunnen we constateeren, dat men nu op dit pi 

oplossing gekomen is, want zeer sterk leeft gedurende 
jaren de meening in de K. V. op, dat wel degelijk kampen, < 
neutralen grondslag gebaseerd, bestaansreden h ebben. Wel is 
’t verlangen opgekomen, om ook in onze kampen wat meer aandacht 
aan de geestelijke ontwikkeling der jongelui te besteden, dan in de 
eerste levensjaren der K. V. gebeurde. Dit gebeurt nu dan ook, 
doordat zoowel in de jongens- als in de meisjeskampen een hoofd- 
leider(-ster) is, die allerlei onderwerpen inleidt en met de jongelui 
bespreekt, en dit is een methode, die veel instemming vindt.

Het doel onzer kampen is en blijft echter het bevorderen van ccn 
gezonde ontwikkeling, zoowel lichamelijk als geestelijk, zonder te 
vervallen in 't propageeren van één bepaalde ethische richting. Dit 
standpunt is gegrond op de toestanden in de studentenwereld, waar 
een zeer belangrijke (veelal vooraanstaande) categorie van personen 
is, die zich niet bij één bepaalde geestelijke richting aansluit. Een 
heel belangrijk voordeel van de kampen is daarbij de nadere aan
raking, die zij brengen tusschen studenten en aanstaande studenten.

De tegenwoordige staat der Kamp-Vereeniging is uitstekend, evenals 
de vooruitzichten. Jaarlijks organiseert de K. V. in haar Kamphuis 
te Vierhouten drie meisjeskampen en twee jongenskampen, bovendien 
nog op een apart terrein, ook in Vierhouten gelegen, twee meisjes
tentenkampen. De kampen worden geleid door een commandant(e) 
bijgestaan door een staf Van ongeveer tien leiders(-sters). Hun aantal 
hangt af van 't aantal deelnemers, dat ongeveer 60 per kamp is. De 
leiders en leidsters worden gekozen uit de studenten van al onze 
universiteitssteden.

In 't kamp wordt zoo ongeveer om den anderen dag een groote 
fietstocht gemaakt. Heel vaak wordt op deze fietstochten een paar 
uur pauze gehouden, om te zwemmen in 't Uddelermeer, te Epe of 
Apeldoorn, of in zee bij Elburg. De avonden worden doorgebracht 
met voetbal-, hockey-, cricket-, piano-, mandoline- of guitaarspel. Is 
er vandaag een groote fietstocht gemaakt, dan wordt morgen de dag
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»r<jend historie van eeuwen terug, 
ucii in de tijden, toen de Hunnen 
grafheuvels.

Deelneming staat 
B. S. gaat, ook al 

igen voor de 
jeld, voor de

Mej. C. van 
impen 

en verder 
wil weten, zich wenden 

teenschuur 18 te Leiden.

van het Kamphuis doorgebracht met allerlei sport (een 
en een hockeyveld behooren bij 't kampterrein; materiaal, 

? cricket, is aanwezig) en met wandelingen in ’t prachtige 
men bij leelijk weer zijn toevlucht in ’t 

waar in de eetzaal een piano staat, en men 
lelletjes doet.
laatste helft van den kamptijd worden meestal onderlinge 

en hockeywedstrijden gespeeld, terwijl in de jongenskampen 
en een nachtelijkc tocht bijna nooit

in de buurt 
voetbal- c 
ook voor 
Vicrhouterbosch ; terwijl 
Kamphuis kan zoeken, 
allerlei spi 

In de I 
voetbal- 
een vossenjacht, een cross-country 
op ’t programma ontbreken.

Wie nadere inlichtingen wil hebben, kan gratis een meisjes- of 
jongenskampboekje aanvragen bij Drukkerij Semper Avanti, Kleine 
Veenkade 40, Den Haag.

Dezen zomer worden in 't Kamphuis gehouden: van 11—21 Juli 
het eerste meisjeskamp; van 21—31 Juli het eerste jongenskamp; van 
31 Juli—10 Augustus het tweede meisjeskamp; van 10—20 Augustus 
het tweede jongenskamp; van 21—31 Augustus het derde meisjeskamp; 
bovendien van 13—23 Juli het eerste meisjestentenkamp;
I —11 Augustus het tweede meisjestentenkamp. ~ 
open voor ieder, die op gymnasium, lyceum of H. 
heeft hij of zij eindexamen gedaan. De kosten bedrag 
meisjeskampen f 27.50 per persoon met f 2.50 inleggc 
jongenskampen f 30.— met f 2.50 inleggeld.

Opgaven voor alle meisjeskampen richte men aan .
Kerkwijk, Riouwstraat 135, Den Haag, en voor alle jongenskat 
aan Mr. E. A. Bontekoe, Wijde Burgstraat 14, Sneek, 
kan een ieder, die iets meer over onze kampen 
tot den Secretaris, den heer L. J. ’t Hooft, St<

X.

De Kampen der A. M. V. J.
(Amsterdamsche Maatschappij voor Jonge Mannen)

door Dr. G. W. OBERMAN.
Daar ergens ten Zuid-Oosten van Ermelo, waar het bos ophoudt 

en de heide begint’, ligt het kamp der A. M. V. J. bij de Paalberg. 
Voor dat het fietspad langs dennenbos en over de heide U voert in 
’t kamp, moet ge een heuvel over. Heel voornaam en heel oud de 
Paalberg genaamd. Het is de hoogste top van de heuvels rond het 
kamp, dat op een helling ligt. Oudheidkundigen beweren dat hier 
cens een meer was. Gindse kleine heuvels zijn stille, geheimzinnige 
hoogten, overgroeid met heide, verberge 
Opgravers vertellen, dat zij ontstonden 
doolden over de vlakte. Het waren



half

322

voor wie in 
kamp staaf.

— gedouchd —• te samen. Nog jagen 
r de heide naar de eetzaal. Hun angst, 

als van het verjaagde konijn, waarvan ik zo juist vertelde, is niet 
zonder oorzaak. Immers het ontbijt is begonnen. De deur gesloten.

daarvoor zorgen
van een officier slaper 
goud te delven, dat 
mond heeft, jaagt den 
de hei op.

Het ontbijt brengt allen — 
haastig enkele laatkomers over » 

het verjaagde konijn.

Reeds een jaar of zes bestaan de kampen der A. M.V.J. voor 
ouderen en jongeren. Voor H.B.S.’crs en Gymnasiasten, zelfs worden 
er kampen georganiseerd voor jongens uit het Opvoedingsgesticht 
.Valkenheide".

Een kamp, indien goed bezet, telt een honderdtal deelnemers met 
een staf van 10 .officieren". De jongelui komen meest uit Amsterdam 
en Rotterdam. De oudere deelnemers zijn meest op de bank- en 
handelskantoren werkzaam.

’s Morgens — de eerste dagen is de Kampcommandant keurig op 
tijd — als het half acht is op zijn horloge, wordt het reveil geblazen.

Dan wijken de deuren der barakken die half gesloten waren, wijd 
open. De zon over de verre heide schijnt naar binnen. Ook ietwat 
nieuwsgierig naar die nieuwe gasten en maakt het den slapers uit 
de drukke stad makkelik om wakker te worden. Het slapen valt 
anders dien eersten nacht niet mee. Al slapen we in Ermelo niet 
in tenten, al zijn de barakken goed dicht tegen het Elfenbrengende 
Westen, hef is er fris en open genoeg en de .slaapsteden" ongewoon 
hard, zodat het moeilik is, voor de meesten, lang te slapen. Trouwens 

je kameraden wel. Met negen man onder leiding 
:n we in een tent, en wie vroeg opstaat, om het 
it de morgenstond, volgens den dorpeling, in de 

armen, zwakken, lang slapenden broeder snel

Zo stil en geheimzinnig als die hoogten voor de wandelaar 
boeiend voor den kundigen onderzoeker, is het kamp 
Juni wandelend langs verboden wegen op eens voor 't 
nu verlaten, rustig, zwijgend, dood.

Maar de houten barakken, de eetzaal, de keuken, de spreekzaal, 
de velden zijn voor den ingewijde vol verhalen en leven uit vorige jaren.

Hij meent achter het dennenbosje Drost te horen aankomen met 
zijn stotende Veluwse kar — de geregelde postillon d'amour tusschen 
het kamp en de beschaafde wereld.

Ginds vluchten enige verraste hazen en een moedig achtergebleven 
konijn kiest ook hef hazenpad. Want gedurende twee maanden is 
hun konijnen- en hazenrijk uit. Immers ’s avonds, zelfs 's nachts is er 
geen rust op de heide meer. Zij meenden, dat die eenzame wandelaar 
de padvinder der Kampers was.
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f

>gen hoger

waar leiders 
wel bewust

3 om de sfeer die 
rijheid en loutere

gaa
en de det

i vele jonge

ons kamp-doel. Wij pog
een gezellige vacantie

ontspanning alleen ■— zelfs niet 
sportweek, niet ’s Zondags een 
eiken avond een toespraak — 
wat sentimenteel gestemd door

i jonge 
wij dat c
. geven É

ite Dorniné
>e gespeeld zijn
heide bij avond.

en beslist gaat het der leiding < 
jonge mensen, in volkomen vrijl. 

>eken God.
en terstond een band, ontstaat er, 
op den weg, waarvan zij zich 

;t vinden konden, den weg, die naar Christus 
ige mensen voelen het terstond of de leider — behalve 
e vent" ook iemand is, die een helpend woord voor hen

reviseerde toneeltjes in elkaar

de heuvelen 
we banden, 
zo gewoon

groot is <

Ja, daar heb ik eigenlik genoemd 
te mikken, dan „aan jonge mensen < 
geven". Al erkennen wij dat dit reeds

Ook niet willen wij geven gezonde 
een flinke boterham, een gezellige 
preek van een geschikte Dorniné en 
als de jongens moe gespeeld zijn en 
’t uitzicht over de hei

Want heel bewust 
alleen ontstaat waar jonge mensc 
vreugde samen zijn en samen zoe

Blijvend vertrouwen, < 
jonge mensen voorgaan « 
zijn, maar dien zij nog niet 
voert. De jong 
„een geschikte

de tent-inspectie, volgt de s 
zwemmen, wai 

spelen kunnen wij niet kiezen. En al trekken 
waar iemand een 

>ort is hoofdschotel.
ken grauw en grijs, dreigendlaag hangen over 

nog niet bloeien gaat en haar purper preuts 
: lucht „hopeloos" staat, zonder de geringste 

weer wordt — spelen we binnen, 
gezet, musiceert een 

en is de lach niet van de lucht. Wij amusecren 
geen maatschappij meer is, geen 

die ons bonden, meesleurden in dat 
gaat en zonder waarlik leven, waar 

emon : „Ik kan niet anders en niet 
mensen tyraniseert.

Een gespierd corvée staat klaar bij een groenten-badkuip. Hun ernstig 
gelaat, onderdrukkend een wreden glimlach, doet dubbel ernstig aan, 
verraadt, hoe zeer zij zich bewust zijn van de ernst hunner taak, die 
wacht. Gindse laatkomers, aanrennend, maar te laat, zullen in de 
kuip gedompeld worden. Er moet n.l. orde heerschen, ook in een 
kamp. En de menigte etend hun boterham met kaas, drinkende grote 
koppen warme heerlike thee, verheugt zich als eens de Romeinse 
burgers in het arena, dat dien dag bijzonder veel bloed zou vloeien.

Het ontbijt wordt gesloten met het lezen van een stukje uit den Bijbel 
en een godsdienstig lied, dat graag gezongen ver over de heide klinkt.

Vlak na ’t ontbijt, na de tent-inspectie, volgt de sportverdeling: 
cricket, voetbal, hockey, korfbal, fietsen, zwemmen, wandelen, ja wat 
voor spelen kunnen wij niet kiezen. En al trekken we ’s middags 
vaak met elkaar het bos in, waar iemand een onderwerp inleidt of 
iets voorleest, de spor 

Maar als de wolk 
de donkere heide, die 
verbergt, wanneer de 
belofte dat het in weken goed 
worden geïmpr< 
orkestje zonder pau 
ons alsof er achter 
LEVEN, vergeten 
leven, waar alles 
de verleiding zo 
beter", het bestaan



wij 
, in

324

ige

Stemmen 
voornamelik 

chrilt 

dit

hand, zea<
— ‘n <?
langzaam
aarding
instelling

dienen.
een kamp

en dit jaar een vacantie-

tunnen

volkomen 
mening 
juiste a 
was gelegei 
beide biblic 
bibliotheek

Un.-bibl. 
eikas

zo langzamerhand officieus 
ijzeren scepter omhoog heft, en 

nners, wuivend uit de raampjes 
grote steden, die gedrochten der be

reden, als de jonge mensen meer mee 
j aan een fijnen tijd van pret als zij 

uds stem op de heide, waar het bos wijkt

V.J. berust bij Dr. J. Eykmi

ige mensen, die anders ver leven van de 
impen komen, en (en dat zijn er verschei- 
t horen van Jezus Christus, die van hun

Persoverzicht.
moet ook aan de toekomst denken, en 
naar 't verleden zien; de twede, de 
gebruiksboeken), heeft slechts te zorgen 
voor ‘t heden. „Op een gegeven oogen- 
blik zal de wetenschappelijke boekerij 
allicht achterstaan bij de gebruiksbiblio- 
theek, maar „tijdloos" gezien, wint zij 
hei. Moet het ideaal der wetenschap
pelijke bibliotheek zijn in haar boeken
stand een totaalbeeld van elke periode 
uit te drukken, dat der gebruiksboeken, 
is van elke periode en iwr die periode 
een totaal te geven". De schr. konsta- 
teert 't feit dat de handclsckonomiese- 
boekerij in Amsterdam is gekomen „niet 
in de Universitcits-bibliotheek, waar zij 
thuis behoorde, doch in de Openbare 
Leeszaal", als gevolg van 'n miskenning 
van de onbepaaldheid van beider taak. 
Op den duur zou de vereniging van 
de leiding van beide instellingen in één 
hand, zeker schadelik zijn.'t Zou ten slotte 

dergelijk proses werkt slechts 
im — kunnen voeren tot „ont- 
; van één of zelfs van beide 
rgen." v. E.

heeft in den strijd van allen dag, waarin de zonde vaak hun leven 
versombert.

En blij zijn wij als jon< 
Heilige Vragen, in onze kat 
denenl) daar voor het eerst uU> 
leven nog alles maken wil.

Wij zijn dankbaar in het kampt 
„Deze last is waarlijk licht”, al 
eindigt.

En als de Chef van ’t station Ermelo, die 
honorair-oud-kamper geworden is, zijn 
de trein weg trekt en de zingende kampei 
hangen en terug reizen naar de grote stee 
schaving, dan zijn we allen tevreden, als de 
nemen dan de herinnering aan een fijnen 
hebben kunnen horen Gods ' ' '
en de stille heuvelen ligge

De leiding der A.M.V.J. berust bij Dr. J. Eykman en W. van 
Vliet, Bureau Wanningstraat 10, Amsterdam. Inlichtingen omtrent de 
kampen worden gaarne gegeven.

Ook worden er vacantiereizen georganiseerd 
huis geopend te Mechelcn (Limburg).

Bibliotheekvragen en problemen.
HTLS, Mr. J. B. du Buy 

in een vorign ummer van 
dea T'ydj. Schr. geeft daar 
'n samenvallend overzicht van ’n gesel 
van de bibliolhekaris Paul Lades 
getieteld Die Üibliotbeiz der Gegenv 
’t Is niet m'n bedoeling om van 
overzicht bier noch eens ’n overzicht te 
geven: belangstellenden verwijs ik dus 
naar ’t artiekel zelf. Maar de schr. vindt 
hier gelegenheid iets te zeggen naar 
aanleiding van de oplossing van de 
gerucht makende amslerdamse biblio- 
theek-kwestie. Schr. schakelt ’n even
tueel persoonlik element in die oplossing 

” uit; en spreekt dan als z’n 
g uit. dat hij de oplossing niet de 
acht. De oorzaak van de strijd 
•' jen in ’t feit „dat de laak der 

iotheken — de Universiteits- 
; en de Openbare Leeszaal 
:t scherp genoeg is afgepaald", 
en Op.-leesz. slaan tegenover 

De eerste, de wetenschappelike.

>werk zo Christus te mogen 
I zijn wij soms bekaf als c
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openbare besprekingen of congressen ter be- 
rolksontwikkeling.

van een orgaan, dat uiting
en nieuwe vruchtbrengende gt

''Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutsconunissie voor Onderwijs.

5 tusschen 
lering van 

land, anderzijds, waar 
lederlanders ter bestu-

ig zal geven aan alle in ons 
gedachten op het gebied der

J
J

....11

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken: .
1. door in een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

eenerzijds zullen strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
gebied der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
zullen worden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

2. door het bevorderen van de oprichting van neutrale bijzondere 
scholen, in die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

3. dooc het uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Maatschappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
werkzaamheid op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van > 
handeling van problemen van vc

5. door uitgave van een 
land levende oude 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied vari onderwijs en opvoeding 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevorde 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van N< 
deering van buitenlandsche toestanden.
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Werk ten behoeve van ontwikkeling en ont
spanning van het personeel van bied, fabrieken.

haar p<* 
grootere pla. 
zijn oorzaak 
legenheid is 
aard en 
speciaal

de ons geboden gelegenheid, 
van hetgeen door .Werkspoor” 
de ontwikkeling en ontsj

VI. De Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en 
Spoorwegmaterieel genaamd „Werkspoor” te Amsterdam

door M. G.

aarne maken ook wij gebruik van 
om een en ander mede te deelen

gedaan wordt, ter bevordering van de ontwikkeling en ontspanning 
van haar personeel. Dat daarbij de bevordering der ontwikkeling een 

plaats inneemt, dan het aanmoedigen van ontspanning, vindt 
daarin, dat er in een stad als Amsterdam zooveel ge- 
om zich ontspanning te verschaffen naar ieders eigen 

wensch, dat er van een bepaalde behoefte aan ontspanning, 
voor het personeel onzer fabriek, niet gesproken kan worden. 

Toch ontstonden in den loop der tijd onder het personeel eenige 
ontspanningsvereenigingen, welke gesteund door „Werkspoor”, de 
tusschcn de leden van het personeel bestaande band trachten te ver
sterken. Werd gemeend, dat —- wat het bevorderen van ontspanning 
betrof — door de fabriek slechts gestreefd moest worden naar het 
steunen van hetgeen zich uit eigen initiatief onder de leden van het 
personeel ontwikkelde; waar het de bevordering der ontwikkeling 
betrof, werd daarentegen het standpunt gehuldigd, dat hierin wel 
degelijk het initiatief van de fabriek had uit te gaan, om waar noodig 
een aanvulling te verkrijgen op de talrijke cursussen en avondscholen, 
welke in onze stad georganiseerd worden.

De leerling-opleiding, zooals deze aan onze fabrieken geregeld is, 
is een uiting van dezen wensch. Het is een algemeen bekend en ver
klaarbaar verschijnsel, dat een vak niet geleerd kan worden op een 
school of cursus, maar de hiervoor vereischte vakbekwaamheid in de 
practijk verkregen moet worden. Op geen school, hoe goed ook in
gericht overigens, wordt de leerling geplaatst voor werk, zooals dat 
in de werkplaats pleegt voor te komen. Komt een jongen als jongste 
maatje in een werkplaats, dan zal hij in de meeste gevallen als hulp 
of voor boodschappen gebruikt worden. In de eerste jaren komt dan 
van het leeren van het vak weinig. Terecht werd daarom reeds bij 
de oprichting der fabriek ingezien, dat een geregelde vakopleiding 
noodzakelijk was, wilde men bekwame werklieden kweeken. Aanvankelijk 
bepaalde de fabriek zich tot een practische opleiding. De leerlingen 
werden bij een anderen werkman geplaatst, die de jongens moest



helpen. Zoowel deze wijze

326

werk in 
vreeselijk als

ï
■ •

voorlichten en helpen. Zoowel deze wijze van opleiden als de belooning 
van die diensten, leidde tot moeilijkheden, zoodat in 1895 werd over
gegaan tot het aanstellen van vaste leermeesters, wier taak het is 
een groep leerlingen in de practijk van het werk te onderrichten. In 
de verschillende werkplaatsen vindt men thans deze leerlingen in 
groepen van 25 tot 40 jóngens bijeen, die onder leiding van den leer
meesters hun practische opleiding ontvangen. De algemeene machine
bouw brengt tal van werkstukjes mede, die een uitgezocht oefenmateriaal 
voor leerlingen vormen. Bij het onderricht wordt op den voorgrond 
gesteld, dat de leerling in de eerste plaats komt om te leeren. Het 
gaat er dus niet om, om een bepaald werk in een bepaalden tijd 
gereed te maken, ook is het niet zoo vreeselijk als er wat verknoeid 
wordt, maar wel moet het werk ten slotte goed zijn. De leerlingen 
blijven tot hun 19de jaar in de leerschool en gaan daarna over in 
de werkplaats zelf. Om te voorkomen, dat het doel — het leeren 
werken — uit het oog verloren wordt, mogen leerlingen van 17 jaar 
en jonger niet in stukwerk werken. De andere leerlingen worden 
naar mate ze ouder worden, al langzamerhand werklieden met een 
zekere mate van bekwaamheid, zoodat het werken in stukwerk voor 
hen in sommige gevallen kan worden toegestaan. Daar het algemeen 
ontwikkelingspeil der leerlingen bij het verlaten der Lagere school 
veel te wenschen overlaat, werd aan de practische opleiding, een 
cursus voor herhalings-onderwijs verbonden, welke in de werkuren 
wordt gehouden. Het onderwijs op deze herhalingscurcus wordt in 
aansluiting van het practisch onderwijs gegeven. Zoo wordt speciaal 
aandacht gewijd aan eenvoudige meetkundige constructies, het maken 
van uitslagen, het berekenen van inhouden en gewichten. Er wordt 
een leesboek op technisch gebied gelezen en eenige elementaire natuur
kunde onderwezen. In aansluiting aan dit herhalingsonderwijs, wordt 
een teekencurcus in de avonduren gegeven. De practische opleiding 
onder leiding van de leermeesters, heeft plaats in 13 leerscholen of 
groepen, n.1. 3 voor draaiers, 3 voor bankwerkers, 1 voor model
makers, 1 voor ketelmakers, 2 voor smeden, 1 voor vormers, 1 voor 
wagenmakers en 1 voor timmerlieden. In 't algemeen blijft een leerling 
in de eenmaal gekozen leerschool. In hoogst enkele gevallen, bij 
bijzonderen aanleg, kan overgang naar een ander vak plaats vinden. 
Het theoretisch herhalingsonderwijs wordt aan eiken leerling gedurende 
2 jaar, 5 4 6 uur per week gegeven. De leerlingen krijgen ieder 
kwartaal een rapport-boekje mede, ter afteekening door de ouders. 
Er worden cijfers gegeven voor de practische vorderingen, theoretische 
vorderingen en voor ijver. De leerlingen, die goede cijfers op hun 
kwartaal-rapporten behalen, ontvangen een leerlingen-premie, die op
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gelicht
>edrijf 

jetracht, 
principe

spanning:
„"Werksp
bloeiena

kspoor” beo<
iek onder h

ipetities deel, terwijl 
ir leden van kantoor-

een boekje 
op 25-jarig 

Vóór ee

i aanvanj 
stonden onder het Perser 
werd in 1920 een 
circa 30 leden telt 
Amsterdatnsche Sportvereer ' 
ballen, ook de bevordering 
elftallen nemen aan verschi 
door haar een 
vereenigingen wordt gcot 

Ten slotte zij nog ven 
„Werkspoor" wordt uitgege: 
waarin verschillende voor het 
worden besproken. Naast a 
werpen, over onderhanden- 
technischen aard, vinden pub' 
en vereenigingen in deze fabi

‘e wordt tegoedgeschreven en hun uitbetaald wordt, als zij 
•igen leeftijd nog in dienst vari „AVerkspoor” zijn.
:en jongen als leerling wordt toegelaten, moet hij geneeskundig 

zijn goedgekeurd. Bovendien moet hij zich aan een onderzoek naar 
zijn ontwikkeling onderwerpen, waarbij tevens wordt nagegaan, of 
de voorwaarden aanwezig zijn om naar alle waarschijnlijkheid zijn 
opleiding in het door hem gekozen vak te volbrengen.

Aangezien een groot deel der leerlingen te ver van de fabriek af 
woont om in den schafttijd naar huis te kunnen gaan en het minder 
gewenscht geacht kan worden deze jongens gedurende den schafttijd 
zonder toezicht en zonder bezigheid te laten, werd aan de fabriek te 
Amsterdam een leerlingen-leeszaal verbonden. De bibliotheek omvat 
een 500 jongensboeken. De leeszaal biedt 118 plaatsen, welke door 
de leerlingen besproken worden. Iedere jongen heeft zijn vaste plaats 
en vindt bij het begin van den schafttijd, het boek waarin hij aan het 
lezen is, op zijn plaats liggen.

Aangezien ook vele volwassen werklieden zich in den schafttijd niet 
naar huis kunnen begeven, is er voor de werklieden een schaftlokaal 
ingericht, waar vanwege den Volksbond melk en koffie wordt ver
krijgbaar gesteld. Voor de beambten zijn in het kantoorgebouw 
koffiekamers aanwezig. Zoowel in het schaftlokaal als in de koffiekamers 
wordt —— zij het op beperkte schaal ontspanningslectuur (weekbladen 
en tijdschriften) verstrekt.

Het lidmaatschap der Volksuniversiteit geeft „Werkspoor” recht 
op een aantal toegangskaarten voor cursussen. Jaarlijks worden deze 
onder een aantal gegadigden bij loting verdeeld.

Aangezien onder het personeel de wensch opkwam, nader ing« 
te worden over de werktuigen en machines, welke in het b< 
gemaakt worden of in bedrijf zijn, werd in de laatste jaren gel 
in voordrachten over deze onderwerpen in de avonduren, het pi 
en de werkwijze van deze werktuigen te verklaren.

Zooals in den aanvang van dit artikel werd medegedeeld, ont
meet enkele ontspanningsvereenigingen. Zoo 

Harmonie-gezelschap „"Werkspoor" opgericht, dat 
en een overigens bloeiend bestaan leidt. De 

miging „Werkspoor” beoogt naast het voet- 
ig der athletiek onder hare leden. Haar 

aan verschillende competities deel, terwijl jaarlijks 
athlctiek-wedstrijd voor leden van kantoor-voetbal- 

irganiseerd.
?meld, dat door de fabriek een fabriekscourant 

•ven, welke eens per maand verschijnt en 
:t personeel van belang zijnde onderwerpen 

artikelen over sociaal-economische onder
en afgeleverd werk en beschrijvingen van 
iblicaties en verslagen van fabrieksfondsen 
>oriekscourant plaatsing.
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Het derde jaar van De Arend 

door W. E. VAN WIJK.

!

meegaan met hen, die mijn ontboezeming 
ïgeven door een politieke overtuiging, die ik 
rijft De Kommunist (als Venkel met een k) 
t ik een fascist ben, maar de (fascistische) 

gezegd: „............ geen
? het wel goed is mee 
: massa te brengen".

erkend, 
o onze verwachtingen 
:ering voor meerder-

U6:.telijk van dames gekregen, als zoude ik 
door in aristocratische hooghartig- 

in hun schamele blootheid aan de nieuwsgierige blikken 
prijs te geven. Dit nu heb ik volstrekt niet gedaan;

een ieder die oogen heeft om te

TAe ontvangst van „ Het tweede jaar van De Arend" ') heeft een 
diepen indruk op me gemaakt, daar zij mij duidelijker dan iets 

anders de groote belangrijkheid heeft getoond van den arbeid, die 
mede in het Clubhuis De Arend wordt verricht en van de andere 
onderwerpen, die in dat verslag zijn aangeroerd. Met het beant
woorden van de opmerkingen en tegenwerpingen, die me zijn gemaakt, 
heb ik lang gedraald; op verscheidene vragen moet ik het antwoord 
nog schuldig blijven, inzonderheid op die, die betrekking hebben op 
de doelmatigheid der eindigheid van geestelijken groei. Twee vormen 
van critiek wijs ik echter terug

De eerste heb ik voornamelijk 
n.1. schandelijk gehandeld hebben 
heid mijn jongens 
van het publiek 
ik heb slechts neergeschreven, wat 
zien, kan zien.

En vervolgens kan ik niet 
verklaren als te zijn ingeg*" 
zou aanhangen. Zoo schrijfi 
van 23 December '24, dat ik ee n fascist ben, i 
Vaderlander van 24 October '24 had reeds 
wonder dat de Heer Van Wijk zich afvraagt, of 
te doen aan de pogingen om beschaving aan de massa te bret

Wel echter heb ik in de oorspronkelijke verhandeling reeds ei 
dat mijn zienswijze niet zonder invloed kan zijn op 
van menschen en derhalve ook b.v. onze waardeei 
heidsstemrecht niet kan verhoogen.

Uit de kringen der paedagogen ontving ik verscheidene blijken van 
instemming, doch ook wel van stellige afwijzing. Inzonderheid heeft 
men me gevraagd, of mijn oordeel over de jongens niet geheel anders 
zou hebben geluid, indien ik er meer naar had gestreefd om in De 
Arend een .sfeer" te scheppen en indien ik meer aan de jongens zelf 
had overgelaten.

Nu laten wij echter in De Arend zooveel aan het initiatief van de 
bezoekers over als maar eenigszins met de goede orde vereenigbaar
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is en inderdaad is het de alles doordringende idee van het clubhuis, 
om er een sfeer van hartelijkheid en onderling vertrouwen te laten 
groeien. Het is waarschijnlijk, dat dit uit mijn verslag niet duidelijk 
bleek. Te lang echter is m.i. de paedagogische literatuur als stichtelijke 
literatuur beschouwd. Ook de paedagogiek moet worden gebouwd op 
waarnemingen, waarop naar den eisch der wetenschap langs zuiver 
inductieven weg een theoretischen grondslag voor den verderen arbeid 
kan worden verkregen. Zij moet ten slotte antwoord kunnen geven op 
zeer gewichtige en voor onze samenleving principieele vragen, zonder 
zich daarbij te laten leiden door overwegingen van gevoel of van 
sociale rechtvaardigheid. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan deze 
vraag: heeft de theorie van het milieu wel die algemeene geldigheid, 
die men er gewoonlijk aan toeschrijft, is voortgezette geestelijke ont
wikkeling van den mensch als regel wel mogelijk, heeft het — om de 
lijn door te trekken — wel zin, om maar steeds hoogere burgerscholen, 
lycea, hoogere handelsscholen, enz. op te richten en om den toegang 
tot de Universiteit voortdurend wijder open te zetten?

Een woord van bijzondere erkentelijkheid ben ik aan Professor 
Gunning verschuldigd, die mijn Tweede Jaar een uitvoerige bespreking 
(in Volksontwikkeling van Dec. ’24) waardig heeft geoordeeld. Het 
heeft me •— in zeker opzicht althans ~ een beetje pleizier gedaan, 
dat ook hij niet iets weet aan te wijzen, dat den meerderheidsjongen 
boeit en tegelijkertijd geestelijk beteekenis heeft. Want dat wij, 
werkers in De Arend, inderdaad veel moeite doen (en van meet af 
aan ook hebben gedaan) om een heldere voorstelling te krijgen van 
het dagelijksche werk van onze jongens, dit durf ik gerust verzekeren.

De ervaring leert dan ook dat het vermoeden van Prof. Gunning, 
als zoude men de jongens n.1. het best kunnen pakken door zich met 
hen over hun vak te onderhouden, zeer juist is. Inderdaad kan 
men dikwijls van jongens, die men er niet licht op aangezien zou 
hebben, een aardige opmerking over hun dagelijksch werk te hooren 
krijgen. Maar — dan blijft het ook weer daarbij; iedere poging om 
op de zaak door te gaan mislukt steeds. Het is alsof men zou trachten 
door blazen tegen het nog gloeiende eindje van de pit van een reeds 
uitgeblazen kaars die kaars zelf weer aan 't branden te krijgen.

Inderdaad heeft deze waarneming mij juist doen schrijven, dat ’t 
niet mogelijk is om met de meeste jongens over iets anders te spreken, 
dan over het allernaaste; inderdaad is deze waarneming, die ik waarlijk 
niet alleen aan jongens van De Arend heb verricht, doch ook aan 
dienstpersoneel, studenten, onderwijzers, leeraren, musici enz., enz. 
voor mij al jaren geleden de aanleiding geweest om de theorie op te 
stellen, die men in het derde gedeelte van het verslag kan vinden. Het
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het Tweede jaar aan den Heer Hovens Greve 
had gezonden, heeft hij me gewaarschuwd, dat ik mijn betoog zoo 
kort had opgesteld, dat er kans bestond dat het tot misverstand 
aanleiding zou geven. De ervaring heeft hem gelijk gegeven en wel op 
een punt, waar ik het in ’t geheel niet had verwacht: vele menschen 
toch hebben gemeend, dat ik het uitsluitend over de jongens en hun 
stand of kring of klasse heb gehad en niet over iedereen of bijkans 
iedereen.

Ik zal daarom ditmaal den 
eerst mijn theorie nogmaals 
een stelsel baseeren voor 
jeugd, om 
getracht dit in 
gewaag, dan is dit slechts eenvoudigheidshalve. Het lijkt me n.1. niet 
slechts mogelijk, doch zelfs in hooge mate waarschijnlijk, dat soort
gelijke overwegingen reeds door anderen zijn ten beste gegeven en 
dat ik hier dus niet veel meer doe dan een meening van een denker, 
die ons is voorgegaan, in andere woorden weergeven.

Ik houd dan den groei van den aardschen mensch voor ten minste 
drievoudig. In drieërlei opzicht is er groei, volwassenheid en afsterving: 
te weten lichamelijk, geslachtelijk en geestelijk. Deze drie groeipro
cessen hebben alle een verschillenden duur, maar voor het grootste 
gedeelte verloopen zij gelijktijdig. Zij beïnvloeden elkander over en 
weer en het moet derhalve moeilijk zijn om hunne symptomen goed 
uit elkaar te houden. De volgorde van volwassen-worden is voor de 
meerderheid: geestelijk, geslachtelijk, lichamelijk; voor velen geslachtelijk,

feit alleen, dat bijna iedereen op zijn eigen vak smaalt, 
 _:_l i  •• • . .. .. .

s Ligthart heeft
gewoon lager <

mist om z 
werken tot iets 
komen — dit is 
theorie. Zie b.v. 
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-r —.....  maar de fut 
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van hoogere orde of om er van onder vandaan te 
voor mij een krachtig bewijs voor de juistheid dier 
eens wat een man als Ligthart heeft weten te malden 

eener school voor gewoon lager onderwijs.
meen ik aan mijne verhandeling vooraf te 

m polemiek zooveel mogelijk er buiten te houden. 
Mijne bedoeling met dit stuk is niet zoozeer, om een zakelijk „verslag 
van commissarissen aan aandeelhouders" uit te brengen, dan wel om 
mede te werken tot het leggen van een wetenschappelijk fundament 
voor den arbeid onder de rijpere jeugd. Dat ik hierbij dikwijls in 
herhalingen zal moeten treden en dat het sensationeele er af is spreekt 
vanzelf; ik kan het niet in alle opzichten betreuren.

omgekeerden weg bewandelen en trachten 
onder woorden te brengen, dan daarop 

een vruchtbaren arbeid onder de rijpere 
ten slotte te beschrijven hoe of we in De Arend hebben 

practijk te brengen. Als ik hier van „mijn” theorie 
dit slechts eenvoudigheidshalve. Het lijkt me
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meer doe dan
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voor de weinigen: geslachtelijk, lichamelijk.geestelijk, lichamelijk en t 
(of omgekeerd) geestelijk.

De symptomen van den lichamelijken groei zijn voornamelijk de 
toeneming der lichaamslengte en de verandering in de onderlinge 
proportiifn der lichaamsdeclen. Die van den geslachtelijken groei zijn 
o.m. de stijgende belangstelling voor de geslachtsdeclen, de ontwikke
ling van het schaamtegevoel, de behoefte om op een of ander wijze 
de geslachtelijkheid te uiten, welke behoefte steeds meer gedifferen
tieerd wordt. Uitwendige lichamelijke symptomen van den geslachte- 
lijkcn groei laten zich ook aanwijzen, b.v. beharing, muteeren der 
stem en dgl. Symptomen van geestelijken groei zijn de ontwikkeling 
van het intellect, dus van het vermogen om iets te begrijpen en tot 
andere dingen in verband te denken, het bezit van een geheugen, de 
drang om iets te weten alleen om der wille van het weten, dus weten
schappelijke zin of belangstelling, curiositas.

De symptomen van de volwassenheid des lichaams zijn natuurlijk 
het ophouden van den lengtegroei en het constant-blijven der ver
houdingen tusschen de verschillende deelen. Die van geslachtelijke 
volwassenheid zijn niet zoo eenvoudig vast te stellen. Men mag ze 
uit der aard niet uit lichamelijke teekens afleiden; ten hoogste zou 
hier van een constateeren eener innige correlatie sprake kunnen wezen.

Een van de gezochte symptomen zal echter wel zijn de behoefte 
om te trouwen, om zich een gezin te stichten. In 't algemeen zou men 
kunnen zeggen: de behoefte om op één bepaalde wijze aan zijne ge
slachtelijke begeerten te voldoen.

Het aangeven van symptomen der geestelijke volwassenheid is uit 
den aard der zaak moeilijk, daar de tijd, waarop verschillende individuen 
geestelijk volwassen zijn en daarmede het geestelijk peil, waarop zij 
voor de rest van hun leven zullen blijven, zoo zeer verschillend kan 
zijn. Zoo zal b.v. iemand heel best een behoorlijk wiskundige kunnen 
zijn, zonder dat door zijn leven en werken de wiskunde als zoodanig 
er ook maar het minste of geringste door wint. Maar wat deze man 
gedurende een fietstochtje oplost, staat mijlen boven het peil van den 
denkarbeid van anderen. Men moet toch vooral niet denken, dat 
geestelijke volwassenheid een soort van aftandsheid is; het gaat hier 
meer om een erkenning van onze menschelijke eindigheid, ook in geeste
lijken zin. Van de symptomen, die hoezeer ook gradueel verschillend, het 
bereikt hebben van een bepaald geestelijk niveau aanwijzen, meen ik 
te kunnen noemen: in de eerste plaats het constant-blijven van het 
intellect. Iemand, die geestelijk volwassen is, kan nog wel iets leeren 
— dit bewijzen b.v. de Volksuniversiteiten — maar het geleerde wordt 
zijn eigendom niet meer, daar het zijn eigenlijk denken niet beheerscht.



*) Men leze in dit verband eenshel meesterlijke slot van Daudet's Le petit Chose.
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Men kan dit zoo dikwijls opmerken bij menschen, die tot een of 
andere politieke partij zijn „bekeerd”; men waant dan Ephraim Jenkinson 
uit den Vicar of Wakefield te hooren met zijn „the world is in its 
dotage”.

Vervolgens: het onvermogen van velen, om in 
stuk te houden en de eindelooze herhaling v 
meestentijds zelfs in onveranderde bewoordii

Daarna: het gemis aan critischen zin en een 
geloovigheid; van daar komt het b.v., dat er 
gereed staat om een of ander Hindoe als nieuwe [ 
om zich het tijdstip van het vergaan der wereld t< 
om een nieuwe kwakzalverij te koopen en dgl.

Een belangrijk symptoom is ook het verdwijnen van het geheugen, 
dit is van het vermogen om terstond iets wat men vroeger heeft 
gezien of ondervonden of gelezen, zich in een of ander verband voor 
den geest te kunnen brengen. Geheugen is dus iets anders dan her
innering; deze is niet dan het vermogen om van een of ander feitelijk
heid na jaren nog verslag te kunnen uitbrengen. Het is een feit, dat 
de meeste menschen, zelfs op hoogen leeftijd, nog heel wat uit hunne 
kinderjaren kunnen vertellen, maar heel weinig van hun verder leven. 
Dit komt doordat een kind in de gebeurtenissen leeft, maar een oudere 
daarin slechts bestaat.

Een ander symptoom is het verdwijnen van den zin voor verwon
dering, van het inzicht, dat het mogelijk moet zijn om door eigen, 
noeste inspanning misstanden en redenen tot ontevredenheid te doen 
verdwijnen, van het geloof of bewustzijn dat ieder mensch tot iets 
hoogers is voorbeschikt. In de plaats daarvan treedt een verlammende 
genoegzaamheid met het eigen Ik, een onbestemd gevoel van wrevel, 
haast een wrok tegen .ze". Hulp, verbetering wordt van de anderen 
wel niet verwacht, maar immer gevergd; de uitdrukking „ze moste” 
heeft iedereen toch wel eens gehoord.

Ten slotte: de behoefte tot consolidatie, die zich in haren besten 
vorm uit als spaarzaamheid en degelijkheid. Hierbij kan men noemen 
de begeerte om een „vaste" betrekking te bckleeden of in een „ge
vestigde” zaak te komen, ’) het maken van stamboomen en reglementen, 
kortom alle mogelijke vormen van canonisatie.

Een buitengewoon belangrijke vraag acht ik deze: zou er bijaldien 
ook eenig lichamelijk criterion kunnen zijn dat tot geestelijke vol
wassenheid kan doen concludeeren? Ik geloof het niet, of het zou de 
blik der oogen moeten zijn. Maar in een anderen zin zou er verband
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Het nieuwe in deze beschouwing is nu gelegen in de verruiming, 
die zij geeft aan het begrip: puberteitsleeftijd. We waren er aan ge
woon geraakt, om daaronder alleen de rijping op geslachtelijk gebied 
te verstaan en al het overige daaraan onderworpen te verklaren. 
Doch die beschouwingswijze verlangt juist een groei van de energie 
in alle mogelijk opzicht na omtrent het 16de jaar en dit is in de groote 
meerderheid der gevallen niet in overeenstemming met de feiten: het 
gemiddelde kind is veel energieker dan de gemiddelde jongeling.

Nu heeft men mij, na mijn vorige ontboezeming, uit den treure voor
gehouden, dat mijn theorie in ’t geheel geen rekening houdt met het 
maatschappelijk milieu van den mensch, dat ik geen rekening heb ge
houden met de economische en sociale wantoestanden, waaronder we 
leven. In deze voorstelling van de zaak komen m'n Arendjongcns dan 
ook altoos uit een talrijk gezin, dat in een ellendig krot woont; een 
onmenschelijke huisjesmelker laat elke week door een bloedhond, die 
kruiperig bang is voor zijn meester, de exhorbitante huur ophalen. 
De vaders zijn aan den drank, de moeders zijn afgesloofde doetjes.

Zie b.v. H. F. K. Günlher, Rassenkunde des dcutschen Volkes, München 
pag. 196 sqq.
Een aardige illustratie hiervan kan men vinden in een
H. Gordcau Jr. in het tijdschrift The World’s Youth 

waarin de schrijver als „the dutch boy" den jongen i 
beschrijft: The Dutch boy is stout, clear-skinned and ros 
fair hair etc. De blauwoogigen zijn onder mijn jongens verre 
Op de afbeelding, die bij het artikel is gegeven, zijn trou’ 
donkerharigen dan blonden,

kunnen bestaan. Het is n.l. volstrekt niet ondenkbaar, dat het tijd
stip, waarop de geestelijke volwassenheid wordt bereikt voor de 
verschillende rassen, die onze samenleving kent, verschillend ware ’). 
Het is mij althans niet ontgaan, dat mijne beschrijving van den 
meerderheidsjongen zich vrijwel dekt met die van het hier te lande 
veel voorkomende ras, dat naar zijn herkomst het JBaltisch-Slavische 
wordt genoemd 2).

Volwassen worden is dus nu in alle drie gevallen het bereiken van 
een periode van stilstand; zij gaat ongemerkt in die van de afsterving 
over. Lichamelijk sloopt de natuur en het leven den mensch geleidelijk. 
Langzaam beginnen de zintuigen hun diensten op te geven. Zijne krachten 
gaan hem begeven en zoo keert de mensch ten 
weder, waarover hij een korte spanne tijds als koning heeft te g< 
gehad. Gcslachtelijk is hij veelal voor den dood reeds verschrc 
Meestentijds echter zal zijn geestelijk Ik bij zijn dood niet . 
in den nacht zijn verzonken.
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die nochtans tegen hare kinderen snauwen. Op hun veertiende jaar 
gaan de jongens de groote fabriek in, waar zij als slaven van gevoel- 
looze machines gedurende lange arbeidsdagen, den meest gccstloozen 
arbeid verrichten voor zich vetmestende bezitters, natuurlijk tegen 
hongerloon.

Zoo is echter de werkelijkheid niet; de 
in dit gruwelijke beeld is de verschrikking v 
kennen, waaruit het licht van een beteren d; 
Maar de werkelijkheid is grauw van klein-bu 
hartige zelfvoldaanheid.

Dat echter een slecht gezinsleven niet dien neerhalcnden invloed 
heeft dien men er allicht van verwachten zoude, zal ieder onderwijzer, 
die met volkskinderen te maken heeft, dikwijls hebben opgemerkt. Dat 
niet de arbeid de aanleiding is van het verdwijnen van den zin voor 
belangstelling, toont in de eerste plaats de snelheid waarmede het 
proces der geestelijke volwassenwording voor de meerderheid verloopt, 
maar ook het gedrag van die jongens, die om een of andere reden 
geen werk vinden, doch werkeloos thuis blijven zitten.

Ik vestig er de aandacht op, dat de hier wedergegeven beschouwing 
een biologische theorie pretendeert te zijn. Dit beteekent dus, dat we 
naar mijn meening dan, te maken hebben met onontkoombaarheden, 
waaraan wij menschen niets kunnen veranderen, evenmin als wij er 
iets aan doen kunnen, dat het gras groen is. Ik zou me heel wel een 
kring van sierkunstenaars kunnen voorstellen, die het gewenscht zouden 
achten, dat het gras b.v. paars ware en niemand zal 
verbieden om schilderijen te maken, waarop het 
waarop desverlangd de boomen met de wortels naar 
Niettemin is het gras groen.

Het beteekent ook, dat zij aan een belangrijke zijde van het men- 
schelijke leven niet raakt, want zij houdt zich slechts bezig met den 
mensch als natuurproduct, met verschijnselen, die gaandeweg tot meet
baarheden te vervormen zullen zijn. Maar zij gaat aan het eigenlijke 
zieleleven voorbij.

Wat men onder zieleleven te verstaan heeft, is niet gemakkelijk 
onder woorden te brengen; maar we moeten het toch probeeren, 
wegens het belang dat dit onderdeel v<jof het geheel heeft. Het uit 
zich in de hoogste menschelijke gevoelens, b.v. die voor schoonheid, 
recht, religie. We hebben hier met ontwikkelbaarheden en niet met 
aanleerbaarheden te doen en in dien zin zal ook het allergebrekkigste 
ethische werk, dat wij voor onze naasten doen, op resultaten kunnen 
bogen. Daarom durfde ik ook schrijven, dat er geen reden is om niet 
te verwachten, althans niet te hopen, dat het goede voorbeeld eer
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zal vinden dan het slechte. Hier ook heeft de theorie 
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het milieu geldigheid. Men zo u zich b.v. heel goed een 
kind van een poelier kunnen denken, dat toch aan een 
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Comenius, „zoek alles met het < 
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God met het licht des geloofs." *)

Thans heb ik zoo duidelijk als ik kon, mijne theorie geschetst; hare 
geldigheid of onhoudbaarheid aan te toonen is een levenstaak.

Hare cerste en voornaamste conclusie is, dat men de menschen in 
drie groepen zal kunnen indeelen, naar gelang n.l. dat zij geestelijk 
volwassen zijn vóór dat zij lichamelijk en geslachtelijk rijp zijn, dat 
zij geslachtelijk of lichamelijk volwassen zijn vóór dat zij geestelijk 
rijp zijn en ten slotte, dat zij pas tot volle geestelijke rijpheid komen 
nA dat hun lichamelijke en geslachtelijke groei tot staan is gekomen.

Tot de eerste groep behooren dus menschen, die in hunne jonge 
jaren een tijd zullen doormaken, waarin de onstuimige begeerten des 
lichaams niet door den geest in evenwicht worden gehouden. Verre
weg de meerderheid der menschen behoort tot deze groep; zij zijn 
het, die de massa vormen.

Zij kan oogenblikken van verheven grootschheid beleven, als zij als 
massa optrekt om eenen leider te ecren, gelijk o.a. geschied is bij de 
begrafenis van Paul Singer.

Men zal de menschen uit de eerste groep voornamelijk onder de 
arbeiders moeten zoeken en onder hen, die ’t in de wereld, maat
schappelijk gesproken, niet ver hebben gebracht.

De menschen van de tweede groep zullen over ’t algemeen in hunne 
jonge jaren een evenwichtiger beeld vertoonen. Tot haar behooren de 
burgerij en het gros der intellectueelen. Ook de weinige gelukkige 
stervelingen, die dit ondermaansche oplevert, moet men in deze 
categorie zoeken: menschen die voldaan zijn over wat zij bereikt

*) Unum nccessarium, vi, 12.
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Eckermann, 27 Jan. 1824) „Man hal mich immer 
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i gedaan hebben en geen blijvenden drang
In de derde groep moeten de eigenlijke 

worden gerangschikt, geleerden en profeten. Zij zullen zich zelden gelukkig 
kunnen voelen ') daar hun scheppingsdrang hen verhindert om ooit 
met het bereikte te volstaan. Zij zijn daardoor ook bruikbaarder als 
bezielers en voorbeelden dan als leiders of heerschers.

De menschen van de tweede en derde categorie zullen in hun jonge
lingsjaren een tijd van geestelijke inzinking vertoonen, n.1. dan als hun 
geslachtelijke rijping en lichamelijke groei de beste sappen behoeven. 
Voor die van de tweede groep zal echter de herleving slechts tijdelijk 
zijn. Daar de meeste waarnemingen omtrent den puberteitsleeftijd aan 
leerlingen van middelbare scholen, die grootendeels juist tot de tweede 
groep behooren 2), zijn verricht, is de gangbare opvatting omtrent den 
puberteitsleeftijd ontstaan.

De fout, die hierbij dus wordt gemaakt, is dat men de niet onop
gemerkt gebleven verschillen met jongelingen van lageren stand zonder 
verder onderzoek aan den invloed van het milieu toeschrijft, hierbij 
de eigenschappen van den geest met die der ziel verwarrend. Wij 
weten, dat in de eenvoudigste, schijnbaar zoo weinig gecompliceerde 
persoonlijkheid, b.v. van een „wilde”, de schoonste ziel kan huizen.

als einen vom 
beklagen und den Ganj 
nichts als Mübc und 
meinen fünfundsiebi 
Es war das ewige 
wollte  Der 
waren zu vide'.

’) Zoo kan dan ook b.v. Romain Rolland in 1’ Adolescent schrijs 
plupart des hommes meurent a vingl ou <i Irenle anj: passé cel Age ils nc sont 
plus que leur propre renet: le reste de leur vie s'ccoulc a se singer eux-memes. 
a répéter d'une fa^on de jour en jour plus mécanique et plus grimacante ce 
qu’ils ont dit, fait, pensé ou aimé au temps qu’ils élaienl.....”

(Jean Christophe.)
Bij den meerderheidsmenscb echter treedt dit verschijnsel vrij wal eerder op.

Indien men de wereld en de menschen beziet door den zooeven ge- 
construeerden bril, zal men zich geneigd voelen tot een zeer bescheiden 
verwachting van de mogelijkheden, door opvoeding, inzonderheid bij 
de rijpere jeugd en bij volwassenen te bereiken. Men moge dit pes
simisme heeten — en dit heb ik heel wat keertjes moeten hooren 
het tegengestelde van dit pessimisme is dan toch niet een zielsver
genoegd optimisme doch een star illusionisme.

Vergelijk hier: Goethe (in 
Glück besonders 

ig meines 
Arbeil 

>zig Jahren 
Walzen ’ 
Ansprücbe an
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Dit laatste brengt mede dat men — eer in toenemende dan in 
afnemende mate — met onbeschrijfelijke tenaciteit, door middel van 
onderwijs in iets heel anders een bepaald resultaat tracht te be
reiken. Hierbij geldt de vraag naar rentabiliteit als ten eenenmale 
ontoelaatbaar. Gepersonifieerd wordt dit type door den eerwaarden, 
grijzen, doch nog zoo levenskrachtigen predikant (pastoor, rabbijn, 
drankbestrijder, leeraar, enz., enz.), die bij zijn veertigjarig jubileum als 
zoodanig verklaart, dat hij zich voor zijnen inspannenden arbeid genoeg
zaam beloond zou achten, indien hij in dien tijd slechts aan eenen den 
weg tof een hooger leven had gewezen. De omvang van de uitrusting, 
die daartoe vereischt is geweest, aan papier, notulen, gebouwen, 
torens, klokken, kosters, portiers echter wijst onverbiddelijk op een 
fout in de methode.

Pygmacen zijn heele korte menschjes; wij zullen niet mogen ver
wachten dat zij langer worden indien in Pygmaea de portretten van 
reus Goliath in de scholen worden gehangen of de daden van den 
reus van Sparrewoude op meetings worden voorgedragen.

Niettemin verwachten wij allen wel min ofte meer zulke wonder
baarlijke uitwerkingen b.v. voor het logische denken van onderwijs 
in meetkunde, voor eerlijkheid door verhalen van eerlijke lieden.

Ten aanzien van de resultaten van onderwijs heeft men wel een 
zekere stilzwijgende overeenkomst' getroffen: we verklaren deze voor 
voldoende, indien iemand op een gegeven tijdstip een aantal phrases 
kan herhalen en het type van een opgegeven vraagstuk herkent. Of 
een candidaat het geleerde werkelijk in zich heeft opgenomen — 
daarover breken we ons volstrekt het hoofd niet. De groote meer
derheid der jongens b.v., die eindexamen H.B.S. aflegt, zou zelfs niet 
verbaasd zijn indien het vernam, dat de Wet van Avogadro ver
anderd ware geworden, of indien uit de nasporingen van een professor 
in Amerika bleek, dat Avogadro een tijdgenoot van Pythagoras was 
geweest.

Geen wonder, dat er immer stemmen zijn opgegaan van menschen, 
die op tekortkomingen van het onderwijs gewezen hebben; grooten- 
deels echter wordt de verbetering van wijzigingen in de methode 
verwacht. Inderdaad moet men al zulke pogingen loven, daar zij 
kunnen bijdragen tot vermindering van de saaiheid der scholen en 
ter vermeerdering van de inspanning van leermeesters. Een verhooging 
van het gemiddelde peil onzer beschaving is daarvan dan ook wel 
degelijk te verwachten; niet echter van dat der geestelijke vermogens.

Nogmaals: in onderwijs en vrije jeugdvorming trachten wij naar 
resultaten door gevolgen als middelen te bezigen. Zoo zal b.v. „blij
heid" tot dansen kunnen voeren en trachten wij door dansen „blijheid”
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vermogen om 
schoolsche kennis op te doen moge noemen), heb ik nu toch wel ge
noegzaam betoogd. Zonder twijfel zijn de intellectueele vermogens 
een maat der geestelijke en zoo komt het ook, dat men nog immer 
tracht iemands geestelijke vermogens te vergrooten, door hem een 
grootere feitenkennis op te dringen. Met dit schenken van een Liter 
in een maatje, houden zich de leeraren van ons middelbaar onderwijs 
dan ook een groot gedeelte van hunnen tijd op.

Vooralsnog moet dit zoo blijven ook, want we beschikken niet over

te brengen. Daarom is het nog 
leeren: men denke b.v. aan d< 
van Koek. ’)

Wetenschappelijke zin is niet aanleerbaar.

Over de toepassing van wat ik hier heb beweerd op 
van het onderwijs in ’t algemeen wil ik me niet uitlaten: dit 
eenvoudig niet. Zij zou tot de consequentie leiden, dat een 
groot gedeelte van onze lesgeverij, zelfs aan onze hooge scholen, 
een totaal zinledige, vruchtelooze tijdvermorsing is en ik zou me 
moeten wagen in mij onbekende gebieden, waar de bewoners me 
alles behalve vriendelijk zouden ontvangen. De huidige ontwikkeling 
van ons onderwijs, die door sommigen heel welwillend met den ver
zamelnaam van „onderwijsverslechtering (s.v.v.)” wordt aangeduid, 
moge echter te denken geven.

Over de opvoeding van de rijpere jeugd uit de volksklassen echter 
durf ik wel wat zeggen; in de eerste plaats, omdat ik hen jaren lang 
aandachtig in groote genegenheid heb gadegeslagen en vervolgens ter 
rechtvaardiging of toelichting van de wijze, waarop we in het afge- 
loopen jaar in De Arend zijn te werk gegaan, gelijk men nader in 
het eigenlijke verslag daarover, in 'het vierde gedeelte van deze ver
handeling, kan aantreffen.

De opvoeding dan van den volksjongen moet ten doel hebben hem 
voor het heden en voor het komende gedeelte zijns levens gelukkiger 
te maken. Daartoe moet men de ontwikkelbare n 
ontwikkeling trachten te brengen en niet trachiet 
brengen, wat hij niet bevatten kan 
wijsheid kan voeren, 
afsnijdt.

De vraag is dus nu slechts: wat is het ontwikkelbare?
Dat dit niet het intellect is (of hoe men anders het

te doen moge noemen), heb ik nu tocl
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en gehot 
igd vereenigin 

excessen lei'

n zooveel 
gaan. Opzei 

te handelingen

De lagere school laat de meeste kinderen, los als zij 13 of 14jaar 
zijn. Daar de wet den arbeid van personen beneden de 14 jaar ver
biedt, gebeurt het dikwijls, dat een kind eerst nog een tijdlang thuis 
rond hangt, voordat het gaat werken. In deze lacune heeft men door 
een zevende leerjaar willen voorzien, hetgeen echter weer voorloopig 
is uitgesteld. Het is merkwaardig, dat niemand eigenlijk een juiste

twee redenen:
mijne meening groi 

agens tezamen te br 
ittelijke exhortaties het 

echter des te meer.
uit af kan leiden, dat ik volstrekt 

gedesillusioneerde pessimist tegenover mijn taak sta, doch 
het werk van het clubhuis rijke resultaten voor mijne 

maar dankbaar dagelijks aanschouw.
zekere vormelijkheid niet ontberen en 

eens terdege rekenschap geven van de vraag, 
; tegenover de jeugd wel immer tot het aankweeken van 
ren eerbied bijdraagt. Zoo weet ik van mannen, die een 
maatschappij te bekleeden hebben, die zich niet ontzien 

in jongenskampementen de pap rond te dienen in hun nachtpak 
gekleed, en ik heb zelf een hoogleeraar van ’s Lands Eerste en Oudste 
Hoogeschool gezien en gehoord, die zich door een troep jongens en 
meisjes eener jeugdvereeniging liet tutoyeeren en bij den achternaam 
noemen. Zulke excessen leiden tot verstoring van het evenwicht in 
de jeugdigen.

hulpmiddelen, om uit te maken of een of ander weinig-belovend leer
ling zich nog niet later weer tot iets van belang zal kunnen ontwik
kelen. Dit is een opgaaf voor de „toekomstige eeuw der psychologie". 
Men meene echter niet een stuk verder te zullen komen door verla
ging van exameneischen; men zal hierdoor het geestelijk vermogc 
evenmin kunnen verhoogen als het stoffelijk vermogen door inflati

Maar waar de mensch steeds rijker aan wordt, dat is aan ervaring 
en wat het clubhuis nu allereerst voor zijn jongens kan doen, is zor
gen, dat die ervaringsschat voor hen steeds kostelijker wordt. Het 
clubhuis moet den jongens in alle mogelijke opzichten tot een standaard 
strekken, zoodat zij in hun later leven zullen zeggen: „in 't clubhuis 
deden ze zoo — dus zóó hoort ’t". Een standaard van plichtsbe
trachting, van werkzaamheid, van orde, van betamelijkheid. In dien 
zin is dan ook iedere uiting, iedere handeling van een clubhuismeester 
van belang, gelijk ik tallooze malen bevestigd heb gevonden. Ik breng 
dit hier nog eens naar voren om

Ten eerste omdat ik hierop 
degelijk zin heeft om zooveel jonj 
massaal te werk te 
werking; doelbewuste

En vervolgens omdat 
niet als een 
integendeel van het werk van 
jongens niet alleen verwacht,

Wij kunnen in ons werk een 
ouderen mogen zich wel 
of hun gedrag 1 
den onmisbare 
plaats in de r

gekleed,
eschool g‘
:s eener j<

i. Zulke

sndt, dat het wel 
trengen en aldus 

ibben geen uit-
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in zoo’n zevende leerjaar wel zou

>eid harer jongens niet meer 
 :re school vasthouden; 

verwachten, dat zij met ambitie 
i daarin voldoening zullen vinden

voorstelling heeft van wat men 
kunnen onderwijzen.

Dat de school juist bij dien leeftijd blijft staan is niet toevallig; 
juist in die jaren toch treedt — naar ik meen met zekerheid te kunnen 
volhouden — het verschijnsel, dat hierboven als het bereiken der 
geestelijke volwassenheid is aangeduid, voor de meerderheid der men- 
schen op. Aan den meerderheidsmensch kan men na zijn 14de jaar 
geen geestelijk bezit meer bijbrengen. Wat hij dan nog leeren kan, 
moet hij leeren door ervaring en gewenning.

Deze stelling is, behalve voor de vrije jcugdvorming, voor het am- 
bachtsonderwijs van belang. Want het mag niet ontkend worden, 
dat het verkeerd is, oin den nog niet manbaren jongen op zijn veer
tiende jaar al de wereld in te zenden en hem dan reeds als onder
geschikte collega van volwassen werklieden in fabrieken en werk
plaatsen aan hun veelal ruwen omgang bloot te stellen. Geen opvoeder 
kan zulks voor zijn kind begeeren en de ware beteekenis van icderen 
vorm van voortgezet onderwijs, voor zoover het overdag wordt ge- 
gegeven, ligt juist hierin, dat het de jongens kinderen houdt in den 
tijd, dat dit voor hen zoo noodzakelijk is. Daarentegen heeft voort
gezet schóólonderwijs het bezwaar, dat de groote meerderheid der 
jongens er volstrekt niets meer van kan opsteken en dat het de jon
gens los moet laten op een leeftijd, waarop bij hen voor geen enkele 
zaak meer belangstelling te wekken is en dat het onderwijs hun — 
althans onder de huidige omstandigheden, nu het voortgezet onderwijs 
nog steeds uitzondering blijft — een inbeelding geeft, die hun steeds 
in den weg zal staan. De beste uitweg uit deze moeilijkheid zou 
daarom een algemeene en verplichte lecrlingsoplciding zijn. Waar dit 
nog niet te verwerkelijken is, is de ambachtsschool het beste surro
gaat. Maar hiervoor is het noodzakclijk, dat het ambachtsonderwijs 
zich terdege rekenschap geve van zijn mogelijkheden. Naar mijne 
meening geschiedt dit niet steeds voldoende en grijpt het te hoog. 
Het ligt zoo voor de hand, dat men het ambachtsonderwijs zoo in
richt, dat het zijn leerlingen zooveel mogelijk handvaardig maakt en 
dat het hun zooveel theoretische kennis mcegeeft, als het in den be
schikbaren tijd mogelijk is. In dezen gedachtengang echter wordt 
zonder meer voorondersteld, dat kennis macht is en blijft het critisch 
onderzoek naar de uitwerking van het bijbrengen van kennis op 
geestelijk volwassen menschen achterwege.

De ambachtsschool moet de meerderheid 
dan anderhalf jaar na het verlaten der lagei 
dan kan men nog op goede gronden ■ 
hun levenswerk zullen aanvangen en



IV.

*) Montaigne, I 25.
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geschoten; 
>p, dat een 
>( zoo iets, 

heel dikwijls over

van het leerplan, is hierbij van geheel

menig opzicht te kort ben g< 
dat ik eigenlijk een beetje hoop, 

mee zal vallen of

naar de inrichting 
iktc beteckenis.

opvoeding, zij het onderwijs of vrije jeugdvorming, 
.vikkelbare te ontwikkelen; daartoe moet zij den 

het besef bij brengen van de oppermachtigheid der werkclijk- 
igc, gehoorzame plichtsvervulling, zij moet 

•ndc inspanning den mcnsch kan baten 
hem daarvoor kan vrijwaren.

De vraag ■ 
ond erge schil

Doel van alle o 
moet zijn het ontwi 
jongens het besef bij brengen 
heid. Zij moet leeren nederig 
leeren, dat alleen nimmer rustet 
en dat geboorte noch diploma

idealen als tastbare realiteiten — kortom al het 
dat voort kan komen uit „la fréquentation du mond 
een clubhuis geboden.

Ik vind van mezelf, dat ik in 
ik bedoel dit hier niet zoo, 
ander zeggen zal, dat dit toch nog wel i 
Neen, ik ben er me van bewust, dat ik

Thans wil ik dan nogmaals een jaar levens van De Arend beschrijven. 
Ik zeg er terstond bij, dat ik niet voornemens ben om op deze wijze 
jaar na jaar van het gebeurde te vertellen. Ik hoop slechts, dat 
anderen er zich door aangespoord zullen voelen om ook hun boeken 
eens open te leggen, zooals b.v. de heer Postuma in Volksontwikkeling 
van April j.1. verdienstelijk heeft gedaan. De ontwikkeling der massa 
is niet een zaak van jaren of menschenlcvens, maar van eeuwen en 
honderdtallen daarvan. Maatschappelijke werkers moeten in de eerste 
plaats in staat zijn om hun eigen nietigheid te beseffen en niet 
verwachten, dat hun eigen woord of daad al in hun leven wonderen 
te weeg zal brengen. Als dus iemand (gelijk ook een inzender in dit 
blad heeft gedaan) het over de mislukking van De Arend heeft, dan 
zegt hij een dwaasheid. Als er iets is, dat een succes mag heeten, 
dan is De Arend een succes. Eiken avond, die over deze grauwe 
stad daalt, verzamelen er zich tientallen en nogmaals tientallen van 
jongens, die zonder het huis niets zouden weten te bedenken dan 
doelloos langs de straten slenteren of die als zoutzakken tegen een 
raamkozijn zouden leunen. Al deze jongens ondergaan den invloed van 
het interieur naar de mate, dat zij daarvoor toegankelijk zijn; zij 
stellen zich zelven door hun komst in een huis reeds min of meer 
onder appèl, zij brengen een klein geldelijk offer, zij krijgen de gelegenheid 
om eervolle opdrachten te vervullen of daden voor anderen te ver
richten, zij ontmoeten in hunne meesters hunne meerderen in kennis 
en idealen als tastbare realiteiten —- kortom al het goede en nobele, 

de" *) wordt door
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zulke dingen dikwijls 
ondankbaar. Verkeerd

I : 

L

gr'crgerd heb, dat de meeste jongens de kleine dingen des levens, die 
aan het leven zijn waarde geven, daar zij de sfeer, waarin wij ademen 
bepalen, zoo volstrekt verwaarloozen. Eenige voorbeelden: een paar 
jongens gaan samen biljarten, anderen, die op 't oogenblik niet aan 
de beurt zijn, zitten op stoelen er om heen. Ze rooken sigaretten en 
gooien de peukies, asch, papiertjes en leegc doosjes op den grond. 
Ze eten sinaasappels en laten de schillen voor hun voeten vallen. Ze 
bedenken dan in eens, dat ze een afspraak hebben, leggen de keuen 
op het biljart en verdwijnen. Er komen anderen: ze nemen de biljart- 
stokkeu ter hand en spelen hun potje te midden van al die hot en 

schillen en peuken loopend. Als ik er 
rooster en toonen me, 
de kamer aan kant te 

reedheid brengen voor een 
okaal en ze 

eenvoudig de rest

van een
uit opgestap<

lugubere omgeving de i
op belastingkantoren, kroegen, politieposten, brugge-
en — helaas 1 op' woonhuizen en nog niet eens van

op stoelen 
isch, papi

eens, dat : 
verdwijnet 
en spelen hun

haar gesmeten stoelen, over de schillen en pen 
dan aanmerking op maak, dan kijken ze op 't 
dat zullie dien dag niet aan de beurt zijn om de kamer aan 
maken. Anderen zullen een lokaal in gereedheid brengen voor 
damséance; er zijn veertig stoelen in het lokaal en ze hebben er maar 
twintig noodig. Dan stapelen ze eenvoudig de rest op elkaar met de 
pooten naar boven, waardoor het lokaal er uit ziet als een koffiehuis 
’s morgens voor achten. En als dan de meester er wat van zegt, dan 
antwoorden zij verbaasd: „wa geef dit nou?" Weer een ander zal 
een douche nemen; hij brengt een handdoek en kleeren mee in een 
krant gewikkeld. Na afloop komt hij weer een papier vragen om de 
boel mee terug te nemen, maar zijn eigen nat-geworden krant ligt op 
den vloer van het badkamertje. Komt nu een volgende jongen in het 
hokje, dan merkt hij de rommel naar 't schijnt zelfs niet op en als 
men hem zegt, dat hij, voordat hij begint, toch wel eerst eens mocht 
opruimen, dan zegt hij verontwaardigd: „dat heb ik hier toch niet 
neergesmete!”. De voorbeelden laten zich onbeperkt vermenigvuldigen: 
de jongens denken altijd terstond over de schuldvraag en nimmer 
over hun eigen waardigheid. Het verschijnsel is helaas algemeen; men 
ziet b.v. in het groote boek van Russell and Rigby o’ver Boys’ Clubs ') 
een afbeelding van een gymnastiekuitvoering, waarvan de achtergrond 
ook weer uit opgestapelde stoelen bestaat. Het is wonderlijk welke 

mensch voor zich gepast schijnt te oordeclen;
men lette eens 
wachtershuisjes 
de allerarmsten.

En nu moet ik erkennen, dat ik me over 
kregel en nijdig gemaakt heb; dit is verkeerd en 
is het omdat men van een leerling niet mag vergen, dat hij zal weten 
of kunnen, wat wij hem juist moeten leeren en ondankbaar is het, 
omdat ik de vele en dikwijls aandoenlijke verbeteringen en pogingen

*) Russel and Rigby. Boys’ Clubs. London 1907.
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we tevreden zijn 
die voor onze deur g 
of al die heeren tod

‘gen;
andcweg
i van het

clubhuis als De Arend is niet in de eerste plaats 
clubs op gang te brengen, maar om een 

de vraag: wat boeit de ongeboeiden? Dit is 
s er is en het deed me dan b.v. ook een beetje 

:spreking van ons vorige 
Geef den jongens wat

>akt.
t strekt nu De Arend tot oen groote 
jaren door onophoudelijk vele

ijven: ónmogelijke) jongens heeft getrokkt 
gebleven en toen weer 
telkens weer, komen ook 
het is alsof zij zoeken

In Augustus is De Arend gesloten geweest; dit was nog nooit 
gebeurd en er is misschien wel iets tegen ook. Maar er komen in 
den zomer toch nooit zooveel jongens en we verlangden erg naar een 
ouderwetsebe vacantie, niet verstoord door de gedachte dat daar
ginds wellicht iets scheef kon gaan, „’n Maand is wel een heele tijd . 
zeiden de jongens.

daartoe niet voldoende op prijs stelde. Maar men wil nu eenmaal 
— alle theorie ten spijt —■ snel resultaat van zijn streven zien, zooals 
die Spanjaard, die tien jaar in Amsterdam woonde en naar huis schreef: 
nu woon ik al tien jaar in Holland en nóg spreekt dat domme volk 
geen Spaansch.

In den aanhef van dit relaas past dan ook allereerst een woord 
van erkentelijkheid jegens hen, die ik immer in onwankelbare trouw 
klaar heb gevonden om raad te geven en te schragen. Want waarlijk, 
de zaak is niet eenvoudig en met een paar machtspreuken af te doen. 
Men kan toch bij wijlen op jongens stuiten, die toch eigenlijk nog 
geen Menschen zijn; een dichte nevel is er tusschen hen en de rijke, 
kostelijke Aarde. Zou er nu niets zijn wat deze scheuren kan?

Unto this last!
De taak van een 

om een aantal cursussen en 
antwoord te vinden op d- . 
de moeilijkste vraag, die er is en het deed 
komiek aan, toen ik in een blad boven een besj 
jaarverslag met groote letters gedrukt zag:

Hd strekt nu De Arend tot een groote eer, dat hij reeds drie 
lange jaren door onophoudelijk vele en alle mogelijke (en ik zou 
schrijven: ónmogelijke) jongens heeft getrokken. Velen, het is ■ 
zijn maar kort gebleven en toen weer in den mist verdwenen. 
Doch telkens en telkens weer, komen ook van dezen weer verschei- 
denen opdagen; het is alsof zij zoeken naar een steuntje, naar het 
andere. Gaandeweg verzamelt zich ook een schare van menschen, die 
het eervolle van het pioniersschap beseffen. Ik beschouw het als een 
groote onderscheiding voor een man om in De Arend te hebben mee
gewerkt en om zoo tot de eersten te behooren, die aan een werk, 
dat voor de toekomst steeds meer zal beteekenen, deel gehad te hebben. 
Thans echter gelden we nog niet geheel voor vol en voor lof moeten 

tevreden zijn met den meewarigen groet van den politie-agent, 
geposteerd wordt en daar verwonderd peinst, wat 

ch wel in die jongens zouden zien
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gehandhaafd. In dc eerste dagen 
licht was,, gaf ik zelf de kaarten 

■ter werd en al de drie verdiepingen 
er een tijdelijke port 

mentaliteit van een tourniquet en geen joi>( 
kon er door, die niet aan de eischen voldeed.

Nu het resultaat. Inderdaad is het aantal der bezoekers heel sterk 
gedaald; we hebben herfstavonden gehad, dat er niet meer dan een 
zestigtal jongens in huis was, dat het verkwisting zou zijn geweest 
om het volle licht te ontsteken in de groote zaal, dat er op de „grootc" 
gymnastiekles maar een paar jongens waren. In de leeskamer kwam 
dikwijls dagen achtereen geen menseb. De jongens, die wél kwamen, 
waren voor 't meerendeel jonge, die met een dubbeltje, dat ze van 
hun moeder van ’t huishouden kregen, den toegang betaalden. En de 
grooteren, die kwamen, waren in hoofdzaak echte Hailemannctjes.

Er waren natuurlijk ook wel verheugende dingen hier tegenover. 
Zoo vormden zich een paar vaste clubs onder hun eigen leiders, die 
werkelijk een hoogeren levensstandaard nastreefden. En de lessen, die 
in huis werden gegeven, als die voor voortgezet onderwijs en in het 
Engelsch, werden behoorlijk en vooral regelmatig bezocht. Maar

2 September ging het weer open. Een lang van te voren aange- 
kondigde nieuwe regeling ging op dien dag tevens in: het clubhuis 
zou voortaan niet meer gratis toegankelijk zijn, doch er moest een 
dubbeltje per week worden betaald. De aanleiding voor het nemen 
van deze maatregel is duidelijk. In de eerste plaats moest het aantal, 
der bezoekers worden verminderd en in dc tweede plaats verwachtten 
wij ervan, dat het peil onzer bezoekers er door zou worden verhoogd. 
Jongens, die tot een klein olFer in staat zijn, zijn ongetwijfeld meer 
dan die, die alles maar voor niets willen hebben. Wij beschouwden 
de zaak dus inderdaad zoo, dat er een laag is, waarvoor men eigen
lijk niets doen kan, waarmede geen contact te krijgen is. Hier schuilt 
natuurlijk juist de moeilijkheid: het is eenvoudig genoeg om het onbruik
bare materiaal uit te sluiten; de kunst en de hoogste taak is het 
echter om hen toch te bereiken. Is dan waarlijk alles beproefd, is 
er niets anders te verzinnen?

Om het voor jongens, die vinden dat ze heusch geen dubbeltje kunnen 
missen, mogelijk te maken De Arend althans te leeren kennen, bepaalden 
we, dat er des Zaterdags en des Zondags geen toegangsgeld zou 
worden geheven en dat er op die dagen ook zou mogen worden gekaart 
(wat op de betalende dagen verboden is en blijft). De muziekuitvoeringen 
bleven, zooals van den beginne af geweest was op Zondagavond, 
vastgesteld.

De bepalingen werden rigoureus < 
van September, toen het nog lang li 
uit, maar toen het weer wat drukk< 
van het huis weer in gebruik kwamen, werd 
aangesteld. Deze had de 

door, die niet
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jonÉ 
bett

de slapste
was het
toe vol met jonj 
dan ook allemaal 
't Was een

voldoening gaf mij de gang van zaken niet, omdat ik van 
dat het reusachtige werktuig, dat De Arend is, op die manier niet 
economisch werd aangewend. Bovendien rijst natuurlijk ook terstond 
de vraag of niet in de (ontegenzeggelijk bestaande) behoeften, die nu 
werden bevredigd, niet alreeds op een andere wijze was voorzien.

Maar toen het eenmaal goed en wel October was en toen dc 
theoretische en werkelijke zomertijd voorbij waren, toen begonnen 
toch dc jongens weer op te zetten. Maar zooveel als er vroeger 
geweest waren, zijn op een gewonen avond niet meer verschenen. 
En het waren niet meer geheel dezelfde als vroeger. Er had een 
haast onmerkbare verschuiving naar boven toe plaats gevonden; er 
waren zelfs wezens bij met breedgerande brillen, die „meneer Van 
^Vijk” tegen me zeiden. Het is heel moeilijk om precies te zeggen, 
wat of het verschil tusschen dezen en de echte volksjongens is. De 
dubbeltjesjongens waren, om te beginnen, zeker minder spontaan; vele 
liepen rond met 'n gezicht van „is dat nou alles wat ik voor m’n 
geld krijg?”. Maar ze hadden niets in hun mars. In ’t geheel zijn 

in den afgeloopen winter op de betalende dagen omtrent 800 
igens gekomen, die er tevoren niet geweest waren; er zijn echter 
trekkelijk weinig blijvers onder. Het gemiddelde bezoek van Dec. 

tot Maart was ongeveer 150 jongens; niettemin bleef tusschen den 
volksjongen en De Arend het dubbeltje staan. Ik geloof, dat het 
hicr niet zoozeer het bedrag is, dat hem hinderde, maar veeleer het 
onbestemde gevoel van nettigheid, dat voor hem het huis plotseling 
had gekregen. Papier is een zeer bijzondere stof; men kan er veel 
steviger hekken van maken dan van ijzer. Als men b.v. ergens alleen 
wandelen of kampeeren mag, als men een kaart bij zich heeft, dan 
is het avontuurlijke, vrije, er ook plotseling af. Ik vermoed, dat 
hierin eigenlijk de oorzaak ligt van de belemmering, die het dubbeltje 
voor zooveel jongens ontegenzeggelijk is geweest.

Waar waren onze jongens toch heen gegaan?
Whither? I dread to think.
Het dubbeltje heeft hen eenvoudig weer de straat op gestuurd. 

•Want dat zij stonden te wachten om weer binnen te kunnen komen, 
bleek duidelijk uit de Zaterdagen en Zondagen. Zooals ik reeds heb 
gezegd, was op die dagen het bezoek vrij gebleven; op die dagen 
was er ook geen conciërge. En, waar de Zaterdag tot dusver altijd 

dag was geweest, wat het bezoek aangaat, dezen winter 
nog niet kwart na zessen of de geheele zaal zat berstens 

ngens. In het begin mochten ze kaarten en ze zaten . 
d te kaarten. Men hoorde ze niet en ze zagen niets.

heel ander soort en we hadden tot de meesten ervan
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Ze speelden uitsluitend een doodeenvoudig 
>etoet noemen en waarvoor men slechts twintig 
2 prentjes en de tienen. Iedere poging om een 

te halen het met een althans eenigszins moei- 
behoorlijk spelletje whist 

>ben; maar dat 
s tegen. De 
ik uit erva- 
te kennen;

;eld. Soms kwam 
; hij moest nog 

’n pakkic Flag". De bedragen, 
:ring. Hierin ligt het bezwaar 

ichtige atmospheer, die 
gesloten-zijn van 
bezoek aan lees- 

n niet grooter dan op 
larten. Wij kondigden

menschen,

volstrekt geen acces. 
kaartspel, dat ze 
kaarten behoeft: 
groepje er toe 
lijker spel (c pre 
■van, dunkt mij, 

rondgedeel 
het spel zijn

"■•oepje er toe over te halen het met een 
lijker spel (c probeeren, mislukte. Tegen een 
kan, dunkt mij, geen enkele paedagoog bezwaar hebl 
geestlooze rondgedeel van die vieze kaarten stond ons 
regels van het spel zijn zoo eenvoudig, dat men — naar i 
ring kan mededeelen — gerust mee kan doen zonder ze ' 
niemand zal ’t merken. Ofschoon ze allemaal volhielden, dat 
om geld speelden, speelden ze inderdaad allen om gel 
er zelfs een bij me .of ik een dubbeltje kon wisselen, 
vijf centen aan die jonge geven voor 
die omgezet werden, waren zeer gei 
tegen kaarten' niet. Maar de heele kroeg-a< 
's duivels prentenboek omzweeft en het volkomen 
spelers voor welken anderen invloed dan ook (het 
kamer en gymnastiek b.v. was op Zaterdagen 
weekdagen): deze zijn de bezwaren van het kaa 
dus aan, dat van een bepaald tijdstip af kaarten in huis niet 
zouden worden toegelaten. Kaartspelen is een werk voor 
die er rijp voor zijn en die de moeite ervoor over hebben, die elke 
zaak tot waarde kan maken.

In ’t eerst waren de Zaterdagsche klanten door het verbod leelijk 
in hun wiek geschoten. Ze kwamen evenwel naar gewoonte terug en 
zaten met groote petten op en met de hoofden door de gekruiste 
vingers gesteund aan leege tafels elkander vyezenloos aan te staren. 
„Wat mot je dan doen as je niet eens kaarten mag”. Hoe dikwerf 
heb ik die vraag gehoord. Om hun bekeering tot braafheid te toonen, 
kwam een stel met een ganzenbord (een bijzonder aardig stuk druk
werk); na een paar ostentatieve worpen begonnen ze de dobbelsteenen 
te gebruiken om te dobbelen. Ze gingen of om geld ganzenborden óf 
met de dobbelsteenen kassie spelen. Deze zijn de regels van het 
kassiespel: Men werpt met drie steenen. De worp, die een één en 
een vier bevat heet kassie; het aantal oogen van de derde steen 
bepaalt de (of het) kassie. Zoo heet de worp 1-4-5: kassie vijf. 
Iedere beurt bestaat uit drie worpen; is bij de eerste of tweede 
worp een één of een vier, dan mag men met twee steenen verder 
gooien. Wie in een bepaalden tijd, b.v. in twee uur(!) het grootst 
aantal malen kassie heeft geworpen is winnaar en mag den mede
spelers een kleun (= een stomp) geven.

Ook dobbelspelen vonden we in het Clubhuis ontoelaatbaar. Niet-
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i voor- 
inning; 
;stemt.

dicht? — Niet van 
, dat we morgen om

het gaandeweg rijzen van het peil dei 
van alle clubs, die zich 

stelden; in ’t bijzonder de taalles 
beide door bezoldigde krachten g< 

;en en clubhuis erkentelijk n

Een zeer grooten invloed op I 
gehad, die het Clubhuis dit jaai 
spa zich hadden laten inschrijven, heeft 
uiteraard in menig opzicht overeen 
had opgesteld en dat 
(Mei 1924). Over ’t algci 
wat of ik wilde betoogen en dat 
je hebt in je leven slechts een I 

en je besteedt dien tijd 
je er niet een belangrijk 

dat je ’t in de wereld
waren

toewijding, v 
d op de 
zich machtig inspannen

het bezoek heeft de nieuwjaarsbrief 
ir weer aan alle jongens, die vroeg of 

gezonden. Dit epistel kwam 
izicht overeen met hetgeen dat ik voor 1924 
t indertijd in Volksontwikkeling is afgedrukt 
.'meen hadden de jongens we) eenigszins begrepen 
gen en dat men zou kunnen condenseeren tot: 
lechts een betrekkelijk korten tijd van % 

practisch geheel aan ontspant 
' niet een belangrijk deel van voor inspanning best 
s gering, dal je ’t in de wereld ver zult brengen. Toch 
lakelijke voorbeelden van slecht lezen ook: een komt 
zegt: Meester, je hebt me ’n brief thuis gestuurd dat 

waar is nou je biljart?
gevallen van slecht lezen is het volgende wel het 

een Dinsdagavond stapt een jongen op me toe en zegt: 
Meester, het Clubhuis is zeker morgen dicht? — Niet van gehoord, 
zeg ik, waarom? — Ja daar staat toch, dat we morgen om half acht 
naar de Circus-scbouwburg gaan.

Daar, dat wil zeggen op het berichtenbord, hing de volgende 
mededeeling: De cursus Natuurkunde wordt voortaan gehouden des 
Woensdags om half acht.

Een verheugend gevolg van 
gewone bezoekers was de consolidatie van alle clubs, die zich een 
bepaald doel voor oogen stelden; in ’t bijzonder de taalles en de 
Engelsche les. Deze worden beide door bezoldigde krachten gegeven, met 
een toewijding, waarvoor leerlingen en clubhuis erkentelijk moeten zijn.

Vooral op de lessen in Nederlandsche taal ziet men soms oudere 
jongens zich machtig inspannen om een hooger geestelijk niveau te

bereiding 
maar als 
dan is de kans

er vernu

hier biljarten ken;
Van de taliooze 

sterkst: Op

teinin bleven de jongens Zaterdagavonds komen totdat hel buiten 
’s avonds weer licht was. Velen grepen naar een beter spel; enkelen 
kwamen tot een boek. De meesten echter lieten slechts de nimmer- 
keerende uren vergaan en waren tevreden met in het huis te zijn.

Wonderlijk; daar zitten jongens zonder tal temidden van de mooiste 
boeken, tusschen timmergereedschap, teekenmateriaal, gymnastickwerk- 
tuigen, zij verkeeren temidden van mcnschen, die met hen kunnen en 
willen spreken; alles staat voor hen klaar en zij tasten er niet van.

Blaest in desc gedoodde, opdat sy levendigh worden, ') Dit zie ik 
als het probleem der rijpere jeugd. Al het overige is détailwerk.
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leveren de (
naar een ge,

De jongens, die

en honderd, ja duizend, die er r 
wijzer is het niet gemakkelijl 
bevolking door te ga 
gekomen. De taalles 
vesting haar vlag laat wapperen.

Voor de gvn 
gebleken; een vi 
stelde daarentej 
bloeien. Deze c 
tooide, heeft veel 
seeren van

' nog
ijk, om

■aan; maar er is dit jaar duidelijk 
s moet in stand gehouden, zooals

bereiken. Deze les behoort tot het beste wat het huis een jongen 
heeft te bieden. Tegen een, die volhoudt, staan er tien, die 't opgeven 

niet aan toe zijn. Voor den onder- 
met een sterk vlottende klasse- 

een vaste kern 
een bestormde

er wordt gewandeld, 
>erd, hout gesneden, ge< 

enz. enz. Inzonderheid 
clubhuis nuttig w_

kunnen aanbevelen, die wij pers 
i ongeschoold personeel, loo| 
innen. Er is een onbeperkt 
. In den regel is het ge 

egenhek

i andere overwej 
aaninet

gymnastieklessen is de contributieheffing een bezwaar 
:n club, die zich de algcheele vorming harer leden ten doel 

igcn, kon in de gewijzigde atmosfeer eerst recht goed 
club, die zich met den bescheiden naam van de Adelaars 

voor de andere jongens gedaan, door het organi- 
voorlcesavonden, van wcek-end-camps, enz. Op allerlei 

wijzen reikt De Arend langzamerhand in het leven van zeer vele 
jongens in deze stad; er wordt gewandeld, gefietst, gezwommen, 
getuinierd, getimmerd, hout gesneden, gedebatteerd, werk verschaft, 
gecorrespondeerd, enz. enz. Inzonderheid wat de arbeidsbemiddeling 
aangaat kan een clubhuis nuttig werken, daar wij voor bepaalde 
plaatsen jongens kunnen aanbevelen, die wij persoonlijk kennen. Voor 
het verschaffen van ongeschoold personeel, loopjongens en dgl. zijn 
we niet zoo ingespannen. Er is een onbeperkt aanbod van jongens, 
die een boot willen. In den regel is het geen aanbeveling voor een 
jongen lang „zonder" te zijn; de gelegenheid tot werken voor jongens 
is nog immer ruim. Er is evenwel veel blind-alley-work bij en de 
loonen zijn laag. Afgezien van andere overwegingen — voor de jongens 
zelf is het goed als er een aanmerkelijk verschil bestaat tusschen 
jongens- en mannenloon, als zij zelf in de beurs voelen, dat zij nog 
slechts leerlingen zijn. Er zijn geen treuriger slampampers denkbaar 
dan die jonge mannen, die een tijd geleden in de bouwvakken onzinnig 
hooge loonen verdiend hebben en waarvoor nu, althans tot die koers» 
geen werk meer is. Ze pakken niet meer aan (je ken toch niet voor 
zeve gulde gaan werke), teren jarenlang op de verdiensten van vaders 

broers en zitten om de stad op werkdagen te visschen. Zij ook 
groote contingenten, die immer terstond bereid zijn om 

wallen paard te kijken.
De Arend tot heden heeft weten te plaatsen, heb

ben allen behoorlijk voldaan; den meesten van hen is het ook duidelijk, 
dat zij mede een verantwoordelijkheid dragen voor zooveel anderen, 
die na hen om een plaatsje zullen komen vragen.

Het leven van den stadsjongen vergaat kleurlo' 
en zelfgenoegza 
Verheffing zal

om een plaatsje zullen komen
van den stadsjongen vergaat kleurloos en is zoo grauw 

;zaam als het huis, als de straat, waarin hij wordt geboren. 
«1 hij alleen in gemeenschap kunnen beleven. Daarom
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weinig idee als de

gegroeid; geen der jonf 
voor een inzameling <’

i op Zondagavc 
't meest.

Iden over ‘t algemeen al even

betcekenen de clubs zooveel voor de jongens en voor de wereld. Hij 
moet zijn club echter als zijn eigen club voelen en daartoe moet hij 
opgevoed worden; hetgeen langzaam gaat. Uit het verslag van onze 
groote-jongens club, de club De Arend, moge dit blijken.

Zooals men zich wellicht herinneren zal, is deze een poging ter 
organisatie van onze groote jongens. Het al dan niet welslagen van 
deze club is ten slotte de maat van het welslagen van het gansche 
werk. Het is dan ook wel duidelijk, dat ik in het Clubhuis het meest 
in mijn schik ben als ik zie op te doen, 't Begon anders treurig. We 
hadden n.1. vorig jaar, juist voor de vacantie, een biljart gekregen; 
biljarten is nog veel prettiger dan kaarten en zoo werd het een door 
het ander verdrongen. Maar de mot zat in ’t laken en na een maand 
of zoo stak iemand, die zich nooit bekend heeft gemaakt, zijn keu er 
doorheen, ’t Geval werd eerst een beetje geplakt, maar het gat werd 
hoe langer zoo grooter en tenslotte was het biljart onbespeelbaar. 
Zoo gingen we de Augustusmaand in. In September kwamen de leden 
langzamerhand terug, om te kijken of de stukken al aan elkander 
waren gegroeid; geen der jongens had fut om het geringe werk te 
doen voor een inzameling der gelden ter herstelling benoodigd. Ik liet 
het ding weghalen en de weinige leden, die daarna kwamen, zaten 
toen als zakken zemelen wezenloos naar de plaats te staren, waar 
het gestaan had ....

Tenslotte is de zaak door hen zelf in orde gebracht; ze hebben 
een tweedehands laken gevonden en het is er opgeplakt. Die geringe 
inspanning was de aanleiding, om de club weer nieuw leven in te 
blazen en toen een paar maanden later ook dit laken weer ter ziele 
was, was het noodige geld voor een geheel nieuw laken binnen de 
week bijeen. De club De Arend heeft van den winter werkelijk ge
lóófd ; heel langzaam groeit zij tot iets, dat voor de leden van grooter 
beteekenis is dan een eenvoudig biljart- of dansclubje. Haar weg gaat 
over bergen en door dalen. De Slough of Despond ’) echter is zij door.

Tot de aardigste bijeenkomsten hebben zeer zeker de Zondagavonden 
behoord; de jongens mogen dan hunne meisjes meebrengen. Op zulke 
avonden wordt er thee gedronken, geconverseerd, gedanst enz.; alles 
met inachtneming van een streng decorum. Het is evenwel nog heel 
lastig gebleken om hen te leeren om van te voren eens een en ander 
te bezorgen; gewoonlijk moest staande de bijeenkomst, als de meissies 
er al waren, geld bijeen worden gebracht voor thee en melk. Dat 
het mogelijk is, om op Zondagavond zulke artikelen te koopen, ver
baast me hier nog

De meisjes had<
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strek kii 
delde <

Sn van de club noem ik in de eerste 
•voering van Potgieter’s: Hoe het Weeuwtje uit het 
and gevrijd werd, in de bewerking van Nolst Trenité. 

e [can men zien, hoe of de spelers zich in hunne

jongens om eens iets gezellig te maken en om wat op te ruimen. 
Voordat die huismoeders kunnen worden, moeten ze nog heel wat 
leeren. Aan de opvoeding van vele der hcdendaagsche huismoeders 
heeft helaas heel wat ontbroken.

Sommige menschen vinden het raar, dat we ook meisjes toelaten. 
Bij een gelegenheid zelfs, dat ik het huis aan een excursie vertoonde, 
die grootendeels uit dames bestond, vertelde ik in de clubkamer: „.... en 
in deze kamer mogen de groote jongens Zondagsavonds hunne meisjes 
meebrengen.” Er ging toen een gemompel van ontsteltenis op. Dit ver
baasde me toch even. Het is struisvogelpolitiek om te meenen, dat 
men op 't leven der jongens eenigen invloed zou kunnen uitoefenen, 
als men doet alsof er geen meisjes op de wereld zijn.

Onder de .jongens van de Kamer” bestaat ook een boksclub. Ik 
weet alle verhalen over bloedneusproleten en over het beestachtige 
gedrag van de op sensatie beluste menigte, die toeziet hoe of twee 
mannen elkander voor een goudbeurs van zooveel miljoen dollars dood 
slaan. Dit neemt niet weg, dat het boksen, dat onder uitnemende 
leiding geschiedt en dat geheel buiten bezwaar van onze kas plaats 
heeft, op de jongens een voortreffclijken invloed heeft. Publiek wordt 
in de boksclub niet toegelaten.

Van de geestelijke prestatiët 
plaats hare opv"“-:-" 
Hof van Hollat 
Op nevenstaand prentje 
rollen hadden ingeleefd.

Veel minder slaagden de pogingen om den jongens werkelijk iets 
bij te brengen, wat hun voor ’t leven van waarde kan zijn. Een van 

medewerkers, die vorig jaar met hen onderwerpen van algemeene 
ing had besproken, was dit jaar zakelijker geworden en behan- 
onderwerpen uit de gezondheidsleer; een ander medewerker 

las met hen om de veertien dagen uit Sven Hedin’s Van Pool 
tot Pool. De jongens kwamen wel en als ze er waren luisterden zc 
wel, maar een behoefte aan zulke bijeenkomsten hadden ze allerminst. 
Toch zullen zij hebben te leeren, dat de wereld grootcr is dan de 
Schiekade.

Op allerlei manieren trachtten ze van de verplichting tot het bijwonen 
. der bijeenkomsten ontheven te worden. Moeders werden altijd op 

Dinsdagen ziek en tantes bleken veertig jaar getrouwd en fabrieks- 
vereenigingen kozen steeds dien avond voor hare uitvoeringen; ja er 
werden eenmaal zelfs rempla^anten gestuurd. Als meneer maar een 
voldoend aantal jongens had om zijn boek tegen voor te lezen — wel 
dan had hij toch niets aan te merkenI
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sgcven.
Dit 
zich

: jongens niet biljarten;
iets te overdenken hadden.

later nog over aangesproken en
~ avonden mogelijk zijn geweest

gevorderd zijn. Over ’t algemeen — wil ik 
- houd ik het bespreken van sexuecle zaken 

tengewoon ongewenscht. Als het eens 
elk geval getrouwde medewerkers die

Op verzoek van de jongens heb ik ook een spreekbeurt in de Kamer 
vervuld over het sexueele vraagstuk; dit was vanzelf aan de orde 
gekomen bij de voordrachten over gezondheidsleer. Op zich zelf vond 
ik het reeds aardig, dat zij voelden, dat de behandeling van dit onder
werp eer bij den leider van het huis behoorde, dan bij welken anderen 
medewerker ook. Ik heb de zaak aldus ingeklecd: In de eerste voor
dracht besprak ik de bijzondere plaats van ons onderwerp tegenover 
onverschillig welk ander, verder de inrichting der mannelijke geslachts
organen en de onanie; bij dit laatste had ik het over een gebruik, 
dat ook onder Rotterdammers wordt aangetroffen en niet uitsluitend 
onder de Denkawi in Opperegypte, of zoo. In de tweede voordracht, 
veertien dagen later, besprak ik de vrouwelijke organen en geslachts
ziekten. Alles verliep zonder gegnuif of flauwigheid en toen ik uitge
sproken had gingen de jongens niet biljarten; maar ze gingen stil naar 
huis als mannen, die

Niemand heeft me er
ook niet meer naar gevraagd. Dat zulke 
bewijst, dat we toch wel 
hier nog aan toevoegen — 
in jeugdvereenigingen voor buitc 
plaats heeft, dan moeten in 
taak op zich nemen.

Er is nog een ander onderwerp geweest, dat in het afgcloopen jaar 
tot besprekingen in alle lagen van ons volk aanleiding heeft gcg< 
en waarover in het clubhuis ook heftige discussies zijn gevoerd, 
is de vraag over de wenschelijkheid der ontwapening, waaraan 
die over de wenschelijkheid der dienstweigering aansluit. De meeste 
jongens waren erg voor de ontwapening, daar zij meest van dienen 
verlies van betrekking duchten. Dat er met de leus voor eenzijdige 
ontwapening iets niet in den haak was vermoedden ze wel; dc zal 
de vox populi niet lichtvergeten: Het steekspel Van Embden-Snijders 
had plaats gehad en ik las uit de krant het verslag aan m'n jongens 
voor. Toen hun ten slotte bleek, dat de professor ons land ontwapend 
wilde zien te midden der gewapende buren, zei er een: dan vind ik 
het onzin. Dc dienstweigering kwam aan de orde, doordat er omstreeks 
denzelfden tijd onzen jongens een blaadje in de handen werd gestopt, 
met het opschrift: Mobiliseeren! In dit geschrift, dat door niet-dienst- 
plichtigen (voor een groot gedeelte zelfs door vrouwen) onderteekend 
was, werden onze jongens opgeroepen, niet slechts om den dienst te 
weigeren, dus aan ’s Lands wetten ongehoorzaam te zijn, doch ook, 
om indien een oorlog mocht uitbreken, het Vaderland in den rug aan 
te vallen. De jongens verachtten deze leer; ik zelf moet er
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ook niet, dat zulk

; niet £

van hebben, daar ik meen dat het uitsluitend in het belang van onze 
jongens is hun voor te houden, dat zij in alle omstandigheden des 
levens hun plicht hebben te doen.

Letterkunde op de volksschool 
door D. WOUTERS

en hoort uit den treuren, dat we in een merkwaardigen tijd 
leven; dat tijden als nu vóór ons niet geweest zijn. Ik wil niet 

zeggen, dat in deze woorden geen tikje overdrijving schuilt, en er in 
niet geringe mate eenige aanstellerige zelfoverschatting door openbaar 
wordt, en ook niet, dat zulk spreken gebrek aan historie-kennis verraadt, 
maar wel meen ik, dat men dergelijke uitspraken niet zoo maar heeft 
aan te nemen. Het bekende klaaglied over de verdorven mensch van 
heden, over verworden zeden, heeft, voor wie dieper schouwt, een 
ondertoon, die voortkomt uit het egocentrische. Het is een justificatie 
ten bate van zich zelf.

Nu is het verslag van De Arend weder ten einde; voor meer détails 
zie men ons bericht De Arend, dat van tijd tot tijd verschijnt en dat 
aan de leden der vereeniging Instituut voor de Rijpere Jeugd wordt ge
zonden. Ik hoop, dat uit bovenstaand relaas den lezer duidelijk is 
geworden, dat we niet bezig zijn met een onverzetbaren last te willen 
verzetten, doch dat we net zulk verstandig of onverstandig werk, 
althans planmatig werk, verrichten als ieder ander. Als we bezoek 
krijgen en men vraagt ons, zooals te doen gebruikelijk is, „of 't niet 
een heele opoffering is met die jongens, zoo iederen avond,” dan 
kunnen we zonder eenige ijdelheid verklaren van niet. Ik heb zeer 
sterk het gevoel, dat we een gebouw aan ’t optrekken zijn en dat 
we langzamerhand den tijd van experimenteeren achter ons zullen 
krijgen. Ook het werk der vrije jeugdvorming begint zich boven het 
gcliefhebber te verheffen. De Arend heeft in dit proces zijn deel 
gedragen. En wil mag ik met een ouden schrijver ') zeggen: .... il 
n’y a point de si bons ni si certains enseignements que ceux que 
1’expériencc donne. Or, 1'expérience qu’on fait du mal sur autrui est 
moins ennuyeuse; tnais celle qu'on fait sur soi-même enseigne plus et 
imprime mieux. ,
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niet; of beter 
massa heeft ;

De ten-beste-gevers van < 
in den conservatieven bock 
gaarne de — gedachte! — oi 
verbeelde — vleeschpotten ■

als we weer gingen 
jaar.

de straks genoemde phrasen, moeten meest 
gezocht worden. Deze lieden cultiveeren 

>ude rust; ze blijven gaarne bij de — droom- 
van Egypte.

Voor het onderwijs behoef ik dit niet nader uiteen te zetten. 
Dienomtrent is er een communis opinio. Helaas! Want iedereen heeft 

meening over en doktert er aan mee. Van overal komen de 
over leerstof en tucht en elk heeft zoo zijn stokpaardje, 

politici vinden in de onderwijszaken geregeld-door aanlei-

Het is zoo erg niet; of beter gezegd, ’t is Altijd erg geweest!
De onwetende massa heeft alleen oog voor het meest-nabije en 

verzaakt de lessen, die de historie gaf.

Wat zou ons leven onherroepelijk vastloopcn, 
leven, gelijk onze overgrootouders voor honderd

Ik ben er van overtuigd, dat de geestelijke werkers, die arbeiden 
uit het altruïstisch motief, met mij zeggen: het is een prettige tijd 
om te leven. Niet om een koppie koffie te drinken, een sigaartje te 
rooken, een vrouw te trouwen en je naast-bije plicht — om den 
broode! ~ te doen. Maar het is goed, het doet deugd, den mensch 
weer eens écht te kennen, te zién; het heele maatschappij-leven in 
zijn wedergeboorte mee te leven. En in zekeren zin hebben de con
servatieven dAn gelijk: het ts een merkwaardige tijd; maar terstond 
daarop: een bijzonder heerlijke tijd, zelfs beter dan er voorheen was.

Conserveeren is goed werk: in musea, in bureau-laadjes, in brand
kasten, in 18de eeuwsche rariteiten-kabinetten. Maar Louise de Coligny’s 
reiskoets laat men niet meer op onze straatwegen rammelen, en Boer- 
haave 's en Tulp ’s geneeskundige werken staan niet meer op de 

tegenwoordige candidaat-medici.
i is goed, indien dat ten doel heeft historischen kijk 

geven, ons inzicht in leven en streven onzer voor
verdiepen, mede ten bate van de eigen

boekenlijst der 1
Conserveeren

op de zaken te
ouders te verruimen, te
maatschappij.

Al bekoort mij een Dagobert-stoel, door lijn en versiering, ik zit 
liever in een Chesterfield, met veering rondom; al vermoei ik mijn 
woonvertrekken met oud gedreven koperwerk: ik gebruik — zoo noodig 
— een electrischen bedwarmer, een lucifer, en dit artikel schrijf ik 
’t liefst bij electrisch licht, al vind ik de oude tuitlamp ook nog zoo 
aardig van vorm en lijn.
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zijn

aan den ]
Tadd-t<

kamerlid 

is als 
' de groote trom 
langs zelfs vroeg 
afschaffing van

Vind ik dan alles bij
Integendeel. Met wijlen 

1895 schreef’): „Ondertus 

wilden leeren van anderen, die in een 
dan wij; maar even dom, indien wij bij 
hielden met onze toestanden."

En men mag onze Nederlandsche onderwijzers de eer niet ont
houden, dat zij steeds kennis namen van alles wat in het buitenland 

paedagogischen hemel verscheen.
teekenmethode, Berlijner-leerplan, Zweedsche gymnastiek, slöjd, 

’t Mannheimer-stelsel van dr. Sickinger, Kerschensteiner's arbeits- 
schule, Foerster en zijn moraal-paedagogiek. Montessori — reeds in 
1912 en een onderwijzer vroeg toen: Is er niet wat na te doen? —• 
en ten slotte Dalton.

ander opzi

*) P. Noordhoff. Groningen.
’) De </i<b I, hl. 521.

ding, om hun stem voor het kiezersvolk te laten hooren; een 
die haar hart aan ’t Fransch verpand heeft, komt te pas en te 
voor ’t Fransch in de lagere school op, en.... ze wint het: 't 
met een kwakzalversmiddel: veel adverteeren, veel op 
slaan: dan slikt de domme menigte het ten slotte. Onl; 
een kamerlid aan den minister van onderwijs om z 
het strafrecht van nablijven!

Natuurlijk, daar kwam niets van, maar het teekende de oneven
wichtige toestand van ons onderwijsstelsel —■ is het wel een stelsel? 
— dat dergclijke zaken mogelijk zijn?

Wanneer de salarissen — die nog niet eens op peil waren — 
achteruitgaan, komen er artikelen over onderwijsverslechtering: alsof 
ten slotte het geld den geest zou beheerschen!

En dan wordt alles van het intellect verwacht.
Al 40 jaar — sinds het tijdschrift Olympia in 1883 — is er critiek 

van onderwijsdeskundigen tegen het zonderlinge opdrijven der feiten
kennis, tegen wonder huiswerk-gedoe, tegen inhoudloos-verbalisme; 
het is 30 jaar geleden — 1893 — dat J. H. van den Bosch zijn nog 
steeds niet verouderd Pleidooi voor de moedertaal, de jeugd en de 
onderwijzers■) deed hooren, maar.... nog steeds werkt de Herbartiaan- 
sche zuurdeesem na en voor een groot gedeelte is onze lagere school 
prActisch nóg in handen van hen, die alles van het weten verwachten, 
hoewel wc theoretisch ons aan de Duitsche Kraft und Stoff-periode 
hebben ontworsteld.

ons onderwijs zoo te loven ?
n prof. Kalff ben ik het eens, waar hij in 
isschen valt in ons onderwijs en onze opvoe- 

veei te verbeteren. Wij zouden wel dom zijn, indien wij niet 
leeren van anderen, die in een ander opzicht hooger staan 

maar even dom, indien wij bij navolging geen rekening



I

-propagandisten en 
igdevol verschijnsel. 
v-ieid. Wel wil ik 
waar Montessori, 

; niet zooveel voor 
igd en haar scholen 

er tal

Van verschillenden geldt: zij waren nauw verschenen en gingen 
weldra henen; alleen Ragaz liet een dik boek achter; maar.... het is 
voorbij. We leven snel na 1918. Te snel! Er is geen rust meer; men is te 
ongeduldig en vergeet, dat een grootc maatschappelijke ommekeer 
niet plaats heeft met de kracht en snelheid van een gasbom.

Als de Onderwijs-wet van 1920 niet zoo had gestaan in het teeken 
der politiek en der ambtenaarderij, als men met die wet het onder
wijs ~ 50 jaar lang de speelbal van de politiek — eens een tien
jarige rust had gegeven, din  maar ’t heeft niet zoo mogen zijn en 
ik meen dat de Nederlandsche onderwijzer den dank van ons volk 
verdient, waar hij onder veel leeghoofdig georeer in de kamers en 
op ouderavonden, onder de phrascs van hoogere en lagere vrijge
stelden, onder het neerdrukkende van een onbillijke salarisverlaging 
rustig doorwerkt en op vergaderingen en in de vakpers geregeld aan 
zijn belangstelling toont voor de vragen van onderwijs en opvoeding.

Dat de Nederlandsche onderwijzer niet meer van het onderwijs 
terecht brengt, is niet zijn schuld allereerst. De fout schuilt bij hen, 
die met allerlei reglementen, staten en voorschriften hem in een 
gareel spannen, waarin hij moet loopen als een paard met oogkleppen.

. De ware vrijheid luistert naar de wetten,’’ ik ben het er roerend 
mee eens, maar de dichter legt de wet zich zelf op; en.... als de 
Nederlandsche onderwijzer eens vijf minuten langer dan leerplan of 

. lesrooster voorschrijven een vak aanhoudt, omdat er stemming is, omdat 
het levende oogenblik gevoeld wordt, omdat er „dat ik en weet niet 
wat” is, wat den waren onderwijzer zegt met dat onderwerp door 
te gaan, of een bepaalde zaak er op te doen aansluiten, dan .... is 
het subsidie voor de bijzondere school in gevaar, en de openbare onder
wijzer, die aldus met de oude, ijzeren wet spot, zal er zich voor geen 
tweede maal aan wagen.

Daarom juich ik van harte toe de Montessori-p™ 
zie ik in het werken voor het Dalton-stclsel een vreugde 
Deze propaganda voert ons onderwijs tot de vrijhe 
hier zeggen, dat die vreugde niet onvermengd is, 
die toch werkelijk qualitatief en quantitatief nog 
het Nederlandsche kind gaf, officieel werd gehuldigd en 
een groote mate van vrijheid werd toegezegd, terwijl er tal van 
Nederlandsche onderwijzers zijn, die het beste deel van hun leven 
gaven in gestadigen èn prachtigen arbeid voor het kind, maar die 
slechts in zeer kleinen kring waardeering en autoriteit vonden.

De deskundige lezer begrijpt, dat ik hier geen enghartig chauvi
nisme voorsta, maar wel, dat ik maar niet terstond, in onbegrepen 
bewondering, alles wil toejuichen, wat uit den vreemde komt.

356
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Sinds

1918, bl. 367.
O^er oorspronkelijkheid, navolging en

') Paedagogieebe bijdragen. XXVI. 1899, bl. 187.
’) bl. LXV1I.

Voor het onderwerp, dat bijzonder mijn belangstelling op dit oogen- 
blik heeft, bestaat dat gevaar ook niet. Juist daarvoor zou men 
wenschen: had men maar eerder naar het buitenland gezien.

Oosterlee memoreerde reeds in 1899’), hoe de minister van onder
wijs in Italië, Correntie als leesstof Dante, Boccaccio, Macchiavelli en 
de nieuwere dichters voorschreef. Emile de Lavelcye kent geen volk 
welks litteraire smaak zoo is geoefend, dat zulk een liefde voor de 
poëzie bezit. Verzen lezen, verzen leeren is daar niet belachelijk!....

„Onlangs", schreef prof. Gunning in zijn Dante-studie, „trof ik in 
Gelderland in een spoorweg-coupé derde klasse een gezelschap aan, 
die elkander door muziek en druk gesprek in een onverstaanbaar 
patois den tijd kortten. Na gehoord te hebben, dat het Italiaansch 
was, sprak ik, als voor mij zelf, een paar terzinen van de divina 
Commedia uit. Oogenblikkelijk keerde hun woordvoerder met een 
„Ah, Dante!" zich tot mij eii begon een gesprek. Ik kon niet nalaten 
met zekeren weemoed daarbij in stilte te vragen: Indien iemand een 
paar van de uitstekendste verzen van Vondel of Bilderdijk citeert, 
zullen dan de kinderen onzes volks hun hoofddichters herkennen?’

En in de levensschets van zijn vader, prof. G. Kalff, in het 2de 
deel van zijn West-Europeesche letterkunde2) vertelt Kalff Jr.: „In 
een zaal als een kerk hoorde hij — prof. G. Kalff — een betvegelijk 
en tamelijk droog collega uit Padua hel tjde canto van den Inferno 
bespreken voor een publiek van 3 A 400 menschen uit den midden
stand en gegoede burgerij.

De heer Odé schreef in Vragen van den dag2)-. „Ik heb mij 
tegenover de Skandinaviërs, 't zij Noren, Zweden, Denen of IJslan- 
ders altijd beschaamd gevoeld. Wat kenden die de gedichten uit hun 
moedertaal van buiten. Wat wisten die op wandeling of in gezel- 

ce flink en mooi voor te dragen." 
s de invasie der Duitsche „frMuleins" hebben we allen min 

of meer kunnen opmerken, hoe de Duitsche school reeds lang nati- 
onaal-litterair was. Reeds een 15 jaar geleden schreef dr. ƒ. H. 
Gunning Wzn.: „Neem welk Duitsch leerboek gij wilt, en gij zult 
zien, dat zij geheel of bijna geheel bestaan uit zorgvuldig gekozen 
gedichten en prozastukken, van de klassieke dichters en schrijvers 
der natie. Geen Duitsch kind wordt 10 jaar, of het heeft al wat, 
soms vrij veel, uit zijn hoofd geleerd van Uhland, RUckert, Paul 
Gerhardt en Schiller". 4)
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t met het woord

:heel nieuw, 
acorie over 

van Poot

Het is mij een genoegen te mogen zeggen, reeds in 1789 gaf de 
maatschappij Tot nut van ’t algemeen een 2de verb. druk uit van 
Verhandeling over het kunstmatig lezen, de voorrede is van M. Nieu- 
wenhuijzen en 't is bestemd voor kinderen „welke reeds boven de 
tien jaren zijn." De voorredenaar zegt: „’t onderwerp is geh 

ingers had", en dan geeft hij een th< 
boekje met enkele verzen, o.a. zelfs

En een van onze Nederlandsche onderwijzers, die de Engelsche 
scholen bezocht, en aan het Dalton-rapport meewerkte, vertelde mij 
hetzelfde van de Engelsche school.

Nu weet ik we), dat sedert enkele jaren een onbegrej 
spoedig een afkeuring voor zulk werk klaar heeft 
nationalisme, en dit woord dan alleen chauvinistisch verstaat, maar 
het is gelijk dr. Gunning schreef: „^Vic van een Nederlander werke
lijk iets maken wil, moet hem opvoeden als Nederlander", wat hij 
nader verdedigde: „Indien voorts mijn paedagogiek hoe langer hoe 
meer nationalistisch getint werd, zoo was dat niet in de laatste 
plaats hel gevolg van het toenemend inzicht, dat slechts een op 
nationale grondslagen rustende paedagogiek werkelijk goede vrucht 
kan afwerpen, dewijl elk wezen moet behandeld worden naar zijnen 
aard, indien men er iets goeds van maken wil." ')

waarin ik geen voorgai
’t lezen; daarbij een 
en Vondel!

Ruim 50 jaar later gaf dezelfde maatschappij een gouden eere- 
penning voor een Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken'1) door 
J. R. Eilers Koch, Ev. Luth. pred. te Wildervank en ƒ. R. Eilers, 
Ev. Luth. prop, te Nieuwe Pekela.

Dit werk  
bestemd. Het 

en 1

zoor een Bloemlezing 
srs Koch, Ev. Lutu. 
. prop, te Nieuwe P< 
srkelijk aardige bundeltje is voor de hoogste schoolklasse 
liet geeft van 15 dichters der 17de en 10 der 18de eeuw 

proeven en het besluit: „Zoo hebt gij dan nu, lieve lezers en 
ressen, dezen bloemtuin doorwandeld."

De bedoeling is smaak voor de Nederlandsche poëzie.
Die bedoeling en de keuze waardeerend, wordt de kinderlijke 

geest erin te hoog aangeslagen en voor het meerendeel zijn de ge
kozen stukken te zwaar; men was nog niet ingesteld op de kinder
psyche, en de proza-lectuur voor de jeugd uit dien tijd is al evenmin 
ons bekorend.

Maar.... welk een verbetering in korten tijd, waar eigenlijk het 
leesonderwijs van 1600—1800 zoo goed als niet veranderd was en 
Haneboek en Trap der jeugd wedijverden in onkinderlijke taal.

‘) Volktkraebl en opvoeding. 1915.
*) Leiden, D. du Mortier en Zoon, 1847.
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een zonderlinge 
/eest. Men had feitelijk alleen aanvankelijk en voortgezet lees- 
s en niet zonder reden vroeg ƒ. A. van Roosendaal in het 
"jsch tijdschrift*) ietwat ironisch, waar toch bij die verdee- 
leesonderwijs was

: geboren zijn uit het kind, uit 
eugd, zijn verdriet, zijn 
und doen ademen in zijl 

zijn eigen vlei

van L. Leopold geweest, dat 
hij gebroken heeft met de materialistische tendenzen en gegeven 
heeft wat des kinds was: vertellingen, verhalen, sprookjes, sagen, 
legenden, kinderverzen enz. Hij begreep, dat het leesonderwijs het 
machtigste middel was om het kind op te voeden tot gevoel voor het 
schoone, tot vorming van den goeden smaak, en het 
wijten aan de armoede der eigen litteratuur, met name der proz 
litteratuur vóór 1880, dat Leopold bedelen moest bij het bt 
Thans is het pleit vrijwel gewonnen. NA 1906, toen de goede begin-

*) Groningen, 1845.
’) 1913, afl. 5 en 6

beginsel gedragen. De strijd is lanj 
onzer weten nog wel, hoe we gezuc 
der oude nuttigheids-theoretici 
alles in het leesboek hebben voorgezi.
papierdrukkerij toe. Doch .... 4at_ 
oproepen.

Het is de onvergankelijke verdienste 
heeft met de materialistische tendenzen 

vertellingen, verhalen, spro 
Hij begreep, dat het leest 

het kind op te voeden tot gevoel 
van den goeden smaak, en het is alléén te 

=r eigen litteratuur, met name der proza-kinder- 
luitenland.

Veel, veel beter is het bundeltje van dr. Gleuns Jr. ') een 
leesboek „tot bevordering van den goeden smaak en tot oefening in 
hel kunstmatig lezen.” Naast de alom bekenden. Vondel, Hooft en Huygens 
vinden we ook Jonctijs, De Decker, Luiken, zelfs D. P. Pers!

Reeds eer had de geestelijke vader van den Braven Hendrik, N. 
Anslijn, Nz„ in 1828 een Schets van de geschiedenis der Nederlandsche 
letterkunde van den hoogleeraar M. Siegcnbeek met een voorbericht van 
bovengemelde» hoogleeraar uitgegeven, voor de légere scholen.

Maar dit boekje is een met namen overvuld werkje, dat geen 
geestelijke waarde had.

Het is wel verwonderlijk, dat men zoo lang doolde, voor het rechte 
pad gevonden werd, waar toch voor het voortgezet onderwijs van 
de hand van verzamelaars als Ouwersloot en Zeegers tamelijk goede 
bundels verschenen in die jaren.

De heele 19de eeuw is voor het leesonderwijs echter 
tijd gewe.
onderwijs 
Paedagogi. 
ling het leesonderwijs was terecht gekomen.

Een leesboek voor het kind moet 
zijn gedachten, overleggingen, zijn vreugd, zijn verdriet, zijn lach en 
zijn spel. Het leesboek moet het kind doen ademen in zijn sfeer. 
Het kind moet in het leesboek vinden zichzelf, zijn eigen vleesch-en- 
bloed, zijn eigen verbeelding en leven in allerlei vormen. De opvoe
ding door het leesonderwijs in Nederland wordt héden door dit 

ng en moeilijk geweest. De meesten 
icht hebben onder de leer-leesboeken 

van het vorige geslacht, die ons van 
"ezet, tot een zuivelbedrijf en behangsel- 
laten we de geesten der dooden niet



beter inzicht gegrond, geeft den

'l Correspondentieblad, Groningen,
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ippelijk

') Van Dishoeck, Bussem, 1906
’) Amsterdam, 1906—1917.
’) Groningen, 1914 en 1917.
«) Paedogogiocbe revue. Zeist 1912—1917 en 

1914 en 1916.

de schrijvers der handleidingen, die op 
ind inzicht wilden geven in alles door log 

complex van aldoor werkende voorstellingen 
en geleerd worden.

>elijk inzicht met deduceeren en combineeren is 
nooit te bereiken. Wie op die wijze zijn taal-

selen van Leopold meer op den achtergrond waren geplaatst door 
het kennis-leesboek, hebben T. van Buu), met Zonneschijn ■), Theo 
Thijssen met zijn vele critieken in de Nteuwe school2) en onderge- 
teekende met de reeksen Nederlandsch leesboek en Ncerlandia3) en 
opstellen en critieken in de vakpers4) het pleit voor het goede lees
boek weer opgenomen en ... . gewonnen.

Het is voor ons onderwijs een zegen, 'dat wij van deze meening 
in het onderwijs zijn losgekomen, dat het onderwijs er alleen om de 
kennis is. Het intellectualisme heeft zijn tijd gehad. Men versta 
mij echter niet verkeerd.

Zonder kennis kan niets bestaan, niets bereikt worden. Maar de 
meening, dat het al maar inpompen van — om bij de taal maar te 
blijven — geslachtsregels, .voegwoordelijke bijwoorden” en „bijwoorde
lijke voegwoorden”, het partikel dat in verschillende grammaticale 
functies, de klassen van de werkwoorden en wat dies meer zij, de 
leerlingen levend maakt voor ons Nederlandsch, is nu wel voor goed 
prijs gegeven. Een principieele fout der paedagogiek van voor 30, 
40 jaar was van psychischen aard, nl. dat de hersens der ouderen en 
jongeren qualitatief gelijk werden geacht, terwijl toch voor den kinder- 
waarnemer duidelijk is, dat de jeugdhersens phantaiseeren, waar de 
meeste ouderen combineeren nadenken, vorschen. Vorscher te zijn en 
vrager te zijn is niet hetzelfde. Het kind vraagt, de oudere vorscht, 
zoekt zelf, wil klaarheid, helderheid, begrip.

Toen in de onderwijzerswereld ingezien werd, dat de oudere mensch 
begrip, klaarheid zoekt, deduceert en combineert, toen moest dat, 
volgens de schrijvers der handleidingen, die op Herbart’s voetspoor 
het kind inzicht wilden geven in alles door logische redeneering en 
een complex van aldoor werkende voorstellingen en begrippen, ook 
in de school toegepast

Maar wetenschapp» 
op de lagere school : 
onderwijs inricht komt bedrogen uit.

Het nieuwere taalonderwijs, op T 
leerlingen veel uren van echt moedertaal-onderwijs.

Het visueele beeld, dat bij 't leesonderwijs zoo krachtig ’ 
waarbij alle wetenschappelijkheid ten slotte bleek onwetenscha|
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gelukt

tineieren.

wal aan 
officiëele 
het hem

') Consequent toege^----
onderwijs in 13 deeltjes, vo 
Hulst en A. L. van Hula 
Groningen!

’) Prof.

.“pS

Het wordt te veel
Het grammatica-jul 

door is veel tijd
Er worden nu 

de lagere school, 
is. De aesthetische

corrigceren 
maar, op de 

groote kunst is voor 
die alle eenvormigheid.

irwijs gediend 
ó's 1 2) 

en lijdend
:ren de / 
. de ki

op paedagogisch terrein zijn het er over 
. de eerste plaats noodig hebben liefde, be-

'epast in On.< NeJerlamtxb. methode voor het spel- en stel
es. voor de lagere school door D. Wouters. W. G. van de 
i Hulzen; voor de kopschool in 7 deeltjes; P. Noordhoff.

voor de jeugd te zijn, en de onwetenschappelijkheid der nuchtere 
practijk in overeenstemming met de experimcntcelc psychologie, moet 
ook aan het taalonderwijs consequent ten grondslag worden 
Eigenlijk zou dus overschrijven, overschrijven, corrigceren, 
het middel tot zuiver schrijven zijn, en het is dat ook, 
gewone wijze toegepast, ietwat vervelend. De 
een methode vele oefeningen te phantaisceren, 
dus verveling, verslapping van de aandacht, uitsluiten, maar die in 
wezen toch berusten op het visueele beeld. ')

Met het stellen is het feitelijk niet anders.
Zijn de opstellen naar plaat, de opstelverhaaltjes, eigenlijk iets anders 

dan uitwerkingen van visueele beelden?
Bij het vorige taalonderwijs werd grammaticaal niets duurzaams 

bereikt en van wat Anders dan spelling wist men op de lagere school 
niets of al heel weinig. Al de oude taal ■— spelling! — methodes waren 
geëxcerpeerd uit de grooterc werken en de z.g.n. stijlboekjes gaven 
alles, behalve stijl.

Nu kan met de nieuwere spcllingbockjes voor de lagere school, 
die ingesteld zijn op de kinderpsyche, en bij welke de onderwijzer 
in de eerste plaats nagaat of de te onderwijzen leerstof niet te ver 
van de kinderziel gedistanciecrd is, om werkelijk aanraking te krijgen, 
veel tijd gegeven worden aan het échte taalonderwijs.

Niemand zal meer zeggen, dat ons nationaal taaJondcrv 
wordt met de regels voor de scherpe en zachte é’s en t

Bij een en twee é's, bij oorzakelijk, meewerkend 
werp en den in den derden naamval meervoud, verhonget 
die niet bij brood alleen leven! En. dat zijn vooral 

vergeten.
ik is gelukkig op de lAgere school weg! Daar

voor beter onderwijs gewonnen !
methoden samengesteld voor onze moedertaal, voor 
waarbij de leerstof niet uitsluitend intellectualistisch 

en ethische vorming staan niet meer bij de ver
standelijke ten achter.

De leidende menschen • 
eens, dat onze kinderen in

Casimir schreef Juli in de Telegraaf een art. met de verzuchting, dat 
vper en De Visser mislukt was, n.l. een nieuwe, vereenvoudigde 
Hing te geven, aan een nieuwe minister zou gelukken. Wij helpen
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s.

Het is heel g 
is uit den booze:

>ede, dan 
loor het

de niet 
grond

en al is de spreuk: jong gewend, oud gekend 
niet minder waar om.

wondcring, geestdrift; „liefde", zooals Oosterlec zegt, „de bron van 
ware kennis, geestdrift, de beweegkracht van elke grootc daad."

De overvloed van geleertrapte, gelcesweekte, gecentraliseerde 
methodiek — de tijd Douma-Dc Raaf — had ons gebracht een 
groot aantal methodes, die steeds meer onze school tot een parade- 
school maakten en ten slotte het resultaat gaven, dat niemand en 
niets meer tevreden was.... het kind zelf had „natuurlijk" niets 
te zeggen.... Dalton zou het verlossen, als niet reeds veel echte 
kindcrkcnncrs in de vaderlandsche school de gehoorzaamheid aan 
de Duitsche tUchtigheit hadden opgezegd.

Wat is het toch om dankbaar voor te zijn, dat wij eindelijk verlost 
zijn van de dorre taalwetenschap — wetenschappelijk, en zelfs ethisch — 
wel van waarde voor de ouderen en oudsten, maar pijnigend en 
doodend den geest van het kind.

Velen interpreteeren voor het leven, als voor het beroep en dolen 
daarom bij het onderwijs van het goede spoor.

De Christenen zeggen: alle onderwijs moet heenwijzen en voeren tot 
het zich afhankelijk voelen van den Onzienlijke, „moet in dienst staan 
van het ethisch-religieus ideaal, ons in Christus gegeven.

En het materialisme is al wel zoo verstorven, dat voor < 
Christus-belijders minstens de categorische imperatief van Kant 
beginsel van hun levenswet is, en ... . ook dan is voor het 
leeren, iets anders dan voor het beroep.

Kennis kan opvoedend zijn, indien het ’t hart beroert. In de eerste 
plaats geeft dat het godsdienstige onderricht, en daarna komen lezen, 
taal en geschiedenis op de voornaamste plaats. Deze vakken van 
onderwijs bezitten de opvoedende waarde bij uitnemendheid, omdat 
zij het leven weergeven in al zijn op- en ondergangen, omdat zij ons 
den mensch beelden naar zijn wézen en wérk.

gemakkelijk te zeggen: kunstonderwijs op de lagere school 
e: het jonge kind is er ongevoelig voor. Volkomen juist. 

Maar iets anders is het van jongsaf het kind in aanraking te brengen 
met het schoone, dat voor hem bekoring heeft. Het primitieve kan 
wonderschoon zijn, als het écht is. Het ongeacheveerde kan zich 
uiten op zoo eenige wijze, dat het pakt; bmdat het echt is.

Als we de keuze hebben in leesstof voor het kind, tusschen slechte, 
kinderachtige verhaaltjes en rijmelarijtjes, middelmatige en goec 
zouden we toch wel dwaas en onverantwoordelijk handelen, d< 
slechte te kiezen.

Gewenning is ook iets,
reeds al oud, ze is er
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De ontwikkelingsgang 
week te Den

rbytbmiscb gevoel in de schooljaren; de eente 
23 Augutiui, 1921.

van bel
Bosch,R.K.

hoe dat door een

Het kleine kind bezit nog het rhythmisch accent. Helaas, in de 
oudere jarcn verdwijnt dit vaak, omdat het óf geen voedsel meer 
krijgt, of de bekende schaamte het heeft gewonnen van de natuurlijke 
vrijmoedigheid.

Al de oude z.g.n. bakerrijmpjes zijn vol van

Is het niet echt!
De leesstof is vaak te moeilijk, met ongemakkelijk voor de kinder- 

tong en kinderlippen liggende woorden. Maar die oude rijmpjes loopen 
alle van zelf. En .... hebben ze allitereerende moeilijkheden, als het 
bekende van den Biblebonschen berg, dan is de phantastische leukheid 
van het „onzin“-versje zoo pakkend, dat ze met vuur volhouden om 
die moeilijkheden te overwinnen.

Wij moeten niet de kinderen omhoog willen trekken reeds in de 
eerste schooljaren, en hen dwingen door z.g.n. uitleggen en verklaren 
—• voor hen phrascologie — mooi te vinden onze verzen; we moeten 

Zóó beginnen wc met onze letterkunde — het kinderrijmpje is het 
nationale lied voor de kinderwereld — reeds in het eerste schooljaar, 
wanneer bij het eerste leesonderwijs aardige, oude rijmpjes inge
vlochten werden. Het is mij onbegrijpelijk, dat niet reeds voorjaren 
knappe paedagogen van dien schat in onze litteratuur gebruik hebben 
gemaakt. Waardelooze rim-ram is het niet. J. van W ell, S. J. haalt aan *):

En Piet die luie jongen.
Die wou niet uit zijn bed,

„slecht-lezertje” werd veranderd in 
En Piet, die luie lummel. 
Bleef liggen in zijn bed.

Zeker, wc weten het ook wel het leesgrage kind accepteert 
Alles, als het maar te lezen is. Met een boek is elke kinderhand 
gevuld, indien er maar letters in staan. Het kind stelt geen eischen aan 
den vorm. Een kind is een kind. Maar zoodra het weergeven 
moet, wat het gelezen heeft, dan blijkt, hoeveel ze mislezen hebben, 
omdat de vorm te gecompliceerd, te moeilijk is. En het wordt een 
hakkelen en stooten en afbreken van zinnen, omdat het spreken feitelijk 
ncerkomt op het paraphraseeren van de lange, moeilijke, samengestelde 
zinnen uit het leesboek in de eenvoudige kindertaal. En dat is haast 
een onmogelijk werk. Daarom moet de woordenkeus der leesstof zoo 
zorgvuldig gekozen zijn. Voor de spreekorganen 
woorden, moeten contrabande zijn.
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zelf zingen in hun onvertroebeldcn schoon- 
gevoel. Elk, die nauwkeurig 

eind begrijpend aanschouwt.

op, het doet na, maar verwerkt 
het is steeds wel bezig met

Van de Hulst, Lezen leer en, 1 —-8, P. Noord-
Wouters, Lezen, m. 3 uil de reeks Verdieping

heidszin, in hun
het ontwakend
zal niet zeggen,

Ligthart schreef het reeds: ., Begrippen groeien met de ja ren 
en inzicht komt langzamerhand; zeker niet voor de pubcrteitsleeftijd.

Een énkele maal „zoo een aardigheidje" is natuurlijk van geen 
waarde. Een langzame, gedurige, voortgaande inwerking, stap voor 
stap, maar ongemerkt, en niet lesmatig, geheel als met de leesstof 
saamgeweven zal vruchtdragend zijn.

Wie zijn eerste leesonderwijstaal gevoelig 
rhythme. kiest, komt tot tal van 

dit is de bal — 
dit is een

woordklank en
goede vondsten: 

en dat is de put, 
huis — en dat is een hut.

Ik durf niet.
Waarom niet?
Om de booze wolf niet!

beginnen bij het begin, de oude volksdeun, het rijmpje vol zotheid 
en tragiek vaak; wij moeten tot ze afdalen met

Un dun dip 
Inne kanne kip 
Inne kanne dobbelmannc 
Un dun dip, 

luisteren naar wat ze 
nog ongerept rhythmisch 
meeleven van een klein ki 
dat ik hier overdrijf.

' rt schreef het reeds: Begrippt 
inzicht komt langzamerhand; zeker niet

Loop je mee?
Roep je mij?
Doe je mee?
Roep je oom?

Leen je mij je pop?
Leer je mij de les?
Weet je, wat ik zeg?
Keek je wei naar mij?

Een haantje en een hennetje
Die woonden in een rennetje! *)

Werkelijk taab'nz’/rA/ is vóór de puberteitsjaren uitgesloten. Bij 
tnzicht moet vergeleken worden. Het jonge kind vergelijkt abstracties 
niet. Het phantaiseert, het neemt 
niet met wetenschappelijke logica;

*) Zie uitvoeriger Wouters en 
hoff, Groningen 1919 en v.v. en 
en belijning; uitg. idem. 1921.
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•sche onder- 
s basis van

willen

regelmaat is 
vildering der

Ieder belangstellend onderwijzer of ouder zal opgemerkt hebben, 
dat de zucht naar het romantische het jonge en oudere mensch bijblijft. 
Men kan het camoufleeren, maar het blijft.

Oosterlee schreef in zijn jongste werk Over de phantasie, haar 
waarde en gevaren voor onderwijs en opvoeding: ')

„Van waar komt de hang naar het romantische, bij volwassenen 
en kinderen beiden? Is het geen poging, om hun leven te onttrekken 
aan den invloed der alles mechanisch makende causaliteit, uit zich 
daarin niet de behoefte, om te ontkomen aan de vaalheid, de plat- 
vloerschheid van een bestaan, dat in sleur, in ziellooze r< 
verstard? Het is gemakkelijk te weeklagen over de verwi

ven de oude volksrijmen een schat van 
irlingen, die er op ingesteld zijn. En dan 

een meer dan gewone 
poëzie; maar de studie er voor zal 

n, dat de jarenlange werkzaamheden 
de Cock, prof. Jos. Schrijnen e. a. niet 

wetenschappelijke kringen waardeering vinden.

daarom's en zie je wel's, maar die logica is alleen begrijpelijk 
aanvaardbaar voor de jeugdige gelijkgestemde zielen. Juist deze pas- 
sieviteit van het kind, gevoegd bij zijn gevoeligheid voor rhythme 
maken het tot een gemakkelijk voorwerp, wanneer men intensief tracht 
op te kweeken belangstelling voor onze taal. Dan geldt te meer 
de stelling: niet wat het bewondert, maar dat het bewondert.

In de studie van professor Gunning over Navolging staat deze 
zin, die door de Herbartiaansche methodiek voor dompersi 
wijstechniek gescholden kan worden: „Nabootsing is de 
alle cultuur."

En hier komen Dalton en Montessori ons te hulp, omdat alleen 
dat nagevolgd dient, wat strookt met den aanleg van het kind, en 
dat juist daardoor zijn krachten oefent.

En dit inzicht doet hier ook als eisch stellen individueel handelen. 
Niet alleen hetzelfde. De smaak van het kind, zeker ongecultiveerd, maar 
meer natuurlijk gelukkig, mag niet aan banden gelegd, moet geleid worden. 
Goed onderwijs voert tot vrijheid. Maar slechts onderwijs in vrijheid 
kan dit. Het is dan ook een zaak van onderwijskundig inzicht en 
kinderpsychologie elk kind te geven, wat er in hem leeft.

Men kent de gevallen van meisjes, die absoluut niet van het 
met poppen houden; hoe dwaas zou het zijn, ze er toe te 
dwingen.

In de eerste leerjaren gev< 
kindervreugde, voor die leerlingen, die er op i 
is er zeer veel moois te doen. Maar dit eischt 
kennis van folklore, rijmen en poëzie; maar 
dan tevens het groote nut hebben, 
van dr. Boekenoogen, A. de Cock, prof. Jos. 
meer uitsluitend in de
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Het is t_-: 
romantische' 
, Het

andere, 
!ing. I 

die <

schreef ei

leymans 
isschen <

typisch hoe de moderne wetenschap die „hang naar het 
he” niet buiten de schoonheid plaatste.

wezen van het schoone bestaat volgens de hypothese van 
Heymans ') in niets anders dan in de qualitatieve overeenstemming 
tusschen de ontvangen indruk en den zieltoestand waarin hij valt, — 
dat is het gevoel van welbehagen — wanneer ook beide ongeveer 
dezelfde mate van psychische energie in beslag nemen, dus qualita
tieve en intensieve overeenstemming.

Eerstens is er dan de formeele schoonheid-, kleurenharmonie, allite
ratie, metrum, eenheid van stemming.

Men zal steeds vinden, dat aansluiting van het waargenomene aan 
het in het bewustzijn bestaande aan al de hier bedoelde gevallen 
van aesthetische aandoening gemeenschappelijk is. Waar die aanslui-

') Naar dr. C. Pekelharing, Hel wezen van bel eeboone, inDe gide, 1914 bl. 548 en v.v.

jeugd door prikkellitteratuur en scnsatie-bioscoop, maar het is recht
vaardiger, een opvoeding te beschuldigen, die door onkunde, ijdelheid, 
practisch materialisme, zelfvoldaanheid, gezond verstand in het kinder
leven zooveel heeft ontluisterd. Ook het vee breekt uit, als het in de 
weide aan voedsel ontbreekt; om gelijke reden, zegt Hermann Kutter 
in Das Unmittelbare, zijn onze opgeschoten jongens en meisjes zoo 
bandeloos. Hun jeugd is tot een lang gerekt eten van den boom der 
kennis gemaakt. Zij werden onthaald op het substantieele, dat mis
schien bij volwassenen gedijt, maar hun slecht bekwam. In de jaren, 
waarin de schildering van heldenlevens hun geestdrift zou hebben 
ontvlamd, aan hun phantasie vleugelen zou hebben gegeven, is hun 
leerstof geboden, die hun misschien later stoffelijke voordcclen bezoi 
maar die geen levenswaarde heeft, omdat de oneindigheid en 
mysterie er uit weg zijn genomen."

Dit woord is een aanklacht.
Elk kind is een phantast. In de practische opvoedkunde werd veel 

te weinig met dit feit gerekend. Het hoofd, het hoofd en nog cens 
het hoofd, daarop was de geheele schoolmethodiek gericht. En 
daarvoor werden het hart, het gemoed en de verbeelding geweld 
aangedaan. Als we de verbeelding van het schoolkind niet leiden, 
maar verwaarloozen, dan zal ze vertroebelen en andere, vunze banen 
zoeken en zich uitleven tot verwording en ontaarding. Dat de reine, 
klare fantasie een zielskracht is in den mensch, die een volk kan 
opvoeren tot hooge cultuur, blijkt toch wel genoegzaam uit de kunst
en beschavingsgeschiedenis. Wijlen dr. Van der Valk schreef ergens: „ De 
phantasie, de verbeeldingsdroomen der dichters en van het mythen- 
makend volk gaan aan de wijsbegeerte en de wetenschap vooraf."
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opvatting, 
werkelijkheid

van den

gespannen ’ 
gevoelens van mishagen 
waarnemingsvoorstclling,

hevigen twist, 
i hevige J 
alle derf

af te wenden. Hoe kunnen 
jen? Het is moeilijk 
: bekende klassieke

het strand staande, den hevigen strijd 
inde golven gade te slaan; niet, omdat 

ander gekweld wordt, maar omdat 
te zien."

Lucretius kan niet waar zijn, 
aanschouwen van den grooten nood van Lucretius' 

aan onze eigen veiligheid; en, bovendien, ook 
» het tooneel worden vertoond, aanschou- 
, iets, wat, volgens Lucretius’ 
lebben, daar die opvatting

ting ontbreekt, treedt dadelijk een eenigszins onaangenaam gevoel op.
Dan volgt de associatieve schoonheid. En hier is de eigenaardige 

romantiek, die ons de hartstocht der onontwikkelden voor de drakerige 
colportage-romans doet begrijpen. Het lezen van moordgeschiedenissen, 
de gruwelen van den oorlog, het bijwonen van een 
het zien en hooren van de uiterlijke openbaringen van hevige harts
tochten, van hevige teleurstellingen, en wanhoop en alle dergelijke 
verschrikkingen veroorzaken bij iider eenig aesthetisch genot. Dit genot 
is zeker niet bij alle menschen even groot. De teergevoelige mensch 
b.v. geniet van deze dingen minder dan een straatjongen. Bij den 
teergevoelige is het mishagen aan de ellende dezer dingen te groot, 
dan dat het aesthetisch welbehagen, dat uit de waarneming dezer 
dingen voortvloeit, bij hem van eenige beteekenis en van eenigen 
duur zou kunnen zijn. Maar het aesthetisch welbehagen is er bij hem 
toch ook, zooals b.v. hieruit blijkt, dat het hem, als ooit dingen van 
dezen aard bij toeval door hem worden waargenomen, het hem altijd 
eenige moeite kost zijn aandacht er van 
nu zulke verschrikkelijke dingen aesthetisch behage 
deze vraag te stellen en niet te denken aan de 
woorden van Lucretius:

„Het is aangenaam om, op 1 
van een ander met de woedei 
het aangenaam is te zien, dat een 
het aangenaam is om die rampen

Maar deze opvatting van
Immers, bij het

zeeman denken wij niet 
wanneer deze dingen ons op 
wen wij ze met welbehagen, 
toch moeilijk kon plaats he 
veronderstelt.

Veeleer moeten wij over het hierbedoelde aesthetisch genot op de 
volgende wijze denken: De worsteling van Lucretius' zeeman met 
de golven associeert zich spoedig met de voorstellingen'van den angst 
van den man, van een mogelijk verdrinken, van de mogelijke komende 
ellende voor vrouw en kinderen en met de voorstellingen van andere 
dergelijke zaken. Nu is elk dezer voorstellingen begeleid door een 
zeker gevoel van mishagen. De som van al die gevoelens van mis
hagen is nog al beduidend en het resultaat daarvan is, dat de opmerk
zaamheid gespannen wordt. Daar nu de voorstellingen, die door die 

worden begeleid, geassocieerd zijn met de 
verschaffen zij aan die waarnemingsvoor-
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beter, doet ons 
waarachtig

Geen kunst tn school, zeiden vele onderwijzers 
sche school. Geen letterkunde op school, zeggen 
dc volle maat willen en die niet begrijpen, dat 
voor een groot gedeelte zijn vruchten van

Mijn vriend en medewerker in veel arbeid op 1 
leesonderwijs, de heer 'W. G. van dc Hulst, heef 
nemend gezegd: „Litteraire kunst!.... En dan denkt 
aan Vondel, en Huygens, en Hooft en Van Lennep 
menschen, wier schimmen onherkenbaar zouden verbk 
eens geen schoolmeesters en geen hoofdakte-examens 
land waren. — We denken aan Perk en 
aan De Mérode en Gossaert. Helaas!

Litteraire kunst!.... En men ziet opdoemen zoo'n beetje exotische

uit dc Hcrbartiaan- 
aesthetici, die altijd 
we ten slotte allen 

milieu, omgang en ervaring, 
het terrein van het 

sft het eens zoo uit
men dadelijk 

en Potgieter — 
leeken, indien er 
. meer in Neder- 

Kloos.... en misschien

stelling psychische energie, zooals omgekeerd ook, de waarnemings- 
voorstelling psychische energie verschaft aan elk der geassocieerde 
phantasicvoorstcllingen, volgens een bekende associatiewet.

Hierdoor is het begrijpelijk, dat velen onzer Nederlanders in han
den vallen van de colporteurs met de stuivers-afleveringen-romans, 
van De lompenprinses, of het geheim van den vierden December, e.a., 
en hoe de zonderlinge detective-verhalen der Wilsons en consorten 
oplagen van duizenden hebben en de menschen er van zitten te smullen, 
dat ze hooren en zien vergaat. Ze willen toch iéts; ze hebben het 
ook noodig, en waar hun geest ruw en ongevormd is, en dc goede 
tendenzen voor ander geesteswerk niet in dc jeugd werden gewekt, 
verslingeren ze zich aan de nonscns-lcctuur, die het wezen vergrooft. 
Maar.... deze genieters van de „achtertraplectuur” hebben toch wel 
zielsontroering, staan in den ban der schoonheid, al is deze ook 
rudimentair.

Daarom „ook, als wij erkennen, dat wie zich vergaapt op wat 
niet veel anders dan berijmde stichtelijkheid en alledaagsche rijmelarij 
moet heeten, op zijn wijze deel heeft aan het verlangen van den 
mensch naar poëzie, een verlangen dat zich door de groote dichters 
naar de hoogste toppen van hun klare schouwen voeren doet, dan 
nog is het vrijwel onweersprekelijk dat het toch steeds de betrekke
lijk weinigen zijn, die naar de hoogten vragen". Maar „het blijft 
voortdurend de kultuurarbcid dier weinigen hun kring te verwijden en 
op te nemen allen die zij zelve tot hun gemeenschap trokken", zeggen wij 
met Thomson in zijn Nieuwe dichtkunst.

AVaarachtig genot, echte genieting maakt ons 
naderen het Christelijk ideaal: al wat lieflijk is, al wat 
is, al wat wel luidt.
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een heel eenvoudig jongemeisjes- 
haar schuchtere woorden van een eerste jonge

en dat wordt vaak ge-

logenheid
(fouten

ook tot bewogenheid brengt.
Litterair kan zijn: een krantenartikel, maar een, waarin b.v. heilige 

verontwaardiging brandt; zóó brandt, dat wij dien gloed voelen weer
kaatsen ook in ons.

Litterair kan ook zijn het blad uit 
dagboek, waarop ze 
liefde schreef.

Litterair kan zijn — zelfs een geschreven preek, al is hij van een 
vergeten dorpsdominee met zeer beperkte gaven.

Het element van opzettelijke kunstbedoeling, <— als ik het zoo noemen 
mag, — behoeft heusch niet te bestaan. Juist de meest pretentielooze 
is de meest gave

Maar —• het
Hel hórt moet sprt 
dat een ander hart

wereld, vtr buiten ons gewone allendagsch leven, — we 
wondertuin, zoo'n land van luxe, waar men, — vóór zijn hoofdakte 
—• eens is doorgespoord, en waarvan men nu, voor zijn fatsoen, er 
nog een Baedcker op na houdt, ~ in de kast!

Litteraire kunst! .. . . En men ziet en hoort een wondere taal
virtuositeit, ietwat gekunsteld, en zekerlijk exprés, — een wereld 
alleen voor de groote begenadigden.

En dan — litteraire kunst èn het kind?
Ja, als men de combinatie zóó maakt, — 

daan door menschen, die veel minderwaardig geschrijf verdedigen, 
omdat het maar voor ’t kind is —- als men zóó combineert, stem ik 
dadelijk in: .Onzin".

Maar zóó moet men litteraire kunst niet alleen verstaan.
Men ziet goede litteratuur te veel als ding-an-sich, als iets gansch 

bijzonders, als iets staande buiten ons. En kunst, meent men, zou 
zoo iets zijn als een zeldzaam bijmengsel, in onze gewone huis-, tuin-, 
en keukentaal, iets wat dadelijk te onderscheiden valt als rum in 
de pudding, — althans iets buitenissigs en voor onze schoolwereld 
contrabande.

Maar zóó is het niet!
Kunst is niet bijzonder in den zin van scheidbaar bijmengsel. 

Schuilt de grootste rijkdom soms niet in de simpelste taal?
Kunst is iets anders. Kunst is als een licht, als een schijn, als 

een glans, die komt van binnen uit en straalt door alles en 
alles heen maar — als het zonlicht — ontastbaar, ongrijpbaar.

Wat m.i. óók litterair zijn kan? — Een brief van een bedroefde 
moeder, die de bewogenheid van haar hart uitschreit in woorden, 
simpel, vol z.g.n. stijlfouten misschien, maar zóó, dat de lezing ons 

:nheid brei

'e kunst.
t element van de wAdrheid moet wèl bestaan. D.i.: 
«•'reken; dat is de eerste eisch, en dan zóó spreken, 

n«rt die sprake verstaat.



370

Hz. 316.
Groningen 1925.

lees-, geen leerboeken — onzer scholen 
karakter dezer materialistische kennis- 

uit het nuttigheidsprinciep wilde beschouwd zien.
* “ jn u niet als mij de befaamde leesboeken- 

over alles en nog wat tot in millimeters nauw- 
geschoolmeesterd, waarin men — zoo men méénde —■ 
le hoogte kwam met allerlei vak en bedrijf.

gebouwde muren en de schoolmeester was het manusje 
alles wist, alles verklaarde; hij was de technicus van 

ongeëvenaarde, algemeene ontwikkeling.
Het is toch ook ridicuul, dat men over een boterfabriek «!en lesje 

schreef, waarmee men meende op de hoogte te zijn, terwijl in werke
lijkheid een deege studie van een paar jaar aan de Rijkszuivelschool 
slechts dit inzicht kan geven, alleen nog nadat er jaren van voorbe
reiding in het bedrijf zelf zijn geweest.

Och, zoo is het met alles. Een bedrijf is niet in eenige bladzijden 
voor kinderen goed uit elkaar te zetten. Ja, oppervlakkig kan men er 
wat over praten, maar.... men kweekt daardoor betweters, die met 
dat schijntje oppervlakkig weten méénen nu hecle pieten te zijn. En 
nóódig is dat allemaal niet. Integendeel. Aan de meeste ouderen 
interesseert het al bitter weinig, hoe een schoen of lange pijp gemaakt 
wordt, maar den kinderen nog minder.

*) ’• Correspondentieblad, jg. 1922.
*) De pbanlasie in bel kinderleven,

De waarheid van een boek is dus, — als ik het zoo zeggen mag 
— niet een objectief, maar een subjectief element.” ')

Gewenning geeft herkenning. Oosterlee haalt aan: „Arthur Bones 
vindt in zijn boekje Vont Kultunverk der deutseken Schule het brengen 
van kunst in de school iets voortreffelijks, onder één voorwaarde echter 
dat aan eiken explicator een volmaakt zwijgen opgelegd wordt. Ik 
heb den indruk, dat mevrouw Bellinfante zijn opvatting deelt. „Voor 
de ontwikkeling der phantasie,” schrijft zij, „kan dc opvoeding zijdelings 
iets goeds doen, door slechte modellen zooveel mogelijk te weren en 
het kind ter navolging aan goede te helpen, waaraan het zich oefenen 
en zoo zijn geest sterken kan.”

Meer resultaat verwacht ik echter van een anderen raad, dien zij 
geeft, „een zekeren kinderlijken rijkdom in het jeugdleven te brengen.”2)

Maar ■— helaas — onze nationale school stond door den druk der 
examens zoo zeer in het teeken der dorre kennis, dat ons moeder
taalonderwijs decenniën lang niets anders was dan verbuiging, ver
voeging, ontleding.

En de Zerxboeken — ik zeg 
droegen het demoraliseerende 
theorie, die alles van 
Moet ik dit bewijzen? Zijt 
series bekend, waarin 
keurig werd { 
volledig op d<

Alles binnen 
voor alles, dat
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smaakt, 
averechtsche 

en verlangens: genoegt 
geruild.

Dijk in zijn Vota academica gezegd

meen ik, niet zoozeer 
der hersenen zijn blijven

Darwin heeft dat verlies gevt 
vermindering van zijn geluk, als een 
geestelijk kunnen, als een verzwakking 
de onderdrukking der gevoelszijde van 
zijn zeldzame gave zich „een verdord blad' 
king tot alles, wat geen 
„zijn uitgedroogde ziel", is 
dat verstandsoverschatting 
deren aai ' 
worden ge._.~.., .......—  ---------
slotte buiten werking worden gesteld."

Een groote massa menschen leert uitsluitend dat, wat hun iets 
gééft, iets tastbaars. Zij lezen alleen om stoffelijk voordeel. Zij doen 
het als zaak. Zij doen niets voor niets. Van schoonheid, woordkeus, 
stijl, rhythme hebben ze geen begrip. Wie daarover met lof spreken, 
vinden i:e niet heclemaal goed wijs. Zij zijn het best op hun gemak 
met vermaningen op rijm, sermoenen in steen, predikaties in olieverf,

') Gezamenlijke geecbriflen. II; Vota academica. bl. 152; ook aangebaald bij 
Oosterlec t. a. p.; Groningen 1917. 371

Dergelijke kost mondt den kinderen niet, en aan wie ze wel 
moeten we beklagen, waar deze kinderen door een 
onderwijsmanier hun kinderlijke genoegens en begeerten 
voor watcrgeleerdheid hebben

Het is reeds door prof. Is van [ 
hoe de overmaat der verstandelijkheid de schoonheid doet versterven. 
Ten bewijze ervan citeert prof. Van Dijk niemand minder dan Darwin1): 
deze „heeft in zijn autobiographie met edele openhartigheid de kwalen van 
zijn innerlijk leven en haar oorzaken ons bl 
hij begon met veel van poëzie te houden; 
hij bijzonder door Shakespeare, voorname 
drama s geboeid. Ook vond hij veel behaget 
vooral in muziek. Maar later was dit alles , 
onder en door veelvuldige en 
wetenschap. „Het is mij niet 
regel poë_L 1  !._L
beproefd, maar ik vond alles 
van walgde. Ook heb ik zoo  
en schilderijen verloren. Mijn geest 
van machine, om uit reeksen van

>nd 1

jenhartigheid de kwalen 
blootgelegd. Hij vertelt, hoe 
reeds als schooljongen werd 

iclijk door diens historische 
a»en in mooie schilderijen en 

was dit alles gansch anders geworden, 
weldra uitsluitende bemoeiïng met de 
meer mogelijk," zegt hij, „een enkelen 

bëzie te lezen. Ik heb het laatst nog weer met Shakespeare 
zoo onuitstaanbaar vervelend, dat ik er 
goed als geheel mijn smaak in muziek 

schijnt geworden te zijn een soort 
feiten algemeene wetten te maken. 

Een intelligentie, hooger georganiseerd dan de mijne, zou daarvan, 
hebben geleden. Bij zulk een zouden de deelen 

werken, die bij mij geatrophieerd zijn." 
zoeld als een droef gemis, als een 

niet geringe schade voor zijn 
van zijn zedelijk karakter door 
zijn natuur. Als iemand van 

blad" moet noemen in betrek- 
wetenschap is, als hij klagen moet over 
toch zeker het gevaar niet denkbeeldig, 

a en daardoor verstandsisoleering bij min- 
inleg krachten doen verwaarloozen, „die eerst buiten werking 
gelaten, weldra buiten werking worden gehouden
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de talrijke
1 eenmaal" 
te nuchter

schuld aan 
zoo zeer

op eenige manier 
Somni

’ing, die' niet van
'ijden amuseerden.

indel. Maar de 
en ontdekkers.

handelsberichten in feuilleton-vorm en beursnotecringen in roman- 
afleveringen. Zij willen overal wat aan hfebben. Maar zegt Herman 
Robbers: „O, het oordeel van deze soort lezers is nog lang niet het 
meest barbaarsche. Bepaald heilig is het zelf, vergeleken bij dat 
Jan-en-alleman, van de altijd en overal spanning en sensatie-zoekende, 
de bioscoop-maniakken en de liefhebbers van lord Lister-romans, van 
hen die zich — om met Van Looy’s Zebedells tc spreken — met 
.feuilletons en kiekjes” de ziel plegen te voeden van <  
voortreffelijke Hollandsche zakenmenschcn ook, die „nu 
geen gedichten kunnen waardeeren, niet omdat zij zelf er 
of te laag bij den grond, maar omdat gedichten er te opgewonden 
of te aanstellerig voor zijn. ')

geest en 
Robbers 

tusschen 1880 en 1890 in 
een periode die

Litteratuur op school is genot op school, genot van 
schoonheid. Meerderen hebben opgemerkt, wat ook H. 
releveert, hoe de rijpere jeugd, de jongelui van 
doorsnee beneden de geestelijke maat zijn. Het is 
achter staat bij andere periodes.

Maar dat ook het onderwijs er schuld aan had, staat bij mij vast. 
Het onderwijs, dat trouwens zelf zoo zeer verkeerde onder den druk 
der dorre economisch-maat schappelijke op vattingen der negentiende eeuw.

De verbeelding werd niet meer geoefend, de verbeelding was in 
den steek gelaten. Men had kennis meegedeeld, of liever gedacht 
mee te deelen : aan de verbeelding hadden weinig gedacht. Dr. Dooren- 
bos dacht aan schoonheid en verbeelding — en werd de leider der jonge 
litteratoren, de vader der Nieuwe-Gids-bcweging. Zoo waren er anderen, 
goeden, levenden. Maar de meeste onderwijs-krachten uit de jaren 
van tachtig.... och, ze waren immers dood en gemummificeerd, ze 
hadden zelf geen verbeelding meer — hoe zouden zij dan trachten 
die bij anderen te ontwikkelen." ')

.Onze verbeelding ontwikkelen, zouden wij het 
beter kunnen dan met geschiedenis en litteratuur? Sommige ouders, 
in mijn tijd al, werden daar zelf wat angstig voor; zij wilden niet 
dat hun kinderen zooveel lazen, het wond hen maar op; hef maakte 
hen zenuwachtig, overspannen! O, zeker, dat kan ook voorkomen — 
est modus in rebus.” z)

„Onderzoek ook eens hoe het dien anderen verging 
lezen hielden, zich enkel met voetbal- of rijwiel-wedstrijde 
Nu, ja, ze slaagden misschien in een fietsen- en autohai 
kunstenaars en geleerden van beteekenis, de uitvinders <

') H. Robbers, Litteraire emaak. Adam 1924.
’) Robbers, Litteraire emaak.
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’) Robbers. Litteraire emaak.
’) Hel onderwijj in De moedertaal; De Bussy.
’) Beleekenio van Den ecboonbeiihzin voor bel 

vereeniging eeboonbelD in opvoeding en onDerwye; -

groote handelslui en industrieelen, allen, die iets bijzonders praes- 
srden, iets voortbrachten, iets bouwden, zij hebben in hun jeugd 

hun verbeeldingskracht geoefend. ’)

Als doel van het taalonderwijs formuleerde prof. Kalff reeds in 
1893 2), de leerlingen te oefenen in het mondeling en schriftelijk ge
bruiken der moedertaal en de bevordering van de algcmeene ontwikkeling 
der leerlingen. Maar dié algemecne ontwikkeling is een andere dan 
de massa bedoelt. Kalff bedoelt het zeer zeker in den zin van Herman 
Robbers: „en deze ontwikkeling men zocht haar, volstrekt niet in 
een werkelijk ontwikkeling van hetgeen, als de bladen van een bloem
knop, reeds in onontwikkelden staat aanwezig was, maar in het 
aanbrengen van zoogenaamde kennis, een heerlijkheid die men zich 
dacht als een combinatie van weten, onthouden en verstandelijk be
grip

Men vergat en vergeet nog ( 
als Deterding geven het ook 
op wéten komt het aan, maar op 
nisch, de lust er toe is de ziel, de

opzettelijk, lesrooster-matig zij het letterkunde-onderwijs. 
Tegen alles wat opzettelijk het kind opgelegd wordt, komt het in 
afweerstelling. Een kind aanvaart wel op gezag, maar die leerstof 
vergroeit dan niet met zijn ziel.

Onopzettelijk, als natuurlijk moet het schoone geproefd worden. 
En dat kan, als men het leert zien, overal. „ De schoonheid," zegt dr. 
J. C. de Moor,3) is niet een aparte gave Gods, maar ligt over heel 
zijn schepping verbreid, en vervult hemel en aarde. Alleen het dui- 
velsche is leclijk, dat alleen is opzettelijk, wijl van buitenaf in de 
menschheid ingedrongen. Daarom moet tegen het kwade gewaakt en 
het goede, wat God nog overliet, moet van onder de asch te voor
schijn worden gebracht, doch zoo, dat het kind niet in twijfel ver
keert, of dit wel tot de normale wereld behoort. Het moet van 
jongsaf opgevoed worden in de gedachte, dat alleen het aesthetische 
van zelf spreekt, en dat het leelijke een inkruipsel is, te verwerpen 
door wie waarlijk God vreest,”; en bij uitbreiding mogen wij 
zeggen, door hen die de eenig goede distancieering vonden ten op
zichte van zich zelf, hun medemensch en het metaphysische.

Mag ik het met een practisch voorbeeld eens toelichten? Uit de
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door de kinderen leverde toen ook geen bezwaar meer, 
nog, dat liet veel gemakkelijker was een vroolijk stukje 

voor te lezen, dan iets ernstigs als dit! Ze lazen, zooals ze althans 
in die klas, nooit gelezen hadden. Bij ’t sluiten van de boeken zei ik 
met een zucht: „Wat is lezen toch prettig." „Ja," fluisterden ze

Arm is toch hij. of zij, die nooit eens in zijn klas wat 
gehobene Stimmung ervaart!”

J. Eilkema de Roo schreef eens: „Lectuur is het tooverland, dat 
voor ons allen openligt,” en verder, „de gewoonte van het lezen 
moeten wij ons eigen maken; als de druk van de levenswerkelijkheid 
zwaar is, is daar het boek, die ons den tegendruk geeft, de verge
telheid ons schenkt, ons leert en sticht. 2)

Men wachtte zich voor de intellectualistische behandeling; het 
lezen van mooi proza en een schoon vers, mag niet in een intellec- 
tueele behandeling of in een grammaticale smulpartij ontaarden.

Eerste eisch is goed voorlezen. Dat is van groot belang voor 
trefkans van het te lezene.

t ze von- 
aan. Ze 

maar zij hielden zich 
begon te praten over 

één, zachtjes, gemaakt! Toen hield ik op. 
was, alsof er iemand lachte. En dat bij 
de heele klas eigenlijk moeite hadden

schoolpers? In de School met den Bijbel ’) stond het volgende; ge
schreven door A. K.:

„Ik herinner me een leesles in een klas, waar de onderwijzer een 
man was hard en scherp van woord en gemoed, waar de kinderen 
voor een deel ruw en onordelijk waren. Ik had te lezen uit het 
Nederlandsch leesboek: Micntje van W. G. van de Hulst. Ik wachtte, 
tot het heel stil was. Al bij de eerste regels merkte ik, dat 
den, dat ik „gek” las. Sommigen keken elkaar lachend i 
voelden, dat anderen het mooi gingen vinden, 
groot, dat ze ’t flauw vonden! Toen Mientjc begon te pra 
den hemel, proestte er één, zachtjes, gemaakt! Toen hield il

Ik zei, dat het net was, alsof er iemand lachte. En dat 
stukje, waarbij ikzelf en 
niet te huilen!

Over die arme oude grootvader, over dat arme lieve weesje, dat 
wist, dat haar moeder in den hemel was! Ik beweerde, dat de andere 
kinderen niet konden begrijpen, dat er één onder hen was, die niet 
snapte hoe verdrietig, maar ook hoe mooi het lesje was. Het betere

zegevierde als bij toovcrslag. Toen ik opnieuw van vooraf begon, 
er de stemming! Toen ik kwam aan de gescheurde pet, gluurden 

een paar naar makkers rechts of links, maar toen we aan ’t 
waren, hadden ze allen den indruk te pakken. Een klasse-zucht 

steeg op!
Het. lezen < 

Ik zei eerst n 
te lezen.
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iet het volk bewijst ieder mensch met een 

poëzie schuilt in die duizenden. Maar 
;t hun ontwikkeling •— en als men ze 

inleiden, langzaam en voorzichtig. En 
Een vers, niet 

oulair.

•oegerc directeur der toonecl- 
Wilson, eens in. mijn twee- 

>rde hij — tot zijn genoegen 
Bredere, Guido Gezclle e. a. voor-

en poëzie ver
en rijk; het geeft je zooveel moois

voor. Geef den schrijver wat hem toekomt. Doe...... Lees goed

') Juni 1922.
2) Over poëzie, inbeelding en nog wal; Groningen 1900.

Mevr. Tartaud—Klein heeft eens gezegd: .Verzen 
staan maakt een mensch gelukzalig 
in je verdere leven.”

En dat is heusch wel reeds bij het schoolkind in beginsel te be
reiken, mits men er zelf oor en tong voor heeft. Mevr. Boldingh— 
Goemans getuigde er van in Volksontwikkeling ') hoe de leerlingen 
eener school keurig voordroegen.

Zelf heb ik een 15 jaar geleden
S. ƒ. Bouberj

gehad en daar 1
icrtjes van

wil doen 
doet men 
boven de bevatting ; 
als het heel welluid< 
altijd welluidend.

Precies zóó gaat het met de jongelui: ze moeten worden ingeleid. 
Ik heb heel, heel weinig jongelui leeren kennen, die niet ontvankelijk 
bleken voor waarachtige poëzie. Ik zou ze kunnen opnoemen, zoo 
weinig waren er." 2)

Goed voorlezen, gevoelig, innig, met begrip en warmte — ziedaar 
een hoofdzaak; er is misschien geen beter middel om kinderen, en 
groote menschen, in contact te brengen met de schoonheid der litte

ratuur.

zelf

school keurig voordroeg
 15 jaar

school, de overleden heer 
manschooltje op 
—- de bedeesde 
dragen.

ƒ. B. Meerkerk sprak uit zijn ervaring, toen hij schreef: .Laat 
iemand b.v. goed zeggen, voor een zaal vol menschen, een versje, als: 
Er waren twee koningskinderen, — en bijna allen, zoo niet allen, zullen 
bewogen worden. Een mijner leerlingen zei het op voor een stamp
volle zaal, en de menschen luisterden ademloos — ze waren bewogen.

MejulFr. dr. Nijland heeft verleden jaar, meen ik, te Rotterdam 
voor allereenvoudigste menschen veel succes gehad met Vondels 
meesterwerk Lucifer. Avond aan avond ben ik opgetreden voor 
zalen van werklieden, hun vrouwen en kinderen, en ik droeg 
verzen van De Genestet, Staring, Beets, Ten Kate, Pol de 
Ilélcne Swarth, Van Ecden, Vondel, Brederode e. a.; indien 
verveeld hadden, waren ze weg gebleven.

De eenvoudige omgang met 
ontvankelijk gemoed, dat er 
men moet rekening houden met hun ontwikkeling — 

genieten, moet men ze inleiden, langzaam en 
dat, dan leeren ze heel spoedig hooren. Een vers, 

gaande der menigte, wordt heel spoedig popi 
lend is. Volkspoëzie, die dien naam verdien
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van den dag, 1918.

het individu door 
op den kindergeest, 

sid is er eigenlijk ge-

H. Robbers. Litteraire emaak; A'datn 1924.
A. M. W. Ode, moedertaalondervy'e in Kragen 

*) Robbers, Litteraire jmaak.

van hem genieten, niet van uw eigen stem of van uw eigen phate- 
tisch gevoel.

Als men mij in het algemeen zou vragen, wat voor de opvoeding 
en ons volk mijn liefste wensch is, ik zou antwoorden: dat de smaak 
voor geestelijk genot moge worden ontwikkeld en versterkt, de ge
woonte van geestelijk genieten algemeen aangemoedigd en gemakke
lijk gemaakt.

...........En begin met de jeugd." ')
Een ding wordt eerst tot een schoon ding voor 

zijn inwerking op den menschelijken geest; ook 
Het uitwerksel is dus schoon. Absolute schoonhei 
zegd niet.

De klank, de voordracht, het meevoelen en meeleven geeft de 
zuivere ontroering.

Zoo ook leeren ze het rhythme als van zelf, als de schooldeun niet 
van meet-af de kinderen heeft bedorven zoo gaat het ook met 
onze elf- en twaalfjarigen: Taalgevoel krijgen ze, wanneer ze de 
mooiste gedichten en mooie stukken proza uit hun hoofd kennen, 
wanneer het rhythme van het gedicht, de deining van het proza in 
hen weerklank vindt. Hoe meer ze uit hun hoofd leeren, hoe meer 
hun taalgevoel ontwikkeld wordt. Ze gaan de gedichten steeds beter 
opzeggen, langzamerhand beginnen ze er meer gevoel in te leggen, 
gaandeweg krijgen ze een beter vermogen tot waardeering. ’)

Oosterlee in Over de phantasie zegt: „Levendige, melodieuse voor
dracht brenge het gedicht onmiddellijk en ongestoord tot gemoed en 
verbeelding en eerst, wanneer het op de ziel van het kind een meer 
dan voorbijgaanden indruk gemaakt heeft, kome een sobere, ver
standelijke behandeling, die zich tot het strikt noodzakelijkc bepaalt.

Natuurlijk wordt een enkele maal wanneer een vers het kinder
hart heeft gepakt, wanneer de goede stemming er is, iets van den 
maker van dat schoons verteld. Maar .... alleen om eere te geven 
wien eer toe komt, en de leerlingen eenigszins letterwijs te maken in 
onze geschiedenis.

„In de litteratuur wordt over alles wat er te zien is en wis, wat 
er roert en poert in de wereld, over alles wat er aan groots gebeurd, 
geopenbaard en afgedacht is, ontdekt en uitgevonden, gesproken op 
een wijze, die er warmte, belangstelling voor wekt. Zoo ontstaat een 
vrije en verrassende kennismaking, geen kil-plichtmatige, —■ diir 
schuilt het groote geheim." 3)
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En hoe komen we nu aan 
jongsaf, mits bij de goede leiding, smaak 
lectuur, ze belangstelling geeft voor onze

Voor een 20-tal jaren zou dit geen vragen naar 
geweest zijn. Thans echter is er een werkelijke 
boeken, die uit onze nationale litteratuur hebl 
des kinds is. En verzen? Van Alphen is

Enlf

die leesstof, die de Ieerling<
en genot leert in go< 

dichters en schrijvers?
r den bekenden weg 

: goede voorraad lees- 
>ben saamgelezen wat 

voor ons gelukkig niet meer 
:nige kinderdichter, al stellen wij hem met Willem Kloos nog 

og. Bij onze modernen vinden we gevoelige kinderverzen genoeg, 
ikele ervan zijn haast reeds klassiek geworden — als De wilgen 

van Schcltema — en komen in elke serie voor.
■ nog een euvel. De onderwijzer moet zich toeleggen om 

vers, om het stukje proza zoo te lezen als het behoort. Dat 
eischt studie en inzicht; dat vraagt van den onderwijzer zelf allereerst 
gevoel voor taalschoonheid en .... technische vaardigheid. En ook 
hier is leiding van vakmenschen geen weelde. Mevrouw Boldingh— 
Goemans en Balthazar Verhagen gingen reeds voor met hun volks- 
universiteit-cursussen. Van den laatste verscheen een practisch werk, 
Prosodie der voordrachtkunst, ') waarin goede leiding aan alle vragers 
gegeven wordt. In de reeksen Nederlandsch leesboek, I-XIII, Neer- 
landia I-VI eri den Neerlandia slotbundel ') werden door den heer 
Balthazar Verhagen tal van verzen van aanteekeningen voor de goede 
voordracht voorzien.

Niemand kan dus meer zeggen: ik kin het niet en 
ik leiding vinden zal.

Natuurlijk wordt in de hoogere klassen der lagere school bij het 
geschiedenis-onderwijs en occasioneel ook bij het leesonderwijs iets 
verteld van onze dichters en schrijvers.

Zoo kin en zil ons lager onderwijs dan meewerken de nationale 
litteratuur meer tot het volk te brengen en daardoor open te leggen 
schatten van schoonheid, lang verborgen voor de massa.

Wie geen taal heeft 
Is geen naam weerd. 
Waar geen taal leeft 
Is geen volk.”

En dit dichterwoord van Gezelle zingt ons de heerlijke waarde 
van de kennis onzer letteren voor.

Ons verdroomen in algemeene menschenmin is gemakkelijk, en te 
spreken van wereldburgerschap is goedkoop humanisme, maar naast 
Nederlander te zijn, de gemeenschap te voelen van het gansche 
menschdom, het ver-affe niet te minachten om het nabije, dat juist wordt 
gewekt en gesterkt door de goede kennis van litteratuur en schoonheid.

*) Groningen, 1924.
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we voorbij.

en taalonderwijs is reeds

Nu hebben we in onze leesboeken tal van opzcgversjes, nu roepen 
we onze beste voordragers en kenners van ons taalschoon te hulp, 
om de kinderen te helpen — niet te lééren — de versjes en verzen 
op zijn best te zeggen. ')

’) Zie: Balthazar Verhagen, Prooodie Der voorDracblkund; P. NoordhotT, Gro
ningen; 1924. Zie ook: Nederlandocb leevboek voor De Christelijke schoten, I-XIII, 
met in elk deeltje verzen door B. Verhagen bctoonzel; uitg. idem.

Bij schoonheidsontroering alleen kunnen wij niet leven, maar het 
maakt het eerlijke leven mooier, blijder.

Over de verhouding tusschen het lees- 
veel geschreven in vroeger en later tijd.

"Wie twijfelt er nog aan den invloed van onze lectuur op onzen 
stijl? Alleen wezenlijk-onafhankelijke stylisten en de absoluut-gevoel- 
loozen staan er misschien los van. Maar het kind zeker niet. De 
litteratuur heeft vormende waarde door zijn inhoud, maar ook door 
zijn stijl. Hoe komt een leerling van de zesde klas aan de taaie 
zinswendingen met: bovendien, hoewel, aangezien, tengevolge van, en 
meer dergclijke beslist onkinderlijke woorden in zijn opstel? Natuurlijk 
uit zijn leesboek of taalboek zijn ze als herinnering gccopicerd.

Eenvoud siert den stijl van het kind, bewaart het bij zijn natuur
lijkheid. En het echte kind, dat met zijn stok graag hooge en verre 
sprongen maakt, moet gehouden worden bij dien eenvoud, opdat het 
later geen aanleiding geve tot het verwijt, alleen waf opgelegd school- 
banken-Hollandsch te bezitten.

Wanneer het kind van jongsaf leesstof krijgt naar zijn aard, en er 
een prettige, vrije, opgeruimde stemming in de klas heerscht, zonder 
de bekende schaamachtigheid, zonderde van ouds beruchte Hollandschc 
bedremmeldheid en verlegenheid, dan zal het kind op de natuurlijke, 
d.i. juiste wijze, de leesstof, die tot zijn levenskring spreekt, zeggen. 
Het was de consequentie van het Herbartianisme, dat in zijn uitingen 
hiér te lande volkomen materieel was, te hooren, dat de kinder
leeftijd wars is van schoonheid en poëzie.

Daarom beijverden zich de Herbartianen ook, om 8-jarigen bet 
begrip tijd aan te brengen, het begrip voorouder, het begrip gisteren, 
enzoovoort. Maar vergaten ze de phantaisie voedsel te geven.

Natuurlijk ging aan de propagandisten voor Hcrbart’s phychologie 
geheel voorbij het wondere bedrijf van Moeder de gans, het singuliere 
bestaan van Roodkapje, van de Gelaarsde kat en dergclijke „hersen
schimmige" vertelsels.

Maar die tijd, die zwarte tijd onzer onderwijskunde, zijn 
En nu 1
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van zoo’n 
tc merken, door vragen 
iet boven het gewone 
; en woord, de pracht

j past het 
>ordig, ge

le ind bij Lezen
dan zal men 
heid van het jonge

Wie in het kind

Als

ons taalonderwijs ten goede. En daarbij 
vers, de echte kinderpoëzie, die er tegenwoe 

die er was, voor hen die zoeken wilden.
er ook soms aanleiding over de bijzondere taal 
nraten, daarvan wat met elkaar op t 
-ut te vestigen op het bijzondere, h< 

schoonheid van klank

Dat komt nu 
N edcrlandsche 
lukkig, is; en

Dan is 
versje te pra 
de aandacht 
uitgaande, te hooren de 
soms van het rhythme.

Wanneer slechts van de eerste schooljaren af gezorgd wordt het 
en Taal het beste te geven voor zijn leeftijd geëigend, 

verbaasd staan over de bevattelijkheid, de aandoenlijk- 
kind voor eenvoudige taalschoonheid.
wekt liefde voor zijn taal, gevoel voor taal, gevoel 

taalschoon, heeft een prachtig werk verricht.
s men gewekt is, is men nog niet in de kracht van den levensdag. 

Langzamerhand, bij voldoende verzorging, zal die liefde sterker worden, 
het gevoel dieper, en zoo voor het volle-dag-leven van groote, sterkende, 
levens-blije waarde zijn.

Zoo is er met de uren, die gewonnen worden van het technische, 
onvruchtbare bedrijf van het grammaticale taalonderricht, heel wat 
vruchtdragends thans te doen.

Die uren zijn niet verloren, maar beteekenen rijke winst, winst aan 
schoonheid en winst aan volkskracht; het laatste ook, want hoe meer 
een volk zijn taal liefheeft met kennis en inzicht, des te meer zal het 
als natie een moreele eenheid zijn.

Een volk dat aan zijn taal vasthoudt, gaat nooit verloren; het moge 
lange jaren onderdrukt zijn, als de knellende band springt, dan barst 
het nationale uit en komt tot nieuwen bloei. En de beste dragers 
van onze nationale kracht zijn de schrijvers en dichters, die het leven, 
denken en streven van ons volk weergeven in hun werk, hun proza, 
hun liederen.

Daarom moeten onze leerlingen reeds in hun jonge jaren, niet in 
de eerste plaats met naam en geboorte-eeuw onzer woordkunstenaars 
oppervlakkig bekend zijn, maar vooral met hun werk eenigermate ver
trouwd zijn. Dat kan door het nationale leesboek, maar moet ook bij 
het onderwijs in ons Nedcrlandsch geschieden. Waar vroeger daar
voor geen tijd over was, omdat alle mogelijke grammaticale regels 
met deszelfs uitzonderingen en toepassingen den tijd nutteloos in beslag 
namen, kan thans de tijd, door een doeltreffende, natuurlijke methode, 
die hooren en zien als wapenspreuk voert, uitgespaard, daarvoor ge
bruikt worden, en zoo vormend werken voor hoofd en hart beide.

Het onderwijs in ons Neêlerlandsch moet breed en sterk als fundament 
vwa onze nationale opvoeding in ons onderwijssysteem staan.



*) Opgenomen in Toespraken, Nijkcrk 1911.
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Zie
taal t

maar ik heb 
voor boere- 

of h. b. s.-scholen 
die scholen wel 

buitenlandsche

werkje Lezen is de aandacht

lijf
Je!"

thans gelukkig anders moeten spreken en dankbaar 
er een verandering ten goede is, in nationalen zin. 
nog beter!

De diere moedertaal, wie of haar ooit kleineere, „de klare Neder
landsche spraak, met al haar variatie’s in kleur en klank, mag niet 
langer de Asschepoester onzer scholen zijn. En dat is ze, tot op heden, 
voor de meeste scholen, waar niet de persoonlijke gave van den onder
wijzer zich ontworsteld heeft aan boekjes en handleidingen. Men zal 
dan ook meer aandacht geven aan het lezen — de uitspraak — het 
spreken, — de uitspraak het Tvrcrvertellen — de uitspraak!!

~'e goed, hoor goed, doe goed, deze trits is voor de Nederlandsche 
bij de jeugd eigenlijk het een en het al.

We vergeten te veel —■ door al de dagelijksche beslommeringen 
van leerplan en lesrooster worden we er niet bij bepaald —- dat 
onderwijs in taal onderwijs is in geestesleven, en wie daarvan een 
stuk meckrijgt, verrijkt is voor zijn heele leven.

Wijlen ds. G. F. Haspels hield in 1910 een rede in het Klein 
auditorium der rijks-universiteit te Leiden tot de leden van het Tweede 
Groot-Nederlandsch studentencongres, over de Nieuwe Nederlandsche 
letteren') en zei daar o.m. het volgende: „Maar onze eigenlijke volks
leiders, als daar zijn onderwijzers, dominees, sociaal-dcmocraten, jour
nalisten, hoe spreken die over onze nieuwe letteren?'*

Hoe het in België en Zuid-Afrika is, weet' ik niet — 
eens gelezen, dat er in Denemarken Folkehogskoltn zijn 
kinderen, ik denk zoowat als onze in. u. I. o. — 
— op het land, en . .. dat de nationale letterkunde op 
in het leerplan is opgenomen, dat daar heel weinig aan 
talen wordt gedaan, maar zooveel te meer aan de eigen letterkunde, 
oude, nieuwe en allernieuwste, en liefst acht uur per week, zegge acht per 
week. Groote góden, wat ben ik blij, dat ik Nederlandsch onderwijzer 
ben en geen Deensch! Men zou trotsch op zijn natie gaan worden, 
hoewel dat eigenlijk wat bekrompen is!

„Maar heusch, men zou het worden! Want tot zulke dwaasheden 
zullen wij in Nederland nooit komen. Acht uur in de week aan 
Nederlandsche letteren, van de oudste tot de nieuwste, acht uur in 
de week! Reken dat eens uit voor één leerjaar — het is om een 
rilling op je lijf te krijgen! Maar gelukkig, bij ons is het niet eens 
een examenvak 1”

Haspels zou 
erkennen, dat 
Maar het kan

In geen der besprekingen over mijn
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■ards, Albert 
sderlander de

de

re<»eering 
mdien van
gegeven.

een begaafd dagblad- 
onderwijs, dat het 

te luisteren legt in de 
in den trein, hoort vele

plaats he8e

der leervakken, vooral

waar het gaat

en taal. Er wordt

met toelagen 
goede, beste 

rerden bevorderd?

Met den heer Brouwer acht ik, dat de school hier de macht ten 
goede moet zijn! Maar allereerst moeten de onderwijzers dan bewust 
zijn van hun eigen fouten in het spreken en zeggen onzer moedertaal.

Cursussen in slöjd worden met rijkssubsidie gegeven, studeerders 
in Fransch, Engelsch of Duitsch kunnen vacantietoelagen verkrijgen 
van de regeering om auslUndisch te gaan. Ware het niet nationaler 
gedacht, indien van regeeringswege spreekcursussen voor onderwijzers 
werden gegeven, en met toelagen en grammophoons de studie — 
want studie is het — der goede, beste Nederlandsche uitspraak en 
de goede voordrachtkunst w<

wij constateeren, dat de laatste jaren 
:eft in de inzichten der onderwijzers 

van lezen

gevallen op 
en over de

Het doet 
schrijver, ') opkomt 
hoogste, onze taal m 
vergaderzaal en k.. 
wangeluid..., JI. C. 
beelden 1

Met vreugde 
kentering 
methodiek 
gewerkt.

Laten wij dan voortvaren, 
wat wij bezitten.

Op onze scholen wordt reeds meer aandacht aan het echte Lezen 
geschonken, en de nieuwste reeksen leesboeken hebben een zuiver 
nationaal karakter. Aan voordragen, aan gearticuleerd luid-lezen, .met 
gevoel”, wordt intensief door velen gewerkt.

Goede voordragers als Balthazar Verhagen, Rooyaai 
Vogel, Boldingh—Goemans c.a., beijveren zich den Ned< 
kracht, de schoonheid van zijn taal te leeren kennen.

') A. J. Bothcnius Brouwer, Een Dierbare patiënt, Die genezen moet worden; een 
art. in de Leeuwarder Courant, 1922.

’t geen daarin gezegd werd over het spreken onzer taal, 
grammophoon.
t deugd, als een niet-onderwijzer,

: voor een belang van ons
•l geldt. Helaas, wie zijn oor 
kerk, in de huiskamer en

geluiden, die zich dan diets maken het Nederlandsch uit te

Ik geloof wel, dat onder onze onderwijzers deze gedachte weer
klank zal vinden! Ik weet ook wel, dat meerderen der onderwijzers 
van de fouten hunner uitspraak overtuigd zijn. Maar.... zij kunnen 
niet anders, uit onvermogen! Wanneer eens met kracht propaganda 
gevoerd werd en de middelen ter verbetering werden aangegeven —• 
door rijkscursussen e.d. als bij slöjd — dan zou de Nederlandsche 
onderwijzerswereld hiervan stellig een dankbaar gebruik maken. 
Welke autoriteit spant zich hier eens voor?

om mee van het beste
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den wil

spreken, 
talondcrri 

•ijke

>og-practischcn, tevens hoogst 
jeleerd-doenerij, maar op zijn 

wijs zijn. Daarvoor 
Dat allereerst, dat 

naar 
hun bést verzorgd worden.

en leeraars deze woorden instem- 
op deze wijze wérken, en dat anderen 

uit didactisch onvermogen niet kénnen, 
niet durven.

eeuw kunnen geven 
!g heeft, dan móét het leesonderwijs op nieuwe 
leesstof anders bekeken worden, en moet meer 

ervan worden besteed.
met prof. R. Casimir, die schreef, dat we „in de 

eeuwigheidswerk hebben te zien. Elke kleine 
verbetering werkt iets mede tot de grootc taak, die 

de mcnschheid gevraagd wordt. Aan den arbeid en den wil van 
onzer ligt het mede, wat er van de wereld wordt, en ... . hoe

;ocd laten spreken, goed laten lezen, 
t moedertaalondcrricht, waarvoor men 

angrijkc van die taal — de 
de gemakkelijke en doelbe-

Gocd spréken, goed lezen, go 
ziedaar het belangrijkste van het 
/yV genoeg krijgt, als men het minst belai 
spelling-zuiverc uitdrukkingswijze met c 
wuste methode behandelt.

De taal-opvoeding is er een van hoof 
zedelijken aard. Nationaal, vrij van ge< 
best moet het taal-, lees-, en geschiedenis-onderv. 
mogen geen moeiten noch kosten te veel zijn, 
nummer één. En is dat safe, dan kunnen ook de andere vakken 
den overgebleven tijd en dan ook op

Ik meen, dat bij de onderwijzers 
ming vinden, dat velen van hen 
het wel zouden willen, maar óf 
óf om de examenvrees

Met kracht moet dan ook door elk in eigen kring de propaganda 
gevoerd worden voor het alleen goede, nationale, echte onderwijs in 
Ons Nederlandsch, opdat onze kinderen in later jaren, meer algemeen 
dan tot nu toe, zullen genieten voor leven en hart, wat in de boeken 
hun gegeven wordt door de dragers van de groote en schoone ge
dachten, die het leven verinnigen en verrijken.

Zullen wij den nieuwen mensch der twintigste 
wat hij thans noodif 
banen, dan moet de I 
zorg aan de schoonheid

Ik ben het eens 
opvoedingstaak een 
verandering en

elk onzer ligt het mede, wat
spóédig zij dit wordt." ’)

Zal voor ons in schóól straks rijzen de lach van het kind, dat de 
jeugd-litteratuur voelt, niet als zeggen van woordjes alleen, maar als 
levensbeeld; zal de blijde schijn van half-wetende oogen voor ons 
komen, als onze leerlingen iets voelen gaan van ziel en zin, van 
schoonheid en kennis, van kracht en stilte?

Zullen wij straks kunnen lachen den stralenden lach der overwin
ning als onze leerlingen, ouder geworden, toepassen en waar-maken 
wat hier is betoogd?

Velp, 29 Mei 1925.

') Geduld en kracht, Groningen 1916.
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zal geven aan alle in ons 
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Het Lxstituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan de verheffing 
-ze zee cmasrwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het irscèt dit doel te bereiken:
t. óoee ia een centraal bureau van advies gegevens te verzamelen, welke 

*r-T<*rr-jcs m-ier strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
shiec der Volksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
•B.ïrtr «urden aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend.

— deer het bevorderen van' de oprichting van neutrale bijzondere 
whm'en, as die streken van ons land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

«- door bet uitzenden van sprekers, welke in de departementen der 
Xaarscnappij en eventueel ook daarbuiten propaganda maken voor die 
verfezaamceü op het gebied van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk 
□eaoerte bestaat.

-f. door het beleggen
.vaorteiir.g vaat problemen '

5- door nifgave van 
and 'erende oude en

teling.
& door het contact < 

Nederland en het buitenl 
,-xt bezoek van vooraanstaande buitenlanders 
dit .soodig en » 
teering van buit«

op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
iland te versterken, eenerzijds door bevordering van 

aan ons land, anderzijds, waar 
mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
itenlandschc toestanden.

i van openbare besprekingen of congressen ter bé- 
van volksontwikkeling.
een orgaan, dat uiting z

nieuwe vruchtbrengende ged:
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De „literair-ekonomiese” afdeling der H.B.S. 
door G. BOLKESTEIN.

om voor
>vatting 
H.B.S. 

snel — hier

van het
>ber 1921

A an het verzoek der redaktie van „Volksontwikkeling" 
de lezers van dit maandblad, in enkele bladzijden, mijn op, 

uiteen te zetten omtrent de „literair-ekonomiese” afdeling der J 
voldoe ik gaarne. Deze nieuwe instelling ontwikkelt zich : 
en daar zelfs te snel, — maar het goede inzicht ontbreekt bij velen, 
en daaruit dreigt een gevaar. Ik acht het mijn taak, er toe mede te 
werken dit gevaar te keren. Het betreft hier een nieuw instituut, 
waaromtrent het juiste begrip kan belemmerd worden door de ge
schiedenis van zijn ontstaan, zodat zij, die deze van nabij hebben 
medegemaakt of die ze hebben gevolgd, de eersten moeten zijn om 
zich van die geschiedenis los te maken; zich er toe moeten zetten 
de quaestic te ontdoen van het incidentele en ze geheel principiëel 
te beschouwen.

Het verwarrende incidentele ligt in de aanleiding tot de totstand
koming der „literair-ekonomiese" afdeling van de H.B.S. Wie tot 
een juist begrip wil komen, moet dus eerst deze aanleiding behandelen, 
om er zich daarna van los te maken.

Het wetsontwerp van minister De Visser tot regeling 
middelbaar onderwijs, werd in zijn eerste redaktie in Oktol 
bij de Tweede Kamer ingediend. Volgens dit ontwerp worden de 
twee hoogste klassen der hogere burgerschool met 5-jarige cursus 
(en de drie hoogste klassen der hogere burgerschool met 6-jarige 
cursus voor meisjes) gesplitst in twee afdelingen. In afdeling 1 staat 
het onderwijs in de letterkundige en ekonomiese vakken; in afdeling 
II het onderwijs in de wis- en natuurkundige vakken meer op de 
voorgrond. Dit denkbeeld tot splitsing van de hoogste klassen der 
hogere burgerschool in twee afdelingen was reeds oud. In konkrete 
vorm vinden wij het 't eerst belichaamd in het „Hervormingsplan”, 
dat in 1903 door de Vereniging van Leraren bij het Middelbaar 
Onderwijs werd ontworpen; er zou volgens dit plan een eerste
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I'i :happei
O.

igen, Posterijen, Telegr;
hooi, Militaire Akaden

Phil. Fakulteit)”. Wie
/poj wei
de leiding hadden, schep

over een „handelsakadem
„landbc

eenmaal zal schrijven, 
moeten tonen. Het 

> deed de vraag 
ssen der H.B.S. 

rond van de 
Slechts be-

dit plan van 1903 in 1921 zijn

bewoordingen van
liéuwe afdeling

i op den voorgrond
>emd.

er op gevestigd worden, dat bij het uitblijven 
op het middelbaar onderwijs, vele gewenste 
bleven, maar dat alleen voor de totstandkoming 

.-afdeling niet meer op de nieuwe wet kon ge-

van 3-jarige cursus met een voorbereid ings- 
een tweede middelbare school met 3-jarige 
bestaande: „afd. A (letterkundige vakken); 
ien). Volgens dit plan zou afd. A opleiden

I. Ambtenaar. Taalleraren, Ambtenaren 
rafie, enz.”; afd. B voor „Technicse

middelbare school komen 
klasse; daarop zou 
cursus, uit twee afdeling 
afd. B (natuurwetenschappen). Volgens 
voor: „Handelsakademie, O. I. Ambtenaar, 
Belastingen, Posterijen, Telegrafie, enz.”; afd. 
Hogeschool, Militaire Akademie, Landbouwakademie, Universiteit 
(Med. en Phil. Fakulteit)”. Wie nagaat, dat dit plan door de Ver
eniging van Leraren in 1903 werd ontworpen, zal toegeven dat de 
mannen, die toen daarin de leiding hadden, scheppend werk wisten te 
leveren. Zij spraken over een „handelsakademie”, die er niet was, 
maar die kwam; over een „landbouwakademie", die er niet was, maar 
die kwam; over het promotierecht der H.B.S. voor twee universitaire 
fakulteiten, dat er nog niet was, maar dat kwam. Zo schiep dit plan 
ook de twee afdelingen der H.B.S.

Het wetsontwerp-de Visser gaf aan 
uiterlike vorm.

Toen aan dit wetsontwerp zijn motor was ontnomen, doordat de 
subsidiebepalingen ervan werden voorgelcgd aan de Tweede Kamer 
in een afzonderlik ontwerp, dat deze onmiddcllik behandelde en aannam, 
begon voor het hoofdontwerp een lijdensgeschiedenis. Die de ge
schiedenis van de tegenstand tegen dit ontwerp 
zal menigmaal onderwijs-Holland op zijn smalst 
steeds uitstellen der behandeling van het wetsontwerp 
opkomen, of de voorgestelde splitsing van de hoogste klas;
in twee afdelingen niet te verwezenliken was o.p de gre 
bestaande M. O.-wet. Het antwoord luidde bevestigend, 
hoefde enige aanvulling het Koninklik Besluit, dat de wettelike be
palingen over de subsidiëring van het biezonder middelbaar onderwijs 
regelt. Die aanvulling geschiedde door een nieuw Koninklik Besluit van 
13 November 1923. Splitsing der hogere H.B.S.-klassen in twee 
afdelingen was nu wettelik mogelik voor Rijks,- Gemeentelike en 
Biezondere hogere burgerscholen. Een nieuw Koninklik Besluit van 
21 December 1923 
aansluitende aan de
— immers in de nieuwe afdeling 
economische vakken 
afdeling werd genot 

De aandacht moet 
van de nieuwe wet 
regelingen achterwege 
van de nieuwe H.B.S.-

rscholen. Een nieuw Koninklik Besluit 
1de het eindexamen der nieuwe afdeling, die, 

het wetsontwerp van 1921 
zouden „de letterkundige en de 
staan” — de „literair-ekonomiesc”
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Wie de geschiedenis der wetenschappen in de loop der eeuwen 
nagaat, ziet, hoe langs een weg van geleidelikheid is tot stand ge
komen het feit, 't welk in de twintigste eeuw vast te stellen is, dat 
de wetenschappen te groeperen vallen in drie complexen: degeestehke, 
de natuurwetenschappelike en de maatschappelike. Het zou onjuist zijn, 
te zeggen, dat de wetenschappen in drie groepen uiteenvallen-, want 
de samenhang blijft aan* alle kanten, en daardoor de inwerking op 
elkander. Ook is niet voorbij te zien het feit, dat de jongere groepen 
van wetenschappen altijd in nuce in de oudere terug te vinden zijn, 
en reeds soms grote belangstelling vonden. Aristoteles is daar om 
het te bewijzen voor de natuurwetenschappen, Thomas van Aquino 
voor deze en voor de maatschappijwetenschappen. De totstandkoming 
dezer drie groepen is weer afhankelik van verschillende faktoren, secun
daire als de uitbreiding van het objekt zelf der wetenschappen — 
was Huigh de Groot niet „de laatste die alles wist”, — maar 
primaire vooral, die gelegen zijn in de ontwikkeling der maatschappij. 
Deze ontwikkeling der wetenschappen in groepen weerspiegelde zich 
het spoedigste in het universitaire onderwijs. De geestelike weten-

wacht worden. Dit spreekt van een sterke drang; van een echte 
behoefte. Die behoefte had op eenvoudige wijze, voor een deel, kunnen 
bevredigd worden, indien men in 1923 zeker ware geweest van de 
richting, waarin zich het onderwijs zou ontwikkelen dat men, met de 
zeer eenzijdige naam van handelsonderwijs pleegt aan te duiden; en 
voor zover er zekerheid was, de gekozen richting sympathie had 
gevonden. Beide ontbraken. Aldus leidde de behoefte om voor een deel 
der leerlingen van de H.B.S. anders-geaard onderwijs te vinden, dan 
de hogere klassen der gewone H.B.S. mogen geven, tot het ontstaan 
der „literair-ekonomiese” afdeling.

De snelle uitbreiding van het nieuwe instituut wijst er op, 
sterk die drang was. „In een bestaande behoefte werd voorzien

Toch nadert tot de zaak, die ons bezighoudt langs verkeerde weg, 
wie de geschiedenis er van volgt; immers men komt dan tot de mening, 
dat het stichten van een „literair-ekonomiese” afdeling de meest 
natuurlike wijze van doen is. Maar dit is een incidentele wijze van 
handelen, al zal ze — om later te noemen redenen — meermalen 
moeten toegepast worden principieel moet men deze, voor velen 
nog verwarde quaestic anders beschouwen. En ik zie het achteraf als 
een konstruktieve fout van het wetsontwerp-de Visser, dat de inci
dentele weg daarin werd gekozen. De grief tegen dit wetsontwerp, 
dat het „handelsonderwijs” er niet in geregeld werd, berust op de
zelfde overweging.
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. — naast het g 
de stichting der

wetenschappen en 
>pelike faktoren, geeft 
iderwijs, dat, aan het 

van middelbaar 
aansluiting aan 

onderwijs in

Om met deze beschouwing te 
boord te durven werpen de feti 
is in de tegenwoordige staat 
te weten; maar de fout is te menen, dat dit alles

schappen beheersten nog het gehele universitaire leven der middeleeuwen, 
met haar fakulteiten voor de theologie, het recht, de medicijnen, 
waarnaast nog de facultas artium van meer algemene aard was. Ook 
de mediesc fakulteit ontnam aan de middeleeuwse universiteit niet 
haar hoofdkaraktcr: te beoefenen de wetenschappen van de menselike 
geest. In het kort bestek van dit opstel kan de verdere ontwikkeling niet 
uitvoerig nagegaan worden; herinnerd zij slechts, hoe de negentiende 
eeuw als weerspiegeling van de gang der wetenschappen aan het 
universitair onderwijs de natuurwetenschappelike fakulteit toevoegde; 
de twintigste eeuw de fakulteit voorde maatschappelike wetenschappen, 
die zich met de verwarrende naam van handelswetenschappen meestal 
behelpen. Het kostte aan de oudere wetenschappen — het loont de moeite 
hierop te wijzen, omdat het zich ook in het weer afgeleide schoolleven 

ngere als gelijkwaardig te erkennen. De 
der snit waant dan de chemicus, loopt nu 

nge achteruitzetting weerhoudt vele natuur* 
zich verheven te achten boven de mannen

te kunnen instemmen, is het nodig over 
ictisj der „algemene ontwikkeling". Er 
en maatschappij nu eenmaal zeer veel 

nu aan ieder valt te

vertoonde — moeite de jon{ 
literator, die zich van edeL 
nog rond, en hun jarenlan 
wetenschappeliken niet, : 
der „bandels'Takulteit.

De hier kort-aangegeven ontwikkelingsgang van 
hoger onderwijs, onder invloed van maatschapp< 
een richtsnoer voor de behandeling van het ond< 
hoger onderwijs voorafgaat, en dat de juiste naam 
onderwijs draagt, en behoorde te blijven dragen. In 
het drieërlei hoger onderwijs, moet ook het middelbaar 
drie groepen verdeeld worden. Niet alleen sluit het dan op natuurlikc 
wijze aan het hoger onderwijs aan; maar omdat deze trits is ontstaan, 
vooral onder invloed van het leven der maatschappij, houdt deze ver
deling van het middelbaar onderwijs ook nauw contact met de be
hoeften van het maatschappelik leven. Zo handelt èn wetenschappelik 
èn prakties juist, die het middelbaar onderwijs in drie groepen ver
deelt: met de geestelike, met de natuurwetenschappelike, met de 
maatschappelike wetenschappen tot hoofdobjekt van onderwijs.

Thorbecke’s wet van 1863 heeft de eer, dat zij de ontwikkeling van 
wetenschap en maatschappij begreep en — naast het gymnasium — 
de tweede middelbare school stichtte; aan de stichting der derde middel
bare school, maar principieël gefundeerd, is onze tijd nu toe. En 
wacht op haar stichter.
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deze schooltypen naast de hoofd
zijn de wiskunde, 

>ral, die 
de

»r>en, dat zijn in casu de literaire 
ncrn van onderwijs;
n, dat zijn in casu de wiskunde, 
sikunde, biologie, cosmografie, geo

logie, phj'siogeografic als kern van onderwijs;
c. met dc ekonomiese wetenschappen, dat zijn in casu dc ekonomie, 

de ekonomiese geografie, het staatsrecht, het burgerlik recht, 
het handelsrecht, het boekhouden, het handclsrekenen, de handels- 
kcnnis als kern van onderwijs.

(Terloops merk ik voorlopig reeds op, hoe principiöel-onjuist is 
de kombinatie „literair-ekonomies”, die gangbaar is geworden: zij 
wart a en e dooreen).

Het spreekt vanzelf, dat elk van
vakken hulpvakken zal moeten hebben; bij a zal dito.a. 
die dit ook moet zijn bij c, om de geheel enige waarde vooi 
theoreties wiskunde-onderwijs heeft, bij b en c zullen dit < 
moderne talen (inklusief het Nederlands) moeten zijn, 
verschil van opvatting voor b en voor c.

Het is niet toevallig, dat deze trits overeenkomt met drieërlei be
langstelling en aanleg van de leerlingen, terwijl deze verdeling, die 
ook in samenhang met de maatschappelike ontwikkelingsfaktoren tot 
stand kwam, tegelijkertijd rekening houdt met de verschillende bestem
ming van de leerlingen. En onomstotelik is toch ook het feit, dat een 
middelbare school voor een bepaald doel moet opleiden. Zonder dit 
doel vervalt het bestaansrecht ener school.

aan deze kwaal, en lijdt er enigermate 
het streven tot verbetering in dezen is 

ing krimpen: men begrijpt dat ver- 
Hct gymnasium daarentegen vreesde, 

tijdigheid, en ging het brede pad der 
de klachten komen.
middelbare school is nodig een grote 

en verduidclikende vakken, 
een bepaalde sfeer in de school 

en. Die vooral daardoor het geestelik leven van de leerling 
iden van te mijden oppervlakkigheid, en zijn kennis tot een be

tast die grote kern zullen enkele vakken

leren. De hogere burgerschool leed 
nog aan, maar het inzicht en 
er; vakkenaantal en lecrstofomvai 
dieping beter is dan verbreding, 
ten onrechte, de naam van eenzi 
«algemene ontwikkeling" op; en 

Voor elk der drie typen van 
kern van verwante, elkaar aanvullende 
die leren denken, leren werken, en die 
brengei 
afhouden van te mijden opperv 
trekkelike eenheid brengen. Nat 
als hulpvakken nooit te missen zijn. Die eenheid moet ook spreken 
uit het lerarencorps der school, wier ontwikkeling en studieneiging 
behoort aan te sluiten aan de geest der school; zij behoort vooral 
uit te komen in de leiding.

Drieërlei middelbare school dus:
a. met de geestelike wetenschappen 

en de historiese vakken als kern
b. met de natuurwetenschappen 

mechanica, natuurkunde, schei
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woord lyceum

goed mee 
aangehechtc

gymnasium, de literaire school, 
physiesc school, 
ekonomicse school.

betekent dus hier niet een kombinalie van

_..ze grote steden, de voorwaarden 
• gedachte aanwezig zijn. De gemeente 
nuuelbaar onderwijs: een gymnasium, 
e B), twee onvertaktc gewezen „handels- 
sft het gymnasium ook daar, als elders, 

tuis behoort. Het Christelik 
eveneens principiëel 

gymnasium, terwijl 
: Christelike H.B.S. 
' af is genomen.

Gelukkig dat in sommige van onze 
voor een uitwerking van deze ged. 
Amsterdam heeft voor haar middel 
vier onvertakte H.B.S.en (type 
scholen" (type C). Echter heeft het gymnt 
een „b-afdeling”, die er principieël niet in thu 
biezonder onderwijs te Amsterdam is in deze, 
juist, onderverdeeld. Er is een biezonder Christelik | 
de „literair-ekonomiese" afdeling, die eerst aan de 
verbonden was, met 1 September van dit jaar er af is genomen, en 
overgebracht naar de nieuwe Christelijke „literair-ekonomiese” H.B.S. 
(Voor een ogenblik gebruik ik de in zwang zijnde onjuiste benaming 
literair-ekonomies om ’t gemakkelikst verstaan te worden.

Bij deze stand van zaken is het ook mogelik de cis te stellen, dat 
directeur (rektor) en leraren onderwijs geven in één bepaalde geest, 
een sfeer van eenheid scheppen, die door de aard v an het onderwijs 
wordt aangewezen (in het oude gymnasium was dit zo). Het wordt 
op deze wijze mogelik ook over £<£v'w.rr/kwesties het onderwijs te 
laten gaan; het biezonder onderwijs kan in dezen, door zijn gods
dienstonderwijs, mits goed gegeven en niet als Assepoes behandeld, 
reeds nu een voorsprong hebben op het openbaar onderwijs. Op 
enkele „literair-ekonomiese" afdelingen van H.B.S.en komt nu als vak 
voor: wijsgerige propaedeuse. Ik geloof dat er goed mee kkn gedaan 
worden, maar zulk onderwijs moet niet zijn een aangehechte franje, 
hier groen, daar geel gekleurd, maar moet deel uit maken van de gehele 
geest van het onderwijs, behoort dus op de drie schooltypen thuis, 
waarbij de keus uit de te behandelen wijsgerige onderwerpen zeer 
zeker met de aard van de hoofdvakken der school zal rekening houden. 
Gebroken moet hierbij worden met de gangbare opvatting van neu
traliteit, die de Wet volstrekt niet eist.

Uitgangspunt van een organisatie van het middelbaar onderwijs 
moet dus zijn de stichting van drie schooltypen — zonder van de aard 
der school afwijkende afdelingen. Wenselik ware daarbij, meteen de 
onfraaie naam van „hogere burgerschool" los te laten, een der laatste 
reminiscentiën aan de reeds voorbijgegane kuituur van de jaren 1840-1880. 
Er ontstaan dan:

a. het klassieke lyceum ') A, het
b. het nieuwe lyceum ’) B, de
c. het nieuwe lyceum ‘) C, de
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') In „De Opbouw", 7de jaargang.

literatuurstudie 
kennis daarvan,

sapiens", was geen « 
Nederlandse kuituur.

De tweede misvatting, die naast 
„literair-ekonomiese" afdeling doet vraj 
literaire school. Dit is eveneens onjuist 
onderwijs ook in Grieks en 
gymnasium (het klassiek lycei

•I

openbaar
•enste: de hoofdstad gaat weer vooraan, 
otterdam is op dezelfde wijze gescheiden:

I (type B),
Het 
het 
twee onverdeelde gewezen handelsscholen (tyj

Te Utrecht en te Groningen werd het op 
eens zo.

Bij deze verhoudinj 
onnodig aan 
afdeling toe te 
gedachtenge 
door schrijf 
bezighouc 
anderen

igen is het in zulke gemeenten on-principiëel en 
de bestaande H.B.S.en (type B) een „literair-ekonomiese” 

voegen. Tot deze uitspraak moet komen, wie de 
*"gang aanvaardt van de voorgaande regelen. Ze wordt hier 
iirijver dezes geuit, na een meeleven met de quaestie, die ons 
idt, van haar aanvang af, en na overweging van alles wat 
er over schreven of spraken; na lange aarzeling ook.

De tegenwerping, op grond waarvan, wanneer in een gemeente 
een ekonomiese school bestaat, toch een „literair-ekonomiese” afdeling 
aan de H.B.S. (type B) bepleit wordt, moet hier genoemd worden. 
Ze bestaat, heel kort gezegd, uit tweëerlei misvatting: Vrees voor 
het lyceum C, de ekonomiese school, als zou daar noodzakelik de geest 
aangegeven worden door handelskorrespondentie, stenografie en machine- 
schrijvcn, een geest van de meest materialistiese praktijk dus, afkerig 
van kunst, afkerig van wetenschap. Hij kent de geschiedenis, en in 
’t biezonder de Nederlandse geschiedenis, al heel slecht, die dit meent. 
Dat de eerste rector de Doorluchte School te Amsterdam, nu uni- 
versiteit, inwijdde meteen bekend gebleven rede over de „mercator

• een abberratie van een geleerde. Het was een stuk 
En die niet is voorbijgegaan.

een ekonomiese school om een 
«gen, is de wens naar een modern
st. Goed literair onderwijs vraagt 

Latijn. Voor literair onderwijs is het 
:um A) aangewezen. Goede taal- en 

vraagt kennis van de klassieke talen, mits goede 
en juiste kennis. Want er is ook andere.

Naast de beide genoemde misvattingen, dringt nog één omstandigheid 
naar een „literair-ekonomiese" (het verdriet langzamerhand dit onjuiste 
woord te gebruiken) afdeling. „Er zijn zooveel meisjes op de H.B.S., 
die moeite met de wiskunde hebben", hoort men. Het is een quaestie op 
zichzelf, die ik elders uitvoerig heb behandeld ’). Voor deze meisjes bestaat 
een uitnemende school, de middelbare school voor meisjes, in alle 
grote gemeenten; de school, die ik mij als de hoofdschool der toekomst

Deze Amsterdamse toestand bij het 
baar onderwijs is de meest gewenste: de hoofdstad gaai »»«;. 

openbaar onderwijs te Rotterdam is op dezelfde wijze 
Erasmiaans gymnasium, vier onverdeelde H.B.S.en 

•pc C).
1 September j.1. even-

cn biezonder middel-
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') De nauwkeuriger term modern wordt vermeden, om theologiese bijgedachten 
■ te vermijden.

iderwijs, 
van het 
rijk

voor 90% van al onze meisjes denk, die middelbaar onderwijs wensen 
te ontvangen. Anders dreigen deze meisjes werkelik onze hele onderwijs
organisatie in de war te sturen.

Maar heel Nederland woont niet — en gelukkig ook •— in grote 
steden. En de principieel juiste verdeling van het middelbaar onderwijs 
die in het bovenstaande werd aangegeven en die in vele grote steden 
bestaat, al is de vaste vorm er nog niet voor gevonden — is niet 
overal mogelik, omdat de leerlingen-aantallen ontbreken. Daarom, 
maar daarom alleen, zal veelal kombinatie nodig zijn. Hoe die kom- 
binatie zal worden, zal van lokale omstandigheden afhangen. Maar 
het zij en blijve een nooddaad. Ideaal blijft het ongedeelde: klassieke 
lyceum A, nieuwe ') lyceum B, nieuwe lyceum C. Maar nodig zal 
kunnen zijn het .verenigd lyceum”, hetzij AB, hetzij BC, hetzij AC.

De kombinatie AB is die welke men tegenwoordig lyceum pleegt 
te noemen: de vereniging van gymnasium en hogere burgerschool door 
een tweejarige gemeenschappelike onderbouw; maar waarvan de be
zwaren hoe langer hoe meer blijken. De kombinatie BC is die welke 
men tegenwoordig HBS met „literair-ekonomiese” afdeling pleegt te 
noemen, en waarbij het gelukkig mogelik is de ondoordachte benaming 
,literair-ekonomies” te vermijden, doordat de vorige Minister van Onder
wijs heeft goedgevonden, daarvoor de neutrale aanduiding A-afdeling te 
bezigen. Er- kan dan afgewacht worden, dat, door beter inzicht, de 
naam „ekon'omiese” afdeling zich baanbreekt.

Want deze K-afdeling behoort te geven ekonomies onderwijs. Haar 
ruggesteun en voedbron moet zijn de ongedeelde ekonomiese school. 
Zo eist het de toekomstige werkkring van steeds meer, steeds meer 
leerlingen. En werkelik, het is geen schande — het mag wel eens 
gezegd worden, want de tegenwerpingen zijn soms zo sterk aanma
tigend — het is geen schande onze leerlingen op te leiden voor 
dat hen wacht. Het is ten enenmale onjuist, dat het bij dit onc 
goed gegeven, alleen gaat om materiëele dingen. De studie 
maatschappelike en staatkundige leven van onze tijd is zo rijk en 
zo diepzinnig dat wie, uit andere studieomgeving komende, later 
daarmede zich bezighoudt, telkens staat voor nieuwe openbaringen. 
Wat heb ik vroeger veel verkeerd begrepen, is de verzuchting. Ook 
het belangrijke van ekonomies onderwijs wordt door velen niet inge
zien. Vooral in literaire kringen vindt men de miskenning; ook onder 
hen, die door een verkeerd histories inzicht geleid worden. Men behoeft
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geen orthodox Marxist te zijn om de sterke inwerking van de ekono- 
miese faktoren op godsdienst, wetenschap en kunst te erkennen, en 
men is geen platte materialist, wanneer men inziet, dat — om eens 
een concreet voorbeeld te noemen — de petroleumbronnen in onze 
tijd meer invloed op de wereldgeschiedenis hebben dan menige volken- 
rcchtclike theorie. En allerminst minderwaardig is de school, of af
deling, die voorbereiden kan voor de leidende plaatsen in groothandel, 
grootindustrie en bankwezen; voor diplomotieke en consulaire posten, 
voorde hogere administratieve beroepen, voor notaris en ontvanger; 
voor de Indicse bestuursfunkties, voor een groot deel der juridiese 
werkzaamheden.

Twee opmerkingen konden moeilik met het vorige in verband ge
bracht worden; ze volgen hier.

De eerste is deze: het kan, en moet daarom, niet ontkend worden, 
dat de ekonomiese school (afdeling) nog niet geheel bezit — en wel 
alleen daarom, omdat haar geschiedenis nog te jong is — wat het 
gymnasium heeft in zijn klassieken, eiii de „gewone” H.B.S. in haar 
wis- en natuurkundige vakken, nl. onderwijsstof, waarbij de leerlingen 
hun tanden op elkaar hebben te zetten, om ze te verwerken. En dit 
is het ccrstnodige voor iedere school, welke ook. Het is een eis, die 
telkens herhaald moet worden in onze tijd van een werkverslapping, die 
zich heeft weten te hullen in de mooie schijn van „het koude intellek- 
tualisme te bestrijden" in een tijd waarin kortzichtigen roepen om 
„meer vrijheid" van een groot deel der jeugd, die nog alleen maar 
doet, wat men haat verhindert te laten. In het bezit dezer harde stof 
staat de ekonomiese school, als jongste, begrijpelik nog ten achter. 
Maar uit de aard van haar kernvakken vloeit dit niet voort. En wie 
daarom bij de bepaling, of een leerling der H.B.S. de ekonomiese ot 
de natuurwetenschappelike afdclingzal volgen, zich laat leiden door over
wegingen, „dat de leerling moeite heeft met wiskunde," en dergelijke, 
en niet door diens aanleg en bestemming, benadeelt in hoge mate op 
onverantwoordelike wijze de nieuwe afdeling.

En dan deze opmerking: Gelukkig gist het bij het middelbaar 
onderwijs in onze tijd van allerlei nieuwe gedachten. Het is een 
vreugde er aan mede te werken. Het ware echter misplaatst ze hier 
te behandelen. Inderdaad staan gymnasium en H.B.S. vóór radikale 
veranderingen, voortvloeiende uit het grote algemene vraagstuk naar 
de verhouding tussen individu en gemeenschap. Dat de school te zeer 
de nadruk legt op de gemeenschap, duldt het individu niet langer 
meer. Nu is het begrijpelik, dat zij die voelen voor deze kentering 
der geesten, zich werpen op „de nieuwe H.B.S.” Daar is nog geen 
geschiedenis, die drukt; daar is nog wording; daar klemmen de pro-
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Gaat het aan al, dit nieuw-no< 
ig te bewaren, en 
„Ben 

genomen.

school.
beginselen kan men zich verder verheugen. 

Onderwijs voorde ontwikkeling der A-afd

die

gramma’s nog niet; daar is nog ruimte, vrijheid. Daar kunnen nog 
plaats vinden individualisme en idealisme, menen zij.

Hoe nu, zou ik vragen, indien dit wat u nastreeft nodig is, en  
is het dan niet goed en nodig voor allen; en niet voor één kategorie? 
Eerbied voor het individu in iedere leerling, kan toch niet het prero
gatief zijn van één schooltype. Gaat het aan al, dit nieuw-nodige voor 
de „literair-ekonomiese" afdeling te bewaren, en zich niet te bekom
meren om de andere broeders? „Ben ik mijns broeders hoeder!" is al 
de eeuwen door aan Kaïn kwalik

dat de 
ingder A-afdelingen 
Dit brengt tot een 
aan het begin van

Alleen opgevat in de bovenaangegeven zin acht ik de snelle ont
wikkeling der A-afdelingen en hogere burgerscholen-A een verschijnsel, 
waarover men zich van heler harte kan verheugen. Zeer kort het reeds 
betoogde samendringende, komt men tot: deze afdeling geve ekonomics 
onderwijs en worde slechts opgericht, waar een ekonomiese school niet 
mogclik is; elke kombinatie van scholen, die werd aangegeven door 
de naam: verenigd lyceum AB, BC of AC is een nooddaad. Voorop 
ga de zelfstandige

Alleen met deze 
vorige Minister van 
belemmeringen op haar weg, heeft weggeno 
voortzetting van de geschiedenis der afdeling 
dit opstel werd gegeven.

Toen bij de Koninklike Besluiten van November 
de A-afdelingen van Rijks-, Gemeente- en 
mogelik gemaakt, bleef één groot beletsel. Om bezuinigingsredenen werd 
splitsing slechts toegestaan (ik noem het normale geval van splitsing 
bij klasse IV en V) wanneer er meer dan 27 leerlingen waren, dus 
wanneer ook zonder A-afdeling de klasse mocht gesplitst worden. 
Dit gaf grote moeilikheden; de voornaamste wel deze: het was niet 
zeker, dat een eenmaal gevormde ekonomiese vierdeklasse-afdeling als 
vijfde-klasse kon voortgezet worden; immers men kon dan onder het 
fatale getal 27 komen; of ook: de mogelikheid bestond, dat een vierde 
klasse één of twee jaar in de twee afdelingen kon gesplitst worden, 
maar daarna door daling van het aantal leerlingen weer niet. Deze 
toestand van onzekerheid was fnuikend. Een der laatste beslissingen 
van minister De Visser op het gebied van het middelbaar onderwijs, 
gaf een grote verbetering. Nog staat de H.B.S. wel achter in deze 
bij het gymnasium, dat zijn splitsing in een A- en een B- afdeling 
ongelimiteerd kan toepassen, maar een flinke stap vooruit werd 
gedaan bij de vraag naar de bestaanszekerheid der ekonomiese af
delingen. Bij twee missives aan de Inspecteurs van het middelbaar
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De verruimde bestaanszekerheid aan 
vooral uit regel 2 en 3.

Maar, ook wie de bovenstaande regeling dankbaar aanvaardt, moet

onderwijs stelde minister de Visser het volgende vast betreffende de 
vorming van A-afdelingen aan hogere burgerscholen:

»1°. Indien een school op 1 September 1924 nog geen literair-eco- 
nomische afdeeling had of kreeg, blijft het getal leerlingen in de 
vierde klasse dier school voor de vorming van zoodanige afdeeling 
gevorderd, bepaald op ten minste 27. De vergunning tot vorming 
van een literair-economische afdeeling van de vierde klasse wordt 
niet verleend, tenzij op goede gronden mag. worden aangenomen, 
dat in den volgenden cursus de vijfde klasse ten minste 20 leerlingen 
zal tellen;

2°. De vergunning tot splitsing der vierde klasse in een mathema
tisch-physische en een literair-economische klasse, reeds verleend of 
nog te verleenen, geldt voor een tijdvak van vijf jaar;

3°. Indien de vierde klasse eener school gedurende zekeren cursus 
is gesplitst geweest in ee n mathematisch-physische en een literair- 
economische afdeeling, blijft in den volgenden cursus die splitsing 
ook in de vijfde klasse gehandhaafd, mits er in die klasse voor beide 
afdeelingen leerlingen aanwezig zijn;

4°. Indien een klasse, die gesplitst is in een mathematisch-physische 
en een literair-economische afdeeling minder dan 27 leerlingen telt, 
worden zooveel mogelijk lessen gecombineerd volgens regelen, door 
den Minister vast te stellen.

Deze regelen werden:
Indien aan een hoogere burgerschool een vierde of vijfde klasse, 

die gesplitst is in een mathematisch-physische en een literair-eco
nomische afdeeling, minder dan 27 leerlingen telt, worden de volgende 
lesuren voor beide afdeelingen gecombineerd:

a. van Nederlandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch 2 lesuren in 
klasse IV en twee lesuren in klasse V,

b. van de lichamelijke oefening twee lesuren van 
twee lesuren van klasse V.

c. één lesuur cosmographie
één lesuur staatsinrichting
één uur physische aardrijk:
één uur economische aar
indien handteckenen in de A-afdeelinj 

lesuren in klasse IV en in klasse V als hc 
in een der afdeelingen bedraagt".

in klasse IV,
in klasse IV, 

rijkskunde in klasse IV, 
irdrijkskunde in klasse V, 

ling gegeven wordt: zpoveel 
het kleinste aantal lesuren
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niet blind zijn voor de gevaren, er in opgesloten. Was de vorming 
van een afdeling, in plaats van de stichting van een ekonomiese 
school reeds een nooddaad (omdat om welke reden ook het aantal 
leerlingen daarvoor ontbrak), de kombinatie der lessen is zulk een 
nooddaad a fortiori. Echter, vooral wie aan het onderwijs zijn aandacht 
geeft, inoct in het oog houden, dat maatschappij en staat nog andere 
dingen hebben te behartigen, dan onderwijs; zelfs dat een betere 
regeling van het onderwijs in bepaalde omstandigheden iets van onder
geschikt belang kan zijn. En het schadelike, dat uit beiderlei nooddaad 
kan voortkomen, kan voor een goed deel weggewerkt worden door een 
juist inzicht en van hen, die het onderwijs hebben te gronden in van 
hen, die het onderwijs hebben te geven.

Daartoe wilde het bovenstaande, dat naar de wens van de Redaktie 
van „Volksontwikkeling" kort moest zijn, medewerken.

Men kent in de biologie een wet, die men naar de Belgiese geleerde, 
prof. Dollo, de wet van Dollo pleegt te noemen, en die deze zeer kort 
formuleerde met de woorden: „de evolutie is een niet omkeerbaar 
proces”. Heeft zich in de loop van het evolutieproces een diergroep 
sterk in een bepaalde richting gespecialiseerd, dan kan deze speci
alisatie niet weer onder veranderde omstandigheden verloren gaan. 
Deze „wet van Dollo” ziet men ook in het maatschappelike en kul- 
turele leven dikwijls bevestigd: een eenmaal ingetreden ontwikkeling 
kan uiterst moeilik, dikwijls in het geheel niet, ongedaan gemaakt 
worden. Daarom geldt een principiis obsta voor wie de „literair-eko- 
nomiese" afdeling (voor het laatst dit onjuiste woord) een verkeerde 
weg, hier en daar ziet inslaan. Eenmaal te ver op gang, is deze ont
wikkeling niet meer „omkeerbaar”.

Maar in deze wet van Dollo ligt voor de quaestie die ons bezighield, 
ook een belofte. Toen in 1903 het „ Hervormingsplan” van de Vereniging 
van leraren verscheen, werd de A-afdeling, gelijk wij zagen, aan- 
geduidt door er tussen haakjes achter te plaatsen ter verduideliking: 
letterkundige vakken. Dezelfde afdeling werd in het wetsontwerp- 
de Visser van 1921 getypeerd door: letterkundige in ekonomiese 
vakken. En reeds vier jaar later kan, met instemming van zeer velen 
alweer dezelfde afdeling getypeerd worden met: de ekonomiese vakken

Zij, naar Dollo’s wet, ook dit proces niet meer „omkeerbaar".

September 1925.
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Naar aanleiding van de Amsterdamsche 
Academie voor lichamelijke opvoeding 

door Dr. J. H. O. REYS.

"D eeds in 1918 stond’ op de begrooting van, toenmaals, Binnen- 
landsche Zaken een Mcmoriepost voor een Rijks-Instituut 

voorde Lichamelijke Opvoeding. Minister de Visser heeft niet alleen 
den post overgenomen, maar dezen op de begrooting in 1920 ingediend, 
gebracht op f3000.—, welke post na eenige schermutselingen, door 
de 1 weede Kamer werd aangenomen, zij het met eenigszins gewijzigde 
toelichting. Dit geld zo u dienen om den te benoemen Directeur een 
onderzoek te doen instellen in het Buitenland. Maar de Minister 
stelde uitdrukkelijk vast, dat het aannemen van dezen post beteckende 
het in beginsel aanvaarden van het Rijks-Instituut of Rijks-Centraal- 
Instituut. Ja, zoo nabij was dit Instituut aan zijne geboorte, dat de 
Telegraaf van 28 September 1920 reeds twee namen noemde van 
personen, welke in aanmerking kwamen voor het Directeurschap dezer 
Instelling. Het terrein was cvenzoo aangewezen, aangeboden door 
de gemeente Utrecht.

Maar, reeds in het gezicht der kust, leden de plannen volledig schip
breuk op de rots der bezuiniging en nadien is er van Regeeriiigswege, 
noch van de zijde der Volksvertegenwoordiging meer over gerept.

Wat was de bedoeling van dit Instituut?Wanneer wij dat nagaan, 
is een zekere incongruentie in de verschillende plannen niet te ontkennen. 
Het Algemeen College van Advies voor de Lichamelijke Opvoeding 
ving in zijn rapport, in Mei 1921 aan den Minister van Onderwijs 
uitgebracht, de bespreking van de wenschelijkheid van zoo’n Instituut 
aan met de volgende alinea:

„Reeds herhaaldelijk heeft het College er in dit rapport op gewezen, 
dat het noodzakelijk is een studiecentrum te stichten, waar alle 
vraagstukken, op de lichamelijke opvoeding betrekking hebbende, 
waaronder er vele zijn, die dringend om een oplossing vragen, op weten
schappelijke wijze kunnen worden onderzocht en van waaruit de 
geestelijke leiding van de gcheele inrichting der lichamelijke opleiding 
van ons volk zou kunnen worden gegeven" (blz. 46.)

Hier wordt dus in de eerste plaats een studiecentrum bedoeld, een 
laboratorium waar wetenschappelijk werk verricht moet worden.

De Minister, het voorstel tot een Instituut overnemende, heeft 
echter veel meer den nadruk gelegd op de opleiding van leerkrachten.

Dat dit niet, althans niet in de eerste plaats, de bedoeling van het
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College was, moge blijken uit de voorzichtigheid waarmede het College 
de bestaande particuliere instituten voor lichamelijke opvoeding wil 
behandelen en ze vooral niet wil belemmeren in hun werk (blz. 54).

Twee opmerkingen zijn hier te maken. De eerste is, dat dus in de 
voornaamste plaats gedacht is aan een onderzoekcentrum voor weten
schappelijk werk, de lichamelijke opvoeding betreffende, en in de 
tweede plaats dat hier getracht werd, de opleiding tot het Hooger 
Onderwijs op te voeren. Beide bedoelingen verdienen niet anders dan 
sterke toejuiching. Er wordt in de wetenschap der lichamelijke op
voeding nog zooveel geschermd met groote woorden, nog zooveel 
gewerkt met onbewezen theorieën. En onderzoekingen op dit gebied 
zijn in het algemeen tijdroovend en moeilijk, zoodat een poging 
Staatswege om hier gelegenheid voor te scheppen, een belangt 
moet worden genoemd. Dit is inderdaad het eerste, waar de licha 
lijke opvoeding behoefte aan heeft.

Evenzoo de poging om deze opleiding tot het hooger onderwijs op 
te voeren, vooral, wanneer dit niet als eenige mogelijkheid wordt 
opgezet en daarbij voortdurend in het oog worde gehouden, zooals 
het College ook deed, dat de geheele opleiding gericht moet zijn op 
de praktijk. Dit is zeer belangrijk. Want zoo ergens, dan komt het 
bij het onderwijs in de lichamelijke opvoeding aan op het doen. 
Eene aanwijzing hiervan vinden wij ook bij alle examens voor de 
acten in lichaamsoefeningen. Dit zijn toch de eenige acten waarbij 
het lesgeven als zoodanig ge-examineerd wordt. Niet alleen worden 
de candidaten onderzocht op hunne theoretische kennis, niet alleen 
moeten zij blijk geven over een zekere lichamelijke geoefendheid te 
beschikken, maar zij moeten toonen aan klassen les te kunnen geven 
in de verschillende onderdeelen (gymnastiek, spel, openluchtoefeningen). 
En wanneer ik voor een school voor de keuze stond tusschen een 
goed onderlegd wetenschappelijk man, die echter een slecht lesgever 
is, en een minder wetenschappelijk man maar die in staat was een 
klasse te laten werken, dan zou ik zeggen: Laat gene opleiden, maar 
geef mij dezen voor de school.
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verbonden, maar voorloopig komt het 
mij waarschijnlijker voor dat nieuwe gegevens, de arbeids-physiologie 
betreffende, eer uit het Groningsche laboratorium te verwachten zijn, 
dan uit het Amsterdamsche Wetenschappelijke Centrum.

Voor wetenschappelijk werk is tijd noodig, het vergt den geheelen 
mcnsch. Zijn hier nu docenten die uitsluitend een functie hebben 
aan de Academie? Met zekerheid weet ik het niet, doch ik betwijfel 
het. Zij zullen dus hun „academischen" werkkring als een bijbaan 
moeten beschouwen en ook dat is voor een wetenschappelijk centrum 
niet gewenscht. Ik wijs slechts op de .Deutsche Hochschule fuer 
Leibesiibungen” te Charlottenburg, die de Amsterdamsche Academie 
zich als voorbeeld stelt, getuige o.a. de vele afbeeldingen in bedoelde

dat er Hooger Onderwijs bedoeld wordt, dat er dus ook zullen zijn 
of komen: Hoogleeraren, Studenten, Colleges enz.

Het zou niet de eerste keer zijn, dat het particuliere initiatief een 
inrichting voor Hooger Onderwijs in het leven riep, waar de Staat 
te kort schoot. Een dergelijke inrichting zal niet nalaten een gunstigen 
invloed uit te oefenen op het wetenschappelijk peil van het vak. Maar 
daarvoor is dan ook noodig dat zij niet alleen den naam van academie 
draagt, maar ook alle kenmerken van Hooger Onderwijs bezit. En 
het eerste daarvan is wel: de gelegenheid tot studie, tot onderzoek, 
minder nog voor de studenten dan wel voor de docenten. Dat is ook 
hetgeen waarmede het College van Advies begon, en waarop het den 
nadruk legde. Dat wil deze Vereeniging óók, en dat zal dan het 
Wetenschappelijk Centrum (gevaarlijke naam!) zijn. Maar zij begint 
met de opleiding van leeraren in de gymnastiek, de Academie.

Nu zou het kunnen zijn, dat hoewel de opleiding op den voorgrond 
staat, het onderzoek toch niet vergeten wordt. Gaarne zullen wij dus 
nog afwachten, of in deze richting de Hoogeschool vruchten zal afwerpen, 
maar de opzet is niet zoo, dat onze verwachtingen hoog gespannen 
kunnen zijn. Het is'vooral de physiologie die hier nuttig werk kan doen. 
Voorde physiologie is aangewezen, prof. Buitendijk, een zeer bekwaam 
man, die juist veel gewerkt heeft op het gebied der arbeids-physiologie, 
waar het hier in het bijzonder om gaat, en daarvoor een zeer goed 
ingericht laboratorium had. Helaas had, want wanneer de academie 
in Amsterdam begint, zal prof. Buijtendijk zijne colleges in Groningen 
weer aan vangen, waar hij benoemd is en waarheen hij ook zijn labo
ratorium heeft medegenomen. Daar zal zonder twijfel, met de mede
werking van zijn assistent Dirksen, die eveneens meegegaan is, en 
Brinkman, de arbeidsphysiologie in belangrij 
En niet dan eenmaal in de veertien dagen zal 
komen om daar college te geven aan de Acé 
nog wel een anderen physioloog 

eer voor dat nieuwe 
uit het Groningsche



16

het '

wanneer
over bleef, dan 

van een zoo- 
•echtvaardigd is dal 
den toch ook niet 

telling financil'cl 
„ja” te bcant- 

jelijke inrichting 
het geval is.

Met opzet schreef ik even hoogcr: Stadion inplaats van Hochschule. 
Want deze twee zijn in werkelijkheid zoo innig saam verbonden, dat 
men ze niet van elkaar kan scheiden. Dit nu is een integreerende 
factor. De studenten van de Hochschule, en wij moeten er even op 
wijzen, dat de beteekenis van dit woord in Duitschland een andere 
is dan die van Hoogeschool in Nederland, en ook de bezoekers van 
de onderscheidene cursussen, zijn intern in het Stadion. In hun slaap
vertrek zijn zij op 40 Meter afstand van het zwembassin en het 
athletiekveld of de turnzaal. Zij komen den geheelen dag het Stadion 
niet uit, kunnen dus in elk toilet rondloopen, zooals op de bewuste 
foto’s te zien is en wat de Protestantsch-Christelijke richting nog 
wel eens moeilijkheden zal opleveren, vinden hunne „Stunden” of 
.Vorlesungen” bij mooi weer op de tribunes of op het grasveld, bij 
leelijk weer binnen en ook alle maaltijden vinden zij vlak in de buurt. 
Men denke zich zoo'n leven eens in. Iemand, die op zoo'n manier drie

brochure, ontnomen aan een boekje over die Duitsche Hochschule. 
Menig docent aan de Academie ztd bij het zien dezer afbeeldingen 
misschien wel in stilte gezegd hebben: Waren wij hier maar half zoo 
ver! Daar in Berlijn zijn verschillende docenten die alleen beschikbaar . 
zijn voor die Hochschule, misschien wel enkele andere bijbaantjes 
hebben, terwijl vele andere docenten een groot deel van hun tijd 
doorbrengen in het stadion en daar hunne studies maken.

Nu is het wel de bedoeling, om enkele leerkrachten, wat inderdaad 
voldoende zijn zou, uitsluitend aan de Academie te verbinden. De 
toestand van het eerste jaar is slechts een wordende en mag dus niet 
als maatstaf gelden, ter definitieve beoordeeling van het geheel. Maar 
wanneer dat niet het geval zou zijn en zoolang dat niet het geval is, 
is er dus grond voor twijfel, of de gestichte instelling wel zal willen 
of kunnen medewerken aan de oplossing van „vraagstukken, op de 
lichamelijke opvoeding betrekking hebbende, waaronder er vele zijn, 
die dringend om een oplossing vragen.” Het is zeer te hopen, dat 
dit slechts een zeer voorloopigc toestand is, want wanneer alléén, 
ook in de toekomst, de opleiding van leerkrachten

men zich af moeten vragen, of deze instelling wel 
ig nut is voor de volksgezondheid, dat het gerc
Nederlandschc Roode Kruis, waarvan de geld 

dubbeltjes en kwartjes bij elkaar gebracht zijn, deze instc 
steunt. En deze vraag ware nog met een volmondig 
woorden, wanneer hier sprake ware van dc eenig mogf 
tot opleiding der bedoelde leerkrachten. Dat zulks niet 
zullen wij aanstonds zien.
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jaar gestudeerd heeft, is voorzien van een zoogrootc hoeveelheid 
gezondheid en frischheid, dat het welhaast alle goede onderwijzers 
moeten zijn.

Maar zoo’n inrichting is eene conditie sinc qua non voor een op een 
hoog peil staande opleiding.

Terecht is het dan ook in het begin de bedoeling van de oprichters 
van de Amsterdamsche instelling geweest, een dergelijk internaat te 
maken, zooals zulks ook de bedoeling was van het Algemeen College 
van Advies. Helaas is vermoedelijk niet de bedoeling tot het internaat 
komen te vervallen, maar wel het internaat zelve. Dit acht ik niet 
meer of minder dan een nekslag voor den geheelen opzet en liever 
zoude ik alle plannen laten rusten totdat een zoodanige inrichtii 
stand ware gebracht, dan te beginnen zonder zoo’n inrichting, 
moet het leven in ‘de Hochschule medegemaakt hebben, om 
beseffen, wat een dergelijke inrichting voor de opleiding en 
de studie betcckent. Wanneer men het in Amsterdam, al of niet 
voorloopig, zonder zoo’n inrichting wil of moet doen, dan moet men 
wel beseffen, dat die opleiding niet te vergelijken is met die aan de 
„Hochschule”, die geen Hoogeschool is. Maar dan zijn ook de af
beeldingen van die Hochschule geen zuivere afspiegeling van wat de 
Academie thans, en niemand weet voor hoe lang, vermag te geven 
en het zal de eerste en voornaamste plicht moeten zijn van de beheerders 
dezer instelling te streven naar cene zoodanige gelegenheid. Eerst 
dan zal zij een groot hiaat in Nederland kunnen aanvullen.

Ligt het nu verder wel in de lijn, om tot de studie aan deze Academie 
toe te laten niet alleen menschen met diploma’s welke in ons land 
toegang verleenen tot het hooger onderwijs, maar ook anderen? Deze 
worden dan toehoorders, zij kunnen geen getuigschriften van de Academie 
verkrijgen, maar men verzekerde mij, dat hun beloofd was eene vol
ledige opleiding voor de Middelbare acte Lichaamsoefeningen. En zoo 
komt de docent te staan voor eene klasse of college, dat bestaat uit 
menschen die deels wel, en deels niet geacht mogen worden Hooger 
Onderwijs te kunnen volgen. En een ieder, die les heeft gegeven aan 
beide categorieën personen, weet hoe groot het verschil is, een ver
schil dat niet bevorderlijk is voor Hooger onderwijs.

Nu heeft dit zonder eenigen twijfel ook weer zijne goede zijde. 
Want zij die zich geroepen voelen tot het vak: „lichaamsoefeningen”, 
demonstrecrcn daarmede reeds, dat zij meer voelen voor de „daad" 
dan voor het „woord". Er zijn er zonder twijfel, en ik ken ze ook, 
juist onder de docenten aan de Academie, die beslist wetenschappe
lijke neigingen hebben, maar hetzijndeuitzonderingen. Dedoorsneeleeraar 
in de gymnastiek heeft geen wetenschappelijke aanleg en — behoeft



het

18

het g-

beti

zijn.
; bezield volkje, d< 
ander onderwijs 

igingen, die bet 
slagen? En moet

nkbeeldij

die ook niet om een goed leeraar te zijn. Het van leven bruisende, 
met grooten dadendrang bezield volkje, dat de leerlingen levert voor 
dit vak, heeft als regel ander onderwijs noodig dan de Hoogcschool 
placht te geven. Zullen pogingen, die bedoelen er wetenschappelijke 
mcnschen van te maken, slagen? En moet men hier niet met de grootste 
voorzichtigheid te werk gaan? Want mochten die pogingen slagen, 
dan is het gevaar niet denkbeeldig, dat daardoor'hun praktische kijk, 
hun dadendrang gevaar loopt en dat zou gaan ten koste van hunne 
waarde voor de klasse. De doktershoed, welke voorgespiegeld wordt, 
past den leeraar in lichaamsoefeningen nog niet, en belemmert hem 
vermoedelijk in de gymnastiekzaal en op het athletiekveld. Daarom 
acht ik het zoo jammer, dat niet meer contact is gezocht met de be
staande opleidingen, waaraan menschen werken, die over ervaring in 
deze beschikken. Juist in Amsterdam zijn er twee van deze opleidings
scholen. Een geleidelijker weg ware geweest, deze om te bouwen in 
de richting die men wenschte, gedurende welken tijd van evolutie men 
dan tevens gelegenheid gehad zou hebben, die inrichtingen tot stand 
te brengen welke voor eene Academie voor Lichamelijke Opvoeding 
feitclijk bestaansvoorwaarden zijn. Dan beschikte men over meer 
menschen, die, naast hen die thans in de verschillende besturende lichamen 
van de Academie zitten en die zonder twijfel over veel idealen be
schikken en ook veel tot stand zullen kunnen brengen, groote ervaring 
bezitten ten opzichte van de leerlingen en het onderwijs en het vak 
waar het hier om gaat.

Er is nog een andere klip, waarvan het omzeilen grootcre stuur
manskunst vereischt, dan ik mij zelvcn zou toekennen. Om samen
werking mogelijk te maken tusschen de verschillende paedagogische 
richtingen in ons land, is het eerste Departement (wat vreemde naam 1) 
der Paedagogiek gesplitst in de z.g. Neutrale, de Protestansch-Christe- 
lijke en de Roomsch-Katholieke richting. Voor elke richting is een 
docent benoemd. Maar die scheidingslijn houdt niet op bij de pae
dagogiek. Welken aanstoot de aanhangers der Protestantsch-Christe- 
lijke richting zullen nemen aan de plaatjes van de Deutsche Hochschule 
en de daaruit blijkende mentaliteit, zal nog moeten blijken. Maar 
het debat in de Tweede Kamer over het millioen voor de Olym
pische spelen, waarbij zelfs uit het verband gerukte bijbelteksten 
(1 Tim. 4 ver•s 8) dienst moesten doen, voorspelt niet veel goeds.

Ook de Roomsch-Katholiekcn gaan verder dan alleen paedagogisch. 
Zij verwerpen het Zweedschc wandrek en de Zweedsche banken 
(zie: De R. K. Kweekschool, 1925 No. 3.) Tcgeri verschillende wijzen 
van klimmen maken zij bezwaar. De ligsteunoefeningen voor meisjes 
kunnen in hunne oogen geen genade vinden. Met die scheiding nu 
verder doorgetrokken worden tot in het gymnastiekonderwijs? Wordt 
hier niet te veel gevraagd van de soepelheid der leeraren?

En ten slotte wat de inrichting betreft, een vraag. Wel wordt 
onder de diploma-eischen vermeld: de bedrevenheid in het lesgeven
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aan schoolklassen, maar over dit belangrijke punt hooren wij verder 
niets. Hoe zal dit belangrijke punt verzorgd worden? Is of komt 
er een centrale gymnastiekschool en speelveld waar schoolklassen uit 
de buurt hun gymnastieklessen enz. komen halen en waar de studenten 
het lesgeven kunnen zien en leeren? Ook zonder een goede verzorging 
van dit punt is het gevaarlijk zee in te gaan. AVant hier ligt het 
zwaartepunt van het examen, hier moet dus ook het zwaartepunt van 
de opleiding liggen. En juist daarover hooren wij

Ik zie dus, op het oogenblik althans, de Academi 
Opvoeding voornamelijk als een opleidingsinrichting • 
acten. Dat de Academie zelf Schooldiploma’s uit gaat gev< 
naar men hoopt, de Minister dezelfde rechten zal toekennen 
de Middelbare acte, verandert hieraan niets. Wel is in deze dipl< 
te prijzen de splitsing in twee deelen, het eerste dat bedoelt tc 
voorde Lagere School, het tweede voor de Middelbare School. Invoei 
van deze splitsing verdient alle overweging ook voor 
diploma's. Dat men ook van andere zijden de 
beschouwt, moge blijken uit de opheffing van een tweetal 
instituten, omdat men daar meent, dat de Academie dit 
zal kunnen doen. Maar wel doet het eenigszins zonderling aan, om 
in „de Lichamelijke Opvoeding", orgaan van de Vereeniging van Leeraren 
en Onderwijzers in de Gymnastiek in Nederland, eene opwekking te 
lezen, om nu de andere Instituten ook maar op te heffen. Zonderling 
om twee redenen. Ten eerste, omdat die Vereeniging zelf een opleidings
instituut bezit te Amsterdam, dat dus wel in de eerste plaats voor 
opheffing in aanmerking zou komen, maar waarvan nog niets gemeld 
is. Maar in de tweede plaats, omdat het Algemeen College van Advies, 
naast haar veel grooter opgezet plan toch nog de z. g. n. perifere 
instituten wilde laten voortbestaan, ja, vermijden wil, die in hun werk 
te belemmeren. Wijst dit er ook niet op, dat men de Academie slechts 
als een opleidingsinstituut ziet, die concurrentie te vreezen heeft van 
die Instituten? De bestaande Instituten, waarvan enkelen een bloeiend 
bestaan genieten, zullen goed doen zich nog eens te bedenken, 2 
lang de Academie niet getoond heeft, dat zij hetzelfde werk veel b< 
kan doen.

Mogen bovenstaande aanwijzingen, van een man die de praktijk van 
de opleiding en de studie van het vak meent te kennen, er toe bij
dragen, de zaak in de goede richting te drijven.

Laten wij thans niet het woord, maar de 
instelling. Laten wij hopen, dat zij er in slagen 
voor de lichamelijke opvoeding onzer jeugd bij 
Volk belangrijk te vergrooten. Want dat is het e< 
wat geschieden moet.
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Zweedsche Volkshoogescholen 
door HERMIEN VAN DER HEIDE.

ipcnd. Het eerste jaar tellen 
e allen na hun verblijf als

:n geheel onafhankelijk van 
huiverig voor de Staats-

Z^\ ndanks de sterke overeenkomst is er een groot verschil tusschen
' de Deenschc en Zweedsche volkshoogescholen en dat verschil 

openbaart zich al in de oprichtingsgcschiedcnis.
In Denemarken noemen wij eerst namen, als wij spreken over de 

oprichting van de Höjskolen. We noemen de namen van Grundtvig, 
de man van de oprichtingsgedachte en van Koldt, de man van de 
oprichtingsdaad. En dan spreken wc over de nationale herleving, die 
er in het land was en die maakte, dat de 2 groote mannen geploegde 
akkers vonden, om hun zaad in te strooien.

In Zweden beginnen wij niet met 't noemen van namen. Als wc 
vertellen van de oprichtingsgcschicdenis van de volkshoogescholen, 
noemen we eerst de vrije boeren, die nooit afhankelijk waren van 
grootgrondbezitters, die niet kenden de druk van ’t Katholicisme, 
mdat dat in geheel Zweden plaats had moeten maken voor het 
protestantisme. In een tijd, dat er een uitbreiding kwam van de sociale 
en politieke macht van die boeren, kwamen er uit hun eigen rijen de 
twee mannen voort, die de eerste volkshoogescholen voor de rijpere 
jeugd in Zweden stichtten.

Ole Andersson had al heel jong de boerderij van zijn vader moeten 
overnemen. Na de lagere school kon hij nog een paar Jaar de M. U. L.O. 
bezoeken, maar toen had hij al de schoolkennis, waarmee hij het in zijn 
leven moest doen en aan den lijve voelde hij, wat hij te kort kwam. 
Door zijn eigen gemis, komt hij tot de ontdekking van ’n algemeen 
euvel en met kracht werpt hij zich op voor een betere scholing van 
’t volgend geslacht. In 1867 komt hij met ’t voorstel in Malmö een 
Volkshoogeschool op te richten.

In hetzelfde jaar probeert Sven Nilson in de provincie Kristianstad 
belangstelling te winnen van het Landsting voor een inrichting van 
hooger volksonderwijs. En hij vermag de belangstelling voor de zaak 
op te wekken. Dr. Bergman reist met eenige boeren naar Denemarken 
ter bestudeering van de Höjskolen en in ’t najaar van 1868 wordt 
de eerste volkshoogeschool opgericht in ’n herbergje in Hvilan. De 
offervaardigheid van de bevolking bij de oprichting is zeer groot.

In Onncstad wordt de tweede school geop 
de scholen resp. 36 en 50 leerlingen, die 
zendelingen voor de volkshoogeschool optre

Oorspronkelijk zijn de volkshoogescholen 
de Staat, de vrije Zweedsche boeren zijn h
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inmenging in hun scholen. Garantievereenigingen worden opgericht, 
waarvan de leden zich verplichten tot een zekere bijdrage. Vaak 
behoort de school aan de garantievcrceniging, soms aan ’t Landsting.

De directeur heeft wel de meeste invloed op de gang van zaken, 
maar zelden is hij, als in Denemarken, de eigenaar van de school, 
die doen en laten kan wat hij wil, die naar eigen goedvinden docenten 
aanstelt en ontslaat, die naar eigen goedkeuren de school kan ver
anderen, verkoopen of opheflen, die zijn persoonlijk stempel op de 
geheele Volkshoogeschool drukt. De Zweedsche volkshoogeschool heeft 
niet die invloed als de Decnsche. Er is niet die gisting, die spanning, 
dat hevige, persoonlijke, suggestieve, wat maakte dat de invloed 
onontkoombaar is. Ingrijpende veranderingen in het maatschappelijk 
leven bracht de Zweedsche volkshoogeschool niet. Toch is haar groei 
en ontwikkeling gunstig geweest en nu zijn er in Zweden een vijftig
tal volkshoogcscholen met gemiddeld bijna 3000 leerlingen per jaar.

In Zweden is de volkshoogeschool niet als in Denemarken ontsprongen 
eenzelfde bron, er is niet een zoo typische cultureele en religieuze 
ing in te bespeuren. Toonaangevend, richtinggevend in één lijn, 
ï Zweedsche volkshoogeschool niet. Terwijl in Denemarken de 

meest verschillende scholen toch van oorsprong af eenzelfde basis 
hebben in ’t Grundtvigianisinc, moest men in Zweden zoeken naar een 
gemeenschappclijken doelst elling. En in 1906 op een congres in Jönkliping 
gelukte het na veel besprekingen een formule te vinden voor het 
gemeenschappelijk streven in alle Zweedsche volkshoogescholen.

Die formule luidt a. v.
„Een volkshoogeschool is een inrichting van onderwijs, die aan 

volwassen mannen en vrouwen een algemeene ontwikkeling wil geven, 
waarbij het accent wordt gelegd op het wekken tot persoonlijk ge
dachtenleven en zedelijke kracht. Het opvoedend onderricht in huma
nistische en natuurwetenschappelijke vakken wordt gegeven met de 
speciale bedoeling, dat de leerlingen hun eigen land leeren kennen, 
zijn historische ontwikkeling, zijn huidige maatschappelijke verhoudingen, 
zijn geestelijk en materieele hulpbronnen. Bovendien wordt die kennis 
bijgebracht, die de leerlingen kan helpen om krachtig aan die taak 
te werken, die hen in het leven wacht."

Deze formule, die zoo geheel doelstelling is zonder wegaanduiding, 
kan gemakkelijk gelden voor allerlei scholen van zeer uiteenloopende 
richting, aangezien zij blijft in de vaagheid van het algemeene.

Naast het weinig geprononceerde, waardoor de doorsnee Zweed
sche volkshoogeschool verschilt van de Deensche, zijn er andere 
verschillen in opvatting en methode van de scholen van die zuster
landen, verschillen die voortkomen uit de zoo geheel andere mentali-
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.Over socialisme spreken en schrijven is zoo ; 
zoo abstract en men hoeft er zijn persoonlijkheic 
schaal te leggen. Men kan meer doen dan redevoeringen er over 
houden of gloeiende propaganda-artikels er voor schrijven. Als, men 
een cöoperatie begint, kan men al vast iets doen, dan heeft men te 
maken met ’t werkelijke leven, dat zijn eischen stelt aan het sociale 

opofferingen eischt, eiken dag weer aan.
idee van den directeur. Om de school heen zijn verschil

lende kolonietjes van oud-leerlingen, die coöperaties vormden na hun 
verblijf op de school. Er mislukken er wel, maar dat hindert niet. 
Dan voelen de menschen, wat er vastzit aan het verwezenlijken van 
idealen.

teit der beide volken en verschillen, die men 
waar de Zweedsche volkshoogeschool een 
aannam.

Op mijn rondreis bezocht ik 6 verschillende scholen, die onderling 
zeer verschillend waren, maar die tegenover de Deensche scholen 
veel punten van overeenkomst vertoonden.

De eerste volkshoogeschool, die ik in Zweden bezocht, was 
Jakobsberg. Even buiten Stockholm in een oude „Herregaard , 
stichtte het echtpaar Petander deze school, die wel de cöoperatie- 
school wordt genoemd, omdat de leerlingen voor een groot deel 
naar die school worden gestuurd door het Cöopcratieve Verbonden 
omdat het onderwijs zich concentreert op staathuishoudkunde, cöope- 
ratieleer, handelsgeographie, warenkennis, bankwezen en boek
houden, dit alles met de bedoeling, om de leerlingen, die voor 't 
grootste deel werkzaam zijn in cöoperaties, vertrouwd te maken met 
de algemeene grondslagen, de historische ontwikkeling en de practi- 
sche methoden van de cöoperatie.

De directeur, die zijn eigen belangrijke wetenschappelijke loopbaan 
als docent aan de Stockholmsche Univcrsiteit opofferde voor het 
Volkshoogeschoolwerk, probeert sterk het Socratische element te 
brengen in het onderwijs. Hij haat de holle frases, die in dezen tijd 
elkaar trachten te overstemmen, hij wil de jonge menschen, die bij 

;pen wijsheden en met hun 
gelegenheid geven zichzelf te 
deze overvolle tijden met hun 

ige menschen 
Hij wil niet 

en toch voelt 
om naar toe te streven.

roblemen en verwikkelingen'. Hij wil de jonj 
vinden in en tegenover de wereld, 
utopische toekomst-idealen prediken 

dat de jeugd behoefte heeft aan idealen.
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vooropgezetbeid werkt Jakobsberg en ’t 
>nge menschen, die komen uit de steden, 
tich opdringt en zich opblaast tot alleen

Bij mijn bezoek aan Jakobsberg kwamen mij vaak de beide be
ginselen uit Clara Wichmann’s „Mensch en Maatschappij" voor 
den geest, 1°. traditie doorvorschen, om te zien wat werkelijk goed 
is en waarde heeft, 2°. afstand doen van eigen kleine, begrensde be
langen ten bate van het geheel. Het eerste kwam toen naar voren 
in de leermethodes, het tweede in het samenleven en in de coöpera
tieve tendenz.

Ontdaan van dogma 
werkt zuiverend in op 
waar alle betrekkelijkl 
zaligmakende waarheid.

De manier van lesgeven
De zelfwerkzaamheid wordt voortdurend 
lessen houden de leerlingen zelf inleiding 
lezingen. De leeraar legt dan alleen de 
heden, vat samen. Ik hoorde 2 voordrachten 
een bock van Jack London en een over 
keeren was er ook onder de toehoorders een 
als in Denemarken ondergaan de leerlingen < 
ontvankelijkheid, maar zij zijn zelf bezig, voortdurend knetteren vonkjes 
van verzet. De les staat of valt niet met den leeraar, daar er van 
de leerlingen zelf ook veel uitgaat.

Een ander verschil met de Deensche volkshoogescholen is dat de 
wetenschap word beoefend om haar zelfswil. In Denemarken dient 
zij als kapstokje, waaraan de leeraar zijn levenwekkende beschou
wingen vasthaakt. Het is in Denemarken niet belangrijk, of de 
wetenschap die gegeven wordt up to date is, maar in Zweden, waar 
zij niet ter wille van iets anders dient, vindt men ’t noodzakelijk, 
dat de docent wetenschappelijk zuiver

Het gemeenschapsleven 
Deensche volkshoogeschok 
„du" tusschen docenten en leerlingen, iets was 
zonderheid is. Toen ik aankwam in Jakobsberg, 
gezang een tiental jongens, een 
afwasch in de keuken bezig. 1 
in Zweden niet vaak voorkc 
met alles. Tusschen de lesuren in wordt eiken 
gehouden, waarin leeraren en leerlingen hout | 

Sterker dan in eenige van de andere vol 
bezocht, vond ik in Jakobsbe 
leeraren, bij de Zaterdag 
gebracht met muziek, voor

is heel anders dan op de Deensche scholen.
sterk geprikkeld. In veel 

igen en geven critiek op eikaars 
: laatste hand, wijst op onjuist- 

van leerlingen, een over 
spaarkapitaal en beide 
i groote activiteit. Niet 
de lessen in zwijgende

‘oriënteerd is.
oerg even sterk als op de 

len. Ook daar heerscht het vertrouwelijke 
en leerlingen, iets was in Zweden een bij

waren onder luid 
paar meisjes en een leeraar aan de 

Iets wat op andere volkshoogesc 
comt. Maar in Jakobsberg helpt 

morgen een „hal 
en leerlingen hout gaan hakken.
van de andere volkshoogescholen die ik 

>erg de band tusschen leerlingen en 
rgavonden die altijd feestelijk werden door- 
irdracht, volksdans, met de onofficieele wan-
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een jaar van felle propaganda 
een jaar, waarin een sterke 
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ontwikkeling met 

een machts
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wortelt 
is bijna gekomen i.p.v. de vroegere religieuze 
zich door het bezit van dit „iets" boven het

Ondanks, of misschien juist door de subsidie-weigering der ge
meente, kwam de school tot bloei. De 
geheelonthouders vereenigingen 
volksontwikkeling zonden hun 
1906 is een politiek bewogen jaar, 
voor een nieuw parlementair Kiesrecht, 
democratie in 't parlement treedt. En met de vergrootinj 
politieke macht breekt een sterke behoefte aan 
kracht uit bij de arbeiders. Kennis wordt gezien als 
middel. Maar, zegt Dr. Hildebrandt, dit streven naar 
komt niet alleen voort uit utilistische beweegredenen, het 
dieper, de wetensdrang 
behoefte, men gelooft 
alledaagschc te kunnen verheffen.

delingefjes, die tusschen de bedrijven door georganiseerd werden „voor 
wie zin had" en waarbij de oude Vikinggraven, of de bosschen of 
't meer 't einddoel waren, bij de leerlingenbijccnkomsten in de direc
teurswoning, enz. Een sterke geest van diepte en waarachtige een
voud bchcerscht Jakobsberg,

Na Jakobsberg bezocht ik Brunsvik, de Arbeidershoogeschool ge
noemd, waarvan de huidige minister Sandler directeur is, maar die 
nu lijdelijk geleid wordt door Yngve Hugo, de rijks-studieleider van 
het arbeidersontwikkelingswerk.

Dr. Else Hildebrandt wijdt in haar dissertatie „die Schwedische 
Volkshochschide" een apart hoofdstuk aan deze arbeidershoogeschool, 
die een belangrijke, eigen plaats inneemt. De gewone volkshooge- 
scholen worden alleen veel door Induslriè-arbeiders bezocht, als zij 
liggen in de buurt van zaagwerken, anders meest door plattelanders.

Brunsvik is niet speciaal opgericht voor arbeiders. De school had 
ten doel 't centrale punt te zijn voor de rijpe jeugd uit den omlrek, 
waar algemcene ontwikkeling, landbouwkunde, slöjd, enz. 
zouden worden.

Als bij alle volkshoogescholen richtten de oprichters zich met 
verzoek om subsidie tot de gemeente.
donderslag uit een helderen hemel. De subsidie werd | 
vermoedde, omdat een van de oprichters, Karl Erik 
ons bekend als schrijver v an „de gro< 
een enthousiaste kracht in de sociale bewegingen 
een dichtbundel „Liederen van den Arbeider" uitgegeven en op ver
schillend gebied had hij zijn uiterst radicale theorieën verkondigd. 
Ook zijn medeoprichters waren gekwalificeerd als gevaarlijk voor 
de rust der maatschappij.
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Geen wonder, dat Brunsvik in dezen tijd onder deze omstandig
heden een geestelijk centrum werd, waarvan een stuwkracht uitgaat 
naar allerlei groepen arbeiders. Met 40 leerlingen werd de cursus 
begonnen en de subsidie kwam van de Sociaal Democratische Arbeiders 
Partij, van de Coöp. beweging, van Geheelonthoudcrsvereenigingen, 
van ’t Arbeiders Ontwikkeling Verbond.

En sindsdien is Brunsvik gebleven, wat ’t werd, namelijk de arbeiders- 
hoogcschool, die, volgens Dr. Hildbrandt tot doelstelling heeft, „das 
Dascin von einem höheren Standpunkt aus zu betrachten, Gcfuhl 
flir das Gesetz der Relativitat, Verchrung für das Gewisse und 
Respekt ftlr das Unbckannte im Dascin zu erweckcn”.

Brunsvik, zooals ik het leerde kennen, was niet geheel op dreef, 
doordat de directeur Richard Sandler door zijn ministerschap verhinderd 
is die functie waar te nemen. In veel kringen neemt men het hem 
kwalijk, dat hij niet afstand deed van het directeurschap, maar hij 
is zoo doordrongen van de tijdelijkheid van zijn huidige functie, dat 
hij dat andere er niet voor op wil geven. Een eigenlijke directeur 
is er niet, en het is niet goed uit te maken of de dingen, die in Brunsvik 
opvallen, uitvloeisels zijn van principieele overwegingen of van toe
vallige omstandigheden.

Uiterlijk is Brunsvik typisch Zweedsch, alles is in de perfectie 
doorgevoerd. Midden in de berkeboschjes, vlak bij 'n groot meer ligt 
’n complex van een tiental houten gebouwen, leerlingen- en leeraren- 
huizen, een eethuis, waarin de keuken en de alleraardigste eetzaal, 
voor de gemeenschappelijke maaltijden van leerlingen en docenten, met 
mooie Zwecdsche weefsels en Carl Larsson reproducties. Dan 't 
onderwijsgebouw met verschillende schoollokalen, met een rasechtebibli- 
othcck(5000 boekdeelen), met lees- en studiezaal, met eenfysiologisch labo
ratorium, een biologisch- en geologisch museum. De gebouwen wijzen 
er op, dat 't een Zweedsche volkshoogeschool is, dat de wetenschap 
hier om haar zelfs wil beoefend wordt. In deze omgeving zijn alleen 
de universitair geschoolde docenten op hun plaats. Hier wordt de 
bibliotheek gebruikt voor studie, maar ook als leermateriaal. Lessen 
in bibliotheekinrichting geven de leerlingen zooveel inzicht, dat zij later 
in eigen omgeving een bibliotheek kunnen installecren en beheeren.

Bij een verblijf in Brunsvik dringt de vraag zich op: „wat weegt 
’t zwaarst hier, de wetenschap of al dat andere, waarop in ’t Dene
marken aan kwam en wat de Zweedsche volkshoogescholen toch ook 
willen?” Of de leerlingen van de wetenschappelijke beoefening van 
vakken als scheikunde, natuurkunde, biologie, enz. gedurende die enkele 
maanden iets blijvends zullen meenemen, is de vraag. Maar zij kunnen 
ongeremd een gemeenschapsleven leiden met hun kameraden, meer
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Na Brunsvik bezocht ik Tarna, een volkshoogcschool, die voor ’t 
grootste deel een plattelandsbevolking trekt. Eenige andere boeren- 
hoogeschoolen versterkten bij mij den indruk, die ik van TUrna kreeg, 
n.1. dat de boerenhoogescholen ’t meest lijken op de Deensche volks- 
hoogescholen, al is hun basis humanistisch. Er wordt in Tttrna eiken 
morgen een kleine godsdienstoefening gehouden, maar dat is toch meer 
een voortzetten van de tradities, die de leerlingen in eigen huis hebben, 
dan ’n sterke, bewuste Christelijke inwerking.

Tarna's groote school heeft 3 afdeelingen in haar cursus, De 3e jaars 
leerlingen bereiden zich meest voor een of ander examen voor, al is t 
niet de bedoeling, dat Tarna in een of andere richting klaarstoomt.

ongeremd misschien dan op eenige andere volkshoogescl 
samenzijn wordt niet, als op vele volkshoogescholen be| 
reglementen, jongens en meisjes mogen elkaar gerust op h< 
bezoeken, er is geen voorgeschreven uur, waarop de lichten uit moeten 
zijn. De leerlingen treden zeer zelfstandig op, ook tegenover hun 
docenten, die hen „Hcrz” en „Fröken” noemen. Zelf organiseeren zij 
hun Zondagavonden, die gevuld worden met voordracht, muziek en 
volksdans, zelf leiden zij hun debatingclub over „socialisme”, waarbij 
de docenten zelden of nooit aanwezig zijn. De docenten stellen voor 
’t grootste deel geen of weinig belang in sociale en politieke vragen, 
wat jammer is, omdat er dan toch geen sterk verdiepen kan zijn in 
elkanders moeilijkheden. De jonge communistische en soc. democr. 
industriearbeiders, die in Brunsvik komen, staan zoo midden in de 
felle politieke strijd en zij vinden in die richting wel heel weinig leiding, 
als hun docenten buiten die gebieden staan en er zich niet eens voor 
interesseeren. Een Hollander verbaast zich er over, dat het mogelijk 
is, dat een arbeidershoogeschool zoo neutraal kan werken.

Een ander punt van verbazing is, dat de meisjes vrijstelling hebben 
van staathuiskunde, om zich in dien tijd in handwerken te bekwamen.

Iets nieuws probeerde Brunsvik met de poging concentratie te 
brengen in de lessen. Tijdens mijn verblijf daar, stond de school in t 
teeken der economie. Dat vak overheerschte 'toen voor een tijd alle 
vakken. Na die economische tijd kwamen er eenige weken, waarin 
de biologie in ’t midden van de aandacht zou staan. Door deze 
methode hoopte men een grooter intensiviteit bij ’t werk te verkrijgen.

Een vaste lijn en richting kon ik bij mijn bezoek niet ontwaren, 
toch neemt Brunsvik een eigen plaats in in de arbeiderswereld 
toch is de school een centrum voor veel van wat er leeft en or 
niet alleen in den cursustijd, maar ook in de zomermaanden, als er <i 
comferenties en korte losse cursussen worden gehouden.
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ij.
oZweedsch feest meevierde, het Luciafeest, dat de Kerst inluidt. 

Leerlingen en docenten werden de feestelijk versierde groote zaal 
binnengelaten, waar meisjes in lange witte nachtjaponnen, met op 
hun loshangende haren de groene kransen, waarin de brandende kaarsjes 
waren gestoken, als Luciabrutd fungeerden. Lucialiederen werden 
gezongen ■— er werd verteld van de duisternis, die van nu af ver-

Bij de volkshoogeschool is een huishoudschool, en bij feestelijke 
gelegenheden is er onderling contact. Evenals de Deensche Höjskole 
wenscht ook de Zweedsche volkshoogeschool de tradities van het 
land te handhaven. En zoo gebeurde ’t dat ik net een echt traditioneel
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broken werd door ’n zwakke lichtstreep. De Luciabruiden, die die 
lichtstreep verbeeldden, dienden daarna de eigen gebakken Luciakattcn 
(kleine broodjes) rond, ’t Geheele feest werd gekenmerkt door weinig 
uiterlijke dingen en veel innigheid.

Het onderwijs in Titrna droeg niet een zeer speciaal karakter. Er 
werden nog al wat praktische lessen gegeven; de jongens gingen in 
den tijd, dat ik in TKrna was, eenige koeren met de houtvester de 
bosschen in om hout te lecren schatten, maar eigenaardigheden waren 
er noch in stof noch in methode. Behalve dan de lessen in staats
inrichting, die in zeer vlotte vorm gegeven werden. De gehoorzaal werd 
b.v. veranderd in de Rijksdag, waar ieder zijn vaste plaats en functie 
had, die zorgvuldig tijden van te voren was ingestudeerd, ’t Eind 
van lange voorbereidende studies was een zitting van de ,. Riksdag”, 
die ik nu bij woonde. De verhandelingen over de 8-urige arbeidsdag op 
’t platteland verliepen vlot en levendig. Sommige partijen hadden zich 
prachtig in hun rol ingewerkt. De minister van Buitcnlandsche Zaken 
en de woordvoerder van de soc. democr. partij, een kleine pientere 
Lap, waren uitnemende sprekers. Met 'n kleine meerderheid werd ’t 
voorstel tot invoering van de 8-urige arbeidsdag op ’t platteland ver
worpen.-

De aandacht bij deze zitting, waarin ieder een actieve rol had, was 
onverslapt en het mes sneed aan 2 kanten, doordat de jongens zich op 
deze manier goed inwerkten in ’t gesteld probleem en doordat zij een 
inzicht kregen in de parlementaire werkwijze.

Andere boerenhoogescholen, als SörUngen, Hvilan, enz. mogen 
kleine dingen verschillen van Tgrna, in werkwijze zijn zij vrij gelijk, 
werken in humanistische richting, ze hebben eenige christelijke traui> 
te handhaven, die meer of minder sterk aangevuurd worden, al naar 
de persoonlijke overtuiging van den directeur; ze hebben op hun les
rooster vrij veel uren aan de natuurwetenschappelijke vakken gewijd 
en ze zijn niet principieel afkeerig van eenige practijklessen. Ze laten 
de leerlingen veel zelf doen en ze moraliseeren en philosopheeren niet 
hevig, ze verbreeden en verdiepen, maar ze stuwen niet.

Stuwen doet de school die ik daarna bezocht, in het oeroude stadje 
Sigtuna. De school, die als het stadje heet, werd opgericht door Dr. 
Manfred Björkquist, een zeer vooraanstaande figuur o.a. in evangelisch 
luthersche kringen, met ’t doel een tegenwicht te vormen tegen ’t 
toenemend Katholk ’

Sigtuna is meer dan een evangelisch luthersche volkshoogest 
Er zijn in de stichting twee afdeclingen te onderscheiden en, h< 
de eene niet direct valt onder 't opschrift van dit artikel, is zij toch 
te interessant om in dit verband niet te noemen.
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mag ons

De eene afdecling is het hospitium, dat gelegenheid geeft tot ge
meenschappelijke arbeid, rust, studie, stille meditatie, broedergemeen
schap of eenzaamheid. Het hospitium is er voor den modernen mensch, 
die leeft in een tijd, die de zinnen deed verfijnen, de behoefte deed 
toenemen, ’t Gebouwencomplex trekt zeer de aandacht, er zit iets 
in van de sfeer der oude kerkruïnes, die het eeuwenoude stadje Sigtuna 
maken tot een aantrekkelijkheid voor touristen, er is iets gewijds, 
iets mystieks in de strakke lijn van de toren; in de rozenhof met de 
daaromheen loopende gangen hangt iets van kloosteratmosfeer. Maar 
de harde kanten zijn afgeslepen van dit moderne klooster, het is het 
klooster der huidige beschaving, zonder ascetisme, zonder strengheid. 
De kamers van ’t hospitium, voor ’t grootste deel de naam dragend 
van heiligen, zijn smaakvol ingericht, harmonisch en gemakkelijk. Geen 
harde stoelen in koude cellen, maar luie zetels bij zacht licht ver
spreidende schemerlampen vindt men in dit moderne klooster. Geen 
afgeslotenheid van de wereld, want in de leeskamers liggen de kranten 
van uiterst links tot uiterst rechts, die contact brengen met ’t wereld
gebeuren. In de goed ingcrichte bibliotheek zijn de nieuwste, veel 
besproken boeken aanwezig. Deze behoeften kan de huidige mensch 
in zijn stille tijden zelfs niet meer ontberen. Op verschillende manieren 
staat ’t hospitium in contact met de daaraan grenzende volkshooge
school. De gasten van ’t hospitium wonen er lessen en cursussen bij, 
zij houden samen met de leerlingen de avondgodsdienstoefeningen in 
de kleine kapel, waar ’t hoogtepunt van ’t hospitium en ’t volks- 
hoogeschoolleven ligt. In die kleine witte kapel wordt gezongen en ge
beden, liturgiën brengen grooter gemeenschappelijk religieus beleven 
dan oude diensten deden. En de stemming wordt verhoogd door licht
effecten. ’t Verfijnd-aesthetische van dergelijke lichteffecten doet Hol
landers onaangenaam aan. Wij zijn van huis uit gewend aan de strakke 
soberheid van 't Calvinisme en al mag ons dat heden te strak zijn, 
al zoeken wij ook naar andere dingen, toch is er altijd in die oude 
strakheid iets wat correspondeert met iets in onze volksziel.

De volkshoogeschool heeft ’n zuiverder en krachtiger atmosfeer 
dan ’t hospitium, dat in de week, dat ik er was, voornamelijk bezocht 
was door rijke, levensmoede menschen. De volkshoogeschool heeft 
als doelstelling jonge mannen en vrouwen op christelijk en vader- 
landsche grondslag op te voeden tot kundige en deugdelijke leden 
in huis en maatschappij. De christelijke inwerking is speciaal evan
gelisch luthersch, maar in zeer ruimen zin genomen. Een verblijf van 
een week is te kort voor een conclusie, maar m'n indruk was, dat 
de leerlingen innerlijk veel doormaakten in hun Sigtunatijd en dat 
de lessen, vooral van Dr. Björkquist, maar ook van de andere docenten
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Björkquist spreekt 
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’t Is een veelvormigheid, die men ontmoet op de Zweedsche volks- 
hoogescholen.

Ook in Denemarken zijn er verschillende typen, maar toch kan 
men ondanks de sterke verschillen de onderstroom van ’t Grundt- 
vigianisme waarnemen, waaruit al de volkshoogescholen hun voedsel 
halen. In Zweden is niet zulk een I 
de volkshoogeschool niet voortgespr 
beginsel ■— daar is later verstandelijl

veel beteekenden voor ’t persoonlijk leven van de leerlingen. Dr. 
Manfred Björkquist is een zeer sterke persoonlijkheid, in wie de 
felle kracht van een eenzijdige overtuiging als een 
melijk is hij zeer zwak, maar zijn geestkracht en z
Er zit een sterk suggestieve trek in zijn scherpe vogelengezicht en 
in den doordringende blik van zijn oogen. Hij brengt cn door zijn 
wezen in door zijn lessen menschen aan ’t denken. Hij behandelt 

zijn lessen dingen, die niet heel gewoon zijn op volkshoogescholen. 
woonde b.v. een les bij van de Dantecursus, die aan de 2e jaars 

leerlingen werden gegeven. Dan is er een speciaal Sigtunavak, ook 
door Dr. Björkquist onderwezen, karakteropvoedkundc, waar aller
lei moderne stroomingen, als b.v. Coué, behandeld worden. Andere 
Sigtunavakken zijn: religieuze persoonlijkheden en bijbeluitleg.

’t Leven in de volkshoogeschool is als op de andere hoogcscholen, 
met internaat en met een sterk gemeenschapsleven met eigen tradities, 
(een er van is ’t plechtig ronddragen van een jarige leerling door de 
rozenhof). Als op ander Zweedsche volkshoogescholen veel zelfstudie, veel 
voordrachten en discussieavonden. De leerlingen, die van allerlei 
streken van ’t land komen, vertellen b.v. op de aardrijkskundeles 
van hun eigen landstreek met de daarvoor typecrende gewoonten, enz.

’n Aardige instelling is die van de vrageubus. Op geregelde tijden 
wordt de vragenbus. waarin de leerlingen al hun vragen 
gooien, geopend en in een gemeenschappelijke avond behand 
docenten ieder een deel van de ingekomen vragen.

Sigtuna staat midden in ’t kerkelijk leven van de jeugdkringen. 
Veel jeugd vereenigingen brengen ’s zomers een bezoek van Sigtuna.

groepen verzameld in de openluchtkerk en Dr. 
: hen toe.

Ook veel oud-Ieerlingen houden gere 
De vereeniging van oud-leedingen heel 
twee kleine vacantiehuisjes neergezet, voor 
weer in contact w'illen komen met de s< 
veel was.
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en Deensche volkshoogescholen 
•aduecl. Principieel staat 't Grund- 

■enover ’t humanistische van 
loemd kan worden, n.I. 
1 bij de Zweden tegen

een kwestie 
, waar ook 

van de 
'getieve

is grooter dan hun liefde voor 
Zweed altijd verstrooiïng, hij 

hen, verdeelt hen in goed of niet goed, 
e geven, waaruit die goedheid be- 
t, hij denkt graag over mechaniek 

spreekt graag over handelingen. Denen spreken 
e Zweed is naar buiten gekeerd, wat misschien 

i geschiedenis, die er een is van vrijheid en zelf- 
'eed houdt niet van raisonneeren, ’t gezelschaps- 

punch en kaartspel nemen daar een groote 
;d zich niet interesseert voor die problemen, 

aan ’t gezelschapsleven een volheid en rijkdom kunnen 
De lietde voor de wetenschap is de Zweed meer waard dan 

gepraat over gevoelens en gedachten. Door al deze eigenschappen 
rdt ’t verschil dat er is met de Deensche Höjskole, n.1. het gemis 

een sterke onderstroom, nog versterkt.
De Deensche Höjskole, met haar sterke inwerking op de bevol

king, wekte ’t verlangen naar navolging, maar, daar wij niet voldoen

schappelijke elementen, waaruit een doelstelling gefabriceerd kon 
worden.

’t Verschil tusschen Zweedsche 
is ten deele principieel, ten deele grac------
vigianisme van de Deensche Höjskole lege 
de Zweedsche. Wat verder als verschil gen< 
de tcndenzen naar grooter zelfwerkzaamheid 
over hel meer suggestieve beïnvloeden van de Denen, is c 
van meer of minder. Er zijn Deensche volkshoogescholen, 
gestreefd wordt naar meer activiteit, meer eigen denken 
leerlingen en er zijn Zweedsche scholen, waar leeraren ’n suggetii 
kracht uitoefenen, die leerlingen verhinderen tot zelfstandig denker 
geraken. Maar de karaktereigenschappen der Zweden verklaren, 
hoe ’t komt, dat de Zweden de suggestieve vorm minder kunnen 
accepteeren, dat zij zelfs kunnen smalen op ’t Deensche .levende 
woord", dat zij wetenschappelijke, universitair geschoolde docenten 
wenschen, dat men zich niet als in Denemarken als Höjskolc-leeraar een 
profeet zou kunnen denken zonder wetenschappelijke kennis, maar 

men in Zweden een wetenschapsinensch, zonder verkondigings- 
, alleen niet lust tot instructie, niet misplaatst zou vinden op 
igeschool.

Gustav Sundbilrg spreekt in ’t kostelijke boekje „dat Svenske 
folklynne" over Zweedsche karaktereigenschappen.

Zweden’ hebben tegenzin in „rechthaberei".
Hun liefde voor natuurwetenschap 

menschen. In de menschen zoekt de 
interesseert zich niet voor 
zonder zich er rekenschap van te 
staat. De Zweed analyseert niet, 
of natuurstudie, hij s 
over problemen. De 
samenhangt met z'n 
standigheid. De Zw< 
leven is dood; anecdotes, j 
plaats in, omdat de Zweet 
die juist aan ’t gezelschapslevt 
geven. De lietde voor 
het gepraat over gevo< 
wordt ’t verschil dat <
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aan allerlei voorwaarden, is ’t voor ons 
Deensche Höjskole in onis land te krijgen.

In de laatste algemccne vergadering van de Mij. tot Nut van 't 
Algemeen noemde Prof. Hajtema de factoren, die verhinderen, Dene
marken na te volgen.

1’. wij hebben geen menschen als Grundvig en Kold, die met 
overtuigende bezieling dit werk beginnen.

2°. een tijdperk van nationale revival was 
volkshoogcscholen ontstonden en waardoor zij 
komen. Wij kennen nu geen nationale revival.

3°. in de oprichtingstijd van de Deensche volkshoogescholen had- 
de eerste wetenschappen nog niet de invloed, die zij nu ’

4°. Een nationale cultuur is er niet als geheel, bij 
religieuze en rasverschillen als decentralisccrende 
is ’n Deensche volkshoogeschool bij ons onm< 
volkshoogcschool het daarom is?

Het Zweedsche volk met zijn meer concrete kijk, met zijn zin voor 
wetenschap, staat in die dingen dichter bij ons, dan ’t Deensche. 
De Zweedsche humanistische scholen kunnen misschien in veel dingen 
een voorbeeld zijn voor een evcntuccle oprichting van de geweste
lijke volkshoogescholen, die Prof. Hajtema niet ónmogelijk acht voor 
ons land. De sterke gisting en spanning van de Deensche IlUjskolen 
kennen de Zweedsche weliswaar niet, maar toch voorzien zij in een 
groote behoefte, wat blijkt uit 't feit, dat per jaar 3000 jongens en 
meisjes de Zweedsche scholen bezoeken.

en Sigtuna kunnen voorbeelden zijn voor 
religieuze kringen.
>geschool is de kroon op ’t werk van alle ontwikke- 

diverse kringen. Zij is de verbreeding en verdieping 
enz., die tot doei 

:n gelegenheid te geven hun krachten te ont-
■ van zichzelf en van de gemeenschap. In deze vorm 
en de concentratie bereikt, die noodig is voor een 

meer wil dan 'n oppervlakkige kijk op de dingen, die 
ischt dan ’n even nippen aan de bron van weten, in deze 

"'■meenschapslcven mogelijk met verschillende menschen- 
bij een zoo sterke spanning, een zoo sterke uitwisseling 
dat het een krachtbron is voor heel het verdere leven.
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onderwijs en

svén aan alle in ons 
op het gebied der

Dit tijdschrift is het orgaan van het Nutsinstituut voor 
Volksontwikkeling, welk instituut is ingesteld door 

de Nutscommissie voor Onderwijs.

opvoeding v, 
te bereiken :

centraal bureau-van advies gegevens te verzamelen, welke 
<*n strekken tot het doen kennen der behoeften, die op het 
olksontwikkeling bestaan en anderzijds dienstbaar gemaakt 
aan de beantwoording van vragen hierop betrekking hebbend, 

van de oprichting van neutrale bijzondere 
land, waar hieraan behoefte blijkt te bestaan.

sprekers, welke in de departementen der 
; daarbuiten propaganda maken voor die 

van Volksontwikkeling waaraan plaatselijk

Het Instituut stelt zich ten doel mede te arbeiden aan. de verheffing 
van het onderwijs en de opvoeding van het Nederlandsche Volk.

Het tracht dit doel te bereiken :
1. door in een

eenerzijds zullen
gebied der VolJ
zullen worden aan de beantwoord»

2.  door het bevorderen 
scholen, in die streken van ons

3. door het uitzenden van
Maatschappij en eventueel, ook’, 
werkzaamheid op het gebied 
behoefte bestaat.

4. door het beleggen van openbare besprekingen of congressen ter be
handeling van problemen van volksontwikkeling.

5. door uitgave van' een orgaan, dat uiting zal ge, 
land levende oude en nieuwe vruchtbrengendc gedachten 
volksontwikkeling.

6. door het contact op het gebied van onderwijs en opvoeding tusschen 
Nederland en het buitenland te versterken, eenerzijds door bevordering van 
het bezoek van vooraanstaande buitenlanders aan ons land, anderzijds, waar 
dit noodig en mogelijk blijkt, door uitzending van Nederlanders ter bestu- 
deering van buitenlandsche toestanden.
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WIJBRANDUS HAANSTRA.
2 Dec. 1841-14 Sept. 1925
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ook begeerlijke taak ; want de dood 
een vaak droevig lijden, wischte het 

ig en verval uit en Haanstra leeft 
bezielende strijder, de origineele

*''*■ —jen schrijven over een
— op hoogen leeftijd -- stervensbereid — insliej 
jegewijde leerling een schoone en
ie lichaam en geest verloste uit

beeld der laatste jaren van sloopinf
weer voor mij als de krachtige.
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1882, begt

I

zonderling

jeugd.
Onbaatzuchtig — deemoedig maar vastberaden — onvervaard baande 

hij zich langs Fröbcls voetspoor een weg door nog vrijwel onbekend 
land, groef hij naar schatten, geholpen door enkelen, gevolgd door 
een kleine schare, aan wie hij ze- toonde en beschreef. Hij hoopte 
dat die ze de wereld in zou dragen, want zelf miste Haanstra daar
toe de noodige eigenschappen.

Maar — de wereld had in zijn dagen nog maar zeer weinig be
langstelling voor de ontdekkingen uit het terra incognita. Want — 
het is al bijna zestig! jaar geleden dat Haanstra naar Leiden werd 
geroepen — volgens Prof. Gunning Wz. een bestiering — waar hij 
in aanraking kwam met een even beminnelijke als intelligente hoofd
onderwijzeres eener .bewaarschool”, Louise Hardenberg, die tevens 
jonge meisjes opleidde voor „Bewaarschoolhouderes". Haanstra begon 
toen met ’t geven van avondlessen, omdat hij overdag werkzaam was 
aan de openbare school van den heer A. J. van Dijk; maar cenige 
jaren later, in 1882, begreep hij, dat hij de uitverkoren plaats had 
gevonden voor de ontwikkeling en uitvoering zijner ideeën, die door 
de bestudeering van Fröbels geschriften en na bedevaarten door 
Thllringen, waar hij kennis maakte met enkele van Fröbels leerlingen, 
groeiden tot een heilige en vaste overtuiging. Toen durfde hij breken 
met oude betrekkingen, met bestaande onderwijsmethoden: Brugsma 
werd verbannen met «de Best”, „Herbart” werd te geleerd en „Nier- 
meijer" te koud bevonden. Maar Fröbel was warm. Fröbel had het 
kind lief als ee>1 stuk natuur, als de hoogste openbaring tusschen 
hemel en aarde. Hij moest de ware wegwijzer zijn. Een uitgebreide 
studie volgde nu van de geschiedenis Jer Schepping en van den 
Mcnsch. Vogt, Darwin, Hackel, Sterne, Spencer, Wundt, Oudemans, 
Harting, de Vries werden bestudeerd — en langzaam maar scherp 
teekende zich voor Haanstra de lijn af, waarlangs de ontwikkeling 
van het jonge kind moest gaan, waardoor het zou komen tot de hoog
ste ontplooiing van zijne innerlijke krachten, waardoor het kon ge
raken tot zijn eigenlijke bestemming, hem door den Schepper aller 
dingen verordineerd.

Hij formuleerde de wetten die de kinderziel in ketenen hadden 
geklonken, maar óók die, welke haar konden vrijmaken en tot vollen 
groei zouden laten komen. Eidoch — de wereld schonk geen aandacht 
aan zijn orakeltaal. Het jonge kind stond niet, als nu, in’t brandpunt 
van de belangstelling van geleerden en opvoeders.

Die ze lazen, zijn „Tien Geboden”, eigenlijk zijn „geboden in tien

•ing, als de rustelooze zoeker naar nieuwe wegen in onderwijs 
’oeding van het jonge kind en van de leerplichtige en rijpere
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tijdperk achter den
het volgende leven als de lente dit

Dr. Montessori's prediking is deze
van de menschheid. Wie zal kunnen 

Haanstra's aandeel in deze bewustwording, in dit inzicht.
mij — als voor velen — is het even zeker als onnaspeurlijk, 

dat in Nederland zijne denkbeelden, hoofden en harten hebben be
vrucht, waardoor het rijpingsproces zich veel spoediger heeft vol
trokken, dan zonder zijn „blijde boodschap" het geval zou zijn geweest. 
Maar — wat ook niet algemeen zal worden aanvaard als Haanstra's 
werk, niemand zal hem den eercpalm betwisten, die hem toekomt als 
herschepper van de bewaarschool tot de gedaante, waarin die zich in 
onzen tijd vertoont.

In 1867, toen Haanstra's arbeid begon, waren nog vele scholen holen, 
waarin de bevolking, een schare opeengepakte zielige stumperdjes, 
op lage bankjes gezeten, hunne knietjes optrokken, als de maitres 
de vloer reinigde, of — om een waschtobbc of snoeptafel drentelden 
en drongen, overgeteverd aan afgedankte werkvrouwen en meisjes 
zonder de minste ontwikkeling of beschaving.

Wie met dit beeld voor oogen onze tegenwoordige fröbelscholen J) 
binnenkomt, en daar gadeslaat de vroolijke, altijd werkende of 
spelende kinderen, die moet wel met ontroering getuigen: Voorwaar, 
wie deze ommekeer wrocht — die heeft niet te vergeefs geleefd. Het 
is Haanstra's werk geweest grootendeels, het is zijn onvergankelijke 
verdienste, dat hij duizenden en duizenden kinderen bewaard heeft 
voor droevige en zelfs noodlottige prille-jeugdjaren, dat hij met 
reuzenkracht heeft gearbeid aan ’t fundament waarop veranderde 
inzichten en wetenschappelijke ervaringen een nieuw bouwwerk zijn 
gaan optrekken dat nu vrij algemeen- van groote cultureele en maat
schappelijke beteekenis voor ’t komende geslacht wordt geacht.

Hoe is Haanstra kunnen slagen in dit groote werk. Toen hij zich 
in 1867 aan de kweekschool verbond, was er al een lichte kentering 
waarneembaar in de maitressenschooltjes. Hier en daar had men de

■ eptafels en werkvrouwen verbannen, en dank zij de bemoeiïngen 
i de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen vervangen door letters 

cijfers, definities, jaartallen èn door fatsoenlijke burgervrouwen 
meisjes. En zelfs deze miniatuur-lagere schooltjes werden aan

Haanstra in lS86, „de onderwijzer kan niets anders willen dan wat 
het kind wil en dan zal — omgekeerd — het kind willen wat de 
onderwijzer wil". „Het kind is zijn eigen onderwijzer". Het klonk te 
dwaas toen. „Ik verbeeld me, dat het kind met het zesde of zevende 
levensjaar reeds een tijdperk achter den rug heeft, even beslissend 
voor het volgende leven als de lente dit is voor den oogst.”

Na 40 jaar, na Dr. Montessori's prediking is deze gedachte vrij
wel gemeengoed geworden 
nagaan 
Voor
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van der Loeff, 
>ede inrichtingen

hun beteekenis in dezen vorm in twijfel ge-

spoedig af van 
gekregen van 

een ontwikkelde.

kritiek onderworpen en 
trokken.

Vooral in Leiden, waar Elise van Calcaar, Fröbels groote apostel 
in Nederland, in 1865 een kweekschool had gesticht, die echter 
heel kortstondige bloei beleefde („de bloesem viel te 
den al te weelderigen boom”3) had men een indruk 
wat een goede bewaarschool onder leiding van 
intelligente en beschaafde vrouw kon zijn.

Drie mannen van naam en beteekenis, Rutgers, 
Maroniet- en Pleyte, die ’t groote belang voelden van goe 
voor de jonge jeugd en ze zagen als een „ankergrond voor de hoop 
op een beter nageslacht, althans als het meest redelijke middel om 
aan de eerste verstandelijke en zedelijke ontwikkeling der Maatschappij 
een goede richting te geven"3) zetten hunne schouders onder het 
plan van een nieuwe kweekschool met een daaraan te verbinden leer- 
bewaarschool en kosthuis4) voor meisjes uit andere plaatsen en — 
de kweekschool kwam tot stand in September 1867..

Er werd gezocht naar een paar Leidsters, die bezaten: „allereerst 
liefde voor kinderen, beschaafde manieren, menschkundig oordeel, 'n 
helder hoofd, vriendelijke waardigheid en een zekere mate van weten
schappelijke vorming(!) natuurlijk bekendheid met opvoedingsmethoden 
inzonderheid met het Fröbel-systeem.3) Men meende al deze eigen
schappen vereenigd te vinden in de dames Papendiek en Louise 
Hardenberg. De eerste vertrok weldra en juffrouw Hardenberg kreeg 
alleen de leiding. Deze buitengewoon begaafde en lieve vrouw voelde 
intuïtief, dat er andere wegen moesten worden ingeslagen, wilde de 
bewaarschool niet alleen voorzien in een dringende maatschappelijke 
behoefte, maar werkelijk cultureele en opvoedkundige beteekenis 
krijgen.

Toen verscheen Haanstra, die — onderwijzerszoon en leerling van 
„meester Visser" uit Sneek s) een van Frieslands „lichten", reeds lang 
worstelde met de heerschende en knellende begrippen over onderwijs 
en opvoeding. Fröbel werd zijn verlosser. Er volgde een tijdperk van 
ontdekkingen en toepassingen, Haanstra’s theorieën en ideeën werden 
aan de praktijk getoetst door juffrouw Hardenberg, die was: een 
onderwijzeres bij Gods genade. Dit wonderbare samentreffen van twee 
menschen, die elkaar op ’t gebied van kinderstudie zoo volkomen 
aanvulden, is van de allergrootste beteekenis geweest bij de hervorming 
van de oude „bewaarschool".

Intusschen was Haanstra in 1870 hoofdonderwijzer geworden in 
’t Militaire huis van Detentie te Leiden. •) De wereldberoemde Bol
land is daar een leerling van hem geweest. Lachend vertelde hij ons
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hij, 
zich 

'ijden.

staaltjes van diens phenomenaal geheugen 
de „professor" hem nooit meer groette.

In 1877 volgde een aanstelling als leeraar in de paedagogie 
de Haarlemsche Kweekschool voor Onderwijzers. Daar was 
meen ik, niet geheel op zijn plaats. Hij nam ontslag in 1882, om 
met alle krachten aan de kweekschool te Leiden te kunnen wi 
die nu een tZtifkweekschool werd.

Zij begon reeds eenigen naam en aanzien te krijgen. Krachtige 
medewerkende factoren voor hare verdere ontwikkeling waren in de 
eerste plaats: hulp van begaafde en geestdriftige leerlingen, van wie 
de tegenwoordige directrice Mej. Voltman, — een uitverkoren onder
wijzeres — Haanstra's rechterhand moet worden genoemd. En verder 
de linantiëele steun van Rijk en Provincie, de vrijheid van handelen 
en werken die het schooltoezicht schonk, het verstandige Bestuur, 
waarin inenschen van hooge gecstes- en gemoedsbeschaving, beroemde 
hoogleeraren van de Universiteit zitting namen, die met wijze 
voorzichtigheid reglementeerden en Haanstra zijn gang lieten gaan. 
Na Ds. Rutgers v. d. Loc ff moeten in dit verband genoemd worden 
Prof, de Goeije en

In 1889 behaalde de methode Leidsche Kweekschool de hoogste 
onderscheiding op de groote internationale Parijsche Tentoonstelling. 
(In 1900 werd ze gevolgd door een bekroning met goud). Toen scheen 
het of de góden spijt kregen van hunne at te groote begunstiging, 
want in 't eind van 't zelfde jaar trok het Rijk zijn subsidie in. 
f 5000.— kon de kweekschool niet missen en er gingen reeds aarze
lende stemmen op over stopzetten; maar de moed, de hoop en de 
onverzwakte toewijding van de drijfkracht wekte in zóó groote mate 
de bewondering van het Bestuur, dat dit zijn uiterste krachten 
inspande om ’t hoofd boven water te houden. Het is gelukt, dank 
zij o.a. den gezegenden steun van Mejuffr. Reuvensz en van den 
Amsterdamschen filantroop P. W. Janssen, die beiden tot hun dood 
— ook na de teruggave van de subsidie — de kweekschool bleven 
steunen en daarna door beschikkingen en nazaten zorgden, dat 
Haanstra, dat de school rustig, zonder schuld kon doorwerken.

Overal uit het land en ook reeds uit Indië en België, kwamen 
vragen om leerkrachten van de Leidsche school. Soms reeds voor 
’t eindexamen was ze „uitverkocht". Haanstra beschikte: jij gaat 
hier heen — jij bent daar beter op je plaats, en kras! niemand dacht 
er ook maar aan te weigeren. Zóó vereenzelvigde hij de menschen 
met de dorpen of steden waarheen hij ze had gezonden, dat hij in 
’t vervolg verwelkomde met: „Daar heb je Lekkerkerk", of „Zoo 
ben jij daar „Hillegom". En ook daarna hield hij de teugels nog vast

Dr. Pleyte. 
metho<

’olgd door 
spijt kregen 
in 't zelfde
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hem, die 
enpoozen les 
„Scheid uit, 

dertig en nagenoeg

voor bevordering, voor de rechte tnenschin handen en 
rechte plaats.

Reeds lang zagen de overal verspreide leerlingen uit naar een 
orgaan, waaruit zij steun en voorlichting konden putten en waarin 
men contact hield met de school. Haanstra begreep de noodzakelijk
heid van een vakblad en van zijn redacteurschap. Hij gaf zijn eerste 
Maandblad voor 't Onderwijs uit in Aug. 1885. Toen men 
van ’s ochtends 7 tot ’s avonds 8 uur met korte tusschen” 
gaf, wees op het klemmende van zulken arbeid, zei hij: „«. 
ik heb stof voor tien jaargangen.” Hij vulde 
alleen

Het aantal, maar vooral ’t peil van de leerlingen, was langzamer
hand aanmerkelijk gestegen, niet alleen ’t maatschappelijke, maar ook 
’t geestelijke. Dit was een natuurlijk gevolg van de nieuwe visie op 
de eischen en behoeften van de kinderziel en het groeiende besef van 
de belangrijkheid der taak: Om ’t kind te kunnen waarnemen, moesten 
zij eerst leeren waarnemen; om bij het onderwijs en de opvoeding de 
natuur van ’t kind te kunnen volgen en de natuurlijke strevingen te 
kunnen onderscheiden, moesten ze eerst weten hoe de natuur zich 
openbaart, en de verschijnselen leeren opmerken en begrijpen.. Nauwe 
aanraking met de natuur, haar leeren kennen en liefhebben was een 
eerste vereischte om in de kinderen iets anders te zien dan lastige 
sujetten, die onder den duim gehouden moesten worden. Wandelingen 
in de stad waren verboden en wee degene, die bloemen en planten 
in haar emmertje had, die zij niet zelf had gezocht en uitgestoken, 
’s Morgens vroeg togen we er op uit om de zon te zien opkomen en 
om buit voor ’t aquarium. Haanstra ging mee, fleurig, — negeerend 
de glimlachende voorbijgangers en de spottende of geestige opmer
kingen. Ik heb nooit iemand ontmoet, die zich zoo weinig bekommerde 
om de menschen als „Mijnheer”. Hij trachtte ook bij ons het gevoel 
van onafhankelijkheid en vrijheid te ontwikkelen en er heerschte onder 
de meisjes een pittige, ruiterlijke geest. „Doe je dat om „lief' te 
worden gevonden”, kon hij smalend vragen, als we onder de les 
onze buurvrouw iets leenden, waarvoor ze ze zelf had behooren te 
zorgen. „Ja, aai elkaar maar, daar wordt je beter van.”

Leerboeken gebruikten we niet veel, maar de kweekschool had 
een kostbare en uitgebreide bibliotheek, en wie daar den weg niet 
in wist, die.... beteekende niet veel. De leerzaal had dikwijls ’t 
aspect van een groote werkplaats. We namen er proeven met de 
lenzen, wc maakten er de verschillende gassen en iedere leerling had 
een spirituslainpje en glazen buizen tot hare beschikking om natuur
kundige wetten te ontdekken. Haanstra liep rond, stelde opgaven.
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't kind — i 
waarvan

e uitzondering 
looningen: „ga

en bij hooge 
gezonden. Belo

klassikaal maar meestal individueel en als de verschillen gesproken 
hadden, klonk het: „schrijf op” uant 't waargenomene moest door de 
"ingers gaan, „trek de conclusie” en „lees op” Tandformules, ’t aantal 
leeldraden of bloemblaadjes hoefden we niet van buiten te leeren, maar 

: gansche aandacht werd gevraagd — en geschonken — voor en 
de wetten van „aanpassing” van „instandhouding van individu 

soort,” voor de wonderlijke samenhang tusschen plantenen soort,” voor 
insectenwereld.

Alle onderwijs ging langs den weg waarop weten geen doel is — 
maar gevolg. Het werd gegeven om inzicht te krijgen, liefde en be
langstelling te wekken, om levende menschen te kweeken en — in 
hoogste instantie, om al het veroverde in dienst te kunnen stellen 
van den groei der jonge kinderziel.

Lesroosters ontbraken op de kweekschool geheel evenals goed- en 
afkeuringen, rapporten en rangnummers en daarom werd er gewerkt 
om de vreugde van den arbeid!

Straffen waren: „niet naar de kinderen", 
werd er iemand naar hare kamer of huis £ 
jij maar naar de school of naar den tuin.'

Het was Haanstra’s kracht de intelligentie los te wikkelen en te 
bevrijden van de remmende factoren, meegebracht uit andere scholen; 
aanleg en talenten ontwikkelingskansen te geven. Altijd werd er tijd 
en geld gevonden voor een extra lesje en een stimulans. Haanstra 
zelf was een echte artistennatuur. Daarom stond hij vrijwel geheel 
buiten de samenleving en daarom voelde hij zich thuis en gejukkig 
tusschen de kinderen, die hem juichend omstuwden, zoodra hij zich 
vertoonde, die hem telkens opnieuw ontroerden en inspireerden. Hier 
flikkerden zijn oogen en straalden ze van eene oneindige zachtheid 
en liefde. Hier ontstonden zijne nieuwe „speelgaven”, die zelfontwikke
ling bij de kinderen mogelijk maakten, hun waarnemingsvermogen 
verfijnden, de natuurlijke intelligentie wakker riepen en bovenal — 
die praten en uitleggen overbodig en bijna onmogelijk maakten. Hij 
vond er de stof voor zijn boeiende vertellingen en fabels, — sprookjes 
noemde hij opium voor 't kind — voor zijn nog niet overtroffen kleuter- 
versjes en speelliedjes, waarvan een enkel volgens een bevoegde 
muziekcritica in gratie een Mozart-menuetje evenaart *). Een hard 
toucher op de piano —- een neus- of keelstem deden hem rillen. Wij 
zongen 4-stemmige koren met solo’s uit Lohengrin, Hollander en 
Mcistersinger, Liederen van Valerius, Verhuist en Zweers — zuiver, 
frisch en beschaafd. ~ Ook voor teeltenen en boetseeren ruimde hij 
een groote plaats in, want wie geroepen was smaak en kunstzin te 
ontwikkelen, moest zelf aesthetische genoegens beleven en kennen.
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Prinsesseliedjes zijn waard door heel het Oranje- 
 en gezongen.

Oranje-Nassau heeft hem, Oranjevereerder, wel vreugde

Heb hart; Weet wat ge wilt. Wees voorbereid! 
Verveel niet. Acht geen feil, gekwetste majesteit. 
Wees zoet noch zuur, noch flauw of streng of hoog, 
Maar moederliefde U straal' uit 't vriendelijk oog. 
Mijd straffen, die gewoonte houdt in stand 
Maar boei door werk voor boo/d en barl en band. 
Spreek kort en klaar, geen rammeltaal dooreen. 
Zing urnen 't lied, laat spreken een voor een. 
Zie toe met open oog. Leef lustig mee. 
Prijs nimmer onverdiend. Wees gauw tevreê.

mderwees, brachten 
van de voorstelling.

irikanen, die vol 
ethode" te komen

hervormer en

'leeft neerf

Welk een gezegend en gelukkig mensch is Haanstra geweest. Aan 
heerlijk en belangrijk werk heeft hij zijn leven gewijd, waaruit veel 
heil en vreugde zijn geboren, zoowel voor kinderen als voor volwassen 
menschen. Zijn leerlingen hebben hem een waarachtige bewondering 
toegedragen en omringd met een grenzenlooze toewijding, die ruim
schoots vergoedde wat de buitenwereld hem aan erkenning onthield. 
Dit laatste deerde hem in waarheid niet, B) omdat hij noch eerzuchtig 
noch baatzuchtig was.

En nu hij is ingeslapen, nu denken wij aan onzen grooten, goeden 
vriend en bezielenden leider met een dankbaarheid en liefde zóó groot, 
dat zij ons heele verdere leven zullen verwarmen en wijden.

Utrecht, Sept. 1925. L1ZE DE HAAN.

BEDE:
Ach geef ze, wat natuur hun in hare rijke gaven 
verordent: dat geen kracht, dat geen talent begraven 
Geen streven word' verdoofd of wat inwendig leeft —• 
de Schepper zelf wil, dat de mensch die jonkheid heeft.

’) Speciaal voor Utrecht is hier een woord van dankbare erkenning voor 
Dr. Bonebakkers arbeid op zijn plaats.

’) Uit een .Bericht" van 1867 van Ruigers v/d LoefT, Maronier en Pleyte.
‘) Het kosthuis dateert echer pas van 1887 toen de stad Antwerpen .drie 

jonge juffertjes, allen zeer braaf, verstandig en werkzaam" naar de school zond, 
die een goed onderdak moesten hebben, 't Volgende jaar werden ze door nog 
drie gevolgd.

’) Meester Visser klaagde reeds: Het onderwijs grijpt de krachten van 
leerling niet aan.

’) Daar ontstond zijn leesmethode. De analphabetcn, die hij or 
hem tol de ontdekking dat de woordklank moest worden losgelaten '

Mej. Voltman is verleden jaar aangezocht door twee Ameri 
geestdrift waren over Haanstra's vinding in hun land zijn „Lcesmeti 
onderwijzen. Ook uit Zweden kwamen brieven met bewonder-~

’) Geen pen is beter in staat Haanstra te schetsen als hervormer en weg
bereider, dan zijn eigen pen. Het is een groote wensch van velen dal de kost
bare vondsten en openbaringen die hij in zijn maandbladen heeft neergelegd, op
nieuw in populairder en ordelijker vorm 't licht zullen zien en dan in ruimen kring 
gelezen zullen worden.

•) Zijn .Goudsbloemen" en 
gezinde volk te worden gekend

•) De Ridderorde van ~ '
gegeven.

latuur hun
i kracht, df
' verouuiu 
ril, dat de
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De literair-ekonomiese afdeling der H.B.S.
door J. A. VOR DER HAKE.

Tn de Oktober-allevering van dit tijdschrift heeft de heer G. Bolke- 
stein onder bovenstaande titel een opstel gepubliceerd, waarbij 

ik mij veroorloof enkele kanttekeningen te maken. Met opzet: kant
tekeningen. Men verwachte in het onderstaande niet een weten- 
schappelike verhandeling, een historiese uiteenzetting, zoals de heer 
Bolkeslein die in kort bestek, maar duidelik en uitnemend geeft, noch 
minder een wijsgerige bezinning over aard en doel der nieuwe H.B.S.- 
afdeling. Neen, kanttekeningen; dat zijn: losse opmerkingen, beden
kingen, al lezende gemaakt en in een notitie vastgelegd. Bedenkingen, 
tenslotte toch wel tot één hoofdbezwaar terug te brengen: dit artikel 
lijdt aan een défaut de sa qualité; de wetenschappelike opzet ervan, 
de wijsgerige gedachte, die eraan ten grondslag ligt, komen in botsing 

botsing, door de schrijver wel gezien en zelfs 
daarna dan toch vlug terzijde gesteld en 
de praktijk, die de schrijver is, gaat, dunkt 
voor de man van de studeerkamer, die hij 

man van de praktijk ziet het gevaar, en

met de praktijk, een 
wel gesignaleerd, maar 
verdoezeld. De man van 
mij, in dit artikel op zij 
óók is. Maar een ander 
laat een „te wapen” horen.

De heer Bolkestein zegt, dat de wetenschappen in drie complexen 
te groeperen vallen: de geestelike, de natuurwetenschappelike en de 
maatschappelike, een gedachte door hem met voorliefde gekoesterd, 
als ik mij niet vergis ook al in het „Gedenkboek 1923" te berde 
gebracht en hier nogmaals uitgewerkt. Dat is de opzet, waartoe alles 
herleid wordt, het systeem, waarvan de kern stellig wel juist zal 
zijn, maar waar de werkelikheid, als een kwajongen, dwars doorheen 
komt lopen.

Aan die driedeling, zegt de heer Bolkestein, beantwoorden de drie 
typen van middelbare school die we hebben. De geestelike weten
schappen, de oudste, schiepen het humanisties gymnasium, lange tijd 
de enige school, die toegang gaf tot akademiese studie.

De ontwikkeling der natuurwetenschappen bracht mee het ontstaan 
van de natuurwetenschappelike school, de „oude” H.B.S. van 1863.

En, merkwaardig, de jongste zuster in de trits der wetenschappen, 
schept, als vanzelf, wèfer haar eigen schoolvorm, de „nieuwe" H.B.S., 
waarin het onderwijs dus georiënteerd moet zijn naar wat de maat
schappelike wetenschappen eisen. Moet zijn. Niet is. Van is kan nog 
geen sprake zijn. De nieuwe H. B. S. is de embryonale phase ter-
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*) Het lillerair-economucb en 
Overdruk uit Kragen des Tijde.

nauwernood ontgroeid. Hier legt de beer Bolkestein, dunkt mij, ter 
wille van het systeem, eisen op, waarvan de houdbaarheid, gezwegen 
van de wenselikheid, nog niet gebleken is.

Bij de indeling der beide andere schooltypen had de schrijver de 
historie achter zich, kon hij, uit wat gegroeid was, deduceren. Deze, 
opgaande, deduktie heeft hem blijkbaar verleid tot een induktie ten 
opzichte van de nieuwe schoolvorm, waarmede hij het gevaarlike 
terrein van de profetie betrad.

Gevaarlik. Ook hierom en nu komt de stem uit de praktijk — 
omdat we dan dadelik weer komen op een weg, die ik hardnekkig 
weiger mee op te gaan, de weg, die voert tot het aan banden leggen 
van de nieuwe school. Dan zitten we dadelik weer vast. Met alle 
respekt voor gymnasium en H.B.S.-B., die ik hiermee waarlik niet 
bedoel te kleineren, maar zij staan toch wel aan plat- en doodgelopen 
wegen. De heer Bolkestein beaamt deze opmerking, als hij zegt, dat het 
gelukkig gist bij het middelbaar onderwijs in onze tijd van allerlei 
nieuwe gedachten .(blz. 9); en het lijden aan kwalen bij gymnasium 
en H.B.S. (blz.5) ontgaat natuurlik zijn aandacht niet, zomin als het 
feit, dat de toch wel kwalik meer te ontkennen bezwaren van het 
schooltype, dat we lyceum noemen, meer en meer voelbaar worden.

Maar waarom wil dan een man, die zo duidelik het gistingsproces 
in het middelbaar onderwijs van heden aanschouwt, begrijpt, mee
maakt, in de wording van de nieuwe H.B.S. niet een symptoom van 
die gisting zien? Waarom wil hij het verloop dier gisting niet rustig 
afwachten, maar er onmiddellik paal en perk aan stellen door de 
literair-ekonomiese H.B.S. in een keurslijf van' eigen vinding te 
dwingen? Is er geen aanleiding de heer B. te vragen: maak U los 
van Uw vooropgezette mening? Of anders: laten we ons beiden 
binden aan dit akkoord: rustig afwachten hoe ’t groeit.

Voor mij is het grote voordeel van de literair-ekonomiese H.B.S., 
dit, dat ze geen vast leerplan heeft. We kunnen, zeg ik met de heer 
van Mourik Broekman *), de Minister voor die vrijheid van inrichting 
niet dankbaar genoeg zijn. Laat nu maar de ene school als leervak 
de muziekgeschiedenis hebben en de andere Spaans en een derde 
weer wat anders. Oho, zegt mogelik iemand, dat is me toch wat 
wild, dat is niet bezonnen, dat is me te systeemloos. Best, dan is 
’t dat en dat is misschien ook wel verkeerd. Maar dat komt wel 
terecht. Laat ons dat voorlopig nu eens onbewogen laten. Voorlopig 
hebben we nu eerst eens nodig een gevoel van vrijheid, <=en vrije 
school.
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Een betrekkelik vrije school altans. Ik wil en mag niet ontkennen 
de noodzakelikheid van een zekere gebondenheid, die we allen be
hoeven. Het is best, dat onderricht in een bepaald aantal aangewezen 
vakken wordt voorgeschreven.

Enkele mensen maar, heel weinige, 
lingen, kunnen een absolute vrijheid v< 
leiding nodig, een leiding waaraan : 
mochten wensen, dat de minister het 
de titerair-ekonomiese H.B.S. nog wat 
de vrijheid ons gegeven, kunnen 
vooral niet te gauw uniformeren.

en met die mensen hun instel- 
'erdragen. Alle overigen hebben 
ik me niet wil onttrekken. We 

t getal der verplichte vakken op 
it beperkt had, maar enfin. Met 

we nog heel wat beginnen. En nu

De driedeling van de heer Bolkestein, we zagen 
scheidingslijnen: op ’t gymnasium de geestelike wetenschaj 
de H.B.S.-B de natuurwetenschappen, op de H.B.S.-A o 
miese wetenschappen. Elk dier drie wordt omschreven en 
die er onder vallen, met name genoemd.

Van geforceerdheid op een enkel punt schijnt die indeling toch niet 
vrij te pleiten. Waarom b.v. de historiese vakken wel op ’t gymna
sium thuis behoren en niet op de H.B.S.-A, waar zij te midden van 
ekonomie, ekonomicse geografie, staats- en burgerlik recht, naar mijn 
inzicht, minstens even goed op hun plaats waren als op ’t gymnasium, is 
niet duidelik. Ook hier ontkom ik niet aan ’t gevoel, dat, naar de 
eenmaal aangenomen grondstelling, de feiten zich maar schikken moeten. 
Maar dan wordt er toch geweld gepleegd. Niet enkel op ’t terrein 
van de historie, maar ook op dat van de literaire vakken. Want 
de auteur neemt nu maar stilzwijgend aan, dat de literaire vakken 
op ’t gymnasium tot hun recht komen. Maar — dat is toch niet zo? 
De oude talen komen er niet eens meer volkomen tot hun recht, 
sedert, naar 's schrijvers juiste opmerking, het gymnasium ten onrechte 
de naam van eenzijdigheid vreesde en het brede pad der algemene 
ontwikkeling opging (blz. 5) en de moderne talen eerst recht niet. 
De A's krijgen er een oude-talen-opleiding, de B’s een wiskundige 
vorming, maar geen der beide afdelingen krijgt er, naar de behoeften 
van deze tijd ingericht, behoorlik moderne-talen-onderricht.

Ja, dit lijkt mij de zwaarste grief tegen het artikel, dat ons bezig
houdt, dat er in dit stuk niet dan terloops over de moderne talen 
gesproken wordt, en dat er bij de heer B. geen vreugde is, dat er 
nu eindelik een school gekomen is, waar degelik, diepgaand onder
wijs in deze vakken gegeven kan worden. Op ’t gymnasium kon dit 
onderwijs nooit veel zijn: te weinig uren waren er voor uitgetrokken. 
En op de H.B.S.-B is ’t achteruitgegaan, sedert de afschaffing van
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nieuwe H.B.S., naast de beoefening 
een degelijke studie der moderne talen 

hare letterkunde. Ze worde de moderne taal- en letterkundige

:h maar 
blijven

□stel in de vreemde taal. Dat moge nu afgeschaft zijn, omdat er 
langer hoe minder van terechtkwam —• wat dan de term: achter- 

wettigt — zolang ’t er was, dwong 't dan toch maar de leerlingen 
□ aandacht, behalve bij de volgorde: van de vreemde taal in 

taal, ook nog te bepalen bij de omgekeerde: van de eigen

’t ops 
hoe la 
uitgang \ 
om hun 
de eigen 
taal in de vreemde.

Meent de heer Bolkestein dat de moderne talen, principieel, op 
't gymnasium ’t best thuis behoren, dan kan men met die opvatting 
wel akkoord gaan, mits dat gymnasium dan maar anders ingericht 
is dan 't huidige. Zinnen als deze (blz. 7): „Goed literair onderwijs 
vraagt ook onderwijs in Grieks en Latijn. Voor literair onderwijs is 
het gymnasium aangewezen. Goede taal- en literatuurstudie vraagt 
kennis van de klassieke talen, mits goede kennis daarvan, en juiste 
kennis. Want er is ook andere" — zulke zinnen zal men gaarne 
onderschrijven, maar als men ze gelezen heeft, toch moeten vi 
Ja, en nu verder? Want de zin is toch niet af? U kunt nu toef 
zo niet naar een nieuw onderwerp overgaan? We zijn nog pas 1 
steken bij ’t Latijn en Grieks. Maar, waar leren onze jonge 
meisjes de moderne talen ?

Voor mij is er dan dit antwoord: die leren ze op de literair- 
ekonomiese H.B.S. Hier is nu gelegenheid om echte studie te maken 
van de levende talen, een studie, waarbij de leerlingen „de tanden 
op elkaar zullen hebben te zetten", zo goed als bij de klassieken 
en de realia. Op deze school kan men komen tot degelike literatuur
studie, tot een doordringen in de moeilikheden der taal, tot een echt 
kennen ervan. Tot een echt kennen er van. Ik vraag me weleensaf: 
verbeelden wij ons eigenlik maar niet altijd zo’n beetje, dat we Frans, 
Duits en Engels kennen? Volwassen geworden erkennen we graag, 
dat we van Latijn en Grieks niet veel meer weten en van wiskunde 
alles vergeten zijn. Maar wie onzer erkent grif, dat hij z’n moderne 
talen eigenlik ook maar slapjes kent? O ja, we lezen allemaal nog 
wel eens een Frans, Duits of Engels boek. En in de portefeuille be
grijpen we vrij goed de onderschriften in L'illustration en Graphic; 
we doen onszelf graag geloven dat we Duits lezen als Nederlands. 
Maar is het zo? Kennen we die talen? De hand op ’t hart: wie 
onzer kent nu eigenlik behoorlik Frans — om nu maar de moeilikste 
taal te nemen? Is er, als we dit eens ernstig overdenken, geen reden 
om te pleiten voor een echte, hechte opleiding in deze talen op één 
onzer scholen ?

„Voorop sta dan ook in onze 
der historische wetenschappen,
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mogelik te maken is het aanbinden van een 
igen in een bepaalde richting, die „ekonomie” 
afsnijden, al aanstonds, van elke andere weg, 
tot het „in 't geweer komen” onder de leuze: 

: nieuwe A.-H.B.S.

school bij uitnemendheid! Voor de leeraren, die de gaven daartoe 
bezitten, is de schoone taak weggelegd, de jeugd te doordringen van 
de beteekenis der geestelijke richtingen, die zich in de cultuurgeschie- 
nis der moderne volken hebben afgeteekend, en der gedachten, die 
door de grooten van geest aan ons zijn overgeleverd. Kunstgeschie
denis en een overzicht van de ontwikkeling van het menschelijk denken 
zullen daarbij een welkome aanvulling kunnen zijn.” Deze woorden 
worden, uit de straks reeds genoemde brochure van de heer van 
Mourik Broekman, hier met instemming aangehaald, ook om het pret
tige gevoel van veiligheid dat ze mij geven, in de nabijheid te zijn van 
een man, die, uit en na veeljarige direkteurspraktijk, sprak in de geest, 
zoals ook ik het hierboven meende te moeten doen.

aangens
Over 

meningen 
zijn we 't op 

hebben. Zij

Het is ten slotte aangenamer te zoeken 
naar wat ons verdeelt. Over de aard van 
H.B.S. lopen de meningen van de heer Bolkcstein 
Maar eens zijn we 't op dit punt, dat deze school 
karakter mag hebben. Zij worde niet bevolkt door 
moeite hebben met wiskunde en evenmin door hen, die gestruikeld 
zijn op de klassieke talen. Zij worde geen vergaarbak voor elders 
mislukten, maar bevolkt door die leerlingen, die er naar aard en 
aanleg horen. Dat wil dus voor mij zeggen: door die leerlingen, die, 
naast de maatschappelike vakken, zoals de heer Bolkestein ze noemt 
(ekonomie, staats-, burgerlik-, handelsrecht, boekhouden enz.) een op
leiding wensen in moderne talen (dat kan ook Italiaans, dat kan ook 
Russies zijn) zoals geen school in Nederland ze geeft, altans niet 
in een mate, op een wijze, als de huidige maatschappelike omstandig
heden en verhoudingen dat voor een groeiend getal jonge mensen 
wenselik maken.

Zulk een opleiding t 
strijd waard. Het drinj 
als eindpunt heeft, het ; 
lokte verzet uit, drong t 
voor de vrijheid van de
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) zichzelf zeker niet verwonderlijk ; van 
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Ik wensch 
en constateer slechts, dat de lijvig 
gegeven, voor mij niet meer dan < 
n.l. het citaat van Van Reede 
meedeelde, ’) „dat de antirevolutionairen, 
hen noodig geachte soorten opc 
een liberale verlangd werd, zij da.

Deze opmerking was mij indei

a omtrent de 
ad een hoogst

') Het artikel is mij alleen uil een overdruk bekend, die geen bron vermeldt. 
Naar ik meen is die bron een Gedenkboek der Vereeniging van Christelijke 
Historici, dal niet in den handel is.

*) Staatspaedagogiek en Persoonlijkheidspaedagogiek Wolters 1919 p. 3 en 4.
’) De toekomst van ons Volksonderwijs III, 3e jaargang p. 237 blz.
«) p. 368 en 371.
s) Ik cursiveer. Immers de ziensv 

psychologische verklaring van het conl 
belangrijk novum. Men ziet het slot

•) Goslinga l.c. p. 369.

De „neutraliteit” van ons openbaar onderwijs 
en het conflict Groen-van der Brugghen 

door Ph. KOHNSTAMM.

Tn een onlangs verschenen artikel1) heeft Prof. A. Goslinga een 
uitvoerige studie gepubliceerd over het conflict Groen-van der 

Brugghen. Hij heeft daarbij ook aandacht geschonken aan wat ik in 
mijn inaugurecle oratie als Nuts-hoogleeraar 2) over dit onderwerp heb 
gezegd, zoowel als aan de denkbeelden die ik tezamen met den heer 
Gerhard in 1923 in dit tijdschrift omtrent de neutraliteit van ons 
onderwijs heb uitgesproken,3) schoon hij deze laatste blijkens zijn 
citaat alleen kent uit een courantenverslag van een omstreeks dien 
tijd in Groningen door mij gehouden rede.

Dit laatste is op zichzelf zeker niet verwonderlijk ; van den historicus 
mag noch gevergd worden dat hij geregeld kennis neemt van tijdschriften 
als het onze, noch dat beschouwingen die zich aankondigen als de 
toekomst betreffende, zijn op het verleden gerichten blik trekken. 
Alleen mag ons hier deze omissie een weinig verbazen, omdat de 
Heer Goslinga gemeend heeft van zijn kant mij tot tweemaal toe te 

:n, dat ik te kort geschoten ben in den eersten plicht 
'etenschappelijk man, n.l. „zich de moeite te geven zich 

de hoogte te stellen" van zijn onderwerp.4) 
hier allerminst in een discussie te treden over dit verwijt 

ige studie die Prof. Goslinga ons heeft 
één nieuw feitelijk ’) gegeven bevatte, 

van Oudtshoorn, die in het Kamerdebat 
zoo er naast de drie door 

>enbare scholen een vierde categorie, n.l. 
laar vrede mede zouden kunnen hebben”, 
■erdaad ontgaan, wat mij leed doet, maar
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’) l.c. p- 32 in mijn oratie.
’) l.c. p. 371.
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voor mij als paedagoog 
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en van der Brugghen

een belangrijke wijziging vermag zij in mijn opvattingen 
brengen, omdat zij nauwelijks meer behoeft te zijn gew< 
oratorische wending. Ernstig uitgewerkt is deze gedachte i 
zeker niet en het „desnoods" dat van Reede in werkelijkheid toege
voegd heeft aan de hierboven geciteerde woorden, bevestigt mij in 
mijn overtuiging dat die erkenning van het recht van andersdenkenden 
hem niet zoo bijster van harte ging. Dat zij zich ooit uitgestrekt zou 
hebben tot „godsdienstlooze en atheïstische ouders", waarvan in mijn 
oratie sprake was (ik sprak daar geenszins alleen van niet-orthodoxe 
ouders) komt mij ook nu nog zeer bet.

Maar er schijnt mij te minder reden 
te gaan, omdat ik met genoegen constateei 
ik het vrijwel geheel eens zijn over dat, wat 
toch de kern is van het geheele historische 
beoordeeling van de denkbeelden van Groen 
omtrent het stelsel van schoolorganisatie.

Ik had, na de denkbeelden van van der Brugghen te hebben 
uiteengezet, in mijn oratie ') gezegd dat de onderwijspolitiek van 
Groen daar lijnrecht tegen indruischte: „Weliswaar trekt Groen niet 
de volle draconische consequentie uit zijn „beginsels”. Al ziet hij in 

persoon niet meer dan een beginsel in actie, hij zelf is gelukkig 
meer dan dat. En zoo ziet hij er dan van af, om de volstrekte uni
formiteit in het onderwijs te eischen. Aan de wenschen van Katholieken 
en Joden zal de staat voldoen door afzonderlijke openbare scholen 
voor hen in te richten. Alleen op de overige kinderen zal dus het: 
Dwingt ze om in te gaan! worden toegepast. Immers de gedachte dat 
Protestantsche ouders, die het niet met hem eens zijn, ja dat zelfs 
godsdienstlooze en atheïstische ouders recht zouden hebben op goed 
ingericht onderwijs voor hun kinderen, die gedachte kan bij Groen 
krachtens zijn gehcelen aanleg niet opkomen."

De Heer Goslinga wijst precies dezelfde bezwaren, die ik bedoelde, 
in de volgende woorden 2): „Bij de toepassing van Groens stelsel 

zou het bepalen van het karakter der school geit 
van het openbaar gezag. Nu was dat om de 
en de Joden niet zoo bezwaarlijk: de laatsten hebben 
geloofsvoorstellingen, die hen van het gros der natie scherp onder
scheiden, terwijl de eersten een hechte en machtige organisatie bezitten, 
waarvan het adres bij de overheid bekend is, 
haar verlangen kracht en 
die zoo verdeeld waren

>sing van
degen hebben in handen 

Roomsch-Katholieken 
i geheel eigen

machtige orga...„»..^ u 
en die in staat is aan 

klem bij te zetten. Voor de Protestanten, 
en bij wie geestesrichting en kerkelijke organi-
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satie elkander volstrekt niet dekten, stond de zaak zoo geheel anders. 
Zoo’n afzonderlijke Protestantsche school, had die Gereformeerd moeten 
zijn of Groningsch of Algemeen Christelijk? Ot ze wou of niet, de 
overheid had zich hierover moeten uitspreken, ik zeg niet met het 
woord, maar zeker met de daad; ze had moeten treden op een terrein 
dat het hare niet was .... Groen schijnt er zich geen heldere voor
stelling van gevormd te hebben, hoe wat hij voorstond in de praktijk 
zou gewerkt hebben." En ev<:n verder heet het zelfs: ’) .Wemogen 
toch God danken, dat Groen toen niet de overwinning heeft behaald.”

Ik neem gaarne akte van deze verklaringen en onderschrijf ze van 
harte. Maar terwijl ik dus omtrent deze punten van historische 
waardeering een verregaande overeenstemming tusschen onze denk
beelden mag constateeren, moet ik mij met kracht verzetten tegen de 
beschouwingen van den Heer Goslinga op een punt dat nog bij uitstek 
actueel is: de neutraliteit der openbare school. Hier toch is de heer 

_ Goslinga nog volstrekt Groeniaan gebleven. Hij verdedigt de opvatting, 
door den Heer Gerhard en mij als die van de „tweede periode” ge
karakteriseerd, 2) en wier veldwinnen we in ’t bijzonder aan Groen’s 
invloed hebben toegeschreven, de opvatting volgens welke elke uiting 
van een onderwijzer, die toont dat hij een eigen levens- en wereldbe
schouwing bezit, door de wet van 1856 verboden zou zijn. Behalve in 
het genoemde stuk met den Heer Gerhard heb ik deze vraag in dit 
tijdschrift ook behandeld in mijn artikel:3) „De keuze der lectuur en 
„de vrijheid van den leeraar." Maar ik acht haar voor de toekomst 
van ons openbaar onderwijs van zoo overwegend belang, dat ik het 
noodig acht naar aanleiding van Prof. Goslinga’s beschouwingen hier 
nog eens op dit onderwerp terug te komen.

Op p. 348 zegt de Heer Goslinga van het ook door ons 
optreden van den schoolopziener Hofstede de Groot: „Tegc 
openlijke aansporing tot wetsovertreding, als waaraan hij zich sc 
maakte, moest de Regeering wel optreden.” En hij laat er 
„Overigens zag ze zeer veel door de vingers, zoo werd c 
school het onderwijs in de bijbelsche geschiedenis nog 
oogluikend toegelaten." Over die laatste zinsnede heb il 
omdat de Heer Goslinga natuurlijk even goed als ik \ 
behandeling der wet van 1856 de Regeering zich officieel op het 
standpunt had gesteld, dat het vanzelfsprekend was, dat „gewijde 
geschiedenis" wfel op school mocht worden gegeven. Van „oogluikend
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toelaten” is hier dus geen sprake, hoogstens van gewijzigde inter
pretatie door latere Ministers, waarvan het op zijn minst genomen 
twijfelachtig is, in hoeverre zij op de wet steunt. Maar ook op dit punt 
wil ik niet uitvoeriger ingaan, omdat de vraag in dezen vorm niet 
meer actueel is. Als stelselmatig onderwijs, als leervak door den 
openbaren onderwijzer qua talis gegeven, wordt Bijbelsche geschiedenis 
in onzen tijd naar ik meen door niemand ') meer voor ons land verdedigd.

Maar midden in het hart van een zeer actueele quaestie zijn wij 
met Prof. Goslinga's oordeel omtrent „de openlijke wetsovertreding”, 
waartoe Hofstede de Groot zou hebben aangespoord. Het gaat hier 
om niets meer of minder dan het recht van den onderwijzer en opvoeder 
om zelf een persoonlijkheid te zijn en een eigen meening te hebben 
in de diepste levensvragen. Hofstede de Groot had niets anders ge
daan, dan — in de uitdrukkingswijze van zijn dagen — de onderwijzers 
aan te sporen zich dat recht niet te laten ontnemen. Hij had tot 
tweemaal toe gewaarschuwd dat dit alleen mocht geschieden „met 
den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van anders
denkenden”. De Heer Goslinga citeert trouwens zelf zijn woorden: 
„Ontziet Uwe Joodsche kinderen, maar niet zoozeer dat gij zoudt 
vergeten U we Christelijke leerlingen te voorzien van het allernoodigste... 
Behandelt de Israëlieten met eerbied, zonder hen iets van dit alles 
op te leggen....” Hoe de Heer Goslinga, wien de tekst der wet 
toch bekend is, hier van openlijke wetsovertreding kan spreken, zou 
mij volstrekt onbegrijpelijk zijn, had ik niet op p. 322 van zijn artikel 
gelezen, dat naar zijn meening „de letter van de wet het eerbiedigen 
van de gevoelens van alle gezindheden voorschreef”, terwijl toch noch 
het woord „eerbiedigen" noch trouwens „gevoelens” in de wet worden 
genoemd. Klaarblijkelijk heeft de Heer Goslinga zich 
rekenschap van gegeven dat de wettelijke bepaling 
in de plaats stelt, allerminst in hun wez< 
Nederlandsch taalgebruik overeenkomen.

Doch hoe dan ook de meening van Prof. Goslinga moge zijn ont
staan, de voorstanders der openbare school mogen er onder geen 
beding genoegen mee nemen, dat wederom de poging wordt hervat, 
de openbare school te dringen in den hoek van het absolute verbod 
van het uiten van eenige overtuiging op het gebied van levens- en 
wereldbeschouwing, zooals Groen dat heeft gewild en Minister van 
Heemstra gesanctioneerd. Minister Rutgers, die een uitnemend en 
consciëntieus jurist is, zal zich niet licht daartoe leenen, maar wij 
mogen toch niet over het hoofd zien, dat hij behoort tot de naaste
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de houding 
aanblijven r 
bijzondere s

zonder nog 
gevestigd op

werken dan 
sioneele, 
van het ope.._

Reeds in ons eerste stuk 
hebben de Heer Gerhard 
de verhouding tusschen opei 
wet van 1920 aanmerkelijke 
dien zin dat menig vroeger 
aan het wankelen is gebr< 
o.a. voor den schrijver d< 
onderwijs doorslaan, 
door een w< 
aan banden werd gelegd. Maar 
zoo mogen wij ook in dit opzicht den Heer Goslinga er voor 
baar zijn, dat hij opnieuw de aandacht heeft gevestigd op 
lijkheid van een wetsinterpretatie, die sommigen wellicht reeds 
tot het verleden meenden te behooren.

Ik wil deze opmerkingen niet beëindigen zonder nog met een enkel 
woord de aandacht onzer lezers te hebben gevestigd op een derde 
punt uit het artikel van den Heer Goslinga; naar mijn meening 
verreweg het belangrijkste resultaat van zijn studie. Toch moet ik er 
hier zeer kort over zijn, want het betreft ditmaal geen schoolorgani
satorische of paedagogische quaestie, maar een van zuiver geschied- 

:n aard. Ik bedoel de rol, die de persoon van den 
komt mij voor dat 
opgevoed in het 

srschat.

geestverwanten van Groen en Prof. Goslinga, terwijl zijn voorganger 
ongetwijfeld veel dichter bij van der Bruggben’s denkbeelden stond. 
Maar bovenal, zulk een interpretatie zou thans nog veel noodlottige!* 

zestig jaar geleden, omdat thans niet alleen het confes- 
maar ook het neutrale bijzondere onderwijs als mededinger 
tenbaar onderwijs onder zeer gunstige omstandigheden optreedt, 
in ons eerste stuk over de toekomst van ons volksonderwijs 

en ik er op gewezen, dat in onze dagen 
inbaar en bijzonder onderwijs door de 
ï veranderingen 
voorstander van het 

racht. De schaal zou 
lezer regelen — ten ongt 

wanneer daar de vrijheid 
'ettelijke interpretatie als die van 

un homme averti en \ 
si ebt den Heer Goslinga e 
! aandacht heeft gevestigd

heeft ondergaan, ook in 
openbaar onderwijs 
zeker voor velen ~ 

;unste van het openbaar 
1 van den onderwijzer 

Minister Heemstra geheel 
vaut deux, en

t de moge- 
Is voorgoed

ische quac 
kundig-politieken aard. Ik bed< 
Koning in het geheele conflict heeft gespeeld. Het 1 
Prof. Goslinga ons laat zien dat wij 20e eeuwers, 
parlementaire stelsel, die tot nu sterk hebben ondei

De bladzijden, waarin hij de inderdaad zeer precaire positie van 
Willem III schetst, die zoo kort na de Aprilbeweging opnieuw tegen 
de meerderheid der Tweede Kamer in een Ministerie had ontslagen, 
schijnen mij het glanspunt van zijn studie. Bedrieg ik mij niet, dan 
leveren zij den sleutel voor het eenige raadsel dat mij tot nu toe in 

; van van der Brugghen als minister was overgebleven: zijn 
na de verwerping van zijn voorstel tot subsidieering der 
school. Hoe weinig uitgewerkt dan ook, dit voorstel hield 

toch de eigenlijke uitdrukking van zijn overtuiging in, en is inderdaad
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bezinninj
roes van hc

De vrijmaking van het scheppend arbeids
vermogen van het kind.

de 3e conferentie van „The New Education Fellowship”.) 
door L. VAN DER WILK.

(Indrukken van

sedert dien ook de eenig mogelijke oplossing van den schoolstrijd 
gebleken. Dat van der Brugghen is aangebleven, nadat dit beginsel 
uit de wet was gelicht, is m.i. alleen begrijpelijk als hij met reden 
aftreden nog grooter gevaar voor het land kon achten dan aanblijven. 
Het komt mij voor dat Prof. Goslinga waarschijnlijk heeft gemaakt, 
dat inderdaad voor die vrees alle aanleiding was. Ja dat Prof. Goslinga 
zelfs de waarde van zijn eigen opmerkingen op dit punt nog heeft 
onderschat.

Maar het ligt niet binnen het bestek van dit tijdschrift daarop 
hier nader in te gaan. Over deze zijde der taak zal een artikel van 
mijn hand handelen, dat binnenkort zal verschijnen in het Algemeen 
Weekblad voor Christendom en Cultuur.

"VT"oor diegenen, die niet bekend zijn met streven en beweging van 
’ The New Education Fellowship, moge ik in den geest de jaren 

terugroepen, die onmiddellijk volgden op den zoogenaamden vrede na 
den wereldoorlog; den tijd van losgeruktheid, van ontvezeling van 
hetgeen eens maatschappelijke banden waren; den tijd, die ■— na een 
psychische óverspanning — de uitwassen zag verschijnen, als bijv, de 
univcrsccle danswoede en wat zich voor het nieuwste op het gebied 
der kunst uitgaf: het dadaïsme; den tijd, gelukkig, óók, dat bezinning 
doorbrak en dat zij, die niet waren meegesleurd in den roes van het 
verscheurd Europa en van de volkeren in andere werelddeelen, die 
zich daarbij hadden moeten aansluiten, begonnen te beseffen, dat — 
zou ooit nieuwe opbouw van beter maatschappelijke toestanden moge
lijk zijn — alle ernstige pogingen gericht moesten worden op de 
bekeering der volwassenen allereerst, en — om herhaling van onheil 
zooveel mogelijk te voorkomen — op een opvoeding .der jongeren in 
een anderen geest dan die ten deel gevallen was aan de onmiddellijk 
aan hen voorafgaande generatie.

Vóór het jaar 1914 heerschte welhaast op ieder terrein van het 
maatschappelijk leven een groote bedrijvigheid: er was een verlangen 
waar te nemen naar een zich ontwringen en onttrekken aan wat lang 
als vaste band was beschouwd; de sociaal-democratie zag aan den 
horizon het goede einde dagen van een grootschen strijd; ouderen als
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1

hierin betrokken 
i allerlei stand

■arde zich bij de

Kohlgraben bei Vacha).
October en November 1923 van „Volks- 

eyermans een verslag gegeven van de 
dAAr had men — evenals te Calais — 

bespreking: Education for Creative service.
lagen van dezen zomer was: The release of

jongeren waren I 
bij de jeugd van 
dragen tot verdoezeling 
scoutisme had zich over 
in het geestelijke openbaai 
leven in de N.C.S.V., in de V.C.S.B., < 
nastreefden en bereikten; in dé kampeei 
jeugdkampen; en bij vele ouderen kwam de zucht naar 
dieping en voldoening aan geestelijke behoeften boven, die bij ons na 
1914 ook nog bevredigd konden worden door de bijeenkomsten der

1 voor Wijsbegeerte, later ook door de Pallas 
voorts door spiritisme, anthroposolie, astrologie, 

en haar ui

en gaven er hun beste krachten aan;
en aard en slag had de sport bijge- 

tevoren scherp aangeduide grenzen; het 
;eheele wereld uitgebreid; de vrije uiting 

opgroeienden in het studenten
die internationale aansluiting 

irbeweging der studenten- en 
de zucht naar levensvcr-bij ' 

voldoening a 
nog bevredig 

Internationale School 
Athene stichting, en 
Christian Sciëntisme, of door de moderne theosofie en haar uitloopers. 
Overal dus een streven naar verruiming, naar opheffing van grenzen, 
naar een voldoening aan behoeften buiten daarvóór reeds zoo lang 
bestaande, maar in zichzelf misschien te zeer gesloten kringen.

Vooral na 1919 zien wij in meerdere landen hen, die — door alle 
aanschouwde of vernomen ellende heen •— tóch niet het vertrouwen 
in het wereldbestel en in de kracht der menschbeid en haar toekomst 
verloren hebben, middelen beramen om internationaal te geraken tot 
een werkwijze, waardoor het menschdom weder verder gebracht zou 
kunnen worden op zijn spiraalweg, die het naar omhoog moet voeren.

Een Engelsche groep van personen heeft de gedachte trachten te 
verwezenlijken om tot één te brengen, wat gescheiden in de wereld 
opleefde en zich gewijd had aan de opvoeding der jeugd. Men stichtte 
The New Education Fellowship en opende door de storting van eene 
aanzienlijke som gelds de mogelijkheid om een wereldbeweging te orga- 
niseeren, die zich in het verloop van vier jaren zeer ver heeft verspreid.

Na in vrij primitieve omgeving in 1921 te Calais een 100 personen 
vereenigd te hebben, belegde men in 1923 een grooter conferentie te 
Montreux, die dezen zomer gevolgd werd door een wéér grootere te 
Heidelberg.

Tegelijkertijd had men in den aan vang gesticht het Engelsche tijd
schrift The New Era onder redactie van de zeer begaafde Mrs. 
Beatrice Ensors een Fransch Pour Cère nouvelle onder Dr. Ferrièrc 
te Genève, en een Duitsch Das werdende Zeitalter onder Frl. Dr. 
Rotten te Berlijn (thans 

In de afleveringen van 
ontwikkeling” heeft Ida He; 
bijeenkomsten te Montreux; o 
tot onderwerp van bespre 

Het onderwerp der 14 d<
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Het gin;
meende te moeten
t begrip: „het scheppende” in het kind, den „Urheber- 

van het

1 ruim

De

leergelegd (de modern

opvatting.
die, welke slechts erkent: lichaam 

de materie — het menschenkind t

nvatting :
ueschouwt als zijnde: lichaam, ziel en 
van zijn Schepper — de zuiver christe-

epsel be« 
ikelijk

bij 1 
? Dr.

>) Hier niet weergegeven referaten vindt men voor een groot deel in mijn 
brieven aan de N. Rotterd. Ct., avondblad van 12, 15, 17 Augustus.

the Creative energy in the child. Bij de aan de conferentie voorafgaande 
propaganda in ons land heb ik gewaagd, den titel te vertalen als: 
De vrij-making van het scheppend arbeidsvermogen in het kind.

Het lijkt mij goed toe, na te gaan, wat wij onder Creative service 
en Creative energy hebben te verstaan en wil dit doen door een korte 
wedergave van enkele der gehouden voordrachten. ')

Opvoeding —• ik spreek hier niet in de eerste plaats van onder
richt — heeft haar doel, verscheiden naar de levensopvatting van 
den opvoeder. En waar in de wereld zoo veel levensopvattingen en 
levensbeschouwingen zich kenbaar maken, zou er dus ook van even 
zoovele systemen van opvoeding gesproken moeten worden.

Ik wil hier echter twee voorname richtingen noemen, ook omdat 
deze op de laatst gehouden conferentie scherp in het licht werden 
gebracht; richtingen, die — hoeveel ze overigens ook gemeen mogen 
hebben — ten opzichte van het motto van de bijeenkomsten tegenover 
elkaar stonden bij haar punt van uitgang, en die beleden werden 
eenerzijds door Dr. Martin Buber, anderzijds door Mrs. Ensor en 
Prof. Marcault.

Wij onderscheiden dan als
le. die, welke het schep®»- 

geest, in hun geheel afhan! 
lijke

2e. die, welke slechts erkent: lichaam en geest — de geest heerschende 
over de materie — het menschenkind als drager van een immanente 
godheid, in hem door de transcendente godheid nc 
theosofische idee).

Dr. Buber, voorstander van de eerste opvatting, zocht in zijn voor
dracht : Opvoeding en Vrijheid, achter de woorden: release of Creative 
energy, die volgens hem onschuldig leken, een andere beteekenis. waar
tegen hij stelling meende te moeten nemen.

Het ging om het
trieb”, gelijk hij het noemde. Allerminst wilde hij het bestaan 
verlangen tot „voortbrenging”, tot „doen” ontkennen, het spor 
moet tot zijn recht kunnen komen, en dus moet aan de vrijheid 
baan worden gegeven, maar men doet verkeerd met aan de vrijmaking 

spontaneïteit de keur van principe bij de opvoeding te geven. Cc 
iebertrieb voert den mensch tot het ding, hij voert den mensch tot 

zijn werk, maar waar de mensch mèt anderen werken moet, daar 
moet hij ook geleid worden door den drang tot samenwerking, en tot
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de invloed 
spreken 
ik niet

/ceder, die tot anderen in zijn wereld in de verhouding van 
inheit moet staan, heeft in zich de opbouwende krachten 

op te zamelen, om ze nA schifting en scheiding over te

vormen 

van een 
weet", die „mèt mij is, 
vertrouwen in een 
kosmisch is, terwijl < 
zou zijn.

Maar de vrijheid bij de opvoeding, die wij voorstaan, aldus 
Buber —• is niet de tegenpool van het „onder dwang staan"; de 
tegenpool van het „onder dwang staan" is de „Verbundenheit" de 
genegenheid, het éénzijn, terwijl vrijheid niets anders is dan de moge
lijkheid daartoe. Vrijheid moet feit zijn, maar mag geen einddoel worden.

Als de mensch ervaart, wat hij nog nooit ervaren heeft, dat hij 
zichzelf beleeft vanuit een ander, wanneer de „Umfassung" verschijnt, 
dan verdwijnt de machtsverhouding, dan verschijnt de liefde, het 
dialogische; dan staan „het ik en het gij" tegenover „het gij en het 
ik". En zóóver moeten wij komen, dat de verhouding tusschen op
voeder en opvoedeling zuiver dialogisch wordt, dan bevindt zich het 
„wederzijdsche" niet hier in den een en dAAr in den ander, maar leeft 
het reëel tusschen beiden; alleen de Umfassung kan hier natuurlijk 
slechts van den opvoeder uitgaan.

Een werkelijk geven en een werkelijk nemen is meer waard dan 
alle vrijheid; vrijheid moet er zijn, inaar zij mag dat slechts zijn als 
voorwaarde.

De opv< 
Verbunder 
dier wereld

samenwerking dus in zijn jeugd worden opgeleid. Dc mensch is, voor 
zoover hij schepper zijn kan, bij dat scheppen de eenzame, gelijk de 
dichter bij het ontstaan van zijn dichtwerk zich wendt tot het onbe
kende ; tot medeleven, medegevoelen, mede-ervaren komt men zóó 
echter niet.

En bij het scheppend leeren komt men tot het begrijpen van het 
ontstaan van het ding, tot het ontdekken der wetten, maar het inner
lijk zijn der dingen leert men niet; men leert de dingen kennen als 
object, men leert niet hun „subject" zijn.

Opvoeden en opkweeken is meer dan enkel behoedend toezien; 
ontplooiing is noodig, maar toezien bij die ontplooiing is niet voldoende; 
tegenover het vroeger bestaand idee, dat in een kind maar alles kan 
worden ingegoten, mag evenmin nu de opvatting komen, dat alles 
vrij bij het kind kan en mag uitgroeien. Neen, om den mensch te 

tot persoonlijkheid is meer noodig dan enkel ontplooiing; niet 
ontbreken de invloed van de wereld zijner omgeving en 
een, die hem taakgever is. Er is bij de opvoeding te 

legitieme autoriteit; een autoriteit, die „weet, wat
en mij helpen en steunen wil”. Zoo kan het 

i anderen mensch ontstaan, wat in zijn aard iets 
een opgedrongen, illegitieme, autoriteit iets sociaals



brengen 
in onze

den physischen ; 
gische ontwikkeling en

iger op, 
■acht over de materie uit te 
t en uitdrukkingsmiddel in

tot uitgroei van

roep en

in hem, dien hij opvoedt. En din eerst zal zijn opvoeding 
moeilijke tijden de ware zijn, wanneer hij zich gevoelt, wat 

hij is: schepsel Gods, dat zelf slechts vorm kan geven, maar niet 
zeil scheppen kan; de mensch kan niet anders dan zich openstellen 
voor zijn Schepper, zóó dat het Goddelijke dóór hem werkt; niet 
anders moet hij kennen dan den roep en de bede: Veni Creator 

Geest!

leppe
lij kennen 

Spiritus; Kom, Scheppei
Tot zoover Dr. Bubei
Zijn rede veroorzaakte eenige verontrusting, speciaal in de Duitsche 

gemoederen, die van de uitwerking van deze woorden naar buiten 
een verzwakking vreesden van den invloed, welken zij gaarne van de 
conferentie zagen uitgaan; immers de Duitsche pers, die rijkelijk op 
de vergaderingsdagen vertegenwoordigd was, heeft zich over het alge
meen nog steeds niet kunnen of willen opwerken tot het standpunt 
om een streven naar internationale vereeniging, gelijk het Fellowship 
voorstaat, te waardeeren en te bevorderen; en men vreesde, dat het 
nu voorgedragene een gereede aanleiding zou zijn om met schijn van 
juistheid de nieuwe beweging tegen te werken. Het enthousiasme 
echter, waarmede Mrs. Ensor een tegenovergestelde opvatting besprak, 
heeft vermoedelijk voldoende tegenwicht verschaft. Spreekster had 
tot onderwerp gekozen: De grondslagen der nieuwe opvoeding en vestigde 
er de aandacht op, dat, waar over den nieuwen koers in de opvoeding 
zooveel methoden en boeken in -den laatsten tijd verschijnen, hij, die 
zich over de quaestie een oordeel wil vormen, schier verbijsterd dreigt 
te worden en haakt naar een toetssteen, waaraan hij de waarde der 
gegeven meeningen en voorslagen kan nagaan.

Zal bij dat tasten en zoeken een houvast gevonden worden, dan 
zal die zich moeten voordoen in den vorm van een nieuwe filosofie 
der opvoeding, een nieuwe psychologie en een nieuwe praktijk.

Alle inzicht zal moeten berusten op de grondstellingen:
le. De ontwikkeling en de groei van het bewustzijn in het individu 

is een herhaling van die van het ras.
2e. De geest heerscht over de materie.
3e. In het jonge individu zijn de mogelijkheden 

den volmaakten mensch aanwezig.
In de eerste levensjaren overheerscht bij het kind het physische, 

daarna treedt het geestelijk element krachtiger op, de geest verheft 
zich tot een gelijk niveau, om daarna haar mi 
oefenen en deze te gebruiken als instrument 
de wereld der verschijningen.

Wij hebben dus te onderscheiden:
a. den physischen aard, onderworpen aan de wetten van biolo- 

erfelijkheid.



gezocht worden bij de ont-

56

gezx

veel lichaar

r», zich ont- 
psyche en

en geest gewaarborgd zijn, dan

de omgeving en
te verstrekken.

De zoogenaamde „gevoelige periode” moet, gelijk die bij het leeren 
ook erkend en 

sestesleven.
slechts in het goede als

wordt in acht genomen, 
wikkeling van het ge<

Spreekster gelooft slechts in het goede als aanleg in het kind; blijkt 
cf slechts aanwezig te zijn, dan moet de oorzaak daarvan worden 
nagespeurd, gelijk de arts dit doet bij de ziekten van het lichaam. 
Dan moet er een geneeswijze gezocht worden, die evenwel niet uit 
een straf moet bestaan. Hiermede houdt dan verband een noodzake
lijke verandering in de opvatting van tucht;' daarvoor is aan te leeren 
zelftucht, in plaats van dat men den delinquent de terechtwijzing 
eener harde discipline oplegt.

Zal gezonde groei van lichaam 
moet er dus gezorgd worden voor:

imsbeweging, veel werken in de open lucht, beoefening 
handenarbeid en teekenen, rythmische gymnastiek, muziek, dans, 

voordracht en tooneelspel. Invoering van huishoudelijke werkzaam
heden kan noodig zijn. Klasse-onderwijs vervalle zooveel mogelijk, en 
waar dit blijven moet, mogen slechts kleine klassen gevormd worden. 
Geen star leerplan of vaste lesrooster mag in een inrichting van 
opvoeding zijn wil opleggen. Examens moeten zooveel mogelijk worden 
afgeschaft. Het geschiedenisonderwijs allereerst moet veranderd worden.

jgeworden krachten zoowel opbouwend als ver- 
het is dus zaak, ze in zoodanige beddingen te 

en versterken, ter-

b. den geest, het bewuste leven, die de mogelijkheid bieden tot 
de ontplooiïng van het volkomen menschenkind.

Mrs. Ensor ziet dus als een feit, — dit moge hier opzettelijk her
haald worden — dat in het kind alle mogelijkheden verscholen liggen, 
maar volgens haar kunnen deze slechts werkelijkheden worden, wan
neer remmingen wegblijven, vrije ontwikkeling gewaarborgd is en de 
uitdrukking vrijstaat door den zuiveren en harmonischen groei der 
organen op physiek, emotioneel, intuïtief en intellectueel gebied.

De nieuwe opvoeding zal haar doel bereiken, zoo zij het kind helpt 
in zijn pogingen om het volle vermogen te verkrijgen om zijn innerlijk 
naar buiten kenbaar te maken, zoo zij het dus steunt bij de ontwik
keling van al zijn functies, lichamelijk als geestelijk.

Geen scheidingsmuren mogen er zijn tusschen den jongen, 
wikkelenden geest en den algeest, tusschen de indi.vidueele p: 
de bron van alle leven.

Echter kunnen vrijj 
nietigend werken en 1 
leiden, dat de goede zich vrij kunnen ontwikkelen 
wijl de slechte moeten worden afgeleid. Daarmede houden verband: 

de middelen, die men aan het jonge individu heeft
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; van zijn Bureau 
ling in karakter-

Paul Geheeb noemt, 
der aan ontspanning 

Heidelberg gelegen

van de jeugd 
voorwaarden 

rangen des- 
bezwaren 

, vermoedelijk 
gemaakt naar 
lat het type

i bij kinderen veel 
leeling als Jung in 

Ferrière — had opgemaakt bij zijn onder

zal het kind deel kunnen hebben aan een tot zekere hoogte inter
nationaal gedachte opvoeding.

De nieuwe opvoeding berust verder op het geloof, dat een nieuwe 
instelling der opvoeders mogelijk is, dat dezen bekwaam en genegen 
zijn oni zich één te gevoelen met hen, die een nieuwe aera willen 
inluiden en er zich van verzekerd houden, dat broederschap onder 
de menschen méér kan zijn dan een schoone gedachte; dat dit een te 
verwezenlijken idee is in een nieuwe wereld, waarvoor men het kind 
heeft rijp te maken, doordat men het de gelegenheid geeft, datgene ten 
volle te doen opleven en uitgroeien, wat in kiem aanwezig is.

....Met de uitgedrukte wenschen komt Mrs. Ensor dus nader tot 
de Montessorischolen, het gedaltoniscerd onderwijs, de Steinerscholen 
en de overige vrije scholen, waarvan Dr. Ferrière als het zuiverste 
en verstgevorderde type de Odenwaldschule van 
(Verscheidene congresleden brachten op een 
gewijde dagen een bezoek aan deze, niet ver van 
inrichting).

Dr. Ferrière, over wien ik nu wensch te spreken, is de stoere 
werker, de schrijver van L'école active, Transformons 1'école, Projet 
d’école nouvelle, l’activité spontanée chez 1’enfant, 1‘autonomie des 
écoliers, de man, die niettegenstaande zijn hardhoorendheid, die hem 
van elk mondeling verkeer met anderen uitsluit, midden in de bewe
ging voor de vernieuwing van het onderwijs en de opvoeding staat, 
en door zijn Bureau international des écoles nouvelles, dat aanslui
ting heeft verkregen bij het welbekende Instituut J. J. Rousseau te 
Genève, waar Prof. Claparède zijn werksfeer heeft, een band tracht 
te leggen tusschen hen, die zijn opvattingen zijn toegedaan.

Scholen, die de nieuwe zienswijze in de ontwikkeling u9n 
voorstaan, kunnen — als zij blijken aan verschillende 
te voldoen — bij dat Bureau worden aangesloten; zij ontvi 
verlangd daarvan aanwijzingen, hoe in gevallen, waarbij zich 
voordoen, of bij de behandeling van moeilijke leerlingen, ■ 
met succès is op te treden. Die aanwijzingen worden opge 
aanleiding van vragenlijsten, welke zoo zijn ingericht, d« 
van den betrokken leerling zooveel mogelijk uit de ingevulde ant
woorden blijken kan.

Allereerst was het voor Ferrière bij de oprichting 
dus noodig, dat hij beschikken kon over een juiste indeeli 
vormen, enz.

Hij heeft zich daarvoor door onderzoekingen 
moeite gegeven en kwam tot vrijwel dezelfde ind< 
Zllrich — onafhankelijk van 
zoek van volwassenen.
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—, het 
diging, 
tierzin. 

autoriteit, 
anderen.

de hand

van het

het sensorische type, 
naar voedsel, verdedigi 

; van tastzin en spier 
aan leiding en 

begrenzing; het kind aanvaardt de stuwing van
het verzet tegen een autoriteit, het 

nemen; de leeftijd 
en tafellaken".

iwe geboorte op geestelijk 
; de wensch naar dispu-

>en behoeft hooger beschouwd te worden 
ter moet ieder trachten, in zijn type het 
waar ieder type natuurlijk gemengd is, ligt

Waar Jung als grondslag van zijn indeeling neemt: gewaarwording, 
intuïtie, gevoel en denken; alle op hun beurt geëxtraverteerd en gc- 
introverteerd, meent Ferrière te moeten komen tot een indeeling vol
gens een twee-assig stelsel, op de eene as waarvan hij uitzet: het 
sensorische, imitatieve, intuïtieve en rationeele en op de andere: ge
voel, intellect en wil. Door combinatie komt hij zoodoende tot een 
12-tal typen.

In-zijn congresrede: Psychologische typen in kind en ras besprak hij 
aan de hand van deze groepeering de phasen van de ontwikk< 
van het opgroeiende individu, die parallel schijnen te verloopcn 
die van het menschenras door de eeuwen heen, en de onderschcidii 
de volwassen individuen onderling.

Bij het kind van 0 tot 6 jaar vinden we ' 
egocentrische; er is te constateeren verlangen ■ 
kleeding, enz., gepaard aan de ontwikkeling

Van 6 tot 12 jaar verschijnt de behoefte 
aan orde en

Van 12 tot 18 jaar vinden we 
zichzelf willen zijn, het zelf de zaken ter hand willen 
komt van het Hollandsche „tusschen servet <

Van 18 tot 24 jaar heeft dan plaats de nieuwe 
gebied, de kristallisatie van het eigen wezen; Qv 
teeren, naar de vorming van jeugdmilieu’s.

Voor de volwassenen zouden hiermede overeenstemmen de typen, 
a. die verlangen naar goed eten en drinken, naar genoegens en uit

spanning — de sensorischen; b. die begeeren in leger of kerk (speciaal 
de Roomsch-Katholieke) te zijn opgenomen, waar zij autoriteit van 
anderen vinden — de imitatieven; c. de uitvinders, de paedagogen, zij, 
die als een soort apostel willen optreden; zij, die de massa willen 
regeeren, — de intuitieven, d. de geleerden, de sociale organisatoren, 
de staatslieden — de rationeelen.

Bij de ontwikkeling van het ras zouden in de verschillende rubrieken 
zijn onder te brengen: a. de primitieve jagersvolken; b. het patriarchale 
gezin, de oervorm van den antieken stadstaat; c. zij, die renaissance 
en revolutie voorstonden; d. zij, die gelooven in het solidariteitsideaal 
der toekomst.

Op godsdienstig terrein zou misschien de parallel te trekken zijn: 
a. het animisme, b. het katholicisme, c. het protestantisme, d. de 
godsdienst van den geest.

Geen der vier hoofdtype 
dan een ander; wel echte 
hoogste te bereiken. En
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van belangstelling in verband met

gewenscht
.vorden af-

welke soort van belangstelling het meest g 
lerdeel daarentegen in andere baan moet w<

den opvoeder
zoodat men

ardt er steeds

Is Ferrière in hoofdzaak man van de theorie, een man van de 
theorie, die tevens midden in de praktijk staat, vinden wij in Dr. 
Decroly uit Brussel.

In zijn scholen: Pour la vie par la vie vindt men 
zijn methode, tot welke hij kwam —< evenals en 
met Dr. Montessori — door de bestudeering oorspronkelijk

het bij de behandeling van kinderen op den weg van
om uit te vorschen, welke trek het meest sprekend is, 
helpen kan om dezen het meest tot ontwikkeling te breo

Waar het Bureau des écoles nouvelles raad geeft, wot
gewezen, dat de verschillende typen ieder op eigen wijze reagecren: 

het a. type is gevoelig voor belooning en straf;
het b. type voor prikkeling van den eerzucht;
het c. type voor een beroep op zijn gevoel;
het d. type voor een beroep op zijn gezond verstand.

de toepassing van 
ongeveer gelijktijdig 

van het 
abnormale kind. Ren verschil met Montessori is echter, dat, waar 
deze een vernuftig en psychologisch juist geheel van leerapparaat 
bedacht, waarmede de normale leerlingen de gewenschte ontwikke
ling kunnen bemachtigen, Decroly voor hetzelfde doel — evenals 
Dewey en bij ons ook Ligthart — geen ander leerapparaat wil dan 
het leven uit de dagelijksche omgeving van het kind.

Daar Decroly wegens verblijf in Amerika niet op het congres van 
dezen zomer aanwezig kon zijn, zette zijn trouwe medewerkster Mlle 
Hamaïdc, die op het punt stond om naar Florida te vertrekken, waar 
zij een Decroly-school zou openen, zijn denkbeelden uiteen in haar 
voordracht: Typische vormen van belangstelling.

Wij stippen daaruit het volgende aan:
Als moeilijkheden om tot een practische verwezenlijking te komen 

van het beginsel om zooveel mogelijk de latente krachten bij het 
kind in werking te brengen, noemt zij:

le. het onderkennen van de aanwijzingen, die op het ontwaken van 
de belangstelling duiden.

2e. den invloed van het milieu.
3e. de onmogelijkheid om steeds het kind te kunnen plaatsen in 

de omgeving, waarin die grondinstincten ontwaken, die in een ideaal- 
milieu naar boven zouden komen.

4e. het groot aantal der uitingen 
individualiteit en leeftijd.

5e. de vraag, 
is, en welk ond< 
geleid.
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spreekt, is de natuur; niet 
jn banken, zijn platt

De omgeving, die het meest tot het kind s 
het klasselokaal met zijn schoolbord en zijn banken, zijn platen en 
kaarten, al zijn die nóg zoo mooi; en waar wij genoodzaakt zijn, de 
kinderen toch in een dergelijke omgeving te brengen en te ontvangen, 
daar moeten wij dadelijk beginnen, tenminste de natuur te brengen 
tot hen; de natuur met haar rythme en haar wetmatigheid. Er kan 
al dadelijk gesproken worden over de wisseling van dag en nacht, 
over zomer en winter, over de zon, over geboorte en dood daarbuiten. 
In de natuur heeft de menscbheid het eerst verkeerd, dAAr heeft haar 
intellect het eerst moeten werken, dAAr heeft zij zich de middelen voor 
haar bestaan moeten veroveren, dAAr heeft zij de werktuigen moeten 
leeren maken om zich te beschermen tegen gevaren, die haar be
dreigden van anderen, zoowel als van wat zij aanvankelijk als hooger 
machten in die natuur moet hebben beschouwd; dAAr vond zij het 
materiaal voor die werktuigen, dAAr het materiaal voor kleeding enz.

Uit practische onderzoekingen was het Decroly gebleken, dat als 
grondoorzaak van het groote verschil tusschen de factoren, die de 
belangstelling wekken, beschouwd moesten worden: de constitutie, de 
aanleg, en wat men populair het temperament meent te mogen noemen, 
welk laatste natuurlijk weer met den psychischen ondergrond samenhangt.

Spreekster zelf zou die twee complexen tegenover elkaar willen 
stellen, het statische tegenover het dynamische; wij zouden dan het 
kinderlijk organisme kunnen beschouwen als een motor, waarvan 
de gang afhangt van de hoeveelheid energie, die hem wordt toe
gevoerd; en het zou daarbij de vraag zijn, hoe het kind in den toestand 
gebracht kan worden, dat de gewenschte hoeveelheid energie uit hem 
zelf omhoog zou komen.

Een zevental punten, die het mogelijk maken om de belangstelling 
te onderkennen, zal ik hier niet verder noemen. Nadat in voorbeelden 
in dit verband verschillende kindertypen besproken waren, vertoonde 
spreekster eenige lichtbeelden van de Decrolyscholen, waaruit duidelijk 
bleek, hoe het aanleggen van alle mogelijke verzamelingen door de 
leerlingen wordt aangemoedigd, hoe in de lokaliteiten, die kleine werk
plaatsen gelijken, het echte leven in bedrijf en handel wordt nage
bootst, hoe dier- en plantenwereld — ook door middel van terrarium 
en aquarium — in den sfeer van het werk worden getrokken, enz.

Decroly’s methode zegt ons o.a., dat wij — om het kind voor te 
bereiden voor het leven — zorg moeten dragen, dat het dit leven zoo 
goed mogelijk begrijpt; het omvat: het levende wezen en het milieu. 
Te bestudeere n is dus: a. het levende wezen in het algemeen, en de 
mensch in het bijzonder; A. de natuur en de maatschappij.
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plasticine-

verwijderd ver- 
die door personen

Meerdere onderwerpen, die in 
band stonden met het motto van 
van andere nationaliteit dan de 
onbesproken laten; ik zou anders 
de voordracht van Jung: De betec

jen te verdedigen; die

klei- en
Iding: lezen,

'oegd : concrete uitbeelding: 
en abstracte uitbeek

- het individu zijn en dus 
reageert en hoe dit dienst-

nauwer of in meer 
de conferentie, en 

onze behandeld werden, moet ik hier 
nog verslag moeten uitbrengen over 

van Jung: De beteekenis van het onderbewuste voor 
de opvoeding — waarin hij opvoeding door het voorbeeld, collectieve 
opvoeding en individueelc opvoeding bespreekt, van welke hij, als 
medicus, voor het kind de collectieve de meest verkieslijke acht — al 
ziet hij de bezwaren niet voorbij, dat het individu door het opgaan 
in de massa eenig verlies kan lijden; (hij maakt daarbij de zoojuiste 
opmerking, dat dergelijk verlies wel eens winst kan blijken voor de 
verwende en bedorven kinderen !) Ik zou moeten behandelen : de 
psychologie naar het inzicht van Prof. Marcault, een leerling van 
Bergson; geestelijke hygiëne bij de opvoeding, de vrijmaking van het 
scheppend vermogen op het gebied der muziek, op dat van het tee- 
kenen, de co-educatie op Bedales (frisch en juist besproken door Powell, 
den trouwen medewerker sinds jaren van Dr. Badley), de ethiek van

Daaruit volgt de noodzakelijkheid van het bestudeeren van: a. de 
functies van het individu en die, welke de geheele soort betreffen; 
de sociale functies, b. de behoeften, die de menschelijke werkzaam
heid in de natuur bepalen: de behoefte aan voedsel; die om te strijden 
tegen de wisselvalligheden van de natuur, het weder; die om zich 
tegen gevaren en bedreigingen te verdedigen; die om te handelen en 
te werken met en voor and«

Het milieu kan gunstig of ongunstig voor 
is na te gaan, hoe de mensch op zijn milieu t 
baar gemaakt kan worden aan zijn behoeften.

Elk punt wordt weer op 3 wijzen behandeld:
Gezocht worden le. de voordeelen voorden mensch en de middelen 

om er partij van te trekken; 2e. de nadeelen en de middelen om deze 
te vermijden; 3e. de praktische gevolgtrekking omtrent de manier, 
waarop het kind heeft te handelen in eigen belang en in dat van de 
menschheid.

Verder worden bij de behandeling twee typen van oefening aan
gewend :

observatie (hieraan wordt het rekenen verbonden) en
associatie — in den tijd en in de ruimte (wat dus overeenkomt 

met geschiedenis en aardrijkskunde);
hieraan wordt toegev<

werk, knippen en teekenen; 
dracht, schrijven.
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(door Georges
door Edm. Dei
zoeding in Frankrijk), enz.
ik ten slotte, dat van <

waren

een voordracht gehouden door 
Reesema uit Den Haag. Haar 

de school, aangepast aan

Er is op 
gelijk is; di 
functies van 
menigvuldig in zijn uitingen; spr< 
mede aan het bekende schilderstuk van 
waarop een honderdtal kinderspelen zijn afgebeeld, 
van de Vlaamsche schrijvers de Cocq, Teyerlinck en 
tal van kinderspelen hebben beschreven in beantwoording 
prijsvraag van de Académie des Sciences flamandes.

De psychologie der dieren (ik herinner hierbij aan het mooie boekje 
van Prof. Buytendijk) heeft ons de waarde van hun instincten doen

het leiderschap (door Georges Bertier, directeur van de Ecole des 
Roches, gesticht door Edm. Demoulins — een der eerste voorvechters 
voor nieuwere opvoeding in Frankrijk), enz. enz.

Liever vermeld ik ten slotte, dat van de 25 Hollanders, die het 
congres bijwoonden, (in Montreux waren er in 1923 slechts 3) een 
drietal in Heidelberg het woord hebben gevoerd.

De heer Bolt, directeur van de Pallas Athene school in Amers
foort, sprak over ontstaan en werking van de Internationale School 
voor ^Vijsbegeerte en de Pallas Athene stichting, waarna hij een en 
ander mededeelde over de opvoedingsinrichting, waaraan hij thans 
zijn beste krachten geeft. Mij dunkt, dat het niet noodig is, daar
over hier uit te weiden; de Hollandsche toestanden mag ik wel 
voldoende bekend achten. Wel moet ik vermelden, dat de rede van 
den heer Bolt, in keurig Fransch uitgesproken, en de gehecle indruk, 
die zijn optreden en woorden op zijn hoorders maakten, aanleiding 
gaf tot het op de conferentie ongewone verschijnsel, dat aan het 
einde van de voordracht een der congresleden. Prof. Katzaroff uit 
SoGa, opstond om den Hollandschen spreker dank te zeggen voor 
zijn mededeelingen en de Hollandsche natie geluk te wenschen met 
het bezit van personen, die zóó de Hollandsche jeugd wilden leiden 
— welke gelukwensch natuurlijk in dank namens de Hollandsche 
natie werd aanvaard!

Eveneens werd in het Fransch 
Mevrouw Philippi—Siewertsz van 
onderwerp was: De praktische intelligentie en 
de behoeften van de kinderlijke 'ontwikkeling.

Mevrouw Philippi — leidster van cursussen voor opleiding van 
Montessori-leerkrachten — maar tevens •— terecht — bewonderaarster 
van Decroly, besprak als inleiding tot haar onderwerp het spel van 
het jonge dier, vergeleken bij het spel van het kind, en dus ontwik
kelend instinct naast opkomende intelligentie.

te merken, dat het spel bij het dier voor elke soort bijna 
lat spel is te beschouwen als een voorbereiding voor de 

het volwassen exemplaar; het spel van het kind is echter 
reekster herinnerde in verband hier- 
,-stuk van den Vlaamschen Breughel, 

aan de werken 
Chesquifere, die

van een
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ssen aan de behoeften, 
active, de doe-school,

fijngevc
Vóór alle 1 
al lallen, later neuriën 
ze laten vallen, ze

proeven 
i besluit.

kennen. Het instinct stelt in staat om in gegeven omstandigheden 
gegeven handelingen te verichten; in ongewone omstandigheden of 

>roblemen geplaatst, geeft dit den dieren geenerlei 
ressuur kan men het dier tot handelingen brengen, 
i schijnen door intellect; toch moet men met een 
zeer voorzichtig zijn.

van lichtbeelden besprak Mevrouw Phillippi de j 
:n op Teneriffe, waaruit men 
ingen kunnen overzien, een vorm van

vlam der ver- 
lar taak is: de 

geven, haar 
of door een

Groeit het kind verder op, dan blijft die drang nog lang bestaan, 
maar daarbij ontwikkelt zich een hooger vorm van intelligentie; de 
oordeelvorming begint. Giese noemt verschillende vormen der prac- 
tische intelligentie; de handintelligentie, de technische, de organiseerende, 
waarna komt de tegenwoordigheid van geest, de menschenkennis, 
enz. (Stern, die de onderzoekingen van Köhler voortzet, noemt die 
eigenschap: die allgemeine Fïhigkeit des Individuums sein Denken 
bewusst auf neue Forderungen einzustellen).

Bij de opvoeding is het zaak, zich aan te pass 
die zich bij het kind openbaren, en de Ecole ; 
komt aan die behoeften tegemoet.

De taak van de school is, zegt Dewey, de heilige \ 
wondering brandende te laten en aan te wakkeren; ha: 
nieuwsgierigheid, de weetgierigheid haar vollen eisch te 
niet te verstikken door de routine van den opvoeder 
dogmatisch onderwijs.

Dat de school zich aanpast aan de behoefte van het kind is een 
biologische noodzakelijkheid, waarvan de waarheid meer en meer wordt 
erkend. De goed in haar ontwikkeling geleide intelligentie bereidt het 
kind op de beste wijze voor het leven voor en zal oorzaak zijn, dat 
het verlangend blijft naar meerdere kennis. Laten wij, zoo eindigde 
spreekster, na nog vele uitspraken van bekende onderzoekers tot 
staving van haar woorden te hebben aangehaald, laten wij blijven zoeken 
naar den wetenschappelijken basis van de opvoedkundige waarheden.

voor onbekende pro 
oplossing; door dres 
die als ingegeven 
dergelijk oordeel zeer voorzichtig

Aan de hand van lichtbeelden b
van Köhler met anthropoïde apen op Teneriffe, waaruit
dat deze wel de z.g. ding-verhoudingen kunnen overzien, een \ 
practische intelligentie, maar dat oordeelvorming ontbreekt.

Schijnt het kind kort na de geboorte nog slechts instincten te hebben, 
spoedig breken andere verschijnselen door; de sensorische intelligentie 
ontwaakt; alles wil het kind betasten, speciaal met de in den beginne 
zoo fijngevoelige lippen; daarna ontwaakt de practische intelligentie.

bewuste opvoeding een aanvang neemt, willen de kinderen 
en zingen, voorwerpen hanteeren, ze verplaatsen, 

veranderen, ze gebruiken bij het bouwen; gedeel
telijk is dit ook een oefening der spieren, *

dan blijft die drang nog lang 1
een hooger vorm van intelliger

vormen d<
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die liefde voor hef kind en infuifie reeds zoolang hebben voorzien en 
voorvoeld, en zij in de eerste plaats dan onze aandacht gericht op 
de vorming der leerkrachten, die zich in deze richting moeten gaan
bewegen. ... t

De derde Hollandsche spreker, dien ik noem, is Dr. Westerouen 
van Meeteren, die zijn stem heeft doen hooren op den openingsavond 
van het congres, to.en . hij namens onzen Minister .van .Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, officieel de beste wenschén’van ons 
uitbracht voor het slagen der bijeenkomsten.

In de laatste dagen van zijn ministerschap n.l. heeft'Dr'. de Visser 
goedgevonden te besluiten, dat een regeeringsvertegenwoórdiger naar 
het Heidelbergsche congres werd uitgezonden. Nederland is daarmede 
allen anderen landen voorgegaan ; Polen, Lethland, Oostenrijk en Frank
rijk hebben dat voorbeeld gevolgd. Het spreekt vanzelf, dat die daad 
van onzen Minister reden gaf tot groote erkentelijkheid.

Ons, aanwezige Hollanders onder de 450 congresleden, deed het 
weldadig aan, op het podium onze moedertaal te hooren klinken na 
en voor die van de 29 vertegenwoordigde overige naties. Hoewel de 
officieele talen voor de volgende congresdagen het Fransch, Duitsch 
en Engelsch zouden zijn (waarbij een voordracht, in een dier talen 
gehouden, in de andere twee na afloop geresumeerd zou worden), 
sprak op dien openingsavond op voorstel van den secretaris van het 
Bestuur, ieder landsman zijn welkomstgroet uit in de eigen landstaal; 
en zoo weerklonk na de begroeting van de Badensche Regeering en 
die van stad en universiteit van Heidelberg, ons Hollandsch tusschen 
Russisch en' Japansch, tusschen Arabisch en Chineesch. Hoe eigen
aardig het wellicht ook schijne, juist door deze goed bedachte rege
ling verbreidde zich een geest van verbroedering onder de vergaderden. 
Want men gevoelde en begreep, dat ~ van welk deel van de wereld 
men ook naar Heidelberg gekomen was —. die overkomst een hoogere 
bedoeling in zich droeg; de wijding van het beste, dat men in zich 
had, aan de belangen van het nieuw opgroeiend geslacht, dat — vol
groeid — een nieuwe wereld vormen zal, als aan onze hand de taak 
ontnomen is.
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i „ Pallas i 

inoer koos. Hiermee 
de noodzakelikheid 

i met zich meebrengt

De Pallas Atheneschool 
door J. H. BOLT.

| \e eerste Pallas Atheneschool werd gesticht 1 Januari 1924 te 
■*—' Amersfoort. Zij is een gedeeltelikc kristallisatie van de Pallas 
Athene Gedachte, zoals die leefde in verschillende personen, die zich 
sedert 1918 bezig hielden met het grootse en veelom vattende probleem 
der opvoeding. De beweging is voortgekomen uit de Internationale 
School voor ^Vijsbegeerte. Verschillende leraren en kursisten verenig
den zich in 1918 op initiatief van de stichter en toenmalige voorzitter, 
de heer D. J. Reiman Jr., om na te gaan wat men zou kunnen doen 
ter bevordering van de hervorming onzer stelsels voor opvoeding en 
onderwijs. De I. S. v. W. voelde zich niet geroepen, het gek 
der opvoeding te bestrijken en meende genoeg te doen te hel 
het besturen en in stand houden der school.

Daarom werd een nieuwe stichting in het leven i 
tooide met de naam van Griekenlands wijste godin 
en het Apollinies devies .Ken u zelf" tot richtsi 
was een beginsel aangenomen, namelik dat van < 
ener doorgevoerde zelfopvoeding, die vooropstelt en 
een steeds beter kennen van de wetten, die het leven en ’s mensen 
innerlik beheersen, ten einde te leren ze aan te wenden in dienst en 
tot heil der mensheid. „Levensverdieping" noemde men dit in de eerste 
brochure, die van de stichting uitging. En daar heette het:
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?itige beschaving is gevolg van een innerlik denkleven, 
verdieping.

smis aan levensverdieping, dat tot het huidige verval ge
eft en waarbij wij staren op de scherven van een ver- 

opvoeding en het met haar 
:ht.

'spunten te hand- 
p in de bijzaken ; bij 
verlaat iperf het oude 

sn het wezen (het 
uiterlike).

schreven staat 2 Cor. vers 17: .Het

.Het is een waan gebleken, dat de grote techniese volmaakt
heid, uitkomst van het ontledende en samenvoegende verstand, 
dat de mechaniese wereldbeschouwing waarachtige beschaving zou 
brengen.

• Waarachtij 
van levensvci

Het gen 
voerd heef 
nietigde beschaving, heeft ook de < 
verband houdende onderwijs ontwricl

Op de puinhopen der oude beschaving zal een nieuwe verrijzen 
en, waar de oude beschaving niet steunde op het geestesleven van 
de mens en daardoor ten onder ging, zal de nieuwe beschaving 
de mens gelegenheid moeten geven zijn innerlike vermogens te 
ontwikkelen.

De gehele opleiding zal dus veranderd moeten worden. Onder
wijs en opvoeding zullen een grootse taak te vervullen krijgen.

Waar nieuwe waarden zullen gelden in het ekonomiese, in het 
staatkundige en in het religieuze leven en de banden met de oude 
maatschappij zullen verbreken, daar zal men ook in het onderwijs 
veeleer moeten overgaan tot een omwenteling, dan zich tot een 
hervorming te beperken.

Bij een hervorming is men geneigd oude uitgang: 
haven en veranderingen treden dan veelal op 
een geestelike omwenteling, als hier bedoeld, v 
uitgangspunt en betreffen dus de veranderingei 
innerlike), en door het wezen de bijzaken (het 

Dan wordt vervuld wat gesc’
oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden’'.'’

Het comité, dat de eerste brochure had opgesteld om belangstel
ling te wekken voor het streven der nieuwe stichting, benoemde drie 
commissies, die tot taak kregen de bezwaren onder het oog te zien, 
die algemeen werden gevoeld en te trachten de middelen te vinden, 
welke zouden voeren naar een algehele herziening van onze stelsels 
van opvoeding. Deze commissies legden de uitkomsten van hun studie 
neer in drie rapporten, één voor het lager, één voor het middelbaar 
en één voor het hooger onderwijs. Allen drongen aan op het in het 
leven roepen van een instelling, waarin deze drie waren verenigd. 
De jonge stichting kreeg met veel moeilikheden te kampen, ongetwij
feld door de grootsheid en het veelomvattende van haar opzet.

Er verschenen enige geschriften, in de eerste plaats „ De Pallas 
Athene Gedachte en een schema voor haar praktische toepassing in
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ongeregelde tijden

B° 'har links is dat voor 
kt naar rechts.

„Nieuwe Beginselen van Opvoeding en 
de hand van Mej. G. te Winkel, dat 

gepubliceerd een „Alge- 
school". Dezer dagen zag

een opvoedings-instituut" en
Onderwijs”, het laatste van de hand van 
ook in het Engels is vertaald. Later werd 
meen Pallas Athene-leerplan voor de lagere 
het licht: „Opvoeding en Onderwijs in Pallas Athene," geschre 
door Mevr. A. E. Talens— Ebbens.

De Stichting bezit een eigen orgaan, dat op 
verschijnt.

Hoewel het de bedoeling w 
een universiteit met alle facul 
leergangen zou geven op wijsgerig, psychologies, 
paedologies gebied, welke bedoeld was als cr . .

het middenlokaal is een soortgelijk lokaal. Daarnaast links is 
andenarbeid. De verdere uitbreiding van de school gaat naar n

was, dat eerst de Hoogeschool — niét 
Lulteiten, maar een school, die de nodige 

' ologies, paedagogies en 
opvoedingsinstituut voor

igeri, 
oeld
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gebouw, dat 
ras. Uit de

- en het waren er niet zo weinif 
het verkrijgen van een koninklik l

de hervorming 
■■getwijfeld zullen eerst veel 
>r de openbare scholen zullen

de weg is gebaand, dat is

een hulpge 
aan alles gebrek w<

■ moeilik jaar. Maar het nieuwe 
en kon met 1 September 

vooruitgang. Het aantal leer-

aangaat de verdelii 
Dat betekent 
metode om ze

volwassenen en 
zou worden opg< 
praktiese aard ge 
belofte gedaan, dat de nieu’ 
Een groep ouders, die 
drong aan op spoed en 
van een 
bestuur vormde zich 
eerste school.

Na alle bezwaren — en het waren er niet zo weinig — uit de weg 
te hebben geruimd, na het verkrijgen van een koninklik besluit, waarbij 
de „Schoolvereeniging Pallas Athene” het recht verleend werd af te 
wijken van het bij de wet bepaalde leerplan (art. 25 wet op het L.O.), 
na een groot aantal besprekingen met inspecteur, ministerie en Dag. 
Bestuur der gemeente Amersfoort, kon eindelik tot de opening van 
de school worden overgegaan. Deze was van den beginne af bedoeld 
als een voorbeeldschool, waarnaar het mogelik zou zijn andere scholen 
te hervormen. Daarom móest de Schoolvereniging ook de Rijks- en 
Gemeentesubsidie aanvaarden en dus de volkomen rijkscontróle. Maar 
daardoor was ze ook niet geheel baas in eigen huis en moest ze om 
te beginnen voldoen aan de gestelde eis van tenminste 22 uur 
week te besteden aan de vakken a tot en met k.

Maar wel laat de wet volkomen vrijheid wat aangaat de verdeling 
van de leerstof over de verschillende leerjaren. Dat betekent dus 
algehele vrijheid van leerstofindeling en ook van metode om ze door 
de leerling te laten verwerken. Alle roosterdwang is hiermede dus 
opgeheven, de vrijheid van de klasseleider gewaarborgd en dus ook 
die van het kind. In de praktijk is gebleken, dat, binnen de ramen 
der vigerende wet, een vrije ontwikkeling van ons onderwijs mogelik is.

Hierop mag zeker nog wel eens de nadruk worden gelegd. Het is 
een voorrecht, dat we vóór hebben boven alle ons omringende landen, 
dat wel gewaardeerd mag worden. Iedere school, waar ernstige 
werkers zijn, kan metterdaad meedoen aan de hervorming van onze 
stelsels van opvoeding en onderwijs. Ong 
bizondere scholen vóór moeten gaan, vóór 
volgen. Dat is een kwestie van tijd, maar 
het voornaamste.

1 Januari 1924 werd de school geopend in 
alles te wensen overliet en waar nog < 
aard der zaak volgde een zeer zorgelik en 
gebouw werd m het voorjaar aanbesteed 
worden betrokken. Dat was een grote

■ als opleidingsschool voor aanstaande leerkrachten — 
^gericht, kon daaraan om verschillende bezwaren van 
geen gevolg worden gegeven. Bovendien was een soort 

■ we scholen spoedig zouden worden geopend, 
een andere school voor hun kinderen verlangden, 

zo dreef het leven vanzelf tot de stichting 
lagere school, die toen feitelik het meest nodig bleek. Een 

en nam het initiatief voor de oprichting der
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irincipe van de 
:t beginsel, dat

in zonderlinge 
zij een omge' 
rekend zijn op h 
hun ingeboren di 
hun kameraden, 
kunstvolic voorwet 
zuivere beelden wu

lingen was ondertussen aangegroeid tot 92 en twee klasseleidsters 
kwamen ondergetekende te hulp bij de organisatie van de school. Met 
September ’2ó was het aantal leerlingen gestegen tot 122 en toen 
werd een vierde klasseleider benoemd. Terzelfder tijd werd de Mon- 
tessori voorbereidende school geopend, die onder dezelfde architectuur 
voor rekening van de „Montessori-Vereeniging" bij de Pallas Athene 
School was aangebouwd en er nu prakties één geheel mee vormt. 
Een voorbeeld van samenwerking, dat ongetwijfeld aanbeveling verdient.

Het gebouw ligt aan de buitenkant van Amersfoort tegen de „ Berg”, 
omringd door eiken hakhout en in de buurt van dennebvssen. Het 
bestaat tans uit 5 lokalen en een, voor handenarbeid ingerichte, zolder, 
een keuken en een spreekkamer. De ruimte om de school wordt 
geheel voor tuin gebruikt. Sportterrein is op twee minuten afstand.

De lokalen zijn groot en licht, in verschillende kleuren geverfd. De 
leerlingen zitten aan tafels en stoelen en beschikken, behalve over 
ruimte in een tafellade, over een loket in daarvoor afzonderlik inge
richte kasten. De vensterbanken zijn laag en dienstig voor velerlei 
gebruik. Ongetwijfeld heeft de architekt, de heer G. Versteeg te 
Amsterdam, alle partij getrokken van de ligging en de beschikbare 
ruimte. Architektonies voldoet de school met zijn groot, fors, maar 
sober dak uitstekend in* de omgeving en beantwoordt, voorzover de 
beschikbare middelen dat toelieten, geheel aan het doel. Op ieder, 
die de school bezoekt, maakt ze de indruk .van een ideale werkplaats 
voor de kinderen en hun leiders. Toch zijn de kosten van de bouw 
niet hoger dan van een gewone gemeenteschool met haar eenvormige 
en kleine lokalen.

Het principe, dat bij de bouw voorzat, is het pri 
nieuwe opvoeding. Deze laatste toch gaat uit van het 
ze het kind wil ontwikkelen in zo groot mogelike vrijheid, op de 
wijze, die het best voor hem geschikt is en dus in zijn eigen tempo. 
Ontwikkeling betekent: losmaking van krachten, die sluimeren, phy- 
sieke, verstandelike en zedclik-aesthetiese krachten. Om deze te 
wekken, of: opdat deze in de jonge mens gewekt kunnen worden, is 
er een omgeving nodig, waarin dat mogelik is. Dan mogen de tere 
kinderlichamen niet urenlang tot onbewegelikheid gedoemd worden 

martelwerktuigen, die we banken noemen. Dan moeten 
:ving hebben, waar de hen omringende voorwerpen be- 

hun proporties. Dan moeten zij kunnen voldoen aan 
drang naar aktiviteit, naar omgang en overleg met 

Dan moeten zij omgeven zijn door zoveel mogelik 
■werpen, zodat in hun onderbewuste voortdurend 
worden opgenomen en vastgelegd, voorwerpen, fraai
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van vorm, 
waarde ' 
die toch
uit het

al heel wat werkzaamheid in 
jelegd, en bovendien zeer een- 
;r belangwekkend. Wel hebben 

liddeltjes verzonnen om belang- 
zelden natuurlik en dus vals, 

goed als nooit. En daartoe toch

veel te veel de
Hoe de onze, 

reeds werkt, moge

in de eerste 
een goede 

i vader be- 
eens rond, 

rond en zei 
een lelike

teek nog

irgevoerde 
jeeft voor

en verhouding. Men onderschat nog 
aesthetiese omgeving voor het kind.

ze moet zijn, nu
van een

1 nog lang niet is, wat 
volgende staaltje blijken.

De vader van een jongetje van 7 jaar, dat bij ons 
klasse zit, werd benoemd tot hoofd van een school. Op 
dag ging het kereltje het nieuwe schoolgebouw van zijn 
kijken. Toen hij een lokaal was binnengestapt, keek ie 
ging toen in een der logge banken zitten, keek nog eens r 
toen uit de grond van zijn hart: „Vader, wat heb jij 
school 1"

De om; 
werkzaam 
werkzaamheid 
onze scholen, maar 
zijdig. Daarom is 
wij in de loop d 
stelling te wekk< 
Tot 
wil

> de meest 
opvoeder 

samenleving. Want daardoor wordt, on- 
dagen, die ontstellende vervlakking in 

overal om ons heen waarnemen.
gebrek aan oorspronkelikheid, die onze 
die de mensen drijft naar cinema, voet- 

danslokalen. Dit kwaad is alleen te keren, door 
irilste jeugd te brengen tot de hoogst door 
1, welke alleen de maximale mogelikheid g<

ngeving moet verder zo zijn, dat ze het kind brengt tot zelf- 
mheid. Er is, ook hier in Nederland, veel gepraat over zelf- 

cn ongetwijfeld is er
r deze is bijna altijd opgc 
ze voor het kind minder

der tijden heel wat mi
■ren, maar deze is maar

spontane activiteit voert ze zo
de nieuwe opvoeding het kind in de eerste plaats brengen. Aller

eerst is daarvoor nodig een zuivere belangstelling. Deze alleen is 
in staat het kind te , brengen tot scheppende werkzaamheid. Op 
onze scholen, zelfs voor het grootste deel op onze universiteiten ook, 
laat men deze kostbaarste aller menselike eigenschappen op 
roekeloze wijze braak liggen, tot schade van het kind, de < 
en niet het minst van de samenleving. Want daardoor 
danks het individualisme onzer 
de hand gewerkt, welke we

Er is een bijna hopeloos 
samenleving zo duf maakt, 
balwedstrijden en 
ieder van zijn pr 
zelfwerkzaamheid, 
spontane aktiviteit.

En nu is er waarschijnlik niemand in de nieuwe onderwijsbeweging, 
die dat beter verstaan heeft 'dan dr. Montessori. Zij heeft heel scherp 
begrepen waar de grondfout zat en een remedie gebracht. Zij voerde 
het kind vanaf zijn vroege jeugd tot aktiviteit om het van daaruit te 
doen komen tot scheppende arbeid. Ongeveer terzelfder tijd als dr. 
Montessori was ook een Belg dr. Decroly, tot eenzelfde weten- 
schappelik gesteunde paedagogiek gekomen als zij. Zijn werk is in 
ons land minder bekend en er zijn ten onzent nog geen leidsters en
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gemaakt.
deed, dat

ontbreekt de anderen ten enenmale 
heid weten ze niet onmi

Een school, die dus begint met kinderen 
zal goed doen ovei 
geleidelijk tot zich 
leren, van de 
eigen wezen, en 
aan de schoolgemeenschap.

En ook in dit opzicht is 
uit Amerika tot ons  
slag, om onvoorbereide kinderen tot zelfstandig 
tane aktiviteit te brengen.

van dit tijdsei
nader te behoeven in te gaan.
verwerken van een taak in een

maand. De vrijkomende tijd, na 
eigen liefhebberijen of

se geleidelik langer 
izelf toe gebracht te 1<

versterkt, zijn : 
met boeken om te gaan, stei

leiders, die zich met zijn metode geheel vertrouwd hebben g 
Vandaar dat voor onze school, toen de kans zich voord» 

een uitstekende Montessori-leidster zich aan de school wilde verbin
den, besloten werd, dat in de eerste leerjaren de Montessori-metodc 
zou worden toegepast.

Voor de overige leerjaren werd de keus gelaten aan de klasse- 
leiders zelf. Want dit is één der eigenaardigheden van de P. A. school, 
dat zij zich niet heeft willen binden aan een bepaalde metode, maar 
dat, mits de eenheid der school in de geest geen gevaar loopt, ieder 
die werkwijze mag bezigen, welke hem het best ligt. Icder opvoeder 
moet een uitgesproken persoonlijkheid zijn en dan moet hem elke ge
legenheid worden geboden, zijn zelfstandigheid en verantwoordelik- 
heidsgevoel zoveel mogelik te ontwikkelen.

Hij wordt in staat geacht zelf te kunnen bepalen, of in overleg met 
de overige leden van het personeel vast te kunnen stellen, wat voor 
een bepaalde groep van leerlingen op een bepaald oogenblik het meest 
wenselik is, en dus ook, welke metode zal worden toegepast. Het 
spreekt van zelf, dat niet-voorbereide kinderen niet zo maar in eens 
k la Montessori kunnen behandeld worden. De innerlike ordening, 
die velen in de Montessori-metode hebben kunnen deelachtig worden, 

en met de hun geschonken vrij- 
liddellijk wat te beginnen.

van verschillende leeftijden, 
ergangstoestanden te scheppen, waarin de leerlingen 
dizelf kunnen komen en het juiste gebruik van vrijheid 

vrijheid, die in hoogste instantie is: gebondenheid aan 
voorlopig in de school neerkomt op: gebondenheid 

waarvan het kind deel uitmaakt.
onze tijd een vruchtbare geweest. In het 

gekomen Daltonsysteem ligt een uitnemende grond- 
vacicu vut xielisiaudig werken en tot spon- 
Ik mag de beginselen van deze metode 

bij de lezers van dit tijdschrift voldoende bekend veronderstellen om 
daarop nader te behoeven in te gaan. Ieder weet, dat het hier gaat 
om het verwerken van een taak in een bepaalde tijd, hetzij een dag. 
een week, een maand. De vrijkomende tijd, na het vervullen van de 
taak, kan besteed worden aan eigen liefhebberijen of aan het beginnen 
van de volgende taak. Door deze geleidelik langer te maken en 
te verzwaren, wordt het kind er vanzelf toe gebracht te leren beter zijn 
werk te overzien, wordt zijn zelfstandigheid versterkt, zijn speurzin aan- 
gewakkerd, zijn vaardigheid om met boeken om te gaan, sterk bevorderd.

En een niet te onderschatten voordeel is, dat hij voortdurend in
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opdat. '

roducten van onzen 
akking in de hand,

kontakt is met zijn kameraden. Eén der grootste grieven, die velen 
hebben tegen de tegenwoordige school is: dat zij de kinderen niet 
leert samenwerken, dat zij verhindert, dat hun sociale instincten 
omgezet worden in sociaal besef. Een kwartier per dag op de speel* 
plaats is toch werkelik een beetje al tc weinig. De Pallas Athene 
School streeft er naar de kinderen juist zoveel mogelik te brengen 
tot samenwerking, opdat, wanneer zij later hun rol in de samenleving 
hebben te vervullen, hun gemeenschapszin niet door hyper-individua- 
lisme afgestompt is.

De tegenwoordige scholen zijn merkwaardige pro 
tijd: aan de ene kant werken ze de grootste vervlal 
een tegennatuurlike gelijkmaking van kinderen met de meest verschil
lende aanleg, en tegelijkertijd, door hen te isoleren in de school, 
ondanks alle klasseverband, bevorderen zij de ontwikkeling van het 
individualisme en dus van de konkurrentiegeest, door voortdurende verge
lijkingen, doorcijfers en rapporten, en door samenwerking te verhinderen.

Daartegen reageert elke „nieuwe” school, ook de onze. De school 
moet worden een gemeenschap, waarin ieder individu een plaats heeft 
en een taak om te vervullen. Hoe jonger men met de samenwerking 
begint, des te krachtiger zal deze later in de grote gemeenschap tot haar 
recht' komen en wordt de weg gebaand naar een betere maatschappij 
dan de onze, waar de „maatschap” maar o zo weinig wordt beoefend.

Behalve te werken voor zichzelf, heeft het kind dus ook te werken 
voor de schoolgemeenschap. Het heeft tot taak: het onderhouden van 
het gebouw, tuin en leermiddelen, het maken van voorwerpen in 
school noodzakelik, het versieren van de lokalen, het helpen van de 
zwakkeren, het verzorgen van planten en dieren. Daarom bestaan er 
natuurlik veel taken, waarvoor de verantwoordelike kinderen door de 
groep, waartoe ze behoren, worden aangewezen en door wie ze ter 
verantwoording kunnen worden geroepen.

Het gevaar voor onze tegenwoordige scholen bij invoering van het 
Daltonsysteem is ongetwijfeld, dat, wanneer men niet voldoende oog 
heeft voor deze kant van de opvoeding, men juist een versterkt indi
vidualisme zal verkrijgen, overwegend intellectualisties getint. Te meer 
als men het oog te zeer gericht houdt op de tegenwoordige school 
en haar uitkomsten, waar het immers meer gaat om het kénnen dan 
om het kunnen. En juist tot het laatste moeten we onze kinderen brengen. 
Zij, die wat kunnen, hebben sluimerende krachten in zich gewekt.

De toestand is nu op dit ogenblik aldus aan de Pallas Athene 
School: de eerste drie leerjaren, omvattende een groep van 70 leer
lingen, is toevertrouwd aan de zorgen van twee leidsters, in twee met 
elkaar in verbinding staande grote lokalen, waar alles er zoveel mogelik



I

i



f

A

{'
75

*

geel 
dw< 
het 
blik

dergelijke klas 
n alleen maar 

nog door 
En in het 

de arbeid- 
len van het 

jen

de Montessori-metode alle recht te doen weder- 
en in de kasten, 

tafel en een

op is ingericht om 
varen. Het materiaal is voorhanden langs de wanden 
Ieder kind heeft tot zijn beschikking een stoel en een 
loket in een grote kast.

In deze grote „kamers" heerst natuurlik de gehele dag een grote 
aktiviteit: in de huishoudafdeling, waar gestoft, geboend, gezeemd, 
gewast, gepoetst, gewassen wordt, en de kinderen voortdurend bezig 
zijn ongemerkt hun spieren te oefenen, hun bewegingen te ordenen, 
hun zin voor netheid te ontwikkelen. Aan de tafels, waar geschreven, 
getekend, geverfd, gerekend wordt en met de taaldozen gewerkt. Op 
matjes en kleedjes op de vloer, waar het rekenmateriaal voortdurend 
gehanteerd wordt, de stokken, de kralen, de cijferkaarten, waar 
woorden gelegd, worden, diktees gemaakt. Voor de verschillende 
borden, waar geschreven en getekend wordt. Individueel of in groe 
geeft de leidster voortdurend „opdrachten” en „lesjes", geheel oi 

zongen en natuurlijk, het gunstige ogenblik afwachtend, dat een kind 
t lesje nodig heeft, omdat het er om vraagt of omdat zij het ogen- 

gekomen acht om de leerling te brengen tot nieuwe of andere 
werkzaamheid.

Er kan zo'n intens heerlike genoeglikheid in een 
heersen, die de oude school eigenlik niet kent of misschien ai 
kent op sommige verteluurtjes. En dan wordt de stemming 
de onderwijzeres gewekt. Hier scheppen de kinderen deze, 
geroezemoes van de klas, dat toch niet storend werkt op 
zaamheid, op de konsentratie, klinken af en toe de bellen van 
muziekapparaat of wordt zachtjes een liedje gezongen, ongedwonge 
als in een werkplaats.

Individuele arbeid en greepwerk, het één verloopt in het ander. 
Voortdurend wordt het kind geprikkeld tot zélf doen, tot zélf zoeken, 
tot herhalen om de handeling mechanies te kunnen verrichten.

leder werkt in zijn eigen tempo, volgens eigen geaardheid. En dat 
is een machtig voorrecht, waarvan men langzamerhand de grote waarde 
meer en meer gaat inzien. Tot nu toe liet men het lichaam wel vol
gens eigen gegevens opgroeien, maar de kinderlike geest heeft men 
steeds willen forceren in de ontplooiïng van zijn eigenschappen. En 
wie niet mee kan in de race, blijft smadelik achter! Gaven alle vol
wassenen er zich maar eens rekenschap van, welk een mateloos 
kinderleed er ligt in dat „blijven zitten". In ons systeem is dat leed 
gelukkig opgeheven. AVie niet mee kan met het gros, voelt zijn achter
uitzetting niet. Hij doet eenvoudig langer over het werk dan een 
ander. En het deprimerende gevoel van minderwaardigheid wordt 
niet opgewekt.
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en groep-werk- 
ingegeven. 
' Sept. ’25)

Zoveel mogelik dient het gevoel bii het kind vermeden te worden 
van .ik kan ’t tóch niet", of .ik ben tóch te dom”. Er moet een 
hoopvol vertrouwen zijn en het woord van de leidster is hem een 
waarborg, dat hij het ook eens zal kunnen.

Er zijn, zoals dr. Arundale eens in een te Amsterdam gehouden lezing 
zeide, drie grote hinderpalen voor werkelike ontwikkeling : vrees, twijfel 
en traagheid. Ze spelen een grote rol in alle schoolopvoeding.

Vrees doet de mens ineenkrimpen, zich terugtrekken in zichzelf. 
En is hij niet tot juist het tegenovergestelde geschapen? Hij is immers 
een geestelik wezen, d.w.z. een uitstralend middelpunt van kracht ! 
Vrees brengt de lagere aard naar buiten, en alleen liefde, koesterende, 
helpende liefde van de opvoeder is in staat ze te bannen. Vrees 
verlamt, liefde wekt de sluimerende eigenschappen. In het gewone 
klasseverband met zijn onophoudelik voortdrijven, met zijn vergelij
kende rapporten en al zijn andere nadelen gaat het zwakke kind 
gronde aan zijn vrees. Wij hebben in dezen véél goed te maken.

Twijfel aan ons zelf, aan onze krachten, aan ons kunnen, doodt 
alle initiatief, weerhoudt het gehoorgeven aan de aandriften. Die 
twijfel moet nooit bij het kind opkomen. Steeds moet hem voorge
houden worden, als hij iets nog niet kan of kent, dat hij het ééns 
zal kunnen of kennen. „Jij zult het nooit leren”, is een woord, dat 
een kind nooit toegevoegd mag worden. Alleen vertrouwen in zijn 
kunnen en zijn aanleg kan het jonge kind over zijn twijfel heen
brengen. Door voortdurend doen, zal hij het vertrouwen krijgen, het 
inzicht in eigen vermogen.

Traagheid houdt ons in de oude sleur, brengt ons tot futloos niets
doen. Een traag kind is eigenlik een contradictio in.terminis. Traag
heid is niet des kinds, tenzij het ziek of abnormaal is. Alleen belang
stelling, die moet groeien tot begeestering doet traagheid overwinnen, 
waar ze mocht zijn ontstaan. Vandaar dat een der machtigste faktoren 
bij de opvoeding is de belangstelling. Zonder deze wordt niets bereikt. 
Zij móet gewekt worden. Bij het jonge kind in de eerste plaats door 
het gelegenheid te geven zich te ontwikkelen door de daad. Deze 
toch toetst de losgemaakte krachten en wekt weer andere. In een 
dadenrijk leven moet het kind opgroeien tot volwassene. Daarvoor is 
in onze school ruimschoots gelegenheid.

Het vierde en vijfde leerjaar omvat een groep van 23 kinderen, 
die van her en der zijn gekomen. De klasseleider is bezig door 
eenvoudig takensysteem, door individuele aktiviteit < 
zaamheden hetzelfde te bereiken wat hierboven is aai

Deze organisatie is nog te kort in werking (vanaf 
daarop te dezer plaatse reeds nader in te gaan.
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VIII) zijn tot één £ 
de hand van een eenvc 

en waarin op : 
igebracht. In den beginne was 

aan de leer-

groep
zondig
ieder

gegeven, gedeeltelik dikteren 
moeken. In het eerste geval 

diktee samen (daarvoor 
de gehele klas, waarna 

spreekt. Zo nodig grijpt 
diktee zeer geanimeerd

deze wijze van werken gewend, 
jen: dit 

over de leerstof! Men 
mogelik is, als alle leer- 

staan voor nagenoeg alle vakken. 
School zijn alleen afzonderlike leer- 

tekenen. Dit heeft verschillende 
gevolgde metode, 
heeft.

De hoogste drie leerjaren (VI, VII en 
van 30 kinderen verenigd. Ze werkt aan 
maandtakensysteem, dat veel vrijheid toelaat 
ogenblik wijzigingen kunnen worden aan£ 
het nodig iedere maand een schriftelik opgestelde taak 
lingen voor te leggen.

Op het ogenblik zijn ze reeds zó aan 
dat het niet meer nodig is de taak schriftelijk vast te leggt 
bewijst, dat de leerlingen een overzicht hebben 
gevoelt, dat deze wijze van werken alléén 
lingen onder eenzelfde leiding staan voor 
(éénmanssysteem). Aan de P. A. 
krachten voor Duits, wiskunde en 
belangrijke voordelen boven de in Engeland meestal 
waar iedere leider een eigen vak en een eigen klas

In de eerste plaats is de groep meer een éénheid, waardoor de 
ontwikkeling van het sociaal bewustzijn bevorderd wordt. Als de 
kinderen verder in voortdurend kontakt staan met dezelfde klasse- 
leider is er meer kans op intimiteit, op nauwere banden, waardoor 
het vraagstuk van de opvoeding natuurlik vergemakkelikt wordt. De 
kinderen Ieren elkaar beter kennen, waardoor wederzijdse hulp meer 
tot haar recht komt. En ten slotte is er een veel grotere moge- 
likheid voor de konsentratie van leervakken, d.w.z.' voor de groepe- 

van verschillende vakken om één konsentratiepunt (middelpunt 
aandacht, zoals de Fransen zeggen, is veel duideliker). Dit is 

bij het vaklerarensysteem zo goed als uitgesloten. In de door ons 
gevolgde werkwijze kan het zoveel mogelik worden doorgevoerd. Op 
de waarde der konsentratie behoef ik hier niet nader in te gaan.

Er is groepwerk en individueel werk. Aardrijkskunde, geschiedenis, 
lezen en natuurkunde vormen het groepwerk. Taal, rekenen, tekenen, 
resiteren, de vreemde talen voor een deel, zijn sterk gespecialiseerd. 
Van deze laatste is het kwantum werk, dat van ieder kind verwacht 
wordt, ongeveer vastgelegd. Bij twijfel wordt de kwestie individueel 
behandeld. Hulp wordt voor deze vakken voornamelik hoofdelik 
gegeven. Van tijd tot tijd is een gezamenlijke les nodig over veel 
voorkomende moeilijkheden.

Diktees worden gedeeltelik klassikaal 
de kinderen elkaar uit hun eigen taalboci 
stelt, als regel, één der leerlingen zelf een 
zijn altijd veel liefhebbers) en dikteert het aan 
de opsteller de moeilikheden met de klas besj 
af en toe de klasseleider in. Dit maakt het ■ 
en soms vol verrassingen.
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Opstellen worden geregeld gemaakt (één in de 14 dagen is ver
plicht) over vrije onderwerpen, soms één in verband met het middelpunt 
van aandacht, hetzij aardrijkskundig, geschiedkundig of natuurhistories, 
maar in de uitwerking zijn de kinderen weer geheel vrij. Ze worden 
sterk aangemoedigd hun stijlprodukten te illustreren en dat begint 
reeds aardige resultaten op te leveren.

Het is trouwens interessant op te merken hoeveel meer de kinderen 
gaan tekenen in het vrije onderwijs dan in het gebonden. Meer en 
meer wordt alle werk verlucht door schetsen en tekeningen. Dat dit 
van de grootste waarde is voor de bevordering van de uitingsmogelikheid 
van een kind, behoeft hier niet nader betoogd te worden. Zelfs in 
een klasse, waarvan de leider niet tekenen kan, is dit het geval, 
wel een bewijs hoeveel meer het wezen en de aanleg der kinderen in 
het vrije onderwijs tot hun recht komen dan in de oude school, waar 
de leerlingen alléén aardig tekenen, als ze een onderwijzer hebben, 
die ’t hun voortdurend smakelik voordoet. Maar hier lokt alles uit: 
de omgeving, de boeken met platen en vooral — de gelegenheid!

Het groepwerk leidt natuurlik vanzelf tot de nodige klassikale 
besprekingen en toelichtingen. Iedere Maandagmorgen wordt gezamenlik 
de rooster van de week vastgesteld en het groepwerk besproken, 
dat gewoonlik voortvloeit uit het de daaraanvoorafgaande week be
handelde. De lessen, die gememoriseerd moeten worden, maken hiervan 
meestal deel uit. Uit de aard van de zaak heeft het nieuwe onderwijs, 
als reaktie op de voorafgaande periode, de neiging om te weinig 
waarde te hechten aan het van buiten leren en aan hef .kennen" 
van lessen, ook al in verband met hef feit van de sterke specialisatie. 
Toch is het geheugen een te kostbaar ding om het braak te laten 
liggen. Aardrijkskunde, geschiedenis en literatuur bevatten waarde
volle gegevens om in het geheugen te worden opgenomen. Maar 
iedere klasseleider, bij lager of middelbaar onderwijs, weet maar al 
te goed hoe moeilijk het is de kinderen aan het voortdurend goed 
kennen en vooral verwerken van de lessen te wennen.

Nu hebben én lager én middelbaar onderwijs m.i. voortdurend te 
weinig aandacht geschonken aan de methode om te geraken tot een 
goed kennen en grondig verwerken. Men heeft zich te veel met zeer 
oppervlakkig kennen tevreden moeten stellen, ook al in verband met 
het te veel aan leerstof. Daardoor juist ook mislukken zo talrijke 
leerlingen op onze middelbare scholen: ze hebben niet geleerd syste- 
maties te werken en het wordt hun meestal niet geleerd. Of, als 
men het al doet, is er zo weinig controle op het werk, dat de leerlingen 
al heel spoedig verslappen en hun eigen — gewoonlik verkeerd — 
gangetje gaan.



3

80

1 zijn klass
we een ree

Nu leent 
kinderen te

zijn les tenminste deze 
uit andere boeken worden

de 
druk

I
I

er zich bij uitstek toe de 
iger zo meer zelfstandig 
bestaat studeren niet in 

van bronnen, het snel leren 
van materiaal in metodies 

uittreksels? Dit hebben wij 
onze hoogste leerjaren 

______ ..ogal wat tijd, 
men na enige maanden 

gemak de kinderen studieboeken, tijdschrif- 
zc worden in schema-

ongetwijfeld de nieuwe school 
léren studeren, doordat hoe lanf 

moet worden gewerkt, ook gestudeerd. En I 
de eerste plaats in het leren kennen 
opzoeken, het verzamelen en vastleggen 
verband door overzichten, schema’s en 
onze leerlingen bij te brengen. Hierop wordt in 
sterk aangestuurd. In den beginne kost dat natuurlijk nog* 
maar deze blijkt heel goed besteed te zijn, als 
bemerkt met hoeveel meer 
ten en woordenboeken hanteren, hoe vaardig 
tiseren en uittreksels maken.

Een aardrijkskundeles b.v. wordt als regel niet besproken. De leer
lingen maken er in het net een overzicht van met alle hun ten dienste 
staande middelen : inspringen, onderstrepingen, tekeningen, steilschrift, 
het gebruik van verschillende soorten inkt, accolades, schema's. Ver
volgens wordt aan het slot een serie vragen geschreven door de leerling 
zelf, hetzij uit zijn schema, hetzij uit zijn boek (gewoonlik uit beide) 
bijeengezocht. Verwacht wordt, dat hij van 
vragen kan beantwoorden. Aanvullingen 
zeer gewaardeerd I

Op de gezamenlike les komt een der leerlingen voor de klas en stelt 
zijn vragen aan z’n kameraden, die deze wijze van overhoren heel 
plezierig vinden. Nu blijkt dikwijls hoe slecht en vaag een vraag 
gesteld is. Dit leert dan weer het scherper stellen van vragen cn oefent de 
zin voor kritiek. Van ieder land leren de kinderen eenschets uit het 
hoofd tekenen. Na enige oefening gelukt dit bij de meesten heel 
gemakkelik. De borden staan natuurlik altijd ter beschikking van 
kinderen. Ik behoef niet te zeggen, dat er een uitstekend en 
gebruik van gemaakt wordt.

De geschiedenis wordt op soortgelijke wijze behandeld. Soms bestaat 
een geschiedenisles ook in het schriftelik weergeven (met behulp van 
verschillende boeken) van wat de klasseleider heeft verteld, naar 
aanleiding van aantekeningen, die de 11-, 12- en 13-jarigen onder het 
vertellen maken.

Ook een leesles wordt altijd eerst in schema opgezet door alle 
leerlingen en aan de voet voorzien van de moeilike woorden en uit
drukkingen, die de jeugdige student erin heeft ontdekt en waarvan 
hij de betekenis heeft opgezocht, leder moet in staat zijn naar aan
leiding van zijn schema de les te kunnen vertellen en moet ook zijn 
schema tegen de kritiek van zijn klassegenoten kunnen verdedigen. 

Éénmaal per week houden we een reciteerles, zoals we het noemen.
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waar

het

de oude school. Op deze les 
proza of poëzie, van ’t blad 

t. Maar als er wat belang- 
jelezen wordt of als iemand het heel goed doet, luistert 

ze hun tijd verknoeien met aan* 
d gedicht of aan iemand, die toch 
Sél gezond verstand! Het is een 

voor den dag komt, maar leer- 
en heel wat interessanter dan

I

de grondslag
Lyceum. Zo voert het leven de mens < 
hij zijn moet. Als hij maar niet te veel 
zichzelf wil, dan brengt hogere leiding hem vanzelf daar, 
in ’t belang van samenleving en evolutie het best is.

Dat wij in de Pallas Athene beweging gaarne een levendig kontakt 
zien tussen huis en school behoeft zeker g« 
het te bevorderen hebben wij in de eerste pl 

wolgde werkwi 
lokalen

geen nadere bevestiging. Om 
plaats talrijke ouderavonden, 

waar de aan de school gevolgde werkwijze wordt uiteengezet, ge
meenlijk in de verschillende lokalen en aan de hand van leermateriaal 
of door de kinderen vervaardigd werk. Ook wel worden er voor
drachten van algemeen opvoedkundige strekking gehouden.

Verder worden de ouders suksessievelik op de spreekuren van het 
personeel gevraagd, met het gevolg: een voortdurende uitwisseling van 
gedachten over de kinderen, zodat èn ouders èn klasseleiders zo 
ledig mogelik op de hoogte worden gesteld van de geaardheid en 
vorderingen der leerlingen.

Ten slotte kunnen de ouders de school bezoeken ~ na overeen
komst •— op de uren, dat de kinderen aan het werk zijn.

Door deze maatregelen wordt veel misverstand weggenomen en

Deze vervangt het „technies lezen” van < 
mag ieder lezen of reciteren wat hij wil, 
of uit ’t hoofd. Luisteren is niet verplicht, 
wekkends gele:.... .. 
de gehele klas! En waarom zouden 
dacht te schenken aan een vervelend 
niet lezen kan? Kinderen hebben véé. 
zonderling amalgama, dat op zo’n les 
zaam is het, voor kinderen en leider 
de meeste andere leeslessen.

Als deze wijze van werken enige jaren is toegepast, kan het niet 
anders of de vaardigheid om zich te leren uitdrukken — een der 
moeilikst te ontwikkelen eigenschappen in de mens! — moet snel toe
nemen. De leerling geraakt thuis in zijn litteratuur en geeft af en toe 
de klassejeider aardige lesjes ! Hij werkt met meer interesse en wordt 
zelfstandiger. Het vernederende, slaafse van buiten leren vervalt daar
mee geheel, wat een niet te onderschatten voqrdeel is en de lessen 
worden van de kant der leerlingen heel wal levendiger dan gewoonlik 
het geval is. Van de klasseleider eist het veel meer takt, zelfbeheer
sing en geestelik overwicht dan in de oude school, dat spreekt vanzelf.

De kinderen, die tans in het 7e leerjaar zitten, krijgen prakties 
hetzelfde te verwerken als in een 1ste klas H.B.S., zodat hiermee

is gelegd voor het binnenkort op te richten Pallas Athene 
voert het leven de mens ongemerkt in de richting i

:1 zelf wil, vóór zichzelf ei
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imerhand ook rijksscholen 
volgen. Geen slaafse

De onderwijzersopleiding in een nieuw stadium 
door L. C. T. BIGOT.

selwerkingen

Het 
dig, bezield met wijsheid en 
zichzelf te leiden door inner- 

zelfcontrole. Hun aantal te vergroten

personeel en 1 
bijna achter ons 

lyceum, zooals ik hierboven al 
Wanneer ook dit gereed zal zijn, 
wijze kunnen doorgaan tot aan

TA e opleiding tot onderwijzer verkeert o" 
J—' waardigsten toestand. In de wet op 
art. 139 tot 171 een geheel nieuwe opleidi 
de werkelijkheid is echter van dat alles : 
tot tijd en wijlen die regeling zal worc 
verdwijnen, voor men tot invoering is g< 
opleiding betreft — nog steeds onder de 
wet van 1878.

Gewijzigde bepalin 
kunnen zeggen, dat

ngen; zoo zeer gewijzigd echter, dat we gerust 
de opleiding tot onderwijzer gekomen is in een

bestuur dankbaar terugzien op 
s liggen en waarin zoveel werd 

opmerkte, is in voorbe- 
zullen de leerlingen op 

tan tot aan de universiteit of andere 
jaar zal er een tweejarige kursus 

ng van leerkrachten, voor ouders en 
il berusten op dezelfde grondbegin- 

op het principe der zelfwerk- 
I voeren tot zelfopvoeding, f 

nieuwe onderwijs heeft „opvoeders" nodig, bezield met wijsheid 
liefde, beheerst en rein van hart, bereid 
like tucht, door zelfstudie en 
is een der idealen van Pallas Athene.

Als deze school zal getoond hebben wat ze waard is, zal het tijd 
worden ook in andere plaatsen soortgelijke instellingen op te richten, 
totdat langzamerhand ook rijksscholen en die der gemeenten dit voor
beeld zullen volgen. Geen slaafse navolging zal dit natuurlik moeten 
zijn. Iedere school moet haar eigen cachet hebben, in verband met 
leiders en leerlingen. Zoo min mogelijk moet ze zichzelf vastleggen, 
opdat de vrijheid van ontwikkeling niet bekort wordt. Dan zal het 
leven in zijn onophoudelike wisselwerkingen er het beste uit doen 
gedijen tot heil der samenleving.

Amersfoort, Nov. '25.

nog altijd in een allermerk- 
ip het L. O. is in titel VI 
ading keurig vastgesteld; in 
nog niets te zien. Dat wacht 

rden ingevoerd of weer zal 
gekomen. We leven —wat de 
: gewijzigde bepalingen van de

nog-aarzelenden dikwijls veranderd in enthousiaste voorstanders van 
de school.

Ongetwijfeld mogen 
de twee jaar, die nu 
bereikt. Ons 
reiding. 
dezelfde wijze kunnen doorgaan 
hogere vakschool. Het volgende j 
geopend worden voor de vorming 
belangstellenden. Deze kursus zal 
selen als de school, in het bijzonder < 
zaamheid, welke noodzakelikerwijze zal
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verspreid 
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September 1923, 
i gegeven- 
niet. De 

ig betreft, 
dit opstel

nieuw stadium. Het zijn de Koninklijke Besluiten van 
die aan onze onderwijzersopleiding een ander aanzien hebben

De nieuwe opleiding in de wet neergelegd, is er nog i 
niet-ingewijde zou daaruit afleiden, dat alles wat de opleiding 
nog bij het oude was. En dat is onjuist. De bedoeling van c 
is dat nieuwe stadium wat nader te omschrijven.

't Is nog niet zoo heel lang geleden, dat op de meeste dorpsscholen 
— in de stad ging het anders — als zoo tegen het eind van den cursus 
in de hoogste klasse de vraag aan de orde kwam, wat de kinderen 
moesten worden, de keuze ging tusschen de normaalschool of hel 
ambacht. De knappe jongens en meisjes gingen dan naar de nor»’ 
enkele — dat waren de bolleboozen — kwamen op de kweekschool. 
Die opleiding was goedkoop; ze kostte niets en als de jongens of 
meisjes zoo knap waren, dat ze op een rijkskweekschool kwamen, 

;gen ze een beurs, dan werden ze onder verantwoordelijkheid 
i directeur der kweekschool, gehuisvest in zoogenaamde kost- 
waarvoor het rijk 500 gulden per leerling betaalde. Na 4 jaar 

opleiding deden ze examen voor onderwijzer(es), een staatsexamen, 
waarbij geen kennis gevraagd werd van vreemde talen, noch van 
wiskunde, noch van letterkunde. Daarna gingen de jonge menschen 
het leven in en bereidden zich voor voor het hoofdakte-examen, een 
herhaling en uitbreiding van het onderwijzers-examen.

Dat alles is nu voor een groot deel anders geworden. 
Verschillende omstandigheden hebben daartoe medegewerkt. 
In de eerste plaats de uitbreiding van het aantal (M)ulo-scholen; 

de keus gaat niet meer tusschen ambacht of normaalschool, maar 
tusschen ambacht of u.l.o.-school. Kinderen, die op de kweekschool 
komen en alleen maar een lagere school met wat extra-bijwerken 
hebben gehad, zijn zeldzame uitzonderingen geworden. De leerlingen, 
die zich in de laatste jaren komen aanmelden voor de kweekscholen, 
hebben bijna allen twee of soms drie klassen van een u.l.o.-school of 
H.B.S. afgeloopen.

Maar er is meer.
De rijksnormaalscholen, die vroeger over het heele land 

waren, zijn óf opgeheven óf eerst in dagnormaalscholen en 
rijkskweekscholen — op enkele uitzonderingen na — omgezet. Had 
men vroeger zes rijkskweekscholen voor jongens en één voor meisjes, 
thans zijn er 20 k 30 van zulke scholen voor jongens en meisjes. 
Konden vroeger de rijkskweekscholen hun leerlingen kiezen uit een 
groot aantal candidaten, dat zich uit een belangrijk deel van het land 
(twee of drie provincies) voor die scholen aanmeldden, thans zijn al
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meeste , 
H. B. S.

die rijkskweekscholen centrale scholen geworden, die hun leerlingen 
slechts betrekken uit de onmiddellijke nabijheid. Dit proces heeft zich 
vrij plotseling voltrokken, omdat gebroken werd met het zooeven 
vermelde beurzenstelsel. Wie zijn zoon of dochter aan een rijkskweek- 
school wil laten opleiden, moet — als de afstand te groot is, om het 
kind te laten heen en weer reizen — de kosten van verblijf zelf 
betalen.

Dat door dit alles de oude rijkskweckscholen in een minder goede 
positie gekomen zijn, is duidelijk. Wel hebben de directeuren en de 
leeraren niet meer de zorg voor en het toezicht op de kosthuizen 
— want die zijn er niet meer — maar het peil van het onderwijs op 
deze scholen is zonder twijfel gedaald. Het aantal candidaten, waaruit 
bij de toelating een keuze kon worden gedaan, is sterk verminderd, 
zoowel doordat er zooveel meer rijkskweekscholen kwamen, als door 
de vrij hooge kosten der opleiding, waarbij nog vermeld moet worden, 
dat van elke leerling 40—60 gld. schoolgeld wordt geheven.

En zoo zijn door dit alles de rijkskweekscholen in uiterlijke rege
lingen geheel gelijk geworden aan alle andere scholen. De thans in 
opleiding zijnde onderwijzers ■— enkele nog aOoopende beursbezitters 
uitgesloten — studeeren op de kweekschool en betalen daar school
geld. Wonen hun ouders niet ter plaatse of in de nabijheid der school,. 
dan moeten die ouders het verblijf der kinderen aldaar zelf betalen. 
Precies als bij de medici, de leeraren, de chemici, de ingenieurs, 
de handelscconomen, de H.B.S. leerlingen enz. De jongelui worden niet 
meer door het beschikbaar stellen van beurzen en een kostelooze 
opleiding naar de kweekschool gelokt; de ouders bepalen met het oog 

de kansen in het leven in verband met andere omstandigheden, 
hun kind tot onderwijzer zal worden opgeleid of niet. En in de 

gevallen komt het financiëel op hetzelfde neer of het kind de 
>. of de Kweekschool bezoekt.

Dit is inderdaad een belangrijke verandering, die nog niet door 
ieder wordt gezien. Heel vaak gebeurt het, dat zij, die 
ging bij het onderwijs aandringen, deze vooral willen 
onderwijzersopleiding en dan komt de oude voorstelling v 
de onderwijzers op rijkskosten worden opgeleid. D; 
waar. Het is voor de onderwijzers volstrekt even waar 
anderen, die ik hierboven noemde; nergens noch op de H.B.S. noch 
op de Kweekschool is het schoolgeld natuurlijk voldoende om de 
kosten van het onderwijs te dekken. Wie dus zegt, dat de onder
wijzers op rijkskosten worden opgeleid, moet dat ook zeggen van alle 
bovengenoemde .categorieën. De a.s. onderwijzers studeeren evenveel 
of evenweinig op rijkskosten als elke student of elke H.B.S. leerling.

op bezuini- 
zoeken in de 

weer boven, dat 
)at is niet meer 

als voor alle
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nu met de opleiding ; 
jelden dezelfde regelen: | 
t van de rijkskweekschol

voor hun

geheele land, wat aantal leerkrachten, 
betreft, gebracht worden op het peil 
en de goede gemeentelijke inrichtingen.

betreft is dus de toestand aldus: 
•spreid 20 i 30 kweekscholen, 

een enkele alleen voor meisjes

Hoe staat het nu met de opleiding aan de bijzondere kweekscholen?
Voor hen gelden dezelfde regelen: geen beurzen en een schoolgeld 

gelijk aan dat van de rijkskweekscholen. Wil me n beurzen verleenen, 
dan moeten die uit eigen fondsen worden bekostigd. De R. K. kweek
scholen hebben bijna allen een internaat; van de Christelijke kweek
scholen hebben Zetten en de Klokkenbcrg te Nijmegen een internaat 
en van de neutrale bijzondere kweekscholen alleen de meisjeskweek
school te Arnhem. Op deze scholen worden de kosten van huisvesting 
dus gedragen 6f door de inrichting -óf door de ouders. De scholen 
met internaat betrekken haar leerlingen uit het geheele land; bij hen

Dit is é^n kenmerk van het nieuwe stadium, waarin de onder
wijzersopleiding gekomen is sedert de Koninklijke Besluiten betref
fende deze materie in September 1923 afgekondigd.

Wat de opleiding van rijkswege
Er zijn over het geheele land vers 

meest allen voor jongens en meisjes;
(Apeldoorn).

Deze scholen worden slechts bezocht — op enkele uitzonderingei 
na — door leerlingen, die woonachtig zijn in de onmiddellijke 
ving. Deze leerlingen betalen allen schoolgeld, zorgen zelf 
boeken en hun verplaatsingskosten.

Van gemeentewege worden er kweekscholen onderhouden te Gro
ningen (meisjes), te Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Dordrecht 
(alle 4 voor jongens en meisjes). Ook hier wordt overal schoolgeld 
geheven.

Het bovenstaande ^betreft de openbare kweekscholen.
Daarbij mogen we niet nalaten te wijzen op een zeer 

dreigend gevaar.
Er bestond en, zooals gezegd, een zevental rijkskweekscholen; deze 

verkeeren in goede omstandigheden, wat leerkrachten, lokaliteiten, 
hulpmiddelen, enz. betreft. De pas tot kweekscholen omgedoopte 
dagnormaalscholen staan in deze opzichten bij de oudere inrichtingen 
achter. En nu dreigt het gevaar, dat men in plaats van naar boven 
te nivelleeren naar het model der oude kweekscholen, dit gaat doen 
naar beneden, naar de oude dagnormaalscholen. Dit zou inderdaad 
een zeer groote fout zijn. Daardoor zouden de vele verbeteringen, 
die de nieuwe regelingen ongetwijfeld hebben gebracht, vrijwel worden 
te niet gedaan.

De opleiding moet over het 
lokaliteiten, hulpmiddelen, enz. 
van de oude rijkskweekscholen
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steld met de eigenlijke opleiding?
is hierin vooruitgang te constateeren. In de 

vooropleiding is verbeterd; het hiaat in 
die op 12 jaar eindigde en 

een hiaat dat meestal doorge- 
ise — het bestaat 

het is hooge uit-

op- 
: het

jen zijn: leer-is regel, wat op scholen zonder internaat uitzondering! 
lingen, niet woonachtig in de nabijheid der school.

Onder de bijzondere kweekscholen zijn er vele — vooral onder de 
R. K. — die weinig leerlingen tellen. Deze kleine kweekscholen zijn 
uit den aard der zaak erg duur. De wetgever heeft echter — ook al 
weer bij de Koninklijke. Besluiten van September 1923 — maatregelen 
getroffen, om dit euvel der kleine kweekscholen te keeren, d.w.z. de 
nnanciëele gevolgen voor het rijk sterk te verminderen.

Volgens het Koninklijk Besluit van 11 September 1923 No. 440 
wordt de subsidie aan een bijzondere kweekschool volledig uitgekeerd, 
indien deze school in 5 jaren 90 onderwijzers of onderwijzeressen 
heeft afgeteverd. Levert ze er minder dan 25 af, dan vervalt de 
subsidie geheel en levert ze er van 25—90 af, dan wordt de sub
sidie verminderd met zooveel maal '/al) als er minder dan 90 akten zijn.

Daarmee zijn de kleine kweekschooltjes ten doode opgeschreven. 
Of, als ze nog blijven bestaan, dan geschiedt dit niet op rijkskosten.

Het bovenstaande betreft in zekeren zin alleen de uiterlijke zijde 
van de opleiding.

Hoe is het thans gest
In tweeërlei opzicht 

eerste plaats, doordat de vooropleiding 
vroeger jaren tusschen lagere school, 
kweekschool, die op 14 jaar begon — 
bracht werd op de achterste bank van de hoogste klass 
niet meer; voorzichtiger is 't misschien te zeggen: 
zondering geworden. En in de tweede plaats is het programma 
het examen van onderwijzer(es) en tengevolge daarvan ook de 
leiding voor dat examen op hooger plan gekomen, ’t Is waar, dat 
leerplan van de meeste kweekscholen onder de oude regeling - 
uitging boven het vroegere programma, maar daar bij het examen 
voor onderwijzeres) ook eenige eischen gesteld worden wat betreft 
de moderne talen, wiskunde en letterkunde — om van uitbreiding 
van andere vakken niet te spreken — is de opleiding zeer zeker 
verbeterd. Zooals bekend geacht mag worden, hebben alle kweek
scholen in ons land het jus promovendi, het recht om na een vol
doend afgelegd eindexamen de akte van onderwijzer(es) uit te reiken.

Dit schooleindexamen heeft pas tweemaal plaats gehad en het 
mag dus voorbarig heeten er nu reeds een oordeel over uit te spreken; 
het kan niet anders dan oppervlakkig zijn. Dat de uitslag van dit 
examen zooveel gunstiger is dan die van het staatsexamen is een 
zeer natuurlijke zaak; op het schooleindexamen vraagt men naar wat
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de beide akten te 
r onderwijzer(es) is

I

drietal ernstige gebreken

met de candidaten is behandeld, op het staatsexamen vraagt men in 
de verwachting dat de zaak met de candidaten is behandeld. Wat 
natuurlijk niet altijd het geval kan zijn. De ervaring van verschillende 
gecommitteerden en examinatoren, vooral van hen, die ook het oude 
staatsexamen hebben gekend, is, dat het schooleindexatnen het verre 
wint in diepte en breedte. De tijd zal leeren of deze regeling zal 
blijven bestendigd of niet; met zekerheid kan gezegd worden, dat het 
schooleindexamen onze kweekscholen — vooral in het laatste leerjaar — 
verlost heeft van de africhting en het drilsysteem, die onder de 
vroegere regeling nooit geheel konden worden gemist. Dat er geen 
uniform schriftelijk werk gegeven wordt, dat is misschien wel de 
grootste weldaad, die aan het kweekschoolonderwijs werd bewezen. 
Een belangrijke verandering heeft verder het examen voor de akte 
van hoofdonderwijzer(es) ondergaan. Was dit vroeger ~ zooals we 
reeds zeiden een herhaling en uitbreiding van het onderwijzers
examen, het is thans op weg iets anders te worden. Het beperkt 
zich tot zes vakken en voor hen, die bij het onderwijzersexamen reeds 
examen deden voor wiskunde, tot vijf. Bij verschillende vakken is het 
mogelijk geworden, dat de candidaten zelf de onderdeden kiezen, 
waarin ze meer gedetailleerd zich voorbereiden: bij geschiedenis een 
bepaald tijdvak, bij aardrijkskunde een bepaald land, enz. Daardoor 
en ook door de wijzigingen in het programma is dit examen inder
daad veel verbeterd. Het blijft echter een bezwaar, dat de candi
daten zich voor dat examen moeten voorbereiden, terwijl ze overdag 
als onderwijzers of onderwijzeressen in de school werkzaam zijn.

Het goede denkbeeld uit de wet-de Visser, om c 
vervangen door één diploma: de bevoegdheid voor 
nog niet verwezenlijkt.

Ten slotte willen wij nog wijzen 
in onze huidige opleiding.

Wij zeiden zooeven, dat de vooropleiding veel was verbeterd; toch 
heeft ze nog een groote fout. Deze n.1. dat de leerlingen de school, 
die op de lagere school volgt— H.B.S. of U. L. O.-school — slechts 
gedeeltelijk volgen. Wie zijn kind de H. B. S. 3-jarigen cursus laat 
afloopen, of het U. L. O.-diploma laat halen, loopt onder de tegen
woordige omstandigheden, nu er geen parallelklassen aan de kweek
scholen mogen worden gevormd, gevaar voor dat kind geen plaats 
te vinden in de 2de klasse eener kweekschool. Wil hij zijn kind op 
de kweekschool hebben, dan moet hij na 2 jaar H.B.S. of U.L.O.- 
school plaats vragen op de kweekschool. Dat is inderdaad een bezwaar. 
De oplossing kan hier gevonden worden door de 4-jarige cursus van 
de kweekscholen tot een 3-jarigen te maken. Een vooropleiding op
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linrich-

wordt 
aractische 

oog ge- 
kennis”.§d houden 

zal de

spreekt van 132 uren van 60 
33 lesuren per week en per 

; natuurlijk vrij moet blijven en de 
ienstonderwijs wordt gereserveerd, 

zwaar belast: 6 of 7 volle

de H. B. S. 3-jarigen cursus of volledige U. L. O.-school en 
een 3-jarige kweekschool met een 2-jarigen vervolgcursus voor de 
hoofdakte lijkt onder de huidige omstandigheden de beste oplossing.

Een tweede fout is te vinden in het feit, dat bij het examen voor 
onderwijzer(es) de practische bekwaamheid van de candidaten niet 
wordt onderzocht. In „Het Onderwijs” van 3 October 1925 wordt 
de practische opleiding besproken door den heer K. Hoogland, hoofd 
van de leerschool bij de Amsterdamsche gemeentelijke kweekschool; 
hij zegt over dit onderwerp o.a. het volgende:

op de

Het derde bezwaar tegen de huidige kweekschoolregeling is het 
groote aantal lesuren, dat de leerlingen moeten volgen, — bijna had 
ik geschreven ondergaan.

Het betreffende Koninklijk Besluit 
minuten voor een -I klassige school d.i. 
klasse. Daar de Zaterdagmiddag 
Woensdagmiddag voor het godsdi< 
worden de vier „heele” dagen veel te

lesgeven, zullen de 
mogclijk is. de eischen, 

en bij de beslissing 
't een of ander vak

Nu het jus de promovendi is toegekend aan de meeste opleidingsir 
lingen is het examen, om de akte als onderwijzer te verkrijgen, geheel a 
geworden dan hel vroeger was. De jongelui leggen thans proeven van ' 
kwaamheid af in de verschillende vakken waarin ze les hebben gehad en 
dus ook in b.v. Fransch, Duiisch, Engclsch, Wiskunde, 't Komt ons wen- 
schelijk voor dat nu ook geëischl wordt een proeve van bekwaamheid af te 
leggen in de practijk van het les geven.

Daardoor zou toch onwillekeurig dat deel der op1 
niet alleen bij de kweekelingen, ■naar ook bij de 
achten wc het voornaamste, want de aanstaande 
wijzeressen leggen zich voor *t ineerendccl met hart en 
bereiding van hun werk, die in de leerschool (

Maar als 't examen ook omvat de praktijl 
autoriteiten er toe komen, rekening houdenc' 
wat de andere examenvakken betr 
over de al- of niet toekenning 
misschien willen laten wegvallen

Dan zal veel meer 't oog gevestigd 
dan zal dal deel der opleiding, inplaats van 
worden: dan zal daarvoor gezocht worden 
worden ook meer tijd; dan zal Asschepoester een pril

Wat haar loekomt. Als de autoriteiten zien hoe 
iische opleiding is, dan komt er verandering. Maar zoo 
uitgereikt zonder dat er een onderzoek ingesteld wordt 
bekwaamheid, zoolang zullen de opleidingsinrichtingen 
vestigd houden op „het bijbrengen van de noodige 
zoolang zal de practische vorming Asschepoester

Zeer ten nadeele van hel onderwijs.

>pleiding in aanzien winnen, 
te autoriteiten. Dat laatste 

mderwijzers en onder

gegeven wordt, 
jk van het 

$ houdend met wat 
treft, iels te matigen 

der akte, een 4 voor 
voor een 8 voor practijk.

worden op de practische vorming; 
iets bijkomstigs, een hoofdvak 
naar en zal ervoor gevonden 

>rinses worden, 
ae onvoldoende de 

lang de akte • 
naar de pr 

voor alles 't 
theoretische 

blijven.
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Partiëele leerplicht in de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika

uren onderwijs is te veel. Wel vallen daaronder 
gymnastiek, handenarbeid, handwerken, enz; 
toch gedurende dien tijd gebonden. Als 
wat voor zich zelf werken iets, dat toch

verschilk

uren voor teekenen, 
maar de leerlingen zijn 

onze kweekelingcn ook nog 
noodzakelijk is — wordt 

de 45-urige werkweek ongetwijfeld overschreden. Wij achten dit een 
ernstig bezwaar op verschillende gronden, waarvan de voornaamste 
wel deze is, dat onze kweekelingen worden opgeleid in ’t foutieve 
denkbeeld, dat de uitbreidiug en verdieping van hun kennis van den 
docent moet komen in plaats van door hen

de nummers van Augustus en September j.l. van het tijdschrift 
. De Opbouw" schreef Prof. Dr. Ph. Kohnstamm een artikel 

over .De vorming der breede volksmassa's in den leeftijd der rijpende 
jeugd." De schrijver vat zijn betoog samen in een achttal stellingen, 
waarvan de eerste en belangrijkste luidt als volgt: . De vorming der 
breede volksmassa’s in den leeftijd der rijpende jeugd is het belang
rijkste sociaal-paedagogische vraagstuk waarvoor onze tijd is geplaatst. 
Opgelost kan dat vraagstuk eerst heeten, als wij zullen hebben een 
behoorlijke vorming (opvoeding, opleiding, onderwijs) met partiëelen 
leerplicht minstens tot het 18e jaar, voorafgegaan door een voor haar 
taak berekende school tot 14 jaar. Niet alleen om cultureele belangen, 
maar ook om ons land niet te veel achter te doen raken in den 
economischen wedstrijd der volken, is zulk een regeling dringend 
vereischt." ')

opg< 
van hun kennis 
zelf.

De opleiding is in een nieuw stadium. We hebben gezien, dat deze 
nieuwe toestand ongetwijfeld voordeelen heeft, maar ook ernstige 
bezwaren. Het kan nog wel eenige jaren zoo voortduren, maar het 
vraagstuk moet toch definitief worden opgelost. En die oplossing zal 
gezocht moeten worden in de richting van de nieuwe opleiding, zoo- 
als ze in de wet van 1920 is neergelegd. Het ideaal is ook dan nog 
niet bereikt. De ideale onderwijzers-opleiding blijft voor ons: de 
H.B.S. met 5-jarigen cursus en daarop een driejarige zuivere vak
opleiding, die besloten wordt met „het" diploma voor onderwijzer.
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s land tusschen bet einde van den leer, 
in loondienst te arbeiden voordoen, zijr

fabriek 

voor hun levenstaak verstoken 

•’edeeltelijken leerplicht hoopt 

n in het beroep of bedrijf, 

aan hun algemeenc vorming

’) Hiaten, als zich in ons 
aanvang van 'het recht om ii 
onbekend.

/olgende is ontleend aan bel. ook door Prof. Kohnstamm 
. 55 van hel Federal Board for Vocational Education te 

Pazt-Time School Attendance Laws" van Aug. 1920 
eevens. omtrent wijziging en aanvulling der 
beperken ons, evenals het Bulletin, tot den 

siders.

Nu voor ons land met zooveel nadruk wordt gepleit voor de invoe

ring van den partiëelen leerplicht, is het belangwekkend na te gaan, 

hoe het daarmede in de Vereenigde Staten gesteld is, te meer waar 

Prof. Kohnstamm zich onder meer op de regeling in Amerika beroept. ’)

En dit met recht. De partiëele leerplicht heeft zich in Amerika 

snel uitgebreid. Wisconsin en Pennsylvanië namen hem respect, 

in 1911 en 1915 in hun wetgeving op. In 1919 volgden hen daarmede 

17 andere Staten, terwijl ulto. 1924 reeds in 29 Staten een partiëele 

leerplichtwet bestond.

In bijzonderheden zijn er tusschen deze onderscheidene wetgevingen 

uit den aard der zaak velerlei verschillen. Het is noodzakelijk, dat 

zij zich aanpassen bij de gesteldheid van den Staat, waarvoor zij gelden. 

De hoofdtrekken hebben de verschillende wetten evenwel gemeen. 

Dit is eveneens begrijpelijk. Aan al deze stelsels ligt immers eenzelfde 

bedoeling ten grondslag: om zooveel mogelijk te voorzien in de 

noodzakelijke ontwikkeling en vorming van de duizenden minderjarigen, 

die jaarlijks zonder doeltreffende voorbereiding uit de lagere school 

overgaan in het volle leven van werkplaats en fabriek en dan plot

seling van alle stelselmatige opleiding 

blijven. Door de invoering van den gedt 

men dezen geleidelijk in te kunnen wijden 

waarin zij zijn geplaatst en bovendien 

als staatsburgers dienstbaar te kunnen zijn.

Met dit doel hangen de voor de werking der partiëele leerplicht

wetten gestelde leeftijdsgrenzen samen. Zal de gedeeltelijke leerplicht 

zijn taak goed vervullen, dan dient hij natuurlijk samen te vallen met 

de periode van overgang van den minderjarige uit de volksschool in 

den loondienst en zijn eerste jaren in dien werkkring. Een kind wordt 

volgens deze leerplichtwetten dus op zijn vroegst leerplichtig, wan

neer de arbeidswetgeving toestaat, dat het de schoolbanken verlaat 

om eenigerlei arbeid te gaan verrichten a). Dit is in geen Staat vóór 

het bereiken van den 14-jarigen leeftijd geoorloofd. De leerplicht

') Eod. bi. 14. Het v< 
aangebaalde, Bulletin no. 
Washington: „Compulsory 
en aan door dit lichaam verstrekte geges 
wetgeving sedert deze publicatie. Wij be 
partiëelen leerplicht voor jeugdige arbciu

Erplicht en den 
ijn in Amerika
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wenscht te zijn. Dc 
den aard 

districten 
maanden kunnen vallen. Het 
weliswaar 
anderzijds kan

onderwijs in die jaren 
uur per week. Vijftien 
van 4 uur, drie van 

i één Staat toestaat, 
werkplaats worden 

uur met de be

ëindigt, krachtens dc huidige regelingen, ten hoogste met het 18 de 
levensjaar. Of tusschen deze beide grensleeftijden twee, drie of vier 
jaren verplicht gedeeltelijk schoolbezoek vallen, hangt geheel van.de 
plaatselijke regelingen af. Uitbreiding van den leerplicht boven het 
18de jaar schijnt voorloopig niet te wachten te zijn, terwijl ook geen 
Staaf er aan denkt om hem reeds vóór het 14de te doen aan vangen. 
Wat het begin der leerplichtigheid betreft, bestaat veeleer de neiging 
om den vollen leerplicht tot het 15de jaar uit te breiden, zoodat voor 
den partiëelen leerplicht nog slechts de tijd van het 16de tot het 
18de levensjaar overblijft.

Het aantal lesuren gedurende hetwelk het 
moet worden gevolgd, varieert tusschen 4 en 8 
Staten verlangen een school- of cursusbezoek
5 uur, één van 6 uur en vijf van 8 uur, waarvan 
dat 4 uur, mits onder degelijk toezicht, in een i 
doorgebracht. Vijf Staten hebben een minimum van 4 
paling, dat dit aantal tot 8 uur kan worden opgevoerd. Meermalen 
werd in de wetten het voorschrift opgenomen, dat leerplichtige arbeiders, 
die tijdelijk zonder werk zijn, de school of den cursus dan gedurende 
ten minste 20 uren per week moeten bezoeken.

Een niet te starre regeling dezer minima blijkt in dc pra< 
mogelijkheid moet bestaan, dat de leerlingen naar 

van hun werk, in het eene deel van het jaar een kleiner 
in het andere een grooter aantal lesuren volgen. In landbouw- 

zou 'het onderwijs dan in hoofdzaak in de stille winter- 
opnemen van deze mogelijkheid maakt 

een meer gecompliceerde administratie noodzakelijk, doch 
een vrijgevige regeling verschillende bezwaren, welke 

voor werkgevers zoowel als werknemers aan de toepassing der leer- 
plichtbepalingen verbonden zijn, wegnemen of althans verminderen.

Het kleinste aantal lesuren, dat per jaar verlangd wordt, is 144. 
De meeste Staten schrijven in het algemeen voor, dat dc scholen en 
cursussen even lang geopend moeten blijven als de gewone volksscholen 
in het district.

Zoo goed als alle Staten eischen, dat de lesuren zullen vallen in 
de gewone werktijden van den leerplichtigen arbeider. Men beschouwt 
dit als vanzelfsprekend. Gewoonlijk bepaalt de wet, dat de school 
of de cursus zal worden gehouden tusschen 8 uur 's morgens en 5 of
6 uur 's middags. Sommige Staten schakelen den Zaterdag voor het 
onderwijs uit, terwijl andere daarentegen meenen, dat van de vrije 
uren op dien dag voor het onderwijs een goed gebruik kan worden 
gemaakt.

van.de
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mogen

irbij het oprichter
dit aantal is niet genu 

wetten is het ’t eenvoudigst 
oger het benoodigde aantal arbeiders wordt g 
ital komt er buiten de werking der wet te vall 

het toch de bedoeling is deze zoo 
Naarmate het gefixeerde aantal arbeiders echter lager 
de uitvoering der wet voor 
tend en ook kostbaarder.

De regelingen loopen op dit punt aanmerkelijk uiteen. Het geringste 
aantal verlangt Californië, waar 12 toekomstige leerlingen voldoende 
zijn. Daarop volgen een nègental Staten, waar de verplichting tot 
het oprichten van een cursus bij aanwezigheid van 15 arbeiders, die

van een leerplicht- 
>r geschikte scholen 
voldaan, 

i worden getre

leeld —1

In dit stelsel past de bepaling, dat de verplichte lesuren in min
dering komen op het totaal aantal uren, dat een minderjarige wettelijk 
arbeiden mag. Wanneer de arbeidswet dus een arbeidsduur van 
45 uur per week toestaat en de leerplichtwet een school- of cursus
bezoek van 8 uur verlangt, behoort het aantal uren, gedurende het
welk de betrokken arbeiders in loondienst werkzaam mogen zijn, 
automatisch tot 37 te worden teruggebracht, omdat de tijd van het 
school- of cursusbezoek als een gedeelte van de 45 uur wordt be
schouwd. In de meeste Staten bestaat een dergelijkc samenhang 
tusschen de genoemde wetten.

Ook omtrent de plaats, welke de avondschool in dit systeem dient 
in te nemen, blijkt practisch eenstemmigheid te bestaan. Slechts enkele 
Staten eischen het bezoek van een avondschool. In de overige is men 
van oordeel, dat het bezoek van een avondschool dat van een par- 
tiëele dagschool niet mag vervangen.

In Amerika wordt ingezien, dat het uitvaardigen ' 
wet niet baat, indien niet tevens wordt gezorgd vooi 
en cursussen, waar aan den leerplicht kan worden voldaan, en indien 
geen voorzieningen, betreffende het leerplan daarvan worden getroffen.

Met voorbijgaan van veel, dat nog omtrent de wetten op de par- 
tiëcle leerplicht in Amerika zou kunnen worden medegedeeld — wij 
denken aan de bepalingen, betreffende de handhaving der wetten en 
de sancties, die op hare overtreding zijn gesteld, de vrijstellingen, 
welke op grond van het bezoek van full-time onderwijsinrichtingen 
en om andere redenen kunnen worden verkregen, de wijze, waarop 
de financiëele lasten, die uit de uitvoering dezer wetten voortvloeien, 
worden gedragen, enz. — willen wij op deze beide punten nog in het 
kort ingaan.

In de meeste leerplichtwetten wordt het aantal minderjarige arbei
ders vermeld, waarbij het oprichten van een cursus verplicht wordt. 
De bepaling van dit aantal is niet gemakkelijk. Immers, voor de uit
voering der wetten is het ’t eenvoudigst een hoog aantal te stellen. 
Doch hoe hooger het benoodigde aantal arbeiders wordt gesteld, des 
te grooter aantal komt er buiten de werking der wet te vallen, terwijl 

algemeen mogelijk toe te passen.
wordt, wordt 

de daarmede belaste lichamen meeromvat-
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voonlijk eenigermate 
sekt daarin de „citi-

l

f
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onder de wet vallen, ontstaat. Andere Staten verlangen tenminste 
20 en 25 leerlingen. Het maximum stelt Massachusetls, waar cursussen 
slechts vereischt zijn in steden, waar ten minste 200 jeugdige arbeiders 
te werk zijn gesteld. Soms wordt ook het bevolkingscijfer in aan
merking genomen. Een drietal Staten stelt de oprichting van cur
sussen verplicht in districten met tenminste 5000 inwoners, waar 
onderscheidenlijk 20, 25 en 30 minderjarige werklieden zijn, die onder 
de wet vallen. In het algemeen hangt de bepaling van het minimum 
van de praktische mogelijkheden in een bepaalden Staat af. Er moet 
voor de uitvoerbaarheid der wetsvoorschriften worden gewaakt!

Wanneer de bovenbesproken mogelijkheid wordt geopend om dull. 
season-classes of wintercursussen in te richten, moet het, althans in 
Staten waar de „county" als administratieve eenheid bestaat, naar 
het oordeel van het Federal Board for Vocational Education mogelijk 
zijn om de werking der leerplichtwetten over iederen jeugdigen 
arbeider uit te strekken.

Het leerplan der scholen en cursussen is gew< 
in de leerplichtwetten geregeld. Zelden ontbree 
zenship-training", waarvan de noodzakelijkheid blijkbaar sterk wordt 
gevoeld. Het algemcene beginsel, waarvan bij de opstelling van een 
leerplan wordt uitgegaan, is, dat het onderwijs zich zooveel maar 
eenigszins mogelijk is bij den dagelijkschen arbeid van de leerlingen 
moet aanpassen. Het is daarom van belang, dat de wettelijke voor
schriften niet te veel in bijzonderheden afdalen, zoodat ruime aan
passing aan de plaatselijke behoeften mogelijk blijft.

Het uitvoerigst zijn de voorschriften van Californië. In zijn leer
plichtwet wordt het volgende bepaald:

„Op de plaatselijke onderwijsautoriteiten rust de verplichting, om 
door de oprichting van cursussen zooveel mogelijk onderwijsgelegen- 
heden te verschaffen, welke zich aanpassen aan de uiteenloopende 
behoeften van de verschillende personen, die daarvan gebruik maken.

Zij dienen, ter uitvoering van de voorschriften dezer wet:
a. zorg te dragen voor de oprichting en instandhouding van 

cursussen over onderwerpen, die met de positie der leerlingen in 
den staat of in hun beroep samenhangen, en over onderwerpen, die 
zich aanpassen aan de werkzaamheden in het huishouden, den land
bouw, den handel, het ambacht, de industrie of in eenigen anderen 
werkkring; bovendien kunnen zij zorgen voor onderwijs in alle leer
vakken van de lagere, de middelbare en andere scholen;

b. te dragen voor het verschaffen van individueelen raad en 
van leiding aan al de leerlingen van deze cursussen in maatschappe
lijke of beroepsaangelegenheden;
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i voor

werkzaam zijn en die 
te verschaffen om voor

't een groote 
mferenlie was. 
dngen hadden

de Engelse!
den staatsburger a
het spreken, lezen 
bij de voltooiing 
Staat wordt

scholen of cursussen op t
bekwaamheid te stellen 
onderwezen”.

Een goede opsomming van de groote mogelijkheden, welke de 
partieele leerplicht biedt!

voor een gest
die mogelijkht

<■ zorg te dragen
heden voor hen, die \

te dragen t
:he taal en

aan allen, die in een ge 
deze cursussen deelnemen, 

grootere bekwaamht 
allen, die in een o«‘ 

jelegenhc 
^<nemen.

geschoold beroep 
aan deze cursussen deelnemen, de gelegenheid 
dit beroep grootere bekwaamheid te verwerven;

d. aan allen, die in een ongeschoold beroep werkzaam zijn of in 
een beroep, dat geen gelegenheid tot verdere opleiding biedt, en die 
aan deze cursussen deelnemen, de gelegenheid te verschaffen om zich 

schoold beroep voor te bereiden of voor een werkkring, 
leid biedt voor verdere opleiding en promotie;

* onderwijs in huishoudelijke aangelegen- 
van dien aard behoeven en verlangen; 

onderwijs in het spreken en schrijven van 
en de verantwoordelijkheid van 
de cursussen, die niet zóóver in 

van het Engelsch gevorderd zijn, als 
de zesde klasse der lagere school in dezen

■ in de plichten
:r aan leerlingen van 

of schrijven 
vn'ng van 
verlangd;

behalve in de leervakken, die bestemd zijn om voor andere 
of cursussen op te leiden, geen uniformen minimum-eisch van 

in eenig vak, dat in de cursussen wordt

Op den 7-den November werd te 
Amsterdam een geschiedenis-conferentie 
gehouden, die ten doel had te komen tot 
een eerste bespreking van de noodzake
lijkheid van een reorganisatie van ons 
geschiedenis-onderwijs. In de eerste 
plaats moest daarbij onder oogen worden 
gezien hoe dit onderwijs meer dan tot 
nu toe in dienst ware te stellen van een 
goede onderlinge verhouding der volken.

Het is niet gemakkelijk in kort bestek 
de indrukken van deze conferentie weer 
te geven, omdat zij uit den aard der 
zaak velerlei zijn geweest.

Er werd gezegd, dat 'f 
fout in den opzet dezer cont 
dal de inleiders geen slellin

gereed gemaakt als handleiding voor de 
gedachcenwisseling en als middel tot het 
trekken van conclusies. O. i. werd deze 

'> ten onrechte gesteld. De te be- 
ielen materie verkeert weliswaar in 

de sfeer der belangstelling van onder
wijsmannen in al z'n schakeeringen, doch 
ook nog niet veel meer dan dat. Van 
't onder algemeene instemming door
breken van nieuwe inzichten inzake 't 
geschiedenis-onderwijs is nog geen sprake: 
enkele pogingen daartoe kunnen geens
zins bogen op een bejegening, die een 
spoedige algemeene aanvaarding daar
van zou kunnen doen verwachten. On
der zulke omstandigheden zou 't lan- 
ceeren van stellingen, die immeers stevig 
gefundeerde meeningen bij de ontwerpers 
veronderstellen, geen zin gehad hebben.
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vaiT de 
overeen, 
«afwekene wat hij 

zijn publiek

als Van Veen 
k ons te loonen 
tkeling van de 
'erband met ’l 
Hij deed dit, 

wat, op meester- 
Jcn we den indruk 

afzetten, of bij hem niet 
frr aan 'l woord was, die, 

i ongetwijfeld ernstige 
le suggereercn : geef zóó 
"rwijs en ’t kind zal in 

‘e ontwikkelingsstadia 
zooals ik U hier

j kwamen niet zóó onder der 
van zijn —— ondanks allen i 

suggestieve voordracht.
de vergadering deed, 
elk geval sloot ’t geven 
ook voor dezen inleider

Iers lot 
it zij zelf 
ragden aan

., i. niet uit 
ircn M. O. Was 
woedend element 

bleef 
pogen lot

, e achter- 
voldoende 'l 

miimenl lusschen

Wij gelooven. dat geen der inleid» 
stellingen gekomen is. omdat -’a 
zich nog slechts schuchter waaB»

Daarom alleen reeds vonden we ’t 
goed gezien van den heer Van Veen, 
’t onderwerp zoo veelzijdig volgens 
sommigen al Ie veelzijdig ~~ op ie 
vatten, om ons te doen zien, hoeveel 
verschillende kanten aan ’t geschiede
nisonderwijs ie belichten zijn.

Hier sprak de zoeker, die 
gevonden had, bood aan z::" 
tot oordeel en kritiek.

De heer Janse, mede 
van ’t L.O., had tot taak 
de stadia in de ontwikk 
kinderlijke psyche in 
geschiedenisonderwijs, 
vooral ook naar den eorm, 
lijke wijze. Toch kond» 
niet van ons a1* 
te veel de weler 
op grond van 
studie, ons wild» 
geschiedenisonderw. 
z'n verschillende 
daarop reageeren.

Wij 
druk s 

blijkbaar 
vorm in 
stellingen 
eenenmale

De heeren van ’t M. O.. Dr. de Boer

en Dr. de Vletter, lapten uit een 
ander vaatje. Zou het meerderen gegaan 
zijn als ons bij 'l aanhooren van de 
referaten dezer heeren in vergelijking 
met die van de beide inleiders van 't 
L. O., dat wij voortdurend herinnerd 
werden aan de slechte aansluiting tus- 
schen L.- en M. O. ? Ofschoon beide 
geheel verschillend van opzei waren, 
kwamen de referaten van de heeren 
van ’t M. O. hierin overeen, dat ze 
beide principieel geheel afweken van die 
der beide onderwijzers.

En deze vergelijking valt o. i. i 
in ’t voordeel der leeraren M. O 
bij de onderwijzers ’t opvoeuenu e 
dominecrend, bij de leeraren 
exameneisch, ondanks loffelijk p 
anders willen, de schrikkelijke 
grond. Dat verklaart o. i. vold' 
groole verschil in ser 
beide paren inleidingen.

Wie naar deze conferentie is gegaan 
om tastbare resultaten te zien geboren 
worden, is bedrogen uitgekomen, omdat 
hij er heenging met verkeerde, d. w. z. 
onvervulbare verwachtingen. De te be
handelen materie was niet zóó eenvoudig, 
dat aan de hand van een viertal referaten 
met eenig over ’t geheel onbcteckenend 
debat een hervorming van ons geschie
denisonderwijs in grove doch welom
lijnde schetsen zou vastgelegd kunnen 
worden. Met deze conferentie is 't begin 
daartoe gemaakt. En als zoodanig achten 
wij haar volkomen geslaagd.

M. J. DE MOOR.
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Religie en de Rijpere Jeugd1).
Verilag van een rede van den Heer J. TAL, Opperrabbijn te Utrecht.

dft

nog zoo 
'oldoende taal-materiaal om te

') De Rotterdamsche 
te Rotterdam een reeks 
Rijpere Jeugd.

Wij laten hier bet door den spreker 
eerste lezing volgen. Wij hopen de s 
van professor Slotemaker de Bruine, pater 
te kunnen laten volgen.

r gecontroleerde uitvoerig verslag van de 
verslagen der volgende lezingen, te weten

r Perquin en den Heer Koos

Jeugdraad laat in samenwerking met het Nuts-depar 
lezingen houden over het vraagstuk van Religie

Hooggeachte toehoorderessen en toehoordersI

Tk wou, dat ik een componist was. Het is misschien heel begrijpelijk, 
dat na dit uitnemende spel, dat deze bijeenkomst heeft ingeleid, deze 

gedachte in mij opkomt. Vanzelf sprekend, dat ik dezen wensch gevoel, 
omdat wij dikwijls waarnemen, dat componisten die dingen, waar
voor de taal tekort schiet, kunnen uitdrukken door hun muziek. En 
wanneer wij spreken over datgene, wat wij voor onze kinderen gevoelen, 
dan schiet toch eigenlijk elke menschelijke taal volkomen tekort en 
dan heeft ook degene, die den grootsten woordenvoorraad bezit en 
die het best meester is over de taal, ook degene, die, wat hij gedacht 
heeft, nog zoo uitnemend kan uitdrukken, — dan heeft hier toch iedereen 
niet voldoende taal-materiaal om te zeggen, wat hij denkt en gevoelt. 
Ik behoef voor de ouders in ons midden niet uiteen te zetten, wat 
wij voor onze kinderen gevoelen. Wij zien in hen een verbeterde 
editie van ons zelf. Wij kunnen, wat wij voor onze kinderen gevoelen, 
alleen maar uiten door onze daden, door de wijze, waarop wij hen 
trachten te vormen tot die verbeterde editie van onszelf.

Wat in ons het heiligste en hoogste is, onze relatie met God, dit 
in de allereerste plaats willen wij — en moeten wij ook — in onze 
kinderen overplanten. Natuurlijk geldt dit voor die ouders, die deze 
relatie met God zelf bezitten en gevoelen en daarvan ook de konse- 
kwentie in hun leven trekken. Maar in wezen geldt het moeten ook 
voor alle anderen. Den ijzeren onafwijsbaren plicht hebben zij van 
uit alle gezichtspunten, er voor te zorgen, dat ze door het weefsel 
van hun eigen leven dezen metalen levensdraad der Godsrelatie vlechten, 
opdat ze dat ook de weefsels der levens hunner kinderen invlechten.

Wat heeft de Godsdienst voor het leven der rijpere jeugd te zijn? 
Eigenlijk is het foutief, deze vraag zoo te stellen, omdat die vraag, 
wat de religie voor het leven heeft te zijn ~ voor alle menschen en 
leeftijden geldt. Maar zoo behoort de vraag nu eenmaal in het kader 
dezer voordrachten.
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3
der rijpere jeugd dat onderwijs overal in 

van uit het gewone

lede werkelijkheid
:venswater toegeslroomd krijgt uit de oerbron

vorige generatie 
zoo heel vast

goede in Alles in het menschelijke 
God, tot den mensch, tot zichzelf, 

wanneer dit is opgebouwd op den 
de jeugd wordt ge- 

igetrokken worden.
r het bewuste opvoedings- 

wanneer wij 
bouwen, dat zij begrijpt, dat het

In de allereerste plaats hebben wij te zorgen, dat de grond-idee 
omtrent alles, wat religie is, in het leven der rijpere jeugd de stuw
kracht tot het goede worde en zij. ^Vanneer wij de gcestes- en ge- 
voelsstroomingen der laatste eeuw overzien en hun resultaten beschouwen, 
weten wij, dat de vorige generatie er anders over dacht en dat onze 
generatie nóg niet zoo heel vast over deze vraag is; maar dan weten 
wij ook, dat de stuwkracht tot het goede uit den Godsdienst is voort
gekomen en voor een groot deel hééft voor te komen, omdat, wanneer 
deze grondstuwkracht er is en het menschelijke leven doordringt, 
het begrip van het goede werkelijkheid wordt, veel meer dan daar 
zonder; omdat het zijn lei 
van het al-goede en den Al-goede

Met „het goede" bedoel ik het 
leven. In alle verhoudingen: tot 
Dat kan nooit zóó slagen, dan wanneer dit is 
basis van: de mensch tot God. Als die basis in 
legd, kan daarop een goed levensgebouw opj

Wanneer een jeugd doorleefd wordt zonder 
doel: menschen te vormen, die weten, wat zij willen 
niet het levensgebouw der jeugd zoo 
een forsch gebouw moet zijn, dan staat het reeds van te voren vast, 
dat er geen echt resultaat zal zijn. Het moet een forsch levensgebouw 
worden, dat van waarheidsdrang en zedelijkheid en broederschaps- 
gevoel doortrokken is; en daarbij hebben wij dan te begrijpen, dat 
het leven der rijpere jeugd de religie tot bron van levenskracht moet 
hebben.

Het Jodendom heeft een wezenlijke, karakteristieke eigenschap, die 
neutraliseerend werkt op iets, dat bij de rijpere jeugd vaak aanwezig 
is —- door velen als iets moois wordt beschouwd, door anderen.... anders. 
Vaak heeft de jeugd in haar rijperen tijd vaagheid in haar levcns- 
begrippen, sterker nog: een mystiek verlangen, een drang naar dweeperij. 
En daartegenover is het Jodendom in zijn levensvorming heel anders. 
Het Jodendom is zoo echt .concreet — met een onstoffelijken achter
grond, zóó concreet, dat het de grondbeginselen, die het in zijn 
klassieke litteratuur onderwijzen wil, niet in grondbeginselen-vorm leert, 
maar in den vorm van de concrete levens voorvallen. Het zweeft niet 
in hooge sfeeren, maar het staat op den concreten grond. Daarop 
wil het het ideëele leven leeren leven, maar dan ook tot het hoogere 
opgevoerd 1 En vandaar dat hoogere, ideëele, vergeestelijkte, stoffelijke 
bestaan.

Doordat in de dagen 
alle voorschriften aanwezig is, wordt de aandacht
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beschouwing 
■ de lauwe ’

een hoof 
loort het

kclijk, dat de bcstudeering 
gelegd is alleen voor een 
iedcren zoon en 
komen kenne, < 
geschriften van

deze bcstudeering een 
de kinderen van het Joodsche 
vanuit een hooger gezichtspu~‘ 
zijn rijkdom en veclplooiighed» 
gebeurt, omdat zij alles op een 
uit het denken des Jodendoms heeft 

Waar die bestudeering weinif 
leven onvermijdelijk. Het 
sterft ten slotte weg.

Deze leeftijd tusschen 16 en 23 jaar verdient den naam van den 
twijfellecftijd. Ik zeg dit in bitteren ernst. Het ontwakend verstand 
begint te werken. Het heeft wel — zooals Vosmaer ergens zegt — 
een bijl en houweel om af te breken, maar nog geen steenen en 
troffel om op te bouwen. De jeugd breekt af en weet alles beter 
dan een ander. Dat is haar goede recht in die jaren. Als er dan 
maar iemand is, die in deze periode helpt 1 Dat behoeft niet in een 
dag en nacht, maar langzamerhand moeten al de vragen van dien 
leeftijd met een ander oog worden bezien. Wij hebben te zorgen, 
dat in deze t wij fel periode de jeugd niet in haar twijfel blijft zitten. 
Iets ergers bestaat er niet. Nog liever de absolute negatie, dan het 
altijd heen en weer geschoven worden. Ook daarom is voor de 
Joodsche jeugd de studie van het Jodendom zoo belangrijk. Als de 
jeugd in die studie doordringt onder de oppervlakte, krijgt zij den 
steun, dien ze noodig heeft.

Wanneer de knaap 13 jaar geworden is en het meisje 12 jaar, 
hebben ze den aanvang bereikt van de vervulling der Joodsche 
plichten. Maar ook niet meer dan dit. Wanneer de Jood in het begin 
van zijn rijpheid reeds voldoende rijp beschouwd wordt om de Joodsche 
plichten te volbrengen, dan is hij daarom nog niet volwassen. De volle 
verantwoordelijkheid der daden treedt eerst in met het 20e jaar.

En nu zijn er wel, die beweren, dat dat een beschouwing is, die 
voor het Oosten gerechtvaardigd is, maar voor de lauwe Wester-

leven op een hooger plan gericht. Bij de opvoeding van de rijpere 
jeugd behoort het „leeren” van het Jodendom zelf uit zijn geschriften. 
Het bestudeeren daarvan is een groote factor en heel iets anders 
dan het bestudeeren der andere religies. Het Jodendom zegt uitdruk- 

van zijn Godsdienstwetenschap niet weg
voer een kring van vakgeleerden, maar vraagt van 
iedere dochter, dat het zijn en haar Jodendom vol- 

en eischt met nadruk het zich bezighouden met de 
i het Jodendom, opdat zij zich van alle beginselen 

>rdringen. Dat vordert veel tijd, maar het heeft hei voordeel, dat 
training is van geest en gemoed. Het leert 

T ' ' e volk in al hun beschouwingen alles 
ichtspunt te bezien, het gansche leven met al 

Jen, natuur en historie en al, wat daarin 
hooger plan gebracht hebben. Van- 

t bij hen alles in het leven plaats, 
plaats vindt, lijdt het religieuse 
t daar en vermindert, kwijnt en

>ger 
: bij

ig p 
verzwakt
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voor liet Joden
kinds woonden, een 

dit!
van het seksueele 

sterker wordt, is de

en de diepere

hij 70 ; 
als hij 80 ; 

kracht innerl 
als hij 90 : 
als hij 100 
Een punt

is, is de leeftijd gekomen 
ment des Jodendoms, den Bijbel, te leeren;

als het kind 10 jaren oud is, is de tijd gekomen het kind de 
mondelinge traditie te leeren;

als het 13 jaar oud is, is het de tijd, dat het de vo'orschriften vol
brengt;

als het 15 jaar oud is, heeft het de motiveering 
denkbeelden, die achter de voorschriften zitten, te leeren;

als het 18 jaar is, is het geen kind meer; dan heeft de mensch 
in het huwelijk te treden;

als het 20 jaar oud is, heeft hij de verantwoordelijkheid voor zijn 
daden te dragen;

als het 30 jaar oud is, is hij de man van de volwassen kracht;
als hij 40 jaar oud is, is hij de man van het inzicht;
als hij 50 jaar oud is, heeft hij den leeftijd bereikt, waarin hij 

anderen raad heeft te geven;
als hij 60 jaar oud is, heeft hij den leeftijd van den ouderdom bereikt;
als hij 70 jaar oud is, den leeftijd van de diepe grijsheid;

jaar oud is, den leeftijd, waarin hij zijn sterke levens
kijk gevoelt;
jaar oud is, gaat hij gebukt;
) jaar oud is, telt hij niet meer als mensch mee.

uit deze eigenaardige leeftijdenlijst wil ik even eenigs-

stranden niet; omdat in de Oostersche landen, dus 
dom uit de oude eeuwen, wiens kinderen daar gin> 
heele massa anders is dan hier — maar ik bestrijd 

Wanneer de puberteitsjaren komen en het begin 
in het leven aan het worden is en groeit en 
leeftijd aangebroken, dat zich allerlei moeilijkheden vertoonen. Het 
Jodendom leert dan den ouders, hoe ze echt de vrienden en broeders 
en zusters hunner kinderen hebben te zijn. Dan is gestadige arbeid 
noodig; een door een bewusten wil bestuurd verzorgen en koesteren. 
De echte reinheid dient bewaard te worden; want anders komt de 
ellende! En die is er reeds lang, vóór ze gezien wordt. Vóór ze uit 
daden bestaat. En we kunnen niet spreken van „het seksueele pro
bleem"; want er is geen seksueel probleem. En doodeenvoudig dóór- 
om, omdat ieder mensch een seksueel probleem op zichzelf is. Met 
een liefde-vol oog moeten de ouders het kind blijven leiden.

In de oude bronnen onzer Joodsche litteratuur, in één der ge
schriften, wier bestanddeelen zeker een 2000 jaar oud zijn, komen 
massa’s wetens waardige opmerkingen voor in dit verband. Daar is 
b.v. een oud gezegd, dat ongeveer als volgt luidt (Abot 5:21):

Als het kind 5 jaren oud is, is de leeftijd gekomen om het funda-
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het is

aardig voorbeeld

geleerde dingen als vanzelf 
lastige plicht

was kre<
Ik spaar

zins nader bespreken, n.1. dit, dat 18 jaar de leeftijd van het huwelijk 
is. Wij kunnen het, ook in onze Westersche maatschappij met haar 
koelere atmosfeer, betreuren, dal de omstandigheden het met zich 
meebrengen, dat men niet op 18-jarigen leeftijd huwt. Veel en velerlei 
ellende zou voorkomen worden, als dat eenvoudige Joodsche woord 
zijn vervulling zou kunnen krijgen. De jaren op deze levenshoogte 
zijn van ontzaglijk belang voor de vorming van het geheele leven. 
Moraal in den engsten zin van het woord moet uit dezen leeftijd worden 
meegenomen; uit een leeftijd, waarin het kind nog zooveel meer 
leert; leert humaan te zijn, medelijden te hebben, geestdriftig te zijn 
voor de waarheid, enz. Dan heeft het uit deze rijpere jaren voor goed 
gouden sleutels mee gekregen voor al de loketjes, waaruit het leven 
bestaat.

Uit mijn eigen leven kan ik een aardig voorbeeld noemen, dat .zoo 
goed verklaren kan, welke waarde een zoodanige opvoeding heeft en 
hoe de daarin en daardoor geleerde dingen als vanzelf sprekend en 
heel gewoon en dus niet als een lastige plicht ons bijblijven.

Er is een Joodsch voorschrift, dat zegt, van de zuivere winst, dien 
wij verdienen, één tiende af te zonderen voor liefdadigheid en goede 
doeleinden; dat tiende hebben we eenvoudig te beschouwen als iets, 
dat ons niet toebehoort. Het is — in ruimen zin genomen: — 
armenkas, die we wel naar ons inzicht kunnen beheeren; maar 
ons eigendom niét. Het behoort aan den arme, aan de armen, 
goede doeleinden, waar geld voor noodig is.

Toen ik jong was kreeg ik ook een weekgeld. Dat begon met één 
cent per week. Ik spaarde dat op, tot ik 10 centen had en dan ging 
één cent in een busje voor een of ander weldadig doel. Een tiende 
behoorde niet tot mijn eigendom. Dat beginsel is mij heel mijn leven 
bijgebleven. Vanuit mijn jeugd heb ik het gevoeld, dat het anders niet 
mogclijk is; en daardoor ben ik het altijd als iets geheel vanzelf
sprekends blijven doen en doe het nog zoo. Het spijt mij niets, als 
ik dat tiende afzonder, maar ik doe het met echte vreugde. Het is 
blijvend geworden. En zoo zijn alle begrippen uit de jaren der rijpere 
jeugd blijvend voor het verdere leven.

Op de belangrijkheid van de periode der rijpere jeugd wijzen ook 
een aantal Joodsche litteratuur-stukken in de verklaringen van enkele 
gedeelten uit den Bijbel. Zoo wordt b.v. bij een strophe uit het 
Hooglied in de poëtisch-fantastische uitwerking in Agada-denkbeelden, 
bij het vers (1:10): „Schoon zijn uw wangen in de ketentjes, uw 
hals in den schakeltooi" gezegd, dat de „wangen” de kinderen zijn, 
die op school zitten en onderwezen worden, en de „tooi om den hals ’ 
de oudere leerlingen zijn, die hun hoofd steeds blijven buigen, om
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altijd opnieuw te hooren wat de leeraar van het Jodendom te ver
tellen heeft. Ergens anders b.v. lezen wij: Het Psalmvers (105:15): 
.en raakt mijn gezalfde niet aan” — slaat op de kinderen op school. 
Omdat zij de dragers zijn van de toekomst, mogen de kinderen niet 
aangeraakt worden. Zoo zijn er tallooze dergeliike uitspraken.

Oorspronkelijk was de stand van zaken zoo, dat de ouders zelf 
den kindereii onderwijs gaven. Iedere vader onderwees leer en leven 
van het Jodendom aan zijn kind in theorie en praktijk. Het hand in 
hand gaan van deze beide geeft pas de echte kracht aan het onder
wijs. Toen door allerlei ekonoinische en politieke omstandigheden 
— ook de vervolgingen van mijn voorvaderen door de Romeinen — 
dit niet wel meer mogelijk was, werden er scholen gesticht; ’t aller
eerst voor kinderen van 15 tot 18 jaar. Later werd dat uitgebreid.

En er is een opmerkelijk voorval, dat toont, hoe de Joodsche op
vatting was van onderwijs en onderwijzers, van de vorming van de 
jeugd. Het was in den tijd van ruim twee eeuwen na de verwoesting 
van Jeruzalem (zoo ± 300 na het begin v. d. Chr. jaartelling), dat 
de patriarch eens voor een of ander doel boden uitzond naar ver
schillende steden in Palestina. Zij vroegen, waar de wachters der 
stad waren, en men wees hen naar de politie. Neen, zeiden de 
boden, dat zijn de wachters niet. De wachters zijn: de leeraren der 
kinderen! Dat woord heeft door alle eeuwen heen zijn volle kracht 
behouden. De wachters zijn zij, die het kwaad middellijk weren door 
het goede op te bouwen. En dat zijn niet de directe beschermers 
tegen het kwade. De onderwijzers zijn het, die de stad bewaken!

Omtrent het volbrengen der Joodsche voorschriften door de kinderen 
hebben wij uitteraard groote ervaring. In het algemeen zijn die erva
ringen zóó, dat in die gezinnen, waarin het godsdienstig leven in 
theorie en practijk sterk en forsch is, kinderen gewonnen worden, 
die de Joodsche daad volbrengen en in het leven indragen.

Aan de opvoeding ontbreekt vaak veel. In het algemeen kan men 
den volgenden regel opstellen: De helft van de uitkomsten der op
voeding zit in het individu zelf en de andere helft komt uit de 
opvoeding voort, uit het voorbeeld der ouders, uit het gezelschap, 
waarin de kinderen zich bewegen, en uit alles, wat er in huis gezien 
wordt, uit alles, wat de onderwijzers doen voor het oog der kinderen 
en terwille van de kinderen. Allerlei andere factoren kunnen ook 
meewerken, maar het milieu doet ontzaglijk veel. Het argument, dat 
uit zooveel Godsdienstige gezinnen zooveel ongodsdienstige kinderen 
voortkomen, kan een tegenhanger vinden in het feit, dat wij het 
andersom ook tallooze malen vinden. Die anderen, uit ongodsdienstige 
gezinnen tot Godsdienstig leven gekomen, worden vaak juist de sterksten!

practijk sterk en forsch is, kinderen
Ische daad volbrengen en in het leven
opvoeding ontbreekt vaak veel. In het algemeen kan n 

:nden regel opstellen: De helft van de uitkomsten der 
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lijk geformuleerde vragen stijgen 
blijven uit. Dat kan funest worc 
De ouders hebben de hooge rot 
en er naar te handelen; een leven 
bezieling, 
van begrip naar beginsel 
doen en niet-doen.

En dit heeft vooral ook daarom te gebeuren, omdat er een massa 
invloeden van buiten werken, geestesstroomingen, wisselend met de 
tijden, uiteenloopend in allerlei richtingen — heden luid toegejubeld, 
morgen in hun holheid tentoongesteld.

Ik denk b.v. ■— en de ouderen onder mijn hoorders zullen mij bij 
dit eerste voorbeeld zeker begrijpen — aan het Multatulianisme! Dat 
had een geweldige macht over de jeugd, juist de rijpere jeugd. Het 
heeft tientallen jaren geduurd! Wat moest daar niet een sterk-bewust 
arbeiden der ouders tegenover staan. En, hoe men er nu over denken 
moge — dié negatieve verdienste heeft het gehad, dat het teweeg
bracht, dat ouders en opvoeders zich rekenschap zijn gaan geven der 
dingen, waar dat tevoren niet is gebeurd. Het eischte dringend: geen 
sleur-eerlijkheid zonder begrip, geen sleur-zedelijkheid zonder begrip, 
geen.... sleur-relegie zonder begrip! En dat was van 
onmetelijk gewicht. "Want wat zich in die periode van 
bij de jeugd vast zet, blijft! en dat hebben we hier in alle n 
vormen en graden ten opzichte van massa's daden en gevot 
begrippen of.... de afwezigheid er van gezien I

Een ander voorbeeld van tijdsinvloed — in 't bijzonder met betrek
king tot de Joodsche jeugd. Ik bedoel: de Jodenemancipatie en haar 
gevolgen.

Tot de Fransche revolutie toe golden wij, Joden, ook in de West- 
Europeesche maatschappij niet als menschen. En ook Nederland, dat 
we altijd met zooveel trots „den klassieken bodem der vrijheid" noemen, 
beschouwde ons toch niet zóó als menschen, dat we ook zoo, gewoon 
als menschen, behandeld werden. Ge gelöoft mij niet? Een paar typee- 
rende staaltjes wil ik u even noemen. In Amsterdam, waar we omstreeks

:e passen in de rijpere jeugdperiode. 
Dat is een doodend kwaad. Even- 

weldadigheid en van opoffering. Het moet 
bezieling moet er aan ten grondslag liggen.

gekomen, waarop het critisch gaat 
■n stellen en het merkt dan, dat bij de ouders 
sgripszekerheid, de bezieling zoek is, dan zakt bij 
/eg! Vage, onbestemde twijfelgevoelens en duide- 

n op — bevrediging en beantwoording 
:-den en dat is veelal funest geworden. 
>eping om hun ouders-ambt te verstaan 

van daden van bewuste bezieling — 
die ook onder de kalmste levenshouding kan liggen — en 

naar beginsel en toepassing der dingen, die ze in hun leven

in waarheid
16 tot 20 jaar 

mogelijke 
oelens en
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1600 officiëel werden toegelaten, moesten de Joden toch altijd aan 
de grens van de stad wonen. En in Utrecht werd ’s avonds om 
10 uur de „boevenklok” geluid en dan moesten alle Joden zorgen, 
dat ze de stad uit waren!

De Fransche revolutie veranderde dat. Die pre 
de rechten van den mensch. Ook van de Joden. 1 
menschen gepromoveerd. Wel kwam daar hier en gil 
op, soms een zeer sterke. Maar over ’t algemeen lieten 
rechten — zij 't dan vaak in theorie — zich niet meer schrappen. 
En toen gingen de Joden, of veel Joden zich bezig houden met alles 
uit de West-Europeesche beschaving. Zij mochten nu ineens in de 
maatschappij hun plaats innemen. Dat was een verc.deming, maar 
toen ging het ook vaak, zooals het gaat met iemand, die lang honger 
geleden heeft en opeens voor een tafel gezet wordt waar een 
matig groot diner met massa's gerechten klaar staat. Daarop 
niet zelden een finaal bedorven maag. Deze reactie heeft in het ] 
dom doorgewerkt en is nu nog merkbaar. De invloed 
een eeuw lang gewerkt en begint nu te zakken. De 
van het eigen kostbare bezit in vele kringen 
kinderen eenvoudig het Joodsche pad verlate 
hadden betreden. En daar bracht die werking 
rijpere jeugd teweeg, dat men zoo langzamerhand van alles, wat het 
Jodendom opbouwde en er door opgebouwd werd, afzag. Langzamer
hand was er in veel kringen weinig overgebleven van de waarde van 
het Jodendom en zijn kennen der begrippen, gevoelen der idealen, 
doen der daden.

Zulke tijdsinvloeden zijn er vele. En de kracht, die tegen al het 
verkeerde hier het meest kan uitrichten, is de eigen bezielde daad. 
Niet alleen in den eenvoudigen zin van het „voorbeelden trekken’’. 
Maar veel ruimer, breeder, dieper. 'Want er is juist voor de jeugd 
niets bezielenders, dan wanneer ze ziet, dat de leiders en opvoeders 
in al het goede met bezieling voorgaan. Goed voorgaan oefent veel 
invloed meer uit dan allerlei beschouwingen. De met bewuste wil 
gedane daad van opoffering voedt op; niet de vermaning in woorden. 
Het voorbeeld van vader en moeder moet het werk doen. Overheer- 
schen moet in deze jaren het bewuste Joodsche leven der ouders. Geen 
Joodsche daad is er, of er zit een gedachte, een ge 
Elke Joodsche handeling is doordrenkt met Joodsch 
begrippen. Gelijk bij de boomen de sappen d^i 
takken tot in de nerven der bladeren en de i 
zóó is het met het Jodendom en zijn daden, dat 
eik geworteld staat op den bodem van verleden
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jeugd levens- 
gaan in alles, 

de kracht voort 
echt levensgebouw

harmonische eenheid zit in leven en 
opvoeding der ouders. Geen breuk in het leven! Het scherpe 

der kinderen neemt, eerst onbewust, dan bewust, elke tegen- 
er een halfheid in der ouders leven is,

g«-

raktijk, op elk terrein! WAAr de 
neid is'of zedelijkheid, in menschen-

Een gezin, dat Joodsch wil zijn en dat de rijpere 
voedsel mee wil geven, moet zelf weten, hóé voor te 
De opvoeding ligt in het huisgezin. Vandaar uit heeft 
te komen, die de rijpere jeugd in staat stelt een 
op te trekken.

Er zijn verschillende oud-Joodsch gezegden, die spreken van de 
plichten der ouders tegenover de kinderen. Daar komt o.a. ook in voor, 
dat elke vader zijn zoon een ambacht heeft te leeren! Maar het mag niet 
een zijn, waardoor’hij voortdurend te midden van vrouwen bezig is; een 
ambacht dus, dat rein is! Het mag ook niet een zijn, dat te veel van 
zijn inspanning eischt om zich nog met ideëele dingen te kunnen bezig 
houden. Het heeft zóó te zijn, dat het het kind niet belet Jood te zijn, in 
vollen omvang van het begrip. Te arbeiden heeft de vader hier; en tot 
God heeft hij te bidden, zijn kinderen te zegenen. Er is tenslotte geen 
ambacht, waaraan rijkdom of armoede verbonden is. Alles hangt af 
van Gods besturing. Wij moeten ook het ambacht zóó laten zijn, dat 
de kinderen er geen tegenstrijdigheid in zien tusschen de leer hunner 
ouders en het verdere in hun leven, waartoe zij door hun ouders 
worden geleid. Zoo moest een vader zijn zoon niet ezeldrijver laten 
worden, kameeldrijver, winkelier, barbier, matroos, etc., waaraan — in 
die oude dagen althans; over het nu laat ik mijn hoorders het oordeel 
over — oneerlijkheid verbonden was.

Het Joodsche volk is niet het volk van den handel. Wij zijn het 
volk van den landbouw. Wij zijn den handel ingedreven door de 
eeuwenlange behandeling, die we van de' christenvolkeren onder
vonden hebben.

Gezorgd moet worden, dat er

oog 
strijdigheid waar. En als er een 
een contradictie van de eene daad met de andere, van woord 
handeling, dan is er een breuk ! En dat geeft onvermijdelijk een 
brokenheid in de opvoeding! Eenheid in alles! Harmonie in 
toepassing der idealen in de pra 
tegenstrijdigheid zit, of het in eerlijkh»
liefde of waarheidshuldiging, wéér ook in het religieus-moreele leven 
— het wreekt zich bitter in de levens der kinderen.

Het geldt een sfeer van harmonie te scheppen, waarin het kind 
groot wordt. En daar moet sterk het gevoel overheerschen van de 
verhouding van mensch tot God. Er is een kabbalistische beeldspraak, 
die zegt, dat er kanalen loopen van God naar iederen mensch en 
van iederen mensch naar God. Door die kanalen stijgen steeds door
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vlammen 
die relatie tot

'dezen worden. 
: dus niet nader 

zijn plaats is.

Onze jongeren en hun boeken 
door 1DA HE1JERMANS.

feestdagen

in volledige kracht geleefd
i gaat nooit uit het leven weg, en
kracht

"\T u er door mij over bovenstaand onderwerp iets geschreven gaat 
worden, moet er eerst verklaard waarom het juist in Volks

ontwikkeling gebeurt en op dit oogenblik. Er zijn echter niet veel woorden 
noodig om uit te leggen, dat er een vitaal verband bestaat tusschen 
de ontwikkeling van een volk en de boeken, die er g< 
En uit de jongeren groeien de volwassenen. Het hoeft 
betoogd, dat het onderwerp, door mij gekozen, hier op 

Maar waarom wordt het nu aan de orde gebracht?
In 1918 en 1919 schreef ik twee brochures Onze Jongeren en de 

moderne literatuur, een paedagogisch-critischc beschouwing en Onze Jongeren 
in de moderne literatuur (Baarn, Hollandia-Drukkerij). Beide be
schouwingen hebben zeer veel pennen in beweging gebracht, wat aan
leiding had kunnen geven tot een pro en contra, ten opzichte van mijn 
betoogen. Het is door mij ongeschreven gebleven, omdat denkbeelden 
er bij winnen, als alles rustig bezinken kan.

op en neer. Elke mensch staat met God in relatie en hij kan 
vurigen gloed doen komen. Ieder vader en moeder 

heeft de onafwijsbare plicht, hun kinderen te laten zien, dat in hun 
leven die vlammen branden.

’k Heb eigenlijk nog veel meer te zeggen — laat het genoeg zijn! Laat 
mij nog even vermelden, dat Sabbath en feestdagen een ontzaglijken 
invloed hebben op het leven der kinderen ~ als ze in harmonische n 
samenhang met het leven en in volledige kracht geleefd en beleefd 
worden. De herinnering hieraan 
gaat buitengewoon opvoedende kracht van uit.

In eiken mensch worstelen twee dingen. De neiging naar het goede 
en naar het slechte. Deze twee machten trekken iederen mensch 
naar den éénen en naar den anderen kant. Nu komt het er maar 
in de dagen der rijpere jeugd op aan, den wil van het kind te stalen 
naar het goede ; te zorgen met alle middelen en niet het minst met 
het middel der religie, dat de neiging naar het goede versterkt wordt. 
Het Jodendom, dat den mensch met allerlei voorschriften opleidt, is 
er op uit, den mensch steeds te louteren en wil hem door dit alles 
de kracht van wil geven, opdat hij het goede doe. Dat hebben wij 
na te streven bij het groot brengen der rijpere jeugd. Warme, be
zielde Godsdienstige opvoeding — die vormt de jeugd en die bouwt 
sterke, mooie levensgebouwenl
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ledagogische opvattingen, welke erin 
,.ling dwongen, heb ik weer door- 

de titels der boeken nagegaan, welke mij geen lectuur voor 
eens gedaan, om, 
nu niet meer in 
en vroeger in De 

niemand is het schande te er- 
vliegtuig der denkbeelden ballast is, die over 

“ waar-

Op het oogcnblik echter liggen er naast mij een 
heer W. L. M. E. van Leeuwen, dat Litteratuuronderwijs 
en te vinden is in de November-aflevering van Vragen 
en het derde deel van Onze Letterkunde, nog niet heel 
bij J. B. Wolters verschenen en samengesteld dc 
en W. L. Boldingh-Goemans.

Deze beschouwing en dat boek zijn voor mij de redenen geworden, 
die tot schrijven als

AVant het betoog van den heer van Leeuwen, die leeraar is en 
als zoodanig door wat hij al vroeger gaf een bekende persoonlijk
heid gaat worden, legt de brochures, welke ik schreef, onder het ontleed
mes en voegt er eigen opvattingen aan toe. Dit doet hij in 1925, dus 
wat jaren na den tijd, dat mijn verhandelingen geschreven werden. 
Daardoor mag de meening geuit worden, dat zij nog steeds wat te 
zeggen hebben en hen prikkelen, welke van 
getuigen. Wij leven toch snel, heel snel 
zinken elke seconde in de bodemlooze diepte 
vergetelheid.

Dus heb ik, toen ik de beschouwing van den heer van Leeuwen 
tot mij liet komen, de mijne aandachtig overgelezen, omdat voor iedereen, 
ook voor mij, het leven van dezen tijd groote snelheid heeft, daar 
de meeningen als op ons aanstormen en ieder oogenblik men gedwongen 
wordt eigen inzicht aan dat van anderen te toetsen. Het individueele 
leven is bovendien te vergelijken bij een boom, die altijd door en in 
den groei breeder en dieper wortelt, omdat de kruin zich spreidt. Als 
deze bladzijden verschijnen, schrijven we al 1926. Acht jaar verliepen 
dus tusschen het schrijven van de brochures en dit betoog, acht jaar 
van dc evolutie op opvoedkundig gebied, waarin we zijn, acht jaar, 
welke voor een paedagogische overtuiging van nu een soort oneindig
heid zijn.

Er werd dus door mij gelezen, overwof 
bloemlezingen, op onze middelbare 
tot schrijven zetten, omdat de paed 
tot uiting kwamen, mij tot bestrijdii 
gebladerd,

igeren leken, ~ ik heb dit alles nauwgezet nog 
i het moest, eerlijk te bekennen, dat er door mij 

1926 zoo geschreven zou worden, als toen in 1918 
Vrouw in gelijken geest. Want voor 
kennen, dat er in het 
boord kan 
deloos werd.
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De eerlijkheid zou ik echter te kort doen, wanneer ik niet zoo gauw 
mogelijk constateerde: geen letter zou ik veranderen in mijn betoogen, 
wanneer ik ze weer schreef. Integendeel: de mcening, toen verkondigd, 
heejt zich nog dieper in mij geworteld. Weer, bij het doorbladeren der 
bloemlezingen, welker opvoedkundige beteekenis mij toen verbaasde, 
ben ik door groote verbazing bevangen geworden. Weer heb ik het 
mij afgevraagd hoe het mogelijk is, dat een literator, die voor jongeren 
demonstreeren wil, dat de leuze Part pour l'art onaantastbaar is, 
daarvoor Jan Steen's dronken vioolspeler kiest om te laten zien hoe 
mooi die beschonkene weergegeven is. AVeer begreep ik het niet hoe 
de aandacht van de jongeren opzettelijk gevestigd moest worden op 
boeken, die, hoe knap ook geschreven, geen 
omdat zij hen voeren in de sferen van afs< 
moeheid, hartstocht. Namen hoeven niet gene 
daarvoor door mij slechts verwezen worden naar de brochures zelf.

Maar, zegt de heer van Leeuwen, die jongeren zijn geen kinderen 
meer; zij zitten nu al in de 5e of 6e klasse van de Middelbare School. 
Zij zullen daar dadelijk student worden. Goed 1 Toegegeven 1 Laat 
aangenomen worden, dat zij pas de boeken zullen 
lezen, als zij 16, 17, 18 jaar zijn. Maar zijn zij dan ( 
Zijn zij dan reeds volwassen? Zijn zij dan niet in d< 
prediking van pessimisme het grootste ziele-onheil kan stichtc 
er dan brandstof geworpen worden op het vuur van den hartstocht, 
dat altijd uitlaaien wil? Moeten de jongens en meisjes, welke de 
schoolbanken gaan verlaten, behandeld worden als aanstaande dok
toren in de letteren? Heeft het goede lezen niet een ander en hooger 
doel? Moet — op de beteekenis van deze vraag zal in den loop van 
dit betoog teruggekomen worden — aan het leven niet het voornaamste 
worden overgelaten, omdat alle scholen, ook de middelbare, niets 
kunnen doen dan richting geven, daar zij nooit „klaar" kunnen 
of mogen?

Waarom toch zouden we al onze jongeren dringen en dwingen moeten 
door de lectuurpoorten van al het ontzenuwende van al onze knappe 
boeken, die het over alles hebben, dat loodzwaar hangt aan de ziel 
van de jongens en meisjes, welke door de moeielijke jaren, waarin zij 
zijn, toch al moeite hebben om niet te verzinken in het moeras, dat 
trekt naar de diepte wie het voor vasten bodem aanziet!

Hiermee wordt geen literaire struisvogelpolitiek aanbevolen. De 
boeken zijn er. Ze zijn binnen het bereik van alle jongeren. Maar 
èn mijn brochure èn dit betoog bestrijden een literaire opvoedkunde, 
welke met de autoriteit van de school en den leeraar sommige boeken 
onder de aandacht van den leerling brengen, suggereeren, dat ze reeds
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jonj
;en
als

wanneer er de 
dergelijk rustig

onderwijs in geen enkele school 
wiskunde, noch literatuur, 

>en het niet zijn daar waar 
leeraren paedagogisch den-

van kalm te betoogen: 
mg voor. Lees je nu 
ben je zelf verant-

hun madonna of ridder."
opvoeders, dan niet met vuur 
lezen over en van alles, wat 

de zwakkeren — en er zijn zoo talloos

gelezen kunnen en moeten worden, in plaats 
„Wacht nog wat met lezen. Je bent er nog te jon; 
toch, dan weet je, dat er gewaarschuwd is en b 
woordelijk, niet ik.”

Door eigen lange ervaring kan ik getuigen, dat, 
goede verhouding is tusschen jongeren en school, een 
gezegde indruk maakt.

Ten slotte staat geen enkele tak van 
op zichzelf, hoort niet zoo te staan. Noch 
noch welk vak zijn doel op zichzelf, moge 
de school een organisch geheel is en de 
kende en handelende persoonlijkheden.

Aan mijn eerste brochure gaf ik daarom den ondertitel vanpaeda- 
gogisch-critische beschouwing. De boeken en schrijvers werden door mij 
getoetst aan hun paedagogische beteekenis voor jongeren, alle jonge
ren, ook die van 16, 17, 18 jaar. Het is het groote verschil tusschen 
den heer van Leeuwen ■sn mij. Hij ziet slechts letterkunde, „literatuur” 
en vindt, dat allen op dien leeftijd alles kunnen en mogen, eigenlijk 
moeten lezen, omdat zij straks toch het leven ingaan of studenten 
zullen zijn. Hij vindt, dat „de keuze tusschen schoonheid en zedelijk
heid op een jongensschool een minder moeielijk probleem is dan op 
een voor meisjes," alsof niet juist met en voor jongens de opvatting 
gehuldigd moet worden, dat er slechts één maatstaf van zedelijkheid 
is, voor jongens als voor meisjes. Hij wil „vol meegevoel" met zijn 
leerlingen allerlei lezen, het licht laten vallen op het mooie in een 
figuur als van de Meester’s Geertje. Waarom, waarom, zij er weer 
gevraagd? Kan er dan niet gewacht worden? Komt eenige leeraar 
ter wereld in eerbied te kort voor een boek als Geertje, wanneer hij 
er van overtuigd is, dat dit werk nog geen kost voor jongens en 
meisjes is, zelfs niet, als zij 16, 17 en 18 jaar oud zijn?

Waarom vindt de heer Van Leeuwen het zoo natuurlijk, dat onze 
jongens boeken lezen als Malle Gevallen van Hans Martin en PhiVs 
Amoureuze Perikelen i Komen zij er na de lectuur beter uit te voor
schijn? Gaat er van al zulke boeken op jongeren niet de allerslechtste 
bekoring uit? Laten we toch als opvoeders wakker blijven. De heer 
van Leeuwen zegt, dat jongens en meisjes op den leeftijd, dat zij al 
die boeken lezen, slechts droomen van „reine liefde", dat „de jongen 
en het meisje, de beteren tenminste, vervuld zijn van reine, ontroe
rende aanbidding voor hun madonna "

Zoo zijn er, zeker! Maar laten wij, 
spelen, niet onze jongeren dwingen te 
den hartstocht aanblaast en
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en hyper-individu<

velen in onzen tijd — den vasten grond onder de voeten weggraaft. 
We mogen niet aannemen, dat al die jongeren maar heenlezen zullen 
over alles wat in hen nog meer verwarring zal doen ontstaan, indien 
zij begrijpen wat zij lezen en begrijpend lezen moet toch het doel zijn.

In mijn Onse Jongeren en de moderne literatuur, werd er op gewe
zen, dat er veel jongeren in het moderne boek geteekend worden, 
die den band met het oudere geslacht doorsnijden op ©ogenblikken, 
dat het wreed wordt dit te doen. De heer van Leeuwen vindt, „dat 
deze breuk tusschen het oudere en het jongere geslacht een noodlot' 
is, niet te ontkomen, steeds waarschijnlijk aanwezig geweest, thans 
gelukkig ook geuit. Moet al het moderne uit ons literatuuronderwijs 
gebannen worden en de huichelarij worden binnen gehaald ? Als het 
uitgesproken wordt, is een conflict misschien oplosbaar, anders zeker

We blijven, aldus redeneerend, in een vicieuzen cirkel ronddraaien. 
In de verhouding tusschen ouderen en jongeren hoeft er niets van een 
„noodlot" te zijn. Het door de natuur aangegeven verschil was, is en 
zal altijd te overbruggen zijn door onderlinge liefde. Wc bewijzen 
onzen jongeren toch waarlijk geen dienst, wanneer wij gaan beweren, 
dat er een breuk tusschen twee generaties moet zijn, het een onont
koombaar fatum is.

De heer van Leeuwen neemt hier iets als een waarheid aan, wat 
is. Zoo ook meent hij, dat een dichter zich altijd eenzaam 

jven voelen. Hij vindt het dus geen verschijnsel aan dezen tijd 
•en, dat zooveel dichters in hun verzen de werkelijkheid ont- 

en de jongeren meevoeren naar het rijk van het hyper-subtiele

Eenzaamheid, stilte, zal ieder zoeken, die met eigen ziel in contact 
wil blijven, bet Eeuwige daarin beluisteren. Maar wie dan niets vindt 
dan datgeen wat slechts iets beteekent voor de weinige enkelingen, 
bij is óf geen gids voor onze jongeren, óf bij bewijst, dat er iets hapert 
aan onze samenleving, omdat de dichter niet meer uitzingt dat wat 
in de massa leeft. Alle groote kunst is gemeenschapskunst en onze 
jongeren hebben dat weer te begrijpen en tot werkelijkheid te maken. 
Jongeren, die in het boek zelfzucht als zoodanig niet meer herkennen 
en den dichter, den waarlijk grooten schrijver zouden gaan beschouwen 
als iemand, welke nooit begrepen kan worden door het volk, de 
massa, worden en blijven de volwassenen, welke niet weten en voelen 
hoe arm een maatschappij is, hoe bloedeloos een tijdperk zonder de 
echte, levende gemeenschapskomst.
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;eten. dat op 
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land met zijn eigen- 
daad van durf geweest 
10 geheel in hun werk 
:eksen van boeken in

AVaarom werd het boek van de dames Gratama en 
Goemans de tweede aanleiding voor mij tot het schrijven van < 

Omdat beide schrijfsters en verzamelaarsters niet vcrgel 
de scholen voor onze jongeren de literaire opvoeders èn lett< 
èn paedagogen moeten zijn.

Zij bewijzen dit in tweeërlei opzicht.
In haar woord vooraf schrijven zij: „De bewerking van het hoofd

stuk De Romanliteratuur na 'So bracht eigenaardige moeilijkheden mee. 
Veel werk van literaire waarde uit dit gedeelte is ongeschikt om door 
leerlingen gelezen te worden of zelfs om met hen behandeld te worden, 
omdat zij er eerst later rijp voor zijn. In Onze Letterkunde, in de eerste 
plaats een gids voor jongeren, is hiermede rekening gehouden. Tenge
volge daarvan kon van groot literair werk wel eens minder gezegd 
worden dan van werk, dat er uit een schoonheidsoogpunt beneden 
staat. Uit dien hoofde zijn ook enkele titels van boeken weggelaten. 
Een lijst van boeken achter in dit deel opgenomen, wijst eenigszins 
aan, welke boeken naar onze meening wel door jongeren genoten kunnen 
worden, al blijft een dergelijke keuze steeds een individueele kwestie."

Na al hetgeen, hierboven in het midden gebracht, zal er nu niet 
nog eens uitgelegd moeten worden, dat de meening in dit citaat ge
formuleerd, volgens mij de eenig geldende mag zijn, welke besprekingen 
het onderwijs aan jongeren heeft te doordringen.

Het is van de twee verzamelaarsters in ons 
aardige verhoudingen op letterkundig gebied een 
om het beginsel, waar zij van zijn uitgegaan, zoo 
door te voeren. Zij durven te zeggen, dat zij reeksen van 
hun geheel niet geschikt voor jongeren vinden, zij durven dit te doen 
tegenover sommige zeer bekende werken in het bizonder, zonder 
nochtans, wat iets vanzelfsprekends is, aan de literaire waarde van 
al die boeken iets te kort te doen. Integendeel! Zij verzwijgen eigen 
eerbied en bewondering niet voor al datgene, dat zij toch geen lectuur 
voor jongeren vinden. Zij durven aan hun werk een lijst van namen 
toe te voegen, die aangeeft wat volgens haar beiden door de leer
lingen kan en mag gelezen worden, Zij durven dit alles te doen in 
ons kleine land, waar gelijk Borel het ergens schreef, kunst zoo gauw 
tot Kunst, als iets buiten-het-leven-staande, verbastert.

Toch is er op haar werkwijze, ook uit paedagogisch oogpunt, wat 
af te dingen. Zij geven veel te vee) namen. Men zou tot een respec
tabel, hoog getal komen, wanneer men al degenen optelde, die in ons 
land, Vlaanderen en Hollandsch-Afrikaansch sprekend Afrika, volgens 
haar tot de letterkundigen moeten worden gerekend. Ook tegenover 
haar beiden moet eraan herinnerd worden, dat geen enkele school.
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ook niet ecnige middelbare, eindonderwijs geeft. Dat doet het leven, 
dat volgt, voortdurend, altijd, tot aan het graf toe.

Zij komen met al die lijsten van namen in conflict met het tweede 
beginsel, dat zij toch willen dienen; dat der zelfwerkzaamheid.

Er wordt toch door baar beiden een stap op den weg gezet, waar 
zij gaan, die alle onderwijs wenschen te doordringen van den zuur- 
deesem der zelfwerkzaamheid. Haar boek is daarom berekend op het 
zelf zoeken der leerlingen. Zij willen woord en beeld aan elkander 
verbinden en hebben ruimte gelaten voor teekeningen en afbeeldingen, 
door de leerlingen zelf te verzamelen.

Maar, mag er gevraagd worden, als de twee schrijfsters en ver- 
zamelaarsters, in het eene de waarde van de zelfwerkzaamheid 
erkennen, waarom die dan in het andere, waar dit van nog veel grooter 
belang is, geheel genegeerd?

Reeds werd erop gewezen, dat er veel te veel namen van „letter
kundigen” werden opgenomen. Het komt toch er op aan onze leer
lingen te leeren lezen en oordeelen, zelf en nog eens zelf. Dit gebeurt 
niet, als de dames Gratama en Boldingb-Goemans het eigen oordeel 
telkens geven, telkens zelf prijzen en afkeuren. Zeker, de volwassene, 
die voor jongeren „gebundeld" wil zien, zal het met die oordeelvel
lingen in de meeste gevallen eens zijn. Maar dringen de volwassenen 
zich niet te veel in een letterkunde-boek op den voorgrond, wanneer 
zij alles willen geven en toch onmogelijk alles kunnen goedkeuren?

Het lijkt, alsof de twee verzamelaarsters geen vertrouwen hebben 
in het wezen der zelfwerkzaamheid. Ware dit het geval geweest, zij 
zouden slechts enkele typeerende voorbeelden gegeven hebben van 
wat zij onder literaire richtingen en stroomingen verstaan en dan 
heel veel, misschien de meeste, namen hebben weggelaten. In het 
opnoemen schuilt altijd heel veel willekeurigs. ^Vant waarom moesten 
die en die namen zwaarwichtig gedrukt en die en die weggelaten?

Het kan niet genoeg herhaald worden, dat het allermeeste aan den 
leerling zelf moet overgelaten worden, den groeienden mensch. Hij 
moet hebben leeren kijken, denken, waarnemen, voelen; zijn eigen 
zielekrachten hebben zich te richten; meer niet, maar ook niet minder. 
Geen enkel onderwijs mag tot een soort encyclopedie ontaarden. De 
leerling heeft slechts te leeren een encyclopedie met oordeel te gebruiken.

Sommigen zullen wellicht beweren, dat ik, mijn betoog vervolgende, 
eenigszins ben afgeweken van datgeen, aangegeven door het opschrift 
dezer beschouwing, omdat ik de methodiek van het literatuur-onderwijs 
niet geheel heb vermeden. Dit kan echter niet, omdat het hoe en 
het wat hier in nauw verband met elkander staan. De leerling, die 
op letterkundig terrein, alles als gesneden koek voor zich krijgt, met
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oordeelvellingen van de verzamelaars, met indeelingen, waaraan hij 
niets meer heeft te veranderen, zal ook later datgeen blijven bewon
deren en afkeuren wat hem bewonderd of afgekcurd wordt voorgezet. 
Het inzicht, dat de leerling zelf oordcelend moet lezen, verheldert 
bitter weinig boeken, voor leerlingen op literair gebied samengesteld. 
Is het dan te verwonderen, dat de groote massa der lezers het eigen 
literaire oordeel richt naar dat van de courant, het lijfblad?

Hoeveel scholen zijn er, waar eerst verkend wordt wat de leer
lingen zelf lezen, in hun eigen vrijen tijd? Op hoeveel inrichtingen 
van onderwijs wil men werkelijk de psyche der jongeren leeren kennen 
door na te gaan wat de reflex is van het eigen zieleleven in de zelf 
gekozen boeken? Waar heerschf die goede verhouding tusschen den 
volwassene en den jongere, zoodat de laatste den moed heeft eerlijk 
te bekennen alles wat hij gelezen heeft?

Waar, de boeken van bijv, vóór 1850 buiten rekening gelaten, 
ofschoon ook daar met hetzelfde beginsel zou kunnen worden rekening 
gehouden, brengt men met de leerlingen zelf schifting in de massa 
van het door hen gelezene, worden er met hen zelven de 
getrokken?

Waar wordt reeds b.v. in de eerste klasse 
school de zelfwerkzaam! 
gezet tot in de hoogste 
tot de lectuur behoort, voor het latere leven alleen bestemd ? 
wanneer bijv, een broekemannetje een boek noemt, dat alleen 
orthodoxe aestheet voor het kind geschikt zou vinden, waarom 
dit dan niet dadelijk, ook al in de aanvangsklasse, met 
schuwend woord door allen genoteerd worden op 
duidelijk vermeld staat, dat zij slechts voor volwassenen 
die wijze zou nooit eenige struisvogelpolitiek gevolgd 
de leerlingen van den beginne af,'dadelijk, begrijpen, dat 
zijn van groote waarde, maar nog niet door hen te verwerken.

Een dergelijke lijst, of catalogus — wat doet de naam ertoe — den 
geheelen schooltijd door met de leerlingen zelf bijgehouden, gerubri
ceerd, kan van groote waarde worden, omdat zij fen iets van den 
leerling zelf geeft èn van den leeraar, in de reeks der schooljaren.

De leeraar, de leider, de voorzitter bij de beschouwingen, moet 
echter dan zeer belezen wezen, op de hoogte komen of zijn, ook van 
boeken, voor jongeren geschreven en van die, waarin zij belang stellen. 
Wie zoo voor de lectuur den leerling tot zelfwerkzaamheid wil prik
kelen en zichzelf opvoeden door grootere kennis van kind en jongere, 
komt er achter, dat er nog andere werelden van lectuur bestaan dan 
die van onze Nederlandsche, moderne lectuur.
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door Dr. I. A. Valk bij H. 
dut ook de aanhalingen er u

') Klassikaal en Individueel Onderwijs 
Amsterdam. In vereenvoudigde spelling,

Klassikaal en Individueel Onderwijs, 
(Dissertatie door Dr, I, A.VALK.)')

1. J. Paris 
uit.

„Problemen" een uitvoerige be- 
aangetoond, waarom de klassikale 

van den tijd af, dat het onder-

<e trouwe lezer van dit tijdschrift zal zich herinneren, dat de vraag: 
„Klassikaal"onderwijs of wat anders reeds herhaalde malen is 

aangeroerd of wel opzettelijk is besproken.
Inden II jaargang kwam ze aan de orde onder het hoofd „Problemen" 

ten aanzien van de kwestie over hoeveel tijd in de week de school 
over de jeugd mocht beschikken. Als antwoord werd het vermoeden, 
zelfs de waarschijnlijkheid uitgesproken, dat de school meer uren zou 
vorderen dan tegenwoordig; onmiddellijk stond daarnaast echter dat 
„de geheele inrichting van het schoolwezen in sterker mate veelzijdig 
en soepel zou moeten zijn dan nu" (blz. 17), m. a. w. meer vrijheid 
en zelfstandigheid voor de jeugd.

De III jg. bevat als vervolg op 
schouwing. Eenerzijds wordt daarin 
leervorm zich sterk ontwikkelen moest

Hij zal natuurlijk aanvullend te werk gaan, maar wellicht zal hij 
soms zeggen: „neen, dat boek schrijven wc niet in. Jullie leest het 
toch wel, maar ik wilde, dat ik de macht had om van zulke boeken 
een vuurtje te stoken."

En misschien vraagt dan wel ccns een leerling met den glans van 
den ernst in de oogen en over het ganschc gelaat: „Waarom worden 
dan zulke boeken geschreven?"

Zulk een vraag, die van jonge lippen komt, stemt tot nadenken en 
brengt tot den kern van het vraagstuk, dat in zijn oplossing richting 
wil geven aan lectuur voor jongeren en literatuur-onderwijs.

Het gaat op onze scholen niet om spccialiseering en veelweterij. 
De schrijvers en de doktoren in de letteren van de toekomst moeten 
als alle anderen er komen tot zelfkennis en ontdekking van eigen 
gaven. Maar daarvoor is geen onderwijs noodig, dat den jongeren 
niets spaart, hun alles als opdringt.

.Waarom worden dan zulke boeken geschreven,” vraagt soms de 
ernstige jongere.

En de ernstige leeraar gaat dan vanzelf zich de vraag stellen: 
„AVaarom zouden onze jongeren ze moeten lezen?” Want het antwoord 
op de vraag van dien ernstigen jongere dwingt tot verkennen.
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een pientere baas te zijn, 
noode het onderwijs schijnt te kunnen volgen, 

;eval niet de resultaten vertoont als anderen, blijkt slechts 
lig te zijn voor dat onderwijs en legt op ander gebied veel 
scheid aan den dag". (III jg.

wijs gevoeld werd als een groot algemeen belang, dat de bijzondere 
zorg der Overheid behoefde en dat de omstandigheden het eigenlijk 
„hoofdelijk" onderwijs niet gedoogden.

In hetzelfde artikel wordt evenwel gewezen op de ernstige schaduw
zijden van het klassikaal werken, en in 't bijzonder hierop, hoe die 
schaduwzijden te duidelijker gezien werden, naarmate het doel van het 
onderwijs zich anders voordeed en in verband werd gebracht met de 
rechten van het individu.

Een sterke prikkel tot onderzoek naar den arbeid in de school 
waren de hevige klachten over de geringe resultaten daarvan en de 
statistisch geconstateerde groote aantallen „achterblijvers", die den 

i van geestelijk zwakken. Wel werden vertwijfelde po- 
om door verbeterde methoden en geperfectionneerde 

de schoolklassen op gelijk peil te houden, maar achter- 
zen er. Zijn dat de minbegaafden? Het antwoord is al

indruk wekten
gingen gedaan 
handleidingen < 
blijvers bleven 
gegeven.

„Menig „dom" kind uit de klasse, blijkt op de speelplaats op de 
straat, onder zijn kornuiten, in het gezin 
Menigeen, die maar 
in elk gei..! ..Li 2.
ongevoelig te zijn voor dat onderwijs en legt op 
schranderheid aan den dag". (III jg. blz. 201).

Het vraagstuk nam ook een ruime plaats in de brochure: „De 
toekomst van ons volksonderwijs" (IV jg., blz. 205 e.v.), waarin het 
losser kLrsseverband wordt aanbevolen als een doeltreffend middel, 
om één der ergst gevoelde bezwaren tegen de eenheidsschool te ontgaan.

In het uitvoerige rapport over het Daltonisme (V 193 e.v), in het 
artikel „In nieuwe banen" (IV 333 e.v.) en in het „Studieplan" (V 
274) worden zeer onderscheidene pogingen beschreven, die zich alle 
kenmerken door éénzelfde streven: de individualiteit van den leerling 
te prikkelen en te versterken door de toepassing van een zeer los of 
zelfs afwezig klasse-gareel.

Van bijzondere beteekenis ten opzichte van ons vraagstuk was het 
Duitsche Rijks-onderwijscongres in 1920, waarover uitvoerige mede- 
deelingen zijn te vinden in Hijg. 492 e.v. en IV jg. 120. Met de her
innering aan de militaristische en dressuur-begeerige reputatie der 
Duitschers deed het weldadig aan te bemerken, hoe de nieuwe geest 
zich kond deed in uitspraken als de volgende :

„We weten nu, dat elke individualiteit haar eigen ontwikkelings
gang moet gaan en dat de school eerst dan den naam van ontwikke- 
lings-instituut mag dragen, als zij ieder individu de voor hem geëigende 
middelen ter volle ontwikkeling biedt. Dan krijgen we eerst de goede
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zoo goed 
wordt." (

naar de eenheidsschool dwingt 
mogelijke innerlijke differen- 

onderwijsstelsel, dat volle

het

formule: Suum chique, ieder het zijne", (III -499, Dr. Kerchensteiuer) 
„ De technische inrichting der school berust op de volgende grond

slagen. Alle kinderen, die in een bepaald jaar geboren zijn, hebben 
dezelfde intelligentie, gelijk arbeidsvermogen, dezelfde vormen van be
langstelling, in ’t kort beantwoorden aan dezelfde voorwaarden. Ze 
worden nu allen aan hetzelfde massa-onderwijs onderworpen en de 
taak des onderwijzers bestaat practisch hierin, de wijde kloof tusschen 
déze illusie en de werkelijkheid te overbruggen, zoo goed en zoo kwaad 
als ’t gaat, opdat het klassedoel maar bereikt wordt." (IV 122. Prof. 
Ostwald),

„ De hoofdzakelijk sociale wensch 
tot erkenning der wenschelijkheid van 
tiatie: Deze is niet denkbaar zonder een 
gelegenheid biedt tot de uiting der individualiteit van het kind, 
door dus het onderwijs gelijk recht moet laten wedervaren aan 
intellect en de technische vaardigheid.

Maar daartoe is de eigenlijke schoolarbeid te veel gereglementeerd 
en men komt le tot een vermindering van het aantal verplichte uren 
met daarvoor verplichte leerstof naast een aantal vrije uren, waarin 
de leerlingen zich wijden aan wat hen aantrekt of 2e tot een geheel 
vrij leerplan; of 3e tot een zoodanige indeeling van de leerstof, dat 
niet steeds alle kinderen in eene klasse aan dezelfde leertaak bezig 
zijn." (IV 128).

Dat zulke denkbeelden de groote meerderheid der Duifsche onder
wijzers en leeraars reeds bezielen, blijkt wel uit het feit, dat zoo goed 
als algemeen deze stelling werd aanvaard:

„Bij het onderwijs der grondschoten moet mogelijk zijn de kinderen 
in losser verband in te deelen dan het gewone klasseverband."

Het gaat met ons onderwerp als met zoovele zaken bij het onder
wijs : o ogenschijnlijk van zeer begrensd belang en eenvoudig van wezen, 
raakt het allerlei diepgaande vraagstukken, die doorgaans echter eerst 
na langen tijd als zoodanig onderkend worden.

Het is dan ook verrassend, dat er eindelijk iemand kwam, die zoo 
zeer de belangrijkheid der zaak begreep, dat hij haar tot onderwerp 
voor een dissertatie uitkoos.

Laten we er dadelijk dit van zeggen, dat we 't geschrift, dat zich 
vlot laat lezen, een zeer leerzame verhandeling vinden, die tal van 
verrassende bijzonderheden geeft, een klaar beeld biedt voor de histo
rische ontwikkeling en op uitstekende wijze het voor en tegen van 
't klassikaal onderwijs in 't licht stelt, vooral ook het afwisselend 
overwicht van het pro of het contra, naar gelang van het tijdsgewricht.
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In de inleiding vindt men naast de constateering van het feit, dat 
het sterk doorgevoerde klasse-onderwijs eigenlijk alleen in de 19e 
eeuw voorkomt, een onderscheiding van verschillende (10) vormen, 
waarin het zich in wezen vertoonde en waarvan sommige reeds eenige 
eeuwen teruggaan. Van bijzondere waarde achten wij in die inleiding 
de voortreffelijke opmerking, dat we in de historische ontwikkeling drie 
lijnen onderscheiden kunnen: le die der pedagogische denkbeelden van 
groote wijsgeeren, welke bijna nooit eenigen weerklank vonden tijdens 
hun leven, soms zelfs eeuwen later pas begonnen gemeengoed te worden ; 
2e die der wetgeving en verordeningen, welke in den regel veel beter 
zijn dan de werkelijke toepassing, omdat ze uitgedacht werden door 
min of meer „verlichte” despoten en 3e die der feitelijke toestanden, 
welke bijna steeds erbarmelijk waren.

De eerste vraag die hij zich stelt en o.i. juist beantwoordt, geldt 
den tijd, waarin van een eigenlijke volksschool geen sprake kan zijn 
en hij toont aan, dat, ongeacht wat voor schoons de bovengenoemde* 
eerste en tweede lijn te zien mogen geven, eerst met 't begin der 
19e eeuw de eigenlijke volksschool een aanvang kreeg, toen de Over
heid zich zoowel hare inrichting als hare geldelijke instandhouding 
aantrok. Opmerkelijk is, dat dit overal zoo was en dat voor de ge- 
heele beschaafde wereld van toepassing is, wat de Amerikaansche 
pedagoog zeide: „The idea of universal education is as yet hardly 
a century old, and it is still much more of an idea than a fact."

Hoofdstuk I geeft de ontwikkeling vóór de 19e eeuw. Daaruit 
blijkt hoe gedurende drie eeuwen (16e, 17e, 18e) waarip in verschil
lende landen van opzettelijk onderwijs geven op wat ruimer schaal 
sprake is, wel het hoofdelijk onderwijs als regel kon gelden, doch ook 
velerlei aanwijzingen van klassen te vinden zijn. Ook in ons land; 
een der aardigste aanwijzingen is het volgende aangehaalde rijmsel 
van Valckoogh.

De voorkeur, de grondig gemotiveerde, voorkeur van den nieuwen 
dokter, gaat uit naar het individualistisch georiënteerd onderwijs, doch 
hij ziet geenszins de zeer typische verdiensten, de ethische bctcekenis 
van het klassikaal onderwezen worden niet uit het oog: Het samen- 
leeren, dat tot samen-zoeken en onderling helpen noopt. De slotzin 
van 't geschrift is het beste motto voor de bespreking.

„En op die geest komt het aan; de geest, die, diep voelende het 
wee der wereld, uit menslievendheid een poging doet om in het grote, 
gestandaardiseerde massa-bedrijf der volksschool in te grijpen, teneinde 
het kostbaarste te redden wat de mens bezit: zijn persoonlikheid; 
maarhem tevens te gevende wondere zin van deze schat: zijn evennaaste."
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:egd, in de aller- 
iromelijkste wijs 

welgestelden

>acgs sal hooren 
verloren, 

vier partijen,

van kleinere of grootere

Men ziet een onderscheiding naar de seksen en de vorderingen met 
knappe leerlingen als kweekeling. Zóó kon één man de 400 kinderen 
aan, te allen tijde een hoofdargument voor klassikaal onderwijs.

In een, naar de schrijver opmerkt, opmerkelijkste Schoolverordening 
uit Duitschland, die van Hertog Ernst de Vrome in 1642, wordt niet 
alleen klassikaal onderwijs voorgese' 
voor den onderwijzer uiteengezet, die

' leiding vond. Voor het lezen leeren
An die Tafel bisset er sie sehen ui

erstlich den ersten Buchstaben a in der Form, wie 
unter dem ersten Punct gedruckt da zu

schreven, doch ook nauwkeurig 
ie in de Wet dus tevens een ’ 
op 't bord bijv, aldus:

ind schreibet darauff mit Kreijden 
er in dem Bilchlein 

sagendc: Dieses ist ein a 
darnach saget er, wolle noch einen schreiben und spricht andermal 
darzu das ist auch ein a und dergleichen thut er zum neundten mal 
und saget abermal dasz es nur ein Buchstab sey. Darnach tritt er 
von der Tafel zu den Kindern heisset sie auf das Syllaben-BUchleiu 
mit Fingern oder Griffeln zeigen . . . (blz. 25).

Zóó kon zelfs een lakei wel schoolmeesteren. Voor het verder lezen 
:per blik in de kunst, want de kinderen moet hij 
leesbeurt geven:

jute Mittel kan ein Praeceptor einen groszen HaufFen 
1 wenn deren etliche Hundert in einer Classe weren) 
regieren, und sie in der Attention und Aulfmerckung 

sorgfaltig und 
der Prae-

_Hoe men vier hondert kinders viermaels dacj 
.Dat elck leeringh ontfangt, geen tijdt gaet vc 
.Ten eersten sult gij u Kinders deelen aen 
„Ende Hondert in elcke Loco doen vlijen.
„Knechten en Meyden van een, te hoop ongelecrden en wijzen 
„ Dit volbracht, sult uyt elck hondert twee hoorders kiesen 
„Die de wyste sijn, end'u best ghesint 
. Laet die regaerdt slaen op elcken Kindt
„Of sy overgheseit syn, of sy kennen haer les.”

kreeg hij nog diej 
•door elkaar een 1

Durch disz gut 
der Schiller (und 
alle auff einmal r 
erhalten. Denn sie mUssen sich immer furchten und alle 
auffmercksam seyn weil sie nicht wissen können welchen 
ceptor bald jetzt bald hernach fragen werden, (ib).

Op vele plaatsen wilde men er echter niets van weten en werd ’t 
zelfs verboden om ander dan hoofdelijk onderwijs te geven. Honderden 
plaatsen hadden verordeningen, doch, gelijk reeds geze 
meeste gevallen bleef alles papier en werd op de schi 
alle onderwijs verwaarloosd, terwijl alleen voor de zeer 
redelijk onderwijs bereikbaar was.

Natuurlijk zijn deze drie eeuwen ook vol 
heeren, die wat goeds poogden te doen.
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reglementen 
in drie klassen 

”. Er was r 
ouders, d<

Met voorliefde wordt uit dat tijdvak Comenius besproken, in wiens 
systeem het klassikaal onderwijs een integreerend deel vormde, doch 
wiens werk langer dan een eeuw later invloed oefende op de 
onderwijsteer.

Gelijkte verwachten was, zijn er in de laatste helft der 18e eeuw 
in alle beschaafde landen ettelijke mannen opgestaan, die door woord 
en daad de noodzakelijkheid van algemeen volksonderwijs bepleitten 
en teven$ aandrongen op een onderwijs, dat ontwikkeling, kennis en 
begrip zou brengen, waardoor dus de onderwijzer ook uitleggen en 
verklaren moest.

Zeer gedocumenteerd toont de schrijver aan, waarom dit het klasse- 
kale karakter noodzakelijk maakte. Het „Nut” heeft met zijn „Alge- 
meene Denkbeelden” van 1796 sterk in die richting gepropageerd. 
Een paar voorbeelden:

„Alle leerlingen moeten daar te boven dezelfde leesboeken en 
dezelfde dagelijksche lessen hebben, en de onderwijzer behoort zich 
te vervoegen bij de klassen, welke hij onderwijzen wil” . . .

„ De Meester zullende de leerlingen van dezelfde klasse of afdeeling 
gezamenlijk onderwijzen, kondigt zijn voornemen aan, plaatst zich te 
midden van dezelve en laat bij beurten, dan den eenen, dan den anderen 
zijn onderwijs ontvangen” (aanhalingen op blz. 48).

Men ziet, 't ging regelrecht tegen den klassieken schoolmonarch in 
zijn lessenaar gezeten en die één voor één eiken leerling bij zijn 
troon riep.

In Hoofdstuk II wordt de bloeitijd van ’t klassikaal onderwijs ge
schilderd, tegelijk met de relatief voorbeeldige zorg, die sedert 1798 
in Nederland aan ’t onderwijs voor allen werd gewijd. De indeeling 
in klassen werd ’t kenmerk eener goede school. De reglementen en 
wetten, inclusief die van 1806, schreven de indeeling in 
voor, ondervcrdeeld zoo noodig in „tafels” en „banken". Er was nog 
wel een groote tegenstand onder de onderwijzers en ouders, doch 
daartegen werd krachtig geageerd, inzonderheid door het schooltoe
zicht. Tal vaia voorbeelden, waaronder vermakelijke, worden van den 
tegenstand opgegeven, doch tevens van de toenemende doorvoering 
van de idee.

In den III jg. bl. 232 wordt door P. Hoogland een 
beeld daarvan uit Amsterdam gegeven. Trouwens de winst 
doch vooral aan kosten, die het systeem 
breed uitgemeten.

Intusschen raakte het kosten-voordeel ietwat in ’t gedrang, naar
mate het klasse-idee volkomener werd toegepast. Had men aanvan
kelijk overal één onderwijzer voor een groot aantal kinderen, gesplitst



•}

120

De 
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de aanh< 

..The

totere aantal 
10de van

.ngestipt, dankte de school ook 
dien kinderen onderwijs kregen, 

onderwijzen mogelijk scheen.

hand, dat de klassikale methode in die opvatting 
vond, al gaf ze geenszins den stoot tot die methode, 
ineert de stelling, dat die veeleer afkomstig is van 
.ieid, die bij het onderwijs tot verklaring noopt’’ en

ïndeweg werd het ideaal één onderwijzer voor elke klasse, 
lijk culmineerde in de zes-klassigc school voor zes leer- 

klasse-onderwijzers en zijn toppunt bereikte in de 12- 
van een halfjaar en elke klasse een eigen onder

in klassen, gaar 
dat aanvankelij 
jaren en zes I 
klassige school, elk

Een interessante trek in deze ontwikkeling teekent de schrijver in 
de mededceling, dat jaren achtereen het als een pedagogisch voordeel 

aangezien, wanneer alle klassen in één groot lokaal stonden, 
overbekende Petrus de Raadt roemde dat stelsel nog in 1840 

een prachtgelegenheid ter oefening in het orde houden. Aardig is 
laling uit een Engclsch verslag van ongeveer 1836 (zie bl. 64): 
: assemblage of from 600 to 1000 children in one room for in- 

struction on the mixed method has probably led, in Holland, to the 
adoption of a System of schooldiscipline, for fhe maintenancc of order 
and silence, which is unrivalled in its success. It is difticult for those 
who have not witnessed it to believe that conversation may be main- 
tained in a school of thousand children in Holland, in the same tone 
of voice, and heard with equal ease, as in a private apartment.”

Dat was de glorie voor den ouderwctschen schoolmeester; de 
perfectie van het klassen-werk. Maar  elke klasse haar eigen 
lokaal moest wel 't ideaal worden, naarmate de verhouding tot’t kind 
zich iets begon te wijzigen, waarover straks nader.

De snelle groei van dc nieuwe idee vond zijn grond ook in de 
wijsgeerige opvattingen der zoogenaamde „ Aufklarung”, volgens welke 
alle menschen gelijkelijk voor alle intellcctuccle ontwikkeling geschikt 
zijn. De schrijver geeft deze sprekende aanhalingen, (blz. 91).

„Das Axiom”, zegt Paulsen, „von dem (die AufklUrung) hierbei 
ausgeht, ist die wesentliche Gleichheit der menschlichen Natur. Nach 
der alten Schuldefinition ist der Mensch das animal rationale; also 
sind alle Menschen von Natur gleich, denn die Vernunft ist sich selbts 
gleich” en die andere van Prof. Jacotot: „Tous les hommes ont 
1'intelligcnce égale". Wel is waar gingen daartegen verschillende 
stemmen op, doch heel lang bleef die opvatting toch wel de heer- 
schendc meening.

Het ligt voor de 
een sterken steun 
De schrijver pon» 
.de noodzakelijkhe 
hij maakt ze zeer aannemelijk.

Doch die groei, zooals reeds is 
aan het feit, dat veel groc 
wat alleen met deze methe
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ethiese, aesthetiese in de 
niet tot de bespreking 
de ontdekking van het 
behalve het minimum 
eenheid in de massa geë 
Slechts de volksschool, 
persoonlike, zoowel als gemt 
huidige samenleving. De b«

die zich tegen
Een andere 

weg kwam, was 
kon doorgevc .. .’ 
mansscholen, die er steeds in gro< 
een andere richting uit. Wel werden z 
gezien, zelfs zijn zc langen tijd „pedagogische 
maar . . . bij welk onderzoek ook bleken 
taten

De

wie zich

doorgei 
gelijkbe 
heimer school

Zóó kon het niet blij’ 
gaandeweg in deze 
het kind tot de erkenning moest brengen 
een opvoeding vereischen, welke veel

•icht. Bovendien het groeiend inzicht, dat de i 
c georiënteerd moesten worden in ’t bijzone

de groote verschillen, 
i het individu is 
ingen onderwijs 
de toekomstige 

; tengevolge, dat 
wordt als een 

zich dan ook wel eens verbeeld hebben, 
en vaardigheden collectief kon worden 

;enblik af, dat men in opvoeding zoo goed 
.1 der school ziet, legt de individualiteit van 

ringende plichten op. Met instemming 
jelstelling

Toch heeft ’t systeem altijd bestrijders gevonden en 
op zijn nivelleerend karakter. De fictie van intellectueele gelijkheid 
was zoo evident in strijd met de ervaring, dat er steeds zijn geweest, 

de te groote eenvormigheid verzetten.
omstandigheid, die de zegepraal der methode in den 

het feit, dat feitelijk ze alleen in de groote plaatsen 
ïvoerd worden. De dorpsschool, de één-, twee- en drie- 

steeds in grooten getale waren en zijn, moesten 
zij steeds als minderwaardig 

■he jammergestalten" genoemd, 
ze allerminst slechter resul-... bij welk 

op te leveren, 
geheele 19e eeuw door heerschte het dogma der voortreffelijkheid 

het klassikaal onderwijs, werden de dorpsscholen beklaagd en 
tegen het Procrustesbed van dit onderwijs verzette, bleef 

roepende in de woestijn. De heel groote school met een sterk 
svoerde splitsing in allerlei klassen van nauwkeurig uitgezóchte 
>egaafde en met gelijke kennis voorziene kinderen — de Mann- 

scheen het nee plus ultra.
jven. Op duidelijke wijze Iaat de schrijver zien, 

hoe gaandeweg in deze eeuw de grootere belangstelling in de zielkunde 
van het kind tot de erkenning moest brengen van 
die een opvoeding vereischen, welke veel meer op 
gericht. Bovendien het groeiend inzicht, dat de opvoedii 
ook georiënteerd moesten worden in ’t bijzonder op 
taak van het kind, als lid der gemeenschap. Dit heeft 
de school, zij ’t ook nog lang niet voldoende, gezien 
opvoedingsinstituut. Mocht men 
dat de aanbrenging van kennis 
aangebracht, van het ooge 
als in onderwijs het doel 
elk kind den onderwijzer dwii 
schrijven we deswege deze doelstelling over:

„Tot de ontwikkeling van de gemeenschapszin, van het religieuse, 
mens moet de school de gelegenheid scheppen, 

er van. Tot de ontwikkeling, of minstens tot 
kenmerkend individuele in elk kind, buiten en 

van traditionele kennis, dat van hem eens als 
geëist zal worden, moet de school het brengen.

, welke plaats geeft aan het nastreven van 
leenschapsidealen vervult haar plicht in de 
>estaande volksschool doet dit niet in vol-
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i uitdrukt, met 
bij Fröbel, Pest:

onderwijsvraagstuk, getuigt de volgende 
van het pr< 

duidelik blijkt, dat in de ondi 
en meisjes golfdalen en

en de begaafdheid anders liggen. Bij

doende mate; kan dat bij haar inrichting niet doen. Zij voedt de kin
deren gemeenschappelik op, doch niet tot gemeenschapszin; zij eist, 
dat een elk zijn werk geheel individueel verricht, doch zij ontwikkelt 
niet het persoonlike.” (blz. 136).

De beide laatste hoofdstukken, kritiek en moderne methoden, zijn 
in ’t voorgaande reeds gekarakteriseerd. Dat de 19e eeuw tal van 
proefnemingen tot wat anders heeft gezien, is in den aanvang van 
dit opstel al gememoreerd. Met bijzondere voorliefde gaat de schrijver 
vele van deze methoden na en wijdt bijzonder uit over de methoden 
van Dr. Montessori en van Decroly in Brussel, die beiden als 
medici èn door hun ervaringen bij zwakzinnigen tot behandelingswijzen 
kwamen, welke een verrassend snelle toepassing verkregen op nor
male kinderen. Overeenkomst en verschil van beiden wordt in scherpe 
lijnen aangegeven en ook de zeer verschillende wijzen, waarop zij hun 
doel bij grootere aantallen trachten te bereiken. ^Vant dit is een 
vraag van geweldige beteekenis; hoe kan men elk individu tot zijn 
volle recht laten komen in de school, zoodra men alle kinderen van 
een volk het maximum van goed onderwijs wil geven.

Het leeuwendeel der bespreking schenkt de schrijver aan het 
Dalton-systeem en naar mijn gevoelen volkomen terecht. Het is op 
zich zelf gemakkelijk genoeg bij den huidigen stand der pedagogische 
inzichten, de ernstige fouten der klassikale methoden aan te geven. 
De stelling is te verdedigen, dat de individualiteit van ’t kind indivi
dueel onderwijs verlangt. Doch ’t is niet alleen op grond van kosten 
of wat ook af te wijzen het streven om zooveel mogelijk elk kind af
zonderlijk onderwijs te doen verkrijgen, ’t is óók noodig de wezenlijke 
verdienste van het klassikaal werken, van het samen werken, voor 
elkaar werken als ’t kan, ten volle te erkennen.

Het komt er op aan, gelijk de schrijver zich uitdrukt, met peda
gogisch kritisch inzicht te combineeren, hetgeen bij Fröbel, Pestalozzi, 
Decroly, Montessori en anderen waardevol is en de voordeelen van 
de bestaande school te behouden. Deze synthese komt den schrijver het 
best geslaagd voor in het geniale denkbeeld van Helen Pankhurst te 
Dalton, waarom hij nog al uitweidt over de „assignments” als het 
middel om samenwerking mogelijk te maken van zeer ongelijk aange
legde kinderen, jongens en meisjes inbegrepen.

Van een duidelijk inzicht in de groote moeilijkheid van het huidige 
school- en onderwijsvraagstuk, getuigt de volgende passus.

„ De huidige stand van het probleem der co-instructie is zo, dat 
zeer duidelik blijkt, dat in de ondulerende lijn der ontwikkeling van 
jongens en meisjes golfdalen en -toppen niet samenvallen, terwijl 
ook dikwels de belangstelling
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Openlucht-scholen voor 
door IDA HEIJERMANS.

splitsing
tijd vermeden moet worden. Om 
gezamenlike school niet zijn, een 
methoden. De weg naar de oplossing vah deze belar 
stukken leidt naar een organisatie, welke door meer indi 
den een zekere differentiatie gedoogt, 
gemeenschap van onderling varieerendc

Deze dissertatie is op het juiste 
een ruimen lezerskring vinden.

3

een uitsluitend klassikale methode zou scheiding 
anders de ene groep aan de andere opgeoffer 
om een of meer van de hier aangevoerde motieven alleen 
uitvoerbaar wordt in plaatsen van zekere afmeting, maakt 
bleern niet minder ingewikkeld. Met terzijdestelling van 
denvooroordeel, of biezondere bedenkingen tegen h< 
der sexen, menen wij aan te mogen nemen, dat om tal 
een onnodige splitsing van de jeugd gedurende hun laget

vermeden moet worden. Om de aangevoerde redenen kan zo’n 
instelling met uitsluitend klassikale 

2  ‘--langrijke vraag- 
meer individuele metho- 

binnen een overigens homogene 
le elementen.” (bl. 152). 
oogenblik verschenen. Moge :

A. H. GERHARD.

Tn een der December-nummers van het Educational Supplement van
The Times staat een artikel, waarin gejuicht wordt, omdat een 

architect George Widdows na lang zoeken eindelijk een type school
gebouw heeft gevonden, dat het mogelijk maakt alle kinderen van 
de frissche lucht te doen genieten, alsof zij buiten waren. De 
schrijver zegt, dat frissche lucht voor een groeiend kind een levens
behoefte is'; onder normale omstandigheden ontsnappen al de jongere 
leden van een gezin, als het slechts eenigszins mogelijk is, naar den 
uin, het veld, het park of de straat. De schoolopvoeding heeft 

echter te dikwijls gemeend, dat de kinderen opgesloten moesten 
worden al de zonnige uren van een korten dag, in tochtige, slecht 
verwarmde gebouwen, waar kinderen uren lang moeten blijven zitten 
in de kapotte schoenen, waarmee zij naar school gingen.

In den tijd, dat de meeste van onze scholen gebouwd zijn, begrepen 
weinig menscheu en zeker niet school-autoriteiten en schoolarchitecten, 
het verband tusschen gezondheid en beweging, gezondheid en zonne 
schijn, gezondheid en frissche lucht, of wisten, dat intelligentie en 
flinke arbeid iets te maken hebben met lichamelijke gezondheid. Zelfs 
nu staat de practijk, waar het de verzorging van de gezondheid be
treft, voor het schoolkind verre achter bij de wetenschap. Een „kinder- 
kooi", eens gebouwd, moet jaar na jaar nog mee in de praktijk der

? dus geboden zijn, daar 
srd wordt. Dat splitsing 

prakties 
het pro- 

mogelik stan- 
let samenbrengen 

van redenen 
:re schoolleef-
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gezonder dan die van 
iiden een zittend leven

verslagje 
Engeland 
oplossing 

frissche 
n. Het vervxarmingssysteem schijnt 
warmte beter over heel de school 

voor noodig is.
. Architecten moeten natuur
telijk goed is en niet kostbaar.

nu niet 
rvloedige hoeveelheid bin- 
nog te dikwijls gedwongen

roedkunde. Kinderen van het land zijn niet 
stad, zij slapen in gesloten kamers en lei 

muren overdag.
«rootste moeilijkheid
.■■uien, was tot

de
binnen _

De grootste moeilijkheid om voorwaarden te scheppen voor open- 
lucht-scholen, was tot nu het feit, dat buitenscholen koud zijn. 
Kinderen gedijen er in, en zwakke kinderen gaan vooruit op een 
wijze, die aan het wonderlijke grenst, maar leerplan en lesrooster 
moeten veranderd worden. Dat echter is wat moeielijk voor onder
wijzers, die altijd bij het oude gebleven zijn.

Nu echter, gaat de schrijver door, is er door den heer Widdows 
een stelsel gevonden, dat al voor den oorlog in verschillende plaatsen 
van Derbyshire wordt toegepast, maar pas na dien oorlog geheel 
uitgewerkt kon worden.

Aan het artikel is de teekening van de plattegrond van het nieuwe 
type school toegevoegd en het geïllusteerde bijvoegsel Home and 
Classroom geeft twee kijkjes van de school met de kinderen erin.

Door het soort bouw schijnt het mogelijk te wezen, dat elk oogen- 
blik een der wanden geheel als weggeschoven kan worden; zoo
doende is er de buitenschool, terwijl toch het gewone leerplan kan 
gevolgd worden. De school is bovendien zoo gebouwd, dat het zon
licht erin komt en toch hinderlijke warmte geweerd kan worden.

Het schijnt voorts mogelijk te zijn geworden, dat alle tocht ver
meden is en er toch goed geventileerd kan.

De moeielijkheid voor de verwarming is opgelost door een systeem, 
dat de buizen van de centrale-verwarming onder den vloer van de 
schoollokalen doet doorloopen. Er zijn dus geen zichtbare radiatoren, 
waardoor het mogelijk kan worden, dat de heele wand, waar anders 
de buizen onder de vensters zijn, als kan openslaan naar de veranda’s, 
waar de schoollokalen op uitkomen.

In het volgend nummer van het Supplement kwam een 
van een bezoek, door autoriteiten van een ander deel van 
aan de school gebracht. Zij meenden, dat er werkelijk een 
was gevonden, waardour alle nieuwe scholen de weldaad van 
lucht aan het kind konden brengen, 
duurder te zijn, maar verdeelt de v 
en heel de klasse, terwijl er minder plaats

Ik deel slechts mee wat ik las en zag.
lijk uitmaken of het nieuwe systeem werkelijk goed is en

Maar ook in ons land zijn er nog tallooze „schoolkooien", 
bepaald gebouwd om frissche lucht in over» 
nen te laten. Ook bij ons zijn kinderen : 
tot zittend leven lange uren van den dag.
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De Arend, hel bekende clubhuis van 
het Instituut voor de rijpere jeugd te 
Rotterdam, heeft in December zijn 25e 
„Bericht" uitgezonden. Een jubileums- 
nummer alzoo. De directeur neemt deze 
gelegenheid te baat om eens een extra 
wensch uit te spreken:

Waar nu het artikel zegt, dat slechts één dag, zoolang de school 

in gebruik was, alles gesloten moest worden door het ruwe weer en 

het Engelsche klimaat niet zooveel verschilt van het onze, heb ik 

gemeend de aandacht op alles te moeten vestigen. Misschien heeft 

de Engelsche architect iets gevonden, waar wc in ons land ons voor

deel mee kunnen doen. In elk geval: hij is aan het zoeken naar een 

oplossing van het vraagstuk gegaan om alle kinderen, dus alle gezonde, 

en alle onderwijzers en alle leeraars, meer dan tot nu toe geschiedt, 

frissche lucht te doen inademen. Zijn voorbeeld doet wellicht volgen, 

zoeken en vinden, — en daarom is het te doen.

Uit eigen ervaring en door de voor
lichting van der zake kundigen weet ik, 
dat hel mogclijk is, om uit jongens, als 
we op De Arend krijgen, een strijk- 
orchest te rccruteereri; de algemeene 
„standing" ' 'an het Clubhuis zou er door 
worden verhoogd. We moeten beginnen 
met een troepje van omtrent 20 jongens 
van ten minste 15 jaar oud. Drie cellen, 
drie alten en veertien violen. Iedere deel
nemer moet een rijksdaalder storten, dien 
hij verbeurt indien hij drie repetities en 
studie-avonden in een jaar verzuimt. Hel 
instrument moet hij van het Clubhuis 
in bruikleen krijgen met recht tot aan
koop. Vijf-en-twinlig belangstellende 
lezers moeten er dus zijn, voordat uit 
deze zaak iets kan worden: en wel veer
tien, die ieder een viool geven, drie, die 
een altviool geven, drie die elk een cel 
schenken, dan een voorde muziekboeken, 
een die de vioolstanders voor zijn reke
ning wil nemen, een. die gracelijk hel 
salaris van den dirigent wil betalen en 
twee, die een commissie van toezicht 
en raad willen vormen. Een leerviool 
met kist en stok kost ongeveer f25.—. 
een alt 40, een cel 50; muziekstanders 
zijn niet zoo duur maar vallen licht om, 
aan boeken zal omtrent f 4.— per jaar 
per lid noodig zijn en over de bezoldi
ging van een directeur moeten we nog 
eens praten. Zie hier dan mijn plan: 
zal ’t niet een schoone dag zijn als ons 
eigen strijkje zijn eerste uitvoering voor 
onze jongens geeft op een Zondagavond?

Onze gewone Zondagavond-concerten

„Wij hebben een verlanglijst: gedrukt 
is deze reeds in hel allereerste plan voor 
De Arend, dat nog ouder is dan de 
naam De Arend zelf, Ie vinden in Volks- 
II bladzijde 124 en volgende. Slaat men 
die verlanglijst eens op, dan blijkt dat 
wc nog niet hebben: een eigen sport
terrein, een buitenverblijf en een muziek
corps. De tijd is nu wel daar, dat wc 
ons met ernst er toe zetten moeten, om 
de laatste van deze wenschen tot werke
lijkheid te doen worden. Wat we noodig 
hebben is een werk, dat geheel en al 
het karakter heeft van een gemeen- 
schapswerk; waar wel niet alle jongens 
aan mee kunnen doen, maar waar ze 
toch allen voor zullen voelen en welks 
prestaties ze allen zullen beleven als een 
glorie van het Clubhuis, dat toch ook 
hun Clubhuis is.

Inderdaad is er onder alles wat ver
leden en heden aan gemeenschapsarbeid 
hebben geschapen niets dat zoo de eens
gezinde samenwerking vereischt als de 
muziek. In een koor kan het geluid des 
knoeiers overstemd worden, in den reidans 
maakt bij slechts zichzelven belachelijk 
— in het orchest echter kan één instru
ment het gansche effect bederven.
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zijn ook 
toch imme 
de menscl 
De belanc. 
verbazingw. 
antwoord, < 
vele» „oi ze wt. 
voelen". Zonder 
ons volk van 
lijk zijn om h<

daT 
het

‘) W. van de 'Wall, Music in Cor- 
rectional Inslitutions. 78-th annual report 
of the Prison Association, New-York, 
1922.

W. van de Wall, Utilization of music 
in prisons and mental hospitals, New- 
York, 1924, geïll.

3
De Brandaris.

Orgaan der ontwikkelingsclub van 
Ons Huis tc Rotterdam. Verschijnt maan
delijks Octobcr-Juni.

p en van de belangrijkste onderdeden 
van hel ontwikkelingswerk dat aan 

het Rotlerdamschc Ons Huis verricht 
dl, is hel werk in de zoogenaamde 
itwikkclingsclub”. Dit is een vereent- 
; van volwassen mannen en vrouwen, 
ccregcldc bijeenkomsten houden bin- 

s en in de natuur, te land en te 
excursies en in kampementen 

-'erpersoonlijkheid 
wekken van onze 
de samenleving en

En al mogen wij nu in onze eigen 
verwachtingen al niet zóó ver gaan als 
deze schrijver en werker (het „so-called" 
van punt ö.is karakteristiek I) Zeer zeker 
ligt er ook voor De Arend een hoop
volle aansporing in besloten.'

W. E. VAN WIJK.

iel: „ Ophouw der 
stzijn te 
taak in

„Onl 
ging 
die gcreg 
nenshuis

met het d<

plaats en t

Deze club bestaat reeds tal van jaren 
en telt vele leden die haar gedurende 
jaren trouw blijven en dal is vooral van 
groote beteckenis. Immers door de trouw 
der leden aan hun club wordt de sfeer 
geschapen, die wij zoo dikwijls jammer
lijk in allerlei ontwikkelingswerk missen.

Bij trouw bovendien speelt een mis
lukte avond of middag, zelfs een mislukte 
cursus geen vernietigende rol. men grijpt 
onbewust in zijn herinnering terug naar 
zooveel wat wèl slaagde en laat zijn 
club niet om ’t eerste het beste kleine 
echec in den steek.

Een eigen sfeer en medeverantwoorde
lijkheid. ziedaar twee factoren, die een 
ontwikkelingsclub kunnen maken tol een 
element van IcvcnsopheiTing, waarop 
toch alle ontwikkelingswerk ten slotte is 
gericht of althans behoort te zijn ge
richt. Uit wat we zoo af en toe van deze 
Rotterdamscbc Ontwikkelingsclub moch
ten merken, kunnen we besluiten, dat 
hier in verhouding tot elders veel wordt 
bereikt.

De club heeft met de uitgave van het 
boven aangekondigde orgaan een nieuwe 
stap in de oude en goede richting gedaan. 
Het uilerlijk — iedere maand een aantal 
gecyclostileerde foliovellen — geeft al 
dadelijk aan dat we hier te doen hebben

weer aan den gang; ’t blijft 
aer een heel werk om iedere weck 
ïhen er voor bij elkaar te vinden, 
ingstclling bij de jongens is steeds 

.vekkend groot •— het beste 
dat ik weet op de vraag van 

.■el iels voor muziek zouden 
ccnigen twijfel houdt 

muziek en moet ’t moge- 
om hel tc ontdooien door die 
Daarom hoop ik zoo van harte, 

men mijn bovenstaand plannetje, van 
begin van een orchcsl. niet onop

gemerkt zal laten voorbijgaan. Ik kan 
natuurlijk ook niet beloven, dat ’t lukken 
zal, maarerzijn redenen om aan tc nemen 
dat het juist erg goed zou kunnen gaan 
en dat het een belangrijk b.eschavings- 
agens zal blijken. Ik steun hierbij op de 
resultaten van een landgenoot, Willem 
van de Wall, op wiens arbeid ik van 
vriendelijke zijde opmerkzaam ben ge
maakt. Van de Wall dan is Directer 
van een „Comiltec for the Study of 
Music in Inslitutions" in New-York en 
heeft wonderbare resultaten bereikt met 
muzikale bijeenkomsten in gevangenissen 
en gestichten. Hij zelf schrijft met on
miskenbaar talent over zijn werk1) en 
zie hier nu, in zijn eigen woorden ccnigc 
van de results nchieeed; voor zoover wij 
op De Arend op dit gebied ervaring 
hebben, durf ik hel volmondig bevestigen:

1. The formation of a group............
galhering for a cullural and inlellcctual 
purpose, focussing their altention and 
eflbrts on objects of beauty, which make 
for right proportion or balance, order 
and moralily.

3. The subjugalion of so-called diffi- 
cult characters into sociable fellow- 
workers.

4. The utilization and developmcnt 
of the higher inslincts. desires and im
pulses for frec harmonious discipline.

5. Guidance toward moral progress.
6. ‘ Creation of direct happiness con- 

tributing toward direct group content- 
ment and order.



127

J

J

Proeve uit de Brnndario.
„In een lijd als de onze, waarin de 

godsdienst bijna geheel buiten het leven 
van alle dag is komen te slaan, is het 
een moedgevend verschijnsel, dat onder 
de steeds grooter wordende buitenkerke
lijke menigte de behoefte aan religieuze 
levensbezinning snel toeneemt. Het is 
hel bewijs dal meer en meer wordt

ingezien, dat de mensch iels meer is dan 
een met verstand begaafde klomp vleesch. 
Die religieuze opleving heeft echler een 
machtigen vijand in de dogmatiek, die 
evenwel niet alleen beslaat in de ker- 
kclijke dogmatiek. Zij is tweeledig, n.l. 
de dogmatiek der erkenning en de dog
matiek der ontkenning. Beide belemme
ren zij hel zelfstandig denken.

biel is eenigszins lachwekkend te zien 
grinneken om de sprekende slang uit 
Genesis, door iemand wiens ongeloof 
zich grondt op de natuurwetenschap
pelijke onmogelijkheid van sprekende 
slangen, is een ongeloof, dat gevestigd 
is op de onmogelijkheden van de wonderen 
in den Bijbel, niet even belachelijk en 
dogmatisch als een geloof, dat van het 
aanvaarden van dezelfde wonderen af
hankelijk is?

Dat ongeloof heeft echter nog een 
leelijken trek meer, doordat het zich zoo 
gaarne hult in den mantel der weten
schap of van den vrijdenker, hoewel 
hel noch wetenschappelijk noch vrij in 
zijn denken is. Zulk een ongeloovige 
heeft veelal een schoonklinkende macht
spreuk n.l. : De leer der Evolutie ver
klaart alles en loont ons een wereld 
waarin hel bovenzinnelijkeeen overbodige 
factor is. Weg dus ook met een over
bodige religie! Wij zijn nuchter en wil
len nuchter blijven !

Tegenover een dergelijke nuchterheid 
past nuchterheid. Ten eerste is de vraag 
geoorloofd, of Evolutieleer werkelijk wel 
het afgerond en sluitend geheel is, 
waarvoor zij gehouden wordt.

Het antwoord moet zeer beslist ont
kennend luiden, want op de gewichtigste 
punten heerscht onder de meest vooraan
staande geleerden onzekerheid en lijn
rechte tegenspraak. Een afgesloten geheel

: dus geenszins en bet bovenzinne-
, ibaar verdreven had, 

volle ondoorgrondelijkheid 
odra we vragen naar de 

drijfkracht der Evolutie.
tt de natuurwetenschap 

in het duister, daar zij 
ue gevolgen van die drijfkracht, 

niet zijn oorsprong en diepsten 
kan waarnemen; integendeel wordt 
teeds onvatbaarder voor het weten

met een gemoedelijk periodiek, waar
van ook de technische verzorging door 
eigen krachten geschiedt. Dal geeft iets 
huiselijks, binnenskamers aan *1 geheel. 
Door bekenden geschreven, zoo beschei
den opgediend, zullen deze bladen met 
heel andere handen ontvangen, met heel 
andere oogen gelezen worden, dan de 
krant of de portefeuille waarop men is 
geabonneerd. Tal van „groepen", zoo er
varen wij bij hel doorbladeren van de 
eerste nummers, maken van deze onl- 
wikkelingsclub deel uil. Van en voor 
iedere groep worden mcdedeclingen op
genomen.

Niet minder dan 5 groepen bcsludecrcn 
een of ander onderdeel van letterkunde 
of geestelijk leven. Dan is er een debatcer- 
groep, een botaniseer- en vogelstudie- 
groep, een dansgroep en een tooncelgroep. 
Een leesportefeuille is op komst. Daar
naast worden avonden voor alle groepen 
te zamen gehouden.

Ook komen in de laatste jaren de 
leden v.d. Onlwikkelingsclub te zamen 
met verwante groepen uit Duitschland 
en Luxemburg. Reeds tweemaal te Brühl 
bij Bonn, dit jaar naar alle waarschijn
lijkheid in een duinstreek in ons land.

De drie tot nu toe verschenen nummers 
geven een duidelijke blik in de activi
teit die de verschillende groepen ont
plooien. Kleine philosophische beschou
wingen.afen toe een gedicht tusschen den 
meer zakelijken en refereerenden tekst in 
verlevendigen het geheel en drukken hun 
stempel op dit clubblad, zoodat men 
onmiddellijk voelt: hier beslaan nietslechts 
losse deelen, maar is ook een geestelijke 
band.

Wij hebben hier te doen met een 
mooi stuk ernstig ontwikkelingswerk, 
dat misschien nietmeerdan 100 menschen _ ,
bereikt, maar zoo ergens, dan geldt hier is zij dus geenszins 
de qualiteit boven de qualiteit. J. H. Gr. lijke, dat zij schijnb 

slaat weer in volle o 
voor ons, zooo 
oorzaak en de < 
Want hier laat 
ons volkomen 
wel de -----
aar" kiri waarnemen; i 

die steeds onvatbaarde 
schappelijk onderzoek."

teeenovc
iel een over- 
ichler en wil-
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Juni 1925 
beeld brengen.

J. H. Gr.

P. R. Bos-J. F. Niermeyer. School
atlas der gebette aarde. 30e druk, 
gebonden £7.50. J. B. Wolters. 
Groningen.—-den Haag 1925.

Vanplaren gekocht, vo 
mij ter bespreking

De Gouden Poort, 
prof. R. C

Willem se. 
den a f 1
Groningen-

gekozen
enen leest
ir 1’art in zijn ziel, k 

terecht. Het gaat hier om 1’art pour la 
vie en dat is meer, alle hooghartige 
critici ten spijt. Dit bock zal spreken 
tot den ontwikkelde, zoowel als tot den 
eenvoudige van geest. Het zal hem op-

roorl, verzameld door 
Casimir. Ds. G. 
Haas en Mr.

, IV, 485 blz. |
2.90. J. B. —
i—den Haag

Wij ontvingen voorts van dezelfde 
uitgeefster Praclische Sociologie, door 
J. H. F. Kohlbrugge, deel I Sociale 
Opvoeding, de mensch in dienst van de 
maatschappij, deel II De zorg voor hel 
normale kind. Gebonden a £3.90. Wij 
hopen hierop later terug te komen.

TJoewcl wij niet gewoon zijn in Volks- 
ontwikkeling schoolboeken aan te 

kondigen, willen wij voor bovengenoemd 
werk een uitzondering maken en er een 
korte aankondiging van geven, omdat 
het inderdaad uitgaat boven wat wij in 
’t algemeen onder een schoolboek i.c. een 
Rschool"-allas verstaan. „Bos” is lang
zamerhand uitgcgrocid tot een werk, 
dat ook in studeer- en huiskamer en 
kantoor een plaats mag vinden en dit 
met name nu een alphabctisch register 
met een 15000 namen, het naslaan van 
onbekende aardrijkskundige grootheden 
vergemakkelijkt. Het behoeft nauwelijks 
gezegd te worden, dal de bewerker, de 
heer B. A. Kwast, gezorgd heeft dat 
alle kaarten zooveel inogclijk tol op den 
nieuwsten tijd zijn bijgewerkt. Karak
teristiek daarvoor is de kaart van de Zui
derzeewerken, welke in Juni 1925 aan
genomen ontwerpen in

bouwende momenten doen beleven 
daar heeft onze tijd behoefte aan.

Ik wensch het een oplage toe van 
10.000 exemplaren. Dat zou ons volk 
ten goede komen! J. H. Gr.

dit boek had ik reeds twee exem- 
, -----“kocht, voordat de uitgever

het mij ter bespreking zond. Dit pleit 
voorde aantrekkelijkheid op het eerste 
gezicht. Wij kunnen na nadere kennis
making niet anders zeggen, dan dat wij 
uitgever en samenstellers dankbaar zijn 
voor dit voortreffelijke werk. Deze Gou
den Poort voert lot een ware schatkamer 
van goede lectuur en mooie gedachten, 
Wij treden binnen en vinden telkens 
oude vrienden, die ons aan onze beste 
oogenblikken herinneren en onbekenden, 
die aan die goede indrukken nieuwe 
komen toevoegen.

Dit boek verdient een Volksboek te 
worden en ik wensch het toe dat het 
tal van herdrukken moge beleven tegen 
een lageren prijs, wat niet zeggen wil. 
dat voor inhoud en vorm de prijs nu ai 
niet reeds billijk mag worden genoemd.

Moderne en oudere schrijvers uit alle 
landen, treden U hier tegemoet in goede 
vertaling, begeleid van een enkel snel en 
goed oriëntecrcnd woord, vertegenwoor
digd door een of meer fragmenten uit 
hun werk.

Deze fragmenten zijn door de samen
stellers gekozen met een bepaald doel. 
Wie boeken leest met het dogma van 
1’art pour 1’art in zijn ziel, kan hier ni 
terecht. Het gaat hier om 1’art pour 
vie en dat is meer, alle hooghart!

ten spijt. Dit bock zal spre 
zoowel als tot 
Het zal hem
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De middelbare school in de verdrukking 
door ƒ. A. VOR DER HAKE.

’) P'olkwnlvikketing, 7de
’) Met middelbaar onder 

het vervolg natuurlik altijd '

: jaargang, blz. 8.
srwijs en met de middelbare school wordt hier en 
weer bedoeld: gymnasium, h.b.s., lyceum, h.h.s.

te halen en
lopende stromingen te schetsen, die,

ïnwoordig middelbaar onderwijs 2) verwarren.
poging tot naast elkaar stellen der problemen is ’t, wat hier 

konklusie. Anders n< 
direkteur van een mi

zo mogen beginnen:
was er bij het middelbaar onder

been kou aan de lucht. Er waren gymnasia met een bepaald 
tn, er waren hogere burgerscholen met een dito dito; er waren 

die scholen docenten, die les gaven, er waren op die scholen 
ontvingen.
itegorie betreft: in ’t algemeen waren er leer- 
die er behoorden, die ’t onderwijs konden volgen, 

eens een enkele leerling, die niet mee kon;
hoorde van ’t geval verder niet. Er was, tussen

van dit tijd- 
>erde tegen een artikel van de 
lomiese afdeling der H.B.S., heb 

!._t opstel van de heer B.: 
„dat de bezwaren tegen de kombinatie, welke men tegenwoordig 
lyceum pleegt te noemen, hoe langer hoe meer blijken." ‘)

De redaktie vroeg mij nadere uitwerking van deze zin. Het ant
woord luidde: gaarne, maar sta mij dan toe de dingen wat dieper 
op te halen en tc trachten de verschillende naast, maar meer, door 
elkaar lopende stromingen te schetsen, die, voor mijn gevoel, het

Een
volgt, met een konklusie. Anders nog: een poging tot verklaring van 
’t feit, dat een direkteur van een middelbare school uit deze tijd, die 
’t een en het ander wil, dikwels niet ontkomt aan ’t beklemmende 
gevoel van te hinken op

Laat mij, ietwat generaliserend,
Een vijf en twintig jaar geleden 

wijs geen kou aan de lucht.
leerplat

leerlingen, die er les
Wat die laatste kate 

lingen op die scholen, Qi 
Er was, natuurlik, wel 
die verdween dan en men

Tn een bijdrage in de November-aflevering van 1925 
schrift, waarin ik bezwaren opperde tegen een 

heer Bolkestein over de literair-ekon< 
ik instemming betuigd met deze zin uit het «r>c 

:n de kombinatie, wem 
e noemen, hoe langer hoe meer 
vroeg mij nadere uitwerking
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richt, r

(egenwcr 
: ik in

altijd kracht, zij
denken hoe men 

geïsoleerde j 
elkander st<

i
vooruitgang 
is gekomen, 

seggen, dat die

•docenten en leerlingen, een zakelike verhouding. Ik wil niet zeggen: 
in die tijd waren de leerlingen nummers voor de docenten. Ik geloof 
zeker niet, dat dat zo was. Stellig werden ook toen de leerlingen door 

>ede leraren met rechtvaardigheid beoordeeld, met ijver onder- 
met toewijding behandeld. Maar er was afstand tussen onder- 
r en onderwezene, en, zoals gezegd, de verhouding was meer 

zakelik. Het ging b.v. de docent van toen niet aan, dat zo'n jongen 
ook een voornaam had of op een bepaalde dag in ’t jaar ook jarig 
was, of hij nog een vader en een moeder bad, enz. En, omgekeerd, 
ging 't de jongen niet aan of de leraar getrouwd was, of op kamers 
woonde, of hij een zoontje had, dat voor z’n gezondheid in 't buiten
land was, enz. Daarmee had men, over en weer, niet te maken. ’)

i niet vergeten: ten eerste, dat het 
jen zo was (en nu nog is) ingericht, 
behoorlik verstand het kon af werken; 

voor het handhaven van een eis, altijd beter, 
we van de eigenaardigheden, de familie- 

van de persoon, aan wie we de eis stellen,

') Natuurlik was er ook 25 ja'ren geleden al hier en daar een school waar 
't anders was, een direkteur, die er anders over dacht, een leraar die anders met 
de leerlingen omging. Dat spreekt vanzelf; er zijn altijd, in elke periode, op alle 
terreinen van ’t leven mensen geweest, die hun tijd vooruit waren en die. als 
eenlingen, deden, wat dertig jaren later iedereen deed en heel gewoon vond. Ik 
zeg dit maar, om tegenwerpingen in déze richting te voorkomen, en herinner er 
nog eens aan, dat ik in 't algemeen spreek.

Als eerste vijand van die zakelikheid en die enkel intellektuele 
waardering is de „menselikheid" in de oude school en het onderwijs 
gedrongen, vermoedelik meegekomen met, voortgekomen uit de „eeuw 
van het kind". Dat kan men natuurlik, een geweldige 
noemen, een ding, dat de school uittermate ten goede 
Dat is stellig juist. Maar, daarnaast, kan men óók z<__ 
menselikheid voor het onderwijs een achteruitgang betekende.

Want men moet twee dingen 
leerplan der middelbare school to< 
dat alleen iemand met een zeer 
ten tweede, dat het, 
altans makkeliker is, dat 
omstandigheden enz., 
maar niets afweten.

Geïsoleerdheid — men mag er over denken hoe men wil — be
tekent toch altijd kracht, zij het eenzijdige. En de geïsoleerde positie 
waarin destijds zowel jongen als leraar tegenover elkander stonden, 
gaf meer waarborgen voor een zuivere waardering van het intcllekt 
van de eerste, dan de kontakt-positie van tans, uit de menselikheid 
geboren, die ’t menige leraar moeielik maakt en hem doet hinken op 
twee gedachten. Of liever: meten met twee maten, een heel wat 
moeieliker en waardevoller meten dan de vroegere methode kende.
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Vroeger was er alleen verstand in de school, en er was een ver- 
standelike rechtvaardigheid. Sinds een twintig jaar is er ook hart in 
de school gekomen. En daarmede, voor wie het zo zien wil en kan, 
stellig een rechtvaardigheid op hoger plan. Maar men kan het ook 
zó zien, dat, tegenwoordig, bij de beoordeling van de capaciteiten 
van, een leerling, de zuiver intellektuele faktoren niet meer alleen de 
doorslag geven, maar ook 'faktoren die uit een anderc fakulteit van 
het menselik samenstel voortkomen. Kort gezegd: dat de waarde van 
een leerling mede met het hart en niet enkel met het hoofd wordt 
beoordeeld. Afgezien van de voordelen, die daaruit voortvloeien, 
dient erkend, dat de ernstige studie daaronder heeft geleden.

Als een uitvloeisel van de komst van de menselikheid in de school 
moet men b.v. ook zien de afschaffing van het toelatingsexamen.

Jonge kinderen (zei ‘t hart, niet ’t hoofd) op 12-jarige leeftijd al 
een examen doen ondergaan, betekent een maandenlange zenuwspan
ning, die men voor zulke jonge mensen onvoorwaardelik moet afkeuren. 
Bovendien: hoeveel zekerheid heeft men, dat de gezakten zijn afge
wezen om onvoldoende kennis; en hoeveel zekerheid, daarnaast, dat 
de geslaagden niet zijn de op loopjes gedresseerde brutalen? Die zo 
redeneerden hadden gelijk — tot op zekere hoogte altijd. Zoals tot 
op zekere hoogte gelijk hebben allen, die beweren, dat men bij geen 
examen, eindexamen of akademies examen ooit zekerheid heeft, dat 
de gezakten zakken moesten en dat de geslaagden verdienden er door 
te komen. Natuurlik, mathematiese zekerheid heeft men nooit. Toch 
denkt niemand er over, eind- of akademiese examens af te schaffen, 
om de doodeenvoudige reden, dat men een maatstaf hebben moet; al 
zijn de aanleggers ervan, de besten onder hen dan, zelf volkomen 
overtuigd dat zij, onbewust en ongewild, dikwels dwalen.

De ervaring, die ook een belangrijk woord meespreekt, maakt de 
rekening op en zegt: alles goed en wel, vergissingen worden begaan, 
een onrechtvaardigheid ook van tijd tot tijd, maar voor het meten 
van intellektuele kennis hebben we voorlopig dan toch nog geen 
betere, al is ’t dan een onvolmaakte, maatstaf, dan ’t afnemen van 
een examen. Intcllektueel gesproken verschaft dat de survival of the 
fittest.

Precies: dat deed het toelatingsexamen voor de middelbare school 
ook. En hoe de zaak op de school verworden is door de afschaffing 
daarvan, dat moet toch eigenlik iedere docent bij 't middelbaar onder
wijs toegeven.

Of ik dan 't toelatingsexamen terug wil? Ik ben nog niet aan 
't eind van mijn betoog, en aan konklusies maken nog niet toe. Maar 
dit wil ik hier wel vast zeggen bij ’t noemen van die eerste vijand.
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de lyceum-gedachte 4 
niets te maken. Was
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die de middelbare school binnendrong, dat alles, wat wc de laatste 
25 jaren gedaan hebben, steeds was het zetten van nieuwe lappen 
op een oud kleed. En sinds de eerste jaren onzer jaartelling weten 
we al, dat dat niet verstandig is. Beter ') is het zeker om, als men het 
leerplan onzer middelbare school laat zoals het is en voor 25 jaren 
was, het toelatingsexamen maar weer in te voeren. Dan wordt er 
ellende voor een paar maanden — die van de voorbereiding voor het 
examen — weer ingevoerd, maar ellende voor een paar jaren — het 
meeslepen op een school, waarop men het toch ten slotte weer moet 

sggen — voorkomen. Ellende voor jonge mensen, wel te verstaan. 
: ellende voor docenten laat ik onbesproken.

’) Beier, niet het minst ook om de schoolhoofden de gemoedsrust ie hergeven, 
die de afschaffing van ’t toelatingsexamen velen ontnomen heeft. Het is denkelik 
niet al te gewaagd te veronderstellen dat, als men ze in ’t hart kon zien, men 
daar bij de meeste hoofden zou lezen: -Geef ons alsjeblieft dat examen maar 
weer terug, want de huidige verantwoordelikheid is ons te zwaar."

De tweede vijand, die dc oude school kwam belagen, was de weten- 
schappelike, theoretiese pedagogie. Die ontdekte de puberteit. Daar 
wist men vroeger niet van. Ook toen was ’t misschien wel eens 
gevallen, dat jongens in de tweede klasse ’t lastigst waren, en 
er daar ’t meest bleven zitten. Maar dat aanvaardde men. Die „men” 

docenten, ouders en leerlingen. Daar werd dan niet zoveel 
over gesproken; ’t was niet zo buitengewoon belangrijk; in de derde 
klas ging ’t weer goed en in later jaren herinnerde je je vaag, dat 
je in de tweede klas nog al last gehad had van hoofdpijn en toen 
was blijven zitten. Nu ja, dat overkwam er meer. Je was er geen 
minder man in de maatschappij om geworden.

Maar toen begon ’t met die puberteit ernst te worden. En uit die 
ernst werd het lyceum geboren. Dat kwam echter niet alleen; het 
bracht de .lyceum-gedachte" mee. Die had een kortstondig bestaan. 
Er werd wel veel over gesproken, maar weinigen wisten toch eigen
lik wat dat voor een gedachte was. Dat was niet zo’n wonder. Om 
’t kort te zeggen: de lyceum-gedachte had met het lyceum niets te 
maken. De zaak was deze: de vader van het eerste lyceum maakte 
een schoolvorm, waarin hij tegelijk twee van elkaar onafhankelike 
gedachten verwerkelikte: die van het rekening houden met de 
berteit en die van een methodiese menselikheid. De laatste 

de school, waarop zij het eerst werd uitgewerkt en toegepa 
genoemd. Maar zij had met het lyceum als zodai 
is de stichter van die inrichting toevallig hoofd
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niet

roepskci

:utn is al 
dat, met alle men

van nature 
'eleden, toen 

werd gesticht, op de nieuwe school als op een in 
'orpen: nu zou 't gaan met hun 
ikele andere school ging. Natuurlik 

lyceum was 
h.b.s. als honderd 

gezucht: had 
eumgedachte; want 
heeft dat zuchten 
me uit oude staats- 

lerinner (de laatste jaren tref ik het niet meer aan), l 
üng van doel en aard van „Het Nederlandsch Lyceum 
'el moeten weten dat dit geen school is voor minder be-

gewordcn van de school voor schipperskinderen, dan had men de 
„School voor schippcrskinderen-gedachte” gekregen.

Men hoort nu niet meer van de lyceum-gcdachte. Men noemt ze 
altans niet meer zo. Maar daarmee is ze niet verdwenen; niet anders 
tenminste, dan zoals het zuurdeeg verdwijnt in het brood. Op aller
lei scholen heeft zij doorgewerkt. Aan ’t lyceum is zij volstrekt niet 
inhaerent gebleven, gelukkig. 'Wel is een bepaald kenmerk enkel van 
die school en van de naar dit prototype gevormde en genoemde 
scholen gebleven, het rekening houden met de puberteit. En in ver
band daarmede, het uitstellen van de beroepskeuze tot het 14de 
levensjaar. Maar de vraag is het, of het lyceum daarom, om dat 
laatstgenoemde, weldra zo populair is geworden. Zijn populariteit 
dankt het waarschijnlik meer aan ’t nieuwe, aan de handigheid van 
deze schoolvorm.

Zijn aanvankclikc populariteit. Want: is die nu niet een weinig 
aan ’t tanen? Een wonder zou dat allerminst zijn. Want nog eens, 
men vergete het niet: ook de stichting van het. lyceum betekende en 
betekent niets anders dan het doen van nieuwe wijn in oude zak
ken, niets anders dan de koppeling van een h.b.s. aan een gymnasium 
met een verwrongen leerplan. En ook op ’t lyceum is al weldra ge
bleken, dat verstand nodig is om ’t af te lopen en 
selikheid, niemand verstand kan maken, daar, waar ’t niet \ 
is. Vele ouders hebben zich natuurlik, zeventien jaren gek 
het eerste lyceum werd gesticht, op de nieuwe school als 
de nood redding brengend ding gew< 
kinderen, met welke het op geen en) 
bleef de teleurstelling niet uit. ’t Kon niet anders: het 
immers niets anders dan een gymnasium t een 1 
andere ? Misschien heeft de stichter ervan toen wel eens 
ik nu maar alleen een lyceum gesticht en geen lycei 
van de laatste beleef ik geen pleizier. En misschien 1 
vorm aangenomen in het, tekenende, zinnetje, dat ik r 
almanakken hc 
de omschrijvir 
dat ouders we. 
gaafde leerlingen 1

Aanvankelike populariteit. Het schijnt, dat de liefde van velen aan 
't verkoelen is. Alweer geen wonder. Het lyceum is in zijn ontwik
keling geremd. Natuurlik deed de stichter, 17 jaren geleden, een eerste 
stap, die door een tweede, een derde gevolgd had moeten worden. 
Hij begon aanvankelik maar te roeien met de riemen die hij had; 
hij hoopte, dat men hem weldra andere, betere zou geven; een eigen
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lycea

vrijheid is tot af
ijken met de 
die men

afschaffing v<
bare school.

Want die vr 
ichaamd in de 

>ben mag, maar die geen school 
anderdeels. voor zover ze pral 

en wets-interpretatie altijc

*n zijn, zoals zij ze zien. Die 
gegeven schoolvorm niet moet 
de wereld om ons heen. Die 

lige boer tot het hunne maken: 
calling all our fathers fools.

overwonnen. Na- 
en is gebonden

') Men moet mij hier niet tegenwerpen, dat er toch wel vr.
wijking. Want die vrijheid is goeddeels theorelies — te vergelijken met de vrij
heid. belichaamd in de minimum-tabel vo<or een 5-jarigc die men wettelik
hebben mag, maar die geen school werkelik heeft, omdat ze dan niet klaar komt —• 
en anderdeels. voor zover ze praktics toepasbaar is, van weinig betekenis, om
dat wet en wets-interpretatie altijd nog verschillende dingen zijn.

lyceum-lrerplan. Die gave bleef uit. Beter: werd hem onthouden en 
wordt nog altijd de Ij’cea onthouden. Door hen, die heilige huisjes 

srdcdigcn. Die geloven, dat de dingen
van oordeel zijn, dat men een eenmaal gei 
veranderen, al verandert ook alles in (ie 
't motto van Staring voor zijn hoofdif 
Swerving front our father’s rules is c.

Nu wordt zo'n tegenstand op de lange duur wel 
tuurlik. Maar: op de lange duur. Intussen zit 
aan handen en voeten.

Van die tegenwerking is het in zijn ontwikkeling tegengehouden 
lyceum wel in zeer biezondere mate de dupe. AVant (en hier beant
woord ik zowel de vraag, waarom de bezwaren, die het lyceum 
aankleven, meer en meer voelbaar worden (zie blz. 129) als deze: 
waarom het lyceum van z’n aanvankclike populariteit heeft inge
boet), als men gehouden is voor het lyceum-gymnasium precies het
zelfde leerplan af te werken als voor het gewone gymnasium, en 
dat is men vooralsnog ’), dan is het laatste te prefereren boven 
het eerste. AVant dat geeft een gelcidclike ontwikkeling, opklimming 
van uren voor de ene groep van vakken, afdaling voor een andere. 
En op het lyceum-gymnasium geldt voor de meeste vakken, om ’t 
dan maar eens poëties te zeggen: himmelhoch jauchzend, zum Tode 
betrUbt; niets van oude talen in de laagste klassen, niets anders dan 
oude talen — men vergeve mij de kleine overdrijving —> in de hoog
ste. Dik bp de wiskunde in klasse 1 en II, een sliertje wiskunde in 
III en IV, dik op, altans voor de B’S, weer in V en VI, enz. Het 
lyceum-gymnasium is alleen redelik goed te krijgen als men — maar 
daar is veel tegen en de noodzaak blijkt allerminst — de lyceum-h.b.s. 
zesjarig maakt. Of de onderbouw één-jarig. Maar dat laatste is tor
nen aan de opzet van het lyceum. De enig goede oplossing is: het 
eigen leerplan. Daarover straks nog iets.

Toen kwam de derde vijand de oude school bestoken: de demo- 
kratie, met de afschaffing van het Frans in haar gevolg. Aan wat de 

van het toelatingsexamen al bewerkt had voor de middel- 
... werd de kroon opgezet door die van het Frans. Toen



!-

%

1
135

En nu de vierde en laatste vijand, die de middelbare school is 
komen binnensluipen, de ergste van alle: de twijfel. Vijand namelik 
van wie de school willen handhaven, zoals ze was en is; vriend van 
wie ze anders willen. De ergste. Want och.,., die andere drie... 
Als men, als de autoriteiten, er in slagen de middelbare scholen met 
haar diverse leerplans onveranderd te handhaven, dan leggen de men- 
sclikheid, de wetenschappelike theoretiese pedagogie en de demokratie 
het wel af. Ze zullen wel moeten. Ze zullen tegen zulk een bolwerk 
van kennis niet op kunnen. Het toelatingsexamen wordt dan wel weer 
ingevoerd, de onbekwamen worden zoetjes aan wel weer geweerd, 
het Frans komt terug en het lyceum wordt dan wel „nae 's landts 
ghelcghentheyt verduytschet.” Degenen, die h.b.s. en gymnasium het

was helemaal het hek van de dam. Toen kwam er meer groen dan 
rijp op de school — die men liet zoals ze was. Op het laatste lette 
men vooral. Want daarop komt alles aan. Niet de afschaffing van 
't Frans op zich zelf behoeft mal te zijn; over de wenselikheid of 
niet-wenselikheid daarvan kan men denken zoals men wil. Maar dit 
was het dwaze, dat men het Frans afschafte en toch het leerplan 
van de middelbare school liet zoals het was. Het is altijd en altijd 
weer dezelfde kwestie bij alles wat ons in de vorige bladzijden bezig
hield: men is nu al 25 jaar bezig te modelleren aan de toelating tot 
de middelbare school en dan aan het zijn op die school — maar aan 
die school zelf verandert men niets. Behalve in de omgekeerde zin 
van verzwaren: de natuurkunde op de h.b.s. groeit nog steeds, de 
B-afdeling van een gymnasium is sinds 1919 zwaarder dan ze daar
voor was. Er is toch niet zo heel veel inzicht nodig om te kunnen 
zien, dat hier van een omgekeerde evenredigheid sprake is en — dat

de natuurkunde op de h.b.s. groeit nog
i gymnasium is sinds 1919 zwaarder d;
)ch niet zo heel veel inzicht nodig om 

van een omgekeerde evenredigheid sprake is 
dat hopeloos spaak moet lopen.

De demokratie dan „knapte ons op” met de afschaffing van het 
Frans en met talloze leerlingen die op de middelbare school niet be
horen — omdat hun intellektuele capaciteiten daarvoor niet voldoende 
zijn. Enkel daarom natuurlik. De eis: plaats voor de begaafden, be
hoeft toch zeker in deze tijd niet meer gesteld te worden? Hij wordt 
door niemand bestreden. Plaats voor de begaafden, uit welk milieu, 
van welke stand ook. Maar: voor de begaafden.

1918 en de volgende jaren hebben daar echter van 
voor iedereen, voor jan en alleman. Een heilloos ding 
lottige gevolgen waarvan Nederland nog lang zal f 
Een kwasi-geleerd (school-gcleerd dan altijd r 
jonge mannen- en jonge vrouwen-dom zonder w< 
is zoiets als het Indo-problecm voor Indië.

. gemaakt: plaats 
ing. Met de nood- 
hebben te tobben, 

nog wel te verstaan) 
zerkelike eruditie. Het
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•achtige 

> niets 
ikbaar
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nog even wachten. ^Vant 
edaan zal worden, omdat 
de twijfel, zal mogclik de 

en sterker wordende 
maar al laten zoals ze 

we alle nieuwe vondsten,

non plus ultra van schoolvormen vinden, kunnen dan juichen. Ze hebben 
maar te zorgen dat de rijen der mandarijnen, die de heilige huisjes 
verdedigen, versterkt, verdubbeld worden en ... . de boel komt wel 
weer voor elkaar.

Maar.... laten zij met dat juichen toch r 
de vierde vijand, die wellicht niet te niet gei 
hij verlammender is dan welke andere ook, < 
machtigste blijken. De twijfel, de al sterker 
vraag: moeten we die middelbare school nu 
nu is? Is het nu nodig, is het verstandig, dat 
de voortschrijdende ontdekkingen op het terrein der physica, steeds 
maar weer als leerstof op de h.b.s. bij het bestaande ophopen? Wat 
moet nu iedere leerling van iedere h.b.s. met zo'n uitgebreide mathe- 
matiese kennis? Zijn de telkens terugkerende aanslagen tegen de klas
sieke talen ondernomen, niet een bewijs hiervan, dat velen zich ernstig 
beginnen af te vragen, of in die aanslagen niet symptomen gezien 
moeten worden van een veranderende tijd?

Nu dient hier goed onderscheiden te worden.
De verdedigers van de bestaande school zien de aanvallen erop > 

en bij voorkeur als uitvloeisel van onze slappe, tot geen waaraf 
krachtsinspanning meer in staat zijnde, alles nivellerende, op 
anders dan op gemak en pleizier beluste tijd. Het is een danl 
strijdwapen. Men kan op de instemming van velen rekenen als men 
zegt: al dat gedoe over de moeilike wiskunde en de onnodige klas
sieke talen, het komt uit niets anders voort dan uit die vervloekte 
sentimentaliteit, die de school is binnengedrongen, en die ons, mede 
dank zij het verdwijnen van het toelatingsexamen, heeft opgeknapt 
met al die kinderen, die niet op onze scholen horen, met wier puber
teit we dan nog rekening moeten houden, enz., enz.

Het is, zei ik, een dankbaar strijdwapen. Maar het is de vraag, of 
het een eerlik wapen is. Want, naar mijn weten, heeft niemand tot nog 
toe bewezen of ook kunnen bewijzen, dat de aanvallen op het leerplan 
der middelbare school inderdaad hun oorsprong danken aan wat we 
dan maar de sentimentaliteit van de jongste kwart-eeuw zullen noe
men. En voorlopig behoud ik mij het recht voor om te spreken van 
een — ongelukkige — coïncidentie. Ongelukkig. Want het ware te 
wensen, dat de verdedigers van het bestaande niet konden gebruik 
maken van zulk een welkom, voor de hand liggend wapen, dat schijn
baar zoo voortreffelik bewijst, wat zij bewijzen willen: eerst is de 
school door de zoetelikheid van deze tijd voor iedereen opengezet, 
en nu zij, natuurlik, voor „iedereen” te moeilik blijkt, nu moet die 
moeielike school makkeliker gemaakt.
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de

verwijt

h.b.s. Het is hun 
om zulken z

bewijzen kon — maar de tijd alleen kan ’t doen 
dadclik bewijzen, dat men óók zelf de zoetelik- 
crnst in deze tijd haat, dat men ook zelf de deur 
een kier wil zetten, dat men ook zelf een school 

wil, en toch — een school met een veranderd

van barbarisme, als

noemen.
Het is het goed recht 

dedigen van heilige huisjes; 
mogelik, dat nobele en 
staren op 
geloven, d; 
hebben, geen 
volgen, geen . 
aan hen de bewaking is opgc

Ik verdedig mij met kracht

een ander om te spreken van het ver- 
zich af te vragen: hoe is het toch 

mannen zich zo blind kunnen 
van een bepaald vak, kunnen 

:g, die zij zelf gevolgd 
*, die zij voorstaan en 

van het heden, waarover

Het ware tc wensen, herhaal ik, dat de aanvallen op het leer
plan der middelbare scholen een vijf en twintig jaren eerder ge
komen waren dan de „zoctelikhcid” en de demokratie. Het ware te 
wensen, dat men bewijzen kon —• maar 
zien — tastbaar en 
heid, ’t gebrek aan 
tot de m.s. weer op 
met ernstige werkers 
leerplan.

Ik weet het ook wel: men gooit oude waarden niet straffeloos weg. 
Dat is ook niet geoorloofd. Maar het is evenmin geoorloofd evolutie 
op de school tegen tc houden, omdat men de macht heeft, en een 
bruut te noemen, wie verschuiving en groei meent te zien en gelooft, 
dat geen schoolvorm, welke ook, voor de eeuwigheid gegeven is.

Men moet geen oude waarden zo maar weggooien. Zeker niet. En 
’t is goed, dat daartegen van hogerhand ook gewaakt wordt. Maar 
men moet ook, wie de dingen anders menen te zien, een kans geven 
en niet eigen kijk op de waarheid voor de waarheid houden.

Er is straks gesproken over het lyceum en over de bezwaren van 
de gymnasium-afdeling in verband met het leerplan. Er is gezégd: 
nog steeds, niettegenstaande het lyceum nu al zeventien jaren zijn 
bestaansrecht getoond heeft, is aan deze schoolvorm zijn wettelike 
grondslag onthouden. Nog steeds blijft het lyceum een aan elkaar 
gekoppelde h.b.s. en gymnasium.

Niettegenstaande voor tal van betrekkingen zowel het einddiploma 
van een h.b.s. als dat der B-afdeling van een gymnasium toegang 
verleent, waarmede dus gezegd wordt: wij eisen waarborgen van een 
zeker onderlegd zijn, wij eisen een propaedeuse, welke propaedeuse 

ons niet schelen, niettegenstaande dat alles zijn er mensen, die 
gymnasium toch als iets anders blijven beschouwen — o, niet te 

gelijken — dan een h.b.s. Het is hun goed recht. Maar het is het 
I recht van een ander om zulken ziende blind en horende doof te

hoog staande
> de alleen-zaligmakendheid van een I 
lat er geen andere weg is, dan de wej 

andere methode, dan de methode, 
:n andere school, dan de school 

gedragen, 
at tegen het
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wel. Maar dat doet zij dan toch i 
van het Handel 

•'•■cekt over: afgoden- 
eit op de middelbare 

igen over miskenning, over te 
dan arrogantie, als haar ver- 

ter verbetering, 
t vak en van de 

jaren van de

') Juist in deze dagen, December 1925, is het weer de hoefijzer-correspondent 
van het Handelsblad die, naar aanleiding van een bezoek aan de middelbare 
koloniale school te Deventer, voor anders georiënteerd onderwijs pleit en meer 
in ’t biezonder zich verzet tegen het tot een afgod verheffen van de wiskunde. 
En het is onwaardig en ongepast, dat critici menen zulke overtuigingen te kun
nen afmaken met opmerkingen als deze: alweer een uitvloeisel van onze slappe 
tijd; of, erger nog, als deze: de man heeft natuurlik zelf in z'n jeugd geen wis
kunde kunnen leren. Zeker: zoals de waard is, vertrouwt hij z'n gasten.

ik zeg: er zijn toch nog andere waarden in de wereld dan enkel 
klassieke en mathematies-physiese ? Telkens en telkens treft het mij 
weer, als ik mensen ontmoet van middelbare leeftijd, mensen die iets 
betekenen in de wereld, die werkelik iets te zeggen hebben, dat zij, 
als zij over de middelbare school spreken, aandringen op meer studie 
van de moderne talen, ekonomie, geschiedenis en aardrijkskunde 
Altijd weer diezelfde vakken.

„Ha ja,” zeggen dan de theoretici, „natuurlik, daar heb je’t weer: 
altijd dat praten over vakken, „waaraan je in de praktijk van’t leven 
wat hebt”, vakken, waarvan je de waarde dadelik kunt afmeten; 
maar van de vormende waarde van de klassieken, van ’t scherpende, 
tot logies denken voerende der wiskunde, zien die oppervlakkigen niets. 
De school is er toch niet om enkel praktiesc kennis bij te brengen; 
daarvoor hebben we vakscholen. De middelbare school geeft alge
meen vormend onderwijs.”

Jawel, dat is alles goed en 
eenzijdig, nietwaar? De hoefijzer-correspondent 
is er toch niet zo verschrikkelik naast als hij spre 
dienst. Men zou zo zeggen: de wiskunde heeft 
school dan toch waarachtig niet te kla;
weinig lesuren; en het is weinig minder dan arrogant 
tolkers, bij monde van hun vereniging „Liwenagel”, 
ter volmaking van de verdeling der lesuren in dat 
goede gang van het onderwijs erin gedurende de zes 
schoolkursus, een wijziging voorstellen, die het onderwijs in de aard
rijkskunde te na komt.

De middelbare school geeft algemeen vormend onderwijs. Zeker, 
maar moet dat dan zo verstaan worden, dat zij een zuiver theoreties 
instituut is, waar het een verdienste is juist vakken te doceren, waar
aan men voor de praktijk weinig of niets heeft? Is dit haar doel: te 
streven naar het zoeken van vakken, aan ’t onderwijs waarin men 
later helemaal niets meer heeft? Zou ze niet misschien ook een klein 
beetje prakties mogen wezen? En ja — komt heel die theorie van 
’t „vormend" onderwijs niet misschien voort uit een verkeerde be-



<

') Ph. B. Ballard. Tbe cbanging xbool, London, 1925.

139

\

oorsprc

schouwing van ’t verleden? Non scholae sed vitae discimus. Zeker, 
wij leren niet, omdat onze meesters ons tot leren dwingen, maar wij 
leren om ons eigen bestwil. Maar zouden de Romeinen met het ge
zegde niet ook dit bedoeld kunnen hebben: de school moet zich niet 
toeleggen op ’t bijbrengen van theoretiese kennis, maar op ’t aan
kweken van die kennis, waaraan men later in ’t leven wat heeft?

De oorsprong van de school kan toch moeielik anders verklaard 
worden dan uit de behoefte om kinderen dingen te leren, die zij voor 
hun leven nodig hebben? Ik houd het ervoor, dat de school toch altijd 
de bedoeling gehad heeft een instituut voor de praktijk te zijn. En 
ik houd het er ook voor, dat de mensen, die nu de vorming, de the
oretiese vorming op de voorgrond stellen, een tegenstelling scheppen, 
die er oorspronkelik niet was.

De vormende waarde van de klassieke talen is „ontdekt”, toen de 
praktiese waarde ging verdwijnen. Maar oorspronkelik is het doceren 
van Latijn en Grieks op de scholen een ding van praktiese betekenis 
geweest, omdat geestelik verkeer in de wereld van toen niet denk
baar was zonder kennis van die talen.

En toen men in die wereld daarzonder wel begon terecht te komen, 
toen was het moeielik — wij zijn toch allemaal naar ons diepste wezen 
behoudend — dadelik met het getij de bakens te verzetten, en, wat 
eeuwenlang gedoceerd was, te vervangen door iets anders.

Het was moeielik, het zou ook onverantwoordelik zijn geweest; 
men gooit beproefde waarden maar niet straffeloos weg. De tijd van 
het weggooien is zeker ook nu nog niet gekomen. Maar men moet de 
dingen nuchter willen zien en behoudzucht niet maskeren met leuzen 
als: de met die van geen ander volk te vergelijken gedachtenwereld 
der ouden. Dat is theorie. De gedachtenwereld der ouden is geen 
afgesloten geheel. De gedachten der ouden hebben zich verder ont
wikkeld in de volken, die uit en na hen kwamen.

De vormende waarde van de klassieken en van de wiskunde in 
deze zin (een waarde, tussen haakjes, die de klassieken, in andere 
zin, dan toch aardig naar beneden haalt: van doel middel geworden 1), 
dat zij de geest tot logies denken voeren, dat zij, door hun moeielik- 
heden, systematiese werkers kweken, de jonge mens tot geestelike 
tucht brengen, hem leren volharden, hem leren de tanden op elkaar 
zetten om een doel te bereiken, mag stellig niet ontkend worden. 
Maar gevraagd mag: of andere dingen dat niet even goed kunnen? 
Men kan ook met Ballard ’) geloven, dat men er, voor ’t uit t hoofd 
leren van Engelse verzen niets aan heeft, eerst vele Franse uit ’t hoofd
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blijven 
ijd mensen 
■eren, kennen

van hem 
zay to 
forced

■) A. w. p. 167.
’) Nog uit mijn eiger 

van een Engels zendeling 
iheologies hoogleraar ve

’) Bedoeld is natuurlik: 
lemicse studie. Dat 
zullen moeten blijven 
blijven, die Hebreeuws, 
onderwijzen.

geleerd te hebben en met hartelike ingenomenheid dit oordeel 
onderschrijven: we cannot nowadays believc that the best wt 
write good English is to learn to write bad Latin. We are f 
to believe that the best training is an ad hoe training ').

Er was een tijd, zei ik, toen 't praktics was op de scholen klas
sieke talen te Ieren en veel wiskunde. Dat was dezelfde tijd, waarin 
er tegelijk niets anders te leren was! Want van historie of geografie 
als wetenschappen, was toen nog geen sprake. Staatkundig K, 
er niet of weinig. Met internationale staatkundige verhoudingen 
men zich nog niet op, en de ekonomie stond nog in de ki 
geestelik kontakt met de volkeren rondom ons was nog 
omvang, dat men niet straffeloos een moderne taal niet a 
Maar dat is alles anders geworden. Nu is ’t 
te kennen of boekhouden 
profetie te lachen. Ook om 
geen Grieks en over 100 jaar op i 
leren, om de eenvoudige reden, dat 
En ook, omdat de didaktiese waarde, 
vakken verbonden, op andere zal zijn

"en studententijd herinner ik mij levendig, dat, bij de komst 
ling, die in de akademiesteden sprak, een toen zeer bekend 
verklaarde, dat hij weinig of geen Engels kende.

urlik: Latijn en Grieks als verplichte propacdcuse voor aka- 
er altijd mensen Latijn en Grieks zullen blijven leren en 
leren, spreekt even vanzelf, als dat er altijd mensen zullen

Egypties, Assyries, Sanskrit zullen leren, kennen en

ad hoe trainii

>rake. Staatkundig leven was 
verhoudingen hield 

kinderschoenen. Het
; niet van die 
zou kennen 2).

: geworden. Nu is ’t prakties om ekonomie 
of Russies. Het staat iedereen vrij om een 
deze: dat men over 50 jaar op de scholen 

de scholen geen Latijn 
: er geen tijd meer voor

aan ’t onderrichten 
overgegaan.

Het „non scho.lae sed vitae discimus” zal waar blijken en blijven: 
de school zal die kennis hebben bij te brengen, die het altijd wisse
lende leven vraagt. De leerplans zullen zich hebben te wijzigen naar 
de tijd, eni het blijft de taak van onderwijzenden de schreden van 
jonge kinderen behoedzaam, met inzicht, met takt te leiden op het 
terrein van die wetenschappen, welker kennis het leven van elke tijd 
in ’t biezonder vraagt, en „den jongeling de eerste beginselen naar 
den eisch zijns weegs te leeren."

Naar de eis zijns weegs.
Wordt het nu, zo gezien, niet begrijpelik dat de vorige minister 

van onderwijs a.s. advocaten en rechters kennis wilde doen bijbrengen 
van die dingen, die zij in hun later leven, in hun loopbaan, ieder ogen
blik zouden ontmoeten en nodig hebben; dat hij ze een pro-paedeuse 
wilde geven voor de paedeuse, die maatschappelik leven heet; en dat
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gewaonM 
zien het on 
hebben de durf

dergclijke breedheid 
sent, dat hij

nu met de middelbare school?

ook tegen de
Weinigen
W einigen
„één, twee, drie, in Godsnaam.” En 
in de levenskunst 
ruim mij en

één is weinig minder dan een hel

Hoe moet het
We hebben ’t in de vorige bladzijden zó gezien:
Het leerplan is in de laatste 25 j 

In ieder geval eerder verzwaard dai 
die school is daarentegen al maar makkeliker ( 
matig aflopen ervan mede daardoor ondermijnc 
king moest uitlopen, is duidelik. En die mislukking wordt 
in de waarlik niet meer van 
peil van kennis zowel der°’ 
die er afgaan. Blijft de 
plan, wat zij voor een 
mogclik en broodnodig: 
onzes weegs; geen gepra 
geëxperimenteer met le< 
heel goed weten, dat ze 
invoering van het toelatings-examen; 
eisen. Dan hebben we 
Maar — dan draaien 

andere
We kunnen nu eenmaal de historie niet wringen terug op de weg, 

waarvan zij juist afkomt. Wij zullen ons naar dat anders gegroeid 
zijn hebben te voegen. En hoe eer hoe liever. "Wij moeten los van 
die dwang van hen, die alle jonge mensen in één keurslijf willen persen, 
los van die waan, die de suprematie van bepaalde vakken wil pro- 
klameren en doen eerbiedigen. Wij moeten durven experimenteren

ichter gemaakt. De toep 
geworden en h< 

ld. Dat dit op 
’/.ig wordt nu opei 

de lucht af zijnde klachten over het 
ergenen, die naar de school gaan als van 
middelbare school, naar haar opzet en 1 
kwarteeuw was, dan is er maar één 
zo gauw mogelik terug van de dwalingen 

raat meer over puberteit; geen sentimentelerig 
eerlingen, waarvan we toch eigenlik van te voren 

de school niet zullen kunnen volgen; weer 
en dan: handhaving van strenge 

de geleerden-school weer terug van vroeger, 
we haar tegelijk uit het leven —■ dat anders 

>eid is, anders georiënteerd nu, dat andere eisen stelt en een 
e school wil.

hij daartoe enig begrip van die vakken, die de literair-ekonomiese h.b.s. 
onderwijst, onontbcerlikcr achtte dan kennis van het Grieks?

Maar een dergclijke breedheid van blik kan niet begrepen worden 
door hem, die meent, dat hij geen andere en hogere taak in de wereld 
heeft, dan te waken voor de zuiverheid en veiligheid van de eigen 
parochie.

Dit is, wat altijd weer verdrietig stemt: dat ieder, ook in het onder
wijs, altijd weer zijn eigen terrein, het eigen erf verdedigt, verdedigt 

'aande aanvallen van andere onderwijs-erven uit. 
nderwijs, zien de eenheid, zien de toekomst, 

om desnoods fouten te maken, om te zeggen: 
nog minder zijn zover gevorderd 

om te durven zeggen: „als het om opruimen gaat, 
mijn vak dan ook nlaar op als ’t moet.” Wie dat kin, 

sld.

jaren niet noemenswaard veranderd, 
in lichter gemaakt. De toegang tot 

het regel- 
misluk- 
snbaar 
:t lage 

i hen, 
leer
weg
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1, de bandeloosheid

.r> de school 
hij zijn 
things

’ what
ings that matter we must place the spiritual atmosphei
rd to see as the physical atmosphere, and as easy to fcel. It 

-vades and permeates all the activities of the school; it determines
regulates the deve- 

le difference between

e be

met differentiatie. En zodoende school en leven, die uit elkaar dreigen 
te groeien, weer bij elkaar brengen. 'Wij moeten wel kennis eisen, 
en een behoorlike ook, maar niet één bepaalde. Wij moeten onze 
leerplans anders gaan inrichten. En bij de inrichting daarvan rekening 
houden met wat het physiologies en psychologies onderzoek ons in
tussen geleerd heeft over de puberteitsverschijnselen bij jongens en 
meisjes. Wij moeten ook wel een toelatingsexamen hebben. Maar één 
met „mental tests” en niet één, dat getuigenis aflegt omtrent de meer 
of minder op loopjes gedresseerdheid. We moeten zien, dat we de al 
of niet geschiktheid voor voortgezette studie ontdekken; de aanwezig
heid van parate kennis kan ons koud laten.

En op die school moeten we laten werken en hard laten werken.
Ze moet ook in deze zin gekeerd zijn naar de nieuwe tijd, dal we 

de jeugd voorhouden, dat er geen zoo dwingende eis in het leven is, 
als de eis van het werken en dat de wereld van tegenwoordig kapot 
gaat aan de genotzucht, de frivoliteit, de slapheid, 
en tuchteloosheid, die nu hoogtij vieren.

We moeten er streng zijn met redelikheid. Maar — er de mense- 
selikheid toepassen, die we ook uit de laatste kwarteeuw kennen. 
"Want naar die zakelike verhouding van vroeger kunnen we ook niet 
terug. We moeten er zijn, leraren en leerlingen, over en weer, als 
mensen, die weten, dat ze elkaar niet onverschillig zijn, maar die, als 
het er op aankomt, op elkaar kunnen vertrouwen en rekenen.

Het kon in die scholen van vroeger zo koud zijn —- figuurlik ge
sproken. En ik geloof, dat er in mensen geen warmte kan geboren 
worden in een omgeving, waarin men bevriest.

We moeten de geest op de school een woonstee geven, waarin hij 
huizen, en van waaruit hij zijn weldadige invloed verspreiden kan. 
„In the school there are things that matter and things that do not 
matter; and, in view of what I have said above, foremost among 
the things that matter we must place the spiritual atmosphere. It is

perx
the relationship between teacher and taught; it r 
lopment of the children's emotions; and it makes th<

an unhappy school. If the spiritual atmosph 
be wrong nothing else can be right. If the spiritual atmosphere 
right nothing else can be irremediably wrong". ')

Baarn, December 1925.
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spreken

wereld 
Dat van 
meer is, ■

, mechanist, intellectualist wilden zijn. Zij
igen verklaarbaar hebben uit de stof; wij 

gang der dingen mechanisch, dus naar vaste wet gaaf: 
e dingen intellectueel ontdekken, doorschouwen, begrijpen.

') Tweede lezing over dit onderwerp, zie Januari-nuromer van V. O.

Religie en de Rijpere Jeugd, II ’)
Verslag van de rede van Prof. Dr. J. R. SLOTEMAKER DE BRUINE van

overtuiging, dat wij de dingen
• ... k-~„::oen Onze rede.

overtuiging, dat ook het heele 
een machine; dat er werkt:

mij 
dat eenigszins vaag klinkende woord. Ik zeg niet: 
waar sommige menschen zeer bepaalde gedachten bij 
nog veel minder: „Christendom, Jodendom, Boedhisme, 

, Roomsch Katholicisme". Ik spreek over religie, zonder

erp: „Religie en de Rijpere 
ik spreken moet over het

Tk moet tot U spreken over het onderwci
"Jeugd.’' Dat zal wel beteckenen, dat ii 

verband tusschen die beiden. Maar ik begin niet met het verband, 
doch met elk van die twee deelen op zich zelf, in de hoop, dat het 
verband vanzelf wel naar voren komt. Ik vraag dus eerst: Wat is 
religie.... en daarna: Wat is rijpere jeugd?

Ten eerste: wat is religie? Ik behoud dat woord, zooals het 
is opgegeven, dat eenigszins vaag klinkende woord. Ik zeg 
„Godsdienst", waar sommige menschen zeer bepaalde gedacht< 
krijgen; ik zeg 
Protestantisme, 
nadere bepaling. Wat is dat dan?

Het komt mij voor, dat religie bedoelt zich te stellen tegenover 
drie dingen, die zich in de mcnschheid regelmatig naar voren dringen: 
Materialisme, mechanisme, intellectualisme.

Wat is materialisme? Het- is de overtuiging, dat alles wat zich 
openbaart aan geestesuitingen of aan geestelijke uitingen, volkomen 
kan worden verklaard uit de materie.

Wat is mechanisme? Het is de 
menschenleven in elkander zit zooals 
oorzaak en gevolg, onontwijkbaar.

Wat is intellectualisme? Het is de 
buiten ons in de allereerste plaats moeten begrijpt 
onze hersenen, ons verstand.

Nu is er een tijd geweest, waarin eigenlijk alle menschen, die mee
telden, materialist, mechanist, intellectualist wilden zijn. Zij zeiden: 
wij moeten die dingen verklaarbaar hebben uit de stof; wij moeten 
weten, dat de g 
wij moeten de 
bewijzen, verstaan.

Onder religie versta ik nu het merkwaardige feit, dat tegenover 
de drie stroomingen, die ik heb genoemd, zich iets in de menschen- 

naar boven wringt, dat tegen die drie dingen positie kiest.
geen matcrialisme-allecn wil weten; er moet iets zijn, dat 

dan alleen uitvloeisel dier materie. Wij moeten de overtui-
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■ in mij is, moet er uit. 
Oude menschen zeg 

its het besef, dat er

zijn dan een correct loopende 
is meer in ons dan alleen onze 

van teedcr- 
gemoed. 

iets geestelijks, om

ging hebben, dat wij als menschen meer 
machine. Intellectueel ook niet alleen; er 
hersenen, die willen begrijpen en verstaan. Er is in ons iets 
heid, zooiets dat ontroerd kan worden, iets van diepte in ons

Ik zeg dus dat religie in ieder geval vraagt om 
iets van vrijheid en om iets van zielsontroering.

Wat is rijpere jeugd? Het is de jengd, die begint zich bewust te 
worden van wat wij willen en kunnen. Zij ligt dus achter den eersten 
en den lateren kleuterleeftijd, toen wij de dingen nog namen zooals zij 
kwamen. Vóór o ns uit ligt de bezadigde, kalme leeftijd der oude 
heeren. De rijpere jeugd staat daar tusschen in. Zij zegt: wij willen 
ontdekken wat eigenlijk ons leven drijft en niet meer naief zijn. "Wij 
willen ons ook bewust zijn van wat wij kunnen.

Dat is rijpere jeugd; hetgeen dus beteekent: ik wil een ideaal 
hebben, iets dat mij van enthousiasme vervult, iets waarbij ik om
hoog gebeurd wordt, iets waarbij ik vooruit gestuwd word.

Behalve dat ideaal wil ik hebben een doel. Ik wil weten waarvoor 
ik werk. Ik neem alles niet zoomaar aan, omdat het nu eenmaal zoo 
komt. Ik voel mijn ontwakende levenskracht. Ik voel de kracht om 
mij ergens aan te wijden en dat ergens in te leggen.

En eindelijk: ik wil vrijheid hebben. Wat er 
Ik wil de mogelijkheid hebben van uitbreiding. • 
gen, dat wij overmoedig zijn. Maar het is slecht 
iets in ons zit, dat ruimte en werking zoekt.

Zoo ongeveer is rijpere jeugd.

11

Wat is dan het verband tusschen die beide, religie en rijpere jeugd?
Dat verband kan niets anders wezen dan een winst voor de rijpere 

jeugd. Indien wat ik gezegd heb, waar is, moeten alle jonge menschen 
grijpen en haken naar religie. Want om te beginnen, dat ideaal dat 
er zijn moet, dat enthousiasme, waardoor wij ons willen gedreven 
weten, dat wordt door de religie bijzonder klaar gevuld. Dan beschrijf 
ik niet alleen maar cirkels in de lucht. Maar dan is datgene wat mij 
aan idealisme bezielt, gevuld. Ik krijg een bepaald ideaal en een be
paald idealisme.

In de tweede plaats: ik krijg een doel. De religie zal U een doel 
geven. De stof en het stoffelijke, dat is niet het doel; daar zijt gij 
te goed voor. Centen, dat is niet Uw doel; een best middel, maar 
niet Uw doel. Een positie in de wereld is niet het doel. Voor dat 
alles zijt gij te goed.

Religie zegt tot iemand: gij wildet weten, waaraan gij Uw werk
kracht kunt wijden? Hooger op! Hooger op I
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krachtens 
het alge-

5 niet zeggen, dat ik het schema 
isme geeft en een gevuld doel 

ik nog nooit

en ander zeggen 
religie, rijpere j

jelijk worden: conserva- 
1 aanloop en achter de

i over wat ik zoo 
jeugd en vrijheid, 

zijn, dat de rijpere jeugd religie zoeken moet, 
gevuld, omdat zij een levensdoel 

n de boeien moet aanleggen, dan 
even wachten.

van de zaak

Wel moet ik echter nog een
straks liet rusten. De kwestie van:
Want als het waar zou

' omdat haar idealisme moet worden g 
behoeft en omdat zij .... zich zelven 
zullen wij als jonge menschen nog

Is het waar, dat in den grond van de zaak religie beteekent: 
„Binding"? Is het waar, dat religie beteekent: de menschen worden 
daardoor zóó gebonden, dat zij daardoor tegel 
tief? Geremde menschen; menschen die altijd

Ten derde: Vrijheid. Nu durf ik nog 
kan volhoudcn. Dat religie gevuld idealisme geeft en een 
geeft, staat vast. Dat religie vrijheid geeft.... dat had 
gehoord, zal men zeggen.

Wanneer religie en rijpere jeugd bij elkaar hooren en 
beider karakter naar elkaar toe moeten groeien; wanneer 
meene proces in onzen tijd zich zeer bepaald ook hier voltrekken 
moet, omdat de tijd waarin wij leven, een religieuse tijd is, dan moet 
de rijpere jeugd dus ook naar religie streven. Voor de rijpere jeugd 
is religie normaal.

Als ik zeg wat religie niet is, krijg ik voor mij het gevoel, dat ik 
praat over een tijd die vijftig jaar achter ons ligt. Daar was toen 
onder de grooten van ons geslacht zeer veel besef, dat wij van uit 
de materie alles moesten kunnen verklaren. Er was veel besef, dat 
wij het mechanisch en langs de wet van oorzaak en gevolg aanvatten 
moesten, en dat wij met de hersenen verstandelijk alles moesten doen. 
Men vroeg toen naar bewijzen en anders geloofde men iets niet.

De jeugd van dien tijd leerde dat ook, want de jeugd doet het 
na wat anderen aangeven. Die tijd is voorbij. Wanneer men de 
gecstcs-ontwikkeling der menschen bestudeert in en buiten de religie, 
dan is het opvallend zooveel plaats als er in tal van kringen is voor 
iets geestelijks en niet alleen voor iets materieels. Dan is het merk
waardig, hoeveel besef er thans is, dat wij menschen meer zijn dan 
een machine. Dan is'het vooral merkwaardig, dat het intellectualisme 
zeer op den achtergrond treedt en dat nu het gemoed op allerlei 
manieren zijn rechten herneemt. Dus moet de rijpere jeugd dat nu 
ook gevoelen, als gij kinderen wilt zijn van Uw eigen tijd.

Ik kan nu niet de vraag beantwoorden: hoe komt het toch, dat de 
tijd nu een zoo geheel ander cachet vertoont ? Daarvoor is de tijd 
thans te kort, al is het onderwerp belangrijk genoeg, om er eens een 
avond aan te besteden.



4;

als Hij dus het voorwerp der religie is,

146

1
4’

n

j|

feiten; die altoos merken, wat 
leven bij wat morgen staat 

Het bezwaar waarvan ik 
niet bestaat; het is er één, 
staat. Wanneer is het in elk 
zit, dat conservatief maakt? L 
beteekent dus: dan, 

grond, 
die

- I
! |

en die nieter gisteren is gebeurd 
aan te breken?
sprak, is er een, dat in één geval zeker 
dat in een ander geval misschien wel be- 
'k geval niet waar, dat er in religie iets 
' Dan, wanneer wij pantheïst zijn. Dat 

wanneer wij gelooven aan een wereldgeest of 
kracht of grond, maar zóó, dat deze niet staat los van de wereld of 
tegenover die wereld, maar zóó, dat de wereldkracht, ziel en grond 
niet te denken is los van die wereld en dat de ontwikkeling daarvan 
tegelijk is die van de wereld en omgekeerd. Waarbij natuurlijk de 
religie niet kan binden en niet kan remmen.

Maar als men nu religie heeft zooals ik haar heb, waarbij men 
gelooft aan een God, een persoonlijk God, Die Zich met deze wereld 
bemoeit, gelijk Hij haar heeft geschapen en Die buiten en boven deze 
wereld in Majesteit woont? Als men spreekt van Hem, Die Koning 
en Heer is; van Hem, Die er was toen de aanvang der dingen aan
brak, van Hem, van ^Vien de dichter sprak:

Wie is het. Die zoo hoog gezeten, zoo diep in het grondelooze licht, 
van tijd nog eeuwigheid gemeten, noch ronden zonder tegenwicht, bij 
Zich bestaat, geen steun van buiten ontleent, maar in Zich Zelven 
rust en in Zijn Wezen kan besluiten, wat in en om Hem onbewust 
kan wankelen, draait en wordt gedreven om het één en éénig middel-

Als die God God is en
dan kan de religie binden en conservatief maken.

Ik begin niet te vragen wat jonge menschcn denken van deze stel
ling; ze zullen het daarmede wel eens zijn. Vrome menschen, niet waar? 
zijn wanhopig conservatieve menschen. Zachte lieve menschen, maar 
die altijd achteraan komen. Vrome menschen, die zeggen : dat is waar 
ook, wij gaan doen aan sociale dingen .... 25 jaar, nadat iedereen 
aan sociale dingen ging doen. Daar schijnt in religieus zijn iets te 
werken van een soort oogkleppen-methode, zooals bij een paard. Het 
schijnt dat er in de religie iets is, waardoor de menschen altijd geneigd 
zijn te zeggen: „Ja maar"; af te keuren, het enthousiasme te dooden.' 

Men wenscht geen religie, die bindt! Wat moet men dan doen, 
als men tegenover dit verschijnsel staat? Twee dingen kunt gij er 
meedoen: er op schimpen en het begrijpen. Het eerste is het goed
koopst; het begrijpen is de verstandigste manier. En nu schimpende 
menschen liever, dan begrijpen. Men zegt dan: Godsdienst is uitge
vonden om ons te boeien; het is een slimmigheidje van een paar 
menschen, die uit den band springen.
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>chapcn 
;n wij het

Heel billijk vind ik die verklaring niet cn ik zie onze jonge 
schen aan voor veel te goed om hiermede tevreden te zijn.

Niet schimpen dus, maar verklaren. Het is waar, dat er in religie 
een element is, waardoor men heel gemakkelijk zich gebonden, geboeid 
kan voelen.

Als ik nu weet, hoe dat komt, misschien dat ik dan wel tegelijk de 
genezing heb gevonden. Het komt hierdoor, dat ik inzie Wie boven mij 
staat, uit Wien mijn leven is, naar Wiens wet mijn leven moet worden 
ingericht, zoodat ik niet op eigen gelegenheid in de wereld ben; maar 
zóó, dat ik telkens vraag: „Heer, wat wilt Gij, dat ik doen zal?” 

Hierin zit iets, dat bindt; maar is dat juist niet goed? Want alles 
hangt af van het AVezen, van Hem aan Wien wij gebonden zijn; en 
dan van ons, die gebonden worden. In die binding toch kan de groot
ste vrijheid schuilen.

Ik geloof, dat een religieus mensch niet „anarchist" kan zijn. Als ik 
dat woord noem, denk ik aan een geestesbeweging; aan deze groot- 
sche gedachte, dat eigenlijk de menschheid en ieder mensch apart 
zich op het schoonst zou ontplooien en zich met het oog op het ge
heel het best zetu openbaren, wanneer geen enkele regeering, geen 
enkele macht boven ons stond. Dat dus alles zou geschieden naar 
ons eigen innerlijk.

Ik geloof niet, dat in dezen zin een religieus mensch „anarchist" 
kan wezen, omdat ieder religieus mensch met zich draagt het voort
durende besef van Hem, aan Wien wij zijn gebonden. Ik behoef dat 
niet te bedekken.

Er is een religie, in het geloof aan een God, die ons leven leidt, 
niet alleen iets waardoor wij zijn gebondenen; daar is bovendien in 
iedere zoo opgevatte religie ook een element van „conservatisme". 
Ik bedoel dat nu natuurlijk niet in socialen en politieleen zin. Maar 
hoe komt dat? Dat hangt ook onmiddellijk samen met de religie. 
Wanneer wij, geschapen als deel van een groot geheel, daarin mee
groeien, dan houden wij het zeer scherpe besef, dat wij niet in staat 
zijn om morgenochtend een nieuwe wereld te maken. Vooral bij de 
rijpere jeugd is er eigenlijk een onophoudelijke drang om een nieuwe 
wereld te maken. Ik zeg daar geen kwaad van, omdat er in de oude 
wereld veel is, dat eigenlijk diende opgeruimd te worden. Maar dat 
gaat zoo maar niet. Wij zijn in een geschapen wereld, waarin zóó 
oorzaak is en gevolg, dat wij altoos het verleden met ons omdragen. 
Een religieus mensch is een historisch mensch. De historie slepen wij 
met ons mee, al kunnen wij ook uit de historie naar nieuwe werelden 
op reis gaai

Ik kan he
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i aarde.

i wordt ons 
ide: daar zij

dan zegf
God :ö

i
!

het begin van onzen Bijbel. Daar staat: „God schiep hemel 
De aarde was woest en ledig. F 
was licht." Met andere woorden, 
zóó verklaard: God schiep een 
licht. Daar was licht en het

Wie nu

En God zeidc: daar zij licht, <
., het ontstaan der dingen 
wereld ais chaos. God zeit 

licht en het werd een geordende kosmos.
radicaal vooruitstrevend is zonder religie, die meent allicht, 

dat hij dien chaos ook mag maken. Eerst opruimen, eerst afbreken 
en dan zeggen: Er zij licht. Maar om dót te kunnen zeggen, moet 
men God zijn. En die dat niet is en dat niet kan, mag ook geen 
chaos maken. Hier zit een stuk conservatisme in.

Als het nu echter waar is aan den cencn kant, dat alle religie heeft 
een binnend, conserveerend element, is het toch ook waar, dat dit 
bindende en conserveerende niet hetzelfde is als boei en stilstand. 
Waarom is het niet hetzelfde als stilstand? Hierom, omdat juist de 
ervaring bewijst dat het anarchistisch leven en het onhistorisch leven 
geen toekomst heeft en op een bepaald oogenblik omzwaait in zijn 
tegendeel.

In anarchistische streken toch is de dwit 
En het uiterste radicalisme werd op zijn l 
sterke reactie. Indien iemand waarachtig \ 
de religie niet los te laten. De historie dc 
voor anarchisme en radicalisme, uit het

Als ik gebonden zijn zal, dan is het n 
denheid vrij ben. Dat hangt er maar vat 
den, wat het Wezen is aan AVien ik mij bind en wat het 
vnn mij, die wordt gebonden.

Hier staat voor ons G~4 1
niets van terug. Ik zeg < 
de dingen in het levei 
beoordeelt

. servatisme al
Gij kent bu

zijt en 1

ng, Majesteit. Daar neem ik 
leelaar, Een Die niet alleen 

Die de ontwikkeling schouwt en 
i en veroordeelt. Dan is het con-

God, Heer, Koninj 
óók: Rechter, Oorde

in het leven riep, maar I 
met Zijn Heilige norm 

■■ al gebroken.
t bovendien het woord : „wedergeboorte”. Gij menseb, zooals 

gij nu zijt en U ontplooit, gij zijt op den verkeerden weg. Indien uit 
Uw leven iets worden zal, dat de moeite waard is, dan moet gij 
wedergeboren; dan moet er in Uw ziel iets anders worden. Welnu, 
zoodra iemand gelooft aan wedergeboorte, kan hij niet meer conser
vatief zijn. Dan ligt in zijn ziel het beginsel van een absolute om
zetting.

Als ik gebonden ben aan iemand, die met mij zelf volkomen ver
want is, terwijl ik gebondene, volkomen verwant ben aan Hem, Die 
mij bindt, dan voel ik niets van dien band; want dan is gebonden
heid tot natuurlijkheid geworden.

Hngclandij noodig gebleken, 
beurt vervangen door zeer 
vooruit wil, behoeft hij dus 
loet ons juist benauwd zijn 

t oogpunt van vooruitgang, 
mogelijk, dat ik in die gebon- 
inaf aan Wien ik ben gebon- 

wezen is
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doel

en daar

alleen genieten, als 
wel praten over vrij-

te vertellen, dat gij maar een 
ige leven is één van de 
allerhoogst doel

Gods wil. Wan- 
om Hem te ver- 

de drijving in mij daarheen stuwt, dat Hij 
eens, hoe uw leven er uit gaat zien; hoede

en het conservatisme

: ik leef voor de menschheid. Inderdaad, 
i; een ideaal hebben om iets te zijn voor 

kom, dat beduidt wat. In vergelijking 
zelfs heel veel. Maar er is nog een

neer al mijn streven gel 
heerlijken. Wanneer al 
zal glansen. Vraag dan eens, hoe uw leven 
eenvoudigste dingen een glans verkrijgen.

Dan is het niet meer belangrijk om 
eenvoudig mensch zijt. "Want dat eenvoudig 
middelen ten dienste van een geweldig, een 
kan het voor gebruikt worden.

Hoe kan men aan jonge menschcn iets toonen, dat meer een < 
heeft, hun leven grooter en voller maakt dan.... God! Tegen< 
Wien de hcele kwestie van klein of groot er niet toe doet! Or 
Hem is alles klein en in dienst van Hem is alles groot. De groote 
heerlijkheid is, dat ik Hem dien. Hij zal uitmaken, of dat hier zal 
moeten of hiernamaals.

Om dit alles behoort religie bij de rijpere jeugd.
Hoe kan iemand daarbij anders dan enthousiast worden? Nu pas 

is het de moeite waard om te leven!
Maar als iemand nu zegt: doel en 

doch die vrijheid? Welnu, luister.
Van ons doel en ons enthousiasme kunnen we 

wij bevrijde menschen zijn. Want gij kunt nu

Het doel. Nu is God doel. Weet gij, wat dat beteekent, als God 
doel is van ons leven ? Dat beteekent, dat ik het niet ben en anderen 
ook niet. Vraag eens wat er in het middelpunt van ons denken en 
willen en streven staat. Bij vele menschen staat „ik”. Het draait 
alles om „ik". Alles groepeert zich om „ik". En dat maakt het leven 
allerellendigst egoïstisch. Dat wordt een leven met oogkleppen. Wat 
groeit er eigenlijk bij ons aan levensstemming, als ik leef voor „Ik". 
Is dat een vrij leven?

Voorts kan men zeggen: 
leven voor de maatschappij 
hen, met wie ik in aanraking 
met die „Ik"-menschen is het 
derde doel: „God”. Dit is het hoogste.

Wanneer de menschheid gediend wordt,
•leid wordt door de begeerte

Wij vinden een wet iets bindends en dikwijls gruwelijk hinderlijks. 
Een Psalmdichter zeide tot zijn God: „Hoe lief heb ik Uw Wet." 
Over dat woord moet gij eens nadenken. Dat is een wet, dus geen 
anarchisme; ik heb die Wet lief, dat is geen gebondenheid. Als de 
Wet buiten mij en binnenin mij hetzelfde is, dkn op dit oogenblik 
is de gebondenheid weg en het conservatisme verdwenen.
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■■ De „Engendaalschool” ') 
door Ir. FELIX ORTT.

last meer van banden, want dan 
trom behooren religie en rijpere jeugd

van het onderwijs verkeert Soest in een zeer gunstige

:re scholen, 
bezit, en de 

le ingezetenen

werkelijk vrij. En ook ddAr

ö

de confessioneel-bizondere lagei
: gemengde bevolking
tansluitcn, verkeeren d<

pc» in praclijk worden gebracht.
noernummer 1925 brengen wij U thans met toc- 

endaalschool" te Soest, welke artikel van Fclix Orlt 
----- --‘zcr,‘ driemaandelijksch geïllustreerd tijdschrift voor 

aderdael te Soest.

heid. Maar daarvoor moet men vrijheid hebben. En het is niet zeker 
dat, wanneer van iemand God wordt afgenomen als de bindende 
Kracht, dat hij dan vrij is. Het kon wel eens zóó zijn, dat er in hem 
zelf een bindende kracht zit, waar hij vrij wat meer last van heeft 
dan van God. Hartstochten, slechte, lage, gemeene dingen. Zijn jelui 
vrij? Ik dacht, dat niemand vrij was. Tenzij hij bevrijd wordt. De 
boeien behoef ik niet in den hemel te zoeken, want er zit een boei 
bij ons zelf. Laat ik dus vragen, of ik bevrijd worden kan. Een jong 
mensch moet óók verlost worden. Ik voor mij zeg: door Christus. 
In elk geval: verlost worden. Als gij een vrije mensch wilt worden, 
moet gij een bevrijder hebben. En gij moet.... onderkoning worden.

wil koning 
aan, want het gelukt 

mensch kan komen is: onderkoning, 
aan de schoone geschiedenis van Jozef 

de uitlegging der droomen in den tijd van 
geroepen wordt, om voor den Pharao te verschijnen, 
de gevangenis is gehaald, zegt de koning tot hem:

' I ’ en opzichte
•*- positie.

Behalve de openbare en 
die elke belangrijke gemeente met 
U. L. O. inrichtingen die hierbij aai»

’) Geleidelijk hopen wij in Volksonlwikkc1-; 
scholen, waarin nieuwe opvoedkundige principes i

Na de Paljas Athene School in bet Dcccmbcrr 
s temming van den schrijver „de Enger 
reeds eerder is verschenen in .De Wegwijze 
Soest en Omstreken, uitgave van Jet Hind

voor mij 
een vrije

bevrijder hebben. En gij moet.... onderkoning worden.
Dat bedoel ik zóó. Wij kunnen zeggen: ik jongmensch 

zijn, baas over mijn eigen leven. Begin er niet 
u niet. Het hoogste, waartoe een 
God-Koning. Ik denk hierbij 
in Egypteland. Hoe hij na 
den hongersnood 
Nadat Jozef uit 
zonder u zal niemand in gansch Egypteland zijn hand of zijn voel 
bewegen. Gij zult rijden op een koninklijken wagen. Gij zult dragen 
een gouden keten en als gij door het land gaat, zal men voor u uit 
roepen: kniel! Alleen dezen troon zal ik hooger zijn dan gij.

De grootste heerlijkheid in de religie nu is, dat God zegt: ik ben 
God en gij zijt onder-koning.

Als gij zóóver zijt, hebt gij 
zijt ge 
bij elkt
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in de gelukkige omstandigheid, dat de nabij gelegen, en met lokaaltrein, 
bus of fiets gemakkelijk te bereiken plaatsen Baarn, Amersfoort en 
Utrecht, in Lyceum, H. B. S. en Gymnasia, Middelbaar Technische 
School en Universiteit, om slechts de voornaamste te noemen, de 
volle gelegenheid tot ontwikkeling der voort-studeerende jeugd bieden.

Maar Soest zelf kan zich voorts nog verheugen in het bezit der 
mooie Nijvcrhcidschool, die, boven op de Eng, in het zwaartepunt 
der gemeente gelegen, de zoo nuttige en welkome gelegenheid biedt 
om onze jongens den solieden ondergrond voor vakkundige arbeiders 
te verschaffen.

En naast al deze voorrechten bezit ook Soest de Engendaalschool, 
die niet alleen ter plaatse, maar ook in ons geheele land, ja tot ver 
over de landsgrenzen bekend is. Om deze reden achten wij het niet 
misplaatst, de bespreking van merkwaardige personen en instellingen 
in onze gemeente met de Engendaalschool te beginnen.

De Engendaalschool is, wat men kan noemen een .Humanitaire" 
School, zooals er in ons land reeds vroeger een was opgericht te 
Laren door Professor Van Rees. De later tot stand gekomen Pytha- 
gorasschool te Ommen en de Pallas-Atheneschool te Amersfoort 
kunnen ook als scholen van verwant karakter beschouwd worden.

De bedoeling van een „humanitaire school" is, den kinderen, naast 
de noodige kundigheden, ook de gevoelens van rechtvaardigheid en 
medegevoel bij te brengen ten opzichte van onze gevoelende mede- 

. schepselen, menschen en dieren.
Dit wordt allereerst bereikt door den geest der school, en 

in de tweede plaats door den inhoud van het gegeven onderricht. De 
geest der school wordt in humanitaire richting geleid doordat het 
Schoolbestuur daarop bij de aanstelling van onderwijzend personeel 
in de eerste plaats de aandacht vestigt. Zoo komt geen onderwijzer 
voor een benoeming in aanmerking, tenzij hij of zij, naast alle andere 
vereischtc eigenschappen van bekwaamheid en karakter, een oprecht 
dierenbeschermer, en als consequentie daarvan ook vegetariër en 
anti-militarist is, en verder geheelonthouder en niet-rooker.

De gezindheid der onderwijzers in deze opzichten zal onwillekeurig 
de kinderen beïnvloeden. Er worden geen bepaalde lessen in dieren
bescherming gegeven, en nog veel minder wordt er propaganda ge
maakt voor geheelonthouding of vegetarisme, wat anders allicht tot 
ongewenschte conflicten met de ouders zou leiden. Maar wel wordt, 
waar het pas heeft en ongezocht kan geschieden, op het nadeelige 
van alcoholgebruik gewezen, en aangetoond hoe ongezond en gevaar
lijk het rooken voor kinderen is; daarbij wordt het effect van 
waarschuwing niet teniet gedaan doordat de kinderen straks
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o dc vredes- dan 
:denis dan op di<

schooltijd getuige kunnen zijn dat de onderwijzers lustig loopcn te dampen.
Ook wordt, bij de keuze van leerstof en dc daaraan vast te knoopen 

gesprekken, liefde tot en medegevoel met dc dierenwereld gewekt; 
soms geeft een dier zelf, dat op de school verdwaalt of door de 
kinderen wordt mecgcbracht, daartoe aanleiding. Zoo is b.v. gcruimen 
tijd een jonge leeuwerik, die door tegen een telefoondraad tc vliegen, 
een vleugel verloren had, door dc kinderen verzorgd en opgekweekt. 
Dat zulke kinderen straks geen honden of katten met steenen zullen 
gooien en geen vogelnesten uit zullen halen, ligt voor de hand; en 
wanneer een vreemd kind op school komt en soms andere neigingen 
zou hebben, worden die spoedig door de overmachtigc publieke opinie 
der andere kinderen in betere banen geleid.

geschiedenisonderwijs wordt de vredelievende gezindheid 
door meer den nadruk te leggen op dc vredes- dan op de 

en meer op de cultuurgeschiedenis dan op die der

Bij het 
gekweekt, 
oorlogshelden, 
vorsten en staten.

Naast deze humanitaire beginselen wordt het onderwijs — dat aan
sluit aan de inrichtingen van voortgezet lager- en middelbaar —■ ge
leid in den geest van Jan Ligthart. Groote aandacht wordt gewijd 
aan de individueele eigenaardigheden der kinderen, aan persoonlijke 
karaktervorming; het geheele onderwijs is daarop ingericht. Het onder
wijs dat in handenarbeid gegeven wordt, is aan dit streven ook dienst
baar; het is tot steun der andere leervakken, wat in den geest 
Ligthart’s concentratie ligt; bovendien leidt het de kinderen op 
aankweeking van eigen initiatief en zelfwerkzaamheid, en valt dan 
bizonder in den smaak. Ook de schooltuintjes — ieder kind heeft 
zijn eigen tuintje en mag dit bewerken en bezaaien naar eigen smaak — 
werken in dezelfde richting.

Dan ook wordt er veel aandacht gewijd aan de algemeene ont
wikkeling der kinderen, om ze een breeder blik te geven dan alleen 
het aanleeren der vereischte vakkundigheden kan verschaffen. Vooral 
in de hoogste klassen krijgen de kinderen veel te hooren wat hun 
in hun later leven van dienst kan zijn: wij kunnen daartoe wijzen 
op het natuurkunde-onderricht in den geest van Dr. Minnaert, waarbij 
de zelfwerkzaamheid der kinderen op den voorgrond komt; ook de 
beginselen der scheikunde, der kennis van het menschelijk lichaam, der 
voedingsleer, worden aan de leerlingen bijgebracht, terwijl, waar moge
lijk, ontwikkelende uitstapjes worden gedaan, fabrieken bezichtigd enz.'

Dit individueele onderwijs is natuurlijk onvereenigbaar met te 
groote klassen, en de aantallen leerlingen welke de tegenwoordige 
wet aan de onderwijzers toekent, zijn hiertoe te groot. Dit bezwaar 
is slechts te verhelpen door de medewerking van .assistenten”, waartoe



153

dat Rijk 
volkje behoeven

„bizondere” school, in den g1 
van het schoo 

t eenmaal de c 
omstandigheden tos

namelijk wat gcn< 
Christelijke godsd 
vallig elke toespeling daarop vermeden — integendeel. Bij ’t naderen 
van het Kerstfeest wordt het Kerstverhaal verteld of voorgelezen en 
worden ook bij den Kerstboom godsdienstige Kerstliederen gezongen, 
maar dit in zoodanigen geest dat niemand, noch Jood, noch atheïst, 
er aanstoot aan kan nemen. Niet zwijgen waar het eigen overtuiging 
betreft, maar ontzien en eerbiedigen van de overtuiging van anderen 

dat is de praktijk van het neutraliteitsbeginsel op de Engendaalschool.

de wet thans gelegenheid biedt. Doch de bezoldiging der assistenten 
en de aanschaffing van leermiddelen voor hand- en tuinarbeid ver- 
eischt geldelijke offers. De schoolgelden zullen derhalve eenigszins 
hooger moeten zijn dan die van andere lagere scholen welke deze 
voordeelcn missen. Maar dit bezwaar voor de ouders is toch niet 
van dien aard, dat ze daarom aan hun kinderen de voordeelen van 
dit humanitaire onderwijs behoeven te onthouden, daar de school- 
geldheffing proportioneel is naar het inkomen. Hef blijkt dan ook dat 
de school door kinderen van alle rangen en klassen der maatschappij 
bezocht wordt, dat zij dus allerminst een „standenschool” is. Alleen 
blijken, praktisch gesproken, de alleruitersten weinig of niet vertegen
woordigd : de allerrijksten niet, omdat de ouders in staat zijn hun 
kinderen door middel van auto naar een dure standenschool in een 
naburige gemeente te brengen, en dit allicht zullen doen zoo zij (ten 
onrechte) vreezen dat hun kinderen door die van minder beschaafde 
gezinnen in het vloeken of leelijke woorden zullen worden ingewijd. 
Dat de taal der kinderen op geen enkele school, dus ook niet op 
een humanitaire, zeer gckuischt is, is waar, maar dat op dure scholen, 
waar alleen kinderen van rijke ouders gaan, dit wèl het geval zou 
zijn, is zeer zeker illusoir.

En de allerarmste kinderen in deze gemeente staan gewoonlijk weer 
onder invloed der eischen van confessioneele diaconieën, zoodat zij 
meer in de banen der bizondere lagere scholen worden geleid.

Al is de „Engendaalschool” krachtens haar organisatie onder 
schoolbestuur een „bizondere" school, in den geest is zij meer een 
openbare. Want in de bedoeling van het schoolbestuur beoogt zij 
het ideaal te benaderen waaraan eenmaal de openbare school zal 
moeten beantwoorden, als de omstandigheden toelafen dat Rijk en 
Gemeenten niet langer op de opvoeding van het jonge 
te beknibbelen.

De Engendaalschool is dan ook neutraal op godsdienstig gebied: 
noemd kan worden „neutraal in den goeden zin". De 
sdiensf wordt niet doodgezwegen; niet wordt angst- 

elke toespeling daai 
t Kers
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>edig ondervond dc jonge humanitaire school de 
igstelling

systeem 
kweekcn

school 
daal” 
heide,

schreden

komende medewerking 
school de beschikking 
deze voor
. De eerste periode harer ontwikkeling 
beproefde leiding gestaan x’an Mej. J. M. 
al haar krachten aan dit niet gemi 

als „werkzame-onder 
zich voornamelijk

en nu nog, 
bewoont, en 
onderwijs wijdt.

Reeds spoedig ondervond de jonge humanitaire school de waar- 
deerende belangstelling van den internationaal bekenden Vlaamschcn 
pedagoog Edward Peeters, toenmaals leider van het Bureau Inter
national de Documentation Educative te Oostende. Hij bezocht meer 
dan eens de school, stelde zich volkomen op dc hoogte van ideaal 

praktijk, en vond een en ander belangrijk genoeg om in de buiten- 
idsche pedagogische tijdschriften er melding van te maken, zoodat 

telfs in een Finsch tijdschrift beschrijving met afbeeldingen 
der oude school aan de Bosstraat kunnen aantreffen. Ook in later 
jaren hebben meerdere bekende pedagogen de school bezocht, o.a. de heer 
en mevrouw Ferrière uit Genève en Leopold Katscher uit Zwitserland.

Thans staat de Engendaalschool sinds een viertal jaren onder de 
bezonnen en doelbewuste leiding van het hoofd den heer A. van Asselt. 
Beide genoemde eigenschappen zijn noodig, bij een school die pioniers- 

zeggen: die de kinderen van de nieuwste 
der pedagogiek wil doen genieten, zonder 

gewaagde proefnemingen over te gaan.

van Asselt om 
om het oude 

door het 
opvoeding der kin- 

zeer zeker ter ver
hei Goede".

De Engendaalschool is in 1913 door het bestuur der stichting 
-Chreestarchia” den heer en mevr, van Mierop—Mulder, destijds 
ingezetenen van Soest, opgericht. Aanvankelijk was het gebouw der 

op de terreinen van Chreestarchia, achter de hoeve „Engen- 
aan de Bosstraat, opgericht, in een omgeving van bosch en 
voor de kinderen vrij en gezond, met heerlijk speelterrein. Maar 

groote toename van het leerlingcntal, dat de honderd over
heeft, werd de oude school te klein, en is door gelukkige 

instemming met het bestuur der Nijverheidschool en tegemoet- 
ig der Gemeente bereikt, dat nu de Engcndaal- 
g heeft over de localcn der Nijverheidschool, welke 

haar eigen doel alleen des avonds noodig heeft.
ding heeft de school onder de 
M. Telders, die acht jaren lang 

«"'makkelijk pionierswerk gegeven heeft, 
luerwijzeres-in-ruste" onze Gemeente 
aan de ontwikkeling van het Fröbel-

werk verricht; dat wil 
vooruitstrevende inzichten 
daarbij tot voorbarige en 
waarvan de kinderen de dupen zouden zijn.

Zoo is het een der eerste bedoelingen van den heer 
de kinderen op te voeden tot innerlijke tucht: 
van schoolschen dwang en straffen te vervangen 
van plichtsbesef. Dit is een proces dat voor de 
deren in de hoogste mate heilzaam is, maar dat

') .Chreestarchia" beduidt: .de heerschappij van
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jelijk te maken.
: Engendaalschool 

van haar kin- 
succes bezoeken.

wezenlijking veel zorg en moeite kost. Slaafsche tucht en bandeloos
heid zijn ongetwijfeld de Scilla en Charybdis der schoolopvoeding. 
Het is dan ook alleen aan de toegewijde, tact- en inzichtsvolle mede
werking van de onderwijzeressen der lagere klassen te danken, dat er 
ook in de hoogcre klassen eigenlijk niet gestraft behoeft te worden; 
dat de kinderen zich vrij en gelukkig voelen — wat ieder bezoeker 
der school onmiddellijk opvalt — terwijl toch de tucht en het ontzag 
voor de onderwijzers niet ontbreekt.

In dezen zelfden gedachtengang is de invoering van het nieuwe 
Daltonstelsel, waarbij door het opgeven van bepaalde taken de zelf
werkzaamheid en het verantwoordelijkheidsbesef der kinderen heil
zaam geprikkeld worden —• een proef die ook door het schoolhoofd 
met behoedzaamheid genomen en geleid wordt en tot dusver goed 
voldoet. Ook andere verschijnselen, zooals b.v. het feit dat onder de 
oudere kinderen een vereeniging tot dierenbescherming is opgericht, 
waartoe spontaan, zonder daartoe gerichten aandrang, alle kinderen 
der hoogste klasse zijn toegetreden, getuigen van den geest dien de 
school in hen gekweekt heeft.

Er is en blijft natuurlijk nog veel te wenschen en te verbeteren 
over, maar steeds wordt door de onderwijskrachten in overleg met 
het Schoolbestuur naar meerdere volkomenheid gezocht. Daarbij wordt 
gestreefd naar medewerking der ouders ■— want immers alleen door 
harmonische samenwerking van school en gezin zijn goede vruchten 
te verkrijgen. Op ouderavonden worden verschillende onderwijs- en 
opvoedingsproblemen behandeld en wordt daarover van gedachten 
gewisseld; daaronder kwamen o.a. voor: het vraagstuk der sexueele 
opvoeding, belooningen en straffen, de voordeelen van onderwijs in 
handenarbeid, het vraagstuk van het onderwijs in Bijbelsche geschie
denis op neutrale scholen, enz.

Het houden van ouderavonden is in de schoolwereld een instelling 
van jongen datum, waarvan het belang door de ouders pas langza
merhand wordt ingezien. Maar de beteekenis ervan voor de kinderen 
is niet te onderschatten. Het ware te wenschen dat op zulke avonden 
geen ouders, die maar eenigszins tegenwoordig zouden kunnen zijn, 
wegbleven; dat zij het als een plicht tegenover hun kinderen be
schouwden, deze gedachtenwisselingen en beraadslagingen in het be
lang der opvoeding van hun kinderen bij te wonen. Op dit punt blijft 
nog wel wat te wenschen over; maar het ernstig streven van het 
schoolhoofd is, deze avonden zoo aantrekkelijk moge

Ook dient volledigheidshalve nog gemeld, dat de 
aansluit aan inrichtingen van U.L. en M.O. en reeds tal 
deren zulke inrichtingen van voortgezet onderwijs met
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Een tehuis met gematigde vrijheid voor meisjes 
door Mn G. T. J. DE JONGH, Kinderrechter te Amsterdam.

5

i 1922 worden dergelijke g' 
gezinsvoogd(es) heeft tot ta£ 

: kind tot haar plicht

T Tet gaat hier om een categorie van meisjes, die we niet anders 
dan negatief kunnen omschrijven. Het zijn de meisjes, die géén 

kind meer zijn en toch nog niet tot de volwassen vrouwen gerekend 
kunnen worden, de meisjes, voor wie wel gevaren dreigen, maar die 
toch allerminst onzedelijk of misdadig zijn.

Het gaat om de meisjes van een jaar of 15—20, aan wie geen vol
doende leiding wordt gegeven, waar geen behoorlijk toezicht op wordt 
uitgeoefend en die slechts sinds 1922 als een afzonderlijke klasse door 
de wetgeving worden erkend. Voor de jongens van deze categorie 
wordt behoorlijk gezorgd en dit is niet geheel onverklaarbaar als 
men weet, dat de oudere wet nagenoeg uitsluitend tegen misdadige 
kinderen inging en de verhouding van crimineeie jongens tot misdadige 
meisjes 14—1 is. Dit ligt echter wel gedeeltelijk hieraan, dat de soort 
van handelingen waaraan de jongen met misdadige aanleg zich bezondigt 
van dien aard is, dat hij met de justitie in aanraking komt, terwijl 
het meisje den dans ontspringt. De jongens van deze soort gappen 
en stelen, de meisjes nemen de' voorbereidende stappen in de richting 
van de prostitutie. Van maatschappelijk standpunt gezien, is dus de 
verhouding 14—1 zeer geflatteerd. Het opgroeiende meisje, dat ’s avonds 
het toezicht van de ouders kan ontvluchten en meestal tegen betaling 
in natura: een taartje en een glas bier, familiariteiten van mannen 
toelaat, heeft toezicht noodig. Sinds de invoering van de kinderwetten 
van 1922 worden dergelijke gevallen onder gezinsvoogdij gesteld en 
de gezinsvoogd(es) heeft tot taak, zoo mogelijk met zachten drang, 
het kind tot haar plicht en een ordelijke levenswijze te brengen en

Bovendien is de bedoeling de hoogcre klassen der Engendaalschool 
zoo in te richten, dat kinderen, die liever de school niet verlaten, 
alle door hen gewenschtc kundigheden, zoowel wiskunde en vreemde 
talen, kunnen verwerven.

De gemeente Soest mag zich verheugen in het bezit van een zorg
vol geleid „pedagogisch laboratorium". Meerdere ouders hebben zich 
in onze gemeente gevestigd om hun kinderen van dit onderwijs te 
doen genieten; in binnen- en buitenland wordt met belangstelling de 
verdere ontwikkeling van deze vrijere inrichting in het onderwijs ge
volgd ; en de schrijver van dit overzicht stelt er dan ook een eer in, 
als assistent aan de Engendaalschool werkzaam te zijn.
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een aantal gevallen noodig en nuttig, 
de directeur van een van onze be- 
drie jaar — leven in een gestichts-

ïar in het begin, geen
Het aantal „gevallen meisjes" (zooals de 

wordt in dien zin, dat ze levenskrachtige, / 
worden, is zoo gering, dat men hiermee naui 
Verloren schaamtegevoel, een bedorven repi 
karakter met weinig weerstandsvermogen, beho 
zich zelfs niet ten naastenbij laten repareeren.

Wil men vele van deze ongelukkige vrouwen redden, al was het 
maar om den funcsten invloed, die het hcele instituut van de min of 
meer clandestiene prostitutie op ons maatschappelijk leven heeft, dan 
moet men er vroeg bij zijn. Men moet ingrijpen, vóórdat het jonge 
meisje er aan gewend is haar avondvermaak als hoofdzaak en haar 
werk als bijzaak te beschouwen en zoolang ze nog een zekere orde 
en regelmaat in het dagclijksche leven op prijs stelt.

Over de middelen om dit te bereiken, gaat het nu; woorden en 
redenceringen brengen ons niet nader bij het doel. Doelmatigheid is 
de hoofdzaak. De juiste maat van strengheid is die, die zich in elk 
bizonder geval aansluit bij de graad van ongebondenheid van elk 
kind. Het meisje moet voelen dat het geen strafmaatregelen zijn, geen 
dwang, geweld of wraakneming. Langzamerhand zal ze moeten leeren 
erkennen dat de leiding, die ze in het begin allicht verafschuwt, tot 
haar eigen bestwil dient. Deze leiding dient in de eerste plaats indi
vidualistisch te zijn. De aard van de kwaal moge niet al te veel 
verschillende vormen aannemen, de oorzaken zijn hemelsbreed ver
schillend. Met karakter en vroegere omstandigheden dient de nieuwe 
omgeving, wil ze góed doen, rekening te houden. Tot nu toe hadden 
we geen andere keus dan thuis blijven in de oude omgeving of op
name in een gesticht.

Nu is gestichtsverpleging in 
Het beteekent geruimen tijd — 
langrijkste gestichten sprak van

gaat het niet met zachten drang, dan beschikt hij (of zij) over de 
middelen, om ouders en kinderen te dwingen zijn (hare) raadgevingen 
op te volgen.

In dat laatste geval kunnen de kinderen voor drie maanden in een 
Observatiehuis geplaatst worden, of voor een jaar in een gesticht.

De toepassing van deze wetsbepalingen brengt ons dus niet in de 
eerste plaats in aanraking met de meisjes, die zich vergrijpen aan een 
andermans eigendom, maar met hen, die gedrongen door lust naar ver
maak, uitgaan met jongelui, laat in den nacht thuiskomen en meestal 
onder den invloed van zucht naar opschik en mooie klceren, al heel gain 
terecht komen op den weg naar ontucht en prostitutie, waarvan, zelf 
al is het meisje nog maar in het begin, geen terugweg meer bestaat, 

' ' ; vakterm luidt) dat gered 
gezonde, nuttige vrouwen 

iwelijks behoeft te rekenen, 
reputatie, gevoegd bij een 
cnooren tot die dingen, die
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er goed
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>gdij en 
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atmosfeer, in een speciaal wereldje. Een nonnetje vertelde me eens, 
dat de meisjes gereed gemaakt werden voor den hemel. Maar ook voor 
de aarde? vroeg ik haar. In het gesticht is geen verleiding, daar zijn 
geen snoeptafels en geen sigaretten, geen bioscopen, geen dansgelegen
heid, daar is geen enkel manspersoon, die eens „een gijntje" maakt. 
Van ijdelheid is er geen sprake, dé gestichtsuniform is zelfs geen zeer 
verre familie van de creaties van Hirsch. De meeste gestichtskleeding 
heeft aan de vrouwelijke gratie grondig lak. In een gesticht zijn ook 
geen zorgen, de benauwenis en angst om het weer aanbreken van 
broodlooze dagen, kent men er niet. De meisjes worden er goed ver
zorgd en vriendelijk behandeld. Ze leeren er vrouwelijke bezigheden 
verrichten, maar ze leeren er niet de levenskunst.

Ze leeren er niet, standvastig te zijn tegen de verleiding. Ze leeren 
er de sleur van de deugd, niet de aangename gevolgen van een ge
regeld, ordelijk leven.

Ze leeren — en dit lijkt mij zoo belangrijk — niet de mate en de 
aard van toelaatbaar plezier. De mate van opschik en afleiding, die 
in het geheel geen schade doet, integendeel een prikkel is tot regel
matig werken en hygiënisch leven, ook in overdrachtclijken zin be
doeld. Zooals men iemand met een hartkwaal zeker zou vermoorden, 
wanneer men verlangde, dat het resultaat van de geneesmethode was, 
dat hij met kans op winnen aan een hardlooperij kon meedoen, even
goed is het in de meeste gevallen niet noodig, van het losbandige 
meisje te vergen, dat ze alle behoefte aan plezier geheel onderdrukt. 
In een Belgische home de semi-liberté, trof ik tal van meisjes aan, 
die daar vertoefden, nadat ze het gesticht verlaten hadden, met de 
bedoeling om haar Weltfremdheit af te leeren. En met voldoening 
noteerde ik, dat de ervaren directrice ons plan, om de meisjes direct 
in een dergelijk tehuis onder te brengen, veel verkieselijker vond.

Ik wil hier niets afdoen aan de verdiensten van de gestichtsdirecties 
met hun staf van ambtenaren en zusters. Ik waardeer hun werk 
wellicht meer dan gij zelf en ik wensch niets af te dingen op de 
gestichtsverpleging. Ik bedoel niets meer dan wat er staat, namelijk 
dat gestichtsverpleging niet doelmatig is en zelfs verkeerd voor een 
aantal meisjes, dat niet zoo verdorven is, dat ze een dergelijke diep 
in hun leven ingrijpende tucht noodig hebben. Over de anderen, die 
wel hieraan behoefte hebben, wordt hier niet verder gesproken.

Laat ik het nog eens duidelijk zeggen: Het beste vind 
kinderen bij hun familie te laten, desnoods onder gezinsvoo^ 
met de bedreiging: oppassen of er worden andere maatregelei 
nomen. Dat dit het beste is, spreekt wel vanzelf.

Maar er zijn gezinnen en
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: „Van 
weinig 
waren

de kinderpolitie over 1924 lezen we: 
wallen bleken 54 ongegrond en 167 van i 
overige, 293, loopend over 715 kinderen ■

ngen en bed rog, 
lei. Zestienjarig

ieisje

in de presidentskamer van de rechtbank zit, waar een dertigtal 
personen,’) die de huwelijksband wenschen te verbreken, een bezoek 
komen brengen, dan begint men te vermoeden, dat er allicht het een 
en ander hapert aan het algemeen huwelijksgeluk.

En in het rapport van de kinderpolitie 
de verwaarloozingsgevallen bleken 54 onj 
beteekenis. Van de overige, 293, loopen 
168 als ernstig te beschouwen.

Als oorzaken waren de volgende te noemen, welke evenwel dikwijls 
samengingen : dronkenschap van den vader 69 maal, dronkenschap van 
de moeder 16 maal, onzedelijk leven van den vader 18 maal, onzede
lijk leven van de moeder 79 maal, onzedelijke handelingen van de 
vader met zijn kinderen 13 maal, slechte verstandhouding tusschen de 
ouders 68 maal, ongeschiktheid of onmacht tot opvoeden 50 maal.”

Ook dit geeft ons de overtuiging, dat de verhoudingen in vele ge
zinnen niet bevorderlijk zijn voor den moreelen opgroei van de kinderen.

Uit het verslag van mijn eigen spreekuur van laatstleden Zaterdag 
.— 21 Nov. 1925 — licht ik de volgende drie typische gevallen.

a. Moeder niet geheel toerekenbaar. 17 jarige dochter, onlangs 
bevallen, vertoeft in een inrichting. De jonge moeder is ook niet 
geheel normaal. Ze is ’s nachts onzindelijk en kan het in geen enkel 
dienstje uithouden. De jonge vader, beroep „danseur", komt met de 
jonge moeder binnen en vraagt mijn toestemming tot een huwelijk. 
Hij is thans zonder betrekking.

b. Een nieuw span. Jongmensch, ontslagen uit zijn betrekking 
wegens leugen en bedrog, heeft de vorige week f 5.— verdiend met 
straathandel. Zestienjarig meisje staat onder gezinsvoogdij, een morsebel 
in folio met een nieuw vossebont om de hals. Wenschen te huwen, 
daar het meisje zwanger is. Ze vertelt me lachend, dat het een 
ongelukje is.

c. Jongen van 16 jaar, schoenmakersleerling, verdient f5— per 
week. Een ongedisciplineerd nummer, waarmee de gezinsvoogd de 
grootste moeite heeft. Wil trouwen met zijn meisje dat zwanger is.

Van de nakomelingen van deze paren kunnen we niet anders dan 
zeer hooggespannen verwachtingen hebben.

Een oogenblik later tracht een vader, weduwnaar, zich te verant
woorden tegenover de beschuldigingen van zijn kinderen, dat hij 
dronken thuis is gekomen en zijn zoon met een mes heeft gedreigd. De 
dronkenschap geeft hij toe, niet de bedreiging met het mes. Al jaren
lang verdrinkt hij zijn salaris en de huishouding wordt staande ge
houden, dank zij de heldhaftige oudste dochter. Maar hoeveel meisjes

*) Dit is de oogst over 14 dagen.
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omstandigheden de moed niet zinken en gaan de 
scènes en ruzies te ontloopen. In een stad is het niet 

behaaglijken omgeving te vinden dan zoo’n thuis, 
het breede pad raken, wie onzer werpt dan 
Natuurlijk is niet „alles en altijd" te voor

laten onder zulke 
straat op om 
zoo moeilijk om een 
En als zulke meisjes op 
de eerste steen op haar? 
komen, maar toch zeer

Aan zulke meisjes, die nog niet gevallen zijn, en voor wie dus een 
gestichtsverpleging ongemotiveerd ja schadelijk is, moet een uitweg 
geboden worden, vóór zij de rubicon oversteken. Wij trachten thans niet 
de straatmadelieven te redden, die reeds in de wol geverfd zijn en geen 
prijs meer stellen op haar goede naam. Neen, het zijn de jonge zwakke 
kinderen, die we in de moeilijke puberteitsjaren gelegenheid willen 
geven haar goede kant tot zijn recht te laten komen. Daarom is een 
rustig, kalm tehuis noodig en een vriendelijke directrice, die het leven 
kent, en de meisjes helpt als ze een verkeerden kant opgaan. Geen 
gesticht dus, maar een eenvoudig pension, waar de bewoonsters hun 
eigen kamertje naar eigen smaak kunnen versieren en waar ze de 
eenzaamheid kunnen vinden en de rust, noodig voor inkeer tot zichzelf.

Wij bepleiten hier ook geen observatiehuis. Een observatiehuis is 
een quarantaine-inrichting, waar de patiënt wordt onderzocht en naar 

geneesinrichting doorgestuurd. Gelukkig is men in de laatste jaren 
algemeen gaan inzien, hoe noodig deze inrichtingen zijn, al willen wij 
niet ontveinzen, dat het nog wel eenigen tijd zal duren, voor de 

autoriteiten het nut er van ook voor meisjes zullen inzien. Want 
hoeveel meisjes komen nu bij ontbreken van een dergelijke inrichting 
op een verkeerde plaats? En zit zoo’n kind eenmaal in een voor haar 
niet passende inrichting, dan eerst is Leiden voor goed in last.

Wij bepleiten thans tehuizen, die eenigszins te vergelijken zijn met 
de Engelsche homes for working-girls. Daar heerscht groote orde en 
tucht, maar eenig verband met de justitie bestaat niet.

Een Brusselsch meisje, dat aldaar in een home de semi-liberté 
vertoefde, antwoordde op de vraag, waar ze woonde, nogal snibbig: 
„In een gewoon pension, mijnheer. Wat dacht u wel?”

In de straat waar het stond, had ook niemand er erg in dat het 
iets anders was. Kwamen er dames om een kamer vragen, dan ant
woordde de directrice, dat er toevallig geen kamer vrij was.

Het eten was er huiselijk en eenvoudig. Op Zondag verschafte het 
tehuis zoetigheden, anders koopen de meisjes die toch maar zelf. Over
dag gaan de meisjes naar hun werk: atelier, fabriek of kantoor en 
’s avonds zitten ze bij elkaar en naaien hun eigen kleeren. De direc
trice houdt een oogje in ’t zeil, dat die niet te opzichtig worden. Ze 
doen een spelletje, soms komt wel cens de vriend op bezoek bij een
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meerdere tehuizen niet af- 
noodig. Groote inrichtingen 
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deeltelijk j 
kan natuui

goede kostschool 
dingen kan 

De Brus:
sujetten om 
prompt, 
zijn besmettel ijk 
immers een plaj 
staan allen onder gezinsvoogdij 
dergelijke inrichting laten opn<

: gevallen is de l
not least: de kwestie

een vrij groot tekort rekenen. De 
dienen, kunnen natuurlijk

kostgeld, b.v. 50 % of 60 % 
gespaard en bestemd ’ 

irlijk niet de salarissen
dekken. Ook moet het tehuis, wat stand 
redelijke eischen voldoen.

Doch hierop mag de oprichting van i 
stuiten. 'Want we hebben er meerdere 
zijn uit den booze, al was het alleen maar, omdat

meisje dat verloofd is. Ze gaan wel naar de comedie, de bioscoop, 
kortom het leven is er als in een gezellige familie. In de practijk is 
gebleken, dat het het beste gaat met 25 A 30 meisjes. Geregeld be
zoeken de meisjes hun verwanten en worden door deze bezocht. De 
dircctrite staat tegenover de meisjes in de verhouding van een moeder 
tot haar dochters. Dat het niet makkelijk is een vrouw te vinden met 
levenservaring, menschenliefde en ruimte van geest, die het vertrou
wen van deze jonge wezens weten te winnen, is vanzelfsprekend.

In Brussel verkozen alle meisjes zonder uitzondering werk op een 
atelier, fabriek of kantoor boven een dienst. Tegen de eerste twee had de 
directrice geen bezwaar, mits de keuze door haar na onderzoek werd 
goedgekeurd. Want al zijn er nog vele inrichtingen, waar mannen en 
vrouwen tamelijk onordelijk samen werken, in sommige fabrieken heerscht 
tegenwoordig een strenge werkverdeeling en stipte orde. De directies 
hebben in de moeilijke jaren wel geleerd, dat ze er groot voordeel 
van hebben, als hun werkvolk zich ordelijk gedraagt. Op kantoren 
is de toestand minder gunstig. De omgang met heeren van hoogcren 
stand levert voor de meisjes ontegenzeggelijk groote gevaren op.

Verder heerscht er in ons Tehuis natuurlijk strenge tucht. Te laat 
komen, il te rumoerig zijn en dergelijke, worden met kleine boetes 
gestraft. Maar deze tucht behoeft niet hinderlijker te zijn dan op een 
goede kostschool en ik stel me zelfs voor, dat men veel van deze 
dingen kan regelen door instelling van een zelfbestuur.

sselsche ervaring leert dat het zich niet loont, met balsturige 
i te modderen. Wie niet luistert naar zachten drang, wordt 

maar gcruischloos' verwijderd. Opstandigheid en slecht humeur 
besmettelijk. Voor haar, die zich niet willen onderwerpen, is er 

lats in een strenger inrichting. Want de pensionaires 
en de kinderrechter kan haar in een 

temen, indien de voogd hem dat voorstelt, 
bedreiging echter al effectief en heilzaam.

van de dubbeltjes. We moeten 
'____  De meisjes, die een nor-
< een behoorlijk bedrag afstaan 

van hun loon. De rest wordt ge- 
voor. kleeren, enz. Maar dit kostgeld 

i van de directrice en haar assistente 
en inrichting betreft, aan
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i artikc

komt men

'digi en
hij de

i personeel behoeven. Het is veel beter, dat enkele nieuwe- 
le leidsters de huishoudelijke bezigheden verrichten, dan 

en knechts op na houdt. Men schept zoo gelegcn- 
zijn. Menige 
r hef kopjes

;en, dat menig
Ironken vader

een staf van
lingen met dc
dat men er meiden en knechts op na houdt. Men schept 
heden tot vertrouwelijkheid, die moeilijk anders te scheppen : 
volwassen vrouw zal zich herinneren, hoe ze er onder 
wasschen toe kwam haar moeder dingen te vertellen, die anders te 
moeilijk geweest waren.

Gelooft ge nu ook niet, dat het onze plicht is te zorgt 
luchthartig meisje een beter tehuis krijgt dan bij haar di 
en slons van een moeder?

Deze meisjes kunnen geholpen worden; juist 
slaagt een zoo groot percentage. En bedenk eens 
schuwelijke soort van ellende ze gered worden, wanneer 
uit hun lichtzinnige

En welk een ( 
onze eigen samei 
ligt achter ons.

Zij wenkt met

deze categorie 
percentage. En bedenk eens van wat een af
diende ze gered worden, wanneer ze op tijd 

omgeving met slechte vrienden worden gehaald, 
grooten dienst bewijzen we aan de maatschappij, aan 

inleving. Welaan, de tijd van aarzelen en overwegen 
De nieuwe dag is aangebroken, de arbeid wenkt, 
een hoopvol gelaat; want voor tal van jonge meisjes 

— aanstonds moeders van nieuwe gezinnen — zal een beteren tijd 
aanbreken. Die roepstem geldt ook u. Ook gij hebt een taak te 
vervullen en uw deel op uw schouders te nemen.

Amsterdam, Nov. 1925.

T. van Buul: De negen en negentig 
rechtvaardigen en andere opvlotten 
over Opvoeding en Onderwijs. Uiig. 
C. A. J. v. Dishoeck te Bussum, 
f 3.50 geb. f 4.50.

heer van Buul is een fijne geest. Dat 
gebleken uit zijn keurige 

-serie Zonneschijn en dat 
weer uit dezen bundel van ti

. Nu en c 

.igthart, 
mkeus r 
ining, a

TAc heer van Buul.
is gebleken i 

boeken-serie Zonneschijn en dat blijkt 
ook weer uit dezen bundel van twaalf 
pacdogogische opstellen. Nu en dan doet 
hij denken aan Jan Ligtbart, al zijn 
zijn stijl en zijn woordenkeus niet zoo 
tintelend, — ook aan Gunning, al is zijn 
werk minder gedegen, niet zoo inhoud
rijk. Maar bij alle verschil is er ook 
de groole overeenkomst: de grootc liefde 
voor het kind en bet diepe inzicht van 
het hooge belang van alle opvoedings
werk. Ook al is men hel niet met van 
Buul eens — zijn opstel over het paeda-

gogisebe van de spot beval m.i. 
bestrijdbare stellingen —— dan küiut 
toch onder den indruk van den ei 
waarmee hij zijn standpunt verdedig 
de oorspronkelijkheid, waarmee h., 
dingen zegt.

Zijn opstel: Mijn horloge .— opge
nomen in Hel Kind jg. 1915 — lijkt mij 
een model van paedagogischc voorlich
ting. Zijn artikel over Godsdienstonder
wijs? met de scherpzinnige stellingin- 
name: Geen godsdienstonderwijs, maar 
Godsdienstige opvoeding, is m.i. van 
groote beteckenis. Het Gidsartikel van 
1906, over het leesboek der lagere school, 
waarin met klem werd opgekomen voor 
een leesboek, dat geen andere bedoeling 
had dan de kinderen te leeren lezen, — 
een opstel, dat van belangrijken invloed 
geweest is, wordt in deze verzameling 
herdrukt. Het opstel over _Johan', een
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netjes aan uw woning, ontvangt beleefd 
glimlachend het geld voor de reparatie 
en met een nederig tikje aan zijn pet 
zegt hij: .Dank u wel en bij gelegen
heid alsjeblieft."

en verwezenlijking, romantiek 
Welk een klove, ook in dit

>niën zou

goed historicus betaamt, 
van zooveel belangstelling 

vraag naar hel verder lot 
held beantwoorden met de 

nauwgezetheid, die het kenmerk van 
den kroniekschrijver behoort te zijn.

Welnu, deze woelwater, dezt 
hals, wien men een loopbaan 
of een pionierswerk in de Kolor 
hebben gegund, deze haantje-dc-' 
deze jongen van Jan de Wit.... is 
schoenpin geworden. Deze beweeglijke 
onrustige geest, die droomde van een 
zwerversleven vol avonturen, zit achter 
de schoen lapperstafel en ziet den gan- 
schen dag door het opgeschoven raam 
niet meer dan twee vierkante meters 
blauwe lucht. Deze Nimrod, die leeuwen 
en tijgers had willen dooden, poetst 
zorgvuldig de randen van dameslaarsjes; 
en zijn heldendaden bepalen zich lol het 
inslaan van spijkers en het kloppen van 
zoolleer. Deze Cartouche, die de wegen 
onveilig had willen maken en schoone 
reizigsters ontvoeren, bezit geen ander 
■wapen dan zijn schoenmakerscls, belt

karakteristiek van een zijner oud-leer- 
lingen, geeft niet alleen een goed portret 
van den jongen, maar vermeldt ons ook 
hoe hel met dien knaap verder gegaan is. 
Ter typeering van van Buul's schrijf
trant citeer ik hier hel slot van dit opstel: 

.Maar wat werd er uit dezen rusle- 
loozen, beweeglijken geest?" vraagt men. 
„Is hij maatschappelijk goed terechtge
komen ?”

Gelijk een 
wil ik deze 
getuigende 
van onzen

Droom < 
en realiteit, 
kinderleven 1

Nochtans: hij zag er geenszins on
gelukkig uit, toen ik hem de laatste 
maal ontmoette. Zijn oogen straalden van 
levenslust en blikten nog even onbe
schroomd rond, als toen hij bij mij in 
de klasse zat. Misschien zucht iemand: 
Jammer toch van dien jongen, dal hij 
schoenmaker moest worden. Daartegen
over plaats ik: Heerlijk voor den schocn- 
makersstand, dat men ook daar zulke 
frissche, onvervaarde naturen vindt. 
'Waar zou hel naar loc, als enkel dooie 
dienders schoenmaker mochten worden? 
Deze jongen kan een groot man wor
den in zijn vak. Hij zal zijn gild tot 
eere strekken". —- Het citaat is wat 
lang, maar het overnemen van zoo'n 
bladzijde geeft meer ter karakteriscering 
van dit boek dan een uiteenzetting van 
de vele goede eigenschappen, die deze 
bundel heeft. Het is een boek voor 
ernstige ouders, die graag door een 
ernstig man willen voorgclicht worden; 
zij zullen gaarne naar hem luisteren. 
Nergens is dorheid, overal tintelend 
leven. Onze Nutsbibliolhekcn doen een 
goed werk, als ze de lectuur ervan in 
vele gezinnen bevorderen. BIGOT.
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De Nederlandsche Reisvereeniging 
door Mr. M. J. v. d. FLIER.

-ijheid elk ingrijpen in dit j 
;L«ce een geheel andere voorst

om dit beginsel nader te bezien, 
'eeniging leeren kennen.

In den loop der negentiende eeuw kwam een toenemend verzet op 
tegen de wijze, waarop zich het industrieele proces, voortgevloeid uit 
de invoering der machine, voltrok. Men zag in de landen, waar de 
machinale beweegkracht meer en meer werd toegepast, een aanzienlijk 
deel der bevolking voortdurend in maatschappelijken welvaart achter
uitgaan. Het aantal dergenen, die teruggedrongen werden tot de grens 
van het minimum, noodig voor de instandhouding van het individu 
zonder vooruitzicht om ook maar iets meer dan dit volstrekt noodige 
te verdienen, nam steeds toe.

Niet weinigen kwamen zelfs aan gene zijde van die grens en gebrek 
met al de vreeselijke gevolgen daarvan deed zijn intrede in menige 
familie, die in vroegere generaties steeds in eigen onderhoud had 
weten te voorzien.

Waren velen, vooral in de eerste helft der 19de eeuw, van meening, 
dat de handhaving der menschelijke vrijheid elk ingrijpen in dit proces 
verbood, een reactie zette zich in, welke een geheel andere voorstelling 
van het vrijheidsbegrip had.

T~X e Nederlandsche Reisvereeniging bestaat bijna twintig jaren en 
' zag in dien tijd haar ledental in voortdurend sneller tempo 

toenemen, zoodat dit thans de veertigduizend overschreden heeft. Zelfs 
de oorlogsjaren, die zoo voor één vereeniging dan toch zeker voor 
deze funest konden heeten, vermochten den groei alleen te belemmeren, 
maar niet te stuiten.

Die groei wijst er op, dat zij reden van bestaan heeft. Verklaard 
wordt die groei echter uitsluitend uit het beginsel, dat ten grondslag 
ligt aan de N.R.V. Dit beginsel; dat tot de oprichting geleid heeft, 
beheerscht nog steeds de vereeniging.

Het is dan wel allereerst noodig 
wil men de beteekenis dezer verc
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Deze reactie dijdde zich uit tot wat men thans noemt de sociale 
beweging. En deze beweging is zeer breed geworden. Zij omvat 
menschcn, wier opvattingen buitengewoon ver van elkander verwijderd 
zijn, ja haar breedte is zoo groot, dat niet velen meer gevonden worden, 
die zouden durven verklaren zich van haar afzijdig te houden.

Bij alle verscheidenheid in uitingen is het gemeenschappelijk motief, 
dat de stuwkracht dezer beweging opwekt, gemakkelijk te onderkennen. 
Dit motief toch is de begeerte om voor zooveel en zoover mogelijk 
de voorwaarden voor het verkrijgen van een menschwaardig bestaan 
te schaffen, of beter gezegd om de bestaande belemmeringen tot het 
verkrijgen van een menschwaardig bestaan ter zijde te schuiven. 
Want nog meer in het negatieve — in het opheffen van belemme
ringen — schuilt de samenhang in de beweging, dan in het positieve: 
het scheppen van voorwaarden voor een beter bestaan.

Gaat men nu het historisch verloop dezer sociale beweging na, dan 
valt te constateeren. dat zij de eerste — en langen tijd voornaamste — 
resultaten opleverde in de dusgenaamde sociale wetgeving in engcren 
zin, derhalve in het scheppen van wettelijke bepalingen tot beperking 
van overmatig geoordeelde exploitatie der physieke arbeidskracht. 
Als voorbeelden hiervan ten onzent mogen genoemd worden de arbeids
wet, de veiligheidswet, de steenhouwerswet.

Daarop volgde een tweede phase, waarin bovendien gestreefd werd 
naar een grootere continuitcit in de bestaansmogelijkheid voor het 
arbeidersgezin, de z.g. sociale verzekcringswetgcving, waarvan in ons 
land de ongevallenwet en de invaliditeitswet het gevolg waren.

Wordt op deze wijze allereerst gezorgd voor de instandhouding van 
het lichaam dergenen, die uit eigen kracht daartoe niet meer in staat 
waren, zoo richt zich alsdan *— en nu begint de derde periode — 
de aandacht op de schrikbarende geestelijke verarming, waarin een 
goed deel der bevolking is teruggevallen.

En het dient gezegd — met groote energie wordt aan 
om hierin verbetering te brengen.

De Staat schept de mogelijkheid om voor weinig of geen geld de 
kinderen een zekere hoeveelheid kennis en ontwikkeling bij te brengen: 
zelfs worden de ouders door de leerplichtwet tot medewerking ge
dwongen; vak- en ambachtsscholen, landbouw- en huishoudscholen, 
cursussen, herhalingsonderwijs — de nieuwe phase in de sociale be
weging toont een haast eindelooze verscheidenheid.

Het past met niet anders dan groote dankbaarheid al die mannen 
en vrouwen te gedenken, die aan al dit werk medegearbeid hebben. 
Daar is aldus uit millioenen levens heel wat angst voor het ver
overen van het dagelijksch brood uitgebannen.
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nuttig, 
socht bij den arbeider 
n profiteeren, mede in

nuttig is bestaan;
te rijke verscheidenheid in.

noodzakelijkc ver* 
een drang naar

Het is thans anders geworden. De oogen van velen zijn opengegaan.
Ook het streven om ietwat geluk aan anderen te brengen, is on

miskenbaar in de hedendaagsche sociale beweging te bespeuren. In 
hoofdzaak is het de jeugd, die hiervan de voordeelen ervaart, gelijk 
een ieder, die het hedendaagsche vereenigingsleven

Toch was bij al dit werk een groote eenzijdigheid te constateeren. 
En die eenzijdigheid schijnt mij toe vooral hierin te bestaan, dat altijd 
en altijd door gestreefd werd naar een zoo nuttig mogelijk effect.

Al het hier gesignaleerde stond en staat in het teeken der nuttigheid.
Die sociale wetgeving, die verzekeringswetgeving, dat onderwijs, 

ja ook dat onderwijs was en is inderdaad verbazend nuttig, en werd 
dit te meer, toen niet louter beperking werd geze.

engeren zin, maar allen, die er van konden ;
=n kring der belangstelling werden getrokken.
Maar de mensch kan niet alleen bij wat 

'smenschen leven houdt daarvoor een
Ieder menschelijk wezen bergt in zich, naast het 

verlangen tot instandhouding van het eigen lichaam.

En wil een mensch zich harmonisch ontwikkelen, dan moet behalve 
eten en drinken hem ook het verwerven van geluk geboden worden.

Al te lang is dit niet of te weinig begrepen geworden en liet men 
den minder bedeelde en ook den misdeelde naar eigen inzicht bevrediging 
zoeken in genot, surrogaat van geluk, welk surrogaat uit motieven, die 
eer het tegenovergesteld dan sociaal mochten heeten, rijkelijk ter 
beschikking werd gesteld.

Jarenlang was voor een groot deel der bevolking de kroeg de eenige 
plek, waar althans mannen genot, althans tijdclijk, konden vinden; 
een enkel vuurwerk of illuminatie bij feestelijke gelegenheden, een 
ongebreidelde kermis telken jare een week in het voorjaar, — den 
tijd, da alle knospen sprangen — maar dat was ook al. Aan vrouwen 
en kinderen werd niet gedacht. Integendeel wanneer in de zich steeds 
uitbreidende groote steden de baldadigheid der jeugd grooter en grooter 
afmetingen aannam, dan werd in zuiver repressieve of ten deele ook 
preventieve maatregelen — het straffen of verwijderen uit de otnj 
~~ genezing gezocht, zonder te beseffen dat deze baldadigheio 
een niet gering gedeelte voortsproot uit het gemis van kindergeluk, 
dat toch met wat goeden wil — inen denke aan onze speelterreinen, 
onze vacantiekolonies, schoolreizen enz. — zoo gemakkelijk te verschaffen 
ware geweest.
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Het beginsel, dat het leven van dezen eenigen man beheerschte, is 
thans algemeen bekend. Na zijn dood hebben zijn leerlingen te midden 
van een groote bevolking van over het algemeen zeer misdeelden hun 
tehuis gesticht aan de Commercial Road in het East End van Londen 
en nadien zijn, in alle bijkans meer of minder belangrijke plaatsen

r

Dit streven brengt een nieuw element in de sociale beweging en 
wel het persoonlijke, het individuecle. Hier baat geld noch wet; hier 
is allereerst vereischte voor dengeen, die aan dit streven wil deel
nemen, om zich zelf, zij het ook voor een klein gedeelte, aan anderen 
te geven.

Wij zien de waarheid hiervan overal en bij allen — ook bij ons 
zelven. De vader, die mooi speelgoed medebrengt, maar met zijn kind 
— zij het ook voor korten, tijd — niet medeleeft en zich steeds van het 
kinderspel afzijdig houdt, weet niet hoe geheel anders en echt gelukkig 
het kind reageert, dat met zijn vader te zamen en bij even groote 
belangstelling zijnerzijds het simpele gezelschapsspel speelt, zoo jüist 
door dezen medegebracht en bij het het eerste vrije moment gebruikt.

Daar zijn door alle geslachten heen gelukkig! vele mannen en 
vrouwen geweest, die dit volkomen verstaan hebben; daar zijn inde 
negentiende eeuw onder de leidende figuren in de sociale beweging 
ook enkelen opgestaan, die zich zoo volkomen, maar tevens zoo kracht
dadig gegeven hebben, dat hun voorbeeld velen, ja duizenden en 
duizenden tot navolging heeft gestrekt.

Een van dezen wil ik hier noemen, omdat hij ook voor onze - ver- 
eeniging van zoo groote beteekenis is geweest. Ik bedoel Arnold Toynbee, 
de man met het brooze lichaam, maar met een vurigen geest, die reeds 
op 33-jarigen leeftijd zijn strijd gestreden had. Maar zulk een goeden 
strijd, dat de door hem op zich genom.en taak overal en allerwege 
door anderen is overgenomen.

Toynbee was daarom zulk een bij uitstek belangrijke figuur, omdat 
hij niet slechts met alle kracht die in hem was, betoogde, dat de 
mensch, die daartoe in staat was, geluk moest brengen aan de sociaal 
misdeelden, maar ook hoe dit moest geschieden en zulks met zijn 
eigen voorbeeld illustreerde. Het kwam hierop neer — thans weet 
een ieder het dat degene, die door opvoeding en anderszins zelf 
meer levensgeluk ervaart en zich harmonischer ontwikkeld heeft, 
persoonlijk anderen, die tot wat ik zooeven noemde de sociaal minder 
bedeelden behooren, opzoekt en begint met van dat meerdere levens
geluk, van die meerdere levensvolheid om niet, louter ter wille van 
die anderen mede te deelen.
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niet onverklaarbaar. Het doorbrengen met zijn 
van echte ont- 

■ de wijze zooals men dit in den 
veel geld. Tusschen dit feit en 

en goed was, was de afstand

Het reizen, het zoeken van ontspanning in de natuur, maar ook 
het zoeken naar geestelijke verfrissching en verrijking in de aanschouwing 
van natuur en kunst, dit reizen, dat in de 19de eeuw zulk een merk
waardig belangrijke plaats in het leven van steeds meer menschen 
ging innemen, was tot niet zoo heel lang geleden door het overgroote 
deel der menschen beschouwd als toch eigenlijk uitsluitend gereser
veerd te zijn voor degenen, die over een tamelijk ruime portemonnaie 
konden beschikken.

Deze opvatting was
gezin van de vacantie in het buitenland, het maken 
spanningsreizen door andere landen op 
regel placht te doen, kostte inderdaad 
de gedachte, dat het aldus natuurlijk 
niet groot.

Hieraan deed niets af, dat zij, die zich de weelde van het reizen 
konden veroorloven, heel goed wisten, hoeveel levensvreugde, hoeveel 
verfrissching en verrijking van hun geestelijk leven zij aan het reizen 
te danken hadden.

Het lag nu geheel in de lijn van de Toynbecgedachte, om 
dit prachtige middel tot vermeerdering van levensvreugde onder het be
reik te brengen van die groote groep menschen, die zich daarvan voor 
immer uitgesloten achtten.

Tweeërlei was daarvoor noodig. Vooreerst een behcersching van 
de techniek van het reizen, van de reiskunst, waardoor het mogelijk 
kon worden de tot dusver noodig geachte reissom tot voor ondes- 
kundigen ongeloofelijk geachte bedragen in te krimpen — maar dan 
en vooral menschen, die zelf de vreugde aan het reizen verbonden, 
zuiver doorvoelend en doorgevoeld hebbende, bereid waren om in die 
vreugde hun medereizenden te doen deelen, door zich zelven in dit 
opzicht aan hen te geven.

dergclijke Tehuizen, vaak naar hem Toynbcetehuizen genoemd, ver
rezen. En in al deze tehuizen en ook steeds meer daarbuiten kon men 
menschen aanwijzen, die ieder op zijn eigen terrein trachten het beginsel 
van Toynbee — hetzelfde beginsel dat door de besten van alle tijden 
is beleden in praktijk te brengen.

Het is nu dit beginsel, dat aanleiding tot de oprichting van de 
Nedcrlandsche Rcisverceniging is geworden, gelijk de aanschouwing 
van de toepassing van dit beginsel in den eigen oorspronkelijke!! Toynbee 
Hall de gedachte heeft doen ontstaan, die de Nederlandsche Reis- 
vereeniging deed geboren worden.
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De Toynbeevereenigingen vormden daartoe rcisclubs onder de 
menschen, onder wie zij arbeidden. Voor de leden van zulk een club 
werd dan een groepsreis georganiseerd, die dank zij haar coöperatief 
karakter, waaraan alle winst en elke overbodige uitgaaf vreemd was, 
ongekend weinig kostte, terwijl onder de Toynbeevolgelingen de een 
of ander, die daartoe geschikt was, als leider optrad.

Ook in ons land ontstonden in Amsterdam en Den Hat 
Toynbeekrcisclubs. W^as het te Amsterdam de bekende Toyr 
Tours, die de eerste reisclub stichtte en dan jaren lang ook als { 
ticus het leiderschap op zich nam, te ’s-Gravenhage volgde Mr. Kei 
later gesecondeerd door de heeren G. J. D. C. Goedhart en Mr. Dr. 
Ant. van Gijn —■ in 1896, niet minder dan Tours door naastenliefde 
en socialen zin gedreven, diens voorbeeld met een eerste tweedaagschc 
tocht naar Utrecht en verder tot op den Grebbe- en Darthuizerberg.

Bijkans tien jaren later was men ten onzent op dit gebied niet 
veel verder gekomen. Wel waren de reizen ietwat uitgedijd, en gingen 
de leden der Toynbeeclubs tot naar Bingen of de Ardennen bij een 
reisduur van vier dagen, maar het aantal reizen en het aantal deel
nemers was van nagenoeg nog geen beteekenis, gelijk ook de Toyn
beeclubs zelve van weinig beteekenis waren. Dit was hieruit te ver
klaren dat de Toynbeebeweging zich ten onzent in hoofdzaak beperkte 
tot wat gemeenlijk onder de arbeidende klasse wordt verstaan en de nog 
zoo jonge, doorgaans zeer opstandige arbeidersbeweging, niet bizonder 
met den arbeid der Nederlandsche Toynbeevrienden sympathiseerde, 
terwijl het feit dat de Toynbeebeweging neutraal vvas, in Christelijke 
kringen veelal zoo niet wantrouwen, dan toch afzijdigheid ten ge’ 
had. Veel breeder hadden de Toynbeevolgelingen in Engeland hun 
kunnen uitoefenen. Zich geenszins bepalend tot de arbeiders in engeren 
zin, hadden zij zich ook het bestaan van ambtenaren, onderwijzers, 
neringdoenden aangetrokken en zoo kon het gebeuren, dat de Toynbee 
Travelling Club te Londen in 1905 een groepsreis voor ambtenaren en 
onderwijzers naar Rome organiseerde die veertien dagen duurde en 
.... in totaal niet meer kostte dan voor den alleenreizende het retour- 
biljet 2de klasse Londen-Rome.

Deze reis is beslissend geweest voor het ontstaan der Nederlandsche 
Reisvereeniging. Nog herinnert zich schrijver dezes zijn verbazing, 
toen hij te Londen Toynbeehall bezoekend, daar ingelicht werd aan
gaande deze reis, die toen ter tijd juist gaande was.

De leider der groep, daartoe aangezocht, verliet 
zijn groep en reisde over Den Haag, alwaar hij 
raadsel leek, onthulde.

Duidelijk betoogde hij in zijn uiteenzetting, dat om
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ipzet der verceniging is breed genomen. Zij begreep dat, om 
z.oo goed mogelijk te bereiken, niet volstaan kon worden 
;aniseeren van coöperatieve reizen, maar dat ook een voor- 
ie verder gaat dan een louter technische, zoo mede een 
van hel reisgenot in zijn herinnering zeer noodig was.

Aldus heeft de verceniging in haar statuten de mogelijkheid open
gesteld tot het oprichten van afdeelingen met het doel, dat in de 
eerste plaats deze afdeelingen de taak van de wat ik zou willen 
noemen de geestelijke voorbereiding van het reisgenot en de geeste
lijke verdieping van het ondervonden reisgenot zouden ter hand nemen.

Bij de voortgaande groei der vereeniging zijn later ook andere met 
het doel in meer verwijderd verband staande werkzaamheden ter 
hand genomen, maar altijd bleef de hoofdarbeid dier vereeniging zelve, 
geconcentreerd op de organisatie der groepsreizen en bet verkrijgen

voor zoo weinig geld te kunnen doen slagen, noodig waren een grootc 
organisatie met veel leden, daar zoo ergens, dan bij hotel- en ver
voerwezen het massale element de normale prijzen voor het individu 

tengewoon grootc mate zou kunnen doen reduceeren, terwijl voorts 
ikt moest worden over zaakkundige, maar tevens van den echten 

Toynbeegeest doordrongen leiders.
Dit onderhoud deed de gedachte ontstaan om in Nederland een 

Reisvereeniging te stichten, die, aan deze beide eischen voldoende, in 
staat zou worden een groot gedeelte van degenen, die thans hiervan 
uitgesloten waren, van het reisgenot te doen genieten.

Ter uitvoering dezer gedachte werd — het spreekt wel haast van 
zelf — aansluiting aan het bestaande gezocht om alreede een begin 
te hebben en aldus werd contact verkregen met de Toynbeereisclub 
in Den Haag en haar leider A. Pieters, de man, die sedert 1903 
het werk van Kerdijk op dit terrein overgenomen had en 
succes.

Op 2-1 Februari 1906 had een bijeenkomst dezer club plaats, waarbij 
schrijver dezes zijn denkbeelden uiteenzette en nog dienzelfden avond 
zegde het overgroot gedeelte der ruim vijftig aanwezigen toe, tot de 
nieuw op te richten Nederlandsche Reisvereeniging toe te treden. De 
weinige tegenstemmers begrepen te recht, dat de nieuwe vereeniging 
den ondergang, althans het ontnemen van de groeikracht van de eigen 
vereeniging betcekende; de nieuwe vereeniging streefde er van het 
eerste moment naar een enkele, grootc, zoovclen als mogelijk was om
vattende organisatie te worden, waardoor de bestaande afzonderlijke 
clubs hun reden van bestaan als van zelf zouden verliezen.
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van een goed leiderscorps en die der afdeelingcn op — wat men 
zou kunnen zeggen — de verhooging van het gcvoelseffect der reizen.

en oefent zij nog

5 de leiders, een controle, die onfeilbaar 
ipsyacht doet uitvallen. Ik bedoel de

we nu de wijze waarop de reizen georganiseerd worden
nader.

Aanvankelijk werd hier volle vrijheid gelaten aan het initiatief 
dergenen, die zich voor het leiden van groepsreizen geroepen gevoelden, 
en zorgde het Bestuur der Vcreeniging slechts voor propaganda en 
controle.

In den beginne was het zeer moeilijk om geschikte leiders, die zich 
voor het reiswerk bereid verklaarden, te vinden. Veel is de vereeniging 
in dezen verplicht aan den reeds genoemden heer Pieters, die jaren
lang voorzitter der vereeniging is geweest en heel wat reizen geleid heeft.

Mettertijd werd dit gemakkelijker en nam het aanbod toe, maar 
daarmede het kaf onder het koren.

Want niet allen, die zich voor het leiderschap opgaven, waren 
bezield door den echten Toynbeegeest. Er waren er, die de geheime 
bedoeling hadden om op kosten der groep een reisje te maken en het 
humanitaire motief slechts als dekmantel gebruikten. Het Bestuur 
begreep het gevaar, dat hierin voor de jonge vereeniging school en 
ging al vrij spoedig over tot de toepassing van een preventieve controle 
door de instelling van een commissie voor de reizen. Tot deze com
missie moest voortaan een ieder, die zich voor het eerst als leider 
opgaf, wenden om aan haar verlof te vragen. De commissie stelde 
dan een onderzoek in, van den uitslag waarvan de al of niet toe
lating afhing.

Tot op den huidigen dag bestaat deze commissie 
steeds dit toezicht uit.

Er is nog een andere controle 
op den duur de vossen in 
controle der deelnemers.

Het is merkwaardig hoe snel de deelnemers begrip krijgen of de 
leider al dan niet van het goede hout gesneden is.

Eigenlijk is dit ook heel begrijpelijk. Iemand, die als leider der 
N. R. V. optreedt, presenteert zich als te handelen uit zuiver altruï
stische motieven en dus uitsluitend als leider op te treden om zich 
daardoor ten dienste v an zijn groep te stellen. Niet, dat hij zelf 
ook geen genoegen in de voorgestelde reis mag hebben. Integendeel. 
Wij wenschcn niet aan slachtoffers van hun plichtsgevoel het leider
schap toe te vertrouwen. En zeer zeker is het niet slechts geoorloofd, 
maar ook gewenscht, dat de leider zelf ook door en van het reizen
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geniet. Maar altoos dient toch bij hem te onderkennen zijn, dat hij 
zich zelf niet en nimmer zoekt, maar zich achterstek, zoo noodig verloo
chent ten bate van de groep en derhalve om der wille van de groep 
het leiderschap op zich genomen heeft.

De leden der vereeniging — en ook de candidaatleiders —■ weten zeer 
goed, dat alleen personen, die aan deze voorwaarden voldoen, voor 
het leiderschap in aanmerking mogen komen. Blijkt nu de leider, een
maal toegelatcn, niet aan deze voorwaarden te beantwoorden, zoo vaart 
hij onder valsche vlag, hult zich in een hem niet passend schoon 
gewaad.

Op reis komt al spoedig de ware Joseph voor den dag — telkens 
opnieuw geeft zulk een leider vat op zich. In stede van zich achteraf 
te stellen, eerst voor de leden zijner groep en dan voor zich zelf te 
zorgen, ziet deze leider al spoedig door de leden ontdekt, dat de mooiste 
coupéplaats in den trein, de beste slaapkamer in het hotel en niet het 
minst het aardigste gezelschap onderweg door hem voor zich wordt op- 
geëischt. Aan dit laatste euvel vooral heeft al menigeen zijn leider- 

moeten inboeten. Niets werkt zoo ontstemmend en druist zoo 
■it in tegen den geest, die den leider moet bezielen, wanneer de 
een duidclijkcn voorkeur voor een of meer leden van zijn groep 

aan den dag legt en de anderen, waaronder vermoedelijk juist de 
geestelijk minst bedeelden, links laat liggen.

In den loop der jaren is een niet onaanzienlijk aantal van zulke 
leiders afgevloeid.

En het dient geconstateerd, dat onder dezulken verschillenden waren, 
die al was het reeds alleen door hun intellectueele ontwikkeling, hiervoor 
zich hadden moeten hoeden.

Het is een der merkwaardige ervaringen in den arbeid aan den 
opbouw der vereeniging opgedaan, dat de hooge verwachting, die in 
den beginne gekoesterd werd van de medewerking van het intellect, 
zoo bitter weinig vervuld is.

Het moreele niveau — en daar gaat het hier om — bleek naar 
onze ervaring hooger bij de meer eenvoudigen van ontwikkeling 
en maatschappelijke positie. En klopt dit eigenlijk niet met de ervaring 
van een ieder, die in intellectueele en andere kringen verkeert? De 
normen voor wat goed en kwaad is, zijn onder de intellectueelen 
zeker niet sterker ontwikkeld dan onder de meer eenvoudigen, alleen 
behoedt een zekere beschaving voor de ruwheid in de uitingen van 
kwade driften, en is het meer het donker, waarin de kat geknepen wordt.

Geenszins wordt hiermede bedoeld de medewerking van intellec- 
tueelcn voor den verderen uitbouw onzer vereeniging te weren. Zij 
zullen van harte welkom zijn en zij zullen zeer veel goed kunnen doen.
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. Bureau 
zijn thans een 21-tal ambtenaren verbonden ondereen Directeur, als 
hoedanig de Heer Pieters sinds 1923 functionneert. Hier worden

Alleen — het zij een waarschuwing voor een ieder, die zich op het 
simpele feit, dat hij tot de intellectueelen behoort, wil laten voorstaan. 
Dat feit zegt — ons ten minste — niet veel.

Verheugend is intusschen het verschijnsel, dat vooral in de laatste 
jaren ons leidcrscorps zich zeer uitbreidt en thans reeds ongeveer drie 
honderd personen telt. Verheugend ook is het feit, dat steeds meer 
jongeren zich als candidaatleider opgeven, met name uit de studenten
wereld verschillende aanvragen tot ons komen.

Vraagt men wie alzoo tot onze leiders behooren, dan is het antwoord, 
dat zij voortkomen uit alle kringen der maatschappij, het meest uit 
onderwijskringen. Ook dit is natuurlijk. Hij die met kinderen kan omgaan, 
kan ook met volwassenen omgaan. Goede onderwijzers zijn dan ook 
in den regel goede leiders.

Bespreken wij thans de groepsreizen zelve. Nog steeds is het systeem, 
dat de leden, die te zamen een groep vormen, aan reissom uitsluitend 
wat de reis als zoodanig met inbegrip van wal de reis den leider 
zou kosten, betalen.

De leider zelf wordt dus vrij gehouden, maar 
winstbejag voor hem is strikt uitgesloten en 
dit voorschrift bezondigt, wordt onvoorwaardelijk uitgestooten.

Ook de vereeniging beoogt niet uit de groepsreizen winst te maken. 
Slechts vordert zij een gering percentage van de reissom tot bestrijding 
van de door haar ten behoeve der reizen gemaakte kosten. De con
sequentie van dit stelsel wordt ten volle aanvaard: wanneer achteraf 
blijkt, dat de reissom te hoog gecalculeerd was, wordt het overschot 
aan de deelnemers gerestitueerd. En wanneer een deelnemer onder
weg aan bepaalde tochten niet deelneemt, wordt, voor zoover maar 
eenigszins mogelijk, hem het voor deze tochten in de reissom gere
serveerde bedrag eveneens teruggegeven.

De groote economische kracht van het reizen in groepsverband 
bestaat in het bedingen van reductie op hotel- en vervoerprijzen en 
in het verkrijgen van andere faciliteiten, als plaatsreserveering in treinen, 
restaurants, enz. enz.

Niet het minst ten einde deze kracht hooger 
vereeniging in 1912 begonnen een eigen centraal bur 
voorlichting der leiders en tot behulpzaamheid bij org; 
Eerst na den oorlog is dit Centraal Bureau krac 
sedert 1924 gevestigd in het eigen gebouw der vereeniging . 
Anna Paulownastraat 48 te ’s-Gravenhage. Aan het Centraal 

een 21-tal ambtenaren verbonden onder
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en het doel der vereeniging te benaderen, 
was om voor f 47.50, logies, voeding en vervoer, alles 

aagsche reis naar Zwitserland te maken, aldaar 
de Rigi te bestijgen, tot Göschenen de Gotthardt-

overeenkomsten getroffen met ondernemers van hotels en van vervoer
middelen, plaatsen besproken voor de groepen, de geschiktste routes 
uitgezocht en tallooze werkzaamheden meer verricht, alle ten doel hebbend 
om inderdaad de reisgroepen zoo economisch mogclijk te doen reizen.

Hier ook worden de ingekomen gegevens van de volbrachte reizen 
nauwkeurig onderzocht, geschift en gerangschikt, waardoor de be
schikking wordt verkregen over een schat van gegevens op rcisgebied. 
Onder de leiding van een zeer bekwaam oud-spoorwegainbtenaar 
ontwikkelt dit gedeelte van het Centraal Bureau zich sedert korten 
tijd op werkelijk buitengewone wijze. Als van zelf mochten zijn diensten 
niet beperkt blijven tot de groepen, maar werd het ook den afzonderlijken 
leden mogelijk gemaakt daar voor hun reizen baat te vinden. Het 
aantal leden dat zich om reisinformaties tot ons Centraal Bureau wendt, 
stijgt dan ook bij den dag.

Een zeer groot voordeel dezer organisatie is, dat zij de anders 
verspreide kracht onzer vereeniging op een bepaald oogenblik voor 
een bepaald doel kan concentreeren in positieven zin door te bewerken, 
dat een zeker aantal groepen achter elkander een hotel bezoeken, dat 
met de vereeniging in een aangename zakenrelatie staat; in negatieven 
zin: door aan plaatsen die min of meer afzctlerspraktijken er op na 
houden, de voordeelen van het bezoek door onze groepen te onthouden.

Bij den toenemenden groei onzer vereeniging ontstond in het Bestuur 
den verklaarbaren drang om omvang, duur en tijd der reizen niet uit
sluitend meer aan het particulier initiatief der leiders over te laten.

Toen bij gelegenheid van het 5-jarig bestaan in 1911 der vereeniging 
een eerste groote groepsreis van bijna 300 deelnemers gevormd werd, 
die onder leiding van den Heer Pieters een 6‘/a daagsche reis naar 
Zwitserland (Bern, Meer van Gcnève en Vierwoudstedenmeer) voor 
f 56.86 per persoon maakte en deze reis groot succes had, kwam de 
gedachte op om dergelijke reizen van Bestuurswege in volgende jaren 
systematisch te organiseeren. Het was een goede gedachte en aan de 
uitvoering daarvan mag zeker niet in de laatste plaats de snelle groei 
onzer vereeniging worden toegeschreven.

Deze nieuwe groepsreizen, betiteld als „vereenigingsreizen", hadden 
het eerst plaats in 1913.

Zij verwekten bij deelnemers en 
groote groepen was men toch eigenlijk eerst in staat 
zeer sterk te verminderen 
Dat het mogelijk 
inbegrepen, een zesda< 
te toeven in Luzern, a
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aangekondigde reizen, verdeeld over 
en verder artikelen en korte 

i van belang medegedeeld, 
iws bevat.

aan vele duizenden onzer land- 
ook eenmaal bet wondere land 

Zwitserland heet, te aanschouwen. En wij 
vele duizenden hebben den hun gewezen weg gevolgd 

der vereeniging ook inderdaad het te voren voor hen 
e genot gesmaakt.
’dF de groepsreizen ter hand genomen 

 voordeel, dat dit werk voor 
•olge kon hebben. En aldus breidde zich deze werk- 

voor het jaar 1926 in 
aangekondigd staan, die

d gedacht, 
door haar 

ook in vele 
plaatsen daarbuiten geheele perceelen of gedeelten van perceelen, die 
zij dan weer voor matigen prijs ter beschikking onzer leden stelt.

Al heel spoedig na de oprichting der vereeniging moest de vraag 
onder de oogen gezien worden, hoe de voor de leden bestemde berichten 
aan deze mede te deelen. Aanvankelijk behielp men zich met circulaires, 
doch al spoedig besloot men een orgaan in te stellen. Het eerste 
nummer verscheen op 4 Juni 1907.

Het kwam elke maand uit en — kostte den leden niets extra. Sedert 
Juli 1922 wordt dit orgaan tweemaal per maand uitgegeven en kost 
nog steeds niets extra.

In dit orgaan worden nu alle 
een groot aantal rubrieken, opgegeven 
berichten van allerlei aard voor onze leden 
terwijl tevens het orgaan het afdeelingsnieuA

baan af te leggen, het woeste Schöllingerdal door te wandelen, over 
de Brllnnigpas te sporen, de grootsche Aareschlucht door te wandelen 
—- wie kon het gelooven alvorens hij de aankondiging van deze reis 
gelezen had?

Met één slag werd door deze reis 
genooten het perspectief geopend om 
van bergen en meren, dat Z’ 
kunnen zeggen, ’ 
en met behulp d 
niet wcggelegde

Eenmaal ook zelf de organisatie van
hebbende, begreep het Bestuur het groote 
de leden tengeve ’
zaamheid van het Bestuur dusdanig uit, dat 
het jaarboekje niet minder dan 247 reizen 
van Bestuurswcge georganiseerd zijn.

Een belangrijk bestanddeel dezer reizen vormt de groep vacantic- 
huisreizen. Hier wordt beoogd een bepaalden tijd op een zelfde plaats 
door te brengen, van waar telkens verschillende uitstapjes worden 
gemaakt, terwijl de vertrekkende groep onmiddcllijk door een nieuwe 
wordt opgevolgd. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de wcnschen 
van vele leden, die niet zoo zeer van het telkens van plaats tot plaats 
trekken, terwijl anderzijds van den hotelhouder, die gedurende gcruimen 
tijd zijn hotel door een vast contingent onzer leden bezet ziet, uiter
aard voordeelige condities zullen te bedingen zijn.

Ook aan de individueele leden, speciaal de familie werd 
In 1920 richtte de vereeniging de zomerhuisstichting op, die c 
zelve bestuurd wordt. Deze stichting huurt in ons land en

of gedeelten van perc
ter beschikking onzer ledei

der vereeniging i
le voor de leden bes
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is het organiseercn 
ligheden in de pla<

i des winters avonden te organiseeren, 
verduidelijkt door lichtbeelden, worden 

vereeniging in verband

verecniging te 
oogenschouw te 

leelingen tot taak 
en te verdiepen.

op en be- 
gewoonlijk 
familie 'en

jmegen, Rotterdam, Twenthe, Utrecht, Walcheren, Zaan- 
:phen, Zwolle.

staat binnenkort te vermeerderen, daar besloten is tot 
; van nieuwe afdeclingen in Maastricht en Breda *), en 
nog andere plaatsen zullen volgen.
ngsbcsturen plegen
ucachten, meestal v<

onderwerpen, niet het doel der

nog verslagen der uitgevoerde reizen 
kampt het blad met steeds grooter 

besloten is naast dit orgaan nog 
dat dan meer uitsluitend aan het toerisme

In vroeger jaren werden ook 
opgenomen. In den laatsten tijd 
gebrek aan plaatsruimte, waarom 
een maandblad uit te geven, 
gewijd zal zijn.

Het wordt thans tijd om het terrein der algemeene 
verlaten en het arbeidsveld der afdeelingen nader in 
nemen. Gelijk reeds vroeger betoogd is, hebben de afd< 
hel werk der vereeniging aan te vullen

Er zijn thans 23 afdeelingen, verdeeld over de plaatsen Alkmaar, 
Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bussum, Delft, Dordrecht, 
Gouda, ’s-Gravenhage. Groningen, Haarlem, Hilversum, Leeuwarden, 
Leiden, Nijm<*' 
strcck, Zutphv

Dit aantal s 
de oprichting ’ 
vermoedelijk n

De afdeelings 
waarop voordra 
gehouden over ■ 
staande.

Vaak treedt een der bekende leiders zulk een avond 
spreekt dan de door hem geleide reis. Deze avonden trekken 
veel bezoekers. Deelnemers aan de behandelde reis met 
bekenden komen wel in de eerste plaats, maar naast hen ook vele 
anderen, die gaarne iets naders willen vernemen omtrent streken en 
plaatsen, die ook hen lief zijn.

Soms is het de historie, die bij de voordracht vooral — soms is 
het de kunst, die aan een nadere beschouwing onderworpen wordt, 
maar bijkans altijd is toch het onuitgesproken doel het ervaren reis
genot te verdiepen of van een nog te maken tocht het inzicht in 
het schoone van natuur en kunst te verhelderen.

Maar bij deze en soortgelijke voordrachten blijft het niet.
Een zeer belangrijk werk der afdeelingen is het organiseercn van 

groepsgewijze bezoeken aan de merkwaardigheden in de plaats en 
haar omgeving en dan zoo veel mogelijk onder deskundige leiding.

Hier b.v. in Den Haag gaan herhaaldelijk groepen naar onze 
Musea, waar zij het voorrecht hebben door den directeur zelf of 
andere deskundige personen te worden rondgeleid. Ook elders is het 
bij bezoek aan belangrijke gebouwen of instellingen vaak de directeur

‘) Inmiddels geschied.
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Februari-nummer van

om in het meest zoo 
degenen, die hun leven anders gevuld zien 

het dagelijksch brood, momenten van verfris- 
aan het eigen leven en dat der omgeving ten

Religie en de Rijpere Jeugd III.')
van de rede van Pater N. PERQUIN, O.P. te Rotterdam 30 Dec. 1925.

al mogen 
mijne niet zijn, en al mag mijne jeugdleiding, die < 
doelt te zijn van de Katholieke Kerk, van de hunne afwijkei 
liefde tot de jeugd brengt ons allen te zamen en 
ondanks iedere opvatting, elkanders werk. —- Mogen 
de jeugdorganisatie der Roomsch Katholieke Kerk ve 
aan Uwe verwachtingen beantwoorden.

') Derde lezing over dit onderwerp, zie Januari- en

geachte vergadering ter behan- 
lijkste waarover ik zou kunnen 

Rijpere Jeugd is mij als Katholiek Priester uit de 
zoodanig werd uitgenoodigd, 

sprekers 
_inselen de 

jeugdleiding be- 
. ~f"™ken —■ de 
wij waardeeren, 
n mijne woorden 
verduidelijken en

Geacht Bestuur, Dames en Heeren. 
ï~ Tet onderwerp, dat mij voor deze f 

deling werd gevraagd, is het heerlijl 
spreken. Religie en 
ziel gegrepen; en juist het feit, dat ik als 
maakt iedere verdere inleiding voor mij overbodig. Andere 
hebben vóór mij het woord gevoerd en al mogen hun begit 

en al mag mijne jeugdleiding, die de 
van de Katholieke Kerk, 

:,Sell

of een ander deskundig ambtenaar, die welwillend de leiding op zich 
neemt.

Niet alleen de merkwaardigheden van kunst en wetenschap worden 
tot voorwerp van bezichtiging en onderzoek, menige tocht wordt 
ondernomen naar nuttige instellingen, b.v. electriciteitsfabrieken, tele- 
fooncentralen, groote fabrieken. En al weder vindt het Afdeelings- 
bestuur deskundigen bereid om de groepen bij hun bezoek de zoo
zeer verhelderende voorlichting te geven.

Natuurlijk wordt ook het schoone in de natuur niet vergeten en 
menige wandeling wordt georganiseerd in de onmiddellijke omgeving 
der stad, waarbij al weder deskundigen, meest onderwijzers, de wan
delaars op veel belangwekkends opmerkzaam maken, wat anders hun 
oog zou ontgaan.

Aldus werkt ook de afdeeling ijverig mede 
eentonige sleurleven van 
met de worsteling om 
sching te brengen, die 
goede komen.

Als bewijs van het ernstig streven der afdeelingen om het reis
genot meer te kunnen ervaren moge dienen, dat in menige afdeeling 
cursussen in vreemde talen worden georganiseerd, die veelal een niet 
gering deelnemers tot zich trekken.
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derbaai

iederen stand.

„Godsdienst” is de deugd, waardoor wij aan God de verschul
digde eer bewijzen om wille Zijner verhevenheid. Het zou mij te ver 
voeren, wanneer ik de begrippen mijner thesis stuk voor stuk zou 
moeten bewijzen. Fundamenten als het Godsbestaan, de Openbaring, 
de Godheid van Christus, het Goddelijk Gezag der Heilige Schrift, 
de Goddelijke Stichting der Katholieke Kerk en de Goddelijke Over
levering, worden door mij natuurlijk dezen avond als feiten aanvaard 
en de verdediging daarvan kan ik dezen avond niet op mij nemen, 
daar dit op een ander terrein thuis behoort. Mij is geen geloofsver- 
dediging gevraagd, maar te spreken over Religie en Rijpere Jeugd. 
Dit nu kan voor mij niets anders zijn dan de invloed van den Katho
lieken Godsdienst in de vorming der Rijpere Jeugd.

Wat het begrip „Rijpere Jeugd” betreft — al is de St. Josephs- 
gezellenvereeniging hier in ons land de oudste, de grootste, de beste 
organisatie der Rijpere mannelijke Jeugd — moet ik dezen avond 
onder Rijpere Jeugd samenvatten alle vormen van Katholiek Jeugdwerk.

Dames en Hceren.
Geen tak van Jeugdorganisatie is der Katholieke Kerk vreemd, 

maar Jeugdorganisatie is bij haar op de voornaamste plaats zielzorg. 
De Jeugdorganisatie beoogt versterking der religie, is middel om den 
Godsdienst inniger te kunnen beleven. Gelijk het bovennatuurlijk Ge
loof het godsdienstig bewustzijn der volwassenen sterkt in den strijd 
des levens, voedt ’t de jongeren in de onstandvastige jaren van den 
overgangsleeftijd op, en schroomt zich geen moeite naar het woord 
van den grooten Meester: „Laat de kleinen tot mij komen, want 
hunner is het Rijk der Hemelen.”

Jeugdorganisatie is zoo oud als de Katholieke Kerk zelf. Het won- 
'«■ar aanpassingsvermogen der Katholieke Kerk naar het karakter 

ieder volk, naar de nooden van iedere eeuw, naar de eischen van 
naar de begrippen van iederen leeftijd, naar den aard 

van iedere sexe, wortelt juist in ons heilig Geloof, in de Openbaring 
Gods. De Katholieke Kerk is niet onze Heilige Vader, de Paus, nóch 
de Bisschoppen, nbch de Priesters alleen; ze is de vereeniging van 
alle gedoopten, die onder gehoorzaamheid aan den Paus te Rome, de 
ware leer van Christus belijden. Ik zal uit den aard der zaak na
tuurlijk alleen de Katholieke uiteenzetting van het onderwerp geven. 
Wijl wij op aarde zijn om God te dienen en daardoor in den Hemel 
te komen, en hoe wij God moeten dienen, vooral door Christus ons 
geleerd is, moeten wij 1° alles gelooven, wat God ons heeft geopen
baard; 2° alles onderhouden, wat God ons heeft bevolen; 3° de ge
nademiddelen gebruiken, (in het bijzonder de H.H. Sacramenten) die 
God ons heeft gegeven. In het licht van deze waarheden straalt het
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Wat zal er van 
onvoorwaardelijk aan ons overgeeft 
er van maken! Hoe voornaam ze

het groot geworden kind worden? Als het zich 
voor het grootste deel, wat wij 
zich ook voordoet, jeugd zoekt

„Du bist wie eine Blume 
So hold und schön und rein 

lek schau dich an, mit Wehmut 
Schleicht mir ins Herz hinein.

Mir ist, als ob ich die HUnde
Aufs haupt dir legen sollt, 

Betend, dat Gott dich erhalte,
So rein, und schön, und hold!"

Heinrich Heine.

Jeugdwerk der Katholieke Kerk in bovennatuurlijken glans. Voor haar 
blijft iedere vorm van Jeugdorganisatie slechts middel, om den mensch 
te voeren naar zijn eeuwige bestemming. Maar ook geen enkele vorm 
van Jeugdorganisatie is haar te min, om daardoor onze meisjes 
jongens te leiden naar den Hemel. Toen onze Katholieke Kerk, 
cenige eeuwen van catacombenleven, ongeveer 100 jaar geleden 
burgerrecht verkreeg in ons land, was de eerste zorg naast kerken
bouw : stichting van scholen. Miliioenen en millioenen hebben de 
Katholieken, werkman en patroon, uit eigen middelen samengebracht, 
om onze jeugd naar bovengenoemde beginselen op te voeden.

AVaar de tijdgeest ook later om vroeg: lichamelijke ontwikkeling 
en hygiëne, beroepskeuze en vakopleiding, drankbestrijding en aspirant- 
vakorganisatie, zorg voor achterlijke en gebrekkige jeugd, voogdijraad, 
zorg voor schippers- en woonwagenkinderen, middelbaar en hooger 
onderwijs, alles greep de Katholieke Kerk in moederlijke zorg ■ 
maar maakte het ondergeschikt aan haar beginselen en voedde 
daardoor juist op tot de vrijheid der kinderen Gods.

Het zal iedcren jeugdleider wel gaan als mij, wanneer een jongen 
of een meisje zich in de Vereeniging komt aanmelden. Het onbe
vangene van een groot geworden kind ontroert. Hoopvolle verwachting 
straalt uit hun oogen. Zij komen om vriendschap en ontspanning, om 
raad in beroepskeuze, om bescherming en voorspraak. Nieuwsgierig 
blikken zij rond en verwachten een onbekende wereld van niet-te- 
ontleden illusies. Heerlijke oogenblikken van een jeugdleider, die met 
een ontvankelijke ziel kan praten, maar ook, welk een verantwoordelijk
heid. Hij weet, dat de droeve werkelijkheid ook deze ziel zal beroeren 
en dat .hij de roeping heeft, deze jeugd te leiden naar het geluk. 
Ontroerender heb ik dat moment nooit gevoeld, als in het versje:
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:t geheel worden 
Doch dit is niet

opvoeding, het vermogen 
leiden, te begrijpen, zoekt

erg voor- 
die iemand 

hart en 
Ik moet 
vormen 

wil het stempel 
opvoed en van 
kant het ver-

steun. Groote monden (neemt U mij niet kwalijk, maar vooral hier 
in Rotterdam geldt dat) kleine harten.

En waar thuis, de geheiligde haard van 
ontbreekt de rijpere jeugd te binden, te 
deze buitenshuis wat ze bij vader en moeder, helaas, missen.

Ook de kinderen der normale gezinnen zoeken vriendschap, ont
spanning, ontwikkeling. Wij moeten hun het brood breken en hen 
als dorstige herten voeren naar de bronnen onzer ontwikkeling, sterkte, 
volharding, energie, levenskennis, zielerust.

Wat is nu het opvoedingsstelsel der Katholieke Kerk? Vooreerst 
eischt de Katholieke Kerk, dat de opvoeding zal omvatten elke bron, 
elk middel van geestelijk en verstandelijk welzijn. De opvoeding moet 
zich uitstrekken over de geheele ziel en elk vermogen der ziel; elke 
kracht die in het verstand woont, moet regelmatig worden ontwikkeld. 
Elk redelijk niensch zal moeten erkennen, dat dit de ware manier van 
op voeden is. Wat zoudt ge zeggen, wanneer men iemand alles met de 
handen liet doen, hem leerde steeds zijn handen te gebruiken, maar 
hem nooit liet loopen? Gij zoudt zeker zeggen, dat hij een kreupele 
met sterke armen van dat kind maakte! Of ook, wanneer zijn handen 
steeds vastgebonden bleven en hij alleen zijn voeten kon gebruiken? 
Wat zou er van zulk een kind terecht komen? Zoo is het ook met 
het verstand.

Het kind moet geheel worden opgevoed. Niet het eene ten koste 
van het andere. Doch dit is niet alles. Vooral moeten worden opge
voed hart en wil. Zij behooren immers bij de opvoeding der ziel en zijn 
veel gewichtiger dan de opvoeding van het verstand. Waarom ? Omdat 
de opvoeding van hart en wil den grondslag vormen van het men- 
schelijk zedelijk bestaan. De ontwikkeling van het verstand zal nie
mand goed of eerlijk, kuisch of gehoorzaam maken. Wanneer iemand 
goed kan lezen en schrijven en ontwikkeld is, dan is dat nog geen 
bewijs, dat hij een eerlijk man zal zijn. Is iemand een knap zaken
man, dan kan dat maar al te dikwijls een reden zijn, om 
zichtig met hem te zijn. Dat bewijst, dat de opvoeding, 
rein, milddadig, eerlijk, trouw maakt, veel meer werkt op 
wil dan op het verstand. Daarom zegt de Katholieke Kerk: 
eerst op den wil en de genegenheden werken. Ik moet de ziel 
en haar vermogens ontwikkelen. Ik moet op ziel en 
drukken der Goddelijke gelijkvormigheid. En terwijl ik 
eenen kant hart en wil vorm, wil ik van den anderen 
stand verrijken met kennis en wetenschap, het lichaam sterken om 
beter de ziel te dienen, om zoodoende een verstandig, gezond en tevens 
een heilig niensch van dat kind te maken.
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het geheele 
iwestie van

Niets blijft mij 
eer memoreert dan

genauci
’oeding

van h<

De prille jeugdjaren gaan we voorbij; deze vallen buiten mijn stof. 
Ik bepaal mij dus tot de Rijpere Jeugd. Iedere keer dat er een nieuw 
veld voor hef verstand wordt geopend, gaat dit door de religie hand 
aan hand met nieuwe genaden voor het hart en voor den wil; want 
evenals kennis de opvoeding is van het verstand, zoo is de Goddelijke 
genade de opvoeding van het menschelijk hart. Nu kom ik aan het 
voornaamste van mijn thesis, nl. waarop het geheele systeem der op
voeding bij de Katholieke Kerk rust, de kwestie van de genade. Wat 
beschouwt de Katholieke Kerk als Goddelijke genade. Daaronder 
verstaat zij de bovennatuurlijke gave, verdiend door Jezus Christus, 
welke God ons geeft tot onze zaligheid, zonder onze verdiensten. Nu 
geelt God aan alle menschen, wie het ook is en waar hij ook woont, 
minstens zóóveel genade, dat zij zalig kunnen worden. De genade alleen 
is dus niet voldoende, maar de menschen moeten met de genade mede
werken. Ieder mensch heeft zijn gebreken, zijn fouten. Men kent ze en 
men wil ze verbeteren. Tracht U zelven te hervormen, zegt de Religie, 
en bidt om Gods Genade, en iedere keer, dat men in die fouten ver
valt, vernedert de mensch zich voor God en smeekt Zijn bijstand af, 
luistert naar de raadgevingen van den biechtvader, wapent zich tegen 
de aanleidingen van z'n fout, tegen de gevaarlijke gelegenheden; en al 
zal hij misschien zijn geheele leven blijven tobben met de neiging tot 
een of ander kwaad (wat niet het kwaad is), zoo wordt de voort
durende strijd tot zelf-overwinning later juist zijn grootste kroon in 
den Hemel. Zouden wij geen eerbied hebben voor zooveel meisjes en 
jongens uit de Rijpere Jeugd, die door tal van middelen zich zelf zoeken 
te verbeteren en een of andere verkeerde neiging trachten uit te roeien? 
Zoo zijn er velen, die zich iederen dag in een bepaald deel van hun 
karakter versterken. »

Welk een zegeningen kan de Religie over de Rijpere Jeugd uit
storten, die tegen neigingen strijdt als snoepzucht, luiheid, oneerlijk
heid, afgunst, ontevredenheid, enz. De Rijpere Jeugd wordt zoo ge
makkelijk bewogen als het ranke riet. Zij wil gaarne over alles 
oordeelen, waar de oudere zwijgt; gaarne van alles proeven, waarvan 
de ouderen nog den bitteren nasmaak in den mond hebben. Sodoms
appelen plukken ze zoo gaarne, en zetten hun tanden in asch en gruis. 
Het gaat de Rijpere Jeugd zoo vaak als de Fransche letterkundige 
Paul Verlaine: „Als een driftig kind greep ik naar den druiventros 
der zinnelijke genieting, maar ’s avonds? Met besmeurde ziel wierp ik 
mij neder, de vertwijfeling nabij I” Of als Byron, die op 30-jarigen 
leeftijd schreef: „Mijn leven is reeds in het tijdperk der gele blade
ren, de vrucht, de bloem des levens is voorbij. Niets blijft mij over 
dan de worm, de wroeging en de smart. (Spreker memoreert dan een
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van hun klooster, 
’t Heilig Huis.

op aarde, tot het 
i diep medelijden, 

jordraag:

artikel, dat onlangs van de hand van Mr. Israël de Haan in het 
Handelsblad is verschenen, over zijn reis naar het H. Land.)

„Mij drijft de onrust. In Jerusalem als in Amsterdam ben ik de 
diepgekwelde mensch.

Weer bevangt mij de stilte 
Gangen en zalen zoel van

Waarom vind ik geen troost bij hunnen Trooster? 
Overal gast.... en nergens thuis!”

St. Augustinus zegt: „Ons hart heeft geen rust < 
uitrust in U. Te laat heb ik U liefgehad." Het is 
als ik de lijdensklacht van Adama van Scheltema vo<

„En ik ging mcnigen weg 
Van macht en bezit en zoo velerlei schoonheid, 
Gestreeld door zoo menige vreugde. 
En zoo menig, menig geluk 
En toch nimmer tevreden, 
En zoo langzaam ellendig, 
Want zij maakt mij zoo 
Die vreeselijke vraag: 
Waartoe? ~ Waartoe?"

Velen der Rijpere Jeugd voelen zich „nergens thuis”. „Zij zijn zoo 
eindeloos moe.” „Vertwijfeling is in hun hart." „De bloem des levens 
is voorbij." En dat in den lentetijd, in den tijd der illusies! Waartoe ? 
Waartoe onze jeugd moest gaan ? Naar het eenige, eeuwige leven, „dat 
zij U kennen, den eenigen waarachtigen God, en dien Gij gezonden 
hebt, Jezus Christus." Joh. XVII, 3.

„Miserere, God en Heere, 
Neem mij aan;

Laat mijn duister toch den luister 
Van Uw licht verstaan.

Hef mijn zwakheid tot de strakheid 
Van Uw kruis;

Uw erbarmen zij mij, 
't Veilig thuis!”

Dit versje van Felix Rutten geeft sterk weer de mentaliteit, die 
wij willen hebben, dat zij bidden en dat zij werken. "Wat de niet- 
Christelijke wereld goeds beoogt, wij willen het ook; maar wij willen 
de jeugd opvoeden tot de kroon op alle leven, die Jezus geven zal 
aan hen, die in dit leven Zijne komst verbeiden.

Wie met succes wil arbeiden, moet de psyche der moderne jeugd
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Zondag,
■ 12 uur. 

misdoet: door

■

L
egenheden, waar vele 
paddestoelen: de beste

begrijpen. Het geweldig proces der beruchte vlegeljaren, als velen 
een drang naar verre landen in zich gevoelen. Zij zijn onrustig als 
de trekvogels in den Herfst. Het onbeperkt vertrouwen, de naievi- 
teit der kinderjaren neemt een eind. De persoonlijkheid laat zich 
gelden. Het kind begint zich afkeerig te toonen van gezag, evenals 
een jong volk, waarin het nationalitcitsbesef ontwaakt. Dan komt 
voor ons Katholieken de Godsdienst. Hij, die zijn leven offervaardig 
veil heeft voor anderen, hetzij in onderwijs-inrichtingen, ziekenverple
ging, hetzij in apostolischen zielenarbeid, geeft zich, niet om een week
loon, maar om zich zelven en anderen op aarde gelukkig te maken 
en vóór te bereiden voor den Hemel.

De Religie prijst de Heiligen van alle standen, van alle leeftijden 
der Katholieke Kerk en der Maatschappij als de edelste helden der 
wereldgeschiedenis. Hun leven, niet opgesierd door allerlei legenden, 
niet omgeven door Romantiek, maar historisch zuiver, zooals de weten
schap ze schetst. Wij moeten de jeugd leeren, dat onze Heiligen aan 
dezelfde gevaren bloot stonden als zij, dikwijls tobden met hun eigen 
karakter als zij, maar door gestadige zelfheiliging en zelftucht streefden 
naar het volmaakte. De Religie is waakzaam als ouderen inct sata
nische vreugd de kinderzielen besmetten. Als zich bij ouders voordoet 
onkunde, domheid, gemis aan verantwoordelijkheid, schaamte en gebrek 
aan durf aan den anderen kant. Het eigen zieleleven moet worden geleid, 
zoodat de Religie een steun wordt naar het woord van St. Paulus: 
„Ik kan alles door Hem, die mij versterkt".

De Religie veredelt de drang tot daden bij de Rijpere Jeugd en 
maakt haar propagandiste voor al het goede. De Religie tracht de 
aspirant-vakorganisatie als een strijdmiddel in de banen der Godde
lijke waarheid en onder de Goddelijke wet der liefde te leiden: „die, 
bereid zich zelven altoos voor de belangen van anderen op te offeren, 
voor den mensch het zekerste tegengif is tegen 's werelds hoovaardij 
en de ongeregelde eigenliefde" (Paus Leo XIII in de encycliek „Rcrum 
Novarum").

De Kath. Kerk veroordeelt ten sterkste de uitwassen der kleeding 
bij onze meisjes. Zij duldt in haar omgeving geen jonge vrouwen, die 
een ergernis zijn voor onze jonge mannen. De Kath. Kerk matigt de 
sport van onze jongens. Al duldt zij den voetbalsport op 
zij verbiedt dien ten strengste op den Zondagmorgen vóór 
Onze vereenigingen schorsen en royeeren iedereen, die 
ruwe taal, vloeken of andere vergrijpen.

De Religie waarschuwt tegen de dansgelegenheden. 
Katholieken aan verslaafd zijn. „Bals zijn als 
deugen nog niet." (St. Franciscus v. Sales).
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van het 
ang of achteruitgang in het 
sugd. Er was een klacht, 
,-ulgens sommigen zooveel

1922 stelde de „Bond ter Behartiging der Belangen 
onderzoek in naar den vooruitgan»

en zedclijk gehalte der Rijpere Jeugc
zedelijkc gesteldheid volg

De Religie voedt de Rijpere Jeugd 
gehoorzaamheid aan de ouderen en 
systeem van kostgangers in de ouderlijke 
thuis woont, staat ’t onder gezag van vader en moeder, 
kinderen verplicht, het door hen verdiende geld af te dragen 
hoorcn zij goed te vinden wat vader en moeder hun volgens 
en omstandigheden voor zakgeld geven. Maar vóór alles moet

Wij kunnen zaaien en

op tot zelfheiiigheid, zelftucht, 
hun gezag en veroordeelt het 

woning. Zoolang een kind 
vader en moeder, en zijn de

leeftijd

ploegen.

de

’t onder ,
•plicht, het door

ij goed te vinden wat vader
uidigheden voor zakgeld gev< 

het gebed tot God in den Hemel, 
maar God moet wasdom geven.

Men moet luisteren naar de eeuwige waarheden van het hiernamaals, 
veel bidden en zich zelven leeren kennen. Wij voeren onze jeugd 
naar de Retraitehuizen, om eenige dagen van afzondering in gebed 
door te brengen. Wij voeren de jeugd naar de Heilige Mis, het 
onbloedig offer van Christus. Onze jonge menschen moeten dikwijls 
communiceercn, om Jezus Christus te ontvangen. Dien wij aanbidden, 
en Die ook voor onze jeugd gezegd heeft: „Die Mij eet, zal door 
Mij leven!”

Gelukkig leeft het grootste gedeelte der Katholieke Jeugd, ondanks 
de verleidingen, geloovig en rein en onderworpen aan het gezag. In 
den tijd, dat de jongen en het meisje hun zieleleven het mocilijkst 
uitspreken, leidt de Religie in het Heilig Sacrament der Biecht.

De Religie wijst er op, dat de verloving bij overeenstemming van 
karakter moet leiden tot een huwelijk, tot een Heilig Sacrament door 
niets te ontbinden, want wat God bindt, zal de mensch niet scheiden. 
Het Huwelijk is 
gedragen, mits

n der gen;
>ere Jeugd.

een Heilig Sacrament. Alle huwelijkskruis kan worden 
gedragen, mits wc door het gebed putten uit den Goddelijken levens
bron der genade. Dit is het verheven werk in de opvoeding der 
Rijpere Jeugd. Als basis het Katholieke Geloof, arbeidend midden 
in de werkelijkheid. Daarom staat de Priester aan het hoofd van 
elke R. K. Jeugdorganisatie. In hem stelt de jeugd een onbeperkt 
vertrouwen, hetgeen zijn verheven staat aan de jeugd inboezemt, als 
plaatsbekleedcr van God, maar de priester zal zich altijd beschouwen 
als helper van de ouders. Niet de jeugdorganisatie is voor ons het 
ideaal van het opvoedingssysteem. Neen, vóóraan het gezin, maar 
daarnaast onze Jeugdorganisatie. De Jeugdvereenigingen spelen geen 
kerkje apart, maar de Jeugdorganisaties willen de beste kinderen van 
de Moederkerk vormen, want een goed kind der Kerk is het beste 
kind thuis.

In Juli
Kind” een 
geestelijk 
dat de geestelijke en
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minder was dan vroeger. Het treft mij nooit aangenaam, wanneer 
men zoo sterk te keer gaat tegen het tegenwoordige geslacht en zegt: 
.Het was vroeger veel beter”.’Over het algemeen houd ik niet van 
dergelijke klachten. Wij moeten vertrouwen hebben in onze Jeugd. 
Zouden wij nu denken, dat het 25 jaar geleden zoo veel beter was 
dan op het oogenblik? Nemen wij juist de energie niet weg, wanneer 
wij maar voortdurend blijven prijzen het voorafgaande en het tegen
woordige kapot maken? Onze jeugd leeft in veel meer gevaren dan 
25 jaar geleden. Zij hebben gemakkelijk praten, die in kleine plaatsen 
wonen of een intiem familieleven hebben gekend. Zij hebben geen 
woningen als pakhuizen gekend, waar weinig of niets wordt gezien 
van de zon en de natuur. Het komt in het rapport sterk naar voren, 
dat wij de ellende achter den rug hebben van de oorlogsjaren.

In 1922 was men in den tijd van meerdere verdienste van de Jeugd. 
Het grootste gedeelte van onze ouders zeide: „XVat je verdient, be
halve het kostgeld, houdt het maar in je zak!” Ik heb een 19-jarigen 
jongen man gekend, die per weck over de f 100.— verdiende en toen 
hij één week werkeloos was, had hij geen geld om aan zijn vader en 
moeder kostgeld te betalen. Het rapport stelt de volgende vragen: 
Is het Uw overtuiging, dat het geestelijk en zcdêlijk gehalte anders 
was dan 25 jaar geleden? Hoe zijt ge daartoe gekomen? Indien anders, 
is er dan vooruitgang of achteruitgang? Welke oorzaak bestaat er 
voor die verandering? Meer dan 100 antwoorden zijn op deez vragen 
ingekomen en de bond stelde de antwoorden als volgt samen:

1) Er zijn belangrijke verschillen. 2) Tot die overtuiging is men 
gekomen door den ontwikkelingsgang van de menschhcid, aan welks 
wijzigingsproces de jeugd niet is ontkomen. 3) Er zijn teekenen van 
vooruitgang zoowel als van achteruitgang.

Er zijn een paar dingen, die mij sterk bevredigen. Er zijn teekenen 
van vooruitgang en achteruitgang. Voor den achteruitgang noemt men 
behalve den oorlog, de vele vermakelijkheden enz., de eenzijdige ver
standelijke ontwikkeling, het onderwijs, dat niet voldoende rekening 
houdt met de geheele menschelijke natuur. Nu noemt het rapport als 
de groote bemoedigingsfactor: grootere belangstelling ten opzichte van 
den Godsdienst, als reactie op het materialisme in de tweede helft 
der 19e eeuw, de algemeene drang naar organisatie, enz.

Daarnaast kwam te staan de enquête der Katholieken. De con
clusie der Katholieke enquête was over de geheele lijn vooruitgang. 
Verdieping van Godsdienstig leven, bewust medeleven met zijn tijd, 
zeer opvallende vooruitgang in onze zuiver Godsdienstige vereenigingen. 
Het is verblijdend, dat wij als Katholieken zoo tevreden kunnen zijn. 
Voor mij bestaat er geen mooier werk dan mijn gezellenwerk. AVan-
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Er is ook een ander gedeelte, en dat andere gedeelte is niet scherper 
te formuleeren dan aldus: Zij willen twee Heeren dienen. Zij worden 
aangetrokken door de hedendaagsche genotzucht. Zij zijn lid van 
dansclubs en vereenigingen tot vermaak, zij gaan vroeg verkeering 
aan, droomen van uitgaan en pretjes enz. Wij als Katholieken be
schouwen deze moderne zucht naar plezier als een groot gevaar. 
Wilskracht is noodig en voor alles moet de Katholieke gemeenschap 
hiervan overtuigd zijn, anders zullen we heel weinig vrucht meer zien. 
Onze gezellenorganisatie telt in ons land bijna 10000 jonge menschen 
en in geheel Europa 120000. Voor mij is een ideaal alles waar je 
hard voor werkt en wat je lief hebt. Wij moeten de psyche van 
onze moderne jeugd niet van minder gehalte beschouwen dan 25 jaar 
geleden. De Katholieke Jeugd van dit oogenblik im groszen und ganzen 
is beter dan de Katholieke jeugd van vóór 25 jaar.

Welke factoren daartoe hebben medegewerkt, daar blijven wij 
buiten, maar het feit is te constateeren. Dat is een hoopvol teeken.

Wij hebben voor ons zelf een doel, maar moeten ook iedereen 
helpen in het goede. Niemand mag ons te min zijn en niets mag ons 
te zwaar zijn om te streven naar het geluk. De jeugdleiding in de 
Katholieke organisatie is individueel. Juist omdat ik practisch jeugd
leider ben, kan ik uit respect voor mijn stadgenooten geen greep doen 
uit het particuliere leven van hen, die aan mij zijn toevertrouwd. Het 
gemoedsleven van de jeugd is broos als glas, teeder als een bloem. 
Zij komen tot ons zwak, maar oprecht, om helderheid te zoeken voor 
hun duistere ziel. Velen komen om leed te vertellen en willen ver
troost worden. Velen komen om vragen te stellen, die thuis niet 
begrepen worden. Kortom zij zoeken bij ons het geluk. Wij menschen 
van ondervinding, wij moeten de jeugd leiden tot het geluk. De jeugd 
heeft er recht op, het is de drang der natuur.

Het geluk bestaat niet in rijkdom.
Het is moeilijk voor een rijke om den Hemel in te g 

luk bestaat niet in schoonheid. Na een paar jaren gaaf 
Het geluk bestaat niet in een lang leven. Niet dat de
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Tentoonstelling „Het spel van het kind”.
door M. E. H. SANDBERG-GEISWEIT v.d. NETTEN.

zoodanig verkeerd zouden zijn. Al die dingen zijn goed, mits ze 
ondergeschikt zijn aan de belangen der eeuwigheid. Wat baat het 
den mensch, zoo hij de geheele wereld gewint en schade lijdt 
zijne ziel. Alles is ijdelheid, behalve God te beminnen en 
te dienen. Wij moeten door de verachting der wereld 
der Hemelen streven. Van zich zelven niets houden en van anderen 
steeds goed en hoog denken, dat is het ware geluk; tevreden ons 
best doen en onze plichten nakomen, onze hulp zoekende bij den Al
machtige. De Godsdienst alleen kan onze jeugdige inenschen gelukkig 
maken.

an deze tentoonstelling ligt ten grondslag de waarneming van het
- kind in zijn spel, in de verschillende perioden van zijn ontwikkeling.

Zij wil aansluiten, aan de verzameling van vrij en spontaan kinder
werk waarvan het museum voor ouders en opvoeders in 1926 in 
verschillende steden tentoonstellingen organiseerde.

Beide tentoonstellingen zijn de praktische uitkomst 
koers, die het museum in de laatste jaren uitgaat.

Baseerde het vroeger in hoofdzaak zijn werk op de ervaring en 
. trachtte het de uitkomsten van deze binnen het bereik van velen 
te brengen, nu heeft het dezen weg niet verlaten, doch daarnaast 
een anderen weg ingeslagen, gebaseerd op de waarneming; beide wegen 
voeren naar hetzelfde doel; — wanneer men wat ervaring en waar
neming ons leeren kennen, aanschouwelijk maakt, in het museum , 
dan leidt dit tot veredeling en verdieping van het inzicht van ouders 
en opvoeders, tot wetenschappelijker opvatting van de gezinsopvoeding.

Hiermede sluit het werk der vereeniging zich aan, aan de nieuwe 
psychologische en opvoedkundige richting, waarbij de opvoeder een

’) Geïllustreerde beschrijving van deze tentoonstelling te bekomen na toezending 
van postwissel van 55 ct., Surinamestraat 44. 's-Gravcnhagc.

„Het leven is een krijgsbanier, door 
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier....
Men tuimelt wel en wonden krijgt men dikwijls, dichte en diepe

geen weerbaar inan, die wijgt of hem de dood be_._r.
geen vrede hier, geen wapenstilstand vragen, 
de kruisbanier tot in Gods handen dragen I”

Guido Gezelle.
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deze tentoonstelling ■) bij menige afdeeling zeggen: „dat is juist wat 
wij zoeken;” want deze tentoonstelling is ontstaan uit de praktijk van 
het kinderleven.

Reeds voor eenige jarcn kwamen enkele moeders bijeen, om te 
trachten, een verzameling speelgoed aan te leggen, getoetst aan boven
genoemd beginsel; de hulp van meerderen werd gevraagd; er werd 
een groepenverdeeling gemaakt naar wat men in het gezin had waar
genomen bij het kind vanaf 5 maanden, dus vanaf het eerste oogcnblik, 
dat het daadwerkelijke belangstelling in zijn omgeving toont, dat het 
grijpt naar iets, tot 15 jaar ongeveer. Voor deze groepen werden 
nu in de gezinnen, in winkels, volstrekt niet alleen in speelgoedwinkels, 
alle voorwerpen, speelgoederen, gereedschappen, materialen, enz. bijeen
gebracht, ook foto’s van spelende kinderen, en zoo langzamerhand 
met de hulp van velen [ik ben altijd opnieuw onder den indruk ervan, 
hoeveel vriendelijke en hulpvaardige menschcn er in de wereld zijn] de 
verzameling stuk voor stuk uitgezocht en bijeengebracht, totdat zij te 
's-Gravenhage 7 kamers vulde.

andere plaats dan vroeger inneemt, of waarbij — beter gezegd — 
het accent anders ligt, omdat de houding van den volwassene tot het 
kind zich heeft gewijzigd.

Het richtingsgevoel in het kind is het steunpunt, waarvan in den 
nood der tijden, de waarde werd beseft. Daaruit volgde als vanzelf het 
inzicht, dat leiding geven daarin bestaat, den ander te helpen tot diepere 
bewustwording van den weg, dien hij gaan moet.

Om dit te kunnen doen is waarneming 
in zijn vrije uitingen, en in zijn spel; bovt 
geven een schat van materiaal.

De tentoonstelling: „het spel van het kind" is een 
men bij kinderen waarneemt, in onderling vcrbanc 
teekenis en de waarde van de drijfveeren beter te begrijpen, 
bewuster de omgeving van het kind tot een werkelijke hulp v> 
kind in te richten.

Bij het verzamelen heeft men dus : 
wat volwassenen mooi vinden, en die 
het hart van het kind naar uitgaat, 
herinneren, allen, die wel eens 
dachtige uitdrukking op het gezii 
spel en die weten hoe een kind d< 
een ruime plaats wordt gelaten 
het met papier, wol

ing^)
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■) Vele mooie foto's werden op d< 
G. Hisgen, Zeestraat, *s-Gravenhage.

2) Stern, blz. 224.

Toen de plannen reeds hun voltooiïng naderden, werden zij getoetst, 
speciaal ook wat de groepenverdeeling betreft, aan deskundig weten
schappelijk inzicht en aan het boek van Stern: „Die psychologie der 
frühen Kind heit” ; het bleek, dat op enkele kleinigheden na, deze op
bouw, rustende op de waarneming in het gezin, de toets der ver
gelijking kon doorstaan. Voor de formuleering van de toelichting bij 
de groepenverdeeling werd voor een deel het bovengenoemde boek 
van Stern gebruikt.

De groepenverdeeling, die zich dus aansluit 
ontwikkeling van het kind, is de volgende, 
dachten een rondgang over

I. Het eerste Spel.

„ De eerste spelen van het kind zijn tot zijn eigen lichaam beperkt." 
De tentoonstelling begint dan ook met foto's van kinderen, die met 
hun handjes en voeten spelen. ')

„De ontwikkeling van het spel doorloopt gelijke fazen, als 
de verovering van de ruimte: van het eigen ik uitgaande, breidt 
het kind zijn werkzaamheid in concentrische kringen over een 
steeds grooter gebied uit." 2)

II. Hanteeren en onderzoeken.

„In de tweede faze van het „alleen spelen' 
dingen om zich heen trachten te beheerschen " 
met alles wat hem in de handen komt." 2)

a. Voorwerpen uit één stuk waaraan het kind zich ontwikkelt.

„De eenvoudigste voorwerpspelen zijn die, waarin het voor
werp in zijn wezen onveranderd wordt gelaten . .

Voorwerpen, die door het kind zelf veranderd kunnen worden.

Reeks voorwerpen van zeer eenvoudige samenstelling, waarmede 
het kind voornamelijk dezelfde bewegingen herhaalt.

Het zijn zeer gewone dingen, maar juist die, welke het kind 
irne heeft, waarop het zijn aandacht concentreert, waaraan

Zoo zijn er b.v. de verschillende soorten van
> gaarne opendoet en sluit, de verzameling 
die het zoo gaarne hanteert, stil als een muisje, 

iets anders te bekommeren.
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') Hel vernielen komt lang niet bij nlle kinderen voor.
’) Stern, blz. 225.
’) Stern, blz. 226.

ongeschikt en te gecompliceerd speelgoed van 
brengt het tot een eenvoudigen vorm terug, die 

zijn verbeeldingskracht. 2)

ophouwen.

Na cenigen tijd doen zich 2 vormen van spel voor, vernielen en 
opbouwen.

Vernielen : ‘) plaat, voorwerpen.

„ De drijfveeren van de vernielzucht moet men noch te zwaar 
noch te licht aanslaan."

Het kind hanteert de voorwerpen en
uit. . . .”

Het bewustzijn oorzaak te zijn, dat zooveel vreugde geeft, komt 
nergens op zoo eenvoudige wijze tot uiting als bij het vernielen.

Hef onderzoekt de samenstelling en zoekt zijn weetgierigheid te 
bevredigen.

d. Het ontdoet 
bijkomstige en 
ruimte geeft aan

Samenstellen en

Bouwsteenen, inozaïkspel, legprenten, zand- en waters
Bij deze spelen komt de scheppende drang in het I 

het eerst tot uiting.
„De vreugde van oorzaak te zijn, die zich blindelings uit in 

het vernielen, verfijnt zich nu, eenerzijds tot een vreugde in 
geestelijke inspanning, wanneer het strijdt met de moeilijkheden, 
die het zich zelf stelt, anderzijds tot een macht- en scheppings
vreugde, wanneer het hem gekikt, de voorwerpen een nieuwen 
vorm te geven.” 3)

III. Afbakening van de ruimte.

Reeds vroeg doet zich bij het kind, door den wensch de 
geving te kunnen beheerschen, de behoefte gevoelen 
gesloten ruimte, waar het zich thuis voelt. Daarom kruij 
gaarne achter de kachel of onder de tafel, achter het 
tafelkleed. Hoefijzerkussen, box, speelhuisje enz.

IV. Bewegingsspelen.

„Een nauwelijks te bevredigen drang naar bedrijvigheid brengt 
het kind er toe in de eerste levensjaren, het grootste deel van 
den tijd, dien het wakker doorbrengt, speelbewegingen uit te voeren, 
die ondanks het schijnbaar doellooze, toch een groote waarde 
hebben tot oefening van behendigheid, kracht en uithoudingsver-
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de rol, die het 
vooroefening;

wil bij voorkeur de dingen beheerschen, als stuurman, 
lauffeur, enz. Bij het meisje is er meestal minder 

verzorgingsinstinct drijft haar steeds weer

kind op 
geeft de

mogen, kortom voor de zich steeds meer uitbreidende heerschappij 
over het lichaam ‘)

Platvorm met trapje, dennestam, touwladder en

V. Orde, vaste plaats.
Bij de meeste kinderen doet zich in een bepaalden tijd van hun 

leven, sterk de behoefte gevoelen, dat de voorwerpen op dezelfde 
plaats zullen liggen, waar zij gewend zijn deze te zien, en ook 
den wensch hun bezittingen in een eigen besloten ruimte weg te 
bergen; liefst een met kleine laden.

Daarom zijn in deze afdeeling opgenomen:
Kistjes, bakjes, kastjes, verzamelkist enz., alles wat deze behoefte 

aan orde en vaste plaats kan ondersteunen, niet alleen tot be
vordering van uiterlijke netheid, maar ook tot ondersteuning van 
de organisatie van den geest, die zich ook door deze behoefte uit.

VI. Zelf iets voorstellen. (Een rol op zich nemen.)
.... Elke ontwikkeling van de ziel — in individu en mensch- 

heid — volgt bepaalde wetten van geleidelijkheid, waarbij de 
primitieve en grovere levensvormen aan de meer samengestelde 
en gedifferentieerde voorafgegaan en daarom toont het spel van 
het kind veel overeenkomst met wat men vindt op lagere trappen 
der ontwikkeling van de menschheid". 2)

De gewichtigste motieven voor de keuze van
zich neemt, zijn echter: nabootsing en vooroefening; het 
voorkeur aan die rollen, die overeenkomen met de in 

aanwezige, doch zich eerst later ontwikkelende instincten.
Ook wordt hier vaak reeds het onderscheid tusschcn jongens 

en meisjes openbaar; niet alleen dat het spel van den jongen 
wilder is, maar reeds bij kinderen van drie en vier jaar komt 
een geheel elementair onderscheid van richting der belangstelling, 
in de wijze van spelen, naar voren, die alleen kan berusten op 
een verschillend instinct, dat diep in het wezen van den mensch 
wortelt. ’) Het meisje speelt in hoofdzaak „huis", de jongen 
„openbaar leven". 3)

De jongen 
machinist, ch< 
verscheidenheid: het 
tot de pop.

•) Stern, blz. 224.
’) . blz. 121.
•) „ blz. 231.
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„Daartegenover staat: dat de differentieering van den inner- 
lijken aanleg tusschen mensch en mensch nergens zoo vrij tot 
uiting schijnt te komen als in het spel van het kind, omdat het 
een voorafschaduwing van de toekomstige ontwikkeling van het 
individu is” ') (zoowel wat karakter als verstandsaanleg betreft). 
Let op nabootsing en fantasiespelen. Het zijn dezelfde woorden, 
doch elke stem heeft een eigen klank.

Indianenpak, tramconducteur, charadekist, enz. 
poppen, planten, tuintje.

VII. Arbeid.

,Men moet eerst een omgeving voor het kind scheppen, waarin 
hij zelf de bezitter van een en ander wordt, waar zijn geest zich 
kan verrijken met kennis en ervaring, berustend op werkelijkheid”.2) 

Zoo is het kind dat een eigen huis heeft, dat bezems bezit en 
huishouddoeken, vaatwerk, zeepjes, waschtafels en meubelen ge
lukkig in de verzorging al dezer dingen. Zijn verlangens 
tot rust, en de vrede die daaruit voortkomt, opent zijn schej 
innerlijken werkzaamheden den weg tot expansie.” 2)

a. Gereedschap voor huishoudelijk werk, dat < 
kind toch zeer stevig en in alle opzichter 

Timmergereedschap.

Tuingereedschap, enz.
Reeds op vierjarigen leeftijd kan de eerste gron 

werken en helpen gelegd worden, of verminkt, 
hulpvaardigheid van het kind aanvaardt of terugwijst.

VIII. Het samenspel. *)
„Wat de gezelschapsspelen betreft, kan men duidelijk ver

scheidene ontwikkelingsfazen onderscheiden, die overeenkomen 
met de spelen der natuurvolken. De meest elementaire drijfveer 
van alle gemeenschapsleven en ook van het gezamenlijk spel is de 

nabootsing.
Langzamerhand ontstaan door een 

in het spel de rijdansen en aanverwante 
Alle kinderen doen in deze s’ 
De groepeering der woorden, 

het lichaam 
primitief aesthetisch

Stern, blz. 220.
Zelfopvoeding, 
Inz. van de firin. 
Men leze Stern,
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: icnioonsielling toegevoegd; 
het speelgoed uit Stuttgart

; aan de tentoonstelling 
teling en

■) Stern, blz. 234.
’) Later wordt een buitenlandsche afdeeling 

zie nu reeds de zeer beknopte Indonesische afdec 
van de Waldorfschule.

’) Stern, blz. 220.

van de tentoonstelling staan minder 
; vorige: zij vormen elk op zichzelf 

wat hier is gezegd.

IX. De historische af (heling doet zien „dat de wetten van de innerlijke 
ontwikkeling zich met zulk een kracht doen gelden, dat ook bij 
kinderen uit verschillende tijdperken en landen2), niettegenstaande 
alle tegenstrijdigheden der omgeving op bepaalde leeftijden, altijd 
weer dezelfde speelinstincten gewekt worden”.3) Zie bewegings- 
en krijgsspelen, ook spelen die regelmatig met de wisseling der 
jaargetijden wederkeeren.

Toch is er een
Zooals in vroeger tijden de kleedinf 
als die der volwassenen (zie de pL 
een nabootsing van hun meubels.

verschil in het speelgoed van vroeger en nu. 
ng der kinderen dezelfde was 
daten), zoo was het speelgoed

„De rijdans is het eerste samengesteld kunstwerk, dat muziek, 
dichtkunst en dans tot één aesthetisch geheel verbindt.” ')

Zie de speelliedjes, ook het Duitsche Ringel, ringel, Rosenkranz”.
Langzamerhand ontwikkelt zich bij de deelnemers van de speel- 

gemeenschap een verschil in de handeling, en begint het werke
lijke met elkaar spelen-, de medespeler mag niet nabootsen, en ook 
niet zijn eigen spontane speellust volgen, maar heeft een bijzondere 
opgaaf te volvoeren.

Hier begint in het spel een factor te komen belangrijk ook 
voor het latere gemeenschapsleven. ')

Speelliedjes met meer samengestelde handeling.
Langzamerhand ontwikkelen zich dan de voorstellingen, waar

bij elk kind zich in een bepaalde rol inleeft: moeder en kind, 
dokter en zieke, koopman en kooper, en hieruit ontstaan weer 
de charades en tooneelvoorstellingen.

Poppenspel, charadekist, enz.
„De eerste vorm van gemeenschapsspel laat een naast elkaar 

spelen zien, dan een met elkaar spelen, daarna ontwikkelt zich een 
tegen elkaar spelen, dit zijn de krijgs- en strijdspelen'. ')

Het wil mij voorkomen, dat deze nu langzamerhand schijnen 
over te gaan in sport-, voetbal, tennis, croquet, korfbal en in 
gezelschapsspelen.

De volgende afdeelingen var 
in onderling verband dan de v< 
een toelichting, een bewijs van
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is een illustratie 
; gevuld”.

naar een com- 
beperking, schoonheid 

teit.
X.

"o!
wordt uitgebreid.Verlanglijsten kan, wanneer zij 

del tot kinderstudie worden.
:rschillenden leeftijd, jon( 
maar één voorwerp) k<.

sngens en meisjes 
komt hier vaak

De afdeeling f 
typisch midd<

Onderscheid tusschen vei 
(één kind begeerde altijd 
(niet altijd) aan het licht.

XI. Een plastisch antwoord op de verlanglijsten is de afd. Dier- 
geeft aan wat, in een bepaalde periode 

jeheele hart van een kind hangt en waar

de eigen, zelfstandige plaats 
van huisgezin en gemeenschap.

willen niet terug, maar vooruit 
aanpassing door: waarneming, I 

kleur, en waar noodig soliditt

De ouderwetsche kindermeubels met hun typische kunstvolle 
vormen, sober en toch verzorgd tot in alle bijzonderheden, spreken 
van de liefde voor het interieur, voor het leven dat zich voor 
een groot deel binnen de muren van het huis voltrok.

Er was meer traditie en beperking, veel grootere soliditeit; vele 
geslachten speelden met dezelfde meubeltjes, maar het speelgoed 
was meer de vreugde van de financieel bevoorrechten, er was 
minder aanpassing en differentieering volgens de behoefte van 
het kind, omdat er minder objectieve waarneming was, en nog 
niet de erkenning van de eigen, zelfstandige plaats van het kind 
in het grooter geheel

Wij kunnen en 
binatie van 
van vorm en

vorigen; zij geeft 
is elk kind een 
kiezen. Er zijn : 
of alleen snoept 
dat de weg tot 
(wie ’ 
muntstaaf) — toch geven 
aan iets blijvends.
Verzameling van voorwerpen, die 10, 15 en 25 et. kosten.

Menschen met kleine beurzen, ouders van grootc gezinnen, 
Vereenigingen, die kinderfeesten op St. Nicolaasdag en Kerstmis 
organiseeren, kunnen hier ideeën opdoen.

Deze afdeeling is een illustratie van het spreekwoord: .een 
kinderhand is licht

baarheden, die te zien
van zijn leven, het gc 
het „meèleeft."

Ecnige poppen en dieren, die misschien meer dan iets anders 
op deze tentoonstelling beelden en herinneringen uit het kinder
leven ons voor den geest brengen.

XII. De verjaardag. Deze afdeeling staat in verband tot de twee 
een verzameling, die doet zien dat het mogelijk 

vreugde te bereiden, wanneer men weet wat te 
nog kinderen, die op hun verjaardag niets krijgen, 

pgoed; wij willen het laatste (al gelooven wij niet 
>t het hart gaat door de maag) niet onderschal ten, 

herinnert zich niet de geneugten van zoethout, en peper- 
we in de meeste gevallen de voorkeur
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zenden
’) Karl Groos. zie W. Stern blz. 213.
2) In de 2de helft van / 

aan het secretariaat: Suri

speelomgeving 
zoelige periode, 

iets toe is", hem de middelen tot ontwikkeling,

April in .Ons Huis" te Amsterdam. Aanvragen ie 
rinamestraat 44, 's-Gravenhage.

middelen 
k zijn van

dit dan 
menschen
en dat dit

ingen, die binnenkort te Amsterdam,2) en waar- 
idere plaatsen gehouden zullen worden, u dit

Er is wel aan gedacht het kind vreugde te bereiden, maar 
zóó verstaan, dat de grootste en diepste vreugde van een 
leven het gevoel is van tot zijn bestemming te komen 
vreugdegevoel reeds tot het kind komt in zijn spel.

Denkt niet, dat wij de beteekenis van het spel oversebatten. Al 
kan men in zekeren zin van het spel van het kleine kind zeggen, dat 
het zijn doel in zichzelf vindt, zoo kan men in dieperen zin toch ook 
het spel noemen: „de instinctieve zelfontplooiing van ontkiemenden 
aanleg, de onbewuste vooroefening van toekomstige belangrijke func
ties". ') .Zoo wonen in het spel van het kind doelstellingen, die ver 
boven het moment van de speelbedrijvigheid in het heden uitgaan, 
en die het spel tot een belangrijk fundamenteel middel in dienst van 
veel wijdere levensroeping stellen." ')

Hieruit volgt dat het niet onverschillig is hoe de : 
van het kind is, en dat wij moeten trachten in elke gev< 
.wanneer het kind aan 
noodig in die periode, te verschaffen.

Gelukkig is het zo<o gesteld, dat dit meest zeer eenvoudige n 
zijn, die met wat goeden wil en vindingrijkheid in het bereik

Mogende tentoonstellii 
schijnlijk Arnhem en anc 
bewijzen.
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Neutrale of gedifferentieerde Jeugdbeweging?
Een beginselvraag van jeugdwerk 

door Prof. PH. KOHNSTAMM.

Volksontwikkeling Oct. 1924 p. 1—22 en 
. p. 330. 
vorming der breede volks.massa's in den leeftijd der rijpende jeugd § 2.

kan worden genoemd, zóó centraal 
intwikkelingswerk als het door Dr. van 

stelde probleem, zij het mij vergund in de volgende bladzijden 
mijn standpunt uiteen te zetten naar aanleiding van 
en wijzigingen van het derde jaarverslag.

over het tweede en < 
n-roote verdienste het vrat 

tan de orde te hebben g<* 
geenszins „uitsluiteno 

„iedereen of bijkans i

■ Xe verslagen van de Arend over het tweede en derde jaar van 
' zijn bestaan ’) hebben de groote verdienste het vraagstuk van 

volksontwikkelingswerk principieel aan de orde te hebben gesteld.Want 
inderdaad raakt het daar gezegde geenszins „uitsluitend de jongens 
en hun stand of kring of klasse", maar „iedereen of bijkans iedereen”.2)

Bij alle erkenning van deze verdienste heb ik tegen de in het 
eerste jaarverslag door Dr. v. Wijk uiteengezette pubertcitstheorie 
zeer ernstige bezwaren moeten ontwikkelen in De Opbouw van Aug. 
19253) want ik was (en blijf) overtuigd, dat de daar uitgesproken 
denkbeelden een groot gevaar opleverden voor het ontwikkelingswerk 
onder de jeugd, ja zelfs voor een nog belangrijker goed, de democra
tische gedachte zelf. Natuurlijk kon ik daarbij nog niet rekening 
houden met het derde jaarverslag, waarin Dr. v. Wijk zijn meening 
nader toelicht en, althans naar mijn meening, zoo principieel wijzigt, 
dat van een tweede editie der theorie gesproken moet worden, een 
tweede editie, die eigenlijk een nieuwe theorie moet heeten. Of liever, 
waarin de hecr Van Wijk weer ongeveer terugkeert tot de oude 
gangbare theorie der puberteit, waaraan hij in zijn eerste stuk 
zoo radikaal scheen te gaan tornen.

Daar gelijk ik reeds in den aanhef zeide, vermoedelijk geen onder
werp kan worden genoemd, zóó centraal voor de organisatie van 
volksontwikkelingswerk als het door Dr. van Wijk aan de orde ge-

i opnieuw
de toelichtingen

een nieuwe

waaraan
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I: geslachtelijk, lichamelijk (of omge- 
lelijk.

I

een kleinigheid gaat, blijkt echter wel 
>ps op p. 334 te weten komen, wat niet 
reedcn vorm valt. „Zij (de theorie) gaat

delijk is bedoeld: 
jk) en dan geest*

’) l.c. p. 330.
’) Zoo staal er; vermoedelij 

keerd lichamelijk, geslachtelijk

Het tweede jaarverslag — en 
de zaak ongeveer aldus. De pu 
rijpheid, het einde der geslachtel 
daarmede of bijna gelijktijdig is 
natuurlijk einde gekomen. Tot 
het belangrijkste deel van den geestelijken 
voor een klein deel der menschhcid is dit o 
meerderheidsjongen geldt dit niet, zijn ge__l  
als de puberteit bereikt is, ja dikwijls al daarvoor. Vandaar 
dat de meerderheidsjongen van 15 jaar of ouder een geestelijk doode 
slungel is, evenals de meerderheidsmcnsch trouwens, in tegenstelling 
met dienzelfden jongen eenigejaren vroeger, als „leuk, ferm schoolkind. ’') 

Leest men nu het derde jaarverslag, dan kan men bij oppervlakkige 
beschouwing meenen, dat het daar ongeveer gelijk gezegd wordt. We 
lezen daar:2) „Ik houd dan den groei van d< 
voor ten minste drievoudig. In drieërlei opzi 
senheid en afsterving: te weten lichamelijk, g 
De volgorde van volwassen-worden is voor i 
lijk, geslachtelijk, lichamelijk, voor velen 
lichamelijk en voor de weinigen: geslachtclijl 
keerd) 3) geestelijk.

Dit lijkt inderdaad vrijwel hetzelfde, maar het is de facto een 
terugnemen van alles wat er zoo radikaal als nieuw werd geponeerd 
in het tweede jaarverslag. Want het woord geestelijk heeft hier een 
geheel anderen zin gekregen dan daar. Stond het daar in de twee- 
deeling voor psychisch tegenover somatisch (lichamelijk waarvan ge
slachtelijk een onderdeel is) in de nieuwe dricdeeling is geestelijk 
slechts één van de onderdeden van het psychische leven. iMct andere 
woorden de twcedceling van het tweede jaarverslag omvatte den geheelen 
mensch; de driedeeling van het derde echter is met opzet onvolledig 
(vandaar de schijnbaar onschuldige woorden „ten minste” in den 
eersten zin); zij gaat aan het allergewichtigste in den mensch voorbij 
en de puberteitstheorie van den heer v. Wijk in haar tweeden vorin 
laat zich dus over dit verdere deel van de menschelijke ontwikkeling 
niet uit.

Dat het daarbij niet om > 
heel duidelijk als wij terloop 
onder de theorie in haar tw<

dus mijn Opbouw-artikel — stelde 
>uberteit is dc tijd der geslachtelijke 

■- der geslachtelijke „ontwikkeling” dus. Gelijktijdig 
gelijktijdig is de verdere lichamelijke groei tot zijn 

gekomen. Tot nu toe heeft men gemeend, dat dan 
langrijkstc deel van den geestelijken groei eerst aanvangt, en 
en klein deel der menschhcid is dit ook juist. Maar voor den 

:n geldt dit niet, zijn geestelijke groei is afgeloopen 
bereikt is, ja dikwijls al daarvoor. Vandaar ook, 

meerderheidsjongen van 15 jat— —------- --- o-------
idsmcnsch trouwens, in t~ 

iren vroeger, als „leuk, ferm sciiu 
.'verslag, dan kan men bij oppi 
laar ongeveer gelijk gezegd w

van den aardschen mensch 
■•zicht is er groei, volwas- 
., geslachtelijk en geestelijk. 
»r de meerderheid: geeste

geslachtelijk, geestelijk, 
lijk, lichamelijk, (of omge-
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aan het eigenlijke zieleleven voorbij. AVat men onder zieleleven te 
verstaan heeft, is niet gcmakkelijk onder woorden te brengen; maar 
we moeten het toch probeeren, wegens het belang dat dit onderdeel 
voor het geheel heeft. Het uit zich in de hoogste menschelijke ge
voelens, b.v. die voor schoonheid, recht, religie.

We hebben hier met ontwikkelbaarbeden en niet met aanleerbaar- 
heden te doen en in dien zin zal ook het allergebrekkigste ethische 
werk, dat wij voor onze naasten doen, op resultaten kunnen bogen."

Het is voorwaar geen geringe beperking! Onder geestelijk leven 
verstaan we dus nu alleen de aanleerbaarheden! En we begrijpen 
in eens waarom het op p. 5 van het tweede jaarverslag kenmerkend 
is voor den slungel van 15 in tegenstelling met het leuke, ferme 
schoolkind van 13, dat voor hem de Wolga en de Weichsel geen 
„concrete begrippen" meer zijn. Weliswaar begrijpen we niet meer 
waarom er op p. 15 van het tweede verslag strijd werd gezien tus- 
schen de waarnemingen in de Arend en de gangbare puberteitstheorie. 
Want de heldenvereering waarover Stanley Hall het heeft, en die 
daar wordt geciteerd, zal toch wel behooren tot de „ontwikkelbaar- 
heden van het zieleleven" en niet tot de „aanleerbaarheden van het 
geestelijk leven".

Bekijken we nu, gewapend met de nieuwe definitie en. als gewaar
schuwd mensch er twee waard zijnde, de praestaties en mogelijkheden 
van den meerderheidsjongen nader, dan blijken die volgens het derde 
jaarverslag verbazend mee te vallen. Hij kan inderdaad — ik wil 
niet zeggen van alles — maar dan toch heel wat, van de dingen die 
„ontwikkelbaar" zijn: „Er wordt gewandeld, gefietst, gezwommen, 
getuinierd, getimmerd, hout gesneden, gedebatteerd, werk verschaft, 
gecorrespondeerd." ') Me dunkt een jongensleven dat, behalve den 
arbeid voor het dagelijksch brood, ook maar de helft van deze bezig
heden omvat — mits goed gedaan — is wel besteed; er is eerder 
een teveel dan reden van beklag. Maar al deze dingen „moet hij 
leeren door ervaring en gewenning" (p. 340). Tot de aanleerbaar
heden komt hij niet meer: „Aan den meerderheidsmensch kan men 
na zijn 14de jaar geen geestelijk bezit meer bijbrengen” (p. 340). 
Maar thans weten we wat dit „geestelijk bezit” béteekent; er be
hoort niet toe het terrein van schoonheid, recht, religie. Dat is ont
wikkelbaar. Ook niet wat een ambachtsschool biedt (p. 340) of wat 
geboden wordt door „een standaard van plichtsbetrachting, van werk
zaamheid, van orde, van betamelijkheid" (p. 339). Wat is „geestelijk 
bezit" dan wel, dit gebied van het al of niet aanleerbare, maar niet
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voorbeeld
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ontwikkelbare? .Wetenschappelijke zin is niet aanleerbaar (p. 338). 
En nog iets behoort tot de „geestelijke” vermogens: Grootcre feiten
kennis, „het schenken van een Liter in een maatje, waarmede de 
leeraren van ons middelbaar onderwijs zich een groot gedeelte 
van hun tijd ophouden" (p. 538). Trouwens niet alleen daar: „Een 
heel groot gedeelte van onze lesgeverij, zelfs aan onze hoogcscholen, 
is een totaal zinledige, vruchtelooze tijdvermorsing" (p. 338).

Tot zoover Dr. van Wijk in zijn derde Jaarverslag. Hoe hebben 
wij te staan tegenover de aldus gewijzigde theorie?

■B

Ik kan in dit nummer van Volksontwikkeling niet het gcheele vraag
stuk door Dr. van Wijk aan de orde gesteld, ter sprake brengen. 
Het is immers duidelijk dat uit zijn beschouwingen, als zij juist zijn, 
leering te trekken valt niet alleen voor het jeugdwerk, maar ook voor 
het werk onder volwassenen. En riu heb ik juist voor het a.s. Nati
onaal Congres voor Ontwikkeling van Volwassenen een praeadvies 
geschreven dat, met de andere prae-adviezen, in het Meinummer van 
dit tijdschrift zal worden opgenotpen, en waarin deze consequenties 
worden besproken. Om herhalingen te voorkomen, moet ik dus niet 
alleen voor de toepassing op den arbeid onder volwassenen, maar 
ook voor een nadere bespreking van de opvattingen omtrent de psy
chologie der massa, die er aan ten grondslag liggen, naar dat prac- 
advies verwijzen. Hier wil ik mij bepalen tot eenigc opmerkingen 
over het jeugdwerk, die voortvloeien uit het aanvaarden van het feit, 
dat zuiver wetenschappelijke belangstelling een geesteshouding is, die 
slechts bij een kleine minderheid wordt gevonden.

Want inderdaad, ontdaan van de biologische aanklecding, die nog 
is blijven bestaan, komen de beschouwingen van den heer ' an Wijk, 
die ik in de voorgaande bladzijden resumeerde, neer op het consta- 
teeren van dit feit, en over dit feit heerscht, naar ik meen, niet slechts 
eenstemmigheid tusschen den heer van Wijk en mij, maar tusschen 
allen wier psychologie niet is blijven steken in de sfeer van intellek- 
tualisme, die een halve eeuw geleden overhecrschend was.

In het genoemde praeadvies heb ik getracht dit feit wat nader te 
ontleden en te omschrijven, en vervolgens een tweetal consequenties 
daaruit te trekken voor het ontwikkelingswerk onder volwassenen. 
Die consequenties betreffen de noodzakelijkheid van zelfwerkzaam
heid en zelfbestuur in het ontwikkelingswerk eenerzijds, de wensche- 
lijkheid van differentiatie naar levensbeschouwing, dus het afwijken 
van de lijn der „neutraliteit" anderzijds.

Ten opzichte van de eerste verwijs ik daar naar het
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; ten gevol; 
zelf gaat &

die

’) Immers al vormen „de ; 
van werkelijk zelfbestuur met z>

ragen
; dat het

ireenigingen gegeven. 
Maar het even aan te 
middelen, waardoor wij 

? het mij voorkomt, juist die 
daarvan tot nu toe in De

jongens van de kamer" (p. 350) een eerste begin, 
tijn gevolgen kan bier toch nog niet worden gesproken.

dienst van
zonder dat
ik natuurlijk grif toe. Al blijft toch ook hier de

uagsschool) moet worden ter hand 
i kant is het bijeenbrengen ' 
misschien nog meer dat van 

elei

door den Bond van Amsterdamsche Speeltuinvei 
Ik wil hier op dit punt niet verder ingaan, 
stippen scheen mij noodig, omdat een van de 
het werk massaal kunnen maken, naar 
zelfrcgeering en zelfwerkzaamheid is en c 
Arend weinig gebruik schijnt te worden gemaakt ').

Uitvoeriger wil ik daarentegen ingaan op het tweede punt, dat 
vermoedelijk den meesten tegenstand zal wekken, mijne voorkeur voor 
„principieele”, dat is naar wereldbeschouwing gedifferentieerde jeugd
organisatie. Al ontktfn ik geenszins, dat er een breede schare van 
jongens, met name in onze groote steden, rondloopt, die vermoedelijk 
door geen andere methode te trekken is dan die in De Arend ge
volgd, voor velen schijnt mij toch juist hier de zwakke plek van 
Dr. van Wijks systeem te liggen, dat met de bedoelde verschillen 
op geenerlei wijze rekening houdt.

Misschien zal men mij tegemoet voeren, dat toch juist in den door 
mij zooeven genoemden Bond van Amsterdamsche Speeltuinvereeni- 
gingen die differentiatie eveneens ontbreekt.

Maar wie dit zou zeggen, zou toonen, daarbij over 't hoofd te zien 
het groote verschil tusschen een jeugdbeweging en een beweging in 

het schoolplichtige kind. Dat men kinderclubs kan leiden 
men vraagstukken van wereldbeschouwing aanraakt, geef 

‘ 1 ' ■ ■ • 'e moeilijkheid, dat dan
de godsdienstige vorming weer door een ander milieu of door een 
andere organisatie (Zondagsschool) moet worden ter hand genomen. 
Maar aan den anderen kant is het bijeenbrengen van kinderen uit 
verschillenden kring, en misschien nog meer dat van hun ouders, voor 
de versterking van het nationale element in de opvoeding van zóó 
groot gewicht, dat men over dat bezwaar mag heenstappen. Immers 
aan het kind zelf dringen zich de vragen, die de differentiatie der 
wereldbeschouwing ten gevolge hebben, slechts in zeldzame gevallen 
op. Van het kind zelf gaat dus de aandrang naar die differentiatie 
niet uit.

Dit wordt anders in den puberteitsleeftijd, althans voor velen. Dan 
komen de religicuse en maatschappelijke vragen los, naar algemeen 
wordt geoordeeld. Ik mag thans immers weer zeggen, dat men alge
meen zoo oordeelt, want de uitzondering, die Dr. van Wijk scheen 
te vormen, is vervallen, nu wij weten dat deze soort van vragen het 
zieleleven en niet het geestelijk leven betreffen. Vandaar ook
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quête of stemming houden onder de 
luiten eenigen twijfel blijken, dat de 

tegenover alle 
ar die uitkomst

iresenteert van een kleine 
passenc

i van die behoefte, 
op den duur niet 

'elijkc omstandig-

Maar, 

sfeer van
F
p

van „princi- 
»•’ zijn of de 
i. Zij toonen 

een van 
hun organisatie 

. „De neutrale ver- 
:ft niet genoeg „pit’ ,

werk onder de rijpere jeugd in ons land vrijwel geheel 
pieele" vereenigingen uitgaat. En het zou zeer de vraag z. 
speeltuinvereenigingen ook op dit terrein zouden slagen. Zi 
trouwens weinig neiging zich naar die zijde uit te breiden; 
hun leiders zeide mij nog kort geleden, dat hij voor hun ot 
juist om deze reden daarin niet veel toekomst zag. 
eeniging is voor de rijpere jeugd te flauw, ze heel 
was zijn meening.

Ik sluit mij daarbij aan. Niet natuurlijk in dien zin, dat alle of 
groote meerderheid der oudere jongens en qjeisjes bewust zouden 

rlangen naar een principieele en door hen zelf mee bestuurde jeugd- 
vereeniging.

Ging men daaromtrent een enqi 
gasten van De Arend, dan zou bu 
overweldigende meerderheid gcmatigd-onverschillig t' 
groote wereldvragen staat, daaraan „lak heeft”. Maai 
zou heel weinig beteekenen.

Niet of de jongens uit zichzelf zich bewust worden • 
maar of van een sfeer die een eigen stempel heeft, < 
veel grooter werfkracht uitgaat onder overigens g< 
heden, is de groote vraag.

, zoo hoor ik al menigen beangsten lezer zeggen: Wat wordt 
die wijze van de volkseenheid, van de tolerantie? De 

„naastenliefde" wordt op die wijze immers juist een van 
vijandschap. Moet die nu nog maar verder worden aangewakkerd? 

Mijn antwoord is tweeledig. Vooreerst meen ik dat een jeugd- en 
volksontwikkelingsbeweging van massaal karakter een zaak van zóó 
geweldige beteekenis is, dat ik geen oogenblik aarzel als ik de keus 
heb tusschen een gedifferentieerde of geen beweging, de eerste te 
kiezen. En wij moeten ons duidelijk maken, dat inderdaad niet geheel 
zoo scherp, maar toch zóó ongeveer de vraag dient te worden ge
steld. Want elke massale beweging moet aanknoopen aan wat er 
werkelijk leeft in de massa; anders heeft zij geen kans van slagen. 
En in de massa leeft niet het humanistische ideaal der 18e eeuw. 
Afgezien van de vraag of het daar ooit zal leven, kunnen wij met 
zekerheid constateeren, dat dit nog altijd slechts de levenshouding 
representeert van een kleine groep van „intellectueelen" (welke naam 
hier inderdaad zeer passend is). Maar wel leeft, natuurlijk niet 
onder de allerlaagste lagen der bevolking, maar in de groote massa 
van ons volk, belangstelling voor de groote godsdienstige en maat
schappelijke vragen. En deze geven altijd — juist om hun geweldige
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ideel in

:h altijd

er toch positie in te kiezen — aan-

organiseerd verband tusschen 
hoogst gevaarlijk. Wat heeft 

i hooren, dat hij de begin- 
irdigcrs geheel vrijmachtig 
rogramma's en verklaringen 

zelf. Dat, afgezien van alle 
, op deze wijze een geweldig stuk 
sburgcrschap, werd bereikt, zag 
ingstelling in de publieke zaak, 
d.w.z. verdeeldheid ten opzichte 

..k gediend behoort te worden. 
■ lauwheid en onverschilligheid, 

partijkiezen noodzakelijker- 
;ngt. Ik ben eerder van het 
onbemind. En degeen die 

zijner medeburgers, leeft 
Ischap, maar integenc 

t zeer intensief 
natuurlijk de tocl

diepte en de noodzakelijkheid 
leiding tot partijvorming.

Daarmede ben ik aan het tweede deel van mijn antwoord toe. Ik 
vrees die partijvorming niet; ik acht het alleen van groote beleekcnis, 
dat zij met inzicht tot stand komt en dat de groepen met inzicht 
worden geleid. De overdreven vrees voor sectarisine, voor partij- 
organisatie, is ook nog een verschijnsel uit het tijdperk dat aan 
democratie en parlementaire regeering vooraf ging. Wie als 20e 
eeuwer voor het eerst met politieke geschriften uit het midden der 
vorige eeuw kennis maakt, zal met verwondering ontwaren met hoe
veel bezorgdheid men dan „partijschappen” wil weren. In ’t bijzonder 
de liberale voormannen achtten een geor<r- 
kiezers van gelijke politieke overtuiging hui 
Groen er niet o.a. van Fruin over moeten 
selvragen, die door de volksvertcgenwoot 
dienden te worden beslist, door politieke proj 
maakte tot beslissing van de kiezers 
andere redenen, die er voor pleitten, 
volksopvoeding, opvoeding tot staatsl 
men niet in. Wil men het doel: belai 
dan moet men ook de middelen willen, < 
van de beste wijze waarop die zaak "• 
Niet partij kiezen beteekent eenvoudig latr 
Maar dat wil geenszins zeggen, dat wel j 
wijs haat en vijandschap met zich meebrer 
tegendeel overtuigd. Onbekend maakt < 
heelemaal niets weet van de meeningen 
meestal volstrekt niet met hen in vriend: 
een vaag en onbestemd, maar daarom juist 
van vreemdheid en onbehagelijkheid, waartoe r 
bestaande en niet weg te praten belangentegenstellingen te 
aanleiding geven.

Het gaat hiermede juist als met het — trouwens nauwverwante 
— gebied der vakorganisatie. Meent men werkelijk, dat onder de 
ongeorganiseerden ten opzichte van den „patroon ‘ een vriendelijker 
stemming, een houding van beter begrijpen en meer waardeering te 
vinden is, dan onder de vakvereenigingsmannen? En nu zijn toch de 
vakvereenigingen allerminst als pacifistische organisaties bedoeld. 
Integendeel. Zij zijn er om belangen te verdedigen, om strijd te voeren 
en zij wakkeren dan ook, of zij voor of tegen ontwapening zijn, vaak 
genoeg den oorlogsgeest op hun gebied aan. Maar een organisatie 
voor Volksontwikkeling, van welke richting ook, dient niet allereerst
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het wederkeerig vertrouwen — niet een 
beweging voor het ideaal, al ware zij 
weging, die duidelijk voor haar bcgii

men niet hel
maar op gezette tijden zoekt, , 
haaldelijk is daar juist van 
organisaties verklaard: Wij 
omlijnde denkbeelden hebber 
omlijning van 
rantie, niet de schijt

een materieel belang; 
dienen. En zelfs al w< 
zal dat nog 
wanneer men 
reactie en de 

Maar natuur ■ 
tisme en waarhr

zij heeft een geestelijk doel: de waarheid te 
'ordt de waarheid met fanatisme gediend, dan 

altijd minder vijandschap wekken op den duur dan 
alles in vaagheid laat. Al ware het alleen door de 

gezonde kritiek die elk fanatisme wekt.
urlijk is het beter ~ al ware het alleen omdat fana- 

teid slecht bij elkaar passen —■ dat de volksontwikke
ling wordt geleid door bezadigde en oprechte waarheidszoekers dan 
door fanatici. En de vraag is: wat dezen kunnen doen om het gevaar 
te keeren, dat ongetwijfeld ligt in organisaties, gedifferentieerd naar 
wereldbeschouwing. Ik heb het reeds gezegd. Het geva ar ligt niet 
in inzicht, maar in gebrek aan inzicht. Ik bedoel volstrekt niet, dat 
alle verschil van opvatting en alle strijd zouden worden voorkomen als men 
elkaar van weerskanten kent, maar zij zouden tot het volstrekt nood
zakelijke minimum worden beperkt. Men kan, ook al heeft men zelf 
een vaste overtuiging, zeer goed de niet minder vaste van een ander 
waardeeren. Ja ik ga verder en beweer, dat men alleen op die wijze 
tot werkelijke waardeering van anderer overtuiging kan geraken. De 
echte vijandschap ontstaat juist uit het niet-begrijpen, dat de ander 
van zijn standpunt uit evenmin van meening kan veranderen als wij
zelf; de grootste moeilijkheid ontstaat altijd — gelijk ik herhaaldelijk 
in bijeenkomsten van jeugdleiders kon constateeren als er een 
groep is, die de anderen wil dwingen tot haar standpunt over te 
komen en meent dit te kunnen bereiken door zoogenaamde neutrali
teit, door verdoezelen of verminderen van verschillen, die de ander 
toch heel goed weet dat blijven bestaan. Wederkeerig begrip echter 
en waardeering bij verschil van meening, komt er altijd dan, als men 
er van uitgaat dat de ander evenmin zijn standpunt kan en mag 
loslaten als hij het van ons mag vergen. Ook dat hebben de confe
renties, bijv, die van het Ned. Jeugdleidersinstituut duidelijk getoond.

Daarom houd ik — juist met het oog op de verdraagzaamheid en 
zoogenaamd „neutrale" jeugd- 

het ideaal, al ware zij mogelijk. Maar een jeugdbe- 
duidclijk voor haar beginselen uitkomt en die durft af te 

;en anderen. Mits zij dan tevens zoo wordt geleid, dat 
iet contact met volksgenooten van andere overtuiging schuwt, 

.gelijk op de bedoelde conferenties. Her- 
de zijde der meest besliste en principieele 

i groeien naar elkaar op. Juist omdat wij 
:n, kunnen wij begrijpen dat gij ook de 

de uwe niet wilt laten varen. Zoo ontstaat echte tole- 
jn ervan die eischt dat ieder eigenlijk kleurloos zij.
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De Nederlandsche Reisvereeniging 
door Mr. M. ƒ. v. d. FLIER.

II (Slot).

dit artikel heb ik getracht den lezer 
geschetst beeld van onze vereeniging 

thans nog enkele beschouwingen aan ons

') Naar 
die (och

duur vol!

oote trekken , 
:ilen. Ik wil tl 
wijden.

In het eerste gedeelte 
een, zij het in groo 
voor oogen te stellt 
vereenigingsleven

mijn meening vormt dit gemengde systeem van afzonderlijke groepen, 
ook samen komen in grooter verband, ook de beste oplossing voor een 

vraagstuk van dilTcrcntieering. n.1. die der seksen. Ik geloof dat op den 
lledigc coeducatie in de jeugdvorining evenmin gewenscht en houdbaar is 

als volledige scheiding der seksen. Maar ik laat dit punt rusten, omdat bet valt 
buiten ons onderwerp.

Op den duur acht ik het zelfs mogclijk ~ maar het zal nog lang 
duren voor het wederzijdsch vertrouwen zoover is • dat men niet 
alleen de leiders, maar op gezette tijden en bij bepaalde gelegenheden 
ook de clubs en afdeelingen zelf in kleiner of grooter verband samen 
brengt '). Zoo alleen kan ontstaan wat toch alleen echt nationaal 
bewustzijn uitmaakt: een onderlinge band met erkenning van de scheids
lijnen die feitelijk in een volk nu eenmaal bestaan, ja zonder welke 
een volk geen levende gemeenschap zijn zou. Nog veel te veel hcerscht 
de opvatting, alsof differentiatie in een gemeenschap een kwaad, ja 
een onverdeeld kwaad ware. Het is dezelfde geest, die in het vraag
stuk der nationaliteiten de eenige oplossing ziet in cosmopolitisme en 
niet weet te onderscheiden tusschen chauvinisme en een gezond natio
naal bewustzijn.

Ik ben overtuigd dat voor den niet-theoretischen geest, d.w.z. 
voor de groote massa van elk volk, alle hoogere kuituur uit moet 
gaan van het besef van het eigene, het bijzondere. Alleen wie daaraan 
vastknoopt heeft kans de geesten, of om met Dr. van Wijk te spre
ken, de „zielen" te winnen van hen, die zich tot zuiver wetenschap
pelijke beschouwing van mensch en wereld niet aangetrokken voelt. 
En zeer in ’t bijzonder geldt dit in den leeftijd van de puberteit, met 
haar felle emotionaliteit, haar bewogenheid en gebrek aan evenwichtig
heid, haar sterke sympathieën en antipathieën.

En jeugdwerk, dat met deze eigenschappen onvoldoende rekening 
houdt, zal altijd beperkt blijven tot kleine groepen; de massa zal het 
niet vermogen te winnen.
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weten en redeneerden, dat 
e finantieele voorwaarden

j

die in de eerste plaats 
komen in de tweede 

mede, niet het

die zeer gaarne in sneller tempo, 
iderskringen het denkbeeld wilden

;ing,
Ie dingen 

moeilijkheden met zich

ing geweest, oin naast het collectieve 
: harmonische ontwikkeling te brengen.

met hun in hoogc mate zelfstandig 
ingen bezitten zelfs rechtspersoonlijk- 

van de vele commissies, aan
tot het volgen van eigen inzicht wordt gel< 

Naar mate de vereeniging grooter werd
tter, toen alle leden elkander kenden en 2

in de vereeniging, 1
was, ook in arbeit

doen post vatten, dat het reizen niet langer buiten hun bestaanskring 
te blijven.
deze proj

•ekken, j
mogelijk zou nu 

plaats arbeiders- 
tot de vereeniging

Anderen wilden
de reisvereeniging 
moest openstaan.

Na een niet altoos zonder heftigheid gestreden strijd, overwon de 
laatste opvatting op de algemeene ledenvergadering in 1913.

Het gevolg hiervan was, dat de arbeiders zich van onze vereeni
ging afwendden en de stichting van een afzonderlijke arbeidersreis-

en de arbeiders meer 
poogden zij een statutenwijziging te verkrijgen, 

maken aan collectieve lichamen, dus in de eerste 
en vakvereenigingen, op voordeelige wijze als.lid 
toe te treden.
van geen bevoorrechting v 
voor ieder onder gelijke

Onze Vereeniging is een vereenigii 
rechtstreeks voor haar leden werkt, de 
plaats. Dit brengt eigenaardige r 
minst in verband met onzen land

Van stonde aan is de bedoeling 
ook het individueele element tot h 
De oprichting der afdeelingen 
leven, drie der grootste afdeclii 
heid, de instelling van de vele commissies, aan wie een zeer groote 
mate van vrijheid tot het volgen van eigen inzicht wordt gelaten, is 
hiervan een uiting. Naar mate de vereeniging grooter werd en het 
aanvankelijke karakter, toen alle leden elkander kenden en zich als 
in een onder-onsjc gevoelden, te loor ging, werd de taak tot het be
sturen eener zoodanige organisatie moeilijker.

Immers de gemiddelde Nederlander gaat niet slechts prat op zijn 
zelfstandigheid, maar doet vaak gaarne juist anders dan een ander.

Al zijn er wel eens moeilijke momenten geweest, het grondbeginsel 
waarop de vereeniging gebouwd is, bleek ten slotte krachtig genoeg, 
om deze moeilijkheden te overwinnen in dien zin, dat de eenheid be
waard bleef.

In den loop der jaren zijn een tweetal strijdpunten naar voren 
gekomen, waarachter een diepgaand verschil van levensbeschouwing 
school.

Het eerste betrof de verhouding der vereeniging tot de zich ten 
onzent nog in primitief stadium van ontwikkeling verkeerende arbei
dersbeweging.

Er waren er 
dan het geval
------1 post 
behoefde

En om 
tot zich te trt 
die het



207

velen met hen 
laven en dienover- 
r jaar (waarbij dan 
tegenstanders wil
ei hoofdmotief bij

jen met arbeiders tot een gezi 
t feit te constateeren, daar hef

ergens geldt 
gaarne vereint schlaj 

opvatting aangaande <
ibaardc zich in de

vereeniging werd voorbereid, welke stichting inderdaad plaats vond 
in 1920.

Achteraf beschouwd is deze beslissing mogelijk zoowel voor de 
vereeniging als voor de arbeiders gelukkig geweest. De tijden zijn 
ten onzent niet rijp, dat patroons, kleinpatroons en vrije neringdrij- 
venden, die een groot contingent onzer vereeniging vormen, zich onge
dwongen met arbeiders tot een gezelschap formeeren. Het zij voldoende 
om dit feit te constateeren, daar het hier de plaats niet is een verklaring 
van dit feit te beproeven.

Gezegd mag echter worden, dat tusschen beide organisaties een 
vriendschappelijke verhouding bestaat. "Waarom ook niet? Beiden worden 
gedragen door hetzelfde beginsel en zoo ergens geldt voor hier, dat 
al mogen zij getrennt marchieren, zij zeer gaarne vereint schlagen willen.

Een tweede principieel verschil van opvatting aangaande de richting 
waarin zich onze vereeniging moest bewegen, opcnl 
vaststelling der contributie.

De oprichters hadden zich voor oogen gesteld, het geldelijk bezwaar 
aan het lidmaatschap verbonden zoo gering mogelijk te maken, ten 
einde daardoor den groei van het ledental zoo min mogelijk te belemmeren. 
Zoo werd bij de oprichting de jaarlijksche contributie bepaald op 
f 0.50 en, toen het orgaan werd uitgegeven, verhoogd tot f 0.75.

De algemeene stijging van het prijsniveau, of wil men liever de 
daling in de waarde van het geld als gevolg van de oorlogsperiode, 
eischte natuurlijk een herziening van de contributie.

De oorspronkelijke voormannen der vereeniging en 
wenschten het oude beginsel onverzwakt te handhs 
eenkomstig in een verhooging tot slechts fl.25 per 
een eenmalig entrée van f 0.50) te bewilligen; de t 
den aanmerkelijk hooger. Zie ik goed, zoo was het 
deze tegenstanders, om het algemeen peil onzer leden te verhoogen 
en meer „heeren en dames" in de vereeniging te krijgen en voorts over 
ruime middelen te beschikken, niet het minst om behoorlijke kapitaal
vorming mogelijkte maken. Daartegenover maakte — als ik het zoo zeggen 
mag — de oude garde met alle haar ten dienste staande kracht front. 
Zij meende te voorzien, dat, zoo inderdaad de contributie aanmerkelijk 
werd opgevoerd en dientengevolge ook het element van „heeren en 
dames” zou domineeren, het sociale element uit de vereeniging zou 
verdrongen en zij ten slotte zou teruggebracht worden tot een vereeni
ging van menschen, die coöperatief wilden reizen en meer ook niet.

En zij meenden ook, dat, wanneer het ideaal aan de vereeniging werd 
ontnomen, op den. duur noodzakelijk door onderlinge verdeeldheid de 
vereeniging uiteen zou vallen,
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■}

de uitgaven 
inkomsten 
kapitaal k».

toe heeft de ervaring alle 
aan een

I

j

 ng tot de 
ngcvolge, dat een 
■ds in 1914 was 

Bestuur gereed 
en men had 

aan het

langrijk punt, dat hier niet onbesproken mag blijven, 
g die in den arbeid, door de verceniging op zich ge
vats gevonden.

aangeroerde strijd betreffende de houdinf 
: nemen had ten;
opgericht. Reen 

tond reeds een 
te leiden. De oorlog brak uit 

><r wel wat anders te doen dan

voorbij, of het onderbroken werk werd 
-o, dat in 1920 de Nederlandsche Arbei- 

ders-reisvereeniging geboren werd. Was in 1914 het 
om voormannen van 
bereid te vinden op 
de leiding vrijwel uit 
genaamde moderne arbeiders.

Een volgende vertakking had plaats in 1923, toen kort na 
werden opgericht een Roomsch-Katholieke en een Christelijke Reis- 
vereeniging. Gegeven de Nederlandsche volksaard was deze splitsing 
reeds lange jaren te voorzien: het is alleen te verwonderen, dat zij 
zoolang is uitgebleven.

Tracht me n zich objectief rekenschap te geven van deze laatste

mogelijk geweest 
i verschillende richting in de arbeidersbeweging 
i dit terrein samen te werken, na den oorlog bleek 
itsluitend te zijn overgegaan in handen van dus-

Een derde bela 
is de vertakking d 
nomen, beeft plaats 

De hier boven .
opkomende arbeidersbeweging aan te 
afzonderlijke arbeidersvereeniging is < 
de oprichting geheel voorbereid en st< 
om de nieuwe vereeniging 
in arbeiderskringen vooralsnog v 
organiseeren van reizen te denkt 

Nauwelijks was de oorlog voc 
weder opgevat met het gevolg, <

Wat het finantieele betreft, zoo kon zij aantoonen, dat op een 
enkele uitzondering — als gevolg van niet te voorziene omstandig
heden — sedert vele jaren elk jaar een batig slot had opgeleverd, 
hetwelk bij het kapitaal gevoegd werd. Overigens hechtte zij minder 
aan een groot kapitaal dan aan een groot aantal leden, overtuigd dat 
dit laatste van meer beteekenis was bij het verkrijgen van gunstige 
bepalingen op reis-technisch gebied.

Waar ik mij zelf van ganschcr harte reken tot die oude garde, 
mag ik het gelukkig noemen, dat zij dezen strijd tot op heden met 
groote beslistheid heeft gewonnen en slechts een naar verhouding 
geringe minderheid op de algemeene vergadering in dezen oppositie 
blijkt te voeren.

Tot nu toe heeft de ervaring alle pessimistische beschouwingen 
omtrent het finantieele beleid aan een dergelijke inderdaad wel uit- 
termate lage contributie verbonden, gelogenstraft. Niet slechts dat

. bij het tot pl.m. f 100.000 toegenomen budget door de 
n gedekt worden; geregeld blijft een overschot, dat aan het 
kan worden toegevoegd.
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te antwoorden of aan toe te voegen, maar 
1 vele malen de gelegenheid om de juistheid

splitsing, dan meen ik, in aanmerking nemende de organisatie onzer 
vereeniging en de opvatting van het Bestuur, dat zij niet noodig was.

Immers het Bestuur der Nederlandsche Reisverecniging ging steeds 
uit van de opvatting, dat men op het gebied van reizen de meest 
mogclijke vrijheid moest laten.

^Vannecr nu Protcstantsche of Roomsch-Katholieke elementen het 
vormen van reisgroepen uitsluitend van gelijkgezinden gewild hadden, 
zoo ware daar zeer zeker in de Nederlandsche Reisvereeniging gele
genheid voor geweest. Zoo goed als Joodsch ritueele reizen mogelijk 
waren, zoo goed had een geestelijke gelegenheid gevonden met een 
groep geloovigen van zijn professie te samen onder de vlag der Ned. 
R. V. ee n reis te organiseeren. Het heeft echter niet zoo mogen zijn.

Napraten is doelloos en leidt tot niets. Op elk gebied van het 
Toynbeewerk ziet men ten onzent deze splitsing gelijk op zoo veel 
ander gebied zich voltrekken. En ik denk meermalen aandien Engelschman, 
die m.i. den spijker op zijn kop sloeg en ons volk juist karakteriseerde.

Toen ik n.l. jaren geleden de Landbouwkolonie van het Leger des 
Heils te Haxley in Engeland bezocht en rondgeleid werd door een 
hooggeplaatst officier van het Leger des Heils, ontspon zich een 
gesprek over het werken op sociaal gebied in Engeland en in Nederland.

Ik vertelde hem toen, dat bij ons zeker niet minder dan in Engeland 
aan sociaal werk gedaan werd, maar dat hierbij als regel, scherp 
van elkander gescheiden organisaties en personen optraden naar 
gelang zij behoorden tot Christelijken, d. w. z. orthodox Protestanten, 
Roomsch-Katholieken en Modernen, waarbij dan weerde Christelijken 
meermalen uiteen vielen in Ned. Hervormden en Gereformeerden en de 
Modernen in Socialisten en Syndikalisten. Groot was de verbazing 
van den Engelschman, toen hij dit alles vernam. Maar ten slotte op 
mijn vraag, hoe het in Engeland was en of daar geen geloofsverschillen 
waren, antwoordde hij : „Zeer zeker, die zijn er bij ons. Maar bij 
sociaal werk laat men zich hier als regel leiden door den algemeen 
christelijken geest van naastenliefde. En dan zie ik het verschil tusschen 
Uw volk en het mijne bij dusdanig werk, dat men bij U altijd opzoekt 
waarin men van elkander verschilt en bij ons waarin men met elkander 
kan samen werken."

Ik had er niets op t 
kreeg in mijn later leven 
van deze karakteristiek te erkennen.

Intusschen men versta mij niet verkeerd. Ik weet, dat de voor
mannen in de N.R.V. tegenover deze splitsing heel rustig staan.

Wil men nu eenmaal naast elkander instede van te zamen hetzelfde 
doel nastreven — welnu, als dit doel maar zooveel mogelijk benaderd
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Niet het minst aantrekkelijke in het leiden onzer grootc vereeni
ging is hierin gelegen, dat het arbeidsveld zoo uitgebreid, maar tevens 

volkomen onbewerkt is. De blik richt zich in de eerste 
regelen genomen 
het is te hopen.

groot pers- 
een hooger 

t en dans wordt 
ugdreizen onder deskundige 
lit andere landen, —• ik roer

I
I

gang met kinderen heeft, weet 
lat werk was. En geen wonder.

wordt, dan stemt dat hen, die waarlijk gelooven in het beginsel onzer 
vereeniging, toch gelukkig. Immers het staat niet aan ons om aan 
anderen den weg voor te schrijven, wel staat het aan ons om met 
alle kracht ons beginsel te propagandeeren en ons van harte te ver
heugen. dat dit beginsel ook in onze zustervereenigingen de leid-ster is.

Het gaat deze drie vereenigingen goed. Ook bij hen mag een krachtig 
en opgewekt leven geconstateerd worden. Het is een glorierijk feit 
voor de N. A. R. V., dat zij, nadat reeds te voren enkele malen be
trekkelijk groote groepen van arbeiders Zwitserland bezocht hebben, 
hieraan met taaie energie heeft vastgehouden en ook reeds menig 
arbeider dit wondere land heeft binnengeleid.

De Roomsch-Katholieke reisvereeniging heeft uitnemend werk ge- 
organiseeren der reizen naar Rome in het jubeljaar 

te Reisvereeniging ontwikkelt groote kracht in haar

fabrieken belast met het 
tachtig jongens en meisjes 
maken naar Zwitserland.

Ieder, die eenige ervaring in den omg< 
dat dit een uitermate moeilijk en delicaa

plaats naar Ned. Indiö. Reeds zijn de eerste maatregelen 
om ook daar ons werk ter hand te doen nemen en hvi ia 
dat spoedig tastbare resultaten worden verkregen.

Daar is voorts de uitbreiding van ons werk onder de jeugd. Hier 
is veel en uitermate belangrijk werk te verrichten. En ook voor dit 
werk worden de grondslagen gelegd. Hier opent zich een 
pectief om jeugdige menschen, tot studenten incluis, ook 
genot bij te brengen, dan wat gemeenlijk door sport 
geboden, voorts het organiseeren van jeugdreizen er 
leiding, uitwisseling met jonge menschen uit 1. 
hier slechts enkele zaken aan.

Voor dit werk wordt ons de medewerking toegezegd van eerste 
krachten uit onderwijsgebied, terwijl de vereeniging reeds zelve be
wezen heeft voor dit werk in staat te zijn.

Immers verleden jaar heeft zij zich op verzoek van v. d. Bergh's 
: organiseeren en leiden van een groep van 
ss, die op kosten dezer fabriek een reis mochten

presteerd bij het
en de Christelijk*
vereenigingsreizen.

Het is te hopen dat er tusschen de zusterorganisaties steeds een 
vriendschappelijke samenwerking blijft bestaan, opdat allen daarvan 
de voordeelen genieten.
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Treffend 
iren geleden

Wij 
daad

'ege in onze vereeniging begrepen, 
doorwerkende reactie enkele jai

zou loopen.

rcistechnisch gebied 
reis de beste krachten

van het beginsel, wordt 
len vreugde en pi 

een hellend vlak,

dat bekende paedagogen als Prof. Casimir hun stemmen waarschuwend 
tegen dit werk verhieven.

De vereeniging heeft dit werk niet alleen aangedurfd, maar, het mag 
gezegd worden, schitterend volbracht. De tachtig kinderen hebben 
een der mooiste gedeelten van Zwitserland bezocht; zij zijn op de Rigi 
geweest, hebben de Axcnstrasse en de Schöllengcnpas bewandeld, 
waren op de Rlitliweide en bij de Tellskapelle, bezochten Luzern en zijn 
gletschergarten, bevoeren het Vicrwoudstedenmeer in alle richtingen en 
de geheele reis heeft acht dagen geduurd.

Insiders waren niet bevreesd, dat het verkeerd 
beschikten over uitnemende leiders, echte paedagogen 
en over een uitstekende outillage op 
spreekt vanzelf, dat voor een dergelijke 
het werk werden gezet.

Voor de buitenwereld
En wij willen aan de 
het besluit doen rijpen 
aan te vatten.

Bij de uitbreiding van ons werk doet zich ook steeds meer de 
behoefte gevoelen om ons werk geestelijk te verdiepen en aldus steeds 
meer een waarlijk cultureelc vereeniging te worden. Het tijdschrift, 
dat spoedig naar wij hopen, van vereenigingswege het licht zal zien, 
moge eveneens hiertoe medewerken, ook de populair-wetenschappelijke 
toelichtingen op de programma's van onze meest bekende reizen; ook 
onze bibliotheek, onze collectie lantaarnplaatjes; onze groep vakreizen 
ingesteld tot verrijking van de kennis van vakgenooten. (Smeden 
gingen reeds naar Sheffield ; straks zullen klassiek gevormde leeraren 
onder leiding van een gymnasii conrector naar Athene gaan; een 
soortgelijke reis naar Rome is in voorbereiding en het staat te zien, ■ 
dat vele andere dergelijke reizen zullen volgen.)

Dit is wel noodig, niet het minst als tegenwicht tegen de neiging 
van zoovelen om meer een pretkarakter aan de vereeniging te geven. 
Zeker, dat de afdcelingen af en toe een feestelijke bijeenkomst 
organiseeren, wie zal zich hiertegen keeren? Dat ook de vereeniging 
zelve haar bestaan feestelijk gedenkt — wie die dit niet zal billijken. 
Maar zoo ergens dan dient hier zelfbeheersching betracht. Begint 
eenmaal een vervlakking van het beginsel, wordt het onmiskenbaar 
bestaande verschil tusschen vreugde en pret uitgewischt, dan beweegt 
de vereeniging zich op een hellend vlak, waarvan het eind de ont
binding is.

Gelukkig wordt dit allerwc 
was de groote en algemeen <

mag intusschen deze reis als proef gelden, 
waarde van deze proef niets afdoen. Zij heeft 
om ook de jeugdbeweging centraal en universeel
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-t maken te 
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J gemis 
iderin»

zouden komen. Geconstateerd 
letheid

School en Radio 
door P. L. VAN ECK Jt.

jaarvergadering steeds 
verlagen. Mogelijk is de 

en kunnen straks de teugels 
reactie pleit onmiskenbaar ten 

> beginsel.
van een
»e, ja

loten hebben,

vreugde en dankbaarheid niet enkel dei 
vreugde zagen vermeerderen, 
werken aan den opbouw van

e redaksie-sekretaris van dit tijdschrift, de heer Hovens Greve, 
vroeg in de Vle jaargang, blz. 193 vgg. de aandacht voor de 

kwestie, de radio dienstbaar te maken aan de volksontwikkeling, ’t

Ik ben thans aan het einde van mijn taak gekomen. Het zou 
aan deferentie tegenover Hoofdbestuur en Algemeenc Vergadering 
zijn, om de denkbeelden aangaande onze toekomst in het Dagclijksch 
Bestuur geuit maar nog niet in besluiten omgezet, reeds hier uiteen 
te zetten. .Beidt Uw tijd" geldt ook voor hen, die in de eerste plaats 
geroepen zijn om deze vereeniging te leiden.

Alleen mag verwacht worden, dat de feestelijke herdenking van 
het twintig-jarig bestaan onzer vereeniging dezen zomer op den top 
der Rigi, het oord waar zoo heel veel onzer leden zoo ontzaglijk 
genoten hebben, een openlijk getuigenis zal worden van de grootc kracht, 
die er van het beginsel onzer vereeniging uitgaat en van de groote 

' :r leden, die daar hun levens- 
maar ook van degenen, die mogen mede- 
dit zuivere Toynbeewerk.

tot uiting gekomen tegen de neiging 
meer tot een gelegenheid tot pret 
reactie te forsch, te purifeinsch op 
ietwat gevierd worden, het feit <n 
gunste van de levende kracht van ons

Merkwaardig is ook de stuwkracht van een groote afdeeling uit
gaande om toch vooral niet de goedkoope, ja zeer goedkoope uitstapjes 
en kleine reizen te verwaarloozen. Bij de groote uitbreiding onzer 
vereeniging is ook de omvang en de aard onzer reizen zeer toege
nomen. En er zijn bij de eenvoudige reizen van beperkte omvang 
van vroeger ook reizen gekomen, die zich uitstrekken naar verre landen, 
— zoo dit jaar naar Amerika ~ en ook reizen met meer levens
gevaar en niet denkbeeldig is, dat de reizen van het oudste type in 
verdrukking zouden komen. Geconstateerd mag worden, dat de over- 
groote meerderheid onzer reizen, ook zoo zij zich al uitstrekken naar 
streken, die ver weg liggen, een eenvoudig karakter blijven dragen. Als 
voorbeeld noem ik reizen van een duur van 19 dagen naar Noord- 
Afrika, die nog geen £ 200 kosten en die toch ten volle beantwoorden 
aan de geijkte term van Baedeker: „Billig and gelobt".
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rake te brengen, 
lingen, die diep 

en de radio;

;aan, omdat ze 
, van grote ge- 

mag en niet 
:n, dat nieuwe 

er voor ’t 
niet naar

Zij me veroorloofd, dit onderwerp hier noch eens ter spra
De twee enigzins verwante, wonderbaarlike uitvindii 

hebben ingegrepen in ’t leven van onze tijd, zijn de film 
waarvan de laatste, nu noch maar in ’t bcgin-stadium van ontwikke
ling, ’n op ’t ogenblik noch niet te berekenen invloed op de mcnselike 
samenleving belooft te verkrijgen.

Ook de school heeft de invloed van beide te onderg; 
zich niet mag — en ook niet kan — afzijdig houden 
beurtenissen in 't leven der mensheid. Ik schreef: niet 
kan; want al zou ze aanvankelik misschien neiging gevoelei 
te negéren zoals in die school in München waar, toen 
eerst ’n zeppelin boven de stad maneu vreerde, de leerlingen 
buiten mochten gaan om dat wonder te aanschouwen: ’t stond immers 
niet op de rooster! — al heel spoedig zal de school, al-of-niet gedwongen, 
’t op de rooster plaatsen: omdat ’t leven onweerstaanbaar is.

Natuurlik hangt ’t van allerlei omstandigheden af, op welke wijze 
de school meent, zich met ’t nieuwe te moeten bemoeien. Wat film 
en radio betreft kan ze volstaan, met deze beide als leerstof intevoeren; 
en ’t komt me voor dat dit iets zo van-zelf-sprekends is, dat niemant 
daartegen iets zal hebben intebrengen.

Anders wordt ’t, als men de genoemde uitvindingen als leermiddel 
voor de school zou willen gaan aanwenden. Dan komen er voor- 
en tegenstanders, die mekaar op didaktiese en pedagogiese motieven 
gaan bestrijden. De strijd vóór en tegen de bioskoop voor de school 
is, ondanks de praktiese ervaringen waarop men zich in deze al kan 
beroepen, noch niet uitgevochten. Die vóór en tegen de radio voor 
de school zal wel binnen korte tijd ontbranden, en dan waarschijnlik 
in sommige opzichten met de eerste parallel lopen. Laat ik één ding 
noemen: bij beiden bestaat groot gevaar, haast schreef ik: ’t niet te 
vermijden gevaar, van 't lijdelik opnemen van gezichts- en gehoorsin
drukken; om ’t anders te zeggen: van ’n zich verwijderen van de 
pestalozziaanse „aanschouwing ’.

Maar ’t is niet m’n bedoeling in dit artiekel ’t vóór en tegen van 
film en radio als leermiddelen te behandelen; maar wel, om de lezers 
opmerkzaam te maken op de betekenis die de radio voor de school, 
misschien ten dele al heeft en verder eventueel zou kunnen krijgen. 
Waarbij dan noch ’n blik geslagen zal worden op ’t grotere gebied 
van de volksontwikkeling in ’t algemeen.

Ik zal dit doen aan de hand van ’n dun boekje, van nog geen 
honderd bladzijden; uitgegeven door ’t „Zentralinstitut flir Erziehung 
und Unterricht”, dat te Berlijn is gevestigd. ’) Dit instituut organie-

') In de IVe jaargang van dit tijdschrijft, blz. 390 vg., deelde ik enige bie- 
zonderheden aangaande dit instituut mee.
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er met nadruk
bespreking ervan 

dan ook meer moet 
en nadere 

-aktics deugdclik gebleken 
»e spreker die de opet 
■rwijzers en opvoeder

') Bij Julius Beltz in Langensalza, 1925.
) Ik acht 't niet nodig hier de namen van de verschillende sprekers te 

melden: we mogen wel aannemen dat ze allen der zake kundig waren.

zeerde van 6—8 Oktober 1924 ’n leergang over „Rundfunk und Schule”, 
en in ’t boekje, eveneens onder deze tictcl verschenen, ') zijn de toen 
gehouden voordrachten, ’t zij in uittreksel ’t zij volledig, gepublieseerd. 
Hier zal ik er een-en-ander uit aanstippen; terwijl ik bij ’n paar 
beschouwingen, die me voor de vraag naar de betekenis van de radio 
voor school en volksontwikkeling ’t belangrijkst voorkomen, wat langcr 
zal stilstaan.

Voorop gesteld zij, dat verschillende sprekers 
wezen dat, daar de radio-praktijk noch jong is, ’n 
dus noch min of ineer spekulatief moet zijn; en 
worden aangemerkt als ’n aanleiding tot nader onderzoek 
overdenking, dan als ’n uiteenzetting van pral.11 J—o--l- 
opvattingen en beschouwingen. Wel meende de spreker die de openings
rede hield, 2) dat voor de school, voor onderwijzers en opvoeders, de 
tijd van afwachten en terughouding ten opzichte van deze uitvinding 
voorbij is; en dat er moet worden aangepakt om die dienstbaar te 
maken aan de jeugdontwikkeling. Dat is in Duitsland door ’t bestuur 
van de rijkspost gebeurd: deze heeft de radio in dienst gesteld van 
de volksontwikkeling en van de iedee der volksuniversiteit. De radio 
in Duitsland kan dan ook al op ’n belangrijke ontwikkeling wijzen: 
’t aantal radiohoorders wordt er op ongeveer 1 miljoen geschat. En 
zo voortgaande, zal die, evenals voor eeuwen de uitvinding der boek
drukkunst, door ’t verschaffen van geestelik voedsel aan talloos velen, 
’n grote omvorming in ’t geestelik leven met zich brengen. Over de 
ganse aarde wint de gedachte veld, om de radio in dienst van ’t 
onderwijs te stellen, ’t Is haar roeping „de geestelike nood, die door 
de ekonomiese verarming is ontstaan, te verzachten; en voor alle 
standen en leeftijden ’n opwekking te worden, hun leven op 'n hoger 
plan te brengen”

Er staan in. ’t boekje enkele voordrachten, die zich voornamelik 
met de techniek van de radio bezig houden, waarover ik dan ook 
hier verder kan zwijgen.

Toch komen ook in deze referaten wel opmerkingen of uiteenzet
tingenvoor, die ook uit ’n oogpunt van volksontwikkeling van belang zijn. 
In de voordracht over das deutsche Funkwesen wordt o.a. uiteengezet, 
op welke wijze de duitse rijkspost de „Unterhaltungsrundfunk” heeft 
georganiezeerd; waarbij deze dienst zich heeft kunnen spiegelen aan 
de fouten en gebreken die in 't buitenland, met name in de Verenigde
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otelossen. 
len zullen

van de radio wordt verkreg
deze stof zozeer de belangstelling van

:stdriftig knutselen tot 't samcnstellcn van ontvangtoc 
gevaar voor zelfoverschatting en oppervlakkigheid is 

(beeldig; terwijl alleen de school dege 
.-wijs de stof t< 

z’n kennis

Staten en in Engeland, bij deze aangelegenheid aan den dag zijn 
getreden. In de overigens geheel tcchniese bespreking van die physi- 
kalischen Grundlagen des Rundfunkwesens in der Schulc, wordt in ’t 
begin gewezen op de grote moeilikheid, om uit de overvloed van 
wetenschappelike en techniese problemen, voor de verschillende scholen 
leerstof te kiezen, waardoor ’n overzichtelike en grondige behan
deling van de radio wordt verkregen. En te meer is dit noodzakelik, 
omdat deze stof zozeer de belangstelling van de jeugd trekt, blijkend 
uit ’t geestdriftig knutselen tot ’t samcnstellcn van ontvangtoestellen. 
Maar ’t gevaar voor zelfoverschatting en oppervlakkigheid is hierbij 
niet denkbeeldig; terwijl alleen de school degelik werk kan leveren, 
en door haar metodies onderwijs de stof tot ’n blijvende winst voor 
de leerling kan doen worden, z’n kennis er wezenlik door kan ver
rijken.

De leiding die de leerling hierbij van de school vraagt, moet de 
onderwijzer hem ook kunnen geven. En dat zowel teoreties als prakties. 
Vandaar dan ook, dat een van de voordrachten de vraag behandelt 
betreffende die Ausbildung des Lehrers im Funkwesen. Daarbij komt, 
volgens deze spreker, dat ’t vooral voor Duitsland van zoveel belang 
is, dat de radio in de school ijverig wordt beoefend. AVant de leer 
der trillingen en golven zal in de toekomst voor de techniek in ’t 
algemeen van grote betekenis worden; en 'n hoog ontwikkelde techniek 
is voor ’t duitse volk juist de levenskwestie. Bij de opleiding van de 
toekomstige onderwijzers zal hiermee dan ook rekening gehouden 
worden. Maar ook de tegenwoordig werkzame onderwijzers zullen 
zich zo spoedig mogelik ’t noodzakelikste van deze kennis moeten 
eigen maken. Nagegaan wordt, waarin dat minimum zal moeten be
staan; waarna de vraag wordt gesteld, hoe de onderwijzer zich deze 
niet onaanzienlike kennis en vaardigheden zal moeten verwerven, 
’t Doelmatigst worden spesiale leergangen voor onderwijzers geacht.

Alles wat ik hier uit verschillende voordrachten heb aangestipt, is, 
boe belangrijk op zich zelf, m.i. toch noch maar ’t eenvoudigste onder
deel van ’t onderwerp school en radio, ’t Heeft toch bijna uitsluitend 
de radio als leerstof op ’t oog; en wie zal willen ontkennen dat deze 
op de school behandeld moet worden! Er zal hier hoogstens enig 
verschil kunnen bestaan omtrent ’t wat en ’t hoe, omtrent omvang 
en metode.

’t Andere, de radio als leermiddel, is voor de algemene volksont
wikkeling van veel groter belang; maar ook veel moeiliker opt 
Terwijl hier bovendien min-of-meer ernstige meningsverschille 
blijken te bestaan.

Van de voordrachten was er één gewijd aan
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’t literatuur-onderwijs betreft, hierbij kan men 
naar den eis laten voordragen. Zo kan 

’n bekend schrijver, ’n beroemd redenaar, ’n groot toneelspeler 
van ’t zien blijft achterwege; 
•erken. En ik geloof 
>ntakt, door dat zien gew< 
: wederzijdse invloed die 

elkaar uitgaat (zoals Kees Meyer dat 
uiteengezet). Zodat ik geneigd zou zijn

aan de beurt, en hier 
zaar van de radio voor 
zuiver passief blijven, 
’t godsdienstonderwijs

■
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de verschillende leer- 
f is toegepast.’’

> genomen zijn voor 
Gebleken is daar- 

spreken. Maar onder- 
i spreken. Immers, ’t af- 
:1 moeten blijven bij ’t

in der Schtde; terwijl ’n tweetal zich bezig hielden met de radio en 
de volksontwikkeling in ’t algemeen. Walther Giinther, ’n bekend 
schoolman, behandelde ’t eerst genoemde onderwerp; waarbij hij uit
ging van de opvatting, dat de radio — die in de school als hoor- 
arbeid z'n intrede zou doen — wat z’n sosialc zijde betreft: z'n werking 
op de massa, heel goed voor school en opvoeding ’n leermiddel kan 
zijn of worden. Op ’t ogenblik is dit noch niet ’t geval, doordat 
de radio ten opzichte van ’t kind noch geen planmatige ontwikkelings
arbeid heeft verricht. Er zal moeten groeien ’n radio-metodiek. „Deze 
is er noch niet, en zal er in lang ook noch niet zijn, vooral doordat 
tot nu toe de radio ook teoretics noch niet op d 
vakken en de afzonderlike delen van de leerstof

De spreker wijst dan op proeven die met radio 
’t aanleren van ’n vreemde taal (i.c. ’t nederlands). • 

: grotere mogelikheid van 't leren horen en 
is de medewerking van ’t oog bij ’t leren 
van de lippen zal altijd een hulpmiddel 
van ’n vreemde taal.

Vervolgens wordt vluchtig nagegaan in hoever de verschillende 
leervakken „door de radio verlevendigd, aangevuld, vanuit geheel 
nieuwe gezichtspunten aangepakt, in ’t algemeen veranderd zouden 
kunnen worden”.

’t Godsdienstonderwijs is daarbij ’t eerst 
maakte spreker de opmerking, dat ’t grote gev< 
deze stof is: ’t enkel opvangen, opnemen, ’t : 
’t Komt me zo voor, dat dit niet alleen voor 
geldt, maar voor alle onderwijs •— voor ’t ene vak zal dit van wat 
meer gewicht zijn dan voor ’t andere — zowel in als buiten de school. 
En zo opgevat, gaat ’t radio-onderwijs feitelik heel sterk in tegen de 
richting, waarin zich alle schoolhervorming van onze tijd beweegt: 
’t bevorderen van de aktieve deelname door de leerlingen aan ’t 
onderwijs. Ik kom hierop noch wel terug bij ’t onderwerp radio en 
volksontwikkeling.

"Wat ’t lezen en
door middel van radio 'n stuk

laten horen. Maar de biezondere bekoring 
meende de spreker hierbij te moeten opm< 
te mogen toevoegen: ook ’t persoonlik koi 
de — laten we maar zeggen mystieke 
van spreker en hoorders op 
onlangs zo overtuigend heeft
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■edicht voorleest, dan dat ze dit per radio 
ere beroemdheid horen voorlezen — al zal 
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De spreker wees ook noch op ’n moeilikheid die zich daarbij 
doet: hoe zich ’t gehoorde ten nutte te maken? Zo zonder meer, 
’t voor ’n schoolklas niet voldoende: er zullen besprekingen moeten 
volgen; en ’n herhaling. Maar ’n herhaling door de onderwijzer moet 
noodzakelik afvallen na de voordracht door ’n kunstenaar. Beter zou 
’t dus zijn, de radio-voordracht als slot van ’n bespreking te doen 
plaats hebben. Maar de spreker verklaarde, er zich niet aan te 
wagen, om een plan optestellen voor ’n juist doen in- en aansluiten 
van de radio bij ’t onderwijs.

Bij ’t geschiedenis-onderwijs zou men 
laten horen, die „geschiedenis maken”, 
en zo is er dus eigenlik geen sprake van 
zou men per radio bekende historici 
kunnen laten horen (dit natuurlik voor < 
echter ook minder ’n kwestie van 
van geschiedbeschouwing. „Daarbij kan de radio ’t 
vlakking sterk vermeerderen, en in plaats van r 
ontwikkeling en tot opwekking daartoe, meer 
’n nieuw snobisme, als al vroeg 
men dit of die immers al kent.”

’t Zelfde wat gezegd is van ’t geschiedenisonderwijs, geldt ook voor 
dat in de staathuishoudkunde en staatsinrichting.

Bij de natuurwetenschappen bepaalde de spreker zich tot ’t stellen 
van ’n aantal vragen ; zo ook bij de aardrijkskunde. Alleen ziet hij 
voor deze de mogelikheid, bepaalde onderdelen van de stof door 
radio-voordrachten te doen aanvullen.

Tekenen en
Rest noch de muziek, ’t Voornaamste wat de 

opmerkte, was iets gelijksoortigs als bij ’t lezen : de 
mogelik dat de kinderen „vorbildlich” zingen 
niet z’n voornaamste opmerking; want deze 
om op ’n hogere trap van 
de radio te naderen tot de grote »umv. •_,<•. —
zaak van volksontwikkeling, die boven de school uitgaat.

Gebleken is wel dit, dat wat met de radio tot nu toe voor de 
school beproefd is, noch geen aanleiding heeft gegeven tot ovei 
geestdrift voor dit leermiddel; terwijl we voor ’t overige m.i. ’i 
doen, met onze verwachtingen niet al te hoog te spannen.
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De spreker begon met , 
de eerste lokomotief de !i

Van de twee voordrachten, die betrekking hadden op de radio en 
de volksontwikkeling, gaf de ene 'n stukje praktijk. Deze toch be
handelde de Aufbau der Hans Bredow-Schule fiir Volkszuissenschafteri 
und ihr Ziel. Deze school is ’n soort van volksuniversiteit per radio, 
die in Julie 1923 geopend werd. Ze ontleent haar stof aan 't beroeps
en in ’t algemeen aan ’t maatschappelik leven. „Deze stof wordt 
door mannen uit teorie en praktijk behandeld, die als autorietciten 
in hun vak, niet als dogmatici, maar in ’n levend scheppen en her
scheppen ’t onderling verband verklaren, en over de nieuwste onder
zoekingen en ervaringen spreken. Deze arbeid wordt opgehelderd door 
de berichten en ’t laatste nieuws betreffende ’t dagclikse gebeuren ; 
wat ’n iedeaal aanschouwingsmiddel is." Op deze, m.i. ’n beetje 
dikdoenerige — „in lebendigem Schaffen und Nachschaffen"  
per radio I ■— omschrijving van de grondslag der Hans Brcdow-Schule, 
volgt ’n uiteenzetting van de organiezatie ervan. Eigenaardig is daarbij, 
dat de school voor ’t nederduits ’t fondament is geworden, waarop 
de andere afdelingen van de H. Br.-Sch. rusten. Deze is dus ge
worteld in nederduitse bodem. De leerstof van de school voor ’t 
nederduits is de „ Heimatkunde”, in ruime zin genomen.

Daarop volgde de school voor landbouwkunde, die bedoelt is als 
'n aanvulling van de vakscholen; en die de landbouwer alle middelen 
geeft ter verbetering van de arbeidsmetodes, en ler volmaking van 
z’n handgereedschap. Met de school voor muziek wordt beoogd, ’t begrip 
van de meesterwerken aantebrengen en te verdiepen. De school voor 
talen, die met engels is begonnen, zal spoedig met spaans en de noorse 
talen volgen. De leerstof is hier ’t dagelikse leven in al z’n schakeringen, 
en de literatuur. Nauw daarmee verbonden is de school voor de 
handel. Overigens is de hele H.-Br.-Sch. noch in haar eerste ont
wikkeling; en is dit alles dus noch maar ’n deel van de kultuurarbeid, 
die deze inrichting zich voorstelt per radio te verrichten.

’t Komt me voor, dat de radio op ’t gebied der algemene volks
ontwikkeling beter werk zal kunnen doen, dan in de school; waar 
veel meer behoefte bestaat aan persoonlik kontakt tussen spreker en 
hoorders —■ hoewel ’t ontbreken hiervan ook voor volwassenen ’n 
nadeel van de radio zal blijven. Daardoor toch ontbreekt, behalve 
’n zekere sfeer, in ’t biezonder ook de gelegenheid tot ’t stellen van 
vragen. In school is daarvoor dan altijd noch de onderwijzer; maar 
bij de algemene volksontwikkeling moeten de hoorders in dat opzicht 
geheel onbevredigd blijven.

De laatste voordracht had der Rundfunk und das Zentralinstitut 
fiir Erziehung und Unterricht tot onderwerp, 
eraan te herinneren, dat ’n eeuw geleden
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hier tot taak heef 

te doen zijn v

afstanden op onze wereld kwam verkleinen. Voor 'n menseleeftijd 
begon de film ’t mogelik te maken, dat we ook ’t leven kunnen zien 
dat door ruimte en door tijd van ons gescheiden is. En in de aller
jongste tijd is de radio gekomen, die in massa en op ongedachte wijze 
de mensen akocsties met elkaar in verbinding brengt. En meer dan 
lokoinotief en film die op hun eigen terrein blijven — grijpt de 
radio in ’t individuele leven in; doordat die binnendringt in onze 
huiskamers, „und mechanisirt uns Unterhaltung und Hausmusik im 
Familienkreis durch Massendarbietungcn, entpersönlicht das Heim 
durch Vcrgemeinschaftung auch des intimen geistigen Lebens.” Hiermee 
is, dunkt me, op kernachtige wijze de grote schaduwzijde van de 
radio voor ons geestelik leven aangeduid. Daarom ook heeft de radio 
tegenstanders, die zich van haar afkeren; zoals ze zich hebben af
gekeerd van de film (al lijkt deze me in bedoeld opzicht noch gevaarliker 
toe). Vandaar dan ook dat de opvoeding hier tot taak heeft, deze 
techniese wonderen zorgzaam, „bf vruchtbaar te doen zijn voor de 
teerdere wonderwereld van ’t innerlike leven, bf deze ertegen te be
schermen”. En hiervoor wordt nu ook de medewerking ingeroepen 
van 't „Zentralinstitut f. Erz. u. Unterr.", die deze, in verband met 
’t doel van z’n bestaan, dan ook verleent. Want dat de radio iets 
voor de school is, lijdt volgens deze spreker geen twijfel; en hij ziet 
de betekenis ervan hierin, dat de radio „nieuwe psj'chiese voorwaarden 
voor 't leren” schept. Wel zal 't Zentralinstitut zich op gematigde wijze 
van de radio bedienen, om zich dierekt tot de leerlingen te wenden. 
Immers, evenmin als boek of leermiddel, mag ook de radio zich 
plaatsen tussen onderwijzer en leerling. Daarbij komt noch, dat de radio 
iets is voor de massa, terwijl de leerling individuele behandeling 
nodig heeft. Vandaar dan ook, dat in ’t algemeen de radio via de 
onderwijzer tot de leerling moet komen, voor zover ze 'n middel 
is — en in ’t biezonder voor de onderwijzers en de ouders in kleinere 
steden en dorpen — tot vorming, verruiming, en verdieping van hun 
eigen geestelik leven.

Met noch één uitspraak uit deze laatste voordracht wil ik dit artiekel 
besluiten, na de lezing van ’t hele boekje aan belangstellenden te 
hebben aanbevolen, ’t Is deze: „Evenals trein en film, maakt ook de 
radio slechts hun oppervlakkig, die zich laten vervlakken."

AVelnu; wie ’t gevaar kent, kan er zich eerder voor wachten dan 
wie er zich niet van bewust is. Ook kan hij anderen ervoor waar
schuwen, of hun ertegen beschermen.
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omdat er mij in den tijd, waa__
woord „Religie” wordt gekoketteerd; 
kelijk gesproken wordt over 
zal dan ook niet de bedoeling zijn 
begripsbepalingen.

In dezen kring bevinden zich ook positief dogmatisch 
die in zelf-verzekerdheid geneigd zijn hun schouders op t< 
het vage, zoekende, worstelende, wat het kenmerk is 
matische menschen van onze dagen.

Het is de groote vraag, kunnen zulke menschen elkaar benaderen. 
Zijn er niet zoodanige afgronden van misverstand, dat het elkaar 
verstaan eigenlijk utopisch moet worden geacht. Bijna elk woord 
van hetgeen ik dan ook zeggen zal, zal bij velen klinken als een 
ketterij.

Voorts dient men niet te 
Socialistische Jeugdbewej 
karakter. Haar leidii 
van dit etiket. Zij i 
bruisende stroom 
een geestelijke vernieuwing 
individueel leven. Deel van 
wenscht zij te zijn en niet 
ik tot U spreken, 
daarbij willen veroonwc 
vullen met de uitdrukkii 
zeker van dat niemand zi'

Wanneer ik U nader 2 
dan zou ik gaarne het

Hen

r'V?'
„De Jeugdbeweging als religieuse reactie tegen den 

geest van den tijd”.

Van den geest van den tijd moeten wij eerst iets verstaan en dan 
moeten wij pogen in de historie terug te dringen en gaan verstaan 
hoe die geest zich heeft ontwikkeld. Dan moeten wij terug naar de 
middeleeuwen. De middeleeuwen, waarin de menschen in bepaalde 
vaste banen leefden, in bepaalde vaste verhoudingen waren opgenomen. 
Het waren -de tijden maatschappelijk gesproken van feodalisme en 
gildewezen, geestelijk gesproken van de Katholieke (Algemeene) kerk.

Geachte Vergadering!
eerlijk op moet biechten, moet ik bekennen, dat ik met 

aarzeling de uitnoodiging heb aanvaard om hedenavond 
jekondigde onderwerp voor U te behandelen. Ten eerste 

i den tijd, waarin wij leven, wat al te veel met dat 
wordt gekoketteerd; en voorts, omdat al te gemak- 
wordt over allerlei combinaties van dat woord. Het 

om hier te gaan redetwisten over



221

I

=

Gods 
:nzen. De ' 
toch was 

lijke 
geld

hebben 
tie6 heeft 

heid, ge- 
sitie, dat 
'rank rijk

'' w i van ons huidig maatschappelijke leven 
doorbraak gekregen op het oogenblik, dat de 
>lutie het verleden ten val bracht. Deze revoluti 
estreden onder de schitterende leuzen van vrijh< 
jederscbap. Wij verkeeren in de gelukkige posii 
leuzen niet al te vaak worden herinnerd. In Fr

meest slechten zin van het 
de kruidenier, die omdat alle concurrenten 
acht, tien en twaalf cent uit denzelfden bak 

, t redelijkheid valt dan ook eigenlijk maar alleen
■ ronischen zin te spreken, we moeten aannemen dat er bestaat 

tzedclijkc zedelijkheid. Voor geld is alles te koop. In de ooi 
. en is gebleken dat zelfs de Godsdienst te koop is, waar 1 
'■*en werd afgesmeekt over de wapens aan beide zijden der gren 
cionschap was eveneens voor geld te koop. De wetenschap t<

zich in dienst te stellen van de vernietiging van alle menschelij
— alle dagen kunnen wij zien dat ook de zedelijkheid voor geiu 

is. Als voorbeeld daarvan moge dienen, dat in de etalage van 
eisje voor Kukirol-reclame dient, onder wierrokken 
ïten uitkomen, waardoor de menschen voor het 

nster staan te gnuiven en de schunnigste opmerkingen worden ge
lakt. Elders loopt een man op stelten met hoogen hoed op het hoofd 

igen jas aan en die man is goed genoeg om op deze wijze de 
te vermeerderen van het bedrijf, dat hem exploiteert.

t kan niet anders, of in deze wereld, waar voor geld alles te 
is, zijn ook ons onderwijs en onze opvoeding van dezen geest 

Irongen.
verhoudingen

'ijk hun doorbr 
insche revolutie I 

strijd gestrede 
id en bro< ’ 

die 1c

Daar is gekomen de tijd na de middeleeuwen, die de banden, 
welke als knellend werden gevoeld, heeft verbroken. Een tijd, waarin 
wij de aarde grooter zien worden, waarin het gezichtsveld zich ver
wijdt. Een tijd, waarvan de naam is: de Renaissance. De wederge
boorte, van den vrijen individueelcn mensch. Uit de gebondenheid 
van de middeleeuwen ontwikkelt zich het vrijheidsbegrip van de 
Renaissance, wat beteekent, de geboorte van den individueelen mensch. 
De vrije geest aanvaardde de oude geloofsdogma's, die wetenschap
pelijke dogma’s waren, niet langer. Daarop volgde een snelle ontwik
keling van het menschelijk geestelijk leven. Eerst de duizelingwekkende 
ontwikkeling der natuurwetenschappen en dan van de techniek als vorm 
van practische toepassing dier natuurwetenschappen. De geestelijke 
ontwikkeling van den mensch als beheerscher van de stof. En daar
uit vloeide voort het kapitalisme, als maatschappelijk stelsel, en het 
intellectualisme als geest van den tijd. „De mensch staat voor niets." 
Een drietal opvattingen kenmerken de kapitalistische geest van den 
tijd. Ten eerste: het begrip van „geluk”, is congruent geworden 
met een zoo ruim mogelijke bevrediging van zooveel mogelijk stoffe
lijke behoeften. Ten tweede, wordt geacht dat die mensch de 
meeste kans op geluk heeft, die over de meeste stoffelijke middelen 
beschikt. En ten derde, is voor het verkrijgen daarvan elk middel 
geoorloofd, waardoor men niet regelrecht met den strafrechter in 
aanraking komt.

Onze moraal is koopmansmoraal in den 
woord. Ik herinner me 1 
hetzelfde doen, de rijst van a< 
schept.Van kapitalistische zei 
in ironischen zin te spreken 
onzedclijkc zedelijkheid. Vo< 
jaren is gebleken dat zelfs 
zegen werd afgesmeekt over d< 

bereid 
waarden. En 
te koop 
een drogistzaak een mei 
een paar wassen voet 
venster staan te gnu 
maakt. Elders loopt e< 
en langen jas aan 
winst te vermeerdt 

doordi
De 

eigcnlijl 
Franscl 

lijkhei» 
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an onzen tijd in drie categorieën willen onder
groep der conservatieven. Zij, die de oude 
vil, willen handhaven. De laatste maanden 
te daarvan iets geleerd inzake het geval 
thoudenden hebben een scherp oog voor de 

aan gebondenheid en zij zeggen terecht, dat 
begint, men wel het begin maar niet het 

wij moeten kunnen vasthouden aan een onaan- 
en dat is juist de diepe ondergrond van

henS de " 

tijd eigenlijk 
Samenvatt 
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materialistisch 
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hun deel gewo 
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verkeert men in de netelige positie, elk uur van eiken dag tegenge- 
grijnsd te worden van de muren der openbare gebouwen door die 
leuzen. In hoeverre hebben zich deze nu verwezenlijkt?

De vrijheid beteekent niets anders, dan dat de kapitaalkrachtige 
klasse uitbuitend optreedt. De vrijheid van den arbeider is practisch 
deze: een keus tusschen hongerdood of zich overgeven. Van een 
algemee ne maatschappelijke gelijkheid is lieelcinaa! niets te merken en 
over de broederschap zullen wij het zwijgen maar toedoen. Bij zulk 
een verwaarloozing moest de menigte wel houdingloos worden en 
ondanks onze technische beschaving en onze wetenschappelijke voor
uitgang, moeten wij constafeeren, dat de cultuur, in den zin van een 
gesloten volksgemeenschap, is ondergegaan. Onze beschaving kan 
alleen nog maar individualistisch geacht worden en draagt een streng 
klasse-karakter.

Wanneer gij de moeite doet om in onze groole musea eens te zien 
naar de volkstafereelen uit vroeger eeuwen, ziet gij nog het levende 
volksleven. Een atmosfeer van innerlijke gebondenheid is het, die uit 

schilderijen tot U spreekt. Het was de tijd, waarin het volks- 
het volkslied en de volksdans nog levende krachten vormden.

: vaste waarheden van de Katholieke (algemeene) kerk werden 
e middeleeuwen doorbroken door het Protestantisme en daaruit 

een eindelooze versplintering. De menschheid werd gebracht in 
.•an intellectualisme. Anderzijds ondermijnden de steeds scherper 
s maatschappelijke tegenstellingen het gezag van Christen- 
<erk. De kerk koos maar al te vaak de zijde der heerschende 
rwijl toch de sociale werkelijkheid in zoo bittere tegenstelling 
de primitieve en zuivere zedelijkheidsbegrippen van den 

eenvoudigen mensch. De vraag naar de zedelijke rechtvaardiging van 
gewelddadige machtsuitoefening van den eenen mensch over den anderen 
leeft bewust of onbewust in breedc lagen der menschheid. En voor 

■ alle ernstig levenden is de wereldoorlog een uitbarsting geweest, die 
ook hen de vraag heeft gesteld, waartoe de beschaving van onzen 
tijd eigenlijk voert.

Samen vattend zou ik het vorige aldus willen formuleeren: de alge- 
waarheden worden niet langer erkend; onze tijd is 
en individualistisch; de geest der ontleding heeft de 

scherpzinnigsten zoodanig aangetast, dat alleen twijfel 
morden is en daardoor missen zij de kracht, die zij behoeven 
s eener volksgemeenschap op te treden. De besten van 

s geslacht leven nu als vereenzaamden. Wij kunnen dus spreken 
a een geestelijken nood.
Ik zou de menschheid van onz< 
leiden. Ten eerste de 

wet, het koste wat het 
hebben ons ten opzichte 
Dr. Geelkerken. De vasthoi 
behoefte der menigte 
als men aan veranderen 
einde weet. Zij zeggen: 
tastbaar levensbeginsel 
dezen meeningsstrijd. 
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Vervolgens is er de groote menigte, die niet meer vatbaar is voor 
de oude watarheid, die zich daarvan heeft afgewend, maar die er 
geen nieuwe voor in de plaats heeft gekregen; die houdingloos 
en onverschillig geen zedelijke wet erkent en haar heul zoekt bij 
bet meest verachtelijke uit de wereld: „het fatsoen". Dat is de 
horrctjes-moraal, die vraagt: wat zal mijn buurman er van zeggen? 
En die niets uit eigen innerlijk nastreeft.

revolutionairen, die gelooven in het eeuwig 
met al de kracht waarover zij beschikken, 

i voor een komende nieuwe wet.
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Nu de Jeugd. De jeugd treedt op als zelfstandig werkende factor, 
als revolutionaire kracht, in die tijden, wanneer er is een scherpe 
tegenstelling tusschcn den geest van den tijd en den fundamenteelen 
aanleg van de jeugd zélve.

De geest van onzen tijd is analytisch, verstandelijk, 
materialistisch en individualistisch. Het behoort tot het diep 
van de jeugd te zijn: synthetisch, intuïtief, spontaan, ideal 
collectivistisch.

In tijden van culturcelen opgang aanvaardt de jeugd met geest
drift het ideaal der ouderen. In tijden van cultureelen neergang 
breekt in groote felheid de strijd tusschen oud en jong los. Zulke 
tijden van strijd zijn tevens de tijden van geestelijke en zedelijke 
vernieuwing. Onze tijd is zoo’n tijd. Het beste deel der jeugd staat 
in openlijken strijd met den geest van den tijd.

De jeugd krijgt op onze scholen steenen voor bre 
heb ervaren toen ik als onderwijzer werd opgeleid. 1 
was het groote doelwit van het streven. Van geestel 
was geen sprake. Wanneer bleek dat we belangstelden 
namen van literatuur die buiten de cxameneischen viel, werd ons 
toegevoegd: „Bemoei je niet met die dwaasheden; denk liever aan 
je sommen”. Het is hetzelfde als met het zoogenaamde dorre vak 
„wiskunde". Op latercn leeftijd heb ik eerst de wiskunde leeren 
waardeeren als iets anders dan een domme en onpractische sommetjes- 
makerij.

Deze intellectualistische waanzin, deze verderf 
zucht zijn nog altijd overheerschend in onderwijs 
herinner in dit verband aan de blueband-reclame 
aantal jongelui in de gelegenheid werd gesteld reisjes te mane 
paedagogische kringen is dat als een toekonist-mogelijkheid gekcui 
Aan die reisjes namen natuurlijk deel, zij die in den school-c< 
rentie-strijd vooraan stonden. De verstandelijke vermogens zulle 
uitmaken wat iemand waard is, of hij voor een belooning in aa 
Icing zal komen. Dat Nederlandsche paedagogen hieraan hun 
kunnen verbinden 11 Ik dacht waarlijk dat wij verder waren, want 
het kind, dat nu eenmaal van de natuur niet zooveel verstandelijke 
vermogens heeft meegekregen, maar wel gaven van geest en gemoed.
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in haar Pinksterfeest. Het zal den 

zijn, hoe dat feest eigenlijk iets was, 
leenschap deelnam. Er is wisselwerking 
.ten en soms is er geen sprake meer van

dat kind zijn bekwaamheden worden niet gemeten. Deze kunnen niet 
beloond worden, dan alleen in het zelf worden van een persoonlijk
heid. Het moet uit zijn met de aanbidding van het intellect. Het 
intellect moet zijn onze dienstknecht en het wapen in de hand van 
hoogere geestelijke en zedelijke geboden, die richting aan ons leven 
zullen gaan geven. Daarom vind ik het zoo verfoeilijk, dat de hooge- 
puntjes-jagers beloond moeten worden met buitenlandsche reizen.

De oerkrachten van gevoel en verbeelding en intuïtie breken zich 
thans baan in de jeugd, die zich deze mechanistische behandeling niet 
meer laat welgevallen. De jeugd trotseert daarbij den spot van de 
menschen, die meenen dat zij zich hoonende opmerkingen daarover 
kunnen permitteeren. De jeugd uit de jeugdbeweging kan dat alles 
trotseeren, omdat zij gewonnen heeft de sterkende kracht van het 
persoonlijk beleefde gemeenschapsleven. Zij wordt gedragen door de 
idee der kameraadschap. Het gemeenschapsleven, zooals het zich thans 
ontplooit, is de bron van een nieuwe daadkrachtige ethiek. Want het 
is ondenkbaar, onbestaanbaar zonder een sterke innerlijke tucht, 
zonder een gevoel van verantwoordelijkheid voor het geluk van elkander 
en van ieder afzonderlijk; het is ondenkbaar zonder de wederzijdsche 
eerbied voor elkanders persoonlijkheid. Het gemeenschapsleven richt 
het oog van het eigen bijzondere op het algemeen bindende. Langs 
dezen weg heeft het den enkeling aan zichzelf ontdekt. Tegenover 
het zelfzuchtig „Ik", wordt gesteld de drang om aan de gemeen- 
schapseischen te voldoen. De liefde vereent, de zelfzucht verdeelt.

De hoogste uiting van het gemeenschapsleven komt uit in he.t feest. 
Het feest is de irrationeele levensuiting bij uitnemendheid.

Wat is er van het feest geworden? De behoefte er aan 
roeibaar en er worden veel pogingen aangewend om feest te vicrei 
maar het is niet zeer verheffend wat hierbij te voorschijn konn 
Onze Nationale feestdagen geven daarvan blijk. In eigen l 
constafeeren wij, dat daarbij volkomen op den achtergrond is ger« 
de gemeenschappelijke handeling en dat onze feesten ontaard 
tot bloote luister- en kijkspelen.

In de jeugdbeweging wordt dat 1 
film der A. J. C. naar aanleiding vai 
opmerkzame daarbij opgevallen 
waaraan de gansche gemeens 
tusschen publiek en spelenden < 
publiek, want allen doen mee.

Zoo is het ook met ons Kerstfeest (Zonnewendfeest). Den avond 
voor Kerstmis komt de troep feestgangers met fakkels het huis 
op den Paaschheuvel binnen. Den volgenden morgen wordt de Kerst
boom gekapt. In optocht, liederen zingend, de bijldrager met een rood 
lint versierd, trekken zij er op uit. Als een kring om een uitgezochten 
boom is gemaakt, wordt deze omgehakt en naar huis gedragen. De 
Kerstkoningin wordt op den stam gezet en op den heuvel bij Vier
houten wordt de boom geplant.

U voelt, hoe hier de inwerking op 
van deze handeling uitmaakt. In het . 
van zekere invloeden over. Het feest l
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:ekt, 
>rge

vormen. incn zijn van een nieuwe 
cmecnschap. Wij zullen 
ie massa niet denkt in 
waardoor de mcnschen 
te stijgen. Geen ver- 

zoerdc pcrsoonlijkheids- 
ctieve eenheidsverlangen 

ïren op grond onzer 
het feest zijn sociale 

een nieuwe symboliek.

Wat heeft dat alles nu met Religie te maken? Alles en niets. Alles 
indien men bereid is eerbied voor het levensmysterie te aanvaarden 
als het diepste wezen der Religie. Niets, indien men in het leven 
slechts erkent haar in het Godsdienstig dogma verstarden vorm. Ik 
hecht niet aan het woord Religie, omdat het vaak een etiket is. Al 
te lichtvaardig wordt er mee omgesprongen. Wij leven in een harden 
tijd. Midden in het leven zelf moeten de groote vraagstukken omtrent 
de toekomst der menschheid worden uitgevochten en zelfs de ver
dieping der persoonlijkheid is niet anders denkbaar, dan in de wor
steling met deze groote vraagstukken. De Jeugdbeweging, welke ik hier 
vertegenwoordig, staat midden in den strijd onzer dagen. Niet gedreven 
door intellectualistische motieven, maar gegrond op het conflict tusschen 
het diepste wezen der jeugd en de materialistische rekengeest van 
onzen tijd. Zij vecht daarbij om de erkenning der hoogere levenswaarden, 
niet alleen van het individu, maar ook en zeker niet minder van de 
gemeenschap. Het zedelijk samenbindend karakter van alle Religie 
erkent zij te beboeren tot haar meest eigenlijke wezen en haar streven 
kan op grond daarvan ongetwijfeld als Religieus worden gekenmerkt.

tradioneelc vormen, die voorbereidingen kuni 
kuituur, van een hernieuwde gesloten volksgen 
het ons steeds indachtig moeten zijn, dat de 
begrippen, maar dat zij voelt door symbolen, t 
in staat worden gesteld boven zich zelf uit 
standelijke redeneering, geen ten uiterste geve 
kultus, zal de massa ooit beroeren. Het instinct . 
der menschheid vermag zich niet te manifcsteei 
sociale en geestelijke gebrokenheid. Maar waar I 
functie herneemt, daar is de mogelijkheid van 
waarvan het feest de hoogste drager is.

Wat thans aan alle horizonten baan breekt, wat spreekt uit de 
jeugdbeweging, uit het werk van een George Duhamcl, een Wies 
Moens, uit de theoretische geschriften van een groeiend aantal cultuur
filosofen, uit de houtsneden van een Frans Mascreel, dat alles be- 
teckent een verlossing uit den banvloek van het mechanisch ver
standelijke zoowel als van het verstard conventioncele en zoo is een 
nieuw geslacht genaderd tot de eerbiedige erkenning van het wonder.

Een Amsterdamsch Professor zeide: „Wij staan voor niets”. Deze 
man is in den volsten zin van het woord reactionair, want de roes 
heeft uit. Geen mensch die deze dwaasheid nog onderschrijft.

Wij zijn razend knap geworden en wij lachen om het Heidendom, 
dat het onweer toeschrijft aan het geweld van Thor’s hamer. Wij 
gevoelen weer iets van de innerlijke ontzetting die den natuurmensch 
aangrijpt bij een losbarstend onweer. Wij beklagen den stakker, 
wiens ziel ontoegankelijk zou zijn voor het groote wonder van den 
zonsondergang.

Wij wijzen de Wetenschap niet af, 
schap brengt ons nader tot het wondt 
het wonder zelf. Wij zijn verlost van 
heersching v an het intellect.

r, want de waarachtige Weten
der, zelfs tot het wonder van 
m den banvloek van de over-
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Pogingen.

Dat kan alleen het 
redt de menschheid 

onze tijd kan over haar 
ooien uit het geheel onzer 

'eging kan niet 
bedekt, pogen 

oorspronkelijke

reactie tegen den geest van

n indruk kan 
loeling aan de op- 
Ontwikkclingsraad 

n hier de volgende be
ert. 5 van de Statuten

zaak van propaganda zijn, 
vorm der Religie. Stellig '

se eenheid tegemoet. Niet <
Deze zal organisch groeien uit 

jke en zedelijke gesteldheden. Een bew< 
ian het puin en vuil, dat de zielen 
, zoodat elke ziel kan stralen in haar

over dejaren 1920, 
juist beeld van de 

■tracht werd werk- 
:n, uit welke jaar- 
lande mededeelen. 

enwerking te brengen 
lende vereenigingen. die 

ikkeling in den meest al- 
... —.. van het woord wenschten 

■■ordcren, werd op de oprichtings- 
— ...g op 1 April 1920 besloten

■) Zie V.0.1, 36, 440, H 433, III 140.

Dus worden 
den tijd.

Religie kan geen 
dogma, de verstarde 
een nieuwe religieust 
vorm oordeclen. Dc 
sociale, geestelijli 
anders doen, dt 
weg te ruimen, 
schoonheid.

> een Onlwikkelings- 
een aantal natuurlijke 
dc afdcelingen Delft 

: vereenigingen: Vrij- 
idcnlenbond. Volksonder- 
id legen Drankmisbruik, 
u’—balling van Alcohol- 

I.G.O.T., Plaatselijk 
Vcreeniging .Kunst 
Openbare Leeszaal, 

. e Belangen, Lichamelijke 
D. Jthische Evangelisatie, Ver- 
” .'ordering Kinderverzorging 
—g. Bioscoopcommissie. Ned.- 
tmlen Vcreeniging. Jcugdbiblio- 
clftschc Padvinders, Mij. tot 
het Algemeen.

c oprichtingsvergadering trad 
> den voorgrond, dal hel den 
eiingraad niet mocht worden 
n zich met de interne aange- 
ïn der aangesloten vereenigingen 

—o — houden. Koninklijke Goedkeuring 
.■crd verkregen op 13 November 1920 

van cenigc zijden werd linancicelc 
s ontvangen, zoodat het den Ont- 
celingsraad mogelijk werd, om zonder 

zorgen dc toekomst tegemoet

begrepen als een Religieuse

Ontwifctelingsraden ').
TJ et denkbeeld derOntwikkclingsraden, 

dat door Prof. Casimirin de Opbouw 
van November 1918 is ontwikkeld, heeft 
tot nu toe weinig instemming gevonden. 
Voor zoover ons bekend, is men slechts 
in twee plaatsen tol oprichting van een 
Ontwikkelingsraad overgegaan en wel te 
Deventer en te Delft.

De Ontwikkelingsraad te Deventer is 
van de gedachte van Professor C. sterk 
afgeweken en is een Verecniging voor 
Volksontwikkeling geworden, die te Delft 
heeft zich meer aan dc grondgedachte 
gehouden en is ... . opgeheven 1 Voor
waar het denkbeeld scheen meer succes 
te verdienen. Wij hebben den oud- 

ctaris te Delft gevraagd ons hicr- 
nader in te lichten en ontvingen van 
de volgende samenvatting.

De Ontwikkelingsraad te Delft, o 
gericht op 1 April 1920. werd wege 
gebrek aan belangstelling opgeheven r 
30 November 1925. nadat in het jaar 
1923, '24 en '25 slechts weinig werk 
door den Ontwikkelingsraad werd ver
richt.

De jaarverslagen 
‘21 en 22 geven een 
richting, waarin gelrac 
zaamheden te verrichten, 
slagen wij het onderstaa 

Teneinde samei 
tusschen verschille 
te Delft ontwikke 
gemcenen zin v 
te bevordert 
vergadering

tot oprichting van 
raad, waarbij naast < 
personen toetraden < 
van de navolgende 
zinnig Chr. Sludc"» 
wijs, Volksbond legen 
Vereen, lol Afschaffing 
houdende Dranken 1 
Drank wccrcomilé, 
aan het Volk", 
Maatschappelijke 1 
Opvoeding, Elhisc' 
eenig. lol Bevo: ‘ 
en Opvoeding. 
Chr. Sludem' 
theek. Dell 
Nut van 1

Bij dc 
vooral op d 
Ontwikkelir 
toegestaan : 
legenlicdcn c 
bezig te hout

“'kk...... 

financicele

Opdat men zich een 
vormen, welke bedoeling 
richting van den Giu> 
voorzat, worden ' ‘ 1
woordingen uil ar.. o va. 
Overgenomen.

_ De Ontwikkelingsraad zal zich be
dienen van de navolgende middelen om 
zijn doel te bereiken:

a. het verzamelen en verspreiden van 
alle mogclijkc gegevens omtrent de ver
eenigingen, die zich bezighouden met



mogelijkn. 
Opleiding

de Commissie 
bleek, dat de 128 

met ontwikke- 
i jeugdige per- 
Idcn, een bonte 
den en dat zij 

worden in alge- 
• 'd-organisaties, 

Srvoe- 
voortgezet

5 en ontspanning Ie Delft; 
organisecrcn van besprekingen 
de vereenigingen voornoemd; 

desgevraagd van advies dienen 
onderwerpen, die met het doel 

n On t wikkelingsraad verband

ontwikkeling
b. hel orga 

tusschen

omtrent c 
van den 
houden :

d. het zijnerzijds de aandacht vestigen 
op en uitbrengen van rapporten omtrent 
onderwerpen zooals onder c genoemd ;

c. het nemen van maatregelen lot be
vordering van de belangstelling in de 
onderwerpen onder c genoemd ;

/. het nemen van maatregelen ter be
vordering van ontwikkeling en ont
spanning.

In de eerste plaats wilde het Bestuur 
trachten hel bezoeken van de beslaande 

te bevorderen, waartoe gegevens van al 
deze inrichtingen na vrij veel moeite 
werden verzameld en een overzicht werd 
uitgegeven, hetwelk alle couranten in 
Delft zoo vriéndelijk waren in hunne 
kolommen af Ie drukken en waarvan een 
afdruk werd uilgereikt aan de leerlingen, 
die de lagere school gingen verlaten, 
alsmede aan jeugdige personen, werkzaam 
aan de diverse fabrieken. In 1920 werden 
verspreid 800 exemplaren; in 1921 1000 
exemplaren; in 1922 1000 exemplaren 
en in 1923 1150 exemplaren.

Daarna werd opgemaakt een over
zicht van alle beslaande vereenigingen 
met hun adressen op hel gebied van 
Ontwikkeling en Ontspanning, welk 
resumec werd afgedrukt in het Delflschc 
Jaarboekje, terwijl 6000 afdrukken huis 
aan huis in Delft werden bezorgd.

En teneinde te kunnen overwegen wal 
gedaan zou kunnen worden voor de be
vordering van ontwikkeling en ontspan
ning van volwassenen en voor de be
vordering van de ontwikkeling van 
jeugdige personen, werd een onderzoek 
ingesleld naar wat in Delft op dit gebied 
reeds aanwezig was en gedaan werd. 
Daartoe werden 2 commissies ingesleld, 
welke commissies na zeer veel arbeid 
— (door de Commissie voor Volwas
senen werden van de 93 aangeschreven 
vereenigingen in eerste instantie slechts 
15 antwoorden ontvangen, en door de 
Commissie voor het Jeugdwerk werd 
in eerste instantie slechts van ’/s der 

lenigingen antwoord ontvangen) — 
rapport samenstelden.

Het rapport van de Commissie voor 
Volwassenen gaf aan. dal aanwezig 
waren als algemeene vereenigingen: 3 
leeszalen. Volksuniversiteit, Bond voor 
Lichamelijke Opvoeding. Kunst aan het 
Volk, Vcreeniging tot Bevordering van 
Onderwijs in Kinderverzorging.

Ter bevordering van de Vakbekwaam
heid werden 3 cursussen gegeven, voorts 
werd gehouden een Landbouwwinter- 
cursus, een cursus in bloementeelt en 
een in fruitteelt. Bovendien werden door 
de Commissie inlichtingen ingewonnen, 
belrcllende de Volksuniversiteiten, het 
Hcrhalingsonderwijs voor Volwassenen, 
naar de cursussen voor Vakbekwaam
heid en Studiekringen, voor zoover op 
dit gebied geslaagde pogingen in Neder
land aanwezig waren.

De Commissie stelde voor te trachten 
te komen tot het oprichtcn van studie
kringen en een herhalingsklasse voor 
volwassenen. Diverse besprekingen 
hebben over deze beiden punten plaats 
gehad, o.a. werd door besprekingen in 
divere vakvereenigingen nagegaan of 
deze plannen ook in arbeiderskringen 
voldoende bijval zouden vinden. De 
bijval in allerlei kringen bleek echter 
maar matig te zijn en de economische 
omstandigheden hebben een invoering 
niet mogclijk gemaakt.

Uit het rapport van 
voor Jeugdige personen 
vereenigingen. die zich met 
ling en ontspanning van 
sonen in Delft bezighield 
verscheidenheid vertoonde 
onderverdccld konden 
meene vereenigingen, jeugd-organisati* 
vereenigingen voor Lichamelijke Opvc 
ding en inrichtingen van 
onderwijs.

De Commissie raadde den Ont
wikkelingsrond aan te trachten te komen 
tot een Excursie-Commissie. tot de op
richting van een vereeniging voor Be
roepskeuze en tot het instellen van een 
onderzoek naar de mogelijkheden tot 
verbetering van de opleiding in vak
bekwaamheid.

Hel gelukte den Ontwikkelingsrond 
een Excursie-Commissie tot stand te bren
gen uit afgevaardigden bestaande van 
enkele grootere vereenigingen, in welke 
Commissie de Ontwikkelingsrond zelf 
geen zitting nam en via welke Commis-
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BOEKBESPREKING.
Professor Kohnstamm en het con

flict Groen — Van der Brugghen door 
Dr. A. Goslinga. hoogleeraar aan de 
Vrije Univcrsiteit, Amsterdam. Uit
gevers Mij. Holland 1926.

AaT"1) vestigen gaarne de aandacht van 
onze lezers op deze brochure, in 

het bijzonder omdat in het voorwoord 
wordt gezegd dat het tweede artikel 
door de redactie van Volksontwikke- 

werd geweigerd.
)it artikel, dal een weerlegging be- 
: van Prof. Kohnstamm's opstel 

Neutraliteit van ons openbaar 
rwijs en het conflict Groen—Van 
Brugghen" in het Novembernum- 
van dit tijdschrift, was in verband

icidcne vereenigingen ex- 
I aangevraagd en gehou- 
e Commissie ook na eeni- 

luvrum ue vereenigingen 
we» Bevonden hadden.

1
ipricliling van 
tot uitvoering 

gcenerlci in het 
voordeden, 

;hcn de ver

te zijn, is de Ontwikkclings- 
:n, voornamelijk dus door 
ledewerking en door de 

omstandigheden.

met den omvang van ons tijdschrift en 
den aard van onze lezers en om de nood
zaak van uitvoerige repliek veel tc lang.

Echter heeft de redactie den heer 
Goslinga de gelegenheid geboden om 
in 4 blz.druks zijn bezwaren uiteen te 
zetten. Professor G. heeft van dit aan
bod geen gebruik willen maken, omdat 
hij het onmogelijk achtte binnen deze ruim
te tc zeggen wat hij noodzakelijk vond.

Daar wij niet gaarne den schijn op 
ons willen laten rusten, als zouden wij 
een onhoffelijke houding aannemen tegen
over meeningen, tegengesteld aan die 
van een der redactieleden, stellen wij 
er prijs op bij dezen onze lezers te 
wijzen op de verschijning van deze 
bestrijding van het artikel van prof. 
K. door prof. Goslinga.

eenigc vereenigingen, die maandbladen 
wenschlen uit te geven. Het Maandblad 
.Ontwikkeling*' door een drietal 
cenigingen opgericht, heeft zich ec 
niet kunnen handhaven. Een der 1 
eenigingen ging met het uitgeven 
een maandblad door.

Rest ons nog om mede tc deden, dat 
het Bestuur zich van het begin af aan 
op het standpunt stelde, dat het niet 
op den weg van den Ontwikkclingsraad 
lag om vereenigingen financieel te steunen 
of verzoeken om steun aan het Gemeente
bestuur te ondersteunen;

dat de Onlwikkelingsraad zonder 
succes steunde plannen om te komen tot 
het oprichten van een schoolbioscoop en 

dat verschillende leden van het be
stuur van den Onlwikkelingsraad hunne 
medewerking gaven om te komen tol 
een neutrale vereeniging voor jeugdwerk, 
daartoe gedreven omdat uit hel rapport 
van de commissie voor jeugdige personen 
bleek.dat een dergelijke vereeniging te 
Delft niet bestond. Deze Vereeniging 
gehecten „Jeugdwerk", organiseert op du 
oogenblik een 15-tal clubjes, 
ongeveer 90 kinderen declncn

Daar de plannen lot of 
nieuwe instellingen ni 
konden komen en zich 
oog springende punten 
waarop samenwerking tussef 
schillende Delftsche Vereenigingen i 
gelijk scheen te zijn, is de Ontwikkclir 
raad opgeheven, voornamelijk dus d 
gebrek a an medewerking en door 
slechte economische

sie door vcrschc 
cursies werden w 
den, doch welke Commissie 
gen lijd. o.a. doordat de v 
nu zelf den weg gevonc 
werd opgeheven.

Betreffende de beroepskeuze werd 
door de Afdecling Delft van de Maat
schappij tot Nul van het Algemeen 
besloten tot het doen houden van een 
zestal lezingen over beroepskeuze door 
den heer van Dct te Amsterdam, welke 
cursus wegens gebrek aan deelname 
niet is doorgegaan.

Ten behoeve ’ ’ * ’*
vakbekwaamheid 
wikkelingsraad de 
op de mogelijkheid 
het leerlingstelsel in 
met art. 2 der Nijverheidswc 
hier bleek geen voldoende nu 
te krijgen tc zijn.

Als laatste punt werd nog getracht 
te komen tol instelling van een onder
zoek naar bet lot van alle jongens en 
meisjes, die in het jaar 1925 de school 
verlaten hadden, voornamelijk in ver
band met hun beroepswerkzaamheden 
en de vereenigingen van ontwikkeling 
en ontspanning, waarbij zij zich aan
sloten. De hoeveelheid werk voor dit 
onderzoek noodig en de weinige mede
werking, hebben echter ook op dit punt 
tot geen resultaten geleid.

Wat betreft de samenwerking tusschen 
diverse vereenigingen. werden eenige ver
eenigingen die hetzelfde doel beoogen 
met elkaar in contact gebracht, alsmede
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Neutrale of gedifferentieerde Jeugdbeweging, 

door Prof. Ph. Kohnstamm

van Eek Jr.en Radio, door P.

De Nederlandsche Reisvereeniging II (Slot), 

door Mr. M. J. v. d. Flier . . . . .

en Pogingen.

Ontwikkelingsraden

Boekbespreking.

Prof. Kohnstamm en het conflict Groen-v; d. Brugghen, 

door Dr. A. Goslinga . ■ . ... L ; . . . .

en de Rijpere Jeugd, IV, door Koos Vorrink . .
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PRAE-ADVIEZEN
OVER DE VRAGEN :

voor
27

ordeelen 
ischap

Amsterdam.
Amsterdam. 
Naarden.

enen door 
ing ten c

nstamm 

«gelijk den 
-olwassei
ning ten

arbeid van 
;ncn ten doel st 
i plattelande

nadeelen levert het populari 
i arbeid voor de ontwikkelir 
de nadeelen worden

Nationaal Congres 
Ontwikkeling van Volwassenen 

en 28 Mei 1926 te 's-Gravenhage.

Prae-adviseurs:
Mej. C. Staas. . . .
Prof. Mr. I. B. Cohen 
Dr. H. E. Oreve . .
P. Voogd

's-Gravenhage.
Delft. 
Amsterdam.

i instellingen, die 
stellen, meer dan 

ten goede te doen

en welke ns 
op bij den 

hoe kunnen

«ulariseeren 
'iixikoling van 
verminderd?

Prae-adviseurs: 
Prof. R. Casimir   

Wordt zelfwerkzaamheid van volwasser 
instellingen, die zich hunne ontwikkelin 
doende bevorderd ?

Zoo neen, op welke wijze ware hierin verandering te brengen?

Prae-adviseurs:

Dr. A. H. de F

Is het gewenscht en mog 
zich ontwikkeling van vol 
tot dusver aan de bevolkir 
komen?

Zoo ja, op welke wijze kan dit geschieden ?

Prae-adviseurs:

Mej. Fr. Eversmann

Amsterdam. 
Groningen. 
Wageningen.

:rking tusschen de verschillende 
n volwassenen beoogen?
worden ?

Welke voor 
van wetens», 
volwassenen

Amsterdam.
Groningen. 
's-Gravenhage. 
Haarlem.

Bestaat er voldoende samenwerking 
instellingen, die de ontwikkeling van

Zoo neen, hoe kan zij verkregen v
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niet 
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Welke voordeelen en welke nadoelen levert het 
pulariseeren van wetenschap op bij den arbeid voor 
de ontwikkeling van volwassenen en hoe kunnen de 
nadeelen worden verminderd?

Prae-advies van Prof. R. Casimir.

ons bezig houdt, moeten vier dingen uithet vraagstuk, dat 
r gehouden worden.

het belang voor den wctcnschappelijken onderzoeker;
voor de wetenschap op zichzelf;
voor den hoorder;
voor de gemeenschap.

De gelegenheid om de onderzoekingen, waarmee men bezig is, 
voor een grooter publiek uiteen te zetten, kan den onderzoeker dwingen 
zijn gedachten te vereenvoudigen en zijn uitkomsten op de meest 
heldere wijze voor te stellen. Wie moet uitleggen, krijgt zelf een beteren 
blik op de zaak, maar om een theorie of een onderzoek tot zijn cen- 
voudigsten vorm terug te brengen, moet het in een betrekkelijk ver 
stadium zijn. De geschiedenis van het onderwijs leert, dat nieuwe 
veroveringen der wetenschap langzamerhand gemeengoed worden van 
de ontwikkelden en uit de sfeer der universiteit afdalen in die der 
lagere onderwijsinrichtingen. Een te vroegtijdige populariseering kan 
belemmerend werken. Steeds moet ook de onderzoeker erop bedacht 
zijn, dat hij zijn scherpte van denken, nauwkeurigheid van ondersche 
en formuleercn niet verliest doordat hij de zaken simplistisch r 
voorstellen. Hij dient zich bij elke popularisatie bewust te zijn 
den afstand, die wetenschappelijk denken en wetenschappelijke 
minologie scheidt van de simplistische voorstelling. Aan den weten- 
schappclijken onderzoeker kan het een verheffend gevoel geven, dat hij 
in aanraking is met het groote publiek, dat er waardeering is voor 
zijn vak en misschien kan hij het zelfs als een bevrediging voelen 
in ruimeren kring te moeten spreken. Maar een ander ligt het popu- 
larisceren zeer verre. Dit kan vooral dan het geval zijn, als de gave 
des woords dezen niet geschonken is. Zonder haar zal hij een grooter 
publiek moeilijk vast houden. Dit is grootendeels een kwestie van 
persoonlijke geaardheid. De vraag van al dan niet gewenscht zijn 
voor den onderzoeker is dus niet met ja of neen te beantwoorden, 
zij is alleen voor een bepaald persoon te bevestigen of te ontkennen, 

2. Voor de wetenschap op zichzelf is het schade noch voordeel, 
dat zij gepopulariseerd wordt. Voor de omstandigheden, waaronder 
zij beoefend wordt en voor de stoffelijke basis, die voor haar onder
zoekingen geschapen moet worden, is popularisatie in een democra- 
tischen staat van groot nut. De wetenschap kan tegenwoordig alleen
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bestaan door de middelen, welke de gemeenschap haar toekent, tenzij 
in die landen als Amerika, waar millionairs groote schenkingen plegen 
te geven. De geneigdheid om de noodigc middelen voor wetenschaps
beoefening toe te staan, zal grooter worden als een ruime kring iets 
van haar spanning gezien heeft en er daardoor een zekere belang
stelling voor verkregen heeft. Zal deze voorwaarde vervuld worden, 
dan moet het groote publiek niet allereerst resultaten zien, maar ook 
methoden. Het moet begrijpen, dat het is een „long way to Tipperary".

3. Voor den hoorder moet een scherp onderscheid gemaakt worden 
tusschen toegepaste en zuivere wetenschap, tusschen mcdcdeeling van 
resultaten en inzicht geven in methoden. Er is zeer veel weten
schappelijke kennis, die voor vele menschen groot belang heeft, ook 
eenvoudig mededeelbaar is en toch op onze scholen niet geleerd wordt. 
Men kan hier denken aan de eenvoudigste begrippen der hygiëne, 
der staatsinrichting, der rechtswetenschap, (in de toekomst) der toe
gepaste zielkunde. Hier is een ruim veld voor den arbeid der volks
universiteiten. De onkunde, ook bij ontwikkelden, op een gebied, dat 
zij behooren te kennen, is vaak verbijsterend groot. Tegen deze popu- 
lariseering der wetenschap, die misschien niet eens dien naam mag 
dragen, schijnt mij gcenerlei bezwaar te bestaan. Ten opzichte der 
vrije wetenschappen zal er voor den toehoorder een groote geestelijke 
waarde kunnen ontstaan, die vooral in dezen tijd zoo hoog mag 
aangeslagen worden, nu de gedifferentieerde arbeid dezen mechanisch 
maakt en slecht een gering deel der gehecle menschelijkc persoon
lijkheid in beslag neemt. Gezorgd moet worden, dat de persoon noch 
van zijn dagclijksche plichten afgehouden wordt, noch builen geestelijk 
evenwicht komt. Cursussen in physica, wiskunde, chemie, praktische 
logica, schijnen in dit opzicht weinig bedenkelijk. Ook aardrijkskunde, 
geschiedenis, rechtswetenschappen en biologie. Wetenschappen, welke 
een sterker emotioneel element bevatten, hebben hier grooter gevaar, 
benevens jonge wetenschappen. Cursussen over filosophie, paedagogiek, 
theologie en psychologie hebben waarschijnlijk veel verwarring en 
dereïstisch denken bevorderd. Hier vooral zal de docent zeer nauw
keurig moeten afmeten wat hij geven wil.

Eindelijk volgen velen de cursussen van de volksuniversiteit als 
een soort ontspanning; maar, welk wetenschappelijk inzicht ook, het 
wordt nooit zonder moeite verkregen, zij het een beminde moeite.

4. Het nut voorde gemeenschap vloeit gedeeltelijk uit het voren
staande voort, maar op een paar punten moge ik de aandacht vestigen. 
Ten eerste is de volksuniversiteit een gcwenschte voltooiing van het 
schoolonderwijs en dit zal in de toekomst zich rustig kunnen ont
wikkelen indien men de overtuiging heeft, dat het onderwijs niet 
met de schoolopleiding gedaan is, maar er verdere mogelijkheden be
staan. Vervolgens zal voortdurende aanraking met de methoden der 
wetenschap misschien iets kunnen bijdragen lot verbreiding en ver
dieping van het besef, hoe moeilijk het valt een objectief oordeel te vellen.

Vat men het gezegde samen, dan is het voordeel aan den kant der 
volksuniversiteiten en kan door keuze van stof, behandeling der onder
werpen en differentiatie der toehoorders aan de bezwaren tegemoet 
gekomen worden. Buiten beschouwing blijven hier de voordrachten, 
die meer een aesthetisch vormend of ethisch stichtend karakter hebben.
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Prae-advies van Prof. Dr, G. A. F. Molengraaff.
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Het verspreiden van kennis in populairen vorm wordt hier te 
lande gewaardeerd, niet door enkelen, maar door velen, zoo mannen 
als vrouwen, uit verschillende lagen der maatschappij. In de jaren 
1921, 1922, 1923 en 1924 werden een of meer leergangen der Volks
universiteit te 's-Gravenhage resp. door 4651, 4614, 4614 en 4790 
toehoorders gevolgd; voor de Volksuniversiteit te Amsterdam zijn 
dezelfde cijfers resp. 3200, 3539, 4196 en 2986 en voor de Volks
universiteit te Rotterdam 3683, 4719, 4739, en 4769. Sedert de 
stichting der Volksuniversiteiten blijft het aantal toehoorders over 
het algemeen genomen toenemen. Het is dus niet overdreven te 
zeggen, dat verspreiden van wetenschap in populairen vorm, zooals, 
meer dan door eenig ander lichaam, door de Volksuniversiteiten ge
schiedt, aan een behoefte voldoet, die, voor zoover men dit kan 
nagaan, door een niet onbelangrijk deel van het Ncderlandsche volk 
wordt gevoeld. In andere landen, met name in Engeland en Duitsch- 
land, is het niet anders. Die uitgesproken behoefte, die betoonde

schap is het toegankelijk maken van de 
iroblemcn en haar resultaten, voor iedereen, 
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Deze nadeelen moeten niet weggeredeneerd, noch onderschat, maar 
veeleer nauwkeurig overwogen worden, terwijl daar tegenover de 
voordeclen, aan het populariseeren van wetenschap verbonden, even
eens zorgvuldig gewaardeerd moeten worden. Door die voor- en 
nadeelen tegen elkander af te wegen, zal men wellicht er toe geleid 
worden te kunnen beoordcclcn, naar welke zijde de balans ten slotte 
zal doorslaan, en dus ook of inrichtingen, als bijv, de Volksuniversi
teiten, die meer dan eenige andere, het populariseeren van wetenschap 
bij haar werk toepassen, als maatschappelijke instellingen op sympathie 
en steun aanspraak mogen maken.

Ik zal trachten een proeve te geven van zulk een I 
waardeering en wel uitsluitend voor zoover het de i 
schappen betreft, zonder er mij over uit te laten, in hoe, 
ik zal zeggen, naar mijn meening ook toepasselijk is < 

’ „Geisteswissenschaften".

---------- - het is de hoofdtaak der Volksuniver- 
breede lagen der Maatschappij tot een hooger 
heffen dan waarop zij thans staan.
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belangstelling leggen reeds een gunstig getuigenis af omtrent het nut 
en de beteekenis van het populariseeren van wetenschap.

Maar er is meer. Ontegcnzcggelijk zal het geestelijk peil 
die wetenschappelijke voordrachten in populairen vorm volger 
verhoogd. Voor hun gedachten, die door de eischen van 1 
lijksch leven zich veelal slechts r-"*' — 
bezighouden, zal een nieuw en wijd vel' 
hun levensgenot zal worden verhoogd 
geboden tegen de niet te ondervangen ■ 
bestaan; zij zullen geestelijk genot lec 
slechts verheffend werken en zal niet 
ten goede achter te laten.

Ook zal inzicht in en daarmede bewonderen van het schoone van 
■ de natuur en al haar voortbrengselen den mensch een juistcren kijk 

kunnen geven op de plaats, die hijzelf in het geheel inneemt, hem 
vrijwaren voor zelfoverschatting en hem daardoor op zijn levensweg 
voor veel teleurstelling behoeden.

Door goede voordrachten zal de beteekenis der natuurwetenschappen 
(hierbij wordt ook gedacht aan de philosopbische, de aesthefische 
en de oeconomischc beteekenis) in ruimeren kring bekend en erkend 
worden. De toehoorder zal leeren, dat iedcre toepassing van natuur
krachten en natuurwetten, die hij door dagclijksch gebruik als van 
zelfsprekend beschouwt (gebruik van stoom, telegraaf, telefoon, clcc- 
trisch licht. Röntgenstralen, radio, kleurendruk, vcredelingsmethodcn 
van gewassen enz., enz.) een lange voorgeschiedenis heeft. Volgt 
men deze langs de teruggaande lijn, dan wordt men ten slotte bijna 
altijd gevoerd naar een studeerkamer of een laboratorium, waar 
iemand, die zijn leven aan wetenschap had gewijd, werkte en door 
zijn werk voor duizenden of milliocnen menschcn voorspoed, comfort 
of zelfs bestaansmogelijkheid heeft voorbereid. Zulk een iets diepere 
kijk op een niet-materieele zijde van ’s-mcnschen bestaan kan slechts 
verhelTend werken.

Ook der wetenschap zelve en haar beoefenaars zal het ten goede 
komen, wanneer een steeds grooter deel van het volk zal beseffen, 
dat zijn welvaart, zijn levensgeluk en zelfs wellicht zijn bestaans
mogelijkheid in de toekomst ten nauwste zal betrokken zijn met 
hetgeen de wetenschap zal vermogen. Immers is in de bevolkingsleer, 
in verband met de toekomstige bestaansmogelijkheid van den mensch 
op de in grootte onveranderbare aarde, het probleem van het voor
komen en de uitputting der energiebronnen (energievoorraden.) op 
aarde reeds nu een der allergewichtigste en allerurgentstc; in de 
toekomst zal de wijze, waarop de mensch op aarde zal kunnen 
blijven voortbestaan, in hooge mate afhangen van de wijze waarop 
de wetenschap in staaf zal zijn dat probleem op te lossen. Inzicht 
in dat en dergelijke problemen in breede kringen zal duidelijker doen 
inzien, dat de wetenschap toenemendermate over het wel en wee 
der menschheid zal beslissen en dat haar bevordering, zelfs zoo 
noodig ten koste van groote Gnantieclc offers, geen luxe maar een 
dwingende noodzakeliikheid is.

Eindelijk kan het ook wel eens gebeuren, 
gewone aanleg maar geringe ontwikkeling.
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■) „Supermcn" komen eerst tot hun recht, wanneer naast r 
aantal personen aanwezig is, begaafd en ontwikkeld genoeg om 
en hun denkbeelden uit te voeren. Op het voldoende van dat 
verspreiden van wetenschap in populaircn vorm grooten invloed

hen een voldoend 
m hen te begrijpen 
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iren en voor hem grijpbaren vorm tot hem wordt gebracht, 
:L ware zijn eigen innerlijk ik ontdekt en een roeping voor

■ zich voelt ontwaken. Zulke personen kan men door populair 
.vijs niet veel verder onderrichten, maar wel kan een inrich- 
Is bijv, een Volksuniversiteit hen den juisten weg wijzen, langs 

. ken hij (zij) tot hoogere ontwikkeling zullen kunnen komen en hun 
talent zich ten volle zal kunnen ontplooien. Stel eens, dat door het 
popularisccren van wetenschap ieder jaar één enkel dusdanig persoon 
werd ontdekt, dan zou dat resultaat al zoo schitterend zijn, dat 
daarop alleen reeds een pleidooi ten voordecle van het populari
seeren zou kunnen worden gewonnen.

Immers werkelijk hoogstaande mannen van wetenschap behooren 
tot het kostbaarste waf een staat kan bezitten, en dat zal in de 
toekomst', wanneer de strijd om het bestaan nog feller zal zijn dan 
thans, toenemender mate blijken. Immers in dien strijd om het be
staan, staat de staat met een meer dan gewoon aantal superieure 
menschen (supermen) ') veel sterker dan die, welke een te kort aan 
hoogbegaafden heeft te boeken.

Voordcelcn te over, werpt dus het populariseeren van 'wetenschap af 
voor de individuen, voor de maatschappij en eindelijk ook voor de 
wetenschap.

Veel meer dan hef hier opgesomde moet men er echter niet van 
verwachten. AVie te veel van het populariseeren van wetenschap 
verwacht, zal allicht teleur gesteld en tot het maken van onbillijke 
gevolgtrekkingen geleid worden. Door populair onderwijs kan men 
geen geleerden en evenmin vakmenschen vormen. Diep doordringen 
in een of anderen tak der natuurwetenschappen kan men niet zonder 
voldoend voorbereidend onderwijs te hebben genoten en ook niet 
zonder onderwijs te hebben ontvangen, zooals dat aan de Universi- 
tciten wordt gegeven, waarbij praktisch werk in speciaal daarvoor 
ingerichte laboratoria een groote^ rol speelt.

Tegenover de belangrijke en veelzijdige voordoden, die het ver
spreiden van populair onderwijs oplevert, staan zeer stellig nadeelen.

Het grootste gevaar, dat bij het populariseeren van wetenschap 
schuilt hierin, dat, zooals reeds kort werd gezegd, bij hen die, 

zij reeds volwassen zijn, populaire cursussen volgen, 
ig bestaat tusschen wat zij reeds weten en dat wat 
Krijgen. Tusschen wat als geestelijk eigendom in hen 
wat er meer wordt bijgevoegd, gaapt een klove.

zeker gevaar op. De te weinig onderlegde toe- 
hij het beste wat wetenschappelijke mannen na 
arbeid met grootc moeite verkregen hebben, op 
hoort voordragen, misschien den indruk krijgen, 

makkelijk te plukken zijn en dat de weg naar 
inschap een korte en gemakkelijk begaanbare
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Wel eens is de vrees uitgesproken dat door het verspreiden van 
wetenschap in populairen vorm (bijv, door de cursussen der Volks
universiteiten) in het brein van vele personen, een conflict zou kunnen 
ontstaan tusschen de misschien niet geheel begrepen pas door hen 
opgenomen feiten of theorieën der moderne wetenschap (bijv, der 
biologische wetenschap) en de reeds van vroeger in hun geest zetelende 
leerstellingen of overtuigingen, die in hun geloof wortelen. De laatst
genoemde overtuigingen zouden dan op lichtvaardige wijze kunnen 
worden over boord geworpen. Het valt niet te ontkennen, dat dit 
mogelijk moet worden geacht, maar het is zeer de vraag, of het ver
spreiden van niet-populaire wetenschap aan voldoende onderlegde 
personen, zooals dat aan de Universiteiten geschiedt, niet dezelfde 
gevolgen zal kunnen hebben. Het zou struisvogelpolitiek zijn om te 
willen verbloemen of wegredeneeren, dat bepaalde meeningen der 
moderne wetenschap (bijv, die omtrent het ontstaan der soorten.

is. Daaruit kan een zekere geringschatting voor de wetenschap ont
staan, die, hadde zij in veler brein wortel geschoten, der wetenschap 
niet ten goede zou komen. Ook zou het mogelijk zijn, dat een persoon, 
een weinig kennis vergaard hebbend op een cursus waar gepopulari
seerde wetenschap werd geboden, en dat weinige door wat boeken
studie vermeerderd hebbend, zich daardoor alleen reeds als man van 
wetenschap zou gaan voelen en als zoodanig zou trachten op te 
(reden. Ook dat zou de wetenschap misschien kunnen schaden, maar 
het gevaar hiervoor is toch niet groot, omdat de kritiek waakt, en 
het echte van het onechte niet al te moeilijk te onderscheiden is.~

Maar ook voor die personen zelve, die hun wetenschappelijke 
kennis geheel uit populaire voordrachten hebben verkregen, dreigen 
somtijds gevaren, en wel juist voor hen, die het gehoorde niet ten 
volle hebben begrepen en de beteekenis van het door hen opgenomene 
overschatten. Weinig wetend zullen zij meenen veel te weten 
vernis van wetenschap zullen zij vcior degelijke kennis houdei 
zullen half-weters en daarmede, als alle dingen, die half zijn, 
wichtig worden. Het is niet ondenkbaar, dat zoo iets bij 
kritisch aangelegde naturen kan voorkomen.

Een ongewenscht gevolg van het ontvangt 
wijs zou ook kunnen zijn, dat op iemand de i 
zijn geest opgewekt, zoo krachtig zouden 
heele belangstelling zouden in beslag nemen. Hij 
kunnen verliezen in het misschien eentonige werk, 
te verrichten en dat zijn plicht hem voorschrijft te 
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de maatschappij verwerft dan voordien door
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') Dit geldt niet of in zeer geringe mate bij de studie van de levende !>-'■ 
omdat juist deze in den regel veredelend en opwekkend op het gevoelsic

’) Men bedenke hierbij, dat zooals hierboven reeds werd opgemerkt, men van 
populair onderwijs niet meer moet verwachten dan het kan geven. Het zal den 
ontvangers van populair onderwijs in den regel aan tijd ontbreken, om zelf
standig dieper op het door hen gehoorde te kunnen ingnan. Hij zal een „volge
ling" der wetenschap, een „belangstellende" kunnen worden, maar niet een 
„beoefenaar". Uit den aard der zaak zal tusschen beoefenaars en volgelingen 
steeds een groot verschil blijven bestaan.

omtrent den ouderdom der aarde enz.) onvereenigbaar zijn met be
paalde godsdienstige leerstellingen, die door vele aanhangers van den 
Christelijken godsdienst met stelligheid worden aangenomen. Zoo 
men dit conflict dermate noodlottig vindt, dat men het tot eiken prijs 
wil vermijden, en zoo men wil dat de jongere leerstellingen, die der 
moderne wetenschap, zullen moeten wijken voor de oudere, d.z. die 
welke wortelen in den Christelijken (en bijv, ook den Joodschen) 
godsdienst, dan keere men zich niet tegen de gepopulariseerde weten
schap maar tegen de moderne wetenschap in het algemeen (zooals 
men terecht onlangs in Dayton deed). Niet het popularisceren treft 
hier schuld, maar de wetenschap zelve.

Eindelijk is wel eens de vrees geuit, dat, samengaande met hetgeen 
hierboven reeds is opgemerkt, bij volwassen personen van betrekke
lijk geringe ontwikkeling, die door gepopulariseerde wetenschap met 
tal van nieuwe feiten en denkbeelden kennis maken, en deze misschien 
slechts ten deele begrijpen, het evenwicht zou worden verbroken 
tusschen het verstands- en het gevoelsleven. Het eerste zou, boven
matig geprikkeld, zich gaan ontwikkelen ten koste van het tweede. 
Dit zou een noodlottigcn invloed op de geestesgesteldheid van zulk 
een persoon ') kunnen hebben en, bij veelvuldig voorkomen, zou zoo 
iets, ook uit een maatschappelijk oogpunt, gevaar met zich kunnen 
brengen.

Overziet men de hierboven gegeven lijst van 
popularisceren van wetenschap ten gevolge kan h, 
dat, met uitzondering van die, welke het verspreid 
wetenschap gemeen heeft met het verspreiden \ 
wetenschap in het algemeen, die nadeelen steeds da; 
hebben, dat het ontwikkelingspeil van de toehoor 
of mindere mate ten achter staat bij dat, wat Vv 
de wetenschap, zooals die in populairen vorm 
komen te kunnen begrijpen, opnemen

De vraag rijst, is daar iets aan te 
komen? Gelukkig mag het antwoord 
vestigend luiden. 2)

Men is niet in staat het ontwikkelingspeil der toehoorders naar 
willekeur te veranderen, maar wel kan men er op verstandige wijze 
mede rekening houden, zooals bijv, reeds aan de Volksuniversiteiten 
geschiedt, waar naast cursussen voor personen, die slechts lager 
onderwijs hebben genoten, andere worden gegeven voor hen, wier 
ontwikkeling op een peil staat, zooals dat door de H.B.S. wordt 
bereikt.
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Verder zal veel afhangen van de wijze, waarop de leerstof wordt 
voorgedragen, dus van de leeraars. Het is niets nieuws, wanneer ik 
zeg, dat het voordragen van wetenschap in populairen vorm hooger 
eischen stelt dan het leveren van een streng wetenschappelijk betoog. 
Wie voor een goed geschoolden kring een betoog levert, dat aan 
hooge wetenschappelijke eischen voldoet, zal allicht zich tot een of 
ander onderdeel beperken, waardoor hij zich voor zulk een betoog 
tot in bijzonderheden zal kunnen voorbereiden; bij een populaire 
voordracht is dit niet mogelijk; men moet hierbij voortdurend letten 
op de wijze, waarop de toehoorders op het gesprokene rcageeren, 
men moet ben op verschillende wijzen trachten te naderen, men moet 
vergclijkingsbeelden uit allerlei schuilhoeken uit eigen brein te voor
schijn halen, om al tastend te vinden, door welke wijze van voc 
en uiteenzetting men voeling kan blijven houden met zijn i 
en de behandelde stof tot hen kan laten doordringen. D; 
de populaire spreker, naast zeer grondige voorbereiding, 
voordracht ook een groote mate van soepelheid weten te . 
hij moet zich weten aan te passen aan de mate, waarin 
hem gesprokene, door zijn gehoor wordt opgenomen.

De populaire spreker wijde al zijn aandacht aan den aanvang 
zijner voordracht. Alleen dan zal de toehoorder genieten en alleen 
dan zal het gesprokene door hem worden opgenomen, wanneer hij 
de feiten en denkbeelden, die hij voor het eerst hoort, op voor hem 
bevredigende wijze in verband kan brengen met hem reeds bekende 
feiten en denkbeelden. Gelukt het den spreker door een juisten aan
vang de belangstelling zijner toehoorders te winnen en hetgeen hij 
zegt in hun brein op natuurlijke wijze te laten aansluiten bij hetgeen 
zij al weten, dan is een stevige grondslag gelegd, waarop hij verder 
zal kunnen bouwen. Een voorname oorzaak voor onvolledigheid en 
halfheid van de door de toehoorders opgedane kennis is dan reeds 
weggenomen.

De populaire leeraar verlieze voorts 
handeling der stof nooit uit het oog; 
hoe het een uit het ander is ontstaan 
theorie op de andere voortbouwt en 
gehoor de wordingsgeschiedenis van het 
en hen zien hoe moeilijk en ongelijk • 
woordige hoogte heeft geleid. Hij toonc 
men weet is in verhouding tot 1 ' 
leere de waarheid van het schij 
het best weet, hoe weinig hij we, 
geldt, verzuime hij niet zijn toehoc 
voldoening en genot er in is gelegei 
schoone natuur tot onderwerp van si

Juist door de aesthetische zijde van natuurwaarneming en natuur
onderzoek bij de voordrachten nimmer uit het oog te verliezen, kan 
de leeraar in populaire cursussen veel doen om ruwheid van zeden 
en daarmede maatschappelijke euvels tegen te gaan. Hij verzuime 
niet bij zijn onderwijs overal de onovertroffen (onvergelijkelijkc) 
schoonheid van al wat de natuur biedt, te laten doorschemeren; hij 
zal dan zoo grooten eerbied voor de natuur kunnen wekken, dat zijn 
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' t verkeerde zal inzien van algemeen verspreid voorkomende 
tappelijke euvels, waarbij ik doel op het verachtelijke van 
lishandeling, het domme van het vernielen van plantsoenen, 
ui enz. het minderwaardige van jacht als vermaak, het misdadige 

het uitroeien van dieren en planten op groote schaal uit winst-

vanzelf sprekend, dat de populaire leeraar
vertoonen en verklaren van teekeningen, I’

ipluistercn; deze moeten juist gekozen zijn en
en andere moeten zijn dan die, welke bij streng 

worden gebruikt.

nadeelcn, die het verspreiden van wetenschap in populairen 
aankleven, kunnen stellig grootendeels worden ondervangen 
■r>r<»vu!dige keuze van de leeraars. Voldoen deze aan de hoogc 

”e men aan een popularisccrenden leeraar moet stellen, dan 
nadeelen zich niet of nauwelijks doen gevoelen en onbe- 

zijn tegenover de groote voordeelen, die het populaire onder
zal kunnen brengen. Het komt den inleider voor, dat bij 

Iksunivcrsiteiten in Nederland op dat alles reeds in ruime 
: wordt gelet en dat de voordoden, die voor de Maatschappij 
deze instellingen uitgaan, overweldigend groot zijn tegenover de 

te nadoelen.
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Prae-advies Prof. Dr. R. H. Woltjer volgt, wordt vóór het Congres 
gedistribueerd.



II.

'erandering

A. H. Gerhard.

niet aar

239

i wat er met 
gelijk is

twik- 
»t zij

behoeven, dat we dan

zich toe 
„ Mag, is het, i 
duidelijk te maken, 
heeft, of, misschien j 
is nog afgescheiden 
hebben, 

dit toe 
mi

imheid en ontw 
len indruk, dat

vrees ik, niet

Prae-advies van

le uiteenzt 
voorstellir 
hoogst zc

loeiende bron v 
vruchtbare dis 
sginnen met een 
ik, een erker 

sekenis, inzond» 
ustracte begripp» 
’ iteit te bereik». , 

veel wijder gebi 
de kennis eigenl 
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kunnen zeggen, 

ischap er ’ 
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van misverstanden, de meest 
■iscussies.
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Jerheid als ’t daarbij aankomt 

>en, hoe ijverig men zich ook 
ten, onder den invloed staat 

o bied betreffen dan het 
eigenlijk onmisbaar is, wil 

> juist beoordeelen.
' verder te gaan en te 

i, hoe ik over de gestelde 
van te geven hoe ik sta 

:ling in zijn geheel, bezien

zet een antwoord te beproeven op een 
naar het mij voorkomt, eerste plicht, 
wat men onder de gebruikte termen 
juister gezegd, wat men er zelf onder 

i van de vraag, welke beteekenis ze

Wordt zelfwerkzaamheid van volwassenen door den 
arbeid van instellingen, die zich hunne ontwikkeling 
ten doel stellen, voldoende bevorderd?

Zoo neen, op welke wijze ware hierin 
te brengen?
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Passen we dit toe op woorden als zelfwerkzaar 
keling, dan, dunkt mij, ontkomen we niet aan d< 
zeer zwevende beteckenissen hebben.

Natuurlijk verbindt ieder er wel meer of minder bepaalde be
grippen aan, die evenwel in den regel aan een scherpe definieering 
ontsnappen, en waarop dan niettemin eene beschouwing, ter beant
woording van de gestelde vraag, wordt opgebouwd.

Dat heeft een onvermijdelijk gevolg, waarop men, 
altijd voldoende verdacht is.

Immers, ieder voor wie d< 
kritisch naar zijne eigene 
bedoeld wordt, die maar 
spreker of den schrijver.

Het is de mildst vloeit 
werkende oorzaak van onvt

Men zou dus moeten bef 
Het is evenwel, meen i 

over cenig punt van beteek 
op de omschrijving van abst 
bemoeie de uiterste objectivitci 
van algemeene inzichten, die 
punt in kwestie en waarvan 
men de gegeven beschouwing

Strikt genomen behoor ik 
erkennen, dat ik, om precies te 
vraag denk, noodig had mij rekens 
tegenover het vraagstuk der 
in het licht der historie.
Kj Het zal toch wel geen verontschuldiging meer 
beginnen willen met in de geschiedenis terug
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jen: Allen, wier taak of roeping het was aan de bereiking 
loei te werken, onderwijzers, vrienden der verlichting, 

en wetgevers sloegen dcnzelfden weg in, hoeveel ver- 
oogenschijnlijk de pogingen.daarbij aangewend,vertoonden, 

inlijke is er zelfs tot op den huldigen dag nog weinig 
' we maar na.

Jen, voeren leerplicht in en breiden dien uit, houden 
schoone vertoogen over den besten vorm van opleiding der leerkrachten, 

‘ ’ :n reusachtige hoeveelheden geestelijke energie aan de sai 
van steeds beter doeltreffende leerplannen, bedenken methodes, 

ede eindelijk alle loeren van zelf zal gaan en geestelijke inspanning 
school tot een minimum wordt teruggebracht, bevlijtigen ons 
meer en steeds beter ingerichte scholen en cursussen voor 

i vormen van vervolg- en verder voortgezet onderwijs in ’t 
roepen, richten leeszalen in, geven zondvloeden van boeken 
elk wat wils, stichten volksuniversiteiten, bevorderen de 

■vunst met behulp van volksuitvoeringen „op hoog peil” en 
ingen voor „kunst na arbeid" enz. enz., met één algemeen 

geestelijk eia moreel hooger op te voeren en we snakken 
naar steeds meer en steeds dwingender wetgeving tot organiscering 
van al deze en nog honderd andere wenschelijkheden ....

Verscheidenheid genoeg en denkelijk is men geneigd mijne 
zoo even, dat ze slechts „©ogenschijnlijk” is, te wraken.

Heeft evenwel al, wat we opsomden, niet dit gemeenschappelijk 
kenmerk, dat, wanneer we er voor gaan werken. wij het do en voor 
een ander dan ons zelf, dat het totaal van den ontzaggelijken arbeid 
ten goede moet komen van een mystiek begrip: „het volk”?

Of komt ’t niet altijd uit, dat wie spreekt of schrijft 
lingen, instellingen, stichtingen of wat ook „ten behoev 
belang" van het volk, zich zelf daar niet toe rekent? In 
vormen gaat het ideële streven van den schrijver of den 
uit naar de menschenmassa buiten hem, hef volk.

We haasten ons echter op deze tirade te doen 
o.i. een volkomen natuurlijke gang van zaken 
in de lijn der algemeene maatschappelijke oi 
namelijk als volgt, waarbij ik aanneem, < 
gevoelen bestaat hierover, of er is een nau' 
economische bestaansvoorwaarden in eenig : 
van het geestelijk leven.

Het einde der 18c en ’t begin der 19e eeuw was de tijd der

Door alle tijden heen zijn er mcnschcn geweest, die zich tot taak 
hadden gesteld goede beginselen van opvoeding en onderwijs te formu- 
leeren en te propagecren, vele groote mannen hebben er hun leven 
aan gewijd. Uiteraard betrof dit dan in de eerste plaats de opvoeding 
van het individu. Een nog veel moeilijker probleem vraagt om oplossing 
sedert ruim een eeuw pas. Langs welke wegen, met welke middelen 
kweekt men een goed onderwezen volk, waarbij de klemtoon valt op 
het woord volk. Met waardecring mag en moet dan geconstateerd 
worden, dat zeer velen met* groote toewijding naar een oplossing 
hebben gezocht en verschillende hebben beproefd.

Op één gewichtig punt in dit alles willen wij nu 
nadruk leggen: Allen, wier taak of roeping het 
van dat doel te werken, onderwijzers, 
autoriteiten en wetgevers sloegen dcnzelfdr 
scheidenheid oogcnschijnlijk de pogingen.daarbi

In ’t wezenlijke is er zelfs tot op den hu 
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kenmerk op algemeen technisch terrein was de ■ 
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orcep te goed, dat deze leer, waarvan men zich volkomen 

ler trouw alle heil in de toekomst voor de.geheclc maatschappij
falen moest, indien zij niet tevens inhield de voorwaarde 
ontwikkelde, intellectueel hoogcr staande volksmassa. De 
dat de welvaart van 't geheel stijgen moest, naarmate ieder 
loor inspanning van eigen kracht, er in slaagde zich wat 

op te werken cn dat die inspanning, onder den dwang der 
nge worsteling om een levensbestaan, onmisbare voorwaarde 
m de geestelijke cn de zedclijke krachten van het individu te

— moest op een gruwelijke mislukking uitloopen, indien 
individu toegerust werd met de voor den bestaansstrijd 

lectueele bagage.
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volg van kennis scheen 
„Elke nieuwe school

ing was de 
lende prole-

gecstesemancipatie, welke der 
ware levensvreugde ontnam.

Het rampzalig product dezer kapit. 
schepping eencr overweldigend groote, 
tarische massa, zoo goed als inert voor hooger levensdt

Men mag het sociale beeld ook zoo teeltenen, d< 
jonge frissche burgerklasse, staatkundig vrij geworden < 
gesproken, aan het begin van een weg staande, die aan 
uitzicht op een geluksstaat opende door ongekende 
van een nooit gedroomd maatschappelijk productie* 
haar beste elementen de hoog-ethische taak zag ■ 
inerte groote massa des volks uit het moeras van oi 
mede samenhangende moreele verwildering op 
haar filosofie de moraliteit het rechtstrecksch geve 
te zijn. Uit dien tijd dagteekent de stelling: „ 
maakt een gevangenis overbodig.”

In den grond der zaak was dit streven, gelijk reeds is opgemerkt, 
zuivere filantropie, door de mooiste gevoelens van humaniteit ge
prikkeld, zij ’t ook, dat zij hun grond en tevens sterksten steun vonden 
in wat men een gezond egoïsme oordeelt. In een wel onderwezen 
volk zag men immers een waarborg voor een rustig voortbestaan der 
maatschappij.

Wel is w, 
geoisie, zijn 
revolutie der 

gedachte 
die naar

'aar had de nieuwe derde stand, de anti-feodalc bour- 
zelfstandigheid en economische heerschappij aan de 

der 18e eeuw te danken, doch hij vond — heel begrijpelijk 
de toekomst omwentelingen heel verderfelijk, terwijl de 

gedachte aan een vierden, laat staan een vijfden stand, als een klasse, 
die naar vrijmaking streefde, nauwelijks kon opkomen.

We bedoelen allerminst te zeggen, dat de voorvechters voor volks
ontwikkeling zich soortgelijke overwegingen tot richtsnoer hadden 
genomen, zelfs niet, dat ze zich die bewust waren. Integendeel is 
er grond voor de bewering, dat bij de overgroote meerderheid, mis
schien bij allen, zuiver humanistische drijfveeren werkten. Dieper 
liggende beweeggronden worden in den regel pas na verloop van 
verscheidene geslachten gezien.

’t Is duidelijk, dat de eerste eri sterkste pogingc 
zijn op de ontwikkeling der jeugd, al was ’t allecr 
weging, dat deze de meeste kans biedt op 
geestelijke hervorming. Bedenkt men nu hoe I 
stond een goede honderd jaar geleden en de 
willen beïnvloeden langs den weg der ouderen 
mocht heeten, dan is ’t duidelijk dat de meest 
mingsarbeid, de schepping eener goede School moest zijn.

Haar taak en tevens haar verwachting werd het kweeken van 
een nieuw geslacht, dat in en door de school de waarde van kennis 
en ontwikkeling zou hebben lecren kennen en er moreel door versterkt 
zou zijn en dus zou blijven begeeren na de school en alzoo later 
krachtig zou medewerken aan de verdere verheffing van de daarna 
komende geslachten. Op dat „dus" en dat „na” zij de vinger gelegd.

Even duidelijk is het, dat de ontwikkeling, welke de school brengen 
moest, voor alles gevonden werd in de vaardigheden lezen, schrijven
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en rekenen en wat parate algemeene kennis. Is het na vijf kwart 
eeuw reeds veel anders? De term „brengen” is niet toevallig gebezigd, 
want inderdaad is het steeds zoo geweest, dat dc overheid, de heer- 
schcnde groepen, door middel harer dienaren en voorschriften zich 
tot plicht stelden .het volk” de noodige ontwikkeling bij te brengen. 
Hierbij springt een eigenaardige tegenstelling op de historische lijn 
in ’t oog. Immers het ethische doe) der jonge bourgeoisie was de 
intcllectucele verheffing van allen, doch haar bestaansoorsprong, de 
zuiver kapitalistische leer der vrije werking van maatschappelijke 
krachten, dwong haar tot verzet tegen allen overheidsdwang ten 
behoeve van ethische doeleinden. Men trachtte dus het volk de noodige 
ontwikkeling bij te brengen, voo r zoover het die zelf begeerde naar 
dit beginsel van regeeringsbeleid: „Voor ieder de gelegenheid openen, 
doch niemand dwingen.”

Hoe waren nu de resultaten? Wat den < 
betreft bij degenen, die ontwikkeling begeci 
verre beneden de verwachtingen. Onvermoeid is er 
de schoolkennis rijker en aan trekkelijker van inhoi 
op te nemen te maken, waarvan het eenige resulf 
dat de „vervluchtiging” nog sneller gaat.

En nu de hoofdvraag, hoev.elen begeerden de verheffing, hoevelen 
werden bereikt?

De eerste erkenning der feitelijke, innerlijke mislukking van het 
liberale onderwijsideaal was de noodzakelijke invoering van den 
leerplicht en hoe meer we gedwongen worden voor uitbreiding te 
ijveren op ruimer gebied en over langere jaren, hoe duidelijker we 
demonslrecren, dat het geheelc systeem van onderwijs en ontwikkeling 
niet in staat is uit eigen kracht het gcheele volk te bereiken noch tot 
zich te trekken. Of onze huidige maatschappelijke verhoudingen hierbij 
geweldig tegenwerken, kunnen we op deze plaats onbesproken laten; 
wc constateeren slechts een feit. In spijt van alle liberale beginselen 
is de dwang van boven niet kunnen uitblijven.

Is het nu met de invoering van den leerplicht gelukt? Het aantal 
kinderen, dat de school geregeld bezoekt, is ongetwijfeld grooter 
geworden, het aantal analphabeten werd kleiner en gemiddeld is de 
schoolduur per kind ook iets langer geworden, al is 't nog altijd een 
heel eind beneden het minimum van zes jaar. Doch het ideale doel 
— denk aan het vroeger onderstreepte dus dat de jeugd daardoor 
ook op latercn leeftijd naar kennis en ontwikkeling zou haken en 
dus, ouder geworden, die zelf zoeken zou, waar ze die maar vinden 
kon,... is men dat veel naderbij gekomen?

“ lag stellen is haar beantwoorden.
:r eenvoudigste dingen, waaruit dit kon blijken, zou een meer 

algemeene drang tot lezen geweest zijn en een sterker begeerte tot 
het bijwonen van alles, waar men zijn kennis verrijken kan. Zelfs 
wie een vergrootglas ter hand neemt zal niet in opgetogenheid jubelen 
over wat een eeuw van steeds meer geperfectionneerd onderwijs tot 
stand bracht, terwijl het toch allerminst ontbroken heeft aan pogingen 
tot sneller ■

Het aantf. „ 
inhoud, dat sedert
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uitgevers ter beschikking is gesteld van wie ontwikkeling i 
is ontzettend groot. liet zou nog tientallen malen te klein zij 
indien er sprake had kunnen zijn van een waarlijk mass 
tot lezen.

Het feit is m. i. dan ook niet te betwisten.dat de inspanning door 
de ethisch aangelegde, hooger intellcctucele elementen uit de meer 
beschaafde klassen der maatschappij uit onverschillig welke motieven 
sedert ruim 100 jaar aangewend om „de groote massa” op te heffen, 
voor een droevig kleine breuk met de verwachte uitkomsten is beloond.

Daar is erger. Een der meest zorgwekkende verschijnselen is de 
geestelijke en vaak moreele armoede, waarin het grootste deel onzer 
naschoolsche jeugd verkeert, een verschijnsel, dat onder de huidige 
maatschappelijke oorzaken sedert ettelijke tientallen jaren erger is 
geworden en als cr geen reddende tegenwerking ontstaat, nog meer 
verergeren zal. Het vraagstuk in dezen vorm heeft eigenlijk nog maar 
een luttelen tijd de aandacht getrokken, doch is op weg het vraagstuk 
te worden.

Als er iets is, dat de maatschappij in haar geheel dieper dan wat 
ook beschamen moet, dan is ’t de ervaring, dat van de tallooze 
gelegenheden tot onderrichting, tot beroepsbekwaming, tot gecstcs- 
veredeling, die in allerlei richting, naar onderscheidene confessie, 
voor allerlei smaak worden aangeboden, de over-over-groote meerder
heid der oudere jeugd volkomen koud laten. De maatschappij heeft 
zich zoo goed als nooit om haar bekommerd, van de weeromstuit 
trekt zich de jeugd van al het werken tot heil dier jeugd niets aan.

Allicht is de lezer geneigd tot de tegenwerping, dat in de onder
havige congresvraag toch geen sprake is van de jeugd en dat ’t 
trouwens toch geen nut heeft over mogclijkc fouten in ’t verleden te 
spreken. Deze bedenkingen waren m. i. ongerechtvaardigd, omdat de 
volwassenen van heden de jeugd van gisteren waren en zonder de 
geschiedenis van gisteren te kennen, wc altijd gevaar loopen in de 
beteekenis van het heden ons te vergissen en omdat we uit die 
mogelijke fouten kunnen afleiden, waarvoor men zich nu hoeden moet.

Intusschen is het gehcele vraagstuk van veel grooter urgentie ge
worden, dan het ooit gehad heeft, tengevolge van het feit, dat in de 
laatste jaren de democratie zich overal heeft baan gebroken in een 
volstrekt anderen zin, dan de politieke ommekeer, die de 18e eeuwsche 
revoluties brachten.

Het wezen der democratie is in de eerste plaats van staatkundige 
strekking. Haar beginsel is, dat ieder volwassene, man of vrouw, 
arm of rijk, bekwaam of onbekwaam, geroepen is aan de politieke 
organisatie der geheelc maatschappij zijn deel te nemen; voor het 
eenvoudigste deel natuurlijk door zijn stem uit te brengen voor de 
verkiezing van vertegenwoordigende lichamen. Het spreekt echter 
van zelf, dat goede democratie niet denkbaar is, zonder dat ieder 
voldoende kennis van alle politieke vraagstukken verwerft, om met 
oordeel zijn stem uit te brengen. De staatkundige organisatie is 
slechts het kleed der maatschappij, haar wezenlijk karakter 
de economische organisatie en zoo is het de meest logische 
quentie der democratie, dat ook ieder geroepen wordt aan het soci 
gebouw mede te werken.
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inertie der groote massa van een honderd jaar geleden is snel 
plaats te maken voor een gansch andere mentaliteit en alle 

. blauwe, zwarte of zelfgenoegzaam burgerlijke fascistische be- 
' >gen over de ernstige mislukkingen en ergerlijke gebreken der 

democratie kunnen het feit niet verdoezelen, dat het geheele volk zijn 
aandeel neemt of zal nemen in den vollen omvang van het sociale 
bestel. Aan de volledige doorvoering van het volstrekt algemeen 
passief en actief stemrecht en der medezeggenschap in het bedrijf, ont
komt de beschaafde cultuurwereld nergens meer, zij ’t ook op den duur.

Men zou nu wel een heel betoog er over kunnen opzetten, dat 
deze verandering te snel is gegaan, het heeft geen zin tegenover het 
feit, dat de wereldgeschiedenis op dit punt een sprong heeft gemaakt 
in een tijdvak van nog geen 20 jaar, waarvoor anders een eeuw 
misschien nog te kort zou geweest zijn. Wc hebben nu rekening er 
mede te houden, dat tengevolge der absoluut onvoldoende ontwikkeling 
van het geheele volk in de afgeloopen eeuwen en der over-snelle ont
wikkeling der politieke verhoudingen dit ernstige euvel is ontstaan, 
dat de kennis, de zelftucht, het verantwoordelijkheidsbesef, de belang
stelling voor wat hoogcr is dan 't onmiddellijk eigenbelang, die inherent 
behooren te zijn aan de democratie, voor een benauwend deel bij ons 
allen ontbreken.

de feitelijk actieve rol, die de historie thans aan het geheele 
heeft toebedccld in de regeling van het maatschappelijk organisme, 

ivoldoendc ontwikkeling der massa, zoowel op intellectueel en 
ethisch gebied als ten aanzien van beroepsbekwaamheid, bedrijfs
economie en algemeen politiek inzicht een werkelijke ramp.

Het is nu tevens het juiste moment er op te wijzen, dat dit funeste 
te kort aan al wat doeltreffende democratie cischt, allerminst het 
uitsluitend deel is van wat men gewend is het volk te noemen; al 
die noodige eigenschappen ontbreken veelal evenzeer bij de zot 
noemde beschaafde en ontwikkelde klassen. Het middelbaar en 
hooger onderwijs is immers absoluut er niet op ingericht 
ware inzicht der democratie en wat zij vereischt te doen 
en zeker niet om de hoogc moraliteit te kweeken, zonder 
democratie niet ten zegen kan zijn. Het komt zelfs zeer 
dat de sterk eenzijdige studie voor de geleerde beroepen 
er van een minder helder oordeel doet hebben 1 
pelijkc vraagstukken dan den eenvoudigen vakarbeiuet ■*%-■>« 
gezond verstand niet in de knel is geraakt door een > 
intellectualistische africhting.

Dat vermindert natuurlijk in niets de waarheid, dat een r< 
klein deel der maatschappij over de kennis en de bekwaam 
beschikt, noodig om het geheele organisme te leiden, te beheeren 
te besturen, die der overgroote massa volkomen ontbreken in 
mate zelfs, dat deze de groote moeilijkheid aan dat besturen ver
bonden zelfs niet beseft.

Ziedaar nu het groote probleem: 
besef van het groote tekort en hoe

Ongetwijfeld is dit alles van eminent 
der arbeidende klassen, in engcren zin 
een zeer gelukkig moment, indien
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— de aanvoering en de stuwkracht 

De als zoodanig dus meer geschoolde 
als op vakterrein, hebben uiteraard 

maatschappelijk gebeuren en de

en zouden zij trachten te verkrijgen, wat zij 
dan behoefden we dit Congres niet te houden.

Maar wat de vrucht is van de gansche geschiedenis in het verleden, 
verkeert niet plotseling in ’t tegendeel. De groote massa begeert niet, 
wat ze in waarheid behoeft, omdat zij die behoefte nog niet vermag 
te verstaan.

WM is er in één 
zien we, misschien < 
honderd jaar is waaq 
leden der in engeren z 
van goed gefundc 
wust zijn, dat c 
maatschappij ten 
hooging van geest 
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Daarnaast is echter een geheel nieuw element i 
verandering, waarvan zoo even gewag is gemaal 
heid het werk geweest der arbeidende klassen, 
natuurlijk, doch meegetrokken door 
groepen, die als politieke arbeiders 
aan enkele bepaalde partijen —■ u< 
voor het geheel uitmaakten. 1 
arbeiders, zoowel op politiek 
reeds meer inzicht in het groot 
consequenties daarvan.

Maar zelfs in die meer geschoolde groepen is ook de kracht eener 
leiding merkbaar, die beter dan het grootc gros harer volgelingen 
de teekenen der tijden inziet en het fatale te kort door en door beseft.

Wie goed rondzict moet opmerken, hoe bijna overal de groote 
arbeiderspartijen — en met nadruk herhaal ik, dat ik hierbij het oog 
heb op partijen van verschillende politieke richting — zich met grooten 
ijver er op gaan toeleggen onder hare leden de ontwikkeling te 
bevorderen in zoo ruimen zin en zoo snel tempo mogclijk.

Hier dus geen filantropie, maar het besef van een zeer speciaal 
arbeidersbelang.

De drang naar algemeenc ontwikkeling is dus zeer vermeerderd, 
doch werkt niet in gelijke richting.

Dit moet, naar ’t mij voorkomt, duidelijk 
gelatenheid worden gezien.

De Volksuniversiteit, sedert ruim 
roepen en gaandeweg een gewichtig

>rden, is een voortreffelijke instelli 
wordingsgeschiedenis een vrucht der 
voorbeeld der tweede is het jonge Instituut ' 
keling. Voorloopig althans lij!ten zij in hun 
doch er is, als ik wel zie, een principieel 
gelegen in wat men onder „ontwikkeling" te 
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ïging dateert van ongeveer 1850 en kreeg gaandeweg een 
breiding. In ons land dateert zij van 1913. Opmerkelijk is 

ten eerste het feit, dat men steeds ontevreden was over het vaak 
kleine percentage van eigenlijke arbeiders onder de bezoekers, 

meermalen leest men, dat alleen middenstanders de cursussen volgen.
Nog opmerkelijker vind ik het feit, dat men zoo in ’t bijzonder op 

dat arbeidcrsbezock iet, alsof de zoogenaamde middenstand niet 
evenveel, m.i. zelfs veel meer die ontwikkeling van noodc heeft, welke 
de V. U. beoogt te verspreiden. Wat ik noem de filantropische 
strekking komt hierin goed uit. Hier sluit zich aardig aan een uit
lating van den voorzitter van den Bond van Volksuniversiteiten in 
de vergadering van 20 Dec. 1924: „In de meeste volksuniversiteiten 
bestaat een half patriarchale regccringsvorm. Het is ook niet de 
vraag: Kunnen „wij” democratisch zijn, maar: kan „het"? Eerst 
moet de noodige belangstelling er zijn, en dan kan men tot de be
langstellende leden zeggen: „Heercn, werkt gij nu met ons mede”.

Voor de andere richting haal ik uit hetzelfde verslag (blz. 28) 
een rapportje van den voorzitter aan:

„ De voorzitter doet eenigc mcdcdcelingen omtrent een bespreking, 
die heeft plaats gehad met de twee leiders van het nieuwe Instituut 
voor arbeidersontwikkeling, de heeren Voogd en Vorrink, beiden in 
hun soort buitengewoon bekwame en verdienstelijke menschcn, met 
wie op zeer aangename wijze van gedachten is gewisseld. Zij spraken, 
zooals het hun op ’t hart lag en het bestuur van den bond kon 
duidelijk bespeuren, naar welke tendenzen het Instituut voor Ar
beidersontwikkeling zich h.i. zal moeten bewegen en wat er van hen 
te wachten is. Wat zij aan de S. D. A. P.-werklicden willen geven, 
is niet iets, dat met een cursus te bereiken valt. Vooral de heer

’it de stichters met de Univcrsity Extcnsion bedoelden, wordt 
juist omschreven door Prof. Dr. James Russell in zijn „The 
ision of University Teaching" als volgt: „Zij bcteckcnt, dat men 

geslaagd is om aan personen, die niet bij machte zijn acadc- 
studiiln te volgen, de uitkomsten van het universitair onderwijs 

jegankclijk te maken, onverschillig tot welken maatschappelijke» 
-Land zij behooren en hoe hun stoffelijke positie ook zij. De leidende 
grondgedachte daarbij is deze, dat mannen en vrouwen naast den 
arbeid om ’t dagelijksch brood, nog best in staat zijn zich verder 
methodisch te ontwikkelen en zelfs op ccnc wijze, die aanspraak mag 
maken op erkenning en ondersteuning van de zijde der hoogescholcn. 

Het meest sympathieke in dit alles is de steeds sterker wordende 
overtuiging, dat het schooncr is als iemand tijdens den arbeid om 
’t dagelijksch brood nog studeert, dan wanneer hij het ter tville van 
dien arbeid doet”.

En de Vcrceniging tot verbreiding van Volksontwikkeling in 1876 
te Berlijn gesticht, omschreef haar doel met deze woorden:

„Aan de massa des volks, voor wie, door middel der lagere school, 
in de jeugd slechts de eerste beginselen van algcmccne ontwikkeling 
bereikbaar zijn, de vereischte ontwikkclingsstof en leermiddelen ter 
beschikking te stellen, opdat zij beter in staat zal zijn hare verplich
tingen in Staat, Gemeente en Maatschappij te verstaan en te ver
vullen”.

De beweg 
grootcr uitbi
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Vorrink lief zich hierover min of meer 
uit. Wat zij willen bereiken is het omzet 
van de arbeiders, maar eigenlijk van 
individualisme tot collectivisme.

Het collectief voelen, denken, streven is hun ideaal. Openlijk ver- 
klaai den zij, dat dit naar hun meening hcelemaal niet te bereiken 
was langs de wegen, die de Volksuniversiteiten kennen. Dat spreekt 
ook ten duidelijkste uit de middelen, die zij zich voorstellen aan te 
wenden, om dat collectief gevoel op te wekken, bijv, door feesten, 
optochten, jeugdbijeenkomsten enz. Misschien ligt hun werk op den 
duur indirect in de lijn van dezen Bond, maar voorloopig ligt het 
niet direct in zijn lijn. AVat zij zich voorstellen is meer te vergelijken 
met wat de godsdienstige genootschappen doen, dan met wat eenige 
universiteit, zeer zeker een volksuniversiteit, kan en wil verrichten.

Naar het wezen der zaak treedt hier een zeer sterk verschil aan 
den dag. De volksuniversiteit heeft tot doel krachtens haar oor
sprong en ontwikkeling kennis, goede kennis deelachtig te doen worden 
aan zooveel mogelijke groepen, kennis over al wat op zich zelf 
wetenswaardig is, zonder eenige bijzondere voorkeur voor welke 
wetenschap ook.

Ze wil neutraal zijn in den besten zin des woords, 
enkele levensrichting wil propageeren, doch gaarne de 
opent verschillende richtingen te leeren kennen. Haar 
hoe populair ook, de behandeling der onderwerpen toch 
schappelijk karakter draagt. Haar ideaal doel is, dat 
zoover gebracht worden, dat zij niet alleen lust krij{ 
bestudeering der onderwerpen, doch dat zij ook dooi 
leeren hoe men verder studeeren moet.

Van bijzonderen invloed op de keuze der onderwerpen is dit niet, 
doch wel in dien zin, dat ’t leeuwendeel toévalt aan kosmografie, 
natuurkunde, geschiedenis en aardrijkskunde, letteren en kunst.

Welk speciaal gebruik de hoorders van de opgedane kennis moeten 
of zullen maken, valt volkomen buiten den horizon der volksuniversiteit. 
Ze vertrouwt in algemeenen zin er op, dat wie zijn geest op goede 
wijze verrijkt heeft en geleerd heeft over allerlei dingen rustig te 
oordeelen, zijn levenstaak ook beter vervullen zal.

Daarom is zij er ook toe moeten komen om, als ’t ware, ' 
bereidende cursussen te houden van een eenigszins schoolscli kar: 
ter aanvulling van zeer elementaire kennis en vaardigheden, noc 
om de meer wetenschappelijke cursussen te kunnen volgen.

Haar geheele arbeid spitst zich toe op de geestelijke verheffing van 
het individu, haar gaven met milde hand uitstrooiend ten bate van 
wie ze maar vergaren wil.

De andere richting draagt in vollen zin het kenmerk van haar 
ontstaansreden. We hebben reeds vroeger er op gewezen, dat de 
leidende krachten in de arbeidersbeweging overal overduidelijk zien 
de geweldige noodzakelijkheid van ontwikkeling der arbeidersklassen. 
Men voelt het ongetwijfeld als een eminent sociaal belang, maar óók 
als een strijdmiddel. Niet in den platten zin van een oorlogswapen, 
maar als ’t onverbiddelijk gevolg van het feit, dat zij zich voelen als 
een klasse, die zich emancipeert, die de democratie veroveren moet
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en wil en die dadrvoor over de geestelijke en ethische wapenen moet 
beschikken om ze te bevestigen en te verdedigen.

Instinctief, ben ik-geneigd te zeggen, staat ze dus afwijzend tegen
over de grondgedachte der volksuniversiteiten. Ze beseft zeer wel, 
dat zoo goed als alle kennis, die deze bieden, van voortrcffclijken 
aard is, de levensvreugde van het individu kan verhoogen en indirect 
de maatschappelijke waarde van het individu kan versterken, doch 
ze verlangt juist niet het kocl-wetcnschappclijke.

r' e aan die ontwikkeling, welke rechtstreeks 
n levensdoel, de versterking der democratie, 

, allen aan de sociale organisatie. Zij streeft 
naar, dat die ontwikkeling ook dienstbaar worde 

voor alle strijdkracht, de versterking 
;e saamhoorigheid van alle menschen, van 

: wetenschappelijke erkenning met 
. ... dat sociaal geluk slechts denkbaar 
i alle menschen.
:nt alle ontwikkeling, zoowel intellec- 
aan bet na te jagen levensideaal.

aandacht, dat practisch gesproken 
verlangd. Het feit 

>ogescholen

vestigt 
■?igd Instinct.^,,

:r de grondgedachte der v< 
zoo goed als alle kenn 
is, de levensvreugde var 
matschappelijke waardi 
rlangt juist niet het .

Zij heeft bovenal behoefte 
ten dienste komt van haar 1c 
de actieve deelneming van 
er met alle kracht n 
aan de opperste voorwaarde 
van het besef der onderlinge 
de onderlinge afhankelijkheid en de 
het daaruit groeiend ethisch besef, , 
is bij volmaakte solidariteit van

In ’t kort : voor haar ontlcer 
tuccl als moreel, haar waarde ;

Trouwens, het verdient de 
volkomen objectieve ontwikkeling n 
van bijv. R.K. Volksuniversiteiten, 
enz. wijst er wel op.

Het is nu 't oogenblik, waai 
die nog maar terloops gemaakt 
zijn deelnemers te leeren leeren.

Ongetwijfeld is dat een pracht-succes. Er zal wel niemand zijn, 
die ’t niet aan zich zelven ondervonden heeft, hoe geweldig moeilijk 
het is om uitsluitend door middel van eigen studie in boeken of 
andere bronnen zich nieuwe kennis eigen te maken. Zonder vooraf
gaande oefening met hulp en voorbeeld van anderen slaagt er schier 
niemand in.

Het allergrootste deel van ’t volk kan 
zeer goede docenten zijn, die hun hoorders , 
kunnen brengen. Men mag niettemin eischcn, 
eveneens inrichtingen als het Instituut — haar hoor 
en leiden tot in dezen zin zelfwerkzaamheid, zelfs!

.Luistcrcursussen” mogen niet roemen op een goede re) 
: opzicht, de zoogenaamde werkcursussen staan meer in 
‘ Is volkomen waar, dat de kleine gezelschappen, wai 
id van boeken of voorwerpen gedoceerd wordt, waar c 

telkens de gelegenheid heeft door vragen en antwoorden 
gewissen of ’t gehoorde begrepen is, waar de leerling in spontane 
vragen toonen kan in welke richting het gehoorde aanvulling behoeft, 
prachtgelegenhedcn zijn, waar tot zelfwerkzaamheid wordt geprikkeld.

Toch geloof ik, dat de luistcrcursussen op dit punt onderschat 
worden. Ten eerste zijn ze vaak voortreffelijk geschikt tot het wekken 
van stemmingen en men miskent m.i. te veel de waarde ervan.

Toegestemd moet worden, dat het „vragen* aan t eind zelden 
wat goeds oplevert, dat de lezing bij menigeen weinig heeft achter
gelaten.
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te luisteren naar grondig

n, toch heb ik altijd het 
tien: in het éérste geval 
n luisteren naar wat de 
deelde te hooren, in het 
loodigd te komen spreken 
' ’ noemde ik ’t verschil, 

hetzelfde onderwerp werd

gevonden hebber 
t vrienden er later di , 
pheldèring te vinden v 

van er door opgcwcl

:h kunnen velen er wel aans 
r over de zaken door te denkt 

e gaan, lectuur te zoeken 
dcek, zich zelven rekenschap

zich wat minder bczoi 
ling wel zoeken en 
■ end zijn te beschot

i niet onwaarschijnlijk is hij 
luistcrcursus.

■ een detailbehandeling, de ander 
len.
1: meening over, 
iderwerp, die uit 
’lfstudie, zij ’t Ci 

leiding geeft.
dit verband aan den 

n gehecht, behoeft zek

Toch

op in te 
duister bles
zelfkritiek.

I k waag 
maken of de 
de wegen, ó. 
eenige goede.

Daarom zien wij in luistercursussen veel goeds, wier mogelijk 
gunstig effect op de behoefte aan zelf verder lezen en nadenken 
zelden of nooit duidelijk wordt gedemonstreerd. Het beeld van het 
zaad, dat door de winden wordt meegevoerd, is hier van toepassing.

Hoofdzaak is immers, dat men velen bereikt en die moeten daarom 
getrokken worden.

Verscheidenheid van vormen
behoefte aan luistercursussen die stenim’ 
artistiek of ethisch gebied. Sommigen vcuu. 
samenhangende lezingen. Anderen begeeren 
uitgewerkte studiën in vele avonden.

Menigeen wenscht werkcursussen en 
daartoe geprikkeld door een gevolgdcn 1

De een wordt aangetrokken door 
zweeft liever in algemeene overzichtc

Persoonlijk hel ik dan ook tot de 
zelf goede behandeling van een ond< 
hoorders wordt gevolgd, altijd tot zeil 
er nog eens over nadenken, aanleiding

Het grootc gewicht, dat in d 
„goede" behandeling moet worden 
vermelding.

Er is echter nog een andere gedachte aan het begrip van zelf
werkzaamheid te hechten. Een persoonlijke ervaring moge hier een 
plaatsje vinden. Bij verschillende gelegenheden heb ook ik over diverse 
onderwerpen cursussen aan V. U. gegeven. Het bezoek van eigenlijk 
gezegde arbeiders was nooit overmatig groot. AVanncer ik dezelfde 
onderwerpen, vaak in dezelfde stad, besprak in een vergadering van 
arbeidersverenigingen uitgaande, kon ik over het bezoek altijd zeer 
tevreden zijn.

Hoe subtiel het verschil ook moge schijnen, 
gevoel gehad, alsof ik het als volgt moest zien: in 
worden de arbeiders uitgenoodigd te komen luiste 
intellectueele instelling voor hen nuttig oordeelde ■ 
tweede geval hadden zij zelven iemand uitgenoc 
over wat zij zelven gewenscht hadden. Subtiel 

opmerkelijker, waar in beide gevallen 
ïhandeld .... en toch?
Hierin schuilt ook iets van „zelfwerkzaamheid".
Men kan allerlei kritiek op dit feit oefenen, men praat ’t niet 

weg; men moet zich meer vertrouwd maken met de omstandigheid, 

250



beg<

251

e doel der volksont- 
ïwcrkenden zien aan

zin, is dus 
belangrijke 
op zichzelf 

t voor een-

kunstmatigcn weg hierin geen veranderingdat langs opzcttclijkcn, 
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Daarin komt geen verander 
duidelijke gevoel krijgen, dat zij 
uitnoodigen, dat zij zclvcn mede

Dat forceert men n 
flauwcn. Alle kringen 
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lijk kennis, go< 
opgewekt, behc

Dan ligt de 
voeren kunnen naar
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I te worstelen met den indruk, dat zij 
dc meest welwillende manier gedaan, 

minder intellectueel bedeelde groepen, 
ring, zoolang die arbeiders niet het 
«ij zclven mede, zichzclven en anderen 
■e dc gansche zaak inrichtcn.

met niets. Laat ’t echter niemands ijver ver- 
hebben ’t werk der V. U. noodig. Velen 

,’an een tendenz. Wat nood, als er maar waar
mede kennis wordt verspreid, zucht naar kennis wordt 
loefte aan verheffende stemming wordt gevoed.
: weg duidelijk open en ’t zal blijken, dat er vele wegen 

’-iar het Rome der waaraebtige democratie.
izaamheid te bevorderen in den eenen : 
nschappelijk ingerichte behandeling van l 

oowel in luister- als in werkcursussen, in < 
n als in reeksen van avonden, ingericht 
i als voor meer geschoolde.
dan verheugen over dc velen, die wij mogen bereiken 

i over dc talloozen, die nog verre blijven.
onze instellingen zooveel maar doenlijk is, ieder 
n, dat we niet anders hopen, dan de deelnemers 
ken, wat zij willen leercn.
e instellingen, die het grootc 
hare wijze, nastreven, mede»
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I de bedoeling der Congreslciding 

'at scherper afbakenin: 
rrder discussie te gerz' 
.preking tot Nedcrlam. .  
- ik heb dien niet ter 

t Engelsche Tutorial Class 
.’nschaftcn meer in de richting 
dan ten onzent.

Ik meen naar de bedoeling 
neer ik begin met een ietwat 
om daardoor tot vruchtbaarc

Ik begin dan met de bespt 
ik heb den indruk — maar 
verifieeren — dat in het F 
de Duitsche Arlicitsgemeinsui 
zaamheid wordt gedaan '

') Men zie Volksontwikkeling II. p. 
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Prae-advies van Prof. Dr. Ph. Kohnstamm.

| je vragen, mij door de Congresleiding voorgelegd, luiden als volgt: 

arbeid van instellingen die zich hunn e ontwikkeling ten doel stellen, 
voldoende bevorderd ?

II. Zoo neen, op welke wijze ware hierin verandering te brengen?

In de tweede plaats stel ik de vraag, wat wij ondereen „voldoende” 
bevordering van -zelfwerkzaamheid hebben te verstaan, m.a.w. welke 
eischen wij aan het ontwikkelingswerk onder volwassenen hebben (e 
stellen? Immers alleen als wij het over die eischen eens zijn, hebben 
wij kans het eens te worden over het antwoord op de eerste vraag.

Vergelijken wij den toestand van thans met dien van omstreeks 
veertien jaar geleden, toen nog geen enkele Ncderlandschc Volks
universiteit bestond, dan is er m.i. alle reden voor voldoening. Het 
ontwikkelingswerk onder volwassenen heeft in die jaren een vlucht 
genomen, die ik — en ik behoorde toen tot de optimisten — indertijd 
zeker niet had durven te verwachten. En het middel dat daarbij in 
hoofdzaak wordt gebruikt: de voordrachtcursus, al dan niet met 
discussie, voldoet aan de eischen, die het publiek aan deze cursussen 
stelt. Maar ik ga verder; ik meen dat zulke cursussen in het geheel 
van het ontwikkelingswerk voor volwassenen nooit zullen kunnen 
worden gemist. Zoo min als de practica, werkcolleges en seminarium- 
oefeningen aan onze Universiteiten het voordracht-college ooit geheel 
zouden kunnen of mogen verdringen.

Te gemakkelijk pleegt men in 't algemeen de kritiek op de luister- 
school en den eisch van de arbcidsschool ook over te brengen op de 
beoefening van wetenschap. Laat zich naar mijn overtuiging het klas
sikale onderwijs en de voordracht van den docent tot een groep, die 
als geheel luistert, noch voor het lager, noch voor het middelbaar 
onderwijs geheel uitschakelen, in veel sterker mate geldt dit voor het 
bespreken van onderwerpen van wctenschappciijken aard. Door den 
van jaar tot jaar wisselenden inhoud, doordat men als het' ware in 
de voorste loopgraaf staat in den strijd met het onbekende, kan er 
hier geen sprake zijn van een zoo zorgvuldige en uitgewerkte methodiek 
als het individueel onderwijs — bijv, in de Montessori- of Dalton-

; te handelen, wan- 
ring van het terrein.

•ld te t

Mot
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') Men zie bijv. he( verslag van de zevende jaarvergadering van het Bestuur 
en de docenten der Volks-Univcrsiieit te Rotterdam p. 25.

methoden, maar volstrekt niet alleen daar .— eischt. Alleen de stof, 
die reeds herhaaldclijk is voorgedragen, die van alle zijden is bekeken 
en doorzocht, die door den docent volkomen wordt bcheerscht, kan 
aan het „klassikale” o nderwijs worden onttrokken. Nog afgezien van 
de omstandigheid, dat de methodische hulpmiddelen, leerboeken bijv., 
alleen tot stand kunnen worden gebracht voor een gebied, dat 
eenigermate tot bezinking is gekomen. Voor de eerste kennismaking 
met een nieuw, nog pas veroverd gebied van wetenschap zal, voor 
zoover ik kan zien, de voordracht en het gemeenschappelijk luisteren 
daarnaar we) altijd de passende leervorm blijven. En voor zoo
ver ontwikkeling van volwassenen beoogt de nieuwe vindingen der 
wetenschap in wijdcren kring dan die der vakgenooten bekend te 
maken, meen ik de eerste vraag dan ook bevestigend te moeten 
beantwoorden.

Maar tot een geheel andere conclusie kom ik, wanneer ik de vraag 
toets niet aan de eischen van hen, die met de nieuwste vondsten der 
wetenschap in overzichtclijken vorm in aanraking willen komen, maar 
aan die, welke massaal ontwikkelingswerk voor volwassenen m.i. dient 
te stellen. Want, hoe dankbaar wij ook mogen zijn voor wat de Volks
universiteiten en soortgelijke instellingen bieden, wij mogen daarom 
onze oogen niet sluiten voor het feit, dat zij ten eenen male te kort 
schieten als wij ze den maatstaf aanleggcn van het bereiken van de 
massa. Het probleem door Dr. van Wijk voor het jeugdwerk gesteld 
in zijn bekende jaarverslagen over den meerderheidsjongen, geldtanaloog 
ook voor den volwassene. Het is, meen ik, een communis opinio 
in de kringen dcr Volksuniversiteiten, dat zij, naast de zoogenaamde 
intellectueelen, den geestelijken en socialen middenstand bereiken, maar 
niet de grootc menigte. ') Trouwens de cijfers van het bezoek onzer 
Volks-Universiteiten, hoe verheugend op zichzelf, later hierover niet 
den geringsten twijfel.

En ik ben er vast van overtuigd, dat dit niet een voorbijgaand 
verschijnsel is, dat men er ook op den duur niet in zal slagen de 
grootc massa te intcresscercn voor zuiver theoretische, meer of minder 
populair-wetenschappelijke voordrachtreeksen. Zij die inzicht be- 
geeren om dat inzicht zelf, die het te doen is om weten en niet om 
handelen, zullen altijd een vrij kleine minderheid vormen.

Stelt men dus aan de instellingen, die zich met de ontwikkeling 
van volwassenen bezig houden, den eisch dat zij de groote massa moeten 
kunnen bereiken, dan moet men niet alleen de eerste vraag ontkennend 
beantwoorden, maar tevens bepleiten het inslaan van gansch andere 
wegen, dan waarop tot nu toe oplossing van het probleem is gezocht.

Maar voordat wij tot dit laatste — de beantwoording van vraag 
II — overgaan, dienen wij eerst wat nauwkeuriger op de voorwaarden 
van massaal volksontwikkelingswerk in te gaan, dan in het voorgaande 
is geschied.
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buitenland stond tot voor korten tijd — bewust of onbewust nog 
geheel onder den invloed van het beschavingsideaal van de eeuw van 
verlichting. Der Mensch muss das Wissbare wissen, zoo typeert 
Hcubaum in zijn Pestalozzi-biografie dat ideaal. Encyclopaedische vor
ming kenmerkt den man of de vrouw van beschaving; op ieder gebied 
behoort men althans een aantal hoofdzaken te weten, dat die wetens
waardigheden een deel van onzen persoon zijn geworden; dat wij er 
mee kunnen werken, dat wij erin leven wordt niet verlangd. Maar 
onwetendheid omtrent wat „men behoort te weten" onderscheidt den 
onbeschaafde van den beschaafde. Ontwikkeling beteekent het ver
krijgen van die „algemeene vorming” of juister van die „algemeene 
kennis in meer of minder sterke, tot homoeopathischc verdunning toe; 
„volksontwikkeling” is het streven ook hen die kennis ten deel te 
doen vallen, die in h un jeugd er niet mee in aanraking zijn gekomen.

Zijn absfract-algcmeen karakter vertoont dit ideaal ook daarin, 
dat het zooveel mogelijk gelijke vorming voor allen vraagt. Evenals 
volksdrachten boersch en’ provinciaal zijn geworden in vergelijking 
met het confectiepak van den stedeling, zoo dient ook het snit van 
onzen geestelijken tooi zoo weinig mogelijk afwijkend en bijzonder te 
zijn. Daarom staat ook het algemcen-vormend onderwijs in veel hooger 
aanzien dan het vakonderwijs. En dat geldt ook voor het „ontwikke
lingswerk” van volwassenen. Levendig staan mij nog voor den geest 
de discussies, die aan de stichting der Amsterdamschc Volksuniversiteit 
voorafgingen. "Wilde de nieuwe instelling aanspraak maken op gast
vrijheid van de zijde der Amsterdamsche (Jniversiteit, dan moest het 
vaststaan, dat haar cursussen van wetenschappelijk gehalte, geen 
vak-cursussen zouden zijn. En ik heb niet den indruk gekregen, dat 
sedert in dit opzicht een belangrijke kentering is ingetreden.

Daaruit vloeit verder ook het intellectualistisch karakter 
ideaal voort. AVant het intellectueele vereenigt, het emc' 
deelt. Er is reeds meer dan genoeg verdeeldheid en partijs 
demenschen; Iaat het werk der ontwikkeling van volwas 
elk geval niet verder bevorderen.
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, waar men bijeenkomt om te luisteren en een heel enkele 
i vraag stelt, zijn het meeste wat zij tot stand brengen. Daaren- 
en lees ik in een verslag over scholen te Hamburg het volgende: 
.Die tatkraftige und sclbstlose Arbeit der Eltern vcreinigl mit den 
urern und Schülem hat es ermöglicht, dass 15 Schulcn die Grtindung 

Land- und Schulhcime verwirklichen konnten, und dass fllr 
len Gartcnland zur Bearbcitung hergegeben worden ist. Nicht 

finanzicllc Hilfe ist geleistet worden — was wichtigcr ist, die eigene 
>citskraft wurde hergegeben. So beriehief cine Volksschulc: Fllr 
Schulhaus wurden geleistet: 80 Dachdeckerstunden, 72 Maurcr- 

idcn, 56 Klcmpnerstundcn 8 Tapezicrcrstunden, 372 Schcucrfrauen- 
idcn, 10 Schlosserstunden, 12-1 Erdarbeiterstundcn, 68 Maler- 
iden, 300 Tischlcrstundcn, 74 Zimmermannstunden (sammtlich Sonn- 

Fciertagsarbeif). Bei dex- Einrichtung des vor kurzem vollendetcn 
Schulhcimcs einer Volksschule haben an cinem Sonntage 63 

nner und Frauen geholfen. (Die Schulen, die solche Heime haben, 
•den glcichcs berichten könncn.)

Dat deze dingen niet alleen in Hamburg 
die het werk van den Bond van Amst. ________

En nu is kef mijn vaste overtuiging, dat elke werke 
ontivikkel’ingsbeiveging aanknoopen moet aan deze : 
Het is een vruchtclooze poging de „vrouw uit 
interesseeren voor een abstracten cursus over psyii. 
of hygiëne. Maar tracht haar te interesseeren voor 
gelijk de specltuinvcreenigingen doen, en zij zal bem< 
van vragen zijn, wetenschappelijk gesproken tot de z 
en de aangrenzende gebieden behoorende, die voor haar een 
praclische bctcekcnis gaan krijgen. Eerst dan gaan ook die 
en hun oplossing haar interesseeren.

Voor zoover ik weet is in Nederland onder de 
doel is ontwikkeling van volwassenen ') alleen de 
verzorging en Opvoeding in deze richting bezig, 
succes, ondanks den onvoldoenden steun, waarover 
tuurlijk geldt het gezegde volstrekt niet alleen opx 
zijn deze wel bij uitstek geschikt om de belanj 
massa te winnen. Den gemiddelden „man uit het' 
voor theoretische vragen van plantkunde, scheikur 
schijnt mij een vrij hopelooze onderneming, maar 
volkstuintjes zullen gretig de gelegenheid aanvatten, a 
wordt, om hun eigen werk, dat hen lief is, beter 
beter te begrijpen.

„Hun eigen werk, dat hen lief is," daar ligt eigenlijk de kern van 
het vraagstuk. 'Werkelijke ontwikkeling kan alleen bij iets beginnen 
dat ons lief is. En omdat ons productiestelsel in zoo hooge mate de 
arbeidsvreugde heeft benadeeld — om geen erger woord te gebruiken 

■— is het vraagstuk van ontwikkeling der volwassenen thans wellicht 
moeilijkcr dan ooit. Toch zijn cr nog ongetwijfeld groote groepen 
van handwerkers maar ook van fabrieksarbeiders, bij wie wel degelijk 
hier aanknoopingspunten te vinden zouden zijn. De Amsterdamsche
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met schouderophalen wordt 
i de economische democratie, 
: gebied der volksontwikkeling.
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Volks-universiteit heeft in den aanvanj 
richting trachten te werken. Zoo 
cursus over scheikunde, speciaal 
gezellen. Uit de programma's van 
moeten maken, dat deze 
zijn mij niet bekend. Ook 
groote beteekenis ; h< 
ondernemers hechten aan opmei 
zelf voortkomende ; hoe in vele . 
dergelijke opmerkingen worden ö 
mogelijk voor hem, die niet alleen machiu.i 
verricht, maar daarover nadenkt en er iets

Voor anderen zullen niet vragen van pro< 
maatschappelijke (sociale en politieke) eerde 
stelling te wekken. Maar ook hier zal het gei 
van boven af, van de theorie, begint, klein 
hen die aanknoopen aan de direkte omgeving, 
werkzaam is, de verhoudingen in vakvereenigi 
men onmiddellijk is betrokken. De bestuursled 
een spaarbank, een vakvereeniging bieden heel w< 
bodem voor een arbeidsgemeenschap voor staathui 
menschen die het geleerde toch niet verder in hun lei 
te 1 •’
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En willen wij werkelijk ook in ons bedrijfsleven den democratischen 
kant uit, naar de medezeggingschap der arbeiders, dan zal toch wel 
eerste voorwaarde zijn dat de arbeider zijn bedrijf (niet alleen zijn 
eigen kleine deel ervan) kent en er belangstelling voor heeft. Die is 
thans helaas nog ver te zoeken, niet alleen daar waar de werkgever 
niets moet hebben van de bemoeizucht van zijn arbeiders, maar ook 
waar men van werkgeverszijde gaarne bereid zou zijn inzicht te geven 
in den gang van zaken. Ik hoorde nog onlangs van den directeur cencr 
groote industrieele onderneming, dat hij, na voor de beambten zijner 
fabriek een voordracht te hebben laten houden over de bedrijfsresul
taten van het vorig jaar aan de hand der gepubliceerde cijfers, gelijke 
mcdedeeling aan de arbeiders had aangeboden, maar dat niemand er 
eenige belangstelling voor had getoond. Het spreekt wel haast van
zelf, waar zou het begrip voor het gewicht van deze dingen zijn geboren? 
In onze huidige scholen, die zelf geheel vervreemd zijn van het economische 
leven? In de bioscoop? In de vakvereeniging? Ja, als zij uitstekend 
is geleid, zooals de diamantbewerkersbond! Maar dat zijn uitzonderingen. 
En trouwens — deze fabriek telde hoofdzakclijk ongeorganiseerde 
arbeiders.

Maar zoolang een dergelijk 
begroet, zijn wij zeker nog niet t< 
maar evenmin aan massaal werk

ang welbewust en opzettelijk in die 
herinner ik mij een welgeslaagden 
bedoeld voor bakkerspatroons en 

. de latere jaren meen ik op te 
pogingen niet voortgezet zijn ; de redenen 

economisch lijken mij zulke pogingen van 
iet is bekend hoe groote waarde Amerikaanschc 

ten aan opmerkingen en verbeteringen uit het bedrijf 
de ; hoe in vele Amerikaansche fabrieken stelselmatig 
ïrkingen worden aangemoedigd. Maar zij zijn alleen 

" lachinaal zijn dagelijkschc taak 
s van begrijpt.
oductie en techniek, maar 
Ier geschikt zijn de bclang- 

het getal van hen, wier interesse 
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De onderwerpen, geschikt om belangstelling te wekken bij de groote 
massa der „practische” menschen, behoeven nu echter volstrekt niet 
alleen van utilistischen, laat staan van materieelen aard te zijn. Het 
beter verstaan van eigen plaats en positie in leven en wereld, een 
helderder oriëntatie ten opzichte van de levensvragen, waarin elk
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w vrijwel 
. Wat ik 
<lcn Heer 

waarbij 
veroorloof.

') Losse Paed. Studiën. Wolters 1926 p. 19 over Geschiedenis Onderwijs.
Verslag van de Conferentie op 7 Nov. 1925 te Amsterdam.

„Niets werkt meer bevruchtend op een natuurlijke solidariteit — 
horizontaal met den tijdgenoot — verticaal met de voorgeslachten — 
dan de belangstelling voor ’t verleden en dan niet de belangstelling 
voor dingen deze is uiteraard intellectualistisch — maar in de eerste 
plaats belangstelling voor de personen, die in dat verleden een rol 
speelden in de familie, in de dorpsgemeenschap, in ’t gewest, in ’t 
land en ook daarbuiten.

Er ontbreekt in dat opzicht aan ons geschiedenisonderwijs nog 
heel veel en ik heb al eens den wensch uitgesproken tegenover Prof. 
Kohnstamm, haar voorzitter, dat „Nationale Volksopvoeding” den 
stoot mee zou geven — door het uitschrijven van prijsvragen — tot 
bestudecring van plaatselijke en gewestelijke geschiedenis, die wij 
onderwijzers moeten kennen, willen wij èn den kinderen èn den ouders 
weer de smaak voor dit edele vak bijbrengen.

Ik kom zelf uit een plaatsje van 600 mcnschen, aan ’t Sneeker 
meer gelegen, en pas enkele jaren geleden, toen ik op me genomen 
had, over dit dorpje eens een studie te schrijven, ontdekte ik, wat 
een ongemeen interessante historie dit schijnbaar zoo onbetcekenende 
dorp had gehad. Drie stinsen en drie kloosters waren er geweest 
binnen een rayon van een uur en de stinsen met een geschiedenis, 
waarvan Friesland gedaverd heeft, — terwijl de geschiedenis van de 
hoofdplaats der gemeente als kerkdijk centrum en marktplaats tot ’t 
jaar 1000 bleek terug te gaan. En ik had er nooit iets van geweten. 
Geen schoolmeester, die er iets van wist, niemand op ’t dorp had 
er ooit van gehoord. Maar ook de eenvoudigsten, wien ik daar iets 
van vertelde, waren een en al belangstelling.

Wat een verrijking zou 't zijn voor 't leven onzer jeugd, als de 
onderwijzer de geschiedenis van de eigen omgeving zou kunnen laten 
leven — en aan de geschiedenis van de eigen plaats die van ’t gewest 
en daaraan weer die van ’t land en ’t buitenland kon verbinden.

Laat ik me met nadruk aansluiten bij een raad van Prof. Gunning, 
dat de onderwijzers eens moesten probeeren zelf in eigen omgeving 
in oude bronnen te gaan snuffelen, waardoor 't vak plotseling in zoo

larlijk niet minder, en is 
belangstelling te wekken, 

ci uai wat wij booren 
ctische leven", en 

leren wilder hen, conditio sine qua 
:notvan de „intercssclosc Anschau- 
I op het veld van wetenschap ais 
rekkelijk weinigen wcggelegd. 
telling zich bijna altijd in de eci 
ing. Ook dit veld ligt nog 
s-ontwikkclingsbe weging, 
citaat uit een rede van < 

het Geschiedenisonderwijs,') 
cenige uitvoerigheid

lems, oie wij 
èn den ouders

mensch is verwikkeld, behoort daartoe wa< 
niet minder in staat ook bij de groote massa belangs 
Maar een zekere ik-betrokkenheid, een besef dat 
óns aangaat, is voor alle mcnschen van het „pract 
vooral voor de volwassenen en ouderen onder hen, 
non van belangstelling. Het echte gen 
ung”, het zuivere „theorcin” zoowel 
van kunst, is toch slechts voor bctr< 

Vandaar dat historische belangstc 
plaats richt op de naaste omgevir 
braak in de Nederlandsche Volks- 
bedoel wil ik toelichten door een 
G. van Veen, over het doel van 
ik mij, om het gewicht der zaak,
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? over onderwijzer en jeugd wordt gezegd, kan, meen ik, 
worden overgedragen op de „ontwikkeling van volwas

zijn geldigheid strekt zich nog verder uit dan de geschiedenis 
van „wetenschap”. Ik ben ervan overtuigd dat wij deze 

selen ook toe te passen hebben op de acsthetische opvoeding, 
__iied van de volks-kunst. Evenmin als tic leuze van de weten

om der wetenschap wil, geldt die van l’art pour l’art voor de 
i. En helaas is — men zie slechts naar de beweging der tachtigers —■ 

ons land en onzen tijd een klove gekomen tusschcn „kunstenaar” en 
»lk”, zoo diep als ze wellicht nergens anders te vinden is. Een klove 

op den duur even verderfelijk voor ware kunst als voor echte voiks- 
kultuur. Voor de acsthetische opvoeding der grootc massa — en 
zij behoort naar ik hoop toch ook tot de volksontwikkeling — zijn lezingen 
en cursussen over literaire en kunsthistorische onderwerpen onbruik
baar, volksconcerten en volkstooneclvoorstcllingcn — hoe belangrijk 
ook —- ontoereikend. Ook hier zal men moeten werken voor de be
langstelling van het eigene en eigenaardige, het nationale en gewestelijke. 
Ook hier zal men moeten werken door het doen te bevorderen. De 
jonge vrouw uit het volk heeft aan een gocd-gclcidcn cursus over de 
verzorging van haar huis, de klcercn van haar zelf en haar kinderen ') 
voor haar acsthetische opvoeding heel veel; een cursus over Rembrandt 
of Dantc laat haar koud. Zelf zingen en dansen bij de luit is beter 
dan alleen te luisteren naar een concert, zelf tooncelspclen beter dan 
alleen2) te kijken hoe anderen —- ook de grootste kunstenaars — 
spelen. En alleen door ernstige studie van onze oude volks-kultuur: 
zang, dans, tooneel- en ander spel, zullen wij weder de breede lagen 
van ons volk voor deze dingen kunnen winnen, nooit door lezingen 
en voordrachten alleen, hoe leerrijk deze op zich zelf mogen zijn.

Wat hier 
onmiddcllijk 
senen”. En ; 
als veld 
bcginsele 
het gebit 
schap 
massa.

maar niet!
! woord. Ik bedoel natuurlijk
vorstelling, uit te schakelen, 

worden beschouwd; zij

ander licht zou komen te staan. Honderdtallen kcrkclijlce en gemeen
telijke archieven in Nederland houden nog prachtig materiaal besloten, 
waarnaar nooit iemand omkijkt; de provinciale en rijksarchicvcn be
vatten schatten van gegevens en wie eenmaal den smaak te pakken 
heeft, die zal er een zeldzaam genot in vinden. Ik spreek in dit opzicht 
een beetje bij ervaring.”

') Van verbetering der mannenkleeding sprei 
) Ter voorkoming van misverstand cursivec 

geenszins de echte kunal: lectuur, concert of 
Maar de belangstelling ervoor mag niet als 
kan slechts door eigen activiteit worden gewc
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Maar wil men op deze wijze de zelfwerkzaamheid tot 
beginsel der volksontwikkeling maken en den inhoud vat 
wikkclingswerk in den genoemden zin wijzigen, dan dient 
te breken met de werkwijze, die bij het vroegere ideaal alleen p-

Bij een intellectucel-aristocratisch ideaal van deskundige special* 
behoort een werkwijze, waarbij de deskundige spccialisten dele’ 
hebben en de massa zich laat beschaven tot tijd en wijle zij pask 
is aan den gestelden eisch. „Alles voor het volk, niets door het v< 
de leuze die karakteristiek was voor het echte liberalisme en <ïï



2Ó9

te

nog door 
hooien 
wikkel

Bij 
kennis

vuur heb 
voiksont-

■ vorige generatie met vi 
voor het gebied der vu

den c’ 
■ en gezin, < 
'»n: zelf de handen 
_ en zelfbestuur ook 

’ 1 inen alleen d< 
ing ondergaan”, niaar 
het werkelijke leven 

uit, dat de deskundige 
:weging zijn plaats krijgt. J 

de wegen aan tot het doel, 
lald, die, zelf uit de massabewt 
>uwen bezitten en

ook slechts formeel. 5Vant 
psychologische intuitic getuigt 

dat zij de ouders samenbrengen 
hun na aan het hart ligt. Zij 

jk welzijn van hun 
Iragen ze een taak 

....... ‘■udie noopt, zooals 
waaruit de goed bezochte leiders- 

i voelt er behoefte aan te hebben, 
wijze wordt het werk der Speel- 
twikkelingswcrk voor volwassenen 
t eerste op de meest uitzicht gevende

Maar niet alleen de werkwijze van het volksontwikkelingswerk 
zal zich moeten wijzigen als men de boven ontvouwde beginselen 
algemeen aanvaardt, ook wat wij de „richting” ervan plegen te 
noemen. En dat zal. zeker op den slerksten tegenstand stuiten.

vooraanstaande mannen der 
verdedigen, zij geldt dan ook ■

'hft democratische ideaal — het ideaal niet van specialisten- 

is, maar van verdieping van den dagclijkschen arbeid van elkeen, 
den arbeid in werkplaats en gezin, de taak in de gemeenschap — 
past integendeel de leuze van: zelf de handen uit de mouw steken, 
van zelfverantwoordelijkheid en zelfbestuur ook in het Volksontwik
kelingswerk. Wat er noodig is kunnen alleen de menschen zelf weten, 
die niet passief „beschaving ondergaan”, maar actief zich willen 
vormen waar zij voelen in het werkelijke leven te kort te schieten. 
Natuurlijk sluit dit niet uit, dat de deskundige als advis cur ook in 
een aldus geleide beweging zijn plaats krijgt. Maar hij is dienaar, 
niet leider; hij geeft de wegen aan tot het doel, maar het doel zelf 
wordt door hen bepaald, die, zelf uit de massabeweging voortgekomen, 
van deze het vertrouwen bezitten en met haar steeds in voeling 
blijven.

Wij zijn in Amsterdam zoo gelukkig over deze dingen niet uitsluitend 
moeten theorctiscercn; wij kunnen ervaring opdoen in de praktijk 

beide richtingen. Van de twee meest omvangrijke, door de ge
meente met betrekkelijk groote bedragen gesteunde lichamen op het 
gebied der volksontwikkeling, staat Ons Huis even principieel op het 
aristocratische, als de Bond van Amstcrdamschc Speeltuinvcrcenigingen 
op het democratische standpunt, dat der zelfwerkzaamheid en der 
verantwoordelijkheid, van de uit de beweging zelf voortgekomen 
leiders. En hoe belangrijk nu ook het werk is door Ons Huis ver
richt, voor mij is het geen oogenblik twijfclachtig, dat de toekomst 
behoort aan het principe der zclfregeering en der zelfwerkzaamheid.' 

Maar wellicht zal men mij tegemoet voeren, dat ik hier onverge
lijkbare dingen vergelijk, ja het terrein van mijn prac-advies over
schrijd. Want Ons Huis is een instelling, die naast ander werk, ook 
arbeid onder volwassenen doet, maar de Specltuinvereenigingcn hebben 
immers met dit laatste niets te maken!

De tegenwerping is formeel juist, maar 
inderdaad geloof ik, dat het van fijne p«v 
bij de leiders der Speeltuinbeweging, dat 
voor gemeenschappclijken arbeid, die hun na aan 
zetten ze aan ’t werk voor het gcmeenschappelijl 
kinderen; ze laten ze niet studccren, maar di 
op. Een taak die dan achteraf vaak weer tot stut 
bijv, de leiding der kinderclubs, waaruit de goed 
cursussen voortvloeien, omdat men 
En dan eerst slagen zij. Op deze v 
tuinvereenigingen evengoed een onti 
als voor kinderen. En het pakt het 
wijze aan.



!

1

dat
.hten 
heeft

•cmcen- 
samen 

jen 
> zij 
het

3

si lenkt, 
’kke-

nl wikkeling"
>1 is, uitgaan

iets volstt 
:t leiden 
cldbc

ijke leiding, 
, bezoeker van 

jke wezen niet raken. Gl 
moet aansluiten bij • 
den mensch bewegen.

ik van de
II. En dit

■

daarmi 
it onze »u 

__ht. Deze 
it ieder met

ken tot

’ik niet z" 

jk is. Integcnc 
ima van studc 
niet ook de 

juist die ervar 
jkheden eraan z 

rling begrijpen 
Idoende is, als 
t en een vermogc 

uitzi

■mede komen wij in botsing met het dogma der „neutra- 
ic volks-ontwikkelingsbeweging voor een goed deel nog 

gaat, bewust of onbewust, uit van de onderstel- 
ieder ander over de diepste vragen kan spreken, dat

• het Israëlitische Prophclismc met vrucht gelijktijdig 
t Katholieken, Theosofen, Joden, Calvinisten, Marxisten 
inverschilligen."

zoover gaan te zeggen,
•■endeel, ik heb genoeg ervaring
. udenten der meest uiteen loc
mogelijkheid ervan en zelfs

ring heeft
_i verbonc
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- en ik meen dat wij met geen 
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dan moeten wij inzien, dat die arbeid 
is en eigenlijk nog alles te doen laat, 
dat wij den cenigen weg, waardoor

. de cursus, de voordrachtenreeks hier niet worden gei 
duwsche boer, die dagelijks zijn Bijbel leest en overde 

menschelijke leiding, toch dieper ontwik 
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Ook de „om 
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Ongemerkt ben ik van de beantwoording van vraag I ’ovcrgcglcdcn 
in die van vraag II. En dit kon moeilijk anders. Want het onder
zoek van de redenen, waarom de zelfwerkzaamheid in den huidigen 
ontwikkelingsarbeid van volwassenen niet voldoende tot haar recht 
komt, is onverbrekelijk verbonden met en wijst de wegen aan het 
onderzoek van de middelen ter verbetering.

Ik heb dan ook eigenlijk nog slechts één opmerking meer speciaal 
vraag II betrelTendc, aan het reeds gezegde toe te voegen. Maar 
voordat ik die opmerking maak, wil ik mijn antwoord op vraag I 
nog eens kort samenvatten.

Als wij den maatstaf aanleggcn ■— 
anderen mogen meten — dat de on 
senen niet slechts weinige 
massa's behoort te bereiken. • 
tot nu volstrekt onvoldoende is 
En dan ligt dit mede hieraan < 
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Want < 
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Nu wil i 
onmogelijl 
privatissima van studenten der meest uitcenloope 
wing om niet ook de mogelijkheid ervan en zelfs de v< 
Maar juist die ervaring heeft mij geleerd, 
moeilijkheden eraan zijn verbonden, en dat 
onderling begrijpen en waardecrcn bij leider en c 
onvoldoende is, als hij niet wordt gesteund door 
kracht en een vermogen tot objectiveercn en 
dat tot de groote uitzonderingen behoort.

Het is onmcnschkundig van de groote menigte te verwachten, 
zij van bijeenkomsten die zoo heterogeen zijn samengesteld, vruch 
zal plukken. Wil men ook op dit gebied arbeid doen die kans 
de massa te bereiken, dan zal men gedifferentieerde arbeidsge 
schappen moeten vormen, waar menschcn samen werken en 
spreken, die althans eenigermate uitgaan van dezelfde opvattingc 
en problemen, die eikaars taal verstaan en elkaar begrijpen als : 
van hun levenservaring spreken. Zonder die voorwaardc is van h< 
scheppen van een atmosfeer, waarin zelfwerkzaamheid kan groeien, 
geen sprake.

Zeker kan 
Maar de Vel 
put daaruit, ook zonder i 
ling dan de geregelde en 
die hem in zijn eigenlijke 
van het religieuse leven 
van de levensvragen, die

dat zoo iets volstrekt 
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men de groote massa bereiken en interessceren kan, dien der zelf
werkzaamheid en het zelfbestuur, tot nu toe niet stelselmatig hebben 
ingeslagen.

Toch zou ik — en daarmede ben ik aan mijn slotopmerking toe — 
niet den schijn willen wekken alsof massaal volksontwikkelingswerk 
onder volwassenen gedaan zou kunnen worden, zoodra wij onze 
methoden maar veranderen. Jong geleerd is oud gedaan, zegt het 
spreekwoord terecht. De overgroote meerderheid der volwassenen 
bezit niet meer de plasticiteit van geest, die noodig is om werkelijk 
nieuwe banen te betreden. Zoolang daarom ons onderwijsstelsel en 
de opvoeding (of moet ik zeggen de verwaarloozing?) van de breede 
massa der rijpere jeugd blijven wat zij thans zijn, moet men zich geen 
illusies scheppen over wat voor en met de volwassenen te bereiken 
zal zijn. Eerst wanneer onze school van het arbeidsbeginsel zal zijn 
doortrokken, als wij opleiding en opvoeding der rijpere jeugd hebben 
georganiseerd eveneens op de basis der zelfwerkzaamheid en zelfre- 
gcering, zal van het volksontwikkelingswerk voor de volwassenen de 
kracht kunnen uitgaan, noodig om ons uit de decadentie en geesteloosheid 
van thans weer te brengen tot een echte volkskultuur.
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De ware ■ 

(vgl. Schopti

De bewustzi; 
bewustzijns-psycn 
geleerdheid, die 
menschelijk geeste

Waar 
Hartma 
de een! 
actualitc

van de spontaneïteit des geestes, 
e van waardeering mogclijk, die 

Geburt der Tragödie 
iltuur.

3
tijns-philosofie (sinds Descartes) met de daarop volgende 
sychologische strooming dreigt uit te loopen op vak- 

in haar analytisch karakter de eenheid van het 
tesleven en het intuitief vermogen onderschatten kan.

III.
onze tijd bovendien „vom Kritizismus erwacht" (vgl. I 

lann, Vortrag Kant-gescllschaft, Berlin, 1922), daar kunnen 
nheid van het geestesleven uit de achter- of bovenbewi 
teit en idealiteit van het ken-proces weder benaderen.

IV.
iwustzijns duidt mede 
ud", Mr. P. Tiet 
:ren naast den

mede op eenvoudigheid („in den 
:deman), die den mensch in zijn wijs
geleerde in zijn wetenschap.

wijze leert niet slechts uit de boeken, maar mede uit het leven 
>enhauer).

Sinds Kant is in de ontdekking va k 
naar willen en kennen, een keerzijde van waardeet 
de . Alexandrijnsche cultuur" (vgl. Nietzsche „die l 
u. s. w.") te boven komen kan in menschheids-cul

Eenheid des bewi 
grond is de eenvouG 
heid doet waardeer*

VI.
Zoo zal bij de opvoeding van den volwassene de mensch en het 

leven bijzonderlijk naar voren zijn te kceren. En de mensch zal daarbij 
. zijn bezinning en gezindheid inzake de levenswaarden door zelfstandig 
verkeer met zijn onderrichter hebben te vinden, mede in samenspraak 
en gedachtenwisseling.
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>ns met de vraag: 
ilwasssenen, do<

ij de beantwoording van deze vraag zal ik mij bepalen tot de 
neutrale instellingen, die zich ontwikkeling van volwassenen ten 
doel stellen. En dan komt het mij voor, dat het eerste wat te 

doen valt is, ons af te vragen : is het gewenscht, dat neutrale in
stellingen zich bezig houden met de ontwikkeling van volwassenen ?

Deze vraag mag velen bevreemdend in de ooren klinken, maar wie 
bedenkt dat sommige groepen in ons land de noodzaak van een 
„Vrije” universiteit en van een R.K. universiteit zoo sterk hebben 
gevoeld, dat daardoor aan deze instellingen het leven is gegeven, zal 
kunnen begrijpen, dat ook de gedachte aan R.K. Volksuniversiteiten 
en Vrije Volksuniversiteiten bij deze groepen niet a priori zal worden 
verworpen, ja hier en daar reeds een vorm van verwezenlijking heeft 
gevonden. De stichting van het Instituut voor arbeidersontwikkeling 
wijst er op, dat ook in de zoogenaamde moderne arbeidersbeweging 
het denkbeeld groeiende is, dat de ontwikkeling van volwassenen 
op zijn zachtst uitgesproken niet ten volle kan worden overgelaten 
aan neutrale instellingen. Deze tendenz tot groepvorming laat zich 
verklaren uit de algemeen waar te nemen afwending van een al te 
eenzijdige intellectualistische ontwikkeling. In de laatste helft van de 
19e eeuw scheen deze de geesten te voldoen, doch in stilte groeide 

t gevoel van onbevredigdheid. De moreele inzinking, die de oorlog 
iebracht, ontwikkelde verder de drang om de behoeften van het 

gemoed te bevredigen en om opbouwend aan het karakter te werken.
Dat hierbij de verschillende wereldbeschouwingen een groote rol 

moesten gaan spelen is begrijpelijk. Dat dit in een land als het onze, 
waar deze verschillen o. a. door den schoolstrijd steeds naar voren 
plegen te worden gebracht, zoodat ook de eenvoudigen van geest zich 
hunner steeds bewust blijven, tot splitsing ook in het ontwikke
lingswerk van volwassenen niet alleen dreigt te leiden, maar ook 
reeds practisch heeft geleid, spreekt vanzelf.

Behalve op de bovengenoemde symptomen valt er nog te wijzen op 
het naast elkander van neutrale- en bijzondere openbare leeszalen, 
van Nuts-bibliotheken naast R.K.- en Christelijke bibliotheken en 
dergelijke meer.

Dit alles wijst er op, dat wij 01 
dat het ontwikkelingswerk van vol

Is het gewenscht en mogelijk den arbeid van 
lingen, die zich ontwikkeling van volwassenen t 
stellen, meer dan tot dusver aan de bevolking 
telande ten goede te doen komen?

Zoo ja, op welke wijze kan dat geschieden?
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Onze vraag luidde daarom ook anders en wij kunnen na het 
voorgaande haar nu nader formuleeren: Is het gcwcnscht, dat naast 
het vele wat door gespecialiseerde groepen wordt gedaan, ook neutrale 
instellingen de ontwikkeling van volwassenen blijven verzorgen ?

Haast zouden wij kunnen volstaan met enkel op de feiten te wijzen. 
Js we zien dat de Rotterdamsche V. U. 11.500 leden heeft, de 

Amsterdanischc 3036, om nu van de vele kleinere 
spreid zijn niet ccns te spreken ; als we daarnaast 
; 10 jaren waarin deze ontwikkeling plaats vond, 

rale lichaam in ons land, dat sinds jaar en 
i volwassenen heeft behartigd — ik bedoel 
gemeen — in ledental steeg van 15.000 tot 
t een herhaling van boven gesproken woorden 
ig hebben de neutrale groepen zelf reeds 

ïrtegenwoordiger van het werk van een dier 
ik zeker nog wel een ander geluid geven dan
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Als we zien dat de 
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die over het land versj 
zien, dat in dezelfde 
dat andere groote neutrale 
dag de ontwikkeling van 
de Mij. tot Nut van’tAlgt 
27.000, dan zouden we met 
kunnen zeggen : deze vraag 
opgelost. Maar als vei 
neutrale groepen, mag il 
dit lakoniekc antwoord.

Wat willen wij „neutralen” met ons volksontwikkelingsw< 
Wij willen in laatste instantie geluk brengen, anders ka 

niet zien. Natuurlijk zijn wij er ons van bewust, dat het 
klein korreltje geluk is, dat ons werk vermag te schcppc . 
scheikundigen, die weten dat tien duizend kilo erts moet worden ' 
werkt om één gram radium te verkrijgen, leeren ons hoeveel arl 
blijmoedig moet worden verricht om een gering resultaat te krij; 
En ik vraag, wat is meer waard, één gelukkig mensch of één gi 
radium.

Maar — zult ge zeggen — één gelukkig 
alle volksuniversiteiten, dat kunnen alle 
Nut samen nog niet; dat kan alleen een 
hebt Gij „neutralen” niet te geven. Wel, 
die heeft te geven, dat we allen met al 
slechts iets toe kunnen bijdragen dat iemand 
verwerft, dat hij die slechts krijgt als hij er 
rijpwording boven onze menschelijke bevatting gaat.

Neen, een gelukkig mensch maken kunnen wij niet, 
menschen een weinig geluk toevoeren, dat kunnen we 
onze neutraliteit, omdat, zoo neutraal als we 
hebben en hem willen dienen.

Ach — wat zijn veel woorden 
leggen. Op welke wijze kunnen 
cursussen en lezingen dienen ?

Ten eerste door hem „nuf 
zijn maatschappelijke positie

Ten tweede door hem „onnutf 
verstand scherpt, zijn blik verrui 
leven wakker roept, zijn liefde

Dat de leiders van dit werk zelf gedragen \ 
of meer bewuste levensbeschouwing is gewenschf
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Het is daarom van de grootste beteekenis, dat de leiders van volks- 
ontwikkclingswerk persoonlijkheden zijn die iets hebben te geven.

Intusschen — zulke persoonlijkheden zijn niet dicht gezaaid en in 
de meeste gevallen zullen we ons met figuren van den tweeden of 
derden rang moeten behelpen. Een reden te meer voor instellingen 
ten bate van dc volksontwikkeling, om althans in algemcene leiding 
enkele eerste krachten te plaatsen, die den norm kunnen aangeven.

Als we bedenken, dat het aantal volwassenen die een of andere 
vorm van meerdere ontwikkeling behoeven, in de tienduizenden loopt, 
dan begrijpen wc, dat van een werkelijke bevrediging der behoeften 
maar weinig kan komen. Ik bedoel nu de behoeften zooals die door 
de leiders objectief gezien wordt, niet die zooals die door de zoekenden 
subjectief gevoeld wordt. Want tusschen beide is een groot verschil. 
Zeker 90 pCt. van de volwassenen, die ontwikkeling zoeken, doet dit 
niet uit brandende begeerte, die alle bezwaren overwint, maar uit 
een vaag bewustzijn van een zeker tekort dat om aanvulling vraagt.

Wij moeten niet vergeten dat „leben, atmen schnaufen” althans 
voor menschen met een gezond corpus al zooveel geluk brengt, dat 
de geestelijke aanvulling die zij subjectief behoeven, veelal bijzonder 
klein blijkt. Dat verklaart, dat zij zich in den regel weinig moeite en 
offers willen getroosten om geestelijke tekorten aan te vullen. Wie

5 een Bctuwsche boer een heele rijksdaalder heeft zien offeren 
salaris van een toch hoog gewaardeerd predikant te ver- 
behoeft geen nader bewijs en wie van ons zou meenen, dat 

maar een tiende deel van den tijd, besteed aan voet- 
bioscoop, over zou hebben om zich te concentreeren op 
probleem ?
massa is maar tot weinig geestelijke inspanning bereid,

’....ir hiertoe gelegenheid te bieden en op te 
■ouwen dat uit die groote massa groepen naar 
die zich eenige meerdere moeite zullen willen 
hoop, dat uit die laatste groepen enkelen op 

met stalen energie gaan zoeken naar de oplossing 
die hen niet met rust laten.

besten, behoeven wij ons niet ongerust te 
;n om zich te ontwikkelen zijn tegenwoordig 

krachtige energie wel haar aangrijpingspunt kan 
openbare leeszalen, cursussen zonder tal, uit- 

de Wereldbibliotheek, onderwijzend personeel van
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soorten van scholen zijn 
w iken en wegwijzers voor dc 

Het ontwikkelingswerk dat wij 
de duizenden en de tienduizenden.

Welke zijn nu de instellingen, die zich deze ontwikkeling van vol
wassenen ten doel stellen? Aan het begin van mijn inleiding heb ik 
mijzelf de beperking opgelegd alleen te zullen spreken over neutrale 
instellingen, in het goede vertrouwen, dat de beide andere praeadvi- 
seurs krachtens hun richting dc instellingen van niet neutralen aard 
wel tot hun recht zullen laten komen. Ik trek nu de grenzen nog 
enger en schakel uit al die instellingen, welke vakonderwijs beoogen 
en welke zich voor het platteland onder leiding van Dr. K. H. van 
der Zande tot een prachtige organisatie hebben ontwikkeld, die aan 
sterk gedifferentieerde behoeften tegemoet komt. De centrales voor 
meisjes vakonderwijs, door Mevrouw Lcliman Bosch ontworpen en ten 
deele verwezenlijkt, mogen hiernaast met ecre genoemd worden. Het is te 
betreuren, dat bezuiniging deze opzet voorloopig nog slechts ten 
deele tot zijn recht heeft doen komen. Deze beide vormen van ont
wikkeling van volwassenen verdienen de aandacht van een speciaal 
deskundige.

Ik nader dus thans tot die instellingen, welke de ontwikkeling ' 
volwassenen beoogen, die niet naar één bepaalde wereldbeschou« 
zijn georiënteerd, noch speciaal vakonderwijs nastreven.

In de eerste plaats zijn hier dan te noemen 
en de Maatschappij tot nut van ’t algemeen.

Over de vraag of het gewenscht is, de arbeid dezer instellingen 
meer dan tot nu toe aan de bevolking van het platteland ten goede 
te doen komen, is eigenlijk alleen twijfel denkbaar bij hen, die dc 
beteekenis van neutraal ontwikkelingswerk niet erkennen. Na dc 
uiteenzetting hierboven, meen ik deze beteekenis niet nader te be
hoeven te bewijzen.

Wat de mogelijkheid betreft, dienen v 
de Maatschappij tot nut van ’t algemeen

De Volksuniversiteiten toch zijn als w 
gevestigd, het Nut is met zijn 320 departem< 
land verankerd.

Pogingen om van uit een bestaande volksuniversiteit cursussen te 
organiseeren in kleinere plaatsen in de nabijheid, zijn door verschil
lende volksuniversiteiten in het werk gesteld. Voor zoover ik heb 

nagaan, in de meeste gevallen met weinig succes. Alleen 
im schijnt in dat opzicht gelukkiger te zijn gewee-* 
algemeen geloof ik dat dit uitblijven van succes wi 
. Alleen van V. U. die een behoorlijk gesalarieerd 
uptamt” hebben, kunnen m. i. met eenige kans op s 
tbreiding buiten eigen sfeer beginnen. Daarenbovc 

geen vast aangestelde docenten hebben, die voor 
kunnen worden uitgezonden, zal dit werken buiten 
k gering nuttig effect sorteeren. De stuivende krachten moeten 
zitten en zoo die niet gevonden worden, zal de moederinstelling 

'ken. Zijn die wel te vinden, dan zullen zij veelal op 
idigheid gesteld zijn en moet de samenwerking met de
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moederinstelling belangrijke voordcelcn bieden, zal een blijvend contact 
bestaan. Deze belangrijke voordcclen zijn moeilijk aan te wijzen, al 
is het niet ondenkbaar, dat sommige docenten het op prijs zullen 
stellen een bepaalde stof voor cursussen te prepareeren, waarvan 
zij weten, dat zij in eenzelfde periode op verschillende plaatsen be
langstelling vinden zal, waardoor dan reeds een soort overgang 
geschapen wordt tot bovengenoemde vastaangestclde docenten.

In de tweede plaats zou de werkzaamheid der V. U. ten goede 
kunnen komen aan het platteland, indien zij cursussen gingen geven 
waarin plattelandsbewoners werden gevormd om ten plattelande het 
ontvangene, naar eigen aard verwerkt, door te geven. Kadervorming 
dus. Al te veel geloof ik niet, dat hier van te verwachten is, maar 
de proef ware te nemen. Wie komen op het platteland voor dit 
kader in aanmerking? Onderwijzers, predikanten, dokters, veeartsen, 
ontvangers, burgemeesters, gemeentesecretarissen, ontwikkelde boeren 
en dergelijke. Paedagogischc literaire, religieuze, medische, economische 
onderwerpen zouden misschien voldoende leiders in een hoofdplaats 
kunnen samentrekken. Deze zouden met hulp van een deskundige, 
die naast zijn deskundigheid bijzondere pacdagogische bekwaamheden 
(die niet van acten afhangen) moet bezitten, te zamen moeten onder
zoeken of zij de vruchten van een bepaalde studie naar hun aard 
aan hun omgeving zouden kunnen doorgeven.

Uiteraard zullen velen en daaronder niet de slechtsten, uit zichzelf 
er toe komen bepaalde onderwerpen en vraagstukken met grootere 
of kleinere groepen in hun omgeving te behandelen. Verschillende 
gelukkige gevallen heb ik daarvan op het platteland leeren kennen. 
Met name predikanten zullen zich tot dit soort van werk aangetrokken 
gevoelen. Het feit, dat hierbij sterk eigen persoonlijke drang mee
spreekt, zal een belemmering zijn tot deelname aan dergelijke leiders- 
cursussen. Maar te verwachten is, dat de jongere krachten ten platte
lande toch wel behoefte zullen voelen aan leiding van hun eerste 
schreden op dit mooie arbeidsveld.

Ieder, die aan volksontwikkelingswerk gedaan heeft, zal de ervaring 
hebben opgedaan, dat hijzelf degene was die van dit werk het meest 
profiteerde. Toen ik daarom eenige jaren geleden uitgenoodigd werd 
te schrijven over de beteekenis van de Mij. tot nut van 't algemeen 
ten opzichte van de ontwikkeling van volwassenen, heb ik niet in de 
laatste plaats genoemd het feit, dat zij met haar 300 departementen 
en tallooze instellingen van die departementen een paar duizend 
bestuurders in een of andcre functie te werk stelt.

Ieder die van groote allure houdt en geneigd is het naast elkaar 
werken van tallooze gelijksoortige vereenigingen belachelijk te vinden, 
moet eens even wachten voor hij vanwege de economie of de redelijk
heid een samensmelting op touw zet en eerst zijn medemenschen liever 
eens aanzien, hun kleine ijdelheidjes vergoelijken, hun behoefte aan 
zelfwerkzaamheid respecteeren en dan zal hij wellicht al dat geploeter, 
dat hij daareven nog verwierp, leeren erkennen als een oefenschool 
voor vindingrijkheid, zelfverloochening en allerlei andere kwaliteiten.

Hoe aantrekkelijk het ook voor mij zou zijn op deze plaats te 
schilderen, wat de beteekenis van het Nut voor het platteland steeds
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is geweest en nog is, ik begrijp, dat ik daardoor van prae-adviseur 
tot propagandist voor een bepaald soort werk zou worden, iets wat 
hier allerminst van mij verwacht wordt. Ik moet er dus mee volstaan 
mee te dcelen, dat het Nut in de laatste jaren in toenemende mate 
zijn aandacht aan het platteland heeft gewijd en dat het daarbij bij 
uitstek de gedachte van zelfwerkzaamheid heeft gepropageerd.

Als ik daarbij even releveer, dat het Nut in de laatste jaren leiders- 
cursussen heeft georganiseerd voor bewoners van het platteland, die 
zich met Jeugdwerk verdienstelijk willen maken, dat het een reizende 
leerkracht heeft aangesteld, die van dorp tot dorp cursussen geeft 
aan volwassenen, die dit werk ter hand willen nemen, dat het studie
kringen speciaal in de dorpen en kleinere plaatsen, propageert en 
eventueel subsidieert, dat het in het afgcloopen jaar een cursus van 
14 en een van 8 lessen per radio heeft gegeven, die door duizenden 
op het platteland zijn gevolgd en blijkens enquete hoogelijk zijn ge
waardeerd, dat het in zijn tijdschrift Volksontwikkeling geregeld 
ontwikkelingsvragen voor ’t platteland liet behandelen, dat het in de 
afgeloopen jaren zonder ophouden de Dorpshuisgedachte met alle 
mogelijke middelen heeft gepropagandeerd, dan ben ik misschien al 
aardig op weg om die propagandistische taal te voeren, die ik juist 
vermijden wilde, doch waartoe ik even verleid werd, omdat ik toch 
moest antwoorden op de vraag: is het gewenscht en mogelijk meer 
dan tot nu toe te doen voor de ontwikkeling van volwassenen ten 
plattelande? Voor het Nut antwoord ik daarop: gewenscht is het 
zeker en .... mogelijk?

Wel — „when better cars are built. Buick will build tkem!”

Met het woord „Dorpshuis” heb ik een instituut aangeduid, dat 
voor het platteland van de grootste beteekenis zal worden.

Het eerste Dorpshuis is opgericht te Paterswolde. Het beoogt te 
zijn het maatschappelijk centrum van dit dorp en het is hierin zeker 
ver boven de verwachting van zijn stichters geslaagd.

Toen ik in 1919 voor het eerst kennis maakte met dtfze instelling, 
stonden twee dingen voor mij vast. Ten eerste dat hier een organisatie
vorm voor plattelands-ontwikkelingswerk gevonden was, die alom 
verdiende te worden toegepast en ten tweede, dat ik tot nu 
mijn werk niemand ontmoet had, die zooveel kwaliteiten voor 
leiding van zoo’n Dorpshuis in zich vereenigde, als de ziel van c' 
instelling Mevrouw Bahler-Boerma. Nu na 6 jaar zijn deze bc 
overtuigingen geen oogenblik aan ’t wankelen geraakt.

In dit dorp van 2500 inwoners gaan wekelijks vele honderden 
.— vele honderden — cursisten in en uit, kinderen en volwassenen, 
jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Handenarbeid, zang, lectuur, 
hoefbeslag, inmakerij, naaien en knippen, tooneclspel ja wat men maar 
bedenken kan en dat strekken kan tot ontwikkeling van hand, ’ 
en hart, het wordt hier beoefend en dan niet in een opgewi 
vlaag van één jaar of hoogstens twee, maar in voortgezetten 
jaar in jaar uit, in stijgende lijn.

Van de eerste kennismaking af heeft het Nut niet nagelaten de 
aandacht te vestigen van zijn departementen op dit voorbeeldige 
werk en mede door deze propaganda is het Dorpshuis althans in het
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Noorden en Oosten des lands een vertrouwd begrip, dat veel plaatsen 
heeft opgewekt om iets dergelijks tot stand te brengen. In de provincie 
Drente is op initiatief van den Commissaris der Koningin, den Heer 
Linthorst Homan, een krachtige organisatie op touw gezet, die zich 
voorstelt door instelling van Dorps- of Buurthuizen mede te werken 
tot de opheffing van Arm-Drente uit zijn staat van verval.

Van deze beweging is voor de ontwikkeling van volwassenen ten 
plattelandc niets dan goeds te verwachten.

Naast deze typische plattelandsinstelling verdienen nog even ver
melding de Vercenigingcn van Otid-leerlingen van Landbouwwinter- 
scholen, waarvan bijv, die van de Groninger School in 1921 in een 
uitvoerig Rapport uiting hebben gegeven aan hun belangstelling voor 
de ontwikkeling van volwassenen ten plattelande, waarbij zij de 
bekende Landbouworganisaties opriep om de hand aan den ploeg te 
slaan voor zoover het speciale vakkenis betrof, waarnaast zij van het 
Nut en dergelijke organisaties steun verwachtte voor de niet-vak matige 
ontwikkeling van de plattelanders.

De verschillende landbouwmaatschappijen organiseeren cursussen 
van allerlei aard, welke evenwel alle min of meer vakcursussen zijn 

i dus buiten het kader van mijn beschouwingen vallen.
De Vcreeniging voor hooger landbouwonderwijs aan de universiteit 

te Groningen vat haar taak zoo ruim op, dat zij bijv, in 1925 een 
cursus liet geven waar Prof. Haitjema een duidelijk beeld gaf van 
de geschiedenis en tegenwoordigen staat van de Deensche Volks- 
hoogescholen. een cursus die dus ver boven de eigenlijke vakkennis 
uitging en wijde perspectieven opende. Ik heb den indruk dat deze 
vereeniging, hoewel zij uit den aard der zaak slechts kleine groepen 
bereikt, een voorbeeld zou kunnen zijn voor andere landbouw-centra, 
teneinde een soort elite te vormen in den landbouwersstand, wat 
Wageningen alleen zeker niet in voldoende mate kan bereiken.

Ook de vereeniging van leeraressen bij het landbouwhuishoud- 
onderwijs is zich ervan bewust, dat zij behalve vakonderwijs in engeren 
zin, nog een taak heeft te vervullen op het gebied van de ontwikkeling 
speciaal van de opgroeiende meisjes en vrouwen waarmede zij in 
aanraking komen. Op hare samenkomsten noodigt zij telkens ter 
voorlichting in dit werk vooraanstaande persoonlijkheden uit die be
paalde ontwikkelingsproblemen inleiden. Verschillende van hare leden 
zullen in Mei een cursus van het Nut voor dit doel volgen.

De nog betrekkelijk jonge vereeniging ter bevordering van het 
onderwijs in kinderverzorging en opvoeding (K en O) beoogt leidsters 
te vormen, welke zeker ook ten plattelande heilzaam onderricht aan 
jonge moeders zullen kunnen geven. Voorloopig vrees ik, dat Gnan- 
cieele bezwaren een krachtige ontplooiïng van dit werk, waartoe velen 
zullen moeten worden uitgezonden in den weg zullen staan.

Dat de Nederlandsche vereeniging van huisvrouwen zich oc 
allerlei gebied, dat in slechts ver verwijderd verband met de 
houding staat, begint te bewegen, is begrijpelijk voor ieder, di< 
leven eener dergelijke organisatie doorschouwt, al zullen de letter
kundige en kunstzinnige programma’s van menige afdeeling de ver
wondering wekken van hen die meenen, dat dit werk niet specifiek 
huisvrouwelijk is.
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De vereenigingen het ^Vitte- en het Groene Kruis hebben op hun 
gebied een staat van dienst, die niet licht zal worden overtroffen. 
Ook zij geven door verschillende cursussen op het gebied van 
lichaamsverzorging en hygiëne een vorm van ontwikkelingswerk van 
volwassenen, die onontbeerlijk is en die bij liet bloeiende leven dat 
deze vcreenigingen leiden, zeker steeds naar behoefte zal worden 
uitgebouwd.

Belangrijke vereenigingen, welke niet direct het ontwikkelingswerk 
voor volwassenen ter hand nemen, doch gewichtig materiaal ’ 
beschikbaar stellen, zijn de Centrale Vereeniging voor O| 
Leeszalen en Bibliotheken, de Centrale Vereeniging voor L 
Bibliotheken en de Lichtbeclden-vcreeniging.

De eerste van de drie heeft door filialen en correspondentschappen 
het lezen ten plattelande sterk bevorderd, terwijl de tweede met 
haar boekenkisten uitsluitend ten ’ behoeve van de allerkleinste 
plattelandsplaatsjes haar heilzaam werk verricht.

De lichtbeelden-vereeniging met haar vele honderdei 
gekozen lantaarnplaatjes, te zamen vormende een 
van duizenden platen, is een model-inrichtii 
catalogi ons met bewondering vervullen en 
bewijst aan de ontwikkeling van volwassenen

De leiding van genoemde drie vereenigingen 
men overtuigd kan zijn, dat zij alles zullen doe 
te stellen van alle vereenigingen, welke op erns 
wikkeling van het platteland wenschen te bevordei

Als jongste vereeniging op het gebied van 
van het zichtbare beeld, meldt zich aan de V. ( 
welke zich ten doel heeft gesteld een moe 
van ontwikkelingsfilms.

Het allernieuwste hulpmiddel, dat zich aanbiedt als middelaar 
voor het aanbieden van ontwikkelingstof aan groote scharen, is de 
Radio. Dit middel biedt zooveel ongekende mogelijkheden, dat het 
ons niet verwonderen kan, dat allerlei vereenigingen, die in ruimen 
kring ontwikkelend willen werken, er zich met waar enthousiasme 
op geworpen hebben. In minder dan geen tijd telde ons land naast 
neutrale-, Roomsch-Katholieke-, Orthodox-Protestante-, Vrijzinnig- 
Protestante- en Sociaal-Democratische omroepuren. Over de Nuts- 
radiocursussen sprak ik reeds. De oplossing voor een juiste distributie 
moet nog worden gevonden, voorloopig mogen we aannemen, dat een 
edele wedstrijd tusschcn al die richtingen, die — en dit is een voor
treffelijke eigenschap van deze nieuwe techniek ■— voor ieder, die het 
hooren wil moeten werken, het gebodene op steeds op hooger peil 
zal brengen. Dat met name bet platteland met vreugde dit middel 
ontvangen heeft en zal weten te gebruiken, spreekt vanzelf.

Zie ik het goed, dan hebben wij hiermede de voornaamste neutrale 
instellingen die de ontwikkeling van volwassenen beoogen, de revue 
laten passeeren. Wij hebben een levendige activiteit bij hen waar
genomen, ook ten opzichte van plattclands-belangen en de overtuiging 
gewonnen, dat ieder voor zich gaarne zijn uiterste kracht zal inspannen 
om deze belangen te dienen. Voegen wij daarbij de werkkracht, die 
ten dienste staat aan niet-neutrale vereenigingen, waarbij we zeker
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2. De per individu verschillende uitwerking van onze ontwikkelings
arbeid en de haast onnaspeurlijke resultaten ten opzichte van het 
geluksgevoel, verplichten ons tot bescheidenheid bij de formuleering 
van algemecne desiderata.

Stellingen.
1. Alle ontwikkelingswerk heeft slechts in zooverre beteekenis als 

het bijdraagt tot ons geluk. Niet de verworven kennis, maar het 
mogelijk hieruit voortvloeiend geluksgevoel bepaalt de beteekenis van 
het ontwi’-'-,r-----------'

9. De in ons land bestaande vereenigingen voor volksontwikk< 
bieden voldoende gelegenheid om in de behoefte aan oir 
van volwassenen te voorzien — behoudens verbeteringen van 
waarin bet onderricht wordt gegeven, welke laatste 
plaats van persoonlijke, daarna van organisatorische factr

6. Samenspraak van personen van 
tegenover de onmiskenbare voordeelen van o 
waarvolle factoren, die niet verwaarloosd 
docent worden in dit geval hoogere eischet
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gelijke k
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itige leiding ongetwijfeld veel 
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7. Men dient er zich van bewust te 
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i onrechte hebben sommigen 
alleen gestreefd moet wordt 
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Prae-advies van Prof. Dr. Th. L. Haitjcma.
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I Je vraag, die mij ter behandeling op dit Congres voorgestcld werd, 
gaat uit van een vooronderstelling, die niet wel discutabel kan 

geacht worden. Het dunkt mij het beste, dat ik begin met die voor
onderstelling als feit naar voren te brengen, als een onbetwijfelbaar • 
feit, waarover geen verschil van mcening kan bestaan.

Dit feit is het gebrek aan „ontwikkeling”, in ’t algemeen gesproken, 
bij de bevolking ten plattelande. Het is zonder meer wenschelijk, dal
er aan de plattelands-bevolking uit de bronnen van meerdere ont
wikkeling en hoogcre beschaving iets toevloeic; „ten goede kome”, 
wat de gezichtskring verruimt en de cultuur-belangstclling verdiept. 
Dat is ook nu nog noodig, al is er in den laatsten tijd in dit opzicht 
al heel veel veranderd. In verschillende districten van ons land blijft 
er, ondanks de gunstige uitzonderingen, bij de groote menigte onzer 
plattelands-b ewoners een groot tekort aan ontwikkeling en aan inte
resse voor cultuur-vragen in het algemeen te constateeren. Er is maar 
al te vaak te weinig lust tot lezen en onderzoeken. Het eenmaal of 
tweemaal per week verschijnend nieuwsblaadje is al, wat de meesten 
lezen; en dan daaruit vaak nog maar alleen de markt-berichten en 
de ongelukken-rubriek. Welke dorpspredikant heeft niet met dit gebrek 
aan ontwikkeling en zelfs aan allen lust tot verdere ontwikkeling bij 
zijn gemeenteleden te worstelen gehad, en soms jaren lang tevergeefs 
gezonnen op middelen, om het heele beschavingspeil in zijn vriéndelijke 
gemeente ietwat te verheffen?

Voorwaar, het is wenschelijk, dat er aan de bevolking ten platte
lande iets van cultureel verheffende invloeden „ten goede kome". 
Hoe eerder hoe beter; hoe meer, hoe liever.

En dat is niet alleen wenschelijk, maar ook mogelijk.
Ondanks de sombere ervaringen van menigen dorpspredikant moet 

blijven vaststaan, dat het mogelijk is, dat de bewoners ten platte
lande in hun algemeene ontwikkeling verrijkt worden. Natuurlijk is 
dat mogelijk. De spreekwoordelijke „domme boer” is al te zeer een 
„Fabclwesen", dan dat wij uit zijn zoogenaamd gebrek aan vatbaarheid 
voor hoogere ontwikkeling wagen zouden te concludeeren, dat afgezien 
dient te worden van iedere poging, om hem tot intenser meeleven 
met het groote cultuur-leven te bewegen. Zeker, de plattelands
bewoner is conservatief, en laat zich niet gemakkelijk uitbrengen uit 
zijn gewone spoor van dagelijkschen arbeid en gebruikelijke verpoozing. 
De massa is inert, ook op het platteland. Wij maken ons geen illusie’s, 
dat, cultureel gesproken, de aanblik van het platteland bij verrassing 
veranderen zal . . . Maar dat wil toch niet zeggen, dat hier met 
onmogelijkheid zou moeten gerekend worden. Tot zulk een capitulatie 
tegenover het gebrek aan ontwikkeling ten plattelande geeft de ge
schiedenis ons niet het minste recht: wat is er ook op het platteland 
in de laatste tientallen al niet ten goede veranderd in dit opzicht! 
En het mooie werk, dat in het buitenland soms succesvol gedaan 
werd tof cultureele verheffing der plattelands-bevolking, geeft ons al 
evenmin recht om met betrekking tot de plattelands-bcwoners in het 
eigen land aan beloftenrijkc mogelijkheden te twijfelen.
272
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ï Volksuniversiteiten in ons 
Congres heeft bijeengeroepen, 
zal vinden, wanneer ik in de 

i voor zichzelf bij de overweging 
centrale plaats toeken aan de 

ontstaan van dit Congres 
macht optreedt voor allen, 

ling belangstellen, zóó is als 
tle macht onder al die instel- 

schemert natuurlijk in 
miversiteit voorbereid, 
der Haagsche Volks- 

ijk op den

Maar al is zoo dus het bevestigend antwoord 
het in het algemeen gcwcnscht en mogelijk is, om 
plattelande te doen proliteeren van arbeid, die < 
volwassenen bedoelt, onvoorwaardelijk te geven, •— 
nog niet gezegd, dat het juist de arbeid van de insl 
II le vraag bedoeld, zou moeten wezen, die aan 
woners zou dienen ten goede te komen.

Het is mij bij navraag gebleken, dat met de in onze vraag genoemde 
instellingen eenvoudig bedoeld werd alles, wat op het gebied der 
volks-ontwikkcling werkzaam wil zijn.

Volksuniversiteiten, maar ook Departementen van de Maatsschappij 
tot Nut van't Algemeen; instituten voor arbeidersontwikkeling, maar 
ook b.v. middenstandsbonden in de gestalte van boeren- en tuinders- 

Amersfoortsche internationale School voor Wijsbegeerte 
eenvoudige mannen- en vrouwenvereenigingen; reisver- 

evenzeer ahs volksbond en tegen drankmisbruik.
»ó algemeen dus in onze vraag op alle mogelijke bestaande 

'ezinspeeld wordt, die zich ontwikkeling van volwassenen 
en, daar ligt het voor de hand om aan de van 
iging in ons toe te geven, de bestaande instelling 

dan tot dusverre, ten behoeve van het j
ontwikkeling van den plattelands-bewoner. Waarom 
weer nieuwe instellingen bij gecreëerd moeten worden? 

we aanmoedigen, dat al die bestaande instellingen ter bevor- 
van de ontwikkeling der volwassenen, die daarvoor in de 
vallen, zich zooveel mogelijk ook ten dienste stellen aan de cul- 
verheffing van de bevolking op het platteland. Dit schijnt de 

zezen weg. Wij zullen ons eerst evenwel wat dieper hebben 
innen op het probleem, dat in onze vraag III aan d.e orde 
werd, vóór en aleer wij recht hebben tot de verklaring, dat 

aangewezen weg ook begaanbaar is, en inderdaad tot het doel 
leiden kan en zal.

Omdat het een 
vaderland is, die ons tot 
geloof ik niet, dat i 
breede lijst van instel 
van vraag III opsommen 
volksuniversiteiten. Zoc 
een volksuniversiteit 
die in de problemen 
vanzelf de volksuniversiteit 
lingen, die in onze vraag 
deze vraag op dit Congr 
door. Zonder dat daarnu 
universiteit onder verdenking 
voorgrond te plaatsen.

Doch als dan zoo tegen wil en dank in de lijst van instellingen, 
die men in vraag III in gedachten kan opsommen, de Volksuniver
siteiten dubbel onderstreept verschijnen, is tegelijkertijd duidelijk, dat 
onze vraag het probleem van de verhouding van stad en platteland 
aan de orde stelt.
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nog dan Leiden en Utrecht als Univcrsiteils- 
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En dan wordt de vraag, die wij te behandelen hebben, dus deze, 
of het gewenscht en mogelijk is, den arbeid van instellingen, die zich 
ontwikkeling van volwassenen ten doel stellen, en het merk der stads
cultuur dragen, meer dan tot dusver aan de bevolking ten plattelande 
ten goede te doen komen?

Ook op deze vraag, aldus aangevuld en tegelijk nader begrensd, 
schijnt aanvankelijk geen ander dan een bevestigend antwoord mogelijk.

Want het is nu eenmaal onloochenbaar, dat de steden de brand
punten onzer beschaving zijn. De cultuur-bewegingen gaan, de laatste 
twee eeuwen reeds, van de stads-beschaving uit, en doen de water
oppervlakte ook van het plattclands-leven rimpelen. De olievlek der 
stads-cultuur breidt zich langzaam en kringvormig uit over het platte
land, dat rondom de stad gelegen is.

Zoo is in de 18e eeuw de West-Eurc 
die wij als de „Aufklarung" plegen aan t< 
in ons vaderland gaan doorwerken ook < 
ten slotte de idealen der „Aufklarung" 
ons gelieele volksleven: voor stad en pk 
gemakkelijk vast te stellen, dat juist Ams 
handelscentra, meer nog dan Leiden < 
steden, de meest bewogen wellen voor 
weest zijn, die hare

Daarom is het ook volkomen juist ten aanzien van de Maatschappij 
tot Nut van ’t Algemeen b.v. vol te houden, dat haar arbeid tot ont- 

eling van volwassenen het stempel der stadscultuur draagt, ook 
>uden misschien tegenwoordig ook de meest actieve Departe- 

i meer tot het platteland dienen gerekend te worden.
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is een „AufklUrungs”- 

. dat van de stad is uitgegaan.
evenzeer dragen tal van andere bonden en organisaties dat 

der stadscultuur, ook al zouden verschillende hater afdeelingen 
aandacht misschien op het platteland concentrecren. Ik 

de sociale bonden en de vakorganisaties, aan alle vereeni- 
die pas met het arbeiders-vraagstuk konden opkomen, en 

.„tstaan en geschiedenis zoo ten nauwste betrokken is bij 
bet proces der industrialiseering van onze maatschappij, dat het 
steden-probleem benauwend maakte en daarna van uit de steeds 
groeiende steden zich uitbreidde over het geheele land.

Er is dus, ook historisch gezien, een golfbeweging waar te nemen 
van de stadscultuur uit in de richting van het platteland; en niets lijkt 
daarom natuurlijker, dan dat die natuurlijke golfbeweging ook dienst
baar gemaakt wordt aan de verheffing van het ontwikkelingspeil bij 
de bevolking t-------

Daar komt
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De plattelands-bewoner staat, in het algemeen gesproken, ook open 
voor de invloeden van de stad. Hij verwacht het veelal, of hij het 
bekennen wil of niet, van de stad. Hij trekt, om zoo te zeggen, zijn 
Zondagskleed aan, als hij aanraking zoekt met de stad. En als hij 
dan weer terugkomt in zijn kring op het platteland, dan is hij het 
middelpunt der belangstelling, omdat hij medebrengt het laatste nieuws 
van de stad, en zijn oordeel over verschillende vragen, en zijn blik 
op verschillende moeilijkheden heeft kunnen vormen met behulp van 
de indrukken, die de stad hem gaf. Bij de eenvoudige plattelands-be- 
woners heeft ieder, die, hoewel uit dorps-milieu, korter of langer 
nauwe aanraking met de stadscultuur gehad heeft, iets van het wijze 
orakel, dat woorden vol zwaarwichtig gezag spreekt.

Is dit soort van ontvankelijkheid van de platteland; 
de stadscultuur geen gunstige omstandigheid, die het i 
lingen, in onze vraag bedoeld, gemakkelijker maken zal, 
ten goede te doen komen aan de menschen van buitei

Met al het gezegde zou een bevestigend antwoord i 
ook in den vorm, waarin ze ons gesteld werd, 
het tenminste onvoorwaardelijk gewenscht 
cultuur-golfbeweging van de stad uit naai
en onbelemmerd te doen doorgaan.

En indien, aan den anderen kant, de | 
getypeerd was als mensch, die open sta;

Zoowel het eerste als het tweede 
vaste overtuiging, een irrealis in.

Ik geloof niet, dat het zonder meer gewenscht is, dat de stads
cultuur haar invloedssfeer onbelemmerd uitbreidt over het platteland. 
Integendeel, daar is aanleiding te over, dien invloed ook ten deele 
te stuiten, te neutraliseeren; en een tegenstrooming aan te wakkeren, 
zoo dat mogelijk blijken zou, van het platteland uit in de richting der stad.

En ik geloof ook niet, dat de plattelandsbewoner zonder meer ont
vankelijk staat tegenover wat de stad hem bieden kan. Integendeel, 
hoe paradoxaal het ook moge klinken: de plattelandsbewoner ver
wacht het van de stad, maar staat tegelijkertijd diep wantrouwend 
tegenover de stadscultuur.

Het is goeddeels de reactie v 
neer hij zich „gesloten" houdt en 
van de stad.

Laat mij thans over deze beide overwegingen, die ons probleem 
niet weinig gecompliceerder maken, iets naders mogen zeggen.

Is er wel reden, om de stadscultuur zoo geestdriftig te verheerlijken, 
en het voor te stellen, alsof het platteland alleen maar van die on
volprezen stadsbeschaving had te leeren, en niet omgekeerd de stad 
van het platteland? Ik denk aan de mooie bladzijden vooraan in 
Brusse’s Rotterdaniscke Zedeprenten (Rotterdam 1921), waarin de auteur 
zijn voorkeur voor het buitenleven boven het stadsleven motiveert.

Het bestaan in een dorpje op de hei is „veel eenvoudiger, beknopter, 
minder gecompliceerd, natuurlijk-menschelijker en vrijer. Je wordt er 
oneindig minder verontrust door de invloeden, de emoties, de prikkels, 
de noodzakelijke bemoeiïngen, maatschappelijke verplichtingen en con-
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venties van het menigvuldigcr en directer verkeer met de menschcn, 
van wie je veel afhankelijker bent in het groote stadsleven. Maar 
hierdoor ook ontwikkelt buiten de individualiteit zich ruimer, zuiverder 
en eigener. Je hoeft er je minder te schikken, en dus te verbergen, 
je niet langer te gedragen overeenkomstig de voorstelling, die je mede- 
menschen zich nu eenmaal — zij 't vaak onbewust door je eigen 
suggestie — van je hebben gemaakt; niet langer de houding te be
stendigen, de rol voort te spelen, die de omstandigheden je hebben 
toebedeeld."

Intusschen legt een auteur als Brusse zich heel gemakkelijk bij de 
feiten neer. ,,Wij zijn nii eenmaal geen natuurmcnschen meer*' . . . En 
met een toespeling op de in den laatsten tijd zoo veel besproken 
Paradijs-geschiedenis, die ik, naar het mij voorkomt, ernstiger neem 
dan Brusse, wijst hij er op, dat inet de hoogere cultuur der menschen 
ook de stedenbouw moest opkomen. Zoo zijn wij, met onze kennis 
van goed en kwaad, stadsmenschen geworden, zegt Brusse; en wij 
hebben getracht er het beste van te maken. —

Ja, als de stadscultuur inderdaad een hooger stadium in het evolutie
proces der mcnschheid vertegenwoordigt, en het eigenlijk naïef is, om 
het verloren paradijs-achtige natuurleven van den primitieven nomaden- 
mensch te blijven beweenen, dan spreekt het ook vanzelf, dat iemand 
als Brusse ook het aanlokkelijke van het stadsleven weet te schilderen, 
en ten slotte de golfbeweging van de stads-cultuur naar het platteland 
„restlos" aanvaardt. Dan moet men het Fran^ois Coppée na zeggen: 
in de stad _il y a de la pensée dans 1’air"— 1'enthusiasme gai; la bonne 
humeur dans le courage"... Brusse werkt het zóó uit: in de stad is 
’t, „of je al je zinnen voelt spannen onder die cindelooze prikkels 
door je gretige belangstelling heen; — je voelt je veel intenser, veel 
bewuster, veel warmer leven. Je polsslag versnelt, je waarneming 
verscherpt, je fantasie wordt levendiger — je scheppingsdrang neemt 
toe. Die opgewektheid, die blijde tinteling, die gretigheid om méé 
actief te zijn. . . dat is de gunstige invloed van een groote stad."

In de typeering van het leven buiten en het stadsleven bij Brusse 
is heel veel treffend juist; doch daar, waar door zijn karakteristiek 
zijn wereldbeschouwing doorschemert, sta ik tegenover hem. Ik neem 
de Paradijs-geschiedenis volkomen ernstig en wcnsch ze daarom niet 
te lezen door den bril van het evolutionisme. Dat wil zeggen, dat ik 
in de geschiedenis van wereld en menschheid zeer zeker ontwikkeling 
zie, evolutie van lager tot hooger. Maar daarnaast en daar dwars 
tegenin zie ik even stellig degeneratie, terugval, verwording. Brusse 
stelt de verhouding van natuur en cultuur zóó — evolutionistisch —, 
dat het geen zin heeft te spreken van een plattelands-cultuur. Doch 
waar ik naast de feiten der ontwikkeling vol-crnstig wil rekenen met 
de feiten der degeneratie, zie ik dientengevolge de verhouding van 
stad tot platteland ook bij dat licht, en poneer derhalve de nood
zakelijkheid van een tegenstrooming van het platteland uit naar de 
stad toe. Het leven op het platteland is het cultuurlooze natuur
leven met; evenmin als het Paradijsleven, dat in het begin der 
H. Schrift ons geteekend wordt, het primitieve stadium van den 
natuur-mensch beteekent.
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aan, om mij door Grundtvig geheel en al 
■wijzen bij het werk tot cultureele verheffing 
. Hij leefde in een heel anderen tijd dan den 

tegen het midden der vóórgaande eeuw zijn 
voorde plattelandsbevolking trachtte te ver-

groote stadsleven in Kopenhagen van nabij 
;en ; en het was hem niet verborgen gebleven, hoe juist de 

...igs-geest in zijn levenstijd de stadscultuur sterk had geïn- 
, en de gehcele Deensche beschaving trachtte te verwereldlijken 
menschenleven in hoogeren zin dreigde te versplinteren. Hij 
hoe die „AufklUrung", waar zij zich sterk rationalistisch 

. den stroom der traditie en historie trachtte af te dammen, 
en wilde gaan leven uit het nieuwe begin, hoogstens aanknoopend 
bij het humanisme in de 14e en 15e eeuw, maar zeker niet bij de 
oer-Christelijke traditiën. Tegen dit alles ging Grundtvig in. Daarom 
moesten zijn scholen voor de volwassen zonen en dochteren van het 
platteland ook zóó ingericht zijn, dat de historie, speciaal de nationale 
historie, het hoofdvak van onderwijs werd. Grundtvig wilde de jonge 
menschen van het platteland laten graven in hun eigen oude cultuur, 
in de geschiedenis van het Deensche land van vóór den tijd, waarin 
Kopenhagen de groote stad 'verd, die

Zeker, ik denk er niet aan, om mij 
de gedragslijn te laten aanwijzen bij het \ 
der plattelandsbevolking, 
onzen. ^Vaar hij alreeds 
volkshoogeschool-idealen

.Richtlinie” erkent, is de st« 
Kaïn opkomt, ook een ope 
zonde. In de geschiedenis 
eeuwige waarheid. Kaïn, die in 
vermoordt, wordt daarna steden! 
aller tijden iets van den Kaïnsg 
en vroomheid vermoordt. Dat is 
cultuur, ik weet het. Wie zal 
Gods, wat er vrucht van ontwikkeling is in de

Maar het is wel een stuk van de waarheii 
gerekend dient te worden, en waar trouwens o», 
voor blijkt.

Maar wie dan zóó in de stadscultuur ook degeneratie doorwerken 
ziet in versneld tempo, in geweldige activiteit, die kan niet anders 
dan wenschen, dat in het plattelandsleven zelf gegraven worde, opdat 
men daar ontdekke sluimerende krachten van cultuur, die moeten 
worden aangeboord, en waarvan de ideeën een tegenstroom dienen 
te stuwen van het platteland uit naar de stad toe. Het platteland 
zal bij nader inzien blijken niet het land te wezen van de primitieve 
natuur-naïeviteit, maar een land, waar cultuur-goed verscholen 
van blijvende waarde,...........ook voor de stad.

Het is Grundtvig, de vader vani de Deensche volkshoogeschool- 
beweging, geweest, die ons door de hoofd-tendenz van zijn vruchtbaren 
arbeid voor de ontwikkeling der plattelandsbevolking heeft pogen te 
doordringen van de noodzakelijkheid, dat de stadscultuur in haar 
ontbindende werkingen moest worden tegengestaan door een intenser 
maken van de plattelands-cultuur in haar saambindende kracht, met 
haar spontane eenheid des levens, waarbij de religie heel het leven 
beheerscht en doordringt en geen enkele levensuiting of 'cultuur- 
openbaring principieel kan worden gesaeculariseerd.

Grundtvig had het groote stadsleven in Kopenh, 
gadegeslagen ; en het was hem niet verborgen gebl 
AufklUrungs-geest in zijn levenstijd de stadscultui 
fecteerd, en de gehcele Deensche beschaving trachtte 
en het menschenleven in hoogeren zin 
voelde, hoe die . AufklUrung”, waar 
kleurde, den stroom der traditie en
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wezenlijken, had hij nog niet te rekenen met 
intellectucele cultuur naar het exacte, het teel 
empirische natuurwetenschap en hare triomfen.

De cultuur der steden draagt in onze 20e eeuw dit natuurweten
schappelijk stempel heel sterk: in den invloed, dien de exacte methode 
alom op de geesten heeft, maar ook in het beeld, dat de heele stad 
vertoont na gebruikmaking van de nieuwste toepassingen der natuur
wetenschappelijke vindingen. En in dit laatste opzicht werkt de 
stadscultuur onbelemmerd en intens door op het platteland. Men voelt 
het in Denemarken tegenwoordig ook heel sterk, dat de Grundtvigi- 
aansche volkshoogescholen een ernstige crisis doormaken. Is er nog 
wel zooveel behoefte aan deze instellingen als vroeger: nu radio en 
telefoon het platteland vaak zoo intens doen meeleven het grootc 
cultuurleven van onzen tijd? En zal het wel genoeg zijn, bij het onder
wijs op de volkshoogescholen, zóó sterk in de geschiedenis te graven, 
en zich aan bet verleden te oriëntecren, terwijl het heelc moderne 
leven met zijn verbijsterende uitvindingen ons tot menschen van het 
oogenblik maakt, die naar voren zien, wachtend op het nieuwe, dat 
morgen weer komen zal?

Toch heeft Grundtvig ons iets zeer waardevols willen zeggen, door 
op de noodzakelijkheid van den tegenstroom te wijzen van het platte
land uit naar de stadscultuur toe.

Er sluimeren inderdaad nog cultuurgoederen onder onze menschen 
van het platteland, waarvan het geldt, dat de stadsmenschen van onzen 
tijd nauwelijks meer geneigd zijn ze met een vinger aan te raken.

Zulk een goed is de spontane eenheid des levens en de taaie con
tinuïteit van levenshouding in gewijde traditie en in volkshistorie. Er 
is in het leven onzer plattelandsbevolking iets op te diepen, dat de 
beteekenis van het Christendon! voor beschaving en volksleven kan 
doen fonkelen zonder de verduistering, die de saecularisatie met zich 
brengt, welke de ,.Aufklarung" ten troon verhief als cultuur-motief. 
Ook de stadscultuur van ons vaderland draagt nog veelszins 
cachet der „Aufklarung": versplintering van levens-inte 
wereldlijking der geheele beschaving. Naast den om» 
dien het natuurwetenschappelijk georiënteerde stadslcvt 
blijft de taai-conservatieve macht van Aufklarungs-’ 
klUrungs-ausblicke” doorwerken. Ge kunt ook thans 
over beschaving en Christendom, over „ontwikkelii 
verbetering der menschheid hooren spreken < 
veel gelijkt op de zegwijze van het Oud-J 
der 19e eeuw! En omdat ook deze opvattingen 
in het uitzicht, dat men heeft op den arbeid \ 

vraag III zijn bedoeld, is het noodig, 
meer afwijzen, maar ons oor te luiste 
zit, ook voor onzen tijd nog, op de sterk inj 
bedacht te zijn, die van de plattelandscultui 

in-vloeien in de stadscultuur onzer dage 
at wil niet zeggen, dat de instellingen, die zi 
volwassenen ten doel stellen, maar zouden 
oefenen van eenigen beschavenden invloed te, 
>ng van het platteland.
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op in onze vraag gezinspeeld wordt.
mijn tweede overweging, die ik reeds aanvankelijk 

t samengevat heb: de plattelandsbewoner staat niet zonder 
'ankclijk tegenover wat de stad hem bieden kan. Eensdeels 
hij het van de stad en anderdeels stelt hij zich diep wan- 
tegenover de 

uuiten-mens 
sondere

Doch dan blijf 
bereid zal zijn zit 
instellingen, waaro] 

Ik kom nu tot r. 
aldus kort samengevat heb: de platte 
meer ontvankelijk tegenover wat de s 
verwacht hij het van de stad en and< 
trouwend tegenover de stads-cultuur.

Alleen de buiten-mensch, die echt buiten-mensch is, maar in de 
stad zijn bijzondere ontwikkeling heeft opgedaan, wordt voor de 
plattelandsbevolking de mensch, die spreekt met autoriteit. Van hem 
willen zij het zich laten zeggen; omdat hij het hun zóó zeggen kan, 
dat het waardevolle van de stadscultuur in zulk een vorm wordt 
voorgedragen, dat er aansluiting is aan het geestesleven der plattelands
bewoners.

Ook in dit 
ons nog veel 1 
nooit zulk een i 
volking van het r_______
Kold, een paedagoog bij 
Jaren lang heeft Grundt, 
volkomen aan Christen I

Tegenover Grundtvig : 
vankelijk wantrouwend. . 
mensch, die het de 
vertellen. Christen 
het platteland, die 
handhaafde, van 
men zich gaarne

Maar het wil wel dit zeggen, dat als deze instellingen iets doen 
willen voor het platteland, zij zullen moeten verlangen naar het zich 
dienstbaar maken aan de plattelandsbevolking in de stemming van 
het ootinoedig-ook-van-het-plattcland-iets-willen-ontvangen. Hier geldt 
het voorwaar: wie iets geven wil, moet bereid zijn, iets, veel te ont
vangen. De plattelandsbevolking is niet bijster geneigd, zich te laten 
„ontwikkelen" door een rijke stadscultuur, die een weinig van uit de 
hoogte neerziet op dat domme, onbeschaafde volk. Ook psychologisch 
is het te verstaan, dat onze plattelandsbewoners pas geneigd zullen 
zijn wat te leeren van het onderricht dier instellingen, die het merk 
der stads-cultuur dragen, wanneer de houding der helpende leer
meesters die is van een Socrates, die zelf nog ieder oogenblik leeren 
wil, .... en als leermeester niets anders bedoelt, dan den leerling 
zelf te laten vinden, wat in het innigste van zijn eigen ziel verscholen 

:hatten van ware wijsheid.
uic stemming bij de instellingen, in onze vraag bedoeld, het 
iptreden gaat beheerschen, zal het enkel goede vruchten 
ragen, wanneer de golfbeweging gaat doortrillen van uit de 
- het platteland. Want dan is het scheeve van de stads- 

;ezet, het onzuivere gelouterd en het verkeerde geneu-
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vertellen kon van het oude Deensche leven vol helden-idealisme. 
Kold schudde de menschen wakker, en kon zoo eenvoudig-weg 
vertellen, dat het nooit meer vergeten werd. Kold kende door en 
door de mentaliteit van de menschen van het platteland en wist 
dientengevolge ook, dat het nutteloos was hun bezielende ideeën 
voor te houden, zooals Grundtvig telkens deed, — indien ze niet 
eerst tot persoonlijk geestesleven waren ontwaakt. Daarom was 
Kold's methode de individualistische: er moest op gewerkt worden, 
om fonkeling te brengen in oogen, die eerst niets zeiden, — en 
als die gloed er maar in was, zoo meende hij op grond van zijn rijke 
ervaring, dAn was het gewonnen. Dan kon men met vrucht ook 
trachten kennis bij te brengen, en onderwerpen te behandelen, die 
ontwikkelende waarde hadden voorde persoonlijkheid zijner leerlingen. 
Maar vóór alles moest er toch een kiem van leven ontspruiten, die 
tot ontwikkeling gebracht worden kon!

De ban van het massaal-inerte buitenleven moest eerst 
enkelingen worden doorbroken. En dan pas konden de enk« 
zich met vrucht verdiepen in de schatten van het eigen 
continué plattelands-cultuurleven.

Ook deze les uit de geschiedenis \ 
beweging moeten wij willen leeren.

Niet, dat ik daarmee zou willen zeggen, 
tot cultureele verheffing onzer plattelandsb 
als ons model zouden hebben na te volgen, i 
ook Kold in een geheel anderen tijd dan - 
uitkwam, daar zullen wij in onzen tijd zeker 

Kold’s heele persoonlijkheid heeft iets onnav< 
Wat hij kon doen, zou één groote mislukking wi 
daan werd. De primitieve verhoudingen bovcndi< 
zijn schoolplannen voor volwassenen trachtte te 
zeer zeker niet in den tegenwoordigen tijd 
kunnen worden op het platteland, zonder 1 ' 
geaffecteerds te krijgen.

Ik wil evenmin beweren, dat al de instellingen, die in v-raag III 
zijn bedoeld, er maar van moeten afzien, om iets voor de bevolking 
ten plattelande te zijn, omdat zij te zeer het merk der stadscultuur 
dragen. En dat wij dan maar zouden moeten wachten op het oogen- 
blik, dat een soort Christen Kold onder de menschen van ons 
platteland opstaat om te profeteeren, en persoonlijk leven en cultuur- 
belangstelling te wekken. Ik zeg niet, dat er zulke geesten als Christen 
Kold onder onze buitenmenschen niet zouden zijn. Fijne, intelligente, 
beschaafde geesten zijn er onder de plattelandsbevolking in ons 
vaderland in alle provinciën wel. Maar het zijn Sauls, die zich 
achter de vaten versteken. En er is geen wachten op, tot zij zullen 
gaan „profeteeren" en het initiatief nemen.

"Wij blijven op de instellingen, die zich in ‘t algemeen de ontwik
keling van volwassenen ten doel stellen, aangewezen. Maar als wij 
winst willen doen met wat de Deensche volltshoogeschool-beweging 
ons leeren kan, dan zullen wij begrijpen, dat voor waarachtige '' 
verheffing onder de bevolking van het platteland alleen in aar 
komen die instellingen, die het gemakkelijkst in staat zijn
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Ten slotte.
Er wordt in vraag III niet 
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toe kunnen zetten, om hun 
jevolking van ons platteland.

van haar stuwende kracht te vormen uit menschen van het platteland 
zelf. Want dat zijn de menschen, die de cultuur zóó transponeeren 
kunnen, dat de plattelandsbevolking kan toehooren met vertrouwen 
en kan verstaan naar eigen aard.

Dus zullen zich, naar het mij voorkomt, volksi 
voor arbeidersontwikkeling, instellingen als de inte 
voor Wijsbegeerte, Studentenbonden, enz., voorloof 
laten uitschakelen op dit punt van de pogingen t< 
intellectueele cultuur onder de menschen van ' 
dorpshuizen, plaftelands-departementen van het 
en landarbeidersbonden zullen veel 
van hun gemakkelijker aansluiting bij de e 
telande. Ook jonge mannenvereenigingen en , 
zooals ze op het platteland meestal onder 
andere kerkelijke gemeente bestaan, kunnen 
werk doen : vooral als het mogelijk blijken 
omgeving zelf de leidende persoonlijkheden i 
zulke organisaties.

Hiermee is echter het voornaamste nog niet gezegd. Kold is niet 
te weerleggen, als hij meent, dat alle pogingen tot verdere ontwikkel’ 
der plattelandsbevolking zullen falen, als er niet eerst persoonlijk 
geestesleven gewekt is in de enkelingen, en dit geestesleven als 't 
ware uit de oogen uitschittert. Dit geestesleven verstond Kold terecht 
als een gave van God. Hij zag het in religieus licht. Hij verstond 
het als Christelijk leven des Geestes; en in dien zin werkte hij er 
op aan.

^Vie de saecularisatie van alle mogelijke cultuurgebieden van harte 
betreurt, zooals ik, zal zich daarom vooral ook in dezen door Christen 
Kold willen laten gezeggen, en er sterk den nadruk op begeeren te 
leggen, dat alle arbeid tot bevordering der ontwikkeling, van welke 
instelling dan ook, ondanks haar beste bedoelingen, met onvrucht
baarheid geslagen zal blijken, wanneer niet op den achtergrond de 
arbeid van den predikant of den geestelijken voorganger in zulk 
een plattelandsgemeente staat. In dit werk immers kan het persoonlijke, 
het leven-wekkende pas tot zijn recht komen, en de beteekenis van 
trouwen herderlijken arbeid van predikanten ten plattelande kan in 
dezen niet gemakkelijk worden overschat.

Door dit werk alleen kan de sfeer gesc' 
sommige van de instellingen, die daartoe vooi 
wezen kunnen heeten, met vrucht cr zich 
arbeid te doen ten goede komen aan de b<

van, 
welke
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mannen, en een zomer-kostschool voor meisjes van hef platteland ’). 
Gelet op hetgeen zulke inrichtingen voor Scandinavië beteekend hebben 
en nog beteekenen, ben ik geneigd, het zeer te betreuren, dat in ons 
vaderland ook bij bestaande instellingen als landbouw-winterscholen 
voor volwassenen de internaats-gedachte met de mogelijkheden, die 
zij opent, zoo gemakkelijk wordt uitgeschakeld. Juist het dagelijksch 
samenleven als in één groot gezinsverband, ook met persoonlijkheden, 
die geestesleven willen pogen te wekken, zou een stempel kunnen 
zetten op de ontwikkeling van menig jong mensch van het platteland, 
dat het heele leven niet meer uitgewischt worden kan.

') Ik mag voor deze gedachte wel verwijzen na 
olkiboogeóêbolen in het Tijdschrift Stemmen 3ee
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Prae-advies van Mej. Frida Eversmann, landbk. ing.

?

landbouw-organi- 
leden behartigen, 

jog houden.
. . verstandelijke ont- 

tandelen.
de stelling vervatte vraag, moeten 

>p dit gebied reeds voor het platte-

enkel verstandelijk goed 
zedelijk hoogstaande

te komen tot uiting i 
door de Rijkslandbouw- 

en pluimveeteeltconsu 
en lezingen.

lie tot uiting komen i 
ten behoeve van < 

id- of tuinbouw- 
tuinbouworganisaties 

imen en (of) de deel-

geen behoefte aan 
doch allereerst aan

aatschappij heeft 
:1de individuen.

voor de volwassenen in het oog teons werk

Jn bovenstaande stelling wordt alleen gesproken over de ontwikkeling 
van volwassenen. De circulaire echter welke de bedoeling van dit 

Congres uiteenzet, kenschetst het werk voor de ontwikkeling der 
volwassenen als een Opvoedings- en Onderwijsinstituut. Hierin ligt 
besloten, dat we de ontwikkeling niet hebben te verstaan, uitsluitend 
als verstandelijk, maar dat ook bedoeld wordt de algemeenc ontwik
keling van den mensch, de vervolmaking van al zijn krachten, zijn 
karaktervorming.

De Maatschap 
ontwikkelde 
menschen.

Dit dient
worden gel.u

Bepalen we ons in dit prat 
keling, d.i. de verstandelijke c 
we ervoor te waken, juist daar 
landsbevolking, dat die ontwikl 
van het stoffelijke worde gericht, 
niet enkel uit een oogpunt i 
geestelijke waarden, in ruimen

Juist waar het leven der plat 
op de stoffelijke voortbrenging, 
vermaterialiscerde 1

Dit wordt in 't 
saties, welke niet 
doch het welzijn v

Dit vooropgeste 
wikkeling der voh

Ter beantwoording 
we eerst nagaan: w« 
land gedaan?
Ie. De directe Rijksbemoeiïngen. Dez<

; en het onderwijs gegeven •. . 
zuivel- en veeteelt-, bijenteelt- < 
vorm van adviezen, cursussen 

sijdelingsche Rijksbemoeiïngen, di 
> aan land- of tuinbouworganisaties, 

op het gebied van lanc 
lessen, die door land- of i 
en geheel door deze lichai 

. worden.
hiervan een ged 
keling der volw<

“r...
lichting
bouw-,

2e. De 1" ‘ 

sidies 
soorten cursussen 
De cursussen of 
gegeven worden, 
nemers bekostigd .. 

Inleidster zal hiervan een gedetailleerd overzicht geven.
Bij de ontwikkeling der volwassenen dient men niet allee: 

de mannelijke, doch ook aan de vrouwelijke bevolking te c 
Voor de vrouwelijke plattelandsbevolking ressorteert dit 
geheel onder 
Het Landbouw-huisboudonderwijs,

te-advics meer uitsluitend tot de ontwik- 
ontwikkeling der volwassenen, zoo dienen 

wij ons bezig houden met de platte- 
tkeling niet uitsluitend op de kennis 

t. Men beschouwe die ontwikkeling 
van utiliteit, doch richte haar ook op 

... i zin genomen.
leven der plattelandsbevolking zoo sterk gericht is 

jke voortbrenging, worde ervoor gezorgd, dat men geen 
bevolking kweeke.

t algemeen ook ingezien door de 1< 
alleen de stoffelijke belangen der I 

van het geheele individu in het o< 
teld zullen we meer speciaal de v 
Iwassenen ten plattelande beh« 
ding van de in c1 ' " 

: wat wordt er op
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mdbouw ressorteerde, 
Onderwijs, en wel bij

i
I

staan, 
land- of 

-s is plm. 16 
;rwijs deel, d

len kan bcspi 
ster w

loemde

igen van Oud-Leerlingen, welke door lezingen, 
lingen, wedstrijden, deelname en bezoek aan 
Hingen enz. de belangstelling in de vermeer- 

ïnnis gaande houden. — Aan de ontwikkeling 
te plattelandsbevolking komt nog ten goede:

lende Vrouwenorganisaties.
's het landbou whuishoudv 

ding op het gebied der e 
rpleging, meer speciaal w<

meewerk< 
i wordt,

judonderwijs onder 
;r gezondheidsleer, 
1 wordt dit gebied

vroeger onder het Departement van Lai 
doch sinds 1919 bij het Departement van • 
het Nijverheidsonderwijs is ondergebracht.

Dit wordt gegeven door dc speciaal daartoe opgeleide Land- 
bouwhuishoudleeraressen, welke in dienst van Land bouw vereeni- 
gingen of Boerenbonden staan, in samenwerking met bczitters(sters) 
van de. lagere acten land- of tuinbouw. De onderste leeftijds
grens der deelneemsters is plm. 16 jaar, doch er nemen zoovele 
ouderen aan dit onderwijs deel, dat het gevoegelijk onder het 
onderwijs aan volwassenen kan besproken worden. Deze vorm van 
ontwikkeling zal inleidster wat uitvoeriger toelichten.

De tot hiertoe genoemde vormen van onderwijs worden be
vorderd en voortgezet ' 
De talrijke vereenigingen v 
cursussen, proefnemingen, 
landbouwtentoonstellingen 
dering van vakker '■ 
van de vrouwelijke plat 
Het werk van verschilh

Zorgen deze, zoowel als 
meer voor de ontwikkelin 
zieken- en zuigelingenverp.. 
nog bewerkt door 
Organisaties als: Groene Kruis, AVit-Gele Kruis e.d. die naast 
de ontwikkeling in den vorm van directie adviezen, consultatie- 
bureaux, ook cursussen op dit terrein organiseeren.

Tenslotte komen nog in aanmerking
8e. Die vereenigingen, die hoewel niet uitsluitend voor het platteland 

werkend, toch door haar gevestigd-zijn in kleinere plaatsen, aan 
de ontwikkeling der plattelandsbevolking meewerken kunnen.

Vergelijken we hetgeen reeds gedaan wordt, met hetgeen, 
gezien de getalsterkte onzer boerenbevolking, gedaan moet worden, 
opdat zij zich kunne handhaven, den strijd om het bestaan met 
succes kunne voeren, en in staat zij van de nieuwe inzichten en 
werkwijzen in den landbouw op de hoogte te komen, dan dient 
voortgegaan te worden met de voorlichting en ontwikkeling van 
onze plattelandsbevolking, niet in het minst met die van het 
vrouwelijke deel. 'Wil de vrouw zijn in den vollen zin de steun 
van den man, dan moet met alle kracht gewerkt worden aan 
haar ontwikkeling als huisvrouw, moeder en boerin. Zoowel 
voor mannen als vrouwen is een goede vakontwikkeling, een 
juist .inzicht in het belang van den eigen stand, aangepast aan 
de verschillende bedrijfstoestanden in de verschillende deelen 
van het land waarin zij leven, van buitengewoon belang.

De plattelandsbevolking heeft haar eigen speciale aard en 
behoeften, zoozeer verschillend van die der stadsbevolking, dat 
het niet gewenscht is, zonder meer ontwikkelingsinstellingen en 
hun werkwijzen van de stad naar het platteland over te brengen.

De aangewezen organen om in de ontwikkeling dier bevolking 
te voorzien, zijn de alom bestaande landbouworganisaties, waar
van door inleidster een overzicht zal worden gegeven.
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Deze zijn door hun jarenlange werkzaamheid voor de bevolking, 
uit hen, en met hen gegroeid. De leiders, vertrouwd met den 
aard en aanleg, de nooden en behoeften van deze bevolking, 
zullen meestentijds met succes de juiste maatregelen ter ontwik
keling weten te nemen, indien tenminste de initiatieven niet door 
bezuinigingsmaatregelen in hun verderen groei belemmerd worden.

AVat betreft de technische hulpmiddelen bij het ontwikkelings
werk ten plattelande, hierbij zou men met vrucht enkele dingen 
van elders werkende instellingen kunnen navolgen. Zoo reken ik 
tot de wenschehjkhcden: een behoorlijk ingericht vergaderlokaal, 
waar goede gelegenheid is om lessen en demonstraties te geven, 
zonder dat men nu direct het gevoel heeft, weer op de school
banken te zitten. Verder behoorlijke gelegenheid om bibliotheken 
te huisvesten, en vooral de aanwezigheid van een goed projectie- 
apparaat.

Door samenwerking van de verschillende, eventueel in een 
plattelandsgemeente gevestigde vereenigingen of afdeelingen van 
grootere organisaties, zouden deze allen van de betere technische 
hulpmiddelen bij hun ontwikkelingswerk kunnen profiteeren.

de bevolkii 
uwd m<

iet d<
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III.
'groeide samenwerking zullen voor 
en verstrekkende beteekenis kunnen 
sch-technisch en economisch gebied.

tusschen de ver- 
j van volwas-

samenwerking tusschen verschillende instellingen 
■■ een ieders vrijheid en zelfstandigheid onaangel

| I

Bestaat er voldoende samenwerking tus 
schillende instellingen, die de ontwikkeling 
senen beoogen?

Zoo neen, hoe kan zij verkregen worden?

De gevolgen van een aldus gegr 
het ontwikkelingswerk van groote er 
zijn, zoowel op moreel als op practisci

IV.
Practische nuttigheidsoverwegingen zullen in het algemeen eerste 

aanleiding zijn tot samenwerking.

Prae-advies van Mej. C. Staas.

TT- oldoende samenwerking tusschen de verschillende
V en vereenigingen, die zich ten doel stellen ontwikkel 

ruimsten zin van het woord, aan volwassenen te breng 
staat niet. Het ontbreken van samenwerking wordt eenerzije 
radisch als leemte gevoeld zonder meer, anderzijds kan men 
de behoefte en het verlangen bespeuren, om 
anderii ’ '

tot stand zou kunnen 
ine behoefte; men kan 

■nigszins beïnvloeden, 
tand gebracht.

II. •
De vorm, waarin meerdere samenwerking 

komen, moet als van zelf groeien uit de ontstal 
de ontwikkelingsmogelijkheden van dien vorm eer. 
maar langs kunstmatigen weg worde niets tot st<

VI.
Ter bevordering van meerdere samenwerking kan men zich denken 

een Centraal-bureau, samengesteld uit enkele vertegenwoordigers van 
landelijk georganiseerde instellingen en vereenigingen, dat zich met de 
studie van het vraagstuk, practisch als theoretisch bezig houdt, voor
lichtend en adviseerend helpt waar de behoefte zich doet gevoelen, 
en door middel van zijn steunpunten in den lande, op de wensche- 
lijkheid van samenwerking wijst.

286
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Prae-advies van Prof. Mr.

vragen prae-adviseurs zijn gevonden 
, die zich met de ontwikkeling van i 

ik het als mijn taak te mogen beschouv 
icht te laten vallen van n

een Volks-Universiteit, die 
lelijkheid van samenwerking 
het belang der volksontwik- 

s een afgebakenden weg. Hoeveel 
..laan en hoeveel we reeds hebben 
tasten is nog niet voorbij en waar- 

komen, waarin in ’t geheel niet meer 
worden. ^Vant de behoefte, die de 
ligen en die in de verloopen jaren in 
:he völk aanwezig is gebleken, is 
laatschappelijk leven zich ontwikkelt, 
jen verruiming van inzicht gezocht. 
; op aangrenzend gebied werkzaam 

ig werken en zal krachtig kunnen 
het inzicht in den door ieder te

in Nederland, waar de politieke en godsdienstige tegen-
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over bovenstaande ’ 
verschillende kringen, 

wassenen bezig houden, meen 
daarop meer in het bijzonder het li< 
ervaring als Volks-Universiteitsbestuut 

_ Er is, geloof ik, geen bestuurslid van t 
niet doordrongen zal zijn van de wensche 
met andere instellingen. Onze arbeid in h< 
keling voert ons allerminst langs een afgei 
ervaring we reeds hebben opgedaan en hot 
geleerd, de tijd van zoeken en tasten is nog 
schijnlijk zal er nooit een tijd komen, waarin 
gezocht en getast behoeft te worden. Want c 
Volks-Universiteit tracht te bevredigen en die in de 
ruime mate bij het Nederlandscht 
steeds wisselend: naarmate het ma 
wordt telkens in nieuwe richtingei 
Contact met andere groepen, die < 
zijn, kan niet anders dan nutti; 
bijdragen tot verheldering van 
volgen weg.

Nog om een andere reden moet naar samenwerking worden ge
streefd. De veelheid van instellingen, die de volksontwikkeling beoogen, 
doet het gevaar ontstaan, dat van twee zijden eenzelfde arbeid wordt 
verricht, die, ware hij in één hand, minder moeite zou kosten en 
meer vrucht zou opleveren. Als ik b.v. bedenk, welk een groot aan
tal lezingen in een stad als Groningen wordt gehouden, hoeveel 
moeite en tijdverlies de spreker zich dikwijls getroost en welk een 
klein getal belangstellenden soms opkomt om die moeite te beloonen, 
dan beaam ik ten volle wat H. J. van der Munnik neerschreef in 
de Vragen des Tijds van Januari 1924: „Het verstrekken van wetens- 
waardige, nuttige en aesthetisch-vormende voorlichting is een belang, 
dat in onze steden nog veelszins verzorgd wordt in een veel grooter 
aantal vormen en kringen dan noodzakelijk is. Inderdaad zou een
dracht hier macht maken, macht vooral ook in de toepassing van de 
beste economie van tijd en geld”.

Met niet minder instemming las ik de woorden van den vroegeren 
Utrechtschen wethouder Dr. J. van Leeuwen in Volksontwikkeling 
(111e Jaargang, blz. 285): „Het algemeen maatschappelik belang, 
dat de ontwikkeling van volwassenen is, en de ontzettende arbeid 
en inspanning, die de organisatie en de verwezenliking daarvan zullen 
eisen, schrijven feitelik de grootst mogelike samenwerking van alle 
belanghebbenden en belangstellenden voor. Want alleen dan is er 
kans, dat de beschikbare menselike en materieele krachten op hun 
nuttigst zullen worden gebruikt en tot het hoogst bereikbare resultaat 
zullen voer

Speciaal
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; van het Congresbestuur, dat vooral 
het licht zal vallen.

:erste plaats de vraag, > 
verschillende instellingen 

een <1 '

iris van het Congres
geven, dat een dergelijk 
jevergd. Bij nadere over

grond van mijn per
slagen van den Bond 

en van de inlichtingen mij

stellingen misschien meer dan elders op elk gebied tot splitsing en 
afscheiding leiden en ook bij den ontwikkelingsarbeid tal van groepen 
naast elkander werken, kan samenwerking, waar die mogelijk is, 
nooit genoeg worden aanbevolen. Men moge die afscheiding toejuk' 
of betreuren, met den Heer Hovens Greve (Volksontwikkeling 
blz. 264) meen ik, dat het tegen de natuur zou ingaan, indi 
zich daartegen zou willen verzetten. „Synthetisch aangelegde i 
— zoo laat hij daarop volgen — mogen die afscheiding bel 
zij kunnen slechts zoeken naar vormen van samenwerking, die c 
zwaren van deze versplintering minder sterk doen voelen. Geil 
dat onze tijd de tcekenen brengt, dat alom naar samenwerkinj 
verlies van eigen karakter gezocht wordt”.

De samenwerking, waarop ik doel, kan in verschillenden zin worden 
opgevat.

Er kan een 
die terzelfde plaa 
aangeknoopt tuss< 
plaatsen en deze 
Het is ongetwijfeld 
op de plaatselijke o    

Het Congresbestuur stelt in de eerste plaats de vraag, of de bestaande 
samenwerking tusschen de verschillende instellingen voldoende is. 
Het is moeilijk op deze vraag een objectief antwoord te geven. Of 
men de samenwerking in een bepaalde gemeente „voldoende” acht, 
zal afhangen eenerzijds van de persoonlijke overtuiging van het nut 
van samenwerking, anderzijds van de plaatselijke behoefte aan samen
werking en van den omvang, waarin die samenwerking reeds is ver
kregen. Wat de plaatselijke behoefte aan samenwerking van de zijde 
der Volks-Universiteiten betreft, deze is uit den aard der zaak ver
schillend. Men kan in dit opzicht onderscheiden: 1°. De Volks-Uni- 
versiteiten in de groote centra; 2°. die in de gemeenten tusschen 
40.000 en 100.000 inwoners; 3®, die in de kleinere steden. Bij de 
eerste zal de behoefte aan samenwerking misschien niet luide spreken, 
omdat ook zonder deze een voldoend arbeidsveld te vinden is. Ook 
bij de derde categorie zal allicht samenwerking met andere instel
lingen niet als iets dringends worden gevoeld, hetzij omdat de Volks
universiteit weinig andere instellingen naast zich heeft, hetzij omdat 
in de verschillende besturen ongeveer dezelfde personen zitting hebben. 
Bij de tweede categorie zal de arbeid op menig punt eerst dan 
kans van slagen hebben, als bij verwante instellingen samenwerking 
gezocht en gevonden is.
.Wat den omvang der bestaande samenwerking l ‘ 

lijk heb ik mij afgevraagd, of het niet op den weg der p 
lag, daaromtrent over hef geheele land zoo nauwkeurig 
lichtingen in te winnen.

Correspondentie en bespreking met den secretai 
bestuur heeft mij intusschen den indruk geg< 
onderzoek niet van de prae-adviseurs werd ge 
weging scheen het mij ook overbodig, want op { 
soonlijke ervaringen, van de rapporten en vers! 
van Nederlandsche Volks-Universiteiten
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welwillend verstrekt door de secretarissen der Volks-Unh 
in onze 4 grootste steden, durf ik gerust de vraag, of de 
samenwerking voldoende is, ontkennend beantwoorden.

Ik geloof te kunnen verklaren, dat in de meeste steden van Neder
land van een geregeld en eenigszins georganiseerde samenwerking 
geen sprake is en dat de samenwerking, die er bestaat, meestal 
toevallig en tijdelijk is.

Ook die toevallige en tijdelijke samenwet 
reeds belangrijke resultaten opgcleverd. Te 
eenige malen gebeurd, dat leergangen, waarvoor aam 
aangifte onvoldoende was, • een zeer bevredigend getal 
verwierven, nadat de medewerking was ingeroepen van vereenigin» 
bij wier leden belangstelling voor het te behandelen onderwerp . 
worden verwacht. Ook is meermalen een cursus georganiseerd 
verzoek van een verccniging, die voor haar leden voorlichting om
trent zeker onderwerp gcwcnscht achtte, maar de Volks-Universiteit 
meer dan zichzelf geschikt achtte een leergang te organiseeren.

Nog niet voldoende wordt de wenschelijkheid van een goede arbeids- 
verdeeling op het gebied van het geven van leergangen ingezien. Zoo 
trof ik op het programma van de actieve en verdienstelijke afdeeling 
Groningen der Nedcrlandsche Vereeniging van Huisvrouwen naast 
cursussen in knippen en naaien, schabloneeren en batikken en fijne 
keuken — die ik gaarne als het domein dier vereeniging erken — 
ook leergangen aan over letterkunde en kunstgeschiedenis, een gebied 
waarop de Volks-Universiteit reeds jaren lang werkzaam is en dat 
men ter vermijding van voor beide kringen schadelijke concurrentie 
aan deze zou kunnen ovcrlaten.

Op verschillende plaatsen bestaat ook eenige samenwerking tusschen 
de Volks-Universiteit en de Openbare Leeszaal. Bij de oprichting 
der Groningsche Volks-Universiteit is in overleg met het Leeszaal- 
bestuur het plan gevormd, dat de docenten hun hoorders zouden 
wijzen op de boeken, over het behandelde ter openbare leeszaal 
aanwezig en dat de L.eszaal, voor zoover mogelijk, de boeken zou 
aanschaften, die de docenten zouden opgeven. In de practijk is daar
van evenwel weinig gekomen. In den laatsten tijd helpt de Leeszaal 
krachtig mee aan de verspreiding van het Programma der Volks- 
Universiteit door in de boeken, die worden uitgcleend. een exemplaar 
daarvan te leggen. Uit de rapporten, die in 1924 aan den Bond van 
Nederlandsche Volks-Universiteiten worden uitgebracht, blijkt 
ook in andere steden samenwerking bestaat. In Haarlem b.v. bc 
zich in de Leeszaal een kast, waarin de Volks-Universiteit de 
haar docenten aanbevolen lectuur plaatst.

Een andere samenwerking, die speciaal te Haarlem goede vruchten 
draagt, is die tusschen de Volks-Universiteit en de Centrale Com- 
missie'voor Arbeidersontwikkeling. Geregeld worden daar conferenties 
gehouden over het op te stellen programma. In 1924 is een inlei- 
dingsvergadering tot een V.-U.-cursus gehouden door de Centrale 
Commissie met dcnzclfdcn spreker en hetzelfde onderwerp. In Amster
dam is ook dikwijls van samenwerking sprake geweest, maar is 
daarvan weinig of niets gekomen. Beter is dit gelukt in sommige 
kleinere plaatsen, zooals Drachten en Veendam. Te Groningen heeft
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De taak der Centrale Commissiën voor Arbeidersontwikkeling zal 
in de toekomst wel worden overgenomen door het nieuw opgerichte 
Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling. In het rapport, dat voor de 
oprichting van het Instituut den grondslag vormde, wordt gesproken 
van een diepgaand verschil tusschen socialistisch en burgerlijk ontwik
kelingswerk. Terwijl het laatste over het algemeen individueele be
hoeften en persoonlijke belangen zou dienen, zou het eerstgenoemde 
nastreven het wekken van sociale krachten, die leiden tot een nieuw 
gemeenschapsleven op grond van veranderde levenshouding, tot een 
nieuwe sociale cultuur. „Ze hebben een geheel andere organische 
beteekenis voor het maatschappelijk en ideëel leven; de motorische 
krachten van het nieuwe zijn voor ons werk van eminent belang .

Het is hier niet de plaats om over de juistheid van deze opvatting 
te redetwisten. In elk geval hebben ook de oprichters van het 
Instituut ingezien, dat hun arbeid hen herhaaldclijk met de Volks
universiteiten in aanraking zal brengen. In het rapport is dan ook 
hier en daar sprake van overleg met de Volks-Universiteiten en van 
aanvulling, die de arbeid van het Instituut aan dien der Volks
universiteit geven kan. Ter vergadering van den Bond van I 
landsche Volks-Universiteiten van 20 December 1924, is ' 
uitgebracht van besprekingen tusschen het Bondsbcstuur en de 
van het Instituut, waarbij over en weer van geneigdheid tot 
werking was gebleken. Het Instituut bestaat nog te k< 
resultaten te kunnen boeken.

Aan de verhouding tusschen het Instituut voor Arbeiders-Ontwik
keling en de Volks-Universiteit heeft de Heer Bartstra een lezens- 
waardig opstel gewijd in de Socialistische Gids van 1924 (blz. 932). 
Hij verklaart zich overtuigd voorstander van het geregeld voeling 
houden, het uit den weg ruimen van misverstanden, het wederkeerig 
afbakenen van eikaars terrein van werkzaamheid. Hij meent ook, 
dat het percentage arbeiders onder de cursisten der V.-U. door de 
instelling van het Instituut op den duur niet zal dalen, maar rijzen.

In sommige plaatsen bestaat cenige samenwerking tussschen de 
Volks-Universiteit en instellingen als Het Nut en Ons Huis. De 
secretaresse der Rotterdamsche Volks-Universiteit schreef mij, dat 
aldaar de genoemde'instellingen gaarne samenwerken, elkaar raad 
vragen, elkaar op voordeelige condities aan zalen helpen, enz. Geregelde 
samenkomsten worden echter niet gehouden; ’t komt alles neer op 
een goede verhouding tusschen enkele bestuursleden.

Een mooi voorbeeld van plaatselijk overleg toont het Instituut voor 
Volksontwikkeling te Deventer, dat in 1919 is tot stand gekomen 
door de samenwerking van 26 vereenigingen van den meest uiteen- 
loopenden aard. Over dat Instituut zijn eenige mededeelingen gedaan 
door Dr. H. H. Zeijlstra in Volksontwikkeling (le Jaarg. blz. 440; 
2e Jaarg. blz. 433). Dit Instituut houdt zich bezig zoowel met jeugd
werk als met de ontwikkeling van volwassenen in verschillende richting.
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De ccnige gemeente in Nederland, wnar van een stelselmatige 
nisatie van het itlhielivijs aan volwassenen gesproken kan v.. 
is Utrecht, alwaar sinds 192'2 bestaat een gemcentelijl 
tot regeling van het onderwijs aan volwassenen. De 
niet zelf dit onderwijs geven, maar vergoedt aan \ 
zich daarmee bezig houden en aan de eischcn der 
doen, 70 n/0 van hare van gemeentewege goedgek 
verordening verdeelt het onderwijs in 4 al'declingen. 
om aan personen, die niet, niet voldoende of niet an 
lager onderwijs hebben genoten, de gelegenheid 
oefenen in lezen, schrijven, rekenen en Nederlandse 
2e afdeeling vallen cursussen in vadcrlandsche- 
schiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur, t 
taal en letterkunde, Fransch, Duitsch, Enge 
3e afdeeling omvat leergangen op het gebied v. 
vereenigingswerk, maatschappelijke beheers- e 
afdeeling A. geeft gelegenheid zich op de - 
wetenschap of kunst theoretisch of praktisc 
de 4e afdeeling B. bestemd 
pelijkc klassen en groepen c 
met de voortbrengselen 
kunst en toonkunst en 
toepassingen van geestelijl

Onder de 4e afdeeling 
luistercursussen der Voll 
onderwijs der 4e Afde< 
Universiteit te brengen.

Voor het onderwijs in de drie overige afdeelingen zijn werkzaam 
5 vereenigingen, onderscheiden naar politieke of godsdienstige richting, 
n.l. een vereeniging, verband houdend met den Utrechtschen Bestuur- 
dersbond, een Toynbec vereeniging, een neutrale vereeniging, een 
Protcstanlsch-Christelijk Bureau en een Roomsch-Katholiek Bureau.

De Gemeenteraad heeft benoemd een Commissie van Toezicht ter 
verzekering van de goede naleving van de verordening en ter voor
lichting van de vereenigingen en instellingen, die onderwijs aan 
volwassenen doen geven. Tot nu toe werkt deze commissie zuiver 
administratief en vormt zij geen centrum van samenwerking en voor
lichting.

De Utrechtsche regeling is financieel zeer gunstig voorde betrokken 
vereenigingen. De Volks-Universiteit voelt intusschen de opneming 
in dit verband als een druk, die haar vrnheid van ontwikkeling 
belemmert. Zij heeft 2 uitstekende bestuursleden verloren door de 
bepaling, dat men niet tegelijk bestuurder en docent mag zijn. Het 
Programma wordt van gemeentewege gecontroleerd en soms besnoeid. 
Het Bestuur zou dan ook aan een vast subsidie boven de huidige 
regeling de voorkeur geven.

Aan het slot van dit overzicht zij nog de opmerking geplaatst, dat 
mij niets is ter oote gekomen over samenwerking tusschen Roomsch- 
Katholieke en Neutrale Volks-Universiteiten. Ik heb den indruk, 
dat de R.K. Volks-Universiteiten een eigen leven leiden. Zij hebben 
indertijd opneming gevraagd in den Bond van Nederlandsche Volks-
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Ik kom thans tot de tweede der gestelde vragen: hoe kan vol
doende samenwerking verkregen worden ?

In de gedenkwaardige Novemberdagen van 191 < 
van het tijdschrift „De Opbouw" een nommer uit te geven, 
elk der redactieleden op een bepaald gebied zijn inzicht in de 
der maatschappelijke ontwikkeling zou ontvouwen, <- io«. > 
schreef toen een artikel over Ontwikkelingsraden (1c Jaargang, 
659). Evenwijdig met het maatschappelijk streven en sociale her, 
mingen, zoo betoogde hij, moeten de pogingen loopen de geestelijke 
cultuur van ons volk op hoogcr plan te brengen. Onze volkscultuui 
kan niet blijven staan bij de verlenging van den leerplichtigen leef-., - 
en invoering van verplicht herhalingsonderwijs, noch bij de aanmer
kelijke uitbreiding van het aantal vakscholen. Er is dan ook op 
allerlei gebied wel veel tot stand gebracht buiten de school om, maar 
deze buiten-schoolsche ontwikkelingsmogelijkheden zijn verspreid, niet 
samenhangend. Hier werken zij elkaar tegen, ginds bestrijken zij 
hetzelfde veld, elders laten zij groote leegten. Teneinde uit deze 
verstrooide doelen een eenheid te doen groeien, bepleitte de schrijver 
het denkbeeld om in steden te stichten centra van volksontwikkeling, 
die alle vereenigingen en instellingen bevatten. Men zou ze kunnen 
noemen ontwikkelingsraden en ze zouden een permanent bureau met 
een directeur dienen te hebben. Den werkkring dacht de schrijver 
zich aldus:

De ontwikkelingsraad bestaat uit de afgevaardigden van allen die 
zich bezig houden met eenigen tak van volkscultuur. Men zal er dus 
in ontmoeten de vertegenwoordigers der lichamelijke opvoeding die 
hun speelterreinen openzetten en de lichaamsoefening bevorderen. Daar
naast zal men het onderwijs vinden in zijn verschillende vertakkingen, 
voor zoover het gegeven wordt aan hen, die reeds practisch werk
zaam zijn (zooals avondlessen voor volwassenen, kook- en naailessen 
voor vrouwen, leergangen der Volks-Universiteiten). Ook geestelijken, 
die hun catechisaties en cursussen geven, zullen niet mogen ontbreken, 
evenmin als vereenigingen, die, op welk gebied ook, voordrachten 
organisceren en zij die de kunstopvoeding dienen, hetzij vereenigingen, 
hetzij museumbesturen, concertdirecties enz. Deze groote raden kunnen 
zich, indien noodig, in secties splitsen en uit hun midden een dage- 
lijksch bestuur kiezen. De eerste taak van den raad zal hierin 
bestaan, dat hij aan elke organisatie gelegenheid geeft mcdedeeling 
te doen van den arbeid, dien zij verricht. Bij de tenuitvoerlegging 
van dien arbeid zal elke vereeniging voorlichting en advies aan den 
raad kunnen vragen, maar deze zal nimmer beoordeelend, nog minder 
als beschermend voogd tegenover ieders afzonderlijke pogingen staan.

De ontwikkelingsraad zou bij het begin van elk seizoen een pro
gramma kunnen .samenstellen, waarin alles opgenomen is wat in een 
bepaalde gemeente gebeur* voor de volkscultuur. Aan het bureau 
van den raad moeten den bezoekers alle inlichtingen verstrekt worden 
omtrent de verschillende instellingen en moet ook gelegenheid bestaan
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voornaamste is, dat men er in slaagt de verschillende instel- 
geregeld bijeen te krijgen om hunne ervaringen te bespreken, 
arbeidsveld eenigszins af te bakenen, te overleggen op welke 

iar kan steunen en aanvullen. Met „geregeld” bedoel 
: bijeenkomsten veelvuldig zullen plaats hebben. Zij, 

het ontwikkelingswerk betrokken zijn, brengen veelal reeds 
uren in vergaderingen door, dat nieuwe vergader-bezwaren 
mogelijk moeten worden beperkt. Enkele geanimeerde bijeen- 
“ ?r jaar zullen voldoende zijn.

ook, of het raadzaam is den kring van deelneming 
reiden als de heer Casimir wenscht. De belangstelling 

vertegenwoordigers der lichamelijke opvoeding, van predikanten, 
conccrtdircctics is te uitcenloopend, dan dat door hen behoefte 
geregeld overleg zal worden gevoeld. Al te groote vergaderingen
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voor inschrijving. Dit werk zal spoedig tot een verdere ontwikkeling 
leiden. Vanwege den raad zal een maandblad, misschien zelfs een 
weekblad kunnen verschijnen, waarin allerlei wordt gepubliceerd, de 
aangesloten instellingen betrelTende. Er zullen statistieken worden 
opgemaakt, die de behoefte aan ontwikkeling doen kennen. De lacunes, 
die in de volkscultuur bestaan, zullen aan het licht komen en de 
ontwikkclingsraad kan den weg wijzen daarin te voorzien. Zoo zullen 
de raden vierderlei invloed kunnen hebben: een organiseerende, een 
advisecrende, een propageerende en een stimuleerende.

Zijn er in verschillende steden ontwikkelingsraden gesticht, dan zal 
vanzelf tusschen deze aanraking ontstaan. Het is mogclijk. dat 
coöperatie wordt gegrondvest, die bij de voorziening van allerlei 
elijke behoeften, lec rmiddelen, lichtbeelden enz., uitnemende diensten 
bewijzen.

indsregeering zou deze pogingen op verschillende wijzen kunnen 
.. b.v. door aan den onderwijsraad een afdeeling toe te voegen 
liten-schoolsche ontwikkeling en door instelling van een inspee-

i volksontwikkeling.
•ver de heer Casimir. Er is in zijn denkbeelden veel aan- 

en naar ik meen, is de door hem aangewezen richting de 
e naar voldoende samenwerking leiden kan. Niet in allen 
het voorgcsleklc kunnen worden verwezenlijkt. Het artikel 

ireven in een tijd, toen op een krachtige werkzaamheid der 
wekend werd en de leuzen van bezuiniging en inkrimping 

' niet hadden geklonken. Aan het inspectoraat 
zal thans wel niemand meer denken en ik 

zulk een inspecteur veel behoefte bestaat.
icteuren van ontwikkelingsraden, die al hun 
laarvan aan deze functie kunnen wijden, zullen 

schoone toekomstdroom blijven. Wie zal de 
jidiging verstrekken?

zijn, als men een bureau in het leven 
is, die eeri of meer avonden per week 

oede zaak kan beschikbaar stellen door 
ngstellcnden en die ook op andere wijze 
schillende instellingen kan levendig houden
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■ '"gen arbeid verrichten, gewenscht is, behoeft geen betoog 
weg tot samenwerking is reeds lang gevonden: het oprichten 

:n bond. Zoo is ook door de Nederlandschc Volks-Universi- 
zoodra er een vijftal bestond, een Bond gesticht, die reeds 

ie vruchtbare besprekingen aanleiding heeft gegeven, al liepen 
jaren wat te veel over één punt: de vcrdeeling 

'die. Tot mijn bevreemding is er in het jaar 1925 
-gadering van den Bond gehouden. Naar ik hoop, 
ichrijven aan een bij het Bestuur bestaande meening, 
overleg minder behoefte aanwezig is. Het zou in 
s naar nationale en internationale samenwerking 

Iks-Universiteitsbesturen, die 
>efte niet sprak. En men be- 

1. .'..g van 20 December 
loeveel stof tot waarde- 

zou zijn, als dergelijke

zullen de vruchtbaarheid der besprekingen niet ste< 
zou dan ook de grens wat. nauwer willen trekke 
daarbij van plaatselijkc omstandigheden afhangen.

Naast de ontwikkelingsraden zou ik als middel tot 
van samenwerking willen wijzen op de wenschelijkhcic 
besturen der verschillende instellingen personen 
tevens in een of meer andere instellingen zittii 
uitnemend middel om van elkanders werken 
en het wordt op verschillende plaatsen toeg 
sing van dit middel heeft haar grenzen. Zij ■ 
instelling vari volksontwikkeling zitten, hebbe 
reeds zóó bezet, dat van 
hun schouders te laden.

Ik heb in vorenstaande bladzijden alleen gesproken over plaatse
lijke samenwerking, want zooals ik reeds zeidc, onderstel ik, dat het 
de bedoeling van het congresbestuur is de besprekingen daartoe in 
hoofdzaak te beperken. Over interlocalc ■— of zooals men tegen
woordig zegt — landelijke samenwerking behoeft daarom weinig te 
worden ’

Dat 
gelijksoortige 
en de weg 
van een uu 
tciten, zuud 
tot vele vruchtbare besprekingen 
deze in de eerste jaren wat tc 
van het Rijkssubsidie. Tot mijn bevt 
geen algemeene vergadering van den 
is dit niet toe te schrijven aan een bij h 
dat aan onderling overleg minder behc 
dezen tijd, waar alles naar nationale en i 
wijst, zonderling zijn, als juist bij de Voll 
nog zooveel te leeren hebben, die behoe  
hoeft het verslag der laatste bondsvergadering 
1924 slechts door te lezen om te beseffen, hoevet 
volle discussie aanwezig is en hoe jammer het 
bijeenkomsten niet zouden worden voortgezet.
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Prae-advies van Dr. H. E. Greve.

1. Tusschen de verwante instelling 
der ontwikkeling voor volwassenen bewegen, 
haar werkwijze een eenigszins van de rest i 
De bezoekers van de lees- en studiezaal en 
bibliotheek onderwerpen zich niet, — althar 
waarneembaar —, aan eenige programmatige 
keurt de leeszaallciding de aangeboden lectuur e 
tentic dadr om te helpen en te raden waar dat 
een onderschikking als b.v. aan een docent, een 
spreker is toch bij de O. L. B. geen sprake.

Zoowel bij het experimenteeren in de vaak zoo genoemde „ont
spanningslectuur”, als bij het raadplegen van inlichtingsboeken (ency
clopedieën en derg.) en bij het naar zich toetrekken van zijn studie
werken, is de lezer in vergelijking méér individueel werkzaam. Het
geen wel zijn voordeelen heeft, omdat daardoor de zelfstandige ver
werving van ontspantn’ng, inlichting of kennis wordt bevorderd.

2. Doch aan de arbeidsmethoden der O. L. B. ontbreekt, — ook 
al staan aan de beter toegeruste onder haar wel degelijk enkele 
hulpmiddelen ten dienste om het gebrek ten deele op te heffen, —- 
het planmatig opbouwend karakter, dat volksontwikkelings-instituten 
als b.v. Volksunive rsiteiten aan hun werk kunnen geven. Bezoekers 
en lezers in O. L. B. staan in meerder of minder mate afhankelijk 
van hun goed geluk, omdat zij een vaste, regelmatige, concentrische 
voorlichting en leiding van een docent uiteraard moeten ontberen.

Dit gebrek voelen de O. L. B. zeker alle. Er mag wel op worden 
gewezen, dat het geven van voordrachten in O. L. B., het instellen 
van kleine lecsclubs, ook het organiseeren van tentoonstellingen met 
begeleidende verklaringen in woord en in druk, en in ’t bizonder ook 
de regelmatige „annotatie” van de boektitels, alle pogingen beteekenen 
om lijn en stijl te geven aan de bevrediging van den gidsloozen lezer.

„Library extension” reikt evenwel bij de gegeven financieele be- 
perktheid der budgets onzer O. L. B,, niet zoo heel ver. In plaatsen, 
waar het methodisch aangevat volksontwikkelingswerk eenigen om
vang heeft aangenomen, ligt het in de lijn van economische arbeids- 
vcrdceling.dat de O. L. B. zich onthoudt van eigen cursorische leiding, 
doch beter doet zich te beperken tot de verschaffing van de hulp? 
middelen tot verdere ontwikkeling en verdieping van de, in de elders 
gegeven lessen gewekte aanvankelijke belangstelling en kennis.

3. Omgekeerd kleeft aan het cursus- en voordrachtensysteem van 
andere volksontwikkelingsinstituten onmiskenbaar bedenkelijke tekort
koming, dat het gedoceerde of het voorgedragene zeer licht vervaagt 
en geheel te loor gaat, omdat de drang, althans de noodzakelijkheid 
ontbreekt, zich het vernomene ook eigen te maken door zelfwerk
zaamheid. Alle volksontwikkelingsarbeid lijdt onder, — leidt tot, —- 
oppervlakkigheid wanneer de leiding geen aansluiting vindt op 
werkzaamheid.
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Evenals de O. L. B. tracht b.v. de Volksuniversiteit naar de ideale 
rzijdsche aanvulling van die beide in den ..leercursus": een 
crsity extension” welke uit dezelfde overwegingen spruit als de 

>rary extension". Eenzelfde principe van arbeidsverdecling en 
eidsaanvulling leidt er toe, dat de hulpmiddelen voor verdere zelf

werkzaamheden gezocht en te vinden moeten worden in de O. L. B.
4. De O. L. B. is, wanneer men het volksontwikkelingswerk als 

één geheel beschouwt', in hoofdzaak de plaats voor het hulpmateriaal 
bij zelfwerkzaamheid. „Toynbeewerk", „Arbeidcrsontwikkelings-insti- 
tuut”, „Jonge mannenvereeniging,” enz. beijveren zich alle minder of 
meer serieus bockcrijtjes te vormen voor de eigen leden of deelnemers, 
de bezoekers of cursisten. Ligt het niet voor de hand, liever de boeken- 
voorraden te betrekken uit O. L. B., hetzij door de belangstelling en 
de lectuurbehoeften ddArhcen te leiden, hetzij door wissel- of vaste 
collecties daaruit te betrekken? Behalve het economisch voordeel trekt 
men uit deze arbeidsverdecling het profijt van een ruimer boeken- 
keuze en van deskundig samengebrachte boekenverzamelingen.

ó. Het geheele volksontwikkelingswerk vraagt naar arbeidsver- 
deeling in onderling verband. Wij werken allen als kolonisten in een 
nieuw land, waar de farms ver uiteen liggen omdat het land nog 
onbegrensd is in zijn wijde uitgestrektheid. Maar bij het toenemen 
van de arbeidskrachten naderen zich de velden van elks arbeid. Er 
komt een tijd van, misschien, onderlinge botsing tusschcn belangen 
en menschen, maar ook van zich opdringende noodzaak tot onderling 
zich verstaan, coöpereeren en organiseeren.

Zich onderling verstaan, elkanders werk aanvullen en dan ook ge
zamenlijk opkomen voorde levensbelangen van het volksontwikkelings
werk: dit vormt een programma voor den komenden tijd. Het is niet 
voldoende elkanders werkzaamheid welwillend tegemoet te treden. 
De vereenigingen en instituten dienen elkander plaatsclijk te vinden 
in, hetgeen indertijd Prof. Casimir, naar ik meen, „volksontwikkelings- 
raden” noemde. De plaatselijke „raden” hebben zich dan in den lande 
federatief te organiseeren. De taak van die federatie moet allereerst 
zijn, bij de landsoverbeid de regelingen te verkrijgen voor de finan
cieel gewaarborgde mogelijkheden van het volksontwikkelingswc

6. Dit toch is de eisch: dat overwonnen worde het incideli' 
het amateuristische, het philanthropische van het volksontwikkci 
werk. Wij kunnen ieder ons, op eigen terrein beperkt werk z 
economischer door onderlinge aanvulling en onderlinge arbeidsvet 
ling inrichten. Maar het verder liggend doel is toch, dat fen Rijk 
Gemeente de beteekenis erkennen van al hetgeen op dat gebied 
beurt: dat is: het consolideeren, behouden, uitbreiden van hetgeen 
zelfde overheden met opoffering van schatten gelds en inspanning 
ten koste leggen aan de onderwijzing en vorming der Jeugd. Wanneer 
slechts enkele paren percenten van hetgeen door Rijk en Gemeente 
aan de School wordt besteed, ter beschikking wordt gesteld van 
ontwikkelingswerk voor volwassenen, bestaat de mogelijkheid ■ 
Behoud waar thans Verspilling heerscht.

Dit te bereiken is de taak van het samenwerkend Volksonwikke- 
lingswerk.
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Prae-advies van P. Voogd.

volwassenen, zoals dit o. a. door 
en Toynbeeverenigingen, de 

sn, de Openbare Leeszalen en 
beidersontwikkeling, de Maat- 
Lektuur, de Verenigingen ter 
het Volk, de Reisverenigingen 

verscheidenheid een chaoties beeld, 
telik gevolg hiervan is krachts- 

itie tracht bij te dragen tot de be
seften, zonder tot dusverre in de 
voren bij benadering de omvang en de 

kennen. Iedere vereniging werkt vrijwel 
slechts te rade met eigen ervaring 

gewerkt, worden middelen 
>end, die achterwege zouden zijn ge- 
kontakt tussen de organisaties de 

gevallen zou door samenwerking 
kennis zijn verkregen, waardoor 

krachtiger werkzaamheid had kunnen 
door gemis aan voeling en samenhang 

i elkaar ingewerkt.
iderland 1918 is een poging gedaan 
mgen en hun werk te geraken. 
.Nog altijd mist men een samen
arbeid der bedoelde verenigingen, 

jedachten van deze volksopvoeding 
■ t het uitgangspunt als de doel-

op dit gebied arbeiden, zou 
zij meer met elkander in aanrakii 
' 1 en ervaringen konden i 

aanraking zouden voor " 
i het werk zeer ten goe 
nog te veel onkunde 

dksontwikkeling voor' 
:ht zou kunnen worde 
sndien worden velen,

verse.>m 
zou kunnen

een meer syster 
ontwikkelingsgelegenht 
der betrokkenen konden 
werk, waaraan behoe 

dat overbodige ontwik! 
verwarring te vermijden, om 1 

meer samenhang te brengen 
gelegenheid tot vruchtbare ond<

Het gecstelik-sociale werk voor 
de Volksuniversiteiten, de Volkshuizen 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeei 
Bibliotcken, de organisaties voor Arb< 
schappij voor Goede en Goedkope 
bevordering van Kunst onder en door 
wordt verricht, vertoont in zijn bonte v< 
Alles groeit in ’t wild. Het noodzakc 
en tijdsverspilling. Elke organisat 
vrediging van geestelike volksbehot 
gelegenheid te zijn gesteld om te 
kracht dezer behoeften te leren ' 
onafhankelik van de andere, gaat 
in beperkte kring. Soms wordt onekonomies 
toegepast en gelegenheden geopent 
bleven, wanneer door nauwer koi 
overbodigheid was gebleken. In andere 
en voeling tussen de organisaties de 
men op bepaalde terreinen een kr 1 
ontwikkelen. Kortom, er wordt Ciwi 
vaak van verschillende zijden tegen <

In het Sociaal Jaarboek voor Ned 
om tot een overzicht van de instellin 
De uitgave is helaas niet doorgezet, 
vattende jaarlikse publikatie van de .

In de vormen en de leidende gei, 
is groot verschil zowel wat betreft 
stelling en de middelen.

Voor de krachten, die 
nuttig kunnen zijn, wanneer : , 
en daardoor hun denkbeelden 
De gevolgen van deze nadere t 
teekenis kunnen zijn en zouden

Immers, er heerst onder hen > 
wat op het gebied van de Volk 
wordt gedaan, wat nog verricht zou kunn* 
de beste wijze geschiedt. Bovendien worew 
is bestemd, niet bereikt. En dat ondanks de 
pogingen, die worden beproefd. Dit 
samenwerking ten behoeve van 
vattende publikatie der 
beter onder de aandacht

Om te voorkomen, dat 
blijft, om te veehoeder 
wordt verricht, om 
in te lichten, om 
onderdelen, om
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:Jeugdraad 
te stichten

: tot het geven van 
i der eerste dingen, 
een onderzoek naar 
de publikatie van 

aan buitenschoolse ont
land geschiedt.
stichting van Plaatselike 

. Van betekenis zou zijn, 
genwoordigd. Voor de inrichting en 
dcclingsraden heeft Prof. Casimir in 
mwviuen geuit, waarbij ik me in

n aanzien van een recht
ten behoeve van deze 
in de toekomst in groter

twikkelingsraad niogelik zijn als 
tad. Daar deze echter niet 
ngen en de federatieve or- 
>ordelen biedt, is de stichting 
.nigsraad gewenst te achten, 
evenals Onderwijsraad en 

een Kollege van Advies aan

e samenwerking zal centraal en lokaal een zekere vorm 
ieve organisatie aanbeveling verdienen.
----- nst, dat de overheid aan het verlenen van subsidie 
vei bindt, dat het geld op behoorlike wijze wordt besteed 

en verantwoording van worde afgelcgd.
: ontwikkelingswerk verdraagt niet een dwang van 

het beginsel, waardoor zich de organisaties bij 
iden. 
de werkwi

te krijgen, om de bestaande instellingen, waar haat 
blijkt, meer aan haar doel te doen beantwoordt 
komen, in welke geest en op welke wijze c 
worden gewijzigd of aangevuld, — om al deze 
dat er samenwerking kome tussen de org; 
schoolse geestelike ontwikkeling en kulturck 
beögen.

Deze samenwerking wordt ook nodig ten 
vaardige verdeling der door de overheid 
ontwikkelingsarbeid beschikbaar gestelde en 
omvang nog beschikbaar te stellen subsidies.

Het wordt hoog tijd, dat de tot dusver gevolgde 
sidiëring wordt verlaten en aan bevoorrechting van de 
ten koste ener andere een einde wordt gemaakt.

Dit kan alleen, wanneer de organisaties met elkaar g< 
werken en op grond van een door hen algemeen aanvaart 
ten aanzien der subsidie-verdeling een advies wordt sa 
dat namens de samenwerkende verenigingen aan de overl 
gegeven.

Voor deze 
van federaties

Het is gewens 
alleen de eis verbii 
en dat er rekening

De aard van het .. 
buiten of inbreuk op 1 
haar werk laten leidei .

De inrichting en de werkwijze 
bevordering van de ontwikkeling 
centraal verschillend moeten zijn.

Centraal zou de stichtir 
afzonderlike afdeling 
bestaat uit afgevaardigden van 
ganisatievorm om verschillende re< 
van een afzonderlike Centrale Ontw

Een dergelijke instelling zou 
Centrale Jeugdraad het karakt 
de Regering moeten dragen.

Wat het statuut betreft, zoin wellicht dat van de Centrale 
tot voorbeeld kunnen strekken. De werkzaamheden van een t 
Centrale Ontwikkelingsraad behoeven zich niet 
advies ten aanzien der subsidiëring te bepalen. Een 
die ter hand genomen zouden moeten worden, 
de werkzaamheid der bestaande organisaties 
een samenvattend overzicht over alles wat 
wikkclingsarbeid voor volwassenen in ons I

In grote gemeenten zou nu reeds de 
Ontwikkelingsraden aanbeveling verdienen, 
als de gemeenten erin waren vertegc 
werkwijze van plaatselike ontwikkclingsr, 
„De Opbouw” (eind 1918) denkbeelde!

federatieve organisaties ter 
volwassenen zal lokaal en



F.

3

l

t'?

te

299

■y
i

hoofdzaak aansluit. Ze komen voornamelik neer op de vestiging van 
een vast buro met een bezoldigde direktie, het instellen van onder
zoekingen naar de werkzaamheden der organisaties, geregelde publikatie 
der ontwikkelingsgelegenheden onder de bevolking, het oprichten van 
een adviesburo ten behoeve van verenigingen en personen, die voor
lichting verlangen.

De ervaring in het buitenland ■■ 
is gunstig. In ons land is reeds gei 
werking van verschillende richting' 
geestclike behoeften der werklozen mogelik en nuttig

De tijd, waarin we leven, maakt een krachtiger en 
werkzaamheid op het gebied van de volksontwikkeling van 
zeer nodig. Het is gewenst, de handen ineen te slaan c 
van ontwikkelingsraden voor te bereiden, waarin dooi 
aller richtingen de voorwaarden voor een krachtiger 
werkzaamheid worden verkregen.

ind met dergelijke ontwikkelingsraden 
jedurende de oorlogskrisis samen
gen voor de bevrediging van de 

> mogelik en nuttig gebleken.
' een krachtiger en doeltreffender 
volksontwikkeling van volwassenen 

n om de stichting 
vor samenwerking 
en doeltreffender
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mogelijk den arbeid van instellingen, 
; van volwassenen ten doel stellen, 
aan de bevolking ten plattelande ten

Welke voordeelen 
lariseeren van w< 
ontwikkeling van v 
worden verminderd?

Prof. R. Casimir . 
Prof. Dr. G. A. Molengraaft
Prof. Dr. R. H. Woltjer . . . ... . . ; . . . 

W'ordt zelfwerkzaamheid van volwassenen door den arbeid 
van instellingen, die zich hunne ontwikkeling ten doel 
stellen, voldoende bevorderd ?

Zoo neen, op welke wijze ware hierin verandering te 
brengen ?

A. H. Gerhard
Prof. Dr. Ph. Kohnstamm .
Dr. A. H. de Hartog .

Is het gewenscht en 
die zich ontwikkeling 
meer dan tot dusver ; 
goede te doen komen?

Zoo ja, op welke wijze kan dit geschieden ?

J. Hovens Greve . . . . . . . . . - • • ■ »
Prof. Dr. Th. L. Haitjema . . 7. . . .' . ■ •
Mej. Fr. Eversmann . . . ............................................

Bestaat er voldoende samenwerking tusschen de verschillende 
instellingen, die de ontwikkeling van volwassenen beoogen?

Zoo neen, hoe kan zij verkregen worden?

Mej. C. Staas
Prof. Mr. I. B. Cohen . ... . ... . . . ’. • • • 
Dr. H. E. Greve .........................
P. Voogd

en welke nadeelen levert het popu- 
zetenschap op bij den arbeid voor de 
volwassenen en hoe kunnen de nadeelen
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wijze het vervolgonder- 
is het noodig eerst stil 

wel bij het lager onder-

Het Vervolgonderwijs’) 
door L. WELLING, 

willen gaan, op welke 
geregeld kan worden, 

>n lager onderwijs en
en in de eerste jaren waarschijnlijk 

en niet, zooals wij ons dat graaj
van het vervi 

het oogenblik practisch uitvoerbaar is

doorloopcn 
.■plaatst was; di 

zesde jaar op 
kinderen tot de school 
scholen met jaarcursussen 
voerd wordt en voor

*) Inleiding gehouden op 
Woensdag 26 Mei 1926.
20

anneer we na 
wijs het best

te slaan bij het gewooi 
wijs, zooals dit op het oogenblik is 
ook wel zal blijven en niet, zooals wij ons dat graag zouden denken. 
We moeten toch trachten een organisatie van het vervolgonderwijs 
te vinden, die op het oogenblik practisch uitvoerbaar is en die aan
sluit aan bestaande toestanden. Ik heb niet de illusie U in den 
korten tijd, die mij toegestaan is om hier te spreken, een volledig 
stelsel te kunnen geven; ‘k zal daarom in cenigszins gccomprimeerden 
vorm op verschillende punten wijzen, die bij een organisatie van 
het vervolgonderwijs van belang zijn.

Op het oogenblik hebben we gedeeltelijk een zes- en gedeeltelijk 
een zevenjarigen leerplicht. Op scholen met 6 leerjaren kan een 
leerling, die de zesde klasse doorloopen heeft, de school verlaten, 
ongeacht zijn leeftijd; op scholen met 7 leerjaren is alleen een leer
ling, die de zesde klasse doorloopen heeft, vrij van leerplicht, wanneer 
hij bij het einde van den cursus minstens 12 jaar oud is. Is hij dat 
niet, dan moet hij nog de zevende klasse doorloopen. Deze toestand 
blijft bestaan tot I Januari 1950, tenzij de Staten-Generaal vóór 
dien datum nog tot algemeene invoering van het zevende leerjaar 
mochten besluiten, waar, gezien de verwerping van de motie-Gerhard, 
in het begin van deze maand, wel niet veel kans op is.

1 Januari 1930 wordt de toestand aldus, dat geen kind de lagere 
school mag verlaten, als het niet den dertienjarigen leeftijd bereikt 
en de klasse doorloopcn heeft, waarin het bij het bereiken van dien 
leeftijd geplaatst was; dit beteekent dus, dat voor alle kinderen, die 
vóór hun zesde jaar op school gekomen zijn (de leeftijd, waarop de 

tocgelaten mogen worden, bedraagt voor
5_J^ jaar) een acht-jarige leerplicht inge- 

de andere een zevenjarige. Dit alles geldt 

de Alg. Verg, der Mij. tol nut van ’t algemeen op
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alleen voor kinderen, die geen klasse gedoubleerd hebben; voor zitten- 
blijvers wordt soms de leertijd nog met een jaar verlengd.

Er zijn nu scholen met 6 en met 7 leerjaren. Uit het verslag over 
het lager onderwijs blijkt, dat op 31 December 1922 ongeveer 60 pCt. 
der scholen 7 leerjaren hadden en ongeveer 40 pCt. 6 leerjaren. Na 
dien datum zal de toestand nog wel wat gewijzigd zijn ten 
van de scholen met 7 leerjaren, zoodat we het getal, dat de 
Raad van Arbeid voor 1925 geeft (70 pCt. der scholen met i 
leerjaar) als juist kunnen aannemen.

Deze getallen zeggen echtcr nog niets omtrent bet aantal kinderen, 
dat nu ook zeven jaren onderwijs geniet, omdat niet alle kinderen 
nn een school met zeven leerjaren, ook de zevende klasse doorloopcn. 
v>n eenigszins te benaderen, welk deel van de kinderen dit wel 
doet, moeten we nagaan de aantallen kinderen van alle zesde en 
van alle zevende klassen. Op 31 December 1922 zaten in de zesde klassen 
van alle lagere scholen totaal 137869 leerlingen en in de zevende 
klassen 58867, waaruit volgt, dat het grootste deel van de kinderen 
de school na zes jaar verlaat, ondanks de gelegenheid, die er op 
70 pCt. van de scholen bestaat om een zevende leerjaar te volgen.

Bij de leerlingen, die de zesde klasse verlaten, zijn een aantal, die 
overgaan naar een inrichting van voortgezet onderwijs (H.B.S., 
Gymnasium enz.); hoe groot dit aantal is, kan uit het Jaarverslag 

jemaakt worden. Om, al was het dan maai over een klein 
van het land, een nauwkeurig overzicht van den toestand 
, heb ik verleden jaar in de inspectie Leeuwarden een 
ingesteld, dat het

niet opg< 
gedeelte 
te krijgen, 
onderzoek ingesteld, dat het volgende resultaat opleverde:

Van de 1370 kinderen, die in 1925 bij het einde van den 
de school verlaten hadden, waren 508 of nog geen 40 pCt. vertrokken 
uit het zevende of achtste leerjaar en 862 of 60 pCt. uit het zesde 
of een lager leerjaar. Van deze 862 gingen er 220 naar een inrich
ting van voortgezet onderwijs, zoodat er dus 642 kinderen of onge
veer 50 pCt. der kinderen het leven ingingen met 6 jaar onderwijs.

Gezien deze getallen geloof ik, dat we niet ver van de waarheid 
af zijn, als we voor het geheele land het aantal kinderen, dat slechts 
6 jaar onderwijs krijgt, op 60 k 65 pCt. stellen.

Men houde dit goed vast: 6o a 65 pCt. der kinderen krijgt slechts 
6 jaar onderwijs op de dagschool.

Een leertijd van zes jaar is te kort: er kan niet voldoende leer
stof gegeven worden, de leerstof, die gegeven wordt, kan niet vol
doende verwerkt worden en de school laat de kinderen los op een 
leeftijd, waarop het onderwijs juist meer vruchtdragend zou worden. 
Gevolg: de kinderen krijgen in het leven niet die ontwikkeling mede, 
302
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■eken. Ik zal op 
t meen te mogen

gunstig, want als 
ns lager onderwijs

welke in den tegenwoordigcn tijd voor iederen staatsburger nood
zakelijk geacht moet worden. Ook een leertijd van zeven jaar is m.i. 
nog te kort en eerst als de leertijd algemeen op 8 jaar gebracht is, 
zal men m.i. van voldoend lager onderwijs kunnen spre’ 
deze kwestie hier niet nader ingaan, ook al omdat ik 
aannemen, dat U het in hoofdzaak hiermede eens is.

Er is dus op de lagere school een tekort en noodzakelijk is, dit 
tekort aan te vullen. Professor Casimir maakte in verband hiermede 
indertijd in de Telegraaf een aardige vergelijking: „Als ik een spijker 
19 slagen heb gegeven is het misschien de twintigste, die hem goed 
doet vast zitten; geef ik dien twintigsten niet, dan is al mijn moeite 
vergeefsch. Ons onderwijs geeft de laatste slagen niet. Het vervolg
onderwijs zal alleen de waarde van ons lager onderwijs kunnen 
terecht brengen.” De vergelijking is nog te gunstig, want als er 
twintig slagen gegeven moeten worden, geeft ons lager onderwijs er 
geen 19, maar hoogstens 14 of 15.

De taak van het tegenwoordige vervolgonderwijs wordt dus aan
gegeven door den onvoldoenden toestand van het lager onderwijs: 
het inoet in de eerste plaats algemeen vormend zijn om de waarde 
van ons lager onderwijs terecht te brengen. Verandert in 1930 de 
toestand van het lager onderwijs door algemeene invoering van het 
7de leerjaar en gedeeltelijke invoering van het achtste, dan wordt 
daarmede ook de taak van het vervolgonderwijs gewijzigd en zal 
opnieuw overwogen moeten worden, hoe de organisatie dan moet zijn.

De vergelijking van Professor Casimir wil ik nog een oogenbiik 
vasthouden: Wanneer er 20 slagen noodig zijn om een plank met 
een spijker vast te zetten en ik geef er eerst 16, terwijl ik over een 
jaar terug kom om de ontbrekende vijf slagen te geven, dan is de 
kans groot dat de plank in dien tijd losgeraakt is en ik weer van 
voren af kan beginnen met spijkeren. De ontbrekende slagen moeten 
dus dadelijk toegebracht worden, m.a.v. het vervolgonderwijs moet 
onmiddellijk op het lager onderwijs volgen. Wij raken hier een van 
de zwakke punten van het vervolgonderwijs, een van de oorzaken 
van de onbevredigende resultaten, waarover altijd geklaagd wordt. 
Het aantal kinderen, dat direct van de lagere school overgaat naar 
een vervolgcursus, is betrekkelijk gering; cijfers hierover heb ik niet, 
doch uit ondervinding weet ik, dat er heel wat kinderen zijn die 
eerst cenige jaren rondloopen zonder onderwijs en dan eerst naar 
een cursus gaan, dikwijls omdat ze dan eerst het gemis aan voldoende 
ontwikkeling beginnen te voelen. Welk een bezwaar deze toestand 
oplevert uit' onderwijskundig standpunt, zult U gevoelen: een groot 
deel van het geleerde op de lagere school is vergeten met het gevolg,
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959107
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994376
1008366
1018907
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47640 
45934 
48061 
50841 
52434
42636 
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777<>8 
74963 
64887
54508

rvrr'oZfonderwijs kan zijn, 
ndcrwijs moet worden. Een tweede 
crijgt met zulke heterogeene bestand-

15 Januari 1913 .
15 Januari 1914.
15 Januari 1915.
15 Januari 1916.
15 Januari 1917.
15 Januari 1918.
15 Januari 1919 .
15 Januari 1920.
31 December 1920
31 December 1921
31 December 1922

Aantal 1.1. der 
6de en 7de 

klassen.

Totaal aantal 
schoolgaande 

kinderen.

dat het vervolgonderwijs geen werkelijk 
maar herhalings- of inhalingson 
bezwaar is, dat men klassen ki 
deelen, dat van geregeld klassikaal onderwijs geen sprake kan zijn. 
In groote steden, waar meerdere klassen gevormd worden en een 
zekere differentiatie toegepast kan worden, kunnen deze bezwaren 
gedeeltelijk ondervangen worden, doch op kleine plaatsen is dit niet 
mogelijk. Er moet dus niet alleen bereikt worden, dat de kinderen naar 
de vervolgcursussen komen, doch ook, dat ze onmiddellijk na het verlaten 
van de lagere school komen.

Hoe staat het nu met het bezoeken van de vervolgcursussen? Het 
Onderwijsverslag geeft hierop geen volledig antwoord; wel vinden 
we er in, hoeveel kinderen de cursussen bezoeken, doch hoeveel er 
direct van de lagere school overgaan naar een cursus en hoeveel er 
na de lagere school zonder eenig onderwijs blijven, het antwoord 
hierop kunnen we slechts benaderen, niet met zekerheid geven. 
Daarbij komt, dat de verslagen slechts loopen tot 31 December 
1922, zoodat we van den toestand na dien datum officieel niets 
weten. Dit is te meer jammer, omdat juist ni dien datum de débacle 
van 1923 gekomen is: in dit jaar toch kwam de wetswijziging, waarbij 
alle bijdragen van het Rijk voor het vervolgonderwijs vervielen.

Om een overzicht te krijgen van het getal kinderen, dat na het 
verlaten van de lagere school van verder onderwijs verstoken blijft, 
heb ik van de laatste 10 jaren nagegaan, hoeveel kinderen cr op de 
lagere scholen geplaatst waren, hoeveel in het zesde en zevende 
leerjaar te zamen en hoeveel op de vervolg- (herhalings)cursussen. 
Ik kwam toen tot het volgende resultaat:
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r rond, die 
toestand is

voor het verv< 
het aantal

geraken, zie ik den 
bekend zijn, dat in 

stcld werd dezen leer- 
•nd artikel werd echter 

■ verplichting voor de ge- 
hen, die het lager onderwijs 

ngsonderwijs te 
idcrwijs gegeven

'olgcursus op 3 jaar, dan loopen er dus
...... ’o ‘-i jaar —— ———

De t<

(In het verslag 1922/1923 is voor het eerst een groepeering van 
de leerlingen opgenomen naar de leerjaren, waarin zij geplaatst zijn). 
Uit deze gegevens blijkt, dat zeker 100.000 kinderen jaarlijks de 
school verlaten zonder verder eenig onderwijs te krijgen. Stellen we 
den duur van den vervolgcursus op 3 jaar, dan loopen er dus onge
veer 300.000 kinderen van 12 tot 16 jaar rond, die op een vervolg
cursus thuis hoorden en er niet zijn. De toestand is na 31 December 
1922 nog ongunstiger geworden.

Door de vereeniging „Volksonderwijs” werd in 1923, toen de 
Rijksbijdrage voor het vervolgonderwijs vervallen was, een onderzoek 
ingcstcld naar het aantal vervolgcursussen, welk onderzoek aan het 
licht bracht, dat aan meer dan 3/i van het aantal openbare scholen 
ten platte lande geen vervolgonderwijs gegeven zou worden. Eén zin 
in het rapport van dit onderzoek trof mij bijzonder: „En slechts in 
7,7 pCt. der gevallen wordt ons medegedeeld, dat er bij de ouders 
weinig of geen belangstelling voor dit onderwijs bestaat en het dus 
toch niet gevolgd zou worden, ook al was er gelegenheid voor.” De 
practijk, althans in de inspectie Leeuwarden, is een geheel andere. 
Bij het onderzoek, dat ik verleden jaar instelde, was ook gevraagd 
naar het aantal kinderen, dat in het afgeloopen jaar van de lagere 
school overgegaan was naar een vervolgcursus. Uit de antwoorden 
bleek, dat van de 919 kinderen, die in aanmerking hadden kunnen 
komen voor het bezoeken van een vervolgcursus, er slechts 190 of 
nog geen 20 pCt. aan dit onderwijs deelnamen. Nu is hiervan niet 
de oorzaak, dat voor dit onderwijs geen gelegenheid bestaat: in bijna 
iedere gemeente van mijn inspectie is een vervolgcursus of z.g. ontwik
kelingscursus, terwijl in Leeuwarden naast het gewone vervolgonder
wijs cursussen bestaan aan de huishoudschool, avond-nijverheidsschool 
en lagere handelsschool. En ook daar is de deelname gering. Van 
een algctneenen drang naar vervolgonderwijs van den kant der ouders 
kan dan ook, tenminste als het algemeen vormend onderwijs betreft, 
niet gesproken worden. Als cr al van drang sprake is, dan komt die 
meestal eerst, als de kinderen al eenige jaren de school verlaten 
hebben.

Als eenig middel om uit dezen toestand te 
leerplicht voor het vervolgonderwijs. Het zal U 
1900 door Minister Goeman Borgesius voorgest 
plicht in de wet op te nemen. Het desbetreffer 
door de Tweede Kamer verworpen. De 
meentebesturen om te zorgen, dat er voor 1 
genoten hadden, gelegenheid zou bestaan herhalin{ 
ontvangen, bleef gehandhaafd. Er moest herhalingsona
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krijgen

worden on; 
aanmeldde.

i om de lijn, die 
om te buigen 

opgenomen te k 
ten en voor

van artikel 2, terwijl 
gegeven mag worden in andere vakken, doch slechts 

dit vakken zijn, die geacht worden tot het Nijverheids-

igeacht het aantal leerlingen, dat zich voor een cursus 
Dit bleef zoo tot 1 Januari 1920, toen eerst de verplich

ting tot het geven van vervolgonderwijs ontstond, wanneer zich voor 
een cursus minstens 6 leerlingen aanmeldden. In 1923 is ook deze 
verplichting vervallen en zijn de gemeente geheel vrij in het oprichten 
van vervolgcursussen. Wc zijn dus met dit onderwijs in de dalende lijn.

In 1921 werd bij de behandeling van de herziening der Leerplicht
wet nog een poging gedaan om voor het vervolgonderwijs ook leer
plicht in te voeren, doch ook deze poging faalde.

Met alle kracht moet er nu gewerkt worden 
jammerlijk naar beneden ging, weer naar boven 
de wet voor de gemeenten weer de verplichting o[ 
om cursussen voor vervolgonderwijs in te richtei 
lingen de verplichting, die te volgen.

Ik kom nu tot de inrichting van het onderwijs.
De oorspronkelijke L.O. wet 1878 bepaalde: Het onderwijs kan 

zich uitstrekken tot een of meer vakken, vermeld in artikel 2 onder 
1 t/m t, ook al zijn die vakken niet begrepen geweest in het gewone 
schoolonderwijs. In 1900 wordt de bepaling aldus gewijzigd, dat het 
herhalingsondcrwijs zich ook kan uitstrekken tot vakken, die niet 
begrepen zijn geweest in het genoten lager onderwijs; twee der 
vakken 
onderwijs.

De L.O. wet 1920 eischt 4 der vakken 
bovendien les gegeven mag worden in andere 
voor zoover 
onderwijs te behooren.

Het algemeen vormend onderwijs is dus óf regel geweest óf het 
heeft tenminste op den voorgrond gestaan.

Wanneer men mij vraagt, hoe de inrichting van het vervolgonder
wijs op het oogenblik moet zijn, dan wil ik beginnen met op te 
merken, dat men bij het bespreken van deze kwestie algemeen vor
mend onderwijs en vakonderwijs (hiermede dan bedoeld onderwijs 
dat zich aansluit aan de praktische eischen van het leven) niet tegen
over elkander maar naast elkander moet stellen. Zoolang het lager 
onderwijs nog zoo onvoldoende is, moet het vervolgonderwijs in de 
eerste plaats algemeen vormend zijn en daarna of daarnaast kan het 
zich richten op de praktijk van het leven. Is in een gemeente het 
lager onderwijs zoo goed ingericht, dat de gelegenheid bestaat om 
een achtste leerjaar te volgen, dan kan het vervolgonderwijs voor 
leerlingen, die deze klasse doorloopen hebben zoo ingericht worden, 
dat het praktische op den voorgrond treedt.
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vervolgcursussen ingcricht 
goed als uitsluitend algemeen vor- 
Bij het vaststellen van de vakken, 
gegeven zullen worden, moeten 

■den met den beperkten tijd, waar- 
meer dan 10 a 12 uur per week kan 

gegeven 
en Natuurkennis, 

genoemd, omdat het in artikel 2 onder 
idat het, mits goed gegeven, een zoo 

intwikkeling, smaak voor 
Taktisch, in den goeden 

^geschiedenis en staats- 
leerlingen nader kan 

zich heen zien en de gezond- 
behandeld zal kunnen 

mogen de nuttige 
unde heb ik niet 

dit vak occasioneel bij andere vakken be-

Er is in de regeling van dit onderwijs een groote mate van soepel
heid noodig en daarom zal de wetgever verstandig doen zoo weinig 
mogclijk bindende voorschriften te geven.

Bij de bespreking van de inrichting van het vervolgonderwijs moeten 
onderscheiden worden de grootere plaatsen, waar afzonderlijke ge
legenheden bestaan voor het ontvangen van (avond)vakondcrwijs en 
de andere plaatsen, waar de vervolgcursus alles moet geven. In de 
eerste gemeenten, waar als regel wel gelegenheid zal bestaan een 
zevende leerjaar te volgen, eische men, dat de leerlingen, die tot een 
vakcursus toegelaten worden, tenminste het zevende leerjaar door- 
loopen hebben. Leerlingen, die dit leerjaar niet gevolgd hebben, 
moeten dan om tocgelalen te worden, eerst een vervolgcursus van 
één of twee jaar volgen, waar uitsluitend algemeen vormend onder
wijs gegeven wordt. Op deze manier kan dan het tekort van de 
lagere school eenigszins ingehaald worden. Voor kinderen, die geen 
speciaal vakonderwijs wenschcn, kunnen 
worden, waar uitsluitend of zoo 
mend onderwijs wordt gegeven, 
welke op een dergclijken cursus i 
in de eerste plaats rekening hout 
over we beschikken kunnen: meer dan 10 A 12 uur per 
niet gegeven worden. De volgende vakken moeten dan m.i. 
worden: Lezen, Rekenen, Ned. Taal, Geschiedenis 
Lezen heb ik niet het eerst 
a. vermeld wordt, maar omdat het, mits goed gegeven, 
uiterst belangrijk vak kan zijn. (Algemeene oi 
goede lectuur enz.) Het rekenen zij vooral prak 
zin van het woord. Bij geschiedenis zijn cultuur^ 
inrichting hoofdzaak, terwijl natuurkennis de 
brengen tot veel, wat ze dagelijks om 
heidsleer op dezen leeftijd met meer succes 
worden, dan op de lagere school. Voor de meisjes ir 
handwerken natuurlijk niet ontbreken. Aardrijkskui 
genoemd, omdat veel van 
handeld kan worden.

Op plaatsen, waar het vervolgonderwijs alles moet geven, komt de 
vraag naar voren, of direct naast het algemeen vormend onderwijs 
met vakonderwijs begonnen moet worden, of dat men eerst een of 
twee jaar gewoon onderwijs zal geven en daarna óf uitsluitend vak
onderwijs óf vakonderwijs naast het gewone onderwijs. We moeten 
hier rekening houden met een factor, die dikwijls beslissend is voor 
het slagen van het vervolgonderwijs: de ouders voelen meestal wel



308
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;ijd, aan sommige
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loter, dan 
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loopen hebben naast hen, die ook het zevende leerjaar 
hebben, terwijl de verscheidenheid nog 
schillenden tijd die ligt tusschen het \ 
volgen van den cursus? Een voordeel v 
oog heb is ook, dat den ouders de < 
dat het kind geen volledig onderwijs gcnotei 
zeven jaar school gegaan heeft.

De vakken voor het gewone onderwijs kunnen op 
dezelfde zijn als die ik boven noemde; alleen zal de ti, 
vakken besteed, wat korter moeten zijn met het oog op het vak
onderwijs.

Van eigenlijk vakonderwijs zal vooral op dorpen 
kunnen zijn, omdat meestal de leerkrachten voor dit 
de gelegenheid om het te geven, ontbreken.

Voor de meisjes bestaat het vakonderwijs in de eerste plaats en 
meestal geheel uit nuttige handwerken, waarbij vooral ook aandacht 
geschonken moet worden aan machinenaaien. Misschien is eenvoudig 
onderwijs in huishoudkunde en kinderverzorging nog mogclijk; dit 
hangt veel af van de onderwijzeres, die aan de school verbonden is. 
Onderwijs in koken zal meestal niet mogelijk zijn, maar eenvoudige 
voedingsleer kan wel gegeven worden.

Voor de jongens bepaalt het vak, dat zij uitoefenen, welken kant

voor dit onderwijs, wanneer het den praktischcn kant, en liefst uit
sluitend den praktischen kant uit gaat. Wc hebben dit ondervonden, 
zelfs in den bloeitijd van het vervolgonderwijs (1920/1921): Cursussen 
voor meisjes werden uitstekend bezocht, wanneer er maar veel uren 
handwerken gegeven werden. Moesten er uren van dit onderwijs 
afgenomen worden voor de gewone vakken, dan daalde meestal de 
belangstelling. Het was zelfs soms noodig een gewoon vak op een 
avond te geven gecombineerd met handwerken, omdat anders de 
meisjes voor de gewone vakken niet kwamen. De praktische vakken 
kunnen dus op het oogenblik het middel zijn om een cursus te doen 
slagen en dit middel kan dan ook toegepast worden, mits de gewone 
vakken daardoor niet in het gedrang komen. Gcwcnscht zou ook 
hier zijn als eisch van toelating te stellen, dat de leerlingen een 
zevende leerjaar moeten doorloopen hebben, als daar op de plaats 
gelegenheid voor bestaat, terwijl leerlingen, die dat niet gedaan hebben, 
eerst een cursus zouden moeten volgen met uitsluitend algemeen 
vormend onderwijs. Ik voel hier direct het bezwaar, als er maar één 
cursus gegeven wordt, zooals op dorpen meestal het geval is, doch 
is dit bezwaar zooveel grooter, dan wanneer de onderwijzer op zijn 
cursus kinderen krijgt die slechts een zesde of vijfde leerjaar door

gevolgd 
; grooter wordt door den ver- 
verlaten van de school en het 
van de regeling, die ik op het 
overtuiging bijgebracht wordt, 

:n heeft, wanneer het geen



509

gegeven
Een dergelijk ingcrichtc cursus 

de leerlingen van zeer veel 
als zoodanig wordt dit door de ouders dan ook wel

het praktische onderwijs uitmoet. In landbouwstreken kan men in 
deze richting heel goed werk doen: het vak Natuurkennis biedt ge
legenheid heel wat kennis aan te brengen (scheikunde, electricitcit, 
motoren), die in het praktische leven van den landbouwer van veel 
waarde kan zijn. Daarnaast kan, als de geschikte leerkracht er voor 
is, nog wat land- of tuinbouwkunde gegeven worden, waaraan 
praktisch rekenen te verbinden is. Lti 
kan werkelijk voor het laterc leven van 
gewicht zijn en 
gevoeld.

In nict-landbouwstreken is het moeilijkcr om aan de eischen van 
het praktische leven te voldoen: er is daar zoo veel meer verschei
denheid, dat op kleine plaatsen dikwijls niet van één man geëischt 
kan worden, dat hij in verschillende richtingen les geeft. Hier zal 
men dan ook moeten trachten, bij de gewone vakken (ik denk b.v. 
aan teekenen, rekenen, eenvoudig boekhouden) zooveel mogelijk aan 
de behoeften tegemoet te komen.

In verband met het vakonderwijs nog één opmerking:
Toen de heer Gerhard op 19 April 1921 in de Tweede Kamer een 

uitmuntend pleidooi had gehouden voor invoering van leerplicht bij 
het vervolgonderwijs, bestreed dc Minister dit o.a. met het volgende:

„Ik wil echter nog een reden noemen (om namelijk het amende
ment te ontraden), vooral tegenover den heer Gerhard, omdat ik 
weet, dat hij met den persoon, dien ik noemen zal, veel op heeft, 
wat tot op zekere hoogte ook met mij het geval is. Ik bedoel Dr. 
Kerschensteiner, die verleden jaar ons land bezocht heeft, wiens ge
schriften door Dr. De Vletter zijn vertaald en die een onderwijs- 
specialiteit is van den eersten rang.

Welnu, de heer Kerschensteiner bepleit in zijn verschillende bro
chures en boeken het beginsel, dat het vervolgonderwijs tot kern 
moet hebben het vakonderwijs en dat zich om dien kern een soort 
cultureele vorming moet groepccren, welke bestaat in het geven van 
onderwijs in aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis en dergelijke 
vakken. Zie ik goed, dan is dit het systeem, dat wij hoe langer zoo 
meer moeten hebben en in de toekomst meer en meer toepassing 
moet vinden. Maar is dit zoo, dan is hier geen regeling te treffen, 
die voldoet. Om al die redenen kan ik het standpunt van den heer 
Gerhard niet acceptecren.’’

Nu kan men het met Dr. Kerschensteiner eens zijn of niet, doch 
als men met het algemeen invoeren van het vervolgonderwijs wil 
wachten, tot het systeem van dr. K. uitgewerkt is en men het eens



f

III.

bet

310

vervolgonderwijs is nood-

jongcns

Ten slotte nog dit:
Over de kwestie van vervolgonderwijs overdag of ’s avonds heb 

ik met opzet niet gesproken, omdat naar mijn ineening dit onderwijs 
overdag de eerste jaren toch niet verkregen kan worden en we door 
het stellen van den eisch: geen vervolgonderwijs meer ’s avonds, de 
algemeene invoering tegenhouden. Dit is wel gebleken bij de debatten 
in de Tweede Kamer in April 1921. Ik erken natuurlijk dat er tegen 
het onderwijs ’s avonds bezwaren zijn, doch in heel veel streken, in 
het bijzonder in landbouwstreken, zal het toch zoo geregeld kunnen 
worden, dat het om zeven uur afgeloopen is. De gewone schooltijd 
eindigt heel dikwijls om half vier, zoodat er ook van den kant van 
den onderwijzer geen bezwaar is, om vijf uur weer te beginnen. Ook 
hier moet de wet echter door dwingende voorschriften de zaak weer 
niet bemoeilijken: door den eisch van 150 uren per cursus moest nu 
dikwijls te vroeg in het najaar begonnen en te laat in het voorjaar 
geëindigd worden, waardoor de jongens, die in het landbouwbedrijf 
werkzaam waren, bij het begin van de cursus niet aanwezig konden 
zijn of bij het einde weer verdwenen waren.

Resumeerende kom ik tot deze conclusies:
I. Met het oog op den tegenwoordigen stand van het lager onder

wijs drage het vervolgonderwijs in de eerste plaats een algemeen 
vormend karakter.

II. Daarnaast of daarna sluite het zich aan bij de eischen Van het 
praktische leven.
De wet bevatte zoo weinig mogelijk beperkingen omtrent de 
inrichting van het onderwijs.

IV. Invoering van leerplicht voor
zakelijk.

is, over den weg, die gevolgd moet worden, dan geloof ik, dat wij 
de algemeene invoering van het vervolgonderwijs niet meer zullen 
beleven. De eenige weg, om ook tot de door Dr. Kerschensteiner 
voorgestane richting te komen is, de zaak aanpakken, met het onder
wijs beginnen, en als er dan gestreefd wordt, het best bereik >are 
te geven — en waarom zou dat niet —, dan zal vanzelf het systeem 
van Dr. Kerschensteiner, als het werkelijk het systeem is voor het 
vervolgonderwijs, „meer en meer toepassing vinden”.
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•*n beschouwen. Daargelaten, dat wij een zekeren 

op zulke leerlingen missen, moet o.i. het doel 
ook in de eerste plaats opvoedkundig zijn, positief 

jatief. Dit wil zeggen, wij behooren te werken aan de 
ding der individualiteit door het kweeken van belang-

13 tot 20 jaar en 104 
van 22, 7 van 23, 9 van 
28, 4 van 29, 2 van 30, 
van 36, 5 van 38, 1 van 
48, 1 van 54 en 1 van

jen. Dit 
dit onderwijs

d: De deelnemers zijn volkomen vrij in de keuze 
e vakken, waarin zij onderwijs wenschen te ontvangt 

'ganisatie van
'Wij wenschen niemand te 

de betrokkene

T T et onderwijs voor de rijpere jeugd is bestemd voor allen, die 
de lagere school hebben verlaten en die geen inrichting van 

voortgezet of vakonderwijs volgen.
In 1924 ingevoerd ter vervanging van 

onderwijs, wil het tevens voorzien in de behoefte 
volwassenen.

Dit cursusjaar 1925/'26, het tweede gedurende welke dit onderwijs 
wordt gegeven, is aangevangen met totaal 913 personen, een getal, 
dat, voor een gemeente van 23000 inwoners, voor zich zelf spreekt.

Van deze 913 personen waren 809 van 
boven 20 jaar en wel 26 van 21 jaar, 12 

van 25, 3 van 26, 2 van 27, 5 van 
31, 3 van 32, 2 van 33, 4 van 34, 2 
van 40, 2 van 41, 2 van 43, 1 van 

65 jaar.
Hoe is nu dit groot aantal deelnemers 

leeftijden te verklaren ?
Naar onze 

dit succes bewerken.
De opzet 

vak of de 
is het hoofdbeginsel van de geheele org« 
voor de rijpere, niet-leerplichtige jeugd. ‘X 
dwingen tot het volgen van lessen, waarvoor de betrokkene nu 
eenmaal niets voelt. De jongeren en ouderen, voor wie dit onderwijs 
is bestemd, hebben gewoonlijk reeds een dagtaak achter den rug, 
als zij de lessen volgen en hebben dan hun aandeel in den maat- 
schappelijken arbeid met al de lusten, maar vooral de lasten daaraan 
verbonden, geleverd. Reeds uit dien hoofde kunnen wij 
geheel als onmondigen 1------ 1------------ r'---------1-4— J-4 .... -
dwingenden invloed oj 
van dit onderwijs 
zoowel als nega1’*1 
vrije ontwikkeli
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dit

het

>ractische" vakken, waar-
i bedrijf, zonder dat wij 

'eren zin van dit woord be- 
>uden, bedrijfscontrdlc, land

en vrouwen.

<;aat aan elke school door, 
;uoers aanmelden. Wordt 
getracht door persoonlijke 
.1 soms zelf meehelpen — 

kan ge- 
gcbeurt het, dat 
niet wordt be-

Daar is dus „voor elck wat wils.”
Het onderwijs in ieder van deze vakken ga. 

wanneer zich daarvoor minstens 12 liefhebb» 
t getal niet bereikt, dan wordt eerst ge 
>wckking — waaraan de belanghebbenden 
:t vereischtc aantal te verkrijgen, wat enkele malen ook 

schieden door samenvoeging van scholen. Eindelijk g< 
B. en W. een cursus doen doorgaan als het 12-tal 
reikt, doch het aantal in de belangstelling der deelnemers daartoe 
aanleiding geven.

Het ligt voor de hand, dat, gezien het beginstadium, waarin deze 
onderwijsorganisatie feitelijk nog verkeert, enkele van de lange lijst 
van vakken wegens onvoldoende deelneming nog niet gegeven konden 
worden.

In de eerste plaats zijn daar dus de „pi 
aan iemand iets heeft in zijn dagelijksch 
daarmede nog vakonderwijs in den enge 
doelen. Wij denken daarbij aari: boekhou 
bouwkunde en de naaldvakken voor meisjes

Daarnaast zijn de vakken, die een idiëel doel hebben. Ze hebben 
met materieel gewin of met het dagelijksch werk absoluut niets te 
maken. Daarom manifesteert zich het doel van ons onderwijs rijpere 
jeugd het hoogst in deze vakken, die leiding willen geven bij de 
zelfontwikkeling en bij de ontplooiïng tot voller mcnsch zijn.

Daarom ook bedoelen deze vakken niet het aanbrengen van parate 
kennis en is daarbij het overhooren van lessen en dergclijk, niet op 
zijn plaats. Het moeten zijn doe- en luistcrcursussen beide, maar 
steeds moeten ze de zelfwerkzaamheid prikkelen. Zoo bedoelt een

stelling, het bevorderen van de zelfwerkzaamheid, het verhelderen 
van het inzicht, het wekken en versterken van het verantwoordelijk
heidsbesef, het verdiepen en verrijken van het gemoedsleven. Daar
naast zal de gekweekte belangstelling en de bezigheid, hetzij geestelijk 
of lichamelijk, velen terughouden van allerlei verkeerde dingen, die 
wij jongeren en ook vaak ouderen zien bedrijven, dikwijls alleen 
maar doordat zij hun tijd niet nuttig en op gepaste wijze weten te 
besteden. Hier ligt een belangrijk en moeilijk probleem van onzen 
tijd met zijn korteren arbeidsduur.

Nu is daar een lange rij van vakken, waaruit de cursisten een 
geheel vrije keuze kunnen doen, n.1. lezen, rekenen, Ncd. taal, Duitsch, 
Engclsch, aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting, natuurkennis, 
wiskunde, teekenen, boekhouden, bedrijfscontrdlc, landbouwkunde, 
handenarbeid, handwerken, maatknippen, verstellen.
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scheppen tot 
en opwekking van 
iigen: propaganda,

Zoo kan 
begrippen 
staatsburger

Duidelijk 
vermeerderen, dat wij bij het aanbrengen van 
idiëcle doeleinden nastreven.

En dan zijn daar nog de handenarbeid en de naaldvakken, die 
bedoek! zijn als bezigheid voor de handen. De eerste uitsluitend voor 
jongens, en allereerst voor hen, die geen aanleg voor en geen lust 
hebben in geestelijke ontwikkeling; de laatste voor meisjes en vrouwen, 
niet het minst ook met het oog op de groote practische beteekenis.

Met al deze cursussen is de zaak echter nog niet voltooid: Er zijn 
altijd nog heel wat jongeren en ouderen, die de lagere school met 
zóó weinig vrucht gevolgd hebben, dat zij niet rijp geacht kunnen 
worden om aan bovenbedoelde ontwikkelingscursussen deel te nemen. 
Hiertoe wordt dan ook vereischt, dat iemand minstens de zes eerste 
leerjaren der school met succes doorloopen heeft. Is dit niet het 
geval, dan kan iemand niet deelnemen aan een ontwikkelingscursus in 
lezen, in rekenen, in Duitsch enz.; begrijpelijkerwijze echter welaan 
den handenarbeid en de naaldvakken. Voor dergclijke personen wordt 
inhalingsonderwijs gegeven, hoogstens 6 uur per week, in de vakken 
lezen, schrijven, rekenen en Ned. taal, met natuurlijk een andere leerstof 
voor en een ander doel bij dit lezen, rekenen enz. dan de ontwikke
lingscursussen in deze vakken.

Dit wat betreft den opzet. Thans de voorbereiding.
Het is volstrekt niet voldoende, de gelegenheid te 

het ontvangen van dergclijk onderwijs. Voorlichting e 
belanghebbenden, of, om een term van onzen tijd te bezij 
intense en gezonde progaganda zijn onontbeerlijk.

cursus in lezen het ontwikkelen van den smaak voor goede lectuur 
en den lust tot het genieten daarvan door inspanning en aandacht, 
dus tot goed lezen van goede lectuur. En ieder onzer weet, hoeveel 
daaraan ontbreekt. Wat door de breedc massa gelezen wordt, is 
vaak zulke onbeduidende lectuur, dat ze het drukken niet of nauwelijks 
waard is. En dan zwijgen we maar van de boeken en geschriften, 
welke niet minderwaardig doch zelfs verderfelijk zijn. Wat hebben 
wc tot heden gedaan om de groote menigte op dit terrein voor te 
lichten? Laten we het eerlijk bekennen: Weinig of niets!

Zoo beoogt bijv, een cursus in natuurkennis het opmerken en 
eenigszins begrijpen van de verschijnselen op het gebied der levende 
en levenloozc natuur, zooals die in het dagelijksch leven, onmiddcllijk 
om ieder onzer, worden toegepast en waar te nemen zijn, of tot het 
lecren bewonderen van wat daar grootsch is in de schepping.

een cursus in staatsinrichting medewerken om helderder 
aan te brengen omtrent de rechten en plichten van iederen

is uit deze weinige voorbeelden, natuurlijk met vele te 
de hier bedoelde kennis
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ipgewekt.
e personen

geschiedt deze voornamelijk met behulp van de Ouder- 
, de pers, terwijl het onderwijzend personeel daarbij 

lijk in verschillende 
meren worden uit- 

jeugd van belang kan zijn,

en de pers, terwijl het onderwijzend p<* 
zijn medewerking verleent. Er wordt namelijk 

i ouderavond gehouden, waartoe ook andei 
voor wie dit onderwijs rijpere 
henzelf of voor hun kinderen, 
een bijeenkomst wordt dan de < 
en tot deelneming opc 

i afloop verschillende 
soek afwezigen, die

Welke ervaringen van practische beteekenis hebben wij nu tot 
heden bij dit onderwijs opgedaan?

Ie. De vrijheid van de deelnemers om zelf het leervak, waarin zij 
onderwijs wenschen, te kiezen, verhoogt het aantal deelnemers, be
perkt het verloop en het verzuim en oefent een gunstigen invloed op 
de ambitie en de resultaten.

Het verloop was over het geheel, alle omstandigheden in aanmerking 
genomen, bevredigend: Aangevangen met 913, eindigde het cursusjaar 
met 804 deelnemers.

Het verloop liep sterk uiteen: Aan sommige scholen was het uiterst 
klein: School I, begon met 51 en eindigde met 50; voor school F, 
waren die getallen 53 en 52, voor school M 50 en 48, voor één der 
R.K. scholen 67 en 65, daarentegen voor school C( 40 en 22. Het 
milieu der deelnemers is hier van grooten invloed. Ook voor de vakken 
liep het nogal uiteen: Zeer gering was het voor handenarbeid, (een 
der scholen begon met 69 en eindigde met 68) en de naaldvakken.

Voor het verzuim geldt hetzelfde: Soms was dat beduidend, meer
malen echter uiterst gering. Zoo was één verzuim op honderd, ja zelfs 
op 150 lessen geen uitzondering. Speciaal de naaldvakken, handen
arbeid en bedrijfscontróle vertoonden een gering, meermalen zelfs een 
buitengewoon klein aantal verzuimen. En hier is steeds sprake van 
geoorloofde absentie. Trouwens ongeoorloofde verzuimen kwamen 
zelden voor.

Ten onzent 
commissies 
eveneens 
scholen een 
genoodigd, i 
hetzij voor I

Op zulk een bijeenkomst wordt dan de organisatie van dit onderwijs 
toegelicht, en tot deelneming opgewekt. Meermalen kwam het voor, 
dat zich na afloop verschillende personen bereid verklaarden door 
persoonlijk bezoek afwezigen, die daarvoor in aanmerking kwamen, 
tot deelneming op te wekken. Voorts hebben wij bij het einde van 
dit cursusjaar getracht ook door het tentoonstellen van werkstukken, 
speciaal van den handenarbeid en de naaldvakken, belangstelling voor 
dat onderwijs te wekken.

Ruim 1200 personen hebben van de gelegenheid, om die werkstukken 
te bezichtigen, gebruik gemaakt, zeker een mooi getal, waar het hier 
een nieuwigheid betrof en dan nog slechts een gedeelte van de scholen 
dergelijke eenvoudige tentoonstellingen hadden georganiseerd.
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8e.

voort te zetten, wat de 
aangenaam bewijs was vo<

Teekencnd is, dat zich 
geen voldoend aantal 

in deze vakken te formeeren. 
i in de naaldvakken aan 
de meeste cursussen in- 

i bedrijfscontróle en een

gewoonlijk bijzone 
den ernst, het gedrag 

getal cursisten

cursussen Duitsch (vorige jaar ook in Engelsch) alsmede 
i en bedrijfscontróle ondervinden het bezwaar dat 
onvoldoende is. Trouwens bij alle ontwikkclings- 

10e onvoldoende een zesjarige leertijd op de L. S.

zulke uiteenloopendc 
De ernst en de am- 

groot en deze influen- 
en den ijver der jongeren, 
het vorig cursusjaar kwam 

organisatie nog 
>or het welslagen

Opgemerkt zij, dat de deelnemers bij de aanmelding ernstig gewezen 
wordt op den plicht om de lessen trouw te volgen en tot het eind 
toe, terwijl herhaald ongeoorloofd verzuim wegzending tengevolge heeft.

Zoodoende krijgen wij geen geflatteerde getallen. De krachtige hand
having van deze voorschriften komt bn het onderwijs èn de leerlingen 
ten goede. Ook dit is namelijk een stellige en belangwekkende er
varing, dat slapheid totaal verkeerd werkt.

2c. Het samenbrengen van menschen van 
leeftijden leverde slechts zelden bezwaren op. 
bitie der ouderen was gewoonlijk bijzonder 
ceerden gunstig op

3e. Een beduidend 
dit jaar terug om de 
moeilijker maakte, doch 
van de cursussen.

4e. In het algemeen zijn de belanghebbenden gemakkelijker warm te 
maken voor de „practischc" dan voor de meer idiëelc cursussen. Dit 
bewijzen de getallen: Handwerken 348, Maatknippen 411 en Verstellen 
329 deelneemsters; daarnaast maken echter bijv, de cursussen voor in- 
halingsondcrwijs met 163, Ned. taal 119, Duitsch 86, handenarbeid 
117 deelnemers enz. zeker een goed figuur, 
bijv, voor Aardrijkskunde en Natuurkennis 
liefhebbers aanmeldden, om een cursus

5c. Uitstekend geslaagd zijn de cursussen 
vrijwel alle scholen, die in handenarbeid en c 
halingsondcrwijs; goed die in boekhouden en 
deel der taalcursussen.

Er werd meermalen met groote ambitie gewerkt en niet zelden 
met zeer goede resultaten.

6c. De
die in boekhouden
de vooropleiding < 
cursussen blijkt, h< 
toch eigenlijk is.

Uitbreiding met een 7e leerjaar, liefst ook met een 8e is een 
wendbare cisch voor de volksontwikkeling.

7e. Met kracht is gestreefd naar het maken van huiswerk door 
de cursisten. Voor sommige vakken als Duitsch, Engelsch, boekhouden 
is die thuisstudie onmisbaar. Wie hierin geen lust had, werd min of 
meer voor de keus gesteld: thuis werken of afschrijven. Meermalen 

het resultaat daarvan zeer bevredigend.
Het inhalingsonderwijs behoort naar onze ervaring zooveel
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genomen, mag 
; tot tevreden-

trouw.

ik

moeilijk-

Er is 
die met

Beperken

en het 
re ont-

wic men dit niet
betoonen zich zeer

Hun waardeering
van een

'elijkheid om in de hier aangegeven richting iets 
overal aanwezig.

er zijn personen.

mogclijk hoofdelijk gegeven te worden. Het is meestal een dankbaar 
werk, omdat de resultaten niet zelden groot zijn en de ambitie der 
deelnemers en hun waardeering meermalen opvallend.

9e. De opvoedkundige waarde van dit onderwijs slaan wij hoog 
in het bijzonder geldt dit voor den handenarbeid: jongen 

zou verwachten, volgen dit onderwijs bijzonder 
ijverig en geven nooit moeilijkheden.
j voor het genoten onderwijs toonden zij zelfs door 

het aanbieden van een stoffelijk blijk daarvan. Ook de meisjes van 
verschillende cursussen naaldvakken deden dit.

Stellig een veelzeggend feit voor deze jongens en meisjes, mccrcn- 
deels uit een milieu, waar het onderwijs gewoonlijk weinig gewaar
deerd wordt en men zoo iets niet „om den vorm” doet.

10e. Heel sterk hebben wij ten slotte ervaren, dat de 
heden bij het onderwijs aan deze rijpere jeugd vele zijn:

De geringe positieve kennis, die de lagere school aanbrci 
spoedig vervliegen daarvan; de weinige belangstelling tot ver 
wikkeling dezer jeugd; het milieu, waarin velen verkcercn en waar 
eveneens maar matig iets gevoeld wordt voor ontwikkeling; het 
geringe overwicht van vele ouders op hun kinderen; de maatschap
pelijke omstandigheden : lange, vermoeiende dagtaak, —- verreweg het 
grootste deel der cursussen kan eerst ’s avonds na zeven uur aan
vangen herhaalde verandering van werkkring, weinig mede
werking van werkgevers; geen geschikte gelegenheid voor zelfstudie 
thuis, druk vereenigingsleven, afleggen van groote afstanden, enz., enz.

Al deze bezwarende omstandigheden in aanmerking i 
het oordeel over verloop, verzuim en resultaten stellig 
heid stemmen.

Dit aanvankelijk succes is een aansporing om op den ingcslagen 
weg voort te gaan en vooral om te zoeken naar middelen, ter ver
betering van de omstandigheden, welke thans nog als tegenwerkende 
krachten optreden.

Ten slotte: De mog< 
te bereiken, is stellig < 

geen plaats, hetzij stad of platteland, of 
dergelijk onderwijs gediend zouden zijn.

we ons niet tot de jongens en meisjes, die pas van 
school zijn, maar betrekken wij vooral ook ouderen zooveel mogelijk 
in dit onderwijs, dan is ongetwijfeld zelfs in het kleinste centrum 
bijv, minstens een twaalftal belangstellenden bijeen te brengen. Daar 
de meeste van dezen in loondienst zijn, is een minimum bijdrage als 
lesgeld van 10 cent per uur zeker voor niemand een bezwaar. Dit
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De taak der Middelbare School
door Ir. FELIX ORTT.
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_..ting, ecnerzijds 
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levert voor een cursus van 20 weken 3 2 uur minstens f 18,— aan 
lesgeld. Daaruit blijkt, dat zelfs met een minimum aantal deelnemers 
en een minimum lesgeld, een cursus slechts een gering bedrag als 
financiëclcn steun noodig heeft.

Gemeenten, die minder toeschietelijk zijn als Lonneker, dat alle 
kosten, zoowel voor openbaar als bijzonder onderwijs voor de rijpere 
jeugd draagt en daarvoor het afgcloopen winterhalfjaar f 12.000  
offerde, zullen toch in ieder geval wel iets daarvoor over hebben. 
En dan zijn daar ook nog particuliere kassen, die dit goede werk 
met een financiUele bijdrage zullen steunen en wij denken daarbij 
natuurlijk in de eerste plaats aan het Nut.

En er is te meer aanleiding tot deze verwacht! i 
omdat het hier een zaak van groot belang voor de 
betreft en anderzijds omdat zoo noodig slechts een 
deel der totale kosten als subsidie verleend behoeft te worden.

Het is duidelijk: Een wèg is er wel! Dat er dan ook een wil zij, 
om dit goede doel te bereiken: Overal, ook waar de gemeente niet alle 
Gnanciëcle lasten draagt, althans iets te doen voor de zoo hoog 
noodigc leiding en ontwikkeling van de breede schare jongeren en 
ouderen, die geen ander onderwijs hebben ontvangen dan de lagere 
school biedt — en dit dan soms nog niet cens volledig — en tegen
over wie de gemeenschap een zwaren moreelen plicht heeft te ver
vullen, n.l. het tekort aan kennis en inzicht en vaardigheid'en vooral 
aan belangstelling voor zoo tal van belangwekkende zaken, waarmee 
het volle menschenleven ons allen omringt, cenigszins op te heffen, 
om zoo meer levensvreugde te brengen aan de velen, die 
bovenstaande op het oog hadden.

et artikel van Dr. Vor der Hakc: „De middelbare school in de 
verdrukking", in „ Volksontwikkeling" van Februari 1926 is hoogst 

suggestief; het schudt ons wakker en toont ons aan, dat op dit zoo 
hoogst belangrijk onderwijsgebied de vaste lijn, althans de lijn die in 
de wenschclijkc richting leidt, nog ontbreekt. Een oplossing wijst het 
artikel echter niet aan, wat ook niet de bedoeling is. Toch sugg 
het sterk de noodzakelijkheid van het zoeken naar een oplossi  
al is een volledige uitwerking daarvan een arbeid die ten slotte toch 
slechts aan een Staatscommissie of soortgelijk officieel lichaam kan
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i dag vooi 
.. S. moet 
ik wel een

de kinderen datgene 
en wat de gezins-

worden toevertrouwd, zoo schijnt het toch wel aangewezen dat zij 
die over deze dingen ernstig hebben nagedacht en de richting mcenen 
te zien waarin de oplossing gevonden zal moeten worden, wil de 
M(iddelbare) S(chool) zoo goed mogelijk haar taak vervullen, hun ziens
wijze ontwikkelen. En vooral ook dat, behalve van de zijde der leer
aren, ook van die der ouders de zaak bekeken wordt.

Daar ik, bijna een halve eeuw geleden, een M. S. bezocht die toen 
als een der beste in den lande stond aangeschreven, en nu mijn kinderen 
eveneens een M. S. bezoeken die m.i. voor geen enkele in qualiteit 
onderdoet; daar verder mijn jeugdervaringen van de M. S. nog als 
versch in mijn geheugen liggen en er als ’t ware geen dag voorbijgaat, dat 
ik niet hetzij dankbaar het genotene in mijn M. S. moet gedenken, 
hetzij het tekort ervan heb te betreuren, meen ik wel een dergenen 
te zijn die in dit vraagstuk een meening kenbaar maken mag.

Ik geloof het beste tot het doel te geraken, door te beginnen 
mij geheel los te maken van gewoonte en sleur, en mijzelf de vraag 
te stellen: wat is in ’t algemeen de taak van de School ueberhaupt, 
en van de M. S. in het bizonder?

Dan antwoord ik, als ouder: de school dient om 
te verschaffen, wat voor hun levensgeluk noodig is, 
opvoeding hun niet verschaffen kan.

Want wat gaat ons meer ter harte dan het levensgeluk 
kinderen — of, in het algemeen gesproken —- van de komende gcn< 
En al zou men mcenen zich boven alle individualisme en gezir 
servatisme te verheffen, door niet over het geluk van ons nageslacht, 
maar over het welzijn van den Staat of van de gemeenschap te 
spreken .... eenig nuchter nadenken zal dan toch spoedig doen zien 
dat dit holle frasen zijn, en dat het heil der gemeenschap bestaat in 
de toename van de welvaart, het geluk, der gezamenlijke individuen, 
terwijl het welzijn van den Staat daartoe slechts één der vele mid-

En wat zouden wij onze kinderen toewenschen, wanneer onze vvensch 
hun het geluk zou kunnen brengen?

Ik voor mij zou zeggen: le. een goed karakter; 2e. innerlijke vrede 
(wat zonder de basis van een goed karakter moeilijk denkbaar is, 
maar toch lang niet het deel is van ieder die een goed karakter 
heeft); 3e. gezondheid; 4e. de intellectueele bekwaamheid om zijn levens
taak (betrekking, beroep) goed te vervullen, wat medebrengt: de 
zekerheid van zijn „dagelijksch brood”; 5e. de intellectueele en ar
tistieke ontwikkeling die noodig is om van het goede en mooie, wat 
het leven geeft, te genieten.

Ik meen dat dit de hoofdvoorwaarden zijn voor een gelukkig leven,
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En waar he 
dan een

Dit geeft dan

Het eerste punt: een  
wordt het kind geboren, < 

verknoeien of ten

istigè

ongunstigen invloed in 
weer niet te loochenen 

om welke reden dan ook, ongunstig

en dergelijke, kan eventueel aan 
worden övergelaten, als maar een- 

van het gewenschte wordt ingezien.

van de eenigszins
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geschiedt dit in meerdere mate dan in de M.S. van een 
v geleden; met andere woorden: zijn we vooruitgegaan? 
iet blijkt dat de M. S. nóg te kort schiet, in hoever kan 

hervorming der M. S. hieraan tegemoet komen?
de richting aan, waarin zij zich m.i. meer en 

ontwikkelen moet; de wijze waarop dit geschieden moet, door 
andering van wettelijke regelingen 
bevoegde commissies of autoriteiten 
maal de rechtmatigheid

goed karakter. Met min of meer aanleg daartoe 
en de gezinsopvoeding kan hier nog heel 

veel aan verknoeien of ten goede leiden. Overwegend veel. Dan komt 
het kind in de lagere school. Daar zou ook zeer veel ten goede ge
daan kunnen worden. Ik geloof dat de algemeene praktijk — gunstige 
uitzonderingen die mij zeer zeker bekend zijn, daargelaten — deze 
is, dat de L. S. weinig doet voor de karaktervorming van het kind. 
Vele onderwijzers hebben er niet voldoende aandacht voor, of zijn 
niet in staat daarop gunstig in te werken ; velen zouden dit wel willen 
en kunnen, als zij er tijd voor hadden en de klassen niet te groot 
waren. Het onmisbare contact daartoe met de ouders vordert veel 
tijd en aandacht, en die is er niet over voor een onderwijzer die i 
een klasse van 40 of 50 kinderen staat. Al schijnt mij dus de guns 
invloed der L. S. op ’de karaktervorming der kinderen in 't algen 
niet groot, en verdwijnend klein vergeleken met den gemiddeldei 
zinsinvloed —■ toch meen ik anderzijds dat van 
’t algemeen nog minder 
dat bij sommige kinderei 
op het karakter gew< 

Het resultaat is da

ik anderzijds 
sprake is, al is het ook

:n de L. 
zerkt heeft.
lat onze jeugd, als zij op de M.S. komt, al 

karakter heeft dat in hoofdzaak zijn plooi wel hebben zal, 
de karaktervorming door de M. S. niet veel verwacht kan 

mag worden. Toch wel iets. Maar dit hangt dan
omstandigheid af of de leider der school (de rector of
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„Gezondheid is de grootste schat”, zegt het oude spreekwoord, en 
inderdaad is daar veel van waar. Helaas houdt met dit punt de M. S.

De tweede geluksvoorwaarde voor den mensch: innerlijke vrede, 
is wel ten slotte de allerbelangrijkste, want deze immers bepaalt zijn 
geluk, maar ik zie niet in, hoe de M. S. daar rechtstreeks veel aan 
toe kan brengen.

"Weliswaar is godsdienst en wijsbegeerte vaak het middel om aan 
de ziel dien innerlijken vrede te geven, doch bet verwerven en ver
werken is een innerlijk proces waartoe een zekere aanleg noodig is, 
en door onderwijs is dit niet bij te brengen. Hoogstens kan de M. S. 
medewerken om daartoe mogelijkerwijze een grondslag te leggen; en 
dit kan door enkele uren in het leerplan der M. S. te wijden aan 
godsdienstige propaedeuse (bijbelsche geschiedenis, bijvoorbeeld) en 
wijsgeerige propaedeuse. De eerste kan al in de lagere leerjaren be
ginnen, de laagste in het hoogste leerjaar. Maar deze vakken zouden 
facultatief gesteld moeten worden, alleen voor de leerlingen wier ouders 
dat wenschen, en dan nog hangt hier alles bii uitstek af van de ge
schiktheid van dengene die deze stof doceert, voor zijn taak.

Het zal dus moeilijk meer kunnen worden dan een bescheiden poging 
tot voorbereiding, die de M.S. hier doet. Men mag hier geen meerdere 
eischen stellen. Maar toch ben ik tevreden dat in de nieuwere M.S. 
met name ook in die welke mijn kinderen bezoeken, met deze wcnsche- 
lijkheid wordt rekening gehouden.

directeur) en de leeraren hoogstaande mcnschen zijn, met liefde voor 
hun leerlingen en pedagogische gaven.

Ook in de tockonistschool zal dit ten opzichte der leeraren wel 
altijd een toevalligheid blijven. Bij een sollicitatie is dit een factor 
waarop het niet, of niet altijd, mogelijk is te letten. Maar bij de 
keuze van rector of directeur, die in den regel gekozen wordt uit 
personen die reeds lang lecraar zijn geweest, is daar wel degelijk op 
te letten, en behoort dit meer en meer een eerste eisch te worden. 
En wanneer zoo langzamerhand de rectors en directeuren der M.S. 
tot de moreele elite der leeraars gaan behooren, moet hun leiding en 
voorbeeld op den duur de jonge leeraars, die onder zulke leiding be
ginnen te werken, ook gunstig beïnvloeden, en is dus in dit opzicht 
geleidelijk een stijging te verwachten.

Mits het dan ook werkelijk meer en meer gebruikelijk wordt, bij 
de keuze van directeurschap aan dit punt een overwegende betcckenis 
toe te kennen.
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over de misdaad, die de M.S. 
en de samenleving, maar ik 

'stoppcld is in dezen, vindt het 
lijven praten van „flink" lecren 

de kinderen, en zal dientengevolge de 
en slapgespicrde, aan hoofdpijn lijdende 

overspannen meisjes als resultaten 
Isystcem met voldoening aanschouwen 

„geest” het overwicht verkrijgt 
iders van het bestendigen der

niet alleen geen rekening, maar schiet zij schromelijk te kort. Niet 
alleen dat verzuimd wordt de leerlingen doelbewust onderricht te geven 
in hetgeen voor hun gezondheid noodig is, maar de M.S. is veeleer 
stelselmatig bezig hun gezondheid te ondermijnen. Het is voor ieder 
die maar een flauw besef van de gezondheids-eischen heeft, overbodig 
om er lang over uit te weiden, hoe verderfelijk het is, dat kinderen 
van 12-18 jaar niet alleen al die uren achtereen stil in de bank hun 
hersens zitten in te spannen, maar dat ze bovendien nog 's avonds 
gekweld worden met uren-durend huiswerk.

Er zouden vellen vol te schrijven zijn 
hierin begaat ten opzichte van de jeugd 
wil mij beperken. Wie zelf verdroogs'— 
overdreven; zoo iemand zal toch blijvei 
tegenover „slap” ontzien van 
gebrilde, bleekc, kromgerugde 
mannetjes en zwakke, nerveuze, 
van een „flink" op voedend schools 
als bewijzen hoe door de cultuur de , 
boven het „lichaam". Zulke voorstanders van 
tegenwoordige sleur wil ik niet trachten te bekeeren.

Maar er zullen er zeker toch velen zijn, die erkennen dat dit 
knauwsysteem meer dan te lang geduurd heeft. Ik herinner mij hoe 
ik zelf voor een halve eeuw in de 5e klasse H. B. S. van 8-12 en 
van 1-4 zat te leeren, dan vlug naar huis, vlug eten, en van 6-10, 
met tusschenpoos van 10 minuten theedrinken in de huiskamer, weer 
geconcentreerd aan ’t huiswerk maken. En dan den volgenden morgen 
om 8 uur weer in de schoolbank, doodstil, want nog niet uitgeslapen. 
En tegen de grootc vacantie: óp. Prachtige conditie voorwaar voor 
het zware, inspannende eindexamen! En uitstekend voor de gezondheid 
van 16-17 jarige kinderen! Zoo was het in mijn modelschool.

En nu, in die waarop een halve eeuw later mijn kinderen gaan? 
De schooltijd is iets korter; er is een vrije middag bijgekomen. Er 
wordt wat meer aan gymnastiek en sport gedaan, in de school. Wilt 
meer, hoewel lilng nog niet genoeg, om het onnatuurlijke stilzittende 
leven en het overmatig-eenzijdige hersenwerk (bij vrijwel ontbreken 
van allen handenarbeid) van onze opgroeiende kinderen te compen- 
seeren. Aan lessen in gezondheidsleer wordt evenmin iets gedaan als 
voor een halve eeuw —■ het is alsof de ontwerpers der Schoolpro
gramma's en leerplannen denken, dat de kinderen dit wel vanzelf, 
instinctief, weten, of dat die kennis hen wel zal komen aanwaaien. 
Terwijl ze toch maar even met open oog om zich heen behoeven te 
zien, om waar te nemen hoe schromelijk ons volk als geheel nog zondigt
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, dan was al enorm

gecommitteerden is al een gro< 
Maar toch blijft de fout in b«.

Want de leeraars achten zich 
een goed figuur ( 
stellen, waaraan 
schriftelijke vragen. 
Zoo voelen de leers

geëischt; kennis die absoluut 
men die grootendeels weer 
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Het examineeren door de eigen leeraars ten overstaan
>ote verbetering, vergeleken met vroeger.
jeginsel bestaan.

verplicht tegenover de gecommitteerden 
te maken. Die gecommitteerden zouden eischen kunnen

i hun leerlingen niet voldeden! En dan trouwens de 
van hoogerhand van een centraalpunt uitgaan! 
een zweep, die hun dwingt met bekwamen

en detailkennis

holget

bed gaan, 
ig enz. enz. 
ide, is het

■ niet alleen lichamelijk, maar 
■e klassen missen zij (enkele 

zeer vlugge of enkele onverschillige leerlingen daargelaten, maar ik 
bedoel het gros, van normale begaafdheid en die consciëntieus hun 
opgegeven taak willen afmaken) allen tijd en lust voor spontane ont
wikkeling. De courant b.v. kunnen zij nauwelijks of niet inzien — 
hoewel dat weer voor b.v. een vak als staatsinrichting wordt verlangd. 
Genieten van mooie boeken of gedichten, beoefening van muziek, zang, 
of welke andere kunst; ter hand nemen van een populair-wetenschappelijk 
werk over een onderwerp waarin spontane belangstelling is — dit 
alles is vrijwel uitgesloten. De afgewerkte kinderen gaan veel later 
naar bed dan verstandige ouders wenschen, vooral in de ellendige 
repetitietijden. En waarom dat alles? Waarom dat afjakkersysteem, 
waarvan toch bijna iedereen, leerlingen en ouders, en toch zeker een 
deel der niet in sleur verstarde leeraars ook, de funeste gevolgen 
moet inzien?

De oorzaken zijn gecompliceerd. Maar ze 
te nemen. En werden ze inderdaad weggenomen, 
veel gewonnen.

Want al beantwoordde de M. S. dan nog niet geheel aan onze 
wenschen, we behoefden ze althans niet langer te verwenschen.

De voornaamste oorzaak ligt wel in de exameneischen, en de vrees 
daarvoor bij leerlingen en leeraars.

De eindexamens der M. S. zijn de vloek, die op het heele M. O. 
rust en doorstraalt tot op de L. S.

Op die eindexamens wordt veel te veel feiten- 
overbodig is, wat daaruit blijkt dat 

vergeet zoodra het examen achter den

tegen de eenvoudigste begrippen der gezondheid. In alcoholgebruik, 
in het hand over hand toenemende rooken, in voeding en domme 
kokerij, in snoepen, in kleeding, in huidcultuur, in laat naar l 
in onvoldoende frissche lucht en zonneschijn, in kinderverzorging

Maar 't ergst van alles, het positief-gezondheidsbedervene 
huiswerk gebleven. De kinderen lijden er i 
ook geestelijk door. Vooral in de hoogcre 

vlugge of enkele onverschillige leerlin_ 
1 het gros, van normale begaafdheid 
even taak willen afmaken) allen tijd ■ 
ling. De courant b.v. kunnen zij 
sl dat weer voor b.v.
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spoed een bepaald, gewoonlijk overladen, program, af te werken. Dat 
program moet den kinderen ingepompt worden. De bekwaamheid om 
eindexamen te doen, welke de kinderen der hoogste klasse bezitten 
moeten, dwingt bepaalde eischen te stellen voor de overgangsexamens 
of repetities; deze brengen weer mee de periodieke repetities. Resultaat 
van dat alles is, dat de kinderen uitsluitend en alleen werken om de 
cijfers. Al de belangstelling van de hcele M. S. concentreert zich om 
de cijfers. Hoe mis dit is, behoef ik wel niet verder uiteen te zetten.

Daarbij komt de zeer menschelijke eigenschap van lederen leeraar, 
om zijn eigen vak bij uitstek belangrijk te vinden. Dat dit zoo ge
vonden wordt, spreekt vanzelf, en is gelukkig ook, in zekeren zin. 
Maar dat. in verband met de exameneischen en de gewichtigheid der 
cijfers, de leeraars der verschillende vakken hun „rechtmatig", zoo 
niet overmatig aandeel gaan opeischen in den huiswerktijd der kinderen, 
is noodlottig. Een verstandig directeur kan wel trachten paal en perk 
te stellen aan die vak-concurrentie, maar vaak zal dat niet gelukken, 
en ’t brengt de hartelijke verhouding tusschen directeur en leeraars, 
die zoo hoogst gewenscht is voor den goeden gang van het onderwijs, 
maar in gevaar.

De eenige radicale oplossing van deze groote kankerplek der M.S. 
schijnt mij deze: afschaffing der examens, en van het huiswerk.

gezicht lijkt deze radicale eisch onmogelijk en 
dat heen ?! Bij nader doordenking schijnt

eft een dubbele, of drievoudige functie. Zij bereidt 
vóór tot de universitaire studie; zij biedt door haar einddiploma 
waarborgen voor bekwaamheid, die voor verschillende betrekkingen 
of ambten verlangd worden; zij geeft een algemeenen grondslag voor 
de kennis die van een bruikbaar mensch in onze cultuurwereld ver
wacht mag worden, en die hemzelf ook intellectueel genot verschaft.

Uit het eerstgenoemde oogpunt zouden de examens gemist kunnen 
worden. Wie, onvoldoende onderlegd, universitaire studies wil volgen, 
zal spoedig zelf wel merken dat dit hem niet mogelijk is; of het zal 
hem bij het eerste examen dat hij daar zal ondergaan, wel duidelijk 
worden.

Voor de verschillende betrekkingen of ambten, waartoe het eind
diploma der M. S. toegang geeft, of tot de opleiding waarvoor het 
verlangd wordt, zal toch de waarde van het einddiploma meer bestaan 
in de algemeene ontwikkeling, die de leerling op de M.S. ontvangen 
heeft, dan wel in de parate kennis die hij in de verschillende vakken 
heeft verworven en die door cijfers is uitgedrukt. Wenscht men voor 
een bepaalde voortgezette opleiding, b.v. voor een Middclb. Technische



1

1
324

School, of voor de Kweekschool voor de Zeevaart — om nu maar 
een paar voorbeelden uit de tallooze te noemen — waarborg dat de 
leerlingen een zeker minimum van wiskunde of physica machtig zijn, 
dan kan dat minimum aan die inrichtingen als toelatingscisch gesteld 
worden. Maar in ’t algemeen zal dat niet noodig zijn. Doch wAdr 
men bepaald een examen onmisbaar acht, kan dat verschoven worden 
tot nA de M. S„ en zou deze examen vrij kunnen worden. Het eind
diploma zou dan in korte woorden den algemcenen indruk van eiken 
vaklceraar betreffende den leerling kunnen bevatten, en de leeraars
vergadering zou kunnen beslissen of aan zwakke leerlingen wel een 
diploma zou kunnen worden uitgereikt, dan wel of daartoe nog 
jaar verblijf in ’t hoogste leerjaar noodzakclijk werd geacht.

Is het eindexamen afgeschaft, dan kunnen eveneens de overgangs
examens en de repetities afgeschaft worden; de Iccraarsvergadering 
zou aan ’t einde van het leerjaar kunnen beslissen of een zwakke 
leerling beter deed nog maar een jaar in dezelfde klasse te blijven.

Het toelatingsexamen tot de M. S., dat nu al veelal vervangt 
wordt door een getuigenis van het hoofd der L. S., zou in die gevallen 
waar dit getuigenis twijfelachtig is, vervangen kunnen worden door 
een mondeling onderhoud van den directeur met den candidaat-lcerling. 
Daarbij zou, zonder dat een tot in details afdalcnd examen plaats 
vond, de directeur spoedig een indruk kunnen krijgen of de algemeene 
ontwikkeling, het bevattingsvermogen, de aanleg van het kind zoo
danig was dat een vruchtbaar volgen der M. S. ware te verwachten.

Door deze regeling ware ook de L. S. ontheven van de uitstraling 
der examenvrees, en kon men zich daar ook, meer nog dan tot dusver, 
onthouden van de kinderen dingen te leeren waar ze niets aan hebben. 
Zooals b.v. allerlei overbodige taalregels, rekenpuzzle's en jaartallen.

En is eenmaal de examendruk en cijferjacht in de M. S. voorbij, 
dan zal het derde en belangrijkste punt wat de M. S- beoogt, n.l. 
een cultureele basis te leggen voor algemeene ontwikkeling, nog veel 
beter dan thans tot zijn recht komen.

AVant dan kunnen de leeraars der verschillende vakken ruimte 
krijgen om aan de kinderen datgene te leeren, wat zc zelf van hun 
vak mooi en belangrijk vinden, zonder dat ze gekortwiekt zijn door 
de eischen van een af te werken program. Hun lesgeven zal voor 
henzelf en voor de kinderen zooveel prettiger en daardoor beter 
worden. Er zal ruimte van tijd zijn om de kinderen op school te laten 
werken, en toonen dat ze ’t verwerkte begrepen hebben (min of meer 
in den geest van het Dalton-systeem), en het huis- en repetitiewerk 
zal kunnen vervallen — al zal natuurlijk de verstandige leeraar vaak 
zijn leerstof in de klasse repeteeren, doch nu zonder cijfervrees. In
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voorlichting is onmisbaar 
en de moesten ontvangen 

wnt is nog maar al te veel verzuimd. Wcl heeft 
>f 15 jaren de Rein Leven Beweging hierin goed 
op haar initiatief met medewerking van sommige 
S. menige nuttige en heilvolle jongcnsbijcenkomst 

aan de jongens, wier ouders 
noodigc voorlichting verschaft

het algemeen zal veel meer tijd en energie besteed kunnen worden 
om de kinderen inzicht in de vragen te geven, nu al die kleine bizondcr- 
heden en details niet langer geöischt worden. Vooral de studie der 
wiskunde zal hierdoor veel vruchtbaarder en veel prettiger worden. 
Een kind kan in de helft of een derde van den tijd dien het er nu 
voor besteden moet, een inzicht krijgen in vakken als vlakke meet
kunde, goniometrie, stereometrie, beschrijvende meetkunde, terwijl 
allerlei bewijzen en stellingen, formules, vraagstukken en constructies, 
waar hij niets aan heeft en die hij toch dadelijk weer vergeet ais hij 
het vak niet onderhoudt, zonder eenig nadeel gemist kunnen worden. 
En wanneer dan een deel van den ovcrschietenden tijd werd besteed, 
ook alweer om een algemeen inzicht te geven in de beginselen der 
differentiaal- en integraalrekening en der analytische meetkunde, dan 
zou de gezichtskring der kinderen er enorm door verruimd worden, 
waar ze hun leven lang pleizier van zouden hebben, terwijl er des
ondanks nog verscheidene uren gewonnen zouden worden voor andere 
vakken, wier studie voor den algemeen-ontwikkeiden mcnsch zeer veel 
waarde heeft.

In de eerste plaats herinner ik dan aan de reeds genoemde gezond
heidsleer. Want al wat hierboven gezegd is, ging uit van de stelling 
dat bevordering der gezondheid voor het komende geslacht een zegen 
is, maar dat de M. S. door examen, proef- en huiswerk daaraan 
onberekenbare schade doet. Die lessen in gezondheidsleer, voedings
leer inbegrepen, zouden natuurlijk in praktischen geest gegeven moeten 
worden, dus weer niet bestaan moeten uit feiteninpompcrij, maar uit 
verheldering van inzicht. Daarbij zou ernstig te overwegen zijn of 
niet in de hoogste klasse, desnoods in een enkele les, door een bevoegd 
medicus te geven, liefst facultatief, met goedvinden der ouders, 
de sexucele gezondheidsleer te behandelen ware. Want de kinderen, 
die met de M. S. het gezin verlaten en de wereld ingaan, daarbij op 
eigen beenen moeten staan en wellicht in de gevaarlijkste verleiding 
komen, mogen hierin niet onvoorbereid worden gelaten. Goede, ver
standige, tactvolle, sexucele voorlichting is onmisbaar voor het levens
geluk onzer kinderen; en de moesten ontvangen die helaas niet in 
het gezin. Op dit pu 
in de laatste 10 of 
werk gedaan, en is oi 
directeuren van M. S. menige nuttige 
gehouden, waar medici en pedagogen 
daartegen geen bezwaar hadden, de 
hebben — maar nog Al te veel directeuren bleken het nuttige 
noodige hiervan niet in te zien en
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algemeen-cultureele 
andere, die tengevolge 

en feiteninpom-

tijd gewonnen worden voor het 
inzicht zijn de gemiddelde resul- 
et-landers hebben in het algemeen 

:n van moderne talen, wat inder- 
irigens algemeen ontwikkeld

Behalve aan gezondheidsleer kan dan nog meer aandacht gegeven 
worden aan praktische sportbeoefening, die ook het nadeel van den een- 
zijdigen hersenarbeid compensecren kan, en aan handenarbeid. Handig
heid met timmeren komt gemiddeld in het leven veel meer te pas dan 
b.v. vaardigheid in ’t gebruik van een logarithmentafel —• terwijl 
de handenarbeid ook weer dient om het evenwicht te herstellen, dat 
door overmaat van hersenarbeid verstoord is. Verder is het gewenscht, 
tijd te besteden aan ontwikkeling van den kunstzin, door het aan
moedigen van reciteeren en komediespelen, door opvoedende muziek
uitvoeringen, door tentoonstelling van moderne schilder-, beeldhouw
en sierkunstwerken, (zooals o.a. ook al gebeurt in de M. S. die mijn 
kinderen bezoeken) — omdat het waardeeren en genieten van kunst 
zulk een groote factor is voor ons levensgeluk.

Dan kunnen sommige vakken, die toch van 
waarde zijn, uitgebreid worden, ten koste van 
van exameneischen weer veel te veel in detailstudie 
perij ontaarden.

Zoo zou er veel voor te zeggen zijn om de studie der scheikunde 
te besnoeien. Die tallooze formules en reacties die de kinderen moeten 
leeren, hebben voor verreweg de meesten geen belang, en een inzicht 
in de hoofdwetten, wat wel van veel belang is, ware in ’/3 of ’/x 
van den tijd te krijgen, die er thans aan besteed wordt.

Daartegenover kon de aardrijkskunde wat uitgebreid worden, 
wanneer men dit vak niet — zooals destijds ~ beschouwt als een 
leeren van namen van plaatsen, kapen, zijrivieren enz., maar wanneer 
men het, overeenkomstig de nieuwere opvattingen, doceert als de 
kennis van de aarde en haar bewoners in phj’sisch-geologischen, klima- 
tologischen, ethnologischen en politiek-economischen zin. Zoo gezien 
is het een vak dat in hooge mate verruiming van blik en inzicht in 
cultuurvraagstukken in de hand werkt.

Ook kon bij de talenstudie meer 
spreken van vreemde talen. In dat opzi 
taten der M. S. bedroevend. De Nederla 
een zekere vermaardheid in het sprekei 
daad zeer nuttig is; nochtans, menig ovei 
mensch zal ’t zijn leven lang als gemis voelen dat hij dit niet beter kent, 
omdat men er in tallooze gelegenheden zooveel gemak en plezier van heeft. 
Maarzij die het wel goed kennen, danken die kennis eer aan gelukkige 
bij-omstandigheden dan aan de lessen die ze op de M.S. ontvingen. Ik 
herinner me zelf maar al te goed de hooge cijfers die ik voor de 
talen kreeg op de H. B. S., dank zij het gering aantal fouten dat ik 
tegen de grammaire maakte; maar tevens het treurige figuur dat ik
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Z”Xnder den titel van Nieiiwe methoden in Amerika, geeft het op- 
voedkundig bijvoegsel van The Times, bijdragen van paedagogen 

uit Amerika, om het aan zijn lezers duidelijk te maken wat de Engel- 
schen lecren kunnen van den arbeid, ten behoeve van het kind, in 
het andere werelddeel gedaan. De studie van Prof. Patty S. HUI, 
hoogleeraar in opvoedkunde aan de Universiteit van Columbia, is 
te belangrijk dan dat zij niet in Volksontwikkeling zou opgenomen 
worden.

De vertaling, die een vriendelijke hand wel wilde geven, volgt het 
oorspronkelijke zoo getrouw mogelijk, al heeft de vertaalster zich 
natuurlijk hier en daar een enkele vrijheid veroorloofd.

De schrijver noemde zijn beschouwing The early Stages, wat, meende 
ik, door bovenstaanden naam mocht weergegeven worden.

Laten wij nu naar hem luisteren! IDA H.

De Amerikaansche opvoeding in al haar onderdeden heeft in de 
laatste 25 jaren groote veranderingen ondergaan, zoowel wat het 
leerplan als wat de methode betreft en zooveel mogelijk is de methode 
van onderzoek en bewijs in de plaats van traditie, gezag en vast
staande meening gekomen.

Geen groep opvoeders heeft de onderwijzers van de „Progressive 
kindergarten" - en het „lager-onderwijs" overtroffen in hun voort-

Studie van het kleine kind.

waakte wanneer ik met een buitenlander spreken moest. En zoo gaat 
het nog, bij het tegenwoordige M. O. — ik krijg zelfs den indruk 
dat men van de moderne talen minder leert dan een halve eeuw geleden.

Ik meen dat, wanneer uit het M. O. de door mij genoemde fouten 
van examens, voor cijfers werken, huiswerk en feiten- of detailinpom- 
perij worden weggenomen, en daarvoor in de plaats gegeven wordt 
een onderwijs, gericht op een dieper inzicht in de levens- en maat
schappelijke problemen, met daarnaast de zorg voor de gezondheid 
van het opgroeiend geslacht, zoowel langs praktischen weg als door 
passende lessen in de gezondheidsleer, en meer aandacht gegeven 
werd aan het wekken van smaak en kunstzin — dat dan de M. S. 
in alle opzichten een zegen voor ons volk zou zijn, en dat de leeraars 
der M. S. het bewustzijn eii de voldoening zouden kunnen hebben 
dien zegen, aan hun volk te brengen.
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., waren: het recht van het jonge 
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Daar de kindergarten en lagere scholen in dien tijd bloot stonden 
aan scherpe kritiek, ten opzichte van het vele binnenshuis zitten, 
den weinigen handenarbeid en oogenoefening, het samenhokken onder 
omstandigheden, die het gevaar van besmettelijkc ziekten vermeer-

durende pogingen om zoowel theorie als practijk om te werken in 
het licht van de hedendaagsche wetenschap, psychologie, hygiène en 
paedagogischen vooruitgang op ander gebied. Zij hebben gebruik 
gemaakt van den vooruitgang op allerlei terrein, betrekking hebbende 
op lager en middelbaar onderwijs en dikwijls het hoogcr onderwijs 
overtroffen wat de reorganisatie van de practijk betreft.

In de tegenwoordige gereorganiseerde kindergarten van Amerika 
is weinig meer over van de leer en de practijk van Froebel en de 
baanbrekers, die de kindergarten in dit land invoerden. Onlangs 
hebben sommige kindergarten aangedrongen op een nieuwen naam 
voor „kindergarten", als een uiterlijk teeken van de ontwikkeling van 
het nieuwe uit het oude. Daar echter de naam reeds meer dan een 
halve eeuw door het Amerikaanschc volk gebruikt werd, hadden de 
pogingen om b.v. woorden als Pre-Priinary of „Junior Primary" te 
nemen, geen succes.

Van 1890 tot 1900 was de studie van het kind aan de orde van 
den dag en er werd nadruk gelegd op het verschil tusschen kinderen 
en volwassenen wat betreft denken, voelen en zich gedragen.

Dr. G. Stanley Hall was de vooraanstaande man in deze bewe
ging. Hij bekleedde de plaats van president van de eerste „graduale" 
universiteit van onderzoek, uitsluitend gewijd aan de studie van het 
kind en zijne behoeften.

Deze beweging was de aanleiding tot groote veranderingc 
theorie en de practijk van

Tusschen ongeveer 1893 tot 1895 bcg< 
aan de Universiteit van Chicago 
in de kindergarten en lagere schol 
aandacht aan alle kindergarten- < 
wensch te kennen gave 
vraagstukken, betreffei 
dagen het meeste opgang maakten, 
kind op lichamelijke gezondheid 
en de lagere scholen van 
van Gezondheid".

Dr. Hall gele.”., 
school onder de hoede 
aters en tandartsen en
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derden, glimlachte men om die voorspelling van een „Paradijs van 
Gezondheid.”

Deze voorspelling wordt heden verwezenlijkt in ongeveer een half 
dozijn of meer bewaarscholen en kindergarten in ons land en Enge
land, die in verbinding staan met klinieken, welke in alle genoemde 
behoeften voorzien.

Wij, die leerlingen van Dr. Hall waren in die eerste dagen, wij 
hadden zoo graag gezien dat hij getuige was geweest van de ver
wezenlijking van zijn droomcn, b.v. in The Child Welfare Instutes in 
de Universiteiten van lowa, Columbia, Cornell en Ohio en in liet 
uitstekende werk, dat wordt gedaan in de bewaarscholen van Detroit. 
Cleveland, Boston en andere plaatsen.

De nadruk, dien Dr. Hall legde op het belang van het gevoel 
■net betrekking tot geestelijke en lichamelijke gezondheid, heeft aan
leiding gegeven tot de ontwikkeling van de psychiatrie en geestelijke 
hygiëne van onze dagen, met den daaruit voortvloeienden cisch van 
gezondheid en geluk als het geboorterecht van kleine kinderen. Zijn 
ideaal van de school als een omgeving van gezondheid, geluk en 
schoonheid, met behoorlijke luchtverversching, verlichting en reinheid, 
is verwezenlijkt in mooie en hygiënische school-gebouwen over heel 
Amerika.

De daarop volgende groote veranderingen in kindergai 
schoolpractijk vinden hun oorsprong in den invloed x 
Dcxvey, die in de kindergarten en lagere scholen kxvam 
pr act ijk te bestudeeren en met de reorganisatie te helpen.

Dr. Hall verxviep de oude methode en gaf er de visie 
droomer voor in de plaats. Maar Dr. Dexvey hielp om 
methode te reorganiseeren en verving met eindeloos gedi 
deelen van de vroegere practijk door nieuwe vindingen.

Zijn pragmatische philosophie, opgebouxvd uit het beste in de 
psychologie en sociologie uit zijn tijd, eischte een zorgvuldige studie 
van het kind en een geduldige omwerking van ieder détail in leer
plan en methode. De nadruk, dien hij legde op belangstelling in 
verhouding tot inspanning, moraliteit, die tot keus voert, de beginselen 
van de democratie in schoolorganisatie, denken in en door moeilijke 
omstandigheden, dit alles toegepast in kindergarten en lageronderxvijs- 
scholen, leidde noodzakelijkerxvijs tot een nieuw leerplan, nieuwe 
methodes van onderxvijs en een democratische, sociale organisatie. 
In vele gevallen gingen de kindergarten de lagere scholen voor in de 
reorganisatie van de practijk in het licht van de beginselen van Dr. 
Dexvey. De zoogenaamde „project-method", die den nadruk legt op 
de geschiktheid en het recht van het kind om zelf een plan te maken.
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ontwerpen op een tijdstip, dat een half dozijn universiteiten door 
hun onderzoekingen hulp bieden. Klinieken voor de gezondheid van 
het kind worden nu gecombineerd met het werk met jonge kinderen 
in de Universiteiten van lowa, IJale, Columbia, Chicago, Ohio, 
Cornell, Michigan en Minnesota. De meeste van deze hebben 
onderzoek-klinieken, waar kennis omtrent de natuur en de behoeften 
van het kind wordt verzameld en verspreid wat ten goede komt aan 
kindergarteu-personeeX, bewaarschool-boudcrs, Montessori-onderwijzers, 
lagere school-onderwijzers en ouders.

Enkele punten van onderzoek zijn:
Voeding en dieet, met kennis betreffci 

melk, levertraan, sinaasappel- en tomatensap 
het weerstandsvermogen; groci-lijncn in gewi 
werking van zonlicht en frissche lucht op het 
leven; het onderzoek van . den inhoud van 
nieren om individueele moeilijkheden te ontdekker 
houding, platvoeten, het bloed en het hart; dagel.,. 
stoelgang en slaap; verkoudheden, hun oorzaak, ’ 
nezing; de uitwerking van lichaamsoefening en h< 
oefening op het leeren; de uitwerking van prijzen 
vorderingen; de uitwerking van gevoels-uitingen 
angst, toorn, verlegenheid, plezier, een gevoel v< 
onderschatting; egocentrische houding, kuren en 
volgen van te veel en te weinig genegenheid op geestelijke 
en de gezondheid van het gevoelsleven ; sexueele stoornissi 
verschijnselen, te veel om op te noemen.

Hoewel beseft wordt, dat kinderen van denzelfden leeftijd te 
veel verschillen om conclusies te trekken betreffende hun prestaties, 
worden toch lijsten gemaakt van de prestaties die men verwachten 
kan van kinderen \■an 2 tot 3, 3 tot 4, 4 tot 5, 5 tot 6 en 6 tot 7. 
Met behulp van deze lijsten van wat kinderen werkelijk gepresteerd 
hebben op de verschillende leeftijden, zal het mogelijk zijn leerplannen 
te ontwerpen, gebaseerd op betrouwbare kennis betreffende datgeen 
wat wij verwachten en eischen kunnen van kinderen op verschillende 
hoogten van intellect in de bewaarscholen, kindergarten en lagere 
scholen.

Ook worden wij beïnvloed door de „gedrags-"psychologie, wat 
ons er toe brengt bepaalde voorbeelden te stellen voor kunnen 
gedrag, die het resultaat behoorden te zijn van alle onderwijs.

Ons studie-doel, hetzij voor maatschappelijke, hygiënische en moreelê 
toestanden, als voor muziek, kunst en literatuur moet zijn: het ver
anderde kind — het kind wiens gedachten en gevoelens, wiens ge
woonten en houding, wiens idealen en waardeeringen ten goede zijn 
veranderd en blijvend gemaakt door verbeterde techniek en ander 
gedrag. Wanneer opvoeding uit dezen hoek wordt beschouwd, zal het 
leerplan alles bevatten, waarop het kind reageert van het oogenblik 
dat het onder onze hoede komt, totdat het ons verlaat. Meer nog: 
wij zullen ouders helpen een plan te ontwerpen voor thuis, waar 
de vader en de moeder verantwoordelijk zijn ■— zoodat de school 
zal profiteeren van het werk in het gezin en andersom.
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wikkeling, misschien -zelfs enkelen tol 
zelfstudie, en wijst den weg daarbij, 
m.a.w. zij geeft slechts voorbereiding 
voor zelfstandig verder werken". Deze 
stelling wordt nu verder toegelichl.

’t Twedc gedeelte van ’l artiekcl 
brengt tien bijdragen van vakkundigen 
voor ’n gelijk aantal gebieden, waarin 
de schr. de wetenschap verdeeld heelt 
met ’t oog op de oriëntering van de 
laak der v. u. Deze gebieden zijn: 1. 
gecstelike wetenschappen: 2. wis- en 
natuurkundige; 3. biologiese; *1. histo- 
riese; 5. sosialc; 6. lechniese; 7. aard
en volkenkundige wetenschappen; 8. 
kolonieen; 9. internationale vraagstuk
ken; 10. kurzussen buiten de stad. In 
deze bijdragen nu, geven de meest voor
aanstaanden van onze gecstelike en in- 
tellektucle leiders (overwegend dus 
hoogleraren) aanwijzingen betreffende 
de keus en de beste wijze van behan
delen der leerstof. Natuurlik is 't niet 
mogelik, hierover in ’n kort overzicht 
iets naders meetedelen. Voor besturen 
van volks-universitcitcn, en vooral voor 
de docenten, zullen deze adviezen on
getwijfeld van grote waarde zijn, en 
zodoende in belangrijke mate bijdragen 
tot ’n vruchtbaar werken van onze v. u.

In ’n naschrift wordt o.a. megcdceld. 
dat getracht zal worden in 'n latere 
aflevering door vakkundigen van elk 
van de genoemde afdelingen de hoofd
momenten uil haar ontwikkelingsgeschie
denis te doen behandelen.

In de Mei-ailevering 
/</dj komt voor, van de 
J. Laman Trip. „Een poging 
schetsing van de taak der ’ 
versileilcn (melbijbchoorcndead 
De schrijver behoort lol hun, d 
dat „na de ervaring der laatst 
de tijd gekomen is voor eei 
teering" van de taak der ■ 
silciten over ’t hele veld van 
zaamheid. En daartoe wil hij met z’n 
artiekel ’n poging doen. Na iets te 
hebben aangestipt van ’t ontstaan, de 
ontwikkeling, de ondervonden moeilik- 
heden, en de middelen ter bestrijding 
daarvan, wijst de schr. op ’t enorme 
arbeidsveld dat de v. u. bewerkt; op't 
uiteenlopend peil van inlcllektuele en 
gcestclikc ontwikkeling van de bezoe
kers, en de daarmee gepaard gaande 
uiteenlopende behoeften van deze, op 
't jaarliks sterk wisselend publiek; op 
de onbekendheid van de docenten t. o. v. 
hun toehoorders. En bij dit alles komt, 
dat dc wetenschap slechts „ernstig en 
met volle toewijding gediend wil wor
den op straffe van verwarring en on
rust”. Schr. geeft verschillende mid
delen aan, om de genoemde moeilik- 
heden te bestrijden. Vervolgens wordt 
’n uiteenzetting gegeven van dc taak 
der V. u. In tegenstelling met de uni- 
versitcit. die opleidt voor bepaalde be
roepen en in de eerste plaats ’n „In
stituut van wetenschap’’ is, onthoudt 
de v. u. zich van vakopleiding, en van 
wetenschappclik onderzoek. „Maar zij 
brengt dc geestelijke en verstandelijke 
waarden van hoogcr onderwijs, dus dat-
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dat men zooveel aantreft, precies eender als wat men 

en ondervindt, naast andere dingen, die den

elke daarvan de regelii 
van het bijzondere do. 
schap der ouders
—— ziedaar vragen van het grootste g 
wikkeling van het onderwijswezen in

Het reeds bijna afgesloten beeld 
toepassing op de inzichten

de bijzondet 
nu niet uitweiden.

Hamburg, i 
door A. H. GERHARD.

T Tet begint al bedenkelijk op een 
beweert, dat op het terrein 

eigenlijk niets meer vaststaat. De aard 
aangeduid in het probleem van 
school, de vraag of de 
wijsvorm het wint in doeltreffendheid, de monarchale of de 
kcinschc bestuursinrichting dcr school, de samenhang 

van het geheele schoolwe: 
toelating in verband met de vaststelling 

—'"-'■'''■•■"khe’d van eenigc medezeggen
hei interne leven der school, 

vicht voor de toekomstige ont- 
jn vollen omvang. 
. gisting is toch nog 
-------- -  J:t jebied.

Over de oorzaken van de bijzondere levendigheid op dit veld van 
gcestesworsteling wil ik nu niet uitweiden, het feit, dat allerwegen 
eerlijk toegegeven wordt, dat men nog zoekt, is voor ons de hoofdzaak.

Dit grootsche vraagstuk is aan geen natie gebonden; zonder over
drijving mag gezegd worden, dat hef in alle landen aan de orde is, 

'*> urgent geacht wordt. In het voorbijgaan herinner ik daarvoor 
de artikelen over een Duitsch onderwijscongres (Deel III, blz. 
en deel IV, blz. 120), Waarbij ik in ’t bijzonder, met het oog op 

■**en verder volgen zal, wijs op deel IV, blz. 132.
■tusschen is men overal lang niet in 

der volgt men overal denzelfdcn 
het heeten, dat niemand daarbij 
te hebben en men zich dus ga 
stelt van hetgeen elders geschiet 
ddAr zoekt men.

De meest oj 
daan is deze, 
in eigen omgeving doet
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,'komelijkc bergen.

• van Am
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daar de overgang 
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jsche Schoolwezen moge hier 
;el afgezien wordt van den 

aan den huidigen toestand is

er nog 
geheel

grondschoot, die 4 jaar -duurt, als volgt in de wet om-

: vierjarige grondschoo); 
welk na het voleindigde 

ocpsschool bezoeken. 
:) zulke leerlingen, die 

aanleg tuonen voor 
hebben dus tezamen 

>arc vakscholen.

indruk maken van zeer gewoon te worden 
eigen land er tegen opziet als tegen onoverl

In het begin van dit jaar zond het gemeentebestuur 
een kleine commissie uit, om in Hamburg indrukken 
trent inrichting en werking van het daar bestaande 
boratorium, inzonderheid omtrent de wijze, waarop c 
van de eigenlijke volksschool naar het Middelbaar ot 
rcgeld. Schrijver dezes sloot zich voor onze Maatschappij bij deze 
commissie aan en hoewel het bezoek eigenlijk te kort duurde, meent 
hij toch wel gerechtigd te zijn, het een en ander van wat hij daar 
heeft gezien en begrepen, in ons tijdschrift te doen opnemen. Een 
definitief oordeel over de doelmatigheid van het Hamburgsche school
wezen, matigt hij zich na een kennismaking gedurende een viertal 
dagen niet aan, maar wel wil hij zeggen, dat hij het, als Hollander, 
in vele opzichten benijdend heeft waargenomen.

Een korte schets van het Hamburgs 
eerst een plaats vinden, waarbij gehe< 
historischen ontwikkelingsgang, die 
voorafgegat

A. De 
schreven:

Dc grondscbool is de voor alle kinderen gemeenschappelijke school. Zc omvat 
de eerste vier jaarcusscn der volksschool en vormt den grondslag voor alle 
scholen van voortgezet onderwijs. Het gemeenschappelijk onderwijs 
en meisjes is tbcgclatcn.

Opm. Als overblijfsel uit vroej 
scholen met standenkarakter, die 
moeten zijn.

Van deze grondscbool gaan de leerlingen verschillende richtingen 
uit. In de eerste plaats naar wat men noemt de eigenlijke volksschool, 
in de wet als volgt omschreven :

Bi- Dc Hamburgsche volksschool omvat behalve de
a. In haar vier hoogerc jaarcursussen de kinderen, s 

14e levensjaar aan den arbeid deelnemen en de beroen
b. In haar bovenbouw (3e, 2e en le bovenklasse) 

het doorloopen van in totaal zeven leerjaren lust en 
vorderingen in Duitsch, Engclsch, Wiskunde. Zij 
Z/cn jarigen leertijd en zijn bestemd voor de middelba

B2. Een deel der leerlingen van de grondschoot gaat na het 
doorloopen daarvan naar „die höhere Schule", te vertalen hier met 
middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Het algemeen eind daarvan is 
de overgang naar de Universiteit e. d. en de gehcelc duur is negen
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zijn onderst

alle 
musici.

meisjes sommige jongens-

lannelijke 
ns bij den 
olijke en 
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bij advocaten.

rplicht het 
rin zij den 

vier groote

grondschool dertien jaar, in tegenstelling met ons 
c. die alzoo clf}aar vordert en met het gymnasium

vraagt, is de wijze, waarop de 
Geheel naar den wil der ouders 

doch dan overeenkomstig het

. jrg bijzonder ruim ont- 
> in a. die voor vrijwillig 
en b. die voor verplicht 

/ettelijke bepaling luidt als volgt:

Alle jeugdige personen, die in Hamburg wonen of werken, zijn verf 
nijverheidsonderwijs te volgen lot het einde van den jaarcursus, waari 
17-jarigcn leeftijd bereiken. De scholen zijn onderscheiden in 
groepen:

1. De algei

2. De algcr 
mogelijkc 
koetsiers,

Opmerking: 
het 6e tot het ; 
partieel, d. w. z. 
worden verricht.

2e Opmerking: De lezer heeft wel begrepen, dat B3 eigenlijk op 
B|rt volgt.

Het punt, dat nu 
jeugd dezen gehcelen 
van A naar B,a en var 
gekozen beroep.

onze aandacht 
weg doorloopt, 
tndaar naar B3

jaar, dus met de 
land de H.B.S. 5j. 
met zijn twaalf jaar.

Opmerking. Er is een ernstige poging door Hamburg gedaan 
dien ganschen leertijd tot twaalf jaar terug te brengen, maar bijna alle 
overige staten in Duitschland (want 't onderwijs is bij Rijkswet 
geregeld) waren daar tegen.

„Die höhere Schulen” zijn voor de jongens 2 gymnasia, 4 realgym- 
nasia, 6 obcrrealschulen, 1 deutsche oberschule, 1 Aufbauschule en 
9 rcalschulen; voor de meisjes lycea (6 jaar) en obcrlycea (nog 3 jaar); 
hiervan zijn ’t grootste deel nog bijzondere scholen.

Deze opsomming is onvolledig, daar al deze scholen zeer onder
scheidene leerplannen bezitten, zoodat in zeer onderscheidene richtingen 
kan gestudeerd worden. Doch ze is voldoende voor de straks te 
geven mededeelingen.

In totaal bezoeken slechts ongeveer 250 
scholen.

B3. Het nijverheidsonderwijs is in Hambui 
wikkeld. De scholen worden onderscheiden 
schoolbezoek (onderverdeeld in 10 soorten) 
bezoek. De w<

emeene nijverheidsscholen voor de vrouwelijke jeugd: voor meisjes 
beroep, dienstboden en ongeschoolde arbeidsters.
ïmccnc nijverheidsscholen voor de mannelijke jeugd: voor 

ongeschoolde mannelijke arbeiders, inbegrepen jonge 
en scheepsjongens bij den havenarbeid.

3. de vakscholen voor mannelijke en vrouwelijke vaklcerlingen.
4. de handelsscholcn voor alle jongens en meisjes bij het verkeer in dienst, 

en voor de schrijvers

Er is dus in Hamburg een feitelijke leerplicht van 
geëindigde 17e levensjaar, waarvan de laatste driejaar 

e. dat naast het verplichte schoolbezoek loonarbeid kan
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I Wel overeenkomstig den tvensch der ouders, doch slechts bij ge
bleken geschiktheid van A naar B2 en van naar B|^.

Het onderzoek naar de geschiktheid voor den overgang in ’t bij
zonder van A naar B2 (grondschoten naar „hohere Scholen”) geschiedt 
zeer grondig naar beproefde wetenschappelijke methode en heeft 
een zekere vermaardheid gekregen en wordt aangeduid als: Das 
Auslescverfahren.

>eger werd de bevolking der middelbare scholen en gymnasia, 
i Hamburg, op dezelfde wijze verkregen als ten onzent en zooals 

velen hier haar weer graag ten volle terugwcnschen. De kinderen der 
welgestelden bezochten scholen (feitelijke standenscholen) waarin het 
onderwijs er op ingestcld was de leerlingen voor te bereiden voor dat ver
dere onderwijs. De gang naar de hoogere leerinrichtingen was dus, als ’t 
ware, gemonopoliseerd voor de welgestelde en rijke bevolkingsklasse. 
Gaandeweg werd het, als overal elders, aan zeer begaafde volks
kinderen bij uitzondering mogelijk gemaakt die inrichtingen te bezoeken.

Op dit punt voltrok zich na de ineenstorting der Duitschc Keizers- 
monarchie een volkomen, althans in beginsel, revolutie op onderwijs
gebied. Dato 16 Mei 1919 werd de wettelijke eenheidsschool inge
voerd, waarbij de voor allen gelijke vierjarige grondschoot werd ingc- 
steld en de „voorschool" afgeschaft, waarvoor echter een overgangs
tijd werd toegestaan.

De toegang tot de „höhere Schule” staat derhalve van dien tijd af 
gelijkelijk voor allen open, doch daaruit vloeide onverbiddelijk voort, 
in het belang der leerlingen zelven, dat slechts zij werden toegclaten, 
die het te geven onderwijs met volkomen gemak konden volgen. De 
groote moeilijkheid is de juiste methode te vinden om dal uit te maken. 
Wetenschappelijk stond het vast, dat de hoeveelheid verkregen parate 
kennis een onbetrouwbare maatstaf is. De geestelijke geschiktheid 
voor zuiver intellectueele inspanning werd allerminst precies aange
geven, doordat een kind op een gegeven moment meer of minder school
kennis wist ten toon te spreiden. Aan het vereischte onderzoek zit 
dus een gewichtige psychologische kant.

In 1918 en 1919 geschiedde dus de „Auslese" voor alle aanvragenden 
te zamen, gedeeltelijk naar den uitslag van een ouderwetsch examen, 
doch gecorrigeerd naar de uitkomsten van een onderzoek naar de 
geestelijke vermogens in 't algemeen.

De Hamburgschc onderwijzerswereld stond er 
tegenover, wijl zij meende, dat de ware maatstaf toch alleen kon 
aangelegd worden door den onderwijzer zelf, die het kind eenige 
jaren achtereen kende.
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de medewerking van de 
was een voor allen 

aan alle candidaten 
opstel en een dikté, door 

t was zuiver een onderzoek 
en alle deelnemers waren met

Voor 1920 deed men dus afstand van 
wetenschappelijke psychologen. Het resultaat 
gelijk massa-ondcrzoek, waarbij tegelijkertijd 
proefwerk werd voorgelegd in rekenen, een c' 
een Centrale Commissie opgegeven. Het 
naar momenteel kunnen in massabedrijf e 
deze oplossing ontevreden. ')

Na velerlei gcdachtenwisseling kreeg het onderzoek eindelijk een 
vasten vorm, die thans naar ’t schijnt, vrij algemeene bevrediging 
schenkt. Een overzicht van de inrichting en den gang van zaken moge 
hier nu volgen, waarbij ter wille der overzichtelijkheid geen gewag 
wordt gemaakt van het zeer kleine aantal nog bestaande bijzondere 
scholen, voor wie echter in groote lijnen hetzelfde geldt als voor de 
staatsscholen.

De stad Hamburg is verdeeld in zestien districten, in elk waarvan 
zich één der in B2 opgesomde jongensscholen zich bevindt buiten de 
gymnasiale inrichtingen en de Aufbauschule. In elk dier districten zijn 
6 i 8 grondscholen, waaruit de betreffende „höhere Schule" in hoofd
zaak haar leerlingen betrekt. Voor de 2 gymnasia en de 4 realgym- 
nasia zijn deze districten tot een kleiner aantal saamgevoegd.

Elk district bezit een districts-commissie van onderzoek, bestaande 
uit één vasten vertegenwoordiger voor elk der grondscholen, twee 
vertegenwoordigers voor de aanwezige „höhere Schule”, twee voor 
de ouders en voorloopig nog een voor de bijzondere scholen.

Voorts bestaat er één Centrale Commissie, ingesteld door het 
opperschoolbcstuur. Zij telt de volgende leden: den landschoolraad 
(zoo iets als Minister van Onderwijs) den schoolraad voor het volks
onderwijs, twee vertegenwoordigers der Univcrsiteit, één der hoogere 
jongensscholen, één der lycea (meisjesscholen), twee der volksscholen 
en vier van den schoolbijraad.

Deze Centrale Commissie zorgt voor de eenheid in het onderzoek; 
bewerkt de ervaringen en doet de noodige voorstellen voor de even- 
tuecle verbeteringen in de methode. In het bijzonder ontwerpt zij de 
aan te wenden middelen voor het psychologisch onderzoek. Voor het 
overige werkt elk district zelfstandig. Het proces verloopt nu aldus: 
1°. De ouders moeten een aanvrage tot plaatsing inzenden bij de 

grondschool. Dit voorschrift laat geen afwijking toe. Als de 
ouders niet zelven een aanvraag doen, dan gaat de leerling g 
woon door als B,. Ter voorlichting wordt tegen 't eind vi 

ouderbijeenkomst voor elke school

>ndschool. Dit voorschrift laat geen afwijkii 
> niet zelven een aanvraag doen, dan gaat 
door als B,. Ter voorl 

het vierde schooljaar een
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ig van den vasten vertegenwoordiger komen deze 
districtsbestuur, dat er een samenvattend over

een besliste afwijzing heeft gegeven, 
gegevens onvoor- 

gcl 't kind zonder 
cl zich voordoet, 

meerderheid, 
8 tot 14 dagen duren 

; gegeven door den onder
in de hoogcre school.

gewerkt en als een gewoon 
de diverse psychologische op

afzonderlijk gehouden, waarop ook uitgenoodigd worden leeraren 
der middelbare school. Hier worden dan alle inlichtingen ge
geven over doel en leerplannen der verschillende soorten van 
scholen en de eischen aan de leerlingen te stellen. Gedeeltelijk 
heeft men daarmede ook beoogd den toevloed tot deze meer 
intellectucelc scholen te beperken, wat blijkens de cijfers niet al 
te best is gelukt: de totalen der jongens bedragen 
1923, 1924 en 1925: 7733, 11721, 11979 en 12456.
De klasseonderwijzer geeft een overzicht voor den leerling van 
het geheele schoolverloop en een gemotiveerd oordeel zoowel 
over de verkregen schoolkennis als over de geschiktheid voor 
hooger onderwijs. Dit oordeel moet een positieve einduitspraak 
bevatten.
Door bemiddeling 
rapporten bij ’t > 
zicht van maakt. 
Indien de klasseonderwijzer 
dan wordt de leerling niet toegelaten; indien de g‘ 
waardelijk gunstig luiden, dan wordt in den rege 
meer toegelaten. Alle kinderen, waarbij twijfel 
hoe gering ook, en uiteraard vormen zij de grootc 
worden verzameld in proefklassen, die van 
en waarin afwisselend onderwijs wordt 
wijzer der grondschool en door dien vai

Er wordt in die klassen gewoon
onderdeel der schooltaak worden
gaven behandeld.

De meergenoemde Dr. Peter schrijft daarover het volgende:
„Alle districts-commissiën leggen den vollen nadruk op den plicht, 

het geheele onderzoek zoo in te richten, dat de kinderen zooveel 
mogelijk vrij blijven van de beruchte „examenvrees”, die zoo’n fatalen 
invloed kan oefenen op de resultaten van het onderzoek. Uit veler
lei besprekingen met ouders, ook wel met kinderen, mag afgeleid 
worden, dat dit doel vrijwel bereikt wordt. De proefklasse, die 
dagen achtereen duurt en waarin onderwijs wordt gegeven, terwijl 
tusschen gewoon schriftelijk werk de psychologische „tests” zijn op
genomen, is wel de beste vorm gebleken. Telkens verneem ik weer, 
dat de kinderen er graag naar toe gaan.

De nieuwe omgeving, de nieuwe onderwijzers en 
leerlingen werken aanvankelijk wel wat neerdrukkend, doch spo< 
ondervinden normale kinderen daarvan den aanvurenden invloed, 
sommige kinderen zelfs in deze omstandigheden onnatuurlijk angstig
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>ndcrwijzer een zware taak

en. wederom

eerste schooljaar der hoogere 
klasse; bijzondere ziektegevallen uitgesloten, mag ze slechts eenmaal 
worden doorloopen. Die niet meekan gaat weer naar de school B|«z. 
Het lijkt hard, doch eencrzijds wil men in ernstige twijfelgevallen 
het kind niet de mogelijkheid ontnemen om in die laagste klasse nog 
in gunstigen zin te ontpoppen, anderzijds is het een nadeel te achten, 
kinderen door een niet goed te volgen leergang heen te sleepen. 
Daarvoor is dan echter ook noodig zeer nauwgezet de vorderingen 
der leerlingen na te gaan. Alle hoogere scholen geven met Paschen 
van elk kind op of het goed, normaal, met bedenking is overgegaan, 
of het moet blijven zitten, dan wel geheel mislukt is.

In de laatste gevallen worden zooveel doenlijk de redenen nage
gaan en ten slotte door het opperschoolbestuur in statistieken vast
gesteld. Voor eiken jaargang geschiedt dit en uit de beoordeeling 
dezer resultaten moet het stelsel van onderzoek zijn verbeteringen 
krijgen.

Bovendien krijgt de grondschool van ieder harer leerlingen 
jare een kort bericht over hun prestaties, waardoor niet all 
band met die leerlingen bewaard blijft, maar dat gaai 
onderwijzer der grondschool een steeds beteren kijk 
eischen, die voor de toelating mogen gesteld worden.

In het wezenlijke is deze gang dezelfde voor de candidaten der 
gymnasiale scholen en evenzoo voor de meisjescandidatcn der lycea. 
De betrekkelijk onbelangrijke verschillen laten we dus verder onbe
sproken.

blijven, dan ligt dit óf aan de eigenaardige gesteldheid van 
zelf of — en dat wel ’t meest — aan de onverstandige houding 
ouders en omgeving, die zelve zoo zenuwachtig doet, dat het ku 
door onder den indruk blijft van iets heel c 
gaan. Het is dan voor den gewonen klasseor 
de ouders tot kalm handelen te brengen."

De beide bovenbedoelde onderwijzers maken nu een gezamenlijk 
rapport op van hunne ervaringen en de gehcele commissie neemt met 
inachtneming der reeds gemelde gegevens de eindbeslissing.

De uitslag was met Paschen 1925 (er is tegenwoordig slechts een
maal per jaar plaatsing op alle scholen) dat het totaal aantal jongens 
van het vierde grondschooljaar bedroeg 9392, waarvan 2552 of 27% 
zich aanmeldden voor ’t onderzoek en waarvan 1727 of ruim % ge
deelte werden toegelaten.

Feitelijk is het onderzoek daarmede niet afgcloopen 
citeer ik Dr. Peter:

«Tot het onderzoek in ruimeren zin behoort feitelijk het geheele 
school. De laagste klasse is daar proef- 

llcn uitgesloten, mag
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Practisch spelen de „psy< 
lende, niettemin een zeer bel 
berust, gelijk gezegd, bij het 
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Doch nu 1 
de kinderen 
volkomen fa; 
rijkheid om 
laat ook de groote 
mettertijd genoegzaam 
standig bij zijn eigen lec 
aldus voltooide onderwijzers-opleiding zijn we 
verwijderd.

zchologische tests”, zij ’t ook e 
^langrijke rol. De samenstellin 

opperschoolbestuur en ze ges 
zorg onder voorlichting van het psychologisch lal 
begonnen verscheidene commissies er over te klagen, dat 

. op die tests „voorbereid” bleken en dus het doel er van 
lalde. Natuurlijk dwingt dat feit tot de grootste vinding- 

steeds geheel nieuwe „tests” uit te denken; doch het 
wenschelijkheid zien, dat iedere volksonderwijzer 

psychologisch geschoold worde, om ook zelf- 
serlingen dat onderzoek in te stellen. Van een 

evenwel nog zeer ver

Een ernstige moeilijkheid, die ondervonden woi 
afzonderlijke mededeeling. Uitdrukkelijk wordt steeds op den 
grond geplaatst, dat het niet de hoofdzaak kan zijn vast te 
hoeveel ’t kind aan parate kennis aan den dag kan brengen, < ’ 
’t van zelf dat verder onderwijs niet mogelijk is zonder een 
hoeveelheid aanwezige schoolkennis, maar van ’t hoogste belang is 

’ i geestelijke en lichamelijke constitutie der leerlingen 
: hun gebleken schoolkennis duidelijk de verwachting 
j zonder overmatige inspanning hunner krachten den 
sergang regelmatig kunnen doorloopcn. ’ 
elijk wijst men eveneens af om de grondschoot een 

ing te doen geven voor de „höhere Schule”. Het be- 
; de grondschoot behoort een goede voorbereiding te 

alle verdere onderwijs, tot giéne mag zij bijzonderlijk af-

Een paar afwijkingen van al het meegedeelde mogen niet achter
blijven.

B,a beteekende het 5e tot en met 8e leerjaar der gewone volks
school, waaruit de leerling overstapt in de nijverheidsschool B3a of 
in loonarbeid gaat en daarnaast een school B3b bezoekt.

Na de voltooiing van het zevende leerjaar echter kunnen begaafde 
leerlingen nog twee bijzondere wegen uit. De cene weg is eigenlijk al 
duidelijk aangegeven in B,b. Deze zoogenaamde Oberbau (wel te onder
scheiden van de onder B2 begrepen Oberschulen) omvat het 8e, 9e 
10e leerjaar en heeft een verder gaand leerplan dan de 
school, al is het dan geheel anders ingesteld dan dat der 
Schulen”.

Gewoonlijk gaan de jongens van
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begrijpt de lezer wel, dat niet 
de uitspraken der autoriteiten. 

Ook zijn er wel, die graa*' ’ 
■vng hun zin te krijgen. Normaal n 
begaafde kinderen juist in den tijd 
andere oorzaken buiten hun schuld

die te vergelijken zijn met onze Middelbaar Technische scholen.
De tweede weg is een zeer bijzondere. Bij de beschrijving der 16 

auslescdistricten is uitgesloten de Aufbauschule, die toch onder de 
B2 scholen was opgesomd.

De zaak ligt zoo: Het laat zich heel goed denken, dat menig ouder 
bezwaar heeft om reeds voor zijn 10-jarig kind uit te maken, of het 
in de toekomst bestemd is voor de Universiteit; ook is ’t moge lijk, 
dat de ouders moeten opzien tegen de langjarige kosten aan dien 
studieweg verbonden; ten slotte komt ’t ook voor, dat de bijzondere 
begaafdheid zich na het 10e jaar vertoont. Hoe het zij, de ervaring 
heeft doen zien, dat de wensch naar of de mogelijkheid voor den 
toekomstigen universitairen weg zich later openbaarde dan aan ’t 
einde der grondschoot.

Dddrvoor is de „Aufbauschule" opgericht, één voor geheel Ham
burg. De toelatingscischen zijn zeer streng en worden rechtstreeks 
door de Centrale onderzoekscommissie gecontröleerd. De school is 
uitsluitend toegankelijk uit het 7c leerjaar en duurt 6 jaar, zoodat 
ook voor deze leerlingen de gehcclc schooltijd 13 jaar is. Het leer
plan is ingcricht op den overgang naar de Universiteit.

Ken andere afwijking is slechts in zeer bijzondere uitzonderings
gevallen toegestaan, deze namelijk, dat buitengewoon „begaafde" kin
deren reeds na drie jaren grondschool tot een ,,höhere Schule" worden 
toegclatcn. De beslissing ligt hiervoor, na een scherp onderzoek, bij 
het opperschoolbestuur.

Een afwijking van tegenovergcstclden aard is deze, dat 
dat eenmaal in de grondschool is blijven zitten, tengevolge 
bijzondere lichamelijke oorzaken, als uitzondering mag 1 
worden tot het onderzoek voor den overgang naar een „höher<

Ook zonder opzettelijke vermelding b< 
alle ouders dadelijk tevreden zijn met a< 
als die tegen hun wenschen ingaan. ~ 
beeren, buiten den gewonen weg 
’t ook voor, dat overigens beg; 
het onderzoek door ziekte of auu 
hinderd zijn.

Als een kind dus naar ’t oordeel van de ouders ten onrechte is 
afgewezen, of wanneer het geen deel heeft kunnen nemen aan het 
onderzoek, dan heeft men beroep bij het opperschoolbestuur; het ligt 
voor de hand, dat in de eerste gevallen zoo goed als nooit wordt 
afgeweken van de beslissing der districts-commissie en de andere ge
vallen alleen worden onderzocht als ’t zéér evident is, dat de ouders 
in geen opzicht schuld treft.
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tien jaar het toekomstig 
>ule" op tienjarigcn leef

f
den indruk, dat 

gedurende nu 
het fatale mis

veel minder voorkomt dan 
pas verwacht 
eft doorloopen.

we géén 
waren

Voor den waarnemer rijzen hier enkele vragen, die ik voor 't oogenblik 
alleen stellen wil. Als men de uitwerking ervan van nabij beziet, dan 
kan men zich moeilijk aan de bekoring ervan onttrekken. Bij navr; 
bij verschillende onderwijzers en leeraren, krijgt men 
de schoolwereld er mede accoord gaat. De ervaringen 
bijna 6 jaren opgedaan, lijken gunstig in dien zin, dat 
lukken op den langen studieweg veel en 
vroeger. Cijfers van wat afdoendc betcekenis kunnen pn® 
worden nadat een geheel leerlingcngcslacht de school hccR 
Hoewel een betrekkelijk korten tijd rondgaande, hebben 

het stelsel mislukt achtte, al
wie de na-revolutionnaire „eenheidsschool” 

smakelijk te verdouwen kost was.
vond 't 'stelsel dus instemming, al is men er zich 

er nog langen tijd van zoeken noodig zal zijn, 
zeker mag voelen.

aandoet, is dat begaafdheids- 
cr hier eigenlijk aan 

men 't op 12-jarigcn leeftijd nog een uiterst lastige 
om dan reeks uit te maken, of het kind bijzonder goede 
bezit. Niet minder bedenkelijk wordt het hier geacht 
feitelijk al op tien jaar het toekomstige beroep bepaalt. 

Schule" op tienjarigcn leeftijd betreedt, wordt 
gaan. Het is echter 

niet met een enkel woord af te doen. De meening, dat de mensch 
op zijn 10e jaar een beslissend moment in zijn geestelijken groei 
doormaakt, wint veld, zoodat 't niet onmogelijk schijnt op dien leef
tijd een psychisch oordeel te vellen. Wat de beroepskwestie aangaat, 
gelijk reeds gezegd is, houdt men zorgvuldig aanteekening van alles 
wat er met de „hoogere” leerlingen gebeurt en zullen we dus latere 
ervaringen moeten afwachten.

Een andere bedenking is van algemeenen aard en geldt evenzeer 
voor onze eigen verhoudingen. Men is er veel te vertrouwd mede 
geraakt, in aanleg voor overwegend intellectueele studie een „bijzondere 
begaafdheid,” te zien. Dit punt vordert een bepaald onderzoek, is 
doelwit van een wetenschappelijke „Auslese”.

Het is net, alsof men zeggen wil: éérst kijken of je deugt voor 
wetenschappelijke studie, zoo neen, dan behoeven we niet verder te 
zoeken: voor alle overige dingen ben je goed genoeg. Als iemand stu- 
deeren mag voor dokter, advocaat, ingenieur of zoo wat, dan is hij 
’t neusje van de zalm. Bekwame vaklui, goede technici, flinke hand
werklieden enz., zijn eigenlijk van wat minder gehalte: tweede klas

een geheel leerlingcngcs 
betrekkelijk korten tijd 

onderwijzer of leeraar ontmoet, die 
er ouderen genoeg voor 
nog allerminst een

In groote lijnen 
goed van bewust dat er nog langen tijd 
vóór men zich volstrekt zeker mag vo

Wat den Hollander echter vreemd 
onderzoek reeds op tienjarigcn leeftijd. Wij zijn 
gewend, dat 
kwestie vindt 
geestesgaven 
dat men dus 
Immers wie de „hiihere 
geacht negen jaar later de Universiteit binnen te



♦

<?

»-

?

•/
*

343

i werd. De 
ibrieken en

ons liggen, zijn 
dit onderwijs in het 
er in hebben plaats 

den dag zijn.
stellen zich vanzelf en wel: Hoe was het? Hoe 
het zich naar wat was en is volgens alle waar-

menschen. Met de groote zorg 
begaafden, voedt men, vrees ik, c 
van het reeds lager gestelde han<

Het zijn maar vragen.
Intusschen, Hamburg biedt nog meer interessante ervaringen aan.

; voor de opsporing van intellectueel 
ongewild een gevaarlijke miskenning 
ndwerk.

Een halve eeuw meisjes vakonderwijs 
door IDA HEIJERMANS.

I \ e naam, die hierboven staat, moet in wat figuurlijke beteekenis 
opgenomen worden, want het denkbeeld tot het schrijven van 

de volgende beschouwing, rijpte in mij, toen de Rotterdamsche 
Industrieschool voor Meisjes veertig jaar bestond. De vijftig jaar, 
waarover mijn ervaring en gedachten gaan, zijn dus nog niet heele- 
maal verloopen. De gevolgtrekkingen en vergelijkingen gaan dus over 
een korter tijd, dan toen ik in Volksontwikkeling iets schreef over 
hef gouden feest der H.B.S. voor meisjes in de stad, waar ik woon 
en werk.

De veertig jaar meisjesvakonderwijs, die achter 
echter belangrijk genoeg èn door den groei van 
algemeen bn door de groote veranderingen die 
gehad en nog steeds bijna aan de orde van

Drieërlei vragen stellen zich vanzelf en 
is het? En hoe zal 
schijnlijkheid ontwikkelen?

De Rotterdamsche Industrieschool is niet de oudste meisjesnijver
heidsschool in ons land. Zij behoort echter wel tot de oudste groep 
van scholen, die alle den naam kregen van Industriescholen. Van 
het begin af aan, heeft de naam het begrip niet gedekt. Nooit hebben 
zij voor de „industrie” in den letterlijken zin van het woord opgeleid. 
Zij waren een soort meisjesambachtsschool met een veel beperkter 
leerplan echter dan de scholen voor jongens. Het is te betreuren, 
dat de naam Industrieschool behouden bleef, want die heeft aan
leiding gegeven tot crifiek, welke uitging van het woord, zonder 
rekening te houden met de zaak, waar het om ging.

Het meisjesvakonderwijs is ontstaan in den tijd, dat de machine 
steeds meer ook den huisarbeid revolutioneerde en het meisje daar
door als vanzelf naar den kant van het beroep gedrongen 
oude werkplaats veranderde ook. Er verrezen overal fal
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dus iets, wat in < 
gebied 
kwamen,

tegorieën 
kwamen

er ook 
voor den

leerlingen
enkel de
voor het beroep.

het zoogenaamde atelier kon door den steeds scherper gevoerden 
concurrentiestrijd, geen opleiding meer geven.

Het was dus iets, wat in den aard der ontwikkeling van 
drijven lag, die tot het gebied van de vrouw behoorden, dat 
scholen voor de meisjes kwamen, zooals ze er reeds overal 
jongen bestonden.

Maar in dat beginstadium was er nog weinig differentiatie van 
eigenlijke vrouwenberoepen. Gelijk de gilden als vrouwenberoepen 
slechts de naaklvakken kenden en reglementeerden, zoo waren de 
oudste meisjesvakscholcn hoofdzakelijk voor het onderwijs in de 
naaldvakken ingericht en dan nog weer in beperkte betcekenis ge
nomen, wat het gevolg was van de denkbeelden, die bij den tijd van 
het eerste meisjesvakonderwijs hoorden.

Van onderwijs in huishoudelijke vakken was geen sprake, omdat 
het toen nog nergens gegeven werd, wat begrijpelijk is, daar pas 
langzamerhand het inzicht zich kon doen gelden, dat er ook voor het 
onderhoud van het huis, het wasschen, het koken iets anders noodig 
is dan traditie, of onderricht, overgaande van moeder op dochter.

Het is dus heel rationeel, dat veertig jaar geleden, een nieuw 
meisjesvakschool met niets anders begon dan linnennaaien, 
en voortgezet lager onderwijs. De eerste directrice, mej.

vóór de oprichting der school ter studie naar 
t meisjesvakonderwijs toen het meest systema- 

ook door wat zij daar zag, was een opzet, 
 mogelijke.

tweeërlei beginsel door
waar de naald het

gestichte 
teeltenen, en voortgezet lager 
C. Ag. Duker, ging vL' 
Duitschland, waar het i 
tisch was ingericht en 
als uitgewerkt in dat eerste leerplan, het eenig 

En onmiddellijk werd het onderwijs van 
drongen: het maakte èn vaardig voor het beroep, 
werktuig is, èn voor het gezin, dat zonder hantecring van die naald 
onmogelijk bestaan kan. Van meet af aan is dus de meisjesvakschool 
op ander beginsel gebaseerd geweest dan de school voor jongens, 
moest het zijn, omdat voor den jongen het beroep altijd het eenige 
doel was en het meisje, als zij den vakkring verliet om het eigen 
huis binnen te treden, het geleerde altijd toepassen kon voor het 
eigen gezin. Daardoor ook hoefden de vakken van het voortgezet 
lager onderwijs niet zoo stiefmoederlijk behandeld te worden, want 
achter de leerling, die het meisje was, verrees onmiddellijk de vrouw 
der' toekomst, die in de meeste gevallen èn moeder zou wezen, èn 
lid der samenleving.

De meisjesvakschool trok ook dadelijk andere categorieën van 
tot zich dan de ambachtsschool. Tot haar kwamen niet 
meisjes, die enkel vaardigheden zich wilden eigen maken 

maar ook de kinderen uit gezinnen, die slechts
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genomen 
leerplan

verlangden, nuttig en noodzakelijk voor het gezin. Voorden 
s veel langer de handenarbeid als iets beschouwd, te schuwen 

zoogenaamden hoofdarbeider, dan voor het meisje, dat in 
altijd werk vond, waarvoor vaardige vingers noodig

vorming i 
jongen is 
door den 
alle kringen 
waren.

De opvattingen en toestanden, in het bovenstaande omschreven, 
hebben hun stempel gedrukt op de oudste meisjesvakscholen. Er is 
ook de oorzaak van het verschijnsel in te zoeken, dat het zoo lang 
geduurd heeft, voor die scholen door de wet erkend zijn. Er moesten 
heel wat jaren verloopcn, voor er ingezien werd, dat ook zij het 
gevolg waren van de veranderde voortbrenging en dat de maat
schappij een even groot belang had en heeft bij het goed georga
niseerde meisjesvakonderwijs. De Nijverheidsonderwijswet dateert 
pas van 1921. Vóórdien tijd moesten de meisjesvakscholcn het geld, 
voor haar bestaan noodig, bij elkaar halen door karig toegemeten 
subsidies van rijk, gemeente en provincie, en ook door afgebcdelde 
contributiebedragen. Er is zelfs een tijd geweest, dat menige tentoon
stelling, die den aard van het onderwijs demonstreerde, vergezeld 
ging van een soort collecte bij de bezoekers voor een of ander 
onderwijsdoel.

Het jongensvakonderwijs was in andere onderwijswetten tenminste 
erkend en verplicht gesteld. Dat voor meisjes moest geduldig zijn tijd 
afwachten om zoover te komen, daar het de jongste loot was van den 
onderwijsboom. Het heeft moeielijke jaren doorgemaakt met lage 
salarissen, gebrekkige pensioenregelingen, enz., enz.

Langzamerhand moest echter de overtuiging veld winnen, dat het 
onderwijs in organisch verband stond met het maatschappelijk geheel. 
Steeds meer vakken van ouderwijs werden binnen den kring getrokken. 
Allerlei scholen werden opgericht; huishoudscholen, landbouwhuis- 
houdscholen, scholen voor meisjes uit de oeconomisch zwakke kringen, 
maar ook kwamen er inrichtingen, als de 's-Gravenhaagsche vakschool 
voor Meisjes, die, zonder te vergeten, dat elk van haar leerlingen 
ook later gezinshoofd kan zijn, het zuiverst de eigenlijke ambachts
school nadert door de veelheid van haar vakken en toch tevens ver
schillende categorieën van leerlingen tot zich trekt uit uiteenloopende 
kringen.

Scholen vtin dat type zijn als de beste te beschouwen, omdat zij 
voor het meisje de meeste perspectieven openen. Het is te betreuren, 
dat de Industriescholen, toen het -huishoudonderwijs georganiseerd 
werd, in haar aanvangsklassen, niet de beginselen hebben opgc 
van onderricht in de huishoudelijke vakken, zoodat haar le  
daardoor iets eenzijdigs kreeg. Het is eveneens minder goed gezien,
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>ote beperking 
n gegroeide

i
van het

ige weg is afge- 
als te overzien 
i uit het onder

onderwijs, in verband met al de groepen

.., op de meeste meisjes
onderwezen, zijn echter

om de oeconomisch zwakken bij elkaar op één school te verzamelen, 
zooals dit op de volkshuishoudscholen geschiedt, waardoor de wissel
werking tusschen verschillende kringen ontbreekt en het perspectief 
van het vak, in zijn volmaking doorgevoerd, er niet is. Ook de 
huishoudscholen voor andere meisjes hebben nu een beperkten werk
kring, omdat er de huishoudelijke vakken hoofdzaak zijn. Het is 
jammer, dat er op het gebied van het meisjesvakonderwijs zooveel 
versnippering is, die tot gevolg een soort concurrentie heeft, op 
onderwijs gebied altijd funest. Maar aan dit alles is ook een licht
zijde. Er wordt naar alle kanten gezocht en hard gewerkt. Lang
zamerhand zullen de scholen meer naar elkander toegroeien en bij 
alle noodzakelijke, dus organische differentiatie, zal er die eenheid 
ontstaan, welke naar groote lijnen werkt.

De groepen van onderwijs op het oogenblik, 
vakscholen elementair of in bizonderheden 
tot de volgende terug te brengen:

1°. De naaldvakkcn, welke o.a. omvatten het verstellen, het maken 
van alle onder- en bovengoed voor zuigelingen, kinderen en 
senen, het versieren der stoffen, het hoedenvak;

2°. het teekenen;
3°. de huishoudelijke vakken, als: wasschen, onderhoud 

huis, koken;
4°. de kinderverzorging;
5°. algemeen vormend c 

van practisch onderwijs;
6®. opleiding van leerkrachten voor de practische vakken aan de 

scholen.
Men ziet uit deze korte opsomming, dat er een lanf 

legd in de halve eeuw, boven deze beschouwing a 
tijdperk aangegeven. Er zijn ook verschillende vakken 
wijs verdwenen, omdat zij in zeer los verband stonden tot het eigen
lijke meisjesvakonderwijs en daardoor beter elders geleerd konden 
worden, als b.v.: opleiding voor kantoren, apothekersbediende enz.

Er zou echter struisvogelpolitiek gevolgd worden, wanneer niet 
erkend werd, dat ons meisjesvakonderwijs moeielijke tijden doormaakt, 
omdat ook de meisjesvakschool den invloed ondervindt van het over
gangstijdperk, waarin we zijn.

Nu de scholen door de wet erkend zijn, moeten zij zich natuurlijk 
onderwerpen aan de wettelijke regelingen. Dat er door den wetgever 
nog soms getast wordt, het blijkt uit de telkens zich wijzigende 
voorschriften, ■— uit te groote beperking aan vrijheid, terwijl toch 
die vrijheid voor de organisch gegroeide scholen levensbehoefte is, —■
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de opvoeding vinden, die zij 
het werk

arbeiders en 
De meening, in het

ming als algemeene ontwikkelin 
moet volgen tot bijv, haar 18e jt

Een tweejarig verblijf zonder i 
is het meisje daartoe verplicht, is niet in het belang 
dat te jong, zonder degelijke 
wordt met het groeiende, onvolwassen < 
Het is evenmin in het belang van den 
te vormen. Wc ontgroeien d< 
steun mist van een technisch 
van arbeiders en arbeidsters op 

voorgaande omschreven, is tevens een ant-

twee vragen
>uding zijn tusschen de meisjesvakschool en 

het kind gaat voorschrijven op school te

uit een lawine van voorschriften, even tijdroovend als kostbaar. 
Maar Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. De Nijver
heidsonderwijs  wet is nog maar kort in werking. Uit den door haar 
omgewoeldcn grond zullen ook de plant der continuïteit ópschieten 
en die van het inzicht, dat een centrale regeling pas dan goed is, 
wanneer zij rekening houdt met de ervaring en het inzicht van die
genen, uit wier werken en zoeken de scholen toch eigenlijk voort
gekomen zijn.

Ook voor het meisjesvakonderwijs stellen zich in het tegenwoordig 
stadium van ontwikkeling twee vragen en wel:

1°. Wat zal de verhol 
een leerplichtwet, die b.v. 
blijven tot hef 14c jaar?

2°. Hoort de fabriek met haar eischen in de meisjesvakschool te 
komen, zoo, dat er tusschen beide een organisch verband zal komen ?

Een lagere school, die aan bet kind slechts wat oppervlakkige 
intellectueele kennis geeft en geen anderen handenarbeid kent dan 
wat eenvoudig en soms nog verouderd handwerkonderwijs voor het 
meisje, kan ónmogelijk de inrichting zijn, waar de dertien- en veer- 
tienjarigen de opvoeding vinden, die zij noodig hebben. Zal de nijver
heidsschool het werk der laatste twee leerjaren overnemen, of zal de 
lagere school een zoodanige wijziging ondergaan, dat de eigenlijke 
vakschool kan voortbouwen op den basis, daar gelegd? Het antwoord 
op deze vraag is voor de volksopvoeding van het hoogste belang. 
Een leerplicht tot het veertiende jaar is echter niet voldoende, ook 
niet voor het meisje. Wij weten door de bittere ervaring wat het 
beteekenf, wanneer het kind in den mocielijken tijd’der overgangsjaren 
aan zichzelf wordt overgelatcn. Voor alle vakonderwijs en voor dat 
van het meisje in hef bizonder, is leerplicht tot het veertiende jaar 
alleen te aanvaarden, wanneer, zooals het reeds in andere landen 
geschiedt, de jonge arbeidster nog lessen, zoowel wat haar vakvor- 

'ing betreft, op de school, overdag, 
jaar.
meer op de nijverheidsschool, ook al 

-'..ag van het kind, 
vakkennis de werkplaats ingestuurd 

organisme der veertienjarigen.
5 van den Staat haastig de arbeidsters 
lan nooit aan een samenleving, die den 
i en theoretisch goed geschoold corps 

elk gebied.
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meest afgeronde vorming. Al < 
productie, 
in specialisee- 

b.v. een textiel- 
vernuftige machines,

irbij

■erktuig, hetwelk daardoor tijd 
roedenden arbeid. Het dwingt tot 

gepeuter op elk gebied; het 
lijf; het doet inzien, dat het 

i>d of onoecononisch met tijd

woord op de vraag of de meisjcsvakschool zich ooit zou 
richten naar de fabriek en haar eischcn. In een fabriek draait alles 
om de zoo hoog mogelijk opgevoerde verdiensten. Onderwijs, dat 
goed is, wil echter de beste en meest afgeronde vorming. Al onze 
industrieën, waar zij berusten op niets dan machinale 
langen in de allereerste plaats routine in handgrepen, 
ring op het gebied van onderdeelen. Wie wel eens 
fabriek heeft bezocht, of de werking kent van de 
waar het grootbedrijf in de confectie zich van bedient, weet, dat de 
mcnsch hier tot een soort aanhangsel van die machine is geworden. 
Een school, van Staatswege onderhouden, kan voor dergelijken arbeid 
geen opleiding geven, mag het niet doen, omdat hier van geen vak- 
vorming sprake is. Dergelijke inrichtingen moeten geheel worden 
overgelatcn aan het particulier initiatief, dat er voordeel bij heeft, 
omdat het arbeiders wil hebben, geheel „ingcsteld” op een beperkt 
aantal handgrepen en een speciale industrie.

Van overheidswege kan hier niets gedaan worden dan ervoor te 
waken, dat de jonge meisjes en jongens, in dergelijke bedrijven werk
zaam, niet aan versuffing ten prooi vallen. Die kinderen en jongeren 
hebben als verplicht onderwijs in daarvoor aangewezen uren in de 
eerste plaats den echten, werkelijken, opvoedenden handenarbeid 
noodig en alles wat den geest lenig houdt.

Tusschen ons meisjesvakonderwijs en den arbeid in de fabrieken 
is een klove, die nooit te overbruggen is, omdat zij in hun wezen 
aan elkander geheel tegenovergesteld zijn naar belangen en doel.

Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat ook de meisjcsvakschool niet 
midden in het steeds zich wijzigende leven moet komen te staan. Ze 
wortelt in den tijd, dat nog alles met de hand gedaan werd. Ze is 
gegroeid naar een heden, waarin de machine steeds meer werk heeft 
overgenomen. Het is een heerlijk iets, dat eentonige arbeid, waai 
het b.v. gaat om het leggen van steekje naast steekje zonder 
overgenomen kan worden door het w< 
vrij maakt voor anderen, beter opvc 
den strijd tegen verouderd en doelloos ge 
gaat den draak der omslachtigheid te lijf 
menscbenleven te kort is om verkwistend 
om te springen.

Op den duur zal het schip van het meisjesvakonderwijs tusschen 
twee klippen moeten doorzeilen, die beide even gevaarlijk zijn.

De eene is die van het materialisme, de andere het intellectualisme.
Het eerste ziet in de leerling der meisjcsvakschool niets dan een 

soort producente, die slechts haar handen heeft te gebruiken om
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cn zeker niet het meisje, dat ook later in de meeste 
gezin te leiden zal hebben. Door de nuttigheids-maniakken 

een begeerig oog geslagen op al den 
directe vakdoeleinden wordt besteed, 

rappen, wat in de 
haar het verband 

het grootc maatschappelijke geheel, 
waardoor werke-

direct nuttigen arbeid te verrichten. Waarom zou zij iets als alge- 
meenc ontwikkeling deelachtig worden, daar zij maar de naald heeft 

gebruiken, maar huishoudelijken arbeid te verrichten? Het werk 
hier hoofdzaak geworden, de mensch bijzaak. Vergeten wordt.dat 

niemand bij brood alleen kan leven, geen mcnsch, geen staat, geen 
maatschappij 
gevallen een 
wordt in de meisjesvakscholen 
tijd, die niet volgens hen voor 
Zij zouden uit de leerplannen alles willen schei 
arbeidster der toekomst den mensch vormt, ook 
leert zien tusschen eigen werk en 
ook in haar die krachten en die verlangens wekt, 
lijke, veredelende ontspanning mogelijk is.

Er moet in onze meisjesvakscholen nog voortdurend pal gestaan 
worden om den leerlingen het recht op 
futselen. .De meisjes daar zijn toch óó 
zin van het woord. Zij hebben recht o 
lichaam en geest. Uit blijde werkvreugc 
liefde tot het vak ontbloeien en dat kan 
neer men om 
slaat.

Maar de andere klip, waar gevaar van stranding c 
van het theoretische intellectualisme. In de meisjesvak; 
zich alle onderwijs om het vak te groepeeren en die sfeer te scheppet 
waarin het zoo kostelijk arbeiden is, omdat de ziel groeit en verlang 
naar schoonheid, bevredigden werklust, zelfwerkzaamht 
wat doet leven en tot leven wekt.

Maar dit gebeurt niet, wanneer het specialiteitendom ook onze 
scholen doordringt en allerlei wetenschap gedoceerd wordt om zich- 
zelfs wil, buiten eenig organisch verband met het eigenlijke vak.

Dat intellectualisme is vooral de ballast geworden van de opleiding 
der aanstaande leeraressen. Het is de plicht van school en staat om 
ontwikkelde jonge vrouwen te vormen, want iedereen, die meehelpt 
aan de leiding van kinderen en jongeren, moet die kennis hebben, 
welke van hoogcren aard is dan alleen technische volmaaktheid. Maar 
de examens, zooals zij nu worden afgenomen, dwingen de opleidings
scholen een richting in te slaan, welke niet bevorderlijk is voor 
gezonde vakvorming en uitloopt op overwerken en vermoeidheid van 
de candidaten, wier aanleg in een andere richting ligt dan de detail
studie, die met het eigenlijke vak soms in geen enkel verband staat 
en waarin evenmin door haar ooit zal les gegeven worden.

o mensch-zijn niet te zien ont- 
□ók meisjes in den algemeenen 
op jeugdgeluk, verzorging van 

:cst. Uit blijde werk vreugde kan ook bij haar alleen 
vak ontbloeien en dat kan nooit het geval zijn, wan- 

haar jonge zielen de boeien van den eentonigen arbeid
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in werking 
wordt. J

kind

I
'punt bezien, 

. Het lijdt 
en zonder

en lager onderwijs, 
soms in elk opzicht 

vorden;

*—n opzichte 
iniging, werd 
jekomcn, dat 

school werd opgericht of uitgebreid, 
waar het om gaat, mag 

natuurlijk vee) geld moest 
wen om de meisjesmassa, voor wie het vakonderwijs 
, in staat te stellen het te volgen. Dc belangen van 
i de leerlingen waren schromelijk verwaarloosd. En 

ommelct bakken zonder eieren te breken, 
nu eindelijk het meisjesvakonderwijs de plaats 

het recht heeft, hebben zich vergist. Nog altijd 
lijk behandeld. Wie

Wie dit alles met leede oogen aanziet, put troost uit de weten
schap, dat we ook met deze examens in een tijd van overgang zijn 
en eindelijk hier het kaf van het koren zal gescheiden zijn. Ten slotte 
zal de middenweg ingeslagen moeten worden, waarbij in het gcheele 
meisjesvakonderwijs, ook in zijn lecraresexamcns, de brug gelegd zal 
tusschen hoofd- en handarbeid.

Er is geen mcisjesvakschool denkbaar, waar niet terdege in 
door den arbeid de leerling leert denken. Zij gelijkt echter een 
met een waterhoofd, wanneer de theorie primair is.

Het is van het grootste belang om tot den goeden uitbouw van 
ons meisjesvakonderwijs te komen, omdat dit een der fondamenten 
is voor een gezond gezins- en staatsleven. Uit dat oogpui. 
is het echter nog lang niet wat het kan en moet worden, 
nog altijd onder de nadoelen van een verkeerde bezuiniging ei 
linge opvattingen omtrent het wezen van den handenarbeid.

Nauwelijks was de Nijvcrheidsonderwijswct in werking getreden 
en werd het mogelijk om den achterstand in te halen ten 
van het meisjesvakonderwijs, of ter wille van de bezuinigii 
het in zijn uitbreiding belemmerd. Het is wellicht voorgeivui 
er hier en daar wat haastig een 
Maar bij de beoordeeling van de kwestie, 
niet uit het oog worden verloren, dat er 
worden uitgegeven om de meisjesmassa, i 
verlangd werd, 
lesgevenden en 
men kan nu eenmaal geen

Zij, die meenden, dat
ging innemen, waarop 1
wordt het stiefmoederlijk behandeld. Wie er les geven, worden minder 
gesalarieerd dan de leerkrachten bij middelbaar 
ofschoon hun werk, waar vergelijking mogelijk is, soms in elk c™ 

, moeilijker is. Geen nieuwe scholen mogen voorloopig opgericht wou 
geen uitbreiding is mogelijk; door sommige gemeenten wordt 
heftige strijd gestreden om te doen inzien, dat vakonderwijs óók rijks
taak is en dus alle vakscholen recht hebben op het rijkssubsidie, dat, 
toen de wet pas in werking trad, verplicht was en nu als een soort 
gunst beschouwd wordt. Steden als bijv. Rotterdam onderhouden 
liever op het oogenblik geheel sommige scholen dan het te dulden, 
dat de jongens en meisjes, voor wie de ouders het vakonderwijs 
wenschen, ervan verstoken blijven. _-z

Dit alles zou niet geconstateerd moeten worden, indien de handen
arbeid in het algemeen en van het meisje in het bizonder de waar-
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er op gewezen, dat de 
meer dan de jongens de handen leerden 
den eigenlijken vakarbeid betreft, het 

er nog steeds zonderlinge op-

’deering had, die het toekomt. Reeds werd 
meisjes altijd in alle kringen 
gebruiken. Maar, waar het 
vak dus als beroep .genomen, moeten 
vattingen bestreden .worden.

Men blijft nog maar al te vaak een lijn trekken, waardoor arbeid 
met het hoofd en die met de hand volkomen gescheiden worden.

Nog zijn er heel veel gemengde gymnasia, hoogerc burgerscholen 
en andere middelbare inrichtingen van onderwijs, waar de hand slechts 
bijna alleen den arbeid van het schrijven te doen krijgt. Nog wordt 
er op de meerderheid der middelbare scholen, voor meisjes alleen 
bestemd, alleen een enkel uurtje les gegeven in de vrouwelijke hand
werken. De rest der tallooze uren wordt met niets anders gevuld 
dan met hersenarbeid, die het meisje daar beschouwt als een wezen 
zonder handen. Geen handwerkonderwijs, dat voor het werkelijke 
leven iets kostelijks meegeeft. Geen huishoudelijke vakken. Allerlei 
overbodige kennis wordt ingepompt en later als ballast door de leer
lingen over boord geworpen. Liefde voor en kennis van practischen 
arbeid worden noch gewekt of gegeven.

Het vakonderwijs voor meisjes en dat der middelbare scholen staan 
als twee elkander vreemde werelden tegenover elkander. In den 
laatsten tijd komen meer gediplomeerden dan vroeger van gymnasium 
en hoogcre burgerscholen naar de vakschool, gedreven echter door 
de overweging, dat daar op het oogenblik meer toekomst is dan 
bijv, op kantoren.

Hoe zou de leerling van het voortgezet lager onderwijs en de 
middelbare inrichtingen ook tot de ervaring kunnen komen, dat het 
vakonderwijs, waarbij handenarbeid hoofdzaak is, in haar lijn van 
ontwikkeling en aanleg zou kunnen liggen? Alles wordt haar toch 
geleerd, van allerlei wat later spoorloos in haar verglijdt, maar niet 
datgeen, waarvoor in een denkend hoofd, in handige vingers noodig zijn!

De vakschool heeft nog steeds tegen kleinecring en onverschillig
heid te strijden. Een ieder meent er verstand van te hebben en een 
oordeel over te mogen geven, ook al werd die school nooit door den 
beoordeelaar of de beoordeelaarsters in haar wezen bestudeerd. Er 
wordt gedacht, dat het de school is óf van de oeconomisch zwakken, 
of de mislukten van andere inrichtingen van onderwijs, óf de minder 
begaafden.

Wie, zooals de schrijfster van deze beschouwing, lange jaren aan 
de vakschool werkzaam is, zonder in eigenlijken handenarbeid les te 
geven, het leerlingenmateriaal door de lange ervaring kent en zoo 
langzamerhand er achter is gekomen wat die leerlingen moeten kennen
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De Ontwikkelingscursussen te Enschedé 
door H. C. SANDERS.

zij door haar gave 
verliep, is ten slot 

een korte 
aan den

opvoeding onzer 
schadelijk, dor intellcc- 

hct meisjesvakonderwijs steeds 
en dc meisjes vakschool de 

i beter het meisje èn haar 
gehouden wordt, dat zij

De opheffing van het herhalingsonderwijs heeft in de steden, waar 
goed ingerichte Handels- en Nijverheidsavondscholen bestonden, niet 
een groote leemte veroorzaakt, alhoewel ook daar door de opheffing 
altijd een, zekere groep, hetzij dan kleiner of grooter, maar die toch 
niet verwaarloosd mocht worden, is gedupeerd.

Bevredigend was dat onderwijs in alle dcclen ook niet en vandaar 
dat men, toen de gemeenten de vrije hand gelaten werd, op meerdere 
plaatsen zocht naar een doelmatiger opzet en inrichting.

In Enschedé werd dan ook, op initiatief van den Gemeentelijken

en kunnen, zou het wel van de daken willen roepen, dat de goede 
werksters niet minder, maar anders begaafd zijn dan de leerlingen 
van middelbare scholen. Zonder goed werkende hersenen blijft het 
vak, waarin zij werkzaam willen zijn, doodc materie voor haar. Haar 
handen moeten bestuurd en geleid worden door een hoofd, dat verwerkt 
en begrijpt. De handenarbeid, die door dc oud-leerlingen der middel
bare school, tot wie ik behoor, als iets minderwaardigs werd geacht, 
is voor mij, nu ik weet wat en hoe mijn eigen leerlingen moeten 
werken, op de plaats gekomen, waar hij moet staan. Als opvoedster 
ben ik gaan begrijpen, dat luisteren zonder doen in het zicleleven 
van kind en jongere verwoestend werkt. Ik heb ook leeren inzien, 
dat het meisjesvakonderwijs tot nu toe in de waardeering van zeer 
velen een soort Asschepoes is geweest, de minste onder de zusters 
der onderwijsinrichtingen.

Doch ook voor haar zal eenmaal de prins komen, die haar verheft 
tot den rang, waarop zij door haar gaven aanspraak mag maken.

De halve eeuw, die verliep, is ten slotte voor dc ontwikkeling van 
het meisjesvakonderwijs niets dan een korte pooze. Het is bovendien 
het onderwijs, dat beantwoordt aan den aard van een zeer groot 
deel onzer vrouwelijke jeugd.

Zij, die gelooven, haasten zich niet. AVil uit de 
meisjes de uitwas weggesneden worden van 
tualisme, dan zullen de beginselen van 
meer alle meisjesopvoeding doordringen • 
inrichting worden, waar steeds meer en 
beroep leert, èn er voor haar rekening mee 
later gezinshoofd en moeder zal zijn.
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Die 
inhaling 
hoofdscl

één winterhalfjaar konden 
van de Gruno-serie behoorlijk

Inspecteur van het L. O., den Heer S. Lezer, het herhalingsonderwijs 
vervangen door een z.g. ontwikkelingscursus.

cursus was tweeledig. Het eerste deel, waar het eigenlijke 
igsonderwijs in lezen, rekenen en taal naast handenarbeid, de 
ichotel vormde, maar waarbij toch ook het onderwijs aan de 

voornaamste gebeurtenissen van den dag werd aangepast, bleef bestemd 
voor hen, die op de lagere school onvoldoende kennis hadden verworven. 

Het tweede deel, voor meergevorderden, werd een cursus, waarin 
de leerling zichzelf zou kunnen ontwikkelen naar eigen aanleg en 
ambitie en die dus bedoelde meer aan te sluiten aan de geestelijke 
behoeften van elk individu op zichzelf.

Men meende daarbij niet te veel van de betrokkenen te moeten 
eischen, zoodat de eigenlijke cursus slechts drie avonden per weck 
gehouden werd. Ieder is daardoor in de gelegenheid zich ook 
enkele avonden aan zelfstandig werk, aan ontspanning of aan 

ten kring te wijden.
inde van de juiste gedachte, dat eigenlijk voor iedereen, die 
r zelfstudie wil ontwikkelen, het lezen de bron is, waaruit 

iting voorspruit, werd ook hier aan dit 
schonken en de omgeving ingericht naar 

iluki.al de gewone schoolbank 
waardoor men meer geëigend

huiselijke
Uitgaai 

zich door 
alle verdere actie in die richtii 
deel de meeste aandacht gescu 
die behoeften, zoodat dus in het leslokaal 
door tafel en stoel werd vervangen, 
bijeen zat.

De leerlingen hadden de vrije keuze. Zij konden één vreemde taal 
leeren naar eigen wensch. Daarvoor bleek de belangstelling groot; 
de een koos Fransch, de ander Duitsch, een derde Engelsch. Zij 
kregen boeken voor zelfstudie en wat schriften voor het maken van 
oefeningen, zoodat de leeraar niet had te onderwijzen maar in te 
lichten; zoo nu en dan cens met hen te praten om hen ook aan de 
uitspraak te gewennen. Grammatica werd verwaarloosd. Men wenschte 
alleen te bereiken, dat de leerling de vreemde taal zou kunnen lezen 
en verstaan en zich er mondeling op de eenvoudigste wijze van zou 
kunnen bedienen.

Het resultaat was verrassend, want na 
verreweg de moesten de bekende werkjes 
lezen en verstaan.

Naast deze taalstudie werd de leerling ook vrijgelaten in de keuze 
der andere vakken. Zoo waren er die zich voor vakstudie interes
seerden; anderen voor letterkunde, voor muziekgeschiedenis, voor 
plant- en dierkunde, land- en volkenkunde enz. De boeken lagen voor 
’t grijpen, want tusschen deze cursus en de openbare leeszaal was 
een goede samenwerking. De gcwenschte boeken werden van haar
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i
gevuld, 
igcn op 

tijd

i en zoo noodig telkens geruild of aang< 
■aar deed de rest. Hij wees de leerling 

en encyclopaedic en in korten 
vreemde woorden moesten worden 

zij niet voldoende wisten, hun belang-

paratc kennis 
, dat door de 

indeling van zaken slechts oppervlakkige kennis wordt

in ruime mate verkregen
De raad van den leerj 

’t gebruik van woordenboeken 
redden zij zichzelf, wanneer wat 
verklaard, of zaken waarvan 
stelling hadden opgewekt.

Het spreekt vanzelf, dat het den leerlingen vrij stond met elkaar 
:n en elkaar te helpen en ook dit leverde geen enkel bezwaar 
elkaar hinderen was geen sprake en tot ingrijpen werd de 

nimmer verplicht.
en dan werd nagegaan, hoever de leerlingen gevorderd waren, 

.‘lijk verslag maken van hetgeen ze hadden dóór
kwamen stukjes voor den dag, die ook als stijl-

naar de leeszaal en 
voor boeken en tijd- 

Igemeene ontwikkeling 
1 heeft.

lebben zichzelf 
zijn niet

gegeven.
Men zal opmerken, dat hier van het aankweeken van j 

>rakc kan zijn. Anderen zullen beweren.maar matig spi 
vluchtige behan 
bijgebracht.

Zij hebben wellicht gelijk.
Maar het doel van deze cursussen is minder als op de Nijvcrheids- 

en Handelsavondscholen, het aanbrengen van een zekere hoeveelheid 
parate kennis, dan wel het aanwakkeren van de lust tot zelfstudie, 
de lust tot weten en tot kennisnemen van datgene, wat den leerling 
in ’t bijzonder interesseert.

De leerlingen moeten van dezen cursus verder 
de bibliotheek; de waardecring en belangstelling • 
schriften en daardoor het bijbrengen van wat alg 
is het sobere doel, dat men zich er mee gesteld

Hoeveel arbeiders uit de laatste generaties hebben zichzelf geestelijk 
omhoog moeten werken zonder leiding, en zijn niet onverdienstelijk 
geslaagd. Hier wordt een grondslag gelegd, waardoor wellicht meer-

aan gewichtige 
gebeurtenissen aan de 

mdeld, zooals de vlieg- 
Herrnan Heyermans, e.d. Van den 
zijn schetsen gelezen, en zijn voor- 

’■ ’ roken.
c aviirijvers stukken proza en 

wat door sommigen

t spreekt 
te spreken

Nu en dan werd
Zij moesten schriftelijk
gewerkt en daarbij kwamen stukjes 
proefjes gezien mochten worden.

Om de leerlingen te gewennen aandacht te schenken 
feiten, die plaats vonden, werden voorname 
hand van krantenverslagen regelmatig behai 
tocht naar Indië, de dood van 
schrijver werden dan enkele van 
naamste werken wat uitvoeriger besprt

Voorts werden ook van andere schrijvers stukken proza en ge
dichten voorgedragen — thuis geleerd wat door sommigen niet 
onverdienstelijk gebeurde. Een enkele maal werd ook door belang
stellende buitenstaanders wel cens iets in dezen geest ten beste
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samen op 
vinden.

verheffing

F als „onderwijzer” 
i, is hoogst tevreden 

er niet weinig

men behoeft het

wikkeling 
het werk

en geestelijk genot kunnen

wat men weten wilde, 
Nog even willen 

van het
Hij schreef:

„Dit seizoen zijn de leerlingen allen jongens, die de lagere 
school hebben afgeloopen — er kunnen ook meisjes aan dezen 
cursus deelnemen. Zij allen hebben als studievak een der moderne 
talen gekozen — ieder naar eigen keuze — en ze loeren daar zooveel 
van, dat ze een niet te moeilijk boek in die taal kunnen lezen. 
Waar bij dit taalonderwijs speciaal de aandacht is gericht op 
de dingen van het dagelijksche leven, zullen na eenigen tijd de 
leerlingen zich, in het betreffende land gekomen, eenigszins kunnen 
redden. Misschien zal het met spreken dan nog wel wat moeilijk 
gaan, maar, dat zij een eenvoudig gesprek in de door hen ge
kozen vreemde taal konden volgen, dat hebben wc zelf kunnen 
constateeren. Als men in aanmerking neemt, dat de taalstudie 
pas einde October is begonnen, dan verwonderdt men zich 
over, wat hier in zulk een korten tijd bereikbaar bleek".

En verder:
„Een enkele keer sleept de lectuur of de liefhebberij van een 

klassegenoot al zijn makkers mee, dan wordt er gezamenlijk over 
het betreffende onderwerp gepraat, of wel er wordt een stukje 
voorgelezen of gedeclameerd, waaraan de onderwijzer dan eens 
eenige beschouwingen vastknoopt, over welke dan weer van ge
dachten kan worden gewisseld.

Er is hier op deze cursus vrije meeningsuiting, 
niet steeds met den onderwijzer eens te zijn.

Zoo hebben we dan op onzen bezoekavond heel gezellig ge
babbeld over Vlaamsche Litteratuur, over Justus van Maurik, 
Herman Heyermans, J. J. Cremer. We hebben gepraat over

deren den weg naar geestelijke 
betreden.

De leeraar zelf, die eerst vreemd stond tegenover deze wijze 
stofbehandeling; die ’t zoo moeilijk vond zichzelf als 
uit te schakelen en den rol van „leider” te vervullen, is .. 
met ’t resultaat, dat bereikt werd en zijn ambitie is 
door gegroeid.

Men mcene niet, dat die leider een bijzondere persoonlijkheid 
behoeft te zijn. Ongetwijfeld moet hij zelf wat meer algemccne ont- 

bezitten, maar overigens doen hier wat lust en liefde voor 
alles, wat noodig is. Hij behoeft immers niet op alle vragen 

antwoord te kunnen geven; hij zoekt met zijn leerlingen 
en leert hen zoeken en den weg 

we hier aanhalen, den indruk, dien de redacteur 
plaatselijk dagblad, bij het bezoek aan dien cursus ontving.
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istig enopzicht

Onderwijs aan de niet-leerplichtige jeugd, vooral 
op het platteland 

door W. A. VAN DIJK.

: veel meer, 
leel aan ’t

uur was ge- 
onderwijs de 

de voorbeeldige 
om goede

Betuwsche kersen, de Aalsmeerschc bloemen en over nog ’ 
De jongens namen, zij het nog iewat beschroomd, d< 
gesprek en allen vonden dat ’t veel te spoedig 9 
worden. Wel een bewijs dat deze manier van 
leerlingen zelf voldoet. Uit hun ijverig werken, en 
orde in de klas bleek ons, dat zij gaarne mcewerken 
resultaten te bereiken."

Uit dezen laatsten zin, evenals uit het feit, dat verzuim in deze 
klas niet voorkwam, blijkt dat de leerling door deze wijze van behandeling 
zelf geboeid wordt en zich met ambitie aan z’n werk wijdt.

De ervaring met deze cursus is dan ook in elk opzicht guns 
mogelijk dat het vervolgonderwijs, als het zich in deze richting 
wikkelt, wellicht met:r of minder aangepast aan plaatselijke behot 
en omstandigheden, een betere waardeering vindt, niet alleen bij de 
leeraren, maar in de eerste plaats ook bij hen, voor wie het toch 
eigenlijk bestemd is.

I V leerling verlaat .de school. Hij heeft het onderwijs met meer of 
minder vrucht gevolgd en al de klassen der lagere school door- 

loopen, of misschien niet alle. Maar hij is niet meer leerplichtig en 
er is een streven om zoo spoedig mogelijk de school te verlaten. Het 
is hier niet de plaats, om de oorzaak van dat streven op te sporen.

Menig onderwijzer ziet met leede oogen het kind vertrekken; hij 
zou nog zoo gaarne eens tal van zaken repeteeren, om zekerder te 
zijn, dat ze blijvend eigendom van het kind zijn geworden; hij zou 
zoo gaarne nog tal van dingen behandelen, waarvoor de leerling nu 
pas „rijp" is. Uit dit oordeel van den onderwijzer spreekt duidelijk, 
dat het onderwijs niet „aj" is, doch ruw wordt afgebroken.

Waar blijft het kind na een verlaten der school?
Een gedeelte der leerlingen zal onderwijs blijven genieten aan een 

school voor U. L. O., een burgerschool, een gymnasium enz. In dit 
geval wordt gezorgd, dat er geen groote ledige ruimte komt tusschen 
het lager onderwijs en het verdere, hoogstens een goede vacantie. 
Rust-roest. Een stopzetting van eenigen duur — men voelt het — is 
niet gewenscht. Misschien leert het kind een ambacht: zoo spoedig
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in de

aan het platteland.
""en verder onderwijs. Na 

op een of anderen cursus of op 
:nheid hebben eens te onderzoeken, 

•vi is blijven hangen. En dan zien we, 
de kundigheden, die de onderwijzer met 

gegaan.
veel latent sluimert 

in zou hij moe

mogelijk gaat het naar de ambachtsschool, waar het genoten onder
wijs wordt herhaald en voortgezet.

Misschien ligt de toekomst in de fabriek. Maar de fabrikant weet, 
dat ook voor zijn werklieden ontwikkeling van belang is. Niet zelden 
ziet men, dat de industrieelen zelf zorgen voor gelegenheid voor ver
der onderwijs of althans de leerlingen verwijzen naar burgeravond
scholen, teekenscholen enz.

Overal wordt gevoeld, dat na 
zijn voor verder onderwijs, voor jonj 
grootc steden is daarvoor als regel 
belangstelling.

Toch is er een 
wijs het eenige is, 
heid hebben voor

En dan denken

het lager onderwijs gelegenheid moet 
igens en ook voor meisjes en 
:1 voldoende gelegenheid en

geniet geet

een voorbereidenden

groot aantal leerlingen voor wie het lagere ondcr- 
s, die dus na het verlaten der school geen gelegcn- 
■ verdere ontwikkeling in deze richting.
i we in de eerste plaats

Het kind verlaat de school en 
eenige jaren vinden we het terug 
een andere plaats, waar we gelege 
wat er van de „schoolwijsheid” i. 
dat het grootste gedeelte van 
zooveel moeite heeft bijgebracht, verloren is

En als deze niet de overtuiging had, dat veel nog 
en voor of na wel eens tot bewustzijn zal komen, dai 
deloos worden.

„Je moogt je schoolgeld wel terughalen", hoorden we eens een 
leerling toevoegen, die blijk gaf, dat hij al bijzonder weinig had ont
houden, m.a.w. de kosten, besteed aan je onderwijs, zijn niet „wel’’ 
besteed.

Geen wonder, dat men zich wel eens afvraagt: „worden de kosten 
en de moeite aan het onderwijs besteed, wel beloond?”

De landbouwonderwijzer, die de leerlingen op 15-jarigen leeftijd 
op zijn cursus krijgt, klaagt dat vele leerlingen in de vakken van ge
woon lager onderwijs, dus in rekenen, Nederlandsche taal, schrijven, 
aardrijkskunde en natuurkunde, zóóveel te kort komen, dat ze het 
onderwijs slechts met de grootste moeite kunnen volgen. De gebrek
kige kennis maakt, dat het leerplan niet voldoende kan worden afge
werkt. Sommigen willen dit euvel verhelpen door op den cursus tevens 
enkele uren les te geven in de vakken voor gewoon lager onderwijs, 
maar daarvoor is geen tijd.

Anderen spreken de wenschelijkheid uit, om 
cursus te doen voorafgaan.

Op de vergaderingen van
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Het ge- 
leeftijd,

na het verlaten der 
nderwijs, dan zal 
"•ian, omdat het 

uv geworteld is;

kwestie voortdurend ter spr« 
een betere regeling zoo sterk, dat 
in dit jaar in Enschedé zal wordei 
rijkste punten van behandeling op de agei 
bouwonderwijs zou beter tot zijn recht k< 
gunstiger zijn, indien de leerlingen beter 

het verlaten der schoc

vereeniging

•ake. Men voelt het noodzakelijke van 
op de Algemeenc Vergadering, die 
:n gehouden, het als een der belang
de agenda is geplaatst. Het land- 
icciii nomen, de resultaten zouden 

.geschoold” waren.
mis aan onderwijs van het verlaten der school tot den 15-jarigen 
wordt hier gevoeld als een groot kwaad en het zal niemand v 
deren, dat deze vereeniging een krachtige actie op touw zal zetten.

In vele provinciën is ook het bezoek op de landbouwscholen niet, 
zooals dat zijn moest. Ook hier ligt de oorzaak in de onvoldoende 
ontwikkeling van den adspirant: hij weet vooraf, dat hij het onder
wijs niet zal kunnen volgen.

AVanneer niet gezorgd wordt, dat de leerling 
lagere school gelegenheid heeft tot het volgen van on 

le. een groot gedeelte van het geleerde verloren gaat 
nog niet geheel eigendom is geworden, niet voldoende g

2e. de plattelandsbevolking geen gelegenheid hebben tot voldoende 
ontwikkeling, dus achtergesteld worden bij andere groepen;

3e. het geld, uitgegeven voor het lager onderwijs, geen voldoende 
rente geven.

De voorbeelden zijn niet zeldzaam, dat iemand op lateren leeftijd 
tot de ontdekking komt, dat hij in zijn jeugd onvoldoende geleerd 
heeft. Die verzuchting is menigmaal gehoord. Soms gebeurt het, dat 
iemand met groote krachtsinspanning het verlorene tracht in te halen. 
Maar alleen de krachtigste individuen kunnen daarin slagen.

Nu zou men kunnen vragen: is een goede ontwikkeling van de 
plattelandsbevolking dan van zooveel belang, is het niet beter de 
menschen maar onwetend te laten, gedachtig aan de spreuk: „Hans 
komt door zijn domheid voort”?

Hoewel het dwaas mag heeten, in dezen tijd zulk een vraag te 
stellen, willen we er toch een oogenblik bij stilstaan. Immers, waar 
in den laatsten tijd niet de minste moeite wordt gedaan voor het 
onderwijs aan de niet-lecrplichtige jeugd, zou men toch tot die uit
spraak kunnen komen. Aan den anderen kant ziet men weer, dat 
door landbouwonderwijs de waarde van een goed ontwikkelden land- 
bouwstand wordt erkend.

Daar is iets niet in orde: daar ontbreekt systeem. De plattelands
bevolking heeft haar rechten en plichten zoo goed als de stedelijke 
bevolking, zoo goed als de wereld der intellectueclcn en wie dan ook. 
Het produceerende deel van een volk is in een Maatschappij zeker 
van evenveel belang als het consumeercnde deel.
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geschoeid 
lor lappen

plattelandsgemeenten liet zich 
>ortgezet onderwijs. We hebben 
irobeerd. Tweemaal is de cur- 
ingstelling. Waarvoor zullen we

het

aan de niet-leerplichtige jeugd moet worden [ 
jeheel nieuwe leest: men trachte niet de oude schoenen do< 

ar te maken; ze blijven knellen en worden leelijk.
ik juist zooveel dingen kunnen behandelen met mijn leer- 

nu ze wat ouder zijn geworden”. Ligt daarin niet al duidelijk 
nng van een verandering in de psyche des kinds.
lede moet men nu rekening houden?

Het platteland, dat steeds nieuw bloed levert aan de groote cen
tra's van bevolking, mag in ontwikkeling niet achterblijven.

De wetenschap en de techniek hebben zich in dienst gesteld van 
den landbouw, zoowel als van de nijverheid; de resultaten zullen te 
gunstiger zijn, naarmate de laatsten in staat zijn de nieuwe 
te verwerken.

De welvaart van het platteland is zeker voor een land als het 
onze, een machtige factor voor de volkswelvaart. Er moet zijn een 
harmonische ontwikkeling van al de groepen, die tezamen het volk 
vormen.

En daarom achten we het een nationaal belang, dat zoo spoedig mo
gelijk worde voorzien in onderwijs aan de niet-leerplichtige jeugd op het 
platteland.

Nu volgt de vraag: hoe moet dit onderwijs worden ingericht.
We wenschen het niet geschoeid op de leest van het vroegere 

herhalings- en vervolgonderwijs.
Een burgemeester van een onzer 

aldus uit: „ik erken de waarde van vooi 
het tot tweemaal in onze gemeente gepi 
sus vcrloopcn wegens gebrek aan belar 
ons nog druk maken?"

Stopgezet wegens „gebrek aan belangstelling". Vanwaar dat gebrek 
aan belangstelling en bij wie? Is er gebrek aan belangstelling bij de 
ouders, dan zijn deze niet overtuigd van het groote belang der zaak 
en moeten ze worden voorgclicht. Maar als de cursus verloopt, dan 
wijst dit op gebrek aan belangstelling bij de leerlingen; het onderwijs 
interesseert hen niet, de fout ligt bij het onderwijs. Een kind van 13 
tot 15 jaar is anders dan een kind van 7—8 jaar. Een nieuw tijdperk 
van ontwikkeling treedt in. Er zijn nieuwe behoeften gekomen; de 
geest beweegt zich in andere richting, er komt belangstelling voor 
andere dingen. Dit dient goed in het oog te worden gehouden. Gaat 
men door op den ouden weg met herhalen, en voortzetten, dan moet 
men vastloopcn. Dat was de fout van het vroegere herhalingsondcr- 
wijs, althans waar men geen rekening hield met de veranderingen van 
de kinderziel.

Het onderwijs

pasklas
„Nu zou 

lingen, 
de erkenning

Waarmeu
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be-

telling heeft.
Ie mcnschen

naar den

lgezond 
l ranken,

e geroepen 
daarom

n'ng met het kind, tracht te ontdekken wat het vraagt, 
spijs, die het met tegenzin slikt. Houd in de tweede plaats 

  van het kind, de omstandigheden, waar-
werkt, met het huiselijk leven, met de gebruiken

In de eerste plaats met het kind. Behandel die zaken en op zoo
danige wijze, dat ze de belangstelling wekken. Houd in de eerste 
plaats rekeni 
geef geen sj 
rekening met de omgeving 
onder het leeft en 
van de woonplaats.

De onderwijzer, die geroepen is tot het geven van onderwijs aan 
deze leerlingen, moet daarom vóór alles het kind en zijn omgeving 
kennen. Zijn onderwijs mag geen bed van Procrustus zijn, waarin 
ieder pasklaar wordt gemaakt, maar hij moet zich schikken 
leerling; de leerling bepaalt de stof, de onderwijzer leidt.

Hier schuilt het groote geheim van slagen.
Omdat de omstandigheden verschillen, zal het moeilijk zijn een 

universeel leerplan te ontwerpen; er moet rekening worden gehouden 
met den aard van de streek.

Toch kan men in het algemeen wel enkele onderwerpen aangeven, 
die voor behandeling in aanmerking kunnen komen. Wc denken bijv, 
aan het menschelijk lichaam. Eenige elementaire kennis daarvan zou 
van belang zijn.

Daarbij komt dan ter sprake: ademhaling, voeding, ziek en 
zijn, reiniging, klceding, schadelijke en nuttige spijzen en di 
kinderverzorging enz.

Een ander onderwerp is het water: het water speelt zulk een 
langrijke rol bij onze gezondheid, in de huishouding (wasschcn 
koken) en in de industrie, dat men hier zeker belangste'” 
In vele gemeenten heeft men waterleidingen: moeten d< 
niet het nut der waterleiding kennen?

De woning: hygiëne, vochtigheid, verwarming, verlichting, ventilatie.
De huisdieren, cultuurgewassen, kamerplanten, verduurzamen, hoen

derteelt, land- en tuinbouw. Het voeren van eenvoudige boekhouding, 
kostenberekeningen, belastingen, spaarboekjes enz.

Dan handwerken en misschien zang! Lektuur.
Dit lijstje maakt niet de minste aanspraak op volledigheid. Men 

kan kiezen, weglaten, aanvullen: voor jongens en voor meisjes. Maar 
men kieze met den meesten ernst, na rijpelijke overweging.

Men ziet, de vakken, lezen, schrijven, rekenen, natuurkennis, vinden 
steeds hun toepassing.

Nu rest de vraag: hoe konten we tot dit onderwijs?
De eenvoudigste wijze zou zijn, dat het van rcgecringswege werd 

opgelegd als dwang, dus een soort leerplicht. Toch lijkt me dit niet 
de goede weg; dwang heeft iets stuitends, wekt altijd verzet. Dwang

:t kind
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schapp

de onderwijzer bij zijn onderwijs

rraagd wor- 
: Regeering

van de medewerking 
den onderwijzer on

telling 

dfr

en belangstelling is immers eerste 
its het in die richting

we tot de ouders? Wel, in de dorpen hebben 
oudercommissics, schoolbesturen, landbouwvereenigingen enz., die c 
tact hebben met de gezinnen.

Laten we dus ons verzekeren 
poraties. De medewerking van 
daarbij niet.

Dan moeten we nog hebben de steun van de gemeentebesturen. 
Hun taak is te waken voor het belang der ingezetenen; zij moeten 
overtuigd worden, dat het onderwijs in het belang is der gemeente
naren, dus in het belang der gemeente.

En als eenmaal de behoefte wordt gevoeld, dan zal gevi 
den: onderwijs aan de niet-leerplichtige jeugd; dan zal de 
verder steun verleenen.

kan geen „belangstelling" wekken 
vereischte. We zullen dus niet in de eerste plaat 
zoeken.

^Vaar moeten we dan interesse voor ons onderwijs vinden? Bij de 
leerlingen misschien? Ja, op den duur wel, maar we kunnen daar niet 
beginnen, omdat wc hen niet van het grootc belang kunnen overtuigen. 
Die overtuiging komt pas later, als ze jongeling worden: dan komt 
de gedachte: had ik in mijn jeugd maar meer geleerd, had ik me maar 
beter ingespannen, soms met het stille verwijt: „mijn ouders hadden 
wijzer moeten zijn."

Juist, de ouders moeten overtuigd worden, bij hen moet de belang? 
stelling worden gewekt.

In de gemeente Utrecht is het vervolgonderwijs voor meisjes 
geregeld, de cursussen verloopen niet; ze hebben de belangste 
der leerlingen en daardoor de belangstelling der ouders; de belang
stelling der leerlingen wekt die der ouders, de belangstelling aal
ouders versterkt die der leerlingen. En zoo is het goed.

Maar waar nog geen vervolgonderwijs is, moet men beginnen met 
de ouders te interessceren, te overtuigen. Dat zal eenige moeite 
kosten, misschien „veel" inspanning, maar als men overtuigd is van het 
grootc belang van een zaak, dan laat men zich door wat moeite niet 
weerhouden.

En hoe komen

Ten slotte nog een paar opmerkingen.
Ongeveer met den leeftijd, waarop het kind de school verlaat, 

treedt ee n nieuw stadium v an ontwikkeling in; dc individueele eigen- 
>pen treden naar voren: wat tot dusver sluimerde, ontluikt. Op 
e wijze openbaart zich dit bij het onderwijs? In hoeverre moet 

en bij het maken van zijn leerplan

ng van deze 
mdcrschatte
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van verve 
die hij 

laarover van

had ik de

cursus voor meisjes moet het vak „Handwerken" 
. De leerlingen „voelen", ervoor, dit vak heeft hun 
ing. Maar nu moet gezorgd worden voor practisch

en Oppervlakte. Eenvoudig boek- 
uit het hoofd, percenten spaarbank-

ücc, belangrijke kwestie bij ons voortgezet onderwijs, de wijze, 
het kind in dit tijdperk reageert. De praktijk leert dit. Maar 

begint met het geven van vervolgonderwijs of voor wie niet 
is, is dit een vraag, die hij wel degelijk vooraf in studie 

Een beschouwing daarover van bevoegde hand zal wel-

zer en door de leerlingen. Lezen

Eenvoudige opstelletjes.

gedurende 6 lesuren per week, als

rekening houden? Of mag hij dezen factor straffeloos ver- 
waarloozen ?

Een zeer belat 
waarop hei 
voor wie l 
geslaagd i: 
mag nemen, 
kom zijn.

Op een bijeenkomst van onderwijzers had ik de eer eene bespreking 
in te leiden over het vervolgonderwijs en wel ongeveer als hier is 
omschreven. Men kwam toen met de vraag: „zou u niet meer om- 
lijnd, nauwkeuriger afgebakend ons een meer uitgewerkte schets 
willen geven van de wijze van behandeling, de groepeering en de 
verdeeling van de leerstof, zooals die in het algemeen werd aangegeven?" 
Besloten werd daarvoor op nader te bepalen datum in September 
een vergadering te beleggen.

Misschien dat men na lezing van bovenstaande ook meent, dat dit 
gedeelte van de beschouwing onvoldoende is uitgewerkt. Daarop zou 
ik antwoorden, wat reeds gezegd is: men moet in de eerste plaats 
rekening houden met het kind en 'zijn omgeving, zoodat het geven 
van een algemeen program niet wel mogelijk is.

Daarom volgt ten slotte een en ander uit een leerplan, volgens 
hetwelk eenige jaren onderwijs werd gegeven aan een vervolgcursus 
voor meisje

Het ond< 
volgt over i

>nderwijs werd gegeven geuuici 
de leervakken verdeeld: 

lezen en Nederl. taal, 
rekenen.
algemcene kennis, 
handwerken.

Voorlezen door den onderwijze 
eenvoudige lectuur. Courantenberich

Ned. Taal. Brieven, gelukwenschen enz.
Dictee. Schrijven van rekeningen.

Rekenen. Metriek stelsel. Inhoud 
houden. Cijferen op papier en 
boekjes, belastingen enz,

Algemeene kennis. Onderwerpen op allerlei gebied.
Handwerken. Naaien, breien, stoppen enz.
Men ziet, een leerplan, dat er al uiterst sober uitziet.
Hierbij willen we echter eenige toelichting geven, of liever: eenige 

ervaringen.
lo. Op een < 

hoofdschotel zijn, 
volle belangstellii
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die 
beid

het

geven we

gegeven 
we daarbij 

stampers, familie

jast in het j 
i de gelegen!

Irijkskunde en 
schikt en noodig a< 
te stof baart nog . 

Iraad. Onze leerboeken brer 
ervaring geleid vindt men t 
doet verstandig aanteekening te 

Dan krijgt hij ten slotte een goede

we hebben 
het verkeci

hetgeen

>or peuterwerk. Het naaien, verstellen, 
n, die in de praktijk worden gebruikt, 
lei modellen in miniatuur heeft voor

eenvoudige
broertjes en zusjes <

: maal een tentoonstelling van het gemaakte kan geen

Het is moeilijk goede leesstof te vinden. De boekjes, 
zijn voor de lagere school, schijnen hun aantrekkclijk- 

te hebben. De werkjes voor voortgezet onderwijs zijn 
eielijk: ze hebben te zeer een literaire tendenz. Men kan 
zijn toegedaan, dat de literaire zin moet worden ontwik- 

indskind lukt dit niet. Behoudens natuurlijk

der onderwerpen uit de aan- 
ïgen.
lik, eigenschappen, zeewater, 

lingwatcr, oplossen, bevriezen, 
gezondheid enz. De rol, die 

plant en dier. Wasschen enz. Elk der 
areiding.

oplossen. Wordt de cursus 
geteeld worden, dan geven 
>eiwijzc, meeldraden en

dat er wordt gewerkt, dat de tijd niet wordt 
’t is de leeftijd, dat de kinderen willen werken en men 

geve hun daartoe de gelegenheid. Naaimachines mogen niet ontbreken.
De meisjes maken eenvoudige klcedingstukken voor zich zelf of 

voor jongere broertjes en zusjes enz.
Een enkele 

kwaad.

geschreven
d verloren t< 

vaak te moeielijk: ze hebben te 
de meening zijn toegedaan, 
keld, maar bij het plattelar 
een enkele uitzondering.

Een boeiend verhaal, een interessante geschiedeni 
in. Een geschikt leesboek voor ons vervolgonderwijs 
wel „in een behoefte voorzien",

>. Rekenen. Gaarne zouden we zien een rekenboekje, f 
: platteland. De bestaande bevallen niet; ze bewegen z 
hel terrein onzer leerlingen, sluiten niet aan bij ons 

Algenieene kennis. Dit is een leervak, dat de ondet 
en dat toch zoo uitstekend past in het program van ons ver

volgonderwijs : het stelt ons toch in de gelegenheid op het gebied van 
natuurkunde, plant- en dierkunde, aardrijkskunde en geschiedenis die 
onderwerpen te kiezen, die we geschikt en noodig achten voor onze 
leerlingen. Het kiezen van de juiste stof baart nog al eens moeilijk
heden : we hebben geen leiddraad. Onze leerboeken brengen ons 
vaak op het verkeerde pad. Door ervaring geleid vindt men ten slotte 
den juisten weg. De onderwijzer 
houden van hetgeen hij behandelt, 
voorraad.

Tot nadere toelichting geven we een 
teekeningen, die op deze wijze zijn verkrej 

Daar slaat b.v. ivater-, voorkomen, gebrui 
rivierwater, slootwater, regenwater, leidi 
koken, verdampen, water in verband met 
water speelt in het leven van 
onderdeden geeft stof tot uitbi 

Nemen we tot voorbeeld het 
in een streek, waar bieten g< 
een les over de suikerbiet. Bloe

schiedenis slaat nog wel 
s zou zeker nog

onderwijs. Men wachte zich voor 
breien en mazon betreft dingen, . 
het naaien en breien van allerle’ 
deze leerlingen geen 

Men zorge verde 
verbeuzeld: het

geschikt voor 
zich te weinig 
program.

srwijswet niet 
van ons

geschiedt
•ten voor
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; nadere uiteenzetting wcnschcn, dan is de schrijver 
id.

nuttige

meisjes

, dat 
indcrc 
ssingen:

Igen; echter zal 
, zullen andere

‘schiedenis, 
ct gebeurt, 
i het dorp

 -ake de be- 
1 tegenwoordigen tijd, maar ook uit vroegcren 
lis misschien. En dan verder: de vochtigheid 

: gevolgen daarvan voor alles, wat zich in 
>elcn, behangsel, vloeren, karpetten, metalen

denzclfdcn weg 
en daar afwijken

Rijkswege

dingen, die we
onderwijs voor
deze cursussen rekening

bij zijn 
in, dat in 
voortgezêt ii 

het werk.

aanteekeningen zoo de revue te 
belang kunnen zijn voor hen, die

enz. intcresseeren ons niet. Maar wH: de herkomst, de gesc 
het wieden, het rooien en dan . .. wat er verder met de biet 
hoe men de suiker er uit haalt en wat er van de biet in 1 
terugkomt.

De rietsuiker doet ons een uitstapje maken naar „Onze Oost”. 
We laten meteen zien hoe we kunnen onderzoeken of de suiker van 
onzen winkelier ook vermengd is met krijt.

Wordt in de streek kaas gemaakt, dan staat men langer stil bij 
keukenzoutoplossingcn.

De kaas drijft in de pekel. Tevens komt verduurzamen door pekel 
ter sprake: wc smullen van „pekelvlecsch”.

En we gaan even opsporen waar het zout vandaan komt. Zoo 
komen we misschien terecht in Portugal of in Duitschland of in den 
Achterhoek.

Misschien is een zoutkeet in de buurt: we brengen er een bezoek. 
Er wordt gesproken over het zout in de huishouding: er wordt op 
gewezen, dat onze huisdieren soms ook dankbaar zijn voor wat zout.

Ook andere oplossingen kunnen ter sprake komen. Ik denk b.v. aan 
kalkoplossingen: we hebben dan gelegenheid het verschil te laten 
zien tusschen hard water en zacht water.

Water en gezondheid: hierbij komen natuurlijk ter spr: 
smettelijke ziekten van den tegenwoordigen tijd, maar ook uit vroc 
tijd: een stukje geschiedenis misschien. En dan verder: de vocht 
van onze woningen en de gevolgen daarvan voor 
de woning bevindt: meubelen, behang: 
voorwerpen en voor den mensch.

Het zou ons te ver voeren alle 
laten passcercn: het zou alleen van 
het onderwijs geven.

Mocht iemand nog 
daartoe steeds bereic

Voor Jongens-cursussen kan men 
de wijze van behandeling hier 
punten naar voren treden.

Tenslotte nog deze opmerking: Overal kunnen van 
sussen worden gegeven in landbouwhuishoudkunde. Deze : 
cursussen worden niet altijd bezocht door leerlingen, die 
gaarne zouden zien. Waar men het vervolgot 
ter hand neemt, daar zal men goed doen met d 
te houden.

We bedoelen dit: men stelle zich in verbinding met de leerkrachten 
van het huishoudonderwijs, en houde bij zijn onderwijs rekening met 
het program van bedoelde rijkscursussen, dat in alle opzichten practisch 
is: het vervolgonderwijs wordt dan voortgezet in den landbouwhuis- 
houdcursus: deze is de kroon op
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Hamburg, II.
door A. H. GERHARD.

de schoolvergadering 
van de school worder 
kind tegenover de scl

De wijze
schoolarts en

De ouderraad behoort goede betre 
huis en in overeenstemming 
zedelijk welzijn der jeugd t

en nog 2 onderwijzer*, die door 
gezamenlijke ouders der leerlingen 

en zin dezer wet zijn zij, die het

van het 
van den 

ir woorden, 
e moeite der

het eerste artikel is bij de bespreking-der samenstelling 
opperschoolbestuur zonder eenige nadere toelichting 

Schoolbijraad gesproken. Dat ging ook niet in een paar 
ter.wijl de term op een instelling wijst, die ruimschoots de i 
kennismaking loont.

Daartoe is een voorafgaand overzicht van de Hamburgsche onderwijs
organisatie noodig. Onder het opperbestuur van den Senaat zijn er 
drie van elkaar onafhankelijke bestuurslichamen: Hochschulbehörde, 
Die Oberschulbehörde en die Berufsschulbehörde. Over het tweede 
weiden wc thans uit. Het bestaat uit 2 leden van den Senaat, 9 van 
de Burgerschap (te vergelijken zoowel bij een Gemeenteraad als bij onze 
Tweede 1Camer), 6 uit en door den Schoolbijraad gekozen, 1 lid van 
het dept, van financiën en den Landschoolraad. Dit opperschoolbestuur 
beheert (om in Nederlandsche termen'te spreken) het gewoon lager, 
uitgebreid, lager, middelbaar en het gymnasiaal onderwijs.

Voor al deze scholen geldt de wet van 12 April 1920 „betreffende 
het zelfbestuur der scholen’*, waarvan de eerste paragraaf luidt:

„Het dagclijksch bestuur van elke school, onder het gezag der „Oberschul- 
behörde” staande, berust bij het Onderwijzerskorps en den Ouderraad”,

Voor ’t oogenblik spreken we alleen van den ouderraad. De be
treffende paragrafen luiden aldus:

rekkingen te onderhouden tusschen school en 
; met het Onderwijskorps hel lichamelijk, geestelijk en 
te bevorderen.

§ 6-
De ouderraad bestaat uit den „schoolleider” < 

; en 9 ouders, die door de g 
en gekozen. „Ouders” in der 
chool vertegenwoordigen.

van verkiezen, den ambtsduur en de verhouding tot den 
den ambtelijken opziener laten we passeeren.



I

A

L

366

ii
i

Onderwij zers-JL

s zooveel
onderwijs- 

inogelijk

dingen als vertegenwoordigers 
t advisccrcndc stem.

bij normaal doorloopen der school 15 jaar 
leerling.

der inzichten op opvoe 
eigenlijke schoolouders

l
3

§ 28.
De Schoolbijraad telt 200 leden.
Hij verdeelt zich in een Ouderkamer, door de ouders en een 

•, door de onderwijzers gekozen.

bemoeiingen, te benoemen 
op te nemen.

palingen en die al dadelijk bewijzen welk
>ote, in de Nederlandsche wetgeving totaal onbekende invloed 

aan de vertegenwoordiging der ouders is toegekend.
De ons bekende ouder-commissie heeft met dezen ouderraad niet 

de geringste overeenkomst.
Omtrent den Schoolbijraad bepaalt dezelfde wet ’t volgende:

§ 27.
De Schoolbijraad heeft de betrekkingen ie onderhouden tusschen den ouders- 

stand en bet geheele onderwijzerskorps (n.1. voor geheel Hamburg), en moet de 
geleidelijke ontwikkeling van het Hamburgsche schoolwezen bevorderen, door de 
Oberschulbehörde met raad en daad ter zijde te staan in verband met de hem 
toekomende ervaringen der scholen.

§ 12
(1) De Ouderraad kan vertrouwensleerli 

lingen in zijne vergaderingen toelaten met
Elke schoolklasse, welker leerlingen 

of ouder zijn, kiezen een vertrouwenslc
(2) De ouderraad is verplicht, in zaken den leerlingen rechtstreeks rakende, 

voorstellen, die door de meerderheid der verlrouwcnslcerlingen ondersteund worden, 
in behandeling te nemen. Deze scholieren hebben het recht van mondelinge toe
lichting.

§ U.
(1) De Ouderraad is bevoegd alle onderwerpen, betreffende het schoolleven in 

behandeling te brengen en er besluiten over te nemen. De schoolleider is verplicht 
deskundige inlichtingen te geven. Aan delegaties van den raad moet een volledig 
inzicht van het schoolbedrijf worden gegeven. Coniróle op het onderwijzend 
personeel ligt buiten zijn bevoegdheid.

(2) Voor de uitvoering der besluiten, die alleen betrekking hebben op de eigene 
school, zoekt de Raad door bemiddeling van den schoolleider overeenstemming 
met het personeel. Wordt die niet verkregen of hebben de besluiten een algemeene 
strekking, dan worden de besluiten aan de Oberschulbehörde voorgelegd.

De ouderraad heeft voorts tot taak toe te zien voor de leerlingen 
zijner school op de naleving van den schoolplicht, van de wetten op 
den kinderarbeid en van die op het tuchtschoolwezen. Hij heeft 
daartoe het recht ouders onder sanctie ten verhoor op te roepen.

§ 15.
De ouderraad moet de verheldering 

kundig gebied ook buiten den kring der 
bevorderen.

De ouderraad is ook bevoegd commissies met bepaalde opdracht, 
vallende binnen den kring zijner bemoeiingen, te benoemen en daarin 
deskundigen buiten den Raad ■

Ziehier de voornaamste bep<

Te
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heel s 
te 

bek

i het eiland Sylt alleen 5, 
leel dier eenvoudige ge-

oolbijraad is vei
werpen door de Oberschulbcl

(3) Over alle school-wetsontwc 
:hulbebörde den Schoolbijraad h

raag hoe hij meermalen in groote ontroering 
>uders voor hun school aan arbeid en toe-

De ouderkamer telt 100 leden, verhoudingsgewijs verdeeld over de 
verschillende groepen van scholen.

De Onderwijzerskamer heeft ongeveer dezelfde bevoegdheden en 
verplichtingen. Iedere kamer kan zoowel afzonderlijk als doorgaans 
met de andere samen naar buiten optreden.

Voor iemand, die met Nederlandsche verhoudingen vertrouwd is, 
doet ongetwijfeld deze groote invloed der „schoolouders" vreemd en 
toch sympathiek aan. De Nederlandsche onderwijzer van elke school
soort staat er zeer wantrouwend tegenover. Over 't algemeen ziet hij 
in den ouder een onbevoegde in schoolzaken en vreest zijn inmenging, 
die licht den indruk van ongepaste bemoeizucht maakt.... vaak ook 
verdient.

Vraagt men nu in Hamburgsche scholen na, dan hebben wij ten 
minste bij niemand duidelijke afwijzing gevonden, wel vaak groote 
instemming en waardeering. Grensconflicten bij de gezagsvraag bleken 
wel is waar niet zoo heel sporadisch voor te komen, doch ze schenen 
niet bijster moeilijk op te lossen. Maar wat we overal vernamen, was 
de voldoening over de belangstelling in en de liefde voor de school van 
alle Hamburgers en meer dan eens mochten we vernemen, dat niet 
’t minst de moeders met vollen ijver het leven der school hunner kin
deren meeleefden. In elk geval was het merkwaardig om te zien, hoe 
volkomen vertrouwd op sommige scholen de ouders met het interne 
leven waren.

En schrijver dezes bekent gras 
mocht waarnemen wat de ou 
wijding over hadden.

Zichtbaar is de werking van het nauwe samenleven tusschen school 
en huis in de uitgebreide zorg voor lichamelijk welzijn, in de hygiënische 
verzorging, in de schoolvoeding en schoolkleeding, niet het minst in 
de uitgebreide zorg voor vacantiekoloniën en schooltehuizen op het land.

In den staat Hamburg met zijn l’/« millioen inwoners vindt men 
ruim 40 vacantiekolonies en jeugdhuizen, op 
waaronder 1 jeugdkamp. En een groot d<

§ 33.
(1) De Schoolbijraad is bevoegd alles wat het schoolwezen raakt in bespreking 

te nemen. Voor de uitvoering van zijn besluiten moet hij zich wenden tot de 
Oberschulbehörde. Een afwijzing door dit lichaam moet schriftelijk worden ge
motiveerd.

(2) De Schot 
door de

erplicht zijn oordeel uit te spreken over alle onder- 
ïhörde hem voorgelegd.

verpen en belangrijke verordeningen moet de Ober- 
hooren.
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1 De andere helft
revue passeeren.
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*g zoowel 
:rgadcring

!
leidt de school overeenkomstig 

jen als de besluiten der schoolverg

Kiesgerechtigd 
een vertegen woorc

zulke kolonies 
zeer sterke over- 

■ het werk in de 
medewerking 
wat er blinkt,j

i

door de leden der schoolvergadering en

rwijzerskorps doet aan de Oberschulbehörde de voordrachten 
an nieuwe leerkrachten, gehoord den ouderraad en de betrokken

zijn voor alle leden bindend. 
;n mededeeling gedaan worden

bouwen zijn door de vakkundige 
hun eigen vacanties opgebouwd.

Voor een ingaand en afdoend oordeel zou men 
eigenlijk moeten meemaken, maar we hebben wel de 2 
tuiging gekregen, dat het een groot voorrecht voor 
school is, als het gesteund wordt door zoon krachtige 

de zijde der bevolking. Misschien is ’t niet alles goud 
maar hierin zijn de Hamburgers m.i. ons reeds ver vooruit.

maar we 
n, dat het een gr< 
:t gesteund wordt 
r bcvolkii 

hierin zijn de Har,

§ 3.
Stemgerechtigd zijn alle onderwijzers (inbegrepen de hulpkrachten en candidaten, 

die aan de betreffende school tenminste 12 lesuren geven). De overige leden 
hebben een adviseerende slem en mogen in de schoolvergadering voorstellen indienen.

§ 4.
(1) De besluiten der schoolvergadering zi
(2) Desgewenscht moet van de besluiten

Oberschulbehörde.

§ 19.
(1) De schoolleider wordt gekozen 

vertegenwoordigers van den ouderraad.
(2) Naast den leider wordt op overeenkomstige wijze een plaatsvervanger 

gekozen.
(3) Aan scholen met 3 of minder klassen vindt geen verkiezing plaats.
(N.B. Krachtens § 26 lid 2 is op die scholen de oudste in dienstjaren 

degeen, die tegenover het bestuur namens de school optreedt.)

§ 20.
zijn alle stemgerechtigden uit § 3 en op elke 5 onderwijzers 

rdiger van den ouderraad tot een maximum van 9.

van het schoolbestuur moet nu ook nog even de 
waarvan in § 1 sprake is.

§ 2.
(1) Het onderwijzerskorps heeft tot tank alle maatregelen te treffen, welke 

binnen het raam der wettelijke bepalingen <:n der door de Oberschulbehörde uit
gevaardigde verordeningen noodig zijn voor het onderwijs- en opvoedingswerk in 
de school.

(2) Het ondert
de aanstelling va: 
personen.

De Oberschulbehörde bekrachtigt deze voordrachten, tenzij er bijzondere be
zwaren tegen rijzen.

§ 18.
De schoolleider (het hoofd der school) 1 

de wettelijke voorschriften en verordening* 
en van den ouderraad.
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>edig opnieuw gekozen 
i reeds vaak geciteerde

Verkiesbaar z , 
1 vergadering gek 
De verkiesbaar!

:n, ouderraden, van den Schoolbijr 
iden in beroep komen bij de Ol

(D
“<2>

schoolvergaderingen en der 
1 zijn met wet of verordening 
turen op bedenkelijke wijze het

'agrafen, bevattende technische regelingen en maai
en overgangsbepalingen, doen in dit overzicht minder

rs; wordt iemand buiten de 
■ Oberschulbchördc vercischt. 

voorafgaand bijzonder onderzoek.

§40.
Tegen alle besluiten van schoolvergaderingcr 

en zijner beide kamers, kunnen belanghebbenc 
schulbchörde.

De overige part 
regelen van orde < 
ter zake.

Het is duidelijk, dat deze vorm van schoolbestuur volkomen af
wijkt van wat wij in ons land gewend zijn. Toch is die toestand nog 
zeer nieuw. Vroeger had men ook in Hamburg de monarchale school
leiding onder directeuren, rektoren en hoofdonderwijzers, die ook 
door de overheid werden aangesteld. Wel hadden de overige onder
wijzers een wat zelfstandiger positie dan wettelijk de Hollandsche 
onderwijzer heeft. Hamburg was een der eerste plaatsen, die na de 
omwenteling in November 1918, een op kommunistische leest geschoeide 
arbeider- en soldatenraad als opperbestuur kreeg. In diens kort bestaan 
ruimde deze grondig dat schoolsysteem op en kreeg de school zijn 
embryonaal zelfbestuur en werden ouderraden ingesteld.

Deze ingrijpende hervormingen (we spreken natuurlijk alleen 
het volkschoolwezen) werden door den spo< 
„ BUrgerschaft" bevestigd en vastgelegd in de 
wet van 12 April 1920.

§ 21.
zijn alle Hamburgschc onderwijzer 

gekozen, dan is de goedkeuring der • 
uu-heid hangt niet af van ccnig vc

§ 23.
(1) Het schoolleiderschap is een eereambl. Niemand behoeft een 

aanvaarden en te allen tijde kan men de betrekking ncderlcggen.
(2) Wie zich niet weder candidaat stelt, wie niet wordt herkozen of wie het 

ambt nederlegt. blijft als onderwijzer in dienst.
§24-

De ambtsduur is 3rie jaar. Herkiezing is steeds mogelijk.
§ 25.

(1) De schoolleider is voorzitter der Schoolvergadering.
(2) De schoolleider is verplicht bezwaar te maken tegen alle besluiten van de 

onderwijzers of van den ouderraad, die naar zijne meening niet door te voeren 
zijn of in strijd zijn met wet of verordening. Handhaaft de meerderheid het ge
wraakte besluit, dan doet hij daarvan medcdeeling aan de Schulbchörde.

§ 39.
De Oberschulbchördc heeft het recht besluiten der 

ouderraden te vernietigen, wanneer deze in strijd 
of wanneer zij naar de meening van de schoolbcstv 
belang der school benadeelen.
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l

sproken, 
len hem 
tot het

Een zeer groot deel van den huidigen onderwijzersstand in Hamburg 
heeft dus den ouden toestand en de oude verhoudingen meegemaakt.

We) werden bij de wet van 28 April 1919, die de nieuwe functie der 
schoolleiders schiep, de groote meerderheid der Directeuren, Rektorcn 
en Hoofdonderwijzers op pensioen gesteld, doch ze bleven verkiesbaar 
voor de nieuwe functie, wat met verscheidenen het geval moet geweest 
zijn.

Wat ons bij ’t wel is waar korte bezoek trof, maar waarin 
toch vele onderwijzers, ook enkele oud-directeuren, hebben gesj 
was dit, dat niet één den nieuwen toestand betreurde, vele 
toejuichten en de Oberschulbehörde absoluut geen terugkeer i 
oude wenschte.

er hier of daar nog wel zijn, die weer graag het oude Egypte 
zagen, lijkt mij — menschelijk gesproken — zeer waarschijnlijk, 
de bij ons zeer bekende vrees voor gemis aan eenheid, ver- 

'ng van arbcidslust en een zekere anarchistische verwildering 
de inzonderheid jonge leerkrachten vond ik bij onze navraag 

bewaarheid.
’t allerminst overal rozengeur. Schoolvergaderingen

Of

doch 
slapping 
onder Cr

Toch was ’t allerminst overal rozengeur. Schoolvergaderingen waren 
niet altijd academische bijeenkomsten, de vurigste woordvoerders niet 
altijd de beste makkers en onverschilligheid won ’t wel eens van de 
belangstelling. Maar er is geen twijfel aan, of het stelsel zelf, zoowel 
van de beslissende schoolvergadering als van den ouderraad met een 
belangrijk medezeggenschap, heeft zich in spijt van zijn slechts zesjarig 
bestaan voor goed in Hamburg ingeburgerd.

Deze vorm van Schoolorganisatie voert van zelf, maakt ze trouwens 
ook mogelijk, tot groote schoolcomplexen, wijl ze uiteraard de meest 
economische methode van schoolbouw zijn. Gebouwen, bestemd voor 
een paar honderd leerlingen in een 7 tal klassen, zijn daarbij ondenk
baar. Groote complexen maken ook het bezit gemakkelijk van allerlei 
zalen met bepaalde bestemming: Aula, teekenzaal, natuurkundezaal, 
arbeidskamers, gymnastiekzaal enz., terwijl elk complex over een 
kolossale speelplaats beschikt.

Ik spreek daar van arbeidskamers: de handenarbeid neemt in de 
Hamburgsche scholen een groote plaats in. Dat is trouwens mede een 
gevolg van den grooten invloed der ouders op de school, die zich voor 
den practischen kant daarvan bijzonder interesseeren. In verband daar
mede verdient vermelding de voor ons Nederlanders ongewone vrijheid 
in de onderwijzerswereld van proefnemingen. Als n.1. een schoolver
gadering, gesteund door den ouderraad, de toestemming vraagt om eenig 
bepaald onderwijssysteem in toepassing te brengen, dan wordt die
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door het opperschoolbestuur gcreedelijk verleend, als de aanvraag 
voldoende ernstig blijkt. Dat blijkt eigenlijk al uit het feit, dat een 
schoolvergadering na rijp overleg de aanvraag doet.

Met toepassing van § 2 lid 2 kan zij daarna trouwens in 
overleg met andere schoolvergaderingen door 
uitsluitend gelijkdenkenden op didactisch gebi< 
binden, terwijl ook de ouders 
kinderen aan school-experimenten te onderwei 
volksschool, ± 600 leerlingen, geheel gebaseer 
de arbeidsschool. Zij wordt bezocht door de kir 
een rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging 
gemeinde Telemannstrasse”. Het beginsel 
ding vindt hier ruime toepassing en 
schijnt zeer af te wijken van den gewc 
de onderwijswereld blijkbaar niet in het 
dan de volle vrijheid, die aan ernstig wi 
gestaan, om hun denkbeelden toe te pass

We willen hier de „Schulgemeinde” ei
„Men werpt ons voor de voeten, dat 

vrijheid laten. Een school in een 
doch de woonplaats voor jonge scheppingsvreugde. Wij verhei 
ons over gezonde individualiteit en g 
wcnschen de vriend en raadgever 
geenszins verdedigers van willekeur en 
is de levendige wisselwerking tusschen het ik en gij en wij.

Daarom verlangen wij van ieder onzer kinderen, dat het zich blij
moedig voege in het geheel der klasse en van de school. Ook bij 
ons bestaan verplichtingen, voor welker nakoming wij allen, ouders, 
onderwijzers èn kinderen te waken hebben. Wij hebben daarvoor geen 
behoefte noch aan een somberen politiegeest, noch aan lichamelijke 
tuchtiging; we doen een beroep op het groeiend inzicht en verant
woordelijkheidsgevoel onzer kinderen; waar die evenwel falen, daar 
is het de wil van den opvoeder, die met 'een „gij moet” de plichts
vervulling eischt. Geregeld schoolbezoek, op tijd komen en vermijding 
van alle onnoodig afwezig zijn, zijn de allereerste voorwaarden voor 
vruchtbaren arbeid. Zindelijk op ’t lichaam, netjes op de kleeren, 
behoorlijk en hoffelijk in het onderling verkeer! Zoo luidt ook bij 
ons het ABC der plichten jegens ieder, die onze gemeenschap moet 
deelen, een ABC dat niemand zonder schade voor zich zelven, ver- 
waarloozen kan. In onze school zijn frissche, natuurlijke jongens en 
meisjes, die steeds behoorlijk voor den dag komen, en moeders, die 
bij allen huiselijken eenvoud, hen altijd daarin voorgaan, wij hebben

gemeen 
• personeels-verwisscling 
ied aan de school ver

niet gedwongen kunnen worden hun 
erpen. Zoo heeft men een 
:rd op het beginsel van 

inderen van ouders, die 
vormen en heet „Schul- 

van vrijheid in de opvoe- 
de gang van het onderwijs 
zonen. Veel vertrouwen heeft 
st systeem; des te meer treft 
rillende menschen wordt toe-

:ven zelf aan het woord laten: 
we onzen kinderen te veel 

vrijen volksstaat is geen kazerne, 
ppingsvreugde. Wij verheugen 
groeiende zelfstandigheid, wij 

onzer kinderen te zijn, doch zijn 
tuchteloosheid. Gemeenschap 

en gij



!

■

i

f

f

372

houden 
arbcids-

L

en hand

gymnasiale inrichtingen 
, Nadat de drie laagste

3

jwoordcn, 
volhardend

ook nog andere, die tekort schieten en voor wie ziekte of economische 
nood geen voldoende verontschuldiging zijn.

Ook in onze school verwerft uw kind de noodige kennis en 
heden, in zijn toekomstij 
het zijne oorsr  
neigingen en vermogens 
weten ook maar al < 
in het arbeidsleven moeten gaan 
bereid mogen afleveren.

Wij beproeven hen zei 
igen aan 

hart doen

geestelijke africhting, we 
klasse-rangplaatsen, die een 

immerij oplossen.
i kinderen den arbeid maar te 

van moeilijkheden, tot 
hen voor moeilijkheden, welker 

vereischt. Voor de begaafdsten 
laar de . Höhere Schule” en de uni-

mogen
beproeven hen zelfstandig te laten werken met hoofd 

in kinderlijk behagen aan .scheppen”, wij willen hen ook een open 
oog en warm hart doen krijgen voor wat ons volk vooruit en tevens 
op hooger plan voert; wij laten hen de wereld der feiten, van ar
beiden en worstelen, van tegenstellingen en gevaren zien, zoover hun 
jonge geest die begrijpen kan, opdat zij hun toekomstige taak aan 
het verder uitbouwen van het geheel leeren verstaan. Wij doen geen 
poging hun onze meeningen op te dringen, maar wij willen slechts, 
waar het mogelijk is, hen de natuur der dingen doen waarnemen, 
met hen er over van gedachten wisselen, hun vragen beantwoorden, 
hen bevrijden van vooroordeel en leege slagwoorden, hen voorzichtig 
maken in oordeelen en hen gewennen aan volhardend en methodisch 
werken.

Onze school is geen plaats voor 
ook niet van getuigschriften en 
gemeenschap in een eenzijdige rangnui 

Het is echter verre van ons den 
versuikeren, hen te verlokken tot het ontgaan 
gemakzucht; opzettelijk plaatsen we hen voor 
overwinning kracht en volharding 
onder hen voert ook onze school na 
versiteit.”

Bij het middelbaar onderwijs is ook een bijzondere inrichting: Die 
Lichtwarkschule, die evenals de vroegere genoemde Aufbauschule 
principieel de co-instructie toepast.

Doch ook de gewone middelbare en gymnasiale inrichtingen openen 
verschillende mogelijkheden van studie. Nadat de drie laagste klassen 
zijn doorloopen, dus normaal na het voltooide dertiende levensjaar, 
bieden bijna alle scholen verschillende leerplannen voor studie aan, 
ter keuze van den leerling, naar gelang de neiging uitgaat naar klas
sieke studie, naar die der moderne talen (met onderscheiding voor de 
angelsaksische dan wel romaansche cultuur) naar de mathematiek, of 
wel eigen duitsche cultuur en historie met geografie.

en voor
..ging z.,.

uw kind de noodige kennis en vaardig- 
i toekomstig bestaan onmisbaar. Wel streven wij er naar 
rspronkelijkheid niet te doen verliezen, zijne bijzondere 

te onderkennen en te bevorderen, doch we 
te goed, dat de allermeesten van hen met 14 jaar 

en dat we ze daarvoor niet onvoor-



373

ft

praktij!

Wat mij, persoonlijk, daarbij bijzonder juist lijkt, is dit, dat, welke 
richting men ook uitgaat, het met vrucht doorloopen onderwijs opent 
voor ieder de universiteit.

Zonder aarzelen geef ik mijn opvatting, dat op dit punt van veel
vormigheid der voorbereidende hoogere studie en voor elke richting, 
mits in haar soort voltooid, recht van toegang tot de hoogeschoo), 
Nederland van Hamburg iets kan leeren.

Ten aanzien van een bepaald punt is een goede vergelijking niet 
mogelijk. Al is de privaatschool bij de wet ter dood veroordeeld 
met het stervensuur in 1929, toch zijn er nog wel, die op behoud er 
van hopen. Voornamelijk is dit wel om het verloren standenkarakter, 
misschien ook wel om ’t leerplan: hun streven gaat tegen de een- 
heidsschool.

De strijd in 
echter niet te

ons land tegen de „franschlooze" school is hiermede 
vergelijken. De eenheidsschool duurt slechts vier jaar. 

Alle „ Hohere Schtlle" beginnen met een vreemde taal, hetzij latijn, fransch 
of engelsch; dat is dus in wat voor ons zou zijn het vijfde leerjaar 
der lagere school. Wie dus 't fransch mogelijk wil maken in de beide 
laatste leerjaren der gewone lagere school, zou zich dus bestop Hamburg 
en geheel Duitschland kunnen beroepen. Tot mijn verbazing heb ik 
maar heel weinig bezwaren vernomen tegen dat vroeg leeren eener 
vreemde taal. Misschien kwam dat door de bijzondere „Auslese". 
Men leze nog eens na in de 5e jaargang blz. 130 e. v.

In een zeer lezenswaard artikel van den heer Schook in „Vragen 
des Tijds" bespreekt hij de rechten der ouder-commissies, aan wie hij 
een veel grooter plaats dan thans het geval is in de organisatie van 
het schoolwezen wil toegekend zien. Als men ziet, wat hij zou ver
langen, reikt ’t nog lang zoo ver niet als in Hamburg, en toch is de 
kans, dat de wet geven zal, wat de heer Schook terecht noodig vindt, 
denkelijk niet zeer groot.

Ligt dat alleen aan onwil? De Hamburgscheervaring,over ’talgemeen 
ook de geheele Duitsche ervaring, pleit ongetwijfeld voor een ruim 
arbeidsveld aan de ouder-commissies; waarom kost 't hier dan zoo’n 
moeite om ereis wat nieuws te krijgen?

In een gedenkschrift van de Lichtwarkschule vond ik een uitspraak 
geciteerd, die van wijde strekking is: „Es lUszt sich nicht vermeiden, 
gerade in katastrophalen Ucbergangszeiten mutig die schwersten und 
die gröszten Probleme anzupacken, wenn man die Möglichkeiten der 
Zukunft nicht preisgeben, sondern so gut man kann, festwurzeln will." 
Het klopte geheel met wat de leider der Telemannschule mij zei, toen 
ik hem vroeg of zulke groote veranderingen geen groote moeilijkheden 
in de praktijk opleverden: „November '18 heeft het ons allen ge-
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Het Daltononderwijs in Drenthe 
door C. KLIJN, hoofd der Asser Schoolvereniging.

'i

makkelijk gemaakt ons aan de grootste veranderingen aan te passen.’’ 
Zielkundig is dit m.i. eein volkomen afdoendc verklaring. Als methode 

van volksopvoeding lijkt zij mij niettemin ongeschikt en willen wc dus 
hopen, dat ook ons land nut zal trekken uit wat het buitenland te 
zien geeft, zonder dat het behoeft uit te zien naar een „katastrophaal" 
werkende pedagogiek.

Tn de maand December van het jaar 1924 hield de Heer Bigot te 
Assen voor het Nut een rede over het Daltononderwijs, meer in 

’t bijzonder de resultaten besprekend van den bekende Engelschen 
tocht van de Heeren Kohnstamm, Diels en Bigot. Voor hen onder 
de aanwezigen, die verlangden naar een vernieuwing van ons onderwijs, 
die voelden, dat onze tijd aan onderwijs en opvoeding in de school 
andere eischen is gaan stellen, waren het geen bemoedigende woorden, 
waarmede de voorzitter deze vergadering sloot, „In onze provincie 
van hei en struiken”, zoo sprak deze ongeveer, „waar men immer 
een gereserveerde houding aannam tegen al wat nieuw is, zal het 
Daltononderwijs wel niet heel spoedig ingang vinden. Ik zal dit 
althans wel niet meer meemaken”. Onwillekeurig moest ik bij deze 
woorden lachen, waar juist op onze school het nieuwe onderwijs was 
ingevoerd en de nieuwe gedachten in Drenthe voor de eerstc maal 
waren gekristalliseerd tot daden. Reeds bij de opening onzer school 
op 1 Mei 1924 had ik invoering va n het Daltonsysteem overwogen, 
maar met het oog op allerlei omstandigheden, vooral ook, omdat het 
personeel elkaar geheel vreemd was, is met invoering gewacht tot 
begin December 1924.

In tegenstelling met wat daarna hier in het Noorden algemeen is 
gebeurd, invoering van bovenaf, is op onze school begonnen met het 
eerste leerjaar en met tusschenpoozen van enkele maanden de geheele 
school gedaltoniseerd. In de overige gedaltoniseerde scholen in Drenthe 
heeft men zich beperkt tot de hoogere leerjaren. Ik ben echter over
tuigd, dat als het nieuwe onderwijs inderdaad de resultaten zal op
leveren, die wij er van verwachten, wij de school van ’t begin tot 
’t einde moeten vernieuwen. In de hoogere leerjaren, waar de leer
lingen geruimen tijd het klassikale onderwijs hebben „genoten", voelt 
men, hoe moeilijk het is de kinderen te brengen tot dat, wat ons 
steeds voor oogen moet staan: uiting hunner persoonlijkheid. Hun 
zelfstandigheid is in plaats van bevorderd tegengegaan, terwijl het
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Dalton-kJasse aan

tenslotte van het grootste belang is, om de kinderen van den aanvang 
af te wennen aan dc nieuwe tucht, aan de vrijheid, die in diepste 
wezen is: „une conquctc trés précise”.

In het artikel van den Heer Bolt „de Pallas Atheneschool” (7e 
jaarg. Volksontwikkeling Dec. 1925) wees deze op het niet denk
beeldige gevaar, dat invoering van het Daltonsysteem leidt tot ver
sterking van het intellectualisme der school, waar nog immer het 

: kennen als belangrijker geldt dan het kunnen. Dit gevaar zal te grooter 
■ worden bij invoering alleen in de hoogere leerjaren. Het is trouwens

vanzelfsprekend, dat vorm en inhoud ook hier samen moeten gaan. 
: Wil het Daltonstelsel inderdaad leiden tot het kunnen, tot oor- 
i spronkelijkheid en persoonlijkheid, tot een vrijheid, die in wezen ge- 
; bondenheid is, dan zal ook de leerstof onzer lagere school grondig 
herzien moeten worden en wij zullen o.a. moeten breken met de idee, 
dat de lagere school in haar onderwijs rekening moet houden met 
wat de middelbare school eischt.

Ontegenzeggelijk biedt bij daltoniseering het eerste leerjaar wel in 
•'t bijzonder groote moeilijkheden. Het doel: zooveel mogelijk zelf
ontwikkeling door zelfwerkzaamheid, spontane activiteit is hier vooral
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volledige taak gebracht worden. 
!5 op school gekomen, was dit 23 
veel eerder werden taken opgegeven

Dalton-klasse aan

voering in het zesde en zevende leerjaar 
Frederiksoord en de O.L.S. te Nijensleek 
tenslotte één leerjaar (het derde) aan 
te Assen werd gedaltoniseerd. De invoering van 
stelsel werd wel zeer vergemakkelijkt door de medewerking 
Heer Valeton, inspecteur van 1 - — •
leende. Met belangstelling en s; 
Nu ik langzamerhand het aantal 
geloofde ik, dat het van het grootste belang 
Daltonstelsel toepasten, tot een 
Ellen Key heeft eens gezegd: „Groote golvei

van de Rijksschool te 
en Vledderveen, terwijl 

de Herv. Dr. de Visser school 
het nieuwe onderwijs- 
..... king, die de 

het L.O. in de inspectie Assen, ver- 
sympathie slaat hij de pogingen gade, 
al gedaltoniseerde scholen zag toenemen, 

zou zijn, als zij, die het 
samenspreking zouden kunnen komen, 

en hebben groote schuim-

moeilijk te bereiken. De onderwijzeres moet inventief zijn. Zoo spoedig 
mogclijk moeten de kleintjes tot een 
Met de kleintjes per 1 Sept. 1925 ■ 
November d.a.v. mogelijk. Reeds v« 
voor een enkel vak.

Het spreekt vanzelf, dat de school zeer veelvuldig bezocht werd 
door belangstellenden, zoowel onderwijsmenschen als anderen. Deze 
balangstelling leidde in Beilcn aan de Herv. School in het voorjaar 
van 1925 tot invoering in de hoogere leerjaren. Daarop volgde in-
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schikte lectuur over 
den leerlingen ge- 

■erp te schrijven, 
beters, eenvou-

Bij de discussies bleek al spo< 
onderwijs in de verschillende

en bijzonder 
godsdienstige 

tot verbetering

koppen. Een nieuw beginsel kan niet in werking worden gebracht 
zonder dat het nieuwe verwarringen met zich brengt". Een samen- 
spreking zou zeer zeker ontstane verwarring kunnen wegnemen, door 
dat elkanders ervaringen elkaar zouden kunnen aanvullen. Bovendien 
zou gemeenschappelijk iets tot stand kunnen worden gebracht, wat 
afzonderlijk onmogelijk bleek. Elke week weer komt het hectografeeren 
der taak en waar het hier in Drenthe geen zeldzaamheid is, dat een 
onderwijzer twee of drie leerjaren voor zijn rekening heeft, is het 
alleen daarom al onmogelijk het Daltononderwijs in te voeren, waar 
redelijkerwijs niet verwacht kan worden, dat de onderwijzer, behalve 
zijn meerdere werk, dat noodzakelijk uit het nieuwe systeem voort
vloeit, elke week twee of drie taken zou kunnen hectografeeren en 
zoo al, dan moet dit toch leiden tot een te sterke bekorting der taken 
teneinde ondoenlijk werk te voorkomen. Ik vernam, dat aan de Herv. 
school te Beilen, evenals bij ons, een gehectografeerd blad werd uitge
geven, vooral met de bedoeling het tekort aan ges< * 
een bepaald onderwerp aan te vullen en verder 
legenheid te bieden om er in over één of ander onderwet 
De vraag rees, of ook hier door samenwerking iets b 
diger zou 

scholen en 
(Overijsel c

te bereiken zijn.
todigde ik in April hoofd en personeel van de reeds genoemde 

i bovendien van twee niet in Drenthe gelegen scholen 
en Groningen) tot een bespreking uit, die gehouden werd 

te Assen op 8 Mei 1926. Mede aanwezig waren de heeren Valeton 
en Kan, inspecteurs van het L.O. in de inspecties Assen en Borger. 
Eenstemmig was de vergadering in haar oordeel over het nut "dezer 
besprekingen en werd besloten deze geregeld te herhalen, voor den 
eersten keer 12 Juni en daarna in November 1926.

Het was een vreugde hier menschen van openbaar 
onderwijs samen te zien, menschen uiteenloopend van 
en politieke overtuiging, die te samen wilden komen 
van het onderwijs aan hun school. Vermeden werd te spreken 
wat ons scheidt — dit is immers nutteloos — maar gezocht 
hetgeen ons bindt.

„Er is verscheidenheid van gaven, maar "t is één geest" (1 Cor. 
12—4), het verlangen nl. ons onderwijs beter te maken, arbeiders te 
zijn aan het schoone bouwwerk eener nieuwe cultuur, een ieder op 
zijn eigen plaats, een ieder naar zijn eigen persoonlijkheid. Hoe klein 
is daar de armzalige ien kleinzielige schoolstrijd bij, die wij hier in 
Drenthe in al zijn pooverheid den laatsten tijd helaas ook gaan kennen.

>edig, dat de ervaringen met het Dalton- 
: scholen opgedaan van dien aard zijn, dat



379

zullen worden in drie series elk 
Nederland, serie B Europa, serie C

algemeen korte 
lijk t

kwam m 
voor bet i 

. Bovendien zouden 
ondoenlijk werk < 
schiedenis, vrage 

echt

van terugvallen tot het klassikale stelsel geen sprake kan zijn. Algemeen 
was men van oordeel, dat, al is nog niet alles zooals het wezen moet, 
al zijn er wenschen en tekortkomingen, het Daltonsysteem tot betere 
resultaten leidt en meer in overeenstemming is met de ontwikkeling 
van het kind. Deze ervaring van verschillende menschen, die in ver
schillende omstandigheden werken met verschillende kinderen, geeft 
veel moed voor de toekomst. Op twee scholen waren enquêtes inge
steld naar de meening der kinderen over het Daltononderwijs. Verreweg 
de grootste meerderheid vindt het nieuwe systeem heerlijk. Eén meisje 
besluit haar opstel met de woorden:

,,Ik hoop niet, dat U dit heerlijke stelsel laat varen."
Op de vergadering bleek, dat de taak hier en daar op het bord 

wordt geschreven. Natuurlijk heeft dit groote bezwaren. Ook daar 
waar gehectografeerd wordt, zijn de aanwijzingen uit den aard der 
zaak beknopt. Een eerste eisch van een taak is duidelijkheid en be
trekkelijke volledigheid. Onnoodig vragen moet zooveel mogelijk worden 
voorkomen. Zoo werd overwogen, of wij niet tot uitgave zouden 
kunnen komen van gedrukte taken voor die vakken, die uitvoerige 
aanwijzingen vragen: aardrijkskunde en natuurkennis, voor zooveel 
mogelijk in onderling verband gebracht. Het ideaal is, dat elke onder
wijzer zijn eigen taak opstelt .rekening houdend met zijn klasse, terwijl 
geleidelijk de kinderen er toe gebracht worden de bestudeering van 
eenig onderwerp zonder eenige aanwijzing zelfstandig te volbrengen. 
Blijkens het artikel van den Heer Bolt in dit tijdschrift (Dec. 1925) 
is men aan de P.A. school reeds zoover gekomen. De vergadering 
echter geloofde niet, dat dit ook met alle kinderen mogelijk is en zooal, 
dan toch niet dan in 't eind zesde en zevende leerjaar, terwijl de 
bekwaamheid van den onderwijzer hier ook van grooten invloed is. 
Wil het Daltonstelsel algemeen ingevoerd kunnen worden, dan zullen 
wij het zonder gedrukte taken voor deze twee vakken niet kunnen 
stellen. Zeer uitvoerig werd deze zaak besproken en in opdracht van 
de vergadering stelde ik een taak samen voor Duitschland, die 12 
Juni in discussie kwam. Na langdurige besprekingen kwam men tot 
de conclusie, dat taken op deze wijze samengesteld, voor bet nieuwe 
onderwijs van groot belang zouden wezen. Bovendien zouden ze een 
steun zijn voor onervaren leerkrachten en ondoenlijk werk overbodig 
maken. De andere vakken, behalve dan geschiedenis, vragen over ’t 

aanwijzingen. Voor geschiedenis is bet echter moei- 
gemeenscbappelijk taken uit te geven, omdat hier de richting der 

jol een woordje meespreekt. Er werd ten slotte overeengekomen, 
dat men de taken, die uitgegeven 
van 10 maandtaken (Serie A
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>5 blijkt, bestaat de avondschool 
im reeds meer dan een halve

De avondschool voor Volwassenen 
te Amsterdam, opgericht 6 Februari 1871. 

door W. C. L. SANDERS.

/ > elijk uit den datum van oprichting
voor volwassenen te Amsterdam

Zij is een stichting van het departement „Amsterdam" der Neder- 
landsche Maatschappij van Nijverheid en Handel — in 1871 bekend 
als Amsterdamsche afdeeling van de verceniging tot bevordering van 
Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland.

Het Bestuur van die Amsterdamsche afdeeling besprak in haar 
vergadering van December 1870 de wenschelijkheid, een avondschool 
voor volwassenen op te richten en droeg aan een commissie op, over 
de mogelijk daarvan een rapport uit te brengen.

De mogelijkheid alleen moest onderzocht worden.... van de nood- 
takelijkheid was men zoodanig overtuigd, dat daarover niet gesproken 
werd. Het aantal analphabeten was zóó groot, de algemeene ont
wikkeling van den gewonen werkman — ook van hem, die elementair 
onderwijs had genoten ~ was zóó gering, dat genoemd departement 
meende te moeten ingrijpen.

Indië en de Werelddeelen) gedurende eenige maanden zal gebruiken, 
om dan in November a.s. te bespreken, of deze taken blijvend zullen 
kunnen worden gebruikt. Allerlei opmerkingen, door en bij het gebruik 
gemaakt, kunnen de latere nummers verbeteren, terwijl ze in een 
dusdanige oplaag zullen worden uitgegeven, dat de vernieuwing en 
verbetering spoedig mogelijk zal zijn. Zij, die in deze uitgave belang
stellen, gelieve zich te wenden tot den schrijver van dit artikel. Wel 
is het te hopen, dat uit dit gewestelijk contact een landelijk moge 
voortkomen. Misschien leidt de Paedagogische Conferentie te Leiden 
op 20 October 1926 hier toe. Nu in de praktijk duidelijk de groote 
waarde van het Daltonstelsel is gebleken, moet het doel zijn de 
moeilijkheden en verwarringen uit den weg te ruimen, moet nagegaan 
worden welke hulpmiddelen er zijn, die bevorderlijk geacht kunnen 
worden aan invoering en gebruik van het nieuwe stelsel. Echter moet 
er wel gezorgd worden, dat de ontwikkeling van het stelsel aan elke 
school niet belemmerd wordt door te nauwe banden. Er moet vol
doende gelegenheid blijven, dat het aan elke school kan uitgroeien 
tot iets eigens en persoonlijks.
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geenszins 
-dam heeft

voldoende

gewerkt. Reeds 
lissie van onder-

t zooveel mogelijk menschen 
de school te bezoeken — 

of twee avonden per week

duren van September 
lessen vijf avonden per week — gedurende 

gegeven worden.
met bet oog daarop, dat 
gesteld moesten worden < 
daartoe maar een

’) Tegenwoordig is de school ondergebracht in het gebouw der o.l.s. aan de 
Elandsgracht, daartoe welwillend door het gemeentebestuur beschikbaar gesteld.

Bovendien steunt de stad de inrichting door een ruime subsidie zóó, dat zij 
daardoor bijna geheel in stand kan worden gehouden. Een deel der kosten wordt 
bestreden uit bijdragen van contribuanten, terwijl van de leerlingen thans 20 
cent schoolgeld per week gevraagd wordt.

Die commissie heeft merkwaardig kort — en  
in de vergadering van 5 Januari 1871 werd de 
zoek er een van uitvoering.

Heeft ze kort gewerkt, zeker komt haar de eer toe, uitstekend 
gewerkt te hebben. Ze ging uit van het principe, dat het onderwijs 
zoo eenvoudig mogelijk moest zijn aan de te stichten school, met ver
mijding vooral van eiken schijn van geleerdheid of grootdoenerij.

Op grond daarvan stelde de commissie voor, dat men twee klassen 
zou formeeren: een bestaande uit analphabeten en een 
leerlingen, die eenig schoolonderwijs hadden genoten.

Het onderwijs zou omvatten: lezen, schrijven, rekenen en zoo moge
lijk, als een ideaal, dat men nog eens hoopte te bereiken, zou een 
klas worden toegevoegd voor rechtlijnig teekenen en een voor natuur-, 
land- en volkenkunde.

De commissie concludeerde zeer juist, dat in de allereerste plaats 
gezorgd moest worden voor het elementair onderwijs, dat ieder burger 
van de stad noodig heeft — en dat pas in de tweede plaats gehoopt 
kon worden ook iets te doen voor hen, die tot de wat meer ont
wikkelden konden gerekend worden.

Nog werd voorgesteld, dat een cursus zou
tot Maart - en dat de 
twee uur — zouden

Dit laatste ook
in de gelegenheid
ook degenen, die 
konden vrij maken.

Over kosten maakte de voorbereidende commissie zich 
bezorgd. Zij rapporteerde reeds op 5 Januari: „In Amsterc 
het een werkelijk goede zaak nooit aan steun ontbroken" 
er dan aan toe: „In korten tijd waren we zoo gelukkig een x 
som bijeen te brengen".

Het Bestuur der Ambachtsschool van de Maatschappij voor den 
werkenden stand bood haar schoolgebouw met verlichting, verwar
ming etc. geheel gratis aan. ')

De heer Degenhardt, een toenmaals bekend figuur in de Amster- 
damsche onderwijswereld, gaf advies omtrent het te geven onderwijs
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is in de w< 
verder te g 

Zóó

men zelf n<

wassenen 
tegenwoordig 
klaarbaar, 
beide tot 
school een

en het onder- 
dat twee maanden ver- 
de school gerept was.

en ontwierp met den heer Brals, den eersten directeur, 
wijzend personeel een leerplan .... en voor 
loopen waren, sedert voor het eerst over 
werd de proefcursus geopend.

Ik had jaren geleden het voorrecht kennis te maken met een onder
wijzer, die dezen proefcursus mee geleid heeft en die langen tijd 
de school werkzaam geweest is. Levendig stond het hem nog voor 
den geest, hoe men zelf nog moest leeren, wat de wenschen van de 
volksklasse, voor wie men het onderwijs dacht te geven, wel zouden 
zijn .... en hoe men mistastte naar een hulpmiddel —- een leesboek, 
een rekenboek of wat ook.

Van den grond af bouwden die beginners de school op. Zelf 
schreven ze de lesjes, die de verlangde leerstof moesten vormen, zelf 
maakten ze een methode voor het aanvankelijk leesonderwijs, dat 
naar hun meening niet geheel gelijk kon zijn aan het eentonig gedoe 
van de toenmalige aanvangsklassen der lagere scholen.

En toch, ze kwamen van dat geheel zelfstandige terug en pasten 
zich aan bij de gewone volksschool. De eenvoudigste methode bleek 
ook voor bejaarde leerlingen de beste.

Steeds meer drong zich de waarheid 
de grootst mogelijke eenvoud moet 
van slagen alleen maar bestaat 
kan afdalen en

De verrassende < 
zijn te leeren lezen.

: gewone • 
..■de leerlii  
drong zich de waarheid aan die onderwijzers op, dat 

mogelijke eenvoud moet gezocht worden, en dat de kans 
alleen maar bestaat voor hem, die tot die ongeletterden 

hen bewust maakt, dat ze het kunnen leeren.
openbaring van velen hunner, dat ook zij in staat 

i, d.w.z., dat ze uit een letterteeken een klank 
kunnen leeren, uit de samenvoeging van klanken een woord kunnen 
.maken" en uit de combinatie van woorden een gedachte, is wel de 
machtigste steun voor dit aanvankelijk onderwijs. Het nuchtere feit, 
dat zoo een beginner begrijpt, voelt, dat hij leest: „de geit van hein 

zei", opent voor hem een nieuwe wereld en geeft hem moed

was de ervaring van hen, die voor ruim vijftig jaar aan 
de kunst van lezen leerden, zoo is de ervaring van 

Jigen onderwijzer nog en daardoor alleen reeds is het ver- 
dat „programma en inrichting met slechts enkele wijziging 
op heden bewaard zijn gebleven", gelijk het Bestuur óci 

i twintigtal jaren geleden schreef.
Intusschen — dat eerste werk — het lezen leeren, heeft op de 

school een wel wat eigenaardig stempel gedrukt. Men zag ten leste 
van de school niets meer, dan die aanvangsklasse. Het enthousiasme 
van talrijke belangstellende bezoekers bepaalde zich tot de leesklasse 

de school kreeg een tijdlang den naam van de analphabetenschool.
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; den moed 
lingen van

een krachtige actie van het Bestuur der school 
van de Pers meerdere bekendheid aan de avond- 

i weldra steeg het aantal leerlingen tot 400, tot

niet zoo heel lang geleden, dat ik een leerling inschreef 
re klasse, die het een overwinning op zich zelf scheen 
lij plaats nam in een school, waar men nog niets kent, 
hem, kwam hij al heel gauw tot de overtuiging, dat 

nog heel wat te leeren viel in die school.
idschool voor volwassenen mag er een zijn met een

voudig leerplan en eenvoudige principe’s, een speciaal analphabeten- 
school is zij niet.........al zijn er nog jaren, dat er 50 of 60 leerlingen
worden ingeschreven, die komen om te leeren lezen.

Het aanvankelijk plan om aan de school toe te voegen een afdeeling 
voor teekenonderwijs en een voor natuur-, land- en volkenkunde, is 
nauwelijks tot uitvoering gekomen, omdat in het ambachtsonderwijs 
in het avondschoolonderwijs in een stad als Amsterdam het voor 
velen gemakkelijk maken, zich in een bepaalde richting wat verder 
te bekwamen.

Voor de avondschool voor volwassenen bleven anderen over, aan
vankelijk zijn het veelal ambachtslieden, timmerman, metselaar, smid, 
loodgieter, schilder e.d.g. Later bleven die weg en bestond de school
bevolking meer uit losse werklieden, magazijnbedienden, expeditie- 
knechts, werklui in dienst der gemeentebedrijven, brievenbestellers, 
politieagenten, wisselloopers, huismoeders, dienstboden, werkvrouwen, 
fabrieksarbeidsters e.d.g.

Het aantal leerlingen, dat zich voor eiken cursus laat inschrijven, 
varieert nog al. In de eerste tien jaren van het bestaan der school 
loopt het om de 300; later wordt het wat minder, tot 180.

Mocht dat een verblijdend verschijnsel heeten?
Volstrekt niet, want het aantal analphabeten bleef betrekkelijk 

even groot.
Daarom is door 

met medewerking ' 
school gegeven en 
500 en meer.

Het aantal vrouwen is altijd zoo ongeveer 25 pCt. van het totaal.
De leeftijd loopt nog al uiteen: als laagste grens is gesteld 17 

jaar. Verreweg de moesten zijn tusschen 25 en 40 jaar.. .. Een vrij 
groot aantal is ongeveer 20 jaar; veelal jonge menschen die met 
„loffelijk ontslag" de lagere school verlaten hebben en nu hun kennis 
weer eens wat komen opfrisschen, om daardoor misschien een betere 
positie in de maatschappij te kunnen verwerven.

Toch zijn er dikwijls een aantal oude menschen, die nog 
hebben, weer op de schoolbanken plaats te nemen; lecrli 
meer dan 60, soms 70 jaar, zijn volstrekt niet zeldzaam.

Het is nog 
voor een hoogere 
te achten, dat hij 
Gelukkig voor 
er voor hem ook i 

Want, de avonc 
udig leerplan en 
looi is zij niet...
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2°.
3°.

en door 
hun salaris trachten

en het onderwijs het

en schrijven kunnen.
ngroep, die wat verder gevorderd is en behoefte 
krijgen aan rekenonderwijs.

S in de hoogere klassen der lagere school hebben 
van breuken hebben onthouden en beginnen 

het metriek stelsel.

De redenen, waarom men komt, zijn nog al verschillend. De 
jongeren komen meestal, omdat hun maatschappelijke betrekking het 
noodig maakt, dat ze goed kunnen lezen, schrijven, stellen en vooral 
rekenen, om een eenvoudige administratie in hun werk te kunnen 
voeren.

Anderen komen, omdat zij in dienst van de gemeente zijn 
het afleggen van eenig examen hun positie en 
te verbeteren.

Weer anderen merken, dat ze bij hun kinderen achter raken en 
niet in staat zijn te volgen, wat de jeugd op school tegenwoordig 
leert. Zij voelen de behoefte om wat te leeren anders dan de vorige 
categorieën — voor hen is de prikkel tot meer weten gelegen in hun 
belangstelling voor de ontwikkeling hunner kinderen.

Oudere menschen komen lezen en schrijven leeren om wat onaf
hankelijker te worden in hun eigen kring, wat aangaat hun corres
pondentie enz.

De oudste leerling van de avondschool, dien ik ooit inschreef, was 
een man van 78 jaar, die zich nog wat kwam oefenen in het schrijven, 
omdat hij „niet langer afhankelijk wilde zijn van zijn jongens".

Onder de jonge vrouwen zijn er, die door het onderwijs van de 
avondschool zich praepareeren voor kantoorwerk, of voor het admis- 
sie-examen, dat haar den toegang opent tot de Kweekschool voor 
Vroedvrouwen.

Zoo blijkt wel, dat het karakter der school heel anders is, dan 
het publiek zich wel voorstelt. Van analphabetenschool in engeren 
zin is geen sprake. De school is er een geworden voor meer alge- 
meene ontwikkeling, zij het ook met dezelfde eenvoudige principe's, 
die aanvankelijk tot haar oprichting hebben gevoerd.

Wat aangaat de indeeling der leerlingen 
volgende:

Bij de inschrijving in September worden ze door een kort onder
zoek -- dat door een geroutineerd onderwijs-personeel verwonderlijk 
snel verloopt — in vijf groepen ingedeeld:

de analphabeten.
zij, die weinig lezen 
de middengrn 
begint te krijj 
degenen, die 
gezeten, iets 
kunnen aan
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'oonlijk ook 30 tot 60 inge- 
en dikwijls evenveel mannen

er nog al, die het weldra 
er niet actief genoeg

groot verschil te 
het zoogenaamde 

hoofde lijk onderwijs.
en zooveel

Zij vormen gewoonlijk de rekenklasse.

5°. Zij, die met „loffelijk ontslag" de lagere school hebben verlaten.

De analphabetenklasse is nimmer zoo groot, dat die gesplitst behoeft 
e met het werk belast is, 
gewoon druk heeft. Tegen- 
, schrijft elke les uit het 

oefent van het begin af

zoo groot, 
te worden, waardoor de onderwijzer, die 
bij een behoorlijke opkomst, het buitenger 
woordig volgt hij de methode „Trellcer", 
boek met twee lettertypen op het bord en 
de menschen ook in het schrijven.

Meestal is het resultaat, dat trouwe bezoekers de vier of vijf 
eerste boekjes na een cursus kunnen lezen.

De trouwe bezoekers — want er zijn 
ze vinden het te moeielijk — zijn 
de bezwaren te overwinnen ■— huiselijke plichten 
soms verzuim, waardoor men achter raakt ■ 

zalsche schaamte" en zoo meer, 
c tegen gewerkt. De onderwijzer

opgeven:
voor om
oorzaken soms verzuim, waardoor
enkele heeft last van „va

Daar moet natuurlijk
in zijn les tot regelmatig bezoek aan, wekt de zwakkere br< 
tot meerdere inspanning op, zoekt de tragen in hun huis op, 
ze tot hoogere belangstelling te brengen.

Het schoolbezoek wordt gerekend per week en is in den regel 
vrij goed. In de eerste helft van den cursus bedraagt het veelal 
70 pCt. van de ingeschrevenen, in de tweede helft vermindert 
het tot 50 pCt. of nog wat lager.

De voortgezette aanvangsklasse telt gew< 
schrevenen «— meest menschen op leeftijd < 
als vrouwen.

Het leesonderwijs omvat hier de leesstof van het tweede- en derde- 
leerjaar eener lagere school. Eenvoudige leeslesjes, afgewisseld met 
moeielijker leesoefeningen van het bord: Straatnamen, plaatsnamen, 
adressen, vreemde woorden enz. Daarbij veel schrijven. Niet enkel 
het maken van een schoonschrift, maar vooral ook taaloefeningen uit 
de Voorlooper van Kleinbentink <■n De Vries of van Vrieze. En 
verder veel naschrijven van moeielijke woorden.

Voor rekenwerk blijft hier gewoonlijk geen tijd beschikbaar.
Door den betrokken onderwijzer wordt alles vóór de les al in ge

reedheid gebracht, zoodat de menschen direct kunnen beginnen en 
zich zelf kunnen voorthelpen.

Het spreekt wel vanzelf, dat hier reeds een 
constateeren valt met de aanvangsklasse, want 
klassikale werk begint plaats te maken voor

Verschil in aanleg, verschil in ambitie, schoolverzuim
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ing. 
liassen

op spelling, 

van de vier 
iet begrijpen 

daar naast de vaardigheid

grooten tact 
of meent te 
de aandacht 
spreking van

de mannen.
meer aan lees-, taal- en stelonderwijs dan 

: past zich het onderwijs aan bij de 
soeksters. Dikwijls kan dat niet, want

Andere vakken 
aan de orde gest 
betrokken onderw 
zijn leerlingen.

De vierde groep leerlingen moet gewoonlijk in twee parallelklassen 
gesplitst worden. Van ouds zijn dat de rekenklassen geweest, daarin 
werden geplaatst de mannen, die in gemeentedienst, hetzij bij de 
stadsreiniging, bij bestratingen, bij de tram of in welken anderen tak 
ook, door een examen promotie wenschen te maken.

Niet, dat de avondschool zich in eenig opzicht gebonden acht 
door examen-eischen, of zich verplicht om leerlingen voor eenig 
examen op te leiden. De menschen, die komen, kunnen lecren 
wat ze willen, maar hun eigen energie moet hen in staat stellen

andere oorzaken maken het klassikaal onderwijs zoo al niet geheel 
onmogelijk, dan toeh meer bezwaarlijk en het vereischt 
van den onderwijzer ieder te geven, wat hij behoeft 
moeten hebben — en dan toch ook weer een tijdlang d 
van allen te hebben voor een klassikale leesles of besj 
een taaloefening.

De middelklassen zijn altijd het best bezet. In de laatste jaren 
waren er 4 parallelklassen en konden de vrouwen in een afzonder
lijke klasse worden bijeengebracht. Dit geschiedt natuurlijk niet, 
omdat de avondschool voor volwassenen niet de ide'e van coëducatie 
zou zijn toegestaan, maar omdat dikwijls voor de vrouwen ander 
onderwijs van belang is dan voor

De vrouwenklasse doet
aan rekenen en zoo mogelijk
huiselijke plichten van de beze
de behoeften en de verlangens van de leerlingen worden lang niet 
altijd bepaald door „huiselijke” plichten.

De onderwijzeres, die met het les geven in deze klasse belast wordt, 
zal zich al heel spoedig ten aanzien van de verschillende wenschen 
weten te orienteeren en haar arbeid daar naar inrichten en verdeelen.

De mannenafdeelingen worden geoefend in het maken van een 
schoonschrift, het schrijven van een brief, een sollicitatie, een ver
zoekschrift enz.

Taalonderwijs wordt hoofdzakelijk gegeven met het oog c 
het schrijven van werkwoordelijke vormen, moeielijke wooi 

Rekenen omvat in de eerste plaats een herhaling > 
hoofdbewerkingen, verder iets van het metriekstelsel, h< 
van de redactie van een vraagstukje en

„oplossing” te schrijven.
i van het lager onderwijs kunnen desgewenscht ook 
steld worden. Dit geheel ter beoordeeling aan den 

rwijzer, die te rade zal gaan met de wenschen van
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Kan bet welsl: 
toegeschreven 
mijding vt 
zijn, dat 

zijn let

van allerlei meetkundige 
wie het wenscht ook rond- 

op een wijze, die menig 
rekken. Het stumperig 

-scholen 
af bij de keurige,

;oed deel is dit zeker verklaarbaar uit de groote be- 
r volwassen leerlingen en uit het feit, dat zij niet over- 
met een groot aantal vakken.

hun werk te zien. AVie niet kan, of niet .wil, of 
verantwoording dragen. De leer- 

eniet in deze de volmaakste vrijheid.... dc school ook! 
at gewerkt met een ambitie, die zeer groot is, ten eerste 
een prikkel aanwezig is voor degenen, die nog eens door 

ontwikkeling bevordering hopen te maken en ten tweede 
Kregen resultaten en inzicht in de dingen de leerlingen als 
toe brengt door te gaan.

meermalen buitengewoon verrassend. Bereke- 
en inhoud

lagen van het avondschoolwerk ten deele worden 
aan de eenvoudigheid van leerstof en de absolute ver

ban iederen schijn van geleerdheid, zeker zal het wel duidelijk 
het talent, de tact van den onderwijzer hier een hoogst 

;rijke factor is. Hij moet zich geheel in de gedachtensfeer van 
:erlingen kunnen verplaatsen en daarbij voortdurend die leer

resultaten van
verzuimt, moet daarvan zelf de 
ling gen 

Er wordt 
omdat er 
de verkregen 
omdat verkre 
vanzelf er

Dc vorderingen zijn meermalen buitengewoon verrassend. Bereke
ningen van oppervlakte en inhoud van meetkundige lichamen worden 
dikwijls met groote nauwkeurigheid gemaakt.

Taalonderwijs wordt natuurlijk ook gegeven en bepaalt zich veelal 
tot de oefeningen in het schrijven der werkwoordelijke vormen, het 
samenstellen van brieven, rapporten enz. Voor zoover noodig en 
mogelijk, worden ook andere vakken onderwezen.

De zoogenaamde hoogste klassen, waarin de leerlingen geplaatst worden, 
die met „loffelijk ontslag" van school gekomen zijn, gaan in de ver
schillende vakken nog weer verder.

Het taalwerk, rekenwerk, de oplossing 
vraagstukken, het schoonschrijven — voor 
schrift en sierschrift — wordt hier beoefend 
H.B.-scholier ten voorbeeld zou kunnen strekken. Het stur 
gedoe van veel leerlingen, die de eerste klasse der H.B.-s 
tegenwoordig bevolken, steekt dikwijls poover 
correcte wijze van werken, die de Amsterdamsche avondschool 
volwassenen te zien geeft.

Voor een go 
langstelling der 
stelpt worden

Wanneer de leerlingen het wenschen, wordt ook les gegeven in 
de Staatsinrichting van Nederland en het zou misschien van belang 
geacht kunnen worden te overwegen, ook de geschiedenis van de 19e 
eeuw — althans na 1815 — te onderwijzen.
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stof bieden, die voor zijn hoorders noodig is e 
De onderwijzers behoeven zeker geen ge 

tamelijke hoeveelheid parate kennis is toch

den onderwijzer een f 
zoo noodig in den kortst 

dienst kunnei

o een Congostoomboot 
een op een plantage.. .

rika onmiddellijk te

; en hun belangstelling heeft, 
jeleerden te zijn, maar een 
n zeker wel gewenscht om 

het vertrouwen der menschen te winnen. Ter illustratie hiervan 
kunnen zeker eenige voorbeelden dienen.

Een leerling krijgt een brief van een familielid uit den Staat'Was
hington en verwacht natuurlijk, dat zijn onderwijzer met hem over 
dat land een gesprek kan beginnen.

Een ander was een tijd lang machinist op 
en zou naar dat land terugkeeren om te werke 
De onderwijzer kan zijn kennis van Centraal Afri 
pas brengen.

Een derde is werkzaam bij de tram en heeft zich de vraag gesteld, 
hoe men een cirkelboog construeeren moet als de tram een hoek 
passeeren zal  De onderwijzer kan hem leeren, hoe hij het mid
delpunt van een cirkel(boog) moet bepalen, maar aangezien dit waar
schijnlijk ergens in een huis valt, moet een andere methode gevolgd 
worden.

Een vierde hoopt examen te doen als ambtenaar bij de belastingen 
en wil wel graag den inhoud van een schip leeren bepalen.

Een vijfde is expeditieknecht bij een firma, die veel goed ontvangt 
uit Z.O. Azië, of daar heen verzendt. .. . De man wil gaarne op 
de hoogte gesteld zijn van handel, verkeer, telegraaflijnen.

zesde is werkman aan een gasfabriek en
: hij verschillende vraagstukken moet oplossen, die

Een zesde is werkman aan een gasfabriek en heeft een boek, 
waaruit hij verschillende vraagstukken moet oplossen, die om de 
vreemdheid van het terrein, waarover ze gaan, ook van een onder
wijzer alle aandacht vragen.

Zoo zijn er tal van gevallen, die van den onderwijzer een groote 
gevatheid eischen en den slag om zich zoo noodig in den kortst moge- 
lijken tijd te voorzien van de hulpmiddelen, die van dienst kunnen zijn.

Van bijzonder belang is het ook, dat de onderwijzer een uitne
mende gezondheid geniet. Hij moet vijf avonden van de week dispo
nibel zijn. Gebeurt het dat een onderwijzer door een ander vervangen 
moet worden, dan schikken de leerlingen zich maar noode — en het 
„verloop" van de klasse wordt onmiddellijk veel grooter. Blijkt bij 
langdurig verzuim, dat de vervanger het werk ook kent, — maar 
dat enkel zijn wijze van behandeling der leerstof eenigszins afwijkt, 
dan komen de menschen wel terug, maar eenig wantrouwen open
baart zich altijd. De menschen veranderen niet graag van onderwijzer, 
zij kunnen zich moeilijk schikken in een anderen leergang of leertoon. 
Daar moet natuurlijk zoo het kan eenigszins rekening mee gehouden 
worden.

is werkzaam bij de tram

zal.
van een
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is, i

soms 500 leerlingen, 
„Hoe is het moge- 

te geven?” En het 
lijk”. Bij de inschrij-

•rikkel tot schoolbezoek 
ungen lectuur verschaft 
ook voor huisgenooten, 

de afwezigheid van een der

zeggen — een pril 
aan trouwe leerlinj 

maar dikwijls 
vergoeding voor 

lezing krijgen.

Over het „verloop" van een cursus het volgende:
Wie hoort, dat er cursussen zijn van 400, 

verdeeld over 10 onderwijzers, zal zich afvragen: 
lijk aan zooveel volwassenen tegelijk onderwijs te 
antwoord er op is: „Ze komen nimmer allen tegelijk 
ving in September is het aantal leerlingen per klasse om en bij de 
dertig. Gaandeweg komt er verandering; toeneming door meerdere 
inschrijvingen, afneming door vertrek.

Velen kunnen slechts bepaalde avonden van de week komen, enkelen 
hebben door nachtdienst van de drie weken er maar twee vrij; 
slechts weinigen zijn er, die week aan week vijf avonden komen. Dit 
is ook geen wonder; menigeen, die na een vermoeienden dagtaak 
thuis komt, zal het een overwinning op zich zelf kosten, zich uit den 
gezelligen huiselijken kring los te maken, om naar school te gaan.

En zoo zijn de lesgevers van de avondschool er aan gewend ge
raakt, dat er nog al variatie is. Het schoolbezoek wordt dan ook 
per week gerekend en men moet al tevreden zijn, als tot December 
70 pCt. van de ingeschrevenen komt en na December nog 50 pCt.

Veel is tegen dit ^verloop” niet te doen. Wegblijvers krijgen een 
aanschrijving of worden soms bezocht.

Een middel — bijna zou ik 
vormt de bibliotheek, waaruit 
wordt, niet alleen voor henzelf, 
die dan bij wijze van 
gezinsleden, een boek ter

Het spreekt wel vanzelf, dat de avondschool te Amsterdam, vooral 
in de laatste jaren, een soort van informatiebureau is geworden voor 
menscben, die wat willen leeren. Sedert van Overheidswege niet 
meer zoo ruim voorzien wordt in herhalingsonderwijs, komen tal van 
ouders een plaats vragen op de avondschool voor hun kinderen 
tusschen de groote menschen. Worden ze beneden 17-jarigen leeftijd 
onherroepelijk afgewezen, toch wordt alles in het werk gesteld om 
de aanvragers voort te helpen.

Dikwijls komt het voor, dat leerlingen beter geplaatst kunnen 
worden op een handels-avondschool of dat het voor verdere studie 
wenschelijk is, naar zoo een school overgeplaatst te worden. Ook 
daarvoor wordt gezorgd.

Een enkele maal komt het voor, dat een dienstbode of kinderjuf
frouw iets weten wil omtrent kennis van huishouding, kinderverzor
ging, slöjd of wat ook; de avondschool helpt allen voort.
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Buitenlanders.
In een stad als Amsterdam vormen aan de avondschool voor vol

wassenen de buitenlanders een eigenaardig element. Vooral gedurende 
en onmiddellijk na den wereldoorlog zijn tal van vreemdelingen opge
nomen en geholpen: Belgen, Duitschers, Polen, Russen, Tschechen; 
Oostenrijkers, Hongaren, Maleiers .... van allerlei nationaliteit. 
Als de menschen maar zooveel kennen, dat ze zich eenigszins •— bij
voorbeeld in gebrekkig Nederlandsch of Duitsch —■ kunnen verstaan
baar maken, biedt de avondschool hun kans onze taal te leeren.

Meestal zijn het menschen met zekere ontwikkeling, zoodat de 
resultaten vrij spoedig goed te constateeren zijn.

In September 1920 vervoegde zich een Russisch Isaëliet uit Mohilev 
aan de school. Hij was uit zijn land gevlucht uit vrees, dat de 
politieke verwarring aanleiding zou geven tot Jodenvervolging.

De man was 33 jaar oud, had een zekere algemeene ontwikkeling, 
kon zich in het Duitsch verstaanbaar maken en wenschte nu Neder
landsch te leeren, omdat hij bij een koopman een betrekking kon 
krijgen als correspondent.

Den achtsten December, dus na drie maanden, schreef hij naar 
aanleiding van een vertelling het volgende opstel:

„In ons kasteel is dezen dagen wat merwaardige gebeurd. Bij 
Mijnheer X., die een ambtenaar aldaar is, is van een van zijn 
onderlingen een zilveren lepel gesteelen. Ondanks alle bemoeingen 
kennte hij den dief niet vinden. Toen probeerde hij met een 
andere middel.

Hij riep all zijn onderlinge ~~ tusschen welke natuurlijk ook 
de dief was — in een kamer, waar een groote tafel stond, en 
ving verscheelende onverstaandige woorde te spreeken, en be- 
veelde die onderlinge verscheelende bewegingen met hande en 
beene te maaken. Toen alle in extas kwammen beveelde hij 
onverwacht — allen den hoofd onder den tafel te steeken. Toen 
alles klaar was vroeg de Mr. X. „Heb je alle den hoofd onder 
den tafel?" „Ja" antwoorden alle. Ook den dief?” vroeg 
weerom X. — „Ja" aantwoorde de een, wie den leepel baad 
gesteelen. Zoo om had Mr. X. den dief gevonden."

Hoeveel moeite vreemdelingen in sommige gevallen zich getroosten 
om te slagen, blijkt wel uit het volgende voorbeeld.

In 1925 meldde zich een man uit Constantinopel, gehuwd met een 
vrouw uit Buda Pest. Beiden wel algemeen ontwikkeld. De man had 
als koopman Voor-Azië bereisd en vertegenwoordigde nu een Perzische 
firma te Amsterdam.
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3 zich { 
:derlan<

Opbouw in Drente 
door G. BAHLER—BOERMA.

In geen enkel opzi 
en daarom had zich 
burg in Zevenburgei 
fungeerde. Ongelukkig 
kon beschikbaar stellen en daarom 
leden, die wel tijd had, om : 
laten inschrijven •— enkel om 
als tolk te kunnen optreden.

Jammer genoeg bleek het geduld van den jongen man niet groot 
genoeg om te volharden in het werk, dat hij op zich genomen had 
en de nieuwe leerlingen verdwenen, vóór zij Nederlandsch hadden 
geleerd. Het geval was ook inderdaad gecompliceerd genoeg, om niet 
te veel succes te mogen verwachten.

Zoo heeft de Amsterdamsche avondschool voor volwassenen met 
kleine middelen gedurende meer dan vijftig jaar hoogst belangrijk 
werk geleverd voor de meerdere ontwikkeling van vele stadgenooten 
en vreemdelingen.

cicht konden de menschen zich verstaanbaar maken 
met hen aangemeld een jonge dame uit Klausen- 

'en, een oud-leerlinge der school, die als tolk 
kig liet haar betrekking niet toe, dat zij zich steeds 
dien en daarom verzocht ze een van haar familie* 

zich als leerling van de avondschool te 
i in het belang van de beide aanvragers,

"JCTa alles wat daarover in de pers de ronde heeft gedaan, mag 
' als bekend worden verondersteld, dat in Oostelijk-Drente, met 

name in de veengedeelten, tengevolge van loondaling en groote wer
keloosheid veroorzaakt door de zeer verminderde vraag naar turf, 
een hachelijke verbreking van evenwicht tusschen de gezinsinkomsten 
en de levensbehoeften is ontstaan bij een groot deel der bevolking. 
„Bekend" dan in den zin van „voor kennisgeving aangenomen".Wer
kelijk indenken, werkelijk beseffen het daar bestaande tekort op 't 
gebied van voeding, huisvesting en kleeding, kan men niet door eenige 
zinnetjes gedrukt te midden van berichten over sport, hitte- of koude
golven, radioprogramma’s en auto-ongelukken. Dat tal van kinderen 
niet naar school kan bij gebrek aan kleeding, dat in één gemeente 
1000 i 1200 personen in Juli alweer werkloos waren, dat gezinnen 
van 10 of meer personen leven in keten van enkele vierkante Meters 
oppervlakte, zijn maar grepen uit de ellende-verhalen, om de andere 
weer bij U op te roepen.

Het verdere Drente moge dan niet hebben te lijden van een zoo 
hevigen en algemeenen nood, toch is het zoowel in ‘stoffelijken als 
cultureelen zin ten deele onontgonnen veld en de geestelijke ontginners
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; gedaan tot 
althans cen- 

:n, commissies 
Er ontstond

van het provinciaal bestuur, het 
i de rijksvoorlichtingsdiensten voor 
zondheid, van de werkverschaffing, d 

appelijk werk. Contact werd gezocht 
de N.V. „Het Landschap Drenth”, welke reeds zoo- 

honderden H.A. woesten grond aankocht ter ontginning, en nu 
; op de Witterheide een geheel nieuw dorp te stichten; de 
iging voor Ambachtsonderwijs

wroeten ieder in hun eigen mager veldje, om na overmatigen arbeid 
een veelal schraal gewasje te zien opkomen.

De Commissaris der Koningin in dit gewest, Mr. J. T. Linthorst 
Homan, die gedurende zijn geheelen ambtstijd de verbetering van de 
afwatering, den aanleg van wegen en kanalen, de ontginning en be- 
bossching krachtig bevorderde, nam in 1924 naast de economische, 
ook de cultureele verheffing ter hand.

In een reeks bijeenkomsten, elk gewijd aan een bepaald onderdeel 
(als volkswelvaart, huisvesting, hygiène, vakonderwijs, dorpshuiswerk), 
waartoe personen van allerlei kleur, die op zoo'n bepaald gebied 
reeds werkzaam waren, werden opgeroepen, zette de Commissaris 
een waarlijk grootsch ontwerp ter verheffing der bevolking uiteen.

Hier was het nu eens niet alleen ontginning of uitsluitend emigra
tie of enkel tuinbouw, of alleen zedelijke verheffing, of bovenal in
voering van industrie, of niets dan vakonderwijs, of wel gezondheids
zorg, van welke alle heil alléén werd verwacht. Hier kwamen de 
genoodigden te staan voor de stoute gedachte, om dat alles tegelijk en 
in onderling verband te doen. Als een schip, dat met alles wat daarin is, 
stijgt met het water in de sluis, zoo zou de bevolking door stijging 
van het haar dragende element in haar geheel op hooger peil worden 
gebracht.

Alleen reeds, dat eenmaal in ernst het voorstel is 
samenwerking van alle richtingen, tot samensmelting of 
tralisatie van alle bestaande afzonderlijke vereeniginget 
en comité’s in de geheele provincie, werkt verruimend, 
geestdrift; sommigen werkten al dadelijk met overgave

In 1925 werd dan opgericht eene „Centrale Commissie voor den 
cultureelen, hygiënischen en economischen opbouw in Drente”, die 
alreeds door de keuze der leden eene centralisatie bracht van ver
tegenwoordigers van het provinciaal bestuur, het gemeentebestuur 
van Emmen, van de rijksvoorlichtingsdiensten voor landbouw, tuin
bouw en volksgezondheid, van de werkverschaffing, de vakopleiding 
en het maatschappelijk werk. Contact werd gezocht met bestaande 
organisaties als 
vele honderden H.A. woesten grond aankocht ter ontginning, en 
bezig is op de Witterheide een geheel nieuw dorp te stichten; 
Vereeniging voor Ambachtsonderwijs en de Prov. Com. v. h. Land- 
bouwhuishoudonderwijs, de Prov. Ver. voor Tuberculosebestrijding, 
de Emigratiecommissie e.m.a., terwijl voor werkzaamheden waarvoor 
geen provinciaal orgaan bestond, sub-commissies werden opgericht:

le. de economische commissie, die niet alleen naar oogenblikkelijke
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werk gaan die jonge 
van dit

van enkele personen was reeds 
c van cultureelen aard aange- 

de meisjes boven de schooljaren uit het veenwerk te houden 
voor de kinderen beneden den schoolleeftijd een kleuterbewaar-

opgericht, aanvankelijk 
Commissie te stichten 

: en van hare sub-com- 
n.1. plaatselijk worden gecentraliseerd in een 10-tal over 

rspreide gebouwen.
reidende bijeenkomst x 

einde 1924 als het allernoodigste werk 
geven: de meisjes boven de schooljai

plaats in te richten.
In tijden met volop werk gaan die jonge meisjes turfkruien en 

ondergaan den verwilderenden invloed van dit seizoenwerk. Huiselijke 
bezigheden leeren ze niet. Trouwens het huisje of de keet vereischt 
geen werk noemenswaard. Maar ook het noodzakelijke naai- of ver
stelwerk wordt verwaarloosd voor dezen loonarbeid. Is er geen veen
werk, dan verdient zoo n meisje niets; ander werk is er ter plaatse 
niet en kent ze ook niet. Gebrek aan kleeding belet werkzoeken 
elders. Zeer jong nog krijgt ze als regel een eigen gezin, even nood
druftig als dat harer ouders. AVat moet het huwelijk van een vrouw 
zonder huishoudelijke kundigheden met een tot werkloosheid gedoem- 
den man anders opleveren?

En dan de kleuters beneden de 6 jaar! Die maken de zoo noodige 
bijverdienste der moeder onmogelijk óf veroorzaken aanhoudend school
verzuim van .op ’t huis passende" broers of zusters óf worden mee
genomen naar veen- of veldarbeid, waar ze in ’t grauwe veen rond
scharrelen of slapen in een greppel of onder een struik. Bijna zonder 
voorraad van indrukken, te verlegen om te praten, komt het kleine 
goedje dan later op school.

Een der op die allereerste bijeenkomst aanwezigen stelde voor, 
een zeer eenvoudige voorvorming tot dienstbode te combineeren met 
een kleuterbewaarplaats, waarbij de leidsters in ’t gebouw der 
Centr. Com. zouden wonen zonder conciërge of andere betaalde 
hulp. Deze opzet zou tegelijk de onmisbare huishouding verschaffen, 
waaraan de meisjes de eerstnoodige huishoudelijke kundigheden zouden

werkverruiming had om te zien, maar 
blijvend welvaartsverbctering belooft;

2e. de hygiënische commissie, die tot taak heeft allereerst bij te 
springen in den noodtoestand in de venen en daarnaast zal trachten 
in de gehecle provincie de gezondheidszorg voor moeder en 
verbeteren;

3e. de commissie voor vakonderwijs, die zoowel centraliseerend als 
adviseerend het vakonderwijs zou bevorderen.

Ten slotte werd de Bond van Dorpshuizen 
bestemd tot exploitant der door de Centrale 
gebouwen. Het werk der Centrale Commissie 
missies zou 
de veenstreken vers

Op een voorbere
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kunnen opdoen en de gelegenheid openen om een flink aantal kinderen 
onder opvoedende en hygiënische leiding te krijgen.

Van de gchccle organisatie der Centrale Commissie en de plannen 
der sub-commissies werd een rapport samengesteld en met eene be- 
grooting en subsidie-aanvraag ingediend bij de Regecring.

Het was toch buitengesloten, dat het provinciaal bestuur of de 
bevolking van Drente de uitvoering dezer verbeteringen zouden kunnen 
bekostigen. De noodkreten uit Drente, de vele bezoeken aan en in
terpellaties over de venen, van Kamerleden van verschillende richting, 
zouden de Regeering wel hebben overtuigd van de noodzakelijkheid 
van steun harerzijds, hoopte men. Doch reeds vóórdat deze was toe
gestaan werd met geld uit andere bron een leegstaande grensbarak 
aangekocht, bouwterrein uitgekozen te Nieuw-Dordrecht en tot over
plaatsing en verbouwing overgegaan, omdat een onverwijld begin 
noodig werd geacht. Door uitbreking der cellen werd deze eerste 
barak herschapen in een flinke, zaal, waarvan de lange zijden worden 
begrensd door een rij kleine vertrekken: keuken, zit- en slaapkamers 
der leidsters, clubkamer, dokterskamer, badkamer en naaikamer. Een 
groote glaskap overgiet het middengedeelte met licht, terwijl ook de 
smalle zijden van glas zijn en een uitzicht geven van een wijdheid, 
die den adem dieper doet gaan. Banken en tafels gemaakt door een 
dorpstimmerman en wat eenvoudige klapstoelen vormen het meubilair. 
De keuken- en huishoudinventaris moest iets minder sober zijn, omdat 
ze voor opleiding moet dienen en komt ongeveer overeen met een 
vereenvoudigden inventaris voor landbouwhuishóudonderwijs.

Daar alles afhing van 't begin, werd als pionierster voor dit werk 
uitgezocht iemand met het Diploma voor Opvoedend Maatschappelijk 
Werk, die afkomstig is van hel platteland en een halfjaar had ge
werkt in een Drentsch Dorpshuis, die kinderverzorging had geleerd 
en kindereHende had meegeleden in het Bestedelingenhuis te Amster
dam en in crèches te Budapest en een tijdlang in een doorgangshuis 
voor sociaal-achterlijken had meegewerkt aan de vorming van dienst
meisjes. Hier waren juist die theoretische opleiding en praktische 
ervaring vereenigd, die voor ’t gestelde, doel noodig waren. Meteen 
tweede, meer huishoudelijk aangelegde kracht, eveneens van de School 
voor Maatschappelijk Werk, was het eerste Buurthuis. (= centrum 
voor een bepaalde buurt) in goede handen. Voor de theorielessen in 
koken, huishoudkunde en waschbehandeling en voor naai- en knip- 
lessen was gerekend op enkele lesuren per week van bevoegde 
krachten van elders, wat alleen voor het naaionderricht gelukte.

Eene plaatselijke Commissie uit vertegenwoordigers van alle richtingen 
en allereerst belast met de bekendmaking van het
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doel van het Buurthuis in de omgeving en met de opsporing van 
geschikte meisjes en van die kinderen voor wie de bewaarplaats 't 
meest noodig leek. De inrichting en exploitatie bleef onder het recht- 
streeksch beheer der Centrale Commissie.

Toen ik de twee jonge leidsters op 4 Mei 1925 zag vertrekken 
naar het donkere turfland, heb ik mijn mede-verantwoordelijkheid 
daarvoor wel zwaar gevoeld. "Wie wist waaraan ze zich blootstelden 
in een in zoo abnormalen toestand verkeerende streek? Alleen de 
zekerheid, dat ik in hare omstandigheden hetzelfde zou doen, maakte, 
dat ik het voor haar aandurfde.

Even moet ik hier zeggen wat ik al menigmaal opmerkte: dat de 
leerlingen der School voor Maatschappelijk werk over ’t geheel 
inderdaad toonen voor maatschappelijken dienst te zijn opgeleid. Zij 
vinden het .doodnatuurlijk in de nauwste aanraking te komen met 
vervuilden, verwaarloosden en verwilderden, en zij helpen zonder 
sentimentaliteit en zonder farizeeïsme.

Op 7 Mei 1925 opende de Commissaris der Koningin het eerste 
Buurthuis onder warme belangstelling der bevolking. Veenarbeiders
vrouwen met haar zuigeling op de schoot zaten vooraan. Blijkbaar 
had de Plaatselijke Commissie haar taak uitstekend verricht: ’t contact 
was er. Einde Augustus van het zelfde jaar kon het Buurthuis te 
Zwartemeer worden geopend door het lid van Gedeputeerde Staten 
Schuurman (a. r.) Helaas kwam door ziekte van den Commissaris en 
verplaatsing van den voortvarenden secretaris, den Heer Ritmeester, 
naar een andere provincie tijdelijk vertraging in den verderen voortgang.

Dezer dagen zal een klein houten Buurthuis te Emmerschans — 
eene nederzetting van maatschappelijk gestranden, die nog wel eene 
geheel eigen wijze van hulpverleening zal vereischen ■— worden ge
opend en binnenkort komt het eerste groote steenen Buurthuis in gebruik 
te Emmererfscheidenveen. Deze „steenen” spreken. Van het welslagen 
der andere Buurthuizen vertellen zij. Men durft het blijkbaar aan, 
een meer blijvend gebouw te plaatsen.

Daar de loop der werkzaamheden in de Buurthuizen in hoofdzaak 
gelijk is, vertel ik maar van het eene waar ik meermalen een heelen dag 
doorbracht. 's-Morgens verschijnen eerst de dienstmeisjes (14 tot 18 in 
aantal) en worden ingedecld in 4 ongeveer gelijke groepen voor keuken
werk, huishoudwerk, waschbehandeling ein hulp bij de kleuters. Elke 
groep houdt 3 weken achtereen hetzelfde werk, zoodat ze ongeveer 
20 keer ’t zelfde doen, waardoor de leidster voortdurend fouten en 
tekortkomingen kan laten verbeteren en de meisjes door herhaling 
eenige vaardigheid krijgen. Elke groep krijgt vóór ze begint, duidelijken 
uitleg van ’t werk en den geheelen voormiddag doet de leidster regel-
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mangelbakken vol waschgoed in en uit. ^Vie dit voor 
kort oogenblik bij woont, denkt misschien aan een mierenhoop of 

en vraagt of dat nu een school is? Neen, het is het leven. 
' de mieren of bijen zelf geen warwinkel is. ’t Is één groote 

ing als in een oeroude Germaansche hal waar alles gebeurt 
hindert omdat ieder in eigen arbeid verdiept is.

waschgroepen hebben het 
haar werk. Zaal en 

opgeruimd, het wast 
liddag volgt dan al naar 

spten of 
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Alleen:

moet smakelijk zijn 
vandaag geen keukendienst 
eten met de meisjes aan 
kunnen overtuigen, dat er 
Wat heeft dat jonge goed 
Bij den keukendienst behoort het 
en ronddienen en de omwasch.

Ook de huishoud- en waschgroepen hebben het gevoel van de 
dadelijke noodzakelijkheid van haar werk. Zaal en kamers moeten 
toch op tijd worden gereinigd en opgeruimd, het waschgoed moet 
weer worden gebruikt. In den namiddag volgt dan al naar den dag 
der week poetsles, naailes, opschrijven van kookrecepten of bespreking 
van de allereenvoudigste beginselen der gezondheidsleer. De naailes 
staat mede in het teeken der onmiddellijke noodzakelijkheid. Om te 
kunnen dienen moet je een uitzet hebben, derhalve moet je leeren 
knippen en naaien. Eén middag in de week komt een bevoegde kracht

matig bij alle groepen de ronde om ’t werk te controleeren en ’t 
lesje te overhooren of aan te vullen. Tegen schooltijd komen de 25 
kleintjes en gaan eerst gymnastiek en bewegingsspelletjes, doen, daarna 
liedjes leeren. Vervolgens fröbelen de oudsten en spelen de kleinsten 
met het aanwezige speelgoed, bij goed weer buiten in den zandbak, 
anders in de zaal. Na ’t fröbeluurtje krijgen allen een glas melk bij 
de meegebrachte boterham en gaan verder spelen tot 12 uur. Alleen 
de kinderen van moeders, die 's-middags niet thuis komen of ziek 
zijn, krijgen middageten, gaan daarna slapen en blijven spelen tot 
’s-avonds.

Onderwijl de kleuters al zingende onder leiding van de directrice 
gymnastiek maken in de zaal, steekt er hier een dienstmeisje dwars 
over met emmer en dweil op weg naar haar werk, sjouwen een paar 
andere matrassen naar buiten voor de groote beurt der slaapkar 
of loopen met mangelbakken vol waschgoed in en uit. ^Vie dit ’ 
een kort oogenblik bijwoont, denkt misschien aan een mierenhoc 
bijenkorf en vraagt of dat nu een school is? Neen, het is het lc 
Dat voor <’ 
huishouding 
en niets hi

Geen school dan. Maar daarom niet zonder elke scholing. De 
keukengroep leert wel terdege hoe de maaltijd moet worden voor
bereid, krijgt nauwkeurige opgaven voor het afmeten en -wegen der 
benoodigde hoeveelheden en voorschriften voor koken en opdoen.

ze koken niet om te leeren, maar leeren om te kunnen koken, want 
half één moeten 16 of 20 grage magen worden gevuld. En alles 

en oogelijk worden opgedaan, want allen, die 
hebben, zijn natuurlijk critici. De dames 

groote tafels en als gast heb ik me er van 
goed wordt gekookt en netjes getafeld.

gauw de gewenschte manier te p< 
melk koken, thee en koffie
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hierin lesgeven en in alle vrije uren wordt aan het begonnen stuk 
doorgewerkt onder toezicht der directrices. Daar het uitzet waarvoor 
de grondstoffen kosteloos moeten worden verstrekt ■) bestaat uit 4 
stel onder- en werkkleeding van stevige stof, moet elk op de les ge
maakt stuk 3 maal worden nagemaakt, waardoor vanzelf herhaling 
van het geleerde plaats heeft en een zekere vaardigheid ontstaat. 
Zelfs thuis moeten sommigen 's avonds er aan doorwerken om de 30 
stuks naai- en breiwerk in 3 (of 6) maand af te krijgen.

Verder worden haar begrippen over zindelijkheid (ook persoonlijke) 
bijgebracht. Ze leeren gewennen aan haar-wasschen en aan baden.

Daar een Buurthuis uiterst eenvoudig is ingericht, gaat er zoo nu 
en dan een groepje in huizen van meergegoeden in de omgeving de 
trappen doen, ’t zilver poetsen, of in een naburige plaats werken 
met een stofzuiger e.d.

Wat zijn nu de uitkomsten van deze nood-vakopleiding?
Bene dame, die hooge eischen stelt in hare huishouding, z< 

een 13-jarig buurthuismeisje, dat bij haar als 2de meisje diendt 
er verbaasd van hoeveel dat kind al van de huishouding v

De directrice eener opleidingsschool oordeelde: „dat dit 
lingstelsel er mag wezen naast de scholen.”

Tusschen de 30 en 40 meisjes zijn reeds geplaatst en een gunstig 
teeken lijkt het, dat er telkens weer aanvragen uit dezelfde omgeving 
komen.

De resultaten mogen alleen worden getoetst aan het gestelde doel. 
Dat is niet: volledige dienstbodenopleiding in een 2 A 3-jarigen leer
tijd, doch vóórvorming tot dienstmeisje voor gezinnen, waar de huis
vrouw of een bekwame oudere dienstbode haar verder helpt. Er wordt 
gehoopt, dat haar in haar betrekking gelegenheid tot het volgen van 
een cursus in koken, huishoudvakken, naaien of verstellen wordt ge
geven en dat ze leiding krijgen voor ’t gebruik van den vrijen tijd. 
Verder is geoordeeld, dat men van 14 A 16-jarigen niet in de éérste 
plaats koken of wasschen vraagt, maar gewoon huiswerk. Dit laag 
gestelde doel wordt m.i. inderdaad bereikt. Langer opleidingstijd zou 
de meisjes te lang buiten verdienste houden. Ze moeten zoo gauw 
mogelijk weg uit de narigheid. Aan 's Rijks kas zou zoo’n volledige 
opleiding bovendien veel kosten. Doordat de meisjes conciërgeen 
werkvrouw uitsparen, zijn de kosten nu betrekkelijk laag.

Buurthuis en school samen kunnen de meisjes nu van 4 tot 14A 16 
jaar onder beslag krijgen. Zoo moet er toch kans zijn op de vorming

>) De armoede is zoo groot, dat niet alleen geen lesgeld maar ook geen grond
stoffen en geen vingerhoed of breinaalden of centimeter of klosje garen kan 
worden betaald. Menige veenarbeidersvrouw kan de kousen niet stoppen, omdat 
het stopgaren niet kan worden bekostigd.
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van een beter onderlegd geslacht? Voor de mannen en jongen; 
nog gezocht naar noodvak-opleiding, b.v. in klompen maken of 
vlechten. Timmerles wordt in de Buurthuizen al gegeven en voor 
vrije ure.a is er gelegenheid tot schaken, dammen en boeken leenen 
uit de Centr. Reizende Bibliotheek en tot gymnastiek of spel buitenshuis. 
Clubs voor zang en huisvlijt werken reeds en plaatselijke krachten 
worden opgeleid, om dit werk zonder kosten te kunnen uitbreiden.

Natuurlijk heeft het Buurthuis ook een taak voor de gezinnen, die 
niet voor overplaatsing naar de Philips-fabrieken te Eindhoven of 
naar Enschede in aanmerking komen. Aan veenarbeidersvrouwen, waar
onder er zijn die niet het allergeringste kunnen van naaien of ver
stellen, geeft de gediplomeerde kracht eens per week les in knippen, 
naaien en verstellen. Ook bij deze les is verstrekking van grondstoffen 
en naaigereedschap onvermijdelijk. De vrouwen zijn veelal genoodzaakt 
haar kroost beneden de 6 jaar, zuigeling incluis, mee te brengen, zoo- 
dat de zaal soms meer kinderwagens dan naaimachines bergt. Ook 
het werk dezer leerlingen kan bezien lijden.

Daar er ter plaatse veelal geen enkele gelegenheid voor lessen in 
knippen en naaien bestaat, worden ook leerlingen uit andere kringen 
dan bovenbedoelde aangenomen, die echter zelve de grondstoffen be
kostigen en lesgeld betalen. Naarmate de noodtoestand verbetert, zal 
dit onderwijs meer naderen tot gewoon nijverheidsonderwijs en in nog 
verdere toekomst op filialen voor nijverheidsonderwijs kunnen
Nu is dit onmogelijk, omdat de gemeente Emmen de verplichte bij
drage van 30 % der netto uitgaven niet zou kunnen betalen en omdat 
het onderwijs zich tijdelijk geheel moet richten naar den oogenblik- 
kelijken nood-

In de Buurthuizen heeft de .Commissie voor de hygiëne voor 
Moeder en Kind" voor kinderen beneden 14 jaar consultatiebureaus 
gevestigd. Op geregelde uren houdt daar een arts zitting en dagelijks 
komt de wijkverpleegster, om zoo noodig de dienstmeisjes of crêche- 
kinderen en de schoolgaande jeugd te behandelen. Deze van werklust 
brandende Commissie werd in het eerste bestaansjaar hevig teleur
gesteld, doordat de Regeering alleen de voor Buurthuizen gevraagde 
bedragen toestond en niet het voor de plannen der Hygiënische 
Commissie benoodigde. Toch deed zij belangrijk werk. Zij richtte 
een rondschrijven tot alle Drentsche artsen, met verzoek om mede
werking voor de oprichting van consultatie-bureaux voor zuigelingen 
en maakte veel werk van vacantie-uitzending van Drentsche kinderen 
naar gezinnen elders. Het doel hiervan is eensdeels aan de kinderen tijde
lijk betere voeding en opvoeding te verschaffen, maar ook om ze eens 
met de wereld buiten de venen in aanraking te brengen, waardoor
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ƒ. H. Tuntler: 
-Tijdschrift 

Kinderbescherming", No. 104 van

') Zie het artikel van Dr. 
Drentscbe veenstreken" in het 
Hulp en

mogelijk 
collecte gehouden, die 

en die ruim f 3000.—- 
opagandaweek (van 8 tot 17 Januari j.1.) 
len in. Drente op 49 plaatsen lezingen 

en tentoonstellingen gehouden, die 
■bliek trokken. Het geheele gebied der kinderbe- 
1 op verschillende propaganda-avonden behandeld, 
werd getracht de bevolking warm te maken voor 

(consultatiebureaux), bakerzorg en kinder-

„ Maatschappelijk Werk in de 
voor Armwezen, Maatschappelijke 

22 Mei 1926.

ze op later leeftijd zoo noodig eerder geneigd zouden zijn elders een 
beter bestaan te zoeken. Mede omdat Drente tijdens den oorlog het 
grootste aantal ondervoede stadskinderen had geplaatst, meende men 
nu een wederdienst te mogen vragen aan de Centrale Commissie 
voor uitzending van Nederlandsche kinderen naar buiten. De kinde
ren bleven een 6-tal weken te Rotterdam ’),

Dr. Tuntler, Inspecteur v. Volksgezondheid voor Kinderhygiëne en 
Tuberculosebestrijding, noemt „de resultaten schitterend”, de „dank
baarheid der ouders onuitsprekelijk groot". „Stroomen aanvragen om 
kinderen uitgezonden te krijgen kwamen binnen, doch tot dusverre 
(April 1926) kon er niet aan worden voldaan," zegt de schrijver.

^Velke blijvende gevolgen zulk logeeren soms kan hebben, bleek 
schrijfster dezes eens ongezocht. In de omnibus tusschen Nieuw- 
Dordrecht en Emmen riep eene mij onbekende vrouw met opgetogen 
gezicht me toe, zonder eenige inleiding: „mien jong het ook mit west". 
Net op tijd begreep ik zonder n avragcn, dat dit op de kinderuitzending 
moest slaan, waaraan ik part noch deel had. En nu volgde ’t verhaal 
van zijn prettigcn logeertijd, waarop een geregelde briefwisseling met 
den gastheer was gevolgd. In den laatsten brief bood het kinderlooze 
echtpaar aan om den jongen, zoodra hij van school mocht, tot zich te 
nemen, hem het kappersvak te leeren en zijn zaak aan hem te geven 
als hij volwassen zou zijn.

De Buurthuizen dienden voor de keuring dezer kinderen en der 
candidaatjes voor vacantiekolonieverblijf. Vóór ’t vertrek werden ze 
daar gebaad en van schoon goed voorzien. Zoo mogelijk worden ze 
door een der directrices weggebracht.

Het belangrijkste werk der hygiëne-commissie in 't belang der 
Kinderbescherming, noemt Dr. Tuntler de organisatie van een „pro
paganda week" over de geheele provincie Drente. „Om deze mogelijk 
„te maken, werd eerst over geheel Drente een 
„ook reeds een uitstekende propaganda werd 
.opbracht. Gedurende de pro[ 
„en korten tijd daarna, werde 
„met lichtbeelden, filmvoordrachten 
„geweldig veel put 
„bescherming werd 
„doch inzonderheid wem 
„zuigelingenbescherming 
uitzending."
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; onmachtig 
Commissie, 

irne luistert 
” Indien de

.deugdelijk maatschappelijk werk in de veenstreken", 
uitvoering niets te wenschen zal overlaten'', .nu zoovele go« 
in een goede organisatie daarvoor belangeloos bcschikba

van Emmer jongens 
ig vooraf verzekerd is, : 
Commissie bleek voor 

i groot deel bestaat in 
:rlei pogingen en voorst

ingaande de sombere voorspelling, dat de bevolking 
iwillig zou zijn om mede te werken met de Centrale ( 
: Dr. Tuntler op, dat .het blijkt, dat de bevolking gaai 
goeden raad en zeer goed voor rede vatbaar is.”

ige middelen beschikbaar worden gesteld, verwacht de Inspecteur 
gdelijk maatschappelijk werk in de veenstreken", .waarvan de 

oede krachten 
>aar zijn’’.

De Economische Commissie slaagde er in te Nieuw-Amsterdam 
eene afdeeling der Eerste Drentsche Vennootschap voor Kleding
industrie te vestigen, waarbij een aantal meisjes is te werk gesteld. 
De Tuinbouwvereeniging „Spes Nostra" aldaar werd geholpen aan 
een Tuinbouwvoorbeeldbedrijf onder leiding van een tuinbouw  vak
onderwijzer, die een uitmuntend prakticus op tuinbouwgebied moet zijn.

De vereeniging heeft met Rijksvoorschot grond toebereid voor 
tuinbouw en geeft deze uit aan a.s. tuinbouwers, die voorschot voor 
zaai- en pootgoed kunnen krijgen en in alles steun en voorlichting 
krijgen van den vakonderwijzer. Hier is geheel hetzelfde beginsel 
gevolgd als bij de dienstbodenvorming: leeren door doen.

Ook voor den tuinbouw was een nog eenvoudiger, nog meer direct 
onderwijs noodig dan de bestaande vorm van Algemeene en Speciale 
Tuinbouwcursussen biedt. Zooals voor de meisjes een onderwijsvorm 
beneden het peil van het nijverheidsonderwijs moest worden gebruikt, 
zoo moesten we ook hier een trede beneden de wintercursussen 
blijven.

De leider van het tuinbouwvoorbeeldbedrijf moet verbouwen wat 
in die streek als voorbeeld kan dienen en is verplicht tot alle noodige 
voorlichting ter plaatse waarvoor hij een toelage geniet.

Een nieuwe mogelijkheid opent zich misschien, nu de klompenmakerij 
op verzoek der Centrale Opbouw-commissie onder de vakken, vallende 

het leerlingstelsel, is opgenomen, waardoor mannen uit de 
hulp kunnen krijgen voor opleiding elders. Besprekingen over 

opleiding van Emmer jongens tot bankwerker, indien plaatsing als 
zoodanig vooraf verzekerd is, zijn gaande. Van het werk der Econo
mische Commissie bleek voor ’t overige minder naar buiten, omdat het 
voor een groot deel bestaat in rapporten en adviezen aan de Regcering 
over allerlei pogingen en voorstellen omtrent werkgelegenheden.

Opbouw in Drente!
Wie zegt .opbouw van Borculo" weet, wat hij zegt. Het herstel 

van iets, dat is verwoest, is een duidelijk begrensde taak.
Maar opbouw van O. Drente? Het is niet eens een. ruïne!
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en van de 
rliefde, dan

wetens 
gebied 

voorstellin, 
’ i deze

aangenaam 
ir het vet
nue van
~lt wij

: gymnastiekwereld! 
strijd van dwalingen 

veest? Al lezende be- 
waarvoor die 
waar bet over

O. die strijd in de 
Is het niet een s*- 
en dwalenden geweest? 
grijpt men nauwelijks, 
noodig is geweest en 
liep.

En

lijkt die zoo 
beschrijving 
mannen van 
dit gebied, 
tijk j 

theorie en 
Heel het

Daarom 
uitstek aan

Maar h< 
het einde 
wordt. r

Nee. 
wat de

De miezerige, grauwe veertellende is zooveel erger dan een Borculo- 
ramp, als een jarenlange motregen zonder zon bij een temperatuur 
van om en bij ’t vriespunt ondragelijker is dan de grootsche ver
schrikking van een onweersbui.

Pas wanneer er geen gezinnen of personen meer aan een betere 
toekomst elders kunnen worden geholpen, begint eerst recht de op
bouw der streek zelve en .... het moeilijkste deel va n het werk.

Het is een groote lof voor de mannen, die den Drentschen opbouw 
leiden, dat reeds nu de indruk wordt gewekt, dat de gekozen middelen 
niet onevenredig zijn aan den omvang der behoeften. Temeer nu de 
Centrale Commissie een voor de Regeering zoo goedkoope vorm van 
organisatie heeft, is het te hopen, dat de bouwers niet worden be
lemmerd door gebrek aan bouwkapitaal. De belangstelling voor hun 
arbeid, blijkende uit het subsidie voor 1926 en uit bezoeken aan de 
Buurthuizen, aan ontginningen en verdere werkzaamheden in Drente 
door verschillende Ministers en andere regeeringspersonen, is voor 
hen in elk geval zeer bemoedigend.

i waar niet van dien strijd doch 
voortgang gesproken wordt, daar 
die zoo gering, dat er haast geen 

van noodig schijnt. De 
de vorige eeuw waren, op 

mannen van de prac- 
persoonlijke neiging en 

van goedgefundeerde 
-nschappelijke vorming. 
>ied werd door dwaling 
Hingen beheerscht.

geschiedenis niet bij 
___ te lezen.
erheugende is, dat tegen 

___ het boek alles lichter 
, Dat wij sterk onder den indruk 
: de donkere tijd is voorbij.

het is niet veel als geschiedenis, 
>e vorige eeuw ons levert; maar

.De Lichamelijke Opvoeding in de 
laalole ï eeuwen", onderredactie 
van K. H. van Schagen. Deel I.

P en verheuging voor al wie hart heeft 
voor de lichamelijke opvoeding mag 

de uitgave van dit boek heeten 1
Het is wel een onderneming waar 

moed toe hoort, dit lijvige deel, van 
een dikke 400 pagina's te gaan door
worstelen ; maar het loont de moeite.

Een doorworstelen is bet natuurlijk. 
Want wie de geschiedenis van de 
lichamelijke opvoeding van de laatste 
halve of driekwart eeuw schrijven —- 
en dat is voor ons en voor dit boek 
het voornaamste deel van de drie ge
noemde eeuwen — die schrijven geen 
aangename historie grootendeels. Zelfs 
vraagt de lezer zich wel eens af, of 
het wel de moeite waard mag geadht 
worden, deze geschiedenis te boek te 
stellen. Er schijnt immers zoo weinig 
gebeurd te zijn. Er is zooveel gestreden, 
om fulititeiten bijna en om dwalingen, 
en in dwaling.
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de

1

e hoofdstukken elk 
indcrlijk te bespreken ligt niet in 
lijn van dit stukje. Den eenen auteur 
en uen anderen prijzen, zou onbil- 

’ " iszins uilen een
verwerken heb-

'emis van
ilijk ge-

een woord van lof
voor zijn onderneming.

ge- 
van dit 

n in de

doorlezen 
t ons toch 
spgegaan! 
:, dat een

„ Alge- 
telt, en 
cument 

het

ontwik-

een nieuwe

de lichar

laakt en

opspringei 
het film

moet het een vreugde 
n werken op dit gebied I 
)aarom is het een verheuging dit 

te lezen, in 't bizonder de beide 
te hoofdstakken, die van W. Boer 

de regeeringsbcmoeiïng en van 
over de L. O. als studie- 
lak van wetenschap. Dit 

ifdstuk is de kroon op het

appelij^

et opeens mogelijk (en het 
t volstrekt niet meer vreemd ge- 

den), dat er aan de Universitciten 
'aat-docenten in de wetenschap der 
araelijkeopvoeding toegelaten worden, 
’ii wordt die wetenschap 
ivaardig vak van studie gems

een vakman schrijft, in dit boek, een 
stuk over die wetenschap dat het hart 
van iederen leeraar en toekomstigen 
leeraar der lichamelijke opvoeding moet 
doen opspringen van. blijdschap: want 
nu is het fdndament hecht gelegd en 
nu moet het een vreugde worden te 
gaan werken op dit gebied I

Da • ’ .....................
boek 
laatste

Dr. Reijs < 
object en 
laatste hoof 
heele werk.

Voor aankomende leeraren moet de 
verschijning van dit boek een 
verkwikking zijn, want het gemi 
zulk een werk deed zich pijnli 
voelen. Aan den redacteur mog 
ook in ’t bizonder een woord 
gegeven worden

dat voortleven in dwaling en elkaar 
bestrijden is toch waard bekeken te 
worden, omdat wij zien, hoe daar uit 
dat vale verleden opeens is opgebloeid 
een veel heerlijker heden.

Opeens. Men zou geneigd K’;. . te. 
vragen: is er wel historisch verband 
tasschen dat verleden en het heden? 
Is er wel contiuniteit? En wij zouden 
deze vraag ontkennend beantwoorden, 
als wij niet wisten dat de historie van 
het leven ook inhoudt sprongen en 
openbaringen van wat oogenschijnlijk 
geheel nieuw is en uit zichzelf voort
komend. Er was: een dorpje met 
dorpsleven — er is. in korten tijd ver
rezen : een stad met ruim verkeersleven. 
Is de stad de voortzetting van het 
dorp?

Er is een nieuwe geest wakker ge
worden. Men gaat in onzen tijd als 
opeens de lichamelijke opvoeding in ge
heel ander licht zien en er een geheel 
andere, veel hoogere waarde aan toe
kennen. Wij willen niet ontkennen of 
gering achten wat menschen van vor 
generaties gedaan hebben, hoe zij 
werkt hebben en volhard om v 
licht iets te doen doordringen 
hoofden en harten. Wij gevoele 
bied voor bun pogen bij het 
van dit boek. Maar het roept 
a.h.w. toe: nu is het licht op

Nu is het opeens mogelijk, 
minister van O.. K. en W. een „ 
meen College van Advies” instek, 
dat dit college een kostelijk docuir 
levert in zijn „Rapport", waarmee 
als met één slag een nieuwe, 
basis schept voor de verdere 
keling der lichaamsopvoeding.

Aan allen strijd schijnt een eind ge
maakt te kunnen worden; hier is een 
algemeen aanvaardbaar standpunt, een 
hooge opvatting die allen kan vereenigen, 
een wetenschappelijk inzicht en een 
ideale beschouwing die ieder met lust 
moet bezielen om aan *t werk te gaan 
of voort te g'

Nó is het 

vonden

Nó

De verschillende 
afzonderlijk te besj 
de lijn van dit stukj. 
boven den anderen prijzen, zou 
lijk zijn, daar zij geenszins alle 
even dankbare stof te vc 
ben gehad.

Wat den vorm van het gegevene 
betreft, deze moge den lezer nu en dan 
aanleiding geven tot de opmerking, dat 
geschiedenis schrijven niet zoo maar 
volmaakt gedaan wordt — het is een 
kunst op zichzelf —— maar wij krijgen 
toch den indruk dat de redacteur ge
lukkig is geweest in de keuze van zijn 
medewerkers.

En zoo hier en daar en elders de 
oude strijdlust en de vooringenomenheid 
voor een stelsel om den hoek komen 
gluren, dan willen wij bedenken, dat 
geen geschiedschrijving mogelijk is 
zonder dat een auteur een eigen stand
punt inneemt. Een streven naar oi' 
vooroordeeldhcid is steeds op te met 
en de toon van het boek kan in 
onderdeden de hoogste toets doors1.

Jammer is het m.i. dat niet aan 
begin van de hoofdstukken die over 
de verschillende stelsels handelen, een 
korte uiteenzetting van de 
daarvan gegeven is. Tot ges< 
ving behoort toch ook een
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meesters,

insclcn

leefwija

vier grot 
toeging,
organ>«"

De grootc kracht van het bekende 
systeem van Muller („Mijn Systeem") 
ligt m.i. in de juiste waardcering van 
de gezondheid der inwendige organen: 
longen, hart, ingewanden. Zou onze 
lich . -'ijkc opvoeding er niet wel bij 
varen zoo zij van zijn ideeën wat meer 
overnam ?

De oude meesters, om in Duitsch- 
land Gutsmut maar te noemen en in 
Frankrijk Rousseau, wezen duidelijk 
genoeg de beginselen van algemccne 
hygiëne aan: oefening, maar ook ver
eenvoudiging van leefwijze, harding en 
soberheid. Waarom hebben wij van 
hen zooveel oefeningen en zoo weinig 
van deze gedachten bewaard?

Welnu, deze dingen mogen weer 
meer en meer de plaats gaan innemen 
die zij verdienen. Is het niet vreemd, 
dat in een lijvig bock over lichamelijke 
opvoeding van dezp dingen eigenlijk 
niet gesproken wordt en er — zijn wij 
blind? — geen woord gewijd wordt 
aan .... ons diëet?

Laat ik mij te ver voeren? Diëet is 
geen schoolzaak. Nee, maar het is toch 
wel een zaak van Kchaamsopvocding 
en ik wil er maar op wijzen dat onze 
I. opv., zooals zij thans is, nog maar 
tamelijk beperkt is en op den duur zal 
moeten opgenomen worden in een 
lichaams-opvocdig in ruimeren zin.

Zij is de opvoeding van de beweging. 
Maar de beweging is slechts één van 
de vier groote factoren van de lichaams
verzorging, één der vier opvoeders van 
het organisme.

Met een 
verandering 
geldt voor c 
zinspreuk 
kunde:

kleine variatie toch. n.l. een 
; van Acrzte in Erzieher, 
onze lichaams-opvoeding de 

van de Duitsche natuurgenees-

Die besten Acrzte auf der Weit 
Trotz aller Neider, aller Hasser.
Das sind, iin Bundc treu gesellt: 
Diril, Btwegung, Lujl urn) IPatjer.

schrijving en deze zou voor den aan
komenden lecraar veel waard zijn. Zoo 
zou in 't bizonder een karakteristiek 
v. h. Zwcedsche stelsel den lezer wel
kom zijn (in een later hoofdstuk wordt 
deze leegte gelukkig nog even aange
vuld) en vervolgens cene van het stelsel 
Héberl.

Dit is 
die ik I 
k Wel

het

eigenlijk de eenige aanmerking 
heb en dat is dus niet veel!

I heb ik nog een paar opmer
en daarmee moge ik besluiten, 

eerste. In de richting van dansen 
uitdrukkingsgymnastiek moeten wij 

t niet zoeken. De beschrijvingen ervan 
dit boek — al zijn zij ook niet heel 

omstandig —* maken die gedachte sterk 
bij den lezer. Deze dingen zijn heel 
mooi, maar zij behooren niet tot de 
lichamelijke opvoeding. Zij behooren 
tot de geestelijke opvoeding; immers 
zij zijn het gebruik van Het lichaam 
door den geest, beter de ziel, die zich 
uitdrukt door het instrument van het 
lichaam. Zooals „Dalcroze" muziek is, 
zoo zijn dansen: geestelijke (zielige) 
voorstellingen. Men zou het toegepaste 
gymnastiek kunnen noemen, maar deze 
term geeft niet ten volle het wezen 
ervan weer. Een terdege geoefend 
lichaam is er zeker voor noodig, maar 
de Zwcedsche gymnastiek zal daarvoor 
meer zijn aangew'czen dan de dansen zelf. 

Ten tweede.. Als wij de onlwikke- 

aan de hand van dit boek, dan wordt 
hel ons stellig duidelijk dat wij ons 
bewegen in de richting van een alge- 
meene hygiëne. De eenzijdige spieront- 
wikkcling heeft afgedaan; de zorg voor 
een gezond inwendig organisme gaat 
op den voorgrond treden. Maar nu 
mag hel toch verwondering baren, dat 
men in die zorg niet reeds veel verder 
is gegaan en stelselmatig verder gegaan.

De sportbeoefenaar ervaart dagelijks 
den hcilzamcn invloed van lucht, zon, 
water op zijn lichaam. Hoe komt het 
dan dat een stelsel-Hébert zoo weinig 
bekend is bij ons?
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'n gewoon schooleksamen 
en ten slotte aan ’n test, 
kommissies houden ook 

op de jongelui, die

worden ze aan 
onderworpen : 

, De genoemde 
verder noch toezicht 
aldus zijn uitverkoren.

Van 1923—"24 werden ruim 4000 
aanvragen gedaan, waarvan er ruim 
2000 werden toegewezen. (In't arliekel 
staat ’n meer gedetailleerde statistiek), 
’t Gevolg is geweest, dat ’t bewuste 
fonds 'n batig saldo had van ruim 1J4 
miljoen frs. 1 M.a.w.: er waren niet ge
noeg „minvermogende, hoogst begaafde 
en verdienstelikc kinderen”. Deze bui
tengewonen zijn onder de volksmassa’s 
dus niet zo talrijk, als men had ver
wacht. De vraag is gesteld : of niette
min 't fonds in z’n geheel besteed be
hoort te worden.

Ten slotte haalt de schrijver met in
stemming de volgende uitlating aan : „De 
beste selektie is nog het natuurlijke op
klimmen van de meest begaafde en de 
meest ondernemende elementen uit de 
volksklasse tot de burgerij."

Maar hij ziet overigens met grote 
belangstelling de verdere selektie van 
deze elementen door de bemoeiingen van 
z’n regering tegemoet.

De meest begaafden.
Tn de April-aflevering van 't tijdschrift 

„De Opbouw" schrijft L. de Paauw, 
direkteur-generaal van 't normaal-onder- 
wijs bij 't belgies ministerie van kunsten 
en wetenschappen, over Hel probleem 
der meeol begaafden in België. De Ie 
Oktober 1922 is in dat land ’n wet in 
werking getreden, die ’t demokratiese 
beginsel van „l’égalité du poinldc depart" 
huldigt, door minvermogende begaafden 
in de gelegenheid te stellen, inrichtingen 
van voortgezet onderwijs te bezoeken. 
Dit geschiedt door middel van ’n beurze- 
stelsel, waartoe 'n fonds in ’t leven is 
geroepen en wordt onderhouden. Op 't 
volgen van universitair onderwijs heeft 
deze wet geen betrekking, omdat daar
voor al ’n dergelijke stichting bestond. 
Voor ’t ten-uitvoer-leggen van de wet 
is natuurlik nodig, dat de meest be
gaafden. die ervan zouden kunnen pro- 
fie teren, worden uitgezocht. Hiermee 
zijn „schiftingskommissies” belast, waar
van er niet minder dan 172 bestaan. 
In de eerste plaats zenden deze vrage- 
lijsten aan de schoolhoofden, om zo
doende gegevens betreffende de sollici
tanten te verkrijgen, (’t Arliekel in „De 
Oobouw"drukt die vragen af.) Vervolgens
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sterken

van de School 
> (in deze functie 
afdrukken.

1 soms, maar
het geestesoog

'ij zullen als 
t waarmee

De School voor Maatschappelijk Werk.
Een afscheidsrede van Mejuffrouw E. C. KNAPPERT.

Den 7den J 
voor Maatschappc 
althans) afscheid

Opwekkend, aanvurend, prik  
en altijd en bij uitstek levend, staat deze 
talloozcn, die haar invloed ondergingen 
op prijs stellen kennis te mogen nemen 
schoonen afscheidsmiddag gepoogd 

het wezen acht van de 
geest heeft ontvangen.

September 1926 heeft de bekende directrice 
appelijk Werk te Amsterdam, van deze School 

id genomen in een rede, welke wij hieronder . 
aanvurend, prikkelend, energiek, ja — fel soms, maar vol liefde 

i bij uitstek levend, staat deze vrouw voor het geestesoog van de 
ie haar invloed ondergingen en ondergaan. Zij zullen als wij het 

van de woorden waarmee zij op dien 
heeft in gecomprimccrden vorm te zeggen. 
School, die zoozeer het merk van haar

T Tct Bestuur heeft mij toegestaan ditmaal de toespraak te houden, 
die in den regel, bij de plechtige opening van het werkjaar, 

waarvan het uitreiken der diploma's het hoogtepunt vormt, door den 
voorzitter of een ander der bestuursleden wordt uitgesproken.

Over de keuze van mijn onderwerp heb ik niet lang geaarzeld. 
•Wat kon het nii anders zijn dan: Onze School?

Bij hare geschiedenis sta ik niet stil; die is ons op verschillende 
wijzen voor den geest gebracht bij haar 25-jarig bestaan.

Met hare beteekenis in het heden en in de toekomst willen wij 
ons enkele ©ogenblikken bezighouden.

En vergelijkingen met het verleden zullen alleen ter verduidelijking 
van het heden gebezigd worden.

Dat zij geboren werd uit den nood der tijden, werd bij hare op
richting slechts door de enkelen, thans door de velen erkend. Nog 
niet door allen? Zeer zeker niet. Want het besef, waaraan zij haar 
ontstaan dankt, is nog geenszins algemeen, vanzelfsprekend bezit, zelfs 
niet van hen, die zich rekenschap geven.

De noodzakelijkheid van opleiding, van vorming tot maatschappe- 
lijken arbeid, wordt nog niet algemeen erkend. In arrenmoede, omdat 
men niet achterblijven kan, omdat men wel mee moét, zijn hier en 
daar de laatste jaren gelegenheden tot opleiding geschapen.
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volgt niet direct, behoeft althans niet direct te volgen. 

School humanistisch-democratisch gefundeerd is. Indien het 
ware dat zij, die immers in het volle daglicht gestaan en ge-

icht, 
ikeling <

ngstelling v 
Op broedt 
'enbouw <

ingen genoemd, waarin het onderwijs 
stichting af doelbewust heeft bewt 
: en sociale orienteering in het .

Nu heb ik dan de beide richtir
aan onze School zich van hare stichting af doelbewust heeft bewogen.

Aan den éénen kant cultureele en sociale orienteering in het alge
meen; aan den anderen kant speciaal technische orienteering in het 
bizonder. Dat het bij de eerste op meer aankomt dan het genoemde 
en dat bij de laatste wetskennis niet meer is dan een onderdeel, zij 
het een onmisbaar onderdeel, dat behoeft hier, in dezen kring, geen 
nadere toelichting

Uit dit alles
dat onze

van aanstaande maatschappelijke 
blijkt uit ons programma. 'Wee 

der menschheid een gesloten 
t de groote problemen die den 

wekken en in hunne draag- 
le basis wcnscht onze School 
op te trekken.

Begrip van de structuur van onze samenleving, inzicht in de factoren 
die, in onze dagen, het maatschappelijk gebeuren bcheerschen, kennis 
van den achtergrond, waartegen het stoffelijk en geestelijk gebeuren 
zich afspeelt, om maar iets te noemen, dit alles wordt nu nog door 
velen onnoodig geacht voor den maatschappelijkcn werker. Immers, 
— zoo zegt men — wie het goed met de menschen meent, bereikt 
het meest.

Men kan evengoed zeggen: het is onnoodig in een vreemd land 
den weg te weten, want wie het hardst loopt, komt toch het verst.

Dat technische kennis noodzakelijk is, wordt uit den aard der zaak 
toegegeven. Sedert er zooiets is als „sociale wetgeving", ware het 
moeilijk te ontkennen dat de maatschappelijke werker, die armenzorg 
uitoefent, de armenwetten kent; dat met de woningwet vertrouwd 
is wie woningopzichteres wenscht te worden; dat de kinderwetten 
geen gesloten boek zijn voor wie het terrein der kinderbescherming 
en dat der kinderverzorging betreedt; dat zij die zich aan volksop
voeding geven, iets weten van arbeidswetgeving. En dat allen die 
zich op sociaal terrein wagen, in welke richting ook, met hetzelfde 
gemak den weg moeten kunnen vinden in de sociale wetten als waar
mede de taalleeraar zijn etymologisch woordenboek hanteert: dit is 
geen werkelijkheid, maar algemeen erkende wenschelijkheid. Met moeite 
onthoud ik mij enkele anecdoten te berde te brengen van wat gebeurt 
waar deze kennis ontbreekt.

En hoezeer de cultureele vorming 
werkers noodzakelijk wordt gea< 
voor wie de geestelijke ontwikt 
boek blijft. Dan dreigt het gevt 
eigen tijd beroeren, geen belang 
kracht niet begrepen worden. C 
den onmisbaren technischen bov«
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Jlt oogt

loge, wij

Volkshuis in Leiden en 
wij het voorrecht hadden

nu letterlijk niets.

zeggen, dat wij 
midden van de 
lige geestelijke 
illeen pal staan

werkt heeft, eene beginselverklaring aflegde, dan zou zij daarbij noch 
het woord humanisme, noch dat andere: democratie kunnen missen.

Met volle erkenning van de oppervlakkigheid, waartoe een zeker 
humanisme leiden kan en — leidt, aanvaardt onze School de diepe, 
onomstootelijke waarheid der humaniteitsgedachte, zonder welke de 
slavernij nog een als nuttig erkende noodzaak zijn zou, en in wier 
licht alleen klassen- en rassenproblemen en — om van het groote 
tot het kleine te komen — standsproblemen hare oplossingen vinden 
kunnen. Als ik zeg, dat onze School opkomt voor een humanistische 
cultuur, omdat zij in den menschelijken aanleg gelooft, dan kan ik 
niet, nüniet. uiteenzetten waartegen hiermede wordt front gemaakt; maar 
mag ik volstaan met dit ééne: In het algemeen-menschelijke, d.w.z. 
in datgene wat aan ieder mensch, krachtens zijn mcnsch-zijn eigen 
is, daarin zien wij het aanknoopingspunt voor allen in de werkelijkheid 
staanden maatschappelijken arbeid. Wij stellen ons daarmede vierkant 
tegenover wat op dit oogenblik gezegd wordt tot den .tijdgeest” te 
behooren: uitgaan van het bizondere om aldus te komen tot het 
algemeene.

Mijne medewerkers in Wijkgebouw en 
mijne geestverwanten aan deze School, waar 
en hebben vogels van zeer diverse pluimage in onze naar alle wind
streken wijd openstaande volière te zien uit- en altijd weder /«vliegen, 
wij hebben nimmer ontkend wat voor mij in mijn levensgang tot steeds 
vaster overtuiging geworden is: wie in zijn op voedenden socialen 
arbeid — hetzij die zich richt op verheffing van aller levenspeil door 
de verbetering van toestanden, bf door directe beïnvloeding van in
dividuen rekent op het menschelijke in den mensch en niet vraagt 
naar kerk of partij, naar stand of klasse, die bevordert het zuiverst 
het heil der gemeenschap. Onze School tracht menschen te helpen 
vormen, geen partijmenschen; worden hare leerlingen dit later of zijn 
zij het reeds bij hunne komst op de School, dan weten zij althans 
dat Gods wereld ruimer is dan hun schaapskooi.

Dat dit tegen den tijdgeest ingaat, beteekent 
want het is met en uit den eeuwigheidsgeest.

Het beteekent toch wel iets. Voor ons wil het 
grooter kracht noodig hebben om pal te staan. Te 
wervelwinden die, als in Dante's Hel, de tegenwoordif 
atmosfeer, in welke wij allen ademen, bewegen, kan alï 

, wie stevig en diepgeworteld is in den grond.
Humanistisch dus.
En democratisch. Wat dit woord ook verder beteekenen mc>( 

die geen enkele reden bedenken kunnen waarom .de aarde e><
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oogpunt

iger niet duurt menschenmacht 
: krachten van ’t heelal 
'eborene beleid

dienen doet."

Wat drijft u

School komen leerlingen; uit een bepaald 
zeggen, en wordt dikwijls gezegd, 

vormen.
zij maken haar niet; zij komen, zoodra zij hare leer- 

een bepaalde sfeer, ademen een bepaalden damp- 
i leven, hebben te leven, in een bepaald verband van 
verplichtingen. Zij kunnen in verzet komen; zij kunnen 

geest der 
van dien geest 

gesteld bij den Leider. En voorzoover die geest 
jt hij de voorwaarde van zijn voortbestaan in

„Want lan( 
Dan zij de 
Aan ’t ingc 
Verbindt, en

Onze leerlingen dan, gij allen.
hierheen; wat heeft u eenmaal hierheen gedreven? 

Zeer verschillende motieven die ik nu tijd noch lust heb naar voren 
te brengen. Niet dat die motieven onwaardig zouden zijn, maar zij 
zijn er zoo vaak naast. Ik onthoud mij van het noemen van een per
centage. Maar zeker is het slechts een kleine minderheid, die hier 
heengedreven wordt door den innerlijken drang de gemeenschap te 
dienen. Ik spreek hiermede geen oordeel uit over de groote meerder
heid. Ik constateer alleen de waarheid van de gemeenplaats, dat in

volheid" aan de enkelen, niet aan de velen, aan slechts eenige en niet 
aan al hare bewoners, zou behooren, wij zien wat onze wezenlijke 
voorrechten zijn, als aller rechten; wij geloovcn in het volk, ja inde 
massa, omdat wij gelooven in de menschelijke natuur.

En als democratiseering zou moeten beteekenen: vervlakking, ver
laging van het algemeene levenspeil, ondergang van waarachtigc cul
tuurwaarden, dan geven wij allen, democraten en niet-democraten, 
ons zelven daarmede een smadelijk brevet van onvermogen; dan zou 
dit beteekenen de overmacht van de quantiteit over de qualiteit.

Als onze School zich democratisch noemt, dan spreekt zij zich 
daarmede uit voor aller recht op lucht, licht, ruimte, in stoffclijken 
en geestelijken zin, voor het recht van alle innerlijk bevoegden om, 
ook door regeeringsmaatregelen, mede te werken aan het omzetten 
van deze wenschelijkheid in mogelijkheid, van deze mogelijkheid in 
werkelijkheid.

Op deze onze 
bezien zou men kunnen 
leerlingen de School

Best, maar 
lingen worden, in 
kring in en 
plichten en • 
individueel of in groepjes, bewust of onbewust, tegen den 
School ingaan, het is niet bij hen dat de handhaving 
berust. Die is veilig j 
waarachtig is, draagt 
zichzelven.
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ook als

r kennis met wat 
een overgenomen 

«oenlucht leven der 
lij en als schimmel 

groote wereld, 
:cht en te voor

wind. Zij zien 
een wereld

de kringen waaruit wij het meerendeel onzer leerlingen trekken, het 
individualisme in vollen bloei staat, op zijn best met het besef van 
„over-blocid" zijn. En zelfs in de kringen waar, om voor de hand 
liggende redenen, het gemeenschapsbesef sterker is, is het individu
alisme niet overwonnen — bij lange na niet. ~ En tot de misluk
kingen die degeen die tot u spreekt, te boeken beeft en te betreuren, 
behoort ook haar onvermogen om bij de leerlingen der School dat 
gevoel van saamhoorigheid te wekken, hetwelk alle individueel ver
schil opheft, of juister, waarin alle individueel verschil wordt opge
nomen

de allermoeilijkste ver- 
zichzelven te verrichten heeft, een 

;even onderwijs en den geest waarin 
■ themselves.
van het leven zooals het in zijn wezen 

het leven van de gemeenschap, want 
; gezongen.
het niet. Wij weten alleen dat op 

istig, doelbewust streven is tot het wekken en 
het goede toegewijd, leven en

jgen een
i die een

:ans dank zij het hier
wordt: to unhuml

svoel van
■uil opheft, of juister, waarin alle individueel verschil wordt 

en tot hooger eenheid gebracht.
Haar verstand zegt haar dat haar verlangen onredelijk was, omdat 

uit den aard der zaak, gelet op den kring waaruit de leerlingen 
komen, individueele verschilllen, persoonlijke voorliefde, eigenliefde 
en wat niet al, sterker moet zijn dan het gevoel van saamhoorigheid 
krachtens een zwak of heel niet aanwezig gemeenschapsgevoel. Toch 
kan zij niet van zich zetten het gevoel dat dieper, geestdriftiger 
meenschapsbewust zijn harerzijds, hier meer zou bereikt hebben. I 
feit, dat jaargenooten elkaar niet uit het oog verliezen en 
zij elkaar langen tijd kwijt zijn geweest telkens weer direct „bij” zijn, 
en dat andere feit, dat bij ons 25-jarig feest alle jaren op één na 
vertegenwoordigd waren, doet hieraan niets af.

Niet alleen omdat hij een kwarteeuw later geboren is, heb ik goede 
hoop dat mijn opvolger in dezen bereiken zal wat mij mislukt is.

Wat onze leerlingen aan de School hebben, kan ik, uit den aard 
der zaak, niet anders dan zeer in het algemeen zeggen.

Zij komen er in de ruimte te staan, zij maken er ken ' ’*■ L
ik nooit duidelijker heb kunnen zeggen dan met 
uitdrukking: The open air life of the soul, —- het opc 
ziel, — met een sfeer, waarin grieven evenmin gedijt 
in zon en wind. Zij zien er zichzelven klein in een ( 
bevoorrecht in een wereld van veel te vermijden onret 
komen leed.

Zij krijgen een goede kans voor een van 
richtingen die een mensch aan : 
goede kans dank zij het hier gegt 
het gegeven wordt: to unhumbug

Hun wordt iets geopenbaard 
is, het leven van den enkeling en 
het lied van schijn wordt hier niet

Of dit alles inwerkt, wij weten 1 
deze plaats een ern< 
versterken van een gaaf, krachtig, aan
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in hef

i, geen menschen. 
erk te beter, zijn 

onafhankelijk

vermc

ivensgcbied.
merkelijkheid, aan 
er geen afstanden 
zich op dat men 

.en weg verkregen 
oegden 
looft in

geloof 
uiepste

Tegen deze
binden. Wat er aan geestelijke kracht 
wij hier te versterken.

De strijd tegen de steeds meer om zich heen grijpende mechani- 
seering van den mensch. Niet alleen in Amerika wordt de arbeider

:t grootbedrijf bedreigd met het ergste wat den mensch overkomen 
uitblussching van den geest.

De werkkrachten die men noodig heeft, zijn handen, » 
En deze handen, ’s menschen werktuig, doen haar weii 
te meer .efficiënt", naar mate zij in haar arbeid meer 
zijn van het levende in den mensch, van wat het schepsel tot schepper 
maakt, tot kracht en levensbron: zijn ziel en zijn geest. De meest 
totale uitschakeling van verbeelding, van wil, van gevoel, van denken, 
waarborgt de snelste en grootste en beste productie.-

Het resultaat?
Een werkman voorziet, dat deze vermechaniseerde werkers zullen 

toelaten, dat dat in hen sterft, wat ze beschermt en in verzet brengt 
tegen de mishandeling van hunne individualiteit.

De strijd tegen een beweren dat men ook alweer nonchalant laat 
voortwoekeren, een beweren dat op de jongeren vooral verlammend, 
neen lamslaand, inwerkt, de bewering dat al wat is, zoo zijn moet, 
dat het wereldgebeuren zijn gang gaat zonder zich om ons te bekommeren,

dat men zich hier dit leven niet denken kan dan als een leven dat 
de gemeenschap dient in overgegeven vrijheid.

Tegen veel wat gangbaar is of nonchalant als gangbaar wordt ge
duld, wordt hier de strijd aangebonden en die strijd zal eer krachtiger 
dan minder krachtig moeten gevoerd worden in de naaste toekomst.

De strijd tegen schijn. Het kost mij moeite mij ervan te onthouden 
met eenige voorbeelden voelbaar te maken, in welke ontstellende mate 
misdadige suggestie bij den enkeling en de massa het vermogen ver
zwakt om wezen en schijn te onderscheiden. Camouflage, sham, schminck 
worden vanzelf sprekend gevonden op haast ieder lei

Op allerlei wijzen ontvlucht de mensch aan de w< 
het onmiddellijk gegevene. Hij maakt zich wijs dat er 
meer zijn in den tijd en in de ruimte; hij dringt zie 
door forceeren hetzelfde bereikt, wat langs natuurlijken 
wordt; hij verwacht vrucht van zaad, dat in onontgonnen en ongeploe 
grond gezaaid is; hij verheft suggestie tot een systeem; hij gelo 
een „doen alsof’ philosophie. Zichzelf durft hij niet onder de < 
zien en het leven durft hij niet zien zooals het is. Hij mist het ge 
om waar te zijn, omdat hij tot zelfs het geloof in zijn eigen diej 
waarheid verloren beeft.

merleugening zult ook gij den strijd hebben aan te 
en waarheidszin in u is, trachten
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missen, 
inneren.

„ . . . . De wereld die wordt. 
Wordt door ons.”

en routine met hare

jeleerd zijn, ga dan na of denkers en dichters, 
■uenaars, den gang van het wereldgebeuren beïn-

dat het doen 
der dingen.

Wilt gij beter 
hecrschers én 
vloed hebben

Beter nog, 
uit de eeui

Dwaal ik af? Ga ik te ver van huis?
Maak ik misbruik van de mij geboden gelegenheid?
Maar welken zin heeft maatschappelijk werk wanneer het niet be

vordert menschenwaarde en menschengeluk? En hoe kunnen wij aan 
dien arbeid, in welken vorm dan ook, ons leven geven, tenzij wij 
putten — ik gebruik een uitdrukking van een uwer docenten —■ tenzij 
wij putten en leven uit het onuitputtelijk Levensverband?

Als gij bij uwe clubleiding niet eenmaal, maar steeds, als iets vanzelf
sprekends opkomt voor gaaf, deugdelijk werk en geen geknoei, geen 
halfheid duldt; als gij, niet eenmaal, maar altijd, en in alles, doorvoert 
echtheid, zuiverheid, ook en niet het minst in kleinigheden, in de 
dingen van al den dag; als gij in uw woning 
in uw werk met normale of misdadige jeugc 
kinderbescherming, steeds „op peil" -”1*- 
wilt doen, niet een jaar, maar tien i 
werkelijk hoopt en verlangt dat uw 
niet in levend contact, in blijvende 
blijvende, met het wezenlijke?

En is dit niet het eenige waardoor gij sleur 
doodende gevolgen verre van u houdt?

Er zijn er hier velen, ook onder de hier zoo hartelijk welkome 
talrijke oud-leerlingen, die bij ervaring van jaren weten hoe wat ik 
zeg, een simpele waarheid is.

En met die simpele waarheid kom ik nu tot u, die heden uw diploma 
ontvangt, die heden door onze School in staat wordt geacht meer of 
minder zelfstandig werk te verrichten. Er zijn er onder u die zeker 
na korter of langer tijd in staat zult zijn leiding te geven en besturend 
op te treden. Doch er zijn er ook die hiervoor allen aanleg i 
Moge dezen ook dit uit hunne schooljaren zich blijvend herii 
dat men met de eigen riemen het best roeit, ook al zijn zij van 
gehalte.

'ngwerk, bij uw armenzorg, 
jd, bij kinderverzorging en 

>eil" wilt zijn, als gij levend werk 
i en twintig jaar en langer, als gij 

werk ten goede is, hebt gij dan 
gemeenschap te leven met het

en laten der menschen van geen invloed is op den loop

gele, 
geweldei 
of niet.
heb zelve deel aan de Levensbeweging door te leven 

iwige krachten in u zelve. En gij weet u zelve bron van kracht.



8

;eldt voor leider en 
:n bewust mede om 

eene mensch 
en onaf-

tenzij 
belangstelling 1 
zullen de laats

Het „van allen vrij, aan allen dienstbaar", gel 
ondergeschikte beiden. Wij werken immers allen 
zich een samenleving te doen ontwikkelen, waarin de 
zich niet meer voor den anderen vernedert, waarin vrijheid 
hankelijkheid het den mensch mogclijk maken den schepper in hem 
in leven te houden. De eerste voorwaarde daartoe is een zuiverder 
mentaliteit, ook voor ons zelven.

Praat het publiek niet na, dat zegt dat de mensch toch altijd 
dezelfde blijft; de geschiedenis leert ons heel wat anders. Zeer beslist 
gedraagt de menschelijke natuur zich anders in verschillende tijden.

Gij die in het volle leven komt te staan om er iets in te zijn en 
er te werken, gij zult het heel moeilijk hebben.

"Want de publieke opinie ziet op het oogenblik letterlijk alles door 
de vingers; slapheid, plichtverzuim, woordbreuk, zede-verwildering, 
onbetrouwbaarheid worden aanvaard als vanzelf sprekend. Wie opkomt 
tegen geknoei, en verwording op welk levensgebied dan ook, heet 
Don Q.uichotte.

Leg aan uw eigen gedragingen nooit den relatieven maatstaf van 
het tijdelijke aan.

Openbare de drang naar hef Absolute, waarover men vooral onder 
jongeren zooveel spreekt in onze dagen, zich bij u hierin, dat gij een 
absoluten maatstaf aanlegt aan uw eigen zijn en doen.

En nu nog dit.
Blijft studeeren. Niet alleen, omdat dit het meest doeltreffende 

middel is om in de practijk niet onder te gaan; niet alleen omdat het 
het eenige middel is om uw werk op peil te houden; niet alleen omdat 
het u de grootste kans geeft zelve in evenwicht te blijven; maar omdat 
gij allen in uw werk voor groote problemen komt te staan.

In de naaste toekomst zullen zij, die volksopvoeding, in welken 
vorm dan ook, tot hun speciaal terrein van socialen arbeid kozen, 
komen te staan voor hef vraagstuk der massa-opvoeding en massa- 
ontwikkeling, der kernvorming en der inwerking van de eene op de 
andere; zullen de kinderverzorgsfers voor zichzelven moeten uitmaken 
in hoeverre de resultaten der paedologie óf kinderstudie het door
voeren van andere opvoedingsmethoden noodzakelijk maakt; zullen de 
kinderbeschermsters gesteld worden voor de doorgevoerde consequenties 
van een geheel andere opvatting van misdaad en straf.

En wat de woningopzichteressen en armverzorgsters betreft, hoe 
zullen de eersten als levende menschen haar werk kunnen blijven 
doen, tenzij het vraagstuk der volkshuisvesting hare voortdurende 

heeft in verband met hare eigen bewoners? En hoe 
tsten haren arbeid naar behooren kunnen verrichten,
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De Jeugdconcerten te Arnhem 
doot MARTIN SPANJAARD.

tomen is, dat de kunst 
schiedenis der mensch- 

:nen, is men er ook te 
Lng van den vooruit- 
er H. Goedhart Jr. in 

tren '23—’24, '24—'25, '25—26 
iseeren. De leerlingen der Mid- 

en van het M. U. L. O. 
en Middelbaar onderwijs 

keer abonneeren deze voordrachten te 
een som voor de jeugdconcerten dis- 

ng uitsluitend geweest is de muziek 
:nde scholen te brengen, trof men 

en zelfs geregelde

tenzij zij hare volle belangstelling geven aan oorzaken van werke
loosheid en zooveel meer?

Hebt gij naast uwe vakstudie een speciaal onderwerp dat u niet 
loslaat, dan wensch ik u geluk.

En nu zeg ik tot u, vertrekkenden, 
plomeerden, ja tot u allen, nog slechts 
niets is waartoe de tijdgeest u dwingt u

Hoe ook uw vrijheid zij. 
Zij houdt eendre gedaante: 
Vorm van gebondenheid.

gediplomeerden en niet gedi- 
één woord, omdat er misschien 

zóó diep van te doordringen:

VT u men langzamerhand tot de conclusie gekt 
-f- ’ een belangrijker rol in de ontwikkelingsgesc 
heid inneemt, dan amusement of afleiding te dien' 
Arnhem door de zeer tegemoetkomende houding 
strevenden Wethouder van Onderwijs, den heer 
geslaagd, in de wintermaanden der jare" 
zoogenaamde jeugdconcerten te organist 
delbarc Scholen, van Lyceum, Gymnasia 
benevens de leerkrachten bij het Lager- 
konden zich tegen f 0.50 per 
bezoeken, terwijl de Gemeente 
ponibel stelde. Hoewel de bedoeling uitsluitend gewc 
onder de leerlingen der verschillende scholen te brengen, trof 
onder het auditorium ook zeer veel volwassenen en zelfs geregel 
bezoekers der abonnementsconcerten der Arnhemsche Orkest Vert 
niging aan. Dit laatste feit toont ons hoezeer men niet alleen in 
behoefte van den scholier heeft voorzien, doch tevens ook in die van 
den meer ontwikkelden muziekliefhebber. Intusschen mochten wij echter 
geenszins uit het oog verliezen, dat de voordrachten uitsluitend voor 
den leerling bestemd waren en aldus moesten worden ingekleed.

In tegenstelling met het schoolonderwijs, waar in één klasse welis
waar leerlingen met verschillenden aard en aanleg, doch met in hoofd
zaak gelijke ontwikkeling de lessen volgen, deed zich hier de uiterst 
groote moeilijkheid voor, dat men behalve met verschil van aard en 
aanleg, rekening diende te houden met het groote onderscheid in 
ontwikkeling, daar men tegelijkertijd leerlingen uit laagste en hoogste
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Uit de 
„Damnation de Faust’’.

1. L. van Beethoven — Ouverture „Egmont”.
2. L. van Beethoven — Symphonie no. 5.
3. H. Berlioz —■ a. Menuet des follets.

b. Danse des Sylphes.
c. Marche Hongroise.

4. P. van Anrooy — Piet Hein Rhapsodie.

geschiedenis der muziek had in te 
chalve

hebben naar onze 
liefde tot de kunst 

, zouden dergelijke 
vervreemden, dan 

een en ander slechts
aangestipt.

: programma bracht Schuberts „Unvollendete” Symphonie 
en diens „Balletmuziek uit Rosamunde", de eerste „Peer Gynt suite” 
van Grieg en de „Donauwals” van Johann Strauss. Deze werken 
gaven ons aanleiding met enkele woorden over de romantische muziek 
te spreken, het nationale karakter in muzikale kunstwerken naar

klasse nader in het wezen en de  
wijden. In hoofdzaak moesten derhalve de eerste voordrachten slechts 
studies voor ons zelve zijn het auditorium te peilen en onze voelhorens 
uit te steken op welke wijze we de komende jaren den cursus zouden 
kunnen voortzetten. Behalve echter de inkleeding der te behandelen 
stof, moet men het tijdstip der te geven voordrachten zoo voordcelig 
mogelijk kiezen. In de eerste twee jaren der jeugdconcerten werden 
deze des Zatermiddags gegeven, naderhand besloten we echter als 
proef de lezingen op Zaterdagavonden te stellen, daar het ons voor 
wilde komen, dat wij des middags aan het mooie weer en aan het 
voetbal- of tennisspel grootc concurrenten bezaten; de ervaring in 
deze heeft ons echter geleerd, dat de middagvoordrachten aanmerkelijk 
beter bezocht waren, dan die welke des avonds gehouden werden.

Uitgaande van het standpunt, dat men met een kunstwerk direct 
tot het hart moet spreken, wil men dieper belangstelling voor een 
werk in het bijzonder en voor de kunst in het algemeen wekken, 
begon de eerste serie der voordrachten dan ook met twee standaard
werken der klassieke muziekliteratuur. Het programma was als volgt 
samengesteld:

We bespraken naar aanleiding van dit programma, na de ontwik
kelingsgeschiedenis der muziek vanaf de oudheid tot op heden in zeer 
groote trekken geschetst te hebben, o.a. de ontwikkelingsgeschiedenis 
der symphonie en het instrumentatie-idee der klassieken, alsmede de 
Ouverture-vorm. Dieper ingaan in de muziekgeschiedenis, analyse der 
composities zoowel als aesthetische beschouwingen 
meening eerst dan hun waarde, wanneer men de li 
eerst heeft wakker geroepen. Op het oogenblik nog, 
beschouwingen den hoorder eerder van de muziek ’ 
hem nader tot deze kunst brengen, aldus werd 
zeer terloops <

Het tweede
diens „Ball

Grieg
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Beethoven, 
pas kwam, 
>ote vraag- 
tweede en 

l‘n gekozen 
jverture

en met een enkel woord de ontwikkeling der dans-voren te brengen 
muziek te gedenken.

Zoo konden we het tweede jaar den cursus openen met de . Zauberflöte- 
Ouvcrture" van Mozart en de „Pastorale”-Symphonie van ~ 
terwijl juist laatstgenoemd werk ons zeer voor ons doel van 
aangezien we hieraan verschillende problemen, o.a. het groc 
stuk der programma-muziek, konden vastknoopen. Voor de ' 
derde voordracht van het jaar ’24~’25 werd als onderwerp g 
.De Muzikale Romantiek" met als programma de Hebriden-Ou, 
van Mcndelssohn en de groote C-dur-Symphonie van Schubert en „het 
Kunstwerk van Richard Wagner" terwijl de voorspelen .Tristan, 
Lohengrin, Meistersinger en de Trauermarsch uit „Götterdam- 
merung" ten gehoore werden gebracht. Wij wezen op de onafschei
delijkheid der literatuur, op den invloed die o .a. E. T. A. Hoffmann e.a. 
op de ontwikkeling der Duitsch-romantische muziek hebben uitgeoefend 
en hoe de figuur Wagner slechts uit het voorgaand tijdperk te be
grijpen is. Wij wezen er op hoe met de sociale veranderingen tevens 
andere vormen en mogelijkheden in de kunst opdoemden, we bespraken 
terloops de maatschappelijke positie van den kunstenaar, zoodat een 
stuk cultuurgeschiedenis „in nuce" behandeld werd. Steeds werden 
onze woorden met uitvoeringen door volledig orkest aangevuld.

Hoezeer deze uiteenzettingen ook door de meer ontwikkelden onder 
het gehoor met de grootst mogelijke aandacht gevolgd werden, toch 
heeft ons dc ervaring geleerd, dat een voordracht over geschiedenis, 
bouw en behandeling der meest voorkomende orkest-instrumenten 
verreweg de grootste instemming van de zijde van het publiek heeft 
ondervonden. Bij de bespreking van het instrument stond de bespeler 
ervan naast ons, liet de behandeling zien, toonladders en melodieën 
hooren en maakte zoodoende na voorafgegane uiteenzettingen onzer
zijds het auditorium met behandeling en klankkleur van zijn instru
ment bekend. Dat vooral het slagwerk een dankbaar object ter be
spreking was, behoeft wel nauwelijks vermeld!

Dc voordrachten van het derde seizoen zouden in hoofdzaak de 
ontwikkeling der symphonie van Haydn tot Mahler, uitvoeriger be
handeld, tot strekking hebben. Het eerste programma, waarbij karak
teristieke gedeelten uit verschillende symphonieën ten gehoore gebracht 
werden, luidde als volgt:

1. Joseph Haydn — Adagio — Allegro uit de G-dur Symphonie no.
2. W. A. Mozart — Andante Cantabile uit de Jupitcrsymphonie.
3. Joseph Haydn — Menuet en trio uit de G-dur Symphonie no. 13.
4. L. v. Beethoven — Scherzo (Allegro) en Finale uit de Symphonie

no. 5.
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De Jeugd-Concerten te Amsterdam.
door CORNELIS DOPPER.

hoewel de laatste cursus 
:hccl afgewerkt 
jjnen te hebben, 

orkestinstrument. Ook 
zen, was mede van invloed 
Icrs van het laatste jaar. 
ons voorkomen, dat eerst 

kunnen worden, wanneer men 
deze jcugdconcerten laat 

de voordrachten splitst, zoodat men meer 
gelijke ontwikkeling van 

^schillende manieren be
den leerling, zou ge-

A1 deze voordrachten toonden aan, dat we, 
door vele verplichtingen elders onzerzijds helaas niet geh 
kon worden, tot nu toe eenigszins te hoog gegrepen schijt 
uitgezonderd echter de voordracht over het 
de keuze om den cursus des avonds te geve 
op de minder groote opkomst der toehoordt

Na de aldus opgedane ervaring wil het 
dan een volledig succes geboekt zou 
niet de leerlingen uit alle klassen tezamen 
bezoeken, doch indien men 
rekening zal kunnen houden met de ongeveer ( 
den toehoorder. Hetzelfde onderwerp, op vers 
handeld, al naar gelang de ontwikkeling van 
makkelijker begrepen en spoediger in zich opgenomen kunnen worden. 
Dat men in dit geval voor grooter uitgaven komt te staan ligt voor 
de hand. Wanneer verder degene, die zich met de jeugdconccrten 
belast, zich in verbinding stelt met de directeuren der verschillende 
scholen en zich nauwkeurig op de hoogte laat brengen hoever die
genen, die aanstonds zijn voordrachten zullen volgen, in algemeene 
ontwikkeling en begrip gevorderd zijn, wanneer hij dan naar deze 
gegevens de aard zijner voordrachten zal bepalen, dan eerst zal men 
het tot nog belangrijker resultaten kunnen brengen. Ook het gebruik 
van het schoolbord, waarop men het „motief” en zijn talrijke meta- 
morphosen aanschouwelijk kan voorstellen, zal inderdaad veel tot duide
lijker begrip van het kunstwerk kunnen bijdragen. Dat er op het gebied 
van „ Jeugdconcerten” nog een groot veld braak ligt, is zonder twijfel.

Arnhem, September 1926.

~V7"oor vier of vijf jaren zijn in Amsterdam de Jeugd-Concerten 
’ begonnen. Dat deze concerten niet zonder resultaat zijn gebleven 

bewijst niet alleen het feit, dat deze concerten druk bezocht werden, 
maar ook, dat het Amsterdamsche voorbeeld op verschillende plaatsen 
van ons land is nagevolgd. Ons streven en trachten is: om het be
grijpen van de muziek als eene „taal in klanken” te bevorderen en 
de studie daarvan op te wekken. Mijne ervaring is, dat deze studie 
veel te veel verwaarloosd wordt.

Bij het studeeren der muziek wordt de vorm, de schoonheidsleer 
en de geschiedenis dezer kunst, schromelijk verwaarloosd. Nu weet
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ik wel dat, om deze muzikale taal goed te leeren verstaan en begrijpen, 
er heel wat kennis wordt vereischt. Niet iedereen is in staat, om 
zich deze kennis (e verwerven. Daarvoor is noodig: een natuurlijke 
bega ving en een levenslange studie.

Om muziek echter te genie
bijna een ieder geraken. Da«
een ontvankelijk gemoed en,

enadigde Mozart, die het als (
en van dit star 

tan. Ik s

van verschillende 
jote voldoening terugzien op deze concerten en geloof 
leze concerten zeker dat resultaat hebben bereikt, 

zijn ingesteld.

mieten als een mooie kunst, daartoe kan 
een ieder geraken. Daarvoor zijn noodig: een paar goede ooren, 

ontvankelijk gemoed en, vooral niet te vergeten, een gezond stel 
hersens. De begenadigde Mozart, die het als geen ander, weten kon, 
heeft dit reeds uitgesproken, en van dit standpunt zijn wij bij het 
instellen dezer jcugd-conccrten, uitgegaan. Ik schreef van de hoofd
nummers der uit te voeren werken, de voornaamste tema’s en motieven 
op. Die werden dan vermenigvuldigd en aan de verschillende deel
nemende scholen en klassen verdeeld, om zoo mogelijk bij de voor
bereiding te helpen. De resultaten hiervan kan ik niet beoordeelcn, 
omdat ik slechts van enkele scholen eenig verslag hiervan te weten 
kwam. Deze enkele verslagen hebben mij echter overtuigd, dat deze 
methode alle aandacht verdient.

In de concertzaal hield ik dan hetzij over de muzikale vormleer, de 
dichterlijke inhoud of over de instrumentale kleur der uit te voeren 
werken een korte, en naar ik hoop, begrijpelijke inleiding. Of, om 
een practisch voorbeeld te geven, noem ik het programma, dat ik uit
voerde, ter gelegenheid van het eerste Nederlandsche Paedagogisch 
Congres. Van eene symphonie van Ilaydn trachtte ik den vorm te 
verklaren; van het scherzo symphonique van Paul Dukas de poëtische 
inhoud en van Les Préludes (naar de Lamartine) van Franz Liszt, be

ter gelegenheid
eene symj
het scherzo symphonique van Paul Dukas de 
Les Préludes (naar de Lamartine) van Franz 

halve de muzikale inhoud, de klank-kleur der verschillende orkest- 
instrumenten. Verder heb ik nog voordrachten gehouden over: Hoe 
moet men muziek hooren; over tema’s en motieven, etc. etc. alles in 
beknopte en de meest populaire vorm. En zoo mogelijk, liet ik mijn 
auditorium alles practisch hooren, waarbij de kunstenaars van ons 
concertgcbouw-orkest mij met al hun kunnen bijstonden. Ik geloof zeer 
in de toekomst dezer concerten, niet alleen voor de schooljeugd maar 
ook voor volwassenen. Ik zou echter gaarne wenschen, dat de voor
bereiding voor deze concerten wat meer ter harte werd genomen. 
De tijd die hiervoor in een conc’ertzaal beschikbaar is, lijkt mij te 
beknopt. Ook lijkt mij de concertzaal — in het concertgebouw sprak 
ik meermalen voor twee duizend paar ooren — wel wat groot voor 
meer intiemere en uitvoerige verklaringen.

Maar des ondanks, kan ik, dank zij de medewerking 
kanten, met gro< 
ik zeker, dat d< 
waarvoor ze

Amsterdam, September 1926.



iL'l j-.

Pd

14

L c

; en 
een

gazon, 
vriend

waarvoor 
toekomt.

Een breede 
tof deze 

itenhuis, vol fijnt

kromming, juist waar het pad naar Maartensdijk al- 
oorspronkelijk tot dat buitengoed behoorend, vindt 

zeggen: vondt ge — een monumentale stalling, 
i 36 paarden een meer dan royaal onderdak 
ngs komt zal ontwaren, hoe deze voormalige 
irdenstoe is gemetamorfoseerd, een prestatie, 

wersen van Amsterdam, alle lof

oprijlaan, uitloopend 
gang tot deze nieuwe bezitting van 1 
Buitenhuis, vol fijnen smaak < 
waar een honderd-tal gasten 
Conferentiezaal aan meer

,.fi fa • - '3

oord. In een 
buigt, links, en 
ge — ik moest liever 
waar eens een stoeterij van ; 
vonden. Wie er thans lanj 
„stal” tot onherkenbaarwor

den Architect A. Ingw

I op een breed gazon, geeft toe- 
het N.J.V.: een vriendelijk, statig 

en toch sober getint en aangekleed; 
i makkelijk onderdak vinden, terwijl c 

dan 250 toehoorders ruimte biedt.

Een nieuw buitenhuis voor jonge menschen 
door H. GORDEAU Jr.

veg tusschen Soestdijk cn Bilthoven, cn ongeveer 
rechts de kapitale buitenplaats Prins I Icndriks-

De Hoeve; links de huiskamer, in ’t midden de leeskamer, rechts de directeurswoning.

Tn „Volksontwikkeling” van Juni 1925 vertelde ondergeteekende 
iets van het Kampwerk van het N(ederlandsch) J(ongelings) 

V(erbond) dat nu reeds sedert vijftien jaar icdcren zomer opnieuw, 
ten bate van jongens en jonge menschen wordt georganiseerd.

Sinds kort heeft „het Buitenwerk” van dit Verbond een merk
waardige uitbreiding gekregen, waarover we thans wel iets mogen 
mededeelen.

Aan den Rijksstraatwt
op de helft daarvan, ligt r
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een park 
dat door
schilder-

••• g

en de groote Eetzaal, 
thans de ingang is, wordt gevormd door de 

de donkere kamer, enz., en 
de noodige dienstvertrekken.

In het front zijn vijf breede ramen aange 
dakkapellen ziet ge de ramen der slaapkat 
ligt de groote huiskamer.

De rechtervleugel, met een uitzicht op den weg naar Bilthoven, 
vormt de Bibliotheek en Schrijfzaal; de keuken en de woning van 
den Directeur, een jong Ingenieur, den Heer Rijks, die zich geheel 
aan den arbeid in het Huis, — in de Hoeve zegt men, — heeft 
gegeven.

De linkerzijvleugel bevat de Bestuurskamer
De achterzijde, waar

groote Conferentiezaal, de badinrichting, 
tusschen al deze inrichtingen bevinden zich

jebracht, en daarboven in 
imers. Op deze frontzijde

gevonden.
p, dat het geheel omringd is door 

iboomte, spar, den, beuk en eik, en 
grooterc en kleinere lanen, en een 
maal overbrugt! is.

aan de uiterste buitenzijde, en, midden in een 
irtij, treft ge nog twee gebouwen aan, waarvan het ééne tot 
bergplaats is ingericht, en het andere nog zeven slaapkamers

Dc llocxc van ilrn straatweg gezien. Links de eetzaal, rechts de directeurswoning.

Een breede trap in de hall voert naar boven, waar twaalf slaap
kamertjes zijn gebouwd, en drie groote slaaps<i/rw, waarvan de om- 
vangrijkste vooral buitengewoon smaakvol is ingericht, en een schitterend 
uitzicht geeft in het 8 bunder groote boschland, dat mede tot de 
Stichting behoort.

De watervoorziening, opslagplaatsen voor brandstoffen enz. hebben 
in den kelder een plaats

Reeds doelden wc erop 
met heerlijk opgaand gcbi 
sneden is met een aantal 
achtige beek, welke drie :

Een speelveld ligt
houtpar
fietsenb
zal kunnen bevatten.
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Kleurige, ruime zalen, modern in den besten zin des woords, ruime 
leunstoelen, een goed gevulde bibliotheek, een fraaie clcctrischc ver
lichting, centrale verwarming, een uiterste billijke pensionprijs (f 2.50 
per dag alles inbegrepen) maar bovenal een atmosfeer van welwillend
heid en dienende liefde, ziedaar eenige dingen waarvan het N. J. V. 
hoopt, dat ze vooral jonge menschen in vacant iet ij, I /uilen trekken.

Maar, het geheel heeft meer dan f 100.000 gekost, en daarmee nam 
het N. J. V. een schuldenlast en een finantieele verantwoordelijkheid 
op zich, die waarschijnlijk niet gerechtvaardigd zou wezen, alleen 
door het motief: aan wat jonge menschen, gedurende hun vrijen tijd, 
een aardig zitje te verschaffen.

De Ernst-Sillem-Hoeve, zoo genoemd naar één der overleden

Penningmeesters die zeer veel voor het Verbond heeft gedaan, en 
wiens nagedachtenis op deze wijze wordt geëerd, — is voor de oudste 
onzer Jeugdorganisatie een zeer kostelijk instrument, dat den arbeid 
voor en onder de rijpende en rijpere jeugd op allerlei wijze zal kunnen 
dienen.

Het Bestuur heeft allereerst op het oog gehad den zwakken jongen 
man, die niet ziek genoeg is om in een Ziekenhuis plaats te kunnen 
vinden, maar die toch zoo noodig eens een paar weken er uit moest, 
weg uit de vunzige stad, en midden in Gods vrije natuur, hier een 
gelegenheid te bieden, om weer op verhaal te komen. Dadelijk is 
naast de Ernst-Sillem-Hoevc een van Noortfonds gesticht, dat bedoelt 
gelden te verzamelen, om hen, die zelfs den zeer matigen verpleegprijs 
niet kunnen betalen, ook hierin ter hulp te komen. En het is aardig
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te zien hoe nu reeds — de Hoeve werd eerst in Juli geopend, — 
de jonge mcnschen, die het wat breeder hebben in dat opzicht, voor 
hun minder bedeelden makker offeren.

Dan is er plaats voor den gezonde in vacantie, of hij tot het Ver
bond behoort, dan wel niet; mits hij natuurlijk bereid is zich aan 
de algemeene huisregels te onderwerpen.

Maar men meent in dit werk toch nog veel meer perspectief te 
zien. De plattclandsjongen, die juist in de zomermaanden zeer bezet 
pleegt te zijn, kan er in de najaars- of wintermaanden terecht, want 
de Hoeve zal het heele jaar open zijn.

Vooral echter zal men trachten daar in week-ends of op doorde- 
weekschc dagen de leidinggevende figuren uit heel den Bondsarbeid 
in kleinere of grootcre Conferenties bijeen te brengen, om met hen 
over aard en wezen, over methode en stand van den arbeid te kunnen 
spreken. Ook dergelijke bijeenkomsten hebben er op de Sillemhoeve 
reeds plaats gevonden.

En nog een stap verder zou het verbond dan kunnen brengen tot 
het aanvangen, juist in deze rustige omgeving, van een soort Leiders- 
school, waar jonge Leiders zich gedurende meerdere dagen en onder 
voorlichting van der zake kundigen, eens rustig in één of meer vakken 
den Vereenigingsarbeid rakende, konden inwerken.

Want het gaat in het N. J. V. juist zooals in iedere andere Jeugd
organisatie: de jeugdigen zijn wel te bereiken, maar de geschikte, be
gaafde en gevormde Leiders te vinden, dat is de groote moeilijkheid.

Natuurlijk meent het N. J. V. niet de geheele capaciteit van het 
huis, reeds nu en gedurende al de dagen van het jaar voor zich zelf 
noodig te hebben.

Aan geestverwante organisaties, ’t zij die zich met arbeid onder 
mannelijke of vrouwelijke personen bezighouden, zal dan ook zonder 
twijfel gastvrijheid worden geboden, mits men bereid is den kostenden 
prijs te betalen. Reeds meerdere organisaties hebben inderdaad van 
die gelegenheid een dankbaar gebruik gemaakt.

Bezoek aan de Ernst-Sillem-Hoeve is ten allen tijd welkom. En we 
twijfelen er niet aan, of de gewichtige arbeid onder ons opgroeiend 
geslacht is met de daad der opening en exploitatie van dit Buitenhuis 
zeer zeker gebaat.
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De Veertiendaagsche Studiegemeenschap 
voor Vrouwen op „De Vonk”

door HERMIEN VAN DER HEIDE.

rT' oen ik in het Juninummer van de 5e jaargang (1924) van dit 
A tijdschrift’m’n slotbeschouwing gaf over de Deensche Volkshoogc- 
scholen, besprak ik daar de mogelijkheid van zoo iets voor ons eigen 
land en ik stond toen vrij sceptisch tegenover de gedachte, dat er 
voor ons land een dergelijke opvoedingsinrichting zou kunnen komen, 
van invloed op allerlei bevolkingslagen en groepen. Eenheid of ’t 
streven daarnaar is een voorwaarde voor dergelijke inrichtingen en 
wij missen die. Als volk hebben wij niet iets gemeenschappelijks, wat 
sterk genoeg is, om als basis voor een volkshoogeschool te dienen, 
maar in verschillende groepen zijn zeker idealen te vinden, sterk 
genoeg, om als basis te dienen, was mijn conclusie. Nu — na een 
paar jaar is de eenheid er zeker niet hechter op geworden. Wat 
ons onderling scheidt springt steeds meer naar voren, dan wat ons 

. bindt. Men specialiseert zich meer en meer — in zijn beroep —- in zijn 
geestesrichting. Steeds ingewikkelder ’ en onoverzichtelijker worden 
de verschillende levensgebieden. Een mensch kan alleen maar ’n gedeelte 
overzien en beheerschen. De huisarts gaat langzamerhand tot ’t ver
leden behooren, voorspelt men, 'men spreekt over spccialiseering in 
’t predikantenvak; een stadsdominee moet andere dingen weten dan 
’n plattelandsdominee, een jeugdpredikant moet andere scholing heb
ben dan ’n geestelijke, die onder volwassenen zijn werkgebied heeft. 
In geestesrichting wordt de specialisatie ook grooter. Bijna ieder is 
ergens bij aangesloten. Slechts enkelen, die ver boven de gemiddelden 
staan kunnen alleen zichzelf zijn. Er is een groep beneden de middel
maat die niets is en dan is er nog in de middelmaat een kleine cate
gorie zoekers of geestelijke zwervers. Verder hoort bijna ieder ergens 
toe, en hoe langer hoe meer menschen dragen als bewijs van hun 
verbijzondering een insigne op hun borst. Die insignes zijn blauw of 
rood, of zilveren sterretjes, of symbolische voorstellingen en ze worden 
waarschijnlijk gedragen uit behoefte dat naar zich toe te trekken, wat 
bindt, maar ze zijn in wezen meer exclusief dan bindend.

Met angst en beven constateeren wij die verspecialiseering op 
allerlei levensgebieden. We kunnen haar niet keeren, al zouden wc 
het graag willen, want zij is te veel geworteld in de noodzakelijkheid. 
We kunnen probeeren haar slechte gevolgen te verminderen door in 
’t bijzondere 't algemeene te blijven beleven, door elk deeltje te zien 
als onderdeel van ’n geheel.
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In dit licht moeten volkshoogeschoolpogingen van groepen, 
worden gezien.

waarnaar' dé • 
ïrdieping

Het is zeker niet toevallig, dat in ons land door de arbeidersbe
weging de eerste stap in de richting van interne volkshoogescholcn 
is gedaan. Sterkcr dan in andere groepen leeft in de arbeidersbe
weging de drang naar kennis. De strijd der arbeidersklasse is in 
vorm gewijzigd in den loop der jaren. Men is er zich bewust van 
geworden dat veranderde toestanden niét mechanisch veranderde 
menschen maken. Men is er zich rekenschap van gaan geven, dat .er 
een wisselwerking is tusschen mensch en omstandigheden en men weet,, 
dat voor de doorvoering en verwezenlijking der socialistische idealen 
meer noodig is dan ’t bezitten van uiterlijke macht. Wordt die uiter
lijke macht niet gehandhaafd door innerlijke kracht, dan is ze voos.

Bij de verwezenlijking van alle socialistische eischen wordt als een 
voorwaardc gevoeld, dat er in de menschen een sterkcr gemeenschaps- .* 
besef leeft, dan zich tot nu toe openbaarde.

Meer kennis, dieper inzicht is er noodig voor den arbeider, als zijn- ■ 
medczcggingschap in 't bedrijf van fundamenteele beteekenis zal worden 
voor dat bedrijf.

Voor de positieve maatschappelijke verbeteringen, 
arbeidersbeweging streeft, zijn verruiming van kennis en ver 
van inzicht uiterst noodzakelijk. Tekorten, die er zijn, openbaren zich 
eiken dag, werken remmend, verhinderen uitgroei in ’t klein evenzeer 
als in de groote lijnen.

Zeker, ook in andere kringen is ’n dorst naar kennis en een be
hoefte aan levensverdieping. In V. C. J. B. en Woodbrookers en in 
veel andere groepen voelt men ’n gelijke drang naar levensverdieping 
en cultuurhernieuwing. (De drang naar meerdere kennis is kenmerkend 
voor de arbeidersklasse). Maar bij andere groepen is de nood niet 
zoo dringend. Zij hebben geen ópenbare lichamen, die wachten op 
goede krachten, die met woord en daad de idee vertegenwoordigen. 
Er is geen raad die wacht op goede Woodbrooks raadsleden, geen 
Kamerfractie, waarin ’n goed V. C. J. B.’er fractielid moet zijn.

Doordat de arbeidersbeweging haar „innerliches Huszerlich macht" 
in ’t maatschappelijk leven, worden er voortdurend meer krachten 
gevraagd, die doelbewust en geschoold zijn. Geen wonder dat uit de 
arbeidersbeweging het eerste volkshoogeschoolstreven is voortgekomen.

Merkwaardig is, dat men bij deze eerste proef niet begonnen is 
met de gemakkelijkst bereikbare mcnschengroep. In andere landen 
begon men met werkelooze arbeiders of met fabrieksarbeidsters. In 
ons land is ’t initiatief uitgegaan van de Bond van Soc. Democr.
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In die studiekring 
inleidingen.

studiekring. De cursisten 
'ingen waren ze 
zen den inhoud 
las in verband

op haar initiatief zijn 18 arbeidersvrouwen van 
: Vonk" in Noordwijkerhout verzameld voor een 

 ;n omgeving al werk 
leesclubjes leiden, raadszetels bekleeden, vrouwenclubs 

 ïre schoolopleiding en de 
der jaren hebben toegeëigend, 

zich los te maken uit ’t gezin, 

zooveel

Vrouwenclubs. En < 
4—19 Sept. op „de 
14-daagsche studiecursus. Vrouwen, die in eigei 
hebben, die 
presideeren, vrouwen, met niets dan 'n lagei 
kennis, die zij zichzelf in den loop 
't Was voor haar zeker een daad, 
voor 14 dagen. Bij ’n arbeidersvrouw, die alles zelf doet, is 
bondenheid aan 't eigen huis grooter dan bij haar, die al 
takken van ’t huiselijk bedrijf in vreemde handen overlaat.

Bij ’t organiseeren van „weekends" voor vrouwen, was ’t vroeger 
al gebleken hoe groot die gebondenheid is, hoe weinig vanzelfsprekend 
’t is, dat ’n arbeidersvrouw ook eens, al is 't maar voor enkele dagen, 
onbekommerd geniet. En nu gold ’t een 14-daagschc cursus. Velen 
twijfelden er aan of de vrouwen zouden komen. Maar ze brachten 
het offer en ze verlieten haar kleine kring voor ’n tijdje voor grooter 
verband en ze voelden sterk, dat ze met deze daad een verantwoording 
op zich namen.

De mooie gelegenheid, hier geboden, moest uitgebuit, om tekorten 
in te halen en nieuwe impulsen te krijgen.

’t Was noodig, dat iedere cursist apart behandeld werd. De eerste 
dag, door de vrouwen „biechtdag" genoemd, sprak de cursusleidster, 
Mej. E. Ribbius Peletier, met elk der cursisten afzonderlijk, om in
zichten te krijgen in tekortkomingen en mogelijkheden van ieder.

En na deze biechtdag begon 't geregelde werk.
's Morgens werd ’t eerste lesuur besteed aan de Ontwikkelings

geschiedenis der Maatschappij. De cursisten hadden vooruit eenigc 
lectuur moeten doorwerken, o.a. de geschiedenisboekjes van Swierstra 
en Bruijn en IJzermans „De Weg der Beschaving", zoodat er een begin 
van gemeenschappelijken ondergrond was. 't Stil zitten luisteren was 
voor verschillende cursisten eerst moeilijk, maar de cursusleidster 
heeft ’n bijzonder klare, pakkende manier van lesgeven en de uren 
werden gauw te kort.

Daarna was afwisselend zelfstudie 
waren verdeeld in twee studiekringen, 
’t meest zelf aan ’t woord, ze hielden inleidingen, gave 
van artikeltjes en brochures weer, bestudeerden de ath 
met de buitenlandsche politiek, enz.

En studiekring fcn zelfstudie voldeden uitstekend als onderwijsvorm. 
Vooraf hadden eenige belangstellenden in deze cursus ’t hoofd 

geschud over de zelfstudie. „ Dat wordt niets, dat kunnen ongeschoolden 
niet, zij weten niet wat en waar ze moeten beginnen", zeiden ze.
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lag, waarin de eene helft 
deed. De ontvangende 

hadden verschillende rollen, die de bezoeksters niet wisten, 
moesten trachten te weten te komen. Er was het huissloofje en 
pessimist, die zegt dat 't altijd zoo geweest is en altijd wel zoo 
blijven ook •— en die intellectueel, die denkt zijn maatschappelijken 
plicht vervuld te hebben, als hij op vriendelijke wijze liefdadige in
stellingen steunt.

En eens was er een congres van de vereeniging „het Moederschap 
in Eere". De huiskamer was omgeschapen in ’n congreszaal, met al 
de daaraan verbonden dingen als bestuur- en perstafel, publieke 
tribune — praeadviezen, enz. Een van de studiekringen had zorg 
moeten dragen voor de sprekers en alle politieke partijen waren 
vertegenwoordigd. Bijzonder goed kweten sommigen er zich van, om 
zich in te leven in ’n meening tegenovergesteld aan haar eigen. En

Maar juist, omdat de les zoo pakte en zooveel stof tot uitwerken 
gaf en omdat er in de studiekringen van allerlei opgedaan moest 
worden, waarvoor voorbereiding noodig was, omdat opstellen gemaakt 
moesten, was er eigen vrijen tijd noodig en de klacht van de meesten 
was dan ook, dat er niet meer tijd was voor eigen studie. In den 
rusttijd van 1 —3, bestemd voor dolce far niente, was de studiezaal 
nog geregeld in gebruik. Aan de methode van de leidster, n.l. zooveel 
mogclijk de cursisten tot zelfwerkzaamheid te prikkelen, is 't zeker 
te danken, dat de werkanimo in stijgenden lijn bleef. Dat er met 
den dag grootcr arbeidsspanning kwam, was zeker een gevolg van 
het streven om ’t kathedersysteem tot ’n minimum terug te brengen.

Behalve het levende, boeiende doceeruur 's morgens, was er nog een 
luisteruur, als iemand van buiten kwam, om over speciale dingen te 
spreken. De wethouders Wibaut en Drees spraken over gemeente
politiek, de dames Groencweg en Pothuis-Smit resp. over „Propa
ganda” en „Pers”.

Deze onderwerpen openden nieuwe mogelijkheden voor ’t omzetten 
van ideaal in werkelijkheid. Als een buitengewoon voordeel voelde 
ik ’t, dat achter de theorie, die hier gegeven werd, practijk stond. 
Als ik denk aan allerlei bijeenkomsten van idealistischen aard, die ik 
meemaaktc en hoe altijd de slotsom van theoretische uiteenzettingen 
en beantwoording was de vraag: „maar hoe kunnen we....?" dan 
voel ik hoe belangrijk ’t is, dat hier problemen, geen abstracties waren, 
of interessante curiosa, maar, dat ze uit de practijk geboren, de prac
tijk weer ten goede komen ~ als ze door de theorie heengegaan zijn.

Behalve deze lessen was er ook nog een ander soort, en zeker niet 
’t minst geanimeerde.

Eens was er 'n huisbezockmidd< 
cursisten bij dê andere huisbezoek
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gedeelte heeft niet bestaan in 
lofdzakelijk aaitl gewerkt, om 

;ocd verband te leggen, termen, 
■cwust te maken en lijnen aan te 

igs de verdere ontwikkeling zich kan voortzetten.

den anderen kant, 't samenzijn. 'Wie socialisme wil, 
een geheimzinnig 
mcnsch om. De 

werd „Studiegemeenschap” genoemd, om- 
gcmcenschap op te bouwen, 'n 

i harmonie staan. Ook 't samen- 
i voor later, de onderlinge toon

mecr uit en

zelfs in de debatten wisten ze 
te handhaven.

Het voornaamste bij ’t intellectuecle ( 
’t bijbrengen van veel nieuws. Er is ho< 
de aanwezige brokstukken in een gO' 
die veel ondoordacht gebruikt zijn, bei 
geven, waarlang

Dit over de
En nu over 

moet trachten socialist te zijn. Het socialisme is niet 
iets, wat zich in de samenleving voltrekt buiten den 
14-daagsche vrouwencursus werd „Studiegemeenschap” ( 
dat er bewust gestreefd werd een gemeenschap op t< 
samenleven, waarin recht en plicht in 
zijn moest worden tot een krachtbron 
moest normatief zijn.

De omstandigheden zijn voor de verwerkelijking geschikt. Geen 
zorgen (behalve de stille gedachten aan hoe ’t thuis nu gaan zou), 
rust en stilte, mooie natuur. In die omstandigheden zitten r 
heden voor de opbloei van een echt kameraadschappelijke vei 
waarin de eene mensch openstaat voor den andere. We hebben 
probeerd op allerlei manieren ’t samenleven te versterken en er ge
zonde blijheid aan te geven, ’s Morgens_ in de gymnastische oefeningen 
op ’t grasveld, de samenzang na de maaltijden, wat wc overnamen 
van de Zweedsche arbeidershoogeschool, de tochten naar zee of naar 
’t bramenlandje, de avonden na negenen, die huiskameravonden waren 
met muziek, voorlezen, spel en zang. Dat alles moest de band ver
sterken.

Moeilijkheden waren er ook wel eens. Ieder weet aan welke speci
fieke gevaren een vrouwensamenleving bloot staat. We ontkwamen 
er ook niet geheel aan, maar we zijn er doorheen gegroeid en altijd 
was de algemeene zaak belangrijk genoeg, om hoofdzaak te blijven. 
En ieder deed z’n best een bouwsteentje te zijn voor ’t huis, dat we 

rokken.
ingzamerhand groeide ’t eigen leven der cursisten
l ieder rust binnen ’t kader van ’t gezamenlijke.

Hoogtepunten hadden we ook. In elke gemeenschap zijn feesten 
hoogtepunten. En we hadden ze, de feesten.

Daar was de tooneelavond op zolder. Daar boven 

huis

was de tooneelavond op zolder. Daar boven was door eenige 
van de soc. democr. studentenclub met simpele middelen een toonecl 

gemaakt en onder ’t geheimzinnig geloei van ’n "Westerstorm om ’t 
iuiS heen, kwamen de diepzinnige woorden van Tagore tot ons. Chitra,
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Opvoedkundige Proefscholen te Winnetka ') 
door CARLTON WASHBURNE.
van de openbare Scholen te Winnetka, Illinois).

*) Overgenomen uit the New Era van Juli 1926.

opgevoerd op zoo’n mooie wijze, dat ’t 
e diepste diepten van onze Westersche 

tnhcidsgevoel tusschen speelsters en

; voor propaganda 
cursisten hebben 

aan bezieling.

en als 
gewonnen 
om uit te

roep- en eigeninitiatiefwerk die aan elk kind een kans moet geven 
om zijn eigen, bizondere interessen en aanleg te ontwikkelen, 

en deze speciale aanleg te leeren gebruiken ten bate van de klas, 
en het zelfstandig eigen maken van zulke kennis en vaardigheden als 
alle kinderen zoo goed als zeker in hun leven noodig zullen hebben

t diep menschelijk spel, werd c 
Oostersche stuk greep tot in de 
zielen. Er was een sterk eenheidsgevoel tusschen spet 
zoodat de avond werd tot een schoone wisselwerking.

En daar was onze laatste avond — ook een feest. Bij het haard
vuur werd voorgelezen uit het Feest der Gedachtenis, waarin met 
verbeeldingsoog gezien was, wat op beperkte schaal in deze 14-daagschc 
cursus verwerkelijkt was. Daarna las een der cursisten het dagboek 
voor, wat zij tijdens de cursus had bijgehouden en tot slot sprak de 
cursusleidster over de beteekenis van de cursus voor individu en ge
meenschap.

De cursus is bedoeld als voorbereiding 
zoodanig zal ze zeker geslaagd zijn. De < 
aan kennis en inzicht en zeker niet minder 
dragen, wat bezit werd en was.

Kenmerkend is ’t feit, dat de cursisten zelf besloten in ’t voorjaar 
een herhalingscursus te organiseeren. Terwijl nu de partij alle kosten 
dekte, zullen de vrouwen dan zelf alles bekostigen. Wel een bewijs, 
dat de cursus voorzag in een sterke behoefte. En deze proefneming 
zal den ook zeker niet bij de proef blijven. De Bond van Soc. Democr. 
Vrouwenclubs is als pionierster opgetreden, maar nu zal zeker deze 
nieuwe tak van werkzaamheid door de arbeidersbeweging uitgebouwd 
worden.

Voor hen, die voelen voor de volkshoogeschoolidce, is ’t ook hoopvol 
om te weten, hoe zuiver menschelijk deze partijschool was. De cur
sisten zijn versterkt in haar socialistisch geloof —• en toch ging begrip 
vóór dogma, inzicht vóór frase.

’t Algcmeene is gelukkig bereikbaar door ’t bijzondere heen.
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nagaan: 1 
mderhoud

jeheel vier scholen, kosteloos toegankelijk na- 
jze boekvoorziening. Drie scholen, beginnend

opvoedkundige zoeken en streven, het 
de openbare elementaire scholen te

— dit is het hoofddoel van 
experiment, de organisatie 
Winnetka, Illinois.

Winnetka is een prettige, aantrekkelijke voorstad van Chicago aan 
de oevers van het meer Michigan. Bijna de helft der inwoners zijn 
zaken- of beroepsmenschen wier kantoren in Chicago zijn en wier 
inkomen groot genoeg is om comfortabele huizen te bewonen. De 
andere helft daalt af door verschillende lagen der Maatschappij tot 
de immigrant arbeider, de straatveger en de vuilnisman. De kinderen 
van al deze gezinnen gaan op de openbare scholen van Winnetka, 
behalve een kleine minderheid, die bf naar de gemeentelijke roomsch- 
katholieke of naar de bizondere North Shorc Country Dagschool 
gaan. Deze twee scholen echter zijn noch speciaal voor armen noch 
voor rijke kinderen.

Er is een sterke gemeenschapsgeest in "Winnetka, die zich openbaart 
in het alom bekende Community House, een clubhuis toegankelijk 
voor alle inwoners, voorzien van een gymnastiekzaal, een theater voor 
de Community Players, tevens voor bioscoop en andere bijeenkomsten, 
met clublokalen voor talrijke vereenigingen, met een eetzaal voor feest
maaltijden; een gemeenschapszin die zich openbaart in een gemeen
schappelijk golfveld, tennisvelden, honkbalveld, een gemeenschappelijk 
badstrand en badhuis, en in het bizonder in het type mannen en 
vrouwen die alle dorpsaangelegenheden nagaan: het gemeentelijk be
stuur, het bibliotheekbeheer, het parkonderhoud en de plaatselijke 
ontwikkelingsraad.

De ontwikkelingsraad bestaat uit zeven leden — mannen en vrou
wen — gekozen voor den tijd van 3 jaar. Zij wijzen een school- 
inspecteur aan — een ambtenaar, die de voornaamste uitvoerende 
macht heeft over alles wat de school betreft: financiën, gebouwen 
en terreinen, het kiezen en aanstellen van onderwijzers, het organi- 
seeren van cursussen en het samenstellen van roosters, het uitzoeken 
van schoolboeken etc., behoudens de goedkeuring van den ontwikke
lingsraad, van rijkswetten en provinciale reglementen. Deze wetten en 
reglementen stellen slechts een zeker minimum vast betreffende de 
leerstof, verder de duur van een schooljaar, de vereischte kennis van 
een onderwijzer, leerplicht, veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Er 
zijn geen examens, roosters of leerboeken die de Staat voorschrijft of 
andere dergelijke belemmeringen op den weg naar vooruitgang. Zoo
doende heeft de inspecteur groote vrijheid, om van de scholen te 
maken wat hij kan.

Er bestaan in het ge 
tuurlijk en met kostelooi
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opvatting schrijven wij veel eigen 
doch niet in schoolsche zin, maar ook

van bewaarschool tot het zesde leerjaar — dus voor kinderen van 
5 tot 11 of 12 jaar; de vierde is een twee-jarige middelbare school 
voor jongeren, voor alle kinderen, die het zesde leerjaar doorloopen 
hebben. Diegenen die de middelbare school voor jongeren hebben 
afgeloopen, gaan meestal naar de Stedelijke middelbare school voor 
ouderen, samen met leerlingen van twee of drie naburige dorpen, 
ongeveer zoo groot als ^Vinnetka. Deze stedelijke middelbare school 
staat onder zelfstandig bestuur voor opvoeding en inspectie.

Er zijn ongeveer zestienhonderd kinderen in de scholen van 'Win- 
netka, ongeveer vierhonderd in elk gebouw. Er is een hoofd, belast 
met het toezicht in elk gebouw —- vrouwen voor de lagere scholen, 
een man voor de middelbare school voor jongeren — ieder gesteund 
door een voldoend aantal leerkrachten, zoodat een klas gemiddeld 
dertig kinderen telt en in de praktijk nooit meer dan acht en dertig. 
Er zijn ook krachten voor muziek, kunst, kennis der natuur, school- 
verpleging en op maatschappelijk gebied, leiders van de speelterreinen 
en twee schoolverpleegsters, te zanien een personeel van vijf en zeven
tig menschen.

De schoolgebouwen zijn modern, prettig en 
met een ruim speelterrein.

Onder deze gunstige omstandigheden van vrijheid, met medewerking 
van een intelligent en sympathiek bestuur van opvoeding, goede uit
rusting, voldoende aantal goedonderlegde leerkrachten, zijn wij in staat 
geweest om onze scholen te maken tot een opvoedkundige proefschool, 
waar problemen aangeroerd worden die opvoeders moeten oplossen.

Onze fundamenteele gezichtspunten kunnen wij met een paar woorden 
aanduiden. Wij gelooven dat de jeugd een gewichtig gedeelte van het 
leven is — niet alleen als voorbereiding voor de toekomst, maar op 
zich zelf en voor zich zelf. Wij gelooven dat de evolutie van de 
menschheid afhangt van de meest- ruime ontwikkeling van de speciale 
vermogens van ieder kind, zoodat het daar waar het boven het 
middelde uitsteekt, bij zal dragen tot de menschelijke evolutie, 
gelooven, dat de hoogste graad van persoonlijke ontwikkeling 
maatschappelijk bewustzijn met zich meebrengt —• een diepe 1 
wording bij een ieder van de wederkeerige afhankelijkheid vi 
schen en landen onderling — van een fundamenteele eenheid van het 
menschdom. Wij gelooven ook, dat elk kind voorbereid behoort te 
zijn tot een krachtdadig leven in een wereld zooals zij nu is — welke 
ook de fouten daarvan zijn, hij moet er in leven met de roeping hem 
te veranderen.

In overeenstemming met deze 
initiatief- en groepenwerk voor.
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gecombineerd en 
d maken in twee of

genoeg om te 
n het maken vai

rkeurig vaststellen dat hij voorheek 
van tientallen en deeltallen van duizend- 

samengesteld, dat er een nul midden in 
het einde van het quotiënt is, nu rest, 
deze moeilijkheden gecombineerd en dat 

‘ zal

zorgen wij voor het beheerschen van die feiten 
welke noodig zijn in de tegenwoordige wereld.

Vooreerst was het noodig om een methode uit te werken, waardoor 
feitenkennis en vaardigheid door kinderen verworven worden met 
meer succes dan in gewone scholen, zoodat wij tijd zouden overhouden 
voor bezigheden van socialen en scheppenden aard. 'Wij hadden een 
methode noodig die door en door gezond moest zijn, de onkosten niet zou 
vermeerderen en die overal toegepast zou kunnen worden. Wij hebben 
nu zeven jaar met zulke methodes geëxperimenteerd en de resultaten, 
nauwkeurig nagegaan, zijn zeer bevredigend bevonden. Ofschoon verder 
onderzoek nog gewenscht is tot verbetering van materiaal en methoden, 
komen de grondprincipen van de methode toch overeen met boven
genoemde criteria. De methode is in het kort als volgt:

I. Deel de cursus in zeer nauwkeurig omschreven onderdeden in, 
geef de juiste stand van kennis aan, welke alle kinderen moeten be
reiken. Dit eischt meer helder denken dan in de opvoedkundige 
wereld gewoonlijk gedaan wordt. Voor een bevredigend resultaat 
eischt het nauwgezet en wetenschappelijk onderzoek. In Winnetka 
hebben wij gebruik gemaakt van onderzoekingen die elders gedaan 
zijn en onze onderwijzers hebben telkens weer hieraan deelgenomen, 
om na te gaan welke feitenkennis en vaardigheden in de tegenwoordige 
wereld gevraagd worden; om verder na te gaan, wanneer deze met 
het meeste succes aangewend kunnen worden. Waar het onderzoek 
nog niet zoover is dat wij er de noodige gegevens uit kunnen putten, 
zijn wij genoodzaakt om voorloopig naar beste krachten te gissen 
naar wat de tegenwoordige gemeenschap vraagt. Maar wij laten ons 
zelf niet om den tuin leiden; wij maken een scherp onderscheid tus- 
schen de feiten en vaardigheden die bijgebracht worden, omdat wij 
weten dat kinderen ze noodig zullen hebben en diegene die wij onder
wijzen, omdat wij veronderstellen da-t kinderen ze noodig zullen hebben.

Het is volstrekt noodzakelijk, om deze feiten en vaardigheden zeer 
nauwkëurig nader vast te stellen. Het is niet genoeg om te zeggen 
bij voorbeeld, dat elk kind zich oefenen moet in het maken van lange 
deelsommen. Wij moeten nauwkeurig vaststellen dat hij voorbeelden 
van deelsommen met deelers 
tallen zal leeren maken, zoo 
het quotiënt of een nul aan 
benaderen van de deeler en 
hij deze sommen met 100 % nauwkeurigheid 
drie minuten.

Tenzij wij weten wat wij trachten te onderwijzen, kunnen wij niet 
verwachten doeltreffend te onderwijzen.

en vaardigheden
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geheel de lesbeurten en examens.
>efwerken van tijd tot tijd. In ieder

■»eheel voldoende kunnen 1
lij elk proefwerk.
rwijzend en zelf-corrigeerend zijn, 

ling van de leerstof is ondoelmatig. Kinderen 
>ed gevolg leeren door het systeem van voor»'- 
i het onderwijzen door goedgeslelde vragen 
de intelligente kinderen óf gaat boven het b< 

tingsvermogen van de minder-intelligenten.
Het leermateriaal moet zoo gemaakt zijn, dat het kind geleidelijk 

van stap tot stap gebracht wordt, met de vereischte oefening bij 
elke stap. Vereischte oefening houdt in, dat sommige kinderen veel 
moeten oefenen, anderen minder- Dit is de antithese van de methode, 
die maakt dat het intelligente kind extra oefenwerk doet en de 
minder intelligente een gering minimum levert.

De meeste tegenwoordige schoolboeken zijn tekstboeken ■— aan 
de onderwijzer wordt overgelaten om de tekst verder uit te leggen.

II. De tweede stap van de Winnetka-methode is de uitwerking 
van complete tests, die beantwoorden aan ieder bijzonder doel.

Een deelsommentest zou alle moeilijkheden, die hierboven afzonder
lijk genoteerd zijn, moeten bevatten. Een geschiedenistest zou elk feit, 
in groote trekken, moeten bevatten dat het kind behoorde te weten 
— niet in vage termen, maar in de manier van vragen, waarop maar 
één juist antwoord mogelijk is, zoodat de onderwijzer precies kan 
weten welke feiten het kind zich eigen heeft gemaakt.

Wij stellen voor deze tests niet een rangorde op zooals gebruikelijk 
is. Wij gebruiken ze om de zwakke kanten van het kind te ontdek
ken en hem dan passend werk te geven, om dat te herstellen. Als 
hij dat gedaan heeft, dan leggen wij hem opnieuw tests voor van 
dezelfde soort, doch in een anderen vorm, waarin weer alle dingen 
vervat zijn, waarvan wij zeker willen zijn, dat hij ze weet.

Kinderen krijgen deze tests een voor een, als zij er klaar voor 
zijn. Het doet er niets toe of een kind aan een ander vertelt waar
uit de test bestaat. Wij laten niet alleen alle kinderen weten waar
over zij gevraagd zullen worden, maar wij geven ze ook nog vóór-proef- 
werk, waardoor zij van te voren kunnen vaststellen of zij klaar zijn 
voor de echte proef. Dit is mogelijk omdat de proefopgaven heele- 
maal volledig zijn, meer dan enkel pogingen om staaltjes te krijgen 
van wat het kind weet; als, dus, een kind studeert waarover hij zal 
worden ondervraagd, dan doet hij juist dat wat wij willen dat hij 
doet.

De tests vervangen 
natuurlijk repetitie-proefwerken van 
moet elk kind tenslotte elke test gel 
woorden en een goed cijfer hebben bij

III. Leerboeken moeten zelf-onderv 
Klassikale behandeling van de leerstof is 
kunnen niet met go< 
dragen lessen. Zelfs 
tijdverspilling voor
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er noodig is

'ommonwealth Fund of New York heeft onlai 
overzicht van de resultaten van

Wij hebben leerboeken noodig die direct voor het kind geschreven zijn.
Het gevolg van dit alles was, dat wij veel van onze tijd en 

energie in Winnetka hebben besteed om op de grondslagen van 
wijlen Frederic Burk, van de San Francisco State Teachers College, 
passende leerstof samen te stellen, die wij nu beginnen te publi- 
ceeren. Behalve dat zij bijna zoo zelf-onderrichtend is als wij ze kunnen 

. maken, is zij in groote mate zelf-corrigeerend om den onderwijzer van 
veel dagelijksch corrigeeren van het werk der kinderen te ontslaan.

Tot de tijd dat zelf-onderrichtende boeken en materiaal algemeen 
beschikbaar zijn (Jessie Wachinder in Chelsea heeft eenig vindingrijk 
elementair materiaal gemaakt ter beschikking van Britsche onder
wijzers, wij gebruiken zelfs het een en ander daarvan in AVinnetka) 
is het beste hulpmiddel om een soort aanvullingsmateriaal te ge- 
gebruiken zooals „Dalton-taken". Met zulke taken kunnen de oudere 
kinderen in ’t bizonder, dikwijls veel voor zich zelf werken uit gewone 
schoolboeken.

De juiste oplossing echter, ligt in speciaal gemaakte zelfonder- 
richtend materiaal en boeken.

Als deze drie stappen zijn gedaan ~ een nauwkeurige omschrijving van 
te verwerken stof, volledige tests, zelfonderrichtende, zelfcorrigecrende 
boeken en materiaal ■— dan kan en zal de hinderpaal van de klasse- 
quaestie verbroken worden. Leerlingen zullen voortschrijden van de 
eene étappe tot de andere individueel, geen phase beginnen voordat 
zij de vorige in hun macht hebben, nooit worden opgehouden door 
langzame klasgenooten. De onderwijzer zal onder de kinderen ver- 
keeren opwekkend, aansporend, aanmoedigend, uitleggend — een zeer 
gezochte vriend meer dan een schoolmeester die je uit den weg moet 
gaan.

Het kan voorkomen dat een kleine groep op dezelfde tijd de zelfde 
hulp noodig heeft en gezamenlijk uitleg krijgen.

Maar uit de aard der zaak moet het leeren en 
persoonlijk gaan.

In 'Winnetka hebben wij gemerkt dat een onderwijzer ■— die zelf- 
onderrichtend materiaal gebruikt — vrij groote klassen kan helpen 
op deze basis van het zelf leeren. Wij hebben geen klassen gepro
beerd met meer dan acht en dertig. Een naburige stad (Racine, 
Wisconsin) echter, heeft het geprobeerd met klassen van veertig tot 
vijf en veertig en met succes. Hoe grooter de klassen zijn, des te 
meer zelfonderrichtcnd materiaal er noodig is en des te meer ondcr- 
zoeksproeven.

De C<
verzoek, een
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wij streven. Ieder kind 
te beseffen dat maatschappelijke 

eelt, maar

van een jaar bekostigd, met een vergelijking er bij met le. een open
bare school-complex van een aangrenzende voorstad, 2e. met een 
bekende, bizondcre proefondervindelijke school en 3e. met een proef
school van een groote Univcrsiteit. De slotsom van ongeveer acht
en twintig duizend tests bewees dat over het geheel de resultaten, 
in de onderzochte vakken van de kinderen van Winnctka, grooter 
waren dan die van andere scholen en dat er meer dan in andere 
scholen in Winnetka tijd is gegeven aan gezamenlijk en eigeninitiatief- 
werk die niet in schoolsche zin behandeld worden.

De Winnetkaschool-methode van individueel onderricht opent de 
weg tot bezigheden die wij van meer waarde achten in vele opzichten 
dan feiten en vaardigheden. Het persoonlijk eigen maken van feiten 
en vaardigheden alleen zou een werktuigelijk iets zijn. Het zou de 
neiging hebben om de maatschappij tot een dood ding te maken. 
Daar in AVinnetka wordt het evenwicht gehouden door een . reeks 
van bezigheden, bedoeld om scheppend en maatschappelijk leven in 
het kind wakker te roepen.

Ongeveer de halve morgen en middag worden gemiddeld besteed 
aan gezamenlijk en eigen initiatief werk. Deze bezigheden zijn niet 
bedoeld als onderwijs. Zij zijn geheel vrij van de belemmerende 
factor van het onderwijs in feitenkennis en vaardigheden. Zij maken 
gebruik van de feitenkennis en de vaardigheden die de kinderen 
bezitten en zij kunnen zoo nu en dan licht werpen op de behoefte 
aan drang naar meerdere kennis en vaardigheid. Maar hun hoofddoel 
is geheel verschillend van het doel van het persoonlijk werken.

Evolutie hangt ten nauwste samen met variatie. Tenzij dus de kin
deren aangemoedigd worden om eens te veranderen, kunnen wij geen 
vooruitgang verwachten. Daaruit volgt dat gelegenheid tot persoonlijk 
scheppend werk een behoefte van den eersten rang is in de opvoeding. 
Wij probeeren hen de noodige prikkel en de noodige gelegenheid te 
geven voor zulk werk.

Te groot gewicht op persoonlijke ontwikkeling van elk kind volgens 
zijn eigen aanleg zou evenwel tot individualisme leiden, een scheiding 
van belangen, een soort egoïsme, als het niet in evenwicht werd ge
houden door ontwikkeling van ieders persoonlijke eigenschappen in 
dienst van de gemeenschap.

Een wijze oude Indische Swami placht zijn brieven met deze ver
maning te beginnen : „Gedenkt dat in ’s werelds welvaart de Uwe 
ligt en in de Uwe die van de wereld."

Dit is precies het evenwicht waarnaar 
moet er toe gebracht worden om 
vooruitgang hierop berust, dat hij zijn eigen aanleg ontwikk<
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dat tegelijk zijn eigen ontwikkeling afhangt van die van de mensch- 
heid in het algemeen.

Dit klinkt abstract en ver weg van 
kind. Een feit is echter dat zelfs in de bewaarschool < 
is om het kind te doen inzien dat het onafhankelijk is 
en de groep van hem.

De methode van gezamenlijk en cigen-initiatief werk is noodzake
lijkerwijze minder nauwkeurig vastgclegd dan die van het individueele 
verwerven van feitenkennis en vaardigheden. Voor de laatsten streven 
wij naar eenvormigheid, wij willen geen oorspronkelijkheid van spellen, 
van rekenen of van aardrijkskunde. Bij het gezamenlijk en eigen-ini- 
tiatief werk aan de andere kant willen wij oorspronkelijkheid en 
daarom moeten wij veel vrijheid toestaan. Dit sluit elke straffe methode, 
elk vastgestelde program van werkwijze uit.

Aan de andere kant zijn eigeninitiatief-werk en zelf-expressie niet 
zoo maar in het leven geroepen. Zij zijn het bizonder reageercn van 
een persoon op zekere prikkels. Het verschaffen van deze prikkels 
is daarom een gewichtige taak van den onderwijzer en de school. Het 
is noodig dat er eenige organisatie is en dat er eenig materiaal is 
waarop het kind zijn scheppingsdrang kan uitoefenen.

Over het algemeen vinden wij bij de sociale wetenschappen een 
basis voor dit soort werk. Geschiedenis en aardrijkskunde zijn, bij 
ons, vereenigd tot één geheel — het leven van een mensch op aarde 
met de invloed van de omgeving op den mcnsch en omgekeerd. Ter
wijl er een zekere hoeveelheid van feiten-kennis geleerd moet worden 
in verband met sociale wetenschap, is er ook een rijkdom van kleur
rijke kennis, die gebruikt kan worden voor de basis van daarbij 
passend werk van allerlei soort. Muziek, kunst, tooneelspel, debat- 
teeren, lichamelijke ontwikkeling — alles kan in verband gebracht 
worden tot een onderwerp, dat de kinderen behandelen bij sociale 
wetenschap. Om dit mogelijk te maken, beginnen de kinderen ieder 
nieuw onderwerp in sociale wetenschap als een groep, liever dan 
ieder apart.

Daarna lezen zij wat noodig is en krijgen ieder persoonlijk de 
primaire feiten in hun macht, zij zijn op verschillend tijdstip klaar 
met hun studie, maar gaan niet verder voordat iedereen zoo ver is. 
Overschietende tijd kan gebruikt worden voor meer zuiver individu
eel werk als lezen, schrijven, stijl, etc.

Mag ik een beeld voor oogen stellen van de combinatie van de 
'verschillende vakken die gelegenheid geven tot het verwerven van 
deze sociale kennis? De kinderen van een zekere vijfde phase klas 
hebben vandaag een Romeinsche dag. Zij hebben gelezen over Rome,
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vaak op 
weg die 
eigen-initiatief-werk

Om de soepelh 
verband, waar dit 
licht te werpen 
bruik maken var 
wij het systeem 
middelbare school voor jongeren komen.

Kinderen in de eerste zes klassen zijn den geheelen dag met de
zelfde onderwijzeres en blijven voor zoover mogelijk bij dezelfde, 
voor telkens twee jaar. Wij willen dat iedere onderwijzeres haar 
kinderen intiem kent en in staat is het werk aan te passen aan hun 
individueele behoeften en capaciteiten. Wij voelen dat dit gemakke
lijker te bereiken is, als de kinderen den heelen tijd met ééne onder
wijzeres zijn, dan dat van de eene klas naar de andere gaan.

In de middelbare school voor jongeren beginnen opgroeiende kin-

gesproken over Rome, zij hebben hun klas met platen van 
versierd, zij hebben Romcinsche spelletjes gedaan op het speelterrein, 
liederen gezongen met latijnsche woorden, zij hebben iets geleerd over 
Romcinsche muziek en architectuur, gedeelten van Romeinsche ge- 

gedurende weken. Vandaag hebben 
alsof zij zelf Romeinen waren.

. die toevallig in die groep was, klom 
en wilde weten of Romeinen 
—,----------- -------aag een lunch

gelijk tot een echte Romeinsche lunch zal 
ren en dadels, omdat ik weet dat de Ro- 
c weet niet of zij boter hadden.”

over Rome hebben deze kinderen een 
eigen-initiatief-werk. Zij hebben hun 

schreven. Zij hebben hun eigen toga’s 
lebben een Colosseum gebouwd op de 

laakt in de werkplaats en hebben 
als paarden, op het speelterrein.

en door hun werk en spel 
te werken.

■zongen met latijnsche woorden, 
>e muziek en

schiedenis opgevoerd, dit alles 
zij bij wijze van climax gedaan .

Een van mijn eigen kinderen, 
’s morgens vroeg bij haar moeder in bed 
boter gebruikten op hun brood. „Omdat ik, zei zij, vanda. 
zal eten, die ik zooveel moge  . - . .
maken. Ik neem honig, olijve 
meinen die hadden, maar ik

In de loop van het werk < 
eindeloos gebied gehad voor c 
eigen kleine tooneelstukjes gesc 
ontworpen en gemaakt. Zij h< 
zandtafel. Zij hebben wagens gema 
wagenrennen gehouden met kinderen 
Zij hebben samen gewerkt en gespeeld 
hebben zij geleerd te ontwerpen en samen

Onze gezamenlijke en eigen-initiatief bezigheden strekken zich echter 
fiiet alleen uit over die dingen die met de sociale wetenschap samen
hangen. Wij hebben zelf besturende bijeenkomsten, wij hebben kunst 
■*” muziek, groepspcl op het speelterrein die niets met sociale weten

te maken hebben. Wij hebben het werk in werkplaatsen, dat 
zich zelf een einddoel kan zijn. Wij benutten inderdaad elke 
mogelijk is om de kinderen een prikkel en gelegenheid voor 

en maatschappelijke ontwikkeling te geven.
>elheid van het leerplan te bevorderen, het onderling 
uit van zelf spreekt, tot zijn recht te laten komen, om 
op individueel werk door maatschappelijk en het ge

in individueel werk bij gezamenlijk werk, vermijden 
i van vakonderwijzers, tot dat de kinderen op de

voor
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sgogiek, die tevoren
Illusire" op den 

;wal was ondergebracht 
: 1926 aan de Univer
in bruikleen werd ge- 

igrijke collectie is nu nog 
snige nieuwere aanwin

sten van de aan het N.O.G. toebehoorende 
„ Paedagogische bibliotheek” en voorts 
met een aanzienlijke hoeveelheid wijs- 
gcerigc en psychologische literatuur uit 
het eigen bezit der U.B.. zoodat tezamen 
een representatieve verzameling van 
studiewerken op de drie genoemde ter
reinen is bijeengebracht. Een 50-tal 
binnen- en buitcnlandschc tijdschriften, 
bovendien tal van onderwijsbladen, ligt 
voor belangstellenden ter inzage.

De studiekamer is dagelijks van 2—5 
geopend; een speciaal ambtenaar voor 
deze afdeeling is dan aanwezig voor 
het geven van inlichtingen. De boeken 
kunnen niet alleen ter plaatse worden 
geraadpleegd, doch zijn ook voor uit- 
leening beschikbaar.

deren te onderscheiden en te specialisceren. Hier is daarom vak
onderwijs met een keur van uitgezóchte en speciale cursussen. Het 
evenwicht tusschen gezamenlijk en eigen initiatief werk aan de eenc 
en zelf verwerven van feitenkennis en vaardigheden aan de andere 
kant is nog gehandhaafd, maar in plaats dat alle kinderen bij het
zelfde groepwerk komen, krijgen zij een groote keus van werkvormen 
waaraan zij deel nemen.

Zoo is in het algemeen de tegenwoordige organisatie 
te Winnetka. Wij moeten nog veel leeren. Wij zijn nog altijd bezig 
op het gebied van onderzoekingen. Wij wijzigen en verbeteren de 
details van onze methode. Wij herzien ons leermateriaal, onze tests. 
Wij verrijken de gelegenheden tot eigen initiatief en groepwerk.

Hoe langer hoe meer vinden wij ons in staat, om de kinderen het 
zelf verwerven van wat zij noodig hebben als volwassenen te leeren 
en door dit doelmatiger te doen dan het gewoonlijk gedaan wordt, 
door dit werk meer op individueele dan op een klassenbasis te be
handelen, zijn wij in staat te zorgen voor groep- en eigen initiatief- 
werk, waarvan wij hopen, dat het zal meewerken om elk kind tot 
zijn volste capaciteit te ontwikkelen en dat het hem zijn talenten 
leert gebruiken ten bate van de menschheid.

Feiten en
Een paedagogisch-philosophische 

studiekamer.
TTet is nog veel te weinig bekend, 

dat in de Amsterdamsche Univer
siteitsbibliotheek sinds hare onlangs 
voltooide reorganisatie naast andere 
nieuwe afdeelingen ook een bijzondere 
studiekamer voor opvoedkunde, ziel
kunde en wijsbegeerte is geopend. Deze 
bevat in de eerste plaats het voornaamste 
deel van de bibliotheek van het Nuts- 
seminarium voorpaedag 
in het „Athenaeum ] 
O.Z. Voorburgwal 
en op 1 Januari l1 
siteitsbibliotheek in 
geven. Deze belang 
aangevuld met eer
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rJ~1oen
*slag in a

Het vierde jaar van De Arend, 
door W. E. VAN WIJK.

ik, nu al
copy van ons 

naar de redactie 
gedacht: „Zie zoo, nu sla ik eens een 
jaarlijksch verslag heeft uit te brenger 
zeg, dat het maken van jaarverslager 
mogen wij ons, als de zaak ons zoo 1 
dien

weer meer dan een jaar geleden, de netjes getypte 
derde jaarverslag in de enveloppe deed om haar 

van Volksontwikkeling te zenden, toen heb ik wel 
jaar over!” Elkeen, die een 
, zal het mij cens zijn als ik 

in een moeilijke zaak is. Toch 
lief is als wij voorgeven, aan 

plicht niet onttrekken; want de verzamelde verslagen over een 
zijn de voornaamste literatuur over het onderwerp. In 

verslag, in een wezenlijk verslag dan, staan feiten; de kennis van 
feiten is de ervaring en het is de ervaring, waarop ieder werk dient 
te worden gebouwd. Wij leven in een tijd, zooal niet van onderwijs
hervorming, dan toch van onderwijshervormers; en deze vallen thans 
met heftigheid de feitenkennis en het inpompen aan. Alsof er een 
andere kennis bestond, dan die der feiten. Het blijft ten eeuwigen 
dage het privilege van het verstand, van het inzicht, om met de 
kennis iets te kunnen doen. Dikwijls als ik iemand zoo op hoogen 
toon in een vergadering of waar dan ook, hoor beweren, dat de 
school niet deugt, want dat hij daar „zooveel nonsens heeft geleerd, 
waar hij later nooit iets aan gehad heeft”, dan ontbloot hij daar voor 
mij het feit van zijn „meerderhcids-menschzijn”. Zoo’n man heeft een
voudig een paar jaar lang voor niets op de schoolbanken gezeten en 
onverschillig of daar nu een landbouwer of een dokter staat te be
weren — ik zie in hem den handwerksman. Die kan wel heel knap 
in zijn handwerk zijn — een eigen meening over al wat buiten zijn 
vak is, heeft hij niet. In het boek der 'Wijsheid van Jezus den zoon 
van Sirach is dit alles reeds veel schooner gezegd (38, 24 <m vgbl.) 

De aanleiding ertoe, dat ik nogmaals mijn verslag als tijdschrift
artikel aanbied, is nu tweeledig. In de eerste plaats, wijl van meer 
dan een kant over het vorige verslag opmerkingen mij mondeling of
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tijdclijke 
winning

kennis

Het

'eloovight 
vewijst, dat de

imerkingen dan, die 

jnheer,

mijn vorige verslag heeft 
lardeering en strekking. Hier 

jongens kan vertellen, 
theorieën, want dat die

igen gew< 
wikkeling afdalen. Hier onderstreept men 

beschrijving van den volksjongen, daar zegt iemand 
gezag heeft) dat hij aan de lezing dier be

was begonnen, doch het geschrift minachtend heeft toege- 
heet hij mij kleingeloovig. Dit laatste geschiedde op een 

ik herinner mij, dat ik gedurende de rest van die 
nog lang daarna, over de vraag heb gepiekerd: „Is 

heid?" Ik ben tot de slotsom gekomen, dat het 
geachte opponent me niet kent, daar ten 
elke jongen van „De Arend", maar haast 

een nieuwe deceptie voor

schriftelijk zijn gemaakt, waarop ik na rijp beraad dien te antwoorden. 
Vervolgens en ten slotte voornamelijk daarom, omdat ik een zuivere 
kennis van het geestesleven in alle Jagen van ons volk een onmis
bare voorwaarde acht tot een sociale vrede, die toch eenmaal zal 
moeten aanbreken. 'Want de strijd, zelfs de klassenstrijd, is het 

en de vrede het eeuwige. En een strijd, die met een over- 
van een der partijen beëindigd is, is niet beslecht. De ver- 

van „De Arend” vormen nu op den duur een bron tot de 
van een deel van ons volk, dat tot heden weinig was bestu-

De opmerkingen dan, die men mij over 
gemaakt, loopen zeer uiteen naar was ’ 
zegt een mijnheer, dat ik wel aardig van die 
maar dat ik niet moest aankomen met zulke tl 
natuurlijk onzin zijn. Aan den anderen kant heeft men op het be
langrijke mijner beschouwingen gewezen, daar zij tot het principieele 
in het werk der volksontwikkeling afdalen. Hier onderstreept r 
de juistheid mijner beschrijving van den volksjongen, daar zegt iem< 
(wiens woord bij mij gezag heeft) dat hij aan de lezing 
schrijving was begonnen, doch het geschrift minachtend heel 
klapt en heet hij mij kleingeloovig. Dit laatste geschiedde 
vergadering en ik herinner mij, dat ik gedurende de 
vergadering en nog lang daarna, over de vraag heb gepi 
dit kleingeloovigheid?”........Ik ben tot de slotsom gekom<
verwijt be, 
slotte niet alleen eigenlijk elke jongen 
elke nadere kennismaking met menschen 
me wordt.

In het 2de jaarverslag van het clubhuis „De Havik" in Groningen 
legt de leider daarvan mij uit, dat zijn stelsel zooveel beter is dan 
het mijne. Dit zal dan wel; ik ken trouwens een heeleboel menschen, 
die het beter weten dan ik. Laten we bedenken, dat het ware onbe
staanbaar blijft en dat in ieder stelsel één ding is, dat daar beter 
is, dan in eenig ander stelsel. Het verschil in opvatting zit afge
zien van allerlei persoonlijke gevoeligheidjes ~ in het verschil in 
waardeering van het begrip „zelfregeering": „waarvan tot nu toe in 
„De Arend" weinig gebruik schijnt te worden gemaakt".

vierde jaar van „De Arend’’ moet dus uit twee gedeelten 
bestaan; ik zal het niet lang maken.
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den jonj 
vinden, >

alsof

best gem<
zijn, dan

Ik

Deze woorden tusschcn aanhalingsteekens (die aan het nummer 
van April 1926 van dit tijdschrift zijn ontleend, pag. 201) bevatten in 
gcconccntrcerden vorm mijn bezwaar tegen de zelfregeering.

Hoe kan men nu een zelfregeering „gebruiken"! Men vindt tegen
woordig overal zelfregeeringen, zelfs in gevangenissen. Als die ge
vangenen werkelijk zelf regeerden, dan gingen ze naar huis of ergens 
inbreken of wat ook: ze bleven niet in de gevangenis zitten. Dit is 
het beste voorbeeld, dat ik kan verzinnen, om aan te toonen, dat 

elfregcering een comedie is. Zelfrcgcering, die 
> willekeur kan gebruiken, of buiten gebruik 
i gestyleerde manier om den jongens naar hun 

igen in die zaken, waarvan we vinden, dat ze er een 
tonden of moesten hebben.

regeeren de jongens van „De Arend" wel zich zelf, 
aller-uitersten grens. Werkelijke zelfrt 

zijne verantwoordelijkheid ontslaan. Gek

de Focrsteriaansche zelfrt 
een opvoeder naar zijn 
stellen, is niet dan een 
meening te vragen in c 
meening over koi 

In dien zin r
tot aan den aller-uitersten grens. Werkelijke zelfrcgcering zou den 
leider van zijne verantwoordelijkheid ontslaan. Gelukkig heb ik nog 
nooit een leider van een jeugdwerk ontmoet, die daarvan wil afzien.

In „De Opbouw", democratisch maandblad, van Augustus 1925, 
kan men lezen, dat mijne theorie niets meer of mindcr beteekent dan 
een ontmaskering der democratie. De hooggeleerde schrijver van dat 
artikel heeft zich daar wel is waar ietwat railleerend over me uit
gelaten ; maar het curieuze van de zaak is dan toch, dat wat daar 
staat, fcitelijk volkomen juist is; ik hèb in mijne verslagen de demo
cratie ontmaskerd. Nu klinkt echter dat ontmaskeren zoo onvriendelijk, 

we met iets schurkachtigs te doen hebben. Daarom zou ik me 
zoo willen uitdrukken: ik heb duidelijk gemaakt, weshalve de 

leende democratie nooit en te nimmer iets anders zal kunnen 
een bepaalde vorm van oligarchie.

zou dit op de volgende wijze nog willen toelichten: er zijn drie 
soorten van menschen, de bazigen, de wijzen en de meerderheid. De 
bazigen willen besturen <sn bedillen eri vooral als bestuurders erkend 
worden. De wijzen sturen en kennen daarbij slechts één doel: het 
welzijn van allen. De meerderheid intusschen vindt op Aarde en in 
den Hemel maar een ding belangrijk en dat is Ik. Deze driedeeling 
vindt men in elk menschelijk samenzijn terug: van iedere tennisclub 
tot de groote maatschappij toe. In gestadige afwisseling wordt de 
meerderheid door bazen en wijzen aan den toom gevoerd; bij de 
huidige constellatie neemt men aan, dat de meerderheid een meening 
heeft, want iedereen mag, neen moet, kiezen. Zonder eenigen twijfel 
is dit het beste stelsel dat er is, daar het elks gevoel van recht
vaardigheid bevredigt. De voorstelling echter, als zoude de massa 
zich het algemeen kiesrecht hebben veroverd, is niet te aanvaarden.
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•rijker

ren- 
jeugd vereenigingen, 
geschilpunten geen

De ontploonnj 
rend gene 
regeling, d

te onthouden zie ik niet in: - 
bezien. Laat ons den keizer g

Het nummer van VolksonH 
met een bijdrage van 
Jeugdbeweging? 
lezing aanbeveel 
die paedagogiek niet 
practijk (welke menschen de eigenlijke theoretische paedagog 
maar dit tusschen haakjes). Ik erken gaarne, dat ik dit arti 
meer genoegen heb gelezen, dan dat in De Opbouw, dat 
brekerig

In het 
de uitspra 
goed is d< 
critiek op 
halve chris

genoemde artikel nu kan men drie dingen vinden: ten eerste 
raak dat de democratische gedachte een nog belangri" 
dan het ontwikkelingswerk onder de jeugd; ten tweede 
) mijne beschouwingen en ten derde een uiteenzetting ' 
istelijke, roomsche, socialistische, enz. (dit zijn de gedifferc 

tieerde) jeugdvereenigingen te verkiezen zijn boven 
waarvan de leiders voor religieuse en politieke g 
aandacht hebben of meenen er boven uit te zijn. Ofschoon ik eigen
lijk alleen met punt twee te maken heb, wil ik hier toch nog even 
van punt één zeggen, dat ik hoop, dat Prof. Kohnstamm tot een 
ander inzicht komt. Of het geslacht, dat na ons komt, democratisch 
of anders denkt, of het des morgens versch of oudbakken brood wil 
eten — dat is hun zaak. Maar dat het zich niet zal moeten beklagen 
over gebrek aan ontwikkeling, over onvoldoende uitrusting tot den 
strijd des levens — zie, dat is ónze zaak.

En ten aanzien van punt drie: ongetwijfeld zal in een gedifferen
tieerde jeugdvereeniging het eigenlijke vereenigingsleven dikwijls tot 
grooten bloei komen; vooral als de zaak, die zij voorstaat, nog nieuw 
is, kan de suggestie b.v. van verdrukten der aarde te zijn een krachtig 
cement vormen. Aan den anderen kant echter verbaas ik nne dikwijls 
over de mate van den afkeer, die het optreden der gedifferenti- 
eerden op de gewone jongens blijkt te hebben. En er zijn groote 
bezwaren; telkens ziet men jeugdorganisaties door de ouderen voor 
verkiezingen en collecten gecharterd. Bovendien voert differentiatie 
tot steeds grootere differentiatie; zoo zijn er clubjes voor jonge libe
ralen, vrijzinnig-democraten, dierenbeschermers, geheelonthouders, en 
zoo voorts, zonder einde.

L.u'ng van het algemeen kiesrecht in ons land is ook typee- 
loeg: het stemmen is nog slechts het sanctionneeren der 
die door .het bestuur” is opgesteld. Hoe mijne beschouwingen 
r toe hadden kunnen voeren om aan iemand het stemrecht 

van dien kant heb ik de zaak ook niet 
geven, wat des keizers is.
twikkeling van April 1926 werd geopend 

Prof. Kohnstamm : Neutrale of gedifferentieerde 
Een beginselvraag van jeugdwerk, waarvan ik de 
ook aan diegenen onder de jeugdleiders, die aan 

:t gelooven en alleen heil verwachten van de 
schen de eigenlijke theoretische paedagogen zijn;

rtikel met 
me te af-
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„ De Arend”, uitvoeriger < 
ben teruggekomen. Thans heeft 

zijn artikel die terugkomst 
een wijze, die zelfs den , 

dat de toelichting niet

een keer over „mijn theorie" s 
:id, dat ik nu voor de derde mi 

zeer buitengewoon
■ i van jeu,
vruchtbare

Ik moet dus thans wel nog een keer over „mijn theorie" spreken; 
als verzachtende omstandigheid, dat ik nu voor de derde maal met 
hetzelfde aankom, pleit ik de zeer buitengewoon groote belangrijk
heid ervan voor de beginselvragen van jeugdwerk, onderwijs en 
maatschappijleer. Het is voor een vruchtbare discussie noodzakelijk, 
dat we nu eerst weten, welke of mijne bewering is — vandaar mijn 
derde poging tot formulcering. Hierna, lijkt het mij, moet ik de zaak

Na deze uitweiding komt het eigenlijke onderwerp van dit deel 
van m'n jaarverslag aan de orde. De historie daarvan is de volgende: 
Aan het slot van het tweede jaarverslag van „De Arend” heb ik 
eenige beschouwingen medegedeeld, die bedoeld waren als een ver
klaring van vele verschijnselen, die men in opvoeding en onderwijs 
en in ’t leven in het algemeen kan waarnemen. Daar zij aan het 
verslag vastgekoppeld waren, heeft de critiek over het algemeen ze 
alleen op de jongens van „De Arend" toepasselijk verklaard; dit 
had ik nu zoo niet gemeend, zoodat ik in het volgende verslag, het 
derde jaar van „De Arend”, uitvoeriger op die theorethische be
schouwingen ben teruggekomen. Thans heeft Prof. Kohnstamm in het 
tweede gedeelte van zijn artikel die terugkomst van me als een philo- 
loog bekeken en op een wijze, die zelfs den oorspronkelijk en auteur 
overtuigt, aangetoond, dat de toelichting niet uitsluitend verheldering 
brengt, doch ook essentieele wijzigingen. Dit nu is volstrekt mijne 
bedoeling niet geweest; als verontschuldiging voer ik aan, dat een 
duidelijk betoog, dat over zooveel abstracta handelt als in het korte 
bestek van het Tweede en Derde Jaar te pas komen, niet zoo ge
makkelijk is om te leveren.

En ook — dit geldt nu niet voor de critiek van Prof. K. — heeft 
de moeilijkheid van het onderwerp ten gevolge, dat mij, al dan niet 
met opzet, zulke zonderlinge uitspraken worden toegediebt, dat een 
woord ter nadere opheldering onvermijdelijk is. Zoo kan men b.v. 
nog in den tweeden druk van de brochure „Onze Jeugd en de Tucht" 
1926 lezen: „De leider van „De Arend”  drukt zich in zijn 
jaarverslag van 1924 zelfs zoo uit, dat de meerderheid der jongens 
rond de 13 en 14 jaar, geestelijk dood is".

Kom, kom, zoo erg is het niet —■ het zou meebrengen, dat de 
meerderheid der menschen „rond de 21 jaar” lichamelijk dood zou zijn.

Met deze soort van uitspraken zou ik bladzijden kunnen vullen. 
Dan schiet me weer dezen zin van Stendhal te binnen: Peut être 
cherchera-t-on k nous répondre en nous fai sant dire ce que nous 
n'avons pas dit; voici des explications
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l vangen 
af, of

en ik

— indien de omstandigheden me dit 
over te schrijven, waarin al het 

nv moet ik mij tot den aphoris- 
, ui begrenzing van mijn onder

en aan

Over den t 
over het gem 
soonlijk gelooi 
groei, aan de

Maar, —■ e 
ik houd het

den mensch in het algemeen; dus niet over 
over een zeer geleerd heer, noch bij de mooie 

bij de leelijke over de anderen, neen, over

voorloopig laten rusten, om er 
zullen veroorloven — eens een boek 
materiaal verzameld wordt. Vooralsnog n 
tischen vorm beperken. Allereerst nu de

IkP heb het hier over 

stakker of 
mezelf en

een armen 
dingen over 
den mensch.

Naar het gevoelen van velen nu is de mensch een tweevoud: een 
eindig aardsch en een eeuwig, onvergankelijk wezen. Omtrent den 
eeuwigen mensch hebben wij geen kennis, die op rationeele waar
neming berust. Dezen maken zich omtrent de eeuwige verblijfplaatsen 
van den mensch een zeer klare voorstelling door het Geloof, genen 
trachten langs den weg der waarneming (psychical research) er iets 
omtrent te vernemen, of verklaren dienaangaande zeer nauwkeurig 
uitsluitsel te hebben ontvangen (Swedenborg). Anderen wachten in 
angst of vol spanning af, of er een leven na den dood zal zijn, 
doch houden ieder bericht dienaangaande voor ongefundeerd. Ten 
slotte is er een groote groep, die ’s menschen onsterfelijkheid ten 
eenenmale ontkent en ook daarin gelukkig kan zijn. Ten aanzien van 
deze vragen nu heb ik niets te zeggen, waarvan ik meen, dat het 
voor een ander van waarde zou kunnen zijn. Van de kosmische 
waarde van den individueelen mensch, bezitten wij geenerlei maat 
of wetenschap. Ik heb een jongen gekend, die van de geboorte af 
aan beide beenen verlamd was en in hooge mate mismaakt. Die 
heeft achttien jaren gesleten voor een raam, dat uitzag op het plaatsje 
van een .poort” in de Clarasteeg in Leiden, welke steeg weer een 
zijsteeg is van de Jan Vossensteeg. Toen die achttien jaren voorbij 
waren is hij dood gegaan. Hoe kwam die aan zijn zonnig humeur 

zijn verheven lijdzaamheid, zoodat zijn verscheiden in veler 
een leegte heeft veroorzaakt?

bovenaardsche'n mensch, of, als men dit duidelijker vindt, 
gemoedsleven heeft mijn theorie dus niets te zeggen. Per- 

eloof ik in de mogelijkheid van niet eindigenden zedelijken 
jelijkheid van inkcer en bekeering.
: weet, dat velen het hier niet met me eens zijn — 

voor onmogelijk om dit gevoelsleven opzettelijk in een 
bepaalden zin te beïnvloeden, m.a.w. om een karakter te vormen 
(eigenlijk te vervormen). Ik zeg niet, dat het karakter onvervormbaar 
is; integendeel, ik houd het voor ontwikkclbaar (in intransitieven 
zin). En dis het ons eens ten deel is gevallen, dat wij op iemands
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intensiever 
tegenwoordige 

n betere opvoe- 
de toekomstige

stemmen tot < 
eigen werk 

anderen, hoe gebrekkig

dusdanige beïnvloeding grooter, indien 
trekken of 
kans dan

van ons

open te beïnvloeden, tot ons 
leider heeft dus b.v. meer

karakter een invloed ten goede hebben gehad, dan moeten wij dat 
niet tocschrijvcn aan ons woord of aan onze methode, maar aan het 
toeval of aan Genade, al naar den gezichtshoek waaruit wij het 
bovenzinnelijke leven bezien.

Uiteraard is de kans op 
wij menschen, die wij hopt 
zoeken. Een padvindersleu 
kluizenaar.

Deze voorafgaande beschouwingen mogen ons stemmen tot een 
groote bescheidenheid aangaande de waarde van ons eigen werk en 
tot een ruimere waardeering van het werk van anderen, hoe gebrekkig 
het ons ook dikwerf moge toeschijnen. Ook al meenen wij ons zelve 
zaaiers te zijn — den wasdom kunnen wij niet geven!

Daarenboven is de mensch ook een eindig, een aardsch wezen, een 
natuur-product. Omtrent dezen kunnen wij door waarneming en meting 
heel wat te weten komen. Als hij pas ter wereld is gekomen, dan 
is hij klein, zonder geslachtsdrift en zonder bewustheid. Mettertijd 
wordt hij grooter, wordt hij geschikt voor de voortplanting en wordt hij 
hij bewust van de hem omringende xyereld, m.a.w. hij groeit lichamelijk, 
geslachtclijk en geestelijk. Nu meen ik, dat hij ook in drieërlei opzicht 
volwassen wordt.

De lichamelijke groei duurt omtrent 20 jaren en verloopt met 
sprongen: in sommige tijden groeit hij veel sneller dan in andere. 
De geslachtelijke groei duurt een zeer verschillend aantal jaren; bij 
Europeanen omtrent 17 jaar en gaat met heftige sprongen; de periode 
van den snelsten groei heet de puberteitsperiode. De duur van den 
geestelijken groei vertoont bij de verschillende menschen onderling 
de uitecnloopendste waarden: voor de overgroote meerderheid is hij 
op H-jarigen leeftijd afgeloopen. Bij enkelingen, wier namen de 
Historie dan ook bewaart, kan hij op zeer hoogen leeftijd nog wel 
voortduren.

Iedere vorm van groei wordt gevolgd door een periode van vol
wassenheid, die ongemerkt in die van het verval, van de afsterving 
overgaat. De handelingen, de overleggingen der volwassenen bepalen 
de gedaante onzer samenleving, die derhalve kleingeestig is.

Geen kracht te wereld kan den duur van de groeiperiode 
een bestaand individu verlengen; wel kunnen wij haar 
maken. En evenzeer als een betere voeding van het t— 
geslacht het nageslacht sterker maakt, zoo zal ook een uc 
ding en opleiding van het geslacht van nu het peil van 
menschen verhoogen. Dit beteekent b.v., dat onderwijsverbetering 
in verdieping moet worden gezocht en niet in verlenging van den 
duur.
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Geestelijke groei uit zich door wetonschappelijken zin. Deze uit
drukking dient hier dan zeer ruim te worden opgevat, n.1. als de 
lust of de drang tot onderzoek naar de voor ons waarneembare 
verschijnselen alleen om der wille van het weten. Een kind is dus 
in hooge mate wetenschappelijk: de onwijsgeerigc vraag naar het 
doel van het weten, van „wat koop je ervoor?'', beteekent het eind 
van den geestelijken groei.

In engeren zin wordt nu wetenschap de werkzaamheid des , 
van diegenen onder de menschen bij wie wetensdrang nog vei 
den gemiddelden duur aanwezig is. Maar evenals we op een 
oogenblik een voltooid lichaam hebben, waarmede we het doen 
zoo ook hebben we eenmaal een voltooiden geest, een eindig begrips- 
orgaan. Evenmin als het volwassen lichaam is de volwassen geest 
een dood ding — maar welke enorme verschillen zijn er in het peil 
van het geestelijk leven bij de verschillende menschen! Naar den aard 
der zaak is wetenschappelijkheid universeel; de geestelijk volwassene 
specialiseert zich. Daarom ook is techniek geen wetenschap, maar 
knapheid.

Geestelijke volwassenheid vooronderstelt niet einde der geestelijke 
werkzaamheid; dit einde manifesteert zich door verslapping van den 
aandacht. Maar zij uit zich door het optreden eener typische zelf
genoegzaamheid, van een drang tot nivellceren en van afgunst. Zoo- 
dat het rijmpje van Staring:

Is L. Uw vriend? Dat zulks toekomstig blijk'!
Hij klimrne in rang, of worde rijk,

inhoudt dan een eenvoudig aardigheidje. In het Derde Jaar 
heb ik getracht nog meer criteria aan te wijzen. Wie in de zaak 
belang stelt en de vorige verslagen aan de hand van de hier geboden 
toelichting overleest, zal nu de bedoeling stellig beter vatten.

Hier wil ik slechts nog over eenige der consequenties van deze 
spreken.

De puberteitsperiode heeft op de rest van ons 
niet dien diepgaanden, beslissenden invloed, die er 
wordt toegekend; in dien tijd van het leven verloopt de geslachte
lijke groei zeer snel en absorbeert hij veel levenskracht, waardoor 
een verslapping van den aandacht en dergelijke verschijnselen kunnen 
optreden. Bij leerlingen van middelbare scholen, bij wie waarlijk de 
geestelijke groei op 16, 17-jarige leeftijd niet altijd is blijven staan, 
zal men derhalve dikwijls na afloop der puberteit de aandacht en 
de belangstelling in geestelijke dingen, die een tijdlang latent is ge
weest, weder zien opleven. Men krijgt dan den indruk, dat die door 
de puberteit juist gewekt zijn. Doch bij den meerderheidsmensch
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bereikt het geslachtsleven pas zijn grootsten bloei als de geest reeds 
is verstard. Dit gcslachtclijkc leven wordt daardoor dierlijk, in den 
zin van natuurlijk, — niet pervers — de meerderheidsmensch plant zich 
veel en veel sneller voort dan de geestelijke mensch. Hiervan is weer 
een gevolg, dat iedere cultuur voorbeschikt is, om in de massa ten 
onder te gaan; want de massa is nooit de draagster geweest van 
geestelijke waarden en zal dat ook in der eeuwigheid niet worden.

Ook het gcslachtelijke leven van den meerderheidsmensch is arm 
aan fantasie; wie onzer heeft nooit den uitroep moeten inhouden, als 
een jongen, die hem na aan’t hart lag, met zijn uitverkorene aankwam: 
„M’n hemel, jongen, hoe verzin je ’t?"

In politicis voert mijn inzicht tot een »' 
aan onverschilligheid doet denken. Als wij ■ 
van partijmenschcn gade slaan, dan is het 
in een koopmansbeurs van de gaanderij bezit 

En geen
gestold. Als de een met :
dan is dat doordat hij i

Wij zijn ook nooit < 
heuvels en doordalcn, dot 

En, ten slotte, de levensbeschouwing 
komt is een erkenning van meerderheiu 
het getal en naar den aard. En een 
godsdienstig 
elkander toch niet kunnen overtuigen, omdat wij begrijpen, dat wij 
elkander toch niet künnen begrijpen.

Kceren wij thans tot „De Arend” terug:
Wij hebben hier nu — naar ik de zaak b< 

groot aantal jonge menschen, die geestelijk voor 
volwassen zijn of dit heel spoedig worden. Wij moeten hun toonen, 
dat er van het leven meer is te maken dan zij plegen te doen. Hierbij 
kunnen wij niet uitgaan van de gedachte, dat wij hun geluk zullen 
verhoogen door hen met de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek 
in kennis te stellen. Den besten van hen doet het leven eenmaal nog 
wel het gebrek aan kennis voelen — cursussen. Volksuniversiteiten 
en leeszalen geven dan hulp — de meerderheid heeft aan grootere 
kennis geen behoefte. Zij beseffen hun onwetenheid niet, evenmin als 
zij den rijkdom van het geestelijk bezit der menschheid kunnen be
vroeden. Niettemin achten zij hun eigen inzicht in geenendeele minder
waardig aan dat van meer ontwikkelden (in welk geloof zij tegenwoordig

>ekijk — te doen met een 
het meerendeel reeds

groote gelijkmoedigheid, die 
'ij den ijver en de bedoening 
iet ons, alsof we het bedrijf 

ien. Wat een gesticulaties! 
overtuigt den ander, want aller meeningen zijn reeds lang 

meer volgelingen dan de ander kan pronken, 
meer dan die ander heeft beloofd.
ongerust: de weg der menschheid gaat over 

jeh steeds voorwaarts, daar de geest triompheert.
,-!—.zing, die uit mijn theorie voort- 

erkenning van meerderheid naar twee kanten: naar 
naar den aard. En een volledige verdraagzaamheid in 
en in ieder ander opzicht. Want wij weten, dat wij
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;old zij waarschijnlijk i
clinkt deze taal ons tl

>rden); zij 
en zij

’) F. Lenz, Uber die bioJ. Grundl. d. Erziehung, Müncben 1925, p. 16:
„überkonimenc Umwelt-theorie."

Toen deze rede werd uitgesproken, gold zij waarschijnlijk nog als 
rood en hypermodern. Hoe verouderd klinkt deze taal ons thans in 
de ooren! AVordsworth daarentegen heeft reeds in 1800 gezien, dat 

ihanden is aangebracht:
ooren! Wordsworth daarentej 

die slagboom niet door menschenl

"What one is,
Why may not millions be? What bars are thrown 

By nature in the way of such a hope?
(Prelude xiij, 88-90).

Vele menschen hebben mij gezegd — dikwijls zelfs als verwijt 
dat op dezen basis een werk onder jongens niet mogelijk is, daar 
een eerste voorwaarde om aan hen ontwikkeling te kunnen brengen, 
het geloof is in hunne onbeperkte ontwikkelingsmogelijkheid. Maar,

zelfs door menschen, die beter moesten weten, gesterkt woi 
verlangen mans loonen, materieel bezit zonder spaarzaamheid 
leven bij den dag. Zij missen initiatief.

Hoezeer wij de wereld ook anders zouden wenschen — wij hebben 
ons te buigen voor de werkelijkheid. De theorie van het milieu is 
voor de macht der feiten aan het verdwijnen; hare ontoereikendheid 
wordt in steeds wijder kring erkend ’). Iedere opvoedkundige poging, 
die op haar steunt, mislukt. Om in te zien hoe snel of onze inzichten 
zich hebben gewijzigd en verhelderd, leze men eerst onderstaand 
citaat. Het is ontleend aan een toespraak van den betreurden Ds. 
S. K. Bakker in November 1913:

Ik sprak van ons glorierijk verleden, van de geestelike schatten, 
waarin wij ons verheugen! Ik had het volste recht daartoe. 
Onze musea, onze bibliotheken, onze schone bouwwerken, onze 
universiteiten, ze zijn onze trots en onze glorie. Maar het is 
onze nood, het is onze schande, dat er nog altijd zo velen, 
duizenden en tienduizenden, zijn, die het begrip van dit alles 
missen, ja die zelfs niet vermoeden, dat daar landen van een 
ongekende pracht liggen te wachten tot allen, allen ze zullen 
binnentreden. Ik weet van kinderen met een schone aanleg, 
die de harde nood te vroeg ten arbeid boog, wiens geest 
daardoor nimmer steeg tot blijde hoogten van kennis en begrip. 
Zolang nog één kind kwijnt in 't duister van onkunde, 'zolang 
nog één kind de slagboom ziet neergelaten tusschen zich en het 
ruime veld der kennis, zolang ligt de zonde als een zwarte vlek 
op ons volksleven.
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Handenarbeid en Onderwijshervorming, 
door Prof. Dr. J. H. GUNNING Win.

jaar lang gewerkt hebben
de „De Arend”; ik zal nu

T emand die zich zet om wederom iets te schrijven over Handenarbeid 
op school, waarover — in binnen- en buitenland — al zoo veel 

geschreven en zooveel geredekaveld is, mag zich wel sterken met de 
woorden, die de apostel Paulus cens aan zijn trouwe Philippensen 
richtte: „Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig 
en hef is u zeker", vooral wanneer die iemand zelf al een 40 jaar 
lang de pen over dat onderwerp gevoerd heeft. Maar „oude liefde 
roest niet" en de overtuiging, dat de Redactie van „Volksontwikke
ling" een goed werk deed met dit onderwerp weder aan de orde te 
stellen, maakt ’t ook voor mij „niet verdrietig” wederom „hetzelfde 
te schrijven". Waarmede dus de lezer gewaarschuwd is, dat ik niets 

: zeggen; als 't nu ook maar voor hem „zeker" mag zijn! 
joed werk, zeide ik, deed de Redactie met ’t onderwerp weder 
orde te stellen. AVant inderdaad bestaat daartoe alle aan- 

Eigenlijk is die er altijd, immers, er bestaat wel een voor- 
t geredigeerd vaktijdschrift „Handenarbeid ter ontwikkeling 
onderwijs. Uitgegeven door de Vereeniging tot Bevordering 

Handenarbeid in Nederland", maar 
aanhangers gelezen en

antwoord ik, is er dan geen wéten, dat dat geloof te boven gaat ? 
Om een beeld te gebruiken: is de ontwikkeling van de roeiboot van 
uitgeholdc boomstam tot wherry waardeloos voor wie weet, dat men 
er toch nooit den Atlantischcn Oceaan mee kan bevaren?

Het ideaal, dat ik voor het Clubhuis stel, is alleen anders dan 
men het vroeger zou hebben gesteld: wie de middelen mist vooreen 
wereldreis, behoeft nog niet in een hoekie te blijven kniezen, maar 
kan best nog eens een mooie voetreis over de Veluwe maken. Die 
reis heeft dan wel niet de vérstrekkende gevolgen van die van de 
Santa Maria, maar iedereen is ook niet Columbus. En de voetreiziger 
kan nog heel wat genieten; ook van de gedachte, dat hij zijn eene 
talent goed heeft uitgezet en dat hij daarom niet geworpen wordt in 
de buitenste duisternis.

Tot zoover over de grondslagen 
wederom verhalen hoe of we een jt 
of de zaak geloopen is.

nieuws heb te

leiding. I 
treffelijk 
van het onderwijs. Uitgegeven door de Vereenigit 
van het Onderwijs in Handenarbeid in Nederlac 
bijna alleen door voorstanders en
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in ieder ge' 
> den weg, die

;eval een teeken 
e tot algemeene 

is ook niet alleen

’) Dat kon men op z’n vingers vooruit narekenen. Maar dat wordt nu ook 
door de praktijk bevestigd. In een hoogst interessant artikel „Die Antcilnahme 
der Volksschullehrer an den Unterrichtsfachcrn" in de Zeitschr. fiir cxp. Pad. u 
jugendkundlicbc Forscbung, Juli-Aug. 1926 vertelt Rudolf Lochncr, dat in Cecbo- 
slowakije de Handenarbeid ’t minst geliefde vak onder de onderwijzers is, omdat 
’t twee jaar geleden als verplicht leervak is ingevoerd, (bl. 362).

tegenstaande ’t nu en dan voor ruimere verspreiding hoogst lezens- 
waardige „Ondernummers” uitgeeft, geen merkbaren propagandistischen 
invloed uit. ’t Is dus zaak het onderwerp telkens weer in persorganen 
ter sprake te brengen, die een ruimer veld bestrijken.

Maar er zijn, zoo ik mij niet bedrieg, ditmaal ook meer bijzondere 
aanleidingen, die gelegen zijn in de tijdsomstandigheden. In de eerste 
plaats: de kwestie van den Handenarbeid ik hoop dit straks 
duidelijk te maken ~ is essentieel een kwestie van radicale onderwijs
hervorming; nooit echter is de drang naar onderwijshervorming, en 
wel naar radicale onderwijshervorming, zoo algemeen, zoo intens ge
weest als nu, na den oorlog. Dat is zelfs waar voor ons traag, conservatief 
en onaandoenlijk landje , en wanneer het hier nog zoo oneindig veel 
minder waar is dan in alle andere beschaafde landen, bepaaldelijk 
de ons omringende, dan wil dat eenvoudig zeggen, dat Nederland, 
dat eens met recht trotsch mocht zijn op zijn volksonderwijs, maar 
sedert alle belangstelling verdronk in godsdienstige en politieke, of 
politico-religieuze twisten daarover, hard op weg is achterop te raken.

In de tweede plaats begint de kwestie van de invoering van den 
Handenarbeid op school, waarvoor wij nu 40 A 50 jaar gevochten 
hebben, thans eindelijk zoo’n beetje acuut te worden. De nieuwe wet 
heeft hem onder de wettelijk erkende vakken van het algemeen vormend 
lager onderwijs opgenomen. Weliswaar nog slechts als facultatief 
vak, maar van achteraf beschouwd hebben wij, voorstanders, alle 
reden om daarvoor dankbaar te zijn, want met een voorbarige en 
gedwongen invoering ware, gegeven de mentaliteit van den Neder- 
landschen onderwijzer, niets gewonnen en waarschijnlijk veel verloren 
geweest. ’)

De facultatieve invoering bij de wet was 
des tijds, een manifestatie, een mijlpaal op 
invoering moet leiden. Zij stond niet alle< 
blijven staan.

Immers, wat hebben wij sedert zien gebeuren? Ten eerste dit, dat 
de kwestie nu telkens aan de orde wordt gesteld op ouderavonden, 
uitgaande van de nieuwe wettelijke oudercommissies, met dit gevolg, 
dat herhaaldelijk bij de plaatselijke overheden verzoeken van ouder
commissies inkomen om aan deze of gene school den handenarbeid
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door opzettelijke be- 
worden, dat is wat 

jaat om een partieele verbetering 
uloote invoering van een nieuw 

iets, wat 
jen". Daarvan 

bewust ge

rond gesteld
moet geplaatst

om bloote invoering van 
radicale onderwijshervorming, 

omkeeren van den schoolwager 
den Handenarbeid zich altijd

in te voeren. Dit is een 
van verstrekkende beteekc 
die er op wijzen, dat de Bond 
afwijzende houding gaat prijsj 
te onderschatten gewicht. Vv’. 
murwbaar zijn .veto"

') Niemand in ons land is in die litteratuur — in baar geheelen omvang, 
en dus niet slechts alleen v oor ’t historische deel — beter thuis dan de biblio
thecaris der bovengenoemde vereeniging, de heer J. C. Max, Retiefstraal 25, 
Amsterdam, die gaarne alle gcwenscbte inlichtingen en ook wel geschriften ter 
leen verschaft. —■ Wat de historie der beweging in Nederland betreft, moge ik 

erwijzen naar mijn openingsrede van het „Congres en Tentoonstelling van den 
ïandenarbeid bij het Onderwijs en in dé Opvoeding*’, gehouden te Amsterdam 

Sept. 1912, welke opgenomen is in het Congresverslag, en misschien 
ook noemen mijn brochure over . De historische noodzakelijkheid van de 
j van den handenarbeid," welke door de redactie van bovenbedoeld Tijd
voor den Handenarbeid onlangs opnieuw is uitgegeven.

Volgens haar goede traditiën wil de Redactie dit doen door een 
reeks van artikelen en zij bewees mij de eer, mij te verzoeken daartoe 
het inleidend artikel te schrijven. Dit moest dus een orienteerend 
karakter dragen. Nu is, in ’t algemeen gesproken, voor oriëntatie 
niets zoo dienstig als een historische inleiding, maar in dit geval 
deze veel te veel plaatsruimte vergen en misschien ook te veel aan
dacht wegnemen, die voor de practische zijden der kwestie bewaard 
moet blijven. Dienaangaande zij dus verwezen naar de rijke en ge
makkelijk toegankelijke literatuur hierover. ’)

Maar wat wel op den voorgrond gesteld en 
handeling in het helderste licht n_. 
ik rceds aanvoerde, nl. dat ’t niet 
van het onderwijs, veel minder 
leervak, maar om een 
Pestalozzi zou noemen: 
zijn de voorstanders

i geheel nieuw verschijnsel in Nederland en 
tenis. In de tweede plaats zijn er teekenen 

van Ned. Onderwijzers zijn oude 
■rijsgeven. En ook dit is een feit van niet 
AVant tot nog toe had de Bond 

over den Handenarbeid uitgesproken en 
met spot en hoon achtervolgd, en ’t is niet ’t minst aan zijn gewel
digen invloed te danken geweest, dat de verplichte invoering in 1919, 
waartoe de Minister geneigd was, mislukte.

Deze twee hoogst merkwaardige kenteringen, bij de ouders en 
machtigste onderwijzersorganisatie, dus, naar wij mogen aannemen, bij 
„de" onderwijzers, zijn ’t, die wij als derde aanleiding zouden willen 
noemen om de kwestie van de invoering van den handenarbeid op de 
scholen thans in „Volksontwikkeling” aan de orde te stellen.



46

K

nagestreefd
naam van ,

i rationeel onder
bet kind en wij

wecsf en dat hebben zij ook altijd verkondigd. De invoering van den 
.Slöjd’’') is voor hen altijd middel geweest, nooit doel, nooit „Selbst- 
zweck", en wanneer zij zich in vele gevallen vergenoegd hebben en 
soms nog wel vergenoegen met afzonderlijke Slöjdcnrsusscn, buiten 
de schooluren en zelfs zonder eenig verband met de school, dan was 
dit als pis-aller en in de diep-gewortelde overtuiging dat iets beter 
was dan niets <»n dat iets in dit geval al heel veel w«is, omdat er 
kiemkrachtin zat ■— wat ook uitgekomen is. Altijd was ’t hun doel, 
den Slöjd te maken tot een integreerend deel van het geheele onder
wijs en de weinige gelukkige pioniers, wien ’t gegeven is geweest 
dit denkbeeld ook werkelijk in praktijk te brengen en van wie ik nu, 
omdat ik niet alle levenden noemen kan, slechts onzen onvergetelijken 
W. Swart, in leven hoofd der Doopsgezinde school te Haarlem, wil 
noemen, hebben dat ook met de daad waar gemaakt, al zullen zij de 
eersten zijn om te bekennen, dat ook bij hen de idee nog verder reikte 
dan de verwezenlijking, wat evenwel voor een niet gering deel te wijten 
is aan het stalen keurslijf, waarin wetten en Kon. Besluiten ons onder
wijs hebben weten te wringen.

Een nog krachtiger' bewijs voor de waarheid van mijn bewering is 
hierin gelegen, dat het geroep om Handenarbeid op school al vrij 
spoedig is opgenomen in, en dus overstemd door het geroep om ver
vanging van de praat- en luisterschool door de werk- of doe-school, 
de „Werk"- of „Arbeitsschule" der Duitschers, aan welke de namen 
van Scherer, Seidel en Kerschensteiner onafscheidelijk verbonden zijn, 
de „Ecole Active" van Ad. Ferrière, wiens gelijknamig boekje tot de 
meest verspreide en invloedrijkste geschriften over dit onderwerp be
hoort. Deze leus is in zeer korten tijd tot een internationale geworden 
en wanneer wij de oorzaak daarvan nagaan, dan komen wij terstond 
in het hart der kwestie.

■Waarom is de leus: „Weg met de overwegend intellectualistische 
praat- en luisterschool; geef ons de werkschoot, de actieve school", 
een internationale geworden, die in alle beschaafde landen met kracht 
wordt aangeheven ? Eenvoudig omdat zij gegrond is op de psycho
logie van het kind, omdat de kinderlijke psyche en haar levensbe
hoeften overal dezelfde en de methodes en middelen, waardoor deze 
op school belemmerd en onderdrukt wordt, ook vrijwel overal dezelfde 
zijn, en omdat wij nu eindelijk geleerd hebben, dat een 
wijs alleen kan gebaseerd zijn op de psychologie van I

') Dit is een gemakkelijke kunstterm, ook omdat hij te kennen geeft, dat met 
.handenarbeid" hier iets geheel anders bedoeld en nagestreefd wordt als wat de 
vrouwelijke jeugd reeds lang geniet (?) onder den naam van .vrouwelijke hand
werken ”.
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zooveel beter in staat zijn dan onze voorgai 
te voldoen, nu wij, dank zij de moderne 
inzicht hebben gekregen in de natuur van

De eisch van invoering
uitvloeisel en onderdeel is van 't verlang 
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t 't aantal van die, dan 

verhouding uiterst 
.ing kenmerken, die 
id bereikt, voordat

mgers om aan dit vcrcischtc 
: Paedologie, zooveel beter 

in de natuur van het kind.
van den Handenarbeid, die, ik herhaal het, 

slechts een uitvloeisel en onderdeel is van 't verlangen naar de actieve 
school, is vóór alle andere dingen een kinderpsychologische eisch en 
daarom ook onafwijsbaar. Vroeger, een 40—50 jaar geleden, praatte 
men ook al van „de zelfwerkzaamheid van het kind” en liet men kwee- 
kelingen op hun onderwijzersexamen daarover een lesje opdreunen. 
Men had dat vain Fröbel opgevangen, en kon ’t ook reeds bij zijn 

lorgangers, Pcstalozzi, Rousseau en nog verder terug vinden. Maar 
de praktijk kwam er niemendal van terecht, omdat niemand er een 

juist begrip van had. Men koesterde daaromtrent zelfs zoo verwarde 
en onjuiste denkbeelden, dat men in de praktijk precies bij het tegen
overgestelde aankwam. Men meende nl., dat men de „zelfwerkzaam
heid” van ’t kind prikkelde door't te ondervragen; immers, dan moest 
’t zelf vinden! Dat wil dus zeggen, dat men ’t kind vroeg naar wat ’t niet 
wist, wat wijlen Hugo Gaudig, ook een der coryphaeën van de nieuwe 
beweging, deed zeggen, dat ’t op school net andersom toegaat als 
overal elders en dan natuurlijk is; immers't natuurlijke is, dat die't niet 
weet vraagt aan hem die ’t wel weet, terwijl op school degeen, die 't 
weet vraagt aan hen, die ’t niet weten. Ik heb dan ook nooit be
grepen, waarom de kinderen op zulke vragen niet antwoorden evenals 
de apostel Johannes deed aan den hem ondervragenden engel: „Heere, 
gij weet het” (Openb. 7: 14). Intusschen is ’t juist deze vraagmanie, 
die onder den schoonklinkenden naam van de „heuristische methode” 
niet weinig heeft bijgedragen tot 't doodpraten der kinderen, dat in 
de oude school schering en inslag was.

Dat hing natuurlijk weder samen met ’t alles overheerschende 
intellectualisme van dien tijd. Dit toch maakte, dat men bij „zelfwerk
zaamheid" altijd ’t eerst, en meestal alleen, dacht aan zgnd. „geeste
lijke” werkzaamheid. ’t Was het „denken”, dat men aan den gang wilde 
brengen. Nu is denken, althans goed en vruchtbaar denken, zeker ook 
wel een daad te noemen en ik wil niet loochenen, dat er werkzaam
heden zijn, die men met een beetje goeden wil „zuiver geestelijke" 
zou kunnen noemen. Maar behalve dat de psychologie ’t iederen dag 
meer waarschijnlijk maakt, dat er geen geestelijke werkzaamheden 
zijn die niet vergezeld gaan van lichamelijke werkingen, van zekere 
lichaamsbewegingen, zoo is toch dit zeker, dat ’t aantal \ 
betrekkelijk zuivere, „geestelijke" werkzaamheden naar 
gering is en dat zij een hooge trap van ontwikkeling 
slechts weinigen bereiken kunnen en die niemana
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der oudere methodiek 
: het weten moet voor-

■) Dat beteekent niet een vermaterialiseering van leeren, kennis en wetenschap. 
Integendeel, ’t doel is en blijft juist de geestelijke ontwikkeling, maar die wordt 
op deze wijze ’t best gediend. Dat kan bier natuurlijk niet verder worden uit
gelegd, maar voor wie goed leest en zelf na-dcnkt, ligt ’t in het bovenstaande 
en ’t onmiddellijk volgende opgesloten.

een vermaterialiseering van leeren, kennis 
blijft juist de geestelijke ontwikkeling,

achter hem ligt. Gewone stervelingen 
werkzaamheden met lichaamsbewegingen; de eerste 

■ de laatste zoo aanmerkelijk verlicht, dat menigeen niet 
uit te voeren zonder zoodanige begeleiding. En weinigen 

tvoel van bezig te zijn krachtiger is bij licha- 
■aamsbewegingen gemengden, dan bij „geeste- 

zeggen, dat wat wij bij een 
„daad” noemen, in den regel 

essentieel verbonden is met

zijn jeugd allang 
hun „geestelijke" 
worden door 
in staat is ze i 
zullen loochenen, dat ’t geve 
melijken of sterk met licha; 
lijken" arbeid. Men kan dus gerust 
volwassene een „werkzaamheid", een 
niet van zuiver geestelijken aard is, maar 
lichaamsbewegingen.

Wat nu relatief waar is van den volwassene, dat is absoluut waar 
van het kind. Het kind — ik spreek van het natuurlijke, het niet 
door onnatuurlijke methoden misvormde kind — kent geen arbeid 
dan met lichaamsbewegingen. Ook geen leeren. Althans zeker aan
vankelijk niet. Nooit leert ’t kind meer en intenser dan in de eerste 
(wee jaar van zijn bestaan, maar niets leert het zonder lichaamsbe
weging, ja, aanvankelijk zijn lichaamsoefeningen zijn eenig „leervak". 
Gaandeweg moge dit minder worden, ’t blijft toch de geheele kindsheid 
door een kenmerkende trek. Reeds Rousseau, de geniale kinder- 
waarnemer, had ’t opgemerkt en in deze woorden weergegeven: „Tont 
ce qui donne du mouvement au corps est facile a obtenir des enfants.'’ 
En in onze dagen is ’t de groote verdienste van Montessori —■ mis
schien baar grootste — dat zij voor alles en letterlijk alles wat zij de 
kinderen wil doen leeren, gezocht en gevonden heeft leervormen, die 
essentieel bestaan in lichaamsbewegingen, en wel dezulken, die ’t kind 
(als ’t dit wil) eindeloos kan herhalen, zoodat men zeggen 
heeft alle leeren gebracht in den vorm van lichaamsoefeni

De tweede groote en noodlottige dwaling < 
was deze, dat zij uitging van de gedachte, dat 
afgaan aan het doen, en dat het eenige weten, dat dien naam ver
dient — de tnensch is immers een redelijk wezen! — is ’t begrijpen. 
Eerst dus begrijpen en dan handelen; eerst de verklaring, de uit
leg, en d<in mogen de kinderen aan den gang gaan. Dat is weder 
zuiver intellectualistisch gedacht en gevoeld, maar ’t is ook weder 
absoluut onpsychologisch. „Handelen gaat vóór begrijpen", laat Van 
Eeden een zijner personages zeggen, en „al doende leert men" ver-
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of 
jke

eenig onderwijs in

‘) i 
Paed,

voorzoover
het gyr 

spreekt 
en lagere trap 

en dat hoe

Zie het Naschrift bij 
, Opst. II 12, bl. 175.

dat de formule „invoering 
st geen gelukkige keuze 
smelijk, omdat weldra de 

dat de invoering als leervak in ieder geval onmisbaar 
weldra beide partijen zich vereenigden 
beide noodig". Dat inzicht is thans vrij algemeen 
zelfs bij hen, die, zooals zooeven vermeld is, vei 
school wel een werkschoot kan zijn ook al wordt 
onderwezen. 5Vant dat is meer theorie en praktijk en gc 
geval, voorzoover 't geldt, alleen van hoogere 
b.v. van het gymnasiaal onderwijs. Men moet n.1. niet vt 
vanzelf spreekt en hierboven ook reeds werd aanged 
hoogere en lagere trappen van ontwikkeling, en dus ook 
wijs zijn, en dat hoe hooger men komt, des te meer

Hiernaar zal men dus moeten streven bij ’t gehcele onderwijs, in 
alle vakken — gelijk ook Montessori doet .— en dat is de radicale 
onderwijshervorming, waarvan wij spraken. Dat is 't ook, wat de 
oudere voorstanders van den Slöjd in Nederland bedoelden, als zij 
spraken van de invoering van den Handenarbeid „als leervorm'" en wat 
de tegenwoordige voorstanders in binnen- en buitenland bedoelen, 
wanneer zij ons voorhouden, dat eensdeels de bloote aanhechting 
zelfs invoering van den Slöjd een school nog niet tot een werkelijl 
„doe-school" („ Arbeitsschule") maakt en anderdeels, dat zulk 
werkschoot zelfs denkbaar is, zonder dat er 
Handenarbeid wordt gegeven.

Die strijd om „den Handenarbeid als leervak" bf „den Handenarbeid 
als leervorm" is tusschen de Nederlandsche propagandisten een tijd 
lang vrij vinnig gevoerd; er waren er n.1. die meenden, dat de 
invoering van den eigenlijken Slöjd niet wenschelijk en in ieder geval 
niet mogelijk was, en dat men dus alleen moest streven naar de 
invoering als leervorm. Zij meenden zelfs met die leuze den tegen
stand, die natuurlijk al dadelijk 't hoofd opstak, te kunnen bezweren. 
Die broederstrijd heeft niet lang geduurd, eensdeels omdat men 
inzag, dat de formule „invoering van den Handenarbeid als leervorm" 
nu juist geen gelukkige keuze was voor een strijdleus, anderdeels en 
voornamelijk, omdat weldra de overtuiging zich bij allen vestigde, 

was, zoodat 
in de leuze, „wij hebben 

en is te vinden 
srkondigen, dat een 

er geen Slöjd 
jeldt in ieder 

vormen van onderwijs, 
vergeten, wat 

eduid, dat er 
ja van onder- 
de onderlinge

kondigde reeds ’t goede oud-Hollandsche spreekwoord en... de oude 
wijsgeer Aristoteles ‘).

De zaak ligt dus zoo; willen we, dat de kinderen wat leeren, dan 
moeten we zorgen, dat zij wat doen, en willen wij, dat zij werkelijk 
doen, dan moeten we zorgen, dat ’t lichaam wat te doen krijgt.
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De Volkenbond op de Scholen, 
door H. Ch. G. J. VAN DER MANDERE.

vervolgd).

mogelijk 
scholen 

zal oordeelcn,

ischool

"V » 7"ijlen Goeman Borges 
' ' landsche vredesbewi  

maar de noodzakelijkheid heel 
bij voorkeur door middel van 
dachte, dat een gewelddadig 
schillen niet noodwendig tof 
behoort. Zeker niet, nu 
samenleving tusschen de volkeren 
was het, die in 1908 op de algemeene 
staanden Bond „Vrede 
bedoelde door een

■n gedaan om reeds de jeugd meer 
insel en meer in het bijzonder van 

van den vrede, in tegenstelling met de nadoelen van 
„Vrede door Recht”, dat in 1919 werd ontbonden en 

izaamheden door de thans bestaande „Vereenigit

verhouding van de geestelijke en de lichamelijke elementen in allen 
arbeid zich wijzigt ten gunste van de eerstgenoemde. AVaar ’t echter 
bij alle leeren altijd en ten slotte alleen op aankomt, dat is, dat 
’t echte arbeid is, die verricht wordt. Wat dat is, moet worden 
geleerd — juister gezegd : onderhouden, maar daar kom ik aanstonds 
op terug maar wie eenmaal geleerd heeft, wat echt werken is, dien 
kan men verder rustig zijn gang laten gaan, ’t Is dus zeer goed 
denkbaar, dat er een tijd komen zal, waarop men zal kunnen zeggen: 
op de H.B.S. en ’t Gymnasium is, althans in de hoogcre klassen, de 
Slöjd niet meer noodig, omdat ze op de lagere school al behoorlijk 
geleerd hebben, wat echt werken is. Maar ’t is even goed 
dat men, ook als de tijd gekomen is, dat de Slöjd op alle 
van L.O. ingevoerd is en goed beoefend wordt, nog 
dat voortzetting van dat onderwijs in echt-werken ook nog i 
middelbare en hoogere en misschien zelfs nog op de hooge: 
strikt noodig is.

ïsius is een dengenen in de oude Neder- 
veging geweest, die niet slechts het nut, 

ïft ingezien om het toekomstig geslacht, 
het onderwijs, te winnen voor de ge- 

ige „beslechting” van internationale ge
it de vele rampspoeden van deze wereld 

voortdurend de internationale tendenz in de 
een grooter plaats inneemt. Hij 

de algemeene vergadering van den toen be
door Recht” een voorstel verdedigde, dat 

deskundige commissie rapport te doen uitbrengen 
de vraag, wat er kon worden 

te doordringen van het vredesbegin: 
de zegeningen 
den oorlog.
welks werkzaamheden door de thans bestaande „Vereeniging voor 
Volkenbond en Vrede” zijn voortgezet, heeft sedert-dien als een 

langrijk onderdeel van haar taak het jeugdvraagstuk gevoeld. Langs 
rschillende, wellicht niet altijd even gelukkig gekozen wegen, heeft
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ergenen, 
stigden 
schiedenisonderwijs niet 
ingens. 
richt 

geheel geen 
die op de <

schied door 
geschiedenis

men contact bn met de jeugd bn met het onderwijs trachten te ver
krijgen. Dat is geschied door het instellen van een onderzoek naar 
den inhoud van geschiedenis- en leesboekjes, welk onderzoek kon 
vaststellen, dat van chauvinistische, dus anti-internationale tendenzen 
niet kon worden gesproken; ook echter, dat van in internationalen 
zin opbouwende denkbeelden weinig of geen sprake was. Dat is 
geschied door prijsvragen, die, in het bijzonder in 1913 en in 1914, 
op de middelbare scholen werden uitgeschreven voor een opstel over 
een pacifistisch onderwerp naar keuze. Dat is ook geschied door 
te herdenken den dag van 18 Mei, herinnering niet slechts aan het 
samenkomen der eerste Vredesconferentie in 1899, maar tevens aan 
het daardoor door Nederland verkrijgen van een geheel nieuwe taak 
op internationaal gebied. Dat is geschied door de, vrijwel mislukte, 
prijsvraag voor een boekje, dat de geschiedenis van Nederland en 
koloniën in den loop der negentiende eeuw zou weergeven in een 
richting, brekende met het oude stelsel van histoire de bataille. Dat 
is ook op nog velerlei andere wijze geschied. Hoe de Regeering zich 
destijds tegenover alle deze pogingen verhield, kan het best blijken, 
wanneer men kennis neemt van het antwoord, door het Hoofdbe
stuur der Vereeniging ontvangen op haar vraag 
deren, dat telkens op 18 Mei aan de schoolkin 
van dien dag met het oog op de ontwikkeling 
zou worden duidelijk gemaakt. Kort maar 
schrijven van Mr. Th. Heemskerk, destijd: 
landsche Zaken, 
waardccrende h 
weging geen vri 
rcgecringswege werd voldaan

bezighiek 
g'ng. 
deed

g om te willen bevor- 
inderen de beteekenis 
ing van de vredesidée 

gemaakt. Kort maar duidelijk heette het in het 
Mr. Th. Heemskerk, destijds Minister va n Binnen- 

n, gedateerd 11 April 1911, dat de Minister, „hoewel 
het streven van Uwen Bond, na nauwgezette over- 
rijheid had kunnen vinden om te bevorderen, dat van 

aan het voormelde verzoek” 1
rekingen, die in den kring dergenen, die zich met dezen arbeid 
:Iden, werden gehouden, vestigden steeds sterker de .overtui- 

dat in het bijzonder het geschiedenisonderwijs niet meer vol- 
aan de nieuw opgekomen verlangens. Dat de geschiedenisboekjes 

een, thans als verouderd erkend inzicht op den loop der geschiedenis 
toonden; te weinig, ja soms geheel geen rekening hielden met econo
mische en cultureele feiten, die op de ontwikkeling der menschelijke 
gedachten veel grooter invloed hebben geoefend dan] de in den 
regel met zorg vermelde veldslagen. Het was nog vóór het einde van 
1918, dat samensprekingen plaats hadden met verschillende deskun
digen, die zich voor het onderwerp interesseerden. Een aantal con
clusies zijn uit deze samensprekingen bewaard gebleven. Bij het 
middelbaar en het daarmede gelijk te stellen onderwerp, aldus luidde 
het in een dezer conclusies, moet de histoire de bataille als een
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niet, als vaak 

de politieke geschiedenis komt er tijd, ruimte 
waarlijk ontwikkelende leerstof der geschie- 
kunnen worden de ges< 

geschieden 
politiek. Veel

mclusie.

onderdeel van de geschiedenis behandeld worden, en 
totnutoe, een alles overmeesterende ruimte beslaan. Door 
knopte behandeling van de politieke g< 
en energie vrij voor de waarlijk ontwi 
denis, die genoemd zou kunnen worden de geschiedenis der mcnsch- 
heid; hieronder is te verstaan de geschiedenis der godsdiensten, 
kunsten, wetenschappen, economie en politiek. Veel meer dan totnutoe 
geschiedde, zoo luidde een andere conclusie, zou de waarde der ge
schiedenis tot haar recht moeten komen als schenkster van inzicht 
in eigen tijd. Daarom moeten de maatschappelijke tendenzen in hun 
historisch verband uitvoerig worden behandeld. Verschijnselen als 
mercantilisme, kapitalisme, socialisme e.d., als gewichtige determinenten 
van hun tijd, zijn van veel meer belang dan een uitvoerige behande
ling b.v. van den Krim-oorlog. In plaats van deze onvruchtbare, 
geestdoodende kennis geve men levenwekkende stof: de ontwikkelende, 
tot humaniteit en objectiviteit opvoedende geschiedenis van de geheele 
menschheid in al haar uitingen. Uitspraken en conclusies, die voldoende 
bewijzen, dat reeds lang, voordat een begrijpelijke belangstelling voor 
het nauwe verband tusschen Volkenbond en onderwijs zich van velen 
meester maakte, de vredesbeweging op dit gebied pionierswerk ver
richtte, dat niet algemeen bekend en daardoor ook niet erkend is.

Het behoort ongetwijfeld tot de goede daden, die de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en 'Wetenschappen Mr. V. H. Rutgers, in 
zijn kortstondig ministerieel leven heeft kunnen ten uitvoer leggen, 
dat hij aan de directeuren van de Rijks Hoogere Burgerscholen een 
schrijven heeft gericht, waarin verzocht werd de aandacht van de 
leeraren in de geschiedenis der school, voorzoover noodig, erop te 
vestigen, dat krachtens het algemeen leerplan voor de openbare Hoogere 
Burgerscholen met vijfjarigen cursus, het onderwijs in de geschiedenis 
zich behoort uit te strekken tot den jongsten tijd, welk onderwijs 
dan ook omvat de behandeling, voorbereiding, stichting en verrichtingen 
van den Volkenbond. Ziehier dus een standpunt, wel geheel tegen
overgesteld aan dat van 1911. Terwijl destijds indirecte medewerking 
van de Regeering aan pogingen om de gedachten, op 18 Mei 1899 
voor het eerst, nog wel met medewerking der Nederlandsche Regee
ring zelve, tot uiting gekomen, te doen doordringen in den geest der 
kinderen, botweg werd geweigerd, ging thans initiatief van haar uit 
om de beteekenis van den Volkenbond als rechtsorganisatie duidelijk 
te maken. Dat daarbij het geschiedenisonderwijs de juiste plaats is 
geacht om den Volkenbond in zijn geheel uiteen te zetten, te verklaren, 
behoeft geen nadere toelichting. 'Wat intusschen niet uitsluit, dat in 
andere onderwijsvakken met het bestaan van den Volkenbond als
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boeken zoowel 
i geconsta- 
ig, dat elke

den Tacbtigjarigen Oorlog 
en zoo meer, 

schiedenisboek 
ligen, zou toch, 

van diens 
i der meest 

. men te dezen opzichte objectiviteit zou 
een vrij gemakkelijke taak om dit ten 
rekende gevallen eveneens te doen! 
tenbond, zijn bestaan, zijn ontwikkeling 

geschiedenisonderwijs 
gekomen, plotseling voor het ont- 
:n geplaatst als voor een geheel 

kan niet anders dan ontkennend 
eren zelfs in de lagere klassen zijn 

zich met het plotseling opkomen van zulk een 
schijnsel niet tevreden te stellen en te vragen naar wat 

ifgcgaan. Den Volkenbond in het onderwijs brengen, 
rplichting mede iets, ja bij voorkeur veel te weten van 

"'dkenbond is voorafgegaan. Brengt de verplichting 
groote gedachten, die vroeger hebben 

men geheel de wereld tot één imperium kunnen 
mede zich te herinneren, dat door de ontbinding 

rijk de verwezenlijking van deze gedachte voor- 
i langs geleidelijken weg is gepoogd om de uit 

deelen in den vorm van zelfstandige Staten 
i tot zekere internationale samenwerking. Brengt vooral 
te herinneren, dat reeds van 1306 dateert, van de hand 

den Parijschcn advocaat Pierre Dubois, een eerste ontwerp voor,

een gewichtig verschijnsel kan worden rekening gehouden. Ongetwijfeld 
biedt daartoe het onderwijs in de aardrijkskunde aanleiding; onge
twijfeld kunnen de leesboekjes, dit natuurlijk vooral in de lagere scholen, 
iets bevatten dat in gelijke richting gaat. Het komt hier minder op 
de concrete feiten dan wel op den geest aan. Het onderzoek der 
commissie, tot welker instelling Goeman Borgesius in 1908 den stoot 
gaf, leidde tot het constateeren, dat excessen als nog onlangs door 
de commissie uit het Carnegie Endowment in tal van 
op Duitsche als op Franschc- en Belgische scholen werden 
teerd, bij ons niet voorkomen. Maar ook tot de overtuiging 
poging om b.v. de gebeurtenissen der geschiedenis in wat milder licht 
te bezien dan door den tijdgenoot kon geschieden, ontbreekt. Bij het 
lezen van de daden van De Ruyter zijn de Engelschcn nog altijd 
onze .vijanden”; bij het onderwijs over ’ ~
hebben .wij” nog altijd de Spanjaarden weerstaan, < 
Zonder dat het nu de taak van een Nederlandsch gesc 
kan worden geacht om het optreden van Alva te verdedig 
teneinde meer objectief inzicht te verkrijgen, een verklaring 
houding gewenscht kunnen heeten. Alva vormt wel een 
sprekende voorbeelden; indien men te dezen opzichte objec 
kunnen betrachten, lijkt het """ ~
aanzien van andere, minder sprt

Hoe echter moet nu de Volkc
der jeugd worden geleerd? Moet zij, met het 
tot het begin der twintigste eeuw gc 
staan van dien Volkenbond worder 
nieuwe gedachte? Op deze vraag I 
antwoord worden gegeven. Kindet 
leergierig genoeg om 
gewichtig verst 
daaraan is vooral 
brengt de verf 
wat aan dezen Volkenbond is voorafgt 
mede zich te verdiepen in de 
geheerscht als zou 
vervormen. Brengt 
van het Romeinsche r 
goed teloor ging, en 
den chaos opgebouwde 
te brengen 
mede zich t
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gelijk men het destijds noemde, een Statenorganisatie; ontwerp in- 
tusschen, waarin zoowel een algemeene vergadering van de leden dier 
organisatie als een Hof ter beslechting van geschillen tusschen die 
leden werd voorzien. Brengt mede te wijzen op een reeks van dergelijke 
ontwerpen, die in de loop der eeuwen zijn ontstaan; ontwerpen, waar
onder die van een Emeric Crucé, e:en Henri IV, een Williatn Penn, 
een Abbé de St. Pierre tot de voornaamste behooren. Brengt vooral 
mede er op te wijzen, dat uit die ontwerpen spreekt de stem van den 
enkeling, terwijl sedert het begin der negentiende eeuw is ontstaan 
de georganiseerde vredesbeweging, die, in den aanvang zwak, maar 
steeds sterker, georganiseerd haar wenschen voor vrede en recht heeft 
uitgesproken.

Het zal te allen tijde, hoe de loop der geschiedenis ook zal zijn, 
voor den tijdgenoot moeilijk zijn zich een oordeel te vormen over de 
beteekenis van hetgeen om hem heen gebeurt. Tijdgenootcn van Grotius 
mogen de belangrijkheid van zijn „De jure belli ac pacis’’ hebben 
erkend — dat dit boek het uitgangspunt voor geheel de ontwikkeling 
van het recht tusschen de volken zou worden, kunnen zij niet hebben 
vermoed. Zoo gaat het ook met onzen tijd, maar wij leven wellicht 
sneller dan voorheen. Nog enkele jaren tevoren kon men zich met 
recht afvragen of de eerste Vredesconferentie blijvende dan wel 
voorbijgaande beteekenis zou hebben. Aan de geschiedenis van later 
eeuwen zou verschijnen als een op zichzelf staande, ongetwijfeld edel
moedige poging van den Russischen Keizer, dan wel als het begin 
eener logische en consequent doorgezette beweging ten bate van de 
rechtsorde tusschen de Staten. Nu schijnt te dezen aanzien twijfel 
niet meer mogelijk. Rechtstreeksch verband moge er tusschen het werk 
van 1899 en den Volkenbond van 1919 niet bestaan; aan den anderen 
kant kan niet worden weggecijferd, dat de Vredesconferenties, die 
aanleiding gaven tot geheel een opbloei in de vredesgedachten der 
menschheid, den weg hebben voorbereid tot den Volkenbond, aan 
welke voorbereiding de oorlog slechts schijnbaar hinderpalen in den 
weg heeft gelegd. Alle deze feiten en verschijnselen vormen een geheel 
op zichzelf, en om der jeugd, die van het verband dier feiten en ver
schijnselen niets weet, een duidelijker beeld van een en ander voor oogen 
te stellen, moet men zelf in deze stof goed doorgedrongen 
gaat er niet om in het kort te weten wat de Volkenboi 
samenstelling en de voornaamste onderdeden van zijn arbeid te kennen, 
maar het gaat er vooral om de plaats aan te geven, die de Volkenbond, 
ook op grond van de dingen van het verleden, in de samenleving der 
menschheid reeds inneemt en in de toekomst vermoedelijk zal innemen.

Evolutie wijst hier den weg. Want het streven naar recht in de
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ge hoogstens 
Feit niet weg,

gelijksoortig

verhoudingen der volken; het streven dus naar een versterking van 
de rechtsorde tusschen de Staten, is een logisch gevolg van geheel den 
ontwikkelingsgang der menschheid, die steeds versterking van die 
rechtsorde heeft voorgestaan voor voortdurend grootere groepen. In 
de grijze tijden der oudheid bevochten de stammen en de familiën 
elkander; in de vroege middeneeuwen beoorloogden de steden, later 
de graafschappen en hertogdommen elkander. Zij werden één, en hoewel 
het niet veel meer dan vijf eeuwen geleden is, dat Amsterdammers 
en Utrechtenaren elkander als doodsvijanden beschouwden, opgevoed 
werden in wederkeerigen haat gelijk aan dien, welken tegenwoordig, 
doch slechts in oorlogstijd, b.v. Franschen en Duitschers of Duitschers 
en Engelschen tegenover elkander kunnen gevoelen, is er thans, dank 
zij de tradities van een geordend staatsbestuur, van dien haat niets 
meer te bespeuren; lacht men er om, gelijk men lacht om de verhalen 
van de oude trekschuit en de diligence. De steden zijn tot provinciën; 
de provinciën tot rijken vereenigd, en in het mcerendeel der groote 
en kleine landen, die thans Europa en andere werelddeelen samen
stellen, spreekt de nationale eenheid wel dusdanig krachtig, dat een 
binnenlandsche oorlog, die door niemand ook als „oorlog” zou worden 
erkend, tot de uitgesloten mogelijkheden behoort. Men denke zich 
hoe kort het verband van het Duitsche rijk nog bestond toen in 1918 
de geweldige schokken van nederlaag en revolutie daar doorheen 
gingen. Toch zijn pogingen, die, ongetwijfeld door vreemde invloeden 
gesteund, werden ondernomen om deelen van het rijk af te scheiden, 
niet geslaagd. Rusland biedteen gelijksoortig voorbeeld, dat de hechtheid 
van den geleidelijk opgebouwden nationalen Staat duidelijk voor oogen 
stelt. En nu is het volkomen waar, dat in den regel een groot deel 
van deze evolutie is voltrokken door middel v an geweld, zelfs in 90 
pet. van die gevallen de resultante vormt van geweld. Niemand dan 
ook, die kan beweren, dat de Volkenbond van 1919 uitsluitend in 
witte vredelievendheid is geboren, en niet een kind is, losgemaakt uit 
bloedige sluiers van het heftigst oorlogsgeweld. Dat mog< 
pleiten tegen de geboorte van dit wicht; het neemt het fe 
dat het wicht er is, reeds begint op te groeien tot een knaapje, dat 
zijn nut voor de maatschappij kan en zal hebben. Niet ten onrechte 
heeft Minister van Karnebeek in de Memorie van Toelichting, die 
hij schreef voor het wetsontwerp, aan de Regeering in 1920 bevoegdheid 
gevende om tot den Volkenbond toe te treden, doen uitkomen, dat, 
indien niet de overwinning van een der beide strijdende partijen tot de 
oprichting van den Volkenbond geleid had, het twijfelachtig ware of 
wellicht de Volkenbond ooit zou zijn opgericht. Hervormingen, en dan nog 
wel in internationalen zin, als de oprichting van den Volkenbond er
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eenc in zich sluit, komen slechts zelden door minnelijk overleg tot 
stand; zij worden een deel der internationale samenleving opgelegd. 
Zij schijnen daarom in den aanvang met een zeer bepaald karakter 
te zijn bekleed; die schijn wijkt meer en meer naarmate zulk een 
internationale hervorming zich ontwikkelt tot een weldaad voor allen, 
die, hetzij gedwongen, hetzij vrijwillig daaraan deelnemen.

Niets zou minder juist zijn dan wanneer men den onderwijzer of 
den leeraar verzocht om propaganda voor den Volkenbond te maken. 
Niet alleen behoort in de school geen enkele propaganda thuis, maar 
zaken, die geen propaganda in zichzelf dragen, missen zoozeer de noodige 
levenwekkendheid, dat het beter is ze niet kunstmatig in het leven 
te houden. Neen, men make geen propaganda voor den Volkenbond, 
maar men geve hem wat hem toekomt. En men legge, om het schijn
baar geringe resultaat zijner werkzaamheden te verklaren, vooral nadruk 

de geweldige taak, die een organisatie als de Volkenbond op 
i moest nemen. Eeuwen achtereen is aan de menschheid geleerd, 
: oorlog een heel gewoon verschijnsel was; dat oorlog zelfs nobel 
verheffend was; dat het dooden van den medeburger in vredestijd 

een misdaad, in oorlogstijd het uitsluitend middel om vaderlands
lievendheid te bewijzen, vormde. In dat gevoelen zijn tal van geslachten 
opgevoed, en ook al assimileert het tegenwoordig geslacht zich wel
licht spoediger met nieuwe denkbeelden dan bij voorgaande generaties 
het geval was, toch is van geheel dien geest iets overgebleven ook 
bij ons, bij de jongeren en de jongsten onder ons zoo goed als onder 
de ouderen en de oudsten. De groote taak van den Volkenbond is nu 
daarin gelegen om èn door zijn beginsel fen door zijn arbeid geheel 
de menschheid te doen zien, dat deze opvatting althans tegenwoordig 
een onjuiste is; dat veel meer ook het vaderlandslievend streven van 
ieder individu gericht moet zijn op volledige erkenning van de rechten, 
die andere natiën naast onze eigene hebben. De Volkenbond moet 
dus corrigeeren de geschiedenis van eeuwen en eeuwen achtereen.

De Volkenbond werkt thans volledig zeven jaren; kan men van 
eenige menschelijke organisatie eischen, dat zij in zóó kort tijdsbe
stek maar een voorbereidenden stap van beteekenis ter verwezen
lijking van zulk een taak kan doen? Maar bovendien, welken arbeid 
verlangt men van den Volkenbond? In de eerste plaats politieke. 
Want vanaf het ontwerp v an Pierre Dubois in 1306 tot aan het 
ontwerp van Wilson in 1919 loopt als een roode draad door alle 
gedachten van Statenorganisatie en Volkenbond heen de wensch, 
dat zulk een organisatie erin zal slagen om den oorlog in de ver-
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deze vergelijking 
die het nationaal Staatsgezag 
op den Volkenbond als inter- 
komen 

ontwikkeling

den Volken- 
'evestigd, 
ngen van 
niet kan 

werk de aandacht 
If de moeite loont, 

van dit werk de

Intusschen, al omvat de principieele werkzaamheid van 
bond het voornaamste, waarop het oog dient te worden ge\ 
dit neemt niet weg, dat men, den Volkenbond aan leerling 
verschillenden leeftijd, als een realiteit voor oogen stellend, n. 
en mag nalaten op zijn op velerlei terrein nuttig w 
te vestigen. Niet alleen, omdat dit werk op zichzelf 
maar ook, en wellicht vooral, omdat door middel

geschillen tusschen de Staten, die 
andere oplossing geeft dan de gewelddadig 

vonden. Nadat de individuen in Staten waren c 
blijven twisten als tevoren; in de plaats 
vroeger is de rechtbank van thans gekomen.

Wie zou meenen, dat, naarmate de Volkenbond aan kracht wint, 
geschillen tusschen de Staten minder of niet zullen voorkomen, ver
gist zich. Integendeel, die geschillen zullen, naarmate de aanraking 
tusschen de Staten in intensiteit toeneemt, eerder vermeerderen dan 
verminderen. De bedoeling kan ook nooit zijn om die geschillen 
kunstmatig tegen te gaan, maar uitsluitend, in elk geval voornamelijk 
om ze een andere, meer met de tegenwoordige beschaving en be- 
schavingsgedachten overeenkomende oplossing te geven dan door 
oorlog kan geschieden. Dat is het werk van den Volkenbond en al 
is het uiteraard hoogst moeilijk om vergelijkingen te trekken ~ ver
gelijkingen die althans eenigszins steek houden, tusschen een organi
satie van individuen, gelijk de moderne Staat er eene vormt, en een 
organisatie van de Staten onderling, waarbij geheel andere elementen 
op den voorgrond treden — toch mag in zooverre 
worden gemaakt, dat hier de taak, < 
heeft, vrijwel gelijk is aan die, welke c_ 
nationaal Staatsgezag steeds meer zal komen te rusten. De Volken
bond is in zijn tegenwoordige ontwikkeling en gedaante geen super
staat, ook niet als zoodanig gedacht en nog minder geoutilleerd. Ot 
intusschen de ontwikkeling der dingen niet automatisch tot zulk een 
superstaat zal leiden, dient te worden afgewacht. Waarbij niet uit 
het oog moet worden verloren, dat geen onzer de onaantastbare 
rechterlijke macht gevoelt als een gezag, dat boven het Staatsgezag 
is geplaatst. Men ziet dit gezag als een gezag van geheel bijzondere . 
beteekenis, welks onaantastbaarheid daarom een belang der gemeen
schap vertegenwoordigt, wijl de gemeenschap slechts kan worden 
gediend door een rechterlijke macht, die inderdaad onaantastbaar is.

houdingen der volken onnoodig te maken. Dat zulk een organisatie 
dus de geschillen tusschen de Staten, die er te allen tijde zullen zijn, 
een andere oplossing geeft dan de gewelddadige, die ze tot dusver 

Hergebracht, zijn ze 
hel vuistrecht van
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e gedachte 
sterken, ge-

Volkenbond er bijna dagelijks in slaagt de internationale 
te verlevendigen, de internationale samenwerking te verst, 
heel het internationaal denken tot een gewoonte te maken. Wie 
herinnert zich niet hoe groote moeite het vóór den oorlog, toen elke 
permanente organisatie ontbrak, kostte om een internationale confe
rentie. over welk onschuldig onderwerp ook, bijeen te roepen; maanden 
en nog eens maanden verstreken met diplomatieke correspondentie. 
Nu is er te Genève een algemeene organisatie, die op het meest 
verscheiden gebied uitnemend geoutilleerd is; tot welke men zich kan 
wenden en die telkenmale weet tot wie in de verschillende landen 
zij zich te wenden heeft. De Volkenbond beschikt over een aantal 
bijzondere organisaties: de Arbeids-organisatie, ook zelfstandig in 
het Vredesverdrag van Versailles geregeld; de Organisatie voor 
Doorvoer en Verkeer; de Hygiënische Organisatie; de Financieel- 
Economische Organisatie, en enkele permanente commissiën als de 
Mandatencommissie, de Opiumcommissie, de Commissie voor de 
intellectueele samenwerking en de Slavernij-commissie. Het gebied, 
dat alle deze commissiën betreden, omvat vrijwel geheel de wereld. 
Daarnevens is er, rechtstreeks van den Volkenbond uitgaande, het 
Hof te ’s-Gravenhage, dat voor het eerst zuiver internationale recht
spraak toepast, in tegenstelling met de arbitrage van vroeger. Er zijn 
voorts tal van tijdclijke lichamen, die belangrijke conferenties voor
bereiden als op dit oogenblik de commissiën voor de ontwapenings- 
en de economische conferenties, twee bijeenkomsten, van welke een 
niet gering deel van het welzijn van Europa en de overige wereld 
afhangt. Een kort overzicht van den arbeid van den Volkenbond, 
waarvoor de gegevens b.v. aan het Secretariaat van de „ Verceniging 
voor Volkenbond eri Vrede” te ’s-Gravenhage vrij gemakkelijk zijn 
te verkrijgen, levert telkenmale stof op voor aanknoopingspunten bij 
de practijk van het dagelijksch leven. Het moge zijn, dat zelfs in 
een film, als door de bovengenoemde Vereeniging is ontworpen, de 
arbeid van den Volkenbond op zoo onderscheiden gebied niet dus
danig aantrekkelijk is kunnen worden voorgcsteld, dat naar het 
oordeel van sommige deskundigen, deze film onafgebroken de aandacht 
van de jeugd bezighoudt — dit neemt niets weg van het feit, dat 
de onderwijzer of leeraar, gewapend met aanmerkelijk meer hulp
middelen dan de film kan bieden, in den arbeid van den Volkenbond 
zeker stof genoeg vindt om het organisme te Genfeve als een realiteit 
aan de leerlingen voor te stellen. Waarbij ook hier op den voor
grond moet treden het verschil met vroeger dagen, hetwelk duidelijk 
de reeds verkregen beteekenis van den Volkenbond demonstreert. 
Niet alweer, dat hierbij de fouten, die de Volkenbond maakt; de
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geschiedenisboek te schrijven 
■in gelegen is, om op 
lisbode de aandacht

de vrienden 
aan den Volkenbond een i 
verkreeg. Het is verheugei

in zich sluiten,

als 
aan te passen

aangenaam, zoo prettig.

het standpunt, dat het niet haar taak kan zijn 
of te ontw<

taak daarin gelegen is, om op de noodza) 
geschiedenisboek de aandacht te vestigen;
onderwijs, meer dan totdusver doortrokken
tendenzen, die de wereld
dragen. Zij doet dat in ruime mate,
is zoodanig samengesteld, dat iedere der in Engeland in veel geringe

gelukkig teeken, dat niet slechts vanuit 
van den Volkenbond aandrang komt om 

grooter plaats te geven 
snd te constateeren, dat

leemten, die hij in zijn arbeid toont, zouden moeten worden ver
doezeld; geenszins; maar men moet niet uitsluitend de aandacht 
vestigen op hetgeen ontbreekt; men moet den Volkenbond niet ver
gelijken met wat een ideale Volkenbond zal zijn, maar wel met de 
werkelijkheid zooals deze zich geheel zonder Volkenbond zou voordoen!

Een der best georganiseerde nationale vercenigingen voor den 
Volkenbond, de Engelsche League of Nations Union, schenkt aan 
problemen, die met den Volkenbond in het onderwijs verband houden, 
bijzondere aandacht. Daarbij stelt de Union zich — terecht —- op 

om b.v. een nieuw 
rerpen, maar dat slechts haar 
ikelijkheid van zoodanig nieuw 

om voor een geschiedenis
van de internationale 

beheerschen, bouwstoffen aan te 
en haar Educational Committce 

zoodanig samengesteld, dat iedere der in Engeland in veel geringer 
aantal voorkomende richtingen daarii\ vertegenwoordigd is. Maar 
bovendien, de League of Nations Union bevordert de oprichting van 
z.g. junior branches, kleine afdeelingen die een bepaalde school of 
groepen van scholen omvatten. En teneinde de leerlingen met de 
realiteit van den Volkenbond direct in verbinding te brengen, organi- 
secrcn onderwijzers en leeraren zittingen van den Volkenbond in de 
school, waarbij aan ieder der leerlingen de taak van een bepaald 
land wordt opgedragen. Of er wordt gedemonstreerd een zitting 
van het Permanente Hof van Internationale Justitie te's-Gravenhage, 
en in een zaak, welker beteekenis en omvang voor de leerlingen be
grijpelijk is, worden de wederzijdsche standpunten ontwikkeld, en 
getoond hoe recht wordt gedaan. De Engelsche geest is een andere 
dan de onze, ook al sluiten beide zich naar veler oordeel nauw bij 
elkaar aan. Hiermede wil dus geenszins gezegd zijn, dat zoodanige 
demonstraties, die, indien zij niet voortreffelijk zijn voorbereid, ook 
een gevaar in zich sluiten, voor Nederland even geschikt zijn te 
oordeelen als voor Engeland. Op dergelijke demonstraties wordt 
slechts gewezen als een bewijs, dat in Engeland getracht wordt bij 
de practijk aan te passen en het onderwijs in wat de Volkenbond 
is en kan, zoo aangenaam, zoo prettig, maar vooral zoo werkelijk 
mogelijk te maken 1

Het is ongetwijfeld 
de kringen van 
in het onderwijs 
dan deze totnutoe
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tooneelvoorstellii 
wat lichtere verstrooiing z 
dan elders.

Het was
Algemeen
als Amsterdam, de Speeltuinbnvegii, 
een hooge vlucht nam, Amersfoort

N u spreekt het vanzelf, dat onze

;aat, dat hij zal uitgroeien tot t 
, gelijk men van hem wenscht en

instige liggii

De vestiging 
beweegt zich in

daarom dan ook de Maatschappij tot Nut van het 
een doorn in het oog, dat, waar in andere plaatsen, zoo- 

ging begon te bloeien, zelfs spoedig 
't daarin nog achterbleef, 

stad, van waaruit men

er is
en geleidelijk moet 

slfk

A mersfoort, een stad van 35000 inwoners, laat zich verdeden in 
-T*- 4 kwartieren: het Middenstadskwartier, het Soesterkwartier, 
het Leusderkwartier en het Bergkwartier.

De gunstige ligging, aan den zoom van 
heidevelden, maakt Amersfoort tot een 

neemt dan ook hand over 
een sterk-stijgende lijn.

Naast natuurschoon biedt onze veste dan ook alles, wat de 
meest-veeleischende vraagt. Inrichtingen van onderwijs zijn in groote 
verscheidenheid aanwezig en voldoen ruim en op uitstekende wijze 
aan ieders behoefte; de kunstminnaar kan genieten van goede con
certen en tooneelvoorstellingen, terwijl hij, die na vermoeienden arbeid 

zoekt, daartoe niet minder gelegenheid vindt

bosschen en uitgestrekte 
gezonde, gewilde woonplaats.

hand toe, het inwonertal

in de meest deskundige onderwijskringen steeds meer de overtuiging 
veld wint, dat geschiedenisonderwijs zonder Volkenbond geen ge
schiedenisonderwijs is, dat zich bij den tegenwoordigen tijd aanpast. 
De jeugd is het geslacht der toekomst; wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst — het is afgezaagd, maar het blijft een waarheid. Want de 
gedachten en overwegingen, die zich in onze jongste en jonge jaren bij ons 
vastzetten, zijn in den regel onuitwischbaar in ons geheugen gegrift. 
Leert men reeds den kinderen den Volkenbond als een realiteit te 
beschouwen; als iets, dat er is om te blijven en sterker te worden, 
dat langzaam en geleidelijk moet groeien; leert men den kinderen, 
dat langs den weg van den Volkenbond een betere internationale 
samenleving mogelijk is dan die, welke wij totnutoe hadden ~ ge
tuige den wereldoorlog van 1914 tot 1918 — wel, dan is ook de 
mogelijkheid geenszins uitgesloten, dat langzaam maar zekerde Volken
bond zoodanige versterking in de gedachten en de harten der menschen 
ondergaat, dat hij zal uitgroeien tot een realiteit ook op politiek 
gebied, gelijk men van hem wenscht en verwacht.

Nuts-Speeltuinen te Amersfoort 
door IJ. BAAN.

Lid der Nutecommlssie voor de Nute-Speeltuinen.
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aan de beurt. De 
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van iets goeds.

ij op 

denkbaar. Het 
heuveltje erin bi

ommezien in de vrije natuur is, niet diezelfde groofe behoefte gevoelde 
aan Speeltuinen als een stad als Amsterdam.

Maar toch De jeugd kreeg frissche lucht genoeg, ze vermaakte 
zich best, doch dikwijls ging het ten koste van heel wat moois in de 
natuur dat aan de ongebreidelde vernielzucht ten offer viel.

De ouders stonden hier dikwijls vrij machteloos tegenover, daar 
zoonlief zelden onder hun oog letters als koeien in den bast der 
jonge boomen sneed, of nog niet al te sterke takken als wip gebruikte 
tot ze knakten. Doch dit was nog niet het ergste! Het schijnt, dat 
er een leeftijd bestaat, waarop het kind het wakend oog nog zoo 
noode ontberen kan. Men begon op middelen te zinnen om het kind 
prettig en toch in de buitenlucht te laten spelen doch........ onder
leiding.

Hoe meer deze gedachte in het hoofd der ouders post vatte, hoe 
actiever het Nutsbestuur werd om het smeulende vonkje aan te 
blazen tot een vlam waaruit de speeltuinen zouden geboren worden.

De wil was er dus. Nu ging de rest als het ware vanzelf. Buurt- 
vereenigingen werden opgericht, plannen beraamd, kostenbegrootingen 
gemaakt, nagegaan werd wat men zelf kon doen en in welke mate 
men den steun van het „Nut” moest vragen — gegeven werd dien 
gaarne — en men toog aan den arbeid.

De Buurtvereeniging „Het Soesterkwartier” wist de hand te 
leggen op een uitgestrekt terrein, dat ze van de Gemeente in ge
bruik kreeg. Een idealer terrein voor een speeltuin is haast niet 

grenst onmiddellijk aan het Soesterkwartier, een 
>iedt gelegenheid een glijbaan te maken van grootere 

hoogte, dan anders mogelijk zou zijn, terwijl mooie dennen een groot 
’ deel van het veld beschaduwen.

De ijver, waarmede men aan het werk ging en aan het werk bleef, 
is boven lof verheven. Het honderden Meters lange ijzeren hek 
kostte geen cent aan arbeidsloon.

Onder leiding van enkele smeden, die lid waren van de Buurt
vereeniging, werd het werk in den vrijen tijd volbracht; slechts de 
materialen werden — nagenoeg tegen inkoopsprijs — betaald.

Eerst dan bemerkt men, welk een groote liefde de ouders voor 
het kind hebben; geen opoffering is hun te veel. En nu ze zelf aan 
de tot-stand-koming medewerkten, zal de goede in-stand-houding hun 
ook meer ter harte gaan.

Toen het hek klaar was, kwam de inrichting 
Bond van Amsterdamsche Speeltuinen, onder de 
van den Heer Parle, was hierbij de voorlichter 
bleek een waarborg voor het tot stand komen
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een „contract” tot resultaat.

aangebracht: 
, een zweefmolen, 
aan arbeidsloon)

en inrichting, 
in voorden Soesterspc< 

alsnog) verrezen als bij tooverslag 
j.1. ook daar de feestelijke opening 1 
Bestuur en leden een groote voldoet

En nu de financiering.

Het Nutsbestuur had uit zijn midden 2 leden aangewezen, die de 
.Commissie voor de Nutsspeeltuinen” zouden vormen. Door die leden 
werd overleg gepleegd met de Besturen der Buurtvereenigingen. Men 
ging van het standpunt uit, dat die vcreenigingen zelf moesten doen 
wat ze konden om de speeltuinen tot stand te brengen, daarna zou 
het .Nut” bijspringen.

De gevoerde onderhandelingen

Alles, waarnaar het kindergemoed hunkert, werd 
schommels, wippen, rekstokken, ringen, een glijbaan, 
een groote betonnen zandbak (die ook niets kostte « 
en wat al niet meer!

Den 24sten Juli j.1. kon dan ook de feestelijke opening plaats hebben. 
Het moet het volijverige Bestuur der Buurtvereeniging met haar 
voortvarenden voorzitter een groote voldoening geweest zijn, toen 
de President van het „Nut”, gevolgd door den Wethouder der Ge
meentebedrijven, als eersten van de hooge glijbaan omlaag rodelden.

De Buurtvereeniging „Het Leusderkwartier” had inmiddels ook 
niet stil gezeten. De Maatschappij .Zandbergen” hielp haar aan een 
geschikt stuk grond, weliswaar bij lange na niet zoo groot als dat, 
waarover het .Soesterkwartier” beschikte, doch toch van voldoende 
afmeting. En met dit voordeel dat ze „baas in eigen huis” is, wat 
van het Soesterkwartier niet gezegd kan worden, daar het Gemeente
bestuur, dat overigens op verschillende wijze hielp waar het kon, 
de bezwarende bepaling maakte dat iedereen (dus ook de niet-leden 
der vereeniging) toegang tot het terrein had. Men doet echter 
pogingen die hinderlijke bepaling eraf te krijgen en het lijkt ons 
redelijk dat hieraan wordt voldaan.

De Leusderkwartierders bleven intusschen niet in offervaardigheid 
achter bij hunne Soester-vrienden (vrienden, want voor animositeit 
tusschen beide vercenigingen is natuurlijk geen plaats — wèl voor 
samenwerking, waar mogelijk). Ook zij togen aan het werk en 
aangezien het terrein zeer ongelijk was, moesten heel wat krui
wagens grond worden verreden en werd de spade zeer vaak in den 
grond gestoken. Alles geheel belangeloos! Geen cent arbeidsloon! 
Want.... ’t was voor het kind.

Ook daar vorderde de arbeid snel. Hek, schuilplaats 
in den geest van den Soesterspceltuin (doch zonder glijbaai 

verrezen als bij tooverslag uit den grond, zoodat op 7 Au;
kon plaats hebben, die met

:ning schonk.
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I geleende 
>rden aan-

i nagenoc 
ïstuur \

;ing kunnen nooit per- 
richtige terugbetaling

van het „Nut” een rente- 
terug te betalen in jaarlijksche termijnen

indentie betreffende den speeltuin 
aar geschilderde letters wordt 

van den speeltuin, zulks door

dat voor beide Buurtvereenigingen nagenoeg gelijkluidend was en 
dat de goedkeuring van het Nutsbestuur verkreeg.

De voornaamste bepalingen daaruit kunnen als volgt worden 
samengevat:

die terugbetaling — en eventueel uitstel

Art. 1. De Buurtvereeniging ontvangt 
loos voorschot van f 600.- 
van minstens f 50.—.

Art. 2 t/m 9 regelen 
daarvan — nader.

Art. 10. Op den dag der opening van den speeltuin, wordt — 
zoo die speeltuin naar de meening van het Nutsbestuur, mede in 
verband met de gelden, welke ter beschikking stonden, aan rede
lijke eischen voldoet — door dat Bestuur aan de Buurtvereeniging 
een schenking gedaan van f 200.—.

Art. 11 bepaalt, dat alle schenkingen en tot dat doel 
gelden uitsluitend ten behoeve van den speeltuin mogen woi 
gewend.

Art. 12. De speeltuin draagt den naam van: „Nutsspeeltuin" Het 
Leusderkwartier\Soesterkwartier.

Deze naam wordt in alle correspond 
gebruikt, terwijl hij in duidelijk zichtbi 
aangebracht boven den hoofdingang 
de zorg der Buurtvereeniging.

Art. 13. Bestuur of leden der Buurtvereenigii 
soonlijk aansprakclijk gesteld worden voor de r 
der aan het „Nut" verschuldigde gelden.

Bij ontbinding der Buurtvereeniging binnen den duur dezer over
eenkomst, vervallen de speeltuininventaris en verdere bezittingen aan 
het „Nut”; de verdere bezittingen slechts voor zoover en ingeval de 
getaxeerde waarde (volgens art. 9) van den speeltuininventaris minder 
bedraagt dan het aan het „Nut" verschuldigde bedrag.

Art. 14. De leden van het „Nutsbestuur" hebben ten allen tijde 
gedurende de uren waarop de speeltuin geopend is, toegang tot dien 
tuin. De leden der Nutscommissie voor de Nutsspeeltuinen zijn ge
rechtigd, de vergaderingen dcr speeltuincommissie van de Buurt
vereeniging bij te wonen, mogen aan de besprekingen deelnemen, 
doch hebben slechts een adviseerende stem. Van datum, tijd plaats 
en agenda der vergadering, wordt hun tijdig te voren kennis gegeven.

Art. 15. De Buurtvereeniging verplicht zich den Nutsspeeltuin 
zóó te onderhouden, dat hij ten volle blijft beantwoorden aan het 
doel.



werd dus eenzelfden geldelijken

brengen.
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j
het Nutsbestuur, n> 

doeleinden, in strip

Hare

ï

hun speeltuin, 
t geen be
de beurt, 
te blazen,

Art. 16. Behoudens toestemming 
Nutsspeelt 
de strekkii

Art. 17.

Commissie, 
vanwege 
die beide 
zich aan <

eene 
het Nutsbestuur, 1 lid 

; en een Voorzitter, door 
een. Partijen zijn gehouden

nu „in volle werking", het ledental neemt 
a goede handen. 'Wel gevoelt men de nood- 
zich hiertoe aangetrokken gevoelen, te doen 

: spelleider, daar alsdan een betere arbeidsverdeeling 
*dt. Ook hierbij zal het Nut waarschijnlijk gaarne steunen, 
1 gevraagd wordt en noodig blijkt.
i de vier stadskwartieren hebben dus nu

’ijk der „beter gesitueerden", toont
nu aan

van 
ïeltuin niet worden gebezigd voor 

:ing van het speeltuinwerk.
r. Bij verschil van meening omtrent de uitlegging der 
artikelen, zoomede in onvoorziene gevallen, beslist 

samengesteld uit een lid vanwege
het Bestuur der Buurtvereeniging 

: leden in onderling overleg te kiez< 
die beslissing te onderwerpen.

Aan beide Buurtvereenigingen 
steun verleend.

speeltuinen zijn 
toe en de leiding is in 
zakelijkheid, ouders die z 
opleiden tot 
mogelijk wor< 
als die steun gevraagd wordt en 

Twee van de vier stadskwartieren 
Het Bergkwartier, de wi 
hoefte eraan, doch het Middenstadskwartier is 
Het Nutsbestuur staat al met bolle wangen gereed 
als ook daar de vonk ontbrandt.

Wel zal het moeilijker blijken voor dat stadsdeel een geschikt 
terrein te vinden dat niet te ver af ligt. In de oude middenstad 
zelf is geen vierkante meter daartoe beschikbaar. Doch die moeilijk
heid zal ongetwijfeld overwonnen worden.

De Buurtvereenigingen zijn, nu ze een speeltuin hebben, nog niet 
geheel voldaan. Ze willen ook een Buurtgebouw, waarin ’s winters 
de jeugdontwikkeling buiten de school kan worden ter hand genomen.

Ook hierbij zullen zij de sympathie van het „Nut" hebben.
1926 leverde dus een goeden oogst voor het Nutswerk te Amers

foort: de Nutsspeeltuinen.
1927 zal, naar wij hopen, de Buurt- of Clubgebouwen 

Een belangrijke schrede op den weg der Volksontwikkeling.

rijd met



INHOUD VAN AFLEVERING 2.

Bladz.

Wijk . . 33

43

De Volkenbond op de Scholen, door H. Ch. G. J. v. d. Mandere 60

Nuts-Speeltuinen 'te Amersfoort, door IJ. Baan 60

De Arend, door 'W. E. vanHet vierde jaar van

Handenarbeid en Onderwijshervorming, 

door Prof. J. H. Gunning Wzn.



Vacant.

Vacant.

OUDERS!
Kent gij SCHOOL EN HUIS, 

het Orgaan van den „Bond van Nederlandsche 
Onderwijzers”, onderRedactievanTh.J.Thijssen?

Prijs f 0.90 per kwartaal.
Abonneert U Heerengracht 56, Amsterdam 

of vraagt proefnummer.



DECEMBER 1926 N°. 3.

DRUKKERIJ PATRI* • AMERSFOORT

PER
JAAR
F 8,75

MIJ.TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN 
CENTRAAL STATION, AMSTERDAM

PER 
NUMMER 
F 0.75

8e JAARGANG.

VOLKS 
ONTWIKKELING
MAANDBLAD UHGEGEVEN DOOR HET
NUTSINSTITUUT VOOR VOLKSONTWIKKELING 

ONDER REDACTIE VAN
Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, L. C. T. BIGOT. Prof. R. CASIMIR,
W. EMMENS, A. H. GERHARD, Prof. Dr. J. H. GUNNING Wz„ 

IDA HEYERMANS, J. HOVENS GREVE Secr.

Ion Nieuwönhuyzen
7S4



I

'■-I

!

I



656

Het vierde jaar van De Arend, 
door W. E. VAN WIJK.

hebben gebracht? Wij » 
de eerste plaats die, dat 
prijs voortaan maar een 
week was geworden en \ 
Deze laatste vooral beteekende een groote a< 
halte der bezoekers; de dagen 

>ote massa kwam niet
verwachting, dat het Clubhuis hun verveling 

verdrijven, zonder van hen

De grot 
kennelijke

Toen het Clubhuis na de vacantiemaand van 1925 weer zijn deuren 
opende, waren we terstond verrast door het groote aantal jongens 
dat van overal uit de stad kwam opdagen; we zagen ook vele ge
zichten weder, die we zeker een jaar lang niet meer hadden gezien.

Waarom kwamen er nu op eens zoo velen, terwijl juist de heffing 
eener contributie een groote daling in het bezoek teweeg scheen te 
1,1 1 1 "* '*’rij konden slechts twee oorzaken aanwijzen. In

t we bekend gemaakt hadden, dat de toegangs- 
i dubbeltje in de maand in plaats van in de 
vervolgens de opheffing van den portierspost. 

ichteruitgang in het ge- 
van vroeger schenen weergekeerd.

om iets te doen; zij kwamen in de 
zou kunnen 

van hen eenige inspanning, medewerking, bereid
willigheid, of welk woord dan ook men hier in plaats van belang
stelling- zou willen neerschrijven, te verlangen. Het Clubhuis, dat er 
nu eenmaal niet is om „brood en spelen” te bieden, heeft geen kamp 
gegeven en wij hebben niet afgelaten te trachten hen tot eenig werk 
te krijgen. Maar wal zal men doen voor een jongen, die voor gym
nastiek niet voelt, die lezen vervelend vindt, die verhalen flauw vindt, 
die geen enkel spel kent of wil leeren, die van de toekomst niets 
verwacht en die geen verder toekomst kan denken dan morgenochtend? 
Het is dan ook niet te verwonderen dat, toen de eerste contributie- 
termijn verstreken was, het aantal bezoekers reeds begon af te nemen 
en dat de derde voor nog een grooter getal onoverkomenlijk bleek. 
Dit nu was erg naar den zin van de oude, getrouwe bezoekers, die 
met leede oogen de invasie dezer onbesnedenen hadden gezien. De 
stamgasten hadden zich trouwens aan al die nieuwen volstrekt niets 
gelegen laten liggen, hen (waar zij door dienst in de recreatiezaal er
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mede in aanraking kwamen) als tweede-soorfsmenschen beschouwd 
en zich, als zij maar even kans zagen, in de hooger gelegen verdiepingen 
van het gebouw teruggetrokken. Uit de clubs en kringen die zich 
daar formeerden, werden nieuwelingen — met uitzondering van door 
clubleden meegebrachte — dikwijls niet zonder heftigheid geweerd. 
Het onvermijdelijke gevolg hiervan was, dat de aantrekkelijkheid van 
het huis voor nieuwelingen verminderde, waardoor ook de tocstrooming 
nog afnam. Zoodat in den afgcloopen winter de toestand zich aldus 
stabiliseerde: een zeer levendig clubleven in de club „De Arend", 
de club der groote jongens van 16—21 jaar, uit vaste bezoekers ge- 
recruteerd; een heel druk bezoek van een groote schare (een honderdtal) 
vaste jongens van 14—18, die nog geen lid van de groote club waren, 
doch die strijk en zet bijkans eiken winteravond hun eigen plaatsje 
’t zij aan het dambord, ’t zij in de leeskamer, timmerkamer enz. 
kwamen bezetten; een ongenoegelijke, dikwijls zeer schaars bezochte 
„instuif". Daarnaast handhaafden zich eenige, nu reeds oude, instituten, 
onverzwakt: de gymnastiekles, de timmerclub, de Engelsche les. De 
schoolklas ten slotte heeft nooit op een groot bezoek kunnen bogen, 
maar zij voorziet toch in een zeer reëele behoefte. De Zondagavond-

1 geen enkel maal 
de poging, om tot

zij voorziet toch in een zeer reëeL 
concerten zijn steeds goed bezet geweest, hoewel 
overvuld. Als voornaamste nieuwe aanwinst dient c 
een eigen strijkorchest te geraken, vermeld.

Ik zal nu zonder bepaalde volgorde van alle onderdeden van dit 
groote bedrijf in ’t kort mededeelen, wat ik meen dat voor de kennis 
van het werk voor anderen het nuttigst is.

De gymnastieklessen zijn eiken avond — behalve des Zondags en 
in den zomer ook des Zaterdags — gehouden. Op drukke winter
avonden krijgen drie ploegen elk een uur les en turnen er dus bijkans 
60 jongens. In den laatsten tijd neemt zoowel de leeftijd als het 
aantal af en komen tusschen de 20 en 30 jongens aan de beurt. De 
gymnastiek is gratis toegankelijk voor alle bezoekers van „ De Arend”; 
het is een der gezelligste dingen, die men zien kan als een slungel, 
die soms weken of maandenlang schijnbaar doelloos beneden heeft 
rondgehangen, eindelijk moed vat en mee gaat doen. Maar raar is 
het dat hij dan, nzi wellicht weken lang flink te hebben mee gewerkt, 
weer in eens wegblijft, zonder dat daarvoor eenige oorzaak is aan 
te wijzen. Gaat men zoo’n jongen dan eens opzoeken om te trachten 
die oorzaak op te sporen, dan blijkt steeds het resultaat van dit 
bezoek onbevredigend. Of hij zegt, slap als een leeggeloopen fiets
band : „’k heb geen lust meer", óf hij belooft gereede nog denzelfden 
avond weer te zullen komen. In beide gevallen echter zien we hem 
niet meer terug.
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gemaakt 
n komen
i tijdje 
de les

Maar er 
werk toonen,

De lessen in ’t Engelsch hebben 
vasten voet te krijgen 
een bezoldigde kracht i 
het goed gegaan. De oudste klas heeft werkelijk 
en kan inderdaad een ”
uit de gewone 
regelmatig les » 
komen en houu< 
heerscht er . 
jongens. De 
kan niet uitstaan, 
wat zij zelf niet kunnen.

In enkele volkshuizen — het is me bekend — laat men tot taallessen 
alleen diegenen toe, die met een bepaald doel die taal komen leeren, 
b.v. a.s. emigranten, bloemisten en d.g. Het Clubhuis daarentegen is 
reeds verheugd als een jongen, schijnbaar uit grilligheid, naar de 
Engelsche les wil, want het verheugt zich over iedere inspanning van 
den kant der jongens <:n blijft hopen dat er óf onmiddellijk goed uit 
voortvloeit bf dat het een poort zal blijken tot een andere, geregelder 
inrichting van onderwijs. De Engelsche les lijkt me nu oud genoeg 
om er een kleine betaling voor te gaan verlangen.

Nu iets over het timmeren: Men kan b.v. in de inleiding tot het 
mierenboekje van Salzmann (welke inleiding ik voor het allerbeste 
houd wat Gunning tot de paedagogiek heeft bijgedragen) lezen hoe 
of men reeds op Schnepfenthal heeft overwogen of men voor het 
onderwijs in handenarbeid een onderwijzer of een handswerkman 
moest nemen. Diir is men tot het inzicht gekomen dat ’t een onder
wijzer moest wezen wij werken van den aanvang af met iemand uit 
de practijk. Toen ik zelf nog in m’n „rijpere jeugd’’ was, heb ik van 
onderwijzers timmerles gehad. Mijn conclusie is dat voor beginners 
zeer zeker een onderwijzer te verkiezen is, daar een timmerman een 
jongen, wien de handen scheef staan, zoo bitter weinig ter wille 
vermag te zijn. Maar als ik dan weer de doctrinaire methodische 
werkstukken zie die gevorderden op een echte timmerles maken — 
dan is het mij tevens duidelijk dat die niets voor mijn Arendjongens 
zijn. Merkwaardig is het dat het tot heden nog niet is voorgekomen, 
dat een jongen iets bepaalds voor zich zelf wilde maken; tot heden 
is alle initiatief van de leiding afkomstig geweest.

De club der groote jongens, de club „De Arend”, heeft boven al 
het andere in het huis mijn liefde; wat daar gebeurt — en niet ge-

zijn ook jongens die stug, jaren lang, volhouden en 
waar ze zelf veel plezier van beleven.

een paar jaar noodig gehad om 
i in het huis. Sedert twee jaar hebben we er 
voor; van het oogenblik der aanstelling af is 

vorderingen g«*r 
beetje Engelsch praten. De leerlingen n 

bezoekers van het huis voort, maar als ze een 
:s gehad hebben, blijven ze alleen nog maar voor < 
>uden zij zich van de andere jongens afzijdig. Bijna steeds 
animositeit tusschen de jongens der lessen en de groote 

eene partij voelt zich waarschijnlijk te veel, de andere 
dat er jongens fut hebben om iets vol te houden,

Je inleiding 
voor het :

lrag<
of i



5

68

Vooral de Zondag 
gezellig. Uit de c 
algemeen welzijn" 
de regie der bijeei

Ie partij 
die der

om te zien dat ergens rommel is.
leeren, dat beschavingswerk langzaam gaat, 

zich goed; tot laat in 
tans volledig bezet geweest, 

waren dikwijls bepaald 
een .comité voor het

5, die uit
geboren.

beurt — sla ik steeds met de grootste opmerkzaamheid gade. Voor 
het oog van den buitenstaander gebeurt er niets niemandal, bestaat 
de club uit geestlooze slungels —• de in- en toegewijde ziet de groote 
maatschappij met haar strijd en afgunst, doch ook met haar hulp
vaardigheid en toegewijdheid erin weerspiegeld. Ik heb het voor
recht gehad juist voor deze club een medewerker te treffen, die de 
mogelijkheden en niet minder het belangwekkende van zoo’n club 
inzag. In sommig opzicht is er geen vooruitgang te bespeuren ge
weest: ik bedoel hier ten aanzien van de door mij zoo innig gehate 
ongure ongezellige slordigheid en landerigheid tegenover hun eigen 
entourage. Geen jongen en geen meisje heeft — ongevraagd — een 
vinger uitgestoken om eens iets op te ruimen of recht te zetten. 
Schoonmaken en dweilen, met groot misbaar van dweilen, emmers 
en plassen water, dat ging wel. Maar het beschaafde en beschavende 
ordegevoel ontbrak hen; hoe kin toch iemand blijven zitten aan een 
tafel, waair het stoffige tafelkleed heelemaal scheef op ligt, hoe krijg 
je die asebbakjes zoo krom en gedeukt? Hoe kunnen meisjes, aan
staande huisvrouwen, op haar gemak zijn bij een tafel die vol met 
een afgewerkte theeboel staat? Maar al moge dan ook de 
der opruimers thans nog numeriek veel zwakker zijn dan o 
sloddervossen, op den duur zal zij 't winnen. Zoover ben ik r 
de jongens van de club in staat zijn om te zien dat ergens

Uit dit geval kan men leeren, dat beschavingswerk langzaan
Het clubleven van „De Arend" ontwikkelt zich goed; tot 1 

het jaar is de clubkamer eiken avond bijkt 
’agavonden met de meisjes 

clubleden had zich spontaan 
gevormd, dat zij de amusante club noemden, 

inkomsten, benevens een voetbalvereeniging, 
verzet tegen de eigenlijke voetvalvereeniging v an „De Arend" g 
al weer hard bezig is er mede samen te smelten.

In de club vormden zich voortdurend partijen; „onder hen toch 
zal niemand de eerste zijn". Zoodra dus een paar jongens wat meer 
ijver toonen, dan raken die al heel spoedig geïsoleerd. Daar kunnen 
ze niet tegen en een hergroepeering grijpt plaats enz. zonder einde. 
Tengevolge van dezen naijver, is het ditmaal wel heel moeilijk ge
bleken om een goed tooneelspel in te studeeren; na allerlei gemodder 
hebben ze ten slotte een paar stukjes uit de reeks Dilettanten-Tooneel 
voor het voetlicht gebracht, wel tot voldoening van honderd- en 
honderdtallen jongens, die opgekomen waren op den verjaardag van 
het Clubhuis om het te zien. Er is niet veel te vinden op het gebied 
van ’t liefhebberij-tooneel.
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van het afgeloopen jaar 
•g te geraken tot het bezit van een 
>huis. Tot heden toe hadden wij de 

liddel gebruikt, door haar op de jongens 
jongens alleen de (niet geringe!) inspan- 
:dig en ordelijk aan te hooren. Toen ik 

igens zelf muziek 
i instemming. In

weer in één zaal 
wel ecns op „ De 
h gedacht hadden 
ze denken dat er 

mee, soms met 

ge- 
als

Het is een wonderlijk gezicht om eensklaps 
honderden van jongens te zien, die voor of na 
Arend" geweest zijn, daar niet vonden wat zij zich 
en die nu allen weer te voorschijn komen, omdat z« 
een pretje zou zijn. Ook familieleden brengen ze 
kleine kinderen. De echte jongens van „De Arend" ergeren zich 
wcldig aan het massaproduct en beschouwen hen ternauwernood 
menschelijke wezens.

Veel interessanter dan het jaarfeest van het clubhuis is ditmaal het 
jaarfeest van de Kamer') zelf geweest: dit was belangrijk doordat 
het dit jaar geheel en al door de jongens, dus zonder hulp der 
meesters, in elkaar was gezet. Aan zoo'n feest nu zou zelfs voor een 
verstokt scepticus te zien zijn, dat een clubhuis toch wel iets bereikt: 
weliswaar zat in het ten tooneele gebodene niets van eigen werk, 
doch de gehcele cnsceneering en de keurige correcte wijze, waarop 
gasten werden ontvangen en onthaald, waren meer dan verblijdend.

In den loop van den winter leek mij ook de tijd gekomen om 
eenigen vooruitgang te consolideeren en ik riep de jongens tezamen, 
die weliswaar geen deel van de Kamer uitmaakten, doch wier gedrag 
in huis gedurende langen tijd meerder vertrouwen wettigde. Er had 
een vergadering plaats in 't einde van Februari, waar ik voor een 
50-tal jongens uitccnzette welke of naar mijne meening de regels 
waren die een club stellen moest, die een hoogere ontwikkeling harer 
leden ten doel had. De meeste bepalingen der toen ampel besproken 
code zijn een interne aangelegenheid tusschen de jongens en het Club
huis; als voorbeeld diene dat geen lid het huis zou binnenkomen of 
verlaten zonder behoorlijk, als een mensch, te groeten. Ook zouden 
wc een regelmatige wekelijksche bijeenkomst houden. Veel is er 
dezen winter niet van gekomen, doordat ik zelf reeds een paar weken 
na deze vergadering door ziekte geruimen tijd afwezig ben geweest. 
Toch was de gunstige invloed van een garde reeds spoedig door het 
gchecle huis te bespeuren. Zoo gaat langzaam aan het groote geheel 
naar boven.

Tot de merkwaardigste ondernemingen 
behoort de poging om gaandeweg 
eigen strijkorchest van het Clubhi 
muziek alleen als beschavingsmi 
te laten inwerken en van de jongens alleen de (niet 
ning te vorderen, haar eerbiedig en ordelijk aan te 
echter met het plan voor den dag kwam om ook jon| 
te laten uitvoeren, ontving dat plan van alle kanten
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zeer korten tijd krej 
doel, dikwijls met a 
laatste mogen de volgende dichtregels
Talloos veel zijn de verhalen 
Van muziek als toovermacht, 
Grieken, Joden, alle annalen 
Hebben dat in beeld gebracht.

Ook onder de jong' 
;oed de bedoeling: 
s Arend bestaand;

goedkoop muziek tc

om mee te doen. Men begrijpe 
orchest komen uit jongens van 

op kwamen dagen 
trijkorchest, omdat 

meer waarde heeft 
een strijkorchest 

weergeeft. De

een relaas als hier nu is 
clubhuis werk doet, dat

dat geen

ngens was veel lust 
goed de bedoeling: ik wilde tot een 
de Arend bestaand; jongelieden die (bij aantallen) op 
om goedkoop muziek te leeren, nam ik niet. En een strijl 
m.i. een strijkinstrument ook voor later zoo veel 
als solo-instrument en omdat de gansche sfeer van 
zoo heel anders is dan die, die veelal een harmonie 
moeilijkheden waren niet gering: ik had geen enkelen violist onder 
mijn jongens en er moest dus van meet af aan worden begonnen. Er 
is iemand gevonden die de lessen wilde geven en de zaak is niet 
mislukt. Er is flink gestudeerd: velen zijn afgevallen, bij wie de energie 
niet toereikend bleek; maar we hebben volgehouden en voordat de 
Arend vijf jaar oud is zal het orchest spelen.

Veel is in dit verslag nog onbesproken gebleven, zooals alles wat 
ten slotte slechts kleine groepen van jongens bereikt, als voetbal
en damvereeniging, wandeltochten, voorleesavonden, zomerkampen, ja 
zelfs een fietstocht door acht provinciën van ons land; van het rijkste,' 
innerlijke werk kan een verslag bovendien nu eenmaal niet gewagen. 
Maar een belangstellend buitenstaander kan nu toch wel « en indruk 
krijgen van wat of een Clubhuis doet. Langzamerhand burgert het 
huis zich in; dat men ons niet vergete, want er is immers veel noodig! 
Velen komt hartelijken dank toe voor steun en medewerking in't af- 
geloopen jaar bewezen; helaas zijn anderen door ziekte en om andere 
redenen afgevallen. In een volgend jaarverslag hoop ik eens te kunnen 
bandelen over de plaats die een clubhuis in het leven van de wereld
stad kan innemen.

Wat men uit 
toch wel, dat een 
te worden gedaan

Ik stel

egen we een duizend gulden aan giften voor dit 
allerhartelijkste wenschen vergezeld; van deze 

een proefje zijn:
Zou ook niet bij Arendsjongen 
Zulk een lokaas doen veel heil? 
Veel baldadigheid, bedwongen, 
Voeren tot een hooger peil?

geschreven kan leeren, is 
in 't groot geheel behoort .

en dat geen andere instituties ondernemen: het is 
groote stap van een clubhuis tot een vereeniging.

:1 me nu eenmaal niet voor dat m'n jongens ooit persoonlijk 
belangrijke rol in de wereld zullen spelen; in haar aanvang heeft
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Rotterdam, 10 Augustus 1926.
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Handenarbeid en Onderwijshervorming 
door Prof. Dr. J. H. GUNNING Wxn.

/''Xordeelende dus, dat voortzetting van het onderwijs in echt-werken 
nog strikt noodig is, wordt bij deze redenatie aangenomen, dat 

men alleen van handenarbeid leert wat echt-werken is, en de lezer 
vraagt natuurlijk naar ’t bewijs van zoo avontuurlijke stelling. Wij 
zullen trachten die te geven, maar moeten daartoe aanstonds herin
neren aan wat wij zooeven zeiden, dat n.1. de kunst van echt-werken 
op later leeftijd ~ d.i. op school — eigenlijk niet geleerd, maar onder
houden, resp. weder aangeleerd moet worden. Dit brengt ons terug 
tot de veelbesproken „zelfwerkzaamheid". Welke verkeerde begrippen 
men zich daarvan vormde, blijkt reeds uit ’t woord, dat feitelijk een 
tautologie is. Immers, alle werkzaamheid is zelfwerkzaamheid; men 
werkt zelf of men werkt niet; een ander kan niet in of door ons 
werken, of ’t is onze arbeid niet. Wel kan men werken al of niet 
en meer of minder op instigatie en initiatief, onder leiding en invloed 
van een ander. Is dit in hooge mate ’t geval, dan kan men spreken 
van een tekort aan zelfwerkzaamheid en in dien zin van onzelfstandig 
werken, maar zelfs in ’t uiterste geval is toch ten slotte altijd ’t werk, 
dit een mensch doet, zijn eigen werk.

de jeugdbeweging haar invloed veel te hoog aangeslagen. Zij heeft 
zelfs wel gemeend „een nieuwe cultuur" te zullen brengen of althans 
mee voor te bereiden. Dit is al reeds daardoor zinledig, omdat cul
tuur naar haar aard datgene is dat van oudsher geworden en ge
wonnen is. Maar onze Hollandsche jongen boven de laag der paupers 
is zeer zeker niet verstoken van verstand. En „I believe wakening 
a sort of thought in sense". Dit gelooven wij ten slotte allen. Naar 
mate de leuzen versletener worden en de phrasen holler, vervluchtigen 
zij van zelf; de differentiatie zal kleiner worden met de toeneming 
van gevoel van verantwoordelijkheid bij de leiders: de jeugd, waar
over zij ten slotte meer gezag hebben nog dan de ouders, te leiden 
in de wegen van plicht en gehoorzaamheid.

Dan verdwijnt ook langzamerhand het geloof in de onfeilbaarheid 
of superioriteit der methode, dat nu nog zoo dikwijls ons onderwijs 
en onze jeugdbeweging vertroebelt; dan wordt de jeugdbeweging een 
nationale zaak. Dit is het wat „De Arend" aan allen te zeggen heeft.
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wezen is. En 
en onechten 

hij voelt, dat hij 
van zich ont- 

jeestelijk sterker worden, van zich aanpassen aan de 
is een behoefte, die voor den volwassene verge- 

meer bestaat; voor het kind is zij imperieus, pri-

Men kan ’t ook zoo uitdrukken, en wel van ’t subjectieve stand
punt van den werker uit: hoe minder de arbeid, dien wij verrichten, 
in den boven‘aangeduiden zin door anderen beïnvloed wordt, des te 
meer gaat hij gepaard met ’t gevoel, dat hij echt is; omgekeerd, hoe 
meer dat ’t geval is, des te meer krijgt de werker ’t gevoel, dat zijn 
arbeid iets onreëels is. ’t Natuurlijke gevolg van dit laatste is, dat de 
arbeid hem onverschillig wordt en wel in dezelfde mate als waarin 
hij minder echt is en dit heeft weer ten gevolge, dat hij lui, arbeids- 
schuw wordt, althans al de allures er van aanneemt en zoo den —- 
ook meestal juisten —• indruk maakt, dat hij allerlei prikkels noodig 
heeft, om aan den arbeid te blijven, 't zij belooningen, 't zij straffen 
in hun veelvuldige vormen.

Bij den volwassene hangt ’t voor een goed deel van hem zelf, van 
zijn wilskracht en karaktergehaltc af, of en in hoeverre zijn arbeid 
voor hem echt zal zijn. De arbeider, die zand aankruit voor een 
spoorwegdam, die dag uit dag in aan één en dezelfde machine één 
en dcnzelfden handgreep verricht, krijgt zeer gemakkelijk ’t gevoel, 
dat zijn arbeid onreëel is. D.w.z. onreëel voor hemzelf. Nu ja, 't is 
werk, dat gedaan moet worden en.... hij moet nu eenmaal zijn brood 
verdienen — kan hij echter werkeloozen-ondersteuning krijgen, dan 
zooveel te beter! — maar anders, wat gaat ’t hem aan? En hij zou 
even graag, of liever even ongraag, anderen arbeid verrichten.

Maar hij kan ook zijn schijnbaar zoo onbeduidend en eentonig werk 
uit een gezichtshoek bezien, en zelfs uit meer dan één, die 't voor 
hem interessant maakt, en dan wordt 't voor hem echt.

De volwassene kan dus, zij ’t ook vaak slechts door groote geeste
lijke krachtsinspanning, maken dat zijn arbeid zijn arbeid, echt werk 
voor hem wordt. Het kind evenwel kan dat niet. En toch heeft juist 
’t kind er de meeste behoefte aan.

Waarom? Omdat een kind een groeiend, een leerend 
hierin ligt ook 't criterium voor ’t kind tusschen echten 
arbeid. Echte arbeid is voor't kind eiken arbeid, waarvan 
er iets van leert. „Leeren" hier vooral te nemen in den zin 
wikkelen, van geestelijk sterker worden, van zich aanp 
levenstaak ’). Dat is een behoefte, die voor den volv» 
lijkenderwijze niet 
maire levensbehoefte.

Alle eerste verrichtingen van het kind van zijn geboorte af, die 
iets verder gaan dan ademhalen, spijs-opneming en -vertering en slapen,

■) Dit beteekent hier niet .de taak, die 't leven ons oplegt", want dan zou 
’t ook voor de volwassenen gelden, maar de taak van ’t leven zelf, de taak van 
richlige uitoefening der zelfstandige levensfuncties.
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>een die arbeid, waarvan

»g. O.

iing tot al
. Daarom wil hij werken, 

gaat elke 
lustgevoel, 

geen arbeid- 
wezen dan het kleine kind. Dat 

heeft — en den kinderen de daartoe 
dat kan iedereen begrijpen, die kan

’t voelt dat ’t leert, dus |
Ik zeg met opzet nogrn.

’t alleen om zijn gees
wording. Het kind, d;
is ongetwijfeld bezig met geestelijken

zijn levensverrichtingen, d.w.z. pogingen om zijn hoogst gebrekkig 
singen aan 't zelfstandige leven gaandeweg te volmaken en 
beschikking te krijgen over al zijn (geestelijke en
Dat is niet strikt noodzakelijk om hem in ’t leven te houden — daar
voor zijn de drie eerstgenoemde primaire functies toereikend maar 
dat is strikt noodzakelijk voor zijn menschwording. Omdat 't menschen- 
kind een menschelijk wezen is, daarom is hij daarop aangelegd en 
daarom is hem daartoe ook een, in vergelijking tot alle andere levende 
wezens, zoo buitensporig lange jeugd gegeven.
d.w.z. leeren, d.w.z. groeien, groot worden. En daarom 
welgeslaagde poging in die richting van een groot 
immers van verhoogd levensgevoel, gepaard. Er is 
zamer, geen leer- en weetgieriger 
kan iedereen zien die oogen 
noodige vrijheid laat — en 
nadenken over wat hij ziet.

Maar vandaar dan ook, dat in ’t kind zoo sterk 't bewustzijn leeft 
— wat Montessori zoo goed begrepen heeft — dat ’t alles zelf moet 
doen, en dus niet wil geholpen worden. Want als ’t niet zelf doet, 
dan leert ’t niet, dan komt ’t niet vooruit. Men zal zeggen: ,’t mag 
toch wel van anderen leeren, en er is zooveel, wat ’t alleen van 
anderen leeren kan, wat 't van de groote menschen moet afzien." 
Zeker, maar leeren doet ’t toch alleen, wanneer het ’t afgeziene nadoet, 
en nadoen is doen, en doen is zelf-doen, anders is ’t geen doen Als 
’t woord „zelf-leering" bestond, dan zou me:n er dezelfde kritiek op 
kunnen toepassen als op ’t woord „zelfwerkzaamheid", want ook dat 
zou een tautologie zijn. Men leert zelf of men leert niet en men leert 
alleen in zooverre als men zelf leert; een ander kan evenmin voor of 
in ons leeren, als wij ons voeden kunnen met de spijs, die in zijn 
maag verwerkt wordt.

Het is dus ’t kleine kind, dat ons 
zelf-werkzaamheid, of laten wij liever zegg 
Maar nog eens, „echt” is voor ’t kind allet 

geestelijk groeit, 
taais : „geestelijk groeit", want ten slotte gaat 

:stelijke ontwikkeling, immers om zijn mensch- 
lat zichzelf bezig houdt, d.w.z. zichzelf onderricht, 

arbeid, ook al doet ’t niets anders

’) Een der merkwaardigste misvatting 
dan ook de banvloek, dien zij over ’t afki 
— en ook afhooren niet de noodzak - 
Niet van wie ’t kind tf-fcjffci is van bel.

igen der traditioneele schooldidaktiek is 
tijken heeft uitgesproken. Alsof afkijken 

akelijke voorwaarde ware voor na-doenl 
:lang, maar alleen wat en hoe hij na-^oel.
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') Zooals bekend, is de miskenning hiervan (althans 
bij Montessori.

’) Ik plaats dit woord tusschen haakjes, omdat ik ’t ontleen aan onze nieuwste 
schoolwetgeving, die gewaagt van „algemeen vormend onderwijs" wat klaarblij
kelijk uit ’t Duitsch vertaald is. Voor ’t duitsche „Bildung en .bilden" heeft 
’t Nederlandsch helaas geen behoorlijke requivalenten.

dan zijn extremiteiten of zijn zintuigen oefenen. Maar wij kunnen dien 
geestelijken arbeid alleen waarnemen aan zijn lichamelijke verrichtingen. 
Wij zien dan ook, gelijk reeds gezegd, dat het kind altijd lichamelijk 
werkt; het is bezig met zijn oogen en zijn ooren, met zijn armen en 
zijn beenen, en vooral, vooral met de hand. Het kind zit niet te 
peinzen, na te denken en uit ’t hoofd te leeren, het arbeidt en leert 
uitsluitend door doen, door maken, door probeeren. Het kent geen 
ander middel van geestelijke ontwikkeling dan door middel van licha
melijke bewegingen, met name van de hand. Aanvankelijk is 't voldoende, 
dat die bewegingen motorische oefeningen voorstellen, maar gaandeweg 
komt er dit bij, dat ’t kind ook wil produceeren '). En dat is ook 
weder volkomen natuurlijk. Want door niets wordt ’t gevoel van 
verovering, en daarmede van bezit, maar ook van geestelijk bezit, dat 
is van kennis, sterker en levendiger en verblijdender opgewekt dan 
door het zelf-scheppen. Eerst wat wij zelf gemaakt hebben, dat be
zitten en kennen wij werkelijk.

Zoo geeft ons ’t kleine kind ’t ware beeld, 't prototype te aan
schouwen van wat echte, voor den mensch reëele, arbeid is, en zien 
wij ook, dat dit aanvankelijk in ieder geval motorische arbeid is, en 
voorts in toenemende mate productieve arbeid.

Aan deze beide primitieve en primaire eischen van echten arbeid 
voldoet de arbeid met de hand, alias de handenarbeid. Deze is dus 
’t prototype van eiken waarlijk .vormenden” 2) arbeid, waarnaar 
derhalve alle schoolarbeid zich richten moet om werkelijk vormend, 
ontwikkelend, groei-bevorderend te zijn.

Maar dat is niet zoo gemakkelijk te verwezenlijken, dat gaat maar 
niet zoo van zelf. En dit komt hiervandaan, dat de mensch behalve 
een natuurwezen ook een cultuurwezen is en 't onderwijs juist ten 
doel heeft, hem tot een cultuurwezen te maken. Daarom zijn de eischen 
van den natuurlijken arbeid nu eenmaal niet volledig toepasselijk op 
het cultuuronderwijs; er bestaat bv. geen volmaakt natuurlijke methode 
om lezen te leeren, eenvoudig omdat lezen geen natuurlijke functie is.

Maar des te meer is ’t zaak zich bij alle onderwijs, dus ook en 
vooral bij 't cultuuronderwijs — d.i. dat onderwijs dat niet meer uit
sluitend of overwegend dient voor oefening en sterking van natuurlijke 
functies, maar tot opleiding voor ’t sociale leven —- zoo eng en zoo
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heden, of mijnent- 
dit alles snapt, ook

reken, het be

lang mogelijk aan ’t prototype aan te sluiten. Want men kan zich 
niet daarvan verwijderen zonder in diezelfde mate bij 't kind een 
gevoel van onlust tc wekken, dat nauw verwant is aan die lusteloos
heid en werkschuwheid, die wij boven bij den modernen industrie-slaaf 
schetsten. Men kan dat alleen voorkomen door leervormen te vinden, 
die hem ’t gevoel geven, dat hij zich zelf vormt, zooals dat b.v. aan 
Montessori zoo schitterend voor ’t schrijfonderwijs gelukt is; maar 
steeds zal ’t blijken, dat dit vormen zijn die, om met Rousseau te 
spreken, „donnent du mouvement au corps” en vooral aan de hand.

Lukt dit niet, dan zal men bij ’t kind een toenemenden werk-onlust 
waarnemen en dat zien wij dan ook gebeuren op de oude school, die 
allerlei kunst- en foltermiddelen noodig heeft om den werklust erin 
te houden: vroeger plak en ezelsooren, thans cijfers en rapporten. 
Maar 't is duidelijk, dat dit niet alleen een verdrietig — voor alle 
partijen verdrietig — werk is, maar bovendien volmaakt overbodig. 
In ’t natuurlijke kind is immers, wij zagen het, de arbeidslust aan
wezig en in zeer voldoende mate; als men hem maar niet eerst doodt, 
heeft men niet noodig hem op te wekken; de kunst is alleen hem te 
onderhouden en dit gaat gemakkelijk genoeg, wanneer men zich maar 
zoo dicht mogclijk houdt aan ’t prototype van echten arbeid. Daarom 
zeiden wij boven, dat de kunst van echt werken eigenlijk niet be
hoefde geleerd, maar weder Aangeleerd te worden. Maar nog beter 
is, als ook dat niet noodig is, omdat zij niet zwleerd was.

Nu zou ’t misschien ~~ maar ik onderstreep dit „misschien" — voor 
’t kind voldoende zijn, wanneer eenvoudig onder de leervakken de 
slöjd werd opgenomen; ’t daar gesmaakte genot van echten produc- 
tieven zelf-arbeid, zou misschien voldoende compensatie kunnen zijn 
voor de in de andere lessen ondervonden ongeneugt.

Inderdaad heeft men zich, gelijk wij boven reeds aanmerkten, 
langen tijd en op vele plaatsen daarmede vergenoegd. Maar daarmede 
geeft men ’t kind toch nog lang niet wat hem toekomt en wie ’t 
kind te kort doet, die benadeelt de maatschappij. Wij moeten dus verder 
gaan en wel, zooals reeds menigmaal hier gezegd is, 'tgeheele onderwijs 
trachten te doordringen van het beginsel van zelf-leeren door zelf- 
doen, of, om de taal der nieuwere paedagogiek te spre 
ginsel der passiviteit en der receptiviteit vervangen door ’t beginsel 
der activiteit, der spontanëiteit en der productiviteit. Maar ’t is 
duidelijk, dat de wereld ter bereiking van dat doel ten eenenmale 
afhankelijk is van de onderwijzers, immers, die moeten 't in praktijk 
brengen.

Nu staat ’t vast, dat de doorsnêe-onderwijzer van 
wegen van 10 jaar geleden, nog heel weinig van
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') Toch zal er ook aan die scholen zeker wel 
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mheid”.

al luistert hij met een devoot gezicht naar een voordracht daarover, 
die hij vervolgens met handgeklap quitteert; ik heb daarvan menig
maal persoonlijk de ervaring opgedaan. De verkeerde voorstellingen 
omtrent ’t begrip .zelfwerkzaamheid’’, waarvan ik boven sprak, schuilen 
bij de onderwijzers en moeten ddAr bestreden worden.

Daarom heb ik reeds in mijn eerste geschrift over den Handen
arbeid •—in mijn bijdrage tot ’t Nutsrapport van ’t jaar 1892. „Het 
onderwijs in Handenarbeid in Nederland” — betoogd, dat de in
voering van slöjd als leervak niet minder noodig is voor de onder
wijzers dan voor de leerlingen. Immers, ik zie geen kans om hen 
tot ’t juiste begrip van wat zelfwerkzaamheid eigenlijk is en wat ’t 
op school beteekent, te brengen dan door ze te dompelen in de 
praktijk van den handenarbeid, in als lesnemers in als lesgevers. 
Evenals ik omgekeerd overtuigd ben, dat zij voor hun onderwijs 
in de andere vakken geen vrede meer zullen kunnen hebben met de 
oude passieve vormen, wanneer zij eenmaal zelf bij het slöjdonderwijs 
gesmaakt en geproefd hebben wat zelf-doen en zelf-leeren eigenlijk is. 
Ik mag aannemen, dat dit na al ’t bovenstaande wel vanzelf duidelijk 
zal zijn en zoo niet, verwijzen naar ’t genoemde Rapport.

Nog eens: wanneer eenmaal ’t juiste begrip der zelfwerkzaamheid 
van ’t leeren door doen het geheele onderwijs doortrokken heeft, dan 
is ’t denkbaar en zelfs waarschijnlijk, dat er scholen zullen zijn, die 
echte doe-scholen zijn, zonder dat er afzonderlijk onderwijs in slöjd 
gegeven wordt.1) En dat zal dan ook toelaatbaar zijn. Maar zoover 
zijn wij nog lang niet en bovendien zullen dat uit den aard der zaak 
alleen „hoogere” scholen zijn. Voor alles wat daaronder ligt blijft 
dus de invoering van handenarbeid ook als afzonderlijk leervak een 
onafwijsbare eisch.

Dit eenmaal vast staande, rijst de vraag naar vorm en methode 
van het vak. Het is niet onze taak, die vraag, of liever die vragen; 
te behandelen. Maar wel om er 
vragen zijn, waaromtrent door 
prealabele vraag: „is invoering van 
nog niets beslist wordt. Dit zeggen 
van den bestaanden tegenstand tegen die invoering ongetwijfeld zijn 
oorsprong vindt in min of meer bewusten, en min of meer gerechtvaar-
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digden tegenzin tegen den slöjd zooals hij thans veelal in onze scholen 
beoefend wordt. Daarop is ongetwijfeld kritiek gerechtvaardigd en 
ook zeer noodig. Maar die wordt dan ook niet gespaard, en wanneer 
buitenstaanders en tegenstanders denken, dat alle slöjdmenschen 
dwepen met den bestaanden slöjd, dan vergissen zij zich deerlijk. 
Wij weten zeer goed, dat er allerlei vormen van slöjd in ons land 
vertoond zijn, die niet de ophemeling verdienden, waaraan de be
oefenaars zich wel eens schuldig maakten, al waren zij nooit zóó be
lachelijk en zóó onnut als de caricaturisten ’t wilden doen voorkomen. 
Maar wij weten ook, dat de schoolslöjd in ons land al sedert jaren 
bezig is te cvolueercn, zich vrij te maken van de ~ in den aanvang 
onvermijdelijke en nuttige —- navolging van uitheemsche modellen en 
methodes; dat hij streeft naar nationale vormen en naar nauwer aan
sluiting aan de natuur van het kind en de praktijk des levens. Wie 
onze tentoonstellingen bezoekt, kan daarvan de bewijzen zien, 't Is 
voorts zonder meer duidelijk, dat dit ontwikkelingsproces in versneld 
tempo voort zal gaan, als de slöjd meer algemeen wordt.

Men makc zich dus los van de voorstelling, alsof 't bij de kwestie 
van dc invoering van den handenarbeid ging om verplichte invoering 
van den tegen woordigen slöjd. ’t Moet ongetwijfeld nog heel anders 
worden, en ’t zal ook heel anders worden; dit kan men den neder- 
landschen onderwijzersstand gerust overlaten, als die maar eerst in 
zijn groote meerderheid en uit overtuiging meedoet.

Uit de natuur van den handenarbeid zelf volgt, dat men geen goed 
slöjdondcrwijzer kan zijn, wanneer men zelf geen eigen persoonlijk 
initiatief heeft, ’t Slöjdonderwijs is bij uitstek individualiseerend onder
wijs, voor den onderwijzer zoo goed als voor den leerling, 't Zal dus een 
zeer gedifferentieerd onderwijs worden, waarin duidelijk de bizondere 
capaciteiten en liefhebberijen van beiden zich zullen afspiegelen, ’t Is 
hier de plaats om er op te wijzen, dat 't begrip „handenarbeid” heel 
wat meer omvat dan ’t nu reeds traditioneele papier-, karton-, klei- en 
houtwerk. Ook dat is een noodlottige ideeën-associatie, die opgeruimd 
moet worden. En ook hier zijn de slöjdmannen zelf al lang bezig de 
grenspalen te verzetten. Op iedere tentoonstelling 
hoe de metaalarbeid, die eerst zooveel moeite had zich toegang 
verschaffen, meer en meer terrein wint. Men kan er ook zien, 
een breede plaats ’t vlechtwerk reeds nu inneemt, hier en 
den voet gevolgd door het weefgetouw. Maar men moet 
van doordringen, dat alle mogelijke vormen van tuin- en 
evengoed onder ’t begrip van handenheid vallen en dus ook hun plaats 
bij den slöjd, dwz. den schoolhandenarbeid, moeten innemen, 
mogelijke vormen van huishoudonderwijs eveneens.

opg« 
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zich wel 
veldarbeid
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If overtuigd 
tijdschrift 

VII, 7

') Wij hebben daarover gehandeld in een artikeltje „Vcrzw 
nomen in de „Gids van de Tentoonstelling van Handenarbeid bij 
te Rotterdam, 22 Juli—7 Augustus 1920”. Reeds veel vroeger had , 
Tutein Nolthenius hetzelfde betoogd en met de stukken bewezen 
.Handenarbeid op de Lagere School", een congresvoordracht 
nomen in zijn .School en Leven” van 1905.

2) Zie daaromtrent 't uitstekende artikel van E. Heywang (zelf <. 
voorstander van den handenarbeid) . Werkarbeit und Landschule”, in't t: 
.Pharus” van Febr. 1926, door mij geëxcerpeerd in .Paed. Studiën’ 
(Sept. 1926) bl. 223.

.Verzwaring?” opge- 
i het onderwijs 
de heer R. P. J. 
in zijn artikel 

van 1898, opge-

Wij hebben boven ’t paedagogisch nut van den handenarbeid slechts 
uit het meest algemeene psychologische standpunt beschouwd en als 
’t ware slechts één hoofdlijn getrokken. Men kan natuurlijk ook anders 
te werk gaan en een aantal paedagogische voordeclen opsommen, die 
de slöjd zal afwerpen, als bijv, dat hij oog en hand oefent, de netheid 
en den zin voor orde bevordert en dergelijke. Men heeft dat ook wel 
gedaan — soms met zoo onverstandigen ijver, dat een spotter, overigens 
zelf voorstander van den handenarbeid, aan ’t tellen ging, en, als ik 
mij goed herinner, niet minder dan 32 voordeelen bij de propagan-

„Maar,” zal iemand zeggen, „als ’t begrip „handenarbeid” zooveel 
omvat, dan is toch heusch ’t bezwaar van zoovelen, dat er n.1. op 
school geen tijd voor is, niet uit de lucht gegrepen. Dan zal ’t toch 
maar veiliger zijn, niet de pink te geven, opdat hij niet de geheele 
hand neme. "Want voor dat alles, wat gij daar opnoemt, is stellig 
op school geen tijd te vinden. Er moet toch tijd overblijven voor het 
.eigenlijke” onderwijs!’’

Dat wij die eigenaardige uitschakeling van het slöjdonderwijs uit 
het „eigenlijke” onderwijs niet accepteeren, is in ’t bovenstaande genoeg
zaam gebleken. Dat er echter bij invoering van den slöjd tijd genoeg 
en te over overblijft voor dat zoogenaamde „eigenlijke" onderwijs, 
staat voor ons vast en is ook door de praktijk bewezen, maar valt 
niet binnen ’t kader van de ons toegewezen taak. ’) Maar dat er 
voor alle mogelijke en denkbare vormen van slöjd, zelfs al bepaalt 
men zich alleen tot de paedagogisch rentegevende, niet op alle scholen 
tijd te vinden is, wordt door ons grif toegegeven. Daaruit leiden 
wij echter alleen af, wat wij boven reeds aangestipt hebben, nl. dat 
de slöjd gedifferentieerd moet worden en gedifferentieerd zal zijn. Met 
name zal hij zich moeten aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden, 
b.v. aan lokale industrieën, en op echte plattelandsscholen, die alleen 
door boerenkinderen bezocht worden, zal hij stellig voorloopig niet 
moeten worden ingevoerd en misschien nooit. 2)



79

onze taak een andere 
men de kwestie van 

vee! algemeenere, 
ons dit

overeen- 
van de ge- 
om hem te 

van de maat- 
spreekt, maar 

lebben waar
land, de school beschouwd 

: ontwikkeling 
rijkste kweek- 
100I ook te zien

opvoeding tot „citizenship" 
. onderwijs in .civics".

>og niet goedkeuring van 't

Gelijk bekend, noemt men dat in Amerika op 
men ‘t groote middel daartoe in afzonderlijk 

Instemming met het doel betcekent natuurlijk nop 
kozen middel.

disten opgesomd vond. Wij hebben gemeend, dat 
was, dat wij veeleer moesten doen uitkomen, dat 
den handenarbeid altijd te bezien heeft in’t licht van 
van de groote onderwijskwesties. Maar juist omdat wij ons dit voor
genomen hebben, moeten wij nog één punt van algemeene strekking 
aanrocren.

Wij bedoelen de sociale zijde der kwestie.
De school heeft tegenover het kind een dubbele roeping, 

komstig zijn dubbele bestemming, als individu en als lid 
meenschap. Zij moet naar haar vermogen medewerken 
doen opgroeien tot een goed mensch en tot een goed lid ■ 
schappij, ’t Een is nauw met het ander verbonden, dat 
daarom kan ’t toch wel onderscheiden worden. Wij b< 
schijnlijk tot nog toe te veel, althans in ons ’ 
als een instrument ter bevordering van de individueele 
van haar leerlingen en te weinig als een der belangri 
plaatsen van goede burgers. Wij moeten leeren de scho 
als een orgaan der maatschappij. Wat nog iets anders is als .orgaan 
van den Staat". Dit laatste deed men in Duitschland en dat is voor 
dat land noodlottig geworden, maar daarvoor worden wij én door 
onzen landaard én door de eigenaardige ontwikkeling van ons school
wezen behoed. Voor ’t andere kan Amerika ons tot voorbeeld dienen. 
Daar sprak men reeds vóór den oorlog van deze roeping der school, 
maar nadien is 't een soort van kruistochtprcdiking geworden, die 
zich niet altijd vrij houdt van overdrijving. Voor die overdrijving 
worden wij alweer door onzen landaard en onze tradities voorloopig 
genoegzaam bewaard; des te gereeder kunnen wij ons door de Ame
rikanen laten leeren, dat vooral in een democratisch geregeerden staat 
de School de onafwijsbare roeping heeft tot gemeenschapszin, gevoel 
van staatsburgerlijke verantwoordelijkheid en nationale saamhoorigheid 
op te kweeken *). Het groote, het eigelijke gevaar voor de ware 
democratie is de klassenstrijd. Deze berust veel meer op begrippen dan 
op reëele verhoudingen. De basis van ’t begrip „klassenstrijd" is de schei
dingslijn, die getrokken wordt tusschen handenarbeiders en „intellec- 
tueelen". De eersten zijn „de arbeiders", zij vormen „den werkenden 
stand", zij zijn de eigenlijke producenten. Maar zij worden ten onder 
gehouden, van hun rechten beroofd en uitgebuit door de nict-werkende 
alleen maar rente-trekkende „kapitalisten". Daarom worden zij ten
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waar 
van trac 

de anderen 
in de „hoogere” standen nog altijd op 

men ’t misschien niet meer 
Coornvelt in „De Opstandigcn”, is

Ik bedoel het zoo, Ik geloof niet, dat 
een einde zal komen, zoolang «' 
kroost het handwerk angstvallig 
zgnd. .lagere" voortgaan hun k

strijde opgeroepen om 
klasse te veroveren.

Wij weten, dat die'klassen als zoodanig slechts in de verbeelding 
bestaan en dat die scheidingslijn geheel willekeurig getrokken is. 
Wij hebben reeds vroeger opgemerkt, dat de geheele tegenstelling 
tusschen lichamelijken en geestelijken arbeid valsch is. Men zou 
evenwel meenen, dat zij, die er anders over denken en dien strijd 
prediken, vervuld waren van een hoogen dunk van den handenarbeid 
en er hun eer in stelden „de" arbeiders par excellence te zijn. In de 
praktijk echter zien wij, dat zij zelf de trouwste aanhangers en 
ijverigste propagandisten zijn van de leer, dat handenarbeid ver
nederend en de arbeidersstand een „lagere" stand is; immers niets 
gaat hun zoo zeer ter harte als om althans hun kinderen daaruit 
omhoog te werken en hen op te leiden voor een baantje, waar geen 
handenarbeid wordt verricht. Zoo sterk is de macht van traditio- 
neele wanbegrippen! Dit wordt echter niet gezegd om 
te excuseeren; want dat er 
handenarbeid wordt neergezien, al maakt 
zóó bont als de oude papa 
onwedersprekelijk.

Het is dus ee:n algemeen belang, dat aan die volkomen ongc 
tiveerde en verderfelijke geringschatting van den handenarbeid 
einde kome. Dat moet voorafgaan; wanneer eerst de arbeider met 
de hand de achting geniet en de sociale plaats inneemt, die hem 
toekomen, dan kan men ook met recht van hem vergen, dat hij 
ophoudt te smalen op de „intellectueelen" en zich te verbeelden, dat 
dezen geen nuttigen, — en juist voor hem absoluut onmisbaren — 
arbeid verrichten. En dan zal hij daartoe ook wel bereid worden 
gevonden.

De voorstanders van den slöjd hebben altijd geloofd en verkondigd, 
dat de invoering van den handenarbeid op school als integreerend 
deel van het onderwijs ertoe zou bijdragen om aan die maatschappelijke 
geringschatting van alle handenwerk een eind te maken. Ik deel dat 
geloof, maar ik meen toch, dat de slöjd daartoe meer indirect dan 
direct zal medewerken, wat ik overigens niet minder belangrijk acht. 
’  er aan die geringschatting ooit

de zgnd. „hoogere" standen voor hun 
lig blijven schuwen en omgekeerd de 
kroost op te stuwen naar de kantoor

kruk en den lessenaar. Dat moet eerst veranderen en dat zal ook wel 
veranderen, maar dat zal een lange en moeilijke weg zijn. Juist hier
voor echter verwacht ik hulp en goede hulp van de invoering van handen-
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op 
■skcuze.

-wegend, of zelfs éénzijdig technisch aangelegde 
alleen in den arbeidersstand voor, verre van

nu niet aanneme- 
gunstige verandering 

el eerder er toe komen 
zullen zijn ouders niet

arbeid op school. Deze is nl. van het allergrootste belang voor de 
beroepskeuze. Op onze scholen, zooals zij tot nog toe in groote meer
derheid zijn en zooals zij altijd zullen blijven zoolang geen handen
arbeid wordt ingevoerd, worden de kinderen uitsluitend beoordeeld 
naar hun intellectueele praestaties. Daarvan hangt ’t af, of zij lof of 
blaam zullen oogsten, hooge of lage cijfers krijgen, bevorderd worden 
of blijven zitten en ten slotte hun einddiploma (waarvan maar al te 
dikwijls hun carrière afhangt) verwerven of niet. Daardoor worden 
allerlei kostelijke eigenschappen, die voor de maatschappij minstens 
evenveel waarde hebben als „knapheid”, in hun ontwikkeling belemmerd 
en verstikt en komen de technisch-aangelegden niet tot hun recht. 
Ook hierin bezondigt de school zich aan de maatschappij en hierin 
niet 't minst, dat zij, voorzoover aan haar ligt, feitelijk alleen oplcidt 
voor sedentaire en geleerde beroepen, waarvan de maatschappij toch 
altijd maar een minderheid noodig heeft. De weinige ondervinding, 
die men in ons land nog pas met den slöjd heeft opgedaan, heeft 
toch reeds voldoende bewezen, dat hij 't ware en toereikend middel 
is om ’t technisch aangelegde kind uit zijn verdrukking op te heffen 
en in zijn eer te herstellen, 't Moet daarheen komen, dat ’t „getuig
schrift van loffelijk ontslag", dat voor tienduizenden kinderen de 
eenige aanbevelingsbrief is, dien zij van de school in 't leven mede- 
nemen, even goed wordt uitgereikt aan hem, die goede werkstukken 
kan vertoonen, als aan hem, die de vragen over geschiedenis en aard
rijkskunde goed weet te beantwoorden. Die geringe ervaring, waarvan 
ik sprak, heeft ook reeds dit aan 't licht gebracht, dat in de meeste 
gevallen de kinderen, die in de schoolbank voor „dom" gelden, aan 
de werktafel, waar de slöjd beoefend wordt, uitblinken. Hieruit 
kan men afleiden, hoeveel onrecht de oude school aan ’t overwegend 
technisch aangelegde kind begaat en hoeveel schade zij daarmede aan 
de maatschappij berokkent.

Nu komen zulke over,  
kinderen volstrekt niet alleen in den arbeidersstand 
dien. Maar zij komen in de „hoogere" standen nog moeilijker 
’t licht en tot hun recht dan in de „lagere". Is 't 
lijk, dat de invoering van den slöjd daarin een g" 
zal brengen? Zal 't aldus begaafde kind niet veel c 
een bij zijn aanleg passend beroep te kiezen en 
veel gereeder daarin toestemmen, wanneer alvast op school de handen
arbeid van elk stigma van minderwaardigheid bevrijd wordt, in af
wachting van zijn eereherstel in de maatschappij? Reeds thans wordt 
een technische carrière, mits in de hoogere rangen, via Delft of al
thans de Middelbare Technische School, onder de upper ten niet meer
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de abstracten naar de studie, 
hetzelfde vlak, 
„opstijgen" of

Wij hebben in 
gronden trachten bloot te 
arbeid als intcgrec 
eisch van schoolhert

meenschaj 
eischen v 
zulk een

psychologische'

als maatschappelijke degradatie beschouwd; maar 
komen met de opleiding via de ambachtsschool en 
Hoeveel gemakkelijker zal dat gaan, wanneer 
arbeid op de lagere school niet alleen een plaatsje inneemt 
lesrooster, maar ook in de waardeering van onderwijzers en 
kameraden een rang bekleedt als de sport op een enj

’t moet even ver 
zelfs ’t leerlingschap.

■makkelijker zal dat gaan, wanneer eenmaal de handen- 
ue lagere school niet alleen een plaatsje inneemt op den 
maar ook in de waardeering van onderwijzers en school- 
een rang bekleedt als de sport op een engelsche „public 

school”. Het eerste is echtcr de onmisbare conditio sine qua non voor 
het tweede.

Sinds de revolutie heeft men ’t in Duitschland uitnemend druk over 
den „Aufstieg der Begabten", zoo druk, dat een knorrepot al heeft 
gezegd, dat men minstens evenveel moest denken aan den „Abstieg 
der Unbegabten.” Men bedoelt daar met dien „Aufstieg" in feite 
’t openstellen van de opleiding tot de geleerde beroepen voor de 
kinderen der arbeidersklasse en met den „Abstieg” het af leiden van 
’t kroost der beter gesitueerden uit de hoogcre scholen weg naar 
ambachts-, landbouw- en dergelijk onderwijs. De termen zelf bewijzen, 
hoezeer men nog in de oude wanbegrippen vastzit en hoe ondemo
cratisch velen nog denken. Het belang der democratie vereischt, en 
het doel van alle hervormingsgezinden moet zijn, dat alle kinderen 
zooveel mogelijk daarheen geleid worden, waarvoor zij van nature 

«"■schikt zijn, onverschillig uit welken stand zij afkomstig 
klinisch aangelegden naar ambacht en bedrijf, de commer- 
«elegden naar handel en verkeer, de artisticken naar de kunst, 
naturen naar ’t „leadership” en

gesproken ligt dat alles in één en
:happij heeft ze allen noodig; van een 

en mag hierbij dus geen sprake zijn.

’t meest ges< 
zijn, de techn 
cieel aange 
de krachtn;
Maatschappelijk 
want de maatscl 
„afdalen” kan

eerste gedeelte van ons betoog de
leggen, die de invoering van den handen- 

:erend deel van het onderwijs tot een dringenden 
rvorming maken. Wij hebben in ’t tweede deel trachten 

te toonen, dat die eisch niet minder een dringend maatschappelijk 
vertegenwoordigt. Aangezien nu het samenvallen van de be- 

van ’t kind als individu met die van de maatschappij als ge- 
,l>ap alleen mogelijk is, wanneer aan waarachtig pacdagogische 
i voldaan is, zoo kunnen, wij er gerust op zijn, dat wij hier 

eisch gesteld hebben.
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zouden instemmen!
et aantal School- 
ind zeer toege-

Schoollandhuizen 
door A. BUINING.

van het zoo even genoemde

Tj* en zeer enthousiaste groet brengt deze 
' Duitsche jongeling aan het „Schul

landheim” dat daar in de verte op den 
zacht glooienden heuvel verrijst. Stellig 
zingt hij een jubellied, waarmee duizen
den en nog eens duizenden jongens en 
meisjes gaarne

In de laatste jaren is het 
landhuizen in Duitschlan, 
nomen.

In 1919 werden er vijf opgericht. Dub
bel zooveel in 't daarop volgend jaar, 
veertien in 1921 en even zooveel in '22. 
In de volgende drie jaren respectievelijk 
acht, twintig en drie en dertig, terwijl 
ook in 't laatste jaar opnieuw een aantal 
buitenhuizen voor schoolkinderen werden 
gebouwd.

Reeds werd een „Reichsbund deutscher 
Schullandheime” opgericht. De steeds toe
nemende belangstelling in deze paedago- 

gische beweging gaf het Berlijnsche Centrale Instituut voor Opvoe
ding en Onderwijs aanleiding tot de uitgave van een werkje „Das 
Schullandheim" (uitg. Julius Beltz Langensalza).

De Schoollandhuis-beweging in Duitschland is te karakteriseeren 
als een onderdeel van een streven tot hervorming der opvoeding, 
tot het vormen van een in geestelijk en lichamelijk opzicht gezonde 
jeugd. Zij gaat uit van den wensch, opvoeding en onderwijs in nauw 
verband met de natuur te brengen en daardoor niet alleen het 
onderricht levendiger te maken, maar in de eerste plaats de jonge 
menschen werkelijk geestelijk bezit te geven. Het leven in de natuur 
en het gemeenschapsleven moeten het groote stadskind nieuwe levens
mogelijkheden openen en zijn leven naar hooger niveau leiden.

Wat is een Schullandheim?
Men vindt in een der hoofdstukken 

boek een „definitie” die aldus luidt :
„Schullandheime zijn landhuizen, die door een school of door een 

groep van scholen gedurende enkele dagen, weken of maanden door
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ten doel, 
mee te

i gebruik 
lebben
• voeding

ens of meisjes in 
ing staan. Zij hi 
en aan zijn op’

n.1. het „Einzelhcim" en „Sammelhcim”. Het eerste is het buitenhuis 
van een bepaalde school, terwijl het laatste bestemd is voortijdelijk 
verblijf van meer inrichtingen. Als voorbeeld van het laatste kan 
het kinderdorp „Wcgscheide” genoemd worden, dat het buitenver
blijf van alle Frankfortsche scholen is en met behulp van z.g.n. 
barakken 1700 kinderen tegelijk kan opnemen.”

AVat voor een Ilollandsch kind een al te stoutmoedige droom zou 
zijn: drie weken — ja misschien nog langer — naar buiten met de 
heelc klas, wordt thans in Duitschland voor een groot aantal groepen 
van kinderen heerlijke werkelijkheid. Klassen van lagere, van middel
bare en voorbereidend hoogere scholen gaan elk jaar naar het school- 
landhuis !

groepen kinderen of klassen van jonge 
genomen en onder pacdagogische leidii 
de jeugd lichamelijk te versterken

In de meeste gevallen wordt onderricht gegc
kort verblijf der kinderen in het tehuis, wordt hi<

De grootste beteekenis van het schoollandhuis ligt in de opvoc- 
in

doch bij een
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Het buitenverblijf van

?cning dat tijdens het verblijf van de kinderen 
ontbreken, doch tevens ook dat 

aansluiting met het 
van meening zijn dat 

r de volksschool met Gelegenheitsuntcrricht” kan 
dat wandelingen buiten, dat de aan- 

enz. genoeg ongezochte gelegenheid biedt 
ïders betoogen dat een vooropgesteld 

f een centrale gedachte aan het ondcr- 
Vooral voor de middelbare en voor- 

noodig geacht het onderwijs in

een Berlijnsch Gymnasium.

de meeste vakken niet te onderbreken. Sprekend over het buiten
verblijf der hoogere klassen zegt een der opvoeders, die in „Das 
Schullandheiin” aan 't woord komt: Hier ware Verzicht auf Unter- 
richt: Slinde”. Elders hoort men een stem zeggen: gewichtiger dan het 
leerplan is voor ons het levensplan, noodzakelijker dan boekenge
leerdheid, ervaringswijsheid. Men begrijpt dat op het punt van 't 
onderwijs in ’t schoollandhuis intellectualistische tendenzen met vrijer 
en blijdcr opvoedingsmethoden strijden.

Algemeen is men overtuigd van de groote paedagogische waarde 
van het verblijf der kinderen in het buitenhuis, waar zij een gemeen
schap vormen, hier is er van den morgen tot den avond geen verschil 
in sociaal milieu; gemeenschappelijk is de arbeid en de blijdschap en

Algemeen is men van met 
in het landhuis onderricht niet mag 
dit anders moet zijn dan in de school, meer in 
leven, met de omringende natuur. Er zijn er die 
inzonderheid 
worden volstaan, die gelooven 
raking met het boerenbedrijf 
voor nuttige lessen; andere opvoet 
plan afgewerkt moet worden ot 
wijs ten grondslag moet liggen.

scholen wordt het
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huis” niet te vinden, al wordt er uitnemend opvoedend werk verricht 
met zeer gunstige resultaten.

voelen zij de 
de groote stad 

dan onder
en opvoeder

elke gebeurtenis wordt door allen.
vreugde over 't verblijf in 
en de dankbaarheid t* 
wijzer zijn, die hier tij< 
te zijn.

Het zou dwaas zijn te meenen dat nimmer een wanklank in het 
buitenhuis werd gehoord, nooit door enkelen de gcmeenschapsliarmome 
gestoord, dat elke onderwijzer in staal is zijn groep oi klasse tot een 
volkomen eenheid te brengen, ’t Volmaakte is ook in t Sclioolland-

Dc gymnasiasten aan

spreekt een 
•t buitenhuis 
aangetoond 

. de doorslag 
i der invloe- 

o het kind werken, n.1. de verandering van 
ssche buitenlucht, de sport in de openlucht,

....en. gedeeld. Tc zanten 
heerlijk land, ver van 

tegenover de leiders, die hier n 
tijd en gelegenheid hebben om inensc

Elk kind heeft in meer of mindere mate behoefte aan geestelijke 
en lichamelijke ontspanning, als geruimen tijd het stadsleven op hem 
ingewerkt heeft.

In een der hoofdstukken van „Das Schullandhcim” bes| 
schoolarts de invloed van het verblijf der kinderen in het 
op hun gezondheid. Hij wijst er op dat onderzoekingen > 
hebben, dat niet de goede voeding de hoofdrol speelt en < 
geeft bij het resultaat van het buitenverblijf, maar de som 
den en prikkels die op het kind werken, n.1. de verai 
omstandigheden, de friss
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Allerlei werkjes worden de tijdelijke bewoners van het schoolland-

zon- en luchtbadcn, de vele wandelingen, de vroolijke omg<
Het zal menigeen als zeer merkwaardig treffen dat de b< 

taten wat toeneming van gewicht betreft, groei en versterking 
lichamelijke kracht, te vinden waren bij gezonde en in goede coi 
verkeerende kinderen, die slechts in geringe mate naar de gel 
lijke maatstaf „erholungsbedlirftig” waren, doch die het toch bli 
aan de voorwaarden voor de gcwenschte ontwikkeling ontbrak.

Aardappelschillen, groente-schoonmaken, schoenpoetsen moet in 't be
lang van de gemeenschap met blijmoedigheid verricht worden. Kolen 
halen en houthakken zijn steeds zeer interessante bezigheden, evenals 
herstellingen aan 't huis, ’t schilderen van meubels en deuren .... Voor 
meisjes is hulp in de keuken en bij de bediening de aangewezen taak.

Behalve de verschillende Schullandheime zijn er thans twee „kinder
dorpen", n.1. Wegscheide en Staumllhle. Een groot aantal kinderen 
verblijft daar tegelijk in de 39 barakken, die vroeger voor militaire 
doeleinden werden gebruikt. Vanaf 1921 hebben alle hoogste klassen 
der lagere scholen van Frankfort en alle kinderen van gelijken leeftijd 
uit de middelbare en voorbereidend hoogere scholen eenige weken 
in ’t kinderdorp Wegscheide doorgebracht. Zeven- of achtduizend
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ondei- meer t volgende

kinderen werden in zes groepen verdeeld en elk van deze groepen 
veertien- en vijftienjarigen bleef tusschcn April en Oclober 28 

in ’t buitenverblijf. Sinds 1920 zijn 40000 kinderen daar in 
groote blijdschap naar toegetrokken.

Tusschen Bielefeld en Paderborn aan den voet van het Teut oburgerwald 
ligt het kinderdorp Staumllhle. Ook hier vinden de kinderen onderdak 
in voormalige officiersbarakken. Verscheidene duizenden jonge menschen 
uit het Roergebied vonden nieuwe en frissche kracht in dit land van 
vreugde en zonneschijn.

.Das Schullandheim" vertelt

Eten halen in het kinderdorp „Wegscheide".

voorgrond. „Wegscheide” wil geen voedingsinstituut zijn niet mestkuren, 
maar een plaats voor harmonische ontwikkeling van het kind. De jonge 
gasten leven zooveel mogelijk in de frissche lucht en fleurige zonne
schijn, zijn een groot deel van den dag in beweging, hebben een goede 
eetlust. Spel, sport, baden, wandelingen in het bergachtig land werken 
mee ten goede.

Maar de grootste beteekenis van Wegscheide ligt hierin dat men 
een buitenschool bezit, waar een sterke concentratie van opvoedende 
factoren mogelijk is en de voorwaarden voor goed onderwijs en 
goede opvoeding gunstiger zijn dan in de stadsscholen.

De onderwijzer in Wegscheide heelt geen voorgeschreven leerplan 
en evenmin een lesrooster, hij is vrij van dwingende bepalingen. Slechts
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ontbijt.

bevindt 
na den

wiskunde wordt toegep; 
den luchtinhoud der ba

een kleine vulkaan ont

liet kinderdorp Wcgscheidc" ; aan

één groote wet staat midden in zijn werk: bevordering van het welzijn 
van de aan hem toevertrouwde kinderen.

Het godsdienstonderwijs wordt gegeven in tic bloeiende heide, in 
het stille bosch of onder den schitterenden sterrenhemel. Gevoeliger 
voor religieuze indrukken is men hier dan binnen de enge muren van 
t dagelijkse h schoollokaal. „Voor geschiedenis en aardrijkskunde heeft 
men geen platen of kaarten noodig”, aldus een der onderwijzers. In 
de verte ligt de steen waar Bonifacius doopte. Voor ons 
zich het Kinzigdal waar Napoleon’s leger doortrok voor en 
slag van Leipzig Zoo zijn er tal van aanknoopingspunten te 
vinden — ook voor de aardrijkskunde, daar is het Rhöngebergte,

het basaltmeer 
breekt niet.

Rekenen en wiskunde wordt toegepast bij meten en wegen, bij het 
berekenen van den luchtinhoud der barakken, lengte en breedte der 
straten, de hoogte der bergen. Klopstock’s ode „Willkommen, o, sil- 
berner Mond” wordt gereciteerd, niet omdat het leerplan ’t voorschrijft, 
maar als de maan zijn zilveren licht over de heide straalt.

Terwijl men in de stadsschool bij den handenarbeid steeds naar 
werkjes moet zoeken, bieden deze zich hier in menigte aan. De houten 
barakken met hun niet al te stevige vloeren, de hier en daar ver
molmde trappen, de slecht sluitende ramen geven leerzame karweitjes.

De versterking van de gemeenschapszin wordt door het leven in
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Herman Teirlinck over opvoedkunde 
door IDA HEIJERMANS.

’fc kinderdorp krachtig bevorderd. Als het kind de barak binnengaat 
om zijn slaapplaats in orde te brengen, dan wordt hij weldra voor 
de vraag gesteld: wie slaapt rechts, wie links van mij, wie helpt mee 
de zaal schoonhouden, het middagmaal halen? Spoedig gaan de kinderen 
zelf wetten maken, een vertegenwoordiger van een groep wordt aan
gewezen, er wordt bepaald wanneer er stilte moet heerschen in de 
barak; de eene barak treedt met den nabuur in verbinding, hulp voor 
zwakken en zieken wordt georganiseerd, vertrouwen en wederzijdsche 
hulp wordt geboren, zoo ontstaat een broederlijke gezindheid, zoo 
ontstaat gemeenschapszin!

brengt ook 't kinderdorp een betere verstandhouding tusschen 
en huis. Op de bezoekdagen komen twee tot drie duizend 

en deze korte bezoekdagen zijn niet 
geheel nieuwe verstandhouding tusschen 
en den vroolijken arbeid in het kinderdorp, 

zij leeren de onderwijzers van hun 
en de onderwijzers de ouders hunner kinderen.

gesprekken hebben niet zelden plaats en vaak dateert 
lag af een innige samenwerking tusschen de opvoeding der

Stellig

ouders in lange extra treinen 
zelden het begin van een geh 
ouders en school. De ouders zien , 
de zegen van actieve ontspanning, s 
kinderen kennen en de onderwijze 
Gewichtige ( 
van dezen d;
kinderen in klas en gezin.

Ten slotte nog deze vraag: hoe komt men aan de financiën?
Gemeenten, vereenigingen of scholen richten op hun kosten het 

schoollandhuis in. Soms dragen ook de ouders voor een groot deel in 
de kosten bij. De prijs van voeding en verpleging is steeds gering 
n.1. tusschen M. 0,80 en M. 3. Gedurende den winter staat een deel 
der schoollandhuizen leeg, doch andere zijn ook des winters, in sneeuw
en ijstijd vooral, een geliefkoosd verblijf.

Een tijd geleden sprak ik in een beschouwing over Wells mijn 
groote vreugde erover uit, dat iemand van zijn beteekenis in enkele 
van zijn romans het verband legde tusschen individueel geluk, maat
schappelijke toestanden en de opvoeding, aan het kind gegeven, omdat 
de jongere van nu de volwassene van morgen is. Ook verwees ik in 
dat artikel o.a. naar zijn Outlinet of Hittory en The Story of a great 
Schoolmatter, waarin hij zonder fantastische inkleeding het groote 
belang van vorming en opleiding, aan het kind te geven, welsprekend 
betoogt.

Nu ligt er naast mij het Schoolblad van Vlaanderen van 1 Nov.,
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> nu het verslag is opge
lden der Vlaamsche Opvoed- 
•reker, maar de voorzitter 
oven, *— Heiman Teirlinck,

paedagoog, hij
„Het moge 

voorstelling f 
met beelden

middeleeuwsche voorzaten, wier kin- 
eeuwen durfden trotseeren en 

i op de puinen van een wereld 
van heerschzuchtige minderheden, van 
van laatdunkendheid en eigenwaan, het 

van onze gemeenschappelijke belangen, de 
raper van onze menschelijke samenhoorigheid.
sche werk mogelijk te maken, is de samenwerking 
die voelen, denken en liefhebben. De intuitieven, de 
begeesterden zullen daarbij hun taak te vervullen

waarin door bizonderc omstandigheden pas 
nomen van de vergadering in Mei 1.1. gehouc 
kundige Vereeniging. Claparède was er de spre 
was, —■ ik kon mijn oogen nauwelijks geloov 
de zoo bekende litterator, de zoo oorspronkelijke dramatui

Hij heette Claparéde welkom, hij gat een korte biografi
zeide ten slotte:
eenigszins verrassend voorkomen, dat de eer dezer 

te beurt is gevallen aan een gewoon kunstenaar, goochelaar 
i en zoeker van schoonheid, doch die voorzeker niet diep 

is ingewijd in dc zuivere wetenschap en niet vertrouwd met de spits
vondigheden en subtiliteiten der opvoedkunde.

Ik wil u daarvan een verklaring geven, zonder er echter beschaamd 
over te zijn.

De tijdgeest vaart door de rassen en volkeren heen en zoekt de 
grondvesten te leggen van een nieuw maatschappelijk evenwicht, van 
een nieuwe eenheid. Vijf eeuwen renaissance-overleveringen hebben 
den eenling zoodanig afgezonderd, geïsoleerd, dat hij zich machteloos 
voelt en de bezwijking nabij is, daar hij zonder houvast staat te 
midden van die gewilde eenzaamheid. Hij lijdt aan uitputting door 
verfijning. Hij zal opnieuw moeten gehard worden door de gezonde 
kracht en de energieën van het Aantal.

Een nieuwe wereldorde is ingeluid.
Éénstemmige stuwkrachten werken in ons. Nog in het duister, 

streven wij, boven grenzen en taalverschillen uit, naar een onbekenden 
maar toch vóórgevoelden stijl — den stijl van een menschdom dat 
zich vrijmaakt van al wat dood is, en dat arbeidt bedektelijk maar 
hardnekkig en geweldig aan zijn zelf-concentratie.

Van dit tijdperk waarin we leven zal morgen het denkbeeld, het 
idee, worden gekristalliseerd.

Naar het voorbeeld van onze
derlijk zelfvertrouwen en kracht de 
kathedralen deden oprijzen — zullen wij 
van uitgeputte nationaliteiten, 
tegenstrijdige individualismen, 
standbeeld laten oprijzen 
reusachtige skyscr;

Om dit grootse 
noodig van allen 
begenadigden en 
hebben, zoowel als zij die de werktuigen hanteeren 
van de zuivere wetenschap.
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En zoo zal 't gebeuren, dat op de groote werf van den arbeid de 
kunstenaar zal komen te staan naast den opvoedkundige.

De school zal de grootsebe en moeilijke taak te vervullen hebben 
een nieuwe maatschappelijke tucht voor te bereiden en te versterken, 
die zonder de persoonlijkheden te vernietigen, een ieder den plicht 
zal laten voelen zijn eigen belang te onderwerpen aan het algemeen 
belang der gemeenschap. Men zal de vroegere wegzinkende wagen
sporen moeten verlaten, men zal den ouden tnensch moeten afleggen, 
men zal veel wat niet meer leven kan moeten dooden en begraven 
— men zal, door een terugkeer tot de eenvoudige grondwaarheden, 
moeten komen tot het groote geluk en de talrijke genietingen van 
het echte leven.

U, Professor Claparède, hebt ons duidelijk den weg aangetoond. 
Uw werk straalt de toekomst in als een machtige lichtwcrpcr.

In uw actieve school zal men mannen vormen uil één stuk, prac- 
tische mannen met een ideaal, mannen die toegerust zijn voor den 
levensstrijd — want 't is aan het leven zelf, dat u uw ontwikkelings
middelen ontleent. Mijn vermogen om u in uw technischcn arbeid te 
begrijpen en te volgen strekt niet zoo ver als ik wenschcn zou. Deze 
bekentenis sluit dus volkomen de vermetelheid uit uw werk te willen 
verklaren. Anderen zullen dit trachten te doen. U zelf zult over 
enkele oogenblikken het volle licht laten schijnen over uw streven 
en uw arbeid.

Maar u zult toch niet versmaden, als toegave aan de hulde van 
uw confraters in de pedagogische wetenschap, deze van de beelde
naars van droom en werkelijkheid, van de dienaars der kunst, die 
groote vertroosteresse. Deze groote minnaars van het leven verecren 
in u den man die wil leeren hoe men het leven eerbiedigen moet in 
het onschuldige vleesch en in de ongerepte frissche ziel onzer kinderen.

Als een moeder die steeds het wijsje vindt dat haar baby in - 
sluimer zal sussen, kan een opvoeder die zoo zorgzaam als u de 
minste gevoelens naspeurt van de kinderpsyche, niet anders zijn dan 
een dichter naar de wijze der moeders.

Daarom komt uw werk ons voor als een liefdepat
En 't is door het apostelschap van de menschen 

dat de vrede in de wereld zal worden gebracht.”
Men hoeft het niet cens te zijn met de opvattingen van Teirlinck. 

Toegegeven, dat er velen dit niet zullen zijn. Maar daar komt het 
niet op aan.

De beteekenis van het door mij meegedeelde ligt in het feit, dat 
zoo langzamerhand de opvoedkunde uit haar isolement verlost raakt, 
de band tusschen school en leven nog op. andere wijze gelegd wordt
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coat Ek-

erlijikaal 
1 examen

stelt voor de 
:t is voor som- 
ikelijker. Be- 

kunnen op- 
de mannen 

£135 opklim- 
•; de vrouwen

stemd voor ben, 
sren kursus hebben afge
bet eind wordt een be- 

verworven. die overeenkomt 
boofdakte. Er is echter dit 

opleiding: in bet laatste 
. onderwijs beperkt tot die 
s in onmiddellijk verband 

onderwijzersberoep. Er 
onderwezen: psychologie, 

de opvoeding, hygiëne, 
>tiek, zang, bandwer- 

Engelscb en Afrikaansch. 
dit diploma hebben een 

»n £ 225 ; de vrouwen 
:r zijn er nog afzon- 

muziek, land
en series lessen

studenten, die het junior oerlijika. 
Mimen hebben afgclegd. Na afloo 
de twee jaar kunnen zij het een 
verwerven van onderwijzer; dit • 
komt in bet algemeen overeen 
eischen, die men bij ons 
onderwijzersakte, maar bet 
mige vakken wat gemakk 
zifters van dit certificaat 
treden als onderwijzeres); 
hebben een salaris van £ 
mend tot £405 per jaar; 
van £ 120 tot £270.

De hoogere kursus is best 
die den lageren kursus 
loopen; aan 
voegdheid v 
met onze h< 
verschil in de ■ 
leerjaar is het 
vakken, welke 
slaan met het 
worden alleen < 
geschiedenis van c 
teekenen. gymnast! 
ken, methodiek, F 
Bezitters van di 
aanvangssalaris var 
van £ 185. Verder 
derlijke cursussen voor 
bouw en houtbewerking

Onder wij zers - opleiding 
Afrika.

Tn Nederland gaal hei vraagstuk van 
de onder wijzers-opleiding want 

het is nog altijd een vraagstuk: een 
definitieve regeling is er niet ~ gebukt 
onder het intellectualisme. Men zoekt 
hier de kracht nog altijd in vele vakken 
en vele lesuren: 33 uren les per week 
(volle uren van 60 minuten) + huiswerk 
+ godsdienstonderwijs. Wat er bij zulk 
een regeling komen moet r,-.n eigen 
studie, liefhebberijen, lectuur, enz., — 
boe onze kweekclingcn later als men- 
schcn in het leven zullen reagceren als 
de gestrenge vasthouding der kweek
school heeft opgehouden. —- dat zijn 
problemen, waarmee we ons in ons 
hy per-intellcctualisme niet kunnen bezig
houden.

In Zuid-Afrika schijnt men die zaak 
beter te begrijpen. Langs particulieren 
weg ontvingen wij eenige gegevens over 
hel Opleiding,'kollege vir Onderv'yeere te 
Oudljboorn, waarvan hier een en ander 
volgt.

Het Kollege lelt vier leerjaren, ver
deeld in een loer kursus van twee jaren 
en een boer kursus eveneens van twee 
jaar.

De lagere kursus is toegankelijk voor

dan Jan Ligthart droomde. Reeds is Wells o.a. een der vice-voorzitters 
van de Amcrikaansche vereeniging The Progressive Associatie». Nu 
heeft Teirlinck de vergadering der Vlaamsche vereeniging in Brussel 
gepresideerd en verkondigd, dat alles in deze groote wereld één en 
ondeelbaar is.

In ons land zijn wij nog zoo ver niet. Ik verbeeld me, dat er eenigs- 
zins gemonkeld zou worden, wanneer dit presidium-, dit toespraak- 
voorbeeld gevolgd zou worden door een onzer groote letterkundigen ....

En toch .... Pas dan zal alle opvoedkunde naar waarde geschat 
worden, wanneer er begrepen wordt, dat zij nog iets meer is, nog 
iets meer beteekent dan een soort liefhebberij van schoolmeester, 
psychologen, paedologen, en sommige ouders.

Wells en Teirlinck voeden door hun woorden en daden te dien 
opzichte de wereld op.
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vakken, die de leer- 
volgen indien ze dat

hebben

in de

in verschilieuue 
lingen kunnen 
wenschen.

De beide hoogste leerjaren 
een dcbating-socieiy en eenige 
clubs. Daar de lessen als regel 
morgenuren gegeven worden, is er 
deze zoo belangrijke dingen, voldoende 
tijd. Iedere veertien dagen wordt een 
debatavond gehouden, waar onderwer
pen van maatschappelijkenenphilosophi- 
schen aard aan de orde gesteld worden, 
zooals: Is immigratie bevorderlijk aan 
de welvaart van een land. Of: heeft 
de mensch een vrijen wil? Deze debat- 
avonden worden zorgvuldig voorbereid 
met stellingen pro en contra; ook de 
docenten nemen er aan deel. De leiding 
is echter bij een comité van leerlingen.

Wat de akkomodaeie betreft — wij 
zeggen de huisvesting — deelt bet pro
spectus van de Kweekschool te Oudte- 
hoorn mede: Jongedames vind 'n aan
gename tehuis in die pragtige Kollcge- 
Hostel nabij die middel van die dorp. 
Dit is omring van grasperke en blom- 
en groentetuine en besit 'n tennisbaan en 
’n korf balveld. Jongemanne kan gehuisves 
worde aan die boëre jongens-skool- 
Hostel of in geskikte private losies-huise.

Over het stadje Oudishoom zelf ver
meldt bet prospectus:

.Oudtshoorn is ’n ideale sentrum vir 
opvoedkundige bedry wigbede. Hy is ge
lei in een van die vrugbaarste valleie

Dr. G. Révész: De overgang van 
bel Lager naar bel Afiddelbaar 
Onderwijs en De plaats van de 
Afiddelbare School in bet kader 
van bet Nederlandscbe Schoolwezen, 
137 blz. f2.40. Bij J. B. Wolters’ 
Uitgeversmaatschappij 1926. Gro
ningen, Den Haag. -

Dr. G. C. Gerrits: De overgang 
van bel Lager naar bel Afiddel- 
baar Onderwye en bel Onderwijs
programma der H.B.S, S j. c. — 
een kritiek op de beschouwingen 
van Dr. Révész, 44 blz. Haar
lem. H. D. Tjeenk Willink en 
Zn., 1926. Prijs (?)

van die ryk Suid Weste. Hy bet 'n 
baie gesondc klimaat, ’n eksellentc water
toevoer, elektriese ligte, en geplaveide 
strate. Oudtshoorn is ’n welvarende stad 
met ’n veelbelowende toekoms. Hy on
dersteun goeie Kerke, twee uitstekende 
hoërskole, verskeie primcre skolc, ’n uit
muntende hospitaal, ’n openbare biblio- 
teek, ’n vooruitstrewende nuusblad, en 
goedingeriglc besigheidsplekke. Die be
roemde Kango Grotle en die groot Karna- 
nassic-Dam is na aan die dorp gelee."

Het zou natuurlijk voorbarig gepraat 
zijn op grond van enkele gegevens over 
de onderwijzersopleiding in Zuid-Afrika 
een oordeel uit te spreken. Wat een 
paar oud-lecrlingen van een Nedcrland- 
sche kweekschool daarover rapporteer
den, dat het peil van het onderwijs in 
paedagogiek, teckenen en zingen niet 
halen kan bij dat in Nederland, moet 
ons al dadelijk tot voorzichtigheid stem
men. Maar één groot voordeel van deze 
regeling is ongetwijfeld de meerdere vrij
heid van de oudere leerlingen: en het 
andere voordeel is dat men daarvoor de 
vakken, die in 't bijzonder de opleiding 
voor het beroep betreffen, de hoogste 
klasse heeft bestemd. Daarbij hebben de 
leerlingen gelegenheid. naar eigen aard en 
eigen keus hun verdere studie te bepa
len; lichamelijke oefening en liefhebbe
rijen komen verder tot hun recht.

Bij ons overladen opleidingssysteem 
is daarvan geen sprake. Bt.

pr is rumor in casa; de H.B.S. 5 is 
in het geding.

In het begin van 1926 publiceerde 
Dr. G. Révész in de Losse Pacdago- 
gische Studiën (redactie Dr. J. H. Gun
ning Wzn. en Dr. Ph. Kohnstamm) 
een studie over De overgang van het 
Lager naar het Middelbaar Onderwijs 
en de plaats van de Middelbare School 
in het kader van het Nederlandsche 
Schoolwezen.

Op grond van statistische gegevens 
komt hij tot de volgende conclusies, 
samengevat in het slothoofdstuk: alge
meen e resultaten:

a. de H.B.S. 6 in haar tegenwoor-
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van het [ 
>8 z>>n. (g<

zijn materiaal tot 
dat de beste tijd 
H.B.S. is tusschen 

de door Dr. Gerrits 
'itiek zegt, dat de 

r en 5 maanden, 
:tisch mensch de 

rschil.
Gerrits denkt er 

.........  . 5, zooals ze nu is, 
te verdedigen. Zijn vraag: hoe is ver
betering in den toestand te krijgen?

reer wordt gezegd 
Dr. Gerrits vrij-

op blz. 32 bewijst dat. En zijn mede- 
deeling op blz. 33. dat hij met groote 
belangstcllin g de nadere uiteenzettingen 
van Révész inzake het Hamburgsche 
stelsel van overgang L.S. naar M.S. 
tegemoet ziet, geeft het bewijs dat .de 
Hongaarsche onderzoeker" het toch 
niet hcclemaal bij hem verkorven heeft.

Ook Dr. Gerrits wil die toelating 
anders hebben dan nu. Hij wil terug 
naar het goed ingeriebt toelatingsexamen.

Ook ontkent hij niet, wat Révész 
sterk naar voren plaatst, dat het per
centage leerlingen, hetwelk de eindpaal 
haalt, te gering is. Révész komt tot 
50.7%. Ir. Vaes tot 60.1%. Dat is 
een groot verschil. Maar Dr. Gerrits 
zal moeten toegeven, dat ook 60% te 
laag is en dat de eiscb door Révész 
gesteld: het leerplan van een school 
is eerst dan goed als 70 n 75% het 
doel bereikt, ook practisch gesproken 
zeer goed is te verdedigen.

Had Dr. R. eerst kennis genomen 
van het aanwezige statistisch materiaal, 
dan zou zijn verhandeling een anderen 
vorm hebben gekregen, schrijft Dr. 
Gerrits. Ongetwijfeld. Maar in de con
clusies had dit geen verandering ge
bracht; in de hoofdzaken althans niet. 
En in die hoofdzaken gaan de heeren 
Révész en Gerrits althans op één punt 
vrijwel accoord : het is met de toelating, 
de overgang niet in orde.

Daarmede hangen de andere vraag
stukken ten nauwste samen.

Intusschen: de heer Révész heeft op 
den ietwat hartslochtelijken aanval van 
Dr. Gerrits niet gezwegen. In een tweede 
brochure geeft hij opmerkingen over de 
kritiek, die zijn eerste geschrift heeft 
uitgelokt; daarin verweert hij zich rustig 
en zakelijk tegen het aangevoerde van 
Dr. Gerrits.

En wat in dit verwe 
en bewezen, is voor I 
wel vernietigend.

a. Om aan te toonen, dat het % van 
R. te laag is, geeft G. eenige jaarpro- 
centen, die boven 60.1 liggen. Hij ont
leent deze aan de statistieken van Vaes, 
maar vermeldt niet de in hetzelfde tijd
vak voorkomende % onder 60 en zelfs 
50 en 40.

b. De gemiddelden uit de statistieken

dige gedaante is voor een veel beperkter 
groep van leerlingen geschikt dan tot 
nu toe aangenomen werd;

b. noodig is een welenschappelijk- 
opgestclde, eenvoudige door elke school 
toe te passen methode van schifting der 
candidaten. die zich voor plaatsing aan
melden ;

c. daarnaast zal een grondige her
ziening van het programma der H.B.S. 
5 noodig zijn, (gemiddeld 9 uren arbeid 
is te lang; er is geen tijd voor buiten- 
schoolsch werk, liefhebberijen, lieve
lingsstudie enz.). Dit geldt vooral voor 
hen, voor wie de H.B.S. 5 eind-onder- 
wijs is.

Deze studie is door Dr. C. P. Gun
ning — in de Groene Amsterdammer 
— op geestdriftige wijze aangekondigd 
en geprezen.

De voorspelling van Dr. Révész, dat 
er uit de onderwijswereld verzet zou 
komen tegen zijn denkbeelden, is thans 
bewaarheid.

Dr. G. C. Gerrits deed bij Tjeenk 
Willink te Haarlem een brochure ver
schijnen over: De overgang van het 
Lager naar het Middelbaar Onderwijs 
en het Onderwijsprogramma der H.B.S. 
5 j. c. Dit boekje is een kritiek op 
de beschouwingen van Dr. Révész.

De hoofdgrief van Dr. Gerrits is, 
dat R. geen gebruik gemaakt heeft van 
het statistisch materiaal, dat hier te 
lande reeds was verzameld: van G. J. 
Buys. Ir. F. J. Vaes, Dr. L. M. Klin
kenberg, Dr. J. G. v. Deventer, G. 
Bolkeslein e.a. En inderdaad maakt dit 
een zonderlingen indruk. Maar als we 
nu zien, hoe het staat met de conclu
sies omtrent de zaak zelf, dan zegt de 
buitenstaande onderwijsman, dat daarin 
toch maar weinig verschil te consta- 
teeren is.

Indien Révész uit 
de conclusie komt, 
van plaatsing op de 
11% en 13 jr. en 
veel geprezen statist 
beste leeftijd is 12 jaar 
dan ontgaat een pracii 
beteekenis van dit vers

Bovendien de heer 
niet aan de H.B.S. 5,

den
Dr.
brochure gee
kritiek, die

telijk
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uit angst daarmede tegelijk het ont
wikkelingsniveau te verlagen. Hierin ligt 
eenter geen gevaar, want dat kan men 
gemakkelijk vermijden, maar wel daarin, 
dat een groot aantal kinderen hun zelf
vertrouwen en ambitie verliezen en ten
gevolge daarvan in deze ontwikkelings
jaren van gevaarlijke ontmoediging hun 
geestelijke krachten niet voldoende kun
nen gebruiken en ontwikkelen.

Wie dit goed leest en zich indenkt in 
de denkbeelden, die daarbij naar voren 
treden, moet loegeven, dat het hier niet 
gaat over een aanval op de H.B.S. 5. 
Als Dr. Reindersma in zijn pas gepu
bliceerde rede over het inleidend onder
wijs in de meetkunde met statistieken 
over de laatste 14 jaren bewijst, dat 
’/j der leerlingen — het gaat hier over 
een gymnasium ~~ niet in staat blijkt 
het onderwijs in de wiskunde in de le 
klasse te volgen, dan is dat geen aan
val op de wiskunde, maar op de wijze, 
waarop de wiskunde wordt onderwezen 
en tevens op de manier waarop de schif
ting plaats heeft van de leerlingen, die 
dit onderwijs willen volgen.

Zoo ook hier.
De H.B.S. 5 heeft een schitterenden 

staat van dienst. Wat zij meer dan 
een halve eeuw voor onze volksont
wikkeling en onze cultuur heeft gedaan, 
is buitengewoon belangrijk; in latere 
tijden zal dit pas helder blijken. Daar
aan twijfelt niemand. Ook niet Rcvész.

Er zijn echter moeilijkheden, be
zwaren ; wc kunnen die niet uit den 
weg ruimen door een cenvoudigen 
terugkeer naar een vroegeren toestand. 
Hier moeten praktijk en theorie hand 
aan hand gaan. De psychologische 
wetenschap breekt zich baan ; op aller
lei gebied wordt zij erkend als degene, 
die in staat is tot een oplossing van 
moeilijkheden mede te werken.

En dat zal zij ook doen op het ge
bied van de middelbare school.

van Vaes zijn door Dr. G. foutief be-

c. En de statistieken van Buys en 
die van Vaes komen tot gelijke of nog 
ongunstiger resultaat dan die van Rcvész.

Terecht schrijft Prof. Révész, dat zijn 
bewering: een le groot deel van de school
bevolking der H.B.S. moet die school 
zonder einddiploma verlaten, sitf is weer
legd en dat alle door Dr. Gerrits aan
gevoerde statistieken de resultaten van 
Révész bevestigen.

Tegen zijn meening, zooals hij die aan 
het slot van zijn verweer geeft, valt o.i. 
niets in te brengen:

Als wetenschappelijk onderzoeker heb 
ik getracht door dit werk vooreerst de 
Jtiltn, die als grondslag voor verdere 
discussies kunnen dienen, sine ira et 
studio vast te stellen. Ik heb mij noch 
op den kant der verdedigers van één, 
noch van een ander schooltype gesteld. 
Wanneer ik verder dan het conslatee- 
ren der feiten ben gegaan en verschil
lende voorstellen tot verbetering der 
toestanden heb gedaan, komt dat een
voudig daardoor, dal ik geen statisticus, 
maar psycholoog ben. Ik kan het niet 
met mijn geweten vereenigen, de strijd 
van een groote massa niet onbegaafde 
leerlingen op de M.S. passief aan te 
zien en ik zal mij ook nooit bij een op
vatting kunnen aansluiten, die de gcheelc 
schuld op de intellcctucelc dispositie der 
leerlingen schuift en daartegenover de 
tegenwoordige school als een volmaakte 
en geen verandering noodig hebbende 
inrichting beschouwt. Wie den groolen 
strijd voor de hervorming der M.S. in 
de geheele wereld kent, zal mijn stand
punt natuurlijk vinden. Als psycholoog 
moet ik het geheele probleem ook van 
uit een ander en wijder gezichtspunt 
bekijken. Het vervult mij met bezorgd
heid hoe dikwijls het échec op de M.S. 
als vanzelf sprekend, als een natuur
noodwendigheid wordt beschouwd. Men 
verzet zich tegen iedere hervorming,
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lassen van een 
icicort in welke 
lig kwaad dat 
diepgeworteld 

oorzaken, niet be- . 
geheel complex tot

:hap. 
Zoo 

maatschappelijke

De School voor Kinderverzorging en Opvoeding 
te Rotterdam

problemen die wij in de 
vraagstukken, die zich voordoen 

«dsvLappelijk leven staat. Overal 
waar de mensch door een lichamelijk of geestelijk tekort of ziekte 
meer dan anders is aangewezen op de medewerking van zijn omge
ving of de hulp van de gemeenschap, ziet men scherper voor zich de 
afhankelijkheid der menschen onderling. Voor wie zich niet tevreden 
kan stellen met ’t toedienen van een recept of 't toepassi 
z.g. psychiatrische methode, verschijnt de ziekte of het tek< 
omvang het zich ook moge voordoen, niet als een toevallig 
plotseling een enkeling treft, maar men leert het zien 
in het verleden en zijn gevolgen zijn, evenals zijn 
paald tot het individu, maar brengen weer een gel---- ------ r— ..
beroering: de familie in de eerste plaats, maar ook de gemeenscha] 
waar ze arbeidsverlies beteekent en finantieële offers vraagt. Zu 
zal de arts zijn belangstelling moeten uitbreiden tot

van dit artikel de naam van de school 
'■schiedt dit niet uit gemakzucht, maar omdat 
ioor opleiding van leerkrachten in K. en O. 
meer de geheele inhoud van deze inrichting

"Y anneer we in de titel
* ’ aldus afkorten, gesc 

de ofGcicele titel „School voo 
naar onze meening niet 
weergeeft.

Duidelijk genoeg is deze naam voor degene, die zich de moeite ge
troost de lange zin dóór te denken; toch heeft hij in de praktijk nooit 
voldaan en was de bovengenoemde verkorting reeds gangbaar 
men zich afvroeg wat dit beteekende.

Wij vreezen dus niet verkeerd verstaan te zullen worden, wanneer 
wc ook verder zullen spreken van de School voor K. en O.

Toen wij onze werkzaamheden aan deze school begonnen, zagen 
wij in de nog vage formuleering van haar doel vooral de mogelijk
heid een oplossing te vinden voor problemen die wij in de omgang 
met patiënten hadden leeren zien, vraagstukken, die zich voorde 
overal waar de mensch in 't maatscha] 

de mensch door een lichamelijk 
aangewezen op de 

van de gemeenscha]
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problemen en zal hij de beteekenis van het begrip prophylaxis leeren 
waardceren, waardoor tevens zijn kijk op het maatschappelijk leven 
en de ontwikkeling der individuen verandering moeten ondergaan. 
Waar nu vanzelfsprekend iedere ziekte, ieder gebrek gezien wordt 
als een moment in het menschelijk leven en verband houdend met de 
wisselwerking van mensch op mensch, wordt de kern van het probleem 
een vraag naar de beteekenis van verzorging en opvoeding, die doel
matig gericht op het belang van den mensch in zijn omgeving, met 
zijn reacties op de buitenwereld, zoowel ten bate van de menschen 
zelf als van de gemeenschap, de geestelijke en lichamelijke gezond
heid zullen bevorderen.

De voorgeschiedenis van den mensch is de geschiedenis van zijn 
eigen ontwikkeling en van den invloed die zij die met hem in contact 
kwamen daarop hebben uitgeoefend; bewust, waar het bedoeld was 
als verzorging en opvoeding, meer onbewust waar het het vanzelf 
sprekend correlaat was van toegediend onderwijs of opleiding tot 
een beroep en bijna chaotisch waar het den mensch geldt die in de 
maatschappij getreden is en daar zijn strijd om het bestaan gaat voeren. 
En overal waar de mensch in dezen strijd botst of te kort schiet, 
daar moeten we de gevolgen van deze botsing opvatten als de resul
tante van een reeks van invloeden die tevoren op hem hebben inge
werkt door ondermijning van zijn weerstand de feitelijke oorzaak van 
zijn insuflicientie zijn, die tijdelijk of blijvend kan worden al naar de 
nu genomen maatregelen. Wij moeten dus om juiste maatregelen te 
kunnen nemen de belangrijke factoren der voorgeschiedenis ontwarren 
en daarvoor scheppen we ons dan een voorstelling van den aanleg 
der persoonlijkheid die we voor ons hebben, we probeeren de invloeden 
van buiten te ontleden, ze te rangschikken in den tijd, te waardeeren 
naar hun intensiteit en ons voor oogen houdend, dat het doel van 
ons ingrijpen nu moet worden hersteld van het evenwicht of com
pensatie van het te kort, wordt ons handelen weer verzorgen en 
opvoeden.

Zoo was de school voor ons een instelling van medisch-maatschap- 
pelijke beteekenis: aan de menschheid betere begrippen bij te brengen 
van hygiëne, voorzoover deze zich met het leven van den mensch 
als individu en in zijn gezin in de eerste plaats bezig houdt, om aldus 
belangstelling te wekken voor de beteekenis der voorwaarden waar
onder het jonge kind opgroeit en de zorg waarmee het behandeld 
wordt, dan kan men verwachten dat een kind in de gelegenheid zal 
zijn zijn krachten te ontplooien, zich harmonisch te ontwikkelen naar 
den aard van zijn aanleg en zijn capaciteiten en als volwassen mensch 
levensblijheid en werklust in het maatschappelijk leven meebrengt.
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de ontwikkeling 
aangepakt en ver
een tijd

men altijd velen onrecht, 
i meegewerkt hebben; de stille werkers, 
ig en zuigelingenzorg de voorloopers

en we onder 
bedoelen en de 

na het vooraf-

Dat hierbij de geestelijke vorming mede inbegrepen is 
hvgiene ook de zorg voor den geestelijken mensch 
geestelijke invloeden, die op hem inwerken, behoeft 
gaande niet verder te worden betoogd.

Het ligt naar onze meening geheel in de lijn van 
onzer cultuur dat een werk als dit in dezen tijd aangepakt en 
wezenlijkt kan worden. We hebben achter ons een tijd van aan
bidding der exacte wetenschappen die voor de kennis der natuur een 
geweldige vooruitgang hebben gebracht en voor het maatschappelijk 
leven het begrip .strijd om het bestaan” als eenige drijfveer hebben 
doen verheerlijken. In alle phasen van onze samenleving was dit 
merkbaar als een verbitterde concurrentie, in het streven naar macht 
op politiek terrein, naar hoeveelheid van kennis op wetenschappelijk 
gebied, winst in den handel, diploma’s op arbeidsgebied, zoodat we 
gerust kunnen zeggen dat de afgod van dezen tijd het getal is ge
weest en dat achter de leuze, dat hier een zoogenaamde natuurwet 
heerschte, het individueel egoïsme hoogtij heeft gevierd. Heel geleidelijk 
begint het nu tot ons door te dringen, dat ook onze cultuur een element 

van onze mcnschclijke natuur en dat onze kracht niet ligt in het 
Igen onzer instincten, maar in de overwinning van deze door onze 
estelijke vermogens.
Men sprak toen van de eeuw van het kind — inderdaad werd 

het kind een probleem in deze tijd. Maar wie dieper kijkt begrijpt 
dat ook hier de belangstelling onder invloed stond van de heerschende 
opvattingen, dat de aandacht aan de opvoeding besteed daardoor spe
ciaal getint werd : het kind moest opgroeien tot een egocentrisch wezen, 
tocgcrust met een veelheid van kennis, gedeeltelijk onverteerd, dank 
zij de jacht naar diploma's, het moest klaar staan voor den strijd, 
of het de maatschappij iets brengen kon, daarnaar werd niet gevraagd 
en zijn persoonlijk geluk moest het zoeken in zijn carrière. De zorg 
voor het gezonde kind omvatte uitsluitend opvoedingsproblemen; de 
verzorging van het kind heeft niettegenstaande de vooruitgang der 
hygiene slechts op een gebied de aandacht getrokken, ook al daar 
waar .getallen” op den voorgrond staan rtamelijk bij de bestrijding 
der zuigelingensterfte, waar dus weer het beginsel strijd om het be
staan zich deed gelden, omdat hier de angst voor de concurrentie 
op politiek gebied naar een vermeerdering van het aantal menschen 
vroeg, terwijl het gezinsegoisme tot een beperking der geboorten ging 
leiden.

Wanneer men dergelijke feiten overziet, doet 
die met zuiver ideëele bedoelingen 
die op het gebied van opvoeding
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meening noodig opdat men niet 
van K. en O. te gaan beschouwen als 

ir enkelingen, maar het zien zou met 
is, gedragen door onze cultuur en 

geestelijke behoeften van onzen tijd, 
. nood zal lenigen. Dan begrijpt men

zijn afgoderij van 
de onderlinge strijd.

die ons deze leuze aan de hand deed nieuwe ontdekkingen 
die haar inhoud geleidelijk wijzigden; wij zien dat de natuur- 

rpen kiezen, dat men niet meer tevreden 
□k het leven in getal en maat uit te 

vormen te beschrijven en te ontleden, maar dat men erkent 
wat daarboven uitgaat, de inhoud van het leven zelf, andere 

moeten gezocht worden, andere wijzen van onderzoek en 
waardeering. De biologie, de physiologie, de psychologie hebben 
felle strijd om hun erkenning als wetenschap, waar ze niet 

genoemden konden worden, oude begrippen, het denken, 
tie, de introspectie in eere hersteld. Daarmee is in de weten- 

ip de eerbied voor het onderwerp weer opgekomen en de tijd was 
. dat ook de natuurwetenschap een nieuw beginsel naar voren 

dat gebaseerd is op het handhaven 
van anderen.

:ting was naar onze 
sn het werk van K.

: van een paai 
het gevestigd 
materieele en | 

maatschappelijken

zijn geweest van de thans zich baan brekende beweging, hebben ook 
in dezen tijd boven de massa uit en buiten de bekrompenheid der 
officieele wegen voortgewerkt aan het diepste dat de menschelijke 
geest van het begin van zijn cultuur af in allerlei vormen heeft aan
gegrepen: de ontplooiing der menschelijkheid zelf. Het is niet uitsluitend 
reactie, wanneer we nu een werkelijke verandering in de algemeene 
belangstelling op alle gebieden kunnen zien naderen, maar ook het 
resultaat van een staAge continuïteit, waarvan de dragers onbekend 
blijven tot een plotselinge kentering bij de massa plaats vindt. In de 
oorlog is het idealisme der massa van alle kanten aangewakkerd; 
verre tijden die zich de verschrikkingen ervan niet meer realiseeren, 
zullen in de geschiedenis de groote humanistische beteekenis van deze 
oorlogstijd beter zien dan wij die de gebrachte offers te groot moeten 
achten, die betreuren dat het menschclijk ongeduld nog geen geleidelijke 
evolutie heeft toegelaten. Toch hoort men wel zeggen dat er een ver
langen gekomen is naar religie en wij meenen ook, dat wij gerust 
hoe we ook tegenover de kerkelijke problemen mogen staan het woord 
religie in zijn zuiverste beteekenis hier mogen gebruiken en erkennen, 
dat de religie weer begonnen is onze menschelijke geest te louteren 
van zijn afgoderij van het getal en zijn daarop gebaseerde verdediging 
van de onderlinge strijd. Merkwaardig is dat intusschen ook de weten
schap die ons deze leuze aan 
deed, 
wetenschappen andere onderwerp 
is met de pogingen om alles, ooi 
drukken, vormen te beschrijvei 
dat voor 
normen 
andere ’

.exact” 
de intuiti

de eerbied
iat ook de natuurwetenschap 

bracht: het onderling hulpbetoon, 
van het leven, ook 

Deze uiteenzettir 
gevaar zou loopen 
een toevallig idee 
de basis waarop 
gegroeid met de 
waar het een
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meisjes met, 
onbeteekenet

diploma, wettelijke erkenning en eigen 
die de school verlaten hebben, zijn aan 

hebben beter dan alle betoogen de beteekenis 
een geleidelijke hervorming 

ing van haar naam zal rechtvaardigen en 
 kan, wanneer men eenmaal weet dat de 

>chiedenis van deze school te zoeken is in den tijd

ook, dat het niet staat en valt met de actie van hen, die er zich voor 
hebben gespannen, maar dat het zich hoe dan ook realisceren zal en 
een eigen geschiedenis heeft die zijn toekomst bepaalt. Inderdaad is 
de school voor K. en O. te Rotterdam ook slechts de jongste formatie 
van een beweging die reeds op andere wijze aan het werk is geweest 
en wij meenen, dat we om te begrijpen waar de school heen moet, 
ook de geschiedenis van haar voorontwikkeling moeten kennen.

Vier jaar geleden was het schering en inslag dat het uiten van 
den officieelcn moeilijken naam beloond werd met een schampere lach; 
inderdaad leek het wel of die groote naam de draak stak met datgene 
wat men concreet aan kon wijzen; een cursus van twee leerjaren, 
zonder eigen huisvesting, die zich bezighield met allerlei vakken in 
zoo ongewone samenwerking: zielkunde, opvoedkunde, hygiëne, naast 
waschbehandeling, koken, handenarbeid, muziek en als gehoor een 
dertigtal meisjes met vage begrippen van haar toekomst! Ontmoedigend 
klein en onbeteekenend, verward misschien zelfs leek dit in de oogen 
van de velen, die zich de moeite niet eens gaven den volkomen 
duidelijken naam te begrijpen en vroegen: „wat willen jullie toch; een 
nieuwe huishoudschool voor jullie meisjes of moeten het kinderjuf
frouwen worden?”

De geschiedenis van de school in de afgeloopen jaren heeft de 
schamperheid van de velen ontwapend, nu men de vage voorstel
lingen kan vervangen door reöcle gegevens, nu men kan laten zien 
den drie- en vierjarigen cursus met zijn omschreven program, met 
zijn vakken, die allen behandelen de theoretische basis der problemen, 
die betrekking hebben op de ontwikkeling van het kind, met zijn 
technische hulpvakken, die noodzakelijk zijn bij de behandeling van 
het kind en zijn praktische oefeningen die tevens de inleiding vormen 
in het maatschappelijk werk, nu men wijzen kan op zijn steeds groeiend 
aantal leerlingen, op examen, diploma, wettelijke erkenning en 
huisvesting en de leeraressen 
het werk getrokken en 
der school bewezen, maar tevens is ook 
opgetreden, die de verkorting van haar 
die men slechts begrijpen 
belangrijkste geschiedenis . 
van hare stichting.

Dit klinkt vreemd en verschillende menschen die met 
meegewerkt hebben zoowel aan deze voorgesulii 
school zelf, zullen hun hoofd schudden over deze 
is de school te Rotterdam een zelfstandige instelling 
de Rotterdamsche afdeeling van de Vereeniging tot l

warme ijver 
geschiedenis als aan de 

bewering. Formeel 
ig, gesticht door 
bevordering van
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bet onderwijs in kinderverzorging en opvoeding en geopend in Sep
tember 1920. En toch, toen wij vier jaar geleden de school leerden 
kennen, zooals zij toen was en om de verdere richting te kunnen 
bepalen begonnen met de bestudeering van wat er op gebied van 
kinderverzorging en opvoeding reeds gedaan was en gedaan werd, 
begrepen wij spoedig, dat deze school slechts een schakel was in een 

ïbeurtenissen en dat ze beschouwd moest worden als een 
vereeniging tot bevordering van het onderwijs in kinder- 

i opvoeding en van het nationaal reizend museum, omdat 
ze voortzette het ideaal van deze beide vereenigingen. De laatste 
vereeniging immers wilde op aanschouwelijke wijze door het bekend 
maken van alle benoodigde hulpmiddelen en de eerste door het geven 
van onderwijs aan alle vrouwen, de hygiëne van het kind en van het 
gezin bevorderen, in de beteekenis, waarin wij het tevoren reeds 
hebben uitgelegd. Maar ook tal van andere instellingen, cursussen 
voor moeders, bakers, vroedvrouwen, consultatiebureaus voor zuige
lingen, inrichtingen voor verzorging en opvoeding van gezonde en 
abnormale kinderen, hebben reeds hetzelfde doel voor oogen gehad; 
ieder een gedeelte van het terrein, bestrijkend; daarnaast vindt men 
pogingen tot hervorming van het schoolwezen en vernieuwde belang
stelling voor opvoedkundige problemen en psychologie. In het buitenland, 
in Zwitserland, Engeland, Oostenrijk, Italië, Zweden, Denemarken, 
Duitschland, Belgie, Frankrijk en Amerika, overal vinden wc symp
tomen en dezelfde belangstelling, zich onderscheidende op hygiënisch 
gebied van het tot nu toe gangbare werk, dat zich uitsluitend met 
zieken of abnormalen of onder bijzondere omstandigheden levende 
menschen en kinderen bemoeide, naast een nieuwe opbloei van be
moeiingen op opvoedkundig en onderwijs gebied. Ieder land beeft zijn 
zuigelingenzorg, zijn schoolhervormingen, zijn propaganda voor nieuwe 
opvoedkundige theorieën en lichamelijke opvoeding; ieder land heeft 
zijn eigen vormen ontworpen, kan eenige groote namen aanwijzen en 
legt naar zijn aard den nadruk op een der onderdeelen van het ge
heels terrein. Daarboven uit zien we een poging tot centraliseering 
in het werk van internationale congressen voor paedagogie, voor 
hygiëne en in de bemoeiïngen van den volkerenbond. Ook vinden we 
in het buitenland scholen voor de vorming van vrouwen die de nieuwe 
beginselen propageeren: in Japan, in Zwitserland, in Frankrijk, in 
Engeland, hoogescholen naast cursussen, in nog onoverzienbare nuan- 
ceeringen. In Amerika vindt men bet meest nog de benadering van 
wat Rotterdam wilde, in de opleiding van de social workers. Toch 
meenen wij dat wij twintig jaar geleden in ons land in één opzicht al 
verder waren dan dit alles waarvan veel ons door zijn grootheid
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imponeert en dat is in het streven naar synthese. Terwijl het museum 
voor ouders en opvoeders de eerste instelling is geweest die bij haar 
opzet den mensch als één geheel zag en de verzorging en opvoeding 
van den mensch in het gezin als één samenhangendc phase van zijn 
leven beschouwde, had de verecniging tot bevordering van onderwijs 
in kinderverzorging en opvoeding zijn horizon alweer verruimd doordat 
het ook het maatschappelijk milieu in zijn bemoeiingen omvat en is 
tenslotte de school als geestelijk kind van deze twee gegroeid, zooals 
ze nu is tot een instituut voor kinderverzorging en opvoeding.

Om nu na te gaan hoe in ons land de beweging voor K. en O. 
zich ontwikkeld heeft, moeten we weer de wortelen van de verschijn
selen probeeren te vinden. Het is daarbij niet onze bedoeling feiten 
in chronologische volgorde te geven, maar de lijn te zoeken, die er 
door alle gebeuren heenloopt. We moeten daarom beginnen met de 
analyse van de taak die deze beweging op zich genomen heeft: de 
bevordering van de verzorging en opvoeding der kinderen door middej 
van onderwijs; beter nog zouden we zeggen: lichamelijke en geestelijke 
verzorging van den mensch, wanneer we het vooral duidelijk wilden 
maken dat die twee begrippen een eenheid vormden, waarvoor ons 
echter helaas het woord ontbreekt. Die eenheid is er dan ook slechts 
geleidelijk gekomen en de begrippen opvoeding en verzorging staan in 
de praktijk nog scherp tegenover elkaar; zelfs is de splitsing nog verder 
doorgegaan en moet men opvoeden eigenlijk weer onderscheiden in 
het opvoeden in zijn dagelijksche beteekenis (terwijl het oorspronkelijk, 
zooals uit de stam weder blijkt, wel degelijk de verzorging omvatte) 
en onderwijzen. Inderdaad wordt het kind aan deze drie bewerkingen 
onderworpen en als men het scherp zou willen formuleeren, zou men 
kunnen zeggen: de verzorging van het kind is in handen der moeder 
en valt voornamelijk in het eerste levensjaar, dan nog een beetje in 
de drie volgende jaren, daarna wordt het kind gevoed, gekleed en 
opgevoed in het huisgezin en ten slotte moet het een vak leeren of 
hoogcr onderwijs genieten en in sommige gevallen ontvangt het ook 
nog godsdienstonderwijs op catechisatie.

Dit is nu wel een caricatuur, die echter de toestand wel kenteekent 
en een schets, die dit beeld naar de werkelijkheid zou uitwerken zou 
ook in verband heel interessant zijn, maar we moeten kort zijn en 
zullen dus de vraag of onderwijs ook opvoeding moet zijn en of gods
dienstonderwijs toelaatbaar, gewenscht of noodzakelijk is, hoe belangrijk 
ook voor ons dieper begrip in deze dingen, op zij zetten en ons beper
ken tot de beide tegenstellingen verzorging van het kind en opvoeding. 
Daarbij zal het ons in de eerste plaats opvallen, dat de opvoedings
problemen zich reeds veel langer verheugen in een algemeene belang-
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stelling dan die der verzorging en zelfs zoo dat nu een afzonderlijke 
tak zich ontwikkeld heeft aan den boom der wetenschap, die bestempeld 
wordt met den naam van opvoedkunde. Wij hebben in ons land drie 
professoraten in dit vak. Weliswaar mag deze opvoedkunde zich nog 
niet verheugen in een onbestreden plaats aan de universiteit en is 
haar werkwijze zoo, dat men zich wel eens afvraagt, waarom is er 
een nieuw vak noodig naast geschiedenis en psychologie, maar in elk 
geval het begrip opvoeden verheugt zich in de belangstelling van de 
dragers van onze hoogste intellectueele kennis en we hebben gelegenheid 
om te zien hoe tal van systemen en theorieën komen en gaan, die zich 
bezighouden met de geestelijke ontwikkeling van het kind. Wonderlijk 
is daarbij en verklaart dit niet voor een deel de veelheid der vruch- 
telooze pogingen, hoe deze wetenschap zich abstract heeft weten te 
maken, zoozeer dat het eigenlijke object, het levende kind, vaak geheel 
op den achtergrond raakt bij de veelheid der historische of philo- 
sophische beschouwingen en het is teekenend dat onze onderwijzers 
thans toegerust met een beknopt boekje over zielkunde en een dictaat 
over opvoedkunde voor de klas kunnen komen te staan, wanneer ze 
alle vakken die zij zullen onderwijzen, als examenkennis onder de 
knie hebben, terwijl ze van het kinderlichaam niets af weten en van 
het kinderleven alleen datgene wat zij toevallig hebben gezien. Bij 
de opleiding van den onderwijzer heeft men vergeten, dat de vorming 
van de jonge mensch geweldig beinvloed wordt door ieder die er 
langdurig mee in contact komt en dat men de gelegenheid opent een 
college in opvoedkunde te volgen herstelt deze fout niet. Met de 
kennis omtrent den lichamelijken groei van het kind staat het echter 
nog veel slechter en wat weet men van de eischen die in verband 
daarmee in de verschillende perioden van het kinderleven gesteld mogen 
worden. Reeds op bewaarscholen en op lagere scholen, in tal van 
beroepen en bij het voortgezet onderwijs wordt dan ook geweldig 
daartegen gezondigd, afgezien nog van de kwestie dat bij het onder
wijs geheel vergeten is de gelegenheid te gebruiken het kind meteen 
zuivere begrippen van hygiene te geven. Nu danken wij dit aan het 
feit, dat de lichaamsverzorging over het algemeen pas gewaardeerd 
wordt wanneer er iets in de knel geraakt is; verder laat men het 
maar over —• ja, was het maar aan de natuur — maar het is juist 
aan de wanbegrippen van onze cultuur. Laat men dit vooral niet 
opvatten als een propaganda voor den terugkeer tot den staat van 
oermensch; in de meest primitieve gemeenschappen van menschen 
vinden we evenmin natuurlijke toestanden, al ziet men in hun een- 

vormen de instincten soms wat duidelijker overheerschen. 
meest primaire eigenschappen van de mensch blijkt wel te
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zijn kunstmatig in te werken op zijn lichamelijke ontwikkeling, eens
deels als niet altijd doelmatige reactie op de aanvallen der buiten
wereld, anderdeels als gevolg van denkbeelden van religieuze oorsprong. 
Wij zullen integendeel steeds verder van den oerstaat geraken, wan
neer we nu bewust gaan zoeken naar de wijze waarop de ontwikkeling 
van het lichaam langs de meest natuurlijke lijn kan verloopen, rekening 
houdend met de tallooze factoren die erop in werken. Zoo sluiten 
wij hier dus aan bij de nieuwe richtingen op opvoedkundig gebied, 
die hoe uiteenloopend in sommige details toch allen eenzelfde grond
gedachte hebben, de natuurlijke ontwikkelingsgang te bevorderen opdat 
ieder het hoogst mogelijke bereiken kan. En daarmede bedoelen zij 
ook niet een aanmoediging tot een zich uitleven, wat eigenlijk betee- 
kent zijn instincten in het geestelijke leven te laten overheerschen, 
ook zij erkennen nu dat de natuur van den mensch ook omvat zijn 
sociale en cultuureigenschappen en dat zijn ontwikkeling pas natuurlijk 
is, wanneer ook daarmede rekening gehouden wordt. "Wij kunnen niet 
nalaten deze toenadering van beide zoo uiteenloopende groepen vooral 
toe te schrijven aan de belangstelling der medici en biologen voor 
opvoedkundige problemen sinds de ontdekking van de beteekenis der 
hygiënische prophylaxe hen den weg wees tot het medisch maat
schappelijk werk en van daar uit op opvoedkundig terrein bracht. Is 
het niet teekenend, dat we nu verschillende medici een grooten naam op 
opvoedkundig gebied hebben zien verwerven? De wisselwerkingen 
die vaak onbewust nog tusschen deze beide takken van wetenschap 
ontstonden, de wederzijdsche bevruchting der gebieden die eerst lichaam 
en geest streng gescheiden als afzonderlijke, soms zelfs als vijande
lijke grootheden bestudeerden, heeft een nieuw gebied geopend, waarop 

versmelten, n.1. de kinderverzorging en opvoeding. Toch ziet men 
nog vaak een duidelijk teruggrijpen naar de vroegere kunstma- 

scheiding, in den soms zeer felle, we moeten het wel noemen 
:ntiestrijd tusschen degenen die elkaar op dit gebied ontmoeten, 
: ze niet kunnen nalaten hun gebieden af te grenzen; het 

meest ergerlijk wordt dit wanneer men eikaars deskundigheid gaat 
betwisten en dus tegen het eigen principe in de vakjesverdceling van 
de mensch weer invoert. Wij zien dan ook dat in de nieuwe scholen, 
de cursussen voor zuigelingenverzorging, de propaganda voor lichaams
beweging, de herzieningen van het hooger onderwijs, de zorg voor een 

roepskeuze in handen is van tal van vereenigingen, 
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de befeekenis der maatschappelijke toestan

zooals we reeds gezegd hebben, de vereeniging die het eerste reizend 
museum voor ouders en opvoeders stichtte in ons land alle geweldig 
vooruit; zij verzamelde voorwerpen die dienden voor de eenvoudige 
verzorging van het kind, naast hulpmiddelen die bij het onderwijs 
dienst doen, geschikte huishoudelijke benoodigdheden naast een uit
gebreide bibliotheek van paedagogische en philosophische werken die 
de meest ontwikkelde bevredigen kan; het geheele terrein van de 
kinderzorg in het gezin werd aanschouwelijk tentoongesteld.

Het verwondert ons dan ook niet dat we in de later opgerichte 
vereeniging tot bevordering van het onderwijs in K. en O. de namen 
terug vinden van hen, die het museum beheeren, aangevuld met veel 
artsen, die aanvankelijk hoofdzakelijk aan zuigelingenbescherming ge
dacht zullen hebben; hef doel was hetzelfde: voorlichting van ouders 
en opvoeders, maar men wilde radicaal aanpakken en alle lagen van 
de maatschappij bereiken. Er werd een commissie belast met het 
opstellen van een leiddraad voor het houden van cursussen in K. en 
O- In deze leiddraad vinden we echter nog de oude fout; men leest 
er dat men de ouders en jonge meisjes die men met cursussen wilde 
voorlichten, lessen moest geven in koken, naaien en dergelijke, in 
eerste hulp bij ongelukken, opvoedkunde, kinderspel, enz.; nog slechts 
een optelling van onderdeelen dus, geen samenvatting; toch is er met 
dit boekje een geweldig werk verricht, immers nu werden allen die 
een gedeelte van dit terrein bestreken tezamen aan het werk gezet 
en moesten in eikaars gebied belangstellen; hygiënisten, kinderartsen, 
opvoedkundigen, huishoudkundigen, landbouwkundigen en ouders ont
moetten elkaar en het reusachfige terrein dat een dergelijk onderwijs 
zou moeten bestrijken werd onder de oogen gezien. Het doel van 
de vereeniging werd beter omschreven, zij moest tot centralisatie 
voeren van alle werk dat reeds werd gedaan door hen die baker- 
cursussen, moedercursussen, en lessen in opvoedkunde gaven; men 
begreep ook dat men de ouders direct zou moeten bereiken en wilde 
men de geheele ontwikkeling van het kind op de meest natuurlijke 
wijze bevorderen dan moesten de gezinsverhoudingen worden beïnvloed 
en de befeekenis der maatschappelijke toestanden worden ingezien. 
Het was immers niet de bedoeling een werk te verrichten, dat alleen 
één klasse zou ten goede komen. Al zal men dus in de verschillende 
plaatsen, onder menschen van verschillende ontwikkeling, van ver
schillende leeftijd andere middelen moeten kiezen en bijzondere onder
werpen moeten accentueeren, het blijkt duidelijk uit het boekje dat 
men bedoelde voorlichting aan allen, naar ieders behoefte en be
vattingsvermogen.

Nu kwam echter de groofe vraag: wie zal dit werk ondernemen?
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en een gezin te vormen. Het gaat er dus om docenten te 
wier belangstelling niet alleen op het kind als individu geric 
die zich ook bezighouden met de praktische en economisch* 
die aan het probleem verbonden zijn; zoo kwam de school eensd» 
op het terrein van het nijverheidsonderwijs, daar het pral 
in vakken als koken, huishoudkunde en handwerken 
program vervult, anderdeels stond zij naast de school voor maat
schappelijk werk, omdat de beteekenis van de sociale omstandigheden 
van den mensch begrepen moet worden. Naast vakken die deze beide 
richtingen vertegenwoordigen, moest er een groep zijn van centrale 
vakken, die zich direct met den mensch zelf bezighouden: gezond
heidsleer, kinderverzorging, kinderzielkunde en opvoedkunde en een 
vierde groep, die gebieden bestrijkt waarop de belangstelling van het

Het is duidelijk dat men, toen men het terrein overzien had en het 
detailwerk dat er reeds was verricht had aanschouwd, begreep dat 
de specialisatie van degenen die zich reeds met cursussen bezighielden, 
niemand geschikt maakte voor het onderwijs zooals de vereeniging 
het bedoelt. Men wist immers dat er geen samenvatting plaats moest 
hebben van alles wat ons weten en kunnen op dit gebied heeft be
reikt, maar een samensmelting, al kan men die nog niet omschrijven. 
Aan dit inzicht heeft de school haar leven te danken. Zij is de sym- 
boliseering van de gedachte dat de mensch eenheid is, wiens ge
schiedenis een doorloopende continuiteit voorstelt, wiens uitingen staan 
in wisselwerking met zijn omgeving evengoed als zijn ziel en lichaam 
elkaar wederkeerig beinvloeden. "Wil men de opgroeiende mensch 
bewust leiding geven dan moet men belang stellen in zijn natuurlijke 
ontwikkelingsgang en ook in de invloed die van buitenaf daarop kan 
worden uitgeoefend. Er moesten dus menschen gevormd worden die 
een nieuw vak beheerschen en het geheele terrein konden overzien 
en deze menschen moesten geen theoretici zijn, zij moesten zich bezig
houden met de bestudeering van de normen zooals men die leert 
kennen uit de waarneming van de werkelijkheid in het kinderleven 
zelf, niet een vorm scheppend waarin men een goed opgevoed kind 
zal laten passen. Zij moesten de groote lijn leeren zien die door de 
ontwikkeling van alle gezonden gaat, om te leeren opmerken en be
grijpen, zij moesten met kinderen omgaan om hun eigen ervaringen 
op te doen. Verzorgen en opvoeden wordt dan behandelen al naar 
de behoeften, die er in bepaalde perioden op den voorgrond treden, 
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kind zich in bepaalde perioden gaat richten, zooals plant- en < 
kunde, muziek, handenarbeid, lectuur. Zoo was het leerplan 
theoretische jaren spoedig voorzien van de onderdeden waarvan 
leerlingen later als docenten in K. en O. één geheel zouden moeten 
maken. Zij moesten in hun studie de verschillende onderwerpen leeren 
groepeeren, zóó dat de mensch in zijn ontwikkelingsgang er het cen
trale punt van vormde; van den beginne af aan is deze theoretische 
opzet binnen de perken gehouden en de aankomende leerling werd 
direct met kinderen in contact gebracht. Hier begreep men dat het 
niet om een vak, om dood onderwijs moest gaan, maar dat het leven 
zelf: de praktijk het terrein was waarop de leerling vooral zijn studie 
zou moeten volbrengen. De theorie wilde leiding geven, de handigheid, 
de oefening in het opmerken en de belangstelling zoo ontwikkelen, dat 
het verlangen naar verdere studie naast de praktijk levendig werd 
gehouden. Contact met kinderen in de eerste plaats, maar ook contact 
met ouders en opvoeders zoodra het doel voor de aanstaande leera- 
ressen (want het bleek al spoedig dat onze aanstaande leerkrachten 
uitsluitend meisjes waren) persoonlijk meer bevattelijk ging worden. 
Zoo ontstond het praktische jaar met zijn poging de leerlingen in 
aanraking te brengen met kinderen van allerlei leeftijd, mee te laten 
werken aan inrichtingen van allerlei soort, opdat ze de moeilijkheden 
die zich in de praktijk voordoen, zelf zouden ondervinden. Zoo ontstond 
in de tweede plaats de volgende synthese die bereikte dat de cirkel 
weer gesloten werd: het museum voor ouders en opvoeders werd 
erkend als een noodzakelijke aanvulling voor deze school.

Sinds dien is haar officieele naam te beperkt geworden. De op
leiding van leerkrachten moet zeer zeker in het centrum van 
streven blijven staan; zij heeft zich echter meester gemaakt van 
geheele terrein waarop zij zich, gezien haar ontwikkelingsgang, behoort 
te bewegen. Niet alleen een vakopleiding voor meisjes, die aan in
dustriescholen, aan middelbare meisjesscholen of in de cursussen aan 
moeders hare denkbeelden zullen kunnen verspreiden omvat zij nu, 
maar geeft gelegenheid aan allen die belangstellen op dit gebied, die 
een taak hetzij als leerares, hetzij als hoofd in een inrichting, hetzij 
als ouders of opvoeders hebben te vervullen, kennis op te doen en 
te zien wat er op dit gebied verzameld is. Zoo is zij dus een inrichting 
geworden van maatschappelijk en cultureel belang, een instituut waar 
jonge menschen die bewust mee willen werken aan de geleidelijke 
hervormingen die in onze samenleving, in gezin en maatschappij aan 
den gang zijn, leiding vinden, maar ook een instituut voor volksge
zondheid zouden we kunnen zeggen, of voor volkswelvaart of volks
ontwikkeling, wanneer al deze begrippen niet gedogmatiseerd waren;
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Moeten we er nog aan toevoegen, dat ook in een ander opzicht 
nog deze school de stroomingen van onzen tijd vertegenwoordigt ? 
Wij zijn bezig ons uit te werken boven het feminisme; achteraf ge
zien een strijd tusschen de seksen waarin de mensch zich bewust is 
geworden van de noodzakelijkheid van samenwerking der beide elkaar 
aanvullende elementen van ons mensch zijn. De strijd om gelijke rechten 
vaak ontaardend in een wcgcijfering van alle verschillen is overge
gaan in een phase van rustige beschouwing en „de vrouw” vecht 
niet meer om gelijkheid, „de man" bestrijdt niet meer haar gelijkwaar
digheid. Vrijwel alle wegen staan voor ieder open, man en vrouw, 
en de vrouw heeft bewezen dat ook zij te waardeeren is als maat
schappelijke medewerkster. Nu het ook voor haar mogelijk is haar 
talenten te oefenen, zelfs op de gebieden van ons hoogste intellectueel 
en geestelijk bezit wordt nu dus aan ieder mensch, man of vrouw, 
de kans geboden zijn eigen persoonlijkheid zoover mogelijk te ontwik- 

ing komt die noodig is voor de 
al een grond gegeven, waarom 

de jeugdontwikkeling der kinderen betere kansen 
heeft. Als de vrouw niet meer als eenzijdig, alleen met moederlijk 
instinct uitgerust wezen en vervormd door de conventie in het huwelijk 
gaat en de krachten op moet geven, vaak reeds bij de verzorging van 
de baby, zeker dan wanneer de kinderen zich gaan wenden naar het 
leven daarbuiten, zoodat zij dan niet veel meer was dan de drijvende 
kracht van het huishouden, wier liefde wel vaak een rustpunt in het 
leven was, maar geen stuwkracht, zelfs hinderpaal, daar kan zij nu 
bewust van haar taak, verruimd door kennis en inzicht haar moeder- 
instinct verdiepen tot zuivere moederliefde die het groeiende kind 
weet te binden en toch af te staan. Nu de vrouwenbeweging zoo 
haar doel ziet dat zij slechts vraagt, wat trouwens de eersten ook 
vroegen, maar de tijd waarin zij spraken bepaalde de wijze waarop 
ze zich uitdrukten en die werd niet begrepen, ontwikkelingsmoge
lijkheid van de vrouw naar haar aanleg en economische onafhanke
lijkheid van het volwassen meisje, opdat ook voor haar het huwelijk 
een vrije keuze kan worden, nu is het begrijpelijk dat er zich gelei
delijk een gebied gaat afgrenzen op het groote terrein van onze 
werkzaamheden waar de vrouwen bij voorkeur baar krachten aan 
geven. Duidelijk zien we voor den dag komen dat daar waar de 
vrouwen na volbrachte studie een beroep uitoefenen, de betrekkin
gen waarbij sociale belangstelling of opvoedkundig werk gevraagd 
wordt, de voorkeur krijgen. Ook bij het groote maatschappelijk opvoed-
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kundig werk, volksuniversiteiten, ontwikkelende arbeidersbon 
en dergelijke zien we vrouwen van naam aan het werk. Nu 
school een nieuw gebied geopend waarop mannen en vrouwen samen 
zullen moeten werken, want om tot zijn volle menschelijkheid te komen, 
heeft het kind vader en moeder beide noodig en de problemen der 
kinderverzorging en opvoeding moeten door mannen en vrouwen m 
overleg onder de oogen gezien worden. Maar als men zijn oogen 
speciaal richt op de beteekenis der school als opleidingsschool, be
voegdheid gevend tot de uitoefening van een beroep, dan is het be
grijpelijk dat zij vooral meisjes zal trekken. Deze meisjes zullen 
voldoende verstand moeten hebben om de leerstof te kunnen bevatten, 
voldoende algemeene ontwikkeling en initiatief om een zelfstandige 
studie op zich te nemen en ook na de opleiding zelf verder te werken 
en voldoende hart voor haar werk om haar gebied levend te houden.

Wanneer men zich afvraagt wat de winst is der medewerking 
der vrouwen op alle gebieden, dan zal men nog steeds het verwijt 
hooren dat de vrouw te weinig intellect heeft om iets te beteekenen, 
maar gelukkig beginnen we over deze stompheid van ons verstand 
heen te komen en zien we dat dit niet de kern van de zaak is en 
dat het mes van den intellectualist hier nog bezig is de menschen 
in stukken te snijden. Nog meent men wel dat verstand en gemoed 
niet anders dan in conflict met elkaar kunnen leven en in die ver
dwaasdheid had men de wijsheid verloren. Nu begint men weer in 
te zien, dat verstand 
werken om 
grooter bewustwording n 
te stellen zijn leven te le, 

ip zoekt 
opzicht 

>efte

de wijsheid verloren. Nu begint i
en gemoed, hart en intellect samen moeten 

den mensch als drager van het geestelijk leven in steeds 
met volle verantwoordelijkheidsgevoel in staat 
even terwille van zichzelf en de anderen. En 

de wetenschap zoekt weer de wijsheid als grond van haar beteekenis 
en in dat opzicht heeft de vrouw aan de menschheid iets gebracht: 
haar behoefte om in haar werk ook bevrediging voor haar hart te 
vinden; we bedoelen niet dat de mannen dit niet hebben, verreweg 
de meerderheid zoekt ook de vreugde van het werk dat hen bevredigt, 

spreken van interesseeren; de erkenning echter dat er een 
ijke behoefte bestaat aan met vreugde verrichte bevredigende 

arbeid hebben zij te danken aan de vrouwen die geleden hebben in 
den strijd om het recht van te mogen arbeiden. Dat een dergelijke 
arbeid haar vrouwelijke eigenschappen niet heeft kunnen schaden, 
zooals men wel beweerde en geen verlies beteekent voor haar per
soonlijkheid, maar een winst zal men begrijpen, wanneer men ziet 
hoe zij durft te toonen dat ze ook in haar arbeid zich geheel wil 
geven; zij brengt geen offer maar overgave.

Zeker, er blijven nog problemen te over; wanneer we in groote
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T> ij Kon. Besluit van 21 Maart 1903 werd 
ingesteld tot het voorbereiden van 

tot reorganisatie van het lager-, middelbaar- 
voorzoover deze tot eene betere ineenschakeling 
dcclcn van het onderwijs noodig z 
opdracht kreeg deze Commissie den naam van 
missie. In April 1910 heeft de Commissie een rapport aan Hare 
Majesteit gezonden.

Wie zich in onze dagen bezig houdt met de studie van de organi
satie van het voorbereidend hooger- en middelbaar onderwijs, zal 
bij het nalezen van de literatuur bijzondere aandacht moeten schenken 
aan de algemeene beschouwingen, waarmede het lijvige en omvang
rijke rapport wordt ingeleid.

In twintig jaren kan veel veranderen 
veranderd, vooral onder den invloed van 
beurtenissen. Onze tijd is gekenmerkt door

lijnen het gebeuren in onze wereld overzien, dan herkennen we ver- 
' blijdende teckenen in de herleving van de diepere bezinning van 
de menschen die de oorlogs-verschrikkingen hebben wakker geschud 
en de stille werkers hadden den weg bereid, zoodat er hard aange
pakt kon worden om het evenwicht in ons menschen en in onze 
samenleving te herstellen en op steviger basis te vestigen. Voor ieder 
persoonlijk blijft het leven een weg die hij zich zelf zal moeten banen, 
toegerust met de gaven van lichaam en ziel, hem meegegeven met 
zijn aanleg, veredeld of verminkt in een tijd van zijn afhankelijkheid. 
Dat ieder mensch de kans moet hebben tot het beste wat hij worden 
kan uit te groeien, dat is de kern van alles wat de school voor 
K. en O. aan hen mee wil geven, die zij zal bereiken en alle mid
delen die daarvoor ten dienste staan zal zij gebruiken.

De taak van de leeraressen die zij vormt, zal het zijn in hun prak
tijk te leeren hoe zij de menschen zullen kunnen benaderen; zij zullen 
evenveel methoden moeten toepassen en talen kennen als er menschen 
zijn tot wie zij spreken. Haar onderwijs zal levend moeten blijven 
en aangepast aan de behoeften. Daarom is het moeilijk werk, dat 
vaak aan critiek zal blootstellen, maar dat met succes bekroond zal 
worden, wanneer ze bezield blijven door het doel dat zij bij hunne 
studie vooropstelden.
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analyse teneinde tot een doeltreffende synthese te geraken, óók op 
onderwijsgebied.

Wel wordt in het Ineenschakelingsrapport ernstig naar een pas
sende synthese voor ons geheele onderwijsstelsel gezocht, de analyse 
echter beperkt zich in hoofdzaak tot een overzicht van de historische 
ontwikkeling en tot beschouwingen van meer formeelen aard. Toch 
moet men groote waardeering gevoelen voor het werk van de Staats
commissie, omdat zij het zeer omvangrijke gebied volledig heeft 
doorgewerkt en met een wel overwogen plan is gekomen. Indien dit 
plan verwezentlijkt ware, zou de huidige toestand van het voorbe
reidend hooger-, middelbaar- en handelsonderwijs heel wat minder 
verward zijn, dan hij nu in werkelijkheid is. En men moet zich 
verbazen, dat het werk van wijlen den Hoogleeraar J. Woltjer en 
zoovele andere thans nog steeds vooraanstaande mannen, zooals 
Nolens, Symons en de Visser zoolang heeft kunnen rusten zonder 
eenig practisch succes.

Partieele regelingen van gedeelten 
lijk voor de organisatie van het gehe<

In het voorwoord van zijn „Volksoj 
op onderwijsgebied niet volkomen duidelijk 3 
laat zich verleiden tot allerlei, op het oog, 
evenwel bij den verderen groei der maatschaj 
dachte uitkomst voeren.

De verschillende deelen van de volksopleiding toch staan met 
elkaar in nauw verband en geen enkele wijziging wordt in het eene 
gedeelte aangebracht of de invloed doet zich langzamerhand overal 
gevoelen. Partieele herzieningen hebben dikwijls geen ander gevolg, 
dan de grondgedachte van den wetgever te verminken zonder een 
andere ervoor in de plaats te stellen."

Dat de wet van 1920 voor het lager onderwijs niet heeft voldaan, 
is ten deele te wijten aan het feit, dat niet tegelijkertijd een passende 
reorganisatie van het gymnasiale- en middelbaar onderwijs tot stand 
is gekomen.

Terecht werd herhaaldelijk de gang van zaken voor het middel
baar onderwijs een lijdensgeschiedenis genoemd. De wetsontwerpen, 
die de wettelijke regeling van de lycea beoogden en die tevens het 
geheele gebied van het middelbaar- en voorbereidend hooger onder
wijs omvatten, zijn door voortdurende tegenwerking niet verder 
gekomen. Nog steeds mist het lyceum een wettelijke basis; voor het 
lyceum geldt de wet op het Hooger Onderwijs voor de afdeeling 
Gymnasium en de Wet 'op het Middelbaar Onderwijs voor de afd. 
Hoogereburgerschool. Deze tweeslachtigheid belemmert de ontwikke-
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of het voorbereidend hooger 
’iooger onderwijs te rekenen 

„Het kenmerkende van 
het hooger onderwijs kan niet meer uitsluitend in „de geleerde vor
ming", in de studie van het Grieksch en Latijn als grondslag der 
opleiding gezocht worden, vooral thans niet, nu de technische hooge
school is opgenomen in de Hooger onderwijswet".

Na de oprichting van de landbouwhoogeschool, na de indeeling 
van de Veeartsenijkundige hoogeschool bij de Utrechtsche Universi- 
teit, na het tot standkomen van de Handelshoogeschool en van de 
Handelsfaculteit aan de universiteit te Amsterdam zal iedereen be
grijpen, dat de opmerking van de Ineenschakelingscommissie thans 
a fortiori geldt.

Er zullen verschillende wegen moeten zijn, die naar het hooger 
onderwijs voeren; in één opzicht zullen die verschillende wegen 
overeen moeten komen en dat is in de strekking, om de leerlingen te 
bekwamen tot zelfstandige beoefening van de wetenschap. Welke weg 
het meest geschikt is, hangt af van de wetenschap, die beoefend 
zal worden; wel staat het voor mij vast, dat de studie van de oude 
talen, van de wiskunde en van de natuurwetenschappen bij uitstek 
voor het beoogde doel het meest is aangewezen, terwijl dit daaren
tegen van het onderwijs in de moderne talen, in boekhouden en 
handclsrekenen niet gezegd kan worden. Terecht werd dan ook door 
het Bestuur van de Vereeniging van studenten aan de Handels
hoogeschool te Rotterdam opgemerkt, dat goede cijfers voor boek
houden en handelsrekenen niet den waarborg geven, dat men met 
vrucht aan de Handelshoogeschool zou kunnen studeeren. Daaren
tegen geloof ik, dat aan goede cijfers voor de oude talen, en voor 
wis- en natuurkunde, indien deze cijfers oordeelkundig zijn gegeven, 
wel degelijk bijzondere waarde moet worden toegekend. Wij komen 
hierop nader terug.

Een tweede vraag, die de Staatscommissie beantwoordde, is, „of 
het lager, het middelbaar, het voorbereidend-hooger en het hooger 
onderwijs concentrisch kunnen worden ingericht, d.w.z. zoo, dat het 
lager onderwijs het middelpunt vormt, of liever den binnensten cirkel;

ling van het lyceum en 
twee verschillende leerplannen op den voet te volgen, kan 
evolutie geen sprake zijn.

Het aaneenschakeiingsrapport stelt voor, om de hoogereburger- 
school en het gymnasium te verbinden tot ééne inrichting ter voor
bereiding van alle hooger onderwijs en de Staatscommissie wenscht 
deze inrichting lyceum te noemen.

Bij de behandeling van de vraa< 
onderwijs tot het middelbaar of tot > 
is, schrijft de Staatscommissie van 

kan niet meer 
het Grieksch
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hooger onderwijs; en dat de buitenste en grootste ring, die van het 
hooger onderwijs is. De leerlingen van het hooger onderwijs zouden 
dan alle ringen doorloopen, dus het middelbaar onderwijs ook volgen 
en eerst, wanneer ze dat hadden afgedaan, voortgaan met wat het 
hooger onderwijs eischt.”

Hoewel erkennende, dat hieraan belangrijke voordeelen verbonden 
zouden zijn, acht de Staatscommissie deze regeling niet uitvoerbaar. 
Het vakonderwijs vindt in dit stelsel van kringen geen plaats; doch 
afgezien daarvan zou men kunnen vragen, of er niet voor allen, die 
de lagere school doorloopen hebben, een algemeen vormend middel
baar onderwijs mogelijk ware, dat in bijv, drie jaren tijds een 
eenigermate afgesloten ontwikkeling zou geven aan hen, die met die 
verworven kennis moeten volstaan en dat tegelijkertijd een geschikte 
vooropleiding zou zijn voor allen, die later de universiteit of de 
hoogcschool zullen bezoeken; deze zouden dan nog drie jaren voor
bereidend hooger onderwijs ontvangen, alvorens met de akademische 
studie te beginnen.

Die regeling zou het groote voordeel bieden, dat de beroepskeuze 
zou worden uitgesteld tot den 15 of 16-jarigen leeftijd, tot na de 
puberteit. Op het belang hiervan heeft J. H. Gunning, in het Nov. 
nummer van de Gids van 1898 in een artikel getiteld „Organisatie 
van ons onderwijs" gewezen. Wie dit lezenswaardige opstel leest 
zal moeten erkennen, dat wij thans, in een tijdperk van dertig Jaren, 
nog niet veel verder zijn gekomen. Zeker, er zijn lycea, maar regel 
is toch nog in de meeste steden, dat de ouders voor hun kind 
den elf- of twaalfjarigen leeftijd moeten kiezen na het verlaten ' 
de lagere school. Terecht zegt Gunning, dat de ouders dan de 
gevens missen, om een werkelijk rationeele keuze te doen; „tal ' 
onpaedagogische motieven, als financieelc overwegingen, 
dities, ijdelheid, vooringenomenheid bepalen de keuze".

Inmiddels heeft de hoogereburgerschool het jus promovendi voor 
de wis- en natuurkunde en voor de geneeskunde gekregen en daar
door is de keuze tusschen gymnasium en h.b.s. iets minder moeilijk 
geworden. Maar toch blijft het bezwaar voor de ouders, die op 
redelijke gronden hun keuze willen bepalen, zeer groot.

Wel kan men in het algemeen op grond van de resultaten bij het 
lager onderwijs verkregen een oordeel vellen omtrent den intcllc- 
tueelen aanleg van het kind; echter omtrent de geschiktheid voor 
een bepaalde studie weet men gewoonlijk niets. Ook hier geldt, dat 
enkele uitzonderingen den regel bevestigen.
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onderwijs een geheel

Hoe verleidelijk nu ook de voordeelen schijnen verbonden aan een 
algemeen vormende middelbare school met 3 j. c. onmiddcllijk aan
sluitende bij de lagere school, er zijn hiertegen zulke overwegende 
bezwaren, dat de voordeelen er niet tegen opwegen. Ofschoon de 
vakken, waarin in de eerste drie klassen van een h.b.s. met 5 j. c. 
onderwijs wordt gegeven dezelfde zijn, als voor een h.b.s. met 3 j. c., 
het maakt een groot verschil, of het onderwijs in drie jaren een af
gesloten geheel moet vormen, of dat het, zooals op een h.b.s. met 
5 j. c., een onderwijs is, dat met het daarop volgende een organisch 
geheel moet zijn. Dit geldt in hooge mate voor de wis- en natuur
kunde. Niemand zal in onzen tijd betwisten, dat er een school moet 
zijn, waar de wiskunde en de natuurwetenschappen zeer goed ver- 

de noodige tijd en een 
en didactiek. Men wenscht met de beginselen van 

ontwikkelen; technische 
secundaire beteekenis. Het onderwijs in de lagere 
belofte in voor de toekomst.

zorgd worden; die goede verzorging eischt 
bepaalde methodiek 
de wiskunde het functioneele denken te 
vaardigheid is van 
klassen houdt een

Een geheele andere beteekenis heeft het onderwijs in de wiskunde 
aan een h.b.s. met 3 j. c.; hier is het vooral de technische vaardig
heid, die ontwikkeld moet worden, teneinde eenige technische pro
blemen, zooals bijv, de samengestelde interest, te kunnen oplossen.

Voor de geschiedenis maakt het een groot verschil, of men in drie 
jaren een afgerond geheel moet geven, of dat men de leerstof over 
vijf of zes jaren kan verdeden.

Voor de vreemde talen zal de methode anders kunnen zijn, reeds in 
de eerste leerjaren, wanneer het de bedoeling is, 
te geven met bepaalde practische bedoelingen 
in de handelscorrcspondentie, dan, indien het 
andere strekking heeft.

Terecht zegt dan ook de Staatscommissie, „dat het verstandig is 
bij het onderwijs de bestemming der leerlingen in ’t algemeen, wat 
het type der school betreft, voor oogen te houden.” En verder: „In 
't algemeen moet het onderwijs aan iedere soort van scholen inge
richt worden naar de bestemming van de groote meerderheid der 
leerlingen; het belang van die meerderheid moet niet opgeofferd 
worden aan hetgeen voor enkelen misschien wenschelijk zou kunnen 
zijn.” Daarom is het geenszins aan te bevelen, om het onderwijs in 
de eerste- en in de tweede klasse van een Handelsschool met 5 j. c. 
gelijk te maken aan dat van een Hoogereburgerschool met 5 j. c., 
zooals men dit in Enschede voornemens is te doen.

Behalve de bezwaren, die de Staatscommissie reeds naar voren 
heeft gebracht, zijn er andere moeilijkheden, die tegen een
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onderwijs voor alle kinderen na het verlaten van de lagere school 
pleiten. De uitdrukking „boven zijn intellectueelen stand studeeren" 
hoort men in de laatste jaren veel meer dan vroeger; ik geloof, dat 
de uitdrukking zelve in de feiten van het laatste decennium haar 
oorsprong heeft gevonden. Inderdaad, wij vinden in de eerste klassen 
van vele lycea en hooge 
ling van leerlingen, die 
wetenschappelijk werk zeer ver uiteenloopen. 
lingen in intellectueele begaafdheid verschillen, 
het, om een bepaald programma af te werken. Met 
kunnen de autoriteiten vast stellen, dat 
stof in een 
leert dan, dat de resultaten onbevredigend zijn 

rcentage van hen, die niet mee 
iporten vijfjes (even voldoende) 
: cijfers op hun plaats

ingen, die voor de academie voorbereiden, zijn thans het 
le hoogereburgerschool en het lyceum. Met opzet kiezen

;ereburgerscholen een merkwaardige verzame- 
e in geschiktheid voor een voorbereiding tot 

. En hoe meer de leer- 
i, des te mo<

een zekere hoeve 
bepaald leerjaar moet worden behandeld, maar 

wegens
percentage van hen, die niet mee kunnen komen. En worden 
de rapporten vijfjes (even voldoende) gegeven, waar eigenlijk 
doende cijfers op hun plaats waren, dan krijgt men 
een school, die niet op het peil staat, waarop een 
staan, waar prae-universitair onderwijs wordt gegeven;
is het toelaten van jan en alleman tot de laagste klassen, ge
paard met de verplichting, om een bepaald leerplan degelijk te ver
werken, een van de belangrijkste factoren, die belemmerc'nd werken. 
En nu bedoel ik met jan en alleman volstrekt niet de maatschappelijk 
minder gesitueerden; in de meeste gemeenten is het nu wel zoo ge
regeld, dat ook minder gegoeden zonder bezwaar de middelbare school 
kunnen bezoeken en het is ook alleszins gewenscht, dat ieder begaafd 
kind een goede kans krijgt, om zich verder te ontwikkelen. Maar dat 
nauwelijks middelmatigen en minder dan middelmatigen de banken 
vullen, waar uitsluitend de meer dan middelmatigen en begaafden een 
plaats toekomt, is wel zeer te betreuren. Noch de maatschappij, noch 
de school,, noch de leerlingen zelve zijn met dezen stand van zaken 
gediend en voor de docenten is het vaak een wanhopig werk; voor 
de niet voldoend begaafde leerlingen is het echter wel het ergst.

Met een afdalen tot de nauwelijks middelmatigen zouden de werkelijk 
begaafden allerminst gedienst zijn; ja, het zou 1 
werken! Het Daltonstelsel kan wellicht schifting 
uit dezen nood brengen, maar wij achten dit stelsel 
en bij onze tegenwoordige maatschappelijke verhoi 
niet uitvoerbaar.

Daarom vinden wij een 
leerlingen niet gewenscht.

De inrichtingen, die voor 
gymnasium, dl
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zij dit in deze volgorde lezen. Het gymnasium en het lyceum 
voor alle faculteiten van het universitaire onder

scholen; de hoogereburgcrschool, de oude, waar 
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le wis- en natuurkunde en voor de verschillende hooge- 
i geeft de h. b. s. met 5 j. c. in haar eerste drie 
>ikte voorbereiding voor de middelbaar technische 

Tevens geeft de h. b. s. met 5j.c.
; voor a.s. bedrijfsleiders, vooral indien deze 
egenheden moeten bezighouden.
>oals bekend is, het voordeel, dat de keuze 

moderne opleiding tot na de tweede klasse 
kan worden uitgesteld; gewoonlijk worden in de eerste- en in de 
tweede klasse, de zoogen. onderbouw, geen oude talen onderwezen. 
Tijdens het doorloopen van den onderbouw komt dikwijls een voor
keur voor bepaalde vakken te voorschijn, waardoor een redelijke 
keuze tusschen het gymnasium en de h.b.s. bevorderd jvordt. Van een 
beroepskeuze kan er dan eigenlijk nog geen sprake zijn ; wel van een studie
keuze. In hoeverre die beïnvloed wordt door de verschijnselen der 
puberteit is niet bekend; maar wel staat het voor mij vast, dat een 
jongen met weinig verstand door of tijdens zijn puberteit niet in een 
begaafden knaap verandert. Inmiddels blijft het uitstel van de studie
keuze toch wel een zaak van belang en wanneer de ouders dit voordeel 
goed begrepen, zou de aanvankelijke populariteit van het lyceum wel 
weer veld winnen. Mits men de ongemotiveerde verwachting prijs 
geeft, dat een lyceum een gemakkelijkere school is, dan een gymnasium 
of een hoogereburgerschool.

In Volksontwikkeling, en wel in het Februarinummer van 1926, 
heeft Vor der Hake in zijn artikel .De middelbare school in de 
verdrukking" er op gewezen, hoe het lyceum voortdurend in zijn ont
wikkeling is tegengehouden. De afdeeling hoogereburgerschool verschilt 
niet of zeer weinig van een gewone h.b.s. met 5 j.c.; de verplaatsing 
van één enkel lesuur in de wiskunde uit een der beide lagere klassen, 
naar de derde- of vierde klasse is eerder een voordeel; maar met de 
gymnasium-afdeeling ziet het er geheel anders uit. Men kan niet ont
kennen, dat het een bezwaar is, om hetzelfde groote aantal lesuren 
in de oude talen, dat gedurende zes jaren aan een gymnasium gegeven 
wordt, op een lyceum in vier jaren te comprimeeren; dan komen de 
andere vakken in de verdrukking. Desniettegenstaande staan de lycea.
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wat de eindresultaten betreft, gemiddeld niet achter bij de gymnasia. 
En dit pleit wel zeer voor de toewijding van de docenten.

Nu wenschen vrijwel alle rectoren van lycea 
leerplan. Dit komt feitelijk hier op neer, dat men 
om een aantal lesuren in de vers 
men een meer harmonisch geheel krij( 
opleiding dezelfde resultaten kan vc 
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de universiteit bereikten, minder goed slaagden.

van lycea een eigen lyceum- 
op neer, dat men de vrijheid wenscht, 

rschillcnde vakken zóó te kiezen, dat 
rijgt. Dat men met een klassieke 
verkrijgen met een kleiner aantal 

eschreven is, staat voor mij wel vast. Men 
:ning houden met den leeftijd der leerlingen 

met hun grooter bevattingsvermogen! Het is een feit, dat velen 
van de h.b.s. in twee jaren tijds met slechts enkele 

'ekelijks in de oude talen een zeer goed staats-examen

staatsexamendiploma 
dan de anderen.

Er wordt min of meer smalend gezegd, dat de menschen van het 
staats-examei\ slechts een vernisje hebben van de klassieke cultuur. 
Maar wie weet dat? AVie durft zooiets te beweren zonder degelijke 
argumenten? Het lijkt mij een vooroordeel. Niemand minder dan wijlen 
de bekende graecus Dr. Frenkel, die toch zeker in hart en nieren 
een oprechte classicus was, heeft mij gezegd, dat hij een degelijk 
student met h.b.s. diploma na twee jaren opleiding beter beslagen 
voor het staats-examen (A) kon laten opgaan, dan menig gymnasiast 
voor zijn eind-examen.

Gunning heeft in zijn Gidsartikel een driejarige klassieke vorming 
voorgesteld; hij verwacht van het onderwijs in de oude talen voor 
de puberteitsjaren niet veel, omdat de methode, welke men dient te 
volgen, voor de jeugdige leerlingen niet geschikt is. Of deze stelling 
in hare algemeenheid juist is, weet ik niet, maar men mag thans na 
twintig jaren ervaring wel zeggen, dat het als 't ware experimenteel 
gebleken is, dat met een vierjarige klassieke opleiding goede resultaten 
verkregen worden. En nu komt het er op aan, of men niet even goede 
resultaten zou kunnen verkrijgen met een ietwat kleiner aantal lesuren. 
Men zou dan in de 3e-, 4e, en 5e klasse één uur 
aan de moderne talen en in 3 en 4 één uur meer aan

Het is bedroevend te moeten constateeren, dat de tegenstanders 
van het lyceum elke poging, die door de rectoren van lycea onder
nomen wordt, om tot een. goede syntk-Mw i». k» 
trachten te smoren. De voorstelling, d<'
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brengen wordt de lyceumgcdachtc ondermijnd. Wij achten dit niet 
doeltreffend en zeker niet economisch. De wettelijke regeling kan 
echter de gelegenheid openlaten, om het Latijn in den onderbouw te 
onderwijzen, zooals dit op verschillende R. K. lycea geschiedt.

Er bestaat sinds langen tijd alle aanleiding, om het lyceum 
goede kans tot ontwikkeling te geven. Dat de wetgever voor 
dient te waken door het vaststellen van een minimum aantal lesuren 
voor elk der te onderwijzen vakken en door het voorschrijven van 
eindexameneischen, spreekt wel van zelf. De billijkheid brengt mede, 
dat het eindexamen voor allen, die tot de universiteit of tot een 
boogeschool toelating vragen, ongeveer gelijkwaardig is. Maar die 
gelijkwaardigheid behoeft niet een absolute gelijkheid te beteekenen. 
Een gemakkelijk eindexamen is niet in het belang van de a.s. student 
en een inrichting van voorbereidend hooger onderwijs zou zich door 
een gemakkelijk eindexamen slechts gedurende enkele jaren een schijn
succes kunnen verzekeren.

De classici, die zich tegen het tot stand komen van een lyceum 
leerplan met hand en tand verzetten, mogen wel weten, dat het aantal 
classiek opgeleiden in de laatste twintig jaren juist door de lycea 
aanzienlijk is toegenomen. Voor 1920, toen er in Enschede nog geen 
lyceum was, bezochten vier of vijf jongelui uit deze stad het gymnasium 
te Hengelo; thans zijn er dertig leerlingen op de gymnasium-afdeeling 
van het lyceum in Enschede! Het staat voor mij vast, dat nog niet 
het derde deel van dit aantal het gymnasium gekozen zou hebben, 
indien de keuze onmiddellijk na het verlaten van de lagere school had 
moeten plaats vinden!

Het lyceum biedt ook een goede gelegenheid, om de classieke op
leiding te kiezen voor de leerlingen, die U.L.O. hebben gevolgd en 
die een bijzonderen aanleg en lust tot studie gevoelen.

Dat de combinatie van Gymnasium en Hoogereburgerschool tot een 
lyceum een aanzienlijke besparing van kosten medebrengt, is iets wat 
in deze jaren van bezuiniging nog wel eens extra gereleveerd mag 
worden. Bovendien zullen vele ouders er bezwaar tegen hebben, om 
hun 12 tot 14-jarige kinderen dagelijks heen en weer te laten reizen; 
dat heen en weer trekken kost tijd en het is voor zulke jeugdige 
leerlingen veel te vermoeiend en ook in andere opzichten zeer ongewenscht.

Het bijzonder onderwijs heeft tot dusverre van den lyceum-vorm
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irop gebaseerde ver- 
chte vakken kan men 

van de vormende 
voor het universitair onderwijs. Die studie ver- 

grondige analyse van de beteekenis der leerstof.
t gebeurd voor de inrichting van de zoogen. littcrair-econo- 
H. B. S. of H.B.S.-A? Hieraan ontbreekt mijns inziens nog 

een en ander. Of meent men in ernst, dat men de kernvakken 
het gymnasium, de oude talen, en de kernvakken van de h.b.s., 

en natuurkunde, kan wegnemen en dat men dan toch nog 
school kan presenteeren, die met de beide andere op één lijn 

staat? Uit het feit, dat de studie van de moderne talen en van de 
economie aan de universiteiten thuis behoort, volgt niet, dat de leer
stof van de eerste beginselen van deze vakken voldoende zou zijn, 
om voor het volgen van het onderwijs aan de academie de noodige 
voorbereiding te geven. Zeker, wij willen het aannemen, dat Vor 
der Hake een school wenscht „met ernstige werkers — 
andere school" (l.c. pag. 137). Ja zeker, en gelukkig, 
andere waarden in de wereld, dan enkel classieke en

geprofiteerd; het initiatief daartoe werd gewoonlijk door de ouders 
genomen. Enschede en Zaandam stichtten de eerste openbare ge
meentelijke lycea; later volgden Kampen en Den Haag; vervolgens 
Amsterdam en Utrecht met een lyceum voor meisjes.

Vooral voor provinciesteden en voor groote dorpen, centra voor 
de in de omgeving wonende plattelandsbevolking, biedt het lyceum 
een economische oplossing voor de behoeften aan voorbereidend 
hooger onderwijs. Beter één lyceum, dan een h.b.s. en een kwijnend, 
chronisch aan bloedarmoede lijdend, klein gymnasium.

De toekomst van het lyceum ?
De toekomst is in handen van de docenten; dit geldt voor het 

lyceum evengoed als voor alle andere scholen. De resultaten, die 
over het algemeen bevredigend geweest zijn, doen ons de toekomst 
met vertrouwen tegemoet zien.

De M.O. medewerker van het Alg. Handelsblad heeft aan de 
„crisis" van het lyceum een artikel gewijd. Maar de geachte mede
werker vergist zich: het lyceum is niet ziek; het is juist heel gezond 
niettegenstaande het keurslijf, waarin het is opgesloten. Er zijn zoo
vele vitale krachten voor het lyceum werkzaam, dat het zeker niet 
binnenkort een natuurlijken dood zal sterven. Het is te verwachten, 
dat de Wetgever binnen niet al te langen tijd voor de gewenschte 
bewegingsvrijheid zal zorgen; van af dat oogenblik zal er voor de 
lycea een tijdperk van bloei aanbreken.

Tot een synthese van de leerstof en de daaroi 
deeling van het aantal lesuren in elk der verplicLv 
slechts komen door een degelijke studie te maken 
waarde der leerstof 
eischt een

Is dit 
mische I
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leeren, dat zij dit kenmerk niet draagt. D; 
van zekere zijde voortdurend heeft gek< 
Latijn, doch zonder Grieksch, een afdeelii 
kelingscommissic wel geprojecteerd was 
Wetsontwerp van Minister de Visser werd vooi 
zeer te betreuren; voor de lycea was deze ai«. 
met hpt Duitsche Realgymnasium, de aangewezen 
in elk geval zou men 
aan de hoogerebur*" 
een afdeeling met l«u

Laat men 
terugwensch; 
te ver gaan: 
beis 
reilt

physische. Maar daar gaat het niet om! Het is de vraag, 
andere „waarden” geschikt zijn voor een wetenschappelijke 
deuse. En dit betwijfel ik in hooge mate. Zou men bijv, de 
rijkskunde eenigszins behoorlijk kunnen behandelen met ter zijde 
stelling van de natuurkundige problemen, die telkens om den hoek 
kijken? Of wenscht men de oppervlakkigheid te bevorderen, door 
liefst over de moeilijkheden heen te loopen? Het zou de moeite 
loonen, om eens stelselmatig de kennis en de ontwikkeling, het meest 
geschikt voor de verschillende ambten, bedrijven en ' 
maatschappij te analyseeren.

Die analyse is zeker niet zoo gemakkelijk uit te voeren. Welken 
invloed heeft, om maar eens één van de honderden problemen te 
noemen, het onderwijs in de wiskunde op de studie en de vorming 
van den medicus? Of de practijk er weinig of niets aan heeft, kan 
oppervlakkig in directen zin wel juist zijn, maar daaruit blijkt dan 
nog allerminst de invloed van de wiskunde op de geheele vorming. 
Het maakt op mij den indruk, dat men meer let op den uitwendigen 
vorm en minder op den inhoud of ook, dat irlen de degelijkheid 
van het bouwmateriaal en de hechtheid en de stevigheid van het 
fundament van weinig beteekenis acht, als de stijl maar decoratief 
is. Voor den medicus is het decoratieve element zeker van veel be
lang voor zijn carrière, maar de degelijkheid van de vorming blijft 
de hoofdzaak. De toekomst van het lyceum is met propaganda voor 
die „andere” school mijns insziens niet gediend. Revolutiebouw is 
een van de kenmerken van onzen tijd; waarmede ik voor de litte- 

r>reek, dat de toekomst zal 
Dat men zich in ons land 

cant tegen de school mét 
ing, die door de Ineenscha- 

en die ook in het eerste 
'oorgesteld, isjnijns insziens 
afdeeling, overeenkomende 

. afdeeling geweest;
hieraan veel meer waarde kunnen hechten, dan 

urgerschool A. Ook in Frankrijk heeft het lyceum 
latijn en wis- en natuurkunde.

nu niet meenen, dat ik het verouderde intellectualisme 
geenszins! Maar men kan in die andere richting ook 

ver gaan: Goed en degelijk onderwijs blijft toch altijd ook de 
dangrijkste factor voor de karaktervorming. Wat wij zullen be- 
iken hangt toch wel in de eerste plaats af van de docenten, van 

hun persoonlijkheid, van hun voorbeeld in plichtsbetrachting en nauw-
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i. Daarmede zal de toekomst van het

‘) Zie ook het artikel van 
van .Volksontwikkeling".

T) ij de begrootingsdebatten van het jaar 1926 hebben verschillende 
-L-* leden van den Amsterdamschen gemeenteraad den wensch te 
kennen gegeven, dat de school er toe zou bijdragen om het bestaan 
van den arbeid van den Volkenbond meer bekend te maken en de 
Volkenbondsgcdachte daardoor meer te doen doordringen.

Naar aanleiding daarvan hebben B. en W. van Amsterdam aan 
het „Schoolparlement” verzocht te adviseeren wat in deze de taak 
der school 'zou kunnen zijn. Aan het belangrijke rapport, aan het 
Schoolparlement uitgebracht door de commissie, bestaande uit de

ƒ. Puhringer,

rapport, a 
bestaande

heeren T. Kooistra, Fr. Berens, J. Hartog, A. Kuiper en 
ontleenen wij het volgende:

De commissie waarschuwt allereerst tegen overdreven verwachtingen. 
■Weliswaar kan zij .niet anders dan haar volle instemming betuigen 
zoowel met het voornemen van de Regeering(en) als met het doel 
van de Liga. Doch wanneer men daarop groote verwachtingen bouwt,

den heer v. d. Mandere in het November-nummer

en meisjes zie, die met veel toewijding 
en leerlingen van een vijfde klasse van de 

:rschool, die een vrijen middag voor Sint-Nicolaas prijs- 
t zij liever practische oefeningen in de natuurkunde doen, 

ij op den goeden weg zijn. Dit geldt voor 
ral voor het lyceum, omdat dit schoolt; 
aan diezelfde school zie ik leerlingen, 

weektaak nog een extra lesuur volgen, om <

gezetheid, maar vooral van de liefde, die zij voor het vak, dat zij 
doceeren, gevoelen.

Wanneer ik daar jongens 
hun herbarium verzorgen 
hoogereburgerschool, die 
geven, omdat 
dan voel ik daaruit, dat wij 
elke school, maar toch voora 
het veelzijdigst is. Want 
gaarne bij hun zware 
Oedipus te lezen.

Met dezen geest is echter de absolute ge 
elk vak vastgesteld aantal lesuren in strijd, 
hebben in de leiding! Het is te hopen, dat de Wetge, 
de bewegingsvrijheid zal geven door het vaststellen 
programma en door de vergunning, om 
goed mogelijke bestemming te , 
oordeel van rector en leeraren, 
lyceum verzekerd zijn!

Enschede, 9 December 1926.

School en Volkenbond ’)
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in 't werk van den Volkenbond? 

g steeds bedreigen, zouden te 
en opvoeding? Nogmaals, wij

wanneer de Pacifisten ons verzekeren, dat door „doelbewuste opvoeding 
van de jongere generatie de toekomst van de menschheid voor een groot 
deel in ónze handen ligt”, dan komen wij daartegen op. Wij ontkennen, 
dat de school door onderwijs en opvoeding zeer veel kan bijdragen 
tot verwezenlijking van het vredesideaal; dat aankweeking van be
langstelling in- en liefde voor ’t Volkenbondswerk een machtig middel 
zal zijn in den strijd voor ’t Recht op allerlei gebied, een machtig 
middel ter bevordering van Welvaart door samenwerking 1 Het wereld
gebeuren is niet zoo'n eenvoudige zaak, dat het sterk beheerscht zal 
worden door de de kennis en de gevoelens, waarmede de kinderen 
de school verlaten, om het leven in te gaan. Vele en machtige fac
toren bepalen den loop der historie. Politieke, economische en psy
chologische invloeden zullen individuen, volksklassen en rassen drijven 
tot daden, dikwijls in strijd met al de schoone beginselen, hoe vurig 
ook beleden en gepropageerd. De wereld is nog vol haat en wan
trouwen, angst en vrees. Voelt men zich overal veilig en vertrouwt 
men op den ongestoorden voortgang 
En de rampen, die de menschen nog 
bezweren zijn vooral door onderwijs e
ontkennen dit. Zeker willen wij ook onze kinderen bekend maken 
met den Volkenbond en zijn werk, voorzoover dat in school mogelijk 
is, want de geschiedenis van het heden en ’t jongste verleden is van 
zoo overwegend belang voor hun vorming, voor hun toekomst, dat wij 
hen van dat alles niet onkundig mogen laten; zeker willen ook wij 
hen opvoeden met het vredesideaal voor oogen, neen, met dat ideaal 
in het hart. AI ons doen en laten, ons heele zijn demonstreere het. 
Het is meer dan wettelijke, het is menschelijke plicht, de school 
dienstbaar te maken aan de zedelijke opvoeding, en hiervan is de ten- 
denz van ’t „Vrede door Recht” e en onderdeel. Maair wij verwachten 
daarvan geen grooten invloed op de toekomst der Menschheid."

In ’t bijzonder komt zij er tegen op het schoolkind door aparte 
lessen in de moraal of het vrcdesprobleem voor de Volkenbond- 
gedachte te winnen. „ De lagere school, die het kind ontvangt in zijn 
doe- en leerperiode, moet zich onthouden van moraliseeren. Zij geve 
geen lessen over manieren, gehoorzaamheid, tucht, orde, stiptheid, 
menschlievendheid, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, waarheids
liefde, moed, geweten, enz. enz. Deze zedelijke waarden moeten in 
de school dag aan dag zes jaren lang worden ervaren en beleefd, 
onopzettelijk. Zeer terloopsche opmerkingen kunnen worden gegeven 
als de waarde zich manifesteert voor de klas.

Er zijn pacifisten, die ieder vak dienstbaar willen maken 
opbouw van den wereldvrede. Wij houden dat noch voor
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noch voor wenschelijk. Zeer zeker, een paar leeslessen in onze boekjes 
voor het hoogste leerjaar kunnen nuttig aangewend worden voor de 
idee van den Volkenhond; enkele schrijfvoorbeelden, rakende de 
vredesbeweging, misschien zelfs ’n serie daarvan, zijn gepast; sommen 
evenwel in deze redactie zouden wij willen verwerpen (niet een enkel 
nummer), omdat ze te veel uitleg eischen van de teksten en daardoor 
het rekenen hinderen; een paar taallesjes en dictée's, een opstel mogen 
stof bevatten over deze materie, mits men zorgt, maat te houden; 
niet onmogelijk is 't, dat een teckenaar onder ons een vredesembleem, 
een vignet, een randversiering, eenvoudig kan ontwerpen als model 
bij het onderwijs in het teekenen; evenmin is het onbestaanbaar, dat 
een componist en een kinderdichter in gelukkige combinatie de lagere 
school verrijken met een pakkende melodie en 'n tekst, waarin de 
vredesdroom der menschheid tot uiting komt; ook onze lessen in de 
natuurkennis kunnen bijdragen tot verzachting van het gemoedsleven, 
tot het wekken van eerbied voor al wat leeft, veelvi 
neming van en omgang met het levend materiaal, in 
rariums en vooral in schooltuinen zou nog sterker in deze richting 
werken. Veel verwachte men echter van deze vakken niet voor het 
gestelde doel."

Meer verwacht het Rapport van het onderwijs in de aardrijkskunde.
»De groote oorlog van 1914 bewees overtuigend, hoe hopeloos door 

’t verbreken van den wereldvrede voedselvoorziening en cultuur van 
zelfs niet direct daarbij betrokken landen en volken wordt ontwricht. 
Wij hebben elkaar noodig en ons onderwijs zal op dat feit meer klem 
moeten leggen. West-Europa b.v. is één industriegebied, hoewel het 
bestaat uit verschillende landen, zijn volkeren hebben één behoefte; 
zij moeten graan uitvoeren voor de voedselvoorziening, en zij moeten 
dat doen uit de Vereenigde Staten en uit Oost-Europa. Uit dit feit 
reeds kan het catastrophale van een oorlog gedemonstreerd worden. 
De school kan er op wijzen, dat de beteekenis van den modernen 
ruilhandel niet daarin bestaat, dat elke gemeenschap in haar eigen 
behoeften kan voorzien, maar dat zij haar productie specialiseert en 
daarvoor een groot afzetgebied weet te vinden.

In de Vereenigde Staten verbouwt men graan in de Dacota’s, mais 
in lowa, kweekt men vruchten in Florida, vervaardigt staal in Pitts- 
burg, automobielen in Detroit en schoenen in St. Louis. Door 
doeltreffend vervoerstclsel leveren zij waren aan een 
110 millioen personen. Er is echter een overschot en om 
te raken moeten zij buitenlandsche markten hebben. Europa 
1925 voor een bedrag van 2500.000.000 dollars van deze 
gekocht. Men denke zich dezen afzet eens weg en
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dit zou beteekenen voor de welvaart van de Vereenigde Staten.
Tengevolge van de productic-vermindering zouden de bedrijfsonkosten 

en daarmee de prijzen stijgen en 't loon dalen. Saneering van Europa 
is daarom voor de Vereenigde Staten noodig. Bij vrede welvaart, bij 
wereldorde wereldwelvaart.

De nieuwe wereldkaart 
oog op < 
en landt 
de hier 
al die lijnen af 
in millioenen ; 
isoleeren, wij

Het meest is van het onderwijs in de geschiedenis te verwachten. 
De commissie stelt eerst hen gerust, die meenen dat geschiedenis
onderwijs noodzakelijk het chauvinisme zal aankweeken.

„Zij meent, dat het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis op 
onze scholen niet zoo verderfelijk is, als sommigen 
gelooven. Maar toch meent zij goed te doen, enkele pui 
veeren, die bij dit vak de vredesgedachte op natuurlijke ■ 
bevorderen en die daarom sterk naar voren moeten worden gebracht.

en rust toonen meestal onmiskenbaren opbloei 
geestelijk gebied.

groeiende eenheid van

Tijden van vrede 
op stoffelijk en 
Men kan een 
historie constateeren. 
Meer verdraagzaamheid en grooter onderlinge waardeering zijn 
ongetwijfeld hoopvolle verschijnselen voor den wereldvrede. 
Een toenemende zorg voor de massa ten aanzien 
de woning, het recht en de levensvoorwaarden s 
der tijden waar te nemen.”

Aan elk dezer punten worden dan eenige nadere beschouwingen 
vastgeknoopt. Bijzonder behartigenswaard lijken ons haar opmerkin
gen over punt 4°. De zorg voor de massa.

„De commissie heeft hier gedacht aan woningbouw, stedenbouw, 
verwarming, verlichting, ziekenzorg enz. enz.

Interessante lessen zijn b.v. te geven over de watervoorziening 
Amsterdam, eindigend in haar mooie waterleiding. Er zijn grepen 
doen uit den rijken voorraad van al de maatregelen, die nu de ( 
zondheid en het behoud ervan beoogen. Er zijn vergelijkingen te 
maken van de toestanden op sanitair gebied in ouden tijd, middel
eeuwen en nieuwen tijd. Het is buiten kijf, dat er een toenemende 
zorg valt waar te nemen voor ieder menschenleven. Dat blijkt ook
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In de oudere series van onze 
welke wij gaarne zouden zien verdwijnen bij 
Wij wijzen als voorbeeld op „Janus Kloek” 
A, 5e stukje en op de „Kleine Tamboer" in „Zonneschiji 

Ook zullen verschillende liedjes, waaronder een 
dienen te vervallen, al lokken de populaire wi 
Wij hebben hier onder andere het oog 
“Ik zing er al van een Ruyter koen" en

van de rechtspleging van vroeger en nu. Het valt 
_t op de lagere school slechts weinig kan behan

deld worden van al deze dingen en het is waarschijnlijk, dat van lessen 
op dit gebied niet veel paraat zal blijven bij onze leerlingen, maar de 
onderwijzer moet ervan overtuigd zijn, dat zijn geestdrift, ontsproten 
aan inzicht en gevoel, momenteel ten goede werkt op de kinc 
dat de gestrooide zaden hier en daar kiemkrachtig z 
het latere leven van zijn discipelen. Hier als elders 
paraatheid een vloek voor de lagere school. Het onderwijs in de be
schavingsgeschiedenis zal stellig een grootc mislukking 
in de resultaten daarvan gaan examineeren. Laat het 
de contröle liggen in de belangstelling der kinderen 
denisuurtje. Grooter vrijheid door vertrouwen in den 
klas zal dezen er ook lichter toe brenger 
dag in zijn klas te bespreken en daarmede 
en practischer worden."

De waarschuwing dat men niet moet hechten aan 
examineerbare kennis, maar wel aan de gewekte belangstelling, 
zeker ook in hooge mate voor de door het Rapport aanbevolei 
handeling van de geschiedenis van den Volkenbond.

„De technische voortreffelijkheid van den Volkenbond als vredes- 
orgaan, acht de Commissie een punt ter behandeling op élke school. 
Bij een geschil tusschen twee landen behoeft men thans niet meer 
wanhopig te zoeken naar een bemiddelaar. Het Bestendige Secreta
riaat is daarvoor het adres en dat orgaan staat steeds gereed. On
verwijld worden moeilijkheden tusschen twee staten, in opdracht van 
dat Secretariaat, door den Raad in behandeling genomen. De gereed
heid, en de behandeling in tegenwoordigheid van een 8-tal neutrale 
leden (bij de Assemblee de vertegenwoordigers van een geheele neu
trale wereld) werken preventief en afkoelend. Hierin ligt een groote 
waarborg voor de handhaving van den vrede. En deze waarborg 
schept vertrouwen in den Volkenbond."

Ten slotte bespreekt het Rapport de vraag: Wat moeten wij in 
onderwijs weglaten, als strijdig met de idéé van den Volkenbond? 

leesboekjes zijn wel eenige lesjes, 
eventueele herdrukken, 
in „Van eigen Bodem" 

aijn” 8e stukje, 
enkel der verplichte, 

rijsjes ook nog zoo aan.
op het bekende liedje van 
onder de verplichte op het
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geliefde lied van de Zilvervloot. Maar gelukkig kunnen wij consta- 
tecren, dat het snoeimes niet vaak gehanteerd behoeft te worden, 
daar het schadelijke niet al te welig is opgeschoten.

Het geschiedenis-ondcrwijs echter vraagt meer onze aandacht. 
Daarbij komt als een dreigend gevaar het aankweeken van het chau
vinisme. Wij meenen ons te houden aan de gangbare beteekenis van 
dit woord, wanneer wij het omschrijven als te ver gevoerde liefde 
voor de gemeenschap, die wij een volk noemen. Hieruit volgt reeds, 
dat wij de liefde vo<ar eigen land en volk niet willen af keuren; de 
volksgemeenschap is een phase in de ontwikkelingsgeschiedenis der 
menschheid, die noodzakelijk was en ten opzichte van voorafgaande 
gemeenschapsvormen als vooruitgang beschouwd moet worden. Maar 
daarbij zal het niet blijven. Geleidelijk zullen de volkeren zich ver- 
eenigen tot statenbonden en heel in de verte wenkt het ideaal: Eén 
menschheid! Maar evenmin als wij in de liefde tot ons gezin, de 
voorkeur voor onze geboorteplaats iets verkeerds kunnen vinden, 
evenmin is er iets aan te merken op de liefde, de voorkeur voor het 
land, dat ons vaderland is.

Maar wel af te keuren is het ophemelen van het goede, het ver
goelijken van het kwade in eigen land, naast gebrek aan waardeering 
en te felle kritiek (meestal trouwens voortvloeiend uit onkunde) van 
wat er in andere landen bestaat en geschiedt. Wel te verwerpen is 
het toekennen van te groote beteekenis aan feiten en personen uit 
de geschiedenis van eigen land naast een verzwijgen of miskennen 
van belangrijke zaken uit het buitenland. Ons geschiedenis-onderwijs 
op de lagere school heeft zich ongetwijfeld ook wel schuldig gemaakt 
aan die fout. Als voorbeeld wijzen wij op het vroeger algemeen ge
bruikelijke en nu nog misschien wel hier of daar voorkomende ver
nietigende oordeel over figuren als Cromwell, „den koningsmoorder" 
en Napoleon, „den bloedhond”.

Bij de behandeling in het Schoolparlement werd het 'rapport met 
de volgende conclusies met algemeene stemmen aanvaard:

1. Het onderwijs op de lagere school kan en moet dienstbaar 
gemaakt worden aan het bekendmaken van het bestaan, de organisatie 
en het werk van den Volkenbond en aan de verbreiding der Volken- 
bondsgedachte, een en ander voor zoover het bevattingsvermogen 
der leerlingen dit toelaat.

2. De invloed van de school op het succes van den Volkenbond 
en de verwezenlijking der Vredesgedachte wordt door vele 
echter ten zeerste overschat, daar het wereldgebeuren in 
plaats wordt beheerscht door politieke, economische en 
factoren en slechts in geringe mate door onderwijs 
de lagere school.

3. In het hoogste (6c) leerjaar kan in de laatste ■ 
worden gesproken over den oorlog van 1914, den v.
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"Cr begint, ook in de Tweede Kamer, 
wat meer belangstelling te komen 

voor bet onderwijs in paedagogiek. Ten 
bewijze daarvan knippen wij de vol
gende passage uit het Voorloopig Ver
slag over de onderwijsbegrooting.

Bepleit werd door enkele leden een 
uitbreiding van bet onderwijs in de 
paedagogiek aan de universileiten, mede 
tol vorming van de aanstaande leeraren. 
Andere landen zijn, zoo werd opge
merkt, Nederland hierin ver vooruit. 
Behalve den bijzondcren leerstoel voor 
dit vak aan de Rijksuniversiteit te 
Beiden, in stand gehouden door da 
vereeniging .Het Nederlandsch Ly
ceum", zijn er thans een lector in de 
paedagogiek aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen, een buitengewoon hoog
leeraar — voor wie het Rijk slechts 
een gering geldelijk offer brengt — aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht en een 
hoogleeraar aan de Gemeentelijke Uni- 
versiteit te Amsterdam, voor welken 
leerstoel het Nutsseminarium subsidie 
geeft. Daarmede is de ofCcieele belang
stelling voor de paedagogiek uitgeput. 
De hier aan het woord zijnde leden 
achtten het gewenscht, dat de lector 
te Groningen hoogleeraar zou wor ’ 
en hem een assistent voor de psy< 
logie zou worden toegevoegd, zoodat 
te Groningen in 't bijzonder de paeda- 
gogischc psychologie zou kunnen worden
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van den Volkenbond, zijn organisatie en werkwijze, zijn werkgebied 
en dc verkregen resultaten.

4. Deze slotlcssen vormen het einde 
school om door geest en daad mede 
een wrZwillcnde menschheid. Aparte 
zettelijke behandeling hiervan als o 
vakken — aardrijkskunde e 
noodig noch wenschelijk.

5. De vakken aardrij' ' 
ook direct het onc. 
vredesgedachte en 1

6. De lagere scl 
en oorlogslectuur.

7. In overleg met de commissie ad hoe worde een uitbreiding 
de boekenlijst voorgesteld met hulpmiddelen op het gebied 
kultuurhistorie en Volkenbondsgedachte.

beoefend; dat de hoogleers 
gewoon hoogleeraar zou 
een assistent naast zich, z< 
het centrum 
geschiedenis en de c 
opvoeding kon worder 
dam vooral de pr; 
in studie zou kunt 
van den Onderwijsrad 
naar aan het Dep' 
noodigc verband tu»> 
instellingen moeten 
vraagd werd voorts, 
den vacantiecursus ir 
van Rijkswege zou 
zoodat een grooter a 
mogelijk wordt. Het 
schien f 20.000 aan 
waardoor men evenwel______ _____
dat dit belangrijke onderwijs veel vrucht- 
dragender zou worden.

Afgezien van het feit, dat het Nuts
seminarium niet „subsidie geeft voor" 
maar den Amsterdamschen leerstoel 
„in stand houdt", evenals Hel Nedcr- 
lendsch Lyceum den Leidschen, kunnen 
wij de hier uitgesproken gedachten 
beamen.

In 't bijzonder het denkbeeld der 
samenwerking met werkverdeeling, 
waarbij de onderwijsraad mede zou 
worden ingeschakeld, schijnt een geluk
kige gedachte, waarop wij gaarne de 
aandacht onzer lezers vestigen. Ph. K.

raar te Utrecht 
i worden met 

»u.u, zoodat Utrecht 
voor het onderwijs in dc 

en de organisatie van de 
vorden, terwijl Amstcr- 
iractische vraagstukken 
nnen nemen. Ben afd. 

sraad of een ambte- 
epartement zou het 
tusschen deze drie 

verzekeren. Ge- 
, of de Minister 
in de paedagogie 
i willen steunen, 
aantal deelnemers 
t geheel zou mis- 
i het Rijk kosten, 

zou bereiken.
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Pestalozzi en de Volksopvoeding 
door Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM.

en groot stuk van wat wij niet zonder een weinig overdrijving 
en eigenwaan „de beschaafde wereld” plegen te noemen, maakt 
gereed den dag te gedenken, (17 Feb. 1827) waarop Johann 

irich Pestalozzi te Brugg overleed.
Naar het uiterlijk het droevig einde van een mislukt leven! Als 

doodsoorzaak noemen zijn biografen de opwinding van den 81 jangen 
grijsaard over een pamflet, dat een van zijn vroegere medewerkers, 
gedurende vele jaren schijnbaar een vertrouwd vriend, tegen hem had 
doen verschijnen. In de tweede week van Februari krijgt Pestalozzi 
het in handen. Hij wil zich en zijn werk nog verdedigen, maar hij 
kan niet meer. „Ich bin auf dem Todbette — zoo schrijft hij in zijn 
testament — Gernc halte ich fllr meine Werke und fllr ineine Recht- 
fertigung noch einige Monate gelebt. Die Vorsehung hat es anders 
beschlosscn und ich verehre sie .... Möge aber meine Asche die 
grenzenlosc Leidenschaftlichkeit meiner Feinde zum Schweigen bringen”. 
Welk een tragdie, de man die zooveel had liefgehad en die bij zijn 
mcdemenschen zoo weinig vergeving vond.

Maar wellicht mogen wij zeggen dat het nageslacht beter begrijpt, 
en tracht goed te maken wat de tijdgenoot heeft misdaan? Ten deele 
is dat waar, maar toch slechts zeer ten deele. In een vergadering, 
waar de naderende 17e Februari werd besproken, hoorde ik onlangs 
een van de beste kenners van onze onderwijswereld zeggen: Van 
Pestalozzi weet de gemiddelde Nederlander en zelfs de gemiddelde 
Nederlandsche onderwijzer alleen dat hij een mislukt schoolmeester 
was, die erg geijverd heeft voor aanschouwelijk onderwijs.

Dat is inderdaad niet veel, en — nog afgezien van het feit, dat 
dit weinige radicaal foutief is — zeker niet genoeg om te verklaren, 
waarom tot in allerlei kleine plaatsen toe het denkbeeld van een 
Pestalozzi-huldiging instemming en weerklank heeft gevonden. Onge
vormd, ja onbewust moet toch in breede kringen in ons volk iets 
leven van een vermoeden, dat wij in Pestalozzi een van de heel grooten
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Ik zeide zooeven, dat de meest gangbare karakteristiek van Pesta
lozzi die is van een „mislukt schoolmeester'’ en dat die radikaal onjuist 
is. Die onjuistheid zit m.i. niet zoozeer waar men haar het eerst zal 
zoeken, in het bijv. nw.; „mislukt” in den gewonen zin des woords 
mag men Pestalozzi wel noemen, maar van den „schoolmeester” zooals 
die term gewoonlijk wordt verstaan, was hij het rechte tegendeel. 
In beide opzichten mag ik mij op hemzelf beroepen. Als door de uit
zetting van zijn laatsten medewerker en vriend, Schmid, uit het kanton 
Lausanne zijn Instituut te IJverdun in 1824 te gronde is gegaan, gaat 
Pestalozzi inwonen bij zijn kleinzoon op den Neuhof, het landgoed 
waar hij juist een halve eeuw geleden zijn eerste „Armenanstalt” had 
opgezet. En al spoedig vat de altijd jeugdige de plannenmaker bij 
uitnemendheid, het plan op om nu eindelijk die Armenanstalt te verwezen
lijken. Maar het plan moet nog geheim blijven. Hij schrijft er over aan 
Schmid, die weer zijn medewerker moet worden, maar die thans in 
Londen is: „Ich bin stille wie eine Maus und rede mit den gelehrtcn 
Herren in Brugg, Lenzburg und Aarau nur von meinem Latein und 
den Sprachilbungen, die ich zu organisieren suche. Und darin linde 
ich grosse Aufmerksamkeit, und es fehlt nicht, man wird mich diesfalls 
noch ftlr einen recht guten Schulmeister passieren lassen, ob ich gleich 
in mir selbst Uberzeugt bin, dass ich in gewissen Rllcksichten ein so 
armseliger Scbulmeistertropf bin, als es nur immer einen geben kann. 
Aber unsere gelehrten Herren sind von ihrer Schulmeisterweisheit so 
voll dass ihnen nur kein Sinn darauf kommt, dass die ganze Schul- 
meisterei eine tief untergeordnete Branche der Erziehungskunst ist. 
Ihre Abrichtungsweisheit verschlingt jedes lebendige Gefllhl der Bil- 
dungskraft”.

Trouwens, hoe zou de man, die op zijn 53e jaar in een van de 
„bevliegingen", waarmede hij zijn omgeving placht te verschrikken, be
sloot: Ich will Schulmeister werden, en toen als „onbevoegd assistent"

onder de rSenschen voor ons hebben, een van hen die recht hebben 
op onze dankbaarheid, maar van wie ook het nageslacht nog moet 
weten en kan leeren. Aan dien ongevormd en ongeweten 
drang belijning en uiting te geven en hem zoo tot een drager 
van de verheffing van het zedelijk volkspeil, is wel bij uit 
taak in den geest van Pestalozzi.

Laten wij hopen, dat de komende herdenking in dien zin invloed 
moge krijgen; de navolgende bladzijden willen trachten er een be
scheiden bijdrage voor te leveren.
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lalist, romanschrijver, politicus, katoenspinner, 
roepen had Pestalozzi achtereenvolgens, 
dig, op : 

ooit bezeten he< 
bleef hij in een opzicht zichzelf gelijk: een zonderling 
zich aan de gewone eischen van het maatschappelijk 
stoorde. En even veelzijdig zijn zijn geschriften. Luister slechts 
zijn jongsten biograaf. „Pestalozzi hat eigentlich tlber alles geredet, 
was es in der Welt gibt, Uber Recht und Politik, Uber Wirtschaft 
und Sozialethik, uber Religion und Psdagogik. Er schrieb zu gleicher 
Zeit GesetzentwUrfe und einen Roman, machte VorschlUge fUr cine 
Reform des juristischen wie des reiigiösen Dogmas, war Psychologe, 
Historiker, Wirtschaftstheoretiker, Religions- und Kulturphilosoph, 
schliesslich auch noch praktischer „Schulmeister" in einer Person”.1) 

Zulke menschen zijn lastig en gevaarlijk, zij bemoeien zich voort
durend met dingen die hen niet aangaan; zij vermoeien en ontstem
men den gezeten burger en den specialist, den vakgeleerde van 
allerlei rang en stand, die uit zijn rustige rust niet noodeloos opgc- 
schrikt wenscht te worden. Alles gaat zoo goed in de routine van 
eeuwen her, waarom zouden wij het veranderen? Natuurlijk hebben 
zij ook wel hervormingen voor oogen; wie zou nu beweren dat het 
volmaakte is bereikt? Er staat nog een aardig lijstje van verbete
ringen te wachten, die echter rijp zijn om te worden ingevoerd en 
dan zullen we zijn waar we wezen moeten. En dan komt ineens een 
man, die heelemaal niet tot het gilde behoort, en die meent het alle- 

x maal beter te weten. En in plaats van de finishing touches, die de 
laatste onvolmaaktheden zullen wegnemen, cischt hij een vernieuwing, 
een wederopbouw van de eerste grondslagen af. Het is zeer be
grijpelijk, dat de deskundigen kregel worden.

Men was immers in de 18e eeuw gewoon zijn tijdgenooten en 
daardoor middellijk zichzelf een pluim op den hoed te steken over 
den beschaafden en verlichten tijd, waarin men leefde. Vol verach
ting zag men neer op de donkere Middeleeuwen, die gelukkig voor 
goed verdwenen waren. De famulus Wagner uit den Faust, die zoo

‘) F- Dclekal. Johann Heinrich Pestalozzi, Qucllc und Mcyer. Leipzig, 1926 p. 1.

van schoenmaker Dysli in diens school te Burgdorf te werk werd 
gesteld, om een deel van diens 73 leerlingen voor zijn rekening te nemen, 
hoe zou die wonderlijke dilettant het ooit zoover hebben gebracht, 
dat hij in het gilde voor vol werd aangezien?

Een dilettant-schoolmeester, een dilettant op elk gebied is Pesta
lozzi zijn geheele leven gebleven. Twaalf ambachten, dertien ongelukken, 
dat geldt voor hem in 't bijzonder. Landontginner, tuinbouwer, jour
nalist, romanschrijver, politicus, katoenspinner, weesvader, instituteur, 
die beroepen had Pestalozzi achtereenvolgens, en sommige daarvan 
gelijktijdig, op zijn visitekaartjes kunnen laten zetten .... als hij die 

neeft, wat ik betwijfel, want onder alle bedrijven door 
een opzicht zichzelf gelijk: een zonderling te zijn, die 
gewone eischen van het maatschappelijk leven niet 

even veelzijdig zijn zijn geschriften. Luister slechts naar

Welt
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opstond die onze instellingen even 
daar volmaakt rustig onderblijven? 

lulmeister in der

trotsch is dat men het „so hcrrlich weit" heeft gebracht, is het type 
van den „intellectueel" uit dien tijd. En nu komt Pestalozzi en breekt 
dat alles af. Hij spreekt op de meest oneerbiedige wijze over de 
kuituur van zijn tijd, de „elende Komödianten-Bildungs-Manier”, hij 
ziet Europa niet aan den vooravond der volmaking, maar aan den 
rand van den afgrond staan. En dat alles omdat Staat en Maat
schappij de Volksopvoeding ten eenen male hebben verwaarloosd. 
In plaats van het „herrlich weit” te hebben gebracht, zijn wij naar 
zijn oordeel ontzaglijk ten achter geraakt, ja wij staan voor een katas- 
trophe zooals de menschheid ze nog niet heeft beleefd. „Ich sage es 
noch einmal, der Tross unserer öffentlichen Schulen gibt uns nicht 
nur nichts, er löscht im Gegenteil noch das in uns aus, was die 
Menschheit auch ohne Schulen allenthalben hat und was jeder Wilde 
in einem Grade bezitzt, von dem wir uns keine Vorstellung machen. 
Es ist eine Wahrheit, die sich fllr keinen Weltteil, wie fUr den 
unsrigen, und fllr kein Zcitalter, wie fUr das unsrige, anwenden 
lasst Diese Erfahrungen haben mich auch dahin gebracht, dass 
ich jetzt bis zur Überzeugung einsehe: der öffentliche und allgemeine 
europSische Schulwagen mllsse nicht bloss besser angezogen, er 
mtlsse vielmehr umgekehrt und auf eine ganz neue Strasse gebracht 
werden; ich bin durch diese Erfahrung Uberzeugt, das Fundament 
seines Irrtums, das Sprachverdcrben unseres

iges Maulbrauchen muss zuerst zum Tode 
geiegt werden, ehe es möglich sein wird, dui 
•e wieder "Wahrheit und Leben in unserem Geschlechte her- 

vorzubringen”.
Ik vraag den lezer in gemoede: Is dat nu

staander tot deskundigen mag spreken? Wij weten 
dat voor dien tijd een goed deel van 
wij sedert alles veranderd hebben, i 
dat dat mogelijk ware — iemand 
onbarmhartig kritiseerde, zouden we 
We begrijpen dan ook best, dat de Hintersassenschi 
untern Stadt, Dysli, die wèl een vak verstond, n.1. schoenmaken 
zich bij zijn leest wenschte te houden, volstrekt niet gesteld was op 
zijn nieuwen assistent. „Ich glaube", zegt Pestalozzi,
Zweck meines a. b, c-Kriihens sei am Ende, seinen Posten mit Haut 
und Haar in meinen Sack zu kriegen”. En spoedig kreeg Dysli ook 
ondersteuning van de ouders der leerlingen, die van al die nieuwig
heden niets moesten hebben. „Inzwischen war es den Hintersassen in 
Burgdorf auch nicht zuzumuten, das sie alles Neue zum voraus an- 
nehmen, noch weniger daran glauben sollten. Sie taten es auch nicht.
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Ik noemde zooeven de ontstichting van Pestalozzi’s tijdgenooten zeer 
begrijpelijk. Wellicht heeft de lezer voor zichzelf de opmerking ge
maakt, dat dit geluid van kritiek in het laatst der 18e eeuw toch 
allerminst nieuw was. Rousseau had een niet minder snijdende kritiek 
gegeven op de zoo hoog geroemde „beschaving" van zijn tijd, en hij 
had er—• behalve in Voltaire’s naaste omgeving — overal bijval mee 
geoogst. Natuurlijk is dit juist, maar er zijn bij alle overeenkomst twee 
punten van fundamenteel verschil tusschen het optreden van de beide 
groote Zwitsers.

Vooreerst dit. Rousseau's Emile, schijnbaar een handleiding voor de 
opvoeding, is in werkelijkheid een roman, een utopie. Hij doet een 
beroep op de verbeelding, niet op het geweten; hij plaatst zijn lezers 
niet voor een levenskeuze, hij verwacht geen daad. Niemand weet 
beter dan Rousseau zelf, dat men op de wijze van Jean Jacques geen 

opvoeden kan. Aan de weinige menschen, die naar den Emile 
sn handelen, verklaarde hij, dat ze I 

begrepen. Wanneer hij iets voor de j 
concept-regeling voor Polen, ziet het er 
Daarom vraagt de Emile van 
stemming, en daartoe was men vooral toen gaat 
naar den eisch des tijds zijn geprangde gemoed 
lucht had gegeven en zijn vrienden had omhelsd 
men overgaan tot de orde van den dag. Dat 
deel, het was een welkome verbreking van de eentonigheid.

Met Pestalozzi stond de zaak heel anders. Diens hoofdwerk schijnt

Sie erkannten bei einer Zusammenkunft, sie wollten mit der neuen 
Lehre nicht die Probe an ihren Kindern machen, die Burger sollten 
es an ihren eigenen prebieren”.

Dat gebeurde ook. Natuurlijk niet in dien zin, dat Pestalozzi in 
de eigenlijke school voor den „beteren stand" werd toegelaten. Hij 
was al heel blij toen hij door begunstigers en vrienden verlof kreeg 
zijn proeven „in der Buchstabier-und Leseschule der Jungfer Stahli 
fortzusetzen". Men was n.1. in dien, gelukkig ver achter ons liggenden, 
tijd van meening, dat het onderwijs des te belangrijken is naarmate 
het aan leerlingen van hoogeren leeftijd wordt gegeven, en dat onder
wijs en opvoeding van de heel kleintjes aan iedereen mocht worden 
toevertrouwd, of hij eenig begrip had van kinderen of niet.

Pestalozzi was van een tegengestelde opinie, en daarom was hij er 
zeer verheugd over, dat zijn kritiek op het bestaande en zijn nieuw
lichterij niet de oorzaak waren, dat hem voorgoed de omgang met 
de kinderen werd ontzegd.
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een roman; het is inderdaad ten naasten bij wat wij zouden noemen 
een politiek programma, een programma van volksverheffing door 
volksopvoeding, een programma van sociale rechtvaardigheid. Het was 
een profetisch getuigenis, een aanklacht tegen de machthebbers van 
zijn tijd. Alleen omdat hij bij alle onhandigheid een man, gericht op 
de praktijk was, omdat hij niets meer of minder hoopte dan in eigen 
land of daarbuiten iets als een minister-portefeuille te veroveren met 
dit programma, had hij het in dezen vorm gegoten. Die hoop op het 
ancien régime, op het inzicht der „verlichte despoten" was vervlogen. 
Maar in plaats van nu tot rust te komen, verviel Pestalozzi van kwaad 
tot erger. Hij schreef geen romans meer, maar manifesten en oproepen 
aan zijn medeburgers. Hij eischte dat er gehandeld werd, en onrnid- 
dellijk. Erger nog, hij sloeg zelf de hand aan den ploeg. Hij, de be
roemde en gevierde auteur, die in de dagen van zijn roem zich niet 
te gering voor een ministers-zetel had geacht, werd, na de vijftig te 
zijn gepasseerd, dorpsschoolmeester, omdat hij de verwaarloozing van 
de volksopvoeding niet langer lijdelijk kon aanzien. Dat was een daad 
die striemde, een voorbeeld dat voor een keuze plaatste, een beslissing 
waaraan men niet kon ontkomen.

Nog belangrijker wellicht was het andere verschil. Rousseau had 
gesproken over verbetering van de opvoeding van rijkelui's kinderen. 
En ieder geeft gaarne toe dat die niet ideaal genoeg kan worden 
ingericht. Voor Emile staat niet alleen den hcelen dag zijn gouverneur 
klaar, maar deze heeft voorts den tuinman en ettelijke lakeien en 
zooveel verdere helpers als noodig mochten zijn, elk oogenblik tot 
zijn beschikking. Maar voor de anderen behoeft dan ook niet te 
worden gezorgd. Le pauvre n'a pas besoin d’éducation, zegt Rousseau. 
Bij Pestalozzi is het juist andersom. Het zijn de armsten van de armen 
waarheen altijd weer zijn liefde uitgaat. Geen bitterder ironie van 
menschenlot, dan dat deze geboren armen-opvoeder, wiens maatschap
pelijk leven begint en eindigt met de plannen voor een Armenanstalt, die 
zichzelf en zijn roeping ontdekt als hem in oorlogstijd te Stans plotseling 
de geheele verzorging wordt opgedragen van tachtig verwaarloosde en 
verwilderde weeskinderen, voor wie hij, door één huishoudster onder
steund, alles moet zijn, onderwijzer maar tevens „Oberaufseher, Zahl- 
meister, Hausknecht und fast Dienstmagd", dat deze man zelfs in de 
jaren, waarin hij het middelpunt der paedagogische belangstelling van 
heel Europa was, waarin uit alle landen de bezoekers toestroomden 
om zijn „methode" te bestudeeren, tegen zijn diepste wenschen en 
overtuigingen in, zijn levensonderhoud moet verdienen als leider van 
een „jonge-heeren-kostschool". Dubbel wonderlijk, omdat hij én naar 
aanleg én naar levensgang allerminst opvoeder was van wat wij de
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„rijpere jeugd” zijn gaan noemen; maar al zijn aandacht en 
aan het jonge kind.

Tot in zijn laatste dagen is het dat lot der armen, dat hem bezig
houdt. Op zijn sterfbed gedenkt hij hen: „Und meine Armen, die ge- 
drückten, verachteten und verstossenen Armen! Arme, man wird auch 
euch wie mich verlassen und verschupfen .... Der Reiche in seinem 
Überflusse gedenkt euer nicht; er könnte euch auch höchstens nur ein 
Stilck Brot geben, weiter nichts. Euch einzuladen zur geistigen Mabl- 
zeit und euch zu Menschen zu machen, daran wird man noch lange, 
gar lange noch nicht denken. Aber Gott im Himmel, der auch an seine 
Sperlinge denkt, wird euch nicht vergessen und euch trösten, wie er 
mich nicht vergessen und auch mich trösten wird.”

Pestalozzi’s levensdoel kan in dit verband in enkele zinnen worden 
samengevat: Elk kind, ook het allerarmste, draagt in zich de kiemen 
om te komen tot een waarlijk menschwaardig bestaan. De volks
opvoeding van onzen tijd bevordert die ontwikkeling niet, staat baar 
veeleer in den weg. Alleen de nauwkeurige psychologische studie van 
het kind in de school-, maar vooral in de gezinsopvoeding, kan de 
middelen voor de juiste opvoeding leeren kennen. Staat en Maat
schappij hebben geen dringender taak dan die studie te bevorderen 
en op dien grondslag een opvoeding mogelijk te maken, die in ieder 
kind ontwikkelt, wat de mensch behoeft om tot innerlijken vrede te 
komen.

„De school van onzen tijd geeft aan het kind van den arme steenen 
voor brood.” Dat is de telkens herhaalde aanklacht, die Pestalozzi 
slingert tegen de machthebbers van zijn tijd: de groote en de kleine, 
koningen en ministers, maar ook .... schoolmeesters van alle gading. 
Misschien ziet hij de laatsten nog meer als zijn tegenstanders dan 
de eersten.

„Auf Gottes Erdboden zeigte sich niemand, der in meine Gesichts- 
punkte flir den Unterricht und die Ftihrung der Kinder hatte eintre- 
ten wollen. Je gelehrter und gebildeter die meisten Menschen waren, 
mit denen eine Verbindung möglich gewesen, desto weniger verstan
den sie mich und desto unfahiger zeigten sie sich, die Anfangspunkte 
auch nur theoretisch festzuhalten, auf die ich zurllckzugehen suchte. 
Der ganze Gang ihrer Ansichten Uber die Einrichtungen, Uber die 
BedUrfnisse der Unternehmung waren meinen Ansichten durchaus 
frerod. Am meisten aber widerstrebte ihnen der Gedanke und die 
Möglichkeit seiner Ausftlhrung, keine kllnstlichen Hilfsmittel, sondern 
blos die die Kinder umgebende Natur, die taglichen BedUrfnisse und die 
immer rege Tatigkeit derselben selbst als Bildungsmittel derselben zu
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onderwijs der kinderen verbonden; op 
'en Gertrud, : 

noodzakelijkheid doortrokken. Ook om

Pestalozzi.

benutzen. ‘) Und doch war er cben dieser Gedanke, auf den ich die 
ganzc Ausftlhrung meines Unternehmens grllndete.”

Wij hebben boven reeds gezien wat naar Pestalozzi's oordeel het 
groote kwaad van de school is, waardoor de quasi-beschaafde 
Europeaan beneden den wilde komt te staan. Zij geeft een schijn 
van kennis, kennis zonder vaardigheden, zonder inhoud, niet op eigen 
activiteit gegrondvest; ze kweekt aan einseitiges Maulbrauchen, praten 
en veel praten over dingen en toestanden die men niet kent, niet 
waarlijk heeft beleefd. Daarom moet de europSische Schulwagen 
umkehren; het gcheele onderwijs moet omgekeerd worden: eerst 
handelen, dan praten, eerst kunnen dan kennen; die methode moet in 
de plaats treden van het heerschende systeem van de school, dat holle 
woorden leert zeggen, dat een schijn van kennis geeft, maar in en voor 
het leven niets beteekent. Daarom moet de school in de leer gaan bij 
het gezin. Want in het gezin kan het kind zijn natuurlijke activiteit 
ontvouwen, daar gaat doen voor praten, daar voelt het kind wat 
gehoorzaamheid, wat liefde is voor het leert theoretisch er over te 
denken, daar gaat het bijwonen der huiselijke godsdienstoefening 
vooraf aan het redeneeren over godsdienst, daar gaat op elk gebied 
de daad uit voor het woord. Niet omdat het woord kan worden 
gemist, maar omdat het van zijn eigenlijke functie wordt beroofd 
wanneer het zinledig wordt gebruikt.

Dit voorafgaan van de praktijk aan de theorie, van de doorleving 
aan de benoeming, moet de school overnemen van het gezin. „Ich 
wollte eigentlich durch meinen Versuch beweisen, dass die Vorzllge, 
die die hüusliche Erziehung hat, von der öffentlichen mllsse nachgeahmt 
werden, und dass die letztere nur durch die Nachahmung der ersteren 
fllr das Mcnschengeschlecht einen Wert hat.

Schulunterricht ohne Umfassung des ganzen Geistes, den die 
Menschenerziehung bedarf, und ohne auf das ganze Leben der 
hituslichcn Verhiiltnisse gebaut, fuhrt in meinen Augen nicht weiter, 
alszu einer kllnstlichen Verschrumpfungsmethode unseres Geschlechts”.

Het spreekt vanzelf, dat in dit verband de beroepsopvoeding een 
centrale plaats heeft in Pestalozzi's gedachten. Niet als doel, maar 
als middel. Want alleen door den arbeid zijner handen schept de 
mensch zich de vaardigheden, die de grondslag voor zijn denken 
kunnen leveren. Daarom — en geenszins alleen uit economische 
redenen — heeft hij reeds in zijn jeugd, in de eerste Armenanstalt 
op den Neuhof arbeid en onderwijs der kinderen verbonden; op die 
noodzakelijkheid wijst hij met nadruk in Lienhard en Gertrud, zijn 
gcheele denken is van die noodzakelijkheid doortrokken. Ook om die

') Cursiveering van
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zijn jonge-heeren- 
lectueele

het

gebruik van 
agogisch voordeel zou

reden is het zoo te betreuren dat hij als leider van zijn jonge- 
instituut eigenlijk alleen mocht letten op de hoogere intelh 
vorming, op welk gebied hij weinig of niets te geven had.

Dat voorafgaan van het praktische aan het theoretische, van 
lijke doorleving en ervaring aan benoeming en bespreking, van 
kunnen aan het kennen, is essentieel voor alle opvoeding. „Ieder 
wijs over schoonheid, dat niet door schoonheid in concretcn vorm, 
ieder onderwijs over orde, dat niet door orde, ieder onderwijs over 
zielsrust, dat niet door zielsrust voelbaar en aanschouwelijk onder
steund wordt, is als middel voor zedelijke vorming verloren. Het heeft 
niet alleen geen invloed ten goede, maar het wordt door de zielloos
heid, het gebrek aan waarheid van zijn voorstellingswijze een dwaas
heid, wier wezen maar al te gemakkelijk vaardigheden doet ontstaan, 
die juist het tegendeel van het schoone harmonische en edele zijn, 
waarover haar bedriegelijke praatlustigheid ons leert te babbelen.’

Het is dit principe van de prioriteit van doorleven en ervaren vóór 
benoemen en bespreken (waarmede een noodzakclijke psychologische 
opeenvolging, geenszins een afdalende waardebeoordeeling wordt be
doeld) dat Pestalozzi aanduidt als zijn eisch der „aanschouwing".

De lezer begrijpt thans, welk een bittere ironie er ligt in de con- 
stateering boven geciteerd, dat Pestalozzi tot in onze onderwijswereld 
toe bekend staat als de schutspatroon van een „aanschouwelijk onder
wijs," dat zijn kracht zoekt in het passieve kijken naar de dingen en 
napraten wat daarbij wordt voorgezegd. Het non-plus-ultra van deze 
richting is de verheerlijking van den leerfilm als het aanschouwings- 
middel hij uitnemendheid, waarvoor men ook al een beroep op Pestalozzi 
heeft gedaan. ')

Men begrijpt eveneens met welk een belangstelling Pestalozzi het 
afwijzend bescheid zou gelezen hebben op het verzoek van het hoofd 
eener school c>m de kindereri in den schooltijd in een schooltuin te 
mogen laten werken, omdat zulk een aibeid in een tuin niet geacht 
kan worden te behooren tot de werkzaamheden bedoeld met vak g 
der wet, „kennis der natuur". Ook beseft men hoe dankbaar hij zou 
zijn geweest wanneer hij, in 1920, had kunnen constateeren dat zijn 
pessimistische verwachting omtrent de school van het Maulbrauchen 
zoo overdreven was, dat de invoering van practischen arbeid een eeuw na 
zijn waarschuwingen als een volkomen overbodige weelde mocht worden 
beschouwd. En met welk een kracht hij op zou komen voor een uitbreiding

■) Waarmede natuurlijk geenszins ontkend is, dat het gebruik van de film, 
als stimulans en bij hooge uitzondering, didaktiscb en paeda;
kunnen opleveren.
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de beste, 
zijn methode. Maar Pestalozzi heeft 

Hij heeft niet gezien dat de psyc’ 
bij lange na niet rijp was. En hij 1

ge Tatigkeit" 
lieden, omdat

te hebben 
die voor a 
bodig

z 1

Met dat al, hoe dankbaar Pestalozzi ook zou zijn, wanneer hij kon 
zien hoe onnoodig ongerust hij zich in menig opzicht heeft gemaakt, 
ik vrees, dat hij nog niet zou zijn voldaan. En, den eeuwigen tobber 
kennende, vermoed ik zelfs dat hij geneigd zou zijn allereerst de hand 
in eigen boezem te steken en van veel wat hem niet aanstaat in ons 
onderwijsstelsel te zeggen: Mea-culpa, mea maxima culpa. Niet ge
heel ten onrechte trouwens. Ook daarin uit zich de tragedie van zijn 
leven, dat de fouten van Pestalozzi veel meer school hebben gemaakt 
dan zijn diepste en beste intuïties. „Gerade die hier bemangelten Punk te 
in Pestalozzis Padagogik sind es gewesen, die ihren Einfluss auf die 
Folgezeit gellbt haben”, zoo zegt Pestalozzi's beste biograaf, Heubaum.

In de eerste opwinding, toen hij eindelijk het beloofde land der 
school was binnengetreden, heeft Pestalozzi verwachtingen gekoesterd 
en verwachtingen gewekt, die tot desillusie moesten voeren. Zijn 
inzicht omtrent de noodzakelijkheid van een volkomen nieuw fundament 
voor opvoeding en onderwijs, nu het karakter der maatschappij geheel 
was veranderd, was onweersprekelijk. Even onweersprekelijk is het, 
dat hij heeft gemeend veel te spoedig klaar te zijn en een methode 

:n gevonden (in zijn elementen van woord, getal en vorm) 
alle tijden voldoende zou zijn, ja zelfs den onderwijzer over

zou maken. „Ich suche den menschlichen Unterricht zu psycholo- 
gisieren" zoo begint een van de beste, maar helaas weinig gelezen 
uiteenzettingen van zijn methode. Maar Pestalozzi heeft die taak 
onderschat. Hij heeft niet gezien dat de psychologie van zijn tijd 
daartoe nog bij lange na niet rijp was. En hij kon dat te minder zien 
omdat hij wel zijn geniale diepe intuïties van de kinderziel, maar niet

van de leerverplichting op een school, die aan de „immer rege 
van het kind geen enkel voedingsmiddel meer behoeft aan te bit 
zij in haar cijfersysteem en voortreffelijke methodiek het kind wel betere 
prikkels weet te verschaffen! Hoe gaarne hij ook erkend zou hebben de 
voorbarigheid van zijn oordeel: „Ein Ministerium der Erziehung in 
einem Reiche, in dem keine einzige, der Erforschung der Erziehungs- 
kunst geweihte Anstalt und kein einziger öffentlicher Lehrstuhl dieser 
AVissenschaft zu finden ist, steht wie ohne Hande und Fllsse da 
und muss in jedem Fall diesen Mangel an Handen und Fllssen in 
dem Grade vielseitiger und schneller fllhlen, als es mit guten Köpfen 
besetzt ist und einen reinen, guten Willen und wahr.e Liebe zum Volk 
hat.” Heeft immers niet juist een eeuwvanrijkeervaringgeleerd.dat  
de leiding der Volksopvoeding, in tegenstelling met die der Volksge
zondheid of van het Verkeerswezen, aan de ervaring van eiken dag 
volkomen voldoenden steun bezit?
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'eschied,

') Typeerend 
dat, thans nog, 
door Pestalozzi 
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dat Pestalozzi's levenswerk 
enbaren. Met de volgende woorden 
•tzt machen sich seit einiger Zeit 

Erziehung und Unterweisung von 
ikehren im Begriffe steht 

’ ■" jungen Men- 
Gegenwart, 

und seinen Erfah-

voor de taaiheid van
ter inleiding voor onderwijzers bestemde uitgaven de 
later herroepen dwalingen zonder een woord van

de hulp van wetenschappelijke geschooldheid bezat. Zoo weinig, dat 
hij zich soms in zijn eigen terminologie verwarde en iets uitsprak, 
dat hij allerminst bedoelde. Zoo haalt hij in zijn didaktische hoofdwerk 
een woord aan van een bezoeker. „Vous voulez mécaniser 1’éducation", 
en voegt er aan toe: „Er traf den Nagel auf den Kopf”, terwijl toch 
juist met die woorden het lijnrechte tegendeel wordt uitgedrukt van 
wat Pestalozzi werkelijk bedoelde, en in het zooeven aangchaalde citaat 
ook zegt. Hij heeft zelf later die fout erkend, de bewuste 
en soortgelijke uit de latere drukken geschrapt en in zijn 
groote werk, den Schwanengesang er met alle kracht tegen 
miseerd. Maar toen was het te laat, het onheil was reeds ges 
en Pestalozzi had niet meer de aandacht van het publiek, ') mede 
door al de droeve twisten die de laatste zeventien jaren van zijn leven 
verduisteren. Wat Pestalozzi het allermeest haatte, de schijngeleerd
heid, de afwending van het practische leven, werden door zijn eigen 
methode gevoed, het intellectualisme werd sterker heerschend dan ooit, 
mede door invloeden die van IJverdun uitgingen. „Der intellektualis- 
tische Gesichtspunkt wurde herrschend”, zoo concludeert Heubaum. 
„ Dagegen kam der bedeutendste und wertvollste Gedanke der Pada- 
gogik Pestalozzis, dass die Belehrung nur an das wirklich Erlebte 
und Erfahrene, an die Anschauung, wie er es nannte, anzuknUpfen 
habe, nicht zur Geltung, geschweige denn, dass er von der ihm noch 
anhaftenden Unsicherheit befreit und fUr die Praxis nutzbar gemacht 
worden ware."

Maar misschien was dat onvermijdelijk. Genieën zijn hun tijd nu 
eenmaal altijd ver vooruit, leder van de groote voorgangers der 
menschheid heeft een geruimen tijd noodig gehad voordat hij werd 
begrepen. Eenzaam gingen zij hun weg, ook daar niet begrepen waar 
zij werden toegejuicht. Dat moest onvermijdelijk ook bij Pestalozzi 
het geval zijn. Ook hier geldt, dat, wie gelooft, geen haast heeft. En 
misschien zien wij toch reeds de sporen, ~ 
zijn werkelijken invloed begint te opei ’ 
besluit Heubaum zijn boek: „Eest jet 
Anzeichen bemerkbar, dass sich die 
dem Intellektualismus mit Bewusstsein abzukehren im F 
und ihr Verfahren aus der lebendigen Entwicklung des 
schen zu gewinnen versucht. Alle die Bestrebungen der 
welche die SelbsttUtigkeit des Schuiers anzuregen
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Het Stedelijk Schoolmuseum te Antwerpen 
door H. VAN TICHELEN. Conservator.
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het zijn, als wij dit jaar 1927, het honderdste 
gebruikten om aan onze scholen in dit opzi 

op arbeidsvreugde te schenk» 
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werden. Man darf es ruhig 
Zeit sfehen unter dem Zeichen

tng im Sinn der Erfahrung i 
je der Erziehung und des Untc

Tn 1923 deed de heer Dr. J. H. Gunning Wzn., naar aanleiding 
van een door hem bijgewoonde paedagogische vergadering, ons 

de eer aan een vluchtig bezoek aan het toen pas opengestelde Stedelijk 
Schoolmuseum te Antwerpen te brengen en daar ook bondig in „Het 
Kind" over te handelen. In 1925 was de heer P. L. van Eek Jr. 
zoo vriendelijk, in dit tijdschrift, „Volksontwikkeling’’, de aandacht

rungskreis zu erweitern suchcn, urn die Belehrung daran zu knllpfcn, 
sind ein Schritt zu dem Ziele, das Pestalozzi vorgeschwebt hat. Wenn 
Unterricht und Erziehung auf allen Gebieten jetzt die jugend- 
liche Entwicklung beachten lernen, wenn sie Leben und Lehre enger 
mit einander zu verbinden trachten; so bewegen sie sich in Babnen, 
die Pestalozzi angedculet hat. Was er gewollt hat, beginnt nun Wirk- 
lichkeit zu werden. Man darf es ruhig sagen; die neuen Bestrebungen 
unserer Zeit sfehen unter dem Zeichen Pestalozzis, des Pestalozzi, der 
die Anschauung im Sinn der Erfahrung und des inneren Erlebens 
zur Grundlage der Erziehung und des Unterrichts hat machen wollen."

We bereiden ons voor, den herinneringsdaj 
te gedenken. En wij doen dat, terwijl een S 
tot taak heeft ons onderwijsstelsel van 
te bevrijden.

In het verslag eener Paedagogische Conferentie, niet lang geleden 
gehouden, las ik het volgende: „De van het Rijk financieel afhanke
lijke scholen zijn gebonden aan een wel zeer ruim lesrooster, maar 
andere vakken dan die, genoemd in de L.O.-wet mogen op de ver
plichte uren niet voorkomen. Wij bepaalden daarvoor één middag 
in de week, die niet vermeld werd op het lesrooster en waaroj 
kinderen dan hun hart ophalen aan poetsen, boenen, schrobben, 1 
bakken, timmeren, machine-naaien enz., te veel heerlijks om 
noemen. Als ons nog eens het groote geluk te beurt valt van vrijheid, 
óók in dit opzicht, dan treden wij weer een flinken stap in de goede 
richting.”

Hoe zou 
dood, eens 
onze kinderen het recht

Ik ben zeker dat de
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verwezenlijkt. Wonderen zijn 
nog sterker in tijden van bezuiniging. Maar 
schoot van bedoeld organisme is mogen werke- 

om ons vertrouwen in

deze belangstelling 
: ons een gelegen, 
dit Stedelijk Sch<

op hetzelfde organisme te vestigen, ditmaal in verband met een bundeltje, 
.Van woord tot daad”, dat wij zoo vrij waren aan die langzaam 
uitgroeiende werkelijkheid te wijden.

Mag deze belangstelling van Nederlanders in een Vlaamsche poging 
ten goede ons een gelegenheid wezen om even nader hierover in te 
gaan, nu dit Stedelijk Schoolmuseum weer een paar jaren ontwikkeling 
heeft doorgemaakt?

Zeker, wonderen werden hier niet 
zeldzaam en blijken dat 
wat tot nog toe in den 
lijkheid worden, is toch bemoedigend genoeg 
de naaste toekomst te geven.

Vooreerst dan een woordje over den naam der instelling. Dienaam 
.Schoolmuseum”, ook in het buitenland in gebruik, is eenvoudig en 
gemakkelijk te onthouden; maar hij brengt velen op een dwaalspoor, 
omdat hij in zijn eenvoud niet de beteekenis aanduidt van het organisme 
zooals het leeft en streeft. De Fransche „Musées scolaires” zijn ver
zamelingen aanschouwingsmiddelen, in verschillende scholen voorhanden 
en alleen ten gerieve van die scholen en geen andere. De Duitsche 

en de Zwitsche „Musées pédagogiques” zijn centrale 
waar allerhande leer- en aanschouwingsmiddelen samen

maar dan hoofdzakelijk zulke, als de uitgevers en handelaars 
gratis aan te bieden. Het Stedelijk Schoolmusuem tc Ant- 
beantwoordt aan geen van de hier aangeduide typen. Wel is 

het een centraal organisme, waar in den ruimst mogelijken zin peda
gogische gegevens en materiaal beschikbaar worden gesteld, voor 
onderzoek ter plaatse en praktische aanwending op school; maar 
zonder de giften uit te sluiten, die doelbewuste handelaars het gelieven 
aan te bieden, bouwt het in hoofdzaak op de door de gemeente 
toegestane jaarlijksche kredieten, om zich de beste boeken, tijdschriften, 
wandplaten, kaarten, diapositieven, apparaten en overige voorwerpen 
aan te koopen, en heeft het zich van stondaf aan er op ingericht om 
geleidelijk het grootste deel van zijn bezit aan de gemeentelijke scholen 
uit te leenen. Dat Schoolmuseum is dus een museum, of juister, een 
uitleencentrale ten dienste van de scholen; en we mogen zeggen, dat 
zulks aan organisatiewerk en dagelijksche bedrijvigheid heel wat meer 
voorstelt dan de eenvoudige naam .Schoolmuseum” laat vermoeden.

Om de werking van bedoeld organisme duidelijk te maken, wijzen 
we al dadelijk op het feit, dat het vier onderscheiden diensten in 
zich sluit: de inrichting der tentoonstellingslokalen, de boekerij met 
leeszaal voor het onderwijzend personeel, den uitleendienst, den dienst 
van in- en voorlichting.
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tnet leeszaal voor het onderwijzend personeel heeft, wat 
ng betreft, geen bizondere toelichting noodig. Het spreekt 
dat zij, vooral in een tijd van op de spits gedreven be- 

een welgekomen noodhulp is, en zulks vooral, zoo zij zich 
ip-to-date te blijven. Dat doet ze ook, althans: ze telt voor 
blik circa tienduizend boekwerken en zeventig tijdschriften, 

n op pedagogisch gebied; ze liet in 1924 een methodisch ingc- 
len kataloog verschijnen; ze bezit, buiten dezen, een alphabetisch 

systematisch steekkaartenregister, bewerkt tot 1924, en een 
lend dito, bijgewerkt tot heden.... of bijna. Want hier moet 

rekening der bezuinigingswoede bijgevoegd: dat het School- 
zijn klerkenpersoneel van vier tot twee herleiden zag en twee 

nersonen, trots hun inspanning ten goede, geen werk voor vier ver- 
nvnten kunnen. Nu de boekerij met leeszaal is er dan toch, en het 
mag wel aantrekkelijk heeten, dat zij o.m. ruim vijfhonderd werken over

De tcntoonstellingslokalen zijn in den schoot van het Stedelijk School
museum datgene, wat ons het minst bevrediging geeft. Oorzaak daarvan 
is, dat het organisme, gehuisvest in een historisch wel belangwekkend 
gebouw, — de Engclsche Beurs, uit het begin der 16e eeuw — slechts over 
een drietal zalen beschikt en door dien „woningnood” genoodzaakt 
wordt, zijn verzamelingen voor een kindsgedeelte in een belendend 
gebouw op te bergen. Wat dus tentoongesteld wordt, blijkt wel zeer 
beperkt. Het behelst in hoofdzaak aanschouwingsmiddelen betrekkelijk 
het aanvankelijk onderwijs, het onderwijs in lezen, in rekenen en 
metriek stelsel, in teekenen en handenarbeid, en wijdt afzonderlijke 
afdeelingen aan projectie en wandversiering. Dit, om te zeggen, dat 
zeer belangrijke leervakken voorloopig werden uitgeschal<eld en dat, 
waar de pas aangeduide onderwerpen in behandeling kwamen, slechts 
een beperkte keuze kon gedaan. We hopen op verbetering in de 
toekomst. In afwachting echter blijken zekere tentoongestelde voor
werpen wel belangstelling te wekken; we bedoelen hier o.m. de ver
zamelingen Froebel, Montessori, Decroly, Discat, Monchamp (aanv. 
ond.), de rekenmethoden Schneider, Moons, Peeters, het aanschouwings- 
matcriaal Cllnzel voor vormleer, de teeken- en handarbeidmodellen 
van het Berlijnsche Albrecht Dllrer-huis, de onderscheiden apparaten 
voor diaskopie en episkopie, de verzameling potte- en beeldhouwwerk 
van Saint-Chislain, de verscheidenheid aan esthctisch-kinderlijke wand
platen en wandfriezen, — al zulke voorwerpen dus, waar niet enkel 
een schoolman, maar ook een alledaagsche vriend van kinderen heel 
wat voor voelen kan. We komen hier straks wel even op terug, in 
verband met den dienst van in- en voorlichting en met het nut dat 
deze afwerpt.

De boekerij 
haar bedoeling 
toch vanzelf, a. 
zuiniging, 
inspant, U[ 
het oogenbl 

deeld 

aanvulle 
wel op 
museum 

richt
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vraag 
de

geworden.
lan? Hier zijn ze?

Ontl. reeksen diapo's Ontl. wandplaten
139 nog niet beschikbaar
215 511
838 2386
1380 3991

gesteld: heeft elke school of heeft althans de 
scholen een eigen projectieapparaat, waarbij

dat, waar
zijn van toereikende aanschouwinf 
zou worden hulp verleend. Die 
d.i.: de scholen zijn in het bezit 
lieren voor ontleening, van omstandige 
werpen, in afwachting dat de detail-1 
het Schoolmuseum, dat een aufowagen 
aangevraagde voorwerpen uit en vordert ze in. Eenvoudig, niet? Maar 
de praktijk heeft geleerd, dat het organisatorisch en het dagelijksch 
uitvoerend werk een maximum aan arbeid vergt, indien het werkelijk 
rentegevend blijken wil. Gelukkig, — en hier is het, dat enkele cijfers 
ons zullen ter hulp komen, ~ beseffen de scholen de eene na de 
andere het praktisch nut van een centralen uitleendienst en zijn, thans 
reeds, de groote meerderheid onder hen, regelmatige klanten van het 
Schoolmuseum £

Die cijfers di
Jaar 
1923 
1924 
1925 
1926

"Wel kan de
meerderheid onder

pedologie, meer dan tweeduizend hand- en leerboeken, ruim twaalf
honderd prenten- en overige kinderboeken en meer dan tweehonderd 
handleidingen bij platen, apparaten en overige voorwerpen rijk is.

Zeker, verbetering van den toestand is ook hier geboden: de boekerij, 
hoe gezellig ingericht, is al te hoog en droog gelegen, en praktisch 
ware het ook wenschelijk, de afdeeling kinderboeken er uit los te 
maken en deze uit te baten in een kinderleeszaal, met hieraan ver
bonden lees- en verteluurtjes. Dat komt dan wel voor wie gewoon 

op denzelfden spijker door te slaan.

De uitleendienst is wellicht, in den schoot van het stedelijk School
museum, het best rendeerende gedeelte. We gewaagden daarstraks, 
in verband met een grievend tekort aan tentoonstellingsruimte, van 
noodgedwongen opbergen van velerlei verzamelingen. Dit opbergen, 
dan, is wel betrekkelijk. Want eenerzijds dwong de goede orde ons, 
de circa vijfduizend wandplaten en wandkaarten, de meer dan zestien
duizend diapositieven en prentkaarten, benevens enkele honderden 
andere voorwerpen, die we bezaten, te rangschikken en praktisch 
bruikbaar te maken, en anderzijds vroeg dringend de gezonde rede 

de scholen in het algemeen thans min dan ooit voorzien 
igsmiddelen, voor het Schoolmuseum 
hulp biedt thans de uitleendienst, 

gesteld van in te vullen formu- 
idige lijsten der beschikbare voor- 

-katalogen in druk verschijnen; 
'i in zijn dienst heeft, voert de 
lert ze in. Eenvoudig,
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83 ( 3 groepen) 
4321 ( 81 groepen) 

12257 (307 groepen)
van kommen

zijn alleen maar verontrustend, want eiken schooldag blijkt 
en vele malen reeds moesten

werkelijkheid wordt, volge een 
voorlichting.

aan. Althans, wat de 
'an 2 tot 4 uur toegankelijk 
loedigend. Kijk slechts: 

Ontl. werken

de diapositieven kunnen aangewend? Het antwoord luidt: het scheelt 
hem wat, *— maar zoo er vele zijn die er nog geen bezitten, daar 
wordt toch dringend om verzocht, .... en niet altijd zonder bevredi
genden uitslag. Trouwens, ook hier weer bevindt zich het School
museum in de gelegenheid om hulp te bieden; het heeft nl. één zijner 
lokalen tot projectiezaal ingericht en de scholen, die ter plaatse niet 
een apparaat voorhanden hebben, uitgenoodigd van deze zaal gebruik 
te maken.

Cijfers alweer?
Jaar
1923
1924
1925 
1926

Ziehier.
Bezoekers schoolm.

685 
1022 
5524
13809

Ons dunkt, cijfers als deze kunnen onszelf ontslaan 
tariën; ze 
de projectiezaal in beslag genomen .... 
aanvragen afgewezen.

Zeker, niet alle cijfers duiden een climax 
boekerij betreft, die eiken Donderdag v< 
is, zijn de uitslagen voorloopig niet bem<

Jaar Aantal bezoekers
1923 niet toegelaten
1924 
1925 1290
1926 700

Maar dan moet dadelijk daarbij 
van het aantal klerken het onm< 
aanwinsten in het steekkaartenregister < 
hiervan, doorloopend mededeelingen aan 
verstrekken.

103 
1489 
1176

aangemerkt, dat de vermindering 
logelijk maakte, de zeer belangrijke 

op te nemen en, aan de hand 
loopend mededeelingen aan het onderwijzend personeel te 
En eigenlijk, wat is in dezen krisistijd, ook den moreelen 

den intellcktueelen, praktisch meer dringend dan zulke stelselmatige 
lededeelingcn, zulke propaganda!.... Verbetering te dezer zake zal 

dus worden nagestreefd.
In afwachting dat deze 

over den dienst van in- en
Deze uitdrukking doet tamelijk gewichtig aan, haast te gewichtig 

voor een dienst, die in zijn eerste stadium van ontwikkeling verkeert. 
En toch van dezen dienst gaat thans reeds zekere invloed uit, die 
wel bemoedigend mag heeten.

We gewagen hier niet breedvoerig over de voordrachten, die ten gerieve
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Maar het 
uitgroei

van het onderwijzend personeel en inzonderheid van de toekomstige 
leerkrachten in het Schoolmuseum gehouden worden en die, — tot heden 
76 in getal, — tot nog toe handelden over literatuur voor de jeugd, 
wandversiering, aanvankelijke leermethoden, bibliotheekwezen en der
gelijke. AVe hebben het liever over het feit, dat aan het Schoolmuseum 
medezegging werd verleend inzake aankoop \ 
middelen door de stedelijke scholen en dat bi 
initiatief van zijnentwege in dank wordt overwoj 
lijke overheid. Diep ingrijpende gevolgen kon z 
slechts enkele jaren; maar toch worden, op 
museum, de scholen van beperkte graadbibli 
wachting dat klassebibliotheken zullen volgen) < 
projectieapparaten reeds verdubbeld (in afwachtii 
dit jaar nog, in schoolomschrijvingen met ieder 1 
wordt); en eveneens mag aangemerkt dat, waar aanschouwingsn 
delen eertijds gekozen werden uit wat de plaatselijkc handels 
plachten aan te bieden, de keuze ruimer en degelijker kan ged; 
nu een centrale stedelijke instelling een rijkdom aan materiaal 
talloos vele bronnen heeft betrokken

van leer- en aanschouwings- 
Hiitendien ieder welk danig 

ogen door de plaatsc- 
zulks niet hebben na 

voorstel van het School- 
liotheken voorzien (in af- 

en werd het aantal 
:ing dat heel de stad, 
hun lantaarn verdeeld 

aanschouwingsmid-

idaan, 
1 uit

Kortom, het Stedelijk Schoolmuseum beijvert zich, in de mate van 
zijn middelen en krachten, een centrale voor dokumentatie, maar vooral 
een centrale van actie te wezen en zijn werk ten zegen te laten zijn 
van het onderwijs in zoo ruim mogelijke beteekenis.

Volledig is zijn samenstelling niet; gebrek aan ruimte, we zeiden't 
reeds, heeft daar wel mede schuld aan. Volmaakt is zijn werking 
evenmin; het is er eiken dag meer bewust van en spant zich in om 
het onvolmaakte zoo min storend mogelijk te maken.

organisme bestaat, het leeft, en voelt zich vatbaar voor 
en verbetering. En dat is ten slotte een groote zedelijke 

kracht voor wie het verder leiden mag.

Belangwekkend, zeker, ware het, vooral voor lezers van dit tijd
schrift, — indien het Schoolmuseum reeds wijzen kon op wat het doet,. 
buiten het onderwijs, aan „volksontwikkeling" ~ Keulen cn Aken, 
echter, werden niet op één dag gebouwd; en ons organisme moet er 
zich voorloopig nog bij houden, voor groepen leeken die zich aanmclden, 
— en die waren een twintigtal tot heden, — wandelvoordrachten in 
te richten en verder zijn verzamelingen diapositieven, naast enkele 
films, aan alle private instellingen, — als o.a. aan z.g. volkslecrgangen, — 
uit te leenen, die dringend om zijn hulp verzoeken.



door J. DE KONING.

147

Conferentie voor Dramatische Kunst te Arnhem, 
5-7 October

I om een 
dit ging niet door. 

>gen van 
ehouden. 

snschen

roeiende besef 
len het leven 

de eigenlijke 
een steeds 
onder de

irvoor zoo

Tn 1924 deed de V. C. J. B. (Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond) 
voor het eerst een poging om in zijn Bondshuis, het C. S. Ooi-» 

gaardthuis te Arnhem, een conferentie te organiseeren over „Drama 
en Religie”. Eenerzijds was daartoe aanleiding het grc 
onder ons jongeren, dat er een verband bestond tussch< 
van den Geest, het godsdienstig bewustzijn der menschen en c 
bedoeling, de groote taak van de tooneelkunst — anderzijds 
meer aan den dag tredende bewogenheid en verlangen 
tooneelmenschen zelf om groote kunst te brengen en daai 
noodig nieuwe vormen te zoeken.

Deze eerste poging in 1924 bracht gedurende een drietal dagen een 
vijftigtal menschen samen, welk gezelschap vrij bont was, n.1. bestaande 
uit tooneelspelers, critici, schouwburgbezoekers, enz. Voornamelijk 
jongeren. Dit was een proefneming, waarvan de uitslag vooraf vrij 
onduidelijk was. Maar het lukte, er groeide een zekere gemeenschap 
tusschen de deelnemers, een eenheid van geestelijk bedoelen. En aan 
het slot werd uitgesproken: „wat hier gewonnen werd, mag niet ver
loren gaan, dit moet herhaald worden”.

Dit laatste was intusschen mocilijker gedaan dan gezegd. Tooneel
menschen werken in de z.g. vrijen tijd der anderen, ze zijn gebonden 
aan alle kanten, zij leven onder een sterke economische druk: kortom 
ze zijn heel moeilijk los te krijgen voor een conferentie. Zoo werd 
zelfs een oogenblik het fantastische plan geopperd om een massale 
nachtconfercntie in Amsterdam te houden, maar ook 
Totdat het dan ten slotte zoover kwam, dat na twee jaar pog* 
5-7 October 1.1. de tweede samenkomst in Oolgaardt werd geh< 
Weer met ongeveer 50 deelnemers, waaronder meer tooneelmer 
dan de vorige keer.

Daar de verslagen uitvoerig in de bladen vermeld zijn (van den kant 
van de pers was groote belangstelling), kan hier volstaan worden met 
een korte opsomming der lezingen. Dr. L. J. van Holk sprak over 
„De artistieke nood in onzen tijd", de kunstschilder Frans Huysmans 
over „Toekomstkunst als Gemeenschapskunst", Albert van Dalsum 
over „Het Russische Tooneel" (Tairof en Meyerhold), A. Defresne over 
„Het Volkstooneel", architect H. Th. Wijdeveld over den bouwkun
digen kunst van het Volkstooneel. Ook waren aan de conferentie twee
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voorstellingen 
eerste opvoerit 
.Bouwmeester 
voornamelijk met 
laatste werd de e

i in de Stadsschouwburg 
ing in nieuwe aanklceding 
:r Solness”. De Schouwbur 

et geestverwanten uit Ai 
eenheid van  

>elers uitspraken, dat tooneel 
„in de zaal" werd gespe< 

dingen, die zoo'n conferentie br

Dringen 
aan de la«

van Arnhem verbonden, n.1. de 
van „ De vertraagde film” en 

irg was beide keeren vol bezet, 
irnhem en omgeving. Door dit 

geest der conferentie niet verbroken, zoodat 
en publiek één waren, en meer dan 

:eld. Deze eenheid is een der kostbaarste 
>rengen kan.

Het is merkwaardig op te merken, hoe deze heele stemming van 
verontrusting en ingespannen uitzien naar wat worden gaat, eigenlijk 
geheel analoog is met de algemeene gestemdheid der Jeugdbeweging. 
Ook daar die innerlijke verontrusting, het gevoel dat de menschelijke 
geest zijn greep op het leven der gemeenschap heeft verloren en de 
krampachtige inspanning om met elkander den geest der wereldleiding 
te dienen.

"Want dat was juist ook op deze dramatische conferentie zoo opvallend, 
hetgeen eigenlijk algemeen werd gevoeld, dat de vragen waarvoor men 
stond niet door een éénling konden worden opgelost, doch slechts in 
samenwerking van velen konden worden aangepakt en verder gebracht. 
Zoowel toeschouwers, als spelers, als schrijvers, als architecten en 
schilders zouden in werkgemeenschap met elkander in staat zijn de 
oplossing uit hun midden te laten groeien.

Voor mijn gevoel ligt daarom achter zoo'n dramatische conferentie 
een diepere achtergrond verborgen. Religieuse jongeren bouwen in hun

:n wij nog wat dieper door tot de ééne bewogenheid, die 
aatste conferentie ten grondslag lag, dan was dit wel deze 

algemeene overtuiging: het Tooneel verkeert in een crisis. Belaagd door 
amusementskunst en bioscoop, kan het moeilijk het hoofd boven water 
houden. Het pakt de massa niet meer. Ook heeft het hedendaagsch 
tooneel geen vorm, waarin het uitdrukking kan geven aan de algemeene 
nood der menschen. Er jaagt door onzen tijd een groote twijfel, er klopt 
een beangstigende verontrusting, er broeit aan alle kanten wat — maar 
de vertolking daarvan kan het tooneel niet geven. De tooneelkunst, 
waarin de speler een priesterkunstenaar is, die hoogere geestelijke 
bevrijdingskrachten wekt onder de massa's, — is er niet. En moet 
er toch komen. Want de taak van het tooneel is een cultuurtaak, 
een taak van geestelijken, ja religieusen aard. En dat moet het tooneel 
weer gaan inzien: nieuwe wegen moeten gezocht worden. Opdat er 
weer een groote tooneelkunst kan komen, trouw aan de werkelijke 
roeping der dramatische uitbeelding.
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i gemeenschap 
ligt iets zeer 

van de religie.

Het was niet de bedoeling een omstandig relaas te doen van alle 
gebeurtenissen der laatste conferentie. Ik poogde alleen U iets te 
doen verstaan van den algemeenen geest, waarin wij samen waren. 
Veel practische resultaten had het niet, kón het ook niet hebben. Dat 
heeft men begrijpend te aanvaarden. Maar er wordt met een zeker 
hoogstaand en taai geduld verder gewerkt: wij laten het niet los. En 
niet onaardige resultaten zouden al reeds hier en ginds aan te wijzen 
zijn. Maar dat is het belangrijkste niet: het gaat hierom, dat wij be
houden een atmosfeer van religieuse bewogenheid, waarin menschen 
in werkelijke samenwerking trachten verder te komen met den nood 
van ons hedendaagsch tooneel. Opdat er ook door onze hulp eenmaal 
weer zal zijn een tooneelkunst, die geestelijke bevrijdingskracht voor 
ons volk kan wezen.

Zooals Teirlinck het eind October in merkwaardige overeenstemming 
met den geest onzer conferentie (hij zou eerst gekomen zijn, maar was 
verhinderd en sprak dus los van onze ervaring) uitsprak: „ik wil op 
het tooneel weer zien den kunstenaar, die zich priester weet".

Maar dit blijft alles voorloopigheid. Immers zoo iets is niet te ver
werkelijken thans. Het is slechts te zoeken en te tasten, langzamerhand, 
hier en daar. Totdat na veel pogingen wellicht iets groeit, dat wat 
is, n.1. aangrijpende vertolking van den geestelijken nood van de wereld 
en de menschen van thans. Waarachtig Volkstooneel.

_ap op. Juist die sfeer doet zoo’n 
gelijkheid tot heel veel. Daarin . 
;t inzetten der richtende kracht 

aanvankelijk chaotisch geheel.
onze niets vermoedende en nog 

een verder 
:n thans vrijwel op alle 
>1 meer te wachten is van 
i werkgemeenschap van 
' !_nig gecompliceerde 

en onze geheele cultuur, dat slechts 
jemeenschaps- of groepsgeest met zijn denk- en zielskracht

op deze dramatische conferentie: het nieuwe tooneel moet 
op alle factoren, bovenal op een bepaald gerichte gemeenschap 
inkbodem".

sfeer een werkgemeenscha[ 
groeien en daarmee de moge 
zinvols verborgen, n.1. het 
van den wezensgrond der dingen in een 
En dat doet wonderen. Meer dan 
altijd individualistische tijd in staat is te begrijpen. Voor 
denkende komt ook hier aan den dag, hetgeen 
levensgebieden geschiedt, n.1. dat niet het heil 
de enkeling op zichzelf, doch slechts van een 
meerderen. "Wij zijn zoo langzamerhand tot dusdanig 
vragen gekomen in onze wetenschap 
een sterke gen 
hulp kan bie< 

Zoo ook 
steunen < 
als „klai
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Voordat ik 't Individueel Onderwijs 
wat ik er niét onder versta. II

Zuiver Individueel Onderwijs in de praktijk 
door J. A. WALDORP-van der Togt.

die nodig 
‘n bescheii

js ga behandelen, wil ik eerst even 
zeggen, wat ik er niét onder versta. Ik versta er niet onder, dat een 
leerling mag kiezen, of hij wil beginnen met lezen, rekenen of schrijven, 
ook niet het werken naar een voorgeschreven taak, nog minder het zitten 
om tafels of ’t mogen opstaan om in boeken te zoeken, want al deze 
dingen kunnen we doen en töch klassikaal onderwijs geven. Klassikaal

~| Tit Amerika, Engeland, België en andere landen kwamen en komen 
*■>' ons de heuglike berichten toestromen over scholen, waar men 

’t klassikaal onderwijs geheel of gedeeltelik heeft afgeschaft en ’t 
individueel onderwijs heeft ingevoerd; enige jaren geleden verscheen 
in dit tijdschrift de bespreking van ’t Daltononderwijs in Engeland 
en van de mogelikheid, het hier in te voeren; in vele tijdschrift- en 
krantenartikelen is de komst van het nieuwe met vreugde begroet — er 
werd reeds gesproken van de doodsklokken van 't klassikaal stelsel — 
en ons aller harten, nl. van de menschen van ’t individueel onderwijs, 
sprongen op van vreugde: nu zou ieder gaan inzien, dat we aan ’t 
kind verschuldigd zijn, af te stappen van het klassikaal onderwijs. 
Maar.... in de praktijk is van die hoop nog slechts bitter weinig 
verwezenlikt.

Moét iedere vernieuwing dan noodwendig langzaam gaan? Alleen 
wanneer het verlangen naar ’t nieuwe reeds bij grote groepen bestaat, 
dan breekt het zich baan als een lang verwachte uitredding, dan 
verovert het zich stormenderhand een plaats. Dat dit hier niet geschied 
is, is ’n bewijs, dunkt me, dat de bodem niet voldoende was voorbereid, 
en dat kan zijn oorzaak vinden hierin, dat met een of beide factoren 
voor 'n goede voorbereiding niet genoeg rekening is gehouden. Als 
men ’n verbetering wenst, moet men zoowel 't nieuwe prijzen, als ’t 
oude aanklagen. Men kan nu eenmaal geen twee heren dienen en 
zolang nog ’t ene als goed genoeg wordt beschouwd, ontstaat de 
krachtige behoefte aan 't nieuwe niet.

Hoe 't ook zij, Nederland heeft niet in zijn geheel de boodschap 
van het nieuwe verstaan. 5Vel zijn er velen, die er van overtuigd zijn, 
dat we van ’t klassikaal stelsel Af moeten, naar 't individueele toe, 
maar die velen hebben nog niet de samenwerking en aansluiting bereikt, 

; is om voldoende invloed uit te oefenen. Dit schrijven is 
iden poging, om ons een stap nader te brengen tot dit doel.
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«s , 
die

vooruit, ’t Is niet meer: allen 
:g vragen 

maken en 
i probleem uitdenken; Piet 
. doen of voortgaan. Maar 
als ’t Zaterdag is, moéten 

evenals Piet ’t opgegevene niet 
>m is geworden in dié mate, 

nog mogelik zijn, als 
omdat ze een feestje 

even ver waren 
moe zijn, wier

geven, dan moeten 
, alsof we op school 

zich te ontwikkelen, 
zijn aard, aanleg en

blijft ’t onderwijs, als alle kinderen in eenzelfde tijdsbestek dezelfde 
hoeveelheid werk moeten verrichten en dus dezelfde vorderingen moeten 
maken, al zou de een nu van achteren naar voren en de ander van 
onder naar boven werken. Individueel is pas het onderwijs, als het 
gegeven wordt voor iedere leerling afzonderlik, als dus ieder alleen 
voortgaat, als hij zélf aangeeft, dat hij voortgaan kan. En dat kunnen 
we doen in banken, zonder taken, en dat zou kunnen gebeuren, 
zonder dat de leerling zelf de volgorde van z'n vakken kiest en dan 
zou ’t tóch individueel onderwijs zijn.

Als we werkelik individueel onderwijs willen ( 
we ons telkens tegenover iedere leerling plaatsen, 
zijn gekomen, om dié leerling alleen te helpen 
en dan doen we dat natuurlik van zelf, zooals 
gezondheid ’t vergen.

En zulk onderwijs is natuurlik onmogelik 1° als we, zoals in de 
oude klasse allen op gelijke wijze gelijktijdig laten voortmarcheeren, 
maar dat is ook 2° onmogelik, als we, zoals op vele scholen in ons 
land gebeurt, alle leerlingen hetzelfde werk in een week laten maken, 
en 3° kunnen we ’t niet ten volle, als we vaste, lang vooruit opge
maakte taken geven.

Klassikaal onderwijs is verspilling van tijd en moeite.
Want hoe gaat 't nu in die drie gevallen?
1. Laten we eens aannemen, dat in een klasse allen zoveel moge

lik gelijk zijn. Mientje is ziek geweest en heeft nog niet voldoende 
’t behandelde van de vorige dagen begrepen; Jaap heeft thuis ’n 
feestje gehad en is wat moe; Piet is bizonder helder, en heeft ’t 
zaakje, dat meester zich tot taak heeft gesteld, hem bij te brengen, 
in twee minuten door.' De bespreking brengt verwarring aan Mientje; 
aan Jaap is ’t tijd en moeite verspild; Piet heeft tijd over en gaat 
zich vervelen.

No. 2 brengt ons ’n grote stap
hetzelfde werk op hetzelfde ogenblik. Mientje kan meer uitlef 
en krijgen; Jaap kan dien dag wat gemakkeliker werk 
morgen, als hij uitgerust is, het opgegeven pro' '

gauw klaar en kan ander werk gaan doet
: vrijheid duurt slechts enkele dage 

Mientje en Jaap zorgen, dat ze 
alleen Af hebben, maar dat 't hun eigendot 
dat ze er op voortbouwen kunnen. En dat zou 
alle Jaapjes maar eens één dag moe waren, 
hadden gehad en de Mientjes met ’n ekstra uitleg 
als Piet. Maar er zijn ook Jaapjes, die altijd wat
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berekend worden op ’t gemiddeld 
waarvan we juist zo graag zouden

we aannemen, 
maar de uitleg, d 

niet voldoende: hij 
werk, 'ii

dan met onze vooruit

hersens nooit zo vlug werken als die van Piet, en 
ziek zijn.

No. 3, de Daltontaken, waarbij de leerlingen niet op elkaar be
hoeven te wachten. O, ’t is heerlik werken met taken, zowel voor 
onderwijzer als leerling, maar.... dan een taak voor Mientje, Jaap 
en Piet en geen patroon voor allen gelijk. Hoe kunnen taken jaren 
vooruit gedrukt worden; hoe kunnen ze dienen voor iedere leerling, 
vlug of niet, met of zonder wiskunde-aanleg of talenaanleg. Hoe 
weet die ontwerper vooruit, dat Mientje, Jaap en Piet in een week 
die hoeveelheid werk zullen kunnen verwerken, en dat hun dat op 
die manier moet worden opgegeven? Hoe kan Piet, die ’n goed 
rekenhoofd heeft, nu dezelfde taak in een week afwerken als Jan, 
die veel moeite heeft met wiskunde; nooit kunnen die allebei dezelfde 
taak als weektaak opkrijgen. Goed, laten we aannemen, dat Jan er 
twee weken over mag werken, maar de uitleg, de hoeveelheid oefen
stof is voor Jan's hersens niet voldoende: hij moet niet hetzelfde 
doen als Piet, maar hij moet Ander werk, ’n langzamer gang, ’n 
meer plastiese behandeling hebben, — en dan moet dus de taak 
veranderd. Waar blijven we dan met onze vooruit gedrukte „taak 
voor allen'’ ? Die moet toch weer berekend worden op ’t gemiddeld 
kind, dat denkbeeldig 
afstappen.

Neen, geen twee kinderen zijn gelijk, dus voor geen twee kinderen 
kan het onderwijs, kan de taak gelijk zijn. Dat lijkt zo streng door
gevoerd 'n bijna onmogelike opgave, maar de praktijk wijst uit, dat 
’t dat niet is. En al was ’t haAst onmogelik, dan nog moesten we 
zoeken naar de wegen, om het te bereiken, omdat we dat verplicht 
zijn aan het kind: We mogen het niet langer wringen in het keurs
lijf van ’t klassikaal onderwijs. Er wordt wat verknoeid aan ’t kind 
en geleden door 't grote kind door de schuld van dat klassikaal 
stelsel, meer dan zij, die er midden in zitten, bevroeden kunnen.

En dat bederf is drieledig:
1. Tegen de verstandelike ontwikkeling is wel ’t grootste vergrijp: 

’t niet-leeren denken. Laten we een voorbeeld nemen uit ’t reken
onderwijs. 'n Waagstuk is aan de orde.

In 't ergste geval legt de onderwijzer ’t vraagstuk uit; maar hij 
kan ook vragen: denk er eens over na, wie weet het ? of hij brengt 
in 't gunstigst geval door vragen enz., de klasse tot de oplossing. 
Maar wat is die klasse? Dat is Piet, Hendrik en Marie, die meester 
hebben kunnen volgen. Maar Jan en Mientje en velen, die wel weten, 
dat ze zonder moeite doen er toch wel komen, hebben in alle drie 
de gevallen de zaak aangehoord, ’t zij van meester, ’t zij van de ge-
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lukkige vinder van ’t probleem, ’t zij van meester en de besten 
tezamen — en wat doet Jantje nu, als hij wat handig is? Hij tracht 
te onthouden of op te schrijven, dus na te schrijven, wat hij heeft 
gehoord. Maar dat gaat buiten zijn denkvermogen om; zijn denk
vermogen is stil gelegd, hij weet nu toch immers al, hoe „je zo'n 
som doet”. En nu komen we tot ’t fatale gevolg: in een klasse 
kunnen we niet allen ’t vraagstuk zelf laten uitdenken, dus ’t wordt 
besproken, (uitgelegd) op ’t bord geschreven: „Kijk eens jongens, die 
som maak je dus zo, schrijf dat allemaal netjes in je schrift over". 
De cijfers van ’t bewuste vraagstuk worden uitgeveegd, andere cijfers 
komen er voor in de plaats: „Maak nu deze som eens netjes op 
dezelfde manier". Later komt er weer een ander soort som, en nu 
verandert langzamerhand zo'n kinderhoofd in ’n kastje, waarin eerst 
de diverse sommensoorten nog enigszins geordend worden opgeborgen, 
totdat de hoeveelheid te groot wordt en er zo’n hopeloze verwarring 
ontstaat, dat ’t arme slachtoffer bij ’n vraagstuk over ’n verschil 
gaat delen en bij ’n percentberekening over G.G. D. gaat praten, 
’t Wordt raden, trachten zich te herinneren — „hoe doe je die ook 
weer?" klinkt vaak bij ’n nieuw vraagstuk. Ze proberen hun vraag
stuk te rangschikken onder een van die door elkaar gevallen sommen 
in 't hoofdkastje en grijpen vaker mis dan goed, en dan nog maar 
bij toeval. En ’t gevolg is geweest, dat men ’t vraagstukken maken als 
uit den boze is gaan beschouwen. Maar hoewel er veel van de oude 
vraagstukjes kon opgeruimd worden, blijft toch ’t kombineren van 
gegevens, ’t gevolgtrekkingen maken, kort op 't doel af, 'n mooie 
denkoefening. We kunnen in ’t dageliks leven de vraagstukken ook 
niet missen, en de schuld ligt niet aan de vraagstukken, maar aan 
’t klassikaal onderwijs, dat de kinderen niet leert denken.

Bij ’t individueel onderwijs echter, is ’n vraagstuk altijd op 
van de leerling, want anders kon hij daar niet aan toe zijn. Das 
Jantje van niemand napraten, daar kan hij niet ontsnappen, 
niemand anders dan hij maakt dat vraagstuk. Daar moet hij 
grondig z'n opgave lezen en overdenken, en als hij er niet alleen komt, 
dan brengt de onderwijzer door ’n raad of vraag hèm zelf er toe, en 
niet een ander.

Ik sprak zoeven van ’t keurslijf van ’t klassikaal onderwijs, denk 
eens aan de klassikale leeslessen! 'Wie leest er? Degeen, die een 
beurt heeft, en Als de anderen lezen, dan moeten ze allemaal op 'n 

punt zijn, want niet iedereen leest precies even vlug en o wee, 
door moeten gaan waar de voorlezer gebleven is, dan zijn ze, 
ze doen, wat ze doen moeten, nl. lezen, er gloeiend bij, want 

ze welen niet, waar de voorlezer was gebleven.
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om te ontsnappen aan ’t blijven zitten en 
de zwakken en zij die thuis geen eerlikheid-

_r2_!__ , ’t beste rolt er door, degeen,
>peren, ’t er maar eens op aan laat komen, 

krijgt — maar de conscientieusen, eerliken 
i gezondheid. En die macht van ’t cijfer is zo 
likt wordt tot handhaving der orde. Gelachen?

hard gewerkt, zich den
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behoeven samen te gaan met 't 

p de Lagere School er meestal, en 
lelbare School altijd mee samen). Wat 
t gedaan, omdat zo’n cijfertje macht 

zitten ten gevolge hebben

2. Doch ook het karakter van 't kind lijdt onder ’t klassikaal 
stelsel. Hoe menig hartje popelt niet van verlangen, om vriend of 
buurman te helpen, als die wanhopig en angstig zit te kijken, omdat 
hij ’t antwoord niet weet op meesters vraag. Medelijden en hulp
vaardigheid moeten hier onderdrukt; zijn deze eigenschappen sterker 
dan de gehoorzaamheid aan meesters bevelen, dan wordt ’t kind schuldig 
verklaard. Er moet ’n verwarring ontstaan; help ik mijn vriend, 
dan handel ik verkeerd; laat ik hem daarentegen 
zitten, dan ben ik ’n beste jongen, en op vele schok 
van de goede daad.

O, die nullen, die cijfers, die aanhai 
(Hoewel de cijfers niet noodzakelijk 
klassikaal onderwijs, gaan ze op 
voor zoover ik weet, op de Middel 
wordt er voor zo’n cijfertje al niet gedaan, omdat zo’n cijfertje macht 
heeft. Eén punt verschil kan ’t blijven zitten ten gevolge hebben en 
dat euvel, het blijven zitten, hebben alle scholen met klassikaal onderwijs 
gemeen. En alsof’t al niet erg genoeg is, dat vele kinderen bezwijken 
voor de verleiding om door oneerlikheid, door spieken, te trachten ’t 
machthebbende cijfer omhoog te werken, nu komen er ook ouders, 
die zo graag hun kind zien overgaan naar een volgende klasse en die 
helpen mee. (Typeerend en juist is 't spotprentje in de krant: Twee 
vaders op de beurs die elkaar vol belangstelling vragen: „Wat heb 
jij voor je meetkunde vandaag?",) en nu doet zich ’t ontstellend feit 
voor, dat er zelfs ouders zijn, die b.v. de opstellen voor hun kinderen 
maken. Nu ziet ’t kind zijn ouders mee-bedriegen, wat blijft hem nu 
nog als richtsnoer over? En zulke dingen doen zich meest op de 
Middelbare School voor, omdat daar de heerschappij van ’t cijfer 
hoogtij viert en omdat langzamerhand met eerlik en trouw al ’t op
gegeven werk te doen, de leerling er onder zou raken. Daar moet 
een uitweg gekozen, om te ontsnappen aan ’t blijven zitten en aan 
de onvoldoenden: de zwakken en 
vóór-alles leerden, kiezen ’t spieken; ’t beste rolt 
die handig weet te schip] 
dat hij toch geen beurt 
lijden schade aan hun 
groot, dat 't soms misbruikt 
gepraat? nul voor je werk. Nu heeft ’t kind 
vorigen avond thuis op ’n kamertje teruggetrokken uit de huiselike 
kring, om 'n mooi cijfer te halen, ’t AVerk is gelukt.... nul! want 
hij beeft gelachen of gepraat. Wat ’n gevoel van bittere opstandig
heid en gekwetste rechtvaardigheid moet in 'n eerlik kind oprijzen!
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en cijfers bestaan, daar 
ing. Daar is geen enkel 
zodra er geen voordeel 
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men elkaar en

zichzelf 
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zijn later leven. Hij voelt 
op eigen kracht, met 't 
één is, die hem helpt, al 
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>. Niet langer zit de een 

ïrbergen, terwijl hij in angst 
nader hoort komen, omdat hij weet ’t t

En vaker dan men weet, gebeurt dat ook tot.... de gevoelens af
gestompt zijn en dan wordt de leerling langzamerhand geschikt voor 
de samenleving. Is 't wonder, dat trouw en eerlikheid vaak ver te 
zoeken zijn in de wereld ? Cijfers, de middelen om ’t blijven zitten 
te voorkomen, hebben jaren lang hun funeste invloed uitgeoefend. 
En daar weegt niet tegen op de vreugde over ’t mooie cijfer. De 
lof van de onderwijzer, de vreugde over goed werk stemt niet minder 
gelukkig dan ’t mooie cijfer, terwijl dit toch altijd aanleiding geeft 
tot vergelijking. Een 8 is nooit zo heerlik, als ’n ander 'n 9 heeft, 
als wanneer de anderen 6 en minder hebben.

Bij ’t individueel onderwijs, waar een 
nooit achter kan raken bij ziekte, waar geei 
komt de eerlikheid niet langer in 't gedran 
voordeel te behalen met oneerlikheid, en z< 
mee te behalen is, is de reden tot oneerlik zijn 
bestaat ook geen naijver — integendeel, daar helpt 
wordt onderlinge hulp vaak zeer gewaardeerd.

En hier is ’t meteen de plaats, om het eens te hebben over 
verkeerde opvatting, als zou Individueel Onderwijs onsociale mensen 
kweken en klassikaal onderwijs gemeenschapszin. Me dunkt de zaak 
is juist omgekeerd, zoals uit 't voorgaande reeds blijkt. De klasse 
kweekt naijver, een ieder-voor-zich en laat-je-buurman-vooral-in-de- 
steek-in-z’n-moeilikheden, terwijl Individueel Onderwijs tot samen
werking en hulpvaardigheid leidt en zelfs aanspoort. En dat niet 
allen volgens eenzelfde model gefatsoeneerd worden, maar ieder 
volgens zijn eigen aard uitgroeit en zich ontwikkelt, dat is iets, om 
zeer dankbaar voor te zijn, want genoeg wordt er nagepraat en 
nageaapt in de wereld; laat ons toch vooral met alle kracht 't oor- 
spronkelike trachten te redden in ’t kind, opdat we persoonlikheden 
en geen schablonenmensen krijgen.

3. 't Individueel Onderwijs geeft een geheel ander type van leer
ling. Niet langer gestoord door telkens terugkerende lesverandering, 
niet gehinderd door vluggere of langzamer klassegenoten, zit de 
Individueel-Onderwijs-leerling rustig voor zichzelf aan zijn eigen werk 
te arbeiden; hij leert zelf opzoeken en nasnuffelen en leert, wat 
werken is, die factor zo onmisbaar voor 
zich volkomen op z’n plaats, vertrouwt 
veilige gevoel, dat daar in moeilikheden 
zendt die helper hem dan ook wel eens teruf 
zijn hulp inroepen voorbarig of onnodig was.
zich achter z’n voorbuur te vei 
stem nader en



156

Laten we nu 't Individueel Onderwijs eens bezien van ’t standpunt 
van de onderwijzer uit. In den beginne is ’t moeilik, om individueel 
onderwijs te geven, het vergt veel van de onderwijzer. Toenikjaren 
geleden begon met vijf kinderen met ’n leeftijdsverschil tussen oudste 
en jongste van 8 jaar, toen vond ik 't zwaarder dan voor een klasse 
van 52 leerlingen te staan, maar als men er zich ingewerkt heeft (en 
laten we niet vergeten, dat volgenden altijd weer profiteeren van de 
ondervindingen der voorafgaanden), dan is dit onderwijs veel afwis
selender en in zekeren zin veel rustiger. Een onderwijzer, die Indivi
dueel Onderwijs geeft, moet vooral bij de jonge kinderen, ’k zou 
eigenlik moeten zeggen: lenige hersenen hebben: hij moet bijna tege
lijkertijd de een 'n bemoedigend woord kunnen toevoegen, de ander 
waarschuwen voor ’n fout, onmiddellik weten, als ’n volgende zit te 
tobben, waar 't over gaat en begrijpen, wat de moeilikheid zal zijn 
en tevens ’n grote kalmte behouden in al deze verscheidenheid. Als 
hij bezig is met de een, moet hij opletten, dat niemand wacht en zonder

plezier in 't werk, 
er gelegenheid te over, 
klassikale lessen zijn.

er bij Individueel Onderwijs niet zijn, 
iets anders is ’t gezamenlik b.v. vreemde talen spreken, aard

rijkskundige legkaarten maken, kaartkennis tonen, dictees maken, 
reciteren, zingen, lichtbeelden zien, uitspraakoefeningen, gymnastiek 
enz., enz.

schuldig te moeten blijven. Niet langer zit er een te hunkeren, dat 
de anderen ’t niet zullen weten, omdat hij 't weet en 't dan mag 
zeggen — niet langer wendt ’n ander pogingen aan, om ongemerkt 
in z'n boek te kijken, neen, ieder zit rustig te werken, voor zichzelf, 
aan z’n eigen werk, en hoort verwonderlijk weinig, van wat met de 
anderen besproken wordt, maar hij mig ’t horen; er heerscht ’n 
rust, de kalmte van een studiezaal; wie iets bespreken wil, of wil 
laten horen, vertellen, voorlezen, meldt zich aan. En hier hebben we 
't rustige kind, ’t derde punt van verschil met ’t klasse-onderwijs: 
Het zenuwgestel van ’t kind, tenminste in de hogere klassen en bij 
’t middelbaar onderwijs lijdt grote schade in de klasse en voornamelik 
in de puberteitsjaren, wanneer daar juist dubbel voor gewaakt moest 
worden, ’t cijfer- en blijven-zitten-systeem, ’t vergelijken leidt tot 
laat opblijven, angsten, zenuwachtigheid en die ten slotte of tot 
zenuwzwakte en overspanning of tot onverschilligheid.

Individueel Onderwijs daarentegen geeft ’n rustige opgewektheid, 
'n welbehagen en plezier in 't werk. En ter afwisseling met ’t voor 
zichzelf werken is er gelegenheid te over, om gezamenlik iets te doen, 
ook zonder dat er

Klassikale lessen kunnen
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geven, zodat de tijd niet onnut voorbij gaat, 
iderwijzer als ’t ware een gloed, een bundel 

naar de klasse toe.

later in 
gang brenj 
ïlemmerd <

eerst nog de hooj 
voller stoppen g< 
zijn voor alle 
■Onderwijs, en de zogen 
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aandachtstralen in één richting uitstraalt, vóóruit, 
«laar moet van de Individueel-onderwijs-onderwijzer, met dezelfde 
intensiteit zulk een gloed en bundels lichtstralen rondom naar alle 
kanten uitstralen. Er moet dus wel leven en levendigheid in zo’n 
onderwijzer zitten, maar was de niet levendige onderwijzer voor de 
klasse zo heerlik? Evenmin. Moeilik is ’t begin, maar al doende leert 
■men; één ding echter, meer dan ergens anders moet de onderwijzer 
bezitten: liefde voor z'n vak, liefde voor de kinders en ’t verlange 
•om ieders aard te doorgronden en te begrijpen. En dan is ’t Indii 
•dueel Onderwijs heerlik werk, veel dankbaarder, veel afwisselender 
■en stimulerender dan ’t klassikaal onderwijs.

De methode van onderwijs moeten we kiezen naar gelang van 't 
kind, de onderwijzer moet klaar staan, orn op de vele vragen, die de 
■leerlingen hem kunnen stellen, te antwoorden, hij moet dus veelzijdig 
ontwikkeld zijn, moet niet alleen de verschillende methodes kennen, 
■maar ook weten, waarmee hij 't best bij iedere leerling zijn doel 
bereikt. Of de onderwijzer daartoe voorbereid wordt bij de tegen
woordige opleiding? Een voorbeeld is genoeg: In September '26 plaatste 
ik een advertentie voor een jonge onderwijzeres; op een middag ontving 
ik bezoek van 25 sollicitanten, die mij bijna zonder uitzondering 
vroegen, wat individueel onderwijs toch eigenlik was.

Zal er dus kans op zijn, dat 't Individueel onderwijs op meerdere 
Openbaar onderwijs wordt ingevoerd, dan zal 't 
nodig zijn dat er bij de opleiding rekening mee 

wordt gehouden, dat de toekomstige onderwijzer als leider van een 
afdeling op een S. V. I. O. zal moeten optreden. Theorie én praktijk 
van het individueel onderwijs zal hem dus bekend moeten zijn.

En als ik dan verder aan de hand van mijn ondervindingen gedurende 
de 12 jaren, dat ik dit onderwijs voorbereid en overdacht heb, en 
de ruim 8 jaren, dat ik ’t met een gestadig aangroeiend aantal leer
lingen in praktijk breng, eens wil nagaan, of ‘t zuiver individueel 
onderwijs in te voeren is op de scholen in ’t algemeen, dan wil ik 

jop uitspreken, dat er een eind kome aan 't steeds 
der lokalen met kinderen. Grote klassen of groepen 

onderwijs verkeerd, en zeker ook voor 't Individueel 
de zogenaamde zuinigheid bedriegt hier per slot toch 

'n uiterst kortzichtige wijsheid: hoe voller de 
mens later in de maatschappij zal zijn,

i de vooruitgang brengen. En ten tweede: 
It steeds belemmerd door de dreiging van
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de eisen der Middelbare School achter ons, onze vrijheid is onvolkomen, 
de ontwikkeling, die we ’t kind kunnen geven, wordt er door be
lemmerd, omdat wij zelf gehandicapt blijven door die eksamens of 
toelating op ’n verklaring. Pas als ’t mogelik wordt, dat de Lagere 

laar leerlingen op haar eigen middelbare School laat voortgaan, 
geheel vormen, dan eerst kan de ware ontwikkeling 
plaats hebben.

echter in afwachting < 
maar de scholen en d<

/orden tot

ting 
School h; 
dat beide dus één gehe< 
en vrije uitgroei

Laten we echter in afwachting daarvan eens aannemen, dat niet 
de opleiding, maar de scholen en de verdeling der scholen gelijk blijft, 
dan krijgen we de vraag, kunnen de bestaande kleine en grote scholen 
hervormd worden tot scholen voor Individueel onderwijs? 't Kleinste 
aantal groepen, waarin men de leerlingen kan verdelen is 2, omdat 
de kleintjes een zo geheel andere schoolleefwijze hebben dan de grotere. 
Als de linancieële toestand het toelaat, is de verdeling in 3en echter 
de beste, jongsten, middelgroep en ouderen. Bij deze laatsten zijn 
we dan niet gebonden aan ’t lager onderwijs; we voegen 
leerlingen voor de eerste jaren middelbaar onderwijs en 
die niet passen op H.B.S. of Gymnasium, en de jongens en 
die óf hun vak al gekozen hebben en voorbereiding voor ’n 
studie en toch ook wat algemene kennis verlangen en hen, 
slechts in enkele vakken wensen te bekwamen.

neemt ieder onderwijzer een 
aan alle groepen les geeft: < 

plaats. Op deze wijze kaï 
en komt 
wie hij i

Bij ons neemt ieder onderwijzer een vak als 
hij daarin aan alle groepen les geeft: op bepa« 
uitwisseling plaats. Op deze wijze kan de < 
meer maken en komt hij met alle leerlingen 
raking, voor wie hij de vraagbaak is voor 
betreffende. Een dergelike regeling is natuurlik niet nodi( 
’t oog op ’t spreken van de vreemde talen, dat wij reeds jonge kin
deren laten doen, leek mij dit gewenst. Iedere groep heeft dus zijn 
eigen leider. Voor ’n school voor individueel onderwijs is men niet 
gebonden aan een leider voor ieder jaar; men zou dus 2, 3 ol 4 groe
pen kunnen maken al naar ’t aantal leerlingen. Dit aantal zal afhangen 
van de kracht en aard van de onderwijzer en van ’t al of niet heb
ben van hulp of vrije uren voor de korrektie.

Als overgang van bestaande grotere scholen lijkt mij verreweg ’t 
eenvoudigst, om de bestaande klassen met onderwijzer om te vormen 
tot groep met leider. Voor die verandering is alleen nodig, dat de 
klasse-onderwijzer zich in de geest van ’t Individueel Onderwijs in
werkt en dan komt de verdere verandering vanzelf. Er zijn altijd 
zwakke broeders onder de leerlingen, die dezelfde stof nog wel eens 
mogen overnemen, andere, die beter een eindje terug kunnen gaan 
en vluggen, die nu vooruit kunnen schieten. En dan gaat ook de les-
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rooster weg, met uitzondering 
wil doen. De grote vera"',“":' 
hij moet uitdenken, en 
kind geeft, wat hem toekomt, zonder 
gaan, waarin de leerling zijn tijd niet

te lezen kun- 
:lik komen. Taken zijn niet noodzakelik; wij maken ze (na- 

ieder kind 'n eigen taak, zoodra ze zoover zijn) omdat 
geven voor de onderwijzer en het zo-, 

voor de kinderen, (als ik wel eens meende, 
i er buiten konden, dan kwamen ze er weer om 
prettig vonden). Ik kan me echter voorstellen, 

onderwijzer meent beter zónder taken ieder kind tot z'n recht 
te laten komen. Daarin moet ieder onderwijzer vrijgelaten worden, 
en niet daarin alleen; ’t individueel onderwijs moet zich richten naar 
de aard van iedere leerling, maar ook de onderwijzer moet vrij zijn 
om zijn onderwijs geheel in te richten, zoals hij dat volgens zijn aard 
het best geven kan. Wil men wel taken geven, dan kan ik nog dit 
zeggen, dat de ondervinding ons steeds meer leert op dit punt; 
wat eerst ’n onoverkomelike arbeid leek voor ’n klein aantal leer
lingen, wordt eenvoudiger bij ’t stijgen van ’t aantal, omdat men steeds 
vindingrijker wordt.

In ’n grote klas zal de onderwijzer echter merken, dat ’t werk 
veel tijd van hem vergt, de korrektie, voorbereiding, nieuwe dingen 
bedenken enz. Zijn hier nu niet twee belangen te verenigen en daar
mee twee bezwaren voor ’n groot deel uit de weg te ruimen? De 
onderwijzer moet voorbereid worden voor ’t Individueel onderwijs; 
indien nu kwekelingen en nog niet in betrekking zijnde onderwijs
krachten als helpers van de leider konden geplaatst worden, dan 
kregen we een toekomstig onderwijzerscorps, dat zich al ingewerkt 
had in ’t Individueel Onderwijs en vele leiders van de grote groepen 
zouden op die manier ontlast worden van het te vele werk.

’ ‘ 3 van enkele dingen, die men gezamenlik 
randering moet plaats hebben in de onderwijzer: 
onderzoeken op welke wijze hij ’t best ieder 

een ogenblik te laten voorbij
nuttig besteedt. Geen angst, dat 

zij die teruggaan of hetzelfde overdoen zoveel later ’t einddoel zul
len bereiken, ’n Tijd langzamer gaan, wil niet altijd zeggen, later 
aankomen; laat ze maar eens tobben een tijdlang aan hetzelfde; als 
de zaak dan ingezien is, dan is die ook voor goed hun eigendom en 
lopen we grote kans nooit meer met dat onderwerp te sukkelen en 
kunnen we veel oefening op dat gebied uitsparen. En wie altijd 
langzaam moet gaan, nu, die zal op deze wijze tenminste een gedeelte 
van de stof goed verwerken in ’n- bepaalde tijd, terwijl hij in ’n vlug
ger tempo meegesleept, waarschijnlik niets goed zou weten.

Geen andere vaklokalen zijn nodig, dan die reeds bestonden; ’n 
uitbreiding van de bibliotheek, meer boeken om in na 
nen geleidel 
tuurlik voor 
ze een zoveel beter overzicht 
veel prettiger werken is 
dat bepaalde kinderen 
vragen, omdat ze ’t zo |
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:ven, maar 
t toch de

van de leerlingen

Tn het Decembernummer van „Volksontwikkeling” is opgenomen 
een bespreking van de brochures van Prof. Dr. Révész en van 

Dr. Gerrits door den Heer Bigot, welke bespreking pas had be- 
hooren te verschijnen na publicatie van de tweede brochure Révész, 
die de Heer Bigot in manuscript kende.

Deze fout komt voor rekening van den redacteur-secretaris, die 
door deze mededeeling daarvoor boete doet. H. Gr.

Voor de middelbare scholen c.d. zullen groter mocilikhcden rijzen, 
als men die wil omvormen tot scholen met individueel onderwijs; 
daarvoor een plan ’) te ontwerpen behoort thuis bij hen, die aan 't 
M.O. werkzaam zijn. Mijn ondervinding met de oudere leerlingen 
(tot 16 jaar) is, dat speciaal voor hen het individueel onderwijs nodig 
is en 'n grote vooruitgang betekent.

Ik weet wel, dat dit artikel niet veel nieuws bevat, velen zullen 
zeggen, ja, dat wisten we ook wel, maar als ieder evenzo van de 
waarheid van 't geschrevene overtuigd is als ik, hoe komt ’t dan, 
dat er nog zo bitter weinig zuiver individueel onderwijs gegeven wordt? 
'k Heb in mijn vergelijking tussen klasse en I.O. de zaak natuurlik 
wat algemeen moeten stellen; ik weet wel, dat er ook veel goeds 
bereikt wordt in klassen, dat er mannen en vrouwen zijn, die zelfs 
met klassikaal onderwijs (’k zou bijna zeggen niettegenstaande'ï klassikaal 
onderwijs) vele kinderen ’n mooie ontwikkeling weten te geve 
we hebben alleen de systemen vergeleken en dan blijft dit 
waarheid :

Goed klassikaal onderwijs kAn voor een gedeelte 
goed zijn.

Individueel Onderwijs, goed gegeven, moét voor allen zeer goed zijn.

’) Men zie hierin niet de bedoeling, het voorgaande als een „plan" voor de 
Lagere Scholen te doen doorgaan.
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i Vrije Gemeente te 
ling gehouden, waar 

Prof. R. Casimir, 
“i. Prof. 
Inununer

Wie was Pestalozzi?1) 
door Prof. Dr. J. H. GUNNING Wzn.

') Op Zaterdag 26 Februari werd in het gebouw van de 
Amsterdam onder groote belangstelling een Pestalozzi-hcrdenkii 
Prof. Dr. J. H. Gunning Wzn., de Heer A. H. Gerhard en I 
redevoeringen hebben gehouden. De beide eerste laten wij hier volgen. 
Casimir. die zijn toespraak niet op schrift had. beloofde ons voor het Aprilni 
zijn gedachtengang op het papier Ie zullen brengen.

■ • : ...

"Va7"ie Pestalozzi was, te schetsen in 20 minuten, is een volstrekt 
’ ’ hopelooze onderneming. Gelijk U bekend is, bestaat er over 

Pestalozzi een geweldige litteratuur, op zichzelf een geheele biblio
theek, en die nog dagelijks en vooral in dit gedenkjaar, aangroeit. 
Zijn eigen werken omvatten in de laatste gezamenlijke, maar lang 
niet volledige, uitgaaf 12 doelen in klein-lexicon-formaat. Van zijn rijk, 
afwisselend en interessant leven, dat voor de kennis van zijn persoon 
en werk even onontbeerlijk is als zijn geschriften, en waaromtrent 
nog steeds nieuwe bijzonderheden aan het licht komen, zou men dagen 
achtereen kunnen vertellen. De door mij gekozen titel: Wie was 
Pestalozzi? is dan ook eigenlijk, ik wil 't gul bekennen, een aanmatiging.

Ik had U gaarne, zij 't ook maar in eenige forschc trekken, het 
beeld geteckcnd van die persoonlijkheid, over wiens werk en betee- 
kenis de volgende sprekers 't zullen hebben. Maar het is een onbe
gonnen werk en ik ben tot de conclusie gekomen, dat 't eenige wat 
ik doen kan, is U hem voor te stellen als den grooten onbekende. 
Maar ik ben blij, dat ik dit doen kan. Want deze bijeenkomst mag 
niet een einde zijn, maar moet een begin beteekenen. De studie van 
Pestalozzi is onder ons, ik aarzel niet 't te zeggen, schromelijk ver
waarloosd. Dat hij voor ’t Zwitsersche volk, voor hoog en laag, voor klein 
en groot een levende persoonlijkheid is, minstens evenzeer als bij ons 
Prins Willem I of Michiel de Ruyter, dat moge voor wie hem eeniger- 
mate kent, vanzelf spreken, en een dergelijke intensieve en extensieve 
kennis van hem als ik daar in Zwitserland aangetroffen heb, moge 
voor ons èn onbereikbaar fen onnoodig zijn, maar ik heb toch op de in-
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>k buiten 
aan den 

:nië, Spanje, 
imigc op

werd

hoogst 
aanbiedt. Vai

ternationale bijeenkomsten te Brugg en te Ztlrich verbaasd 
van de vertrouwdheid met zijn persoon en werk, die men ooi 
Zwitserland aantreft, tot zelfs in landen, die voor ons gevoel a 
buitenkant der beschaving liggen, als Rusland, China, Roemet ' 
Griekenland, Palestina, ja, ik kreeg den indruk, dat, in somi 
zichten althans, er in Turkije meer werk van hem gemaakt 
dan bij ons.

Laat mij U één karakteristiek feit noemen: in de tijden, dat Pes- 
•talozzi een Europeesche vermaardheid, om niet te zeggen curiositeit 

was, is ook Nederland daarvoor niet ongevoelig gebleven en van de 
uitgave zijner gezamenlijke werken, die 1819—1826 bij Cotta verscheen, 
kwam door toedoen van Prinsen een Nederlandsche vertaling tot 
stand, die 1826—1831 door "Wansleven te Zutphen uitgegeven werd 
in 8 dikke deelen. Maar daarbij bleef het vrijwel en om nieuwe 
Nederlandsche vertalingen te vinden moet men afdalen tot het jaar.... 
1927. Daaronder vindt men evenwel niet zijn groeten roman Lienhard 
und Gertrud, ’t werk, dat hem ’t eerst, reeds in 1781, beroemd heeft 
gemaakt, dat voor de kennis van zijn streven absoluut onontbeerlijk 
is en hoogst actueele denkbeelden in veelal hoogst aantrekkelijken vorm 

in dit werk bestaan natuurlijk tallooze afzonderlijke uitgaven 
in ’t Duitsch, maar de meeste zgn. beschaafde landen bezitten er uit
gaven van in de landstaal. En Nederland? Ja, er heeft inderdaad een 
afzonderlijke Nederlandsche uitgaaf van bestaan en aan den speurzin 
van onzen van Eek is ’t gelukt te ontdekken, dat die reeds in 1804 
bij Wansleven is uitgekomen; maar het boek zelf heeft hij niet in 
handen kunnen krijgen, het is .verschollen”. Inderdaad, wij hebben 
wat aan Pestalozzi goed te maken, niet om zijnentwille, maar om 
onzent en onzes volks wille, want wij zijn de verliezende partij.

In zijn hoogst lezenswaardig artikel in .Volksontwikkeling” 
Februari, welks lezing ik U niet genoeg kan aanbevelen, haalt f 
Kohnstamm de uitspraak aan van iemand, dien hij introduceert als 
een van de beste kenners onzer onderwijswereld en die aldus luidt: 
„Van Pestalozzi weet de gemiddelde Nederlander en zelfs de gemid
delde Nederlandsche onderwijzer alleen, dat hij een mislukt school
meester was, die erg geijverd heeft voor aanschouwelijk onderwijs. 
Dat is niet veel, zult gij zeggen, maar ’t curieuze is, dat, gelijk prof. 
K. zegt en meesterlijk bewijst, dat weinige, .radicaal foutief is.” 
Inderdaad, voor Nederland is hij zeker nog wel de groote onbekende 
en ik heb dan ook niet geschroomd te Brugg te zeggen, dat wij met 
de studie van P. — ik zeide eigenlijk : met het leeren („lernen”) van P. — 
eerst nog beginnen moesten. Maar ik voegde er twee dingen bij, le. 
dat wij nu toch inderdaad begonnen zijn, en 2e. dat P. in één op-
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'oonlijk
: werel

nemen.

dat hij nog 
den gemiddc 
onderwijzer.

voorgrond te stellen, 
slechts voor ons, 

■ iddelden Nederlandschen 
z.g.n. Pestalozzi-kenners 

> hem hebben. Te Zllrich 
superieure 
alleen ons.

zicht ons toch reeds bekend was, ja als een der onzen werd gerekend, 
n.l. als iemand, die brandde van liefde voor het kind. Ik geloof, dat 
de zegsman van prof. K. dit zeer wezenlijk stuk kennis — een kennis, 
meer met het hart dan met het hoofd — ten onrechte voorbij gezien 
heeft en dat de bij zooveel onkunde dubbel merkwaardige weerklank, 
die onze oproep tot Pestalozzi-herdenking alom in Nederland gevonden 
heeft, en waarop ook Kohnstamm wijst, voor een goed deel kan ver
klaard worden uit de sympathie, die iedere waarachtige kindervriend 
ons Nederlanders onweerstaanbaar inboezemt, vooral wanneer zijn 
liefde geldt ’t arme, verwaarloosde, misdeelde kind. Maar er is toch 
ook nog heel wat meer Pestalozzi-kennis in Nederland aan den dag 
gekomen dan waarvan die kenner onzer onderwijswereld, en ik wil 
’t wel bekennen, ook ik, ’t bestaan vermoedde, 't Is dus, geloof ik, 

gezegd, dat ook in Nederland, zij 't ook 
>nbewust, 't gevoel leeft, dat wij Pestalozzi 

omdat hij ons iets, omdat hij ons veel te

inderdaad niet te veel 
grootendeels vaag 
in studie moeten 
zeggen heeft.

Maar juist daarom lijkt het mij goed, op den
; de groote onbekende is. Evenwel, niet 
lelden Nederlander en den gemi 
■. Neen, niemand kent hem, ook de 

niet, die allen ieder weder een eigen kijk op 
verrastten twee zulke uitnemende Pestalozzi-kenners en 
geesten als Kerschensteiner en Eduard Spranger niet 
maar ook elkaar wederkeerig, door de nieuwe gezichtspunten, die 
zij op hem openden, ’t Eenige eigenlijk wat wij met zekerheid van 
hem weten is, dat hij gewoonlijk geheel verkeerd verstaan wordt en 
dat de Pestalozzi, dien de wereld gekend heeft, de eigenlijke Pesta
lozzi niet is.

Is dat omdat Pestalozzi zoo bizonder moeilijk te begrijpen is? Ik 
geloof het niet. Zijn stijl moge niet altijd van de gemakkelijkste zijn, 
onoverkomelijke zwarigheden levert hij niet op en naast zekere oneffen
heden biedt hij ook vele schoonheden. Niet zelden verheft hij zich 
tot dichterlijke vlucht en ik wil hier de opmerking aan vastknoopen, 
dat wie P. wil verstaan, hem ook als dichter moet weten te zien. 
In hem, in nauwelijks mindere mate dan in Plato, zijn de dichter en 
de denker één. Maar de groote moeilijkheid zit in de ongelijkheid, 
de verwarrende bontheid, in zijn leven zoowel als in zijn gedachten, 
in zijn uiterlijk zoowel als in zijn innerlijk. Hij is bij uitnemendheid 
de man der tegenstellingen, ja der tegenstrijdigheden. Men kan niets 
van hem zeggen, of men voelt terstond, dat ’t maar half, hoogstens 
drie kwart waar is dat 't omgekeerde ook waar is. De tegenstrij-
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digheden

altijd

in al
zijn eigen

nge

iwige zclfbc-
ccn mee-

ooed kon hij zijn medewerkers 
t eigenlijk allemaal maar 

in hoeverre? Men heeft in die 
:zicn en 

zich af kon spreken 

de 't als 
zijn instituut, moest de 

worden afgebroken om aan 
en voor hen de bloe- 

werk, waarvan P. zelf 
was, maar een, zij 'l 

van zijn missie beteekcnde.
vaak afgcschiklcrd en op 

zwaarmoedige trek 
lijder, maar in Burgdorf, toen hij toch al zoo 

smaakt, vond de Deen Torlitzdcn 58-jarigc 
nv . aanhankelijk en schertsend als een kind" 

heb meer gelachen dan iemand in 
en Blochmann getuigt van zijn her- 

van Iferten, ruim 10 jaar later: „Hij kon buitengewoon 
vroolijk zijn en de grootste pret hebben in de komieke 
van anderen. Onvergetelijk zijn in mijn herinnering de 

die wij met hem beleefden, waar zijn humor met zijn 
was levenslang 

na, want hij zelf heeft 
uistheid pleit —

gaan soms zoo ver, dat men bij elk ander mensch zou 
twijfelen aan de oprechtheid. Zooals ieder weet, is Pestalozzi : 
zijn werken, brieven incluis, uitbundig in zelfverwijten; aan 
fouten, de eigen ongeschiktheid wijt hij zijn talrijke mislukkingen 
midden in den voorspoed kon hij zijn medewerkers onthalen op lan 
uiteenzettingen, dat 't eigenlijk allemaal maar fraaie schijn 
Meent hij dat? en in hoeverre? Men heeft in die ecu, 
schuldigingen aandoenlijke nederigheid gezien en ons veelal 
warigen Pestalozzi afgeschilderd. Maar P. was een geweldige drift
kop, die ongemakkelijk van zich af kon spreken en niet zoo gauw 
iets op zich liet zitten. Hij vloeit over van betuigingen van zijn 
eigen geringheid, maar hij had een zeer hoogen dunk van zijn werk, 
en wel als zijn werk, want hij beschouwde't als zijn missie. In Iferten, 
op ’t hoogtepunt van de wcreldreputatie van 
geregelde gang van 't onderwijs telkens 
de tallooze bezoekers een goeden indruk te geven 
metjes buiten te zetten; en toch gold ’t hier een 
overtuigd was, dat ’t zijn eigenlijk werk niet 
ook tijdelijke en onvermijdelijke, verzaking 
Een aandoenlijken Pestalozzi heeft men ons 
menig zijner tallooze portretten ontbreekt niet de 
van den zwaarbeproefden lijder, maar in Burgdorf, 
onuitsprekelijk veel had d'oorgemaakt, vond de Deen 
«monteren vurigals een jongeling, a< 
en hoorde zich verzekeren: „Ik 
zijn leven gelachen hebben kan" 
inneringen 
grappig en 
bedenksels 
vroolijke uren, 
beminnelijke kinderlijkheid ineensmolt”. Men zegt, hij wcis levenslang 
een groot kind, en men zegt 't hem eenvoudig na, want hij zelf heeft 
’t al gezegd —• ’t geen evenwel niet voor de juistheid pleit — maar 
men vergist zich zeer, als men meent, dat dit naïeve kind een dupe 
en een speelbal van anderen is geweest. Van zijn schier fabelachtige 
menschenkennis getuigt letterlijk iedere bladzijde van zijn „Lienhard 
und Gcrtrud”. ’t Is waai, dat hij zich vaak heeft laten beetnemen; 
’t is waar, dat hij op ’t laatst van zijn leven zich in al te blind ver
trouwen heeft laten leiden door Josef Schmid, maar ik ben er volstrekt 
niet zeker van, dat hij in zijn binnenste ook Josef Schmid niet door
zién heeft, gelijk hij stellig Niederer doorzien heeft, lange ;--“- 
voordat hij zich van hem losmaakte, en ik geloof, dat toch
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geweest over Joscf Schmid 
dit weet ik in ieder geval

tot op ’t laatst toe Pestalozzi de baas is 
en niet Josef Schmid over Pestalozzi, en 
wel, dat ik zelden of nooit koppiger, eigenzinniger mensch ontmoet 
heb dan dezen Pestalozzi. Bekend is zijn telkens herhaalde klacht over 
zijn onverbeterlijke „RegierungsunfUhigkeit” en Ramsauer is niet de 
eenigc medewerker, die verklaard heeft, dat hij 't niet verstond zijn 
huis uitcrlijk te regecren, maar Niedcrcr, die 't beter weten kon dan 
iemand anders, getuigde: „er regierte gewaltig". Trouwens wat noemt 
men regeeren? Dezelfde Ramsauer verklaart in denzelfden zin, dat hij 
allen bezielde en Blochmann voegt er aan toe: „deshalb wird selten 
cinc Anstalt einen vollkommeneren und ausgezeichneteren Leiter be- 
sitzen”; en allen die van hem zijn uitgegaan, voegt hij er aan toe, en 
elders eigen instituten hebben opgericht (zooals Blochmann zelf), 
hebben tot 't laatste toe in hem hun voorbeeld gezien. Men zegt, hij 
was zoo onpractisch en kende ’t leven niet en alweder men zegt 't hem 
na, maar men lette alleen maar eens pp zijn talrijke, meestal zoo 
uitstekend geslaagde vergelijkingen, en men zal verbaasd zijn, hoeveel 
practische, minutieuze levenskennis zich daarin openbaart.

Zoo zou ik lang voort kunnen gaan en ’t zou zeer verleidelijk zijn 
’t te doen, maar ik vraag: zijn wij soms de dupe van zijn herhaalde 
bekentenissen en zelfbeschuldigingen? ^VAs zijn zelfkennis werkelijk zoo 
groot? Der Mensch muss zu innercr Ruhe gebildet werden”, heet ’t in dat 
werkje, waarmede hij als schrijver debuteerde, de „ Abendstunde eines 
Einsiedlers” van 1780 en gelijk eigenlijk deze gchecle verzameling van 
aphorisinen is dit een Leitmotiv gebleven, dat wij telkens weer in zijn ge
schriften terugvinden: rust, inwendige rust en orde, klare, doorzichtige 
orde, dat is 't waarde mensch en de mcnschheid naar streven moeten; al't 
chaotische is uit den booze en al het booze is een chaos. Maar hij zelf was 
de onrust en de wanordelijkheid in persoon, ’t Is niet noodig hierde be
kende anecdoten van zijn onbeschrijflijk vies en slordig uitcilijk te 
herhalen, zijn ongekamde haren, zijn ongewasschen gezicht, zijn (lodder- 
jas, die zijn schamele onderkleedercn of zijn gebrek aan onderkicedcren 
moest bedekken, den das, op welks slippen hij altijd kauwde, als hij 
hem tenminste omhad, want meestal wierp k:; 
of ontbrekende kousen, waarmede hij zelfs 
maar 
omdat deze onontbeerlijke 
graphischc medcdcclingen van
Nederland veel te weinig bekend is en gebruikt wordt en die van 
Blochmann niet alleen tot de beste behooren, maar ook, wat van de 
meeste niet gezegd kan worden, gemakkelijk toegankelijk zijn. ') Hoe

*) Als Bd. 1 der „Pedagogische Quellenschritten. Schulbuchhandlung. Lan-
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hij hem af, zijn afgezakte 
voor koningen verscheen, 

ik wil nog iets uit Blochmann aanhalen, dien ik gaarne aanhaa), 
bron tot de kennis van P., de autobio- 

zijn medewerkers en zijn gasten, in 
bekend is en gebruikt wordt en c 

«e beste behooren, maar ook, wat
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:nige bladzijden om in te 
t gedrukt zijn 
fundamenten der waarheid 
hij zijn onzichtbare Kerk 
al waren die ook de gebet

in zijn wezen zich ook in zijn uiterlijk < 
imann aldus: .Zijn innerlijke tegenstrijdig!

’ Ie zich af 
veranderlijk, daar 

ngen werd bewogen. 1 
:htheid, dan weer hai

’t ongestadige in zijn wezen zich ook in zijn uiterlijk openbaarde, 
beschrijft Blochmann aldus: .Zijn innerlijke tegenstrijdigheden en ge
brek aan eenheid spiegelde zich af op zijn gezicht. Dit was zeer 
doorploegd en zeer veranderlijk, daar ’t door de uitecnloopendstc 
gemoedsaandoeningen werd bewogen. Nu eens lag daarop de grootste 
teederheid en zachtheid, dan weer hartverscheurende smart en treu
righeid, nu eens vrcesclijke ernst, dan een hemel van liefde en zalig
heid. Zijn diepliggende oogen flikkerden dikwijls op als de sterren, 
rondom stralen werpend, dikwijls echter ook weken zij terug, 
schouwden zij in een innerlijke onmetelijkheid. Zijn voorhoofd ' 
gewelfd en verborg achtcr de rimpels van den ouderdom den gl 
der jeugd. De toon van zijn stem was veelvoudig gemoduleerd 
leende zich evengoed tot zachte, lieve woorden als tot den donder des 
toorns. Zijn gang was ongelijk, nu eens haastig, dan weer bedacht
zaam en als in gepeins verzonken en dan weer koen en imponcerend, 
de borst breed gewelfd, den nek dik en gekromd, alle spieren strak 
gespannen. Hoewel van nauwelijks middelmatige lengte en tamelijk 
mager, sprak toch uit zijn houding en bewegingen een volharding en 
een kracht, waarmede hij de zwaarste stormen trotseerde."

Dit is ’t zuivere beeld van iemand, die bij ’t oogenblik leeft en op 
alle indrukken onmiddellijk en op de levendigste wijze reageert, van den 
sanguinicus i.e.w. of, modern-wetenschappelijk gesproken, van den 
mensch zonder secunddrfunction. En zoo teekent P. zich zelf ook: 
„hoe zeer laat ik mij door de indrukken van’t oogenblik mecsleepcn 1" 
Blochmann geeft daarvan ook verscheidene staaltjes, o.a. dit: „Toen 
iemand eens met hem sprak over de ondoelmatigheid en de slapheid 
van het onderwijs van de leeraren in ’t Fransch, liep hij terstond 
naar 't lokaal waar een hunner les gaf, opende haastig de deur en 
riep woedend naar binnen: les maïtres francais enseignent comme les 
cochons.”Van een geheel ander gebied, maar even treffend komt de 
volgende mededeeling van Dr. KortUm *) die ik opzettelijk aanhaal, 
omdat zij ons m.i. 't recht geeft twijfelend te vragen, welke waarde men 
aan zulke opwellingen moet hechten, ’t Was in 1804. Iemand had 
P.’s religiositeit in twijfel getrokken. Omstreeks middernacht sprong 
hij op uit den slaap, riep zijn medewerker KrUsi en dicteerde hem 
eenige bladzijden om in te voegen in zijn werk, W. G. I.K. L., maar 
die nooit gedrukt zijn geworden. Daarin las men: „Jezus heeft de 
eeuwige fundamenten der waarheid en des lichts tot de rots gemaakt, 
waarop hij zijn onzichtbare Kerk gegrondvest heeft, en de poorten 
der hel, al waren die ook de gehecle zichtbare Kerk, zullen haar
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in Pestalozzi, dat hij, terwijl hij zich : 
en in het détail verdiept, nooit één 
geheel, van ’t einddoel, u^L ’t oog 
zeggen, in ’t tijdelijke altijd 't eeuwige 
is hij dezelfde als landeconoom op 
Brugg en te Stans ') als schoolmeester in Burgdorf en 
publicist en als romanschrijver, als aspirant-diplomaat en

anneer hij in Burgdorf, om zijn eigen uitdrukking te gebi 
„hand werksmüssig in ein Schuljoch hineinkroch” en zich hccsch 
aan zijn spel-, spreek- en waarnemingsoefeningen, dan is 
evengoed bezig aan de verbetering van ’t onderwijs en 
menschheid als wanneer hij zijn diepzinnigste werken dicteert of 
koningen en keizers in den letterlijksten zin des woords bij den

niet overweldigen. Jezus Christus! ik werp mij aanbiddend voor U, 
met den hoogen menschclijken eenvoud Uwer leer, in ’t stof. In U 
alleen vind ik geest en leven, in U alleen vind ik verlossing van den 
dood, in denwelken, al ’t weten der aarde en zelfs al ’t streven van 
mijn hart zonder Uw geest en bezieling weg zou zinken.’’

Hoe diezelfde onrust, ongestadigheid, wispelturigheid, bonte af- 
ing zich ook in zijn leven afspiegelcn, dat moogt Gij in dc alom 
ikelijke levensbeschrijvingen naslaan. Ik voor mij heb haast om 
ikken streep door al 't gezegde te halen en U toe te roepen; 

toch laat die mensch, en toch laat dat leven geen anderen indruk 
dan van één machtige, „einheitliche" persoonlijkheid. Blochmann 

sluit de aangehaalde beschrijving met deze woorden: „Alles in 
een persoonlijkheid aan, waarin 

jke natuur klonken en die tot drager

ïgde te halen 
laat dat leven

htige, „einheitliche" persoonl 
lalde beschrijving met deze \ 
" ling kondigde een persooi

snaren der menschelijke natuur klonken en die tot drager van 
ingrijpende ideeën bestemd was," en met dat woord „persoon- 
•d” is ’t geheele geheim opgelost. Of is niet iedere waarachtige 

leid een polyphone harmonie, een ware eenheid 
tegendeelen en zulks te meer, naarmate zij grooter, rijker 
lijkheid is? Al die bonte, schijnbaar zoo tegenstrijdige n 
zijn alle reacties van één en dezelfde persoonlijkheid; hun 
zoowel als hun verscheidenheid is ’t gevolg van de grootc gevoelig
heid van die persoonlijkheid, maar de persoonlijkheid is altijd dezelfde. 
Pestalozzi wierp zich op ieder oogenblik van zijn leven altijd met 
vollen hartstocht en met zijn geheele hart op datgene wat ’t oogen
blik hem juist aanbood of van hem eischte, maar't was en bleef altijd 
dezelfde Pestalozzi. Nu is echter dit ’t merkwaardige en ’t grootc 
”  zoo geheel in het tegenwoordige

i oogenblik ’t bewustzijn van ’t 
verliest, dat hij, om ’t zoo te 
je ziet en vasthoudt. Daarom 
den Neuhof, als weesvader te 

IJverdon, als 
als huisvader.

•jebruiken, 
.-svii kraait 
hij precies 
’t heil der
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jas grijpt. Ja, ik geloof, <lat men de wonderbare elasticiteit, die zich 
bij al zijn teleurstellingen vooral daarin openbaarde, dat hij nooit 
wanhoopte, maar integendeel uit de mislukking zelf nieuwe krachten 
putte tot versterking van zijn overtuiging en voortzetting van zijn 
plannen, mede hieruit kan verklaren, dat hij elke mislukking eigenlijk 
als een soort van bevrijding ondervond, die hem van de tijdelijke 
verschijning, met al de onverbrekelijk daaraan verbonden onvolmaakt
heden, die hij juist, terwijl hij zich met zijn gansche ziel daarin ver
diepte, hoe langer hoe meer ondervond, ontbond. Eigenlijk zegt hij ’t 
zelf met zooveel woorden b.v. in den 4en brief aan Gessner: „Es war 
die Not und der Umstand dass ich nicht einmal dieses vermochte — 
n.l. „mich auf einzelne Verbesserung bestehender SchulerbUrmlichkciten 
beschranken" — was mich wieder in das einzige Geleisc zurllck- 
zwang, in welchem das Wesen meinet alten Zwecke erreichbar ist.

.Wenn ich das Ganze des Unterrichtswesens ins Auge fasstc, 
so schien mir selber das Wenige, das ich bei meiner Unwissenheit 
d< nnoch leisten konntc, noch unendlich mehr als was ich sah”. En 
d-n vergelijkt hij zich met een walvischjager, die zijn harpoen ver
loren heeft en nu met den moed der wanhoop met den hengel verder 
vischt: „Und ich musste, wenn ich auch wie der Walfischfiinger 
darob mit Maus und Mann zugrunde gehen sollte, entweder den Ge- 
danken, irgend etwas und wenn auch nur das Geringste, in meinem 
Fach zu leisten, aufgeben oder den Zusammenhang der Natur, wohin 
er mich auch immer fllhrtc, respecticren. Ich that das Letzere”.

Van deze ééne en eenige persoonlijkheid ging, trots alle fouten en 
gebreken van verschijning en handeling, een betoovering uit, waar
aan niemand, daarover zijn alle getuigenissen ’t eens, weerstand kon 
bieden en waaraan ook de late nazaat zich spoedig gewonnen geeft. 
Dat komt, omdat de kern dier persoonlijkheid, ook daarover zijn 
tijdgenoot en nazaat ’t eens, was de liefde, en wel de meest onbaat
zuchtige, de ten allen tijd en onvoorwaardelijk tot de grootste zelf
verloochening en opoffering bereide liefde, die men zich maar denken 
kan. Deze straalde zoo uit zijn geheele wezen uit, dat niemand haar 
oprechtheid ooit in twijfel heeft kunnen trekken, welke bezwaren en 
grieven hij overigens ook tegen Pestalozzi mocht hebben. Iedere blad
zijde uit ’t dagboek zijns levens spreekt daarvan, maar ook iedere 
bladzijde uit zijn geschriften. Want de liefde, de reinste menschen- 
liefde, is de springveer zoowel van zijn gedachten als van zijn han
delingen.

Nu ontbreekt er evenwel aan 't hier zoo ruw geschetste beeld nog 
één wezenlijke trek. Al die onrust, die receptiviteit, die impulsiviteit, 
zij beletten niet, dat Pestalozzi zich uren en dagen in gedachten kon
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verdiepen, en zoo, dat hij de geheele wereld, en zijn eigen lichaam 
er bij, v<:rgat. Ik heb hem reeds eenmaal in één adem genoemd met 
Plato; ik herhaal ’t nog eens, hij was niet minder dan de grootc 
Griek bezield met een hartstocht voor denken, hij moest alles wat 
zich aan zijn geest voordecd, doordenken, tot op den diepsten bodem 
peilen en tot de uiterste consequenties uitspinnen, al moest ’t hem 
maanden en jaren van de zwaarste geestelijke inspanning kosten. 
Ik mag mijn straks aan ’t woord komenden ambtgenoot niet 't gras 
voor de voeten wegmaaien, maar ik kan toch niet nalaten u te ver
raden, welke gedachten bij mij opstegen, toen ik daar op de tentoon
stelling in Zürich, verleden week, mij in de aanschouwing zijner talrijke 
en elkander vaak zoo weinig gelijkende portretten verdiepte. Ik wist, 
dat al die portretten onder de verdenking lagen van zijn door iedereen, 
zelfs door zijn bruid, erkende fabelachtige leclijkheid te vergoelijken. 
Ik wist, dat in ’t werkelijke leven, wederom volgens aller getuigenis, 
die leelijkheid meer dan vergoed werd door den wonderbaarlijken 
glans zijner prachtige oogen. Ik wist, dat geen port 
kon weergeven, maar ik begon er toch iets van te be^ 
zag, hoe zielvol ons die oogen zelfs van die vaak zeer middelmatige 
portretten, ja zelfs van ’t bij ’t leven genomen gipsmasker, aankeken. 
En, ze in chronologische orde beschouwende, trof mij hoe die oogen 
bij ’t klimmen der jaren als ’t ware hoe langer meer plaats gingen 
innemen, totdat ten laatste ’t geheele, zwaar doorpluegdc gezicht, 
niets meer leek dan een aanhangsel dier oogen. En toen ik dat gezien 
had, toen zag ik ook, dat dit de oogen eens denkers waren. En toen 
dacht ik dit: van de persoonlijkheid van Pestalozzi gaat een charme 
uit, die van een hoogere dan van acsthetische, die van zedclijke orde 
is: niemand kan met Pestalozzi in aanraking komen, zonder een beter 
mensch te worden. Maar dit is toch eigenlijk een individueel voor
deel en een individueel belang. En dit voerde mij tot de conclusie, dat 
die Pestalozzi, dien wij noodig hebben — en dat wij hem noodig 
hebben, en waarom, dat bleek ook heel duidelijk daar te Zlirich — 
de denker is.

Deze denker nu is toegankelijk in zijn werken en deze loepen, ’t 
is reeds gezegd, over een zoo groot aantal onderwerpen, alle zoo actueel, 
dat ieder er zijn gading in kan vinden. En aangezien ook hier weder 
onder al die bonte verscheidenheid diezelfde wonderbare eenheid 
heerscht en al die gedachten gedragen worden door een en dezelfde 
grondgedachte, n 1. deze, dat de menschheid, en de kinderen vooral, 
lijden aan allerlei ellenden, die niet noodig zijn, indien de mensch 
slechts den weg, dien de Natuur en God hem wijzen, wil uitvorschen 
en inslaan, zoo komt ’t er ook niet veel op aan, waar men hem op-
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slaat, ofschoon ik gaarne den raad zou willen geven: leest bij voor
keur, behalve den Lienhard und Gertrud, dien eigenlijk ieder moest 
lezen, de minst bekende, of althans de minst gelezen zijner geschriften. 
Want daar, 't behoort ook al tot de tragiek van Pestalozzi's leven, 
hebt gij den mecsten kans den echten Pestalozzi te vinden. Laat mij 
dit nog mogen toelichten door één citaat, en wel uit de Rede an sein 
Haus, op zijn 72cn verjaardag, 12 Jan. 1818, te Ifertcn uitgesproken, 
waar gij zijn paedagogische grondgedachte op een zeldzaam heldere 
en bevattelijke wijze uiteengezet vindt en wel door middel van een 
beeldspraak, die wij precies evenzoo 17 jaar vroeger in de Gertrud 
en in een gelijktijdig geschrift vinden (wat dus weder wijst op de funda- 
menteele eenheid in Pcstalozz's gedachtenleven, want er liggen heel 
wat metamorphosen tusschen die twee datums in), welke vergc! 
hier evenwel veel breeder rustig wordt uitgesponnen, 't Is de i 
lijking niet een boom. Zoo hoog opgegroeid, zoo breedgetakt hij 
zijn, hij is uit den wortel opgegroeid, en 
standdeelen zijn slechts voortzetting van 
tot in de uiterste einden, het leven van 

vruchtbaren
te weinig water ontvangen

;elijking

zoo breedgetakt hij moge 
deze uit de kiem. Alle be
den wortel, in allen pulseert, 
den wortel. Maar die wortel 

kan liggen in een drogen, een vruchtbaren en een moerassigen bodem; 
hij kan te veel en te weinig water ontvangen en in beide gevallen 
kan hij zich niet behoorlijk, d.i. in overeenstemming met zijn eigen 
natuur, ontwikkelen.

Zooals de boom, zoo ontwikkelt zich de mensch, met dit verschil 
evenwel, dat hij niet willoos aan de uiterlijke omstandigheden onder
worpen is. Dat is alleen zijn zinnelijke natuur, die hij met de dieren 
gemeen' heeft, maar zijn geest, ’t menschelijke in hem, is vrij. De 
droge boom kan niet zeggen tot de droogte: wijk van mij, noch de 
natte: kom tot mij, maar de mensch bezit een wil, eine freic Ein- 
saugungskraft des Guten und des Bösen”; hij heeft een geweten. Wat 
volgt nu hier uit? Dit, dat de mensch drieërlei inwerking ondergaat: 
hij groeit, hij wordt gevormd en hij wordt opgevoed. Zijn groei, zijn 
wasdom, wordt beheerscht door de eeuwige goddelijke wetten, die in 
hem zelf liggen; in zooverre groeit hij als de boom uit zijn wortel. Hij 
wordt gevormd („gebildet”) door de uiterlijke omstandigheden, evenals 
de boom door wind en zonneschijn, door vocht en droogte, die op zijn 
natuurlijken groei gunstig of ongunstig inwerken. Hij wordt opgevoed 
door „die Kunst en den Willen der Menschen", d.i. door rationeele 
menschelijke inwerking. „Das Wachstum der Menschen und seiner 
Kriifte ist Gottes Sache. Die Bildung der Menschen ist zufilllig und 
abhëngig von wechselnden UmstUnden. Die Erziehung ist sittlich, sie 
ist een Resultat der Freiheit des menschlichen Willens, in sofern sie 
auf die Entfaltung seiner Kriifte und Anlagen Einfluss hat." Zij is
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echter ook niet zonder allen invloed op de uiterlijke omstandigheden. 
„Der Einflussder Bildung&rn» mit den ewigen Gcsetzen des Wachstums 
der mcnschiichen KrHfte in Uebereinstimmung gebracht werden. Die 
Erzichung soll mit denzelben in Uebereinstimmung gebracht werden." 
Krachtens de vrijheid van den menschclijken geest kunnen beide evenwel 
ook in tegenspraak daarmede gebracht worden. Maar dat wreekt zich 
altijd jammerlijk; dan verbastert de mensch, vervreemdt zich van zijn 
God en wordt de slaaf zijner lagere, dierlijke natuur. — Hierin ligt op
gesloten, dat de uitwendige omstandigheden wel is waar niet den 
doorslag behoeven en behoorden te geven, maar dat zij toch een 
grootc belemmering kunnen zijn, en dat is de zin van het bekende woord 
uit den Gertrud: „de mensch is goed en wil het goede, maar hij wil 
’t daarbij ook goed hebben; en als hij slecht is, zoo heeft men hem 
stellig den weg versperd, dien hij gaan wilde. O het is een ver
schrikkelijk ding met die wegversperringen!”

Dat is de grondslag, de bronader van dat gro< 
de misdeelden der aarde, dat al Pestalozzi’s daden en gei 
bewoog, maar let wel, medelijden met de geestelijk misdeeli 
met hun stoffelijke misdeeldheid alleen in zooverre als die hun „den 
Weg verrammelte".

Wat nu bedoelt onze cultuur anders dan de opruiming van weg
versperringen? En wat brengt zij in haar onverstand en lieldeloos- 
heid maar al te vaak anders voort dan juist wegversperringen? En 
ziedaar, waarom Pestalozzi de man van onzen tijd en ook van ons 
volk is. In zijn zichzelfvergetende liefde tot den mensch en de mensch- 
heid was P. tot alles in staat, behalve tot dit ééne: zich bij de be
staande misstanden neerleggen. Maar even onomstootelijk stond dit 
bij hem vast: door geen geweld laten zij zich opruimen. Geweld schept 
een chaos, en ’t is om de orde te doen : Alle geweld is verkrachting; 
en daar iedere misstand ook een verkrachting der natuur is, zoo is 
misstanden met geweld bestrijden niets anders dan den duivel met 
Beëlzebul willen uitdrijven. Alleen van de allernauwste aansluiting aan 
de natuur, die overal van 't eenvoudigste uitgaat en in geleidelijke 
ontwikkeling alles doordringt, gelijk de wortelkrachtcn den boom 
scheppen en doordringen, is het heil te wachten. Maar wie zich daartoe 
opmaken moeten weten te lijden, te dulden en te gelooven en bovenal 
lief te hebben, zooals Pestalozzi, hij niet alleen, maar hij toch wel 
in zeer bizondere mate, geleden, geduld, geloofd en liefgehad heeft.
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T T et is niet voor den eersten keer, dat er, en terecht, op gewezen 
wordt, dat het overgroote mccrendeel van hen, voor wie Pestalozzi 

geen onbekende is, hoofdzakelijk, misschien wel uitsluitend, den her
vormer van het Schoolonderwijs in hem zien, terwijl hij eigenlijk hervormer 
der maatschappij langs den weg der opvoeding wilde zijn. Als zoo
danig heeft hij denkbeelden verkondigd, die nu feitelijk nog tot de 
onvervulde idealen behooren.

Ik stel mij voor op dezen herdenkingsdag aan dien kant 
werken een korte beschouwing te wijden.

Als men werken over sociaal-pedagogen 
men voor den nieuwcren tijd daarin in de < 
van kort vóór en tijdens de grootc Fransche Revolutie.

Natuurlijk worden dan de encyclopaedisten, Hclvetius 
aangchaald, doch vooral mannen, om 
als Mirabeau, Tallcyrand, Condorcct, Duva), Bancal.

Zij, en vele anderen, werkten mooie systemen uit, die onderling wel 
grootc verschillen aanwijzen, doch die niettemin van eenzelfde 
gedachte uitgingen, welke als volgt te omschrijven is. De revolutie 
de vrijmaking van den derden stand, zij vestigde, gelijk het heette, 
de souvereiniteit van het volk onder de leuze van „vrijheid, gelijkheid 
en broederschap”. Allen begrepen nu, dat al dat schoons niet zoo 
maar in eens tot stand kon komen, dat tot vestiging en duurzame 
bevestiging van den nieuwen staat onverbiddelijk de ontwikkeling van 
het gchccle volk tot hooger beschavingspeil gevorderd werd.

Tcekenend daarvoor zijn de volgende aanhalingen uit het rapport, 
door Condorcet in 1791 aan de nationale vergadering uitgebracht

„Het onderwijs, zoo zegt hij, moet algemeen zijn, d. w.z. zich tot 
alle burgers uitstrekken. Het moet verstrekt worden in alle mogelijkc 
gelijkheid, voor zoover de onvermijdelijke beperktheid der middelen 
mogclijk maken, en voor zoover de verspreiding der menschen over 
landsgebied en de meer of minder lange tijd, dat de kinderen zich 
aan het onderwijs wijden kunnen, dit toclaat. Het moet in zijn ver
schillende graden het geheele systeem van het menschelijk kennen 
omvatten en aan alle menschen van alle leeftijden de mogelijkheid 
verzekeren hun kennis te bevestigen en nieuwe te verwerven  
„Het publiek belang vordert, dat de kinderen der arme klassen, die
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igen, dat minder uitsluitend 
minder

’ediend worden, terwijl het 
nartigd werd, wijl als ge

er door zou worden

oefening in zedelijke deugden en kennis der staatkundige 
van het land, vormden naar hun meening de wezenlijke 

het onderwijs ')■
geeft zijn meening in de volgende zinnen: .De 

der revolutie, Condorcet in de eerste plaats, hadden een 
grootsche voorstelling van algemeen, gelijk en nationaal, dat 
ieele natie omvattend, onderwijs; van een mogclijke opheffing

de talrijkste zijn, in de gelegenheid worden gesteld hun talenten tot 
ontplooiing te brengen: een middel, waardoor niet alleen het Vaderland 
de beschikking krijgt over meer burgers, die hem dienen kunnen, de 
wetenschap over meer bekwame lieden, die aan haar vooruitgang 
arbeiden kunnen, doch ook een, waardoor de ongelijkheid wordt ver
minderd, die een gevolg is van het verschil in vermogcnsbcz.it. De 
natuurlijke orde gedoogt geen andere ongelijkheid in de maatschappij 
als die van onderwijs en rijkdom; hoe meer nu het onderwijs wordt 
uitgebreid over allen, hoe meer de uitwerking dier laatste oorzaak 
verzwakt.

De voorsprong door onderwijs te erlang 
ten bate van den rijkdom komt, krijgt minder beteekenis en houdt 
op gevaarlijk te zijn; wie rijk geboren is wordt in den hoek gedrongen 
door grooter geestelijk vermogen, dat zich vrijelijk heeft kunnen ont
wikkelen.”

De gemeenschap zou er derhalve door ge< 
belang van het individu er tevens door beh«  
lukkig resultaat bovendien de sociale ongelijkheid 
verminderd, misschien opgeheven.

In dat groóte worsteltijdperk, waarin een nieuwe wereld bezig was 
te groeien uit een vergaan maatschappelijk stadium, was men er bijna 
overal van overtuigd, dat verbreiding van kennis schier automatisch 
de moraal op een hooger plan zou voeren en het geluk der maatschappij 
zou bevorderen.

Wel nooit heeft de geschiedenis aan eene vergissing ontzettender 
teleurstelling bereid dan‘aan deze. Later ja, zag men dat alles duidelijk 
in. Hippeau zegt in zijn .La Revolution fran^aise et 1'education nationale”: 
«In hun blinden ijver voor den vooruitgang van het intellect en der 
beginselen van de revolutie, hoopten deze stoutmoedige wetgevers 
door de opvoeding uit de volksziel alle vooroordecicn, dwalingen, 
uitwassen van alle soort te'kunnen uitroeien en in de plaats er van 
de liefde voor het Vaderland, de gerechtigheid en de vrijheid te doen 
ontkiemen.

Leering en 
instellingen 
factoren van

Prof. Paul Natorp g 
mannen der revolutie, 
waarlijk j 
is de geh<

vermogcnsbcz.it
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alles
■ maal

genoeg 
lenken er

volkomen juist lijkt, geloof ik niettemin, 
deze vergissingen niet genoeg aandacht 

>mstandigheid, dat hun wijsgeerig denken er hen toe

ij geloofden in de 
leid, dat de Staat 
der intellectueele

oprechth* 
den weg c

doen. Ze heeft haar maximum-effect 
jeftijd de mogelijkheid eener geringe

?gcnstellingen door de hoogste 
j der beschaving. Doch over 
5 met behulp der wetgeving 

erger en in de gevolgen 
:eft. Zij hadden, Rousseau 

de werkelijke gcestes-

af;

zoo weinig < 
i menschenle»

alles wat hij heeft gepoogd, 
om- het volk, dat voor ’t grootste 

:n zedelijke

— niet slechts verzachting — der klassentegenstelling 
en edelste gemeenschap, de gemeenschap 
de mogelijkheid om deze idee, eenvoudig
tot werkelijkheid te brengen, dwaalden zij erger en in de geve 
rampzaliger dan ooit Pestalozzi gedwaald heeft. Zij hadden, Rou: 
niet uitgesloten, geen flauwe voorstelling van de werkelijke gees 
gesteldheid des volks, van zijne zwakke noch zijne sterke trekl 
zij construeerden zich de natie van de hoogte hunner begrippen 
en zoo mislukten zij volkomen met hun hoogvliegende ontwerpen, 
waarschuwing voor alle tijden.” ')

Hoewel dit oordeel ons
dat men ter verklaring van 
schenkt aan de or 
voeren moest.

Zij waren allen aanhangers der „Aufklarung"; zij 
oppermacht der Rede en meenden in volle 
met behulp van wetten en voorschriften langs 
ontwikkeling alles op moreel gebied tot stand kon brengen, wat tot 
het geluk der

De vergissing
Immers de menschheid is het

jaren. Het resultaat daarvan :
neigingen 
zeden en 
weinig anders 
uiterlijk beeld 
evolueert.

Wetgeving kan i 
bereikt, als in een 
evolutie zich vertoont.

’t Is een inzicht, dat, geloof ik, nóg niet aller deel is.
Pestalozzi nam een geheel eigen standpunt in.
De twee machtigste drijfvecren voor

waren ten eerste zijn hevig begeeren
deel in sociale ellende verkeerde en ddArdoor met volslager 
verwording bedreigd werd, in beide opzichten op te heffen en ten 
tweede zijn diepe overtuiging, dat dit slechts mogelijk is, door het 
volk zelf.

In zijn „Lienhard und Gertrud” schijnt de hoofdzaak een edele 
landsvorst, die prachtige voorschriften geeft. Doch de overtuiging

op moreel gebieo tot stand kon brengen, wat tot 
itschappij dienen kon.

begrijpelijk, doch niettemin een ramp.
product van ettelijke honderdduizenden 
schuilt in de diep ingewortelde instincten, 

en hartstochten; het openbaart zich in gewoonten, gebruiken, 
vooroordeclen en de geboekstaafde geschiedenis heeft nog 

geleerd dan dat — wat er ook gewijzigd zij in het 
der volkeren, — de ziel des volks buitengewoon langzaam
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men sterker tot de 
en bijna alle maat- 
schrijnende tegen

een behoorlijk bestaan.

dringt er in naar voren: „Het is zooals het niet zijn moest, dat 
menschcn door hun medemenschen verzorgd wbrden: de gcheclc natuur 
en de geschiedenis roept het menschelijk geslacht toe: ieder behoort 
voor zich zelf te zorgen; het beste wat men den menschcn doen kan, 
is hen te leeren het zelf te doen." ’) In zijn Christopb und Elsc wordt 
het in de 16e avondbijeenkomst nog scherper gezegd:

„Eer kan een kameel door het oog eener naald gaan; als dat een 
mensch een volk zou kunnen regecren, zooals het moest."

Zijn „Wach auf Volk", kort na de revolutie van 1798 in Zwitserland 
geschreven, eindigt met de woorden: „Verhef u, volk! gij hebt in u 
de innerlijke kracht en mannen in uw voorhoede om Helvctie verder 
te brengen, als gij meehelpt, dan eenig volk van Europa door vrijheid, 
gelijkheid en Frankrijks voorbeeld vermocht te komen, — doch gij 
moet meehelpen. Dan alleen wordt het Vaderland gered en worden 
vrijheid en gelijkheid een werkelijkheid en een vreugd voor allen.”

Om deze volkspsychologie, als ik ’t zoo noemen mag, van Pestalozzi 
in ’t juiste licht te zien, moet men zijn geschrift „Meine Nachfor- 
schungen Uber den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschen- 
geschlechts" bestudeeren, wat op zich zelf geen tijdverdrijf is.

Allereerst treft dan de scherpe logica, waarmede hij de maatschappij 
schetst als een ontwikkelingsproduct, dat onder de werking der pri
maire driften van eigenbelang en zelfbehoud tal van instellingen bevat, 
welke op een nog laag peil van zedelijkheid wijzen, doch die noch 
op eens noch door invloeden van uitwendig gezag zijn op tc heffen of 
te wijzigen. Dat is alleen mogelijk als de menschen zelf op hooger 
peil komen te staan. Zelfs kan een plotselinge wijziging, met geweld 
doorgevoerd, schadelijk zijn. Een goed voorbeeld van zijn wijze van 
zien is zijn standpunt tegenover het privaat-bezit als economisch ver
schijnsel. Op de ééne plaats noemt hij den eigendom de grondzuil 
der maatschappij, op de andere verklaart hij: „Een oorspronkelijk 
recht van het bezit kan ik mij niet denken. Het is ’t noodzakelijk 
gevolg geweest van onze nog dierlijke neigingen en wij moeten nu het 
bezit eerbiedigen, omdat het bestaat of allen maatschappelijke!! samen
hang verbreken".2)

Maar naarmate het zedelijk besef rijpt, komt 
erkenning, dat de eigendom sociale plichten oplegt 
schappelijke ellenden zijn voor P. gevolgen van de 
stelling tusschen armen en rijken.

Hij erkent voor ieder mensch een
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dat „krachtens de wil Gods en van Christus hooger is dan alle 
eigendoms- en hecrenrechtcn.”') Vooral de zedclijke ellende waaronder 
een groot deel van ’t volk gebukt gaat, wijt hij goeddeels aan dc 
groote sociale ongelijkheid, die de voornaamste bron is van de grenzen- 
looze vcrwaarloozing der arme klassen en die dc voornaamste, zoo 
niet de eenige bron is van de misdaad; „wanneer dc gevolgen van 
het volksbederf zichtbaar Worden, dan werpt men de schuld op hen, 
die in ‘t verderf zijn gestooten en niet op hen, die er den stoot toe 
gaven.” 2)

Een zijner merkwaardigste geschriften op dit punt is zijn: „Wetgeving 
en Kindermoord”, een verhandeling, die nog naar haar inhoud en 
strekking de meest vooruitstrevenden tot eer zou zijn. Niet in den 
zin van practische wetgeving; ’t is zelfs vrij zeker, dat zijne denk
beelden in zijn eigen tijd geen toepassing hadden kunnen vinden, doch 
wel in den zin van de geweldige moreele verantwoordelijkheid die 
op dc gemeenschap rust tegenover alle misdaden 
van hare wetgeving behoort te zijn. Zijn bestrijding 
van alle onteerende strafTen, vond in dat besef haar

In deze sociale verwording kan echter geen verbetering komen dan 
door een werkelijke algemeene ontwikkeling, niet alleen dus der lagere 
standen, maar evenzeer der hoogere.

In 1798 was met behulp van Fransche legers uit de Zwitscrschc 
federatie van autonome Kantons de „ondeelbare” Helvetische republiek 
ontstaan en waarmede tal van feodale misbruiken, heerenrechtcn, 
hoorigheid en lijfeigenschap werden opgeruimd. Dat was echter tevens 
het sein tot een verbitterden strijd tusschen de verdedigers van het 
nieuwe (de unitariërs) en hen, die de oude verhoudingen der zelfbe- 
sturendc Kantons terugwcnschten, de federalisten.

Bonaparte wilde echter geen burgeroorlog en gaf den raad (= beval) 
dat er een soort congres (Konsulta) te Parijs zou worden belegd van 
volksafgevaardigdcn, om onder zijn voorzitterschap over den regeerings- 
vorm een beslissing te nemen, die begin 1803 ten gunste der federa
listen uitviel. In verband daarmede had Pestalozzi in het najaar van 
1802 een brochure het licht doen zien: „Ansichten liber die Gegen- 
stande auf welche die Gesetzgebung Helvetiens ihr Augenmerk vorzüg- 
lich zu richten hat.”

Daarin behandelde hij o.a. de Volksontwikkeling.
Hij onderscheidde daarbij le als den grondslag voor het gehe 

„Elementar-Bildung”, waaronder te verstaan zijn alle middelet
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onzen

tte met

de allerlaagste volksklassen, omdat 
krachtige, welvarende en

dienstbaar kunnen zijn om in het kind van de geboorte af, alle lichamelijke, 
verstandelijke en zedelijke vermogens tot harmonische ontwikkeling 
te brengen. Hij zag dus toen rceds duidelijk de noodzakelijkheid in 
van wat men later de alzijdige opvoeding (1’Education integrale) zou 
noemen en bepleitte met grootc kracht, dat deze ontwikkeling het 
deel moest zijn van allen, niet in de laatste plaats, integendeel vóór 
alle anderen, van de allerlaagste volksklassen, omdat zonder de ver
heffing van allen een krachtige, welvarende en zedelijke samenleving 
ondenkbaar was.

Daarop moest dan volgen, aanvankelijk er
jeheel bij aansluitend, beroepsontwikkelii 
staan moest mogelijk maken en naast o<

mede saamgeweven en 
later er geheel bij aansluitend, beroepsontwikkeling, die voor teder een 
arbeidsbestaan moest mogelijk maken en naast deze beide vormen dc 
zedelijke opvoeding, die er op gericht moest zijn, dat allen in waar
heid medemenschcn zouden zijn.

Voor hem was een volksontwikkeling, die niet bewust in de richting 
van deze drie-eenheid van doeleinden ging, van onwaarde en zelfs 
de beste wetgeving zou een doode letter blijven, als niet zoodanige 
volksontwikkeling kon worden bereikt.

De groote nadruk, dien P. bij tallooze gelegenheden op deze opvat
ting legde, is inzonderheid te begrijpen, als men let op den erbar- 
melijken toestand, waarin het opvoedingswezen verkeerde. Slechts 
voor het kleine deel der welgesteldcn waren inrichtingen beschikbaar, 
waar — zij ’t ook op wat zonderlinge wijze — wat schoolkennis en 
vaardigheden konden worden verkregen, die het volgen van hoogcre 
inrichtingen mogelijk maakten. Voor de gehcele massa des volks zoo 
goed als niets, waar ’t onderwijs in handen was van volkomen onge
schikte lieden en de overheid toonde niet het minste besef van het 
groote sociale nadeel, dat aan dien toestand is verbonden. Trouwens, 
vrij algemeen heerschte de opvatting, die zelfs aan onzen tijd nog 
niet vreemd is, dat te veel ontwikkeling in den zin van kennis, ver
keerd is voor de lagere standen.

Hoe toornde P. tegen die opvatting in dit kloeke woord:
-Ik kan mij geen misdaad tegen God, de menschen en het Vaderland 

voorstellen, die gelijk te stellen is met die, welke de geestelijke en 
de zedelijke vermogens in den mcnsch, inzonderheid bij arme menschen, 
opzettelijk en met voordacht in de geboorte tracht te verstikken." ')

Zijn schrijnend beeld van het huis met de drie verdiepingen uit zijn 
vierden brief aan Geszner is te bekend om. het hier te herhalen.

En dat hij niet bedoelde de redding te willen zoeken in een wat 
welwillende, nederbuigende liefdadigheid van de hoogere standen, die
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igstelling van
op die onderwijs- 

., aangenaam, 
op die, welke 
ttiging van zijn 
inden) hebben 

maatregelen, die met

: grondwet wettelijk vastgesteld, dat 
het recht gelijk zijn, wat vroeger voor 

was. Doch alle burgerrecht, dat slechts 
*ondwet, is, zonder een innerlijke zedelijk en 
urgerkracht niets dan stof, waarmede de 

naar willekeur spi
i positieven zedelijken 
individuen van onzen 

:rkelijkc waarde

tegen die filantropie te velde trok.
bezitloozc medemenschen, met gelijke natuur- 

cn die ons, bezitters der aarde, met dezelfde 
aangezicht zien, behoort aan deze staats- 

den last der maatschappelijke samenleving 
ons midden? — Vreest niet, 

waarlijk meer om beginselen dan 
meer om recht dan om hospitalen, meer om zelfstan- 

i genade te doen". *)

wat verzachting en stoffelijk leed moest brengen, blijkt reeds uit de 
felheid, waarmede hij i

„ Behoort aan onze 
rechten, als wij, geboren 
levensaanspraken in het 
burgers, die zevenvoudig 
dragen, niet eene vredigende plaats in 
bezitters der aarde, het is hierbij ’ 
om aalmoezen, meer om recht dan 
digheid dan om

Hoe ouder hij werd, des te sterker vestigde zich zijn overtuiging 
omtrent de onvermijdelijke mislukking van alle pogingen tot maat- 
schappijverbetcring, als die niet haar steun vonden in de algemeene 
verheffing en hoe ijdel op zich zelf de wettelijke middelen waren.

Bijzonder duidelijk sprak hij zich hierover uit in zijn geschrift 
uit 1814: „An die Onschuld, den Ernst, und den Edelmut meisen 
Zcitalters und meines Vaterlandes":

„Het is thans in onze nieuwe 
wij Zwitsers allen vrij en voor I 
vele Zwitsers niet het geval 
rust op het woord der gron 
verstandelijk gevormde burg 
overheidslichamen naar willekeur spelen kunnen .... Wij moeten dus 
nauwgezet den positieven zedelijken, verstandelijken en burgerlijken 
toestand der individuen van onzen staat in oogenschouw nemen om 
de werkelijke waarde van de nieuwe rechtsverhoudingen voor ons 
Vaderland te kunnen beoordeelen." 2)

Het is voorts een ware verkwikking, in spijt van vele overbodig 
schijnende herhalingen <m niet altijd zeer, duidelijken stijl, de rede te 
lezen, die de 80-jarige Pestalozzi den 26 April 1826 als pas verkozen 
voorzitter te Langenthal hield in het Helvetisch genootschap en waarin 
hij met kracht en frischheid voor de laatste maal in zijn leven ge
tuigenis aflegde van zijn levensovertuiging. Een paar aanhalingen mogen 
volgen:

„ . . . . Onze ingewortelde tijdgeest heeft de belang ‘ " 
meerderheid onzer burgers in alle standen meer gericht op die 
en ontwikkclings-onderwerpen, welke geschikt, passend, ; 
misschien zelfs noodig zijn voor enkele standen, dan op 
het geheele volk in alle standen behoeft voor de bevestig 
economische en burgerlijke zelfstandigheid Zij (de stanu 
algemeen behoefte aan groote en ingrijpende

') Seyffarl Vil 391.
’) Seyffarth XI 192.
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van de wieg af 
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van alle onge- 

i en in aanleg, 
algemeen als 

de armen

veel zorg en waarlijk tegenwoordig met groote kunst 
moeten voorbereid en ingevoerd worden en 
opzichten ontbreken.” •)

Helaas, de volksschool, die wezenlijke harmonische opvoeding en 
ontwikkeling moest brengen, zooals de huiselijke opvoeding die reeds 
geven moest, mist alle waarachtige betcckenis in die richting.

Een dringende oproep gaat van den grijsaard uit tot allen, om de 
wegen en de middelen tot redding te vinden en hij vertrouwt dat het 
Vaderland daarin ook slagen zal, als het in zich zelf de krachtenen 
den moed zal vinden dit doel voor te bereiden door een algemeene 
opvoeding, gegrond op de werkelijke eigenschappen en ontwikkelings
mogelijkheden der natuur des menschen, ten behoeve van alle standen. 
„Voor alles moeten wij er ons echter diep van doordringen, dat de 
hoogere wetenschappelijke en kunstzinnige vorming van enkele standen 
of enkele menschen in alle opzichten iets anders is dan wat voor de 
goede opvoeding van het geheele volk in al zijn lagen noodig en nuttig is.

Zelfs dreigt het groote gevaar, dat als die hoogere vorming op 
zich zelf staat naast de verwaarloozing der lagere klassen, zoowel 
dezen op de ontwikkelden als omgekeerd de eenzijdig ontwikkelden 
op de verwaarloosden, wederzijds noodlottig werken.

Vaderland! De nationale ontwikkeling, die gij behoeft, moet, dank 
zij de kracht harer diepe inwerking op de menschelijke natuur, op 
alle standen des volks een gelijkmatigen invloed oefenen en in dit 
opzicht gericht zijn op een streven naar hooger in alle standen. De 
algemeene hoogere ontwikkeling toch, die wij zoo dringend noodig 
hebben, is onbereikbaar als een deel des volks achterblijft.”2)

In zijne „ Algetneine Menschenbildung" spreekt hij van „den 
van alle waarachtige menschenopvoeding, die, inspijt ■ 
lijkheid bij de individuen in uiterlijke omstandigheden 
een en dezelfde is en ook eeuwig zoo zal blijven, en 
zoodanig behoort te worden erkend, in het bijzonder voor 
en ellendigen in het land.”3)

Ik zou nog gaarne sprekende aanhalingen gegeven hebben uit zijn 
„Ansichten llber Industrie, Erziehung und Politik” en uitzijn „Schwanen- 
gesang”, doch ’t is reeds voldoende duidelijk, dat hij, in zeer alge- 
meenen zin, op het standpunt der aangehaalde revolutiemannen stond.

Maar in twee opzichten wijkt hij principieel zeer ver van hen af; 
ten aanzien namelijk van de beteckenis der gezinsopvoeding en van 
den arbeid als factor der opvoeding.

') Scvffarth XII 506/507.
2) Seyffarth XII 511.
’) SeylTarth IX 315.
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opvoeding in het gezin was voor P. de ware. Zijn beroemd 
■ift Lienhard und Gertrud, in 1781 verschenen, toekent den in- 
van de ideale gezinsopvoeding, eigenlijk van de ideale moeder, 

onzen eigen tijd nog ettelijke jaren vooruit. 
, beschouwt onze tijd als het 
Ie intrede in de school. Voor 

zijn opvatting, is de opvoeding 
beslissend voor het gehcele leven. De

De < 
gcschri 
vloed van de ideale gezii. , 
In dit opzicht staat hij onzen eigen tijd 
In spijt van alle fraaie redeneeringen, 
beginpunt der eigenlijke ontwikkeling, de 
P. was de school onmisbaar, maar naar 
in de eerste 5 & 6 levensjaren beslissend voor het gehcele 
school kon pas haar eigenlijk doel bereiken, als zij kon voortbouwen 
op een deugdelijke opvoeding in 't gezin, die fcitelijk ook het hoofd
element vormt van zijn „Elementar- of Grundbildung" en voorts in 
haar innerlijke organisatie het gezin aanvulde.

In zijn reeds genoemd geschrift over kindermoord vonden wc in 
het hoofdstukje, toepassing van ’t onderwerp op het wezen der scholen 
dezen zin: „Ik wil met dit alles niet meer zeggen, dan dat de scholen 
ten aanzien der zedelijkheid slechts in zooverre bevorderlijk zijn aan 
de zedelijkheid, als zij gegrond zijn op de hoogerc opvoeding, die 
slechts ouders kunnen geven en wanneer zij daaraan ondcrgeschiktzijn”.1)

Het naaste doel der volksontwikkeling zag hij feitelijk hierin, dat 
de jeugd zoodanig zou worden opgevoed, dat zij de goede „moeders” 
en „vaders" der toekomst zou leveren, die werkelijke opvoeders zouden 
kunnen zijn. In bijna al zijn geschriften treedt die opvatting naar 
voren en hij heeft zich veel moeite gegeven om geschriften samen te 
stellen of te doen vervaardigen, waaruit de moeders konden leeren, 
hoe zij haar zware taak zouden kunnen vervullen. In zijn „Meine 
Erziehungsvcrsuche” geeft hij zijn oordeel in dezen zin: „De staats
bemoeiing met het openbaar opvoedingswezen moet noodzakelijk be
ginnen met de van nature levendige belangstelling der moeders voor 
dit onderwerp voor te lichten en te leiden". 2) De door P. geschreven 
voorrede tot Joscph Schmidt’s „Zahl und Formcnlehre” is een uitvoerig 
pleidooi voor de overheerschende en onmisbare rol der ouders.

De volgende aanhaling uit „ Ein Schweizer Blatt" no. 34 is zeer 
typeerend voor P’s zienswijze:

„Vrienden der waarheid! Misschien is wel de allereerste behoefte 
dezer wereld, de kinderen in alle standen weer zooveel nader tot 

en moeder te brengen, als zij in onze eeuw over ’t algemeen 
hen verwijderd zijn geraakt, en de tweede een einde te maken 
de uitputting, die Europa's jeugd door het overhaaste uitbroeien 
de volwassenheid van geest en lichaam te gronde richt. Naar 

>bele doel slechts te bereiken door de her
en den eerbied, die onze voorvaderen koesterden
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heilige banden**

zulke volksopvoeding ook 
slechts

van het gezin envoor de 1
en huismoeders.” ')

Ik waag de bewering, dat wie dit leest in ’t licht van Pestalozzi’s 
tijd en in het tegenwoordige goed om zich heen ziet, niet licht de 
opmerking zal maken, dat voor ons sociaal-pedagogisch modernisme 
dit alles slechts verouderde wijsheid is.

Het spreekt wel van zelf, dat er voor 
goede onderwijzers noodig waren en dat goede onderwijzers 
gekweekt kunnen worden te midden der praktijk.

En nu over den arbeid als opvoedings-element. In het 64e en 65e 
hoofdstuk van het III deel van Lienhard en Gertrud treffen we een 
uitvoerig beeld aan van de schoolinrichting, zooals P. zich die dacht 
en waarin de arbeid, d.w.z. werkelijke, productieve arbeid uitgangs
punt voor alle onderwijs en opvoeding is. De gehcele roman trouwens 
is de toepassing van dit beginsel.

Uitvoerig wordt aan het eind van zijn „Bild eines Armenhauses" 
de beteekenis van goed geleiden arbeid in de school uiteengezet voor 
de verstandelijke en lichamelijke als voor de zedelijke opvoeding. Deze 
bladzijden zouden nog een eereplaats kunnen innemen in welk tijdschrift 
voor handenarbeid ook, terwijl ze tevens eene goede omschrijving 
bevatten van het begrip arbeidsschool. 2)

Gelijk reeds gezegd is, legde P. groot gewicht op de beroepsvorming. 
Van bijzonder belang daarvoor is het geschrift: „Ueber Vcrbindung 
der Berufsbildung mit den Volksschulen.” 3)

Toch stond hem bij dit alles bijna uitsluitend voor oogen, hoe het 
volk in zijn geheel op een hooger peil van beschaving ware te brengen. 
Alle hervormingen, die hij in ’t schoolwezen beproefde te bereiken, 
waren direct gericht op wat de volwassenen zouden worden en daarom 
ging zijn streven altijd uit naar de armen, verwaarloosden en 
latenen onder de jeugd, want zij hadden ’t meest den steun noot 
om op te groeien tot zelfstandig denkende, edel voelende en tot allen 
arbeid bekwame menschen, die hun kinderen weer verder konden 
brengen tot hoogere beschaving.

Het is niet ondenkbaar, dat de studie van P.’s werken, behalve 
eerbied voor zijn genie, ook den twijfel kon wekken of hij niet eigenlijk 
wat „reactionnair" van aanleg was, als men op ettelijke plaatsen de 
bewijzen tegenkomt van zijn streven, dat de opvoeding in zijne „Armen- 
anstalten” zich vooral ten doel stelde de leerlingen i 
geschikt te maken voor hun vermoedelijk toekoms

') Seyflarth VI 158.
’) Seyflarth III 383 e.v,
’) SeylTarth I 293 e.v.
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1 was van hooj 
jerechtigheder 
iteit, in spijt

voor een Helvetische kostschool gelegd, 
Ie opvoeding of ten minste der alge- 
'sbeginseien zal aantooncn. Reeds 

ipen uit Letnan, Aargau, Zllrich, Bern, 
eiburg. Solothurn en Tliurgau in de innigste 
:n, landlieden, bergbewoners, dalbewoners, 
verkslieden, boeren en zelfs arme volkomen 

len gedragen door den geest der vroegere 
vinden in mijn methode het gemecn- 

van al het ware en
was.” 2) De strekking springt

; in de nadagen
ske gelijkheid w;
, zoodat de volksgeest nog geheel vertrouwd
i standen, die ten opzichte van

kennen de lieden bij duizendtallen, die uit menschenliefde de kinderen 
der volksklassen niet te geleerd willen maken, opdat ze niet onte
vreden met hun voorbeschikt lot zullen worden. Duizenden, die ’t 
oirbaar vinden, dat de groote hoop met zes schooljaren tevreden 
moet zijn, terwijl de beter gesteklen verdergaand, middelbaar en 
hoogcr onderwijs beschikbaar vinden.

Zij vergissen zich deerlijk, als zij meenen met een beroep op Schwanen- 
gesang ‘) op Pestalozzi te kunnen steunen, den man, die feitelijk zelfs 
de veel gesmade eenheidsschool roemde als hij in zijn tweede „Zuschrift 
an Stapfer" o.a. zegt:

„Reeds zijn de grondslagen 
die de mogelijkheid eener nationale 
mcenmaking van gelijke opvocdings< 
wonen zeventig Zwitsersche knap 
Appenzell, Unterwalden, Freiburj 
samenleving bijeen. Stedelingen 
kinderen van kooplui, handw< 
onbemiddelden worden te zamen 
ontwikkeling in mijn huis en vinden in mijn methode het 
schappelijke vereenigingspunt van al het ware en goede, dat in hun 
vroegere leiding verborgen was.” 2) De strekking springt nog meer in 
’t oog, als men bedenkt, dat de opgesomde kinderen zoowel katholieken 
als protestanten zijn, zoowel uit Fransch als Duitsch-Zwitserland af
komstig.

Ik geef toe, dat het „ieder blijve in zijn stand” en ieder moet tot 
de volle ontwikkeling van zijn vermogens kunnen komen een tegen
spraak schijn te bevatten. Naar mijn overtuiging inderdaad slechts 
schijnbaar. Allereerst bedenke men toch, dat in zijn dagen van een 
eigenlijke arbeidersklasse nog geen sprake was, zeker niet in den zin 
waarin wij die verstaan. De modern-kapitalistische maatschappij met 
haar in aantal en verscheidenheid staag groeiende loonproletariaat 
en afhankelijke middenklassen was nog slechts in haar begin. Men 
leefde nog in de nadagen van het feodalisme en het verbeeldingsbegrip 
der politieke gelijkheid was voor de overgroote massa nog volkomen 
verborgen, zoodat de volksgeest nog geheel vertrouwd was met duidelijk 
gescheiden standen, die ten opzichte van elkander bijna opgesloten 
kasten leken.

Ten andere is het juist, dat P. vervuld was van hooge idealen, niet 
het minst ten opzichte van alle sociale ongerechtigheden, doch hij had 
tevens een zeer sterken zin voor de realiteit, in spijt van zijn gebrek 
aan juist inzicht op zakengebied. Dat werkelijkheidsbesef dwong hem

■) Zie bijv. Seyffarth XII 362.
’) Seyffarlh VIII 49-1.
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sterker aansturen 
jezin en school, opleiding van allen 1 
ais een plicht der gemeenschap 1 

Pestalozzi onzen gids en voorgangei 
sociaal-pedagogen leeft zijn geest v<

; rekening te houden 
geleden.

in den letterlijken zin des woords te doen wat zijn hand vond te doen 
en zooveel goeds tot stand te brengen als in de bestaande sociale 
verhoudingen mogelijk bleek.

Het was hem voor alles hierom te doen, dat zijne pupillen zoo 
goed, als de omstandigheden toclietcn, geschikt werden om zich een 
levensbestaan te verwerven en moreel onafhankelijk te maken in de 
sociale omgeving, waarin zij bijna absoluut zeker zouden blijven.

Zijn geheclc systeem van opvoeding en onderwijs was daarom ge
richt op wat de reëele maatschappij van zijn leerlingen zou eischen, 
om daarin staande te blijven.

Ongetwijfeld zou hij, als onze tijdgenoot, vele dingen anders beoor- 
deelen en anders zeggen, doch ook nu zou het uitgangspunt van al 
zijn denken en werken het lot der jeugd van het lompenproletariaat, 
de nooden en behoeften van de minst bedeelden zijn en hunne ver
heffing in alle levensopzichten zou hem steeds voor oogen staan. 
Fel zou hij tornen tegen allen, die spoedig zouden meenen, dat men 
genoeg deed voor den arme, al zou zijn realiteitszin ten aanzien van 
de bestemming der jeugd om zelfstandige, arbeidende en sociaal voelende 
staatsburgers te worden, hem niet onwaarschijnlijk in veel van wat 
der jeugd thans geboden wordt, steenen voor brood doen zien.

Deze herdenking was ook voor mij van zelf sprekend de aanleiding 
om weer eens de werken van P. ter hand nemen en de kennis van 
zijn werken flink op te frisschen en te verrijken. Van harte hoop ik, 
dat zeer velen zich tot hetzelfde zullen aangespoord voelen en ik durf 
vóórspellen, dat menigeen dan tot zijn eigen verrassing den sterken 
indruk zal krijgen, hoe modern de sociaal-pedagc ~

Natuurlijk behoort men bij die beoordeeling 
met de gedachtenwereld van een anderhalve eeuw geleden. Ook moet 
men geen moeite schromen om door het soms duistere taalkleed heen 
te zien. Hoe meer men dan in P.’s werk doordringt, hoe meer men tot 
de erkentenis wordt gedwongen, dat P., in stede van verouderd te zijn, 
blijkt begrepen te moeten worden als een aanvoerder van ons, mo
dernen, te zijn.

Wat wij nu denken en hopen op het terrein der waarachtige alge- 
meene ontwikkeling, bereikbaar voor allen, als wij nu beginnen te 
erkennen, dat de integrale opvoeding in geestelijk, lichamelijk en zedelijk 
opzicht onmisbaar is voor de volledige menschvorming, als wij de 
waarde van handenarbeid sterker propageeren, idealen gaan koesteren 
in zake arbeidsschool, sterker aansturen op harmonische samenwerking 
van gezin en school, opleiding van allen tot eenigerlei beroepsbekwaam
heid als een plicht der gemeenschap bepleiten, dan mogen we nog in 

gids en voorganger zien. In de besten onzer huidige 
i leeft zijn geest voort.
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Niet voldoend gewaardeerde Geneesmiddelen 
door J. DERKSEN STAATS.
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van ’t kind 
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•oed als die onzer dage 
e het behoorde te d<
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e 19de eeuw komt 

aan de Amstcr- 
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■iet studenten-orgi 
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:nde zijn. 
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TA e papieren van het „eigenlijke onderwijs’’, het geesteskind van 
' de intellectuccle renaissance, dalen snel tegenwoordig. In dc 

voorgaande realistische eeuw met haar leuze „Kennis is macht" stonden 
ze ver boven pari. Dat er gevaren verbonden waren aan deze een
zijdige overschatting van de kennis, daarvan hadden slechts enkele 
religieuze naturen een flauw vermoeden. Maar Jan Holland en z’n 
medestanders mochten spotten, zóóveel ze wilden, dc algemcene methode 
bleef: „Pomp het er in, stomp het er in", en de ouders vonden het 
prachtig, want met kennis zou de toekomstige mcnsch z’n brood en 
ook z'n banket verdienen.

Slechts op één gebied werd de kennis niet aangebeden 
bij ’t voorbereidend onderwijs.

De kinderen van de Fröbelschool hadden soms wel te lijd» 
dressuur tot Christelijke of maatschappelijke deugden, doch 
werd van hen niet vereischt. En doordien bij'dat onderwijs 
minder imperatief was, kon de liefde voor de kinderen veel b 
haar recht komen.

Dit leidde weder tot bestudeering van ’t kind en zijn behoeften.
Wat Prof. Dr. Gunning prijst als de groote verdienste van Mon- 

tessori, was dan ook tientallen jaren eerder bekend bij de leidende 
figuren van ’t Fröbelonderwijs. Hoe dikwijls heeft niet op de Leidsche 
Kweekschool voor Fröbelonderwijzeressen, als een kweckclinge een 
kind wilde helpen, het woord van Haanstra weerklonken: „Blijf er 
af", niet zelden vergezeld van een lichamelijke tuchtiging van de toe
komstige onderwijzeres. Zeer te bejammeren is het, dat dc mentaliteit 
van deze geniale krachtfiguur zoo geheel ingesteld was op doen en 
zoo weinig op propaganda. Anders toch was de kans groot geweest 
dat het niet zóó lang geduurd zou hebben, vóórdat zijn opvattingen 
ook gehuldigd zouden worden bij lager, middelbaar en hooger onderwijs.

Dat dit nu in Nederland feitelijk het geval is, is voor een groot 
deel het gevolg van buitenlandsche invloeden. Maar, „Het daghet in 
het Oosten”. Gelukkig.

Veel is er geleden door
’t inpomp-systeem, maar eerst op 
de jeugd zelf in verzet. Omstreeks 
damsche Univcrsiteit 3 jongelui. 
Tideman en een medicus: Wied» 
Propria Curcs heftig reageerden op 
het gemiddeld geestelijk peil der 
Professoren gevoelden even go 
niet de vruchten afwierp die
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Zij: (met
Ik ga door 

mijn verbazing, 
weer vol ijver 
’t geheele lichaam

Ik: 
d Zib

Nu zal ik 
heeft, uitslui

vierkantjes 
nu eens vullen met 

doen. Maar bedenk wel,

I genoten 
it, maar

dat?
.. ziet u,... .

meneer.
en zie tot 

i heeft en 
voor zich,

eens hier (ik tceken een paar 
haar papier). Ga die 
wij in de klas

>ede teekenaanleg gezegend). 1 
ï werk. Na een half uur kijk 

een half ontwerpje 
>fdje op zij, ’t papier 
. ik, ik, ik, mag, mag, 

: je nu? Waarom doe je 
't hoefde niet,.... enne . . 
dit is veel gemakkelijker.

onderwijs dat dit kind 
voor haar mentaliteit

Vooral Wiedeman was zeer scherp. „We behoeven ons niet te 
schamen, dat wij geen voeten hebben om te loopen, wanneer wij op
staan van een Procrustusbed", zoo schreef hij o.a. (Propria Cures 
16 Mrt. 1892) Professor Stokvis reageerde op deze studenten-uitingen 
in z’n rectorale rede. Hij verheugde zich zeer over ’t geestelijk leven 
in de studenten-wercld, maar niet met alle uitingen kon hij ingenomen zijn.

„Was willst du immer weiter streben, sich das Gute liegt só nah" 
zou hij deze wereldbcstormers willen toeroepen. Prof. Stokvis is over
leden, maar z’n conservatisme is nog springlevend.

Uiterst gewenscht is het dan ook, dat alle opposanten tegen ’t heer- 
schende stelsel elkaar de hand reiken eni zoo kom ik cr toe in't openbaar 
blijk te geven van mijn groote ingenomenheid voor het stuk van professor 
Gunning over: „Handenarbeid en Onderwijshervorming” en tevens 
om er op te wijzen, dat er ook nog andere middelen zijn, die tot de 
zoo hoog noodige verbetering van ons onderwijs kunnen voeren.

„Hun nood is hoog gestegen, in krotten woont hun geest, hun ge
moed is half verstijfd van kou”, schreef Wiedeman ter boven aangc- 
haaldc plaatse. Dus vijf cn dertig jaar geleden en in den korten tijd, 
dat ik leeraar ben aan een H. B. S., is mij gebleken dat zij ook thans 
nog volkomen van toepassing zijn.

Een paar bewijzen :
le Voorbeeld: Een van de leerlingen, een meisje uit de 1c klasse, 

moest wegens wangedrag een 'Woensdagmiddag nablijven. Nadat ze 
haast een bladzijde uit een cahier verknoeid had met het door mij 
opgelegde „Ik mag niet”.... enz., ontstond de volgende tweespraak. 

Ik: Hoe vind je dat nu? (doelend op de strafregels).
Zij: Akelig meneer.
Ik: Een stom, gccstdoodend werkje hé, zóóveel maal ik, ik, ik, ik, 

mag, mag, mag, mag, niet, niet, enz.
Zij: (met verbaasde instemming). Ja meneer.
Ik: Dan was het toch beter dat we onze tijd anders besteedden, hé? 
Zij: Ja meneer.
Ik: Nu goed dan, kijl 

en e.en gelijkz. driehoek op 
een vlakversiering, zooals 
't hoeft niet, hoor.

een vrij got

j, dat ze het bij 
vol ijver schrijft, 't Hooi 

jeheele lichaam leunend, ik, 
it.: (verbaasd). Wat doe 

(schuchter). U zei: 
wet ik bij denken en

geenszins beweren dat ’t 
■itend verantwoordelijk is
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meerer

aar vóórdat 
inkbaarheid 

rwijs trek 
□gebracht.

antstaan

klok ? Tus- 
waar iedcr

ize jeugd, 
doof ge- 
poorten 

>ten zijn.
1 tien*

jn klassen de 
en waar zit de kk

ger toren, 
mijn leerlingen 
lat het is.

mij, voldoende bewezen, dat onz< 
of ondanks 't onderwijs dat zij geniet, blind en a< 

• en dat met het sluiten hunner zintuigen ook de beide f 
'eluk. Adoratie en Vreugdevol scheppen, voor hen geslot 

is geen lolletje, meneer”, hoorde ik uit een derti

de vivre" terug
aangrijpen die tot 
;len?

:cht, maar daarnaast 
teesmiddelen, tot dusver wel

evenmin kan ik aannemen, dat dit onderwijs 
aan is.

Een tweede voorbeeld: Ik doe in al mijl
Hoeveel transen heeft de Martinitoren e 

schcn twee haakjes, dat is de beroemde Groning< 
rechtgeaard Groninger trotsch op is en waar al m 
dag minstens 4 X naar kijken om te zien hoe laai

Groote verbazing en stilte. Dan schuchter eenige vingers in de 
hoogte, en volgens diverse antwoorden waarvan zelden een goed. Nu 
waren ze gelukkig bijna zonder uitzondering in hun eer getast en 
voelden het gemis. Toen ik eenigen tijd later een geheugen-teekening 
liet maken van de Martinitoren, was ’t meerendeel bevredigend en 
een die een zeer goede teekening had gemaakt, zei:

„Weet u nog wel dat ik niet eens wist waar de klok zat? Maar 
nu heb ik hem terdege bekeken.” Legio zulke voorbeelden staan mij 
ten dienste.

Uit bovenstaande is, dunkt i 
dank zij of ondanks ’t onder* 
worden is 
tot het gelun,

„Het leven 
jarige mond.

Wel is het dus meer dan tijd, dat we „La joie 
brengen aan onze jeugd en dat we alle middelen 
dat doel kunnen voeren. Welke zijn nu deze middel

Prof. Gunning strijdt voor handenarbeid m.i. tere< 
zou ik willen wijzen op twee andere geneesiuiuucl 
gebruikt, maar niet voldoende gewaardeerd.

Muziek en Teekenen.
Vooral bij 't Lager Onderwijs, waar de uren voor teekenonderwijs 

b.v. reeds lang uitgetrokken zijn, doch in de verste verte niet voldoende 
uitgebuit worden. Veel ervaring omtrent dit eerste middel heb ik niet, 
alleen heb ik den indruk, dat het meeste muziekonderricht, individueel 
gegeven, een kwelling is, inplaats van een lafenis. Daarnaast staat 
echter een massa onderricht, b.v. door middel van concerten met 
verklaring, gelijk hier o.a. in Groningen gegeven worden onder leiding 
van Kor Kililer met moedgevend resultaat.

En nu kom ik tot het tweede middel, „Het Teekenen”, (ma« 
ik van de muziek afstap, moet ik nog even met groote dan 
en waardeering gedenken ’t voordeel dat ik bij mijn onder* 
uit de kennis, mijn leerlingen door hun muziekonderwijzer aange 
Speciaal wat betreft ’t aanvoelen van en ’t inzicht in het oi 
en ’t wezen van ornament en ornamentale versiering).

Uit de aard der zaak loopt de teekenonderwijzer weinig gevaar 
een zuiver inpompcr te worden, maar toch moet ook hij indachtig zijn 
de psychologische waarheid, dat een kind makkelijker leert naarmate
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jedeelte is deze vraag 
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ïvoclstoon.
j ik deze waarheid niet uit 't oog ver- 

leeraarschap, heb ik als vrucht 
• mijzelve tot zulk een vreugde 
r uiting aan te gev 
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er telkens weer w w
.■aderen met cultuur beladen — gelijk de kamcelen 
met vrijwel geen lust in piëteitvol verzinken in 

‘iet, hen te leeren zien en te loeren

’t materiaal spreekt tot 
bonden is aan een pos 

Bij mijn eigen ondei 
loren en in den 
een geweldige ervaring 
is, dat ze mij dwingt e 

Ik heb vóór mij kin< 
van Heine — maar 
aanschouwing. Mijn streven is h< 
aanbidden.

Hoe doe ik dit, of liever tracht ik daarnaar?
Voor een klein gedeelte is deze vraag reeds beantwoord in 

haal van den Martinitoren en in ’t algemeen kan ik zeggen, 
in mijn pogingen om mijn leerlingen waardeering te doen krijge 
’t geheugen-tcekenen, eigenlijk méér vliegen in één klap sla.

Doordien ik niet alleen mijn doel bereik, maar hen tevens inzicht 
bijbreng in hun eigen blindheid en hen prikkel hun oogen in 't alge- 
meene leven goed den kost te geven.

Wat ik verder nog doe, zou ik dolgaarne in extenso willen verhalen, 
doch daarmee zou ik ver uitgaan over de grenzen, die aan een artikel 
als dit gesteld worden.

Daarom slechts enkele grc] 
wellicht minder duidelijk zal 
inderdaad op de leerlingen

Mijn onderricht begint n 
zetten van lijnen, cirkels 
Dat reeds dit absoluut im< 
leven belangrijk kan zijn, bleek mij bij 
beeld van vele anderen.

Het eerste kunstproduct van N. was een papier met ezelsoorcn, 
gevouwen en besmeurd met zwartsel en vet als een slak. Ik moet er 
bij vertellen, dat hier een groote ijver en goede wil bestond, gelijk 
uit het vervolg ook blijkt.

De volgende teekening 1 
doordien ik hem verteld i 
schoone handen en mooie 
verzorgd 
teekening van een 
streerd werd. De lijnen waren nog 
uitgerafeld, verregend touw, maar het 
indruk meer. Verdere verbetering ging 
zijn we zoo ver, dat hij behoorlijke li 
oog heeft voor verhoudingen, 
thans goed verzorgd inziet, 
De terugslag hiervan kan il 
hij zijn portefeuille opent en

had reeds een gansch ander aanzicht, alleen 
had, dat netheid en zorg, o.a. blijkend uit 

mwie punten aan houtskool en conté en goed 
materiaal, de allereerste vereischten waren, waarbij een 
van een buurman, die uitmunt door netheid, gedemon- 

s lijnen waren nog zeer slecht en geleken sterk op 
5end touw, maar het geheel maakte geen onsmakelijke 
lere verbetering ging langzaam maar zeker en thans 

hij behoorlijke lijnen zet en tevens een vrij goed 
maar vooral dat alles wat hij doet en 

zijn teekendoos, portefeuille, papier, enz.
ik zelfs waarnemen in de wijze, waarop 

zijn papier opspant.

:pen in volgelvlucht, hoewel het daardoor 
worden, welke invloed tcckenonderwijs 

«'■n kan hebben.
u. met het oefenen van oog en hand, door ’t 
’ls, deelen van cirkels en vrij gebogen 1 
inleidend onderwijs ook voor het gec;

leerling N. als typisch
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mij reeds de 
■s de natuur 
bepaald vocds<

van int

zoover maar in mijn vermogen

gaan toepassen, (ik laat hen al spoedig 
ijncn en deze voorbeelden volgens eigen 

blijkt het dikwijls dat begaafde leerlingen 
ftaken. Een werkelijk goede teckening wordt 
vijl de maker verder wil springen dan zijn 
irkelijk begrip van kleur, niaar gebruikt meer 

ïheerschen kan.
dergelijke mislukking mo 

'ling behandel ik dan 
uiteen, waardoor zijn

• op, dat schoonheid niet zi

Het meest verheugende voor mij was, toen hij, die eerst uit louter 
plichtsgevoel zijn best deed, maar tcckenen verre van aangenaam vond, 
mij laatst verklaarde (wat ik trouwens reeds bij hem had waarge
nomen) .meneer, teeltenen is een prettig vak". Hiermede raken wij 
aan wat misschien het belangrijkste is van 't onderwijs n.1. dat de 
leerlingen vreugde scheppen in hun onderwijs en de klasse binnengaan, 
niet als slachtoffers, maar niet de lust om te leeren. Het is mij reeds 
vele malen overkomen, dat bij plotselinge afwezigheid van een collega 
de leerlingen mij zelf kwamen '/ragen of zij dat uu r tcckenlcs mochten 
hebben. Deze, over de geheele linie waar te nemen lust om zich te 
onderwerpen aan de tcckenlcssen, is dunkt mij reeds de grootste aan- 

ng voor de belangrijkheid ervan. Immers de natuur wijst gaarne 
eigen weg en het hongeren naar een bepaald voedsel, doet de 

rechtvaardigen dat het organisme deze geneesmiddelen hoog 
heeft. De mensch is een product van intellect en gevoel en 
tste eigenschap wordt bij .het eigenlijke onderwijs" niet alleen 

>ch zelfs moedwillig verdrongen, wat zich niet ongewroken

duiding v<

conclusie 
noodig hc 
deze laats 
genegeerd, dot 
laat.

Aangezien voor kinderen kleur veel sterker spreekt dan lijn, sluit 
ik bij mijn elementair teckcnen al heel spoedig het aanbrengen van 
kleuren aan. Dit wordt vooraf gegaan door een uiteenzetting over 
kleuren. Oppervlakkige kicur-theoric, onderscheid tusschen primaire 
en secundaire kleuren, waarbij ik hen laat zien hoe verschillende 
kleuren ontstaan uit combinaties, iets wat voor hen steeds een hoogst 
aangename verrassing blijkt.

Waar zij zelf deze kleuren " 
teckcnen naar voorbeelden in lijn» 
inzicht en smaak kleuren) blijkt 
dc grootste vergissingen mam 
heel dikwijls verknoeid, wi’1 
stok lang is. Hij heeft wer» 
kleuren, dan hij technisch bel

Het psychisch effect van een 
niet onderschatten en zulk een leerl 
bijzondere aandacht. Ik zet hem 
ontstond en tevens wijs ik hem er 
van kleuren.

Gewoonlijk volgt bier een pra< 
zelfstandig mogen kleuren, begint er 
te ontstaan, daar zij reeds voelen dat 
eigen is. Nog veel grooter wordt deze l _ _ .
ze zelf ook een eigen vierkantvulling mogen bedenken, daar zij < 
vrijwel geheel op eigen wieken drijven. Roerend is het niet zeldei 
zien, met hoeveel verbaasde verheugenis zij hun eigen gewrochte 
beid beschouwen.

Deze scheppingsvreugde voer ik

latje over blauw porcelein. Bij dit 
reeds een groote belangstelling 
t zij hier iets doen wat geheel 
belangstelling en ijver, wanneer 

mogen bedenken, daar zij dan 
Roerend is het niet zelden te
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üge 
hun ono| 

schoonheid 2

is. Ik bereik dit o.*, 
mogelijk naar vrije 
tische vernieuwingei

Een andere prj 
uur van den Dire 
gegeven, ha< 
vijftal had.

o.*, door het geven van praktische opgaven, zooveel 
"* keuze en zoo maken zij dan alle mogelijke prak- 
ngen b.v. voor Sint Nicolaas- of Kerstgeschenken, 
raktische opgave is b.v. een annonce van het spreek- 
recteur onzer school. Deze opgaaf, in de derde klasse 

gegeven, had tot resultaat dat ik naast vele goede oplossingen er een 
vijftal had, welke ik aa n den Directeur heb aangeboden ter keuze, 
welke hem de meest passende leek. De gekozene siert de hoofddeur 
van ons gebouw. Natuurlijk wekt een dergelijk resultaat bij niet ter 
zake kundigen het vermoeden, dat hier werk voorligt, op één lijn te 
stellen met gelegenheidsverzen bij vaders of moeders verjaardag in 
de dagen van Olim. Zelfs mijn collega’s geven daarvan blijk. Daarom 
memoreer ik even, hoewel eigenlijk overbodig, dat ik volkomen sta 
op ’t standpunt hierboven geschetst van den heer Haanstra. Aan een 
teekening raak ik zelden anders dan om iets uit te vegen. Wil ik 
voorbeelden geven, zoo doe ik dit op de kant. Voordat ik tot een 
derde greep overga, moet ik even front maken tegen een misvatting, 
die uit bovenstaande zou kunnen ontstaan, alsof ik, met mijn diep 
respect voor de persoonlijkheid ook van het schoolgaande kind, een 
aanhanger en bewonderaar zou zijn van de ultra moderne theorie, die 
ook voor 't schoolkind een absolute vrijheid eischt en daarom portretten 
laat teekenen door kinderen die nog geen lijn goed zetten kunnen. 
Dit nu is geenszins het geval. Negcrkunst wordt door mij wel ge
waardeerd, maar niet wanneer zij het werk is van een cultuurmensch 
of van iemand, die een cultuur behoorde te hebben. In hoeverre ik 
van deze modernen afwijk, is hier niet de plaats om uiteen te zetten. 
En nu de derde greep. Het natuurtcekenen. Een onuitputtelijke bron 
om te leeren adoreeren. In de eerste plaats van de natuur en vervol
gens ook van de veelzijdige arbeid van den mcnsch.

Want niet alleen het schoonheidsscheppen kan men bij het natuur- 
teekenen leeren waardceren, maar ook de nuttige arbeid kan men 
leeren hoogschatten.

Het maken van gebruiksvoorwerpen, ja zelfs het herscheppen van 
vuursteen in bijlen en messen. Door het nateekenen en dientengevolge 
nauwkeurig waarnemen van een onderwerp, komen de leerlingen er 
van zelf toe, om (dikwijls tot hun groote verwondering) te ontdekken, 
dat schijnbaar onbelangrijke en zeer eenvoudige voorwerpen, b.v. een 
gewone bloempot of een paar klompen in hun onopgesmukte dege
lijkheid van een diepe niet verwachtte schoonheid zijn. Het resultaat 
is : Eerbied voor arbeid in elke vorm, eigen zoowel als van anderen. Op 
deze wijze vlei ik mij, mee te werken tot het verkrijgen van een cul
tuur, niet berustend op kennis alleen, maar daar ver boven uitgaande, 
daar haar onwrikbaar fundament ligt in de liefde.
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vaas zijn

zijn eenmans- 
:d hij kan en 

laten doen.

dit alles precies het 
„ -■ Ofschoon zijn praktijk

it op een gefundeerd theoretisch en 
;ecrig inzicht, is hij in woord en 
'"f' —................“1 .in zijn school*

concreet; ook in

A. J. Lynch: Tbe rue landsonderwijzer, die in i 
and progress of tbe Dalton school zich redt, zoo goec 
Plan. de kinderen veel zelf moet

London; G. Philips and is nog geen Oaltoniaan. 
Son 1926. 164 blz. Lynch is ook een-------

TV' zooals Lynch zelf is. Als omgang en in zijn geS
we denken aan vooraanstaande voorbedden utl dl‘ 

schoolhervormers, dan komt ons onwille- 11 ?c ,rl>” ,ovcr 
keurig iemand voor den geest, die theorieën “.F-V ““ VO|,ni '
opbouwt, die nastreeft wat men schou- , ,If£° me" °r 60 ,bo^sL
derophalend noemt „blauwe idealen", — d’ “ da>’ h
iemand, hij wien zijn idee van school- 10,“'n_and bo*S, ”r 
hervorming overwaardig is geworden en 
die voor niets anders oog heeft dan voor 
J"‘ denkbeeld en de bezwaren en moei- 

leden niet ziet, niet kan zien of niet

n geestig man, in den 
eschriflen. Een paar 

boek.
• het rekenonderwijs 

voorbeelden :
s can earn i 8.
how much will 

earn in 11 days?
A carpet 3.5 yards long and 3 yards

___  ....... M.>n vwui ® inches wide is placed on a Hoor 14 
dat denkbeeld en de bezwaren en moei- P>-by >2 ft. what decimal of the Hoor 
lijkheden niet ziet, niet kan zien of niet ’* “"c"Pe,ed;
wil zien. voegt daar dan aan toe : On the

Lynch is van dit alles precies het '* ma-> be *aid ,ba‘ sucb “ ca|-
tegenovergcstcldc. Ofschoon zijn praktijk cu,nl!on rarely- ƒ ever, becomes necss- 
steunt op een gefundeerd theoretisch en ,ar* ,n ord,naO' “»e, and of the second,
wijsgeerig inzicht, is hij in woord en lbal cven carPe'-> ar‘ *>ld •oilb sucb
geschrift — en vooral in zijn school- c,,riouJ demensions. it is certain no one
praktijk — zeldzaam concreet; ook in wh„° bas ,o blO’ a carpe* and !•>-it on
dit boek is dat het geval. a »oor ever trouhles himself lo find out

Geen lange beschouwingen of rede- '"b"1 3ee!mal °J Jf°°r '■> uncarpeled 
neeringen, maar stevige feiten; er is. ^pag'
geloof ik. in hel heele bock geen zin . °P bld' >04 en v.v. bespreekt Lynch 
zonder soliden in houd. De lezer is voort- «e vraag, of het mogelijk is om het vak 
durend in de West-Green-School te bijbelsche geschiedenis te dalloniseeren. 
Totlenham, dat „old and somewhat im- *?') schrijft dan een hooggestemde blad- 
promising buiding", dal na driejaren Dal- over de groote waarde van den 
tonarbeid bekend geworden is over de Bllbel> die door de menschen veel 
heele wereld, bij ieder, die de zaken van ‘e we,nI‘8 "■°rd‘ gel«®n c" vervolgt 
het volksonderwijs met belangstelling dan: -In mos' homes, if they possess 
volgt. En de bezwaren? Lynch zoekt a "Py at all, the B>ble has become an 
ze op. pakt ze aan en toont daarbij een arhele of furmturc, or perhaps a family 
zeldzame oprechtheid door de moeilijk- ‘■eg1’1*'' of birlhs and deaths, an is re- 
beden te erkennen, waar ze zich voordoen. ‘»S«l^ l« a Hitte table near tbe front

Bovendien is hij geen dogmaticus; °-f lbt A’“*- *J"‘’ nea,lH CMrtd
elke vorm, mits die getuige van de . Dal- anlunacassar on wbieb stands a

tonian spirit', is hem welkom.
De Dalton-idec wil geen „stern rigi- 

dity", maar „modification, adaplalion 
to the varying needs of the schools." 
(pag. 39).

Toch is er bij Lynch eenige vrees
voor verwatering van de Dalton-idee. o'er.u.go, 
De feiten zijn er. om te bewijzen, dat mc' groole 
men allerlei zonderling gedoe, waarbij «leert van 
de kinderen zoo'n beetje aan zich zelf Not ' 
overgelaten worden, den naam geeft great 
van Dalton-plan. Een Dallon-school is time i 
een zeer bijzondere organisatie. De platte-

copy 
artiele o

legated . 
windof

oase."
Die anlimacassar en die 

kostelijk; hij had alleen in die vaas 
een paar kunstbloemen kunnen zenen.

Achter die scherts slaat diepe ernst; 
wie dat mocht betwijfelen, wordt wel 
overtuigd, waar Lynch in dit verband 

ingenomenheid de woorden 
een zekeren Dr. L. P. Jacks: 

at long ago 1 met one of 
: schoolmasters „Wh ere is 
table; do you teach religie 

„We teach it in Arithmetic b
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Voor eventueel vreesachtigcn plaatst 
hij in zijn voorrede deze mcdedeeling:

It may bc of interest to readers 
to kuow that the author ‘s school has 
been visited by the Inspcctors of the 
Board, and whilst no definite opinion 
was expressed on the Dalton-Plan 
itself — this was nol expected, nor 
perhaps desirable the Local Edu- 
cation Autliority, to whoin. in the 
first place, the Board s report was 
submitted, sent a letter of congratu- 
lation to the staff of the school, and 
gave permission for the experiment 
to continue.
In een achttal hoofdstukken heeft hij 

zijn stof verdeeld. De eerste twee hoofd
stukken geven een uiteenzetting van het 
Daitonwerk, zooals dat geschiedt op de 
school van Lynch. Vervolgens komen 
de resultaten aan de orde en geeft de 
schrijver een levendig verslag van een 
dag in een Dalton-school; bovendien 
zijn er nog hoofdslukken over „the dull 
child" en „the team spirit" bij het Dal
ton systeem. Het achtste hoofdstuk 
handelt over de verbreiding van het 
Daltonplan over de gehccle wereld; we 
lezen er berichten uit Engeland, Schot
land, Wales, Ierland, Australië (Queens- 
land, Victoria), Nicuw-Zecland, Zuid- 
Afrika, Canada, Engelsch-Indië(Bombay 
Calcutta, enz.), Vereenigdc Stalen N.A.; 
China, Japan, Rusland, Bulgarije, Italië, 
Duilschland, Denemarken, Zwitserland, 
een viertal bladzijden zijn gewijd aan 
ons land.

Zooals reeds gezegd werd: eerlijk 
biecht L. zijn moeilijkheden.

Met hei rekenen wil het n: 
niet bij hem vlotten. Blijkbaar 
zelf niet goed, waar de fout zit; 
hij in een der klassen van de 4 
rekenen er 3 klassikaal geeft en 1 
dividueel laat werken, wijst hierop.

Zoo zijn er meer moeilijkheden. Na
tuurlijk. Dat spreekt van zelf. Ik acht 
dit echter niet zoo'n ernstig verschijnsel 
en geenszins een bezwaar. We moeien 
er ons over ve rblijden; een nieuwe school
organisatie is er zoo maar niet in een 
paar zuchten. En het Dalton-plan is 
pas vijf jaren oud.

Alles te zamen genoemen is dit boek 
een levendig geschreven, een eerlijk, een 
in den goeden zin propagandistisch werk.

Bt.

curacy, we teach it in Language by 
learning to say what wc mcan: yea, 
yea, nay, nay. We teach it in Aslro- 
my by rcverence; we teach it in the 
playground by fair play. We teach 
it by kindness to animals, by cour- 
tesy to servants, by good manners to 
onc another and by truthfulness in 
all things. We teach it by showing 
the childrcn that we. their elders, are 
their friends and not their enemies. ”
Inderdaad dit boek is als Lynch zelf 

is en dat is geen geringe verdienste.
Lynch heeft zijn nieuwe boek opge

dragen aan Miss Helen Parkhurst. de 
Amcrikaansche onderwijzeres, die het 
Dalton-plan vond en toepaste en Miss 
Belle Rcnnie, de secretaresse van de 
Dallon-association in Engeland. Deze 
begaafde jonge vrouw, zelf geen onder
wijzeres, behoort tot die in Engeland en 
Noord-Amcrika vrij talrijke groep der 
„educationalists", dat zijn personen, die 
zich voor de zaken van opvoeding en 
onderwijs niet alleen interesseeren, maar 
er ook hard voor werken en daarbij in 
voortdurend contact leven met de onder
wijzers. Dr. C. W. Kimmins, M. A. D. 
Sc. de gewezen hoofd-inspectcur der 
Londensche gemeentescholen, schreef een 
voorrede, waaruit wij twee zinnetjes 
overnemen ter typeering van Lynch en 
van het Dalton-plan :

Mr. Lynch has had a 
ricnce of the working of 
an clemcntary school under • a 
difficulties. He has trimmphed 
all obstacles, and has obtainec 
considerable success as a consequ 
The story of his achievement is told 
in a simpte manner, wiih no tracé of 
exaggeration. In fact, in many ways, 
he has under-estimated the value of 
his work.

Paren Is will, however, fully realise 
that even from the examination point 
of view, they certainly have nothing 
to fear under the Dalton-Plan.
Drie jaar Daitonwerk zou een goede 

titel van het boek zijn.
Lynch, die in deze jaren honderden 

bezoekers aan zijn school gehad heeft 
en duizenden vragen'heeft moeten be
antwoorden. geeft hier zijn ervaringen 
en mcdedcelingen ten behoeve van hen, 
die hij niet persoonlijk kan bereiken.
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Pestalozzi en wij9 
door R. CASIMIR.

D eeds is de tijd ver voortgeschreden2). Twee sprekers hebben in 
J-V belangwekkende en goed gestaafde betoogcn uw aandacht ge
trokken naar het beeld van den mensch en naar zijn gedachten over 
maatschappelijke opvoeding. De schoone muziek heeft ons ontvankelijk 
gemaakt om het denken over hem te doen plaats grijpen in een ver
heven gemoedsstemming, waardoor wij de warmte der ontroering 
leenen aan de nadenkende verwerking van het gezegde. Geen uiteen
zetting of verhandeling ware nog te beproeven.

Laat het slotwoord een getuigenis zijn. Een persoonlijk doorleefd 
getuigen van wat zijn gestalte is in het leven van nu. Want, wij 
komen tot Pestalozzi in een persoonlijke verhouding. Wij weten meer 
van zijn leven en denken, dan wij weten van de meesten der levenden, 
met wie wij verkceren. Wij wandelen langs de oevers van zijn levens
stroom, beluisteren het klaterend vallen der jonge beek, zien hem, 
eng ingekneld in het rotsbed der tegenspoeden en tegenwerpingen, 
zien bijstroomen toevloeien, zien splitsingen in de zandige vlakten, waar 
het leven trager vloeit. Soms borrelt het water, als door machtige 
raderen opgeschept, en komt modder en meegedreven vreemds in de 
wieling naar boven; dan weer worden de klare hemel van teer blauw, 
de stralende gloed der zon, de diepe sterrenpracht, volkrijke plaatsen, 
in zijn klaar, rustig water weerspiegeld. Levend en altijd anders 
stroomt dit leven verder, ons in schijnbaar grillige wendingen nieuwe 
verrassingen biedend, en toch met één hoofdrichting, die uit de om- 
muurdheid van het streekgebondene voert naar de ruime zee der 
menschheid, uit de droomende jongens- en stormachtige jongelingsjaren 
naar de scheppende daad van den mannelijken leeftijd, uit den stoftelijken

■) Zie noot vorig nummer blz. 161. Red.
2) De herdenking begon om 2 uur. Ik kwam om -4.15 aan 't woord. De 

aangegrepen hoorders waren moe geworden, een deel verliet de zaal. Alijn voorstel 
aan 't bestuur, niet meer te spreken, vond geen gunstig onthaal. Ik veranderde 
toen mijn rede in een toespraak. Het hier gebodene is een omwerking dier toe
spraak. R- C.
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Echte,

gegroeide 
ti als voor-

wijzen. AVanneer aan den gezichtseinder van het opvoedkundig hopen 
de opheffing der school als ideaal zal zijn verschenen en de opvoeding 
weer teruggebracht tot het dan herschapen en intellectueel g 
huisgezin, dan zal men den auteur van „Wie Gertrud''eeren
6 En dit is niet, omdat Pestalozzi een vage persoon is; niet, omdat 

hij een slag om den arm houdt en met dubbelzinnige formules werkt. 
Hij is te spontaan om behoedzaam, te open om achterhoudend te 
zijn. Ook niet, omdat hij in gedurige tegenspraak met zichzelf is: lijn 
en richting is er in zijn geheele leven. Maar het is hierom, dat hij 
de grootmeester der paedagogiek, d.i. van de leer der levensleiding is. 
Die paedagogiek — Gunning heeft het bij ons herhaaldelijk aange
toond — is vol antinomieën. Zij is dat, omdat zij het leven volgen 
moest en wij, bij erkenning of doorvoeling van de levenseenheid, toch 
het gebroken leven aanschouwen. Vurige liefde voor waarheid en zin 
voor realiteit doet die gebrokenheid zien, maar in een verband van 
hooger eenheid. Er is telkens toewending tot een andere levenszijde. 
Zoo wordt het eerlijk erkennen van fouten, het ontleden van de 
oorzaken der mislukkingen, het teekenen der medewerkers in hun streven, 
het wroeten in eigen zieleleven, uiting van het gedurige nasporen van 
den onderzoekenden geest, die in de verwarrende veelheid de eenheid 
der richting moet bewaren en wil vinden. Het geloof aan hddr blijft, 
het zoeken er naar vergaat niet: de weg alleen wijzigt zich telkens. 
Bij elke kleine of groote wijziging stoot het statische tegen het dyna
mische: de botsing doet in het voelend gemoed de vlam van de drift 
hoog oplaaien, of doet verzinken in moedeloosheid en wanhoop. Maar 
de stroom spat en schuimt tegen het kleinere of grootere rotsblok: 
hij gaat door. En daarom blijft hij — wegens die levensvolheid <— 
altijd belangrijk in een der zijden van zijn leven, werk, persoonlijkheid 
of geschrift, daarom is hij altijd voor ieder iets.

Altijd voor ieder iets. Mijn eerste getuigen moge zijn voor U jongeren, 
aanstaande collega's, die met uw zang hfem eerden en ons sterkten. 
Hij is mi voor U. Pestalozzi is niet alleen de oude man, afgetobd 
en meewarig, niet alleen de man, midden in 't gedrang der wereld, 
er is een jonge Pestalozzi jong en hoopvol als gij, en van die jeugd 
blijft altijd iets in hem gloren. Hij heeft op school gegloeid van ver
ontwaardiging tegen een leeraar, die een paar fouten in het werk van 
een medeleerling niet .zag”, omdat hij een cadeautje van den vader 
had gekregen, ’n Echte, opgeschoten schooljongen, die rechtvaardig
heid in beoordeeling van schoolwerk hoog stelt. Hij heeft met jonge 
vrienden en vriendinnen gedweept over menschenrecht en menschen-

ige Pestalozzi jong en 
ets in hem gloren. Hij

medeleerling i
kregen, ’n
beoordeeling

sndinnen
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man 
Maar
steeds

mogenVoor het opvoedkundig leven van dezen tijd mogen drie hoofdtrek
ken van Pestalozzi naar voren worden gebracht. Zijn geloof aan 
systeem, bij erkenning van ’t leven. Beide elementen bevechten elkaar 
in ’t denken, ook in onze opvoedkunde. Leven zelf eischt tweeërlei: 
opbouw en vernietiging van vorm. Zonder vorm, aan anderen te too- 
nen, te overhandigen en na te doen, wordt geen schóól gevormd en 
geen verreikende practische invloed uitgeoefend; zijn vorm nu heeft 
de mannen van ’t vak getrokken: er waren er, die tot hem kwamen, 
omdat zij zooveel gehoord hadden van de uitstekende resultaten bereikt 
in het uit-'t-hoofd rekenen. Maar in den vorm sterft het leven. Ligthart 
(de Hollandsche Pestalozzi niet ten onrechte genoemd, al spant zijn 
denken minder wijde bogen bij grooter zuiverheid van persoon, 
meer evenwicht van den geest en veel grooter practische bekwaam-, 

uuerwijs gevochten, tegen de 
iaar in Pestalozzi zelf had hij

wijde bogen bij grooter 
evenwicht van den geest en veel groc 

heid), heeft tegen het aanschouwingsondei 
stilstaande wateren der paedagogiek. M;

kanton regeer- 
r de vrijheid 
voor moeten 
I der jeugd.

waarde, getoornd tegen de oude pruiken, die stad en 
den, en uitbuiting en afpersing niet, maar beweging voor 
wfel verhinderden. Hij heeft er zelfs tijdelijke opsluiting v> 
ondergaan. Maar de groote spot en jolige blijmoedigheid 
die haar boven de stoffige kleinheid van allen dag stelt, bleef zijn deel.

Als, volgens vonnis, het geschrift van Muller, het „Boerengesprek” 
verbrand werd, zijn zij onbekommerd: „Dttlliker und Pestaluz spat- 
ziereten mit einer Pfeifen auf der Meisen-zinne, als man de Schriften 
verbrannte.’’ En in zijn leven kwam de groote droom der liefde. Maar 
voor die liefde week niet zijn werk; zij vloeien voor hem te zamen; 
samen zullen zij en hij werken, hunne kinderen zullen naar het ideaal 
worden opgevoed. Nooit heeft de liefde Pestalozzi verlaten. Als oude 

,kon hij nog formeel op een mooi meisjesneusje verliefd worden.’ 
altijd heeft hij de hooge beteekenis der liefde gekend, hij drong 
aan op reine, onbevangen eerlijkheid en openheid, hij kent de kracht 

den hartstocht en den adel der beheerschende loutering. En uit zijn 
hopende jeugd, uit zijn medegevoel en uit zijn vasthouden aan zijn jeugd
ideaal is de groote man geboren; nooit kan hem het Paulinische woord 
der bestraffing worden toegevoegd, dat hij zijn eerste liefde ontrouw 
is geworden. En daarom srnéék ik U, neem van deze herdenking niet 
slechts mee het dankbare gevoel, dat gij ons allen iets kondet geven, 
neem mede het beeld van een jongen mensch, die oud en moede werd, 
maar trouw bleef aan het beste zijner jeugd. Want voor altijd is ons 
onderwijs, onze volksopvoeding verloren, als de geestdrift der jeugd, 
haar toekomstdroom en haar verzet niet meer de bloesemende lente 
biedt, waaruit de volle herfst van nieuwen oogst zal rijpen.
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jg sein, urn auch in 
er Band, pag. 142,

i te sporen, is werk 
ig voor den metho- 
Zoo móest Pes- 

moest hij altijd

szten scine Hebei derb genug : 
icn. (Samlliche Werke. Erstcr

') Zie wat Herbart zegt: darum musa 
plumpen Handen nicht zu zerbrcchc 
Langcnsalza 1887).

het materiaal kunnen vinden, waarmee hij deze doodgeloopcn methode 
kon bestrijden. Want Pestalozzi zocht altijd, wat past voor ’t kind. 
Hij dringt aan op psychologische, nauwgezette waarneming, hij bouwt 
zijn methode op aan de levenservaring. Zijn methode, zijn vorm is 
geboren uit de noodzakelijkheid van ’t leven zelf. Hij moest in Stans zijn 
wcezen verzorgen en opvoeden : hij ontdekt er de waarde van de school; 
de bctcekenis van ’t onderwijs, de mogelijkheid eencr methode, die 
eenvoudig is. Het Amerikaansche „fool-proof”, aan leerboeken en 
machines alscisch gesteld, had hij kunnen begrijpen.— bijna had hij’twoord 
uitgevonden '). Nog als tachtigjarige Iaat hij kleintjes tot zich brengen, 
neemt ze op zijn arm en doet spreekoefeningen met ze. Niet ten onrechte 
heeft men hem een vader der wetenschappelijke opvoedkunde genoemd: 
de drie stadiën van empirisch werk: ervaringen opdoen, formuleeren, 
toetsen en toepassen zijn hem steeds eigen. En als toetsing zijn hy
pothese omver werpt, begint hij opnieuw. Bewijs voor de waarde 
zijner methode is hem tweeërlei: het weten der kinderen, meer pog 
„die innere verstUndlichkeit", en de lust en opgewektheid, waarmee 
de kinderen werkten. Het leven controleert den levensvorm. Wij zijn 
uit de deductieve, aprioristische methodiek uitgekomen, de man voor 
de klasse, die het werk doet — om Thijsse’s opvatting kort samen
gevat over te nemen, — kon niet werken met bedenksels, uit het buiten- 
’t-lcven-staande studeervertrek opgekomen. Maar evenzeer kunnen wij 
niet zonder methodiek, opgebouwd uit ervaring en waarneming.

Het is de tweede gedachte, die ik in Uw midden leg. Pestalozzi 
geloofde aan methodiek, juister, hij geloofde, dat er een algemeene 
methode te vinden was. Kohnstamm heeft, naar aanleiding van de dis
cussies over van Wijks theorie van den meerderheidsjongen — en ik ben 
blij op dezen dag den naarn te kunnen noemen van den Rotterdamschen 
sociaal-paedagoog, die niet alleen door zijn afstamming, maar ook door 
zijn geest een verwant van Pestalozzi is — opgemerkt, dat wij moeten 
vasthouden aan de biologische eenheid van ’t menschelijk geslacht. Laat 
ons hier verder gaan en erkennen, dat alle vragen eener geldende 
opvoedkunde zinloos worden, als er niet, bij alle individueele wijzi
ging, een gemcene constructie van den inenschelijken geest bestaat 
en dat er dus een laatste beginsel of laatste beginselen moeten zijn, 
volgens welke ons psychisch leven werkt. Deze op f 
van de wijsgeerige wetenschappen, hen als grondslag 
dischen vorm te gebruiken, taak der opvoedkunde. . 
talozzi naderen tot zielkunde en kennistheorie, zoo
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verder te
nationalisme en internatio-
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■

weer opl 
Wij, thar

>komen voor de algemeenheid, de bruikbaarheid eener methode, 
tns bevangen in onzen afkeer van ’t klassikale onderwijs, zien 
naar het individueele en het speciaal psychologische, maar 

voor onze volksopvoeding en voor den vooruitgang van de wetenschap 
der opvoedkunde moeten wij vasthouden aan de vindbaarheid eener 
algemeen geldende methode voor de verschillende volken. Nimmer be
hoeven we te gelooven aan het-gevonden-zijn: de vindbaarheid te 
gelooven is voorwaarde voor zoeken, mededeelen en vergelijken van 
resultaten tusschen verschillende werkers. Te verstaan zij, dat me
thode altijd middel blijft. En op zijn laatste ziekbed spreekt de groote 
lijder, na de lezing van het gevloekte smaadschrift, dan ook van zijn 
Idee. Meer dan zijn methode is de Idee. Het groote levende heeft 
hij niet verlaten voor den kleineren vorm. Paedagogiek heeft als 

langrijk onderdeel didactiek en zij moet zich concretiseeren in 
sthodiek: Pestalozzi heeft het aangewezen en geloofd. 
Mijn derde lijn — want ik sla over wat Pestalozzi ons 

zeggen heeft, — betreft zijn verhouding van 
nalisme.

Kind van de verlichting heeft hij een cosmopolitisch, kind der 
mantiek een nationaal element in zich. Pestolozzi is 
een Ztlricher. Als hij op 
bij een bezoek uitgeleide 
omdat deze hem in ’t sle< 
dat in 
bloed

een Zwitser, sterker, 
81-jarigen leeftijd dominee Rahn (dien hij 
gedaan heeft, en op wien hij boos wordt, 

:chte weer bezorgd nazietj uitschcldt, doet hij 
goed Zwitsersch-Duitsch. ’) Hij heeft wel het Italiaansche 

der zuidelijke kantons in zich, maar hij is Zwitser, Duitsch- 
Zwitser. Zijn vaderland wil hij dienen, en, uit wat hij in grootvaders 
dorp ziet, put hij de eerste begeerte, het brave, maar gezonken land
volk te redden. Maar zijn denken verruimt zich: hij blijft Zwitser en 
groeit tot Europeëer.

Geen staatsmacht, Fransche noch Zwitsersche, hoe ook geëerbie
digd, zal overhand op zijn ideeën hebben: hij verklaart de vrije mensch 
te willen blijven. Maar als hij kans ziet om te bewerken, dat er 
scholen gesticht, boeren geholpen, lijfeigenen bevrijd worden, vergeet 
hij al 't andere. Of dat Z evenburgen. Rusland, Hongarije of Pruisen 
is, dat is voor hem hetzelfde. Hij staat, om een gezant te ontvangen, 
op van ’t bed, waarop een pijnlijke jicht hem wierp; zijn school too- 
nende, vergeet hij zijn pijn. Hij is de man der kinderen en in de 
gemeenschap der methode is de verbinding der volkeren.

Misschien dat ook alleen een Zwitser dat vermocht. Hier in ’t 
hart van Europa, waar twee rassen en drie wereldtalen elkaar ontmoeten.
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oogen, 
>elende

ons troost 
, ook als 
Broeder, 

omgeving, 
an deernis

;en, de oogen, waaruit 
:id van uw hart sprak, 

op uw maatschappelijke zwakheden, zij werken 
liedenis. Uw falen en bezwijken, uw tekortschie- 

ze zwaarder gevoeld dan gij, maar uw 
«ebroken.

als wij, leermeester en 
ons zoekt

Uw lichaam; alleen uw ooge 
gedachten, al de goedheic 

maatschappelijke

Laat ons zoo Pestalozzi zien. Rijs nog eenmaal voor onze < 
in al de reinheid van een idee, als een brandende omhoog sp< 
vlam van zuivere liefde.

Wij zien niet meer 
al de wijdschheid uwer 
Wij letten niet meer 
niet door in de gcschi 
ten en uw onmacht, wie heeft 
grootc kracht is er niet door gebroken.

Rijs dan voor ons op, mensch als wij, leermeester en vriend, 
dan vriend en leermeester. Broeder, die met ons zoekt naar de w 
tot heil van wie na ons komen. Broeder, wiens krachtig geloof 
sterkt, wiens vertrouwen ons rust schenkt. Broeder, die den 
gedragen heeft van den zoeker naar het nieuwe, en die 
met de ervaring, dat de liefderijke en volstrekte toewijding, 
een schat in aarden vaten gedragen, haar werk verricht. . 
met menschelijke zwakheden als wij, kind van uw tijd, uw o 
maar eeuwig onze broeder, omdat gij, met uw groot hart vai 
voor alles wat zwak, veracht en verworpen is, ons met het groote 
licht der liefde bijlicht in de donkerheid van ons leven. Broeder, om
dat gij, met ons, u weet geborgen in des Eeuwigen hoede, aan wie gij, 
als laatste verzoening na uw bitterste smartkreet, uw idee en uw 
armen hebt toevertrouwd.

waar een eigen volksleven ontbloeit , in ’t dal en aan het meer, waar 
de nijvere hand schaarsche vruchten van een weinig loonenden bodem 
oogst, kon de droomende gedachte zich huwen aan de volhoudende 
daad. Gelijk de sneeuwtoppen in de eeuwigheid oprijzen, stijgen de 
verheven gedachten en van hieruit ontspringen de rivieren die naar 
alle zijden gaan, zich verrijken, en de breede, schependragende stroo- 
men worden. Van hieruit gingen Pestalozzi's gedachten, om door de 
wereld te trekken, en een gemeenzaam bezit te vormen voor hen, die 
de volkeren opvoeden. Wij vinden hier het levende voorbeeld in 
Pestalozzi. Geen enghartig nationalisme past voor deze eeuw, maar 
uit de eigen taal, den eigen grond, de eigen geschiedenis kan eerst 
de man opgroeien, die genoeg heeft, om aan anderen te schenken. En 
alleen dat volk is waard, in de rij der volkeren te staan, dat zélf 
een volk is. Zoo begroeten wij vandaag de figuur, die geheel en al 
vaderlander was, en van uit zijn landsliefde kwam tot de menschheid, 
zich uitbreidend en verdiepend, machtiger wordend steeds.
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sn doorbrengen in nauwe straten en s 
zuivere atmosfeer en een omgeving, di

<r; ook in den n 
Jgemccne bedden' 
igetroflen.

kweeken, 
in aanraking 
inzicht in de 
beste is, daarc 
werk van 
eerbied voor het werk 
tuin serieus heeft leeren < 
zal niet het werk van lar 
door onbedachtzaamheid g 
de groote steden hun lever 
zal ook het werk in een

Hoe kan de School- en Werktuin dienstbaar 
gemaakt worden aan het onderwijs op de L. S. 

door A. BIJKERK.

nu heeft deze 
de leerlingen eenige 

die hun in hun 
maar weinig men

van een 
land. Toch is dit niet de 

roepen heeft. De 
brengen met de

T7 r bestaan in verschillende gemeenten tuinen, waar de leerlingen 
-■-> der hoogste klassen een meer of minder groot hoekje grond 
onder leiding meestal van onderwijzers bewerken, bijna zonder uit
zondering buiten de gewone schooluren, het werk in den tuin staat 
dus buiten het schoolverband, buiten het eigenlijke onderwijs. In de 
meeste van deze tuinen is het tuinwerk: het bewerken van den 
grond, bemesten, het zaaien en planten van groenten en bloemen, 
en de verzorging daarvan, hoofdzaak. In enkele andere inrichtingen 
worden daarnaast gewassen gekweekt, ook door de leerlingen, met 
de bedoeling van deze gewassen zekere kennis op te doen. Een op 
deze wijze ingerichte tuin bestaat in Den Haag; ook in den mij 
welbekenden Zutphenschen tuin worden deze „algemccne bedden” 
zooals ze door ons indertijd genoemd werden, aan^

Men zou ze-kunnen vergelijken met een schooltuin, zooals die in 
enkele gemeenten, o.a. Amsterdam en ook in Zutphen, bij één school, 
bestaan. Het meest algemeen is de tuin, waar het werken der leer
lingen op hun hoekje grond, hoofdzaak is. Welk nut 
tuin voor de jeugd ? In de eerste plaats krijgen 
vaardigheid in het hanteeren van gereedschappen, 
later leven zeer zeker te pas kan komen: cr zijn maar weinig 
schen, die niet een zeker genoegen vinden in het bewerken 
meer of minder grooten tuin of stukje 
eigenlijke drijfveer, die deze tuinen in het leven gerc 
hoofdbedoeling was, de leerlingen in aanraking te 
Natuur en haar voortbrengselen.

Op den tuin leeren ze verschillende grocnteplanten kennen en 
waarmee ze anders alleen op de groentekar of aan tafel 

komen; ze leeren omgaan met bloemplanten, krijgen 
opeenvolgende levensstadiën der plant, en wat het 

-door eerbied voor dit leven, eerbied ook voor 
hun medeleerlingen in de eerste plaats en in ’t algei 

anderen. Een kind, dat zijn werk op 
ratten .—■ en de meesten leeren dit

en tuinman, zooals zoo vaak gebeurt, 
vernielen. Voor de kinderen, die in

lie door
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overtuigd, dat de jeugd in de schooljaren na de 
■ang moet kunnen overgeven 
jeeft, ’t is maar al te waar, 
t in 't uithalen van allerlei 

irkelijkhcid bestaande in 't overlast

'minderen, dan wordt de 
bezigheid, zooals ze 
werk in den tuin een 

i bun arbeid geven
i vreugde 
der kint

schoonheid en rust aantrekt, een heilzame afwisseling voor lichaam 
en geest bieden.

Al ben ik er van 
leeruren vrij moet zijn, zich zonder dwa 
aan 't genot, dat 't vrije spel of sport ge 
dat deze vrijheid heel dikwijls ontaardt 
z.g.' kwajongensstreken, in wei 
aandoen van anderen. De schoolwerktuin biedt den leerlingen ge
legenheid hun kracht, die met alle geweld tot uiting wil komen, te 
gebruiken. Evenals sport geeft de arbeid in den tuin een gezonde 
moeheid, die de spijsvertering bevordert en afhoudt van verkeerd
heden. Op sport heeft dit werk voor, dat het niet ontaardt in een 
obsessie, zooals zoo vaak het geval is met naturen, die moeilijk de 
betrekkelijke waarde der dingen inzien. Op jeugdigen leeftijd is de 
sport werkelijk een nuttige bezigheid en het heeft niets verontrustends 
als een jongen of meisje veel tijd en energie daaraan geeft. Maar 
als bij ’t stijgen der jaren de belangstelling en toewijding er voor 
niet gaan verminderen, dan wordt de sport een vernederende en 
ergerlijke bezigheid, zooals ze bij sommigen blijkt te zijn. Naast sport 
geeft het werk in den tuin een goede afwisseling; de tastbare resul
taten van bun arbeid geven den leerlingen een voldoening, die hun 
den arbeid tot een vreugde maakt. En is 't niet een voornaam doel 
van de opvoeding der kinderen vreugde te leeren vinden in ernstigen 
arbeid? Voor 't bereiken van deze resultaten is ’t m.i. noodzakelijk, 
dat de tuin, wat ligging, grondgesteldheid en bemesting betreft, zoo
danig is, dat de resultaten, natuurlijk afgezien van weersomstandig
heden, die niet in onze macht liggen, gewaarborgd zijn bij een goede 
verpleging. De schooltuin, zoo opgevat, is een zeer nuttige instelling.

Dat dit werkelijk het geval is, bewijzen de resultaten, die in ver
schillende gemeenten met deze tuinen zijn bereikt; de belangstelling 
er voor neemt toe, nergens worden ze gaarne gemist. In de steden 
kunnen meestal lang niet alle leerlingen, die zich aanmeldcn voor een 
tuintje een plaats vinden, zoodat men zelden een geheelc klas van 
een bepaalde school op den tuin vindt. Op ’t platteland, waar men 
over meer ruimte beschikt en ’t lecrlingental niet zoo groot is, gaat 
dit beter. Dit nu heeft zijn voordeelen, zooals ik bij ervaring weet. 
Toen ik indertijd in Zutphen leider was van den tuin, werkte het 
grootste deel van mijn klasse, een 6e Leerjaar, op den tuin. De 
ervaring toen opgedaan, is deze:

Er ontstaat tusschen onderwijzer en leerlingen door het te zamen 
werken op een tuin een nauwer band. De leerlingen zien, dat de 
meester ook nog iets anders kan dan leesbeurten geven, sommen
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spreken 
kind, in

deze kinderen 
ding in sch< 
schoolwerk

maal peulen, 
duidelijker taal 

van het
uders, bn door de 
tegen hem op. Ik 

vervelend, treiterig 
zijn onderwijzer als zijn vijand te beschouwen, 

er — tot mijn spijt, want ik 
loegen van voor — ook een. Toen hij 
werkt had, was de jongen echter totaal 
:n tijd in school alles met

en al belangstelling

leerlingen in 
herinner, me 
type, die gewoon 
Bij het loten om 
stelde mij er i 
eenigen tijd op 
veranderd. Deed hij 
onwillig gezicht, 
zoo zelfs, 
was en bleef hij verder bn in school fen 
leerling. Met een meisje uit dezelfde klas

• ervaring, 't Was een zenuwachtig 
driftbuien had, soms weigerde hef opgegeven werk te maken, 

: verwijderen. Bij de loting 
de weinigen, die niet in aanmerking 

een tuintje te geven, als er één 
; wilde. Deze belofte heb ik ge- 

z plantbed bestemd, kreeg ze
trouwe leerling, zeer ijverig, ze bleef meestal 

den tuin beter kennen; ze ver- 
ligheden; ook op school was ze 

den tuin kan dus de ver- 
gunstig beïnvloeden, het 

; dit geldt voor alle werk 
waarbij hun meer vrijheid

bespreken, taalfouten ondersfrepen, standjes geven, enz. De ouders, 
pracfische werk vaak veel meer belang stellen dan in de 

n ’t gewone onderwijs, spreken in huis met waardeering 
onderwijzer van hun kind, misschien ook wel, doordat het 

van dit werk in den vorm van een 
een bouquetje bloemen een 

r taal of rekenen op een rapport 
>r de ou 

meer t 
van een

die in dit 
dingen van 
over den 
zichbarc resultaat ■ 
kool of boonen of e 
dan de cijfers voor 
ieder geval, de onderwijzer wordt èn dooi 

een ander licht gezien, zij zien 
uit dat jaar een jongen 

was zijn onderwijzer . 
de tuintjes kreeg hij i 

niet veel genoegen van 
> den tuin gewe , _

voor dien tijd in school alles met een sarcastisch- 
nu was hij een en al belangstelling en voorkomend, 

dat ik 't in ’t begin niet vertrouwde. Den gehcelen zomer 
' ’ ’ op den tuin een aardige

ts had ik een soortgelijke 
kind, dat zeer vaak onhebbelijke 

_ haar <
zoodat ik haar vaak uit de klas moest 
voor de tuintjes was zij één van 
kwamen. Ik beloofde haar echter i 
over was, omdat zij dit zoo graag 
houden: op een gedeelte, eigenlijk voor 
haar 20 M2. Ze was een 
tot het laatste. Ik leerde haar op < 
telde me veel van huiselijke omstandi_ 
veel aangenamer leerling. Het werk op > 
houding tusschen onderwijzer en leerling 
tegendeel is me nooit gebleken. Trouwens 
met de leerlingen buiten de schoolmuren, 
wordt vergund.

’t Vorige jaar ben ik als leider opgetreden van een tuin te Almelo 
met plm. 40 leerlingen, hoofdzakclijk leerlingen uit mijn eigen klasse, 
een 6e Leerjaar en uit het 5e Leerjaar. Deze laatste zitten nu bij 
mij in de 6c klasse. Merkwaardig is, dat de indruk, die ik ’t vorige 
jaar van deze kinderen op den tuin ontving, en die ik nu een jaar 
onder mijn leiding in school heb, zoodat ik ze nu wel eenigermate ken, 
zich in hun schoolwerk en karakter handhaaft, ik bedoel dit: de 
leerling, die hun tuintje minder goed verzorgden, blijken ook school in
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dien aard, 
een leer- 
al gauw

minder zorg aan hun werk (e besteden, en omgekeerd. Natuurlijk is 
er wel een uitzondering, maar deze bevestigt hier ook waarschijnlijk 
den regel. 'I'ot mijn spijt heb ik dit jaar te veel leerlingen, plm. 60, 
om deze waarnemingen voort te zetten, ’t verdient daarom m.i. geen 
aanbeveling meer dan een 40-tal leerlingen aan een leider toe te 
vertrouwen, daar hij boven dit getal niet behoorlijk van ieders werk 
voldoende notitie kan nemen. Meer nog dan in school zijn de meeste

maning of standje krijgt, moet schoolblijven, of iets van 
ondergaat dit, zonder bijzonder in ’t oog te vallen. Werkt 
ling op den tuin niet, zooals 't behoort, dan krijgt hij er 
aanmerkingen over, is ’t niet van den leider, dan van zijn medeleer
lingen. De moesten vinden dit onpleizierig en trachten door meerdere 
inspanning hun tekortkomingen aan te vullen. Ik heb de gewoonte 
om zoo nu en dan cijfers te geven voor de zorg aan het tuintje be
steed en hang deze lijst op een deur van de loods. De belangstelling 
er voor is groot, de tuintjes met goede cijfers worden bekeken, ook 
de minder goede, en meestal is een algemeene wedijver, om fouten 
te verbeteren, het gevolg. De een helpt daarbij den ander met raad
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Er waren 
begreep, dat voor 
anders noodig was, dan routine 
voorvaderlijke voetsporen, toen 
sche landbouw achteruit ging vergeleken bij het Buitenland,

boer kennis noodig had,

i van opvoedend karakter, heeft de tuin nut 
oogpunt gezien : het werken op den tuin kan 
oedc komen en bijdragen tot kennisvermeer- 
. Wc denken dan allereerst aan het leervak: 

wat de wet op het L.O, noemt: 
verplichte 
de studie 

19e eeuw, in 
i ons land in 

van dit vak

en daad. Meer dan in school komt hiér de opvoeding tot gemeen
schapszin tot zijn recht.

Naast deze voordeclen 
van uit onderwijskundig c 
ook het onderwijs ten go< 
dering van de leerlingen, 
plantkunde, een onderdeel van wat de wet op 
Kennis der Natuur, een leervak, dat sinds 1857 onder de 
leervakken van de L.S. is opgenomen. De ontwikkeling van 
der Natuurwetenschappen in de 18e en vooral in de 1 
’t bijzonder van de Natuurlijke historie, deden ook in 
onderwijskringen den wensch ontstaan tot het invoeren 
op de L.S. Dc gronden voor deze invoering waren:

1°. Wat men zou kunnen noemen het beschavingsclemcnt. Van 
den beschaafden mensch wordt verwacht, dat hij zooveel algemeene 
ontwikkeling bezit, om in de maatschappij te verkccren, met zijn 
medemcnschen om te gaan, van zijn lectuur te genieten. Bepaalde 
grenzen voor die algemeene ontwikkeling te stellen, zou onmogelijk 
zijn, door ieder, naar de mate van zijn beschaving, anders gesteld 
worden. Tegenover en in de natuur, te midden waarvan hij leeft, 
mag de mensch niet als vreemde staan; dieren en planten, waarmee 
hij dagelijks in aanraking komt, behoort hij te kennen. Deze cisch 
nader te begrenzen, is onmogelijk, want het is ónmogelijk de Natuur 
in al zijn uitingen en vormen te kennen en vooral, voor dc L.S. 
moeten onze eischen wel zeer beperkt worden, maar toch zal men, 
zonder grenzen te noemen, het kind op de school eenige algemeene 
kennis van het natuurleven dienen bij te brengen, als de school aan 
haar taak, n.1. voorbereiding voor het leven, zal voldoen.

2B. De 2e grond was het nuttigheidsbeginsel. Al spreekt het nut 
van Plant- en Dierkunde niet zoo sterk als het onderwijs in lezen, 
schrijven en aardrijkskunde, vooral niet voor den handcldrijvenden 
stedeling, den winkelier en den ambachtsman, voor den boer en den 
tuinman is de zaak anders. Land- en tuinman komen dagelijks in 
'aanraking met het natuurleven, vinden hun bestaan in het verzorgen 
van dieren en planten. De zaak is in deze richting sterk overdreven.

die van de L.S. vakschool wilden maken. Toen men 
de uitoefening van het boerenbedrijf nog iets 

en het maar altijd drukken van de 
men constateerde, dat de Nedcrland-

reeds begon met Landbouwonderwijs, toen men voelde, dat de 
om het rechte gebruik te maken van dc
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te klassificecren.
plant en dicr zelf 

meer in het brand- 
land begon men vooral

zag men het nut in van onderwijs in 
de L. S. Men wilde zelfs zoo ver gaan, 

■wijs te geven in de plaats van andere 
ongunstige omstan- 

igevolge van den korten 
paedagogisch inzicht van 

jen, dat de L. S. onmogelijk deze kennis 
énkele boekjes in dien geest zijn indertijd

de invoering van Kennis der Natuur op 
geldende: De L. S. stelt zich naast ande 

noedsleven en vorming van den schoonheidszin 
ing wekken voor het natuurleven, de oogen te 
>nhcid der omringende Natuur, liefde te kweeken 

dier, eerbied te doen gevoelen voor de Schepping en 
:p — dit moest het ideaal zijn, 
Natuurl. historie voor oogen 

> den mensch sterker invloed kan oefenen 
Islevcn kan geven, dan de liefde voor de 

aanleggen en onderhouden van 
meer genot en bevrediging in 

op den duur kan geven. Wie 
dieren met belangstelling heeft leeren gadeslaan, vult zijn 

waarvan anderen geen vermoeden hebben.
biedt haair schatten in alle 

ing en kennis zijn noodig om 
>ol de taak deze belangstelling 

i gevolge heeft, te wekken en aan te kweeken. 
de invoering op school onderwezen? In 't begin 

men de leerlingen leerleesboekcn in handen, waarin een beknopt, 
zolledig overzicht werd gegeven van het Planten- en Dierenrijk, 

: systeem werd hierbij dus eigenlijk als het hoofddoel der studie 
:houwd, niet als middel om eigen waarnemingen 

De onderzoekingen van Lamarck en Darwin stelden 
meer op den voorgrond en daardoor kwam deze 
punt der belangstelling te staan. Ook in ons

hulpmiddelen der wetenschap, 
Plant- en Dierkunde, ook op 
om Land- en Tuinbouwonderi 
vakken. Hiervan is weinig gekomen: le door de 
digheden, waarin ons onderwijs verkeerde tenj 
leertijd en de groote klassen, 2e door het 
de onderwijzers, die begrepi 
zou kunnen aanbrengen. Er 
verschenen, maar weinig gebruikt. Vakonderwijs, zooals in de be
doeling lag, kan de L. S. niet geven. Wel is dit noodig voor de a. s. 
land- en tuinbouwers, maar dit moet gegeven worden op daarvoor 
bestemde inrichtingen, de Land- en Tuinbouwscholen en -cursussen. 
De L. S. kan wel, vooral op ’t platteland, het onderwijs in Land- en 
tuinbouw voorbereiden door rekening te houden met de keuze van de 
leerstof.

3°. Het 3e motief voor 
L. S. was wel het meest 
ontwikkeling van het gem< 
ten doel. Belangstelling 
openen voor de schoont» 
voor plant en 
de Macht, die al deze wonderen schicf 
dat tien onderwijzer bij zijn lessen in 
stond. Weinig is er, dat op 
en richting aan zijn gemoed: 
Natuur. "Wie liefhebberij heeft in het 
zijn bloem-, fruit- of groentetuin, vindt 
dezen arbeid dan b.v. bioscoopbezoek > 
planten en dier::*. ~et b:!r""-*“,,:"" k 
leven met een schoonheid, 
De Natuur toont ons haar wonderen en 1 
tijden en landstreken. Maar belangstelling 
er van te kunnen genieten. Aan de schooi 
en kennis, welke liefde ten

Hoe is het vak sinds c 
gaf meii de leerlingen 
maar v< 
Het 
bescl
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de planten zelf te behandelen, men gaf dus echt aanschouwelijk onder
wijs : in tijdsorde van den bloei bracht men de planten in de klasse. 
Schoolflora’s verschenen en de school ondervond den invloed daarvan: 
vele onderwijzers werden echte liefhebbers van de studie der plant
kunde in de vrije Natuur en brachten die liefde over in school.

Toch is deze wijze van studie zeer eenzijdig en onvolledig. Men 
leert van de planten niet anders dan de uiterlijke kenmerken. Hoe 
het leven der plant door ademhaling en voeding in den ruimsten zin 
wordt in stand gehouden, hoe de groei van de plant plaats heeft 
door aanvulling met nieuwe deelen, hoe een individu aanleiding geeft 
tot het ontstaan van een of meer nakomelingen, in één woord van de 
leer der levensverrichtingen geven de morphologischc bijzonderheden 
geen duidelijk beeld. En al determineerende komt men ook maar weinig 
te weten van de betrekkingen, waarin de plant staat tot de buiten
wereld, tot klimaat- en bodemomstandigheden, tot de dierenwereld 
en tot de overige planten, de biologie komt niet tot zijn recht, 't Be
kijken en ontleden van afgeplukte planten, hoe nuttig ook om uiterlijke 
kenmerken op te sporen, doet door de meestal slappe en halfverwelkte 
planten, die daarbij dienst doen, te veel denken aan het anatomisch 
onderzoek in de snijkamer, maar leert toch niet het eigenlijke leven 
van de plant kennen. Daarvoor is noodig de waarneming van de 
levende plant, van het ontkiemen uit hef zaad, waarvan de plant den 
eersten tijd van. haar bestaan, afhankelijk is, of, hoe ze verder groeit 
en zich zelfstandig voedt, hoe ze al bloeiende het hoogtepunt van haar 
bestaan bereikt, om na vruchtgeving, het eigenlijke doel van haar 
bestaan, te gaan rusten.

Leert het determineeren dus de eigenlijke plant niet kennen, niet 
veel meer dan naam en plaats in het groote systeem, nog een ander 
bezwaar heeft het gehad voor de botanische kennis van den onder
wijzer en in verband daarmee voor het onderwijs in Plantkunde in 
de school. Veelal werden en worden nog als studiemateriaal in't wild 
groeiende planten genomen, de bouw van de bloem is meestal eenvou
diger en daardoor de kenmerken gemakkelijker op te sporen dan bij 
gekweekte planten. Vele Flora’s behandelen trouwens uitsluitend de 
in Nederland in ’t wild groeiende planten. Van de in den tuin of op 
den akker gekweekte maken ze geen melding. Op de examens voor 
de acte L. O. worden meestal in ’t wild groeiende planten gevraagd, 
een examinator voor dit vak gaat soms een bloemist opdragen hem in 
’t wild groeiende planten te verschaffen. Op de Eindexamens H.B.S. 
worden uitsluitend wildgroeiende planten gevraagd. Velen, die er met 
een determineerboek op uittrekken, dringen het bouwland in, daarbij 
het koren •— zonder op te merken of het tarwe of rogge is — weinig
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ontziende, om een bloeiend onkruid machtig te worden. Pinksterbloem, 
herderstaschjc en herik kent men, mosterd, kool in bloei en raapzaad 
niet, kool of radijs nooit in bloei gezien, van de Kruisbloemigen in 
den siertuin wordt geen nota genomen. Hondspeterselie wordt gede
termineerd, bloeiende tuinpcterselic slaat men over. Voor enkelen 
schijnt een plant alle belang te verliezen, als men hoort, dat ze maar 
gekweekt is. Dit is jammer, want zoo wordt de plantkundcstudie 
buiten alle aanraking met het practische leven gehouden. Intusschen 
komt hierin wel verandering, het verschijnen van de Flora van Sipkes 
voor gekweekte planten wijst hierop.

Op de L. S. wordt nog veelal te werk gegaan op de oude wijze. 
Eenigc ijverige leerlingen of de onderwijzer zelf brengen bloemen mee, 
die aan de klasse worden uitgereikt, om er een les over te geven. 
Er worden achtereenvolgens een menigte waarnemingen gedaan, maar 
door gemis aan verband meestal onvoldoende vastgelegd. Schitterend 
zijn de resultaten van dit onderwijs niet, integendeel, er wordt door 
de opeenhooping van waarnemingen niet veel van onthouden en een 
ander gevolg is, dat de leerlingen de lessen in Plantkunde vreeselijk gaan 
vinden. De ccrstc en de tweede keer wordt het gezamenlijk bekijken 
van de plant interessant gevonden, maar spoedig vinden de leerlingen het 
vervelend, en als de voornaamste deelen uit elkaar geplozen zijn, 
verlangt de levendige geest naar iets anders, hij kan niet meer zijn 
belangstelling houden bij het doode plantenlichaam en vindt weldra 
Plantkunde een der vervelendste lessen op school. Zoo heeft de be
doeling, om door het onderwijs liefde op te wekken voor de Natuur, 
grootc kans schipbreuk te lijden. Wil - men werkelijk belangstelling 
wekken en voortkweeken voor het Natuurleven, dan dient er iets 
anders te worden onderwezen dan het aantal der bloemdeelen, het 
al of niet gezaagd zijn der bladeren en den vorm daarvan, enz., we 
moeten de kinderen het leven der plant laten zien en meeleven.

Om dit te bereiken kan men verschillende wegen inslaan. Men kan 
planten gaan kweeken in potten en bakjes in 't schoollokaal. Sommigen 
bereiken daarmee aardige resultaten, maar in de meeste gevallen loopen 
de zaaisels op mislukkingen uit, ook al, doordat de scholen, wat de 
verlichting betreft, voor de plantengroei niet in gunstige omstandigheden 
verkeeren. Ook schoolwandelingen zijn voor dit doel aangewend, zij 
brengen werkelijk het kind in de Natuur, waar het ’t leven van plant 
en dier in de hun eigen omgeving kan waarnemen. Kultuurgewassen 
kunnen in verschillende ontwikkelingsstadiën worden waargenomen. 
In de verschillende jaargetijden kan een wandeling gemaakt worden, 
in ’t voorjaar, als de Natuur ontwaakt en de knoppen zwellen, in 
den bloeitijd, als de Natuur hoogtij viert, in den herfst, als de vruchten
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rijpen cn de bladeren verkleuren, ook in den winter, als alles kaal 
lijkt, om te laten zien, dat dc Natuur niet dood is, slechts slaapt. 
Erzijn naast deze voordeelcn echter bezwaren aan de schoolwandelingcn 
verbonden. Ze kosten veel tijd, zooveel, dat deze van den gewonen 
leertijd moeilijk kan worden afgenomen. Bovendien zijn de klassen 
meestal te groot, om de waarnemingen zoodanig te doen plaats hebben, 
dat allen er aan deelnemen. Ook doet zich dikwijls het geval voor, 
dat men datgene, waarvoor men uitgetrokken is, niet meer vindt, de 
Natuur houdt geen rekening met onze schoolsche bedoelingen, zoodat 
men thuis komende, moet zeggen: we hebben heel wat gezien, maar 
het doel is niet geheel bereikt. Ook groeien lang niet alle gewassen 
op een afstand, die schoolwandclende te bereiken zijn. Op dc meeste 
scholen wordt van schoolwandclingen dan ook weinig gebruik gemaakt.

Bij enkele scholen heeft men voor het Plantkunde-onderwijs School
tuinen aangelegd, ook in Zutfcn bij de school aan de Louïsesingel, 
waar voldoende ruimte aanwezig was. Dit laatste is voor de meeste 
stadsscholen een groot bezwaar, vaak ook door verkeerde ligging van 
het terrein. 5Vaar men zoo gelukkig is een geschikte hoek grond ter 
beschikking te hebben, is men al een heel eind in de goede richting: 
het materiaal, noodig voor het onderwijs in Plantkunde, is nu in dc 
onmiddellijke nabijheid van de school aanwezig, zooodat men er gebruik 
van kan maken, wanneer ’t noodig is, terwijl dc opeenvolgende 
ontwikkelingstoestanden van verschillende planten zonder tijdverlies 
kunnen worden nagegaan. Enkele leerlingen kunnen den tuin in orde 
houden, ’t bezaaien en bemesten en verdere werkzaamheden kunnen 
ook door hen geschieden onder toezicht van den onderwijzer. Er kan 
met zaaien van verschillende gewassen rekening worden gehouden, dat 
dc leerstof methodisch wordt gerangschikt, opklimmend in moeilijkheid, 
met gelegenheid tot herhaling en uitbreiding van ’t geleerde. Biolo- 
logische en physiologische bijzonderheden kunnen aan de planten worden 
waargenomen en zullen meer indruk maken op den leerling dan het 
gesproken woord van den onderwijzer vermag of het lezen van een les 
uit een leesboek over Plantkunde, zooals nog zoo vaak gebeurt. Wel 
zijn de boekjes van tegenwoordig heel wat beter, vooral meer onder
houdend en kinderlijk geschreven dan die van een 50 jaren geleden, 
maar wie alleen op deze wijze onderwijs gevei1 in Nat. historie 
ondervinden al spoedig, dat er weinig van het gelczene blijft hangen. 
Boekjes als van Ligthart, „Bij den boer en boschwachter", hoe aardig 
ook geschreven, kunnen wel dienen tot bevestiging van 't geleerde en 
om de leerlingen smaak te doen krijgen in populair geschreven artikelen, 
zooals tegenwoordig in bijna alle couranten voorkomen, ze kunnen niet 
het eigenlijke onderwijs vervangen. Op 't gebied van den Schooltuin
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gemaakt de Heer ƒ. Stan 
in heeft geschreven. Deze

heeft zich verdienstelijk gemaakt de Heer ƒ. Stampcrius, die een hand
leiding voor den Schooltuin heeft geschreven. Deze bevat veel wetens- 
waardigs voor den onderwijzer, uitgewerkte lessen, een volledige 
leergang en eenige opstellen over de leerstof, waarin de denkbeelden 
van den Schrijver omtrent het onderwijs in Plantkunde zijn uiteengezet, 
waarvan enkele in 't voorafgaande zijn opgenomen.

Wat in deze Schooltuinen opzettelijk wordt onderwezen, kan in den 
Schoolwerktuin minder opzettelijk, meer occasioneel ook worden ge
leerd. Ook hier is voldoende gelegenheid tot ongezochte herhaling. 
Bij ’t bespreken van de werkzaamheden, die aan iedere les in den 
tuin voorafgaat, komen als vanzelf verschillende zake ter sprake. Bij 
de grondbewerking kan gewezen worden op den vochtigheidstoestand 
van den grond, 't bespreken van de capillaire werking in de grond- 
deeltjes, ’t belang van ’t loshouden van de bovenste grondlaag, gesteund 
door proeven in school doet enkele onderwerpen uit de eigenlijke 
Natuurkunde goed tot zijn recht komen, ’t Bespreken van zaaidiepte 
van zaden van verschillende grootte bij de te behandelen zaaiwerk- 

jgen in de kiemenergie. 
n boonen, de kiem zien 
i grond te halen en te 
de pbysiologische be- 

s van verschillende 
van kool en radijs 

herik als onkruid. Verschillende onkruiden 
kennen, maar ze bespeuren de nadeelen 

en in verband daarmede kunnen we 
van de bodemvoeding en koolzuurassimilatie. Ze leeren 

van allerlei bloemen kennen, benevens hun vorm en groeiwijze, 
van deze namen, hoewel geen hoofdzaak, is toch van belang: 

gevoel van voldoening, als men in een tuin komende de 
i van de daar groeiende planten kent, en ’t is niet de 

alleen, die men zich bij herkenning bewust wordt.
van den grond in ’t voorjaar komen verschillende 

jn: we krijgen gelegenheid om de dwaze vrees voor 
meisjes — bij de jongens is het meestal 

van het groote nut dezer dieren 
gen maken kennis met emelten, koperwormen 

vertellen hun, dat dit de larven zijn van muggen, 
en wanneer later in ’t jaar deze dieren zich ver- 

gelcgenheid deze namen nog eens weer te hooren 
levenswijze van deze dieren.’t Vorige jaar was ik 

om de leerlingen iets te laten zien uit het

■ proeven
uurkundc goed tot zijn recht komen, ’t Besj 
zaden van verschillende grootte bij de te 

zaamheden doen de leerlingen een inzicht krijg 
We laten ze in grootere zaden, als peulen en 
en door enkele zaden na ontkieming uit den 
bespreken, geeft men de leerlingen inzicht in < 
teekenis van het zaad. Zc leeren de kiemblaadjes 
gewassen kennen, zien overeenkomst tusschen die \ 
als kultuurplanten en die van 
leeren ze niet alleen bij name 
er van voor de kultuurplanten 
iets behandelen van de bodemvoeding 
namen 
De kennis 
het geeft een ( 
meeste namen 
naam

Bij de bewerking 
dieren te voorschiji 
regenwormen, vooral bij de 
niet noodig — te overwinnen door iets 
te vertellen. De leerlinge 
en aardrupsen, wc 
kniptorren en uilen 
toonen, krijgen we 
en repeteeren we de 
prachtig in de gelegenheid



212

l

den Schoolwerktuin 
ündertuintjes gelegd, 

voor de 
wat bij

leven van den doodgraver. Ik had een doodc mol op < 
gevonden en deze in een van de bedden van een der ki 
Toen we den daaropvolgenden avond op den tuin kwamen, 
gewone werkzaamheden, kreeg ik al spoedig bericht, dat er 
zonders gaande was. 't Duurde maar een oogenblik of alle jongens 
en meisjes stonden rondom het tuintje de werkzaamheden van een 
tiental doodgravers te bewonderen en wel een minuut of tien bleven 
de meesten daar rustig kijken. Den volgenden keer was de mol natuurlijk 
verdwenen, maar de eigenaar van het tuintje waarschuwde mij al 
gauw, dat er weer wat bijzonders was. Hij had de mol opgegraven 
en kon ons nu de larven toonen van de doodgravers, onaangenaam 
gestoord in een kostelijke bezigheid: het zich vergasten aan het lijk 
van den mol. Ik had den dag tusschen deze waarnemingen in school 
iets verteld van het leven van dit insect en den leerlingen een plaat 
er van getoond en tevens een korte levensbeschrijving van dit nuttige 
diertje gegevep. In ’t voorjaar behandelde ik op een middag in school 
enkele kevers, op een plaat vereenigd. Daarop stond ook de aardvloo, 
waarvan ik een dag te voren enkele exemplaren in den tuin op radijs 
had bezig gezien. Toen we dien namiddag op den tuin kwamen, waren 
er al spoedig enkele jongens en meisjes, die de beestjes ook waar
genomen hadden. Ze wezen ze elkaar en al spoedig was ieder bezig 
met vangen. Een onverwacht en natuurlijk niet gewenscht gevolg was, 
dat ze elkaar, gesuggereerd waarschijnlijk door den naam, de vlooien 
in den nek tusschen de kleeren trachtten te stoppen, waaraan natuur
lijk een einde werd gemaakt. Enkelen kwamen me nog een exemplaar 
toonen, om de streepjes op de dekschilden te laten zien. Ik heb toen 
meteen iets verteld omtrent de bestrijdingsv 
met een beteerd plankje laten werken. Eéi 
kwam de volgende keer met een uitknipsel uit 
waarin een ander bestrijdingsmiddel gen 
legenheid om het domme standpunt, dat 
maar dood te maken, wat onl 
paar weken geleden een jongen bij me, met een 
om te vragen, wat het was. Ik had het juist druk 
weten. Toen vroeg hij, of hij ’t maar dood zou trappen 
toen duidelijk gemaakt met een voorbeeld, dat dit niet d< 
was en het beest in een doosje gedaan. Den volgenden i 
heb ik hem verteld, dat het de larve was 
en iets van het dier verteld. Zoo hebben 
maakt met een 
de zakjes laten 
laten zien. Wij

swijzen en de volgende keer 
én van de flinkste jongens 

een landbouwkrant, 
jenoemd werd. We krijgen ge- 

idpunt, dat vele mcnschen innemen, om 
ibekend is, te bestrijden. Zoo kwam een 

bij me, met een hem onbekend dier, 
en zei het niet te 

'«en. Ik heb hem 
le goede manier 
dag op school 

van een soort mierenleeuw 
we dit jaar ook kennis gc- 

jachtspin met zijn witte eierzakjes. Ik heb een van 
openen en toen de kleine, bleeke, jonge spinnetjes 
krijgen ook gelegenheid tegen domme wreedheid ten

evep. In ’t 
■ers, op een 

een dag te
g gezien. Tc 
«oedig e:
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’t platteland 
onderwerpen uit de

gew< 
igen dan 
bij de

>Sel5 k. ’t Noodz.
>odzakelijk dit te doen: 

de jeugd wegwijs te 

er zijn er, 
.•cetgierigheid, ook wel 

of praten, er zijn er ook, die zelden of 
jaar opgemerkt, dat de oudere leerlingen, 

. tuintje hadden en dus met de gewone 
sr klaar kunnen komen, meer vragen dan de 
al hun aandacht moeten bepalen bij de voor

opzichte van kikkers en padden, die sommigen jongens in ’t bloed schijnt 
te zitten, ie strijden; de schadelijkheid van deze dieren vindt nog 
maar steeds geloof, waarschijnlijk door de eeuwenoude verhalen omtrent 
deze dieren uit een tijd, (oen aan natuuronderzoek niet gedacht werd, 
maar allerlei verhalen klakkeloos werden geloofd.

't Is voor den leider wel cens lastig, om aan de weetgierigheid van 
de jeugd te voldoen, ze komen met alles en nog wat aandragen en 
op alle vragen is niet direct een antwoord mogelijk, ’t Noodzaakt tot 
zoeken, wat vaak tijd kost, maar toch is ’t no< 
al moet men ze wel eens een enkele maal teleurstellen, te vaak 
dit niet gebeuren; 't is ons immers te doen, om 
maken in de geheimen der Natuur, 't Spreekt vanzelf, dat 
wijze niet alle leerlingen evenveel van deze dingen leeren, < 
die steeds wat te vragen hebben, meestal uit w< 
cens uit lust, om te vragen of praten, er zijn 
nooit iets vragen. Ik heb dit 
die ook ’t vorige jaar al een 
werkzaamheden vroegei 
nieuwe leerlingen, die 
hen nieuwe werkzaamheden.

Een groot voordeel is 't, als een heele klas op den tuin bezig ge
houden wordt, zooals dat op ’t platteland zeer goed mogelijk is. Bij 
’t in school bespreken van onderwerpen uit de Nat. historie kan men 
telkens teruggrijpen op hetgeen de leerlingen op den tuin beleefd en 
gezien hebben; dit onderwijs wordt daardoor meer vruchtdragend. 
In de meeste scholen zal ’t leven der bijen en mieren behandeld zijn. 
Moet men dit doen naar aanleiding van platen, dan volgt meestal in 
een of paar lessen heel de merkwaardige levensloop en staatsinrich
ting van deze dieren. Ik heb dit vroeger ook zelf zoo gedaan, maar 
moest voor zoo’n les toch altijd eerst even naslaan, hoe 't allemaal 
in zijn werk ging. Nu zien de leerlingen op de tuintjes de bijen in 
hun bloemen zitten, ze zien ze in de Papavers met haastige bewegingen 
rondom de talrijke meeldraden heen stuiven en we blijven even staan 
en laten den leerling opmerken, hoe zoo’n bij na een korten tijd al 
gauw een paar mooie klompjes stuifmeel aan de korfjes in de achter- 
pooten meedragen en vertellen er zoo terloops even bij, dat dit dient tot 
voedsel voor de larven. Hebben we bijen op den tuin, dan laten we 
ze een stukje raat zien van gewone cellen, waaraan we laten opmerken 
de prachtige regelmatige bouwwijze, die de leerlingen met ontzag ver
vult voor de meetkundige zekerheid dezer diertjes bij hun bouwwerk, 
ook darrencellen laten we zien en zoo mogelijk ook koninginnecellen. 
Als ze dit alles hebben gezien, is de behandeling in school veel gemakke-
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lijker, in het voorstellingsvermogen van de leerlingen zijn nu begrippen 
aanwezig, waarop met vrucht kan worden voortgebouwd. In ditjaar 
waren er vele mierenkolonies, telkens werden ze opgemerkt en ver
meld ; daardoor was gelegenheid te spreken over de gedaanteverwis
seling van deze diertjes; de poppen, meestal eieren genoemd, zagen 
ze in menigte, we konden ze tevens leeren kennis maken met de ver
zameling van deze mierenpoppen, die als vischvocder voor aquariums 
en als vogelvoeder worden gebruikt, zooals die door Veluwsche mieren
eierenzoekers wel wordt toegepast. Icdere tijd van 't jaar geeft 
gelegenheid tot waarnemingen: bij ’t opplukken van groote boonen 
en peulen de stikstofknolletjes, knolvoet aan de kool, luizenkolonies 
op andijvie, enz. en meteen tot het opnemen van nuttige en opvoedende 
kennis. Er .zou natuurlijk meer genoemd kunnen worden, maar deze 
opsomming zou vervelend worden; ik hoop, dat het aangevoerde vol
doende is, om U met mij overtuigend te doen zijn van het belang van 
de Schoolwerktuin voor het onderwijs op de ’L. S. In land- en tuin
bouwstreken, dus ook op 't platteland, acht ik de Schoolwerktuin een 
zeer nuttige instelling, ik zou zeggen: juist daar. Wie land- en tuin- 
bouwonderwijs gegeven heeft, weet bij ervaring, wat een moeilijk en 
ondankbaar werk het dikwijls is, de leerlingen van land- en tuinbouw- 
wintercursussen de noodige Plant- en Dierkundige kennis bij te brengen, 
’t Hangt natuurlijk grootendecls af van wat op de L. S. daarvan 
geleerd is. Telkens heeft men moeite, om bij ’t bespreken van alge- 
meene plantkunde voorbeelden te vinden, die bij die leerlingen bekend 
zijn; men stelt zich dan maar tevreden met geheugenwijsheid, die geen 
eigendom wordt, maar na korten tijd vervliegt. Er is voor de platte- 
landsjeugd wel gelegenheid allerlei dingen te zien, maar als er geen 
leiding is, wordt er niet veel opgenomen, het is ook daar noodig me 
gelegenheid te geven om opzettelijke waarnemingen te kunnen doe

Men zou tegen de naar voren gebrachte wijze van werken kunnen 
aanvoeren, dat men te veel afhankelijk is bij zijn onderwijs Plant- en 
Dierkunde van den Schoolwerktuin, maar dit bezwaar lijkt mij niet 
erg. 't Is toch op de L. S. niet mogelijk een afgerond geheel te geven, 
de omvang van het vak is daarvoor te groot. En de hoofdbedoeling 
van dit vak bereikt men wel, n.1. liefde te wekken en aan te kweeken 
voor de levende Natuur door het verschaffen van de noodige kennis.

Wil men meer systematisch deze leerstof behandelen, dan is ’t 
noodig aan den Schoolwerktuin een Schooltuin en studietuin te ver
binden, zooals dit in Den Haag gebeurt. Men vindt daar naast de 
gewone Werktuin verschillende afdeelingen, die alle onderwijs ten 
goede kunnen komen. Ik kan niet alles, wat daar te zien is, beschrijven, 
dit zou te veel ruimte in beslag nemen en bovendien niet aan zijn
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doel beantwoorden. Het is de moeite waard deze School- en AVerktuin 
te gaan zien. Men vindt er in de eerste plaats de voornaamste kultuur- 
gewassen van klei-, zand- en veengrond: granen, hennep, vlas, boekweit, 
(mais). Wanneer er aan deze gewassen iets te zien is, zendt de 
Directeur van den H. S. bericht aan dc verschillende scholen, waarvan 
dc klassen onder leiding van het onderwijzend personeel een en ander 
kunnen komen zien. Door de Leiders worden zoo noodig de ver- 
eischte inlichtingen gegeven bij het rondleiden langs de gewassen. 
Deze afdccling heeft natuurlijk groote waarde voor het onderwijs in 
’t leervak Aardrijkskunde, waarbij natuurlijk ook dc producten van 
dc verschillende grondsoorten ter sprake komen, meestal met een be
droevend resultaat, als de leerlingen dc noodige kennis moeten verzamelen 
door de eenvoudige mededeeling van den onderwijzer of het Aardrijks- 
kunde-boekje. De tuin biedt hier een door niets te vervangen hulp, 
door aanschouwing, herhaalde aanschouwing, wordt dc aan te brengen 
kennis het eigendom van den leerling. Vlas wordt nu in bloei gezien, 
later ook de rijpe vruchtjes met dc daarin glimmende, bruine zaden, 
ze leeren nu het verband begrijpen tusschen lijnzaad, lijnolie, lijnkoek 
en als men wil ook met het linnen, met de taaie vezels uit de 
stengels kunnen ze tenminste kennis maken. Op verzoek worden de 
bewerkingen, die deze stengels ondergaan, gedemonstreerd, o.a. dorschen, 
repelen, zwingelen. Ze kunnen kennis maken met de termen twééhuizig 
en éénhuizig door ze te brengen bij de bloeiwijzcn van de hennep 
en dc mais. Ook enkele buitenlandsche gewassen, van belang voor 
't Aardr. onderwijs, worden er gekweekt, o.a. rijst en katoen, die na
tuurlijk in een kas geplaatst worden. De kas geeft meteen gelegenheid 
enkele minder algemeen bekende tuinbouwgewassen aan te kweeken. 
In een botanischcn rand vindt men een groote verzameling van de 
meest verschillende wilde planten, die min of meer zeldzaam zijn of 
merkwaardig uit een biologisch oogpunt, naast vele gekweekte planten. 
Een rotstuin kan door zijn aanleg en de er op groeiende planten den 
leerlingen een beeld geven van een alpine-plantengroei. Om levens
gemeenschappen te demonstreeren is er een vijver met waterplanten 
en -dieren, slootkantplanten naast een weidje aangebracht. Ook een 
stukje heidcflora, verder een verzameling artsenyplanten, thijm, salie, 
alsem en dergelijke, die de leerlingen hier door aanschouwing, ruiken of 
proeven, leeren kennen. Ook voor ’t onderwijs in Dierkunde is materiaal 
aanwezig, in aquaria enkele vischsoorten, salamanders, waterspinnen, 
kokerjuffers, gerande en zwarte waterkevers met hun roofachtige larven. 
Men vindt er bijen in ouderwetschc korven en nieuwerwetsche kasten, 
ook een observatiekast, waarin de arbeid van de koningin en de arbeid
sters kan worden waargenomen, terwijl er gelegenheid gegeven wordt
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door M. 
leeraar handenarbeid en lijnter

Ervaringen betreffende het onderwijs 
in handenarbeid

. J. LANGE VELD,
eelceneo aan Het Amsterdamse!) Lyceum.

waarvan ik 
was, en waarvan

voor een 25-tal 
ik heden

TT r behoort moed toe om na het boven mijn lof verheven artikel 
-*-■/ van Prof. Dr. J. H. Gunning Wzn. „ Handenarbeid en Onderwijs 
hervorming" in „Volksontwikkeling" wéér de aandacht te vragen voor 
„handenarbeid". Ik ga dus naar mijn gevoelen met tweede te worden 
in de rij der schrijvers over dit onderwerp inderdaad een vraagstuk 
aan. Dit te meer, waar ik vooruit moet aankondigen, dat de lezer 
zich niet op een spannend debat behoeft in te stellen (ik ga n.l. niet 

*de bijna volkomen akkoord) noch dat hij iets ver- 
g, dat beter zal zijn dan wat Prof. Gunning ons te genieten 
iskuus om, in weerwil van deze overwegingen, toch tot 

gaan, zou kunnen luiden: de redaksie vroeg het mij. 
hier dan laten volgen, dat deze geen tijd behoefde 

me achter de

Zijne Hooggelee) 
wachten mag, 
gaf. Mijn ekskuus om, in weerwil van deze overwegingen, t< 
schrijven over te gaan, zou kunnen luiden: de redaksie vroe<» 
Dadelik moet ik hier dan laten volgen, dat deze geen tija «,< 
te verspillen of overredingskracht aan te wenden om 
schrijftafel te krijgen.

Voor het onderwerp, voor het vak, 
jaren al zei, dat het mijn tweede liefde

het slingeren van honing door middel van een centrifuge te zien. Bijna 
alles, wat men in school van de Plant- en Dierkunde wenscht te behan
delen en wat bij Aardrijkskunde van de kultuurgewassen wordt be
sproken, is hier aanschouwelijk te onderwijzen. Dal de gemeente Den 
Haag met de inrichting van deze tuinen het onderwijs een grooten dienst 
heeft bewezen, blijkt wel uit de talrijke bezoeken van schoolklassen. 
Ook de Zutphensche tuin werkt sinds 1922 in deze richting. In dat 
jaar werd er naast den Werk tuin een gedeelte bestemd voor bota- 
nischen tuin: er werden verschillende wilde planten geplaatst naar 
de familiën gerangschikt en daarnaast gekweekte planten tot dezelfde 
familie behoorende. Op een ander deel werden enkele landbouwge
wassen gekweekt, ook een afdeeling geneeskrachtige- en spee 
kruiden. Ook met klassebezoek werd hier een begin gemaakt 
onderwijzers, die er met hun leerlingen geweest zijn, waren 
ingenomen met deze inrichting van den tuin.

Met deze mcdedeelingen meen ik te kunnen volstaan ; mogen zij er toe 
bijdragen, dat men in ons land in toenemende mate zal gaan inzien de 
wenschelijkheid om aan de schooljeugd de kennis der natuur bij te 
brengen langs den practischen weg, die door de Schoolwcrktuinen voert.
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met de hand op het hart mag verklaren, dat ik niet alleen die liefde 
feilloos trouw gebleven ben, maar waarvoor ik met de dag mijn 
liefde voel toenemen, voor dit vak wil ik wel altijd in ’t geweer 
komen. Behalve dit dacht ik ook 't volgende. Heeft Prof. Gunning 
het vraagstuk (want ’t is meer dan een onderwerp, meer dan ’n vak) 
bekeken vanuit zijn hoogte, van ’n boven mij verheven standpunt, 
van dat van de professor in de pedagogiek, misschien kan het ook 
zijn nut hebben, het eens te bezien van ’t standpunt uit van iemand 
op lager niveau, van een onderwijzer eerder lange jaren met en nu 
al 10 jaren in het vak.

Om te beginnen dienen 
de handenarbeid staat.

De algemene manier van doen bij dit onderwijs in ons land leren 
we kennen uit in onze taal verschenen meteden, handleidingen, 
modellenseries, en uit de programma’s en opgaven voor de ekzamens 
ter verkrijging van diploma's voor handenarbeidonderwijzer. Uit deze 
laatste niet het minst, want die diploma's beheersen het doen en laten 
van de vereniging voor onderwijs in handenarbeid, en dus van de 
onderwijzers in dat vak ook, absoluut.

Men verbindt voor de officiële vakken (klei-, papier-, karton- en 
houtarbeid) de moeilikheden, de oefeningen, aan een aantal voor
werpen, modellen noemt men die gaarne, en stélt daarbij bepaalde, 
moeilijke handgrepen als einddoel.

Van die technieken maakt men op sommige scholen bij de aardrijks
kunde-, of de geschiedenis-, of de rekenles, b.v., gebruik, om „zelf
werkzaamheid” te bevorderen, 't begrijpen gemakkeliker te maken, ’t 
geheugen tegemoet te komen, ’t onthouden te steunen, of om iets 
dergelijks. Ik meen niet te bout te spreken, als ik zeg: deze toege
paste handenarbeid komt al minder voor dan de eerstgenoemde, 
waarbij het om de techniese vaardigheden alléén ging.

Een nóg zeldzamer, uiterst zeldzaam voorkomende wijze van doen 
is, dat men bij de versiering van een „model", of bij het zoeken van 
een vorm daarvoor, het oordeel van de kinderen laat meespreken.

In wezen onderscheidt het onderwijs in handenarbeid zich derhalve 
in geen enkel opzicht van het onderwijs in andere vakken. Ook hier 
zien we geregelde opklimming in moeilikheden, verbonden aan be
paalde lesjes, of onderwerpen, waarvan men onderstelt, dat ze de 
belangstelling van de leerlingen gaande zullen houden. Ook hier zien 
we, dat het ene vak soms gebruikt wordt om het andere te steunen. 
Ook hier zien we, af en toe, maar ook uiterst zelden, eens leerstof, 
waarbij de leerlingen zelf iets te zeggen hebben gehad. We komen 
dus voor de kwestie te staan: is het huidig onderwijs in de andere
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niet. Ik 
van Prof.

hun zwaarte gerang- 
jemaakt voor 
lar gekregen, 

en Been liet

’t moment in orde? ■— Ja? — Dan is het bijgevolg met 
>k goed. Mankeert er echter aan het onderwijs in 
veel, dan is dat óók het geval met het handen

oefeningen daarbij punktueel 
schikt. Een hele winter lang hebben wc 
ons sisteem, verbeterd en naar ons beste 
We lieten ze op rijkskursussen voor 
het doen door zijn kwekelingei 
gebruikten het bij hun opleiden 
scheen een zee van ondervinding gereed te zijn 
laat de mctode van Been en jou maar 
dat komt in orde. En ik begon: 
2: Juf gor------ 2.1
dat „enz." heb ik hef niet ver gebracht. Al bijna de eerste de beste 
les zag ik het wel: die handenarbeid lusten de jongens en meisjes 
geen van allen.

vakken op 
de handenarbeid ook 
’t algemeen iets of v. 
arbeidsonderwijs.

Of het met het huidig onderwijs in orde is? Ik meen van 
meende dat al lang, Ik kan ook niet zeggen, dat het artikel 
Gunning er veel toe bijgedragen heeft om me een ander denkbeeld 
van ons onderwijs te geven. Integendeel. Na de lezing er van zeg ik 
nog ietwat bouter: onderwijshervorming is urgent.

Het is echter altijd gemakkeük aan te geven, hoe „het niet moet”. 
Lastiger is het oplossen van de vraag: hoe moet het dan wel.

Een dergelijke vraag doet zich niet altijd met gelijke klem aan ons 
op. Omstandigheden leiden de aandacht vaak en zelfs voor geruime 
tijd af; maar even vaak brengen ze ook bepaalde kwesties of vraag
punten naar voren. Zo ging het mij, toen ik — nu 10 jaar geleden — 
geroepen werd om aan Het Amsterdamse!) Lyceum het onderwijs in 
handenarbeid te leiden en later ook dat in lijntekenen. Dat was iets 
geheel nieuws: handenarbeid bij het middelbaar onderwijs! Of gehéél 
nieuw was het niet: er was al een enkele proef gestaakt. Het gemak 
en het voordeel, dat men bij alle andere vakken heeft, n.1. uit leer
boeken, handleidingen, e.d. meer de ervaring van deskundigen op te 
diepen, was voor mij ten ene male onbereikbaar: in onze taal bestond 
— en bestaat nóg niet, gelukkig! — enige „handleiding” op dit gebied.

Ik had echter, toen ik nog als klasseonderwijzer aan de school 
werkte van de heer Swart, die op bladz. 46 van „Volksontwikke
ling", lopende jaargang, terecht zo met ere werd genoemd, met de 
heer Been, onderwijzer in handenarbeid aan de Rijkskwcek- en leer
school te Haarlem, een boek over houtarbeid samengesteld. Een 
„metodc". Veertig „modellen” hadden we in het gelid gezet

gewogen en naar
hebben wc „modellen" ge 

vermogen pasklai 
onderwijzers maken

:n. Ook anderen, die het boek kochten, 
tot de ekzamens. In ’t kort — er

om me te zeggen : 
gerust los op de lyceïsten: 

model: 1 „rfr" vierkante liniaal; model 
>rdijnstufje; model 3: „de" ronde stok. Enz. Echter... met 
leb ik hef niet
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; op,

Engeland? Amerika? Zweden? Denemarken? ’t 
lenseries", wat de klok sloeg. Duitsland echter leek 
er de direkteur van het Seminar fUr Werkunter- 

, de heer F. Hildebrand. In een Pinkstervakansie 
oreed met hem. Ik kreeg een bundel lektuur ter 
en mocht van het Lyceum-Bestuur mijn herfst- 

drie weken brengen en die als leerling 
>it was iets gewonnen! Wat er gewon- 

arden zeggen. Het is nodig 
voor handenarbeid in het 

*pen. Ik heb dit punt uitvoerig 
deeling Amsterdam van de ver

was: doelstelling bij het 
2 ‘2. — 1-zing is in zijn geheel opgenomen 

in de lopende jaargang van het Tijdschrift voor Handenarbeid en ik 
verwijs daar de belangstellenden dus verder naar.

Ik meen in de Duitse beweging vier duidelik te onderscheiden, 
typiese perioden op te merken.

In de eerste periode komt de handenarbeid naar voren om de 
indus.trie te dienen. Deze was achterop geraakt, en nu moest een 
bekwamer, vaardiger hand van de fabrieksarbeider de industrie er 
weer bovenop helpen. Daarbij kwam, dat de handwerksman door de 
industrie gedupeerd was en nu moest de handenarbeid hem de strijd

Ik schreef en schrijf dat nog 
andere mensen, die aan de hand v 
of er voor gcpi 
wanneer ze de 
verder doen wat „meneer" zegt, 
Die geruststellende gedachte d< 
zoet aan ’t werk. Waar bij de lyceïsten < 
ontbreken moest, waar juist eigen oordeel 
een vak, dat „maar" handenarbeid was, da: 
twee metode er 
verkeerd heb ingezien.

Onze metode ging er dan ook niet in. Maar dan ook bij geen 
enkele. Een middel was nu geweest: straf geven, terug laten komen, 
murw maken. Maar, als alle leerlingen in hun houding zo duidelik 
zijn, behoeven we bij hèn naar de oorzaken der fouten nooit te zoeken. 
Die zitten dan bij ons, onderwijzers. Wij moeten ons zelf dan aan
pakken op een of andere wijze. Welnu, dat deed ik mezelf, maar 
dat was niet zo eenvoudig en ik had er een hele tijd voor nodig eer 
ik in deze weer wist, wat ik wilde. In Holland behoefde ik niet te 
zoeken naar hulp, 
was overal „modclh 
me beter. Ik zocht 
richt in Lcipzig 
sprak ik lang 
verwerking mee en mocht 
vakansic van één week 
aan het Seminar 

was, kan ik 
een ietsje

passeeren. Dit was iets { 
nen was, kan ik echter niet in twee wooi 
daartoe een ietsje van de Duitse beweging V' 
geheugen van de lezer terug te roepen. Ik 
uitgewerkt in mijn lezing voor de afd< 
eniging voor handenarbeid en die getiteld 
onderwijs in handenarbeid. Deze lezii 

de lopende jaargang van het Tijdsei

altijd hieraan toe. Kwekelingen en 
aan dc hand van zo’n boek een ekzamen prepareren 

>rcparecrd worden, hebben dc rust, de zekerheid, dat, 
> „metode” maar trouw volgen, hoe die dan ook is, cn 

, dan krijgen ze het begeerde diploma, 
loodt alle eigen oordeel en houdt allen 

die gedachte ten ene male 
i sprak en dat vooral over 
aar kon de model-één-model- 

niet ingaan. Ik geloof nog steeds niet, dat ik dat
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i die, welke 
zich sterk gel

Het is 
aandacht

ig, dat de leerstof der 
'ebracht, moest worden her 
:palen door de werkplaats.

maar 
gewerkt wordt: de keuken, de 
zelfs de tuin, de speelplaats en 

toe rekenen. D<

in meei

is nog niet tot ’n einde gekomen, maar toch is wel 
een breder opvatting van de handenarbeidsidee 

heeft zich doen kennen als een
...____ I de geestelike arbeid
waar mogelik begeleid van de

om het bestaan verlichten. Deze periode zou men kunnen noemen 
de periode, waarin handenarbeid gebaseerd is op staathuishoudkundige 
overwegingen.

Hierop volgt de periode, waarin men pedagogiese overwegingen 
deed gelden. Men liet de leerstof buiten dit vak, zoals die was en 
pakte de handenarbeid daarbij om de 52 deugden, die Prof. Gunning 
zich meende te herinneren, daar uit te puren. 'Waar nu gemakkelik 
een gelijk aantal en dezelfde deugden aan de andere onderwijsvakken 
is toe te kennen, bleef dus voor die handenarbeid niet veel recht op 
een apart bestaan over.

De derde periode geeft blijk, dat men inzag 
lagere school in ’t geding moest worden ge’ 
zien, of veranderd. Men liet de leerstof bef 
Met .werkplaats” bedoelt men dan niet alleen het slöjdlokaal, 
alle lokalen, waar met de handen  
naaikamer, het scheikunde-lokaal, ja zelfs de tuin, de speelplaats 
de omgeving van de school kon men er toe rekenen. De handenarbeid 
stond niet meer als afzonderlik vak, koud en kil, naast de andere 
vakken, maar stond er mee in dienend verband. Het vrije teken
onderwijs ontwikkelde zich uitermate en de invloed er van op de 
handenarbeid — ik bedoel op die, welke nog in aparte uren, om zich 
zelf werd beoefend deed zich sterk gelden. Dat waren twee reuzen
passen in de goede richting.

Hoewel de namen van grote mannen uit deze tijd zich verdringen 
op de punt van mijn pen, houd ik ze terug. Het is mc gebleken, dat 
men daarmee kans loopt op een debat, dat de aandacht van de hoofd
zaak afleidt.

De vierde periode volgt. Psychologen en pedagogen hebben daarin 
verbijsterend grote vooruitgang gebracht. De experimentele psycho
logie bracht legio vraagstukken, de opvoeding betreffende, in een 
helderder licht. Men leerde de kinderen beter en intenser kennen. 
Lange reeksen van problemen kwamen in behandeling, te veel om te 
noemen, en de kijk op de kwekeling werd juister.

Van ’t meeste belang bleken wel „het prinsiepe van de daad” en 
de persoonlikheidspedagogiek, die samen de Arbeitsschule stichtten, 
waarvan Prof. Gunning in meergenoemd artikel de typerende ken
merken afdoend duidelik aangaf.

Deze beweging 
duidelik, dat alom een breder opv 
gezegevierd heeft. De Arbeitsschule 
school voor „zelf doen”, waar altijd en overal de 
door de leerlingen zelf wordt verricht.
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> lang geleden geleid tot 
bleef voor 

nog

daar wel het uitgebreidste van) 
de arbeid in dat alles stevig aan voort.

: punt, waarop Leipzig scherp de aandacht liet vallen, 
:d kunnen tekenen als hoofdeis gesteld kan worden aan 
tarbcidonderwijzer, die het persoonlik-initiatief bij zijn 
i bij zich zelf wil aankweken.
•■•n tekenvaardigheid nog niet zo lang geleden geleid tot 

de middelbare akte M.a., er bleef voor mij dus over 
in tal van technieken. Dat doe ik nog steeds. Dat zal 

..ig blijven doen. Hoe lang nog? Vermoedelik wel, totdat 
me als leraar of als leerling wegens te hoge leeftijd meer

dat van de Arbeidsschule- 
trachtten te maken, ook 

'eest, dat ze 
? Telegraaf" 
het buiten

hand. Niet het handenarbeidlokaal, of de handenarbeid, of een be
paalde soort arbeid geven er het karakteristieke van aan, maar het 
scheppend leven.

Het is onmogelik het aantal mannen, 
gedachte doordrongen, daar het hunne van 
maar bij benadering te schatten. Enorm is het werk gewc 
leverden en wondcrbaarlik acht ik het, dat — om metDe 
van 25 Januari j.1. te spreken — „een groot deel van 
landsch gerucht aan onze grenzen voorbijgegaan is." ’)

We willen nu weer terugkeeren tot de vraag, waarvoor ik ben 
blijven staan: wat werd er in Duitsland gewonnen ten bate van mijn 
onderwijs. Dat waren dan wel voornamelik de volgende drie dingen. 
Het eerste was dit. Het oorspronkelik en nog algemeen gangbaar 
doel van het handenarbeid-onderwijs hier te lande, en dus ook van 
de metode van Been en mij, leerde ik duidelik kennen als te staan 
zo ten naaste bij in de tweede Duitse periode en dat moest ver
vangen worden door onderwijs, dat in de richting van de vierde 
periode wees.

Vervolgens bleek me, aan het Seminar, aan Versuchschulen in Leipzig, 
aan scholen in Dresden en Berlijn, dat de offisiële technieken van 
hun troon dienden te worden gehaald (voor oudere leerlingen wel 
voornamelik hout- en kartonarbeid) en dat het bij die vakken niet 
mocht blijven. Niet in de diepte van één arbeidssoort moesten we 
het zoeken, maar in de breedte met de vele. Ik maakte dus te Leipzig 
voor mezelf met enige nieuwe vakken een begin (metaalarbeid in 
velerlei vorm was daar wel het uitgebreidste van) en zette in Holland 
teruggekomen

Een derde 
was, dat goe< 
ieder handen, 
leerlingen en

Nu had mijn 
het halen van < 
les te nemen 
ik nog wel lang blij' 
geen school 
op zal nemen.

Van de drie genoemde punten nu 
het gewichtigste.

Alle andere vakken, die op onze school onderwezen worden, moeten 
in grote lijnen, tengevolge van wetten en eind-ekzamen-eisen wel

') Zie 'l artikel aldaar: „Moderne Opvoeders".
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i boek, 
bchan-

één omstandigheid, die 
en dat. is het gel.

dan werkt dat l
er g

af te h<

blijven, zoals ze zijn. De docschool-gcdachte moge dan al, als wijn, 
die tot de sponnen uitberst, overal te voorschijn komen, waar het 
keurslijf van de van boven af opgelegde voorschriften daartoe ook 
maar even gelegenheid laat, arbeid kon nog niet bij de andere vakken 
worden toegepast en „handenarbeid" moest dus alleen zijn gang gaan.

De weg, waarlangs ik me bijgevolg had te begeven, moest gety
peerd zijn door ontwikkelen van het persoonlikc, ’t zich zelf leren 
geven, ’t vormen van een eigen oordeel, aanmoedigen tot scheppend 
leven bij de leerlingen.

Daarbij mochten geen bepaalde technieken voorop gaan of bepaalde 
oefeningen boven andere worden uitverkoren.

Met korte woorden dus: zelf zoeken en zelf vinden in allerlei tech
nieken en vormen.

Ik heb toen getracht, samen met de heer Hildebrand, een 
(maar geen handleiding) in deze richting samen te stellen ‘) en l 
delde daarin een veertigtal soorten arbeid, die — dat zal wel dui- 
delik zijn — allen zeer eenvoudig gehouden zijn. Want ook eenvoud 
in de arbeid is een onafwijsbare eis. Ik hecht er veel groter waarde 
aan, als een leerling iets eenvoudigs zelf kan vinden en uitvoeren en 
versieren, dan dat hij moeilikheden als b.v. „schuifzwaluwstaartcn", 
en dergelijke houtverbindingen heeft leren namaken. Dit laatste kan 
zelfs een machine doen.

Er is nu maar één omstandigheid, die me bij mijn onderwijs voort
durend hindert en dat. is het getal „dertig" of de getallen daarom
trent. Zo ergens, dan werkt dat hier buitengewoon remmend.

Desniettegenstaande möet er gepoogd worden van de vierde 
riode af te halen, wat er af te halen is.

De grote moeilikheid voor de leerlingen blijkt dan het vinden van 
vorm voor de te vervaardigen voorwerpen. Het besluit om een of 
ander voorwerp te maken, is door de leerling gauw genomen. Wan
neer men daarna, door ’t laten zoeken van de vorm, de kinderen aan 
't presiseren zet, van wat ze zich als opgave stelden, dan komt velerlei 
naar voren, wat ze eerst maar met hun gewone luchthartigheid — 
over het hoofd zagen. Het materiaal komt er door in bespreking en 
daarbij de wijze van maken. Dit moet nauwgezet gebeuren en hangt 
— ik zei dat reeds — met de vorm ten nauwste samen. Ik vind dus 
dat vorm zoeken van het hoogste belang en heb wel eens gedacht: 
zou ik het hele eerste jaar maar niet besteden aan het leren zoeken 
van vormen in verschillend materiaal: hout, karton, plastisine, metaal, 
zijde (batikken) en shabloneeren, pitriet, leer, enz. Maar de bezwaren

’) Arbeid bij de Opvoeding. Hildebrand en Langevcld — Haarlem, Tjeenk 
Willink.
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vaak >

een groep 
>rdt, dan moeten

■

opgave 
den dag

onbeholpen en onvoldoende. Het 
i deze wijze slechts tot feleurstel- 
larbeidonderwijzers zegt dan ook:

Daarmee is het dan tot iets

nu bestaat uit een vierkant met zijden 
van 6 c.M. verdeeld zijn. Al de hoek- 

■mten worden verenigd door lijnen. Zo ontstaat er een netwerk 
lijnen. In die warwinkel moeten we de weg Ieren vinden. Daar

van twintig vierde klassers aan een 
er twintig of meer ontwerpen voor

hierbij lijken me te groot. Eén daarvan is, dat de kinderen, die later 
de gymnasiumafdeling gaan volgen, dan maar één jaar overhouden om 
hun vondsten te verwerken en één jaar is niet veel.

Een tweede bezwaar is, dat de kinderen dan eigenlik steeds half 
werk doen; ze zoeken en vinden wel, maar voeren niet uit, brengen 
niets tot een einde.

Om nu op dat vormen zoeken terug te komen.
Wanneer men zegt: „jongens, laten we eens een" (ik noem maar 

iets) „een pennebak maken; maak nu maar eerst even een schetsje, 
of een krabbeltje van zo iets”, dan mislukt dat vast en zeker bij 
98%; of meer nog. Daar komt niets van terecht. Ze beginnen 
met zich zo’n voorwerp in het geheugen te brengen, iets, dat ze al 
eens gezien hebben, trachten dan, wat hen voor de geest zweeft, 
op papier te zetten en doen dat — natuurlik — met een allerge
brekkigste tekenvaardigheid, zeer onbeholpen en 
vrije werk, het individuele, leidt op 
ling. 99 % van mijn kollega's-handen.
„zelf vinden is „kunst". Daarmee is het dan tot iets verklaard, 
waaraan men niet eens behoeft te beginnen, terwijl dan ook het on- 
mogelikc is aangetoond. Naar men meent. De fout, die de leerling 
maakte, was, dat hij niet „zocht", maar begon met iets, dat gevonden 
was. Hij begint met het eind. Wie zoekt, hééft nog niet; die staat 
nog met lege handen. De manier van doen, die de leerling volgde, 
was die van de geroutineerde tekenaar en ontwerper. En zelfs die 
durft deze wijze van doen vaak nog niet eens aan.

We moeten de jongens en meisjes dus leren zoeken en nu bestaan 
er manieren, waarbij ze dat Allemaaal leren en Allemaal iets leren 
vinden.

Wanneer
gezet woi 
komen.

Om zo ver te komen moet ik een „ei van Columbus" uitvinden 
dat bestaat in het volgende. Ik geef daarvoor in den beginne een 
heel eenvoudig sisteem van lijnen. „Het” sisteem noemen we dat. Er 
is een onnoemelik aantal sistemen samen te stellen. Daarvan leer 
ik er de kinderen gaandeweg een stelletje bij, want ieder sisteem 
heeft zijn eigenaardigheden. Het is duidelik, dat de lijntekenles hiertoe 
wordt benut.

„Het" sisteem der lagere klassen 
van 24 c.M., die in vier stukken 
en deelpun 
van 84 liji
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school is — komt me 
:en zilvere broodbak

zit van alles in. Van alles en nog wat; ontwerpen in hout, metaal, 
klei, batikken, figuurzagen, leerarbeid en nog veel meer. Er zal binnen
kort een boekje van me verschijnen, waarin ik dat met een groot 
aantal voorbeelden laat zien. Dat héb ik de kinderen allen al laten 
zien. Daar begin ik mee. Het eerste gevolg is dan, dat de kinderen . 
verbaasd zijn en dat ze onmiddellik aan de gang willen gaan. Als 
ik ze het ’s morgens verteld heb en laten zien, komen ze me ’s middags 
al tegemoet met .ontwerpen”, die ze in hun middagpauze nog even 
gemaakt hebben. Die heftigheid, die vurige ijver gaat over, maar 
hij laat toch zijn goede invloed na: hij brengt durf en zelfvertrouwen.

Men heeft als bezwaar van dit tekenen op sistcem genoemd, dat 
het de .vrijheid’’ bindt. Ik geloof, dat men zich daarbij anders moest 
uitdrukken en zeggen: de ongebondenheid, de bandeloosheid, de onge
wenste konsekwentie van de vrijheid, wordt terug gebracht, tot vrijheid, 
die de kinderen kunnen verdragen. Hoe weinigen kunnen in vrijheid 
iets eigens vinden, en hoevelen, zelfs gedegen kunstnijveraars, brengen 
het met hun sistemen tot zelf gevormde kunstwerken? Daarom gaat 
’t bij ons toch ook maar: ze moeten illen en zelf iets leren vinden. 
Ze krijgen dan ook allen door het zoeken in het sisteem, wat ze 
noemen, een „idee-tje”.

Nu is dat „idee-tje” niet altijd op de juiste maat. Er kan uit het 
sisteem een boekenkast komen van 1.50 M. hoog, alsook een insigne 
voor lycéïsten van 1.8 c.M. X 1-8 c.M. Na het opsporen van het 
„idee-tje”, moeten er dus werktekeningen komen, ’t zij op ware grootte, 
’t zij op schaal. Zie nu eens aan, wat een gelegenheid er is om zijn 
werk goed te overwegen, en dat dan zélf te doen. Daarbij geef ik 
slechts mijn raad. Meer niet. Meent de overmoedige die te kunnen 
ontberen, dan laat ik me dat welgevallen. Iets opdringen — dat is 
tegen mijn prinsiepe. Hij loopt wel vast, dat is tenminste vrijwel regel 
en dan heeft zijn vertrouwen in mij gewonnen. Vertrouwen — dit 
moet er zijn, dat kan ik niet ontberen. De leerlingen gaan voorop, ze 
kiezen hun eigen weg, en wij moeten dus niet meer dan „leidend 
volgen". Het leiden nu zal door de „vooroplopers" niet geaccepteerd 
worden, wanneer de volger zich 't vertrouwen niet waardig gemaakt 
heeft. En leiden moeten we tóch!

Een voorbeeld. Jaap — die al een maand op f 
op straat tegemoet en zegt: „Meneer, ik zou wel e< 
willen maken!”

„Heb je al eens meer in zilver gewerkt. Jaap?”
„Neen, meneer, wél in koper."
„Heb je wel al eens zo’n groot stuk onder handen gehad? Ook 

niet? Dan lijkt ’t me nog al gewaagd. Als de boel mislukt, kost je
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;ven, vondsten uit „het” sisteem.
s we dat ook in de volgende figuren 
' 1 . „ ' 'ppen van planken

men die gebruiken kan voor boekenkastjes b.v. 
, niet te veel clichés te moeten laten maken, 

i op één figuur gezet. Hierdoor is 
:t sisteem beter gedemonstreerd.

Ik wil hier enige voorbeelden ges
Figuur 1 toont het sisteem, zoals

zien. Links, de drie grote zwarte vlakken, geven kop; 
aan, bovenkanten, zoals men die gebruiken kan 
Om ruimte te winnen en 
heb ik maar wat veel tekeningen 
ook enigermate de rijkdom van het

wat weinig blaadjes aanzitten, och, dat geeft 
blaadjes bij te krijgen. Vaak lukt dat ook 

• echter wat vee] aan, en bij Jaap zitten er 
we het uitdunnen wel aan de tijd overlaten, 

er wel wat af. Vast en zeker is Jaap zelf óók al aan het 
geweest — uit zich zelf. Straffen, opgeven, voorschrijven had, 
stellig meen, bij Jaap everecht effekt gehad; had Jaap tot 

koppig kereltje gemaakt.

dat een handvol geld. Bovendien is ons gereedschap op zulke grote 
metalen voorwerpen niet ingesteld."

Maar Jaap zet door. Zelfs ’t laatste bezwaar meent hij te kunnen 
overwinnen. Wel neemt hij den raad aan in niet te dik koper een 
„model" te proberen.

Jaap is er muurvast ingelopen; er is geen uitkomen aan geweest. 
De zilvere broodbak is uit zijn gedachten. Hij was echter halsstarrig. 
Hij moest er nóg eens inlopen, voordat hij mijn goede raad in over
weging nemen zou. Zelfs toen gaf hij er nog een draai aan, om toch 
vooral zelf „de" man te blijven. En Jaap zal er nóg wel eens in vast 
moeten lopen. Toch zijn zulke jongens „fijne jongens", zulke overmoedigen.

zoveel moeite om er
helemaal niet. Zitten er 
véél te veel, dan kunnen • 
Die neemt 
plukken 
naar ik
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H

lampje; 
bout ( 
batik l

een vak met 2 
i vak daaronder.

opgehangen

Ontwerp voor een

het vierkant ligt de helft van ’t ontwerpLangs de diagonaal 
van een toiletspiegel.

Het overige op deze plaat geeft in enigsins schuine richting een 
ontwerp aan voor een tafeltje, een daarbij horende stoel en een 
leuningstoel. Deze laatste drie voorwerpen zijn óók maar gedeeltelik 
aangegeven. Deze meubeltjes kunnen eerst klein worden uitgevoerd, 
b.v. voor een poppenkamer en daarna op gewone grootte. Het maken 
van de verkleinde voorwerpen heeft twee voordelen. Ten eerste kan 
men zien, als ze klaar zijn, hoe ze „het doen" en ten tweede kan

verticale lijn scheidt de helft van het voor
aanzicht (rechts) van het zijaanzicht (links) 
dat geheel gearceerd is.

Het kastje bestaat ^uit <
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staand klokje.
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Fig. 11.

'n affiche van Radioclub.

I

■

I
I 
■

i
Ontwerp voor 

met etswerk.

Ontwerp voor een voorste g 
een hangend klokje. Uit te voer

nog eens flink overleggen, hoe men 
;rote zal overwinnen op de beste wijze, 
kleine dingetjes even gaarne als de grote.

van ontwerpjes uit de metaalarbeid, 
de bovenste en onderste zijden

men, aan de kleine bezig zijnde,
de moeilikheden aan de gt

De kinderen maken de
Fig. 2 geeft enige voorbeelden

Links van de lijn, die de middens van
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alle :

Selik".
de gemaakte voorwerpen zichtbaar 

zo werken als vaklui, (voor 
zouden kunnen bloot leggen, 

wemd mag worden) rijkelik ver-

voor het bouwen van
„het-alles-zelf-doen-zoveel-r

Moge er aan bet uiterl 
zijn, dat onze jongens en 
mijn part) het innerlik, als we dit eens 
zou dat te kort (als het er een geno__2
goeden. Daar ben ik van overtuigd 1

Zijn we er nu? Zijn jelui er op Het Amsterdamsch Lyceum nu met 
de handenarbeid? hoor ik vragen. Och, wie is er, is er ooit iemand 
aan een „ergenf', van waar hij niet verder zou willen?

„Der stand einer Schule soll nicht nach der Menge des gelaufigen 
Werkstoffes beürteilt werden, sondern nach den Grade der inneren 
Beteiligilng des Lehrers an seinem BerUfe und nach der inneren Teil- 
nahme der Schiller im Unterricht’', zegt Linde ergens in zijn „Per- 
sönlichkeitspadagogik’’.

Wat dit betreft durf ik zeggen: we blijven vooralsnog op de zo 
moeizaam verkregen weg voortgaan.

van drie kopere bakjes, 
van een ontwerp voor

met onze leerlingen bereiken.
•Wat we nikt zien op de plaatjes, en wat toch eigenlik een veel 

belangrijken resultaat mag heten is: de durf, die — onder andere 
door handenarbeid — de jongens en meisjes krijgen om allerlei aan 

: pakken. Ik denk in dit verband aan een elektriese installatie met 
:bakelborden en toebehoren voor de toneelverlichting in de aula, 

het in elkaar zetten van alle requisiten voor de klasse-avonden, 
het bouwen van boten voor de watersport, in ’t kort voor

.'lik van
1 meisjes niet

van het vierkant verbindt, staan de helften 
of vaasjes, rechts van dezelfde lijn is de helft 
een electrics, hangend muurlampje.

Fig. 3 geeft rechts van de halverende lijn, de as, een aantal rechte 
lijnen aan, die de grondslag vormden voor een meer uitvoerige teke
ning, links van de as. Het onderste kwart rechts is weer minder 
gedetailleerd dan het bovenste.

Men ziet, alle detaillering is gebaseerd op het sisteem. De plaatsen 
van de stippeltjes zelfs, zijn door de lijnen van het sisteem aange
geven. Deze figuur wil duidelik maken, hoe b.v. een batikkleedje 
ontstaat in tekening.

De fig. 4—11 geven nog een groep voorwerpen aan, die door de 
leerlingen volgens ontwerp op sisteem zijn vervaardigd.

Men kan dan gelijk zien, wat we 
nikt zien op de plaatjes.
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Het boek

het boek, dan denk

22916

lezen gedaan 
ging-

'i rijen tijd ontspannend moeten 
de redenen van deze L

en voor een
leerd de vertroosting, den zegen

en het opgroeiend geslacht 
door A. H. GERHARD.

i

„Ik las onlangs in een Engelsch tijdschrift de opmerking van Wil- 
liam Graham: „„Het is een der tragedieën van onze beschaving, dat, 
terwijl millioenen menschen amusement zoeken, zij niet weten, hoe zij 
hun vrijen tijd ontspannend moeten gebruiken.’"'

Een van de redenen van deze leegte is zeer zeker, dat zij dééls het 
lezen hebben verleerd, en voor een nog grooter deel niet hebben ge- 

van het lezen.
Als ik in mijn eigen leven naga de waarde van 

ik vanzelf aan ons ouderlijk huis. En dan zie ik dit het liefst, zooals 
wij daar 's avonds, als alle werk gedaan was, samen om de ronde 
tafel in de huiskamer zaten, vredig, omvangen door het licht van de 
hanglamp. Het heele gezin, in één warme eendrachtige intimiteit, zie 
ik dan zitten: vader, moeder, de broers, mijzelf ieder over zijn 
boek. Onze moeder, die nu en dan eens stil opzag, zóó, dat wij voel-

Tn het Januari-nummer van Gezin en School roert Dr..Spoelder een 
onderwerp aan, dat alleszins de aandacht verdient. Hij gewaagt 

daarin van zijn school- en vooral van zijn gymnasiumtijd en van de 
groote rol, die het „lezen" toen in zijn leven speelde. Hij haalt her
inneringen op aan zijn huis en aan zijn buitenschoolsche vermaken, 
hoeveel er onder zijn huisgenooten en makkers aan lezen gedaan werd 
en wijst er op, dat het eigenlijk met iedereen zoo ging.

Nu is dat heel anders.
Alle soorten van sport en ontspanning houden onze jeugd van het 

lezen af, de huiselijke omgeving lokt er in de meeste gevallen niet 
meer toe aan, wijl de ouderen er ook weinig lust meer in betoonen, 
van het heerlijke .rrtwr«]ezcn van een mooi boek is zelden sprake 
en ... . van de school gaat weinig meer uit om het te bevorderen.

In de December-aflevering van het Tijdschrift voor Ervaringsopvoed- 
kunde vond ik de volgende „bladvulling", die ik hier geheel overneem.

De waarde van het boek in het leven.
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ons tijdschrift,

keek; en wij, die even in ver-

gemis aan alge- 
die de inrichtin

gen, lycea, gym

den hoe zonnig tevreden zij naar ons 
standhouding dien blik teruggaven.

Dat was de waarlijk h'oogere sfeer van de boeken, waarin het 
familieleven was afgestemd tot zuivere harmonie — die je, hoe oud 
je ook worden mag, nooit, als iets innig moois en volkomen goeds 
in je leven, kunt vergeten. M. J. Britste in De Boekenwereld’’

Ook deze schrijver heeft een blijde herinnering aan de groote be- 
tcekenis die .het boek" voor hem had in zijn jeugd en aan de plaats, 
die het innam in het gezinsleven.

Met blijkbai 
woordige gcnc.

Er is, goed I 
boezemingen. 
lei soort, die 
begeeren wordt

iren weemoed constateert ook hij, dat voor 
leratie deze vreugde blijkbaar verloren is.
d beschouwd, een opmerkelijke tegenspraak in deze ont- 

Dr. S. wijt het euvel aan te veel ontspanning van aller- 
de jeugd van alle kanten lokt en daardoor haar hoofd

en Graham speurt de fout hierin, dat millioenen niet 
weten hoe zij hun vrijen tijd ter ontspanning moeten gebruiken. Het 
komt mij voor, dat de tegenstrijdigheid niet bestaat, daar beide klachten 
eigenlijk juist zijn.

Het ligt, dunkt mij, geheel binnen het kader van 
er ook hier een korte beschouwing aan te wijden.

Vermoedelijk vinden de geuite klachten vrij algemcene instemming. 
Wel schijnen de ervaringen van bibliotheken en leeszalen daarmede 
niet geheel in overeenstemming; doch per slot van rekening zijn de 
aantallen van hen, die tot de trouwe lezers mogen gerekend worden, 
die er prijs op stellen een kleinere of grootere verzameling te ver
werven van de nooit falende vrienden voor het leven, bedroevend 
klein tegenover het ongetwijfeld zeer groote aantal van hen, die slechts 
sporadisch, in de zeer verloren oogenblikken, een boek ter hand nemen.

Misschien is men geneigd die in de eerste plaats te zoeken onder 
de zoogenaamd minder beschaafde klassen; doch wat mij een opmer
kelijk teeken van onzen tijd dunkt, is dit, dat onder de beschaafden, 
of die er graag voor doorgaan, veel minder lectuur wordt genoten 
dan men zich zou voorstellen.

Een tastbaar bewijs er voor is inzonderheid het g 
meene ontwikkeling onder de talrijke jongelingschap, < 
gen voor voortgezet onderwijs, onze middelbare schok 
nasia e.t.q., onze universiteiten en academies bevolkt.

Daaromtrent ontmoeten wij vaak verbijsterende mededeelingen in 
de pers.

Het valt bezwaarlijk te ontkennen, dat in dit opzicht de kulturcele 
ontwikkeling van ons geslacht in bedenkelijke mate een dalende lijn 
vertoont.
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het

er toe mede.

verpoo- 
er het hunne toe bij, daar zij 
doet ophoopen, die geen tijd

er gem, 
vluchtige indrukken van ' 
oppervlakkige noties van o 

De zeer uitgebreide dagl

vormen, die in zich 
’o. king kunnen hebben. Immers de
i overal in de sociaal-politicke verhoudingen 
leven een tot nu toe ongekende intensiteit 

ingende gebeurtenissen doen 
geslacht internationaal in al zijn 

is. De erkenning van dezen 
is zoowel vaak beangstigend als 
belangstelling daardoor gewekt

het algemeene euvel onzer 
jachtige leven in onderling 

i onze sociale verhoudingen. 
Wie zich dat alles goed realiseert, voelt pas duidelijk hoezeer de 
ontzettende, alles ontwrichtende wereldoorlog met zijn diep-droevige, 
veeljarige rampgevolgen en de verbluffende ontwikkeling der 
niek op alle gebied mede tot de grondoorzaken behoort van 
onderwerp, dat ons bezig houdt.

Trouwens die gevolgen vertoonen zich ook in 
zelven goed, toch noodlottige uitwerking 
diep ingrijpende wijzigingen 
hebben aan het publieke le 
gegeven; de dag na dag elkander verdrii 
steeds helderder inzien hoezeer ons geslac 
deelen volkomen onderling afhankelijk i 
geweldigen economischen samenhang 
hoopgevend voor de toekomst. De

Is het evenwel een verschijnsel, dat geheel op zich zelf staande 
kan worden bekeken? Naar mijn wijze van zien niet.

Vele oorzaken van zeer onderscheiden aard werken
Er zijn er al genoemd en denkelijk gaat ieder met Dr. S. accoord, 
dat de sport nommer één is. Het is wel aardig geloopen daarmede. 
De tijd ligt nog niet zoo ver achter ons, dat onder onze opkomende 
jeugd de sport nog niet veel te zeggen had; trouwens lichamelijke 
oefening had over ’t geheel een zeer ondergeschikte plaats in het 
systeem der opvoeding en de middelen ter ontspanning. Dat is in 
hooge mate veranderd en de school heeft ter bevordering er van 
bijzonder veel gedaan. Doch niemand verbeeldt zich, dat school-pro- 
paganda ook maar bij benadering zoo'n groote verandering in de 
volksmentaliteit kan te weeg brengen. Naar mijn gevoelen is het 
hj’gienisch en opvoedend element in sport en gymnastiek voor een 
zeer gering deel aansprakelijk voor de groote populariteit. De groote 
motor is de factor der opwinding in het wedstrijdwezen.

Naast de sport zijn ook de Radio en de bioscoop niet onschuldig, 
hoeveel goeds ze in menig opzicht ook mogen hebben, omdat het 
publiek er gemakkelijk door gewend raakt tevreden te zijn met 

kken van voorstellingen en gebeurtenissen en met 
opgevangen wetenschap.

gbladpers, de talrijke geïllustreerde 
zingsbladcn niet te vergeten, dragen er het hunne 
overstelpende hoeveelheden indrukken < 
meer laten voor rustig bezonnen lezen.

Eigenlijk is de kwaal inherent aan 
huidige maatschappij, het koortsige en 
wisselverband met de eeuwige onrust in
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•ring: „Hier valt wat 
ïrinnering van het thans

aanspor
de dankbare hei

r Dr. Spoelders 
eens zijn de daun

is, wie het dus niet geleerd heeft, ma 
doch de natuur zal het te vaak van u

Als vervelend gaat het boek weer 
vluchtig doorgegaan, om zoowat den

in goed lezen .... 
iijds, de nerveuse 

een goed boek, 
verdrietelijkheden

>no;, dat 
i gevolg 
leel ver

te 
te

Men kan echter niet willekeurig zóó lezen, telken male bijv., als 
zich zelf diets maakt het ereis te willen. Wie het niet gewend 

mag er zich wel eens toe zetten, 
n de leer winnen.

op zij of hoogstens wordt het 
inhoud te kennen. Nu hebben

wel is waar laten zien, hoe alles in het huidige leven voert tot 
koortsige vluchtigheid, welke de dood is voor alle goed lezen. Maar 
't wordt nu toch tijd om er op te wijzen, dat ’t omgekeerde gelukkig 
ook waar is.

Is het leven in zijn huidig stadium een vijand van 
er is geen afdoeneer geneesmiddel voor de kwaal des tij< 
onrust, buiten gezonde physieke inspanning, dan 
Gelukkig degeen, die er toe in staat is, de zorgen en 
des levens te ontvluchten met het boek, om daaruit door beter inzicht 
in de roerselen van ’t menschelijk doen, door versterkt vertrouwen 
voor de toekomst in de kracht der zuivere menschelijkheid, door ge
wonnen vermeerderde zelfkennis, weer verfrischt en bemoedigd den 
dagelijkschen tredmolen te betreden.

Het ware dus een onjuiste conclusie uit het gevoerde betoog, 
men zich gelaten zou moeten onderwerpen aan wat het logisch ge 
der heerschende maatschappelijke omstandigheden is. Integendeel 
dient het aller inspanning er tegen in te gaan en naar wegen 
zoeken om wat verloren dreigt te gaan, zij 't in anderen vorm, 
herwinnen.

Er is dus grond voor 
te winnen: ons loon zal e 
toekomstig geslacht."

Natuurlijk heeft reeds de lagere school hier een rol te vervullen 
en gewoonlijk acht men de schoolbibliotheek en het veelvuldig gebruik 
er van een gelukkig begin.

Toch zou ik hier, al is ’t met eenige aarzeling, wel een waarschuwing 
willen plaatsen. Ik geloof nog altijd, dat onze kinderen te vroeg en 
te vee) lezen. Het lijkt heel aardig, als de kleuters op 7 jaar reeds 
alles lezen wat los en vast is en dan naderhand uit de bibliotheek 
alles verslinden, want de jeugd van 9 tot 12 jaar kun je nog tamelijk 
gemakkelijk achter een boek vinden. Maar ik ben nog van meening, 
dat er van vruchtbaar lezen pas sprake kan zijn, wanneer het kind 
reeds veel en goed gezien en gehoord heeft, wanneer het dus een wel 
voorzienen en goed geordenden geestesinhoud heeft. Naar mijn gevoelen 
zou het kind vóór het leest al veel oefening gehad moeten hebben 
in het vertellen van wat het gezien en gehoord heeft, niet het minst
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s dezen weg zou het schier gewoonte worden, 
zegt of hoort ook de beelden

5 gedoemd 
spannend- 

n scheppen 
of langademige ziele-uitrafelingen of haar te

>orlezen

om bij alles 
van het gesprokene voor oogen

van platen en

tergrond houdende leiding, 
reisbeschrijving, lyrisch, 
niet toe wat; in het vo< 
van indrukken.

in na-vertellcn, alles gesteund met de aanschouwing 
gebeurtenissen.

wat het z. 
te halen.

In dien gedachtengang zou het lezen leeren eerst beginnen als het 
kind een paar jaar op school geweest is, in welken tijd de begeerte 
om de geheimzinnige teekens in druk of schrift zoo sterk zou worden, 
dat de mechanische kunst in veel korter tijd werd bereikt dan nu.

Vermoedelijk zou de rijkere woordenschat, gepaard aan de gewoonte 
van wat in woorden wordt uitgedrukt thans in beeld te zien, de 
sterkste rem zijn tegen de neiging van het doorrennen om maar een 
algemeenen indruk te krijgen van wat in het verhaal gebeurt.

Intusschen is er in den regel wel dwang noodig om het kind er 
aan te gewennen zich rekenschap te geven van wat het leest. Een 
mooi middel is door een leerling een goed boek met zoowel beschrijving 
als actie te laten voorlezen aan een klasse.

Van veel niecr belang is evenwel wat de school met de rijpere 
jeugd doet, terwijl een zeer goede invloed kan uitgaan van het zich 
ontwikkelend clublevcn. Er zit iets bijzonder geestelijk gezonds in het 
samenlezen — hetzij in de klasse, in het gezin of in de club — onder 
zich op den achtergrond houdende leiding, van een mooi boek: roman, 
novelle, reisbeschrijving, lyrisch, episch of dramatisch gedicht, het 
doet er niet toe wat; in het voorlezen en luisteren en daarna uit
wisselen

tiet ware je reinste dwaasheid, wat ook tot mislukking 
zou zijn, als doel van dat samenzijn te stellen tegenover het s 
prikkelende van de meeste lectuur de jeugd behagen te laten 
in saaie bespiegeling 
vervreemden van de sport.

Integendeel, men kan den tijdgeest niet in zijn tegenvoeter om
zetten, doch wel is het bereikbaar de jeugd te doen ervaren, dat 
naast sport, bioscoop, radio enz. het boek een bron van echt levens
genot kan zijn, dat ons moreel en geestelijk sterker maakt in het 
leven en dat in stee van tijdelijke verdooving, een goed boek een 
verfrisschend en versterkend bad in levenskunst kan leveren. Inder
daad, hierin ligt ten behoeve onzer jongelingschap een moeilijke doch 
mooie taak.
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Onderwijzersopleiding 
door J. G. NIJK.

een vijf-

e Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel heeft 
het bijvoegsel bij het Februari-nummcr, 1927, van haar Tijd

schrift als brochure verspreid, waarin een der „deskundige medewerkers 
op onderwijsgebied’’, die de Centrale Commissie voor Bezuiniging 
van voorlichting dienen, een beschouwing geeft over bovengenoemd 
onderwerp en daarbij een middel aan de hand doet, om op een goed- 
koope manier aan onderwijzers te komen.

Het is zeker noodig, dat de onderwijzersopleiding óók bezien wordt 
onder het licht der bezuiniging: een goede staathuishouding moet 
waken tegen onnutte geldverspilling. Wie er dus in slaagt, tegenover 
de bestaande opleiding iets beters, ten minste iets gelijkwaardigs te 
stellen, dat geringere offers van de schatkist vraagt, heeft den dank 
der natie verdiend.

Ik wil pogen te onderzoeken, of het den „deskundige”, wiens naam 
ons niet wordt medegedeeld, inderdaad gelukt is, ons volk den dienst 
te bewijzen, die hem op dien dank recht geeft.

En dan meen ik •— zonder de oogen te sluiten voor de financieele 
zijde van het probleem — toch de stelling te mogen vooropzetten, 
dat de onderwijzersopleiding in de eerste plaats een cultureel belang is.

Het onderwerp heeft al langer dan een eeuw de gedachten bezig 
gehouden van allen, die het wél meenen met onze jeugd en nog altijd 
bestaat er geen eenstemmigheid over de beste wijze van voorbereiding 
tot het onderwijzersambt. Ik meen' te weten, dat ook nu weer mannen 
van uiteenloopende levensbeschouwing zich hebben vereenigd om ge
gevens te verzamelen omtrent de wijze, waarop in de laatste ja ren 
in andere beschaafde landen de vorming der onderwijzers is of wordt 
geregeld. Zij willen de klok vooruitzetten en dat verdient zeker aller 
instemming.

Daarbij zal natuurlijk rekening moeten worden gehouden met hetgeen 
in ons eigen land historisch is gegroeid. De Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen mag het zich tot een eer rekenen, de taak der op
leiding het eerst ter hand te hebben genomen en het Rijk den weg 
te hebben gewezen. En zoo is dan eindelijk de toestand ontstaan, dien 
we nu kennen: de „één-mans-opleiding” is gelukkig van de baan, de 
normaallessen zijn stervende en de kweekscholen zijn in hoofdzaak 
de inrichtingen, die voor onderwijskrachten hebben te zorgen.

Minister De Visser heeft ze trachten te verbeteren, zoodal 
het vervolg een opleiding zouden kunnen geven gedurende
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en verdieping er van.
verantwoordelijkheid

„Ik vrees geen tegenspraak, wanneer ik zeg, dat die verant- 
antwoordelijkheid oneindig veel algemecner en dieper gevoeld 
wordt in de rangen van het lager, dan in die van het middelbaar 
onderwijs  Het enkele feit, dat de bedienaar van het lagcr 
onderwijs, alvorens in dienst te treden, eenigen tijd opzettelijk 
met paedagogiek bezig wordt gehouden, al geschiedt dit ook veelal 
op een wijze, die meer tot kritiek dan tot bewondering uitlokt, 
is blijkbaar voldoende om in hem het besef levendig te -maken, 
dat onderwijsgeven niet iets is, dat zoo maar van zelf gaat, en 

men met een luchtig hart geheel onvoorbereid kan aanvaarden, 
als een ambt, dat het verstand meebrengt; dat daarbij geweldige 
fouten kunnen worden gemaakt, die onnoemelijke schade kunnen 
toebrengen zoowel aan de individueele kinderen als aan de ganschc 
natie, en dat dus het ambt van onderwijzer een zeer verant
woordelijk ambt is".

Ik ben er van overtuigd, dat de tegenwoordige kweekscholen vol
strekt niet den eindvorm der opleiding vertoonen, dien de toekomst 
ons te zien zal geven, en dat we, niet tevreden met het bestaande,

jarigen cursus, met de U. L. O.-school of de eerste drie jaren van 
een H.B.S., Gymnasium of Lyceum tot onderbouw. Hadden de tijds
omstandigheden de uitvoering zijner plannen niet verhinderd, dan 
zouden de kweekscholen thans reeds onderwijzers en onderwijzeressen 
alleveren, wier einddiploma ook de bevoegdheid in zich sloot, die 
thans de hoofdakte verleent.

Intusschen zijn en worden er verschillende andere wegen gewezen: 
de een denkt zich de beste opleiding via de H. B. S., de ander stelt 
het ideaal nog hoogcr en vraagt een universitaire voorbereiding. Maar 
men is het er toch over het algemeen wel over eens, dat een afzonder
lijke theoretiseh-praktische vorming niet mag worden gemist.

Hierdoor toch onderscheidt zich de opleiding van de onderwijzers 
van die der leeraren, dat zij niet, als dezen, geheel onvoorbereid voor 
de praktijk hun klasse-arbeid gaan beginnen. Mannen van geza 
hebben dikwijls op dit verschil gewezen en, althans in dit opzicht, h< 
lager onderwijs aan het middelbaar en hooger onderwijs ten voorbeeld 
gesteld. Dat de belangstelling voor vragen van paedagogiek en didak- 
tick in de kringen der onderwijzers eerder levendig is geweest dan 
in die der leeraren, mag zeker aan dit verschil in opleiding worden 
toegeschreven. Voor zoover mij bekend heeft totnogtoe niemand er 
op aangedrongen, dit theoretisch-praktisch deel der onderwijzersvorming 
af te snijden; wel is meermalen de wenschclijkheid betoogd van ver
breed ing en verdieping er van. Zoo zegt Prof. Gunning in zijn „Rede 
over de verantwoordelijkheid van den leeraar”:

inspraak, wanneer ik 
ndig veel algemeener 
het lager, dan in die
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op dit onderwerp verder in te gaan, 
:h te stellen en van meening ben, dat 

een verbetering zij, dankbaar moet worden

moeten blijven streven naar verbetering. Maar hierbij zal moeten 
worden gewaakt tegen het prijsgeven van het goede, dat na langen 
strijd is verkregen. De „kampvechters voor het nieuwe”, zou Potgieter 
zeggen, moeten hun voordeel doen met de ervaringen van de „wachters 
bij den reeds verworven schat”. Zoo zullen ze — om maar een enkel 
voorbeeld te noemen —, als ze de voor- en de nadeelen (en die be
staan zeker beide) van de onderwijzersopleiding in afzonderlijk daarvoor 
bestemde inrichtingen tegen elkaar afwegen, ook hebben te onderzoeken, 
of bet geheelc onderwijsplan, bestemd voor jongelieden, die tot onder
wijzers moeten worden gevormd, dus tot menschen, die later hetgeen 
ze weten en kunnen, dienstbaar moeten maken aan de opvoeding 
van kinderen, wel hetzelfde mag zijn als dat van scholen, wier doel 
het is de leerlingen toe te rusten met de kennis, die dezen in het 
leven alleen voor zich zelf noodig hebben. Het schijnt me toe, dat 
dit karakterverschil tusschen Kweekschool en H.B.S. wel eens wat 
te veel uit het oog verloren wordt. Toch spreekt dit onderscheid niet 
alleen innerlijk uit den aard van het onderwijs, maar ook uiterlijk uit 
de vakken, die op de programma’s voorkomen en waaronder b.v. op 
de H.B.S. handenarbeid en toonkunst, van zooveel beteekenis voor 
de a.s. onderw ijzers, worden gemist.

Mijn bedoeling is bet niet, 
daar ik me geen partij wenscl 
elke verandering, mits het 
aanvaard.

Laten we thans nagaan, of de „deskundige” (het is toch wel wat 
ongemakkelijk, dat ons zijn naam onthouden wordt) ons een bevredi
gende oplossing van het probleem geeft en een zuinigheid weet te 
betrachten, die de wijsheid ni

Hij begint met te wijzen 
onderwijzers, — op 
opleiding is, — klaagt er over, dat de Regeerin{ 
in plaats van de verdwijnende normaallessen t« 
heeft opgericht, en blijkbaar de bedoeling heci'i 
vermeerderen, ~~ wijdt verder zijn aandacht aan het geri 
leerlingen in de eerste klassen der /ü^érkweekscholen en k< 
tot „den goeden raad" die dure inrichtingen te sluiten, 
meer gaan kosten.

Men ziet: hij slaat den spijker meermalen op den kop: er lóópen 
werkelijk vee) onderwijzers zoekende rond; er zijn inderdaad nog veel 
kweekelingen in opleiding. Ook zijn er hier en daar wel kweekscholen 
opgericht, die in deze moeilijke jaren nog niet pnmiddellijk teeken

'obleem geeft 
niet bedriegt.

op den bestaanden overvloed van 
het groote aantal jongelieden, dat thans nog in

- --ing in de laatste jaren 
n tal van kweekscholen 
leeft dit aantal nog te 

:ringe aantal 
<omt daarna

eer ze nog
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van deze getallen. Ze 
In het oog vallend is, dat ze

bij de Memorie 
Begrooting voor

Rijkskweekscholen 
Gemeentelijke Kweeksch. 
Bijz. (niet-confession.) sch. 
Rijksnormaallessen

Totaal
Protest. Kweekscholen
R. Kath. „
Bijz. Normaallessen

Totaal
Ik zal niet in uitvoerige v< 

spreken trouwens voor zich :

Om een beeld te geven van den bestaanden toestand volgt hier 
een overzicht van de bezetting der opleidingsscholen op 16 September 
1926 (ontleend aan de bijlage bij de Memorie van Antwoord op het 
Voorloopig Verslag voor de Begrooting voor Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen).

van levensvatbaarheid vertoonen. De vraag zou zelfs gewettigd zijn, 
of het Rijk niet de „oude", goed geoutilleerde kweekscholen in het 
nauw heeft gebracht en voorloopig niet beter had gedaan met alleen 
deze inrichtingen in haar vorige conditie te laten doorwerken, om 
dan later, naar gebleken of verwachte behoefte aan meer leerkrachten, 
het getal opleidingsscholen geleidelijk uit te breiden.

Dat de Rcgeering echter het plan heeft dit aantal nog steeds te 
blijven vermeerderen, klopt niet geheel met de mcdcdeeling van den 
Minister in zijn Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag 
(begrooting 1927): „De reorganisatie en inkrimping van de Rijksop- 
leiding heeft welhaast haar beslag gekregen."

Maar onverantwoordelijk acht ik den „goeden raad”, 
scholen nu maar plompverloren stop te zetten.

In de eerste plaats zou ik mij de bescheiden vraag willen veroor
loven, waarom de „deskundige" dit harde vonnis alleen geveld wil 
zien over ^yZ’Jinrichtingen, d.i. over de Rï)\t.skweeksc/iolen; immers de 
Ry\tsnor>naallessen zijn al aan het verdwijnen: van de tien overgeblevene 
hebben zes nog een volledig klassenstelsel, tin heeft nog een 2e, 3e 
en 4e klasse en drie alleen nog een vierde klasse over. Wil hij de 
conjessioncele kweekscholen, die toch ook door Rijksgeld worden onder
houden, ongemoeid laten? Krachtens het beginsel der . ..gelijkstelling? 
Deze zonderlinge draai in zijn betoog maant zeker wel tot groote 
bedachtzaamheid bij de beoordeeling van hetgeen hij verder voorstelt.
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bij benadering aan, hoeveel
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i.

zal door de sterke zuiging 
■wijzers en onderwijzeressen 

voldoende blijken, om overal

idachtei 
igen, dat 
,nks het 

constateeren, dat dit niet het geval is en 
wordt als gevolg van tijdelijke dej 
dit feit te waardeeren, het als 
besluit: „Zie je wel? De inrichtingei 
W^eg er mee!”

En dan geeft hij ter nadere adstructie zoo

de lagere klassen toe een dalende lijn vertoonen, en evenzeer, dat 
vooral de R. Kath. scholen met hooge nummers uit de bus komen: 
bij haar is ook de daling naar de eerste studiejaren naar verhouding 
het geringst: op de niet-confessioneele scholen zitten in de 1c klas 
ruim 13 °/q van het totaal, op de Protest, scholen ruim 16 °/0, op de 
R. Kath. scholen bijna 20 %■ (^ij evenredige verdceling over de 
klassen zou dit overal 2ó °/0 moeten zijn.)

De Rijkskweekscholen zijn dus inderdaad in den laatsten tijd in 
leerlingenaantal het hardst achteruitgegaan. Daarvoor zijn de redenen 
echter niet ver te zoeken: studiebeurzen en toelagen zijn ingetrokken, 
de kweekelingen betalen schoolgeld en moeten hun eigen boeken be
kostigen. Maar vooral lokte het bestaande overcompleet van leerkrachten 
de ouders niet uit, om hun kinderen voor het onderwijs te bestemmen. 
De onderwijzers zelf hebben het hunne er toe bijgedragen om ze af 
te schrikken; nog den 30en December j.1. „herhaalde" het Bestuur 
der Afdceling Haarlem en Omstreken van het Ned. Onderwijzers
genootschap „met aandrang" haar „waarschuwing" in het Haarlem's 
Dagblad.

Ik heb die „waarschuwing” ontactisch gevonden. De leerlingen toch, 
die in 1926 wérden of in 1927 wórden geplaatst, zullen in 1930 en 
1931 de school verlaten. Dan zullen we weer hebben het verplichte 
7e leerjaar en het beruchte getal 48 (leerlingen per onderwijzer) zal 
hoogstwaarschijnlijk lager worden gesteld.

Volgens m.i. betrouwbare berekeningen ; 
het tegenwoordige overcompleet aan onder» 
snel verdwijnen en misschien niet eens 
het 7e leerjaar behoorlijk in te richten.

Maar vooral ontactisch, omdat door die waarschuwing de bestaande 
opleidingsscholen „door eigen menschen" in gevaar werden gebracht. 
Gelijkt nu blijkt! Want onze „deskundige" leidt uit de slechte bezet
ting van de eerste klassen der ^yéikweekscholen af, dat „deze dure 
inrichtingen zich niet voldoende mogen verheugen in de belangstelling 
van de studeerende jeugd", en pleit ook op dien grond voor afschaffing.

Dit is toch wel een zonderlinge gedachtengang, gevolgd door een 
even zonderlinge conclusie: eerst klagen, dat het Rijk maar voortgaat 
met onderwijzers te kweeken ondanks het groote overcompleet: dan 

;eval is en de toevoer juist geringer 
uepressie, om vervolgens, in plaats van 
een praemisse te gebruiken voor zijn 

in worden niet eens meer gewenscht!
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29
5

op 
te

van hetgeen door

die ook een andere oplossing 
de Maasbode, die in het 

een stuk van

van hetbijzondere opleiding in de behoefte, ook 
-wijs, voorziet, kan de openbare opleiding gemist 

dient men er allereerst 
opleidingsinrichtingcn

zou 1 leerling boven 
i H. Burgerschoolaf- 

een heele klasse. Die

over de soms zeer magere bezetting der gebifurqueerde 
sommige gymnasia, hoogere burgerscholen en lycea, waar 

zeker niet minder duur is; maar geef hun, voor wie 
en vakopleiding niets anders is dan een rekensommetje, 
in overweging eens na te gaan, wat een eenvoudige 

stopzetting, i.c. van de Kweekscholen, het Rijk zou kosten aan waarde
verlies op gebouwen en inventaris, aan wachtgelden enz.

AI deze gevolgen ziet de „deskundige adviseur” met beminnelijke 
naïveteit over het hoofd.

Dus: weg met die dure ^^kweekscholen, wier groote fout het 
is, dat ze leven onder een tijdelijke depressie. Het oogenblik is thans 
gunstig voor den aanval. De „deskundige" heeft een medestander, 
dien hij wel niet kennen zal, en die ook een andere oplossing aan de 
hand doet, n.l. den Redacteur van de Maasbode, die in het nummer 
van zijn blad van Vrijdag 21 Januari 1927 bij een stuk van den heer 
J. Rcsink de aanteekening plaatst:

„Zoolang de L ”
openbaar onderwijs, voorziet, kaïi uc 
worden. Is er dus overproductie, dan 
bedacht te zijn, het aantal openba.re 
verminderen.”

Zoo kan hel immers ook I Dit is je zuiverste gelijkstelling-, de 
R. Kath. kweekscholen b.v. stoomen met volle kracht door en leveren 
ook onze toekomstige openbare onderwijzers. Op Rijkskosten.

Thans is het aantal niet-confcssioneele opleidingsscholen: 
Rijkskweekscholen 
Gem. kweekscholen

die enkele leerlingen, — wel te verstaan : op de ^^kweekscholen —, 
de schatkist kosten, maar volgt daarbij al een zeer zonderlinge methode. 
Stel, dat alle klassen normaal bezet zijn, b.v. met 24 leerlingen, dan 
kan men zeggen, dat elke kweekeling '/»« van den Pr’js kost. (De 
„deskundige” zal me wel gaarne vergcven.dat ik de jongelui als koop
waar beschouw.) Neem nu aan, dat door toevallige omstandigheden 
de 1c klasse eens door 6 leerlingen wordt gevormd, dan acht ik het 
een verkeerde rekening, dit zestal 4 maal zoo duur te noemen: de 
leerlingen kosten dan gemiddeld

het Rijk voor de school wordt uitgegeven.
Volgens de redeneering van den „deskundige” : 

het maximum van 30, die dus splitsing van een 
decling noodzakelijk maakt, zooveel kosten als 
arme jongen!

Ik zwijg hier 
klassen op 
de opleiding 
jeugdvorming 
toch nog wel

dies
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Bijzondere (niet-conf.) kweekscholen 
Rijksnormaallessen

3
10

En het aantal andere opleidingsscholen:
Protest, kweekscholen
R. Kath. „ 
Bijzondere normaallessen

22 
-13 
45

Totaal 110
Men ga nu maar eens na, of „niet-confessioncele” door hun 

tal een onbescheiden figuur maken.
Het moet echter worden erkend, dat de „deskundige" den door de 

Maasbode gewezen weg niet heeft aanbevolen. Hij weet nog wat 
mooiers en goedkoopers!

Vooraf moet hij dan de onwaarde van de theoretisch-praktische op
leiding, waar de Rijkskweekscholen nog al prat op gaan, in het licht 
stellen. H6t is wel altijd een grief geweest van alle weldenkende 
ouders, dat 18-jarigen, ook zonder eenige praktische voorbereiding, 
in de school op hun kinderen mochten worden losgelaten, om zelfstan
dig op de jeugd te experimentecren, maar dat telt niet mee. Rijpe 
ervaring komt immers toch pas met de jaren! Waarom zul je je jongens 
in het bassin aan den hengel den zwemslag leeren ? De „deskundige” 
smijt ongetwijfeld zijn eigen kinderen onvoorbereid in het diep!

En nu komt het merkwaardige geheimmiddel: de „stoomcursussen", 
in de brochure met een lief euphemisme „spoedcursussen" genoemd. 
We hebben ze allen gekend; maar ik dacht, dat ze al voor het grootste 
deel tot het verleden behoorden. In zijn meest afgrijselijken vorm was 
zoo'n stoomcursus zelfs „één-mans-opleiding", beruchter gedachtenisse, 
waar een manusje-van-alles er den slag van had, jongelui van de 
H.B.S., vooral meisjes, in een maand of acht door het examen te helpen.

Ik heb heele bundels van geschreven, zorgvuldig verzamelde en ge
rangschikte examenvragen, van een bepaalde examencommissie natuur
lijk, onder de oogen gehad, waarop de antwoorden nauwkeurig werden 
van buiten geleerd. De slimme rotten onder de africhters kenden de 
stokpaardjes van de examinatoren op hun duimpje; wisten, wat ze 
vroegen of niet vroegen, en informeerden te voren, wie er voor dit 
of dat vak zou optreden. Zelfs ken ik een geval, dat een zeer ge
zochte klaarstoomer zijn lessen in paedagogiek uitstelde, tot hij wist, 
wie er voor dit vak zou examineeren. Dan waren de „korte over
zichten" er gauw ingepompt en zijn leerlingen maakten op het examen 
een figuur, dat anderen deed likkebaarden.

Het pleitte stellig tegen de examens, maar
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„stoomcursus”. Men oordeclc echter niet te hard over deze examens, 
die nu gelukkig tot het verleden gaan behooren: in 20 minuten moest 
er eenige cxamincerbare kennis worden gevraagd naar een zeer beperkt 
program, en het is dus niet te verwonderen, dat een leeperd, die 
gedurig achter de balustrade zijn aanteekeningen verzamelde, in een 
minimum van tijd zijn candidaten examenrijp wist te maken. En din .... 
zijn er ook geen studenten, die het alleen met een repetitor klaar
spelen, en is daarmee de wenschclijkheid van het rustig volgen van 
colleges weerlegd ?

De „deskundige" denkt zich zoo'n stoomcursus als een éénjarig 
vervolg op een H.B.S. of Gymnasium en als een tweejarig verlengstuk 
op een M.U.L.O. school.

Even plaats ik de opmerking, dat de leerlingen op die inrichtingen 
óók geld hebben gekost aan de gemeenschap. Maar in de tweede 
plaats — en dit is de hoofdzaak ~ wijs ik er op, dat die gelegenheid 
tot voorbereiding voor het onderwijzersambt voor bedoelde jongelui 
reeds bestaat. En wel aan de kweekscholen, die de „deskundige" wil 
doen verdwijnen. Echter met dit verschil, dat die opleiding voor be
zitters van het einddiploma 5 j. H.B.S. of Gymnasium niet éénjaar, 
maar twee jaar duurt, en dit in hoofdzaak juist ter wille van die 
geminachte praktische oefening. Op de bijzondere kweekscholen is 
men in dit opzicht vrijer en mogen zulke candidaten ook in de 4c 
klasse plaatsnemen. Alweer in naam der gelijkstelling.

Een opleiding van candidaten in het bezit van een M.U.L.O.-di- 
ploma duurt 3 jaar: zij kunnen dus plaatsnemen in de 2e klasse 
der Rijkskweekschool. Hiervan wordt druk gebruik gemaakt, en zoo 
komt het dan ook, dat een slecht bezette Ie klasse aan het begin 
van den volgenden cursus vaak weer een normaal aantal leerlingen 
telt.

Hoe zou ook een tweejarige opleiding voor deze candidaten vol
doende zijn? Nog dit jaar moest een leerling, in het bezit van een 
M.U.L.O.-diploma, in de eerste klasse der Rijkskweekschool te Haarlem 
plaatsnemen om leeftijdsredenen: zij was nog geen 15 jaar.

Veel candidaten met M.U.L.O.-diploma zijn echter wèl 15 jaar bij 
hun plaatsing, maar zouden bij een tweejarige voortzetting van hun 
studie toch nog te jong zijn, om het onderwijzersexamen af te leggen. 
Zelfs kan ik hier op het geval wijzen, dat een 15-jarige diploma-bezitster 
dit jaar op verzoek van den vader in de le klasse plaats nam: de 
man was geen „deskundige” en alleen maar hoofd eener school! Hij 
stelde er in zijn bekrompenheid prijs op, dat zijn vlugge dochter het 
geheele programma der school afwerkte.

De M.U.L.O.-scholen zullen in het ver.
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onderwijskrachten, 
leeraren, hoofden

niet te koesteren, want 
i H.B.S. zullen graag van 
schikte positie te veroveren, 
behoefte aan onderwijzers

dan kan de 
van scholen

regcering 
en onder-

Hiermee meen ik afscheid te mogen nemen van de besproken bro
chure. Dit wil niet zeggen, dat hiermee de belangrijke vraag, of in 
de toekomst het eerste deel der onderwijzersopleiding op de H.B.S. 
moet geschieden, van de baan is. Wie daarop een antwoord wil 
geven, moet echter met beter uitgewerkte plannen voor den dag ko
men. Het is volkomen te begrijpen, dat, waar een kwijnend Kweek
schoolse naast een bloedarm Hoogere-Burgerschooltje bestaat, de 
gedachte rijst aan versmelting van béide, maar op het wankele fun
dament van zulke uitzonderingsgevallen mag nog niet een nieuw en 
algemeen geldend systeem worden gebouwd, zonder dat getracht wordt, 
het goede, dat het oude biedt, ongeschonden te bewaren. Aandachtige 
lezing en overdenking der brochure heeft me evenwel tot de over-

voerkanalen voor de kweekscholen zijn. Als de „deskundige” hoopt op 
voldoende leverantie door de H.B.S., dan vergist hij zich schromelijk, 
terwijl het Gymnasium praktisch geheel uitgcschakeld kan worden. 
Hoe dus de maatschappij geregeld van een voldoend aantal onder
wijskrachten zal worden voorzien (alleen voor het openbaar onderwijs 
zijn er jaarlijks ongeveer 800 noodig), indien de candidaten, na het 
doorloopen van laatstgenoemde inrichtingen, nog een extra „stoomcursus" 
moeten betalen, is een raadsel. Zóó aanlokkelijk is het onderwijzers- 
ambt voorloopig nog niet. Voor den „deskundige" bestaat dit raadsel 
echter niet: hij ruimt alle bezwaren met een enkele handbeweging 
uit den weg.

„Is er behoefte aan 
subsidie toekennen aan 
wijzers,"

luidt iri het kort zijn antwoord.
„Maar vrees voor tekort behoeft men 

honderden jongelieden met einddiploma 
de gelegenheid om in één jaar een gesc 
gebruik maken, indien zich werkelijk de l 
doet gevoelen."

Maar.. .. als de maatschappij weer normaal gaat functionneeren, ziet 
men ook in andere beroepen en bedrijven weer nieuw leven komen, 
en is eenmaal „de malaise" voorbij, dan openen zich voor de H.B.S.-ers 
heel andere verschieten. Wel zijn er velen, die een Burgerschool- 
opleiding voor de onderwijzers verkiezen, juist om het ambt meer 
aanlokkelijk te maken, wijl' zoo’n voorbereiding zal leiden tot ver
heffing van den onderwijzersstand en dus noodzakelijk een betere 
salarieering ten gevolge moet hebben. Maar dit gevolg ligt allerminst 
in de bedoeling van den op bezuiniging belusten „deskundige".
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men op 
orobleer 
iooekje.

tuiging gebracht, dat daarin een „deskundige" aan 
hervormingsplannen op MÜvorming -zouden uitloos 
het culturecle probleem der opleiding uitsluitenu 
in een huishoudbr

Ik weet niet, of hij het 
opdracht heeft, om 
Als dit het geval is, 
men een slager 
in onzen hof!

Wien het vra« 
hoort alle ernstig overdachte voorstellen tot verbetering nauwgezet 
te onderzoeken, inaar mag zich niet laten verblinden door materieel 
getallengegoochcl, dat de ideëele schadeposten aan het oog onttrekt. 
Het onderwijs heeft nu eindelijk genoeg geleden van de ongunst der 
tijden. Ongelukkig het land, dat zijn beste levensgoederen verschachcrt 
voor een schotel linzen.

het woord is, wjens 
oopen. Hij beschouwt 
:nd als een optelsom

oor heeft van autoriteiten, misschien zelfs 
voorstellen tot bezuiniging in te dienen. Maar 

wee dan ons arme openbaar onderwijs! Dan heeft 
■net zijn hakmes uitgezonden, om als tuinman te snoeien

De School voor Volwassenen van het departement 
Groningen der Mij. tot nut van het algemeen ’)

~V7ijftig jaar geleden werd door het departement Groningen der Mij.
* tot nut van ’t algemeen een school voor volwassenen opgericht, 

die tot op heden een bloeiend bestaan leidt en zich dus niet alleen 
mag verheugen in een rijke ervaring, maar ook over de zekerheid dat 
zij, in voortdurende aanpassing wat van haar gevraagd werd en wordt, 
tot op heden in een sterk gevoelde behoefte voorziet.

Ten vervolge op het artikel van de Heer W. C. L. Sanders over de 
avondschool voor volwassenen te Amsterdam in onzen vorigen jaargang, 
deden we thans over de Groningsche school een en ander mee.

Wij doen dit mede om de aanmoediging, die er in ligt voor andere 
plaatsen om dit werk ter hand te nemen. Het is n.1. van een enkele 
plaats bekend, dat men dit toch zoo belangrijke werk moedeloos heeft 
opgegeven, van andere dat men er zich niet aan durft te wagen.

Het beschouwen van een welgeslaagde arbeid, geen „nieuwe-bezems- 
werk" maar werk van langen adem zal een laatste stoot kunnen zijn 
om de latente ambitie van velen in activiteit om te zetten.

Bovengenoemde school werd den 1 October 1877 geopend met 32 
leerlingen, welk getal spoedig toenam tot 42.

') Dit artikel werd op ons verzoek welwillend ter beschikking gesteld door 
het departement.



246

dien wensch 
van 9 April

De gemiddelde opkomst was in de eerste drie maanden 32, later 
minder; 19 leerlingen bleven tot het einde.

Een begin dat goede hoop gaf.
Helaas, het 2e verslag liet naast bemoedigende ook minder enthou

siaste klanken hooren: „Dat alle begin moeilijk is, en dat velen, die 
zeer goed in de gelegenheid zijn om van dit onderwijs te profiteeren, 
schitteren door hun afwezigheid, bleek ook hier z<jcr duidelijk. Meende 
het Departement door de oprichting dezer school, 't geen speciaal 
gebeurde op verzoek van eenige leden der werkliedenvereeniging, in 
een dringende behoefte te voorzien, de cijfers van het schoolbezoek, 
door den hoofdonderwijzer opgegeven, waren verre van schitterend. 
Het getal leerlingen, dat zich had opgegeven en eerst ook verscheen, 
bedroeg 27; de opkomst was in de eerste drie maanden gemiddeld 
21 ; in de laatste drie maanden 15, over het geheel dus 18. Hoewel 
geregelder, was het bezoek niet zoo groot als den vorigen winter. 
Aangenaam en bevredigend was het evenwel, dat bijna al die leerlingen, 
welke ’t eerste jaar tot het einde toe hadden volgehouden, nu weer 
opkwamen en over het geheel ’t geleerde hadden onderhouden. Meest 
allen behoorden tot de dienstbaren; slechts enkelen hadden een be
roep of bedrijf. De vrouwelijke dienstboden offerden haar vrijen 
avond zeer getrouw aan de school op. Zij, die van de school weg
hieven, gaven als redenen daarvoor op, dat de snelheid der vorderingen 
niet aan hun verwachting had beantwoord, waardoor zij den moed 
hadden laten zakken. Meermalen gaven de aanwezigen blijken van 
hun ingenomenheid met het onderwijs, en uitten den wensch, dat ze 
door meer uren ’s-weeks gelegenheid mochten hebben, sneller te vor
deren. Tenslotte werd in het verslag op inwilliging van 
aangedrongen. „(Uit de notulen van de Nutsvergadering 
1879).

De drie volgende jaren bleef het aantal leerlingen ongeveer op 
dezelfde hoogte. Het aantal leerkrachten was sinds de oprichting 
tot vier uitgebreid, zoodat het peil van het onderwijs, gezien de zoo 
verschillende ontwikkeling der leerlingen, wel moest stijgen.

In 1882 komt plotseling een groote toeloop. In de Nutsvergadering 
van 23 Juni 1881 was n.1. met 14 tegen 2 stemmen besloten de her
halingsschool voor meisjes, na afloop van den volgenden cursus op 
te heffen, nu het herhalingsonderwijs een voorwerp was geworden 
van de zorg der gemeentebesturen. Verschillende meisjes, die tot nu 
toe de herhalingsschool van het Nut bezochten, gingen in het vervolg 
naar de school voor Volwassenen. Mede daardoor komt het, dat de 
cursus 1882/1883 van deze school door niet minder dan 86 leerlingen 
wordt bezocht. In de eerste klas — die voor de minst ontwikkelden —
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alle leerlingen waren 
een merkwaardig feit 

een der leerlingen 
Schildivolde naar Groningen, om

ling, als hun streven met 
;el wel. Een enkele blijft 
i den loop van den cursus.

zaten meest dienstmeisjes en schippers. Bijna 
natuurlijk in Groningen woonachtig; maar als 
wordt reeds in het jaarverslag opgemerkt, dat 
telkens een wandeling maakte van 
de lessen bij te kunnen wonen.

De eerstvolgende jaren wordt nu de school door een groot aantal 
leerlingen bezocht. Tot en met 1906 door gemiddeld ongeveer 100, 
in 1892 zelfs door 140, in 1905 door 135. Na 1906 komt er een val. 
Tot en met 1920 beweegt het cijfer zich tusschen 90 en 55; de laatste 
7 jaren waren er respectievelijk weer 99, 114, 97, 94, 99 en 99 leer
lingen.

Door wie .werd nu de school in al die jaren bezocht? De eisch 
van toelating tot deze kostelooze inrichting was alleen de 18-jarige 
leeftijd. En zoo kwamen ze telken jare weer opdagen: dienstmeisjes, 

ers, huismoeders, zakenmenschen, soms ook militairen, 
ijd boven 18 jaar. Zoo vermeldt het verslag over 

1885/1886: „De meeste leerlingen waren van 18—30 
40—50, 1 van 63. die zich eerst had 

1898/1899 lezen we: „1 vrouw 
analphabeet, verzuimde nooit.” Van 1899/1900: „In 

69 jaar, 4 van 45—50; van 
bleven 11 tot het eind, waar- 

deze menschen, de ouden

zoo kwamen 
ambachtslui, schipper.., 
En van eiken leeftijd 1 
den cursus 
jaar, 8 van 30—40, 2 van 
moeten laten vaccineeren.” In dat van 
van 68 jaar, een 
de laagste klasse zat een leerling van 
1922/1923:" „Van de 17 analphabeten 
van 2 van 42 en 66 jaar. „Een gedeelte van 
bijna zonder uitzondering, hadden vroeger niets of bijna niets geleerd. 
Aanvankelijk werden ze bij andere slecht ontwikkelden in de laagste 
klasse ondergebracht; sinds 1909 echter is er steeds een klas gefor
meerd van uitsluitend analphabeten; een heele vooruitgang, als men 
in aanmerking neemt, dat deze leerlingen den onderwijzers zooveel 
werk geven, dat er slecht nog anderen naast kunnen worden onder
wezen. Want de oudjes komen alleen om nog wat te lecren lezen 
en schrijven. Dat ze nooit een courant kunnen inzien, geen brief kunnen 
lezen van kinderen of kennissen, maar altijd op de hulp van anderen 
zijn aangewezen; dat ze geen brief kunnen schrijven aan hen, aan 
wie ze toch soms zooveel te vertellen hebben, dat hindert hen. En 
die last is zoo groot, dat ze eindelijk al hun moed verzamelen om 
nog op de schoolbanken plaats te nemen. En er behoort moed toe 
om op zoo'n leeftijd nog een paar jaar, soms drie of vier, 3 keer per 
week zich uit zijn werk en zijn gezin los te maken, om buitenshuis de 
zoo zeer begeerde kennis en kundigheden op te doen. Maar groot is 
dan ook hun dankbaarheid en de voldoeninj 
succes is bekroond. En dat lukt in den reg< 
echter na het eerste jaar weg, zelfs wel in
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De laatste jan
In 1922 wist u< 

met medewerking 
stemming te

■dien tijd — 
beten nog 
zelfs dad< 
die niet konden lezen

verklaring voor het
i dagen, die in hun jeug<

gevallen. Wat op jongeren leeftijd misschien 
nu te moeilijk.

te overwinnen was vaak ook het vacci- 
nooit gehad; vaak hadden

omdat het zoo is tcge 
nog had kunnen gaan. 

Een groote hinder;
natie-bewijs. Dit hau 
verstommeld. En

die vindt 
meerdere 
n positie 
telatings- 

• vroedvrouwen, 
wilden postbode 

i de spoor-

genge  
n, ’t was 

rpaal om 
ladden ze 

om zich nu 
niet toe besluiten, al konden 

Eén keer zelfs — 't was in 1890 
minder dan 13 terug. E..  

klasse, uitsluitend voor analphabeten bestond, een 
de onderwijzers èn voor de andere leerlingen.

; laatste jaren wordt het vaccinatiebewijs niet meer gevraagd. 
1522 wist het toenmalige hoofd der school, de heer Schilderman, 

van den Inspecteur van de Volksgezondheid, toe- 
te verkrijgen tot het toelaten zonder vaccinebewijs. En na 
- ’t kan ook toeval geweest zijn — werd het aantal analpha- 

r grooter. Bij den aanvang van den cursus 1926/1927 moesten 
lelijk 2 klassen geformeerd worden, elk van 12 leerlingen, 

of schrijven. De leeftijd van die menschcn is 
de verklaring voor het groote aantal. Bijna uitsluitend zijn het ouden 
van dagen, die in hun jeugd niet van de leerplicht hebben geprofiteerd. 
En velen van hen zijn bovendien nog schippers of van schippersfamilie. 
Een enkele jongere loopt er ook wel tusschen. ’t Is dan vaak iemand, 
die in zijn jeugd wegens ziekte of huiselijke omstandigheden de school 
niet heeft kunnen bezoeken.

De andere klassen van de school — oorspronkelijk begonnen met 
3 leerkrachten, zijn er nu al jaren 4 vaste en een tijdelijke — ver
tonnen een veel bonter mengeling. De vorderingen loopen veel meer 
uiteen, zoodat het onderwijs soms zoo goed als hoofdclijk is.

Sommige oudjes komen zich nog een beetje meer bekwamen 
doorloopen dan ook de tweede klas. De jongeren ■— en 
men ’t meest in de hoogste klassen — komen niet alleen om 
ontwikkeling op te doen, maar ook om in de toekomst hun 
te kunnen verbeteren. Vele meisjes b.v. kwamen er on> later toe 
examen te kunnen doen voor een kweekschool voor 
of om verpleegster te kunnen worden, jonge mannen ’ 
worden, ambtenaar bij de Rijksbelastingen, conducteur bij 
wegen, politieagent, enz. En hier vonden ze, wat ze zochten: een 
opleidi ng voor weinig geld. Een enkelen keer is wel eens gevraagd, 
of dit wel de bedoeling van de school was. In 1911 werd dan ook 
nadrukkelijk de vraag gesteld, of de school niet van bestemming was 
veranderd, ’t Antwoord, steeds gegeven, was dan: Neen, datzelfde 
gebeurde vroeger ook wel, en de leerlingen, die er uitsluitend komen

ze ’t ook 
te laten vaccinecren, daar konden 

’t ook kosteloos gedaan krijgen. 
■ trokken zich om die reden niet 

En toen was dit, gezien het feit, dat er nog
1 voor analphabeten bestond, een uitkomst, èn



heusch geen schade

249

Jongsma, -i 
moeten d<

schiedenis 
(ergelijke

genomen. Lange 
prijsjes toegeken 
werden steeds

er soms 
analphabeten ■— 

igsklasse der lagere 
uitkomst. En de boekjes 

'eknipt als ze zijn voor 
door hen genuttigd.

het verzuim nogal groot is. Huiselijke 
repetities, enz. zijn oorzaak, dat vooral 
;rs langzamerhand voor het einde van 

cursus verdwijnen. De laatste les (einde Maart) wordt in den 
1 maar door goed de helft van

Om het verzuim te beperken heeft
: jaren achtereen zijn c 
nd in den vorm 
welwillend tegen

steld door de firma's Noordhoff, Wolters,
In 1921 meenden de Commissie en ’t hoofd der

het aantal beginners bijgewoond, 
t men verschillende maatregelen 
er aan de getrouwe bezoekers 

van boeken, gereedschap enz. Deze 
gereduceerde prijzen beschikbaar ge- 

Rttmeling en Geertsema. 
school hiermee te 

moeten ophouden; deels uit financieele overwegingen, deels ook, omdat 
men het met den ernst, die op dien leeftijd mag worden verondersteld, 
niet wel vereenigbaar achtte. Het tegenwoordige hoofd, de heer A. 

zag een andcr voorstel van hem aannemen. Bij de aangifte 
Je leerlingen één gulden storten, die dan later aan ’t eind

om meerdere algemeene ontwikkeling, behoeven er 1 
onder te lijden.

Uit het voorgaande volgt al, dat in de hoogere klassen niet alleen 
onderwijs wordt gegeven in lezen en schrijven, maar ook in rekenen 
en Ned. Taal. Bij rekenen wordt vooral het oog gericht op de praktijk 
van het leven. Bij taal dito: naast grammaticale oefeningen nemen 
het schrijven van brieven, verzoekschriften, adressen en het maken 
van opstellen een ruime plaats in. Enkele jaren geleden werden ook 
speciaal onderwezen aardrijkskunde, geschiedenis en kennis der natuur. 
Later is men daarvan teruggekomen. Dergelijke zaken, ook nog van 
meer algemeen aard, worden nu occasioneel behandeld.

’t Werken aan de school is voor de onderwijzers een genoegen.. 
De leerlingen beseffen, waarvoor ze komen. Niemand wordt gedwongen. 
Dat het onderwijs gratis verstrekt wordt, menschen van den leeftijd 
boven 18 jaar weten wel, dat dit hunnerzijds verplichtingen mee
brengt. De geest in de klassen is dan ook allerprettigst. Maatregelen 
van orde en tucht behoeven er niet te worden genomen. Vooral 
het werken met analphabeten is aardig om te zien.- De moeite van 
de oudjes om hun stemorganen goed te leeren gebruiken, of de kramp
achtige pogingen, die ze in ’t werk stellen om de pen te hanteeren, 
’t is een kijkje waard. Geschaterd wordt er soms bij de ee nof andere 
mislukte prestatie. Ook voor de analphabeten — zoo goed als voor 
de leerlingen van de aanvangsklasse der lagere school was het 
lecsplankje van Hoogeveen een uitkomst. En de boekjes van Hoogeveen, 
Ligthart en Scheepstra, geknipt als ze zijn voor het technisch lezen, 
worden nog met graagte d(

Eén ding is maar jammer, dat 
omstandigheden, vergaderingen, r< 
tegen het voorjaar de schipper: 
den cursus verdwijnen. De laats 
regel maar door goed de helft v
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:rskinderen, terwijl 2 
geprofiteerd". (Ver

en dan 14

rug moest 
k houd ster

er gekomen dan het 1ste 
tuding, vader en moeder

van schipper. Nu

op school { 
waschvrouw, 
dan een

i de voi

gehuwd, schipper. Als kind gevaren, meest in 
dan eenige dagen op een schippersschool.

ongehuwd, schipper. Altijd gevaren. Hier en 
>ol.

J. v. S„ 47 jaar. Stee

van een schipper. Ongeregeld de school 
tomen dan de 1ste klas.

van een s
18de jaar op het schip. Nooit op school geweest.

8. W.K., Wed., 46 jaar, waschvrouw, dochter van een schipper. 
Steeds op het schip. Nu en dan een 14 dagen naar school.

9. G.K., Wed., zuster van de vorige, 46 jaar. Heeft een groen- 
tewinkeltje. Ook steeds op het schip en ongeregeld school gegaan.

10 J.H., vrouw van J. v. S., 47 jaar. Steeds bij vader op ’t schip. 
Nooit school gegaan.

11. F.P., 28 jaar, dienstbode. Niet verdei 
leerjaar. Weinig naar school, groote hüishou

s, dochter

De school voor Volwassenen mag zich in grooten bloei verheugen. De 
laatste cursus 1926/1927 begon met 99 leerlingen, waaronder 12 analpha
beten. In één opzicht is zelfs dit jaar bijzonder merkwaardig. Eén der 
leerlingen, n.l. Mejuffrouw H. uit het Pclstergasthuis, slaat in ouderdom

bode, die eiken avond, d.w.z. 3 maal per week, heen en teru; 
loopen en slechts één keer verzuimde. Zij studeert voor boekii 
en wilde nu hier wat meer van de gewone vakken loeren. Twee 
postboden kwamen om assistent te kunnen worden.

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de school werd bezocht door 
een groot aantal militairen. (Verslag 1915/1916).

En om een duidelijk beeld te geven van
worde het volgende vermeld:

„1. H.S., 25 jaar,
Duitschland. Nu en

2. K.T., 24 jaar, .
een dag naar schot..

3. H.S., 25 jaar. Is op een suikerwerkenfabriek. Op school niet 
verder gekomen dan het tweede leerjaar.

4. J.T., 26 jaar, ongehuwd, schipper. Als kind steeds op het schip. 
Hier en daar een daar een paar dagen naar school.

5. A.K., 18 jaar, dienstbode, dochter van een schipper. Heeft school
gegaan tot haar 13de jaar. Niet verder gekomen dan de 2c klasse. 
Kan niet meekomen met lezen.

6. J.M., 27 jaar, dochter 
bezocht. Niet verder gekt

7. J.S., 20 jaar, dienstbode, dochter
i het schip. Nooit 
Wed., 46 jaar, 

het schip. Nu

uit huis en zij op de kinderen |
12. K.K., 18 jaar, dienstbode, 

dagen op school.
Van deze 12 blijken alzoo 10 te zijn schippei 

om andere redenen weinig van de school hebben 
slag 1918/1919.
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Opvoeding en onderwijs aan de Lincoln School 
te New-York

oor The New Era heb ik het werk der Lincoln-School leeren 
kennen. De redactrice Beatrice Ensor schreef er over in het 

nummer van het tijdschrift, waarin zij haar indrukken gaf van een 
reis in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, door haar onder
nomen om een studie te maken van de Progressive schools daar. Haar 
oordeel over de Lincoln-School luidde, dat deze meer wetenschappelijk- 
proefondervindelijk werk op paedagogisch gebied verricht dan eenige 
school ter wereld en dat allen, die waarlijk belang stellen in opvoed
kunde, in contact dienden te komen met den arbeid dezer school.

Deze uitspraken zijn van bcteekenis voor degenen, die weten, dat 
heel weinigen zoo op de hoogte kunnen zijn van wat er in de heelc 
wereld op opvoedkundig terrein gebeurt, als Mrs. Ensor, die door 
haar onderzoekingen en reizen over zoo buitengewoon veel ervaring 
beschikt.

Toen las ik van Agnes de Lima Our Enemy the Child, waarin zij 
het oude Amerikaansche systeem van opvoeding en onderwijs vergelijkt 
met het nieuwe en aan haar landgenooten, de Amerikanen, van allerlei 
vertelt over het systeem der genoemde school.

Niet dus hoefde ik te wachten op de Januari-aflevering 1927 van 
The New Era met het zoo wonderlijk suggereerende artikel over het 
muziekonderwijs aan de Lincoln-school en de welsprekende foto s van 
kinderen, die allerlei door henzelven op die school gemaakte muziek
instrumenten bespeelden. Mijn belangstelling was reeds gewekt. Door 
wat ik las van het werk dezer Progressive school en hetgeen mij door 
haar directeur, dr. Otis Caldwell, werd toegezonden, werd mij een 
kijkje gegund in opvoedkundigen arbeid, zoo merkwaardig, dat de pen 
als vanzelf mij in de hand gedreven werd om er over te schrijven.

het record: ze is 73 jaar en verzuimt nooit. Hoeveel meer had deze 
dame van het leven kunnen genieten, als ze bij de oprichting van 
de school, 50 jaar geleden, reeds in de gelegenheid was geweest, of 
den moed had gehad op de inrichting plaats te nemen. Maar het be
wijst nog cens wcer, dat de school is ingeburgerd en dat ze populair 
is geworden. Als alle voorteekenen niet bedriegen, zal ze nog lange 
jaren bn voor de stad bn voor de naaste omgeving tot zegen kunnen zijn.
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zij stelt 
i werk- 
i indivi-

Ik

goed mogelijk enkele zinnen uit liet betoog van 
ïrgegeven, waarin, meen ik, het scherpst leidende 
>orden zijn gebracht, 

irtikel met de

geen enkele methode. „Op verschil- 
:hillende plaatsen maakt zij van ver- 

als zij dit doet, geschiedt het altijd

en inhoud in ru

in dezelfde aflevering, waarin Mrs. Ensor haar indrukken over de 
Amerikaansche nieuwe scholen onder woorden brengt, staat ook een 
uitvoerig artikel van dr. Matthew H. Willing over de Lincoln school. 
Hij geeft een historisch overzicht van den groei, — zij werd geopend 
in 1917, ~~ waar nu de kinderen, jongens zoowel als meisjes, kunnen 
blijven tot zij naar de hoogeschool gaan. De leeraars zijn van ver
schillende opvoedkundige overtuiging, vertelt de beschrijver, maar zij 
hebben allen één gemeenschappelijk doel voor oogen: „iets te vinden 
omtrent opvoeding wat gezond en bruikbaar is.” De school streeft 
er naar om proefnemingen te doen, „die haar leerlingen geschikt 
maken om in een moderne wereld te leven en tevens bekwaam en 
er naar verlangend om een moderne wereld meer geschikt te maken 
om er in te leven.” Daarvoor moeten zij, die onderwijzen, het kind, 
maar ook de maatschappij kennen, want, zegt hij: „Vroeger of later 
moet er ingezien worden, dat een leerplan, hetwelk een leerling niet 
kan of wil aanvaarden, van geen waarde is, en een leerling-werk- 
zaamheid, die een gemeenschap niet kan of wil aanvaarden, ook van 
geen waarde is.”

Daarom zweert de school bij i 
lende oogenblikken en op verscl 
schillende methodes gebruik, maar 
onderzoekend, niet aanbiddend."

Zij gaat dus niet van één methode, zonder meer, uit, maar 7. 
er haar trots om in up-to-date te zijn. „Zij erkent de waarde van 
zaamheid in het klasselokaal; zij kent groote waarde toe aan 
dueele ontwikkeling in het gemeenschaps-gehecl; zij gelooft, dat denken 
meer is dan het meesterschap in den vorm en scheppende kracht 
meer dan nabootsing; en zij streeft er naar kinderen te laten loeren 
zonder dat zij zich ongelukkig voelen.”

Hiermee heb ik zoo 
den heer Willing weer"' 
beginselen onder woorden zijn

De schrijver eindigt zijn artikel met de verklaring, dat zij, die de 
Lincoln-school het best willen leeren kennen, het doen kunnen door 
haar uitgaven te bestudeeren. Een lijst volgt dan van alles wat er 

haar leeraars verscheen.
: volgde dus den raad, in deze aanwijzing gegeven, wendde mij 

tot de school en onmiddellijk liet dr. Caldwell mij eenige der uitgaven 
sturen, welke dus volgens die keuze voor den Europeaan het best 
doel en werkwijze der school typeeren.

Het stapeltje, door mij ontvangen, is naar aard 
brieken te verdeelen.
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uiterste 
ezin, en 
teekenis

om al het mij

geboren bekwaamheid is
en tegenzin oproept, weggelaten is en juist, omdat de 

ing van het kind aan alles dienstbaar wordt gemaakt, 
veel hoogere standaards van geestelijke ontwikkelii 

gestreefd worden naar bet uiterste van 
de school en door het gezin, en het doet 
op dat oogenblik de beteekenis van het | 

:n begrijpt. Juist omdat de kinderen hier i

onnoodig is
belangstelling
kunnen er veel hoogere standaards van geestelijke ontwikkeling zijn, 
en er moet gestreefd worden naar het uiterste van het kinderlijk 
kunnen, door de school en door het gezin, en het doet er niet toe 
of het kind op dat oogenblik de beteekenis van het gevergde niet 
voor hemzelvcn begrijpt. Juist omdat de kinderen hier gelukkig zijn, 
moeten zij harder werken. Onze moderne paedagogische filosofie hecht 
buitengewone en somtijds eenzijdige beteekenis aan het groeiproces 
en vergeet dat ontwikkeling zoowel inspanning als groei vertegen
woordigt. De dingen komen er niet vanzelf, ook al zijn de omstan
digheden zoo goed mogelijk. Onkruid zoowel als koren groeien in den 
besten bodem. De grond moet voortdurend bewerkt worden. Nauw
gezette en voortdurende inspanning, onvermoeibare inspanning — is 
de prijs voor verstandelijke en moreele volmaking. Maak gebruik van 
de spontane belangstelling van het kind, wek die ten volle, maar zoek 
door oefening en op het goede oogenblik ook door dwang, om in het 
kind de secundaire belangstelling 
ken, die nooit tot ontwikkeling zouden komen, indien 
kwame, en zoo noodig, de krachtige tusschenkomst 
en huis.

„Het kind moet zelfbeheersching leeren, de school kan hem helpen, 
in de eerste plaats door hem den weg te wijzen, maar als het noodig 
is, door te eischen. Hoe beter het begrepen wordt door al de betrokken 
partijen, ~ school, leerling en huis ■— dat het moeten in reserve is, 
geölied en klaar voor het gebruik — hoe minder het gebruikt hoeft 

te worden."
Ik had gelezr

Hef eerst greep ik naar The factors of School Succcss, door Abraham 
Flèxncr. Dc ondertitel zegt, dat de inhoud een toespraak is, gehouden 
op een bijeenkomst van ouders en leeraars, den 12en Januari 1923. 
Ook ik zette mij tot luisteren, want hoe beter was de school te kennen 
dan door een redevoering over haar aard, tot de ouders der leerlingen 
gehouden 1 Die toespraak had mij antwoord te geven op de vraag, of 
het de moeite waard zou zijn het geheele stapeltje door te werken. 
Iets als een vertrouwenskwestie werd er door mij gesteld.

Een school kan alleen succes hebben, las ik, wanneer zij den na
tuurlijken aanlog van het kind kent. „Een kind kan niet doen wat er 
niet in hem is om te doen." Zij moet rekening houden met de huise
lijke en sociale omgeving. En dan is er de school zelf.

„Er kan niets verwacht worden van kinderen, wat boven hun aan- 
om te volbrengen." Maar juist, omdat wat 
oproept, weggelaten is en 
id aan alles dier

naar het 
door het ges 

bete

ring, onvermoeibare inspanning — 
moreele volmaking. Maak gebruik v.

het kind, wek die ten volle, maar 
oogenblik ook door dwang, om i 
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;cft, dat

gestuurde door te werken. Ik wist, dat deze school bewust naar het 
nieuwe ging, van het kind eischtc, eischen mocht, omdat zij ook gaf, 
het deed met volle handen.

schrijven, wat de school beter 
: ik er over las, moet er eerst 

g beantwoord worden, of voor ons land het bestudecrcn van 
>ol in het venre New York iets meer dan een academische

Van het stapeltje geschriften zij eerst besproken dat, wat niet in 
alles nieuws vertelt aan hen, die, voor het te bestudeeren, reeds

Wanneer ik nu over al datgene 
doet kennen dan de beschouwingen, 
de vraag 
een schoo 
kwestie is.

Want ten slotte zijn Amerika en Europa niet hetzelfde. Daar heeft 
men niet te vechten met eeuwenoude traditie, die voor ons aan de 
andere zijde van den Atlantischen Oceaan het zooveel moeilijker 
maakt om naar andere inzichten te handelen.

En ons kleine, goede land is zoo heel klein. Wat is zelfs naar 
grootte en getal inwoners Amsterdam vergeleken bij New York! 
Wat daar mogelijk is, kan toch niet hier werkelijkheid worden met 
ons verleden, onzen landaard, het historisch-gcwordcne!

Daar echter al het oude en verouderde tot ondergang gedoemd 
is, niets is, alles wordt, kunnen wij in Europa ons voordeel slechts 
doen met Amerikaansche studie en opvattingen, juist omdat die door 
den adem van het nieuwe, het wordende, tot anderen wasdom kunnen 
geraken. En het betere is altijd de vijand van het goede. Dat betere 
prikkelt tot vergelijken, omdat het over andere mogelijkheden het heeft, 
naar ander vergezicht leert kijken, hoogten doet beklimmen, waarbij 
het verschil tusschen heuvels en bergen als tastbare werkelijkheid 
gekend wordt.

Wat in New York mogelijk is met Amerikaansche middelen en 
opvattingen, is hier niet in zijn geheel na te volgen, zonder meer.

Maar ook voor Nederlanders is het goed om op reis te gaan, 
pacdagogisch te verkennen. Wie het doet, leert zich afvragen of het 
bij ons toch wel in opvoedkundig opzicht „boter tot aan den boom" 
is, of niet heel veel anders zou kunnen, anders zou moeten, ook al 
zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd en al moet er heel 
veel water naar de zee stroomen, voor een recht geaarde Hollandsche 
schoolmeester, van den laagsten tot den hoogsten rang, toegeef 
er nog wel iets binnen de grenzen der mogelijkheid te verand< 
aan school, onderwijs en opvoeding!
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arbeid
i onderwijs

van datgeen, door dit boekje van 
geacht; het beginsel kan slechts 
alle waarlijk vormend onderwijs 
zooveel water naar de zee; wij 

een bodemloozen put. Deze studie, 
John Hockett met de hulp van 
leerling weten moet om toegepast

in den geest der samenwerking 
ons land soms i<

gegeven
:rgelijken. "Want de door mij genoemde 

door gemcenschappelijken arbeid van 
■ geheel gaven ter wille van

iets wisten van het 'Winnetka-stelsel. Die geschriften geven echter 
niet datgeen, waardoor een kind in eigen arbeid zichzelf onderzoeken 
kan, omdat het boek tot zelf-contróle leidt als in dat stelsel.

Naast mij liggen The History Jnquiry, Objective Studies in Map 
Location en Coöperative Work in the Organisation oj local Material for 
gencral Science histruction: the Water Supply System.

Alle drie komen als andere, in den loop dezer beschouwing te be
handelen, overeen in den geest der samenwerking, waarvan zij door
trokken zijn. Wie weet hoe in ons land soms iedere leerkracht op 
zijn eentje werkt, hoe weinig we er nog van doordrongen zijn, dat 
alle onderwijs, waar het ook gegeven wordt, zich dient te groepeeren 
om de leerling, gaat aan het verge'"' 
geschriften zijn alle ontstaan d< 
verschillende leeraars, die één ge 
en opvoeding, leerling en school.

Buiten beschouwing kan gelaten worden The History Inquiry, omdat, 
al is de Lincoln School er bij betrokken, het toch geen licht werpt 
op haar specialen arbeid en als studie-materiaal te veel zuiver Ameri- 
kaansch is, dan dat het zou passen in het kader van dit artikel.

Meer geschikt voor dat doel is Objective Studies in Map Location. 
Men kan voor de onderdeden daarvan in meening verschillen met de 
samenstellers over de beteekenis van datgeen 
het meeste belang voor den leerling geacht; h< 
navolging vinden en als zuurdeesem alle waai 
doortrekken. Wij dragen toch nog 
brengen kennis, die verzinkt als in < 
uitgewerkt door Harold Rugg en 
Emma Schweppe, gaat na wat een 
te worden op het gebied der aardrijkskunde.

In het voorwoord van Harold Rugg, wordt gezegd dat de Social 
Science-^voep van de Lincoln School reeds vier jaar bezig is, >— het 
boekje werd in 1925 uitgegeven, — om de vraag te beantwoorden, 
die luidt: Wat zullen wij onderwijzen? Het maken van een leerplan 
wordt daardoor steeds minder en minder gebaseerd op het oordeel 
van leerboekcn-schrijvers en enkelingen-leeraars, maar meer en meer 
op objectieve studie van menschelijke behoeften.

De studies, lezen wij, zijn van tweeërlei aard, aan den eenen kant 
zijn het zij, die nagaan wat de menschen doen; aan den anderen die, 
welke nagaan wat de menschen moesten zijn en doen moesten. Wat 
de eerste betreft: voor de economie van het leven zelf moeten de 
meeste menschen kunnen beschikken over routine, vaardigheid en 
positieve kennis. Wat daartoe behoort, dient nagegaan te worden
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en het feitenmateriaal,

maken is te 
van kinderen 
het mo{ 
critische.

den doorslag te laten 
opbouwende groote

overtollig — stof in dikke wolken bij 
vliegen, —- wat er minder gedwon- 

:spaard werd aan kind en onder- 
:lf verdwijnen zouden, — hoeveel

door een objectieve studie van 
die de mensch noodig heeft.

Belangrijker voor het leven echter dan de vaardigheden en kennis, 
die de mensch bezit, zijn het inzicht en de houding, die hun gedrag 
beheerschen. Hoe kunnen dat inzicht en die houding worden ontdekt? 
Niet door een studie van wat de massa der mcnschcn is en hetgeen 
zij eiken dag doen. Dat is geen waarborg voor vooruitgang. De grootc 
leidende gedachten en overheerschende houdingen tegenover het leven 
kunnen alleen gevonden worden door een beroep op het oordeel van 
den mensch. AViens oordeel? dat van den individueelen leerplan-maker? 
van den leerboek-schrijver? van den leeraar? of den directeur? Zelden! 
Neen ■— het oordeel van groote geesten, die leven in de voorste rijen 
van gedachte en gevoel. De voornaamste en schoonste resultaten der 
opvoeding moeten dus bepaald worden door dat denken en voelen. 
Maar, ook al zal de leerplan-maker rekening houden met dit alles, 
wat minder tastbaar is, zal hij er toch naar streven om den basis 
van zijn leerplan te behouden. Hij zal niet zich alleen durven verlaten 
op zijn eigen oordeel, want het gevaar van het leerplan eenzijdig te 

groot. Neen, hij zal het oordeel, waarop hij de studies 
baseert, zoo veelvoudig inogelijk doen zijn, en hij zal al 

«gelijke doen om den doorslag te laten geven door de meest 
evenwichtige en opbouwende groote denkers en door hen, 

welke geestelijk het diepst schouwen.
er in mijn benaderend Hollandsch
•jen uit en 
niigen en < 

New Y<

Zoo staat het er in mijn benaderend Hollandsch en de Nederlander 
wrijft zich de oogen uit en weet, dat de Atlantische Oceaan in paeda- 
gogische verhoudingen en opvattingen, die zijn land scheidt van de 
strook lands, waar New York ligt, nog veel broeder is dan in geogra
fische mijlen uit te meten ! We bestijgen toch met zulke woorden bergen 
van wijd uitzicht... en zij gaan vooraf aan een nuchter onderwerp als 
Map Locatton, dat met zulke beschouwingen ook gedrenkt wordt in 
het ideëele: het algemeen vormende, het geheel van harmonische, 
ontwikkelende opvoeding.

Het is natuurlijk niet mijn doel om de omvangrijke studie, hier 
slechts met enkele woorden aangeduid, in bizonderheden te bespreken, 
waarvoor ik noch de aangewezene, noch de bevoegde ben. Het gaat 
voor mij slechts om het beginsel, in het boekje nauwgezet en met 
algeheele toewijding uitgewerkt. Wilden we ook hier in ons land er 
naar luisteren! Wat er, ~ door na te gaan, wat voor ieder in eenig 
vak noodig is te weten, en wat 
zulk onderzoek de ramen uit zou 
gen zou worden, — hoeveel leed er bes, 
wijzende, ~ hoeveel examens vanzeL
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de fc

na grondig

■

belangri 
hebben

naar de licha- 
* geschikte at- 
charleston. laat

• systematisch ingedeeld. Voor New-York 
. nog aan 60 leeraars gevraagd, wat zij als het eigenlijke 
onderwijs beschouwden. Zoo werd deze studie weer een 

apsarbeid, niet op te dringen aan eenige school, maar slechts 
>orbccld van hoe het kan in het belang van den leerling, 
gebaat zal worden door een leerplan, dat het beste voor 

ige studie geeft.

tijd vrijkomen voor ander doel dan parate kennis zonder meer!
Dezelfde geest van samenwerking is er in de studie, die het heeft 

over het systeem van watervoorziening en nagaat hoe Californië, 
Cleveland, Muskogee in Oklahama, Cincinnati en New York hun 
drinkwater krijgen. De studie wordt ingeleid door dr. Otis W. 
Caldwell. Het behoort weer niet tot mijn competentie om na te gaan 
of technisch al het meegedeclde in orde is en of andere opvattingen 
met evenveel recht verdedigd kunnen worden.

Daar gaat het weer voor mij niet om, die mij slechts tot doel stelde, 
groote lijnen in al het mij gezonden materiaal te volgen. En men 

eft toch waarlijk geen leeraar te zijn in de materie, in dit geschrift 
behandeld, om onder de bekoring van zijn inhoud te komen.

Leeraars van vijf verschillende streken van Noord-Amerika, van 
Californië tot New York, geven voorbeelden van gemeenschappelijke 
studie hoe in een bepaald aantal lessen het drinkwater-systeem van 

bizondere streek kan behandeld worden, wat zij daarin als het 
rijkste beschouwen. Zij lichten alles toe door illustraties; zij 

alles met elkander 
werd bovendien nog aan 60 1 
doel voor dit 
gemeenschap^-' 
als een voc 
die alleen

TAe belangstelling voor den volksdans 
is in breeden kring herleefd. In alle 

landen gaan Jeugdbeweging en volksdans 
hand aan hand.

Wat 't mag zijn, dat men in den 
tegenwoordigen tijd zich op *t rylhme 
van muziek wenscht te bewegen, willen 
we thans niet nader onderzoeken, tnaar 
dat de belangstelling voor den volksdans 
bij de katnpeerendc jeugd, A.J.C.-ers enz., 
verband houdt met de step-woede in 
society-kringen of wat daarop wil ge
lijken. mag men als vaslstaand aannemen.

Dat de jeugdleiders de belangstelling 
voor den volksdans dankbaar aangrepen 
en verheugd zijn de jongeren hiermee

minder te doen verlangen i 
melijk en moreel minder 
mosfeer van step en 
zich begrijpen.

Minder bekend is, dat ook door vol
wassenen thans volksdansen worden 
beoefend. De stool hiertoe gaf de heer 
A. de Koe. Directeur van Ons Huis, 
Rotterdam, en zijn medewerkster vond 
bij in mevrouw A. Sanson-Catz.

Aanvankelijk waren het de ontwik- 
kelingsclubs van Ons Huis, later het 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling en 
vele anderen, die binnenshuis en buitens
huis de oude dansen in eere herstelden 
en met groot enthousiasme beoefenden.

De heer De Koe en mevrouw Sanson 
meenden in de eerste plaats de oude
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mocht I
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ilie beoogt te zijn.” 
;, door den schrijver 
dient dus zijn werk

historische compilal 
Met de restrictie.

zelf aangegeven, ai 
aanvaard.

Van 
ik het 
die”

verstrekt de Di- 
te Rotterdam.
i op te geven

X //. Bolt, Directeur der Pallas 
Athene-school te Amersfoort, 
Nieuwe 1F7egen in Opvoeding en 
Onderwyj. — ). Ploegsma, Zeist.

dagen heeft, 
srai in 't land 

van overal toont 
Daarom stelt Ons 

den komenden zomer

ook aan externen 
en gegeven. De 

I. omdat men vooral 
ten gelegenheid tot

s ' Huis, l 

hben zich

schrijver aanwijst, hoeft niet 
nagevolgd te worden. Daar 
enkelen crnsligen opvoeder 
; doch zijn betoog en streven 
lemend iets om allen, die 
ingsarbeid te maken hebben, 
te laten vergelijken en te 

lot steeds helderder inzicht 
De heer Bolt geeft weer een 
n dat te kunnen doen en 

wij hem en den uil- 
ikbaar te zijn.

IDA H

een Vacantie-cursus te geven, met een 
programma van opleiding tot den Volks- 
' Mevrouw ' Sanson werd bereid' ge

vonden dezen te leiden. Vermoedelijk 
zal hij in „De Vonk" te Noordwijker- 
hout plaats hebben van 8-—lójulia.s., 
tenzij het alsnog mogelijk mocht blijken 
elders, op een centraal gelegen punt, met 
het oog op de schoolvacanties, een ge
bouw te vinden, dal hem in de 2e helft 
van Juli huisvesten kan.

Circa 40 deelnemers kunnen 
nomen worden, terwijl o 
gelegenheid zal worder 
prijs is laag gesteld, 
ook onderwijskracht^ 
deelneming wil gevet

Nadere inlicht 
recte van Ons 
Deelnemers hebl 
vóór 15 Mei.

Nederlandsche volksdansen aan 
Nederl. Volk te moeten teruggcvei

Een eerste bundel dezer Nedcrland- 
sche dansen zal tegen Paschen 't licht 
zien (Uitgave Stichting „De Jeugd”).

Toen van alle zijden belangstelling in 
dit streven betoond werd, besloot Ons 
Huis tot het geven van een Jeugdleiders- 
cursus, onder leiding van mevrouw A. 
Sanson-Catz.

De aanmelding was van zoodanigen 
omvang, dat de cursus niet op een avond 
gehouden kon worden, hij heeft thans 
op twee avonden per week plaats. Ook 
Haarlem vroeg om een cursus en ook 
daar was de toeloop zoo groot, dat 
spoedig naar een grootcr lokaal moest 
worden omgezien.

Daar een week maar 
kan mevr. Sanson r 
cursussen geven en 
men belangstelling. 
Huis zich voor in <

ganscher harte echter wcnscli 
een grooten kring van lezers toe, 

een idealist schreef hel, iemand, 
ervan overtuigd is, dat er nog heel 

l nieuwe wegen in het land der 
opvoedkunde te betreden zijn, voor in 
alle kinderen alle mogelijkheden tot 
groei verwezenlijkt kunnen worden en 
zullen zijn.

Wat de 
klakkeloos ni 
is het geen c 
om te doen ; 
zijn een uitnc 
met opvoedin 
eigen werk t< 
peilen om to* 
te komen. D* 
maatstaf om 
daarvoor hebben 
gever slechts danl

Tiet zij op den voorgrond gezet, dat 
niet alle nieuwe wegen, door ver

schillende opvoeders in binnen-en buiten
land betreden, door den heer Bolt op 
zijn opvoedingskaarl zijn aangegeven. 
Ook zijn literatuurlijst is niet volledig. 
Als „leerboek" is dus zijn werk niet te 
beschouwen.

Maar laat mij er ook dadelijk aan 
toevoegen, dat het niet in zijn bedoeling 
lag zoo iels te geven. In zijn woord 
vooraf zegt hij: „Gestreefd is dus nergens 
naar volledigheid, zelfs niet voor Neder
land. Verschillende stroomingeu, per
soonlijkheden, methoden en scholen, die 
hun verdienste hebben gehad of nog 
hebben voor de evolutie van oude stel- 

van opvoeding en onderwijs, zijn 
genoemd of aan een nader onder

onderworpen, omdat het buiten 
het bestek van dit werk ligt, dat geen
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dat de afschaf- 
aeidsschool in ie

rechts 
joeden, die de Fransche 
lardoor hun kinderen ™

>aar onc 
i vinden

In ons land heerscht vrij algemeen de overtuiging, 
fing in 1920 gevolg was van het streven om de eenht

"T7"6ór- noch tegenstanders van „het Fransch op de L. S.” kunnen
’ meenen, dat door de verwerping van het wetsvoorstel-Waszink 

in December 1.1. het vraagstuk van „het Fransch op de L. S." is 
opgelost. De chaotische toestand van de „Fransche cursussen" en 
het feit, dat het M.O. er van uitgaat, dat de normale leerling met 
kennis van het Fransch op de M. S. komt, zijn blijven bestaan.

Daarbij komt, dat Min. Waszink medegedeeld heeft, dat hij een 
wijziging van het K. B. betreffende de toelatingsexamens M. O. zal 
uitlokken; terwijl het afwijzende votum van de Tweede Kamer, met 
de kleinst mogclijke meerderheid genomen, tot stand kwam mede op 
grond van de overweging, dat, hangende de arbeid der Staatscom
missie L. O., niet incidenteel over het Fransch moest worden beslist.

Dat de tegenwoordige toestand onhoudbaar is, kan trouwens niet 
worden ontkend. Hij stelt hen, die de wet bona fide willen naleven, 
voor de moeilijke keuze tusschen het belang van hun kind en den 
eerbied voor de wet, hij schaadt het openbaar onderwijs (de bij
zondere school kan veel gemakkelijker vormen vinden om overtreding 
van de wet formeel te rechtvaardigen) en is met name in het nadeel 
der minder gegoeden, die de Fransche cursussen niet kunnen of willen 
betalen en daardoor hun kinderen op de M. S. zien achtergesteld, 
dan wel buiten het gewone schoolgeld om een met hun draagkracht 
onevenredig bedrag voor Fransche privaat-cursussen moeten opbrengen.

Onder die omstandigheden dient te worden overwogen hoe wij 
uit deze impase zullen geraken. De volgende bladzijden trachten 
daarvoor een grondslag aan te geven door de bespreking van de 
paedagogisch-didaktische zijde van het vraagstuk, met uitschakeling 
van andere gezichtspunten, bijv, de sociale en economische.

Het probleem van „het Fransch op de L. S." 
door Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM.
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orspronke- 
’t Ncder- 
voor hun 

kennis der 
«dat 't geen „cxamcn- 

in het 6e leerjaar moet nog opzettelijk worden gc-

Die te Alkmaar: „Ik ben het 
van het leerprogramma van de 

toelating tot H. B.
lagere
1. S. <

wordt, is wel

5 ge'

leerjaar 
en blijft 
van het

i er aan

het leerproj 
de eischen van t

eens met hen, die het Fransch 
school willen afvoeren; doch 

en gymnasium zijn nu eenmaal

voeren. Die meening is in haar algemeenheid onjuist; de onderwijs
verslagen uit de jaren vóór 1920, met name die van 1908 en 1914, 
bevatten tal van klachten over het Fransch van inspecteurs, school
opzieners en schoolhoofden, die geenszins uit dit streven kunnen 
worden verklaard. Men kan ze als volgt samenvatten:

Onder den druk van de eischen der M. S. begint de L. S. te vroeg 
met het Fransch en besteedt daaraan te veel tijd en energie. Daar
door blijft niet genoeg tijd voor andere vakken en wordt te veel 
huiswerk opgegeven. Voorts wordt het onderwijs in ’t Nederlandsch 
te veel in grammatikale richting gedrongen. Eindelijk wordt Fransch 
aan een aantal kinderen onderwezen, die deze taai toch niet vol
doende leeren beheerseben; deze kinderen zouden beter Duitsch of 
Engelsch leeren, dan Fransch.

Ik doe uit de rijke stof enkele grepen. De schoolopziener in ’t 
district Utrecht schrijft in 1914: „Mijn grootste grief tegen het onderwijs 
in de vreemde talen, zooals het traditioneel gegeven 
deze, dat de kinderen er veel te vroegtijdig mede worden lastig 
vallen. In de scholen, die voorbereiden voor gymnasium of M.u.l 
school, beginnen ze in het 4e, soms zelfs reeds in het 3e 
met het daarvoor aangewezen Fransch. Dat Fransch is 
daar een hoofdvak; want aldus wordt door de inrichting ' 
toelatingsexamen geëischt; veel wekelijkschc lesuren worden 
besteed. Door leerlingen en onderwijzers wordt veel getobd en ge
zwoegd, teneinde het zoo ver te brengen, dat aan de gestelde examen- 
eischen kan worden voldaan.

In verhouding tot den daaraan besteden tijd zijn de gemaakte 
vorderingen toch maar matig te noemen. Waarom wordt zooveel 
inspanning beloond met zoo bescheiden resultaten? Vóórdat de 
kinderen het „algemeen beschaafd" Nederlandsch voldoende hebben 
leeren hanteeren, worden zij gedwongen een tweede taal aan te

Die kunstbewerking doet den meesten geen goed; hun 
lijk taalgevoel wordt bedreigd en verzwakt; de tijd aan 
landsch besteed, moet spaarzamelijk toegemeten worden; 
ontwikkeling zoo gewichtige vakken als teekenen, zang en 
natuur worden zeer stiefmoederlijk behandeld, om 
vakken” zijn en i" 6e leerjeei ___1 ...D
drild'.
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»g de wet < 
de eisch vat 

opleidingsscholen

De inspecteur in de 3e insp. schrijft: „Wat ik in mijn 
geleden uitgebracht verslag opmerkte, moet ik thans weer 
gelijk trouwens bij andere 
aan de Franschc taal bij ons lager onderwijs een zoo groo 
is ingcruimd, dat hierdoor beslist nadeel wordt toegebrachl 
onderwijs in de verplichte leervakken en in de andere vreemde talen. 
De tijd en moeite, door zoo velen in hun schooljaren aan ’t Fransch 
besteed, wegen bij verre na bij de meesten niet op tegen het nut, 
dat zij daarvan in hun later leven trekken".

Die te Middelburg klaagt: „ Dat de toelatingsexamens het onder
wijs drukken, zoodat hem zelfs leerplannen werden voorgel 
voor Fransch 5 uur *s weeks was uitgetrokken, voor Ni 
IJ.j, voor teeltenen en zang niets. Natuurlijk keurde hij ze 
maar dat ze hem werden voorgelegd, zegt al genoeg”.

De schoolopziener te Amsterdam schrijft in 1908: „Aan het Fransch 
wordt niet alleen chronologisch de voorrang gegeven, maar er wordt 
ook, zoowel relatief als absoluut gemeten, een verbazend groot aan
tal uren aan besteed. Is dit wenschelijk ? Ter beantwoording dier 
vraag heb ik de beschikking over een groot aantal citaten, die ik 
juist om hun groot aantal en hun groote eenstemmigheid niet ge
bruiken kan. Het zou anders wel indruk maken, zooveel gelijkluidende 
getuigenissen aan te halen. Nu moet ik mij bepalen tot het consta- 
teeren, dat met zeldzame eenstemmigheid door de arrondissements-

zes jaren 
opmerkte, moet ik thans weer herhalen, 
gelegenheden ook al geschiedde, n.1. dat 

lager onderwijs een zoo groote plaats 
it aan het

van dien aard, dat ’t onderwijs in het Fransch in het je of uiterlijk 
in het 4c leerjaar dient aan te vangen. De kinderen hebben dan echter 
van de Ncderlandsche taal nog lang niet zooveel geleerd, dat zij 
met een vreemde taal kunnen beginnen en vooral niet met 't Fransch. 
Zoolang de wel op het M. O. niet herzien is en daaruit wegge
nomen de eisch van Fransch bij het toelatingsexamen, zoolang zullen 
de opleidingsscholen onder den druk van het Fransch blijven ver- 
keeren.”

„Of is het niet treurig, dat bijv, een vak als natuurkunde in de 
7e klasse niet wordt onderwezen, omdat er geen tijd voor is? Is 't 
niet treurig, dat er aan teekenen weinig en aan zingen in het zelfde 
leerjaar niets wordt gedaan, omdat de tijd ’t niet toelaat ? En dat, 
terwijl er voor Fransch 6 uren op den rooster worden uitgetrokken: 
250 uren per jaar voor een vak, waarvan weinig wordt geleerd en 
dat velen niet noodig hebben, terwijl zij van nuttige kennis ver
stoken blijven".
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school haar leerlingen trekt 
bekendheid met een vreemde

1908 o verlees, dan 
dat ik er eigenlijk 
>en of te wijzigen, 
de lagere school?

daaraan enkele 
die er 
zoo nuttij 
bracht. I

een g< 
dan één

Die te Zwolle in 1919: „Wanneer een 
uit die kringen van het volk, waar bekendheid met een 
taal geen vereischte is, en ik bemerk dan, dat in de 5c en 6c klasse 

uren ’s weeks besteed worden door al de leerlingen, 
in zitten, dan betreur ik het, dat van den kostbaren tijd, die 
ttig kon worden gebruikt, een gedeelte onnut wordt doorge- 
En toch is dat in meer dan één school het geval".

schoolopzieners en de door hen geraadpleegde hoofden verklaard 
wordt: Er wordt met het Fransch veel te vroeg begonnen; er wordt 
aan het Fransch veel te veel tijd besteed; de voorrang aan het 
Fransch toegekend berust op historie en traditie, maar is thans een 
anachronisme geworden; de lagere school heeft echter in dezen geen 
schuld, daargelaten, dat nog vele ouders uit traditie aan het Fransch 
hechten, zoo is de eigenlijke schuldige het middelbaar en gymnasiaal 
onderwijs, dat niet alleen Fransch eischt, maar bovendien veel te 
veel eischt (met name te veel grammaticale detailkennis); dientenge
volge ligt de verplichting om Fransch te geven als een looden druk 
op de voorbereidende school. Bestond die druk niet, dan kon het 
Fransch van de gewone lagere school verdwijnen; hoogstens zou men 
in het laatste leerjaar een beetje voorbereidend onderwijs 
geven; verreweg de meeste hoofden zouden dit wenschen."

En in 1914: „AVanneer ik mijn verslag van 
vind ik, dat dit nog woord voor woord geldt en 
niets aan heb toe te voegen of er in te schrapp< 
Dit geldt met name van de kwestie: Fransch op < 
die sedert wel druk besproken is (want de verrassend spontane één
stemmigheid van het rijksschooltoczicht, die uit ’t regecringsverslag 
bleek, heeft wèl de aandacht getrokken), maar geen stap nader tot 
haar oplossing gekomen is; het Fransch is niet teruggedrongen; de 
neiging tot het Engelsch heeft zich niet werkbaar geaccentueerd; de 
onverschilligheid voor het Duitsch blijft een zonderling feit in het {niet 
het minst met Duitschland) handeldrijvende Amsterdam. Kortom de 
toestand is bijna geheel stationnair gebleven".

Er was dus zeker op pacdagogisch-didaktische gronden in 1920 
alle aanleiding om een belangrijke wijziging te brengen in den bc- 
staanden toestand. Dat die wijziging den vorm kreeg van een algeheel 
verbod van het Fransch, is echter zeker mede veroorzaakt door over
wegingen van socialen, politieken en technisch-legislaticven aard 
(bezwaren tegen de „standenschool", financieele gelijkstelling, neiging
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1c. De eerste is de psychologie van de taal-ontwikkeling bij het 
kind en van het taal-onderwijs. Tot voor betrekkelijk korten tijd 
heerschte algemeen de overtuiging, dat het zeer vroegtijdig aanleeren 
van een vreemde taal, liefst een tweede voertaal, de kinderlijke ont
wikkeling in hooge mate ten goede kwam. Het kind leerde aldus, na?r 
men meende, spelenderwijs twee talen beheerschen. In verband daarmede 
stond het systeem van gouvernantes, bonnes, nurses of KinderfrUulein, 
voor wie zich die weelde kon veroorlooven. Ofschoon het aantal der 
ouders, die van zulke hulpkrachten gebruik maken, sterk afgenomen 
is, geldt dit stelsel voor velen nog als een ideaal. In dezelfde lijn 
denken zij, die zoo vroeg mogclijk met Fransch willen beginnen, om 
toch vooral de cultureele betrekkingen tot Frankrijk niet te doen 
verslappen.

Tegen psychologisch onderzoek is deze me< 
Op grond deels van theoretische overwegingen, 
teele onderzoekingen, zijn de deskundigen het alg 
geworden, dat het aanleeren van een vreemde taa.

tol uniforinisccrcn der wet 1920). De vraag is of die maatregel niet 
te radicaal is geweest?

Wanneer ik tracht die vraag te beantwoorden allereerst op grond 
van de onderwijsverslagen, die wel de beste bron van ervaringen 
zijn omtrent den toestand voor 1920 bij het L. O., moet ik'erkennen 
dat op dezen grond de vérstrekkende maatregel van 1920 niet kan 
worden gerechtvaardigd. De verslagen bevatten overtuigende argu
menten, dat er tc veel Fransch op de L. S. vóór 1920 werd geleerd; 
zij toonen geenszins aan dat een verbod van Fransch is gerechtvaardigd, 
laat staan gcëischt. Bovendien laten zij — dank zij het hokjes-stelsel 
van ons onderwijs, waardoor een maatregel door de autoriteiten nooit 
in zijn gehcele draagwijdte wordt overzien — de vraag volstrekt 
onaangeroerd of een volledige afschaffing van het onderwijs in vreemde 
talen op de L. S. niet een zoodanigen druk op de M. S. zal leggen, 
dat daardoor de kinderen, die op de L. S. worden ontlast, daarvan 
later nadeclcn zullen ondervinden, ernstiger of even ernstig als degene, 
die worden aangewezen. Op grond van de onderwijsverslagen kom ik 
dus tot de conclusie, dat de aangewezen onbetwijfelbare bezwaren wel een 
vermindering van het Fransch noodzakelijk maakten, maar niet de af
schaffing er van konden rechtvaardigen.

Er zijn drie verdere bronnen, die m.i. gegevens behooren te ver
schaffen ten opzichte van de vraag of de maatregel van 1920 moet 
worden gehandhaafd. Ik bespreek deze achtereenvolgens.
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taal goed wordt beheerscht, niet voordeclig maar nadeelig is, zoowel 
voor de ontwikkeling van de moedertaal als der vreemde taal. Zelfs 
meenen sommige onderzoekers een blijvenden achterstand in intellec- 
tueele ontwikkeling als gevolg van vroegtijdige tweetaligheid te kunnen 
aantoonen. Ook al laten wij dit laatste voor rekening dier onderzoekers, 
de nadeelige gevolgen van het te vroegtijdig aanleeren der vreemde 
taal laten zich moeilijk langer betwisten. Op dien grond heeft de 
Fransche Regeering (volgens verklaring van den Directeur van Onder
wijs te Saigon) in Anam een verbod uitgevaardigd om Fransch te 
leeren vóór de gewone schoolvakken twee i drie jaar in de landstaal 
onderwezen zijn. Op dezelfde gronden is, op voorstel van Dr. G. J. 
Nieuwenhuis, de Ned. Indische Regeering overgegaan tot een volledige 
reorganisatie van ons onderwijs aan inlanders; tot dezelfde uitkomst 
is men in Zuid-Afrika gekomen. Ook de ervaring der Deutsche 
Auslandsschulen wijst op een achterstand van deze scholen ten opzichte 
van kinderen, die tot omstreeks tien jaar eentalig worden opgevoed.

Deze op grond van de nieuwere psychologische beschouwingen 
gevormde opvattingen zijn dus in volkomen overeenstemming met de 
boven uit het onderwijsverslag aangehaalde bestrijding van het be
ginnen met het Fransch reeds in de 3e of 4e klasse der L. S. Wettigen 
zij ook de volledige afschaffing van het onderwijs in een vreemde taal 
vóór de leeftijd onzer M. S. is bereikt? Wanneer de hervormers 
van het taalonderwijs in Anam, Ned.-Indië, Zuid-Afrika, meenen dat 
de taalbeheersching met omstreeks 10 jaren zoover is gevorderd, dat 
het gebruik van een vreemde taal als voertaal kan worden toegelaten, 
moet m.i. daaruit de conclusie volgen dat het zooveel minder ver gaande 
aanleeren eener vreemde taal voor Nederlandsche kinderen van dcnzclfden 
leeftijd in 't algemeen althans niet nadeelig mag worden genoemd.

De voorstanders van het Fransch op de L. S. gaan te dien opzichte 
veel verder. Zij meenen, dat van een beslist voordeel moet worden 
gesproken, reeds op dezen grond dat het kind van 10—12 jaar een bij 
uitstek goed geheugen zou bezitten. Van die periode zou men dus 
partij moeten kiezen voor het aanleeren van vreemde woorden en 
grammaticale regels. Maar ook deze opvatting vindt geen steun in 
de nieuwere psychologische opvattingen. Deze verklaren het feit, dat 
een kind van dien leeftijd gemakkelijker een taal schijnt te’ leeren, 
niet uit een op zichzelf beter geheugen, maar uit de mindere remming, 
die het gevolg is van de geringere associatie-vasthcid der moedertaal. 
Kan dus dit argument niet den doorslag geven voor het leeren eener 
vreemde taal op de L. S., van groote beteekenis schijnt mij de over
weging door bijna alle schrijvers naar voren gebracht, dat nog meer 
dan de moedertaal een andere vreemde taal remmend werkt op het
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aanlecrcn van nieuwe taalvormen. Icder die op latcren leeftijd, bijv, 
wegens een buitenlandsche reis, wat van een nieuwe taal — bijv. 
Zwccdsch of Italiaansch — tracht te leeren, zal bemerken dat hij bij 
het zoeken naar een woord in die nieuwe taal niet zoozeer gehinderd 
wordt door Nedcrlandsche woorden, als door woorden uit de taal, 
die hij het minst goed behccrscht, bijv. Fransch of Engclsch. Vandaar 
dat de taal-psychologen tot de conclusie komen: Begin niet met meer 
dan één taal tegelijk. Zoo schrijft O. Jespersen in zijn boek: How 
to teach a foreign language: „Begin de vreemde taal niet, vóór de 
moedertaal eenigszins beheerscht wordt, dat is als het kind ongeveer 
10 jaar is. Een tweede vreemde taal erbij moet dan weer minstens 
2 jaar wachten. Leer de talen één voor één en besteed dan aan elk 
den noodigen tijd.”

De voorgaande beschouwingen zijn gebaseerd op de gegevens neer
gelegd in de reeds vrij omvangrijke literatuur over dit vraagstuk. De 
vraag dient gesteld of er kans bestaat door nieuwe daarop gerichte 
expcrimentecl-statistische onderzoekingen deze uitkomsten belangrijk 
te preciseercn. Het komt mij voor dat zij ontkennend moet worden 
beantwoord. Gesteld eensdat men groepen kinderen, volkomen homogeen 
ten opzichte van aanleg en milieu, zou kunnen onderzoeken, dan nog 
zou het nauwelijks mogelijk zijn op één jaar nauwkeurig te bepalen, 
welke de meest geschikte leeftijd is om met de eerste vreemde taal 
te beginnen. Maar zeker is het dat de individueele verschillen van 
aanleg en milieu een variatie van die grens van eenig jaren zullen 
meebrengen. Immers er kan niet aan getwijfeld worden — dat hebben 
tal van onderzoekingen objectief aangetoond — dat de genoemde 
verschillen, verschillen van intellectueele rijpheid en in 't bijzonder 
taalbehccrsching met zich mee brengen, die op den bedoelden leeftijd 
gelijk staan met leeftijdsverschillen van twee jaar en meer. M. a. w. 
wat voor een kind, waar milieu en aanleg samenwerken, op tienjarigen 
leeftijd wenschelijk of noodig kan zijn, zal voor een kind, waar deze 
omstandigheden tegenwerken, tot 12, 13 of zelfs 14 jaar moeten worden 
uitgesteld.

Deze overweging, die er toe noopt den beginleeftijd voor een vreemde 
taal niet massaal, maar individueel vast te stellen, wordt nog ver
sterkt door een tweede, daarmede samenhangende. Het antwoord op 
de vraag óf, en zoo ja hoeveel en welke talen, zullen worden geleerd, 
hangt eveneens af van aanleg en milieu. Waar deze ongunstig zijn 
zal men ■— ik bedoel thans niet op de L. S., maar in de geheele 
opleiding ~ moeten volstaan met hoogstens één vreemde taal of in 

•’t geheel geen. De meer begaafden zullen op < 
bij klassieke opleiding 5 of 6 talen moeten leert
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dat aan dat overheerschen der vreemde talen in o nsM.O. en V. H. O. 
groote bezwaren zijn verbonden; maar het is onnoodig daarop — 
en op de onmiskenbare voordeelen, die er tegenover staan — hier 
nader in te gaan. Want practisch gesproken denkt niemand er aan 
de gebruikelijke eischen voor moderne talen bij bet eindexamen M. S. 
of Gymnasium te verminderen.

Daaruit volgt: Zij, die een H. B. S., H. H. S., Gymnasium of Lyceum 
zullen bezoeken en dus ten minste drie vreemde moderne talen zullen 
leeren, dienen daarmede te beginnen zoodra de taalbcheersching der 
moedertaal dat toelaat. AVerkcn aanleg en milieu mee, dan behoeft 
die beginleeftijd niet later dan 10 jaar te worden gesteld, werkt een 
van beide factoren tegen, dan doet men beter later te beginnen, maar 
de belangen der eerste groep behooren niet aan die der tweede groep 
opgeofferd te worden. Zij die, hetzij door minder gunstigen aanleg 
of minder gunstig milieu met 10 jaar nog niet dc noodige 
der moedertaal bezitten, behoeven daarom geenszins van 
V. H. O. verstoken te blijven, maar zij kunnen er geen aar 
op maken op dengelfden leeftijd tot de M. S. te worden 
als de eerstgenoemden.

A fortiori moet de beginleeftijd voor deze kinderen niet afhankelijk 
worden gesteld van het feit dat zij, die slechts een of twee vreemde 
talen zullen leeren, later kunnen beginnen. Omgekeerd echter zullen 
ook de belangen van dezen (en van hen, die geen vreemde taal leeren) 
niet mogen worden achtergesteld bij de eerstgenoemden. Deze laatste 
opmerking geldt niet alleen den beginZrr/?jf</, maar ook de taal, die 
geleerd, resp. waarmede begonnen wordt. Een belangrijk deel der 
bedenkingen, in de onderwijsverslagen tegen het Fransch op de L. S. 
te berde gebracht, zijn niet psychologisch didaktischc bezwaren tegen 
een vreemde taal op de L. S„ maar cultureele en economische tegen het 
Fransch.

Met dezelfde inspanning als nu aan het Fransch wordt besteed, 
zoo wordt betoogd, zouden de kinderen het veel verder brengen 
in 't Engelsch of het Duitsch, en 
leven in dubbelen zin meer hebben, want de wercldbcteekenis 
de laatstgenoemde talen is thans veel grootcr dan die van ’ 
Ik ga met deze beschouwingen in zoover mede, dat ik voor 
landsche kind in ’t algemeen (met uitzondering echter voor 
wellicht ook voor N.-Brabant en Zeeland) geneigd zou zijn te : 
dat het beter doet Engelsch of Duitsch te leeren dan Fransch.
mede is echter geenszins gezegd, dat zij, die aan de eischen van M. O- 
of V. H.O. zullen moeten voldoen, met een dier andere talen zouden 
moeten beginnen. Het vaak gehoorde argument, dat de kinderen na
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ervaringen met de wet 1920 op de

2e. De beschouwingen 
in het vijfde of zesde let 
Bevestigen of weerspreken de 
L. S. opgedaan dezen cisch?

Wij hebben uit de onderwijsverslagen 
bezwaren tegen het Fransch voor 1920 ' 
lading van de L. S., het te kort komen van 
aan het mocdertaal-onderwijs, het opdringer 
die er geen waar profijt van hebben. D< 
op de L. S. zijn ontegenzeggelijk verminderd, 
mag zeker 
schatting van

gezien, dat als de groote 
tegen het Fransch voor 1920 werden genoemd: de over- 

’ van de L. S., het te kort komen van andere vakken, de schade 
iet mocdertaal-onderwijs, het opdringen van Fransch aan kinderen, 

geen waar profijt van hebben. De klachten over overlading 
L. S. zijn ontegenzeggelijk verminderd, zoo niet verstomd; dit 

voor een niet onbelangrijk deel op het credit van de af- 
het Fransch worden gesteld. Maar in de plaats daarvan

negen jaren Fransch daarvan toch minder weten, dan na zes (vijf) 
jaar Duitsch en vier of drie jaar Engelsch, kan eventueel dienen om 
de afschaffing van 't Fransch bij het M. O. te bepleiten, nooit om 
er later mee te beginnen bij behoud der gangbare eischen. In dat 
opzicht hebben intuitief dunkt mij de ouders volkomen juist gezien, 
toen zij de cursussen oprichtten, dat zij niet met de meer gemakkelijke 
der vreemde moderne talen, maar met de moeilijkste wilden beginnen, 
zoo eenmaal het doel, ze alle drie tc leeren, vaststaat. Juist de moei
lijkheid van het Fransch tengevolge van zijn veel grooter verschil 
met het Ncdcrlandsch, die een argument is om het niet te kiezen 
als men een keuze moet doen uit de drie gebruikelijke moderne talen, 
pleit er voor dat men er mee begint als men ze alle drie wil leeren. 
Niet slechts omdat dc mocilijker taal meer tijd cischt voor een rede
lijke mate van behcersching ~~ daaraan zou men nog door andere 
inrichting van het programma der M. S. tegemoet kunnen komen — 
maar ook, omdat de moedertaal ontegenzeggelijk veel minder gevaar 
loopt van contaminatie door een verder verwijderde taal

Vat ik deze psychologisch-didaktischc overwegingen samen, dan leiden 
zij mij tot de slotsom: zfy, die het M. O. of V. H. O. zullen volgen, 
dienen als regel omstreeks 10 jaren met een vreemde taal te beginnen 
en wel met fransch. IVaar aanleg of milieu een afwijking van dien 
regel wenschelijk maakt, zal gelegenheid moeten worden geboden ook bij 
later begin van het onderwijs in vreemde talen behoorlijke aansluiting 
te vinden aan de M. S. Zij voor wie de kennis van drie moderne talen 
niet wordt vereischt, zullen zonder schade en meestal tot hun voordeel 
later, bijv, met 12 jaar met een vreemde taal kunnen beginnen. Als regel 
zullen zij beter Duitsch en Engelsch leeren, dan het zooveel mocilijker 
Fransch.-^
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zijn even luide en talrijke klachten getreden, dat thans de L. S. 
voor de kinderen van goeden aanleg uit een ontwikkeld milieu te 
weinig geestelijk voedsel biedt. Ik heb tal van ouders, die hun 
kinderen naar Fransche cursussen zenden, naar de redenen gevraagd. 
Naast vrees voor de M. S. — en meegaan met mode en traditie — 
speelt daarbij voor zeer velen een groote rol de overweging, dat de 
Franschlooze L. S. van hun kinderen te weinig echte inspanning 
vraagt. „Men heeft het Fransch uit het programma geschrapt, maar 
daarvoor hoegenaamd niets in de plaats gegeven”, is een klacht, die 
algemeen wordt vernomen.

Ik meen dat hier inderdaad een van de ernstigste motieven voor 
het opkomen der Fransche cursussen wordt aangewezen. De Ncder- 
landsche L. S. was niet rijp voor die afschaffing. Gelijk het helaas 

onderwijswetgeving regel is, was elke behoorlijke voorbe- 
ing van den nieuwen toestand nagelaten. AVanncer de ouders, 

die het Fransch met bevreemding zagen verdwijnen, tegelijk hadden 
geconstateerd dat hun kinderen in andere richting 
tuinwerk, persoonlijke liefhebberijen) iets waardevols 
hadden, zouden velen van hen zich daarbij hebben 
voor het Fransch kwam niets in de plaats, dat aai 
tot de verbeelding sprak. De afschaffing l 
dus eenvoudig een „nivelleering naar beneden”. En niet alleen in 
hun oogen. Het is zeker moeilijk op dit gebied objectieve gegevens 
te verkrijgen, toch heeft het een sterken indruk op mij gemaakt, dat 
ik zelfs van de meest overtuigde voorstanders der afschaffing nooit 
een antwoord heb gekregen op de vraag, waaraan naar hun mcening 
de tijd en energie ten goede is gekomen vroeger qp de L. S. aan 
het Fransch besteed. Mijn persoonlijke indruk is, dat van de didak- 
tische voordeelen voor de andere vakken, inclusieve de moedertaal, 
die de Onderwijsverslagen in ’t vooruitzicht stelden, niets is terecht 
gekomen. Het euvel van het klassikaal onderwijs '): de verveling en 
het lijntrekken, zijn voor de vluggere kinderen eenvoudig toegenomen. 
Daarbij, moge te veel huiswerk een nadeel zijn, voor de kinderen 
die alleen klassikaal onderwijs ontvangen is het vaak de eenige ge
legenheid om intensief te leeren werken. En zij moeten dat leeren, 
zullen zij niet stranden op de M. S. De vraag mag zelfs worden 
gesteld of het vierde der boven genoemde voordeelen is bereikt; de 
Fransche cursussen zijn zulk een mode-artikel geworden, dat er niet 
de minste waarborg is, dat zij alleen door kinderen worden bezocht, 
die er werkelijk profijt van hebben.

’) Met bet oog op de slechte verstaanders zij uitdrukkel 
ik niet zeg. dat klassikaal onderwijs niet ook voordeelen bc
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nog geheel op het stand[ 
Toekomst van ons Volksonderwijs"’). Evenals toen acht ik 
en paedagogische gronden de standenschool af te keuren, 
evenals toen niet blind voor de bezwaren aan 
„ecnheidsschool" verbonden. Juist daarom heeft de £ 
de ecnheidsschool verdedigd, maar de eenheidsscl 
losser klassevcrband aan de didaktische bezwaren 
tegemoet komt. Van de noodzakelijkheid van 
thans zoo mogelijk nog meer dan in 1923 doordrongt

schoolorj
wel applaus oogsten met exclamaties over den wegzinkenden 
slag van het bijzonder onderwijs, wie scherper ziet kan zie 
ontveinzen, dat de toekomst van het openbaar onderwijs ; 
bemoedigend is. Naast het confessioneele komt het'neutraal 
onderwijs met kracht opzetten. Ik weet zeet 
sociale — of juister a-sociale invloeden 
beweging zou heel wat zwakker staan, 
gerechtvaardigde kern had in de overtuigil 
toestand de openbare 
en milieu begunstigd. 

Ik sta ten dezen 
van ons Vol 

tedagogische 
s toen niet

Is dus uit didaktisch oogpunt de ervaring met de wet 1920 in dit 
sicht allerminst bevredigend, nog ernstiger zie ik den toestand uit 

*ganisatorisch oogpunt. Men kan in volksvergaderingen nog 
applaus oogsten met exclamaties over den wegzinkenden grond- 
van het bijzonder onderwijs, wie scherper ziet kan zich niet 

geenszins 
I bijzonder 

:r goed, dat daarbij allerlei 
meespelen. Maar deze 

wanneer zij niet een volstrekt 
;ing, dat in haar huidigen 
de kinderen, door aanleg 

behoeven.
Ipunt, verdedigd in „De 

op sociale 
al ben ik 

de streng doorgevoerde 
genoemde brochure 

:hool, die door een 
van uniformiteit 

die toevoeging ben ik 
ren. En met name 

kan ik niet neegaan met hen, die de eischen van het taal-onderwijs 
10 (Teren aan die der uniformiteit. Onze huidige 
nool voldoet m.i. niet aan de eischen, die wij uit 
jisch oogpunt moeten stellen in ’t belang der vlug- 

j geenszins dat haar te sober2) i 
voorkeur —■ uit algemeen didaktist 

zou moeten worden aangevi 
goed voorstellen dat andere vakken, waartoe ik oc 
oefening reken, evenzeer goede diensten in dit opzie 
Ik heb vroeger zelfs de hoop gekoesterd, dat 
verklaarde tegenstanders van het Fransch, met 
wijzers der L. S., daartoe het initiatief zou 
werking ware te verkrijgen. Maar het uitzicht daarop is m.i. thans 
niet groot.

Onder die omstandigheden moet ik als samenvatting van de ervaring 
met de wet rpzo op de L.S. opgedaan, tot de conclusie komen dat de 
huidige toestand onbevredigend is en dat op de geheele school, maar in ’t

') Dit Tijdschrift, Febr.-Mei 1923.
2) Tc soberder als men het vele overbodige, dat zij wil biedt (ballast in het 

taal- en rekenonderwijs) nog zou wegnemen.
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bijzonder in de hoogere leerjaren, meer rekening moet worden gehouden 
met de „vluggere" leerlingen. De facultatieve toelating van het Fransch 
voor die leerlingen die aan het einde, van het zesde leerjaar naar M. O. 
of F. H. O. zullen overgaan, kan althans voor een deel aan de geofferde 
bezwaren tegemoet komen. En zij is, gegeven de folitieke en faedagogisehe 
constellatie, die wijziging, die door „de richting van den minsten weerstand" 
wordt aangewezen*

3e. Welke ervaring hebben wij op de M.S. met de wet 1920 opge
daan? Gelijk ik reeds opmerkte hebben de adviseurs van de opeenvolgende 
Ministers, die sterke besnoeiing of afschaffing van het Fransch be
pleitten, daarbij uitsluitend gelet op de L. S. Aan overleg met de M. S., 
aan voorbereiding op den nieuwen toestand, aan bespreking van de 
wijze, waarop de M. S. zich daaraan zou moeten en kunnen aan
passen, heeft het geheel ontbroken. De ernstige moeilijkheid van het 
gelijktijdig (of bijna gelijktijdig) beginnen met twee vreemde talen 
(verg, boven p. 267) werd niet onder het oog gezien. De voorstanders 
van de afschaffing bepaalden zich tot de mcdcdccling, dat naar hun 
overtuiging de M. S. zich door verbetering van haar methoden ge
makkelijk aan den nieuwen toestand zou kunnen aanpassen, des te 
eerder omdat na de afschaffing van het Fransch in menig opzicht 
beter onderlegde kinderen op de M.S. zouden komen, die bovendien 
niet weer zouden behoeven af te leeren wat hun — bijv, in de uit
spraak — door gebrekkig gevormde leerkrachten was bijgebracht.

Zij grondden hun standpunt, dat de aanpassing een zaak was louter 
van het M.-O., die het L. O. niet raakte, op de stelling dat het L. O. 
een autonoom geheel is, dat alleen te zien heeft naar de behoeften 
van het kind, dat de L. S. bezoekt. Zooals de L. S. het kind, naar 
haar beste weten gevormd, atlevert, behoort de M. S. het te aan
vaarden. Ik acht deze stelling, hoe vaak zij ook als axioma wordt 
vooropgesteld, even aanvechtbaar als haar lijnrechte tegendeel, dat 
de M.S. aa n de L. S. haar cischen zou mogen dictecren.

Het onderwijsstelsel is één geheel, een levend organisme; daarmede 
is reeds gezegd, dat men een onderdeel niet mag wijzigen zonder den 
invloed dier wijziging op andere dcclen helder voor oogen te hebben. 
En dit inzicht kan alleen door onderling overleg worden verkregen. 
Aan dit overleg heeft het echter zoowel vóór 1920 als daarna geheel 
ontbroken. Het resultaat is geweest dat men bij het M. O. bijkans 
overal heeft gedaan, alsof er niets was gewijzigd. Het aantal uren 
aan het Fransch gegeven, de methode, die werd toegepast, veelal 
zelfs de vroeger gebruikte leerboekjes, zijn over 't algemeen onver-
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anderd. Alleen zijn van de zijde der docenten in ’t Fransch vele 
klachten over de nieuwe regeling vernomen; zij zijn het in't bijzonder 
ook geweest, die de beweging der Fransche cursussen hebben gesteund. 
Een uitlating als die van den Heer G. v. d. Laan, docent aan 't 
Kenncnier Lyceum, staaf voor zoover ik weet vrijwel geïsoleerd. De 
Heer v. d. Laan schrijft in „Gezin en School”: Mijn ervaring leert, 
dat bij kinderen van behoorlijken aanleg — en andere moeten op 
II. B. S. en Gymnasium niet worden toegelaten 
opleiding, mits met wijziging van onderwijsmethode, wel degelijk 
resultaten te verkrijgen zijn.” En: „Het lijdt voor mij geen t 
of het wegvallen van de vooropleiding in frans op de L. S. behoeft 
bij een praktiese indecling der uren op de M. S. en een toevoeging 
misschien van een uur per week, geen bezwaar te zijn voor het be
reiken der gestelde eisen.”

De gunstige ervaring van den Heer v. d. Laan berust ongetwijfeld, 
gezien het groote verschil in voorbereiding der kinderen, op zijn toe
passing ccncr streng individucele methode.

Dr. Ricmens, van het Amstcrdamschc Gymnasium, heeft daarmede 
ook een proef genomen. Begonnen met een zeer heterogene klas, 
waarvan de uitersten wisselden tusschen 5 jaar studie van het Fransch 
en in ’t geheel geen Fransch, kon hij aan het einde van het jaar 
constatceren : „dat ik met de grote meerderheid, ook van de „Frans- 
lozen" het gestelde doel heb kunnen bereiken. Dat dit doel vrij 
bescheiden moest zijn, heel wat lager dan wat anders aan het einde 
van de eerste klas kon worden gehaald, za! ieder begrijpen, die er 
zich wel eens onbevooroordeeld rekenschap van heeft gegeven, met 
wat een aardige hoeveelheid kennis de kinderen vroeger al van de 
L. S. kwamen. Het middel om dit zonder eenige compensatie op het 
Gymnasium in te halen, heb ik niet uitgevonden, dat zij uitdrukkelijk 
geconstateerd.”

Neemt men in aanmerking dat het vroegere peil natuurlijk niet 
na één jaar, maar ccrst na zes jaar ') behoeft te worden bereikt en 
dat het niet duidelijk is, waarom niet eenige compensatie zou kunnen 
worden verkregen op andere vakken als inderdaad de leerlingen over 
de gcheele lijn beter onderlegd op school kwamen, dan moet men 
de proef van Dr. Riemens m.i. als beslist gunstig in aanmerking 
nemen. Evenwel, zelfs twee zwaluwen maken nog geen zomer; vraagt 
men de overgroote meerderheid van de docenten in ’t Fransch naar 
hun meening, dan antwoorden zij ongetwijfeld, dat zij de argumenten 
der voorstanders der afschaffing niet onderschrijven. Zij verwachten
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wfcl resultaat van de voorbereiding op de L. S., hebben niets be
merkt van een verhooging van liet algemeene peil der afgclevcrde 
leerlingen (veeleer het tegendeel) en zien geen kans tot of geen heil 
in zoo ingrijpende veranderingen van methode, 
leertijd zou kunnen worden vergoed.

Ik beweer allerminst dat de tegenstanders der afschaffing dus in 
t gelijk hebben gekregen en de voorstanders ongelijk. Een 
heeft de afschaffing van het Fransch door de wet 1920 

de M. S. niet gehad. Te minder omdat zij gepaard ging met een 
langrijke verschuiving van de bevolking der M. S. en de opheffing 
n het toelatingsexamen. Maar met het feit, dat door ouders, loer

en docenten nog vrijwel algemeen wordt aangenomen, dat bij 
aanvang der M. S. zekere kennis van het Fransch mag worden 

verondersteld, dienen wij ter dege rekening te houden. Immers daaruit 
volgt drieërlei. Laat men den huidigen toestand ongewijzigd, dan zullen 
de Fransche cursussen nog meer vanzelf sprekend worden. Dan is 
juist het tegendeel verkregen van wat men met de afschaffing bedoelde. 
De kinderen zullen extra lessen hebben buiten de schooluren, de 
ouders financieel worden bezwaard. Zij, die hun kinderen niet 
een cursus sturen, laten de kinderen op 
worden, of wel zij laten op dien grond 
gaan hoewel het er wel de capaciteiten toe bezat.

Aan de ouders te verbieden hun kinderen Fransch te laten leeren 
voor hun twaalfde jaar of de M. S. te dwingen met de kinderen van 
meet af aan te beginnen, terwijl de mecsten reeds verscheiden jaren 
Fransch hebben geleerd, zijn niet in ernst discuteerbare uitwegen 
uit de impasse. Evenmin kan men aan het M. O. den wettelijken 
plicht opleggen zijn onderwijs te individualiseeren, zoodat ook de 
„Franschloozen" gelijke rechten krijgen als de anderen. Zelfs al 
wilde men alle medewerking verlcenen bij ’t M. O., dan zou men het 
technisch niet kunnen. Zulk een radicale verandering van onderwijsstelsel 
eischt een nieuwe eneratie van docenten, die geheel anders zouden zijn 
opgeleid, vóór alles oog zouden moeten hebben voor den paedagogisch- 
didaktischen kant van hun beroep, die thans aan de ruwste empirie 
blijft overgelaten. Een uitweg naar deze zijde acht ik dus nog voor 
vele tientallen van jaren uitgesloten, hoe wenschelijk hij om andere 
redenen ook mocht worden geacht.

Herstelt men echter den ouden toestand weer: 
van het Fransch op de L. S. met toelatingseischen 
door het M. O. te stellen, dan zullen ook al de ■ 
vingen en uitwassen, misschien nog versterkt door de 
omstandigheden, terugkeeren.
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Ik ontveins mij allerminst, dat aan de uitvoering van een organisatie 
als hier bedoeld nog heel wat bezwaren zijn verbonden, die deels de 
M.S., deels de L. S. betreffen en ten opzichte van de laatste weer 
anders voor de stad dan voor het platteland. Om met het laatste te 
beginnen, hier zal het individualisceren voor het Fransch in het 5e 
en 6c leerjaar, voor de vreemde taal in het 7e, op zich zelf niet zooveel 
moeilijkheid geven. De plattelandsonderwijzer, die meestal meer dan 
één klasse voor zijn rekening heeft, is noodgedwongen veel minder 
samengegroeid met het klassikale stelsel, ziet er veel minder tegen 
op de kinderen aan zichzelf over te laten. Voor hem is alleen noodig 
hulp in den vorm van leerboekjes, geschikt voor individueel onderwijs, 
wanneer de thans bestaande in dit opzicht te kort schieten, wat te. 
onderzoeken ware.

Onder die omstandigheden zie ik maar één uitweg. De wet moet 
het Fransch in beperkte mate op de L. S. toelatcn in het 5e en 6e 
leerjaar (in beide jaren te zamen bijv. 1 of 5 werkuren resp. een 
daarmede overeenkomstige taak) en de kwestie der toelatingseischcn 
moet geregeld worden door gezamenlijk overleg van L. en M. S. in 
den geest van het Hamburgsche stelsel. Tevens zullen waarborgen 
moeten worden getroffen dat de belangen der kinderen, die zich in 
het 5e en 6c leerjaar niet reeds voor de M. S. voorbereiden — de 
grootc meerderheid — door die facultatieve Fransche lessen der 
anderen niet worden geschaad en dat zij in het 7e leerjaar de gelegen
heid vinden het Fransch te leeren, dat voor hun toelating tot de 
M. S. wordt vcrcischt, wanneer zij alsnog daarheen willen overgaan. 
Hebben de voorstanders der afschaffing gelijk in hun beduchtheid 
voor de te vroegtijdige studie (met 10 jaar), dan zullen deze kinderen 
niet alleen gemakkelijk met 13 .de M. S. bereiken, maar zelfs veelal 
den schijnbaren achterstand inhalen door hun betere voorbereiding 
(bijv, door niet te doubleeren in de M.S.). Zijn de verwachtingen 
der voorstanders te optimistisch, dan zal voor deze kinderen de weg 
over het 7c leerjaar in elk geval mogelijk blijven. En als men in 
aanmerking neemt, dat zij wegens aanleg of milieu in de 5e klasse 
niet tot hen werden gerekend, die zeker voor de M. S. in aanmerking 
komen, dan zal dit ook de veiligere weg voor hen moeten worden geacht.

De kinderen, die niet naar de M. S. gaan, zullen — in overeenstemming 
met de Onderwijsverslagen en de boven ontvouwde argumenten — 
in het 7e leerjaar niet met Fransch dienen te beginnen, maar als 
regel met Engclsch of Duitsch zoo zij bestemd zijn voor voortgezet 
onderwijs (U. L. O., ambachtschool, vervolgonderwijs). Hun, die in ’t 
7e leerjaar eindonderwijs ontvangen, zal men in’t geheel geen vreemde 
taal moeten opdringen, die voor hen toch niet productief zou worden.
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De eigenlijke moeilijkheid voor het platteland ligt in de bevocgd- 
heidskwcstie. Een regeling als die ik bepleitte, schijnt onbillijk voor 
de kinderen, die geen vreemde taal kunnen lecrcn, omdat in hun 
school geen bevoegde leerkrachten aanwezig zijn. Het schijnt mij 
overigens waarschijnlijk, dat radio-taalcursusscn voor het platteland 
mogelijkheden zullen scheppen, die wij thans nog niet kunnen overzien 
en die zeker aan het algemeene peil van het onderwijzerscorps ten 
plattelande ten goede zullen komen.

Geheel anders liggen de moeilijkheden in de steden, speciaal de 
groote steden. Het geval dat aan een school geen leerkracht is be
voegd voor Fransch (of een andere vreemde taal in ’t 7c leerjaar) 
zal zich daar wel niet voordoen. Maar de groote meerderheid der 
stadsonderwijzers zijn zoo gehecht aan het klassikale stelsel, dat men 
niet mag verwachten, dat zij het vraagstuk door individualisccren 
zullen oplossen. Toch zijn ook hier de moeilijkheden wel te overkomen. 
Wij hebbben thans te Amsterdam (en naar ik meen ook overal elders) 
wat wethouder Polak onlangs noemde het stelsel der „milicu-school". 
Een gevolg van dit onloochenbare feit is, dat sommige scholen bijna 
uitsluitend bezocht worden door kinderen, wier ouders zullen wen- 
schen, dat zij met het 5e leerjaar met Fransch beginnen, terwijl het 
in de andere scholen voor de overgroote meerderheid gewcnscht zal 
zijn het onderwijs in de vreemde taal eerst in het 7c leerjaar te 
beginnen. Er zal dus in bet 5e leerjaar slechts een klein aantal over
plaatsingen — in de groote stad tengevolge van verhuizingen toch 
geen zeldzaamheid — noodig zijn om dc organisatie klassikaal door 
te voeren. Tegelijkertijd zou die overplaatsing met omstreeks 10 jaren 
dienst kunnen doen als een begin met dc zoo hoog noodigc schifting 
in den zin van de Hamburgschc Auslczc. Dc kinderen, wier graad 
van rijpheid op 10 jaar doet verwachten dat zij M. O. na twee jaar 
met vrucht zullen kunnen volgen, kunnen worden bijeengebracht, even- 
zoo de kinderen van wie na een 4-jarige schoolervaring mag verwacht 
worden, dat zij M. O. niet of althans eerst na 7 jaar zullen kunnen volgen.

gument vóór het Fransch op de L. S. wordt ook nog vrij 
langevoerd, dat men door dat Fransch beter kan bcoordeelen 
ind geschikt is om M. O. te volgen. Als één argument voor 

'een blind bewon- 
grenzen van wat 

men algemeene 
geheugen, in 't bijzonder ook den taal-aanleg in een of 

kan bepalen, dan door een onderzoek naar dc parate 
en grammatica, staat wel buiten eenigen twijfel. Voor 

paar jaar Fransch leeren zeker volstrekt niet overbodig.
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de onderstelling, dat de kinderen op de L. S. 
voorbereiding hebben genoten, 

j zou kunnen worden omschreven 
ten gedachtengang door de L. S.

Langs dezen weg zouden wij dus weer iets nader komen tot de 
„eenhcidsschool’’, wanneer men onder dit rekbare woord verstaat 
niet de uniformiteits-school, maar een schoolsysteem, dat door zijn 
eenheid van organisatie aan elk kind de gelegenheid biedt om zich 
naar zijn aard volledig te ontplooien.

Ten opzichte van de M. S. zou de aanvaarding van het boven
staande schema meebrengen, dat de M. S. definitief zou moeten breken 
met de onderstelling, dat haar leerlingen „eigenlijk'* op school bc- 
hooren te komen met de kennis van het Fransch, die vóór 1920 werd 
geëischt. Dat in dit opzicht, gelijk ik reeds opmerkte, nog heel weinig 
is veranderd, laat zich wel begrijpen; men leeft bij’t M-O. nog altijd 
in de verwachting, dat het Fransch weer zal worden ingevoerd op 
de L. S. of dat de cursussen het voorbereidende werk zullen doen; 
definitief aanvaard is de nieuwe wettelijke toestand nergens. Dit zou 
anders worden wanneer de bestrijders van het Fransch op de L. S. 
niet in zoo verre althans plus francais que la France waren, dat zij 
aan de methode van V ersailles nog steeds de voorkeur geven boven 
die van Locarno, m.a.w. dat zij niet tot een gemeen overleg willen 
meewerken, dat ook met de bezwaren der M. S. rekening houdt. Zulk 

gemeen overleg zou moeten inhouden overweging van de vraag: 
■. Welke verbetering van methode in het gangbare onderwijs kan 

worden aangebracht?
. Met hoeveel uur het onderwijs in ’t Fransch op d 

moeten worden uitgebreid, opdat de gemiddelde 
vroegere peil kan bereiken met zijn klasse, 
strikt houdt aan 
niet meer dan de bovengenoemde 
Op welke wijze de grondslag 
en gecontroleerd, die in deze 
zou moeten worden gelegd.
eerste beide vragen betreffen allereerst de M. S. Mannen als 

en v. d. Laan, die getoond hebben open oogen te hebben 
voor de mogelijkheden, die hier bestaan, zullen hier zeker waardevolle 
diensten kunnen bewijzen. Evenwel zal men bij het bespre 
vragen er aan moeten denken, dat voorloopig althans slechts 
deel der leeraren in ’t Fransch tot individualiseeren geneigd 
staat zullen zijn, voorts dat het op te stellen programma niet slechts door 
enkele warm belangstellenden en zeer begaafden, maar door den 
middelden leeraar moet kunnen worden afgewerkt in den ter 
schikking gestclden tijd.

De derde vraag kan alleen door samenwerking van M. S.
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Eerste Conferentie en Tentoonstelling uitgaande 
van de Stichting voor Kinderstudie 

te 's-Gravenhage
22 en 23 Maart en 5 tot J2 April 1927. ')

De conferentie dan wilde een en ander omtrent de verschillende 
wijzen, waarop kinderen zich uiten, in ’t licht stellen,

’) De Heer J. J. Visser, Gemeentelijk Inspecteur v. h. Onderwijs, 
verzoek zoo welwillend hel verslag van deze conferentie voor de 
Volksontwikkeling op te maken. (Red.)

worden opgelost. Het moeilijkstc punt daarbij zal zijn niet de for- 
muleering, maar het tegengaan van de opdrijving der cischcn, zoodat 
wij niet in den toestand van vóór 1920 tcrugvallen. Hier in het bij
zonder raakt het probleem van het Fransch op de L. S. dat van de 

L. O. en M. O. Hoeveel waarde ik ook hecht aan 
oordeel der L. S. en eventueel aan test-ondcrzock ter 
van de algemeene geschiktheid en rijpheid, een zekere 

parate kennis moet aanwezig zijn als grondslag voor den 
1. S. Het constateeren of dat peil is bereikt, zonder dat, 

bewust of onbewust, opdrijving plaats vindt, is alleen mogelijk door 
geregelde en georganiseerde samenwerking van M. S. en L. S. Ook 
ten opzichte daarvan kan Hamburg ons als voorbeeld strekken.

Ik ben mij bewust, dat er nog heel wat zal moeten worden over
legd en georganiseerd alvorens een toestand is bereikt, die voor de 
beide groepen ten opzichte van het Fransch aannemelijk is. Ik hoop 
dat het bovenstaande zal kunnen dienen tot voorbereiding van een 
discussie over de beste wijze om ook hier tot een pacificatie te komen.

Ts het niet gemakkelijk, den inhoud van een achttal voordrachten 
elk van plm. 2 uur en een tiental verschillende inzendingen eener 

tentoonstelling in een niet al te lang artikel zóó te bespreken, dat 
een niet aanwezige een behoorlijken indruk krijgt van hetgeen ge
boden werd, onmogelijk wordt dit, wanneer als in dit geval zeer 
belangwekkende filmbeelden de meeste voordrachten opluistcrdcn.

Zoo ik mij dan ook na aarzeling bereid verklaarde, aan het ver
zoek der Redactie te voldoen, is het in de hoop, dat dit verslag in 
weerwil van en misschien ook door zijn leemten, de lezers moge 
opwekken, bij een volgende conferentie zelf te komen luisteren en ~ 
zelf te komen zien.
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Spreker was bij het uitbreken 
het Duitsche Anthropoïdenstation op '1

Tijdens de oorlogsjaren kon hij, hoe, 
voortzetten; jammer is het, dat het eerste 
belangwekkende film geleden heeft door de 
heden, waaronder de onderzoeker verkeerde, 
zeer interessant.

Bij zijn experimenten ging hij uit van de proeven van Hunter, de 
uitgestelde reactie. Het proefdier werd in een getralied hok opge
sloten en voor hem in één van een aantal hokjes werd voedsel 
gelegd, zoodat het hongerige dier het zien kon. Daarna werd het 
voedsel achter in het hokje gelegd en na eenigen tijd werd het dier 
toegelaten.

Honden en katten bleken na 1 minuut niet meer te weten, in 
welk hokje het eten was neergelegd. Apen wisten het nog na 24 uur.

Zooals bekend is, zijn verschillende dieren, b.v. kippen, dresseer- 
baar. Zij leeren een aantal korrels, om den anderen of om den 
derden wegpikken, (ook als de korrels niet meer vastgelijmd zijn, 
gaan ze daarmee een tijdlang door). Bij het aanleeren neemt het 
aantal fouten, dat zij maken, geregeld af.

Bij een orang-oetan blijft het aantal fouten een tijdlan 
het dier schijnt weinig of niets te leeren, tot het plotsel 
„begrijpt" en van dat oogenblik

Köhler legde vruchten buiten bereik van de armen der apen op 
den grond voor dc getraliede kooi, terwijl in de kooi stokken aan
wezig waren. Wc zagen, hoe handig de apen een stok als werktuig 
gebruikten. Mociliiker werd de opgave, toen de stokken te kort 
bleken. Wel hielden de apen de stokken met de hand te zamen, 
maar het duurde eenigen tijd voor dc schranderste. Sultan, twee 
stokken, die in elkaar konden gestoken worden, tot één geheel maakte.

In zijn vreugde over deze „ontdekking", haalde hij niet alleen de 
begeerde vruchten, maar ook steentjes e.d. met het nieuwe werktuig

Een zangkoortje van kinderen ccncr Openbare Lagere School te 
Schevcningen onder leiding van den onderwijzer, den heer J. B. Kwak, 
zong bij dc opening op zeer verdienstelijke wijze een aantal mooie 
liedjes van Hollandsche componisten.

Na een openingswoord van den voorzitter Mr. G. A. van Poelje, 
hield op 22 Maart Prof. Dr. VZolfgang Köhler uit Berlijn bij zijn 
fdm de eerste voordracht over:
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dat de andere apen nauwlettend 
de „uitvinding" partij trokken.

en dank dit verslag aan

In een tweede voordracht op 23 Maart vertoonde Prof. Köhler 
dezelfde film en hield daarbij eenige psychologische beschouwing over 
de beteekenis der proeven.

Verslag tweede voordracht Kohier 23-3-1927 ').

Spreker recapituleerde de belangrijkste punten van den vorigen 
avond en ging toen over tot meer psychologische beschouwingen.

Het probleem is dit: is wel de psyche der apen waargenomen? Of 
is alleen het lichaam waargenomen?

') Ik woonde deze voordracht niet bij
's-Gravenhage.

naar zich toe. Opmerkelijk was, 
toezagen en tenslotte ook van

Toch is, volgens Köhler, naltpen voor apen niet gcinakkclijk cn 
lang niet zoo algemeen als men gelooft. Hij nam echter waar, dat 
een aap met een verfpot met kwast een verver imiteerde cn een 
steen zeer serieus bestreek; een andere aap deed waschvrouwcn na.

De apen hadden bepaalde spelen. Zoo was een tijdlang een rhyt- 
mische dans om een kist, later een moeilijkerc om twee kisten, een 
geliefd vermaak. De domste aap kon met den moeilijken dans niet 
meedoen en werd door de anderen terechtgewezen.

Dat de apen de bij een spel verworven kennis wisten toe te passen, 
bleek toen zij vliegensvlug in een in loodrechten stand vrijstaanden 
4 M. langen stok klauterden en de hooghangende begeerde banaan 
bereikten, vóór de stok omviel.

Bij gebrek aan een stok gebruikten de schranderste dieren pak
kisten, die zij op elkaar stapelden om zóó de vrucht te bereiken.

Opmerkelijk was het daarbij, hoe onhandig de schrandere dieren 
de kisten opstapeldcn, zoodat telkens weer hun toren omtuimelde.

Bij 't gemeenschappelijk bouwen viel het intense meeleven der 
andere dieren op. Zoo hield b.v. één de wankele kist vast, waar 
bovenop een ander naar de vrucht reikte. Bij een ander gingen op 
het kritieke oogenblik de armen mee de lucht in.

Een andermaal, toen stokken ontbraken, maakte een der schran
derste apen een stok door een stuk van een kist af (e breken cn 
dit met zijn tanden te bewerken tot het dienst kon doen.

Met groote belangstelling volgden de aanwezigen de verrichtingen 
der apen op het doek, bij het steeds meer ingewikkeld worden der 
proeven. De hulpeloosheid der „domme" apen stak daarbij scherp af 
bij het „met overleg" handelen der meer begaafden.
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sicht nooit hebben 
J schijnen te be-

L

en psy< 
gelijkbaar. Ten deele is hi 
.v. dat ik mijn eigen trekken 

irig ken.

een probleem zijn, doch dan is het dit ook

nu eens erg 
apen het precies net 
: denken.

nooit ruimtelijk zijn. Hierop heeft 
b.v. is iets psychisch en toch is vreugde 

physisch gezicht kan men zich niet

Volgens Spr. kan dit 
in de menschclijkc psychologie.

Men zegt vaak: de taal helpt hierbij, doch het is een feit, dat als 
het er op aankomt, vaak menschcn zeer weinig spreken en elkaar 
toch zeer goed begrijpen (b.v. verliefden). In Amerika voerde de critische 
zin tegenover de oude psychologie tot een studie uitsluitend van het 
gedrag der dieren, tot een behaviourisme.

Ook redeneert men wel zoo: bij een bepaalden psychischen toestand 
hebben wij een bepaalden toestand van het lichaam. Hieruit leiden 
wij bij analogie, als wij den lichamelijken toestand bij anderen waar
nemen, een dcrgclijken psychischen toestand af; en 't vreemde is, 
dat vele psychologen uit de waarneming van anderen meer willen 
afleiden dan uit eigen psyche.

Hiertegen is op te merken, dat het toch wel merkwaardig is, dat 
wij zoo direct aan die kennis komen. Als wij iemand anders b.v. 
droevig zien, beoordeelen wij zijn zielstoestand naar zijn uiterlijk en 
dit kennen wij toch niet in de eerste plaats door vergelijking met 
ons zelf. In een toestand van „droevig zijn” gaan wij toch niet voor 
een spiegel staan om ons uiterlijk te bestudecrcn. Ieder, die op zich 
zelf let, weet, dat hij zich waarlijk niet in het lexicon van zijn her
inneringen verdiept, eer hij kan beoordeelen, dat een ander werkelijk 
droevig gestemd is.

Een andere oplossing is deze: Wij hebben steeds een psychischen 
toestand A tegelijk met een lichamelijken toestand B. Hierdoor 
ontstaat een sterke associatie en dus zou een voorstelling A steeds 
den toestand B willen rcproduceeren en omgekeerd. Dit zou zeer 
wel gaan. Het oordeel zou dus geen logisch postulaat, geen analogie- 
besluit zijn, maar een mechanische reproductie.

Hierin zit feitelijk verborgen de gedachte: ik kan alleen dat waar
nemen, wat lichamelijk is, niet iets psychisch; en psychisch en lichamelijk 
zijn niet met elkaar vergelijkbaar. Ten deele is hierop weer dezelfde 
critiek van toepassing, b.v. dat ik mijn eigen trekken in den bepaalden 
toestand niet nauwkeui

Als wij dieren waarnemen, die toch hun eigen gezit 
gezien, blijkt, dat zij elkaar ook zonder spraak goed 
grijpen en even goed begrijpen zij de menschen. De apen begroetten 
Kühler in ’t algemeen zeer vroolijk. Deed hij nu eens erg verschrikt 
en keek hij naar één punt, dan deden alle apen het precies net zoo.

Toch is het onzin, hier aan associaties te
Het psychische, zegt men, zou 

Kohier ook critiek. In vreugde 
op een gezicht te zien. Een zuiver
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bekend. Zou dit mogelijk 
gescheiden was van het

gezicht en 
: lijst zou 

, daar bleek enz. 
it ik de analyse varen en kijk ik 
wel. Hier komen wij op een gebied, 

n 1 n t". '

voorstellen. Men kan de vreugde niet aan de onderdeden van 
gelaat zien, maar aan het gezicht in zijn geheel.

Het woord „lichaam” wordt volgens spreker in twee beteekenissen 
gebruikt: ik zie en hoor niet, wat de natuurkundige de objectieve 
wereld noemt, maar de phenomcnale wereld. Deze ontstaat eerst, als 
de objectief-physische wereld inwerkt op het zenuwstelsel. Het woord 
lichaam nu wordt zoowel gebruikt in den zin van phenomcnaal als 
van objectief-physisch. Als optische „Gestalt” is het lichaam van een 
ander ons bekend.

Het is eigenaardig, dat veel woorden uit de phenomcnale buiten
wereld gebruikt worden om psychische dingen aan te duiden en dat 
we elkaar daarmee toch goed verstaan: zoo spreken wij van een 
weeke man, een hard karakter enz.

Dit geschiedt in alle talen, voorzoover spr. 
zijn, zoo het psychische werkelijk geheel g 
lichamelijke?

Köhler meent, dat het mogelijk is, dat er wel verband bestaat en 
dan is de vraag gerechtvaardigd: kunnen vormen, die ik bij anderen 
waarneem, verwant zijn aan wat in mijn binnenste geschiedt?

Wilde men zuiver wetenschappelijk te werk gaan, dan moest men 
een lijst maken van alle elementen van een gezicht en b.v. van iemand, 
die toornig is, de teekenen noteeren. Die lijst zou niets bevatten dan: 
hier een zwart plekje, daar grauw, daar bleek enz. 'Men heeft dan 
absoluut geen toorn over. Maar laat ik de analyse varen en 
naar 't geheel, dan is de toorn er \ 
waarover veel gestreden wordt: de „Gestalttheorie”.

Wat boven gezegd werd van kleuren, geldt ook voor tonen: als 
we b.v. de kreet van vertwijfeling van een kind analyseeren in tijds- 
deelen, is er geen vertwijfeling meer in, en toch is die in het geheel wel.

Stel, dat wij twee vakgenooten gadeslaan, die bij een gesprek eerst 
kalm zijn, dan heftig worden. Wij verstaan hun taal niet, doch trachten 
hun bewegingen in een graphischc voorstelling vast te leggen. Later 
vragen wij hen, wat gebeurd is, en dan blijkt hun emotie geheel paralel 

loopen met de heftigheid van hun bewegingen. Het hoogtepunt in 
kromme kwam overeen met het hoogtepunt van hun gesprek en hun 
emoties. Zoo ook, als wij iemand zien, die plotseling de bplossing van 
een probleem vindt, is er ook bij hem een paralel tusschen innerlijk 
en uiterlijk. Zoo b.v. is het haast niet te verklaren, dat de kleine 
ronde druppels, die wij tranen noemen, droefheid uitdrukken.

Wij moeten meer het geheel zien, zegt spreker, en minder analyseeren.
Hoort dan, als wij niet meer mogen analyseeren, de psychologie 

nog wel onder de „echte" wetenschappen? Prof. Kiihler meent van
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Mogclijk bestaat veel meer verband tusschen het psychische en het 
lichamelijke dan men gewoonlijk meent. Bij iemand, die b.v. de op
lossing van een probleem plotseling vindt, zijn ook physiologische 
veranderingen aanwezig; op de periferie van zijn lichaam is een plotselinge 
verandering op te merken.

Prof. Kohier bespreekt dan even het iets leeren aan kinderen. Als 
we iemand iets moeilijks uitleggen, begrijpt hij het eerst niet. We 
gaan voort, tot zijn gezicht opheldert en wij nemen dan aan, dat ook 
in zijn binnenste, in zijn psyche iets is opgehelderd. Vooral als we 
dit grafisch voorstellen, is de paralleliteit duidelijk. Begrijpen wij iets, 
dan heeft ieder onderdeel zijn vaste plaats.

Spreker behandelde hierop nog eens den rhytmischen dans der apen 
om de twee kisten. Het domste dier kon het geheel niet vatten. Dit 
dier (Hans) begreep ook niet het sleepen van een kist onder een 
banaan. Het sprong eerst omhoog van de kist, die niet onder de 
banaan stond; na een herhaald voordoen, liep het snel van de kist, 
tot onder de banaan en sprong toen omhoog. Vervolgens trok het 
sterk aan de kist, maar bracht die toch niet op de juiste plaats. Ieder 
onderdeel op zichzelf beteekende niets, maar het geheel was te moeilijk.

Nu vervolgde de film, in het vorige verslag genoemd.

Het Teekenonderwijs in de Lagere School.
De heer Rothe is leider van het tcekenonderwijs aan onderwijzers 

te Weenen. De Lagere School heeft alleen lessen in den voormid
dag tot 1 uur. Na den middag zijn de onderwijzers vrij en bezoeken 
dan o.a. zijn cursussen, verbonden aan de Universiteit.

Het grondbeginsel van zijn teekenonderwijs is: Vom Kinde aus! 
Dit wil niet zeggen, dat. hij zooals sommigen willen, het kind alleen 
laat zoeken, zonder het onderwijs te geven. Doet men dit, dan be
reikt men, dat de jonge man van 20 jaar nog teekent als het kind en 
dit is even dwaas, als dat een man van 20 de naïeve maniertjes zou 
vertoonen van een dric-jarig kind. Wat op dien jeugdigen leeftijd 
charmant lijkt, staat bij den volwassene zot.

Evenals bij de andere leervakken moet de onderwijzer leiden, 
maar.... hij moet zooveel mogelijk de individualiteit van het kind 
ontzien.

Hoe moet hij leiden?
Hij moet de kinderteekeningen bestudeeren en niet het kind laten 

natcekenen, wat de volwassene heeft geteekend, maar het kind
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irooi trachten te bereiken. Hij doet 
■«redeneert, dat het lichaam laag op

zijn 
de 1.1. een poppetje mogen leggen. Ze mogen 
daarna zegt de onderwijzer: ga 
jij kunt ook loopen. Dan komen 

Later in een hoog... ”  
papierstrooken knippen.

Een hulpmiddel van den eersten rang is volgens Rothe het gebaar. 
Bij het teekenen van dieren verdeelt hij die naar de bewegingen, die 
ze maken, omdat die het kind het meest interesseeren.

Als voorbeeld, hoe hij met de klasse dieren leert teekenen, 
hij de dieren, die sluipend hun pro< 
dat zonder eenigc afbeelding, berc
de pooten en horizontaal gestrekt moet zijn, de staart afhangt

leeren door goed waarnemen, zijn eigen teckeningen te verbeteren.
Teekenvoorbeclden en platen zijn daarom bij zijn onderwijs ver

boden. Afbeeldingen worden alleen vertoond, wanneer het kind niet 
in de gelegenheid is, de dingen zelf te zien.

De groote verdienste van Rothe is ongetwijfeld, dat hij den weg 
aanwijst, die van het naïef teekenen van het kleine kind loopt naar 
het goed uitbeelden door den volwassene.

Bij het bestudceren der kinderteekeningen, bemerkt men daarin 
verschillende trappen; nu is het de kunst, de leerlingen telkens een trapje 
verder te brengen, niet door hen voor te doen, maar door hen hun 
tekortkomingen te doen beseffen. B.v. het kind teckent een poppetje 
waarvan de armen ter zijde uit den romp komen en de onderwijzer 
zegt: „ganz schön, maar kijk eens, waar mijn armen vastzitten en 
kijk ook eens naar andere kinderen. Nu teekent het kind de armen 
ingeplant bij de schouders". Zoo gaat hij van trap tot trap omhoog.

Over 't algemeen herkent men bij de kinderteekeningen twee typen, 
die men vroeger begaafde en onbegaafde noemde. Rothe noemt ze 
liever de groep, die teekent, wat ze ziet en de groep, die toekent, 
wat ze weet, dat aan een voorwerp bestaat. De laatste groep teekent 
b.v. een gezicht en profiel met twee oogen; een pot teckent ze van 
onder plat (hij moet kunnen staan) en van boven cllipsvormig (er 
moet iets in kunnen); de kinderteekeningen van deze groep, waarop 
men tegelijk met den gevel de tafel binnenshuis ziet, zijn welbekend.

Deze laatste groep nu verdient bijzondere zorg, maar men moet 
zich wachten, aan die kinderen grootc-menschcntcckeningen op te 
dringen, zij moeten leeren, wat zij zien, te onderscheiden van wat zij 
weten.

In elk leerjaar teekent Rothe alles, juist zooals ook het kind vrij 
gelaten doet; figuur, illustraties, kindschap, boomen, bloemen.

Een hulpmiddel bij het figuurteekenen zijn papierstrooken, waaruit 
een poppetje mogen leggen. Ze mogen dit dan vastplakkcn en 
zegt de onderwijzer: ga eens staan, zooals dat poppetje. Maar 

arm- en beenbewegingen enz.
>ogere klassen mogen de 1.1. fijnere details aan
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De kinderen doen niet hun handen 
afhangt, dat de kop naar voren 
toekent men een sluiper. De 1.1. merken 
lijkt, waarnaar de leeraar zegt, dat dat

naar de natuur.
ipinerkzaam op lucht, aarde, horizon. Laat op- 

— de 1.1. krijgen een 
mogen ze zelf een 
heerlijke staaltjes, 

o b.v. drie hoornen

zijn teekenonder-

waarnaar
zien de 1. 1. verschillende slyi| 
dat ze er een of meer van z 
knippen en modclleeren ze 
bunsing enz.

Dit systematisch behandelen van de hoofdvormen en daarna lateg 
aanschouwen is een belangrijk onderdeel van zijn methode. Zoo begint 
hij b.v. niet met het teeltenen van een bepaalde bloem naar de natuur, 
maar hij teekent de wonderbloem: het prototype van een bloem: een 
schijf in ’t midden met eenvoudige blaadjes er om heen, een kring 
grootere in ’t verband daaromheen, daarna nog groote meer versierd. 
Kleuren en vormen naar keuze der 1.1.

Daarna hoofdtypen van bloemen: sterbloem, schijf bloem, klokbloem, 
trosblocm. Later bloemen naar de natuur.

Eerst behandelt hij met de kinderen den boom; deze groeit en is 
dus van onder dikker. Ook de takken groeien en zijn dus bij den 
stam dikker. De boom bestaat uit de verte gezien uit stam en kroon; 
dichterbij ziet men in de kroon afdeelingen, waarin de hoofdtakken; 
heel dichtbij alle bladeren, maar deze komen ’t laatst.

Hoe zal een kind ooit een boom durven teekenen, als men met ’t blad 
begint en hij tegenover duizendtallen komt te staan, waardoor hij ’t 
geheel niet ziet.

Daarna komt een boom in den storm. Eerst besproken op school, 
gezien buiten, dan zonder voorbeeld getcekend.

Van het natuurteckenen, zooals dat nog op vele scholen beoefend 
wordt, waarbij de natuur schijnt te bestaan uit doosjes, kuben en 
potjes met een gedroogde bloem of zelfs een doodshoofd, wil Rothe 
niet weten.

Toch teekenen ook zijn 1.1.
Maar hij maakt o[ 

merken, dat iets in de verte blauw schijnt en 
breed penseel en schilderen een landschap. Later r 
ondergaande zon weergeven. Wij zagen daarvan 1

Een anderen keer mogen ze in een landschap 
zetten. Nu blijkt de verschillende aard der kinderci

Met nadruk verklaarde Rothe, dat het doel van 
wijs niet is, het kind tot kunst te brengen. Het woord kunst komt 
in zijn programma niet voor. Zelfs van kunstbeschouwing, waarbij, 
wie ’t niet mooi vindt, een vijf krijgt, wil hij niet weten. Kunst is

na, hoe de romp is, hoe de staart 
gespitst moet zijn enz. enz. Daarna 

op, dat het dier op een vos 
ook een sluiper is. Daarna 

roofdieren in den dierentuin. Ze weten, 
moeten teekenen. Later teekenen, 

in plasticine den vos, den marter, den
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onderwijs

aanwezig, to<
! veel bereikt was e 
programma, de zin

alleen voor enkelen, zeer grooten, die toch hun doel bereiken, maar 
door zijn onderwijs in hun ontwikkeling niet geremd worden.

Zijn gedachtegang is: het kind teekent den man, den boom, het 
dier, het landschap. Welnu laat ons van deze grondvormen uitgaan 
en ze logisch in het kind ontwikkelen; daardoor brengen wc het 
kind kennis en lust tot aanschouwen bij, daardoor zal het, terwijl 
het zich geregeld oefent en steeds critisch zijn eigen werk bekijkt, 
genoegen en geschiktheid behouden om zijn omgeving, ook als hij die 
meer in details 1<

De series teekeningen 
stelling aanwezig, toonde 
methode 
van het 
gevlucht

. Welnu laat ons van 
ït kind ontwikkelen 

lust tot aanschouwen 1

schikthcid behouden
leert kennen, uit te beelden.

i (ook van geheele klassen) op de tentoon- 
len duidelijk aan, dat te Weenen met deze 

en dat, al werd het woord kunst geschrapt 
voor kleur, fleur en schoonheid niet mee-

In een volgent 
in handenarbeid,

De handenarbeid is er 
verbinding met teekenen 
te verdiepen, de leerstof vast te leggen 
troleercn.

Het doel is dus niet in de eerste plaats technische vaardigheid bij 
te brengen, maar de geestelijke ontwikkeling van het kind te dienen.

Allerlei technieken, die deels al bij het teekenonderwijs tcr sprake 
kwamen, worden toegepast. Zoo laat de heer R. de kinderen etsen 
op zeer goedkoope, gladde plaatjes van een stof, die het midden 
houdt tusschen éterniet en bordpapier; zij maken linoleumsneden, 
hout, klei,- papier- en eenvoudigen metaalarbeid; zij beschilderen 
stoffen, vlechten met stroo enz.

Wat wordt vervaardigd?
In ’t algemeen niet dingen, die tot „versiering” van de huiskamer 

moeten dienen of gebruiksvoorwerpen voor volwassenen, maar wel 
speelgoed voor 't kind, modellen ten dienste van het onderwijs en 
gebruiksvoorwerpen voor het kind.

Zoo min mogelijk wordt gewerkt met ersatzmateriaal en van elk 
ding zooveel mogelijk de geschiedenis in grootc trekken gegeven. Zoo 
b.v. van het mes, dat eerst uit een scherpe steen bestond, later een 
heft kreeg enz., enz. Ten slotte bespreekt de onderwijzer den doel- 
matigen vorm van verschillende messen: scheermes, slagersmes, worst- 
mes, zakmes, snoeimes. Nadat de verschillende vormen en hun doel
matigheid besproken zijn, worden ze geteekend, geknipt, nagemaakt.

Ouderwijs in Handenarbeid te IVeenen (wiet filwi). 
een volgende voordracht besprak de heer Rothc het 

zooals dat te Weenen wordt gegeven.
niet een afzonderlijk vak, doch dient in 

en met andere leervakken om het onderwijs 
en de aanschouwing te con-
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tengewoon 
>ehandelt

kan worden 
: platen van

sr Rothe

gestudeerd
figuren.

Overal is volgens den heer Adolf dit decoratieve teekenen een 
uitmuntende voorbereiding voor de plaatselijke kunstnijverheid; uit 
het tcckenwcrk, is men in het Siaksche tot kunstnijverheid gekomen.

Het teekenen is ook bij hem verbonden met handenarbeid, werken 
sagopitjes, stroo.
heer Adolf hebben alle kinderen

:ppen. In het Europeesche kind is deze gave 
proeven 
echter, <

De Tentoonstelling.
Het leeuwendeel der ruimte onder de Grafelijke zalen 

Binnenhof, waar de tentoonstelling gehouden werd, nam de heei 
in met zijn buitengewoon belangwekkende inzending van fleurige kinder- 
teekeningen en producten van kinderhandenarbeid. Daarnaast stelde

met zand, klei, w
Volgens den heer Adolf hebben alle kinderen een aangeboren gave 

tot scheppen. In het Europeesche kind is deze gave meer verborgen 
dan in het Indische. Bij proeven in de Inspectie Hoorn en te Amsterdam 
genomen, bleek hem echter, dat ook met het Hollandsche kind, al 
duurt het wat langer, goede resultaten te verkrijgen zijn.

Met series fraaie teekeningen van geheele klassen, lichtte de heer 
A. zijn voordracht toe.

geschikt een oordeel te vellen 
van de dingen, die zij later zullen koopen. 
nog de verschillende Stufen, der Arbeit had 

id hcrhaaldelijk moest doormaken, eindigde hij 
jewoon moeilijke tijden, die het 

>rgemaakt, het de zekerheid had gegeven, 
dat het alleen zou kunnen blijven bestaan, als de jeugd opgevoed 
werd tot oordeelkundige producten en consumenten. Hiervoor moet 
het onderwijs in handenarbeid mede den grondslag leggen.

Verschillende werkjes van Rothe zijn uitgegeven: (Deutscher Ver
lag fllr Jugend und Volk).

De leerlingen worden daardoor meer 
over de doelmatigheid van de dingen.

Nadat de spreker nog de verschil 
besproken, die het kin< 
met te verklaren, dat de buitenge 
Oostenrijkschc volk had doot 

zou kunnen

Voordracht van den heer R. Adolf.
Het werk van den heer Adolf, Indisch onderwijzer, is hier reeds 

zoo algemeen bekend, dat met een korte medcdeeling 1 
volstaan. Toen bleek, dat bij de Inlandsche kinderen de 
Zwier en Jansma minder in den smaak vielen dan vignetten e.d., 
liet hij de kinderen meer vrij en bracht ze onder zijn leiding tot het 
ontwerpen van buitengewoon mooie gestyleerde teekeningen in kleur.

Evenals Rothe behandelt en bespreekt hij eerst een bloem of dier, 
dat de klasse zal teekenen of knippen. De bloem of het dier wordt 

en als versieringsmotief gebruikt meest binnen geometrische



zijn leerlingen, de onderwijzers der Weenschc volksscholen,

„Réactions qui appar-
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ienvolgendc klassen 
.c, te constatcercn, 
lerwcrk begrijpt en

volgde, 
kind»

Prof. Dr. Decroly, Brussel.

Het onderwerp voor deze voordracht was: 
liennent au petit enfant de o a r an."

In zijn inleiding betoogde de spreker, dat zoo het waar is, dat de 
cultuur der planten en dieren bevorderd is door de studie daarvan, 
waarschijnlijk de menschheid winnen zal door een studie van den 
mensch, welke studie beginnen moet bij het zeer jonge kind.

Het bestudeeren van het jonge kind is niet alleen van belang voor 
moeders of a.s. moeders, maar evenzeer voor ieder, die het ziele-

hij werk van 
ten toon.

Duidelijk was,- doordat het werk naar de 
werd uitgcstald, de gang, die het onderwijs 
uit alles sprak de man van 't vak, die het k 
met vaste hand leidt.

De Stichting voor Kinderstudie zond naast kindcrtcekeningen uit 
verschillende landen en photo’s van kinderen aan den arbeid op be
kende buitenlandsche scholen, werk van de 1.1. van den Montessori-

Ecn negental scholen voor Middelbaar onderwijs zonden fraaie 
teekeningen in, waarbij opviel, dat ook op deze scholen technieken 
als lithografeeren, linolcumsnijden c.d. meer en meer ingang vinden 
en naast het natuurteckcncn het illustrccren beoefend wordt.

Een aparte vermelding verdient het mooie, kleurige werk van den 
heer Arnold, leeraar aan het Lyceum a. h. Stokroosplcin. Hij wil, 
dat de 1. 1. zonder precies naar de natuur te teeltenen, de natuur bezien 
en dan den indruk, die de rhytmiek van lijnen en kleuren op hen 
maakt, op het papier brengen.

Daartoe begint hij roet eenvoudige oefeningen in het ordenen, herhaling 
van eenzelfde motief. Later toont hij den 1. 1. korten tijd een bloem, 
vogelkop c.d., waarna zij den ontvangen indruk moeten weergeven in 
lijn en kleur. De resultaten van zijn werk zijn belangrijk en vormen 
een scherpe tegenstelling met het oude teckenondcrwijs.

De heer Adolf gaf series buitengewoon fraai klasse werk; meest 
gestyleerde bloemen of dieren tot figuren verwerkt en gevoelige 
knipsels van Indische kinderen.

Een serie zeer gevoelige teekeningen, gemaakt bij de biologische 
studiën door 1.1. van het 2de Gymnasium, verdient nog een aparte 
vermelding.
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jevoelt, in 
.1 met een

voorwe
een stun. a 

de film kwam 
de film ook

wier krachten het 
en komen ook de

een stok dreigt, ge-

leven van
psycholoog.

Vóór de
eet niet,

beoordeelen, voor den

en ook het kind niet begrijpen, zonder de

Voordracht van Dr. Kurt Lewin.
Bij film, „Kindliche Ausdrucksweize bicm Spiel, Zusammenspiel bei der 

Arbeit, Rcsonnanz au) andere Kinder ; Unriihe, Verlegenheit u.s.w.
Dr. Lewin is medewerker van Prof. Dr. Köhler te Berlijn.
Spreker waarschuwde vooraf, dat deze film geen amusement zou 

geven, maar beoogde in een internationale taal iets vast te leggen 
omtrent het onderzoek, dat sinds vele jaren te Berlijn gehouden 
wordt.

Indien iemand spreekt, drukt hij, wat hij denkt en ge 
woorden uit, maar deze wijze van uitdrukken gaat gepaard 
onwillekeurige mimiek of pantomimiek, waarbij het heele lichaam 
meespreekt. Als iemand zegt: „Ich liebe dich", of „Du bist een 
Scheusal” hebben wij daarbij niet te doen met een mededeeling, maar 
er is sprake van een affectontlading! Bij die ontlading „spreekt 
alles aan den mensch mee.

Men kan nu de taal 
affecten te bestudeeren.

Een kind, dat bij een gevaar (twist b.v.) met

den volwassene moet kennen en 
den socioloog, den historicus, den philosoof.
geboorte is het kind zuiver een parasiet, het ademt niet, 

voedt zich uit het bloed der moeder op
leeft. Maar met de geboorte komt de vrijheid 
moeilijkheden.

Vervolgens toonde spreker, hoe hij verschillende onderzoekingen, 
meest van voorgangers, op de film had vastgelegd. Men zag, hoe de 
zuigeling reageerde op licht, geluid (zwak en sterk), smaakgewaar- 
wordingen, blazen op de huid, een propje watten in den neus enz.

Hoe een kind 21 uur oud, dat alleen wat suikerwater had ge
proefd, reageerde op het wrijven met een penhouder links van den 
mond door het hoofd naar links te draaien.

Duidelijk kwam ook uit, hoe de mond bij een kind van 3 maanden 
het orgaan is, waarmee het exploreert. Vervolgens kwamen de eerste 
kruip- en loopoefeningen aan de beurt, waarbij gedemonstreerd werd, 
hoe moeilijk een kind, dat overigens goed loopen kon, het gaan viel, 
terwijl het een licht voorwerp droeg. Dat een kind met een jonge 
kat omgaat, alsof dit een stuk speelgoed was, is iedereen bekend, 
maar vastgelcgd op de film kwam het buitengewoon duidelijk uit.

Ten slotte toonde de film ook ons twee oudere achterlijke kinderen.
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> goede film te maken. De kinderen moeten zich 
zoo geheel in hun handeling opgaan, dat zij het

'olgen. Geeft 
eeft men het 
i den prikkel

>pen kan, ziet wat lekkers binnen zijn waarnemingskring 
:n breede tafel aan de van hem afgekeerde zijde

Het is moeilijk een 
onbespied wanen, of s 
fototoestel vergeten.

Bij de zuigelingen zien we, dat zij met het geheele lichs 
suikerwater vinden zij lekker, 
buik omhoog te werpen en het 
't geen ze niet aanstaat).

Een kind, dat looj
(das Feld) op eei

.. ______  den grondslag van het
psychologen beschouwen de ziel 
die naast elkaar loopen. Zij be- 

organisme, dat in zijn geheel wordt be-
1 geeft.
:heel tegengestelde gevo

1 klap, zoo schreit het. Ge< 
_  Juicht het. De aard van 
met het geheele beleven.
t nog geen „Umwelt”. Zijn lichaam is 

iucii leeft het zich in in zijn om- 
sychologisch deel van zijn omgeving. 
•>ed op het kind. Organisme en

tegenstellingen, terwijl 90 pCt. 
idt in verlegenheid. De verlegen

brutaliteit ligt daarboven.
>p een kind zich uitdrukt, bestudeert, 
, dat daar dezelfde wetten gelden.

laam reageeren, 
op citroensap reageeren ze door de 
hoofd achter uit te gooien (weg van

andere wereld om zich heen, 
een afstoot lokt den ander.

hoorzaamt geheel aan dezelfde wet, die een ander dwingt tot slaan. 
Psychologisch zijn beide mogelijk even „schuldig”, al maakt de rechter 
een groot verschil.

Darwin wist dit volgens spr. al. Een groot verschil met de nieuwere 
onderzoekers is echter, dat hij elke wijze van uitdrukken apart be
schouwde, terwijl zij den mcnsch als één geheel beschouwen, dat 
reageert op verschillende wijzen.

Brutaliteit en verlegenheid schijnen 
van de brutaliteit haar oorsprong ' 
heid is a.h.w. een diepere laag, de

Hoe meer men de wijze, waaroj 
hoe meer men overtuigd wordt, 
die het zieleleven beheerschen.

De oude psychologie meende, dat reflexen den 
zieleleven vormden. De moderne 
niet als een aantal machinerieën, 
schouwen het kind als een 
invloed en in zijn geheel antwoord

Dezelfde prikkel heeft vaak gel 
men een tweejarig kind een klap, 
een zelfde klap bij ’t spel, dan juk 
hangt af van de samenhang r

Het pasgeboren kind heeft nog geen 
zijn wereldje. Met het grooter worden 
geving, maar het wordt tegelijk een psy< 
Wat daarin geschiedt, heeft invloec 
„Umwelt” zijn a.h.w. één geheel.

De wereld v an het kind lokt het aan of stoot het af en het hangt 
van zijn behoefte of, wat in zijn omgeving hem aantrekt of afstoot

i prikkelt tot handelen.
Zoo heeft ook elke volwassene een 

die hem dwingt tot activiteit; wat den
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roelens 
ichaam

rI

grootere kinderen niet alleen 
■erkt". Het „werkgezicht” bij

genoegen broertje van een banaan 
sd, verklaarde spreker, doordat

>cpjc kinderen bleek, hoe sterk de resonnance is 
e kinderwereld leert ons op deze wijze de gronc 

van de massa.

op ver

en der af- 
hond aaiden, 

arm was naar 
terwijl het lichaam gereed stond

lidelijk. 8

lengde gevoelens, der aantrekkingskracht 
i uit de gebaren van kinderen, die een 

een weinig bang waren. De ecne 
het dier te streelen,
gehen."
het,

idslagen

vele andere maakte ons de film

tweejarig kind, dat tot n 
e gaan, er niet toe komer 
i steen te gaan 

toen verder

liggen. Het wordt er door aangetrokkén. Het kind moet echter om- 
loopen om het te bereiken. Is de kracht, die het aantrekt, heel groot, 
dan volgt een affectontlading voor het begeerde voorwerp: het trampelt 
met de voetjes, slaat met de armen, schreit. Is de kracht, die het 
aantrekt, minder sterk, dan maakt het kind, als zoovele volwassenen 
later in 't leven, den omweg om zijn doel te bereiken.

Typisch is het, hoe het teleurgestelde kind „aus dem Felde geht". 
Het wendt zich om, wat ook de teleurgestelde volwassene nog doet; 
is het kind klein, dan laat het zich voorover vallen, ’t hoofd bij den

Al deze dingen 
bluffende wijze dui 

Ook de gein< 
stooting bleken 
waarvoor ze toch c 
voren gestrekt om ' 
„aus dem Felde zu

Vermakelijk was het, hoe een tweejarig kind, dat tot nog toe iets 
bereikt had door voorwaarts te gaan, er niet toe komen kon, zich 
om te koeren om op een lagen steen te gaan zitten. Op een wan 
gelukte het den eersten keer, maar toen verder den heelen dag niet, 
wat omtrent herhalen zonder meer te denken geeft.

Een 12-jarig psycbopatisch kind ontlaadde zijn vreugdegev< 
als een zuigeling, door op te springen en met het heele lic 
krampachtig te reageeren.

Spreker deed uitkomen, hoe ook bij 
de handen, maar het heele lichaam 
den arbeid kent ieder.

Bij een groe 
omgeving. Dc 
van de psychologie

irdig licht kwam door sprekers filmbeelden het elkaar 
der kinderen. Een jong kind moest een kruiwagentje tegen 

schuine lat oprijden. Treffend was, hoe de anderen eerst aan
omwendden en uit het veld 

en eindelijk niet konden 
medelijden als wel aangetrokken 

een „Ersatz-

In een eigenaai 
helpen

getrokken werden, dan ongeduldig zich 
gingen, ten slotte dc bewegingen meemaakten 
laten te helpen. Niet zoozeer uit ’ ’
door de begeerte het zelf te doen. Het helpen geeft dan 
befriedigung".

Dat een klein kind met evenveel ( 
liet happen, als hij het zelf dce<
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grot 
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Sleenwyk. 
titiud voor 

ing 1/ Parijs, 
i. Den Haag.

\ één voelde 
te: je krijgt 
ver genoeg

Om technische redenen moest het vervolg van het artikel van 
Mejuffrouw Ida Heycrmans over de Lincoln School tot het Juli- 
nunimer blijven liggen.

i toe heeft men — ondanks het 
Lorcntz haar voorzitter is — 

ms land nog heel weinig aan- 
> van het werk der Volken

voor Intcllcctucclc Sa- 
In het internationale litcra- 

mccst belangrijke 
n wclenschappc- 
r aard, over de 
henen, ontbreekt 
iioewel hel aan- 
rage te leveren, 
eze brochure er 

ntcrnationaal 
•id in Ncdcr- 
medewerking

Ph. K.

broertje behoorde tot de „Umwelf" en het kind zich nog 
met de Urn welt. Een klein kind heeft niets aan de belofte 
het over een uur. Zijn Umwelt is in den tijd nog niet ' 
ontwikkeld.

De volwassene krijg
wereld om zich heen,

>oter is in tijd
t hij buiten de aantrekkir
Met het beeld

gebrek had aan zelfbeheersching, toonde

DeS

maakten deze lezing tot

Ik mag dit verslag niet eindigen zonder kort te vermelden, dat 
door l.l. van verschillende Middelbare en Lagere scholen in den 
Prinsesseschouwburg een voorstelling werd gegeven, waarbij o.a. een 
leerlingenorkcstje goede muziek gaf, een koortje mooi zong en 
en tooneel, voor een deel met zelf vervaardigde decors, deden 
wat de jeugd onder goede leiding kan bereiken.

jgt langzamerhand zekere vrijheid tegenover de 
i, hij troost zich, doordat zijn wereld zooveel 

en ruimte, of hij kan „aus dem Felde gehen" zoo- 
ingskracht van het begeerde komt.

van een gocdgcdisciplinecrden jongen, die toch groot 
aan zelfbeheersching, toonde spreker aan, dat zclfbeheer- 

een levenskunst is, die niet van buiten opgelegd kan worden, 
rijke inhoud, de schitterende voordracht en de mooie filmbeelden 

een der schoonste der conferentie.

het instituut zoo internationaal mogelijk 
te maken”.

Tot nu I 
feit dat 1 
zich in ons 
getrokken 
bondscommissie 
menwerking, 
tuurovcrzichl over de 
publicaties van algemeen wc 
lijken en bcllelristischcn a.< 
jaren 1924 en 1925 verschcnc 
ons land zelfs geheel, h< 
gezocht was een bijdrav. 
Hel is te hopen dat deze br 
toe zal bijdragen aan het Intc 
Instituut grootcrc bekendheid 
land te geven en daardoor me 
van Ncderlandsclic kunstenaars en 
zoekers te verzekeren.

Dr. J. E. liaron He Koe van . 
Het Internationaal Invti 
1nlellect nee le eamenwerkbu, 
H. P. LeopolJ'o Uiig. Mij..

|~^e schr., vroeger leeraar aan het Ned.
Lyceum, thans afdeelingschcf aan 

hei Internationaal Instituut, geeft een 
beknopt en helder overzicht van het tot 
stand komen en hel werk van het nieuwe 
Volkcnbonds-instituut.

Men heeft in ons land wel eens de 
onpartijdigheid van dit op Fransch ini
tiatief en door Frankrijk behartigde 
lichaam betwijfeld. Ik vestig daarom in 
't bijzonder de aandacht op de mede- 
deeling van den bij uitstek deskundigen 
schr. die verklaart „uit volle overtuiging 
te kunnen verzekeren, dat men er vol
komen in geslaagd is het karakter van
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Eerste Conferentie en Tentoonstelling uitgaande van 
voor Kinderstudie te 's-Gravenhage ....
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Een belangrijk rapport 
door A. H. GERHARD.

onafhankelijkhci

trek" is practische levenswijsheid. Nog geen 
waren er velen bij het Bijzonder On- 

van die

1 etende krijgt men
• menschenleeftijd geleden

derwijs, dat prat ging op zijn onafhankelijkheid, die vreesden
lid wat te zien inboeten, als het geld aanvaardde uit 

’s Rijks schatkist. Na eenige stadia van staag niet meer klem opge
vorderde ruimere subsidieering, werd die vrees voor goed overwonnen 
en zegevierde eindelijk voor de lagei 
ling, niet het minst doordat

van staag niet meer
vrees voor goed <

 :re school de finantieele gelijkstel- 
men ook aan „links" het recht erkende, 

wijl die lagere school door alle kinderen des volks moest doorloopcn 
worden, dat de Staat dit voor alle geestesrichtingen gelijkelijk finan- 
ticcl moge lijk moest maken.

Aanvankelijk voelde men de rechtmatigheid der volledige gelijk
stelling dan ook alleen voor de volksschool.

Gaandeweg is men evenwel zoo vertrouwd geraakt met de idee, 
dat er schier geen vorm meer is van Staatszorg, of „rechts" slaat men 
aan 't rekenen of de sectaire uitingen wel gelijk opdeelcn met wat 
de overheid sccteloos doet.

Sedert eenige jaren is de strijd gaande, inzonderheid op het terrein 
van het middelbaar en gymnasiaal onderwijs.

Toen de sedert een vijftal jaren noodzakclijk geachte bezuiniging 
tot onderscheidene maatregelen drong, kreeg die strijd nieuw voedsel. 
Verschillende „stopwelten" maakten de stichting van allerlei nieuwe 
scholen tijdelijk of onbeperkt volkomen afhankelijk van de toestem
ming der Rcgeering, wijl deze de bevoegdheid kreeg om slechts in 
zeer bijzondere gevallen de onmisbare subsidies toe te staan. On
middellijk uitte men de vrees, of de bijzondere school niet kwam 
achter te staan bij de openbare, daar de gemeenten de vrijheid be
hielden scholen te stichten, zij 't zonder Rijkssubsidie, uit de openbare
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gemeente
en middel-

i betreffende pu 
it, van groot bek

We zullen dus eerst het fmantieele deel bekijken.
Al dadelijk blijkt uit het Rapport, dat het met die finantieele achter

stelling nog al gaat. Op bl. 20 bijv, wordt medegedeeld, dal voor 
1927 de totale rijkssubsidie aan de bijzondere gymnasia bedraagt 
f 1.154.461 en idem voor de bijzondere hoogcre burgerscholen en lycea 
f4.494.955, terwijl bl.’ 10 aangeeft dat de totale rijkskosten voor alle 
scholen geraamd wordt op f 9.391.513, zoodat het openbaar onderwijs 
gesteund wordt met f3.742.097.

De totale overheidskosten zijn dat natuurlijk niet, omdat 1°. alle 
gesubsidieerde gemeentescholen een belangrijk deel der kosten zclven 
dragen, 2°. de vijf groote gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, 's-Graven- 
hage, Haarlem en Arnhem ontvangen in 't geheel geen rijkssubsidie.

>unt a, die het 
dang deden zijn.

het openbaar zoowel als 
en middelbaar onderwijs

ing in de Kamer en als gevolg 
Staatscommissie ingesteld met de

kassen, „die toch ook gevuld worden met de bclastingpcnningcn van 
andersdenkenden”.

Bovendien wekte een andere „achterstelling” nog meer ontevreden
heid. De bezuiniging n.1. had haar funeste werking ook zeer duidelijk 
doen gevoelen in de salarisregelingen voor het leerarenpersoncel van 
de Rijksscholen en der gesubsidieerde scholen. Nu zagen vijf groote 
gemeenten voor hAAr scholen van de subsidies af, om het daaraan 
verbonden personeel een veel gunstiger salarieering te verlecncn, wat 
een pijnlijk aandoend verschil opleverde voor de leeraren der bijzondere 
scholen in die gemeenten.

De klachten daarover vonden uitii 
daarvan werd 16 Januari 1925 een I 
opdracht:

„te overwegen in hoever de Regcering, met inachtneming der 
grenzen, die de openbare kas stelt,

a. een normale ontwikkeling van
van het bijzonder voorbereidend hooger <
ook in de toekomst kan mogelijk maken.

b. een redelijk verband kan bevorderen tusschen de salarissen 
van het personeel van het middelbaar onderwijs aan 
scholen en het personeel van het voorbereidend hooger 
baar onderwijs aan bijzondere scholen”.

De opdracht reikte derhalve verder dan bovenbedoelde klachten; 
ze moest ook voeren tot een antwoord op de vraag, hoe de ontwik
keling van hel genoemde onderwijs weer vrij gelaten kon worden en 
toch in „normale” banen gehouden.

Het waren vooral de beraadslagingen 
rapport, dat 11 Mei 1927 werd uitgebracht
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ig afwijkende salaris- 
zij daardoor krachtens 
de bijzondere scholen,

:rse uitgaven uit eigen fondsen

nopend 
Openb. 
:rden in

: gemeenten, die van de Rijksregelinj 
hebben 'getroffen moeten, ook als 

of 2°. de rijkssubsidie verbeuren, aan

terwijl 3°. de bijzondere scholen nog divei 
moeten dekken.

Evenzeer blijft er niet veel over van de klacht, dat de „stopzetting” 
het bijzonder onderwijs in de knoei bracht, terwijl de gemeenten maar 
konden voortgaan scholen op te richten.

Het begin der stopzetting, bij de wet van 20 Mei '22 voor 
jaar bepaald en bij die van 28 Juli '24 onbeperkt verlengd, , 
Oct. '21. Na dien zijn feitclijk nieuwe scholen bij 't B. O. geoj 
of voor ’t eerst in 't genot van subsidie gesteld tien en bij 't Op 
Onderw. zeven, behalve verscheidene scholen, die omgezet weruc 
andere inrichtingen.

De Commissie zegt daarom in haar § 34 :
„Bij het licht van die gegevens zijn wij van oordeel, dat art. XV 

van de wet van 20 Mei 1922 en de wet van 28 Juli ’24 in de prak
tijk meer zijn geworden een middel om den groei van het voorbereidend 
hoogcr en middelbaar onderwijs te controleeren en binnen perken te 
houden, dan een volstrekt beletten van dien groei. Niet alleen werden 
er nog een aantal nieuwe bijzondere scholen geopend, doch daarnaast 
kan ook het openbaar voorbereidend hoogcr en middelbaar onderwijs 
op een zekere toeneming wijzen, zij het buiten bezwaar van het Rijk, 
die dep groei van het bijzonder onderwijs echter niet overtreft”.

De bijzonder gunstiger positie der leeraren bij de openbare scholen 
in de genoemde gemeenten, waarbij alleen te Amsterdam voor de bij
zondere leeraren een overeenkomstige regeling is goedgekeurd, is en 
blijft een steen des aanstoots.

Tot welke oplossing is nu de Commissie gekomen:
lo. Gemeenten kunnen geen subsidie verkrijgen voor nieuwe of 

uit te breiden scholen dan wanneer de Kroon, den Onderwijsraad 
gehoord, bepaalt, dat er behoefte aan bestaat.

2o. Voorwaarde voor vorengenoemde subsidieering is voorts de 
goedkeuring der salarisregeling. De Commissie is daarbij van oordeel, 
blijkens hare conclusie m, dat de goedkeuring niet onthouden behoort 
te worden bij afwijking van de Rijksregeling op ondergeschikte punten. 
In haar toelichting op bl. 34 bij vraagpunt Illb heeft ze evenwel 
geconcludeerd, dat het toelaten van „belangrijker afwijkingen” wen- 
schclijk is.

3o. Bijzondere scholen moeten het recht hebben regelingen te tref
fen, overeenkomende met die voor de openbare scholen in dezelfde 
gemeente.

4o. De 
regelingen 
f linten z°. ■
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ig en voor on- en min- 
rgd, voor zoover ze van

jeheele Rijk 
: hoog 1 
goed t< 
de

die gebruik maken van het bepaalde in punt 3o, het verschil dat het 
totaal der salarissen het bedrag te boven gaat, dat volgens de Rijks- 
regeling zou worden toegekend, uitkeeren.

Drie leden, de Heeren Hoogstra, van Doorninck en Fockema Andreae, 
bepleiten bij arzonderlijke nota de absolute uniformiteit in alle salaris
regelingen en wenschen den gemeenten dus niet de vrijheid toe te 
staan van de Rijksregeling af te wijken. Zij zijn van oordeel, dat alle 
actie tot verbetering dan op één punt geconcentreerd wordt, dat is 
op de Regeering.

Uit hun nota blijkt niet duidelijk, of zij ook de gemeenten willen 
verbieden scholen in te richten met prijsgeving van het Rijkssubsidie.

Eén lid, de heer van Doorninck, wil een Gnantieclc omwenteling, 
die in het kort hierop neerkomt:

Elke school, openbare of bijzondere, mag geen andere inkomsten 
uit de overheidskassen hebben dan de Rijkssubsidie, die voor alle 
scholen naar gelijken maatstaf wordt bepaald. Alle uitgaven moeten 
voorts gedekt worden uit de schoolgelden en de bijdragen van derden. 
Overgangsmaatregelen zijn dan natuurlijk noodig en voor on- en 
vermogenden moet door beurzen worden gezorgt 
bijzondcrcn aanleg zijn.

De heer Albarda richt zich in het bijzonder tegen de onder 4o ge
cursiveerde woorden. Hij concludeert, dat de verplichting den ge
meenten opgelegd, tegenover de bijzondere scholen, alleen gerecht
vaardigd is, als zij dan in het genot van de Rijkssubsidie blijven.

Een volmaakt bevredigende oplossing is bezwaarlijk te verkrijgen, 
daar men ccnerzijds de funeste beteekenis eener strak doorgevoerde 
uniformiteit over het geheele Rijk voor de interne ontwikkeling van 
het onderwijs moeilijk te hoog kan aanslaan, terwijl anderzijds vol
maakte vrijheid evenmin goed te verdedigen is. Schrijver dezes voelt 
dan ook het meest voor de beschouwing van den heer Albarda.

III.
het Rapport in het bijzonder be- 

raagpunt der „normale" ontwikkeling, 
blijkt duidelijk, lo. dat men van oordeel is, 

le afgcloopen jaren abnormaal snel is gegaan, 
niet tot stopzetting had behoeven over te gaan, 

ding gcwenscht wordt, anders behoefde 
'ikkcling" en 3o. dat men de mogelijk- 

, om die uitbreiding met wettelijke 
grenzen te houden. Dit bewijst m.i. 

ïkenis dit oogenschijnlijk zuiver finan-

Gelijk reeds gezegd, schijnt ons 
langrijk met betrekking tot het vrt 
Uit het stellen der vraag 1 
dat die ontwikkeling in d< 
daar men anders zeker 
2o. dat voortschrijdende uitbreidin 
men niet te spreken van „ontwim 
heid verwacht, ten minste hoopt, 
maatregelen binnen gewenschte j 
van hoe ingrijpende sociale betee) 
tieele onderwijsvraagstuk is.
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 van tederen cursus, 
krachtens de wet af- 

. gebleven. Wijl 1924 
:ekende, is dit jaar en

138
190

 voor bijzonder onderwijs
houdt verband met de opeenvolgende, steeds gunstiger wordende 
subsidiebepalingen.

Bijzondere Scholen.
Gymnasia
H. B. Scholen met 5-j. cursus
Lycea 

Openbare Scholen.
Rijks I l.B. School met 5-jarigcn 

cursus
Gcm. H.B. School id. en Gcm.

H.B. met 6-jarigcn cursus voor
meisjes

Gcm. LyC<
Gcm. Gymnasia
Gcm. H.B. Sch
Gem. Middelb.!

B. De leerlingen.
Deze opgaaf betreft den toestand bij het begin 

terwijl inrichtingen, die niet opleiden voor een 
genomen eindexamen, buiten beschouwing zijn 
voor de openbare scholen het hoogtepunt bete< 
1925 door mij hier er bij genomen.

■mnasia
h. met 3-j. cursus 
Sch. voor meisjes

Samen
Alg. Totaal

De snelle stijging der aantallen scholen

Om te beginnen moet men zich een beeld vormen van het verloop 
der dingen in de verstreken jaren en daarover geeft het Rapport zeer 
waardevolle cijfers. Het is jammer hier niet volledig alle staten te 
kunnen opnemen; men neme daartoe het verslag zelf ter hand; wat 
we er uit gaan mededeelcn, moge niettemin volstaan om een tamelijk 
duidelijken indruk te krijgen.

De gegevens betreffen de jaren 1900 tot eii met 1926 en vermelden 
achtereenvolgens de aantallen scholen, de leerlingen, de uitgereikte 
einddiploma's, die toegang geven tot universitaire studie en ten slotte 
de aantallen studeerenden. Ter wille der plaatsruimte kiezen we de 
jaren 1900, 1908, 1919 en 1920 (de eerste na-oorlogsjaren) en 1926.

A. De aantallen scholen.
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H.B. Sch. c. a.

Totalen

In aansluiting hierbij komt nu 
studeerenden aan universiteit of hoogeschool vermeldt 
zijn geheel uit het .rapport overnemen.

D. De ingeschreven „studenten".

R.K. Inrichtingen 
Christelijke id. 
Neutrale id.

Samen

12327 | 15559 | 23521 | 24125 | 27851 | 27655 | 27246 
13224 117186 f29777 j 31672139662 | 40462 |’40462

C. De verkregen, einddiploma's.
In dezen staat hebben wij de tijdvakken, waarin de opeenvc

verschillen gering waren, per jaargemiddelde genomen.

7 5-3^ 19171’918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 19251926
8s,s'' 

Vceariscnij- 
kundige 

Hoogeschool

5190
4769
1852

11811 j 12807 | 13216
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iing der bevolking van de scholen, die 
intcllectueele vorming, tot ruim het 

van een kwarteeuw en een verdubbeling 
enten in een dozijn jarcn, overschrijdt in 

' ingsaanwas. Dit feit treft te 
:nheid is gewc 

waarborg 
jcbied enz., als 
scholen, ambacl

Deze inderdaad snelle toeneming < 
voorbereiden voor de hoogerc 
drievoud in het tijdsverloop v 
van het totaal aantal studei 
buitengewone mate den normalen bcvolkii 
meer, waar sedert ook veel ruimere gelegenheid is geweest om onder
wijs te verkrijgen, dat een flinke ontwikkeling waarborgde op algemeen 
terrein, in handelskennis, op technisch gebied enz., als op middelbaar 
technische scholen, academies, huishoudscholen, ambachtsscholen e.d.

Het is volkomen rationeel, als er in toenemende mate stemmen 
van bezorgdheid opgaan ten aanzien van de toekomst dezer legioenen 
van wetenschappelijk gevormden. Want het moge voor een zeer klein 
aantal uitsluitend wetenschappelijke aandrift zijn, die hen tot hoogerc 
studiën drijft, wat hun dan mogclijlc is door de zekerheid van een 
arbeidsloos inkomen, bijna alle studeerenden hopen toch met behulp 
hunner verworven bekwaamheden, zich een redelijk welvarend levens- 
bestaan te veroveren.

Vanzelf doet zich dan de vraag voor, of de maatschappij wel be
hoefte heeft aan zoo snel vermeerderende geleerdheid ; zelfs of ze de 
mogelijkheid biedt aan alle wetenschappelijk gevormden om hun een 
passende plaats te bezorgen in het wereld-productie-proces.

Aan waarschuwingen tegen het kiezen der studierichting ontbreekt 
en ontbrak het geenszins en het is merkwaardig hoe snel de maat
schappij daarop reageert, als de maatschappelijke vooruitzichten in 
een of andere richting zeer ongunstig schijnen. Een aardig voorbeeld 
vermeldt het Rapport, aan de Technische Hoogeschool ontleend.

Staat D liet reeds zien hoe het aantal studenten aan die inrichting 
daalde. Nog duidelijker spraken echtcr de aantallen van hen, die in 
eenig jaar voor het éérst als student werden ingeschreven. Deze ge
tallen waren, te beginnen in 1905, achtereenvolgens voor alle volgende 
jaren tot 1925 respectievelijk 269, 243, 257, 221, 226, 269, 302, 319, 
369, 257, 344, 433, 355, 489, 540, 468, 391, 361, 206, 251, 254.

Van 1919, als hoogtepunt, ging het dus snel verminderend; oogen- 
schijnlijk is men in de laatste jaren weer wat meer vertrouwen op 
de toekomst gaan koesteren.

Het lag dus wel voor 
aldus opvatte, dat ze naging 
of er misschien aanleiding

de hand, dat de Commissie haar opdracht 
ig, in het licht van al de gegeven cijfers, 

bestond maatregelen te overwegen, die 
niet alleen bovenbeschreven snellen groei wat zouden breidelen, doch 
hem zelfs binnen vast te stellen grenzen zouden terug dringen.

Dat velen tot den tempel der wijsheid worden toegelatei
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in te kunnen slaan, moge 
om hen bij den 

vonden. Trouwens, 
Irnaat te zijn, die

meer geleerden
onbeslist. Op

igdclijk middel 
niet geve 
middelt!

seeren, dan nog 
gekweekt worden 
die vraag is geen

Terecht zegt de Commissie (bl. 12 en 13):
„In het algemeen ontbreken echter de gegevens om te beslissen 

welken ontvang de hoogere opleiding behoort te bezitten.
De behoefte van de maatschappij aan personen met wetenschap

pelijke opleiding, de behoefte aan abutiriönten van gymnasia en hoogere 
burgerscholen is dermate wisselend en afhankelijk van zooveel uitcen- 
loopende factoren, dat het thans ónmogelijk is op grond daarvan den 

'enschten omvang van het voorbereidend hoogcr en middelbaar 
erwijs te bepalen. In allerlei beroepen, ook in de z.g. geleerde 

ten, wisselen de Qverschotten en de tekorten herhaaldelijk af, 
* dat dit beloop met 

i het limiteeren 
dat langs den

achteraf blijken er zelfs geen dragclijk figtn 
op zich zelf juist zijn, doch een deug 
ingang reeds terug te kunnen wijzen is nog 
menigeen scheen aanvankelijk beneden den 
later bleek tot de grootsten te behooren.

Doch zelfs, al zou men een middel gevonden hebben, om 
de intellectueel geschikten de poort der hoogste studie te laten 

ware de economische vraag, of 
dan de maatschappij verorberen kan, 
antwoord te geven. 
Commissie (bl. 12 en 

ontbreken echter de

gewcnschten omvang van het voorbereidend hoogcr en 
onderwijs te bepalen. In allerlei beroepen, ook in de 
beroepen, wisselen de qverschotten en de tekorten herhaal 
zonder dat dit beloop met eenige zekerheid te voorspellen is.

Overigens zou het limiteeren van de hoogere opleiding tot het 
aantal leerlingen dat langs den weg dier opleiding een daarbij pas
sende maatschappelijke positie zal kunnen vinden, en het afsluiten 
dier opleiding voor verdere leerlingen, omdat die voor hen geen toe
komst biedt, ook daarom weinig zin hebben, wijl een overschot van 
beschikbare krachten op bepaalde oogenblikken in vrijwel alle beroepen 
is aan te wijzen. De vraag mag worden gesteld, of het erger is geen 
passenden werkkring te vinden, wanneer men een hoogere opleiding 
heeft, dan wanpeer men die opleiding gemist heeft.

Althans binnen zekere grenzen verzwakt een overschot van menschen 
met hoogere opleiding een volk niet. Wanneer een aantal aldus op
geleiden genoodzaakt zijn tijdelijk een werkkring te aanvaarden, die 

* bij hun opleiding niet past, zal daardoor hun opleiding nog niet nut
teloos worden. Hun meerdere kennis en inzicht zal ook in eenvoudiger 
werkkring vruchten kunnen opleveren. En ook zal toeneming van het 
aantal hooger opgeleiden ten goede komen aan den menigvuldige!! en 
zich steeds uitbreidenden arbeid in het publiek belang, waaraan schier 
alle groepen der bevolking deelnemen: arbeid op politiek gebied, ook 
in vertegenwoordigende lichamen, op kerkdijk en missionnair terrein, 
van socialen en philantropischen aard, bij het onderwijs en bij de 
pers, om van wetenschappelijken arbeid niet te spreken."
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in die '
Ten aanzien van 

hartigenswaardige
„Uit den aard < 

heid ander 
hooger en

Er is dus noch een 
kunstmatige begrenzing van gj 
zoo meent de Commissie, w< 
groei er niet tevens mee 
„aanwezig in de stopzetting 
toelating en in die van 

het eerste 
: opmerkingen 
der zaak oefcr _ Jen' 

op het voorbereidend 
rikkeling zal dat onder-

„dat het niet mogelijk is een 
van het voorbereidend hooger 
paalde verhouding zou worden 
hoefte aan
regelingen, welke in dezen zin 
takken van
maken."

We willen hier ook
Eenerzijds dringt de

nog de aandacht vestigen op 
: democratische idee steeds ’

ieder op de plaats in de maatschappij wil zien g< 
aanleg en bekwaamheden het best tot hun recht 
schijnt de 
heden te beperken;
geen enkel beroep 
waarschuwen tegcr 
al lang van den k> 
de hoogst mogelijkc

Kan ’t wel anders, als 
welke gewichtige diploma's ; 
betrekkingen, bij eenige tient;

Natuurlijk is ’t zeer te hopen, in ’t belang 
dat men er in slage, betere methoden van ond< 
beid en dus een doeltreffende beroepsvoorlichtinj 
overigens, laat ieder maar 
overeenkomt met aanleg en n< 
mogelijkheid op een voldoend levensbestaan wel steeds een rol blij'

> het volgende.
verder door, die 

gebracht, waar zijn 
bekwaamheden het best tot hun recht komen; anderzijds 

maatschappij verhoudingshalve het aantal arbeidsmogelijk- 
men bedenke maar eens, dat er zoo goed als 

j meer is, waarvan de momentecle beoefenaren niet 
?n te veel aanstaande vakgenooten, „omdat het vet 
ketel is 1" Is het dan te verwonderen, als men zich 

opleiding tracht te verzekeren om de kans op 
desnoods bescheiden levensbestaantje te verhoogen?

men nagaat, welke veel hoogcre vóóropleiding, 
gevorderd worden voor doodeenvoudige 

tallen jaren vroeger vergeleken?
der leerlingen zelven, 

lerzock naar geschikt- 
ig te vinden, doch 

de beroeps- of studierichting kiezen, die 
iciging; individueel zal de veronderstelde 

jven

goed motief voor, noch een geschikt middel tot 
'ymnasia en hoogerc burgerscholen. Doch, 
rordt een kunstmatige bevordering van den 

goedgepraat. Ze acht dat kunstmatige 
 van andcr onderwijs”, en in de regeling der 

het schoolgeld.
punt geeft zij de volgende zeer be- 

in § 29.
•nt de ruimere of minder ruime gelegc 

onderwijs te ontvangen, ook invloed c 
middelbaar onderwijs. Normale ontwi

Bij deze opvatting moest de Commissie wel tot het advies komen, 
stelsel te ontwerpen, waarin de groei 
en middelbaar onderwijs in een bc- 

■alde verhouding zou worden gebracht tot de maatschappelijke bc- 
personen, die zulk onderwijs hebben genoten. Wettelijke 

een normale ontwikkeling van die 
onderwijs kunnen verzekeren, zijn, onzes inziens, niet te



338

linantieele
Bij de

i goede 
naar eet

> maar 
dat een 
leidende

wijs alleen bereiken, als het deel uitmaakt van een onderwijsstelsel 
dat in al zijn dcclcn harmonisch ontwikkeld is. Dan kunnen zij die 
handels-, nijverheids- of landbouwonderwijs behoeven, dat vinden, en 
zijn er de middelbare scholen voor meisjes en scholen voor uitgebreid 
lager onderwijs voor wie daaraan behoefte heeft. Een gebrekkige 
ontwikkeling van een dier schooltypen, dat de leerlingen die er thuis 
behooren, niet kan opnemen, zal leiden tot een toeloop naar andere 
scholen, die voor dezen minder geschikt zijn. Het ligt buiten onze 
opdracht middelen aan te geven, waardoor de ontwikkeling van alle 
takken van voortgezet onderwijs gelijken tred kan houden met de 
behoefte. Maar wij moeten wel de opmerking maken, dat een maat
regel, als het weigeren van subsidie aan niéuwe nijverheidsscholen 
(art. 11 der wet van 28 Juli 1924, Staatsblad 367) er allicht toe 
leiden kan, dat een aantal leerlingen aankloppcn bij de hoogere 
burgerschool, omdat zij bij het nijverheidsonderwijs geen plaats vinden. 
De hoogere burgerschool kan daardoor gevaar loopen zich te ont
wikkelen buiten evenredigheid met de behoefte.

In de tweede plaats merken wij op, dat het onderwijs aan gym
nasium en hoogere burgerschool bij jongelieden en bij ouders een 
overdreven en onjuiste waardeering vindt. Men stelt zich soms voor 
dat, wie zijn kinderen een goede opvoeding wil geven, hen, indien 
slechts eenigszins mogelijk, naar een hoogere burgerschool of gymna
sium moet zenden.

Aldus komen door misplaatste ijdelheid op die scholen, leerlingen, 
wier aanleg en bestemming hen meer geschikt maakt b.v. voor nijver
heidsonderwijs of uitgebreid lager onderwijs. Aan de Regeering staan 
geen middelen ten dienste in dien misstand te voorzien. Hel ligt op 
den weg van hen die op ouders invloed hebben, niet het minst ook 
van onderwijzers van lagere scholen, het besef te bevorderen dal het 
nijverheids-, uitgebrcid-lageronderwijs'enz. wel anders maar niet minder 
is dan aan gymnasia en hoogere burgerscholen; en dat een goede op
voeding niet altijd er een is die in de richting van leidende en intcl- 
lectueclc betrekkingen voert, doch een opvoeding die den leerling 
voorbereidt voor een levenstaak die met zijn aanleg strookt."

De eenige opmerkingen, die we hieraan willen verbinden, is ten 
eerste deze, dat het niet uitgesloten is, dat in de toekomst een uit- 
gebreider onderzoek naar aanleg en neiging aan den toegang tot alle 
soorten van onderwijs zal voorafgaan en voorts deze andere, dat de 
laatste zinsnede niet wel strookt met den grooten invloed, dien 
dezelfde Commissie feitelijk — waarover straks meer — aan de 

positie der ouders wil toekennen.
kwestie der eischcn van toelating, richt het oordeel der
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.uozc pla 
bevolking 
schoolj;

men bezwaarlijk
van het

Commissie zich inzonderheid tegen Art. VI van het besluit van 25 
Juni 1920, waarbij de eischen van toelating tot de hoogcre burger
school met 5-j. cursus zijn vastgesteld. Dit Artikel VI bepaalt, dat 
van het toelatingsexamen tot de eerste klasse zijn vrijgesteld die can- 
didaten, welke een schriftelijke verklaring van het hoofd der laatst 
bezochte lagere school overleggen, dat zij geschikt en 
het onderwijs aan die school te volgen'.

Deze onvoorwaardelijke vrijstelling heeft al heel wat stof opgejaagd 
en hoewel niemand eigenlijk het ouderwetsche examen naar parate 
kennis en kunnen terug verlangt, gaan er steeds meer stemmen op 
tegen het absolute gezag, aan de „verklaring" toegekend. De feiten 
schijnen inderdaad overtuigend aan te toonen, dat velen, in spijt dier 
verklaring, hopeloos ongeschikt bleken te zijn, al kan 
ontkennen, dat er ook velen mislukt zijn van wie de torture 
ouderwetsche examen met glans hadden doorstaan.

Het staat intusschen vast, dat er velen tocgclaten worden, die in 
hun eigen belang beter dadelijk waren geweerd. De Commissie durft 
blijkbaar cchter niet verder te gaan dan in overweging te geven aan 
genoemde bepaling het dwingende karakter te ontnemen, zoodat het den 
besturen vrij staat zelve te bepalen hoe zij de toelating willen regelen 
met het oog op de psychische geschiktheid en de verworven kennis.

Mag met waardcering vastgesteld worden, dat in al het aange
voerde de Commissie tamelijk uitsluitend door pedagogische en alge- 
mccn-economische overwegingen is geleid, bij het laatste te bespreken 
punt treedt o.i. een zeer sterk standsvooroordecl aan den dag. De 
regeling van het schoolgeld en daarmede samenhangende der koste- 
loozc plaatsing, beschouwt zij als een slecht middel, wijl geschikt om de 

king der scholen in kwestie overmatig te doen aangroeien. Het 
Igcld is voor allen te laag en geheel koslclooze toelating, voor 

wie ook, is uit den booze, alleen in buitengewone gevallen mag er 
sprake van zijn. We willen dit in de eigen woorden der Commissie 
aantoonen (bl. 17 en 18):

„Onze Commissie is van oordeel dat door deze (n.1. de geldende 
der beschikking van 30 Juni 1921) regeling de toevloeiing van leer
lingen sterker dan geraden is bevorderd wordt. In het heffen toch 
van schoolgeld ligt de erkenning van het beginsel dat opvoeding 
en onderwijs in de eerste plaats zaak der ouders is. Een geheel 
kostelooze toelating van leerlingen, wier ouders beneden een zeker 
belastbaar inkomen blijven, is daarmede niet in overeenstemming.

Het middelbaar onderwijs is niet voor ieder onmisbaar zooals het 
lager onderwijs. Wanneer bepaalde jongelieden, die niet van buiten
gewonen aanleg zijn, geen middelbaar onderwijs kunnen ontvangen
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beteren aanleg 
zelf is, wanneer het 
pelijke stand van het 
■oogt, die gedurende

streven door het 
ieder te brengen op 
geschikt is, heeft de 
boorte een om 
staat zulk

tengevolge van de Gnancicelc omstandigheden der ouders, en dus een 
andere loopbaan moeten kiezen, lijdt geen openbaar belang daardoor 
schade, althans zoolang hoogcrc opleiding wordt gewcnscht voor ge
noeg leerlingen om een tekort te voorkomen. Naar onze meening 
behoort het minimum schoolgeld voor alle leerlingen verhoogd te 
worden in dier voege, dat het niet geheel onbctcckencnd zij in ver
band met de kosten der opleiding. Vrijstelling of vermindering dient 
alleen mogelijk te zijn voor leerlingen, die van meer dan gewonen 
aanleg blijk geven. (Waarom voor die eigenlijk een uitzondering ? G.).

De gronden voor handhaving van den tegenwoordigen toestand acht 
de commissie niet voldoende. Het zou, meent men, onrechtvaardig zijn, 
hoogere verstandelijke eischen te stellen aan de minder gegoede leer
lingen, wier studie toch reeds wordt verzwaard door de offers die 
ze van het gezin cischt. Ook onder de gegoeden zijn er die later 
eigenlijk niet thuis blijken te behooren op hoogcrc burgerschool of 
gymnasium. De commissie ontkent dat niet, doch voor zulk een mis
lukking draagt de Regccring niet een deel der verantwoordelijkheid 
zooals het geval is, wanneer ze de kosten van het onderwijs geheel 
op zich neemt, zonder van de ouders ccnige bijdrage daarin te vragen. 
Het streven door het geven van gelijke ontwikkelingskansen aan allen, 

de maatschappelijke plaats waarvoor hij het meest 
gedachte ten grondslag, dat ongelijkheid van ge- 

irechtvaardighcid is, en tevens de verwachting, dat de 
een onrecht kan corrigccren door een onderwijsstelsel en 

bij machte is ieder te brengen op de plaats waar hij krachtens zijn 
aanleg behoort. De commissie onderschrijft die meening niet, en deelt 
evenmin die verwachting. Overigens verdient nog opmerking, dat de 
kansen van welslagen geringer zijn, en de cisch van een ' 
als compensatie ook in het belang der leerlingen 
milieu de opleiding niet steunt, en de maatschappc 
gezin den weerstand tegen moeilijkheden niet verho 
de opleiding en daarna zich kunnen voordoen."

Deze beschouwing gaat wel lijnrecht in tegen de veldwinnende 
democratische idee, die niet wil, dat men bij zijn geboorte reeds tenge
volge der maatschappelijke positie van zijn ouders, naar Chinceschen 
trant, voorbeschikt zij voor een bepaalde sociale welstandsklasse. 
Zij miskent tevens het feit, dat het hier ook een belang der gemeen
schap geldt. Het moge nog wat idealistisch klinken, deze ontwikkelt 
zich toch in de richting der erkenning, dat het ten bate van de onmis
bare productie ten behoeve van allen moet strekken, als ieder harcr 
individuen zijn aandeel in de algemcene sociale taak kan vervullen 
in volle overeenstemming met zijn aanleg, neiging en vermogens.
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genoten, 
aan hunne 
dat de kin-

tarne beweren, dat in de gezinnen 
den kinderen in het algemeen aan 

odig hebben om hun plichten 
zullen.

vergeten, dat van tenminste even 
tand voor kinderen, die moeilijk 

zedelijkc steun is. 
zou niet ga;
telden het
. als zij dien noodij

geestelijke
er relatief weinig

de volle verantwoordelijkheid vooi 
grootc doelen kan opgedragen 

■lijkheid door eenige geslachten
ssen van thans in wat grooter mate 

jeh het staat

Dit inzicht verdraagt zich best met deze andere erkenning, dat er 
groote verschillen zijn in geestelijken aanleg en intellectueelc sterkte 
tusschen de mcnschcn, dat er relatief weinigen zijn aan wie de leiding 
van en de volle verantwoordelijkheid voor het functionneeren van het 
geheel of grootc doelen kan opgedragen worden, zelfs dat — dank 
zij de erfelijkheid door eenige geslachten heen — de zoogenaamde 
hoogcre klassen van thans in wat grooter mate nog de kans bieden 
op geschikte leidende krachten, doch het staat vierkant tegenover 
dat der Commissie.

De heer Albarda is het eenige lid, dat zich op dit punt bij afzon
derlijke nota scherp tegen zijn medeleden keert.

Gelijk te verwachten was, wil ook hij een betere methode van toe
lating om kinderen, ongeschikt voor het onderwijs in kwestie, te weren.

„Het is echter volkomen onjuist" —■ zoo betoogt hij verder —■ 
„daarbij aan te nemen, dat kinderen van onvermogende en weinig 
gegoede ouders, als zij aan dezelfde eischcn hebben voldaan, voor 
dat onderwijs minder geschikt moeten zijn dan kinderen van gegoeden, 
zoodat bij de toelating van leerlingen uit onvermogende en weinig 
gegoede gezinnen hoogcrc eischcn aan kennis en aanleg zouden moeten 
gesteld, dan bij toelating van kinderen vai* wclgestelden en rijken.

Voor het vermoeden, dat de kinderen uit gezinnen, die in de directe 
belastingen niet of weinig bijdragen, minder goed in staat zijn voort
gezet onderwijs te volgen dan kinderen van beter gestelde ouders, 
heeft de ervaring geen grond opgcleverd.

Een systematisch onderzoek naar die verhouding heeft niet plaats 
gehad en het onvolledig en ongeordend ervaringsmateriaal kan slechts 
bij willekeurig en onwetenschappelijk gebruik aan dat vermoeden een 
schijn van recht geven.

Weliswaar zal niemand ontkennen, dat in vele ° 
wier ouders in hun jeugd uitgebreid lager onderwijs 
in het gezin een intellectueclcn steun kunnen vinder 
vorderingen bij het onderwijs ten 
deren der arbeiders dien steun

Men mag echter niet voor' 
kinderen intellectueel bij te staan, die hulp lang niet altijd 
doende mate verleenen.

Men mag nog veel minder v 
waarde als intcllectuecle bijst. 
wijs hebben te volgen,

De ondergeteckende 
der rijken en der welgestr 
zedelijken steun ontbreekt,; 
in en voor de school nauwgezet te
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Werk en ontspanning en wat de school daar
tegenover doet en doen kan 

door H. VAN TICHELEN, fconservator v. b. Schoolmuseum te Antwerpen.

de kinderen van financieel 
van hoogerc toclatings- 
van een maatschappelijk 

>crd was. 
Idclbarc scholen

Hij meent echter, dat het aan geen twijfel 
gezinnen, waar men zich voor 
enkel zwaar offer behoeft te get 

ideren geen groote zorgen behoef 
plichtgetrouw werken en van m;

j of het op zich zelf j 
ideren tot intellectueek

I \r. C. Spoelder schreef in „Gezin en School" (Januari 1927) een 
' aantal bedenkingen neer over de schooljeugd vroeger en thans en 

over de wijze waarop door haar de ontspanning werd en wordt opgevat.
Over den huidigen toestand luidt het o.a. als volgt:
„De ontspanning, als dit woord er althans voor deugt, bestaat nog; 

maar daar is het nu eenmaal mis mee! Thans niet meer de beoefening 
van een of meer branches, goed sport of goed muziek, maar in missclijk 
mengelmoes alles tegelijk. Weg concentratie, weg rust, weg eenvoud, 
weg heerlijke uren, zelfs wel eens ten koste van huiswerk, gewijd 
aan het boek. Is het gek of onbegrijpelijk, dat onze kinderen als regel 
matelooze belangstelling voor alles toonen, maar toch geen fond hebben, 
altijd werken, maar niets verwerken, niets weten, niets kunnen (probeer 
het eens met een versje uit het hoofd laten leeren), schromelijk slordig 
en oppervlakkig zijn? In hun geestelijke lurven gepakt worden ze

onderhevig is, dat 
menigmaal in gezinnen, waar men zich voor het schoolbezoek der 
kinderen geen enkel zwaar offer behoeft te getroosten, waar dc toe
komst der kinderen geen groote zorgen behoeft te baren, waar het 
voorbeeld van plichtgetrouw werken en van matigheid in ontspanning 
en vermaak niet altijd wordt gegeven, plichtsbesef en verantwoorde
lijkheidsgevoel bij dc kinderen minder sterk worden ontwikkeld dan 
in arbeidersgezinnen, waar men zich ter wille van het onderwijs der 
kinderen jarenlange ontberingen en builengewonen arbeid moet ge
troosten."

Afgescheiden van de vraag of het op zich zelf gewenscht zou zijn, 
dat alle begaafde arbeiderskinderen tot intellectueele beroepen werden 
opgeleid, wil hij er uiteraard niets van weten, dat de overheid dit 
door haar maatregelen zou beletten, want 

„Verhooging van het schoolgeld voor 
zwakken en het stellen aan deze kinderen 
cischcn dan aan anderen, is het versterken 
onrecht, dat in de laatste jaren getemperd

Het heeft dc strekking van onze middelbare scholen en gymnasia 
opnieuw standenscholen en van de maatschappelijke klassen in zeker 
opzicht kasten te maken.”
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niet meer, hun ontspanning is door en door bedorven, een centrum 
van rust bestaat voor hen nagenoeg niet.”

We vinden deze regelen bizondcr belangwekkend. Want primo, ze 
[eggen op rake wijze een toestand bloot, dien men wel anders en aan 
de hand van talrijke feiten uitbeelden, kan, maar die in zijn geheel 
door niemand zal geloochend worden, en alvast niet door leerkrachten 
en ouders. En sccundo, ze bieden ons gelegenheid, bij de intellektueele 
en moreele verwildering die bestaat, een oogenblik na te gaan welke 
hoofdzakelijk de oorzaken daarvan zijn en wat gedaan kan worden 
om deze geheel of gedeeltelijk weg te nemen.

Laten we het dadelijk erkennen: die oorzaken zijn menigvuldig 
moeten in de buitenwereld, in den huiselijken kring, in de school, 
juister, in geheel onzen tijd en zijn eigen verwildering gezocht worden. 
Is het b.v. niet een kenmerk van de naoorlogschc jaren, dat het volk 
nieuwe cischen aan het leven leerde stellen en in die eischen voor
namelijk de ontspanning onder al haar vormen heeft vervat? „We 
hebben maar één leven,” is een alledaagsch gezegde geworden; en 
„wc moeten er ’t onze van nemen” is er het groote kommentaar van, 
met al wat dit in zich sluit aan druk verkcerco in bierhuizen, five 
o’clock- en ijsrooingelegcnhcden, geregeld bezoeken van bioskopen en 
dancings, bij voorkeur lezen van sportkronieken en sportbladen, harts
tochtelijk meeleven met of deelnemen aan lokale, nationale en inter
nationale wedstrijden, d. z. een reeks tijdpasseeringen, die samen niets 
anders blijken te doen dan alle belangstelling naar zich toe te halen, 
alsof zij alléén doel en beteekenis van het leven waren.

Nu beweren we niet, dat we principieel gekant staan tegen ont
spanning, wanneer ze een stukje aantrekkelijkheid zoekt in bioskoop, 
dancing, sport en dergelijke meer. Maar we vinden het bedroevend, 
dat zij de geesten der volwassenen zoo goed als volledig opslorpt . .. 
en vooral volop bezig is, door toedoen en schuld van die volwassenen, 
de kinderen mede in haar net te vangen.

Aan dit laatste heeft vooral de huiskring schuld, de naoorlogsche 
huiskring, meenen wc, die nauwelijks nog aldus heeten kan, getuige de 
neiging van zoovele vaders en moeders, hoofdzakelijk buitenshuis dezelfde 
soort van ontspanning als hun eigene, voor hun jongens en meisjes 
uit te zoeken. Immers, leiden zij, ouders, hun kinderen niet, zonder 
nadere overweging, naar bioskoop en sportterrein en dancing en thee
partijtjes en zien ze het niet met welgevallen aan, dat slim berekenende 
ondernemers zoogenaamde extra kindervoorstellingen, kinderclubs, 
kinderbals, kinderfeestavonden en dito meer inrichten, als voorbe
reiding tot de verlokkelijke tijdpasseeringen, die de volwassenen worden 
aangeboden?



anderzijds weet-

34-(

dixit en 
Maar onder

en de jeuj 
zapend hc

de 
;porf en 
□k weer 

ngc volk 
mhuizige

gij leerkrachten, 
geworden is en

Is het niet 
r en kinderlijken te maken, 
ren in werkelijkheid veri

eens, we zijn geen tegenstanders van ontspanning voor 
ook niet wanneer ze dezen tusschenbei met spel en sp 
:rloon en dergelijke laten kennismaken. Maar hier ooi 
lang de overdrijving ingelreden en heeft bij 't jonj 

het leven vóór alles één buiten 
waarmee het kinderlijk naïeve

Nog 
kinderen, 
bioskoopver 
is sedert 1; 
de illuzie vat gekregen, dat 
genieting is, en een genieting, 
rustige maar weinig meer te maken hebben.

En nu de school. O neen, ze zal niet gemakkelijk beweren laten, 
dat zijzelf rechtstreeks die misopvattingen in de hand wil werken. 
Zijzelf, de school, immers beklaagt er zich te dikwijls over, dat de 
kinderen, juist onder den invloed dier huiselijke en buitcnwereldsche 
aangelegenheden, nog nauwelijks tijd en inspanning aan werk en lezen 
wijden en vast niet meer de oude kinderlijke blijheid kennen van het 
vrijwillig buitenaf verrichte of geleerde. Het kan dus niet haar be
wuste wil of wensch zijn, dat euvel te vergrooten of zelfs maar vrij 
zijn gang te laten. En toch Is het niet een feit dat zij, onder 
de móóie leuze het onderwijs jonger en kinderlijker te maken, eenzijdig 
aanstuurt op alles wat voor de kinderen in werkelijkheid vermindering 
van arbeid, inspanning en tucht beteekent?

We zeggen het weer: we verzetten ons niet tegen herziening en 
besnoeiing der programma’s, vervanging van memorisccren door spelend 

en zelfwerkzaam opbouwen, opheffing van het ijzeren magister 
hervorming van klasse en school tot een gezellige samenleving, 

voorwendsel, een nieuwen geest in de school- en kinder
wereld binnen te leiden, is men volop bezig ook, het naschoolse!) 
werk, de thuis te leeren lessen, de schriftelijke extra-taken en straften 
af te schaften, en tusschen leerlingen en leerkrachten, school en huis, 
school en overheid verhoudingen te scheppen, die regelrecht op vrij
gevochtenheid en „laat maar draaien" uitloopen.

Voor de enkelingen, die allerhande nieuwe of voor nieuw gehouden 
stelsels, methoden, werkplannen aanbevelen en toepassen en tusschen- 
beide interessante losse proeven wagen, mogen de regelen hierboven 
weinig vooruitstrevend schijnen. We betreuren dit dan, ~ want we 
waardeeren oprecht den uitslag van hun werk, dat het vruchtbaar 
werk van „apostels hunner eigen leer” blijkt te zijn. Wij hebben 
echter niet de enkelingen, maar de algemeenheid op het oog, en dezen 
moeten erkennen, dat het reageeren tegen vroegere werkwijzen vooral 
als tastbare uitkomst heeft gehad, heel het vraagstuk onderwijs en 
opvoeding op losse schroeven te stellen en de jeugd minder met kennis, 
en niet veel meer met vaardigheid gewapend het leven in te sturen 
dan twintig jaar geleden. En zegt dan maar eens, 
of die jeugd er anderzijds weet- en leergieriger om
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de overtuiging 
een groote inv

heeft voor een kindsge- 
e goede orde 
;hcid, die 

zoo gaarne

protest 
igcnaam zal blijken. Immers, wie luistert 
hemzelf betreft? Maar toch is die er 

de waarheid gaat.

ze al niet een heftig 
zal blijken. Immers, wie

dus ten minste het voordeel heeft behouden, met grooter gretigheid 
naar alle middelen tot zelfvolmaking uit te zien. Neen, de school, 
zijzelf, beweert dat juist die gretigheid verdwenen of aan ’t verdwijnen 
is. Alleen, — we zeiden het vroeger reeds, — ze wijt de'schuld aan 
huiselijke en buitcnwcrcldschc aangelegenheden.... al draagt ze mede 
het hare bij om slordigheid en onverschilligheid bij het jonge volkje 
aan te kweeken.

Wc weten, dat deze uitspraak, indien 
uitlokt, voor velen minder aang 
gaarne naar kritiek, als het 
noodig. waar het om

Die waarheid is: de school weet bewust, — en de werkgevers, 
die haar oud-lcerlingcn in dienst nemen, ervaren en zeggen ’t haar 
ook duidelijk, — dat de jongelui van thans geen spraakkunst, geen 
korrelde schrijfwijze, geen stellen, geen doorloopend gesprek en vol
gehouden redeneering, geen accuraat rekenen meer kennen, geen tweede 
taal meer leeren en hanteeren als vroeger, en dergelijke meer, ..... 
maar toch vindt ze het goed, — immers waar komt ze er tegen op? •— 
dat daarin berust worde en zelfs een degelijk middel tot herstel worde 
uitgcschakcld, zooals het huiswerk, de lessen en de extra-taken.

O ja, men heeft beweerd, dat de zoogenaamd „oude” school de 
kinderen in een te spannend keurslijf sloot en hen dwong bovendien, 
dat keurslijf nog uren in den avond aan te houden; en die ’t beweerden 
waren mannen van gezag, met name dokters, psychologen, opvoeders, 
die met kurven en tabellen kwamen aangedragen. Maar het gezag 
dier hecren, en als reflex daarop, de praktische gemakzucht van zeer 
velen, heeft het bewerkt gekregen, niet enkel dat dit keurslijf vol
doende losser werd gemaakt om toch nog steun voor den normalen uitgroei 
te bezorgen, maar dat het heelemaal mocht uitgelaten, trots de be
hoefte er aan bij de algemeenheid van de kinderen. En dat is wat 
wc de huidige school verwijten durven: ze 
decltc de leiding, den eisch tot werk en inspanning, de 
en tucht losgelaten,.... en daarom oogst ze die slordigh 
pervlakkigheid, die onverschilligheid, waarover ze 
beklaagt.

We zijn hier wat langer
de school het eerst en het best is aang1* 
en hun uitgroei te doen wat plicht gc 
gemcenpl, 
zijn toch 
waarvan 
de jong1* 
en voIiv-m, 
22

bij stilgebleven, omdat naar onze meening 
igewezen om tegenover de kinderen 

w  gebiedt. Wc spelen niet het tot
ilaats geworden gezegde uit: „zulke school, zulk volk", maar 

’ng toegedaan, dat de school een instelling is, 
ivloed ten goede uitgaan kan tot vorming van 

nge generatie. Maar dan moet ze haar taak volledig begrijpen, 
jlledig vervullen ook.
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ortlektuur, geen derderangs week- en 
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sn, — we zijn er vijandig aan. Maar wie 
hoofdzakelijk het goede lezen en het ook 

van school uit daartoe voorbe- 
een paar eischen op den voorgrond 

Loekenrekjes of minstens haar 
een keus uit de beste lektuur 

bij die beperkte verzamelingen moet de openbare 
en allebei moeten zoo in-

De taak van de school?  
omschreven: onderwijzen 
eens zijn, op 
kennen en kui 
zoo het moet, — 
wcnsch, een wil, 
wanneer de man 
werker voor zijn 
voldoende rekening 
voor de school ook

Over die elementen 
bedoelen wc 
andere tijdpass 
het in het ond< 
wijze.

De bioskoop .... We vragen niet, dat alle leervakken verfilmd 
zouden worden; we zijn zelfs maar zeer voorwaardelijk partijganger 
van de film in het onderwijs. Maar we achten het wenschelijk, dat 
het onderwijs het lichtbeeld waardeere als een praktisch leermiddel 
en dat elke school, of voor zijn minst elke kreits van scholen, een 
apparaat voor prentkaarten, diapositieven of diafihns bezitte en ter
dege uitbate. De handel biedt trouwens een onuitputtelijken rijkdom 
aan materiaal voor vaste projectie aan.

De sport.... We zijn geen partijganger van kampstrijden, die over
prikkelen en heftig worden, en zonder die kampstrijden zelfs vinden 
we zekere sport, niets anders dan vóór-militairc oefeningen, voor 
kinderen uit den booze. Maar het samenspel als zoodanig kan een 
heerlijke geestesontspanning en lichamelijke inspanning zijn, een wer
kelijke behoefte ook voor kinderen, en voor deze dan vragen we: laai
de school het samenspel, de sport tot een stukje ingczcllig leven maken 
en daaraan 't ontstaan van clubs verbinden, schoolclubs zoo ge wilt, 
waar meesters als leerlingen in opgaan kunnen.

Het lezen .... Neen, geen spor 
andere blaadjes, geen zoogenaamde 
verlangen we goed te pratei 
wenschen, dat de jongelui l 
verstandig doen, moeten die jongelui 
reiden. En dan komen al dadelijk 
treden: de school moet haar klassebot 
graadbibliotheekjes bezitten, waarin 
voorhanden is; en 
kinderbibliotheek, met leeszaal, aansluiten;

In ieder pedagogisch boek staat ze 
en opvoeden. En daar kunnen we het mee 

i voorwaarde dat ze de kinderen brengt tot waarachtig 
innen, — door oefening, nog oefening, en extra oefening 

en in de kinderen dat kennen en kunnen tot een 
een behoefte, een vreugde weet te maken. Dat gaat, 

vóór de klasse als persoonlijkheid en als methodisch 
opdracht berekend is en met het praktisch leven 

houdt om er de elementen aan te ontlecnen, die 
bruikbaar blijken.

zeggen we gaarne een woordje, want daarmee 
de bioskoop, de sport, het lezen, de fcestpartijljcs en 
ssceringen, die in het leven vast zijn ingegroeid .... en 
lerwijs ook mochten zijn, al zij het dan op ietwat andere
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nlijken en aldus ■ 
: volkje goeslig is 

ook doen naar 1

gericht en uitgebaat worden, dat ze de kinderen een verlokking blijken 
en bovendien hen in het lezen door geleidelijk specialisceren wegwijs 
maken.

Feestpartijtjes .... Och, 't zou niet gaan, stelselmatig feesten met 
smulgelegcnhcidjcs, tombola's, geschenkjes en dies meer het jonge school- 
volk aan te bieden. Maar ook, het is niet noodig en niet wenschelijk. 
Het gevoel van prettig samenzijn en samenhooren kan heclcmaal 
anders aangekwcckt en doet het hartclijkst en welsprekendst aan, 
wanneer het gegroeid komt rechtstreeks uit het dagelijksch samenlcvcn. 
De school vervangt te dezer zake niet het huisgezin; maar toch vindt 
ze, zoo ze wil, allerlei gelegenheden, — als daar zijn Sinterklaas, 
Kerstmis, oudcrsbczocken, het afsluiten van het leerjaar,  om ge

lige extra dagjes en ook avondjes in te richten, en niets verbiedt 
ir buitendien, uitstapjes, watertochtjes en zelfs korte reisjes te 

’ ontwerpen, waarbij de kinderen de opgewekte deelnemers en mede
werkers zijn.

We bedoelen maar: dc school kan veel, zeer veel ten goede ver
wezenlijken en aldus een atmosfeer scheppen, waarin het voor het 
jonge volkje gocstig is om leven .... en om werken. Maar dan moet 
ze 't ook doen naar haar vermogen, d. i. niet hybridisch, inet losse 
brokjes, bij toevallig lange of korte tusschenpoozcn, maar systematisch, 
met den volgehouden wil, de school tot een stukje van het groote 
leven om te scheppen met zijn genietingen.... en met zijn arbeid.

We drukken op dit laatste: „met zijn arbeid”. "Want bij alle ver
andering die wc wenschelijk achten, blijft toch dit ééne hoofd- en 
noodzaak: dat er gewerkt wordt, en dat vooraf,  zij’t in een stem
miger atmosfeer, dc kinderen lééren werken, methodisch en volhardend.

En hier dan ontmoeten we weder Dr. C. Spoelder, die zich be
klaagde over het slordige, niets wetende, niets kunnende jonge 
van heden. We mcenen, onaangezien de programma’s, stelsel: 
methoden, die tijdelijk uitverkoren blijken: dat de leerlingen nog immer, 
zooals vroeger, vóór alles moeten leeren lezen, schrijven, stellen, rekenen, 
teeltenen, handwerken en spreken, en voor het overige bevredigend 
werk verrichten, zoo ze belang stellen in het wat, het hoe, het waar
om, dat aardrijks- en geschiedkundige en natuurwetenschappelijke 
vraagpunten medebrengen; — dat ze, om hun zelfs wil, zoo scherp 
mogclijk hun aandacht en werkzaamheid op de primordiale zaken 
moeten richten en daarbij zoomin het onmisbare memorisccren als het 
logische redenecren mogen veronachtzamen; — dat herhaling en prak
tische oefeningen de grondslag van elk degelijk weten en kunnen 
blijven en des te systematischer dienen uitgebaat, naarmate de leer
lingen individueel er dringender behoefte aan hebben; — dat tot die
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nuttige oefeningen ook de naschoolschc bezigheden, zooals een bondig 
huiswerk, een zakelijke les, een vrijwillige extra-taak behooren, zelfs 
indien ouders of broers daarbij behulpzaam zijn; — dat alle school
gaande kinderen in de mate van hun kunnen werkzaamheid verschuldigd 
zijn en onwil gestraft dient te worden, met dien verstande dat de 
straf aannemelijk weze naar den vorm en naar den omvang; — dat, 
eindelijk, de leerlingen er van bewust hoeven te worden dat de onder
wijzer of leeraar hun leidsman, maar ook hun meerdere is, en die 
leerkracht zelf zich gesteund moet voelen door wie ambtelijk zijn overste 
of zijn overheid heet te zijn.

Dit alles, we weten het wel, doet zeer alledaagsch en zelfs tamelijk 
konservatief aan. Maar toch achten we het noodig het hier neer te 
schrijven, omdat het naar onze meening en spijts alle pogingen, om 
school en onderwijs op andere leest te schoeien, eenvoudige waarheid 
is en blijft, en bovenal, omdat het in praktijk stellen er van grootcndeels 
bewerken zal, dat aan de versnippering der kinderlijke aandacht en 
intellcktueele en moreele verwildering der jeugd een einde komc.

Dat we daarom niet bedoelen, de leerlingen binnen een te enge 
sfeer van gedachten en gevoelens op te sluiten, hoeft, dunkt ons, geen 
betoog.

Veeleer vertrouwen we, dat een schoolleven, waarin werk en ont
spanning de door ons aangeduidc rol vervidlcn, met onderling hun 
evenwichtige verhoudingen, voor onze kinderen ruimer horizonten opent, 
en met dit voordeel dan, dat het hun wegen wijst naar allerhande 
middelen tot zelfvolmaking, die tevens een verpoozing en een genieting 
zijn.

rganisatievragen behooren tot de problemen van onzen tijd; dit 
geldt op elk gebied en dus ook op dat van het godsdienstonder

wijs. Ook hier is een zoeken, en tasten naar nieuwe vormen voor 
den nieuw-doorleefden inhoud en naar een betere organisatie van al 
die vormen, zoowel van de ouden als van de nieuwen. Want dat er 
op dit terrein nog heel veel los naast elkander ligt, zonder cenige 
ordening, dat zal juist door de betrokken personen 't eerst worden 
toegegeven. Van organisatie in den zin van welbewuste ordening 
wordt ook hier steeds dringender de noodzakelijkheid gevoeld, en 
daarom was dit het onderwerp van het tweede congres, bijeengeroepen
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door een commissie van den Ned. Prot. Bond, de commissie tot organi
satie van het godsdienstonderwijs; op dit congres hebben tachtig cate
cheten, onder leiding van Dr. Miedema, gedurende eenige dagen deze 
organisatic-vragen van alle kanten bekeken.

Wat ik U hier op verzoek der redactie geven wil, is geen nauw
keurig verslag, enkel eenige naklanken, eenige beschouwingen telkens 
getoetst aan het daar besprokene. Zooals de leden dezer commissie 
gaarne zelf op den achtergrond blijven, doch anderen voor zich spreken 
laten, die op dit terrein toonaangevend zijn, zoo wil ik als secretaresse 
dier commissie U inleiden in de vragen, die ons daar bezig hielden, 
telkens aan de hand van het te Amersfoort behandelde.

Om een oplossing te kunnen zoeken, moet eerst het probleem gesteld 
zijn; dat is de eerste stap en meestal ook de gewichtigste, omdat 
deze absolute voorwaarde is voor het vinden zelf der oplossing. Alleen 
waar een nood erkend wordt, is de drang sterk genoeg om de ge
dachten zóó te concentreeren, dat een uitweg gevonden wordt. Een 
uitweg — in dit geval spreken wij beter van heenwijzing naar nieuwe 
wegen, een verwijzing naar nieuwe mogelijkheden van grooter ordening.

De vraag werd drieledig gesteld, a. Welke zijn de oorzaken van 
het gemis aan eenheid in het godsdienstonderwijs? b. Is meerdere 
eenheid daarin gcwcnscht? en c. Hoe kan deze dan verwerkelijkt 
worden?, — welke drie referaten resp. gehouden werden door Prof. 
Dr. M. C. van Mourik Broekman, Prof. Dr. H. T. de Graaf en Dr. 
C. E. Hooykaas. Tal van coreferaten vulden dit drietal aan. Ik wil 
mij hier echter tot de referaten beperken.

Het antwoord op deze vraag werd necrgelegd in eenige conclusies, 
waarover ik aan ’t slot te spreken heb. Doch hier is wel reeds te 
constateeren, dat meerdere eenheid als uniformiteit werd afgewezen; 
gewenscht werd echter de ordening, die immer ruimte laat voor ver
deren groei. Organisatie wil immers zeggen: organen scheppen waardoor 
het leven zich verwezenlijken kan, geen vastlegging voor goed, doch 
het bevorderen van den groei door telkens het reeds bereikte te con
stateeren en het dan te zien in verband met mogelijkheden, die het 
nog in zich bergt. Organisatie beoogt nooit een inklemming, maar wel 
het vinden van passende vormen voor het zich steeds ontwikkelend, 
zich verder ontvouwend leven. Zoo ook dus op het gebied van het 
godsdienstonderwijs. Daarom sprak Dr. Hooykaas terecht: „Over
eenstemming is ons doel, niet een overeenkomst. Slechts door ordening 
mogen wij hopen de orde te bevorderen. Ik stel dit te eerder op 
den voorgrond, omdat ik er van doordrongen ben dat bij ons werk de 
persoonlijkheid van den catecheet van het grootste belang is. „Eigen
aardig" godsdienstonderwijs is het eenig goede godsdienstonderwijs."
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Het bevorderen van een groeiende eenheid vcreischt allereerst 
meerdere bewustheid: een helder inzicht in de oorzaken van het ge
constateerde gemis aan eenheid en daarnaast het wel omlijnd verlangen 
naar ordening. „Van beschrijvend-overwcgenden aard zal dus mijne 
inleiding dienen te wezen, het gaat er om den stand van zaken te 
doen zien, en gelukkig nog iets meer: te doen inzien met eenig begrip ■ 
aldus Prof. v. M. B.

punten vroegen speciaal de aandacht, wij willen deze indeeling 
er handhaven: a. de doelstelling; b. de indeeling der leerlingen

i c. de leerstof en methode.
a. Verschil in doelstelling dus allereerst, dit is hier de grootste 

moeilijkheid; waar men immers niet hetzelfde beoogt met zijn gods
dienstonderwijs, daar moeten de grenzen, die de organisatie laat, 
vrijheid waarborgen voor het nastreven van alle doeleinden. Eén 
bepaald verschil werd in de 3 referaten telkens naar voren gebracht: 
„Er zijn in ons midden twee duidelijk te onderscheiden zienswijzen, 
die elkaar wel voortdurend raken en zoodoende haast niet afzonderlijk 
ta houden zijn, maar die toch een diepgaand verschil aanwijzen, het
geen in de uiterste vormen er van ook wel blijkt. De een gaat af 
op een onderwijs, de andere op een vorming. Noem dit een verschil 
van nuance, er zit toch veel in dit nuance-verschil. Ik kan het nog wel 
nadcr aanduiden. De eene doelstelling zal willen spreken van vormend 

, onderwijs, de andere van onderwijzende vorming. De begrippen onder
richt, opvoeding, geven iets aan van de tegenstelling. Onderscheidt men 
lijnen, dan kan men spreken van een intellectueclc en een affectieve 
lijn," aldus Prof. v. M. B. Ook Prof, de Graaf onderscheidt: „een 
inleiding tot de kennis van godsdienstig geloof en godsdienstige daad 
in de wereld, en tot de godsdienstige gemeenschap, beschouwd als 
een menschheidsverband", en „de inleiding tot de kcrkclijke gemeente 
en in die gevallen, waarin door het onderwijs leiding, levensleiding 
beoogd wordt." Terwijl Dr. H. verklaart: „de catechisatie is 
onderwijs, heeft dus een didactisch karakter; doch haar doel vindt 
zij niet in de hoeveelheid kennis, die zij verschaft, maar in de alge- 
meene vorming van den geest en in de voorbereiding van het gods
dienstig leven der leerlingen, dat, wel is waar, in zichzelf onleerbaar, 
van God gegeven wordt, maar dat zonder onderwijs wellicht niet in ■ 
zijn goddelijk wezen herkend wordt en wellicht ook door verkeerde 
denkbeelden miskend en gestuit zou worden." En dezelfde spreker 
concludeert: „Catechisatie is onderwijs zonder parate kennis als on
middellijk doel, is vormend onderwijs." „De eigenlijke bewustheid van 
godsdienstig leven ontwaakt in het overwegend groot aantal gevallen 
eerst tegen het einde van den catechisatieleeftijd." „ De kennis is iets.
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dc stemming van het oogenblik is ook iets, maar de voorbereiding 
van de toekomst is — ja, eigenlijk: — Alles."

Gij ziet het, hier blijft van het speciaal didactisch karakter niet 
zoo heel veel over — tenzij men hier den „leerling in dc Levensschool" 
bedoelt. Zooals Prof. v. M. B. 't zeide: „Alle onderwijs wijst over 
zichzelf heen; voor het leven leert de jeugd!”

In de praktijk naderen beide lijnen elkander wel eens, ook al blijft 
de opzet van het onderwijs verschillend. Prof. v. M. B., die tenslotte 
zelf kiest voor de affectieve lijn, geeft de twee volgende argumenten 
voor de andere opvatting, dat nl. godsdienstonderwijs als strekking 
heeft: onderwijs, „rt. Het kin niet anders: De catecheet kan inzicht 
en zeker ook gevoelig inzicht in het godsdienstige leven bijbrengen, 
maar ook niet meer dan dat. Al zal hij als vrijzinnige geen léér hebben 
te bieden, hij heeft wel leering te geven. Hij moet voorlichten, in
lichten, doorlichten. Hij geeft bijbclschc geschiedenis, kerkgeschiedenis, 
hij vertelt van andere godsdiensten; hij brengt op de hoogte van wat 
onder geloovigen leeft, gedacht wordt; hij trekt de hoofdlijnen van ónze 
geloofs- en zedenleer." Het andere argument luidt: b. „Het mAg niet 
anders. Dit ligt nog wat dieper. Daarbij kunnen verschillende dingen 
naar voren worden gebracht. Het godsdienstige leven is zóó subtiel, 
moet zoozeer uit het levenservaren opgroeien, dat dit eer geschaad 
dan bevorderd wordt door een catecheet, die het tracht op te wekken. 
In sterkste verzet ware dan uit te roepen „hands olf". Het religicusc 
leven moet persoonlijk zijn; de jonge mensch moet God zelf vinden. 
Wat de catecheet alleen mag, is hem diensten bewijzen door hem te 
oriüntceren, hem kennis te verschaffen. Geen beïnvloeding is geoorloofd, 
slechts onderwijs." Hier zijn we al heel ver verwijderd van de voor
onderstelling, dat godsdienstonderwijs niets zou zijn dan het bijbrengen 
van kennis en feiten. Al blijft ’t vormend onderwijs, ’t eerste woord 
krijgt toch ook een Hinken nadruk, ook al gaat ’t tweede standpunt, 
dat van onderwijzende vorming gewaagt, natuurlijk nog wat verder: 
„Vormend onderwijs is voor het besef van wie iets anders nog be
geert, onvoldoende en daarom onbevredigend; men komt op voor 
onderwijzende vorming. Kan niet de persoonlijkheid worden gebogen 
tot God? Opwekken wil men, men hoopt te bezielen. Getuigen 
wil men van de grootheid Gods, en spreken van den zin van het leven. 
Jezus nabij brengen aan de jongeren en dezen leiden tot Christus, 
wordt een ideaal. Men hoopt te winnen voor bepaalde voorstellingen, 
een waarheid wil men prediken. Ongetwijfeld gaat hier een andere 
strooming door dan door het voorgaande. Dit standpunt beschouwt 
godsdienstonderwijs niet als doel, maar onderwijs als middel om tot 
godsdienst te brengen. Religieuse persoonsvorming is het doel." (Prof, 
v. M. B.)
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Ik citeerde dit alles zoo uitvoerig, omdat dit op het congres als 
’t alles behccrschcndc verschil werd gezien. Toch zijn hier nog wel 
andere verschillende lijnen ook aan te geven, die vooral in de keuze 
der leerstof naar voren komen, b.v. de Christocentrische en de meer 
algemcen-religicus gerichte; de hoofdzakclijk bijbclsche oriëntatie en 
het zoeken naar gegevens in klassieke en vooral ook moderne litera
tuur; het beperken van gcloofs- en zedenleer tot wat er vroeger 
onder verstaan werd en het betrekken daarin van alle hedendaagsche 
problemen, ook van de maatschappelijke vraagstukken etc. etc. Want 
zeer terecht merkte Prof. v. M. B. op: „Wat den inhoud van het 
godsdienstonderwijs betreft, zal het in ons midden een cultureel ka
rakter dragen, d.w.z. gevoed worden door allerlei krachten in de 
cultuur, het geheele geestelijke opbouwende leven van onzen tijd. De 
cultuur zal godsdienst tot centrale macht des levens verklaren.” En 
even verder: „De jeugd wil nadenken en vraagt om inzicht in ver
leden en heden, om voorlichting betreffende actueelc kwesties en pro
blemen van Eeuwigheid.”

Dit inzicht werkt vormend; en hier werkt ook de geestelijke wet, 
waarvan Prof. v. M. B. gewaagde, dat n.1. persoonlijkheid persoon- 
heid opwekt, de indirecte beïnvloeding is de beste. Dr. II. zeide het
zelfde op zijne wijze: „Onze roeping is meer een van gidsen, die vooraan, 
dan van herders die achter de kudde aan loopen.”

b. Indeeling der leerlingen.
Deze zal niet overal dezelfde kunnen wezen, ’t platteland en de 

stad hebben eigen moeilijkheden. Doch de groote lijnen zijn voor beiden 
dezelfde, men heeft te onderscheiden: den kinderleeftijd, de adolescentie 
en de volwassenheid; voor de eersten is de Zondagschool, voor de 
tweeden de catechisatie, voor de derden de cursus. (Dr. Hooykaas). 
In een aardig beeld, waarop door de andere sprekers telkens werd 
teruggegrepen, verduidelijkte deze spreker dit aldus: „Met de kindertjes 
bevinden wij ons nog op den waterkant, met de adolescenten schepen 
wij ons in, en geven hun alle aanwijzing, maar wij bevinden ons nog 
in de haven; met onze volwassenen dobberen wij op de volle zee, 
de vlag in top."

Prof. v. M. B. noemt de volgende onderscheiden, die tot indcelingen 
dwingen: „verschil van jongens en meisjes, in leeftijd, schoolvorming, 
beschaving; afzonderlijk wordt het „slandsprobleem” behandeld: de 
stand is een moeilijk punt; het kan zijn, dat de catecheet dit heel 
weinig voelt en ook niet bereid is om aan standsverschil als grond 
van indeeling toe te geven, maar dat dit machtig 
verzet, en dat de leerlingen, -tegen hun zin bijc< 
elkaar afzonderen en de stemming bederven. J
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denken, dat dit een typisch stadsverschijnsel is; ikgeloofeer.dat op 
een dorp, waar men elkaar precies kent, de gevoeligheden in dezen 
het hevigst zijn.’’. „ De ontwikkeling is natuurlijk ook een belangrijk 

-punt; de gymnasiast, de H.B.S.'er en wie er mee gelijk staat, is een 
eigen type.

„Nu ontstaan hierdoor indeelingcn, welke met wat goe< 
en takt wel door te voeren zijn, min of meer bevredigend v< 
partijen. Waar ik wel bang voor ben, zijn kleine club-vormingen, 
elitc-klasjes bij den dominé aan huis." Tot zoover Prof v. M. B.

Dit laatste is natuurlijk geheel iets anders dan het rekening houden 
met de speciale behoeften van enkele leerlingen, voor wie wij gevoelen 
in ’t bijzonder iets, misschien wel vee) te kunnen zijn. Ik meen dat 
het Prof, de Graaf was, die ons hier wees op onze speciale plichten 
en rechten.

’t Moeilijkst is hier het organisatieprobleem waar het de gegevens 
van meer innerlijken aard betreft. Prof. v. M. B. formuleert het als 
volgt: „Men beeft zoovele soorten jongelui, die ieder op hunne wijze 
rcageeren, en eigen behoeften hebben. Elke catecheet zal soms het 
gevoel hebben: die ik nu bijeen heb, zijn innerlijk te heterogeen; wat 
den één past, bevredigt den ander niet. En toch kan hij op grond 
hiervan zijn leerlingen niet gaan indcelen. Hij zou dan tevoren een 
psychotechnische methode, doeltreffend voor het godsdienstonderwijs, 
moeten toepassen. Maar met dat al, ze zitten nu samen: de zakelijke 
naturen en de bespiegelende; de koelen en de overgevoeligen; de 
nadenkenden en de vluchtigen; de leerlingen met hun physicke tegen
woordigheid en hun psychische overgave; de naar buiten gekeerden 
en de in zichzelf verzonkenen; de zelftevredenen en de met zichzelf 
tobbenden; de zoekers en degenen, die niet eens merken, dat er iets 
te vinden is; degenen, die het wel gelooven wat de catecheet zegt 
en de na-vragenden; de schuchteren en wie men moet terughouden; de 
sterk zedelijk geïnteresseerden en die waarlijk naar aanleg bovenal 
religieus gaan leven. En daar staat vóór die gedifferentieerde groep 
de ééne persoon, die ze te leiden heeft, een mensch van één kunne, 
van één temperament, van één geaardheid. Op hem of haar moeten 
nu maar al die jongelui reagecren. Zou hij ze zelfs maar bij benadering 

>en?" En dan even verder: „naar mijn ervaring is ook 
een belangrijk ding, — maar op grond daarvan zie ik toch geen kans 
om een indeeling door te voeren, — of de leerlingen van hun ouders 
steun en opwekking ontvangen. Stelt u voor: catechisaties voor leer
lingen met en zónder Achtergrond." Dr. Hooykaas raakt dezelfde 
moeilijkheid aan waar hij zeide: „Wij kunnen jongens en meisjes, 
ouderen en jongeren, meer ontwikkelden en ccnvoudigen scheiden, maar
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van godsdienst vreemde leerlingen, m.a.w. kinderen uit 
uit onkerksche gezinnen."

Een oplossing zal hier wel niet te vinden zijn, nauwkeurig zelf onder
scheiden en zooveel mogelijk een ieder het zijne geven is ’t eenige 
wat wij hier kunnen. Bemoedigend was de verklaring van de core- 
fcrent Mej. Dr. Bruining, dat de heterogeniteit haar juist een voordeel 
gebleken was.

Prof, de Graaf pleitte evenals de coreferent Dr. van 
voor een aaneenschakeling van jaargroepen.

C. De leerstof cn methode.
Deze beiden worden natuurlijk bepaald door de doelstelling: „Een 

oriënleerend onderwijs zal ongetwijfeld andere dingen naar voren 
brengen, en daaraan grootc waarde toekennen, dan een godsdienst
onderwijs, dat bovenal trachten zal godsdienstig te vormen. Toch is 
het opvallend, dat er in onze kringen een vrij gangbaar schema is 
ontstaan en algemeen gevolgd wordt, waarschijnlijk ten dcelc onder 
den invloed van de bepalingen voor het toetreden tot lidmaatschap 
der Ned. Herv. kerk: bijbelsche geschiedenis, kerkgeschiedenis, geloofs- 
en zedenleer. Deze stof kan uitgebreid worden, b.v. vreemde gods
diensten staan hier en daar op het program van den catecheet, alleen 
n.1. van hem, die ontwikkelde leerlingen heeft. Ook zal men zooge
naamde vrije onderwerpen behandelen, eveneens hier cn daar. Het kan 
zijn, dat men de keuze daarvan uitlokt, er op lettende wat de jongelui 
in het bijzonder bezighoudt. Hiervoor zal vooral de catecheet gevoelen, 
die het godsdienstonderwijs cultureel opzet, ingeschakcld wil hebben 
in al hetgeen in onzen tijd belangwekkend is, terwijl hij het, cenigzins 
althans, wil voeden met alles, wat wetenschap en kunst cn wijsbe
geerte te bieden hebben tot verrijking en verdieping van het leven." 
Prof. v. M. B., van wien dit uitvoerige citaat is, zocht naar een 
compromis tusschen het cultureel gezichtspunt cn een bijbelsch georiën
teerd onderwijs: „Ik wil gaarne pleiten", zoo sprak hij, „voor een 
cultureel gezichtspunt. Wij staan, als vrijzinnig-geloovigcn, met een 
sterke bewustheid in de bewogenheden van onzen eigen tijd. Wij 
hebben oog voor het actueele, moge het zijn: gezien sub spe 
tatis." „Maar nu doet zich deze vraag voor: of men hierr 
ver verwijderd raakt van een antiek standpunt, dat een 
samenhangend schema van leerstof: bijbelgeschiedenis, kcrkges< 
enz. te verouderd wordt. Moet men dit alles niet terzijde !
en zeggen: Wij hebben een geheel ander materiaal noodig? Enkelen 
gaan wellicht in die richting. „Ik kan hier wel voor voelen, maar
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het klassieke verleden. Dan zal de Bijbel in de eerste plaats het 
monumentale gegeven blijven, waartoe men telkens terugkeert. Dat 
het een monumentaal gegeven is, is een geweldig ding. Juist in de 
wisselende verhoudingen van het moderne leven is het haast niet 
doenlijk om ergens een houvast te vinden." „De bijbel is van zoo rijk 
gcschakecrdcn inhoud, dat hij wel alle kanten van de werkelijkheid 
raakt, en zelfs waar men zegt: de verhoudingen toen zijn niet meer 
de verhoudingen nu, heeft men het voordeel juist door vergelijking 
het heden in het licht te kunnen stellen. Wat het grootschc altijd zal 
blijven, is dat de Eeuwigheid, het „Boven Tijd en Ruimte" er door 
heen gaat. God is de Alpha en Omega. Ik kan mij geen modern geschrift 
denken, dat dit op dezelfde wijze 
van deze eeuw, daartoe niet gods< 
onze gemeenschappelijkheid. Waar
pen, moeten wij wel allereerst aanvaarden wat ons geschonken is." 

Spreker bestreed de mythe-vrees van Dr. Sncthlage. „Is mythe 
dan zoo gevaarlijk? Alle religieuse bewustzijn leeft in en uit mythe, 
vanuit zinnebeeldig verhaal van daden Gods." „Religie schept ver
beeldingen, en deze geven in tastbare gestalten het ontastbare. Die 
religies oudtijds zijn wellicht de meest levende geweest, die de schoonste 
mythen voortbrachten. De volksziel schiep ze: het was hare reactie 
op wat het goddelijke in haar werkte. Zou dan thans de religie dit 
kunnen ontberen, en in het bijzonder de jeugdziel niet moeten leven 
ook in grootschc verbeeldingen uit een ver verleden?” „Mythe, gods
dienstigheid in zichtbare gestalten voorgesteld, is geen gevaar; wel 
dc verstarring v.an mythe tot historie." „Met redelijkheid doorlichte 
mythe lijkt mij voor de opgrociende jeugd ongetwijfeld het natuurlijkste 
en het beste. En daarmee zou dc Bijbel de voornaamste plaats in het 
godsdienstonderwijs blijven behouden. Het concentratiepunt van al 
onze verdere leerstof."
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Ier verschillende r« 

godsdienstvormen toch 
dage achtte noodzakelijk 

beschouwing, afschaffing van 
materiaal en aansluiting aan 
ontvouwde een uitvoerig programma: „Mijn 
natuurlijk meestal afwijk — 
halfjaar bijbel, één jaar de richtingen
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?edi-
)och

ervarenen ge-

:r iets in de Dalton 
ispreking bleek, dat 
Groenlo werd deze

jaar geloofsleer of levensvragen (z.g. aannemingsklassc). De laatste 
cursus wordt door velen twee jaren achtereen gevolgd en moet dus 
noodzakelijk sterk afgewisseld worden. Ik doe dit door nu eens een 
boekje (Hugenholtz „Godsdienst en leven” of Horreus de Maas „Geloof 
en Leven”) te behandelen, een volgend jaar losse besprekingen van 
religieuscn, ethischcn en socialen aard te houden (opstellen), een derde 
jaar een Evangelie (Mattheus of Marcus) samen te lezen en naar 
aanleiding daarvan besprekingen te houden.” Ook Mej. Da. Rappold 
gaf in aansluiting hieraan een uitvoerig schema. Zij ziet als doei van 
het godsdienstonderwijs niet alleen voor bereiding voor de toekomst, 
maar ook voedsel voor de geestelijke verlangens van het kind op het 
oogenblik, dat het godsdienstonderwijs ontvangt.

Tenslotte de methode van het onderwijs; Prof. v. M. B. vroeg: „Wat 
zou onder ons het euvel zijn: gemis aan methode of te grootc ver
scheidenheid in methode?”

„Hieraan knoopt zich dan dadelijk de opmerking vast, dat de pre 
kanten in 't bijzonder onvoldoende paedagogisch geschoold zijn.” D< 
kan men de ware opvoedkunde loeren? „Het is zeker noodig 
opvoedkundige wenken te krijgen, door inzichten van 
waarschuwd te worden voor groote fouten, om als het kan te voren 
ook wat oefening te krijgen, maar veel heeft men er niet van te ver
wachten. Iemand kan krachtens aanleg docecrcn, opvoeden, óf niet,” 
aldus wederom Prof. v. M. B. Met instemming werd dan ook door 
hem het gezegde van een onderwijzer geciteerd: „Elke methode is 
goed in handen van een goeden onderwijzer, en elke is slecht in handen 
van een slechten." Terecht concludeerde de spreker: „ Liever dan 
van methode zou ik willen spreken van een stijl van catcchiseercn. 
Stijl is sterk persoonlijk. Ontbreekt geheel en al persoonlijkheid, dan 
is er in't geheel geen stijl. Verder kan men allerlei goeden en slechten, 
ook mooien en leelijken stijl hebben. Eén stijl moet persé afgewezen 
worden; het is het fransche zeggen omtrent literatuur op dit genre 
van onderwijzen toegepast: Alle stijl is geoorloofd, behalve de ver
velende." En spreker vervolgde: „Het is niet moeilijk om eischen op 
te sommen, waaraan de catecheet moet voldoen. Prof. Knappert doet 
het in „Ons Godsdienstonderwijs.” Wij begrijpen, waar het om zal 
gaan: om gaven van hoofd en hart. Het frappeert mij, al verwon
dert het mij niet, centraal te zien gesteld: „Hij moet vooreerst een 
godsdienstig man zijn". Ook Mej. Kutsch Loijenga wees op den eisch: 
„Hebt de kinderen lief.”

Speciale methoden werden aanbevolen. „Zit er 
methode?" vroeg Prof. v. M. B. en in de nabc: 
deze vraag niet slechts een theoretische was, in <
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probk 
moge lij khcd< 
reikt, dat ■:

in te
in hoeverre de gedachte 

iet gebied van het go< 
leien (platen, lichtbeeldei

Examens en Schoolrapporten 
door R. CASIMIR.

T) ij den strijd om examens doet zich altijd deze vraag voor, of de 
-U examens niet onbillijk werken. Mijn bezwaar tegen examens 
gaat hier niet tegen, maar wordt door andere gronden gemotiveerd.

reeds practisch toegepast en met succes! Ook Ds. Banning zeidc 
.dat men niet kan volstaan met praten, men moet iets samen met 
de leerlingen doen," terwijl Os. de Baan speciaal de plattelandsgc- 
bruiken toelichtte.

ccnigc conclusies legde het congres de resultaten neer; vele 
lemen waren ter sprake gekomen, en hier en daar ccnigc nieuwe 

Jen gewezen; practische resultaten werden in zooverre be- 
men de Commissie opdroeg: a. in georganiseerd overleg 

-gen voor uitbreiding van leer- en leesboeken; b. een onderzoek 
stellen naar hetgeen op het gebied der schoolcatechisaties be

reikt wordt; c. te overwegen in hoeverre de gedachte van de arbeids- 
school toe te passen valt op het gebied van het godsdienstonderwijs; 
</. uitbreiding van leermiddelen (platen, lichtbeelden, modellen etc.); 
<*. contact te zoeken met Jeugdorganisaties.

Ik besluit met de laatste vraag, die Dr. Hooykaas stelde en die 
hij zelf aldus beantwoordde: „Kunnen wij eenheid brengen in het 
Leven? Alles is ten slotte dienstig, als het de Poort opensloot en 
uitzicht in de verte biedt.” „Zoo, aan de Poort, staan wij met onze 
leerlingen. Ze zijn jong en zeer onrijp, ze zijn onbevattelijk misschien 
en meestal ook zoo ongccstelijk. Maar ze staan aan de Poort en God 
wacht ze. Misschien hebben zij er baat bij, als wij ze iets van Hem 
vertelden en hielpen om zuiverder aan te’hooren, wat Hij ze wellicht 
influisterde, nu reeds. In ieder geval, wij hebben te vertellen, wat 
wij weten, wij die al langer stonden in het licht. Wij die bewust zijn. 
Mogen wij nooit de schaamte kennen, dat wij niet meer weten wat 
te vertellen, dat wij naar leerstof gaan zoeken, omdat het leven te 
kort schiet. Laten wij, paedagogen, hopen, dat wij zelven ingeleid 
zijn, zoodat wij naar 't gestelde doel de jongeren, onze leerlingen, 
een weinigje den weg wijzen en voorbereiden kunnen. Voor ze aan 
het doel zijn, laat gij ze los, maar.... gij geeft ze over!....'' En ik voeg 
aan dezen slotzin van den spreker slechts dit eene toe: „in magnis 
voluisse sat est en was ook dit congres geen bewijs van onzen wil 
ten goede?
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-cgd bij den 
. wanhopig: 

iderc geeft heni 
van het

Ik heb in den loop v 
werkt aan de opleidii 
nasium, H.B.S. (A. < 
ik de ervaring van 
steeds geweest, dat 
noemen) iemand afgewezen werd, die 
diploma zou hebben toegekend. In 
daat er

Ik heb

maakte uitstekend schriftelijk 
sommige mondelinge examens, 

een lange tijd tusschen het 
ig examen; meer dan een 

;en een zeer goed gebruik maakten, 
:r in te stampen’’. Een leerling, die

ig H.B.S. B telde 19 leerlingen, waaronder 1 uit Indiï 
den goeden raad, om maar in de 4de te gaan, niet had 

/olgd. Hij baalde niet de geëischte punten en werd reglementair 
afgewezen.

Het eenige 
werk, maar ■ 
zij daalde 
eind

van de eindexamens aan het 
port van Mei, 
t de leeraren 

van hun

: meisje in deze afdeeling 
was uiterst verlegen bij s< 

van no. 5 tot 12. Er verliep e 
van het sebriftelijk en 't mondeling 

maand, waarvan sommige leerlinge 
om daarvoor geschikte vakken ,ei

van mijn 30-jarige onderwijspractijk nu mcege- 
iing voor hulpakte, hoofdaktc, eindexamens gym- 
en B.) aan universitaire examens. In totaal heb 

i een kleine duizend examens en mijn indruk is 
: er uiterst zelden, (ik zou maar 1 geval kunnen 

men met vol vertrouwen het 
een paar vond men, dat de candi- 

eigenlijk had moeten komen.
nu dit jaar de resultaten 

Nederlandsch Lyceum vergeleken met het schoolrappoi 
het laatste voor het examen. Het is aan te nemen, dat 
zich bij dit rapport het scherpst rekenschap hebben gegeven 
oordeel over de kennis der candidaten.

Aan het Lyceum zijn drie afdeelingen: de afdeeling gymnasium, 
a, en b, die één klas vormen, en 9 + 13 = 22 leerlingen telden.

Uit de notulen blijkt het volgende:
Voor het examen was men van oordeel, d.at alle leerlingen zouden 

kunnen slagen; van den afgewezen candidaat werd gez< 
overgang: door één leeraar, „als eindexamen candidaat 
hij weet het wel, maar zegt het zoo stuntelig;" een ani 
een redelijke kans. Dit oordeel verandert niet in den loop 
jaar.

De afdeeling H.B.S. A telde acht leerlingen: in 1926 waren er 4 
niet bevorderd. Deze acht werkten onder den indruk, dat zij zich 
moesten inspannen, omdat het de eerste klas was die dit examen 
deed. De docenten letten eveneens scherp op deze afdeeling, en zij 
behaalde het hoogste gemiddelde cijfers. Er verliep weinig tijd tus
schen het schriftclijk en het mondeling (1 week) zoodat er niet veel 
tijd was om te repeteeren. Lacunes, door ziekte-afwezigheid ontstaan, 
bleken eerder bij het uitgebreide examen, dan in dc klas. Een leer
ling, die op het rapport een hooge plaats innam, verkreeg daardoor 
een lagere.

De afdeeling 
gekomen, die < 
opgeve 
afgew.
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6.40 — 0.83
6.84 106.7 0.9013

+• 4.83 + 1.16(5 groepen).A.

6.5S
6.73 102.6 0.759

+ 5.66 + 0.16(5 groepen).B.

— 6 — 36.80
6.91 0.868 4-84-1-1(9 vakken).

— 11II. B. S. 6 20
0.846.35 102.119

(12 vakken.)B.
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sprong daardoor bij zijn mondeling 
iverd van 8 op het rapport nu 3 op

') Tusschcn haakjes ia geplaatst het aantal leerlingen, dat voor- en achteruit ging.

li
° s Jid 11

HUH’
De resultaten van het examen stemmen nu gemiddeld overeen met 

die oordeelvellingen der school. In de onderstaande tabel heb ik de 
vergelijking samengevat.

makkelijk vreemde talen sprak, s' 
eindexamen zeer naar boven en w< 
de examenlijst.

Behalve bij de eenige vrouwelijke leerlinge der H. B. S. B die 
herhaaldelijk in tranen dreigde uit te barsten, vertoonden zich geen 
teekenen van examenangst op 't mondeling examen. Op ’t schrifte
lijk examen leed een leerling aan maagdarmstoornis.. Nervositeit.

Wel blijken de examens zeer te vermoeien. Eén leerling, die zeer 
flink was, moeilijk gevraagd werd, zag door dit moeilijke examen 
dat hem, den 16-jarige, een 9 opleverde, zoo rood en vermoeid, dat 
de denkarbeid hem te snel en te fel bleek te zijn geweest. Onaangenaam 
\vordcn de examens niet gevonden. De geslaagde leerling heeft eigen
lijk een triomfankclijk gevoel, en heeft zijn diploma liever mét dan 
zonder examen verkregen.

Dit zijn enkele indrukken, getoetst aan de ervaring van andere 
collega's, die er op wijzen, dat onze schoolexamens geen monsters 
meer zijn, ,',die hun kaken opensperren”.
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gegeven 
maken, 

cijfer, dat 
elke groep

punten de leerlingen, 
en hoeveel pun

•noten onderwijs veel j
■■eden (bijv, ’t weer) ol 

gecommitteerden en deskundigen
i belang zijn, om voor elke scLui.
de coördinatie te berekenen; het is duidelijk, dat de 

school wel een sterk illustreerende, maar geen be-

van de 
cijfert o-

op de rapportlijst ein op de examen- 
naar het aantal punten voor de exanien- 

1, gerangschikt, en ze daarna geordend 
>ehaald, en toen de coördinatie berekend

6 S (x — y)2
N (N2 — 1)

zoo belangrijk, dat ze moest opgegevenmaar bleek niet

groepen : voor de A's 
schiedenis. Wiskunde; 

komen er natuurweten-

berekend, 
worden.

In de daaropvolgende kolom staat, hoeveel 
die achteruitgingen, gemiddeld achteruit gingen en hoeveel punten de 
gemiddelde vooruitgang was. De variatie naar beide kanten is ge
middeld steeds minder dan 10 pCt-, ook bij de individueelc leerlingen. 
Slechts bij twee goede leerlingen, die beide slaagden, was de uitslag 
meer dan 10 pCt., bij velen was de afwijking tusschen de som der 
examen- en rapportcijfers 1, 2 of 3 punten, dat is tot 5 pCt.

Beschouwt men deze tabel, dan wordt men getroffen door de 
sterke overeenkomst tusschen rapport- en cxamencijfers. Bedenkt 
men nu, dat er drie commissies waren, voor elke afdeeling een, dat 
sommige gelijke vakken in de verschillende afdeelingen door ver
schillende docenten werden gedoceerd (geschiedenis door 3, aardrijks
kunde, Fransch, Duitsch, Wiskunde en Nederlandsch door 2) dan 
krijgt men sterk den indruk, dat de bekwaamheid en de gesteldheid 
der leerlingen en het genoten onderwijs veel grooter factoren zijn 
daji toevallige omstandigheden (bijv, ’t weer) of de personen en de 
opvattingen der gecommitteerden en deskundigen.

Het zou van belang zijn, om voor elke school elk jaar naar een 
zelfde systeem de coördinati 
ervaring van een

’t gymnasium, die in de schaal 1-—5 gc 
om ze vergelijkbaar te n 

in de eerste kolom het gemiddeld 
rapport is behaald, (elk vak en 
de tweede kolom het gemiddelde cijfer op

Een enkel woord ter toelichting.
Voor het gymnasium gaf ik de cijfers der 5 i 

zijn dat Grieksch, Latijn, Moderne talen, Gcs< 
voor de B’s ontbreekt de geschiedenis en 
schappen voor in de pla;

De cxamencijfers in ’t 
worden, zijn met 2 vermenigvuldigd.

Aangegeven is nu
door de leerlingen op het 
gclijkwaardig gesteld) in 
’t examen.

In de derde staat, hoeveel °/0 het cxamencijfcr bedroeg i 
rapportcijfers. (Voor de nauwkeurigheid zijn daarvoor de ci 
talen vergeleken). In een vierde kolom is aangegeven, hoe gr 
coördinatie is tusschen de plaats op de rapportlijst en op de e? 
lijst. Ik heb de leerlingen naar het aantal punten voor de 
vakken op ’t rapport behaald, gerangschikt, en ze 
op de punten, op ’t examen be.

naar de bekende formule r = 1 —
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dan belangrijk.
1 de A’s maar

en 6.6. Ook de aardrijks- 
de staathuishoudkunde is 6.5

jelijking met de Econ. Litht. afd. der H.B.S. 
cent als H.B.S. B.) heeft daar 7.1 op 't

't examen, in de H.B.S. 6.5
  6.4 en

5.4. Eveneens wint deze afdeeling het met de talen: Neder-

van 5.9 op 6.8, dus ongeveer op b 
gymnasium hoogte. De natuurkunde van 6.5 op 6.6, de scheikunde 
van 5.9 op 6.6, de nat. historie van 6.2 op 6.6. De H.B.S. bereikte 
dus hooge gemiddelden in de wis- en natuurkundegroep. De B’s 
van ’t gymnasium bleven voor natuur- en scheikunde hier iets onder 
(rapport 6.4, examen 6.44, 6.5 — 6.55) maar stegen voor nat. historie 
van 6.9 tot 7.77. In V en VI gymn. is meer tijd voor nat. hist. dan 
in de H.B.S.

Treden wij nu in verge 
Geschiedenis (zelfde docc 
port, 7.62s op 
kunde is hooger: 7.00 tegen 
tegen 
landsch 7.75 tegen 7.3, Fransch 7 tegen 6.4, Engelsch 6.87 tegen 
5.4, (doch Duitsch 6.25 tegen 6.4, Schrijven in ’t Duitschl). Bij aan- 
merkelijker uitgebreider eischen en veel zwaarder program voor dezelfde 
vakken ligt het peil hier dus hooger dan op de H.B.S. B.

wijzende kracht heeft. Waar de berekening echter overeenkomt met 
een veelszins vergeleken ervaring, mag aan de uitkomst zeker ook 
meer dan incidentcelc waarde worden toegekend. Men kan zeggen, 
dat de schoolexamens correspondeeren met de rapporten en dus met 
het oordeel der leeraren. Het is wenschelijk dat de leerling, vooral 
de primair-functionneerde of verlegene, iets beter is dan hij op 't 
examen moet zijn. De veiligheidsfactor kan men op ongeveer 10 
pCt. stellen.

Het herexamen, dat mogelijke sterke afwijkingen kan terechtbrengen, 
is ten slotte een zeer goed correctief.

Aan de gegeven cijfers kan men ook eens toetsen, of in ’t alge
meen aan een Lyceum de verdeeling der leerlingen goed geschiedt 
en of de kernvakken ook de meeste belangstelling hebben getrokken 
en goede cijfers behaald.

De resultaten zijn in dit opzicht bevredigend.
Aan het gymnasium, waar de oude talen de kernvakken zijn, was 

het Gricksch 6.66, het Latijn 6.61. Elk vak werd door cen anderen 
leeraar gegeven. Op het rapport waren de cijfers 6 en 6.3. Er was 
dus een vooruitgang van 0.66 en 0.31 punt.

Voor de B s is Wiskunde en Natuurwetenschap da 
Zij brachten het voor wiskunde van 6.8 op 6.9, terwijl 
van 5.27 op I

Nemen wc

0.66 
is Wiskunde en 
voor wiskunde 

5.78 klommen. 
: nu de H.B.S.

Daar kwam de wiskunde 
hoogte.
6.6, de
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De zorg voor het achterlijke kind in Engeland 
door MIEN VAN DER HEIDE

TAe zorg
raakt. Het raakt ons 

'achterlijk noemen, gebrek aan 
dat zij vroeg of laaf tot een 
nog raakt dit vraagstuk ons 
groote moeilijkheden, het leven rijk 
mensch, is het misschien wel een van 
wanneer wij voor het eerst met hen in aanraking komen, die niet in 
staat zijn in den gewonen gang van het leven staande te blijven. Die 
het vermogen missen zich aan te passen aan de omgeving waarin zij 
geboren zijn, die in den zwaren strijd om het bestaan geen stand 
kunnen houden, die vertrapt en miskend door de sterken, onbegrepen 
voortleven, tot last van hun familie.

In een lezing over de zorg voor het achterlijke kind, verklaarde 
Dr. Maria Montessori dat er geen essentieel verschil bestaat tusschcn 
het z.g. normale en abnormale kind.

Het zou kunnen zijn, dat wij, die oog hebben voor de vele scha- 
keeringen in dieren- en plantenleven, geen oog genoeg nog hebben voor 
de groote variëteiten van den mensch zelf. Dat wij, zijnde mensch en 
hierdoor gevangen in onze eigen menschelijkheid, ons nog niet bewust 
genoeg zijn van de verschillen in onze eigen soort.

Aldus gezien, zou de ruwe typeering van normaal en abnormaal 
vervallen. Evenmin als wij den straathond abnormaal noemen, al heeft 
hij een staand en een liggend oor en evenmin als wij het madeliefje 
abnormaal noemen, al is het nietig in vergelijking met haar zuster de

voor het achterlijke kind is een probleem dat ons allen 
Het raakt ons als burgers, daar velen van hen, die wij 

noemen, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel toonen, zoo- 
oeg of laat tot een of andere misdaad vervallen. Doch meer 
; dit vraagstuk ons als mensch. Wetend, hoe, ook met zijn 

moeilijkheden, het leven rijk en vol kan zijn voor den gewonen 
de meest smartelijke ervaringen,

algemeen bereikt dus elke afdeeling haar goede prestaties 
bij haar kernvakken en schijnen de leerlingen globaal goed verdeeld 
overeenkomstig hun aanleg en belangstelling.

Natuurlijk zit in elk cijfer ook een persoonlijke factor van den 
ieeraar. De pas kort aan school werkzame docenten vertoonen alle
bei niet onbelangrijke uitslagen, de dames vertoonen wat grooter 
uitslag dan de heeren in gelijksoortige vakken. Doch deze factor is 
niet domincerend.



363

in idioten, 
* den graad

het abnormale kind op wil lossen, 
probeeren om voor de 
igc omstandigheden te

De „Mental Deficiency Act" verdeelt de achterlijken i 
imbecielen, zwakzinnigen en zedelijk minderwaardigen naar 
of aard van het defect.

Zij, die gerangschikt kunnen worden onder een van deze categorieën, 
staan alleen din onder wettig toezicht, als zij behooren tot een van 
de volgende gevallen:

1. als zij verlaten, mishandeld of verwaarloosd gevonden worden.
2. als zij een misdaad hebben begaan.
3. als zij geregeld dronken bevonden worden.
4. als zij kinderen zijn tusschen 7—16 jaar

a. niet in staat zijn de speciale scholen voor achterlijken te 
bezoeken.

De „Mental Deficiency

margriet, evenmin zouden we dan een categorie mcnschcn, die niet 
past in den gewonen levenskring, voor abnormaal kunnen verslijten. 
Wij zouden dan niet vergelijken, mahr slechts de eene mcnsch geheel 
anders noemen dan de andere en hiermee gepaard zou gaan de erken
ning, dat het kind of de mcnsch, die bepaalde eigenaardigheden vertoont, 
omstandigheden dient te hebben, aangepast aan deze eigenaardigheden.

Evenmin als wij verwachten dat de eene plant dezelfde bodem en 
klimaat noodig heeft als de andere, evenmin kunnen wij verwachten 
dat het eene kind eenzelfde atmosfeer noodig heeft als het andere. 
En het zou kunnen zijn, dat het kortzichtigheid is om een kind, dat 
zoo geheel anders is dan een ander, zonder meer ongelukkiger te 
noemen. Ongelukkiger is het zeker, wanneer de levensomstandigheden, 
waarin het geplaatst is, niet aangepast zijn aan de behoeften van het 
kind. Ongelukkig is het niet, wanneer het leeft tusschen mcnschen 
die het begrijpen en die het niet forceeren in eene richting die de 
zijne niet is.

Iedere staat, die ’t vraagstuk van 
zal in deze richting moeten zoeken, zal moeten pr 
verschillende soorten van kinderen cigen-aardigi 
scheppen, die niet van te voren gegeven zijn.

Engeland is reeds tientallen van jaren bezig het vraagstuk van het 
achterlijke kind grondig onder oogen te zien en zeer belangrijk voor 
de ontwikkeling van de zorg voor dit kind is de „Mental Deficiency 
Act" van 1913.
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Xzijn plaatsen waar kinderen, die zelfs niet 
-*• v.kxden kunnen volgen, samenkoinen en

«*^33* A ««(vangen, Zonden de Mcntall.y Deficiënt
»e/4 f.f behoefte aan zulke centra gevoek

«*4 n^h-nenUcitl dit werk te beginnen.

waar zij leiding 
■ncy Act in wer- 
.’kl. Tijdens den 
n. In 1919 werd

*. Iról», «mMon.lfclwikn 1,«™ d” ,,iel he" 
, xk' van lo i«ar hebben bereikt en niet geschikt

Wx’nxk'M bevx'ndcn voor de gewone samenleving.
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<«*• '^cxxvJX'v- .«rxXXxxx of »un van een onwettig kind.
xoKtksoSXx' autovilcit gaat na welk kind onder de wet zou 
x*X'* <t* hoeft als plicht om de kinderen, die onder de wet 

xxfxxx- too»?<ht te stellen. Dit toezicht kan bij hen aan huis zijn 
A' vixkxo* kwnncn worden nitbeslecd bij een voogd of in een 

™ xah x'uder de Mental Defieiency Art. Het toezicht 
il.00* xv^vhevvn. wanneer er een groote vooruitgang is te

xoreor>'s‘.'«. die de
*a*r '■? w ïik'h swett

je xa»s Mesitally
, a-.CTiyrjCT-

zorg voor het achterlijke kind volgens de wet 
genomen, is „The Central Association for the 
Detective’’. In de meeste steden zijn plaatsclijkc 

IVre onderzoeken welke kinderen achterlijk zijn; zij 
At vnxSc-rec. die van de speciale scholen komen, bezoeken; zij 
A~x resxSs aset de onder de "-jarigen bezighouden; zij houden 
: .-lec sec. die uit inrichtingen zijn ontslagen; zij bezoeken ge

en geven
• — de opvoeding; zij houden zich bezig met de onge-
teosrs. die niet onder armenzorg zijn, en dus niet naar een 
-v;cóe= gezonden; zij letten op de kinderen die niet geheel 

TT.»a- toch geestelijk niet gewoon; zij richten „occupation 
ic- Over deze .occupation centres" later.

_e icueiSm loc bezoeker van deze vereeniging duurt eenige maanden. 
— oier de .Mentally Deficiency Act”, Armenwet, Kinderwet, 
ik. MfirLeo. z-Lcr-ï^Ealiteit, de opvoedingsmethoden, sex-hygiene, omgeving 
dmrc en=. voeden gegeven. Bezoeken aan inrichtingen, ’t gaan onder 

*ia «edere bezoeker in de huizen van achterlijke kinderen 
eiz. «in. K-sa.1. verbonden.
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>ation ccntre” geopend. Tot 1923 werd al ’t werk uit 
""■'i betaald. In April 1923 werd ce;n nieuwe phaze 
■vaarde de Board of Control dat zij bereid was te

’t eerste „occti 
vrijwillige bij 
ingeluid en 
steunen.

Zooals wij reeds zeiden, is ’t voornaamste doel van een O.C. om 
eenvoudige bezigheid te geven aan kinderen, die de speciale school 
niet kunnen bezoeken en niet tot de imbecielen gerekend kunnen 
worden. Ook kan in een O. C. een aparte afdeeling voor ouderen 
in ’t leven geroepen worden, die de speciale school doorloopen hebben 
en niet geschikt zijn om te werken.

Er zijn maar weinig ouders, die ’t noodige inzicht in den toestand 
van 't niet normale kind hebben, om ’t cenige leiding te kunnen geven, 
’t Gevolg is, dat 't kind geheel onontwikkeld blijft, dikwijls dagen 
aaneen op dezelfde plaats in de kamer wezenloos zit. Veel kinderen, 
die voor ’t eerst in ’t O. C. komen, zijn als levend dood. Dikwijls 
moet hen geleerd worden hun voeten te verzetten. Zij praten niet en 
luisteren niet. Langzamerhand veranderen ze, worden levendig en 
ontwikkelen zich. Lezen, schrijven en rekenen worden niet onder
wezen. De vakken zijn eenvoudige hygiëne als zich wasschen, lecren 
tandenpoetsen, ’t oefenen van de zintuigen door verschillende spelen, 
’t Gezichtszintuig wordt b.v. geoefend door een blad met voorwerpen 
te toonen, dit weg te nemen en de kinderen ze te laten benoemen, 
't Gehoor wordt geoefend door een kind te blinddoeken en 't te laten 
luisteren naar de stemmen van anderen, door ’t een kind te laten 
zoeken dat op een trommel slaat, 't Lichaam wordt geoefend door 
eenvoudige gymnastiek, 't loopen op een krijtlijn, ’t dragen van een 
bal op een blad, ’t stappen op houten blokken enz.

Bijzonder gevoelig zijn vaak deze kinderen voor muziek. Een klein 
orkest wordt gevormd door middel van trommels, castagnetten, bellen 
enz. Gemarcheerd wordt op de maat van de muziek, die overgaat in 
langzaam, vlug, luid, zacht enz. Eenvoudige liedjes worden geleerd, 
waarbij de kinderen in hun handen klappen. Veel wordt gedaan aan 
cenvoudigen handenarbeid, 't werken van raffia op stramien, ’t maken 
van wollen ballen, ’t werken met klei. Kinderen, die de meest een- 
vondige arbeid niet kunnen verrichten, probeeren legkaarten te leggen 
of uit verschillend gekleurde stokjes dezelfde kleuren te sortecren. 
De leidster kan op allerlei wijze zelf dingen -verzinnen, door b.v. een 
kienspel te maken, dat de kinderen zelf kunnen hanteeren en waarbij 
ze namen van verschillende dieren kunnen noemen.

De kinderen voelen zich in een O. C. gelukkig en vrij. Het is geen 
school, de leidster is een helpster, geen onderwijzeres. De kinderen 
komen iedere bezoeker blij en vrijmoedig tegemoet. Zij zijn onder
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igen 
n dit voelen 
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nrichtingen.

’t in werking treden van 
l geschiedde 
-ichling aan

De gemeentelijke autoriteiten openden, na ’t in werking i 
de .Mental Deficiency Act", verschillende inrichtingen. Dit ; 
ook door particulieren, die subsidie ontvingen als hun inrit 
de gestelde eischen voldeed.

geschikt gemaakt voor hen. Geen wonder, 
n hier allerlei goede dingen in hun 

voor elkaar voelen en 
week gaan kampecren.

zijn als ze geregeld 't O. C. 
de moesten niet voor 

;h blijven onder toezicht 
kunnen geven, dan 

>1 ij ven

soortgenooten in een omgeving, ge_ 
dat ze hier opleven en dat zich 
karakter ontwikkelen. Zij gaan 
wordt versterkt als zij ’s zomers een 
ondervinden thuis, dat de kinderen rustiger 
bezoeken. Na ’t verlaten van ’t O. C. deugen 
’t incest eenvoudige werk. Zij blijven thuis, doel 
en blijkt het, dat de ouders geheel geen leiding 1 
worden ze naar een inrichting gestuurd. Hier blijven ze hun leven 
lang. Jongens en meisjes worden hier uit den aard der zaak gescheiden 
groot gebracht.

Eenige inrichtingen zullen we uitvoeriger bespreken, om ccnig idee 
: geven van wat er geschiedt.
„The Fountain Mental Hospital" is een inrichting voor jonge kin

deren. De kinderen leven in groepen in „cottages", die in een grooten 
tuin zijn gelegen. Ieder „cottage” bestaat uit slaapzaal, woonvertrek, 
badkamers en keuken, waar ’t eten warm wordt gehouden, dat in 
de groote centrale keuken is gekookt. Een klein gedeelte van de 
kinderen is goed genoeg om de school te bezoeken waar muziek, 
handenarbeid, spelen en gymnastiek de vakken zijn. Na hun 16de jaar 
gaan de kinderen over naar andere inrichtingen. Wie voor ’t eerst 
van zijn leven zoo’n inrichting bezoekt, raakt diep onder den indruk 
van de vreemde wereld waarin hij terecht is gekomen. Daar lag een 
4-jarig meisje wezenloos, haar oogen zonder richting, haar voeten te 
klein en te tenger om ooit het lichaam te kunnen dragen, daar zaten 
de kinderen, die aan slapende ziekte lijden, met die wonderlijk door
schijnende oogen, bijna zonder eigen inhoud. Onder de kinderen was 
een opgewekte geest, zij beseffen hun toestand niet. Wij kwamen in 
de school, soms hebben, dc kinderen samen les, soms in groepen. Wij 
troffen ’t dat ze samen waren. Den heelcn middag worden spelen 
gedaan, stoelendans enz. Een meisje, dat buitengewoon behagen schept 
in dansen, danste voor ons en toonde groot rythmisch gevoel. Tot 
slot moest alles staan en met de rechterhand atan ’t hoofd bij wijze 
van „saluut", zongen ze ,God save the King", om daarna met gebogen
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hoofden neer te knielen en te luisteren naar 't gebed. Wonderlijke 
gedachte, al deze kinderen, zoo van de gewone gemeenschap afgesloten, 
nog eerend die gemeenschap 1

Bij ’t verlaten van de inrichting hadden we 't gevoel, dat hier 
zegenrijk werk verricht werd. Wat, als al deze kinderen in hun eigen 
omgeving waren gelaten ?

Wij waren benieuwd om de inrichtingen te zien voor de ouderen, 
die zeker hun eigen toestand in meerdere of mindere mate bewust zijn.

„The Manor" te Epsom is een inrichting waar ± 1000 jongens en 
meisjes, grootendeels boven den schoolleeftijd, wonen. Een wereld op 
zich zelf. Ook hier ’t groepsysteem, aparte huizen verspreid in een 
park. Behalve ’t abnormale kind, dat niet thuis kan zijn, ontvangt 
„The Manor” ook jongens, die door den kinderrechter zijn «veroor
deeld. Wij zagen een groep van deze jongens een grasveld verzorgen. 
In „The Manor" was men zich ten volle bewust, dat al dit werk nog 
in ’t beginstadium is. Ronduit verklaarde men dat men er nog niet in 
geslaagd was om aan alle jongens en meisjes een tevreden bestaan 
te verschaffen. We bezagen eerst de school, waar de jonge kinderen 
bezig waren. Buiten waren eenige jongens bezig planken schoon te 
maken, zij waren niet in staat de gewone handenarbeid te doen. 
Daarna bezagen wc de werkplaatsen van de oudere jongens en meisjes, 
waar ze den morgen en middag doorbrengen. Er wordt zooveel moge
lijk getracht hun werk te geven naar hun aanleg. De jongens waren 
bezig met schoenmaken, timmeren, stoelenmatten, rictvlechten, blikwerk, 
’t maken van vloerklcedjes. De meisjes waren in wasch- of naaikamer, 
weefden, maakten kant en vulden matrassen. De meest verstandigen 
waren met ’t gewone huiswerk bezig. De beide afdcelingen jongens 
en meisjes waren streng gescheiden. Het is een uitzondering wanneer een 
jongen of meisje in ’t gewone leven terugkeert. Bij de z.g. „high-grade" 
jongens en meisjes is de bewustheid omtrent eigen toestand, die het 
zijn in een inrichting moeilijk maakt. Hun verlangen om in de gewone 
wereld terug te komen is soms heel groot. Op alle manieren wordt 
geprobeerd de eentonigheid van het inrichtingslcvcn te breken. Onder 
jongens en meisjes worden padvindersgroepen opgcricht. Bijzonderheden 
vertelt Frcizc Stephcns in een brochure over „Girlguiding with mental 
defectivcs in a certified institution’’. De meisjes bewonen met hun leidster 
hun eigen padvindsterhuis, zij houden dit zelf schoon, organiseeren hun 
eigen feesten, 't Leven in ’t padvindsterhuis van de Manor maakt 
hun leven rijker, doch eischt verantwoordelijkheidsgevoel. Slechts een 
klein gedeelte van de meisjes heelt ’t vermogen om dit leven te ver
kiezen boven ’t gewone inrichtingsleven.

Een inrichting alleen voor groote meisjes is South Side Home
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1913 officieel 
; van het z.g.

Resumeerend vinden wij:
1. Dat Engeland bij de Mental Deficicncy Act van 1 

heeft erkend de noodzakelijkheid voor aparte opvoeding 
achterlijke kind.

2. Dat als beginsel van deze opvoeding geldt: dit kind mist't aan
passingsvermogen om zich te schikken naar de omstandigheden waar
onder 't gewone kind leeft. Wij moeten dus omstandigheden scheppen 
die voor dit speciale kind geschikt zijn.

3. De opvoeding zal gericht zijn op de ontwikkeling van 
waardoor 't kind zich een plaats in de wereld kan vinden,

4. Voor kinderen, die niet de speciale scholen kunnen volgen, zijn 
de .occupation centres". In deze laatste wordt lezen, schrijven, rekenen

deze scholen vindt hun plaats, 
ingen terecht. Voor wie belang 
ve de jongensschool: South Grove 

id Road Bow E 3, de 
meisjesschool: Tollet Street Alderney Road Mile End Road E 1.

ham. Een 80 A 90 meisjes boven den schoolleeftijd zijn hier bijeen. » 
Behalve hun werk in naaikamer, keuken waschhok, school (handen
arbeid, muziek, spelen) werken ze in den tuin en spelen buiten. De 
schrandersten (10°/0) krijgen een dienst buiten de inrichting en komen 
’s avonds in ’t Home terug. Velen trachten dit te bereiken, doch 
kunnen ’t niet. Hier ook wordt op allerlei wijzen geprobeerd kleur 
en fleur in ’t leven van de meisjes te brengen. Zij mogen hun eigen 
kleur van jurk kiezen, kunnen een klein zakgeld verdienen, dat ze naar 
eigen keus mogen besteden enz. Bij velen blijft de hunkering naar de 
gewone wereld. Zij hopen zoo'n vooruitgang te maken, dat zij eens 
terug kunnen.

Andere bekende inrichtingen zijn:
Royal eastern Countrcs Institutions Colchester Essex 

van Miss Macdowall Avonhurst.
Burgess Hill Sussex en Miss Forster St. Chrislopher’s school 

Arnherst Road, Ealing.
Tot-slot een enkel woord over de speciale scholen voor achterlijken. 

De heele opvoeding is er op ingericht om te maken, dat de kinderen 
later een plaats in de maatschappij kunnen vinden. Daarom worden 
ze op school al voor een vak opgeleid. De meisjes loeren koken, 
naaien, wasschen, strijken. Voor de jongens zijn werkplaatsen voor 
timmeren, schoenen maken, metaalbewerking, zoodat zij hun handen 
oefenen voor later.

Een groot deel van de kinderen van 
Een kleiner deel komt in de inrichting 
stelt in de speciale scholen, noemen we «. 
Special Mental Defective School Mile Ent



J

369

eenvoudig .training" gegeven in dingen

lezen. Men bestudeert 
izen, als men het voor een

jens onvermoger 
e lijden, zijn de 

gescheiden

Het Schoolverslag 
door A. H. GERHARD.

;ens gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel 
: maatschappij, of wegens onvermogen daar 

schipbreuk te lijden, zijn de inrich- 
sexen gescheiden worden

aarlijks brengt de Koning, krachtens artikel 195 der Grondwet, 
aan de Statcn-Generaal verslag uit „van den staat van het onder

wijs." Dit geschiedt in den vorm van een paar lijvige en dikke deelen, 
in de wandeling het Schoolverslag gehecten. In bonte verscheidenheid 
bevat het een zeer groot aantal statistieken en mcdedcelingen be
treffende diverse takken van onderwijs, de toepassing der wetten en 
de resultaten van het onderwijs. Er ligt telkenjare een geweldige 
hoeveelheid snuffel- en verzamelwerk in verborgen, doch het heeft 
niettemin nooit iemand bevredigd. daar het feitelijk slechts een systeem- 
looze opccnhooping is van soms waardevolle, niet zelden tamelijk 
nutteloozc gegevens, waaruit men omtrent bijna geen enkele vraag- 
van onderwijs-organisatie een afdoend antwoord kan putten.

Ettelijke jaren achtereen is er in de Tweede Kamer steevast ge- 
« klaagd over de onvoldoende inrichting en de late verschijning.

Met dit alles bedoelen we geenszins te zeggen, dat de inhoud 
onbelangrijk was. Integendeel, er liggen in de ongeveer zeventig jaar
gangen heel wat interessante dingen verscholen voor wie naarstig 
en onvermoeid zoeken wil. Het verslag is n.1. zóó ingericht, dat 
niemand het in zijn hoofd haalt het te gaan 
het, d. w. z. men moet het dan gaan napluh 
of ander studiedoel noodig heeft.

In de laatste jaren is er wel wat meer overleg 
besteed, vele belangrijke rapporten zijn er 
opgenomen; er is ook wel iet 
doch veel meer dan wat vernuftig 
te begrijpen, als men bedenkt, (in

niet onderwezen, doch wordt 
van het dagelijksch leven.

5. Voor hen, die wegc 
een gevaar zijn voor de 
niet kunnen zijn zonder rampzalig 
tingen in 't leven geroepen, waar beide 
opgevoed.

6. De opvoedingsmethode in deze inrichtingen is nog niet voldoende 
om alle aanwezigen te bevredigen. In dit opzicht is men nog in 't 
experimcntcele stadium.

 aan de samenstelling 
in den loop der jaren in 

sts meer ordening in het geheel gebracht, 
iftig lapwerk kon ’t niet zijn. Het is 
dat de groote regelaar voor de samen-
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lauwe

beter begreep van 
van maatschappelijke 

'<>sgang de juiste kennis hunner 
meer rekenschap van ging geven, 
en op welke wijze de juistheid

stelling het toeval was, die op vrij grillige wijs in den loop der jaren 
bepaalde wat gcwcnscht werd te weten en wat er niet op aan kwam.

Er is wel een verklaring voor te vinden. Heeft men al wel sedert 
onheugelijke tijden statistische aanteekeningen gehouden, veel prac- 
tische waarde heeft men er eigenlijk op geen gebied tot voor kort 
aan gehecht. Trouwens voqf de aller-allermeesten gold de statistiek 
als een liefhebberij voor cijfermaniakken, die niet veel beters te doen 
hadden, terwijl ze alleen nuttig werd geacht voor hen, die er een 
vooropgesteld beweren mee wilden bewijzen, totdat er een andere slim
merik kwam, die het tegengestelde onomstootelijk er uit aanloonde.

Ze diende dus eigenlijk alleen om „1’art de grouper 
er mede te beoefenen. Hoe kon ’t anders! De gewicht 
cijfers waren verkregen uit volstrekt ongecontroleerde 
den regel afkomstig van lieden, die de gehcele statistiek 
kul” vonden en voor hun opgaven zoo om en nabij er een 
sloegen of, erger nog, er belang 
Men rekende er eigenlijk een 
was in de verhouding 
verminkte of gebrekkige

Gaandeweg heeft de 
wetenschap van

• les chiffrcs" 
itig aandoendc 

opgave 
maar „(1< 

zoo om en nabij er een slag 
bij hebben foutieve cijfers te geve 

beetje op, dat er zelfs cenige regelma 
tusschcn de periodiek verstrekte bona-fidc > 

opgaven.
statistiek zich echter ontwikkeld tot 

wetenschap van grootc betcekenis, naarmate men 
hoe eminent belang het voor de beoordecling 
verschijnselen en van hun ontwikkelings( 
getalsverhoudingen is en men er zich meer rekenschap 
welke getal-opgaven men behoefde en op welke wijze 
der primaire gegevens kon worden nagegaan.
'Vooral het onderzoek naar den ontwikkelingsgang is van niet te 

overschatten waarde. Het woord „statistiek" wijst er wel is waar 
op, dat men den status, den toestand op eenig moment daarin vast- 
legt, zooals die voor een of ander deel van 't maatschappelijk organisme • 
in getallen is aan te geven. Doch de groote waarde der statistiek 
zit juist in de mogelijkheid, die ze opent, door de vergelijking van 
opeenvolgende, periodieke momenten den gang van hel verschijnsel, 
zijn dynamiek dus, te loeren kennen.

In de eerste plaats is dit alles ten dienste van den vakman, niet 
het minst van hen, wier taak het is de ontwikkeling van eenig sociaal 
organisme in goede banen te leiden en daarvoor aan de hand der 
statistisch geboekstaafde ervaringen een inzicht moet kunnen ver
krijgen in wat wenschelijk, mogelijk of noodzakclijk is.

Dit is evenwel alleen goed mogelijk, als uit de verschillende { 
gegevens een beeld, een levend beeld wordt opgebouwd vai 
samengestelde verschijnsel. Geschiedt dit door bekwame hand en
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ir wederom opnieu, 
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daarbij 
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door het Centraal Bureau voor de 
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schrijvingen in het 
er voor wor- 

schablone, waarbij elk 
in een bepaald raam 
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deskundigheid, dan kan de statistiek buitengewoon leerzame en aan
trekkelijke lectuur opleveren, die zeer ruime kringen tot nut kan 
strekken en de juiste aanwijzing worden voor te nemen maatregelen 
van bestuursbeleid.

In deze richting is de statistiek op weg 
veroveren.
. Men moest er dus eindelijk wel toe komen ten minste een eersten 
stap te doen tot radicale herziening van het Schoolverslag. Daartoe 
werd 7 Juli 1924 een commissie ingcsteld, die 29 Octobcr 1926 haar 
rapport uitbracht en daarin tot conclusies is gekomen, die tot strekking 
hebben het verslag volkomen van aard en karakter te doen veran
deren. Het fatale in ons tijdsgewricht is natuurlijk, dat de daaraan 
tc verbinden kosten belangrijk zouden stijgen.

Een summier overzicht moge nu volgen.
Allereerst, zoo meent de commissie, moet streng in 't oog gehouden 

worden het verschil tusschen het verslag en de statistiek. Deze laatste 
is de zoo uitvoerig mogelijke en volstrekt tendenz-looze verzameling 
van allerlei gctalgegevens omtrent de scholen, de leerlingen, de leer
krachten, de resultaten van het onderwijs, de opleiding der leerkrachten, 
de kosten, de veranderingen in den loop van een tijdvak enz. Zij moet 
de bouwstoffen verschaffen voor het verslag, het materiaal leveren 
voor wie het onderwijsvraagstuk of een deel daarvan willen bestu- 
decrcn en ook in 't bijzonder tot basis dienen voor de overweging 
van wettelijke regelingen of wijzigingen in de bestaande.

Het verslag daarnaast moet een leesbaar beeld van het geheel bieden, 
waartoe de resultaten van de volledige statistiek moeten benut worden.

De commissie omschrijft dat punt als volgt:
„In de eerste plaats zal het verslag een jaarlijks terugkeerenden 

schat van gegevens moeten verstrekken. Daaronder vallen die, welke 
elk jaar verlangd mogen worden, omdat zij elk jaar wederom opnieuw 
toonen, hoe het met het onderwijs is gesteld en 
behartiging van het onderwijs is verricht. Voornamelijk valt 
wel tc denken aan een beknopt en 
hetgeen de statistiek, bewerkt 
Statistiek aan gegevens verschaft, en in het bijzonder er 
de wijzigingen sedert het vorige jaar tc doen uitkomen; 
wijzigingen, getroffen regelingen, wetsinterpretaties en 
alsmede aan belangrijke ministerieelc of andere aansc 
betreffende verslagjaar lot stand gekomen. Sterk moet 
den gewaakt, dat het verslag niet wordt een s 
jaar weer een antwoord wordt gegeven op, 
gewrongen, vaste vragen en alleen wordt v<
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voorkomt. Wat hetzelfde is gebleven moet juist niet, het nieuwe, zich 
wijzigende, wel worden vermeld.

Naast deze gegevens, waarbij ook gebruik te maken is van de 
inspcctieverslagen en van de opgaven van Gedeputeerde Staten, zul
len in een meer beschouwend gedeelte de conclusies, waartoe de 
statistiek voert, of waartoe een incidenteel in het betreffende jaar 
ingesteld onderzoek over eenig belangrijk onderwerp leidt, verwerkt 
moeten worden. In dit deel van het verslag zal men moeten vinden 
de dynamiek van het onderwijs; den loop der bevolking van de scholen 
in verhouding tot de groepen der geheele bevolking van het Rijk, 
alsmede den overgang naar de verschillende soorten van scholen, 
zoodat het stroomende in het geheele onderwijs uit het verslag spreekt. 
Mede zullen daarin gezocht mogen worden beschouwingen over onder
wijsvraagstukken waarvoor bijzondere belangstelling bestaat. Verder 
zal het verslag, en dit is zeker niet het minst belangrijke deel, in een 
overzichtelijk samenvattend geheel, de meeningen van het Schooltoe
zicht over het hun toevertrouwde onderwijs moeten geven. De ver
slagen zelf, voor zoover de persoonlijke inzichten der inspectieambte- 
naren betreft, zullen echter in hun geheel bij het verslag zijn te voegen, 
opdat de buitenstaander naast het samen vattend resumé ook de 
meening van de betrokken inspecteurs zal kunnen leeren kennen.

Daarnaast kan als bijlage worden opgenomen al datgene, wat niet 
valt binnen het kader van een beredeneerd verslag, maar dat toch 
stof kan inhouden van belang voor den buitenstaander.’’

Met de bestaande statistieken ware de samenstelling van zoodanig 
verslag vrijwel ónmogelijk. Wel vinden we daarin mededeelingcn van 
allerlei aard omtrent verschillende onderdeden van het onderwijs, 
die echter in niet het geringste verband met elkander staan, welke 
voór die onderdeden naar diverse willekeurige methoden zijn ver
zameld, waarbij de grensvraagstukken nooit worden aangeroerd.

De tweede belangrijke cisch, door de commissie dan ook gesteld, is 
deze, dat ten behoeve der statistiek het onderwijs in al zijn geledingen, 
van het voorbereidend lager onderwijs (bewaarschool-onderwijs) tot 
het hooger onderwijs als één samenhangend geheel wordt behandeld 
en alle onderdeden derhalve naar onderling overeenkomstige methoden 
worden behandeld. Daarvan zal jaarlijks een verslag de vrucht kun
nen zijn, dat inderdaad een beeld geeft, zoowel statisch als dynamisch, 
van de totaal-onderwijs-voorberciding, waarop de intellectuedc ont
wikkeling van het komende geslacht in zijn geheel rust.

De commissie werkte daarvoor in een uitvoerige bijlage 
grondplan van een zoodanige statistiek uit. Zij deelt des 
volgende hoofdrubrieken:
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Het voorbereidend lager onderwijs.
Het lager onderwijs, onderscheiden in 

buitengewoon lager onderwijs.

gymna-

waar r 
■ de vers

een afdeeling E in, de samen-

idt die voor het Rijk, de Provinciën

a gewoon en uitgebreid

en examens

I. Aantal scholen.
II. Aantal leerlingen.

III. Resultaten van het onderwijs.
IV. Aantal leerkrachten.
V. Opleiding van leerkrachten

VI. Kosten van het onderwijs.
Elk der eerste 5 rubrieken is onderverdeeld in vier hoofdafdeelingen

B.
lager onderwijs, b vervolgonderwijs, 

C. Voortgezet onderwijs, waaronder wordt verstaan elke 
van onderwijs volgende op het lager, met inbegrip van het 
siaal en met uitzondering van het overige hooger onderwijs.

D. Het hooger onderwijs.
Voor rubrieken II en IV komt < 

vatting van de gehcclc rubriek gev
De rubriek der kosten onderschci< 

en de Gemeenten.
Natuurlijk worden alle gegevens, waar mogclijk, gesplitst in die 

voor openbaar onderwijs en die voor de verschillende richtingen voor 
het bijzonder onderwijs; ze worden onderscheiden naar leeftijd en 
geslacht der leerlingen enz. en op verschillende wijzen gegroepeerd 
voor het Rijk, elke provincie, elke groote gemeente en groepen van 
kleinere.. Wie daarin belang stelt, neme het rapport met zijne bijlagen 
ter hand.

De moeilijkste vraag, die de commissie zich zelf heeft moeten stel
len, door haar eigen conclusies daartoe gedrongen, was deze: door 
wie het verslag moest ontworpen worden, zij ’t ook onder de wettelijk 
opgelegde volle verantwoordelijkheid van den Minister van Onderwijs. 
Ter wille der zoo hoog gcwenschte eenheid is het onvermijdelijk de 
samenstelling aan één ambtenaar op te dragen, die dan echter vol
komen deskundig moet zijn in een onderdeel en door studie en onder
zoek zich voldoende op de hoogte gesteld moet hebben van de overige. 
Verder mag hij geenszins een vreemde zijn in de statistiek en be
hoorlijk vertrouwd met de onderwijs-wetgeving in haar geheel. Hij 
moet thuis zijn in vraagstukken van pedagogiek en didactiek om een 
inzicht te hebben in de moeilijkheden van een te star vasthouden 
aan oudere opvattingen of een te haastig aanvaarden van nieuwe. 
In één woord, hij moet een deskundige van cenigszins universeelen 
aanleg zijn.

Daarnaast staat echter de zware eisch van
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samengesteld door het Centraal

van het verslag zeer 
persoon aan het wo< 
de bijzondere inzich

ten amb-
, omdat' -

r worde opgedragen 
:t geheele onderwijs- 
doen verschaffen op

s op onder
bevorderd.

i

><jen doen aan de 
lijn, welke door 
is de bewerker

het Centraal Bureau voor de Statistiek 
van den Minister op den inhoud van deze

want veel van de waarde van het verslag ging verloren, als het tenden
tieus of zelfs maar eenzijdig gekleurd van opzet werd. Terecht merkt 
de commissie op:

„De commissie ontveinst zich niet, dat de taak, die zij dcz< 
tenaar wil zien toebcdeeld, niet licht zal zijn. Vooral ook, 
ccncrzijds van hem een groote mate van objectiviteit verwacht, ja 
zelfs geëischt moet worden; terwijl anderzijds niet uit het oog mag 
worden verloren, dat de leesbaarheid van het verslag zeer zal wor
den verhoogd als ook duidelijk een persoon aan het woord is, al zal 
hij uiteraard rekening houden met de bijzondere inzichten van den 
Minister.

En juist weer het persoonlijke zal niet te kort moge 
objectiveit, die ook zichtbaar zal moeten zijn in de liji 
de verslagen van verschillende jaren loopt, ook al is 
niet steeds dezelfde.

Een dergelijke continuïteit immers zal bevorderlijk zijn het verslag 
voor het groote publiek de noodige waarde te doen behouden.”

De waarschijnlijk nu wel voldoend toegclichte eindconclusies zijn: 
le. de totstandkoming van een volledige onderwijsstatistiek worde 

bevorderd;
2e. deze onderwijsstatistiek worde 

Bureau voor de Statistiek;
3e. bij den overgang naar 

worde voldoende invloed 
statistiek gewaarborgd;

4e. het in artikel 195 der Grondwet voorgeschreven onderwijs
verslag worde zoodanig herzien, dat het het geheele onderwijsterrein 
bestrijkt en aan den eisch van eenheid van bewerking voldoet;

5e. dit onderwijsverslag geve, behalve mededeclingen omtrent alle 
takken van onderwijs, waaronder de uitkomsten van de onderwijs
statistiek, in een beschrijvend gedeelte, naast de conclusies waartoe 
die feiten en cijfers voeren en naast een uiteenzetting van de ver
anderingen, die zich sedert het voorafgaande jaar hebben voltrokken, 
beschouwingen omtrent speciale onderwijsvraagstukken, welke in het 
verslagjaar in de maatschappij leefden;

6e. de samenstelling van dit onderwijsverslag 
aan één redacteur, voldoende deskundig op het 
terrein en bevoegd zich de noodige gegevens te o. 
de door hem gewenschte wijze;

7e. een spoedige verschijning van deze beide pi 
wijsgebied, zoo noodig, in gedeelten, worde

ucide publicaties 
zooveel mogelijk 1
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>riek Vredc- 
jouverneur- 
c, den heer 
naar Indië. 
konden de 

lezin-

Een aardrijkskunde-tentoonstelling-, 
^^P initiatief van den leeraar in de 

aardrijkskunde, den heer A. A. A. 
Verbracck, werd aan 
Lyceum te ’s-Gravcnhagc 
leerlingen zelf bijeengebn 
stelling gehouden van 
voorwerpen. Uit de leerlir 
commissie gekozen, die 
leeraar in orde brac 

deel (Nee 

het recht

zelf. Belangstellenden kan ik met toe
zending van dien catalogus (na 4 Sepl. 
aanvragen Willcmslraat 40. den blaag) 
van dienst zijn, daar er waarschijnlijk 
nog een aantal over zijn. Er waren in 
opgenomen de portretten van Dr. J. W. 
Ijzerman, lange jaren voorzitter van 
het Aardrijkskundig Genootschap en 
bekend door zijn reis dwars door Su- 
inalra en Dr. C. Lely, als de ontwerper 
van het plan tot drooglegging der Zui
derzee. Beide heeren maken deel uit van 
de besturende colleges der school.

Aan de tentoonstelling waren een 
aantal lezingen en bioscoopvoorstellingen 
verbonden. De films werden welwillend 
verstrekt door den heer Bart Wilton 
van Voorburg en brachten bijv, naaren 
in Indië.

De lezingen werden 
Drs. T. v. d. Bij. 
heer Snoek, secretaris 
Fabrikar 
stcin te 
Gener 1

gehouden door 
over Livingstone. den 

van Ncderlandsch 
rikaat, over de rubberfabri 
i te Loosduinen, oud-G< 
eraal Staal over Suriname, 
der Hoop over zijn tocht na 

luders en andere scholen 
tentoonstelling bezoeken. Ook de 1 
gen werden door anderen bijgewc-----

Gedurende een week werden de leer
lingen dus gedompeld in de aardrijks
kunde en op allerlei gebied belangstelling 
opgewekt. Zij zelf hadden alles in orde 
gebracht. De overige leeraren hadden 
medegewerkt, door het verschikken van 
enkele lessen, wat van te voren nauw
keurig geregeld was. Hinderlijke storing 
onderging hel schoolleven niet.

De onkosten konden gering blijven, 
wegens de vele welwillende medewer
king ondervonden.

hel Nedcrlandsch 
’ ge een door d<^ 
,_orachle tentoon- 
i aardrijkskundige 
ecrlingen werd een 

gekozen, die alles tncl den 
ir in orde bracht. Geen andere 
ir behoefde hulp te verlecncn. Aan 
klas werd opgedragen, om een 

.'derland. Java, enz.) voor zijn 
* te nemen. Elke leerling had

scholieren haaldennict gemakkelijk trans- 
sporlare of zeer kostbare voorwerpen 
per auto af. Er was een zeer rijke in
zending : zij werd tijdens den lentoon- 
stellingsduur tegen brand en inbraak 
voor f 15000 verzekerd. Er waren oude 
en nieuwe atlassen, plaatwerken, olie
verfschilderijen, etsen, platen, foto's van 
verschillende gebieden, modellen bijv, van 
een Javaansch huis, van een vuurtoren, 
van een Fokkerviiegtuig, producten uit 
verschillende wcrelddcclen. curiosa, veel 
mooi bewerkt Javaansch koper. Enkele 
fabrieken hadden medewerking verleend 
door een monstercollectie in te zenden, 
bijv, de glasfabriek te Leerdam.

De tentoonstelling werd gehouden in 
het gymnastieklokaal, waar lange tafels 
op schragen waren opgesteld. Elk voor
werp werd aangewezen door een kaartje 
het voorwerp en landndvmt herkomst 

was aangewezen. Een catalogus was 
eerst gedrukt, en bevatte niet een op
somming der no’s, maar een samenhan
gend overzicht van wat er te zien was, 
en dit in verband gebracht met 't land
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om politieke redenen.

een gebeurtenis 
samcngt 
wereldc

Het 4e Internationale Congres 
van de „Ligue pour 1'Education Nouvelle”. 

Gehouden te Locarno van 3—15 Augustus 1927, 
door C. PHILIPPI-SIEWERTSZ VAN REESEMA.

een’ bewijs.
ogenomen.
de leiders Mrs. Beatrice Ensor, 

Dr. Ad. Ferrière van hun ernstig 
en geschrift; bovendien 

en mildheid uit, dat 
weer door wordt

T Tet is zeker een gebeurtenis van groote beteekenis, dat voor dit 
•*- congres zijn samengekomen méér dan 1200 personen uit 52 
landen en uit alle werclddeelen ’). Het aantal deelnemers aan het 
eerste congres te Calais in 1921 bedroeg nog geen 100, te Mon- 
treux in 1923 ongeveer 300, te Heidelberg in 1925 600, 
hoe de belangstelling steeds is toef

En dit is geen wonder, waar
Frl. Dr. Elisabeth Rotten en
streven voortdurend blijk geven in woord 
straalt van hen een zoo groote belangstelling 
iedere deelnemer aan deze congressen er steeds 
getroffen.

Na den dood van Dr. Baily Weaver, die de eerste Congressen 
presideerde, en op ’t congres te Heidelberg wegens zijn ziekte ver
vangen moest worden door Mrs. Ensor, werd prof. Pierre Bovet 
tot voorzitter gekozen.

De leiding was aan den schrijver van 1'Instinct Combatif zeker 
uitstekend toevertrouwd, daar hij elke uiting van dit instinct met 
een geestig woord wist te voorkomen.

Trouwens, hoe groot ook de verschillen van ras of volk, van op
vattingen of van methoden mogen zijn geweest, er was een zeer 
groote overeenstemming in de hoofdzaken, n.1. dat het de plicht is 
van iedere natie en van ieder individu, al zijn krachten te geven aan 
de verbetering der menschelijke samenleving en dat hiervoor noodig

van Dr. Baily Weaver, die de eerste Cor 
op ’t congres te Heidelberg wegens zijn zie 

roeden

*) Alleen de Italianen ontbraken
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den mensch en 
de middelen.

> bij

J deze congressisten: medici, psychologen, 
van 

vooral kwamen zij luisteren

i te leeren kennen, 
urgentie van het

onderwijzers en op- 
wat ieder in eigen kring had gedaan, 

naar andere», om

om eikaars opvattingen 
en de i

waren 
bleken, zoowel van de 
de wetgever zal moeten

speciaal van den jongen mensch; 
die de gunstigste ontwikkelings-

vertegf 
ons land zal op onderwijsgebied n

is: le. de kennis van 
2e. het bestudeeren van 
mogelijkheden scheppen.

voeders, kwamen getuigen 
Maar bovendien en
hun eigen werk te toetsen.

Deze algemeene behoefte
vindt stellig haar oorzaak in den ernst 
probleem.

Geen wonder dat ook vele onderwijs-autoriteiten aanwezig 
en dat deze dikwijls uitstekend op de hoogte 
problemen als van de nieuwe wegen, die ook 
inslaan.

Zeer te betreuren is het, dat Nederland niet officieel 
woordigd was, want ook in 
zéér veel te doen zijn, wil het op den duur niet achter geraken 
andere landen.

En zoo waren er naast de plenaire zittingen, de sectievergaderingen, 
en tevens de vele kleine groepen en groepjes, die zich vereenigden 
om toch maar zooveel mogelijk te profiteeren van deze zeldzame ge
legenheid elkaar persoonlijk te spreken.

Er was overweldigend veel op het programma, dat iedcren dag 
weer aangroeide, zoodat het geheel uitgesloten was alles te volgen. 
Er is echter zeer hard gewerkt en aan de groote verleiding te profi
teeren van eigen vacantie en te genieten van het heerlijke zonnige 
land, werd door bijna iedereen weerstand geboden. Ochtend, middag 
en avond duurden de bijeenkomsten en moest men zich haasten de steeds 
wisselende tentoonstellingen te zien. Slechts één dag was er ont
spanning en werd een gezamenlijke boottocht gemaakt naar Isola Bclla, 
die echter ook weer gelegenheid bood tot persoonlijk contact.

Hulde moet zeker worden gebracht aan de beide secretaressen, 
Miss Clare Soper en Miss D. Matthews, die gedurende 2 jaren dit 
congres hebben voorbereid, en zoo dadelijk weer zullen aanvangen 
met het organiseeren* van het volgende congres, dat in Denemarken 
in 1929 zal worden gehouden, en waarvan het hoofdonderwerp 
waarschijnlijk zal zijn: KinderLypen.

Het zijn immers de groote verschillen tusschen dé kinderen, die 
de individueele behandeling, ook in groote klassen, noodzakelijk maakt.

Daarom is het noodig, dat het leerplan verandert.
Het hoofd-onderwerp op het volgend congres zal dan ook weer 

verdeeld worden in
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reeds lang < 
ig, terwijl 
achten

op het grootc aantal deelnemers, 
den tijd zullen degenen die 

ijgen tot samenwer- 
de algemcene voor*

door de Stichting 
Vcreeniging „de . 
Ervaringsopvc ’’ 
Liga worden.

In een samenkomst van alle noordelijke landen, werd besloten dat 
deze allen, waaronder dus ook Nederland, in Denemarken als gast- 
heeren zullen optreden.

De algemeene bijeenkomsten.
Degenen, die meenen, dat vrijheid, losbandigheid of „laat-maar- 

gaan” hetzelfde betcekenen, zullen op dit congres teleurgesteld zijn, want 
allen waren het eens met prof. Bovet, die in zijn openingsrede als 
algemeen doel van ’t komende werk het woord van Alexander Vinet 
aanhaaldc: „ik wensch, dat de mensch zich zelf zal beheerschen, opdat 
hij beter de dienaar van allen zal kunnen zijn". Hiervoor zullen de 
wegen moeten worden gezocht en daarvoor is noodig de studie van 
het kind. De „nieuwe opvoeding" gaat uit van het kind zelf, dat niet 
langer wordt beschouwd als een stuk klei dat men naar willekeur 
kan vormen, maar als een levend organisme, dat zich door zijn activiteit 
ontwikkelt.

Wat zullen de middelen zijn om dat te bereiken?
Mrs. Beatr. Ensor sprak eveneens bij de opening van ’t congres 

over de „Relativiteit van de vrijheid”. Ieder kind is anders en steeds 
wisselen de omstandigheden, daarom zal men geen vaste voorschriften, 
die voor allen tegelijk gelden, Jcunncn geven. De onderwijzer zal moeten 
worden opgevoed voor deze nieuwe taak, die hem een veel grootere 
vrijheid zal geven. „The first task is the freeing of the teacher".

Maar voor ons allen is deze soort vrijheid een levenslange strijd, 
of zooals de derde spreekster op den openingsdag, Frl. Dr. Rotten, het 
uitdrukte: „Freiheitsgewinnung ist ein lebenslanger Prozess, das Mittel 
dazu Erziehung und Selbsterziehung, ein Prozess der im lebendigen 
Menschen nie aufhört”.

en opvoedings-moeilijkheden.
leerplannen.

zijn verschillende commissies benoemd
waarover later uitgebreide mede-

a. Individueele opvoeding
b. De samenstelling van 1
In verband hiermede 

besprekingen voor te bereiden, 
declingen zullen volgen.

De organisatie zal, met het oog 
wat veranderd worden. Een deel van

' op dit gebied werken, gelegenheid krij; 
hing, terwijl een ander deel van den tijd aan ó 
drachten voor de jongeren zal besteed worden.

De Ligue internationale zal in Nederland vertegenwoordigd worden 
ig voor Kinderstudie te ’s-Gravenhage en door de 
Nieuwe Opvoeding". Tevens zal ’t Tijdschrift voor

■ voeding waarschijnlijk het Nederlandsche Orgaan der
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activiteit te richten 
verband met den let

de ( 
'chologie of

PPen

r uit

’) Gedurende het congres heeft de dochter van Adler een cursus over In- 
ividual Psychologie gegeven, welke vooral door Amerikanen werd bijgewoond.

vanzelf voor 
geneesmiddel voor 
de misdadigers en 

nuttig doel en

Ferrière, drukte hetzelfde, op één der laatste avonden, weer 
wat anders uit. „L’individualité nc peut se développer que par la 
discipline interne". Middel daartoe is in de lagere school het stellen 
van een concreet doel, waarnaar de geheele persoonlijkheid gericht 
wordt. „L'école active" doet dit; telkens wordt het kind in staat ge
steld zijn activiteit te richten op een doel, door middel van werkelijke 
arbeid in verband met den leeftijd, waardoor de instincten gebonden 
worden en gericht.

Op den 4en Aug. 
leider der Individual

en leugen. Zoolang het kind 
: weg tot onnuttige hande

lingen vanzelf voor hem afgesloten. De „Individual Psychologie" ziet 
dan ook het geneesmiddel voor de „Problem Children", voordener- 
veuzen, voor de misdadigers en de prostituees in het scheppen van 
een nuttig doel en het aanwakkeren van den moed tot nuttig handelen. 
"Want steeds vindt men als oorzaak voor het anti-sociaal handelen, 
het ontbreken van den moed tot sociaal handelen". ')

Pfarrer Dr. Oz. Pfister uit Zllrich sprak over „Das Wesen der 
Freiheif im Lichte der Psychoanalyse". Vele kinderen lijden aan 
„Hemmungen", bijna alle afwijkingen kan men daarmee verklaren. De 
Psychoanalyse probeert langs den weg van het onbewuste, deze op 
te sporen en te genezen.

In verschillende sectie-vergaderingen en kleine groepen werden deze 
onderwerpen nog besproken. Er bleken sprekers te zijn, die eigenlijk 
alle afwijkingen toeschreven aan deze „Hemmungen" en de genezing 
steeds zochten langs den weg der Individual Psychologie of de Psy
choanalyse. Deze personen meenen zelfs de achterlijken en abnor- 
malen in de gewone klasse te moeten laten, omdat zij eigenschapj 
hebben, die wellicht van waarde kunnen zijn in de Klassengemt 
schaft. Tegen dit generaliseeren kantte zich o.a. prof. Decroly

’s avonds sprak Dr. Alfred Adler, de bekende 
Psychologie, uit Weenen. „Elke daad, die niet 

voert tot 'een algemeen belang, vermindert het gevoel van eigenwaarde, 
geeft een „minderwaardigheidsgevoel’’, omdat de mensch bovenal een 
sociaal wezen is. Door zijn on-sociale gevoelens of daden zal hij zich 
niet gelukkig voelen als deel van het geheel, maar hij zal zich voelen 
als in een vijandig kamp. AVanneer iemand gebrek aan belangstelling 
in anderen heeft, komt dat voort uit de angst, dat hij niet in staat 
zal zijn zich zelf nuttig te maken ten behoeve van anderen, en hij ge
bruikt dan allerlei listen om zich zelf te rechtvaardigen en zijn eigen
waarde te verzekeren, veelal door schijn < 
weet zich nuttig te kunnen maken, is de 

hem afgesloten. De „Ii
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•) Zie hierover de talrijke boeken over deze beweging. Zie ook Pacdagogische 
tudiën 1927.

wcldig 
verzoekt

Brussel in zijn algemeene voordracht zoowel als in zijn sectie-voor
drachten. Wanneer het kind werkelijk achterlijk is, is het niet mogelijk 
hem met de normalen op te voeden. Wanneer men dat meent, dan 
blijkt daaruit, dat men geen ervaring op dit gebied heeft. Neen, zoo 
vroeg mogelijk moeten zij ontdekt worden, opdat hun opvoeding nog 
zooveel mogelijk zal kunnen uitwerken. Men moet ze niet nog 1 of 
2 jaar op de gewone school laten, dat is allemaal tijdverlies. De 
opvoeding moet anders zijn dan bij ’t normale kind, en er hangt veel 
meer van af hoe men hen behandelt. Het normale kind komt er nog 
wel vaak niettegenstaande slechte methoden. De vrijheid, die men 
het kind kan toestaan, houdt verband met zeer veel factoren, die 
men grondig moet bestudccrcn. Men moet de onderwijzers voor
lichten. Prof. Decroly besprak verschillende gevallen van kinderen, 
zooals deze in iedere klasse voorkomen en die men steeds anders zal 
moeten aanpakken wil men succes verwachten. Vooral de opleiding 
der onderwijzers moet veranderen, was telkens weer het refrein van 
verschillende sprekers. Meer kennis van het kind en meer kennis van 
verschillende opvoedingsmogclijkheden is noodzakelijk voor de taak, 
die hen in de toekomst wacht.

Vol vuur was de rede van Otto Glöckel, de organisator van de 
Weensche onderwijshervormingen. *-)

„Onze onderwijshervormingen zijn een deel van onzen strijd tegen 
den oorlog. Die Menschen werden sich verstehen, sie werden einander 
achten, wenn sie einandcr kennen lernen dUrfen . .. . " „In de „Ar- 
bcitsgcmcinschaften”, die de nieuwe scholen zijn, zullen wij niet alleen 
de kinderen liefde en achting lecren voor hun eigen kameraden, maar 
vooral ook voor de andere volken”.

De algemeene leerplicht is thans in Oostenrijk 8 jaren, in andere 
staten soms 9 jaren en langer; is het niet wonderlijk, dat men in ons 
land lang moet debatteeren over het 7de leerjaar?

Een geheel ander geluid deed Carlton 'Washburne, de ontwerper 
van het AVinnetka-plan, hooren. Voor de bestudeering van dit stelsel 
moet ik verwijzen naar mijn uitvoerige artikelen in Paedagogische . 
Studiën van Mei-Juni 1927.

Hij is een jonge, vroolijke, praktische Amerikaan, die in een ge
snel tempo zijn Amcrikaansch liet ratelen, telkens lachend 

tend hem te remmen, wanneer hij te snel mocht spreken.
Hij is, zooals men uit de aangehaalde artikelen zal zien, een ge

weldig werker, mist alle pedanterie en staat open voor alle opmer-
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■ ringen, 
te 
de 
de

II. B. S. op 
mej. Dr. Graf 
moed hebben 
overvolle Am< 
had gebi 
ren véél

geen „idiologien" beoogen, maar de realiteit. Eerst 
-aktischc leven, daaruit groeit het geestelijke. Veel te lang is 
I die besteed wordt aan lezen en schrijven; laat men toch in- 

en dat er veel belangrijkcr dingen zijn, die

kingen; ik had gelegenheid talrijke vragen te stellen aan hem zelf en 
aan een paar onderwijzers zijner scholen, waarin echter geen nieuwe 
gezichtspunten naast de door mij beschreven, bleken. Maar wil had 
ik den indruk, dat men in Winnetka weer veel verder was gekomen 
in ’t maken van leermateriaal voor individueel onderwijs en hierop hoop 
ik later elders terug te komen. Per vliegtuig vertrokken hij en zijn vrouw 
naar Moskou, om iets van de Russische onderwijstoestanden te zien en 
vandaar via Zweden weer naar Amerika. Sterk sprak het verschil van 
nationaliteit van deze sncl-handelende, snel-sprekende, per vliegtuig 
reizende Amerikaan, met het lange, zware betoog van Wilhelm Paulsen, 
wiens algemeene voordracht ons tegenviel, maar die in de sectiever
gaderingen veel beter uitkwam. Politikus is hij in de eerste plaats; 
om zijn plannen te kunnen verwezenlijken heeft hij een meerderheid 
noodig, zooals in Oostenrijk.

Echter was hij er trotsch op te kunnen zeggen* niettegenstaande 
een minderheid, enkele zijner plannen te hebben kunnen verwerkelij
ken, n.l. een paar scholen te Berlijn (Insclschule Scharfenberg en 
GrUnewald).

De school moet

de tijd
zien dat het middelen zijn 
het kind moet leeren.

In Duitschland heeft men geen algemeene, grootsche reorganisatie 
zooals te 'Weenen; er zijn losse pogingen te Hamburg, in Thui 
in Baden, in Zwaben en Wurtemberg, in de Landcrziehungsheimc, 
Jena, enz. enz. Over het Jena-plan sprak prof. Peter Petersen^ 
opvolger van prof. Rein. Ook hiervoor moet ik verwijzen naar 
vele boeken en geschriften van dezen praktikus-philosoof. Voor de
genen, die zich willen oriënteeren, is er een kleine brochure »Der 
Jena Plan” (Verlag Julius Beltz, Langensalza).

Over het Middelbaar onderwijs spraken o.a. Paul Dengier, Rugg 
en Lucy ^Vilson. De laatste vertelde van haar middelbare meisjes
school te Philadelphia met 2000 leerlingen, waar het Dalton-Plan is 
ingevoerd. Uit de mooie lichtbeelden bleek veel overeenkomst met de 

het Bleyenburg in den Haag en het zal de directrice, 
iftdijk en een der leeraressen mej. Dr. Reudler, zeker veel 

gegeven, toen zij dit zagen en toen bleek, hoe in deze 
■erikaansche school, het individueele werk ontspanning 

gebracht en hoe zoowel voor de leeraressen als voor de kinde- 
veél meer ontwikkelingsmogelijkheden waren ontstaan. Ik vroeg
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leeftijd met 
it geen over-

vrouw op
dat dit

die haar school

De Sectie-vergaderingen.

ideringen werden de sprekers uitgenoodigd door 
voordracht van ± a/4 uur, waarna debat 
der Bestuursleden of iemand door hen

dadelijk enthousiast 
.maar allen zonder 

van de groote

haar: „ En hebben al uw talrijke onderwijzeressen 
met u medegewerkt?’’ „Neen,” was ’t antwoord, „i 
uitzondering zijn op den duur overtuigd geworden 
voordeelen.”

Wanneer men dit door deze eenvoudige 
jarenlange ervaring hoort zeggen, dan weet men 
dreven geïdcaliseer is en verschillende personen, 
bezochten, hebben mij dit bevestigd.

Last not least, was Bakule uit Praag aanwezig, met zijn kinderkoor. 
Allen die deze kinderen te Heidelberg en nu te Locarno hebben hooren 
zingen, hebben maar één wensch, n.1. dat zij ook naar Holland zullen 
kunnen komen. Onvergetelijk is dit zingen van deze letterlijk van de 
straat opgeraapte kinderen. Men kan zeggen: „Bakule is een genie 
en deze kinderen zijn uiterst begaafd!" Zonder twijfel! Maar bovenal 
spreekt uit dit alles de liefde en het vertrouwen van den opvoeder, 
die door zijn „actieve methode", d. w. z. door de kinderen te leeren 
leven, en door hen het leven te leeren liefhebben, dit zingen mogelijk 
maakt. Naast geestige kleine volksliedjes, zingen zij zware moderne 
koren, zij dansen hun Tchjechische dansen in eigengemaakte pakjes 
onder begeleiding van het gezang der anderen. Wie de photo’s ziet 
van de kinderen zonder armen of met dergelijke gebreken, die thans vol 
vreugde medewerken om hun eigen levensonderhoud te verdienen door 
allerlei arbeid en de stralende gezichten ziet, waarmede deze kinderen 
van hun leven vertellen, weten, dat hier een voorbeeld is van een 
opvoeder „bij de genade Gods", die door zijn harde werken het 
niet heeft gelaten bij idealen, maar deze ook heeft verwerkelijkt.

Voor de sectic-vergac 
het Bestuur. Zij hielden een 
volgde onder leiding van een 
aangewezen.

De secties waren
1. Psychologie.
Het bleek dat in deze groep 

Children” overheerschte. Sprekers 
Eleanor Crosby Kemp 
Prof. Decroly sprak ov 
hij telkens weer 
tische opvattingen 
de tests zal weldr<

verdeeld in groepen.

speciaal het onderwerp „Problem 
waren o.a. Prof. Decroly, Dr.

1 uit Amerika en Dr. Hamaker uit Utrecht. 
>ver achterlijke kinderen en over tests, waarbij 

gelegenheid had te waarschuwen tegen te optimis- 
betreffende deze kinderen. Zijn samenvatting over 

ra verschijnen in een boek, uitgegeven door Alcan.
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dc directrice van „the Lcag 
ï vooral „the freeing’

?ede
Jen.

marche et ricn
□adrukkelijk tegei
„Meme Ia methode Montessori si pleii 
cristallisée comme celle de Fröbel”.

Voor ’t voorbereidend onderwijs was ik uitgenoodigd een inleiding 
te houden. Ik heb gemeend hier niet op een speciale methode of op-

lager,
middelbaar onderwijs.

Prof. Claparède zei in z’n voordracht o.a.: het kind moet gewend 
worden zelf te denken en zelf te handelen en hiervoor moet hij 
gewend worden nieuwe problemen op te lossen en niet steeds uit
sluitend aangeleerde leerstof hebben weer te geven. In vele gevallen 
zijn het onze gewoonten die voldoende zijn, maar lang niet steeds en 
het is juist dan, wanneer de mensch in vreemde omstandigheden moet 
handelen, dat zijn waarde blijkt.

’t Is voornamelijk het spel, dat bij ’t jonge kind dient tot aan- 
kweeken op geheel spontane wijze, van deze belangrijkste aller men- 
schelijke eigenschappen op intellectueel, sociaal of moreel gebied. „Le 
jeu, source extraordinaire d'explosion de force, le jeu est la vie même 
de 1’enfant dans le sens le plus élevb." Laat men het kind waar
nemen en men zal zich verwonderen over wat men ziet. Evenals de 
Paedologie is ontstaan na het bekend worden der observaties over ’t 
kind (kinderdagboeken) is de grootsche beweging tot hernieuwing van 
het onderwijs ontstaan, toen men in de experimentecle scholen, de 
vele kinderuitingen heeft kunnen waarnemen. Le Mouvement est en 

ne 1'arrêtera! Echter waarschuwde prof. Clapare 
:n het verstarren ook der beste en nieuwste method<

in de promesses, s’est déja

Dr. Kemp, de directrice van „the League for mental Hygiene for 
Children”, bepleitte vooral „the freeing’’ van de opvoeders, zoowel 
als die van de kinderen. Overal vindt zij „Hemmungcn”, tengevolge 
van gebrek aan vertrouwen of verkeerde opvattingen. Over ’t zelfde 
onderwerp sprak Dr. Hamaker. Hij tracht tot dc ware oorzaken 
der z.g. luiheid, ruwheid, ongehoorzaamheid, verstrooidheid, enz. enz. 
door te dringen, en vindt daarvoor in zeer vele gevallen lichamelijke, 
geestelijke of pacdagogische fouten. Spreker waarschuwde nadrukkelijk 
tegen het gcneraliseeren der Psycho-analytische methoden, omdat daar
bij voornamelijk het onbewuste scxueele leven als grond van alle kwaad 
wordt beschouwd; ook de psycho-analysten, die het niet uitspreken, 
volgen veelal dezen weg, waar spreker vele nadeelcn in ziet. Tevens 
wees hij (zooals zoovele anderen) op de noodzakelijkheid, de opvoed
kundige wetenschappen te verheffen tot het peil der medische weten
schappen.

Sectie II. Nieuwe methoden.
a. voorbereidend,
b.
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VII.
leiding

Aanhalingen uit Ferriire» boekje .Le grand coeur maternel de Pestaloxzi.'

men over Tagore, ’t Kinder-

z.g. nieuwlichters
Rousseau, Pesta-

vatting te moeten ingaan, maar te moeten wijzen op hetgeen de kinder
psychologie voor de behandeling van het jonge kind reeds heeft ge
bracht. Vanuit deze gegevens wordt het dan mogelijk de verschillende 
methoden te bcoordeclen en sprak ik kort over hetgeen geschiedt 
in den Haag inzake de voorbereiding voor den onderwijzer op het 
gebied der nieuwe methoden en over die methoden zelf.

III. Proefscholen. Hier waren ontwerpers en onderwijzers van 
nieuwe methoden aan het woord, en werden de methoden van Mon- 
tessori, Decroly, Washburne, Petersen, Paulsen, Paul Geheeb, Ho- 
wardplan, Daltonplan etc. etc. uiteengezet.

IV. De kwestie der coeducatie werd van alle kanten behandeld. 
Tot mijn spijt kon ik geen dezer voordrachten bijwonen. In ons land 
is dit vraagstuk anders als het hier werd gesteld daar in vele landen 
de coeducatie nog niet is ingevoerd.

V. Nieuwe wegen in het geschiedenisonderwijs. Hier was voor
namelijk Rugg aan ’t woord, waarop ik later hoop terug te komen.

VI. Nieuwe wegen in ’t kunstonderwijs.
Vele tentoonstellingen op dit gebied werden gehouden. Veel werk 

uit Weenen en Duitschland en van Engclsche scholen was aanwezig.
Dr. J. W. Mach uit Stuttgart gaf verschillende voordrachten. Deze 

kon ik niet bijwonen, maar de dames Graftdijk en Reudlcr roemden 
deze zeer.

De Geologic-groep maakte excursies in de bergen onder 
van Prof. Ferrari.

VIII. In de algemeene groep sprak 
Roodc Kruis, enz. enz.

Men hoort vaak de meening verkondigen: „die 
zeggen hetzelfde als de groote pedagogen Fröbel, 
lozzi enz. enz. reeds lang geleden hebben gezegd.

In vele gevallen is dit waar. Pestalozzi b.v. heeft veel gezegd, wat 
thans op dit congres in allerlei vormen werd herhaald, b.v.: *)

„Ich suche den menschlichen Unterricht zu psychologisieren" (1800) 
of „Maitre sois persuadé de 1’excellence de Ia liberté ! Ne te laisse point 
entraïner par vanité A faire produire A tes soins des fruitsprématurés”. 
„Tout, absolument tout ce que tu peux lui enseigner par les elfets de 
la nature meme des choses, ne le lui enseigne pas par des paroles” 
of „Tout 1'instruction ne vaudrait pas un denier, si elle devait faire 
perdre le courage et la gaiété!” en zelfs „Je correspondrais avec 
20 pferes, que je leur conseillerais vingt éducations dilférentes.”
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in deze vra;

alle aanwezigen 
jelijk maakte een zoo 
te doen slagen.

pas compte de ce 
ts vif mais obscur

Het probleem van „het Fransch op L. S.” 
door Dr». F. C. DOMINICUS.

roependen in de woestijn.
pogingen ter verwerkelijking hunner 

rd door de wetenschap van het kind,

een vraagstuk zoo eenzijdig belicht in de pers 
en dat wel stelselmatig en jaren aaneen, 

uitstekend denkbeeld van „Volksontwikkeling” 
de aandacht hater lezers te brengen.

; een bepaald artikel te bestrijden, 
zijde te laten zien, die aan de 

•aag vrijwel onbekend is, daar zeer 
vele groote dagbladen alleen stukken opnemen ten gunste van het 
Fransch op de L. S. Ik heb .dit herhaaldelijk ondervonden en ik kan 
zeer goed begrijpen dat bij velen de gedachte is ontstaan, dat iets 
wat nooit verdedigd wordt, ook onverdedigbaar is. In de volgende 
bladzijden hoop ik het tegendeel te kunnen bewijzen.

wetenschap klaar vonden om 
en geen tijd die rijp was om hen te 

hun gevoelens?
' : ne me rendais p=> 

un sentiment trés 
i marchc, sans me Ia faire connaitrc." 
;eeft de wegen in ’t groot aan, maar is niet voldoende 
:t gebied van onderwijs.

•s waren als
ins de eerste

en verheldert

^Telden is, dunkt mij, 
als het bovenstaande 

Het is dan ook een 
beide zijden voor

Ik heb volstrekt niet de bedoeling 
maar ik wensch in dit opstel een : 
meeste belangstellenden ii

>ote dagbladen alleen stul 
de L. S. Ik heb .dit herhaalt 

'<“<jrijpen dat bij velen de 
«cidedigd wordt, ook

Wat is nu het verschil in onzen tijd?
Is het niet, dat deze intuitieven geen 

hun idealen te rechtvaardigen 
steunen in het realiseeren van

Hoor b.v. weer Pestalozzi: „Je 
que je faisais, m'abandonnant A t 
qui assurait ma marchc, sans me

De intuitie ge> 
gebleken op het

Deze voorloopers
Wij beleven thai 

ideeën, aangevuld 
die groeiende is.

Overal groote en kleine pogingen tot verbetering, proefscholen, niet 
alleen ondernomen door particulieren, maar ook opgericht van stads
of staatswege. Gelegenheid tot studie voor ouders, opvoeders, onder
wijzers en zelfs hier en daar initiatief bij autoriteiten (Weenen, Win- 
netka) die zelf nieuwe plannen ontwerpen.

Geen woorden — maar wel overwogen daden zijn noodig en van 
deze daden was dit congres een levend getuigenis.

Algemeen is dan ook de dankbaarheid van 
het bestuur van deze congressen, dat het moge 
grootsche onderneming nu voor de vierde maal (

Locarno, Aug. 1927.
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gebruik 1 
nnen, maar

op de L. S. is niet van jongen datum, 
dan tot 1890 om dit aan te toonen. 

ize volksopleiding":
ff aandacht, die men aan den ontwikkelings- 

is de verdere ophooping van vakken
:rvakken der lagere school op een leeftijd

I gekend wordt, vóór de 
goed bewegen, worden de

De strijd tegen hef Fransch 
Ik zal niet verder teruggaan 
Toen schreef Dr. D. Bos in „Oni

„ Een fout ook van te weinige aa 
gang der kinderen heeft gewijd, 
als het Fransch bij de leet 
beneden 12 jaren.

Vóór dat de moedertaal nog in den grond 
jongelieden zich in hun eigen taal door en door g< 
beginselen van een vreemde taal aangeleerd.

Die tijd wordt ontnomen aan het algemeen ontwikkelend onderwijs.
Zal het lezen in de moedertaal smaak ontwikkelen voor wat schoon 

is en welluidt dan waarlijk kan de best ingerichte lagere school, 
waar het schrijven tevens behoorlijk wordt onderwezen en in het 
rekenen vaardigheid wordt verkregen, geen tijd meer voor Fransch 
of andere nieuwe talen beschikbaar houden.

Toch schijnt over 't geheel dikwijls meer gestreefd te worden naar 
het bijbrengen van een zekere hoeveelheid elementaire kennis, dan 
naar het op den voorgrond brengen van het ontwikkelend karakter 
der lagere school".

In datzelfde boek zegt Dr.- Bos: „Wel is waar bestaat thans op 
vele scholen het gebruik kinderen Fransch te lecren voor zij behoorlijk 
hun eigen taal kennen, maar wij hebben hier te doen met overblijf
selen van verkeerde hebbelijkheden, die hoe eer hoe beter moesten 
verdwijnen."

In 1908 bleken alle inspecteurs L. O. volkomen eenstemmig in hun 
meening, dat zoolang er Fransch werd onderwezen op de L. S., die 
nooit gezond zou worden. Dit was een oordeel, opgesteld na inge
komen rapporten van alle schoolopzieners over deze zaak.

In 191-4 schrijft de districts-schoolopziener Dr. Gunning: „Wanneer 
ik mijn verslag van 1908 overlees, dan vind ik dat dit nog woord 
voor woord geldt. Dit geldt met name van de kwestie: Fransch op de 
lagere school? die sedert wel druk besproken is (want de verrassende 
spontane eenstemmigheid van het Rijksschooltoczicht, die uit het Re- 
geeringsverslag bleek, heeft wel de aandacht getrokken), maar geen 
stap nader tot haar oplossing gekomen is; het Fransch is niet terug
gedrongen."

De schoolopziener in Utrecht schrijft in dat jaar: „AMordt kennis 
van het Fransch als eisch van toelating tot gymnasium of hoogere 
burgerschool uitgeschakeld, dan zal daarmede aan het lager onderwijs 
een groote weldaad zijn bewezen".

In 1916 schreef de inspecteur van het M. O„ K. ten Bruggencate,
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die ongeveer een halve eeuw bij lager en middelbaar onderwijs was 
werkzaam geweest, een brochure over „Ons Middelbaar Onderwijs . 
Dit was zijn pacdagogisch testament en een der stellingen daarin 
voorkomende, is deze: „De eigenlijke lagere school van zes jaar geve 
geen onderwijs meer in eenige vreemde taal.”

En hierbij vermeldde hij: „Alle inspecteurs van lager en middelbaar 
onderwijs en alle districts-schoolopzieners onderschrijven deze stelling.

In 1918 werd de Onderwijsraad, een advies-lichaam, ingesteld. De 
eerste maal dat dit lichaam zich had uit te spreken over het Fransch, 
gaf het als raad: „Weg er mee voor de Lagere School.”

In 1919 vroeg het N. O. G. op zijn vergadering te Groningen met 
groote meerderheid afschaffing van het Fransch op de L. S.

Het lijvige Nutsiapport van 1923 was al evenmin enthousiast voor 
het Fransch op de L. S. en zelfs werd in Mei 1925 door het Hoofd
bestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aan de Tweede 
Kamer een verzoekschrift gezonden, waarin werd gevraagd het voorstel 
Mej. Westerman niet aan te nemen.

Ten slotte dit: In September 1925 verscheen het eindrappot 
treffende de aansluiting van het lager- en middelbaar ond< 
opgesteld door de commissie van afgevaardigden uit ongei 
Ncderlandsche onderwijs-organisaties, zoowel confessioneclc 
confessioncele. Daarin is de tweede conclusie: „De a.s. M. O. leer
lingen behoeven geen bijzondere voorbereiding.”

Hoewel het Fransch niet genoemd wordt en er verder in het i 
ook niet over wordt gesproken, kan ik niet anders hierin lezen dat 
geen vreemde talen op de L. S. moeten geleerd worden, event 
b.v. Wiskunde.

Nu ligt, dunkt mij, de vrat 
deze jaren geheel verkeerd h 
zijn om daarop

Hoe komt h< 
onderwijs en 
over te hellen tot

De hoofdzaak ligt 
digheden.

•aag voor de hand, of al deze menschen al 
hebben gezien. Het zou wat vrijmoedig 

een bevestigend antwoord te geven.
iet dan, dat sommigen, die het goed meenen met het 
in de onderwijswereld thuis zijn, toch weer beginnen 

een weder-invoering van het Fransch bij het L.O.?
m. i. in een noodlottigen samenloop van omstan- 

Indien de „eenheidsschool” tien jaar vroeger of later ware 
ingevoerd, of als het Fransch op de L.O. eenige jaren voor den oorlog 
was afgeschaft, dan zouden de mceningen thans geheel anders zijn.

Want haast alle tekortkomingen der leerlingen van ons M. O. 
worden nu op rekening geschreven van de afschaffing van het Fransch. 
Gebrek aan stijl, gebrek aan begrip, gebrek aan spraakkunstige kennis 
enz., ’t komt alles, doordat de leerlingen geen Fransch hebben geleerd, 
voordat ze op de M. S. kwamen.
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geen verandering gekomen in leerstof noch uren
men op geen stukken na meer bereiken in de 4de 

men bereikte vóór den oorlog. Dit bewijst dus dat 
factor is werkzaam geweest, die ook zijn invloed 

loet hebben gehad.

«reken 
iuende.

intcllcctueele 
vraagt naar

Men aarzelt zelfs niet de grofste inconsequenties uit te spre 
zooals deze: „Hun kennis van de Nederlandsche taal is onvoldoei 
laten we dus eenige uren van het onderwijs daarin afnemen 
door lessen in ’t Fransch vervangen, dan wordt het beter".

Natuurlijk zegt mem dit niet zoo duidelijk, maar daar komt het 
toch op neer, terwijl toch de eenvoudigste oplossing zou zijn: De 
kennis van het Nederlandsch is onvoldoende, dus dient het onderwijs 
in het Nederlandsch intenser te worden.

De 2 factoren bovengenoemd dienen nader bestudeerd te worden. 
De oorlog heeft een verwildering en een zucht tot ijdele vermaken 
te weeg gebracht, die ook in ons land niet licht kan overschat worden. 
Bovendien hebben wc nu juist op onze scholen de kinderen, die ge
boren zijn gedurende den 'oorlog. Physisch en psychisch is dit onge
twijfeld van grooten invloed. Dat het onderwijs in het Fransch op 
de L. S. met dit intcllcctueele golfdal niets te maken heeft, blijkt 
duidelijk, als men vraagt naar de resultaten voor andere vakken, 
Duitsch b.v.

Voor dat vak is 
aantal en toch kan 
of 5de klas, wat 
cr een geweldige 
op het Fransch m<

In de tweede plaats vergeet men maar al te licht den invloed van 
de eenhcidsschool van 1920. In den Haag had men vroeger in de 
opleidingsscholen onderwijzers, die jaren lang hadden geprepareerd 
voor het M. O. Zij wisten welke dingen bij hun onderwijs waarde 
hadden voor de M. S. en welke niet. Maar toen de eenheidsschool 
kwam, werden de onderwijzers op de zotste wijze door elkaar ge
smeten en kregen sommigen, die nooit anders hadden gedaan dan 
eenvoudige plattelandskindcrtjes wat lezen en schrijven leeren, plotseling 
de taak op te leiden voor de M. S. Dit was voor hen onuit
voerbaar. Want juist het allernoodzakelijkste voor de M. S., het 
„inzicht aanbrengen”, is een arbeid, die op lagere scholen, welke eind
onderwijs geven, terecht of ten onrechte, meestal minder op den 
voorgrond komt. En dit was niet het eenige nadeel. Er zijn nu een
maal kinderen, die van huis uit meer ontwikkeling meebrengen dan 
andere kinderen met dezelfde verstandelijke vermogens. Men kan het 
betreuren, maar het feit bestaat. Vroeger waren die kinderen steeds 
min of meer tot gelijksoortige groepen verccnigd, thans kreeg men 
allerlei kinderen door elkaar. Natuurlijk moest dit remmend werken. 
Men versta mij wel. Ik wensch hier geen pleidooi te leveren voor 
den ouden evenmin als voor den nieuwen toestand. Ik constateer
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>nkcn aan deze nieuwe

alleen feiten, om te doen zien dat men veel laadde 
de Franschlooze school, dat daar heusch niet thuis

Maar men moet ook geen conclusies vormen op 
neeringen, die bovengenoemde twee factoren geheel 
lieten. Een „fair trial” is stellig niet geschonken < 
methode.

Bovendien zouden we hier kunnen zeggen 
niets bewijst. Immers, indien waar was, d; 
zelfs voor de heele maatschappij zulke gewe 
ontstaan uit die Franschlooze school, dan had 
middel om dit eens voor al aan te toonen en > 
standers te bekeeren. Men had het er eens 
het „verderfelijke” stelsel. Waren de resultaten dan heel 
had men toch genoeg vertrouwen moeten hebben op 
ons onderwijs 
gelooven dat 
nooit g< 
of zelfs

i dat hij die te veel bewijst, 
lat er voor het M. O. of 
‘weldige nadoelen zouden 

men toch een eenvoudig 
daarmede al de tegen
op moeten wagen met 

slecht, zoo 
genoeg vertrouwen moeten hebben op de liefde voor 
bij de verdedigers van de Franschlooze school, om te 
zij ongelijk zouden bekennen. Waarom heeft men dit 

;edaan? Zou het dan zoo erg geweest zijn dat eenige honderden 
; duizenden leerlingen op de H. B. S. wat meer moeite hadden 

gehad, indien daarmee dit twistpunt voor goed was uitgemaakt? Want 
men vergete toch niet dat gemiddeld ongeveer één leerling per klasse 
naar het M. O. gaat en dat de methodiek van ons onderwijs steeds 
op dien eenen leerling was gericht. Tegenover dit onrecht zou het 
mogelijke andere onrecht toch niet zoo geweldig geweest zijn!

Om te begrijpen, waarom men nooit de Franschlooze opleiding 
heeft laten voortwoekeren om ze volledig te kunnen verslaan, moet 
men weten, of het Fransch alleen maar gevraagd werd, omdat de 
H. B. S. het wenschte.

Het antwoord daarop is ontkennend. In ons deftige landje voelt 
de eenvoudige burgerman zich altijd een graadje voornamer dan zijn 
buurman, als hij met trots kan vertellen dat hij in zijn jeugd nóg eens 
Fransch heeft geleerd, ook al kent hij geen woord meer. Die deftigheid 
en dat „fatsoens"-bewustzijn spelen hier een geweldige rol.

Dit kon echter niet als argument gegeven worden om het Fransch 
te behouden. Dus moest men zijn toevlucht nemen tot andere en daar
onder heel zonderlinge. Men zei b.v. dat het peil der leerlingen zoo 
gezakt was doordat ze geen Fransch hadden geleerd, maar aan den 
anderen kant trachtte men een vasthouden aan de oude methodes op 
de M. S. te verdedigen door te zeggen (wat inderdaad juist is) dat 
slechts 5 percent van de leerlingen, die op de H.B.S. komen, geen Fransch 
hebben geleerd. Hoe door 1 leerling op de 20 het peil zoo kan zakken 
is niet duidelijk.

Mej. Westerman zeide bij de verdediging va n haar wetsvoorstel
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(Mei 1925) in de Tweede Kamer: „(De kinderen) komen direct te 
staan voor allerlei moeilijke woorden. Zoo bij de algemeenegeschiedenis: 
renaissance, reformatie, centralisatie, acte van navigatie en socialisatie; 
wanneer men spreekt van de geuzen, kan men dien naam slechts 
verklaren door de uitdrukking: „Cc ne sont que des Gueux". Bij 
de aardrijkskunde moeten zij begrippen leeren als: geologie, inundatie, 
meridiaan. Hieruit blijkt dat het onderwijs in een vreemde taal niet 
alleen betcckcnt woordjes leeren, maar wel degelijk ontwikkeling 
bijbrengen.’’

Men zou kunnen vragen, hoeveel Fransche boekjes voor de L. S. 
woorden als geologie en socialisatie of centralisatie opnemen en verder 
hoe het dan moet gaan met de kinderen die eindonderwijs ontvangen 
op de L. S. Moeten die dan maar geen vaderlandschc geschiedenis 
en aardrijkskunde leeren? En indien het noodig is op genoemde gronden 
Fransch te leeren op de L. S., hoe staat het dan met termen als 
franco, tarra, bruto, piano, andante, cassa enz. Dienen we dan geen 
Italiaansch te gaan onderwijzen op de L. S.? Of mag het Engclsch 
daar wel verwaarloosd worden, waar men in onze taal zoo vaak 
woorden gebruikt als rails, tender, gasfitter, cricket, budget, mee
ting enz.?

Een ander argument dat door hoofden van scholen veel werd en 
wordt gebruikt is, dat het Fransch zoo'n uitnemend middel was om 
te zien of een leerling geschikt was voor het M. O. of niet. Prof.

; dwaze dezer bewering in het vorige
ing” reeds gewezen. Ik wou hier nog bijv< 
Rijkskweekscholen Fransch geen toelatingsei 

el goed kon uitgemaakt worden welke leerlin 
zelfs dat het percentage dergenen die rechtstreeks 

en veel hooger was dan van
S. wisten te bc-

leerling (

van „Volksontwikkelii 
dat aan de vroegere ï 
was en dat toch heel 
geschikt waren, zóó z> 
tot het cind-cxamcn doorgingen, veel 
hen die zonder doublccrcn het eind-examen H. B. 
reiken.

Verder beweert men dat het onderwijs in het Fransch zoo’n goeden 
invloed heeft op de vorming van den stijl. Het vertalen scherpt den 
zin voor nuances. Ook hier weer verwart men ’t onderwijs op de 
L. S. met dat op de M. S. Het is niet te ontkennen dat op de M. S. 
het vertalen een der gewichtigste middelen is om tot een nauwkeurig 
denken te komen over eigen wijze van uitdrukking. Maar op de L. S.? 
Geen sprake van. Ik neem een willekeurig voorbeeld. De heeren 
Benjert en Elzinga schreven een veelgebruikte methode voor bet Fransch 
op de L. S. Het eerste stukje heeft 60 blz., het tweede ook 60 blz., 
het derde stukje + 75 blz. Het volgende lesje komt voor op blz. 
63 van het derde stukje. De kinderen hebben dan ongeveer 180 blz.
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Fransch 
meer zal

Un jour on 
retrouve la béte. 
„Vous vous trompt 
1c mien. Je 1'ai < 
„alors vous savez 
sur la tête du cheval.

Le voleur répond sans hésitation: „De 1’oeil gauche". „Vous mentez,” 
dit Grégoire et il montre que le chcval a deux bons yeux.

de L.S.
Le cheval volé.

avait volé le cheval de Grégoire. II va A la foire et 
„VoilA mon cheval 1" s’écrie Grégoire. „On 1’a volé." 

>ez,” répond le voleur. „Ce n’est pas le vötre. C’est 
acheté 1'année dernibre." „Eh bien", dit Grégoire, 
de quel oeil il est borgne", et il jette son mouchoir

Men lette op de korte zinnetjes en de opzettelijk eenvoudige constructie.
In het vierde stukje, dat 100 blz. telt, komt op het e ind een samen

spraak voor die niet veel ingewikkelder is. Dus zelfs als men kans 
zag zóóver te komen, was het voordeel voor den Nederlandschcn stijl 
al zeer miniem. Trouwens, zelfs de „Vereeniging tot bevordering der 
studie van het Fransch" heeft het blijkbaar niet aangedurfd om over 
de voordeelen van stijlvorming te spreken (wat b.v. wel werd gedaan 
in een adres van eenige schoolhoofden aan den Raad dcr gemeente 
Arnhem in Maart 1925), want in een artikel dat in Juni 1923 inde 
meeste bladen is opgenomen, citeerde die Vereeniging met blijkbare 
instemming de Commissie van Toezicht op het M. O. te Rotterdam 
als volgt: „De leeftijd van 9 tot 12 jaar is juist bij uitstek geschikt 
voor het werktuiglik van buiten lecren dat voor de aanvang van de 
studie in het Frans onvermijdelik is. De leerlingen der vroegere 
U. L. O. school beschikten bij hun aankomst ter H. B. S. over een 
zekere hoeveelheid woorden en uitdrukkingen en een oppervlakkig 
overzicht van de spraakkunst."

Dat is heel wat anders dan „stijlvorming" en
„Maar men leert er ook beter spraakkunstige termen door”, wordt 

er dan gezegd. Aangenomen, doch ik weet toch zeker, dat, als ik een 
uur spreek b.v. over de bijwoorden in het Ncderlandsch, de leerlingen 
ze minstens even goed weten te onderscheiden als na een les van 
een uur over de adverbes.

De wel eens gehoorde bewering, dat, zoodra geen Fransch meer 
wordt onderwezen, ook de Ned. spraakk. wordt verwaarloosd, snijdt 
toch geen hout.

Een onderwijzer, die zijn vak verstaat en zijn plicht doet, zal evenmin 
noodzakelijke deelen van Nederlandsch verwaarloozen als van rekenen 
of aardrijkskunde. En waarom beweert men nooit dat gedeelten der 
rekenkunde, verband houdende met de wiskunde in ’t algemeen, met

gehad. Men zal toch zeker niet verwachten dat men veel 
kunnen doen op



/I

l
I

17

2

leerplan wel «Ztwrwcrkte, 
imccne conclusie

bij zoo n leerplan nog 
blijkbaar ouders, die klagen 

Waarschijnlijk dan ook 
waarom dit een argt 

voeren op de L. S. Ik 
opgcgcven voor 

Icderlandsch en i

minder zorg worden behandeld, omdat dit vak niet op de L. S. wordt 
onderwezen? Bovendien is er toch ook nog het toelatings-cxamcn. 
Ik heb dat verscheiden malen helpen afnemen <:n ik kan de verze
kering geven, dat groote domheden in de ontleding spoedig leiden tot 
een onvoldoend cijfer voor Ncdcrlandsch, wat, zooals men weet, bij 
dit examen absoluut doodelijk is.

En wat nu dc leerlingen betreft die „op verklaring" worden toe
gelaten, bij hen loopt men dc risico dat ze de spraakkunst minder 
goed kennen. Veel gevaar is daarvoor cchter niet, daar nog steeds 
de bepaling bestaat dat leerlingen van onbetrouwbare Hoofden geen 
toelating meer krijgen op verklaring. Als men met de toepassing dezer 
bepaling niet al te laksch is, zal men heusch geen Fransch noodig 
hebben om den leerlingen eenige spraakkunstige begrippen bij te brengen.

Mej. Wcsterman vond op 24 Juni 1925 nog een nieuw argument 
ter verdediging van het Fransch op de L. S. In de Eerste Kamer 
zeidc ze, dat bij aanneming van haar voorstel geen groot nadeel zou 
ontstaan. Integendeel. „Het zal het onderwijs in de 5de klasse aan
trekkelijker maken. Men mag wel eens bedenken dat het voor begaafde 
leerlingen vervelend kan worden zes jaar lang de vakken van a—k 
te loeren." „Dc begaafde leerlingen”. Alsof de school zich naar hen 
kon richten! En alsof men met dit argument niet nog vele andere 
vakken op dc L. S. zou .kunnen invoeren.

Ik stel daar de naakte werkelijkheid tegenover. In 1926 werd aan 
het Haagschc personeel der O. L. S. gevraagd: „Zijt gij in staat om 
met Uw leerlingen de leerstof, in het leerplan voorgeschreven, voldoende 
te verwerken? (dus 6 jaar; geen Fransch).

127 scholen zonden antwoorden in. Ruim met het leerplan klaar 
kwamen er 7; wel zoo wat, doch met min of meer sterke restricties 
60; op 50 scholen kreeg men in doorsnee het leerplan niet af; 10 
antwoordden, dat aan klaar krijgen geen denken was.

En in de eerste groep (7 scholen) voegde men er bij, dat men het 
maar het op geen stukken ha kon t/rfwerken.

De algcmcenc conclusie van de commissie met dit onderzoek belast, 
was dan ook, dat het leerplan te overladen is voor 6 jaren school
gaan en „waar men het doorkomt, daar geeft men steenen voor brood."

Hoe wil men nu bij zoo'n leerplan nog een extra vak voegen?
Toch zijn er blijkbaar ouders, die klagen dat de kinderen te weinig 

huiswerk krijgen. Waarschijnlijk dan ook weer ouders van begaafden. 
Ik begrijp echter niet, waarom dit een argument kan wezen om het 
Fransch weer in te voeren op de L. S. Ik heb toch ook jaren lang 
op de L. S. huiswerk opgegeven voor Rekenen, voor Aardrijkskunde, 
en Geschiedenis en Ncderlandsch en ik zie volstrekt niet in, waarom
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eens dat men dat „eenigszins”, heel gematigd wou 
men dan de consequentie van Jcspersen's stelling aan- 
t zou men dan op 't Gymnasium moeten doen met 5 

vreemde talen? En hoeveel tijd zou men daar niet telkens moeten 
laten voorbijgaan, voor men aan een nieuwe begon?

Een argument, hetwelk veel door ouders wordt gebruikt is, dat men 
den weg gemakkelijker maakt in de eerste klasse door zijn kind wat 
elementaire kennis van Fransch mee te geven. Hiertegen valt niets 
in te brengen. Maar ditzelfde argument zou stellig toch ook kunnen

men daar niet meer dan genoeg van kan maken. Als ik alleen maar 
naga, hoe vaak in mijn eerste klasse van het Lyceum de ei en ij worden 
verwisseld en hoe veel werkwoordelijkc vormen fout worden geschreven, 

i ik dat die huiswerk-begccrigcn daar eens wat meer oefeningen 
igen. Trouwens het maken van een briefje of opstelletje thuis 
toekomstigen leerlingen der M.S. ook nog wel nut oplcvcren. In 

mag ik er ook wel op wijzen dat niet alleen de leeraar 
Fransch klaagt over dc onkunde der leerlingen van de M. S., maar 
dat de leeraren in Wiskunde zoowel als in Plant- en Dierkunde, 
dc leeraren in Geschiedenis zoowel als in Aardrijkskunde er om ’t 
hardst over kldgen, dat de leerlingen de taal hunner leerboeken niet 
begrijpen en dat elke te leeren les eerst geheel moet gebracht worden 
in den taalkring der kinderen. Zou dit beter worden door invoering 
van ’t Fransch op de L. S.? Of wijst het er misschien op, dat er 
daar veel en veel meer aan Ncderlandsch moet gedaan worden, dat 
er geleerd moet worden met verstand en begrip te lezen en dat ge
broken moet worden met dc doorrèn-boekjcs, die geesteloos en futloos 
onderwijs in de hand werken?

AVie als ondergeteekende jaar na jaar heeft ondervonden hoeveel 
aan ’t begrijpen van ’t eenvoudigste Nederlandsch ontbreekt in de 
eerste klasse der M.S., vraagt niet meer om een grootc hoeveelheid 
feitenmateriaal voor Fransch of voor wiskunde of voor wat dan ook, 
maar enkel en alleen om algemeene ontwikkeling, die noodig is als 
breedere basis voor ons onderwijs op de M. S.

Voor het argument aan Jespersen ontleend, is stellig wat te zeggen: 
„Leer de vreemde talen een voor een en besteed aan elk den 
noodigen tijd”. Maar ik antwoord hierop, dat dit laatste toch stellig 
in de eerste plaats geldt voor de moedertaal. En mijn ervaring bij 
lager en middelbaar onderwijs heeft me niet geleerd, dat kinderen 
van tien of zelfs twaalf jaar hun eigen taal in 't algemeen gesproken 
.eenigszins" beheerschen. Onder „eenigszins” dan te verstaan, dat 
die taal voor hen een vrij gemakkelijk te hantceren werktuig is ge
worden.

Maar gesteld 
opvatten, zou r 
durven? Wat
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: gemaakt, maar het Fransch, 
j hebben, moeten ze zoo goed 

-ond af- gaan leeren, evenals de meeste leeraren dit 
als ze geroepen worden om les te geven aan een

ze in staat te zijn de 
zoover kan men het 

er maar even aan, dat (het jaar 
in die 5 jaar 640 uren Fransch wordt 

moeilijk kunnen wijsmaken, dat 
zijn iemand een handboek te leeren

dienen om Wiskunde en Duitsch op de L.S. te 
want deze vakken maken in de eerste klasse 
slachtoffers dan Fransch.

Ik neem als voorbeeld een Midd. school in Den Haag, waar
4 eerste klassen respectievelijk zaten 17, 23, 19, 21 leerlingen. 1 
den overgang naar de 2de klasse waren er in klasse A 9 die voor 
stelkunde 5 of minder hadden en voor meetkunde ook 9. Voor B 
waren die cijfers 11 en 12, voor C 12 en 17, voor D 10 en 10.

Nu is 5 nog juist voldoende, maar gevaarlijk dicht bij de 4. Het 
zou dus, gezien deze resultaten, volkomen logisch zijn, ook wiskunde 
te gaan onderwijzen op de L.S.

Door vele leeraren Fransch wordt geklaagd, dat 
noeg meer komen. Ik stipte boven 
eveneens klagen over achteruitga 
stof. Dit geldt ook voor nog ; 
bij kunnen neerleggen en het een 
Gaarne wil ik er echter dieper < 
klacht minder ernstig is dan ze :

Het Engclsche spreekwoord zegt niet te vergc 
the mot her of wit". De M.S. moet haar leerlinge 
ver brengen, dat ze, als de nood aan den man komt, zich in de drie 
moderne talen weten te redden. Ze kan niet pretendeeren kleine 
taalgeleerden te vormen. Dit stel ik voorop.

En nu wijs ik nog eens op het wonderlijke verschijnsel, dat slechts 1
5 percent der leerlingen op de H.B.S. komen zonder Fransch en dat 
toch het peil zoo gezakt is, dat men niet zoover komt als vroeger. 
Dit impliceert andere factoren dan de Franschlooze school. Maar 
dit wil ik even voorbijzien en vragen: „Waarvoor hebben de leer
lingen in het leven Fransch noodig?"

Dat hangt af van hun loopbaan. < 
heeft de M.S. ze alleen wat wegwijs 
dat zc voor hun handelsbrieven noodig 
als van den grond af- gaan 
zelf moeten doen 
Handelsschool.

Gaan ze naar de Universiteit, dan dienen 
Fransche handboeken te begrijpen. En heusch, 
wel brengen in 5 jaar. Men denke 
gerekend op 40 lesweken) er 
gegeven. Men zal ons toch heusch 
het in dien tijd onmogelijk zou

reeds aan 
tgang van

i algemeen vt 
op ingaan, 
schijnt.
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jaan verder 
uing zich in

getuigenis van Prof, 
een groot strijder

van tijd tot tijd?
Zeer merkwaardig in dit verband is 

:rust kan beschouwd worden als 
cultuur.

proefschrift

Ik ken juridische studenten, die May „ Elémcnts de Droit Romain” 
gebruikten. Sommigen vinden het vrij lastig, maar als. men onder
zoekt, waar de moeilijkheid schuilt, komt men tot de overtuiging dat 
het meer gebrek is aan begrip van de stof dan aan kennis van ’t 
Fransch.

Wie niet voldoende
zal in een Duitsch of 1

En gesteld, dat hier
zelfs met de taal, wat geeft dat dan nog? Is het 
eens een woordenboek ter hand moet nemen? Doen 
allen

van een

op de hoogte is van Rotneinsche antiquiteiten, 
Engelsch handboek evenveel last ondervinden. 

■ en daar een leerling is, die wat moeite heeft 
zoo erg dat men 

wc dat niet

Prinsen, die toch geri 
voor Fransche taal ei

Hij schrijft over i 
volgende:

„Zoo komen b.v. deze meesters der kunsten (Zuidafr.-titcl), hier 
in Holland in onze college-kamers zitten zonder ook maar een enkel 
woord Fransch te verstaan. Doch men moet zien, als ze eenmaal 
overtuigd zijn van de onberekenbare waarde der Fransche cultuur, 
als ze gemerkt hebben, hoe heel onze Hollandschc beschaving van 
de 12de eeuw af gevoed en geleid is door Franschcn geest en 
Fransche kunst, men moet zien met welk een gemak ze bij al hun 
werk in een minimum van tijd hun gebrek herstellen.

Eenige maanden hier les nemen, daarna een groote vacantie in 
Parijs doorbrengen en ze komen terug, stellig met niet minder gemak 
zich in het Fransch bewegende dan onze Hollandschc studenten, die 
van hun negende of tiende jaar af onderwijs in het Fransch kregen’’. 
(Lett. Bijblad N.R.C. 14 Febr. '25).

En wat nu de vaardigheid in het spreken betreft, is die wel ooit 
zoo groot geweest dat de bezitters van het eind-diploma 5-j. c. zich 
gemakkelijk bewogen in het Fransch? Moest de echte vaardigheid 
niet steeds door verblijf in het buitenland verkregen worden? En is 
hier niet te bespeuren de gewone fout van den laudator temporis 
acti ?

Met de meeste instemming haal ik dan ook aan de volgende 
woorden uit bovengenoemd artikel van Prof. Prinsen: „Maar uit de 
ervaring met onze Zuid-Afrikaners valt toch wel dit vooral opnieuw 
te leeren, dat het voorbereidend universitair onderwijs niet angst
vallig behoeft toe te rusten met de beginselen van alle mogelijke 
wetenschappen, waarin de student later misschien zal gai 
werken; dat daarentegen een breed opgezette voorbereidii
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voorgel 
vreemde t

het dwingen 
scherp onderschcit 
;ezctte voorbereiding 
iet te loor , 

de kaal

komt men gewoonlijk 
zijn onveranderd 

Hierbij dienen

een uur 
de L.S.
meer getraind tot

van de opva
aan die bewoordi

De derde bepaling is: 
perkt tot eene bespreking 
de vreemde taal gelezen

M.a.w. dit komt neer

hoofdzaak richten moet op het dwingen tot nauwkeurig waarnemen, 
vaardig combineeren, scherp onderscheiden, logisch denken".

Juist: een breed opgezette voorbereiding. Het uit den treuren her
haalde argument van het te loor gaan der Fransche cultuur in Neder
land, is daarmee ook aan de kaak gesteld. De M.S. kan er niet aan 
denken inzicht te geven in Fransche of Duitsche of Engelsche cultuur, 
al was ’t alleen maar wegens den te jongen leeftijd der leerlingen. 
Zij brengt bouwstoffen en werktuigen aan. De Universiteit of het 
leven vormen het bouwwerk, 't zij dan hut of

En als dan alle argumenten opgebruikt zijn, 
nog aan met dit: „De eischen van het eindexamen 2 
gebleven en de hulp van de L.S. is ons ontnomen.’ 
twee dingen niet vergeten te worden. Ten eerste is het aantal les
uren voor Fransch in de beide eerste klassen met een uur vermeer
derd en men zal toch wel willen aannemen dat een uur Fransch op 
de M.S. heel wat meer beteekent dan een uur op

De kinderen zijn niet alleen ouder, maar ook 
intenser opneming van leerstof.

Maar in de tweede plaats zijn de eischen zeer vaag. Het K.B. 
daaromtrent zegt:

„Het schriftelijk gedeelte van het examen bestaat in het vertalen 
van een stuk eenvoudig proza uit de vreemde taal in het Nederlandsch."

AVat is eenvoudig proza? Dit hangt af van de opvatting der 
inspecteurs. En zoo heel eenvoudig zijn de opgaven sedert 1920 niet 
geweest, in elk geval niet eenvoudiger dan de Duitsche of de Engel- 
schc. Ik heb niet kunnen bemerken dat de cijfers toegekend voor 
’t Fransch daaronder leden.

„Bij het mondeling onderzoek wordt geëischt, dat de candidaat 
toont een hem voorgelegd stuk in die talen goed te begrijpen, dat 
hij zich in de vreemde taal redelijk goed weet uit te drukken en een 
behoorlijke uitspraak heeft,” zegt het K.B. verder.

Ook hier weer dezelfde vaagheid. En dus hangt het (en hing het!) 
geheel van de opvatting van den examinator af welke beteekenis 
hij aan die bewoordingen wil hechten.

— - - ■ „Het onderzoek in de letterkunde blijft be-
ing van eenige werken, die de candidaat in 
heeft uit twee harer hoofdtijdperken.”
op een gesprek in het Fransch. En wanneer 

we nu eens vragen naar die gesprekken aan onze collega’s voor 
Engelsch en Duitsch, dan blijkt het spreken ook daar over ’t alge
meen maar bedroevend te zijn.

Ik kan dus met den besten wil ter wereld niet inzien, welke eischen.
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dat het on- 
practijk.

ook op

die men voor Duitsch en Engelsch wilde handhaven, men betreffende 
het Fransch in het K. B. had willen laten vallen.

Ik wil er echter de aandacht op vestigen dat de inertie van den 
mensch hier een rol speelt. Toen in de Engclsche lagere scholen het 
leeren van Latijn en Grieksch een minder belangrijke rol begon te 
spelen, schreeuwde men ook moord en brand. De cultuur ging te 
niet! Maar langzamerhand is men gaan inzien, dat dit toch is mee
gevallen. Ik had aan een Gymnasium in Zuid-Afrika een collega, die er 
wit trotsch op was, dat hij als jongen van 10 jaar Latijnsche verzen 
had gemaakt en die wou in den nieuwen toestand niets goeds zien. 
Het komt me soms wel eens voor, dat zij die op hun tiende of elfde 
jaar alle onregelmatige Fransche werkwoorden op hun duimpje kenden, 
ook daarin eenvoudig een reden meenen te vinden om alle nieuwere 
gedachten op schoolgebied te mogen afkeuren, want wat anders is 
geworden, is voor hen per se ook slechter.

Behalve in het begin van dit artikel, waren tot dusverre alleen aan 
het woord zij, die voordeel zagen in het leeren van Fransch op de 
L. S. Het is wellicht nuttig hier te verwijzen naar de woorden van 
Dr. Gunning in het Nutsrapport 1923 (blz. 20). Hij zegt daar: 
.Krijgt men in de eerste of in een hoogerc klasse v an de Middelb. 
school leerlingen, die in het een of ander vak een voorsprong hebben 
verkregen, dan blijkt dit vrijtvel tonder uitzondering in hun nadeel te 

f zijn geweest."
Hij wijst er ook op dat dit het luieren in de hand werkt. De leer

lingen meenen dat ze alles al lang kennen en voelen niet, waar hun 
voorsprong eindigt. Laten we niet vergeten dat immers de wet cischt, 
dat begonnen moet worden alsof nooit door de kinderen Fransch 
is geleerd. En nu kan men wel boudweg zeggen dat dit niet in ernst 
voor discussie vatbaar is, met de geimpliceerde bedoeling 
mogelijk is, maar dit is niet in overeenstemming met de j

De heeren Van der Laan en Riemens hebben hun ervaring in dezen 
kenbaar gemaakt (zie art. Prof. Kohnstamm „Volksontwikking Juni 
1927). Dit beteekent echter volstrekt niet dat degenen, die er niet . 
over schreven, niet dezelfde ondervinding hebben opgedaan. Ik denk 
dan vooral aan jonge leeraren, die dus niet vastzitten aan hun vroegere 
ervaringen. Want ik herhaal weer, ook de oudere leeraren voor an
dere talen zijn evenmin tevreden als ze gaan vergelijken met vroeger. 
Welnu, onder de jongere leeraren zijn er heel wat meer dan de 2 
bovengenoemde, die volstrekt niet ontevreden zijn over de bereikte 
resultaten en die met een gerust geweten ten opzichte van de kennis 
van ’t Fransch hun leerlingen de wereld inzenden.
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het eenige radicale 
op de M.S. toe te 

sn krijgen die rijper

genomen, te jong 
waren gcwoonl 

vcrmoj 
het

in Rotterdam over de

Maar er moet stellig intenser gewerkt worden. De oude methoden 
kunnen geen dienst meer doen. De woordenschat, die vroeger voor 
een groot deel ontleend was aan algemeene geschiedenis en geschiedenis 
der oudheid (zie oude themaboekjes) is niet meer te gebruiken. Het 
is bedroevend, maar waar, dat er nog altijd leeraren zijn die Fransche 
les geven door middel van Ncderlandsch, die hoogstens in de 5de 
klasse eens een beetje Fransch spreken, die onderwijs meenen te 
geven als ze schriften met idiomen uit het hoofd laten lecren en van 
de leerlingen niet eischen, dat ze na één jaar b.v. beginnen mét 
Fransch te spreken in de klasse. Ja, wie zulke methoden volgt, kan 
geen aanspraak maken op goede resultaten bij het eind-examen.

Trouwens, de leeftijd der leerlingen speelt ook een belangrijke rol 
ten opzichte der mogelijkheid van dit intenser lesgeven. Ik wijs in 
dit verband op de vroegere Rijkskweekscholen voor onderwijzers. 
Bij het toelatingsexamen werd geen kennis van Fransch geëischt. 
Men kreeg vier jaar lang les, maar het Fransch was geen examen
vak en dus in minder gunstige conditie. En toch zijn er voorbeelden 
te over, dat een onderwijzer' in hetzelfde jaar, waarin hij slaagde 
voor zijn hulpacte, acte Fransch L. O. behaalde. Of deed hij het 
datzelfde jaar niet, dan toch wel in het volgende, terwijl hij het heele 
jaar een drukke betrekking had waargenomen. En nu moge een examen 
L. O. Fransch anders zijn dan het Fransch bij een eind-examen H. B. S., 
gemakkelijker is het zeer zeker niet.

Nu komen we tot het punt, waarom m.i. alles draait. De kinderen 
komen, in ’t algemeen genomen, te jong op de H. B. S. De leerlingen 
der Rijkskweekscholen waren gewoonlijk + 14 jaar, als ze daar 
kwamen en dan is het vermogen tot begrijpen veel grooter dan twee 
jaar vroeger. Wil men het peil van vroeger bereiken niet in Fransch 
alleen, maar in alle vakken, dan helpen daartoe geen lapmiddeltjes 
als wat meer leerstof op de L.S. schuiven, maar 1 
middel is: alleen bij hooge uitzondering kinderen < 
laten na 6 jaar L.O. Dan eerst zal men leerlinget 
zijn en wier kennis meer bezonken is.

Reeds in 1910 schreef de schoolopziener 
goedgeslaagde mulo-scholcn aldaar:

„Men staat verbaasd over de vorderingen der leerlingen in de 
moderne talen. Ik schrijf dat gunstig verschijnsel toe aan de regeling, 
die de toegang tot die scholen openstelt voor leerlingen, die het 
gewoon lager onderwijs ten einde toe hebben bijgewoond. Het blijkt 
inderdaad, dat met een flinke voorbereiding in de- vakken a-~i (de 
gewone vakken) het onderwijs in de moderne talen met veel meer 
vrucht wordt gegeven, nu de leerlingen daarmede aanvangen op 12-
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t dit volkomen 
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en de cultuur is, dat het
raken of het in bet belang 

: Fransch weer op de L.S.

• punten mag ik zeker wel noemen

een machtig wapen geweest in de hand der voor- 
d gaat toch boven alles 1 De zaak wordt echter 
Niemand verbiedt den ouders hun kinderen les 

zou ook bezwaarlijk gaan, 
zal denken dans- of muzieklessen te ver-

of 13-jarigen leeftijd. Hier wordt een dubbel voordeel bereikt: het 
gewoon lager onderwijs komt beter tot zijn recht en het onderwijs 
in de moderne talen wordt met veel meer animo door de onder
wijzers gegeven en met beter resultaat door de leerlingen gevolgd ....

Ik was verrast bij kennisneming van hetgeen in ongeveer 4 maanden 
was bereikt. Daardoor ben ik versterkt in de overtuiging, dat het 
goed zal zijn het onderwijs in de vreemde talen aan te vangen met 
leerlingen die rijper zijn dan tot dusverre het geval was ”

In Zuid-Afrika, waar op de M.S. Fransch een keuzevak is (b.v. 
in plaats van Duitsch of Ncderlandsch), gebeurt het vaak, dat een 
leerling Nederlandsch heeft genomen als examenvak, maar als hij 
dan later het plan opvat om in Oxford of Cambridge verder te ga 
studeeren, is kennis van Fransch noodzakelijk. Nu heb ik zelf bij 
ondervinding, dat jongelui van plm. 16 jaar in een paar maanden 
ongeloofelijk veel Fransch konden lecren en dus klopt 
met de uitspraken van Prof. Prinsen en den Rotterdam 
opziener, boven geciteerd.

Ook hier moet men 
Rousseau’s woord, dat 
winnen.

klaarblijkelijk nog de waarheid leeren van 
men moet weten tijd te verliezen om tijd te

Ten slotte rest me nog 
kwestie behooren, zondcr dat 
van de leerlingen c 
wordt ingevoerd.

Als eerste dier 
tanen drang” der <

Dit is altijd
standers, want vrijheid gaat toch 
verkeerd voorgesteld.
te laten geven in Fransch, trouwens dit 
evenmin als men er aan 
bieden.

Maar evenmin als men deze twee soorten van lessen van Staats
wege geeft, even zoo min behooren de Fransche lessen thuis in de 
eerste zes klassen der L.S. „Dwang” is dit niet. Vrijheid, absolute, 
bandelooze vrijheid moet beknot worden, zoodra zelfs maar twee 
menschen samen iets willen tot stand brengen.

Gelukkig zien de meeste ouders dit wel in. En toch schermen 
sommige voorstanders steeds met de duizenden die van een spontanen 
drang blijk geven.

Dr. Gunning, de rector van het Amst. Lyceum, schreef in 1923,
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tntanen drang. 
. lid, bestuurs-

ouders ontving die kwamen 
Fransch en telkens weer zeiden 

u er over?” En 
was het ant- 

dit en dat en de ervaring 
lat, als zij niet aan een cursus

dat hij op zijn spreekuur telkens weer 
spreken over de afzonderlijke cursussen 
ze: „Ik voel er eigenlijk niets voor, maar hoe denkt 
als spreker dan vroeg, waarom die ouders meededen, 
woord meestal: „de onderwijzers zeggen dit en dat « 
aan de middelbare school schijnt te zijn, d> 
hebben deelgenomen, de leerlingen verloren zijn. (Nutsrapport, Apr. 
1923 blz. 21).

Mijn eigen ervaring is de volgende. Als ik aan ouders de boven
staande vraag deed, kreeg ik ten antwoord: „ïndien de kinderen 
geen Fransch hebben geleerd, kunnen ze op de H.B.S. en het Gym
nasium niet mee", en als ik dan vroeg: „Wie zegt dat?" dan was 
het antwoord gewoonlijk: „Ja, iedereen zoowat!"

Een ander antwoord was dit: „Als ik te kiezen heb tusschen het 
laten varen van mijn principes en een fiasco van mijn kind, kies ik 
'natuurlijk het eerste.”

Op 15 Mei 1925 heeft de heer Gcrhard in de 2de Kamer op de 
meest besliste wijze ontkend dat het Fransch terugverlangd wordt 
door een meerderheid der ouders. Doch (zei hij), ze redeneeren zoo: 
„U kunt wel gelijk hebben met uw meening over het Fransch op de 
lagere school, maar ik waag er mijn kind liever niet aan”.

Zijn wij, leeraren Fransch, in dit opzicht geheel vrij van blaam? 
Ik geloof het niet. Daar is vooreerst het feit, dat vele leeraren (ge
lukkig niet alle) te hard willen opschieten. Ik zal niet de staaltjes 
aanbalen, die daarover een paar jaar geleden in „Het Vaderland" 
werden gepubliceerd. Maar daaruit bleek duidelijk, dat kinderen, die 
geen Fransch hadden geleerd op de L.S., inderdaad niet mee konden 
bij dat tempo. Een vader vertelde mij dit jaar, dat zijn zoontje, die 
nota bene, al wat Fransch had geleerd voor hij op het Gymnasium 
kwam, het eerste jaar daar geregeld 2 uur per huiswerkavond alleen 
aan zijn Fransch moest werken. Ik ken eerste klassen, waar drie kwart 
of meer der leerlingen onvoldoende kregen voor Fransch, terwijl ze 
voor Duitsch ruim voldoende waren voor het meerendeel. Geen 
wonder dat onder zulke omstandigheden de ouders het zekere voor 
het onzekere kiezen en maar Fransch laten leeren op de private 
cursussen en liefst zooveel mogelijk.

Deze fout ontstaat uit overmaat van ijver bij den leeraar. Er zijn 
echter ook nog andere factoren te vinden bij dezen spor 
Of vindt men het niet immoreel, dat leeraren der M.S.
lid zelfs, zijn der Vereeniging tot bevordering van het Fransch (ook 
op de L.S.)?

Wat moet een vader doen, die weet dat zijn kind bij z’oon ijveraar



>

de

26

een 
geet

:n les in 't Fransch hebben
:er juist, want anders hebben 

te veel moeite met het volgen van
aan de befaamde „bijverdiensten'

geweldig 
telde mij 

ouderavond (L. O.) zich verzet 
irivate cursussen en dat toen een 
uad gevraagd, waarom hij hem zijn 

melkkoetje geworden en de ouders

Het tweede punt is dit: Waaraan zijn de tijd en de energie ten 
goede gekomen, vroeger op de L. S. aan het Fransch besteed? Ik 
beantwoordde deze vraag reeds gedeeltelijk hierboven, toen ik sprak 
over het noodlottige feit dat afschaffing van Fransch en invoering 
van eenheidsschool samenvielen. Ik wees er op, dat dit sterk omlaag 
nivelleerend werkte. Daarmee ging dus zeer veel, vroeger voor allen 
nuttige energie, voor de kinderen uit meer beschaafde kringen verloren. 
En men schatte dit niet gering. Ik ben werkzaam geweest aan een 
L. S., waarvan de kinderen thuis zelf een heel bibliotheekje hadden 
en op een andere waarvan de kinderen thuis nooit een boek lazen 
en zelfs geen zuiver Nederlandsch hoorden. Het verschil in algemeene 
ontwikkeling is bij kinderen van 10 i 12 jaar daardoor enorm. En

in de klasse komt te zitten? Ik beschuldig deze menschen als leeraren 
niet, maar ik vestig slechts de aandacht op den onzedelijken drang 
die ze zoo, willens of onwillens, op de ouders hunner toekomstige 
leerlingen uitoefenen.

En zelfs in het gunstigste geval, wanneer leerlingen mbt en 
lingen zonder Fransch in twee groepen worden verdeeld en afzonderlijk 
worden aangepakt, dan hebben de ouders gewoonlijk het juiste inzicht 
niet in deze handeling en zij vertalen dit zoo: „De leerlingen 
Fransch hebben een streepje voor. Dat streepje voor mag ik 
kinderen niet onthouden".

Maar er is ook bepaalde corruptie of iets, wat daar stellig g 
veel op lijkt. Een directeur eener H. B. S. in deze stad verte 
een paar weken geleden, dat hij op een 
had tegen het Fransch op de prh 
Hoofd eener L. S. hem spijtig ha< 
bijverdiensten niet gunde. Het is een 
moeten om advies bij de melkers!

Dezelfde Directeur vertelde me ook, dat sommige Hoofden stelsel
matig geen „vrijstelling" (van toelatings-examen H. B. S.) meer afgeven 
aan kinderen, die geen les in 't Fransch hebben gehad. Men kan 
natuurlijk zeggen: „Zeer juist, want anders hebben de leerlingen op 
sommige H. B. S.en te veel moeite met het volgen van ’t onderwijs, 
maar men zou ook kunnen denken 
van het Hoofd bovengenoemd.

In elk geval, het resultaat is natuurlijk dat bij de ouders „spontane 
drang" ontstaat. Maar, indien dezelfde dingen voorkwamen in verband 
met AViskunde of Duitsch, dan zou stellig een beweging ontstaan om 
ook deze vakken op private cursussen te gaan onderwijzen of zelfs ze 
op de L. S. in te voeren.
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juist die laatste twee jaar op 
voor de M. S. Maar verder heeft men 
godsdienstonderwijs en het handwerkoc 
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klasseverband niet toelaat met hen nieuwe 
Bovendien moet men vooral niet 
de kinderen uit het zesde leerjaai 
toen ik onderwijzer was aan 
bijzondere attractie van < 
wist klaar te maken voor 
looflijke inspanning zoowel 
laatste jaren is het echter i

> de L. S. moeten den grond leggen 
leeft men op sommige scholen b.v. het 

>nderwijs in de schooluren ge- 
buiten viel. De jongens worden ge- 

gehouden”, omdat het 
leerstof te behandelen.

vergeten, dat vroeger bij uitzondering 
r naar de M.S. gingen. Indertijd, 

de Nutsschool alhier, was het juist een 
die school, dat ze in zes jaar de kinderen 
de M.S., al was ’t dan ten koste van onge- 

. van onderwijzers als van kinderen. In de 
meer en meer een gewoonte geworden de 

kinderen uit de 6de klasse (dus vaak op 11-jarigen leeftijd) naar de 
M.S. te sturen. Ik weet uit statistieken, dat de leeftijd der Iste-klassers 
thans weer rijst; de ouders schijnen dus wat verstandiger te worden 
en als men een paar jaar geduld heeft, zal wel blijken waar de tijd 
en energie, vroeger aan het Fransch besteed, thans aan ten goede 
komen.

Het derde punt is dit: „Confessioneele en neutrale bijzondere scholen 
hebben het voorrecht dat ze nog Fransch kunnen onderwijzen. Laten 
de Openbare Scholen nu trachten dit voorrecht ook weer te bemach
tigen". Men boude het mij ten goede, maar ik vind dit geen beginsel
vaste redeneering.

Als men iets afkeurt, moet men trachten het uit te roeien, maar 
nooit kan goed gepraat worden dat men het gaat navolgen. De cenig 
juiste redeneering zou wezen: „Laten we met inspanning van alle 
krachten beproeven deze onbillijkheid en deze oneerlijke concurrentie 
weg te nemen, door te zorgen dat op geen enkele L.S. meer Fransch 
worde onderwezen.”

Dat door den huidigen toestand Fransche cursussen nog meer van
zelfsprekend zullen gaan worden, kan alleen beweerd worden door 
hen, die geen vertrouwen genoeg hebben in hun eigen ideaal. Het 
leerlingen-gehaltc rijst, de leeraren passen zich meer en meer bij den 
nieuwen toestand aan. Wanneer nu de ouders eens flinkweg weigerden * 
aan die cursussen mee te werken, dan zouden ze vanzelf doodbloeden. 
Ook voor de gemeentebesturen ligt hier een taak. Zij behoorden geen 
lokalen meer beschikbaar te stellen voor het saboteeren van een 
rijkswet en evenals het b. v. aan de leeraren der M. S. (in den Haag) 
verboden is aan leerlingen van hun eigen school privaatlessen te
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nieuwe kk

’ldP

andere vakken en behoeft hij eenvoudig te rep» 
ander gebruikt, dan verschilt de woordenschat 
van dien, welken hij bezit, dat hij toch wel aat 
En zóó vast zit gewoonlijk de woordvoorraad 
na een jaar vrijwel ong<’ 
deel van verdwenen. Dan zijn aan het eind van 
Franschlooze leerlingen vrijwel in kennis gelijk 
overigens gelijke begaafdheden, alleen hebben ze 
werken. Maar we laten ons leiden door de < 
normalen Franschloozen leerling. Die normaalhi 
naar de cijfers voor Duitsch en Nederlandsch.

Ik heb bij deze wijze van doen nooit iets bemerkt van eenige ver-

van Fransch in een 5de of 6de 
Dit zou den bestaanden toestand niet 

weer verwarring brengen in de eerste 
het Fransch brengen bij de eischen van 

verbazen, als dan de slokop die vroeger 
s, opeens zeer matig werd. Ik vrees maar 
imerhand weer wijder en wijder zou gaan

geven, zoo konden de gemeentebesturen toch gemakkelijk de onder- 
wijzers in hun gemeente verbieden om les te geven aan cursusjes 
Fransch voor leerlingen beneden den 12- of 13-jarigen leeftijd. Ik 
zou wel eens willen zien wat er dan van die cursussen terecht zou 
komen.

Voor een facultatieve toelating 
leerjaar voel ik zeer weinig. ~ 
verbeteren. Want dit zou óf 
klasse der M. S. of weer 
toelating. En het zou me zeer 
zoo geweldig begeerig was, «n 
al te zeer dat hij langzanicn

Waar we heengaan, blijkt m. i. duidelijk uit het adres dat in deze 
maand (zie Vacature 9 Juli 1927) de afdeeling ’s-Gravenhagc van het 
N. O. G. zond aan B. en W. van ’s-Gravenhage. Daarin verzoekt 
ze de tegenwoordige A-klassen om te zetten in zevende leerjaren, die 

lassen in de eerste plaats toe te voegen aan de scholen, 
waarvan veel leerlingen bestemd zijn voor H. B. S. en Gymnasium, 
die klassen te bestemmen voor de toekomstige leerlingen van II. B. S. 
en Gymnasium, en in die klassen, behalve de gewone vakken van 
lager onderwijs, ook te doen onderwijzen Fransch en "Wiskunde.

Daarmee is dan de cirkel- of liever spiraalgang precies volbracht 
en komen we, waar we vroeger waren, behalve dat dc verkeerde 
dingen vermeden zijn bij den gevraagden toestand.

Ten laatste nog een enkel woord over mijn eigen school. Mijn 
collega’s en ik beginnen met het Fransch volkomen van den grond af 
en redeneeren zoo: „Wij willen ons aan de wet houden. Heeft een 
leerling op de L. S. hetzelfde boekje gebruikt dat wij gebruiken (wat 
zeer zelden voorkomt), welnu dan heeft hij wat meer tijd voor zijn 

en behoeft hij eenvoudig te repetecrcn. Heeft hij een 
c in ons boekje zooveel 
trdig wat te doen heeft.” 

van de L. S. niet, of 
'ebruikt te hebben gelegen, is er een groot 

de 1ste klasse de 
aan de anderen, bij 
wat harder moeten 

capaciteiten van den 
leid wordt afgemeten
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Beveiliging van de schooljeugd 
tegen verkeersgevaren.

•<

een bepaalde 
unten;
, ar tier vroeger

een kwartier

1926 
van onder 

. commissie ge 
bestudeeren 
ordering

0p 23 Maart 1926 is door den wet
houder van onderwijs van Amster

dam een commissie geïnstalleerd, belast 
met het bestudeeren van het vraagstuk 
der bevordering van de veiligheid der 
schooljeugd ten opzichte van de ge
varen van het straatverkeer.

c/e commissie heeft thans haar rap- 
waaraan wij de vol- 
ontleenen.

men te Amsterdam 1306 
> gevolg van het straat- 
slachtofFcrs zijn 18 jaar 

11 jaar of jonger; 59 
van roekeloosheid van 
pCt. (79 gevallen) is 

rkeersfouten van voet- 
-ic waartoe voor 't 

de schooljeugd behoort. 
i spreekt zich eenstem- 
verkeeroonderwijo op 3e 

riet als afzonderlijk vak.

vcling bij de kinderen die reeds wat Fransch kenden aan ’t begin 
der eerste klasse.

Ter illustratie van wat in een paar jaar te bereiken is, geef ik 
dit voorbeeld nog. Ik had op een vrijen middag een jongen voor straf 
op school. Het was een normale leerling aan 't eind der 2de klasse 
met 5 voor Nederlandsch, 6 voor Fransch en Engclsch en 5 voor 
Duitsch. Ik gaf hem een cind-examenvertaling en een woordenboek 
en liet hem gedurende twee en half uur zijn krachten aan de vertaling 
beproeven. Het resultaat was dat hij maar één belangrijke fout had 
gemaakt. Nu kan ik onmogelijk geloovcn dat deze leerling, na nog 
minstens drie jaar Fransch te hebben geleerd, zoo onhandig zal staan 
tegenover die taal, dat hij zich er niet mee weet te redden.

En dus is mijn conclusie: Laten we de zaak nog eens aanzien. Geef 
een fair trial aan de nieuwe methode, die nog lijdt als wij allen 
eenigszins, aan oorlogsneurosc. Over vijf jaar lachen we om ons pessi
misme en hebben wc de Ncderlaudscke cultuur en de Nederlandsche 
taal een grooten dienst gedaan.

Den Haag.

port uitgebracht, 
gende hoofdzaken 

In 1926 lelt r 
ongelukken als 
verkeer; 512 sl 
of jonger; 245 
pCt. is gevolg i 
bestuurders; 7,3 
te wijten aan verl 
gangers, kategot 
overgroote deel d 

De commissie 
mig uit voor i 
*cboten. Echter ni

doch schijnbaar onopzettelijk geweven 
door het andere onderwijs.

De meerderheid voelt voor bezoek af 
en toe van politiepersoneel aan de 
school ter instructie, de minderheid acht 
dit niet noodig. Praktisch zal het trou
wens moeilijk zijn om voldoend ge
schikt personeel voor dit doel te vinden.

Ten einde in de praktijk het geleerde 
toe te passen, lijkt het de commissie 
nuttig om of en toe speciale .verkeert- 
ecboolwandelingen" door drukke stads
wijken te houden. Ook door lichtbeeld, 
film en spreuken kan het doel bevor
derd worden.

Verder geeft de commissie de vol
gende middelen aan:

1. vroeger openen der scholen;
2. van te voren verkennen van den 

weg bij het naar buiten laten 
van de leerlingen ;

3. voorschrijven van
route op drukke puni

4. de scholen een kwar 
laten beginnen en
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leer niet

de 
uit

gebleven.

het verke

ige verdeeling der kinderen 
r de scholen ;
nieuwbouw

voor het 
plaatsen ;

maken in de 
trsotigelukken 
inderen over-

luwingsborden 
bij scholen te 

"'"Hing t

V ervol gonderwijs.

Het voorbeeld van

■ laten eindigen ter vermij- 
in de spitsuren ;
politie bijzondere zorg op- 
tijdens het uit- en aangaan

gde dc
, voelden zie

l de maatregel 
voor hel geven 

Tevens is het een 
eerlingen gebonden zijn ;

het leerplan. Hel 
voor, dat zij lid zijn van 

:n of clubs, waarvoor ook dc 
iren beschikbaar moeten zijn, 
een der oorzaken van het s 
verzuim.

vormen 
bij het 

sn duur 
C. D. F

mei Maart 
ng hebben 

rgekomen ver- 
eningen bleek, 

s zeer belangrijk is 
alsmede het betrek- 
leerlingcn, dat zich 

aanmeldt, heeft bij 
en W. dc vraag doen rijzen, of 

loeld onderwijs in zijn huidigen vorm 
moet worden gestaakt, omdat het blijk
baar niet aan de behoefte voldoet, dan 
wel of door een aanvulling van het 
leerplan met een of meer populaire 
vakken het onderwijs aantrekkelijker 
moet worden gemaakt, zoodat op een 
grooter en regelmatiger bezoek valt te 
rekenen.

Met bovengenoemde gegevens en c 
verslagen omtrent dc cursussen, u 
enkele waarvan blijkt, dat dc rcsultalc 
beneden de verwachting zijn

hebben B. en W. zich gewend tot de 
commissie van toezicht op het lager 
onderwijs, met verzoek hen omtrent 
deze aangelegenheid van advies te dienen 
en waarbij gevraagd werd, of het ver
volgonderwijs zooals het thans wordt 
gegeven al dan niet moet worden ge
staakt : of met handhaving van de 
bij de wet gestelde eischen het ver
volgonderwijs in stand moei worden 
gehouden, nadat dc betrekkelijke ver
ordening en het leerplan zoodanig zijn 
gewijzigd, dat het onderwijs aantrek
kelijker wordt voor de leerlingen en 
daardoor beter aan het doel beant
woordt en, zoo ja, welke wijzigingen 
dan dienen te worden aangebracht; of 
dal het vervolgonderwijs dient te wor
den opgeheven en daarvoor in dc plaats 
behoort te worden gesteld ander onder
wijs voor de rijpere jeugd; zoo ja, in 
welken vorm en het aantal plaatsen, 
waar dit onderwijs dan dient te wor
den gegeven, de te onderwijzen vakken, 
alsmede een kostenraming.

De commissie deelt ten volle het oor
deel van B. en W., dat het vervolg
onderwijs niet aan dc behoefte voldoet. 
Zij meent echter, dat cr voor dc ge
ringe animo voor dit onderwijs ccnigc 
oorzaken zijn. Vele gemeenten hebben 
van dc door hel rijk geboden gelegen
heid om het vervolgonderwijs op te 
hellen, gebruik gemaakt.

In dc gemeenten, waar men dit onder
wijs is blijven voortzetten, moest in 
verband met dc gcmccnlelinanciën zui
nigheid worden betracht. Zoo ook hier. 
Wilde een cursus doorgaan, dan moesten 
zich 15 leerling aamncldcn. Het gevolg 
was, dat zij, die reeds een winter
halfjaar een cursus hadden gevolgd, 
met dc nieuwe leerlingen in één klas 
moesten worden samengebracht. Deze 
maatregel moedigde de leerlingen aller
minst aan, zij voelden zich achteruit
gezet, terwijl de maatregel mede een 
beletsel was voor hel geven van goed 
onderwijs. Tevens is het een bezwaar, 
dat dc leerlingen gebonden zijn aan de 
vakken van het leerplan. Hel komt 
vaak voor, dat zij lid zijn van vereeni- 
gingen of clubs, waarvoor ook dc noodigc 
avonduren beschikbaar moeten zijn. Dit

vuldig

en W. van Velsen berichten den 
raad, dat zij, teneinde zich een 

beter oordeel te kunnen vormen om
trent den gang van zaken bij het ver
volgonderwijs. tijdens den duur der 
Cursussen aan dc scholen C. D. F. en 
G. van Oclobcr 1926 lol en ir 
1927, geregeld aanteekening 
doen houden van de voorg-1" 
zuimen. Uit deze aanteeker 
dal het absentisme 
geweest. Dit euvel, 
kelijk klein aantal 1 
voor deelneming 
B. en W. dc vraag 
bedoeld onderwijs in 

rden gcslas1-' 
de ben- 
een aanvulling i 
een of meer p- 

rwijs aantrek, 
taakt, zoodat

der scholen;
6. waarschuwing 

verkeer l , .
7. regelmatig melding r 

scholen van vcrkeei 
aan schoolgaande kit 
komen;

8. doelmatig

9. tïi"nieuwbouw zorgen dat geen 
scholen aan drukke verkeerswegen 
worden gebouwd en dat hun uit
gangen ruim uitzicht op den rij
weg hebben, daarvoor bijv, de 
speelplaats vóór de school aan
leggen ;

10. naast speeltuinen 
speelpleinen, waar 
door mag gaan.
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het
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geconcludeerd, 
bemoeiingen 
zorging

Juist op dit 
gemeente, naar

bezwaar v 
februik zijnde 

Men hee: 
boven de

«Tol .

lol den 
Kiemcns 
ningcn

I
dat de gemeente hare 

op hel gebied van de ver- 
van het onderwijs voor de jeugd 

den leerplichtigen leeftijd kan

geluk geboren”. Opvoeding 
het kind van de geboorte 

schoolleeftijd door J. 
-Reurslag, met tcekc- 

van Adri Alindo. Uitgave 
Mij. tol Nut van ‘l Al- 

, Centraal Station Am- 
lam. Prijs f 0.60.

Nog kan als een bezwaar worden 
aangemerkt de in gebruik zijnde oudcr- 
wetschc leermethode. Men heeft hier 
te doen met leerlingen boven den leer
plichtigen leeftijd. Vooral de jongens 
voelen er niet voor om behandeld te 
worden als leerlingen van een lagere 
school. Zij willen meer vrij zijn en ver
langen naar iels, dat meer hun ambitie 
heeft en meer in overeenstemming is 
met hun aard of hunne werkzaamheden. 
Er behoort voor hel vervolgonderwijs 
meer vrijheid te zijn.

De commissie meent dan ook te moeten 
advisecren het vervolgonderwijs, zooals 
dit thans gegeven wordt, op te hellen. 
Zij is van oordeel, dat bijvoeging van 
een ol meer populaire vakken ook niet 
tot het gcwcnschtc doel zal leiden.

Hieruit dient evenwel niet ie worden

niet voor jezelf natuurlijk! (Ja, zóó hoo- 
vaardig denk ie!) Je bent immers een 
ervaren moeder, voor wie de werken 
van Ligthari en Gunning niet onbekend 
zijn. Je hebt cursussen gevolgd in zui- 
geiingen-verzorging. Je weet er alles 
van ! Maar dit smakelijke, gezellige 
gaatje zal je taak licht maken: 
korte hoofdstukjes, en mooie druk, ei 
je begint!

Je begint en kijkt niet meer op, je 
vergeet alles om je heen; je vergeet, 
dal je zoo'n ervaren moeder was, die 
alleen maar beoordeelen zou voor ‘t 
departement, je leeft mee met heel je 
moederhart, het beste, het teerste wordt 
in je gewekt, en met een stillen zucht 
doe je het dicht, maar laat het op je 
tafel liggen, want morgen wil je dit en 
dat nog eens o verlezen, en terwijl je 
opslaat, loop je zoetjes voor je heen 
te neuriën: „draai het wieltje nog

En c 
drukke

Tk heb een 
een avond.

-weg" • 
Riemcns 
titel.

De uiterlijke verzorging van het 
boekje is al zoo aantrekkelijk: de titel
plaat met z‘n zes feeën, die bescher
mend om het kleine, slapende kopje 
van een menschcnkindjc zich scharen, 
de zeer mooie tcckcning boven 't eerste 
deel: „de zuigeling" en de fijne, leven
dige leckcningctjcs overal tusschcn den 
tekst. Dal alles is reeds zoo sprekend, 
en zoo ontroerend voor je rnoederhart; 
en dan komt de lectuur.

Oorspronkelijk dacht je: „nu ja, *t 
is een boekje met een tendenz, uitge
geven door hel nuttige Nut, en je zult 
het eventjes goed doorlezen, om hel te 
beoordeelen voor je eigen departement.

gebied is er voor de 
v de meening der com
missie, een belangrijke taak weggelcgd 
in den strijd tegen de gevaren voor de 
jeugd, gelegen in bioscoopbezoek of 
andere voorkomende openbare vermake
lijkheden. De commissie adviseert dan 
ook, in de plaats van het vervolgonder
wijs te stellen onderwijs voor de rijpere 
jeugd en daarbij te volgen het systeem 
zooals dat in de gemeente Lonncker is 
ingevoerd. Dit systeem is nader uitge- 
wcrkl, terwijl daarbij is uitgegaan 
de gedachte van gelijkstelling van 
openbaar en bijzonder onderwijs.

den volgenden morgen in je 
bedoening is er dat liedje weer 

: pagina, waar hel stond. Er is 
eders in je houding tegen de 

kinderen, meer bewust, meer bezield 
dan anders, want je hebt gisterenavond 
iets do.orleefd, en het heeft z’n invloed

gelukkigen avond gehad, 
avond, waarop ik heelemaal 
was in het boekje van Mevrouw 

is— Rcurslag met bovenstaanden
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zóó mooi maakt? 
ook het vlot-geschre- 

, kernachtige zinnen; 
, die nergens vervalt 
, maar de booldzaak 

zeer de aandacht 
de groote, rijke 

eekt, waardoor 
.ja, juist.

heb je dit

er niet i 
zitten; l

af. wat dit boekje
Natuurlijk, 't is < 

vene met de korte, 
ook de groote lijn, 
in de kleinigheden, 
vasthoudt, wat zoo 
geboeid houdt; 't is ook de e 
ervaring, die er uit spreekt, 
je telkens het gevoel hebt: 
zóó is mijn geval, en daar 
kind en daar heb je dal".

Maar *t is bovenal toch ~ de geest, 
die door heel dit boekje heen spreekt, 
de goede geest, de geest van toegewijde.

dit boekje te willen verspreiden onder 
de mcnschen.

Een Daad, die niet zal nalaten zijn 
zegen te brengen, want voor iedere 
moeder, in wie iets van dat verant
woordelijkheidsgevoel leeft, uit welken 
kring ook, geeft het zéér veel, mede 
door den eenvoud, waarin de dingen 
besproken worden.

Mevrouw Ricmcns— Reurslag en het 
Hoofdbestuur van 't Nut onze warme 
dank voor dit boekje I

G. B. IMMINK-—Cost Budde.

verstandige liefde, die uitgesproken 
wordt in 't „Besluit", maar geweven 
is door het geheel.

Dit is voor mij het allerbelangrijkste: 
Dit boekje leert ons. moeders, te 

staan bóven de moeiten, allerlei kleine 
moeiten, die o! zoo groot zijn als wij 

meer boven staan, maar eronder 
het geeft zulk een groote plaats 
: suggestieve kracht, hel is zoo 

:htigen 
’t Nut

gehad; en je draagt je kleinen, onhan- 
digen, iet-wat langzamen vierjarigen 
jongen een „klein werkje" op — waar
lijk niet voor den eersten keer.

Je wist immers al lang boe paedago- 
gisch het is, „kleine werkjes" te vragen, 
maar je voelt je van morgen opnieuw 
geduldig, opnieuw bezield, want dat 

gemoed getroffen : 
nle, door het zelf-
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zocders

Naar Nieuwe Wegen! 
door A. J- STRAATMAN.

iken op 
Men

A 1T ie >" de onderwijzerswereld wat meeleeft, kennis neemt van
’ * mceningen die geuit worden, van pogingen zich zelf te zijn, 

oude wegen te verlaten en al is het strompelend, toch vol moed 
nieuwe in te slaan, . . . die komt tot de overtuiging, dat er onder en 
door de opvoeders en onderwijzers van de laatste jaren met grooten 
ernst gezocht en gewerkt wordt. De gedachte, dat de „Positie" het 
voornaamste was, .. . denkbeeld voortgekomen en gegroeid tot een 
allcsbchecrschend besef in den tijd toen wat smalend gezegd kon 
worden, dat „de meesters heelc heeren begonnen te worden”, dat 
egoïstische en geestdoodende denken beheerscht de onderwijzerswereld 
niet meer. Of er vrede en rust hecrscht? . . . Allerminst, maar het 
object van den strijd is in de meeste gevallen iets anders geworden. 
Was het een twintig jaar en langer geleden gewoonte dat enkele 
ploeteraars, peuteraars, nu en dan een enkele wetenschappelijke 
zoeker zocht en meende te vinden een nieuwe, . . . schijn-nicuwe weg 
soms voor het onderwijzen van eenig vak, van een onderdeeltje soms 
maar ... en dat hij zijn vondst, bedenksel, maaksel in een nieuwe . .. 
„aan een langgevoelde behoefte voldoende" methode uitwerkte, . . . 
de onderwijswereld maakte er zich niet druk over. Hoogstens pompten 
ze een overzicht er van in hun hoofd voor een examen, van slechts 
enkelen kan gezegd worden, dat ze met blijde belangstelling van 
nieuwe gedachten of uitspraken op opvoedkundig terrein kennis namen.

Dat is anders geworden. Men behoeft maar eens een kijkje te 
nemen op de leestafel in het Nederlandsch Schoolmuseum te Amster
dam en men ziet een klein honderdtal bladen en tijdschriften aan 
opvoedkundige vraagstukken gewijd. En als er een blad ontbreekt, 
komt gauw een vraag er naar! Men kan geen dag- of weekblad van 
ccnigc beteckenis opnemen of men vindt, zoo niet een vaste rubriek 
onder speciale redactie, dan toch van tijd tot tijd belangrijke be
sprekingen van deze soort. Juist dit is van zooveel belang, . . . opvoed
kundige vraagstukken zijn geen schoolmeesters-monopolic meer, maar 
trekken aller aandacht.
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Wat jammer, dat zoo iéts zoo kort duurtl Wa&r geklaagd werd, 
daar was dat de grondtoon en van geen bezoeker werd de klacht 
gehoord, dat er gebrek was aan stof tot denken, zoeken, vergelijken.

Een verblijdend teeken! Toch ook zorgvol. Immers naast de 
belangstelling spreekt hieruit scherp den strijd, de groote vei 
heid, de eenzijdigheid, die het denken hindert en zuiver zien belet.

Dat zoeken naar de hoogste beginselen is zwaar op 
waar nog zooveel onvast is, waar zoo eenzijdig was 
wetenschappelijk zoeken- onder breede voorlichting i 
pelijk geschoolden, die hun werk op het gewenschte 
gesteld, nog niet was voorgekomen. Zeker, er waren 
kenden, niet onbekend met wetenschappelijk 
krummelige wijze waarop ze tot studie waren 
aantal goed onderlegden die opvoedkundige 
object namen, w-as toch zeer klein. Nu is h« 
als een nict-vnkman-in-beperkten-zin zich wetenschappelijk gefundeerd 
uitlaat over onderwijsvragen. De gelukkig sterk toenemende belang
stelling uit ouderkringen heeft daartoe veel bijgedragen.

Op dit terrein is door de groote verdeeldheid de mogelijkheid voor 
den belangstellenden buitenstaander van de meeste meeningen kennis 
te nemen niet mogelijk, al was ’t alleen maar 
wegingen. Toch is met elkaar kennis maken 
de daden wel zeer noodig.

Het Nederlandsch Schoolmuseum heeft in de feestelijke stemming 
van een vijftigjarig bestaan een uitnemend geslaagde poging gedaan 
aan de bezoekers te toonen wat er groeit en bloeit, ook wat er woelt 
gelukkig. Uitnemend geslaagd, want in de 4 weken kwamen er ruim 
6000 bezoekers, bleven velen uren lang bewonderen, kwamen terug 
en raakten soms niet uitgepraat over al het moois dat ze zagen. Al 
het moois, maar niet alle moois. De tentoonstelling was allesbehalve 
volledig, al besloeg ze eenige groote zalen van het Stedelijk Museum. 
Onvolledig uit gebrek aan geld vooral, soms door lauwheid van hen, 
die noodzakelijk hun denkbeelden hadden moeten demonstreeren,.. ■ 
in verschillend opzicht uitnemend verzorgd, schitterend toegelicht ook 
door ijverige, warme medewerking.

„ Het is dringend noodig, dat de aanhangers van verschillende 
opvoedkundige opvattingen hun ouderlingen strijd staken. Wel 
moeten zij strijden voor goede ideeën, doch niet tegen maar met 
elkaar, zoekend naar de hoogste beginselen, die 
gelden en leiding geven.”
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> voor-een-leek zeer 
Klinkt niet poëtisch, 

mislukt kunst-

Stof tot vergelijken vooral ten opzichte van veel vraagstukken, . . . 
lang niet van alle die in en buiten de onderwijswereld de mcnschcn 
scheiden in enthousiaste vóór- en niet minder heftige tegenstanders ; .. . 
vraagstukken hier getoond in tastbaren vorm, die dikwijls voerde tot 
beter begrijpen van eigen meening door de zichtbare tegenstelling, 
tot meer waardccring van een afwijking, door zorgvol afwerken en 
toonen in den arbeid van kinderen.

Daar was de handcnarbeidszaal. Naast producten van vrouwelijke 
handwerken waren er heel wat slöjdstukken. De meisjeswerkstukken 
lokten meest bewondering. De omstandigheid, dat in dit vak de oude 
weg, die van den naailap en van den cndeloozen, viezen breilap reeds 
lang verlaten is voor die van de kleine voorwerpen van practischen 
aard, waaraan telkens maar één nieuwe moeilijkheid wordt geleerd, 
al of niet met inoefenen van de oude, geeft zekere vastheid van werk
inrichting, alleen gestoord hier en daar door het opnemen van nieuwe 
werkstukken aan mode-bevliegingen ontleend, en door de vraag wan
neer en óf de machine haar intocht ergens moet maken. Van bijzondere 
waarde waren de inzendingen van al het werk door bepaalde leer
lingen gemaakt. De vergelijking met ander werk, b.v. in de school- 
albums ondergebracht, heeft allicht bij inzenders de gedachte doen 
ontstaan, dat het gewenscht kon zijn een steviger, netter album voor 
handwerk aan te leggen, dan de onoogclijke, slappe, verkleurende naaisels 
van omslagpapier, zooals nu op alle scholen nog worden gebruikt, niet tot 
vorming van den zin voor netheid, die toch zeker van het vak moet 
uitgaan. Misschien ontwerpt een uitgever een solide en stevige omslag, 
die in de school kan blijven, of een die aan de leerling bij het ver
laten der school kan worden meegegeven.

Bij handenarbeid treffend sprekende vraagstukken, waarvan 
brengen buiten den kring der vakmannen in beperkten zin wel 
noodig is. Wat klonk er? Een stellig overtuigd aanhanger 
bepaald systeem loopt minachtend kijkend langs 
aantrekkelijke werkstukken en zegt: „Snert!" ’t I 
maar duidelijk was ’t. Een ander zegt: „Zeker van een 
nijvcraarl Onderwijl staat een vurig Montcssori-voorstandster ijverig 
modellen en maten te notecren om ze goed te kennen ... terwijl een 
vierde vraagt, of ze zulk werk, dat toch duidelijk vooral door den 
uiterlijken vorm aantrekkelijk is en niet de innerlijke gaven en krachten 
van den leerling allereerst aansprak, of ze dat op de Montessorischool 
wil invoeren, de school, die de innerlijke vorming van de leerlingen 
hooger acht dan het product. Zoo botsen daar fel de twee richtingen 
der handenarbeiders: a. zoeken van lust in den arbeid, het werk, van
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een streven naar vervolmaking daarvan; b. door de bekoring van het 
voortgebrachte product uit zijn aard, niet uit de afwerking, lust scheppen 
in den arbeid en de productie, om zoo door veelvuldige herhaling van 
gelijksoortig maar verschillend en steeds aantrekkelijk werk grootere 
vaardigheid te scheppen. Ze moesten meer naast elkaar te zien zijn 
op neutraal grondgebied én in grootere hoeveelheid.

Even verder het Montessorilokaal e:n dat der „Fröbelschool", Ook 
die stellen allerlei vragen. Het eerst treft het feit, dat de „Fröbel
school" .. . de naam is niet juist meer, maar als onderscheiding heel 
makkelijk, waar ze allebei „voorbereidend” zijn . . . dat deze bijna 
uitsluitend arbeid van kinderen toont, producten uit en met de leer
middelen opgebouwd en dat de tweede uitsluitend inrichting en hulp
middelen laat zien. En dan hoort men vragen en bedenkingen oprijzen. 
Sober en „wat kaaltjes" van 't één. Maar ook de vragen: „Is er 
niets, dat de kinders maken P' in 't andere lokaal. En dan herinnert 
men zich de bewonderende uitroepen: „Hoe kunnen die kleine kinder
handjes ’t maken!" En dan rijzen er vragen: Moet niet een gedachte 
materieel verduidelijkt worden of, door kinderpogen blijken in knipsel, 
tcekening. kleiboetseersel welke leemten er in de opvatting zijn? Wordt 
denkcnd-voorstellen niet noodig gevolgd door materieel-voorstellen ? 
Wie niet volgde, wat uit de botsingen der tegenstanders(sters) — Frö- 
belschen en Montessoriaanschcn — groeide, ziet hier duidelijk, dat van 
het tweede beginsel nu en dan paralcllisme opduikt in het eerste, naar 
leermiddel en naar daad, ... en we hoorden smalen van „nalooperij". 
Anderen verheugen zich er over dat in den laatstcn tijd in en door 
strijd de „Fröbelschool" v erjongde, zich losmaakte uit het verstijvende 
keurslijf waarin de stroeve klassikale methode de primair individuccle 
en vrijheidslievende gedachte van de „ Kindertuin" had geklemd. Werk 
of toon uw werk naast elkaar ter vergelijking en volmaking I

De school van 1870 had veel bekijk l Historische aandoeningen van 
den ouderen naast blijde vergelijking met toestanden van nu bij de 
jongeren. Welke van de twee de meest waardevolle en juiste? Heeft 
de vrijheidstoon in de Montessorischool het goede stelsel gegrepen? 
Past alleen smalend schouderophalen voor het stramme klassikale 
stelsel, dat in de school van '70 en later... cn nóg soms hcerscht? 
Zijn we allen evenwichtsnaturen, aan wier eigen inzicht kan, nidg 
worden ovcrgelatcn in welk tempo, van uit welk aangrijpingspunt, in 
welke volharding gewerkt zal worden? Heeft het Daltonstelsel den 
weg gevonden? Jammer genoeg hadden de voorstanders van het laatste 
in wat te groote bescheidenheid aan de uitnoodigingen taken en uit
voeringen in te zenden weerstand geboden en was daarvan zoo goed
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En al soezend bij de school van '70 herinneren we ons de klassen 
van 80, van 60, van 56, waarvoor we zelf stonden indertijd, met een 
productie van 2 A 3 maal 56 taaloefeningen, 2 4 3 maal 56 maal 5 
sommen én 56 opstellen én 56 schoonschriften per 
keken smachtend naar Kees Boeke’s tafel, alleen maar om 
stigc, van testkeuring ovet 
weten wel, daar zijn nog a 
„het gemak” van den onderwijzer, voor 
eerder andere en belangrijker dan dit, maar 
is overbodig, want nutteloos, ... wordt 
gehoord, dat gemakzucht aan dat pri.._ 
maar doen en de resultaten naast elkaar

Is ’t ook niet een vraagstuk, dat

60, van
: van 2 A 3 maal 56 taaloefenii
én 56 opstellen én 56 schoonschriften per week! En we 

Kees Boeke’s tafel, alleen maar om de kun- 
ergenomen manier van zelfcorrectie. Ja, we 
andere principen in verborgen, dan die van 

lerwijzer, voor den bewerker van het stelsel 
bij de betoning: correctie 

nu en dan ook de meening 
trincipe niet vreemd is. Een poos 

leggen na een mooien proeftijd ! 
nu, bij toepassing van Boeke’s

als niets te zien. En dat moeten wc toch hebben, de opdrachten en 
de uitvoeringen er van, om te kunnen zien hoe het groeit en .wat 
er van” groeit. Werk van kinders, van klassen liefst, herhaaldclijk 
en uit verschillenden kring.

In de school van'70 treffen ons de banken en ze roepen een nieuw 
vraagstuk op. Neen, wc hebben ze aan den lijve genoten en verlangen 
niet meer er naar. Maar door die oude met hun gevoelde bezwaren 
worden we gedreven naar de nieuwste en naar de nihilistische. De 
nieuwste: die voor één leerling; de opklepbarc; de verstelbare; de 
nieuwste Rotterdammer, die met een enkele handgreep voor elke 
leerling geschikt gesteld kan worden en die dan voldoet aan al de 
eischen, die in een bibliotheek van hygiënische studies, van zware 
wetenschappelijke werken zijn neergciegd, opdat niet het jonge lijf 
van het kind onherstelbare schade zal lijden door het lang zitten in 
gedwongen schoolsche houding. En de nihilistische, die heel mooie, 
knusse, gezellige tafeltjes en stoeltjes! Ze trekken zich van al die 
wijsheden over scoliose en rachitische kinderen en over borstbeklem- 
ming en vervorming niets aan! Larie! Onze leerlingen zitten niet.zoo 
lang! Als ze ’t onaangenaam vinden . . . (is moeite doorstaan, leed- 
dragen opvoedend, vraagt één). . . dan staan ze op en gaan loopen 
of staan of kruipen of liggen .. . zijn ze niet vrij ? Tenzij, zegt weer 
een ander, tenzij ze door hun aanleg en bouw het gevaar niet merken, 
de knoei niet voelen en toch onherstelbaar krijgen! Een ander, waar
schijnlijk er niet aan denkende, dat de tafelaars bepaalde voorwaarden 
vragen voor de invoering van hun meubels, vraagt in een bewonderend 
artikel over een pas geopende voorbereidende school, of men het nu 
nog niet zal wagen eens gewone klasselokalen óók van zulke mooie 
meubeltjes te voorzien! Weg met die stijf-in-de-rije bankenl
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stelsel, dat ook in de Montessorischool van betcekenis zal worden, 
of het kind suiver de woorden en met gemak en als automatische be
weging zal leeren schrijven, als het alleen maar de uitgangen, niet 
meer de heele woorden behoeft te schrijven, als het zuiver schrijven 
alleen maar uitgaat van het „weten hoe" en niet van het „door ge
woonte niet anders kunnen.3" Ja, correctie! Hindert het wat als men 
de kinderen heel mooi, met pracht van sierletters in velerlei kleur 
wetenswaardigc zaken laat notecren en ze niet corrigeert? Zoo gaf 
leerlingwerk te lezen in prachtuitvoering: p. f. pour feliciteer ... p. c. 
pour condoliancc. Zoo stonden in lijsten van vreemde uitdrukkingen 
(bravo, al is ’t wat oudcrwctsch, ’t is goed!) niet gecorrigeerd de 
woorden: Heriditair; Revcnain (bedot 
Terrorsimc; (voor terrorisme).

Inderdaad, het vraagstuk van de correctie moet nog eens. .. be
sproken niet, maar in de praktijk bekeken worden door vakman en 
leek aan de producties van leerlingen, naast elkaar gesteld naar ver
schillend beginsel.

Vragen??? Wie als ik het genoegen had dagen en weken op de 
tentoonstelling door te brengen, kon genieten. Wijl het te woord 
staan van alle belangstellenden den directeur of bij zijn afwezigheid 
(het Museum zelf aan de Prinsengracht gelegen bleef ook tijdens de 
tentoonstelling geopend!) den onderdirecteur te omvattend zou gewt 
zijn, heb ik het grootste deel mijner vacant ie gebruikt om op de I 
toonstelling rond te loopen. Ik kon dan voor anderen wat doen 
hier en daar voorlichting te geven. Ik heb dat 
toch was dat niet de eigenlijke grond voor 
tentoonstelling. Ik had namelijk het listige plan j 
stelling te gebruiken om aan de bezoekers gelegt 
belangstellingssfeer aan mij ten toon te stellen.

Om dat gedaan te krijgen heb ik me telkens aangesloten, nu eens 
voor een uurtje, dan korter of langer tijd bij de meest uiteenloopcnde 
bezoekers. Ik heb naar maatschappelijke!!, naar intcllectueelen, naar 
niet of wel vakkundige oricntecringsgraad meest uitcenloopende be
zoekers gezocht en ze beluisterd. Graag en met toenemend genoegen 
aangehoord, want onder de bezoekers van den meest uiteenloopcnden 
aard was steeds de warmste belangstelling. Naast de enkele vragen 
door mij reeds aangewezen, hoorde ik een groot aantal andere, 
toonende, dat inderdaad de behoefte aan kennis van alles wat het 
jeugdvraagstuk, opvoeding, verzorging, onderwijs betreft, sterk groeiende 
is,. . . ook sterk leiding behoeft door gelegenheid tot onderzoek: de 
tentoonstelling „voorzag in een lang gevoelde behoefte", wat vooral 
bleek uit het groote belangstellende bezoek, en het sterkst uit het



■

■

39

Nederland, maar 
Brcslau had 
dat in omvang 
Raampoort. Dit 
bcgcerig oog op 
cr is een school 
instelling, maar een 
gebouw in 
niet ver er

feit, dat het bezoek hoe langer hoe drukker werd! Tot onzen spijt 
was het niet mogelijk haar langer te openen, maar als het had gekund, 
dan hadden we op het laatst de stroom niet kunnen verwerken! 
’t Was nu soms al te vol voor rustig kijken.

„Wonderlijk”, zegt er een, „dat dddr zooveel mcnschcn kwamen, 
— in het museum zelf is 't bezoek nu niet juist overmatig groot!" 
Inderdaad, van 1914 tot 1926 daalde het bezoek aan het museum op 
de Prinsengracht van 4864 tot 2887! Voor het bestuur en allen die 
in de zaak belangstellen een zorgelijk feit. Waarlijk kommervol? 
Neen, niet kommervol in maatschappclijken-zin. Daaruit blijkt niet 
de belangstelling van het publiek, het toont alleen, maar dan ook 
heel scherp, dat het .Nedcriandsch Schoolmuseum” in de verte niet 
meer voldoet aan de behoeften. Persoonlijk zou ik haast durven ver
dedigen, dat dit Museum, in den tegenwoordige» j/aa/haast opgedoekt 
kon worden, als hel niet kan worden verplaatst en vernieuwd!

Maar,... dat kan en dat moet!
Tokio, . . . ja, Tokio, maar daar was een sterke prikkel achterstand 

in te halen naast het streven Westerschc toestanden te evenaren. 
Tokio had, in 1878! een schoolmuseum dat een park was, met een 
groot aantal uitnemende tentoonstellingsruimten cr in. Niet een lijde
lijk cxpositic-centrum als voor ons het Stedelijk Museum nu was, 
maar een permanent Museum. Het aantal bezoekers bedraagt van 

'olkt als

root aantal uitnemende tentoonstcllinj 
,,<c cxpositic-centrum als voor ons 1 

een permanent Museum. Het aantal bezoekers bed ra a; 
50.000 tot 80.000 per jaar. Zeker, Japan is 10 maal zoo bevo.

dat verklaart het drukkere bezoek toch niet alleen! 
i heeft reeds lange jaren een gebouw als Schoolmuseum 
; wat heeft van de H.B.S. in de Marnixstraat bij de 
it gebouw stond dezer dagen leeg, wé hebben er een 

geslagen voor een verplaatsing van onze inrichting,... 
voor verkoopsters in gevestigd, ook een heel nuttige 

school krijgt de leerlingen toch, ook al was het 
een rustige straat gelegen als b.v. de De AVittenstraat, 

ver er vandaan, waar ook wel wat schoolruimte over is. Een 
Museum heeft een plaats noodig, niet alleen makkelijk te bereiken, 
maar ook in het gezicht gelegen van een stroom voorbijgaand publiek. 
Het zien van het gebouw moet al een verlokking wezen. Zelfs van 
een belangstellend mcnsch moet de aangeboren inertie worden over
wonnen. Ook moet het gebouw makkelijk bereikbaar wezen. Ja, 
daaraan voldeed dat gebouw heel goed. Tal van tramlijnen stellen 
het in het centrum van het verkeer van uit eiken hoek van de stad, 
en van elk station.

Nu moeten we een bekentenis doen. Het Bestuur van het Museum 
heeft niet veel moeite gedaan om in het bezit van het gebouw te
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der lokaler

van den hooge naar de 
en helpt de fiets weg 
dat de bezoekers niet

een ander gebouw tekomen, evenmin als het ernstig moeite deed 
krijgen.

Het Schoolmuseum van de stad Antwerpen heeft 4 menschen die 
aan de inrichting langer of korter tijd werken. Madrid had in '82 er 
8 aan verbonden. Als wij een grootcr gebouw kregen, dan zouden we 
er leclijk mee zitten; wij hebben twee menschen om al het werk van 
het museum te doen. Nee, niet alles, er is nog een schoonmaakster 
ook en een goeie, méér, als er een bezoeker op de fiets komt, en dat 
gebeurt bij het afgelegen zijn van de instelling nog al eens en met de 
Amsterdamsche fietsgewoonfen, dan moet de bezoeker op een geheim
zinnig schelletje drukken en dan daalt de directeur of de onder-directeur

i den hooge naar de voordeur, ontsluit plechtig een der zalen beneden 
helpt de fiets weg te bergen. Er is een voordeel aan verbonden,

•t slroomen, we zouden dan personeel te weinig 
hebben om hen in te laten en geen man meer voor het andere en 
eigenlijk toch ook wel zoo belangrijke Muscumwerk! Nee, voorloopig 
moet ’t maar niet drukker worden. De betrekking van Dirccteur- 
porlier van het Museum is aardig, maar de laatste kwaliteit moet 
toch niet te veel tijd vragen!

Stellig, we zouden er mee zitten uit gebrek aan menschen om al 
het werk te doen. Niet om het groote gebouw vol te krijgen! Wie 
nu binnen komt krijgt een beetje — ondanks alle goeie zorgen voor 
licht en reinheid — een béétje een muffe geur, een pakhuis-idec te 
pakken. Dat is niet te voorkomen, want we zijn meer dan vol. O, 
wc bergen nog wel meer, en natuurlijk ook, want er blijft maar komen, 
maar dat bevordert het overzichtelijke niet! Dat maakt de bcstudecring 
niet licht voor ’de niet geoefende bezoekers.

Tot onzen grooten spijt moesten we een paar jaar geleden de 
gastvrijheid opzeggen aan het huishoudonderwijs, weten wc nu haast 
geen raad met een historisch lokaal, zitten kostelijke studiewet-kjes 
opgepakt in kasten geborgen op een ’s winters ongenaakbare plek, 
want we kunnen er uit armoe niet stoken in de laatste jaren. Ja, nu 
móét ’t weer, anders vergaat er waardevoller goed!

Een heel andere inrichting! Ruimer, wijder, alleen al voor wat we 
nu hebben. Maar ook voor andere plannen, behoeften. Antwerpen 
in zijn eigen stedelijk museum. Mei 1923 opgericht — wat kort nog 
maar na al de lasten en kosten en schaden van den oorlog! — had 
in het eerste % jaar van zijn bestaan 19 voordrachtsavonden in een 

lukalen gehad. Wij zouden er — hoe groot de behoefte er ook 
is — wij zouden er geen een kunnen houden, want we hebben 

geen hokje om de menschen te ontvangen. Persoonlijk ben ik een paar 
keer met een 50-tal volgers van mijn cursus aan de Am’sterdamsche
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wezigheid

zelf zalig worden!

Volksuniversiteit 's avonds in het museum geweest om een bespreking 
te houden over bepaalde dingen, maar dat kan eigenlijk niet, 't Is 
onbehoorlijk zijn publiek, waaronder veel dames en enkele oudere 
menschen, anderhalf uur te laten slaan luisteren, terwijl men zelf om 
gezien te worden boven op een stoel staat! ’t Is interessant, want heel 
ongewoon, maar behaaglijk is anders en het bevordert noch de lust 
er weer heen te gaan, noch de trek nog eens zoo te doceeren. In 
het grootere museumgebouw moeten we een grootere en een kleinere 
zaal hebben voor bijeenkomsten. Eén of allebei met gelegenheid voor 
het gebruik van tooverlantaarn, epidiascoop, of Glm. We konden dan, 
als het Haagsche museum met zooveel vrucht doet, onder schooltijd 
klassen ontvangen, één of meer ’ tegelijk en toelichting geven van 
vooraf aangekondigde en met lichtbeelden verduidelijkte onderwerpen, 
al of niet in overleg met commissies uit de onderwijswereld, lager, 
middelbaar, vakonderwijs. En naast de vergaderzalen, die ook zoo 
mooi dienen konden voor een bepaalden cursus als b.v. den vacantie- 

het N. O. G. in den zomer en voor speciale bijeenkomsten 
igsgebied, naast die ruimten moesten één of 
tijdelijke tentoonstellingen beschikbaar zijn. 

Voorwerpen om de schoolsche voordrachten te verduidelijken; kleine 
exposities voor dc vergaderingen, voor een cursus; interessante dóór
trekkende verzamelingen als nu in min geschikte lokaliteiten en met 
veel kosten moeten worden ondergebracht, waaraan altoos weer het 
nadeel verbonden is, dat die lokalen door de stad verspreid zijn, niet 
voor onderwijs-exposities dienen en dus niet kunnen rekenen op een 
vaste groep van bezoekers, die weer als aanmoedigers voor anderen 
en als verspreiders van merkwaardig nieuws dienst doen, wat een 
groote kracht is om bezoek te trekken. Om een paar tentoonstcl- 
linkjes van den laatsten tijd te noemen: het Adolfisme in het tcekenen; 
het spel van het kind; kinderteekeningen; jeugdwerk; e.a. We weten 
stellig, dat K. en O. ons verschillende malen zou vragen om wat 
ruimte, als ze niets dan het schikkingswerk er aan te doen hadden 

de ruimte kosteloos kregen, omdat hun aanwezigheid ons belang 
was door meerdere bekendheid. Wat konden we een groepen uit 
velerlei’ kring gelukkig maken en

maar na veel 
;ckomen!), dét kon Amstcr- 
schoolgebouwen leeg, er is

En het kan!
Wat Antwerpen kon, kan Amsterdam ook. AVat Rotterdam deed, 

een leege school verbouwen tot museum en afstaan aan het Museum 
voor ouders en opvoeders (van Amsterdam uitgegaan, 
omzwervingen in Rotterdam onder dak g< 
dam zeker; er komen in de oude stad
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van den 
eglaten. 
igcn op 

bevor- 
igen ernstig zou 

ig van krachten 
i de jaarlijksche

verplaatsing 
buitenge 
als bijiu 
voorwerpen 
reeds heeft.

En niet alleen dat we niets kregen, er 
wanbegrip omtrent de beteekenis van een t 
van hulpmiddelen voor het onderwijs, een geringschatting van dat 
werk, dat, was het niet van zoo groote ernst, 't koddig zou wezen.

-Wij ontvingen Uw schrijven dd. 29 December, waarvan de 
inhoud onze aandacht had.

Het spijt ons
reeds door zeer vele Instellingen
op onze Kas wordt gedaan, wij voor 
geen bijdrage kunnen afzonderen.

Wij teekenen.

van inrichtingen mogclijk en dan kan er zonder veel 
gewone uitgaven een uitnemend Schoolmuseum worden ingericht, 
.ia geen stad ter wereld heeft met den enormen rijkdom aan 

en geschriften die het Nederlandsch Schoolmuseum nu

was een zoo volslagen 
permanente studieplaats 
geringschatting

echter U te moeten mcedeelcn, dat, waar er 
tot Liefdadigheid een beroep 

het door U beoogde doel

Het spreekt van zelf, dat we namen van de instelling en 
schrijver uit deze getrouwe copie van het origincele stuk v 
Liefdadigheid, als men aan een van de belangrijkste instelling 
onderwijsgebied steun zou geven 1 Als men zijn eigen belang, 
dering van goed en zuiver weten in opvoedkundige vrag 
dienen door de hulp aan vervolmaking van de opleiding 
in eigen dienst; als een fractie van een procent van

Dan is er echter nog iets anders noodig. Het Schoolmuseum te 
 och Amsterdammers, oordcclcn we een beetje mild over wat 

ver van ons gelegen oorden... het museum te Rio de Janeiro kreeg 
in... 1884/1885 van particulieren in die stad aan giften de som van 
f 35000. —. Ja, als wij ook zoo nu en dan ccns wat kregen! Niet 
een beetje nu, maar als afbetaling van het tekort aan toeschietelijk
heid in de afgeloopen jaren en als belofte van beterschap een groot 
bedrag, dan boden wij aan de gemeente de inrichting aan van een 
mooi museum, ais zij het goeie gebouw gaf.

Neen, we hebben niet stil gezeten! We hebben al eens aangeklopt 
bij een 25-tal menschen van wie we verwachten, dat zc in ons doel 
belang zouden stellen. We hebben geen cent gekregen. Toen waren 
we een beetje van streek! Was wat wij wilden dan zoo weinig van 
beteekenis voor de vorming van ons volk, voor onze economische 
weerkracht, voor de verbreiding en zuivering van denkbeelden over 
opvoeding?
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van de 
is wit

zonde belangstelling 
j niet verder. Zij z

Africliten is ge 
cort aan leiding. / 

irbeid moet worden 
werkplaats, x-

Zij vragen gezonde belangstelling. Met 
klagen komen wij niet verder. Zij zijn kin
deren van bón tijd. Africliten is geen op
voeden. Er is een tekort aan leiding. Aanvul
lende opvoedingsarbeid moet worden gedaan 
naast gezin, school en werkplaats. De vrije 
Jeugdvorming biedt daartoe de gelegenheid.

tngroep staat in onzen 
^langstelling als onze 

± 13—20 jaar. En juist 
zelf wel het allerminst, 

opgedrongen, gemaakt te

■en groot gevolg zou kunnen hebben, 
inde hoop dat de laatste tentoon- 
hebben wakker gemaakt, dat het

stelling? En dan meen ik te mogen 
1 — op gezonde wijze — in het Club- 

ren, waar mannen en vrouwen, ook 
krachten, zich terwille van hen, con 
en dié leiding geven welke de jongeren

Jeugd. Schicr géén menschee 
algemeene bel 

meisjes van 
deze Jongeren 

indruk van

Wat de Rijpere Jeugd van ons verwacht, 
door L. BODAAN.

o, die Rijpere
^-'7 tijd zóó in het brandpunt der 
groote kinderen, de jongens en 
om die belangstelling vlagen 
en zij maakt dan ook vaak den 
zijn. Wat echter niet altijd zoo is.

Hoe uit zich veelal die bclangst 
zeggen — door de praktijk geleerd 
en Vcreenigingslcvcn der Jongere 
oudere leden, allen toegewijde l 
ainore, aan dit werk verbinden, 
ook weten te waardeeren.

Doch daar is ook Andere belangstelling, waar de jongeren echter 
niet op gesteld zijn, die hun zaak ook meer kwaad dan goed doet. 
Dat is dan aan den eenen kant, laat ik maar zeggen, het „dweepen”

winst, als ééns een mooie bijdrage een
Liefdadigheid! Wc hebben gcgroi 

stelling bij velen de gedachte zal I 
wenschclijk is door voortdurende aanschouwing de onderwijzers (c 
leeren, dat er uit de waarneming van de praktijk van anderen, van 
velen, door vergelijking te vinden is wit bloote theorie is en wit 
levend streven; wit mode is en binncnkamcr-verzinsel en wit drijvende 
en blijvende kracht; 't verschil lusschen praatjes en daden; onderscheid 
tusschcn het mogclijkc voor een dweepend bekoorde en een gewoon 
nuchter werkend mensch, alledaags-mensch als de meesten. Maar 
daartoe is noodig niet later wel cent, maar zoo spoedig mogclijk als 
het kan, is gewenscht nu het centrale waarnemingshuis, de vreed
zame arena, waar getoond wordt wat bereikt was in productie van 
leerlingen, tastbaar waar te nemen wat gedacht is in ernstige over
denking van mogelijkheid.

Wie helpt? Wie geeft?
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I

dus zijn zij nu

is helaas over de

>eilijkhedcn met
Ik geloof 

tijd t. o. v. d
Laat ons < 

Aan de hand der 
licht kunnen won 
goeden ouden tijd". Ook dat 
cens aan te nemen dat de jongere 
degelijker zijn. Die vergelijkingen " 
de Romeinen zeiden het reeds, „< 
zijn veelszins een product van

Dat geldt dan ook voor ónze 
dan vroeger, ze zijn kinderen van

Tot deze conclusie kwam men 
over een 
en zedelijk gehalte • 

Bond ter behartiging van ■ 
s waar 
in de

Rapport
geestelijk

ook niet anders. Immers 
den mensch zich met 
dat de Jeugd niet

En waar
in de puberteitsjart
zij óok nog van
en velerlei.... indrukken ontv<
onze jongeren een lange kla
meer, dat op practische, z<

Het Jeugdwerk vraagt dan
derwijzers e.a. om een daad.

Er is werkgelegenheid aan alle kanten, doch 
gehecle linie een tekort aan leiding.

Opvoeding onderstelt dat „leiding”
Kinderen moeten opgevoed worden.

geleden in het 
eruituang in het 

~  steld door
het kind. En dat kan

met hen, doch aan den anderen kant (en die „belangstellenden zijn 
ver in de meerderheid) weet men van die jongeren een klachtenlijst 
te fabriceeren, dat menig ouderpaar met schrik den tijd tegemoet doet 
zien dat hun kinderen „groot" zullcp zijn.

We zullen het eerste laten voor wat het is. Al dat idcaliseeren 
enz. komt vaak van goedwillende outsiders, die voor hun schrijftafeltje 
gezeten, „Jeugdwerk op ’n afstandje" doen.

Maar dat Andere — dat klagen over die jongeren — dat lang en 
breed uitmeten van die „Sturm Und Drangperiode", alsof die periode 
iets heel nieuws is, —- dat altijd weer naar voren brengen van de 
moeilijkheden met onze Rijpere Jeugd, — heeft dól wel zin?

” ’’ f het niet. Wat ik wel geloof is,' dat menigeen in onzen
de Rijpere Jeugd zich aan overdrijving schuldig maakt.
eens zien. Zijn onze jongeren zooveel slechter dan vroeger? 

1 geschiedschrijvers zou menige zwarte bladzijde ge
iden uit de geschiedenis der jongeren „in den z.g.

heeft echter geen zin, doch óók niet, om 
■en in onzen tijd beter, gehoorzamer, 

i gaan natuurlijk heel erg mank, want, 
,de tijden veranderen, en de mcnschen 
hun tijd."

jongeren, en 
hun tijd.
ook eenige jaren

enquête inzake vooruitgang of achteruitgai 
van de Rijpere Jeugd, ingcst> 
de belangen van

■ wij door de hccle geschiedenis heen 
en in de maatschappij zien wijzigen, is het logisch, 

aan dit wijzigings-proces ontkomt.
zij bij zooveel innerlijke veranderingen ~ het uitgroeien 

ren van jongen tot man — van meisje tot vrouw — 
buitenaf —- en dat vooral in de grootc stad — zooveel 

ontvangen, gaat het er minder om dat van 
klachtenlijst wordt opgehangen, doch veel, veel 
, zakelijke wijze wat voor hen wordt gedaan.

van Ouders, Opvoeders, Leeraren, On

gegeven wordt.
In de allereerste plaats door



School*

b.

g-

later, is de school de

45

Raad 
igen, 
ider-

onzen tijd) soms 
plichtsbesef.

;aal dat wel. In het

igcren < 
iet hun

hebben voor het verlang 
tact ontbreekt die te geven.

ook meestal zelf niet vraj
i meerdere ervaring toch int

van kind tot vol
lat niet alleen, omdat

en het kind verwend wordt, waar 
‘ii „neen” durven zeggen, waar voor het kind gcei 
ing van gedachten is met andere kinderen en dus 
leningen eens botsen;

; hun kinderen, soms zonder meer, en der traditie 
getrouw (bij opa thuis was het immers ook zoo) „africhten" en 
slechts, vaak nog onbegrepen, beleefdheidsregelen inprenten;

f. doordat zij niet verstaan — soms niet kunnen verstaan — de 
vele vragen van het groote kind in dezen tijd, v.n.1. op sexueel 
en religieus gebied;
doordat de ouders vaak geen oog
der jongeren naar raad, en 1 
waarom weliswaar deze jon; 
doch waarmede de ouders m< 
daad zouden kunnen steunen;

h. ten slotte, omdat door verkeerde ouderliefde het egoïsme van 
het kind gevoed wordt of, wat ook niet deugt, de ouders als 
heerschers tegenover hun kinderen staan, doch in al die gevallen 

/die ouders het dan ook niet veel verder zullen brengen, dan dat 
zij, op zijn best genomen, de Hoteliers voor hun kinderen zijn, 
doch niet de beste vertrouwensmenschen, niet ten volle Vader 
en Moeder.

Dan de school.
Voor het kind in de leerplichtige jaren en

de Ouders. In den kleuterleeftijd (1—5 jaar) ga 
tekort voorziet zooveel mogelijk de Bewaarscho<

In de leerplichtige jaren (6—12) jaar biedt de Lagere 
machtige hulp doch laat het kind tc vroeg los.

In de overgangsjaren (13—20 jaar), overgang 
wassen mcnsch, is die taak het mocilijkst. Doch d< 
onze jongeren dan meenen geen kind meer te zijn en zij willen dat 
de ouderen hen wat meer met onderscheiding als „grooten" behandelen.

Er zijn Andere bezwaren, moeilijkheden, of hoe ge het ook noemen wilt. 
Zullen wc er enkele noemen? Zien we dan eerst naar het gezin.

Menig gezin schiet — vooral wat betreft de groote kinderen — 
in zijn opvoedingstaak tc kort,

a. dat voornamelijk, waar de ouders gebukt gaan onder financieele 
zorgen;
door uithuizigheid der ouders (groot kwaad in 
om bijverdienste tc zoeken, ook wel door tekort aan 

c. door onvoldoende scholing der ouders, als de kinderen in kennis 
boven de ouders uitgroeien;

d. doordat de kring tc klein is 
de ouders geen 
vrije uitwisselii 
nimmer dc mcc

e. doordat dc ouders
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overgan

Als

de fabriek.
Gezin — school

verstandelijke ont- 
het maatschappelijk 

voor allen die 
moeilijk.

; meerdere mate op hen 
langen ter algeheele vor-

dit alles nu eens samenvatten, dan werden als belangrijke 
de opvoeding der jongeren gegeven: a. het gezin, b. de 

als plaats waar zij hun verdere vorming moeten ontvangen, 
■werkplaats of kantoor.

en werkplaats hebben ieder ten deele een geheel

waaraan de adolescent toch zoo

maatschappelijke positie is die allerbelangrijkst, 
iing eenzijdig.

programma af te werken en aan de 
noodig en voor zelfwerkzaamheid, 
programma of het verband der 
geen tijd geweest. Van de laagste 

aan den eenen

af verkeeren zij veelal onder ouderen, en hooren zij, of 
reeds betrokken in, hun zorgen en hun strijdvragen. Al 

verwerken, óf doen het zóó, dat het

plaats, waar 
hoorzaamt aan het gezag 
willen en begeeren is een

Wat de school zólf den leei 
standelijke ontwikkeling

Voor de toekomstige m 
maar toch voor de leerlii 

Om .klaar" te komen, het ] 
cxameneischen te voldoen, is elk uur 
b.v. handenarbeid etc. buiten het 
school, is voor de meeste leerlingen 
tot de hoogste klas, alles was en bleef „zakelijk" — 
kant de leeraar — aan den anderen de leerlingen.

Doch waar is nu voor die groote kinderen de Lcidcr(ster)?
Juist die hebben zij zoo noodig, want er moet ook, behalve hun 

verstand nog iets anders in hen verzorgd, geleid, gevoed worden.
En karaktervorming, naar en door voorbeeld, raad en daad van 

den Leider, den vertrouwensman, (die is véél meer dan de Schwarm) 
vraagt tijd, veel tijd, en veel geduld, en veel liefde. Kan de school 
dat geven ?

En dan de werkplaats.
Op fabriek, kantoor etc. wordt de verkregen 

wikkeling door de jongeren in dienst gesteld van
Onevenwichtig in weten, willen en kunnen, is 
ng naar het „grootemenschen-leven" heel 
iet algemeen, zal ook nu, en in nog 

(hunne prestaties) dan wel met hen (hun bel< 
ming) gerekend worden.

Nu moeten zij géven, doch hebben noodig nog zelf zoo heel veel 
aan geestelijk goed te ontvéngen.

Van nu af verkeeren zij veek 
worden soms 
deze indrukken kunnen zij niet 
hun geestelijke vorming schaadt.

En dus ook hier niet de leiding 
grootclijks behoefte heeft.

hij zich heeft te onderwerpen aan het gezag. Hij gc- 
aan het gezag van het Instituut. Dat inhouden van eigen 

belangrijk stuk „zelfopvoeding”.
:rlingen biedt is echter voornamelijk ver-
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nog wel wat sceptisch staan 
kind. Dat is te eerbiedigen, 

kind. Voorzichtigheid is ge- 
kooivogel nooit leert vliegen.

er leiders(sters) genoeg voor dat mooie werk der Vrije

getal dat

genoemde instituten kunnen
gelegenheid te over, er zijn 
een centraal punt waarvan 

icilijk ieder van
en onder goede leiding

2e. Zijn
Jeugdvorming?

Het antwoord is: „helaas neen". In vele vereenigingen is het Leider
schap de-brandende kwestie. Toch zijn er mannen en vrouwen genoeg 
die van hun geestelijken schat, of van hun vaardigheid iets aan onze 
jongeren zouden kunnen meedcelen.

Maar is in het algemeen gesproken heel ons maatschappelijk

eigen taak, doch tezamen beoogen zij als gemeenschappelijk doel, den 
jongen en het meisje voor zooveel mogelijk geestclijk-verstandelijk- 
lichamclijk en maatschappelijk te vormen.

„Voor zooveel mogclijk" zeggen we, want aan deze eisch kan door 
de eerstgenoemde twee opvoedingsinstituten slechts zeer ten deele 
worden voldaan, terwijl de laatstgenoemde plaats daartoe vrijwel 
wel geheel geen gelegenheid meer biedt.

Derhalve is aanvullende opvoedingsarbeid noodzakelijk.
Deze arbeid, welke in de vcrceniging of club door de jongeren 

zelf gevormd, en onder goede leiding gesteld, daar het meest tot zijn 
recht komt, kan in niet schoolsch verband worden gedaan.

Dat is Jeugdwerk in vrij verband, of in onze hedendaagsche termino
logie „vrije jeugdvorming", welke beoogt de persoonlijkheid te vormen, 
vooral naar de zijde van het wilsleven, dus het karakter te vormen.

En daarop komt het toch voornamelijk aan. Die karaktervorming 
zal haar stempel drukken op het Heden en de Toekomst.

En nu ten slotte nog twee vragen:
1c. Of die arbeid het hart van de jongeren heeft?
Hierop is het antwoord: Ja! absoluut.
In Rotterdam vermeerderde het aantal vereenigingen in vijf jaren 

tijd met ruim 200, een getal dat voor zichzelf spreekt, en tevens 
duidelijk bewijs levert, dat onze jonge mcnschen meer vragen dan 
de hiervoor genoemde instituten kunnen geven. Zooals reeds gezegd, 
er is werkgelegenheid te over, er zijn vele duizenden jongeren, en 
als daar is een centraal punt waarvan leiding, raad en daad kan 
uitgaan, dan is het niet moeilijk ieder van hen den kring te wijzen, 
waar zij huns gelijken vinden, en onder goede leiding als in één groot 
gezin samenzijn.

Misschien dat vele ouders, die dit lezen, 
tegenover dat vcrcenigingslcven voor hun 
beter zoo dan anders, want het is uw 
boden, doch men bedenke ook dat een

Onze jongeren moeten het leven in. Zij zijn de mannen en vrouwen, 
die wel toegerust straks zelfstandig de opengevallen plaatsen der 
ouderen moeten innemen.

hel meisje
happelijk te 
jelijk" zegg 

opvoec 
de laats'
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rgt ons 
buitenkant'.

het Amstcrdamschc 
van Prof. R. 

aangaf: „Wie

wij kunnen wat anders doen. Wij moeten komen 
ven. Dat bezorgt ons geen grooten 
iet naar den buitenkant, maar wel

biedt mede daartoe de gelegenheid. 
: ivijperc Jeugd van ons verwacht, 
neen — de Daad.

i, maar doen.
ig. Zij wachten. Beginne ieder in eigen kring, 
meer aan U w gezin.

u, dat de jongens (meisjes) u ook 
als hun ouderen Vriend en ver-

aan ons vragen, en . . ■ toch

i dit breede terrein, dat Ouders — Leeraren en Leiders — 
:en geheel eigen taak zien toegewezen, onder hen wien

leven niet eenzijdig ingcstcld op „geld verdienen”? En wat is er over
gebleven van de vraag „of ik mijns broeders hoeder ben" ? Zoo zijn 
er tal van vragen.

Wij leven té veel naar den buitenkant, 'en .... voor ons zelf. En 
als wij dan in ónze genietingen meenen te worden gestoord, en de 
jongeren ons dat aandoen ~ de jongeren, die nu eenmaal als kinderen 
van hun tijd heel anders de dingen zien dan wij ouderen, en .... ge
lukkig .... onze trap van zelfgenoegzaamheid nog niet hebben bereikt, 
dan zijn wij zoo spoedig geneigd om mede te klagen — doch meer 
ook niet — over „de moeilijkheden met onze Rijpere Jeugd”.

Wij moeten en wij kuunen wnt .!<>»,> XXZ." Lnmm
tot de daad. Wij moeten ons geve 
naam, maar wel groote winst. Ni< 
voor ons innerlijk leven.

Dat is wat de jongeren misschien niet 
van ons verwachten.

En wie dat eens probeerde onder jongeren, vond altijd nog 
werkterrein, en .... hij vond zich zclvcn ook.

Was het niet Dr. C. P. Gunning — Rector van 
Lyceum — die ter gelegenheid van den 50cn jaardag 
Casimir, als motto van liet leven van dezen grooten 
dient, verrijkt zijn leven".

Dus nu niet langer praten,
De jongeren hebben u noodig
Ouders! geeft u meer in.
Leeraren en Onderwijzers! geeft 

eens buiten de school leeren kennen 
trouwensman.

Leiders en Leidsters, gij allen die reeds ów taak gevonden hebt in 
het mooie werk der Vrije Jeugdvorming, geeft u, aan de Leden uwer 
Vereenigingen, met uw werkkracht, met uw kennis, maar bovenal met 
hartelijke toewijding, opdat gij hun meest vertrouwden vriend moogt zijn.

Waar toch immers allen, zonder onderscheid, in Gezin — School — 
Werkplaats — Kerk — Maatschappij en Staat behoefte aan hebben — 
wat komen moet — wat meer ópgebouwd moet worden — is: weder- 
zijdsch vertrouwen.

Het is op 
ieder zich e< 
de toekomst is.

De „Vrije Jeugdvorming"
Dót is het — wat de Rij|
Aan u het woord —
Rotterdam.
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Schoolexamen-Staatsexamen.
Het eindexamen bij de Gymnasia 

door Dr. W. F. DE GROOT.

■r onderwijswet, dat
'wijs tot aan

Q inds 1876 bepaalt art. 11 der hooger onderwijswet, dat aan de 
*—' leerlingen der gymnasia, die het onderwijs tot aan het einde hebben 
bijgewoond, eenmaal ’s jaars de gelegenheid zal worden gegeven, om, 
tengevolge van een mondeling en schriftelijk examen, een getuigschrift 
te verkrijgen, dat zij bekwaam zijn tot de studie aan een universiteit 
over te gaan in de faculteit in het getuigschrift vermeld. Dit examen 

afgenomen door leeraren van het gymnasium, onder toezicht 
een of meer regeerings-gccommitleerden, welke laatste, bij verschil 

van gevoelen met de leeraren, die het examen hebben afgenomen, een 
beslissende stem hebben.

Van af de periode der voorgeschiedenis van dit wetsontwerp, waarbij 
men tot het jaar 1866 heeft terug te gaan, zijn het de volgende 4 
punten geweest, waarover zoowel binnen als buiten onderwijskringen, 
in hoofdzaak de discussies gevoerd werden.

a. Moet aan de abituriënten van het gymnasium een examen wor
den afgenomen of zullen de poorten der universiteit openstaan voor 
lederen leerling, die volgens hel oordeel der leeraren, met vrucht het 
onderwijs tot het einde toe heeft genoten.

b. Indien er een eindexamen zal worden afgenomen zal dit dan een 
school- of staatsexamen zijn ?

c. Indien men besluit tot een schoolexamen, moet dit dan afgeno
men worden onder toezicht van regccringsafgcvaardigden of zal het 
jus promovendi geheel in handen worden gelegd van de leeraren?

d. Zoo er toezicht zal zijn, hoe ver zal dit zich uitstrekken ?
Uit de kamerverslagen en memories betreffende de indiening van 

het ontwerp H. O.Wet, blijkt duidelijk, dat men het buiten de 
onderwijskringen vrijwel eens is met het antwoord van minister 
Heemskerk op vraag a. namelijk, dat een getuigschrift van een met 
goed gevolg afgclegd eindexamen toegang zal geven tot de universiteit.

Binnen de gymnasiale kringen vond deze bepaling in de wet nogal 
bestrijding en het is vooral de rector van het Erasmiaansch Gymnasium 
te Rotterdam, die er met groot élan tegen te velde trekt.

In een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van het jaar 
1882 stelt hij voor „het fatale artikel" als volgt te wijzigen:

„Het college van leeraren reikt den leerlingen der gymnasia, die 
de lessen tot het einde toe met vrucht hebben bijgewoond, een ge
tuigschrift uit, dat dezen het recht verleent om hunne studiën aan
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door sommigen 
van der Oye '

van leeraren 
gymnasialen

van wetswijziging schrijft rector Kan: 
de wet uitgaat, dat een examen 

de juiste beoordecling van (jonge) leer-

het einde 
heid zijn en 
tot de le

over het uitreiken van 
worden door curatoren

maar rekenc het 
kennis ook onze

het

gymnasia zonder examens 
de universiteit bevorderd

en heeft men slechts den moed om in dezen 
slechts een vloek minder op het onderwijs en 

elk gymnasium het onderwijs meer en 
moet zijn, een zaak van het hart veelmeer

Deze krachtige en hooggestemde peroratie van dr. Kan, tegen 
het door de nieuwe wet gcëischte examen, waarbij den gcachtcn 
rector te veel de ideaal-leeraar en de ideaal-leerling voor den geest 
heeft gezweefd, werd helaas reeds lang door de feiten gelogenstraft. 
De vrijheid vóór de wet van 1876 aan de gymnasia verleend, werd 

i dermate misbruikt, dat Minister Schimmelpenninck 
het in 1845 raadzaam achtte, om door een algemeen

ing tot dit voorstel 
beginsel, waarvan 

waarborg oplevert voor

een universiteit voort te zetten. Geschillen, 
dit getuigschrift tusschen de leeraren gerezen, 
beslecht.”

In zijn toelichtii
„Het geheelc

lingen, is valsch.
Zie ik goed, dan moeten alle examina zoowel gedurende als aan 

■iét einde van den gymnasialen cursus vervallen, omdat zij een onwaar
de studie belemmeren. Welk leeraar, die weet dat amo 

en doceo tot de 2e conjugatie behoort1), zal ooit zijn stem 
bij het eindexamen motiveeren uit het weinige, dat hij daar omtrent 
zijn vak hoort?

Wat zou beletten, dat de leerlingen der 
overgingen, en zonder eindexamen naar 
werden ?

Niets naar ik meen 
wijs te zijn, dan zal er 
de onderwijzers rusten 
meer kunnen worden wat 
dan van het hoofd.

De geest des tijds brengt mede, dat elke examineerende commissie 
klaagt over grove onwetendheid en dergelijke klachten zullen wel 
schering en inslag van elk rapport blijven, trots de verbetering van 
het onderwijs. Mijns inziens bewijzen deze eeuwig herhaalde klachten 
slechts dit, dat de maatstaf, het examen niet deugt.

Waarom dan, ik herhaal mijn vraag, zou het personeel 
niet het recht mogen hebben om aan het einde van de 
cursus te bevorderen?

Men vrecze niet voor zwakheid van onze zijde, 
ons veeleer als een deugd toe, dat wij met onze 
liefde aan onze leerlingen schenken."
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Het

l. gesteld 

idemiseh 
de Koninklijke be

weer her- 
rnb.irc Latijnsche 
eerlingen der bij-

»zicn den feitelijken 

wordt

bereiding tot het 

versitcit”, maar 1 

kon beroept

wat tot 

jaar 187-

') Bij K.B. van 11 Juli No. 36. 1850. werd bel examen in 1845 ingcslcld, 
alleen nog als contrólc op de Latijnsche scholen gehandhaafd ; aan de deel
nemers werd een getuigschrift uitgereikt, dal de male der kundigheden, bij dit 

examen gebleken, moest vermelden.
Dit getuigschrift was voldoende om 

ven te worden. In 1852 volgde de ophel 
No. 136) en werd de toegang tol de hoogescl 
van cenig examen. Reeds hel volgende jaar 
van het eischen van de noodige waarborg 
onderwijs te kunnen volgen en werden 

1826 be

Huigschrift was voldoende om als student aan de hoogeschool inges 
worden. In 1852 volgde de opheffing van dit examen (K.B. van 4 

136) en werd de toegang lol de hoogeschool niet langer afhankelijk 
cenig examen. Reeds het volgende jaar werd de noodzakelijkheid ii 
hel eischen van de noodige waarborgen van geschikheid om acac 

>ndcrwijs te kunnen volgen en werden de bepalingen van 
sluiten van 1815 en 1826 betreffende de toelating tot de hoogcscholen 
slcld: n.l. bevordering door curatoren voor de leerlingen der opent 
scholen en een examen voor de faculteit der letteren voor de leer 

zondere Latijnsche scholen.

Voor 50 jaar beantwoordde men dus de vraag, of aan het eind 

der gymnasiale loopbaan een examen zou gcëischt worden, bevestigend. 

Hoe zou thans die vraag beantwoord worden ? Zijn de argumenten 

van rector Kan legen het examen waardeloos ? Geenszins, maar ze 

zijn eenzijdig, in zooverre alleen rekening gehouden wordt met den 

schooncn kant der werkelijkheid. Waren het gymnasium en de uni- 

versitcit centra waar men de wetenschap om haar zelfs wil bestu

deerde, door een innerlijken drang en behoorlijken aanleg daartoe ge

dreven, het examen kon misschien achterwege blijven, niaar nu velen 

in deze instellingen niets meer zien dan den weg, die tot een be

geerden maatschappclijken werkkring voert, zullen slagboomen in den

staatsexamen, waaraan allen zich hadden te onderwerpen, die toegang 

tot de universiteit wcnschten, aan den wantoestand een eind te maken. 

Dit staatsexamen bestond tot 1850 ') et> ondanks zijn gebreken, 

heeft het er toe meegewerkt, dat verschillende gymnasia zich althans 

tijdelijk redresseerden. De werkelijkheid bleef echter 

bij de ideëcelc wenschclijkhcid.

is dan ook geen wonder, dat, gezien den feitelijken toestand, 

in het gewijzigde ontwerp van 1874, het examen wordt opgenomen. 

Dat men aanvankelijk over deze materie nog geen uitgesproken mcc- 

ning had, blijkt wel uit het feit, dat inde voorontwerpen der II. O. 

wet van de jaren 1866, 1868 en 1870 nog niets omtrent een eind

examen vermeld staat.

Wel sprak art. 67 van „het blijken geven van genoegzame voor- 

t genieten van hoogcr onderwijs aan een Rijksuni- 

het bleef in het midden of de candidaat zich daarbij 

>en op het afloopen van een gymnasium. De commissie 

rapporteurs wenschtc hieromtrent meer duidelijkheid in de wet, 

gevolg had, dat in het vierde gewijzigde ontwerp van het 

’4 Minister Heemskerk het me er vermelde examen opnam.
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centen | 
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lie zich

honger
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vorm van examens noodig zijn om de instellingen van I 
wijs te beschermen tegen een al te groote invasie van 
slechts om den broode tot de studie wenden.

Bovendien kan men er van verzekerd zijn, dat zoo het eindexamen 
onder regeeringscontröle werd afgeschaft en de gymnasia evenals vóór 
de Wet van 1876 het jus promovendi kregen, de ongcwenschte toe
standen, die de invoering van hel examen noodzakclijk maakten, 
binnenkort en in verhoogde mate zouden terugkeeren. Men kan toch 
bezwaarlijk aannemen, dat in die 50 jaar de menschhcid er beter op 
geworden is.

Daarnaast rijst de vraag, of het examen zal zijn een schoolexamen 
dan wel een staatsexamen.

Uit de kamerverslagen blijkt weer, dat het standpunt van een 
schoolexamen geen krachtige bestrijders vond, iets wat een oogenblik 
verwondering zou kunnen wekken, aangezien bij de Wet op het Mid
delbaar Onderwijs van 1863 juist een examen voor een Staatscom
missie was ingevoerd. De redenen van dit meten met twee maten 
zal wel geweest zijn, dat men het gymnasiaal (hooger) onderwijs be
schouwde als van een geheel ander karakter te zijn dan dat der ll.B.S. 
(middelbaar onderwijs), waar dan nog aan loc gevoegd kan worden, 
dat men in den eersten tijd met het eindexamen ll.B.S. voor de be
kende commissies geen gunstige ervaring opdeed, wat haar oorzaak 
had in de bijkomstigheid, dat het programma aanvankelijk veel te uit
gebreid was.

Het artikel dat over het schoolexamen spreekt, werd door de 
regeering als volgt toegelicht.

„Het denkbeeld om het examen tot toelating der universiteit aan 
een of meer van staatswege te benoemen commissiën op te dragen, 
heeft iets aannemelijks, inzooverre men vermeent daardoor eenheid 
en onpartijdigheid in het bcoordeelen der candidaten te zullen be
vorderen. Maar voor één commissie zou de taak te omvattend zijn, 
zooals de ondervinding na het K. B, van 1845 verkregen, heeft doen 
zien; en is er meer dan één commissie, zoo vervalt de gewcnschtc 
eenheid. Bovendien zouden de commisiën toch grootendccls uit do
centen der gymnasia moeten worden samengesteld; dan echter kan 
het examen evengoed bij elke school door hare docenten worden af
genomen, ten overstaan — om niet alles op de docenten te laten aan
komen — van een of meer personen door de regeering aan te wijzen. 
Voor misbruiken behoeft dan geen vrees te bestaan; daarentegen 
het onderwijs er bij winnen. Het bewijs van vertrouwen aan de > 

geschonken, zal hen aansporen daaraan te beantwoorden 
>ei der school zooveel mogelijk te helpen bevorderen."
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een leerli-- 
in dc samen.— 
tc groole bclam 
dagogisebe krat

gedeelte dezer toelichting 
bijzonder de opmerking, dat 

examen

') De waarheid, dal in hel algemeen vertrouwen schenken dc behoefte doet 
ontslaan om aan dat vertrouwen te beantwoorden, kunnen wij leeraren dagelijks 
met onze leerlingen ondervinden. Hel komt echter ook weleens anders uil. door
dat een leerling in toepassing brengt „gelegenheid maakt den dief. Zoo zal het 

inleving der volwassenen ook wel het geval zijn en aangezien er daar 
■ ngen op hel spel staan, mag de wetgever zich niet aan zulke pae- 

■achlloeren wagen.

liet recht van veto wordt in het volgende gewijzigde wetsontwerp 
opgenomen op advies van de commissie van rapporteurs die in haar 
memorie van antwoord het volgende opmerkt.

„ Het vooruitzicht van zoodanig examen werkt gunstig op dc studie 
der leerlingen. De eigen leeraar kan beter dan iemand anders den 
aanleg en de verkregen kennis van dengeen, dien hij heeft helpen 
vormen, beoordeclen. Het afnemen van het examen door dc eigen 
leeraren ten overstaan van een of meer personen door de regeering 
aan te wijzen, geeft voldoende waarborg tegen verlaging van het peil 
der examina. Die waarborg moet echter versterkt worden door aan 
dc rcgceringscommissie het recht van veto toe te kennen. Het be
ginsel van eenheid in de examina wordt door dit stelsel voldoende 
bewaard en evenzeer wordt gewaakt tegen onbillijke afwijzing en 
tegen afkeurenswaardige toelating."

Tenslotte komt het artikel betreffende de eindexamens in de Tweede 
Kamer in behandeling met de toevoeging, dat bij verschil van ge
voelen tusschen de leeraren en de gecommitteerden omtrent het ver- 
leenen van het getuigschrift, laatstgenoemden beslissen.

Bij de bespreking van dit artikel in de Kamerzitting van 
1876 zegt Minister Heemskerk in zijn verdediging:

„liet bijzijn van gecommitteerden, die natuurlijk geletterde of weten
schappelijke menschcn zullen moeten zijn, liefst uit de eigen plaats, zal

Het laatste gedeelte dezer toelichting is niet bijster overtuigend, 
en wel in het bijzonder dc opmerking, dat voor misbruiken geen vrees 
behoeft te bestaan, wanneer het examen wordt afgenomen ten over
staan van een of meer afgevaardigden der regcering.

Sinds voor het eerst het examen onder toezicht van gecommitteer
den in de wet wordt genoemd, is hunne bevoegdheid sterk uitgebreid, 
zij kregen (bij het ontwerp van 1871) het recht van veto, bij het K. B. 
van 1906 het recht om te vragen en nog leert de practijk, dat mis
bruiken niet vallen te constatecrcn, zoodat het gchcele examen een 
kwestie van vertrouwen blijft.

De uiterste consequentie, van de opmerking, dat vertrouwen schenken 
de docenten zal aansporen om daaraan te beantwoorden, voert na
tuurlijk tot afschaffing van het gcheele examen. ')
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Over die geletterde of wetenschappelijke menschen uit de eigen 
plaats, waaruit de gecommitteerden gcrccruteerd zoutten worden, heeft 
Minister Heemskerk wel het een en ander moeten hooren. Zeer 
terecht merkte het kamerlid Jonckbloct op, dat het voor alles een 
eisch voor de gecommitteerden is, dat zij uit eigen oogen kunnen zien 
en het geenszins voldoende is te achten, wanneer men genoegen neemt 
met minnaars van wetenschap en kunst en dan nog wel uit de eigen 
plaats.

De minister belooft bekwame mannen te kiezen. Van de 9 gecom
mitteerden, die dan ook bij het eerste examen onder de voorschriften 
der nieuwe wet door de regccring worden afgevaardigd, bevinden 
zich 8 hoogleeraren. Deze gedragslijn wordt gelukkig tot op heden 
door de regeering gevolgd, en zij kan als de voornaamste omstandig
heid worden beschouwd, dat het systeem van schoolexamen onder 
toezicht van gecommitteerden op de gymnasia tot ieders tevreden
heid werkt '). Dat dit niet altijd zoo geweest is, moge, behalve uit 
het boven aangchaalde artikel van dr. Kan, nog blijken uit het feit 
dat in April van 1882 de tegenwoordige vereeniging van rectoren en 
conrectoren (destijds alleen de rectoren) in het leven werd geroepen 

gezamenlijk te velde te trekken tegen het verderfelijke 
dat van het „ontcerende toezicht" der gecommitteerden 

maakt, 
bezwaren van moreclen 

practische bezwaren en 
de contrdlc, zooals die nu

den duur slecht moet werken, omdat uit de

ssing, in handen van personen, die niet lot de 
besebernit de leeraren legen ongewens

aard, zien de rectoren in het stelsel 
bij monde van dr. Kan laten zij weten 

bij de eindexamens wordt uitgeoefend, 
op den duur slecht moet werken, omdat uit de oordeelvellingen, door 
telkens afwisselende gecommitteerden uitgebracht, nooit een stelsel
matig geheel kan groeien. „Sommige geleerden —■ zegt dr. Kan, — 
weten niet, welke eischen men een gymnasium moet stellen, sommige 
beschouwen zichzelf als maatstaf van alles en zullen evenals vroeger 
op de door hen afgenomen examens hunne stokpaardjes blijven be
rijden, etc."

Het was verre van koek en ei tusschen leeraren - 
den, welke laatsten zich in de eerste jaren der H. 
punt één van het door den rector opgestclde examen-pr< 
onvriendelijkheid hadden te laten welgevallen hunne gcloc 
overhandigen. De weinigen, die nog van de oude garde zijn
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sche zaken over 
Rotterdam in het 

bij 
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:cht

') Volgt me n de 
over het toezicht „ 
dat het straffe standpunt i 
wel voert in den beginne 
het verzet wordt slapper 
aan het programma van F

In 1885, dus 3 jaren na 
jaarvergadering van rectoren nog 1 
een adres aan te dringen op het 
zonder meer, doch thans blijken de p 
zijn en is de bezinning dermate weer» 
durft te brengen de feiten, die pit 
ring der nieuwe wet; men heeft zc 
dat in dien vóórtijd v erschillende gy 
gecompromitteerd, en men vreest, dat 
schij

■) Voor verschillende bijzon 
het notulenboek der vereenij 
door Dr. J. van Ijzeren, secretar

gebleven, weten -nog treffende staaltjes te vertellen van de gespannen 
verhouding tusschen de lecraren-examinatoren en het gehate toezicht.

In Maart 1882 verscheen het eerste Rapport van ( 
aan zijne Excellentie den Minister van Binnenlandse 
de eindexamens der gymnasia te ’s-Gravenhagc en 
vorige jaar afgenomen. O.m. wordt in dat rapport verzocht, om 
ministrieele boodschap aan de rectoren mee te deelcn met de | 
committeerden in overleg te treden en tevens wordt om het re< 
verzocht zelf vragen te mogen stellen.

Vooral het eerste verzoek wettigt het vermoeden, dat in den be
ginne van overleg geen sprake was, hetgeen zich dan ook in zoo’n 
sfeer van animositeit moeilijk laat denken.

liet rapport der gecommitteerden bracht natuurlijk riimor in casa 
en de voorzitter van de nieuwe, uit ontevredenheid geboren vereeni- 
ging van rectoren aan de Ned. Gymnasia, stelde als le kwestie op de 
allereerste vergadering van genoemde vereeniging — 12 April 1882 — 
het rapport van gecommitteerden aan de orde. Algemeen vindt men 
het wantrouwen, dal uit het rapport spreekt kwetsend en vrecst 
lastige consequenties van het toestaan van het examineeren door 
gecommitteerden. De discussies voeren tot een adres aan Z.E. den 
Minister van Binnenlandsche zaken, dat als le en voornaamste punt 
het recht der leeraren uitspreekt om zelf het getuigschrift te ver- 
leenen van met vrucht volbrachten gymnasialcn cursus.

men de vereeniging van rectoren in haar houding tegen- 
van regeerings-gccommittecrden, dan merkt men, 

van den aanvang allengs verlaten wordt, 
: elke jaarvergadering tot een adres, maar 
en de aandacht wordt meer geschonken 

het eindexamen.
het opsteken

trgekee 
plaats hebben 
zelfs den

van den storm, wordt in de 
zwakke poging gedaan om in 

promovendi der gymnasia 
•moederen zoo tot rust gekomen te 
neerd, dat men zelfs in herinnering 

■Len gehad vóór de invoe- 
moed om uit te spreken, 

ymnasia en rectoren zich hebben 
; het verzoek om afschaffing den 

ijn zal wekken, dat contróle geschuwd en gevreesd wordt.

inderheden heeft schrijver van dit artikel geput uit 
iging van rectoren en conrectoren, hem welwillend 
iris van genoemde vereeniging, ter beschikking gesteld.
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alle opzichi 
omdat
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betrokken

*aag of de inrichting van het eindexamen op de gymnasia in 
:hten voldoet, moet natuurlijk ontkennend worden beantwoord, 

er nu eenmaal nooit of nergens een stelsel te bedenken valt.

' ' '1 van de 
van rectoren.

■ ding tusschcn 
rmnasia. Inspecteur en gecommitteerden, 
ng juist opgericht is als een dam tegen 
•n bewijs hoe de tijden zijn veranderd.

Vragen wij ons af waaraan die goede verstandhouding tusschcn leer
aren en gecommitteerden te danken is, dan kan als voornaamste reden 
worden aangegeven, dat de gecommitteerden niet zijn „minnaars van 
wetenschap en kunst, uit dezelfde plaats” maar vakmenschen uit alle 
deelen des lands.

De allereerste voorwaarde voor het welslagen van 
teerdenstelsel is deze, dat de leeraren tegenover zich krij; 
schen, die in alle opzichten bevoegd zijn ten aanzien van het b 
examenvak en tevens mcnschcn, die krachtens hun eigen ambt de 
kunst van examincercn geregeld beoefenen. Bij evcnlucelc verschillen 
en geschillen legt men zich nu eenmaal gauwer neer bij de opinie van 
iemand, wiens autoriteit men erkent, dan wanneer het tegenoverge
stelde het geval is. Afgezien echter nog van de goede verstandhou
ding tusschen leeraren en gecommitteerden, is voor een juiste beoor- 
decling van de prestaties der candidaten vercischt, dat de laatste 
vakkundig zijn.

Een ieder weet, dat een zelfde onderwerp op geheel verschillende 
manieren kan worden gevraagd en dat de waarde van een goed ant
woord, met de wijze van vragen ten nauwste samenhangt.

Het taxeeren van een antwoord in verband met de wijze waarop 
de vraag is gesteld, is slechts het werk van iemand, die volkomen ter 
zake kundig is; indien hij dat niet is zal het voorkomen, dat de leeraar, 
die een gemakkelijken trant van vragen heeft, met hoogere cijfers 
voor den dag komt dan zijn collega, die wat dieper op de zaak pleegt 
in te gaan.

Men kan zich met het voorstel om een adres te sturen niet meer 
vereenigen; de voorzitter trekt dan ook zijn voorstel in.

Nog eenige jaren houdt de verceniging zich bezig met besprekingen 
van het eindexamenprogramma en tegen het jaar 1890 komt weer 
de belangstelling voor Grieksche accenten en de paedagogischc waarde 
van de Plato-lcctuur, als bewijs, dat de rust voor goed is weerge
keerd en men zich met den nieuwen toestand heeft verzoend.

In 1913 opent de inspecteur Dr. Vinkesteyn door afwezigheid 
3 bestuursleden de jaarvergadering van de verceniging v-" 
Bij 'die gelegenheid wijst hij op de goede verstandhoud 
rectoren en het toezicht op de gyr ’ ' 
terwijl indertijd deze vereenigin 
den invloed van dit toezicht. Eet

X
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waaraan geen fouten zouden kleven. Een van de bezwaren, die wel- 
ccns tegen de gymnasiale wijze van cxaminccren wordt aanj 
is deze, dat ook misbruiken geenszins zijn uitgesloten en het in 
zaak een kwestie van vertrouwen blijft.

De leeraren maken immers zelf het schriftclijk werk op en de 
klassici kiezen immers zelf de stukken, die op het examen behandeld 
zullen worden. Dat dit bezwaar nogal sterk wordt gevoeld blijkt uit 
het voorstel van de subcommissie voor voorbereidend Hooger Onder
wijs der Inccnschakclings-commissic van 1910.

De subcommissie aanvaardt het schoolexamen, maar zij wil van het 
stelsel der hoogere burgerschoolexamens overnemen: dat aan alle 
candidatcn der zelfde afdeeling in het geheelc land op denzelfdcn dag 
dezelfde schriftelijkc opgaven worden voorgelegd en de regeerings- 
cominissie valt haar bij door op te merken, dat daarmede wel is waar 
niet geheel in overeenstemming is, dat het eindexamen het karakter 
van een schoolexamen zal dragen, maar aan den anderen kant biedt 
zulk een schriftclijk examen meer waarborg tegen misbruiken en be
vordert het een gelijkmatig peil van het onderwijs over alle gelijk
soortige scholen.

Zoo’n oplossing zou ik zeker voor een gymnasia ten zeerste be
treuren. Ten eerste werkt een algemeen schriftelijk examen de dressuur 
en de gejaagdheid bij het onderwijs in de hand. Door voortdurend 
rekening te houden niet „wat wel zou kunnen worden gevraagd” 
gaat hel persoonlijk karakter van het onderwijs te veel verloren. 
Er zijn leeraren, die reeds vanaf de derde klasse den kinderen voor
houden, toch vooral aan dit of dat aandacht te schenken, „omdat het 
op het eindexamen gevraagd wordt.”

Hierdoor werden de kinderen opgeve 
de meerdere of mindere waarde van hc 
bcstudccren krijgen, afgemeten wordt naar de 
het examen gevraagd te worden. Dit is zulk een 
dat er boete op moet staan, indien een leeraar 
woord eindexamen uitsprak. Het eindexamen is een noot 
waarvan de nadceligc invloed op het onderwijs zooveel i 
dient te worden.

Het tweede bezwaar verbonden aan een voor allen gelijk schriftelijk 
examen is de nivellccring, die er noodzakelijkerwijs het gevolg van is.

De dressuur en de nivcllcering acht ik een zoo funest gevaar voor 
het onderwijs, dat ik het als een zegen beschouw, dat voor de 
gymnasia een gelijk schriftelijk niet is voorgeschreven. De grootere 
zuiverheid van bcoordeeling zou door dit systeem te duur gekocht 
zijn; dan maar liever de risico geloopen, dat cr misschien een paar
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Over het recht van vragen stellen.
In het allereerste rapport van de gecommitteerden v an het jaar 1882 

wordt reeds gevraagd om het recht van mede te examineeren. Dat 
recht werd hun bij K. B. van 1906 toegekend.

In menig onderhoud met collega's is mij gebleken, dat men een ruim 
gebruik door gecommitteerden van dit recht in strijd acht met het 
karakter van een schoolexamen. Ik meen dit te moeten betwisten.

Een schoolexamen heeft de bedoeling de leerlingen te ondervragen 
in den geest, waarin zij zijn opgekwcckt; dit sluit geenszins in, dat 
de eigen leeraar dan ook de examinator zijn moet; het is voldoende, 
dat hij tegenwoordig is en in kan grijpen, indien de gegecommitteerdc 
met zijn vragen een verkeerden koers uitgaat.

Ik heb ook nooit ondervonden, dat de examinandi zenuwachtigcr 
waren, wanneer niet ik, doch de professor ze vroeg. Een zeer ruim 
gebruik van het recht om vragen te stellen moet den gecommitteerden 
worden toegestaan, willen zij zich een zelfstandig oordeel kunnen vor
men over den candidaat.

De bezwaren, die sommige leeraren hebben tegen het examineeren 
van gecommitteerden, kan ik dus niet deden, ik heb mij integendeel nooit 
kunnen onttrekken aan het gevoel, dat de kennis van mijn leerlingen 
toch niet veel beteekende, wanneer ze alleen bestand was tegen vragen 
van mij zelf.

procent van de candidatcn wat al te gemakkelijk het diploma ver
werven.

Aan het bezwaar, door velen gevoeld, dat de leeraren zelf hun 
examenwerk opmaken, kan misschien tegemoet gekomen worden, 
zonder het karakter van schoolexamen geweld aan te doen.

Wat is er bijvoorbeeld tegen, dat de gecommitteerde voor de 
wiskunde de examensommen opstelt in plaats van de leeraar; hier 
voor is alleen noodig, dat de gecommitteerde volledig wordt inge
licht over de stof door den leeraar behandeld en over de wijze, 
waarop hij zijn onderwijs heeft ingericht.

Of dit voor andere vakken ook mogelijk is, durf ik niet te beoor- 
deelcn; wat de klassieke talen betreft, komt het mij echter voor, dat 
gecommitteerde evengoed een geschikt stuk kan opzoeken als de 
leeraar. Vrees dat de keuze der sommen of de te vertalen stukken 
te moeilijk zou uitvallen, behoeft niet te bestaan, omdat men in het 
algemeen de neiging heeft om examenwerk, niet bestemd voor eigen 
leerlingen, eerder gemakkelijk te maken; dit heeft iedereen wel onder
vonden, die voor het geval heeft gestaan om de leerlingen van een 
collega te examineeren. Na deze meer algemeene beschouwingen zullen 
wij nu tenslotte nog eenige detailpunten bespreken.
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De subcommissie 
in handen

verlengd

onder aanvoering van dr. Kan

En nu ten slotte nog 
van het toezicht van 

Men herinnert zich.

eenige opmerkingen over den moreelen kant 
gecommitteerden.

i, dat de rectoren

iginne berustte de eindbeslissing in handen van

Wij hebben ook niet te vergeten, dat zoo de gecommitteerde uit 
de beantwoording van door hem gestelde vragen, van den candidaat 
een indruk heeft gekregen, dit in ongunstige» zin afwijkt van het
geen de candidaat in de klasse presteerde, er altijd nog een 
examen als correctief mogclijk is.

Over de beslissing.
Reeds van den bej 

den gecommitteerde.
De subcommissie van voorbereidend Hooger Onderwijs der Ineen- 

schakelings-commissie (1910) eiii de commissie in 1917 door het ge
nootschap ingestcld voor het samenstellcn van een leerplan en eind
examen van het gymnasium meenen, dat' het niet goed is, de beslissing 
te leggen in handen van personen, die den leerling niet kennen tegen
over hen, die hen veelal jaren hebben gadegeslagen.
komt dan met het voorstel de beslissing te leggen in handen van een 
gemengde commissie, bestaande uit de examineerende leeraren en ge
committeerden onder voorzitterschap van den Rector.

De grootc staatscommissie merkt naar aanleiding van dit voorstel 
der subcommissie op: „dat inderdaad, waar de beslissing geheel bij 
de gecommitteerden is, de leeraren niet zelden neiging hebben teg< 
over de gecommitteerden steeds als advocaten van hunne leerling 
op te treden; meermalen is de gedachte uitgesproken, dat zij, 
neer ze zelf de verantwoordelijkheid voor hunne stem moesten draf 
niet zelden anders zouden stemmen. Daartegenover kan men 
in het midden brengen, dat bij het stelsel der subcommissie de moge
lijkheid niet is uitgesloten, dat meermalen de gecommitteerden door 
de leeraren worden overstemd.”

Beide opmerkingen der staatscommissie bevatten veel waars en het 
zou moeilijk zijn een keus te doen, ware het niet, dat een praktijk 
van bijna 50 jaar ons hierin tegemoet kwam. Deze praktijk heeft 
geleerd, dat in het algemeen de beslissing in handen der gecommit
teerden geen noodlottige gevolgen heeft gehad voor de candidaten. 
De praktijk heeft uitgewezen, dat de houding der leeraren om als 
advocaten voor hunne leerlingen op te komen, geboren uit het gevoel, 
dat er twee partijen tegenover staan, de ééne, die den candidaat 
wil doen slagen en de andere, die hem wil doen zakken, op een 
fictie berust.

wan-
igen, 

wederjenover
r subcommissie de
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: werkers,

in Nederland; 

op, immers het 

en het geestelijk

nicl te min in 
vormen met gelijk 

mogelijk verdiept door

 zen, die meer op het zelf- 
eugd dat cischi. Massabedrijf 

voren, de verdrukte individualiteit 
steden bracht als reactie het 

ingen. Bracht ook Montcssori met 
beding. Noodzakelijkheid van inter

nationale versterking anderzijds,

paedagogischc revolutie een nieuwe 
de noodzakelijkheid van een nieuwe

dcringen op meer dan een gebied. Geestelijke en sociale stroomingen in en 
den oorlog op haar sterkst, hebben een andere jeugd en een andere school ge
bracht. De oorlog had de fouten van het oude onderwijs in sterker licht gesteld. 
Een meer harmonische vorming ging bet verbalisme vervangen, waarin een een
zijdige intcllcctucelc opvoeding was verstard.

Een nieuwe psychologie voerde tot nieuwe leerwijzt 
verwerken aanstuurden (werkschoot) zooalseen nieuwe jeug 
op elk gebied bracht de noodzakelijkheid naar 
te sterken (Daltonisme). De trek naar de groole 
streven naar natuurstudie, naar schoolwandelir 
haar vrije ontwikkeling en haar zintuigen-opvot 
nationale samenwerking eenerzijdsen verlangen naar 
leidden tot een nieuw taalonderwijs, dat een 
met zich voerde. Zoo ontstond uit deze 
school. En daarmee kwam van onder af 
onderwijzer.

Maar ook van boven af kwam druk. Gesteund door jonge wetenschappen, als 
sociologie, anthropologic en psychologie, vooral ook door het aanneinen van de 
methodes der andere wetenschappen, bloeide de paedagogiek op als zelfstandige 
wetenschap en werd ze na lange strijd als gelijkgerechtigde in de rij der oudere 

zusters opgenomen.
Leerstoelen en laboratoria verrezen aan de universitciten van alle landen. En 

de onderwijzer trad daarmee in een nieuwe loze van ontwikkeling. Niet meer 
de zuiver empiricus uit vroeger lijden, nicl langer de handleiding-uilvoerder der 
laatste halve eeuw, maar zelfstandig denker wilde hij zijn, die boven wal ge
drilde methodiek zijn vak wetenschappelijk aanvoelt. Naast hel „wat" der eerste 
en het „hoe" der tweede periode verlangde hij hel „waarom" te weten van zijn 
onderwijs. En zoo braken na Versailles de onderwijshervormingen los, die be
gonnen met een nieuwe opleiding. Eerst in jong enthousiasme wal ver gaand, 
zooals de eerste voorstellen in Duiischland, Nederland en Indië (kweekschool 
voor alle landaarden). Daarna meer geremd, maar niet te min in heel Europa 
onmiskenbaar in deze richting een onderwijzer te vormen inct gelijke middelbare 
opleiding als de andere hoogerc werkers, zoo mogelijk verdiept door enkele jnren 
van academische vorming."

De grondbeginselen, waarop het Indische kweeksclioolplan 

zijn de volgende:

a. de concordantieëisch.

Er moet overeenstemming zijn in de opleiding in Indië en 

het Europeesch cultuurleven in Indië heeft er recht 

moet aangeschakeld blijven aan dat in het moederland 

verkeer moet ongehinderd kunnen plaats vinden.

b Het systeem: voor de lagere akte differentiatie, voor de hoofd

akte unificatie.

Er zijn in Indië drie soorten Westersch lagere scholen elk met 

een eigen taalmethodiek; elk dezer drie landaarden dient een eigen 

weg te gaan in verband met eigen afkomst en taalmilicu. Elk dezer
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ig voor 
hoofdakte.

epen drie soorten 
:hc en Hollandsch-

■

rapport vóór de 
o de hoofdaktc te kunnen 
en Indië kunnen worden 

; voor hen, die als hoofd

groepen heeft haar eigen onderwijzers noodig en 
die krachten leveren.

Een geünificeerde opleiding zou een geforceerde eenheidsvorming • 
zijn, die verstarren moest en voor de lagere school weinig of geen 
waarde zou hebben. De tweede akte echter, de hoofdakte, moet voor 
allen hetzelfde zijn. Na de gedifferentieerde opleiding voor de onder
wijzersakte komt de geünificeerde vorming voor de

c. De aanteekening op de hoofdakte.
Daar de opleiding voor de Indische hoofdakte nooit het peil be

reiken kan van de Nederlandsche hoofdakte, wat betreft het vak 
Nederlandsche taal en Letterkunde, stelt het rapport vóór de ge
legenheid te openen om een aanteekening op 
verwerven, waardoor de akten in Nederland c 
gelijkgesteld. Deze aanteekening is verplicht 
eener school willen optreden.

De uitwerking van het plan zal in het leven roe; 
van kweekscholen: Europeesche, Hollandsch-lnlandsch 
Chinceschc.

De eerste zal hebben een driejarigen cursus, steunend op 3 jaar 
H.B.S. ol M. U.L. O-, de beide ouderen zijn zesjarig (een 3-jarige 
onderhouw -j- 3-jarige bovenbouw). Een opleiding voor de hoofdakte 
duurt twee jaar en is een deel van de opleiding.

Verder valt uit het plan nog het volgende te vermelden:
a. de practischc vorming treedt er sterk in naar voren; practische 

bekwaamheid is ook exameneisch.
b. het plan wil geen eindexamen, maar vraagt staatsexamen.
e. de leerkrachten moeten in het bezit zijn van de middelbare 

bevoegdheid.
voor de huisvesting der kweekelingen denkt het rapport zich 

bij elke kweekschool een internaat, dat onder verantwoordelijkheid 
van den directeur, wordt bestuurd en geleid door een der leeraren-

e. Om de plaatsing van eigen en bevoegd personeel aan de kweek
school te verzekeren, is het vormen van parallelklassen noodzakclijk.

Dit rapport is een belangrijk stuk werk. Het wekt naast bewon
dering voor den breeden opzet, echter ook het gevoel, dat de samen
stellers zich wel heel beperkt hebben moeten gevoelen, omdat zij een 
plan hadden te ontwerpen binnen de lijnen van onze Nederlandsche 
onderwijzersopleiding. Was dit niet het geval geweest, dan zou een 
splitsing in algemcene vorming en eigenlijke vakopleiding een goede 
kans gehad hebben bij dit gezelschap. Ook lijkt ons de vrees niet 
geheel ongegrond, vooral bij de zesjarige kweekscholen, dat deze op-
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die
met iets nieuws
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r
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dit gebied zal goed doen ernstig kennis 
len, in het rapport neergelegd.

die in onze wet L. O. van 
van linantiëele moeilijkheden nog 
neemt de Indische commissie de 

niet, dat

verbazing. Men wil 
raam van de Ncdcrlandsche 
nemen de opleiding zooals 

1920 is neergelegd, maar die tengevolge 
g niet is ingevoerd. In plaats daarvan 
len tijdclijken toestand van nu als 

voorbeeld. Vreest ze niet, dat ze tegen 1935 opnieuw aan het werk 
zal moeten gaan, indien, zooals die Wet voorschrijft, de nieuwe op
leiding moet worden ingevoerd?

Of is ze er zoo zeker van, dat die er niet komt?
Ten slotte een opmerking over de kwestie staatsexamen of school- 

eindexamen. Het rapport heeft zich uitgesproken vóór het staatsexamen 
en tegen het school-eindexamen. ’O.i. past dit niet in het geheel der 
denkbeelden en zeker niet bij het streven naar overeenkomst met de 
opleiding in het Moederland. Het rapport geeft ons op blz. 15 en v.v. 
de gronden waarop het schoolexamen kan worden verdedigd en be
streden en eveneens het voor en tegen van het staatsexamen. En de 
commissie komt dan tol haar uitspraak, die o.i. vrij zwak staat; immers 
er wordt eigenlijk maar één motief genoemd voor deze uitspraak en 
dat is, dat men „Indië wenscht te bewaren voorden pijnlijken strijd, 
dien Holland te zien geeft.” Een zwak motief; die pijnlijke strijd was 
er + 1880 ook toen de eindexamens van het gymnasium schoolexamens 
werden en die „pijnlijke" strijd is, zal altijd en overal zijn, waar men 

begint, iets nieuws dat de achterdocht kan opwekken. 
Wat jammer genoeg bij schooleindexamens het geval is.

Intusschen, wc zijn hier in Nederland de opstellers van dit rapport 
dankbaar. Er worden in ons land zooveel rare denkbeelden over de 
onderwijzersopleiding aan den man gebracht, dat deze stem uit Indië 
ons weldadig aandoet.

Ieder belangstellende op 
te nemen van de denkbeeldc

leiding menschen zal kweeken, die in veel opzichten een andere ont
wikkeling zullen hebben dan de nict-ondcrwijzcrs en dat dus deze 
vorming in de fout kan vervallen, die het kenmerk was van de onder
wijzers eener thans verdwijnende generatie en die hierin bestond, dat 
ze ontzagclijk veel wisten, wat niemand anders wist, maar onkundig 
waren van hetgeen elk ander beschaafd mensch in zijn geestelijke bagage 
altijd meedroeg.

Eén punt wekt echter in dit rapport eenige 
in Indië een nieuwe opleiding binnen het 

is het logisch o.i. ten voorbeeld te
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dit Kweekschooleindexamen ingericht? 
examen wordt gerej 
de leeraren onder

School- of Staatsexamen (Kweekscholen) 
doof L. C. T. BIGOT.

1923 (No. -43-f 
1925, 1926 en 
die aan 
examen voor

:geld door den directeur 
toezicht van drie door

igen behooren ■ 
anderwijzer(es) 

de Kweekscholen van
Dit laatste is geregeld bij de Koninklijke Besluiten 

cn 440) en is dus
1927. Naast dit schooleindexamen, dat elke kweekschool, 

de gestelde eischen voldoet, afneemt, is 
ondcrwijzer(cs) ten behoeve 

lessen of langs anderen weg zijn
De rijkskweekscholen zijn als zoodanig bevoegd om aan hun leer

lingen, die het onderwijs tot het einde hebben gevolgd, op grond van 
een met gunstig gevolg afgelegd examen de bevoegdheid voor onder
wijzeres) uit te reiken. De Bijzondere Kweekscholen worden als 
bevoegd daartoe telkens voor 4 jaren aangewezen door den Minister, 
den Onderwijsraad gehoord; voor aanwijzing komen niet in aanmerking 
de scholen van welker leerlingen in de laatste 5 jaren minder dan 
80 % zijn geslaagd.

In de praktijk komt dit hierop neer, dat de Kweekscholen, — Rijks-, 
Gemeentelijke- en Bijzondere Kweekscholen ~ dit jus promovendi 
bezitten.

Hoe is nu
In hoofdzaak aldus: Het 

en afgenomen door hem en

er ook nog een Staats- 
van hen, die op normaal- 

opgeleid.
zoodanig bevoegd

I A e opleiding tot onderwijzer(es) verkeert, wettelijk gesproken in 
' een overgangsstadium. De Lager Onderwijswet van 1920 bevat 

onder titel VI, handelende over Bevoegdheid en Opleiding, een reeks 
artikelen (van 129—172), die echter nog niet in werking getreden zijn. 
Voor de opleiding en de examens geldt nog de AVct van 1878 met 
dien verstande, dat volgens art. 214bis der Wet van 1920 de wet
gever zich heeft voorbehouden: „om in de algemeene maatregelen van 
bestuur betreffende de opleiding die wijzigingen aan te brengen, welke 
door het dienstbelang worden gevórderd.”

Tot die wijzigingen behooren o.a. de veranderde programma’s voor 
de examens van onderwijzer(es) en hoofdonderwijzer(es) en de invoe
ring voor de Kweekscholen van het schooleindexamen.

~ van September
nu viermaal afgenomen in 1924,
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:rlcg plaats; 
na overleg

dit Kweekschooleindexamen volgens deze voor- 
ootc ingenomenheid met deze regeling 
1c critiek nu en dan; een critiek, die 
■* "ositieve gegevens. Zij, die tegen dit 

’ igen, psychologische over- 
id; zij ondersteunen die met 

geval niet zijn bewezen.

aanwijzing kan ge-

:val. Leidt dit overleg 
.1 omtrent het toe te

gecommitteerden het recht na 
te stellen. Directeur en leeraren 

len alle gevraagde inlichtingen te

Vier keer is nu 
schriften afgenomen en naast gro< 
is er ook critiek verschenen, felle 
zonderling genoeg niet berust op posi  c 
schooleindexamen zijn, geven: beschouwing 
wegingen, uitingen van vrees en'bezorgdhcü 
beweringen, die of onjuist zijn of in elk

Wij noemen er een viertal:
a. Met dat eindexamen slagen de candidaten allemaal.
Het is waar, dat het eerste jaar het aantal geslaagden heel groot 

was, een gevolg in hoofdzaak van het nog niet vertrouwd zijn met 
het systeem. Indien men echter het resultaat van de drie eerste jaren 
van het schooleindexamen stelt naast dat van de drie voorafgaande 
jaren van het Staatsexamen, dan vindt men als gemiddeld procent 
geslaagden in de twee perioden respectievelijk 93.3 en 89.4. Wat geen 
abnormaal verschil is.

'elmatig heeft plaats gehad, zijn de 
leel of gedeeltelijk opnieuw te doen

den Minister aangewezen • 
schieden al of niet voor t-

Tijdig voor het examen 
examen en de opgaven voor 
en door hem vastgesteld, naar

Keuren deze rooster en werk niet goed, dan heeft ovei 
blijft dit zonder resultaat, dan stellen de gecommitteerden 
met den directeur, zelf rooster en opgaven vast.

ZooXvel het schriftelijk als elk mondeling deel van het examen heeft 
plaats in tegenwoordigheid van een gecommitteerde. De vaststelling 
van de cijfers voor het schriftelijk werk geschiedt door de leeraren 
in overleg mét de gecommitteerden.

Dit is ook bij het mondeling examen het geva 
niet tot resultaat, dan beslissen gecommitteerden 
kennen cijfer.

Bij het mondeling examen hebben de 
overleg met den examinator vragen 
zijn verplicht aan de gecommitteerde

Bij twijfel of het examen rege 
gecommitteerden bevoegd het gehc 
afleggen.

Indien er verschil van meening is tusschen directeur en leeraren 
eenerzijds en de gecommitteerden anderzijds omtrent den uitslag van 
het examen, beslissen de gecommitteerden.

n gecommitteerden; deze 
bepaalde vakken.

zendt de directeur een rooster van het 
het schriftelijk werk, door de leeraren 

de gecommitteerden.

opgf
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die bedt

Het schooleindexamen in 1926 —■ de cijfers van 1927 zijn nog niet 
bekend — gaf over het geheele land een percentage van 90.

Natuurlijk kan de uitslag van de schoolexamens niet vergeleken 
worden met het Staatsexamen van nu; voor dit laatste melden zich 
alleen aan de leerlingen van de enkele nog bestaande normaallessen 
en de wild-opgeleiden (stoomcursussen, privaatlessen). De uitspraak, 
als zou bij het schooleindexamen lichtvaardig worden omgesprongen 
met het uitreiken van de akte is onjuist, het steunt niet op de cijfers, 
op de feiten. Het percentage geslaagden is niet grooter dan vroeger 
bij het Staatsexamen; wanneer men bij het vroegere Staatsexamen 
in de statistiek een scheiding had gemaakt tusschen kweekschoolleer- 
lingen en andere candidatcn, zou het percentage geslaagden van de 
eerste groep waarschijnlijk meer dan 90 % zijn geweest.

b. De regeling kan leiden tot fraude.
Dit is een teer punt en moeilijk te bediscussiëeren, omdat hij, die 

het zegt, er altijd op laat volgen tot zijn hoorder: „ja, natuurlijk niet 
op uw Kweekschool, maar die andere Kweekscholen, ziet ge, er zijn 
ook zwakke broeders onder de docenten.*'

Natuurlijk kan deze als elke andere regeling van elk school- of 
elk Staatsexamen aanleiding geven tot fraude. Zij, die bedrog vreezen, 
mogen nog zulke scherpzinnige regelingen treffen; zij, die bedriegen 
willen, zijn even slim. Ook bij het Staatsexamen is dat wel voorge
komen. Wie echter bij het Kweckschooleindexamen er in slaagt met 
succes fraude te plegen, moet wel een doortrapt individu zijn. Wie 
maar even de regeling naleest, ziet welk een groote macht de gecom
mitteerden hebben: èn op den rooster èn op de vaststelling der opgaven 
èn bij het examineeren èn op den uitslag. Er behoeft bij hen slechts 
twijfel te bestaan, of het examen regelmatig wordt afgenomen en dAn 
reeds zijn ze bevoegd het geheel of gedeeltelijk opnieuw te doen afleggen.

Een paar voorbeelden uit de praktijk van verschillende scholen.
Een leeraar in Nederlandsch is tegen de parafraze als stijl- of 

steloefening; bij het eindexamen zendt hij geen opgave van dien aard 
in. Gecommitteerden wenschen een parafraze, hij brengt zijn bezwaren 
in, de gecommitteerden houden vol en op het eindexamen wordt een 
parafraze gemaakt.

Een leeraar in Geschiedenis heeft twee candidaten geëxamineerd, 
heeft echter geheel toevallig geen vragen gesteld over de geschiedenis 
na 1848. Het examen van de tweede candidaat is nog niet geheel 
afgeloopen, de gecommitteerde stelt nog een drie of viertal vragen 
over den tijd na 1848.

Het aantal van deze voorbeelden is gemakkelijk uit te breiden. Al 
is voor de persoon zelf, die zulk een geval meemaakt, de ervaring
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gelijkwaai

een onzer groote bladen 
; een bewering, die allen

misschien minder aangenaam, deze gecommitteerden handelden goed; 
hun optreden was correct, geheel overeenkomstig de voorschriften. 
Het is de taak van gecommitteerden streng toe te zien en gebruik te 
maken van hun bevoegdheid. Dat is hun recht en.... hun plicht.

Wie onder deze omstandigheden fraudc zou willen plegen, moet 
tot een buitengewoon geslepen overleg met zijn leerlingen overgaan. 
Dat is uitgesloten. En op morecle fen op materiëele overwegingen en 
gronden. Zij, die dan ook van kans op fraude bij deze examens spreken, 
kennen ze niet en meermalen blijkt, dat outsiders en zelfs insiders 
van de macht der gecommitteerden volstrekt niet op de hoogte zijn.

Voor hen zijn het heeren, die er zoo maar bij zitten; men moet goed 
weten, dat dit geenszins het geval is. Menschcn, die met een air van 
„wij weten er meer van" over fraude spreken, moeten gesommeerd 
worden man en paard te noemen en huis en stal.

Zoolang zij dit niet doen, kan een ernstig mensch ze 
nemen.

c. Zelfs de gecommitteerden willen naar het Staatsexamen terug.
Een derde bewering zonder grond. In de verslagen over 1926 zijn 

12 stel gecommitteerden, die zich uitspreken voor een wijziging van 
het examen, waarbij over het geheele land uniform schriftelijk werk 
zou worden gegeven; 10 stel gecommitteerden spreken zich uitdruk
kelijk daar tegen uit, terwijl de overige — 22 stel — er zich niet over 
uitlaten. Andere critiek op het examen in het algemeen is door ge
committeerden in hun verslagen nooit geuit.

Dat dus gecommitteerden „unaniem", zooals < 
schreef, tegen het schooleindexamen waren, is 
grond mist.

d. De akten zijn ongelijkwaardig.
Vat men gelijkwaardig op in dezen zin, dat zij, die de akte ver

werven, ongeveer gelijk staan in kennis en ontwikkeling, dan zeer 
zeker zijn de akten ongeiijkwaardig. Maar dat zijn ze in dien zin altijd 
geweest en dat zullen ze ook altijd blijven. Ook onder het Staats
examen was dit zoo; er waren candidaten, die slaagden met achten 
en negens, en er waren er, die de akte haalden met een paar vijven 
en de rest zesjes. De akte van een, die opgeleid was door een stel 
docenten als Lcopold, v. d. Ley, Kooistra, was heel wat anders dan 
die van iemand van de normaallessen te Wildcrvanksterdallen of 
Gasselternijcveen. De scholen zijn nu eenmaal altijd verschillend en 
het aantal factoren, dat het resultaat van een school beïnvloedt, zijn 
zeer talrijk.

Gelijkheid is in dezen onmogelijk. Er zullen altijd leerlingen en 
scholen zijn, waarvan de prestaties boven de gestelde eischen uitgaan
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jelijkheden.
1 om deskundig 

den Minister en 
±100 kweek- 
15 Juli vallen.

o de eindexamens en dat op de subsi- 
londere kweekscholen moeten herzien

examen
Zijn (
Onj 

zijn ól
Latei» we ze even naga
a. Het Koninklijk Bcsl 

dies der gemeentelijke c 
worden in tweeërlei zin.

Ten eerste moet het verband weggenomen worden tusschen het 
bedrag van de s.ubsidie en het getal van de verkregen akten. De 
toestand is nu zoo, dat een Kweekschool in 5 jaren 90 akten moet 
afieveren; is dit niet het geval, dan wordt de subsidie verminderd 
met zooveel keer ’/oo van die subsidie als het aantal minder bedraagt. 
Dit verband dient weggenomen te worden om de lucht zuiver te maken.

Ten tweede moet het Koninklijk Besluit worden aangevuld met de 
bepaling, dat, als eenige onregelmatigheid in het eindexamen is ge
constateerd, die Kweekschool voor b.v. 10 jaren het jus promovendi 
verliest met inhouding van geheele of gedeeltelijke subsidie. Streng 
toezicht en strenge strafbepalingen, — niet omdat we meenen, dat 
die noodig zijn, maar omdat het uit moet zijn met die achterdocht en 
dat wantrouwen. En om safe te zijn voor allerlei moge

b. Een tweede bezwaar is gelegen in de moeilijkheid 
gecommitteerden te vinden. Dat zal elk jaar voor 
de Hoofdinspectie een zware taak zijn, om voor onze 
scholen, welker eindexamens allen tusschen 15 Juni en 
geschikte toezieners te vinden. De praktijk van deze 4 jaren is geweest, 
dat van elke delegatie een inspecteur L. O. voorzitter was; de andere 
leden waren oud-inspecteurs, gewezen hoofden van scholen, wethou
ders, burgemeesters, predikanten, enz. De moeilijkheid wordt nog 
vergroot, doordat de examens vallen in dien merkwaardigen tijd, waarin 
de eene helft van ons volk de andere helft examineert.

en er zullen er ook altijd zijn, die daar juist aan voldoen. Dat heeft 
met de kwestie school- of Staatsexamen niets uit te slaan.

In het bovenstaande zijn enkele bezwaren weerlegd, die tegen het 
Schoolcindcxamcn zijn ingebracht; bezwaren, die in de kringen van 
het N. O. G. en de Hoofdenvereeniging reeds geleid hebben tot voor
stellen om het schoolcindexamcn geheel van karakter te doen veran
deren. De laatste vereeniging heeft uniform schriftelijk werk gevraagd 
voor alle kweekschooleindexamens; ze heeft echter vergeten, dat uniform 
schriftelijk werk alleen mogclijk is bij een nauwkeurig tot in onder- 
deelen omschreven examenprogramma. In het kader van het Kweek- 
schooleindexamen, dat is ingericht naar het voorbeeld van het eind- 

1 gymnasia, past zulk uniform werk niet.
er dan geen bezwaren bij dat Kweekschooleindexamcn ? 

■getwijfeld, — maar ze zijn van dien aard, dat ze óf te verhelpen 
>f door den tijd vanzelf zullen verminderen.

we ze even nagaan:
Het Koninklijk Besluit op 

en bijzo
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heid zouden kunnen 
En de kans is heel 

te mild worden beoor
Met eenige jaren

Het schooleindexamen heeft het groote voordeel, dat het een eind 
maakt aan het „er door rollen", het „er zich wel door heen slaan."

„Ik ben blij, dat er indertijd geen schooleindexamen was", zei een 
oud-leerlinge mij eens.

5Vaarom?
Omdat ik van u de akte nooit gekregen had; u wist met uw 

veel te goed, hoe ik er eigenlijk voor stond."
Dit antwoord teekent een reeks van gevallen.
In de 4de klasse worden alleen de leerlingen opgenomen van wie 

we menschelijkerwijze gesproken zeker zijn, dat ze het volgend jaar 
zullen slagen. De schoolprestaties beslissen daarover en op het examen 
zelf worden de leerlingen ondervraagd over datgene, wat behandeld 
is en dit is weer in hoofdzaak voorgeschreven door examenprogramma's

Maar al is dit moeilijk, onmogelijk is ’t niet. En de praktijk zal 
op den duur hier veel van de bezwaren doen verdwijnen.

c. Een derde moeilijkheid is gelegen in het examen zelf: ze betreft 
het examineeren van eigen leerlingen.

Examineeren is niet gemakkelijk en zelfs geroutineerde examinatoren 
maken herhaaldelijk ernstige fouten; wie dit werk veel gedaan heeft, 
weet het bij eigen ervaring. Op het staatsexamen zit de examinator 
tegenover een onbekende en omgekeerd, wat het onderzoek in hooge 
mate bemoeilijkt en in zeer veel gevallen leidt tot allerzonderlingste 
resultaten; het Staatsexamen heeft indertijd aan heel wat onwaar- 
digen de akte toegekend en omgekeerd zijn er velen afgewezen, die 
de akte ten volle hadden verdiend.

Op het schooleindexamen zit de examinator tegenover de eigen 
leerling en nu doet zich een andere moeilijkheid voor; hij meent, dat 
zijn leerlingen weten, wat hij hun zoo goed geleerd heeft. En heel 
vaak weten ze dat niet; dat bespeurt de examinator tot zijn verbazing 
en nu wil hij „het" er toch „uit" hebben en probeert, probeert, — 
wat hij op het Staatsexamen zeker niet doen zou.

Zij, die dit examen niet kennen, meenen, dat onze genegenheid voor 
de leerlingen, onze bekendheid met hun omstandigheden, enz. ons in 
dén weg zitten om rechtvaardig te examineeren; zij meenen, dat de 
leerlingen milder worden beoordeeld.

In werkelijkheid hebben de meeste leeraren daar niet zooveel last 
van; veel meer van, wat we met een leelijk woord gekwetste ijdel-

noemen.
:1 groot, dat de leerlingen eerder te streng dan 
irdeeld.
ervaring wordt dit bezwaar echter heel wat kleiner.
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De Paedagogische Beteekenis van het 
Landbouw-huishoudonderwijs.

door GR. G. SMIT.

A yC oet „Algemeene Ontwikkeling” het doel zijn van alle onder- 
-i-’X wijs? Nog steeds meenen velen dat iedereen van alles verstand 
moet hebben, of, zooals vaak gezegd wordt: over alles moet kunnen 
.meepraten”. Dat woord „meepraten” is op zichzelf al een studie 
waard, want typeert het niet juist het gesprek van iemand die zoo 
algemeen- ontwikkeld is, dat hij bij alle gesprekken kan toonen dat 
hij er ook iets van weet? Wordt er over politiek of wetenschap, 
over Charleston of theosofie gesproken, hij „praat mee" met degene 
die terzake kundig is.

Hoe aangenaam dit misschien voor de conversatie kan zijn, veel 
verder komt de wereld niet door al die meepraterij.

Daar komt nog bij dat die „Algemeene Ontwikkeling" gewoonlijk 
nog allesbehalve algemeen is. Wat trouwens ook een onmogelijkheid 
zou zijn. Meestal wordt er alleen een vrij oppervlakkige kennis van 
datgene, wat in bepaalde kringen ter sprake komt, mee bedoeld. 
Zoo worden alle practische vakken hier in het geheel niet onder 
gerekend. Een padvinder die kan koken, timmeren, netten knoopen, 
boekbinden enz., heet nog geen algemeen ontwikkeld mensch.

Algemeene ontwikkeling is een woord met een zeer vage beteekenis, 
welke maar al te dikwijls overschat wordt.

Maar hoe staat het nu met de practische vakken? Dat iemand 
zonder veel intellect het wel noodgedwongen in een practisch vak 
moet zoeken, wordt dikwijls als een noodzakelijk kwaad beschouwd. 
Ik herinner mij nog heel goed de uitroep van onze wiskundeleeraar 
op de H.B.S., wanneer een meisje een vraagstuk niet kende, „dan 
moet je maar naar de kookschool". Wat dan natuurlijk als een 
ernstig standje gold. Wij zouden echter met evenveel recht tegen

en officiëcle leerplannen. Inderdaad zou het geheel of gedeeltelijk weer 
invoeren van het Staatsexamen een achteruitgang wezen. We kunnen 
de leerstof nu rustiger en dieper behandelen; we behoeven niet te 
doen aan meerdere of mindere examendressuur.

We kunnen veel meer ons zelf zijn. En dit geldt fen voor de leer
lingen cn voor de docenten.

Behoudens de boven aanbevolen wijzigingen in het K. B. late men 
de zaak, zooals ze thans is geregeld.

Over tien jaar kunnen we verder zien.
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>elangstellii 
nu bij

•ong.
het doel te beperkt

' inzicht 
naar de

een leerling met weinig organisatievermogen en met weinig 
die trouw haar lesjes leert, kunnen toeroepen: „ga toch t 
H.B.S.". Maar ik heb dat nog nooit gehoord.

Het wordt toch eens tijd dat men begrijpt dat het onderwijs aan 
onze vakscholen niet MiWrrwaardig, alleen maar rtWrrjwaardig is.

Telkens weer treft het mij, dat bijna alle hervormingen in Voor
bereidend-, Lager- en Middelbaar onderwijs er op neerkomen dat er 
meer „doe" onderwijs wordt ingevoerd. Denken wij alleen maar aan 
Fröbel, Montessori, Kerschensteiner en anderen. Welke grootc op
voedende waarde handenarbeid heeft, is door dezen wel voldoende 
betoogd.

Toch — deze handenarbeid heeft altijd iets gezochts, en de kinderen 
voelen dat spoedig, waardoor het werk een groot deel van zijn 
bekoring verliest.

Ons vakonderwijs heeft hier een groote voorsprong
Één gevaar heeft het echter. Het mag nooit hei 

stellen.
In de eerste plaats beoogt het de vakopleiding op zichzelf, dus het 

bijbrengen van die kennis en vaardigheid die voor dat vak noodzakelijk 
zijn. Houdt het hiermee op, dan is het resultaat dat de oud-leerling 
een kundig vakman is zonder meer. En inderdaad zijn sommige scholen 
hiermee tevreden. Toch is dit niet voldoende. Hij dient de verant
woording te kennen van het goed uitoefenen van dat vak voor zijn 
directe omgeving en voor de maatschappij. Bij goede vakopleiding wekt 
men zoo belangstelling voor een zeer ruim terrein.

Hoe is dit nu bij het landbouw-huishoudonderwijs ?
De „ Boerinneschool" wordt onze school wel genoemd, en 

dit een zeer goede naam.
Onze school

een boerin? Tot 
kostwinster is.

wil de meisjes opleiden tot boerin. Maar tot welk 
een vrouw die tegelijkertijd huisvrouw en mede-

vraag 
man te mogen arbek 

gemaakt worden van dien arbeid om meer aan 
ï kunnen geven. Maar in vele streken werkt zij 

; mee in het bedrijf. Het is daar dus noodig haar die bedrijfs- 
>ij te brengen. In de streken waar zij weinig of niet meer 

nog eenig onderricht in die vakken, zoodat 
er in het bedrijf gebeurt en zij de noodzakelijk- 

inziet.

Het vrouwenvraagstuk is op het platteland altijd een ander ge
weest dan in de stad. Daar is de vraag niet: hoe krijgt zij het 
recht om evenals de man te mogen arbeiden? Maar: hoe kan zij 
langzamerhand vrij gemaakt worden van dien arbeid 
haar huishouding te 
toch nog 
kennis bij te brengen. i 
meewerkt, krijgt zij toch 
zij beter begrijpt wat 
heid van verbeteringen
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i ruime kennis 
maar ze moet

ndheid '■ gezin, 
afban

en tuin moet door haar

meisjes opleiden tot een goede huisvrouw ? 
voor noodig. Een huisvrouw heeft een vier-

op het landbouwkundig 
ordt dit meer het huis-

Zoo valt in enkele streken meer de nadruk o 
deel van het onderwijs, maar in de meeste woi 
houdelijk deel.

Hoe kunnen wij nu 
Hier zijn vele dingen 
ledige taak:

le. Zij is arbeidster. Het werk in huis 
verricht worden met of zonder hulp.

2e. Zij is verzorgster van de gezondheid van alle leden van het
3e. Zij schept het milieu waarin het gezin leeft. De sfeer is ; 

kelijk van de huismoeder.
4e. Zij is lid van de maatschappij.
Wat is nu de voorbereiding voor die taak?
1. Voor arbeidster dient zij niet alleen de vaardigheid te hebben 

die haar thuis door moeder geleerd wordt, maar zij moet leeren op 
de beste en vlugste wijze het werk te verrichten, met zoo weinig 
mogelijk verlies van materiaal en arbeidskracht. Hieronder vallen de 
vakken koken, huishoudelijk werk, waschbehandeling, warenkennis 
van materiaal en levensmiddelen, receptenleer. Verder is zij ook 
leidster van de werkzaamheden en moet dus zorgen voor een goede 
werkindeeling.

2. Voor de verzorging van de gezondheid is een 
noodig. Zij behoeft geen zieken te kunnen genezen, r 
ziekten trachten te voorkomen, dus zorgen voor goede hygiëne. Hier
voor is noodig eenige kennis van het menschelijk lichaam en daarmee 
in verband de voedingsleer. Verder de juiste woningbouw, water
voorziening, vuilafvoer, ventilatie, verlichting enz., wat samengevoegd 
wordt onder huishoudkunde. Wat de verzorging van de zieken be
treft ~~ zij moet leeren waarom doktoren beter zijn dan kwakzalvers 
en zij moet het noodige inzicht hebben om de verpleging op zich te 
kunnen nemen onder leiding van den dokter. Dit wordt onderwezen 
op de lessen in ziekenvoeding, ziekenverpleging en verbandleer. Verder 
zijn ook de lessen in zuigelingcnverpleging van groot belang.

3. Schept zij de sfeer van het gezin. En dit is misschien wel het
belangrijkste deel, hoewel het niet in vakken te onderwijzen ’ ”
toch heeft onze school hier groote invloed op.

a. Door een eenvoudige, maar gezellige omgeving wordt de smaak 
ontwikkeld. Bij de lessen in woningbouw, woninginrichting en kleeding- 
versiering wordt hierop gewezen. En de smaak van onze meisjes is 
wel weinig ontwikkeld, maar is ook weinig bedorven.

b. Door het meerdere inzicht in haar werk, zal zij blijmoediger en 
opgewekter haar taak verrichten en daardoor tevredenheid verspreiden.
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een bestaan konden vinden. Buiten de werktijd 
voldoende tijd om zich in de oude landsgeschicuvi 

epen. Zoo ontstonden de volkshoogesc 
:fte aan voiksonderwijs bestond. Maar langzamerhand 

srt dat. Ook hier moet men meer kennis van dit bedrijf 
om het voldoende rendabel te kunnen maken. Wij zijn dan 

een tijd van kentering. Vele Volkshoogescholen gaan hard 
en om zich te redden nemen ze het vakonderwijs in het 

op. Hoe ze deze crisis zullen doormaken weet nog niemand.
ïderland is het geval precies omgekeerd. In dit dichtbevolkte 

:i hard werken om een behoorlijk be
en belangstelling voor onderwijs was

Zijn wij er nu? Neen. Dat is duidelijk te merken aan onze oud- 
leerlingen, die belangstelling krijgen voor een steeds ruimer veld. 
Zoo zal dus op ons onderwijs ander onderwijs moeten volgen dat 
eveneens geheel op het platteland gericht moet zijn.

Hoe dit onderwijs zal zijn, weet ik niet. Eerst meende ik het in 
de Deensche Volkshoogeschool te zullen vinden. En gedeeltelijk is 
het daar ook wel. Maar de omstandigheden zijn daar zooveel anders. 
De groote bekoring, die elke bezoeker van deze scholen ondergaat, 
mag ons toch niet op een dwaalspoor brengen.

Bij mijn bezoek bleek mij het volgende.
Denemarken is van ouds een welvarend landbouwland. Het is 

dun bevolkt, zoodat de boeren met weinig moeite op het eigen be
drijf een bestaan konden vinden. Buiten de werktijd bleef er zoo 
ruim voldoende tijd om zich in de oude landsgeschiedenis en litera
tuur te verdiepen. Zoo ontstonden de volkshoogescholen, terwijl er 
weinig behoefte aan volksonderwijs bestond. Maar langzamerhand 
verandei 
hebben 
ook nu in 
achteruit 
leerplan r>

In Nederland is het geval pret 
land moeten de boeren al heel i 
staan te kunnen vinden. Tijd

c. Door het onderwijs in kinderverzorging zal zij meer belang in 
de ontwikkeling van haar kinderen stellen.

4. Als lid van de maatschappij.
De boerin staat bijna geheel buiten het maatschappelijk leven, en 

dit maakt haar dikwijls bekrompen, zoodat zij b.v. uit verkeerde 
zuinigheid tegen goede sociale maatregelen is als drinkwatervoor
ziening enz. Dikwijls kent zij het belang hier niet van. Maar op de 
school wordt haar belangstelling hiervoor gewekt. Zij hoort van 
zuigelingenbescherming, van drankbestrijding, van t.b.c.-bestrijding van 
vereenigingen als het Groene Kruis enz. Bovendien bevorderen wij 
het dat onze oud-leerlingen vereenigingen vormen waar zij loeren zich 
in het vereen.leven te bewegen, waar zij excursies maken en lezingen 
houden. Op de school leeren zij door voorbeeld en lessen de wel
levendheid.

Zoo geloof ik dat ons onderwijs de meisjes kan vormen tot vrouwen 
die met een helder inzicht en een ruime blik in het leven staan en 

worden tot een lichtend punt in haar omgeving.
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den student tot haar recht wilde brengen, 
opvoeding tot mensch. Door al het nieuwe, dat 

— hij was toen reeds een voorstander der coëdu-

In de voetstappen van Horace Mann. 
ANTIOCH COLLEGE 

door IDA HEIJERMANS.

>oor het toeval ben ik iets te weten kunnen komen van het systeem, 
met studenten gevolgd, in de school, door den ondertitel genoemd.

Een Amerikaansche dame, specialiteit in datgene, waardoor het 
werk in het huishouden steeds meer begint te rusten op practisch 
inzicht en vernuftige machines, was, na een reis door Engeland en 
Frankrijk, waar zij in verschillende kringen van haar arbeid ver
telde, een paar dagen op bezoek in Holland. Haar werd iets getoond 
van het vakonderwijs in ons land en zij zeide, dat, indien wij wat 
te weten wilden komen van iets merkwaardigs op het gebied van 
het Amerikaansche vakonderwijs, het Antioch College bestudeerd moest 
worden. Zij zond allerlei geschriften, toen zij weer in New York 
was, op die school betrekking hebbend,... en . . . en het bleek, dat 
dit College iets geheel anders was, dan zij, die de zending kregen, 
het zich voorgesteld hadden.

Want van vakonderwijs, zooals wij er in Europa de opvatting van 
hebben, is hier niet de kwestie, maar van iets geheel anders: van 
een vorming, die eenmaal er was voor jongens en meisjes in Cempuis, 
waarvan nog droomt Ragaz in zijn Paedagogtsche revolutie en die voor 
studenten sedert 1920 ook werkelijkheid is geworden te Yellow Springs 
in den staat Ohio.

Daar werd reeds in 1853 door den pionier voor het Amerikaansche 
onderwijs, Horace Mann, het Antioch College gesticht. Hij wilde er 
aan de studenten die vorming geven, welke niet alleen de eigenlijke 
vakopleiding van den student tot haar recht wilde brengen, maar 
ook zijn algcheele o; 
hij propageerde, —

er daardoor langen tijd weinig. Maar juist door deze moeilijke tijden 
ontstond er behoefte aan goed landbouwonderwijs en later aan het 
landbouw-huishoudonderwijs. En door dit vakonderwijs komen wij 
nu tot een vraag naar meer.

Zullen dus cursussen in de geest van de Deensche Volkshooge- 
scholen kans op slagen hebben, dan moeten zij wortelen in het 
vakonderwijs. En de vruchten zullen beter zijn naarmate de wortelen 
betere grond vinden. Zoo zullen wij komen tot een versterking van 
onze eigen plattclandscultuur, die een vast bolwerk zal zijn tegen 
veel schijnbeschaving uit de steden.
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herleefde. Het
Die korte his 

dat de wortels 
den grond liggen 
beuren, omdat dc

scholen, door met vermoeid 
, dat de geest niet frisch

vertrek 
kunnen 

Het Antioch College 
er in zijn inzichten

allerlei werk krijgt te doei 
aanleg 
kan hij
geven.

catie, — kreeg hij verwoede tegenstanders van orthodox-godsdienstige 
zijde. Hij moest na allerlei pijnlijke ervaringen den strijd opgeven. 
Ontgoocheld en ten doodc toe vermoeid, stierf hij kort na zijn 
uit Yellow Springs in 1859, zonder dat hij zijn droom had 
verwezenlijken. Maar hij liet zijn denkbeelden na.
moest echter lang wachten, voor Horace Mann

et gebeurde pas in 1920.
historische uiteenzetting is noodzakelijk, daar zij bewijst, 

van de plant, die nu tot bloei is gekomen, diep in 
en pas nu het bloesemende omhoog hebben kunnen 
zon der opvocdingsrenaissance steeds hooger aan 

den horizon begint te staan. In haar warmte ontluikt er veel!
Het prospectus van de school zegt, dat het haar doel is om een 

evenwichtige ontwikkeling te geven van karakter, verstand en vaardig
heid ; om te laten zien hoe alles in leven en opvoeding één ondeeL 
baar geheel is. Zij wil niet alleen algemeene ontwikkeling en tech
nische vaardigheid aanbrengen, maar ook die persoonlijke eigen
schappen tot hun recht doen komen, die het incest noodig zijn voor 
den mensch. Daarom in de zes jaar, die de studenten dc school 
moeten volgen, gaan de cursussen in algemeene ontwikkeling samen 
met de voorbereiding tot het beroep. De laatste bestaat uit cursussen 
voor theorie en practijk, maar worden telkens afgewisseld door arbeid 
in werkplaatsen, het woord echter genomen in den ruimsten zin van 
het woord, zooals hieronder blijken zal.

Telkens moeten er vijf weken in de school en vijf weken in de 
werkplaats doorgebracht worden. Op deze wijze wordt er de brug 
gelegd tusschen de school en het leven, terwijl de student ook daar
door gedeeltelijk in zijn onderhoud kan voorzien op andere wijze dan 
het gebeurt aan veel Amerikaansche hoogesc 
lichaam cursussen te volgen, gegeven op tijden, 
meer kan zijn.

Maar de student leert ook zichzelf vinden, omdat hij in het begin 
m en daardoor ontdekt waar hij dei> meesten 

voor heeft. Indien hij en het werk elkander gevonden hebben, 
aan den arbeid, dien hij later zal uitoefenen, den meesten tijd 
zonder dat hij van de verplichting wordt vrijgesteld om cur

sussen te volgen, die hij bijwonen moet om tot integrale ontwikkeling 
te komen.

Antioch, zoo staat i 
te leiden, zoo vol en 
meene werkzaamheden 
wikkeling en oefening

er, zoekt studenten, die besloten zijn om levens 
rijk mogelijk, zoowel ten opzichte van de alge- 
1 van het individu en den burger, als de ont- 
van eigen speciale vaardigheid en belangstelling.
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de afwezigheid s 

opvoeding, zegt 
d zijn voor het 
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voor een oneindigheid van waarden en onvoorbereid voor 
werkelijke betrekking tusschen alge- 

zoeding, moet de allereerste belangstel
ler.

En in een smakelijk, bondig geschriftje lezen we: Opvoeding moet 
universeel zijn, elk clement in zich opnemen, dat het geluk van den 
mensch bevorderen kan; ze moet oeconomisch zijn, den begrensden 
tijd en de begrensde energie van den student zoo doelmatig mogclijk 
gebruiken op een wijze, die winst afwerpt voor hemzelf en de maat
schappij; zij moet s5'stematisch zijn; zich altijd voegen naar het be
trekkelijke der verschillende opvoedingswaarden.

Als de menschen eeuwen te leven hadden, zou een jongen, die meende, 
dat hij enkel vaardigheid als ingenieur noodig had, en op veertig
jarigen leeftijd erachter kwam, dat hij zich vergist had, tijd hebben 
om van richting te veranderen ten einde een evenwichtige opvoeding 
te krijgen.

Maar het leven is te kort. Alle opvoedingselementen moeten één 
geheel vormen, anders is het te laat om opnieuw te beginnen en 
verder te werken aan andere weer opgevatte draden.

En in een geschriftje, getiteld An Adventure in Education, r~ 
E. Morgan, de leider van het College, dat het werkelijke 
de opvoeding aan de hoogeschool is om voor het leven op 
niet voor een deel van het leven, maar voor het leven als een 
Naar symetric moet gestreefd worden, een symetrie, welke geen gelijk
vormigheid is, maar de afwezigheid van verminking, gebrekkigheid, 
ontwrichting. Een opvoeding, zegt hij ook, zonder eenige specialiseering, 
kan onmogelijk goed zijn voor het latere leven van den mensch, maar 
een opvoeding, die slechts gebaseerd is op specialiseering, zal hem 
blind laten voor een oneindigheid van waarden en 
verschillende verhoudingen. De 
meene en gespecialiseerde opv< 
ling hebben van eiken opvoedc

De vraag: hoe wordt het denkbeeld uitgewerkt in Antioch College? 
is het best beantwoord door het Bulletin van de school, dat een 
overzicht geeft van alles wat er gedaan wordt en zal geschieden in 
de jaren 1927—1928.'

De school is een internaat, waar honderden studenten kunnen ge
huisvest worden, ook omdat door het stelsel de eene helft
voor de verschillende werkplaatsen telkens een ander onderdak 
krijgt. Ze ligt in het mooie rustige dorp, heeft natuurlijk verschillende 
laboratoria.

Zij slechts kunnen toegelaten 
middelbare zouden noemen, hebben doorloopen, doch in bizondere 
gevallen bij bizondere gaven kunnen ook als leerlingen worden inge
schreven zij, die aan de eischen voldoen, welke eenigszins bij een 
examen zouden zijn te vergelijken, ofschoon, wat later blijken zal, het



78

I

■enwerking gezocht wordt met andere 
Cincinnati, waar het opleidingen geldt, 

afgerond geheel wil of kan geven, 
kunnen dan, indien zij bijv, de eerste 
doorgebracht, met goed resultaat 

.•en aan een der aanj

Dat < 
Y ellow 
zijn, op 
wordt er 
voor publ 
ging, bouwkunst, beeldende kunsten, automobiel-fabric< 
arbeid, opvoeding, electriciteitswerken, ingenieurs, hotei 
journalistiek, fabrieken op 5 
toriumwerk, allerlei winkels.

De student moet een verklaring onderteekenen, dat hij zich zal 
inspannen naar alle krachten den tijd, dat hij in een der inrich
tingen werkt, genoegen neemt met het in de verklaring genoemde 
salaris of loon en alleen zijn werk mag opgeven in dringende omstan
digheden, ook door de directie van het College te beoordeelen.

heel wat verschilt van waf hier, bepaaldelijk in ons land, voor 
examen geldt. Om echter te voorkomen, dat „mislukkelingen” naar

• het College stroomen, in de meening, dat deze hoogeschool een soort 
van vergaderbak is voor allen, die het voor hun studie maar eens 
in een andere richting willen zoeken, wordt er nadrukkelijk op ge
wezen, dat geen student gebruikt kan worden, die zich verbeeldt 
werk en verantwoordelijkheid te kunnen ontloopen; bij moet over 
een goed verstand beschikken, zich een doel stellen, dat hij bereiken 
wil en zedelijk gezond en rein zijn.

Het programma, gelijk reeds gezegd werd, omvat verschillende 
vakken. De eerste jaren zijn een soort oriënteeringstijd voor den 
leerling; in de laatste,'waar de weg, dien hij zich heeft gekozen, steeds 
scherper voor hem zich afbakent, wordt met hem en haar, — want 
er zijn natuurlijk ook veel vrouwelijke studenten, — steeds meer in 
de door hen gekozen richting gestuurd, al wordt ook daar enge spe
cialisatie vermeden. Zoo zien we, dat ten slotte in het zesde jaar als 
verplichte studie bij alles, wat door de studenten gekozen wordt, alleen 
nog wijsbegeerte wordt genoemd.

In het Bulletin wordt de heele reeks van cursussen in grootc lijnen 
omschreven. Het moet hier natuurlijk bij deze vermelding gelaten 
worden, omdat alles in de bizonderheden hier niet gevolgd kan worden.

Het blijkt, dat er ook sam<
universiteiten, als bijv, die van
die het Antioch College niet als een
De studenten, die bet verlangen,
vier jaar in het College hebben 
natuurlijk, de laatste twee studiejaren aan een der aangesloten hooge- 
scbolen volgen om daar den graad te halen, door hen begeerd.

coöperatiesysteem omvat ook de zoogenaamde werkplaatsen. 
Springs ligt in een streek, waar veel belangrijke inrichtingen

> niet te grooten afstand van het dorp. Een gansche reeks 
genoemd in het Bulletin, als accountantskantoren, inrichtingen 

diciteit, landbouw, huishoudkunde, veeartsenij, kinderverzor-

tel-administratie, 
verschillend gebied, drukkerijen, labora-
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licht die bijeen-

op allerlei
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:n of leeken, óf gewijd aan onderling 
lagstukken. Niemand echter is verplii

waarop een student wordt 
ft plaats. Hij of zij moet 
lichtingen over hem moet 
over zichzelf geven door 

als: waarom hij het College wenscht 
> kent, of hij reeds werkte om in zijn 
zijn familie te voorzien en op welke 

van hem en zijn familie zijn, 
waaraan vooral hij zich denkt te

Het door hem verdiende geld kan natuurlijk slechts gedeeltelijk 
. in zijn onderhoud voorzien. Er moeten door hem cursusgeld betaald 

worden en de onderhoudskosten in het internaat. Het gemiddelde 
wordt in het boekje nagegaan wat een student, die betrekkelijk veel 
en een die weinig uitgeeft, nog bijpassen moeten, wat natuurlijk bij 
allen minder wordt in de laatste studiejaren, omdat door de grootere 
vaardigheid dan ook meer verdiend kan worden. De uitgaven loopen 
gemiddeld van 550 tot 1050 dollar en meer, de inkomsten 50 tot 850 
dollars.

Er zijn ook voor deze studenten verschillende clubs 
gebied, als athletiek, tooneelspel, muziek enz., enz.

Merkwaardig zijn de bladzijden, welke het over de godsdienstige 
richting hebben. Het College houdt zich vooral bezig met hen, die 
niet in staat zijn om de waarde van het leven te vinden, waarin, 
wordt er gezegd, zij geholpen moeten worden om die te ontdekken, 
omdat dit voor hen van het allergrootste belang is. Het leven kan 
alleen dan het best geleefd worden, indien man en vrouw beschikken 
over zelfbeheersching en den hoogsten trap bereiken van reinheid 
voor lichaam en ziel. De waarheid kan alleen gevonden worden door 
open en eerlijk onderzoek en niet door het aannemen zonder meer 
van dogma's, maar allen moeten tot de overtuiging komen, dat het 
leven waard is geleefd te worden.

Eiken Zondagmorgen en avond worden 
geleid door geestelijker 
van wijsgeerige vra« 
komsten bij te wonen.

Merkwaardig is eveneens de wijze, 
tocgelaten. Een eigenaardig onderzoek heeft 
invullen tot wie men zich om allerlei inliv 
wenden. Een biografische schets moet hij 
het beantwoorden van vragen, < 
te bezoeken, wie hij er reeds 
eigen onderhoud of dat van : 
wijze, wat de typische kenmerken 
waarin hij het meest belang stelt, 
wijden, enz., enz.

Er werden slechts enkele vragen overge 
onderzoek ingesteld naar zijn gezondheid.

■Wie toegelaten wenscht te worden als leerling der school, kan 
bovending nog uitgenoodigd worden tot een onderhoud, opdat door 
persoonlijke kennismaking de directie nog beter zich een denkbeeld 
kan vormen der persoonlijkheid van hem of haar, die toegang ver
langt.
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er een voorbereidende lagere school, die geheel 
van het Antioch College, door een opvoeding- en 

t uitgaat van de experimenteel school, dus die, welke 
i mensch ziet met allerlei mogelijkheden van 
:slaat in plaats van voor te schrijven, de school 

ontwikkelingsgang van het kind en niet dc jonge 
lichaam vervormt naar een wezen, alleen bestaand 
ï verbeelding van den onderwijzer.

Er heeft dus in elk opzicht een selectie plaats, maar, ; 
reeds bleek, niet een, die enkel zich grondt op gaven van 
en vaardigheid. Karakter en persoonlijke eigenschappen I 
grootste gewicht in de schaal der beoordeeling, omdat er : 
werkt kan worden met hen, wier gansche persoonlijkheid 
is voor het slagen der .symetrische opvoeding”.

Daarom ook is er een voorbereidende lagere 
werkt in de richting 
onderwijsstelsel, dat 
in het kind een jongen 
ontwikkeling, dus gades 
inricht naar den 
ziel en het jonge 1 
in de theoretische

het opvoedingswerk hierboven geschetst, was 
suggereerendc beteekenis. Er blijkt uit, 
i gezonde levensvatbaarheid in den paeda- 
;aat. De droom van Horace Mann, zoo 

srkelijkheid. Ik weet niet of het 
i het stelsel, waardoor het be- 

_eep ik naar 
i Cempuis, in 
innige over- 

?rdedigt.
het Antioch College

Het bestudeeren van 
voor mij van buitengewoon 
dat ten slotte geen zaad van 
gogischen bodem verloren gaa 
lang geleden gedroomd, werd toch wei 
weeshuis van Cempuis nog bestaat en 
roemd werd, er nog gevolgd wordt. Doch als vanzelf gre< 
het prachtige boek van Gabriel Giroud, oud-leerling van C 
1900 verschenen, waarin hij met zoo warme liefde en 
tuiging zijn leermeesters en hun werk beschrijft en vei

Verleden en heden reiken elkaar in het werk van 
de hand; oceanen worden er door overbrugd.

Ook in Europa, ook in ons land, moet de tijd voorbijgaan, dat 
zoovelen mislukten en mislukken, omdat het kind, den groeienden 
mensch geen gelegenheid werd en wordt gegeven eigen aanleg en 
gaven te ontdekken, zichzelf te vinden in de mogelijkheden tot zelf
verwezenlijking van de opvoeding. Allen zullen gaan begrijpen, dat 
jaren van studie voor allen iets anders zijn dan soms enkel misbruik 
van tijd, kracht en geld.

Nog heel veel water zal er naar de zee moeten loopen, voor onder
wijs en opvoeding voor elk kind en eiken jongere meer beteekenen 
dan een duwen en dwingen in bepaalde richting.

Zij echter, die gelooven, wachten, en haasten zich niet.
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Opvoedend Jeugdwerk ? 
door HERMIEN VAN DER HEIDE.
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Uit „Bevrijding"

Niet met ieder middel is een doel te 
Zéér nauwkeurig bedenke men 

voorgcstcld middel tot 
— óf er van af.

van Dr. Clara Meijcr- 
Wichmann.

T Tet pionierswerk in het opvoedend jeugdwerk is gedaan. Wij, 
jongeren, die ons aan bet werk, in welken vorm dan ook, geven, 

vinden gedachten, die we kunnen uitbouwen, instellingen, die we 
kunnen overnemen. Handboeken voor jeugdleiders, oriënteeringsboeken 
in het bestaande jeugdwerk in binnen--en buitenland, staan ons ten 
dienste. Cursussen voor jeugdleiders kunnen we in elke groote stad 
volgen. Het werk staat. Er mogen vereenigingen zijn, die nog moeten 
opkomen en zich nog hun plaats moeten verwerven, er mogen menschen 
zijn, die er voor ijveren nog dingen op te richten voor deze catagorie 
of die groep, veel terreinen zijn nog onontgonnen, maar men weet 
hoe 't ontginningswerk aangepakt moet worden en 't jeugdwerk als 
geheel, in welken vorm dan ook, heeft geen ernstige tegenstand meer. 
In die kringen, waar men langen tijd ijverde tegen het georganiseerde 
jeugdwerk buiten het gezin, is men zelf met clubs en vereenigingen 
begonnen. Waar men er niet goedgezind tegenover staat, daar heeft 
men 't aanvaard als een tijdsverschijnsel, evenals men ’n vliegmachine 
aanvaardt, al verscheurt die de stilte van den hemel en evenals men 
’n bioscoop accepteert, al weet men, dat 
gespeeld tegen één behoorlijk stuk.

Maar in die aanvaarding ligt een , 
zwijgen, die in de tijd van verovering 
uit tc bazuinen.

Er komt een zekere routine in het werk, en dientengevolge ook 
een zekere sleur. We raken gewend aan allerlei uiterlijke verschijn
selen. Oorspronkelijk zijn allerlei vormen gegroeid uit het werk zelf. 
Vaak kunnen die vormen maar al te gemakkelijk overgenomen worden 
zonder hun inhoud en we vergenoegen ons met de uiterlijkheid, 
zonder ons af te vragen, aan welke diepere bron dit alles ontsprong. 
Bij diepboring zouden we misschien vaak moeten constateeren, dat 
er geen bron gevonden kan worden.

Dikwijls ontmoeten we de laatste tijd uitingen, mondeling of gedrukt, 
die ons deden voelen, hoe noodig het is, wanneer wij in ons werk

, zij kan de critiek doen 
om elke fout, elke misstap
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1. Allereerst wil ik een artikeltje noemen, 
het Populair Wetenschappelijk Bijvoegsel

dat over

gemeenschappelijke vreugde, 
in onze gedachten iets geheel an 
,:ngen welke tot nog toe door i

naast elkaar. Daarna hoo[ 
i van de onzuiverheden, Gic

de heele linie van het op
doel en middelen te bespeuren 
en richtingen, symptomen er

weer eens trachten bij een uitgangspunt te komen. De middelen, die 
wij voor ons doel gaan gebruiken, worden zoo gemakkelijk zelf tot 
doel. En voor dat doel hebben wc weer andere middelen noodig. 
En we werken ons zelf langzamerhand vast in een wirwarnet, waarin 
wij vol ijver rondwaren, meenende een zeer nuttig, sociaal doel na 
te jagen, terwijl wij eigenlijk niets anders doen dan dingen, die aan 
’t werk in wezen nadeelig zijn, in een zekere zelfverblinding te be- 
oordeelen en te propageeren.

Ik zou niet durven zeggen, 
voedend jeugdwerk die verwarring 
is. Maar wel, dat ik in allerlei kringen 
van waarnam.

Enkele feiten, die ik tegenkwam, wil ik hierbij aanhalen. Aan
vankelijk geef ik ze naast elkaar. Daarna hoop ik aan te duiden, 
wat o.a. oorzaken zijn van de onzuiverheden, die zoo langzamerhand 
het werk binnensluipen.

i, dat Jef Last schreef in 
van „Het Volk".

Bijgaand artikeltje volgt hier vrijwel in zijn geheel.
„FEESTEN EN VOORSTELLINGEN?

De arbeidersklasse wil weer feesten vieren!
Dit woord van Vorrink was ons allen uit het hart gegrepen, het voor

onderstelde weer gemeenschappelijke vreugde, gemeenschappelijke wij
ding. Het was in onze gedachten iets geheel anders dan de uitvoeringen 
of de voorstellingen welke tot nog toe door en voor onze beweging 
georganiseerd werden. Immers het onderscheidde zich van dat alles 
door het feit dat wij zelf aktief zouden zijn, dat wij zelf zouden dansen, 
zingen, dat enkelen uit ons eigen midden zouden deklameeren, dat de 
scheiding van tooncel en zaal zou vervallen.

En waar wij vreesden dat de anderen vaak nog te stijf zouden zijn 
om dadelijk aan de feestvreugde te kunnen deelnemen, daar rekenden 
wij op de A.J.C. als gangmakers. In ons midden gezeten zouden zij 
er ons toe brengen met ons te zingen, zij zouden ons weer een volks
dans geven die een dans van het volk is.

Thans echter vat de A.J.C. haar taak op onze feesten geheel anders 
op. Het is niet meer steeds zoo, dat op een afdcelingsfeest de A.J.C.-ers, 
kinderen der leden, door hun zang, spel en dans de vreugde er in 
houden, maar een dansklub, grootendeels bestaande uit ouderen, houdt 
plichtsgetrouw voor de neerzittende toeschouwers eendansdemonstratie, 
wier waarde even ver uitsteekt boven de presstatie der normale A.J.C.- 
ers als zij achterblijft bij de danspraestaties van werkelijke kunstenaars.
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Terwijl het Instituut zoo aan
zijn leden wenschen op te treden, 
laat het anderzijds zonder eet 
plaatsen der kunstenaars innemen.

De remedie hiertegen is, dunkt mij deze: laat op voorstellingen 
slechts kunstenaars optreden.

Laat de A.J.C. ons toonen wat haar leden kunnen op haar uit
voeringen.

En laten onze feesten 
voor haar 
waarbij zij

blij is met de blij:

werkelijke feesten zijn, 
„optreden" verkleed en 
op haar eigen wijze met 

jden."

Wanneer het applaus voor deze voorstelling voorbij is, treedt de 
dilettanten-tooneelclub der A.J.C. op. Ook dit zijn weer niet de ge
wone leden der afdeeling die, als op een uitvoering, eens laten zien 
wat ze kunnen, doch leden van een bepaalde groep, die van plaats 
naar plaats en van lokaal naar lokaal trekt om telkens weer hetzelfde 
stuk op te voeren.

Daar de spelenden dilettanten zijn, is het peil van het opgevoerde stuk 
niet hoog. Het succes van „de PaardendieF’van Rosbach is grooten- 
deels toe te schrijven aan een hemd dat uit de broek hangt, een boer 
die zich luist en die pruimt en verder aan het belachelijk maken der 
plattelandsbewoners, dat in de stad helaas nog steeds in goede aarde 
valt. Het laatste geldt ook voor „de Klucht van de Koe” van Breeroo, 
een stuk dat overigens voor de opvoering behoorlijk gekuischt is 
geworden.

De opvoering der „Opstandelingen” bewijst schijnbaar dat dit dilet- 
tantcntooneel der oudere A.J.C.-ers iets beters vermag te leveren, 
want het groote succes dezer opvoering was te danken aan de regie 
en het spel van twee beroepsakteurs.

Het gevaar van dit alles is tweeledig.
In de eerste plaats krijgen wij niet slechts een volkomen verkeerd 

beeld van de praestaties der A.J.C., die wij afmeten naar het overal 
steeds weer optredende élite-groepje, doch daarenboven verstikken wij 
ook in de A.J.C.-ers en in onze eigen menschen de drang tot zelf- 
aktiviteit.

In de tweede plaats echter noodigen de afdeelingen van pa: 
jt op hun feesten de A.J.C. tot optreden uit, daar dit 
• is dan het optreden van beroepskunstenaars, doch v 
ndc ook onze menschen aan een louter dilettantische zang, d 

en tooneel, terwijl de kunstenaars nog minder verdi: 
g toe reeds het geval was.
iet Instituut zoo aan den eenen kant kunstenaars, die voor 

aan een strenge keuring onderwerpt, 
snige kontrole jeugdige dilettanten de
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het grootste
en volks-

van bovengc
het Club- e

van het Club- en

jenoemd Handboek is een 
en Vcreenigingsleven.

Vereenigingsleven lezen wc

innend en daarom door elke club tot in de 
)e clubleider zal echter in geen geval door 

" zijn jongens tot bijzonderen ijver aanzetten. Geen 
sigaren, sigaretten, enz. Al zulke dingen prikkelen 

instincten en staan een hooger beginsel in den weg. 
voor zijn club er om gaat het hoogste 

enz. te kunnen verdienen. In die

2. Een van onze groote neutrale instellingen op het gebied 
volksopvoeding organiseert even als het vorig jaar een danscursus 
voor jeugdbeden. Dit jaar worden „gewijde” dansen ingestudeerd.

3. In het onlangs verschenen Handboek voor Jeugdleiders, onder 
redactie van den secretaris van het Nederlandsche Jeugdleiders insti
tuut, deel II, worden zestig bladzijden gewijd aan Tooncel in den zin 
van dilettantentooneel. Er worden o.a. beschouwingen gegeven over: 
solorepetities, enscmblerepetities, het regieboek, de requisietenlijst, 
het opgooiboekje, de mise-en-sefene, het souffleursboek, de aanklecding, 
de grime.

In een noot, voegt de redactie aan deze verhandelingen toe, dat 
deze handleiding voor leiders van tooneelclubs vooral is geschreven 
voor de jeugdzorg-Vereenigingen. Dan volgt een aanduiding van bron
nen, waaruit men gegevens kan vinden over de andere wegen, waar
naar men voor tooneelspel zoekt in de jeugdbeweging.

Aan „Volkskunst” wordt vijf bladzijden gewijd, voor 
deel bestaande uit citaten uit inleidingen van volksdans- 
zangboekjes.

4. In het eerste deel 
gewijd aan techniek van

Bij de behandeling 
het volgende.

In een vereeniging van jonge menschen is leven en bewegelijkheid. 
Daar wisselen de inzichten menigmaal en zijn dus legio de vragen 
en ook .... doch gelukkig veel minder de kwesties.

Dan is de Voorzitter — de Leider, de Hopman ■— de man die 
aan het roer staat. Hij moet zóó sturen, dat het schip (de Vereeni
ging) kan blijven varen. Hoe kan hij dat doen?

Onder verschillende punten worden allerlei raadgevingen gedaan.
We nemen over punt 7. De Clubtvedstrijd.
Al naar het gelang van het werk, dat door de clubs geleverd 

wordt, kan de leider aan elke club een Rangnummer toekennen.
Er wordt dan uitgeschreven een z.g. Clubwcdstrijd, b.v. over een 

werktijd van 3 maanden.
De wedstrijd moet spar 

puntjes verzorgd zijn. D< 
„Kunstmiddelen" z"" 
uitdeeling van 
slechts de lagere 
Ieder lid moet weten, dat het 
Rangnummer in de Vereeniging,
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5 
8

10.

2 punten
3

2 „

12.
13.
14.
15.

tijd beginnen der bijeenkomsten in de clubs 
aanwezig lid ..... .

van clubmateriaal 1 maal per maand

ingébracht . 
in club-lokaal

een overzicht van een

middag,

wordt goed zichtbaar
Gcwenscht is den

houden. Dan zijn variatie's mogelijk.
Tot zoover het citaat. Er volgt dan nog 

gehouden wedstrijd.

en dus ook voor hemzelf een hoogebelooning moet hij voor zijn club 
onderscheiding kunnen zien.

De toekenning daarvan zal 
en den Leider, of wel door de 

Hieronder volge wat voor 
gedaan en — in punten uitgedrukt — de waarde, welke daaraan is 
toegekend.

Puntenlijst:
1. elk boek voor de Bibliotheek aangebracht voor 1 

jaar in bruikleen 
in eigendom 
elk werkstuk 
vervaardigd 
voor op 
voor elk 
voor onderhoud 
beoordeelen ........ 1—5 punten 
voor bijhouden der club-administratie 1 maal per 
maand beoordeelen .... 
voor eiken gulden donatiegeld aanj 
voor voorwerpen ten behoeve van club-lokaal aan
gebracht ........ 5—10 
voor het af-zijn vandeclub-rekening(contributie,enz.) 1.— 5 
voor het beste verslag van een tocht, enz. door 
de gcheele vereeniging gedaan .... 2—6 

het beste plan voor een tocht-programma, enz. 1—3 
. 2—10 

2 
2iroeftijd gebleven) 

punt boven het

voor beste bijdrage voor het vereenigingsblad 
voor elk lid dat zwemmen kan 
voor elk lid aangebracht (en na pi 
(voor schoolg. leden) voor elk 
gem. cijfer 5 van het rapport 
voor eiken gulden aan advertenties in het pro
gramma voor feestuitv. i.d. Verg, 
voor hoogste bedrag aan donateurs

Dit lijstje heeft dan elk lid bij zich. Eens in de maand, b.v. laatsten 
wordt clubraad gehouden. Alle clubleiders doen mededeeling 
in hun club toegekende punten. Stand van den wedstrijd 

opgehangen in elk clublokaal.
wedstrijd telkens in een ander jaargetijde te

voor een Bazar of tentoonstelling

geschieden door het .Oudercomité” 
Clubraad.

den wedstrijd door de leden kan worden



86

Oor 
het F

, zullen 
feiten.

tegenkwamen, volgen 
. ..i i __i.

imerhand binnenslopen, 
zan de eerstgenoemde 1

oonlijke erv< 
vermeld te worden.

Bij de opsomming 
nog enkele persoonlijl 
genoeg zijn, om

eenige feiten, die we 
waringen, die in dit verband ook belangrijk

Engelsclic fabrieksmeisjes 
loordwijkcrhout. Er waren 

ïs voor practische 
„gastvrijheid”, wat zij

: zoo langzar 
de hand vi

5. Van den zomer bracht een groep 
haar vacantic door in „de Vonk” te N< 
verschillende girlguides bij. Behalve allerlei insignes 
vaardigheden hadden zij ook een insigne voor 
op hun mouw konden dragen.

6. Er heeft in de blaadjes van de Amsterdamsche Speeltuinver- 
eenigingen een polemiek gestaan over kinderopercttcs. Er is een zeer 
juiste critiek gegeven op verschillende operettes en het onkinderlijke 
er van. Een leider, die zelf direct bij het werk betrokken was en 
waarmee we de critiek bespraken, zei: Ja, 't is allemaal waar, wat 
er van gezegd wordt en je vraagt je ook wel eens af, of al dat 
optreden goed is voor de kinderen en of deze vorm van optreden 
past bij het kind. Maar de menschen willen ook wat zien en er moet 
geld zijn voor gebouwen en voor inrichtingen. Als we geen uitvoe
ringen gaven, kon het werk nooit verder komen.

7. Elk jaar, vaak verschillende keeren per jaar worden door heel 
wat vereenigingen tentoonstellingen georganiseerd, waar de werkstuk
ken van de kinderen of jongeren geëxposeerd worden.

Dit zijn enkele van de vele gegevens, die ons tegenkwamen in de 
loop der laatste jaren. En uit al die feiten ervaren we, hoe noodig 
hel is, dat we trachten voortdurend weer terug te wijzen op het 
doel van ons werk, voortdurend weer te trachten te toonen hoever 
ons middel misschien van het doel af kwam te staan. Wc moeten 
ons af en toe even losmaken uit dat wat ons bindt en probeeren 
weer eens objectief te staan tegenover de dingen, die we doen en 
tegenover de manier, waarop we ze doen, opdat onze traditie geen 
sleur worde en ons streven niet onzuiver.

In het opvoedend jeugdwerk kunnen wij het beeld gebruiken, dat 
in 'n lezing van de Groep van Vereenigde Theosofen gebezigd werd.

"orspronkelijk is het werk als een kristalheldere bronrivier in 
hooggebergte. Naarmate dit water uit het hooggebergte in de 

dichtbewoonde vlakte afdaalt, vertraagt zich zijn loop en vertroebelt 
het zich.

We moeten trachten weer tegen den stroom op te roeien, tot we 
weer bij de klare bron komen.

Enkele fouten, die het werk 
we puntsgewijs behandelen aan <
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ikene: ’t komt 
: is alleen de

de hoogste
men deze

die zeker ieder, die in het werk staat, met een massa voorbeelden 
zou kunnen aanvullen.

Als een grot 
besluit volksdai 
schappelijk oefenen 
valschc schaamte

AIsB he 

leven dat gewekt is 
dan begint na een o> 
zingen van een liedje 
van binnen uit, het 
tweede stem, die gezo

Na afloop zegt de 
iets toegelaten wordt. Ze moesten 
zeggen wij: aestheticus, je bent 
voor ons al weer 
Want het gaat bij ons niet 
officieele tentoonstellingen, 
certgebouw, of wat dan ook, maar 
voelt, waar ’t bij ons om gaat.

a. Wc onderscheiden in ons opvoedend jeugdwerk niet voldoende, wat 
bij ons het zwaarste weegt, zedelijkheid of schoonheid. Nu weten we 
wel, dat het naast elkaar stellen van deze beide woorden aantast
baar is. We gelooven zelf, dat de hoogst zedelijkheid en 
schoonheid samenvallen, dat er een standpunt is, waarbij 
elementen niet meer gescheiden ziet.

Dr. Berlagc haalt in „Schoonheid in Samenleving" de volgende 
uitspraakaan: „Ofschoon wijsgeerige en kunstbegaafdheid zelden samen
gaan, zoo raken deze beide geestesvindingen elkaar toch op opperste 
hoogte.’’

Wanneer wij beide bcgripp<
ook naast elkaar en zelfs tegei 
scheiding, maar een onderscheiding, 

Aesthetici zijn degenen, die dooi
het opvoedend jeugdwerk. Hun criti
kant. Wanneer een 
buiten te leeren en ; 
daarna de blijdschap 
gloeit als 'n warmend

>en in de volgende beschouwingen dan 
snover elkaar stellen, dan is dat geen 

waartoe de practijk ons dwingt.
irgaans het minst begrijpen van 
tiek raakt voortdurend de buiten- 

i kind lang gepoogd heeft een klein versje van 
als het opgezegd is schuchter en vlak, maar als 

van het ook meegedaan te hebben in het kind 
I vuurtje, dan komt de aestheticus met z’n wreede 

woorden: „Wat deed hij dat slecht."
oep schuw en vreemd tegenover elkaar staat en 
ansen te gaan uitoefenen, en wanneer door ’t gem< 

vreugde ontstaat, wanneer de schuwheid en 
wegvalt, dan staat de aestheticus buiten den kring 

: „wat maken ze afschuwelijk leelijke bewegingen."
iet Paaschvuur hoog opflikkert en er verteld is van nieuw 

en dat altijd weer gelegenheid krijgt uit te groeien, 
oogenblik van stilte een jonge stem een wijsje te 

Jje, dat in verband staat met ’t gesprol 
was geen afgesproken werk, maar ’t 

"•zongen wordt.
ue aestheticus: „Het is een schandaal, dat zoo 

er zich voor schamen,” maar dan 
een verjongde editie van Nurks, die 

verouderd is. Je raakt ons niet met je critiek.
om die dingen, die jij zoekt. Ga jij naar 

naar musea, dansmatinees, theaters, con- 
kom niet terug bij ons, voor je
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tooneel 
jcugdlei

gepopu- 
men nu 

„de Kunst

het
oogpunt van vakkennis mag het ops 

rt het niet thuis in ee n Handboek v

sorg en 
>k onder

□stel uitnemend zijn, 
voor Jeugdleiders, in

Duidelijk moeten we weten, waarom we werken. En dan zeggen 
we met Berlage : „Niet de kunst is het doel, maar het leven".

Vroeger is het werk zeker een tijdlang anders opgevat geworden. 
Toen leefde men in de periode, dat al de verschillende cultuuruitingen 
naast elkaar stonden, wetenschap, kunst, moraal, enz. Evenals men 
geloofde, het volk verder te brengen, door de wetenschap 
lariscerd te verkondigen, evenzoo geloofde men en gelooft 
nog soms, dat men opvoedend werkt, met het brengen van 
aan het volk". De tijd van de university-extension hebben we, ook 
dank zij Mansbridge, al voor een groot deel achter den rug. En het 
andere zijn we bezig te overwinnen. Typisch als tecken daarvan is 
m.i. het programma van „Ons Huis" in de Gouvernestr. te Rotterdam.

Bij aanmelding van het Gemengd Koor lezen we het volgende:
Onder de nieuwe leiding zal er naar gestreefd worden de leden 

te vormen tot een zingende gemeenschap, die in haar wekelijksche 
zangavonden het hoofddoel van de onderlinge aaneensluiting vindt. 
Eerst daarna wordt de aandacht geschonken aan de uitvoeringen. 
Maar heel sporadisch vinden we dergelijkc teekenen en het gevolg 
zien we in 't stukje van Jef Last duidelijk aangetoond. Niets is er 
wat uitwijst boven een gruwelijk dilettantisme. Hetzelfde moet nood
zakelijkerwijze het gevolg zijn, als er tooneel gespeeld wordt op de 
wijze, zooals die in het handboek van jeugdleiders uitvoerig aange
duid wordt.

Uit ’t 
o.i. hoort 
jaar 1927.

En dit dus wordt niet goedgemaakt door de noot van de redactie. 
Waar is ten eerste de grens tusschen jeugdzorg en jeugdbeweging? 
O.i. is bijna alles wat hier gedaan wordt, ook onder de naam jeugd
beweging, min of meer jeugdzorg.

En waarom zou men ook de nieuwere vormen, waarop de redactie 
doelt, niet in de jeugdzorg toepassen, waarom zou men daar moeten 
blijven staan bij iets, wat door zijn wezen, nooit de grenzen van het 
dilettantisme te boven zal komen? We moeten die richting in 
werk, waarbij dilettantisme uitgesloten is, omdat we geen kunst 
meer pretendeeren. Daar, waar men denkt min of meer kunst te 
geven, duikt de vraag, of het dilettantenwerk is. Maar die vraag 
moet in ons werk niet kunnen bestaan, omdat we iets anders willen 
bereiken dan kunst.

In ’n boekje, uit de Duitsche jeugdbeweging „Zwischen den Blinden", 
wordt in een voordracht over „Laienspiel" onderscheiden de tooneel- 
speler, de dilettant en de leekenspeler.
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kommt es an; auf die Treue.
Laienspielers liegt in seinern Beruf. In 

nach eincm Ausdruck. Das Spiel ist dein

tat, niet af te we 
i typisch voorbee 
wedstrijd en

voor een

„Nicht auf die Lcistung
Die Lebensaufgabe des 

festlichen Spiel sucht er 
Laienspieler Gelegcnheit, den Menschen (nicht den Kllnstler) in sich 
zu Worte kommen zu lassen”.

En wat hier in verband met tooncelspel gezegd wordt, kunnen we 
overbrengen op alle gebieden, waarmee we in opvoedend werk te 
maken hebben. Muziek, zang, dans, litteratuur, gymnastiek, schilder
kunst. Dit alles zal de zich ontwikkelende mensch moeten dienen.

De university-extension zijn we te boven en nu moeten we er met 
alle kracht naar streven de art-extension te boven te komen.

Wil dat zeggen, dat we de kunst moeten houden buiten het leven 
van hen waarmee of waarvoor we werken? Verre van dien, maar 
het accent ligt anders dan vroeger.

Nogmaals laten we Berlage citeeren, omdat datgene, wat wij in 
ons werk beoogen m.i. niet beter kan worden uitgedrukt dan door 
de volgende woorden: „Het is niet ons doel kathedralen te bouwen, 
maar zoo te leven, dat wij den geest vertegenwoordigen, welke zich 
ook in de kathedraal openbaarde."

b. En dit hangt nauw samen met het bovengenoemde: We laten 
te veel uiterlijke resultaten gelden in de beoordeeling van ons werk. We 
hebben te veel behoefte dingen af te wegen, terwijl de dingen, waarom 
het gaat, niet af te wegen zijn.

Als typisch voorbeeld daarvan zijn daarvan de onder 4 genoemde 
clubwedstrijd en het onder 5 genoemde feit van ’t dragen van een 
insigne voor een eigenschap, die m.i. niet te examineeren is. Ook in 
allerlei voorstellingen, tentoonstellingen, enz. vinden we die grond
fout terug.

Het is het eigenaardige in dit soort werk, dat wij moeten doen, 
zonder resultaat te verwachten. Het is het brood strooien op de 
golven, en wc weten niet, waar het heen wordt gevoerd. We zijn 
allen menschelijk, en tot het menschelijke behoort, dat we werken, 
om iets te bereiken, We willen iets zien, waaraan we kunnen afmeten, 
wat wc doen.

Maar een ding staat vast, het is onze innerlijke leegte, die ons doet 
vragen naar uiterlijke resultaten. Hoe sterker onze eigen drang tot 
dit werk is, hoe minder wc zullen verwachten om te „zien". Iemand 
zei eens tegen de Deenschc Volkshoogeschooldirecteur Kristen Kold, 
dat hij 't zoo jammer vond, dat hij geen resultaten zag van zijn 
werk. Waarop Kold antwoordde: „wanneer je draineerbuizen in den 
grond legt, moet je er een paaltje bij zetten, om te weten, waar ze 
zitten, maar, wanneer je kiemkrachtig zaad zaait, dan komt vroeger
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grc 
hoe

groep

of later wel 'n 
Het is alsof er 
’t werk. Niet < 
natuurlijk meten van 
turen, of die niet wat 
schijn brengt.

De aankondiging 
verband noemen. Ik 
gezien had op

In 'n religi< 
doel samen wi 
geest van den ti 
doel te bereiken.

Maar het gt 
zich uit allerlei

rustige, wijdings- 
groote namen aan dingen 

■ kan er ook in een groepje

;aat hier om ’n groep willekeurige jeugdleiders, die 
i kringen aanmelden, van wier religieuze gezindheid de 

leidster niets kan weten. Zij kunnen wel stille, 
maken, maar waarom moeten

iets zijn ? Zeker kan er ook in 
den duur iets groeien, wat 

naam wijdingsdans 
men zelf alleen 

i op deze manier
de indruk van

volle gebaren
gegeven worden, voordat ze
van heel verschillend soort menschen op
zich kan doen uiten in een vorm, die men met den 
zou mogen bestempelen. Maar dat is een einde, wat i 
maar mag hopen en het is van te inncrlijken aard, om 
aangekondigd te kunnen worden. Zoo vestigt het 
uiterlijk vertoon.

'roen sprietje boven den grond als levensteeken." 
: langer hoe meer een concurrentiegeest komt in 

frissche, sportieve wedstrijdgeest, waarbij een 
elkanders krachten plaats heeft, maar een omzichtig 

meer doet, of die ook meer resultaten te voor

baten we toch niet te veel waarde hechten aan de zichtbare 
resultaten. In de onder 4 genoemde clubwedstrijd wordt alles afge
meten naar uitcrlijk resultaat, wat dan ook nog voor 'n deel afhan
kelijk is van het sociale milieu, waarin het clublid verkeert. Of een 
jongen donateurs en boeken kan aanbrengen, hangt zeker voor een 
groot deel af van den welstand zijner kring van kennissen.

Dat dingen, die gewoon moeten zijn, als het geregeld verschijnen 
en het op tijd komen, door 'n toekenning van punten extra waarde
vol lijken, is o.i. uit paedagogisch oogpunt ten eenenmale fout. Maar 
dat is in dit verband niet de hoofdzaak, waarop wij stuiten. De 
hoofdzaak is, dat men door die puntenuitdeeling geheel de nadruk 
gaat leggen op „doen" — terwijl het zwaartepunt moet vallen op 
„zijn" en „pogen”. De club, die met 't hoogste puntenaantal uit de 
wedstrijd naar voren komt, is misschien ’n club, waar de geest in 
’t geheel niet goed is, waar de jongens kiften, hun huis verwaar- 
loozen, of wat dan ook. Maar ze vermochten dit te bereiken, hun 
vermogen was meer dan voldoende. En de club, waarvan de jongens

van de „gewijde dansen” wil ik ook even in dit 
zou er niet over gevallen zijn, wanneer ik die 

> ’t winterprogramma eener V. C. J. B. afdeeling. 
icuze jeugdgroep komt men bijeen met ’t vooropgesteld 
'ijding te ontvangen en uit te dragen. En ’t ligt in de 

tijd, om ook te trachten door lichaamsbewegingen dit
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werk van

tentoonstellingen. I 
de bezoekers 

>nhandig

„af" resultaat. Het 
het langzamerhand, 

groeien, het los
lat kan wel eens 

alle streven daar
van Fröbelkinderen 

zij met iets zelfgemaakt thuis kwamen, moet 
>gen: „Onderschat Montessori dit alles niet, 
nd voortdurend de nadruk legt op het doen, 
van wil weten, dat kinderen dingen maken, 

nemen, als Fröbel met ’t matje en 't lijstje?" 
opvoedende, 

onderschatten.
wat middel was

niet veel konden, waar ze ijverig hun best deden, maar, waarin geen 
van de clubleden connecties had met menschen, die donateur wilden 
worden, of boeken konden geven, de club, waar geen genieön in 
zitten, die door een hoog rapportcijfer de clubeer kunnen redden, 
waar geen jeugdige schrijvers hun vlotgestelde geestige bijdragen 
kunnen leveren voor verccnigingsblad, die club, waar met veel toe
wijding, waar met minder vermogens wordt gewerkt, die staat onder
aan. Zoo kan het bij dezen wedstrijd. En al weer: „Nicht auf die 
Leisting kommt es an; auf die Treue" („Treue in zeer ruimen zin 
genomen).

Hetzelfde bezwaar geldt voor tentoonstellingen. Daar moet ook 
’n resultaat gegeven worden. Wie van de bezoekers weet, dat aan 
dat onoogelijke speldenkussentje, ’n klein onhandig meisje al haar 
vrijen tijd besteedde, dat ze zoodra ze uit school kwam weer ging 
peuteren aan die steekjes, die toch zoo moeilijk waren, ’t Kussentje 
is onaanzienlijk, zelfs groezelig, want ’t is zoo heel vaak door die 
onhandige vingers moeten gaan. Maar men kan dat alles niet zien. 
Men ziet 't vlot gewerkte nette groote kussen, dat ’t knappe ding 
in ’n paar avonden af had en dat tusschen veel meer netgewerkte 
dingen koninklijk prijkt. En dat bewondert men.

Maar wat hebben pogingen te maken met de meeste van onze 
jeugdwerktentoonstcllingen? Pogingen toonen niets — resultaten moeten 
er zijn. Dat zijn de overtuigende bewijzen ten aanzien van ’t publiek. 
En daarom, als de jeugdigen nog niet geheel dat resultaat te voor
schijn kunnen brengen, wat ’t publiek toch op z'n minst eischt, 
welnu, dan helpt de leider of leidster. En dan ligt er op 
toonstelling een verzameling resultaten, vermenging van ’t w 
leiders en kinderen en elk is tevreden.

De waarde van alle opvoeding licht niet in ’n 
gaat om de ontplooiïng van eigen krachten, om 
stapje voor stapje verder komen, ’t heel geleidelijk | 
maken van eigen scheppende kracht. Een resuitai 
„middel" zijn. Zeker. Alle tastbare resultaten en 
naar zijn niet uit den booze. Wie de vreugde 
meemaakte, wanneer 
bij zichzelf wel eens vragt 
wanneer zij bij het kind 
en wanneer zij er niets van wil weten, dat kinderen dinj 
om mee naar huis te nemen, als Fröbel met ’t matje en

Er kan in ’t moeten werken voor een speciaal doel een 
vrijmakende kracht zitten, die we zeker niet willen 
Deze tijd echter overschot het tastbare resultaat en
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in ligt 
gebouwen.

gemist zou kunnen 
it de goede outillage

is heel vaak doel geworden, ’n Tentoonstelling moet ook middel blijven, 
en zij is bijna meestal doel-afsluiting. Er wordt niet tentoongesteld, 
wat ’t kind gewerkt heeft, maar 't kind werkt voor de tentoonstelling.

c. Daarom is ’t zoo moeilijk, om het werk zuiver te houden in z'n 
bedoelingen, omdat allerlei jeugdwerk misbruikt wordt in dienst van 
propaganda, geldinzamelingen, enz. Dit alles gebeurt onder den schijn 
van werken „voor de jeugd’’ In onze zelfgenoegzaamheid denken we 
daarbij nog, dat wij aan de jeugd een grooten dienst bewijzen. Wat 
Jef Last in zijn stukje verteld over de A. J. C. die voor I. v. A. O. 
moet optreden, geldt voor allerlei andere vereenigingen. Hierbij noem 
ik ook het aangehaalde gesprek onder no. 6 genoemd.

„Er moet geld zijn voor gebouwen en inrichtingen. Als we 
uitvoeringen gaven, kwam

■de waarde van h<

een grot 
over de A.

allerlei andere verecnigii 
igehaalde gesprek onder no. 

voor gebouwen en
het werk nooit verder.” Maar waarii 

iet werk? Toch niet in de inrichtingei
Die zijn toch slechts ’n raam, dat ook nog wel 
worden. Ieder, die in jeugdwerk zit, weet wel dat 
een belangrijke voorwaarde is voor goed werk. Altijd stuiten op het 
gebrek aan goede lokalen, op het gemis aan goed en voldoende materiaal 
maakt het werken onpleizierig. Maar al weer: we maken vaak voor 
de zorg van de outillage een doel op zichzelf, waarvoor we heel 
wat van de waarde van het eigenlijke werk offeren.

En het is niet alleen voor de zorg voor het materiaal, dat we 
kinderen gebruiken. Het is ook een propaganda voor allerlei dingen, 
die het kind zelf niet kan beseffen. Daaraan kan echter een eerlijke, 
gefundeerde overtuiging ten grondslag liggen, die ik wel niet deel, 
maar waarvan ik weet, dat de gedachte aan de jeugd en haar toe
komst de grondslag vormt. Anders is het, wanneer, zooals vaak 
gebeurt, eerzucht en leegheid van ouders of leiders drijvende factoren 
zijn. Zooveel van al de Sinterklaasfeesten, die er tegenwoordig door 
allerlei vereenigingen georganiseerd worden „voor het kind”, komen uit 
geen ander motief voor, dan dat de vereenigingen wel eens een arbeids
veld naar buiten willen hebben. Dat geeft een band onder de leden, 
dat brengt weer eens wat samenwerking en activiteit en dan, boven
dien hebben de kinderen ook een heerlijk avondje. Dat hebben ze 
dan ook, zeker, ze vinden altijd een poppenkast of een goochelaar 
boeiend, en het verschijnen van Sinterklaas en Piet is steeds weer 
een emotie. Bovendien krijgt iedereen graag wat.

Maar hoe goedkoop en oppervlakkig is dit alles, wat heeft ’t weinig 
te maken met ’n echte Sinterklaasviering, zooals die in het Hol- 
landsche gezin past volgens zijn goede, jarenlange tratitie en volgens 
zijn wezen.

Hoe vaak is niet de behoefte aan een arbeidsveld van de veree-
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is als brochure ruim

—’J handelde over de onder' 
ciuing. Het bevat een besch 
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verspreid.

Onderwijzersopleiding.
Ncdcrlandsche maatschappij voor 
Nijverheid en Handel heeft in 

uari 1927 een bijvoegsel doen ver- 
jnen bij haar tijdschrift, welk bij-

Feiten en Pogingen.

niging het motief i. p. van bet eenig geoorloofde: vervulling van ’n 
gemis in het leven van de jeugd.

Dat is het, wat wij zoo heel vaak in het werk missen, dat niet 
meer de jeugd en haar behoeften het uitgangspe 
We nemen allerlei andere uitgangspunten dat 
kinderlijke behoeften.

En stellen we de dingen zuiver, dan is er geen bezwaar tegen, om 
de krachten van een kind ook mee te gebruiken in dienst van het 
een of ander. Zeker kan een kind ook meehelpen, als er een nieuw 
gebouw tot stand moet komen. Maar dan niet het zelfbedrog, . 
dat het eigenlijke werk is, w aarop wij prat gaan en trotsch 
Dan een juiste onderscheiding der dingen!

Kijken we naar de jeugd en naar zijn behoeften, dan zullen we o 
zoo veel weglaten, van wat we nu organiseeren en op touw zetten. 
Niet wanneer we oppervlakkig oordeelcn en wanneer wij met .be
hoeften van de jeugd" bedoelen, dat wat de jeugd wel graag wil.

Met behoeften bedoelen we ontwikkelings-, ontplooiingsmogelijkheden. 
Aan de ontplooiïng zelf kunnen wij niets veranderen. We zijn geen 
scheppers van groeikracht. Die ontspringt aan ’n grootere bron, dan 
ons eigen kunnen. Maar wij kunnen voorwaarden scheppen, waarbij 
de groeimogelijkheid verstikt, of vergroot. Hoe meer we dit voelen, 
des te sterker zullen we probeeren te laten leven, en niet te laten 
demonstreeren. Want alleen bij een kunstenaar kan een uitbeelding 
leven zijn. En het leven van onze jeugd laat zich niet ongestraft 
demonstreeren. Wanneer men 'n verhaal speelt met kinderen, kan 
daar leven in gelegd worden, maar voert men het op in een omge
ving van vreemde buitenstaanders, dan openbaart zich alleen bij een 
heel enkele iets van eigen leven. Het geheel wordt vertooning. En 
inzicht van dit alles maakt onvermijdelijk, dat het werk minder naar 
buiten gaat spreken. Het is jammer, dat bij ’n heel zuivere opvatting 
van het werk de propagandistische kracht tegenover de buitenwereld 
noodzakelijkerwijze vermindert. Daar, waar op deze manier gewerkt 
wordt, komt het werk minder naar buiten. Maar het wint onvermij
delijk aan echtheid en diepte, wat het aan breedheid inboette.
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moeien ti. . 
dat iedere 11 

parallelklass 
men tot een 

rallel ccrsle-klassen.
aantal

verder eens aan hel nieuwe taalonder
wijs. de lichamelijke oefening, de na
tuurkennis. Het is onbegrijpelijk, dat 
men meent dit alles in de gauwigheid 
te kunnen afjakkeren.

En goedkooper?
De bewering, dat de voorgcstelde 

opleiding goedkooper zijn zou getuigt van 
zoo weinig dóórzicht en zoo slechte 
rekenkunst, dat het verbazen moet, hoe 
een Maatschappij van Nijverheid en 
Handel die tot de hnre heeft kunnen 
maken.

Vooreerst de aandoenlijk-naïve op
merking, dal de spoedcursisl den staat 
niets kost1 Als zijn opleiding aanvangl, 
heeft hij de H. B. S. of het gymnasium 
doorloopen. Kosten deze inrichtingen 
den Staat niets? Zou het niet heel wel 
mogelijk zijn, dat de kosten voor een 
H. B. S.- ol gymnasiumleerling aan het 
eind van zijn opleiding tol onderwijzer 
in het algemeen zelfs hooger blijken dan 
die voor een kwcckcling? En heeft de 
ontwerper van dit plan zich wel eenig 
idee gevormd van de gevolgen, die de 
invoering van de door hem voorgeslclde 
onderwijzersopleiding voor hel Middel
baar onderwijs hebben zou ? Het heeft 
allen schijn van niet, anders zou hij 
terstond de praclische onmogelijkheid 
van zijn opleidingssyslcem hebben ingc-

i onderwijzers- 
Is korter, beter

Volgens hel bekende Rapporl-Laban 
zijn er, als de toestand bij het Lager 
Onderwijs weer normaal is, jaarlijks 
ruim 2500 onderwijzers noodig. Maken 
we de o.i. zéér optimistische veronder
stelling, dal gemiddeld 90 °/o der can- 
didaten van de toekomstige spoedcur
sussen hun onderwijzersakte behalen, 
dan zal het Middelbaar onderwijs, zoo- 
dra het bedoelde stelsel in zijn vollen 
om vang werkt, ruim 2750 leerlingen met 
einddiploma per jaar méér hebben af 
te leveren. Daartoe zullen, gezien het 
feit, dat slechts de helft der in de eerste 
klasse geplaatste leerlingen hel eind
diploma behaalt, de Hoogere Burger
scholen jaarlijks 5500 leerlingen méér 
tot de eerste klasse moeien toclatcn.

Neemt men aan, dat iedere 15 leer
lingen gemiddeld een parallelklasse noo
dig maken, dan komt men tot een aantal 
van 366 parallel ccrsle-klassen. Wel 
wordt door het verloop dat aantal voor

In de Mci-aflevering van Volksont
wikkeling van 1927 (Zie blz. 236 Jg. 8) 
vestigde de heer J. G. Nijk de 
dacht op de denkbeelden van c 
deskundige: hij toonde aan. welke groole 
fouten er in dat betoog waren en dat 
een verwezenlijking van die denkbeel
den een zeer belangrijke achteruitgang 
zouden zijn voor het Volksonderwijs 
en de Volksontwikkeling.

Het is niet meer dan natuurlijk, dal 
de Kweekschoolbonden eveneens legen 
den inhoud der brochure opkwamen. 
De deskundige loch had ook op grond 
van bezuiniging als advies gegeven : hef 
alle kweekscholen op, trek alle subsi
dies aan bijzondere Kweekscholen in ■ 
recruteer de onderwijzers uit de H.B. 
5-j.c. + 1 jaar spoedcursus of uit , 
M.U.L.O. + 2 jaar spoedcursus.

De R. K.. de Prot. Chr. en de Neu
trale Kweekschoolbonden hebben nu een 
gemeenschappelijk rapport doen ver
schijnen, waarin de denkbeelden van den 
ongenoemden deskundige ernstig worden

De deskundige had zijn 
opleiding aangeprez.cn als 
en goedkooper.

Korter? vraagt het rapport der Kwcck- 
schoolbondcn. Dal is onjuist. De tegen
woordige opleiding vraagt na de lagere 
school 2 jaar U. L. O. of H. B. S. onder
wijs -j~ d jaar Kweekschool en de oplei
ding van den „deskundige" vraagt na 
de lagere school 5 H. B. S. -j- 1 jaar 
spoedcursus; 2 t d = 5 tI. Korter? 
Beter? In veel opzichten zou de H. B. S. 
5 j. cursus o.i. een uitstekende Vorschule 
zijn voorde onderwijzcrs-opleiding. Maar 
de eigenlijke vakvorming in één jaar te 
doen geschieden is eenvoudig ónmoge
lijk; zulk een opleiding kan alleen aan 
de school geven — wal men zeer typisch 
genoemd heeft —— H.B. Ssers met een 
schooljasjc of een schoolschortjc, .—> geen 
onderwijzers en onderwijzeressen. Waar 
blijft de praclische opleiding? Wat moet 
er komen van de vakken zielkunde, 
opvoedkunde, methodenlccr? Wat van 
spreekonderwijs, handenarbeid, nuttige 
handwerken, schoonschrijven, zingen, 
technisch-lezen. enz., alle vakken die 
op de H. B. S. niet of niet zóó worden 
onderwezen, maar voor de L. S. van 
zoo groot gewicht zijn. Denken we

aangeprez.cn
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.enbare Leeszaal. Een 
kvii t-bibliothecarcssen, die 
in de oude kinderleeszaal y.  

heeft nu ook in de nieuwe de 
en wordt geholpen door dezelfde 
en boekenvriendin, die al sinds 

in den zomer voor het Nut het 
:ekjc leidt.

voorbereiding voor het eerste 
nieuwe kinderlecszaaltjc is betrekkelijk 
vlot verloopen. De inrichting kostte 
even hoofdbrekens. Voor het meubilair 
werd gekozen donker groen gebeitst 
beukenhout. Een lage lambrizeering 
werd geschilderd in dezelfde gedempt 
groene tint. De tafels en kasten met 
gele banden afgezet, aardige gele pollen 
om de planten, een paar lleurige platen 
maken het geheel tol iels aanlrekke-

tngzamerhand is men ook in 
ringen dan in hel lager onder

gaan begrijpen, dat onderwijzer-

stopgezelle 
aangeval.

e zaaltje in hc 
l sgcbou w herin nert, 

moeilijk hel was < 
jkc lokaliteit te vindt 
. ook een tijd bij vruc 
eindelijk besloten

oeeld van .
proef te nemen met het inrichten van 
schoollokalen. De verhouding is nu zoo: 
de gemeente stelt tijdelijk leegstaande 
schoollokalen ter beschikking tegen 
vergoeding van vuur, licht, schoonmaak, 
enz.; — het Nut bekostigt de inrich- 

:n ver- ting van het lokaal voor leeszaaltje: 
bclee- boeken, meubilair en wat dies meer zij; 

ictisecring — en voor hel werk (de voorbereiding 
■ onmoge- incluis) speelt het Nul leentjebuur bij 

de Openbare Leeszaal. Een van de 
assistent-bibliothecaressen, die vroeger 
ook in de oude kinderleeszaal gewerkt

leiding 
kindcr-

parkbibliothee
De

zijn vordert een zekere geestesgesteld
heid, zekere eigenschappen van karakter 
cn bovendien een zich met den dag 
uitbreidende vakkennis, die niet zoo 
maar in een jaar zijn toe te waaien, 

dien Verwezenlijking van de denkbeelden 
eigen van dezen deskundige zijn vernietigend 

voor ons lager onderwijs.
’ BIGOT.

de volgende leerjaren kleiner, maar de z“’ 
raming van 1200 a 1300 parallclklasscn, hei 
die er boven het tegenwoordige aantal cn 
gevormd zullen moeten worden, is zeker 
niet te hoog. Het is duidelijk, dat de 
bestaande H. B. S.cn ónmogelijk 
toevloed van leerlingen verzwelo—. 
kunnen.

 De absolute onmogelijkheid van de 
uitvoering van liet voorgclegde plan __ 
blijkt nog klaarder, als wc lellen op 
degodsdienstige differentiatie van H.B.S. De nieuwe kinderleeszaal van het 
en Kweekschool. Volgens hel reeds Dept. Amsterdam, der Mij. tot Nut 
genoemde rapport-Laban vraagt hel 
bijzonder lager onderwijs anderhalf maal van t Algemeen.
zooveel leerkrachten als hel openbare. Cinds 1 October j.l. heeft het Amster- 
Hoe zal hel 50-tal bijzondere confes- damsche Nuls-Deparlemcnt het lijde- 
sioneele H. B. S.cn de voor hun richting lijk stopgezette kinderleeszaalwerk op
noodige leerlingen kunnen plaatsen ? Van nieuw aangevat. Wie zich het bekoor
de 30 R. K. Hoogerc Burgerscholen zijn lijke zaaltje in het oude, thans gesloopte
er slechts 6 voor meisjes, terwijl op ’t Nulsgcbouwherinnert, zal zich begrijpen,
oogenblik de verhouding der 44 R. K. hoe moeilijk hel was een even aantrek-
jongens- en mcisjcskwcekscholen is als kclijke lokaliteit te vinden. Het bleef
3 : 8. dan ook een tijd bij vruchteloos zoeken,

Resumccrcnde komt het rapport der tol eindelijk besloten werd het voor- 
kwcekschoolbondcn tot de conclusie, dat beeld van München te volgen cn een
het overlaten van de onderwijsopleiding proef te nemen met het inrichten
aan hel particulier initiatief een gevaar- rt» ....
lijke proefneming zou zijn, gevaarlijk 
zoowel voor hel lager onderwijs als 
voor ’s Rijks financiën, dat de vervan
ging der kweekscholen door z.g.n. 
spoedcursussen een te betreurer 
slcchtcring der opleiding zou 
kenen cn dat bovendien de prat 
van het voorstel een absolute 
lijkheid is.

Er is reden zich af te vra 
het mogclijk is, dat een „des 
tot zulk een advies komt.

Wij zien maar één mogelijkheid om 
dit te verklaren. De deskundige slaat 
nog op het lang verlaten standpunt, dat 
een onderwijzer iemand is, die wat 
weten moet van verschillende zaken, 
waarmee een ander niet te maken heeft. 
Zoo'n verzameling weetjes bij elkaar, 
die er best in een jaartje zijn in te 
brengen. Dit quasi-intellectualistisch 
denkbeeld is gelukkig geheel verouderd, 
aan welk proces de sebooleindexamens 
het hunne ter verhaasting hebben bij- 
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De inhoud van de kasten stelde voor 
grootcr problemen. Het woord _keur- 
collcctie" dekt een rekbaar begrip. Aan 
een kleine, met zeer veel zorg gekozen 
collectie werd de voorkeur gegeven, 
maar wel werd gerekend op veelsoor
tige belangstelling.

De opening. die alleen in de scholen 
in de naaste omgeving en door een 
korte niedcdccling in de pers was aan- 
gekondigd. bracht een stormloop. — 
waarop ook gerekend was. De situatie 
in een school heeft n.l. zijn voor en 
zijn tegen. De ruimte en de vrijheid 
in het om dien lijd leegc gebouw is 
iets heerlijks, maar de verleiding om 
een glippcrtje te maken in die uitnoo- 
digend openstaande lokalen, om van 
kraantjes e.d. niet te spreken, is niet 
licht te tellen. Daarom is een 
de gang" een onmisbare fa 
welslagen van het geheel, en I 
dit geval weer eens gebleken wat de 
rechte man op de rechte plaats ver

in de leeszaal zelf moest op de eerste 
openingsdagen (voorloopig alleen de 
\Vocnsdag- en Zaterdagmiddag) de 
eerste vreemdigheid over en weer ook 
wat overwonnen worden, en met s 
zorg en tact de sfeer geschapen, zot 
men die in een leeszaal wenschl. Want 
niet de belhamels, die spoedig weer af
druipen als ze merken dal er voor hen 
niets te beleven valt, geven in een kin- 
derleeszaa! de grootste moeite. Het zijn 
eerder kinderen, die eigenlijk niet eens 
zooveel van lezen houden, maar voor 
wie de leeszaal als een geschikt onder
dak wordt beschouwd. Zij vragen dik
wijls meer dan gewone aandacht en 
het is dan ook een groote overwinning 
als zoo'n ongedurig baasje, dat in ‘t 
begin telkens iets anders wilde, er 
ongemerkt toe gebracht wordt, zijn aan
dacht een tijdlang bij hetzelfde te be-

heerscht er in de leeszaal niet 
stc dwang, integendeel, de geest 

— blijheid. De kinderen 
wanneer ze willen, ~— 
k niet te bevallen, dan

worden gezocht. De 
netjes op hun plaats 

jzaam maar zeker een 
ing is rustig en 
irder geen rcgle- 

allcs niet mag, maar 
die veel gebruikt wor- 

volgcnde wenken : 
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kan ieder
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Dat <
worden, dan er waren, was te voor
zien. Maar van hel aanwezige blijft 
bclrekkelijk weinig ongebruikt, en de 
belangstelling blijkt inderdaad zoo veel
soortig als zij werd verwacht, De atlas 
is .steeds in handen en de vreemde- 

veel ' woordentolk doel goede diensten. En 
>oals in geval van nood kan over een gc- 

‘ vraagd onderwerp iets mecgebracht 
worden uil de Openbare Leeszaal.

Hoewel in hel aangrenzende lokaal 
gelegenheid is tot het houden van ver- 
tcluurtjes of boekbesprekingen, werd 
hiermee nog niet begonnen. Nu de lees
zaal op dreef is. zal ook dit werk 
echter weer worden aangevat.

En reeds nu wordt overleg gepleegd 
en uitgekeken naar andere scholen in 
andere stadsgedeelten, waar hel Nul 
een even gastvrije ontvaligsl hoopt te 
vinden als in de Frederik-Hendrikschool 
op het Van Oldcnbarneveldtplcin.
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RAPPORT
van de Commissie, door het Hoofdbestuur van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen benoemd, 
ter bestudeering van het vraagstuk der wederin
voering van het Fransch op de Lagere School.

loop d_
Toen

"\Ta de afschaffing van het Fransch op de lagere school tengevolge 
’ van de Wet op het lager onderwijs in 1920, is ten aanzien van 

dit vak in ons land groote onzekerheid, verdeeldheid en ergernis ontstaan. 
Onzekerheid ten aanzien van de vraag, hoe de middelbare school 

zich in de eerste klasse had te gedragen inzake het Fransch.
Verdeeldheid van inzicht omtrent de waarde en de wenschelijkheid 

van de alom opgerichte Fransche hulpcursussen.
Ergernis zoowel bij hen, die meenden, dat het M. O. de wet sabo

teerde als bij het M. O., dat deze beschuldiging van zich wierp.
Zeven jaar lang een toestand van volslagen onbevredigdheid aan 

beide kanten.
Een poging van onze Maatschappij in het jaar 1923, om aan de 

wet een „fair trial” te geven, toen door een conferentie van des
kundigen uit beide kampen met groote meerderheid de aparte cur
sussen verworpen werden, mocht geen succes hebben.

De tegenstand, die de afschaffing van het Fransch had verwekt, 
bleek zooveel levenskracht te hebben, dat daardoor de levenskansen 

een lagere school, waarin het Fransch geheel gebannen is, inden 
der jaren steeds geringer zijn geworden.

dan ook in December 1926 het Wetsontwerp van Minister 
Wassink, dat tot hoofdstrekking had de wederinvoering van het 

ing in toch werd 
die het verwierp, 

van de wederinvoe- 
trkregen door toetreding

Fransch mogelijk te maken, tegen veler verwachtii 
verworpen, was de kleinst mogelijke meerderheid, < 
reeds niet meer samengesteld uit tegenstanders 
ring, maar was deze meerderheid slechts vet
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>otcn dank 
heeft gewerkt 

mogen
; reeds

verschuldigd 
t en ver- 
bijdragen 
te lang is

verzoek, in het Juni-nummer 
pacdagogisch-didak- 
;ft het hoofdbestuur 

van deze uitcen-

Namens het Hoofdbestuur der 

Maatschappij tot nut van ’t algemeen, 

de algemeene secretaris, 

J. HOVENS GREVE.

exposé van de £ 
id gegeven, heel 
op den grondslag

' te vinden.
ng de heeren Ph. Kohnstamm, L. C.
I. Gerhard, ƒ. Hovens Greve, C. S.

. van Veen, terwijl de heer 
van andere werkzaamheden,

van enkelen, die om andere redenen dan bezwaar tegen het Fransch, 

hun stem er vóór niet konden geven.
Met deze onzuivere stemming was 

opgelost.
Ieder wist, dat zij vroeg of laat weer aan de orde zou komen en op 

grond van de overweging, dat de kans groot scheen, dat het Fransen 
tenslotte weer op de 1. s. zou terugkeeren, beeft het hoofdbestuur 
onzer Mij. zich de vraag gesteld: hoe zouden bij een eventueele 
wederinvoering de bezwaren, die toch ongetwijfeld aan dezen maat
regel verbonden zijn, tot de kleinste afmetingen kunnen worden terug
gebracht.

Nadat Professor Kohnstamm 
van Volksontwikkeling een helder 
tische zijde van het vraagstuk ha< 
eene commissie uitgenoodigd, om < 
zetting te trachten een oplossing

In deze commissie namen zittinj
T. Bigot, K. R. Gallas, A. H.
Jolmers, A. Lobs te in, K. J. Riemens, G.
H. Green tot ons leedwezen uithoofde ’ 
zich moest terugtrekken.

Het hoofdbestuur is aan de commissie grot 
voor de snelle en zakelijkc wijze waarop zij 1 
trouwt, dat het hierna volgend rapport ertoe zal i 
om het vraagstuk van het Fransch, waarmede thans 
geworsteld, tot een spoedige oplossing te brengen.

Amsterdam, December 1927.
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van het Fransch ■ 
i schoolorganisatori

egen wij 
„Volks- 

Prof. Kohnstamm,

tkelijkt, 
algemeene

Aan het Hoofdbestuur van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

r\e opdracht van Uw Hoofdbestuur, het vraagstuk der wederin- 
' voering van het Fransch op de Lagere School van uit een 

didactisch en schoolorganisatorisch standpunt te bezien, werd door 
de leden onzer commissie niet slechts als een vereerende opdracht, 
maar ook als een taak van bij uitstek practische beteekenis gewaar
deerd. Tot zijn en ons leedwezen moest de Heer H. Green, nadat 
hij uit hoofde van andere werkzaamheden reeds een drietal onzer 
vergaderingen had moeten verzuimen, definitief als lid bedanken. Onze 
werkzaamheden waren toen reeds in een stadium gekomen, dat wij 
geen vrijheid meer konden vinden, U te verzoeken, hem door een 
andcr deskundige uit het Lager Onderwijs te vervangen. Noodzake
lijk leek ons dit bovendien niet, omdat de meerderheid onzer com- 

op een meerjarige onderwijspractijk in 't Fransch op de Lagere 
loefte voelden 

wij in de commissie

toen reeds in een stadium 
konden vinden, U te verzoe 

: uit het Lager Onderwijs te
bovendien niet, omdat de meerderheiu 

missie op een meerjarige onderwijspractijk in 't Fransch 
School kon bogen, zoodat wij óp dit punt weinig beho 
aan meer speciale voorlichting dan waarover 
reeds beschikten.

Te minder voelden wij deze behoefte, omdat in onze commissie 
bij alle leden een ernstig streven voorzat, om zoowel de belangen 
van het Lager als die van het Middelbaar Onderwijs te behartigen. 
Zoodoende voelde niemand zich lid van een fractie, welker positie 
werd bedreigd en om die reden versterking noodig had.

Het is ons dan ook een aangename taak, dit rapport te kunnen 
beginnen met de mededeeling, dat — met kleine nuances van waar- 
deering op alle essentieele punten tusschen ons overeenstemming 
werd bereikt.

Alvorens onze commissie haar werkzaamheden aanving, krej 
vanwege Uw Hoofdbestuur toegezonden de in Uw maandblad „ 
ontwikkeling" van Juni 1927 verschenen studie van ~ 
onzen voorzitter, getiteld: „Het probleem van het Fransch 
Lagere School". Deze studie heeft onzen arbeid zeer vergemakl 
omdat ’t nu voor ons niet meer noodig was, veel tijd aan 
beschouwingen, welke anders voor de oriënteering noodig waren ge-
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 den gemiddel- 
i heeft, waarvan de 
genoot, gedwongen, 

_jk te bekorten. Dat 
hooge eischen stelt, 

een zware proef 
vakken remmend 

ictijk aangetoond. 
School, welke op

>ede hun zelfvertrouwen
■ un prestaties ook voor anc 

een onzer leden uit eigen | 
of juist de Lagere 

zettingen in ongunstige conditie ziet ge
ld ernstige bezwaren hebben en aan 

>ositieven zin, waar een in negatieven 
en valt.

weest, te besteden. De verdienste van ’t geschrift leek ons vooral 
hierin gelegen, dat daarin gebroken werd met de gebruikelijke een
zijdige beschouwing öf van den kant van het Lager- bf van den kant 
van het Middelbaar Onderwijs. Hier werd — scheen ons — d' 
positie van beide partijen objectief bepaald, terwijl ook op den psy- 
chologischcn kant van ’t vraagstuk in verband met den kinderleeftijd 
licht werd geworpen. Onze commissie telde meerdere leden, die zich 
in den strijd tegen 't Fransch, zooals ’t eertijds op de Lagere School 
gegeven werd, niet onbetuigd hadden gelaten. Als dan toch overeen
stemming onder ons te bereiken bleek, schrijven wij dat mede hier
aan toe, dat onze discussies van meet af aan op zoo zakelijke basis 
stonden. Wij zijn zoo vrij, mocht Uw Hoofdbestuur dit rapport pu- 
bliceeren, den belangstellenden lezer naar genoemde studie te verwijzen.

Ten overvloede zij in verband met onze opdracht nog opgemerkt, 
dat onze commissie van oordeel was, dat zelfs zij, die ook onder de 
huidige omstandigheden nog tegenstanders van de wederinvoering van 
’t Fransch zijn gebleven, verstandig zouden handelen, zich op een 
mogelijkc wederinvoering voor te bereiden, om niet de kans te missen, 
in positieven zin invloed te oefenen, als de Regecring straks de lagere 
scholen wederom voor ’t onderwijs in ’t Fransch opent. Dat dit ge
beuren zal, komt onze commissie wel in hooge mate waarschijnlijk 
voor. De huidige toestand is zoo chaotisch, dat noch de Lagere School, 
noch de Middelbare School daarin kan berusten, evenmin als de 
ouders dat kunnen. De kinderen zijn van dezen toestand reeds te 
lang dupe. Een verbod, om cursussen voor ’t Fransch in te richten 
voor leerlingen van de Lagere School, wordt door niemand ernstig 
overwogen en het aantal dezer cursussen zal ongetwijfeld nog stijgen. 
Een gebod, om met ’t daar geleerde geen rekening te houden, wordt 
evenmin in overweging genomen. Waar ieder goed docent zijn onder- 
wijstempo moet instellen op het opnemingsvermogen van 
den leerling, is de leeraar, die een klasse voor zich 
meerderheid voorbereidend onderwijs in ’t Fransch 
de eerste phase van zijn onderricht zooveel mogclijl 
deze toestand aan de „Franschlooze” leerlingen 
waardoor zelfs de goe 11 
zien gesteld, wat op hun p. 
kan werken, werd door een onzer I

Het kan wel niet anders, cr ’ 
deze wijze een deel harer let 
plaatst, moet tegen dezen tocstanc 
een oplossing meewerken in poi 
zin zoo duidelijk niet te bereikei
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deel het

i der twee hoogste 
Ie vreemde taal mag

gejaagd

luist deze omstandigheid, dat men geen anderen uitweg zag, om 
uit de impasse te geraken, waarin wij door Fransche cursussen zijn 
genomen, bracht ook die leden onzer commissie, welke aan een Fransch- 
looze L. S. verre de voorkeur bleven geven, er toe de grondgedachte 
van dit rapport te aanvaarden.

Dat anderzijds de Middelbare School bij een voorbereiding v 
taal op de Lagere School (welke volgens ons eenparig oord< 
Fransch zal moeten zijn) zeer gebaat is, is duidelijk voor hen, die de 
psychologische bezwaren tegen het gelijktijdig beginnen met twee 
vreemde talen, in Prof. K.’s studie naar voren gebracht, onderschrij
ven. Voor hen, die in de practijk van het onderwijs staan, zal boven
dien de beteekenis van de voorbereiding der L. S. niet in de laatste 
plaats hierin zijn gelegen, dat men daar tijd en gelegenheid heeft, 
den kinderen accuratesse te leeren. Het is moeilijk objectief te be
palen, hoezeer de M.S. met die tot gewoonte geworden correctheid 
is gebaat, maar wij zijn overtuigd, dat dit in sterke mate 't geval 
is. Zeer sterk spreekt dit juist bij het Fransch, dat als Latijnsche 
taal, waarvoor den leerlingen geen associatieve kennis ten dienste 
staat, van den grond uit, steentje voor steentje, moet worden opge- 
mctscld en waarbij de fundamenten vast moeten liggen, wil de boven
bouw stevig staan. Het vastlcggen van de vocabulaire, het beoefenen 
van vormen, het zuiver schrijven der woorden, een methodische pho- 
netische exercitie, in het algemeen het mechaniseeren der elementaire 
kennis, waartoe de leeftijd der L. S.-leerlingen 
klassen, waarin op psychologische gronden met de vreemde taal m 
worden begonnen, zich bijzonder eigent, vormt een onmisbaren gror 
slag, waarop de M. S. haar werk rustig en veilig kan optrekk< 
Moet die zelfde M. S. zich haastig en gejaagd werpen op ’t aanbren-

. van deze elementaire zaken, dan wreekt zich dat bij alle verder 
lerwijs, waarbij goed moet worden bedacht, hoe zwaar het con- 

der leerlingen op de M. S. met haar vele vakken

gen
onderwijs, waarbij 
centratievermogen < 
reeds belast is.

Dat verdere onderwijs intusschen, waarvan maar een deel der 
leerlingen profiteeren zal, mag niet de belangen schaden van de leer
lingen, voor wie het L. O. eindonderwijs is. Dit werd in onze com
missie als een conditio sine qua non aanvaard; maar wij waren evenzeer 
van oordeel, dat de belangen van hen, die verder moeten studeeren, 
evenmin uit het oog mogen worden verloren en dat ’t een groot maat
schappelijk belang is, dat zij, wier functies een degelijke theoretische 
voorbereiding vragen, op de hoogte van hun taak zullen zijn. Hier 
zou binnen hetzelfde schoolverband een belangen-antithese kunnen 
bestaan tusschen de groep, voor wie de L. S. eindonderwijs is, en
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die, voor welke ze dat niet is. Terwijl, wanneer men zich de didac
tische eenheid der school principieel doorbroken denkt, 't gevaar dreigt, 
dat de .standenscholen’’ in haar ouden hatelijken vorm herleven.

Het is, meent onze commissie, juist de afkeer van het standen
karakter der scholen, welke den strijd tegen het Fransch dermate 
heeft verscherpt, dat het sentiment de bezonkenheid van oordeel 
heeft geschaad.

Onze commissie heeft aan dit „psychische complex’’, dat in het 
onderhavige probleem verscholen ligt en dat ongetwijfeld dieper ligt 
dan de objectieve bezwaren tegen een overigens van didactisch stand
punt beschouwd onhoudbaren toestand, zeer veel aandacht besteed 
en getracht, een oplossing te vinden, waardoor alle partijen konden 
worden bevredigd. Zij heeft daarbij getracht, de belangen van ’ z' 
en Voortgezet Onderwijs met elkaar te verzoenen.

Algemeen was dus onze commissie van oordeel, dat de oude toe
stand, waarbij in het derde leerjaar vaak met Fransch werd begonnen 
en 5 A 6 uren per week aan dit vak werden besteed, scherp ver
oordeeld moet worden en onder geen beding terug mag keeren. Dat 

School het dwangjuk, dat de Middelbare School haar 
radicale wijze heeft afgeschud, is volkomen verklaarbaar. 

I van hoorigheid, waarin de Lagere School zich ten op- 
het Middelbaar Onderwijs bevond, heeft haar lange jaren 

gedenatureerd en haar lijfeigenschap bestond niet enkel uit hecren- 
u,cnsten, welke zij had te bewijzen ten opzichte van ’t Fransch, maar 
sprak misschien nog duidelijker uit de op wetenschappelijke vorming 
gerichte methodiek van vakken als Rekenen en Taal. Intusschen is 
de reactie te scherp geweest. Niet alleen, dat het M. O. door een te 
radicale verandering, ernstige moeilijkheden ondervindt bij de afwer
king van zijn programma, maar ook de Lagere School heeft haar 
nieuw verworven onafhankelijkheid gebruikt op 
gevraagd mag worden, of ze in haar eigen belang i 
van de betere resultaten in de andere vakken, die
van afschaffing van ’t Fransch in uitzicht stelden, in de practijk 
weinig is gebleken (onze commissie kan althans geen enkel objectief 
gegeven daarvoor bijbrengen, ofschoon sommige onzer leden zich daar
voor moeite hebben gegeven), maar de klacht bij het M. O. is alge
meen, dat het grammaticaal inzicht bij de leerlingen sterk is gedaald 
tengevolge van ’t feit, dat de Lagere School aan grammatica al heel 
weinig aandacht meer besteedt.

Onze commissie meende, dat speciaal op dit punt van een te scherpe 
reactie moest worden gesproken, waarvan niet alleen de kinderen, 
die voortgezet onderwijs genieten, schade ondervinden, maar ook de
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anderen. Wie de moedertaal goed wil hanteeren, staat veel sterker, 
als hij wat inzicht heeft in de structuur van de taal.

Onze commissie vond 't een voordeel, dat 't aanlecren van de be
ginselen van een vreemde taal, de onderwijzers zou dwingen, met de 
kinderen de voornaamste taalverschijnselen cenigszins systematisch te 
behandelen. Dit kon voor .de moedertaal niet anders dan winst 
oplevcren.

Daarbij werd opgemerkt, dat het aantal der leerlingen, die buiten 
H. B. S. en Gymnasium voortgezet onderwijs genieten, zeer sterk is 
vermeerderd. En hierbij denken we niet enkel aan het groote aantal 
M uloscholen, of aan de scholen van velerlei aard, die een beroeps
opleiding geven, maar ook aan scholen als die te Amsterdam, waar 
in zevende en achtste leerjaren gelegenheid tot 't aanlceren van twee 
vreemde talen wordt geboden. Men mag dus zeggen, dat 't weder
invoeren van 't Fransch op de Lagere School een belang is, dat veel 
talrijker volksgroepen raakt, dan nog enkele tientallen jaren geleden 
’t geval was. Hier kan van een bclangenantithcse tusschen kinderen 
van hoogcren en (ageren stand, welke men vroeger in dit probleem 
voelde, al weinig meer sprake zijn, ook al, omdat het kind uit de 
volksklasse van goeden aanleg zijn plaats kan vinden en bereids vindt 
op inrichtingen voor Middelbaar Onderwijs, wat meer dan een per
soonlijk, wat zeker een groot maatschappelijk belang is.

Men mag dan echter de vraag stellen, of de tijd, welke eventueel 
aan onderwijs in ’t Fransch besteed zou worden ten behoeve van 
kinderen, voor wie het Lager Onderwijs wèl eindonderwijs is, niet 
verknoeid moet worden geacht. Onze commissie zou zeker geen 
leerplicht voor het Fransch willen opleggen; meent ook, dat leer
lingen, wier aanleg voor Nederlandsch reeds zeer duidelijk te kort 
schiet, van ’t onderwijs in 't Fransch zeer weinig profijt zullen 
hebben. Maar als zij denkt aan kinderen, wier vorderingen voor 
Ned. Taal behoorlijk mogen heeten, dan kan zij niet inzien, dat 
elementair onderricht in ’t Fransch onvruchtbaar zou zijn.

Over de wenschclijkheid, om 't inzicht in de eigen taal te verdiepen, 
werd reeds gesproken (eenvoudige vertalingen zijn een uitstekende 
oefening in ’t Nederl.); de oefening in klankvorming acht de com
missie niet zonder nut, ook voor ’t spreken van de moedertaal, die 
uit een oogpunt van phonetische zuiverheid nog te zeer te kort komt; 
de kennismaking met een cultuurtaal, welke de onze in zoo sterke 
mate heeft beïnvloed, acht zij van beteekenis, al ware 't alleen, dat 
’t mishandelen van veel gebruikte gallicismen, met ’t odium van 
kennclijk-onontwikkeld-zijn, dat men daaraan verbindt, wordt ver
minderd. Bovendien zal deze eerste kennismaking met een vreemde
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bij menig eenvoudig en bescheiden mensch den schroom, om 
in de toekomst aan de studie van een vreemde taal te wagen, 

sterk verminderen. En, waar eenerzijds de kortere arbeidsdag ook 
den minder gesitueerden bevolkingsgroepen tijd en gelegenheid laat 
voor wat studie en anderzijds een klein land als 't onze, dat cultu
reel en economisch tusschen drie groote taalgebieden zit ingeklemd, 
op de studie van moderne talen is aangewezen, mag men 't zeker 
ook een arbeidersbelang achten, dat de durf daartoe in dit overbe
volkte landje eenigszins wordt versterkt. Om maar niet verder stil 
te staan bij het toenemend internationaal geestelijk verkeer en de 
groote aantallen reizen naar ’t buitenland, welke door reisvereeni- 
gingen worden georganiseerd en welke den drang tot beoefening 
eener taal in de hand werken, ook in kringen, waar men vroeger 
daaraan niet dacht. Daar komt dan nog bij. dat onze commissie van 
oordeel was, dat een stukje nieuwe, frissche leerstof naast de oude 
traditioneel-plichtmatig beoefende een aanwinst zou mogen heeten. 
Men kan moeilijk den indruk krijgen uit de litteratuur, geproduceerd 
door hen, die in de schoolpractijk staan, dat hun geloof in de te 
behandelen leerstof zoo warm en zoo diep is, dat elk uur, dat daar
aan onttrokken zou worden, een ernstige ramp voor de school zou 
zijn. Indien het onderwijzend corps het zoo voelde, zou ’t zeker niet 
geraden zijn, iets van den tijd van andere vakken af te nemen. Onze 
commissie had dien indruk niet. Zelfs is ’t voor haar de vraag, of 
een half uurtje minder voor een vak hier of daar, de intensiteit, 
waarmee gewerkt wordt, niet ten goede kan komen, als deze tijd 
moet worden afgestaan aan een vak, dat met élan beoefend wordt. 
Er werd in onze commissie nadruk op gelegd, dat het aanleeren van 
een vreemde taal (vroegere excessen werden hierbij dus ten zeerste 
afgekeurd) fcn voor, de kinderen fen voor de onderwijzers een prettige 
taak is. De kinderen vinden ’t belangrijk, de onderwijzers voelen t 
resultaat in ’t vak nu eens geheel als eigen werk, welk gevoel ze 
bij andere vakken vaak te zeer missen, en voor beide partijen heeft 
de vreemde taal de bekoring van ’t geheel nieuwe. Dit verklaart t 
élan, waarmee een vreemde taal vaak wordt beoefend. Op zichzelf 
is, afgezien van ’t resultaat, de opleving van deze werkdrift van 
paedagogische beteekenis en ’t kan wel niet anders, of op deze wijze 
moet door ’t stijgen van ’t moreel van de klasse ook de invloed op 
andere vakken gunstig zijn.

Dit moge volstaan, om te doen zien, dat 
ramp zou vinden, als de beoefening van 
tal leerlingen zou bereiken, dan men f 
bestemming van de leerlingen als practi



105

opmerkingen achtte onze commissie daarom niet overbodig, omdat zij, 
vooral in de groote steden, een enorme aanmelding van aspiranten 
verwacht, z.oodra het Fransch op de Lagere School zijn intrede doet 
en elke leerling daarvan in principe zal mogen profiteeren.

Dat de motieven, die de ouders er toe brengen, voor hun kind 
onderwijs in 't Fransch te begeeren, alle even deugdelijk zijn, zouden 
we niet graag zeggen. Waarschijnlijk zullen betrekkelijk weinig ouders 
Fransch voor hun kinderen wenschen in verband met reëcle toe
komstplannen. Er zit in dit Fransch leeren in sterke mate een ele
ment van traditie. Stellig speelt ook de ijdelheid een groote rol. „Ik 
ben te kort gekomen; mijn kind zal meer leeren dan ik", denkt me
nig ouder en hij kiest dan bij voorkeur dat, wat hij zelf niet kent, 
omdat zijn fantasie hem dit als belangrijk voortoovert. Laat dit alles 
zoo zijn. Als 't hier een hartewensch geldt van duizenden, waaronder 
zeer velen uit de volksklasse, waarom zou men dan aan dien wensch 
niet voldoen, als de vervulling mogelijk blijkt en van belang voor de 
volksontwikkeling ?

Er zal een aantal kinderen zijn, wier enthousiasme bekoelen zal, 
omdat ze duidelijk in aanleg te kort schieten. Men late ze vrij, om hun 
tijd aan ander werk te besteden, maar velen zullen het met animo 
blijven doen en voor hen zijn we paedagogisch ten volle verantwoord.

tengang onzer commissie is ’l onderwijs in 't Fransch 
radicaal mogelijk losgemaakt van ’t principe der stan-

In dezen gedachte
dus wel zoo 
denschool.

leder kind in Nederland, waarvoor 't gewenscht wordt, — zoo was 
’t standpunt van alle leden — moet op zekeren leeftijd op de Lagere 
School onderwijs in ’t Fransch kunnen krijgen. Wij waren van oordeel, 
dat dan tevens de angel uit dit vraagstuk was verwijderd, die een 
objectieve waardeering en een zuivere oplossing in den weg zat.

De kwestie, te wier beoordeeling de vraag, of een kind Fransch 
zou krijgen, zou moeten staan, is ampel bediscussieerd. Ten slotte 
was de commissie unaniem van oordeel, dat de beslissing hierover 
niet mocht liggen bij autoriteiten, noch bij de school, maar enkel bij 
de ouders, al is overleg natuurlijk in hooge mate gewenscht.

De beslissing te leggen in handen van gemeente- en schoolbesturen 
leek ons in strijd met den geest onzer onderwijswetgeving, waarbij 
de vrije keus der ouders als een natuurlijk recht wordt aanvaard.

Voor de beoordeeling door de school leek onze commissie de objec
tieve beoordeelingsgrondsiag niet sterk genoeg, althans voor de ouders 
niet steeds overtuigend. Voor een hooger beroep in een conflict tus- 
schen School en Huis zou moeilijk een vorm zijn te vinden, terwijl 
aanvrage om overplaatsing met de mogelijkheid, op andere scholen.



jegeven,

>

I

-4e
106

aarop de 
plaats vil

misschien van andere richting, zijn wensch vervuld te krijgen, de 
atmosfeer in ons onderwijs niet ten goede zou komen, ’t Is nu reeds 
bedenkelijk genoeg, dat de wet toelaat, dat sommige bijzondere 
scholen een paar maal in de week den middagschooltijd om 3 uur 
beëindigen en het laatste uur bestemmen voor Fransch, wat bij de 
openbare school niet kan. Alles, wat een ongezonden naijver der 
inrichtingen kan prikkelen, dient vermeden te worden.

Op grond van de overweging, dat de ouders vrij moeten zijn in 
hun keuze, was ’t systeem, waarbij in iedere gemeente een bepaald 
£etal scholen wordt gefixeerd, waarop de leerlingen, die eventueel 
Fransch zullen leeren, afzonderlijk plaats vinden, voor de commissie 
in principe niet te aanvaarden.

Maar ook het systeem, de kinderen naar een nader te bepalen 
aantal scholen te verwijzen, kon de commissie niet bevredigen. Waar 
immers voor een stad als Amsterdam b.v. aan alle scholen kinderen 
voor het onderwijs in die taal zullen worden opgegeven, zou de her- 
groepeering practisch onuitvoerbaar zijn en pacdagogisch onverdedig
baar. Kinderen uit verschillende klassen samenvoegen, welke na vier 
jaar op zoo verschillend peil kunnen zijn, alleen op grond van ’t feit, 
dat ze Fransch moeten leeren, zou toch niet alleen administratief op 
bezwaren stuiten, maar paedagogisch destructief werken, om nog 
maar niet te spreken van de bezwaren, welke deze maatregel bij de

uit verschillende klassen 
verschillend peil kunnen zijn, alleen op

**ransch moeten leeren,
maar pae
:n van de 

ouders zouden ontmoeten.
De commissie wil dus de kinderen zooveel mogclijk in hun eigen 

klassen laten. Ze ziet dan in de toekomst klassen, die in haar geheel 
Fransch zullen leeren; ze ziet er ook, waar mogelijk voor enkele 
leerlingen dit onderwijs begeerd wordt (voor deze zeer enkele zou 
dan misschien soms in andere klassen plaatsing kunnen worden ge
zocht) ; ze ziet ook klassen, waarvan een belangrijk deel der leer
lingen wil en een ander deel geen Fransch zal leeren.

Deze laatste groep heeft uiteraard meer speciaal dc aandacht der 
commissie gehad. Op ’t platteland ~ zoo meenden wij — zou men 
zich gemakkelijk aanpassen. Daar zijn de onderwijzers wel gewend, 
hun klassen te splitsen en de deelen aan afzonderlijk werk te zetten. 
De kinderen, die geen Fransch krijgen, zullen als regel wel tot de 
zwakkeren behooren en, als de onderwijzer hen onder de Fransche 
les schriftelijk laat werken voor de vakken, waarin zij achter zijn, 
en aan hun werk behoorlijk aandacht schenkt, kunnen zij uit deze 
gelegenheid voor individueel werk profijt trekken en krijgen een kans, 
voor de andere vakken in ’t gelid te komen. Juist de prikkel tot 
daltoniseering, welke in deze splitsing van de klasse gelegen is, kon 
de commissie zeer bekoren.
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was: Hoe komt men aan een voldoend aantal 
soo groote schaal onderwijs in 

van boven ontwikkelde principes

Aan den anderen kan mochten wij ons niet verhelen, dat de dal- 
tongedachte in de groote stad minder levensvatbaarheid schijnt te 
hebben. AVanneer daar de onderwijzer intusschen de uren, aan Fransch 
besteed, voor de andere leerlingen tot een zoo goed mogelijk rende
ment wil brengen, kan dit daar natuurlijk evengoed en wij kunnen 
niet anders dan de hoop uitspreken, dat de Franschlooze leerlingen 
van dezen toestand geen dupe zullen worden. Er is hier een vrucht
baar veld voor overleg tusschen de leden van 't corps.

Er liggen hier b.v. nog mogelijkheden van combinatie voor homogene 
scholen in dezelfde buurt. Wij meenen, dat de practijk moet uitwijzen, 
hoe de zaken ’t doelmatigst zijn te regelen en vertrouwen ten volle, 
dat de school zelf initiatief zal nemen om de bezwaren tot den ge
ringst mogelijken omvang terug te brengen.

Wanneer wij nu in beginsel onderwijs in Fransch voor iederen 
leerling der Lagere School beschikbaar zouden willen stellen en daar
naast uitspreken, dat voor iederen leerling van voldoenden aanleg de 
weg tot Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs moet open
staan, dan is daarmee natuurlijk niet gezegd, dat nu ook het onder- 
wijstempo in ’t Fransch voor alle scholen hetzelfde zal zijn. Dat zal 
natuurlijk evenmin het geval zijn als voor andere vakken. Er zijn nu 
eenmaal scholen, waarvan de leerlingen na zesjarig onderwijs H.B.S.- 
rijp zijn; er zijn cr veel meer, waar zulks niet het geval is. Dit is 
echter een vraagpunt, rakende de aansluiting tusschen Lager en Middel
baar Onderwijs, dat veel verder reikt dan de opdracht der commissie.

De scholen, die op ’t eind van de zesde klasse ■— na tweejarigen 
leertijd voor 't Fransch dus — wel voor het M. O. klaarkomen, zullen 
uiteraard een kwantum Fransche kennis moeten meegeven, welke aan 
redelijke eischen voldoet. Hier stond nu onze commissie, naar wij 
meenden, voor haar eigenlijke taak. Wij moesten antwoord geven op 
de volgende vragen:

Wat moet het Middelbaar Onderwijs van zijn aspirant-leerlingen vragen, 
om verder zijn programma voor het Fransch zonder overhaasting te kunnen 
uitvoeren en wat kan de Lagere School geven zonder zich, ook bij twee
jarige voorbereiding te forceeren?

De besprekingen over deze kwestie hebben wel den meesten tijd 
tijd in beslaj

Een anoci 
malen had opgedrongen, 
behoorlijk onderlegde leerkrachten, om op 
't Fransch Ic geven als bij doorvoering 
noodig kan blijken/
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Zooals bereids werd opgemerkt, wenschte geen enkel lid onzer 
commissie den toestand van voor 1920 terug, waarbij de Lagere School, 
vaak van ’t derde leerjaar af, 5 A 6 uur per klasse op haar les
rooster had. Deze toestand werd integendeel ten scherpste gelaakt 
en men vond ’t gelukkig, dat het Lager Onderwijs in verzet was 
gekomen.

Het Middelbaar en het Gymnasiaal Onderwijs moesten van de 
scherpe reactie op den ouden toestand echter wel sterk ongerief 
ondervinden. Dit onderwijs heeft duidelijk tot taak de leerlingen 
zoover te brengen, dat ze de vreemde talen behoorlijk beheerschen. 
Doen ze dat niet, dan schieten ze te kort bij voortgezette studie of 
in hun beroep. En, waar, zooals een onzer deskundigen mededeelde, 
de leerlingen, die op school komen, bij vroeger vergeleken, ten op
zichte van ’t Fransch, een heel studiejaar achter zijn en achterblijven, 
is ’t duidelijk, dat de leerlingen schade ondervinden van den toestand.

Zoo is duidelijk de Middelbare School de school, die eischen moet, 
omdat zij voor een taak staat, welke haar hoogc eischen stelt. Wij 
zien haar dan ook inderdaad als voornaamste cischeres optreden in 
dit geding. Zij verliest veel kostbaren tijd, omdat zij zich bezig moet 
houden met zeer elementaire oefeningen, waarvan zij meent, dat ze, 
zoo niet beter, dan toch zeer goed op de Lagere School een plaats 
kunnen vinden.

Als in algemeenen zin de leerlingen eenigszins gcaccomodeerd zijn, 
als ze door de eerste moeilijkheden van de uitspraak heen zijn, wat 
een geduldige, systematische en zeer tijdroovende inoefening van de 
phonetische elementen vraagt, als ze een vocabulaire van eenvoudige, 
veel voorkomende woorden tot hun beschikking hebben, als ze de 
beginselen van de syntaxis beheerschen, dan is dit een groote steun 
voor het werk op deze scholen. Al deze zaken — meenen deskun
digen — liggen volkomen binnen het bereik van leerlingen der Lagere 
School tusschen 10 en 12 jaar. Hun spraakorganen zijn soepel. De 
practijk leert, dat phonetische oefeningen bij dezen leeftijd uitstekend 
passen. Hun geheugen mag dan wellicht volgens wetenschappelijk 
oordeel niet beter zijn dan van leerlingen op rijperen leeftijd, hun 
belangstelling is nog zoo gericht, dat ze in het memoriseeren van 
woordenreeksen nog vreugde kunnen vinden; de mechanische beoefe
ning van eenvoudige grammaticale constructies ligt dezen leeftijd 
minstens even goed als ouderen kinderen.

De Lagere School kan tegen deze stof geen bezwaar hebben, mits 
de eischen niet te hoog worden gesteld. Want, ook al was de com-
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Voorop sta het herkennen der woorden en 
en het gebruiken ervan in eenvoudige Franse! 
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Wèl moeten de leerlingen toonen, de woorden en vormen ook correct 
te kunnen schrijven. Voor het aanleeren hiervan kunnen, naast of in 

thema's, ook schriftelijke oefeningen

. het eind der L. S. 
mondeling onderzoek 

van het vertalen van Nederlandsche 
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missie van oordeel, aat deze arbeid onder leiding van bekwame 
onderwijzers inderdaad volkomen binnen 't bereik lag van normale 
kinderlijke vermogens, toch moest — meende zij — gewaakt worden, 
dat niet te veel tijd en aandacht door het Lager Onderwijs aan deze 
leerstof werd gegeven, om andere vakken niet te schaden. Daarom 
meende de commissie verstandig te doen, twee deskundige leden uit 
haar midden te verzoeken, in een schema een concrete uitwerking te 
geven van de leerstof, welke als minimum voor de Middelbare School 
acceptabel zou zijn en waarmee tevens de Lagere School genoegen 
zou kunnen nemen. Als eisch moest daarbij gelden, dat scholen, die 
onder de huidige verhoudingen op 't eind van de zesde klasse leer
lingen voor de H. B. S. kunnen afleveren, in twee jaar met een be
scheiden aantal uren met dit program klaar kunnen zijn. Voor de 
andere scholen zou dit niet noodig zijn, omdat daar de kinderen ook 
voor de andere vakken, een brugklasse zullen moeten doorloopen, 
waarin het Fransch kan worden voortgezet.

De heeren Dr. C. S. Jolmers en Dr. K. ƒ. Riemens bleken bereid, 
dit programma te ontwerpen, dat door de commissie bijna zonder 
eenige wijziging met algemeene stemmen werd aangenomen, nadat het 
in al zijn onderdeden behoorlijk onder de loupe was geno

Wij drukken het hier af in den vorm, waarin het werd

LEERSTOFRAPPORT.
Als voorwaarde van toelating tot Middelbare School en 

mag niet meer worden geëischt dan:
1. Een eenvoudig vocabularium.
2. Eenvoudige vormleer met inbegrip der regelmatige werkwoorden.
3. De eenvoudigste onderwerpen uit de Syntaxis, zooals: Overeen

stemming van het voltooid deelwoord met être vervoegd. — Weder- 
keerende werkwoorden. — Ontkennende en vragende vorm.

der grammaticale vormen 
:he zinnetjes; niet het
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Als voorbeeld van wat mag worden gevraagd dicne het volgende 
stukje met bijbehoorende vragen en opgaven:

Lees en vertaal:

een vrat 
lis jouissent < 
Schrijf de 

van belle op.

Zin 7.
Zin 8.
Zin 9.

qu’ 
Et 
La

mannelijk enkel-

jens qui voyagent tous les jours.
s voyages ne sont pas un plaisir, ils sont contents

angers. 
nt des

se rendent A des pays étrai 
ou ils visiten

:r, ils sont agités; une

en meervoud

van ètranger.

ce qu’ils

II y a des ge
Pour eux les voyages ne sont pas 
de rester le dimanche chez eux. 
Et ceux qui ne voyagent presquc jamais? 
Quand ceux-ci doivent voyagei 
le départ du train ils sont i 1;
Quand ils se rendent h La Haye, ils demandent i tous ceux 

ils rencontrent sur le quai: Est-ce le train pour La Haye? 
quand le train s' arrête i Harlem, ils demandent: Est-ce 
Haye?

Mais il y a aussi beaucoup de gens qui pendant Icurs vacances 
voyagent pour leur plaisir.
En chemin de fer ou en auto, ils
Arrivés IA., ils jouissent de la belle nature 
musées.
Et quand ils rentrent chez eux, ils sont satisfaits de 
ont

Zin 1.
vu.

Schrijf op: den onvolt. teg. tijd van voyager.
. . . » verl. „

Waarom staat er een s achter contents? Welke letter staat 
er soms ook achter? Wanneer?
Le dimanche: Noem de andere dagen der week.
Enkelvoud van ceux-ci?
Doivent: Van welk werkwoord? Schrijf op: den onv. teg. 
tijd en den onv. toek. tijd.
Sr rendent: Van welk werkwoord? Schrijf op: den onv. 
teg. tijd en den volt. teg. tijd.
Schrijf op: den vrouwelijken vorm van tous ceux.
Beaucoup de gens: Waarom de?
Schrijf op: den vrouwelijken vorm
Ils jouissent de la belle nature:
Maak dezen zin ontkennend.
Hoe luidt de zin in den vragenden vorm?
Gebruik ook als onderwerp van den vragenden zin : cesgens. 
Maak een vraag, waarop het cursief gedrukte het antwoord is: 

de la belle nature.
vormen voor het
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Dit rapport is gebaseerd op een totaal van 6 lesuren, welke op 
den rooster der school op tweeërlei wijze kunnen zijn vastgelegd, n.l. 
in 2 Xj uren, waar het Fr., dat het M.0. eischt, wordt voorbe
reid in twee leerjaren, in j X 2 uren, waar voor de voorbereiding 
drie jaren beschikbaar zijn.

Het bleek, dat in de commissie groote waardecring was voor het 
feit, dat de rapporteurs aan hun schema hadden verbonden een 
voorbeeld, waaruit duidelijker dan uit eenige algemeene omschrijving 
kon blijken, in welken geest zij zich de voorbereiding op de Lagere 
School dachten.

Het lijkt ons niet noodig, de dikwijls sterk in details gaande 
discussies in bijzonderheden weer te geven,'maar over enkele hoofd
zaken meenen wij niet te mogen zwijgen. Uitvoerig werd stilgestaan 
bij de principiecle beteekenis van dit leerstofschema. Zou men — 
bij eventuecle verwezenlijking — dit rapport hebben te beschouwen 
als een soort van opgelegd programma, dat speciaal de scholen, die 
voor de 1I.B.S. voorbereiden, als een nauwkeurig omschreven op
dracht hadden uit te voeren? Of zou men daaraan de gedachte 
moeten verbinden, dat het is een minimum met de nevengedachte, 
dat natuurlijk verwacht wordt, dat elke school meer zou geven dan 
hier gevraagd wordt? Tegen de eerste interpretatie kwamen zij in 
verzet, die voor de Lagere School, behoudens de eischen, die aan 
haar leerlingen onder bepaalde omstandigheden moeten worden ge
steld, vrijheid van beweging vroegen. Tegen de tweede interpretatie 
waarschuwden de leden, die meenden, dat een ongeschreven plicht 
de neiging vertoont, in de practijk uit te groeien tot iets ongelimi
teerds, dat in een zwaren druk kan eindigen. Uit deze discussie werd 
de aanvangszin geboren:

Als voorwaarde van toelating tot Middelbare School en Gymnasium 
mag niet meer worden geëischt dan ....., waarbij eenerzijds werd 
vastgelegd, dat onder geen beding de Middelbare School ooit iets 
meer zou kunnen vragen dan dit program eischt en anderzijds, dat 
het de zaak van de Lagere School zelf is, te beslissen, wat zij 
overigens wil doen en hoe ze wil werken. Als zij dus haar kinderen aan 
de H.B.S. aflevert met kennis van deze elementaire zaken, dan heeft 
ze ten opzichte van deze school haar plicht gedaan en is ze verder vrij, 
haar werk in te richten en uit te bouwen, zooals zij dat wil en kan.

In dit verband werd tevens met nadruk gewaarschuwd tegen mis
bruiken, welke bij eventuecle mondelinge examens van den kant van 
het M.O.-onderwijs zouden kunnen insluipen. De commissie heeft de 
vertaling in het Fr., evenals het dicteeren van lesjes afgewezen.
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klein kunstje zijn voor een examinator, om op 
examen toch te laten doen, wat bij een schriftelijk 
geoorloofd is. De commissie meende in dezen op de 

5 hoeren en dames van het M.O. te mogen vertrouwen, 
gesproken over het vocabularium, mede in verband 

re kwestie. De commissie bleek aan dit vocabularium 
maar ontveinsde zich niet, dat de inhoud 

al uiteen zou loopen. Ze hoopte zelfs, 
’t een bewijs van leven zou zijn i" *■ 

: men ~ de kern wel overal dezelfde 
worden uit de gangbare leerboekjes, 

wordt

Maar het zou 
’t mondelinge i 
onderzoek niet 
loyaliteit van de 

Uitvoerig is j 
met een andere 
groote waarde te hechten, 
voor verschillende scholen nog 
dat dit geschieden zou, omdat ’t een bewijs van leven zou zijn in t 
onderwijs. Toch zou .— meende men — de kern wel overal dezelfde zijn, 
omdat deze genomen zou worden uit de gangbare leerboekjes, waar
van er enkele spoedig populair zouden worden. In al deze leerboekjes 
wordt dan wel ongevee’r ’t zelfde vocabularium verwerkt. Maar 
daarnaast zag men gaarne een levend element verschijnen in den 
vorm van „phrases détachéés” en „expressions", die door den onder
wijzer zouden moeten worden vastgelegd, als de gelegenheid zich 
daartoe aanbiedt.

Over het vocabularium werd opnieuw gesproken, toen de kwestie 
van de onregelmatige werkwoorden op ’t tapijt kwam. Radicaal af
snijden — behalve avoir en être als onmisbare hulpvormen — was 
de meening van de commissie ten opzichte van deze werkwoorden, 
waaronder een vroegere generatie van leerlingen zwaar heeft geleden. 
Maar in de practijk is ’t gebruik van de meest gangbare vormen 
dezer werkwoorden (men denke b.v. aan werkwoorden als vouloir 
en pouvoir) niet te vermijden. Het zouden rare gewrongen leeslessen 
zijn, die geheel buiten ’t gebruik van cenigerlei onregelmatige werk
woordsvorm zouden moeten worden opgezet. Deze vormen — was 
’t oordeel der commissie — kunnen dan occasioneel in de vocabu
laire worden vastgelegd zonder cenig verband met andere vormen 
van ’t zelfde werkwoord. Van een systematische beoefening der 
onregelmatige werkwoorden mag onder geen beding sprake zijn.

Hetzelfde gold van de subjonctief. Deze vorm valt buiten de te 
onderzoeken leerstof. Maar komt een enkele maal zoo’n vorm voor 
(de subjonctief van être wordt nog al veel gebruikt), dan moet zij 
een plaats hebben in ’t vocabularium en stelselmatige beoefening 
moet zijn uitgesloten. Bij een schriftelijk examen kan men de verkla
ring in een noot geven onder ’t vertaalstukjc.

Bij de syntaxis hebben de ontkennende en de vragende vormen 
nog al discussie uitgelokt. Er was (men zie ook de eerste vragen 
over zin 9 in de bijgevoegde vertaling) oorspronkelijk eenige neiging, 
om ook de systematische beoefening dezer vormen te schrappen. Maar 
bij nadere beschouwing werden zij zoo inhaerent geacht aan de be-
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oefening van het werkwoord en het werkwoord zelf zoozeer 't domi- 
neerende element in den zin, dat de commissie deze vormen met 
algemcene instemming heeft gehandhaafd. Men is op de Lagere 
School minder bang dan vroeger voor een mechanische beoefening 
van vormen als deze, meenden wij. Zij laten zich gemakkelijk auto- 
matisceren en ’t is een groot gemak bij verderen arbeid, dat de leerling 
ze automatisch kan toepassen.

In het tweede gedeelte van 't rapport wordt ~~ naar 't oordeel 
der commissie terecht — groote waarde gehecht aan de zuivere weer
gave van ’t woordbeeld. Als ’t Lager Onderwijs zich mede zal wil
len toeleggen op den visueelen kant van ’t voorbereidend onderricht, 
dan kan het daarmee het Middelbaar Onderwijs veel ellende be
sparen. De slordigheid, welke de leerlingen daar toonen, juist, door
dat ze niet rustig genoeg hun indrukken kunnen verwerken en vast
leggen, is oorzaak van groot ongerief. Juist, omdat alle vormen geheel 
nieuw zijn, moet er gelegenheid zijn voor de leerlingen, ze rustig in 
zich op te nemen, o.a. door veel en nauwkeurig overschrijven, waar
toe het M. O. zich den tijd niet kan gunnen.

Ten slotte zij opgemerkt, dat de rapporteurs het bijgevoegde lesje 
zuiver als voorbeeld hebben bedoeld. Natuurlijk zou dit voorbeeld 
zich op velerlei wijze hebben laten uitwerken. De commissie hechtte 
echter daarom zoo groote waarde aan dit voorbeeld, omdat bij even- 
tuecle verwerkelijking van dit rapport hierin een duidelijke aanwijzing 
zou liggen voor methodeschrijvers, die ongetwijfeld de aanpassing aan 
den nieuwen toestand in hun uitgaven zullen brengen, in welke rich
ting ze hebben te zoeken, om eenerzijds het L. O. niet te zwaar te 
belasten en anderzijds het M. O. te bevredigen.

De commissie achtte het niet haar taak, om na te gaan, op welke 
wijze de resultaten, welke het M. O. van het L. O. mag vragen, 
moeten worden geverifieerd. Ze sprak dan ook van .een eventueel 
onderzoek”, de methode van verificatie daarmee aan de menschen van 
de practijk overlatende. Wij moeten hier volstaan met op te merken, 
dat de commissie ten zeerste betreurt, dat nog steeds alle organische 
eenheid in ’t Nederlandsche onderwijs ontbreekt en dat elke tak zich 
gedraagt, alsof hij recht heeft op een autonoom bestaan. De commissie 
zou 't toejuichen, als ten opzichte van de contröle van de resultaten 
van het Lager Onderwijs, voorzoover het Middelbaar Onderwijs 
daarbij als belanghebbende is betrokken, vertegenwoordigers van beide 
instituten gezamenlijk zich beraden. Mogelijk willen zij dan ook eens 
nagaan, in hoeverre hun zaak met de assistentie van wetenschappelijk 
geschoolde psychologen is gediend.

Intusschen is dit vraagstuk niet urgenter voor het Fransch dan
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iderwijs en onze commissie meende dan 
en concrete taak stond, dit vraagstuk

onderwijs in deze 
dan zal wel geen leerling 

op de Lagere 
de Muloschool beter

voor de andere vakken van onc 
ook, waar ze voor een beperkte 
hier te kunnen laten rusten.

Uitvoerig is tén slotte gediscussieerd over den tijd, dien de Lagere 
School aan het Fransch zou moeten (mogen) geven. Bij het eene lid 
lag het accent op moeten, bij een ander op mogen. De oplossing, 
waartoe onze commissie kwam, lijkt ons bijzonder gelukkig. Een der 
leden weigerde aanvankelijk, mede te werken aan een regeling, waarbij 
meer dan twee uren per week werd onttrokken aan ’t onderwijs van 
die kinderen, voor wie het L. O. eindonderwijs is.

De rapporteurs verklaarden, dat met twee uren per week dit uiterst 
bescheiden programma in twee jaren niet te verwerkelijken was. Een 
compromis bleek te vinden in de mogelijkheid, om scholen, die op ’t 

. eind van de zesde klasse voor de H. B. S. aOeveren, toe te staan, 
3 uren per week aan dit onderwijs te besteden in de klassen 5 en 6 
en den anderen scholen, die dat niet kunnen, 2 uur toe te staan, 
waarbij dan in een brugklasse het tekort kan worden aangcvuld.

Deze oplossing, die zich op de meest natuurlijke wijze aansluit bij 
bestaande verhoudingen, (immers, waar men 2 uur zal geven, komt 
men ook voor de andere vakken niet ver genoeg, om de leerlingen 
uit de zesde klasse naar de H. B. S. te laten gaan) vond ten slotte 
algemeen instemming.

De commissie spreekt de hoop uit, dat dit leerstofrapport in breeden 
kring waardeering zal vinden.

Het is om reeds genoemde redenen in de eerste plaats gezien als 
een compromis tusschen L. O. en M. O. De bedoeling is dus deze, 
dat voortaan geen leerlingen tot Middelbare School en Gymnasium 
worden toegelaten, die geen onderwijs in ’t Fransch hebben gehad. 
Al is de commissie echter tot de conclusie gekomen, dat voortaan 
Fransch als eisch van toelating zal gelden, daaruit wil ze niet de gevolg
trekking zien gemaakt, dat bepaalde leerlingen, die de stof, in ’t rapport 
omschreven, beheerschen, nu ook naar de H.B.S. dienen te gaan. Dit 
zou een grove misvatting zijn. Het is duidelijk, dat groote groepen leer
lingen beter op de Muloschool passen dan op de Middelbare School.

Het hoeft echter nauwelijks betoog, dat de Muloschool, wat haar 
resultaat betreft, evenzeer van de voorgestelde regeling zou profi- 
teeren als de Middelbare School. De eerste zal weliswaar geen eischen 
stellen ten opzichte van ’t Fransch, maar mocht het 
faal worden ingericht, als wij voorstelden, 
de Muloschool bezoeken, die niet ook Fransch leerde 
School. En zoo zal ook het eindresultaat op 
kunnen worden dan nu ’t geval is.
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rapport gevolgd heeft, 
:n hebben gehad: Hoe

: gedachtengang der commissie in dit
lerhaaldelijk een vraag op de lippei 
toch aan een voldoend aantal leerkrachten te komen, die 

vraag naar komt, dit onderwijs zouden

De opleiding van de noodige leerkrachten.

zoo werd betoogd — 
...lig is, aan de Icer- 

voor de acte Fransch L. O. ge
goede uitspraak hebben, hij moet 

behoorlijke woordenkennis tot zijn beschikking hebben en de hoofd- 
grammaire beheerschen. Maar dan kan hij de eenvoudige 
de kinderen te verwerken hebben, ook zeer goed bij- 

Ook de bezitters van Fransch L. O. toch spreken in de les 
zeer spaarzaam Fransch, omdat dit meestal boven hun krach-

Wie de
zal wel herhaaldelijk een vra 
denkt ge toch aan een voldoei 
over 't heele land, als er 
kunnen geven?

Want ’t is natuurlijk zeer wel mogelijk, velen zullen dit waar
schijnlijk achten — dat het met ’t onderwijs in Fransch ten platte- 
lande zoo’n vaart niet zal loopen, maar ’t is duidelijk, dat de com
missie als eisch stelt, dat, waar dit onderwijs gevraagd wordt, ’t ook 
zal worden gegeven. Dan pas kan de weg naar M. S. en Gymnasium 
bij wederinvoering van ’t Fransch volledig open heeten, dan ook pas 
zal hel Mulo-onderwijs op dit punt tot betere resultaten komen, dan 
pas is een eerste kennismaking met een vreemde taal voor kinderen, 
voor wie het Lager Onderwijs eindonderwijs is, mogelijk, indien de 
ouders dat wenschen.

Het lijkt de commissie vast te staan, dat het aantal bezitters van 
de acte Fransch L. O. geheel ontoereikend is, om in de behoefte, die 
zij vooral in de groote steden verwacht te zien opkomen, te voorzien. 
Dat ontevredenheid zou ontstaan, indien voor bepaalde scholen geen 
leerkrachten ter beschikking zouden zijn, ligt voor de band.

Reeds in de eerste commissievergadering werd betoogd, dat voor 
een afdoende regeling het aantal bevoegdheden moest worden opge
voerd en dat dit gemakkelijk zou kunnen, als de leerkrachten van 
de nieuwe opleiding bevoegd werden verklaard, terwijl in dienst zijnde 
onderwijzers in staat moesten worden gesteld, een verlichte acte Fransch 
te halen, wat honderden van hen gemakkelijk zouden kunnen en nog 
velen meer zouden willen, als zij daarmee de kans ontliepen, enkele 
uren van de week of misschien heelemaal verdrongen te worden uit 
het vijfde en zesde leerjaar.

De leerstof, die onderwezen moet worden — 
draagt zoo’n elementair karakter, dat ’t niet noodij 
krachten eischen te stellen, als nu 
schiedt. De onderwijzer moet een »’< 
een behoorlijke woordenkennis tot zijn 
zaken uit de 
leerstof, die 
brengen.

ten gaat.
Het denkbeeld, de aankomende leerkrachten bevoegd te verklaren
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die voorwerp werd van scherpe 
igen wordt het Fransch zoozeer 

gezien, dat het gegeven wordt door iemand met be- 
. Men achtte dezen toestand absurd en meende, dat 

goed een acte M. O. B. noodig had als aan een Middel- 
Feit werd geconstateerd, dat leerlingen, die bij hun 

aan een H.B.S. onder leiding hadden 
een Middelbare bevoegdheid, aan de

voor Fransch, en de in functie zijnde door middel van een verlicht 
examen in de gelegenheid te stellen, de bevoegdheid met betrekkelijk 
geringe moeite te verwerven, heeft een onderwerp van langdurige 
discussie uitgemaakt in de commissie.

Aan den eenen kant voelden alle leden, dat alleen dan het odium, 
van een verkapte standenschool na te streven aan de voorstellen der 
commissie werd ontnomen, als leerkrachten voor alle scholen beschik
baar zouden zijn; aan den anderen kant waren meerdere leden hui
verig, het onderwijs in onbevoegde handen te leggen.

Het was de kweekschoolopleiding, die voorwerp werd 
kritiek. Aan meerdere dezer inrichtingen wordt het 
als een bijvak 
voegdheid L. O. Men achtte dezen toestand absurd 
de docent zoo goed een acte M. O. B. noodig had als 
bare School.’t Feit werd geco.—1-1 1, J—1 1 ’--o 
voorbereiding bij het Mulo of aan een H.B.S. onder leiding 
gestaan van een bezitter van een Middelbare bevoegdheid, 
kweekscholen een docent hadden met een acte L. O. Deze docent 
was dan veelal iemand, die een acte M. O. had voor een hoofdvak 
en er Fransch als vak bij kreeg, omdat hij toevallig nog een acte 
daarvoor had. Dit papier was soms van ouden datum en de uitspraak 
van den leeraar was dan verre van volmaakt. In de practijk hinderde 
dit niet zoo erg, want bij het eindexamen werd er van de examinandi 
alleen een vertaling in ’t Nederlandsch gevraagd. Of de candidaten 
een behoorlijke uitspraak hadden, bleek niet. De practijk was vaak, 
— zoo werd gezegd ~ dat de leerlingen eindeloos vertaalden en aan 
een diepere vorming niet werd gedaan. Het zou onverantwoordelijk 
zijn, — zoo zei men — aan de aldus opgeleide onderwijzers het 
onderricht in 't Fransch toe te vertrouwen.

op de kweekscholen al te pessi- 
tonden zeker op veel hooger peil, 

maar ook op de jonge kweek- 
,.l_n, die zich terdege 
om hun kennis van 't 

of meerderen door 
menig hoog-

Een ander lid achtte dezen kijk < 
mistisch. De oudere kweekscholen stc 
wat ’t onderwijs in ’t Fransch betrof, 
scholen waren veel — vaak jonge ~ leerkrachten, 
inspanden, die b.v. naar ’t buitenland gingen, 
Fransch te vermeerderen en ’t was de vraag, 
groote toewijding niet nog resultaten kregen, waarop 
bevoegd docent jaloersch mocht zijn.

Toch waren a’lle leden van de commissie ’t er over eens, dat waar
borgen, dat de aankomende onderwijzers voor de hun toegedachte 
taak berekend zouden zijn, noch in de opleiding, noch in den eenigen 
exameneisch voor dit vak waren te vinden.

Wij meenden toen niet beter te kunnen doen, dan ook dit belang-
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alleen behoort te worden verleend, 
i minstens voldoende is behaald.

opgemerkt, dat vooral het onder 3 ge- 
kan zijn, maar dan ook vrijwel feilloos

Wat de wijze van ezamineeren betreft, stellen ondergeteekenden 
zich voor, dat in elke commissie, belast met het afnemen van het 
eindexamen aan de kweekscholen, moet zitting hebben een deskundige 
voor ’t Fransch (vakman) en dat onder diens toezicht of leiding de 
candidaten aan een onderzoek worden onderworpen •—• ongeveer een

en Dr. K. J. Riemens belastten zich met 
rapport, dat na enkele kleine wijzigingen 
den volgenden vorm kreeg :

Zij meenen, dat de bevoegdheid, aan deze aanteekening te ontleencn, 
strikt zal moeten worden beperkt tot het onderwijs in de Lagere 
School tot en met het zesde leerjaar en een aan de Lagere School 
verbonden brugklassen, waarin de kinderen worden voorbereid voor 
Middelbaar- en Gymnasiaal-onderwijs, terwijl voor alle ander onder
wijs minstens dc acte Fransch Lager Onderwijs vereischt behoort 
te blijven.

De te stellen eischen zouden zij aldus willen formuleeren:
1. Het lezen van een stukje Fransch proza, waarbij nauwkeurig 

gelet zal worden op een juiste uitspraak.
2. Het vertalen van een niet te moeilijk stuk Fransch proza.
3. Het vertalen van een eenvoudig stuk Nederlandsch zondcr spel

en buigingsfouten.
Hierbij dient te worden 

noemde werk zeer eenvoudig 
moet worden gemaakt.

Verder, dat de aanteekening .
als voor elk der drie onderdeelen

rijke probleem ter bestudeering voor te leggen aan een subcommissie, 
welke zou hebben te onderzoeken, welke eischen in verband met ’t 
aangenomen leerstofprogrrrmma aan de onderwijzers voor dit vak 
zouden moeten worden gesteld en door welke methode van onderzoek 
kon worden gecontroleerd, of de candidaten aan de gestelde eischen 
voldeden.

De Heeren K. R. Gallas 
de samenstelling van een 
van niet-principieelen aard

Rapport inzake een aanteekening voor Fransch op de onderwijzersacte.

Ondergeteekenden hebben dc eer, U als hun meening mee te 
deelen, dat er, om voldoende leerkrachten te hebben voor de te ver
wachten groote vraag naar onderwijs in Fransch bij wedertoelating 
van dit leervak op de Lagere School, aanleiding kan bestaan, om 
voor dit vak een aanteekening 'op de onderwijzersacte verkrijgbaar te 
stellen.
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De opleiding t 
kweekscholen, de

uur schriftelijk en een half uur mondeling — terwijl een centrale 
commissie de reeds in functie zijnde onderwijzers zal examineeren, 
die de aanteekening wenschen te verwerven.

tot dit examen zouden de eersten vinden 
e tweeden in privaat- of cursuslessen, eventueel 

gevuld met radio-onderwijs.

Bij de uitvoerige discussies werd met nadruk door een lid betoogd, 
dat uit het feit, dat hij met dit rapport meeging, niet moet worden 
geconcludeerd, dat hij de daarin aanbevolen aanteekening op zichzelf 
apprecieerde. Wanneer op de kweekscholen, speciaal op de vele 
nieuwe, zich de toestand geconsolideerd had en het onderwijs in Fransch 
in handen was van volledig bevoegden, zou — zoo meende dit lid — 
ook de aanteekening moeten vervallen en geïncorporeerd moeten 
worden in de gewone acte. Natuurlijk zou een nieuw Koninklijk Be
sluit — zooals ook voor de uitvoering van dit rapport noodig zal 
zijn ~ wijziging moeten brengen in het examen, dat zich op 't oogen- 
blik bepaalt tot een schriftelijke vertaling uit ’t Fransch.

Ditzelfde lid zou, n.1., als eenmaal de moeilijkheden met de opleiding 
overwonnen waren, niet goed vinden, dat ’t Fransch in een bevoor
rechte positie bleef geplaatst ten opzichte van de andere vakken, 
waarin het èn door de aanteekening tn door den spccialcn ged 
geerde werd gebracht. De deskundigheid van de gedelegeerden 
het eindexamen laat ook bij die vakken wel eens wat te wenschen 
over en als specialisten in die vakken hun zin kregen, zouden, ze zeker 
ook gaarne het examen in hun vak met bijzondere waarborgen omringen. 
Dit zou dan ten gevolge hebben, dat het jus promovendi der kweek
scholen practisch waardeloos zou worden.

Hier waren nuances van waardeering, —■ waarvan wij in den aan
vang van dit rapport gewaagden — want ’t bleek wel, dat er ook 
leden waren, die voor dit vak een meer rigoureusc controle noodig 
achtten dan straks in de toekomst bij een schooleindexamcn, waarbij 
dan ook nog de bevoegdheid zou kunnen worden verleend, als voor 
’t vak Fransch onvoldoende werd toegekend, ’t geval zou zijn. Maar 
dit meeningsverschil had voor de beslissing voor de maatregelen, die 
in verband met de huidige verhoudingen moeten worden aanbevolen, 
geen practische beteekenis, omdat die waarborgen thans door ieder 
noodzakelijk werden geoordeeld.

Omtrent ’t karakter, hetwelk de nieuwe bevoegdheid zou dragen, 
was het algemeene oordeel, dat deze niet gezien mocht worden als 
een .verlichte" acte L. O. Klachten, dat de candidaten voor deze
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nsatic maakt ’t toch r 
involdoende kan hel

een vol
kunnen krijgen,. Daarbij

er voldoende

werd er
pelijke uitspraak heeft, steun kan hebben 
lessen, welke speciaal op dit gebied in een

Waar de beide andere onderdeden van

zou zijn, dat ’t

op enkele dagen : 
dezen niet een ; 

ren, maar wij meenden toch, 
ile eindexamens ten opzichte

oordeel, dat, waar de docenten bij het Mid- 
sterke mate geïnteresseerd zijn bij deze 

ichten, dat zij ook daadwerkelijk zullen 
in te zien. Het is moeilijk vooruit te zeggen, 

van de nieuwe kweekscholen, zich zullen 
laten inschrijven. Als, wat te verwachten is, ’t behalen van de aan- 
teekening op de oude kweekscholen regel wordt bij de eindexamens, 
kan men ook verwachten, dat aan de nieuwe kweekscholen het aantal 
candidaten spoedig zal toenemen, vooral, wanneer de kweekelingen 
’t gevoel krijgen, met de aantcekening hun benoemingskansen te ver
beteren.

Dan zijn 
’t Fransch 
zou zijn, deze gedelegeerden 
wonen en ’t onderzoek voor Fransch 
ken. Uiteraard kon de commissie ten 
practische uitwerking geven, maar 
lijkheden aan de gymnasiale

inteekening worden voorkomen. De commissie 
;root belang, dat de nieuwe leerkrachten een goede 
uten, anders zouden zij hun leerlingen op dit punt 

kunnen verknoeien. En ’t is voor de leeraren, die de leerlingen 
School krijgen, zeer lastig, een verkeerde uitspraak

er voor onze 97 kweekscholen wel veel deskundigen voor 
noodig. Intusschen meende de commissie, dat ’t mogelijk 

e gedelegeerden niet ’t hecle eindexamen bij te laten 
mderzoek voor Fransch op enkele dagen samen te trek- 

gedétailleerde 
dat de moei- 

: van de na-

laatste acte een onvoldoende uitspraak hebben, worden veel gehoord 
en ’t in zwang zijnde systeem van compensatie maakt ’t toch mogelijk, 
dat men voor ’t onderdeel „uitspraak" onvoldoende kan hebben en 
toch de acte krijgen.

Dat moest bij deze aai 
oordeelde ’t van gro 
uitspraak meebracht*

van de Lagere 
te herstellen.

Het moest dus vast staan, dat geen candidaat, die niet 
doende uitspraak had, de aantcekening zou

op gewezen, dat de docent, die misschien zelf geen onberis- 
van pathéfoons en radio- 

iciaal op dit gebied in een behoefte voorzien.
e andere onderdeden van het examen zich bepalen 

tot elementaire eischen, móet ook hier „voldoende" geëischt worden, 
omdat de nieuwe leerkracht anders beneden ’t peil 
onderwijs in de scholen vraagt.

Over de wijze, waarop de examens zouden moeten worden inge
richt, om ’t onderzoek voor het vak Fransch tot zijn recht te doen 
komen, is uitvoerig gediscussieerd. De hoofdvraag was, of 
leeraren in de Fransche taal zich als gedelegeerden in de commissie 
beschikbaar zouden stellen.

De commissie was van 
delbaar Onderwijs in zoo 
examens, men veilig mag verwal 
toonen, ’t belang ervan 
hoeveel candidaten, vooral
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> korten termijn geholpt 
onderw ijzers,

C. S. JOLMERS,
A. LOBSTEIN,
K. ƒ. RIEMENS,
G. v. VEEN, rapporteur.

PH. KOHNSTAMM, voorzitter,
L. C. T. BIGOT,
K. R. GALLAS,
A. H. GERHARD,
J. HOVENS GREVE,

tuurwetenschappelijke deskundigen niet minder zijn en toch slaagt 
ook daar de betrokken inspecteur er in, ieder jaar de gecompliccer- 

overeenstemming te brengen met de eischende examenroosters in 
van de practijk.

Indien de voorstellen, in ’t rapport neergelegd, practijk mochten 
worden, ziet de commissie de nieuwe onderwijzersgeneratie vrij alge
meen in ’t bezit van de bepleite aantcekcning en is dus de school 
op den duur in staat, tegemoet te komen aan de groote vraag naar 
Fransch, die ongetwijfeld zal ontstaan, wanneer de gelegenheid wordt 
opengesteld.

Maar daarmee is de school niet op korten termijn geholpen. Dat 
is zij alleen, als de in dienst zijnde onderwijzers, voorzoover niet 
bevoegd, bereid zijn, een aanteekening te halen. Het overgroote deel 
van hen zal dat, gezien het eenvoudige programma, zeer gemakkelijk 
kunnen en de commissie vermoedde, als reeds werd opgemerkt, dat 
de neiging er wel zou zijn, omdat niemand graag een deel van zijn 
werk in de hoogste klassen aan een ander zal overgeven, als ’t niet 
noodig is. Ook is te verwachten, dat de Nedcrlandsche onderwijzer 
zonder aarzelen zal medewerken op deze wijze de gedachte aan een 
herleefde standenschool radicaal af te snijden. De vraag, of ten slotte 
een kleine financieele prikkel den ijver, om de aanteekening te ver
werven, nog zal moeten steunen, was een kwestie van uitvoering, 
welke de commissie naar haar oordeel niet behoefde op te lossen.

Ten slotte zij herhaald, dat het gebruik van de aanteekening o.i. 
beperkt behoort te blijven tot het doel, waarmee ze werd ingesteld. 
Voor alle onderwijs, dat hierboven uitgaat, zal minstens de actie 
L. O. moeten worden geëischt.

En hiermee zijn wij aan 't eind van ons rapport en rest ons niets 
anders dan Uw Hoofdbestuur dank te zeggen voor zijn opdracht en 
den wensch uit te spreken, dat 't ons gelukt moge zijn, voor het 
probleem, dat ons werd voorgelegd, een zoodanige oplossing te vinden, 
dat het voor practische uitvoering in aanmerking komt.

Amsterdam, November 1927.
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’t kort aanteg» 
de heer f

Naar ’n nieuw Schoolmuseum! 
door ADAM HAAGENBEEK.

ik naar
812 > 

in Koikjont

Belang ■ 
onder die 
Scbool

s hier ook bedoeld : de school tot aan de hogeschool.
besprak ik vroeger al in Kragen ean Jen Jag 1916. blz. 542 

iel „’n Belang voor de school", en in Kolkeonlvfikkeling II 
5 vgg., onder diezelfde liclcl. Voorts verwijs ik naar ’n stuk

Jr. in School en Leven XIX (1917/18), kol. 812 vgg.: „’n 
-enden in pedagogiek", en van dezelfde in Kolkwnbeikkelmg

;even. En omdat 
)racht, zij 't me 

de

de berehuid ■— 
*n ruimte die noch moet 

irematuur; maar ’t voor
aait noch ’n poosje langer

jen” enz. — 
er blijkbaar veel voor, om in de toekomst aan 't 

Schoolmuseum ’n afdeling te verbinden, zoals 't „Museum ten bate

de zin: „We konden dan, als het Haagsche museum 
met zooveel vrucht doet, onder schooltijd klassen ontvangt 
voelt de heer S. er blijkbaar veel voor, om in de toekor

hoger. Ik ben 
in 1916 in deze

■) Blz. 33 vgg.
’) Blz. 41.
’) Met eeboal was
«) Deze kwestie b 

vgg.. onder de tiete) 
(1920/’21), blz. 513 
van P. I,. van Eek Jr. 
Belang voor studerende 
II, blz. 18 vgg.

Tn 't artiekel van de heer A. J. Straatman, getieteld Naar nieuwe 
wegen.','') komt ’n bladzij voor2) waar de schrijver ’n schets 

ontwerpt voor ’n nieuw Schoolmuseum. „Nieuw” in tweeërlei opzicht: 
vooreerst met betrekking tot 't gebouw; ten twede —- en de moge- 
likheid hiervoor vereist juist 'n nieuw gebouw! — ten aanzien van 
’t karakter van de instelling. Dat karakter zou veelzijdiger moeten 
worden dan ’t tot nu toe geweest is: ’t Schoolmuseum zou moeten 
worden — om de term te herhalen die de schrijver aan 't slot van 
z'n artiekel gebruikt — ’t „centrale waarnemingshuis" voor ’t onder
wijs, van voorbereidend lager tot en met voorbereidend 
dat met de schrijver eens, en omschreef dit denkbeeld 
bewoordingen : dat 't Schoolmuseum worden moest 'n „centraal insti
tuut voor studie en informatie van alles wat betrekking heeft op de 
school”. 3)

Nu week mijn schets van dat toekomstig Schoolmuseum in enkele 
opzichten af van die, door de heer Straatman gegt 
deze aangelegenheid weer eens ter sprake is gebracht, zij ’t 
vergund in ’t kort aantegeven, in welke opzichten ik hierbij van 
opvatting van de heer Straatman verschil. Zeker; dat wordt 
wel — evenals in ’t geval van de twee jagers en 
’n gedachtewisseling over de verdeling van ’n > 
verkregen worden — en daaiom tamelik prem 
deel ervan zou kunnen zijn, daarmee deze zaak 
warm te houden.

Ter zake dus. 4)
Afgaande op
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zoveel bel

doel van deze 
om de een-of- 

dc scholen

van ’t onderwijs’’ in den Haag is. Men weet dat ’t 
instelling is, om leer- en aanschouwingsmateriaal, dat 
andere reden moeilik of bezwaarlik of onmogclik voor 
afzonderlik is aanteschaften of te verwerven, te verzamelen, te rang
schikken, en 't ten bate van de leerlingen van alle inrichtingen van 
onderwijs te ckspozeren. ’t Is dus in beginsel ’n geheel andere instel
ling dan ’t Schoolmuseum, dat bestemd is voor onderwijzers en leraren; 
en deze twee zouden daarom m.i. moeilik onder een-en-’t-zelfde beheer 
kunnen komen — zelfs al zou de mogelikheid zich voordoen, dat ze in 
’t zelfde gebouwenkompleks ’n onderdak vonden. Bovendien zóu zoon 
onderwijsmuseum (ik wil natuurlik allerminst z'n nut voor ’t school
wezen in Amsterdam ontkennen!) geheel van begin af moeten worden 
samengesteld. En ook daarom lijkt 't me meer gewenst, dat zo iets 

als dat er zou komen — 'n afzonderlike instelling werd.
Neen; dan bestaan er ’n paar andere instellingen, door de heer 

S. bij z'n schets van 'n toekomstig Schoolmuseum niet genoemd, maar 
die, wat hun beginsel betreft, volkomen met dat van ’t tegenwoordig 
Schoolmuseum overeenkomen; en dan ook, met dit verenigd, daarvan 
’n iedeaal „centraal waarnemingshuis” voor ons schoolwezen zouden 
maken. Ik weet natuurlik niet, of de heer S. bij ’t ontwerpen van 
z'n schets aan de door mij bedoelde instellingen niet gedacht heeft, 
of dat hij ze met opzet daarin niet heeft opgenomen. Maar in elk 
geval lijkt me hun opname in 'n toekomstig „centraal waarnemings
huis’' van zoveel belang, dat ik er noch eens op wil wijzen.

In de eerste plaats~doel ik hier op ’n instelling, evenals ’t School
museum ook oorspronkelik uitgegaan van ’t N. O. G., en die zelfs 
in de eerste jaren van ’t bestaan van dit museum — n.1. van 1879 
tot 1882 — daarmee verenigd is geweest; te weten: de „Paedago- 
gische Bibliotheek”, sinds 1882 ondergebracht •— en dus feitelik onder
gegaan ! — in de amsterdamse Universiteitsbibliotcck. Dit is toenmaals 
gebeurd, doordat de werkzaamheden, verbonden aan Schoolmuseum en 
P. B. tesamen, voor de persoon die dat moest waarnemen, te omvang
rijk werden. Maar ik schreef: door deze maatregel is de P. B. in die 
grote wetenschappelike Un. Bib), ondergegaan. Want ik ben ervan 
overtuigd dat deze vakbiblioteek meer geraadpleegd, meer benut 
zou zijn, als die had kunnen blijven waar ie naar z’n karakter thuis
hoort: in 't Schoolmuseum. Ik zal er hier verder niet meer over zeggen; 
maar verwijs naar de al vermelde literatuur. Alleen noch dit. ’t Is 
me bekend dat, toen in School en Leven ’t artiekel van van Eek, dat 
deze hereniging bepleitte, was verschenen, de schrijver ongevraagd ’n 
brief ontving van Dr. J. H. Gunning Wzn., toenmaals voorzitter van 
de P. B„ met deze aanhef: „Met inhoud en strekking van uw artikel
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den dag schreef, is 
het chr. onderwijs” 

uitgebreide, maar

in School en Leven 
roerend eens.”

Sints ik m’n stuk in Vragen van den dag schreef, is er in ons land 
ook noch 'n „Paed. bibl. voor het chr. onderwijs” gekomen, die al 
°P 'n — zij ’t niet buitengewoon uitgebreide, maar dan toch —- be
langrijke bockeschat kan wijzen. Deze is gevestigd in Den Haag. 
Wat *n verbrokkeling van wat in wezen en doel bijeenhoort! ’t Kan 
nu voorkomen dat iemant op ’t Schoolmuseum ’n werk wenst te 
raadplegen, ’t Is daar echter niet aanwezig; en in goed vertrouwen 
verwijst men hem daar naar de Un, Bibl. waarin de P. B. is opge
borgen. Deze blijkt ’( evenwel ook niet te bezitten. Maar gelukkig 
bedenkt men daar — men had er even goed niet aan kunnen denken!

dat er in Den Haag ook ’n P. B. voor ’t kristelik onderwijs bestaat. 
En men verwijst de aanvrager daarheen. Dergelijke gevallen zijn bij 
’n juist beheer — d.w.z. in één instelling — natuurlik uitgesloten.

Uil dezelfde overwegingen als voor onze beide pedagogiese biblio- 
teken gelden, moest ’n toekomstig „centraal waarnemingshuis" ook 
gastvrijheid aanbieden aan ’t „Centraal buro voor onderwijsadviezen". 
Dit is 'n instelling van de Bond van ned. onderwijzers, die ’n zeer 
belangrijke, sistematies gerangschikte verzameling materiaal bevat, 
vooral met betrekking tot allerlei aktuele vraagstukken op schooi
en onderwijsgebied, Materiaal, dat onmisbaar is voor’n instelling die 
inderdaad wil zijn of worden: 'n centraal instituut voor studie en 
informatie van alles wat betrekking heeft op de school. Dit Centraal 
buro sluit zich dus aan bij de pas genoemde instellingen, die mekaar 
wederkerig zoekers en bezoekers zouden kunnen toezenden.

Terloops wijs ik er noch even op, dat 't buitenland ons in deze tot 
voorbeeld kan strekken. Zo bezit 't Musée pédagogique" (opgericht 
1879) te Parijs drie afdelingen: ’n biblioteek, 'n. schoolmuseum, en 
’n buro voor inlichting en onderzoek op onderwijsgebied, 't „Zentral- 
institut fllr Erziehung und Unterricht" (1915) te Berlijn heeft drie 
hoofdafdelingcn: een voor inlichtingen, een voor tentoonstellingen, 
een voor pedagogiese arbeid, ’t „Stedelijk Schoolmuzeum" (1920) te 
Antwerpen, ook door de heer Straatman in z’n artiekel genoemd, 
heeft eveneens 'n afdeling: pedagogiese biblioteek.

Met instemming kan ik dan ook hier ’n uitspraak citeren uit t 
in 1918 door de Ned. Oudheidkundige Bond uitgegeven werk Over 
hervorming en beheer onser musea, omdat die ook voor ’n „centraal 
waarnemingshuis” ten volle van toepassing is: „Een verdeeling over 
verschillende gebouwen leidt tot versnippering van krachten, tot dubbele 
uitgaven voor beheer, bewaken en schoonhouden; het is ónmogelijk, 
voor verschillende kleine verzamelingen te doen wat mogelijk is voor
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derwijs

deze

verordening

den gemeenteraad van 
vaslgcsleld, is een vrucht 

S bewegingsvrijheid, die

regelde

van dca 
sluiten 
althans

anDero i> 
onderw'i'rwijs. dat 

Lonneker 
waarover 

, moge het

trgang van dit tijdschrift 
officieële uitlatingen over

rijpere jeugd en 
November door 
Velscn werd vaslgcsleld, is een i 
van de grootere bcwcgingsvrijheii 
de gemeenten, althans sommige, 
ten aanzien van hel bij de wet gcreg„.M„ 
vervolgonderwijs beginnen te veroor-

gcmeenlclijke 
van het onde

bres gingen s 
van onderwijl
jeugd en

ingen, cursussen 
:lke niet onder de 
laatste om zich zelf 

g daarvan al die vrijheid 
uden, die door de l.o. wet 
gebonden werd. Hel valt 

'ut deze meerdere 
gevolg was van 
gelukkige 

e onderwij
grondslag te I 
gegeven en ■ 

rapporteerden.

Dat is dus dit keer eens niet de vloek, 
maar de zegen „der bösen Tal"!

Maar nu heeft het er alles van, 
door ingrijpen van den minister c 
vrijheid weer aan banden zal wor 
gelegd.

Het volgende is geschied. Toen in 
1923 in de provincie Zeeland tal van 
gemeenten het vervolgonderwijs gingen 
afschallen, hebben Gedeputeerden Staten 

1 zze provincie ingegrepen. De bc- 
tot opheffing werden — indien 

s voldoende leerlingen aanwezig 
— niet goedgekeurd tenzij iele 

voor bet wettelijk geregelDe vervolg- 
•wijo in De plaale kwam. Hel gevolg 
dat in 60 van de 109 Zecuwsche 

gemeenten op eenigerlei wijze buiten
wettelijk „vervolgonderwijs” werd ge-

Volgens de N. Rolt. Crl. van 13 
December, heeft nu de Minister Gedep.

één groot museum. De vereeniging in één museum leidt daarentegen 
tot verhooging van het belang van het geheel, verbetering van het 
beheer, vermindering van onkosten en vermeerdering van bezoek.” ') 
Sints dit geschreven werd is in ons land 't vreemde woord efficiency 
voor zulke gevallen ingeburgerd. Moge ’t voor 'n toekomstig „cen
traal waarnemingshuis” ook tot 'n daad worden I

Ten slotte zij ’t me vergund, nochmaals te verwijzen naar wat ik 
schreef in de twede jaargang van dit tijdschrift op blz. 513 vgg.; 
ook omdat daarin enkele officieële uitlatingen over deze aangelegen
heid zijn verwerkt.

Ik besluit met de heer Straatman toetewensen, dat de „ruimte" 
die voor 'n „centraal waarnemingshuis” nodig zal zijn, binnen niet 
al te lange tijd beschikbaar zal worden gesteld.

11 ‘oen in 1923 werd besloten, dat de 
kosten van het vervolgonderwijs, 

voor zoover het de salarissen der leer
krachten betrof, niet meer door het 
rijk aan de gemeenten zouden worden 
vergoed, is in sommige streken des lands 
een algemeene afbraak van gemeente
wege geschied. Dit had tengevolge dat 
verschillende vereenigingen, o.a. Nuts- 
deparlementen, in de bres gingen staan 
voor eenigerlei vorm van onderwijs aan 
de niet leerplichtige jeugd en onder 
verschillende benamir 
gingen oprichten, w 
l.o. wet vielen. Dit 
bij de regeling 
voor te behoud, 
nog te zeer gebonden ’ 
niet ie ontkennen, dal 
vrijheid een gunstig g 
een overigens weinig i 
regel. Het succcsvolle 
op dezen vrijeren 
en elders werd 
wij meermalen re 
bewijzen.

Ook de 
lot regeling
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>nlijkh< 
wclkci

wezen; een 
heid opende 
behoefte van 
voegdheid en 
lecrkraeh ten, 
waarden ■ 
vroeger j,- 
onderwijs.

Hei heeft niet moge
De minister heeft zij 

„inzicht" kan hier moe 
sproken) gehandhaafd 
hebben thans aa 
schreven, dat zij 
begroetingen 
ter bestrijding 
vervolgonderwijs 
den moeten <

Hoe jainm 
is een Staats 
zal hebben 
wenscht en __ _
onderwijs voor 
danig te regelen

se gaan komt ons een 
onder oogen. waarin 

dat het bovenaan* 
te Vclsen nu ook 

gaan, omdat mede* 
rhand ontbreekt.
'r niet minder Jan 600

ng voor O[

Jen baten !

oeilijk worden ge
en Gedeputeerden 

aan ‘de posten opd'e 

n voor 1928 uilgetrokken 
inis van hel buitenwcllelijk 
. wijs, hun goedkeuring zou- 
onthouden.

ner! In Maart van dit jaar 
tscominissie benoemd, welke 

te onderzoeken of het ge
mogelijk is hei aanvullend 

de rijpere jeugd zoo
dot

Staten er op gewezen, dat dergclijke 

cursussen in strijd zijn inet de l.o.wet 
art. 3 derde lid en art. 21.

Gedeputeerden hebben den minister 
op de zegenrijke gevolgen van dit 
builen-wcttclijke vervolgonderwijs ge
wezen; een onderwijs dal de mogelijk
heid opende voor differentiatie naar 

van de leerlingen en naar be- 
capacitcit der beschikbare 
o.i. de allereerste voor- 

voor het slagen van dit in 
jaren zoo dikwijls mislukte

Bij het ter perse 
courantenbericht or 
wordt mcegedeeld, c 
gehaalde onderwijs 
al niet door kan , 
werking van hoogerl

En er baOden ~icb 
leerlingen opgegeeen.

Een rare politiek I

Immers juist die gemeenten en ver- 
eenigingen welke over initiatief en 
vindingrijkheid beschikken, hebben zich 
van de wel vrijgemaakt. En van initia
tief en vindingrijkheid, gebaseerd op 
praktijk, moet ons onderwijs het juist 
hebben. J. II. G.

Een voorbeeld van samenwerking 
voor goede jeugdlectuur.

Wcrschenen is De kleine Kuurtoren, 
jeugdboekengids, sa'mcngeslcld door 

Henrielle J. Kluit, assistente Gemcentc- 
Bibliotheek, Rotterdam en Saskia Lobo. 
bibliothecaresse Gemeen te-Jeugd-Lecs- 
zaal en Centrale School-Bibliotheek 
's-Gravenhage.

Er zou geen reden zijn de aandacht 
op dit werkje te’ vestigen, — er zijn 
toch in den loop der jaren heel wat 
jeugdboekengidsen verschenen. — indien 
het niet van zoo bizondere en onge- 
rneenc samenwerking getuigde. De twee 
samenstelsters hadden de medewerking 
van den boekhandel in verschillende 
plaatsen van ons land, de Centrale 
Verceniging vooropenbare Leeszalen en 
Bibliotheken en de Nederlandsche Ver- 
eeniging voor Bibliothecarissen, welke 
iemand aanwecs om allerlei gegevens 
te verschaffen en te controleeren.

Verschillende andere verccnigingen 
beloofden moreelen steun voor de ver
spreiding, als natuurlijk de Maatschappij 
tot Nul van ’i Algemeen, de verschil, 
lende Ons Huizen, de Huisvrouwen- 
Schoolvereenigingen.

Hel gevolg is geweest, dat er een 
oplaag van 30.000 exemplaren van het 
boekje verspreid is en wordt, bet daar
door zichzelf „bedruipen” kan, dank 
zij het belangeloozc werk der samen
stelsters en het aantal der verkochte 
exemplaren. Geen enkele advertentie

a. de verschillende thans beslaande 
soorten van aanvullcnd-ondcrwijs 
(cursussen voor voorlgezct lager 
onderwijs, nijvcrheidscursussen, han- 
delscursussen) onderworpen worden 
aan gelijkluidende wetlclijke voor
schriften onder meer ten aanzien van 
het rijkssubsidic, zonder dat evenwel 
de uitgaven, welke thans ten behoeve 
van dit onderwijs worden gedaan, 
verhoogd worden;

'■ aan de besturen van gemeenten 
van rechtspersoonlijkheid bezit

tende vereenigingen. welker statuten 
hel oprichlen en instandhouden van 
scholen of cursussen van aanvullend- 
onderwijs voorschrijven, De grootjl mo- 
getyke vrijheid worde gelaten in bel 
beheer van Die echoot of curjnejen. (Cur- 
siveering van ons).

Het komt ons voor dat het voor deze 
commissie te betreuren zou zijn, indien 
de uitspraak van den minister haar als 
studie-maleriaal juist deze vrije proef
nemingen zou onthouden.
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De centrale instelling’ voor kinder
verzorging en opvoeding te 

Rotterdam.

Een openluchtschool voor gez< 
kinderen in Liverpool.

"if1
:ze lange naam is, gelijk geweten 
kan worden, die van een allernut

tigste inrichting, welke de gelukkige 
combinatie is van het Museum voor 
Ouders en Opvoeders en de School 
tot opleiding van Iccrarcsscn in opvoe
ding en kinderverzorging.

Door deze samenvoeging 
museum ook een levend iets gc 
Niet alleen is er van allei' 
gesteld, dat in hoofdzaak alle 
wordt, maar telkens wi 
tentoonstellingen gehouc 
voor bestemde lokalitei 
er reeds op het gebied 
derteekeningen, mondverz 
middelen voor hel lr~ 
zijn er een lentoonsie 
boeken en een, die t 
godsdienst in de opvo 

Het is hoofdzakclijl 
Geisweit ' ”
meeste tentoonstelling 
nam en ze inrichttc. 
is natuurlijk belangrijke 
Ik weet b.v. niet of < 
in 3e opvoeding voor ... 
gelukkige greep is geda.- 
zoon tentoonstelling wc 
in een neutrale inrichti 
seum voor Ouders e 
sleund door de 
alle richtir 
sebe gebie 
voeding t< 
wat nu niet het 
licht kon zijn, 
de vraag in te 
woorden of o 
museum op 

ni'‘,_V6- da

uit het Supplement 
n den I2en Nov.,

school gekomen is van 
als die van Derbysbire. 

n we in de beschrijving, 
van een allerbanaalste buurt; 
liggen om een grootc binnen

benen zoowel voor de kleinere

; is het 
geworden.

erlei tentoon- 
ik alleen bijgevuld 
vorden er nieuwe 
jdcri in de daar- 
siten. Er waren 
1 van spel, kin- 
verzorging, teer

lager onderwijs. Nu 
nstelling van kinder- 
: betrekking heeft op 
nvoeding.
—ijk mevr. Sandberg- 

d. Netten, die voor de 
tgen het initiatief 
c. De een was en 
zcr dan de andere.
er met Godsdienst 

r het museum een 
tan, omdat, wil 

verkelijk gelukken 
chting als hel Mu
on Opvoeders, ge- 

gemcente Rotterdam, 
tingen tot bet groote en groot- 
sied van de godsdienstige op- 
tot hun recht moeten komen, 

et het geval is of het wel- 
Doch, al zullen niet allen 

i loestemmenden zin bcanl- 
? deze tentoonstelling in dit 
haar plaats is, — dit neemt 

lal er in Rotterdam met de 
centrale instelling een hoogst belangrijk

werk verricht wordt en mevr. Sandberg 
recht heeft op ons aller dankbaarheid.

Mejuffrouw dr. G. G. M. de Vos 
mcj. S. v. d. Hoop, die de leiding 
de instelling hebben, voortgekomen 
het werk van mevr. Sandberg, 

streven er naar van alles een centrum 
te maken van opwekkend leven op het 
gebied der opvoedkunde. Er worden 
allerlei cursussen gegeven over de ver
zorging van het jonge kind, besprekingen 
gehouden met vaders en moeders, lezin
gen georganiseerd voor ouders, wier 
kinderen de school gaan verlaten, ver- 
teluurtjes zijn er voor groepjes kinderen 
door haar, die leerares in kinderverzor
ging en opvoeding willen worden. En 
tevens is eiken Woensdagmiddag mej. 
M. de Vos in hel consultatiebureau te 
raadplegen voor de leiding van i 
lijke kinderen.

Er wordt dus gewerkt in de 
inrichting, die in ons land 
rijk opvoedkundig werk

Tndertijd werd er door mij in Kolks- 
onlwikkeling de aandacht gevestigd 

op een nieuw type van School, in Dcr- 
byshirc gebouwd, waar hel mogelijk is 
elk oogenblik de ramen en deuren der 
lokalen zoo te openen, dat de kinderen 
als buiten, in de frissche lucht zijn en 
er toch volkomen rekening gehouden 
kan worden met de richting van den 
wind; de buizen voor de centrale ver
warming liggen onder den vloer, zoodat 
er geen radiatoren zijn, in hoeken of 
langs de ramen aangebrachl. Wie het 
las en overwoog, kon lot de gevolg
trekking komen dat zoo'n school alleen 
gebouwd kon worden in Derbysbire, 
in een groot dorp.

Nu echter blijkt u 
van Tbc Times, van 
dat er in Liverpool 
voorsteden een ' '
hetzelfde type a 
Ze staat, lezen 
te midden 
de lokalen 
plaats en dit

is daardoor in het werkje opgenomen 
behoeven te worden.

Het bovenstaande laat dus zien waar
om De kleine f'uurtoren iets bizonders 
is op het gebied van jeugdboeken-voor- 
lichting, op welk terrein niet genoeg 
licht kan stralen om er bet goede te 
onderscheiden. ÏDA H.
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Dr. Siegfried Kawcrau. Denkecbri/l ilber 
die deulecben Ge.vbicbh- und Lcvebilcber 

'var allem veil. 1925. Berlin, Hcnsel 
und Co. 1927. 208 p.

s bed veel waard 
te krijgen, waar 

worden, opdat óók 
zooveel mogelijk van

warmingsl 
de vloerer 
warmte ii

hitte.
Het gebouw 

kost, maar de 
lezen we. heeft

heeft *4*4.000 pond ge- 
gcincente Liverpool, 

gaarne dat bedrag bc-

mogclijkheden, 1* 
schuld aan den

Het komt me 
moeilijke taak 
grooten ernst hec 

geslaagd zich

:lijker dan 
uc wijze 
resumec'1

ik wc

een overzicht 
in de bclang- 

een aantal quacstics 
■ het Poolsche vraag- 
stischc politiek in 

land, de politiek 
• Lotharingen, de

als de grootere kinderen tot den zes
tienjarigen leeftijd. Te allen tijde kunnen 
ook hier de leerlingen als in de buiten
lucht les krijgen, beschut tegen den 
wind, met overvloedig licht. De ver
warmingstoestellen liggen ook hier onder

■ en, zoo. dat er een gelijkmatige 
in het hecle lokaal is en de 
geen last krijgen van ccnige

dagen van Juli 191*4, de algemeene 
oorzaken van den oorlog, gewichtige 
oogenblikken in den oorlog en vredes- 

' 1 het vraagstuk van de

voor dat Kawcrau de 
objectief te zijn met 

w scfl nageslreefd. Hij is
er in geslaagd zich even ver te houden 
van ontkenning der fouten van zijn 
landgenooten als van de overdrijving 
daarvan .... en misschien is het laatste 
nog mocilijker dan het eerste.

Van de wijze waarop hij zijn uit
komsten resumeert, geef ik enkele staal
tjes. Ten opzichte van de Poolsche 
quaeslie (ik weet bij ervaring dat ook 
zeer weinig chauvinistische Duilschers 
zeer groole moeite hebben de gronc’ 
vóór de verdecling billijk te beoordeelt 
schrijft hij: Solangc das 
für cin SelBstbeslinim 
eigenen Gunsten, aber 
sten anderer Völker z 
den scine Protesle matt 
den deutschen Volksgenot 
Staatcn nur schwe.
können". (p. 35).

Ten opzichte van Elzas-Lotharingen 
wijst hij er op. dat slechts één ge- 
schiedenis-boek de mededceling I 
dat op 25 Oct. 1918 de Rijksd 
zelfstandigheid van Elzas-Lolhai 
erkent, en de landdag bevind lot 
keer bij Frankrijk. Kawerau’s conclusie 
luidt: Wir haben durch die Art der Ero- 
berung und ihrer innersten Begründung,

deutsche Volk 
■ ungsrccht nur zu 
nicht auch zugun- 

zu haban ist, wer- 
bleiben, wird 

ksgenossen in andern 
,*er geholfen werden

steed om een school te hebben, die 
door haar hygiënische, praclische en 
pacdagogisch-modcrnc richting de be
langstelling trekt van heel Engeland en 
ook Amerika, zoodat heel veel autori
teiten op onderwijsgebied het stelsel 
komen bestudeercn.

Begrijpelijk! Hel is 
om schoolgebouwen 
ziekten voorkomen 
gezonde kinderen 
frissche lucht geniete

J-Jct 's bekend, dat door de Carncgie- 
stichting een onderzoek is ingesteld 

naar de geschiedenis-bocken die in de 
voornaamste oorlogvoerende landen wor
den gebruikt. Van Duilschc zijde voelde 
men hel als een bezwaar dal het 
onderzoek der Duilschc boeken niet 
door een Duilschcr was geschied. In
derdaad kan men niet wel betwisten, 
wat Alfred Kerr in de voorrede van het 
hier aangekondigde boek schrijft: Die 
Fehler jedes Landes seien von Landcs- 
kindern verbucht. Was minder verlct- 
zend ist und mindere Rcizungen schalft.

Het is daarom zeer te waardeeren 
dat Kawcrau thans dit zelfstandig 
Duitsch onderzoek heeft ingcsteld. Hij 
heeft zeer veel arbeid aan zijn onder
zoek besteed. In een 80-tal bladzijden 
geeft hij verdeeld over *4 hoofdstukken 
een Bibliographie van geschiedenisboeken 
voor middelbare scholen, van hulpmid
delen voor de onderwijzers en leerlingen 
van lagere scholen, en van leesboeken 
voor de beide kategorieën.

Daaraan gaat vooraf 
over de wijze waarop 
rijkste dier boeken 
zijn behandeld. Zoo I 
stuk, de absolutist 
Frankrijk en Duitschlar 
van Bismarck. Elzas-1
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wir babcn durch die Art der Verwal- 
fung dicscs friedlich~stolz.cn Landcs 
jeden Anspruch darauf verwirkt, gegen 
die Abtrennung protestieren zu dürfen. 
Eine Lösung der elzas-lolhringischen 
Frage ist nur im Rahmen der Verei- 
nigten Staaien von Europa moglich.

Ten opzichte van de helaas nog zoo 
actucele schuldvraag komt hij tot de 
uitspraak: Es gibt beziiglich Deulsch- 
Innds eine Schuldlüge, es gibt aber auch 
eine Unschuldlüge. Das wissen heulc 
alle Einsichtigcn in der Welt, dass es 
auch ausscrhalb Deutschlands Kricgs- 
hclzer in schr cinflussreicher Slcllung 
gab. Doch das ist hier nicht unscre 
Angelegenhcit. Die Darlegungen in den 
vergangenen Kapitein haben schon 
gczcigl, wie schwer die Mitsehuld 
Deutschlands am Kriege ist. Das wird

auch nicht durch cinmiitiges Protestieren 
aus der Welt gebracht.

Wanneer alle staatslieden reeds niet 
tot dit iiiïiebt, maar tot den moed het 
uit te spreken, waren gekomen, zouden 
wij een heel eind verder zijn naar een 
werkelijke verstandhouding. Het bock 
van Kawerau zal zeker in de goede 
richting werken. Niet alleen omdat het 
invloed zal hebben op de school, maar 
ook omdat het door telkens de mede- 
declingen der boeken te vergelijken met 
officicele gegevens, ieder onbevooroor
deelde in staat stelt zelf de zoo kort ge
leden en toch reeds zoo weinig gekende 
feiten weer in het geheugen terug te 
roepen. Om die reden verdient het de 
warme belangstelling van allen die naar 
Europeesche verstandhouding streven.

stolz.cn
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Consultatiebureaux voor moeilijke kinderen 
door Mr. E. C. LEKKERKERKER.

CJociale arbeid in onzen tijd staat in het teeken der preventie. 
L-s Eeuwenlang heeft de menschheid geworsteld met de problemen 

van ziekte en lichamelijke minderwaardigheid, voordat men de oorzaken 
ervan leerde onderscheiden en de medische wetenschap haar grootste 
triomfen ging vieren in de voorkoming van ziekte en physieke gebrekkig
heid. Evenzoo heeft onze maatschappij eeuwen lang zich afgetobt met de 
problemen van misdaad en maatschappelijke minderwaardigheid, totdat 
ook hier ervaring en wetenschap langzamerhand blootlegden, hoe veel 
hiervan voorkomen kan worden, hoe vele delinquenten, zenuwzieken, 
prostituees en vele andere maatschappelijke schipbreukelingen nooit 
zoo ver gekomen zouden zijn, indien men de factoren die tot hun 
mislukking leidden, eerder onderkend en verholpen had. En hoe langer 
hoe sterker wordt het inzicht, dat het kortzichtig is om jaar in jaar 
uit zich bezig te houden met het steeds groeiend heirleger van maat
schappelijk mislukten, zonder alles in het werk te stellen om nieuwe 
versterking van hun gelederen te voorkomen.

Het moeilijke kind van heden is de onmaatschappelijke van morgen. 
Zal men voortgaan met gevangenissen en andere inrichtingen voor 
onmaatschappelijken te bouwen, of zal men liever nii de moeilijke 
kinderen helpen om een gezonde, normale, constructieve levenshouding 
op te bouwen?

Deze gedachten liggen ten grondslag aan de beweging tot oprichting 
van deskundige geleide, opvoedkundige consultatiebureaux voor moeilijke 
kinderen, welke zich, op verschillende wijzg, in verschillende landen 
heeft baan gebroken. Wij kennen de consultatiebureaux o.a. reeds in 
Oostenrijk, in Duitschland, en in ons eigen land. Doch wel nergens 
wellicht heeft deze nieuwe beweging zoo’n snelle vlucht genomen en 
heeft men met de consultatiebureaux zooveel practische ervaring op
gedaan als in de Vereenigde Staten, waar Amerikaansche voorvarendheid 
in 15 jaar tijds eenige honderden van deze instellingen, vaak op schit-
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Het eerste oj 
werd in 1910 tc

terende wijze uitgerust, in bet leven riep. Het is dus wel interessant 
deze beweging in de Verecnigde Staten waf nader onder de oogen

passen. Er zijn consultatie- 
tbank, welke zich uitsluitend 

lige delinquenten. Er zijn 
stedelijk schoolbestuur en 

op school last veroor- 
>nden aan inrichtingen

apenbare consultatiebureau voor jeugdige delinquenten 
te Chicago geopend. Ongeveer tegelijkertijd werd — 

op initiatief van het National Committee on Mental Hygiene, opgericht 
een vereeniging ter bevordering van de geestelijke volksgezondheid, welke 
snel groeide tot een nu machtige organisatie, die ontzaglijk veel heeft bij
gedragen tot de ontwikkeling van consultafieburcaux voor moeilijke kin
deren. Ook van verschillende andere kanten, uit de schoolwereld en van 
social settlements, van psychiaters en leiders van inrichtingen voor 
achterlijken kwamen strevingen in dezelfde richting. Het is onmogelijk 
de vele experimenten en bewegingen te beschrijven, welke er op dit 
gebied geweest zijn. Genoeg te zeggen dat de gedachte van psy
chische preventie op vele terreinen van maatschappelijke arbeid en 
opvoeding snel veld won, en in 1922 culmineerde in een grootsche 
onderneming, uitgaande van het voor dit doel samengestelde Joint 
Committee on Methods of Preventing Delinquency, een commissie be
staande uit vertegenwoordigers van cenige leidende organisatie’s op 
dit gebied. Deze commissie n.l., gefinanciecrd door het rijke Common- 
wealth Fund, stelde zich ten doel de uitvoering van een vijfjarig 
program voor de demonstratie van consultatiebureau* in steden waar 
deze nog niet bestonden, de opleiding van werkkrachten daarvan, en 
het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied, voor
namelijk het uitwerken van betere werkmethoden. De proef had zoo n 
schitterend succes, dat na afloop van de demonstratie-pcriode van vijf 
jaar de Joint committee werd omgezet in een permanent Child Gui- 
dance Institute, dat zoowel de opleiding van personeel als de weten
schappelijke volmaking der gevolgde methoden tot taak heeft. Sindsdien 
zijn nog cenige andere groote en interessante experimenten op dit 
gebied ondernomen, waarvan belangrijke resultaten te verwachten 
zijn, doch kortheidshalve zullen we ons tot het reeds medegedeelde 
bepalen.

Hoe nu zijn de consultatiebureaux ingericht ? Deze zijn van zoo 
uiteenloopende aard, vorm en qualiteit, dat het moeilijk is om een 
beschrijving te geven welke op alle zou ] 
bureaux verbonden aan een kinderrecht! 
bezig houden met het onderzoek van jeugdige 
andere die hun hoofdzetel hebben in een sivu 
dus vooral te doen hebben met kinderen, die < 
zaken. Sommige consultatiebureaux zijn verboi
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welke beide I 
temeer daar 
de ooren klinkt.

<) Volgens
waar behandel inff wordt gegeven, 
adviezen verleend. Strikt genomen 
artikel in een te ruime beteekenis gebruikt, daar het hier beide typen 
Het woord consultatiebureau wordt echter, nu wij geen algemeene 

typen omvat, meer en meer in deze ruime beteekenis 
.polikliniek" voor een opvoedkundig bureau velen als te r

voor zenuwzieken ; andere zijn onderdeel van een kinderbescherming 

organisatie; weer andere zijn zelfstandige instituten welke, 

bepaalde voorwaarden, open staan voor iedere organisatie of pers 

die er gebruik van wil maken, zoodat er kinderen komen gezór 

door kinderrechters, door onderwijzers en schoolartsen, door kinder- 

beschermingsorganisatie’s of de ouders zelve. Een deel van de con

sultatiebureau* vormen particuliere instellingen, anderen worden in 

stand gehouden door stad of staal. Er zijn vaste permanente consul

tatiebureau* en consultatiebureau* welke rondreizen van het eene 

district naar het andere, om overal een zekere periode te blijven ter 

afdoening van de daar voorkomende gevallen.

Ook de werkwijze is zeer uiteenloopend in de verschillende consul

tatiebureau*. Kortheidshalve zal ik mij hier voornamelijk richten naar 

de, door de actie van het bovengenoemde Joint Coinmittee on Methode 

of Prevcnting Dclinquency in het leven geroepen Child Guidance Cli- 

nicis, welke vrij algemeen als „model" voor consultatiebureau* gelden.

Vooraf echter nog een terminologische opmerking: in de vele be

namingen, welke er in Amerika voor deze bureaux bestaan, komt 

haast altijd het woord „clinic” voor. Dit is niet te vertalen door 

„kliniek": een kliniek toch veronderstelt ^(/behandeling van patiënten, 

terwijl de Amerikaansche „clinic" z.g. „loopende” opvoedkundige 

behandeling geeft, en soms zelfs niet eens behandeling, doch alleen 

advies. Men moet dit „clinic" dus vertalen met „polikliniek" of „con

sultatiebureau". ')

De organi 

personeel b< 

chologist", d.i. : wat wij 

„psychiatrie social workers", j 

werksters. De psychiater in

Ncderlandsch spraakgebruik is een polikliniek een gelegenheid 
wordt gegeven, en worden door een consultatiebureau slechts 
Strikt genomen wordt het woord „consultatiebureau" in dit 

te ruime beteekenis gebruikt, daar het hier beide typen omvat, 
term hebben 

s gebruikt, 
medisch in

inisatic dan van de Child Guidance Clinicis is aldus : Het 

oestaat minimaal uit een psychiater-paedagoog, een „psy- 

een psycho-technicus zouden noemen, en drie 

psychologisch geschoolde maatschappelijke 

i deze consultatiebureau* is niet de speci

alist die zich uitsluitend bepaalt tot het geven van een psychiatrisch 

advies, doch hij is in de eerste plaats de paedagoog, die de heele 

leiding van onderzoek en behandeling van elk geval in handen heeft; 

dat hij medicus cn psychiater is, geeft hem als paedagoog slechts een 

te ruimere kijk op elk geval.

De gang van zaken is nu in het kort als volgt: Wanneer onder-
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zoek van een moeilijk kind wordt gevraagd, wordt een afspraak 
gemaakt, wanneer het kind, zoo mogelijk met zijn ouders, op het 
bureau moet komen. Het kind gaat dan naar den psychiater of 
medicus voor een lichamelijk onderzoek, en naar den psycho-technicus 
om ge „test” te worden. Daarna heeft het kind een onderhoud met 
den psychiater, die zich daaruit een oordeel tracht te vormen omtrent 
de aard van de moeilijkheden in het kind. Daar een en ander op 
zeer intensieve wijze geschiedt, en moeheid van het kind storend 
op het onderzoek zou worden, wordt het gewoonlijk over meerdere 
bezoeken verdeeld. Meerdere bezoeken aan het consultatiebureau 
worden ook hierom wel gewenscht geacht, daar men dan het kind 
op meerdere dagen in verschillende stemmingen ziet. Intusschen be
zoekt een maatschappelijk werkster de ouders, de school van het 
kind, zijn werkgever, den huisarts van het gezin, de maatschappelijke 
organisatie's die er mee in contact zijn geweest, familieleden, kortom 
elke informatiebron, welke men gebruiken kan zonder de familie in 
opspraak te brengen. Wanneer al deze gegevens binnen zijn en tot 
systematische rapporten verwerkt, wordt het heele geval op de 
„case-conference” gebracht. De case-conference is een bijeenkomst, 
waarop alle personen, die aan het onderzoek hebben meegewerkt, 
hun verslagen, n.I. het medische, het psycho-technische, het sociale en 
het psychiatrische uitbrengen en tezamen bespreken. Op deze case- 
conference worden tevens de richtlijnen voor de behandeling vast
gesteld, welke, kort samengevat, hierin bestaat, dat men al de 
ongunstige factoren, die men bij de verschillende onderzoekingen ge
vonden heeft, op de meest natuurlijke wijze tracht te corrigeeren. 
Het kind krijgt dus medische behandeling voor al de lichamelijke 
gebreken en zwakheden, die men ontdekt heeft; zijn leerprogram 
wordt in overeenstemming gebracht met de uitkomsten van het test- 
onderzoek ; geestelijke moeilijkheden tot oplossing gebracht; verkeerde 
sociale factoren zooveel mogeiijk verbeterd. Soms neemt het consul
tatiebureau zelve deze behandeling op zich, soms bepalen zij zich tot 
het geven van advies en leiding bij de behandeling, en laten de uit
voering hiervan over aan den opvoeder of maatschappelijken werker, 
‘die het kind bij het consultatiebureau heeft aangebracht. Evenzoo 
wordt vaak het maatschappelijk onderzoek aan de maatschappelijke 
werkers overgelaten, die de zaak aanbrengen, doch wel zelden beschikt 
deze daarbij over de deskundigheid en bekwaamheid van de maat
schappelijk werksters van het bureau zelf.

Enkele details en practische voorbeelden mogen het hier vertelde 
eenigszins verlevendigen.

Over het medisch onderzoek valt weinig bijzonders te zeggen.
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kol

Uitzending

schoolra 
weldra

ig gemaakt 
welke voor

geld 
het. 
het I

Hoezeer dit kan meehelpen tot het begrijpen en oplossen van de 
moeilijkheden van een kind, moge blijken uit het volgende voorbeeld*):

srwijzeres 
Iheid als 

schoolwerk, 
of bedelen meer.

Een jongen 
stelen van kleine bedr 
prijs van de hand 
snoepgoed 
interne af 
oorzaak te.

Daar deze behoefte door het normale
voldoende bevredigd werd, had de jongen zich snoepe 
woontc gemaakt. De ouders kregen den raad een bep.i 
terwijl medische behandeling werd toegepast. Na eenigen tijd 
woon te van snoepen en stelen een eind.

/oor geringen 
werd steeds 

licht een 
kind ver-

voedsel, dat hij thuis kreeg, niet 
zich snoepen en stelen tot ge

taald dieet te geven, 
nam de ge

werden 
d gekocht. Hel 
tfwijking, welke

Het psychotechnisch onderzoek bestaat niet alleen in het geven van 
de gewone intelligentie-tests doch men tracht tevens door speciale 
proeven en observatie’s bijzondere bekwaamheden of handicaps aan 
den dag te brengen, en te weten te komen langs welke lijnen de be
langstelling van een kind gaat. Een herhaaldelijk, in allerlei variatie’s 
voorkomend, geval van verkeerd geleid talent en de daaruit voort
vloeiende moeilijkheden, is het volgende :

spijbelaar. Zijn zwerftochten 
nscht clement in aanraking 

tenger en klein was, hem gebruikte bij zakken- 
Hct medisch onderzoek bracht aan het licht, 

eginnende tuberculose leed en een slecht gehoor 
!en jongen ernstig bij het leeren hadden gehan- 

- zijn gebrek aan succes en de voortdurende standjes 
heid en onoplettendheid, was de jongen hoe langer 

de straat op te gaan, waar de associatie met den 
'ijker resultaten 

buiten, - 
en c

had zich gedurende eenige jaren schuldig 
i aan geld en van voorwerpen w 
sn gedaan. Voor het verkregen 
lichamelijk onderzoek bracht aan 
een groote behoefte aan suiker bij

Ouders brengen een jongen, die, naar zij zeggen, wel kan, maar niet 
wil loeren. Hij zit in het eerste leerjaar van een middelbare school, doch 
brengt er weinig van zijn werk terecht. In de klas is hij uitermate lastig, 
druk en opschepperig, de wanhoop van zijn leeraren. I)e ouders en leeraren, 
misleid door de levend'gheid van den jongen, incenen stellig, dat hij zeer 
wel kan leeren, indien hij zich inspannen wilde. Het psychotechnisch ondcr-

Een jongen van 11 jaar was een hardnekkige sp 
op straat had hem reeds met een minder gewens 
gebracht, die, omdnt het kind tenger en klein 
rollers- en bcdelaarspractijkcn. 
dal de jongen aan een beginnende tuberculose leed en 
had, welke beide factoren den jongen ernstig bij het leeren ~
dicapt. Ontmoedigd door zijn gebrek aan succes en de voortdurende standjes 
over zijn schijnbare luiheid en onoplettendheid, was de jongen hoe I. 
hoe meer er toe gekomen de straat op te gaan, waar de associatie me 
zakkenroller-bedelaar hem makkelijker resultaten bracht dan de school.

-.onding van den jongen naar buiten, gevolgd door een oor-opcratie 
noodige instructie aan de moeder en de klasse-onderwijzeres. bracht 

>edig merkbare verbetering zoowel van zijn gezondheid als van zijn 
rapporten. De jongen kreeg meer plezier in zijn schoolwerk, en had 
i in het geheel geen neiging tot spijbelen

*) De hier genoemde voorbeelden zijn meestal sterk vereenvoudigde gevallen uit de 
praciijk. In werkelijkheid komt het haast nooit voor, dal. zooals hier wordt 

sorgesteld, een factor de oorzaak is. doch te wille van de duidelijkheid en 
ortheid, stellen we de gevallen hier wat syinplistischer voor.
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sociale en 
het kind h<

zoek toont echter aan dat de jongen niet o 
schikt om middelbaar onderwijs te volgen, 
slechts zijn manier is om zijn onwetendheid ti

Aan den anderen kant ontdekt men bij 
technische vaardigheid, en, op grond hiervi 
technische school, waar hij, die anders ongetwijfek 
weldra in bet maebinevak zeer op zijn plaats voelt.

Het psychiatrisch onderzoek betreft natuurlijk in de eerste plaats 
een onderzoek naar mogelijke psychische afwijkingen, welke zooals 
bekend, in menig geval aanwezig zijn, zonder dat leeken ze als zoo
danig herkennen.

Een sterk voorbeeld hiervan is het

De psychiater beperkt zich echter niet alleen tot de vaststelling 
van het al dan niet aanwezig zijn van geestelijke abnormaliteit; het 
voorwerp van zijn onderzoek is de hcéle studie van de persoonlijk
heid van het kind zooals het uit het samenspel van lichamelijke, 

geestelijke factoren is opgegroeid, en zijn onderhoud met 
leeft vooral ten doel de motieven en voorstellingen uit te 

vinden, welke in het gemoedsleven van het kind een groote rol hebben 
gespeeld met betrekking tot zijn anti-sociaal gedrag.

Hierin vooral wordt de psychiater geholpen door de maatschappe
lijke werkster, die door haar onderzoek bij ouders, familieleden, 
school e.d. zooveel mogelijk omtrent de voorgeschiedenis en het milieu 
van het kind te weten tracht te komen, om daaruit tot de mogelijke 
oorzaken van de moeilijkheden te komen. De maatschappelijke werk
ster fungeert hier als het verlengstuk van den psychiater; zij brengt 
de gegevens aan waaruit hij zijn oordeel kan vormen. Het is onmo
gelijk eenig overzicht te geven van de wijze waarop de zeer uitvoe
rige rapporten van de maatschappelijke werkster worden verwerkt.

over voldoende intelligentie bc- 
i, en dat zijn branieachtigheid 
te dekken.

hem een meer dan gewone 
n, zendt men hem naar een 

ld mislukt zou zijn, zich

volgende :

Een 17-jarige jongen werd naar een consultatiebureau gebracht in ver
band met een ernstige verdenking, welke op bern rustic een oude vrouw 
vermoord te hebben. De onthutste vader deelde mede, dat de jongen over 
het algemeen zeer goedig van aard was, doch bij buien zeer prikkelbaar 
kon zijn, en dat hij eenige malen zonder bepaald motief van huis was weg- 
geloopen, waarna men hem dan gewoonlijk zwervend in een andere stad 
had aangetroflen. Tijdens hel onderzoek kwam aan hel licht niet alleen dal 
de jongen inderdaad de oude vrouw vermoord had, doch levens, dal hij 
ook eens een landloopster op gruwelijke wijze van het leven had beroofd, 
en eens beproefd had een trein te doen ontsporen door het losschroeven 
van eenige spoorstaven, wat echter door een toeval tijdig was ontdekt. 
Deze jongen kwam eenige jaren te laat aan hel consultatiebureau; had 
men hem gebracht de eerste keer, dat hij van huis wegliep, dan zou men 
toen reeds hem hebben gediagnoseerd als een gevaarlijk epilepticus, endoor 
zijn opsluiting eenige misdaden hebben voorkomen.
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tactvolle leidir

bij 
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i geestelijk 
ontplooiing

de jongens
:1de zich <
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zijn gew<

jaai

De 
jong 

geweest 
>voeding van

De behandeling, waarvan de uitvoering gewoonlijk aan de maatschap

pelijke werksters is opgedragen, vloeit vanzelf uit het onderzoek voort.

O.a. wordt zeer veel aandacht gewijd aan de emotioneele factoren 

in het familieleven ; de jeugd van de ouders, hun houding tegenover 

de verschillende kinderen, hun disciplinaire methoden, e.d. Zeer vaak 

toch zijn de moeilijkheden in kinderen terug te brengen op onopge

loste problemen in de ouders, ten gevolge waarvan zij zich niet tot 

gezonde en volgroeide leiders van hun gezin hebben kunnen ontwik

kelen, en voor het begrijpen en de behandeling van de moeilijkheden 

heeft men daarop dus eerst terug te gaan. Een voorbeeld hiervan 

vindt men in het volgende :

Een jongen van 15 jaar dronk, vloekte, rookte, mishandelde jongere 
kinderen, sloeg zijn moeder en deed allerlei andere gemeene dingen tezamen 
met andere jongens. De maatschappelijke werkster vond het volgende: 
Moeders vader was jong gestorven, moeders moeder was een egoïstisch, 
neurotisch schepsel geweest, dat alleen aan eigen kwalen en genoegens 
dacht en de opvoeding van haar dochtertje aan anderen had overgelaten. 
Moeder had dus een eenzame jeugd gehad, en hieruit had zich bij haar 
een hevig verlangen naar emotioneele bevrediging ontwikkeld, welke zij in 
haar huwelijk meende te vinden.

Dit werd echter een . teleurstelling, en nu richtte zij zich met al haar 
onbevredigde verlangens op haar eenig kind. In haar sterke behoefte het 
kind te vertroetelen en aan zich te binden, had zij hem als het ware, het 
opgroeien en zelfstandig worden belet. Zij behandelde hem als een baby,
beeldde zich in, dat hij niet sterk was en extra verzorging behoefde, enz.
Zoo groeide het kind op als een kinderachtig jongetje, dat hoe langer hoe
meer vervreemd raakte van de jongens van zijn leeftijd. Deze noemden
hem „zussic” en onze knaap voelde zich diep ongelukkig in hun gezelschap.

Bij hel ouder worden groeit in hem langzamerhand een verlangen naar 
onafhankelijkheid en verzet jegens zijn moeder. Daar hij ook bij andere 
jongens erkend wil zijn, en bij zijn gewone klasgenooten niet populair is, 
sluit hij zich tenslotte aan bij een paar ongunstige typen, die hem om min
derwaardige redenen wel in willen halen. Om zich nu flink „mannelijk" 
voor te doen, gaat hij meer en meer over tol vloeken, rooken, drinken, 
ruwheden jegens zijn moeder, en allerlei andere dingen, welke weinig moed 
vereischen, doch hem de waan geven geen „zussic" meer te zijn. Hel is 
duidelijk dat de oorzaak van de moeilijkheden in de eerste plaats bij de 
moeder ligt, en dat men, zoo mogelijk, eerst haar emotioneele problemen lot 
oplossing moei brengen, terwijl de jongen, wellicht door lijdelijke plaatsing 
in een geestelijk gezondere atmosfeer en tactvolle leiding, tot een meer nor
male ontplooiing van zijn persoonlijkheid moet worden geleid. (Vergelijk 
hiermede wat Jecken waarschijnlijk van dit geval zouden hebben gezegd: 
De moeder is een lieve, goede vrouw, de schuld ligt dus geheel aan den 
„kwaden aard” of de „verkeerde vrienden” van den jongen; hij moet maar 
ccns onder strengere lucht komen. Men zou hem wellicht naar een gesticht 
gezonden hebben, en daarmee de zaak èn voor den jongen en voor de 

moeder voor goed bedorven hebben).
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Een 13-jarige jongen was de i 
hij met een troep andere jongen: 
haald, doch zelfs al tweemaal met succes een inbraakje volbracht. Bij 
het onderzoek bleek, dat de jongen het oudste kind was uit een zeer 
armen verwaarloosd gezin: vader was fabrieksarbeider, en had het, 
hoewel hij geregeld werkte, nooit verder gebracht dan de laagste 
loonklasse ; moeder was een sloome, slovige, slordige vrouw, die haar 
kinderen geen baas kon en voor haar huishouding geheel onverschillig 
scheen. De woning was een krot in een der armste en meest ongun
stige buurten van de stad.

Onze knaap bleek bij het onderzoek lichamelijk en geestelijk vol
komen gezond, en van een zeer levendigen, actievcn en ondernemen- 
den aard. De school was den bewegelijken jongen te saai, zoodat hij 
vaak verzuimde; in de bekrompen, bedompte woning en de dofte, 
eentonige familiesfeer kon hij het ook slecht uithouden; de straat 
was de eenige plaats waar hij zich eenigszins uit kon leven, doch de 
aard van de buurt en de buurtgenooten, de nabijheid van een volks- 
markt en van goedkoope bioscopen maakten, dat dit uitleven niet 
bepaald op de gewenschte manier geschiedde.

Verder onderzoek bracht aan het licht, dat het gezin vroeger be
tere dagen had gekend. De man was oorspronkelijk timmerman ge
weest ; uit enkele door hem zelf vervaardigde meubelstukken, welke 
de maatschappelijke werkster zich liet toonen, bleek dat hij niet 
alleen goede bekwaamheid, maar ook bijzondere voorliefde voor dit 
vak had gehad. Toen hij echter ongeveer twaalf jaar tevoren naar 
deze stad was verhuisd, had hij door onbekendheid met de plaatse
lijke toestanden en andere oorzaken, veel tegenspoed gehad met het 
vinden van werk, wat tenslotte hiermede geëindigd was, dat hij 
werkplaats en gereedschap van de hand had moeten doen, en werk 
gezocht had in een fabriek. Hij haatte deze arbeid, en was, naar een 
onderzoek uitwees, lichamelijk en geestelijk ook niet bijzonder geschikt 
daarvoor, zoodat hij steeds op de laagste trap was blijven staan.
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Moeder was vroeger een goede huisvrouw geweest; linancieclc tegen
spoed, gebrek aan aanpassing in de vreemde groote stad, ziekte 
ontmoediging hadden haar en het hdclc gezin steeds meer 
gebracht. De vrouw stond thans bekend als traag, < 
dof; de maatschappelijke werkster overreedde haar zich 
te laten onderzoeken; het bleek, dat zij lichte tuberculose h<

Voorts werden in een andere stad eenige vrij welgest 
leden ontdekt, waarmede dit gezin — door hun verhu 
omdat het zich voor hun armoede schaamde — al sinds 
contact had gehad ; na de tactvolle bemoeiing van 
lijke werkster bleken zij echter bereid te helpen.

De behandeling werd nu aldus: De vrouw werd voor geruimen 
tijd naar een sanatorium gezonden ; de drie jongere kinderen gingen 
eerst naar een vacantiekolonie en vervolgens naar een familielid ; de 
oudste jongen ging met vader mee, die door zijn familie aan 
voorschot was geholpen, om timmergereedschap te koopen, en 
werkplaats in te richten in een gunstige, nieuwe buurt. Den jongen 
werd nu verteld, dat hij mee kon helpen om zijn familie er boven 
op te werken, indien hij buiten de schooluren mee kon verdienen. 
De knaap, die zich gewichtig voelde door deze nieuwe mannelijke 
verantwoordelijkheid, en door dit beroep op zijn ondernemingsgeest, 
vond, actief als hij was, nog denzelfden dag zelf een baantje als 
loopjongen. Het bleek aanvankelijk een toer hem in te doen zien, dat 
hij toch zijn school af moest loopen, en dan naar een ambachtsschool 
moest gaan. Toen hij echter in zijn nieuwe buurt „toevallig" (d.w.z. 
door de stille bemoeiing van de maatschappelijk werkster) in contact 
kwam met een leider van een jongensclub, die hem eens meenam 
naar een paar goede fabrieken en werkplaatsen, was hij spoedig 
levendig geïnteresseerd in hetgeen hij hier zag. En toen hem daarop 
de zaak zóó werd voorgesteld, dat hij, helaas, niet de ambachts
school zou kunnen volgen, tenzij hij de gewone school met een goed 
eindrapport verlaten zou, en zelf de kosten van het ambachtsonder- 
wijs verdiende, was hij gewonnen, en zette zich ijverig aan het ver
dienen van betere eindcijfers en hoogere bijverdiensten. Het laatste 
gelukte hem beter dan het eerste, doch na veel ploeteren bereikte 
hij ten slotte toch toelating tot de ambachtsschool. Ofschoon zijn 
spcelschheid en bewegelijkheid hem ook daar nog vaak parten speelde, 
begon de jongen toch bij het ouder worden, en vooral door zijn con
nectie met de jongensclub en diens leider meer en meer in te zien, 
dat hij thans niet meer tot een milieu behoorde, waarin het loop
jongen zijn, of andere ongeoefende arbeid, einddoel van het bestaan 
was, terwijl het feit, dat hijzelf zijn opleiding verdiende, nog het 
meest zijn trots en animo prikkelde.
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Het Museum voor het Buitengewoon 
Onderwijs

door Dr. A. VAN VOORTHUIJSEN.
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ander, gezelliger milieu voor haar kinderen wist te s 
uit zij niet wegliepen, doch waar zij intej 
kameraden inbrachten. Hoezeer deze veran
kinderen uit het gezin ten goede kwam, behoeft geen betoog 

Wordt vervol

voldoe ik aan het verzoek der Redactie van dit tijdschrift 
het een en ander mede te doelen over het Museum van het 

«gewoon Onderwijs, dat aan mijn inspectie is verbonden en dat 
zoodanig is ondergebracht in hel pand. Ramstraat 33 te Utrecht, 

waar ook het bureau der inspectie is gevestigd. Voor hen, die geen 
juiste voorstelling hebben, van hetgeen onder het buitengewoon onder
wijs wordt verstaan, zij medegedeeld, dat bepaalde groepen van 
kinderen, die op de gewone scholen niet kunnen worden onderwezen, 
onderricht ontvangen op voor hen bestemde scholen. Deze scholen 
zijn eerst opgericht voor doofstommen en voor blinden; later zijn zij 
tevens tot stand gebracht voor zwakzinnige kinderen, voor slecht- 
hoorenden en voor lichamelijk gebrekkigen. Er zijn op dit oogenblik 
in Nederland 87 scholen voor de genoemde groepen; van deze scholen 
zijn de meeste ingericht als scholen voor achterlijke kinderen.

De voorwerpen, die het Museum bevat, zijn voor verreweg het 
grootste gedeelte ten geschenke gegeven door de leerkrachten, die 
bij het buitengewoon onderwijs werkzaam zijn of door de besturen, 
welke inrichtingen voor buitengewoon onderwijs in stand houden.

Het Museum beoogt in tweeërlei opzicht nuttig werk te doen. In 
de eerste plaats is het de bedoeling, dat door het Museum meer be
kendheid wordt gegeven aan het streven van het buitengewoon onderwijs 
en aan de wijze, waarop het speciale onderwijs wordt geven. Dit 
gedeelte van de taak is op te vatten als een algemeene propaga.. 
waarbij wordt getracht zooveel mogelijk in het licht te stellen, 
het buitengewoon onderwijs de misdeelde kinderen wil vormen
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menschen, die niet parasiteeren op de samenleving, maar voor zoover 
dit cenigszins mogclijk is, door eigen verdienste een zelfstandig be
staan kunnen voeren. Men gaat hierbij uit van de ervaring, dat door 
een zorgvuldige en doelmatige opvoeding der geestelijk en lichamelijk 
gebrekkigen vele functies tot ontwikkeling kunnen worden gebracht, 
die blijven sluimeren, als geen pogingen hiertoe worden aangewend.

Voorts tracht het Museum door het bijeenbrengen van verschillende 
methoden, welke op de scholen worden gevolgd, iets bij te dragen 
tot vergemakkelijking van de studie der leerkrachten bij het buiten
gewoon onderwijs. Dit doel is nog slechts zeer ten deele bereikt, 
daar volledig uitgewerkte methoden in gering aantal aanwezig zijn en 
vooral ook omdat een overzichtelijke rangschikking veel 
vercischt, dan in het Museum aanwezig is.

Op den laatsten Zaterdag van elke maand, 's middags om half 
drie, wordt een rondgang door het Museum gehouden, waarbij ver
schillende vraagstukken, die bij het buitengewoon onderwijs aan de 
orde zijn, worden besproken. Op deze maandclijksche rondgangen is 
iedereen, die zich daarvoor aanmeldt, hartelijk welkom. Verder wordt 
hel Museum op onregelmatige tijden getoond aan groepen van per
sonen, die direct of indirect met het onderswijs aan misdeelden in 
verband staan. Ten slotte kan toegang worden verleend aan onder- 
wijzcrs(-essen), die een bepaald onderdeel nader willen bestudeeren.

In het jaar 1925 heeft het Museum met een flinke inzending mee
gedaan aan de Internationale Tentoonstelling van het Kind, welke 
gehouden is in de groote Feestzaal te Antwerpen. Het heeft aan 
belangstelling voor het hier tentoongestelde niet ontbroken. Het Bestuur 
der tentoonstelling heeft als blijk van waardeering een „grand prix" 
aan de inzending toegekend.

Op kleiner schaal is verder een expositie in orde gebracht bij ge
legenheid van een vergadering van „het Groene Kruis" te Utrecht, 
terwijl in den nazomer van het afgeloopen jaar het Museum in samen
werking met het Blinden-Instituut te Amsterdam de vorming van een 
afzonderlijke afdeeling voor het buitengewoon onderwijs op de Histo
rische Onderwijstentoonstelling te Amsterdam voor haar rekening 
heeft genomen. Deze afdeeling heeft vooral succes gehad door de 
omstandigheid, dat op eiken Woensdag- en Zaterdagmiddag zich 
leerkrachten van de Amsterdamsche scholen voor buitengewoon onder
wijs hebben beschikbaar gesteld om uitlegging te geven.

De afdeelingen voor het doofstommen-onderwijs, het blindenonderwijs 
en het onderwijs aan slechthoorcnden bevatten groote platen, waarop 
door middel van foto's een overzicht wordt gegeven van de wijze, 
waarop in de scholen van de hier bedoelde misdeelden wordt gewerkt.



140

De 
der

I

’i, vervaardigd volgens de 
Handenarbeid het teelten- 
een ruime plaats inneemt, 

i begaafde teekenaars, die

groote verzameling van 
lalve de producten van 

>en ingezonden, 
ggen op arbeid, 
schappij wordt 

verricht. In het bijzonder kan hierbij de aandacht worden gevestigd 
op het weven, dat, zooals uit het materiaal blijkt, door vrij laag
staande zwakzinnigen kan worden uitgevoerd en dat goede gebruiks
artikelen oplevert.

Uit de aanwezige hoeveelheid teekeningen, 
verschillende methoden, blijkt, dat naast den ha 
onderwijs op de scholen voor achterlijken < 
Van groot belang zijn de teekeningen van 
bij uitzondering onder de zwakzinnigen worden aangetroffen.

De afdeeling, welke lezen, schrijven, taal en rekenen omvat, heeft 
voornamelijk waarde, omdat hier talrijke hulpmiddelen aanwezig zijn.

Het blijkt uit de aanwezige gegevens, dat in het onderwijs aan doof
stommen en blinden op zeer voldoende wijze in Nederland is voorzien. 
Bij het blinden-onderwijs kunnen verschillende hulpmiddelen worden 
gedemonstreerd, die alle worden toegepast bij het aanleeren van het 
blindenschrift.

De grootste afdeeling is die van het zwakzinnigen-onderwijs. In 
deze afdeeling zijn talrijke leermiddelen samengebracht, die voor een 
groot deel door de onderwijzers zelf zijn bedacht en vervaardigd. In 
rijken voorraad zijn aanwezig de hulpmiddelen der drie voornaamste 
systemen van elementaire verstandsoefeningen: de leermiddelen van 
Schuijt en Van Riet, de leermiddelen der zintuigsoefeningen van de 
Broeders van Gent en de leermiddelen, welke aangegeven zijn door 
professor Decroly te Brussel. Al deze leermiddelen hebben tot doel 
de meest eenvoudige voorstellingen o.a. van vorm, kleur, gewicht, 
grootte en localisatie den zwakzinnige kinderen bij te brengen. " 
oefeningen zijn van het grootste belang voor het leeren bepalen 
aandacht en voor de ontwikkeling der handvaardigheid.

In nauw verband met de elementaire verstandsoefeningen staat het 
zaakonderwijs, waaraan op de scholen voor achterlijken veel tijd 
wordt besteed. Het doel van het zaakonderwijs is het aantal voor
stellingen en begrippen te vermeerderen en voor zoover deze aanwezig 
zijn, de duidelijkheid en de helderheid ervan te verhoogen. Het in 
het Museum tentoongestelde materiaal toont aan, dat zaakonderwijs 
zeer doelmatig kan worden gegeven door het in verbinding te brengen 
met handenarbeid en door de leerstof zooveel mogelijk aan de werke
lijkheid der dingen te laten beleven.

Op het gebied van handenarbeid is een f 
. werkstukken in het Museum aanwezig. Behj 
de bekende vormen van handenarbeid, zijn voorwerpei 
die het bewijs leveren, dat vele leerkrachten zich toelegt 
welke aansluit bij den arbeid, zooals deze in de maatsc
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Niemand zal zeggen, dat het Museum van het Buitengewc 
wijs in zijn tegenwoordigen vorm voldoet aan de eischen, die men 
aan een goed museum mag stellen. Het kan echter reeds thans be
wijzen leveren van het feit, dat er in Nederland een ernstig streven 
aanwezig is om geestelijk en lichamelijk minderwaardigen op te heffen 
tot een bestaan, dat vooreerst aan de misdeelden zelf voldoening 
schenkt en tevens ieder kan bevredigen, die met de misdeelden in 
aanraking komt.

die het individueelc onderwijs in deze vakken kunnen bevorderen. 
Het valt terstond op, hoe elke voorstander van het individueele 
onderwijs zijn eigen weg gaat en, geïnspireerd door de behoeften 
van eiken leerling afzonderlijk, doelmatige leermiddelen weet te be
denken. Op allerlei wijze kan in deze afdeeling worden aangetoond, 
dat gelijkheid in de manier van werken bij zwakzinnige kinderen niet 
bestaat en dat men goed zal doen de verschillen tusschen de leer
lingen niet te verdoezelen, maar deze te aanvaarden door het onderwijs 
zooveel mogelijk te individualiseeren.

Foto's geven verder een beeld van het werk op sommige scholen, 
voor zoover dit onmiddellijk is gericht op de praktijk van het leven 
Bij den handenarbeid heb ik op het nut van deze werkzaamheden 
reeds gewezen. Voor meisjes is het vraagstuk van de aansluiting der 
school aan de maatschappij reeds voor een groot gedeelte opgelost. 
Met een groot aantal uren, besteed aan het onderwijs in nuttige 
handwerken en voorts met de huishoudklassen voor de oudere meisjes 
is men ongetwijfeld reeds een goed eind op den juisten weg.

De afdeeling, die betrekking heeft op de zwakzinnigenzorg, bevat 
een aantal afbeeldingen van zwakzinnigen, waardoor een overzicht 
van de lichamelijke afwijkingen wordt verkregen. Voorts is van be
lang de collectie portretten van personen, die in een vorige periode 
zich verdienstelijk op het gebied van het onderwijs aan achterlijke 
kinderen hebben gemaakt. Ten slotte mag de aandacht worden ge
vestigd op de voorwerpen, die zijn vervaardigd in de werkinrichtingen 
van oudere imbecillen. Deze werkinrichtingen maken een belangrijk 
deel uit van de nazorg; zij zijn thans reeds in eenige steden opgericht, 
waar zij het mogelijk maken, dat niet weinige laagstaande zwakzinnigen 
in eigen familie kunnen blijven en niet in inrichtingen behoeven te 
worden opgenomen.
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■ \ames en Heeren! Toen ik met den voorzitter de regeling dezer 
' docentenvergadering besprak, heb ik gevraagd of het niet mo- 

gelijk zou zijn dit jaar eenigszins af te wijken van de tot dusver ge
volgde werkwijze, in dien zin, dat niet, zooals gebruikelijk is, een bekend 
spreker't een of ander onderwerp uit de Volks-Universiteits-beweging  
behandelen zou, maar dat er dit keer meer tijd zou zijn voor gedach
tenwisseling over het eigen werk. Want het kwam me voor, dat bij 
het afsluiten van het tiende cursusjaar der V. U. R. voor onze do
centenvergadering een taak was weggelegd en wel deze: Men dient 
gezamenlijk vast te stellen hoever we zijn, wat werd bereikt en waar
heen zich de beweging ontwikkelt. En vooral, heel eerlijk..........wat
eraan ontbreekt.

Bij de viering van hei tienjarig bestaan zullen vriéndelijke woorden 
tot onze V. U. gericht worden, zooals dit ook elders reeds geschied 
is. Maar, hoe dankbaar overigens voor alle vriendelijke bedoelingen, 
ik zie toch ook het gevaar dat erin schuilt, want laat ik 't maar zeggen — 
ik ben van plan eerlijk mijn meening te zeggen — ik zie de laatste 
jaren een zekere zelfgenoegzaamheid in de V. U.-beweging zich ont
wikkelen, een stemming van: we hebben ’t al zoo heerlijk vér gebracht. 
En dit acht ik een groot gevaar voor den verderen groei van het 
werk, waar ’t toch duidelijk is, dat, al is er in de eerste tien jaar 
heel aardig werk gedaan, er nog niet een tiende van den vcreischtcn 
weg is afgelegd. En tevens geloof ik, dat de V. U.-beweging geen 
negentig jaar den tijd heeft om tot de gewenschtc en noodzakclijk< 
ontwikkeling te komen. Op straffe dus van dood te loopen in een 
onvruchtbaar dilletantisme ~ in de geschiedenis der vereenigingen zijn 
hiervoor vele voorbeelden te vinden — zal er moeten worden aange-

“ beeft in hei afgcloopcn jaar de Roller- 
n.t.«r 10-jarig beslaan gevierd. Wij hebben de 
 deze V.U. steeds met waardccring gade ge- 

koestcren voor haar energieke leiding (om niet te zeggen 
groote bewondering. Daarom stellen wij het dubbel op prijs 
zijn gesteld de rede te publiceeren, welke Mejuffrouw van 

gieren in de laatste jaarvergadering van bestuur en docenten van 
decennium heeft gehouden. Het is weldadig en opwekkend iemand 
10 jaar van harden arbeid en groot uiterlijk succes zoo te hooren 

reken over de tekorten en wat er nü gedaan moet worden. Waarlijk, 
tijd van zelfgenoegzaamheid is bier nog verre en zoolang deze geest 

erscht in het Rottcrdamsch instituut, zal het een levend lichaam blij- 
n, dat niet alleen Rotterdam, maar door zijn voorbeeld ons geheele 

land ten goede komt. J. H. G.



I

143

kin/

igen in 
heeft

matten als ethische waardemeter: een 
schapen mensch. Ook niet als element

tenlandschc 
de leider

en hirder moeten worden aangepakt dan tot dusver, ter berei- 
>g van het doel.

Welnu, de voorzitter kon er zich mee vereenigen, dat deze verga
dering zou zijn gewijd aan de bespreking van het eigen werk, en droeg 
mij op, ter inleiding der gedachtenwisseling hier het een en ander te 
zeggen, waarbij ik dan tevens in de gelegenheid zou zijn om iets te 
vertellen van een vergadering van de World Association of Adult 
Education, die ik in Juni in Engeland heb bijgewoond, en waar ik 
zooveel belangrijks heb kunnen waarnemen — niet zoozeer op de ver
gadering zelf, als in gesprekken met afgevaardigden daarna — dat 
ik voor mijn gevoel met een duidelijker begrip omtrent bepaalde vraag
stukken ben teruggekomen. Want veel meer dan uit toegezonden jaar
verslagen en programma's, of zelfs korte bezoeken aan buit< 
instellingen in de vacantietijden, wanneer het werk stil ligt en 
weg is, heeft men aan gesprekken met de werkers zelve.

Dat kwam al, als een overrompeling in de express, die ons naar 
Gantham bracht. TerStond in ’t gangetje van den D-trein, kwam ik 
met een Duitsche collega, leider van de Volkshochschule Leipzig, in 
zoo'n interessant gesprek, dat we twee uur lang geklemd aan een 
raampje en een portier zijn blijven redeneeren, totdat een nuchtere 
Engelschman ons kwam vertellen, dat we er ook bij konden gaan 
zitten. Waarom was dat gesprek voor mij zoo belangrijk? Omdat 
ik daar hoorde van nieuwe, nog niet gepubliceerde en met succes be
kroonde pogingen op ’t gebied van arbeidersontwikkeling, volgens een 
plan, dat reeds geruimen tijd in m’n hoofd had rondgespookt, maar 
waarvoor me de tijd nog niet rijp leek, om ermee voor den dag te 
komen. Welnu, dat succes te Leipzig — ik kom er later op terug — 
en nog vele andere interessante mededeelingen, hebben me den moed 
gegeven om hier voor u met een verlanglijstje voor de Rotterdamsche 
Volks-Universiteit aan te komen.

Maar voordat ik met u kan spreken over den stand van zaken hier 
en in het buitenland, dien ik u eerst te zeggen, wat ik onder volks
ontwikkeling versta.

Men geeft met het woord „ontwikkeling" wel een bepaalden toestand 
aan: een maat, een afgelegden weg, diploma's. Dat is niet de ont
wikkeling die de V.-U. bedoelt, die er in het algemeen de beteckenis 
aan geeft van het Duitsche „ Bildung", waaronder niet wordt verstaan 
lecrcn, aanleeren, kennis, naar de kracht die kennis geeft tot eigen 
opvatting.

Dus ook niet ontwikkeling opv< 
ontwikkeld mensch is een rechtse
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en Heeren, ik heb eens door een Duitschen vriend een groet 
i van dezen Otto Wilhelm, en die luidde ongeveer zoo: .De 

groeten van Otto Wilhelm. Hij heeft het programma 
terdamsebe V.-U. gezien, en hij hoopt voor je, dat je ’t 

nog eens tot een Volkshochschule zult brengen.” Vol- 
ilhelm zijn de Nederlandsche Volks-Universiteiten geen 

Ikshochschulen in den waren zin, maar instellingen ter verspreiding 
populair wetenschappelijke kennis.
dit juist? ’t Was in ieder geval juist, maar wie tusschcn de re

gels lezen kan, bemerkt den laatsten tijd toch we), dat langd
en nergens duidelijk uitgesproken, wel een zwenking pla. 
Ontkend kani echter niet worden, dat officieel, volgens de 
toespraken bij de oprichtingen, de inhoud der statuten, de 
indeeling der programma's in afdeelingcn, de Nederlandsche 
Universiteit toch nog op het standpunt staat dat Prof. Bolzano in 
1811 (niet 1911!) voor zijn Oostenrijksche studenten ontwikkelde, 
toen hij als eerste in de rij van velen betoogde, dat de wetenden aan 
de onwetenden hunne kennis moesten meededen: de plicht van het 
intellect om van hun bezit af te geven. En vandaar de gevolgde methode: 
was het intellect den weg gegaan langs lagere, middelbare en hoogere 
school, ook bij de ontwikkeling van het volk moest een soortgelijke 
indeeling gekozen worden, dus afdeelingen A, B en AB. Wc kregen 
een onderwijs, uitgaande van een bepaalde schoolontwikkeling.

van klassevorming : ontwikkeld is de klasse die boven is,... . of on
der is. Hij die meent ontwikkeld te zijn, omdat hij niet met zijn handen 
werkt, niet met zijn handen eet en in gezelschap mee kan praten, is 
er evenzeer naast als de jongelui van bepaalde jeugdorganisaties, die 
in een eigen en eigenaardige kleedij uittrekken en zingen van: „Wij 
zijn de brengers van een nieuwe cultuur.”

Ik gevoel het meest voor het standpunt van Otto Wilhelm, die 
in 1920 in het programma van de Volkshochschule in Stuttgart schreef 
(verkorte vertaling):

„Wc zijn ontwikkeld, wanneer we met de beste geestelijke goe
deren van ons volk en de mcnschhcid in contact zijn en daaruit onze 
innerlijke en uiterlijke omstandigheden trachten te begrijpen, ons oor
deel over de stroomingen van dezen tijd trachten te vermeerderen, 
pogen geestelijk zelfstandig te worden en het verantwoordelijkheids
gevoel tegenover onszelf en anderen te versterken. Dit is de leidster der 
Volkshochschule. Daarmee onderscheidt zij zich van die instellingen, die 
vak- of vervolgonderwijs geven, evenals van de pogingen op populaire 
wijze de resultaten van wetenschappelijk onderzoek mede te deelen."



145

I

de arbeidersontwikkeling niets gedaan

van het.

noordelijke lan- 
Italië precies zoo als in 

. en Italië zijn komen te 
in Engeland en Duitsch-

Dit is de methode, die aanvankelijk, behalve in de 
den, in Engeland, Frankrijk, Duitschland en Italië pret 
Nederland werd toegepast, en die Frankrijk en Italië 
staan op een doodloopen van de beweging en 
land tot een krachtig omgooien van ’t roer.

Wat zal Holland doen? Dutten, zich op sleeptouw laten nemen, 
of zich naar eigen aard ontwikkelen?

Overal, waar deze methode — door Dr. Bonebakker geestig die 
van sproeier en bouquet genoemd — wordt toegepast, ziet men de
zelfde verschijnselen van mislukking. Uitgaande van een bepaalde 
schoolsche ontwikkeling van het gehoor en volgens schoolsche methode 
kennis verspreidend, vindt men alleen aansluiting bij die bevolkings
groepen, die schoolkennis bezitten: den middenstand,

De arbeider, die jarenlang van school af, in den levensstrijd z'n 
schoolkennis reeds lang vergat, veel meer z’n oogen dan z'n ooren 
oefende, zit als een doove op de cursusbanken,

De luister-cursus heeft voor 
en kan er niets voor doen.

oogen dan z'n
i, blijft weg, komt niet

Hoe werkt nu de beweging in Engeland en Duitschland?
Eerst een kort overzicht van de Engelsche „neutrale" beweging: 

+ 1860 zet Prof. James Stuart de University Extension-beweging in. 
Verspreiding van populair wetenschappelijke kennis uitgaande van 
de Univcrsiteiten. Komt vooral den middenstand ten goede,

1875 stichten de Barnett's Toynbee Hall en ontstaat de Settlement- 
bewéging, Intellectueelen, meestal studenten, wonen te midden der 
bevolking en deelen hun kennis mee.

In 1903 sticht Mansbridge d.e W. E. A. (Workers’ Educational 
Association.) Hij stelt met zijn aanhangers den eisch, dat de aalmoes
methode zal worden opgeheven en zal worden vervangen door een 
methode van wederkeerigheid. Geen intellectualisme, maar vorming 
der persoonlijkheid. In 1909 ontstaat daaruit de University Tutorial 
class-movement. Een Tutorial class heeft een leider, aangewezen door 
de Universiteit, telt + 30 deelnemers, die zich verbinden gedurende 
3 jaar een bepaald vak samen te bestudceren. Eén avond per week 
wordt één uur voordracht gegeven en één uur gediscussiëerd.

De Staat heeft een zeker oppertoezicht: Stelt eischen voor de 
bekwaamheid der docenten, den omvang der clubs, den duur van de 
voordracht en de reeks, de discussies. Wat politiek en religieus 
tendentieus getint is, wordt niet gesubsidiëerd. Iedere club, die aan 
de algemcene bepalingen voldoet, krijgt een bepaald percentage van 
zijn kosten in den vorm van subsidie.

10
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Groote beteekenis hebben voorts in Engeland de week-cnd cur
sussen en de vacantie-cursussen (summer-schools), waardoor de gelegen
heid wordt gegeven aan kleinere groepen cursisten om met hun leider 
samen te werken en samen te leven. Op dit laatste wordt zeer den 
nadruk gelegd.

De nieuwste v<>rm is die van het College (b.v. Beachkroft Settlc- 
ment), waar begaafde arbeiders gedurende meerdere maanden wonen 
om zich geheel aan de studie te wijden.

In Duitschland eerst als in Engeland: Volkstlimliche Kursen uit
gaande van Hochschullehrer. Kennisverspreiding naar de methode 
sproeier en bouquet, Na de revolutie scherpe criticlc op de oude 
methode, afkeer van het intellectualisme. De leuze is: „Er zijn geen 
persoonlijkheden en ’t ontbreekt aan gem<

Zoo zien we dan dezelfde ontwikkeling 
land — waarbij natuurlijk typische lande..,..

Ie periode: de luistercursus.
2e periode: de Arbeitsgemeinschaft.

: periode: de Lebensgemeinschaft.
i Duitschland woedt op het oogenblik de strijd tusschen de aan- 
rfrs van de z.g. universeele volksontwikkeling cn de aanhangers 
net richtingen-onderwijs. Dat de Duitschc Volkshochschule een 
van de revolutie is, is hier sterk merkbaar.

i Engeland daarentegen staat dit onderwijs niet in dienst van 
bepaalde richting. Als vanzelf sprekend wordt aangenomen, dat 

onderwijs voor subsidie in aanmerking komt, dat vrij is 
propagandistische strekking. Propagandistische voorlichting 

tuurlijk, en zelfs in ruime mate, maar wordt nergens met ’t 
voor algemeene volksontwikkeling verward. Ook niet door de 

nartijen. Men is in Engeland, zeer nuchter, niet, zooals in Duitsch
land, sentimenteel bang voor het conflict, de moeite cn zorg die een 
zwakonderlegde voorstander ondervindt bij het kennismaken met de 
tegen-argumenten.

Het typische verschil in volkskarakter blijkt ook in de wijze van 
discussie bij de Tutorial-class en de Arbeitsgemeinschaft. Bij de 
Tutorial-class kan bij de discussie elk onderwerp ter sprake worden 
gebracht; wie wat op z’n hart heeft spreekt. Bij de Arbeitsgemein
schaft is de discussie niet alléén een kameraadschappelijk gesprek, 
waarbij iedere gemaakte opmerking zorgvuldig wordt onderzocht, 
maar ’t is met de voorafgaande voordracht tot een eenheid gemaakt 
naar een te voren ontworpen plan van den leeraar. De docent treedt 
bij de discussies op als voorzitter. Als ’t waar is, dat door deze
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Op groep 4: de menschen met de echte belangstelling, moet het 
V.U.-onderwijs worden ingericht. Men zal goed doen omtrent hun 
aantal een niet te hoog gespannen verwachting te hebben.

In Duitschland en Engeland is men de meening toegedaan, dat 
alleen de wcrkcursus waarde voor hen heeft. Ik ben ’t daar niet 
mee cens. Van een luistcrcursus, mits de docent niet alleen als geleerde, 
maar ook als mcnsch, met sijn cursisten spreekt, kan een buitengewoon 

wekkende kracht uitgaan. Ook is 't aantal cursisten niet gering 
t diep in zich opneemt, maar geen behoefte heeft om zich te uiten.

>elen alle docenten die vervolgcursussen geven. Een schare oude 
deel nooit iets in ’t midden brengt 
aandacht een sfeer van sympathie

methode het niet ter zake vragen stellen van altijd weer dezelfde 
menschen, die nooit te pas, maar altijd te onpas een bepaalde hobby 
naar voren brengen, zou worden uitgesloten, lijkt me dat een 
achtige stap vooruit. Want we weten allen hoe onzakelijke vragen
stellers de dood in den pot zijn voor een vruchtdragende gedachten
wisseling.

4 typen:
de ongeïnteresseerde meelooper, 
altijd weer door nieuwe wordt a 
de man, die altijd in de oppositie is;
de cursist, die materieel voordeel zoekt voor bedrijf of be
trekking ;
degene, die 
streeft.

Groep I bezorgt ons groote getallen, geldelijke inkomsten. Op de 
luister-cursussen hinderen ze niet. Groep 11 vertegenwoordigt de 
zorgenkinderen. Groep III wordt óf teleur®'*®**!'! 'd ■»;; Lomf ;» 
groep 4 terecht.

dat diep in zich opneemt, maar 
Dat voelen alle docenten die verve 
getrouwen, die voor een groot o 
vormen door hun toegenegen 
saamhoorigheid, zoo noodig op iederen cursus.

Dan heeft m.i. de wcrkcursus alleen waarde, wanneer deze door 
„Auslese” ontstaat, dat wil zeggen, wanneer een docent, die eerst 
met een groote groep cursisten gewerkt heeft, met de cursisten van 
de genoemde groep 4, en voor zoover dat actief aangelegde menschen 
zijn, in een studiegroep doorgaat. Daarnaast staan natuurlijk de werk- 
cursussen, die uit practischc oefeningen bestaan en die vaak niet 
door Auslese kunnen worden samengesteld. Laat men het geheelc



148

Een volgend punt, waarvan het gewenscht zal zijn, dat het aan
dachtig worde bekeken, is: De Volks-Universiteit moet niet te hoog 
grijpen, het is niet te min voor haar om heel heel eenvoudig te zijn. 
Het gebodene moet in overeenstemming zijn met den aanleg en het sociale 
milieu van den cursist. En zoo kom ik dan tot het zoo belangrijke 
onderwerp: arbeidersontwikkeling.

V7aar het onderscheid in schoolsche ontwikkeling in Nederland tus- 
schen de verschillende klassen zoo groot is, zal, speciaal voor arbeiders 
volgens een eigen methode, en geheel anders dan tot dusver aan de 
V.-U.’en werd onderwezen, moeten worden gewerkt.

In dit opzicht is in Nederland veel minder bereikt dan in Dene
marken, Zweden en Noorwegen, waar al sinds 100 jaar een inten
sieve verhooging der volkscultuur mogelijk geweest is, door het werk 
in studiegroepen, ook van hen, die weinig schoolonderwijs genoten 
hebben.

Mijn ervaring met arbeiders is: Al dat schuklgeven aan het ont
breken van een zevende leerjaar baat niet. Dat wat de V.-U. op 
het oogenblik biedt, deugt niet voor arbeiders. De schuld ligt in 
hoofdzaak bij de V.-U. en niet bij de lagere school alleen. Zoolang 
wij aan den arbeider een ontwikkeling blijven opdringen die hij niet

programma uit werkcursussen, dus kleine groepen, bestaan, dan komen 
cursisten van alle vier groepen daarin en mislukt de cursus.

Waar het aantal actief belangstellenden niet overwegend groot is, 
kan ~ zeer in ’t belang van den financieelen toestand der V.-U'en — 
met een beperkt aantal werkcursussen worden volstaan. Zij moeten 
alleen meer systematisch dan tot dusver gebruikelijk was in het pro
gramma worden ingevoegd. In ieder geval zou het gewenscht zijn, 
dat er gelden en lokalen beschikbaar waren, om luistercursusscn, 
waarin een groep actief belangstellenden blijkt aanwezig te zijn, ter
stond door een werkcursus te laten volgen, ’t Komt me voor dat de 
te Rotterdam gevolgde methode van luistercursussen met daarop ge
bouwde werkcursussen — maar dan wat meer systhcmatisch door
gevoerd — voor den middenstand wel voldoet, mits een derde schakel 
daaraan zou kunnen worden "toegevoegd: de Zomerschool. De behoefte 
bestaat bij een kleine schare van goed gehalte aan een nauwer contact 
met den docent, nauwer dan op een enkelen avond in de week is te 
verkrijgen. Rustig een bepaald onderwerp gedurende eenige dagen te 
kunnen bespreken is mogelijk in een week-end-cursus of een vacantie- 
cursus. De stichting van een Buiten-Volks-Universiteit is een eisch 
van den tijd en zou wellicht door de gezamelijkc V.-U.’en tot stand 
gebracht kunnen worden.
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verlangt, zal hij niet bij ons komen. En zoolang we niet een onder
wijsmethode gevonden hebben, waarbij dc arbeider zich niet dom en 
onervaren voelt ~ dommer en onervarener dan zijn mcde-cursistcn 
— moeten we van hem afblijven, want we doen hem meer kwaad 
dan goed.

Als er iets treurigs door onze cursussen 
de onderlinge vervreemding en afstand in 
intellectueel in het algemeen van 't leven

En omgekeerd.
Ervaring is er noodig, jarenlange ervaring. Bestuurders, die nooit 

op de cursussen komen of met de cursisten spreken; docenten, die 
in hun studeerkamer leven, zij dienen bun onmacht te erkennen en 
dit werk aan meer bevoegden over te laten, op straffe van een 
mislukking der beweging.

Want er zijn wegen om den arbeider in het ontwikkeling 
betrekken. Ik meen dat die te vinden zijn bij het beroep c 
hebberij. En ik vind 't b.v. heelemaal niet te min 
Universitcit om een cursus voor duivenfokkers te 
steenkool-Engelsch te laten doceeren, en 't lijkt 
niet ónmogelijk voor een heel bekwamen docent, 
en na verloop van enkele jaren, met een groep 
tot een diepgaande natuurstudie.

Ik kan me ook voorstellen, dat de cursussen, die nu over hun vak 
aan metaalbewerkers worden gegeven, op den duur zullen leiden tot 
het samenkomen van een kern van deze cursisten, die de vraagstukken 
van arbeid en bedrijf zullen bestudeeren.

De dan te volgen ondcrwijs-inethode zal m.i. aldus moeten zijn: 
men zal voorloopig de menschen meer moeten laten doen met hun oogen, 
dan met hun ooren.

Ik herinner me in dit verband een frappant voorbeeld. Voor eenige 
jaren gaf de Volks-Universiteit een paar maal in de week een po
pulaire wetenschappelijke voordracht voor werkloozen. De bijeenkom
sten die ’s middags in „Ons Huis” plaats hadden, werden door een 
500-tal werkloozen bezocht. Op een keer zou de mijnbouw-film, samen
gesteld onder leiding van Prof. Van Iterson, vertoond worden. De 
docent, die de explicatie zou geven, bleef plotseling uit, en we waren 
genoodzaakt de film zonder meer te draaien. Mijn verwachting was: 
’t wordt een fiasco. Maai- juist ’t tegendeel bleek waar te zijn. De 
aanwezigen behoefden bij ontstentenis van een spreker niet stil te 
zijn en bespraken ongedwongen hetgeen vertoond werd. Al wandelende 
tusschen de stoelenrijen kon ik toen constateeren, dat die menschen 
op de film ~ die zij voor den eersten keer zagen, en ik voor den
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En nu kom ik terug op d_- D  
Wat ik daar hoordc betrof proefnemingen 
Leipzig en omgeving. Ofschoon de meeningen 
de toe te passen methode, was men op één ] 

dat was, dat voor arbeidersontwikkeling 
dat,

vijfden maal — veel meer waarnamen dan ik. Maar kwamen de teksten, 
dan ging stuntelig en langzaam een luid oplezen beginnen, dat nooit 
verder kwam dan 't halve blad, want dan was de tekst weer weg. 
Maar dat hinderde niet, want deze menschen lazen het beeld met 
een duidelijkheid, die een tekst overbodig maakte.

En ’t slot van den middag was, dat eenstcmming verklaard werd, 
dat ze nog nooit zoon fijnen middag gehad hadden. En voor mij was 
de les: dwing ze niet te luisteren zonder meer, geef veel lichtbeelden, 
veel films; iaat langzaam aan het gesproken woord daarbij aansluiten. 
Ik meen dat langs dezen weg een gehoor zonder schoolsche kennis, 
vrij spoedig tot het volgen van het regelmatig betoog van een popu- 
lairen cursus kan komen.

dat gesprek in den D-trein naar Grantham. 
van de Volks-Hochschule

i omgeving. Ofschoon de meeningen zeer uiteenloopen over 
passen methode, was men op één punt 't eens geworden, 

en dat was, dat voor arbeidersontwikkeling een eigen weg moest 
worden gevolgd, en dat, wanneer men te doen heeft met een niet- 
einheitliche Arbeidersbevolking — die Leipzig wél heeft, daar wordt 
het onderwijs ingericht op den onvakkundigen industriearbeider — 
dat men dan de vakgroepen afzonderlijk moet aanpakken. Speciaal 
voor metaalbewerkers heeft men eigen groepen opgericht en in Dllr- 
renberg is door het Metallarbeiterverband een lieimschule opgericht 
waar de begaafde arbeider vrij van zijn dagelijksche werk, voor een 
jaar en langer ontwikkeling zoekt op basis van Soc.-dem. theorieën. 
Daartegenover geeft de Hochschule Leipzig de voorkeur aan een Heim
schule in de stad, waardoor de begaafde arbeider niet uit zijn kring

<uvdig. Wat ik hiervoor aangaf is het werk dat 
moet doen voor de breede lagen van arbeiders.

groote taak, die de V. U. in Nederland nog volkomen ver
heeft is haar taak van de uitzonderlijk begaafden, die finan

cieel niet draagkrachtig zijn. Dat iedere begaafde zijn weg wel vindt, 
wie durft het volhouden?

Indien het de V. U. zou gelukkken voor deze enkele dozijnen een 
milieu te scheppen van rustig leven, gedurende een jaar of langer, 
waar men na bet dagelijksche werk was, at, werkte, een leider vond 
die voorthielp! Niet ontrukken aan den eigen stand of het beroep, 
alleen maar krachten vrijmaken, menschen die wat kunnen zijn in 
hun eigen kring, in de gelegenheid stellen zich te ontplooien. Dit kan 
niet door voordrachten of cursussen, of vacantieclubs, daarvoor is 
noodig een clubhuis, een college, een Heim.
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'eliaald behoeft te worden. Leipzig heeft o.a. een Volks- 
eim Leipzig-Connewitz onder leiding van Frau Hermes.

Ervaringen met het Onderwijs voor de Rijpere 
Jeugd en Volwassenen in de gemeente Lonneker') 

door T. VAN DEN BLINK.
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niet veel verder 
daargelaten. — 
' *’ ans in zijn
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Mijn conclusie is: voor den middenstand zijn wij < 
weg, voor de arbeiders ontbreekt het nog gansch en t

Hiervoor is noodig meer studie, meer geld en meer 
zich aan dit werk willen geven.

I V Redactie vindt het gcwcnscht, thans weer eens iets mede te 
' deelcn over onze ervaringen met het Onderwijs voor de Rijpere 

Jeugd in Lonneker, na wat daarover in het Juninummer 1926 van 
dit tijdschrift verscheen. Gezien de talrijke aanvragen om inlichtingen 
over dat onderwijs, welke er ten onzent inkomen, is het inderdaad 
niet onwaarschijnlijk, dat voor deze ervaringen belangstelling bestaat. 
En in aanmerking genomen den aard van vele dier vragen, is het 
niet buitengesloten, dat 'er nog wel wat misverstand weggenomen 
kan worden.

Van dat onderwijs loopt thans het vierde cursusjaar. Terug ziende 
op deze bijna vier jaren is de ervaring, welke allereerst de aandacht 
verdient, zeker wel deze : De belangstelling, die onmiddellijk reeds 
bijzonder bevredigend was, is gebleven, ja beweegt zich zelfs nog steeds 
in stijgende lijn. De getallen wijzen dit direct uit. Begon het tweede 
cursusjaar met 913 personen van zeer uiteenloopende leeftijden, die 
aan één of meer cursussen deelnamen, het derde cursusjaar, namelijk 
1926—"27, ving aan met 1020 en het vierde, dus het thans loopende, 
met 124.1 deelnemers. Daar is dus een absolute stijging in deze ge
tallen, die op zich zelf reeds zeer verblijdend is. Indien wij echter 
in aanmerking nemen, dat deze deelnemers gerecruteerd moeten worden 
uit een totale bevolking van 23 i 24 duizend zielen, dan blijkt niet

■) Dc organisatie van het onderwijs aan de Rijpere Jeugd blijft 
land een onopgeloste brandende vraag. Toen het welslagcnde werk te 
twee jaar ervaring achter den rug had. verzochten wij den 
werk, den Heer T. v. d. Blink, een uiteenzetting te geven van 
gedaan werd. Dit v/as in 1926. Thans is men in ons land nog 
gekomen — een heel enkele poging tot navolging van Lonneker 
Wij meenden dat hel goed zou zijn inmiddels over dit werk, dal thans 
vierde jaar staat, andermaal te berichten en vonden gelukkig den Heer 
Blink bereid opnieuw aan ons desbetreffend verzoek te voldoen.
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alleen dat een hoog procent van die totale bevolking 
wijs deelneemt, maar ook, dat het vrijwel onmogelijk 
opnieuw een dergelijk aantal, telkens weer andei 
dat • -  . . .

met de ervaring van de 
cursisten niet zoo maar 
meestal bij het ven 
achtereen daarvan profiteeren. Een niet onbelangrijk 
zelfs alle vier de cursusjaren aan dat onderwijs deel 
op zich zelf een pleidooi voor dezen onderwijsvorm 
worden.

Opmerkelijk is ook, dat zulk een 
dit onderwijs deelnemen :

Van de 1020 cursisten, waarmede het cursusjaar 1926—-’27 begon, 
waren 290 volwassenen, (dus 18 jaar of ouder), dat is niet minder 
dan 28,5%. En van de 1241 deelnemers dit vierde cursusjaar zijn 
371 volwassen, dus 29,8%.

In al de hier boven vermelde getallen zijn de deelnemers 
zoogenaamde „korte cursussen", waarover beneden iets meer, 
begrepen.

Het is ons herhaaldelijk gebleken, ook uit de vragen om inlich
tingen, dat er blijkbaar nog al wat misvattingen bestaan over de 
wijze, waarop het aantal deelnemers tot zulk een hoogte wordt op
gevoerd. Wie mocht meenen, dat de onderwijsvorm zóó aantrekkelijk 
is, dat de liefhebbers onmiddellijk bij de eerste de beste officiëele 
oproeping bij honderdtallen toestroomen, vergist zich natuurlijk en in 
niet geringe mate. Daartoe is de algemeene belangstelling voor 
onderwijszaken bij de groote massa nog steeds veel te gering. Er 
moet . veel en energiek gewerkt worden om de belanghebbenden 
schriftelijk en mondeling, in massa en individueel, voor te lichten en 
op te wekken. Dat op deze wijze al te veel deelnemers geworven 
worden, wien het aan de rechte belangstelling ontbreekt en die dus 
toch ontijdig de lessen verlaten of deze maar al te gemakkelijk zullen 
verzuimen, zooals menigeen vreest, blijkt ten onzent in strijd met de 
feiten. Alles hangt hier af van de manier, waarop dat voorlichten 
en opwekken geschiedt. Wordt daarbij met kracht en klem gewezen 
op den plicht om de lessen trouw en tot het einde te volgen, dan is er 
naar onze ervaring niets tegen en alles vóór, om door een krachtige 
propaganda het leerlingenaantal zoo hoog op te voeren als mogelijk 
is. Het verloop en het verzuim ten onzent wijzen trouwens duidelijk 
aan, dat er geen sprake is van een kunstmatige opvoering van het 
aantal deelnemers, zooals hieronder zal blijken.
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Intusschen is een tweede ervaring van beteekenis, dat een steeds 
grooter gedeelte der cursisten zich uit eigen beweging aanmcldt, wat 
als een belangrijk resultaat van het in vorige jaren gegeven onder
wijs aangemerkt kan worden.

Immers als het onderwijs werkelijk is ingcslagen, bestaat 
kans, dat de leerlingen, die daarvan pre " 
dat zij zelf of hun verwanten, meestal 
of bekenden propaganda maken.

Een andere belangrijke factor in dezen is het tentoonstellen van 
het werk aan het einde van het cursusjaar. Dit geldt speciaal voor 
de naaldvakken en den handenarbeid, maar ook voor andere cursus
sen blijkt daarvan de invloed.

Zoo hadden wij gedurende het derde cursusjaar aan één der scholen 
een cursus voor illustratief teekenen, die zeer goed is geslaagd. Wij 
hebben de aardige werkstukken ter bezichtiging gesteld, met het ge
volg dat dit vierde cursusjaar is aangevangen met een dergelijken 
teekcncursus aan drie scholen.

Het totaal aantal belangstellenden, dat het door de deelnemers 
vervaardigde werk kwam bezichtigen, bedroeg aan het einde van het 
tweede cursusjaar 1222 en bij het sluiten van het derde 1908.

Een andere belangrijke kwestie, waarop wij hier de aandacht vestigen, 
is de totaal verkeerde opvatting, dat dit soort onderwijs voor de 
steden niet noodig zou zijn, omdat daar allerlei gelegenheden zijn om 
zich te ontwikkelen ook voor hen, die uitsluitend op avondonderwijs 
zijn aangewezen, bijv, ambachts- en handelsavondscholen enz.

Wie zoo redeneeren, hebben zich geen voldoende rekenschap 
geven van het doel, dat met dit onderwijs beoogd wordt cn 
personen, die bereikt moeten worden. Dit doel is volstrekt niet, 
bereiding te geven 
maatschappelijke r»n 
meestal onopzettelijk, wel eens een 
genoten onderwijs kunnen zijn. Hoogstens echter geeft 
kennis cn vaardigheid aan de huismoeder en d< 
die door het volgen van een 
het onderwijs meeneemt, waarvan 
schat moeten worden. Vandaar zeker ook, dat die 
steeds groote belangstelling blijven trekken en 
slagen zullen, misschien te meer omdat de lecrlin< 
niet rijp zijn om van dat onderwijs zóó te pr< 
behoeften, welke het huisgezin schept, voldoende

Ook enkele andere cursussen, speciaal die voor boekhouden 
bedrijfscontróle, hebben een uitgesproken practisch doel.
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De hoofdbedoeling van het Onderwijs voor de Rijpere Jeugd is 
echter, kennis en vaardigheid bij te brengen, welke met maatschap-, 
pelijke vooruitzichten niets van doen hebben noch practischc toepas
sing beoogen, doch alleen opvoeding van den enkeling bedoelen. Het 
geleerde moet hem of haar tot een bron van levensvreugde worden, 
om het maar eens heel idealistisch te zeggen. Reeds het aangenaam 
bezig zijn op zich zelf is een resultaat van dit onderwijs, waarmede 
wij alleszins tevreden zijn en ook mogen zijn. Want welke inenschen 
zijn het, die wij in hoofdzaak bereiken ? Kort gezegd: de maatschap
pelijk minst gesitueerde werkers, die in fabrieken en werkplaatsen 
of als loop- en besteljongens meestal een eentonig niet zelden zwoegerig 
bestaan hebben met weinig of geen poëzie en vrijwel zonder voor
uitzichten om met wat schoolsche kennis hun positie te verbeteren, 
ja die gewoonlijk hun werk even goed zonder als met eenigc school
sche ontwikkeling kunnen verrichten. Op deze situatie kan niet genoeg 
nadruk gelegd worden. En dat wel om meer dan één reden.

In de eerste plaats dient het besef door te dringen, dat wij hier 
staan voor een vrij breede laag van personen, tegenover wie de ge
meenschap een ernstige taak van ontwikkeling en opvoeding heeft, 
welke tot heden vrijwel werd verwaarloosd. Dit behoeft niet uitvoerig 
aangetoond. De bloote herinnering aan het feit, dat maar al te veel 
leidende personen tot zelfs in regeeringskringen toe —• men denke aan 
de instelling der Staatscommissie van het Onderwijs aan de Rijpere 
Jeugd — inhalingsonderwijs overbodig achten, zegt reeds alles, immers 
daardoor wordt de geestelijke ontwikkeling van hen, die daaraan het 
meest behoefte hebben, geheel uitgcschakc' ' ~ 
dat wij hun aantal heusch niet gerir

Nu is onze ervaring in Lonneker, 
onderwijs buitengewoon hard noodig is, 
geven, bijzonder op prijs wordt gesteld 
aanmerking genomen, zeer goede resulf

Wij geven hier de getal 
betrekking hebben:

Het tweede cursusjaar begon met 163, het derde met 244 en dit 
vierde met niet minder dan 305 deelnemers aan dat onderwijs, ge
tallen die op zich zelf in hun stijging bewijzen, dat de behoefte bestaat 
en de belangstelling groeit.

Het verloop van het inhalingsonderwijs is, weer alle factoren in acht 
genomen, stellig zeer gering: Het vorige cursusjaar van 244 op 229, 
dit is dus slechts 6°/0. Nu moet volledigheidshalve hierbij wel vermeld 
worden, dat enkele inhalingscursussen volstrekt niet uitsluitend bestaan 
uit leerlingen, die de lagere school niet geheel of met niet voldoende



155 f

■

'ï

i

vrucht hebben doorloof 
is het totaal aantal de< 
te gaan. In dat
en omdat hieri 
staat, krijg 
en zooveel 

En zoo 
le. de Icci 
is moeilijk,

On<

>pen. In een paar buurtschappen onzer gemeente 
eelnemers niet groot genoeg om tot splitsing over 

it gevat voegen wij alles bijeen tot een inhalingscursus 
'bij toch steeds hoofdelijk werken op den voorgrond 

jgen de leerlingen, wat vrij precies voor hun krachten past 
sl mogelijk ook wat bij hun wenschen aansluit.
> gaat dat uitstekend, doch slechts onder deze voorwaarden: 
:rkracht dient bekwaam en ambitieus te zijn, want het werk 

en 2e. hij of zij dient een groote mate van vrijheid te 
genieten, waaraan het naar onze meening den leerkrachten bij dit 
Onderwijs in Lonneker niet ontbreekt. Trouwens die groote vrijheid 
is een onafwijsbare eisch voor den bloei en een gezond uitgroeien 
van het geheele Onderwijs voor de Rijpere Jeugd. Dit meen ik hier 
nog wel eens nadrukkelijk te moeten constateeren, gezien de ons ge
vraagde inlichtingen, waarbij herhaaldelijk het verzoek voorkomt om 
afschriften van lesroosters en leerplannen, en opgaven van gebruikte 
boeken te moge ontvangen. Ondanks de stellig wel goede bedoelingen, 
lezen wij voor ons in dergelijke vragen toch ook wel eens iets van 
de veel verbreide meening: Als de zaak maar goed sluitend op papier 
staat, is of komt alles in orde! Welnu, wij hebben geen vooraf officieel 
vastgestclde leerplannen en zelfs voor het inhalingsonderwijs geen 
lesroosters, omdat wij meenen, dat wij daarmee het karakter van 
dit onderwijs zouden verloochenen. Wellicht tot sommiger gerust
stelling voeg ik echter hier even aan toe, dat er natuurlijk geen sprake 
van is, dat .iedere leerkracht zoo lukraak en op eigen gelegenheid 
wat gaat doen. Volstrekt niet! Maar knellende banden, hetzij van 
bovenaf, hetzij door de leerkrachten zich zelf aangelegd, achten wij 
uit den booze. En nu is dit een verblijdende ervaring na bijna 4 
cursusjaren, dat die vrijheid zoo ongeveer niet anders dan goeds uitwerkt 
en naar onze meening één van de verklaringen inhoudt voor de bij
zondere ambitie, waarmede de leerkrachten in doorsnee dit onderwijs 
geven.

De maatschappelijke positie der deelnemers en het voor velen hunner 
ontbreken van een stimulans tot het bereiken van materieël voordeel 
maken dit Onderwijs zoowel voor leerkrachten als leerlingen extra- 
moeilijk. De eersten behoeven dan ook een geestdrift, die slechts 
geboren kan worden uit het besef, dat hier, als boven is geschetst, 
een opvoedingstaak behoort verricht te worden aan hen, tegenover 
wie de gemeenschap nog wel wat goed te maken heeft. En de prestatie 
der deelnemers zal slechts dan naar billijkheid beoordeeld worden, wan
neer met de beide boven aangegeven factoren wordt rekening gehouden. 
Wij wenschen dat . ditmaal niet in bijzonderheden na te gaan, maar
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meenen met volle overtuiging te mogen constateercn, dat een aantal 
deelnemers van thans, ruim vijf procent der totale bevolking, wel 
afdoendc bewijst, dat in de hier bedoelde maatschappelijke kringen toch 
nog wel wat meer belangstelling is voor eenigc geestelijke ontwikkeling, 
dan velen onzer, gewoonlijk maar klakkeloos, aannemen of napraten. 
Verder dat het verloop gering genoemd mag worden als wij in aan
merking nemen, hoe talrijk de omstandigheden zijn, welke het ontijdig 
eindigen der lessen onvermijdelijk of althans alleszins verklaarbaar 
maken. Voorts dat het verzuim geenszins onbevredigend kan heeten, 
wanneer ook daarbij rekening gehouden wordt met de vele en velerlei 
gevallen, waarbij verzuim niet te voorkomen of tenminste zeer wel 
verschoonbaar is. Het verloop bedroeg het tweede cursusjaar, ge
rekend naar het totaal aantal deelnemers ll,9°/0 (van 913 op 804) en 
het derde 12,l°/0 (van 1020 op 896).

Uit dat alles mag natuurlijk niet afgeleid worden dat wij niet 
anders zouden kennen dan absoluut onvermijdelijk verloop. Wel echter 
zijn de gevallen, waarbij de deelnemers zonder noodzaak of zonder 
voldoend motief de lessen ontijdig verlaten, betrekkelijk gering en is 
dat in de vier jaren stellig minder geworden, wat voor een deel te 
verklaren is uit het feit, dat de deelnemers zich beter leeren oriöntceren 
en minder een cursus kiezen, waarvoor zij niet rijp zijn, of waarvoor 
zij ten slotte toch te weinig gevoelen. Ook mag uit het bovenstaande 
niet gelezen worden, dat er zoo ongeveer heelcmaal geen verzuim is. 
Wij wenschen de zaken niet mooier voor te stellen, dan zij zijn. Wij 
zouden gaarne, speciaal aan enkele scholen, het verzuim minder wen
schen en moeten tot onzen spijt verklaren, dat de medewerking van 
werkgevers in dezen ook nog lang niet altijd bevredigend is, terwijl 
voorts van goede samenwerking met allerlei vereenigingen, die beslag 
leggen op de avonden van jongeren en ouderen, nog wel wat te ver
wachten is. Aan den anderen kant kan echter gewezen worden op 
meerdere scholen en verschillende cursussen, waar het verzuim op
vallend gering is. En voor vrijwel alle scholen en cursussen geldt, 
dat willekeurig verzuim slechts sporadisch voorkomt, een feit, dat 
toch zeker met blijdschap en voldoening geconstateerd mag worden.

Hoe staat het nu met de resultaten van dit onderwijs? Deze vraag 
is niet zoo gemakkelijk te beantwoorden, immers om het resultaat 
te kunnen beoordeeien, dienen wij allereerst ons het doel voor oogen 
te stellen en uit wat wij daarover hierboven reeds zeiden, is direct 
af te leiden dat het ons slechts bij uitzondering in de eerste plaats 
om parate kennis of zichtbaar succes te doen is. Wel zijn er natuur
lijk cursussen, waarbij wij ook dat toonbaar resultaat op het oog 
hebben. Zoo zal bij de naaldvakken niet uit het oog verloren mogen
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worden, dat bepaalde kundigheden van 
toepassing daarvan in het huisgezin, al willen wij 
al te nuchter zijn en een open oog houden voor de 
van een bij meisjes en vrouwen aan te kweekcn b< 
liefde, om zoo noodig met eenvoudige middelen een 
de woning te scheppen, waarvan de zegenrijke opvo» 
op het huisgezin niet overschat kan worden.

Blijkens een door deskundigen ingesteld onderzoek en gezien de 
buitengewoon groote en blijvende belangstelling van de deelneemsters, 
mag stellig geconstateerd worden, dat de resultaten van de naald
vakcursussen over het geheel zeer bevredigend zijn. Toch mag hierbij 
niet verheeld worden, dat onze ervaring ons maar al te duidelijk 
heeft overtuigd van de groote moeilijkheden bij het organisceren van 
deze naaldvakcursussen. Allereerst het vinden van een zoo groot aan
tal geschikte leerkrachten, die in hoofdzaak aan twee uiteenloopende 
eischen moeten voldoen, ze behooren n.l. practisch uitnemend onder
legd te zijn vooral om cursussen te leiden van meisjes en vrouwen, 
die nu al voor het -le jaar het onderwijs in maatknippen enz. volgen 
en tegelijk moeten zij in staat zijn een klasse van niet zelden nog 
al roerige en luidruchtige jonge mcnschen te beheerschcn. Daarnaast 
komt dan het bezwaar, dat hier, veel meer dan bijv, bij het inhalings- 
onderwijs, als belemmering optreedt, n.l. dat deelneemsters, die voor 
de eerste maal den cursus volgen, soms moeten samengaan met haar, 
die reeds jaren achtereen dit onderwijs meemaakten, terwijl eindelijk 
de inrichting van een gewoon schoollokaal zich voor het geven van 
deze naaldvakcursussen weinig leent. Intusschcn blijkt hier weer 
eens voor de zooveelstc maal, hoeveel moeilijker de organisatie van 
dergelijk onderwijs is op het platteland met groote afstanden en minder 
gelegenheid tot centraliseeren, dan in dichter bevolkte centra. Maar 
wij meenen aan het voorbeeld in onze gemeente de gevolgtrekking 
te mogen ontleenen, dat de bezwarende omstandigheden van het platte
land volstrekt niet bij voorbaat als onoverkomelijk beschouwd be
hoeven te worden.

De resultaten van verschillende ontwikkelingscursussen, als Duitsch, 
Engelsch, Ned. taal, rekenen, wiskunde, boekhouden zijn ondanks de 
moeilijkheid, dat de vooropleiding meestal beslist onvoldoende is, 
volstrekt niet onbevredigend. Maar wij snakken voor dit werk naar 
een verplicht zevende leerjaar: hoe kan iemand nu toch in ernst 
meenen, dat óf het 7e leerjaar óf het vervolgonderwijs overbodig is?

Het maken van huiswerk «— voor verschillende ontwikkelingscur
sussen onontbeerlijk — burgert langzamerhand wel wat in, maar de 
huiselijke omstandigheden, de dikwijls lange, vermoeiende dagtaak

practisch belang zijn om de 
ook daarbij niet 
■ groote waarde 
>e)angstclling en 

i prettige sfeer in 
ledkundige invloed



158

en de belang

den op de cursussen illustratief 
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prake van vakteekenen. Dat 
t en daarvoor staat in onze onmiddellijkc omgeving 
ioutilecrde ambachtsschool. Wij geve n „licfhebberij"- 

een lust om te zien met welk een animo jongens, 
i fabriek staan of op een bestelfiets de klanten 

en dergelijken, tenminste één avond in de 
'en en met potlood of pastel of waterverf 
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een lijstje geplaatst, de 
waarde hebben, al

en allerlei afleiding blijken wel zulke bezwaren, dat hier met tact 
opgetreden moet worden om geen zelfs belangstellende deelnemers 
te verliezen.

Een groot succes leverden de cursussen handenarbeid op. Het 
tweede cursusjaar begon met 117. het derde met 166 en dit vierde 
met 174, terwijl nog een groot aantal wegens plaatsgebrek niet toe
gelaten kon worden. Er wordt met buitengewone ambitie gewerkt, 
ook door meerdere huisvaders. Een dier cursisten slaagde zelfs voor 
het B-diploma.

Ten slotte willen wij ook nog wijze 
teekenen, waarmede, als boven werd 
is begonnen. Hier is natuurlijk geen sp 
is ons doel niet 
een uitnemend ge< 
teekenen. En het is ■ 
die overdag in een 
van hun baas afsjouwen 
week zich aan dit werk gev< 
of Oostindische inkt allerlei 
die zij niet zelden waardig keuren, achter 
huiskamer te versieren. Zou zulk onderwijs geen 
is het dan ook niet juist .practisch"?

Ten slotte wenschen wij nog iets mede te declen over een nieuwe 
poging, die wij het vorige cursusjaar hebben gewaagd en met vol
doend succes om die dit jaar voort te zetten. Het leek ons n.1. toe, 
dat er nog al wat personen zijn, die, om welke reden dan ook, be
zwaren hebben tegen het volgen van een cursus, die bijna het halve 
kalenderjaar duurt, doch die wel ambitie zouden hebben om over 
een bepaald onderwerp in één of eenige avonden te worden ingelicht. 
Dit had de stichting van zoogenaamde „korte cursussen' ten gevolge. 
Daarvan zijn er het vorige jaar twee gegeven. De eerste hebben 
wij genoemd: „De electriciteit en haar toepassing”. Zij duurde drie 
avonden en werd met groote belangstelling door 39 personen gevolgd, 
waarvan de jongste 13 en de oudste 42 jaar was. Op de meest 
populaire wijze en met zeer eenvoudige hulpmiddelen werden be
handeld : de wrijvings-electriciteit, de eerste elementen, verbetering 
van deze, de electro-magneet en de daarvan afgeleide werktuigen, 
opwekking van den electrischen stroom door inductie, de telefoon, 
de dynamo en haar toepassing, de gevaren der electriciteit en hoe 
die zooveel mogelijk te voorkomen, het meten van de electriciteit en 
iets over de hedendaagsche centrale.

Dank zij de toewijding van den betrokken leider
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stelling van de cursisten, achten wij dezen cursus zeer g
Den tweeden „korten cursus” betitelden wij: „Lezen 

Doel was : de smaak voor goede lectuur te ontwikkelen en 
wegwijs te maken bij de keuze daarvan, mede om op 
contact te leggen tusschen dezen cursus eenerzijds en d< 
leeszaal andererzijds. Om ccnigen indruk te geven van de 
cursus behandelde stof, noemen wij: Over het lezen zeil 
invloed daarvan, inleiding over kunst, voorbeelden van echte en 
onechte poëzie, inleiding over Multatuli, idem over Nico laas Beets, 
idem over De Gencstet, idem over De Vlamingen, idem over Adama 
van Scheltema, iden over Sagen en Legenden, enz. enz. Wij doen 
natuurlijk bij deze opsomming maar enkele grepen. Alle beschou
wingen werden door tal van voorbeelden verduidelijkt en steeds 
kregen de cursisten ook gelegenheid om uit een niet al te gemakke
lijke bloemlezing hun leeskunst te toonen en te beoefenen.

Deze cursus werd met groote belangstelling gevolgd door 29 per
sonen van 14 tot 38 jaar, allen zonder andere schoolsche ontwikkeling 
dan die het lager onderwijs der gewone volksschool bijbrengt en 
allen uit den arbeidersstand. Zoo was o.a. de oudste een weduwe 
die in haar eigen onderhoud en dat harer kinderen voorziet door het 
werk in de textielfabriek. Toch verzuimde zij maar zelden.

Over het nut van zulk een cursus behoeven wij zeker niet uit te 
weiden. En over de eischen die aan den leider gesteld worden, even
min. Deze zoogenaamde „Korte cursus” heeft niet enkele avonden 
geduurd, doch is met het oog op de belangstelling der deelnemers 
en de onuitputtelijke stof telkens voortgezet, tot hij gelijk met de 
andere cursussen, tegen April, werd stopgezet.

Bij den aanvang van het thans loopende cursusjaar zijn aan twee 
scholen dergelijke leescursussen gesticht, terwijl weer een Korte 

over een natuurkundig onderwerp in bewerking is. Zelfs zijn 
op dit oogenblik de plannen gereed voor een cursus van 6 avonden 
over de Pluimveeteelt, die, voorbereid door een afzonderlijke com
missie, mede onder de auspiciën van het instituut „Onderwijs voor 
de Rijpere Jeugd en Volwassenen" gegeven zal worden en waar
mede nu eens een bij uitstek practisch doel wordt beoogd.

Van alle ervaringen, welke wij door dit Onderwijs Rijpere Jeugd 
rijker zijn geworden, is er wel geen zoo overheerschend als deze, 
dat wij daarmede vóór alles niet praclische maar idiëele doeleinden 
moeten nastreven, door de volksopvoeding in den ruimsten zin van 
dit woord te dienen. Bovendien blijkt, dat er op dit terrein nog 
zóóveel en zulk nuttig, neen noodzakelijk, maar bijzonder moeilijk 
werk te doen is, dat het toeval hierbij geen rol mag spelen, n.1. of



■

160

I

het Al dan niet door het particulier initiatief tér hand genomen zal 
worden. En eindelijk is het duidelijk, dat bij het gchccle ontwikke
lingswerk ten behoeve van de bovenbedoelde rijpere jeugd en vol
wassenen een zekere eenheid van leiding niet mag ontbreken. Dat 
hierbij de steun en medewerking van particulieren niet afgewezen 
doch dankbaar aanvaard behoort te worden, behoeft zeker niet gezegd.

Die overtuiging heeft aanleiding gegeven tot de stichting van een 
„Gemeentelijke Commissie voor Volksontwikkeling in Lonncker", welke 
geflankeerd door de Volksuniversiteit, het Departement Boekelo van 
het Nut en mogelijk in de toekomst nog andere dergelijkc instellingen 
het Onderwijs voor de Rijpere Jeugd en Volwassenen wil voortzet
ten en aanvullen- door het houden van voordrachten, lezingen enz. 
Deze Commissie is nog slechts enkele weken oud, doch is reeds haar 
werk begonnen. Zij gaf n.1. een voordracht met lichtbeelden over 
„De Geschiedenis van Glanerbrug”, waar de in Twente algemeen 
bekende en geëerde folklorist J. J. van Deinse de Commissie een 
buitengewoon succes bezorgde, blijkende onder meer hieruit, dat het 
aantal bezoekers, uit alle klassen der bevolking, ongeveer dubbel zoo 
groot was als het aantal beschikbare zitplaatsen.

Dezer dagen ging de tweede voordracht met lichtbeelden, over 
van planten en dieren, zooals dat in onze onmiddcllijke 

waar te nemen. De volgende maand hoopt de Commis- 
op geheel ander terrein haar doel : „Volksontwikkeling” te 

n. Zij heeft ee n kwartet van bekende musici uit de omgeving 
gevonden eenige eenvoudige composities van grootmeesters 

>nkunst uit te voeren en wel met korte toelichtingen, om zoo de 
: op te voeren van amusement tot ontwikkelings- en opvoe- 
•iddel.

het leven 
omgeving is 
sie weer < 
benaderen 
bereid

muziek 
dingsmi

W^ij geven al het bovenstaande niet — en dit zij hier, wij hopen 
ten overvloede, opgemerkt — omdat wij meenen, dat wij de zaak in 
Lonneker thans volledig en feilloos voor elkaar hebben. Dat zij 
verre. Wij weten maar al te goed, dat het slechts de eerste tastende 
schreden zijn op het pad, dat leiden zal naar een ietwat voldoende 
belangstelling en ontwikkeling van de breede massa, welke wij op het 
oog hebben en waarvan ieder individu als lid der gemeenschap en 
meer nog als mensch moreel recht heeft op een grootere aandacht voor 
zijn geestelijke ontwikkeling, dan daaraan tot heden werd gewijd. Maar 
krachtens onze ervaring meenen wij ook, dat het dan toch enkele 
schreden zijn, die wij vorderden. En omdat dit ging langs een weinig 
gebaand pad, achten wij het niet geheel onmogelijk, dat onze erva
ringen anderen, die van goeden wille zijn om iets op dit terrein te 
bereiken, misschien een weinig van dienst kunnen zijn.
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’chiatrisch geschoold is — 
een interessant stelsel van

Consultatiebureaux voor moeilijke kinderen 
door Mr. E. C. LEKKERKERKER.

Tlelangrijk is de invloed welke deze consultatiebureaux zich meer 
en meer in het maatschappelijk leven verwerven. In de eerste 

plaats denken wij aan:
De consultatiebureaux in verhouding tot de school. Aanvankelijk op

gericht voor jeugdige delinquenten, zijn de consultatiebureaux meer 
en meer op preventief terrein getreden, en zich bezig gaan houden 
met kinderen die nog niet de wet hebben geschonden, doch blijk geven 
die richting uit te gaan. Het ligt voor de hand dat de beweging 
voor geestelijke preventie hier contact kreeg met de school: In de 
eerste plaats toch is het de school waar gebrek aan sociale aan
passing van een kind zich gewoonlijk het eerst openbaart door spijbelen, 
slecht leeren, zenuwachtigheid, moeilijkheden in den omgang met andere 
kinderen, en zoo vele andere aanwijzingen welke den deskundige doen 
weten dat er aan de geestelijke groei van een kind iets hapert. En 
in de tweede plaats is de school de eenige instelling door welke alle 
burgers van de Staat heen moeten gaan op een leeftijd, dat verandering 
van hun persoonlijkheid nog makkelijk is. Het is dus begrijpelijk dat 
men meer en meer de school maakte tot het medium van geestelijke 
en sociale voorzorg. Op dit terrein nu kreeg het consultatiebureau 
steun van een instituut, dat langs anderen weg in het Amerikaansche 
leven was opgegroeid, n.1. de „visiting teacher". De visiting teacbers 
zijn maatschappelijke werksters aan de scholen verbonden, die bij 
ongeoorloofd schoolverzuim of andere moeilijkheden in schoolkinderen 
de oorzaken ervan trachten op te sporen en de zaken in het reine 
trachten te brengen. Uit de samenwerking nu tusscben de visiting 
teacher — die vooral in de laatste jaren meer en meer psychologisch 
en psychiatrisch geschoold is — en het consultatiebureau is in enkele 
steden een interessant stelsel van psychische preventie op de scholen
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og geheel en al
>end, doch wij hebben nog
:1 kennis en ervaring zal no£

maar bij benadering toe
ïventie. De beste consul
i dan ook steeds voorop gesteld dat

ontstaan: de visiting teacher werkt op de scholen, ontdekt er, dank 
zij haar psychologische deskundigheid, eerder dan anderen de symp
tomen van geestelijke moeilijkheden in kinderen, en behandelt zelve 
de eenvoudige gevallen; achter haar staat hef consultatiebureau voor 
de behandeling van de moeilijke gevallen, waarbij het weer voor de 
uitvoering ervan van de diensten van de vistiting teacher gebruik 
kan maken. Vangroot belang is in dit verband het feit dat in Amerika hoe 
langer hoe meer het streven baan breekt om aan de scholen een grootere 
rol toe te bedeelen in de behandeling en de preventie van jeugd
criminaliteit, waardoor zij meer en meer werk voor de kinderrecht- 
banken voorkomen. Wij kunnen op al deze interessante verschijnselen 
niet verder ingaan, doch dit teekent voldoende welke een hoogst 
belangrijke rol consultatiebureau en visting teacher langzamerhand gaan 
spelen: verbonden aan de scholen, en op vele andere wijsen, helpen zij 
meer en meer mede om krachtige organen te scheppen voor de bestrijding 
en voorkoming van jeugd-criminaliteit, welke spoedig in het geheel der 
maatregelen ter bestrijding van den misdaad een belangrijke rol zullen 
vervullen.

Het consultatiebureau als centrum voor wetenschappelijk onderzoek. M et 
dat al weten wij nog heel weinig van psychologie en psychiatrie, en 
de practische toepassing ervan bij de oplossing van onze sociale pro
blemen staat nog geheel en al in de kinderschoenen. Wijde perspec
tieven zijn geopend, doch wij hebben nog slechts den eersten stap 
gedaan. En veel kennis en ervaring zal nog moeten worden vei gaard, 
eer wij ook nog maar bij benadering toe zijn aan een behoorlijke 
maatschappelijke preventie. De beste consultatiebureaux in de Veree- 
nigde Staten hebben dan ook steeds voorop gesteld dat wetenschap
pelijk onderzoek hun eerste object moet zijn. In 1917 reeds sprak deze 
gedachte uit een wet van de Staat Illinois, welke een psychiater tot 
State criminologist aanstelde en hem machtigde een bekend consul
tatiebureau te Chicago, grootendeels voor Staatsrekening, over te 
nemen, „ten einde wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten 
naar de oorzaken van misdadigheid en de middelen ter voorkoming 
daarvan." Het behoeft geen betoog dat de consultatiebureaux bijzon
der goede gelegenheid bieden voor studies van dezen aard: zij beschik
ken over een overvloed van ongezocht „materiaal", en over deskundigen 
die het verwerken kunnen — vaak worden „research workers", d.i.: 
wetenschappelijke onderzoekers, opzettelijk daartoe aan de staf van 
het bureau verbonden —; en in enkele der beste consultatiebureaux 

meer belangrijke studies ondernomen, welker 
belangstelling tegemoet zien.

nu voor ons land ?



zijn 
door

163

l

vormen 
telling in

icnten worden 

ne sociale con- 

jericht 

r bc-

■en van
houden

opvoedingsbureaux 
rchiater. die voor c 
niet, zooals bovenvermi 

; kostelooze . 
schier, zooals

In de eerste plaats is het wel duidelijk dat de fundamenteele ge

dachten, welke hieraan ten grondslag liggen, voor ons niet nieuw zijn. 

Sinds jaren kennen wij onze psychiatrische adviseurs bij de kinder

politie en onze Observatiehuizcn, waar jeugdige delinquc 

opgenomen ter observatie. Wij kennen ook eenige kleine 

sultaticbureaux: o.a. werden er in het afgeloopcn jaar twee opgei 

te Utrecht en te Rotterdam, terwijl twee andere reeds eerder 

stonden in Den Haag en Zeist. De consultatiebureaux van de Centrale 

Vereeniging ter Behartiging van de Maatschappelijke Belangt 

zenuw- en zielszieken gaan eenigszins in dezelfde richting — al I 

zij zich meer bezig met uitgesproken pathologische gevallet 

eenige andere consultatiebureaus zijn in voorbereiding. ')

In het afgeloopcn jaar werd opgericht de Ncderlandsche Vereeni

ging ter Bevordering van Consultatiebureaus voor Moeilijke Kinderen. 2) 

eenigszins overstelpende — belangstelling bij 

gedachte in vele kringen rijp was. De 

Vereeniging inmiddels ontving, 

van de belangste 

’, anderdeels als aanwijzing waar en hoe 

itiebureaux wordt gevoeld. Daar is de weten- 

ingstclling v 

de belang

') Daarnaast zijn er vele particuliere opvoedingsbureaux verrezen, d.w.z. 
burcaux gevormd door een paedagoog of psychiater, die voor een bepaald hono
rarium, gevallen in behandeling nemen, en niet, zooals bovenvermelde bureaux, 
met een sociaal doel geheel of gedeeltelijk kostelooze hulp bieden. Voor de ont
wikkeling van onze sociale voorzorg zijn echter, zooals begrijpelijk is, de sociale 
bureaux van hel meeste belang, zoodat wij de particuliere burcaux dan ook 

verder verwaarloozcn.
3) Secretariaat: Linnaeusparkweg 37, Amsterdam O.

van Consultat 

De — aanvankelijk wel 

de oprichting bewees dat de 

vele brieven, welke deze ’ 

interessant materiaal, eensdeels als maatstaf 

verschillende kringen, 

hoefte aan consulttati 
schappelijke belangstelling van hoogleeraren in strafrecht, sociologie 

en paedagogiek; de belangstelling van menschen uit de practijk: 

kinderrechters, jeugdleiders, kinderpolitie, schoolartsen, hoofden van 

opvoedingsgestichten. Directeuren van strafinrichtingen schrijven hoe

zeer zij van oordeel zijn dat velen van hun delinquenten nooit hun 

inrichting betreden zouden hebben, indien in hun jeugd hun moeilijk

heden beter begrepen waren geweest.

Van allerlei aard zijn ook de opmerkingen en voorstellen die worden 

geopperd: Vereenigingen „Pro Juventute”, consultatiebureaux voor 

zenuw- en zielszieken, bureaux voor beroepskeuze, vereenigingen op 

opvoedkundig terrein vragen samenwerking. Een vereeniging tot uitzen

ding van kinderen naar buiten wil haar werk van lichamelijke voorzorg 

aanvullen met de psychische verzorging welke de consultatiebureaux 

der Vereeniging in gevallen van moeilijke kinderen zouden kunnen 

verschaffen. Uit verschillende steden komen vragen hoe te komen
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gegroeid uit de behoefte aan gelegenheden, 
iddellijk uit hun milieu moeten worden ver

en hieraan heeft

tot oprichting van een consultatiebureau. Er worden vier, vijf plannen 
geopperd inzake de opleiding van het personeel voor consultatiebureaux, 
er zijn voorstellen betreffende de oprichting van een studie-centrum. 
Allerlei verzoeken om inlichtingen zijn er bij, wat de mogelijkheden 
zijn in deze of gene richting, en ~ meest dringend van al ■— zijn er 
de brieven van ouders, die weten willen, waar zij met hun moeilijke 
kinderen — die zij den weg dcr mislukking op zien gaan — heen 
moeten. Inderdaad, beschikte de Vereeniging over een millioen, zij 
zou er dadelijk raad mee weten.

Uit alle wirwar van gedachten rijst allereerst de behoefte aan een 
centraal inlichtingenbureau, een rustige observatiepost, waar inlich- 

en verstrekt, en verstandige plannen gemaakt kunnen 
vormen zich langzamerhand andere plannen inzake 

van consultatiebureaux, opleiding van werkkrachten, voor
in de behoeften van het platteland op dit gebied — doch 

les ten slotte af zal hangen van de middelen waarover de 
ing te beschikken zal krijgen, 
begonnen is — is het wat vooi 

over te doen. Slechts dit eene zij nog 
It niet andere organisatie's die reeds in

tingen verzameld en verstrekt, en verstandige plannen 
worden. Daarnaast vormen zich langzamerhand ander< 
oprichting van consultatiebureaux, opleiding van weel 
ziening in de behoeften van het platteland op c 
daar alles ten slotte af zal hangen van de midd< 
Vereeniging te beschikken zal krijgen, en de financiëele acte feitelijk 
nog niet begonnen is —- is het wat voorbarig hier nadere mededee- 
lingen over te doen. Slechts dit eene zij nog gezegd: De Vereeniging 
bedoelt niet andere organisatie's die reeds in dezelfde richting werken 
voorbij te gaan, doch zoekt welbewust gebruik te maken van hetgeen 
reeds bestaat. Geen organisatie dus van bovenaf, doch stimuleering 
van plaatselijk initiatief en va n reeds bestaande organen.

Wellicht mag ik hier tot besluit nog enkele persoonlijke opmer
kingen toevoegen.

Ik denk bij dit alles s 
eerste plaats de Observat 

Observatiehuizen zijn 
kinderen, die onmic 

, voorloopig kunnen worden ondergebracht; 
sgevoegd de gedachte deze detentie tevens dienstbaar te 
i de observatie. Alleen zóó is te verklaren de anders onbe

grijpelijke omslachtigheid van ons observatiestelsel, volgens hetwelk 
kinderen zes weken, drie maanden, als het kon, nog langer, worden 
vastgehouden uitsluitend om hen te leeren kennen. De moderne psy
chologie begint echter hoe langer hoe meer er aan te twijfelen of 
men de kinderen wel goed leert kennen door hen te observeeren in 
een onnatuurlijke omgeving, of het niet veel beter is door een des
kundig maatschappelijk onderzoek naar het vroeger leven en het 
gewone milieu van het kind na te sporen, niet alleen hoe de kinderen 
zijn, doch ook hoe ze zoo geworden zijn. En practijk zoowel als weten
schap hebben ook herhaaldelijk aangetoond, dat de met opsluiting
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Of ook organisatorisch het consultatiebureau in het middelpunt 
ïntute zou moeten staan, is een tweede vraag.
:n dat Pro Juventutc wel de fcitclijkc beschikkir 

en meehelpt aan do instandhouding ervan, doel 
stempel op drukt.

gepaard gaande observatie vele bezwaren meebrengt, niet alleen wat 
betreft de z.g. moreele besmetting en alle andere aan het gcstichtsleven 
min of meer inherente gevaren, doch ook omdat deze, vaak zoo ruw 
ingrijpende, maatregel, niet zelden veel voor de latere behandeling 
bederven kan, doordat het vertrouwen, de reputatie, de goede wil, 
van het kind en zijn ouders er door worden geknakt. Gelukkig dat, 
ook in Obscrvatiehuiskringen zelve, meer en meer het inzicht baan- 
breekt: alléén opname in een Observatiehuis, wanneer vastzetting 
onvermijdelijk is, doch in beginsel zooveel mogelijk onderzoek langs 
maatschappelijken weg, waarbij het kind in een normale, vrije om
geving kan blijven. En dan rijst bij mij de practische vraag: kan de 
staf van de tegenwoordige Observatiehuizen — voorzoover zij bestaat 
uit paedagogen, psychiaters, psychotechnisch geschoolden of maat
schappelijke werkers — misschien niet fungeeren als of deel uitmaken 
van een consultatiebureau, — een consultatiebureau dat min of meer 
zijn zal als een voorpost, waar eerst de gevallen in behandeling 
worden genomen, vóórdat men tot de zoo ingrijpende en dure maat
regel van observatie in een Observatiehuis besluit ?

In de tweede plaats denk ik aan de vereenigingen „Pro Juventute". 
Is eigenlijk het werk der consultatiebureaux niet voor een deel de 
historische taak van „Pro Juventute” ? Doch Pro Juventute, zooals 
het nu is, is niet voor deze taak uitgerust, omdat zij, die er het 
werk doen, niet voldoende deskundig zijn. In gedachten zie jk echter 
het moderne Pro Juventute, waar een consultatiebureau het middel
punt vormt ’), waar de ambtenaren voor de kinderwetten geworden 
zijn tot de psychologisch geschoolde maatschappelijke werkers van 
het bureau, dat, met hen, richting en leiding geeft aan het werk des 
patroons, en een bron zal zijn van voortdurende inspiratie en studie 
ter verbetering van de methoden in de bestrijding der jeugdcrimina
liteit. Zóó alleen kan ik mij denken, dat voor Pro Juventute, dat in 
de laatste jaren hier en daar terrein verliest, zich nieuwe perspec
tieven zullen openen en nieuwe bloei voor haar zal aanbreken. Zal 
Pro Juventute met den nieuwen tijd meegaan, of zal het ~ toegevend 
aan de knusse zelfgenoegzaamheid van vele patroons die eigen werk 
zoo mooi vinden — toelaten dat andere weer deskundige organen 
Pro Juventute overvleugelen? Het is hoopvol dat verschillende af- 
deelingen van „Pro Juventutc” blijk hebben gegeven den nieuwen
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Paedagogische zwerftochten 
door IDA HEIJERMANS.

aan inrichtingen

koers te willen en doen wat wij kunnen om, met behoud van de 
groote toewijding der vrijwillige patroons, dilettantisme in het werk 
te verdrijven.

De grootste 
van het cons uitat 
zijn pre, 
school waar • 
terrein wordt 
rijk stuk pre, 
dc schoolarts

stemmen zijn opgegaan

perspectieven liggen echter o.i. in de samenwerking 
Uitbureau en de school. Op geen ander terrein toch 

sventieve maatregelen zoo wel door te voeren als in de 
de jeugd zoo gemakkelijk te bereiken is. Op medisch 
er — door de schoolartsendienst — reeds een belang- 

sventief werk verricht; en het is geen toeval dat onder 
tsen en schoolverpleegsters in de laatste jaren meer en 

meer stemmen zijn opgegaan voor een ruimere opvatting van 
taak dan de zorg voor het lichamelijk welzijn 
haaldelijk dringen zich psychische en 

op, en de moderne schoolarts vraagt 
:hiatrische scholen, om ook voor
Zouden hier voor consultaticbureaux g 
weggelegd ? Hoeveel noodeloos leed wc 
n, hoeveel talent verkeerd geleid, hoeveel levensgeluk

: laatste jaren 
opvatting van hun 
der kinderen. Her- 

maatschappelijkc problemen aan 
hem op, en de moderne schoolarts vraagt om bijzondere sociale en 
psychiatrische scholen, om ook voor die ruimere taak berekend te 
zijn. Zouden hier voor consultaticbureaux geen groote mogelijkheden 
zijn weggelegd ? Hoeveel noodeloos leed wordt er door kinderen ge
leden, hoeveel talent verkeerd geleid, hoeveel levensgeluk geknot ? 
Hoeveel menschen bereiken werkelijk het maximum van levensbe- 
kwaamheid, de volle ontplooïing van hun persoonlijkheid ? Het is, 
zooals Prof. Kohnstamm op een der voorbereidende vergaderingen 
tot oprichting van bovengenoemde vereeniging zeide : Hier is een 
groot stuk volkswelvaart en volksgeluk te bevorderen. Zullen wij 
het werk aanpakken, of zullen wij ons nageslacht de dubbele lasten 
laten dragen ?

VT u, °P het oogenblik, dat ik schrijven ga hetgeen volgt, ligt mijn 
' arbeid in de school voor het aller-, allergrootste deel achter 

mij. Vanzelf dus kom ik tot vergelijken, overwegen, lessen trekken 
uit ervaringen, vooral ook, omdat het mij is of ik den laatsten tijd 
reizen maakte op het gebied van opvoeding en onderwijs. In mijn 
lectuur vertoefde ik in Amerika en Engeland, Rusland en Afrika, 
Duitschland en Frankrijk. Nog meer landen en streken zou ik kunnen 
opnoemen, indien ik niet enkel dc hoofdroutes wilde aangeven van 
mijn reizen en trekken in de wereld der geschriften.

Maar ik vertoefde ook elders. Ik bracht bezoeken
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socht 
ij in

nu beginnen met de uurtjes, doorgebracht bij de zwak-

en scholen om 
idealen van

die in de 
mevr. R. 

Joosten-Chotzen. In Amersfoort zag ik de gedaltoniseerde school van 
den hecr Bolt, met de kleuterklassen, eraan verbonden; in den Haag 
werd ik toegclaten tot de vrije school, de stichting der Antroposofische 
Vereeniging.

Er kan dus door mij van de overtuigii 
materiaal heb verzameld, hetwelk aan ar 
gegeven worden, omdat ik putte uit 
onderzoekingstochten in mijn omgeving 
reiken, en de ervaringen, opgedaan in

met eigen oogen te zien hoe hier en daar opvoedings- 
dczen tijd in toepassing worden gebracht.

Ik begon met toegang te vragen in scholen voor misdeelde kinderen, 
omdat ik reeds door de ervaring wist, dat voor hen er altijd gezo 
en geworsteld is moeten worden door den onderwijzer, daar hij 
het levende materiaal voor hem tegenstand moet overwinnen, in veel 
geringer kracht aanwezig in het normale kind.

Zoo was ik dus bij achterlijken en lichamelijk gebrekkigen, doof
stommen en blinden, maar ook later in de nieuwe kleuterscholen, 
door Rotterdam en Amsterdam voor de kleintjes gesticht, in 
meentelijke Montessori lagere school te Amsterdam en 
Lairessestraat daar beheerd door mej. C. W. Tromp en

ing worden uitgegaan, dat ik 
inderen ter beoordeeling mag 
een wereldreis in de boeken, 
of plaatsen, makkelijk te be- 
eigen arbeid.

Laat mij 
zinnigen.

In 1904 ben ik ook. bij hen geweest en bracht mijn indrukken toen 
onder woorden in De Vrouw. Sedert dien tijd tot nu heb ik mijn be
zoek niet herhaald, omdat het leven steeds minder tijd liet. Toen had 
Rotterdam slechts twee klassen ingericht voor zijn achterlijke kinderen 
en was daarmee nog de meeste Hollandsche steden vooruit. Nu zijn 
er verschillende scholen voor hen, zoowel openbare als bijzondere. 
Er is betrekkelijk geen reden tot vreugde om dezen groei gade te 
slaan, want het groote aantal achterlijke kinderen is hoofdzakelijk 
natuurlijk een degeneratieverschijnsel, gevolg van ziekten en alcoholisme 
der ouders en oeconomische verwaarloozing.

Doch als dit geconstateerd is, blijft er niets anders over in den 
bezoeker dan ontroerende vreugde over het feit, dat het achterlijke 
kind met zooveel zorg behandeld wordt en met zoo algeheele toe
wijding van de onderwijzers en onderwijzeressen, die dat kind helpen 
opvoeden.

Ik was slechts in één school, omdat het mij niet om een vergelijkende 
studie te doen was, doch om den indruk en koos daartoe de inrichting,
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was het

voortgei'
er, als

een klasse van groote meisjes 
blijder werkvreugdc gezien dan bij die 

gevonden: een- 
: de naald. Die 

naaiden en breiden, babbelden geen oogenblik, al werd er 
haar gelet, zij werkten, werkten, legden hun arm, klein zieltje 

hun handen met algeheelen ijver. Die arbeid nam 
er een „festijn” was, omdat er één 

echt thee mocht schenken, echt tracteeren, 
voor het werkelijke leven.

de tractatie waren bijzaak. Hoofdzaak 
arbeid, berekend

welke voortgekomen was uit die, welke ik in 1904 bezocht. Toen 
waren er, als ik reeds zeide, slechts twee klassen onder het hoofd, 
den heer D. Köhler. Nu kwam ik in een groot gebouw en vond er den 
heer de Haan, onderwijzer voor de achterlijken in 1904, als hoofd 
terug.

Verschillende keeren ben ik er nu geweest, omdat er voor mij iets 
fascineerends lag in het misdeelde van die kinderen en de wijze waarop 
wie over hen waken, ze trachten op te heffen uit het moeras der 
stompzinnigheid. Want die kinderen zijn beklagenswaardiger dan, vind 
ik, bijv, de blinden eri de doofstommen. Soms zijn zij afzichtelijk leelijk, 
maar in de meeste gevallen maken zij op den oppcrvlakkigcn beschou
wer den indruk van normaal te zijn, zoodat zij maar al te dikwijls 
weerloos staan tegenover verleiding, misbruik door den sterkere, en 
plaagzucht van eigen omgeving.

Wie echter hoort hoe groote jongens en meisjes vechten met moeielijk- 
heden, welke het kleine normale kind in een oogcnblik onder de knie 
heeft, voelt zich het hart overloopen van deernis met die misdcclden, 
welke soms zoo zwaar boeten voor de zonden, door het voorgeslacht 
begaan, verwaarloozing, wreedheid en de gevolgen moeten dragen van 
allerlei zonden.

Doch die deernis wordt omgezet in bewondering voor het kunnen 
der leerkrachten. Ik zag o.a. vernuftige leermiddelen, door een der 
onderwijzers bedacht, om a an die kinde ren rekenbegrippen aan te 
brengen zoo, dat de traag werkende hersenen beeld en getal leerden 
verbinden. Onhandige vingers werden door allerlei kleurigs en fleurigs 
ertoe gebracht om uit te voeren wat de misdeelde hoofden hun bevalen.

Maar als het eindelijk begon te dagen in het minieme verstand, 
de samenhang begrepen tusschen oorzaak en gevolg, dan was het 
weer ontroerend na te gaan hoe die kinderen zich omhoog werkten 
aan den arbeid, voor hen geschikt.

Ik ben o. a. verschillende keeren in 
geweest en heb bijna nergens 
misdeelde kinderen. Zij en het werk hadden elkander i 
voudige huishoudelijke arbeid, allerlei oefeningen met 
meisjes naaiden 
niet op l o- • 
in de steken van 
ze geheel in beslag, zelfs toen 
verjaarde en die jarige 
ook als oefening bedoeld

Het kopje thee en 
heerlijke werken, het genotrijke zich oefenen in
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hebben, die

heel aanhankelijk zijn sommigen en 
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: een enkelen

In de ordening 
ik er vanzelf toe t 
de Adrianastichting 
met Rotterdam één

De zwakzinnigen t<

keet

velen van die kinderen. 
Argeloos komen zij 

:r ze slechts zag en

i nagegaan worden in hoeverre 
lijken nog oni oplossing vraagt; 
de volwassenen, welke eens

! werkplaatsen vragen om er 
er werd reeds op 

ge
vlei

van het materiaal, ditmaal uitgewerkt, kwam 
om op mijn bezoek aan de zwakzinnigen dat aan 
; te Hillegersberg, het dorp, dat zoo langzamerhand 
i geheel aan het worden is, te laten volgen.

toch hebben soms een lichaam, dat geheel normaal

hun krachten. Die achterlijke, ijverig, geconcentreerd werkende meisjes 
waren voor mij weer bewijsmateriaal voor de stelling, dat die kinderen 
opstandig worden, welke ontkomen willen en moeten aan het dwang
buis, hun aangelegd door averechtsche paedagogische opvattingen.

Ook zag ik de jongens met noesten vlijt timmeren; in de werk
plaatsen waren anderen, die te oud of „te ver gevorderd" waren voor 
de lagere school, aan het binden van boeken of het vermaken van 
schoenen. De wijze, waarop dit laatste geregeld was, leek mij een 
welsprekend symbool. De school vraagt en krijgt schoenen, die kapot 
zijn en toch nog waarde hebben. De achterlijke leerjongens leeren ze 
maken en wat weer gelapt is, gaat naar allerlei vereenigingen, die 
ze voor beschermelingen gebruiken kunnen. Zoo wordt alles benut, ook 
het „kapotte" in mensch en inenschheid.

Het spreekt vanzelf, dat er hier niet kan n 
het vraagstuk der opvoeding van achterlij! 
in welke mate zij gelijk hebben, die voor 
achterlijke kinderen waren, afzonderlijke

n nog om 
volwassenen,

irkplaatscn vragen 
altijd hun levensonderhoud te verdienen. Want 
gewezen, zij loopen groote gevaren, omdat zij niet altijd in hun , 
brekkigheid gekend worden en een makkelijke prooi zijn voor allet 
uitbuiting.

Want zoo
zoo gevoelig voor helpende en : 
zelfs hem of haar tegemoet, die 
wat vriéndelijks zeidc of deed.

Ook is er in ander opzicht veel te doen nog, want meer dan andere 
kinderen nog hebben de achterlijke lichamelijke verzorging noodig, 
omdat zoo dikwijls ziekelijke afwijkingen aan hun physieken en psy- 
chischen toestand ten grondslag liggen. Reeds wordt er veel voor hen 
gedaan, doordat er gul extra melk aan sommigen gegeven wordt en 
verschillende kinderen voor wat weekjes naar buiten gezonden worden. 
Doch de bezoeker, die het uiterlijk van veel kinderen ziet, zou bijv, 
aan elke school voor zwakzinnigen een badgelegenheid verbonden 
willen zien, opdat zij voor alles gaan begrijpen wat lichamelijke reinheid 
is en er den zegenrijken invloed van ondervinden.
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-Itc er alleen 

dien tijd geen onder-

i gebruiken moeten, alles als gesneden koek 
de Adrianasticbting was ik op een dag, toen de 

ramen en deuren op het zuiden open 
zwerven kon over het prachtige piassenla

en uitgegroeid lijkt, de verpleegden der Adriana-stichting zijn voor 
het mccrendeel geestelijk normaal, maar zijn voor altijd of soms tijdelijk 
gebrekkig; zij zijn misvormd of missen ledematen; soms zijn er onder 
hen stumpers, die èn achterlijk en droevig gebrekkig zijn.

Er is in deze inrichting een gansche andere bevolking dan in die 
van andere scholen, want de stichting moet over een eigen school 
beschikken, daar sommige kinderen door hun gebrekkigheid 
door de wet voorgeschreven schooljaren moeten doorbrengc 
er tijdelijk soms zijn, omdat zij er in het zickcnhuisgedeell 
komen voor kortere of langdurige behandeling en 
wijs kunnen en willen verzuimen.

Door het vlottende der eigenaardige schoolbevolking, waardoor van 
het strenge ouderwetsche klassensysteem mociclijk sprake kon zijn, 
is de heer Boom, de leider der school, in zijn onderwijsstelsel altijd 
heel soepel moeten zijn. Daarom is hij, indien ik mij niet vergis, de 
eerste geweest in het terrein, waarvan Rotterdam het middenpunt is, 
om zijn stelsel, dat de individueele vorming der leerlingen als een 
noodzakelijk iets, door de omstandigheden voorgeschreven, toch reeds 
nastreefde, door het Dalton-systeem geheel te richten naar de be
hoeften van de kinderen, hem toevertrouwd. Ik heb een tijdje, vol 
machtige indrukken bij de leerlingen van den heer Boom doorgebracht. 
Sommigen zijn aan hun stoel door hun gebrekkigheid gekluisterd; 
anderen kunnen zich slechts heel moeielijk bewegen; er zijn er die 
nauwelijks of niet over het gebruik van handen beschikken kunnen. 
Voor allen en allen heeft met fijn inzicht en onuitputtelijk geduld de 
heer Boom een indeeling der leerstof, een kaartensysteem en aan- 
schouwingsmatcriaal ingevoerd, waarbij elk kind zichzelf helpen kan, 
de klasse opgelost is in individu's, welke zelf denken en doen en alleen 
dan geholpen worden, wanneer het niet anders kan. Een type som 
bijv, staat er voorgerekend op de kaart; de leerling kan nu aan het 
werk gaan zelf voor andere, soortgelijke problemen. De kleintjes, de 
mismaakte of hulpbehoevende kleine menschjes, krijgen materiaal, 
waarbij zij zichzelven lezen leeren.

Alles wat ik zag, getuigde van groote vindingrijkheid. Ook deze 
leider had moeten vechten met de moeielijkheden, hem in zijn leer
lingen door het leven zelf ter oplossing gegeven; ook in hem heeft 
het de zelfwerkzaamheid ontwikkeld, die zooveel onderwijzers missen, 
omdat zij in het voorgeschrevene, de boekjes, welke zij met hun leer
lingen gebruiken moeten, alles als gesneden koek voor zich krijgen.

In de Adrianasticbting was ik op een dag, toen de zon scheen, 
alle ramen en deuren op het zuiden open stonden, zoodat de blik 

landschap met den wijden.
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voor mij

, waarmee 
gebrekkig .

het I

evenmin los, toen ik de gast was van de doofstommen- 
j in mijn stad. Het was niet de eerste keer, dat ik er het 
Igde. Er moesten echter jaren verloopen, voor ik weer vragen 

kon om toegelaten te worden.
Eerst zag ik nu de klasse, die te vergelijken is bij de kleuterschool 

voor de normalen. Kindertjes vanaf drie jaar zaten er, die langzamerhand 
gebracht werden uit de wereld der eenzaamheid van de dooven, kinderen 
nog zonder de mogelijkheid om zich door woorden verstaanbaar te 
maken. Ik kon weer bewonderend nagaan hoe in hoogere klassen de 
mond geoefend wordt tot het formuleeren van letters en woorden, 
de mond in het lezen der klanken van de lippen der onderwijzers. 
Ook nu e en vechten met de moeielijkheden in de leerlingen; een onop
houdelijk zoeken naar aanschouwingsmateriaal om beeld en woord te 
verbinden. Ook hier de overwinning, en de belooning in de ontroerende

verren horizon. Uitzicht was er binnen en buiten. Binnen was er dat 
van liefde en verstand, waarmee het leven aanvaard werd, zooals 
het is en elk kind, hoe gebrekkig ook, werd geprikkeld tot denken, 
vinden, doen. Buiten was er het Hollandsche landschap op zijn liellijkst, 
waar hemel en aarde als één oneindigheid in elkander vloeien. Om 
er van het eeuwige te droomen, ook van het eeuwige in de menschenziel, 
waar de krachten gewekt kunnen worden, ook in den zwakzinnige 
en den hulpbehoevend-gebrckkige.

De mogelijkheid van dat werken werd ook werkelijkheid 
bij de misdcelden met de vier zintuigen. De uitdrukking neem 
uit een mooi boekje; De Doofstommen in de Maatschappij, van den heer 
C. van Mcurs, den directeur der doofstommeninrichting te Rotterdam. 
Want blinden en doofstommen missen toch één zintuig.

Bij de blinden in Rotterdam was ik ook. Daar in de inrichting 
voor hen was echter geen gelegenheid het eigenlijke onderwijs aan 
kinderen te bestudeeren, omdat die bijna allen naar Amsterdam gaan. 
Wat ik zag, was echter voor den indruk voldoende. Ik ben in de 
zalen geweest, waar de blind geborenen of de blind gewordenen allerlei 
arbeid leerden en vervaardigden, heb de merkwaardige stalen van 
bekwaamheid gezien, door hen geleverd; ik zag de vrouwen breien, 
haken; de mannen matten vlechten, borstels maken enz. Zienden 
zouden alles niet beter gemaakt hebben. Zelfs was er een handig aan 
den arbeid en hij was èn blind, én doofstom.

Het is met een gevoel van beschaming, dat de normale mensch, 
die met normale leerlingen werkt, ziet wat al deze misdeelden kunnen

Het liet mij 
inrichting 
werk volt
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Het inzicht, dat er met de normale kinderen anders ( 
en moet worden, er velden van lichamelijke en psychiscl 
ling braak liggen, wint echter steeds meer veld.

: is van hun misdeelde 
lad eerst 

woordje, het zi 
weest, toen het 
had gezien hoe 
klasse er j 
met de leidster, den directeur 
voeren en van de lippen 
ooren erbij geworden.

En zij vertelden van allerlei, 
De opvoeding had voor 
de lange jaren van 
liefdevolle 
welke eiger

over verschillende bekende 
hen de kloof der doofstomheid ove 

jaren van strijd tegen de moeielijkheid, van voortdurende 
: leiding, die kinderen met vier zintuigen gevormd tot menschen, 
:n gemis niet voelden en het de normalen vergeten deden.

Wie, al is het slechts kort, vertoefd heeft in de wereld ’ 
misdeelden: de zwakzinnigen, de gebrekkigen, de blinden en 
stommen, volgt er een nooit te vergeten cursus in barmhartigheid, 
toegewijden arbeid, in onderwijs, dat iedereen iets te overdenken en 
overwegen geeft, wordt ingewijd in een arbeid, betrekkelijk weinig 
gekend door wie er niet onmiddellijk mee te maken heeft, weinig be- 
bestudeerd ook in de onderwijskringen voor de normalen.

De vraag mag gesteld worden of alle onderwijzers in of 
opleiding niet wat hospiteeren moesten in de lessen a 
waar zoo ontzaglijk veel te lecren is, omdat er 
schouwing te zien is hoe vindingrijk de opvoeder 
bedenken moet, omdat geen theorie hem helpen kan \ 
van zijn misdeelde leerlingen. De jonge onderwijzer zou nagaan kunnen, 
dat de harde bodem van die leerlingen toch bewerkt kan worden, 
indien liefde, geduld en kennis den ploeg door den akker trekken en 
hij zou zich wellicht meer dan nu gaan afvragen wat hij bereiken kan 
en moet met zijn normale leerlingen, als zwakzinnigen en gebrekkigen, 
blinden en doofstommen ontwikkeld kunnen worden, gelijk het gebeurt.

aanhankelijkheid der kinderen en de ontwikkeling der leerlingen. Als 
slot van mijn bezoek mocht ik verwijlen in de hoogste klasse van 
groote jongens en meisjes. De school houdt ze zoo lang mogelijk vast 
en de ouders voegen zich natuurlijk, omdat zij weten, dat alles in het 
belang is van hun misdeelde zoons en dochters.

Ik had eerst gehoord bij de kleintjes het met moeite uitgesproken 
zinnetje met één gedachte; ik was met hen blijde ge- 

gelezen woord tot hoorbare klankenreeks werd; ik 
de moeilijkheden klommen en ervoer, dat in de hoogste 

jongeren zaten, op den drempel van het volwassen-zijn, die 
en mjj een gewoon gesprek konden 

lazen zoo makkelijk, als waren hun oogen
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Wie er aan twijfelt, hij moet ook de stoute schoenen aantrekken 
en binnen treden in Hollandsche scholen met nieuwe of eeuwig oude 
opvoedings- en onderwijsidealen.

Verschillende kleuterscholen heb ik gezien en wie als ik den tocht er 
naar toe heeft ondernomen, kan slechts erkennen welk een zegenrijken 
invloed Maria Montessori had en nog heeft. Men hoeft het niet met 
haar in alles cens te zijn, ook ik ben het niet. Er kan twijfel bestaan 
aan het effect van al haar leermiddelen; de vraag is te stellen of zij 
niet al te veel het spel als opvoedingsfactor verwaarloost, of zij niet 
te didactisch is in haar opvattingen en soms het kind niet te veel 
isoleert. Deze vragen kunnen opkomen bij den bezoeker, die scholen 
voor kleintjes, geheel naar haar geest ingericht, bezoekt en bestudeert. 
Dadelijk zij er toegegeven, dat de antwoorden erop ook met geest
drift zullen worden beantwoord door haar volgelingen, die zich geheel 
naar haar voegen. Doch wat ook de pacdagogische overtuiging moge 

van dengeen, die de nieuwe kleuterscholen van dezen tijd ziet, 
hem slechts hulde gebracht worden aan de vrouw, door 

.ropaganda en inzicht zulk een ingrijpende verandering is gebracht 
uiterlijk en de outillage der scholen.

men nu komt in de nieuwe scholen te Rotterdam, of Amersfoort, 
—- die van den heer Bolt, — of men als ik onbescheiden genoeg is 
om te gluren door de ramen van de een of andere nieuwe kerkelijke 
bizondere school in stad of dorp, overal voelt men zich het hart 
opspringen van vreugde over de veranderingen. De banken hebben 
plaats gemaakt voor kleine stoeltjes en tafeltjes; bloemen staan er 
overal en leuke, kleine dingen, die de groote liefde en bewondering 
hebben van het kleine kind.

En het fijnste paedagogische wonder zag ik in Amsterdam in zijn 
school voor kleintjes in de buurt v an het Stadion. School en inrichting 
zijn er een tot werkelijkheid geworden schoone droom. Licht en lucht 
en vroolijke kleuren overal; groote ramen, waar het kind tot op de 
hoogste verdieping als in de natuur zich voelt; overal veranda’s, toe
gankelijk voor de kleuters; bloemen buiten en binnen, en duiven, welke 
in vrijheid nestelen; trappen berekend naar de kleine beentjes, die ze 
moeten beklimmen tot de bovenste verdieping toe; een gebouw in 
elke bizonderheid en zijn algeheele opvatting, welk een gedicht in steen 
en kleuren en lieflijk materiaal is en dat, als men het leest, zich af- 

*n doet hoe ter wereld het ooit mogclijk was, dat we in een 
:efden, waarin 'elke school een kinderpakhuis was zonder eenige 

schoonheid en waar het kille uiterlijk volkomen in overeenstemming 
met de dressuur van ziel en lichaam was.

Dat alles, dat nieuwe is terug te brengen tot Montessori’s invloed.

wezen 
er kan door 
wier proj 
in het 

Of
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Het is waar, dat haar te geestdriftige volgelingen wat gezondigd 
hebben. Er is een poos gedacht, dat maar iedereen in haar naam het 
kind leiden kon en alle paedagogie bij haar begon en eindigde. De 
oorzaak hiervan is te vinden in het feit, dat zij tot de verbeelding 
van ouders en leeken sprak, die zonder eenige studie of waarneming 
van het verleden en het bestaande, Montessori als een soort natuur
verschijnsel, geheel op zichzelf staande, aanvaardden.

Doch elk stelsel wordt soms in discrediet gebracht door zijn volge
lingen, ook dat van Montessori, door wat domme of onervaren, of 
wat al te enthousiaste adepten, of niet begrepen, of wat al te zonderling 
uitgevoerd.

Door haar is er echter een vernieuwing tot stand gekomen en een 
belangsteling gewekt, misschien zonder eenig voorbeeld in de geschiedenis. 
Dit kan geconstateerd worden zonder de verdiensten van welke pae- 
dagogen van beteekenis in onzen tijd tekort te doen. Zij heeft volgelingen 
over heel de wereld gekregen; al de strijd tegen het schoolsche, al 
de haat in het „onderbewuste" van kind en volwassene tegen ver
minking en dressuur in de ouderwetsche school werd als symbool in 
de bewondering voor haar idealen.

Rousseau, Pestalozzi en Fröbel, om slechts enkele namen te noemen, 
hebben vóór haar gepredikt en gewerkt; ook hun stelsels zijn door 
hun volgelingen maar al te dikwijls tot carlcatuur gemaakt in de 
school voor het kind.

Montessori heeft door een gelukkigen samenloop van omstandig
heden, omdat echter vooral de bodem van den tijd geschikt was om 
de zaden te ontvangen, door haar uitgestrooid, de vruchten kunnen 
plukken van den boom, door het werk van velen geplant. Zij is als 
de Luther der opvoedingshervorming; hem ook zijn anderen vooraf
gegaan, als bijv. Johannes Hus en Savonarola; Luther echter kon 
samentrekken.

En zoo is er door Montessori individueele vrijheid in de school 
gekomen, voor elk kind. In welke mate dit is geschied, het werd door 
mij als tastbaar ervaren in een der Rotterdamsche kleuterscholen, 
die een overgang vormen tusschen het oude stelsel, waar Fröbel 
teruggebracht werd tot bewaarschool-afmetingen en het andere stelsel, 
waar elk kind naar eigen krachten zich ontwikkelen kan. Ik zag zoo
genaamde Fröbellesjes geven, waar het kleine kindje, het menschenstekje, 
in de klasse moest wezen als elk ander kind. De onderwijzeres, die 
toch werkelijk meende, dat zij handelde in den geest van Fröbel, liet 
op bevel teekenen. Vooraan zaten kindertjes, die het klappen van de 
zweep reeds kenden, al wat gefatsoeneerd waren naar bewaarschool- 
modcl, maar achterin waren er kleintjes, nog pas onder de handen
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waar de Montessori-geest meer was doorge- 
speelgoed en leermateriaal; 

mocht er door de kindertjes

van de „juffrouw’’. Zij oreerde, teckende voor, liet 
uitvoeren, maar de kleintjes achteraan lieten alles ovei 
als een soort donderbui, luisterden naar 
manier huisjes en dieren, terwijl er een 
hun papier had moeten komen te staan.

Ik ben klassen binnen gekomen in die ovcrgangsscholen, waar een 
klassikale les aan de kleintjes werd gegeven en onmiddellijk 
dacht weg was, omdat er een vreemde bezoekster was, en in 
school, waar er in andere lokalen de kinderen naar eigen lust 
kunnen individueel 
op bij het binnenkomen der vreemde, 
arbeid of kwamen argeloos-vertrouwclijk 
haar te laten zien wat zij maakten, welke 
wrochtten. In die overgai 
vrijheid hadden, zag ik 
In een hoekje waren er v< 
aan den gang; 
heidsproeven.

In een paar scholen, 
drongen, werd geen keuze gelaten tusschen 

tot bijv, half elf; daarna 
espeekl worden.

was natuurlijk niet alles „boter tot den boöm" wat ik zag; 
ik een paar kinderen, die veel meer tucht noodig hadden 

leidsters in staat waren te geven of het vermeenden te mogen
5 ik ook leermateriaal gebruikt op een wijze, - 
ig ervan geheel scheen in te gaan; er hingen 

eens wat lang kinderen om, die niet wisten wat zij doen 
moesten. Doch overal, in elke school, onder elk systeem, zijn er leiders 
en leidsters, die geen paedagogen bij de gratie Gods zijn of wat veel 
tijd noodig hebben o>m ervaring en inzicht te krijgen. Niet altijd 
daardoor zag ik ingrijpen daar, waar typische verwaarloosde kindertjes r 
de werkstilte stoorden, overal noodig en zeker in een omgeving, waar 
de opvoedende kracht schuilt in het vermogen tot concentratie.

Indien dit echter gezegd is, moet ik vertellen over het andere, dat 
ik mocht waarnemen. Ik ben in een Montessori-school geweest, waar 
zeker een veertig kinderen in hetzelfde lokaal aan den arbeid waren 
en er de werkstilte was, noodig voor werk en rustig samenzijn. Ze 
waren allen met iets anders bezig; sommigen lagen op den grond met 
de rekenblokken; anderen teekenden; zelfs waren er een paar, die de 
klokjes bespeelden om het oor zich te oefenen. En allen gingen door, 
letten niet op de bezoeksters, want ik was toen niet alleen.
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Toen klapte de onderwijzeres in de handen; allen zetten het leer
materiaal weer op de daarvoor bestemde plaats; op een teeken gingen 
allen op de maat van muziek loopen op lijnen, daarvoor op den grond 
getrokken. En ik kon slechts geboeid kijken naar de afwisseling van 
vrijheid en het samen zich oefenen. Toch luisterde ook daarin elk 
kind naar zichzelf. Het kleine lichaampje voegde zich naar de maat, 
maar bewoog toch kopje en handjes naar het eigen rythme.

Waarlijk elk kind wais zichzelf. Ik heb het gezien in al de ver
schillende kleuterscholen, die ik zag, in Rotterdam, Amsterdam, 
Amersfoort.

In sommige was ik zoo vroeg, dat ik ze bij het binnentreden gadeslaan 
kon; ze gingen naar de kastjes, maakten hun eigen tafeltjes schoon; 
sommigen, vooral de allerkleinsten, gingen zoo op in het poetsgenot, 
dat zij wrijven en wasschen bleven al den tijd, dat ik er was. Er 
ging voor hen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit van de 
gootsteentjes en fonteintjes binnen hun bereik. Zoo smakelijk handig 
waren heel veel kleuters, zóó opgaand in hun werk, ook dat van den 
schoonen droom.

Weer zie ik dat ventje in Amsterdam, rustig op den grond liggend 
en kijkend naar het spel van zonneplekken op de zoldering; weer 
kijk ik naar het heel kleine meisje verloren in den aanblik van een 
aquarium en eindelijk vragend om het gordijn te laten zakken, omdat 
de goudvischjes het anders te warm kregen.

Ik heb in al de scholen, waar ik was, het kind in al zijn uitingen 
gezien, in zijn grillige nukken, maar ook in zijn spontane naïeviteit, 
in het mensch-zijn, wanneer het werk of spel heeft naar zijn kennen 
en kunnen en dan niet lastig is. Het kan niet anders of uit kinderen, 
zoo geleid, moeten anderen menschen opgroeien. Reeds vond ik die 
belofte in vervulling gaan in lagere scholen, die ik bezocht.

Bij het gadeslaan en overdenken van hetgeen ik waarnam 
kleuterscholen, waar ik was, stelde ik weer de vraag, 
steeds meer nadrukkelijk: waarom toch brengt men alle 
meisjes, de moeders en vrouwen der toekomst, niet tot 
van het kind?

De aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen komen in aanraking 
met het kind, al wees ik er reeds op, dat het nog in andere mate 
geschieden kan. Zij, die kinderjuffrouw willen worden, oefenen zich 
eveneens met kinderen. Ik zag indertijd hoe het in Haarlem geschiedde 
op de Huishoud- en Industrieschool. Ook heeft de 's-Gravenhaagsche 
Vakschool een alleraardigst kinderklasje en een kleine crèche voor 
haar aanstaande kinderjuffrouwen. De Rotterdamsche scholen voor 
Vrouwenarbeid hebben kinderkamers, waar alle leerlingen der hoogste
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') Kortheidshalve gebruik ik deze term, om zowel het onderwijs op het 
Gymnasium als dal op hel Lyceum en de H. B. S. aan te duiden.

klassen met kinderen leeren omgaan, omdat men daar er rekening 
mee houdt, dat alle meisjes broertjes en zusjes kunnen hebben, in 
het gezin dus met het kind te maken hebben en later weer zelven 
moeder zullen zijn.

Maar de leerlingen van al onze inrichtingen voor U. L. O., van al 
onze middelbare scholen, H.B. S., gymnasium en lyceum, worden nog 
steeds opgeleid, als waren er geen kinderen en moeders, geen gezinnen 
op de wereld. In den leeftijd, waarin zij het meest vatbaar zijn voor 
indrukken, worden zij nog steeds volgepropt met allerlei wijsheid, 
waarvan zoo heel veel vervliegt als kaf voor den wind, maar het 
kind leeren zij niet waarnemen.

Toen ik in die kleuterscholen was, waar het kind in al zijn onge
reptheid waar te nemen is, droomde ik van een tijd, waarin al onze 
jonge meisjes, hoe arm of hoe rijk ook, hoe dom of hoe knap, maar 
vooral de cenzijdig-intellectueelen, één schooltijd, één enkel uurtje, 
gebracht zullen worden naar de honderden scholen en inrichtingen, 
vlak in haar nabijheid, om daar, óók als een studievak, te leeren 
kijken naar kinderen, normale en abnormale, om later de goede moeders 
te worden, o.a. door Scgantini in beeld gebracht.

Wat dorre, doode kennis uit alle scholen voor al onze jonge i 
en wat kinderwaarneming erin met al de duizenden opgroeiende kl

T7 igenlik had dit artikel, om in de stijl van de tijd te blijven, moeten 
heten: de aansluiting tussen Lager- en Middelbaar Onderwijs. 

Wanneer ik dit woord liever vermeden heb, dan is dit omdat het 
min of meer suggereert, dat het M. O. ’) de natuurlike voortzetting 
is van het L. O. Deze opvatting is inderdaad zeer verbreid; zij kan 
niet krachtig genoeg bestreden worden. Dat jongens uit de gegoede 
klassen óf naar het Gymnasium óf, sinds de wet op het M. O. van 
1863, naar de R. B. S. gingen, was van ouds her vanzelfsprekend. 
Hoe langer hoe meer zijn wij er aan gewoon geraakt, dat vrijwel 
alle meisjes daar eveneens werden ondergebracht. En de afschaffing 
van het toelatingsexamen voor deze scholen, -nu enkele jaren geleden, 
is maar al te vaak zo opgevat dat de middelbare school heeft te

Op de grenzen van Lager- en Middelbaar h2.7- 
Onderwijs 

door K. J. RIEMENS.
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De vroegere toestand deugde niet. Wij kennen de statistieken van 
Buys, Vaes, Bolkestein, Revèsz voor de H. B. S., nu ook van 
per voor de Gymnasia (Paed. Stml. Junie 1927): alle geven ze 
dan S0°/o mislukkingen. En het publiek, dat deze cijfers leest, slaat 
de handen' ineen en roept uit: die barbaarse school, die zoveel slacht
offers maakt ! Persoonlik neemt men het de leraren niet kwalik: het 
ligt aan het stelsel, zegt men. Inderdaad, het ligt aan het stelsel, 
maar anders dan men meent. Het ligt, in het algemeen gesproken, 
niet daaraan, dat de leraren te hoge eisen stellen, maar hieraan, dat 
zij teveel ongeschikt leerlingen-materiaal krijgen toegevoerd. Met 
privaatlessen werden de kinderen van de L. S. bijgewerkt, om aan 
de — niet geringe eisen van het toelatingsexamen tc voldoen, en 
bepaalde onderwijzers hadden er biezonder slag van, de candidatcn 
daarvoor klaar te maken. Zo gelukte het, een groot aantal „er door" 
te krijgen, die voor het moeilike onderwijs der M. S. niet geschikt 
waren, met de bekende rampzalige gevolgen daarvan.

De nieuwe toestand is waarschijnlik nog slechter, moet haast wel 
slechter zijn. Vroeger had men tenminste de drang van het toelatings
examen, die tot hard werken op de L. S. dreef. Die is weggevallen, 
en er is niets voor in de plaats gekomen. Cijfers 'drukken de ver
slechtering zeer onvolkomen uit. Wel zeggen ze iets: dat het peil op 
de H.B. S. (te Utrecht, in tegenstelling met het Gymnasium aldaar) 
gedaald is, is op grond van de rapportcijfers aangetoond, en ook 
toegegeven van zo onverdachte zijde als Ds. A. van der Hoeve, ge- 
meentelik inspecteur van het onderwijs (zie Weekblad voor Gymnasi
aal en Middelbaar Onderwijs, 24 November 1926). Maar, Dr. Gerrits 
heeft het terecht opgemerkt, de lager gestelde eisen, lager om het 
niet al te bont te maken, komen daarin niet tot uitdrukking. En als 
men nu becijfert, dat het procent leerlingen dat blijft ziften niet 
hoger is dan vroeger, dan bewijst dit zonder meer ook al weer niets, 
omdat hierin weer de lagere eisen ongemerkt zijn verdisconteerd. 
Dat inderdaad de eisen lager gesteld moeten worden, wordt door 
de leraren algemeen gevoeld, en dit verklaart hun klachten over het 
zakkende peil van het onderwijs. Zij schrijven dit in het algemeen 
niet toe aan de storende invloed, die de, betrekkelik weinige, minder 
gegoede leerlingen zouden uitoefenen, maar wel hieraan, dat over de 
hele linie de kinderen minder goed voorbereid zijn; daardoor moet 
men lager beginnen en in langzamer tempo gaan. Want men moge

'dieft haar te zenden, nu ook 
i dat deze leerlingen 
igdc niet, de nieuwe
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altijd genoodzaakt zijn geweest een zeker aantal los te laten, die 
men niet mee kon krijgen, dit aantal kan toch niet onbekommerd 
worden uitgebreid, al zou dit ook het enige middel zijn om de wer- 
kelike toestand bloot te leggen.

Men heeft wel eens'de vraag gesteld : is het zo erg, dat de kinderen 
wat meer moeten leren op dc M.S.? Inderdaad is dit erg, omdat ook 
vroeger dc M. S. de handen reeds meer dan vol had, maar het zou 
niet onoverkomelik zijn, als het materiaal, waarmee zij werken moet, 
slechts meer dan vroeger geschikt was. Het omgekeerde is eerder 
het geval ; ook vroeger slipten er 
de mazen van het toelatingsexamen, 
absoluut ongcschikten onderliepen 
zonden worden. Dat hier geen ki 
enkel onbekendheid met de eisen i 
nemen wij onvoorwaardelik aan, 
beter door.

Het is geen opwekkend beeld, dat wij hier geschetst hebben; en 
misschien is deze of gene geneigd de schouders op te halen en te 
zeggen: het zal wel altijd zo blijven! Welnu, het mAg niet zo blijven. 
Er moet verbetering komen, om het kinderleed te verzachten, dat 
onder al deze mislukkingen zit, om dc ouderzorg te verminderen, die 
er mee samengaat, om de maatschappij te bewaren voor het verspillen 
van een massa energie en geld. Dit is door velen gevoeld, en 
allerlei richting zoekt men verbetering.

Daar zijn er in de eerste plaats, die bij dc L. S. beginnen. De 
heer J. H. Pluvier b.v. verdedigde op de onderwijsconferentie in 
Octobcr 1927 te Alkmaar een differentiatie na vier jaar, die zou be
palen of het kind het volgende deel van de (lagere-school) leertijd 
in 2, 5 of 4 jaar zou doorlopen. Ongetwijfeld zal zodanige splitsing 
er toe bijdragen, dat een groter aantal leerlingen een hogere eindnorm 
bereikt. Het gevaar is echter groot, dat men dan ook zal menen dat 
al die leerlingen geschikt zijn voor het M. O„ en men zal evenzeer 
bedrogen uitkomen als vroeger met het toelatingsexamen.

Dr. M. J. Pattist wil, blijkens zijn rede in September 1927 voor 
het Genootschap van Leraren aan Ned. GymnasiBn gehouden, na 5 
jaar L. S. een scheiding maken, waardoor de kinderen, die voor voort
gezet onderwijs bestemd zijn, in een 2-jarige .voorbereidende cursus 
worden samengebracht, echter met dien verstande, dat de besten 
reeds na 1 jaar naar het M. O. kunnen overgaan. Deze klassen 
denkt hij zich ingedeeld bij het L. O. Een brugklasse dus, maar dan, 
als regel, een 2-jarige. Dat een brugklasse
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daarvan ben ik sinds jaren overtuigd; het denkbeeld heeft op ver
schillende plaatsen reeds toepassing gevonden, en de praktijk schijnt 
niet teleur te stellen. Alleen een 2-jarige cursus daarvoor is mij nog 
niet bekend, en Dr. Pattist mag zich bij de verdediging daarvan ~ 
hij heeft het zelf blijkbaar ook al begrepen — op veel tegenstand 
voorbereiden van de zijde der voorstanders van dc ccnhcidschool. 
Die staan reeds afwijzend tegenover dc brugklasse na het zesde 

wellicht is het aan hun invloed toe te schrijven, dat te 
en te ’s Gravenhage 6a-klassen zijn gevormd, die vooral 
mogen gaan dan de gewone zesde klas : anders komen 

veel voor, schreef indertijd het orgaan der afdeling 
’s Gravenhage van de Bond van Ned. Onderwijzers. Nivellering dus 
naar beneden, een streven dat nu eenmaal, ik weet niet door welk 
noodlot, inherent schijnt te zijn aan demokratie. Nog on verholener 
komt dit naar voren in het nieuwste parool, dat de Bond op zijn 
pas gehouden algemene vergadering heeft gekozen: dc 7-jarige, ver
plichte grondschool, als eerste étape naar een 8-jarige 1 Terecht 
hebben verschillende leraren zich hiertegen te weer gesteld op een 
vergadering te Amsterdam, waar het ideaal reeds werd verdedigd, 
en terecht neemt een redacteur van het Weekblad v. G. en M. O. 
direkt stelling er tegen. Want al werd ons te Alkmaar en te Am
sterdam deze school voorgesteld als ook in het belang van het M. O. 
—• de overgang zou verlegd worden naar dc pubcrtcitsleeftijd — de 
leraren beseffen dat daardoor voor hun toekomstige leerlingen veel 
kostbare tijd verloren gaat. Zij gunnen het kind, dat op 
eindonderwijs krijgt, daar' graag een 7- of 8-jarige leertijd, 
vinden het onbillik, dat in datzelfde verband zullen worden ge 
allen, die andere behoeften hebben, omdat zij naar een schot 
voortgezet onderwijs zullen overgaan. „De volkschool kan de 
koppen niet missen!” riep de heer Bymolt, de grote 
voor de 7- of 8-jarige grondschool, uit, daarmee de diepste 
van zijn propaganda blootleggend. Wij mogen niet ophouden 
tegenover te stellen: Gij hebt niet het recht op die goede koppen 
beslag te leggen als gangmakers! leder kind op de plaats, waarop 
het recht heeft door zijn natuurlike aanleg, zeker! Maar dan ook 
ieder kind, het weinig met aardse goederen bedeelde, maar ook het 
rijk met geestelike gaven gezegende ! In naam van de kinderen, die 
het onderwijs moeten hebben, waarvoor zij rijp zijn, in naam van de 
ouders ook, die nu al vaak met de grootste moeite de jarenlange 
studie van hun kroost bekostigen.

En de puberteit dan, het enige argi 
het M. O. wordt voorgehouden? Of
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blz. 101). En 
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hij tot de con< 
(blz. 321) : „Van een ingrijpende verandering in verstandelik kennen 
en kunnen gedurende de Gymnasiale loopbaan was nauwliks ooit 
sprake : wie zwak was in de eerste klasse bleef het gewoonlik in de 
volgende ja ren of verliet de school met alle ellende daaraan verbonden."

Ik heb bij deze zaak wat lang moeten stilstaan, niette lang echter 
als men bedenkt welk nieuw gevaar hier ons M. O. komt bedreigen.

Wanneer ik lans vraag welke andere pogingen tot verbetering 
oog zijn gedaan, dan valt allereerst te releveren de aandrang van 
de zijde van het U. L. O., orn dit, in zijn geheel of enkel in het eerste 
jaar, als schakel tussen het lager en het middelbaar onderwijs te 
laten dienen. De laatste maatregel levert te Hilversum, naar de voor
zitter der U. L. O.-vereniging, de heer Lobstein, mij meedeelde, goede 
resultaten op, de eerste toestand heeft te Hengelo bestaan, waar 
gedurende enige jaren de H. B. S. alleen de klassen IV en V had, 
die bevolkt werden met de beste leerlingen van de U. L. O.-school, 
wat een hoog procent geslaagden opleverde. Men mag bij de beoor
deling dezer cijfers echter niet vergeten, dat aldus de U. L. O.-school 
niet alleen als voorbcrcidingschool, maar ook en vooral als schifting- 
school werkt. Op zich zelf vind ik dit geen bezwaar — een strenge 
schifting wil ook ik, zoals men aanstonds zal zien —- maar eerlik- 
heidshalvc moet er op gewezen worden, dat deze inlassing van de 
U. L. O.-school allerminst een waarborg is, dat meer leerlingen het 
einddiploma der M. S. halen. Een bezwaar van de 1-jarige 
rciding op de U. L. O.-school is zeker, dat deze niet zond< 
wezen haar beste leerlingen aan de M. S. zal afstaan en 
king komt er meer vast te houden dan voor de leerlingen nodig is 
een bezwaar van de 3-jarige voorbereiding, dat het gehalte van hc

grote invloed heeft, en zo ja, op welke leeftijd, dat is een vraag, 
waarover wetenschappelik nog zeer weinig vaststaat. Praktics echter 
is de zaak in negatieve zin beslist, èn door de ervaring der leraren, 
die van een grote verandering in leervermogen haast nooit iets merken, 
fen door de sprekende cijfers, die door Dr. T. Kuiper zijn gepubli
ceerd uit Ztlrich en uit ons land. In Zlirich bouwt het Gymnasium 
voort op een 6-jarige volkschool, de Oberrealschule echter op een

. Voor de laatste is dus het ideaal verwezenlikt, dat ons hier 
'oorgchouden. En wat blijkt ? De resultaten zijn, wat de pro- 

eslaagden betreft, op beide middelbare scholen nagenoeg 
k gelijk aan die in Nederland — op het Gymnasium met 
L. S. echter iets gunstiger! (Zie Paed. Stud., Junie 1927, 
i op grond van een nauwkeurig onderzoek, dat Kuiper 
de Gymnasia te Amsterdam en te ’s Gravenhagc, komt 
iclusie, die hij aldus samenvat in het Decembernummer
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Met te meer 
splitsing wordt dooi 
Handelsblad-artikelen van 17 en 
in het laatste September-nummer

i op de 4-jarige 
Paed. Stud. De- 

daarvoor uitgetrokken beter aan de 
1 genomen heeft het dit aantrek- 

jelegenheid geeft een einddiploma te behalen, van 
in dat van de tegenwoordige H. B. S. met 3-j. c., 
iraktijk blijkens zijn geleidelike verdwijning 

ik het niet eens met Dr. Tjeenk Willink, i

voor de

5 de voorstellen, die bedoelen de M. S. zelf zodanig te 
lat de uiteenlopende aanleg der leerlingen beter tot zijn 

>elangrijkc stap in deze richting is door de 
door de invoering van de literair-ckonomiese afde- 

mger worden óf de oude talen, óf de wis- 
verklaard, ook het derde element der mo

derne beschaving, de kennis der maatschappij wedervaart hier ten 
volle recht (men leze hierover het mooie artikel van Inspecteur 
Bolkestein in het October-nummer 1925 van Volksontwikkeling). Ten 

niet ten volle; dit zal eerst het geval zijn, als ook 
het jus promovendi wordt verleend voor die afde- 

zij uitnemend voorbereidt, zoals de

onderwijs daar niet gelijk kan staan met dat op de M. S., waarom 
deze — een onlangs door De Telegraaf ingesteldc enquête bewees 
het —- er dan ook beslist afwijzend tegenover staat.

recht zal dit kunnen worden gevraagd, indien de 
orgevoerd, die Dr. Z. P. Bouman bepleitte in zijn 
:len van 17 en 18 Maart 1927, en in zijn opstel 

van Paed. Stud. Hij gaf zich reken
dat de tegenwoordige H. B. S. met 5-j. c. een dualistics ka- 
draagt: enerzijds is zij nog steeds en in toenemende mate de 

school voor, zoals Thorbecke het 65 jaar geleden uitdrukte, „de vor
ming van die talrijke burgerij, welke, het lager onderwijs te boven, 
naar algemeene kennis, beschaving en voorbereiding voor de onder
scheidene bedrijven der nijvere maatschappij tracht," anderzijds is 
zij meer en meer voorbereidingschool voor de Universiteit geworden. 
Voor het eerste doel kunnen de eisen minder hoog gesteld worden 
dan voor het tweede. Daarom wil Dr. Bouman een algemene 4-jarige 
school, die de taak zal overnemen, welke Thorbecke voor de 3- of 
5-jarige H. B. S. weglegde, en daarop geplaatst een 2-jarig semi
narium, dat óf mathematies-Fysies, óf literair-ekonomies zal zijn en 

a.s. academici bestemd is. Al zijn zeker tegen onderdelen 
het plan bezwaren aan te voeren — het Latijn 

school lijkt mij evenals aan Dr. Tjeenk Willink (zie .
cember 1927) misplaatst, de uren 
moderne talen besteed — in zijn geheel 
kelike, dat het gelegenheid geeft ■ 
meer betekenis dan dat van de 
(daar deze in de pi 
heeft voldaan, ben
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deze beschouwingen wil ik mij niet ont
zeggen hoe ik meen dat ieder kind zoveel 

>p de school, waar het krachtens zijn 
uk is dit oordeel gegrond op veel, wat

Als laatste onderdeel van 
trekken aan de taak, zelf te 
mogelik kan terecht komen op 
capaciteiten behoort. Natuurlik

meer prakties resultaat te 
f zonder schade voor het 
rof. Dr. J. W. Langelaan

hij die weer algemeen wil maken), zonder dat hiervoor de hoge eisen 
behoeven te worden gesteld, die alleen de Univcrsiteit nodig heeft.

Aan deze eisen kan echter blijkens de praktijk door de knappen 
in een 3-jarige cursus worden voldaan; het lijkt daarom logies voor 
hen de cursus 5-jarig te laten, en de splitsing na 3, niet na 4 jaar 
tc plaatsen.

Het komt mij voor, dat op deze weg 
bereiken valt in de richting der verlichting z 
onderwijs dan langs de Richtlijnen, die Prol 
getrokken heeft. Ik zeg niet dat door zijn desiderata: beperking, dif
ferentiatie, zelfactic, geen verlichting kan worden verkregen, en ver
heel niet dat het derde punt als onderwijsmetode — en niet enkel 
voor het onderwijs in de kennis der natuur — mijn volle instemming 
heeft, maar ik meen, dat de sterke beperking van het huiswerk (want 
deze wordt fcitelik met de beperking bedoeld; ze is ook bepleit door 
Ir. W. van Dorp in Zelfwerkzaamheid, Losse Paed. Stud.) de resul
taten zeer zal verminderen, en dat het ook niet nodig is hierin verder 
te gaan dan op verschillende mij bekende scholen reeds geschiedt, 
terwijl het compensatic-systeem, onder de naam differentiatie aauge- 
diend, reeds tans, het werd al elders opgemerkt, algemeen wordt 
toegepast, zij het dan ook niet als uitgewerkt systeem.

Waar over zelfwerkzaamheid wordt gesproken, mag niet onvermeld 
blijven de proef met het Dalton-systeem, die, behalve hier en daar 
partieel, als geheel op een Middelbare Meisjesschool te 's Graven- 
hage wordt genomen, en waarover bericht werd in de Handelingen 
van het Elfde Nederl. Philologen-congres (1925) en onlangs in het 
Weekblad v. G. en M. O.

Op volledigheid maakt dit overzicht overigens geen aanspraak, 
slechts datgene vermeldde ik, wat mij voorkwam van enig blijvend 
belang te kunnen zijn. Laat ik echter, ten bewijze dat ook in gym
nasiale kringen wel verandering wordt overwogen, er aan herinneren 
dat reeds 30 jaar geleden Dr. J. H. Smit, gesteund door vele col
lega's, voorstelde een afdeling zonder Grieks te scheppen, waar de 
moderne talen geheel tot hun recht zouden kunnen komen, en dat 
een overeenkomstig plan het vorig jaar is uitgewerkt door een com
missie (van Classici) uit het Genootschap van Leraren aan Ned. 
Gymnasten; helaas is het toen door de leraren afgestemd.
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psy< 
lingt 
de i

toelatingsexamen gaf, zelfs onder betere omstan- 
scholen) dan de tegenwoordige, geen voldoende

voortgezet 
kinderen bet

jgen; 
worden 

het karak-

:ing van
>1, de

les geven, plegen 
nemen 

jen een 
deze weg hun leer- 
n zij dus samen met

'punt van algemene schoolorganisatie behoren deze 
maar een beperkt systeem van vakonder-

i. door kennis te 
>porten, die hun oud-leerlingen krijgen, en ontvangt 

te leren ook langs deze weg hut 
werken

leerlingen van de laatste categorie zullen zijn blijkt 
Ir. Vaes, door hem toegelicht in het Weekblad

de M.S. moet, als regel, een 1-jarige 
een tweeledig doel hebben:

digheden (
waarborg

2. Het 
voldoet zei

3. Tussen de 6-jarige I,. S. en 
brugklas worden geplaatst. Deze zal

Als voorbereidingsklas zal zij die kennis geven, die de M. S. 
heeft —• Nederlandse grammatica, Frans, vaardig 

en schriftelik •— maar waaraan de L. S. minder

van toelating enkel op verklaring

als basis nodig 
rekenen uit het hoofd en schriftelik ■— 
of geen aandacht kan besteden.

b. Als proefklas zal zij uitmaken, in welke richtit 
onderwijs: Gymnasium, H. B. S. of U. L. O.-school, 
best gaan.

4. De onderwijzers, die aan deze brugkk 
geregeld overleg met de leraren der M. S-, o.a. 
van de rapj 
"=ycho-techniese scholing, om 
migen waar te nemen : in de grote steden 

psycho-techniesc bureau's. 
>. Uit een oog[

klassen tuis bij het L. O-, 
wijs worde er toegep; 

N.B. Zeker heeft l
M. O. onder te brengen, 
de voornaamste zijn :

elke M. S. zou een vrij groot aantal van deze klassen krijt 
reeds vooraf zou de keuze H. B. S. of Gymnasium moeten 
gedaan; de plaatsing, achteraf, op de U. L. O.-school zou 
ter van een degradatie'krijgen.

6. De leerlingen, die naar het oordeel van hun ouders op een andere 
soort school moeten geplaatst worden dan de onderwijzers hebben 
uitgemaakt, kunnen voor die school een examen afleggen, waaraan 
ook diegenen deelnemen, die reeds na een 6-jarige L. S. daarvoor 
rijp worden geacht.

N.B. Dat er 
uit de tabellen van 
van 23 Mei 1923.

ik al of niet met instemming gelezen heb, maar hier niet altijd aanhaal, 
om niet al te uitvoerig te worden. Ik zal mijn mening kort samen
vatten in de volgende'punten, die reeds gedeeltelik in het voorgaande 
zijn toegelicht:

1. Het vroegere 
(opleidingsei , 
voor geschiktheid, 
tegenwoordige stelsel 

ïker niet beter.

het iets zeer aantrekkeliks, deze klassen bij het 
maar de bezwaren lijken mij onoverkomélik;
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de

ding, 
dat er

Het examen behoort niet uitsluitend een onderzoek te zijn 
de parate kennis, maar moet ook trachten het leervermogen van 
candidaten te bepalen.

Het zij niet overdreven moeilik, maar geve slechts voorwaardelike 
toelating tot de M. S., die dan op grond van het Kerstrapport over 
de definitieve plaatsing zal beslissen.

T ~ï~ et is wel altoos een aangename gewaarwording, als men aan 
het strijden is voor een zaak, te ontdekken dat er anderen zijn, 

die voor dat doel ook warmloopen. Het artikel van den heer A. 
Haagenbeek was daardoor een buitenkansje. Er zijn niet zooveel 
menschcn, die men warm kan krijgen voor een idee, maar heel weinig, 
dat leerde me de ervaring, voor dit denkbeeld, dat er móét komen 
een nieuw, groot, doelmatig Schoolmuseum. Met die zekerheid in zich 
omtrent de noodzakelijkheid der oprichting of hervorming en met de 
kennis van de lauwheid die in het algemeen voor dit groot onderwijs- 
bclang heerscht, geniet men van elke opmerking, maar zeker van een 
bestrijding als van een zoo ernstige voorstander der grondgedachte 
als hij. Een bestrijding, die niet de gedachte, maar de uitvoering 
alleen raakt.

paedagogisc
. . op één doel zijn 
de ernstig studeerende onder- 
wat hij behoeft.

Naar een nieuw Schoolmuseum 
STRAATMAN.

Het spreekt naar mijn meening vanzelf, dat de heer Haagenbeek 
een groot en goed gehuisvest Schoolmuseum graag zou zien worden 
met of zonder les-aanhang als het Haagsche en als ik wil,.............en
voor mij is het zeker, dat ik een inrichting ook graag zag groeien 
zonder die en als ’t niet anders kon mét een paedagogische bibliotheek. 
Er zijn verschillen in onze verlangens op één doel zijn ze gericht: 
geef ons een centrale inrichting, waar 
wijzer kan vinden, wat hij begeert en

Als ik met hem en naar mij natuurlijk wel bekend was ook met 
den heer P. L. van Eek Jr. en met Prof. Dr. J. H. Gunning Wz. 
van meening verschil, dan komt dat vooral door mijn ervaring, die 
me leidde naar een meen ik voor de onderwijzers en het onderwijs 
praktische vereeniging naar de eene en een doelmatige scheiding naar 
de andere zijde.

Een onderwijsmuseum vereenigd met het Schoolmuseum, omdat dit, 
meen ik, minder kostbaar zal zijn. Het schoolmuseum moet veel hebben
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chikt 
telijk

weer opte plaatsen en 
het rno;
stukken, denkbeelden
laten vaststellen, waaraan 
de mogelijkheid maar eens

Het is waar, dat zulk een inrichting van meet af aan moet worden 
tot stand gebracht, maar het ontgaat me, waarom dót ook niet kan 
door het Schoolmuseum daar hebben ze tenminste al heel wat 
ervaring van verzamelen en schikken en etaleeren. Oók hebben ze 
als ik aangaf al wat bruikbaars en zouden ze met de epidiaskoop of 
het filmapparaat, dat het nieuwe Museum tóch moet hebben, al een 
paar heel dure en zeer bruikbare middelen voor het Museum ten bate 
v. h. Ond. hebben.

Maar, en dan volgt de hoofdzaak van het betoog, „er bestaan 'n 
paar andere instellingen, door den heer S. bij z’n schets van ’n toe
komstig Schoolmuseum niet genoemd, maar die, wat hun beginsel 
betreft, volkomen met dat van ’t tegenwoordig Schoolmuseum over
eenkomen; en dan ook, met dit verenigd, daarvan 'n iedeaal „centraal- 
waarnemingshuis" voor ons schoolwezen zouden maken."

Ik moet dadelijk opmerken, dat ik zeer stellig aan de door den 
heer Haagenbeek bedoelde instellingen heb gedacht. Be Paedagogische 
Bibliotheek heb ik gedurende 22 jaar helpen beheeren, als vertegen
woordiger en zaakgelastigde van het Hoofdbestuur van het N. O. G. 
en later als secretaris van de vereeniging, die hoofdzakelijk op mijn

dat het onderwijsmuseum ook kan gebruiken, het laatste zal veel 
bezitten, dat aan tal van onderwijzers onbekend is als hulpmiddel ter 
verduidelijking van schoolwerk. De beide groepen hoop ik nog 
bij elkaar te vinden in één gebouw niet alleen, maar ook zóó gesel 
in naast elkander geplaatste afdeelingen, dat de bezoeker ze gemakke 
groepsgewijze overziet.

Ik ben het dus oneens met mijn tegenstander-strijdgenoot, dat 
dit (het Haagsche Schoolmuseum) „in beginsel 'n geheel andere in
stelling dan het Schoolmuseum daarom moeilijk onder een-en-’t- 
zclfde beheer (zou) kunnen komen. „HetórXtrfristoch een niet principieele 
zaak en ik heb de overtuiging, dat er wel en gemakkelijk menschen 
te vinden zouden zijn, die met elkaar (het is toch niet noodig één mensch 
er voor te nemen?) dat beheer zouden aandurven en tot een goed 
einde brengen. "Wij, we zitten met onze geringe middelen; wij, we 
kunnen moeilijk klassen ontvangen en de te aanschouwen voorwerpen 
gereed leggen. Maar als we wat meer geld hadden, namen we voor 
dat onderdeel wat menschen om de lichtere en zwaardere diensten 
te verrichten; op aanwijzing van de 'leiding de voorwerpen bij elkaar 

te bergen. Dat is niet het zwaarste. Ook is 
tgelijk door directie of speciale commissie voor bepaalde vraag- 

over eenigen-tijd-durende lessenreeksenlijnen te 
de uitvoerders zich te houden hebben. Als 
komt.

een inrichting 
het ontgaat me, • 

daar hebben 
schikken en i 

en zouden
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(punt ben ik dus vóór vereeniging ■
t Onderwijs met het Schoolmuseum

i de Paedagogischc Bibliotheek
veel ernstiger, immers met geld niet te

gewoon

aandringen 
sa men werk
Gunning
iets goeds

van het

uit alle oorden van Nederland 
die dan door de 

was heel erg ge- 
van een stedelijke in- 

zeest de boeken in eigen 
de aanvragen 

geld

zeer goed, dat deze 
aan de onderwijzers 

land gaf. Ik heb jaren gehad, dat bij de 1000 uitgaande stukken

niet voltooid, 
nog dan een Museum doen kan, 

tijn lang geweest menschen van 
tegd, want ze stonden lang zóó ver 
iu .. . naar de meening van enkelen 

geen goed aan deed . .. dat die buitenwereld ze 
i kring opnam; in veel gevallen inderdaad vergeeflijk, 

aan, of er is reeds eenigen tijd verandering 
we zijn niet meer een afzonderlijke kaste, we worden er niet 
aangezien, als men van ons ontdekt, dat wc schoolmeesters 
zijn meer aan gewone menschen gelijk geworden. Daarvoor 

zijn veel oorzaken; één er van acht ik stellig te zijn de betere ont
wikkeling, die in de latere jaren het eigendom der onderwijzers is

en door het Ncderlandsch Onderw.-Gen. is opgericht in 
rking niet enkele zeer belangstellende personen, waarbij Prof, 
vooraan stond, als gewoonlijk wanneer er iets belangrijks en 

voor de studie te doen is ... en met enkele onderwijzers- 
vereenigingen.

Door mijn arbeid aan de bibliotheek weet ik 
(ik spreek van een jaar of 10 geleden) heel veel 
in ons 1 1 • •
in mijn register stonden, ik ontving 
en een enkele maal uit het buitenland aanvragen, 
Universiteits-Bibliotheek werden uitgevoerd. Het 
lukkig, dat de bibliotheek een onderdeel was 
richting. Als wc zoo ongelukkig waren gew< 
beheer te hebben, hadden we aan zoo goed als geen van de aanvrage" 
kunnen voldoen. Voor dergelijk werk moet men menschen en geld 
hebben en heel wat ook. Ik heb meermalen de verzekering gehoord: 
.. U geeft ons heel wat te doen”. Misschien meent een lezer, dat in den 
nood meerdere toelagen voor het Museum te krijgen zouden zijn! Die 
toelagen zouden dan alleen voor de bibliotheek nog al hoog moeten 
geweest zijn, tenzij men het gebruik er van zou willen beperken tot 
Amsterdam, en men er geen verzend-bibliotheek, geen uitleen-inrichting 
van zou willen maken. Oók een gedachte, maar niet met mijn in
stemming uit te voeren.

Uit een praktisch oogp 
Museum ten bate van het 
ik ook tegen vereeniging van 
Er is daarnaast echter een i 
vergoeden ideëele zijde.

Het valt niet te betwijfelen of in de laatste 25 jaar is er een ver
andering groeiende bij de onderwijzers, die in de verte nog 
door een krachtige bevordering meer nog dan een Mus 
het onderwijs dient. Schoolmeesters zi 
een apart „ras” had ik haast gezegd, 
buiten de gewone menschenwereld . . 
er boven, wat er geen goed aan 
ook niet graag in zijn kring opnam; in veel i

Er is geen twijfel aan, of er is re< 
gaande, wc zijn niet meer een afzonderlijke kaste, 
meer op aangezien, als men van ons ontdekt, dat 
zijn, we
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tot de besten onder 
onderwijzer schaadt de 
dat we van onze collega’s 
is, daardoor ben ik tot 
van de Paedagogische 
gische Adviezen én als 
het Schoolmuseum. Er was tot nu toe niet veel 
den Heer Haagen 
uitgesproken heb il 
gesprokc 
bev< 
Er was toch 5 
de Paedagogis 
had kunnen b« 
het weten kan <

geworden, ongerekend nog die van de moderne kweekschool-opleiding.
Dat we op hooger peil zijn gekomen, zien we zeer duidelijk als we 

kennis nemen van de inhoud onzer vakbladen. Bijna zonder uitzondering 
bevatten ze artikelen waarvan verschillende in de 't best geredigeerde 

-tijdschriften niet zouden misstaan. En niet van enkele kopstukken, 
maar telkens weer van jonge, opkomende schrijvers, die over vraag
stukken van velerlei aard gefundeerde meeningen op goeden toon 
zeggen kunnen. Dat moeten we ook hebben, de vormers der jeugd 
moeten behooren, voortkomen als ’t kan, opgevoerd worden tenminste 

ons. Een slecht ontwikkelde, een bekrompen 
: geheele school. En door de sterke overtuiging, 
’s het beste moeten maken dat er van te maken 

nu toe altoos geweest een krachtig tegenstander 
s Bibliotheek en van het Bureau voor Paedago- 

als zelfstandige instellingen én als onderdeden van 
il reden het denkbeeld van 

■nbeek te bestrijden: toen het jaren geleden werd 
ik er kennis van genomen, er met voorstanders over 

een, maar er niet tegen gestreden; men moet geen windmolens 
'echten. Er is beter, veel beter werk te doen! Windmolens, toen.

geen denken aan, dat Het Nederlandschc Schoolmuseum 
'ische Bibliotheek had kunnen huisvesten en verzorgen, 
oedienen, hedemaal niet. Dat weet ik zoo goed als iemand 
1 en zou misschien met uitleencijfers over jaren 1897-—1918 

uit de Universiteits-Bibliotheek bewezen kunnen worden. Voor het 
Bureau van Paedagogische Adviezen, dat niets anders te doen had 
dan dat, was de toestand wellicht anders, .... toch ook, als ik nader 
betoogen zal, naar mijn meening ongewenscht.

Als wij de onderwijzers in hun geestelijke groei willen dienen, zullen 
we allermeest er aan moeten denken, dat iemand in eens anders 
tuintje wel aardig wat kan opdoen. Je moet niet binnen de muren 
van je eigen hof blijven, kijk er eens over, buurman heeft ook wat 
aardigs, dat belangstelling waard is. Vooral moet dat, omdat we een 
vakopleiding genoten hebben, waardoor we toch al wat tot eenzijdigheid 
gepredestineerd werden. Ga er uit, om er beter in te komen. Die 
overweging heeft me altoos geleid bij de keuze van boeken voor aan
vragers buiten,.... met die in de stad bemoeide ik me maar in zoo 
ver, dat ik nog al eens een introductie voor de Universiteits-Bibliotheek 
gaf. Er werden wat pakken verzonden! Op mijn vriendelijk verzoek 
ook romans, als ik kon verklaren, dat de vrager op een of ander 
onmogelijk, afgelegen gehuchtje wonende, die voor zijn hoofdacte-studie 
noodig had.

dat belangstelling 
iding gene

'ing heeft r 
rs buiten,.. . 
it ik nog

romans, «
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de 1

meen ik, hoe belat 
van groot belang • 

> de tweede of dei

wegÉ 
een of ander 1 

gevolgen van 1 
veel oud-Ieerlingen. 

bijna altoos óók kweekelinge 
maar men moet om het

Wie de onderwijzers een goede dienst wil doen, moet hen de weg 
er heen leeren, zooals er bijna geen kweekeling van de Amstcrdamsche 
Gem. kweekschool weggaat die niet van een onzer een aanwijzing 
gehad heeft een of ander boek uit de U. B. te gaan halen, werk waar 
men de gevolgen van kan merken bij een bezoek, dan ontmoet men 
er heel veel oud-Ieerlingen. Wie in het Schoolmuseum komt, vindt er 

ogen. Daar is eveneens als vaklui hun terrein, 
een het ander niet geringschatten.

ingrijk ook deze kwestie is, en volgens 
voor het onderwijs, op het oogenblik komt

:rde plaats.

Ten slotte 
mij is ze v 
ze pas op

De eerste is:
Hoe komen we aan een nieuw en groot Schoolmuseum en 

middelen dat te exploiteeren.
Weet iemand raad daarop?

II. Door de Paedagogische Bibliotheek te laten aandeüniversi- 
teits-Bibliothcck wordt ze in haar tekorten op wetenschappelijk gebied 

igcvuld onder leiding van hen, die daartoe het best in staat zijn, 
hoogleeraren in de opvoedkunde, zoonoodig gesteund en aangevuld 

door de aanvragers van studie-materiaal.

opvoedkundige lektuur in een universi- 
de onderwijzers op, (brengen we ze in 

immers) tot het kennis nemen van allerlei weten
hun enge kringetje; voeren we ze op.

1. Door de plaatsing van 
teits-bibliotheek wekken we 
aanraking er mee 
schap buiten

En datzelfde voordeel bestaat nog. Wie thuis raakt in de Universi- 
teits-Bibliotheek, die staat voor een schatkamer, waarin de bronnen 
te vinden zijn tot de meest veelzijdige ontwikkeling. En nu meer dan 
ooit. Door het feit, dat aan bijna alle Hoogescholen in ons land 
professoren verbonden zijn, die paedagogiek doceeren, is daar een 
ernstige verandering ook in de bibliotheken gekomen: elke Univcrsiteit 
heeft nu een speciaal opvoedkundig deel, hier beter, daar minder, 
maar in Amsterdam al heel goed. Dat komt ook, doordat er nu weten
schappelijk gevormden voor dat onderdeel, met de belangstelling van 
ingewijden en vragenden, er voor zorgen.

Ik heb tweecrlei grond dus waarom ik mij sterk zal verzetten tegen 
verbinding van Schoolmuseum en Paedagogische Bibliotheek.
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jeering zijn in die richting wel 
t* niet is ingegaan.

650
1087
248

Rijkskweekscholen .
Gem. Kweekscholen
Bijz. (nietconf.) Kweeksch.
Rijks normaallessen
Totaal

Prot. Kweekscholen 
R.K.
Bijz. normaallessen .
Totaal..........................

4e kl.
682
172
75

161

voorstellen ingediend,

Totaal
2095
599
231
402

3327

3e kl.
641
187
66
105
999

849
1207
573
2629

le kl.
277
87
37
53
454
419
800
34

1253

590
1024
77

1691

2508
4118
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Een grillige bezuinigings-commissie 
en een zonderling plan 

door L. C. T. BIGOT.

aan onderwijzers en

helder overzicht geeft 
onderwijzer(es) opleiden. 
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en wie op beperking
> of over drie, vier 
zal. Dat heeft Min.

1 op het Voorloopig 
jde hij het volgende 
e bezetting van de

TT r is een teveel
z deze jaren.
De oorzaken daarvan zijn niet ver te zoeken: in de eerste plaats 

liggen zij in de maatregelen van de regeering (vergrooting aantal 
leerlingen per onderwijzer en afschaffing 7e leerjaar), en in de tweede 
plaats aan de economische omstandigheden, waardoor op admini
straties, bankinstellingen enz-, het personeel werd ingekrompen en 
de jonge menschen, meenend bij het onderwijs meer kans te hebben, 
plaatsing vroegen en kregen op de kweekscholen. Zoo zijn er in de 
jaren '25, 26, en ’27 meer leerkrachten opgeleid, dan — gezien het 
aantal wachtgelders (vrij gekomen tengevolge der bovengenoemde 
regeeringsbepalingen) — er plaatsen beschikbaar waren.

Hef is dan ook wel eenigszins te begrijpen, dat zij, die bezuinigen 
willen op het onderwijs, zich wenden tot de opleiding en het heeft 
ook niet ontbroken aan voorstellen, om de opleiding stop te zetten 
of te beperken.

Ook bij de rege 
waarop zij echter

Zeer terecht. Want opleiden is vooruitzien 
van de opleiding aandringt, moet zich afvragen 
jaar dat teveel aan leerkrachten er nog wel zijn > 
Waszink gedaan; bij de Memorie van Antwoord 
Verslag van de Onderwijs-Begrooting 1926 voegd 
staatje, dat een helder overzicht geeft van de 
scholen, die voor
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V

en Volks-

»ezig h<

bij de be-

zoo logisch als maar iets logisch is, 
i voor een ernstig tekort aan leer-

nu in acht nemen:
in de „slijtage” van het onderwijzerscorps in Neder 

per jaar plm. 2500 leerkrachten noodig zijn;
pCt. van dc leerlingen uit de 2e klassen het eind-

Tot hen, die zich met deze materie bezig houden, behoort ook de 
Centrale Commissie voor Bezuiniging van de Nederlandsche Maat
schappij voor Nijverheid en Handel.

In Februari 1927 verscheen van de hand van den (onbekenden) 
deskundigen medewerker dier Commissie een artikel in het Tijdschrift 
dier Maatschappij, waarin een opleiding tot onderwijzer(es) werd 
aanbevolen, die in 't kort hierop ncerkwam: opheffing van alle 
Kweekscholen en vervanging door de 5-jarige H. B. S. + I jaar 
stoomcursus of M.U.L.O.-B. (ev. eindexamen H.B.S. 3-j.c.) + 2 
jaar stoomcursus. Verdediging heeft dit plan, voor zoover wij weten, 
nergens gevonden, wel ernstige bestrijding.1) Dit plan werd aange- 
kondigd als te geven een opleiding, die korter, beter en goedkooper 
was; nauwkeurig bezien, ’ bleek ze niet korter, slechter en duurder 
dan de tegenwoordige opleiding (zie Volksontwikkeling Jaargang 9 
bid. 93 en v.v.).

Een studie-commissie uit de drie Kweekschoolbonden heeft de 
absolute onuitvoerbaarheid van dit plan aangetoond.

We mogen aannemen, dat deze critiek de bovengenoemde commissie 
heeft bereikt. Uit het Januari-nummer van 1928 van het Tijdschrift 
der Maatschappij van Nijverheid en Handel blijkt echter, dat de 
Bezuinigingscommissie haar pogingen om op dit gebied te hervormen, 
nog niet heeft opgegeven. Ze noemt in het algemeen de critiek „niet 
zeer overtuigend" en — we mogen hier met recht van grilligheid 
spreken — komt nu met een gansch ander plan; ze beweert wel, 
dat dit plan een uitwerking is van haar eerste project, maar dat is 
onjuist: het is heel wat anders.

Als wij daarbij
a. dat om 

land te voorzien
b. dat plm. 5 

doel niet bereiken;
dan volgt uit deze getallen ■ 

dat wij over twee, drie jaren 
krachten staan.

Deze overweging dient men terdege in acht te nemen 
oordecling van verschillende plannen tot reorganisatie van 
leiding.

’) Zie Volksontwikkeling 8e Jaargang 1927. Mei afl. blz. 236 en 
ontwikkeling 9c Jaargang 1927. Dcc. afl. blz. 93 en v.v.

Verder in „de Kweekschool", orgaan van den Kweekschoolbond Jaargang V 
Juli-afl.
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er b.v. aldus uitzien:

Nederlandsch ....
Fransch 
Duitsch
Engelsch
Schrijven
Rekenen en Wiskunde
Opvoedkunde.
Geschiedenis ....
Aardrijkskunde .
Natuurkunde ....
Natuurlijke historie
Zang
Teekenen 
Lichamelijke Oefeningen
Nuttige Handwerken .

de opleiding 
;aat de hcele 
mul genoemd

van die afdeeling zal

geen inrichting meer, die 
onderwijzers, waar men 

leerkrachten, ook door de sfeer.

De lezer oordeele.
In het kort komt het nieuwe plan hierop neer:
1. Aan de H.B.S. wordt een afdeeling onderwijzersopleiding ge

vormd: de afd. C. geheeten. (Afd. A. is de gewone H.B.S., afd. B. 
de lit. econ.) Na drie jaar H.B.S. worden in die afdeeling, welke 
twee jaar vraagt, zij geplaatst, die onderwijzer of onderwijzeres 
willen worden.

2. De urentabel

jgt een schooleindexamen met uniform door het 
Rijksschooltoezicht vervaardigde opgaven voor

digs van 
ie plan gaat 

dezes het in De Kweekschool

Zonder schade voor het on< 
afd. A. en B. mogclijk.

3. Die afd. C. krijj 
Departement of het 
het schriftelijk werk.

Zooals men ziet, is er groot verschil.
Bleef er bij het eerste plan nog iets zelfstandig 

over — n.1. de stoomcursus — bij het tweede 
opleiding, zooals schrijve ' -----
heeft, in den bijwagen.

Volgens dit plan bestaat er geen school, 
ingesteld is op de behoeften van de 
bewust zich richt op de vorming van



193

r opv< 
tucht

’ehaald.
.< onder 

den band 
i de oplei-

M.O.?

geen vraag 
belangrijke I 

behouden 
. van nu 1

men op 3/s van den weg af en gaat

waar men zoowel door bespre- 
praktijk voor de klasse hun 

t op de moeilijkheden van het onderwijzerswerk. De 
alleen een beetje ander onderwijs; een paar vakken 

paar vakken anders en meer niet.
in werd althans één inrichting volledig afgeloopen; 

i gegeven.
plan breekt

den geest, den toon van de school, 
kingen met de leerlingen als door eigen 
aandacht vestigt 
opleiding wordt i 
erbij, een

Bij het eerste plat 
er werd een geheel

Bij het nieuwe f. 
dan een zijpad in.

In de Kweekschool schreef ik over dit plan: „AVij zullen ons niet 
begeven in detailcritiek; we vermelden daarom alleen, dat de handen
arbeid hcelemaal wordt vergeten — dat het spreken, ingedeeld bij 
het zingen 1 uur per week en per week en per klas, niet tot zijn 
recht kan komen ~ dat in het leerplan voor opvoedkunde niet 
gedacht is aan zedelijke opvoeding, orde en tucht en dergelijke 
kleinigheden meer.

Onze bezwaren gelden het plan in zijn geheel.
Zij zijn :

a. Om het plan te verwezenlijken, moet zoowel de wet n 
M.O. als die op het L.O. grondig onderste boven worden ge 
De opleiding tot onderwijzer staat zeer terecht en begrijpelijk 
het toezicht van de hoofdinspecteurs van het L.O., voor ■ 
met het lager onderwijs wordt dit noodig geacht. Moet nu 
ding geheel gebracht onder het toezicht van de inspecteurs 
Zijn zij genoeg op de hoogte van de eischen, die de lagere school 
aan haar leerkrachten stelt en kunnen zij dus beoordeelen of de 
opleiding goed is? Of moet de afdeeling C. onder toezicht staan 
van de inspecteurs L.O.? Hoe moet het dan op de gecombineerde 
lessen ? Men kan wel zoo zeggen, de onderwijzersopleiding moet in 
een afd. C., maar men moet toch even nadenken over de verwerke
lijking van zoo'n denkbeeld. Of een school staat onder toezicht van 
de inspectie M.O. of L.O. mag b.v. voor een Nijverheidsschool 
misschien geen vraag van gewicht zijn, voor een kweekschool is dat 
éen zeer belangrijke kwestie. Als die kweekschool het verband met 
de L.S. wil behouden en dat moet zij, dan is toezicht van inspecteurs, 
die het L.O. van nu kennen, noodzakelijk.

b. Als 't een beetje vlot loopt, kan bij dit plan een kind van 17 
jaar de akte van onderwijzer(es) behalen.

c. Thans kan een leerling, die drie klassen H.B.S. heeft afge
loopen, in oinze 2e klasse geplaatst worden. Hij moet dus thans na



194

er jaarlijks 2500 leerkrachten 
van het corps; 1500 voor het

en 1000 voor het openbaar.
land + 50 confessioneele H.B.S. en + 90 neutrale, 

nu per jaar 2500 geslaagden in de afd. C. 
nemen eens aan dat bij het eindexamen 90 pCt- 

dat in de 5 jaar */□ der leerlingen afvalt •— wat voor 
een buitengewoon klein percentage is.

~ 3 de 140 scholen tezamen 
jgen: in de 5e klassen 

 ■ + 3450, in de 2e +
in de le + 4140. Samen + 17250. Zeg 17000 leerlingen.

■—i-™——t en de leerkrachten” daarvoor „aanwezig” zijn, 
ons hier

de 3 jaar H.B.S. nog 3 jaar kweekschoolonderwijs volgen. In die 
„verbeterde" opleiding volgens dit plan is men na 2 jaar gereed.

d. Bij dit plan is de opleiding voor de Hoofdakte geheel vergeten.

e. De ontwerper heeft zich ongetwijfeld niet ingedacht in de 
werkelijkheid. Hoe is deze?

Zooals wij zooeven schreven, zijn 
noodig om te voorzien in de slijtage 
bijzonder confessioneel onderwijs

Er zijn in ons
Deze 140 scholen moeten 
afleveren; we 
slaagt en
de H.B.S. een buitengewoon klein percentaj

Hoe is de stand der klassen dan? Op 
moeten dan alleen in de afd. C. onderwijs krij;
+ 2760, in de 4e klassen + 3105, in de 3c
3795, en i  " ' "

Of de „gebouwen 
weten we niet. 'Wel kunnen we zeggen, dat de bezuiniging 
heel erg problematisch lijkt.

Gaan we de zaak na alleen voor het bijzonder onderwijs, dan 
blijkt de absolute onmogelijkheid.

Hoe zullen 50 H.B.S.en 1500 geslaagden voor onderwijzer afle
veren? En hoe moet dat bij het R.K. onderwijs, waar slechts 6 
H.B.S. voor meisjes zijn en 32 Kweekscholen voor onderwijzeressen.

Wie een plan ontwerpt, moet o.i. toch met zulke zaken en met 
de aanwezige toestanden rekening houden, — en een eerbiedwaardig 
lichaam als de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 
moest zich toch even bedacht hebben voor ze een dergelijk plan 
overnam.

Bovenstaand plan is van de hand van den heer Dr. H. de Noo 
Bzn., vroeger gemeentelijk-inspecteur L.O. in den Haag, thans directeur 
H.B.S. 5-j. cursus te Zierikzee.

In de toelichting, die de heer de Noo bij zijn plan geeft, wordt 
ook terloops gesproken over de hoofdzaak. De schrijver knoopt zijn 
opmerking daarover vast aan een uitspraak van den inspecteur 
Bolkestein: „Kennis, die slechts onderwezen wordt, om door de leer
lingen weer opnieuw onderwezen te worden, is daardoor alleen reeds 
veroordeeld”. Met deze uitspraak is men het in onzen tijd ook op 
de Kweekscholen vrij wel algemeen eens. Afzonderlijk onderwijzers-
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den jongen onderwijzer. Terecht heeten 
van leerkrachten: Kweekscholen.
dat in de eerste plaats daarmede geen 
eigen bedoeling; terecht mogen we van

'ndien

.oude” 
lijnen «■< 
dan

; tot onderwijzer. Hetzij
e L.O. wet 1920: 3 jaat 
men die regelt: 5 jaar H.l

• er moet tijd zijn

taalonderwijs is al even dwaas als afzonderlijke Aardrijkskunde, 
Geschiedenis of Wiskunde voor onderwijzers. Tenminste als men 

op de kennis. Bij de opleiding moet men echter ook het 
ibrengen, hoe die kennis samenhangt, welke de grondslagen 

zijn, hoe die kennis voor de school geschikt gemaakt kan worden 
een bepaald vak gekozen wordt.

ig gevoelt de heer De Noo dit voor het 
hij daarvan zegt, geldt in zekere mate ook

onze onderwijs verbeteraars (waaronder wij ons zelven overigens 
willen scharen) eens ophielden met van de zoogenaamde 

school een caricatuur te maken, waarnaast hun in „groote 
-n geschetst beeld van de nieuwe school gunstig pleegt uit te komen, 
n zouden zij een proeve van zelfbeheersching en werkelijkheidszin 
'en, die aan hun denkbeelden een betere introductie zou verleenen 
ii de maar al te dikwijls gevolgde methode van bespottelijk maken.

J. H. Gr.

van de school, in het belang van de volksontwik- 
iderwijzersopleiding worden verzorgd aan daarvoor 
; ze mag niet zijn en mag nooit worden een bijzaak.

alleen let
inzicht aanbrengen, hoe die kennis
ervan zijn, hoe die kennis voor 
en waarom juist die kennis uit

Blijkens zijn toelichting 
taalonderwijs, maar wat 
voor andere vakken.

Zonder twijfel kan de H.B.S. — of welke andere algemeene 
middelbare school — een uitstekende voorbereiding zijn voor de op
leiding tot onderwijzer. Hetzij men die regelt als de nog niet uitge
voerde L.O. wet 1920: 3 jaar H.B.S. + 5 jaar Kweekschool; 
hetzij men die regelt: 5 jaar H.B.S. + 3 jaar Kweekschool.

Maar er moet tijd zijn voor de vorming tot onderwijzer. Wij 
kunnen ons niet tevreden stellen met de opvatting: dat komt in de 
praktijk wel.

Een zorgvuldige bespreking van paedagogische kwesties in verband 
met practischc oefeningen; het verblijf op een school, waar men de 
praktijk demonstratief in overeenstemming brengt met de theorie, is 
een zeer krachtige steun voor 
onze scholen voor opleiding

Een plan van opleiding 
rekening houdt, miskent de 
zonderling spreken.

In het belang i 
keling moet de on< 
bestemde scholen;



Boeka ankondiging.

196

Ben B. Lind- 
verlaald door

uil te spreken en Ie 
het doel van boven- 

iiging. J. H. Gr.

ccren, u 
•n in een 
dit slecht

en — gaal vrijen en krijgt kinderen 
ol' drijft ze af. al naarmate ze minder 
of meer inzicht heeft. Deze opstandige 
jeugd roept niet cens : leve dit of dat! 
maar : sterve —■ je weet wel wal!

Welk een kostelijke opstandige jeugd 
en welk een vaderlijke vriend heelt 
deze gevonden in den ruimhartigen en 
alles begrijpenden kinderrechter Lind- 
sey. Alles begrijpend ?

Neen — wel alle afgedwaalde meisjes 
en eenige dito jongens, maar de ouders? 
.— dal zijn allemaal ongevoelige botte
riken zonder inzicht of tact. Althans 
45 %. zie boven.

Wat moeten wij met dit bock, met 
dit wlaaMe boek, met dit voor alle 
bakvisschcn en rijpende jeugdelingen 
toegankelijke, neen verlokkende, be
korende boek, op welks omslag de vlam 
van den hartstocht, of is 'l de liefde, 
of moet het soms de reinheid verbeel
den. brand

Moeten
Natuurlijk 
dal ware

COtnpn 
urenar

Mc

Opstandige Jeugd, door 
sey en W. Evans. ■ 
E. A. Voogd-Pull. met 
leiding van P. Voogd. 
H. Mculenhof. Amsterdam.

TkT et belangstelling èn op grond van 
-f**- den titel en op grond van het klin
kend reclamc-matcriaal én op grond ten 
slotte van de inleiding van den Heer P. 
Voogd ben ik dit bock begonnen, maar al 
lezende werd ik steeds maar teleurgesteld.

Rechter Lindsey. uil de slad Denver, 
in de Staal Colorado van den Zuidelijke 
Vereenigdc Stalen, geeft hier een groote 
reeks van gevallen, waarin de jeugd 
van Denver op sexuccl gebied zich vrij
heden heeft veroorloofd, die tot allerlei 
ongeluk en droefheid hebben geleid.

In zijn 25-jarige ervaring als kinder
rechter zijn hem deze gevallen blijk
baar als 'l ware toegestróómd en zijn 
al of niet betrouwbare waarschijnlijk
heidsrekening komt tot een percentage 
van 45 °/o van de meisjes-leerlingen der 
middelbare scholen, welke zich sexueele 
vrijheden zouden veroorloven, „die zelfs 
volgens hun eigen zedcncodex buiten
gewoon onwclvoegclijk" zijn.

Dat is een angstig percentage, nog 
angstiger als men kennis heeft gemaakt 
met de „strengheid” van genoemde 
codex. Maar misschien vergist de rech
ter zich een beetje en in elk geval is 
Denver in den Zuidelijken Slaat Colorado 
niet Europa en zeker niet Nederland.

Maar •—■ zou men kunnen zeggen — 
in Amerika is men ons in vele dingen 
voor, ja — ten voorbeeld ! en zoo moe
ten wij misschien dankbaar zijn hier 
even een blik in ons voorland te kun
nen werpen. Un homme averli... n. w. ?

Maar wat zien we in dil boek ? 
Hier worden tallooze gevallen aaneen
geregen, die ons moeten laten zien . . . 
hoe zwak de jeugd is? Neen... hoe 
opstandig de jeugd is. Nu heeft „op
standig" voor mij altijd iets aantrek
kelijks gehad. Opstandig alzoo 1 De 
arme, onderdrukte, onwetend gehouden 
jeugd staat óp tegen de onderdrukking 
en verdomming van de zijde der be
krompen en nalatige, harde enz. ouders

onze ouders er i 
valt er uit te lec 
beter te gever

van 2 vel, dan in dil slecht ge- 
iponeerde conglomeraat van diclaat- 
narbeid van 350 bladzijden.
Vloet de jeugd er sterker, flinker, 

__ verder door worden, hierdoor? Ver
geefs heb ik in al deze bladzijden ge
zocht naar een krachtig geluid en een 
opbouwend voorstel of een leiding ge
vende richtsnoer.

Neen, de jeugd, de „opstandige"(?) zal 
denken : mooi zoo, hij zegt 'l „ze" maar 
cens lekker en de jeugd, de onzekere, 
zal naar den verkeerden kanl glijden en 
de jeugd, de stevige, zal weer cens een 
Stootje meer te verdragen hebben. Of 
ze van deze stoot sterker worden zal?

Een boek van een inensch. die hel 
goed bedoelde.

Miserabel geslaagd !
Het mn'akt den indruk van goed 

vertaald te zijn. Moge rechter Lindsey 
echter voortaan in ’t Nederlandsch 
althans zwijgen.

Deze wensch 
molivecrcn was 
slaande aankondi
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Van het begin der igde eeuw tot de eerste lageronderwijswet.

De neutraliteit van de openbare school 
in Engeland 

door Mr. PHILIP J. IDENBURG. 

Niet minder dan het onze is het Engelsche volksonderwijs in den 
godsdienstigen strijd gegroeid.

Nauwelijks was de 19de eeuw ■— en met haar de beweging, welke 
zou leiden tot de ontwikkeling van het onderwijs in zijn tegenwoor- 
digen staat •— ingeluid, of de oude controversen tusschen de Anglikaan- 
sche kerk en de, hare hoogheid betwistende, dissenter-genootschappen 
brachten scheiding. Bell en Lancaster, de beide mannen, die het 
antwoord wisten op de vraag hoe den kinderen van de breede 
arbeidersmassa's der opkomende grootindustrie de allernoodigste 
kennis ware bij te brengen, gingen uiteen. Andrcw Bell, de geeste-

Inleiding.
Tn het opschrift, dat ik boven dit artikel plaatste, zouden bij de 

woorden „neutraliteit” en „openbare school” aanhalingsteekens 
aangebracht kunnen worden, om ervoor te waarschuwen, dat deze 
„neutraliteit" niet met onze neutraliteit en deze „openbare school” 
niet met onze openbare school identiek is. De bedoelde woorden 
geven een vertaling van Engelsche toestanden-in Hollandsche begrippen. 
Wanneer men dit in 't oog houdt, zijn zij echter duidelijk. Immers de 
Hollandsche lezer verstaat, waarover dit artikel zal handelen. Het 
gaat om de wettelijke voorschriften, welke in Engeland gelden om
trent den geest van het van overheidswege verstrekte lager onder
wijs en de wijze, waarop die voorschriften worden geïnterpreteerd 
en toegepast.

Tot juist begrip van een en ander is een behandeling van de 
historische ontwikkeling, waaruit de tegenwoordige toestand is voort
gekomen, noodzakelijk.



>ote organisaties tot uitii 
jeugdgeschiedenis van
wat later de „neutraliteit*

lijke van de Anglikaanschc Kerk, stond ter e<sne zijde met de National 
Society for Promoting the Education of the Poor in the principles 
of the Established Church throughout England and Wales (1811), 
Joseph Lancaster, de Londcnsche Kwaker, stelde zich ter andere 
zijde met de Royal Lancasterian Association (1810), wier arbeid in 
1814 door de British and Foreign School Society werd overgenomen.

Het zou nog tot 1833 duren vóór de Staat het onderwijs zou 
beginnen te steunen en tot 1870 eer de eerste onderwijswet daarvoor 
vaste regelen zou stellen en openbare scholen in 't leven roepen. De 
geheele zorg voor het stichten en onderhouden van scholen werd 
aan het particulier initiatief, gelijk het voornamelijk in de beide 
groote organisaties tot uiting kwam, overgelaten. Toch vinden we in 
deze jeugdgeschiedenis van het Engelsche schoolwezen reeds de kiem 
van wat later de „neutraliteit” van het openbaar onderwijs zou 
worden.

In 1803 was er van de hand van Lancaster een werkje verschenen: 
„Improvements in Education" genaamd. Het bevatte een schema 
voor een stelsel van algemeen lager onderwijs. De schrijver verklaarde 
daarin, dat het onderwijs moest worden beschouwd als een zaak 
van nationaal belang, doch dat het sectarisme aan de erkenning van 
dit feit in den weg stond. „A national evil requires a national 
retnedy", meent hij; en hij gaat voort: „let not this any longer be 
delayed: let your minds expand, free from cvery narrow principle, 
and let the public good bccome the sole object of your united Christian 
efforts!"’)

In dien geest ijverde de British and Foreign Society. Zij streefde 
naar een stelsel van interconfessioneele scholen, overeenkomstig Lancas
ters leermethode ingericht, waar wèl de Bijbel gebruikt werd, ja 
waar de Bijbel bij het leesonderwijs zelfs de eenige leesstof zou zijn, 
doch daarvan geen uitlegging gegeven zou worden. De leerstellingen, 
waaromtrent tusschen de onderscheidene gezindten’verschil van inzicht 
bestond, zouden in de scholen niet vermeld worden. „No catechism 
or particular religious tenet shall be taught in the school", luidde 
het voorschrift voor alle van deze vereeniging uitgaande scholen.

De National Society kon hierin niet anders zien dan een bewusten 
op de Staatskerk. Zij stichtte scholen met een strenj; confes- 
karakter, onderworpen aan het gezag der Anglikaansche 

geestelijkheid. Sarah Trimmer, ee n der steunpilaren van deze orga
nisatie, gaf in een vlugschrift uiting aan de in dien kring levende 
gedachten en bestreed het rivaleerend stelsel. ’) Een vaag begrip als

■) i.c. 3de cd. Londen 1805, Introduction, bl. VIII.
2) Zie: John W. Adamson „An ouliine of English Education" (Cambndge 1925). 
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t of the Commissioners 
Ingland and Wales 1888,

appointed to inquire into the Elementary 
18. hl. 103.

van een eerste opmerking 
i de Engelsche school. Noch 

het Engelsche onderwijs, 
■'‘•«•-«•1-te godsdienstloosheid 

mderwijs anderzijds.

>) Final Report
Education Acts, Er

weer: „when education is 
as members of

„general Christian principles” noemde zij een ondeugdelijken grond
slag voor een nationaal stelsel van onderwijs. De Kerk van Engeland 
was de Staatskerk en de Act of Uniformity (1662) schreef het 

:n catechismus en het gebruik van het 
voor. Daarom vormde de Kerk op zich- 
van onderwijs. De armenscholen en de 
haar organen en de bisschoppen, haar 

belast met de uitoefening van haar 
een taak hun sinds onheugelijke tijden opgedragen, 

wilde Lancaster dit wettelijk gefundeerde stelsel vervangen 
nieuwigheid, die, ondanks haar verdienste als voornaamste 

nakkelijk uitvoerbare methode tot het organiseeren van volks- 
., op een verkeerden grondslag berustte en niet anders dan 

zou kunnen werken! Ee

voor een nationaal stelsel 
de Staatskerk en

onderwijs in den kerkelijkei 
Book of Common Prayer 
zelf een' nationaal stelsel 
Latijnsche scholen waren 
voornaamste dienaren, waren 
onderwijsfuncties, een taak hun sinds onheugelijke tijden 
En nu wilde Lancaster dit wettelijk gefundeerde stelsc 
door een 
en genu.!
scholen, op een verkeerden grondslag berustte 
schadelijk zou kunnen werken! Een van Airs. Trimmers tijdgenooten 
geeft haar standpunt in ’t kort als volgt 
made a national concern, youth must be brought up 
the national church”.

Het is hier de plaats tot het maken v 
omtrent het karakter der „neutraliteit" van 
in deze periode van de geschiedenis van 
noch later liep de tegenstelling tusschen volstrekte 
der school eener- en confcssioneel-godsdienstig on 
In het Rapport eener Staatscommissie betreffende het lager onderwijs, 
dat in 1888 verscheen, verklaarden alle leden zich ten volle overtuigd 
van de groote bctcekenis van een godsdienstigen grondslag voor het 
onderwijs. „Whilst differing widely in our views concerning religious 
truth”, zoo getuigden zij, „wc are persuaded that the only safe foun
dation on which to construct a theory of morals, or to secure high 
moral conduct, is the religion which our-Lord Jcsus Christ has taught 
the world” ’). Deze overtuiging heeft steeds bij de groote meerderheid 
van het Engelsche volk geleefd. Een streven naar absolute kleurloos
heid, van de openbare school, zooals zich in ons land heeft voorgedaan, 
heeft Engeland niet gekend en de Bijbel heeft steeds een plaats in 
het schoolleven behouden.

De botsing van overtuigingen, waarbij wij in ’t voorafgaande stil 
stonden, heeft gedurende vele jaren aan den vooruitgang van het 
onderwijs in Engeland in den weg gestaan. Want wèl werkte de 
naijver der beide groote organisaties stimuleerend op hare werkzaam
heid tot het stichten en exploiteeren van scholen, maar al ras deed 
zich gevoelen, dat de vrijwillige krachten niet toereikend waren om
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in de steeds toenemende behoefte te voorzien. Staatssteun werd on
misbaar. Doch de Dissenters en de Roomsch-katholicken wantrouwden 
elke inmenging van den Staat in het onderwijs. Door de historie ge
leerd, duchtten zij daarvan een aantasting van de godsdienstige vrijheid, 
en een bevoorrechting van de Anglikaansche Kerk, waaraan zij tot 
geen prijs wilden medewerken. De Kerk daarentegen, doordrongen 
van haar historische roeping op ’t gebied van het onderwijs, weigerde 
mee te gaan met een regeling, waarbij hare leidende functie niet werd 
geëerbiedigd en erkend. „We have a commisson, and authority, and 
ability, to educate the whole mind of the country; a powcr of forming 
«.k- ...k:„k tk___ ...k» upon themselves our duties

''rederick Dcnison Maurice

een regeling, v 
en erkend. „We h< 

to educate the whole mind of the 
the nation, which those who would takc 

>ossess” verklaarde Fi 
.iheid. ')

«at zich eindelijk met het onderwijs ging inlaten, 
dan ook slechts aarzelend. In 1833 voteerde het Parlement 

20.000 pond sterling voor het stichten van scholen 
van de vrijwillige bedragen voor dat doel. Het bedrag 
tot het verleenen van subsidies aan de beide groote 

van de beide' 
vastgesteld, 

•n waarborgen werden 
istig hun bestemming, 

van het

do not, and cannot po: 
namens hare geestelijk!

Toen de Star 
dit begin 
een bedrag van 20.000 pond sterling voor 
ter aanvulling van de vrijwillige bedragen voor 
werd besteed tot het verleenen van subsidies 
organisaties. De Staat volstond met als contribuant 
vereenigingen op te treden. Geen voorschriften werden 
waaraan de schoolgebouwen moesten voldoen, geen 
:evraagd voor de besteding daarvan overeenkomst

'h werden bepalingen gemaakt, welke de deugdelijkheid 
•in te geven onderwijs zouden waarborgen.
t was evenwel duidelijk, dat het hierbij niet kon blijven.
e groot het onderwijstekort was, kon niet nauwkeurig worden 
end. Waarschijnlijk bezocht niet meer dan de helft van de kinderen,

Jaarvoor in aanmerking kwamen, de school. Groote leemten waren 
,n de onderwijsvoorziening. Geheele streken verkeerden in een staat 

van verregaande onkunde, zoo niet verwildering. In de fabrickswijken 
der groote steden werd dikwijls zelfs de meest eenvoudige kennis ge
mist, terwijl* de middelen ontbraken om in dit gebrek te voorzien.

Langzaamaan zien wij de regeeringssubsidie stijgen. Er werd een 
Commissie uit den Geheimen Raad ingesteld (1839) om aan te geven 
op welke wijze de beschikbare middelen verdeeld zouden worden. 
De Staat was op weg om een leidende positie op onderwijsgebied 
te veroveren en de grondslagen te leggen voor verderen uitbouw.

In 1846 was er reeds een geheel stelsel van subsidievoorwaarden, 
strekkende tot het aanmoedigen van het particulier initiatief en het 
geven van leiding daaraan. Daarbij werd nog steeds voornamelijk met

’) „Has the Church or the State te Power to Educate the Nation? A Course 
of Lectures" 1839, hl. 129.
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het Christe 
Zie Repc 
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maar veel arbeid wachtte nog.
i geven. Haar 

report what measures, 
id and cheap elementary

') Zie hierover mijn 
voor het Christelijk One

*) Zie Report of the 
(Newcastle Commission)

’t licht, dat het particulier initiatief < 
samengewerkt. Een achtste 

ing thans ter school en dit percentage, dat bij 
landen verkregen niet ongunstig afstak, nam 

er kleefden aan het bestaande systeem ernstige
qualiteit van het onderwijs liet dikwijls 
schoolbezoek der ingeschreven leerlingen

subsidiestelsel hielp de armste streken het slechtst.
Veel werk was er verricht.
Ook daaromtrent moest de Commissie aanwijzingen 

immers tevens „to consider and 
if any, are required for the extension of 
instruction to all classes of the people".

Een moeilijke taak! Vrij algemeen was de overtuiging, dat de verdere 
middelen voor de aanvulling van het tekort aan scholen en onderwijzers 
gevonden moesten worden uit plaatselijke belastingen. Ook de Com
missie was van meening, dat er veel voor pleitte om de parochies in 
de voorziening van het onderwijs te betrekken. In elke plaats zouden 
er dan gelden zijn voor den bouw en de exploitatie van scholen. De 
lasten zouden gelijkmatiger verdeeld worden. De plaatselijke belang
stelling voor het onderwijs zou toenemen. Sommige leden meenden 
bovendien, dat wanneer er openbare scholen werden opgericht en

de beide groote organisaties samengewerkt. Ook scholen, die daartoe 
niet in betrekking stonden, konden thans echter voor subsidie in aan
merking komen. In dat geval werd als voorwaarde gesteld, dat het 
lezen van den Bijbel deel zou uitmaken van het gewone onderwijs in 
de school. Tevens werd dan verlangd, dat er een „conscience clause” 
zou gelden, krachtens welke er gelegenheid tot het verkrijgen van 
vrijstelling van het godsdienstonderwijs zou bestaan voor kinderen, 
wier ouders dit verlangden. De Commissie uit den Geheimen Raad 
bleef van den staat van het onderwijs op de hoogte door middel van 
de inspectie. *) Het bedrag der subsidie was in dit jaar tot 100.000 
pond gestegen.

In 1856 werd een Departement van Onderwijs ingesteld, dat jaarlijks 
krachtens een ingewikkeld subsidiestelsel en onder menigvuldige voor
waarden, een aanzienlijk geldbedrag had te vergeven.

Twee jaar later werd er onder voorzitterschap van den Hertog 
van Newcastle een Staatscommissie benoemd, wier taak was .to 
inquire into the present state of popular education in England”. 2)

Zij bracht aan ’t licht, dat het particulier initiatief en de Staat 
niet zonder vrucht hadden samengewerkt. Een achtste gedeelte der 
bevolking ging thans ter school en dit percentage, dat bij de gegevens 
uit andere landen verkregen niet ongunstig afstak, nam nog toe.

Maar er kleefden aan het bestaande systeem ernstige bezwaren. 
De qualiteit van het onderwijs liet dikwijls veel te wenschen over, 
het schoolbezoek der ingeschreven leerlingen was onregelmatig, het

i artikel .Eigen Schooltoezicht** in het Paed. Tijdschrift 
iderwijs, 20ste jaarg. bl. 129 e. v.

Royal Commission on ... . popular education in England 
6 vols. 1861.
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verplicht,
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lillende godsdienstige gezindten, dit de

essentieel bestanddeel 
bepaalde godsdien- 

geen leerstellig gods- 
•ijgesteld worden.
4en gestuit. De tijden

;egeven aan kinderen 
e verdraagzaamheid

zij

Grot 
League, 
de radit 
kosteloos, verplicht, niet 
onderwijs, uitgaande van 
’-icale belastingen. In de, 

geen dogmatisch godsdienstonderwijs gegeven worden.
ïl gelezen zou worden, zouden de belastingplichtigen te 

hebben. Werd daartoe besloten, dan zou het toch altijd

zegt zij, „looks upon 
n of the nation, and 

right to a leading part in the 
System of education established by the

ongeveer 2 millioen kinderen, waarvan drie 
relatie stonden met de Anglikaansche Kerk.

’) Er was schoolruimte voor 
vierde gedeelte in scholen, die in

daarin gemt 
van verschi 
zou bevorderen.

De Commissie wist echter geen oplossing te vinden 
bezwaren, welke aan de verwezenlijking van een 
den weg stonden.

.The clergy of the Church of England", zoo ze-' 
their own denomination as the established religion u 
they would feel that fact gave them a 
management of any general syzt;.” 
State.

A large proportion of the Dissenters, on the other hand, disap- 
proves of any connexion between the Church and the State, and 
entertains consciëntieus objections to conferring upon the clergy, 
such, any official connexion whatever with public education”.

Zoo bleven haar voorstellen beperkt tot een uitbreiding en, naar 
meende, verbetering van het geldende subsidiestelsel, waarbij men 

al het geld, dat niet door vrijwillige bijdragen en schoolgelden 
opgebracht, op ’s Rijks schatkist bleef aangewezen.

sndiger reorganisatie werd voorgeslagen door de Education 
_roiricht, welke de gevoelens van 
: partij vertolkte. Zij propageerde 

r godsdienstige gezindheden gesplitst 
plaatselijke lichamen en bekostigd uit 

haar plannen, te stichten openbare

gebracht, op ’s Rijks schatkist bleef 
iger reorganisatie werd 
in 1869 te Birmingham opgei 

in de liberale

de [

olen zou geen dogmatisch go
de Bijbel gelezen zou worden, zouden de belastingplichtigen 
ssen hebben. Werd daartoe besloten, dan zou het toch alt

| er eenige dogmatische verklaring moeten ges< 
erzet tegen dit voorstel bleef natuurlijk niet

koemden bond stelde zich de Education Union, welke het stelsel 

van vrijwillige voorziening wilde behouden. De scholen moesten 
blijven uitgaan van particuliere lichamen, waarvan de meeste tot 
dusver in verband stonden met de Anglikaansche Kerk. ’) Godsdienst
onderwijs werd door deze organisatie als een 
van het leerplan beschouwd. In scholen van een 
stige gezindte zouden kinderen van ouders, die f< 
dienstonderwijs wenschten, daarvan evenwel vrijg

De vooruitgang kon echter niet langer wordei
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delijk verslag van de behandeling in ‘t Parlement werd door de 
ition Union uitgegeven.

') Zijn officieele titel was: 
Educalion.

2) Een woordel
National Educatie

waren rijp voor verandering niet slechts in de details, maar ook in 
de hoofdbcginselen van het geldende sj'steem. Een daartoe strekkend 
wetsvoorstel werd door Gladstonc's regeering ingediend.

Het van overheidswege verstrekte onderwijs zou in Engeland zijn 
intrede doen en met de invoering daarvan zou daar het vraagstuk 
aan de orde komen, dat in diezelfde dagen ook in ons land de ge
moederen in heftige beroering bracht, het vraagstuk van het geestelijk 
aspect der openbare school. Wij hebben thans een ihdruk van de 
moeilijkheden, waarvoor het liberale Kabinet bij de oplossing daar
van werd gesteld en zijn daardoor voorbereid voor de bespreking 
der verwikkelingen, waaruit de thans nog geldende bepalingen zijn 
voortgekomen.

§ 2. De Lageronderwijszvet van 1870.

Het ontwerp-lageronderwijswet, dat in Februari 1870 door den 
Minister van Onderwijs '), W. E. Forster, in het Engelsche Lager
huis werd ingediend 2), had in de eerste plaats de strekking om te 
bevestigen en verbeteren, wat sedert het begin der eeuw op het 
gebied van het volksonderwijs tot stand was gekomen. Gladstone 
lichtte deze zijde van het wetsvoorstel met de volgende woorden 
toe: „Het was ons een absolute noodzakelijkheid — een plicht der 
eer zoowel als van politiek beleid — de onderwijsvoorziening en 
hare instellingen, die wij in den lande aantrolfen, te .ontzien en te 
begunstigen. Het was ons onmogelijk om in te stemmen met de 
woorden of ons aan te sluiten bij de klanken, die sommige leden 
van dit Huis ons met cvengroote nauwgezetheid als volharding 
hebben doen hooren, leden, die op deze bijzondere scholen, die over 
’t algemeen een confessioneel karakter dragen, neerzien als op ver
dienstelijke maar voorbijgaande surrogaten, die weliswaar waard zijn 
om voor een tijd geduld te worden en alle tegemoetkoming verdienen 
op grond van de beweegredenen, welke tot hare stichting hebben 
geleid, maar die met ’t oog op haar eigenlijke bestemming geheel 
onvoldoende zijn en daarom vervangen moeten worden door iets, dat 

oog, beter is  Dat is nooit de gedachtengang van de 
geweest  Wanneer wij in aanraking komen met dezen 

arbeid, dien wij willen voltooien, dan behooren wij vervuld 
van een gevoel van dankbaarheid, dat er zooveel voor ons 

gedaan".
• ct wetsontwerp bedoelde tevens te voorzien in de leemten,
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welke het particulier initiatief in de onderwijsvoorziening had gelaten. 
,Our object is to complete the present voluntary System, to fill up 
gaps”, verklaarde Forster.

Ter verwezenlijking van dit doel werd voorgesteld om het land in 
schooldistricten te verdeden. Was dit geschied, dan zou elk district 
op zichzelf worden beschouwd. Waren er door het particulier initia
tief voldoende scholen tot stand gebracht, dan werd daaraan ook 
verder het verstrekken van onderwijs overgelaten. Voortaan zou 
echter voor al deze bijzondere scholen de „conscience clause” gelden.1) 
Wanneer er in een district niet voldoende scholen waren, zouden 
er volgens het ontwerp z.g. „School Boards’’ optreden. Aanvankelijk 
was voorgesteld deze Schoolraden door de plaatsclijke verf 
woordigende lichamen te laten kiezen, maar tijdens de behanc 
van het wetsontwerp werd beslist, dat de vermei 
belastingbetalende gemeentenaren zou geschieden.

Deze Schoolraden zouden met groote bevoegdheden worden be
kleed. Zij zouden zoonoodig scholen kunnen stichten, bijzondere 
scholen kunnen overnemen en eventueel openbare scholen weer aan 
particulieren kunnen overdragen. De voor het stichten en onder
houden van scholen benoodigde middelen zouden, behalve uit de 
regeeringssubsidie en de schoolgelden, uit plaatsclijke belastingen 
gevonden worden.

Met betrekking tot de te stichten openbare scholen waren aan de 
Schoolraden dezelfde bevoegdheden toegedacht, als de schoolbesturen 
ten aanzien van de bijzondere scholen bezaten. Zij zouden dus ook 
kunnen beslissen of er godsdienstonderwijs gegeven zou worden en 
den aard van den godsdienstonderwijs kunnen bepalen. Uiteraard 
zou ook voor deze scholen de „conscience clause" gelden.

Bij de liberale partijgenooten van het Ministerie, wier gevoelens 
door de Education League werden vertolkt, wekte het ontwerp- 
groote ontevredenheid, niet in ’t minst vanwege de vrijheid, welke 
het aan de Schoolraden wilde geven met betrekking tot het gods
dienstig karakter der daarvan uitgaande scholen. Daardoor zou — 
zoo vreesde men — de godsdienstige quaestie naar de Schoolraden 
worden verplaatst en zou de strijd voortaan in elke stad en in elke 
parochie afzonderlijk uitgevochten moeten worden. Teneinde een 
parlementair conflict te vermijden, zou dat allerwege in den lande 
in 't leven worden geroepen. Daarnevens was, voor wie de gods-

>rgesteld
ied, dan 

door het par
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Over de rest van hetgeen door de League werd verlangd, zou 
echter nog een warmen parlementairen strijd gevoerd moeten worden.

In de honderd amendementen werden erop de paragraaf tot regeling 
van de bevoegdheden der Schoolraden ten aanzien van het godsdienstig 
karakter der openbare scholen ingediend. Slechts drie mogelijkheden 
brachten het echter tot een dieper gaauuc w 

ten eerste, een voorstel, krachtens hetwelk
beslissen of de Bijbel gelezen zou worden, 
een verklaring gegeven zou mogen worden 
raad-scholen geen godsdienstig onderwijs zou

ten tweede, een plan, dat eveneens aan < 
wilde laten over het al of niet lezen van

het land kende, wel duidelijk, dat de voorgestelde 
de parochie's zou leiden tot onderwijs 

lerk, hetgeen door de League aller-

van hetgeen 
g een warmen parlei 
>nderd amendementen werden

de bevoegdheden der Schoolraden ten aanzien

lande bespreking:
; de Schoolraad zou mogen 

maar daarvan in geen geval 
en ook verder in de school- 
mogen worden verstrekt; 

den Schoolraad de beslissing 
i den Bijbel, maar volgens

dienstige kaart van 
bepaling in negen tienden van 
in den geest der Anglikaansche K< 
minst werd verlangd.

Daarom eischtc deze < 
door een groote actie ii

clause’, krachtens welke godsdienstig en
in tijd gescheiden zouden zijn en het eerstgenoemde aan 
het einde van den schooltijd gegeven zou worden, teneinde het 
makkelijk te maken zich daaraan te onttrekken, de uitsluiting 
catechismussen en formulieren en van alle leerstellig onderwijs 
de schoolraadscholen.

Van de zijde der Nonconformisten vond de actie van 
League warmen steun.

Op ’t punt van de „time-table-conscience-clause" gaf de Regeering 
toe. Zoo deed in de Engelsche onderwijswetgeving de volgende, voor 
alle geheel of gedeeltelijk door den Staat bekostigde scholen geldende, 
bepaling haar intrede:

„The time or times during which any religieus observance is 
practised or instruction in religious subjects is given at any meeting 
of the school shall be either at the beginning or at the end or at 
the beginning and the end of such meeting, and shall be inserted in 
a tiinc-table to be approved by the Education Department, and to 

permanently and conspicuously affixed in every schoolroom; 
scholar may be withdrawn by his 
instruction without forfeiting any

organisatie — en zij wist aan dit verlangen 
in het geheele land kracht bij te zetten — 

behalve de invoering voor alle scholen van de „time-table conscience 
maatschappelijk onderwijs 

’t begin of 
ge-
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illusies maken omtrent

„unsectarian”
paard met een Christelijke levenshouding erin 
lerdaad meestal in slaagde, om bij het geven 
s aan kinderen strijdpunten buiten te sluiten, 

zooiets mogelijk, zoodra men daaromtrent 
er personen zijn, die deze, 

— zoo voer 
of two things- cither constitute a new religious 

a proccss of excision or 
appears to me to be more 
o difticult, you must set up, 

living authority which, with 
of Parliament, will from time to time, 

appealed to, draw the lines and definitions of Divine truth on 
’ of the children”. De Regeering w<is niet bereid daartoe mede 

te werken.
Het amendement van- Cowper-Temple daarentegen werd door de 

Regeering aanbevolen. De moeilijkheid, waarvoor zij zich zag gesteld, 
nadat gebleken was, dat haar oorspronkelijk voorstel geen meerderheid 
kon vinden, was deze, dat zij eenerzijds de schooldeuren zoo wijd 
mogelijk open wilde zetten en de scholen, zoo mogelijk, voor allen

hetwelk daarnevens zou worden voorgeschreven, dat dit godsdienst
onderwijs niet mocht worden gegeven in den geest eener bepaalde 
gezindte (het moest zijn: „undenominational”) en dat het bijbcl-onder- 
wijs een onseklarisch („unsectarian”) karakter zou dragen;

ten derde, het denkbeeld, belichaamd in een amendement van het 
lid Cowper-Temple, volgens hetwelk zou worden bepaald, dat in 
scholen, gesticht uit de opbrengst van plaatselijke belastingen, geen 
catechismus of godsdienstig formulier zou worden onderwezen, ken
merkend („distinctive”) voor een bepaalde godsdienstige gezindte.

Het eerste alternatief kwam der Regeering onaannemelijk voor, 
iemand, die nooit een school van binnen gezien had, kon de or 
van het vraagstuk zoeken in het lezen van den Bijbel zonder toe« 
Geen enkel ander boek zou een onderwijzer aan 
nog niet tienjarige, leerlingen voorlezen zonder de . 
te verklaren. Trouwens het eenig middel om 
werkelijk bij te brengen, was hen te ondervragen en na te 
uitleg zij daaraan voor zichzelf gegeven 
moesten de parlementsleden zich daarom geen 
bijbellezing zonder toelichting of verklaring.

Met betrekking tot de tweede mogelijkheid, door Gladstone zelf 
behandeld, wees de Regeering erop, dat de taal der wet de begrippen 
.undenominational” en „unsectarian” niet kende. Hij wist wel, dat 
een practisch inzicht gep< 
kon slagen en er ook inde 
van godsdienstonderwijs 
Maar allee n in vrijheid was 
wettelijke voorschriften ging maken, moesten 
eventueel met dwang, zouden handhaven. „You must" 
hij voort — „do one 
code by the authority of Parliament, by 
amputation, or you must do that wich a 
objectionable, though perhaps not quitc so 
as seems to be the fashion „elsewhere", a 
the sanction and in the name 
when ; 
behalf -
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wilt, dat de menschen U 
i de lessen, die de ouders 

van den catechismus 
blijvende indrukken, 

Ivuldig in den Bijbel

toegankelijk wilde maken — en in elk geval niet door het uithangen 
van het zinnebeeld eener bepaalde richting hen, die anders zouden 
binnentreden, wilde afschrikken maar anderzijds in wezen en inhoud 
de kracht van het godsdienstig onderwijs wilde behouden, zonder in 
te grijpen in de wijze, waarop de Bijbel gebruikt zou worden, wijl 
haar ddArvoor geen practische regeling was genoemd of aanbevolen. 
Uit deze moeielijkheid bood het amendement van Cowper Temple een 
uitweg.

Het voldeed aan het onder het volk levende verlangen om het 
godsdienstonderwijs niet van de nieuw te stichten scholen uit te sluiten.

De Bijbel zou daar gelezen tn verklaard mogen worden. Uiteraard 
zou dit moeten geschieden op een wijze, aangepast aan de kinderlijke 
gedachtensfeer. Wat de kinderen van den Bijbel verstaan — aldus 
verklaarde Minister Forster — zijn de groote zedelijkc en geestelijke 
waarheden, die daarin besloten liggen. Men kan niet van hen ver
langen, dat zij het mysterie van de Dricëenhcid kunnen bevatten» 
maar zij zijn ontvankelijk voor: Zoo Gij < 
doen, doet Gij hun desgelijks. En dat zijn 
gaarne aan hun kinderen zien ingeprent. Niet 
en de formulieren ontvangen de kinderen diepe, 
maar van de treffende gedeelten, die zoo veelt 
worden gevonden.

Op dit punt vroeg Disraëli de Regeering nadere inlichtingen. 
Bijbel te lezen en te verklaren zonder bepaalde gevolgtrekkingen te 
maken en tot zekere conclusies te komen, leek hem onmogelijk. En 
wat zouden die gevolgtrekkingen en conclusies anders zijn dan dogma's? 
Zij mogen, zoo was zijn gedachtengang, niet de meening zijn van den 
Anglikaanschen geestelijke, noch van den Presbyteriaanschen predikant, 
noch van den nonconformisten predikant. Maar’wat maakt dat uit? 
Zij zijn dan toch de opvatting van den onderwijzer. „You will not 
intrust the priest or the presbyter with the privilege of expounding 
the Holy Scriptures to the scholars’’, verweet hij de regeering, „but for 
that purpose you are inventing and establishing a new sacerdotal class".

Gladstone deed echter uitkomen, dat het allerminst de bedoeling 
der Regeering was om te trachten een waarborg te scheppen voor 
zulk eenvoudig en vroom bijbelonderwijs, als zij wenschelijk achtte, 
door alle verwijzing naar beginselen en leerstukken bij wettelijke 
bepaling uit te sluiten. Een dergelijke uitsluiting was onmogelijk en, 

ware zij te verwezenlijken, ook niet wenschelijk. Immers daardoor 
in de vrijheid van het godsdienstonderwijs worden ingegrepen, op 
wijze, als in Engeland niet zou mogen worden geduld. Wanneer 
onderwijzer godsdienstige gevoelens aan zijn leerlingen wil bij-
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godsdienstonderwijs in de schoolraadscholcn 
praktisch in alle leerprogramma’s voor, 
dit onderwijs geen rijkssubsidie wordt 

Cot de taak van de inspectie behoortverleend en

zouden het onderwijzen van de Tien 
toelaten. Evenzoo van de Apostolische 

afraid not that the schoolmasters will
System of theology will gain some 

tarde de Minister van Onderwijs, 
moesten waarborgen 

aangetast. In <

voorgesteld, dat er £ 
en de formulieren van 

jven. Hoe groot de meerderheid 
openbare school, wier ouders 

formulieren zouden maken, toch 
de gevoelens van de minder-

brengen — zoo verklaarde hij — dan moeten deze in eigen hart en 
geweten blijken te leven. Daarbij kan hij niet door allerlei kunstmatige 
beperking aan banden gelegd worden. Hij moet kunnen getuigen van 
zijn eerbied, zijn hoop, zijn liefde, welke hem ertoe leiden om de 
waarheden van den Bijbel te aanvaarden en dezen tot richtsnoer van 
zijn leven te stellen en hij moet niet steeds achtervolgd worden door 
de zorg, dat hij daarbij terecht komt bij beginselen, welke aan be
paalde gezindheden eigen zijn.

Wilde men dat, dan eischte de rechtvaardigheid, dat vooraf werd 
geformuleerd, welke die. beginselen zijn, waaraan niet mag worden 
geraakt, en dat de onderwijzer nauwkeurig zou weten, binnen welke 
grenzen hij zich mag laten gaan. Het amendement, door de Regeering 
aanbevolen, gaf daarentegen praktisch volle vrijheid van geweten. 
Het legde aan het godsdienstonderwijs geen beperkingen op, die het 
tot een bloote formaliteit zouden maken en van zijn leven zouden 
berooven.

De voorgestelde bepalingen 
Geboden en het Onze Vader 
Geloofsbelijdenis. „We are 
teach theology, but that one : 
advantage over another’’, vcrkla;

Maar, en dit was de keerzijde, er moesten waarborgen zijn, dat 
de gewetensvrijheid der ouders niet werd aangetast. In de eerste 
plaats strekte daartoe de „conscience clause". Maar daarnevens 
werd daarvoor de uitdrukkelijke bepaling voorgesteld, dat er geen 
catechismusonderwijs zou plaats vinden en de formulieren van be
paalde gezindten geweerd zouden blij’ 
ook mocht zijn van de leerlingen eener 
geen bezwaar tegen catechismus en 
zouden deze buitengesloten blijven om 
heid te eerbiedigen.

Aldus aangevuld, werd het regecringsvoorstel betreffende de School
raden aangenomen. Ook thans nog bepaalt de Engelsche onderwijswet 
voor de openbare scholen: „no religious catechisin or religious for- 
mulary which is distinctive of any particular denomination shall be 
taught in the school". ’)

Hoewel het geven van go' 
niet verplicht is, komt het 
De wet bepaalt, dat voor 

ook, dat het niet tot de taak
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appointed to inquire into the Elementary

sanctie te 

worden

Department: 
dl 1922;

om daarop toezicht te oefenen. Voor den belangstellenden lezer 

vermeld ik in een noot eenige van de bekendste leerplannen, die op 

’t oogenblik vftor dit godsdienstonderwijs in gebruik zijn.1)

De interpretatie van de ncutraliteits-clausulc heeft in Engeland 

evenals in ons land tot veel verschil van mcening aanleiding gegeven. 

Daarvan getuigt het Rapport van de z.g. Commissie-Cross, die een 

onderzoek naar de lageronderwijssvetgeving had in te stellen en in 

1888 haar eind-rapport uitbracht.2) De Commissie signaleert een 

misverstand betreffende de strekking dezer wetsbepaling, dat het 

eerst aan ’t licht kwam toen er op grond daarvan bezwaren werden 

gemaakt tegen het zingen van het Volkslied3) in de uren voor het 

gewone schoolonderwijs bestemd. Bij de talrijke verhooren, waarvan 

het verslag in het omvangrijk Rapport der Commissie is afgedrukt, 

was van ’t bestaan dezer misvatting opnieuw gebleken. Een hoofd 

van een school had zich daarbij ongeveer als volgt uitgelaten: „Ik 

betreur het soms diep, dat wanneer het er om gaat om de hoogste 

geven, die ik ken, aan de zedelijke eischen, die een mensch 

gesteld, mij — behalve op bepaalde uren — den mond ge-

ing of Yorksbire County Council Education Dcf
Syllabus of Religieus Instruction. Wakefield County Hall

Staffordshirc County Council Education Commiltee.
Prayers for usc in Council Schools. Stafford County Education Office 1924.

’) Final Report of the Commissioners 
Education Acts, England and Wales.

3) „God save the Qucen".

ld, mij — behalve op bepaalde 
snoerd wordt”.

Hij voegde er aan toe, dat wanneer zich tijdens de gewone school

uren een geval zou voordoen, waarin een kind werd betrapt 

liegen of een andere ongerechtigheid, het hem dan verboden zou 

het godsdienstig ontoelaatbare van die handeling aan te geven.

„Ik zou” — zoo zeide hij —• „erop kunnen wijzen, dat het kind in over

treding was van maatschappelijke en sociale wetten en hem kunnen 

aantoonen, dat liegen een onsocialc daad is, maar ik zou me niet ge

rechtigd achten mij op de Schrift te beroepen”. In denzelfden zin spraken 

anderen, die door de Commissie werden gehoord. Deze liet echter niet 

na et op te wijzen, dat die enge uitlegging noch met de woorden noch

') Cambridgcshire County Council Education Committee: 
The Cambridgcshirc Syllabus of Rcligious Teaching for Schools. 
London : Cambridge University Press, 1924;

Oxfordshire County Council:
The Oxfordshire Syllabus of Religious Instruction for use 
London: T. Murby & Co.. 1927:

West Ridir
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’) Zie T. A. Spalding „The Work of the London School Board". Londen 
1900. blz. 100 en 101.

Ie geschiedenis der wet te rijmen was. Bij de behandeling daarvan 
Parlement had Minister Forstcr zich uitdrukkelijk verzet tegei 

elke wijziging in de neutraliteits-clausule, waardoor de mogelijkhek 
van het aanraken van godsdienstige onderwerpen gedurende de gew< 
lesuren zou worden verboden. Tróuwens — ook daarop vestigde 
Commissie de aandacht — ware de wet in dien zin gewijzigd, c 
zouden daardoor de werken van de grootste Engclsche schrijvers \ 
de scholen buitengesloten blijven en zou de uitvinding van 
taal en een nieuwe litteratuur noodig geworden zijn.

In den loop der tijden heeft men een beter inzicht inde strekking 
van de neutraliteits-clausule gekregen. Zij verbood het onderwijs van 
catechismussen en formulieren, geen godsdienstonderwijs, zelfs niet 
wanneer dit in den geest van een bepaalde gezindte gegeven werd.

Er was een groep van belanghebbenden, die dit laatste uiterst ge
vaarlijk achtte wijl het zou kunnen leiden tot sectarisch godsdienst
onderwijs in de openbare scholen. Dezulken vooral werden in 1894 
ontstemd door de handelwijze van den Schoolraad voor Londe.n.

In 1892 was een lid van dezen Schoolraad toevallig in een van de 
openbare scholen tegenwoordig bij een mondeling onderzoek naar de 
bijbelkennis der leerlingen. Het hoofd der school stelde bij die ge
legenheid de vraag: „Wie was de vader van Jezus" en het kind, dat 
aan de beurt was, antwoordde: „Jozef". De onderwijzer aanvaardde 
dit antwoord zonder eenige nadere verklaring als juist. Het lid van 
den Schoolraad verliet de school evenwel grootclijks geërgerd over 
bet feit, dat er in dit verband geen woord was gezegd om de aan
dacht der kinderen te vestigen op de goddelijke natuur van Christus. 
Hij maakte van deze gebeurtenis melding in een kerkelijk nieuwsblad 
en niet lang daarna verscheen er op de agenda van den Schoolraad 
een motie, waarbij de aandacht op dit voorval werd gevestigd en 
werd voorgesteld, dat de onderwijzers in de schoolraadscholen erop 
gewezen zouden worden, dat zij hun leerlingen uitdrukkelijk de god
heid van Christus en de leer der Drieëenheid moesten onderwijzen. 
Het resultaat was, dat in Maart 1894 een circulaire aan de onderwijzers 
uitging, waarin hun werd medegedeeld, dat onderwijs in bovenbedoelden 
zin van hen werd verlangd en dat zij die dit niet overeenkomstig hun 
geweten konden geven, vrijstelling van het geven van godsdienston
derwijs konden verkrijgen. *)

Deze circulaire wekte heftig verzet bij een 
wijzers en kon op den duur niet gehandhaafd



r
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hun beslissing 
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het Mini- 
tstgesteld.

naam van Minister Balfour ver- 
reorganisatie van het bestuur

Aan den anderen kant, in 't bijzonder onder de leiders der Angli- 
kaansche Kerk waren er echter ook, die vreesden, dat de neutrali- 
teits-clausulc, gepaard met de bevoegdheid van de Schoolraden om 
terug te komen op hun beslissing om godsdienstonderwijs te geven, 
tot een onbestemd, kleurloos en ondeugdelijk godsdienstonderwijs zou 
leiden. Inderdaad treedt uit den aard der zaak in dit onderwijs, dat 
alle leerlingen moet bevredigen, het dogmatische element tegenover 
het ethische meer op den achtergrond. Wij zullen zien, hoe er van 
deze zijde naar gestreefd wordt om te verkrijgen, dat voor alle openbare 
scholen de verplichting tot het geven van godsdienstonderwijs en dan 
in positieven geest uitdrukkelijk in de wet zal worden vastgelegd.

§ 3. De ontwikkeling sedert 1870 en de tegenwoordige stand van het 
vraagstuk.

Teneinde den zin te verstaan van een streven tot verandering der 
wettelijke voorschriften omtrent den geest van het openbaar onderwijs, 
dat zich in den laatsten tijd in Engeland voordoet en waarover ik 
tenslotte iets wil mededeelen, dienen wij kennis te nemen van eenige 
belangrijke wijzigingen, welke in het stelsel der Lageronderwijswet 
van 1870 werden aangebracht.

Bij de wet van 1902, waaraan de 
bonden is, werd namelijk een grondige 
der lagere scholen doorgevoerd.

Met zou ons te ver voeren om na te gaan, welke motieven tot deze 
schoolhervorming hebben geleid en met’welken strijd zij is gepaard, 
gegaan. Voor ons doel is het voldoende vast te stellen, dat de School
raden, krachtens de eerste onderwijswet met zulke goede verwachtingen 
ingevoerd, in 1902 weer werden afgeschaft. Het plaatselijk bestuur 
van het onderwijs berustte voortaan bij de landelijke en 
graafschapsraden (Local Education Authorities), wier bevo 
zich over alle soorten van scholen: lagere-, middelbare-en nijvt 
scholen uitstrekte. Daarnevens ontvingen de gemeenteraden 
grootere steden het recht om de lagere scholen binnen hun 
gebied zelfstandig te besturen.

Het bestuur der lagere scholen geschiedde namens de 
colleges door een Onderwijscommissie, waarvoor een door 
sterie van Onderwijs ') goed te keuren instructie werd vas 
De meerderheid van de leden van die Onderwijscommissie behoorde 
lid te zijn van den graafschaps- of gemeenteraad, tenzij — zooals in 
de graafschappen mogelijk was — de raad anders besliste. De overige 
leden zouden personen zijn, die ervaring hadden op onderwijsgebied
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>ply of education other 
>-ordination of all forms

genoemde kosten en die van het gods- 
kosten der bijzondere scholen voortaan 

>ublieke kas, deels uit regceringssubsidie, deels uit de opbrengst 
zooverre was er dus financieele 

„provided schools’’, 
inbaar onderwijs, 
leeld omdat zij van

en op de hoogte waren van de behoeften der diverse scholen, waarover 
de werkzaamheid van den raad zich uitstrekte. Aan deze Commissies 
werden alle bevoegdheden, welke de wet aan de graafschaps- en 
gemeenteraden met betrekking tot het lager onderwijs toekende, ge
delegeerd met uitzondering evenwel van het recht van belastingheffing 
en dat om geldleeningen aan te gaan.

De taak van de nieuwe onderwijsbesturen was, gelijk de wet haar 
omschreef, „to consider the educational needs of their arca and take 
such steps as seem to them desirable, after consultation with the 
Board of Education, to supply or aid the sup[ 
than elementary and to promote the general co- 
of education".

De vroegere schoolraadscholen werden nu aan het gezag van deze 
autoriteiten onderworpen. Zij heetten thans „provided schools". De 
kosten van stichting en exploitatie werden ook voortaan geheel door 
de publieke kas gedragen. Het dagelijksch bestuur werd uitgeoefend 
door een college van zes personen, van wie er vier door de Onder
wijscommissie en twee door lagere plaatselijke bestuurslichamen b.v. 
de parochiale raden werden benoemd.

De bijzondere scholen werden voortaan „non-provided schools" ge
naamd. Evenals de „provided schools" werden ze bestuurd door een 
college van zes personen, van wie er in dit geval evenwel vier de 
gezindte vertegenwoordigden, van welke de school uitging, een door 
de Onderwijscommissie en een ander door de bovengenoemde lagere 

-bestuurslichamen werden benoemd.
Het dagelijksch bestuur van beide soorten van scholen had de zorg 

voor de oprichting en instandhouding van het schoolgebouw, waarvan 
de kosten, voorzoover de bijzondere scholen betreft, door de betrokken 
gezindte werden gedragen. Voorts behoorde het de verordeningen 
betreffende het maatschappelijk gedeelte van het onderwijs ten uitvocr 
te leggen. Het ontving ook het recht tot het benoemen van de onder
wijzers, zulks onder goedkeuring van de Onderwijscommissie. Deze 
mocht die goedkeuring echter niet weigeren dan op overwegingen van 
onderwijskundigen aard, niet op grond van de godsdienstige gezindheid 
der onderwijzers.

Met uitzondering van de 
dienstonderwijs, werden alle 
uit de pi ” 
van plaatselijke belastingen betaald. In 
gelijkstelling van de „non-provided schools" met de „ 
wij zouden zeggen van het bijzonder met het oper 

Deze bijzonderheden worden hier niet medegedt
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onmiddellijk belang waren voor het karakter der openbare scholen. Met 
dit verschil, dat de zeggenschap daarover en het toezicht daarop thans 
op andere autoriteiten overging, kwam daarin geen verandering. Het 
godsdienst ondcrwijsbleef onderworpen aan de Cowper-Temple-clausule 
en de „time-table-conscience-clause" bleef behouden.

De bovenvermelde regeling van de wet van 1902 is voor ons onderwerp 
echter van betcekcnis, omdat zij aanleiding heeft gegeven tot de con- 
trovers, welke thans nog de Engelsche onderwijswereld verdeeld houdt.

Reeds bij de behandeling van het wetsontwerp bleken daartegen 
bij Liberalen en Nonconformisten ernstige principieele bezwaren te 
bestaan. Zij verklaarden, dat hun geweten hun niet toeliet, de bijzon
dere scholen in de opbrengst der plaatselijke belastingen te doen deelen 
en zij ageerden tegen een dergelijke „taxation without representation”, 
tegen belastingbetaling zonder zeggenschap over de besteding van de 
opbrengst, daarbij over het hoofd ziende, dat reeds vroeger de grootste 
helft van de kosten der bijzondere scholen uit de publieke kas werd 
betaald, zonder dat de Staat mocht meespreken in de dagelijksche 
leiding, de benoeming en het ontslag der onderwijzers, enz. en dat 
zij zich daartegen nooit ernstig hadden verzet, terwijl thans aan de 
plaatselijkc autoriteiten grooten invloed op het beheer dezer scholen 
werd toegekend. Dit verzet groeide buiten het Parlement tot een 
reusachtigc protestbeweging. In het Lagerhuis nam de oppositie tot 
alle soorten van obstructie haar toevlucht. De conservatieve meer
derheid wist haar wensch echter door te zetten.

Niet ten onrechte werd de wet van 1902 beschouwd als een over
winning van het Anglikanisme. De bijzondere scholen, waarvan het 
voortbestaan sedert de wet van 1870 op zijn minst twijfelachtig was 
geworden, kregen door haar nieuwe levensmogelijkheid. Allerwege kon
den thans scholen, doortrokken van den geest der Anglikaansche kerk, 
in stand gehouden worden. Theoretisch vermochten ook de Katholieken 
en Dissenters eigen scholen te stichten en inderdaad werd van die 
gelegenheid door de eerstgenocinden in toenemende mate gebruik ge
maakt. Maar de Nonconformisten waren en zijn nog zóó zeer in kleine 
sekten verdeeld, dat zij praktisch met dit recht niet veel beginnen 
konden. Zij bleven veelal op de openbare scholen aangewezen, wier 
godsdienstonderwijs zij door eigen onderricht aanvullen of, onder ge
bruikmaking van de „concience clause", vervangen kon worden. Daar
nevens werden zij echter gedwongen de hun onwelgevallige Anglikaansche 
scholen door de betaling van belastingen mede te onderhouden en 
dikwijls ook deze scholen te gebruiken, want op ’t platte land waren 
en zijn dit vaak de eenige, die voorhanden zijn. In het laatste geval 
bleef dan als eenige uitweg weer de „conscience clause", waarbij het
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evenwel in vele plaatsen voor deze gezindten bezwaarlijk was om zelf 
in het godsdienstonderwijs te voorzien.

Het was dan ook niet te verwachten, dat de oppositie van 1902 
: zege, door de Conservatieven behaald, zou neerleggen, 
jk verzet, gedurende ccnige jaren tegen de betaling der school- 

belasting gevoerd, moest op den duur worden prijsgegeven. In den 
parlementairen strijd versaagden de liberalen evenwel niet. In 1906 
werd het conservatieve Kabinet ten val gebracht en nog datzelfde 
jaar diende de liberale regeering een wetsontwerp in, dat beoogde een 
einde te maken aan het onderscheid tusschen openbare en bijzondere 
scholen. Te rekenen van 1 Januari 1908 zouden alle „non-provided 
schools" aan de plaatselijke autoriteiten overgedragen worden. De 
Cowpcr-Temple-clausulc zou dan ook voor deze scholen gelden, al zou 
daarvan in bepaalde gevallen vrijstelling verleend kunnen worden. Het 
ontwerp stuitte echter af op den weerstand, welke het in het Hoo- 
gerhuis ondervond.

Het denkbeeld van afschaffing van 
ter niet prijsgegeven.

In nieuwe wetsontwerp» 
resultaat, belichaamd.

In 1909 werd een Bevredigingscommissie benoemd, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen, met op
dracht: „to promote and maintain religious teaching as an integral 
part of the national system of education, and to work on nonparty 
lines for an educational settlement which would respect all forms 
of consciëntieus belief’.

Het volgend jaar bracht de Commissie reeds haar rapport uit.
Voorzoo ver voor ons onderwerp van belang, stelde zij als hoofd

beginselen eener nieuwe regeling voor, dat het godsdienstonderwijs 
voortaan een integreerend deel van den arbeid in alle geheel of 
gedeeltelijk uit de publieke kas bekostigde scholen zou uitmaken en 
dat de organisatie van het schoolwezen er toe moest medewerken 
om dit onderwijs van wezenlijk belang te doen zijn, waarbij dan met 
de verschillen in de godsdienstige overtuiging van ouders en onder- 

ning behoorde gehouden te worden.
stelling werd voortaan dus deze: in welken zin moet het 

aspect van de openbare („provided”) school worden gewijzigd, 
het aan de voorstanders der bijzondere school 

om met een opheffing van het bestaande dubbele 
gaan? Zoo kwam de neutraliteit van het openbaar < 

geland weer aan de orde van den dag en 
voorwerp van den strijd der partijen.
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uitvoering gegeven zou worden, zou het

’) „Memorandum issucd 
of the National Asscmbly 
miltec of the National Soek

3de.
voor godsdienstige wijding en 
delbare scholen, met dien verstande dat 
heid zou bestaan dit

4de. Voor de „1 
bestaan zich aan deze nieuwe regeling

Tegen het einde van het volgend ji 
belichaamd in een 
het tot het stadium van z.g. 
de behandeling daarvan had g<

Den 8sten juli 1922 heeft de Natioi 
van Engeland een 
aangegeven,

Indien aan

De onderwijswet van 1918, welke als reorganisatie van het ge- 
heele onderwijsstelsel van de allergrootste beteekenis was, bracht 
dit vraagstuk niet tot oplossing. Maar wèl heeft de eminente Minister 
van Onderwijs, die in de moeilijke oorlogsjaren dit voorbeeld van 
wetgeving op onderwijsgebied tot stand wist te brengen, Mr. H. 
A. L. Fisher, later een poging gedaan tot unificatie van het lager 
schoolwezen door afschaffing van het dubbele stelsel.

Thans pleitten ook zuinigheidsoverwegingen ervoor om met het 
geldend systeem te breken, terwijl bovendien de leiders der kerke
lijke onderwijspolitiek begonnen in te zien, dat het godsdienstonder
wijs het best gediend zou zijn door een zoodanige herziening van 
het stelsel der wet van 1902, dat het voortaan een integreerend 
bestanddeel van het onderwijs in alle en niet slechts in een bepaalde 
groep van scholen zou uitmaken.

In Maart 1920 maakte Mr. Fisher de beginselen bekend, waarop, 
naar zijn meening, de oplossing van het onderwijsvraagstuk zou 
moeten berusten. Zij kwamen hierop neer:

1ste. De benoeming, de bevordering en het ontslag van alle onder
wijzers in de uit de publieke kas onderhouden lagere scholen zou 
gelegd worden in handen van de locale onderwijs-authoriteiten.

2de. De locale onderwijs-autoriteiten zouden het vrije gebruik 
hebben van de gebouwen der bestaande bijzondere scholen voor 
onderwijsdoeleinden. Zij zouden zorg dragen voor het onderhoud en 
de instandhouding van de gebouwen met toebehooren en zouden het 
recht hebben tot uitbreiding of verandering daarvan.

De locale onderwijs-autoriteiten zouden voorts zorg dragen 
godsdienstige wijding en godsdienstonderwijs in lagere en mid- 

er zooveel mogelijk gelegen- 
naar de verschillende gezindten te splitsen.

,non-provided schools" zou de mogelijkheid moeten 
te onttrekken.

het volgend jaar werden deze denkbeelden 
wetsontwerp van Mr. Thomas Davies. Het bracht 

van z.g. tweede lezing in het Lagerhuis, maar 
jeen voortgang.

jnale Vergadering van de Kerk 
oplossing op de grondslagen, door Minister Fisher 

aanvaard.1) 
deze plannen

, on the Joint Authoriiy of the Education Cominitlee 
of the Church of England and the Standing Com- 

ieiy”, (Londen 1922).
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*) In een reeks v 
„Ecclcsiastical Claims 
(Londen 1923) en 
Council of the National

onden 1920). 
>ual System" 

rt of the

vlugschriften o.a. .Hands olT the Schools" (Lor 
ns .in Council Schools" (Londen 1920), .The Du 
laatstelijk „Statutory Religious Instruction, Report

Education Association" (Londen 1927).

geldend „undenominational” stelsel van godsdienstonderwijs door een 
„intcrdenominational” systeem worden vervangen. Godsdienstonderwijs 
zou in alle openbare scholen verplicht worden. Het zou omvatten 
„bijbelkennis en de beginselen van het Christelijk geloof” en worden 
gegeven krachtens een leerplan, door vertegenwoordigers van de ver
schillende godsdienstige gezindten in het gebied van elke onderwijs- 
autoriteit afzonderlijk vast te stellen. In Wales werd reeds een 
dergelijke regeling ingevoerd en zijn de kerken omtrent den aard van 
het te geven godsdienstonderwijs tot overeenstemming gekomen. Het 
doel van dit onderwijs werd daarbij als volgt omschreven: Ouraim 
and desire is that children should be brought up to lead Christian 
lives. Hence they should be taught the ways in which God revealed 
Himself to the world, as recorded in the Old and New Testaments.

The general principle governing such instruction shall be the Person, 
Work, and Teaching of ou r Lord Jesus Christ.

lts ultimate purpose is to build up the charactcr of the children 
and to help to lead them to a saving faith in Jesus Christ as the 
Son of God and the Saviour and Redeemer of mankind”.

De belangen der afzonderlijke gezindten en de . 
der ouders zouden bij doorvoering van dit stel 
De „conscience clause” zou van kracht blijven 
door de Cowpei ~ 
niet overschred

Toch stuitte het voorstel 
Education Association, 

werkzaam
Praktisch bestaat ■ 

ganisatie naar voren { 
zonder dat dit verpl 
verbeterd, zoodat het 
mogclijk aan de behoeften 
afwezigheid van 
een morcele verplichting tot het 
geroepen, die behoort tot de

’ gewetensovertuiging 
bij doorvoering van dit stelsel worden ontzien. 

,se” zou van kracht blijven en zelfs de grenzen, 
■er-Temple-clausule gesteld, zouden door deze verandering 
:den behoeven te worden.

iel op ernstig verzet. In ’t bijzonder de National 
welke na het uitsterven van de Education 

uit de asch daarvan was verrezen en in denzelfden geest 
was, kwam met klem tegen deze plannen op. ‘)

er — aldus is de gedachtengang, door deze or- 
gebracht in alle scholen godsdienstonderwijs, 
ilicht is. Sinds 1870 is dit onderwijs regelmatig 
t thans zoo doelmatig mogclijk is en zich zooveel 

van elke school afzonderlijk aanpast. De 
een wettelijke verplichting heeft in den loop der tijden 

geven van dit onderwijs in het leven 
roepen, die behoort tot de traditie en den geest der school. Het 
>rdt thans, zooveel mogelijk in overeenstemming met de verschillende 

gezindten, vrijwillig door de onderwijzers verstrekt. Zoodra een ver
plichting tot het geven van godsdienstonderwijs in 't leven geroepen
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aanmerkelijke achteruitgang van 
men heeft uitgerekend, dat 
t zou doorgaan, als het den 

duren eer het bijzonder

'epartement van Onderwijs 
«olgebouwen, werd het reeds 

gebouwen van bijzondere scholen 
iden, in alle opzichten bevestigd, 

groot deel uiterst gebrekkig 
I der leerlingen als voor het

wordt, valt dit alles in duigen. Menig conflict tusschen rechthebbende 
ouders en gezindten zal daardoor in ’t leven geroepen worden. Dwang, 
toezicht, inspectie, boeten en misschien zelfs gevangenisstraf zullen tot 
handhaving van het wetsvoorschrift noodig zijn. De spheer van vrede, 
waarin de godsdienstige gevoelens alleen kunnen leven en werken, 
zou verloren gaan.

Er werden ook stemmen gehoord, die aandrongen op afwachten. 
De eenheid in het lager onderwijs zou, naar deze meening, verwezenlijkt 
worden en de moeilijkheden van het dubbele stelsel zouden verdwijnen 
eenvoudig door het uitsterven van het bijzonder onderwijs. Vooral 
zij, die afkcérig stonden tegenover een wijziging van de bepalingen 
betreffende den geest van de openbare school van welken aard ook, 
waren deze redeneering toegedaan. Het aantal bijzondere scholen nam 
regelmatig af, het aantal leerlingen daarvan daalde in nog sterkere 
mate, de lasten van instandhouding en verbetering der schoolgebouwen 
werden steeds grooter en voor de Anglikaansche, zoo niet ook voor 
de Roomsch-Katholicke Kerk, werd het bijeenbrengen van de benoodigde 
geldmiddelen met den dag moeilijkcr. De economische druk zou het 
proces van het sluiten van scholen of het overdragen daarvan aan 
de locale onderwijsauloriteiten bevorderen. Binnen niet al te langen 
tijd, zoo verwachtten zij, zou door het sluiten of overdragen van scholen, 
zonder dat wetswijziging noodig was, het bijzonder door het openbaar 
onderwijs zijn vervangen.

Dc statistiek wijst echter wel een 
het aantal bijzondere scholen uit, maar i 
wanneer dit proces op denzelfden voet 
laatsten lijd verloopt, het nog 105 jaar zou 
onderwijs geheel zou zijn uitgestorven.

De voorstanders eener onmiddellijke reorganisatie van het lager 
onderwijs wijzen daarenboven op verschijnselen, welke, naar hun oordeel, 
een spoedige afschaffing van het dubbele stelsel noodzakelijk maken.

Ik noem slechts dc moeilijkheid om te komen tot een verbetering 
van de oude schoolgebouwen, welke bij het bijzonder onderwijs in 
gebruik zijn.

Bij een in 1924—1925 vanwege het Dc| 
ingesteld onderzoek naar den staat der schoc 
eerder geconstateerde feit, dat vele gek 
in geheel onvoldoenden staat verkeerde 
Naar modern inzicht zijn zij voor een gt 
en schadelijk zoowel voor de gezondheid 
hun verstrekte onderwijs.

Gewoonlijk is dit een gevolg van dc beperkte middelen der school-
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«o hunne 
op hunne 
leven en

daarentegen verzet zich tegen begunstigende 
van algemccne strekking zijn. Zij is niet 

een schikking betreffende het godsdienstonderwijs alleen 
'edragen bijzondere scholen, maar blijft aandringen op een 
tendc voorziening daarin in rt/Zr door den Staat bekostigde 

instellingen.
Education Association begroet het voorstel met arg- 

Zooals het is aangekondigd heeft het, naar haar oordeel, een 
ing, maar wanneer niet de uiterste waakzaamheid 
het, zoo vreest zij, uit op een verplichten staats

besturen. Gedurende den oorlog werd de verbetering uitgestcld en 
na den vrede stonden de hoogc prijzen aan een afdoende voorziening 
in den weg. Het bijeenbrengen van het benoodigde kapitaal ging den 
krachten van de besturen te boven.

Wil men de school niet sluiten, dan staat de mogelijkheid van 
overdragen daarvan aan de plaatselijkc onderwijsautoriteit open. De 
wet geeft daaromtrent uitvoerige voorschriften. Maar afgezien van 
de zware lasten, waarvoor de locale raden daardoor zou worden ge
steld, is daaraan nog het ernstige bezwaar verbonden, dat er dan geen 
waarborgen zijn voor het behoud van het eigen type der school. 
Immers staat de wet aan de locale onderwijsautoriteiten niet toe om 
zulk een overdracht te aanvaarden onderdusdanigcvoorwaarden.dat  
het confessioneele karakter der school verzekerd blijft.

Teneinde in het laatstgenoemde bezwaar te voorzien, heeft de Re- 
geering, in afwachting van een algemeene, bindende, maatregel, een voor
stel voor een voorloopige, facultatieve, wetsbepaling aangekondigd, 
krachtens welke de plaatsclijke onderwijsautoriteiten zich tot het doen 
geven van godsdienstonderwijs van een bepaalde richting zouden kunnen 
verbinden.

De locale onderwijsbesturen zijn over ’t algemeen geneigd om 
zulk een regeling mede te

De Kerk van Engeland 
bepalingen, welke niet 
voldaan met 
in ovcrge< 
doeltrelfet 
scholen en

De National

zeer beperkte strekkit 
wordt betracht, loopt l 
godsdienst in alle openbare scholen.

Van de zijde der onderwijzers eindelijk is men geneigd om niet 
zoozeer te letten op de positieverbetering, welke ongeveer 15.000 
hoofden en 46.000 onderwijzers van bijstand, thans aan bijzondere 
scholen verbonden, ten deel zou vallen, wanneer zij op denzelfden 
voet in den dienst van de plaatselijke onderwijsautoriteiten zouden 
worden overgenomen, als wel op het gevaar voor een onderzoek naar 
de godsdienstige overtuiging, dat zulk een schikking met zich mede 
zou brengen en waarvan de uitslag invloed zou kunnen hebben op 
benoeming en bevordering of zou kunnen leiden tot inbreuk op 
gewetensvrijheid en dat, naar zij vreezen, in elk geval het lc<
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inkelijk is 
s onder- 
wcllicht

Paedagogische zwerftochten 
door IDA HEIJERMANS.

II. 

was, bevindt zich

van lagere scholen, 
Montessori lagere

ik vertellen ga

’periment, 
igen nog 

school”, welke i

en de eensgezindheid zou

T Tet moge mij veroorloofd zijn, nu
door mij bezocht, het alleen te doen 

scholen in Amersfoort en Amsterdam.
Ik heb er elders ook gezien, waar ik niet verrukt over was, om

dat het slap geleide of niet goed opgevatte Montessori-onderwijs 
uitwassen doet ontstaan van anderen aard dan die der ouderwetsche 
school, in klassen verdeeld, zonder eenig nieuw experiment, maar door 
de tuchteloosheid en het ongedurige der leerlingen nog meer ziekte- 
symptomen openbarend dan de „oude school”, welke zich beweegt 
in de bekende en beproefde richting.

In Amersfoort en Amsterdam heb ik echter den Montessori-geest 
in zijn beste uitingen kunnen waarnemen. In de Pallas-Atheneschool 
wordt Montessori in haar opvattingen slechts zuiver gevolgd in de 
kleuter-afdeclingen en de laagste klassen.

De Amsterdamsche gemeentelijke school, waar ik

werken in de school moeilijkcr zou maken 
verstoren.

Algemeen wordt ingezien, dat de doelmatigheid van het godsdienst
onderwijs zoo niet uitsluitend dan toch voornamelijk afhai 
van de bereidwilligheid en van de bevoegdheid der gewone 
wijzers om dit te geven. Het stelsel van vakonderwijzers kan v 
in speciale gevallen uitkomst bieden, het is niet vatbaar voor alge- 
meene invoering. Bovendien staan de onderwijzers afwijzend tegen
over het zoogenaamde „right of entry”, krachtens hetwelk personen, 
niet behoorende tot het gewone onderwijzend personeel, aan het 
onderwijs zouden mogeii deelnemen.

Voor elke grondige wijziging in het bestaande stelsel is daarom 
de medewerking van de onderwijzers onmisbaar.

Zoo staat het vraagstuk van den geest van het openbaar onder
wijs midden in de belangstelling van de Engelsche onderwijswereld. 
Het wordt daar, schoon niet zonder hartstocht, besproken op een 
wijze, die getuigt van een toenemend onderling vertrouwen tusschen 
de partijen en een bereidwilligheid om in ‘t belang der volksontwik
keling te gaan, zoover als mogelijk is zonder aan eigen beginselen 
te kort te doen,  waaruit evenwel nog niet voortvloeit, dat 
spoedig een bevredigende oplossing zal worden gevonden.
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•ond is gesteld, dat de Montessori- 
soort leerlingen nooit het ideaal

nog pas in een beginstadium. Zij was toen nog niet gevestigd in een 
afzonderlijk gebouw en de hoogste klassen ontbraken er, klassen hier 
genomen in den geest van groepen leerlingen, naar leeftijd en ont
wikkeling bij elkander gevoegd. Er waren geen kinderen, ouder dan

:rlijk gebouw

ikeling bij elkanc 
acht en negen jaar.

Toch ondanks het begin der proefneming en het behelpen, ontstaan 
door het tijdelijke der huisvesting, was er het weldadige in de schoolsfeer, 
die er is, wanneer kinderen niet onder dwang werken aan het eigen 
gekozen werk, geheel ingericht naar het zuiver-individuecle systeem. 
Ik mocht wat vragen hooren stellen, waar een normaal acht- i negenjarig 
kind op moet kunnen antwoorden, wat werk zien en door alles tot 
de gevolgtrekking komen, dat er van het dilettantisme, wat de eerste 
Montessori-scholen in ons land iets mals deed worden, bij ervaren 
„schoolmenschen” geen sprake was. De vrouw, die het geheel, waar 
ik was, leidt, heeft lange ervaring reeds opgedaan in de oude school, 
is daardoor juist ertoe gekomen om het roer van het schoolschip om 
te gooien, weet door alles wat kinderen kunnen en moeten presteeren . . . 
en natuurlijk, controleert op haar beurt de inspectie om ervoor te 
waken, dat het kind als proefkonijntje zou gebruikt worden in den 
ongunstigen zin van het woord.

Doch waar ik ook was, in 'Amsterdam of in Amersfoort, overal 
werd ik getroffen door hetgeen kinderen vermogen te presteeren, als 
men ze vrij laat en vertrouwt op het aangeborene. In de goede scholen 
was er de rustige werksfeer; de kinderen bewogen zich zacht en 
ongedwongen.

Het meest kwam ik onder den indruk in de school, welke in de 
Lairessestraat is en geleid wordt door mej. Tromp en mevr, R. Joosten- 
Chotzen. Het is geen mindere waardeering van het werk der andere 
Montessori-opvoeders, met wie ik in aanraking kwam, indien ik bij 
beider werk wat langer stil sta. Zij behooren niet alleen tot de meest 
overtuigden, maar ook tot de baanbreeksters in ons land voor het 
Montessori-onderwijs, hebben dus ervaring opgedaan en haar school 
kon dus uitgroeien boven het tastende, wat elk beginstadium eigen is.

De paedagoog, welke van meening is, dat een school pas dan goed 
is, wanneer zij leerlingen uit verschillende oeconomische kringen heeft, 
moet natuurlijk eerst constateeren, dat de school in de Lairessestraat 
slechts bezocht kan worden door de kinderen van gegoede ouders. 
Door den aard der gezinnen, waaruit de leerlingen voortkomen, brengen 
zij bovendien van huis uit in zeer veel gevallen cultureele beschaving

Indien daarmee op den voorgrc 
school in de Lairessestraat door haar
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niet bij uitstek gunstig te noemen, 
!x van een paai 

klein

teling van 
llende

ng geweest, die ik in de school 
middag; de meeste kleintjes, —• 

ng, — waren thuis. 5Veer was ik onder 
lindtypc, dat zich in vrijheid in de school 

ongeduld overwinnen om niet dadelijk 
elke Montessori-school wordt van 

bezoeker verlangd, dat hij eerst rustig waarneemt.
Toen kwam ik in de lokalen van de oudere en oudste kinderen. Ik 

had soms lust om mij de oogen uit te wrijven en mij af te vragen 
of het alles werkelijkheid was; ik had wel al de bestrijders van het 
individueele onderwijs, die nooit iets anders zagen dan het oude, nooit 
iets anders betraden dan plat getreden weggetjes, critiek baseeren 
op het nooit ervarene, ik had die allen bij de kraag willen pakken 
om ze te zetten midden in een der moderne scholen en 
straat in het bizonder.

Daar zaten in de lokalen 
elkander. Elk was verzonken

kan zijn voor den volksopvoeder en in aanmerking genomen is, dat 
in haar kindermateriaal soms slechts voort te bouwen is op hetgeen 
wat van huis uit reeds aanwezig was, kan daarna slechts neergeschreven 
worden, dat er bewonderenswaardige paedagogische resultaten in de 
Laircsscstraat bereikt worden.

Ook daar is het schoolgebouw 
omdat het niets is dan een complex van een paar woonhuizen. Er is 
echter van alles partij getrokken; ook van den kleinen stadstuin, waar 
met behulp van een botanicus de bodem voor een deel tot zandgrond 
is omgewerkt, voor een ander tot moeras-, en voor weer een stuk 
tot veengrond enz., zoodat de kinderen van nabij kunnen gadeslaan 
de ontwikkeling van verschillende planten., in hun levensvoorwaarden 
aan verschillende grondsoorten en seizoenen gebonden.

Dat zij het doen onder uitnemende leiding en er daardoor wat 
gewekt wordt in hun zielen, het blijkt uit hun opstellen, hun teckeningen, 
hun liefde voor de natuur.

Het zijn uren van groote bekoring 
doorbracht. Ik was er een geheelen n 
er is ook een kleuterafdeeling 
den indruk van het kleine kiuu 
openbaarde; weer moest ik mijn 
bij elk kind te kijken, want in

groote groepen jongens en meisjes bij 
was verzonken bezig in den eigen arbeid. Sommigen 

teekenden, anderen boetseerden, weer anderen waren aan het uitwerken 
van opgaven. Er was de werkvreugde, waarmee alleen goede arbeid 
mogclijk is. Een leerling was met een miscroscoop aan het onderzoeken; 
een ander bestudeerde een wet van evenwicht met een hefboom, 
waarbij de resultaten telkens de bevestiging kwamen brengen van 
het reeds waargenomene; weer zie ik het kind, dat de ontwikkeling 
van den bloedzuiger naging en wat hij telkens in verschillende stadia 
zag, in teekeningen met beschrijvende tekst vastlegde.

In die kinderen werd de scheppende geest geeërbiedigd; de ont-
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cctic, die 
lerzoekcn

jekregcn, 
t en mag

ik maken, want in- 
lie jongens en meisjes, 

er door

en denken geleid;
i zich omhoog te

AVelke oogst 
gedaltoniseerde 
van den Haag,

Die in elk geval, dat ons onderwijs 
het licht van de opkomende zon 
meer gaat ze gesloten te houden, want voorbeelden

aan denkbeelden was er nu binnen te halen in de 
klassen der Pallas-Athene-school en in de Vrije school 
de stichting der Anthroposofische Vcreeniging?

geval, dat ons onderwijs zich rekt in nieuwe denkbeelden, 
de opkomende zon door de luiken dringt en het niet 

wekken.

luikende intelligentie in de richting van waarnemen c 
de bodem bewerkt, waarin de ziel voedsel vindt om 
werken.

Verwonderlijk merkwaardige teekeningen zag 
gespannen ontwierpen, schetsten, aquarelleerden di 
zóó, dat men met iets pijnlijks het ervaart, hoeveel asch 
school en opvoeding geworpen wordt op gaven en aanleg van andere 
kinderen.

We wisten dit reeds alles door de verschillende tentoonstellingen 
in ons land, aan kinderteekeningen gewijd. ^Vellicht heeft de een 
of ander gedacht, dat dit werk was, gemaakt pour la galerie. Maar 
in Amersfoort heb ik van een paar kleuters de teekeningetjes g«' 
die ik had zien maken en welke vastheid aan beweging mocht 
ik bewonderen in den arbeid van die kleine vingertjes. In de Lairesse- 
straat zag ik wonderen van kleur en lijn, van ontwerp ontstaan onder 
de handen van de acht- en negenjarigen, zag hoe de anderen met 
fijne intuïtie penseel en krijt hanteerden om weer te geven plant en 
dier, of vorm te verlecnen aan wat er in hen leefde.

Zoo was ik onder den indruk van de openbaringen van het kinder- 
kunnen, dat ik verzocht of ik thuis in de stilte van mijn eigen kamer 
wat teekeningen mocht bekijken en er kwam een zending bij mij op 
bezoek, en ik kon mij nauwelijks losmaken van al het kinderlijke, fijne 
en intuïtieve, dat mij tijdelijk gezelschap hield. Ik sloeg in dit alles 
een wonder van groei gade, met algeheele bewondering.

Op andere wijze wordt het weer gedaan door de inspc< 
nauwkeurig telkens de vorderingen der kinderen komt onde 
en gewone schoolmaatstaf aanlegt.

De Montessori-school aan de Lairessestraat heeft daardoor ook 
het recht gekregen om te bevorderen zonder examen naar de middelbare 
scholen. Laten we ons maar niet al te ongelukkig maken over de 
vraag, op welke wijze veel middelbare scholen voortzetten hetgeen 
op lagere reeds begonnen is. Ook daar zal de opvoedingsrenaissance 
meer veld winnen. Van de kleuterschool begon de victorie; zij dwong 
tot verandering in de school, die volgde; het wijzigingsproces zal zich 
over de heele linie steeds meer voltrekken; het kan niet anders.
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geg‘ 
dat

Niet
doorgevoerd tot aan 
die de ervaringen in het oude stelsel 
en den afstand tot den eindpaal, welke 
de leerlingen naar de middelbare school 
taken bestaand, af te werken in het stelsel 
heet.

De overweging is wellicht 
gehouden met de ervaring, 
resultaten te veel richt 

van gez< 
moest da

een voorbeeld van gro<
;even, den leider der Pallas

het onderwijs in de laagste afdeclingen
Montessori-leest is geschoeid en de hoc_ 
•t als in de Lairessestraat te Amsterdam is het 
trgevoerd tot aan de middelbare school. De middenweg is bewandeld, 

de ervaringen in het oude stelsel opgedaan, niet verwaarloost 
bereikt moet worden, willen 
gaan, in stukken verdeelt, in 

el, dat het Dalton-onderwijs

oote beteckenis is door den heer J. H. Bolt 
is-Athene school. Reeds werd er verteld, 

> van zijn inrichting geheel 
>ogstc gedaltoniseerd zijn. 

Montessori-denkbeeld

ht gewettigd, dat er te veel rekening wordt 
;, als de lagere school zich in haar eind- 

naar de eischen der middelbare en of de laatste, 
indien zij van gezonde, paedagogischc denkbeelden uitging, niet aan- 
knoopen moest daar, waar de lagere school met Hinken arbeid eindigde. 
Het ontwikkelingsstadium van het kind moest het gewicht in de schaal 
leggen, niet parate kennis, niet de dressuur om aan exameneischen 
te voldoen.

Het is echter niet mijn doel om na te gaan of de grens, die het 
Dalton-onderwijs zich stelt, wat te scherp afgebakend is. Ook daar 
zullen de voortschrijdende denkbeelden verandering in brengen.

Maar welk een verschil in de houding der leerlingen, met wie de 
grens bereikt' moet worden, volgens de opvattingen in het Dalton- 
stelscl tot werkelijkheid geworden!

Het was weer een lust om in de werksfeer te zijn van die hoogste 
afdeelingcn der Pallas-Athene-school, waar de heer Bolt aan de werk
tafel, voor den leider bestemd, zat. De jongens en meisjes stonden 
op, wanneer zij wilden, raadpleegden den leider of werden in over
wonnen werkmoeilijkheden door hem gecontroleerd. De leerlingen namen 
allen boeken en kaarten, die zij noodig hadden, uit de bergruimten; 
waren allen aan zelfgekozen werk bezig, bepaald door de weektaak.

Niet voor het eerst sloeg ik kinderen gade in de vrijheid der be
weging van het Dalton-systeem, doch weer kwam ik onder den invloed 
van de kinderkennis, het inzicht, die aan het stelsel ten grondslag 
liggen. De leeraar was de leider in de werkelijke beteekenis van het 
woord geworden; hij hielp slechts, liet het kind aan eigen groeivoor- 
waarden beantwoorden.

Als vanzelf, natuurlijk met toestemming van den heer Bolt, ontstond 
er een gesprekje tusschen een der meisjes, die niet den heelen cursus 
aan de Pallas-Athene-school had gevolgd, en mij.

Ik vroeg haar of zij het prettig vond in de school, waar zij nu was
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Ook, maar op
Haagsche’Vrije Sc

Zij werkt onder de ongunstige omstandigheden van een schoolge- 
groote aantal leerlingen het overvol is in 

ïrekend. Dit heeft natuurlijk tot gevolg, dat, 
verbazend roezig

natuur veel mee

andere wijze, de leerlingen der Antroposofische 
School.

istdriftige betuigingen 
rertuiging gehad < 

allemaal en

rgen en

en spontaan kwamen er geestdriftige betuigingen van werklust en 
wcrkvreugde; zij had altijd de overtuiging gehad op haar vroegere 
school, dat zij de domste was van allemaal en nu was het werken 
zoo heerlijk. En ik zag haar schrifteji! Ja, dat kind had zichzelf terug 
gevonden. De arbeid was haar steun geworden, waaraan zij zich had 
omhoog gewerkt.

Met een gev
in het prachtig
welke bizonder gunstige omstandighedi
die ik had zien werken. In hen arbeidden
levend onderwijs; en om hen was

Mijn gedachten voerden mij terug
heime, waar ik jaren geleden was en jongens en meisjes door de 
ouders van uit de steden naar het land gebracht waren om er tot 
andere menschen op te groeien onder den invloed der genezende 
krachten van bergen en bosschen.

Die Amersfoortsche kinderen krijgen in school en 
voor het leven I

bouw, waarin door het ( 
lokaliteiten, er niet op bei 
toen ik er was, het er verbazend roezig was.

liet soort onderwijs wordt geheel bepaald door de Anthroposofic, 
die niet voor iedereen overtuigende waarheid bevat, ook voor mij niet.

Maar leeraars zijn zij, die wel tot de overtuigde aanhangers be- 
hooren, zoodat zij met algeheele overgave hun weck doen, dat mij 
zeer moeielijk lijkt met de groote groepen van kinderen, met wie zij 
bij voorkeur werken. Voor den bezoeker gaat groote bekoring uit 
van de warmte en de liefde, waarmee het onderwijs gegeven wordt, 
ook al kan hij het niet geheel eens zijn met de onderwijstechniek. Het 

hier het leeraarsambt op zich namen, omdat zij 
zich aan de vorming

iote groepen
len bezoeker

, waarmee het onderwijs “
eens zijn met de onderwijl

zijn geroepenen, die hier het leeraarsambt op zich 
uit kracht van hun overtuiging alles opgaven om 
van het kind te kunnen wijden.

Ik heb in de school veel gezien en gehoord, begrepen, dat ook daar 
in de ziel van den leerling krachten vrij kwamen, die den scheppings
drang in den mensch tot uiting brengen. Merkwaardige teekeningen 
mocht ik zien, houtarbeid van groot uitdrukkingsvermogen. In een 
der hoogste klassen bootsten de jongens en meisjes op allergeestigste 
en oorspronkelijke wijze een kamerzitting na, waarin één den voorzitters-

svoel van blijdschap verliet ik de school. Ik keek om me 
iige landschap met de heuvels en de vergezichten. In 

len groeiden de kinderen op, 
Jd<.n liefde vo<>r het kind en, 

steeds en altijd de prachtige omgeving.
naar de Duitsche I.anderziehungs- 
en jongens en

het land gebracht
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aarzelend.

— ik woonde 
die, meen
i tot één

volkomen

geleid; het
Er leeft.
Was er 

gansch toevallig 
of geweten te 
vfer van

Er was een taalles aan 
in zijn vak, want het 
stil als het druk in dat Haagsche schoolgebouw 
alleen verbroken door de 
wijzer, die beurten gaf 
dan klonk er een 
van een kind.

in rechter- en linker- 
voorstcl bestreden of

hamer hanteerde en de anderen verdeeld waren 
partijen, die met grappige redeneerkunst een 
verdedigden.

De kleintjes leerden de vreemde talen, — ik woonde een les in 
Engelscb bij, — op de eenige wijze, waarop die, meen ik, te lecren 
zijn. Klanken, woorden, handelingen werden tot één geheel. Eerst 
moesten cr versjes en verhaaltjes het ziele-eigendom der kinderen zijn, 
eerst de woordenschat, dan pas kan er van iets als „regels” sprake 
zijn in de hoogere klassen. De kleintjes leerden en acteerden het 
Engclsche versje, het verhaaltje, voelden den inhoud zonder eigenlijke 
vertaling.

Alles en allen stonden hier in den dienst van een ideaal, een over
tuiging. Daardoor kwam het, dat bij alle geroes, er van ondeugendheid, 
plagende lastigheid geen sprake was.

Daardoor ook is het te verklaren, dat zoo gewillig de kinderen 
handelden in den geest der volwassenen. Ik zag jongens naaldwerkjes 
verrichten met grooten ijver zonder eenig valsche schaamte, die toch 
in het gewone leven zulke parten speelt aan knapen, welke zich ver 
verheven achten boven arbeid, volgens hen alleen te verrichten door 
de meisjes.

Onmiddellijk gehoorzamen leeren trouwens de kinderen ook. Ik 
ervoer het in de les in eurythmie, waar de groote groep kinderen 
stipt de ingewikkelde bewegingen moesten uitvoeren, door de leerares 
van hen geëischt. Het was waarlijk èn voor de kindergroep, fen voor 
de leerares geen gemakkelijke arbeid.

Met dankbaarheid denk ik aan mijn dag in de school, waarin de 
heer van Bemmelen, de leider, zijn vrouw en de staf leeraren met 
zoo volkomen overgave aan hun ideaal het moeilijke werk verrichten. 
Het is zoo goed werk te zien, volgens geheel andere opvattingen 

houdt den geest lenig; het dwingt tot vergelijken.
en gist, en woelt iets in De Vrije School.
dat levende leven in het andere schoollokaal, waar ik door 
llige omstandigheden, zonder het zelf van te voren gewild 
te hebben, de ongeziene luisteraarster moest wezen, ergens, 

die Vrije School vandaan?
taalles aan den gang. De onderwijzer was een technicus 

was er doodstil ondanks de groote klasse, even 
was. Die stilte werd 

» eentonige bevelende stem van den onder
en kennis verstrekte op commando. En 

heel bescheiden stemmetje, weifelend en
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De „Rotterdamsche Vereen, voor Ontwikkeling 
en Ontspanning der Vrouwelijke Jeugd” 

door Dr. E. KLEEREKOPER, Iiupectrice van den Arbeid.

A Is wij tegenwoordig de groote fabrieken en
worden wij soms getroffen door het groote contrast met 25 jaar 

geleden; de meisjes zitten in ruime, warme, luchtige en lichte lokalen 
en alles ziet er netjes en ordelijk uit. Die jaren arb< 
zonder vrucht geweest. En toch bekruipt ons vaak 
vooral bij het zien van die jonge kinderen, inge: 
op een dag met hetzelfde eentonige werk; wat 
wordt daar gebruikt! Zeker zij vervaardigen

De meester doceerde 
was de schenker van 
porties toegediend. Hij 
in doodsche kinderrust.

Hij praatte. De kinderen luisterden. Door de muren heen zag ik 
een school in de meest volleerde ouderwetsche techniek, waarin de 
orde doodsch en doodend is.

Daar was het stervende verleden. In de Vrije School toch, ondanks 
haar opvattingen, welke allen ónmogelijk deelen kunnen en zullen, de 
rijzende toekomst.

En het kwam mij voor, dat het onderwijs in het algemeen 
Hollandsche in het bizonder, pas dan goed zullen zijn, wanneer 
schoolmeester van hoe lagen of hoogen rang ook, aan het begin 
zijn loopbaan, zich „gezel" weet en voelt, naar oude gilden-< 
Vóór alles heeft hij ervaring op te doen, rond te kijken, 
hij nooit elders te gasteeren. Hij 
leert niet van anderen. Hij doet 
meer. Hij wordt oud in die examenwijsheid.

Mocht er ooit eens een tijd komen, dat elke schoolmeester, wie 
ook, verfrisschende baden moest nemen door zich onder te dompelen 
in het werkelijke leven, door te leeren van de fouten en deugden van 
anderen, door elders te kijken, door te ervaren, dat er nog andere 
scholen zijn dan de zijne, andere opvattingen dan de zijne, andere 
wijsheid dan de zijne, andere plekken van de wereld dan zijn dorp, 
zijn stad, andere menschen dan schoolmeesters, andere boeken dan 
die, waarin hij examenwijsheid wilde en moest opdoen.

(Wordt vervolgd).

en praatte. Zijn geluid vulde het lokaal. Hij 
wijsheid, in afgepaste, door hem voorgeschreven 
was de alleenheerscher; hij voerde zijn scheptcr

> dan goed zullen zijn, wanneer elke 
loogen rang ook, aan het begin van 
voelt, naar oude gilden-opvattingen. 

g op te doen, rond te kijken. Nu hoeft 
Hij komt nooit in andere scholen. Hij 
doet examen na examen soms, zonder

ateliers bezoeken.
uu»»»» ...Cu25;a 

en lichte lokal 
aioeidswet zijn niet 
een angstig gevoel, 

^spannen bezig 8 ’/a uur 
it al jeugd en kracht 
dingen, die de maat-
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•. kinderen 
Idadigheid 
is het te 
5 zooveel

van de Arbeids- 
er voor die meisjes iets 

er al tallooze naaiclubjes, 
jes bestaan, maar het feit, 

was dat toch nog van de 13,500 
industrie werkzaam zijn, zeker 9000

schappij noodig heeft, hun werk is dus niet onnuttig. Maar wat be- 
teekent het voor hun eigen leven? Groeien uit die jaren fabrieksarbeid 
degelijke huisvrouwen en moeders? Het werk van een vrouw is nu 
eenmaal niet direct produceercn voor de gemeenschap, haar taak 
ligt in kleinen kring, waar heel wat anders van haar gevraagd wordt 
dan datgene wat zij op de fabriek misschien geleerd heeft, het 
vermogen 8*/2 uur lang haar aandacht en ijver te behouden bij het 
doen van éénzelfde werk.

Zoo sterk begon dit gevoel in ons, ambtenaressen 
inspectie te werken, dat wij meenden, dat

■ gedaan moest worden. Wij wisten, dat 
patronaten en avondjes voor fabrieksmeisjt 
waarvoor we ons geplaatst zagen, 
meisjes, die te Rotterdam in de 
na haar 12e jaar van alle opvoeding en ontwikkeling verstoken zijn. 
Ook wisten wij, dat alle pogingen maar een klein deel zouden kunnen 
bereiken, dat alle particuliere werk lapwerk moet blijven. Indien niet 
het gchecle volk wakker wordt voor zijn verantwoordelijkheid tegenover 
zijn eigen kinderen en instelt dat ieder kind tot het eind van zijn 
16c jaar eenige uren in de week vormend onderwijs geniet, zooals 
dat in alle beschaafde landen het geval is, zal er geen werkelijke 
verbetering komen. Maar deze overweging hield ons niet terug van 
het doen van een poging enkele kinderen wat voort te helpen.

In den zomer van 1926 begonnen wij met het inrichten van buiten
spelen voor groepjes meisjes. Waar het volgens ons allereerst op 
aankwam, was te trachten den slechten invloed te neutraliseeren, die 
het hebben van één houding 8 uur op een dag, het soms in een ge
stadige schommel- of wiegbeweging zijn, noodig voor 't vlugge verrichten 
van bepaalde handgrepen, op het organisme van zulke jonge 
hebben moeten. Men klaagt soms over de ruwheid en bak 
van de meisjes, als zij los komen uit de fabriek, maar i 
verwonderen? Is het niet eer te verwonderen, dat er nog 
meisjes onder gevonden worden, die zich weten te „houden" < 
dragen, als zij na zoo'n onnatuurlijken dwang vrij komen?

Onze werkwijze was als volgt: Gevormd werd een comité, bestaande 
uit vrouwen, alle werkzaam op sociaal terrein of bij het nijverheids
onderwijs voor meisjes. De ambtenaressen der Arbeidsinspectie wend
den zich namens dit comité tot de fabrikanten te Rotterdam die meisjes 
op hun fabriek hebben, met het verzoek uit hun arbeidsters een of 
meer groepen te vormen en de kosten op zich te nemen. Deze gaven 
voor een groot deel aan den oproep gehoor.

De Rotterdamsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding verklaarde
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op, dat de meisjes met g 
. spoedig verslapten of gc

eenige gezellige avonden ge-

groot 
jeheel

zich bereid de leiding der groepen op zich te nemen en stelde iedere 
groep onder een harer leiders of leidsters, die één avond per week 
met de meisjes oefenden. Voor de meisjes, wonende op den linker- 
Maasoever, werden daarnaast eenige groepen in het Zuidcr Volkshuis 
gevormd.

Buitendien werden in de Volkshuizen 
organiseerd.

Wij deden de bekende ondervinding c 
enthousiasme begonnen, maar dat velen 
wegbleven om allerlei redenen.

Toen reeds troffen wij een maatregel, die wij de beide jaren van 
onze werkzaamheid, ook toen die zich uitbreidde, hebben doorgevoerd, 
dat een van de ambtenaressen der Arbeidsinspectie de wegblijfsters 
persoonlijk aan huis ging bezoeken om haarzelf of haar ouders een 
grootere bekendheid met het doel der cursussen en bijeenkomsten en 
dus grootere belangstelling te geven. Dit huisbezoek wordt door velen, 
ook door enkele leden van ons comité, overbodig of verkeerd gevonden, 
zij meenen dat de vraag naar vorming en ontwikkeling toch uit de 
meisjes zelve moet voorkomen en dat het overdreven zorg verraadt, 
haar als het ware tegen haar zin naar de cursussen te sleepen. „Als 
zij niet willen, moeten ze maar liever wegblijven", is hun gevoelen 
daartegenover. Zij wijzen op de drie Volkshuizen, die volop gelegen
heid bieden voor cursussen van allerlei aard, en op de mogelijkheid 
die de gemeente openstelt voor het krijgen van avondlessen in de 
Industrie- en Huishoudscholen en het is h.i. ongeraden die groep meisjes 
te dwingen ontwikkeling te zoeken, terwijl er onder een andere cate
gorie van de vrouwelijke jeugd groot verlangen naar meer opvoeding 
is, dat door de hooge kosten niet bevredigd kan worden.

Ja, wij hoorden zelfs de beschuldiging, dat wij door het inrichten 
van cursussen uitsluitend voor fabrieksmeisjes schiftend optraden, dat 
wij kleingeestig standsgevoel aankweekten, en dat de fabricksjeugd 
te zamen met andere werkende meisjes haar verdere ontwikkeling moest 
krijgen.

Hiertegenover stelden wij een andere opvatting, steunende op gevoel 
zoowel als op een grootere bekendheid met de werkelijke toestanden. 
Wij meenen in de eerste plaats, dat het juist het gebrek aan belangstelling 
voor verdere vorming is, dat wij in de meisjes moeten bestrijden; hoe 
natuurlijk haar smaak in bioscoop en wandelingen op straat ook is 
en hoe weinig we haar dat geheel zouden willen ontzeggen, het is 
ons te doen om daarnaast te wekken een belangstelling voor iets hoo- 
gers, voor mooie boeken, mooie handwerken, voor de beteekenis, die 
de voeding heeft voor de volksgezondheid enz., dingen, die later haar
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; één categorie gehuwde vrouwen: Vrouw

>om gev

van een nieuw 
moeten worden

In den winter '26-'27 werden verscheidene van de groepjes, die voor 
buitenspelen waren georganiseerd, omgezet in gymnastiekclubs, weder 
onder leiding van de leeraars, verbonden aan den R. B. v. L. O. en 
weder gesteund door de fabrikanten ; de kosten voor een 
berekend per meisje en de fabrikanten vergoedden 
deelneemsters op hun fabriek. De uitvoering 
stellenden, die in het voorjaar *27 gegeven 
aardig; de ingewijden, die wisten met welke 
de leeraars hadden moeten oefenen, stonden verbaasd

gezin ten goede zullen komen, waar toch de opvoeding 
geslacht zijn grondslag vindt. Dit gevoel, dat zij gewekt 
tot een wijder geestelijk leven, doet ons aan het huisbezoek vasthou
den als aan een der voornaamste onderdeelen van ons werk.

En wat nu het „schiftende” van ons werk betreft, een ieder, die, 
bekend is met de toestanden- zooals zij zijn, weet, dat niet wij de 
standen schiften, maar dat een sterk standsgevoel een eigenschap van 
ons volk zelf is.

Welk ander volk noemt nog één categorie gehuwde vrouwen: Vrouw 
(zoo en zoo), de tweede Juffrouw en de derde Mevrouw?

Men kan dus wel decreteeren, dat de fabrieksmeisjes en de meisjes 
uit den kleineren burgerstand samen cursussen moeten volgen, het feit 
bestaat dat zij het niet doen. De Volkshuizen nu zijn in Rotterdam 
niet voornamelijk bedoeld voor of ingericht op de fabrieksjeugd, zooals 
dat met het Leidsche Volkshuis het geval is; de fabrieksmeisjes voelen 
er zich dus niet thuis en blijven weg en dat geldt ook voor andere 
bestaande cursussen. Vandaar dat wij meenden uitsluitend onder haar 
zelf te moeten blijven aanvankelijk, als wij eenig succes wilden hebben. 
En men meene niet, dat wij zelfs de fabrieksjeugd als één stand mogen 
beschouwen; neen, de fijnste nuancen doen zich voor, die wij zooveel 
mogelijk bij de inrichting der cursussen in het oog houden; al heel 
spoedig zou een mensch, die meende dat men de Dobbelmannetjes, 
de Ringersjes, de v. d. Berghjes, de Kunstzij, de Bervoetsjes en de 
van Rossempjes b.v. zoo maar bij elkaar op één avond kon indeelen, uit 
zijn droom gewekt worden door het feit, dat bf de eene bf de andere 
groep verdween om niet terug te keeren! Niet alleen in de hotels, 
op badplaatsen en in zomerverblijven treft men onoverbrugbare klo
ven aan tusschen de eene groep en de andere.

R. B. v. L. O.
winter werden 

naar het aantal 
voor ouders en belang- 
werd, was boeiend en 
ongeschoolde krachten 

over de precies
heid, zuiverheid en eenheid van de oefeningen van een 50tal van de 
kleinste meisjes. Allen, zelfs de armsten, hadden gezorgd voor een 
blauw rokje en witte blouse en het resultaat was verrassend.
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geven, 
:nkel

Naast die in gymnastiek richtten wij dien winter cursussen in 
naaien en verstellen in, die des avonds gehouden werden in Vrouwen- 
arbeidscholen. Industriescholen en Volkshuizen onder leiding van de 
aan die inrichtingen verbonden krachten. Van de 584 meisjes, die zich 
in den loop van dien winter opgaven, waren aan ’t eind 263 over, 
van wie een deel gedurende, andere aan ’t einde van den cursus 
gezellige avondjes kregen, misschien lijkt dat aantal voor een buiten
staander klein? Wij waren daarentegen zoo bemoedigd er door, dat 
het comité besloot zijn werkzaamheden uit te breiden; het zette 

vereeniging, de „Rotterdamsche Vereeniging voor 
Ontspanning der Vrouwelijke Jeugd”, om uit contri- 
en uit eventueele giften de toenemende kosten te 

de fabrikanten ook dezen winter 
sisje betalen, er zijn altijd extra

zich om in eene 
Ontwikkeling en 
buties' van leden 
kunnen bestrijden. Immers, hoewel 
weer de kosten per deelnemend mei 
uitgaven als ’t werk zich uitbreidt.

Wij stelden in de fabrieken in overleg met de Directies inschrijvingen 
open op avondlessen in naaien en knippen van onder- en bovengoed, 
verstellen, fraaie handwerken, koken en gymnastiek. Op de 19 fa
brieken schreven een kleine duizend meisjes in, (de firma van Nolle, 
bij wie een groot aantal meisjes werkzaam is, heeft haar eigen ont- 
wikkelings- en ontspanningsavonden), die over de verschillende scholen 
en Volkshuizen verdeeld werden. De meeste dier cursussen zijn nog in 
vóllen gang, het verloop is ongeveer gelijk aan dat van het vorig 
jaar, maar wij voelen toch dat zich al eenige kernen aan het vormen 
zijn met wie het steeds aangenamer werken zal wezen.

Door den groei van het werk echter begint zich een groot bezwaar 
te doen gevoelen, n.1. dat de ambtenaressen der Arbeidsinspectie voor 
administratie en huisbezoek zulk een groot deel van haar tijd moeten 
geven, dat er gevaar bestaat, dat het gewone werk er onder lijden zal.

Ofschoon zij bij dit werk alle sympathie en steun hebben van den 
Hoofdinspecteur van den Arbeid, op den duur is het een onhoudbare 
toestand. Voorloopig echter zijn de inkomsten uit contributies der 
leden nog niet toereikend om een hulp te bekostigen, die haar een 
deel van die taak uit de hand zal nemen, en ook de som der giften 
ineens maakt dat voor één jaar zelfs niet mogelijk, vooral ook omdat 
er een sommetje beschikbaar moet zijn voor allerlei extra uitgaven, 
o. a. het financieel helpen steunen van kinderen, die moeilijk het geld 
voor gymnastiekschoenen of goed voor een jurk of blouse kunnen 
krijgen van hun ouders. Ook denken wij over een week kampeeren 
met enkele.der trouwste cursisten. Een subsidie van rijk of gemeente 
zou ons uitkomst geven, deze is echter niet gemakkelijk te krijgen.

Ten slotte een enkel woord over een avondcursus voor leidsters in
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geschetste dit jaar be- 
:t één

het.

rordl hier van een stand- 
gebied werkzaam is, niet 

(Red.)

; veel meer invloed 
ikanten, die voor 

er een groep oudere meisjes, die één 
onderricht krijgt in hygiene, psycho- 

jroeiende meisje en in litteratuur. Wij slaagden er 
leidingscursus uitstekende leerkrachten te vinden, n.I. 

ïyermans; G. de Vos, arts. Directrice van de School 
an leerkrachten voor K. en O. en W. van Stockum. 

het opent een ver verschiet, 
uren die de kinderen op de fabriek 

be-

van het 10-jarig bestaan 
„De Vonk".

fabrieken, die wij in verband met het boven 
gonnen zijn; wij voelen heel sterk, dat wij met één avondcursus inde 
week bij de fabrieksmeisjes nog niet veel kunnen bereiken; mocht het 
gelukken dat de fabrikanten meer en meer de leiding van het werk 
der meisjes aan beschaafde vrouwen toevertrouwden, die dus in zich 
de twee functies van .baas" en „welfare worker” vereenigden, dan 
zou er van dien dagclijkschen beschavenden omgang veel meer 
kunnen uitgaan dan van één avondles. Er zijn fabril 
dat denkbeeld voelen en zoo is er een groep oudere 
avond in de week samenkomt, en 
logie van het opgroeiende meisje < 
in voor dezen ople^'""'''"-'"* ■■■’* 
de dames Ida Hey 
tot opleiding van leerkrachten voor K. en O.
Het is nog slechts een begin, maar het opent een 
waarin wc ons droomen, dat de uren die de kinderen op 
slijten, door den invloed, waaronder zij daar komen, vormend en 
schavend zouden kunnen werken. Voor jonge vrouwen, die zich aan 
sociaal werk willen geven, zou hier een mooi ruim arbeidsveld kunnen 
liggen; het zou zwaar zijn in het begin, want zij zouden de betrekking 
om zoo te zeggen moeten scheppen en zoo werken, dat zij de fabri
kanten overtuigden, dat het bedrijf door hun werk mede gebaat werd; 
maar gelukte het, dan zouden zij veel meer kunnen bereiken voor de 
meisjes, dan wij dat met onze enkele cursussen ooit kunnen.

ïrijr 
van jon- 

kringen".

' Mej. 
gelukkig 

heeft, aan

„De Vonk" is het, langzamerhand door het gcheele land beker 
buitenhuis te Noordwijkerhout van de Vereeniging "Buiten Bcdr 
met het doel: „Het onder leiding buiten doen vertoeven 
gens en meisjes uit arbeiders- en daarmee gelijk te stellen kring

Bij hel onlangs gevierde 10-jarig bestaan — niet van de 
ceniging, deze bestaat sinds 1911. maar van het huis —- heeft 
E. C. Knappert ee n rede uitgesproken, waarvan wij zoo 
zijn hel deel, dat niet op personen en data betrekking 
onze lezers aan te mogen bieden.

De beteekenis van dit „buitenwerk” w 
punt bekeken, dal ieder, die op verwant 
zonder winst zal bestijgen.

Wat bedoelt dit werk van Buiten Bedrijf? In de Statuten heet 
het, en nuchterder kan het niet: het onder leiding buiten doen ver-
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Overal 
heden tot

voor arbeiders

ingeboden,
:n kennen.

volksontwikkeling 
; nu door den ar

en meisjes uit arbeiders- en

gevoeld werd als een 
:el vraagstuk. Zoo is

toeven van jongens 
stellen kringen.

Weet men waartoe dit dood-eenvoudige is uitgegrocid in een kwart
eeuw? Tot een sociaal-pedagogisch vraagstuk van groote beteckenis. 
Wanneer men nu gezonde arbeidersjeugd uit de steden naar buiten 
brengt, niet als dagjesmenschen in troepen, maar voor een rustig ver
blijf van meerdere dagen en in beperkt getal, dan vindt „men” dat 
niet meer „sentimenteel” of „onzinnig” of „rood”. Wanneer men nu 
op vacantie aandringt voor alle menschen, om althans éénmaal per 
jaar, zij het voor een korte poos, alle uiterlijke banden te kunnen 
verbreken, dan wordt dit door steeds meerderen als rechtmatig erkend. 
Ja zelfs is men hier en daar reeds zoo sterk doordrongen van de 
wenschelijkheid het gezonde kind de ruimte in te zenden, dat men, 
opdat dit voor de velen mogelijk zij, de week buiten ook in schooltijd 
wil toestaan. Ouders sparen voor hunne kinderen. Jongens en meisjes 
bezuinigen op genotmiddelen en gangbaar vermaak.

Het is met dit naar-buiten-gaan en vacantie-hebben 
gegaan als met andere takken van volkswelvaart.

Particulieren zijn begonnen betere volkswoningen te bouwen. Er 
kwam een oogenblik dat de arbeider er zelf om vroeg.

Particulieren zijn begonnnen volksopvoeding en i 
ter hand te nemen. VZat aangeboden werd, wordt 
beider zelf gevraagd en dus begeerd.

Zoodra dit geschiedt, is, wat door enkelen ( 
eisch van gerechtigheid, omgezet in een culturc< 
het ook gegaan met wat B. B. bedoeld heeft.

Dat de arbeider nu zelf vraagt om dat wat hem werd aan( 
wil zeggen, dat de hoogere levenswaarden die hij heeft leeren 
als zoodanig door hem worden erkend en begeerd.

Natuurlijk wordt met arbeider de bewuste arbeider bedoeld. En 
dus nog slechts een kleine minderheid. Maar het verschijnsel is er. 
Verwezenlijking op ruimer schaal is nu slechts een kwestie van misschien 
zéér langen tijd, maar van tijd.

En de publieke opinie begint zich, ten gevolge hiervan, te wijzigen, 
en op allerlei wijzen schept de bewuste arbeider gelegen- 
naar buiten gaan.

Wie zich den tijd herinnert, en er zijn er hier enkelen, hoe hij zelf uit 
bedelen ging bij de werkgevers om ééne vacantieweek met of zonder 
behoud van loon, die kan de wijziging meten van de openbare mee- 
ning. Treffend was boe de kleine bazen steeds meer bereid waren 
dan de groote werkgevers, terwijl toch voor hen het ongerief grooter
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was. Waren zij mcnschelijkcr? Zou hef niet zijn dat in het grootbe
drijf de mensch als kuddedier, als werktuig gezien wordt?

En wat de jeugd zelve betreft —• wie is er onder de jonj 
ders van de oude groepen die harde woorden heeft moeten 
om regen en wind, om beslijkte wegen, om kou of warmte? Wie heeft 

geklaag in ontvangst te nemen over dorst of moeheid? Er is in 
e twintig jaar iets anders gekomen over een deel van Holland's

>gere lei- 
i hooren

arbeidersjeugd.
Wat niet wegneemt dat alle kinderen dit weer leeren moeten. Eerst 

de kinderen van ouders wier eigen jeugdherinneringen teruggaan tot 
ons Buiten-Bedrijf, 'zullen misschien niet meer, bij iedere groote wan
deling, bij het hek van de Vonk moeten opzeggen:

Honger hebben we niet.
Dorst kennen we niet,
Moe zijn we niet.

Kinderen (meisjes-jongens) van de Vonk zeuren niet.
Maar wat meer dan dit alles treft, is een vergelijking tusschen de 

gansche houding van een groep jongens en meisjes van toen en van 
nu. Toen waren wij het, op wie zij rekenden voor het verloop van 
hun buitenverblijf. Nu zijn wij alleen degenen, die de gelegenheid schep
pen, waarvan zij zelven alle kansen uitbuiten tot zuiver en gaaf en frisch 
en gezond jeugdgenot. ~~ Toen voelden wij alleen ons verantwoordelijk 
voor de sfeer, nu deelen zij, bewust, die verantwoordelijkheid met ons. 
Toen waren zvij dragers van het beginsel waarvoor wij stonden, van 
het ideaal dat ons droeg, nu zijn zij het met ons.

Er is een groep jeugd die met ons schouder aan schouder staat, 
zij zijn dragers van eigen blijdschap. Blijdschap om en in het gewone 
leven  En de kinderen, die zich in de Vonksfeer laten opnemen, 
ondergaan daarvan iets wat door- en dus na-werkt. •— Wat 
velen der ouderen gemist hebben, wordt hun daar bijgebracht. Zij 
vormen zoo'n week een gemeenschap: zelven deelen zij in het werk, 
zelven zorgen zij voor de orde in huis, voor de verzorging van bloe
men en planten. En als een vanzelfsprekendheid beleven zij vreugde 
aan voor elkaar zorgen, aan gemeenschappelijk beleven. Dat als deel 
van een geheel, rijker leven mogelijk is dan als enkeling, ondergaan 
zij. Een natuurlijke betrekking en verwantschap tusschen het kind 
en zijn omgeving, waardoor een jong bestaan zich aanpast aan be
staande dingen, maakt het hier vertrouwd met de natuurlijke levens
verhoudingen als de gelukaanbrengendc. Eén voor allen, allen 
één, wordt hier beleefd: het spreekt vanzelf dat men hier gemeen- 
schapsmensch is. Evenzeer als het vanzelf spreekt dat persoonlijke 
neigingen geëerbiedigd worden, tot verrijking van het geheel — En
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als
zich"-theorie

' men in den 
spreken. ~ 
dat dus een 

heen zenden. — Dat „neutraal' 
ons land op 
er dingen zijn, 

niet spreekt, die men

hier kom ik tot een gewichtig punt, tot iets waarover 
regel zwijgt, doch waarover men, naar ik meen, behoort te

Men zegt dat de Vereeniging B. B. „neutraal’’ is en < 
ieder zijn kinderen er gerust kan 
beteekent dan, en dit is de vloek die, — althans in 
het woord rust, dit „neutraal" beteekent dan dat 
kerkclijkc en politieke, waarover men niet spreekt, die men „eerbie
digt" is de term. Nu zijn voor den doorsnee-mensch deze dingen de 
belangrijkste, omdat deze mensch gelooft dat het bij de eerste om zijn 
geestelijk en bij de tweede om zijn stoffelijk bestaan gaat, of ook wel, 
omdat hij meent dat deze gene kunnen baten of schaden. —- Deze 
neutraliteit wordt dan, alweer door „men", door het geheel der door- 
snee-menschen, gelijkluidend verklaard met „onverschilligheid." Nu is 
onze neutraliteit een gansch andere en niet alleen kan het geen kwaad, 
maar is het m.i. goed hierop te wijzen. B. B. opent zijn deuren voor 
een ieder, voor kinderen van ouders die tot alle denkbare kcrkclijke 
of politieke groepen kunnen behooren, voor jeugd die naar rechts of 
links kijkt of tracht het naar alle vier windstreken tegelijk te doen. 
En wij doen dit niet uit onverschilligheid, niet omdat wij meenen dat 
alles op hetzelfde neerkomt, ook niet omdat wij zclven zonder over
tuiging zijn in deze dingen, maar omdat wij niet geloovcn dat zij de 
belangrijkste zijn. Omdat wij geloovcn d.w.z. zeker weten, dat karakter
vorming onze hoogste taak is, door het scheppen van een sfeer, waarin 
kinderen, jeugd, volwassenen van zelf binnen het bereik leven 
het beste wat zij in zich hebben. Wij leven in den schoenen maar 
zwaren tijd van een al groeiende en zich uitbreidende bewustwording. 
En waar dit ook beteekent een zich rekenschap geven, is het noodig 
te weten wat wij aan elkaar hebben — Nu dan. —

Wie in stand den maatstaf van menschenwaarde ziet, moet zijn 
kinderen niet hierheen zenden. Want alle graden van bezittenden en 
nict-bezittenden leven hier in gezinsverband. En wanneer zij, die hier 
als kinderen samen waren één week gedurende vele jaren, elkaar 
later zullen ontmoeten in zeer onderscheiden levensverhoudingen, die 
men maatschappelijk „hoog" en „laag" noemt, dan zullen zij elkaui 
anders zien dan wanneer zij geen „Vonkje" van de Vonk in zich 
droegen.

^Vie in zijn individualisme den hoogsten levensvorm ziet, blijve ver 
van B. B. Want zeer opzettelijk wordt hier, — ik zeide dit reeds — 
gemeenschapszin aangekweekt door gezamenlijk zorgen, gezamenlijk ver
antwoordelijk zijn. En er is groote kans alweer, dat de ontvankelijken 
onder onze jeugdige gasten, als volwassenen „saamhoorigheid" als 
vanzelfsprekend zullen aanvoelcn en de „ieder voor zich"-tl«wi 1c
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minderwaardig zullen achten. Hoe kan het anders of in het huis dat 
wij hem danken, moeten zij des dichters ervaring beleven: „How 
bright a face is worn when joy of onc. Is joy for tens of millions”  
Hoe stralend het gelaat wordt, wanneer de vreugd van één de vreugde 
van allen is

En weet gij, wie vooral B. B. in de Vonk schuwen moeten voor 
hunne kinderen ? Dat zijn zij, die het leven zien als een pretje of die 
er voortdurend een pretje van willen maken. Dat zijn zij, die hunne 
kinderen —- men is immers maar cens jong? — in al de vermaken 
laten deelen waarmede een doorzicktc wereld hare kinderen vergif
tigt. Dat zijn zij, die in toegeven en inwilligen van alle verlangens, 
in mee laten doen met den grooten hoop hunne ouderliefde tot uit
drukking brengen, zij die nooit geweten hebben van doen door laten.

Want — en voor mijn besef is dit de kern van wat wij bedoelen — 
wij leggen het er op toe, wij beoogen wel-bewust met wat wij hier 
doen, met hoe wij ons bestaan hier inrichten, het leven voor onze 
jeugd te helpen maken tot een vreugde. Gij gevoelt wat dit inhoudt.

buitenaf, vreugde van binnenuit. Pret onderstelt iets 
een buitenkansje. Vreugde wordt beleefd in 

i al den dag is. Met het prettige keert men het 
toe, vreugde ontneemt aan het dagelijksche het 

lat wij het pretje veroordeelen als afwisseling. Het

Pret komt van 
prettigs, iels ongewoons, 
het gewone, in wat van 
allcdaagschc den rug t 
allcdaagschc. Niet da', 
gaan naar De Vonk blijve een pretje voor steeds meerderen. Een pretje, 
het gaan naar De Vonk, waar zij vreugde beleven. ~~ Het grootste ge
vaar wat ons in Wcst-Europa bedreigt is, naar ik meen, naast de mecha- 
niseering, de vulgariseering van het wezen van den mensch. De oor
zaak ligt niet in democratiseering, maar in een tekort aan geestelijke 
voornaamheid. — Hoe gemakkelijk is het den zondag gelijk te maken 
aan een weekdag; welk een hooge taak, in een weekdag de waardigheid 
van den zondag te handhaven. Nu is er niets wat deze vergroving 
en vervlakking —■ in alle kringen vertoont zij zich «— zóózeer in de 
hand werkt, als het publieke stadsleven van dezen tijd. Om te zwij
gen van de onwaardige en waardeloozc genietingen, is het snelverkeer 
en zijn nasleep alleen reeds een de levensverdieping belemmerende 
macht. Want rust en stilte zijn de voorwaarde waarop jong en oud 
oogenblikken beleven kan waarin het leven voor hen opengaat en iets 
van den zin van het leven hun openbaar wordt. Hier in duin en aan 
zee, door de landen en langs de wegen, als de storm om de Vonk 
raast en buldert of wanneer het maanlicht het gansche landschap 
overgiet met stilte, hier leeft men althans buiten en binnen in een 
sfeer, die ontvankelijk maakt voor de hoogere werkelijkheidsbeleving 
die wij bedoelen. En die het leven rijk maakt en vreugdevol, — voor-



irtij.

236

Ipen om 
e brengen, 
’s levens zin

stel ik er prijs op het uit te spreken, hoezeer 
:n gedragen voelen door het vertrouwen van een 
jeidersorganisatie als de Bond van Amstcrdamschc 

ingen. Sedert vele jaren vertrouwen zij ons in stij- 
>e kinderen toe. Er zijn er reeds die de Vonk kennen 
, in zijn kleurrijke gordel van hyacinten- en tulpen

en in volzomertijd. De Bond wenscht voor zijn 
van eenvoud, dat van grootdoenerij niet weet, ons 

echtheid, dat van schijn niet weet, ons leven van gemeen- 
waarin alles wat waard is gedaan te worden, waard is goed 

i te worden, ons leven van waarachtigheid, waardoor wij nader 
het wezen der dingen. De Bond begeert dit leven boven 

'en waarin men zich overal verloren heeft en hij vertrouwt 
dat een herhaald verblijf op de Vonk volkskinderen zal helpen 
tot eerlijke, sterke, gave, innerlijk rijke menschcn. — En de

goed, bij alle weer en wind, bij welk gebeuren dan ook. En die het 
meteen onmogelijk maakt te blijven dulden al datgene wat dit wer
kelijke leven voor de massa veraf houdt. Wij werken aan ons werk, 
en ons werk werkt aan ons. Is ons aller werk te helpen om de aarde 
en hare volheid binnen bereik van hare bewoners te brengen, dan is 
er groote kans dat in en door dit werk iets van ’s levens zin ons 
bekend wordt.

In dit verband nu 
wij ons gesteund en o 
zoo belangrijke arbe.c. 
Speeltuin vereenigii 
gend aantal hunne 
onder de sneeuw, 
en narcissenvelden 
kinderen ons leven 
leven van 
schap, 1 
gedaan 
komen aan 1 
het schijnlev< 
er op, 
maken tot eerlijke, sterke, gave, innerlijk rijke menschcn. ~ En 
oudere jeugd die uit eigen, vrije beweging hier komt, <— bewijst dit 
komen op zichzelf niet reeds hoe zij gaan willen langs onze wegen 
en met ons zoeken willen naar ’s levens zin? Er zijn er onder die van 
mede-standers mede-arbeiders geworden zijn. De Vonk moge voor 
menigeen een oase zijn in de woestijn, daarmede zijn zij en wij niet 
tevreden. Vonkbewoners en Vonkvrienden wenschen de woestijn zelve 
om te zetten in oase, al weten zij dat, indien al ooit, dit eerst na 
tientallen eeuwen geschied zal zijn. —

Neen, wij zijn niet neutraal. Krachtens eigen levensbezit trachten 
wij aan te kweeken wat voor ons waarde heeft. Doch wat voor ons 
de waarde van een mensch bepaalt, is niet zijn kerk, niet zijn pai 
niet zijn huis, niet zijn ambt, maar zijn karakter. Zou ook, als wij 
neutraal waren, zonder voorkeur, zonder overtuiging, dus zonder warmte, 
de Vonk nog een vonk kunnen zijn, laat staan een spattende en 
knetterende vonk ?
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(Mededeelingen

iciding

schrift, in 
>1 worden.

'?^A

') I 
geeft, 
die nl 
Paedagogi

De aansluiting M.O. en L.O. en het 
T oelatingsexamen 

door Prof. Ph. KOHNSTAMM.
v»n het Nutsseminarium voor Paedagogiek No. 1) ')

De

irtoe het werk van het Nutsseminarium aanleidi 
worden tot één doorloopcnd genummerde 
den omvang der publicatie in dit lijdsc 

ledagogischc Studiën gepubliceerd zal

De mcdcdeelingcn, waar 
zullen voortaan vcrcenigd

1 naar gelang den aard en 
[ische Studiën of in Losse Pat

I \ at de regeling van 1920, (toelating op verklaring, examen alleen
* waar die ontbrak) niet heeft voldaan, moet ronduit worden 

erkend; het algctneene oordeel van M. O. en Gymnasium over de 
daling van het peil der toegelatcnen wordt bevestigd door de vol
gende statistische gegevens.

Aan de H.B.S. met 5-jarigen cursus is sedert de afschaffing van het 
examen het aantal zittenblijvers met ruim 25 % toegenonien (periode 
'14—'19 21.2%; periode '21—'26 29.1 %).

Vergeleken met de eerste driejarige periode na het examen is in 
de tweede driejarige periode het percentage iets gedaald. Dit is even
wel enkel een gevolg v an het feit, dat de 2e H.B.S. 5-j. zijn exorbitant 

cijfer van 42.3 % teruggebracht heeft tot 30.3 %.
andere drie scholen vertoonen alle nog stijging in het percentage 

zittenblijvers.
Aan de H.B.S.S. met 3-jarigen cursus is het aantal zittenblijvers 

na de afschaffing van 't examen aan de H.B.S.S. met 5-j. cursus met 
± 20% toegekomen, (periode '15—'20 25.3%; periode '21—’26 30.3%). 
De periode '24—'26 vertoont, vergeleken met die van '21 — '23, een 
stijging van 23% (periode '21—'23 27.3%; periode '24—'26 33.6%). 
In vergelijking met de periode voor het examen vertoont de periode 
'24—'26 een stijging van ± 30% (periode '15—'20 25.3%; periode 
'24—'26 33.6%).

Men zou oppervlakkig zeggen, dat er voor
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zittenblijvers in de eerste klassen vóór 
oger was dan daarna. Tusschen 1910 
'enblijvers in de eerste klassen opeen

zittenblijvers in de eerste klassen was 
vergeleken met de genoemde 

ruim 13 °/o.
genoemd gymnasium 
de toelating stonden.

Nutssemi- 
proefwerk 

eerste klassen, 
de toelatingsnorm konden voldoen. Als wij het 

de 3 voldoende rekenen.

in September 1927 gehouden 
Leeraren van Ned. Gymnasiën 

gehouden enquête was, dat 
admissieëxamen houden, aan 

September opgegeven werk voor Nederlandse!» niet

we zouden dan ook wel iets willen stellen

na 1921 de cijfers ook

een daling van 
evenwel niet, dat 

het peil, waarop zijn 1.1. bij 
veeleer, dat de neiging, om zich aan te passen bij genoemd Gymna
sium, levendiger....................................

Aan een der Amsterdamsche gymnasia, waarvan ons 
narium gegevens mocht ontvangen, werd in October 1926 
opgegeven, om te onderzoeken, of de nieuw geplaatste 
vier in getal, aan 
totaalresultaat nagaan en voor de 3 voldoende rekenen, waarbij wij 
rekening houden met den eisch, dat de leerlingen minstens een 
moeten hebben voor de hoofdvakken, dan vinden wij:

voor Nederlandsche Taal onvoldoende 43.1 %.
voor Rekenen onvoldoende 87.3 ®/0.
De heer Vinkesteijn deelde op een 

vergadering van het Genootschap van I 
mede, dat de uitslag van een door hem 
aan 15 openbare gymnasia, die geen a 
het eind van

Sedert 1921 niets veranderd is. Toch worden 
voor deze scholen geleidelijk ongunstiger.

Het is in ’t bijzonder ’t jaar 1923, dat voor de H.B.S.S. met drie
jarigen cursus een plotselinge st"ol..o ... 2..'. \___
het aantal zittenblijvers aan de

le H.B.S. 3-j. met...................................... 43 %.
2e H.B.S. 3-j. met...................................... 13 ’/o.
4e H.B.S. 3-j. met...................................... 50 °/o.
Gemiddeld met...................................... + 30 %.

Het lijkt wat vreemd, dat in dit eene jaar zooveel ten kwade kan 
zijn veranderd en we zouden dan ook wel iets willen stellen op reke
ning van een verandering in houding bij de M.S., inzake haar kijk op 
’t leerlingenmateriaal.

Aan den anderen kant is 't feit, dat daarna de stijging zich lang
zaam, maar geleidelijk heeft doorgezet, een bewijs, dat de H.B.S. 3-j. 
in de critische instelling op haar nieuwe leerlingen blijft volharden.

Merkwaardig zijn de cijfers voor het Barlaeusgymnasium te Am
sterdam, omdat het percentage -z. 
de afschaffing van het examen hoog 
en 1919 bedroeg het aantal zittei 
totaal van 575, 139 d.i. 24.2 °/#.

Het gemiddelde percentage 
in de jaren '21 —’26 21 7o. i 
periode vóór het examen, 

Men concludeere daaruit 
tevreden was over

—ging, om zich aan 
is dan bij de H.B.S.S. 
Amsterdamsche gymnasia.
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VanI

76
174
51

353

33
18
25
30

2
2
6

40

Gymnasium 115
H.B.S. met5-j.c. 207
Openb. Hand.sch. 88
H.B.S. met 3-j.c. 440

scholen
Totaal geplaatste 

candidaten
Bijzondere 

scholen
Van oi 

Nummersc

Wat de L. Scholen onderling b<

opleidingsschol!
oegere „naams 
scholen*' wordt
; der H.B.S.-lec

vonden wij het volgende resultaat betreffende
herkomst der in 1926 geplaatste leerlingen:

Van oude 
U.L.O. scholen 
(naamscholcn).

geheel voldoende of onvoldoende gemaakt werd door 42 % % van de 
toegelaten leerlingen en dat voor Rekenen 61 °/0 der leerlingen niet 
voldeed aan de eischen, die eenige jaren geleden gesteld werden. 
Voor 19 aangewezen bijzondere gymnasia waren deze cijfers resp. ook 
42 73 % en 56'/2 °/0.

Een rekenonderzoek door middel van Scholastic tests had in drie 
parallelklassen, die aan *t begin van den cursus op de toelatings- 
norm werden getoetst, tot resultaat, dat resp. aan 50, 51.7 en 72.4% 
der leerlingen onvoldoende werd toegekend.

Naar een verklaring behoeft trouwens niet te worden gezocht. Zij 
biedt zich aan in twee feiten: de onbekendheid van de meeste leer
krachten L. O. met de eischcn die M.O. en V. H.O. moet stellen 
en dc zeer groote verschillen, die tusschen verschillende L. Scholen 
onderling bestaan. ‘)

Wat dc eerste betreft heeft dc afschaffing der toelatingsexamens 
tegelijk met die der opleidingsscholen ongetwijfeld de moeilijkheid 
verscherpt, al blijken de vroegere „naamscholen" te Amsterdam (onge
veer wat elders wel „burgerscholen’’ wordt genoemd) ook nu nog een 
zeer overwegend percentage der H.B.S.-lecrlingen te leveren.

Voor Amsterdam vonden 
de scholen van

onderzoek in 1927 
gepubli- 

rdeeld in 
:middelde van 
> duidelijk, dat 

kunnen noemen, de „verjonging" van dc toe- 
evenals in den Haag heeft voorgedaan. (Zie 

het Haagschc rapport elders in dit nummer). Eensdeels is dit 
onafhankelijk feit, want bet vloeit mede voort uit onbekendheid met 

M.O. En bovendien blijkt niet dat dc jongere leerlingen in ’t al- 
jrestatics aanmerkelijk achterstaan. Wel is natuurlijk dc subjcc- 
n zij maken, die van grooterc onrijpheid. De klachten over daling 
het M.O. kunnen er dus wel mee samenhangen. Zie mijn zoo-

betreft heeft een
van het Nutsseminarium, dat binnenkort elders zal worden 
ceerd geleerd, dat dezelfde sommen op dezelfde wijze beoon 
dc eene Amsterdamsche school leiden tot een klasseget 
4.03 (vijfdeelige schaal), in een andere tot 2.21. Het is

•) Als derde oorzaak zou men 
gclalcnen die zich te Amsterdam, 
mijn recensie van het Haagsch. 
echter geen onafhankelijk feit, 
de eischen van M.O. En bovendicr 
gemeen in hun prestaties aanmer» 
lieve indruk dien zij maken, die v 
van het peil bij het M.O. kunnen 
even genoemde recensie.
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daar van 
maken, is 

s principiccle fout 
ting uitsluitend in

„goed" als rapportcijfer in de laatste niet meer beteekent dan „nauwe
lijks voldoende" in de eerste.

Moet dus grif worden toegegeven, dat de toestand voor 7 Febr. 1.1. 
onhoudbaar 'vas, het K.B. zelf valt m.i. op geenerlei wijze te ver
dedigen. Het herstelt eenvoudig den toestand van voor 1920, waar
aan nauwelijks minder ernstige gebreken kleven dan aan de toelating 

verklaring alleen. Immers ook vóór 1920 strandde ongeveer de 
en ruim 20 °/0 reeds 

enz. hadden 
leerlingen onder het oude regime toegelaten. Er is dan 

om aan te nemen dat het herstel van den 
i bevredigen. Weliswaar is in hel Handels-

iven te Amsterdam getoond hebben, dat men 
bereid is van nieuwere methoden gebruik te 

i. Maar het verandert niets aan de 
ssing over de gehcele exameninrichti 
trokken partijen.

examenopgax 
van het M.O.

een verblijdend teeken.
het K.B., dat de besliss 

van één der betr

OP
helft der leerlingen, tot de M. S. toegelaten, 
in de eerste klasse. De cijfers van Buys, Vaes, Revesz 
betrekking op leerlingen onder het oude regime toegek.', 
ook geen enkele reden om aan te nemen dat het herstel 
ouden toestand thans zou
blad en de Vrijzinnig Democraat betoogd dat het toelatingsexamen 
niet in den ouden vorm is hersteld: „Wel werd ook nu de verant
woordelijkheid voor de toelating principieel van de lagere naar de 
middelbare school verlegd, doch in het K.B. werd een nauw en 
voortdurend contact tusschen de ontvangende en de afleverendc school 
voorgeschreven. De Directeur der H.B.S. is verplicht omtrent de 
candidaten, het oordeel van het betreffende hoofd der lagere school 
in te winnen, de examen-commissie kan zich verder voor het schrif
telijk onderzoek doen voorlichten door de hoofden der scholen. Het 
oordeel van het hoofd der school over den candidaat is beslissend, 
indien dit oordeel overeenstemt met den uitslag van het schriftelijk 
onderzoek”. .Die beslissende macht herinnert ons aan den man die 
een regeling had getroffen, waardoor elk conflict met zijn vrouw 
werd vermeden. „Zijn wij het eens over een zaak, dan doet zij wat 
ik wil, en zijn wij het oneens, dan doe ik wat zij wil". Dat in de 
praktijk van de toelating langs dezen weg de oplossing niet verzekerd 
is, bleek te Amsterdam, waar de schoolhoofden geweigerd hebben op 
dezen voet aan de selectie mee te werken. M.i. terecht; de tijd be
hoorde voorbij te zijn dat in een vraagstuk, waarbij twee deelen van 
een schoolstelsel betrokken zijn, een van beide de beslissing in handen 
krijgt, zonder eenigen waarborg dat die beslissing zakelijk goed is 
gefundeerd. Immers onder hen, die het aansluitingsvraagstuk hebben 
bestudeerd, heerscht eenstemmigheid er over dat een schriftelijk examen 
op de gangbare manier afgenomen, een uiterst gebrekkig middel is 
om een prognose te stellen omtrent de geschiktheid voor het volgen 
van M.O. ')

‘) Dal de 
de zijde

banden legl
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2e.
3e.

.'Steld 
borgt

—— opgaan 
iken buiten

> tolerabele 
het credit •

sluilingscc

Dat is

weinig betrouwbare gegevens. 2) 
het aansluitingsvraagstuk, dal ik elders 

op de doelmatigheid van het 
len Haag gelukkig een weg 

cischen van het K.B. Of die weg met 
. overal in overeenstemming is. zal ik 

over dat men daar althans 
die uitkomst niet boeken 

. wil ter weerszijden in 
voorbereiding van de

Alleen tot het Bezuidenhout schijnt van de resultaten dier studie 
nog niets te zijn doorgedrongen. En hier raken wij aan het droevige 
feit, dat de wortel is van den achterstand van ons onderwijsstelsel; 
nog steeds beseft het Departement van Ondterwijs niet, wat ieder 
organisator van een groot bedrijf in onze dagen weet, dat men n.l. 
zulk een bedrijf niet kan leiden zonder rekening te houden met de 
uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Wij behoeven hiervoor 
trouwens niet eens naar buitenlandsche voorbeelden te kijken. Zou 
het niet tijd worden dat de Minister van Onderwijs zich eens door 
zijn ambtgenoot van Koloniën liet voorlichten, hoe deze zaken in 
Ncd. Indië geregeld zijn? Hij zou dan hebben vernomen dat men 
daar beschikt over een behoorlijk geoutilleerd bureau, door deskun
digen geleid, van een uitstekende bibliotheek voorzien, dat geheel 
gewijd is aan de wetenschappelijke voorbereiding der onderwijsher
vormingen. Trouwens, de Minister had niet eens zoover behoeven te 
gaan als Batavia. Hij had zich in den Haag zelf, op het Korte 
Voorhout, kunnen laten inlichten, dat er aan de aansiuitings-quaestie 
meer vast zit, dan opgelost wordt door het simpel herstel van het 
toelatingsexamen. ')

Tracht ik zoo beknopt mogelijk aan te geven welke eischen gesteld 
moeten worden aan een goede oplossing van hel aansluitingsvraag
stuk, dan zou ik die aldus formuleeren. Bij de prognose van de 
schoolkansen van een leerling der L.S. bij het V.H.O. heeft men 
rekening te houden met vier soorten van gegevens; en wel omtrent: 

Intcllektueelen aanleg.
Karakter.
Geoefendheid en 
Sociaal milieu.

Het toelatingsexamen verschaft alleen gegevens omtrent punt drie, 
en wel, op de gangbare wijze, zeer

’) Men zie het Haagsche rapport over 
in dit nummer bespreek, in ’t bijzonder met hel oog 
toelatingsexamen als. selectiemiddel. Men heeft in dc 
de' duidelijke bewoordingen van^he^KB.' 

maar niet onderzoeken. Ik verheug er mij v 
een tolerabele oplossing heeft gevonden. Maar men mag i 
op het credit van het K.B.. maar alleen van den goeden 
den Haag aanwezig, dank zij de zorgvuldige studie en 
aansluilingscommissic.

2) Dat is natuurlijk dubbel hel geval als de examenvragen worden gcsl 
door leeraren M.O. die het L.O. in 't geheel niet kennen. Hel K.B. waarbe 
de L. S. zelfs niet den minsten invloed op de samenstelling der examen- 
De examencommissie kan zich doen voorlichten door de hooiden der schok 
zij behoeft dat volstrekt niet te doen. Welk een storm zou er — en terecht — 
in het V.H.O. wanneer gecommitteerden eindexamen-vragen gingen opmaken 
overleg met hen. die onderwijs hebben gegeven aan dc examinandi.
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der school tei

ing lij... 
altijd £

intelligentie-tests 
oplossing va 
gebied ook

’) Zie Paed. St. van Dcc. 1927. Een vervolg op deze medcdecling zal in 't 
najaar elders verschijnen.

In twee opzichten dient het onderzoek te worden verbeterd. De 
.oude" examen-methode dient gewijzigd te worden in de richting der 
Scholastic tests van Ballard en andere Engelsche en Amerikaansche 
onderzoekers. En de samenwerking tusschen lager en voortgezet onder
wijs moet niet aan de willekeur van een directeur of een examen
commissie worden overgelatcn; zij dient te worden voorgeschreven en 
geregeld in den geest van de Hamburgsche Auslesekommission en van 
het Haagsche Rapport. Alleen zulk een samenwerking kan den grondslag 
leggen, waarop een betrouwbaar selecticstelsel kan worden gebouwd.

In dit stelsel dienen te worden verwerkt de gegevens sub le, 2e 
en 4e, die in het K.B. van 7 Febr.-geen andere rol spelen, dan dat 
zulke gegevens misschien door het hoofd der school ter kennis worden 
gebracht van de examencommissie en wederom misschien door deze 
meegeteld zullen worden bij haar beslissing.

Wat punt le betreft, zullen zoogenaamde intelligentie-tests onge
twijfeld een rol moeten spelen bij een definitieve oplossing van het 
vraagstuk. Wie de uitvoerige literatuur op dit gebied ook maar 
eenigermate kent, kan niet anders dan hoogst verbaasd zijn over een 
opmerking als die van den Heer Daalder in „Het Kind" van 14 Apr. 
1.1. (kolom 146) dat hij nog niet gelooft aan een werkelijke psycho
logische wetenschap. Die opmerking lijkt me zoo ongeveer vergelijkbaar 
met de verzuchting, dat er nog altijd geen medische wetenschap is, 
want dat kanker en tuberculose nog jaarlijks duizenden slachtoffers

Maar juist omdat er wtl een psychologische wetenschap bestaat, 
die de beteekenis en draagwijdte van haar methoden vrij scherp begint 
te kennen, kunnen wij constateeren dat intelligentie-tests alleen zeker 
geen oplossing geven voor het selectie-vraagstuk. In aansluiting aan 
wat het buitenlaud ons reeds leerde, is dit ook voor ons land opnieuw 
bevestigd door het onderzoek van Dr. T. Kuiper verricht in samen
werking met het Stedelijk Bureau van Beroepskeuze te Utrecht en 
het Nutsseminarium '). Daaruit is gebleken dat voor de overgroote 
meerderheid der leerlingen het intelligentie-onderzoek zeer waardevotie 
gegevens verschaft, maar dat er altijd een minderheid overblijft, waarbij 
schoolpraestaties en intelligcntie-test-resultaat zeer ver uitecnloopen. 
Dit ligt eraan eenerzijds dat de zoogenaamde intelligentie-test niet alleen 
intellektueele eigenschappen bepaalt, en niet de geheelc intelligentie; 
anderzijds dat karaktereigenschappen als vlijt, zelfvertrouwen, vol
harding, die zich meer op den langen duur dan onmiddellijk open-
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:rsoons.
inologie, den blinddoek af
haar hadden omgebonden.

fk z
zeggen
blijkt c

de schoolpraestatie eenbaren, op < 
test-resulti

Naast de uitkomsten van test-onderzoekingen (intelligentie- en Scho
lastic tests) moeten wij dus nog anderc gegevens in rekening brengen 
(karaktereigenschappen, belangstellingsrichting, specifieke begaafdheid) 
en alleen waarneming gedurende langen tijd kan deze verschaften. 
Voor de prognose is reeds daarom het oordeel der L. S. onmisbaar.

De kennis van het sociale milieu van den leerling ten slotte is van 
belang om den stimuleerenden of belemmerenden invloed dien het 
gezin op de schoolpraestaties oefent. Hoe men dien invloed ook moge 
waardeeren, dat hij bestaat Iaat zich niet ontkennen. Een leerling, 
die behoorlijk mee zou kunnen op de M. S. wat zijn intellect, kennis 
en karakter betreft zonder daar te brilleeren, zal ernstig gevaar loopen 
niet tot zijn doel te geraken als de gezinsomstandigheden niet alleen 
niet meewerken, maar zelfs een tegenwerkenden factor vormen, door
dat bijv, de gelegenheid tot rustig werken thuis ontbreekt. De L. S. 
kan het huiswerk missen, de M. S. in haar huidige organisatie zeker 
niet. Een goed gefundeerde prognose zal dus aan deze omstandigheid 
niet kunnen voorbijgaan. Zij zal allereerst de vraag moeten over
wegen of de school kan voorzien in een leemte op dit gebied, door 
bijv, rustige werkgelegenheid te verschaffen. Kan de school dit niet, 
dan zal moeten worden overwogen welk advies in het belang van 
den leerling zelf aan zijn ouders moet worden gegeven. Immers aan 
deze laatste zal m.i., in een geval als hier ondersteld, de verant
woordelijkheid, dus ook de eindbeslissing, voor de plaatsing moeten 
blijven, evenals in het omgekeerde geval waarbij de intellectueele 
praestaties tot ernstigen twijfel aanleiding geven, maar de mogelijkheid 
moet worden erkend dat door krachtigen steun van het gezin toch 

voldoende resultaat bereikbaar is.
zeg de verantwoordelijkheid voor de plaatsing, dat wil niet 

n dat de school verplicht behoeft te worden een leerling die 
daar niet thuis te zijn, eindeloos te houden ten nadeele van hemzelf 

i van haar andere leerlingen.
Uit de laatste zinsneden blijkt duidelijk dat een goede oplossing 

van het selectievraagstuk een veel nauwere samenwerking tusschen 
school en huis veronderstelt, dan in ons land gebruikelijk is en dat 
de taak van een goede selectie-commissie een andere is dan die van 
een soort van administratieven rechter, die op grond van 
resultaten” oordeelt zonder aanzien des per

Themis heeft, dank zij de nieuwere crimii 
gelegd dien vroegere juristen-geslachten 
Zij behoeft niet meer in haar weegschaal zuiver zakelijke gegevens
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zijn, die 
ïlwijfeld, 

rganisatic

:r bepaalde specifieke begaa 
den dag treden. Maar dat 

zonderingen, waarop

lal'dhcden i 
t zijn ongel 
~ap de or{

geruimen tijd 

gevallen zijn be- 

schoolorganisatie

op de misdaad betrekking hebbende, af te wegen, zij mag het geval 

individualiseercn, den delinquent beschouwen in verband met zijn daad 

en aldus bepalen welk vonnis zij zal uitspreken, met inachtneming 

van het belang van de gemeenschap maar ook van den betrokken 

persoon zelf. Maar zoo voortvarend als onze rechtsbedeeling is onze 

schoolorganisatie nog bij lange niet, dat leert het K.B. van 7 Fcbr. 

opnieuw. Ik waag zelfs de gissing, dat noch de Minister die het uit

lokte, noch een van zijn adviseurs er aan gedacht heeft, dat het misschien 

wel anders kon. Dat een instituut als „voorwaardelijke toelating" 

mogelijk zou moeten zijn in tal van gevallen waarin de prognose 

onzeker moet blijven, zoodat de verantwoordelijkheid in de een of andere 

richting niet door de school alleen kan worden gedragen, terwijl toch 

de mogelijkheid moet blijven bestaan in het belang van de school

gemeenschap en van den leerling zelf, na eenigc maanden, op z’n hoogst 

aan ’t einde van het eerste schooljaar, een consilium abeundi te geven 

aan een leerling die aan de eischen der school in 't geheel niet blijkt 

te voldoen. Dat zal velen hard toeschijnen, in waarheid maken zachte 

heelmeesters ook hier stinkende wonden. Het zou voor de talloozen, 

die op onze middelbare scholen mislukken, een zegen zijn als zij tijdig 

in een school werden geplaatst met een programma aan hun capaci

teiten en omstandigheden aangepast.

Dit neerschrijvendc ga ik natuurlijk uit van de onderstelling, dat 

een prognose op 12-, 13-jarigen leeftijd met groote kans op juistheid 

mogelijk is. Maar de tegenovergestelde meening o.a. door den heer 

Daalder in zijn reeds geciteerde artikel verdedigd, laat zich niet wel 

volhouden. Zij berust op de verouderde puberteits-theorie van Rousseau 

en is in tegenspraak met de ons bekende feiten. Deze leeren van een 

plotseling in de puberteit te voorschijn tredende algemeene begaafd

heid niets, althans mij is geen empirisch onderzoek van dien aard 

bekend. ') Het omgekeerde, een inzinking in de vierde en vijfde klasse 

hebben de Graaf en Hazewinkel geconstateerd voor meisjes die in 

de le klasse tot de goede leerlingen behoorden, maar ook voor dat 

geval weten wij niet of wij niet veeleer te doen hebben met een 

tijdelijk te kort schieten aan physieke kracht, dan met een blijvende 

verandering van begaafdheid. Natuurlijk zijn er een aantal gevallen, 

waar emotioneele remmingen wegvallen, die gedurende 

de ontwikkeling tegengehouden hebben. Maar deze 

trekkelijke uitzonderingen, op hen mag men geen

*) Ik wil in 't midden laten of er 1 11
eerst in de puberteit of daarna aan den dag tl 
evenals de in den tekst verder genoemde, uitze 
van hel schoolstelsel niet mag toegespilst worden.
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onmogel 
slecht

het allereerst noodige: 
M.O. Het is gespeend 
Een oplossing voor 
tigstc problemen 
vinden zoolang onze 
der ruwe routine, met stelselmatig 
het desbetreffend w<

op ’t Voorbereidend Hooger- 
luidt Minister Waszink de do

De voorgestelde opheffing van de Hoogere 
Burgerschool met Drie-jarigen Cursus 

door G. VAN VEEN, adjunct-directeur van het Nutsseminarium voor Paedago'giek. 
Mededeeiingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek No. 2.

en Algemeen 
loodsklok over

Wanneer ik resumeer, kom ik tot deze conclusies. Het K.B. van 
7 Febr. kan onmogelijk worden gehandhaafd. Het heeft de eenc 
onhoudbaarheid slechts door een andere vervangen. Het miskent 

de noodzaak van samenwerking van L.O. en 
aan elke constructieve pacdagogische gedachte, 

het selecticvraagstuk. een van de allergewich- 
voor de toekomst van ons volk, zullen wij niet' 

onderwijs-wetgeving blijft staan in het teeken 
voorbijzien van de uitkomst van 

'etenschappelijk onderzoek.

bouwen. En juist deze gevallen zouden door onderwijzers met ge- 
oefenden psychologische!! blik reeds zeer vroeg kunnen worden ontdekt. 
Want deze remmingen ontstaan al heel vroeg, gcwoonlijk, misschien 
altijd, reeds in den kleuterleeftijd.

n zijn jongste ontwerp
Middelbaar Onderwijs 

onze „ Drie-jarige”.
Zijne Excellentie vindt evenwel geen reden tot droefenis. Het voort

gezet onderwijs is dusdanig gedifferentieerd, vertoont zulk een mate 
van verscheidenheid, dat de diensten van de H.B.S. 3-j. verder ontbeerd 
kunnen worden. Het bewijs van haar misbaarheid wordt door een 
voortdurende afname van bet aantal leerlingen geleverd. Laat ons, 
stelt de Minister voor, dezen dooden tak weghakken van onzen weligen 
onderwijsboom!

Als wij ons van wegc het Nutsseminarium voor Paedagogiek geïn
teresseerd hebben voor deze afschaffing, dan is ’t geenszins uit een 
zucht, om mee te praten in kwesties als deze. Er is over alle kanten 
van het wetsontwerp zooveel geschreven, dat wij met overtuiging hadden 
kunnen zwijgen, als we geen bijzondere reden hadden gehad, om te 
spreken.

Die bijzondere reden lag in ’t feit, dat wij ons sedert maanden ver
diepen in ’t probleem van de aansluiting tusschcn Lager- en Middelbaar 
Onderwijs, een zeldzaam gecompliceerd vraagstuk. Het was in verband 
met de oplossing van een aantal daarmee samenhangende kwesties.
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de allermoeilijkste problemen, 
we uit de 
geestelijke 

opgestuwd en van huis uit weinig 
n, die leerlingen, welke een goeden 
Ie opleiding, welke bij hun wezen-

H.B.S.S. 5-j.
inrichtingen voor 't kind uit de volksklasse 
gesloten blijven, alle theorie van

En, waar geen enkel psycholoog, 
is, dat 't eenvoudige volkskind in 
’t kind uit beter gesitueerde kringen, 
schillig laten, of de ontwikkelingskans 
volkskinderen door een 
bevorderd of benadeeld.

Dat de Minister een nieuwen slagboom legt op den weg van het

woeding staat, is dit: hoe halen 
leren, die niet door een krachtige 

gestuwd en van huis 
leerlingen, welke ■

dat wij de opheffing van de Drie-jarige zagen als een stap in de ver
keerde richting. En vandaar, dat we naar de pen grepen.

Laat ons eerst iets van de sociale beteekenis van de Drie-jarige 
mogen zeggen gedurende de zestig jaar van haar bestaan, die achter 
ons liggen. Haar groote verdienste is, dat zij voor duizenden kinderen 
uit eenvoudig milieu, wier ouders de middelen voor kostbare en lang
durige studie misten, den weg heeft geopend, om „hoogerop” te komen. 
Ze deed dat door een bruikbare basis voor algemeene ontwikkeling 
te leveren, waarop de flinksten zelf konden voortbouwen. Aan de maat
schappij leverde ze zoodoende een groot aantal krachten voor meer 
verantwoordelijk werk, welke anders niet tot haar recht zouden zijn 
gekomen.

Dit is geen kleinigheid. Een 
waarvoor de sociale opv< 
groote massa volkskindei 
werking in ’t eigen milieu worden o 
aan geestelijke vorming mee krijgen, 
aanleg hebben en geven we hun de 
lijke vermogens past?

Ieder onderwijzer van de lagere school, die in echte volksbuurten heeft 
gewerkt, kent ze, de enkele kranige leerlingen, aan wie eer zou zijn 
te behalen, als ze een voor hen passende opleiding konden ontvangen. 
Maar wie denkt er aan ze naar een H.B.S. vijf-j. of naar een Gym
nasium te sturen? Dragen ze niet te zeer 't stempel van hun milieu 
mee in hun armelijke vocubulaire, in hun manieren, hun slordige 
denk- en werkgewoonten, in ’t algemeen in hun gebrekkigen culturcelen 
grondslag, om ’t aan een H.B.S. of een Gymnasium „te doen’’? En 
ook al zijn zulke kindertypen, wat hun intelligentie betreft, tegen 
kinderen uit betere milieus gemakkelijk opgewassen, zullen ze door 
hun heele gebrekkige omgangstechniek niet geremd worden in hun 
kunnen te midden van meer bevoorrechte kinderen? Men behoeft maar 
de aantallen kinderen na te gaan, welke van de „volksscholen’’ de 

. en ’t Gymnasium bereiken, om te ervaren, dat deze 
voor ’t kind uit de volksklasse practisch nog geheel 

gelijkgerechtigdheid ten spijt.
voorzoover ik weet, van meening 
aanleg zoo sterk achter staat bij 

r**n, daar mag ’t niemand onver- 
vaiiscn voor de breede massa der 

maatregel, als de minister voorstelt, worden
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: ongeli
te bete

proletarische kind door de dric-jarige H.B.S. met de vijf-jarige te 
doen samensmelten, hopen we in 't vervolg van dit artikel aan te 
toonen.

groote stad. Daar is 
:elemaal niets te 

lilieus, leveren, zooals wij zeiden, practisch : 
’t Gymnasium. Maat 

: <s •?: 1

hebben voor 
gezond-rust ige, 
deren duidelijk 

In dit milieu 
er mag, als geze 
gische milieu kan 
dus het aantal H.B.S.S. 3-j. ten plattelande

Maar eerst dienen wij over ’t hoofdmotief van den Minister iets 
in ’t midden te brengen. De Minister constateert, dat het aantal 
H.B.S.S. driej. «zeer gering is en nog steeds minderende’’. Het kan niet 
ontkend worden, dat zulks voor de provincie inderdaad geldt. Een 
groot aantal H.B.S.S. 3-j. is ingevolge de stijgende behoefte aan lang
duriger onderwijs, gevolg van de steeds hooger opgedreven eischen 
in ’t bedrijfsleven, in vijfjarige omgezet en practisch is dan dezelfde 
school drie- en vijfjarige tegelijkertijd. Dit heeft ongetwijfeld zijn 
didactische bezwaren, zooals wij verderop hopen te betoogen. Het 
paedagogische bezwaar nochtans is voor het platteland niet bijzonder 
groot. De kinderen toonen cultureel geen groote verschillen, zijn in 
dezelfde sfeer opgegroeid, waarin standsonderscheid niet gold en „toon” 
en „manieren" en „algemeene beschaving" geen rol van beteekenis spelen. 
Er is weinig opzettelijk opgevoed, het aantal broeikasplantcn onder 
de jeugd is dus uiterst gering, allen zijn van den „kouden grond" en 

't gevoel van den stedeling de ietwat langzame, maar tevens 
ge, democratisch ingestelde natuurlijkheid, welke deze kin- 

.c van hun grootstecdsche natuurgenooten onderscheidt, 
een driejarige H.B.S. met een vijfjarige te combinceren, 
'.egd, eenig didactisch bezwaar tegen zijn, het paedago- 

daarvan geen ernstigen terugslag ondervinden. Dat 
sterk is verminderd, kan 

niet in ernstige mate verontrusten. Integendeel, waar geen drie- 
of vijfjarige H.B.S. naast elkaar konden bestaan, moeten we ’t toe
juichen, dat naast driejarige gelegenheid bestaat voor vijfjarige studie 
aan dezelfde school.

Geheel anders ligt ’t probleem in de groote stad. Daar is voor 
een combinatie niets, maar dan ook heelemaal niets te zeggen. De 
eenvoudige milieus, leveren, zooals wij zeiden, practisch geen enkelen 
candidaat voorde vijfjarige H.B.S. en ’t Gymnasium. Maar deze milieus 
leveren wel leerlingen voor de H.B.S.S. 3-j. Niet minder dan 40,75% 
van de ouders der 1.1. op H.B.S.S. 3-j. had een inkomen van minder dan 
f2500 (dat is ’t salaris van een Amsterdamschen politieagent).

En al is ’t waar, dat in 1926 ook nog slechts 40 1.1. van oude 
nummerscholen de H.B.S.S. 3-j. bereikten, men moet niet vergeten, 
dat vóór 1920 reeds groote aantallen arbeiderskinderen door de ouders 
naar de oude naamscholen werden gezonden, om daar Fransch te 
kunnen leeren en dat van deze wèl een belangrijk aantal op de Drie
jarige terecht kwam.
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Deze laatste getallen zijn voor een juiste vergelijking uiteraard aan
gewezen.

Plaatsen we daarnaast het
Aantal leerlingen aan de Hoogcre Burgerscholen

|19l3| '14 | '15

’ g v %%%% % % ™ %
Er is, wat de Driejarige betreft, in de laatste twee jaren een kleine 

daling te bespeuren. Deze kan echter zeer goed verklaard worden 
uit de economische omstandigheden, waarmee juist de kringen, waaruit 
deze school haar leerlingen betrekt, te worstelen hebben. Ook hebben 
de vijf-jarige Handelsscholen, na haar organisatorische omzetting in 
1924 hun leerlingental, doordat wat bijzonder de aandacht op ze viel, 
zien vermeerderen, terwijl de H.B.S.S. 5-j. sedert 1924 precies 't zelfde 
aantal hielden. Het ligt voor de hand, dat de stijging van het aantal 
leerlingen aan de Handelsscholen 5-j. met 144 eenig verband houdt 
met de overigens geringe daling aan de H.B.S.S. 3-j.

Een feit blijft het intusschen, dat de „Driejarige" te Amsterdam nog 
ruim tweemaal zooveel leerlingen heeft als de H.B.S. fj.

Zoowel de inkomensstatistiek als een onderzoek naar de scholen, 
waar de leerlingen vandaan komen, bewijzen overduidelijk, dat de

Wij rekenden uit, dat van de Uloscholen eerste klasse, de oude 
derde klassescholen, die meer speciaal de scholen van de kleine burgerij 
waren, waarop dus ook hoe langer hoe meer kinderen van beter ge
situeerde arbeiders plaats vonden, meer dan driemaal zooveel kin
deren naar de Driejarige gingen dan naar de Vijfjarige.

Wie van deze scholen op de Driejarige terecht kwamen, waren de 
kinderen van ouders met kleine portemonnaie en kinderen met een 
aanleg, die voor de Vijfjarige niet toereikend was.

Maar laat ons allereerst de cijfers laten spreken, om te bewijzen, 
hoezeer de Driejarige in de groote stad nog in een behoefte voorziet. 
Wij vonden in de diverse verslagen van de Commissie van Toezicht 
de volgende getallen voor de opeenvolgende jaren.

Aantal leerlingen aan de Hoogere Burgerscholen 5-j. te Amsterdam.

■is ) ’I6 | '17 | '18 | -19 | -20 I "21 I -22 | '23

68917C6 764 1 790 | 828

494 | 488 1 505 1 542 | 562
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van deze groep 32.4 0 ’0,

een inkomen van

u op lateren 
de hoogere

arbeiders en de kleine middenstand het grootste contingent leerlingen 
leveren (in totaal 78 %).

Slechts 13.5 n/0 van de ouders der leerlingen heeft 
f 4500— tot 1 7500.— en 8.46 ’/0 boven f 7500.—

Wij stelden een onderzoek in naar de leeftijden van de leerlingen 
bij plaatsing op H.B.S. 5-j. en H.B.S. 3-j. en deden daarbij de ervaring 
op, dat de groep „jonge kinderen" (daarmee zijn bedoeld de kinderen 
beneden 12.% jaar) op de vijfjarige een grootcr deel van 't totaal 
der nieuwgcplaatsten uitmaakt dan bij de Driejarige.

Op de Vijfjarige is dat aantal 46.5 °/0, nadert alzoo de helft.
Op de Driejarige is ’t aantal „jonge kinderen" 32.2 °/0, dus nog 

niet heelemaal het derde deel.
Deze resultaten kloppen volkomen op wat buitenlandsche onder

zoekingen hebben geleerd (we denken o.a. aan die van H. P. Roloff 
te Hamburg ') dat n.1. kinderen uit een eenvoudiger milieu 
leeftijd tot geestelijke rijpheid komen dan kinderen uit c 
milieus.

Deze waarheid wordt opnieuw bevestigd, als wij het aantal zitten- 
blijvcrs uit de jongste groep kinderen van de beide soorten verge
lijken. Men zou mogen verwachten, waar de vijfjarige meer jongeren 
plaatst, dat het aantal zittcnblijvers onder hen verhoudingsgewijs 
grooter moet zijn, waartoe ook de strengere eischen van de vijfjarige 
(ondanks gelijk leerplan in de eerste drie jaren) zou moeten bijdragen.

Het is precies andersom. Van de groep jonge kinderen (dus van 
hen, die beneden 12% jaar op school kwamen) blijven op de H.B.S. 
3-j. meer zitten dan op de H.B.S. 5-j.

Op de H.B.S. 5-j. is het aantal zittenblijvers 
op de H.B.S. 3 j. 38 °/0.

Wij mogen dus constateeren, dat de jonge kinderen, welke op de 
H.B.S. 3-j. komen, een geringcren staat van rijpheid hebben dan die 
op de vijfjarige. Op de 3-jarige moeten de jongsten vooral kinderen 
zijn uit eenvoudige gezinnen, welke om financiöele redenen bezwaarlijk 
een jaar langer kunnen wachten, alvorens ze hun kinderen ter school 
sturen. Dat het geen kinderen uit de betere milieus zijn, ligt voor de 
hand. Daar prefereert men uiteraard de Vijfjarige boven de Driejarige. 
Om financiöcle redenen hoeft men zijn kind niet naar de Driejarige te 
zenden. Zou het op 12,%-jarigen leeftijd rijp zijn voor de Driejarige, 
dan zou het met een jaar langer voorbereiding zeker ook geschikt zijn 
voor de Vijfjarige. Het is daarom begrijpelijk, dat men onder de

■) Vergleichend-psychologische Untersuchungen über kindlicbe Definitions-leis- 
tungen von Hans Paul Roloff, Hamburger Arbeiten zur Begabungsforschung no. 5.
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f,

■ootendeels 
i-j. niet ge-

i naar voren: 
(M.)U.L.O.-

Als wij deze feiten even vasthouden:
Een derde deel van de nieuw geplaatste l.l. van de H.B.S.S, jj. bestaat 

uit kinderen beneden 12% jaar. Zij zijn kennelijk in hoofdzaak uit een
voudig milieu en toonen een duidelijker staat van onrijpheid dan een 
grooter aantal kinderen van denzelfden leeftijd aan de Vijfjarige;

een vierde deel van de pas geplaatste l.l. van de H.B.S.S. jj. bestaat 
uit kinderen boven ij% jaar. Zij zijn kennelijk in hoofdzaak uit beter 
gesitueerde kringen en toonen duidelijk een zwakkeren aanleg dan de 
overeenkomstige, kleinere groep vvn kinderen aan de Vijfjarige,

dan komen er, meenen wij, in hoofdzaak drie vragen
I, Zijn deze kinderen te Amsterdam geholpen met een i 

school ?

jongere kinderen op de H.B.S. driejarige weinig leerlingen uit gegoede 
kringen aantreft.

Een andere groep vraagt nog even onze aandacht. Het is de groep 
oudere kinderen. Onder oudere kinderen wensch ik te verstaan kin
deren boven 13X jaar. Het is een merkwaardig feit — ofschoon 
ook wel weer te verklaren —- dat het aantal oudere kinderen op de 
H.B.S. 3-j. grooter is dan op de H.B.S. 5-j.

Op de H.B.S. 5-j. omvat de groep oudere leerlingen volgens ons 
onderzoek 12,6 °/0, op de H.B.S. 3-j. telt ze niet minder dan 25 °/0.

Voegen we er maar dadelijk bij, dat het aantal zittenblijvers op 
de Drie-j. percentsgewijze grooter is dan op de Vijfj. Op beide is 't 
zeer hoog. De oudere l.l. zijn uiteraard de zwakken, die als regel met 
moeite de norm van ’t toelatingsexamen hebben kunnen halen. Toch 
is deze groep op de H.B.S. 3-j. nog zwakker dan op de Vijf-j. Op 
deze laatste telt zij 46,1 °/0 zittenblijvers, op de Drie-jarigc 51,8 ®/0.

De conclusie ligt voor de hand. Spraken we zoocven als onze mee- 
ning uit, dat de jongere 1.1. op de H.B.S. 3-j. wel bij uitzondering uit 
de gegoede milieus zouden komen, ten opzichte van de oudere l.l. geldt 
precies ’t omgekeerde. Deze oudere leerlingen bestaan gre 
uit kinderen uit de betere milieus, welke v oor de H.B.S. 5- 
schikt worden geacht, terwijl de ouders op een H.B.S.-opleiding 
hun kinderen prijs stellen.

We zeiden, dat de groep oudere leerlingen op de H.B.S. 3-j. te 
Amsterdam 25 °/0 bedraagt van 't totaal. Als we vinden, dat 21.5 °/0 
van de ouders van de leerlingen aan de drie-jarige een inkomen heeft 
boven f 4500, dan ligt ook hierin het sterke aanduiding, dat deze 
goedgesitueerde ouders het leeuwenaandeel van de genoemde 25 °/0 
leveren.



het type,

onder 't oog zien.

333

U.L.O.-school 
, de M.S.,

ïsteeren, waar één 
.< kan beheerschen.” 
van H.B.S. 3-j. en 

verder moeten werken, van oordeel zijn, dat de 
toonen en zelfstandiger kunnen denken en werken

2. Zijn ze 
dat in de nieuwe wet wordt

3. Kunnen deze kinderen zonder schade ingelijfd worden bij het 
publiek, dat de H.B.S.S. 5-j. bevolkt?

Deze drie vragen willen wij beurtelings

terecht op een drie-jarige Handelsschool van 
aangegeven ?
zonder

heid bij de 1.1. 
wijs, dat ze 
die 1.1. vanwege de lagere school 
geven, 
ouders 
op een Drie-jarige gee 

Zoodoende staat de 
geselecteerd publiek 
resultaten zich gunstig 

De verklaring van 'I 
'<■ r. '• 1

Het strookt niet met den opzet van dit artikel, de voor- en na- 
deelen van M.U.L.O. en Middelbaar Onderwijs tegen elkaar af te 
wegen. Wij komen dan te zeer in de sfeer van het subjectieve, die 
wij voor deze gelegenheid willen vermijden. Maar hierover bestaat, 
meenen wij, in Amsterdam geen verschil van meening, dat de abitu
riënten van de H.B.S.S. drie-j. bij voortgezette studie een betere figuur 
maken dan die van de M.U.L.O.-scholen.

De verklaring van dit verschijnsel, dat wij ons in Amsterdam door 
een man van gezag en veel ervaring op dit punt lieten bevestigen, 
kan tweeërlei zijn. De aanhanger van het M.O. zegt:

„De H.B.S. maakt „de koppen ruimer"; a an de MJ 
worden braver en systematischer lesjes geleerd dan aan de M.S., maar 
aan werkelijke intellectueele verdieping, welke slechts te bereiken is 
voor leerkrachten, die door hun studievak kunnen heenkijken in plaats 
van er tegen aan te kijken, kan ze maar weinig pres 
leerkracht meerdere vakken heeft, welke hij onmogelijk

Het is waar, dat leeraren, die met abituriënten ■ 
M.U.L.O.-leerlingen verder moeten werken, van 
eersten meer inzicht 
dan de laatsten.

Het is echter niet noodig de verklaring van een zekere geborneerd- 
van het M.U.L.O. te zoeken in den aard van’t onder

ontvangen. Het is immers een feit, dat als regel slechts 
voor het M.U.L.O. worden opge- 

welke voor de H.B.S. 3-j. niet geschikt zijn en dat ook veel 
pas in de M.U.L.O.-school berusten, als ze voor hun kinderen 
Drie-jarige geen kans hebben.

je H.B.S. 3-j. in het voordeel met haar scherper 
en ’t is dus niet te verwonderen, dat ze in haar 
; van de laatste school onderscheidt.

verklaring van 't feit intusschen interesseert ons voor dit doel 
maar matig, 't feit zelf des te meer. We kunnen n.1. bij het groote 
publiek een duidelijke voorkeur constateeren voor het M.O. boven het 
M.U.L.O. Dit is dus niet enkel een vooroordeel, dat zonder meer 
bestreden kan worden. Als het waar zou zijn, dat het M.O. de geesten
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schen :

op ’t gebied van onder
en aan hun wenschen zooveel mogelijk

ruimer maakt, of als het waar is, dat het kind in het M.O. onder 
een scherper geselecteerd publiek is en dus in beter milieu, dan is de 
wensch van de ouders, indien eenigszins mogelijk, hun kind onderwijs 
aan een H.B.S. 3-j. deelachtig te doen worden, alleszins redelijk.

Het is duidelijk, na wat wij hierboven zeiden, welke groepen kinderen 
in de eerste plaats dupe zouden worden. Aan den eenen kant de 
groepen jonge kinderen uit eenvoudig milieu, het derde deel van het 
totaal omvattende, welke opvallend minder rijp bleek, dan de over
eenkomstige groep aan de vijf-jarige, maar waarvan toch nog meer 
dan 3/5 zonder stoornis naar de tweede klasse overgaat. Het zou 
geen goede democratische politiek zijn, deze kinderen nog meerdere 
moeilijkheden in den weg te leggen dan milieu-invloeden reeds doen. 
Aan den anderen kant zal de groep oudere kinderen dupe worden, 
blijkens ons onderzoek een kwart van ’t totaal omvattende, waarvan 
toch ook nog de helft zonder doubleeren de eerste klasse bereikt. 
Dit waren de kinderen uit beter gesitueerde milieus. Hoe zeer men 
daar op M.O. prijs stelt en het volgen van M.U.L.O.-onderwijs intel
lectueel als een degradatie beschouwt, is bekend genoeg.

Toch zouden de „Kleine Luyden" door een afvoering van de H.B.S.- 
leerlingen naar het M.U.L.O. meer gedupeerd zijn dan de hoogere 
standen, omdat de laatsten nog over de financiecle middelen beschikken, 
om zich door middel van inrichtingen van bijzonder M.O. te redden, 
waar men minder rigoureuse eischen stelt.

Intusschen zou er wel een dwingende reden moeten zijn, om breedc 
bevolkingsgroepen in een richting te drijven, welke zij niet wenschen 
te gaan.

Immers men stelt zich in Nederland sedert eenige jaren op’t 
standpunt, dat men de rechten der ouders 
wijs en opvoeding, moet ontzien 
tegemoet moet komen.

Dit, wat den meer
contra H.B.S. 3-j. aangaat. Maar 
nog een meer practische kant aan ’t

In een brochure „Plaats, Aard en Doel van
Z. Regelink ') wordt men ingelicht omtrent de sociale waardeering 
van het M.U.L.O.-diploma. Er zijn er, zooals men weet, twee, een 
diploma A. en een diploma B., waarvan het diploma B zwaarder 
eischen stelt omtrent de wiskundige vakken.

In genoemde brochure nu vindt men niet minder dan 58 bestem
mingen, waartoe zoowel een M.U.L.O.-diploma als een diploma 
H.B.S. 3-j. kunnen voeren.

■) ). B. Wol ter» 1926.

principieelen kant van de kwestie M.U.L.O. 
er is, wat Amsterdam betreft, 
vraagstuk.
Doel van het M.U.L.O.’’door
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;eeft als 
t de 1.1.

rcgeering, de Handelsscholen met 
haar werk te doen overnemen door 

gesplitst zullen worden 
zal literair-cconomisch

In een aantal gevallen wordt uitdrukkelijk diploma B. gcëischt, 
bij andere kan met A. worden volstaan. Het diploma van Amster- 
damschc M.U.L.O.-scholen, waarvan trouwens zoo onderscheiden 
typen bestaan, dat haar diploma's moeilijk op één lijn kunnen worden 

voor een groot aantal van deze bestemmingen onvoldoende.
op verschillende scholen I.I., die met een 
nog afzonderlijk examen doen voor diploma 

i zijn er dat? Van de 451 I.I., die in 1923 
schooldiploma M.U.L.O. ontvingen, haalden slechts 
M.U.L.O.-diploma A. en slechts 7 d.i. 1,5% een

gesteld, is
Vandaar dan ook, dat ■ 
schooldiploma vertrekken, 
A. of B. Maar hoevelen 
te Amsterdam een 
83 d.i. 18,4% een 
M.U.L.O.-diploma B.

In 1924 werden 390 schooldiploma's uitgereikt. Van de geslaagden 
haalden 51 d.i. 13% een M.U.L.O.-diploma A. en 22 d.i. 5.6 % een 
diploma B.

Waar het diploma B. practisch slechts dezelfde rechten ge 
een diploma H.B.S. 3-j., moet dus geconstateerd worden, dat 
van de Amsterdamsche M.U.L.O.-scholen in heel wat minder conditie 
zijn, als ze zich op hun kansen beraden, dan de 1.1. van de H.B.S. 3-j.

Daar komt dan nog bij, dat leerlingen, die van de Amsterdamsche 
M.U.L.O.-scholen een diploma B. willen halen, daarvoor in een 
vierde klasse nog heel stevig moeten worden gedrild. Voor deze 1.1. 
worden de pacdagogische voordeelen, welke 't M.U.L.O.-systeem 
heeft boven het vakleeraren-systeem der H.B.S. weer grootendeels 
te niet gedaan. Het is voor de 1.1. heel wat minder enerveerend, 
voor de eigen leeraren een schoolexamen af te leggen, dan zich bloot 
te stellen aan de wisselvalligheden van een examen voor een commissie 
van onbekende examinatoren, waarbij paraatheid eerste eisch is.

Vandaar dat voor kinderen, die nog verdere studieplannen hebben 
en een diploma A. of B. M.U.L.O. moeten overleggen, de H.B.S. 3-j. 
tenslotte vaak nog veiliger, korter en gemoedelijker weg is dan de 
M.U.L.O.-school.

Het ligt in de bedoeling van onze 
vijf-jarigen cursus op te heffen en 
de H.B.S. 5-j., waarvan de laatste twee jaren 
in een A.- en een B.-program. Het A.-program 
georiënteerd zijn.

Inplaats van de vijf-jarige Handelsscholen zouden we dan krijgen 
drie-jarige. De leerlingen van H.B.S.S. 3-j. zouden deels naar deze 
Handelsscholen moeten gaan, deels hun studies moeten volbrengen in 
de eerste drie klassen van een H.B.S. 5-j.
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totaal 48,12 % 
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■
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en vijfde 
zegd op een 
lijk. Dat is

De tweede vraag is nu: Zal de Handelsschool een goede vervan
ging zijn van de H.B.S. 3-j. met algemeen ontwikkelend leerplan?

Uit een statistiek, welke wij ontleenden aan de verslagen van de 
Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam, 
blijkt omtrent de bestemming van 3023 I.I. van de H.B.S.S. 3-j. het 
volgende:

1039, d.i. 33,2 °/0, zetten hun studie voort,
1251, d.i. 39,4 °/0, kozen een betrekking op ’t gebied van handelen 

nijverheid.
Volgens 

wijs te Ai

krijÉ

Men kan de vraag stellen, waar Amsterdam twee Handelsscholen 
5-j. bezat, waarom deze I.I. niet dadelijk daarop zijn geplaatst. De 
ouders kunnen uit tweeërlei motief aldus hebben gehandeld. Eerste 
mogelijkheid : ze hadden voor hun kinderen een carrière in den handel 
gekozen, maar wenschten de specialisatie van de opleiding in deze 
richting uit te stellen. Dit motief is alleszins redelijk. Alleen hadden 
ze om die reden de eerste klassen van de Handelsschoo! 5-j. niet 
voorbij hoeven te gaan. Deze school n.1. had een dric-jarigen onder
bouw van algemeene ontwikkeling. Het feit, dat de 1.1. van de drie-j. 
H.B.S. naar de vierde klasse van de Handelsschool konden overgaan, 
zegt in dit opzicht genoeg. De lezer zal ons ontheffen van de taak

lerens een andere statistiek, welke wij van de Afdceling Onder- 
.c Amsterdam ontvingen en welke overigens, evenals de vorige, 
het deel der abituriënten omvat, waarvan gegevens waren te 

jgen (in ’t laatste geval + 50 ’/o) — gingen van de H.B.S.S. 3-j. 
.'der studeeren:
4,44 */# aan een

27,87 % aan een Openbare Handelsschoo!,
6,94 ’/o aan de Nijverheidsschool,
6,94 */o aan de Kweek- of Normaalschool,
1,93 ’/o „voor een examen"

45,23 “/• ging in beroep of betrekking.
Aanvaarden we de laatste statistiek, als een groot-. t  

’t totaal omvattende, als de meest juiste, dan lijkt ’t voor een 
inzicht van belang, de hoofdgroepen van verder-studeerenden 
betrekking gaanden eens afzonderlijk te bekijken.

Dat van de eerste hoofdgroep de eerste, tweede, vierde 
groep beter op een H.B.S. 3-j. terecht zijn, duidelijker geze 
Handelsschool 3-j. misplaatst zijn, is zonder meer duidelijl 
alvast meer dan twee-vijfde deel. Dan blijft overdrie-vijfdedccl.dat 
naar de Handelsschool vijf-j. overgaat. Zijn deze op een Handelsschool 
3-j. op hun plaats ?
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der leerlingen, indien 
rijf gaan, zooveel beter

: H.B.S. 3-j. en is de 
zoo groot, dut

De andere kwestie is nog: wordt ’t belang 
ze na driejarige studie wèl in handel en bcdrij 
gediend door de Handelsschool 3-j. dan door de 
sociale beteckenis van dit gespecialiseerde onderwijs

dit door overlegging van 't program der Handelsschool waar te maken. 
Deze groep ouders, welke op didactisch-paedagogisch motief in de eerste 
drie jaren geen specialisatie op den handel wenschten, zouden echter 
ernstig bezwaar moeten maken tegen de Handelsschool 3-j., want deze 
specialiseert zich gedurende de ccrste drie jaar wèl.

De tweede mogelijkheid en deze zal in de practijk grooter rol 
spelen, is deze, dat de ouders de beroepskeuze voor hun kind nog 
enkele jaren hebben willen uitstellen en dat ze pas later den handel 
hebben gekozen. Maar dan geldt ook voor deze groep, dat ’t onjuist 
is ze in de richting van de Handelsschool te dringen, omdat de ouders 
dan tegen hun zin te vroeg de keuze moeten doen, welke later kan 
blijken niet de juiste te zijn. Tweeërlei feit mag in dit opzicht tot 
waarschuwing strekken. Het eerste feit is, dat de Hoogere Burger
scholen 3-j. met handelsprogram in Amsterdam gedurig in aantal zijn 
verminderd. Er is nog slechts één over van de drie, die er enkele 
jaren geleden waren.

Het tweede feit is, dat van de 1051 leerlingen, die tusschen 1920 
en 1926 een diploma Handelsschool vijfj. haalden, 211 d.i. 20% niet 
in handel en bedrijf gingen. Als van de leerlingen dezer school, die 
pas op ’t eind van de derde klasse de speciale opleiding behoefden 
te kiezen, nog 20 % niet terecht waren, hoe zal ’t dan wel worden 
met de groote getallen kinderen, die, na de afschaffing van de 3-jarige 
en een scherpe selectie voor de 5-jarige, de richting van de Handels
school 3-jarige worden opgedreven? Daar zullen ongetwijfeld groote 
aantallen zich aanmelden, omtrent wier bestemming niets vast staat 
en waarvan straks velen een anderen weg zullen gaan.

Er zit aan den kunstmatigen toevoer van leerlingen aan de Handels- 
scholen ook nog een ernstige sociale kant, waarop wij de aandacht 
van de organisaties van Handels- en Kantoorbedienden zouden wil
len vestigen. De promotiekansen op de kantoren, vooral in de goed 
betaalde betrekkingen, zijn zeer slecht. Leidt men nu nog op kunst
matige wijze groote getallen leerlingen, die niet dan noodgedrongen 
het kantoorleven kiezen, in deze richting, dan zullen de vooruitzichten 
nog slechter worden en het aantal gedupeerden grooter.

Om al deze redenen moeten wij het antwoord op onze eerste vra; 
of de Handclsscholen 3-j. een goede vervanging zullen zijn van 
H.B.S. 3-j., ontkennend beantwoorden.
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van wetenschappelijk standpunt

i patroons naar kantoorbedienden 
en dat deze het aantal aanmeldingen 
vraag in hoofdzaak jongens en meisjes 

school komende. Van deze had het

is het den patroons 
een diploma 

;en. Ze krijgen 
leerlingen 

teilijkste din

’t noodig lijkt de leerlingen van 
delsscholen 3-j. af te voeren?

Op deze vraag hebben de Amsterdamschc ouders, zooals wij in ’t 
voorgaande opmerkten, al iets als een antwoord gegeven door de 
gewone H.B.S.S. 3-j. trouw te blijven en de H.B.S.S. met handels- 
program hun begunstiging te onthouden. Maar ’t zou kunnen zijn, dat 
deze ouders ’t belang hunner kinderen niet goed zien, wat meer voor
komt, naar men zegt.

Waar wij in de verslagen van het Gemeentelijk Bureau voor Be
roepskeuze te Amsterdam voor 1924 181, voor 1925 194 en voor 
1926 206 leerlingen met een diploma H.B.S. 3-j. onder de aanmel
dingen vonden, hebben wij gemeend ons licht bij den Directeur van 
het Bureau voor Beroepskeuze aldaar te moeten opsteken, en ons 
omtrent de sociale waardeering der diverse diploma's te laten inlichten.

Wij waren zeker bij dezen directeur uitstekend terecht. In de 
eerste plaats moet hij op grond van studie en jarenlange opleidings- 
ervaring geacht worden uitstekend op de hoogte te zijn met de cischcn, 
die de handelswereld stelt en in de tweede plaats brengt zijn functie 
mee, dat hij van de eischen van de bedrijven kennis neemt zonder 
ze te willen qualihceeren of corrigeeren. Indien hij tot dit laatste 
neiging mocht voelen, zou hij ongetwijfeld spoedig vast loopen. Hij 
heeft de bedrijfswereld te nemen, zooals ze is en mag nooit wijzer 
willen zijn dan de harde economische feiten, als zijn adviezen ge
vraagd worden door belanghebbenden.

Deze instelling op de feiten heeft 
haar voordeelen.

Het bleek ons, dat de vraag van 
zeer groot is, (in 1924 + 1800) 
overtreft. Intusschen betrof de vraag in hoofdzaak jongens en m< 
van 14 jaar, zoo van de lagere school komende. Van deze 
Bureau nooit genoeg beschikbaar. Hebben deze kinderen enkele 
jaren hun werk gedaan, dan worden ze vervangen door andere jonge 
en goedkoope krachten en ontslagen, tenzij ze geschikt zijn voor 
moeilijker werk. Daarvoor is dan een klein beetje studie noodig, dat 
door een gebrekkige algemeene ontwikkeling velen te zwaar valt en 
zoo begint voor deze jongelui de ellende van de bestaansonzekerheid, 
die voor velen eindigt in een mislukt leven.

Bij de plaatsing van gediplomeerde leerlingen
't zelfde, of de sollicitanten een diploma H.B.S. 3-j., 
Handelsschool 3-j. of een M.U.L.O.-diploma meebrengt 
in 't begin allen eenvoudig werk te doen. Ook de I 
H.B.S.S. 5-j. en H.S.S. 5-j. Het is een van de mot
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vooral voor jongelui, die van de vakscholen komen, de deugd der 
nederigheid te leeren. Velen leeren die te slechter, naarmate ze meer 
pretentie hebben en zich op 't speciale gebied knapper voelen. De 
algemccn-ontwikkelde, zonder vakopleiding, is hier in 't voordeel, 
omdat hij nog onbevangen staat tegenover de lessen der practijk.

Er wordt niet aan gedacht deze beginnende jongelui met belang
rijke correspondentie te belasten, noch hen aan verantwoordelijk 
boekhoudwerk te zetten. Laat men hen correspondeeren, dan betreft 
’t bijna zonder uitzondering speciale onderdeden der correspondentie, 

de school hen niet heeft kunnen prepareeren en die ze al 
moeten leeren. Binnen zes weken evenwel zal een goede 
van een M.U.L.O.-school of van een H.B.S. 3-j. met alge- 

ontwikkelend leerplan, deze correspondentie even goed beheer- 
schen als een leerling van een Handelsschool 3-j.

Bovendien heeft bijna elk kantoor zijn eigen opvattingen omtrent 
administratie en correspondentie en is ’t geen voordeel voor den 
beginneling op een bepaalde methode te zijn ingesteld.

De groote voorsprong, dien de leerlingen der M. U.L.O.-scholen, 
H.B.S.S. en H.S.S. hebben op de leerlingen der Lagere School, 
blijkt pas na eenigc jaren practijk. Dan wordt over de carrière van 
het jonge kantoorpersoneel beslist. Dan blijken de eersten het werk 
aan te kunnen, dat de laatsten maar al te vaak moeten laten liggen. 
Maar ook dan beteekent ’t weinig, of ze wat speciale opleiding 
ontvingen, waarvan veel van ’t meer technische deel speciaal, al 
weer vergeten is. Hoofdzaak is, of hun algemcene ontwikkeling zoo 
groot is, dat ze zich gemakkelijk kunnen aanpassen. Een behoorlijke 
algemeene kennis van de taal, waarin gecorrespondeerd moet worden, 
is van meer betcckenis dan de beheersching van speciale cliché’s. 
Deze laatste kent men spoedig genoeg, als de algemeene kennis vol
doende is. Handelsrekenen levert voor deze soort leerlingen nooit 
veel moeilijkheden op. Het inzicht in boekhouden komt pas, als de 
practijk hun belangstelling opwekt en hun belang eischt, dat ze zich 
daarin verdiepen. Hebben ze een algcmeen-mathematische opleiding 
gehad, dan zullen ze nu van de lessen van theorie en practijk veel 
meer profiteeren, dan ze op de Handelsschool hebben kunnen doen.

In ’t algemeen kan men dit zeggen: Voor de verantwoordelijke 
betrekkingen op gebied van handel en bedrijf is inzicht eerste eisch 
en komt training pas in de tweede plaats. Wie de groote lijnen niet 
onderscheidt in ’t werk, dat hem wordt opgedragen, zal voor zwaarder 
werk bij vaardigheid weinig baat vinden. Vandaar, dat voor boek
houding kennis van algebra, voor correspondentie kennis van de 
levende talen, voor handelskennis begrip van economie van zoo groote 
beteekenis zijn.
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en laatste vraag te bcantwoor-ons ten slotte als derde

van dit artikel natuurlijk niet zijn tegen gespeciali- 
van kinderen stemming te maken, het was wel onze taak 
Jat de meerderheid der ouders, die voor hun kinderen 

van een algemeen ontwikkeld leer- 
worden, onjuiste en onpractische 

ing van een goede, 
datgene mee, wat

Het kan het doel 
seerde opleiding v. 
aan te toonen, di 
een H.B.S.-opleiding op de basis 
plan wenschen, niet geacht mogen 
wegen in te slaan. Door hun kinderen in de richtii 
algemeene aanpassing te bekwamen, geven ze hun • 
in hun verdere carrière ’t meest waard»

Het zou kunnen zijn, dat deze of gene met cijfers zou willen be* 
wijzen, dat de 1.1. van een paar Handelsscholen te Amsterdam vlotter 
plaatsing vinden dan van scholen van algemeen ontwikkelend leerplan. 
Dit hoeft echter nog geenszins erkenning van meerdere geschiktheid 
te zijn, maar vindt een afdoende verklaring in ’t feit, dat dikwijls 
belangrijke personen uit de zakenwereld in ’t bestuur van de school 
zitten of daarmede (b.v. als oud-leerlingen) connecties onderhouden, 
waardoor de school bij ’t plaatsen van haar leerlingen in 't voordeel is.

Dit voordeel zou zeker niet zijn weggelegd voor leerlingen van het 
nieuwe type Openbare Handelsscholen, waarvoor geen bijzondere 
persoonlijke interesse uit de zakenwereld is te verwachten, tn omdat 
daaruit maar weinig toonaangevende Gguren voortkomen, èn omdat 
de scholen niet aan ’t initiatief uit deze kringen hun ontstaan te dan
ken zullen hebben.

Het is op al deze gronden, dat de vraag, of de Hoogcre Burger
scholen met drie-jarigen cursus in de grootc stad vervangen dienen te 
worden door Handelsscholen met drie-jarigen cursus, even nadrukkelijk 
ontkennend moet worden beantwoord als die, waarin we de wcnsche- 
lijkheid aan de orde stelden, c>m M.U.L.O.-scholen de taak van de 
H.B.S.S. te doen overnemen.

Zoo blijft 
den over:

Kunnen de kinderen van de H.B.S. 3-j. zonder schade ingelijfd 
worden bij het publiek, dat de H.B.S.S. 5-j. bevolkt? En dan bezien 
we dus dit probleem uitsluitend van het standpunt der groote stad, 
omdat het zonder meer duidelijk is, dat men in provincie-steden, waar 
een H.B.S. levensvatbaarheid blijkt te hebben, niet nog bovendien een 
H.B.S. 3-j. in stand kan houden. Men moge daar met didactische be
zwaren te kampen hebben, het Gnancieele motief is er van dwingende 
kracht.

Voor een stad als Amsterdam echter kan de gestelde vraag nau
welijks een kwestie zijn voor wie zich als wij in ’t probleem van de
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aaneensluiting heeft moeten verdiepen. Het is toch wel zeker, dat 
maar een zeer beperkt aantal 1.1. geschikt is het onderwijs aan een 
H.B.S. 5-j. te volgen. Prak schat het op grond van eigen onderzoek 
en ervaring van de Lagere School 
baseert op Tcrman's onderzoekingen, 
wijs aan de H.B.S. 5-j. met vrucht 
intelligentiequotiënt van 125 moeten meebrengt 
aantal kinderen met een quotiënt boven 125 o 
aantal.

Wanneer men nu het aantal 1.1., dat naar de H.B.S. 5-j. gaat, op 
Prak's cijfer toetst, dan zal voor de provincie het aantal plaatsingen 
wel niet zooveel te hoog zijn, maar voor een stad als Amsterdam is 
het veel te hoog, vooral, als men de lagere scholen afzonderlijk gaat 
beschouwen.

Laten we met één voorbeeld volstaan. Van de gezamenlijk 30 1.1. 
tellende zesde klasse en eerste vervolgklasse der Spieghelschool slaag
den in ’t jaar 1919 22 voor Middelbare School en Gymnasium. Van 
de 8 overigen doubleerden allen op één na, ’t zij op de eigen school, 
t zij op een andere, vermocdclijk, om een volgend jaar een kans in 

dezelfde richting te wagen. Slechts één ging naar de M.U.L.O.-school. 
Van de 22 kwamen er 9 op Gymnasium of H.B.S. 5-j, terecht, de 
overigen gingen naar een „gemakkelijker" Middelbare School, 10 naar 
een H.B.S. 3-j., 3 naar een Christelijke H.B.S.

Dit was en is de normale toestand op de oude U.L.O.-scholen II, 
hoogste groep van de vroegere standenscholen. Als men Prak's cijfers 
voor oogen heeft, en men neemt niet aan, dat het intellect een f 
gaticf is van de best gesitueerden, dan is 't al zeer onwaarschi 
dat op 30 1.1. er 27 % aan den eisch voldoen 
„overwegend intellectueelen arbeid", dien het 
rapport aan de 1.1. stelt. Wij kunnen het met Révész 
van oordeel is, dat veel 1.1., welke nu naar de vijf-j. gaan, veel beter 
op een H.B.S. 3-j. terecht zijn.

Maar hoe moet wel de toestand worden, als men van de 30 1.1. 
van een en dezelfde school er 22 zal trachten geplaatst te krijgen op ■ 
H.B.S. 5-j., d.i. 73,3 %? Dat zou op een onhoudbaren toestand voor 
de M.S. uitloopen. En men zegge niet: dat zal zoo’n vaart niet loopen! 
De ouders van deze kinderen zullen tot eiken p 
deren een M.S. te doen afloopen. Met een M. 
Handelsschool 3-j. zal pas in ’t uiterste geval 
nomen, als ondanks dril en privaatles de gewen: 
worden bereikt. Wat bovendien ’t resultaat zal zijn, is de < 
een aantal bijzondere M.S.S., waar deze kinderen gemak!
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de kwestie raakt de didactiek 
ing van
dus van

de 2c PH.

I %, op
74

4,2 %, 
andere Hoogescholen 32,6 %, 

11,7%, 
27,2 %,
5,4 %.

I. in wetenschappe- 
rofessoren, dat het wetenschap

pelijk peil van hun studenten daalt. Indien deze achteruitgang een feit 
is, eischt 't ernstige aandacht. Het kan niemand onverschillig laten, 
of degenen, die straks in de maatschappij tot belangrijke en verant
woordelijke functies worden geroepen, goed voorbereid worden voor 
hun taak.

komen, als elke poging om ze op een openbare M.S. te krijgen, heeft 
gefaald.

Velen zullen op
meer d<

de le H.B.S. in 1925 
I.B.S. 60,6 %, op de 4e H.B.S. 
de 6e H.B.S. 73,5 %, op de 7e 
%, gemiddeld 69,4 %.

Deze 1.1. moesten vooral in 't begin in een wat langzamer tempo 
kunnen werken. En nu denke men een belangrijk deel van deze 1.1., 
welke de L.S. meestal naar de Drie-j. stuurt, omdat ze weet, dat ze 
op de H.B.S. 5-j. niet passen, nog aan deze laatste school toegevoegd!

Want men meene niet, dat de L.S. deze 1.1. als nonvaleurs ziet. Uit 
een jaarverslag van de Commissie van Toezicht op het M.O. blijkt, 
dat de zittenblijvers op de M.S. maar 55,5 % van het cijfer konden 

meegegeven. Het overgroote 
zonden en zal, zij 't desnoods met 
jeren op de H.B.S. 5-j. te wor

de H.B.S. 5-j. terecht komen, ook al durven de 
ouders niet meer dan op drie klassen hopen. Waar juist het M.O. 
in de groote stad schreeuwt om een doelmatiger selectie, zal de op
heffing van de H.B.S. 3-j. de oplossing van het probleem der aaneen
sluiting onherstelbaar in de war sturen. Een differentiatie van de 
Dric-jarigc, waarbij voor een groep eenzelfde program in langzamer 
tempo en dus met verlenging van den leertijd werd afgewerkt, zou 
meer in de lijn liggen dan wat de Minister nu voorstelt. Men bestu- 
deere maar cens de oorzaken van het blijven zitten op de Dric-jarige. 

Van deze zittenblijvers hadden op de le H.B.S. in 1925 voor wis
kunde onvoldoende 70,5 %, op < 
58,3 %, op de 5e H.B.S. 64 
H.B.S. 87,5 %, op de 8e H.B.S.

nog aan 
de L.S. deze 1.1. als 

van Toezicht op 
maar 55,5 % van 

halen, dat de L.S. hun voor rekenen had 
deel was dus in goed vertrouwen gez< 
wat hardnekkiger voorbereiding, probee 
den binnengelaten.

Een andere kant van de kwestie raakt de didactiek van de H.B.S. 5-j. 
Welke is de bestemming van de 1.1. H.B.S. 5-j.? Wij beschikken over 

cijfers van 1920 tot 1926, dus van 7 jaren. In totaal slaagden er toen 
te Amsterdam voor het einddiploma 5-j. 904 1.1.

Daarvan gingen naar de Technische Hoogeschool

gingen studeeren in andere richting 
naar Handel en Nijverheid 

in openbare betrekkingen 
Uit deze cijfers blijkt, dat bijna 50 % van de 1.1.

lijke richting gaat. Reeds nu klagen prof 
sil van hun studenten daalt. Indi 
: 't ernstige aandacht. Het kan niemand
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Révész berekende, dat op de 
op de H.B.S. 3-j. in dezelfde

en die van 
zullen hebben 
afdecling drie-

geven, 
23,4%,

evenwel de H.B.S. 5-j., nog belast met een 
ieder kan begrijpen, dat ze tot de cischcn van

t men in het 
vereenigd en pas in ’t 
treden belangrijke ver

in de programma's der schooltypen.

Men denke zich nu 
categorie 1.1., waarvan 
deze opleidingsschool niet reiken.

De dualistische opzet, welke de minister in de toekomst aan de 
H.B.S. 5-j. wil geven, zal zich in de toekomst voor een stad als 
Amsterdam pijnlijk wreken op haar leerlingen. Het wordt, óf een 
katastropbale slachting onder de leerlingen der eerste klassen, óf een 
verwaarloozing van de belangen der toekomstige intellectueelen.

Révész heeft in zijn bekende rapport aangetoond, dat de aantallen 
zittenblijvers in de eerste twee klassen van vijf-jarige en drie-jarige 
elkaar niet veel ontloopen. Hij trok daaruit — dit zij in ’t voor
bijgaan opgemerkt — de o.i. onjuiste conclusie, dat ’t gehalte der 1.1. 
op beide scholen dus weinig uiteenliep. (Wie de practijk van ’t uitzoeken 
op de L.S. kent, weet dat de eerste keur naar Gymnasium en H.B.S. 
5-j. gaat en dat de tweede keur voor H.B.S. 3-j. bestemd wordt). 
In de derde klasse evenwel, aldus Révész, toonde het aantal zitten
blijvers op de H.B.S. 5-j., een sterke stijging ten opzichte van de 
H.B.S. 3-j.

Om de cijfers nog even te 
H.B.S. 5-j. in de eerste klasse 
klasse 23,3 % der 1.1. blijven zitten.

Ook voor de tweede klasse zijn de percenten gelijk: vijf-j.: 20,8 %; 
drie-j.: 20,3%.

Maar in de derde klasse wordt de toestand geheel anders. In de 
derde klasse van de vijf-jarige blijft 16% zitten, terwijl voor de 
derdc klasse van de drie-j. het aantal zittenblijvers maar 8,7 % be
draagt.

Experimenteel is de onwenschelijkheid, om de derde klasse als 
eindklasse te binden aan de derde klasse als onderdeel van den 
vijf-jarigen cursus aangetoond te Zaandam. Daar heeft 
Gemeentelijk Lyceum de drie schooltypen vereenigd « 
derde jaar heeft de differentiatie plaats en 
schillen op ” . w

Na de splitsing was er dus een 3e klasse H.B.S. 5-j. Daarin 
bleven zitten tusschen 1920 en '24 bij den overgang naar de vierde 
klasse 19%. Dan was er een 3e klasse Gymnasium. Hierin gingen 
18% niet over naar de vierde klasse. Ten slotte was er een derde 
klasse als eindklasse van een H.B.S. 3-j. Daarvan kreeg 8% geen 
einddiploma.

Het ligt voor de hand, dat de afdeeling H.B.S. 5-j. 
’t Gymnasium, globaal genomen, de beste leerlingen 
gekregen in de derde klasse en dat de zwakste in de
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op de H.B.S.S. 3-j.
van de H.B.S.S.

groepen kunnen slechts in bescheiden mate voldoen

of de 1.1. van de 
lie van de H.B.S.

steeds bedraagt het aantal leerlingen
t dubbele van dat der eerste drie klassen

i de eerste klassen der H.B.S.S. 3-j. vallen 
te wijzen, die zich onderscheiden van soort-

H.B.S.S. 5-j.

jarige terecht zullen zijn gekomen. Desondanks is ’t percentage zitten
blijven voor de laatste afdeeling niet de helft van dat der beide 
andere afdeelingcn 1

Duidelijker dan uit dit voorbeeld kan wel niet blijken, dat er een 
ernstig belangenconflict zou ontstaan, als in de derde klasse de leer
lingen, die eindonderwijs moeten hebben en voor wie uiteraard her
haling en afronding eisch is, hun lot zouden zien verbonden aan dat 
van hen, die pas op de helft van den weg zijn.

Voor provinciesteden is deze moeilijkheid niet te ontgaan, ofschoon 
ook daar in de derde klasse o.i. naar bifurcatie moet worden ge
streefd. In een groote stad is 't niet noodig leerlingen van zoo uit- 
eenloopende bestemming bijeen te brengen. Alles pleit daar voor 
differentiatie.

En daarom moeten we ook de laatste vraag, 
drie-j. zonder schade kunnen worden ingelijfd bij di 
5-j., ontkennend beantwoorden.

Samenvatting:

1. Het motief, dat de H.B.S.S. 3-j. zouden kunnen verdwijnen, 
omdat hun aantal leerlingen gering wordt, is, voorzoover Amsterdam 
betreft, niet juist.

Nog steet 
meer dan 't 
5-jarige.

2. In de bevolking van 
duidelijk twee groepen aan 1 
gelijke groepen op de

Het is de groep jonge kinderen beneden 12J^ jaar, die ofschoon 
percentsgewijze kleiner in aantal, minder goed blijkt aangelegd te 
zijn dan dezelfde groep op de H.B.S.S. 5-j.

En daarnaast de groep oudere kinderen boven 13^£ jaar, welke 
op de H.B.S.S. 3-j. tweemaal zoo groot is als dezelfde groep op de 
H.B.S.S. 5-j. en ook daar meer zittenblijvers heeft.

3. De verklaring van dit verschijnsel is deze, dat de H.B.S.S. 
3-j. de oudere kinderen trekken uit goed-gesitueerde milieus, welke 
voor H.B.S.S. 5-j. en Gymnasia niet geschikt zijn en jonge kinderen 
uit eenvoudig milieu, welke, ofschoon vaak nogniet geheel rijp voor 
dit onderwijs, met 't oog op de economische positie der ouders niet 
kunnen wachten.

4. Beide
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waarbot 
: komt, c

een dipl<
i diploma

■ het eerste, blijkens het feit, 
len kiezen, als hun kinderen

en H.B.S. 5-j. zal op de 
brengen, die het onderwijs-

loma H.B.S. 3-j. onder-
B. M.U.L.O.-examen.

een H.B.S. 3-j. 
3-j. nog niet

B. behaald wordt door leerlingen van 
van dril

‘leind-

in ’t bijzonder moeten wreken, bf door 
langen der leerlingen, voor 
bf, doordat de leerlingen, 
ernstig worden opgehoudei

een keer dou- 
meer tijd dan het

van een belangrijke groep kinderen, welke volgens 
de H.B.S. 3-j. terecht komen, naar de M.U.L.O.- 
van de betrokken ouders een groote teleurstel

den eisch bij plaatsing geschikt te zijn voor overwegend intellcc- 
tueelen arbeid.

5. De sociale waardeering, welke < 
vindt, stemt overeen met die van een 
De ouders evenwel stellen meer prijs op 
dat de meesten pas de M.U.L.O.-schok 
voor de H.B.S. geen kans hebben.

6. De bestaande M.U.L.O.-scholen te Amsterdam leiden slechts 
een verdwijnend klein gedeelte der leerlingen op voor het M.U.L.O.- 
diploma B. De andere M.U.L.O.-lcerlingcn hebben minder kansen 
bij beroeps- en verdere schoolkeuze dan de leerlingen met diploma 
H.B.S. 3-j.

7. Voorzoovcr het diploma 
de Amsterdamsche M.U.L.O.-scholcn, eischt dit een mate v 
in de vierde klasse, dat de voordcelen van het M.U.L.O.-sysi 
daardoor ernstig verminderen. Voor de leerlingen is het schoolt 
examen H.B.S. 3-j. veel minder enerveerend.

8. Ook al moeten de leerlingen op 
bleeren, dan kost het diploma H.B.S. 
M.U.L.O.-diploma B.

9. De verwijzing 
het huidige régime, op 
school, zal voor velen 
ling betcekenen.

10. Een diploma H.S. 3-j. wordt in Handel en 
hoogeren prijs gesteld dan een diploma H.B.S. 3-j.

11. Een diploma H.B.S. 3-j. heeft vóór, dat het een grootere al- 
gemeenc ontwikkeling waarborgt, welke de aanpassing aan mocilijker 
werk meer ten goede komt, dan een gespecialiseerde opleiding van 
even langen duur.

12. Bij opheffing van de H.B.S.S. 3-j. zalhetaantalleerlingen.dat 
naar H.S.S. gaat en niet zijn bestemming in de richting van het kantoor
leven zoekt, sterk toenemen.

13. Fusie van de leerlingen H.B.S. 3-j. 
laatste scholen veel zwakke leerlingen 
tempo zullen vertragen.

14. In de derde klasse zal de dualistische opzet van de school zich 
verwaarloozing van de be-

- wie de derde klasse eindonderwijs geeft, 
die nog twee klassen voor zich hebben.
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De school volgens dr. Rudolf Steiner ') 
door P. L. VAN ECK Jt.

eenvoudig milieu, die toch al te veel moeite 
op grond van een ontwikkelingsachter- 

van kinderen uit beter gesitueerde kringen en 
nu bijna zonder uitzondering een H.B.S. 3-j. kiezen, 
> verdere studie zeer verminderd, mede, doordat 
ze gaan, de norm van het Toelatingsexamen voor

ï \ e  Waldorf-Astoria Zigarcttenfabrik Aktiengesellschaft" te Stutt- 
' gart behoort tot die industriecfle ondernemingen van onze tijd 

— ook in ons land zijn er voorbeelden van 2) ~~ waarvan de di- 
reksie door allerlei maatregelen en instellingen de sosiale toestand 
van de aan ’t bedrijf verbonden arbeidskrachten tracht te verhogen; 
in ’t biezonder door aandacht te schenken aan hun ontwikkeling als 
mens. In 'n artiekel als dit hoeft niet 't voor en tegen van dergclijkc 
verhoudingen te worden besproken; evenmin hoeft te worden onder-

•) Vgl. ook de „Paedag. zwerftochten” van Mej. Ida Heyermans in l-'olks- 
ontwikkeling IX, 224 vg.

’) Vgl. b.v. k'olkeonlwikketing VI, 84, 97. 129, 161, 200, 225, 257. 293. 325.

15. Fusie van de H.B.S. 5-j. met de H.B.S. 3-j., maakt voor de 
gemeente Amsterdam hel probleem der aaneensluiting van Lager en 
Middelbaar Onderwijs, nog moeilijker oplosbaar dan het nu al is.

16. Eerste gevolg zal zijn een herleving van den ouden dril, speciaal 
op de vroegere U.L.O.-scholen, om een zoo groot mogclijk aantal 
leerlingen, die anders voor de Dric-jarigc zouden worden bestemd, 
op grond van bescheidener intellectueel vermogen, op de H.B.S.S. 5-j. 
geplaatst te krijgen.

17. Een ander gevolg zal zijn het ontstaan van bijzondere Middel
bare Scholen, welke minder rigoureus zijn in haar eischen. Op deze 
scholen zullen veelal zwakker aangelegde kinderen komen uit beter 
gesitueerde kringen.

18. De kinderen uit 
hebben met de aanpassing 
stand ten opzichte van kim 
voor wie de ouders 
zien hun kansen op verdere studie zeer 
de scholen, waarop ze gaan, de norm 
de H.B.S. 5-j. niet kunnen halen.

19. Het wetsontwerp op het Middelbaar Onderwijs moge, gezien 
in ’t licht van den toestand van de iMiddclbare School in de provincie, 
geen onoverwinnelijke bezwaren opleveren en zelfs in sommige op
zichten voordeelen bieden, voor de gemeente Amsterdam steekt in 
opheffing van de drie-j. geen enkel voordeel, maar wel een groot 
nadeel voor haar leerlingen.
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Emil Molt al sints jaren bekend 
Dr. Rudolf Steiner,

bovendien 
i geestelike 
r 't beant*
lorgenuur 
lerde ten

zocht, aan welke zijde bij zulke toestanden ’t grootste voordeel komt: 
aan die van de onderneming, of aan die van de werknemers. Hoe 
dit ook zij, aan de ., Waldorf-Astoria” was men tamelik radickaal. Zo 
was er ’n „ Arbcitcrbildungsschule", die ten doel had de arbeiders 
geestclik (niet enkel intellcktueel) te verheffen. Kommcrzienrat Emil 
Molt, die ’t belang hiervan inzag, maar ook wist hoe vaak zulke 
kurzussen verlopen doordat de belangstelling bij de arbeiders verflauwt, 
ook al ten gevolge van vermoeidheid na de arbeidsdag — begreep dat 
er, om de belangstelling te wekken en gaande te houden, beter 
nauwer kontakt met de arbeiders moest worden gezocht; en l 
op ’n tijd dat deze noch volkomen fris waren. En dus werden ; 
besprekingen (waarbij ’n ruime plaats werd ingenomen door 
woorden van gestelde vragen) gehouden gedurende ’t eerste mc 
van de arbeidsdag. Zoon uur geestelike arbeid vooraf, bcvord< 
zeerste de „Arbeitsfrcudigkeit".

Maar bij zoon „ Arbeiterbildungsschule" kon ’t niet blijven. In ’t 
algemeen toch blijft ontwikkeling van volwassenen maar halfwerk; 
en om ’n beter nageslacht te krijgen moet men de jeugd hebben. 
Tengevolge van de grote oorlog drong de noodzakelikheid tot dit 
laatste te meer; en zo werd de Waldorfschule gesticht. De overweging 
van de Kommerzicnrat hierbij was deze: „ErfahrungsgemSss findet 
man unvcrbrauchtc Intelligenz vorwicgend in Prolctarierkrpisen und 
gross sind Eifer und Lcrnbegier, wenn man ihnen nur die Gelegenheit 
scha (Tl, sich nach dieser Richtung zu bettitigen, und endlich erwUchst 
auch bei den Eltern ein neues Zugehörigkeitsgefuhl, wenn sie wissen, 
ihr eigener Geschaftsicitcr nimmt sich ihrer Kinder an, um ihnen den 
Aufstieg zu ermöglichen, der ihnen vielleicht sonst versagt gewesen 
ware".

Daar nu Emil Molt al sints jaren bekend was met de pedagogiese 
inzichten van Dr. Rudolf Steiner, en deze de belangrijkste pedagoog 
achtte, doordat hij in waarheid de gehele mens door z’n opvoedings- 
metode aangreep, en deze daardoor langzamerhand tot nieuw leven 
bracht — werd aan Steiner de organiezatie van de school opgedragen. 
Nadat deze ’t toekomstig personeel enkele maanden van te voren in 
z’n pedagogiese inzichten had ingewijd, kon de school geopend worden. 
Dit geschiedde de 7e September 1919; waarbij o.a. Kommerzienrat 
Molt en Dr. Steiner ’t verzamelde personeel met de kinderen toespraken.

In de eerste plaats iets over de Waldorfschule als schooltiepe. 
Ze begon als 8-jarige lagere school; maar de bedoeling was er later 
’n 9e, 10e, enz. schooljaar aan toetevoegen. De leerlingen behouden de 
8 eerste schooljaren dezelfde onderwijzer; dan begint voor hun t 
onderwijs door vakleraren. Bij de stichting was ze de „eerste en enige
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„Einheitsschule" in heel Duitsland." De 4-jarige „Grundschulc" toch 
wilden de Waldorf-mensen niet als echte „Einheitsschule" laten gelden. 
Hun redenering in deze kwam op’t'volgende neer. De „Einheitsschule" 
beoogt ’n gelijk onderwijs voor alle kinderen, ongeacht de fmancicële 
toestand van de ouders. Maar nu heeft men voor de toelating tot 
„hogere" scholen’n ander kriterium gesteld; n.1. dat van de „Begabten- 
auslese." Deze zal echter 'n noch veel scherper afscheiding dan de 
tegenwoordige klassetegenstellingen tot gevolg hebben; omdat die verge
zeld zal gaan van „de aanmatiging der wetenschappclike onfeilbaarheid. 
Ook is ’t niet sosiaal, aan de opvoeding en ’t onderwijs van „minder 
begaafden" minder zorg te besteden dan aan dat van „hoger begaalden". 
Neen; allen moeten op dezelfde wijze zowel gecstelik als lichamclik 
worden ontwikkeld, zover hun aanleg dat mogelik maakt. En niet 
naar boven moet ’n grens worden getrokken; maar naar onderen: voor 
de gevallen van absolute onbegaafdheid.

’n Twede kenmerk van de Waldorfschule is, dat't’n „vrije" school 
is; d.w.z. geen staatschool, geen „openbare" school dus. Invloed vanwege 
de staat moet zoveel mogelik worden ontgaan. „Wir meinen, es kann 
nicht anders die rechte Schule kommen, der rechte Geist in ihren 
Glicdern bliihen, als wenn sie entsteht aus den freien Menschen und 
nicht als Staatseinrichtung."

Voorts is de school wat wij zouden noemen „neutraal". De be
ginselen waarop ’t onderwijs en de opvoeding er berusten, vloeien 
wel voort uit de antroposofie van Dr. Steiner; maar deze wereld
beschouwing wordt niet in de school gebracht, de kinderen worden 
er niet dogmatics opgevoed. Wel bestaat er voor kinderen van roomse 
en protestantse ouders gelegenheid om godsdienstonderwijs van 
geesteliken te ontvangen; en voor wie dat wensen wordt 
godsdienstonderwijs op antroposofiese grondslag gegeven.

Dat ’t ’n „Arbeitsschule" is, is daar straks al terloops vermeld, 
terwijl er in ’t vervolg noch nader over gehandeld zal worden.

De school als organiezatie is op volkomen demokratiesc wijze ingericht. 
Enerzijds staat dit in verband met ’t feit dat ’t ’n „vrije" school is. 
Maar er is noch ’n andere zijde aan. Als Dr. Steiner heeft uiteen
gezet dat „alle pedagogische Kunst auf eine Seclen-Erkenntnis gebaut 
sein muss, die an die Persönlichkeit des Lehrers eng verbunden ist” — 
gaat hij voort: „ Diese Persönlichkeit muss sich in ihren pedagogischen 
Schaffen frei auslebcn können. Das ist nur möglich, wenn die gesanite 
Verwaltung des Schulwesens autonom auf sich selbst gestellt ist. Wenn 
der ausllbende Lehrer in bezug auf die Verwaltung nur wieder mit 
ausllbenden Lehrern zu tun hat. Ein nicht austlbender Pedagoge ist 
in der Schulverwaltung ein Fremdkörper wie ein nicht künstlerisch



einzclncn

(Wordt vervolgd).

349

mening dat 't 
■naar c 

vrij

zijn 
voor ’t

van onderwijzers 
week bijeenkomen.
ze wordt bezocht door de 

LwOg en laag, 
van ouders, die in geen 

staan. In dit verband wijs ik er op, 
i Haag, die volgens dezelfde beginselen 

en f 500 per jaar (terwijl de

Schalfcnder, dem oblicgen wUrde, klJnstlerisch Schallenden die Richfung 
vorzuzcichnen. Das Wesen der pttdagogischcn Kunst fordert, dass 

. die Lehrerschaft sich tcilt zwischen Erzichen und Unterrichten und 
der Vcrwaltung des Schulwesens. Dadurch wird in der Verwaltung 
voll watten der Gcsamtgeist, der sich aus der geistigen Haltung aller 

einer Untcrrichts- und Erziehungsgemeinschaft vereinigten 
Lehrer gcstaltet. Und es wird in dieser Gemeinschaft nur das Gcltung 
haben, was aus der Seelen-Erkenntnis sich ergibt”.

De school wordt dan ook bestuurd door ’t kollege v 
en leraren, die daartoe minstens eens per week bije<

’t Is natuurlik ook geen standenschool: 
kinderen van alle aan de Waldorf-Astoria verbondenen, hoog 
En bovendien door ’n groot aantal kinderen van ouders, c 
betrekking tot deze onderneming s 
dat bij de „Vrije School" in den 
werkt,'t schoolgeld varieert tussen f25 
gemiddelde kosten per kind f 350 zijn).

Bij elk iedce tot „schoolhervorming” in onze tijd wordt min-of-meer 
op de voorgrond geschoven (ik wil hier niet zeggen: gekoketteerd met) 
de vrijheid van de leerlingen. Hoe radiekaal de Waldorfschule overigens 
is, wat dit betreft hoort ze tot de „ouwe school”. Men is daar n.1. 
van mening dat 't ontijdig is, de jonge mens te willen vrijmaken van 
alles wat maar op ’n zekere band gelijkt. De zelftucht die de vol
wassen mens vrij doet zijn, wordt niet in vrijheid geleerd; maar in 
gebondenheid aan iets dat men boven zich erkent. Voor de vrije 
volwassen mens zijn dit z’n door hem verworven iedeeën, in 't algemeen 
de eerbied voor ’t geestelike waarnaar men tracht. De jonge mens 
echter, die zulke iedeeön noch niet kan bezitten, moet beginnen met 
z’n eerbied te richten op anderen met wie hij in aanraking komt; in 
de eerste plaats dus z’n ouders en opvoeders. En zulk 'n eerbied 
kweekt geen slavczielen, geen onderworpenheid, maar wel „de gezind
heid die de vrijheid voc>r de mens eerst heilzaam maakt. En de 
gezonde jonge mens heeft er behoefte aan, om in verering te kunnen 
opzien, tot iets wat hij kan navolgen". De meer vrije omgang tussen 
onderwijzers en leeringen begint dan ook pas na de 8-jarige grond
schoot dus onder de vakleraren — wat echter niet zeggen wil, dat 
in die 8 eerste jaren er geen prettige en vertrouwelike geest tussen 
onderwijzer en leerlingen zou heersen.

Hiermee zijn we gekomen van ’t schooltiepe tot ’t schoolkarakter, 
de schoolgeest van de Waldorfschule.
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A an de Commissie komt 
voor haar arbeid, aan het 

bestuur van den Haag voor 
uitgaaf van dit lijvige deel.

De commissie toont met de stukken 
aan, dat de aansluiting in hoogc mate 

zoowel uit het aantal 
i 't eind der Ie klasse 
1, als door een opzei- 

ar ingesteld onderzoek bij 
van hel schooljaar. Men 

• kunnen twisten over de
* rekenvraagstukken. Het ge- 
scholastic tests zou zeker 

onderzoek ten goede zijn ge- hcrhaaldelijk
l voor leerlin 
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van dit Ir -' 
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dat de aai 
onvoldoende is, 
leerlingen dat aan 
niet kan overgaan, 
telijk door haar im 
den aanvang ’ 
zou met haar 
waarde der 
bruik van 
aan het 
komen.

De commissie toont duidelijk aan, dat 
herstel van het toelatingsexamen geen 
verbetering kan brengen. Van degenen 
die na een scherp toelatingsexamen in 
1923 — '26 tot de H.B.S.’en werden 
iocgelaten (23.8 % van de candidatcn 
die zich voor toelating aanmclddcn) slaag
den slechts 38 % voor de tweede klasse. 
Van de 29 in 1923 na toelatings-cxamen 
geplaatsten zijn 2 regelmatig doorgegaan, 
Rebben 4 eenmaal gedoubleerd, 1 twee
maal, de anderen zijn afgevallen. Hoe 
men, met zulke cijfers voor oogen, de 
oplossing van hei aansluitingsvraagsluk 
verwachten kan van herstel van het toe
latingsexamen als bet normale selectie
middel, blijft een der geheimen van de 
Nederlandsche onderwijs-admi nistra tie.

Merkwaardig zijn de cijfers die de 
commissie meedeelt over de geleidelijke 
verjonging van de bevolking der le klasse 
der V.S.

In 1922 was 25% der leerlingen 14 
jaar of onder, 50 % is 13 jaar en 25 % 
jonger dan 13 jaar; in 1926 zijn deze 
cijfers omstreeks 12, 38 en 50 % gewor-

De aansluiting van lager en voortgezel 
onderwijs. Verslag van de commissie 
van onderzoek en advies, benoemd 
door B. en W. van ’s-Gravenhage. 
Wollcrs, 1928. 294 p. f 5.50.

den (Tabel p. 99). Hel blijkt dat deze 
verjonging niet de oorzaak is van de 
daling van het peil; immers van de 13- 
jarigen werden niet-bevorderd in de jaren 
1922—‘25 36,5 %. van de jongeren 35,4% 
(p. 101).

Wel kan — m.i. vestigt de commissie 
hierop niet genoeg de aandacht —■ hier 
een reden liggen voor de klachten van 
het M.O. over daling van algemeene 
ontwikkeling en zelfstandigheid. Immers 
er mag betwijfeld worden of zij die de des
betreffende emgiêle beantwoordden, zieb wel 
van den / 'temidde^ 

voor dat deze gegevens duidelijk in 't 
licht stellen, dal de aanleg van grootcr 
beteekenis is voor 't volgen van M.O. dan 
schoolrouline. De commissie wijst daarop 
ook. maar m,i. niet consequent genoeg, 
als zij hcrhaaldelijk sterke voorkeur uit
spreekt voor leerlingen die zeven jaar 
L.S. hebben gehad (bijv. p. 135). Haar 
cijfers zijn daarmede niet in overeen
stemming.

Immers van de laatste groep wordt 
niet bevorderd in de eerste klasse 35.7%, 
van de zes-jarigen 42.8 %. Neemt men 
in aanmerking, dal de laalsten gemiddeld 
een jaar jonger zijn, dan is dit verschil 
niet heel groot. En in geen geval wettigt 
hel m.i. de verwachting die de com
missie uitsprcekl zonder haar betreffende 
berekening mee te declcn (p. 228 en 233) 
dat er in de toekomst 3 maal zooveel 
leerlingen utt de zevende klasse naar 
het M.O. zullen over moeten gaan als 
uit de zesde.

De oplossing van het aansluitings- 
vraagstuk zoekt de commissie in de rich
ting, die schr. dezer regelen ook steeds 
heeft bepleit en nader bespreekt te 
andcrer plaatse in dit nummer, blaar 
voorstellen betreffende het Eransch ko
men zeer dicht bij die van het Nuts- 
rapport. Verheugend is ook haar aan
drang om een Pacdogogischc opleiding 
der leeraren M.O. PH. K.
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gekomen, 
gingen aan

Du/lemi, secretaresse 
diversiteit in den groei").

*) Oeze drie werken zijn verschenpn, althans eerst onder mijn aandacht en in 
mijn handen gekomen, nadat dit artikel geschreven was. Ik heb er dus alleen 
eenige toevoegingen aan kunnen ontlcenen.

De Vorming van
door L. SIMONS.

Volksuniversiteit Den Haag :
Nationaal Congres voor ontwikkeling van p'olwassenen 27—28 Mei 1926.
a. Frae-adviezen.
b. Slcnograpbiscb
c. Jaarverslagen.

Volksuniversiteit Rotterdam:
a. Het Groen-JFit-Groene Boek, Feestuitgaaf ter gelegenheid van het 10-jarig 

bestaan, 1927.
b. Kerslag Her Docenlenvergadering 1921
c. Inleidende voordracht van Mtj. I. AI. v.

(Zie Volksontwikkeling: .Een volksuni
d. Jaarverslagen.

Volksuniversiteit Amsterdam:
a. Gedenkboek ter gelegenheid van bel 10-jarig bestaan.
b. erslagen.

Volksuniversiteit Utrecht: Jaarverslagen.
Instituut voor Arbcidcrs-Ontwikkeling: Verslagen en geschriften.
Jaarhoekje van de Nereeniging Woodbrokcrs in Holland 1927—’28.
.Volksontwikkeling", artikelen von Dr. von Erdberg (1923).
Al'itleilungen der Jolksbocbscbule Leipcig : Arbeilsplan So/n/ner 1927.
Vd. Picht und E. Rosenstock: lm Kanipf urn die Erwacbsenenbildung, Q.uelle und 

Meyer, Lcipzig.
Fritz Kaphan: k'olksbübne als Farm freier k'olksbildung, Volksbühnen-Verlag.
Hermann Esswein: Kulluraufgaben der Nolksbubnenbewegung, Idem.
Freie I-'olksbildung, Monatschrift, Herausgcber Franz Angermann, Robert v. Erdberg 

und Eduard Gei
Eduard Weitsch:r
Alfrcd Mann: ') D

Deutschcn Volks
Beide 1928 bij Neue Frankfurter Verlag.

40 Jabre JF'iener p'olksbildungsverein 1887—1927.
Gcrlrud Hermes: Die geisligen Grundlagen der Engliscben Erwacbsenen bildung,

Rohland en Berthoid Verlag Crimmitschau.
Dr. Karl Küssncr: ') Engliscbe k'olksbildungsarbeit. Verlag Sclberburg, Stuttgart 1927.
The World Associalion for Adult Educalion: Bulletins, London.
Eduard C. Lindeman: Tbe meaning of Adult Educalion, New York, New Republic 

Mc. 1926.

mg, Monatschr
Hcitsch.

: ■) Celcrum Censeo (20 Fragen zur Volkshochschulpolitik).
Dcnkendes F'olk. Kolksbaftes Denken (Grundsleine zum Bau der 
cshochschulen.)

ikfurter Verlag.
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gedachtenwisseling in het half dozijn 
onze Commissie, waarin de hoofd- 

veelzijdig belicht zijn.

omvang, 
allentwegen erkend als

heeft aanspraak te maken
heeten, moge den

■) Alleen al bij dr. Küssncr een lijst van 52 Engclsche en Duitschc geschriften 1 
’) Hiertoe zijn verder loegetreden: Voor de Volksuniversiteiten: Mej. J. M. 

van Dugleren en Dr. K. Proost; Ons Huizen-, Mej. C. van Aspcrcn-v.d. Velde; 
Openbare Leeszalen: Mej. E. de Clercq; Nul v.b. Algemeen: de heer J. HovensGreve; 
Instituut Arbeidersontwikkeling: de heer P. Voogd; Philips Onderwijsa/d: dr. E. Bonc- 
bakker; Barcbemscbe Stichting: Dr. C. E. Hooikaas. Als secretaresse is opgetreden: 
Mej. Jenny M. Krafl, secretaresse V. U. te Utrecht.

reden als inleider tot het vraagstuk strekke tot ver
der Amsterdamsche Verecni- 

land het terrein der Vorming van 
veertig jaren lang in verschillende 

heb bezig gehouden en dus, als 
den theorethischen kant van het werk 
Zonder mijn leeraarschap langer 

itijk te brengen, heb ik opvoedingsvraagstuk 
; verloren. Ook valt: Vorming 
ied, dat ik in 1903/4 met dc uitgaaf 

Volkskracht en sinds 1905 met die van de Wereld- 
i heb; evenzeer van mijn bemoeiing als Bestuurslid 
aagsche Openb. Leeszaal en Bibliotheek, en met 
tlwezen

I. Ter Inleiding-.

.eze titels worden niet voor den lezer uitgestald bij wijze van ver
toon van deskundigheid. Nog veel minder beoogen zij een volledige 

lijst te geven van wat in de laatste tien jaren over dit onderwerp 
verschenen is. ') Ter inwijding en inleiding van wat niet een studieus 
artikel maar een opwekking wil wezen, paradeert die lijst alleen om 
aanstonds den lezer tot het inzicht te brengen, dat wij hier staan 
voor een vraagstuk van ruimen omvang, zeer wijde strekking, grootc 
verscheidenheid en allentwegen erkend als van zeer groot belang. Dat 
het zelfs recht er op heeft aanspraak te maken op den ecretitel: hfet 
vraagstuk van dezen tijd te heeten, moge den lezer blijken uit de 
uiteenzetting, die volgt.

Voor mijn optred—  
ontschuldiging, dat ik, als mede-opricht< 
ging Leeskunst, de eerste die in ons 
Volwassenen is gaan ontginnen, al 
functies mij met de praktijk ervan 
min of meer intelligent persoon, 
niet heb mogen verwaarloozen. 
een half jaar in pra< 
trouwens nooit geheel uit het oog 
Volwassenen immers binnen het gebi< 
der Studies in Volkskracht en 
bibliotheek ontgonnen heb; evenzeer van mijn bemoeiing 
en Voorzitter der Haagsche Openb. Leeszaal i:n Biblic 
het verdere Leeszaalwezen in ons land. Doch ten slot is het het toeval 
geweest van mijn benoeming tot Voorzitter van wat aanvankelijk be
doeld was als een Nederlandsche Groep van The World Association for 
Adult Education, doch zich voorloopig slechts het karakter heeft toe
gekend van een studiecommissie, 2) dat mij er toe gebracht heeft, 
meer gezet kennis te nemen van het werk binnens- en buitenslands en 
de belangrijkste geschriften daarover, terwijl ik trouwens veel te danken 
heb aan de uiteenzettingen en 
belangrijke samensprekingen in 
problemen van ons vraagstuk
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is

>ulariseerd, 
t grootste det 
persoonlijkheid, 
.ic ontwikkeling 

verkeerd deel

: geen opleidingsschool, 
geleerdheid, beschouwend en 
of dilettantisme kweeken. — 

ii daarvoor interesseeren, de

maar loopen als een stralenbundel uit 
gekozen, dan moet het straks niet on

schappelijke bron van hun lichtbundels te

rekers en schrijvers mogen 
der noodzakclijke kortheid, vaak meer l 
. en uitspraken naast elkander geplant 
overweging gescheiden waren. Ik heb 

ieders bedoelingen volledig recht te laten v 
mij.

inij vergeven, dat ik, om te 
heb samengevat 

itst, die door de 
> eerlijk er naar 
wedervaren. De

II. Wat de Vorming; van Volwassenen beoogt-

De lezer sta mij toe, hem, om te beginnen, wat te verwarren door 
een staalkaart van getuigenissen. Zij spreken, gelijk zal blijken, elkaar 
niet zoo zeer direct tegen, maar loopen als een 
elkander. Is dat beeld juist 
mogeiijk vallen de gemeenst 
ontdekken.

Ik begin met een aantal Nederlandsche: ')■
Dr. G. A. v.d. Bergk v. Ey singa-. „De menschen te dringen tot 

doordenken, henzelven actief te betrekken in het -werk van den cursus, 
schijnt mij van het hoogste gewicht. Doel moet zijn: verbreeding van 
den gezichtskring in dienst van de geestelijke verdieping.

Zij moet gericht zijn op den mensch in zijn geheel, als geestelijk wezen”.
Ir. A. Platc. Een lichaam als de V.U. is geroepen, de verheldering 

te brengen en de onrust te overwinnen van ons tijdvak, dat meer de 
cultuur zoekt, boven het matericele en sociale.

Corn. v.d. Sluys (Sierkunstenaar): „De V. U. is 
moet staan buiten de details en de vakgt 
bespiedend. —- Geen „aan-kunst-doenerij” o 
De taak der V. U. is aan allen, die zich 
belangrijkste gebeurtenissen op geestelijk-intellectueel gebied te 
klaren en (of?) duidelijk te maken.”

Dr. v. Overbeek: (docent Rottcrd. V. U.): „De taak der V.U. is 
wetenschappelijke ontwikkeling te brengen aan alle klassen van de 
gemeenschap”.

De heer Warffemius: „Voor wie jaren hebben geleefd niet alleen 
in een intellectueele, maar ook in een cultureele woestenij, heeft 
wetenschappelijke ontwikkeling, al dan niet gepopulariseerd, zoo goed 
als geen waarde. Daarvoor is noodig, dat voor het grootste deel van 
ons volk komt ontwikkeling van karakter, van persoonlijkheid, van 
gemeenschapsgevoel. — Wij moeten beginnen aan de ontwikkeling van 
den mensch tot mensch. — Wij richten ons op een verkeerd deel van 
de cultuur; zoeken het te veel in het intellectueele”.

De heer Dekker (School voor Wijsbegeerte, Amersfoort): „Het denken 
een faculteit, die in het algemeen zoo verwaarloosd is, dat de V.U.

‘goed doet, ook daaraan haar aandacht te wijden. De vakweten-

■) De aangehaaldc sprei 
blijven binnen de grenzen de 
dan letterlijk aangebaald, i 
menige tusschcnliggcnde 
gestreefd, daarbij aan i 
cursiveeringen zijn van r
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verdieping
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1

t geheele volk 
der politieke 

s, de zelftucht, 
wat hooger is 
te zijn

1
I

!I

I

schap brengt geen eenheidsbesef, daartoe is „synthetische wetenschap”, 
of eenheidswetenschap, of zelfbezinning (al naar men het noemen wil) 
noodig”.

Prof. Gunning: „Goede denkgewoonten wekken, d.i. ook allereerst 
goed leeren opmerken.”

Prof. R. Casimir: „Voor de wetenschap als voor het groote publiek 
is het van belang, dat dit laatste iets van haar spanning gezien heeft 
en kennis neemt van haar methoden. Voortdurende aanraking met 
de methoden der wetenschap zal misschien iets kunnen bijdragen tot 
verbreiding en verdieping. De gedachte, die ons geleid heeft is, dat 
de mensch gebonden blijft aan intcllectueele en zedelijke normen; dat 
hij zichzelf kan ontwikkelen tot een hoogere persoonlijkheid en dat 
dit de geheele gemeenschap ten goede zal komen. En ook deze ge
dachte, dat wij willen opheffen de vervreemding die in het volksleven 
is ontstaan door de toenemende splitsing van het werk. Door dat 
mechaniseeren worden wij blind voor de beteekenis van een anders 
werk en in het wezen der zaak doet nu de „algemeene ontwikkeling” 
niet anders dan dat zij in de muren, waarbinnen wij zitten, ccnige 
kijkgaatjes boort, waardoor wij althans iets kunnen zien van het werk 
van anderen.”

Prof Dr. G. A. F. Molengraaf: „ Door de natuurwetenschap nader 
te brengen tot de groote menigte, die daaraan behoefte heeft, zal men 
de menschen niet alleen wetenschappelijk, maar ook algemeen cultureel 
hooger brengen. Wij hebben tot taak, het leven dergenen tot wie wij ons 
richten, rijker te maken."

A. H. Gerhard: „We hebben nu rekening er mede te houden, dat 
tengevolge der absoluut onvoldoende ontwikkeling van het 
in de afgeloopen eeuwen en der over-snelle ontwikkeling < 
verhoudingen, dit ernstige euvel is ontstaan, dat de kennis, 
het verantwoordelijkheidsbesef, de belangstelling voor 
dan 't onmiddellijk eigen belang, die inherent behooren te zijn aan de 
democratie, voor een benauwend deel bij ons allen ontbreken. Het 
groote probleem: hoe brengt men bij allen het besef van het groote 
tekort en hoe moet daarin worden voorzien? De leidende krachten 
der arbeidersbeweging zien overal overduidelijk de geweldige nood
zakelijkheid van ontwikkeling der arbeidersklassen. Men voelt het 
ongetwijfeld als een eminent sociaal belang, maar óók als een strijd
middel. Ze wil, als klasse, die zich emancipeert, beschikken over de 
geestelijke en ethische wapenen, om de democratie te bevestigen en te 
verdedigen. Voor haar ontleent alle ontwikkeling, zoowel intellectueel 
als moreel, haar waarde aan het na te jagen levensideaal."

Dr. A. H. de Hartog: „Wij moeten den eenvoudigen niet geleerdheid.



/. A. N. Patijn: „Een bron

denken”.
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van levensvreugde en van verruiming

:reik."
tracht, de levensvreugde,

wetenschap brengen aan 
geest streven, en bovenal 

belemmerd worden door de

. ;i-.jing der mensch stelt zich tegenover de 
vereenzelvigen ware met de vormingsdrift, 

illes aan allen biedt. Haar doel is de menschen 
venden; hen te maken tot medeleden der 

gemeenschap, die den zin van zichzelf en van hun tijd

gedachteloos voortleven in een moeilijk 
liefde doen ontwaken tot een hooger

wetenschap, uiterlijke kennis, maar wijsheid leeren; dat wat hem voor 
leven fen bewustzijn beide dienen kan. Niet voor de school, maar voor 
het leven leeren wij."

Burg.
van kent

J. Havens Greve: „Alle ontwikkelingswerk heeft slechts in zoovecrc 
waarde, als het bijdraagt tot ons geluk".

Herman Poort: „Gelukkig is de mcnsch, die leeft met en door zijn 
liefde. De eenigc taak van den docent is: de omstandigheden gunstig 
te maken voor het uitbloeien van de liefde van den cursist voor het 
onderwerp".

Program Ons Huis: Amsterdam: „Innerlijke levensverrijking 
het genot van natuurwetenschap, kunst te brengen binnen ieders bei

Program Wereldbibliotheek: „Wij willen de kt 
de geestelijke kuituur van ons volk verhoogen.

„Wij willen kunst en kennis, inzicht en 
allen die naar verrijking van gemoed en 
allen die in dit streven gefnuikt en 
teriecle oorzaken.

„Wij willen bij allen, die 
maatschappelijk bestaan, de 
leven door zelfontwikkeling.

Wij willen opvoeden tot vrij, zelfstandig voelen en
Laten we nu eenige Duitsche stemmen hooren. Zij zullen iets zwaarder 

klinken dan onze Nederlandsche. .^len zal er ook rekening mee te houden 
hebben, dat de Deutsche Volkshochschule van wèl anderen aard en vaak 
ook van strekking is en meest met andere methoden werkt dan onze 
Nederlandsche V.U.'s tot op heden.

W. Dieck: „Aan de V.H. moet den arbeidenden mensch het weten
schappelijk begrip geopenbaard worden van het arbeidsproces, dat 
zijn leven vervult.”

Waarop Wilh. Palm er aan toevoegt: „Het doel der vorming van 
volwassenen is dus de losgeworden verhouding van den arbeidenden 
mensch tot de hem omgevendc cultuur tot een organische verbinding 
verder te ontwikkelen. Wij dragen, door den mechanischen arbeid 
geestelijk te doordringen, een stuk zon in het werkleven van den ar
beidenden mensch".

Frits Kaphan: „De vrije vormii 
voorstelling, alsof deze te v 
die zonder onderscheiding all 
te vormen tot geestelijk tevi 
menschelijke 
begrijpen”.
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paar Engelsche:
opvoeding van volwassenen streeft niet naar 
ch beoogt alleen de ontwikkeling van prachtige 

„Menschvorming is het proces der ontwikkeling van 
Ziel, — dat beoogt, den mensch geschikt te maken 

voor hem heeft weggclegd”.
... 1. 1.elpen bij de ontvouwing en 

zielekrachten, en hen in 
God en medemenschen”. 
vormen en te ontwikkelen 

en; in hulpvaardige kameraadschap 
'lillende klassen der samenleving te

Herman Esweinn: .In geen geval kan hct ’t doel der beweging zijn, 
kunst en leesstof, gelijk men dat noemt, te „populariseeren''. Dit ver
schrikkelijke uitheemsche woord duidt immers alleen er op, dat men 
niet wil opvoeden, niet verder vormen, maar omgekeerd het kultuurbezit 
moet worden aangepast aan de nog naieve, of verwaarloosde of ver
vormde houding van hen, die nog opgevoed moeten worden."

Rosenstock : „De V. H. wil niet het weten om der wille van het 
weten; niet het weten om de macht; maar om der wille van het Leven". 
De Universiteit wil de wetenschap om haar zelf en de Universitcits- 
uitbreiding als een poging, het volk zoet te houden met een beetje 
verdunde wetenschap. De nieuwe cultuur moet putten uit Onderzoek 
en Openbaring, Weten en Geloof, zich tusschen beide plaatsen en 
uitgaan van de werkelijkheid van den mensch van de daad. Een 
levensbeschouwing kan zij niet voorop stellen.

Piekt: De nieuwe cultuur wil niet „verhelderen’’, maar redden en 
doorwerken. Zij moet sociale vorming zijn. Zij wil werken aan den 
opbouw der volksgemeenschap. De ontwikkelde moet begrijpen, dat 
hij alleen te geven heeft, wat de arbeider wenscht. Hij moet respect 
hebben voor diens zelfrespect.

De V. H. is voor de weinigen. Zij verwerpt de „Massenbildung”, 
evenals het vakonderwijs. Zij willen alleen een diepere geestelijke 
vorming om haar zelfs wil bevorderen".

De Volks H. School te Thtlringen stelt als haar ideaal: „de mensch 
die geestelijk levend is”.

Alfred Mann: Het sokratische „Ken u zelf’’ (in zijn sterkte en niet 
minder in zijn beperktheid) geldt ook voor den leerling onzer V.H.’s. 
Echte vormingswaarde heeft voor een mensch alleen dat inzicht, dat 
hij zichzelf eerst verwerven kan; alleen die gedachte, die hijzelf ver
mag te denken".

En nu een
Dr. Mansbridge: „Onze o 

een buitenliggend doel, doel 
persoonlijkheden." 
Lichaam, Geest en 
voor het werk, dat God voor hem heeft w<*

De Y. M. Chr. A.: „de menschen te helr. 
sterking van hun lichamelijke, geestelijke en 
staat te stellen bij te dragen tot den dienst van

De Adult Schools: „Mannen en vrouwen te 
en hun de Levenskunst bij te brenger 
en daadkrachtigen dienst de verschil 
vereenigen.”
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werkt er om
van mijn

lakkelijkst, als wij ons indenken in 
i — (laat die geduurd hebben tot 

meer gegrepen zijn door 
de vraagstukken van bun 

waartoe zij behooren? Die 
om mij heen zie? —» 

ezin, mijn klasse, mijn stad, 
leef? ~ Hoe werkt het, 

waartoe dient het, waartoe leidt het? — Wat leeft en 
mij heen, waarvan ik geen besef heb? — Wat is het doel

Wij zien dus, bij eerste doorlezing van deze verzameling uitspraken 
omtrent de doelstelling van de „Vorming van Volwassenen", dat zij 
verschilt al naar mate van het oogpunt, van waaruit men haar be
schouwt. Van het individu: zijn innerlijken levensrijkdom en geluk. 
Van de klasse, baar taak en haar macht. Van de maatschappij, haar 
wezen en toekomst. Van den Staat en zijn bestuursvorm (democratie) 
en zijn behoefte aan meelevende, begrijpende, zelftuchtige leden. Van 
de Cultuur van heden en morgen, haar dragers en draagkracht. Van 
de Natie en haar volkskracht. Van Europa en de wereld, en hun 
beider eischen aan de menschen. Van den mensch en de menschheid 
der toekomst. — Is er nu, om terug te keeren tot ons oorspronkelijk 
beeld, één enkele lichtbron te ontdekken, waar al deze zoo onder
scheiden uitstralingen van uitgaan?

Naderen wij haar niet het gemakki 
de menschen die, na hun leertijd — 
hun 13e, hun 18e, hun 25e jaar zelfs!) niet 
eenigen lust, zich rekenschap te geven van i 
tijd en hun positie in de gemeenschap, 
zich nooit afvragen: hoe is geworden al wat ik 
Wat is zijn beteekenis voor mijzelf, mijn gei 
mijn land, mijn volk, de wereld waarin ik Ie

Een Engelsch cursist: „Het eenige doel is het leven zelf.”
Lindeman: „Als Opvoeding van volwassenen zich zelf wil redden 

van het gevaar te verworden tot een nieuwen vorm van intellectu
alisme, zal zij de menschen lecren hoe hun denken te doorgloeien met 
de warmte van het eerlijk aanvoelen. —• Zij kan het denken der men
schen niet actief maken door lesgeverij van enkelen, die weten, aan 
de velen, die niet weten. Zij moet zijn een gemeenschappelijk onder
zoeken van de problemen van dezen tijd, die beheerscht wordt door 
Wetenschap, Techniek en Specialisatie. — Haar doel moet zijn de 
ervaringen der werkelijkheid in hun beteekenis te doen kennen: niet 
de classificatie van het weten.”

Ten slotte een Zweedsche (Else Hildebrandt) :
Onze V.H. wil haar leerlingen opvoeden tot het Staatsburgerschap. 

Zij legt opvoedkundig het gewicht op een geestelijke en zedelijke op
wekking en op het vermogen tot zelfstandig denken, om het haar 
toevertrouwde geslacht in staat te stellen tot het krachtig vervullen 
van haar levenstaak”.
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?

leven en dat van de mij omringende medemenschen? — AVat ben ik 
voor hen en zij voor mij? — Wat kunnen wij voor elkander zijn?

Dat er een wetenschap is die met de moeilijkste problemen wor
stelt, en telkens het aanzien van de wereld, die immers ook de hunne 
is, wijzigt, ontgaat hun volkomen. Dat nieuwe stroomingen van levens
inzicht de menschheid bestormen en er met oude worstelen, laat hen 
geheel onverschillig. De techniek, die onophoudelijk heel het bestaan 
der menschheid en vaak hun eigen, omverwerpt, is hun hoogstens 
een verschijnsel om aan te gapen.

De kunst heeft geen boodschap noch versterking voor hen, tenzij 
zij afdaalt tot het meest alledaagsch vermaak. Er is niets, dat eenige 
wijding en dieperen zin aan hun leven kan geven. — En van eenige 
gemeenschapstaak of plicht hebben zij geen besef.

Met hun dagtaak, hun leeg huiselijk leven, hun krantje, hun café 
wellicht, hun dagelijksche zorgen en bekommernissen, is heel hun be
staan vervuld.

Wat doet nu een der straks genoemde categorieën met zulke leege, 
vermummiede levenselementen? — Immers niets! — Niet één kan er 
eenige kracht uit trekken voor zijn wezen, werk en doel! Dc onder
scheidingen, die wij aanduidden, vervagen in de nevelige grauwheid 
van deze verdorde massa-menschen. — Zoo wordt 'zoor allen die 
aan .Vorming van Volwassenen” willen werken, wat ook hun doel
stelling zijn moge, dit de eerste wet: het wekken van belangstelling. 
Zij behoeven den mensch wiens blik open ; wiens geest levendig en 
gretig; wiens gemoed warm en offervaardig is. Hij neemt deel; hij 
neemt op; hij verwerkt; hij steunt en draagt bij.

De eerste vraag zal zijn, en moeilijk te beantwoorden genoeg: hoe 
die belangstelling te wekken? — De volgende — die trouwens even
zeer geldt, waar die belangstelling al leeft en tegemoet treedt: hoe 
en waarmee haar te voldoen en levend te houden? En eerst daarna, 
schoon toch in direct verband er mee: Waarheen haar te leiden?

Deze opvatting van het vraagstuk en van het werk berust — wij 
kunnen en willen er de oogen allerminst voor sluiten, — intusschen 
toch op éen doelstelling, die wij met het meest algemeen-gangbare 
woord kunnen aanduiden als de democratische.

Dat wil zeggen: zij ziet den Staat, de Maatschappij, de Mensch
heid als organismen, die in de toekomst meer en meer gedragen moeten 
worden door de Velen en niet door Enkelen.

Zij erkent, dat de laatsten altijd de uitgezóchte minderheid zullen 
vormen, omdat de natuur het eenmaal zoo wil, en hun leiderschap 
onontbeerlijk is. Doch dat dit Leiderschap, dat geen Meesterschap 
beduidt, slechts kan gedijen als, onder de grootst mogelijke meerder-
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Wie het 
allerlei oudere 
universiteitsbeweginf 
de oude, in zichzeL

en begrip van 
onderdeel daarvan tot

heid der Velen, inzicht en begrip van heel de levenstaak en hun eigen 
plaats daarin en onderdeel daarvan tot bewustzijn gebracht zijn. Zij 
heeft vertrouwen in de mogelijkheid, uit de menigte (die voor 10 °/0 
vooraanstaanden en voor een gelijk percentage onbruikbaren pleegt 
te tellen) van de 80 °/0 overigen de overgrootste meerderheid tot vrije, 
gelukkige, bezonnen en bruikbare medewerkers te maken. Zij verwerpt 
dus de opvatting, alsof die 80 °/0 slechts een door een machtige min
derheid te overhecrschen wassa zou moeten blijven. En zij aanvaardt 
met open oog de consequenties, die deze „democratische" inzichten 
ook voor de toekomstige ontwikking der maatschappelijke verhoudingen 
hebben moeten. Want daarzonder is haar werk der „Vorming van 
Volwassenen” niet alleen hopeloos en doelloos; nog erger: volkomen 
zinloos, immers gericht tegen haar eigen levensdrift.

vraagstuk aldus beschouwt, voelt aanstonds hoe daarbij 
of nieuwere twistpunten wegvallen. Toen de Volks- 

;ing nog niets anders was dan Vniversity Extension : 
:lf besloten Universiteiten breidden hun armen uit 

tot begaafde niet-gestudeerden om ook hun nog den weg naar het 
heiligdom der wetenschap te effenen (Thomas Hardy: Jude the Obsure) 
en lieten hun lichtbundel uitstralen over de vlakke levenskringen 
buiten hun muren, opdat ook daar de geesten nog wat van hun we
tenschap zouden kunnen opvangen en er zich door verhelderen. Dat 
was de tijd, waarin vak-wetenschappelijke kamergeleerden hun wijze 
hoofden mochten schudden over de mogelijke kwade gevolgen van' 
deze „populariseering van wetenschap” en deftiglijk verklaren dat het 
eenige wat „populariseerbaar is”, zijn de uitkomsten der wetenschap,'} 
alsof deze ooit vaststonden en niet alleen juist de kennismaking met 
de problemen der wetenschap en haar worsteling ermee, in staat was 
des leeken belangstelling gaande te houden; hem te vervullen met eer
bied voor het moeilijk en onverschrokken denken en zoeken van den 
echten wetenschapsman en hem behoeden voor den waan, dien schijn 
voor echtheid aanvaardt!

De arbeider aan de „vorming van volwassenen" in den zin, als 
wij hem hier aanduidden, zal zeker het vraagstuk van de oppervlak
kigheid van kennisverspreiding — dat ter eerste zitting van het Haag- 
sche Congres van 1926 de aandacht gevangen hield — allerminst op 
zij schuiven als van geenerlei beteekenis. Integendeel. Hij is er van 
bewust dat het de einduitkomst van heel zijn werk beheerscht, en 
het zal hem niet alleen theoretisch, doch ook vooral practisch bezig
houden.
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als het ander aanknoopingspunten te over tot 
i den nog „onbewuste” zelfs onbekende vraag-

Uitgaande van de „belangstelling" die er óf is, óf gewekt moet wor
den, zal het zijn ideaal zijn, deze zoo levend, sterk en offervaardig 
te maken, dat zij moet leiden tot zelfwerkzaamheid zelfverdieping 
en zelfvernieuwing, in den eens gegrepene. Maar hij blijft er zich 
bewust v,an, dat dit ideaal — een ideaal is, en hij weet te waardeeren 
al wat hij, op den weg daarheen, met zijn „belangstellenden” berei
ken kan. Hij zal trachten er achter te komen, hoe vfer en diep die 
belangstelling gaat; welke offers van tijd, geld en vuoral zelfwerk
zaamheid de belangstellende er voor over heeft, om zich „er in te 
werken", en wat hij aldus hoopt te bereiken. Wenscht die, voors
hands, maar eens te neuzen, en hij is tevreden met een wel heel glo
baal inzicht (?): — een enkele voordracht, een film- of tooncelvertoo- 
ning, een goed concert, een kort geschrift zullen hem gaarne, als eerste 
stap, ten dienste worden gesteld. In stilte hoopt onze werker hem 
(haar) we) tot verder-gaande belangstelling te kunnen prikkelen. Hem 
door te geven naar een luistercursus; naar een studieclub. Lukt dat 
niet, hij zal trachten hem te vangen op zijn liefhebberij, zijn vak, zijn 
persoonlijk (gezins)Ieven.

Biedt niet het een z 
een inwijding in tal van 
stukken?

Is bijvoorbeeld, niet ieder mensch kind of ouder, of beide?
Biedt niet dit feit alleen al een uitgangspunt voor de grootste ver

scheidenheid van disciplinen? Wij hebben gemeenschappelijks met onze 
ouders en onze kinderen, maar er is toch ook verscheidenheid. Wat 
leert ons ter verklaring daarvan de Erfelijkheidsleer? — Hoever gaat 
onze verantwoordelijkheid jegens ons nageslacht? Er is alweer die
zelfde Erfelijkheidsleer plus Eugenese 1

En er is de kennis van de rechten en plichten van ouders en kin
deren volgens de wetten van den Staat. — Wat is die Staat, en 
hoe zijn zijn wetten ontstaan? (Staatsinrichting en Historie van het 
Recht). — Ieder mensch wordt geboren met een groote verscheiden
heid van kiemen; goede en ongcwenschte driften. W'at is de maat
staf van dat Goede en Ongewenschte? (Moraalleer, historisch en 
dogmatisch-wijsgeerig; Maatschappelijkheid en Maatschappijleer) — 
Hoever kan men hier werkelijk leiden en hoe moet men het doen? 
(Opvoedingsleer; haar theorieën, haar historische grondslag; psycho
logie; gezondheidsleer). ~ Een kind wijkt in inzicht af van die zijner 
ouders. Is dat moedwil, willekeur of tragische noodzakelijkheid? (Ge
schiedenis van het probleem:

„Oudheit ende joncheit sijn twee dinghe 
Die altijt twisten onderlinghe”

(v. Boendale).
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Zoo kon een enkele 
een uiteenzetting 
het technische,

van romans en

■gelokte fabrieksarbeider:
'ebieden

van arbeid en
typen der machines; arbeidsproduct en 

arbeidstijd zoowel in verhouding 
en zijn persoonlijk leven, als tot de 

de hoegrootheid van de productie. Naast fabriekshygiëne 
fabrieksadministratie en fabrieksinrichting.

en verspreiding van het pro
duct (Handel en verkeer; toltarieven en hun invloed; de beteekenis 
van de tusschcnpersonen; invloed van de kapitaalmarkt; beursspecu
latie; geld en geldmiddelen). — Ook hier weer ten volle gelegenheid 
om uit het bijzondere op te klimmen tot het wijdere en algemeene, 
waarbij nog zoo velerlei in te schakelen valt (o.m. arbeidswetgeving, 
haar wezen en haar geschiedenis) en het technische zoo gemakkelijk 
kan verruimd worden tot het natuurwetenschappelijke.

Het werk, zoo
Het kan, als het moet, n* 
die eerste vereeniging, i 
Huizen, laat staan Vol 
aan de vorming van

In clubjes van een dozijn arbeiders kwamen zij bijeen onder leiding 
van een der onzen. Al naar omstandigheden nam die een boek, een 
bloemlezing, een krant — elk lid een ex. — en wij begonnen te lezen. 
Bleek den leider dat een woord niet gedekt werd door een begrip 
of voorstelling, hij trachtte deze bij te brengen.
zin aanleiding worden tot een uitvoerige uitweiding, 
over dingen uit het politieke, het maatschappelijke.

er doet zich een heel andere 
voor zijn belangstelling op. — Hier ontrolt zich 

naar de verhouding tusschen Mcnsch en Techniek 
het fabriekswezen, van bepaalde industrieën); de 

arbeiders tot de machine; het wezen en 
loon; stukwerk of 

tot den arbeider, zijn 
kosten der productie

juist geschetst, is bedoeld voor kleine kringen, clubs. 
. nog eenvoudiger gebeuren, zooals wij deden in 
v, die zich — 40 jaar geleden, voor er van Ons 
• olksuniversiteiten sprake was — g'nB wijden 
volwassenen: Leeskunst.

Overzicht 
delen).

U ziet, de „werker aan V. v. V.’’ kan ook den eenvoudigste om
spinnen met een net van draden, dat hem mee voert binnen nooit 
vermoede gebieden en zijn gezichteinder eindeloos verwijdt. Wat hij 
te vermijden heeft, is praten over geleerdheid; het gebruiken van 
vaktermen. Hij mag den eenvoudige niet alleen niet afschrikken, hij 
moet hem zelfs voortdurend ertoe weten te brengen uit eigen levens
ervaring mee op te bouwen aan het levensbeeld, dat zij samen moeten 
vormen.

Is de aan; 
cirkel van gc 
dadelijk de x 
(geschiedenis 
verhouding 
de hoofdty; 
vast loon; 
gezondheid 
en de hoegrootheid van de 
nomische opvattingen, ook I 
Economische productie. ■— Opbrengst 

en verkeer; toltarieven 
de tusschcnpersonen; invloed van 

geldmiddelen). — Ook hier
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natuurlijk ° 
zulke arben 
schappelijke 
toonden tot 
worden. Wij 
muren", 
En ons

het artistieke leven, waarbij de leden steeds werden opgewekt, ook 
hun licht te laten schijnen. Soms biocide daaruit een levendige discussie 
op; of er ontstond aanleiding om gemeenschappelijk er op uit te gaan, 
naar een instelling; een museum; ook in voorjaar of zomer, op Zondag, 
een dag naar buiten. Onze menschen hadden hun werkdagen nog vol: 
10 tot 12 uren; de diamantbewerkers zonder schafttijd; van vacantics 

k geen sprake. En wij leiders waardeerden hoogelijk dat onder 
>eidsvoorwaarden onze leden, met wie wij weldra op vriend- 

len voet geraakten, na hun langdurige dagtaak nog lust 
: geestelijke inspanning, die dan echter niet te veel mocht 
/ij bleven aa n de oppervlakte, maar menig „gaatje in de 

waarin zij leefden, werd toch geboord; menig doorkijkje gegund. 
  zelf ook niet weinige, in hun ons anders vreemd gebleven 

levens. Eens, tweemaal per jaar, werden alle clubleden, met hun gezin, 
genood tot een kunstavond van voordragen en musiceeren, waarvoor 
wij jonge — en ook wel volslagen — kunstenaars wisten te winnen.

III. De groote leemte — Organisatie door ontwifcfcelingsraden.
„Werk aan den voorhof"? Zeker. Zooals er nu tegenwoordig zoo 

veel en velerlei gebeurt. — Door jongelieden-vereenigingen — geheel
onthouders; — drankbestrijders — Vereenigde Huisvrouwen, Club
huizen, Dorpshuizen, Ons Huizen, om maar enkele te noemen, Werk 
dat niet verdient te worden vermeld, als we ernstig spreken over: 
„vorming van volwassenen", Volksuniversiteitswerk ? Ay, there is the 
rub! Juist dit „voorhofswerk" is zoo ontzaglijk belangrijk en zoo 
onvermijdelijk, zoolang onze Lagere School het gros harer leerlingen 
loslaat in het leven op 13-jarigen leeftijd met een zoo heel lichte bagage 
aan kennis en nog veel zwakker gewekte belangstelling en vermogen 
tot zelfarbeid aan zelfontwikkeling! De Dalton-methode is op onze 
Lagere Scholen nog een heel zwak plantje en behalve vak-onderwijs 
hier en daar een instelling als Voor de jeugd te Amsterdam; de Arend 
te Rotterdam; de kinderspeeltuinen — met hun clubs voor oudere 
jeugd — de Padvinders — de verschillende godsdienstige en socia
listische jeugd-organisaties, de volkshuizen, te zamen, ten slot, oasen 
in de woestijn, wordt de grootc menigte onzer jongeren overgelaten 
aan zichzelve en de film! En zoo moeten de organisaties, die de be
langstelling der volwassen willen wekken en opvangen, wel steunen 
op zulk voorhofswerk en het zelf doen, zoolang anderen het nalaten.

Is dat beneden de waardigheid van instellingen die zichzelf eenmaal 
met de toga en het baret van het Universitaire omkleed hebben, en tot 
de inrichtingen van Hoogere studie zich rekenen willen? Waar blijft
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moeten blijken — heel het
:r en vaster grondslag van

ngspunt en 
belang te

de waardigheid als het goede, het noodzakelijke werk roept? Had 
niet de wel zeer weinig „traditioneele" secretaresse der Rottcrd. V. U. 
gelijk, toen zij verklaarde dat zelfs de liefhebberij van duivenfokkers 
niet te gering geschat mag worden, wanneer die aanknoopinj 
lokmiddel kan blijken, om de mcnschen er toe te brengen b 
gaan stellen in vragen van de natuur en haar wetten?

Toch zal — het zal nader nog eens 
werk gegrond moeten worden op een wijdet 
een zeer wijd-uitgesponnen organisatie.

Over heel het gebied, dat de „hoogere” vorming van volwassenen 
bestrijkt, zullen alle vangarmen moeten uitgezet worden, om ten slot 
heen te voeren naar het Cultuur-middclpunt, dat wij voorloopig als 
de V. H. (Volks-Hoogeschool) kunnen aanwijzen; — al kan niemand, 
die bereid is het wezen voor den naam te nemen, er bezwaar in zien 
zoo in ons land de eenmaal gekozen naam V. U. (Volksuniversiteit) 
gehandhaafd blijft.

Er is in ons land pas in één Gemeente (Utrecht, dank zij het initi
atief van den te vroeg gestorven Dr. J, van Leeuwen) een gezette 
poging gedaan om de aangewezen „groote leerfite” tusschen de volks
school en de V. U. te vullen door regelmatig onderricht voor de rij
pere jeugd, buiten het vakonderwijs te doen geven. Er is echter een 
tiental jaren geleden, in ons land een denkbeeld gepropagandeerd 
{Plaatselijke Ontwikkelingsraden door Casimir) dat toen wat te vroeg 
kwam, maar waarvan, naar mate algemeen de noodzakelijkheid gevoeld 
zal worden, om het dilettantisch „elk zijn meug” en „God zegen de greep'’ 
door werkelijk overwogen en geleden arbeid te vervangen, voor het 
werk der vorming van volwassenen onontbeerlijk zal blijken. Men 
zal daarbij niet moeten uitgaan van het denkbeeld, door Prof. Mr. 
I. B. Cohen (Groningen) op het Haagsch Congres tegenover den Bond 
van Neder). Huisvrouwen gesteld: dat zulke organisaties het, laten 
wij zeggen, geestelijk vormend werk zouden moeten overlaten aan de 
V. U.'s. Want dit berust op de miskenning van de geestes- en gemoeds
gesteldheid van duizenden en duizenden Nederlanders, die alleen voor 
ontwikkelingsarbeid te vinden zijn in „onder onsjes". Onze arbeiders 
worden van de V. U.’s niet alleen teruggehouden — dit zal mede nog 
behandeld moeten worden ~ door hun „levensbeschouwing". Veel 
meer door het intuitieve gevoel, dat er onder de V. U.’s nog te zeer 
de geest leeft, die uiting vond bij een der vrouwelijke docenten der 
Rotterdamsche V. U., toen zij in de docentenvergadering uitriep: „wij 
moesten tot de arbeiders gaan en hun zeggen: „daar is nu die V. U.;
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hoe durf jullie daar onverschillig langs gaan zonder dankbaar gebruik 
te maken van de gelegenheid 1"

Zij willen wel danken, als zij voelen dat men hun veel geeft uit 
innerlijken aandrang; maar niet komen waar van hen „dankbaarheid” 
voor het gebodene verwacht wordt. Zoowel de heer Corn. v. d. Sluys, 
terzelfde vergadering, als de Heer A. H. Gerhard op het Haagsch 
Congres, hebben gewezen op hun kenmerkende ervaring, dat de toe
loop veel grooter en het verloop veel kleiner was toen zij een cur
sus, eerst voor de V. U. gegeven, later herhaalden, op verzoek eencr 
arbeidersorganisatie! DdAr voelden de arbeiders zich „thuis”; zooals 
de Rotterd. metaalbewerkers zich „thuis” voelden in hun eigen cur
sus, die de Rotterd. V. U. voor hen samenstelde; zooals de Huis
vrouwen zich meer „thuis" voelen in haar eigen vereeniging. De ge
wone Nederlandsche huisvrouw, de Nederl. arbeider, de Nederl. kleine 
burger, de Nederlandsche boer hebben, veelal, nog niet het levens
gemak en de rustige zelfzekerheid verworven die bijv, de Engelsche 
arbeider en de Deensche en Zwitsersche boer bezitten. Zij voelen 
zich nog „klein” tegenover de andere standen en klassen; klein en 
verlegen, en zij willen zich niet aldus voelen, maar komen, hoezeer 
zij zich „menschelijk” de gelijken, zoo niet de meerderen achten, niet 
gemakkelijk heen over deze erfenis van eeuwenlange kleinachting. Het 
werk, dat wij beoogen, zal er op uit moeten zijn, deze kunstmatige 
schotten en scheidingen tusschen onze volksdeelen te doen verdwij
nen, en ze te vervangen door een cultureclc groepeering, die, de waar
achtige „Samurai” bovenplaatsend, de trappen anders samenstelt. 
Doch dit is „toekomstmuziek" en in ons werk zijn wij realisten, die 
uitgaan van wat is, om te komen tot wat worden moet.

Wij aanvaarden dus: de schotten, groepjes, clubjes tot in de fijnste 
schakeeringen. Wij erkennen dat een „Rozenstrater" een anderen 
„levensstijl" heeft dan een Palmgrachter; een metselaar dan een typo
graaf; ee n kleine winkelier dan een kantoortikster; een rijksambtenaar 
dan een Gemeentewerkman; een „Mevrouw" dan haar fruithandelaar 
of modiste. En wij willen voorshands niet anders doen, dan al die 
„stijlen", groepjes, richtingen, al die ontelbare geledingen, waarin ons 
volk onderverdecld is, en die tot nu alleen in onze waarlijk democratische 
vervoermiddelen als tram en autobus elkanders nabijheid „verdragen", 
de gelegenheid geven tot ons werk te komen „binnen hun eigen groepje”. 
Wij erkennen evenzeer, dat onder de vele reeds bestaande organi
saties, die zich op eenigerlei wijze met ons werk al bezighouden, de 
regenboogschakeering van doelstelling en levensbeschouwing weinig 
minder variatie biedt. En is het niet een grondbeginsel van de nieuwere 
Duitsche richting, dat wij dit niet alleen moeten eerbiedigen, doch
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wanneer wij 
»rop verder 
ïlijke „Ont- 

ganisaties bijeen 
. van elkander 

wat gebeurt 
om dan 

irbij de Volks-

juist din enkel kans hebben iets werkelijk te bereiken, 
uitgaan van de eigen levensbeschouwing der cursisten en daarn 
voortbouwen? Als wij denken aan de stichting van plaatsclijl 
wikkelingsraden”, dan is het om allereerst alle deze orga.. 
te brengen in zoodanig verband, dat wij gemeenschappelijk v 
weten, wat elk doet. Dat wij een overzicht krijgen van 
en van de groepen, die nog niet aangeraakt en bewerkt zijn, 
geleidelijk tot den opbouw en uitbreiding te komen; waai 
huizen de taak op zich zullen moeten nemen, om de voorbereidende 
cursussen te geven, en ten slot in elke gemeente de bestaande of nog 
te stichten V. U. tot den werkelijken gemeenschappelijke» bovenbouw 
van heel het werk te maken. Wat gelukt is met Armenraden, op het 
toch ook wel heel doornig terrein van de Armenzorg — zou dat 
inderdaad niet lukken ten aanzien van ons werk? Mits voor iedereen 
het werk en niet de eigen parochie de hoofdzaak is! Men was op het 
Congres in Den Haag toch vermoedelijk wat al te angstvallig!

IV. De Bovenbouw.

Maar die V. U.'s als werkelijk gemeenschappelijke bovenbouw! Hier 
raken wij het onderwerp, dat ten Congresse als een zijspruit van 
het vraagstuk der zelfwerkzaamheid het grootste deel van de aandacht 
der Congresbezoekers trok: Democratie of Autocratie in het bestuur 
der V. U.’s, eii dat onder deze groote woorden bijkans bedolven werd. 
Onze V.U.’s zijn gesticht — en dat kon niet anders — deels door be
langstellenden in het werk der kennisverspreiding, deels onder invloed 
van Nuts-departementcn. — De „cursisten” moesten nog gezocht worden 
en er kon geen sprake zijn, in die dagen, van een opbouw van onderop. — 
Het zijn stichtingen van gemeenschapszin en offervaardigheid ten bate 
van „de algemeene ontwikkeling” en het bestuur is er een van bovenaf, 
van deskundigen en inzichtigen. Maar als nu de ontwikkeling van het 
werk er toe leidt, dat die Ontwikkelingsgraden gesticht worden, zal 
toch zeker ernstig te overwegen zijn — opdat de V. U.’s inderdaad 
de bekroning ervan uitmaken mogen — dézen invloed te geven op hun 
werk en ze te doen dragen door een breede basis van belangstellenden.

In Engeland heeft de groote W(orkers) E(ducational) A(ssociation) 
dezen vorm: het bestuur wordt gekozen uit vertegenwoordigers van 60 
aangesloten vakvereenigingen, en het werkt samen met de Universiteiten 
op dezen voet, dat de aangesloten vakvereenigingen de cursisten en 
hun ontwikkelingswenschen aanbrengen en de Universiteiten zorgen 
voor de leerkrachten, terwijl de Staat een bijslag levert in de kosten 
voor elk cursist, die zich voor een driejarigen „tutorial class" verbindt.
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hoe durf jullie daar onverschillig langs gaan zonder dankbaar gebruik 
te maken van de gelegenheid !"

Zij willen we) danken, als zij voelen dat men hun veel geeft uit 
innerlijken aandrang; maar niet komen waar van hen „dankbaarheid" 
voor het gebodene verwacht wordt. Zoowel de heer Corn. v. d. Skiys, 
terzelfde vergadering, als de Heer A. H. Gerhard op het Haagsch 
Congres, hebben gewezen op hun kenmerkende ervaring, dat de toe
loop veel grooter en het verloop veel kleiner was toen zij een cur
sus, eerst voor de V. U. gegeven, later herhaalden, op verzoek eener 
arbeidersorganisatie! DdAr voelden de arbeiders zich „thuis"; zooals 
de Rotterd. metaalbewerkers zich „thuis" voelden in hun eigen cur
sus, die de Rotterd. V. U. voor hen samcnstelde; zooals de Huis
vrouwen zich meer „thuis" voelen in haar eigen vereeniging. De ge
wone Ncderlandsche huisvrouw, de Nederl. arbeider, de Nederl. kleine 
burger, de Nederlandsche boer hebben, veelal, nog niet het levens
gemak en de rustige zelfzekerheid verworven die bijv, de Engelsche 
arbeider eii de Deensche en Zwitsersche boer bezitten. Zij voelen 
zich nog „klein" tegenover de andere standen en klassen; klein en 
verlegen, en zij willen zich niet aldus voelen, maar komen, hoezeer 
zij zich „menschelijk” de gelijken, zoo niet de meerderen achten, niet 
gemakkelijk heen over deze erfenis van eeuwenlange kleinachting. Het 
werk, dat wij beoogen, zal er op uit moeten zijn, deze kunstmatige 
schotten en scheidingen tusschen onze volksdcelcn te doen verdwij
nen, en ze te vervangen door een cultureclc groepeering, die, de waar
achtige „Samurai" bovenplaatsend, de trappen anders samenstelt. 
Doch dit is „toekomstmuziek" en in ons werk zijn wij realisten, die 
uitgaan van wat is, om te komen tot wat worden moet.

Wij aanvaarden dus: de schotten, groepjes, clubjes tot in de fijnste 
schakeeringen. Wij erkennen dat een „ Rozenstrater" een anderen 
„levensstijl" heeft dan een Palmgrachter; een metselaar dan een typo
graaf; een kleine winkelier dan een kantoortikster; een rijksambtenaar 
dan een Gemeentewerkman; een „Mevrouw" dan haar fruithandelaar 
of modiste. En wij willen voorshands niet anders doen, dan al die 
„stijlen", groepjes, richtingen, al die ontelbare geledingen, waarin ons 
volk onderverdeeld is, en die tot nu alleen in onze waarlijk democratische 
vervoermiddelen als tram en autobus elkanders nabijheid „verdragen", 
de gelegenheid geven tot ons werk te komen „binnen hun eigen groepje". 
Wij erkennen evenzeer, dat onder de vele reeds bestaande organi
saties, die zich op eenigerlei wijze met ons werk al bezighouden, de 
regenboogschakcering van doelstelling en levensbeschouwing weinig 
minder variatie biedt. En is het niet een grondbeginsel van de nieuwere 
Duitsche richting, dat wij dit niet alleen moeten eerbiedigen, doch
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dat onder deze 4
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IV.
Maar die V. U.'s als wer 

raken wij het onderwerp, 
het vraagstuk der zclfwerkzc 
der Congrcsbczockers trok: Democratie 
der V. U.'s, en dat onder deze groote woorden bijkans bedolven werd. 
Onze V.U.'s zijn gesticht — en dat kon niet anders .— deels door be
langstellenden in het werk der kennisverspreiding, deels onder invloed 
van Nuts-departemcntcn. — De „cursisten” moesten nog gezocht worden 
en er kon geen sprake zijn, in die dagen, van een opbouw van onderop. — 
Het zijn stichtingen van gemeenschapszin en offervaardigheid ten bate 
van „de algemeene ontwikkeling” en het bestuur is er een van bovenaf, 
van deskundigen en inzichtigen. Maar als nu de ontwikkeling van het 
werk er toe leidt, dat die Ontwikkelingsgraden gesticht worden, zal 
toch zeker ernstig te overwegen zijn — opdat de V. U.’s inderdaad 
de bekroning ervan uitmaken mogen — dézen invloed te geven op hun 
werk en ze te doen dragen door een breede basis van belangstellenden.

In Engeland heeft de groote W(orkers) E(ducational) A(ssociation) 
dezen vorm: hel bestuur wordt gekozen uit vertegenwoordigers van 60 
aangesloten vakvereenigingen, en het werkt samen met de Universiteiten 
op dezen voet, dat de aangesloten vakvereenigingen de cursisten en 
hun ontwikkelingswenschen aanbrengen en de Universiteiten zorgen 
voor de leerkrachten, terwijl de Staat een bijslag levert in de kosten 
voor elk cursist, die zich voor een driejarigen „tutorial class” verbindt.

juist din enkel kans hebben iets werkelijk te bereiken, wanneer wij 
uitgaan van de eigen levensbeschouwing der cursisten en daarop verder 
voortbouwen? Als wij denken a an de stichting van plaatselijke .Ont- 
wikkelingsraden", dan is het om allereerst alle deze organisaties bijeen 
te brengen in zoodanig verband, dat wij gemeenschappelijk van elkander 
weten, wat elk doet. Dat wij een overzicht krijgen van wat gebeurt 
en van de groepen, die nog niet aangeraakt en bewerkt zijn, om dan 
geleidelijk tot den opbouw en uitbreiding te komen ; waarbij de Volks
huizen de taak op zich zullen moeten nemen, om de voorbereidende 
cursussen te geven, en ten slot in elke gemeente de bestaande of nog 
te stichten V. U. tot den werkelijken gemeenschappelijke)! bovenbouw 
van heel het werk te maken. Wat gelukt is met Armenraden, op het 
toch ook wel heel doornig terrein van de Armenzorg — zou dat 
inderdaad niet lukken ten aanzien van ons werk? Mits voor iedereen 

-ochie de hoofdzaak is! Men was op het 
vermoedelijk wat al te angstvallig!

De Bovenbouw.

irkclijk gemeenschappelijke bovenbouw! Hier 
een zijspruit van 

ootste deel van de aandacht 
Autocratie in het bestuur
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De Volkshochschule te Leipzig heeft thans dezen organisatorischen 
opbouw: De voor een jaar ingeschreven cursisten worden tevens be
schouwd als leden van den Volkshochschulverein. Zij kiezen een uit
voerende commissie van 11 leden, waarvan 4 hen vertegenwoordigen 
in de ledenvergadering der Volkshochschule, en weer 2 daarvan hetzelfde 
doen in het Bestuur der Volkshochschule, waarin ook de leeraren 
vertegenwoordigd zijn. De voorbeelden worden vermeld als ~ voor
beelden. ') De wijze waarop ten onzent die Ontwikkelingsraden tot stand 
zullen komen en den invloed, dien men hun weer zal kunnen toekennen 
in het Bestuur der plaatselijke V.U., zal wel verschillen van stad 
tot stad. Maar het zal zeker niet onmogelijk blijken, de leiding onzer 
V.U.’s aldus te „democratiseeren”, dat de vakvereenigingen, de cur- 
sisten-leden, de Besturen der vereenigingen die het voorbereidend werk 
doen en in den Ontwikkelingsraad vertegenwoordigd zijn, een stem 
in het kapittel krijgen en — wat de hoofdzaak is — in de V. U.niet 
langer een ietwat hooghartige „bovenafsche" instelling voelen, maar 
een waaraan zij zelf deel hebben; die hun werk voltooit en er de kroon 
op zet en waar zij dus zelf belang 
doen toevloeien, dat zij werkelijk de s 
cultuur.

>oghartige „bovenafsche” instelling voelen, 
zij zelf deel hebben; die hun werk voltooit en er

; bij hebben, haar zooveel bloed te
sterke veste weze van de wordende

de V. H. Ie Brcslau — aldus Mann, p. 118 — 
jers der deelnemers, het college van docenten, van 
lemecntelijke autoriteiten en van de Universiteit.

‘) In den Beheerraad van < 
zijn vereenigd: vertegenwoordigt 
de vakvereenigingen, van de Ge

Is dat nu meer dan een „mooie rhetorischc uitdrukking?''
Is het werkelijk denkbaar dat wij, in onzen tijd van versplintering 

en verdeeldheid, temidden van en boven het jagende, vernietigende, 
oppervlakkige leven, een „veste van wordende cultuur”, d.i. van ver
dieping, bezinning, innerlijke voornaamheid, geestelijke ruimheid, schoon
heidsbeleving, onderling begrip en waardecring en menschelijke sympathie 
zouden kunnen stichten? In zijn vermelde, opmerkelijke voordracht 
heeft Fritz Kaphan het kultuurideaal ontwikkeld van een synthese 
van Universalisme èn Nationalisme; van Individualisme hn Socialisme, 
d.w.z. van eenling èn gemeenschap; eenlingen die de kern en de stevigheid 
vormen van het gemeenschappelijke, daar de bewuste dragers van 
zijn en door de gemeenschap als zoodanig geëerbiedigd en gewaardeerd 
worden. — Niemand, die zich rekenschap heeft gegeven van het wezen 
en het streven van dezen tijd, zal kunnen ontkennen, dat deze om
schrijving weergeeft wat we moeten trachten te bereiken, willen we 
onze moderne cultuur, onze moderne maatschappij, ons Europa, redden 
van den ondergang!
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Er is dan echter meer te doen dan de „verbreiding > 
van die inzichten en overtuigingen. In de ideale 
moet niet alleen door docenten worden, gegeven, 
deelnemende cursisten ontvangen.

Hun „zelfwerkzaamheid” moet niet alleen bestaan in zelfstandig ver
werken, maar ook in meescheppend denken en uiten.

„Het werkwoord „scheppen” (het suggestieve boekje van Lindemann 
draagt telkens steenen bij tot ons betoog) — is al lang beschouwd 
als het uitsluitend voorrecht van hen, die zichzelf artiesten noemen. 
Het leven zelf moet een der scheppende kunsten zijn, wil niet zijn 
eindindruk verveling worden”. De vorming van volwassenen moet hen 
tot dit meescheppen van leven brengen, zooals Socrates zijn leerlin
gen tot de mee-vorming ven de wijsheid bracht. („Kennis op zichzelf 
is, volgens Bushido, geen einddoel, alleen een hulpmiddel tot de ver
werving van wijsheid").

En wat zij aandragen, moet dóórwerken en dóórdringen tot in de 
leidende kern, die daar ten slot de samenvatting van moet geven en 
verwerken.

In die kern zullen dan moeten vereenigd zijn, wie de Japanners 
met hun .Samurai” aanduiden: de hoogsten, de sterksten, de wijsten.

Kunnen nu evenwel instellingen als onze V. U.'s deze cultuur helpen 
vormen en kweeken ? — Op dit oogenblik, zeker, is er van zulke 
doelbewuste richting nog weinig sprake. — Zijn zij meer distributie- 
orgaan van wat elders gewerkt en gedacht wordt — („sproeislcrs" 
noemt Dr. Bonebakker hen) — dan dat zij zelf zouden denken, ver- 
eenigen, binden. Zijn zij er ook niet nog veel te eenzijdig intellectu
alistisch toe; niet berekend op „mensch”- laat staan „cultuurvorming”? 
Zullen zij, om dit tastend te kunnen aanvangen, niet ook zich moeten 
ontdoen van, laten wij het maar bij zijn naam noemen, „liberalistische 
eenzijdigheid” — en zich mede openstellen voor het willen en denken 
van hen die uitgaan van eigen dogmatismen? — Zelf zullen zij nooit 
dogmatisch mogen worden; ook vooral niet in „neutralen” zin: de 
„Neutraliteit”, die de diepere doelstelling vreest, heeft immers haar 
eigen dogma evenzeer! — Maar als zij werkelijk cultuur willen helpen 
vormen, zullen zij ook het dogmatische van anderen niet moeten „dienen”; 
doch wel vrijelijk in zich laten uitstroomen; het niet afwijzen, doch 
zichzelf ten toets laten worden in haar hooge vrijhcidslucht van syn
thetische cultuur. — Zooals de leiding orizer Wereldbibliotheek (het 
mag wel even gezegd worden?) met onbevangenheid is blijven openstaan 
voor elke openbaring van overwogen inzicht en gefundeerde levens
overtuiging.
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hebben en kunnen « 
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de meest evenwichtigen; niet enkel als „geesten” maar ook als ka
rakters ; persoonlijkheden, gelijk ons volk pas zoo juist in Prof. Lo- 
rentz betreurd heeft. Men zal moeten hopen, dat dezen die taak van 
„Cultuurvormers” in dit midden niet zullen beschouwen als te gering. 
Zal inderdaad het groote werk der „vorming van volwassenen" — 
het belangrijkste voor de toekomst van ons volk dat te verrichten 
valt, verre uitgaande boven de politieke bemoeiïngen in stad of land ! — 
geschieden zooals dat geschieden moet, dan zullen toch onze aller
eerste mannen en vrouwen tot de leiding — in den hier aangegeven 
zin — zich bereid moeten verklaren. Zij zullen, door de plaats die zij 
innemen in ons geestelijk en cultureel leven en niét minder' door hun 
persoonlijkheid, vertrouwen wekken in de onbevangenheid èn wijdzichtig- 
heid van hun leiding; in hun vermogen om te overzien, saam te vatten, 
te verwerken; in hun staan boven groep of dogma, klasse of partij.

werkelijk wijzen zien niet neer op de eenvoudigen; achten hun 
en inzicht niet gering; begrijpen wat zij noodig 

n geven. En indien een synthese, in den aangegeven 
verbreid kan worden, die leiding zal de hunne zijn.

V. Zelfwerkzaamheid en Dogmatisme.
Maar keeren wij, voorloopig, nog terug van dit „ideaal” tot wer

kelijkheid en praktijk. Wij hebben gerept van „zelfwerkzaamheid" — 
van het besef, dat verdieping en niet oppervlakkigheid van kennis
verbreiding het doel moet blijven. Zoo zal het dienstig zijn, hier na
der bij stil te staan, en na te gaan, welke middelen en vormen men 
vond om die te bereiken.

Het zijn er in hoofdzaak twee: het ééne is er een van methode; 
het andere een van tijd en afzondering. Beide zijn berekend op het 
werken in kleinen kring; bij de voordrachten en cursussen voor een 
groot aantal personen is de kans op geen van beide: „zelfwerkzaam
heid” en „verdieping” groot, al was het alleen maar al omdat het „per
soonlijk contact” tusschen den gever van de voordracht of den cur
sus en zijn toehoorders —- afgezien van „persoonlijk magnetisme" dat 
sommige kunnen uitstralen, — uitteraard zwak blijft.

Maar men kent, ook ten onzent, de z.g. „werkcursussen”; de nieuwere 
Duitsche richting gaat geheel naar de „Arbeitsgemeinschaft" en het 
„ Arbeiterhcim”. In Denemarken zijn de Volkshoogescholen, waar de 
jonge mannen vijf, de jonge vrouwen drie maanden plegen te blijven, 
al instellingen van eerbiedwaardigen ouderdom (immers gesticht door 
bissebop Grundtvig 1783—1872). In Engeland kent men vooral de
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bereidende en aanvullende eet

Hier wordt trouwens niet ■ 
tenschappelijke vorming I 
der wetenschappen gelijk 
nemer daaraan moet ge 
ook een ideaal dat het 
ter wereld bereikt.

cursus hebben, met nog voor- 
:njarige; bijeen dus zelfs vijf jaar.
racer of minder beoogd dan tot een wé

te brengen, die met een candidaats in een 
: staat. Het spreekt van zelf, dat de dcel- 

’ebracht worden tot „zelfstudie", al is dit dan 
t gros der „hoogcschool-studenten" zelf nergens

l) Een schema van een A. G. der Leipzigcr Volkshochschule : (jexbiebte der 
eilllicben men.<cbbeite Eitlu’ickluu) (Ethik) deel III:

Grenzen von Millelalter und Neuzcil. Was heissl ..modern-'? Das wieder er- 
wecklc klassische Griechcnland. Die Kunst der sogenannten „Renaissance". Der 
Humanismus. Enldcckungen und Erfindungcn. Das moderne Wellbild.

En zelfs zoo'n schema verwerpt Mann. Küssner betoogt < 
dat men los zou komen van de stilzwijgende veronderstel!» 
zelfontwikkeling ging om de behandeling van een bepaalde s

ït geven van een 
Elk hoofdstuk

den cursusleider te beperken tot de eerste helft 
de tweede te benutten ter onderlinge bcdiscussieering

~  een eisch van het Ministerie
subsidie. In de Duitsche Ar- 

algemeen schema op, als 
voor hetgeen hij met den cursus zoekt te bereiken, doch 

geen eigenlijke voordracht. Met medewerking van zijn cursisten, 
td uit aller ervaring en inzicht, wordt de weg tot het doel ge

meenschappelijk gezocht. ')
Twee aardige voorbeelden van „zelfwerkzaamheid", een uit ons 

land, een uit Leipzig, mogen ten voorbeeld strekken.
In het jongste verslag van de Woodbrokers-vereeniging te Barchem 

komt het relaas voor van een daar gehouden cursus over Prof. Dr. 
H. T. de Graafs boek „Om het hoogste Goed". Alle deelnemers 
moesten het boek vooraf gelezen hebben; de cursusleider begon daarna 
met het geven van een algemeen overzicht van ’s auteurs gedachten
gang. Elk hoofdstuk werd dan afzonderlijk behandeld, waarbij de 
deelnemers om beurten geroepen konden worden, leiding te geven 
bij de bespreking ervan. Den cursusleider verbleef de kiesche taak, 
door vragen uit te lokken en vast te stellen, wat men van het ge- 
lezene begrepen had en het onbegrepene te verhelderen. Hier waren

Herhalen wij nog eens, dat voor ons doel: „de vorming van vol
wassenen" zelfwerkzaamheid beteekent, „het actief, scheppend, oor- 
dcelend aandeel nemen van de cursisten in het te behandelen onder
werp", In Engeland tracht men dit in hoofdzaak te bereiken door 
de voordracht van 

den avond en 
de voordracht. Zelfs is die discussie 

van Onderwijs ter verkrijging van een 
bcitgemeinschaft stelt de cursusleider 
leiddraad voor hetgeen hij met den cursus 
houdt | 
puttenc
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menschen bijeen, wien het er werkelijk om te doen was, zich in dit 
boek te „verdiepen” en er voor zichzelf en gemeenschappelijk het licht 
uit te halen, dat het op hun levensweg kon werpen.

zij het kw

; maant

bespiegeling ■
teekenis van
kort opschrijven, wat zij ervan wisten
zicht was dat frisch en raak.

gevestigd, 
i dagtaak, 
:’:sigacker 

ittgart, onder die 
in de eersten aan 
avonden zijn, na

het Heim.

• merkte dat hij dus blijk- 
zeer verbaasd aan:

*) Omtrent dat te Comburg vind ik vermeld, dat dit geves 
barokslol. Men betaalt voor een verblijf van 3^ maand, kost 
begrepen, f 150.—, of 1.50 per dag.

en ’ en er voor 
het op hun levensweg kon

In Leipzig bracht ik het vorig jaar een, zij het kort, bezoek aan 
een der daar gevestigde Arbeiterheime. Ik vond er een groepje jongens 
en meisjes tusschen de 18 en 25, die daar drie maanden bijeen wa
ren om zich te bekwamen tot propagandisten voor de arbeidersbe
weging. Heel belangwekkend was wat de leider mij liet zien en ver
telde van zijn werkwijze: elk deelnemer moest in korte schematische 
voorstellingen het gelezene samenvatten en aldus toonen wat zij er 
van hadden opgenomen en verwerkt. En het trof me, hoe ieder dit 
op zijn eigen wijs gedaan had, zoodat de schema’s elke zweem van de 
aangeleerde schablone misten. Toen ik opm<-.!.'._ 
baar de „Dalton-methode" volgde, keek hij mij 
hij deed het instinctief, zonder ervan te weten.

Wat een voortreffelijk leider deze jongeren in hem hadden, kwam 
vooral uit in wat hij vertelde van zijn gaan met hen naar 
een „Heim”, bij bosschen ge 
hij aanleiding gevonden, hun

> de natuurgeluide!
:n, ter verrijking ook

de rol

Is een „Arbeitérheim", als te Leipzig, in de stad zelf £ 
dan verwacht men van de deelnemers dat zij, blijvend bij hun 
een vol jaar komen inwonen. De buitengelegcne, als te Dreissig 
(onder leiding van Weitsck) en te Comburg (bij Stut 
van Küssner) werken per trimester. ‘) Overdag gaai 
hun dagelijksche taak in fabriek of werkplaats; de 
een eenvoudig gemeenschappelijk maal, bestemd voor den arbeid 

:r deelnemers, onder leiding van het hoofd van
>pen twee cursussen tegelijk: de eene meer wetenschappelijk, 
in kunsthandwerk. Samen leggen zij meest beslag op drie 

avonden; de overige worden bestemd voor gemeenschappelijke lectuur,

zeslïgd is in een oud 
en inwoning in-

van zijn gaan met hen naar buiten; in 
gelegen, niet ver van een station. Hier had 
i aan steedsch gedaver gewende ooren te 

wijzen op de natuurgeluiden en hen er toe te brengen die uit te drukken 
in woorden, ter verrijking ook van hun taalbesef en taalvermogen. Ook 
het stationnetje gaf aanleiding fcn tot geluidstudies èn tot economische 

over de rol van den spoorweg; van een station; de be- 
het verkeer. Ook hier moesten de deelnemers in het 

en dachten. En in menig op-
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De vraag, die voor de hand lag ten aanzien van de keus der 
onderwerpen, die dan toch alle deelnemers moest aanlokkcn, deed ik 
bij mijn ontmoeting met den leider van het Volksunterricht Prof. 
Hermberg. En zijn antwoord bracht een der geschilpunten naar voren, 
dat ook op het Haagsche Congres behandeld was: breng gelijkgezinden 
samen en de mocielijkheid is opgelost. Voor de meeste socialistisch- 
gezinde arbeiders hebben de sociale of (en) politieke vakken en onder
werpen de meeste aantrekkingskracht. En zelfs ging Prof. Hermberg 
zóó ver van te beweren, dat deze onderwerpen voor deze arbeiders 
alleen konden behandeld worden door gelijkgezinde leeraars: de mogelijk
heid van een objectief overzicht der Staathuishoudkundige theorieën 
en stelsels werd evenzeer van de hand gewezen als de wenschelijkheid. 
En in deze dogmatische en exclusieve doelstelling van de vorming van 
volwassenen staan — behoeft het nog te worden verklaard? — de 
kerkelijke groepen op geen ander standpunt dan de socialistische. 
Onbestreden is dit standpunt allerminst. Niet alleen door vrijzinnigen, 
die zulk een „gerichte" vorming de mindere achten van de ondogmatische, 
die geen partij-menschen, doch alleen menschen vormen willen. In 
Duitschland staan de mannen van de Freie Bllhnenverein en den 
Hohenrodter Bund — hoewel meest zelf socialistisch —■ op het standpunt 
dat de „ Volksbildner” geen richting of partij mag dienen. Rosenstock 
verwerpt nadrukkelijk de „ WeltanschauungsgemeinschUfte”.1) — En men

') H^eil.<cb (Hooidst. „Die Flaggc mit den Fussnoten) verdedigt liet „onpro- 
pagandislische", „neutrale" (niet in den zin van „zonder overtuiging”) der Volks- 
bildung.

besprekingen, uitgangen, alles met een cultureelen ondergrond. — „lm 
Volkshochschulheim" — zegt het program van Lcipzig — „soll sich 
ein Kreis von 7 bis 10 jungen Arbeitern und Angestellten mit einem 
geistig geschulten Lehrer zu einem Jahre gemeinsamen Lcbcns zu- 
sammenfinden. Der Kreis fuhrt einen gemeinsamen Haushalt mit ge- 
meinsamer AVirtschaftskasse, in die jeder einen Teil scincs Lohnes 
einzahlt. Drei Abcnde der Woche sind planmtissig gelciteter Bildungs- 
arbeit im Sinne der Volkshochschule gewidmet. Die wichtigste und 
schwerste Selbsterzichungsarbeit soll aber im gemeinsamen Leben liegen, 
das dem Einselnen die Werte zeigt, ihm aber auch die Opfer tragen 
lehret, die gemeinsame Lebensordnung mit sich bringt. Am Unterricht 
können ach Aussenschlllcr teilnehmen".

Onder de vakken die beoefend worden, vond ik vermeld: Gesell- 
schaftswissenschaft; volkswirtschaftliche, politische und kulturellc Fra- 
gen; Einfiihrung in die Deutsche Dichtung. — Ter afwisseling Werk- 
unterricht: (Teekencn, linoleutn-snee, etsen, enz.).
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Men kan de volslagen juistheid van deze redcnecring beamen en 
töch toegeven dat, gegeven de geestesgesteldheid van zeer sterk- 
dogmatisch-overtuigde groepen, men best zal doen deze instelling op 
bepaalde overtuigingsdoeleinden te eerbiedigen. Als mcnschen liever 
samenkomen met gelijkgezinden en eer groeps- en klassemenschcn dan 
eenvoudig „menschen” willen vormen, zal men verstandig doen het feit 
te aanvaarden met de overweging, dat het beter is ieders belang
stelling te -bevredigen op zijn wijs, dan ze af te schrikken; nog daar
gelaten de vraag of de nieuwere Duitsche „individualisecrendc” richting 
gelijk heeft in haar reeds vermelde bewering, dat men alleen een wer
kelijke ontwikkeling kan opbouwen op den grondslag van de eigen 
levensbeschouwing der volwassenen. Het is diezelfde overweging die 
de voorstanders der Openbare Leeszalen en Bibliotheken er toe 
gebracht heeft, de Katholieke en Christelijke Leeszalen naast de 
algemeene of neutrale te aanvaarden. Ook wie dit „levensbeschouwings- 
standpunt’’ te beëngend vindt, mag daarbij doen gelden, dat eenmaal 
verlevendigde belangstelling in weten en cultuur, in lectuur en boeken, 
vanzelf ook de intelligenties wekt en dat men tot zelfwerkzaamheid 
geprikkelde intelligenties niet met een „tot hiertoe en niet verder” 
van zelf-doordenken kan afhouden. Zij, die zich tot ideaal stellen: 
menschen te vormen en niet maar „groeps”- of „klassc"-mcnschen, 
kunnen gerust zijn. De ontwikkelingsgang gaat vanzelf hun richting uit.

is, met een der spreeksters op het Haagsch Congres, geneigd de vraag 
te stellen, of niet die „gewichtigste en zwaarste taak der zelfop
voeding in het zich leeren voegen in een gemeenschappelijkcn levens
gang” — welke de Leipziger V.H. voor de bewoners van haar Heime 
aanduidt, — niet nog tot betere toets wordt, wanneer niet, als bij de 
Deensche V. H., alle inwonende leerlingen Luthersch, of, als in die 
Leipziger A. H. allen socialistisch zijn, maar van geschakeerde levens
beschouwing. •) Natuurlijk zou het wat gevaarlijk voor de goede orde 
zijn, indien men overtuigde atheïsten en dito Roomsch-Katholieken 
onder één dak trachtte te brengen, doch men kan zulke uitersten 
vermijden en dan hopen dat juist de omgang met andersdenkenden 
tot wederzijdsche levensverruiming en verdraagzaamheid zou kunnen

*) Mann: Wij wenschen in de V.H. den verschillenden richtine 
voor gemeenschappclijken omgang te bezorgen.— Wcitsch: De gees.. 
met niets dan gelijkgezinden bevordert geestelijke inteelt. — Kii.wie 
het wezen van alle cultuur, dat zij zich niet laat overhcerschen door een 
organisatie zonder zelf schade ie lijden. Want die zoekt niet altijd den mensch 
en de Waarheid om hun zelfs wil, zooals de vorming het doen moet.
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VI. De Velen of de Weinigen.
Moet de „vorming van volwassenen" gericht zijn < 

op de weinigen? Moet zij tevreden zijn met de élite 
werking op enkele groepen (arbeiders; burgers?) of 
licht uitstralen ?

„Vorming van volwassenen” —■ de uitspraak is van den voorma- 
ligen liberalen minister van Onderwijs Viscount Haldane of Cloan —■ 
„wordt natuurlijk niet voor éen klasse gevraagd; is voor alle nood
zakelijk”. Picht en von Erdberg daarentegen willen niet hooren van 
„ Massenbildung." Is hier niet, als zoo vaak, een zekere spraakverwarring 
in het spel?: er zijn immers ook veel moderne „Torens van Babel” 1 — 
De lezer, die zich onze inleidende beschouwing herinnert, begrijpt 
hoe noodzakelijk het is, den kring der belangstellenden zoo wijd mo
gelijk uit te breiden, omdat alleen bij algemeene geestelijke gretigheid de 
toekomst van onze democratische cultuur verzekerd te achten is. Maar 
wij denken er niet langer aan, onzen „sproeier” op de massa te richten. 
Heel scherpzinnig heeft Kaphan de menschen, naar hun psychologische 
gesteldheid, verdeeld in drie groepen: Voor de ééne is de kleinere 
club der „Arbeitsgemeinschaft" aangewezen: het zijn de menschen 
die slechts tot geestesverheldering komen door gedachtenwisscling 
met anderen. Voor de tweede groep is het boek, thuis gelezen, het 
noodige en nuttige: het zijn de menschen die de stille aandacht der 
zclfverzonkenheid verlangen en behoeven. Voor de derde, eindelijk, 
is de tooneelvcrtooning hèt hulpmiddel tot zelfontplooiing: het zijn 
de menschen, die slechts in gezelschap van vele anderen onder den 
indruk van wat zij hooren en zien aan zichzelf onttrokken worden.

Natuurlijk, hij erkent het zelf, zijn er veel schakeeringen en dubbel
gangers; voor velen zullen èn de Arbeitsgemeinschaft, èn het rustig 
gelezen boek èn de tooneelvoorstelling — laat ik er bijvoegen ook 
de „luistercursus” — om beurten behoeften voldoen en bekoring 
brengen. Maar zijn analyse der groc 
wij moeten differentieeren 
wie wij willen en 
hulpmiddelen. En als 
de toepassing komt trouwens wel 
wc geen gevaar bij het zoeken 
ons om de individuen zelf te doen blijft. De Clubs, d< 
uitteraard alleen bezocht worden door hen, die al „belangstellend' 
zijn, worstelen met hun problemen; gedreven worden door een eigen 
doel. Weitsch geeft een opsomming van 360 vragen door mannelijke 
en 241 door vrouwelijke deelnemers in zijn Heim te Dreissigacker 
gesteld !
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de Zelfstudie.’’ J^il en JP'eg, Maart en 
: voordrachten: „Waarom lezen we boeken' 
(herdrukt in SluJiej en Lezingen 1909).

Twee hulpmiddelen van groote beteekenis heeft Kaphan 
die ons beide nog kortelings moeten bezighouden: het bock 
Want ruimer dan hij het deed, zullen wij zeker niet verf 
de muziek — en waar mogelijk de schilderkunst — er bij te 1 
En waarom zouden we de film vergeten, als die ons helpen kan?

De lezer zal begrijpen, dat ik voor mij aan het Boek — persoonlijk 
of eerst in clubs gelezen — een zeer groote rol toeken in het werk 
voor volwassenen: in de toespraak, die ik in het najaar van 1927 
mocht houden ter opening van de Volksuniversiteit te Eindhoven, ') 
heb ik over de bijzondere waarde van het boek voor de zelfstudie 
nog eens uitgeweid. Wij denken er niet meer aan, in zgn. „populaire” 
geschriften een moeilijk onderwerp te „vulgariseeren”. Maar wij ver
liezen allerminst uit het oog, dat het wenschelijk blijft, voor den 
zelfontwikkelaar werken beschikbaar te houden die onderscheiden 
graden van inspanning vorderen. Wie er genoeg van heeft, door onze 
musea te dwalen of te hollen zonder eenig besef van wat hij er zoeken 
komt, en nu ook wel het vermogen om schilderkunst werkelijk te 
genieten in zich wil aankweeken, kan voor zijn lectuur een volgorde 
nemen als Wiggers-v. IJsselstein: Schilderijen zien; J. W. Stcenhoff: 
Schilderkunst der ige en 20e eeuw, om te eindigen met Prof. A. Ver- 
meylen's Geschiedenis van Schilderkunst en Plastiek. Doch de echte 
waarde die deze boeken — en soortgelijke — voor ons doel kunnen 
hebben, zullen velen er stellig pas uit peuren, als men hun in de ge
legenheid stelt, ze met anderen onder leiding te lezen en meteen 
telkens weer door Museumbezoek het gelezene te versterken en door 
het inzicht tot „genieten" te komen.

Hier passen tweeërlei opmerkingen.
Ten eerste, dat wij onze Volwassenen tot de Kunst willen brengen 

niet om hen tot meepraters er over te maken, maar tot mecgcnieters. 
En dat dus „kunstverklaring" en „kunsthistorie" geen ander doel 
voor ons kunnen hebben dan hen te doen begrijpen, dat in elke werkelijke 
kunstopenbaring het tijdelijke en het eeuwige ligt, en welk genot, d. i. 
bevrijding, verruiming, verdieping, ontroering de kunst ons geven kan, 
als wij door het tijdelijke heen tot het eeuwige ervan weten door te 
dringen. Wie ook verder de technische en cultureele waarden van 
den ontwikkelingsgang der Kunsten wil leeren kennen, zal toch altijd 
moeten beginnen met de ontwikkeling van zijn vermogen: zich aan 
haar over te geven.

De tweede opmerking geldt den cursusleiders, over wie wij trouwens

April 1928 — vg).
i?" en „Hoe lezen
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Over „tooneelkunst" en „muziek” in verband tot de V.U.’s zijn, op 
het Haagsche Congres, zekere bittere uitingen gehoord van de zijde 
van reeds lang bestaande „co-operatieve” vereenigingen van bezoekers.

nog wel nader zullen moeten spreken. Hier moge iets gezegd worden 
over hun verhouding tot de boeken over hun onderwerp. Het treft 
mij, hoe zelden cursussen worden aangekondigd, die beoogen het ge
meenschappelijk lezen van een boek, zooals het straks aangehaaldc 
Barchcmsche voorbeeld. Is hierbij, zou ik willen vragen, niet al te zeer 
hetzelfde individualisme en behoefte tot persoonlijk „schitteren” in 
het spel, dat heel ons onderwijs bederft door de eindeloosheid van 
telkens nieuwe leerboeken? — Het leiden van zoo'n cursus die niets 
beoogt dan een belangrijk boek tot het persoonlijk geestelijk eigendom 
van de cursisten te brengen, is een taak van den „dienstknecht in 
het huis”. Is men zich wel bewust er - van, dat „dienen" de eerste 
plicht is van het leiderschap?

Naast dit gemeemschappelijk lezen van één bock, is er bovendien 
een belangrijke taak te volbrengen in verband met onze Openbare 
Leeszalen en Bibliotheken, en wei, de cursisten wegwijs te maken in 
de daar bijeengegaarde schatten.

Buitenlandsche Bibliotheken zoo goed als Musea — (ik denk aan 
de rondgangen, door de directie v.h. Britsch Museum georganiseerd) 
ondernemen zulke inwijdingstaken zelfstandig en de doorWalter Hof- 
mann te Dresden-Plaucn aangevangen „individualiseerende” gebruiks- 
methode van de bibliotheekschatten heeft een eigen beteekenis gekregen.

Ten onzent heeft Prof. Dr. Martin, in zijn dubbele hoedanigheid 
van directeur v. h. Mauritshuis en bestuurslid der Haagsche V. U. 
herhaaldelijk verband gebracht tusschen beide instellingen door zulke 
cursussen plus rondgangen. Doch er is nog geen sprake van, dat onze 
V. U.’s regelmatig en gezet werkcursussen organiseeren in samen
werking met de Openbare Leeszalen, met geen ander doel dan de 
daar bijeengebrachte cultuurschatten nader tot het publiek te brengen 
en dit er wegwijs onder te maken. (Zie naschrift op slot-pagina.) Het 
is al heel veel, als er samenwerking ontstaat tusschen cursusleider en 
O.L. in dezen zin, dat de eerste regelmatig bij zijn uitgegeven overzichten 
wijst op de daar over zijn onderwerp verkrijgbare werken en de O.L. 
bizonderlijk voor dat doel aanschaft, wat haar, naar het deskundig oor
deel van den cursusleider, ontbreekt. Volksuniversiteit en Openbare 
Leeszaal staan al te veel „naast" en „los" van elkander; een voorbeeld 
van onze chaotische werkwijze.



376

j de „volks- 
le directies

'ingen dat zulk een 
die volgt hoe onze 

i te werken — of gedwongen zijn te werken — 
lat, in het algemeen, ons tooneel (gelijk onze 

mag. Waardelooze „trek- 
van cultureelc en artistieke 
volwassenen ligt er stellig 

i belangrijk veld van effectieven arbeid: wie 
hetgeen op dit stuk in Duitschland gebeurt: 

’ verspreide Volksbtlhnevereine; door middel 
overheidswege gesubsidieerd; daarnaast 

op religieuse grondslagen meest door middel van liefhebbers 
e Deutsche VolksspielkunstverbHnde, zal moeten erkennen, 

werkzaamheid te bestudeeren valt van zeer wijde strekking, 
aangehaalde analyse der schouwburg- 

In Engeland wordt — getuige het 
over The Stage and Adult Education — 

van het liefhebberijtooneel, dat ook

die klaagden over het treden der V.U.’s op het reeds door hen be
ploegde gebied. ~ De vragen, die hier vóór alles te stellen vallen, 
zijn: „wie volbrengt het werk best"? en: „hoever kunnen beide in
stellingen tot overleg en samenwerking komen?” — Blijkt het dat de 
V.U. — als krachtiger organisatie — haar leden betere en hoogcre 
kunstuitingen kan brengen, dan behoeft het geen betoog, dat het te 
gronde gaan van de pioniers-vereeniging het aangewezene is, tenzij 
zij kans ziet, iets eigens en bizonders te brengen. Nog gelukkiger 
echter lijkt het, als beide tot samenwerking kunnen komen en zij langs 
dien weg mogelijk maken, wat geen van beide op eigen houtje vermocht 
te bereiken.

Het is vooral ten opzichte van tooneelvoorstellit 
samenwerking in ons land zich opdringt. Niemand u 
Tooneeldirecties plegen 
zal kunnen beweren d< 
orkesten) als een cultuur-instclling gelden 
stukken" omnevelen de enkele voorstellingen 
waarde. Voor het werk ten behoeve der 
in den Schouwburg een 
kennis heeft genomen van 1 
door de over heel het land 
van de Wanderblihnen, van 
door de op religieuse grondslager 
werkende Deutsche Volksspielki 
dat hier een 
waarbij wij Kaphan's straks 
bezoekers niet zullen vergeten, 
rapport der Staatscommissie 
vooral veel bereikt door middel 
in Vlaanderen (waar het rondtrekkend Vlaamsche Volkstooneel de 
laatste 10 jaren een cultuurtaak van sterke beteekenis vervult) in het 
zgn. „Patronaatstooneel" een merkwaardige vernieuwing ondergaat.

In ons land nu zijn het voornamelijk de Haagsche en Rotterdamschc 
Volksuniversiteiten, die de laatste jaren hun leden allerlei toonccl- 
voorstellingen geboden hebben, terwijl Het Nut v. h. Algemeen een 
klein rondreizend tooneelgezelschap onderhoudt en naar de kleinere 
plaatsen uitstuurt, waar onze toch zeer reisgretigc tooneelgezelschappen 
niet kunnen komen. Maar onze beide V.U.’s — zoo goed als onze 
Amsterdamsche Afdeeling der W.B.-Ver; de Haagsche Ver. Kunst 
aan Allen, het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, zijn — evenals de 
Gemeentelijke Commissies, die in Amsterdam en den Haag 
voorstellingen" bezorgen — geheel afhankelijk van wat dc
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Kon men tot samenwerking komen, deze organisaties zouden meer 
kunnen bereiken voor ons doel, vooral daar de beide Gemeenten met 
hun ruime subsidies een invloed van beteekenis op de keus van stukken 
en het gehalte der bezetting zouden kunnen oefenen; een invloed, 
waarvan thans wel al te weinig blijkt.

Bij die keus van stukken zal men vooral niet alleen op h 
en ook weer niet op een „tendenz" mogen letten. Het zal 
moeten zijn, waaruit de innerlijke worsteling van den schrijver met 
de wereldproblemen spreekt; van sterken adem, ruime visie, machtige 
stuwing en diepe ontroering, zoodat de toeschouwers er door worden 
gerukt uit hun eigen engheid 'en zelfbeslotenheid en 
meeleven met het kosmisch gebeuren.

Zoo weinig is in het algemeen ons liefhebberij-tooneel van beteekenis, 
en zoo huiverig is men — en in dit verband terecht — bij ons voor 
„gcliefhebber", dat men allicht geneigd zal zijn de schouders op te 
halen voor het denkbeeld, dat juist voor de vorming van volwassenen 
veel goeds is te bereiken door middel van voorstellingen van dilettanten. 
Doch hier minder voor de toeschouwers dan voor de uitvoerenden. 
En dat dus als onderdeel van het werk der V.U.’s het „instudeeren" 
van tooneelwerken onder leiding geenszins onbelangrijk geacht mag 
worden.

Voorbeelden voor wat in die richting als „opvoedkundig” is na te 
streven, heeft men bij den arbeid met jongeren hier te lande in Rotterdam 
gegeven, waar onder leiding van Ds. C. Fetter Ibsens Peer Gynt 
en in het Clubhuis „ De Arend" het oude volksspel van Dr. Faustus 
ten tooneele zijn gebracht. Vooral dit laatste wees de juiste richting 
aan, vermits men ón de costuums èn de tooneelinrichting geheel als 
arbeid der uitvoerende jeugd liet vervaardigen. Doch indien onze V.U.’s 
zich hierop gingen toeleggen, zouden zij zeker het voorbeeld van het 
volkshuis te Bath (Engeland) moeten volgen, dat deelneming aan de 

mkelijk stelde van het vooraf volgen van een 
>raak en voordracht. Het is toch van groot belang, 
lefhebbers begrijpen hoezeer ook zij, evengoed als 

van koren, een voorafgaande scholing behoeven. Met die 
deelneming in het vooruitzicht zal de „werk"-cursus zeker te gretiger 
gevolgd worden. De waarde voor de deelnemers aan deze uitvoeringen
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irlijk. Utrecht en Rotter-

VII. De vorming' van Leiders.
Toen men uit Londen ons uitnoodigde een Ncderlandsche groepte 

vormen van The Worlds Association of Adult Education bleek een der 
eerste programmapunten: de onderlinge uitwisseling tot studiereizen 
van „teachers in A.E." En nadat wij ons rekenschap ervan gegeven 
hadden, wat men daaronder verstond: „iemand die zich geheel aan de 
vorming van volwassenen wijdt", moesten wij bekennen dat in ons 
dóbr-examend Vaderland dit bizondere genus toch nog niet bestaat.

Inderdaad, wij hebben ten onzent wel een klein getal cursusgevers, 
die nu al jaren meeloopen en regelmatig dit zelfs aan meer dan één 
V. U. doen. Maar het wordt toch geen stelselmatig beoefend en op 
paedagogiek en psychologisch inzicht gegrond levenswerk, zooals er 
trouwens bij ons geen sprake is van den Engelschen „student", die 
zich voor 3 jaren verplicht een cursus te volgen. Onze bezoekers der 
cursussen mogen voor een zeker percentage trouwe klanten zijn; zij 

der cursussen die zij van jaar tot 
nog niet aan toe, een werkplan 

van cenige jaren op te stellen — zooals Weitsch er een ontworpen 
heeft — waaraan een toehoorder zich gezet omhoog kan werken. De 
cursusgever weet niet dan vagelijk tegenover wie hij zal komen te 
staan, en zijn grootste moeilijkheid blijft — ik weet het bij onder
vinding — den grondslag van ontwikkeling en 
te peilen, waarop hij bouwen kan. Ook de 
onder zijn toehoorders maakt dit uiterst bezwaar

vinden wij treffend geteekend in uitspraken van Engclsche zijde: door 
het zich inleven in geheel andere personen, toestanden, verhoudingen 
voelt men zich geestelijk opgcfrischt en verruimd; de „ontlading" of 
katharsis, waarin Aristotcles de gunstige werking der tragoedien op 
de toeschouwers zag; de „overdracht" die de Frcudiaansche methode 
zoekt te bereiken tot genezing van zielekwalen, zien wij hier plaats 
vinden bij de deelnemers, die erdoor onttrokken worden aan den 
druk der klemmende levensverenging door hun bestaan van alledag. 
En zoo bij de keus van stukken ook gelet wordt op „voornaamheid", 
waarvan een wijding uitgaat (waarbij dit woord geenszins in louter 
religieusen zin bedoeld is) kan het meewerken aan die vertooning 
tevens de betcekenis erlangen van een verhooging van levensplan en 
verdieping tot zelfinkeer, die in het hedcndaagsche bestaan van velen 
te zeer ontbreken.

En al wat kan strekken tot deze „ Levensverrijking, Levensver- 
ruiming, Levensverdieping” door schilderkunst, muziek of film is den 
werkers aan de V. v. V. vanzelfsprekend even welkom hulpmiddel.
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dam verstrekken aan de docenten 
onderwijs der deelnemers. Naar 
de kennisneming van deze gegevens echter weinig invloed op de sprei 
cn hun wijze van uiteenzetting; ook niet op hen, die uit het h< 
spreken. „Instelling” op de psychologie en ontwikkeling der hoorders 
blijkt voor de meerderheid onzer docenten een te moeilijk vraagstuk. 
Dat deze gegevens gewoonlijk pas ongeveer een week vóór den aan
vang van een cursus kunnen worden verstrekt, maakt het voor de 
docenten wel heel moeilijk zich „in te stellen". Ik herinner mij, uit 
het eerste jaar van de Haagschc V.U., een teekenende ervaring: Annie 
Salomons zou een cursus geven over de letterkundige beweging der 
tachtigers. De zaal was boordevol; misschien wel een kleine 500 in
geschrevenen, meest meisjes en jonge vrouwen. Ter inleiding ving de 
spreekster aan, heel juist op zichzelf, met de vóortachtigers: Bosboom- 
Toussaint, Potgieter, de Genestet, ten Kate, Emants. — Maar als ik 
rondkeek door de zaal moest ik mij telkens afvragen: zijn de namen 
van deze auteurs en de titels van hun werk iets meer dan klanken 
voor de 90 °/0 van deze luisterende schare? — Kan de kenschets van 
hun werk (noodzakclijk kort in dezen tijd van een uur vóór de pauze) 
dezen luistervinken dus werkelijk iets zeggen? — Moet men niet maar 
beginnen met aan te nemen, dat zij van niets weten? En dus 2, 3 
avonden aan die voorgangers en hun werk wijden, en het zóó ken
schetsen, dat later de karakteristiek der Tachtigers scherp voor hen 
op kan rijzen ? Of wel, hun vooraf een boekje doen lezen, waarin die 
noodzakclijkc vóórkennis wordt bijgebracht. Ik weet — ook alweer 
uit eigen ervaring — dat deze methode den voordracht- of cursus
gever aan het gevaar blootstelt, door het klein percentage „wetenden” 
voor „oppervlakkig” te worden gescholden. ’) Maar wij moeten werken 

de niet-wetenden. En wij moeten vooral er voor waken dat op 
docenten, niet toepasselijk worden de regels van de Genestet:

') Jarcn geleden gaf ik in Middelburg een lezing over Shaw. Ik ging daarbij 
uit van mijn veronderstelling, dal men zijn stukken niet zou kennen, en ik dus 
eerst den inhoud moest vertellen, om ze pas daarna te kenschetsen: de methode, 
die ik ook heb gevolgd in mijn Gexbiedenü eai'i bel Drama.

In Hel l-'aderlam) gaf Alb. Plasschacrl, die in Vcere woonde, een vernietigend 
verslag van mijn „oppervlakkige” lezing. Ik meen nog altijd, dat voor 95% van 
mijn publiek ik de juiste methode gevolgd heb. Mijn voordracht over Ibsen in 
den Rolterd. kunstkring in 1903, waarbij ik verondersteld had dat mijn publiek 
gemeenzaam genoeg was met den inhoud der stukken, om inijn kenschets en 
toespelingen te kunnen volgen, had mij voldoende geleerd, hoe gevaarlijk die ver
onderstelling wa s ook tegenover een „zeer ontwikkeld” publiek.
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top, 
het samengestelde

Is dat uithcemsche geleerden-woord: docent niet op zichzelf al on
gelukkig? Wijst het niet op een afstand tusschen den wijsheid- en 
kennisuitdeeler en zijn aan zijn voeten zittend publiek? Zou cursusleider 
niet veeleer het juiste woord geweest zijn, om dadelijk aan te wijzen, 
dat er een gemeenschappelijken onderzoekingstocht ondernomen ging 
worden, waarbij als leidcr optreedt wie cenigcrmate den weg kent? — 
Zou dit niet veeleer het besef gewekt hebben, dat men niet een „geleerd- 
heidstaak” maar een x<7r/oZr-paedagogische taak vervullen kwam? — 
Prof. Molengraaf! heeft het op het Haagschc Congres heel duidelijk 
gezegd: „wij hebben menschen noodig, bezield met toewijding, menschen, 
die door en door voelen, dat zij staan voor de taak, om den menschen 
tot wie zij spreken, het leven rijker te maken”. En daarom moeten 
wij kieskeurig zijn in de keuze van degenen die wij uitnoodigen.

Menschen met hart voor hun toehoorders, die — gelijk de heer 
Frans Vink (docent in muziekgeschiedenis te Rotterdam) ■— waardeeren 
als er een „vriendschappelijke verhouding” ontstaat tusschen leider 
en cursist en die zelf van hun cursussen leeren; „die niet alleen willen 
geven, maar ook deemoedig ontvangen”, zooals een ander hooglecraar 
(Prof. Dr. Haitsma) het op hetzelfde congres voortreffelijk omschrcef; 
—- menschen, natuurlijk, die hun onderwerp zoo geheel beheerschen, 
dat zij den vorm kunnen vinden (en er zich allerminst voor schamen) 
waarin het voor hun toehoorders bevattelijk wordt. Ook doordat zij 
zich rekenschap ervan geven, dat de begrippen, die het volk aan be
paalde woorden verbindt, niet dezelfde zijn van het „wetenschappelijk” 
denken. •) — Menschen, die niet denken aan een schittersucccs als 
redenaar (zooals Romain Rolland in zijn schets van de Parijsche Volks
universiteit ze te pronk heeft gesteld 2) maar die weten te „dienen” 
in een groot en heel moeilijk en moeizaam werk. Leiders, die beseffen 
dat zij een aantal wcetgierigen voor zich zien, die zij zullen afschrikken 
zoo zij hun het bergbestijgen ongewende lichamen al te moeilijk maken, 
en die, zelf warm aangedaan door hun liefde tot het hoogere, hen 
heel geleidelijk zoeken mee op te voeren tot den top, vanwaar ook 
zij eenmaal heel dien opbouw van het samengestelde berglandschap 
kunnen overzien.

Maar kunnen wij hen ook tot dit werk opleiden? Het denkbeeld 
is geopperd op het Haagsch Congres door den heer Hovens Greve, 
secretaris van het Nut van het Algemeen; een man dus ook van een 
uitnemend praktische werkwijs, die ten volle staat in het dienende

') Mann, l. a. p. — Ik wees op dit verschijnsel ook in mijn voordracht: Hoe 
lezen we boeken beet ?

’) Jean Cbritlopbe.
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menschen zijn, en 
bestemd zijn.

Men zal dus een anderen weg hebben te volgen. Maar ik moet 
erkennen dat in ons land, waar het al zoo moeilijk is, deskundigen 
er toe te brengen zich bij het schrijven van boeken aan een bepaald 
schema te houden en aan hun lezers te denken — al wordt dit de 
laatste tien jaren beter — ik evenmin zou weten, wie hier als „vormers" 
zouden moeten optreden, noch hoe zij het zouden moeten aanleggen. 
Misschien zal de eenige methode blijken: degenen, die zich tot „Volks- 
bildner" of „Leider van volwassenen" willen vormen, — indien hun 
gehcele persoonlijkheid hen daartoe geschikt doet lijken — in staat 
te stellen op te treden als leiders van kleinere ontwikkelingsclubs, 
of een driemaandelijksch verblijf in een Arbeiler/teim, een tutorial class 
mee te maken, waar zij in onmiddellijk contact met de deelnemers 
komen, en vanuit en door dit contact hun weg met hen samen hebben

Doch hoe zal men de juiste methode leeren en wie zal dat doen? 
Rosenslock heeft in zijn opstel „Die Ausbildung des Volksbildners" *) 

het denkbeeld uitgewerkt, om 4 docenten, elk beoefenaars van een 
bepaald vak, een aantal weken te vereenigen, om onder elkander naar 
den weg te zoeken, hoe hun kennis te verspreiden, leder vakman 
heeft dan ten aanzien van zijn eigen vak telkens drie leeken tegenover 
zich, om te toetsen of zijn uiteenzettingen voor die leeken verstaanbaar 
zijn. De fout van het denkbeeld lijkt mij toe te liggen in het feit, 
dat die drie anderen dan toch in elk geval wetenschappelijk geschoolde 

niet de ongeschoolden voor wie de cursussen ten slot

spoedig den
een volgend jaar zullen de inschrijvingen zoo mager 
niet verder doorgaat. Doch dit is een „rough-and- 

, gegrond op het „nothing succeeds like success", die 
t dat de cursisten krijgen wat hun toekomt, noch dat 
sn als cursusleider verloren gaan, wier verlies voor het 

Iers hebben niet jaren 
contact te krijgen met

een anderen weg
ons land, waar he

zich bij het schrijven

leven ten bate van het algemeen. Ook ik zelf heb de vraag al te 
berde gebracht in onze Nederlandschc studiecommissie, doch meer 
omdat ik er de noodzakelijkheid van in-, dan den weg er toe open zag. 
In zekeren zin gebeurt er al een, laat ik het noemen, negatieve schifting, 
zoowel door de cursisten als door de Besturen der V.U. Wie geen 
slag heeft, zijn (haar) hoorders te boeien, tot hun innerlijk te spreken, 
hun belangstelling gaande te maken, zal al heel spoedig den cursus 
zien verloopen en een volgend jaar zullen de inscl 
zijn, dat de cursus 
ready method", f 
noch waarborgt dat de cursisten krijgen v. . 
er geen krachten als cursusleider verloren gaai 
werk van beteekenis is: Hoeveel tooneelspelc 
moeten worstelen, vóór zij de kunst leerden, < 
hun publiek?
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’) Over zulke samenkomsten, zie Mann
2) Een ontwerp voor zulk een program 

blemen, hem te Dreissigacker voorgelegd.

het oordeel van de leiders 
inen zij aan meer omvang- 

dic leiders in hun proefjaren regel
den secretaris der V. U. tot onderlinge gc- 

trengen, ') zullen fen zijzelf èn dc secretaris ont- 
i kunnen doen omtrent de beste „paedagogische" werkwijzen 
-assen cursisten.

Ideale leiders zouden, onmiskenbaar, kunnen voortkomen uit den 
volkskring zclven, indien zij althans, bij hun „hoogcr-klimmen” het 
contact met hun afkomst niet verloren en wel wijder inzicht, doch 
geen geestelijken hoogmoed verkregen hebben. Te Holybrook House, 
Reading, Engeland, wordt een bizondcre zomerschool gehouden voor 
de vorming van leiders (tcachers). Maar hoe men daar te werk gaat, 
is mij onbekend.

De vraag is geopperd, en zal zeker ernstige overweging verdienen, 
of niet ook voor de „leiding" zelf van onze Volksuniversiteiten een 
meer systematische opleiding en wetenschappelijke organisatie noodig 
is. Wie een Overzicht raadpleegt van de programs onzer groote V. U.’s 
ziet daar een heirleger van onderwerpen op de gretige bezoekers 
losgelaten, niet anders gedifferentieerd dan naar de vakken cn onder
verdeeld in louter twee groepen: de A’s en B’s, d.w.z. voor bezoekers 
met geen ander dan L. O. en bezoekers met meer voorbereidend, 
middelbaar of Hoogcr Onderwijs. Men vraagt zich dan wel ccns af, 
of ook hier minder niet meer zou wezen? Of het niet wenschelijk zou 
zijn, een zeer gezette studie te beginnen van de verschillende „disci- 
plinen" of „leergangen"; deze te splitsen in opstijgende reeksen, zoodat, 
wie bijv, neiging voelt om zich in natuurwetenschappelijke richting te 
ontwikkelen, het eene jaar cursus I voor zich aangewezen ziet; het 
andere jaar cursus II en zoo verder, in stijgende lijn? En datzelfde 
voor de andere groepen van vakken?2) Hier ligt voor de Centrale 
Vereeniging van Volksuniversiteiten een taak te wachten, waarbij zij dan 
door deskundigen en vakmenschen, samen met reeds in de praktijk der 
Vorming van Volwassenen dooroefenden, die geacht kunnen worden 
de geestelijke bagage en de behoeften der bezoekers te kennen, voor 
eiken tak van Wetenschap zulk een algemeen schema zouden moeten 
opmaken; niet als voorschrift, maar als leidraad voor de V. U.’s in 
de verschillende steden. En van de bestuurders en dagelijksche leiders
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er wel vel 
zijn eiger 
terieele c 
dat hier

men dan mogen verwachten, dat 
rekenschap te geven van de vraag- 
en wetenschappelijk, die de leiding

— of leidsters — der V. U. zou 
zijzelf niet nalaten, zich grondig 
stukken: sociaal, psychologisch 
van hun instelling met zich brengt.

Natuurlijk zal daarom die leiding altijd soepel moeten blijven; ge
voelig voor de golvingen en stroomingen van den tijd. Maar boven 
dat tijdelijke zal het algemeene richtsnoer voor het werk moeten 
gesteld worden. Andermaal mag ik hier wellicht herinneren, hoe wij, 
als leiders onzer W. B. te werk zijn gegaan en gaan met onze Ency- 
clopaedie in Monografieën. In overleg met Prof. G. Heymans hebben 
wij eerst een groot algemeen schema opgesteld. De invulling en uit
voering moest zoowel afhankelijk blijven van de mogelijkheid, geschikte 
bewerkers voor een onderwerp te vinden, als van de in den loop der 
jaren zich voordoende vraagstukken. Maar telkens houden wij toch 
het oog op het algemeene schema; en op de algemeene strekking van 
de reeks: geen Handboeken van Wetenschap, maar Inwijdingen tot de 
Problemen der Wetenschappen. Het is uiteraard moeilijk genoeg, aan 
dit algemeene program vast te houden. Ik beweer volstrekt niet, dat 
wij dit altijd hebben kunnen doen. Maar het bezit van zulk een 
algemeen program is ons toch tot een grooten steun geweest. En ik 
kan niet nalaten te meenen, dat ook voor onze V.U.’s zulk een algemeene 
leidraad hoogst noodzakelijk, zoo niet onontbeerlijk is. Vooral in den 
geest, als hierboven aangeduid.

VIII. Slotbeschouwing.

Hoe meer men zich inwerkt in vraagstukken, die met de vorming 
van volwassenen samenhangen, hoe meer wij komen tot de erkente
nis, dat wij in ons land nog wel zeer aan het begin staan van den 
arbeid! Dat de principieel-pacdagogische vragen eenerzijds nauwelijks 
zijn aangesneden en onder ons volk, ondanks den oogcnschijnlijken bloei 
van Volksuniversiteiten, Ons Huizen, Instituut van Arbeidersont
wikkeling, Openbare Leeszalen en onze W.B., nog maar een klein 
getal menschen bereikt worden en vooral v an heel weinig lust blijkt, 
zich aan gezette zelfontwikkeling te wijden. Wat vooral treft, is dat 

velerlei en van vele kanten beproefd wordt, maar dat ieder 
:n gangetje daarbij gaat. En dat onze gemeentelijke en minis- 
departementen van onderwijs zich nauwelijks bewust blijken, 
r een wijd arbeidsveld braak ligt, dat zonder hun werkdadigen 

steun niet wel te ontginnen valt. ')
Wat vooreerst zal moeten gebeuren, lijkt mij toe te zijn het bijeen-

•) Art. 1481 der Duitscbe Rijksgrondwet verplicht Staat, Landen en Gemeen
ten, de Volkshochschulen te steunen.
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i omvang de „bovenbouw" zou xvo 
 van Volwassenen" en gedragen 

werk in den kring van die groote centra

brengen in verband van wat nu geheel op zichzelfstaand chaotisch 
werkt: plaatselijk door Ontwikkelingsraden; landelijk door de stichting 
van een Centraal Bureau; beide instellingen met geen ander aanvankelijk 
doel dan: terreinverkennen; verzamelen van kennis omtrent hetgeen 
gebeurt; opwekkingen verspreiden tot samenwerking — waar die 
mogelijk schijnt — en vooral tot het aanvullen van de leemten in de 
bestaande werkwijzen. Zullen onze V.U.’s kunnen worden de boven
bouw, die zij bestemd zijn te wezen, dan moeten allereerst de tusschen- 
liggende schakels, die tusschen hen en de opgroeiende jeugd al bestaan 
en werken, zoodanig met haar verbonden worden, dat zij dezen V.U.’s 
steeds nieuwe toevoer van belangstellenden verzekeren. Dan moeten 
over heel het stadsgebied en omgeving, waar zij werken, de vangarmen 
systematisch zijn uitgezet, en moet daarbij vooral niet vergeten worden, 
dat er instellingen noodig zijn, die voor allen, die geen middelbaar 
onderwijs genoten, de grondslagen van elementair historische en natuur
wetenschappelijke kennis leggen, waarzonder het volgen van cursussen 
aan een V.U. moet blijven als het bouwen op wegzakkend veen: ik 
heb al aangeduid, dat ik hier de taak zie voor onze Volkshuizen. En 
die V.U.’s zelve zullen dan nog tot geheele nieuwe werkwijzen en 
taakopvattingen moeten komen.

Bij dit alles zal het Centraal Bureau het middelpunt moeten worden 
van heel het werk in den lande. Van al wat hier en in andere landen 
gebeurt moet het op de hoogte blijven en den werkers op de hoogte 
brengen: een tijdschrift als dit (Volksontwikkeling, door het Nut v. h. 
Algemeen uitgegeven), kan in samenwerking met dat Bureau tot een 
ruimer taak groeien. Van dat Bureau zullen de jaarlijksche landelijl 
samensprekingen moeten uitgaan van telkens een zich opdringer 
vraagpunt en het zal, door zijn voorafgaande voorbereiding en leiding 
moeten zorgen, dat de besprekingen minder babylonisch-verwarrend 
worden dan op dat eerste Haagsche Congres, waar ieder naast den . 
ander heen sprak en een onderwerp als „zelfwerkzaamheid”, (toch 
het grondidee van Pestalozzi’s Opvoedkunde!) behandeld kon worden, 
zonder dat men zelfs het vraagstuk in zijn wezenskern ook maar even 
benaderde! En natuurlijk zal het de taak van dat bureau worden te 
trachten, de uitkomsten der samensprekingen te helpen omzetten tot 
daden; of een volgend maal — indien dat noodig blijkt — tot meer
dere klaarheid te brengen.
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En achter den hof, waaromheen deze „massale” gelegenheden ge- 
roepeerd zijn, volgt de hof der Bezinning en Verdieping, met zijn 
ele clubvertrekken; zijn woningen voor wie zich langer, in verband 

met anderen, aan hun vorming willen wijden. In deze vertrekken zullen 
de groepen, die bijeen willen blijven op den grondslag hunner bepaalde 
levensbeschouwing, zoo goed hun onderkomen moeten vinden als zij, 
die in volkomen geestesvrijheid willen bouwen aan de nieuwe cultuur; 
gelijk in onze moderne zickenverplegingen elk patiënt zich kan laten 
behandelen door zijn eigen arts. Er zal geen bevoogding zijn van de 
ccnc richting over de andere; wèl: onderling wisselen van ervaring 
en inzicht, zoodat alles ter toets komt, het ovcrgeleverde als het 
wordende, en uit de veelheid van inzicht de synthese geleidelijk zal 
kunnen groeien.

En in de grootcre steden zullen de filialen, gelijk thans alleen de 
Bibliotheken die kennen, van de moeder-Universiteit zich straalsgewijs 
verbreiden en trachten de velen te omvangen, die te ver weg wonen 
van het Centrum, om daar regelmatig heen te trekken. Ook die 
filialen echter zullen het karakter van ruime veelzijdigheid dragen en 
'elcgcnhcid geven tot persoonlijke differentiatie van het werk.

Het zullen ook de „Ons Huizen" zijn voor de meer eenvoudigen. 
Over de „leiding” hebben wij al gesproken. En de geldmiddelen? 
Tenzij een of meer onzer geldmagnaten op Amerikaansche wijze het tot 
stand komen van zulk een complex mogelijk maakt, zal dit overgclaten 
moeten worden aan den gemeenschapszin der gemeente-burgerijen, 
waarbij als een idealistische verwachting de samenwerking uit Alle 
kringen met het officicele Gemeentebestuur zou mogen worden voorop
gesteld: de arbeiders hun werkkracht en kunde, de overige burgers 
hun offers aan geld brengend. Zooals in de Middeleeuwen de kathe
dralen gebouwd werden en nog in onze dagen voorbeelden van zulken 
gemeenschapszin voor cultureelc doeleinden (ik denk aan het Amster- 
damsche Concertgebouw en Orkest en het Rotterdamsche Raadhuis) 
gelukkig geenszins ontbreken. Het complex zou immers ook geleidelijk, 
zeg in tien jaren, voltooid kunnen worden en het geraamde bedrag
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voor zulk een grootsch geheel dus ook geleidelijk geofferd. ’) Natuurlijk 
zouden Provincie en Rijk in de exploitatie-kosten moeten bijdragen

in onze steden, met hun toenemende jacht naar „efficiency” fen 
oppervlakkig levensgenot, zal zoo'n waarachtigc Volksuniversiteit staan 
als de Oase van Bewustwording, Zelfverdieping, geestelijke Verruiming 
en Schoonheidsbeleving, waar de werkende menschen tot innerlijk- 
levende menschen kunnen groeien.

Naschrift tijdens de correctie: De Haagsche V. U. kondigt 
het a.s. ^Winterseizoen zulk een Inwijdingswerkcursus tot de Op 
Leestaal aan, te geven door den directeur daarvan, dr. H. E. Greve.
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Schema voor een „vrijstaand" Gebouwen-Complex eener 
„Volksuniversiteit” in een groote stad.
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Sommigen kochten. Anderen niet. De klasse-j 
niet. Wie geld had, smulde. Wie het niet bezat

wat rond.
er vlak bij hen een

een anderen stralenden zomerdag, waar 
waren der vliegmachines. Een 

en log over het veld. Toen rees zij.
i groote sierlijke vogel. In de loodsen waren 
>nden worden; al het vernuftige van bouw

/'"Xok dit heb ik gezien op mijne zwerftochten.
Het was ’s morgens nog geen tien uur. Ik was op 

waar in aquaria wonderen van visschen te zien waren 
nog van allerlei ander merkwaardigs.

Met mij waren er klassen van schoolkinderen, elf- en twaalfjarigen 
naar schatting, met het schoolgeleide. Er waren er, die aandachtig 
keken en met algehecle belangstelling luisterden naar al het merk
waardige, dat iemand, die veel wist van het visschenleven, de wijze 
van den bouw der nesten, de zorg voor de eieren had te vertellen.

Maar er waren ook kinderen, die verveeld rondslenterden en in 
de vreemde omgeving, bij al die wonderen, snoepten, nootjes aten en 
overal de schillen vallen lieten. Hongerig of moe konden die kinderen, 
die ’s morgens, toen het nog geen tien uur was, de wandeling van 
school naar het tentoonstellingszaaltje alleen achter den rug hadden, 
niet zijn. Ze snoepten, pelden de nootjes, lieten de schillen vallen, en 
zij waren als klasse uit met hun onderwijzers en onderwijzeressen.

Niet allen deden het, maar zij waren geen zeldzame raven in dat 
schoolgezelschap.
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neenschapszin gekweekt, eerbied 
len het gevoel van saamhoorig-

uteren, ruiten stukgooien 
vernielen, waar zij zelf

een stadswijk, waar niet 
er oeconomisch het aller- 

de lokalen. Zij straalden van 
was er om het voor de kinderen

AVie echter had in al die jongeren gem< 
voor aller eigendom? Wie wekte in hen het gevoel 
heid? Wie opende hun oogen voor de wonderen der wereld?

Die geleiders, welke morsen lieten met notenschillen en met kauwende 
kinderen trekken langs al het wondere der aquaria?

jongen met rood gezicht 
chocola. Hij hapte 
stiekum. De groot 
toch tucht onder 
herder, die zijn schaapjes bijeen riep, 
blikken present. Ze stapten op, 
toen een geheel. Straks, bij nieuw 
vallen, zij kinderen van één dorp, 
schoolreisje. Wie geleidden 
ieder snoepte en schrokte op : 
snaperingen zorgde, waarin all

Een nieuwe school mocht ik bekijken in 
de rijksten wonen, maar ook niet zij, die 
ellendigst aan toe zijn. Keurig waren 
frissche nieuwheid. Van allerlei 
behagelijk te maken.

Op nieuwe geverfde tafeltjes stonden bloempotjes.... maar de meeste 
zonder bakjes om water op te vangen, dat de planten begieten moest. 
Op de vensterbanken ook potjes zonder iets eronder, dat tegen water 
beschermen moest. Ook stonden er hier en daar bloemen en planten 
te verdorren, omdat ze niet gelaafd werden.

Een paar ruiten waren ingegooid.
„Die baldadige kinderen. Het is verschrikkelijk in deze buurt", 

klaagde een van de onderwijzeressen.
Het was ook verschrikkelijk. Toen ik buiten kwam, zag ik hoe 

kinderen de nieuwe verf, waar die maar onder hun bereik was, be
krasten, stopverf, die nog niet geheel gedroogd was, lospeuterden uit 
ramen, die laag waren, opdat de kleintjes, welke de school bevolken 
zouden, naar buiten kijken konden.

Pratende vrouwen vlak in de buurt verhinderden niet.
De baldadige kinderen konden krassen, peut 

onder het oog der volwassenen, de school v 
misschien leerlingen zouden worden.

en vlas-haar genoot van een heel groot stuk 
er gulzig in, als was het brood. Hij deed het niet 

>otc menschen, die begeleidden, zagen toe. Er was 
r het troepje, want toen het fluitje klonk van den 

l.riep, waren allen in een paar oogèn- 
ordelijk, twee aan twee. Ze leken 

we genietingen, zouden zij weer uiteen- 
__p, één school, op één en hetzelfde 

schenen het heel gewoon te vinden, dat 
zichzelf, er niemand was, die voor ver- 

llen hun deel hadden.
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1

voor alle c 
gewoonten bestreden wordei

die ik waar- 
=r zakjes vol

Die opvoeders, uit wier kringen de jongeren kwamen, dit 
nam op een jcugdconcert en onder de muziek elkander : 
lekkers doorgaven en zich telkens den mond volstopten?

Die dorps-schoolmenschen uit het oostelijk deel van ons

andere, welke met volle chocola-monden
gebeten stukken lekkers

Die onderwijzeressen, welke 
zelf het voorbeeld geven van 
der gemeenschap, daar zij s 
beschermden tegen bedervend water?

heel veel te doen.Er is nog heel veel te doen, voor alle opvoeders zóó opvoeden, 
dat in kinderen gewoonten bestreden worden die tot giftig onkruid 
kunnen opgroeien, voor al het mogelijke gedaan is om hen tot men- 
schen te vormen met eerbied voor het schoone — de drang tot bezig 
zijn niet meer in vernielzucht ontaardt.

is in Augiasstallen,
loozing en zonderlinge

Doch velen zijn aan
te ervaren, toen ik zooveel 
uit waren of feest vierden.

Ik was de gast in „De Arend" te Rotterdam, twee avonden, toen 
het jaarfeest gevierd werd.

De gymnastiek-uitvoering der Rotterdamsche Vereenigtng voor ont
wikkeling en ontspanning der Vrouwelijkc Jeugd woonde ik bij.

Het lentefeest van Ons Huis heeft mij, ook in de stad, waar 
woon, een paar avonden en middagen tot toeschouwster gehad.

Het Zonnewendefeest der Rotterdamsche A.J.C. heb ik bijgewoond.
Over feestvieringen heb ik het dus nu, over genietende kinderen 

en jongeren. Alleen over Rotterdamsche jeugd, het is waar. Maar 
èn het goede, èn het verkeerde zijn algemeene verschijnselen. Ziekte- 
symptomen, die overal waar te nemen zijn, konden gedemonstreerd 
worden aan de kinderen, die ik zoo gulzig en rommel-strooiend snoepen 
zag onder het oog van hun onderwijzers, aan de vernielende kleuters.

De genezende kracht zag ik werken in al de feesten, die ik bij
woonde.

Op het feest der A. ƒ. C. hoorde ik een lied zingen, waarin het 
refrein telkens terugkeerde, dat de mensch goed is. Naar een paar 
jongeren keek ik, die achteloos in het koor meezongen. Neen, met 
die uitdrukking van passief-zijn op hun gezichten begrepen zij de be- 
teekenis der woorden niet. De mensch is niet goed. Hij kan er alleen

land, die 
zich toedoten kinderen, die niets hadden om te versnoepen en 

aan kwamen hollen, met aan- 
nog in de hand?

over baldadige kinderen klaagden
i gemis aan eerbied voor de eigendommen 
schoolmcubelen en schoolomgeving niet

een Herculeswerk te verrichten voor het schoongebezemd 
waar al het vuil der eeuwen ligt, door verwaar- 

opvattingen, opgehoopt.
den opruimingsarbeid. Het was iets heerlijks 

anders zag, toen ook kinderen en jongeren
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ar honderd 
:rs dan ge
bet zelfbe

nen, zich
: hen op I 

gelijkheden 
ippij krachtig

zag
die

niet-verplichte avondlessen te krijgen < 
het gillend lachen heeft gehoord op 

afschuwclijk kan

het gansche leven naar streven om iets van het goede in zichzclven 
te verwezenlijken. De opvoeder, die met jongeren, zich naar het 
kompas van het goede in den mensch richt, heeft hen op te roepen 
tot het wieden van onkruid in eigen ziel, moet de mogelijkheden scheppen, 
waarin gedijen kan alles wat individu en maatschappij krachtig maakt, 
naar eigen aard zich ontwikkelen kan.

Wat er dan ontluiken gaat, de feesten, die ik bijwoonde, toonden het.
Ik zag vertooningen en uitvoeringen, waar zij, die eraan deelnamen, 

allen zonder uitzondering behoorden tot de kringen, waar er geen 
erfdeel is aan cultureele beschaving en de oeconomische omstandig
heden niet tot de allergunstigste behooren.

De Rotterdamsche Vereeniging voor Ontwikkeling en Ontspanning der 
Vrouwelijke jeugd werkt alleen onder de fabrieksbevolking.

De Arend, wij weten het allen, trekt de jongens tot zich, over wie 
Dr. van Wijk nu juist niet zich steeds in den allergunstigsten zin 
heeft uitgelaten.

Het lentefeest van het Rotterdamsche Ons Huis, directrice Mej. 
Eschausier, was de kroon op het gebouw van den jaarlijkschen arbeid 
onder kinderen, grootere jongens en meisjes uit de zeer eenvoudige 
kringen.

De A. J. C. is het leger der arbeidersjeugd, die onder de roode 
vlag optrekt, bezield wordt door de idealen der S. D. A. P.

Welk een rijke oogst heb ik daar al die feestvierenden zien binnen 
halen, vruchten heb' ik zien plukken van kostelijk voedzame of lavende 
beteekenis voor hen, die gelooven, niet dat de mcnsch goed is, maar 
dat hij veel mogelijkheden van groei en beloften van alzijdige ont
wikkeling in zich draagt!

Wie de fabrieksmeisjes allerlei ingewikkelde gymnastische oefeningen 
uitvoeren en door ervaring of van hooren zeggen wist hoe ruw 
kinderen zijn kunnen ~ hoe zouden er ook vijgen te lezen zijn 
den distel der verwaarloozing, aan welks voet maar al te veel 
de fabrieksmeisjes opgroeien — wie ook wist hoe moeilijk zij in 

en te houden soms zijn — wie 
oogenblikken, dat in of onder 

ernstigen arbeid zoo afschuwclijk kan zijn — wie van dat alles 
tellen kan èn de opvoeding dien avond zag, toen een paar 
meisjes in groepen, of gezamenlijk werkten, kan niet anders 
tuigen, dat zij toonden dat ook zij meer vermogen, waar 
heersching en wilskracht betreft, als er een snaar in haar geraakt 
wordt, naar welker trillingen zij luisteren kunnen en willen.

Zonder „lawaai" en met algeheele overgave werden op commando 
de oefeningen verricht, de vaardigheid getoond, waarvoor zij toch
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uren van spaarzamen tijd hadden moeten geven om 
worden, als zij het reeds waren.

Geboeid volgde ik alles. Ook in die jonge meisjes, slachtoffers maar 
al te vaak van dwingende oeconomische omstandigheden, eentonigen 
arbeid, met een schijntje van opvoeding, was materiaal aan volks
kracht verborgen. Het was gelijk smeulend vuur, onder asch bedolven, 
tot er menschcn kwamen, die het tot vlammen wisten aan te blazen. 
Voorwaar, het zien werken van die meisjes, die te presteeren wisten 
wat zij deden, het vermochten onder tegenwerkende omstandigheden, 
bewijst hoeveel er verloren gaat aan beschaving in de massa, die 
door niets en niemand meer bereikt wordt na de lagere school met 
haar luttele jaren van ontoereikende vorming.

Ook de opvoering van De Arend en het lentefeest van Ons Huis 
hamerden op hetzelfde aambeeld van geloof in het kunnen van den 
mensch.

Die fabrieksmeisjes worden betrekkelijk nog maar kort in cultureelen 
arbeid betrokken.

Langer werkt Dr. van Wijk met zijn jongens en welke resultaten 
heeft hij reeds bereikt met zijn staf. Zij voerden een oud volksstuk 
op: De historie van Doctor Johannes Faustus. W ellicht heeft menigeen 
als ik zich niet tevreden gevoeld met de moraal van het stuk, waarin 
de duivel eigenlijk machtigcr is dan God en met onbarmhartigheid 
de straf voltrokken wordt aan Faustus, en daardoor meer dan ooit 
het werk van Goethe bewonderd, die zijn falenden, zoekenden mensch 
door de liefde redden doet, — dit doet niets af van het feit, dat 
Dr. van Wijk met zijn jongens iets heel bizonders heeft bereikt, in 
mindere mate met de meisjes, die echter niet de vaste klanten van 
De Arend zijn. Natuurlijk speelden en spraken sommigen als onhandige 
dilettanten, doch het geheel was zoo verzorgd, getuigde van zoo innigen 
ernst bij de leiding, de spelers en de speelsters, dat het naiëve in 
het spel juist door het onbeholpene van enkelen een bekoring meer 
werd voor dengeen, wien het om de proef, het gedurfde te doen was. 
Een paar der spelers reikten boven het gewone uit: de jonge man 
die voor Faustus speelde en de knaap, welke Hans Worst voorstelde, 
al het rakkerachtige van legendarische persoonlijkheden als Tijl Uilen
spiegel in zijn rol typeerde.

Wat Dr. van Wijk met zijn jongens in deze voorstelling bereikt 
heeft, welke lagen van volkskracht hij aanboorde, het bleek vooral 
den tweeden avond, toen er gemusiceerd werd en gymnastische ver- 
tooningen gegeven. Als hadden zij in Faustus niets gepresteerd, gaven 
dezelfden, welke in het stuk hadden meegespecld, allerlei weer ten 
beste zonder zichtbare vermoeidheid. De acteurs, die 24 uur tevoren
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7

gegever 
id d<

dat feest
'erd, wat te veel de toon van 

zoo redenecren hebben,

de beroemde doctor 
zij aan rekstok 
mentenmuziek 
van hun a Ca[ 
geplaatst in h<

en Hans Worst waren geweest, lieten zien wat 
en brug vermochten. Weer mocht ik van strijkinstru- 

genieten, ten gehoore gebracht door /IrrwrZ-jongens, en 
^apella-zang. En, heel eenvoudige knapen waren het allen, 
heel nederige betrekkingen.

Laten wij toch niet maar steeds beweren, dat er met de jongens 
en meisjes uit de allereenvoudigste kringen niets te bereiken is. Dr. 
van Wijk bewijst door zijn uitvoeringen wat kan, wat mogelijk is.

Ook Ons Huis, waarvan ik veel vertooningen zag en er reeds in 
De Stroom over schreef. Daarom nu er slechts een enkel woord over, 
dat in den gang van mijn betoog niet gemist kan worden. Het was 
iets ontroerends de natuurlijke gratie, den heerlijken ernst van de 
kleine jongens en meisjes te zien, die mee deden. Het groeide voor 
den toeschouwer tot een machtige verheffing, toen het resultaat aan
schouwd werd, dat bereikt is met het „keurkorps”, waarmee de leidsters 
reeds enkele jaren werkten. Weer waren de speelsters heel eenvou
dige jonge meisjes, maar het spel van Asschcpoes, alleen gedanst op 
de muziek, was een lust voor het oog door de prachtige bewegingen, 
de buitengewoon mooie mimiek.

Het laatst, den 22en Juni, heb ik gezien het Zonnewendefeest der 
A. J.C.

Er zullen natuurlijk menschen zijn, die vinden, dat ook op 
hier en daar wat te hoog gegrepen werd, wat te veel de 1 

janda klonk, alles te lang duurde. Wie 
jn standpunt gezic 

een schittc

propaganda klonk, alles te lang < 
van hun standpunt gezien, gelijk.

Doch welk een schitterend voorbeeld van bezieling en zuivere volks
kracht werd er gegeven. Den heclen langen avond werd er slechts 
gespeeld of gekeken. Geen gelegenheid om iets te koopen op het 
terrein. En toch bij al die honderden jongens en meisjes geen kinderlijk 
gesnoep, geen gemors. Het was een bijenkorf bij het begin, vol druk 
gedoe van kinderen. Toen: één slag op de gong en de honderden 
jonge monden verstomden. Een hoorbare, zelf gewilde stilte — een 
eigen vrije gehoorzaamheid aan noodzakelijke tucht.

Al het bijkomstige verdween voor mij in die machtige stilte.
Het leek mij of niet alles van het opgevoerde even gelukkig was. 

Maar al was er niets anders gegeven dan de voordracht van het 
spreekkoor en het dansen rond den meiboom, dan nog was er een 
wonder in die jonge menschen gewrocht. Want ontroerend spraken 
die jongens en meisjes, als werden aller stemmen tot slechts een paar 
afzonderlijke, van smart, geloof, overwinning. Bezieling en idealen 
werkten er in die jongens en meisjes, gaven zeldzame bekoring aan 
de jonge dansers en danseressen.
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üjn: Wa<

genoeg
der

braak in dc

herhaald worden: ook zij waren zonen en 
eenvoudige werkers.

jeugd om ons heen. Als er echter 
en helpend geloof doorgaan, schiet

En, het kan niet
dochters uit de massa

Dc velden liggen
de ploegen van begrijpende leiding 
overal het zaaisel in de voren op.

De mensch is niet goed. Integendeel. Hij gaat ten gronde, wanneer 
hij aan verwaarloozing en onkunde ten prooi wordt gelaten. Maar 
daar, waar het onkruid in hem zorgvuldig wordt gewied, kan hij zich 
leeren behecrschen, met al zijn jeugd zich vrijwillig en met vreugde 
onderwerpen aan tucht, zich wenden naar het schoone, het lichaam 
het voertuig doen zijn van den geest.

Toen ik aan het verzamelen van indrukkenmateriaal was en midden 
onder het in woorden brengen ervan, las ik beschouwingen van dc 
heeren J. C. Wirtz Czn. en P. A. Diels, die beiden mijn Zwerftochten 
in hun artikelen betrekken. De heer Wirtz deed het in de April
aflevering van het Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onder
wijs, de heer Diels in de Juli-aflevering van Paedagogische Studiën.

Slechts iets mijnerzijds naar aanleiding van het geschrevene der 
heeren, omdat Volksontwikkeling niet bestemd is voor een breed opgezet 
debat.

Het zij mij daarom vergund het voornamelijk te hebben over dat- 
geen waar het volgens mij om gaat. De heer Wirtz vergist zich wanneer 
hij schrijft, dat pas na 1916 het „Montessorianisme” — het woord 
is van den geachten schrijver in ons land in ruimen kring bekend 
is geworden. Haar invloed dagteekent van jaren voor dien tijd.

De heer Diels meent, dat ik de nabootsing van een kamerzitting 
in de Haagsche Vrije School in een klasse der lagere school zag. Het 
waren jongens en meisjes van 16 en 17 jaar, die ik toen waarnam, 
leerlingen dus, die naar de universiteit wilden gaan.

Doch dat heeft met de beginselen, waarvan mijn betoogen uitgingen, 
bitter weinig te maken.

Al ben ik geen door-dik-en-dun volgeling van Montessori, wat 
ik heb doen uitkomen in mijn beschouwingen, de eerlijkheid gebiedt 
toch te erkennen, dat zonder haar er nooit zoo scherp en dringend 
in onzen tijd op opvoedingsgebied de vraag zou gesteld zijn: Wachter, 
wat is er van den nacht?

Maar de heer Wirtz schrijft ook dit: .Daar is allereerst het feit, 
dat in de Montessori-scholen, die zij bezocht, de kinderen stil voort
gingen met hun werk en geen nota namen van de bezoeksters. Is dat 
een gevolg van het Montessoristelsel? ’k Twijfel daaraan en schreef
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lig toe aan het veelvuldig bezoek.... 'k Ben geweest in de 
Jan Ligthart, in de kleuterscholen te Utrecht, in een doof- 

blindeninstituut, 
en overal trof 

en letten weinig

onzen Jan Ligthart, die voor ander onderwijs streed en 
■oote massa der onderwijzers in zijn leven zóó verloochend

eens hooren spreken.

Ligthart, in de kleuterscholen te Utrecht, in 
een school van achterlijken, in een ' 

waar veel bezoekers kwamen, 
leerlingen werkten rustig door 

het bezoek." 
iter komt volgens mij, dat niet letten op het bezoek door 

ige ervan, maar door het verzonken zijn in den arbeid, 
verschillende soorten scholen zag, gelijk ik het voorrecht 
>cht, opmerken kan in alle inrichtingen van onderwijs, waar 

idividueel aan den arbeid zijn en in dat werk tot zelf-

dit eenvoudij 
school van J 
stommen-instituut, in 
allemaal inrichtingen, 
mij hetzelfde feit: de 
of niet op h 

Niet echt< 
het veelvuldiï 
wat, wie 
hebben moe 
de kinderen individueel aan den arbeid zijn 
verwezenlijking kunnen komen.

Ik ervoer het in alle goede Montessori-scholen, in alle wijs-gcleide 
gedaltoniseerde klassen, bij al de zwakzinnigen, al de gebrekkigen 
naar lichaam en geest, die in de school van „binnen-uit" aangegrepen 
worden.

Ook bij 
door de groo._ 
en aangevallen

Ik heb hem eens hooren spreken, meer dan twintig jaar zoowat 
geleden en om aan zijn beschouwing kracht bij te zetten, had hij in 
de conferentie-zaal van de tentoonstelling een groep leerlingen mee
gebracht, door hem aan den arbeid gezet. Hij sprak over hen, 
het talrijke auditorium in de vreemde omgeving.

„Och", zei hij, „ik kan gerust over hen spreken. Zij letten toch 
niet op mij, zoo verdiept als zij in hun werk zijn."

En wij allen zagen en ervoeren hoe rustig die kinderen werkten, 
zonder eenige belangstelling voor spreker, publiek, de gansch vreemde 
omgeving. Het werk hield hen gevangen, zooals het allen doet, die 
op en in iets zich geheel concentreeren en dan niets hooren of zien 
van hetgeen wat anders hun belangstelling toch heeft of trekt, of hen 
hinderlijk afleidt van bezigheden.

In de scholen, waar nog tweeërlei soort onderwijs gegeven werd 
terwiile van het experiment of de langzame veranderingen, kon ik 
waarnemen hoe bij het klassikale onderwijs onmiddellijk de aandacht 
bij het bezoek verslapte en in de lokalen, waar elk kind aan eigen 
gekozen arbeid bezig was, er slechts belangstelling voor het werk 
was. En beide soorten leerlingen in dezelfde school waren toch aan 
„veelvuldig" bezoek gewend!

Hoe arbeid, die aan verlangen en begaafdheid van den leerling 
zelf beantwoordt, hem daarop zich concentreeren doet, ik ervoer het 
ook in een Rotterdamsche Ambachtsschool voor jongens van 12 tot
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Massa-Lessen over Plant en Dier 
op Frankendael te Amsterdam.

nu juist niet tot de dagelijksche ge- 
: en zeker twee oudere dames niet 
prekend worden. Maar de jongens 
^ij hamerden, schilderden, smeedden, 

was slechts de kostelijke

et doel van de Centrale Vereeniging voor School- en AVerktuinen 
en Boomplantdagen in Nederland is in de Statuten als volgt 

neergelegd
„De Vereeniging stelt zich ten doel de belangstelling van ons

geveer, waar bezoek i 
er leerlingen behoort 
'One verschijningen ger< 
:n ons als „lucht". Zij 
rop los, alsof wij er niet waren. Er

en wat niet speciaal tot de zoogenaamde „centra van het 
volgens de rand-gebieden-ontdekkers behoort? Zijn gram- 

aardrijkskunde, kennis der natuur alleen 
opvoedingsgebied? Moeten daaraan rasechte opvoe- 
hun liefde verpanden en die van kind en jongeren

15 jaar ongev 
ncuchten der 
tot de gewon 
beschouwden 
teekenden eroj 
arbeid voor h.

Behoorde die ook tot de „randgebieden”, waaraan ik volgens 
heer Diels „lyrische ontboezemingen” wijdde, over „resultaten van 
onderwijs die we al tot vervelens toe hebben geslikt?”

Wat zijn „randgebieden"? waag ik zonder eenige lyrische bezieling 
te vragen?

Al datgeei 
onderwijs” v 
matica, rekenen, geschiedenis, 
het hart van het 
ders bij voorkeur 
winnen ?

Het toe val bracht mij onlangs in een leeg schoollokaal, waar op 
het bord lange reeksen van jaartallen uit de vaderlandsche geschiedenis 
stonden, die gediend hadden of dienen moesten voor het memoreeren 
van feiten door elf- en twaalfjarige kinderen van de gewone volks
school. Geschiedenis nu is mijn lievelingsvak, waar ik jarenlang in heb 
les gegeven. En zeker de helft der jaartallen waren potjes-latijn voor me!

Laten de leerlingen dan maar liever in de „randgebieden” dwalen, 
waar zoo machtig veel is, dat wat in hen wekt, of aan hun individualiteit 
beantwoordt, hen zoo boeit, dat zij erin verzonken raken, er zich in 
dompelen als in koel water op een warmen dag.

Voorwaar, het kost mij moeite om niet weer „lyrisch" te worden 
met de herinneringen aan al die geconcentreerd werkende kinderen 
en dat wat zij maakten, de tegenstelling met het beeld van dat leege 
koude schoollokaal met al die jaartallen-dorheid, die tot niets diende 
en tot niets leiden zal dan tot bodemlooze diepte van vergeten.
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dier. De belangstc 
kinderen als bij de 
er zeer waardeerer 
was 't dus, dat we

ig zijn

beschermen.
de klasse naar Frankcn- 

een duizend makkers 
ichtigen achtergrond, 
, de wandeling door

„volk voor natuur en
„ring van . . . .* enz.

De voornaamste middelen om tot dat doel te geraken liggen reeds 
vermeld in den naam der Vereeniging, n.1. propaganda maken om te 
komen tot het inrichten van school- en werktuinen en het organiseeren 
van Boomplantdagen.

In 1927 maakte het Dag. Bestuur der Vereeniging een plan om 
ook nog op andere wijze de belangstelling voor de natuur bij het jonge 
Volk van ons land op te wekken. Het organiseerde, daarbij gesteund 
door het Gemeentebestuur, zoogenaamde Massa-lessen over plant en 

telling was, zoowel bij onderwijzend personeel en 
pers, zeer groot. Ook in den Gemeenteraad werden 

:nde woorden over gesproken. Van zelf sprekend 
in 1928, wederom met instemming en medewerking 

van het Gemeentebestuur, de massa-lessen organiseerden.
Graag willen wé iets van dit onderdeel van ons werk vertellen. 

Het Bestuur van de Centrale Vereeniging toch zou zoo gaarne zien, 
dat ook in andere gemeenten dit voorbeeld werd gevolgd. Vooraf 
willen we zeggen, dat men bij dergelijk werk nooit onmiddcllijk tast
baar resultaat moet verwachten. De invloed daarvan moet en zal 
langzaam inwerken, het resultaat zal eerst in den loop der jaren merk
baar zijn. Men moet in de waarde van dergelijk opvoedend werk 
vertrouwen hebben, men moet in deze „geloovig" zijn en dan houdt 
men ook vol. Aan alle openbare- en bijzondere scholen werd een uit- 
noodiging gezonden om met de 6e leerjaren aan de massa-lessen deel 
te nemen; eveneens ontvingen een uitnoodiging de scholen voor voort
gezet lageronderwijs en U.L.O.scholen.

In die circulaire werd medegedeeld, dat de bedoeling der massa- 
lessen was om op een bijzondere manier bij de kinderen de belang
stelling voor de natuur wakker te roepen, hun een denkbeeld te geven 
van de groote moeite en zorg, welke er noodig zijn om het plaatmate
riaal voor de stadsplantsoenen te verkrijgen, hen te doordringen van 
het groote belang van de plantsoenen en parken voor onze stad 
van den plicht van ieder om de natuur te uc

Het bijzondere bestond dan in den tocht van 
dael, de mooie omgeving daar, de samenkomst met e 
tegelijk in het Openlucht-théater, met zijn pracl 
de voordracht door een niet gewonen „meester", 
den tuin, enz.

De les werd als volgt ingericht:
Na een welkomstwoord door een der organisators werden door 

een groep kinderen van een school, waarvan de onderwijzer of onder-
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C. Krusemanstraat 37.

Het Dagelijksch Bestuur, 
J. R. KONING, Voorzitter. 
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; tot Bescherming 
bladwijzer met toepas

dat ook in andere g 
en dier genomen zal

iging voor School- 
'cvolg zal hebben, 
■essen over plant

wijzeres zich daartoe vrijwillig beschikbaar had gesteld, eenige een
voudige liederen gezongen, welke op de natuur betrekking hadden. 
Reeds dadelijk was de algemeenc aandacht opvallend. Daarna hield 
een bekende persoonlijkheid, in de eerste les was het de Wethouder

■ voor het Onderwijs, in de volgende bekende mannen op opvoedkundig, 
natuur-historisch of maatschappelijk gebied, een causerie van plm. 15 
min., waarin op pakkende wijze de waarde van plant en dier voor 
het leven der menschen werd geschetst en gewezen werd op den plicht 
om het zwakke en weerlooze, doch zoo schoone, te beschermen. Daarna 
volgde door een der leiders van de massa-lessen een korte uiteenzet
ting over onderdeden van het werk op de Stadskweekerij (zaaien, 
verpotten, stekken, enten) als voorbereiding van de wandeling door 
den tuin. Op de wandeling kon natuurlijk met zoo’n groot aantal niet 
de aandacht op onderdeden gevestigd worden. Dat was ook de be
doeling niet. Wel moesten ze een indruk krijgen van het vele mooie 
en belangwekkende. In de circulaire was er op aangedrongen, dat de 
klassen later, na schriftelijke aanvrage, nog eens afzonderlijk een be
zoek aan den tuin zouden brengen, om dan onder deskundig geleide 
rustig de bijzonderheden te bestudeeren. Ook het vorig jaar zijn na 
de massa-lessen vele aanvragen binnen gekomen. Aan het eind van 
de wandeling werd als herinnering aan elke klas een pot met bloemen 
uitgereikt, een geschriftje van de Vereeniging tot Bescherming van 
Vogels en voor elk kind een mooi uitgevoerde 1 
selijkc illustraties en onderschriften.

Ook dit jaar was de belangstelling weer groot; 248 klassen met 
6300 kinderen van 191 openbare scholen en 42 klassen met 900 kinderen 
van 24 bijzondere scholen namen aan de lessen deel. Ook de pers 
wijdde haar aandacht aan deze poging om op bijzondere manier de 
jeugd liefde tot de natuur bij te brengen en daarmee tegelijk te kweeken 
beschermers van de beplantingen in onze mooie stad. Wij moeten — 
we zeiden het reeds — in de waarde van dit werk geloovcn. Wij 
hebben er dan ook vertrouwen in, dat in de toekomst zal blijken, dat 
dit werk niet vergeefsch zal zijn geweest.

Ten slotte hoopt het Bestuur der Centrale Vereenigii 
en Werktuinen in Nederland, dat dit verslagje tot gev 

gemeenten een proef met massa-les 
al worden.
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mening dat de sosiale vragen 
helossen door de opvoeding. Hierbij moet echter 

igelik is, als de sosiale be- 
zich met 'n vernieuwde opvoeding

lacee voor de gecstclike noden 
: is. Overigens is zulk

De school volgens dr. Rudolf Steiner 
door P. L. VAN ECK Jr.

Noch even ’n algemene opmerking vooraf. Wat vrijwel alle her
vormers op pedagogies gebied kenmerkt, valt ook bij Dr. Steiner en 
z’n volgelingen waar te nemen: overschatting van de invloed der 
opvoeding. Men meent de ganse maatschappij te zullen hervormen, als 
men de opvoeding hervormt, ’t Is 'n gevolg van de iedee dat, wie ’t kind 
heeft, ook de toekomst heeft. Zeer zeker is dit niet voor 100% onjuist 
— ’n stukje waarheid zit er wel in — maar ’t is toch stellig meer 
onjuist dan juist. De geschiedenis van de .ziel der mensheid" bewijst 
dit ten duidelikste; want als 't waar was, waren we vuuraanbidders 
en totemvereerders gebleven. Maar, zoals gezegd, ook de antroposofen 
zien in hun pedagogiek ’n panacee voor de gecstclike noden en kwalen 
waaraan dc mensheid lijdende is. Overigens is zulk ’n overschatting 
niet schadelik; integendeel, zonder 'n zeker profetismc zou geen enkele 
hervormingspoging ooit enig rezultaat opleveren.

De antroposofen dan zijn van 
heden alleen zijn optel   
niet vergeten worden dat dit slechts moj 
ginselen waarnaar men zich met 'n vernieuwde opvoeding zou willen 
richten, eveneens hun oorsprong vinden in de vernieuwing van dezelfde 
bron waaraan onderwijs en opvoeding zijn ontsprongen. En deze 
vernieuwing is alleen mogelik bij 'n .volkomen gecstclike vernieuwing."

De antroposofie geeft feitelik geen onderwijsme/oPr, maar schept 
alleen de voorwaarde tot ’n waarlik geestelike opvoeding. En die 
voorwaarde is: wezenlike mensekennis. Hoe men, hierdoor tot opvoeder 
gevormd, z’n onderwijs wil inrichten, blijft aan de persoonlikheid van 
elk onderwijzer overgelaten. Toch zal natuurlik de geest waarin ’t 
onderwijs gegeven wordt, bij allen gelijk zijn, doordat de antroposofiese 
vorming ’n bepaald inzicht geeft in de wezenlike behoeften van de 
mens als zodanig: wat deze voor z’n ontwikkeling nodig heeft, en op 
welke wijze hij die deelachtig moet worden.

Men wendt zich af van de tegenwoordige wetenschap, die alleen 
spreekt tot ’t intellekt, maar waarmee ’t gevoel geen weg weet; die 
dc mensen groot heeft gemaakt in ’t beheersen van de dode techniek, 
maar waaruit zich nooit de levende kunst van opvoeden kan ont
wikkelen. En daarom, zegt dr. Steiner, zoeken we naar ’n wetenschap, 
.die nicht bloss Wissenschaft ist, die Leben und Empfindung selber
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ist, und die in dem Augenblick, vvo sie als JP issen in die Menschen- 
secle einströmt, zu gleicher Zeit die Kraft entwickclt, als Liebe in ihr 
zu leben, um als werkliitiges IP oliën, als in Seelenwürme getauchte 
Arbeit auströmen zu können".

’t Komt me voor dat dit ernstige overweging verdient. Alleen be
twijfel ik, of men nu juist antroposoof zou moeten zijn, om deze 
dingen zo te zien. *t Komt me voor, dat deze klanken niet geheel 
nieuw genoemd kunnen worden, ja, dat ze met name in onze tijd, zoon 
beetje in de lucht zitten — al hebben ze prakties noch niet zo veel 
uitgewerkt, zodat 't volstrekt niet overbodig genoemd mag worden, 
ze noch eens en noch eens te doen horen.

’t Zelfde is, dunkt me ’t geval, als dr. Steiner zegt dat ’t toch 
eigenlik dwaasheid is, om de vraag te stellen, of we bij de opvoeding 
meer ’t algemeen menselike dan wel 't toekomstig beroep in ’t oog 
moeten vatten, ’t Beroep toch is niet maar iets, dat als ’n uiterlik 
de mens is aangehangen. Die vraag Is dan ook geen vraag: „Denn 
richtig angesehen, ist schliesslich doch beides ein und dasselbe!” Vanuit 
dit gezichtspunt wordt dan aan de onderwijzers de eis gesteld, van 
’n intuietief aanvoelen van wat de komende generatie zal behoeven. 
„ Da muss in uns ein prophetisch wirkendes Zusammengewacbsensein 
leben mit der kommenden Entwickelung der Menschheit.” Daarom 
moet 'n levende pedagogiek en didakliek ernaar streven, dat door de 
onderwijzerswereld stromen kan „was man wissen kann uber den 
werdenden Menschen, wie ein seelisch-geistiges Lebensblut, das, ohne 
erst Wissen zu sein. Kunst wird.”

Deze onderwijs- en opvoedingskunst kan slechts dan de vereiste 
inwerking op de kinderziel hebben, als de ziel van de onderwijzer 
daarmee „durch ein unterbewusster geheimnisvoller Band”, één is. 
Dat nu is alleen mogelik, als de onderwijzer 't kind verslaat. Daartoe 
moet hij tot ’t kind in 'n levende, intuietieve betrekking staan. Teniet 
gedaan wordt deze door de uiterlike metoden van de „eksperimentele 
psychologie.” Deze is voor de onderwijzer niet geheel onnut. We 
weten echter, welk nut men er vooral uit meent te trekken — en dit 
nu bewijst „dass wir den unmittelbaren Seelenweg von Mensch zu 
Mensch verloren haben.” De ware opvoeders en onderwijzers moeten 
niet door uiterlike middelen, maar innerlik, 't menselike zoeken te 
naderen. ,,^Vir mUssen den ganzen ./Menschen in uns entwickeln, dann 
wird dieser ganze Mensch verwandt sein mit dem, was wir erzieherisch- 
künstlerisch an dem Kinde heranzugestalten haben”.

Ziehier enkele belangrijke punten uit — wat men zou kunnen noemen — 
de algemene teorie van de antroposoliese pedagogiek. Hoe wordt deze 
nu omgezet in de praktijk?
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i beeldend.
•mogen der kinderen 
an de vakken (naast

opgemerkt, dat 't (noch) niet 
ofiese inzichten en opvattingen 

men de kinderen alleen op- 
eksamens. Maar . . . die worden 

laatschappij geeëist! Daarom 
laag na de 11e of 12e 
:n die daartoe de be- 

voor eindeksamen

In de eerste plaats dient te worden o 
mogelik is, om geheel volgens de antroposol 
te onderwijzen. Volgens deze toch heeft 
teleiden voor ’t leven, en niet voor 
nu eenmaal door de tegenwoordige m< 
heeft dan ook b.v. de „Vrije School" in den Haa< 
klas de gelegenheid opengesteld voor leerlingen «. 
kwaamheid hebben, zich in een jaar voortebereiden 
h.b.s. of voor ’t staatseksamen.

Dr. Steiner onderscheidt drie hoofdperioden in de kinderlike ont
wikkeling. De eerste, die buiten de school valt, loopt tot de tande- 
wisseling. Dit is 't tijdperk van de opbouw van ’t lichaam. De twede 
duurt van de tandewisseling tot aan de geslachtsrijpheid. Dit tijdperk 
„brengt den wil, die tevoren alleen aan het lichaam bouwde, in een 
gevoelssfeer, waardoor het kind een in de schoonheid levend wezen 
wordt". De geest vraagt dan niet „naar abstracte, theoretische kennis
vermeerdering, maar uitsluitend naar een schoone en kunstzinnige 
behandeling van alles, wat in de school geleerd moet worden". In 
de derde periode, van de geslachtsrijpheid tot de voltooiing van de 
individualiteit, ontwaakt 't hele zieleleven, ’t denken gaat „over zijn 
logische en abstracte vermogens beschikken", de iedealen en levens
problemen komen op. „Het kind vraagt eerst op dezen leeftijd een 
oplossing van zijn problemen op een wetenschappelijke wijze, d.w.z. 
zóó, dat zijn denken daarin een hoofdrol vervult.'’

Gedurende de twede, zoeven aangeduide periode, dat is dus ongeveer 
de tijd van de 8-jarige grondschool, staat in overeenstemming met de 
kinderlike behoeften van dit tijdperk, de kunst als middelpunt van 
alle onderwijs; beter noch: alle onderwijs wordt door ’n kunstelement 
doortrokken. Dit element is muziekaal-ritmies en

Opgewekt en verhoogd wordt 't beeldend vern 
door de „eurhythmie". Dit is dan ook een vai 
gymnastiek) van de „Vrije school".

In de eurhythmiese bewegingen vermogen de kinderen hun hele 
zieleleven tot uitdrukking te brengen. En voor verschillende vakken 
is de eurhythmie van invloed. „Wij hebben in de Eurhythmie voor 
ons zichtbaar geworden klank, hetzij taal in de woord-Eurhythmie, 
hetzij muziek in de toon-Eurhythmie. Hierdoor is de Eurhythmie van 
groote steun voor het taal- en muziekonderwijs. Het loopen van vormen, 
wat een belangrijk element is van het Eurhythmie-onderwijs, geeft 
de kinderen een ruimtebegrip en hier is de Eurhythmie een steun 
voor het reken-, meetkunde- en teekenonderwijs.”

Een van de eerste bezigheden is tekenen en schilderen; waarbij
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aus Goethes Faust 
gegeben. Ursache 

schlafen, indes die

t wil ik ’t hier laten. Maar tenslotte 
mderwijs. En om

aan de Beilage zur

vooral de zin voor lijnen en vormen (in verband met de eurhythmie) 
en voor kleuren tot ontwikkeling gebracht wordt. Van ’t tekenen en 
schilderen komen de leerlingen tot 't schrijven. Er wordt hierbij zoveel 
mogelik getracht „het kind in een levende verbinding te brengen met 
de „leerstof*”’; i.c. de lettervormen. „Er wordt b.v. een verhaal ver
teld van een beer, en uit het beeld van den overeind zittenden beer 
wordt de letter B ontwikkeld. Deze wordt dan geschilderd of ge- 
teekend’’. (Zoals men ziet: v. Wulfen redivivus!)

Ik kan hier niet van alle leervakken iets meedelen; daarom alleen 
noch de volgende grepen, 't Onderwijs in de aardrijkskunde begint 
in de 4e klas, als

komt ’t aan 
te geven,

laat ’m maar
in welke klas dit onderwijs werd 

„Anschliessend an die Rezitatior
wird ein Rtlckblick Uber Fausts verj 
aller Verirrungen ist Mephisto. I

„ Heimatkunde". Geschiedenis meent men eerst te 
kunnen geven, tenminste als samenhangend geheel, „wanneer een sterk 
interesse voor de buitenwereld in het kind ontwaakt." Dit onderwijs 
begint daarom, als ’t kind 12 jaar is, dus in de 6e klas. Men begint 
met de geschiedenis van de Grieken eii de Romeinen, en van de 
middeleeuwen. De vaderlandse geschiedenis wordt niet afzonderlik 
onderwezen, maar valt in ’t kader van de algemene, ’n Vraag : Waarom 
hier niet aan de omgeving aangeknoopt, en bij de aardrijkskunde wel? 
Uitgaande van de wetenschap, dat jonge kinderen 't gemakkelikst 
vreemde talen kunnen leren — d.w.z. spreken en verstaan — begint 
in de le klas ’t onderwijs in twee vreemde talen, terwijl er in de 
3e klas noch een bijkomt. Alles alleen sprekenderwijs. In de 4e klas 
begint 't schrijven en de grammatika van de vreemde talen. De oude 
talen worden onderwezen vanaf de 5e klas. Natuurlik wordt aan 
handwerken en handenarbeid de nodige tijd besteed.

't Onderwijs in de hoofdvakken; nederlands, rekenen en meetkunde, 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlike historie, en natuurkunde wordt 
periodiek gegeven. D.w.z. gedurende 3 tot 4 weken wordt tijdens de 

igevolge van 
bevorderlik

twee morgenuren eenzelfde vak onderwezen. Dit is, ten;
’t zich koncentreren gedurende geruime tijd op een zoon vak, 
aan de voortgang van ’t onderwijs daarin.

Bij deze korte aanduidingen
op de geest van ’t onderwijs. En om hiervan enig denkbeeld 

laat ik noch volgen 'n „Lehrprobe" uit de Waldorfschule 
regelmatige vijfhoek. Hij is zeer verkort weergegeven; en ik 

onvertaald '). ’t Is alleen jammer dat er niet bijstaat, 
gegeven.

>n der Arielszene 
rgangenes Leben 
Faust war eingesc
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er hier vier!

i Dr. Steiner 
van belang

en onderwijs 
ernstige

kinderen van 3-~6 jaar. Voor de leerlingen die met hun 14e jaar de 
Ratten auf Mephistos Befehl das Pentagramm zernagen. (Das Penta- 
gramm cntsteht durch Einzcichnen der Diagonalen in das Fllnfeck.) 
Von diesem Augenblick iin hat der Böse Zutritt in der Seele Fausts 
und zerstört hier die KrUfte, die Goethe in Wilhelm Meister die 
drei Ehrfurchten genannt hat, das Verehren dessen, was unter unS, 
um uns und uber uns ist. In der weiteren Verarbeitung dieser Gedanken 
lasst die Unterweisungerkennen, wie symbolisch die Fllssedes Menschen 
durch die beiden unteren Ecken des Pentagramms, die Htinde durch 
die beiden mittleren Ecken und das Haunt durch die Spitze des 
Pentagramms dargestellt sind. Dann wird eine Beziehung zu Parsival 
hergestellt, und die drei RatschlUge, die diesem von Herzeleide gegeben 
(„Gehe ubcr keine dunkle Furt! Grllsse jedermann! Will dir eine 
edle Frau Ring und Hand bieten, so liebe sie! Nimm die Lehren 
eines Greises dankbar auf”! ’), werden mit den besprochenen drei 
Ehrfurchten in Zusammenhang gebracht. Zum Schluss folgen eine Ver- 
gleichung von Kreis und Dreicrk, das die Grundform aller Vier- und 
Vieleckeist („Kreis ist Bewcgung”, „Dreieck ist Stellung”), ein Hinweis 
einerseits auf die Formen der Bewegung und Rundung (Kreis), anderer- 
seits des Fixen, Strengen, Eckigen (Dreieck), Bctrachtung des Himmels 
(Fixsternc —• Konstellation; Planeten — Bewegung), praktische Geo
metrie: Dreieck und Architektur (Mincralien, Fixsterne, Knochen£a« 
des Menschen), Kreis und Plastik (Pflanzen, Planeten, Bewegung des 
Menschen). „Im Menschen lebt Geometrie, und er handelt oft unbe- 
wusst nach ihren Gesetzcn”.

Men zal van deze „Lehrprobe” zeker niet zeggen dat die „intellek- 
tualisties” is! Wel zou men de opmerking kunnen maken, dat er meer 
sprake is van ’n driehoek dan van ’n vijfhoek. En 't geheel doet toch 
wel — hoe zal ik ’t uitdrukken — enigzins .. . antroposoGes aan.

Met ’t hier meegedeeldc over de „Vrije School” van 
meen ik voldoende gegeven te hebben voor ’t wekken 
stelling voor ’n poging tot hervorming van opvoeding < 
die — hoe men er tenslotte ook over moge oordelen —• 'n 
belangstelling toch zeer zeker verdient.

Laat ik tenslotte noch enkele sijfers geven omtrent de tegenwoordige 
stand van zaken.

De Waldorfschule begon in 1919 met 252 leerlingen, verdeeld over 
8 klassen. Nu telt de school 1100 leerlingen, verdeeld over 12 klassen, 
die bijna alle uit 2 of 3 parallelafdclingen bestaan. In 1925 zijn er 
’n voorbereidingsklasse voor ’t abiturienteneksamen, en 'n klas voor 
zeer achterlike kinderen bijgekomen; en in 1926 ’n kindergarten voor
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j-Wandsbek op- 
te 8 klassen met

schule in Steiner’s 
en Zürich gewone

;ericht, met 9 kinderen 
leeld over 10 klassen

; met illustr.) 
Stciner I, nr.

me de volgende geschriften

nr. 19: Waldorfschulc-Sondernummcr. (1 Okt.

Literatuur. Voor dit artiekel stonden 
ten dienste:

IF aldorf-Nacbricbten I,
1919.)

Soziale Zukunft I, nr. 5—7: Erziehungskunst. (1920.)
Dr. Rudolf Steiner. Drei Vortrage über Volkspüdagogik. (1919.)
Die Freie JF aldorfSchule Jhrg. 1926-’27 nr. 2. 5. 6.
Zur Padagogik. Rudolf Sleiners 1, nr. 4. (Febr. 1928.)
Beilage zur IP ürilenbergiscben Lebrerzeitung 1926, nr. 9:

Fr. Hartlieb, Die Freie Waldorfschule in Stuttgart.
De Vrije School. (Over de Vr. Sch. in den Haag;
Ostara. Tijdschr. voor de paedagogie v an Rudolf ï

Mrt. 1928.)
Natuurlik vindt men in deze geschriften verdere literatuurverwijzingen.

Amsterdam, Mei 1928.

school verlaten worden avondkurzussen gehouden, 't Aantal leraren 
bedraagt 58.

De volgende zuster-instellingen van de Waldorfschule kunnen noch 
vermeld worden.

De Freie Goetheschule werd in 1922 te Hamburg- 
gcricht met 9 kinderen en 2 leerkrachten. Nu telt deze 
260 kinderen en 11 leraren.

In Essen kwam eveneens in 1922 'n dergelijke school, met 15 leer
lingen, verdeeld over 2 klassen. Nu zijn daar 264 leerlingen, in 10 
klassen, en met 16 leraren.

In Zwitserland bestaat sints 1921 ’n Fortbildungssc 
geest in Dornach; voorts sints 1926 in Baselland ei 
Vrije Scholen.

De Vrije School in Den Haag werd in 1923 opge 
onder 2 leerkrachten. Nu zijn er 235 kinderen, verd< 
(1 —11; de 4e klas ontbreekt), met 24 leerkrachten.

Engeland heeft twee scholen, waarin volgens Dr. Steiner’s beginselen 
wordt onderwezen, een in Kings Langley in Hertshire sints 1921, en 
een in Streatham, ’n zuidelike voorstad van Londen, sints 1925. Tot 
deze scholen worden echter alleen kinderen tocgelaten, die 't volle 
schoolgeld betalen: ’t zijn dus standenscholen.

In 1926 werd in Boedapest 'n school opgericht met 12 leerlingen; 
deze heeft er nu 30, onder 5 leerkrachten.

Oslo heeft er ook een sints 1926, die begon met 12 leerlingen, en 
er nu 54 heeft, onder 9 leerkrachten.
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Tn ’t Junie-nummer van P'ragen deo Tijdj 
schrijft mej. Anna Polak over 't 

„Toenemend gevaar op het terrein der 
bcroepskcuze-voorlichting." Na als ’n 
heuglik feit te hebben gckonslaleerd, 
dal de betekenis van de voorlichting bij 
beroepskeus, tegenwoordig in alle lagen 
van de bevolking wordt erkend, toont • 
schr. de keerzijde van de mcdalje. En 
dal is 't gevaar dat er gelegen is in „bet 
invoeren van de pegebo-teebnivebe methode", 
bij deze voorlichting.

Schr. meent, dat in de laatste tijd dit 
gevaar is toegenomen, en vindt daarin 
aanleiding, haar waarschuwende stem in 
deze nochmaals te laten horen. (Ze deed 
dit ook in 1921 in ’t zelfde tijdschrift). 
Schr. acht de psycho-tcchnicsc metode 
uitstekend „voor personeel-selectie en 
keuring voor één bepaald technisch be
roep" ; maar af te keuren bij 'l ver
schaffen van voorlichting bij beroepskeus. 
Ze wijst op de omslachtigheid en op de 
.schijn van wetenschappelijkheid”, waar
door de noodzakelijkheid .der kennis 
van de eindelooze menigte details be
treffende beroepsvorming en beroeps
uitoefening" over ’t hoofd wordt gezien. 
Herinnerd wordt aan de veranderlikheid 
van allerlei eigenschappen gedurende de 
puberteitsjaren ; terwijl 't onderzoek toch 
voornnmelik in ’t 13e of 14e levensjaar 
plaats vindt. Voorts noemt schr. ’n groot

deel van de beroepen onanalyseerbaar; 
terwijl andere vaak ’n wisselend aspekt 
vertonen, maar niettemin door de psycho
techniek als onveranderlike grootheden 
worden beschouwd. De schr. geeft van 
een-cn-ander voorbeelden; en noemt 
daarna de enkele tcchniese beroepen 
.die vrijwel geïsoleerd worden uitgéoe- 
fend", waarvoor 't psycho-tech nies onder
zoek maar dan bovc n de puberleils- 
leeftijd ~ geëigend zou zijn. Bij verre
weg 't grootste deel hangt slagen of 
niet-slagen in 'l beroep echter van om
geving en omstandigheden af.

Nu is in de laatste jaren de houding 
van de psycho-tcchnici t.o.v. de beroeps- 
keuze-voorlichting gewijzigd, ’t Test- 
onderzoek heeft niet meer ten doel ’t 
vak of de vakken aan te wijzen waar
voor’n persoon geschikt is; maar alleen 
om, in aanvulling van andere gegevens, 
de aanleg wat nauwkeuriger te bepalen. 
En nu ziet de schr. ’t toenemende ge
vaar juist in deze bescheidener rol, die 
’t test.onderzoek in deze is gaan spelen. 
Immers, nu zullen er zijn die hun tegen
stand gaan opgeven. .Met het gevolg, 
dat tijd en aandacht van de leiders [van 
voorlichting-buro’s] worden opgevorderd 
door iets dat in ’t mooiste geval over
bodig is en bovendien nog tol verkeerde 
conclusiën kan voeren; worden af genomen 
van hetgeen voor hen alpha en omega 
behoort te zijn: de kennis van het be
roepsveld." De ervaren raadgever

Tn het artikel van Prof. Kohnstamm betreffende „ De aansluiting 
M. O. en L. O. en het Toelatingsexamen”, is een schrijffout binnen

geslopen op pag. 319. Daar staat:
„Aan de H. B. S. met 5-jarigen cursus is sedert de afschaffing van 

het examen, het aantal zittenblijvers met ruim 25 °/0 toegenomen. 
(Periode 14—19 21,2 %; periode '21—’26 29,1 %)."

De aandachtige lezer zal gemerkt hebben, dat „ruim 25 °/0" moet 
zijn „ruim 30 °/0”.
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zoo’n buro zich ging bezig- 
,dc samenstelling en koste- 
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werkt." „waar eer 
gevens betreffende t 
beroepsuitoefening, zou naar onz 
tuiging de persoonlijke beroepskeu) 
lichting te gronde richten. " De 
in deze kunnen en mogen 
tevreden stellen met dood maler 
„Het beroepsveld in zijn geheel, cll 
roep afzonderlijk, moet voor hen let 

Ten slotte waarschuwt de schr.
noch eens tegen 't psycho-technies 
derzock; ‘n „mode”, die volgen» 
vermoedelik over één of twee geslae 
zal hebben uitgediend ; maar die intuss* 
veel — zij ‘took onaantoonbaar — kwas 
zal hebben gesticht. v. E.

doorz’ninluiticve mensenkennis betrouw
baarder raad, doordat hij ook rekening 
houdt met neiging en omstandigheden; 
want ’t test-onderzoek bepaalt slechts 
de aanleg in abstracta. En't gaat er juist 
om. om 'n gegeven aanleg .in verband 
met neiging en omstandigheden," ’t meest 
tot z’n recht te doen komen. Uitvoerig 
licht schr. een-en-andcr toe; en wijst 
herhaaldclik. vooral ook op grond van 
haar ervaring, op de overbodigheid (scha- 
delikheid) van ’t psycho-technies onder-

En eveneens laat schr. haar eigen er
varing spreken, als ze ’t twede gevaar 
bespreekt, dal op 'l terrein van de be- 
roepskcuze-voorlichting dreigt. Dit is ’t 
streven naar ’n „centraal overheids-bu- 
reau, dat tot taak zal krijgen het ver
zamelen en over de plaatselijke bureaux 

:ribueercn van gegevens omtrent de 
schillende beroepen." Ze zou ’t toe-

u, dat tot 
telen en over 

distribueeren
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Persoonsvorming de eerste voorwaarde voor 
volksontwikkeling en volksgemeenschap. 

(Rede gehouden voor de Volksuniversiteit te Rotterdam op I Oct. 1928) 
door Dr. J. TH. DE VISSER.

A T et blijdschap kunnen wij constateeren, dat de volksontwikkeling 
-L’A. gedurende de laatste tientallen van jaren met reuzenschreden 
is vooruitgegaan. In dit opzicht is het verzuim in vroeger tijden ge
pleegd, voor een groot deel, althans voor het tegenwoordig geslacht 
en volgende generaties, ingehaald. De tijd ligt achter ons dat er hon
derden en nog eens honderden analphabeten waren, verstoken van 
middelen, om zich eenige behoorlijke kennis te verwerven. Zelfs kunnen 
wij ons moeilijk meer verplaatsen in die dagen, toen louter standver
schil de onderscheiding tusschen de verschillende scholen beheerschte, 
en men de verdeeling had tusschen armen-bewaarscholen en burger- 
bewaarscholen; arm- of diaconiescholen en tusschenscholen tegen geringe 
betaling; burger-scholen tegen ruimere betaling en eindelijk de zooge
naamde fransche scholen; toen zelfs de industriescholen waren onder
scheiden in die voor minder gegoede en hoogere standen, en de latijnsche 
scholen en hoogescholen zoo goed als uitsluitend de onderwijsinrichtingen 
waren voor de aanzienlijken. Wie herinnert zich niet het hooghartig 
gebaar, waarmede de geniale Elias Annes Borger, de eenvoudige friesche 
jongen, in Holland eerst bejegend werd, toen hij het waagde mede te 
komen dingen naar een beurs voor zijne studie aan de Leidsche hooge- 
school, wier roem hij later als haar hoogleeraar mede zou helpen 
verbreiden? Geen zakelijke onderscheidingen, ontleend aan den aard 
van het onderwijs, in verband met de opleiding tot den een of anderen 
maatschappelijken werkkring, beheerschten toen het schoolwezen, ge
lijk thans in steeds meerdere mate het geval is. Terwijl talloos velen 
alle onderwijs derfden, versperde voor ontelbare anderen de slagboom 
van hun stand den weg voor verdere, ietwat breedere ontwikkeling.

Hoezeer is dit alles tegenwoordig veranderd! Het geheele onder-
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geworden, die over de 
eidt en hun zijne vruchten 
idschen grond bloeit hij 
den stam van het lager 
, thans zoo goed als alle 
i zevental jaren moeten

wijs is als het ware een reusachtige boom g 
kinderen van ons volk zijne takken breed uitsprei 
in den schoot doet vallen. Vooral in hólland 
bijzonder welig. Hij verheft zich krachtig op < 
onderwijs, dat, vooral dank zij den leerplicht, 
’s lands zonen en dochters ontvangen en een 
volgen. Sterke en weelderige uitspruitsels zijn het uitgebreid lager 
onderwijs, het lager nijverheids- en landbouw-onderwijs, hetwelk zich 
zoowel voor jongens als meisjes in verschillende variëteiten heeft ont
wikkeld en dienstbaar wordt gemaakt aan wat men straks in de practijk 
van het leven behoeft. De verdere ontwikkeling van den boom doet 
ons het middelbaar onderwijs zien, ingericht voor hen, die eene op
leiding verlangen voor beroepen, die eene langdurige voorbereiding 
noodzakelijk maken en een hoogere mate van algemeene ontwikkeling 
eischen. Uit dezen hoog opgaanden stam schieten de verschillende 
takken uit van middelbaar en hooger technisch-, middelbaar en hooger 
landbouw-, en middelbaar en hooger handelsonderwijs, terwijl hij zelf 
zijn uitlooper vindt in hoogeschool en universitcit. Daarnaast bloeit 
op denzclfden stam van het lager onderwijs een niet minder stevig 
geboomte van voorbereidend hooger of gymnasiaal onderwijs, hetwelk 
zijn uitlooper vindt in de universiteit of inrichting van hooger onderwijs, 
die omvat de vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening 
der wetenschappen en tot het bekleeden van maatschappelijke be
trekkingen, waarvoor eene wetenschappelijke opleiding vereischt wordt. 
En ten slotte vergeten wij die teere, doch schoone takjes niet, die 
laag bij den stam groeien en die wij met den algemeenen naam van 
buitengewoon onderwijs aanduiden; onderwijs aan hen, die zooveel 
missen, als blinden, doofstommen, hardhoorenden, mismaakten, achter
lijken, aan wier ontwikkeling steeds meer zorg wordt besteed.

Wijst dit alles reeds op sterken vooruitgang, zoo springt deze nog 
duidelijker in het oog, wanneer wij er aan herinneren, dat zoo goed 
als al deze onderwijs-inrichtingen openstaan zoowel voor jongens als 
voor meisjes; dat op steeds ruimer schaal ook kinderen van minge
goeden in de gelegenheid worden gesteld, om, bij gunstigen aanleg, de 
meest onderscheidene inrichtingen van onderwijs te bezoeken •— en 
last not least, dat buiten de school de meest verschillende kringen 
krachtig tot de volksontwikkeling medewerken.

Dankbaar toch mogen wij erkennen dat naast staat en gemeenten, 
tal van particuliere kringen krachtig hebben medegearbeid en nog 
medearbeiden om den mensch te ontwikkelen, zijne kennis te ver
meerderen, zijn gemoed te vormen en zijn geest te beschaven. Ik denk 
hierbij niet alleen aan al de vereenigingen, die de leuze van de ver-
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betering van het volksonderwijs in hun vaandel voeren of ook streden 
voor eene betere ontplooiïng van het bijzonder onderwijs, maar aan 
dat aantal organen, die het algemeene volkspeil trachten te verhoogen. 
Allereerst komt, als ik hiervan ga spreken, onze pers in aanmerking, 
onze hoogstaande hollandsche pers, waarin nieuwstijdingen niet meer 
het alles-beheerschende element vormen, maar wfel beschouwingen over 
staatskunde, rechtswezen, financiën, onderwijs, godsdienst, kerk en 
kunst, waardoor de courant, tegenwoordig bijna in ieders hand, een 
machtig middel tot volksontwikkeling en volksbeschaving werd. Daar
nevens beijveren zich bepaalde kringen om, naar het woord van een 
bekend Nederlander, geschriften, als het goud en zilver van denkers 
en kunstenaars, in klein geld om te zetten en alzoo onder de menigte 
te brengen. En al zijn wij niet zoo ver als in Amerika, waar bijna 
iedere plaats haar openbare leeszaal heeft, toch heeft ook hier te 
lande dit instituut zich belangrijk uitgebreid, zoodat steeds meerderen 
zich op de hoogte kunnen stellen van wat er werkt en woelt in onzen 
tijd. Bovendien bieden onze volksuniversiteiten, gelijk de bloeiende te 
Rotterdam, met hare veelzijdige cursussen, waarin mannen en vrouwen, 
van de meest verschillende richtingen, de vruchten te smaken geven 
van hunnen denk- en gemoedsarbeid, door hare zeer lage contributie, 
zoo goed als aan ieder de gelegenheid tot breeder ontwikkeling. Laat 
nu bovendien ten slotte eens voor uwen geest voorbijgaan c 

vereenigingen van mannen en vrouwen, burgers en 
en werkgevers, kunstenaars en geleerden, die zich 

om hunne vakgenooten op een hooger peil van l
te brengen — en gij zult met mij instemmen, als ik in onze dagen eene 
populariseering van wetenschap constateer, als men voorheen nooit 
heeft gekend.

Wat ons in het bijzonder bij deze machtige l 
ontwikkeling boeit, is hare veelzijdigheid en veelvoi 
wordt ijverig gestudeerd op betere onderwijs-methoden, niet alleen 
de jeugd gedegen kennis bij te brengen, maar ook om haar eigen energie 
op te wekken en haar tot zelfstandigen arbeid te dringen, anderzijds 
spant men zich in om haar te doordringen van zedelijke en godsdienstige 
beginselen, haar schoonheidsgevoel te ontwikkelen en alzoo tot betere 
menschen te vormen. Naast die geestelijke ontwikkeling komt de 
lichamelijke oefening steeds meer tot haar recht, niet alleen door de 
gymnastiek in, maar ook door wandeltochten buiten de school. Sterk 
worden allerlei middelen aangeprezen, die de reinheid en den welstand 
van het lichaam bevorderen; steeds meer wordt de volkshuisvesting 
verbeterd; een goed geregelde gezondheidsdienst zorgt voor meer 
hygiënische toestanden. Met energie wordt de oude spreuk: „een
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gezonde ziel in een gezond lichaam" in toepassing gebracht, en 
is dit niet het minst schoone, dat ieder vrij naar zijn eigen beginselen 
aan die volksopvoeding kan medewerken en voor elke richting de baan 
vrij wordt gelaten, zonder dat van verdrukking van den een door den 
ander sprake is. Zelfs deinst men in onze dagen voor die veelzijdige 
vorming van schipbreukelingen in de maatschappij; van ontredderde 
zielen; van met erfelijke kwalen belasten niet terug, overtuigd dat in 
het verkleinwoord „boefje” de mogelijkheid voor een betere ontplooiïng 
van vermogens ligt opgesloten, dan zich in het oorspronkelijk milieu 
verwachten liet.

Over de geheele linie wordt alzoo de strijd voor volksverheffing 
door volksontwikkeling gevoerd. In zooverre zing ik den lof van dezen 
tijd. De democratie adelt zich door kennis-lust.

In de tweede plaats treedt in onze dagen de gemeenschapsidee 
sterk naar voren. Na den vreeselijken oorlog licht zelfs fel het ideaal 
der volkeren-gemeenschap op; doch reeds vóór dien tijd werd krach
tiger dan ooit de volksgemeenschap gevoeld. Het altruïsme deed en 
doet opgeld.

Dit is eigenlijk de natuurlijkheid zelve. Reeds in onze jeugd zuigen 
wij als het ware de gemeenschaps-idee in. In het huisgezin bevindt 
men zich in een sfeer van wederkeerig hulpbetoon en onderlinge zorg; 
dóór wordt het individu door de gemeenschap gevormd; dóór worden 
verhoudingen gekweekt, die een glans werpen over geheel de verdere 
levensbaan. En als wij, zelfstandig geworden, in het leven treden en 
dóór werk vinden, gevoelen wij terstond de kracht en de waarde der 
gemeenschap. Ieder onzer toch arbeidt aan een schakel in den keten, 
waarvan wij weten dat anderen de'overige schalmen maken; het werk 
van den een wacht op completeering door den arbeid van den ander. 
Wij spreken daarom terecht van het weefsel der maatschappij, waar
van millioenen handen de draden weven. De samenleving bestaat niet 
uit een hoop atomen, uit een massa eenheden, die het op zekeren dag 
eens goedvonden met elkander in verbinding te treden, maar uit van 
nature samen voelende en samen werkende menschen, als van zelf 
aan elkander verbonden. Ook van de maatschappij geldt het woord, 
dat Paulus van het menschelijk lichaam schreef: „Het oog kan niet 
zeggen tot de hand „ik heb u niet van noode", of wederom het hoofd 
tot de voeten „ik heb u niet van noode.” Ja, veeleer de leden, die 
ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn noodig”.

Het lag dan ook in den aard der zaak, dat toen op het laatst der 
18e en in den loop der 19e eeuw, tengevolge van wijsgeerige en oecono- 
mische beschouwingen van den mensch, eenzijdig op het individu de 
nadruk werd gelegd, de reactie niet kon uitblijven. Het dwepen met
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de abstractie van den mensch heeft in dit opzicht veel kwaad gedaan. 
De mensch, de maat aller dingen, moest immers volkomen vrij zijn, 
door niets gebonden. Op zichzelf werd ieder aangewezen. Wat men 
maatschappij noemde, was immers slechts een mozaïek van individuen, 
die elk voor zich eene plaats aan 's levens disch pogen te verwerven. 
Zoo werd het maatschappelijk leven in zijn hartader aangetast en 
werd, bij wegsterving der gemeenschapsidee, de zwakke steeds meer 
het slachtoffer van den sterke. Reactie daartegen kon niet uitblijven, 
omdat daarmede aan den natuurlijken samenhang der menschen en 
ook aan ieders persoonlijke waardigheid geweld werd aangedaan. Zij 
is dan ook op dit oogenblik in vollen gang.

AVant nooit —• wij weten het allen ~ heeft het vereenigingsleven 
gebloeid als tegenwoordig. Letterlijk overal organiseert men zich tot 
een gemeenschappelijk doel. Steeds grooter worden de complexen van 
menschen, die elkander in bepaalde kringen ontmoeten en tezamen iets 
goeds trachten te bereiken. Men kan zich tegenwoordig bijna geen 
gebied van menschelijk streven meer voorstellen, of de associatie- 
vorm wordt gekozen om dit uit te breiden of te versterken. En elk 
van deze groepen stelt zich tot taak, door middel van enkelen, allen 
te dienen; de eigen vereeniging een zout en een zuurdeeg voor geheel 
de gemeenschap te doen zijn. Dieper en dieper dringt het besef door, 
dat men, door in dergelijke gemeenschapsvormen elkander te benaderen, 
met elkander te spreken en te handelen, de wagen der samenleving 
het best doet loopen. Staketsels en afscheidingen, die men vroeger 
kende, vallen weg. Standen, op zichzelf natuurlijke nuances, mits niet 
ontaardend in onnatuurlijke kasten, naderen elkaar dichter en dichter. 
Geleerden treden uit hun studeercel om hunne wetenschap, in com
binatie met personen van allerlei stand en ontwikkeling, te populari- 
seeren; werkgevers en werknemers vinden elkaar, door middel hunner 
organisaties, tot voorkoming of beslechting van geschillen; jonge mannen 
en jeugdige vrouwen zoeken, elk voor zich, op steeds ruimer schaal 
het vereenigingsleven tot geestelijke of lichamelijke oefening. Een net 
van bonden en vereenigingen, waarin menschen van allerlei stand en 
rang elkander ontmoeten, spreidt zich over ons land uit, met het doel 
gemeenschappelijk armen te steunen, ongelukkigen te helpen, verwaar
loosden op te voeden, gevallenen op te richten, kranken te genezen, 
ja overal waar zich een wondeplek in de samenleving vertoont, deze 
te heelen. Zóó vertoont zich overal de gemeenschaps-trek.

Ook het staatkundig leven draagt de duidelijke sporen van dezen 
sterken gemeenschapstrek. Het algemeen stemrecht, zonder onder
scheid van sekse, bezit of stand, aan ieder gegeven, is daarvan een 
sprekend bewijs. Ook wordt de gemeenschap, in plaats van het in-
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van ons privaatrecht. Uit datzelfde 
indomsrecht voort, in tegen- 
■oeger aan dit recht eigen 
in die versterking der ge- 

voor ditmaal niet meer noemen, 
hoezeer ook door het weefsel 

aden worden geweven, en hoezeer 
echt-menschelijke samenwerking

dividu, meer en meer het uitgangspunt 
beginsel spruit de begrenzing van het eigei 
stelling met het absolute karakter, hetwelk vro< 
was. De geheele sociale wetgeving vindt in 
meenschapsidce haar oorsprong. Laat ik 
Het vermelde bewijst duidelijk genoeg, 
onzer staatkunde de gcmeenschapsdrad 
op elk gebied aan de behoefte aan 
wordt voldaan.

Waarlijk onze tijd kenmerkt zich op schoone wijze door volks
ontwikkeling en volksgemeenschap!

Uit al hetgeen tot dusverre is gezegd, blijkt voldoende dat dit streven 
één der schoonste trekken onzer veelbewogen en rijk getypeerde eeuw 
is. Toch ontveins ik mij niet, dat daaraan ook eene bedenkelijke zijde 
is verbonden en wij allen te zorgen hebben, dat ons levensschip niet 
vastraakt op een gevaarlijke klip. Die klip is de verwaarloozing van 
eigen persoonsvorming, ja sterker nog het verlies van onszelf, in eigen 
tot opbouw en veredeling geroepen individualiteit. Het zal U uit hetgeen 
ik verder ga zeggen, duidelijk worden, dat die vrees niet ongegrond is.

Er is van zooveel kennis te nemen; het is bezwaarlijk in onzen snel 
levenden tijd van het belangrijkste eenigermate op de hoogte te blijven ; 
het een verdringt in ons denken en gevoelen zoo ras het ander, dat 
niet alleen vluchtigheid van geest en oppervlakkigheid van oordeel 
in de hand worden gewerkt, maar ook veelal de tijd en langzamer
hand de kracht tot dieper nadenken ontbreekt. Alen loopt gevaar 
te midden van de chaos van meeningen, waarmede men kennis maakt, 
een eigen zelfstandige overtuiging in te boeten en mede te worden ge
trokken in eens anders vaarwater. De eigen denkrichting, het origincelc 
in eigen zienswijze, het karakteristieke in eigen persoonlijkheid, komt 
in het gedrang, en vindt hindernissen op den weg zijner natuurlijke ont
plooiing. Beschaving schaaft te veel aan het oorspronkelijke. Het natuur
kind dreigt onder te gaan in den naar den tijdgeest gefatsoeneerden 
jongeling of jongedochter. Het verstand denkt bij voorkeur na, maar 
niet in-, het gevoel ontvlamt snel, maar brandt niet door; de daad 
is veelal een stap in den sleurgang, maar geen product van inwen
dige worsteling. In één woord, steeds grooter wordt in dezen tijd, 
waarin onze aandacht voor zooveel en velerlei wordt gevraagd, het 
gevaar, dat wij worden geleefd in stede van te leven, stil met onszelf 
te zijn, eigen neigingen en krachten te ontleden, onze levensrichting 
volgens die vermogens te kiezen, en dan als de populier recht over
eind met den top naar boven te groeien, de zon als het ware in het 
aangezicht.



het zeewater noodig, 
in waarde g< 
schap wordt

Ik leg daarop den vollen 
bij de volksontwikkeling 
persooi  
denkrichting 
denken stre 
zistisch 
uit naat

substantie, die ten 
der bijzonderheden.

zoo bouwde Nietsche 
terwijl de mindere 

: gevoel van saam- 
’.g altruïsme, het is 

waarvoor wij bereid

Hetzelfde bezwaar, hetwelk de grootsche neiging tot ontwikkeling 
aankleeft, ontmoeten wij bij het streven naar versterking der gemeen
schap. In het woelige sociale, philantropische, publieke, zelfs kerke
lijke leven loopt men gevaar, ter wille van theorieën, illusies, mode, 
dogma's zichzelf voorbij te gaan. Een vlammende rede kan een onver
schillig hart verbergen. Eene bedrijvige natuur kan aan idealen ge
speend zijn. Barmhartigheid kan onbarmhartig zijn, niet alleen waar 
het den bedeelde, maar ook waar het de uitdeeler zelf betreft. Een 
democraat kan een verkapte aristocraat zijn. Een leider kan inderdaad 
een geleide wezen. Een ketterjager kan door eigen zielsarmoede wor
den voortgedreven. Men kan in één woord in zijn ijver voor de ge
meenschap de controle over zichzelf verliezen; zoozeer opgaan in het 
algemeene.dat niet alleen de eigen individualiteit ongemerkt verslechtert, 
maar bovendien de eerbied voor den enkeling verdwijnt. Zoo werd 
onder de broederschapsleuze der Fransche revolutie, de eene broeder 
vóór en de andere broeder na naar de guillotine gesleept; zoo hoopte 
Napoleon eene wereldmonarchie te stichten, ongeacht de duizenden, 
die als slachtoffer van zijn waan-denkbeeld vielen; 
een ideale wereld van aristocratische geesten op, t 
góden maar moesten verdwijnen. Zeker, een sterk 
hoorigheid, een innig gemeenschapsbesef, een ijverig 
iets, dat wij allen in ons moeten omdragen en 
moeten zijn, persoonlijke offers te brengen. Maar al heeft de parel 

om te worden gevormd en te kunnen schitteren, 
;aat hij toch verre boven dat zeewater uit. De getneen- 
t eerst goed als de enkelingen goed zijn.

den vollen nadruk, niet alleen omdat eene overlading 
en een eenzijdig gemeenschapsverlangen de 

inlijkheid des menschen schaden, maar ook omdat een bepaalde 
ng onzer dagen haren opbouw verhindert. Het menschelijk 
reeft in onzen tijd in hooge mate naar eenheid; het Spino- 

pantheïsme lacht ontelbaar velen toe. In dat stelsel gaat alles 
ir het ééne in het vele; naar de alles omvattende orde; naar 
wet in het rustelooze worden der dingen; naar de ééne oneindige 

grondslag ligt aan de nimmer rustende wisseling 
In één woord: men verliest zich gaarne in die 

ééne abstractie, die Frederik van Eden eens in zijn: „Johannes Viator" 
zeggen deed: „Er zijn niet levingen, gescheiden, afzonderlijk. Er is 
één leven, dat opgroeit in vele orden.” Zulk een denkbeeldige eenheid 
wordt dan voorwerp van vereering; zij is het eeuwig schoone, waarvoor 
velen met hun mystiek gevoel, als reactie tegen het eenzijdig intellec
tualisme, gaarne eerbiedig buigen, ja, waaraan zij met echt oostersche
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gesc
i allerlei,
[eborgen
t zien, die wij zelf niet

zou ons
het doordachte

zal
O

meenschaj 
schen zijn

grootste smart", doch hoe 
op aarde de denkrichting 
paart zich het kostelijk 
kastje, waarin van 
het leven, ligt opge 
ons dan dingen laat 
onze herinnering bezaten, fa, wat 
het geheugen, dat is de macht om

contemplatie een nieuwen cultus ontlecnen. Men peinst, men dweept, 
men vereert die eenheid, die zich in de verscheidenheid der dingen, 
hetzij zij bergen en luchten] boomen en dieren of ook menschen zijn, 
veelsoortig openbaart, maar middelerwijl lijdt het binnenwerk — als 
ik het zoo noemen mag — schade; blijft men in den innerlijken op
bouw steken en begint zich hier en daar, en steeds meer, het onkruid 
te vertoonen, hetgeen altijd welig opschiet, wanneer men een terrein 
braak laat liggen. Elk leven uit abstracties, hoe schoon ook gekleurd, 
ten koste van den reeëlen mensch, ontadelt hem, vernietigt het typi
sche, het eigenlijke, het persoonlijke van het individu en loopt uit op 
de opsluiting in de cene of andere leer-cel, waardoor men van zijn 
grootsten schat, namelijk dien zijner vrijheid, is beroofd.

Wanneer ik nu ga pleiten vóór persoonsvorming op zichzelf en als 
voorwaarde voor volksontwikkeling en volksgemeenschap, dan stel ik 
voorop, dat het door mij te bepleiten individualisme niets gemeen heeft 
met het wilde individualisme, dat vroeger en later vooral in Russisch- 
anarchistische kringen zijn warme verdedigers vond, noch met het 
Ubermenschlich individualisme, hetwelk duitsche wijsbegeerte soms 
welsprekend verdedigde. Het is mij om de waarde van den werkelij- 
ken mensch, naar zijn bijzonderen aanleg, zijn eigen gemoeds- en 
geestesleven, zijn persoonlijke gaven en krachten, in één woord, om 
dat eigene te doen, dat hem ook van anderen onderscheidt en het
welk vraagt om eerbied en ontzag. AVelnu, die waarde wordt miskend, 
wanneer men voortdurend philosopheert over de rechten van den 
mensch, over de verheerlijking van het hoogste wezen, over de schoon
heid van de deugd of de wijsheid;, of wanneer men den mensch ver
laagt tot het product eener stoffelijke evolutie of van een wijsgecrig 
of theologisch determinisme, hetwelk in de eene of anderc studeer
kamer wordt uitgebroed, maar waartegen de mensch altijd opnieuw 

reageeren, juist omdat hij den adel zijner persoonlijkheid gevoelt.
zeker, tot het mensch-zijn behoort ongetwijfeld het bezit van ge- 

appelijke functies, trekken, gevoelens en ervaringen. Alle men- 
jn begaafd met het leven des verstande, het denken, door iemand 

genoemd: „’s menschen grootste vreugde en tevens ’s menschen 
verschillend zijn tevens bij de stervelingen 
en de denkkracht. Aan dat denkvermogen 

■schenk van het geheugen, dat geheimzinnige 
uit de meest verschillende perioden van 

i en dat bij tijden van zelf openspringt 
meer wisten dat wij ze 
denken waard zijn zonder 

en doorleefde vast
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ingcrdan 
schoonc, 

van gevoel en verbeelding; het gevoel, 
intwikkeld kan zijn, dat het hem letterlijk

> prooi,,   maakt tot een last voor of een 
anderen, terwijl het bij anderen schijnbaar gehe< 

steen. En al is zeker niemand ge- 
zij bij sommigen de heer- 
in het leven, terwijl zij 

en bij weer
kunstgebied,

in de aderen doet vloeien,
klaar voorstellingsvermogen wekt.

te houden? Doch wat onthoudt de een veel meer en veel lan4 
de ander! Daarnaast komen bij alle menschen die , beide S» 

maar tevens gevaarlijke gaven 
dat bij sommigen zoo eenzijdig 01 
medesleept en verteert en hen 
van zichzelf en  
hard is en hen koud maakt als een 
heel zonder de gave der fantasie, hoe 
lijkste scheppingen, vooral op 
bij anderen aanhoudend vergif 
anderen nauwelijks eenig duidelijk en
In één woord: hoe oneindig verschillend zijn de menschen, al hebben 
zij dezelfde vermogens en trekken! Duizelingwekkend is hunne varië
teit.

Bij allen echter is van al die functies het hart, het middel- en 
gangspunt. Gelijk dit het centraal-orgaan is van het physisch leven, 
zoo is het dit ook van ons geestelijk bestaan. Van daar uit komen 
de machtige impulsen voort, die eenc beslissende richting geven aan 
ons leven; daar ontspruit zoowel de aandrift tot wetenschappelijk 
onderzoek als de overgave in reine liefde; dAAr rijpen de plannen tot 
daden. De levensadem ons ingeblazen, roert dit scheprad in de binnen
kamer van ons wezen aan, en het wentelt en wentelt, en op de bloed- 
golven rolt als het ware het hart door ons geheele lichaam heen. 
Vandaar dat Pascal zeggen kon: „Les grandes pensées viennent du 
coeur", en Alexander Vinet kon schrijven: „De onzichtbare daden 
der ziel zijn eigenlijk de ware daden”. Het menschelijk hart is het 
middelpunt onzer persoonlijkheid, van waar uit de stralen schieten 
naar al onze andere menschelijke vermogens als ons verstand, ons 
gevoel, onze verbeelding, onzen wil. In zooverre zijn bij alle verschei
denheid alle menschen weer gelijk.

Maar nu komt het wondere. Dat harte-leven — en daardoor het 
gansche bestaan — draagt bij ieder weder een bijzonder cachet. Elk 
mensch is, in onderscheiding van 'het dier, dat een exemplaar is van 
zijn soort, een persoon, een bijzonder persoon in het menschdom. 
Ieder draagt in het diepste van zijn wezen een zeker gehalte in een 
eigenaardigen vorm met zich mede, hetgeen wij den aangeboren aard, 
de natuurlijke gesteldheid, het bijzondere type plegen te noemen. Elk 
onzer bezit zijn afzonderlijke hoedanigheden, zijn eigenaardig tempe
rament, zijn bijzonder humeur. Dit eigene nu te ontwikkelen, te ont
bolsteren, te verplegen, te drenken inet een reinen, met den Heiligen 
Geest, ziet daar wat wij karakter-, persoonsvorming noemen, de eerste 
e» de hoogst, taak, waartoe wij allen aij„ g„oepe„. Want is hol
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karakter, die eigenlijke harte-vorm, goed, dan werkt alles goed, ver
stand en wil, gevoel en verbeelding; dan draagt de boom van ons 
leven naar alle zijden rijke vruchf.

In het begrip, in het woord .karakter" schuilen naar zijn oorsprong 
twee elementen: het eerste is dat van het .ingekerfde’’, het .inge- 
stcmpelde’’, het .kenmerkende’’, hetgeen ons treffend herinnert aan 
het typische dat elk individu eigen is en aan de wondervolle ver
scheidenheid, die de Schepper in het menschdom heeft ncergelegd. 
En het tweede clement is dat van het .duurzame", het .vaste”, het
welk ons wijst op onze roeping om dat kostbaar pand te bewaren. 
En gelijk het met vele aardsche dingen gaat, namelijk dat wij ze het 
best bewaren, ten eerste door ze zuiver te houden en ten tweede 
door ze te gebruiken, zoo gaat het ook met ons karakter. Wat men 
niet gebruikt, loopt gevaar te bederven. De rozestruik, die niet be
hoorlijk gesnoeid wordt, ontaart in een rozelaar; hetgeen men niet 
zuiver houdt, wordt weldra door schimmel bedekt. Vorming onzer 
persoonlijkheid is dus alleen mogelijk, wanneer ons karakter zich in 
het gebruik behoorlijk ontplooien kan en men alles verwijdert wat het in 
zijne natuurlijke ontwikkeling stoort of deze niet behoorlijk bevordert.

Laat ik u duidelijk voorstellen hoe ik mij die taak tot eigen per- 
soonsvorming in bijzonderheden voorstel.

Wij trachten ons steeds helderder bewust te worden van den chao- 
tischen toestand, waarin zich oorspronkelijk onze voorstellingen en 
gedachten, aandoeningen en neigingen bevinden en dooreen-warrclen 
en bij ons zelf te ontdekken, welke machten onderdrukt en welke

■mogens in het bijzonder ontwikkeld moeten worden. Bijzondere 
idacht behooren wij daarbij eenerzijds te schenken aan die met 
s geheele wezen als het ware saamgeweven zwakheden, en anderzijds 

aan die aangeboren krachten en deugden, die ons bij hare ontwikkeling 
in staat kunnen stellen om die zwakheden te overwinnen. Veel kan 
daarbij het gepast gevoel van eigenwaarde doen, mits dit niet in 
eigenliefde ontaardt. Hoe scherper en hoe vroeger daarbij een vast 
levensdoel in het oog wordt gevat,’ des te meer kans bestaat, dat de 
eigen persoonlijkheid zich geleidelijk en zuiver vormt. Steeds moet 
daarbij naar twee kanten strijd worden gevoerd, naar de zijde, waarvan 
zich al wat onedel, onrein, onvast is, aan ons opdringt, en naar de 
zijde, waarvan men door bespiegelingen, meditaties, systemen, dogma's 
ons aan onszelf poogt te ontvoeren, het bijzondere in ons wil kwetsen 
of drukken, en ons datgene wil opdringen, wat niet tot ons eigenlijk 
wezen behoort en er nooit of te nimmer organisch mede verbonden 
zal worden. Het geldt hier een zeer teer zielsproces en het kost een 
heiligen strijd om in zich nieuwe betere elementen op te nemen en te
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O
’nt<dlectualisme, 
om den kunstzir

verwerken, zoodat zij geheel ons eigendom zijn en op alles hun invloed 
doen gevoelen. Een harde hand kan hier alles bederven. De lawine 
doodt het groen, dat de dauwdroppel opheft.

Ook het kennen, het weten moet aan den opbouw van onszelf 
dienstbaar worden gemaakt. Natuurlijk is dit weten noodig om ons 
op het een of ander gebied een bestaan te verzekeren, waarin zich 
dan als van zelf onze natuurlijke gaven en krachten zich het best 
kunnen ontplooien, zoodat ook daardoor van die kennis eene vormende 
kracht uitgaat. Maar bovenal moet de zucht om te weten uit waar
heidsliefde ontstaan en uit de begeerte om zooveel mogelijk het wezen 
te leeren onderscheiden van den schijn. In zooverre hangt de scientie 
onmiddellijk samen met de consciëntie, en schuilt in de vermeerdering 
van kennis een factor van groote zelf-opvoedende beteekenis. Een 
strenge denkmethode brengt den geest onder heilzame tucht. Het logisch 
bewerken van feitelijke gegevens bewaart voor de booze gevolgen van 
bonte indrukken en dwalende voorstellingen. Wetenschappelijke zin 
verheft boven de grillen van invallende gedachten en houdt hartstochten 
in (oom. Dit is de groote zedelijke beteekenis van het streven naar 
kennis en de liefde tot de wetenschap. Bloote opname in de hersenen 
om zich een oogenblik te amuseeren, kweekt tenslotte vermoeienis des 
geestes of bolheid in het hoofd. Hoe beter dan ook het ethisch karakter 
van ons weten door ons wordt verstaan, des te meer opvoedende 
kracht gaat er daarvan èn op de persoonlijkheid van ons die weten 
èn door ons op anderen uit.

Niet minder beteekenis voor de vorming van onzen innerlijken mensch 
heeft het schoonheidsgevoel, en het is één der goede zijden van onzen 
tijd, dat daarop steeds sterker nadruk valt. De kunst, die zich altijd 
richt tot het oog, of het oor, voert ons over de scheuren en kloven 
van het leven in eene wereld van harmonieën. Zij maakt het doode 
levend, vergeestelijkt de materie; schept eenheid tusschen vorm en 
inhoud. Lijnen, kleuren, tonen verplaatsen den mensch in eene wereld 
van schoonheid, waarin als het ware al het lagere gestorven is. De 
meest verschillende goede stemmingen ontstaan diér; nu eens een 
rustig, vredig gevoel, dan weder diepe ontroering; nu eens zalige ver- 
rokking. dan weder innerlijke, ongekende .Hlte, n.a.r immer .lemmingen 
van boog gehalte. WS hebben een gevoel alsof daardoor aan onbo- 
'voste verlangens woedt voldaan. Een honger. wereld komt tol ons;

een sfe„ van reinheid en verzoening worden w, verplaatst Wan- 
klanken verdwijnen - do gelijkeloer.ehheid 1. weg. Ik kan daarom 

goed begrijpen dal tegenover de l.oode nuchterheid van .... eenm.d.g 
.11 . uai icg krachtige behoefte openbaart. zich allerwegen e ne kr“ ƒ culluu„ieh

in aan te kweeken, en aar
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engen en 
tkennend, afkeurend optreedt en in het

lomen,
sen geschieden, wanneer, 

ie, de richting van ons 
van binnen uit over al)e factoren

reine adem, de Heilige Geest henen waait. Hier 
aan op de fijnheid en de scherpte van 

I van ons hart, hetwelk wij noemen 1

heden ten dage sterk doet gelden. Nooit wordt dan ook onze per
soonlijkheid, wat zij moet zijn, zonder haar.

Zoo kunnen en moeten het denken en het kunstgevoel, in hunne 
zedelijke beteekenis genomen, bouwstoffen leveren voor karaktervor
ming. Maar dit zal alleen geschieden, wanneer, evenals bij het uitslaan 
van de vleugelen der fantasie, de richting van ons hart heenwijst naar 
het goede, in één woord van binnen uit over alle factoren van ons 
menschelijk zijn een 
komt het vooral aan op de fijnheid en de scherpte van dat deel van 
de werkzaamheid van ons hart, hetwelk wij noemen het geweten. 
Men kan dit woord nemen in engen en in ruimen zin. Sommigen zijn 
van oordeel, dat het alleen ontl 
woordenboek des gewetens slechts één woord staat, het woord „neen”. 
Men bedoelt daarmede dat het, wanneer wij gewoon goed voortleven, 
in rust is, slaapt, zoodat wij zelfs niet weten, dat wij een geweten 
hebben, terwijl, als wij iets onbehoorlijks denken, willen of doen, het 
eensklaps ontwaakt verbiedend optreedt en waakt tegen afdwalingen. 
Anderen vatten de beteekenis ervan veel dieper op en vereenzelvigen 
het geweten met de zedewet, die in het menschelijk wezen is necr- 
gelegd en waardoor zijn innerlijke relatie met den Hoogsten Wetgever 
wordt bewezen. Welke van deze twee beteekenissen men evenwel 
kiest, in elk geval wijst het geweten, hetzij in engen of ruimen zin 
genomen, den mensch op zijn verplichting het go< 
kwade te laten. Naarmate dus bet geweten zuiverde 
naar die mate zal alles in ons een bc 
het een deel van de werkzaamheid van 
levenspunt is, zullen alle organen in 
en verbeelding daarvan de heilzame 
uit die heldere bron, bruist reinigen 
wegelijker wijst de magneetnaald va 
naar boven heen. Zoo wordt de

Toch moet ik nog iets dieper graven 
menschen moeten zijn. W^ant tenslotte mag 
heid zoeken, en op 
omdat dit hem is bevolen en zijn g 
de waarheid, de schoonheid, de go< 
grondtoon van ons 
in ons hart, moet c 

Cf

□ede te doen en het 
Jer wordt ontwikkeld, 

>eter karakter dragen, en omdat 
ons hart, het meest centrale 

ons, als verstand en wil, gevoel 
■ gevolgen ondervinden. Het water, 
nd voort. Steeds vaster en onbe- 

’an ons wezen naar het noorden, 
ware, de complete mensch gebouwd, 

om te toonen, wie wij als 
een mensch niet de waar

schoonheid bedacht zijn en het goede najagen, 
>evolcn en zijn geweten dit eischt, maar omdat hij 
.! ï—2- goedheid bemint. Liefde moet dus de 

s geheele leven zijn. In het centrum van ons wezen, 
de liefde alles wezen. Vinet heeft het zoo juist uit

bedrukt, toen hij schreef: „Het leven van het-lichaam is ontwikkeling; 
net leven van het verstand is denken, het leven van het hart is lief
hebben”. Wat zou ook het leven van ons hart anders kunnen zijn? 
Er moet liefde tot de waarheid wezen, zal er ooit van echte weten-
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schap sprake zijn; er moet liefde tot de kunst wezen, zal ooit de 
schoonheid te voorschijn worden geroepen; er moet liefde tot het goede 
wezen, zal er ooit aan goed doen worden gedacht. Liefde alleen houdt 
vol tegen alle teleurstellingen in; liefde alleen werpt de slagboomen 
van standen en rangen omver; liefde alleen vergeldt geen kwaad met 
kwaad; liefde alleen wanhoopt nimmer aan het behoud van het diepst 
gezonkenc; liefde alleen put zich uit in het bedenken van middelen 
tot genezing, ook van maatschappelijke wonden; liefde alleen doet den 
mensch de ruïnen opruimen van de tegenwoordige wereld en bouwen 
aan den tempel der toekomst. Charles Kingsley zeide zoo terecht: 
„Schoonheid is het sacrament en liefde de poort des hemels’’.

Zij is het brandglas, dat de stralen der zon tot zich trekt en 
schept. Op dien grondslag moet ieder zichzelf opbouwen, maar 
doe dit naar zijn stijl. En hoe zorgvuldiger hij dit doet, naar de krachten 
die hem zijn geschonken, des te schooner wordt zijn werk. Hij gebruikt 
daartoe het materiaal, dat hem het leven biedt: den omgang met de 
besten, de stroomingen van zijn tijd, de wisselingen van zijn eigen lot. 
Hij vergeet het woord van Goethe niet: Es bildet ein Talent sich 
in der Stille, Sich ein Karakter in dem Strom der Welt. En wat 

;ang met de besten aangaat, staat voor mij boven allen en 
stille zielsgemeenschap met Christus, volmaakt naar alle zijden, 

wien de mystieken der middeleeuwen 
zongen: „Amor descendit", de liefde is nedergedaald. Ik denk hier 
aan een episode uit Robert Hamerling's Aspasia, als hij schrijft over 
het gezelschap Athecnscbe meisjes in een scheepje in den Saronischen 
zeeboezem. Vroolijk buigen zij zich over de boorden van het vaartuig 
en staren zij op haar eigen beeld, dat zich weerspiegelt in het gladde, 
heldere water. Maar onder haar is eene Arcadische met dieperen 
geestesaanleg. Ook zij ziet zichzelf, maar zij ziet, als ik het zoo eens 
zeggen mag, door zichzelf heen, het mysterie van de zee, de diepe, 
onmetelijke, eindelooze zee. Bij haar gaat dus het tijdelijke als het 
ware over in het eeuwige; het persoonlijke wordt doorstraald door 
hemellicht.

Welnu, zulk eene persoonsvorming acht ik eerste voorwaarde voor 
volksontwikkeling en volksgemeenschap. Zonder haar verdort de volks
ontwikkeling tot kil intellectualisme, hetwelk ook de grootste vijand 
is der ware democratie, die immers waardeering eischt van eiken 
mensch en een oog heeft voor de verschillende gaven en krachten, 
zoowel van hoofd als van hart, die den menschen gegeven zijn. En 
zonder haar kweekt de volksontwikkeling onevenwichtige menschen, 
die prat gaande op velerlei kennis, niet alleen vergeten, dat middelerwijl 
hun diepste wezen gaat gelijken op verdronken land, waarop geen
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Wereldbond voor Onderwijs aan Volwassenen. 
(World Association lor Adult Education).

Conferentie te Oberhof, T burin gen 25—28 Juli 1928, 
door JENNY M. KRAFT.

groei meer kan gedijen, maar bovendien gevaar loopen voor eene zelf
verheffing, die hun gemeenschapszin schaadt. En even noodlottig is 
het pleiten voor volksgemeenschap zonder karaktervorming. Want 
ijver voor broederschap beteekent eerst iets, als men de menschen 
als broeders liefheeft. Maar die liefde, niet als eene oratorische figuur, 
maar als een levenwekkende kracht wordt alleen door persoonlijken 
strijd tegen eigenliefde, door persoonsvorming ons bezit. Maar dan 
ook slaat het vuur van binnen zijne vlammen naar buiten uit en wordt 
het ons een behoefte om, door volksontwikkeling en volksgemeenschap, 
den rijkdom van het mensch-zijn anderen te doen gevoelen. Op paeda- 
gogisch gebied blijven wij dan ook getrouw aan het beginsel, den 
mensch naar zijn aard en aanleg te helpen vormen en te hervormen, 
voor zoover zich in zijn natuur verkeerde insluipsels doen gelden. En 
op staatkundig terrein onthouden wij de les, die Fouillée geeft in zijn 
.Declaration Socialiste des droits”: „Le droit social et le droit indivi- 
duel sont deux cötés du parallélogranne des forces; la société doit suivrc 
Ia diagonale sans prétcndre supprimer aucune des forces composantes”.

Ik eindig. De beroemde geschiedschrijver Leopold Ranke zegt, dat 
grootc historische gebeurtenissen niet zijn te verklaren uit staats
rechterlijke begrippen, maar veeleer berusten op levende krachten. 
Van die krachten zijn de menschen de dragers, hunne edele of onedele 
hartstochten maken dus de geschiedenis. Welnu, dat wil met andere 
woorden zeggen: Het karakter van den mensch bepaalt het lot der 
menschheid: Houd dan ieder voor Uzelf het ideaal: mensch, kind 
Gods te zijn, hoog!

A Ivorens een kort verslag te geven van de Conferentie te Oberhof, 
-CV. is het wellicht wenschelijk eenigc mededeelingen te doen aangaande 
den Wereldbond en zijn doel.

Op 25 Juli 1918 werden in Engeland de eerste plannen besproken 
tot oprichting van een Wereldbond voor Onderwijs aan Volwassenen, 
welke bond in het eind van dat jaar werd gesticht. De eerste jaren 
werden besteed aan de samenstelling van de organisatie en het bij
eenbrengen van gelden.

Stichter was Dr. Albert Mansbridge, bekend door zijn veelzijdig
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werk op het gebied van Onderwijs aan Volwassenen. Aan hem 
hebben o.a. de Tutorial-class-beweging in Engeland, Canada en Australië 
en de Workers Educational Association (Ver. tot ontwikkeling van 
arbeiders) in Engeland haar ontstaan te danken. ')

Het doel van den Wereldbond was contact te brengen tusschen 
leiders op het gebied van Onderwijs aan Volwassenen in de ver
schillende landen, en tot op heden is dat in zoover gelukt, dat men 
tusschen 1926 en 1928, dank zij de krachtige propaganda der reizende 
Secretaresse, Miss Koritchoner, acht landen in den Wereldbond heeft 
kunnen betrekken, n.1. Denemarken, Duitschland, Zweden, Nederland, 
Zwitscland, Oostenrijk, Polen en Tasmanië, waar grot 
opgericht, terwijl verschillende z.g.n. „supporting bodie: 
in Amerika en Czechoslowakije.

De Wereldbond heeft een dagelijksch Bestuur, in Londen gevestigd, 
bestaande uit Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaresse en Reizende 
Secretaresse. Een internationale Raad, waarin vertegenwoordigers 
van verschillende landen zitting hebben, vergadert eens per jaar. Uit 
dezen Raad, die ongeveer 35 leden telt, is een Administratief Comité 
gekozen van 13 leden, dat het dagelijksch Bestuur bijstaat en 4 A 5 
maal per jaar bijeenkomt in Londen. Nederland heeft sinds Juli 1927 
twee zetels in den Raad, sinds de vergadering van den Raad voor 
en na de conferentie te Oberhof in dezen zomer, één zetel in het 
Administratieve Comité.

Dc conferentie in Oberhof was een bijeenkomst tot voorbereiding 
van het Wereldcongres in Cambridge, Engeland, in Augustus 1929.z) 
Er waren ongeveer 40 deelnemers, die met elkaar elf landen ver
tegenwoordigden: Het Britsche Rijk (ook Koloniën: Australië, Canada), 
Duitschland, Ver. Staten v. Amerika, Oostenrijk, Zwitserland, Czecho
slowakije, Polen, Finland, Denemarken, Zweden en Holland.

Voorzitter was Dr. Albert Mansbridge.
De eerste vergadering op Woensdag 25 Juli was gewijd aan een 

bespreking van het onderwerp: De industrie-arbeider en Ontwikke
ling van Volwassenen, waarvan in het volgende een beknopte samen
vatting wordt gegeven.

Mr. Spencer Miller, general organizing secretary of the Workers' 
Education Association in New York, de eerste spreker, was ver- 

vergadering bij te wonen; zijn bijdrage werd voorgelezen 
door Mr. Morse A. Cartwright. De meest naar voren komende pro-
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Spr. kan geen details geven, de tijd laat het niet toe. Hij hoopt 
echter in het ^Wereldcongres in Cambridge in Augustus 1929 in de 
gelegenheid te zijn op het onderwerp dieper in te gaan en is over
tuigd, dat Cambridge op de ontwikkeling van Adult Education in 
Amerika invloed zal hebben.

Lector Oscar Olsson, stichter van de studie-kring-beweging in 
Zweden, stelt vast, dat er in zijn land een groot verschil in wezen 
bestaat tusschen de neiging tot ontwikkeling in de rechtsche en in de 
linker groepen. Hij heeft ernstige bezwaren tegen de philanthropische 
ontwikkelingsvormen, zooals die jaren lang in Zweden bestaan hebben. 
De arbeider heeft zijn eigen gedachten wereld, zijn eigen problemen; 
voor iedere klasse in de maatschappij moet een eigen ontwikkelings- 
vorm gevonden worden. De vorm, zooals die vele jaren lang in Zweden 
bestaan heeft, hield geen verband met het practischc leven, niet met 
de religieuse opvattingen der verschillende groepen, noch met hun 
sociale gevoel, enz. Deze vorm van onderwijs aan volwassenen wist 
dan ook geen belangstelling te wekken. Als voorbeeld noemde spr. 
de Toynbeemethode, uit Engeland naar Zweden overgewaaid. De ont
wikkeling moet zijn een opvoeding tot den klassestrijd, \ 
voor zichzelf. Arbeidersontwikkeling en de z.g.n. libei 
lingsmethoden moeten gescheiden blijven. Toch moet er voor g<*v 
worden, dat de ontwikkeling zuiver blijft en niet opgaat in po 
Spr. meende, dat tegenwoordig alles te politiek wordt bebai 
Het cenige onderwijs dat daarvan vrij blijft is de geografie. Hij wil 
de ontwikkeling algemeen humanistisch maken, doch zich aanpassend 
aan de groep. Hij meent dat de burgerlijke ontwikkelingsmethode, zoo
als ze tot nu toe bestaan heeft, kan vervormd worden voor de arbeiders
klasse. De arbeider moet zelf de stof en zelf zijn leeraar kiezen. Het 
wezenlijke is, dat hij niet op socialistische of op conservatieve wijze
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doch als hij socialist of conservatief is, dat 
hij dan in zijn eigen geest ontwikkelingsmogelijkheid zal vinden. — 
Er bestaan in Zweden studiegezclschappen van arbeiders, die zich 
voorbereiden voor zomercursussen en Volksuniversiteiten. Men streeft 
er naar leiders te vinden, die zichzelf ontwikkeld hebben en niet aca
demisch geschoold zijn; zij alleen kunnen den geest der deelnemers 

begrijpen en tot hen afdalen.
Walter Hofman, stichter van 

opleidingsschool voor bibliothecarissen in Duitschland, gaf 
zicht van wat het bibliotheekwezen in Duitschland voor 
arbeidersbeweging betcckent. De arbeiders hebben 
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 >ed als niet gebruikt, wat ver- 

ze toen doorspekt met klein-burgerlijke lectuur, 
ook het andere materiaal in de huizen der arbeiders onge- 

:ngen. Tegen deze methode is ernstige oppositie 
de bibliotheken op 

aan de arbeidersproblen 
. matig ingang.

Op het oogenblik is het standpunt der Openbare Leeszalen: 
moet bieden wat de lezers behoeven. Dat heeft ten gevolge <rf 
dat men begonnen is met de algemeene catalogussen in speciale k>c 
onder te verdeden: voor de boeren, de arbeiders, de vrouwen, de 
kinderen, enz. Men tracht synthese te vinden tusschen wat de arbeider 
psychologisch noodig heeft als mensch en als politiek en maatschap
pelijk strijder. De arbeidersvrouw onderscheidt zich veel minder van 
de kleinburgerlijke vrouw, dan de arbeidersman van den kleinburger
lijken man. De typisch vrouwelijke eigenschappen zijn in beiden zoo
veel sterker gebleken dan hun klassebewustzijn en de catalogus heeft 
zich daarbij aangepast.

Prof. P. Hermbcrg, leider van het Volksbildungsamt en van de 
Volkshochschule (op socialistischen grondslag) te Leipzig, deelde mede, 
dat Duitschland circa 18—20.000.000 industriearbeiders telt, van wie 
hoogstens 5 pCt. ooit in aanraking komt met eenigen vorm van ont
wikkelingswerk, terwijl niet meer dan 1 pCt. cursussen volgt. Prof. 
H. is overtuigd, dat men den arbeider moet bereiken door een be
roep te doen op zijn eigen diepste wezen. Het geeft alles niets, of 
men hem van buiten aangebrachte ontwikkeling wil opdringen. Spr. 
noemt dit een fafadc die men op den man plakt. De arbeider in 
Duitschland heeft geen vertrouwen in de cultuur. Hij staat daar zeer
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critisch tegenover, en het is juist deze critiek, waarvan de volksop
voeders gebruik moeten maken. Er zijn velen, die de cultuur zooals 
die geboden wordt, deelachtig zouden willen worden, als middel om 
den arbeidersstand te kunnen ontvluchten. Dat is juist wat niet de 
bedoeling mag zijn. De belangstelling van den arbeider in Duitsch- 
land gaat uit naar sociale wetenschappen (economie en staatsinrich
ting). Hierin moet men hem tegemoet komen, alleen dan zal het ont
wikkelingswerk bij hem werkelijk ingang vinden.

De tweede algemeene zitting, op Donderdagmorgen, is gewijd aan 
verslagen van de landen. Er was uitdrukkelijk gevraagd mededeclingen 
te beperken tot het onderwerp: de industriearbeider en ontwikkeling 
van volwassenen. Slechts enkele sprekers hielden zich aan dit ver
zoek. Spreektijd was 15 minuten.

De vertegenwoordiger van Oostenrijk, Dr. F. Plutzar, deelde mede, 
dat in Weenen drie groote vereenigingen bestaan voor Onderwijs 
aan Volwassenen: Urania (cursussen, concerten, filmvoorstellingen), 
Wiener Volksbildungsverein (idem, openbare leeszalen). Wiener V'olks- 
heime: cursussen meer in den vorm van een School, Arbeitsgemcin- 
schaften en clubs.

De schrijfster van 
in Nederland aan 
ontwikkeling.

Pfarrer K. Straub wees er op, dat Zwitserland in zijn 25 kantons 
slechts 3.800.000 inwoners telt. Elk kanton heeft zijn eigen opvat
tingen omtrent opvoeding en onderwijs en men past zich slecht aan 
elkaar aan. Hooge bergen scheiden de geesten. Dank zij Pestalozzi 
zijn de volksscholen zeer goed. Op het platte land (voor zoover men 
deze term op Zwitserland kan toepassen) zijn de menschen door onder
wijzers en geestelijken (Protest.) bij elkaar gebracht in avondcursussen 
en vacantieweken. In dit verband brengt hij een naam sterk naar 
voren, die van Dr. AVartenweiler. De boeren hebben boeren-bonden 
opgericht, welke vacantieweken organiseeren. Als onderwerp van dis
cussie voor een dergelijke vacantieweek noemde spr.: de positie der 
boerin (de boerin als priesteres van het huis). De Zwitser is idealis
tisch. Prof. Lauer heet bij zijn volwassen leerlingen de ongekroonde 
koning. Een derde naam mag niet worden weggelaten: Prof. Ragaz, 
de idealistische socialist, die vo<>r ontwikkeling aan volwassenen veel 
heeft gedaan en nog doet. Het betoog van Pfarrer Straub kenmerkte 
zich door een bijzondere oprechtheid en bereidheid de interne zwakke 
punten niet te verdoezelen.
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’) Men zij eraan herinnerd dat ± 1864 in Denemarken de eerste Volks- 
hoogeschool in Grundwigiaanschcn geest werd opgericht, voor landarbeiders. Dene
marken staat daarmede aan de spits van alle landen. De Deensche V. 
Esbjcrg) houdt haar bezoekers eenige maanden achtereen vast in een 
waar men woont en gezamenlijk de maaltijden gebruikt).

In Czcchoslowakije schijnen de toestanden zich van andere landen 
vooral hierin te onderscheiden, dat de Staat in het onderwijs aan 
volwassenen een groote rol speelt. Dr. Valaminski vertelde hoe 
een wet bestaat, die voorschrijft, dat in iedere stad of dorp 
eenigen omvang een openbare leeszaal moet zijn en in plaatsen waar 
twee talen heerschen, twee. Als bijzondere wijze van volksontwikke
ling sprak hij van 3000 Puppenspiele (poppenkasten, niet marionetten
theaters), die in Cz. rondreizen. Ook muziek heeft een belangrijke 
plaats in de volksontwikkeling.

Denemarken. Mr. J. Bom holt spreekt als hoofdleider van de Volks- 
hoogcschool in Esbjerg (opgericht in 1910) over arbeidersontwikkeling 
in zijn land. Hij geeft daarvan een zeer eenzijdige beschouwing, daar 
zijn school te Esbjerg op socialistischen grondslag is gevestigd. Oor
spronkelijk, aldus spr., interesseerde den Deenschen arbeider alleen 
de problemen van loon en arbeidstijd. Thans zijn de meer actueele 
vragen naar voren gekomen, en de jeugdbeweging is daarbij van grooten 
invloed geweest. In 1925 werd de bond voor arbeidersontwikkeling 
opgericht, in hetzelfde jaar waarin Denemarken zijn eerste socialis
tische Regeering had.1)

De socialistische geest in Esbjerg is niet dogmatisch, men kent er 
slechts arbeiders, geen communisten, syndicalisten, enz. Esbjerg kan 
niet aan allen die een plaats wcnschen, ruimte bieden, zoodat spr. 
vreest, dat in a.s. winter c.a. 2000 ontwikkelingsbegeerigen naar Grund- 
wigschc hoogescholen, welke op dogmatischen religieusen grot 
gevestigd, zullen moeten gaan. Als onderwerpen van studie i 
gaf spr. aan: sociologie, economie, sociale literatuur (Gorki, Shaw, 
enz.), vreemde talen, bibliotheekwezen.

Dr. St. Konewka van Polen kon niet veel bijzonders mededeelen, 
daar de onderzoekingen nog niet ver genoeg gevorderd w aren. Hij 
sprak over scholen voor analphabeten en wist met zekerheid te zeggen, 
dat Polen ook andere inrichtingen voor onderwijs aan volwassenen 
bezit, waarover hij later meer hoopt te kunnen zeggen.

Mr. J. W. Brown, secretaris van de British Institute te Londen, 
geeft een kort overzicht van nieuw werk door dit instituut onder
nomen en noemt in de eerste plaats tutorial classes over theologische 
onderwerpen, welke tot nog toe niet bestonden. In het laatste jaar 
heeft het Br. I. zijne bemoeiïngen uitgestrekt tot de radio en een rap-
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port gepubliceerd onder den titel: New Ventures in Radio. Het 
Instituut organiseert ieder jaar een conferentie in Oxford of Cam- 
bridge, waar problemen op het gebied van Adult Education worden 
behandeld, b.v. moet men den arbeider uit zijn klasse lichten of de 
geheele klasse omhoog brengen ?— hoe kunnen wij Adult-cducationists 
voor hun taak opleiden? Het Instituut heeft de wenschelijkheid over
wogen om b.v. van alle bezoekers van één jaar aan Ruskin College 
na te gaan wat zij waren voor zij R.C. betraden en wat erna; niet 
alleen wat hun maatschappelijke positie betreft, maar in hoeverre 
R.C. op hen van invloed is geweest.

Dr. Heaton uit Mineapolis U.S.A., die verscheiden jaren aan Adult 
Education in Australië (Adelaide) deelgenomen heeft, noemde Enge
land .one of the smallest of the selfgoverning dominions of the British 
Empire”, en stelde daartegenover Australië met zijn 5 tot 10.000.000 
vierkante mijlen oppervlakte en 6.000.000 inwoners. Australië wordt 
niet gekenmerkt door heftige problemen. Al vroeg ontwikkelde zich 
een arbeidersbeweging naar de inzichten van John Ruskin, maar ze 
was zonder buitengewone diepten of hoogten. In 1913 bezocht Dr. 
Albert Mansbridge Australië en grondvestte er de arbeidersontwik- 
kelingsbeweging, in den vorm zooals zij heden nog bestaat, n.1. door 
tutorial classes te organiseeren. De universiteiten hebben dit werk 
in handen, aan iedere universiteit is een lecraar speciaal voor dit 
werk verbonden. Vorig jaar bezochten 8000 deelnemers circa 140 tutorial 
classes. Het waren niet alleen handarbeiders, ook eigenaars van groot
industrieën en veehandelaren. Het doel van dit werk in Australië 
werd aldus omschrevén: het geweten van de menschen te scherpen 
en hun blik op de wereld daarbuiten te verwijden.

Mr. C. ïHac Innes sprak over Canada. In tegenstelling met Australië, 
waar de bevolking in overgroote meerderheid van lerschen afkomst 
is, moet worden vastgesteld, dat de helft van Canada’s bewoners 
niet-Britsch is. Er zijn 2.000.000 Fransch sprekenden, die het Fransche 
karakter streng bewaren. Het onderwijs in C. is goedkooper dan 
in Engeland, zoowel in de scholen als aan de universiteiten. Velen 
dus, die in Engeland de tutorial classes bezoeken, gaan in C. 
de universiteiten. Het voortdurend verplaatsen van «c 
gezonderd de enkele centra) over de kolonie, werkt 
op ontwikkelingswerk. Bovendien is de Canadees sterk 
in de materieele kant van het leven en 
voor geestescultuur. Alberta wordt als voorbeeld 
tweemaal zoo groot als Groot-Britannië en Ierland en heeft geen 
enkele stad omvangrijker dan een kleine Engelsche provinciestad. 
Belangrijk ontwikkelingswerk wordt gedaan door reizende biblio-
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ï allerlei 
tonden. (

Wanneer wij deze conferentie beschouwen als een werk-conferen- 
tie, die ten doel had gezamenlijk te zoeken naar de beste methoden 
om het Wereldcongres in Cambridge in 1929 te doen slagen, dan 
mag zij zeker een succes genoemd worden. De sprekers en

theken. Kisten met boeken op allerlei gebied worden door de uni- 
versiteiten op verzoek toegezonden. Ook de z.g.n. Canadian Clubs 
brengen ontwikkelingswerk. De Heer Mac Innes wenscht er op te 
wijzen hoe in Canada vreemde invloeden elkaar bestrijden. Goede 
Duitsche muziek en Amcrikaansche Jazz-Band en FoxTrot. Er is 
in dit grootc land bovendien een ernstig gevaar voor provincialisme, 
men gaat verloren in eigen omvangrijkheid en kijkt niet over de gren
zen. Mr. M. I. brengt aan het einde van zijn betoog dank aan Dr. 
Mansbridge voor wat hij gedurende zijn bezoek aan Canada tot stand 
bracht, n.l. de tutorial classes, zoowel in de centra als op het platte 
land. Dit werk wordt, zij het onder zeer moeilijke omstandigheden, 
met kracht voortgezet.

Dr. von Erdberg, Ministerialrat voor ontwikkeling aan volwasse
nen in het Pruisische Ministerie, spreekt er, na de verslagen der 
verschillende landen gehoord te hebben, zijn vrees over uit dat men 
in Cambridge elkaar het volgend jaar niet zal begrijpen. Nu reeds 
is gebleken van hoezeer verschillende standpunten de vertegenwoor
digers der landen over hetzelfde onderwerp spreken, en hoe men langs 
elkaar heen praat. Wij weten van elkaar niet waar de problemen 
liggen, wij weten niet wat ons van eikaars werk kan interesseeren. 
Daarna ging spr. over met te betoogen dat in Duitschland niet ieder 
op het standpunt staat van Prof. Hemberg. Hij raakte hier echter 
gecompliceerde interne kwesties aan, waardoor zijn betoog voor bui
tenstaanders moeilijk te volgen was. Schrijfster van dit verslag zag 
daarin een klaar bewijs van de waarheid zijner woorden aan het be
gin zijner verhandeling.

De laatste dag der conferentie werd «besteed aan besprekingen 
over de inrichting van het Wereldcongres in Cambridge in Augustus 
1929. De vergadering kon slechts advies uitbrengen, daar de defini
tieve beslissing bij den Raad ligt, die daartoe Zaterdag 28 Juli bij
een kwam. Het kan voor Hollandsche lezers niet van groot belang 
zijn te vernemen welke verschillende opvattingen hier naar voren 
werden gebracht. Het is misschien gewenscht met de publicatie der 
uitkomsten te wachten tot het stenografisch rapport van de verga
ring van den Raad is verschenen.
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door hen

Leerplicht voor de niet-leerplichtigen 
door M. J. F. EHRBECKER.

hoewel bij de besprekingen daarover 
en wenschen naar voren werden ge- 

men het aan het eind in groote 
van het congres geens- 

op het terrein van ont- 
volwassenen werden niet uitgesproken. Dat mag men 

■idge verwachten.

werpen werden vastgesteld en 
zeer uiteenloopende meeningen 
bracht, mogen wij vaststellen, dat men het aan 
trekken wel cens was en dat de goede geest 
zins had geleden. Geheel nieuwe gedachten 
wikkeling van 
van Cambri

n April 1925 werd te Utrecht het Congres voor het Onderwijs 
aan de niet-Ieerplichtige Jeugd gehouden; van alle zijden bleek 

voor dit vraagstuk belangstelling en de inleidingen, waaronder zeer 
belangrijke, werden door een talrijk aantal deelnemers (voor een groot 
deel afgevaardigden van vereenigingen) gevolgd.

Opnieuw werd met nadruk erop gewezen, dat het niet aangaat, dat 
zoovele kinderen na het verlaten der lagere school, verstoken blijven 
van alle onderwijs, dat dit niet in het belang is van het individu, maar 
ook niet in dat der maatschappij.

Vermoedelijk vooral als resultaat van dit congres en de indiening 
bij de regeering van enkele resoluties, werd in Maart 1927 de „Staats
commissie voor het aanvullend onderwijs aan de rijpere jeugd” benoemd, 
die tot taak had, na te gaan, of het gewenscht en mogelijk was, het 
aanvullend onderwijs voor de rijpere jeugd zoodanig te regelen, dat 
de verschillende thans begaande soorten van vervolgonderwijs aan 
gelijke bepalingen zouden worden onderworpen, zonder daarbij te 
vervallen in meerdere onkosten; en verder zorg te dragen, 
meenten en rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen de 
mogelijke vrijheid zou worden gelaten in het beheer van 
georganiseerde of te organiseeren cursussen.

Deze commissie is met groote voortvarendheid te werk gegaan, zij 
heeft het aan haar zorg toevertrouwde terrein verkend en na voor
lichting door tal van deskundigen, heeft zij de lijnen uitgezet, waar
langs zich h.i. het aanvullend onderwijs zal hebben te ontwikkelen.

Ruim een jaar reeds na haar installatie, Juli j.1., kwam deze Staats
commissie met haar Voorloopig Rapport, waarin zij allereerst een 
overzicht geeft van de thans geldende bepalingen. Het aanvullend 
onderwijs omvat thans: a. het vervolgonderwijs, b. het nijverheids-
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van de overzichtelijkheid.

d. hef land- en

aan de 
■ daar in duidelijke 
en zou kunnen zijn. 

>n van de 900.000 ') jongens en meisjes 
dig dagonderwijs (Gymnasium, 
■»der dagonderwijs), 100.000 kregen aan- 
en 575,000 of 64 °/0 van het totaal bleven

van een wet, die de

handelsavondonderwijs enavondonderwijs, c. het 
tuinbouwonderwijs.

In het 2e hoofdstuk behandelt de commissie de bezwaren 
tegenwoordige regeling verbonden. Ook vinden we 
cijfers een beeld van wat het aanvullend onderwijs is

Op 1 Januari 1925 ontvingen 
van 13 — 18 jaar 225.000 volledig 
U.L.O., Ambachtsschool of anti 
vullend (onvolledig) onderwijs 
verstoken van verder onderwijs.

spreekt o.i. boekdeelen. Wanneer men in 
neemt, dat het op de lagere school geleerde over ’t alge-

en zich — gelijk de Commissie 
een steeds stijgende behoefte 

openbaart, dan kan men dezen toestand

Dit laatste cijfer vooral 
aanmerking neemt, tl... .— 
meen geen blijvende resultaten oplevert 
opmerkt — in het rnaatschappelijk leven 
aan kennis en ontwikkeling <  
niet anders dan zeer onvoldoende noemen.

Er bestaat dus inderdaad zooiets als een vraagstuk ter voorziening 
in de behoefte aan onderwijs aan niet minder dan 575.000 jongeren en 
— aldus de Minister van Onderwijs bij de installatie der Staats
commissie — „tegenover het vraagstuk van de technische opleiding, 
de verstandelijke ontwikkeling en de zedelijke vorming der overigen 
(deze 575.000) — de groote massa, die op jeugdigen leeftijd reeds 
met de vaak harde praktijk des levens in aanraking komt — kin noch 
mkg de Overheid onverschillig staan.”

') Dit getal en de volgende hebben wij afgerond ter wille

De oplossing van dit probleem zou schrijver dezes willen zoeken in 
de richting, reeds aangegeven in het opschrift van dit artikel; evenals 
de „Staatscommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige 
personen van 13—18 jaar,” ingesteld bij K. B. 18 Juni 1917, meent 
hij, dat de eenigste afdoende oplossing is te vinden in „leerplicht voor 
de niet-leerplichtigen." De Staatscommissie 1925 evenwel komt niet tot 
dit advies, zij komt met veel eenvoudiger eischen.

Veilig mogen wij aannemen, dat de oorzaak hiervan te zoeken is 
in het feit dat de commissie was te kennen gegeven, dat „de uitgaven, 
welke het Rijk thans doet ter zake van het aanvullend onderwijs, 
niet mogen worden verhoogd." Wie durft na een dergelijke mede- 
deeling met „leerplicht voor den niet-leerplichtige” voor den dag te 
komen ? .

De commissie dient dan ook het ontwerp in
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de \

het hart, hoezeer het ons 
t geoordeeld, ook de gelegenheid 
>and houdende met de richting

bestaande vormen van aanvullend onderwijs uniform regelt en al dit 
onderwijs met nog nieuw te vormen cursussen sainenvat onder den 
naam „maatschappelijk vormend onderwijs”; de wet zelve zal den 
titel „Cursuswet” dragen.

De staatscommissie stelt 
meenten en koninklijk erkende instellingen
tot
wijs

It de regeer! ng voor, te bevorderen, dat ge
en vercenigingen overgaan

; organisatie van deze „cursussen voor maatschappelijk vormend onder- 
js”, waarvoor het rijk dan een billijke subsidie per leerling per 

bijgewoond lesuur verleent. De commissie pleit voor een groote vrijheid 
zoowel in de keuze der leervakken als in de organisatie; zoo regelt 
het wetsontwerp alleen het minimum van het aantal lesuren per jaar 
(100), dag-zoowel als avond-onderwijs zijn mogelijk, een leeftijdgrens 
naar boven is niet vastgesteld. Aangedrongen wordt op groote soepelheid, 
om rekening houdende met plaatselijkc behoeften en beschikbare leer
krachten (ook personen buiten 't onderwijs kunnen in bijzondere ge
vallen als leerkrachten optreden), de cursussen te maken tot levende 
instituten. Men voelt in het rapport de vrees voor verstarring van 
uniforme vanuit Den Haag geregelde schoolsche avondlessen.

In dit verband moet ons evenwel van 
spijt, dat de commissie het noodig heeft 
te bieden voor „een of meer vakken, verba 
van het onderwijs", hiermede bedoelende onderwijs in godsdienstige 
of politieke vakken en wel gedurende een uur per week, wat op een 
aantal lesuren van 100 per jaar (het minimum van een jaarcursus) 
een zeer belangrijk percentage kan uitmaken.

AVanneer het ingediende ontwerp tot wet wordt, zullen dus het 
bestaande handels- en het nijverheidsavondonderwijs blijven bestaan 
en onder de bepalingen ervan vallen, misschien ook land- en tuin- 
bouwcursussen, en zal er eenheid komen in de talrijke geldende be
palingen, en toch vrijheid in organisatie.

Maar er is meer; nadat de wet van 15 Februari 1923 de gemeenten 
verplichting ontnam, de gelegenheid om vervolgonderwijs te geven 
de rijksvergoeding ervoor geheel introk, ging het leerlingenaantal  
i de „herhalingsscholen” in nog sneller tempo dalen dan het reeds 

deed: 1920, 77.768 leerlingen; 1923, 54.508 11.*; 1925, 11.803 11. Dit 
kwijnende vervolgonderwijs nu zal — na aanneming van dit wets
ontwerp ~ kunnen opbloeien door de subsidiëering, maar o.i. vooral 
ook doordat men, nu het verleden geleerd heeft, dat men niet uit
sluitend vervolg-lager-onderwijs moet geven, zich meer zal willen en 
kunnen aanpassen aan de behoeften en de belangstelling van de leer
lingen; van cursussen, georganiseerd door vereenigingen, dus „bijzon
dere cursussen", verwachten wij — voor zoover de regeeringssubsidie
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De uitgaven voor 
na aanneming van de

De directie van de Machinefabriek Gebr. Stork 
gelo heeft, zoolang zij bestaat, 
personeel en toonde in de behartiging 
ziende te zijn; zoo werd voor invaliditei

en Co. te Hen- 
oog gehad voor de belangen van haar 

ïhartiging dier belangen zeer vooruit- 
><>v«i>ui(eits- en ouderdomspensioen ge

bet aanvullende onderwijs bedragen nu f 2.500.000 en 
cursuswet vermoedelijk tot f4.375.000 stijgen.

niet misbruikt wordt voor sectarisch richtingsonderwijs, een uitstekenden 
invloed op leergangen, georganiseerd door gemeenten, die zooveel meer 
gevaar loopen in uniformiteit te verstarren en dood te loopen.

Dit alles zal een belangrijke verbetering brengen en het voorstel 
van de commissie mag dan ook blijde verwachtingen wekken bij allen, 
wie de volksontwikkeling ter harte gaat; aanneming van deze „cur
suswet” zou na de wederinvoering van het zevende leerjaar een nieuwe 
stap in de goede richting zijn.

Vraagt men evenwel, of deze wet het probleem van het onderwijs 
aan de niet-lcerplichtige jeugd oplost, dan moet daarop het antwoord 
zeer beslist ontkennend luiden. Trouwens, de commissie zelve doet een 
raming, die tot deze conclusie leidt; zij schat bij haar kostenbereke
ning ') dat enkele jaren na invoering der cursuswet het geheele aan
vullende onderwijs ongeveer 200.000 leerlingen zal omvatten, tegenover 
de 100.000 van nu, een stijging dus van 100.000 in mindering van de 
575.000, waar het om ging. Het gestelde probleem wordt dus door de 
commissie voor nog geen vijfde gedeelte opgelost.

Elke ouder, die daartoe in de gelegenheid is, laat zijn kind na het 
zevende leerjaar nog U.L.O., ambachts- of middelbaar onderwijs geven; 
hoeveel ouders „liggen niet krom”, om hun kinderen wat langer op 
een school te laten gaan, dan de zes 5 zeven lagere schooljaren?

Zoo zou men, van individu tot massa komende, voor al die 575000 
nog één of meer schooljaren willen vragen, maar we weten het, de 
Staat zou zoo voortgaandc de kosten ervan niet kunnen dragen en 
het bedrijf kan de jonge werkkrachten nu eenmaal niet missen. Maar 
wat ons wel billijk en tevens mogelijk voorkomt voor die 64 pCt. 
misdeelden, die — zooals de Minister van Onderwijs zich uitdrukte 
—■ reeds op zoo jeugdigen leeftijd met de harde practijk des levens 
in aanraking komt, is dit: enkele uren dagonderwijs per week, dat 
de jeugdige, 14—18 jarige werknemer moet volgen en waartoe de 
werkgever hem de gelegenheid moet geven, een leerplichtwet dus voor 
enkele uren verplicht „maatschappelijk vormend” dagonderwijs voor 
de niet-leerplichtigen.
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*) De secretaris der Directie, de heer 
jaargang, van dit orgaan het ma * 1 
Stork en Co. uitvoerig beschreve 
in Het Kind, No. 12 en

zorgd door middel van fabrieksfondsen, lang voordat de overbeid in 
dezen algemeen regelend optrad en kwam men aan deze fabriek tot 
de 48-urige werkweek vóór de arbeidswet daartoe verplichtte.

Ook wat de zorg voor de jongeren onder haar 2300 arbeiders be
treft, neemt deze onderneming een uitzonderingspositie in: sinds haar 
oprichting in 1868 krijgen alle werkjongens tusschen 14 en 19 jaar 
over dag onder fabriekstijd algemeen ontwikkelend onderwijs ; dit is 
verdeeld over 6 jaarcursussen. De + 450 leerlingen, waartoe ook 
de werkjongens van de naburige Appendage-fabriek N.V. G. Dikkers 
en Co. behooren, zijn daartoe in 18 klassen van gemiddeld 25 leer
lingen verdeeld.

Werkzaamheid aan deze fabrieksschool, ervaring in een sfeer dus, 
waar leerplicht bestaat voor 450 jongelieden (zij het, dat deze dooi
de Directie is opgelegd in plaats van door het Rijk), deze ervaring 
brengt mij ertoe, opnieuw te pleiten voor de volledige oplossing van 
het probleem der 64 pCt. misdeelden bij gelegenheid van de openbaar
making van een rapport, dat het vraagstuk slechts zeer ten deele oplost!

Voor ik evenwel er toe overga, aan te geven, hoe ik mij voorstel, 
dat m.i. in de toekomst in de behoefte aan aanvullend onderwijs 
moet worden voorzien, zij het mij vergund een en ander mede te 
deelen, betreffende de Stork-fabrieksschool, omdat die naar mijn ge
voelen het voorbeeld is van de school, die in de toekomst de oplos
sing moet brengen. ')

Elke leerling dezer school komt wekelijks 6—8 uren naar het modern- 
ingerichte schoolgebouw; de lestijden zijn 7—9 en 10—12 uur v.m., en 
op sommige dagen ook l1/»—S’/j en 4—6 uur n.m. Aan de school zijn vier 
leerkrachten verbonden, zoodat op de schooluren ± 100 jongens tegelijk 
aan het bedrijf zijn onttrokken; zooveel mogelijk krijgt elke klas na 
elk uur les van een anderen onderwijzer. Het onderwijs wordt ge
geven in 6 jaarlijksche cursussen, met vele parallel-klassen (le, 2e en 
3e cursus elk vier klassen, 4e drie, 5e twee, 6e een klas).

De vakken, die onderwezen worden zijn: lezen, taal, rekenen en 
aardrijkskunde in alle klassen; geschiedenis in de onderklassen, wis
en natuurkunde vanaf de 2e klas, staatsinrichting en „algemeene zaken
kennis" in de twee hoogste leerjaren.

Bij het vak. algemeene zakenkennis" komen allerlei onderwerpen aan 
de orde, die leerling en leerkracht interesseeren en van waarde zijn

C. Bcets, heeft in No 4 van de 6e 
laatschappclijk werk aan de Machinefabriek Gcbr. 
ven. Over hel onderwijs plaatste ik zelve artikelen 

13, 1927.
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sn, meer- 
iiooljaren

aan de orde: levens- 
koloniaal bestuur,

te worden behandeld; in bonte mengeling komen 
verzekering en postgirodienst, goedc-vormgeving en 
Zuiderzeewerken en de vredesidecön van Hugo de Groot, kennis 
vennootschappen en gezondheidsleer van den mensch.

Op de dagschool wordt geen vakonderwijs gegeven, wel wordt, 
waar dit mogelijk is, verband gezocht met den werkkring van de 
jongens en worden voorbeelden liefst aan het fabrieksleven ontleend, 
maar van een zich richten op de practijk der jongens in het bedrijf is 
geen sprake, daarvoor dient de eveneens verplichte avond-teekenschool 
(2 avonden per weck) te zorgen, waar technici uit de fabriek de 
jongens onderwijs geven in machine-teekenen, wat voor het goed be
grijpen van teekeningen in het bedrijf, dus voor de vakbekwaamheid, 
zeer nuttig is.

Het dagonderwijs wil dus zijn algemeen ontwikkelend en „maatschap
pelijk vormend”, het heeft ten doel het verstand te scherpen 
dcrc kennis aan te brengen, de vaardigheden op de lagere sch< 
aangekweekt te onderhouden en te vermeerderen en daardoor den 
leerling te bewaren voor de „ verdomming”, waartoe bijna iedereen ver
valt, die na de lagere school geen onderwijs meer krijgt. Ongelooflijk 
zijn de verslagen van de onderzoekingen voor en na gedaan naar de 
ontwikkeling van 18—20-jarigen, die na de lagere school niets meer 
leerden, ongelooflijk zijn zelfs de leemten en de verwarringen, die men 
reeds constateert bij het zgn. fabrieksexamen, dat wordt afgenomen 
bij de toelating tot de beide fabrieken in Hengelo. De arbeiders van 
Stork en Dikkers zijn, al is het slechts gedurende enkele uren per 
week, gewend gebleven kennis op te nemen en te verwerken, vragen 
te begrijpen en zoo mogclijk te beantwoorden, hun belangstelling voor 
allerlei wetenswaardigheden is gaande gebleven en van wat er in en 
buiten ons land gebeurt, begrijpen zij zonder twijfel meer dan anderen, 
die na hun lagere-schooljaren geen onderwijs meer ontvingen. Toch 
willen wij niet nalaten, dadelijk zelf te waarschuwen voor te booge 
verwachtingen; zes jaar onderwijs (naast 42 uur fabrieksarbeid) met 
weinig of geen huiswerk gedurende zes uur per week, blijft natuur
lijk voor een schoolman onbevredigend.

Naast dit verplichte dag- en avondonderwijs, waarnaast we eigenlijk 
nog moeten noemen het verplichte en door de school gecontroleerde 
wekelijksche douche-bad, organiseert de dagschool nog lessen en ont
spanningen, waarvan de jonge arbeiders vrijwillig kunnen profiteeren: 
er is een groote schooltuin, waarin + 60 jongens werk vinden, een 
sportterrein, waarop ’s zomers, als de avondteekenlessen zijn vervallen, 
athletiek en openluchtspel worden beoefend, er is een gymnastiek- 
en er is een harmonievereeniging, waartoe de jongens als adspirant-
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De Zaterdagmorgen is vrijgelaten.

Wanneer in de toekomst de Regeering voor haar 575000 van onder

wijs verstoken jonge arbeiders(sters) kan gaan doen, wat de Sterk

en Dikkersfabrieken nu doen, en men in ons land komt tot

leerplicht voor de niet-leerplichtigen,
dan — men sta mij toe, dat ik dit toekomstbeeld ga ontwikkelen, 

zooals ik het zie — dan zal men in de bevolkingscentra groote scholen 

noodig hebben, aan elk waarvan verbonden een zestal leerkrachten en 

een hulpkracht voor concierge-, amanuensis- en administratiediensten. 

Deze leerkrachten vinden aan deze school een volledige betrekking, 

zij moeten menschenzijn met veel routine, echter met voldoende frischheid 

om zich een weinig-schoolschen leertoon eigen te maken en leerstof 

te verzamelen, aanpassend aan de behoeften en de geaardheid van 

de rijpere arbeidersjeugd. ’)

De mogelijkheid moet m.i. ook gelaten worden ook niet-onderwijs- 

menschen aan de scholen te verbinden; hoevele „leeken” toonen zich 

niet uitstekende jeugdleiders! En bij een goede salarieering zullen de 

ontwikkelden onder hen zeker bereid gevonden worden, het werk 

dat zij tot nu toe con amore deden, tot hun dagelijkschen arbeid te 

maken, ten zege van de leerlingen en de schoolsfeer.

De leerkrachten worden voor de zware taak gesteld, elk uur een 

andere ploeg van 25 A 30 jongelui voor zich krijgende, afkomstig uit 

het volle leven (fabriek, magazijn of winkel) deze te boeien of aan 

het werk te zetten, zonder daarbij dwangmiddelen noodig te hebben. 

Dit onderwijs stelt hooge eischen aan tiziek, tact en routine.

De onderwijzers zouden hebben les te geven op de eerste vijf 

werkdagen, ’s morgens en ’s middags telkens 4 X 50 minuten. Zij 

komen daardoor tot 33 lesuren.

*) Een van mijn nichtjes onderscheidt de onderwijzers in „stijve meneertjes 
en niet-stijve meneertjes"; al de onderwijzers van haar school zijn volgens haar 
„stijve meneertjes", behalve haar eigen meester. Deze laatste nu zou m.i. van 
dat heele personeel dan ook waarschijnlijk alleen geschikt zijn voor de nieuwe 
school; trouwens ik zou alle benoemingen pas na een jaar lijdelijk verband wenschen.

er is een zweminrichting, waartoe de jongens 

luttel bedrag toegang hebben en waar zij zwemles krijgen, 

timmer- en houtsnijlessen, waaraan + 170 jongens 

ni'ddags 2 A 4 uren vrijwillig besteden.

deze machinefabriek zijn jongens in de gelegenheid ook 

;re school hebben verlaten, op allerlei manieren 

rgrooten, bij hun liefhebberijen steun te ontvangen 

sd te besteden.
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>r elke vacantie

keuze der leerstof buitengewoon 
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moet opwekken mede te deelen,

Is er onder de onderwijzers • 
met de jongens 
brengen tot het begrijpt 
moet iets kunnen doen in zijn

voornamelijk omdat het bedrijf de jon; 
kan missen; deze ochtend kan bcstcea 
king, correctie en voorbereiding.

Eiken schooltijd komt een ploeg van 6 X 30 leerlingen uit het 
bedrijf naar de school, zoodat elke school wekelijks 1800 leerlingen 
gedurende een ochtend of een middag onderwijs verschaft. Dit is een 
zeer groot aantal leerlingen, waarvan elk van zooveel mogelijk (dus 
vier) onderwijzers les krijgt, om in zijn schoolleven zooveel mogelijk 
variatie te brengen en hem den invloed te doen ondergaan van meer
dere leerkrachten.

Behalve de zes leslokalen is in de school 

zitplaatsen, die donker 
worden gebruikt; ') in 
avonden worden gehoudei 
een centrum vinden.

Het komt mij niet gewenscht voor vast te leggen, welke vakken 
wel, welke niet mogen worden onderwezen, elk vak, dat „algemeen 
ontwikkelend" of „maatschappelijk vormend" is, moet m.i. kunnen 
worden behandeld. Van den aanvang af zou ik in het oog willen zien 
gehouden, dat niet wat geleerd wordt hoofdzaak is, maar de wijze 
waarop, en de liefde waarmede dit geschiedt.

Om elke school te maken tot een instituut van levende waarde, 
worde het personeel dus in de keuze der vakken, maar 

groote vrijheid gelaten;
^langstelling der leerlingen,
wat hun interesse heeft.
een musicus, dan zou die misschien 

willen zingen of hen in een serie lessen wat nader 
>en en waardeeren van muziek. Een teekenaar 

genre, een natuurliefhebber, een radio- 
maniak, iemand met wat tooneelbloed in zijn aderen, ik zou elk van 
hen, de gelegenheid willen geven het vak van zijn liefde met zijn jongens 
te behandelen. Alleen zou wellicht gewenscht zijn door een vooraf 
in te dienen werkplan eenige stabiliteit in het onderwijs te brengen, 
terwijl in maandverslagen verantwoording zou zijn te doen. Dat evenwel 
van bovenaf zou worden gedecreteerd, welke vakken en welke onder
werpen daarvan zouden moeten worden behandeld, lijkt mij niet juist, 
is ook niet noodig, want uniformiteit van de verschillende scholen
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n goede komt 
;en leeren”, aan

gaat ten koste van de vitaliteit; wat leettis absoluut onnoodig en 
is niet uniform.

Hoewel ik in het algemeen een voorstander ben van coëducatie en 
co-instructie, komen gemengde scholen me toch ongewenscht voor bij dit 
onvolledige onderwijs, omdat de leerkrachten de leerlingen en hun 
onderlinge verhoudingen en bijzondere neigingen en karaktereigen
schappen minder goed leeren kennen dan bij het volledige onderwijs. 
Ook vallen de belangstellingssferen slechts gedeeltelijk samen, wat 
bij de keuze van de leerstof een groote moeilijkheid zou geven. Ik 
stel mij dus de scholen voor gesplitst naar de scxen; aan de meisjes
scholen zullen waarschijnlijk overwegend vrouwelijke leerkrachten ver
bonden moeten worden, maar m.i. vooral niet uitsluitend.

Dit onderwijs eischt een speciale inspectie, het laat meer vrijheid 
aan de leerkrachten, is meer nog dan het andere onderwijs gebaseerd 
op vertrouwen in het willen en kunnen der ambtenaren; de inspectie 
werke bij dit onderwijs meer stimuleerend en richting aangevend dan 
controleerend.

Speciale maatregelen zouden moeten worden getroffen voor het platte 
land, de oplossing zal daar wellicht moeilijker zijn dan in de centra; 
ook zouden groot-werkgevers, die zelf voor het onderwijs willen zorg
dragen, daarin op bepaalde voorwaarden vrijgelaten dienen te worden 
en o.i. recht hebben op een evenredige subsidiëering. Uit den aard 
der zaak zou deze leerplicht slechts zeer geleidelijk kunnen worden 
ingevoerd,'wij denken in dit verband aan de plannen van wethouder 
Polak in Amsterdam, die dergelijke scholen wilde stichten, om te be
ginnen voor de jongens in het meubelmakersbcdrijf.

De jaarlijksche kosten van een school, zooals ik mij die voorstel, 
zouden ± f 45.000 bedragen ( f 35.000 aan salarissen, f 6000 aan 
gebouw en f 4000 aan leermiddelen), dus per leerling f 25. Volledig 
ingevoerd zou dit onderwijs f 15 a f 20 fnillioen gaan kosten, een 
kolossaal bedrag, als rr■en het vergelijkt met de f2,5 millioen, die het 
rijk thans aan het aanvullend onderwijs ten koste legt, een bedrag 
evenwel, dat ten goede komt aan de zeer groote groep van hen, „die 
niet verder mogen leeren”, a an de 575.000, die de Staat nu maar aan 
hun lot overlaat.

Niettemin zijn we er ons van bewust, dat het niet aangaat eens
klaps zoovele millioenen te voteeren voor een nieuw te organiseeren 
onderwijs; bovendien zouden de werkgevers ook zeer zeker een woordje 
meespreken en protesteeren tegen het feit, dat de 14—18 jarige werk
krachten elke week een halven dag aan het bedrijf worden onttrokken 
De bezwaren daartegen — komt mij voor — zouden in de meeste 
ondernemingen nogal meevallen en men zou zich ook aan dezen nieuwen
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druk gaan aanpassen, zooals men 
verbod van arbeid door te jeugdige 
maximum-werktijd en andere beschet

tegenover den 
allen (men kent 

den geringen invloed van de

Wettig verplicht dagonderwijs heeft groote, zeer groote voordeelen 
boven vrijwillige avond-cursussen.

Dagonderwijs is boven avondonderwijs te verkiezen:
a. omdat de leerlingen dan in beter conditie zijn; hoevele jongens 

dommelen na een 8-urigen werkdag maar niet liefst in, als zij eenmaal 
zitten ?

b. omdat de leerlingen dan de avonden kunnen besteden aan jeugd
organisatie, gymnastiek- en sportclubs, vrijwillig vakonderwijs (o.a. 
aan de bestaande handels- en technische avondscholen;

c. omdat men bij het dagonderwijs speciale onderwijzers zou moeten 
aanstellen; dit is verre te prefereeren boven den bestaanden toe
stand, waarbij de onderwijzer in de avondschool niet alleen zijn ver
moeidheid, maar ook zijn lestoon, vaak zijn leerstof meebrengt. Be
vorderd tot spcciaal-onderwijs zou men de leerkrachten er voor 100 
°/o bij gaan betrekken, terwijl nu het avondwerk uit den aard der 
zaak maar een nevenbetrekking is.

Leerplicht zou boven vrijwillig schoolbezoek al dadelijk dit 
voordeel hebben, dat het bezoek veel regelmatiger zou zijn; 
overigens goedwillende jongen zal gemakkelijk een cursusles overslaan; 
al onze en U.L.O.-leerlingen gaan geregeld naar school, om
dat dit (door de ouders) verplicht onderwijs is; vrijgelaten zouden ook 
deze scholieren niet geregeld op les komen. Op zeer vele van de be
trokken 575000 scholieren voor wie een oplossing moet worden ge
vonden, bestaat niet voldoende overwicht bij de ouders, ook is er vaak 
niet voldoende inzicht in het nut van onderwijs, anders zou de Staats
commissie het te verwachten aantal vrijwilligers niet op 200.000 be
hoeven te ramen.

Leerplicht maakt de positie van den onderwijzer t- 
leerling zooveel beter, zooveel sterker, wat in vele geval 
de grilligheden van de rijpere jeugd en 
ouders op haar!) zeer nuttig kan zijn.

Maar bovenal: met leerplicht bereikt men de volledige %, de 575000 
jongeren, die nu na de lagere school verstoken zijn van alle onderwijs; 
sterker, juist die groepen, die wat meer kennis en beschaving het 
meest noodig hebben, zullen buiten de school blijven, zoolang de wet 
hen niet verplicht in te gaan. Dwingt hen in te gaan! Nog niet zoo 
zeer, om dit beetje parate kennis, dat ze er rijker zullen worden.



den verruwenden

32

maar vooral om
vier uur per week, in aanrakii
behooren te zijn van wat beschaving en kennis, hen (al is het maar 
één ochtend of één middag per week), te brengen in een sfeer, waar 
gelezen wordt, waar gedacht wordt over wat anders dan sigaretten 
of voetbaluitslagen. De waarde van dit onderwijs zal liggen in de 
opvoedende kracht, die kan uitgaan van een stel toegewijde onder
wijzers, wier invloed een tegenwicht kan zijn tegen 
invloed van fabriek en straat.

Wanneer men dit alles bedenkt, dan durft men den eisch te lan- 
ceeren: leerplicht voor de» niet-leerplichtige als de eenigste af doende 
oplossing van het vraagstuk voor het aanvullend onderwijs aan de 
rijpere jeugd.

hun hersenen mobiel te houden, om hen, zij het slechts 
ting te brengen met menschen, die dragers 
beschaving en kennis, hen (al is het 

idag per week), te brengen in 
:dacht wordt over 
e waarde van
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tweede

minder dan ooit

Religie en Jeugdwerk ’) 
door E. C. KNAPPERT.

het eerste internationale congres voorVolks- 
ng. te Londen gehouden, werd incidenteel gewezen op den 
rondslag van maatschappelijken arbeid, met name van op- 
i». Door den voornaamsten Franschen afgevaardigde, 1’abbé 

rtegen krachtig geprote- 
nede „la religion" niets te 

te zeggen, dat de abt en de vrije pr< 
en dat de eerste de

~XT~66r ruim 5 jaar, op
’ opvoeding, te Londe 

rcligieusen groi 
voedend werk.
Violet van de Moulin Vert te Parijs, werd hiert 
steerd: het ging bier nu juist om een arbeid waarmt 
maken heeft. Onnoodig te —oo—, __t 
onder religie niet hetzelfde verstonden, 
niet kon of niet wilde begrijpen.

Waar wij onze aandacht geven aan het verband tusschen religie 
en jeugdwerk, bedoelen wij met religie die geesteshouding welke, uit 
het besef van te wortelen in het eeuwige, te „zijn" in God, ’s levens 
zin ziet in de verwerkelijking van geestelijke waarden van en door 
menschcn. Ons religieus levensbesef bepaalt onzen kijk op wat mensch 
te zijn beteekent. En wanneer wij ons mede verantwoordelijk gevoelen 
voor de mogelijkheid dat de menschen worden „what God meant them 
to be", dan wordt jeugdwerk een gewetenseisch, ja meer dan dat, een 
roeping. En al weten wij hoe, langs onnaspeurbare wegen, ver vaak 
boven menschelijke invloeden uit, de mensch „mensch" wordt, dit doet 
niets af aan onze verplichting om hier en nu, op de plek waar wij 
staan en in den tijd dien wij beleven, met onze middelen en naar onze 
overtuiging aan dit allerhoogste menschenwerk onze zuivere en toe
gewijde krachten te geven.

Persoonlijk heb ik nimmer kunnen begrijpen en minder dan ooit na 
den geestelijken schok van 1914 en de na-oorlogsjaren, hoe men uit 
anderen hoofde dezen arbeid verrichten kan. Ik kan hier niet nader 
bij stilstaan. 2) Er is wellicht niemand onder hen die dit lezen, die 
niet met beklemmenden angst zich heeft afgevraagd: Is het leven het

') Met eenige wijziging uitgesproken op de conferentie voor vrijzinnig-gods- 
dienstig jeugdwerk, v»n 4 tot 7 Scpt. j.1. gehouden in het Oolgaardthuis.

2) Dat onzuivere motieven ertoe leiden is mij niet onbekend. Doch dit doet 
niet ter zake.
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wezens,

mensch.

Niet 
hem door 
halve eeu'
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het mysterie 

zeer be- 
mcnschen

!

leven waard? En die niet weet dat religie alleen hierop het antwoord 
geeft en geven kan, alleen reeds omdat het hier gaat om eeuwige 
waarden. Religieus humanisme, d.i. een humanisme dat metappysisch 
is gefundeerd, leidt tot een levenspraktijk als de hier bedoelde. In 
voor-oorlogsche dagen mocht men nog cultuur willen brengen om de 
cultuur, mocht men geestdrift en — wat meer zegt — volharding 
putten uit het besef dat een ieder recht had op wat door de bevoor
rechten het hoogst werd gewaardeerd. Nu, in dezen tijd, blijft alleen 
staan, wie op dieper fundeering bouwt. Bij den jeugdleider die het 
leven zóó ziet, is het jeugdwerk veilig.

Het valt niet zwaar om duidelijk te maken hoe „anders” hetzelfde 
werk wordt in de hand van den religieuzen en van den niet religieuzen 
mensch. Vanzelf, omdat het niet anders kan, zal niet alleen de sfeer 
in het Dorpshuis een andere zijn, maar of men nu een bloem of een 
steen of een wespennest bekijkt, of men een wolkenlandschap beziet 
of een onweer beleeft, of men vertelt of voorleest, of men 
kennis bijbrengt of oogen, ooren en harten tracht te 
rythme en kleur, voor schoonheid en wat dan ook, wie 
van zijn en van leven aanvoelt, oefent door dit alles een 
paalden, religieuzen invloed uit, en in de wijze, waarop men

hunne daden van voorheen en thans beoordeelt, komt dit 
niet minder sterk uit.

st alleen dus dat religie ons drijft tot dezen arbeid, zij beïnvloedt 
: en door. En zoo wordt in ons land sedert welhaast een 
iw jeugdwerk en werk aan- volwassenen verricht door men- 

schen, wier religie dit werk draagt en bezielt. Zij werken voor en 
met allen die dit begeeren; onder de gezinnen waaruit zij hunne 
kinderen betrekken zijn alle kerkelijke en politieke en alle maatschap
pelijke partijen en groepen vertegenwoordigd. Uit den aard der zaak 
gaat het om het gemeenschappelijke, om het menschelijke, om al 
datgene wat menschen als menschen vereenigt. Onderlinge waardeering, 
innerlijke verruiming en verdieping kunnen de gevolgen zijn van dezen 
arbeid. En zijn het inderdaad. Helaas wordt dit niet door een ieder 
begeerd. Meer dan eens hebben wij moeten hooren van roomsche en 
rechtzinnige zijde, dat de eigen schaapskooi niet gediend was van 
herders, die de eigene niet meer als de éénig betrouwbare zien konden.

Het is zeker ook aan deze invloeden te danken, dat b.v. het overal 
doorgedrongen lentefeest van religieuzen inhoud vol is en dat het 
kerstfeest in menig volkshuis of aanverwante instelling, door roomsch 
en protestant, als feest dat allen verbindt als geestelijke 
beleefd wordt. Hiermee gepaard gaat een verwereldlijking, 
sectarisch aangelegde, een vergeestelijking, zegt de universcele
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in 1894, dus

I
was. Eerst voor < 
de gehoorzaal van 
sche madonna op 

van Donatello;

positieve zijde 
:erd zijn in wat

ten bloedsomloop is u gees- 
gewerkt worden. Maar ik 

? hem jongens worden toe
zeker niet de 39 artikelen zal

van wat het speciaal kerkelijke was. Eerst voor een jaar of tien 
hebben wij het aangedurfd in de gehoorzaal van de School voor 
Maatschappelijk AVcrk de Sixtijnsche madonna op te hangen tegen
over den St. Joris met den draak van Donatello; deze als bestrijder 
van het kwade, gene als draagster van het goede. Wij vleien ons 
dat op deze wijze de negatieve en positieve zijde van het nobele 
menschenleven voor velen gesymboliseerd zijn in wat voor steeds 
minderen voorstellingen zijn van een bepaald historisch concreet ge
beuren in den tijd. Is het toeval, dat nimmer een van de vele volks- 
huisbezockers die bij mij aan huis kwamen, mij van roomschc neigingen 
verdacht heeft, terwijl een in het Koning Willemshuis in Amsterdam 
geschoolde, met beklemming zei, dat zij niet wist dat de juffrouw 
roomsch was. Een paar primitieven aan den wand gaven tot dit oordeel 
aanleiding !

Bij ons eerste kerstfeest in het Leidsche wijkgebouw 
vóór 34 jaar, werden de zaligsprekingen ieder afzonderlijk gezegd 
zong telkens een onzichtbaar koor: „Schrijf deze woorden in ons hart, 
o God," terwijl een driestemmig amen het geheel besloot. — Naar 
aanleiding hiervan vroeg men elkaar of de toenmalige directrice van 
het wijkgebouw roomsch was geworden. Na het eerste lentefeest 
heette zij „heidensch". Is het het voor- of achteruitgang, dat dit niet 
meer denkbaar is na een kwarteeuw, voortgaan op denzelfden weg? 
En wat dunkt u van een zeventigtal Leidsche volkshuismeisjes, die 
op kerstavond voor eigen rekening naar Noordwijk trammen, waar 
haar op de Vonk, in een versierd huis, niets anders wacht — geen 
tractatie, geen geschenken meen ik — dan gemeenschappelijke zang, 
een toespraak, een kerstverhaal; en door en in dit alles het beleven 
van saamhoorigheid in heiligst verband. Ik zag er nog nooit een 
geestverwant onder in engeren zin.

Toen in 1899 het Leidsche volkshuis zijn arbeid begon, werd door 
mij aan een antirevolutionnair bestuurslid gevraagd, of hij te vinden 
was voor de leiding van een jongcnsclub.

„Vroeg ik dat aan hem? Dan wist ik zeker niet, dat hij Kuiperi- 
aan was."

„Ja zeker, ik wist dat."
„Ik kon toch niet verlangen dat hij zijn geloof op de Apothekers- 

dijk liet?"
„Neen, zeker niet, zonder uw geestelijke 

telijk dood, en met overledenen kan niet 
meen in u iemand te hebben die, wanneer 
vertrouwd van diverse pluimage, ze 
voorleggen, maar dat de geest van de Bergrede u bezielen zal."
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De nian zei hierop niets. Hij is nimmer verschenen.
Waarom ik bij deze dingen opzettelijk wensch stil te staan? Omdat 

de valsche tegenstelling christelijk-neutraal haar duivelsch, immers ver- 
valschend en vertroebelend werk gedaan heeft en ook velen onzer 
hierin een wezenlijke tegenstelling zijn gaan zien. Het is mijn, door 
langdurige ervaring bevestigde overtuiging, dat een invloed als hier 
geschetst wordt, alleen kan uitgaan van menschen, die zelven een vaste, 
gefundeerde geloofsovertuiging hebben, waarvan niet het minst waar
devolle bestanddeel is de beleefde zekerheid, dat theologie lijdelijk, 
religie eeuwig is en dat wij bij deze, en niet bij gene leven. Althans 
wanneer voor ons van leven geen sprake kan zijn buiten contact met 
de levensbron.

Wie als vrijzinnig-religieus mensch — voor mij zijn deze woorden 
nooit slap geweest of negatief, maar inhoudsvol en zeer positief, — 
wie als vrijzinnig-religieus mensch jeugd beïnvloedt v an welke partij 
of kerk ook, zal het zijne doen om kleinzieligheid en benepenheid, 
sectegeest en eigengerechtigheid, geestelijke hoovaardij en hoe al deze 
duivelsche dingen heeten niogei\, in hun verschrompelenden invloed en 
hun giftig wezen te openbaren. En wie de levensdingen, de dingen 
van het dagelijksch bestaan, met eerbied en ontzag tegemoet treedt, 
die heeft zeker religieus besef gewekt of versterkt, dat aan den cal
vinist zoo goed als aan den roomsche en den jood ten goede komt.

Die heeft bovendien in het kleine, verscheurde wereldje, dat Neder- 
. land heet, het zijne gedaan om ruimte te laten voor leven in groot 
formaat.

Toen wij ouderen en ouders onzen maatschappelijken ontwikkelings
arbeid begonnen, was ons groote verlangen het onze te doen om men
schen, de niet-bevoorrechten allermeest, gelukkiger en beter te helpen 
maken. Dit is hun in hun kring en zoodoende ons allen ten goede 
gekomen.

Meent nu niet, dat ik geen oog heb voor wat velen der onzen op 
het oogenblik drijft. Zij willen hun jeugdwerk verrichten in vrijz. gods
dienstig verband. Velen onzer — ik noem o.a. Dr. H. Oort — wilden 
dat ook voor een kwarteeuw. Maar toen wilde de meerderheid der 
onzen het niet. Bij monde van Prof. Eerdmans, werd toen op een 
Protestantenbondsvergadering in Arnhem, uitgemaakt, dat de Neder- 
landsche Protestantenbond „als zoodanig" geen maatschappelijk werk 
verrichten zou. Dr. H. L. Oort wist toen er door te krijgen, dat de 
afdeelingen vrij waren het te ondernemen, al dan niet. Wij betreur
den het eerste besluit en wij gelooven nog dat, ware toen ons inzicht 
dat der meerderheid geweest, de N. P. B. nu op dit oogenblik open 
zou staan voor de geweldige maatschappelijke problemen, die dezen
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onder de oogen gezien, in verband 
voeren om een 
tevreden zouden 
massa.

het laatste. Dat de roep is 
niet. En evenmin ontkennen wij

op dit ooge 
arbeid

zou verzeild zijn geraakt 
ogenaamde ondcrwijspaci- 
kinderen in stad en dorp 

jes. Toen

grootcn tijd beroeren en niet langzaam aan j 
in stilstaand water. Maar toen was de zoog 
ficatie nog niet in het zicht, toen werden k 
nog niet vanaf het derde jaar ingedeeld in kerkelijke hokj< 
was men nog veraf van wat men nu een godsdienstige herleving noemt, 
doch wat hier en daar beter een kerkelijke herleving kan genoemd 
worden. En de Protestantenbond is de kerk niet.

Is het misschien hetzelfde, of vrijzinnige christenen jeugdwerk onder
nemen of dat zij vrijzinnig christelijk jeugdwerk verrichten? Voor mijn 
besef niet. Het eerste zal het gansche dorp en de gansche stadswijk 
ten goede komen, het tweede alleen de geestverwanten. Zoolang wij 
nog geen eigen theologie hebben, zal het verschil tusschen beide niet 
zoo heel groot zijn, maar wat niet is, kan en zal worden, en dan zou 
er van „vrije" volksontwikkeling geen sprake meer zijn. Deze zal blijven 
bestaan in de volkshuizen, en onder de vele vrijzinnig godsdienstigen 
die daar werken, zullen er wel zijn, die het open terrein verlaten om 
het omrasterde te betreden. Reeds nu weten wij van enkelen, die aan 
voortsukkelen in eigen kleinen kring, zonder kennis, zonder leiding, de 
voorkeur geven boven samenwerking in een goed georganiseerd en 
behoorlijk geoutilleerd volkshuis, waarvan nog bovendien de leidende 
krachten geestverwanten zijn. Hierover nu niet meer.

Ik heb intusschcn gemeend op deze conferentie en 
goed te doen, met iets uit de voorgeschiedenis van dezen 
voren te brengen.

Meermalen hebben wij de vraag onder 2- __o„. o 
met eigen werk, of wij een bepaalde vlag zouden 
bepaalde lading binnen te halen, of dat wij ons 
stellen als gist te werken in de ongedifferentieerde

Tot nu toe geven wij de voorkeur aan 
om leuzen en vlaggen ontgaat ons 
de beteekenis van concentratie. En toch....

Wie krachtens zijn aard de tragiek van begrenzing en omlijning 
en vormgeving sterker aanvoelt dan de noodwendigheid, wie in het 
theologisch systeem een noodzakelijk kwaad ziet, wie wel gelooft dat 
men de teekenen der tijden moet kennen en inachtnemen, maar niet 
dat men er een zuiver beginsel voor mag opgeven, zij het noodge
dwongen, wie bovendien weet hoe men steeds den dag verdedigen moet 
tegen het uur, die verheugt zich van heelerharte, dat steeds meer gevoeld 
wordt hoe de religieuse mensch, krachtens zijn religie tot dezen arbeid 
gedreven wordt, die constateert met vreugde hoe uit onze kringen in 
de laatste veertig jaren het grootst aantal maatschappelijke werkers 
is voortgekomen en hoe ernstig daar het werk als regel wordt opgevat,
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Over wat op 
beste wijze van 
noodig is zich tot den eigei 
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voor het allen- en

De leeraar en de paedagogische opleiding 
door V. EMMENS.

T7 r is een tijd geweest, dat de opvoedkunde bij de leeraren van 
' het middelbaar onderwijs (= Gymn. en H.B.S.) over ’t algemeen 

een intense minachting genoot; vooral bij die leeraren, die hun weten
schappelijke opleiding aan de universiteit hadden gehad. Dit is te 
begrijpen, want het waren wetenschappelijke mcnschen, die, wanneer 
ze de maatschappij ingingen, van de professoren de boodschap mee
kregen, vooral de wetenschap verder te dienen. Aan het dienen van

maar die ziet in kerkelijk-maatschappelijk werk een bedreiging van iets 
zeer schoons.

Wie in ons jeugdwerk de practische toepassing ziet van ons gods
dienstig humanisme, die kan, naar ik meen, den band niet nauw ge
noeg aanhalen tusschen religie en dezen arbeid. Maar die kan zeker 
tegelijk niet ernstig genoeg waken voor vertroebeling door theologische 
en kerkelijke begrenzing.

In onze kringen is, krachtens onze opvatting dat een kerk middel 
is en nimmer doel wezen kan, en krachtens het geheel onzer gcloofs- 

zeer gering, dat wij ooit in ons jeugdwerk 
het kind zouden opofferen aan het welzijn van de

het platteland mogelijk is of niet, over wat daar de 
werken is, kan ik niet oordeelen. Doch indien het 

:n kring te beperken, dan voele men dit 
als een noodzakelijk kwaad, als een pijnlijke beperking ons opgelegd 
buiten onzen wil. De geest van ons werk, de wijze waarop wij werken, 
zal dezelfde blijven. Wie, zooals ondergeteekende, vele jaren jeugd
werk heeft verricht zoowel binnen als buiten godsdienstig verband, 
weet met haar dat dit niet het minste verschil maakt, noch in het 
werk noch in de wijze waarop men er tegenover staat. Haar ideaal 
blijft intusschen allen te mogen bereiken en allen zóó te beïnvloeden, 
dat zij tot voller en rijker leven komen en in eigen partij en 
kerk, welke die ook zij, de krachten die licht-waarts werken, r 
helpen versterken. Dat het vrijzinnig-godsdienstig jcugdwerl 
waar het zich bepaalt tot eigen kring, door dien kring de f 
schap zal ten goede komen, daarvoor is ons borg de geest, 
ondernemers bezielt.

Doch er blijve plaats
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hei middelbaar onderwijs, waarbij velen een betrekkit 
niet gedacht. Ik kan voor het bovenstaande drie r 
klaring aanvoeren.

Ten eerste leefde men in de tijd van het positivisme, toen het 
cultuurideaal -zich zoodanig had gevormd, dat men van de wetenschap, 
vooral van de natuurwetenschappen, het heil voor de menschheid 
verwachtte; het ideaal, waarvan Auguste Comte een der voornaam
ste dragers was. We weten immers, dat de invloed van de natuur
wetenschappen zich zoo zeer deed gelden, dat op het gebied van de 
geesteswetenschappen getracht werd de natuurwetenschappelijke me
thode toe te passen. In de geschiedenis b.v. probeerde men wetten 
te vinden, om daaruit voorspellingen te kunnen doen. Ook in de kunst 
wilde men deze methode toepassen; we behoeven slechts te denken aan 
Zola’s roman experimental. De philosophie werd als subjectief phan- 
tasiemaakwerk in een hoek geworpen, vooral de metaphysica. De 
intellectucele objectiviteit stond in eere, zoodat het subject, wat ge
voel en phantasie betrof, verkommerde. Er was maar één ding van 
waarde: de objectieve wetenschap.

Ten tweede was het aantal leerlingen, dat het M.O. bezocht, lang 
zoo groot niet als thans en bovendien waren de leerlingen over het 
algemeen select. Voor deze leerlingen behoefde men niet zoozeer 
paedagogische wegen te zoeken; met hun intellect maakten ze 
wel onder alle omstandigheden meester van de door de leeraar - 
gedragen leerstof.

Ten derde bepaalde de leeraar zich bij het onderwijs heel dikwijls 
tot bloot onderricht geven, de ordekwesties liet hij over aan de direc
teur of rector. Een lastige leerling werd door hem de deur uitgezon
den en de leider van de school moest „het zaakje" maar opknappen. 
Uit deze tijd rijzen voor ons op rectoren en directeuren, die in hun 
kamer zittend, „de vreeze des heeren" door de school persten. Menige 
leerling, die uit de klas gezonden was, stond eerst behoorlijk te rillen 
en te beven, vóór hij aan de deur van rector of directeur waagde te 
kloppen. En als hij binnen ging, stond hij op het matje en zag tegen 
de rug van hem, de machtige hcerscher, aan, die daar zat voor zijn 

' bureau. En de leering zag die rug soms minuten minuten-lang.
— De leeraren waren ongenaakbaar. Waartoe dan verder opvoed
kunde? — Opzettelijke opvoeding vond niet plaats. Onopzettelijke 
door het onderwijs dan wel? Zeer zeker, en van groote beteekenis: 
getrouwheid aan de (wetenschappelijke) waarheid.

Behalve eenige leerkrachten, die van het militair of van nog andere 
zijde naar het M.O. vloeiden, stond naast de aan de universiteit op-
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zich bergt
wc ’
tegenover mijn leerlingen, ik

Dit kunstenaarstype
een uitzondering op de

geleide leeraar zijn collega, die uit het lager onderwijs was voortge
komen, zijn wetenschappelijke opleiding aan de universiteit had ge
noten of zich voor een middelbare akte had voorbereid. Deze laatste 
groep werd door de aan de universiteit opgeleiden over het algemeen als 
minderwaardig beschouwd, wetenschappelijk zoowel als paedagogisch ; 
dit laatste, omdat men bij hen soms een zekere schoolmeesterachtige 
bekrompenheid meende te kunnen constateeren, wat soms ook wel 
eens het geval geweest kan zijn. In werkelijkheid waren de onder- 
wijzers-Ieeraren, voor zoover ik dat kan beoordeelen, flinke onder
wijsmannen, die vaak een eigen opvoedkundige kijk meebrachten en 
soms wel eens in stilte het hoofd geschud zullen hebben over pac- 
dagogische maatregelen van collega's en leiders van de andere groep, 
soms ook wel eens verzet aangeteekend zullen hebben tegen al 
te dwaze opvattingen van de laatsten. Men trekke hieruit niet de 
conclusie, dat het M.O. in Nederland vele onbekwame krachten telde; 
integendeel, Nederland bezat en bezit een bekwaam leerarencorps. 
— De uit het lager onderwijs voortgekomen docenten hadden door 
hun ontwikkelingsgang veelal een ander onderwijsideaal dan de aan 
de universiteit opgeleiden. De eersten toch hadden, daar ze als 
onderwijzer alle vakken doceerden en dezelfde leerlingen soms jaren
lang onder hun leiding hadden, niet alleen het verstand te ontwik
kelen en kennis bij te brengen, maar ook aandacht te schenken aan 
andere elementen bij hun leerlingen. Het jonge kind moest geleid 
worden, m.a.w. de onderwijzer trachtte invloed uit te oefenen op de 
wilsbesluiten zijner leerlingen, hij trachtte ze te vormen, op te voeden. 
Ging de onderwijzer naar het M.O. over, dan zal hij als leeraar 
veelal er naar gestreefd hebben, ditzelfde ook bij oudere leerlingen 
te doen. In de eerste plaats werd dit wel gedaan door de leeraar, 
die het onderwijsgeven als kunst aanvoelde, die van aanleg kunste
naar in zijn vak was en deze kunst niet om de kunst beoefende, 
maar om het leven zelf, d.i. om de leerlingen. Deze kunst doelde uit 
en door zich zelf op de geheele mensch, was dus opvoeding, niet op
leiding. Deze kunstenaars in het onderwijs zijn de groote, begenadigde 
docenten. Ze zijn te benijden, want zeer gelukkige uren zullen ze in 
de school doorbrengen. Maar onder hen zijn ook degenen, die tot 
ieder, die in zijn kunst wil ingrijpen, zullen zeggen: hands off. Door 
de vraag te beantwoorden, wat deze kunst is, welke normen ze in 

' en welke individualiteit, zou tevens de eisch verklaarbaar
'orden, die sommige onderwijsmannen doen hooren: ik ben autonoom 

:it en niemand anders.
vormde tijdens de bloei van het positivisme 

regel, n.l. dit type was opvoeder, toen de
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Denken we 
, van geloof.

leeraar over 't algemeen geen opvoeder wilde zijn, uitzondering, even
als de vertrapte metaphysica die toenmaals had, evenals de schilder
kunst die had b.v. in Böchlin met zijn phantasiestukken.

positivisme 
ing en daarmee begonnen op allerlei gebieden groote 
De wetenschap werd van de troon gestooten, de n 

physica in eere hersteld, de phantasie en het gevoel herkregen hun 
rechten, het neutraal positivistisch onderwijs moest veel inboeten en 
de leeraar wilde niet meer alleen bloot wetenschapsman zijn, maar 
ook .... opvoeder.

Welke zijn de oorzaken van deze ommekeer bij de leeraar M.O.? 
De voornaamste lijken mij de volgende:

1. Het gewijzigd cultuurideaal, dat andere cultuurwaarden 
hoog of hooger stelde dan de objectieve wetenschap. . 
slechts aan de roep van de tegenwoordige tijd: eenheid 
kunst en wetenschap.

2. De zeer snelle wijzigingen in de structuur der maatschappij, 
wat wel eens „verval van onze cultuur” genoemd wordt. Daardoor 
kwam veel op losse schroeven te staan, vele menschen werden „halt- 
los” en uit den aard der zaak dienden zich velen als geneesheer, als 
leider, als paedagoog aan. Vergelijk de 18de eeuw.

3. De „Eeuw van het Kind”; deze had de kinderstudie tengevolge, 
problemen der rijpere jeugd ontstonden en vele experimenteer-

>olen, waar de geleele persoon van de leerling in het centrum van 
opvoeding stond.

4. De jeugd zelf, die door gemeenschappelijk optreden een 
mate van zelfstandigheid veroverde met nieuwe behoeften, 
de ouderen leiding wilden en moesten geven.

5. Het overnemen van een deel der gezinstaak door de school; 
wetenschap en techniek waren zoodanig gegroeid, dat de school, om 
de cultuurwaarden over te kunnen dragen, veel beslag moest leggen 
op de leerlingen. Vele ouders lieten bovendien, al of niet gedwongen 
door hun maatschappelijke werkkring, graag een groot deel van de 
opvoeding aan de school over.

6. Maatschappelijke strevingen; 
aan de vredesbeweging, wil de let 
den tot zijn vredesideaal. 
de geheelonthouding, enz.

7. De invloed van het confessioneel onderwijs. Dit onderwijs had 
als ideaal een doel, dat ver boven het positivisme uitging en dit me-
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8. De gewijzigde verhouding tusschen leeraar en leerling; de lee- 
raar wilde niet meer tegenover, maar naast de leerling staan.

9. De ontwikkeling van de psychologie.
10. Het groot aantal leerlingen, dat naar het M.O. stroomde en 

waarvan een deel paedagogische zorg vereischte, zou er iets van 
terecht komen. Het aantal zittenblijvers was groot en de mcening 
werd gehoord, dat de oorzaak hiervan gedeeltelijk was te zoeken bij 
de leeraren, daar ze geen paedagogische opleiding hadden genoten.

Wil men zich nu een oordeel vormen, in hoeverre de huidige drang 
naar paedagogische opleiding essentieel is en in hoeverre tijdelijk-toe- 
vallig, dan moet een ieder voor zich zelf bestaande motieven nagaan, 
want het tijdelijk-toevallige moet zooveel mogelijk afgewezen worden. 
Wanneer b.v. thans velen opstaan als paedagoog wegens de algemeene 
Haltlosigkeit, dan moet men zich afvragen: Is hier werkelijk behoefte 
aan paedagogische leiding of is er behoefte aan iets anders? In dit 
geval meen ik te mogen antwoorden: Hier is verdieping door geloof 
of wijsbegeerte in de eerste plaats van noode; de paedagogiek maakt 
kt hier een valsch gebaar. Er is sprake van het groot aantal zitten
blijvers b.v. dan rijst de vraag, of de paedagogische opleiding der 
leeraren hier een radicale verbetering zal brengen. Misschien, dat de 
fout zit in het leerlingenmateriaal zelf of in de voorbereiding van dit 
materiaal voor

Wanneer men 
de drang naar 
komt, voor men tot een wettelijk vastlej 
gogische opleiding zou overgaan, nog 
dat na een materialistisch-positivistische periode er weer 
tijd zal aanbreken, waar eenerzijds de ouderen vaste leic 
geven en de kracht en de redelijkheid daartoe aan een 
punt ontleenen, dat boven het begrip der jeugd ligt, < 
de jeugd weer gaarne volgt, omdat ze 
richting der leiding, daar een dergelijke verhouding toch de natuur
lijke is?

Het wil mij voorkomen, dat men, door zich deze vragen voor te 
leggen en te overdenken, tot een meer juiste soberheid in pa< 
gische zaken zal komen en heel wat theoretisch-paedagogisch g 

jebeuzel zal ontwijken, want men kan de jeugd en het ono 
dood-paedagogiseeren.
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betere orde? Een betere tucht? Een beter begrijpen der leer- 

van leeraar en leerling? Een meer 
waardebepaling van het intellect der leerlingen (tests)?
gebrekkige realiseering van zijn cultuurideaal? Beter 

nog iets anders?
Je paedagogische opleiding aan den leeraar? 

schiedenis der opvoedkunde, b. de problemen, c. de 
de methodenleer, e. de practische opleiding.

we elke verwachting van de leeraar 
de opvoedkunde. Dit zou ons evenwel veel te 

er daarom eenige belangrijke punten uitnemen.

Zal de geschiedenis der opvoedkunde de leeraar helpen? Het is 
deze in de eerste plaats te doen om de tegenwoordige stand der 
onderwijs-opvoedingsvragen, en niet om de historie daarvan. Evenals 
het een apotheker te doen is om de hedendaagsche pharmacie en 
niet om de historie daarvan, hoe interessant deze ook moge zijn.

Zal de behandeling van de problemen der opvoeding de leeraar 
veel baat brengen. Zoolang het inzicht in deze problemen voor een 
groot deel afhangt van onze individueele geestelijke structuur en het 
tegengestelde van een stelling zich theoretisch dikwijls met evenveel 
recht laat verdedigen als de stelling zelf, zal de studie van de pro
blemen de leeraar practisch weinig baten. Bovendien zou het moge
lijk zijn, dat een hoogleeraar in de paedagogiek, die de problemen, 
op de practijk betrekking hebbend, academisch behandelt, iemand 
zou kunnen zijn, die zelf in de practijk een klas of school niet zou 
kunnen beheerschen, waardoor zijn uiteenzettingen in de lucht zouden 
hangen. Wat heeft een leeraar voor zijn werk aan deze theoretische 
relazen over die problemen? Alleen dit voordeel, dat hij leert zijn 
aandacht te schenken aan onderwijs- en opvoedingsvragen, wat niet 
van belang ontbloot is. Maar dit weegt niet op tegen de waarden, 
die de leeraar van andere zijden voor de practijk kan betrekken.

Zal de studie van de psychologie hem steunen in zijn werk? Ver
moedelijk zullen vele leeraren hier bevestigend met het hoofd knikken. 
Men leest en hoort zooveel van psychologie. Een ieder doet aan 
psychologie, had ik haast gezegd, 't Is mode en interessant, want 
de psychologie moet je er toch toe brengen, niet waar, de geheimen 
der ziel te doorgronden, de menschen beter te begrijpen, m.a.w. een
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menschenkenner te worden. Soms tref je dan ook personen aan, die 
een paar boekjes over psychologie hebben gelezen, dan studie 
gaan maken van de menschen uit hun omgeving, —- dan meenen, iets 
wat ze gelezen hebben, bevestigd te zien en .... dan poseercn als 
psj'choloog en.... menschenkenner. Het is te hopen, dat het M.O. 
voor deze soort psychologen bewaard moge blijven.

Men heeft tegenwoordig de psychologie van de koopi 
onderwijzer, het kind uit de achterbuurt, enz. Op alh 
tracht men de problemen psychologisch te bekijken en 
Het gevolg daarvan is — over 't algemeen — een zachter oordeel 
over menschen. Op het gebied van de rechtspraak b.v. drijft de 
psychologie er toe, de persoon van de dader niet meer als abstractie 
van de menseb, maar als individu te beschouwen. Op het gebied van 
het onderwijs brengt de psychologie er toe, de geheele persoon van 
de leerling te beschouwen bij belangrijke beslissingen en niet alleen 
zijn momenteele prestaties, uitgedrukt in rapportcijfers, zoodat de 
beschouwing van de hcele persoon van de leerling tot een tegenover
gestelde beslissing kan leiden als op grond van de rapportcijfers 
verwacht zou worden. Bepaalde verschijnselen bij de rijpere jeugd 
geven een verklaring voor uitingen bij het individu, wat te weten 
van belang is voor hem, die dagelijks met deze jeugd omgaat. In 
zooverre heeft de psychologie dus waarde voor de leeraar. Misschien 
denken sommigen, dat de ordekwestie daarmee opgclost zou kunnen 
worden. Maar iemand zonder aanleg voor muziek zal met zakken vol 
theorie over muziek geen musicus worden; evenmin zal een leeraar 
zonder aanleg door de psychologie een orde-houder worden. Doch — 
bij de ingewikkelde structuur van de mensch is niets ónmogelijk. 
Evenals er leeraren zijn, die aan de eene school orde hebben en aan 
de andere niet, die dus de orde niet aan zich zelf ontleenen, maar 
gedeeltelijk van buiten af, zoo zou het ook mogelijk kunnen zijn, dat 
een enkeling, die op de grens tusschen orde en wanorde staat, door 
een ietsje meer theoretisch inzicht in de psyche der leerlingen de 
ordestreep ten zijnen gunste zou kunnen overschrijden. Dit is een 
denkbaarheid. Maar ik huiver een beetje, als ik er aan denk, dat 
de leeraar zou gaan experimenteeren, tests toepassen b.v., daaruit 
conclusies trekken, die beslissend zouden zijn voor de ontwikkelings
gang der leerlingen. Wie het psychologisch labaratorium van wijlen 
Dr. Wayenburg heeft gezien, en gehoord heeft wat daar gedaan 
wordt, hoe daar sollicitanten naar de betrekking van conducteur psy
chologisch getoetst worden, hoe menschen door instrumenten op de 
schuldvraag onderzocht worden, hoe de ruimtezin van iemand gemeten 
wordt, enz. krijgt eenigszins een idee, hoever mer. zich op dit gebied
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van een
genomen, ligt de ervaring 

ginnend leeraar de jarenlange 
lang zoeken en probeeren, 

.!.:nder voor de leerling te 
root voordeel trekken. Een alge- 
>t hij te theoretisch, te algemeen,

1 wordt het onderwijs 
en vergelijkingen tot

in hun clubs of buiten 
practisch direct baat 
hebt, is het opvatten 

van gelegenheid voor de jeugd, om haar daardoor te begrijpen; aca
demische helderheid van pacdagogische begrippen is secundair. En de 
tests dan? Voor mij geldt persoonlijk: het oordeel van een ervaren 
leeraar over een leerling is meer waard dan de resultaten van een test. 
Waarom? Omdat de leeraar voortdurend aan het testen is door 
zijn werk: vraag- en antwoordspel. En wil men een speciale test b.v. 
voor de talen, geef dan een moeilijk stuk proza ter vertaling, moeilijk 
vooral wat zinsbouw en begrip betreft. Wat ontdekt ge? Dat be
paalde leerlingen, van wie ge het ook wel vooruit had kunnen voor
spellen, blijven steken, een zware zin niet volledig meer overzien en 
onsamenhangende zinstukken aan elkaar rijgen. Zoo'n stuk werk is 
een test en wel een heel goede, want de leerling kan zich daarin niet 
vooraf trainen, welk gevaar bij algemeene testinvoering niet denkbeel
dig zou zijn. — De waarde van het oordeel van de gezamelijke leeraren 
eener school overtreft verre de waarde van een test.

Wat kan de leeraar verwachten van een methodenleer  ? Veel. Want 
in een methode, in de uitgebreidste zin genomen, ligt de ervaring van 
vele jaren opgehoopt. Wanneer een begin 
ervaring van een ander, het resultaat van 
om de leerstof begrijpelijker en belangwekkenc 
maken, bestudeert, moet hij daarvan gro< 
meene fout van de beginneling b.v. is, dat 
te vaag voor de leerlingen van hel M. O. is. Levend 
eerst, wanneer men experimenten, voorbeelden <
zijn beschikking heeft, dus over het algemeen de inductieve methode 
toepast. Hierdoor kan men zijn onderwijs machtig opvoeren. Hoe komt 
een beginneling aan een methodenleer? Uit de leerboekjes? Deze zeggen 
soms iets, maar toch niet het voornaamste, n.1. niet, hoe doet de leeraar 
midden in zijn werk met de leerstof, ’t Is wel merkwaardig, dat de leeraren

reeds waagt, maar ook wat daarvoor noodig is. Soms zou men haast 
gelooven, dat de psyche van elk menschenkind reeds bijna geheel 
open voor ons gelegd kan worden, zonder iets individueels, zonder 
iets eigens van de mensch, zonder iets van zijn „individuelles Gezetz" 
te verwaarloozen. Geen wonder, dat dit alles indruk maakt, ook op 
de leeraar; geen wonder, dat ook hij verlangt inzicht te krijgen in 
de psyche van de mensch, in ’t bijzonder van zijn leerlingen, en psy
chologie wil studeeren. Deze psychologie zou dan door een echte 
psycholoog gegeven moeten worden. Maar hun, die te kort schieten 
in het begrijpen der jeugd, zou ik in de allereerste plaats willen 
zeggen: Houdt u liever bezig met de leerlingen 
de school — dAdr zult ge veel leeren, wat u ;
kan brengen, want wat ge allereerst noodig h

de jeugd, om haar daardoc 
van pacdagogische begrippe
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I

op zich, 
bespreking

jeling zal van 
komen. Men 

sollicitatie een 
I uren les heeft

geven van de 
>nderwijs. Ik v 

zal worden, al :

I

ginneling? Zich onder leiding s 
met wie hij zich in geestesricht 
ervaren leeraar doet en
gebracht worden? Vrijwillig? Veel gedaan 
meen, dat zonder een wettelijke regeling 
veel gedaan zal worden. Waarom niet? 
zelf les gev 
laten wordt
zorgen met een groot aantal lesuren en 
en niet graag gratis zich meer werk op 
ginnelingen het liefst zoo gauw mogelijk

de paedagogische opleiding van 
zou een bepaling kunnen maken, 

bewijs moet overleggen, dat hij een 
gegeven, evenals dit bij het lager

Zonder wettelijke regt 
de leeraar weinig terecht 1 
dat een leeraar bij i 
vast te stellen aantal 
onderwijs het geval is.

De beginneling zou zich bij de directeur of rector van een bij hem 
in de buurt zijnde school kunnen melden en onder leiding van de betrok
ken vakleeraar les kunnen geven, wanneer deze zich daartoe bereid 
verklaart. De leeraar krijgt daarvoor een toelage, neemt op zich, om 
de lessen met de beginneling te prepareeren, na de les een

niet of bijna niet een uiteenzetting geven van de vraag: Hoe geef ik 
onderwijs in de klas, b.v. literatuuronderwijs. Ik vermoed, dat dit op 
zeer verschillende wijze gegeven zal worden, al naar de aanleg van 
de docent. Toch meen ik hierbij twee hoofdtypen van docent te kunnen 
onderscheiden: het intellectueele type en het type, dat kunstenaar 
in zijn vak is. Tusschen deze beiden bevinden zich de anderen, ge
varieerd door allerlei factoren. Wanneer 'deze twee hoofdtypen een 
uitvoerige uiteenzetting van de methode van hun literatuuronderwijs 
gaven, zou dit voor beginnelingen een bron van voortdurende studie 
kunnen worden, gevolgd door een op ervaringsbasis berustend, dus 
vruchtbaar pogen. Daarom is het zeer toe te juichen, dat een ervaren 
onderwijsman en niet een hoogleeraar thans de methodiek van het 
onderwijs in de oude talen uiteenzet; dat hij dit doet aan de universi- 
teit is 'bijzaak.

Wat zou de oorzaak zijn, dat dergelijke uiteenzettingen niet bestaan? 
De paedagogische opleiding is nog in de dop en de leeraar gevoelt 
intuitief, dat het „al doende leert men", de practische opleiding dus, 
het radicale middel is. Welke conclusie volgt hieruit voor de be

stellen van een ervaren onderwijsman, 
iting verwant voelt: eerst zien, hoe de 

dan zelf doen. Maar hoe kan dit tot stand 
wordt het nog niet en ik 

wettelijke regeling het ook in de toekomst niet 
zal worden. Waarom niet? Omdat de leeraren graag 

•ven om hun leerlingen niet de dupe van proefnemingen te 
den; omdat het hun last veroorzaakt; omdat ze soms al genoeg 

met groote klassen hebben 
de hals halen; omdat de be- 
een betrekking wenschen.
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met deze te houden 
behandelen.

Van middelbaar-onderwijs-leerscholen 
zwijgen.

zal ik als toekomstdroom maar

van de Apeldoornsche kweekschool kwamen auto- 
en buitenland, om vooral van dit gedeelte van 

de hoogte te komen.
, de hooge kansel der universiteit, om gevraagd 
, laboratoriumwerk in klassen, hospiteeren, wij had- 

alleen, wij hadden de deftige woorden niet.

en hem zijn methode met de leerstofindeeling te

De practische vooropleiding van 
door J. RIEMENS-REURSLAG.

van Mejuffrouw I. Kooistra, 
i paedagogische werkjes, maar 
trden haar tijdgenooten en haar

daardc

onderwijs 
geroepen zijl 

eidend en
maar enkele pui 

n<>rsoonlijke indru 
voor meerdere

s goede, richtinggc 
ictische vooropleiding al lang een voldo 
oben er in stilte aan gewerkt, van 
'erkelijke docenten te maken. Zelf 

een methodiek en een 
inggevend bleek.

mag de naam genoemd worden 
bekend is als schrijfster van f

minder als didactica. En toch waardeerden haar tijdgenooten 
leerlingen haar misschien wel als zoodanig het meest.

In de bloeitijd
riteiten van binnen-
het onderwijs op <

Waar nu, van 
wordt: een stage, 
den het allemaal;

Mijn conclusie is dus deze: Allereerst practische opleiding, ten tweede 
methodenleer, en dan pas andere dingen, want met de tijd, die de 
leeraar buiten zijn wetenschappelijke opleiding heeft, is terdege rekening 
te houden.

"u de didactiek, door de benoeming van een buitengewoon lector, de 
groote poort der Universiteit vrij en frank is binnengeschreden 

- ze had al eens een eerlijke poging gewaagd, maar had bescheiden 
een zijdeur gebruikt en was daardoor niet opgemerkt is het mis
schien het gunstige oogenblik, een kort overzicht te geven, van wat 
bij andere takken van onderwijs gedaan wordt aan de practische 
vorming van hen, die geroepen zijn, later les te geven. Dit is dan 
het Lager, het Voorbereidend en het Nijverheidsonderwijs. Uit den 
aard der zaak kunnen maar enkele punten naar voren worden ge
bracht, in verband met persoonlijke indrukken. Een diepgaande studie 
van de kwestie is het werk voor meerdere personen.

7/rZ Lager Onderwijs. Aan de goede, richtinggevende kweekscholen, 
was de practische vooropleiding al lang een voldongen feit. Veel direc
teuren hebben er in stilte aan gewerkt, van de hun toevertrouwde 
krachten werkelijke docenten te maken. Zelf van vooropleiding ver
stoken, bouwden zij een methodiek en een didactiek op, die voor 
anderen richtii

Vooral ma»' 
die wel benei
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Iedere kweekeling had z’n bepaalde aantal leerschoolweken, steeds 
rouleerend, eerst als hospitant, daarna met zelf lesgeven. De les moest 
eerst in schets worden gemaakt, werd met de klasseonderwijzer be
sproken, zoonoodig verbeterd en pas daarna gegeven. Meestal volgde 
nog een nabetrachting. Het prepareeren op deze wijze was noodig, 
opdat de leerlingefjes van de leerschool geen dupe werden van een 
slecht voorbereide les.

Een zware taak was het voor een zestien- of zeventienjarige kwee
keling, té zwaar soms, zes lessen in een■ week te moeten geven. Maar 
wat hebben wij er veel van geleerd.

Eén les herinner ik mij goed. Een kweekeling moest een aanschou- 
wingsles geven in de eerste klasse, over een paraplu. Door ziekte van 
de klasseonderwijzeres was de schets niet nagekeken. Juffrouw Kooistra 
woonde zelf, als zoo vaak, deze les bij.

We kregen de paraplu: een stok, wat stof, wat baleinen, de knop, 
zelfs het elastiekje. Een hoopje materiaal, een dood ding, en kinderen 
met verveelde gezichten.

Toen de theorie, in onze eigen klasse, zonder de kinderen. Daarna 
moest er weer een op het slappe koord, voor een andere eerste klasse; 
zie nu hoe de kinderen juichen en meeleven.

„AVat is dit?" „Een paraplu." „Waarvoor is dat wel?” „Voor als 
het regent.” „Hoe doe je dan met een paraplu?” Jantje komt en doet 
het voor. De heele klasse rekt zich uit, om ook een beurt te krijgen. 
Nu gaat het waaien, vreeselijk, wat waait het. De juffrouw blaast 
zich bolle wangen. En Gerrit weet het: „dan moet je de paraplu zóó 
houden." „En als de wind van die kant komt?" „Dan zoo.” ’t Wordt 
een fijn spelletje. Nu zien ze, waarom de paraplu juist zoon vorm 
heeft en geen andere, waartoe de baleinen dienen, waartoe zelfs het 
elastiekje. Ze mogen haar openen en sluiten.

Een levende paraplu en levendige kinderen.
Kinderachtig werk? Wel neen. Was dat Kerschensteiner niet, die 

zeide, dat het lesgeven in koken of in Chineesch of in oude talen 
precies hetzelfde beoogde: de kinderen te leeren denken.

Een lesgever moet een acteur zijn, in zooverre, dat hij kruipt in 
het onderwerp, dat hij te behandelen heeft. Denk je er in, denk je 
er heelemaal in, en geef dan les.

Heerlijk was dat lesgeven aan de kweekschool. Als ik nu wanhopig 
sta tegenover een der a.s. leeraressen K. en O., die haar te geven les 
afdreunt als een versje, er Keulen en Aken bijhaalt, maar vergeet 
vast te leggen, waar het om gaat, dan begin ik altijd maar weer over 
de paraplu. Die paraplu is m’n stokpaardje geworden.

Ik noemde maar één voorbeeld. Aan vele jongenskweekscholen was
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ictische voorberei
dde vormscholen in 

en het 
pedagogische 

Se’ 

issie

jegeschenen. De heele 
gbuis van methodiek, 
verloren. Twee lessen, 

daardoor als twee drup-

een heksentoer.
van waar- 

: ten deele ge- 
voor het Nij- 

ling tot de beschikbare plaatsen, die een 
Izakelijk maakt.

van het Nijverheidsonderwijs voor meisjes 
iproefles.

Onderwijs. Hier vormt de prat 
ing de hoofdschotel. Er wordt, aan de verschillenc 
i’dam b.v., maanden gewerkt aan voorbereidende scholen, 

lesgeven is het voornaamste examenvak. Daar hier de pat 
vooropleiding, naar ik meen, de oudste is, is ook hier het meeste 
vaar, dat ze een beetje is verstijfd. Als lid van de examencommis 
en secretares van de sub-commissie van het voorbereidend onderwijs 
der schoolcommissie, heeft mij dit wel eens zoo toef 
lesgeverij zit vaak te veel bekneld in een dwangb 
en het persoonlijke element gaat in een les vaak vei 
van geheel verschillende persoontjes, kunnen

het óók zoo. Leopold, de Raaf, alle met eer genoemde namen in de 
onderwijswereld. In hoofdtrekken geschiedt de vooropleiding nog op 
deze manier. Lesgeven is geen examenvak.

Het Nijverheidsonderwijs voor meisjes. Deze betrekkelijk nieuwe onder- 
wijsrichting geniet de eer, die de hoogste was voor de vrouw van den 
Caesar, n.I. er wordt niet over gesproken.

In alle mogclijke comitó's, redacties enz., zit zelden of nooit een 
vertegenwoordiger van het Nijverheidsonderwijs. Het timmert niet aan 
de groote weg en veel menschen, doorkneed in onderwijskwesties, 
komen er dan pas mee in aanraking, als ze er hun dochter heen zenden.

Voor de examens N VII (leerares huishoudkunde) en N VIII 
(leerares koken) wordt gevraagd èn paedagogick èn een examenles. 
Daarna is er nog weer een soort eindopleiding, voor de middelbare 
Nijverheidsacten N XVII en N XVIII, waar twee uur paedagogiek 
op het programma staan (o.a. de paedagogiek en psychologie der 
rijpere jeugd).

Voor lesgeven en paedagogick moet voldoende gehaald worden en 
5 is bij het Nijverheidsonderwijs onvoldoende. Deze twee omstandig
heden verzwaren het examen zeer. Voor de semi-officieele acte Kinder
verzorging en Opvoeding is de paedagogiek, naast lichamelijke verzorging 
en handenarbeid, natuurlijk een hoofdvak, omdat hierin later les ge
geven moet worden. Er is, zooals bij het heele Nijverheidsonderwijs, 
ook de examenproefles.

Deze examenlessen zijn niets meer of minder dan 
Toch kan ik ook weer niet zeggen, dat ze als maatstaf 
deering onbetrouwbaar zijn gebleken. Ook worden ze 
wettigd door het exorbitant groote aantal candidaten ’ 
verheidsonderwijs in verhoudii 
schifting, hoe dan ook, noodz.

Over de geheele linie 
bestaat deze examen]

Het Voorbereidend
din{
A’.
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Duitsche Jeugdherbergen
door Dr. H. WOLF.

irtgekomen, zullen

>old, de

'ebracht: als leerling 
uct Voorbereidend-, 
zijn dezelfde proble- 

; nog niet gevonden. 
: wijzen op het zeer 

zoo menige stille.

pels water op elkaar lijken. Het voorbereidend onderwijs herinnert 
zich nog in dank namen als van Haanstra, directeur der Leidsche 
kweekschool, die zooveel bezielde krachten afleverde.

Doch door het voorbereidend onderwijs waait ook thans weer een 
frissche wind. Het is wel belangwekkend aan te zien, hoe het Fröbel
onderwijs uit z’n verstarring ontwaakt, en meer de werkelijke geest 
van Fröbel zoekt, juist onder de invloed van het Montessorionder- 
wijs. Zoo zal het zeker niet lang duren, of het lesgeven wordt hier 
in geheel nieuwe banen geleid.

Toevallig heeft het leven mij op drieërlei gebied met de moeilijk
heden der practische vooropleiding in aanraking gebr. 
bij het Lager-, als lid der examencommissie bij het 
als leerares bij het Nijverheidsonderwijs. Overal 2 
men, overal wordt gezocht, maar is de oplossing

Het leek mij een plicht der dankbaarheid, te 
vele, en zeer vele goede, wat reeds gedaan is door 
ongenoemde werker.

Moge dit artikel er toe bijdragen, dat alle werkers in deze richting 
eens worden bijeen gebracht, opdat men van eikaars ervaringen leeren 
kan. Zij, die zelf uit het lager onderwijs zijn vooi 
misschien met wat afgunstige, maar toch met bewonderende / 
lens luisteren naar hen, die, in wetenschappelijk denken gescho< 
kwesties zuiver en duidelijk weten te stellen. Doch omgekeerd zullen 
de laatsten erkennen, dat zij, wat de practijk betreft, bij de eersten 
in ervaring achterstaan.

T n de week van 15~21 Juli van dit jaar maakte ik met 20 leerlingen 
der 1ste O. H. S. te Amsterdam een voetreisje door de Eifel, 

waarbij gebruik gemaakt werd van de „ Jugendherbergen” waarover 
ik in ’t hiervolgende iets wil vertellen, in de hoop in ons land meer 
belangstelling voor deze bewonderenswaardige organisatie te wekken.

De eerste kennismaking met de „ Jugendherberge" in Monschau (bij 
Aken) was niet zoo aangenaam: stroomatrassen in een galerij boven 
een turnzaal, zéér onvoldoende waschgelegenheid voor de jongens, die 
naar een beek in de nabijheid werden verwezen. Het eten (groenten
soep) was goed en smaakte den meesten best. De eerste nacht sliepen 
de jongens laat in: de ongewone omgeving, de harde legersteden, de
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gereed is, een reis 
in de ruïne van een 

vrij hoogen berg gelegen

volgenden ochtend om half zes begonnen we na een 
k:u /Jen vorigen avond bestelde broodjes en zelf gekookte 

eerste tocht, die ons naar het 20 K. M. verder 
zou brengen. Toen we daar zéér warm en moe 
we een uitstekend ingerichte en prachtig gelegen 

„Jugendherberge" met douches, ruime slaapzalen, een groote eetkamer. 
Den volgenden dag kwamen we naar Blankenheim, maar de „J. H.” 
bleek daar nog niet geheel klaar te zijn. Ze is, als ze gereed is, een 
naar dit stadje alleen reeds waard. Gebouwd ii 
middeleeuwsch kasteel, dat romantisch op een

ft? £»i 1—
-«-«rF.» i!i

Adenau.
; op de tentoon- 
ik was dus zeer 

oote teleurstelling. Hier 
trgsvater. Deze was hier 
in 't leger was geweest, 

virtuoos in ’t „Anschnauzen". Hij had te veel gasten 
vooral op de Hollanders scheen hij zeer gebeten: den

late aankomst van eenige „ Wandervögel", die nog hun kostje gingen 
koken, dit alles maakte, dat er veel gelachen werd en dat de rust 
slechts laat intrad.

Maar den v 
eenvoudig ontbijt (dei 
thee) welgemoed onze 
gelegen Reifferscheid 
aankwamen, vonden

is, met een prachtig uitzicht op de stad, ruim voorzien van bad- 
waschgelegenheden, groote frissche slaapzalen, vergaderlokalen enz., 
zal ze waarschijnlijk een der mooiste J. H. van Duitschland worden. 
De „Herbergsvater”, d. w. z. de leider en conciërge, die te zorgen 
heeft voor de orde en de goede gang van zaken, was hier een echte 
Duitsche „Förster", die er voor gezorgd had, dat we in een hotel 
onderdak kregen en die ons den volgenden dag een heel eind begeleidde 
om ons den weg te wijzen door de bosschen naar

De „Jugendherberge" Adenau heeft een 1ste prijs 
stelling van de „Gesolei" in Dusseldorf gekregen; i 
benieuwd deze te zien; maar ’t werd een gro< 
bleek nl. de groote beteekenis van den Herbet 
een gepensioneerd beambte, die zeker vroeger iii 
want hij was een 
aangenomen, en
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en in deze 
gepraat met 

1 bij de luit.

onder goede leiding 
ngens dan ook veel ; 
hiiQ liederen zongen

vorigen avond had hij er de politie nog bij moeten halen; bij nadere 
informatie bleek echter, dat hij geen namen kon noemen, zoodat zijn 
verhalen wel zeer overdreven zullen zijn geweest; tot overmaat van 
ramp was er geen water, zoodat we ons in een vuile sloot moesten 
opknappen. De watertoevoer was nml. gerantsoeneerd; alleen van 
4—6 uur ’s morgens liepen de douches en W. C.'s. Toen nu ’s nachts 
eenige leerlingen, die in Adenau te veel ijs gesnoept hadden, onwel

gebeurd, want alle deuren der toiletten bleken gesloten!
In de volgende J. H. die in Mayen, zijn we alleraardigst ontvangen. 

Ze bevond zich op de bovenverdiepingen van een zeer groote industrie
school. De „Herbergsvater” was de conciërge, die met zijn vrouw 
alles deed om ’t ons naar den zin te maken, 't Eten was zeer smakelijk 
en overvloedig. Hoewel de slaapgelegenheid heel primitief was, hebben 
we toch aan deze J. H. de voorkeur gegeven boven de „modelinrichting" 
in Adenau.

In Bróhl stond de J. H. eveneens 
drukbezochte J. H. hebben onze jonj 
Duitsche „Wandervögcl" die later
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men tot ’t resultaat:
zeer hooge eischen;

prijs die men er
:n Pi. 20, in Keulen

genoemd 
van ’t om-

>otprijzen kon men uit een zeer 
i koopt bons aan een cassa en 
waar ze ingeruild worden tegen

waarop de onzen, helaas minder bekwaam, alleen met „Piet Hein” 
en dergelijke konden antwoorden. (Hier viel weer op hoe bitter weinig 
liederen de Hollandsche jeugd kent, hoe treurig ’t is, dat de zangcultuur 
bij ons zoo verwaarloosd wordt na de 1. school).

De climax van onze reis was de J. H. in Keulen. De stad Keulen 
heeft de oude artilleriekazerne veranderd in een schitterend ingerichte 
J. H. die, voortreffelijk geleid, in alle opzichten voorbeeldig 
kan worden; nooit heb ik een schooner voorbeeld gezien 
smeden der zwaarden tot sikkels....

Het eten was zeer goed: tegen spe 
uitgebreid menu een keuze doen. Men 
gaat dan daarmee naar de keuken, 
spijzen.

Terwijl in alle andere J. H. ieder zijn eigen bed in orde moest 
maken, was dat in Keulen niet noodig. Zeer streng werd er op gelet 
dat ieder op tijd thuis was. Wie na 10 uur kwam moest boete betalen. 
Opgevallen is mij een spreuk naast den ingang van de eetzaal: 
„Erlaubt ist alles, was andere nicht sfört.”

Vergelijkt men de J. H. onderling, dan komt 
de meeste voldoen aan bescheiden, eenige aan 
zij zijn zindelijk; ’t eten is goed, rijkelijk voor den 
voor betaalt (plm. Pf. 60). De prijs voor logies (allei 
echter Pf. 40) is belachelijk laag, zoodat onze reis (alle reiskosten 
inbegrepen) nog geen dertig gulden heeft gekost. Men diene echter 
een maand van te voren alles aan te vragen, want de toeloop is in 
Juli en Augustus soms geweldig.

De ervaringen van deze reis zijn zóó, dat ik besloten heb, zoo 
mogelijk ieder jaar met mijn leerlingen der hoogste klassen een derge
lijke tocht te ondernemen. Het behoeft geen betoog, welke beteekenis 
een reis naar ’t buitenland voor onze leerlingen heeft. Dergelijke 
jeugdtochten kunnen een cultureele èn moreele beteekenis hebben, die 
niet licht overschat kan worden.

Ons middelbaar onderwijs bevredigt velen onzer niet langer, omdat 
het groote moreele tekörten vertoont; omdat het contact tusschen 
docent en leerlingen zeer veel te wenschen overlaat; omdat 't veel te 
rationalistisch en utilistisch is en de diepere gemoedswaarden daar
door verwaarloosd worden. Dergelijke jeugdreizen, mits zorgvuldig 
voorbereid, kunnen dit tekort eenigszins aanvullen, den leeraar met 
de leerlingen tezamen brengen en een diepere kennis van land en volk 
verschalfen. Bovendien lecren de leerlingen zich aanpassen aan de 
meest verschillende omstandigheden, wat voor hun verder leven van 
de grootste beteekenis is. — Zeer vaak werd ons gevraagd: zijn er ook
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Aantal overnachtingen .

Aantal leden
50.200
11.000

toemd artikel 
hoe nood-

Verder mag 
vertrouwt 

de moei!

2.1 millioen

70.000

Het Schoolverslag 
door A. H. GERHARD.

1.4 millioen 

35.000

we ontkennend moesten 
at men thans pogingen 

dat de organisatie 
en dat we

bij u in Holland „Jugendherbergen", 
antwoorden. Bij mijn terugkeer vernam 
doet ze in Holland op 
even voortreffelijk zal 
spoedig onze vrienden , 

Ten

tot een aansporing om genoom 
weer eens voor oogen te stellen 

der Schoolstatistiek is.
wij echter nadrukkelijk de aandacht weer 

t op de wensche- 
groote lijnen een 

ikkeling, zoowel in

waarop wc
ik dat i

in Holland op te richten. Het is te hopen 
voortreffelijk zal worden als die in Duitschland 
ig onze vrienden ginds hier welkom kunnen heeten. 
i slotte eenige sprekende cijfers:

sn worden, zij 
van den Minister 
eenheid is het 

' op te dragen, 
iderdeel en door 

ïïsteld moet hebben van 
ue zijn in de statistiek 
ving in haar geheel. Hij r 
en didactiek om een inzicl

Tn het nummer van Augustus 1927 bl. 369 e.v. hebben we een over- 
-*• zicht gegeven van een Rapport, d.d. 26 October 1926 uitgebracht, 
in zake een betere inrichting van het jaarlijks verschijnende School-

Ettelijke jaren achtereen was in de Kamer geklaagd over de zeer 
onvoldoende samenstelling, die niet toeliet, dat men zich een eenigs- 
zins helder beeld kon vormen van den toestand van ’t onderwijs in 
al zijn geledingen, terwijl bovendien elk onderling verband tusschen de 
hoofdgeledingen ontbrak.

We moeten ons bepalen 
te herlezen, ten einde zich 
zakelijk een hervorming

Op één gedeelte willen
vestigen, waarin namelijk met klem gewezen wordt 
lijkheid, dat het verslag tot lezing uitlokt en in 
duidelijk beeld geeft van den stand der volksontwil 
statischen als in dynamischen zin.

De moeilijkste vraag, die de commissie zich zelf heeft moeten stellen, 
door haar eigen conclusies daartoe gedrongen, was deze: door wie het 
verslag moest ontworpen worden, zij ’t ook onder de wettelijk opgelegde 
volle verantwoordelijkheid van den Minister van Onderwijs. Ter wille 
der zoo hoog gewcnschte eenheid is het onvermijdelijk de samenstelling 
aan één ambtenaar op te dragen, die dan echter volkomen deskundig 
moet zijn in een onderdeel en door studie en onderzoek zich voldoende 
op de hoogte gesteld moet hebben van de overige. Verder mag hij geens
zins een vreemde zijn in de statistiek en behoorlijk vertrouwd met de 
onderwijs-welgeving in haar geheel. Hij moet thuis zijn in vraagstukken 
van pedagogiek en didactiek om een inzicht te hebben in de moeilijkheden



irekend is 
AJgemeene

e zij dezen atnbtei 
omdat ecncrzijds

, ja zelfs gcëischt i 
'orden verloren, dal de 
hoogd als ook duidelijk

rekening houden met

trne" den post had 
één woord van

.verscheidene” leden hun in
post en de Minister ad interim (omdat 
ziek was geworden) verheugde zich in 

oaf nadere toelichting over de

van een te star vasthouden aan oudere opvattingen of een te haastig 
aanvaarden van nieuwe. In één woord, hij moet een deskundige van 
eenigszins universeelen aanleg zijn.

Daarnaast staat echter de zware eisch van strenge objectiviteit, want 
veel van de waarde van het verslag ging verloren, als het tendentieus of 
zelfs maar eenzijdig gekleurd van opzet werd. Terecht merkt de com
missie op:

.De commissie ontveinst zich niet, dat de taak, die 
wil zien toebedeeld, niet licht zal zijn. Vooral ook, o 
hem een grootc mate van objectiviteit verwacht, 
worden ; terwijl anderzijds niet uit het oog mag wc 
leesbaarheid van het verslag zeer zal worden verhoc 
een pertoon aan het woord is, al zal hij uiteraard r 
de bijzondere inzichten van den Minister.

De Minister van Onderwijs ging op de conclusies van het Rap
port in. Op zijn begroeting voor 1928 plaatste hij een post ad f 35000 
voor een nieuwe statistiek in overeenstemming met deze conclusies. 
In de toelichting verklaarde hij „gaarne” daartoe te zijn overgegaan 
„temeer daar ook de Centrale Commissie voor de Statistiek instem
ming daarmede heeft betuigd".

In het Voorloopig Verslag betuigden 
stemming met den nieuwen 
inmiddels Minister Waszink
de M. v. A. over de instemming en gaf 
uitvoering.

Bij de openbare behandeling maakte één lid echter bezwaar tegen 
den post en hals over kop nam de waarnemende Minister den post 
terug, wijl hij de verdediging liever aan den eigenlijken functionnaris 
overliet.

Zoo ging een kostbaar jaar voor de uitwerking verloren.
Men twijfelde echter niet of de post zou weer verschijnen 

begrooting voor 1929. Niets daarvan.
Minister "Waszink was blijkbaar glad vergeten, dat hij een jaar 

te voren „gaarne" den post had voorgesteld en nu liet hij hem weg 
zonder ook maar één woord van toelichting over dit onbegrijpelijk 
terugtrekken.

Ministerieele wegen zijn vaak wonderlijk. Hét nut eener deugde
lijke statistiek jaren lang bepleit, eindelijk voor het Onderwijs erkend, 
schijnt nu van geen waarde meer en het sukkelen gaat door.

Er zit humor in ’t geval, dat 's Ministers ambtgenoot voor Koloniën 
het volgende in zijn M. v. Toel. bl. 7 schrijft:

„In dit verband moge er nog op gewezen worden, dat onder Post 
116 van het Ilde Hoofdstuk van Afdeeling I gerekend is op de 
indienststelling van een specialen ambtenaar bij de Algemeene Secre
tarie in verband met een voorgenomen wijziging van de samenstelling
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en bij
lessen lust

Een gelul
scholen

geheel andere wijze 
school er op ’ 

voor het welslag
voor een andere onderwijsinrichting, de

de kinderen, die met geen mogelijkheid het gewone 
om in een langzaam 
de schoolsche vakken 

en huishoud-

-ang op den Minister 
telle.

Iets over het onderwijs 
aan zwakzinnigen en de nazorg 

door H. FRANTSEN.

van Bestuur <;n Staat van Nederlandsch-IndiS” 
“•'ere z.g.n. „Koloniaal Verslag”) en van de hoogerbedoelde 
elingen”. Het ligt in de bedoeling, in samenstelling en opzet 
verslag een ingrijpende wijziging te brengen en de door de 

ische Departementen voor de samenstelling te leveren 
opgezonden, door dien 

zend geheel wordt ver- 
-ngevolge niet alleen 
en belangwekkender

van het „Verslag 
(het vroegei 
„Mededeelir 
van het verslag < 
verschillende Indis 
bijdragen, die tot dusver herwaarts werden < 
ambtenaar te doen bewerken, zoodat een lev< 
kregen. Naar gehoopt wordt, zal de tekst dientenf 
overzichtelijker, maar ook aangenamer te lezen 
worden."

Wij mogen hopen, dat er n< 
zal uitgeoefend worden, opdat

nog krachtige aandra 
it hij den post herstc

A Is het waar is, wat wel eens gezegd wordt, dat het peil van het 
lager onderwijs in een land gemeten wordt naar de uitgebreidheid 

van het buitengewoon onderwijs, dan is daar zeer zeker mee aange
geven, dat het lager onderwijs er wel bij vaart, wanneer de zwak
zinnigen uit de gewone school verwijderd worden. Niet alleen echter 
is de lagere school er bij gebaat; ook de zwakzinnigen zullen er de 
voordeelen van ondervinden, zoo ze in speciaal voor hen ingerichte 
scholen worden ondergebracht, waar uitsluitend op deze groep gewerkt 
wordt.

De zwakzinnigen toch eischen een geheel andere behandeling dan 
de normalen, terwijl ook het onderwijs zelf bij lange na niet zoo vlug 
kan voortgaan en op een geheel andere wijze gegeven wordt. Is het 
onderwijs op de gewone school er op ingericht de kinderen de noodige 
kennis bij te brengen voor het welslagen in de maatschappij, of hen 
op te leiden voor een andere onderwijsinrichting, de buitengewone 
school is er, om 
lager onderwijs konden Volgen, in staat te stellen 

zooveel mogelijk kennis op te nemen van 
hen, door het geven van handenarbeid, tuinwerk 

op te wekken in arbeid.
ikkig verschijnsel is het, dat tegenwoordig in veel plaatsen 

voor zwakzinnigen worden geopend, al is het te betreuren,



Aan 't mattenvlechten.

imbecillen in staat gesteld worden.
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worden, waardoor de debielen en
beter toegerust het maatschappelijk leven in te gaan.

Het instandhouden eener school voor zwakzinnigen brengt echter 
noodzakelijk met zich mee, dat zij, die de school bezochten, ook na 
hun schoolleertijd verder geholpen moeten worden, zoö zulks noodig 
mocht blijken. Voor velen toch is het noodig, dat zij bij het zoeken 
naar een voor hen passenden werkkring, gesteund worden.

Wat den ouders en den jongens zelf niet gelukt, gelukt vaak wel

dat in de gehcele provincie Zeeland en in sommige groote steden deze 
inrichtingen nog ontbreken, waardoor velen verstoken blijven van het 
voor hen passende onderwijs. Dat het spaarzaam toestaan van Rijks- 
subsidie, wegens bezuinigingsmaatregelen, 'hiervan een der oorzaken 
is, is wel zeker. Het is echter te hopen, dat de Rijksmiddelen weldra 
zullen toelaten, dat er een voldoend aantal scholen opgcricht kan
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De werkinrichting
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van de bezinkingsklassc Iw 
rschool v. d. wcrkinrichl

EEÏ goj.

Een kiekje
(Voors

veede afdecling. 
ding).
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toezicht o 
nazorg aangest 

een hoofdbetrckl 
der leerkrachten van <

ÜMSSfe B t' '

voor de

openen, waar ze onder leiding
verrichten, zooals in Amsterdt
Delft en Schiedam.

In Vlaardingen richtte de Vereeniging „Zorg voor het achterlijke 
Kind” twee werkinrichtingen op, één voor jongens en één voor meisjes 
(weefkamer). Het spreekt van zelf, dat de school nu de voorbereidster 
moest worden voor deze werkplaatsen, waar uitsluitend de zware

een ander. Daarom hebben Amsterdam, Haarlem, Dordrecht, Vlaar- 
dingen, Delft en Arnhem, die het belang van toezicht op de geestelijk 
misdeelden inzagen, een ambtenaar van nazorg aangcsteld. In de beide 
eerstgenoemde plaatsen is dit ambt een hoofdbetrekking, terwijl in 
de andere genoemde plaatsen een der leerkrachten van de school voor 
buitengewoon onderwijs er mee werd belast.

Het plaatsen der zwakzinnigen is vaak niet gemakkelijk en eischt 
veel tact en overleg van den ambtenaar. Hij moet het karakter en 
den aanleg der kinderen goed kennen, alsmede het huiselijk milieu.

Een meisje aan het weefgetouw.

Ook dient hij goed op de hoogte te zijn met de verschillende bedrijven 
en de werkgevers. Veel zorg geven altijd de zwaar debielen en im- 
becillen, daar de werkgevers hen meestal niet kunnen aannemen, omdat 
zij voor de werkplaatsen ongeschikt zijn. AVas voor hen vroeger de 
eenige weg om van de straat af te zijn het onderbrengen in een ge
sticht, thans begint men hier en daar werkinrichtingen voor hen te 

onder leiding een voor hen passenden arbeid leeren 
Haarlem, Dordrecht, Vlaardingen,
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inOOp 

artikel

Het personeel der school met p< 
artikelen

gevallen in opgenomen worden, die voor het allergrootste deel afkomstig 
zijn uit de Bezinkingsklassen. Houdt de eerste B-klasse zich hier 
hoofdzakelijk bezig met de kinderen al spelende te ontwikkelen (niet 
in de schoolsche vakken, tellen uitgezonderd), de tweede klasse stuurt 
regelrecht op het doel af. Het leggen van knoopen voor het maken 
van vaat- en kopjeskwasten, het vlechten van cocosmatten, het trekken 
van borstels enz. wordt hier beoefend door de jongens, terwijl de 
meisjes bezig gehouden worden met breien en naaien, doch vooral

>nnrd en kar cr op uit om afgewerkte 
i te verkoopen.

met weven. In 1927 verdienden vier meisjes, waarvoor slechts 2 stoelen 
voorhanden waren, gezamenlijk f 330.—. Dit succes heeft den stoot 
gegeven tot het oprichten van een weefkamer.

Natuurlijk moeten deze kinderen langer dan tot hun veertiende jaar 
in de school vertoeven. Het overgaan naar een der werkinrichtingen 
geschiedt, wanneer ze er rijp voor zijn. Allen zien echter, evenals 
gewone kinderen, reikhalzend uit naar den dag, waarop ze, zooals ze 
zeggen, op de fabriek van den bovenmeester mogen gaan werken.

In de werkinrichting voor jongens worden thans gemaakt alle soorten 
cocosmatten (ruige, gevlochten, corridor, W. C. en Japanmatten); 
stoffers, bezems, borstels, boenders, luiwagens, kleerborstels (met en 
zonder naam) en zeilvegers. Ook worden er stoelen gemat. Alle ge
maakte winst keert de Vereeniging aan de jongens uit, die zelf voor 
den verkoop zorgen. Er wordt op stukloon gewerkt. Voor de ver
kochte artikelen, worden verkoopprocenten uitgekeerd.
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ikenkastgordijnen in fijn ; 
den sluitrand versierd. Wa;

onder
bespot 

elijk

stelijk invaliden 
doel bereiken.

De meisjes werken onder leiding van een verpleegster, die de kunst 
van weven verstaat. Zij vervaardigen werk- en fontcinhanddoeken, 
kussens, sjaals, bufletloopcrs, schoorsteen- en divanklccdcn, enz. Zelf 
verkoopen kunnen deze meisjes niet. Er wordt dan ook uitsluitend 
op bestelling gewerkt. De werkdoekjes kosten 35 cents, de fontein
handdoeken f 1.10. De prijs der andere stukken hangt af van de 
grootte. Alle bestellingen zijn ons steeds zeer welkom.

Zooveel mogelijk wordt getracht de meisjes zelf alle werkzaamheden 
te doen verrichten, als het haspelen, op de hevels stellen en door 
het riet halen. Toezicht en hulp zullen echter steeds noodig blijven. 
Men bedenke, dat men met imbecillen te doen heeft.

Over het weefwerk schreef Mejuffrouw Elis. M. Rogge, die de 
opening en de tentoonstelling der weefkamer op 18 Juni 1.1. bij woonde, 
in de Nieuwe Rottcrdamschc Courant het volgende:

„En zie nu eens, hoe gaaf die zwakzinnige meisjes met de dik op
gewonden spoelen en schietspoelen kalm en oplettend die ripsweefsels 
scheppen. Zie eens naar de onberispelijke, gladde zelfkanten, het groote 
struikelblok bij elk handweefsel. Beschouw de keurig afgewerkte fon
teinhanddoeken met het markant roode streéprandje. Kijk naar dat 
stevige, gelijkmatige terra ripsweefsel voor bekleeding van stoelen, 
naar de boekenkastgordijnen in fijn groenig platwecfsel met verticale 
lijnen aan den sluitrand versierd. Waarlijk, dat alles is zonder eenige 
pretentie flink weefsel. Het doet den takt en smaak van de onder
wijzeres eer aan en zal blijken gangbaar te zijn voor den verkoop.”

In de werkinrichtingen hecrscht een prettige geest, waardoor de 
werkers(sters) zich gelukkig gevoelen in hun wereldje. De jongens 
werken 44 uur per weck, 's Morgens om 8 uur stappen zij de werk
plaats als echte werkers binnen en arbeiden rustig den geheelen dag 
aan het werk, dat voor hen geschikt is. De een is borstelwerker, een 
ander stoelmattenvlechter, een derde cocosmattenmaker, enz. Zij voelen 
zich hier gelukkig en verdienen een gedeelte van hun eigen 
houdskosten. Op straat slenteren, achter orgels loopen en 
worden heeft voor hen opgehouden. Zij zijn, voor zoover dit mogelijk 
was, nuttige menschen geworden.

De Vereeniging heeft goed gezien, dit werk aan te vatten. Zij heeft 
hiermede een mooi stuk werk verricht. Thans is zij bezig het werk 
meer te volmaken, door een stamkapitaal bijeen te brengen om de 
zieken, die niet kunnen werken, te steunen en den armsten een toeslag 
te geven op hun loon, als dit noodig mocht zijn. Zij zal dit doel trachten 
te bereiken door het houden van een loterij, waarvoor, naar zij hoopt, 
velen een prijs ter beschikking willen stellen.

Als de validen inzien, dat zij dit werk voor de geest 
behooren te steunen, dan zal de vereeniging zeker haar <
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De „Board of Education” 
door Mr. PHILIP J. IDENBURG.

i

igezien zij de 
lard of Edu-

5 niet verwer- 
len. Intusschen 

Board of Education overgebracht 
dan 1100 ambtenaren en beambten, 

president van dat schijn-college 
van de organisatie en werkwijze 

Nederlanders zeer zeker de moeite waard. Het 
ng, dat daar voor de inrichting van het 
lande in hoogste instantie de administratie 

meer dan eten opzicht te leeren valt.

I \e .Boardof Education" is niet de Engelsche Onderwijsraad, zooals 
' een argeloos lezer op philologische gronden wellicht mocht mee

nen, maar het Ministerie van Onderwijs van het Britsche Koninkrijk. 
Eigenlijk is ook dit niet juist. Immers deze term duidt op een college, 
dat in 1899 werd ingesteld en de leiding ontving van de functies, 
welke de Engelsche Staat in den loop der tijden ten aanzien van 
het onderwijs op zich had genomen. Dit College is samengesteld uit 
een Voorzitter, die men als den Minister van Onderwijs mag beschouwen, 
den Voorzitter van den Geheimen Raad, de voornaamste Staats
secretarissen, den Eersten Lord van de Treasury (het financieel depar
tement) e n den Minister va n Financiën. Waarom in 1899 een dergelijk 
College werd ingesteld en niet eenvoudig een Ministerie van Onderwijs 
valt moeilijk te zeggen. Bij de verdediging van den lateren Board oj 
Education Act in het Hoogerhuis merkte de Hertog van Devonshire 
op, dat die mogelijkheid bij de voorbereiding van het wetsontwerp 
wel ter sprake was gebracht, maar dat hij zich onmogelijk kon her
inneren welke redenen ervoor hadden gepleit om liever een Raad 
dan een Ministerie in te stellen. „It has" — zoo zeide hij — „the 
advantages at all events of numerous precedents, and it is perfcctly 
well understood that there will be no Board at all.” In het Lagerhuis 
werd de vraag opnieuw ter sprake gebracht. De Raad zou een „schijn- 
vertooning” en een „phantoom” worden, zoo voorspelde men. Hier 
verontschuldigde Sir John Gorst zich echter van het geven van een 
nadere uiteenzetting met een verwijzing naar de redenen door den 
Hertog van Devonshire aangevoerd. Hij wees op zooveel andere Raden, 
welke in de Engelsche staatsorganisatie voorkwamen en deed uit
komen, dat deze Raden een potentieel bestaan leden, aang> 
mogelijkheid bezaten van samen te komen. Wat den Boai 
cation betreft, heeft zich deze potentialiteit echter nog 
kelijkt en dit zal ook hoogstwaarschijnlijk nimmer geschiede 
heeft het spraakgebruik den naam 
op het machtige instituut met meer 
dat den parlementair verantwoordelijken 
ter zijde staat. De kennisname 
daarvan is voor ons 
is mijn stellige overtuiging 
lichaam, waarbij hier te 1 
van het schoolwezen berust, in
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Natuurlijk zijn deze 
mige zijn door de uiteenzc 
of de toepas: 
dragen tot d<

Holland; het Middelbaar 
i handelsonderwijs in Cen- 

traal-Europa; het landbouwonderwijs in Frankrijk; het onderwijs in 
Noorwegen, Zweden, Nederland, Hongarije en Zwitserland; enz..

rapporten niet alle van gelijke waarde. Som- 
setting, die zij geven van een bepaald beginsel 

ssing daarvan in ' 
le blijvende onderwijs!

beschrijvend dan critisch karakter
Uiteraard is de taak - — -
Rapporten sinds zijn oprichting, toen een onontgonnen gebied 

;oeuring open lag en er rijke moj 
.... aanmerkelijk veranderd. Het 

Wales is sindsdien uitgebreid

Op een van die punten wil ik hier de aandacht vestigen. Het be
treft de wetenschappelijke uitrusting van het Britschc onderwijs- 
departemerit.

Sinds 1894 is aan den Board of Education een Dienst voor Spe
ciale Onderzoekingen en Rapporten verbonden. De taak daarvan 
is het verzamelen van gegevens betreffende het onderwijs ter voor
lichting van het Departement. Meer algemeen kan men zeggen, dat 
deze dienst de studieafdecling van het Departement vormt.

Toen hij werd ingesteld, omschreef de toenmalige Minister van 
derwijs Mr. Arthur Acland zijn doel als volgt:

„Er is een groot aantal onderwijsaangelegenheden ten aanzien waar
van het Departement zuiver van de hand in den tand leeft, zonder 
de gegevens, waarover het de beschikking verkrijgt, te ordenen voor 
toekomstig gebruik, zonder de mogelijkheid ook om op doeltreffende 
wijze inlichtingen te erlangen betreffende hetgeen in eigen land of 
elders geschiedt. Door deze leemte gaat er thans veel moeite verloren 
en de benoeming van een ambtenaar met een beperkt aantal assi
stenten, wiens taak het zal zijn inlichtingen te verzamelen en te ver
strekken en bij gelegenheid op aanwijzing van zijn chefs rapporten 
uit te brengen over bepaalde kwesties, is voor het Departement van 
essentieel belang.”

De dienst heeft in elk opzicht aan de gestelde verwachtingen be
antwoord. Sedert zijn instelling heeft hij een flink aantal rapporten 
uitgebracht, die van groote waarde zijn gebleken voor de voorlichting 
en de inspiratie van hun departementale en andere lezers. Wij noe
men slechts de volgende onderwerpen: het lager onderwijs in België, 
de Fransche scholen voor uitgebreid lager onderwijs; „Realschulen" 
en „Obcrrealschulen” in Pruisen; de universiteiten in Frankrijk; het 
onderwijs in de moderne talen in België en 1 
onderwijs in Duitschland; het technisch en

ngarije en 
: alle van

, die zij geven van een
het gewone schoolleven, belangrijke bij- 

ilitteratuur. Andere dragen een meer 
en zijn daardoor spoedig verouderd, 

van den Dienst voor Speciale Onderzoekingen

jgelijkheden waren voor pioniers- 
onderwijsstelsel in Engeland en 

verbeterd. De plaatselijke auto-
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rchologie, schoolhj'giöne, lichamelijl
>k de rubiek van de geschiedenis

biografieën van
die zich voor 
stelijk hebben ,

verzamel

riteiten hebben thans ] 
grondige kennis op het 
spectie is uitgebreid en 
de onderwijspers is ges 
Times" geeft wekelijks een 
en de vraagstukken, welke er 
overvloedig besproken in verga 
wijsmenschen en le< 
op ’t oogenblik een 
de Dienst voor Speciale Onderzoeken en 
wichtig onderdeel in de organisatie daarvan, 
gezocht naar nieuwe wegen in onderwijs en 
dat van die strevingen 
de allergrootste beteeki

Ook naar buiten verricht deze Dienst voortreffelijken arbeid.
Hij verstrekt alle gewenschte inlichtingen aan landgenooten of 

buitenlanders, die daaraan behoefte mochten gevoelen. De onderge- 
teekende, die zich bij het schrijven van zijn in dit tijdschrift ver
schenen artikel over „ De neutraliteit van het openbaar onderwijs in 
Engeland" genoodzaakt zag om op de bepaalde punten voorlichting 
te vragen, kan getuigen, dat deze hem op een buitengewoon vlotte, 
coulante en afdoende wijze werd versterkt.

Het middelpunt van den Dienst vormt de, ook voor het publiek toe
gankelijke, bibliotheek. Deze omvat thans meer dan 57.000 deelen. 
Zij is voorzien van boeken en officieelc publicaties (rapporten en 
statistieken) betreffende het onderwijs in alle deelen van de wereld 
en beschikt voorts over een aanzienlijke verzameling van werken over 
onderwijstheorieën, speciale methoden op 't gebied van het onderwijs, 
psychologie, schoolhygiëne, lichamelijke oefening en schoolarchitcctuur. 
Ook de rubiek van de geschiedenis van onderwijs en opvoeding, waarin

. op den voorgrond tredende schoolmannen en personen, 
den administratieven kant van het onderwijs verdien- 
gemaakt, niet ontbreken, is goed voorzien. De bibli

otheek verzamelt geen schoolboeken.
Hier besluit ik mijn mededeeling. Ik vrees onze Nederlandsche 

lezers anders te jaloersch te maken! Dat er voor ons in Engeland 
nog wel iets te leeren valt, hebben zij mij stellig reeds toegegeven.

(De feitelijke gegevens voor het bovenstaande zijn ontleend aan 
Sir Lewis Amherst Selby-Bigge The Board of Edtication, London 
and New-York 1927).

personen in dienst, die beschikken over een 
gebied van het onderwijs. De onderwijsin- 

i haar taak is ruimer geworden. Het peil van 
ïstegen. Het grootste Engelsche dagblad „The 

.Bijvoegsel voor Onderwijs en Opvoeding’’ 
r op dit gebied bestaan, worden thans 

roken in vergaderingen en conferenties van ondcr- 
ieeken. Daarom is de behoefte van het Departement 

andere dan 30 jaar geleden. Maar ook thans is 
Rapporten een uiterst ge- 

i. Nu allerwege wordt 
opvoering, is een orgaan, 

op de hoogte blijft, voor de administratie van
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>) Zie het artikel v 
Volksontwikkeling

’) Vgl. K. Zeidler.

lor. Bruijn over de Hamburger Gemeinscbaftsschulen 
V p. 331. 394.
Wiederentdeckung der Grenze, Jena 1926.

Reisindrukken uit Berlijn 
door Prol. PH. KOHNSTAMM.

Mededeelingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek No. 5.

het Zentralinstitut für Erziehung • 
daarvoor ook op deze plaats dank : 

vast, dat ieder Nee 
t naar Berlijn komt ~ 
naar het groote geut.

van Cor. Bruij 
Deel 

r. Die

~V Tan de gelegenheid, die een reis naar Berlijn met een ander doel 
’ ondernomen mij bood, heb ik gebruik gemaakt om enkele scho

len te bezoeken en eenige indrukken op te doen, betreffende vraag
stukken die ook in ons land actueel zijn. Hoesvel mijn tijd zeer beperkt 
was en mijn ervaring oppervlakkiger dan ik zou wenschen, is daarin 
toch wellicht het een en ander, ook voor de lezers van dit tijdschrift 
van belang. Dat ik in korten tijd toch nog zoo veel heb kunnen zien, 
dank ik vooral aan de voorlichting van Schulrat Niemann, den lei
der der Auslandsabteilung van het Zentralinstitut für Erziehung und 
Unterricht, dien ik gaarne daarvoor ook op deze plaats dank zeg. 
Ik knoop er aanstonds de opmerking aan vast, dat ieder Nedcr- 
landsch paedagoog, die voor studiedoeleinden naar Berlijn komt, goed 
zal doen allereerst zijn schreden te richten naar het groote gebouw 
in de Potsdammerstrasse.

Het punt dat mij vooral te Berlijn interesseerde, waren de Gemein- 
schaftsschulen. Het is bekend, dat de beweging voor deze scholen, 
hoofdzakelijk van Hamburg uitgegaan, ‘) in Berlijn vooral gegroeid 
was onder de leiding van Schulrat W. Paulsen, maar dat een stil
stand is ingetreden, nadat deze in verband met veranderde politieke 
omstandigheden zijn ambt had neergelegd. Het bleek mij, dat er nog 
een tiental „Gemeinscbaftsschulen", te Berlijn bestaan, die echter vol
strekt niet een homogene groep vormen. Ik was in de gelegenheid 
twee van deze scholen te bezoeken, die kunnen gelden als vrij extréme 
voorbeelden de eene van de oudere, radicale richting der schoolher
vormers, de andere van het nieuwere type, dat veel meer aanslui
ting zoekt aan het goede in de oude school. 2)
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‘) Bij de vele onderwerpen die aan ons bezoekers werden g 

niet één naar aanleiding van een zakelijke studie over iets dat d< 
had.

In de eerste, staande onder leiding van een der' voormannen van 
de nieuwere Duitsche taal-didaktiek, is het middelpunt van de geheele 
school de „Ausdruckskultur”, het aankweeken van het vermogen om 
zich mondeling en schriftelijk uit te drukken. Dat blijkt reeds aan
stonds in de inrichting van het schoollokaal en de groepeering der 
kinderen. In het groep-lokaal — want de meer radicale Geinein- 
schaftsschulen hebben geen klassen, maar „groepen”, waarin kinderen 
van drie of vier schooljaren bijeen zitten — van den leider der school 
vindt men een groofe hoefijzervormige tafel; de kinderen aan den bin
nenkant van het hoefijzer zitten met hun rug naar die tafel toe, 
dus gericht naar de open ruimte in 't midden, waar zij die iets te ver
tellen hebben of voor te lezen, komen te staan. Aan den buitenkant 
van het hoefijzer, langs drie muren, de banken voor dc toehoorders. 
Want de school staat ten allen tijde open voor de ouders en andere 
belangstellenden. Met mij zijn een aantal Hamburgsche studenten 
onder leiding van een assistent van Prof. Deuchlcr als hoorders 
aanwezig. De muren zijn bedekt met teekeningen, in sterk expressi
onistische richting, door de kinderen gemaakt.

De dag begint met zangonderwijs, daarop volgt de vraag wie thuis 
opstellen hebben gemaakt en nu worden een aantal van deze opstellen 
voorgelezen en besproken. De leider treedt daarbij inderdaad op als 
discussieleider, als voorzitter van een vergadering, niet als onder
wijzer in den geijkten zin. De onderwerpen moeten altijd iets zijn wat 
men zelf beleefd heeft, ') de stijl is inderdaad zeer ver verwijderd

dien, welken Jcnsen en Lamszus in hun bekende boek indertijd 
apter Schundliterat” hebben gebrandmerkt. Het spreekt 
dat een krachtige persoonlijkheid, met zeer markante 

denkbeelden, als de man die hier de leiding heeft, bij de discussie 
gelegenheid vindt niet alleen allerlei zakelijk belangrijke mededeelin- 
gen te doen, maar vooral ook om naar aanleiding van al die mede- 
deelingen, die direct het dagelijksch leven der kinderen betreffen, 
opvoedend te werken. Zoo herinner ik mij levendig een paar opmer
kingen, naar aanleiding van het geginnegap van enkele van de grootere 
jongens over iets, dat de sexueele sfeer raakte, opmerkingen waar
toe onze gewone school-methoden in ’t algemeen geen gelegenheid bieden.

Daarnaast treft het mij, dat eigenlijk slechts een betrekkelijk klein 
getal der kinderen aan de discussie deelnemen; velen zijn maar matig 
geinteresseerd. Het gevolg is, dat de „voorzitter der vergadering”, — 
hoewel straffen en tucht oefenen niet tot het program der school be-
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hooren — herhaaldelijk vrij ernstig „tot de orde’’ moet roepen. Ik 
realiseer inij opnieuw, welke groote, eigenlijk onvervulbare eischcn 
het uitsluitend klassikale onderwijs stelt, want ik kan mij die hou
ding der ordeverstoorders zeer wel begrijpen. Ik ben zelf, na ander
half uur de „discussies” te hebben bijgewoond, doodmoe en zou er 
wat om geven om ergens een rustig plekje te vinden om stil wat te 
lezen of op te teeltenen en uit de emotionecl-artislieke sfeer in de 
nuchter-verstandelijke over te stappen. Maar ik vind dat plekje al- 

rgens in de school; ook in de andere groep- 
:t de heele kleintjes toe, tref ik dezelfde actie, 

en voorlezen, maar nergens de rustige werk- 
weldadig aandoet. Ik eindig den morgen met het 

de vertooning van twee zelfgemaakte stukjes der The- 
wicr inhoud ik zoo aanstonds terugkom 

■e Hamburgsche studenten over het tee-

‘) Zie haar
Deiters. Qucl

Paed. S

thans dien ochtend nergens 
lokalen, tot in dat met 
heel veel drainatiseeren 
sfeer, die mij zoo 
bijwonen van 
ater-Arbeitsgemeinschaft, op w 
en van een bespreking met de 
kenonderwijs aan de school.

Nu ik dezen morgen in de school heb doorgebracht, begrijp ik, 
waarom Magdalene von Tiling aan de „sogenannte Ausdruckspada- 
gogik" verwijt, dat daarbij het kind „nicht mehr nimmt, sondern nur 
ausdrückt, was es selbst aus seinem geistigen Stand heraus ausdrilcken 
kanii", en daartegenover betoogt, dat het kind „nehmen will und es 
soll auch freudig nehmen lernen.” ') Ik begrijp ook, waarom de lei
der van het Berufsberatungsamt Bcrlin mij gezegd heeft, dat zijn 
ervaring met de oud-leerlingen der Gemeinschaltsschulen is, dat ze 
allemaal „Kllnstler oder Schauspieler” willen worden. Inderdaad, de 
praktisch-technische, de nuchter-verstandclijke kant van opvoeding en 
onderwijs komt hier tegenover de artistiek-emotionccle wel zeer te 
kort. Ik heb zelf, in mijn Reisindrukken uit Hamburg 2) er op ge
wezen, „hoeveel meer werk van de taal, het uitdrukkingsvermogen 
der kinderen in ’t buitenland wordt gemaakt dan bij ons, hoe met 
name ook het dramatiseeren en uitbeelden van de handeling aan de 
orde van den dag is,” maar in deze school had ik toch zeer uitge
sproken den indruk van overdrijving, van een broeikas-atmosfeer.

Nog in een ander opzicht stelt deze „Gemeinschaftsschule ’ mij teleur. 
Ik had gemeend, dat ik in deze scholen zou vinden een zeer ernstige 
poging om aan de betcekenis van de volksgemeenschap in het leven der 
kinderen een groote plaats te geven. Maar de beide „tooneelstukjes, 
waarvan ik boven sprak, toonden van dien gemeenschapszin niet veel. 
Integendeel, er sprak een vreemdheid aan, en geringschatting voor

:1 in Die Schule der Gemeinschafl, hernusgegeben 
Meycr. Leipzig z. j. p. 68.
Mei 1926 p. 75.
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Men zal begrijpen, dat ik mij met niet al te boog gespannen ver
wachtingen den volgenden dag naar de andere Gemeinschaftsschule 
begaf, want ik wist toen nog. niet, dat mijn mentor mij opzettelijk 
twee scholen bad genoemd, die niet alleen lokaal in het groote Berlijn, 
maar ook uit paedagogisch oogpunt zeer ver van elkaar verwijderd 
lagen. Maar bet verschil van type bleek wel spoedig, haast zou ik 
zeggen reeds op den drempel, bij de ontvangst door  de vrouw 
des huizes. Want in deze school heeft de „Rector" zijn ambtswoning 
en zijn vrouw — zelf oud-ondcrwijzeres — staat hem in tal van zaken : 
de observatie vooral van de kleintjes, de besprekingen met ouders, 
het jeugdwerk voor de oud-leerlingen. de schoolvoeding enz, ter
zijde; zij is wellicht het middelpunt van deze Lebensgemeinschaft, het 
gezin in 't groot van opvoeders en kinderen; in elk geval versterkt 
haar aanwezigheid wei in hooge mate de sfeer van rustige vertrouwe
lijkheid, die deze school kenmerkte. Het trof mij, hoezeer de bij ons 
geheel opgegeven combinatie van ambtswoning en schoolgebouw, hier 
er toe meewerkte om deze school te maken tot een levend middelpunt 
van dezen Vorort van Berlijn. Men hoort wel eens, dat het voor de 
beteekenis van de pastorie in het geestelijk leven van een dorp vaak 
van nog meer gewicht is wie er de vrouw, dan wie er de heer des 
huizes is. Ik wil mij in die moeilijke, misschien onoplosbare vraag

de overtuigingen van andersdenkenden uit, die in een Nederlandsche 
openbare school, dank zij art. 42 onzer L.O.wet, ondenkbaar zou zijn. 
Ik besprak deze quacstie met twee der onderwijzers, wier groepen 
aan de uitvoering meewerkten. Zij betreurden die uitingen, 
den, dat de school daartegen niets kon doen. Want de s 
king behoorde tot de meest extreem-communistische groepen 
en de school zou zeker het vertrouwen der ouders verlit 
de uitingen van vijandschap tegen kerk en
En van groot praktisch belang achtten zij de zaak niet, omdat deze 
kinderen in deze uitsluitend communistische wijk toch nooit met kin
deren uit kerkelijk-belangstellende kringen in aanraking kwamen. ’) 
Op mijn vraag, of dit toch niet een lijdelijkheid beteekende die met 
de grondgedachte der school in strijd kwam, bleek duidelijk dat naar 
hun .opvatting de Lebensgemeinschaft, waartoe de school opvoedde, 
die was van een engeren kring van geestverwanten, en dat zij zeer 
sceptisch stonden tegenover de vraag, of er zoo iets als een Duitsche 
Volksgemeinschaft wel bestond.
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allerminst partij stellen, maar ik ben overtuigd dat zonder vrouwe
lijke medewerking2) de school er moeilijk in zal slagen om ten volle 
de taak de vervullen, die juist in de kringen der Gemeinschaftsschule 
haar wordt toegedacht.

Ik trof het dien dag in zooverre slecht, dat een paar van de hoo- 
gere klassen op schoolreisjes afwezig waren; daardoor had ik echter 
te meer gelegenheid om met den leidcr der school rustig te praten. 
Allerlei omtrent de inrichting der Gemeinschaftsschulen, dat mij bij 
de lectuur onduidelijk was gebleven, werd mij nu helderder. Evenals 
in alle scholen van dit type is de gewone vak-indecling en daarmede 
het vaste leerplan afgeschaft. Er bestaan, zooals de Rector het uit
drukte, wel „Bildungsziele, keine Stoffziele”. Maar de Gesamtunter- 
richt, die in de plaats der afzonderlijke leervakken komt, betreft toch 
alleen wat wij plegen te noemen : lezen, schrijven, taal, rekenen, zin
gen, de Kcrnunterricht. De eigenlijke zaak-vakken: geschiedenis, aard
rijkskunde, handenarbeid, natuurkunde, natuurlijke historie (incl. hy
giëne en voedingsleer) worden behandeld in den Kursunterricht, d.w.z. 
voor deze vakken worden Arbeitsgemeinschaften gevormd, onder lei
ding van een der onderwijzers of onderwijzeressen, die zich daarvoor 
speciaal intresseert. De kinderen mogen aan het begin van het jaar 
kiezen tot welke Arbeitsgemeinschaften ze willen behooren, maar zij 
moeten er een bepaald aantal kiezen en de gekozene regelmatig bij
wonen. Wij hebben dus hier te doen niet met een opheffing van de 
klassikale indeeling, zooals in de boven beschreven school, maar in
derdaad met een „school met losser klasseverband,’’ want voor den 
Kernunterricht blijft de klasse-indeeling bestaan.

Natuurlijk werd ook hier de Ausdruckskultur niet verwaarloosd, 
zooals mij bleek in de klas van de kleintjes, die na de gezamenlijke 
verzorging van de planten, hun dag begonnen met een kort verhaaltje 
van een vier- of vijftal over wat zij den vorigen dag thuis hadden 
gedaan. Juist voor deze kleintjes maakten deze spreekoefeningen vol
strekt geen kunstmatigen indruk, en ongetwijfeld oefenden zij voor deze 
kinderen — ook bijna allen uit arbeidersmilieu — de zoo noodzakelijke 
taalbeheersching. Spoedig echter ging de onderwijzeres •— want zoo 
mocht zij hier worden genoemd — over tot wat wij een rekenles 
zouden noemen. Want al bestond er dan geen officieel leerplan, voor 
zichzelf had zij een vrij nauwkeurige tijd-indeeling, waaraan zij zich 

placht te houden.
Ook in de Arbeitsgemeinschaft voor hygiëne, die ik bij woonde.
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bleek dat „als twee hetzelfde doen, het niet hetzelfde is.” Ook hiel
de onderwijzer — dc Rector zelf — als discussieleider en de hoef
ijzervormige tafel. Maar ditmaal zaten alle kinderen naar die tafel 
toegekeerd, met hun boeken voor zich. En het uur begon met een 
kwartier ieder-voor-zich stil lezen van het stuk, dat zou worden behan- 

erp was: vitaminen, het gebruikte bock geen ty- 
’, maar een voor dit doel bijeengebrachte bloemlezing 

van courantcn-artikelen over hygiënische onderwerpen, in den geest 
zooals het Handelsblad ze van de hand van zijn mcdischcn medewer
ker pleegt te bevatten. Nadat de kinderen het een <i tweemaal had
den doorgelezen, begon de discussie over moeilijkheden in het stuk 
en vragen die zich voordeden. Voor de „Voorzitter" zelf antwoordde, 
gaf hij allereerst aan andere kinderen gelegenheid de vragen op te 
lossen; het was ook zeer duidelijk, dat hij zijnerzijds zijn vragen ge
bruikte om te controleeren hoeveel bepaalde leerlingen in den gegeven 
tijd van het stuk opgenomen en verwerkt hadden. De stemming was 
zeer opgewekt, maar volkomen rustig en zakelijk geïnteresseerd, wat 
ik het best kon constateeren toen ik zelf een poos als „voorzitter" op
trad, daar de Rector voor het bezoek van een Schulrat uit de klas 
werd weggeroepen. Of de voor allen gelijke leestijd vooraf wel ge
noeg rekening houdt met het verschillend tempo der leerlingen, durf 
ik niet te beslissen; misschien zou in dit opzicht aanvulling in de 
Dalton-richting wenschelijk zijn. Anderzijds lijken .mij deze gemeen
schappelijke besprekingen van een stuk, dat ieder voor zich heeft 
gelezen, een waardevolle toevoeging tot het individueele onderwijs, 
die in het Dalton-systeem gemakkehjk kan worden ingevoegd. ') In 
’t algemeen zou, voor zoover mijn indrukken strekken, ook deze Ge- 
meinschaftsschule nog iets meer naar den kant van het individueele 
onderwijs moeten worden uitgebouwd. Een afzonderlijke leeskamer, 
mede voor het jeugdwerk, aan de school verbonden, werd door den 
Rector zeer begeerd, maar was door de autoriteiten nog niet toe
gestaan.

De tucht aan de school scheen goed, ofschoon — of omdat? — 
strafwerk geheel ontbrak. Het personeel had principieel besloten daar
van af te zien. Bij enkele ernstige feiten die zich voorgedaan hadden, 
werd de zaak behandeld door een „schoolraad” uit de leerlingen.
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maakt werd. Het natuurkunde-onderwijs l 
vijfde klasse 
vernemen.

gevolg, dat de volwassenen moesten 
al te zware vonnissen der jeugdige rechters te voorkomen, 

gestreefd naar een nauw contact met 
pleegden tot 18 i 20 jaar in jeugd-clubs 

ilijven bezoeken.
aan het bij’

n gelden van een 
ssikaal, met veel c 

van de hulp van 
gemaakt werd. Het natuurkunde-onderwijs begon, naar 
de vijfde klasse naar onze telling, de onderwijzer was 
te vernemen, dat men ten onzent in onderwijskringen 
kunde ongeschikt acht voor de lagere school. Maar hi 
ook gespecialiseerd in dit vak en er een 
cursus voor gevolgd. Zijn les stond ook op een hoog peil (inductie- 
stroomen), hooger dan ik voor de lagere school geneigd zou zijn te 
adviseeren. Het trof mij, dat de Gemeinschaftsschule met haar nadruk 
op Gesamtunterricht toch nog niet zoo ongelijk heeft; want de kin
deren beantwoordden vragen over het besproken onderwerp in ’t alge
meen vrij goed; zoodra echter een eenvoudigst rekensommetje moet 
worden gémaakt, bijv. 80 : 4 = 1 : ? (ter berekening van een aflezing) 
kwamen de wonderlijkste antwoorden voor den dag. En de onder
wijzer bevestigde mij dat dit niet toevallig was, maar vrij geregeld 
gebeurde. Natuurlijk bewijst dit niets tegen natuurkunde-onderwijs 
op de L. S. als zoodanig. Integendeel, want juist het allereenvoudigste 
natuurkunde-onderwijs zou zich uitnemend leenen om zulke toepas
singen te oefenen. Wel bewijst het, dat ook in Duitschland nog heel 
wat aan de efficiency van het onderwijs ontbreekt en dat een ernstige 
studie van leerstof- en leerplanquaesties daar evenmin overbodig is 
als hier.

jwonen van een na- 
in een school, 

i goede school van 
demonstraties van 

1 leerlingen gebruik 
ik meen, in 

. zeer verbaasd 
veelal natuur

lij had zich dan 
afzonderlijken opleidings

school

Een ander vraagstuk, dat de aandacht van onze buren en 
lijkelijk vraagt, is de aaneensluiting van L. en M.O. Dat was 
gebleken op de Psycho-technische conferentie te Utrecht, 
Nutsseminariumin in een onofficieele bespreking een aantal van 
bijeengebracht, die zich met dit vraagstuk bezighouden. De discussies 
hadden getoond, dat de moeilijkheden waarop onze testonderzoekingen 
wijzen — dat n.1. voor een veel te talrijke groep leerlingen discre
panties blijven bestaan tusschen testuitslag en schoolprognose') — ook

Men vergelijke de mededecling van Dr. T. Kuiper in het Dec.-nummer 
1927 van Paed.-St. en zijn eerstdaags verschijnende vervolg-medcdceling. die zal 
gcplubliceerd worden in de reeks . Mededeelingen van het Nutsseminarium. .
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echter niemand

Begabbenschulcn. ihre 
Schiilerauswahl. Langer

Orga- 
snsalza.

') Vgl. Moede-Piorkowski-Wolfl'. Die Berliner £ 
nisation und die cnperimentellen Methoden der Sc 
H. Beyer und Söhnc 1919.

elders worden ontmoet. Uit Berlijn was (oen echter niemand aanwezig, 
een leemte die te gevoeliger was omdat men juist te Berlijn onder 
leiding van Moede en Piorkowski met een schiftingssysteem begonnen 
was, vrijwel geheel op intellegentie-tests gebaseerd. ’) Ik greep daarom 
gaarne de gelegenheid aan om in Berlijn een vergadering bij te wonen 
in het groote gebouw van den Berliner Lehrerverein, waar in de Psy- 
chologisch-paedagogische Arbeitsgemcinschaft Rector Hintze zou spre
ken over het onderwerp: Zur Fragc der Testprllfungen an unseren 
Volksscholen. Uit de voordracht bleek wel duidelijk, dat men ook 
te Berlijn teruggekomen is van het aanvankelijke standpunt, dat al 
te eenzijdig den nadruk legde op intelligentie-bepaling door middel 
van tests. Aan de hand van een aantal proeven, die in Mann’s Magazin 
zullen worden gepubliceerd, wees de spreker op de mogelijkheid van 
„test-oefening", waardoor de waarde van den test in de handen van 
een vreemde examencommissie natuurlijk zeer wordt verminderd, al 
doet zij niets af aan de waarde van den test als diagnostisch en prog
nostisch hulpmiddel voor den onderwijzer in zijn eigen klasse. Zeer 
interessant was ook de discussie, waaraan o.a. deelnamen Bobertag, 
de ontwerper van de Duitsche revisie van den Binet-test en Hell- 
mut Bogen, de bekende psycholoog, leider van de psychologische afdec- 
Jingvan het Landesberufsamt Berlin. Terwijl eerstgenoemde nog meer 
aan het oudere Berlijnsche standpunt vasthield, al ging hij daarin 
aanmerkelijk minder ver dan Moede en Piorkowski indertijd, en al 
erkende hij de bezwaren door de proeven van Hintze aangetoond, 
deelde Bogen de meening — van den aanvang af door W. Stern te 
Hamburg verdedigd — dat in de intelligentie-test niet het oplossings
middel, maar slechts één van de hulpmiddelen ter oplossing van het 
aaneensluitingsvraagstuk moet worden gezocht.

Ik had nog gelegenheid met Bogen vrij uitvoerig het vraagstuk der 
individueele discrepanties te bespreken, dat door de onderzoekingen 
van Dr. T. Kuiper in ons land zoo duidelijk naar voren is getreden. 
Ik heb bij dat onderhoud veel geleerd en hoop dat de opvattingen 
van Bogen ook van invloed zullen worden op het werk van ons Nuts- 
seminarium. Maar een bespreking daarvan zou nog prematuur zijn 
en in elk geval vallen buiten het kader van deze reis-indrukken.
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Misbruikt Kinderwerk, 
door HERMIEN VAN DER HEIDE,

En

op
indi

gansche scharen, 
:n, waar zij door

i vergelijking, 
te Beperking 

vrouwen"

’C’ r is een tijd geweest, dat de jeugd verkommerde, materieel en 
-*-* geestelijk. Er is een tijd geweest, dat kinderen in allerlei be
drijven ongehinderd geëxploiteerd werden gedurende lange werkuren, 
dat velen leefden in ontwrichte gezinnen, in omgevingen, waarin alleen 
het grauw van de alledaagsche zorgen de sfeer vormde, de tijd, dat 
de straat het heil werd voor de jeugd, omdat daar de afwisseling, 
de fleur en het kleurrijk leven was, die het kind behoeft. Dat was 
de toevlucht, als het kleine kamertje in z'n bedomptheid te eentonig

Het is wel goed, dat wij af en toe weer eens teruggrijpen 
geschiedenis; wanneer we elke geschiedenis beschouwen als 

van het „nu”, zuivert ze onze gewetens door toets en verj 
nu slaan we Mr. Kcrdijks boekje over „Wettelijke 

arbeidsvrijheid voor kinderen, jeugdige werklieden en
en we zitten in het jaar 1800, in het begin van de opkomst der 

lustrie.
In Derbyshire, Arkuright, Lancashire verrezen fabrieken, waarin 

ook jeugdige kinderen aan ’t werk waren, daar alras bleek, dat de 
omwonende bevolking ontoereikend bleek om in de behoefte aan 
goedkoope en daarom dubbel welkome werkkrachten te voorzien.

In het Zuiden heerschte groote armoede, wat een op bezuiniging 
bedacht armbestuur op het denkbeeld bracht, de kinderen te zijnen 
laste zich van den hals te schuiven, door ze ter beschikking te stellen 
van de nijverheid.

Dat voorbeeld vond navolging; eerlang stroomden g« 
zelfs van zes-jarigen en nog jongeren naar de streken 
de fabrieken met graagte werden ontvangen.

Erbarmelijk slecht gevoed en gehuisvest, leidden zij een leven van 
steeds buitensporiger, soms moorddadig langdurigen arbeid. Wagon
ladingen van kleine jongens en meisjes werden daarheen gezonden 
om ontberingen en martelingen te ondergaan, waarvan de blootc ver
melding een blijvenden indruk van afgrijzen maakt en schaamte wekt 
over de misdaden door menschen tegen natuurgenooten bedreven.

Tienduizenden dier kinderen zijn ten gronde gericht tot bevrediging 
van den gouddorst hunner meesters. In zeer veel gevallen had hun 
arbeid geen andere grens dan hun uitputting, nadat allerhande folter
middelen om tot voortgezet werken hen te dwingen, vruchteloos waren 
aangewend. In drukke tijden werden hun bedden (zoo het bedden
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het gevolg 
óf opgesloten, óf

>epje 
leed.

.1?

’r

buitenshuis en 
de kinderen, die 

> worden.

van deze

>urgeoisie liest 
nich drum —

ij er vinden van vijf- 
lom nog niet hadden 

van den dageraad, 
nog half slapend 

i eerst daar door de ruwe 
ergers, recht wakker te

heeten mochten) nimmer koud; dan werkten de fabrieken nacht en 
dag en zoodra was niet de eene ploeg kinderen aan den arbeid ge
togen, of de andere nam de nauwelijks verlaten legersteden in. Een 
dier ongelukkigen schreef later zelf; .De varkens en wij, leerlingen, 
teerden op vrijwel denzelfden kost, maar als de eerstgcnoemden honge
rig waren, knorden zij zóó luid, dat men hen 't eerst hielp om ze stil 
te krijgen — de leerlingen konden door vreesaanjaging wel stil ge
houden worden. Werkend in een gedeelte der fabriek, vanwaar wij 
de varkens hun maal konden zien verorberen, waren wij gewoon, 
tot elkander te zeggen: „zij zijn bediend, nu komt spoedig de beurt 
aan ons."

Dit is Engeland, maar ook in eigen land, zoo ± 1850, zijn er veel 
wantoestanden door kinderexploitatie, b.v. in de lijnbanen in Z. H. 
gemeenten.

„Zoo gij de werkplaatsen binnentreedt, zult gij 
jarigen leeftijd. Wij zagen er, welke dien ouderdo 
bereikt; en zoo gij des zomers bij het ontwaken i 
door de straten wandelt, zoudt gij er aantreffen, die 
naar de werkplaatsen worden gedragen, om 
stem van den spinner, zoo niet door iets < 
worden."

En over den toestand in veie gezinnen vinden we in het instructieve 
boekje van Engels, Die Lage der arbeitenden klasse in England, be
langrijke gegevens.

Hij vertelt, hoe in + 1830 in Manchester boven 57 ®/0 der arbei
derskinderen vóór het 5e levensjaar stierven.

gezinnen werkt de vrouw evenals de man 
daarvan is de geheele verwaarloozing van < 

tegen betaling in bewaring gegeven
Geen wonder, dat honderden van dergelijke kinderen door allerlei 

ongelukken het leven verliezen. Nergens worden zooveel kinderen 
overreden, nergens zijn zooveel sterfgevallen door verdrinking of ver
branden, als in de groote steden in Engeland.

Gevallen van brand zijn talrqk. De arme kinderen, die op 
vreeselijke wijze om het leven komen, zijn geheel de slachtoftet 
de maatschappelijke wanorde en de bij de instandhouding 
wanorde belanghebbende bezittende klasse.

So weit ist es gekommen in England — und die Bour«- 
das alles tUglich in den Zeitungen und kummert sich Uu 

zegt Engels.
Maar geheel waar is dat niet, al is het wel slechts een klein grot 

menschen” uit de bezittende klasse, dat gegrepen wordt door dat 1<



noemen? Carlyle, Ruskin, Morris,

volkshuizen e.d., ook uit

75

zijn

het groepje 
een heilij 

was het dan maar 
vormen.

van op-

in dit verband 
vorm ontstond? 

nu het werk nog als 
uit den nood alleen? 

langzamerhand bij het

• mannen en vrouwen die dat leed voelt 
igen drang in zich voelt onrecht te be-
1 door uitwassen te verwijderen en tegen-

Maar het is
als hun schuld, dat
strijden, al 
wichten te

Hoe zij het deden, laten we in dit verband buiten beschouwing. 
Wij willen hier alleen de aandacht vestigen op het zuivere, onover
komelijke van hun bemoeiingen.

Moeten we namen en daden
Barnett en zijn vrouw.

Het is ook uit diezelfde gegrepenheid door onvolkomen levensrecht, 
dat settlements ontstonden, die in de arme volksbuurten centra wilden 
zijn van ontwikkeling en beschaving.

Dr. Werner Picht schrijft in „Toynbee Hall und die Englische 
Settlement-Bewegung" over „der Settler”. Hij komt bij de armen als 
mensch tot mensch in de overtuiging, dat het een ongeluk voor alle 
declcn en een gevaar voor het geheele volk beteekent, als de ver
schillende klassen van de samenleving in volledige scheiding van geest 
en plaats leven, hij komt „to bridge the guif", om den afgrond van 
klassctegenstcllingen te overbruggen.

Hij verafschuwt de weldadigheid, die vernedert inpiaats 
richt, demoraliseert inplaats van geneest.

Wat hij doet, door zijn West-Endhuis te verlaten voor de „Slum", 
is een offer.

En in ons land is veel jeugdwerk van 
diezelfde drang ontstaan.

Idcaliseeren we dit verleden, zooals we vaak uit datgene, wat 
veraf ligt, alleen de positieve waarde overhouden?

Ik geloof het niet, ook toen waren er ook wel andere motieven, 
dan die van de oprechte bewogenheid, ook toen zullen er wel velen 
niet anders gezocht hebben dan de bevrediging van persoonlijke in
zichten.

Maar de nood was groot, sprak door de hevigheid de ontvankelijke 
harten aan en dwong tot ingrijpen.

Dit is over de heele linie van het eerste jeugdwerk. Dit is waar 
voor de eerst opgerichte volkshuizen, en ook b.v. voor Kinderbond, 
en voor de Bond van Speeltuinen, waarvoor de oude Klaren vijf en 
twintig jaar geleden zijn hartebloed gaf.

En nu, zooveel jaren nadat het jeugdwerk, ik noem 
speciaal het onschoolsche kinderwerk, in zijn eersten

Is er nu in de opzet wat veranderd? Wordt 
een onoverkomelijkheid geboren uit den nood en i

Ik meen van niet en ik geloof, dat er zoo



de borst

zijn, die 
werk nu
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Opflchlcn vnn kinderwerk allerlei motieven binnengeslopen 

i en die het•” rlcu eersten lijd niet, of minder sterk golden 
vaak scliref en onwaarachtig kunnen maken.

In het officicclc orgaan van een Amsterdamsche Speeltoinvereeniging, 
lees ik in het Octobcrnummer o.a. het volgende:

• Het kan zeker als een bekendheid worden geacht, hoe door mij 
het vorige jaar een felle campagne werd gevoerd tegen de speciaal 
in onze buurt heerschende verdeeldheid in de jeugd- en kinderveree- 
nigingen. Nog altijd bestaat deze verdeeldheid. Nog steeds bestrijden 
en bekampen de vereenrgrngen elkander op de felste wijze.

Feestjes en ontspanningen, bioscoopbezoek waar filau worden ver
toond, welke allerminst dets goeden geest der kinderen bevorderen- 
Uitstapfes, waar otitspannfnig en gensetew der saatuur bijzaak. ‘.et 
verstrekken van veelvuldige en we-rtoSKge verssaapersngea boosdzaak 
feu Het gratis verstrekken: van klee>d:ag*lakketa, ook aan messeben w.er 
maat, schappelijke positie Een ss» staat stelt uit eigen middelen goede 
en dure kleeren te koepea-

U'i zins gezegend (T> met niet mioder dan acht vereenigingea ia >ns 
klein buurtte."

En verder:
.Eet remchnnset r elte zeker ka zeer groote mate er toe b.~draagt 

<£ac - b-r?- tr^ge-. wsmr de sengd na-dtelige toestand bestaat, is zeker 
wei nes dér: tas sr mpg aÜ>- e.en aantal menschen zijn die ongeacht 
na v »-l».a leseeiaig. z_;S bestuurder willen fungeeren. Of zij andere 
ver emiuiiizen teenüeaes laat hun volkomen onverschillig. O:
b— jrsuat kiTune-r y-gret ui ging een belemmering is voor de gezonde 
etzkL :nrv'r> •èéir der menschheid. laat hun Siberisch koud. Voor 
ka-r _-i ka.-r'"Ti->.'r dat zi bestuurder van een vereeniging zijn. Welke? 
duet er züet ioe-

”A'»dce bew. ee gr edenen 
ts-Tarr male genezen werd op 
Wat kaz die menschen toch w< 
acaoïideu: op paedagogischen grondsk 
int >-7' die menschen niet terug te 
weegt' terwijl ze 
Jserden bere-rw-a ?

Op >' dare en gelijksoortige vragen is maar één antwoord en wel: 
r<Tper*ooal5ke eer en ijdelheid hun parten speelt. Omdat 
U,-_ ea zucht naar een leidende functie in een vereeniging
om. daardc-or achter «n groene tafel te zetelen, hun alles overheer-

begeerte is. Omdat zij o zoo gaarne niet een in het oog 
loop rif oadersd»e>dingsteeken op de borst de aandacht op «ich ge

noopt die menschen toch, ondanks hun tien- 
bet verderfelijke van hun houding ? 

eerhouden deel uit te maken van een 
lag gevestigde vereeniging? Waar- 
brengen van hun „dwalingen des 

in particuliere gesprekken dikwijls hun verkeerd-
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>ote stad 
nemen.

■ gods- 
inderen

mwoordig? 
partijen, voor 
behouden en at

we in de groote steden zoo-

levenskracht 
iets de leden 

nog een kans. 
:ns bleef sraeu-

vereenigingen. die geen eigen 
pas gered kunnen worden, wanneer 

imheid haalt. Dan is er misschien n< 
't oprichtingsvuur, dat allicht ergens

aangeboden, niet in de eerste plaats 
te geven, dat komt er natuurlijk 

:it, dat de kinderen .getrokken”

vestigd hebben. En voor al deze begeerten en lage motieven moet 
de jeugd dienstbaar gemaakt worden." (Cursiveering van schrijfster.)

Tot zoover deze typeerende uitlating.
Wat beteekent veel van ons kinderwerk teget
Een arbeidsveld voor velen, voor politieke j 

dienstige richtingen, die de zieltjes willen winnen. I 
afsnoepen.

Een arbeidsveld voor 
meer hebben en die ] 
uit hun zelfgenoegzaat 
dat een vonkje van *1 
len, weer gaat opvlammen.

Een arbeidsveld voor menschen, die breken uit hun kringetje van 
individualisme, die krachten in zich voelen, die niet alleen ’t eigen 
wezen willen dienen. Menschen, die zeer te goeder trouw .wel eens 
wat willen doen", en die daarvoor een object uitzoeken.

Ook bij hen is het uitgangspunt niet een behoefte, die zich open
baart en die zij willen helpen bevredigen.

Was werkelijk het kind het uitgangspunt, dan was veel van het 
bestaande opvoedend jeugdwerk nooit geboren.

.'lijn beschouwingen doelen hoofdzakelijk op kinderwerk, het op
voedend, schoolsch werk voor de leerplichtige jeugd.

Rijpere Jeugdwerk is m.i. over de heele linie van arm en rijk psy
chologisch meer gemotiveerd dan kinderwerk, zoodat daarbij een te 
veel niet gauw treft, maar men eerder nog een gebrek constateert.

Gaat de ontwikkeling van het kinderwerk door op de manier, 
het in de laatste tijd gaat, dan raken we .overorganised.” 

il in de groote steden voelen we het.
een straat. Hoe meer van dezelfde winkels, hoe feller

waarop h
Vooral
Het is als in 

de reclame.
En wat zijn de kinderoptochten, die 

veel kunnen zien, anders dan reclame?
Attracties worden de kinderen 

om de kinderen een aardig feestje 
ook wel bij, maar voorop staat het fei 
moeten worden.

Waarom en waarheen is wel heel vaag in de meeste gevallen.
Het is voor een kind uit de arbeidersbuurten in een groo 

een heel klein kunstje om aan z.g. Sinterklaasfeesten deel te
Ieder moet voelen, dat dit een afschuwelijke verminking is 

feest, dat zoo bij uitstek geschikt is voor gezinsviering.
We willen niet graag generaliseeren en zeggen, dat overal de op-
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buiten school en 
getneen- 
dit geen

gauw allerlei
mijn stellige overtuiging,

i een noodzakelijk kwaad 
positief goed.

Het oascaoo-iscfee kinderwerk mag m.i. nooit een vanzelfsprekend
heid wordex in itser kinderleven, tenminste niet, zoolang er nog ge- 
zzxxex brsta-tn. die iet opvoedingsmilieu in eerste instantie voor het 
k~:.2 bett-ehenex En dat zal, naar we hopen, voorloopig nog wel het

lege rekening gehouden wordt met 
dooiïngsmogelijkhcdcn zitten, maar 
vormen bij al dat werk, dat aan 

onnooilig en opzettelijk be- 
sgnng verstoort, die ieder in 
ons bijna geheel onbekende

Pas daar, waar er sociaal of geestelijk iets niet in orde is in het 
•—r kt>nit een plaats ópen voor kinderwerk.
Er bairt in normale gevallen nog wel iets over 

mix. er znn ook in bet kinderleven wel hoogtepunten als 
t-at-t-r-Rite : testjes, maar deze noodzaak is zoo matig, dat 

d part van bespreking noodig heeft.
prrc&ulosiscdae gronden acht ik kinderwerk voor kinderen uit 

gezinnen onnoodig. ja zelfs vaak nadeeiig. 
kind uit het eigen wereldje gerukt wordt.

ierre-fen wordt in zijn eigen natuurlijke ontwikkelings- 
i^ïbe^lcig is.
el methoden. waar terdej 

bet reit, dat in be: kind zelf de ontplc 
ik geloof, dat deze de minderheid vc 
de kinderen morrelt en nikt, dat zich 
moert en dat daardoor de ontwikkelingsga 

meedraagt, gebonden aan voor

richtingizickte voor jeugdwerk beslaat. Er zijn oorden, wnwf »'»'zeker 
nog veel te weinig wordt gedaan.

Waar liet bier op aankomt dat is, dat er veel Ie klakkeloos ge
organiseerd wordt met gan»ch andere iiitgniigapiiiiten dan bet eenig 
gerechtvaardigde: .de behoeften van hel kind".

Het is een persoonlijk standpunt, dat ik hier weergeef, geboren 
uit contact met allerlei werk, zoowel vuil de ntcdcii al» van het 
platteland. En mijn bezwaren gelden vooral het stadswerk, hoewel 
ik geloof, dat de uitgangspunten op liet platteland wel niet veel 
wezen lijker zijn. Maar daar is er meestal nog zoo heclcmaal niets, 
zoodat we niet zoo gauw allerlei excessen zullen waarnemen.

Het is mijn stellige overtuiging, dat clubwerk voor <lc schoolplich
tige^ jeugd een noodzakelijk kwaad is en niet, als de school zelf, een

7r.-jU zroei van een plant geschiedt, geheel uit de plant zelf, zoo 
is ^,-k bi bet kind een groei van binnen uit noodzakelijk.

is een kind met speelmakkertje» zichzelf genoeg. Het heeft 
z z -a-r* bet beeft dat wondere bezit, om niet kleine niclsjcs we- 

te kunnen bouwen en veroveren.
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> in z’n scheppingsdaad en 
leid van de buitenwereld.
om deze kinderrust niet ontijdig 

en onjuist ingrijpen onrust te 
we het kind te vroegtijdig in 

naar-buiten-gekeerd zijn.

we onze conclusies in eenige punten

dat in het werk ook bet streven, moet lig- 
van de oorzaak. Men zal moeten trachten 

gezin, als dat te kort schoot.
kinderwerk het zoeken naar verband met 

voorwaard e is.
ook in maatschappelijke omstandigheden de oorzaak 

,en, dan is dit zeker voor ieder, 
-..o -r —een aanmaning, om ook het zijne 
die omstandigheden te veranderen.

;ente vraag is: hoe moet het werk gebeuren, 
>olitieke groepen?

Het gaat als een kunstenaar op 
rijkdom geeft het een onafhankelijkh<

Wat moeten we voorzichtig zijn, 
te verbreken, om niet door te veel 
wekken. Hoe gemakkelijk betrekken 
onze menschelijke

Hoeveel jeugdwerk maakt deze fouten!
De kinderen, verknoeid door operettes zijn er. Zij hebben hun 

kinderlijkheid verloren en probeeren met trucjes effect te bereiken. 
Ik zie het jongetje nog voor me, dat, toen we vroegen, of hij een 
versje voor ons wilde zingen, omdat we van andere kinderen hoorden,' 
dat hij zoo’n goede stem had, opeens een ander wezen werd. Z’n 
gezicht werd gespannen en strak, z’n borst ging vooruit en daar klonk 
het met ’n mooi stemgeluid „ De bloempjes gingen slapen”, en onder
wijl werd de rechterarm uitgestoken en maakte begeleidende gebaren.

Wc herkenden de jeugdige operetteheld.
De kinderen, bedorven door rhytmische gymnastiek zijn er ook, 

zij zijn zich bij elke beweging die ze maken bewust van de sierlijk
heid en gratie dier beweging, niet vermoedend hoe armzalig zoo’n 
kunstmatig gebaar is.

Voor we verder gaan 
samenvatten:

le. Onschoolsch werk voor kinderen moeten wij niet zien als iets 
vanzelfsprekends, zooals de school, maar als een noodmaatregel.

2c. Uitgangspunt voor dat werk moet niet zijn de vereeniging, 
die het wil organiseeren, maar het kind zelf.

3e. Het gevaar, dat men kinderen door dat werk uit hun eigen 
kinderlijke atmosfeer haalt, is niet denkbeeldig. Waar het werk gebeurt, 
moet het matig en rustig geschieden.

En nu nog over het werk, waar het dan gemotiveerd is en dat is 
zeker in onze huidige wereld met de vele ontwrichte gezinnen, vaak 
het geval.

Dan stellen we voorop 
gen naar de opheffing 
terug te werken naar het

En hieruit volgt, dat in 
de ouders een

Wanneer men ook in maatschappe' 
ziet van het tekort in het kinderlevei 
die het kinderwerk ernstig opvat, 
er toe bij te dragen om

Een andere, zeer urgt
neutraal of vanuit religieuze of p<



geleden

lde

KO

geiezer 
Welk

van het kind? 
ieder trouw —- 
te verhoogen?"

van de kinderen 
van de huiselijke

r.opaganda 
onder vrij- 

nog bijna het 
indsche natie 

oogenblik te vergeten.
er uitgegaan van de veelgesmade 

;eeste)ijk onmondige kinderen niet onmiddcllijk 
:n zien, of ze Doopsgezind, Remonstrant, of

ootc fouten, die ons huidig opvncdeixl jeugdwerk 
i«t «leze vraag hoe langer hoe minder principiifd 

meer en meer bekeken wordt vanuit groepsbelang van 
versterking willen in hun rijen en die zich daarom 

de onnoozelc kinderen, die maar al te gewillig 
pen met muziek en die, hun aard getrouw, 

ichelaars en royale tractatics genieten.
deze onprincipiëelc kant (van het kind uit onprinci- 

partij uit misschien juist zeer principieel) zoo dreigt 
ons jeugdwerk, dat wij gcvoegclijk kunnen spreken 

moderne kinderexploitatie. Ook in het onderwijs zijn dezelfde

Een van de 
binnenslepen is 
gesteld, maar r 
hen, die gaarne 
meester maken van 
achter een vaantje loop 
poppekasten, gooc'

Ik meen, dat d< 
piëel, van kerk of 
in te wortelen in 

tendenzen.
• De Nieuwe Rotterdammer Courant" schreef eenigc weken 

onder kerknieuws het volgende over sectarisch onderwijs:
.Zoo licht wordt het sectarisme in den concurrentiestrijd van I 

hedendaagsche schoolstelsel, te goedertrouw soms, misbruikt.
Maar al te vaak is het kind inzet geweest in den politieleen en 

gezindtelüken wedloop.
Sticht men een sectarische school louter ter wille

Of misbruikt men alweer —■ zij het nogmaals te goe< 
het k:nd om den bloei en de beteekenis van eigen zaak t<

En verder:
.Kerk, jeugdwerk, aether desnoods, voor de sectarische prof 

en het sectarisch isolement. Maar de school is, althans 
zinnigen (het woord thans in den ruimeren zin genomen) i

i gebied, waar de in hokjes verdeelde Nederlai
:nheid erlangt, het confessioneel etiket een 

een opvoedende kracht is er uitgegaan
.neutrale" school, waar gee 
aan eikaars n<eus konden
.niks" waren !"

Het toekomstbeeld kunnen we eenigszins vermoeden, de socialistische 
zuigeling, het Roomsche boxkindje, het christelijk jongetje dat het 
dageraadsmeisje verwijten over haar zondigheid doet, enz.

Zij zijn er al, de vroeg doordrenkten van de leer. Van alle rich
tingen. Een niet ongewone vraag tusschen de kinderen: «ben jij ook 
rood ?"

Maar tot nu toe is in vele kringen het klcurbckcnnen 
alleen geweest door de onopzettelijke beïnvloeding 
sfeer. Deze sfeer is een positief goed.

Steeds sterker dringt nu de vooropgezette beïnvloeding buiten het 
gezin naar voren.
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willen aanvaarden 
r zijn verder leven

kind en godsdienst en

over God te 
als hij de

haar jongetje over God te spreken, 
„maar als hij de schoon- 

«egt: wat heeft de natuur 
godsdienstige ontroering 

. de wereld geschapen.” 
het wekken 

voorstellingen, die, doordat het 
ver houden van de ver-

de zaak principieel, nemen we het kind als uitgangs- 
tot de slotsom komen, dat het ideaal is neutraal

ir dat z<

Een berichtje in de „N. R. Courant" over de anti-Japansche boycot 
in de kinderwereld vertelt, dat door tusschcnkomsl van den Japan- 
schen consul-generaal om teekeningen gevraagd is van Indische kinderen. 
Aan verschillende Chincesche leerlingen is door de ouders verboden 
iets voor de tentoonstelling af te staan.

Een kind verklaarde aan den lecraar: „Mijnheer, zij kunnen immers 
niet meedoen, want wij zijn boos op elkander."

Reeds op school zijn dus kinderen van een jaar of acht boos op 
de Japansche.

Waarom, dat weten zij niet.
Bekijken we 

punt, dan moeten 
kinderwerk. Dat beteekent niet, dat het werk geen geestelijke achter
grond heeft cn inhoudsloos moet zijn. Maar dat zegt, dat men de 
inhoud van het werk laat bepalen door het wezen van het opgroeiende 
kind. Men wil dus niets met het kind, wat buiten zijn bevattings
vermogen ligt. Men hoeft niet 't kind op vernuftige wijze pasklaar- 
gemaakte dingen op te dringen, systemen te bedenken, die ondanks 
het gemis aan abstract denkvermogen bij kinderen, er in slagen abstracte 
begrippen in het kinderbrein te doen vestigen, zij het dan in zeer 
concreet kinderlijke vormen. Dat men tevreden is met een dergelijk 
verwrongen beeld, dat meer lijkt op een afgodsbeeld, dan op een 
wezenlijk begrip, is mij steeds een raadsel.

Mevrouw Mankes-Zernike schreef eens over 
zegt daarin diepe waarheden.

Na cenige mislukte pogingen om 
zegt ze, dat ze de naa»i niet meer noemt, 
heid van ’t schelpje ziende, vol bewondering ze~' 
dat prachtig gemaakt, is hij dichter bij de go< 
dan wanneer hij nagepraat had: „God heeft de wereld

En dan verder: Godsdienstige opvoeding bestaat in 
van emoties, niet in het geven van 
kind ze letterlijk cn te huiselijk opvat, hem 
heven stemming, die ze beoogen.

Wat hier over godsdienst staat geschreven, zou ik \ 
voor alles, wat een kind als geestelijk goed voor 

mee kan krijgen.
Tenzij we gegrepen zijn door een onoverkomelijke zendingsdrang, 

willen we niet ontijdig aankomen met allerlei bepaalde voorstellingen, 
niet de kinderziel sluiten, verzegelen met dogmatiek.

Wij willen voorloopig niets dan open en ontvankelijk maken, en 
zorgen voor voedselvoorraad, waarvan het kind zelf kan opnemen, 

waaraan het toe is.
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door het 
door de i

uit is.

'I■ 1

en waarin wij hebben te werken, is

i absolute cisch, maar wc weten 
;oed is in het isolement en dat 

doen, uit moeten gaan van

noodgedrongen afsnijdingen 
jebied wat boven ons allemaal i 

berg op, velen hebben liever hun 
den top leidt, 

rg, mensch en paadjes, 
blijven.

Het ideaal in kinderwerk is niet richtingswcrk. Maar, we leven 
niet in een wereld, waarin we zuiver naar beginselen kunnen handelen, 
we leven in een wereld, waarin de geweldige tegenstellingen tusschen 
ideaal en werkelijkheid ons elk oogenblik noodzaken ons evenwichts
punt te zoeken.

De wereld, waarin wij leven 
er een van verdeeldheid alom.

En wij kunnen wel komen met onze 
dat de eisch van het absolute alleen goe> 
we, als we werkelijk practisch iets willen 
de werkelijkheid naar het ideaal toe.

Werken wij in deze verdeelde wereld, dan hebben wij haar als 
zoodanig te aanvaarden. Principieel kunnen wij tegen gekleurd kinder
werk zijn, maar we hebben te aanvaarden dat er gezegd wordt: „Ja, 
maar, als zij en zij beginnen met kinderwerk, moeten wij het ook 
wel doen, al zouden wij het liever niet willen."

Uitgangspunt kan ook in deze noodgreep het kind zijn, het kind, 
dat b.v. getrokken wordt naar een richting, waarvan men heilig over
tuigd is, dat zij nadeelig werkt op de ontwikkeling.

En het tegenwicht van een dergelijk richtingswerk kan niet ge
vonden worden in neutraliteit. De tijd dringt vaak naar richtingswcrk 
en als wij zelf niet buiten den tijd willen staan en onze taak in het 
heden aanvaarden, worden we wel genoodzaakt daaraan mede te 
werken. Betcekent dit, dat wij daarmee ons ideaal verzaken?

Neen — dat niet — wel beteekent het, dat wij onder minder idiifcle 
omstandigheden de verwerkelijking van ons ideaal aanvangen. Maar 
wij trachten in de manier van werken ons ideaal zuiver na te streven, 
door niet opzettelijk op te dringen, door het gespecialiseerd werk te 
zien als een noodzakelijk kwaad, door de nadruk steeds te leggen 
op sfeer en niet en nooit op dogma.

En we hopen, dat we door de 
weer kunnen komen tot het gebit

Verschillende paadjes gaan den berg op, 
eigen paadje, meenende, dat dat zekerder naar

Maar boven den berg omspant de hemel berj
Dat moet als een waarheid in ons wakker b
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Paedagogische Zwerftochten 
door 1DA HEIJERMANS.

W

nsche achter- 
' hun land te 
i het schoone 

waren wij

van Engeland 
gesproken werd, 

en aan het vergelijken 
het land om een vuur aan te 

eenigszins kil of regenachtig 
en het zou van kwetsende 

de gesprekken, 
van het eigen 

tot die vacantiereizigers, welke bij 
en de eigen

: geven, slechts 
titel de maten

IV.

'at er nu van een reis verteld wordt, is in zijn opzet geen oogcn- 
blik als paedagogische zwerftocht bedoeld geweest en is er 

een door waarnemingen en overdenkingen geworden.
Er zal verhaald worden over een vacantie, doorgebracht in het 

hart van Engeland bij de meren in het Noorden. Er komen daar 
weinig vreemdelingen, want al is het er buitengewoon lieflijk en al 
hebben de meren hun eigen bizondere schoonheid, ze liggen niet als 
de Zwitscrsche midden in het hooggebergte, ze zijn niet door steile 
rotsen begrensd als de Beiersche, ze hebben evenmin de kleuren
pracht van de Italiaansche met het lokkende van het gan 
land. Daardoor komen er vooral Engelschen, die zonder 
verlaten, toch wat tijd willen zijn in bosschen en bergen en 
der nieren genieten. In de hotels, waar wij vertoefden, 
beiden de eenige vreemdelingen.

Het had dit voor, dat we in geen enkel opzicht in een toeristen
omgeving waren met de voortdurende wisseling eiken dag van gasten. 
Het was er overal typisch Engelsch, veel meer dan in Londen, waar 
telkens landgenooten of niet-Engelschen ontmoet worden. Wie iets 
van een volk wil leeren kennen, moet niet gaan naar zijn groote 
steden, die overal cosmopolitisch zijn. Zoo zagen we het vorige jaar 
meer van het echte Fransche leven in de kleine badplaatsen van 
Auvergne dan in de Riviera of in Parijs. En zoo was het me of ik 
een soort ontdekkingsreis maakte in een streek met andere menschen 
en andere gewoonten dan ik ooit zag, daar in het hart 
dezen zomer, waar geen andere taal dan het Engelsch 
we vanzelf tot het uitwisselen van gedachten 
kwamen, ook door de gewoonte van 
leggen in den open haard, als het maar 
is. Al de gasten schaarden zich er om en het zou \ 
onwellevendheid getuigen om dan niet deel te nemen aan 
niet te antwoorden op de vragen, niet te vertellen 
vaderland, ook al behoort men 
voorkeur de eenzaamheid in het landschap beluisteren, 
gedachten volgen.

Doch een soort reisjournaal willen deze bladzijden niet, 
boeken datgeen wat in het kader past, waarvan de ti 

aangeeft.
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I

•en was van een 
moederplichten

een kruispunt instapte; 
zederzijdsche inlichtingen 

naar AVales ging om haar

naar de spreekster, alsof zij 
onbekend land was. Een achtjarig 

verre streek gezonden werd om in een 
zorgen van haar moeder te leeren 

i niet tot dat wegzenden 
vrouw beschikte volgens

dan onze Hollandsche. 
in den trein, die ons van 
Ier gelegen plaatsje, dicht

: paedagogische wereld waren we 
jk deden we de ervaring op i' 

naar het uren sporcns verdc

In een andere
Reeds dadelij) 

Harwich bracht 
bij het Ullswater-meer.

Er was slechts één medereizigster, die op t 
vanzelf kwam het door het verstrekken van w< 
tot een gesprekje. Zij vertelde ons, dat zij naar Wales ging 
eenig kind te halen, dat met de vacantie thuis kwam.

Neen, het meisje was niet ziek, antwoordde zij op mijn vraag, maar 
ze moest ver van huis haar moeder leeren waardeeren, zei de vrouw.

Hoe oud is zij, vroegen we.
Acht jaar, antwoordde de moeder.
Toen zwegen we verbaasd. Ik keek 

een merkwaardig iemand uit een 
eenig dochtertje, dat naar een 
omgeving van vreemden de liefde en 
naar waarde schatten! En de ouders waren 
genoodzaakt door gemis aan tijd, want de ’ 
haar verhalen over al de uren van haar dagen,

We meenden, dat zij enkel een van die exemplari 
nog zeldzaam soort menschenras, die alle ouder- en 
aan anderen overdragen.

Het was niet zoo. Zij vertegenwoordigde een opvoedingssysteem, 
door die moeder misschien wat al te consequent gevolgd, omdat het 
in dit geval een achtjarig, eenig meisje betrof.

Maar het kostschool-stelsel zit den Engelschen in het bloed, zeker 
waar het de jongens betreft. Alle Engelschen, met wie we spraken 
in al de hotels, waar we vertoefden, vonden het iets heel gewoons, 
hun kleine jongens naar de boarding-school te sturen. De meisjes bleven 
wat langer thuis, maar ook zij gingen, als de Rnantieele omstandig
heden het niet geheel beletten, al op dertien- of veertienjaren leeftijd 
en dikwijls reeds jonger naar de kostschool.

Toen verwonderden we ons minder over het verhaal van die moeder 
in den trein en ook raakten we er gewend aan, dat heel kleine jongens 
en heel kleine meisjes, mee gingen kampeeren ergens in de bergen.

Laat mij dadelijk hier aan toevoegen, dat het meren-district in 
Noord-Engeland me ideaal kampeerterrein lijkt in zijn voorname rust, 
zijn bergen, bosschen en meren. Voorts kan ik volkomen de aantrek
kingskracht van het kamp-leven begrijpen. Het moet iets verrukke
lijks zijn voor jongeren met tenten te zwerven en de bekoring van 
natuur en vrijheid ten volle te ondergaan.

Maar die heel kleine kinderen, die we mee
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elk gebied 
een werek 

wn wederf 
laardoor i

van het

i op zijn 
■drongen 

het begrip, dat het kind opgroeit in het moederland van

^zinnen! Ik vroeg me soms af of het eenzame 
>e kleine jongens en meisjes meer beangstigen 

ren kon, 
•idde het toéval

bezoek, regende 
en het gudsen

> in de bergen, aan
ine meisjes lagen

ver van hun gezi 
landschap niet de 

dan liefde voor de natuur hun geve
Op een van onze wandelingen leidde het toéval ons naar een meisjes

kamp, dat zijn terrein had gekozen in een prachtig plekje, hoog boven 
het meer met verrukkelijk uitzicht. De leidster liet ons alles zien en 
het geheel was ingericht met dien practischen zin, welken Engelschen 
in zoo buitengewoon groote mate bezitten. De leidster vertelde ons 
met trots, dat er ook meisjes van tien en elf jaar mee kampeerden, 
ze allen voor het eerst in de bergstreek waren, omdat zij kwamen 
uit een streek fiat as a pancake.

Toen, den nacht na ons bezoek, regende en onweerde het. Het 
ratelen van den donder en het gudsen van het water wekten me. Ik 
dacht aan het kamp in de bergen, aan de tenten, waar op de stroo- 
zakken de heel kleine meisjes lagen en die, zooals de leidster verteld 
had, als het te nat of te bar werd, verhuizen konden midden in den 
nacht naar een theehuisje op den hoogsten top van den omtrek, door 
een vriendclijken landeigenaar voor tijden van nood afgestaan. Hoe 
zouden die heel kleine meisjes reageeren op de eenzaamheid en de 
verschrikking van bliksem, donder en stroomenden regen in den duisteren 
nacht? Het bleef regenen, ook den dag, volgende op den onweersnacht. 
En 's avonds gutste het weer.

Welke herinneringen zouden die heel kleine meisjes, al die honderden 
jonge kinderen, welke aan het kampceren meededen, meedragen naar 
hun huis? Zouden er geen zaden van angst in den zielebodem van het 
heel kleine meisje, den heel kleinen jongen gestrooid zijn, waarvan 
beiden in eigen ziele-eenzaamheid slechts het bestaan wisten?

Was voor die allen het opvoedingstelsel niet al te strak doorgevoerd 
en toegepast?

Alleen in Engeland, begreep ik steeds beter, konden de kinderen 
zóó opgevoed worden door ze, te jong naar onze opvatting, naar 
kostscholen en kampen te laten gaan.

Want dieper dan waar ook heeft de traditie in Engeland wortel 
geschoten. Het land heeft tot aan de uitvinding der vliegmachines, 
duikbooten en wat dies meer zij, in zijn eilanden-afzondering meer 
geïsoleerd geleefd dan eenig land in het overig Europa. Het Engelsche 
volk heeft op elk gebied grootsche daden verricht. Het heeft de zee 
beheerscht en een wereldrijk gesticht met een onmetelijk taalgebied, 
als waarvan geen wederga in de heele geschiedenis te vinden is. De 
Engelschman is daardoor in het algemeen buitengewoon trotsch 
land. Van die liefde is het Engelsche opvoedingsstelsel doorc 
en ook van
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ing hij vooral moet uitkijken.
hebben geleerd zichzelf te helpen, op zichzelf te

I

een wereldrijk, het zich later thuis moet voelen in Canada als in 
Afrika, in Indië als in Australië.

Samenhoorigheid leert het Engelsche kind in zijn school kennen en 
de kunst om zichzelf te helpen.

Elke school is een eenheid, heeft haar eigei 
Engelsche kind niet aflcgt i 
jongen, de grooteren, zelfs d< 
insignes en monogrammen 
zich een deel van een grooter ge

Help u zelf! leert het kind
Wie in Londen het gewc 

wringt door straten en pleir 
de wijze, waarop de m< 
het een meer ingewikkeld vraagstuk om 
het verkeer veroorzaakt, tot een minimum terug 
deze met haar millioenen inwoners en nergens we, 
voetganger veiliger dan daar, ofschoon het aantal 
zeker niet grooter is dan elders. Integendeel. Maai' 
teekens helpen overal den automobilist en 
oogen gebruikt,

:n kleederdracht, die het 
in vacanties. Het kleine meisje, de kleine 

le studenten dragen hoeden, kleedingstukken, 
van de school, waar zij gaan. Hij voelt 

jeheel. Hij is lid van een gemeenschap.
en de volwassene past het toe.

/eldige auto-verkeer gadeslaat, hoe het zich 
inen, kan slechts bewondering voelen voor 

loeilijkheden opgelost zijn. In geen stad leek 
het aantal ongelukken, door 

ug te brengen als in 
zellicht voelt zich de 

agenten, dat regelt, 
duidelijk zichtbare 

overal den automobilist en de voetganger, die zijn 
weet precies waar hij telkens kan oversteken, waar 

in welke richtii 
De Engelschen .

vertrouwen.
Een typisch voorbeeld daarvan zagen wij aan een aanlegplaats der 

booten, die Windermere van het cene eind naar het andere bevaren. 
Er is aan een der oevers een steiger, waar alleen dan gestopt wordt, 
wanneer het verlangen tot meevaren wordt kenbaar gemaakt door 
een teeken, vanaf de boot door den stuurman te zien. In ons land is 
er in zoo'n geval een beambte, wiens werk het is een vlaggetje uit 
te hangen. Hij denkt en regelt voor alle reizigers, die zijn hulp noodig 
hebben. Niet aa n den steiger, waar we een regendag te wachten 
stonden om mee te varen en er niemand anders was dan wij beiden. 
Toen zagen we een hefboom, en daaronder was een aanwijzing hoe 
hem naar de hoogte te krijgen, hoe hem vast te zetten om het ge- 
wenschte teeken tot stoppen te geven.

En zie, voor het eerst in ons leven hielpen wij, twee reizigsters, in 
den regen ons zelven om de stoomboot tot ons te roepen. En zij 
stopte en we ervoeren voor de zooveelste maal hoe wij en ook de 
gansche wereld in alle kwesties, die om een practische oplossing vragen, 
van het volk konden leeren, dat we nu meer dan het vroeger op een 
andere reis in hetzelfde land geschiedde, leerden kennen, omdat we 
waren in een streek van Engelschen, zonder vreemdelingen.
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zijn wil

superioriteit 
de toekomst

heid

zooverre als elkan 
wien ook niet

;een enkel volk, ook niet voor het Engelsche, kan ten slotte 
:uingsstelsel goed zijn, dat werkelijke of gemeende 
gebruikt om er een imperialisme-gebouw voor

Het werd me daarom verklaarbaar hoe alle onderwijsmethoden, 
die in het kind het vermogen ontwikkelen om eigen krachten te ge
bruiken, moesten inslaan in het land, dat door zijn ligging op zichzelf 
lange eeuwen was aangewezen en tegen zeeën en stormen moest vechten 
om zijn gebied uit te breiden.

Een andere les leerde ik ook; omdat ik begrijpen ging, hoe het kwam, 
dat vooral in Engeland, zooveel stemmen zich doen hooren om in de 
opvoeding ook andere waarden dan die van het zichzelf-helpen tot 
hun recht te brengen.

Elke medaille heeft haar keerzijde, ook die der Engelsche opvoe
ding, die de daad, het doen in het centrum van alles stelt en trotsch, 
op wat er aan volkskracht steeds bereikt werd, de traditie huldigt, 
zooals het gebeurt.

Natuurlijk hebben de Engelsche denkers begrepen, dat de tijden 
voor hen veranderd zijn als voor gansch de wereld, maar voor het 
eilandenrijk toch in het bizonder, omdat de geweldige uitvindingen 

dezen tijd alle grenzen, ook die der meest volstrekte cenzaam- 
en afzondering, overschreden hebben. In smart wordt er echter 

nieuwe wereld geboren, waar alle rassen en alle volken zich in 
nders gelijken gaan voelen, dat overheersching door 

meer geduld zal worden of reeds wordt.
Het komt er voor geen blanke meer op aan zoo paraat te wezen, 

dat hij zich overal thuis voelt en zijn wil doet gelden, maar veel meer 
zal het er om gaan den overheerschte, den kleurling, den mensch 
van het andere ras te doen voelen, dat hij in hem volkomen den ander 
met eigen raseigenschappen, eigen aard, eigen individualiteit eerbiedigt 
en begrijpt.

Voor gee 
een opvocdii 
als basis 
op te richten.

De opvatting van eigen beteekenis weerspiegelt zich nog in het ge
loof der Engelschen, dat zij geen andere taal dan de hunne in het 
wezen der zaak hebben te leeren, omdat zij met Engelsch toch overal 
terecht komen. Dat was zeer zeker het geval, het is nog zoo, al is 
het niet meer in die mate waar. Maar ook de Engelschen gaan 
inzien, dat men tot anderen niet alleen met de eigen taal moet komen, 
~ èn om het algemeene, èn om het eigen belang.

Want de horizon wordt begrensd, als men slechts één taal kent, 
leest, spreekt. In gesprekken met ontwikkelde Engelschen heb ik hen 
van harte beklaagd, omdat zij geen andere litteratuur tot zich kon
den laten komen dan de eigene en de vreemde slechts door den sluier



filet

88

de.

omstandigheden, 
gezonden 

ikken van

van opvattingen en 
ieisje reeds naar de kostschool , 
•ing later meende te kunnen plu)

der vertalingen konden waarnemen, het genot misten van te kunnen 
spreken met de menschen uit het land, waar zij als vreemdelingen 
kwamen en daardoor nooit de geestesgrenzen door de oefening van 
eigen oogen en ooren in den omgang met anderen konden verruimen. 
En zij gaven zich gewonnen en vertelden, dat op de scholen meer 
dan vroeger de studie der talen ter hand genomen werd. En ik ver
klaarde, dat wat ik ook gemist had in mijn vorming, ik zoo héél dank
baar was, omdat ik in staat was Fransch, Duitsch en Engelsch te 
spreken en te lezen, het schoone genieten kon, in die talen geschre
ven en er als vanzelf toe geprikkeld werd om ten minste iets van 
de taal te weten te komen, toen ik ging naar een land als Italië, waar
van mij in mijn jeugd niets van zijn taal geleerd was.

Indien de Engelschen meer dan vroeger toegeven, dat er buiten 
hun land op geestelijk gebied schatten te verzamelen zijn, dan is deze 
veranderde mentaliteit, gelijk gezegd, bij hen als bij ons allen het ge
volg van de zich snel wijzigende omstandigheden en van de prediking 
der opvoeders, die de teekenen van den tijd vermogen te begrijpen.

Het kind, dat alleen leert zich instellen op de practijk en oecono- 
misch omgaan met tijd en kracht van anderen en zichzelf, heeft een 
stevigen steun gekregen voor het verdere leven. Het zich door alle 
moeilijkheden heenslaan is echter niet alles. Er is nog en wellicht 
vóór alles de gevoelswereld, waarin de mensch den weg moet leeren 
vinden ter wille van zichzelf en van anderen.

De denker, de knappe kop, de mensch van de daad, de practijk, 
kan onnoemelijk veel onheilen stichten, heeft het reeds gedaan, wan
neer hij de wereld niet tracht te benaderen van uit de richting, be
paald door het gevoelskompas.

Er moet iets langzamerhand afsterven in eiken mensch, in elk volk, 
wanneer het kind alleen in stukken vacantie de koestering van het 
huis kent, altijd te midden van vreemden is in al de gevoelige peri
oden van zijn groei.

Was die moeder slachtoffer
die het eenige achtjarige m< 
had en vijgen van waardeerin; 
den distel der vervreemding?

Werd die vader, welke vol grappen was en toch vertelde, dat hij 
nog geen drie weken geleden een volwassen zoon verloren had, en 
een oogenblik later er aan toevoegde, dat volgens hem zorgelooze 
vroolijkheid het levenselixer was, zelf opgegroeid uit een jongen, die 
de echte sfeer van het gezin nooit gekend had en daarom als vader 
op zijn beurt zijn eigen kinderen nauwelijks om zich heen had? Hoe 
kon het verlies van een zoon dan groote beteekenis voor hem hebben?
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Een vergeten onderwijsprobleem.
door M. J. F. EHRBECKER.

n het soort boeken, dat 
prullig? Bepaalde het 

den aard der

van al het

Er is zeker geen enkele onderwijskwestie aan te wijzen, die meer 
dan de aansluiting tusschen lager en middelbaar onderwijs de gemoederen 
en pennen van belangstellenden in beweging bracht.

De gedachtenwisselingen liepen meest over het lager onderwijs, dat 
volgens velen na de nivelleering minder goed voorbereide leerlingen 
aflevert en over de wijze van toelating tot het middelbaar onderwijs 
op verklaring of na afgelegd examen. Inmiddels is nu, zooals men weet, 
in deze laatste kwestie een beslissing gevallen,

De vraag, of de H.B.S. zelve een te groote hoeveelheid leerstof 
zou geven te verwerken, is slechts zelden gesteld en kon dan ook 
worden beantwoord met een verwijzen naar het verleden, waarin het 
aantal mislukkingen minder groot was.

Er is evenwel een ander punt, dat ik in alle discussies gemist

de opvoedcrs-dichters van 
geen kind, geen 
opvoeding kan 
daad en die van 

De mensch en
richten, moeten ten onder gaan, 
lijke voor het eeuwige aanzien.

De wereld kan slechts leeren van al het groote, het grootsche, het 
krachtige en machtige van het Engelsche volk, doch ook van zijn 
zonen als 5Vclls en Shaw, die hun liefde voor het land, waar zij ge
boren zijn, uiten in critiek op wat hun oud en verouderd lijkt. En 
luisteren moeten wij allen naar die Engelsche opvoeders van heden, 
welke prediken, dat slechts die mensch en dat volk waarlijk ontwik
keld zijn, die de daad èn den droom liefhebben, den weg weten in 
de wereld van denken èn voelen, het verband begrijpen tusschen het 
gelukkige gezin èn een krachtige, gezonde maatschappij.

Was er eenig verband tusschen het opvoedingsstelsel, dat 
namelijk op practisch handelen gericht was, en 
ik lezen zag, zoo onmogelijk onbeduidend en j 
stelsel voor een deel de beuzelachtige ontspanning en 
bij-de-grondsche gesprekken?

Het antwoord op die vragen is niet geheel beslist te geven.
Doch verklaarbaar wordt het, dat de Engelsche opvoeders-denkers, 

dezen tijd leeraren, dat van brood alleen 
mensch, geen volk leven kan. De slinger der goede 

toch slechts zich bewegen tusschen de wereld van de 
het gevoel.
het volk, die verleerden zich naar het innerlijke te 

omdat zij het voorbijgaande, het tijde-
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I aan ccn middelbare school 
wetenschappelijke vorming.

m.ling en 
invloed.

„et openbaar 
igt een voor mij zeer merk- 
, directeur van de 5-jarige 

-zeling heen.

>stuk nood-

i en hun 
geweten 
de leer-

De wet eischt voor de benoembaarheid 
zeer terecht waarborgen voor voldoende ■

heb en dat toch bij een volledige behandeling van dit vraagstu 
zakclijk naar voren diende te komen en dat is de vraag, of 
teleurstellingen, die de middelbare school aan vele leerlingen 
ouders bezorgt, misschien voor een groot deel moeten worden j 
aan de mindere geschiktheid of de ongeschiktheid niet van < 
lingen, maar aan die van de leerkrachten.

Men moge het lager onderwijs zooveel verbeteren als mogelijk is, 
men moge de aansluiting en de confrdlc erop vervolmaken, wanneer 
de leeraren op de dan voldoend zware fundamenten niet op de juiste 
wijze gaan voortbouwen, zal het resultaat onbevredigend blijven.

Het schijnt zeer onvriendelijk, twijfel aan de geschiktheid van vele 
M. O.-leerkrachten in het debat te brengen, maar waar het geldt 
een belang van het onderwijs onzer kinderen, lijkt het me onjuist de 
beleefdheid zoover te drijven, dat men zwijgt over een factor van 
enorm gewicht: want naast de geschiktheid van den leerling en de 
leerstof is toch zeker die van den leeraar van geweldigen it

Toch liet ik mij lang weerhouden, deze kwestie in het 
in bespreking te brengen, maar nu brengt een voor 
waardige uitlating van Dr. L. van Oss, 
H.B.S. te Hengelo, mij over alle aar? 

Op de voorjaarsvergadering van de Vereeniging voor Neutraal 
Bijzonder Onderwijs zeide Dr. van Oss, volgens het verslag in het 
orgaan dier vereeniging, dat alleen de zeer begaafde leerlingen direct 
van de lagere school tot de H.B.S. moeten worden toegelaten. „De 
andere behooren naar de U.L.O.-school te gaan, 3 jaren lang, waar 
ze tnenschen treffen, die hen op dien leeftijd kunnen leiden. Daarna kunnen 
ze toelatingsexamen doen voor de 3e klas H.B.S. en zullen dan op 
15-jarigcn leeftijd daar komende, beter in staat zijn de werkwijze 
van de H.B.S.-leeraren te volgen." „Spreker vindt den leeraar over 
’t algemeen te eenzijdig georiënteerd en te moeilijk lesgeven voor een 
kind van dezen leeftijd" (bedoeld wordt, die van de le en 2e klassen 
H.B.S.).

Hier verklaart dus een ervaren H.B.S.-directcur de leeraren voor 
een groot gedeelte ongeschikt voor het onderwijs in den onderbouw 
van de middelbare school; we mogen veilig aannemen, dat er ook zijn 
die in den bovenbouw in veel tekort schieten.

En moet nu deze ongeschiktheid nog langer buiten beschouwing 
blijven, als men het heeft over het groote percentage mislukkingen 
op de H.B.S.? *
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jen en oud-leerlingen van het 
lar kunnen amuseeren met allerbespottelijkste 
men niet zou gelooven, als men niet zelf tal 

uit eigen schooljaren kende?
wonder! Het zou eerder moeten verbazen, als 

indien al die j 
irtijd ook paedagogisch talent

eenmaal vaak cischt

nog niet
De school 

vorming, < 
moeilijken

evenwel geen enkele zekerheid, dat de benoemde ook de geschiktheid 
heeft uit zijn groote voorraad kennis iets mede te deelen aan leerlin
gen van 12—18 jaar. Wie garandeert, dat iemand die met tienen voor 
zijn wiskunde-vakken van de H.B.S. is gekomen en daarna met succes in 
de wis- en natuurkunde heeft gestudeerd, wie garandeert, dat deze 
man een goed leeraar zal zijn? Zonder ook maar eenige onderwijs- 
routine kan hij den dag na zijn promotie losgelaten worden op 
klassen van twintig A dertig jongelui, die in de moeilijkste jaren van 
hun leven zijn; is het wonder, dat de man daarvoor totaal ongeschikt 
of nog niet geschikt kan blijken?

■ Ipractijk cischt veel en 
de practijk eiseht kennis 

i puberteitsleerling, eiseht zelfbeheersching 
jaar in jaar uit eenvoudige, 
leerstof te vcrdeelen en 
en daarna de verwerkinp 

Is het dus wonder, ca, 
ramp worden voor 
al des-i

veel meer dan wetenschappelijke 
van en belangstelling voor den 

en toewijding om 
maar voor den leerling vaak moeilijke 

onder te verdeelcn, die stof te behandelen 
ng ervan te controleeren.
dat velen wier eigen studie vlot verliep, een 

de school, dat het onderwijs voor henzelf een en 
-illusie wordt?

Is het dus wonder, dat alle leerlinge 
middelbaar onderwijs elkae 
schoolherinneringen, die 
van pendanten ervan

Neen, dit is geen
het tegendeel waar was, indien al die gestudeerde menschen toevallig 
tegelijkertijd ook paedagogisch talent hadden en belangstelling voor 
’t gepeuter, dat het onderwijs nu eenmaal vaak cischt en dat criant 
vervelend is voor hem of haar, die er niet iets moois in ziet.

Waarlijk, men behoeft zich er niet over te verbazen, dat er zoo
veel mindergcschikte leerkrachten zijn, maar wel hierover, dat men 
dit feit zonder meer aanvaardt, dat de overheid blijft voortgaan, dat 
schoolbesturen door de wet gedwongen worden te blijven voortgaan 
met de benoeming van leerkrachten voor 't leven, zonder die benoe
ming ongedaan te- kunnen maken, als blijkt, dat de keuze absoluut 
fout was.

Vraag: Welke werkgever berust erin, dat een minder geschikte 
werkkracht jarenlang wordt gehandhaafd, sluit zijn oogen voor de 
verspilling aan salaris en neemt genoegen met het bederf, dat hij brengt 
daar, waar stimulans werd verwacht?

Antwoord: Alleen de Nederlandsche Overheid als werkgever bij 
het onderwijs.
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de bevolkit 
plaatsen ?),

er zich van bewust, in dit artikel weinig meer

Het wordt tijd, dat dit vraagstuk aan de orde wordt gesteld en 
dan meteen wordt bezien niet alleen voor het M. O., maar ook voor 
het L. O., want ook daar zijn uit den aard der zaak voor en na 
verkeerde benoemingen geschied, en deze kunnen daar, behoudens enkele 
zeer sprekende gevallen, al evenmin ongedaan worden gemaakt. Moest 
niet eenigen tijd geleden een dorpsarts, die de openbare school in zijn 
gemeente zag kwijnen door het schandelijk gedrag van het hoofd bui
ten de schooluren — wat natuurlijk sterken invloed had op *s mans 
prestaties in de school — moest deze arts niet tot zijn verbazing van 
den rijks-inspecteur vernemen, dat deze dit alles wist, maar er absoluut 
machteloos tegenover stond?

Bij heel het Nederlandsche onderwijs is de positie van den leer
kracht buitengewoon zeker, tè zeker, tot schade van het onderwijs. 
Benoemt een gemeenteraad aan een harer openbare scholen een hoofd, 
die niet met de bevolking kan ópschieten (en hoe licht kan dit niet 
op kleine plaatsen?), alle kans dat men den man er jarenlang houdt. 
Verbindt 't schoolbestuur van een bizondere gesubsidieerde school 
een onderwijzer aan haar inrichting, die niet voor zijn taak berekend 
blijkt, of in haar milieu niet past, men moet kalm wachten tot de 
man zijn ontslag neemt; zelfs al zou men een opzeggingstermijn van 
een jaar of langer in acht willen nemen, de benoemde is tegen zijn 
wil slechts in enkele zeer bizondere gevallen te ontslaan.

AVeef men dit alles buiten de onderwijskringen wel? Weet men 
wel, dat er scholen zijn, die als zeef dienen voor onderwijskrachten, 
waarin alleen de minder geschikte achterblijven?

En al zou men nog niet willen overgaan tot ontslag, dan zou een 
correctief te vinden zijn in overplaatsing: bij andere overheidsdien
sten vindt dit systeem toepassing en van zeer nabij maakte ik het 
ook bij het onderwijs mede in Indië, waar een deskundig inspecteur 
(steeds uit onderwijskringen voortgekomen) eenige dagen de school 
komt inspecteeren, d.i. voornamelijk de resultaten komt opnemen, 
wiens rapport oorzaak kan zijn van overplaatsingen naar betere of 
naar minder geschikte standplaatsen.

Wat zou er dan ook logischer zijn, dan dat een inspecteur na 
grondig onderzoek een onderwijzer, die met de Amsterdamsche jeugd 
overhoop ligt, voor overplaatsing naar een plattelands-gemeente zou 
voordragen? Wat ligt meer voor de hand dan dat men een leeraar, 
die aan een bepaalde school te-kort schiet in ijver of in geschiktheid, 
overplaatst en hem elders een nieuwe kans geeft?

Niets van dit alles: eens benoemd in een bepaalde functie, blijft benoemd!
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. Spoedig v< 

>.Cas ' 
jodat

>rden nu
: gymnasium heeft reeds 
>ljaar achter den rug, 
leerlingen begonnen is.

te hebben gedaan, dan een wonde plek in ons onderwijs aan te wijzen. 
Van hem zou kunnen worden geëischt ook de middelen aan te geven, 
die tot verbetering zouden kunnen leiden. Hij zou dan kunnen komen 
met voorstellen als deze: men benoeme mcnschen zonder onderwijs- 
practijk nooit anders dan tijdelijk; men brenge zooveel mogelijk be
noemingen van de gemeente over naar het rijk en make overplaat
singen vanuit den Haag mogelijk; men eische bij alle onderwijs-examens 
het bewijs van practische bekwaamheid, althans van eenige onderwijs- 
practijk.

Maar het moet buiten het bestek van dit artikel worden geacht, 
voor alle onderdeden van ons onderwijs de oplossing aan te geven. 
Eenmaal erkend dat hier een probleem bestaat, worde de betrok
ken autoriteiten, de betrokken vakvereenigingen opgedragen na te gaan, 
wat tot gehccle of gedeeltelijke oplossing zou kunnen brengen.

Doel was slechts het probleem te stellen en de erkenning te ver
krijgen, dat dit er inderdaad een is van te groot belang, dan dat het 
langer zou mogen worden genegeerd.

en meisjes boven de 
beroep uitoefenen en 

en gegeven dat zij over-- ...,
zeer veel sympathie, maar ook 
>olen twijfel aan zijn welslagen 
. avond-gy*mnasium  in den eersten 
zijn bestaan begroet. Men hoorde 

;n dat het onmogelijk was, 
‘ inspannende achturige be- 

' ' *'g de lessen van
jen, zonder ernstig 
tn zijn gezondheid, 

of volwassen 
racht zouden 
van de vrije 

de ontspanning.
>ortduring

Jonge mannen 
18 jaar, die een t 
de bewijzen hebber _ _ 
een goed beeallingeeermogen l 

Met zeer veel sympathie 
met groc 
werd het . 
tijd van zi 
vaak zegge: 
behalve de 
roepsarbeid, regelmatig ■ 
hel gymnasium te volger 
nadeel toe te brengen aan - 
Verder betwijfelde men 
mcnschen werkelijk de km 
hebben afstand te doen 
avonden in hun gezin en 
die de groote stad bood, bij voc 
konden ontberen.

Ten slotte werd de opmerking niet 
zelden gehoord, dat de bestaande vak
scholen en volksuniversiteiten wel in staat 
waren de behoefte aan meer ontwikkeling 
te bevredigen.

Het Berlijnsche j 
zijn eerste school 
dat het met 124 1

Berlijn’s avond-g-ymnasium.

jt_Tet eerste Duitsche avond-gymnasium 
' werd den 1 sten September 1927 in 
Berlijn geopend. Spoedig volgden Essen, 
Hannover. Keulen. Cassel, Gelscnkirchen 
het voorbeeld, zoodal men thans reeds 
zes avond-gymnasia in Duitschland vindt.

Behalve hel Berlijnsche gymnasium, 
dat voorloopig nog een particulier ka
rakter draagt en alleen door slaat en 
stad gesubsidieerd wordt, zijn het alle 
stedelijke instellingen.

De 'leider van het Berlijnsche avond- 
gyinnasium Peter A. Silbenuann heeft 
onlangs zeer interessante mededcelingen 
over zijn Berlijnsche school gedaan.

Op de eerste vijf dagen van de week, 
van 7 —10 uur, geeft hel gymnasium zijn 
lessen ; het werken volgens het leerplan 
van de „Deutsche Oberschule" en onder 
de vijf klassen: oberlertia tot oberprima. 
Wie slechts de kennis van de lagere school 
bezit, moet het gymnasium vijf jaar be-

Wie woi 
toegelalen?
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tig zijn als ik van avond nu een» niet 
naar school hoefde en doen kon wat 
ik wilde? Neen, dat is nog nooit ge
beurd. Vaak dacht ik: prettig, dat ik 
nu weer naar school kan gaan, om zoo- 
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Ofschoon ik i 
mij toch geen i 
gelegd. Integen 
mij daarbij in 
van menig 
ten afzien om 
bijhouden, aldus 
lingen.

Ja. het is een schaduwzijde, meent 
een volgende, dal door hel avond-gym- 
nasium hel familieleven gestoord wordt, 
want alleen Zaterdags cn Zondags is 
er vrij. Er moet echter dan wel thuis 
gewerkt worden. Hel is echter een troost, 
dal de lijd mij zeer snel gaat sinds ik 
het gj’mn. bezoek.

Ik heb hel vaste voornemen hel avond- 
gymnasium lol hel einde toe Ie volgen, 
mijn vrouw is hel daarbij geheel met 
mij eens en zal, naar ik hoop, later de 
vruchten van mijn arbeid ontvangen.

Een rij van antwoorden in ongeveer 
denzelfden toonaard volgt dnn. daarna 
worden de ontboezemingen gepubliceerd 
die rector Silbermuiin gi rangschikt heeft 
onder .inwerking op de persoonlijkheid" 
en waarvan vele geinig,.,, VJll, (<_ 
verruiming van g, zi, lil.veld, hel oirnn- 
gaan van ecu nieuw,, wereld I *

Ik leer vele dingen van een ueheel 
andere kant bekijken; ik leer denken 
cn ontvang zoovele „i„uw„ ilu|lukken.

sr-w vv
aan *-tn<--zr aa^!lra- 

i-uj-.u- ÜifczcTBBaa leudr z‘
=t «r-.in.c-ri Mnanuus^tl 
zm -mse^tig 11OT, 
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je büwea. JJ>; stelde 
-rm^ert; ex, gat geen



dat ik daarop lang zal kunnen leren ....

jymn;

95

In .
War

bezoek aan hel avond* 
gunstige of ongunstige 

sp? Stellig het eerste. 
Ier leerlingen wordt 
in getuigd, dat hel 
vond-gymnasium in 

,-erk uitmuntend te pas Sociaal ventiel.
Het avond-gymnasium is voor vele 

van zijn leerlingen een sociaal ventiel.
Wij jonge menschcn uit arbeiders

kringen, worden op veertien- of zestien
jarige leeftijd onbarmhartig aan de school 
ontrukt, en vaak zonder dat men op 
onze neigingen en wenschen lel. in een 
of ander beroep gestopt, meestal omdat 
onze ouders niet meer in staat zijn nog 
langer in ons onderhoud te voorzien.

Nog nooit heb ik mij. sinds ik de 
school verliet, zoo gelukkig gevoeld als 
toen ik het avond-gymnasium kon be
zoeken, aldus een der leerlingen, terwijl 
een ander zegt: Mijn sceptische ge
dachte, dat ik nooit de kennis zou kunnen 
krijgen welke kennissen van mij bezitten, 
die het gymnasium of een andere in
richting van voorbereidend hooger onder
wijs bezochten, begint nu te verdwijnen. 
Misschien zal het toch nog mogelijk zijn!

A. BU1N1NG.

zijn er ook die hun ondergeschikten zelfs 
aanraden de avondlessen te volgen.

Een der leerlinge n heeft blijkbaar een 
zeer paedagogisch aangelegd chef. Van 
hem vertelt een der scholieren: Mijn 
onmiddcllijke chef geeft mij steeds het 
moeiiijkste werk en voegt er niet zelden 
aan toe: -Doe jij dat maar eens. jonge 
man, jij zult daar wel weg mee welen, 
je bent immers op het avond-gymnasium I"

Tal van de cursisten bezochten, voor 
zij naar het avond-gymnasium gingen, 
verschillende cursussen. Maar, zoo zegt 
een der leerlingen, alle avond-cursussen 
zijn toch maar stukwerk, zij kunnen wel 
op bepaalde gebieden kennis aanbrengen 
maar zijn toch niet in staat grondige 
studie te geven. Velen zijn het met deze 
uitlating eens.

Hoe denken de werkgevers er over?
Hoe staan de werkgevers en chefs 

van de jonge menschen tegenover het 
bezoek aan hel avond-gymnasium?

Zij blijven voor een groot deel ernstige 
bezwaren houden: er zijn er, blijkens 
de mededccling der leerlingen, die van 
meening zijn dat het avond-gymnasium 
veel van de kracht van de bediende of 
hulp in hel bedrijf opslorpt, anderen 
meenen dat verdere studie in hel reeds 
gekozen vak veel beter is, daarentegen

een rijkere wereld.
'innecr ik op den tijd terug zie. 

wanneer ik het gymnasium bezoek, dan 
moet ik erkennen, dat ik sindsdien een 
geheel nieuw tijdperk van mijn leven 
ben ingegaan. Ik leef nu in een veel 
rijkere wereld, en dagelijks voel ik dat 
mijn krachten zich meer ontplooien. De 
verwijding van den gezichtskring, hel 
vermogen om het schoone meer te ge
nieten. dal geeft een gelukkige tevreden
heid.

Heeft het 
gymnasium een w 
invloed op hel beroef 
In de „confessies” der lee 
cr herliaaldelijk van iret 
geleerde op hel 
het dagelijkse!» w<

Langzamerhand merkt men, dal heel 
veel, wat men 's avonds leert, spoedig 
daarop praclisch loegepasl kan worden.

Lijdt het beroep onder hel bezoek 
aan het avond-gymnasium? Ach neen — 
in 't geheel niet. Men begrijpt veel 
meer, krijgt meer inzicht en men hoeft 
niet zoo spoedig halt le houden bij een 
„onbekende grootheid .



INHOUD VAN AFLEVERING 5.

Bladz.

Reisindrukken uit Berlijn, door Prof. Pk. Kohnstamm . . 65

der Heide 73

Paedagogische Zwerftochten, door Ida Heijermans 83

Een vergeten onderwijsprobleem, door M. J. F. Ehrbecker 89

Pogingen.

Berlijn's avondgymnasium, door A. Buining 95

Feiten en

Misbruikt Kinderwerk, door Hermien van



nemen

97

Iets over het (middelbaar) onderwijs in de 
Vereenigde Staten van Noord Amerika 

door Z. STOKVIS.

hun onderlingen samenbal 
om der schoonheio 

en heden, en een
„algemeene ontwikkeling"  

aan de jeugd bovenal handig- 
geven. Amerika, dat nog voor een deel 

>de leeft, heeft werkers noodig en niet 
in de eerste plaats denkers. Amerika is nog niet 4f; het moet 'voor 
een deel nog ontgonnen worden. Geen jeugdige veelweters behoeft 
het, maar cordatc jongemannen en vrouwen, die, na een niet te lange 
training in vakken, welke zoo spoedig mogelijk in onmiddellijk ver
band moeten gebracht worden met de zelf bepaalde of aanbevolen 
keuze van het latere beroep, de wereld in kunnen gaan om zich zelf en 
hun country, zoo mogelijk op deugdzame wijze, prosperous te doen zijn. 

Geen diepzinnigheid, geen verfijndheid, maar praktische zin en snelle 
emotie. „Onze studenten zegt de Duitsch-Amerikaan Ludwig Lewi- 
sohn in Up Stream — onze studenten komen niet naar het Hooger 
Onderwijs om de waarheid te vinden, maar om ingenieurs te worden 
of landbouwers, dokters of leeraren’'. En verder: „Indien opvoeding 
beteekent een bevrijding van den geest of een verhoogd bewustzijn 
van de historische beschaving, dan gelooft ons volk in het geheel 
niet aan opvoeding".

ij, die kennis willen nemen van het onderwijs in de Vereenigde 
Staten van Noord Amerika, hebben zich van een paar belang

rijke verschilpunten met het onderwijs in West-Europa bewust te 
worden, anders zal veel hun onbegrijpelijk en zinloos voorkomen.

Deze punten betreffen ten eerste de doelstelling van het onderwijs 
en ten tweede de organisatie.

De doelstelling van het onderwijs, voorzoover het de algemeene 
vorming betreft, is niet zonder meer wetenschap te verschaffen, de 
waarheid omtrent de dingen en hun onderlingen samenhang te doen 
kennen, schoonheid te doen aanvoelen om der schoonheid wille, niet 
een kort begrip te geven van verleden en heden, en een blik in de 
toekomst, niet het aanbrengen van 
De Amerikaan wil door zijn onderwijs 
heid, vaardigheid, paraatheid | 
in de koloniale pioniersperioc
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gedragen aan de 
ren en geestigen : 

ing van 
istheid,

i priori-redenen, met 
isloten stelsels, met gewaande Absoluten en 

zich naar concreetheid en geschiktheid, naar 
en kracht. Het beteekent open-lucht en natuur- 
tegenstelling met dogma, kunstmatigheid en de 
ïid in waarheid. Het pragmatisme wil geen resul- 

methode. De metaphysica heeft volgens James 
ze voor een bepaald begrip een naam had 

ronden, de zaak dan verder gezond was. Maar dit is verkeerd, 
i elk zulk een gevonden woord heeft men na te gaan, wat de prak-

Vandaar, dat de middelbare en hoogerc scholen in de V. St. zoo n 
geheel andere sfeer hebben dan bijv, de Nederlandsche. Men wil 
van de leerlingen praktische, redzame menschen maken, die zich dade
lijk in de maatschappij, die hen zoo noodig heeft, thuis zullen gevoelen, 
individuën, die zich zelf kunnen redden in het leven, die veel geld 
kunnen verdienen, die hun zucht naar welvaart zullen kunnen com- 
penseeren door de servtce, die zij hun medemenschen bewijzen.

Amerika heeft een om zoo te zeggen nationaal wijsgeerig stelsel; 
geen leer, die het heelal omkoepelt, een systeem, dat slechts in ijle 
denksfeer kan leven; geen leer der zuivere rede, die aardsche afkomst 
kan verloochenen, maar een stelsel, dat zijn wortels diep in de Ame- 
rikaansche aarde heeft, eruit opbloeit als een stevige boom en onder 
zijn bladerkruin gelegenheid geeft tot momenten van edele rust en 
(niet te lange!) overpeinzing. Ik bedoel het pragmatisme, waarvan 
de talentvolle en humane William James wel de bekwaamste ver
kondiger is.

Dit stelsel is onlbloeid aan de Amerikaansche aarde, zei ik. Het 
geeft haar de bloesems terug. Het is geboren uit de ruwe Ameri
kaansche ervaring en behoeften, is er de bloem van, de sublimatie, 
de veredelde methode van die grove empirie.

De leer van het pragmatisme vindt men het zuiverst en het fijnst 
tevens verkondigd in de acht „popular lectures on philosophy” ver
zameld onder den naam Pragmatism en voorzien van den ondertitel 
a new name for some old ways of thinking, van William James, wiens 
voordrachten „Zielkunde en Opvoeding" ook in Nederland door een 
goede vertaling bekend zijn.

Pragmatism, kenmerkender wijze opgedragen aan de nagedachtenis 
van John Stuart Mill, geeft in helderen en geestigen stijl een over
zicht* van de wereld-, of liever levensbeschouwing van den schrijver.

De pragmatist, zegt James, draait met beslistheid, eens en voor 
altijd, aan allerlei verouderde gewoonten, die den vakfilosofen zoo 
dierbaar zijn, den rug toe. Hij wil niets meer te maken hebben met 
abstracties, met woordoplossingen, met slechte a 
vaste beginselen, met gesloten stelsels, met gewj 
Oorsprongen. Hij wendt zich naar concreetheid en ( 
feiten, naar handelen en kracht. Het beteekent opei 
lijke mogelijkheid in tegenstelling met dogma, kuns 
pretentie van eindigheid 
taten. Het is slechts een 
steeds gemeend, dat, als 

sr
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*

igmatisme, die door de 
paedagogisch 

alle lagen van

tische kaswaarde (het woord is van James!) ervan is. Zulk een 
is geen oplossing, maar een program voor verderen arbeid.

Theorieën moeten instrumenten worden en geen antwoorden op 
raadsels, waarin wij dan verder zouden berusten. Pragmatisme’ is 
nominalisme, voorzoover het wijst op de afzonderlijke dingen; het is 
utilarisme, waar het praktische vooruitzichten accentueert, positivisme 
in zijn minachting voor een oplossing met woorden, minachtig voor 
onnoodige vraagstellingen, voor metaphysische abstracties. De prag
matist heeft af te zien van eerste oorzaken, van beginselen, van cate
gorieën, veronderstelde noodwendigheden, en zijn aandacht te geven 
aan laatste gevolgen, producten, consequenties, feiten.

Het pragmatisma bekommert zich niet om een Absolute Waarheid. 
Die ideeën zijn waar, die wij ons eigen kunnen maken, die we ver
mogen te verilieeren, die we krachtiger kunnen maken en sterker. De 
waarheid van een idee is er geen blijvend, inhaerent eigendom van. 
Waarheid gebeurt aan een idee. Zij wordt waar, wordt waar gemaakt 
door de gebeurtenissen. Pragmatisme vraagt: wat heb ik aan het 
denken, wat heb ik aan de waarheid. Het wil geen finale waarheden. 
De ideeën moeten steeds meer waar worden. Het komt er slechts 
op aan, hoe en in hoeverre het denken ons handelen beïnvloedt. De 
pragmatist neemt geen absoluut Goed of absoluut Kwaad aan; hij 
is noch optimist noch pessimist in philosophicis; hij is meliorist. De 
pragmatist ziet het Universum als een onvoltooid, nog steeds groeiend 
iets, vooral groeiend op die plaatsen, waar denkende wezens aan 
het werk zijn.

Het pragmatisme wil geen dogma's erkennen. De Italiaansche prag
matist Papini (geciteerd bij James) zegt, dat het midden door de theorieën 
heenloopt als een gang door een hotel. Tallooze kamers komen op 
dien corridor uit. In één ervan kunt ge een man vinden bezig een 
atheistisch boek te schrijven; in een kamer daarnaast ligt een man 
op zijn knieën, biddend om geloof en kracht; in een derde vertrek zoekt 
een scheikundige naar de eigenschappen van een lichaam; in een vierde 
kamer wordt een systeem van idealistische 
en in een vijfde wordt de onbestaanbaarheid 
toond. Maar allen hebben recht op 
doorheen loopen, als zij een praktischen weg i 
of uit hun respectieve kamers te komen.. . .

Aldus in het kort is de leer van het prag 
uitgebreide academische werkzaamheid, vooral op paedagogisch ge
bied, van haar verkondigers doorgesijpeld is door alle lagen van het 
onderwijs. Zij heeft daar aan wat ervaring en neiging was den edelen 
vorm van bewustheid en bezinning gegeven.

lichaam; in 
metaphysica uitgedacht 

van metaphysica aange- 
den corridor en allen moeten er

noodig hebben om in
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>ote handelshuizen, die „big 
bbits de treden naar

iets wijzen, dat ik, wanneer ik iets zal mededeelen

Ik wil hier geen kritiek op het pragmatisme geven en slechts er- 
innercn aan het wijze woord van Hermann Keyscrling over Ameri a. 

Blijkbaar bestaat er geen noodzakelijk verband tusschen de phi o- 
sophische waarde eener idee en hare beteekenis voor het leven .

Het zal den lezer nu wellicht duidelijk zijn, hoezeer de schoolsfeer 
in Amerika verschillen moet van de onze in praktijk en beginsel. In 
wat volgt zal ik in het bijzonder de middelbare scholen beschouwen, 
aangezien ik die het best uit eigen aanschouwing ken.

Het geheele onderwijs daar is doortrokken van de pragmatistische 
gedachte: hoe kan het dienstbaar gemaakt worden aan het juiste 
handelen, wat zal de leerling aan het onderwijs hébben, hoe zal hij 
de gemeenschap tot nut kunnen zijn, hoe zal zijn „efficiency" kunnen 
verhoogd worden. In een programma van een door mij bezochte High 
School (i.e. middelbare school) te New-York City lees ik: de school 
heeft tot doel de voorbereiding van toekomstige leiders in deze stad, 
door haar leerlingen in volle mate de individueele ontwikkeling i 
hunne talenten te geven.... Het is altijd het doel van de school 
weest den leerlingen de gelegenheid te geven om hun neigingen 
bekwaamheden te b epalen. Behalve opleiding voor Hooger One 
wijs, houdt de school voor haar voorname taak de eigenlijke voorbe
reiding voor het leven van hen, die het H. O. niet zullen volgen. 
Voor leerlingen, die in dit geval verkeeren, is het doel geweest: voor
bereiding tot dusdanige actieve plichten van leven en zelfonderhoud, 
zelfontwikkeling en het dienen van zijn medemenschen — in één woord, 
voorbereiding tot een goed burgerschap.

Dergelijke uitingen trof ik m.m. in verschillende schoolprogramma’s. 
Steeds is het doel der school van haar leerlingen goede burgers te 
maken, welvarende leden der gemeenschap. In dien eigenaardigen 
toon van gestandaardizeerde jovaliteit, die het publieke uiten in Amerika 
kenmerkt, worden de fellowstudents aangemaand hun plicht te doen, 
opdat zij der gemeenschap terugbetalen in „service" het kostelijke 
geld, dat zij voor hen heeft uitgegeven.

Stadsbestuur en school staan in geregeld contact. Ik bezocht een 
school in New-York, waarvan groepen leerlingen eenige dagen ach
ter elkaar bij een tak van gemeentedienst werden gedetacheerd. In 
een andere gemeente werd op de scholen een wedstrijd uitgeschreven 
voor het ontwerpen van een reclamebiljet dat de gemeente noodig 
had. Chefs van gemeentediensten houden voordrachten op de school. Dat 
doen ook chefs van groote handelshuizen, die „big business" onder
wijzen en den a.s. Babbits de treden naar den commercieelen Par- 
nassus toonen.

Ik wil hier op
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wat de

1, maar
kt. Men moet niet 

>eg tijd 
: school

bn 
handelen, dat de materieele en geestelijke belangen, 
van de menschheid bevordert. Om gelukkig te zijn moet 
zijn arbeid als zijn vrijen tijd kunnen genieten.

Nu is het te begrijpen, dat de middelbare scholen hun leerlingen 
geen lang menu van verplichte vakken voorleggen, maar dat men daar 
i. la carte eet, zooals iemand het heeft uitgedruk 
veel meer weten, dan men strikt noodig heeft. Men moet genot 
overhouden voor het sociale leven, zijn gemeenschapsplichten, de 
moet maatschappelijk georiënteerd zijn.

Zoo vindt men dan op verschillende scholen in de afzonderlijke

over de organisatie van het Amerikaansche onderwijs, nader zal be
handelen, n.I. op het volkomen gedecentraliseerde van het schoolwezen. 
Elke staat heeft zijn eigen onderwijsorganisatie en in eiken staat 
weer hebben de grootere steden volkomen zeggenschap over hun eigen 
scholen, niet alleen administratief, maar ook inzake leerplan, bevoegd
heid enz. Zoo kan op elke school rekening gehouden worden met 

gemeenschap en haar naaste omgeving noodig heeft,
In het leerplan komt de wcnsch om vooral praktische en paraat- 

handclendc menschen te vormen ook sterk tot uiting. Bij de bestu- 
deering der verschillende leerplans voelt men den invloed van mannen 
als James en N. M. Butler, de president (permanent rector magnificus, 
zouden wij zeggen) van de Columbia University te New-York City. 
Men kan die leerplans vergelijken bij de Ford-auto’s: dezelfde motor 
maar de carosserieën verschillend.

James zegt, dat de opvoeding bestaat in het organiseeren van de 
resources in het menschelijk wezen: opvoeding moet den mensch de 
kracht geven, die hen geschikt zal maken voor zijn sociale en physi- 
sche wereld. Opvoeding is de organisatie van verkregen gewoonten 
in zijn gedragingen en tendenties ten behoeve van een behoorlijke 
levenshouding (als dit althans als vertaling mag gelden van den Ame- 
rikaanschen sociaal-paedagogischen term behavior). President Butler 
noemt vijf karakteristieken als gewenschte resultaten van opvoeding: 
correctheid en preciesheid in het gebruik van de moedertaal: goede 
en keurige manieren als uitdrukking van gevestigde gewoonten van 
denken en handelen; de kracht en de gewoonte om na te denken; 
de kracht tot verderen uitgroei, en efficiency of de kracht om te doen.

Een andere bekende Amerikaansche paedagoog, Prof. Hanus, accen
tueert vooral de service, het Amerikaansche slagwoord, dat den rijk- 
wordende in zijn opgang van mogelijke wroeging moet bevrijden. 
Volgens hem is het doel der opvoeding voor te bereiden voor een 
compleet leven. Compleet leven beteekent dan zoo nuttig als mogelijk

i gelukkig te zijn. Met nuttigheid wordt bedoeld service, d.w.z. ieder 
indelen, dat de materieele en geestelijke belangen, een of beide,

de menschheid bevordert. Om gelukkig te zijn moet men zoowel 
vrijen tijd kunnen
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s richting
gelden<

zitten", maar in gegeven 
hij onvoldoende is, een herhalingsklasse volgt, dan 

zich voorstellen wat het beteekent voor dergelijke scholen 
op te maken. Ik heb echter scholen van dien aard, 
leerlingen, glad zien marcheeren. Op het gebied van 

;anisatie zijn de Amerikanen zeker niet de minderen van de Duit- 
Het systeem van kern- en keuzevakken maakt ook onnoodig 

het bestaan van verschillende schooltypen voor algemeene vorming. De 
lycea ten onzent hebben een strekking die richting uit, maar een ver
dere ontwikkeling in dien zin is bij de geldende schoolwetgeving 
uitgesloten.

Er is iets lustigs en fleurigs, iets cheerfulls in het leven van de 
Amerikaansche High School. Het zoemt er als in een bijenkorf. De 
school is werkelijk een kleine maatschappij en de deftige vormen, 
waarin zich dat jeugdige leven afspeelt, maakt het geheel buitengemeen 
amusant. Ik bezocht een groote mcisjes-High School in New-York 
City (ik heb nog bet kleurige, aardig ontworpen bezoekerspaspoort, 
dat mij recht gaf de liften te gebruiken). Deze school had als vele 
andere geen reglement, maar een heusche constitutie, die er vooral 
op berekend is de leerlingen te betrekken in de zorg voor den goeden 
gang der schoolzaken. Het doel van de organisatie is leiding te geven

staten het systeem terug van een kern van enkele verplichte va en, 
de constants met daaromheen gegroepeerd de keuzevakken, de elcctives. 
De op de meeste high schools (middelbare scholen) voorkomen e 
constants zijn: Engelsch, wiskunde, geschiedenis en natuurwetenschap, 
soms komt daarbij een vreemde taal. Het beginsel van keuzevakken 
beteekent niet een ongelimiteerde keuze. De keuze kan gedaan wor
den door de ouders, door den leeraar of door den leerling, ook na
tuurlijk wel in onderlinge samenwerking. Verschillende scholen geven 
daarvoor handleidingen met raadgevingen uit. Zoo'n handleiding kreeg 
ik van den superintendent, verbonden aan den stadsschoolraad, te 
Los Angelos. Andere scholen bebben een commissie van leeraren, 
die den ouders van advies dienen. De keuze wordt meestal gedaan 
uit de taalgroepen, de wiskundige vakken, de historische vakken en 
de natuurwetenschappen. De toekomstplannen van den leerling spe
len hierbij natuurlijk een belangrijke rol.

Sommige scholen, de groote, maken het menu al heelemaal klaar 
voor de leerlingen en geven keuze uit een 10 tot 20 leerplans, vrucht 
van verkregen ervaring. Andere scholen geven een kern van verplichte 
vakken en latenjverder de keuze vrij, voorzoover de voorraad vak
ken strekt. Als men nu nog bedenkt, dat op vele high schools_het 
uitnemende stelsel bestaat, dat de leerling niet voor alle vakken be
hoeft te „blijven zitten", maar in gegeven gevallen slechts in de enkele 
vakken, waarvoor hij onvoldoende is, een herhalingsk 
kan men zich voorstellen wat het beteekent voor d< 
een lesrooster 
met duizenden
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i levend en belangwekkend te 
Ibarc Folio’s onzer rijksonder-

good government te onderhouden, 
van zelfcontrole, hoffelijkheid, sa- 

i de wettige overheid te bevorderen.
amen

leiding
General Organisation

opgelegde 
jt het ver-

aan de activiteit der leerlingen, een 
bepaaldelijk om de burgerdeugden ■ 
menwerking en gehoorzaamheid aan 
Als de Amerikaansche constitutie, heeft ook deze grondwet haar 
dementen. Er is een besturende raad en een executieve, waar leidii 
en leerlingen zitting in hebben. Een dergelijke 
trof ik op verschillende scholen aan. De uitnemende bedoeling 
is om de leerlingen te doordringen van de portée der hun 
plichten, om leiding en geleiden te doen samenwerken tot 
krijgen van de gewenschte schoolorde.

Is het niet aardig te lezen, dat de gemeenschap van de Washington 
Irving High School (een meisjes-H.B.S.) plechtig besloten heeft „dat 
wij afkeuren de volgende praktijken en door ons voorbeeld zullen 
trachten, die op onze school af te schaffen; n.1. I. gom kauwen, II. 
het gebruik van rouge, III. het overdreven gebruik van poeder

Door het geringe aantal vakken en den geheel vrijen Zaterdag 
hebben de leerlingen volop gelegenheid zich te wijden aan het sociale 
gedeelte van het schoolleven en aan outdoor activities. Tal van school
clubs van den meest verscheiden aard (ik telde er op één school 25!) 
van muziekverenigingen tot clubs, die ten achtergeraakte leerlingen 
„bijwerken”, vindt men genoemd in de schoolprogramma's en in de 
uitmuntende verslagen van het schooltoezicht. Hoe verschillen die 
verslagen van onze overzichten! De Amerikanen weten hun cijfer
materiaal door hun pittige toelichtingen 
maken. Kan men dat van de onhandell 
wijsverslagen zeggen?

Allerlei kleine commissies, squads, belasten zich met schoolkarweitjes: 
het openzetten der ramen, de orde op de corridors, het letten op de 
kapstokken enz. Er zijn schoolspaarbanken, schooldrukkerijen, waar 
de leerlingen zelf alle drukwerken voor de schooladministratie drukken; 
de lunchrooms, waar vaak voor duizenden dollars ’sjaars omgaat, 
worden door leerlingen beheerd. Op de scheikundelessen worden de 
voedingsstoffen voor de lunchroom onderzocht. En men eet er goed 
in zulk een schoollunchroom, ik weet het bij ervaring!

Groote zorg wordt besteed aan het optreden-naar-buiten der leer
lingen. Goede manieren, gepaste vrijmoedigheid, „uiterlijke welspre
kendheid”, behavior, daarop komt het aan. En daarin bereikt men 
ook wat. In optima forma werd ik, de foreign visitor, door de direc
trice van een gemengde High School te Los Angeles aan het bestuur 
der leerlingenorganisatie voorgesteld, een stel frissche, abl-bodied 
jongens en meisjes. Eerst een stevige shake-hands en toen een kort, 
pittig speechje van den voorzitter, alles gemakkelijk, vrijmoedig, vlot, 
ongedwongen en vooral opgewekt.
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vaart, van het

Het was ook te Los Angeles, waar ik een Manual Art High school 

van ongeveer 5600 leerlingen bezocht. Daar werd mij, zoo pas. van 
de schoolpers, een royaal octavo boekwerk overhandigd, het jaar
boek der school, een soort studentenalmanak, maar dan in groot for
maat. Deze school, van een nog niet veel verbreid type, geeft den 
leerling behalve onderwijs in de zoogenaamde „academische vakken , 
d.w.z. de gewone schoolvakken, ook onderricht in het fijnere hand
werk. Hier werken de beginselen van John Dewey, later op eigen 
hand door Kerschensteiner in München toegepast.

Wat den vreemdeling, en vooral wellicht den Hollander, moet 
treffen bij het bezoek aan Amerikaansche scholen is het bezige, leven

den gang van zaken. Men 
geprolongeerde picnic. Woont men lessen 

Ische degelijkheid eenigszins verbaasd, want 
onderwijs in den zin van 

ons peil. Maar toch, maar toch .... bekruipt 
i konden wij op onze scholen maar iets van de 
opgewekte gemeenschapsleven, ja zelfs iets van 
der Amerikaansche school krijgen!

dige, onbezorgde bovenal in den uiterlijkt 
krijgt den indruk van een g 
bij, dan staat onze Hollandse 
kwantitatief noch kwalitatief staat het 
kennis aanbrengen 
ons het verlangen: 
rappe vaart, van het opgewekte 
het luchtige idealisme der Amerii 

Ik weet wel, dat het Amerikaansche schoolleven de zelfde min 
gunstige eigenschappen vertoont (hoe kan het anders?!) die in het 
geheele Amerikaansche leven den bezoeker treffen: een gebrek aan 
geestelijken diepgang, een surplus aan naïef optimisme, een te sterk 
geloof aan het groote gebaar en het dierbare woord, een zin naar 
materieele grootheid, aan kwantiteit.... maar toch zou ik wenschen, 
dat onze scholen meer dan totdusverre iets leerden van het Anieri- 
kaansche schoolleven, iets van hun hilaritas, iets van hun organisatie, 
iets van de solidariteit tusschen leerlingen en schoolleiding vooral. 
Ik durf dit wenschen, omdat ik geloof, dat wij de fouten van de 
Amerikanen niet zullen overnemen, daartoe zelfs door onzen aard 
niet in staat zouden zijn, maar ik denk mij een gelukkige vermenging, 
van Hollandsche degelijkheid, waar toch wel een deel zwaar-op-de- 
handheid in is, met de naar oppervlakkigheid neigende Amerikaan
sche luchtigheid; een huwelijk van onzen soms wat doffen ernst met 
de ietwat luidruchtige Amerikaansche opgewektheid; een samengaan 
van onze toewijding voor onvermengd zuivere kennis met den zin der 
Amerikanen voor de dingen des dagelijkschen levens, onze eerbied 
voor de school met hun genegenheid voor het schoolkind.

Prof. Huizinga heeft al opgemerkt, dat er wellicht meer amerika
nisme in ons maatschappelijk leven is binnengedrongen, dan wij opper
vlakkig denken. Een klein scheutje van dat amerikanisme in ons 
schoolleven (er zijn al druppeltjes binnengelekt) zal geen kwaad kunnen.



r

105

schen, 
hooger i

Waar men het heeft beproefd, is men er niet slecht bij gevaren.
De organisatie van het schoolwezen in de Vereenigde Staten ver

schilt wel zeer van de onze. Geen centralisatie, geen uniforme of 
bijna uniforme leerplans, geen subsidiestelsel voor bizonderc scholen, 
geen stramme bevoegdheidseischen, geen algemeen automatischen over- 
gang van middelbaar naar hooger onderwijs

De Vereenigde Staten kennen geen ministerie van Onderwijs, al 
gaan er in den laatsten tijd stemmen op voor de oprichting van Fedcral 
Educational Department. Amerika kent slechts een federaal Bureau 
of Education in Washington D. C., ondergeschikt aan het departe
ment van Binnenlandsche Zaken. Het verzamelt statistieken, doet 
researchwork, geeft surveys, maar heeft wetgevende noch regelende 
bevoegdheden. Deze bezit alleen de afzonderlijke staat voor eigen 
grondgebied, zooals ook elke staat zijn eigen strafwetgeving, zijn 
eigen wijze van executie heeft. Een Zuidelijke staat, laten we zeggen 
een der Carolinas, zou geen inmenging van de Unie dulden, waar 
het betreft zijn onderwijspolitiek ten opzichte van de negerbevolking. 
Al is er een neiging tot nivellecring, standaardizeering ook op dit 
gebied, althans naar uiterlijke organisatie, in de verschillende staten, 
toch houden ze angstig vast aan eigen beheer binnen hun grenzen. 
Herinnert U maar het beruchte apenproces in den staat Tenessee, 
waar de grondwet het onderwijs in de evolutieleer verbiedt en waar 
de snoodaard, die die wet heeft willen ontduiken, het onderspit moest 
delven, niettegenstaande de geheele verlichte wereld op zijn hand 
was. Het gevolg van die autonomie is, dat het onderwijspeil in de 
verschillende staten aanzienlijk kan verschillen, dat Harvard en Yale 
zich ver verheven kunnen achten boven de hoogescholen van 1 enessee 
en Mississippi.

Deze decentralisatie strekt zich ook uit tot binnen het 
bied van den afzonderlijken staat. Ook de 
eigen territoir baas zijn. Los Angeles 
California gaan op 
zich niet te storen

: grondge-
' groote steden willen op 

en San Francisco in den staat 
onderwijsgebied ieder hun eigen gang en hebben 
aan eenig staatstoezicht. Surveys, gehouden in 

staten als Florida, Mississippi, Texas, Utah, toonen de groote ver
scheidenheid. Deze surveys zijn nu in de mode; een zwerm van ervaren 
en theoretisch onderlegde onderwijsmannen strijkt neer over den 
staat. De survey van Texas is uitgewerkt in acht dikke deelen, vol 
van belangwekkende bizonderheden 1

Dit verschil in peil, in leerplan, geeft ook eigenaardige moeilijk
heden bij de aansluiting van middelbaar en hooger onderwijs. Niet 
als bij ons geeft de middelbare school na een eindexamen automati
schen overgang naar het H. O. In de verschillende staten afzonder-
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lijk zoekt meu tsaar *x*$ds. die de oumiddellijkr aanshiiting van high 
school naar collcgs' ctt uutvers\v kuutteu bevorderen. In den staat 
Michigan bi»v. waarin de millioenenstad Chieago ligt, heeft de univer- 
siteit een ondersoek ingeateld naar het peil van de verschillende high 
schools in den staat en van de resultaten van dit onderzoek laten 
afhangen of de toegang tot het II. O. zonder verder examen 
geschieden, Locale omstandigheden werden daarbij intact gek 
Men wilde alleen maar constatecren, of het algcmccnc ontwikkel! 
peil der school gemakkeliiken overgang' harer leerlingen naar 
hooger onderwijs rechtvaardigde.

De zoogenaamde New England staten, die door gelijke historie 
«enigszins een cultureel geheel vormen, maken een lijst op van high 
schools, die zii accrediteeren. De leerlingen van de geaccrediteerde 
high school worden dan ,geëxamineerd’’ vanwege de universiteit. Dit 
stelsel heeft het voordeel, dat de high schools er naar streven het 
door het H. O. gewenschte peil te bereiken. Het examen is zóó 
ingericht. dat de high school zich kan blijven aanpassen aan de plaat
selijke omstandigheden. De differentiatie naar locale toestanden blijft 
dus onaangetast en het competitiebegrip heeft toch zijn goede uit
werking. Dit begrip werkt ook door de concurrentie waar het fede
rale betrekkingen betreft. Vroeger werden zoo goed als alle federale 
of rijksambten met leden van de partij, die bij de presidentsverkie
zingen de meerderheid had behaald, bezet. Thans worden steeds meer 
betrekkingen aan die partijkeuze onttrokken en slechts opengesteld 
voor hen, die aan een federaal examen (staatsexamen zouden wij 
zeggen) hebben deelgenomen en daarin geslaagd zijn. Eerzuchtige staten 
trachten hun onderwijs op zulk een peil te brengen, dat hun onder
danen met kans op succes aan dusdanig exa'men kunnen deelnemen.

Vergeleken met de strenge omlijning bij ons vertoont Amerika dus 
een mnzaielc-achtige verscheidenheid.

Een dergeiijke ■> er scheiden heid vertoont ook de salarieering der 
leerkrachten. Het ender-» iyspeil en «Ie salarieering zullen wel in wis- 
sei-verkn^ In 1924 was het gemiddelde salaris
van >erkr*rxte«i *et li^er en midd<dbaar onderwijs in den staat

>**r, in den staat California 1820, in
777, 4%’’ Denk hierbij, dat de koopkracht van

rUrt do!l»r aivnn zien I lollandHchen rijksdaalder.
JzOö- H'ZxZjp'Mijir. 4^ z/a/Iaz zie leerkrachten zooveel vrouwen
zijn; Hij. nat i-.-trr «Zij* Zjjzz *l*zf<(« '//« VMI’ <lc leerkrachten man
den. Mj He' iMi'tdalh-.rtr /zzzg geen s/*. De mannen kunnen
irt HtwiHHss en «dólled létrVtzw zweet verdienen dan in de school. 
Hef beknort frtf 'SnMgzMiwdw itiiilliwIlJklirtlrH In «lil wonderlijke
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Upton 
bladzijden 
j van de a

niet in Amerika. De 
voor openbaar onderwijs

en weinig geacht

te geringschattend spreekt Prof. Huizinga in zijn fijn boekje „Amerika 
lend" over the Goose-Step als een „boekje” van Upton Sinclair.

i een stevige octavo van een kleine vijf honderd bladzijden com- 
een groot aantnl aanklachten tegen de schending van de acade-

en bewonderingwekkende land, dat men wel veel geld over heeft 
voor de materieele verzorging van het onderwijs, voor laboratoria, 
gymnasiums, voor swimming pools e.d., maar het menschcnmateriaal 
onderbetaalt. Men acht onderwijs geven eigenlijk niet zoo'n verheven 
bezigheid. Voor het onderwijs heeft men eerbied, voor hem die het 
geeft niet zoo zeer. Het doet denken aan de verhouding van de Rus
sische maatschappij voor haar geestelijkheid, die, ondanks den eerbied 
die men voor den godsdienst heeft, slecht betaald 
wordt.

Met het academisch onderwijspersoneel staat het niet veel beter. 
De instructor, de assistent professor, de associate professor worden 
meestal maar karig betaald en leven vaak een schamel leventje. Ook 
met hun rechtspositie is het meestal slecht gesteld, evenals met die 
van het lagere personeel. Men leze er Upton Sinclair’s The Goose 
Step ') en The Goslings maar op na en vooral ook het voortreffelijk 
boek van Sinclair Lewis, Martin Arrowsmith.

Ook met de bevoegdheden is het vreemd gesteld naar onze maat
staf. De voorbereiding voor het docentschap begint pas in de laatste 
jaren de algemeene aandacht te krijgen. Uitnemend werk op dit ge
bied verricht het Teachers College van de Columbia University en 
in navolging daarvan de ook aan andere universiteiten opgerichte 
Teachers Colleges. Het Bureau of Education berekent (1924), dat 
slechts 20 °/o van het aantal benoodigde leerkrachten als zoodanig 
opgeleid zijn. Zelfs een groote staat als Pennsylvania is nog pas be
gonnen met verbetering in die toestanden. In vele staten heeft het 
meerendeel der onderwijskrachten amper een high school afgeloopen. 
Vooral de rural schools, dorpsscholen zonden wij zeggen, lijden aan 
gebrek aan behoorlijk opgeleid personeel. Van de plattelandsonder
wijzers in den staat New-York, een staat die wat intellectueel peil 
betreft aan de spits staat in Amerika, hadden in 1924 slechts 6% 
een normale opleiding gehad.

Subsidie aan bizondere scholen kent men 
staten zeggen: wij zorgen zoo goed mogelijk

') Wel wal t 
levend en denkc 
Dit „boekje" is 
pres druk met i 
mische vrijheid.

Onder die aanklachten zijn er stellig, die onjuist zijn, of overdreven, maar 
zeer zeker ook vele, die volkomen waar zijn. Trouwens in de liberale »-eeklie.< 
leest men herbaaldelijk van gebeurtenissen in het academische leven van de soort, 
die Sinclair op de kaak stelt.
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en zij die om welke reden dan ook andere scholen wenschen, moeten 
die dan maar zelf bekostigen., In één staat, ik meen de staat Oregon, 
heeft men zelfs willen verbieden, dat de kinderen een bizondere school 
bezochten! Ook de confessionecle scholen krijgen geen cent staats
geld, evenmin als de kerkgenootschappen. De scheiding van kerk en 
staat in Amerika is volkomen. Toch neemt het bizonder onderwijs 
toe in Amerika, inzonderheid dat der Roomsch-Katholieken. Op het 
totaal aantal leerlingen der middelbare scholen komen slechts 6 % 
leerlingen van particuliere scholen voor. Aan de godsdienstige be
hoeften der leerlingen wordt voldaan door een uitgebreid Zondags- 
schoolwezen of vacantiebijbelcursussen e.d. Een vrij groot quantum 
der bizondere scholen zijn standenscholen, waarvan men er steeds 
ettelijke geadverteerd vindt in de Amerikaansche magazines onder de 
aanlokkelijkste opschriften. Onder de private schools zijn ook veel 
zoogenaamde Progressive schools, waar allerlei radicale experimenten 
genomen worden. Men leze hierover het mooie boek van John Dewey, 
Schools of to-morrow.

Laat mij het hierbij mogen laten, al zou ik nog graag meer willen 
meedeelen over het Amerikaansche onderwijs, dat in al zijn geledingen 
zulk een merkwaardige weerspiegeling is van de cultuur en maatschappij 
in het land, waarover men eigenlijk nooit uitgepraat is, als men het 
eenmaal heeft bezocht.

In hun veelzijdigheid en tegenstrijdigheid, in hun dwaasheid en ernst, 
in hun soms wreede grofheid en zachte menschelijkheid, in hun zelf
voldaanheid en neiging tot zelfkritiek, in hun oppervlakkigheid en 
grondigheid, in hun zelfzucht en opofferingsgezindheid, in hun kudde
geest en individueelen zin zullen „mensch en menigte" in Amerika niet 
steeds behagen maar altijd belangwekkend zijn.

Geraadpleegde boeken.
William James, Pragmatism 1908.
J. F. Brozvn. The American High School 1922.
Arthur Feiler, America seen through German eyes 1928.
Educational Yearbook of the International institute of Teackers 

College 1924, 1925.
Upton Sinclair. The Goose-Step (1928).
J. Huizinga, Amerika levend en werkend (1926).
M. C. van Mourik-Broekman. Amerikaansche Cultuur in de praktijk 

(1927).
Helmer Key. Amerikareise 1922.
André Siegfried, Amerika. 1927.
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Pogingen in Bergland 
door HERMIEN VAN DER HEIDE.

maar van

naam van Dr. Fritz "Wartenweiler, de 
Kopenhagen kwam, om „mensch” te 
:n door 'n toeval, met de Decnsche 

werd door deze 
zou zijn

A 1 sinds jaren ken ik den
man, die als student naar 

worden, die, men kan het noemer 
Volkshoogescholen kennis maakt en zoo gegrepen 
„Werkstatten der Sonne", dat hij voelde, dat zijn levensdoel 
hetzelfde werk in Zwitserland, zijn vaderland, te vestigen.

Een klein, bezield boekje schreef hij over zijn ervaringen in Dene
marken, „Ein Erlebens”, een boekje, dat mij in m'n studiejaar in 
Denemarken was als de stem van een landgenoot in den vreemde. 
Hoe gemakkelijk krijgt men in Denemarken het gevoel, dat men niet 
in een werkelijkheid leeft, maar in een gefantaseerd sprookjesland. 
Ewald Banse schrijft in z’n moderne aardrijkskundeboek „Landschaft 
und Seele" over Denemarken: Wat voor een land is dit toch? Hier 
is geen haast, noch geworstel, hier is geen strijd. Hier neemt men 
het leven waar, rustig en vanzelfsprekend. Hier is alles schoonheid, 
zij ’t dan een tikje weemoedig. Wij grijpen niet naar de sterren, maar 
wij houden het leven vast, geheel rustig, zie je — zoo. Is dat niet 
schoon ?

En verder: land en volk zijn een wonderschoon verhaal, een 
zoo lieflijk en teeder, als nergens op de heele wereld bestaat.

Men wil het niet gelooven, knijpt zichzelf in den arm en vraagt: 
Slaap ik, kan ik hieruit wakker worden, of is het zoo? Dan komt 
er van een andere vreemdeling een geschriftje, waarin je eigen erva
ringen geboekt staan en je voelt je er eenigszins in gerechtvaardigd.

Er leeft in Europa, vertelt Dr. Wartenweiler in een geschriftje 
van 1921, weinigen kennen het, een heel klein volk, dat het ideaal 
van een volk meer heeft benaderd dan alle andere. Weliswaar zijn 
ook de Denen geen engelen en ook hun land is geen paradijs. Maar 
hem zou ik nog moeten vinden, die, na een langer samenzijn met de 
landelijke bewoners van de Deensche eilanden, niet den indruk kreeg: 
hier is wat bijzonders gebeurd. Hier is een vereeniging van practisch 
en geestelijk leven tot stand gekomen, die men in andere plaatsen 
tevergeefs zoekt.

Beschaafde mannen en vrouwen bebouwen den grond, niet de 
„gestudeerden”, maar boeren en hardwerkers staan aan het hoofd van 
de gemeenten en van de coöperatieve bedrijven en vertegenwoordigen ’t 
„volk” in verschillende raden; school en kerk zijn niet de zaken van 
dominees en onderwijzers, maar van de lidmaten en de ouders. En
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moet niet alleen 

worden.

r en daarboven, die in het leven staande.

opvoeder wil zijn; 
:id, het leven niet

van eiken dag waait 
zat Dr. Wartenweiler op 

Is let 
i op een 

zijn vaderlijk! 
de school

over het gel 
Als leerlit

Volkshoogcs 
telt hij van

een eeuwigheidswind.
de banken der Deensche 

:eraar terug en graag ver- 
bij een komst van Volks- 

ten vriend Alfred 
waar hij een tijdlang 

. het

er niet. Een land heeft zijn eigen 
in graad) met de Deensche Volkshoogcschool 

minder door voordrachten wordt onderwezen en incer door 
Wezenlijker verschil is, dat ook het gemeenschappelijk 
is en tuin op het schoolprogramma een plaats inneemt. 

En niet alleen, om in lichamelijk werk een tegenwicht te vinden voor 
de eenzijdige, ongewende hoofdarbeid. Dan had men kunnen volstaan 
met toevoeging van gymnastiek en spel. De reden is meer princi-, 
pieel. De school moet niet alleen een theoretische levensgemeenschap 
zijn, ook de proza van het dagelijksche leven moet gezamenlijk ge
leefd en beleefd ,

Achterin „E neus Blatt" staat een soort geloofsbelijdenis van de 
„Nuszbaum". Hieruit eenige, onvolledige, aanhalingen.

Wie bezoekt dit kuis?
Jonge menschen van 20 jaar 

hulp zoeken voor geestelijken g 
De boer, die niet alleen voortdurend wil maaien, mesten, oogsten; 
de arbeider, die ’s avonds en Zondags over zin en doel van het 

leven denkt;
de onderwijzer, die niet alleen schoolmeester, maar < 
zelfs de studeerende, die, ondanks zijn gelecrdhei 

Wat doen zij in de „Nuszbaum" ?
Zij werken gezamenlijk in huis, veld en werkplaats, zij bespreken 

de gewichtigste vragen van het leven, niet in de school — in de kamer 
of buiten; zij lezen met elkaar of alleen, zij schrijven, zij spreken, zij 
doen gymnastiek; zij zijn blijde en verzamelen zoo „in de stilte” schat
ten voor den „wereldstroom”.

Wat belooft men hen?

jcheele leven 
ling 
ischool. Later keerde hij als 
■ het oogenblik, waarin hij 

>chool-docenten in Noorwegen, 
sn ontmoet, de directeur van < 

leeraar was. En dan zegt Alfred Poulsen tot hem: „En nu moet 
ernst worden met je plannen”.

Met die woorden in zijn ziel gegrift, keert hij terug naar Zwit
serland. Dan volgt de „Nuszbaum-periode, waarvan twee kleine 
boekjes „Blatter von Nuszbaum" en „E neus Blatt von Nuszbaum”, 
respectievelijk van 1921 en 1925, ons vertellen.

Van een ideaal, in Denemaken gewekt, begint hier de eerste 
wezenlijking. Overgeplant wordt 
gewas. Verschil (alleen 
is, dat er 
bespreking. 1 
werk in huis
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, geen geschiktheden of vaardigheden, 
:n oplossing van raadsels, geen hemel, 

steun in alles, wat ’t leven moeilijk maakt.

>gen fUr 
„Nusz-

/engenoemde boekje „Bildungsbestrebungen fllr Erwach- 
voordracht, gehouden voor de Zentrale Fortbildungskurs 

des Bernischen Lehrervereins, staat veel geschreven, wat we als de 
ondergrond van Dr. Wartenweilers werk kunnen zien. Sterk voelt 
hij het onnatuurlijke, wat er in alle opzettelijk ontwikkelingswerk 
kan zitten. Ieder, die niet in blinde ijver voortdraaft op de paden 
van ontwikkelingswerk, moet dit zien.

Geen getuigschrift of diploma, 
geen algemeene ontwikkeling, geer

Zoo mogelijk wat hulp en
Waarheen na een verblijf in de „Nuszbaum"?
Niet op hoogere scholen, niet naar nieuwe cursussen ■— terug in't 

beroep en de oude kringen.
Ook in het frissche, kernachtige boekje „Bildungsbestrebunj 

Erwachsene" van 1928 spreekt Dr. Wartenweiier over zijn , 
baum’’-werk.

In de lessen werd niet gestreefd naar een objectieve weergave der 
stof. „Nu leerde ik pas,” zegt de schrijver, „wat ik vroeger Grundtvig 
al napraatte: Hij is nog niet geboren, die iets begreep, alvorens het 
bemind te hebben.

Politieke belangstelling stond op den voorgrond. Dat verontrustte 
den leider aanvankelijk, omdat zijn leerlingen bestonden fen uit roode 
communisten èn uit de Witte Gardist, die in de kast de gummistok der 
burgerwacht bewaarde. Maar tot zijn verbazing merkt hij, hoe de 
meesten na eenige weken hun politieke kruit verschoten hebben en hoe 
de belangstelling zich richt op vragen van zedelijk en religieus leven.

Tot 1926 heeft de „Nuszbaum" bestaan. En nii heeft ’t streven 
van Dr. Wartenweiier andere vormen aangenomen. Twee inrichtingen 
voor meisjes, Casoja op de Lenzerheide, van Frl. Ruëgg en Neukirch 
a/d. Thur van Frl. Didi Blumer, hebben meer levensvatbaarheid ge
toond, dan de „Nuszbaum” voorloopig. Het is gemakkelijker meisjes . 
naar Volkshoogescholen te krijgen, dan jonge mannen.

Dr. Wartenweiier verwisselde zijn klein wereldje in de „Nuszbaum" 
voor ’t wijdere gebied van den zwervenden prediker. Nu de menschen 
niet tot hem komen, gaat hij naar de menschen. Tot misschien de 
tijden rijpen om zijn streven beter te doen slagen.

In Zweden kwam ik voor eenige jaren in aanraking met een van- 
dringsprest, een zwervende prediker, die van boerenhof naar hof 
trekt, en de menschen particulier of in groepen, zijn geloof verkon
digt. Zoo’n bestaan lijkt eenigszins op datgene, dat Dr. Fr. Warten
weiier nu in de wintermaanden leidt, zij 't dan dat zijn trektochten 
georganiseerder zijn. Hij weet eiken dag, waar er op hem gerekend 
wordt.

In het bov<
sene," ’n
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te doen begrijpen. 1 
is het ingeschakeld in een 
komen voort uit een inner! 
En hun werking 
Innerlijke groen 

Niet de 
in die ' 
schicdt

ons ook niet vaak af: is in wezen-dit alles wel zinvol, 
organiseer, al dat gedoe, dat uit-de-huizen-gehaal, dat bren- 
ciingen, waarvan men niet weet, wat zij opwekken, of zij er 
wel toe bijbrengen levensgeluk te vergrooten, eigen krachten 
ontplooien? Wie heeft niet, als hij met een aankondiging 

. nog zoo belangrijke lezing of club kwam in een gezin, dat 
l was, waar de innerlijke saamgebondcnheid de kamer vulde 

en echte huiselijkheid, wie heeft dan niet hel gevoel 
ga terug, of ontschoei je voeten. 'Want het is heilige grond, 
je staat. En je bent met al je gedoe maar een prutsmensch 
gaafheid 1

Vragen wij 
al dat georj 
gen van dii 
werkelijk 
te doen < 
voor een 
vereenigd 
met warmte 

waarop 
bij deze

En dan nog. al weten wij, dat deze gezinnen uitzonderingen zijn, 
dat het juist is door de breuk in de gezinsgeslotenheid, dat ontwik
kelingswerk z’n rechtvaardiging krijgt, dan nog zijn er vragen, die 
ons doen wankelen. Waarom deze opzettelijkheid, waarom hiervan 
een beroep gemaakt? Ligt niet het wezenlijke in het onopzettelijke, in 
de niet gewilde invloed van den een op den ander?

van den leerling samenvalt met de begaafdheid 
ïster, daar is de volkshoogeschool, zegt Ludwig

Waar de behoefte ■ 
van den leeraar of mees 
Schröder, de Deen.

Zijn er, als dit waar 
voortjagende menschen i 
hoogeschool dan niet 

■ ateliers, in verhouding 
meisje? Ongetwijfeld, 
iets anders.

De honger is groot, en er zijn menschen, die een te veel in zich 
voelen, die weten dat zij spreekbuizen zijn van grooter dingen dan 
zijzelf, dat in hen het begrip leeft, sterk genoeg, om ook anderen 
meer te doen begrijpen. Hun woord is niet opzettelijk, ook niet al 

georganiseerd verband. Hun bcmoeiïngcn 
'lijk moeten en zijn daarom vanzelfsprekend. 

;ing kan zijn als die van een regenbui op te droge aarde, 
leikracht kan er door worden gewekt.

organisaties van ontwikkelingswerk doen het, maar de werkers 
verbanden. Evenwel: buiten al dat min of meer officiecle, gc- 
t zoo oneindig veel ontwikkelingswerk, waarvan nooit gesproken 

geschreven wordt en dat van overgroote waarde is. Op dat gebied 
in het ontwikkelingswerk in het klein, ligt er voor elk een taak.
Hierover schrijft Dr. Wartenweiler:
„Kunt u niet in een afgelegen dorp twee of drie menschen bij 

verzamelen en eenvoudig met hen zingen, zonder bijgedachten -•

s, gebouwen en vereenigingen en daarin zich 
noodig voor ontwikkelingswerk? Is de volks- 

overa! mogelijk, op 't land, in de fabriek, in 
van ouders, kinderen, arbeidgeefster en dienst* 
maar daarnaast is er toch ook behoefte aan
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van menschen, die 
van deze dringende

concours, uitvoering of lauwerkrans? Durft 
tellen, wat u in ’ 
zien heeft, wat u ir 
hoorde? Speelt u 
dorpsgenooten liever 
dan een concert, waar 
met 'n paar bekenden < 
veel van voge 
Of die zondei 
zijn? Of die d;

na de dagtaak volbracht kan worden, zal 
gedaan moeten worden

s hun kracht tot oplossing

,„r ik,”

u aan anderen iets ver- 
t bijzonder aandoet, iets, wat u buiten uw dal ge- 
een boek hebt gelezen, of van 'n belangrijk mensch 
guitaar of luit? Gelooft u niet, dat eenige van uw 

een muziekavond van hun schoolmeester hebben 
■ zij toch niets van begrijpen? Heeft u geen lust 
een collega te bezoeken, die zoo merkwaardig 

jelleven weet, die van eiken steen z’n geschiedenis kent? 
erling op de afgelegen boerderij, die astronoom had willen 

laglooner en kluizenaar, die geestiger kan vertellen dan 
de oude Uilenspiegel?

Naast al dit werk, dat i 
echter, denk ik, ook werk 
van 's morgens tot 's avonds 
opgave willen of moeten geven.

„Tot die menschen behoor ik,” zegt Dr. Wartenweiler.
En die hem, zooals mij te beurt viel, mee heeft kunnen maken op 

zijn zwervende praattochten, ervaart de waarheid daarvan. Want 
hier is een rijkdom aan innerlijke ervaring, gepaard aan een vermo
gen om uit te geven zoo sterk aanwezig, dat men begrijpt, hier te 
doen te hebben, niet met een „wollen’’, maar met een „mUssen”.

Dr. AVartenweiler komt! In elk dorpje, waarin ik kwam, in ’t 
Engadin, Deceipber 1928, stond het als een blijde mare aangeschreven.

Want Dr. Wartenweilcr brengt allerlei mee, dat de eentonigheid 
van den langen winter kan verbreken. Het sterkst ervoer ik dat wel 
in 't Münsterdal, dat afgelegen oord dicht bij de Italiaansche grens, 
dat vooral 's winters eenzaam is, omdat er dan geen auto’s mogen 
rijden. Van het verkeer is men buitengesloten en daardoor zitten de 
menschen in grooten materieelen nood. De meisjes vinden ’s winters 
en ook vaak ’s zomers, hun weg over de Ofenpas naar St. Moritz, 
of Davos of Arosa en gaan in betrekking in hotels. Een kleine mate- 
rieele verbetering, maar een nieuwe geestelijke misère. Want hoe komen 
zij terug, als zij maandenlang met geld hebben zien smijten, als zij 
hebben zien verteren, waarvoor niet met ernst gewerkt is, als zij in 
een omgeving geleefd hebben, waarin menschen beoordeeld worden 
naar de hoeveelheid geld, die zij uit kunnen geven? Wie de achterzij 
van het Zwitsersche leven wil leeren kennen, moet „ Die neue Schweiz” 
van L. Ragaz lezen, en* hij voelt het geestelijk nadeel, dat Zwitserland 
lijdt bij het materieele voordeel, dat de beroemdheid in het buitenland 
meebrengt. Vooral sinds den oorlog groeide het nadeel, nu het tot 
mode werd ook ’s winters naar Zwitserland te komen, nu men niet 
meer komt uit louter belangstelling voor de wondermooie natuur- 
schatten.
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uit Sc 
hü

o landbouw

„Ja, als de vreemdelingen maar ga: 
„maar ze zijn voor ’t grootste deel heeren gew< 
Zwitser de knecht! We hebben ons ook gewend de 
de vreemdelingen?” tot uitgangspunt van onze handel 
Wij stellen ons ten toon, onze bergen, onze meren, onze z< 
land is er niet voor ons, maar voor 
verheven bergtop is, daar bestaat zij, opdat met 
laar gemakkelijk naar boven komt; 
een buitengewoon mooi plekje aarde 
schiedt, opdat een hotel kan worden get

Deze vreemdelingen-industrie is ook daarom een 
voor het karakter van het Zwitsersche volk, omdat zij c 
makkelijke manier inkomsten geeft. De Zwitsers worden 
’t hotelbedrijf, vertelde een dominee me. Vroeger, 
waren op landbouw en veeteelt, pakten zij flink 
lanterfant'

nationaal gevaar 
op zoo’n ge- 
i lUssig” van 

toen zij aangewezen 
aan. Nu lecrcn zij

isten waren,” zegt Prof. Ragaz, 
heeren geworden.” En de vrije 

le vraag: „"Wat trekt 
dingen te maken.

ccden. Zwitser- 
de vreemdelingen. Waar een 

een bergbaan de rnake- 
waar de hand van den Schepper 

gevormd heeft, daar is dit ge- 
gebouwd.” .

laarom

Het Miinsterdal ligt ’s winters afgelegen. Vertelt men aan de gene 
zijde van de Ofenpas, dat men naar ’t dal wil, dan ontstaat er be
langstelling, alsof men 'n miniatuur Noordpoolreisje wenscht te maken, 
Het lijkt er dan ook wel op, ’n uur of 8 in de open postledcn. ’n 
Vijf- of zestal sleden achter elkaar, de voorste en achterste worden 
gemend, tusschenin loopen de paarden vrij, krijgen alleen ’n „hiest” of 
„hoi”, als zij lui of moe worden. En dan maar voort, urenlang door 
de puurste sneeuwlandschappen, ’n Bad van zuiverheid.

De koetsier. Zou ’t een typische Zwitser zijn? Hij is in het Natio- 
nalpark opzichter geweest, ’n Mooie instelling, dat Nationalpark, 
waar plant en dier ongestoord in den natuurlijken staat mogen leven 
of sterven. Hij vertelt aardig van zijn vorig werk, ook over zijn be
langstelling in plant en dier. Graag zou hij er meer over willen lezen, 

geld om boeken te koopen heeft hij niet en uit de bibliotheek 
>chuls laten komen, kost ook te veel — „leider, leider,” besluit 

mompelend. Onderweg in elke herberg, ik meen viermaal, drinkt 
hij telkens ettelijke glaasjes, om de warmte te bewaren. „Leider, 
leider”, denk ik. Na de derde aanlegplaats, als we van paarden 
wisselen, begint hij aan z’n levensbeschouwing.

„Lcben und leben lassen”, ’n Dominee in ’t Miinsterdal zegt, dat dit 
kenmerkend is voor ’n type, dat er hier veelvuldig ontstaat, ’t slappe, 
gemakkelijke, met alleen een negatieve levensbeschouwing.

Er zijn enkelen, die diep gegrepen zijn door de misère van ’t Mün- 
sterdal. Nu nog, nadat hij ai jaren dood is, leven in alle dorpjes van 
’t Miinsterdal de verhalen na over die jonge, begaafde dominee Wol-
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fensberger, die een tweede Gottfried Keiler had kunnen zijn, die be
gon, zooals vele jonge idealistische predikanten beginnen, met ’t ge
voel zijn leven te willen offeren om alle nijpende nood te lenigen. 
Zijn traktement gaf hij aan alle arme gemeenteleden. Toen hij ’t dal 
verliet, had hij nog „drei Rappen". Hij voelde dat zijn woorden niet 
konden doordringen, waar de bestaansstrijd zoo hevig was. Hij be
gon voor materieele verbeteringen te werken, maar men begreep niet, 
waar hij zich mee bemoeide. Miskend werd hij en zijn teleurgesteld 
idealisme uitte hij in proza „Köpfe und Herzen", „Narren der Liebe” 
e.a., waarin de MUnsterdalbewoners zichzelf en hun buurman terug
vonden en ook de eigen levensgeheimen, die zij hun dominee toever
trouwd hadden. Ónmogelijk was nu een verder samengaan. Weg 
moest Wolfensbergcr — maar zijn geest leeft nog in ’t Münsterdal, 
„al hebben wij hem nooit begrepen,’’ volgens een oude boer.

Wat in Wolfenbergers verhalen benauwt, is het beklemmende ge
mis aan stroom. Alles blijft in ’t dal hangen. Kleine wolkjes benevelen 
al dadelijk het uitzicht, kleine gebeurtenissen worden angstwekkend 
groot van proportie. En daarom kan een heel kleine onnoozele aan
leiding tusseben buren groeien tot een gevoel van ondragelijke spanning, 
huiveringwekkend en beklemmend.

Het dal ligt diep, ’s winters komt er weinig zon : Lang blijft de sneeuw 
de landen dekken onder ’t ijzig wit. Zoo ligt dan 't Münsterdal, ver
laten, benepen. Ook nu trachten ijverige werkers de menschen uit de 
kleine persoonlijke nesterijen te halen en hun grootere belangen te 
doen voelen. Hun taak is zwaar, maar er zijn er, die volhouden. Ik 
denk aan den dominee, die daar al twintig jaar lang zijn werk doet 
en die nog zoo frisch en levend en vol initiatief is gebleven. En ik 
denk aan ’t voor mij zoo merkwaardige werk van Frl. Lory, die in 
St. Maria een huishoudschool stichtte, om de meisjes uit de arme 
streek wat te leeren. De meisjes zijn intern. Met de financiën staat 
’t slecht, zoodat ’t leven van een uiterste soberheid is. ’s Morgens 
voor ’t ontbijt geen brood of koffie, maar een bord ongekookte ge
welde havermout met een gesnipperde appel er doorheen. En voor 
die meisjes den geheelen dag één leidster, die alles moet organiseeren 
en alle lessen moet geven, die daarenboven nog een weefschool heeft 
opgericht, leidt en bestuurt. Die weefkamer is bedoeld, om de meisjes 
ter plaatste een broodwinning te geven.

En ’t gelukt. Ondanks het gebrek aan medewerking van de dor
pelingen, zijn er nu toch een vijftal meisjes, die een heel behoorlijk 
en heel prettig bestaan vinden in ’t maken van kleedjes, handdoeken 
en japonstof. Maar de heele verantwoording en leiding is in dezelfde 
handen als die der huishoudschool. Dit is straf pionierswerk, dat ook 
alleen uit een „mUssen" geboren kan worden.

appel er doot
:r, die alles moet < 

nog een weef
s bedoeld.
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jeloof hef, al zijn e■r oolf 
maken. Op sommige dorj 
's avonds, op sommige v*i

onderwerp 
menschelijkc 
lijkheid en

en plaats <
en op de
was weer

weer, als hij ’t te
is, worden de mouwen van

vraag jc 
van de 
het

Nu komt Dr. Wartenwciler in het Mllnsterdal. Hij zal er 
dagen blijven.

Er komt stroom.
„Al is het maar, dat zij nu een tijdlang over mij kunnen kletsen 

inplaats van over elkaar, dan is ’t daarom al goed dat ik er heenga, 
zei Dr. W. eens. Ik geloof het, al zijn er ook andere motieven, die 
zijn komst tot ’n goede maken. Op sommige dorpen komt Dr. War- 
tenweiler ’s middags en ’s avonds, op sommige vaker. Enkele moeten 
met één beurt volstaan.

Een middaglezing in Fllldera. Daar komen de vrouwen, de mooie 
donkere Romaansche vrouwen met hun zonnige groet „allégra" (weest 
vroolijk) en met haar breikous, want onder ’t gemoedelijk gepraat 
van Fritz Wartenweiler kun je wel breien. Daar komen de mannen, 
donker, klein van stuk, breed van schouder, of ze wat ingedrukt zijn 
door de bergmassa’s, ’t Werk staat overal zooveel mogelijk stop. 
De onderwijzers geven vrijaf. Is ’t iets, waar de schoolkinderen ook 
wat aan hebben, b.v. een lezing over Nansen, dan komen zij mee. 
Anders moeten zij maar gaan skiloopen, maar in elk geval moeten 
de onderwijzers luisteren.

De spreker? Hij zit op ’n hoekje van de tafel, kijkt glunder zijn 
menschen aan, groet ook „allégra’’. Er is iets vertrouwds in zijn 
optreden. De vrouwen gaan er voor zitten en kijken elkaar eens 
aan. Nu begint hij. Geen rede, geen voordracht met ’n mooie indee- 
ling van over verleden en heden naar de toekomst. Geen slottirade. 
Is het eigenlijk uit? vraagje, als je tijd en plaats vergetend plotseling 
ziet, dat de spreker van de tafel af is en op de stoelenrij vooraan 
zit met de rug naar het publiek. Ja, ’t was weer uit. Maar er laait 
weer wat op. En daar zit hij weer, als hij ’t te warm krijgt, gaat 
zijn jas er voor uit en, als ’t nog warmer 
het overhemd opgerold. Dit draagt zeer bij tot de goede verstand
houding tusschen spreker en publiek.

Een lezing is dit niet te noemen. Er wordt getuigd naar aanleiding 
van allerlei onderwerpen, die vaak door de menschen zelf gekozen 
worden uit de heelc lange lijst van mogelijkheden, die Dr. Warten
weiler liet drukken. Ik hoorde in ’t Mllnsterdal o. a. spreken over 
la Nicca, de bergingenieur, over „Zijn de Zwitsersche boeren conser
vatief?", over „Wanneer was de goeie oude Tijd?”, over „Waarom ge
hoorzamen onze kinderen niet meer?”, over Nansen, over Albert 
Schweitzer. Maar ’t onderwerp deed er niets toe Er was voor elk 

belangstelling, omdat van uit ’t eigen gevoelsleven over 
ie ervaringen gesproken werd, gezien in het licht van tijde- 

eeuwigheid, van mogelijkheid en wenschelijkheid. Vol leven
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zijn rondreis 
draagt hij, z

zijn werk, 
s opgestoken 

. „Grazie", 
vrij gemakkelijk.

en geest, soms misschien wat eenzijdig en te parodoxaal, maar altijd 
boeiend en belangwekkend, 'n Vrouw, waar ik toevallig eenige malen 
naast zat, zei: „Ik zou het er wel uit willen drinken.” 't Was niet 
een middag van zitten en aanhooren, maar van samen zijn. De be
zoekers zongen, soms hadden zij van te voren ingestudeerd, onder 
leiding van een onderwijzer of een muzikale boer — soms waren het 
kinderen, die schoolliedjes zongen, ’t Meest trof mij de gezamenlijke, 
niet ingestudeerde zang, die zoo welluidend was. Niet alleen, omdat 
de Romaanschc taal ons zoo zangerig in de ooren klinkt, maar omdat 
met een natuurlijke gratie gezongen werd, waarvan vooral de inge
togenheid de Hollander treft. Soms ook deelde Dr. Wartenweiler 
papiertjes uit en zong voor. En dan moesten wij leeren. Zoo’n nieuw 
goed blij liedje heeft zeker evenveel waarde als een lezing.

Het praatuurtje is voorbij. Er wordt nog een beetje nagevraagd 
en daarna komt een nieuw gebeuren.

Want behalve praten doet Dr. Wartenweiler op zijn rondreis nog 
wat anders, n.l. in boeken handelen. In zijn rugzak draagt hij, zelfs 
op de verste tochten in den winter, die hij bijna altijd te voet doet, 
zelfs over de Ofenpas, een boekenwinkeltje. Na zijn voordrachten 
gaat hij verkoopen met een drieledig doel. Allereerst is het goed, om 
in afgelegen streken menschen goede boeken te laten zien. De lust 
er zich in te verdiepen wordt dan grooter. Dus dan ’t ijzer smeden, 
als het heet is.

Daar probeert hij op deze manier geld bijeen te krijgen voor twee 
doeleinden. Heteene is het stichten van een fonds voor onvermogende 
leerlingen van de „Nuszbaum", als die weer open gaat. Het andere 
is om het werk van Albert Schweitzer te steunen. Want Dr. Warten
weiler is diep gegrepen door het werk van deze groote en hij pro
beert zooveel hij kan, dit werk te steunen. Dit doet hij èn door 
bezielde voordrachten over Schweitzer, dien hij persoonlijk kent, èn 
door verkoop van zijn boeken.

'n Handelaar in den gewonen zin van het woord is Dr. Warten
weiler niet. Soms moet een ander hem er op attent maken, dat hij 
vergeet geld te innen. En, als hij in een plaatsje komt, dat bekend 
staat om z’n armoede, dan geeft hij meer, dan dat hij vraagt. Toch 
gaat zijn handeltje goed, door de levendige, boeiende manier, waarop 
hij zijn waar weet aan te prijzen.

Kleinere geschriftjes, o.a. propagandageschriftjes over 
geeft hij cadeau. Die werpt hij zoo de zaal in naar de 
handen. „Wat zeggen jullie, als je een geschenk krijgt? 
zeggen de menschen vriendelijk. „ Ja, dankje zeggen is v  
maar 't is mij te gemakkelijk. Ik ben er niet mee tevreden, als jullie

geest.
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van uit de volksziel 
geen opzettelijkheid. .Door de pupillen 

menschen weet ik m'n woorden te vinden,” zegt hij. Hij is 
boer in zijn hart. Merkwaardig, hoe weinig 

spreekt. Hij is geï 
denken aan Höjskt

schenk geven, 
it hij het heel 
mag hij zich 

bedenken

onder- 
maar in 

en een appel 
vormen en uiterlijk- 

rgens avondeten 
gedekt, wil hij 
de knechts en

van mij ’n geschenk krijgt, moet je ook weer een gesc 
Niet aan mij, maar aan iemand, van wie je weet, dat 
hard noodig heeft. En, als je hem dan wat geeft, dan r 
er ook niet met grazie afmaken, maar dan moet hij weer 
aan wie hij..., enz."

Dat raakt het gemoedsleven 
schouwelijkheid.

Merkwaardig goed weet Dr. Wartenweiler 
te spreken. Het is al weer 

geschoolde uit dit mensch 
Als type deed hij me sterk 
nemarken, die ook met de aarde vergrot 
hadden bevleugeld. Zijn er in Holland

Spartaansch in eigen leefwijze, zonder 
winkeltje op der rug, uren in de sneeuw 
weg nooit de verkwikking nemen van een 
een verlaten houthakkershut een uur op een 
fletcheren. Uiterst afkeerig van alle acsthetiek 

als hij

.. -'inig de universitair 
'ebonden aan dc aarde.

aan Höjskoledirecteuren in De- 
>eid leken en toch hun geesten 
I dergelijke menschen?

hoofddeksel met ’t boeken- 
loopen en waden en 
warm bord soep, 

bank liggen

heid. Hij doet wat hij wil, en, als hij genoodigd wordt er, 
te gebruiken en er is netjes in een kamer voor hem 
er niet in, omdat ’t in de keuken gezelliger is, waar 
de meiden „polenta" eten.

Zoo trekt hij ’t Mlinsterdal door, overal iets brengend, de rijkdom 
van zijn gemoeds- en gedachtenleven, verbazing over zijn persoonlijke 
eigenaardigheden. Hij spreekt tot de menschen, zingt met de menschen. 
Het kan zijn, dat 's avonds na de voordracht de avond pas begint, 
dat al de kleine tafeltjes tegen elkaar worden geschoven, dat er allerlei 
dranken en wijntjes besteld worden en dat te midden van dit ruige 
volksleven Dr. Wartenweiler zit als een hoog opgeschoten boom in 
’t bosch, wortelend in dezelfde bodem en toch de kruin er boven uit.

Soms komt hij overdag een school binnen, haalt de kinderen uit de 
banken en danst met hen een lustig reidansje. En waar hij komt, daar 
laat hij de menschen even uit hun sleur breken, even leven in een rijk, 
vol heden, dat eeüwigheidsschatten verbergt. Daar spreekt hij met 
de eenzame leiders, die door hem weer nieuwe stuwkracht ontvangen 
voor hun moeilijke taak.

Waar dc behoefte van den leerling samenvalt met de begaafdheid 
van den leeraar of meester, daar is de volkshoogeschool.

Er was een volkshoogeschool in 't Mlinsterdal.
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De zedelijke en economische beteekenis van de 
opvoeding der lichamelijk gebrekkige jeugd, 

door J. E. VAN BEIJNUM.

wanneer men een groot deel van zijn leven aan een werk gewijd 
’ ’ heeft, dat men als levensroeping heeft leeren beschouwen, dan 

dringt het hart tot spreken. Dit is hier te meer het geval, omdat de 
beteekenis van de opvoeding der lichamelijk gebrekkigen in ons vader
land nog veel te flauw beseft wordt. Op het gebied van deze op
voeding bestaat in ons land een beschamende achterstand. Dit is 
voor velen duidelijk geworden op het in October j.l. gehouden Con
gres met tentoonstelling te Amsterdam, voor Arbeid en Arbeids- 
methodcn voor onvolwaardige arbeidskrachten.

lerwijl ik een middag daar aanwezig was om tevens het tentoon
gestelde te verklaren, zei een der bezoekers, dat deze tentoonstelling 
van de afdeeling lichamelijk gebrekkigen, een openbaring voor hem 
geweest was. Hij was verbaasd over wat zelfs zeer gebrekkigen 
konden bereiken, maar tevens over onzen achterstand op dit gebied.

Is het ook niet verbazingwekkend, dat men zonder armen even 
goed, ja beter kan schrijven dan de meesten met armen? Dat iemand 
met den mond schildert, omdat beide armen verstijfd zijn, en wel zoo, 
dat het waard is, gezien te worden?

Maar is het ook niet beschamend als men daarnaast een grafische 
voorstelling ziet, die het volgende feit aanschouwelijk maakt.

Het aantal bedden in inrichtingen voor lichamelijk gebrekkige kin
deren, bedraagt per één millioen inwoners in Duitschland 180. In 
Noorwegen 130, in Nederland 12, zegge twaalf.

Nu zei mij een dokter, en terecht, dat dit cijfer niet geheel aan 
werkelijkheid beantwoordde, omdat in de algemeene ziekenhuizen 

meestal eenige bedden bezet waren door lichamelijk gebrekkigen, die 
chirurgisch behandeld werden. Ook dit feit wijst er op, dat de ortho- 
paedische behandeling in ons land, nog niet op het peil staat, waarop 
ze behoorde te staan.

Want een orthopaedische behandeling eischt een orthopaed, dat is 
een chirurg, die zich gespecialiseerd heeft op dit terrein. Omtrent het 
wezen der orthopaedie bestaat nog wel eens misverstand. Het woord 
beteekent letterlijk „rechtknapigheid” en heeft niets te maken met 
„pes” voet, zooals men vaak meent, misleid door de uitdrukking 
„orthopaedisch schoeisel." De Amerikanen spreken daarom wat duide
lijker van been- en gewrichtschirurgie" of .reconstructieve” chirurgie.
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De orthopaedische chirurg houdt zich uitsluitend bezig met de aan
doeningen van beenderen, gewrichten of periphere zenuwen. Hij 
onthoudt zich daarom van operaties de lichaamsholten betreffende. 
Tijdens den wereldoorlog heeft de orthopaedie belangrijke vorderingen 
gemaakt. Het is duidelijk, dat een orthopaedische opleiding voor offi
cieren van gezondheid, en van doctoren verbonden aan de Rijksver 
zekeringsbank, van het allergrootste belang is. Waarin ons land nog 
geen leerstoel voor orthopaedie bestaat, is het niet te verwonderen, 
dat het aantal orthopaeden dun gezaaid is, en de chirurg nog vaak 
de orthopaedie als onderdeel behandelt. Waar juist onlangs uit de 
medische wereld een verzoek gedaan is aan de Regcering om een 
leerstoel in dit vak aan een of meer hoogcscholen te verbinden, hoop 
ik zeer, dat de Regeering spoedig zal medewerken om op medisvu 
gebied de lichamelijk gebrekkige jeugd < 
behandeling te laten geven, waarop z" . _ 
ik af van het medische deel der kwestie, 
ook is. Alleen wil ik nog wijzen op de groo 
preventief in te grijpen, en zich ontwikkelt 
spoedig mogelijk te doen constateeren en 
vele gevallen het kind voor blijvende gebrekkigheid wordt bewaard. 
Ook hier heeft de Staat zeker een roeping, die ze tot heden zeer 
gebrekkig of niet vervulde.

Zoolang de gedachte algemeen was dat een gebrekkige altijd ge
brekkig bleef, en een zeer gebrekkige zijn geheele leven afhankelijk 
moest zijn van de steun, ook geldelijk, van anderen, bestond er geen 
opvoedkundig probleem. Men schikte zich in het onvermijdelijke en 
de gebrekkige bedelaar was het overal bekende type.

Nu echter staat het vraagstuk anders. Waar èn de ervaringen in 
het buitenland in een 2ö-jarige ervaring in het binnenland de over
tuiging gebracht hebben dat:

menig lichamelijk gebrek door een 
geheel te genezen is, zoodat het 

wordt;
de meeste lichamelijk gebreken, door een gr 

dische behandeling zoodanig te verbeteren zijn, dat het g< 
deels verholpen wordt;

Ten 3e. ontbrekende ledematen door kunstledematen of werkappa
raten vervangen kunnen worden, waardoor uitoefening van een beroep 
weer mogelijk wordt na een geschikte opleiding.

Nü stelt zich de vraag voor ons: zijn wij, lichamelijk normalen, 
zedelijk verantwoord, wanneer wij onze lichamelijk gebrekkige jeugd 
nog langer laten opgroeien tot onnutte leden der maatschappij ?
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De vraag te stellen is tevens ze 
staat niet stil en we kunnen de klok 
Niemand wenscht meer terug t< 
waarin men de mismaakte kindci 
strijd tegen de zwakken, tegenwoordig geen steun 
de wetenschap. Wij kunnen de gebrekkigen niet meer 
Lazarus aan onze poort laten liggen. De nood is ons < 
moeten hem helpen, ook al moet het ons offers kosten.

Ook dit besef zal tot de Regecring doordringen, dat niets doen in 
dit geval onrecht doen is.

Voor de gemeenschap zoowel als voor het individu geldt het woord: 
Wie weet goed te doen, en het niet doet, dien is het zonde.

Dit besef te helpen bijbrengen, doen allen, die medewerken ten 
bate van het lichamelijk misdeelde kind, zoowel besturen, doctoren, 
onderwijzers aan inrichtingen voor lichamelijk gebrekkigen, t 
de gebrekkigen, oud-lecrlingen dezer inrichtingen, zelf, die 
levend voorbeeld strekken van de mogelijkheid om hen een 
plaats in de maatschappij te doen innemen.

Jammer, dat deze stem nog is, als de stem des roependen in de 
woestijn.

Zooals uit het voorgaat 
voeding van de lichamelijk 
schappij uit 5 deelen:

a. Een orthopaedische behandeling.
b. Een gepast schoolonderwijs.
C. Een gepaste vakopleiding.

Deze drie grijpen in elkaar. De geneesheer moet niet alleen gekend 
worden in de beroepsopleiding, maar moet vaak beslissen. De school
opleiding moet meer dan bij het normale kind rekening houden met 
de latere beroepsop’

Dit heeft zelfs as 
schooltoezicht, waaruit blijkt de 
onder Buitengewoon

In de wet op 
dingen, waarvoor 
erkenning van 
tak van staatszorg. De ov< 
kinderen, die door ziels- of lichaainsf

iplciding.
aan mijn school ccns tot een conflict geleid met het 

noodzakelijkheid om dit onderwijs 
onderwijs te brengen.

het L. O. van 1920 is één der mooie en nieuwe 
wij Minister de Visser dankbaar moeten zijn, de 

het B. O. (buitengewoon onderwijs) als afzonderlijken 
— sertuiging spreekt hieruit, dat de duizenden 

«gebreken, of uit maatschappelijke 
oorzaak niet in staat zijn het gewoon lager onderwijs te volgen, recht 
hebben op een onderwijs zich richtend naar hun aard.

Door de Gnanciecle moeilijkheden en de ingrijpende bezuiniging.
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vooral bij den tak Onderwijs, is het met dit B. O. heel anders ge- 
loopen, dan Minister de Visser zich had voorgesteld. Bij art. 4 was 
bepaald^ dat bij algemecnen maatregel van bestuur, de soorten van 
scholen voor buitengewoon lager onderwijs moeten worden aange
wezen, waarop de wet van toepassing is.

De bepaling was gemaakt om aan de wet de noodige soepelheid 
te geven, waardoor categorieën, waarbij men bij het maken der wet 
nog niet gedacht had, of had kunnen denken, er ondergebracht kon
den worden.

Deze soepelheid is echter voor het B. O. noodlottig geworden.
Wegens bezuiniging werden de algemeene maatregelen niet gemaakt, 

of lang uitgesteld. De voor verschillende groepen gemaakte bepalingen 
zijn nog zeer onbevredigend, terwijl voor de gebrekkige en mismaakte 
kinderen elke maatregel nog achterwege bleef, hetgeen ik als een 
onrecht beschouw.

Teneinde misverstand hieromtrent weg te nemen, wil ik even mede- 
deelen, dat het ontwerp voor dezen algemcencn maatregel van bestuur 
reeds in 1923 in overleg met den heer Inspecteur van het Buitengewoon 
Onderwijs was ontworpen, maar door de bezuiniging ter zijde gesteld is.

Dat de financieele bezwaren door regeeringslichamcn steeds op den 
voorgrond geplaatst worden, behoeft ons niet af te schrikken. De 
bekende orthopaedische geneesheer Dr. Murk Jansen, te Leiden, 
schreef verleden jaar in het „Zeitschrift filr KrUppelfUrsorge" een 
artikel, getiteld: «Zur Krlippelfrage in Holland,” waarin hij in ’t 
kort beschreef, wat in ons land — sinds het jaar 1899, toen Dr. W. 
Renssen Sr. te Arnhem en de Besturende Zuster van het Arnhem- 
sche Diaconessenhuis, Johanna van Ness, het initiatief namen om de 
verzorging en opvoeding der gebrekkigen en mismaakten ter hand te 
nemen — op dit gebied gebeurd is.

Een paar feiten hieruit met een kleine aanvulling wil ik vermelden. 
In 1899 werd de Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mis
maakte kinderen in Nederland opgericht en in 1900 werd het eerste 
tehuis geopend in een der gebouwen behoorende tot het Diaconessen
huis te Arnhem. In 1903 werd een perceel aangekocht en verbouwd 
en kreeg het tehuis den naam van Johanna-Stichting, als dankbare 
herinnering aan Zuster van Ness. Reeds van het begin af was de 
bedoeling, dat de stichting zou bevatten gelegenheid voor genees
kundige behandeling, school- en vakopleiding. De keuze van hand- 
werkvakken, geschikt voor gebrekkigen, was niet groot, en viel ten 
slotte op het vak rietvlechten, dat zoowel grof- als fijn werk omvat 
en geschikt is voor jongens met meer of minder intellect en met sterke 
en zwakke handen en armen.
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gewrichtstuberculoze te Blaricum in wording, 

orthopaedische klinieken te Amsterdam, Den Haag,

den om
15 millioen guld< 
gebrekkigen op l 
derlander in het a 
blijft’ Hij Iaat nooit 
Groote sommen 
Hongaarsche en

In ons eigen land wordt (. 
oten, lijders aan vallende ziel 
taak zijn de oogcn en 
voor de nooden van 
winst zal dan nog grot 
die geholpen worden.” 1

Juist op de zedelijke \ 
willen we wat nader in<

In zeer vele gevallen

In 1910 onderging de stichting een flinke uitbreiding, waardoor het 
aantal bedden steeg tot 37.

In 1912 werd door de milddadigheid
te Hillegersberg bij Rotterdam het tweede tehuis 
leiding van Dr. J. v. Assen, dat plaats biedt voor

De derde en laatste inrichting is de Cornelia-Stichting, 
ting voor ziekelijke en 
een sanatorium voor 
Verder bestaan er < 
Leiden en Arnhem.

Volgens Dr. Murk Jansen hebben wij ruim 700 bedden noodig 
willen wij gelijk staan met Duitschland. Hij eindigt zijn artikel aldus: 

tassende waardeering voor den philantropischen arbeid, die 
il personen in Nederland verricht hebben in de verzorging 

;ebrekkigen, is het zeker, dat 10 tot 25 maal meer 
gebrekkigen in Neder- 
■eling in dezelfde mate 

zou kunnen be
de welvaart

„Met pa 
een aantal 
der lichamelijk gel. i_ J_'.
gedaan moet worden, voordat de lichamelijk gel 
land de voorrechten van de moderne behandel 
deelachtig worden als die in de omringende landen. Wie 
cijferen, wat dit tekort beteekent voor het geluk en 
van duizenden gebrekkigen, die onbekend voortleven tot de dood 
hen verlost? Wie berekent het verlies voor de gemeenschap van 
zoo velen; die op haar kosten leven en die tot nuttige en zich zelf 
onderhoudende werkers zouden kunnen opgeleid worden? Daarom 
moet er in Nederland een groot en verheven werk gedaan worden. 
Het geld daartoe ontbreekt niet, want jaarlijks worden voor tabak 
150 millioen gulden, voor alcoholische dranken 350 millioen gulden 
uitgegeven. Als nu elk tabakverbruiker ertoe gebracht kon wor- 

deel minder voor tabak uit te geven, dan zou jaarlijks 
len beschikbaar zijn om het vraagstuk der lichamelijk 
te lossen. Een bemoedigende gedachte is, dat de Ne- 
algemeen op het gebied van weldadigheid niet terug- 

na deel te nemen aan hulp bij wereldrampen.
zijn besteed zoowel voor Duitsche, Oostenrijksche, 
Russische kinderen, als voor Japansche aardbevingen, 

gezorgd voor doofstommen, blinden, idi- 
ikten en krankzinnigen. Het zal dus onze 

beurzen van het Nederlandsche publiek te openen 
het lichamelijk gebrekkige kind. De zedelijke 

,rooter zijn voor hen, die helpen, als voor hen. 
Tot zoover Dr. Murk Jansen.

• winst en wel van hen, die geholpen 
ingaan.
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i ze niet liever mee naar 
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gaan, omdat ze zoo geplaagd werd. 
>r veroorzaakt heeft, spreekt hier-

; kinderen dan ook echt op. . 
robeeren allerlei spelen mede

doende om het lichamelijk gebrekkige kin«u 
beidskracht te maken; deze moet worden aa 
vakonderricht, dat zich aanpast aan hun gel 

Het lichamelijk gebrek zet steeds een ster 
lichamelijke onvolwaardigheid voelt de gees 
in zulk een mate, dat de opvoeding te midd< 
niet tot een goed resultaat voert.

Het minderwaardigheidsgevoel wordt 
de behandeling, die bet kind van zijn 
ten onrechte zegt men, dat de jeugd •

Zooals Bergson in zijn „ Le Rire" 
is alle afwijking van het gewone in , 
aanstootgevend voor de omgeving 
beantwoord met lach en spe' 

Nu wijkt de lichamelijk | 
vorm, maar veelal ook door 

Deze laatste hebben iets ;
zelf op de lachspieren, 
gevoel uitgeschakeld is. 
bij de jeugd.

Hoe dit terug werkt op het slachtoffer laat zich indenken, leder 
heeft wel eens vrees gevoeld, dat zijn uiterlijk lachwekkend was, al 
was het maar door een puistje op het gelaat, of een pijnlijke voet; 
en hoe bang is men vaak niet dat een kleedingstuk gek staat.

Hieraan kunnen wij eenigszins afmeten hoe remmend dit vreesge- 
voel werkt op den mismaakte. Hij wil zijn gebrek verbergen, soms 
met geraffineerde slimheid. Waar dit niet gelukt, trekt hij z« 
wordt daardoor eenzelvig, bitter en afgunstig gestemd ten 
van de normale makkers. Dit woord makkers is zelfs niet 
plaats, want met het gemeenschappelijk spel kan hij meest 
mede doen, bij schoolwandclingen en uitstapjes is hij vaak een 
post, als hij nog mede mag gaan.

Daarom behoort zulk een kind niet thuis in een 
malen. Dit bleek mij nog onlangs. Een meisje van 
de Johanna Stichting opgenomen. Ze had, hoewel haar 
vermogens normaal waren, de schoolontwikkeling 
der 4e klasse, door haar ongeregeld schoolbezoek, 
gebreken heeft ze ook iets iets in haar gelaat, dat 
en voor vreemden afstootend werkt. Dit meisje I 
maanden bezoek van een klasse harer oude school, 
kinderen hadden kleine geschenken voor haar 
heel aardig voor haar. Bij het weggaar vroeg 
wijzer, of ze niet met de kinderen mee wilde (

Tot ons beider verbazing, zeide ze, dat ze 
Stichting bleef. Later vroeg ik haar, waarom 
huis wilde gaan, en toen kwam het hooge wo< 
bang in haar dorp naar school te gaan, omdat 
Welk een verborgen leed dit haar 
uit duidelijk.

In onze inrichting leven zulke 
den vroolijk als de anderen, pr< 
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De gebrekkige heeft in de eerste plaats noodig gel-o_. 
lichamelijke en geestelijke krachten te oefenen. Daarvo 
een voortdurende oefening van de spieren, die gebruikt 
de dagelijks voorkomende handelingen zooals aanklet 
eten, gebruik van eenvoudige werktuigen.

Het gebrekkige kind wordt in huis door de familie vaak 
werk uit de hand genomen, omdat men van het stakkertje i 
te vergen. Zoo kwam b.v. een jongen van 13 jaar met ze< 
handen in de Johanna-Stichting, die zich niet kon aankl< 
had nooit geleerd een knoopje of bandje vast te maken of 
aan te trekken. Een der eerste zorgen in de inrichting 
dit opzicht tenminste onafhankelijk te maken van ander

Door stage oefening, die heel wat inspanning en ook 
kostte, was hij na eenige maanden zoo ver, dat 

Toen hij met de eerste vacantie thuis kwam, 
steld, dat hij in de Johanna-Stichting in een half j 
in dit opzicht, dan thuis in 13 jaar.

Met het gevoel iets te kunnen, neemt ook de wilskracht toe zich 
verder te ontwikkelen. Ook het voorbeeld van andere gebrekkigen 
werkt sterkend.

Dat armloozen, wanneer de armstompjes niet ai te klein of te 
zijn, even goed kunnen schrijven als normalen, is ook bij ons bew 
Dit is zeker een belangrijke prestatie.

Wanneer een auteur van een schrijfmethode voor normalen de losse 
polsbeweging voorschrijft, is dit meestal theorie. In de praktijk blijkt
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steun vormt, nog oneindig moeilijker, < 
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Maar waartoe oefening in staat is, b 
toer, die een meisje uit de Johanna-Sti 
tong een draad door een naald te vademei 

Wie dit gezien heeft, wanhoopt niet 
leven onnut moet doorbrengen en zal erkennen, dat 
spreken van onbegrensde mogelijkheden.

Dit meisje heeft zich later geoefend in schilderen 
en hiermede een resultaat bereikt, dat zeker 
en wel te meer, als men weet, dat ze zittend 
bed, dit werk vervaardigt. Door lezing van 
en buitenlandsche tijdschriften over 
ker en is een beschamend voorbeeld 
ondanks een

Foerster L 
van de opvoe 
den voorgronu

„Daarom”, z 
eerst weer ont< 
de gezondheid en voor 
en hoe noodig het vooral 
dat men leert willen en zit 
te weerstaan.”

Wat waar is voor de normale jeugd, is dubbel waar voor de 
lichamelijk gebrekkigen. De opvoeding moet er bovenal op gericht 
zijn, den wil te sterken. Daarom moet naast het kennen, het kunnen 
op den voorgrond gesteld worden. Teekenen en handenarbeid en ook 
zingen dienen bijzonder verzorgd te worden. Dat het schoolonderwijs 
niet in groote klassen gegeven kan worden, omdat het min of meer 
individueel is, spreekt vanzelf.

Prof. Biesalski, directeur-orthopaedist van de groote inrichting van 
lich. gebrekkigen in Berlijn-Dahlem, zegt in zijn „Schets van de ver
pleging en de opvoeding der lichamelijk gebrekkigen”, dat zulk een 
klasse niet grooter moet zijn dan 15. Ook dit wijst op de noodzake- 
heid van het brengen van dit onderwijs onder B. O. Hij wijst ook 
op het groote aanpassingsvermogen, dat de onderwijzer moet bezittten. 
Zoo ergens dan is hier het schabloneachtige uit den booze. Daarom 
is het Daltonplan zoo geschikt voor deze scholen. De heer Boom, 
hoofd van de school van lich. gebrekkigen van de Adriaan-Stichting 
te Hillegersberg, heeft dan ook een uitgewerkt leerplan volgens het 
Daltonsysteem ontworpen, en vóór er in ons land nog scholen waren, 
die het toepasten, zeide reeds een Inspecteur bij een bezoek aan de 
Johanna-Stichting: „U bent aan ’t Daltoniseeren”, iets, wat bij een 
onderwijs dat ten deele hoofdelijk was, voor de hand lag.

Door dit speciaal voor hen geschikt onderwijs, kan een gebrekkig 
kind met normale verstandelijke vermogens, hetzelfde resultaat be
reiken als leerlingen eener gewone school. Hiervan zou ik verschil
lende voorbeelden kunnen opnoemen.
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i in het buitenland heeft aange- 
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.urnen slechts een klein deel voor gestichtsverpleging in 
maar volgens deze getallen zal het aantal vereischte 
wel de 1000 naderen.
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(leiding moge

voor de vakopleiding is het noodig, 
in is. Niet alleen is de exploitatie van 
der zaak kostbaarder, maar om diffe- 
jelijk te maken, is een grooter aantal

De Jaatste jaren heb ik herhaaldelijk kinderen van 15 jaar inge
schreven als externe leerlingen, die nog geen 6 leerjaren doorloopen 
hadden, maar nu volgens de bepalingen der L.O.wet, van andere 
scholen verwijderd werden. Wanneer deze kinderen op hun zesde 
jaar gekomen waren, dan zouden ze op normalen leeftijd de lagere 
school afgeloopen hebben. Nu zijn ze voor hun vakopleiding eenige 
jaren ten achter.

Een andere jongen kwam als zeer gebrekkige op zesjarigen leeftijd 
in de inrichting. Onze school was toen nog een oude U.I.o. school, 
viel dus geheel onder L.O. en moest voldoen aan alle bepalingen, 
ook dat van het aantal leerlingen. Daarom had ik eenige externe 
normale leerlingen uit de buurt op de school toegelaten. Genoemde 
jongen zat toevallig in een klas waarin 3 normale jongens zaten, die 
na het verlaten van de school op normalen tijd naar het Lyceum 
zijn gegaan. Ze gingen daar regelmatig over en zitten nu in de 4e 
klas,*terwijl de gebrekkige nu voor de tweede maal de 9e klas door
loopt. Vergelijk ik de vorderingen in de moderne talen, dan behoeft 
de gebrekkige zeker niet onder te doen voor zijn vroegere klasge- 
nooten, daarnaast is hij in boekhouden en handelsrekenen zoo ver, 
dat hij waarschijnlijk het volgend jaar, dat is op 17-jarigen leeftijd, 
examen kan doen voor een praktijk-examen boekhouden.

De behandeling en opleiding, die nu nog enkele tientallen der hon
derden gebrekkige kinderen ten deel valt, toont de mogelijkheden, 
die voor allen bestaan, indien de bestaande inrichtingen, misschien 
met één of twee vermeerderd, door een behoorlijke uitbreiding en 
een wettelijke regeling van de verpleeggelden hun poorten wijder kun
nen open zetten.

Wat den om vang van de gebrekkigheid betreft, wil ik nog de re
sultaten vermelden van de volkstelling in Dec. 1920 gehouden: Totaal 
44822 gebrekkigen, waarbij 6358 kinderen beneden de 15 jaar. Deze 
cijfers zijn schijnbaar veel gunstiger dan in Duitschland. Een controle
onderzoek heeft echter aangetoond, dat deze getallen ver achterblijven 
bij de werkelijkheid. In R’dam b.v. stonden volgens opgaven der kli
niek voor lichamelijk gebrekkigen, 656 personen als gebrekkig te boek. 
Hiervan hadden zich slechts 93, dat is nog geen zevende deel, als 
gebrekkig opgegeven. Al nemen we nu voor geheel Nederland maar 
aan, dat zich een zesde deel heeft opgegeven, dan komen we reeds 
tot een kwart millioen, waarvan ruim 30.000 misvormde kinderen 
beneden 15 jaar.

Hiervan komei 
aanmerking, 
bedden toch

toond, dat < 
dan tal van kleine >
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Over de wijze hoe alles moet geregeld worden 
ik niet spreken. Evenmin over de vraag, of leerp 
melijk gebrekkigen wenschclijk en mogclijk is. Alleen heb ik 
doordringen van de noodzakelijkheid, dat de opleiding van < 
melijk gebrekkigen veel krachtiger moet ter hand genomen 
en daarom op veel meer belangstelling en financieelen steun 
heeft, dan ze tot op heden in ons land geniet, niet alleen 
culieren, maar ook van de regeeringslichamen.

den worden tal van vakken onderwezen, welk getal zich nog. immer 
uitbreidt, door de ondervinding met de oorlogsinvaliden opgedaan..

De groote Fordfabrieken in Amerika hebben aangetoond, dat in 
de moderne groot-industric plaats is voor tal van misdeelden. Ford 
zegt o.a. dat in zijn fabieken meer plaatsen zijn voor blinde werklie
den, dan zich aanbieden. En wat het mooie is, deze zoogenaamd on
volwaardige arbeidkrachten, worden door vakkundige opleiding en 
plaatsing in voor hen geschikte afdeelingen opgeleid tot volwaardige 
arbeidskrachten, die ook volwaardig loon ontvangen. W elke econo
mische voordeelen aan een goed ingerichte opleiding der lichamelijk 
gebrekkigen verbonden zijn, laat zich moeilijk becijferen, maar zeker 
zullen deze opwegen tegen de financieele lasten die deze opleiding 
oplegt aan de gemeenschap. En zet men nog daarnaast de levensvreugde, 
die men brengt in het leven dezer vreugdeloozen, dan kan men niet 
aarzelen in de keuze tusschen deze twee dingen:

De lichamelijk gebrekkigen te ignoreeren en den wissel betalen, 
die door zulke kortzichtigheid wordt aangeboden in den vorm van 
ondersteuning der gebrekkigen.

Of het vraagstuk ter hand nemen en alle 
nitaire, en opvoedkundige rccruteeren om 
of ten deele te herstellen en door goede 
ductieve werkers op te leiden.

Er is geen mooier ding in onze moderne beschaving, dan de be
strijding der lichamelijke gebrekkigheid.

nooi, omdat het gegrond is op de schoonste menschelijke 
die ons aandrijft hen te helpen, die zich zelf niet kunnen 
is mooi, omdat het overeenkomt met het beste van onze 
leer, en het is mooi, omdat het een wondervol en nuttig

Bij het .verlaten der inrichting' tracht het bestuur der inrichting de oud-leerlingen te helpen

builen betrekking is.
Wat de vakken van opleiding betreft, deze zijn voor meisjes: dienstbode, naaister, en 

boekhoudster; voor jongens: mattenmaker en rieivlcchlcr cn kantoorbediende en boekhouder.
Bij een grooter aantal leerlingen, zal hel aantal vakken zich zeker uilbreiden, daar er nog tal 

van mogelijkheden zijn. Voor één. of twee leerlingen kan geen vaklccraar aangesteld worden, 
terwijl plaatsing op ambachtsscholen, óf niet mogclijk is, óf tot mislukking gedoemd sou zijn.

De meeste oud-leerlingen kunnen behoorlijk in hun onderhoud voorzien, maar bij een 
goede nazorg zou hel resultaat zeker nog heel wat gunstiger zijn.
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ilaats dient hier 
regeering geen

ïard of Educa"'

opgemerkt, dat aangaande dit onder
leidend beginsel heeft, en 

:ation heeft genomen, zijn niet

Het verband van de musea met opvoeding en 
onderwijs in Engeland,

door Mr. BAILEY, President v. d. Britsche Museum Association.

i 1918 geeft aan plaatselijke 
studenten te helpen, wanneer 

een instelling van 
jeering instellingen van 

hieronder te vallen.

T Tet vraagstuk, welk verband er is tussschen de musea en opvoe- 
ding, treedt op het oogenblik in Engeland sterk naar voren. In 

ruimeren kring is er belangstelling voor gewekt door het publiceeren 
van een rapport, dat door Sir Henry Miers op aandrang van het „Car- 
negie United Kingdom Trust”, is uitgebracht.

In de eerste pla< 
werp de Engelsche i 
regelen, dit de Bo< 
denden aard.

Bijvoorbeeld: De onderwijswet van 
autoriteiten de macht, onderwijzers en s 
zij een onderzoek instellen in of in verband met 
onderwijs; tot dit doel kan de plaatselijke reg< 
onderwijs helpen, terwijl musea geacht worden 
wat de uitvoering van deze wet' betreft. Toch heeft dit niet tot be
vredigende resultaten geleid, van de musea uit gerekend: Slechts 3 
van de 530 musea in de provincie hebben van de betrokken overheid 
subsidie gekregen voor dit doel.

^Vanneer schoolkinderen een bezoek brengen aan een museum, kan 
die tijd als lesuren worden meegeteld.

In het leerplan, dat moet worden goedgekeurd door de Board of 
Education, kan museumbezoek worden opgenomen.

Maar afgezien van de vrijheid, die hierdoor op dit gebied is ont
staan, neemt de regeering geen initiatief, door het stellen van bin
dende regels, die de musea in het belang van opvoeding en onderwijs 
moeten volgen.

Elk museum doet zijn werk op eigen wijze, maar in dit verband
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Deze reizende afdeelin; 
van kunstnijverheid, schik 
musea in de pro 
scholen werk ui

dient wel gezegd dat toen de oudere musea werden opgericht, het 
onderwijs in z’n ruimere beteekenis, niet het voornaamste doel ervan

Zij werden in het leven geroepen, los van elkaar, gewoonlijk als 
resultaat van particuliere vrijgevigheid. Zelfs het Britsch Museum 
is zoo ontstaan, en op dergelijke wijze schonken hier en daar over 
het gcheele land verschillende menschen een verzameling aan hun om
geving. soms met een gebouw erbij, om die te huisvesten. Dit geschiedde 
echter-louter met de bedoeling belangrijke blijvende tentoonstellingen 
te organiseeren.

De literaire, klassieke en historische genootschappen 
en de 19e eeuw stichtten musea om de onderscheiden 
wetenschap, waarop zij zich in het bijzonder toeleggen, i 
te doen zijn, en het bezoeken ervan was gewoonlijk aan de 
behouden.

Geen enkele van deze oudere instellingen geeft ook maar een enkele 
aanwijzing opvoeding als zoodanig voor oogen te hebben gehad. Dit 
zelfde kan gezegd worden van de groote nationale musea in het al
gemeen en van het Britsch museum in het bijzonder.

Voor zoover zij iets deden voor opvoeding en onderwijs, is geen 
enkel leidend beginsel gevolgd en nu de aandacht erop gevallen is, 
hoe de musea in de ontwikkeling van het geheeie volk een rol zouden 
kunnen spelen, vinden wij onder een algemeenen titel de meest ge
mengde verzameling van instellingen, die bij elkaar zouden kunnen 
worden gebracht, vereenigd, en het is niet gemakkelijk een voor al 
deze musea geschikte, uniforme wijze van werken in te voeren.

Het is het Victoria en Albert-museum, dat er aanspraak op mag 
maken het eerste museum te zijn, dat met speciaal opvoedkundige 
doelingen werd opgcricht. Enkele jaren na de oprichting stichtte het 
een .Reizende Afdeeling", die zich ten doel stelde: „De beginselen 
van de kunstnijverheid te doen doorwerken bij de verbetering van 
het fabrieksproduct'’. Ook werd erop aangedrongen, dat door het 
geheeie land verspreide musea zouden worden in orde gebracht, zoo- 
dat .Alle klassen van de bevolking in de gelgenheid zouden worden 
gesteld die algemeene beginselen, die in de kunstwerken

:urd kunnen worden, te ontdekken". Dat wil zeggen
enst worden gesteld van de opvoeding van het geh<

ng leent verzamelingen uit, van voorwerpen 
Iderijen, etsen, aanplakbiljetten, enz. enz. aan 

rovincie. Bovendien wordt aan meer dan 500 Kunst- 
uitgezonden. Jaarlijks worden deze collecties geruild
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t publiek is : het verspreiden 
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geleden 
>edoeling

Een andere wijze van voorlichting van het 
van uitgaven en prentbriefkaarten in verbanc

voor nieuwe, die gewoonlijk door het Hoofd der school worden uit
gezócht. Dergelijke verzamelingen worden ook gezonden aan Kweek
scholen voor Onderwijzers en aan Middelbare scholen.

In de opleiding van studenten spelen de Universiteitsmusea een 
belangrijke rol, maar in de meeste gevallen zijn deze voor het publiek 
niet toegankelijk. Wel maken omgekeerd veel studenten gebruik van 
de nationale musea. Gevorderde studenten van de Londensche Uni- 
versiteit en het Oudheidkundig Genootschap vinden in het Britsch 
Museum een werkgebied en de Directeur van dat Museum heeft on
langs aan de Kon. Commissie v. d. Nationale Musea verklaard, dat 
hij het aantal lezingen zeker zou willen uitbreiden en dat hij voor 
kinderen een bezoek aan een schilderijenmuseum met een uitleg erbij 
zeer wenschclijk vond. Het Kon. Schotsch Museum wordt veel be
zocht door Studenten en de Nat. Hist. Faculteit van de Universiteit 
leent vaak voorwerpen van dat Museum.

Wijlen Lord Sudeley heeft met aandrang d_ 
in het belang van het groote publiek bepleit, 
is het Britsch Museum ermee begonnen, spec 
de doorsnee-bezoekers te helpen de verschillen! 
het museum te begrijpen en te waardeeren.

Vroeger leverde het museum stof aan studenten, die met belang
rijke onderzoekingen bezig waren; de gewone bezoeker moest zich 
tevreden stellen met te lezen, wat er op de kaartjes stond.

Maar nu zijn er in dit en in het Victoria en Albert-Museum gid
sen, die een syllabus bij zich hebben van den weg dien zij willen 
volgen, zoodat bezoekers van te voren kunnen zien, wat hun het meest 
aantrekt.

Deze wijze van voorlichting is door het publiek zeer gewaardeerd, 
en in de meeste nationale musea in Engeland en in sommige in de 
provincie overgenomen. In het Britsch museum worden bovendien in 
aansluiting op den uitleg van de gidsen series lezingen gehouden.

In het Victoria en Albert-Museum houden de medewerkers lezin
gen over hun eigen onderwerp, die het publiek kosteloos kan bijwonen. 
Gedurende de wintermaanden worden in de lezingzaal des Zaterdags
middags concerten gegeven, om te trachten de muzikale smaak van 
het publiek te verbeteren. Hierbij wordt alleen voor het programma 
betaald.



in de

132

in Naald- 
inval van

het museum
de Direc-

copy 
de

migszins afwijkende methode,
»=<■" v»r»ameU,igen van voorwerpen in 

Jaarlijks wordt dan een 
van onderwijs, de onder

den curator van het museum, 
dit gebied goed thuis zijn, 
lezingen voor de andere

waa rb ij

Te Haslemere is het museum dadelijk gesticht met de vooropge
zette bedoeling: het onderwijs te dienen. Hier heeft de directeur niet 
alleen een rooster van schoolbezoek volgens een vast systeem in 
elkaar gezet, maar ook geeft hij schriftelijk werk op, over onder
werpen in verband met het in het museum tentoongestelde, en het 
blijkt, dat dit voc>r de kinderen zeer prikkelend is.

Wanneer we ons nu wenden tot de Musea in de provincie, zien 
we dat in Huil dagelijks lezingen voor de schoolkinderen worden 
gehouden, in het museum. De onderwijzers ontvangen er gedrukte 
aankondigingen van, zoodat zij de klassen, die zij meenemen naar het 
museum, kunnen voorbereiden. Ook worden pogingen gedaan om te 
komen tot Radiolezingen. In het Britsch Museum en in „Art Gallery 
houden alle medewerkers lezingen, terwijl men te iManchester een 
ernstige poging heeft gedaan, om de musea in dienst van hef school
onderwijs te stellen. Aparte onderwijzers zijn aangesteld voor de ver
schillende onderwerpen en zij wijden er al hun tijd aan klassen van 
20 i 25 kinderen, die een uur in de week komen, les te geven. Op 
deze wijze worden 2500 kinderen per week bereikt door deze speciale 
wijze van onderwijs geven.

Te Salford geeft men een een’ 
volgens een „Rooster van Dienst” verzameling 
gemakkelijk vervoerbare doozen circuleeren. J; 
samenkomst georganiseerd van den inspecteur v 
wijzers, de Director of Education en 
die twee onderwerpen uitkiezen. Zij die op 
maken er lantaarnplaatjes voor en houden 
onderwijzers, die er een uittreksel van krijgen.

De curator van het museum te Reading geeft zelf onderricht aan 
onderwijzers, die met hun klassen naar het museum willen komen en 
geeft uitleg van verzamelingen, die speciaal voor dit doel zijn bij 
elkaar gebracht.

Vanuit dit museum wordt uitgezonden een getrouwe 
werk, van het Wandtapijt v. Bayeux, dat zoo prachtig 
de Noormannen in Engeland illustreert.

In sommige steden circuleeren op de scholen vanwege 
verzamelingen die de kinderen in handen mogen nemen, en 
teur van het museum te Sunderland heeft een aparte verzameling 
gemaakt, die speciaal voor blinden geschikt is en die verzameling 
licht hij afzonderlijk toe. In andere gevallen bezoekt soms de curator 
van het museum de scholen, en wat hij vertelt over zijn museum, 
verduidelijkt hij door lichtbeelden.
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Bovenstaande opmerkingen betreffen de lagere scholen. In de meeste 
middelbare scholen en inrichtingen voor voorbereidend hooger onder
wijs bestaan er verzamelingen, opklimmend van een klein aantal voor
werpen tót een goed gedocumenteerd museum.

Wat betreft de opvoeding van volwassenen, meldt Sir Henry Miers, 
„dat er voor de volwassenen, die niet zijn aangesloten bij een of andere 
vereeniging of instelling, geen enkel hulpmiddel voor hun ontwikke
ling bestaat. Met andere woorden: dat wat men gewoonlijk verstaat 
onder „de ontwikkeling van volwassenen”, ligt in werkelijkheid braak, 
en dat is- misschien vooral hierin te zoeken, dat weinig of geen ver
zoeken op dit gebied in concreten vorm naar voren zijn gekomen.

Hoewel er wel clubs voor „buiten-zijn” en andere vereenigingen 
zijn, die musea bezoeken, zijn deze niet talrijk en niet zoo actief als 
zij behoorden te zijn. Intusschen zijn de „Workers Educational As- 
sociation" en haar studiekringen er niet in geslaagd, om op te wekken 
tot meerdere vraag naar wetenschappelijke onderwerpen, behalve in 
heel enkele plaatsen. En zij hebben geen systematisch gebruik gemaakt

Dikwijls worden kinderen en ook ouderen aangemoedigd de ver
zameling wilde bloemen uit den omtrek te vergrooten en op die wijze 
wordt belangstelling in het museum gewekt. Ook zijn in verschillende 
plaatsen verzamelingen of musea door kinderen bijeengebracht, ge
vestigd.

Wat betreft de gezaghebbenden op onderwijsgebied in de j 
zegt Sir Henry Miers in zijn verslag: In den graafschapsr. 
regeeringslichaam, dat ongeveer gelijk staat met onze ~ 
Staten,) toont men noch kennis van, noch belangstelling in het school
bezoek aan musea te bezitten.

Dit zelfde kan gelden voor 
schoon de musea, die men ei 
het onderwijs.

Dit is de zwakke plek in het museumwerk voor de jongeren, en 
het moet voornamelijk worden toegeschreven aan het feit, dat in een 
stad het schoolwezen onder de eene commissie valt en de musea 
onder ccn andere. Deze moeilijkheid bestaat niet voor de musea, die 
nog opgericht moeten worden, omdat de wet op de Openbare Bibli
otheken van 1919 bepaalt, dat dergelijke musea moeten worden be
stuurd door de plaatselijke overheid op o 
wet is de mogelijkheid geopend bestaand* 
heid te brengen, maar het schijnt, dat 
dit gedeelte van die wet.
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te komen 
door

■n laten 
ikt zijn.

middelbare scho- 
jegeven 
minste 

geïllustreerd

over het land zijn 
in andere met 

waard is.

irkwijze. zijn duidelijk.- Men 
van den gemecnen man.. Het 

brengt menigeen, die op

een zoo gemengde samenstelling en 
onderwijsdoeleinden niet geschild

dat „Op dit gebied r 
hiermee zij opgemerl

2. Sommige musea zijn van 
zoo onvoldaan, dat zij voor

van de Londensche school 
verschillende vakken van 
Albert-museum.
den voorgrond tredende 

ontwikkeling
moeilijkheden zijn het, die een 
van volwassenen in verband

: eenigc manier om 
ding van volwassenen, 
in den schoolleeftijd a.

van de musea- De eenige vraag diu — -----
om de musea des avonds en des Zondags 
zij ten goede zouden kunnen komen aan de 
dag hun werk hebben."

Met de opmerking, dat „Op dit gebied nog heel wat noodig is,” 
besluit hij. In verband hiermee zij opgemerkt, dat de commissie v. 
Opvoeding v. d. Rijpere Jeugd, die een verslag uitbracht aan het 
Ministry of Reconstruction, in 1918 verklaarde, dat meer musea ge
sticht zouden moeten worden en dat zij zouden moeten worden be
heerd door de landelijke overheid. Maar tot een uitgewerkt plan, 
hoe nu de musea te betrekken bij de ontwikkeling van volwassenen, 
is het niet gekomen. Toch zijn er enkele uitzonderingen.

Bijv, in het pottenbakkersdistrict (gelegen in het Noordw. van Staf- 
fordshire) worden de musea veel bezocht door hen, die zich voor de 
industrie bekwamen. Hetzelfde kan gezegd worden van Sheflïeld; 
leerlingen van de Londensche school voor Houtsnijwerk en teeke- 
naars van verschillende vakken van Kunstnijverheid, bezoeken het 
Victoria en ‘

Twee op den voorgrc 
algemeene opzet van de 
met musea tegenhouden:

1. De ongelijkheid, waarmee deze instellingen 
verdeeld. In sommige steden zijn er 5 of 6, en 
een vrij talrijke bevolking is er niet een, dat dien naam

die tot uiting gekomen is, is geweest, 
— open te doen zijn, zoodat

studie van hen, die over-

Ik ben zeer stellig van meening, dat de c 
tot een doeltreffend plan voor de ontwikkelii 
middel van het museum is : Er hen reeds i>i 
wennen.

■Wanneer een beperkt aantal museumbezoeken voor alle leerlingen 
van de lagere school, waar een museum in het district bereikbaar is, 
verplicht was, en wanneer voor alle leerlingen van 
len, die in dezelfde omstandigheden verkeeren, cursussen g< 
werden in de musea, zou een blijvende belangstelling in ten i 
enkele van de vele onderwerpen die door de musea 
w.orden, opgewekt kunnen worden.

.De voordeelen van een dergelijke wér 
noemt het museum wel: De universiteit v< 
spreekt meer tot het oog dan tot het oor en
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Naar aanleiding van een bezoek 
Koloniale School voor Meisjes 

door IDA HEIJERMANS.

cursussen ingericht. De 
de laatste verbouwing

jedaan wat 
lectuur, op 
de keuken, 
zeer goed

mogelijken tijd, — elke cursus duurt 
'ijk theoretische en practische kennis 

orgens om 9 uur en duren de vijf eerste 
>ekomst, die in Indiö wacht, beheerscht

aan de 
en Vrouwen

andere wijze moeilijk zijn kennis zou vermeerderen, die 
maar zeker bij.

Maar voor wij in deze richting op vele dingen mogen hopen, moeten 
de autoriteiten op onderwijsgebied en zij die belang hebben bij de 
ontwikkeling van volwassenen op het platteland, gaan inzien, welke 
mogelijkheden het museum biedt als middel tot opvoeding en moeten 
zij aan deze zaak den eersten stoot geven.

T7 igenlijk had het bezoek aan bovengenoemde school, die reeds zeven 
J—' jaar bestaat, al vroeger gebracht moeten worden, want alles wat 
betrekking heeft op de verhouding tusschen Nederland en Indië is 
van het allergrootste belang voor ons land in het algemeen en ons 
tijdschrift in het bizonder.

Het bezoek is echter nu gebracht. Mevrouw W. A. L. Ros-Vrijman, 
van het Bestuur en Mejuffrouw M. Heijning, de direc

trice, hebben mij alle mogelijke inlichtingen gegeven, de geschiedenis 
der school verteld, het heele gebouw laten zien en me verslagen en 
andere geschriftjes meegegeven.

Het doel der school is, zooals het in het prospectus staat, om 
meisjes en vrouwen, die zich in Nederlandsch Oost- en AVest-Indië 
metterwoon gaan vestigen, te bekwamen voor de taak die haar aldaar 
wacht, hetzij als zelfstandig, ongehuwde vrouw, hetzij als gehuwde 
vrouw en moeder.

Voor dat doel zijn natuurlijk school en 
eerste zou nog ruimer kunnen zijn, al is er na 
reeds veel verbeterd. Men moet echter roeien met de beschikbare 
geldelijke riemen en de subsidies van rijk en gemeente zijn niet bijster 
hoog. Binnen de grenzen van het mogelijke is echter alles ge 
kon. De lokalen zijn ruim. Er is een leeskamer met veel 1< 
Indië betrekking hebbend. Er zijn allerlei leermiddelen en 
naar het zoogenaamde Deensche systeem ingericht, is 
geoutilleerd.

De lessen willen in zop 
drie maanden, — zooveel 
aanbrengen. Zij beginnen 's 
dagen der week tot 5 uur.
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zoude;

les bij.

de levenstaak 
lessen in huishoudelijke

was tusschen het gedoceerde 
wegwijs in te worden.
mgen omvatten besprekingen over
tropen, geven moedercursussen, 

en ziekenvoeding, vaardigheid in het bereiden 
5erechten uit de Hollandsche 
Huishoudkunde, het knip;

eenvoudige bovenkh

natuurlijk de heele leerstof. Ik woonde een les bij, waar een leerares, 
die jaren in Indië gewoond heeft, uitlegde en het aanschouwelijk 
demonstreerde hoe, als men zich in Indië soms door den nood ge
dwongen, korferen of langeren tijd behelpen moet, een bed met een 
klamboe tegen de muskieten te improviseeren is.

Ingespannen luisterde de groote groep toehoorsters, die binnen enkele 
weken als getrouwde vrouwtjes of verloofden zich zouden verschepen 
naar het verre Oosten en wier aandacht sterk geconcentreerd was, 
omdat er verband was tusschen het gedoceerde en het eigen verlan
gen om er

De leergai 
vrouw in de 
ziekenverpleging 
eenvoudige en dagelijks voorkomende gerechten uit de Hollandsche 
en Indische keuken, de beginselen der huishoudkunde, het knippen en 
vervaardigen van onderkleeding en zeer eenvoudige bovenkleeding 
voor zuigelingen, kinderen en volwassenen; lessen in de Malcische 
taal en Indische land- en volkenkunde worden ook gegeven, evenals 
die in tropische hygiëne, in verbandleer en eerste hulp bij ongelukken.

Voorts worden door de leerlingen, onder geleide van leeraren en be
stuursleden, bezoeken gebracht aan Boeatan, de Toevlucht voor onver
zorgde zuigelingen, de modelboerderij Berkendael te Loosduinen, het 
Koloniaal Instituut te Amsterdam. Ook werd een boot bezichtigd 
van de Rotterdamsche Lloyd, het museum voor Land- en Volken
kunde te Rotterdam. Verschillende voordrachten werden in de school 
gehouden, waaronder een van den heer Bloemberger over de bewe
ging der Indonesiërs, terwijl op den sluitingsavond eenige Indische 
verzen werden voorgedragen.

Men ziet dus dat er gewoekerd wordt met den beschikbaren tijd.
Het is niet de schuld der school, dat de vraag gesteld kan worden 

of er niet te veel in te korten termijn moet geleerd worden door al 
die jonge meisjes en vrouwen, welke het haar gedoceerde moeten 
verwerken in drie maanden, welke vooraf gaan aan het huwelijk, het 
aanstaande vertrek. Er kunnen onmogelijk eischen van toelating tot 
den cursus gesteld worden, die aan eenige vooropleiding beantwoor
den. Als de man of verloofde plotseling het werk in Indië moet opnemen, 
wat zoo dikwijls gebeurt, moet er nog haastig voor het vertrek wat 
kennis opgestoken worden.

De opvoeding, die den meesten onzer jonge meisjes nog steeds 
krijgen, wreekt zich in het overladen programma. Bijna allen moeten 
nog wegwijs worden gemaakt op gebieden van vaardigheid, waar zij 
geen gidsen meer noodig zouden hebben, indien niet nog steeds op
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bijspij- 
meisjes 
nieuwe

wist, hoe met hen 
jelte door de voorlichting 

zwakheden en weet ze o.

correspondentie de

naar mij toe 
Prettig dat ze

maar dat

Jochschieten (of misschien heb ik aldaar juist heel 
dat ik gauw wist, hoe met hen om te gaan, 
groot gedeelte door de voorlichting op de 
dan hun zwakheden en weet ze daar precies in te^tastc 
op die manier geen absoluut vreemden voor je.”

Het komt mij voor, dat met de twee briefschrijfsters, aan wier 
twee citaten ontleend zijn, het doel vooral bereikt 

is waarnaar elke opleidingsschool voor Indië in het bizonder en ons 
onderwijs in het algemeen moeten streven.

Het is toch van. secundair belang, hoe voornaam ook voor het

onze Hollandsche scholen de groote jonge meisjes van alles leerden 
behalve datgcen, wat haar „redzaam" maakt.

Het is dus niet de schuld der school, dat zij in die drie maanden 
nog van allerlei haast-jc-rep-je moet onderwijzen, wat de naar-lndië- 
vertrekkenden al onder de knie moesten hebben en die toch waarlijk 
al genoeg hoofd en handen noodig hebben voor al het nieuwe, dat 
wacht: het typisch-Indische.

Indien de school in dat laatste alleen les kan geven, zou zij nog 
een groot arbeidsveld voor zich hebben. Zij doet nu op het laatste 
oogenblik, wat nog gedaan kan worden op hef gebied van 
keren, het aanvullen van opvoedingsleemten bij onze jonge 
in het algemeen, leemten, welke angstig groot zijn voor de 
omgeving in Indië.

Hoe noodig de cursussen der school zijn, het blijkt uit hun toeloop. 
Zij begonnen in 1921 met 14 leerlingen per cursus. In 1927 waren 
er reeds 9ó.

De oud-cursisten vertellen in talrijke brieven wat zij aan de lessen 
te danken hebben. Bestuur en directrice blijven zooveel mogclijk in 
correspondentie met haar, die in Indië reeds gevestigd zijn. Die brief
wisseling vertelt of er wel of niet goed werk door de Koloniale 
School is verricht voor het leven in de tropen.

Naast mij ligt het Vierde Propagandaboekje der inrichting. Het 
geeft extracten uit brieven van oud-leerlingen. Zij zijn vol lof over 
de hulp, haar door het geleerde verstrekt: voor het huishouden, de 
kinderen, de kennis van het Maleisch.

Een paar uitlatingen streepte ik in het bizonder aan.
De eene luidt: „Heel dikwijls sturen ze uit de fabriek den een of 

anderen koelie of toekang naar mij toe om verbonden te worden, als 
zij zich verwond hebben. Prettig dat ze zoo'n vertrouwen in me stel
len. Als men de Inlanders helpt, zijn ze erg dankbaar.”

Het andere zegt: „Het Indische leven bevalt mij goed, 
komt misschien wel, omdat ik heel goed met de bedienden op l

goede getroffen). D< 
komt zeer zeker

Koloniale School. Je weet 
ten. Het zijn
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drie maanden wat

;ansche volk in die sfeer < 
me vraag kan onmogelijk 
i er maar een paar honderd 

pgeleid

maar
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honderden andere meisjes 

aan kennis 
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ras van millioenen daar ver weg bij

of de 
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De Kol<
tracht te scheppen in cursussen 
gegeven citaten.

Maar wordt ons 
Het antwoord 
Ten slotte

den cursus van drie maanden wat opg<
Maar hoe vertrekken al de honderden en
'vrouwen naar Indië? Wat werd haar meegegeven 

voor de nieuwe omgeving, aan inzicht in de psyche en 
van het andere ras, in welks midden zij zullen wonen ?

Wat gebeurt er om de duizenden mannen op te voeden tot het 
werk, dat zij in Indië gaan op zich nemen, al die duizenden, die niet 
als koloniaal, of zendeling, of ambtenaar weggaan?

Hoeveel individueel leed en hoeveel botsingen tusschen blanken en 
andere rassen in Indië zijn het gevolg van het God-zegen-dcn-greep 
voor de toekomst in het verre land met de gansch andere omgeving, 
de gansch andere rassen?

Op het oogenblik, dat het vertrek naar die andere streken voor 
de duizenden mannen - en vrouwen werkelijkheid wordt, welke niet 
in jaren van voorbereiding opgeleid werden voor hun arbeid in Indië, 
kunnen inrichtingen als de Koloniale School, hoe goed, nuttig en 
noodzakelijk ook, niets dan de finishing touch geven, 
ling, dat slechts enkele meisjes en vrouwen 
massa der jongens en mannen niet.

De voorbereidingsarbeid voor allen kunnen slechts opvoeding 
onderwijs geven, èn wat ontwikkelende redzaamheid betreft, èn 
de verhouding 
den evenaar.

Barmhartige rechtvaardigheid is door Multatuli gepredikt, 
de romantiek van zijn Saïdjah’s en 
en jongeren hebben nu noodig te begrijpen, dat 
andere menschen wonen met andere opv. 
waartegenover geringschatting slechts den 
tusschen het blanke en het gekleurde 
niet trotsch zijn op het verleden, dat van 
drukking tegenover de kleurlingen vertelt.

Het is hier niet de plaats om na te gaan óf en
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zijn. Niets gaat met sprongen 
d in Weet- en Oost-Indië be- 
een millioenenbevolking, welke

landsche koloniën aan zelfbestuur toe z" x’’ ' 
in de ontwikkeling. Nog heeft Nederland in West- 
zittingen van bizonderc beteckenis met 
ver uitgaat in getal boven ons volk.

In opvoeding en onderwijs kan niet meer het zwaartepunt gelegd 
worden op de geografische gesteldheid van de bezittingen, hun flora 

fauna. De mensch daar moet voor onze jongeren in het centrum 
van den aandacht staan. De geschiedenis kan de verhalen, die met 
Coen en wie met hem genoemd kunnen worden, niet weglaten. Al 
die veroveraars en strijders zijn een stuk historie, dat in hun tijd 
volkomen past. Doch wij leven in een anderen, die ook langzamer
hand geworden is. Voor dien nieuwen tijd kunnen onze Hollandsche 
jongeren niet met genoeg inzicht opgevoed worden. Zij zullen als 
volwassenen komen te staan voor de oplossing van moeilijke Indische 
problemen. Dat kan door hen slechts geschieden, wanneer zij begrij
pen, dat het in Indië om menschen gaat, die veel geleden hebben en 
tegenover wie in de verstandhouding tusschen blank en bruin slechts 
eerbied voor den andere de brug over de kloof kan slaan, door ge
weld en minachting al te breed geworden.

Allen, die Hollander zijn en voor hun toekomst naar Indië gaan, 
kunnen dan alleen voorposten van algehecle toenadering zijn, wanneer 
zij voor het Indische leven klaar zijn en den Indischen mensch, den 
Javaan, al de andere kleurlingen hebben leeren beschouwen niet als 
den mindere maar als den andere, met een eigen cultuur en wien 
alleen de helpende hand moet geboden worden, waar dat in sommige 
gevallen noodzakelijk is.

Hoe groot nog de opvoedingstaak is, die met al onze kinderen en 
al onze jongeren te verrichten is tegenover de landen, die Holland zijn 
koloniën noemt, het werd mij nooit duidelijker dan in de Koloniale 
School, die op haar gebied iets bizonders is, toch slechts enkelen 
bereiken kan, alleen enkele uittrekkende meisjes en jonge vrouwen 
en bovendien, omdat het nog niet anders'kan, in een paar maanden 
een overladen programma moet volgen.

De opvoeding en het parate voor Indië, het kan niet genoeg her
haald worden, zijn iets van zoo groote betcekenis, dat zij een werk 
zijn voor het heele Nederlandsche volk, voor al zijn scholen, wil het 
bezit der Koloniën niet een erfenis worden van haat en ellende.
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De taak der Overheid ten opzichte der 
vorming van volwassenen. ') 

door A. H. GERHARD.

bijeenkomst, bijeen 
or de vorming van

en te gedragen als leerlingen.
■ buiten uit te breiden. Op

sngeroepen door de afdeeling 
n volwassenen, en gehouden

*) Rede uitgesproken op een t 
Holland van den Wereldbond voor 
15 December 1928 te Utrecht.

genoemd.
. Bureau, 

„Jong leven". Neutrale Vcrecniging en Prot.
ie dus vrijwel alle richtingen vertegenwoordigden.

Jaarlijks zonden deze instellingen uitvoerige verslagen in, terwijl de 
Commissie met alle nauw contact hield door vrij nauwgezette contröle 
op de wijze van werken en op de verkregen resultaten.

Eenige trekken willen wij nu wat meer in het licht stellen.
Het geheel geeft het beeld van een stevige organisatie. Als deel

nemers werden alleen toegelaten personen van 18 jaar en ouder, die 
trouw de cursussen moesten bijwonen met dien verstande, dat niemand 
later dan twee maanden na het begin van den cursus mocht toege
laten worden en wie 4 maal achtereen verzuimde moest worden 
afgeschreven.

De deelnemers behoorden zich te voelen <
Men hoopte de organisatie ook naar

bl. 2 lezen wij ;■
„Wel was het der Commissie nog steeds niet mogelijk gebruik te 

maken van de voordeelen, welke een nader contact met instellingen 
van denzelfden aard in andere gemeenten noodzakelijk moet verschaffen, 
maar zij vertrouwt, dat ook reeds dank zij de goede samenwerking 
bovengenoemd, welke over ’t geheel niet te wenschen overliet, het

A Is een illustratie, hoe deze taak in de praktijk kan opgevat worden, 
wj| ik beginnen met een overzicht te geven van het verslag van 

het onderwijs voor volwassenen te Utrecht over 1924. Voor mijn 
doel doet het er niet toe of er nog latere verslagen zijn en hoe die 
er dan uitzien.

Dit verslag is uitgebracht krachtens de „Verordening tot regeling 
van het onderwijs voor volwassenen" en ik wil nu slechts aangeven, 
welke inzichten daarbij aan den dag treden. Deze verordening stelt 
de subsidieering van verschillende inrichtingen in uitzicht en draagt 
de regeling daarvan op aan een Commissie, welker kosten, inbegrepen 
die van het Secretariaat, ten laste der gemeente komen.

Er waren in 1924 zes gesubsidieerde instellingen, bureaux : 
n.l. Utrechtsche Volksuniversiteit, Modern Bureau, R. K. 
Toynbee-vereeniging 
Christelijk bureau, di<
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was gewijd aan

er duidelijk uit blijkt 
’erd ingenomen

>egen of een cursus voor opleiding van 
beschouwd worden te behooren tot het 

meening te kennen: 
op dezen grond, 
algemeene ont-

:meene ontwikkeling stond zoozeer als ver
een der vereenigingsbesturen het uit- 

daardoor wel eens

heb ik mij veroorloofd, omdat
te Utrecht blijkbaar algemeen werd ingenomen en 

dat, naar 't mij voorkomt, ook door zeer velen in den lande wordt 
gedeeld, wat ik nu als volgt meen te mogen omschrijven.

De overheid heeft op dit punt een steunende en regelende taak te 
vervullen, die in bepaalde gevallen tot rechtstreeksche bemoeiïng kan 
uitgroeien. Wat geboden wordt moet onderwijs zijn, dus schoolsch 
in den goeden zin van ’t woord, de onderwerpen der cursussen moeten 
door de leiding worden vastgesteld in verband met wat voor de leer
lingen noodig en nuttig wordt geacht en in elk geval van algemeen 
vormende strekking. In geen opzicht mag er sprake zijn van beroeps
opleiding of specialistisch onderwijs.

Gaat men nu de verslagen der diverse vereenigingen 
moet men wel een eenigszins vreemde toepassing van het 
meen vormend", want het leeuwendeel der cursussen

volgend jaar ons weer een stap nader tot het gestelde doel, een stevig 
gegrondvest „Instituut onderwijs voor volwassenen" zal brengen."

Over den aard van het tc verstrekken onderwijs had de Commissie 
ook een scherp belijnde opinie. Zoo was zij van oordeel en B. enW. 
gingen in beginsel daarmede accoord, dat er een gemeentelijke cursus 
voor analfabeten moest ingesteld worden, een gelegenheid dus om 
lezen en schrijven te leeren, ongetwijfeld bedoeld als een voorberei
ding om later de cursussen te kunnen volgen der gesubsidieerde ver
eenigingen.

Toen B. en W. echter vro« 
burgers tot politie-agent kon 
„onderwijs voor volwassenen", gaf zij als haar

„dat een zoodanige cursus niet daartoe behoorde, o.a. 
dat het onderwijs voor volwassenen het kenmerk van 
wikkeling moet dragen, zoodat de cursussen moeten open staan voor 
allen, die een bepaalde daarvoor vereischten graad van ontwikkeling 
bezitten. Dit is niet het geval met cursussen, welke voor een bepaald 
doel opleiden".

Het karakter van alger
eischte op den voorgrond, dat een der vereenigii 
reiken van diploma’s bedenkelijk vond, omdat 
schade kon gedaan worden aan dat karakter.

Daarentegen betreurde de commissie het sterk, dat een cursus voor 
fröbclwerk maar niet kon slagen, niettegenstaande „naar hun meening 
aan dit onderwijs veel meer behoefte moest bestaan voor de vrij 
groote groep van vrouwen, welke zich aan de zorg van het jonge kind 
wijden."

Deze uitweiding 
het standpunt, dat 

naar t
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gegeven van zoo goed 
tellingen in Nederland

van zeer

houden.

de gewone schoolvakken, hoofdzakelijk de vreemde falen, aan eenige 
speciale vrouwelijke handwerken, terwijl aan de Volksuniversiteit 
onderwerpen van geweldig hoogvliegende „algemeene vorming” wer
den gegeven.

Hiermede is echter tevens de karakteristiek i 
als alle onderwijs, op bijna alle soortgelijke inst< 
verstrekt met niet'al te bevredigend effect.

De bemoeienis der overheid met dit werk is nog zeer gering en 
is ook nog van zeer jongen datum. De rijkszorg is zelfs als Vondels 
cherubijntje nauw verschenen, weer verdwenen, terwijl een enkele 
provincie en een luttel aantal gemeenten er zich mede inlaten door 
subsidieering van particuliere instellingen. Hier en daar zijn er scho
len voor analfabeten, terwijl men met wat goeden wil de zorg en 
den steun voor openbare leeszalen ook onder deze rubriek van over- 
heidsbemoeiïng mag brengen.

Ik dien er nu evenwel de aandacht op te vestigen, dat in deze 
beschouwing het begrip „volwassenen” zeer nauw begrensd is. In de 
fysiologische beteckenis van het woord kunnen we alle universiteiten 
en hoogescholen, benevens alle mogelijke gelegenheden, waar oudere 
personen zich in eenigerlei bepaalde beroepsrichting kunnen bekwa
men, als instellingen voor de „vorming van volwassenen” beschouwen. 
Te dien aanzien mag men niet zeggen, dat de overheid nalatig is, 
hoogstens dat ze er zich nog wat naarstiger mee moet bezig h

Trouwens deze bijeenkomst heeft die overheidstaak blijkbai 
tot doel van hare besprekingen gesteld.

Wie bedoelen we dan in dit verband met „volwassenen”?
Ik zou het als volgt willen deliniceren.
Allen, die slechts gewoon lager onderwijs, in lang niet altijd geheel 

doorloopen schooltijd, met misschien nog cenig bloedarm vervolgonder
wijs hebben genoten en daarna in 't geheel geen of onvoldoende 
beroepsopleiding hebben gehad, kortom reeds vrij jong in het beroeps
leven verkeeren zonder behoorlijke voorbereiding en die nu behoefte 
hebben om nog wat schoolkennis op te doen, die zij in de jeugd 
gemist hebben; terwijl de groote meerderheid die behoefte zelfs nog 
niet voelt.

De vraag, die nu naar mijn inzien beantwoording vordert, is voor
eerst hoe die behoefte aan verdere ontwikkeling is ontstaan, waarop 
ze gericht behoort of blijkt te zijn, van wie het daarvoor noodige onder
wijs moet uitgaan en eindelijk of en zoo ja welke rol de overheid 
daarbij te vervullen heeft.

Bij een oppervlakkige beoordeeling komt men, dunkt mij, tot onge
veer de volgende conclusies:
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3c.
omvang

imerhand breidt zich het begrip „voortgezet” zoowel in 
ui verscheidenheid uit. In veel geringer mate geldt dit

> allerlei

wijze

:ringste 
c in die

hooger onderwijs werd beschikbaar 
betalen kon. Dat rekende de over-

Langzam

voor het volksonderwijs.

ontloken, reeds in den tijd van toen zij 
schoolontwikkeling, sluimerende kiemen 

inzicht, deze komen tot groei en doen 
naar mogelijkheden van ontwikkeling

■Ie. In de grootc massa 
nog geheel verstoken was van 
van behoefte aan kennis en 
eindelijk duidelijke begeerten 
ontstaan.

Ie. In alle beschaafde landen waren ontzettende aantallen analfa
beten. Men bekommerde er zich bitter weinig om. In sommige landen 
deed men geruimen tijd er niets voor, in andere had men armzalig 
ingcrichte schooltjes. Gaandeweg werd overal de gelegenheid geopen ' 
waar een minimum van onderwijs verkrijgbaar was, ter beschikkii 
van die ouders, welke het voor hun kinderen verlangden. Nog < 
stap verder werd gezet, toen de leerplicht werd ingevoerd, doch v< 
niet langer dan onvermijdelijk mocht heeten.

i gebied aan en dezen 
volle bevrediging, daar 
en langs andere wegen

‘2e. Voortgezet, middelbaar en 
gesteld voor wie het verlangde en 
heid zich tot taak, plus dan het minimum ondcr le bedoeld.

óe. Sedert het midden der vorige eeuw komt de idee der volks- 
hoogeschool op en verbreidt zich ter tegemoetkoming aan die begeerten. 
De intellectueele klasse voelt n.1. de intellectueele leegte der groote 
massa èn als een onrecht tegenover deze èn tevens als een maatschap
pelijk gevaar.

Zij biedt de lagere klassen leering op 
aanvaarden die, doch niet in hef gevoel 
zij instinctief de ontwikkeling op andere v 
verlangen dan hun geboden wordt.

Dit laatste is een gevolg van de ingrijpende 
litick-staatkpndig terrein, die mede een 
evolutie in het grootc productie-proces

Met deze oppervlakkige beschouwing blijft het 
waardoor deze behoefte

Immers eeuwen 
volking de kunst 
massa op een 
wikkeling 
opleverde 
allereenvoudig 
poging in \ w

veranderingen op po- 
symptoom zijn van de geweldige 

iroductie-proces sedert anderhalve eeuw.
iige beschouwing blijft het een open vraag, 
aan algemeene ontwikkeling eigenlijk ontstond, 

achtereen was slechts een zeer klein deel der bc- 
van lezen en schrijven machtig, stond de groote 

tamelijk laag peil van wat wij in modernen zin ont- 
; noemen, wat herhaalde malen een maatschappelijk gevaar 
■ en toch heeft de overheid buiten eenige bemoeienis met het 
oudigste schoolonderwijs in al die eeuwen nooit de ger 
't werk gesteld om dat peil te verhoogen, noch bleek
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bitter weinij 
:rderheid, was o

regeeren.
i goede honderd jaar geleden 

epen van den werkelijken geestelijken 
in het maatschappelijk leven voortkan- 

een uitzondering voor Pestalozzi, al

massa zelf van eenige begeerte daartoe. Trouwens het godsdienstig 
en het kerkdijk leven voldeed volkomen elke behoefte naar wat boven 
het dagelijksch gezwoeg uitging, 

voorgangers traden
ikkeling van het heele volk 

grootc ingenomenheid op 
beter dan wie ook het als een

heeft gezi< 
er van he<

/olutie, die tot nog toe onbekende

?e loonarbeid haar uitsluitend voorland 
„ Aufklarung", die zoo bitter weinig 
de overgroote meerderheid, was de 
bet intellect heette te r 

igen, die zoo'n 
en nog lang daarna iets begrepen van 
nood en gemoedsellende, die i, 
kerde. Graag maak ik alweer

noemen, die de 
zolg der Fransche 
te krachten mobiel 

van den geëman- 
lourgeoisic, hebben 
ordening behoefte

Na enkele voorgangers traden op het einde der 18e eeuw mannen 
op, die de ontwikkeling van het heele volk zagen als een probleem, 
onder wie ik met grootc ingenomenheid op Pestalozzi wil wijzen, die 
duidelijker en beter dan wie ook het als een sociaal probleem 
den eersten rang heeft gezien. Ik wil ook Condorcet 
groote beteckenis er van heeft begrepen als een gev< 
revolutie, die tot nog toe onbekende maatschappelijke 
heeft doen worden. Trouwens de helderste koppen 
cipcerden derden stand, feitelijk de nieuwe liberale b< 
goed begrepen, dat de nieuwe maatschappelijke 
had aan een eenigermate ontwikkeld volk.

Eenerzijds was de beperking noodig, opdat de nakomelingen en 
erfgenamen der Fransche revolutie behoed zouden blijven voor de 
lasten van nieuwe revolutie-droomen, doch nu onderden vierden stand, 
en anderzijds was eenige algemeene ontwikkeling onmisbaar, waar
door de groote massa beter geschikt werd voor de nieuwe eischen 
door de veranderde productie-vormen gesteld. Uit dien tijd dagtee- 
kenen overal de overheidsmaatregelen betreffende het gewone school
onderwijs, dat in feite er op gericht was de jeugd zoodanig voor te 
bereiden, dat ze zoo spoedig mogelijk aan het productieproces kon 
deelnemen.

In dien tendenz past het geheel, dat alle officieele pogingen ophielden 
met den na-schoolschen leeftijd. Het was precies alsof men dacht, dat 
wanneer de zeer jeugdige mensch zoo goed en zoo kwaad als ’t ging 
wat schoolkennis had opgedaan, dat hij dan klaar was voor het 
arbeids\even; „klaar voor het leven" was een vraag, die slechts on- 
practische idealisten zich stelden.

Wel had de maatschappij nog vele menschen noodig van meer ken
nis, waarvoor de noodige instellingen werden beschikbaar gesteld, 
gelijk reeds eerder is opgemerkt, doch de overgroote massa moest 
zich vergenoegen met de gewone, soms ook gebrekkige lagere school, 
wijt de lagere loonarbeid haar uitsluitend voorland was.

Die tijd der „ Aufklarung", die zo o bitter weinig verheldering des 
geestes gaf aan de overgroote meerderheid, was de tijd, waarin de 
aristocratie van

’t Waren maar weinij 
nog lang daarna iets
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gewichtige data u* 

'ikkelingspogingen c 
le Birmingham 

na bet vei

geschiedenis van 

t boek heeft ge-

Hel Rcgceringsverslag van 
ming in ontwikkeling meer te danken is 
ringen en sociale verbeteringen gegeven, 
van paedagogen om die ontwikkeling

Met dezen zin is tot uitdrukking 
sociale toestanden en de ontwikkeling: 
band slaan. Ja, men kan zeggen, dat 

senen-ontwikkeling om een deel van 
ontwikkeling aan volwassei 
zou zijn, een soort van 
boogeren standen midde 
weten, den rijperen 
van een industrievolk 
de behoefte aan bepa, 
het ook hun mogelijk v

2. Dat deze behoefte zich allereerst , , w
gelden, behoeft geen bevreemding te wekken, want slechts in 
den de voorwaarden daartoe door de industrieele ontwikking

Toen Arkwright in 1768 onder invoering van de spinmachine < 
in Nollinghain opende en omstreeks denzelfden tijd James 
chinc in dienst van den arbeid stelde, nam het tijdperk 
aanvang, dat Engeland tof wereld-werkplaats maakte, tege 
onoverzienbare menschenmassa's in de groote steden opeer 
arbeiders, tol, zooals men in Engeland zegt, enkel „hands

Die menschcn, over wie zulke diepgaande veranderingen 
niet slechts tegenover de nieuwe machines met stomheid g 
was voor die, uit geboorteplaats en traditie losgerukten, 
geworden : het gebeuren in natuur, bedrijf en maatschappij, in 
en niet in de laatste plaats eigen levenslot en iedere zijde van 
levenshouding.

Waar de af
■ volgden op de 
■de eerste ontwi

In 1789 werd d< 
-had om jonge lieden

'ragen hadden, welke antwoord vorderden, 
uit de Engelsche Bedrijfsgeschiedenis, spoedig 
onder den arbeidersstand.

i Sunday Society gesticht, die vooral ten dool 
erlaten van de Zondagsschool, lezen, schrijven

zijn er gelukkig nog wel velen, die ik evenmin zou willen vergeten. 

Maar zijn schrijnende vergelijking van het volk met een huis met 

drie verdiepingen ') doet duidelijk zien hoe voor hem die geestelijke 

nood een probleem was van meer dan intellectueele leegte, een pro

bleem van de sociale en morcele verheffing van alle lagen des volks, 

tot welks oplossing echter de sterke drang uit die dervende lagen 

zelven moet komen.

In bijzondere mate leerzaam is in dit opzicht de ( 

Engeland, waarvoor Karl Kilssncr een voortreffelijk 

schreven en waarvan ik het inleidende hoofdstuk hier inlasch: 

cringsverslag van 1919 constateert, dat in zekeren zin de toene- 
vikkeling meer tc danken is aan den stoot door bedrijfsverande- 

vcrbetcringcn gegeven, dan door de weloverdachte pogingen 
te bevorderen.

; gebracht, hoe nauw de maatschappelijk 
{sarbeid van een land met elkaar in ver

bet bij de problemen van de volwas- 
leel van de sociale kwestie gaat. Niet, omdat 

snen slechts iets voor de onderste lagen des volks 
n geestelijke nazorg. Veeleer staat het zoo: Terwijl den 
leien en wegen ter beschikking staan den dorst naar 
leeftijd eigen, tc bevredigen, zijn de arbeidende klassen 
van al die middelen verstoken. Zij voelen daarom sterk 

aaide ondcrwijs-inrichtingen voor volwassenen, waardoor 
wordt de vragen, die hen bezig houden, onder de oogen

l juist op Engelschen bodem heeft doen 
zekken, want slechts in Engeland wer-

de eerste fabriek
Watt de stoomma- 

van de machine een 
gelijkertijd echter ook 
enhoopte en tot loon- 
is” stempelde.
n heengingen, stonden 
geslagen, doch alles 
een onbegrepen zaak

i de gesch iedenis 
t de persoonlijke

maatschap 
iedere zij
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en rekenen te leeren. Daarnaast deed men aan natuurkunde, aardrijkskunde, 
geschiedenis en ethica. Men discussieerde over alle denkbare vragen, waardoor 
een kleine groep uit deze beweging den bijnaam kon krijgen van „philosofische 
tinnegieters". Het is niet duidelijk hoe nauw die eerste poging van Birming- 
ham met den arbeid van de ,. Vereeniging tol verbreiding van de Christelijke 
Wetenschap" samenhing, die vooral in Wales sinds 1711 niet slechts kinde- 

maar ook volwassenen in Bijbellezen en in de Christelijke leer onderwees 
en die omstreeks het midden van de 18c eeuw tot ’n uitgebreide Zondags- 
schoolbcweging uitgroeide. In het jaar 1798 richtten de Methodist Singleton 
en de Kwaker Samucl Fox in Notlingham een school voor volwassenen op, in 
Bijbellezen, schrijven <:n rekenen. Ook hier hield men zich klaarblijkelijk nog 
met vele andere dingen bezig.

In Glasgow begon Dr. Birkbeck in navolging van Dr. Anderson 
voordrachten te houden over natuurwetenschappelijke onderwerpen, w 
drachten zich spoedig uitbreidden tol de Instituten voor Handarbeiders.

Die groepen, die toen den grootsten stool gaven aan de beweging tot op
richting van scholen voor volwassenen, werden in 1812 in Bristol door Willi- 
am Smith, een methodistisch kerkdeurwachter. opgcricht toen hij had waarge
nomen, dat vele arbeiders, de Bijbels, die men hun gaf, niet lezen konden.

Tegelijkertijd ontstond een ontwikkelingsbcwcging onder de arbeiders, die 
politieke en maatschappelijke vraagstukken in het middelpunt 
waterscheidingen, waaraan deze ontwikkelingspogingcn ontvloeiden 
lei: de Fransche Revolutie en de volkomen verandering in 
sociale verhoudingen door den groei van het nieuwe induslricelc 
vestiging van de „London Corresponding Society" in hel jaar 
grondslag van een stuivers-inschrijving door den Scbolschen 
Hordy, was het bewijs, dal klassen, die tot nu loc dc Politiek aan de hoogt 
standen hadden overgelaten, begonnen na te denken, kritiek te oefenen en 
debalteercn. De vereeniging stelde voor, zooals Max Beer zich uitdrukt, een 
soort van democratisch en sociaal-relbrmislisch Seminarium voor arbcidcrslcidcrs.

Dc meeste Ideeën en Mannen kwamen daaruit voort, die in dc volksbewe
gingen, — die tol 1820 bergopwaarts gingen — beroemd geworden zijn.

Dat het bij die ontwikkelingspogingcn om belangrijke, sociale hervormingen 
ging, waren ook de lijdgenooten zich bewust. Dit is buitengewoo  n duidelijk 
aan de motieven te zien, waardoor men zich leiden liet voor dien ontwikkelings
arbeid op te komen of zich er tegen te verzetten.

Zooals dc eerste pogingen in Birmingham, Notlingham en Bristol aantoonen. 
was een hoofdbeweegreden, die tot beschavingsarbeid voerde, dc bedoeling den 
arbeiders den weg te banen tot verdieping van hun godsdienstig leven. Daar 
godsdienst en moraal naar bun wezen nauw met elkaar samenbingen en door 
den Engelschen godsdienst bijna gelijkgesteld werden, bpleekendcn die bemoei
ingen tot bevordering der religie van den aanvang af ook de poging, dc onderste 
lagen des volks moreel op te heffen: vlijt, matigheid en spaarzaamheid moest 
hun bijgebracht worden.

De overheid en de personen uit hel openbare leven stelden bij de onder
steuning der zaak, sociaal-polilieke — en dat beteekenl voor velen Gnanliëel- 
politieke — motieven op den voorgrond. Bij de stichting van een Vereen, tot 
Onderw. aan Volwassenen in Chcapside bij Londen (1815), mei den burge
meester als voorzitter, heet het; „De morcele en politieke beteekenis van zulk 
een vereeniging op grooie schaal voor de stad Londen, zal ieder die nadenkt,
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duidelijk zijn, als men bedenkt, dat de tallooze misdaden, waardoor onze kerkers 
overvuld zijn, volgens mededeelingen van bevoegde zijde, in hooge mate aan 
onwetendheid toe te schrijven zijn.”

Als Pole bij zijn oproep om medewerking aan de school voor volwassenen 
in uitzicht stelt, dat „onze armenbelasting" 'dan lichter, onze ziekenhuizen, 
armenhuizen, hospitalen en andere weldadigheidsinrichlingen minder belast 
zullen worden, als hij met anderen hoopt dat de, in de scholen voor volwas
senen onderrichte, ouders, hun kinderen zelf lezen kunnen leeren en vele scho
len kunnen uitsparen, dan is het niet te verwonderen, dat vele gegoede en 
invloedrijke personen die onderneming beschermden en de Hertog van York 
van die scholen als van een zaak van nationaal belang

Al die motieven, waardoor men zich bij hel bevorder 
lingspogingen leiden liet, kwamen voort uit 't standpur 
over de sociale problemen, zonder dat de nooden van de t 
als zoodanig erkend werden en dus evenmin de ontwikkeling 
tot redding voor die klasse gez:en werd. Wat meer vermoeden van 
kende mogelijkheden dier ontwikkeling in sociaal opzicht, blijkt hier > 
de vrees, geuil bij het bespreken van die zaak. We willen afzien v 
bezwaren tegenover de „wereldlijke kunsten” van rekenen en 
die door de arbeiders slechts des Zondags beoefend konden 
het bezwaar van inenigen patroon, dat de lieden het zetten 
teekeningen lol een beroep konden maken.

meer belang is. dal de dames van gezelschap hel gevaarlijk en onaan- 
i vonden, ontwikkelde dienstboden naast zich te hebben. Typisch voor 

standpunt van de heerschende klassen, is een parlementsrcde van 1807: 
„Hoezeer het voornemen de arme arbeidersklasse tot ontwikkeling te brengen, 
in theorie verblinden mag, als eindresultaat zal het voor haar moraal en tevre
denheid nadeetig zijn ; het zal de arbeiders er toe brengen hun lot te verachten, 
in plaats van ze te maken tot goede dienstknechten voor veldarbeid en andere 
werkzaamheden, waartoe hun rang in de maatschappij hen bestemd heeft. In 
plaats van bun onderdanigheid te leeren, zal hel hun oproerig en weerspannig 
maken, zooals het in de industrie-gewesten reeds gebleken is. Zij zullen in staat 
gesteld worden oproerige vlugschriften, lasterlijke boeken en anti-ebristelijke 
publicaties te lezen; ze worden aanmatigend tegenover hun superieuren en na 
weinige jaren zal hel resultaat zijn, dat zich de wetgeving genoodzaakt ziet, 
den sterken arm van de Macht tegen hen te keeren en de met de uitoefening 
belaste overheidspersonen met veel strenger voorschriften, dan tot nu gegolden 
hebben, uit te rusten.”

Dat de ontwikkelingsbeweging, die uitging van de London Corresponding 
Society en in hoofdzaak slechts economische en politieke onderwerpen behan
delde. met den scherpsten tegenstand van de zijde der werkgevers en der 
regeering te kampen had. spreekt vanzelf. De regeering sprak van de kunst
matige uitzaaiing van oproerige publicaties.

5. In dezen strijd voor de ontwikkeling der arbeidende klasse, ziet men 
duidelijk dat de geestelijke behoeften, die naar bevrediging zochten, het resultaat 
waren van de bcdrijfs-sociale omwenteling uit dit tijdperk.

De meer philantropisch aangelegde volksopvoeders wilden voor alles de ele
mentaire kennis van lezen, schrijven en rekenen bijbrengen, aan de religieuse 
en moreelc verwildering der massaas paal en perk stellen en alle in het brein 
dier lieden opkomende vragen onder de oogen zien.
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Die nooden waren echter 
tijdperk als de bedrijfs- en politieke 
ponding Society en de daarmee v< 
Engeland geworsteld werd. In deze ontwikkclir 
uit de arbeidersklasse, die over 
wegen tot hun opheffing 
ieder, 
na te denken 
arm en rijk op < 
klassen konden 
waardoor ze 
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zelfde

vorige eeuw de 
van een meedoogen-

evenzeer het resultaat van het aangebroken machine* 
<e problemen, waarmee in de Londen Corres- 
verbonden groepen in alle groote sleden van 

geworsteld werd. In deze ontwikkclingsbcweging stonden de mcnschen 
arbeidersklasse, die over de beslaande nooden wilden nadenken en de 

gen tot hun opheffing wilden zoeken. „De induslriccle revolutie" verplichtte 
*, die onder haar invloed kwam, over de door haar opgeworpen problemen 

en als men zijn aandacht op die dingen vestigde, dan stonden 
een verschillenden bodem. De verklaringen van de heerschcnde 

s mannen en vrouwen niet langer bevredigen, die welen wilden, 
te midden van grooten rijkdom — verhongerden. Aan het eind 

neriode bestond er ternauwernood één zijde van het leven, van de maat- 
van de politiek of van bet bedrijf, die voor de beide werelden een* 

aspect had.

mogelijk ieder 
jeugd na 10 en 

tker loopen. 
ver over het midden der 

tgere klassen, onder de zweep 
ererad kapitalisme.

geschetst stonden dus twee polen-klassen in

en hebben alle landen gemeen, dat de over
waakte dat zooveel mogelijk ieder een minimum 

voor de jeugd na 10 en 12 jaar liet 
Gods ak)

Hier is de diepe grond dezer moderne volksbeweging inderdaad 
goed getroffen. Onder de erbarmingslooze werking van het quasi- 
filosoGsch stelsel van het vrije spel van krachten in het groeiend 
nieuw-kapitalisme, dat het leven schonk aan het eigenlijke loonprole- 
tariaat, voor wie het leven op aarde slechts was als de hel op aarde 
en wien elke sprank eener hoogerc levenscultuur was ontzegel, groeide 
óf de vertwijfeling, die tot wanhoopsdaden voerde óf dc ontwakende 
innerlijke begeerte om de ellende dezer wereld te begrijpen, die in 
zoo'n ontzettende tegenstelling stond met wat hem toescheen de christe
lijke leer te zijn.

Het is niet in alle landen langs denzelfden weg gegaan. Duitsch- 
land en ons land bijv, hadden reeds vrij vroeg de volksschool onder 
overheidszorg gebracht, omdat men haar reeds vroeg begreep als 
een Staatsbelang. Toch is men ook in Engeland sedert ± 1830 d< 
toe overgegaan, na den buitengewoon verdienstelijken arbeid van . 
en Lancastar.

Doch één trek hadden 
heid er wel voor 
van schoolkennis verwierf, doch 
men letterlijk Gods water over

Inmiddels steeg tot vrij 
sociale nood der la; 
loos, door niets gerei...

In zeer ruwe lijnen 
de maatschappij tegenover elkaar, het sociaal dieper zinkende prole
tariaat en de burgerlijke intellectueele klassen. De overgroofc massa 
van het eerste leefde in dofheid en stompe berusting of in opstandige 
maar machtelooze verbittering voort, van de andere klasse in vol
komen onverschilligheid of eenig gevoel van meewarigheid voor het
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lelijke positie zou verbeteren. 
... dat de onderliggende en 
en de heerschende burgerlijke 
van volwassenen uit geheel

leed der minderen, doch zonder eenigen kijk op de beteekenis van 
dit alles als een vraagstuk van het hoogste sociale belang.

Intusschen, zóó simplistisch is de zaak niet te stellen.
Immers, in spijt van de neerdrukkende invloeden, telde het prole

tariaat gelukkig steeds scherpzinnige en begaafde figuren, die de onbe
grepen nooden en behoeften hunner ontelbare lotgenooten diep voelden 
en daarom zochten naar het waarom der dingen zoowel als naar de 
wegen voor de massa, om aan de ellende te ontkomen en daarom 
vóór alles hun klassegenooten tot besef dier nooden, tot begeerte 
naar verbetering, tot durf voor actie trachten te brengen.

Evenzoo zijn er onder de maatschappelijk bevoorrechten altijd ethisch 
aangelegde naturen geweest, die niet alleen poogden de materieele 
ellenden te lenigen, doch die ook die anderen, de misdeelden, in de 
vreugde van kennis en ontwikkeling wilden doen deelen, in de stille 
verwachting dat dan ook de maatschappeli

De stelling is daarom volkomen juist, 
langzaam opkomende arbeidende klasse 
klassen het vraagstuk der ontwikkeling 
verschillenden gezichtshoek bezien.

Daarbij is een nieuwe belangrijke factor gekomen, de geweldige 
vlucht der democratische idee namelijk, die de ontwikkeling van allen 
tot een eisch van dwingende praktijk heeft gemaakt.

De beteekenis hiervan zien we in de ijverige pogingen der groote 
staatkundige partijen, om aan hun a rbeiders-partij ge nooten de noodig 
geachte ontwikkeling te brengen, die uiteraard georiënteerd is in de 
richting van partijinzicht en partijbelang. Met koortsachtig lijkende 
haast wordt aan de ontwikkeling gewerkt, wijl men zich bewust is 
in veel te kort te schieten, doordat de politieke invloed veel sneller 
gestegen is dan de intellectueele aanpassing zou gedoogd hebben.

Deze vóórgeschiedenis verklaart voldoende het diepgaande verschil 
tusschen de vooruitstrevende arbeidende klassen en de goedwillende 
bovenklassen, zoowel ten aanzien der organisatie als van den inhoud 
van het ontwikkelingswerk.

Bij de laatste treedt op den voorgrond het aan te vullen tekort 
aan school-weten in den zin van het algemeen vormend, wat ©ogen
schijnlijk paralel gaat met wat men vaak van arbeiders hooren kan, 
die ook graag bepaalde kundigheden leeren, doch omdat die in het 
leven te pas komen, wijl ze economische waarde hebben.

Maar de diepe begeerte bij de zich bewust wordende arbeidende 
klasse is naar wijsgeerige verdieping, naar de ethische of religieuse 
verklaring van het wereldgebeuren en van het leven, naar wat tezamen 
de hoogere kuituur kan genoemd worden van het gemeenschapsleven.
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inkelijk is 
king te s

SeoI

indslag leest 
ij rechtsper-

! opvattingen betreffende den ont- 
volgende samenvatting.

van het individu

De twijfel kan 
icht te wijden

ipperd worden, of 't niet haast tijd wordt aan- 
het gestelde vraagpunt betreffende de Overheid.

Zeer summier uitgedrukt, zou ik willen zeggen, dat er veel meer 
behoefte is aan de ontwikkeling van het gemoedsleven zooals dit tot 
bloei komt in den waren gemeenschapszin, in mijn stijl het socialisme 
dus, terwijl de versterking en verrijking van het intellect noodig is, 
als diens onmisbare dienaar.

Terloops voeg ik er aan toe, dat ’t dan wel eens blijken kon, dat 
die zoogenaamde algemeene vorming voor de grootst mogelijke meer
derheid een leeg begrip is, dat slechts oppervlakkige veelweterij in 
de hand werkt in stede van werkelijke kennis.

AVat de mensch nader brengt tot kunst, tot de schoonheid in de 
natuur, tot, zoo ge wilt, religieus besef van de geweldige beteekenis 
van het leven," van de onbegrensde mede-verant woordelijkheid voor 
het lot en het leed onzer tijdgenooten en van wie na ons komen, is 
in de allermeeste gevallen de vrucht van een met liefde zich inwer
ken in de beteekenis en de waarde van enkele dingen.

Bij een onderzoek dat Küssner instcldc bij verschillende Engelsche 
arbeiders-vereenigingen omtrent de 
wikkelingsarbeid, kwam hij tot de 1

а. Het meest wezenlijke doel is de persoonlijkheid 
tot ontplooiïng te brengen.

б. Daar de waarachtige ontplooiïng van de geheele persoonlijkheid 
en van haar grondkenmerken ten opzichte van het denk-, gevoels- 
en wilslcven alleen mogelijk is binnen de werkelijkheid, waarin wij 
verkeeren, zoo is de naastliggende taak van dien arbeid die werke
lijkheid te leeren kennen in overeenstemming met den bijzonderen aan
leg der persoonlijkheid.

c. Wijl ieder mensch in de gemeenschap met anderen leeft en daarin 
plichten te vervullen heeft, moet er de ontplooiïng der persoonlijkheid 
en het leeren kennen der werkelijkheid dienstig zijn om hem den rechten 
weg te toonen tot den dienst der gemeenschap. De verandering in 
de inzichten springt wel duidelijk in ’t oog als men den gron 
van den Duitschen Bond der Volksuniversiteiten, toen hij 
soon werd in 1876.

Het doel is, „de bevolking, voor wie op de volksschool in de kin
derjaren slechts de grondslag van algemeene beschaving en ontwik
keling toegankelijk is gemaakt, voortdurend ontwikkelingsstof en middelen 
ter beschikking te stellen, om haar op hooger plan geschikt te maken, 
haar taak in den Staat, in de gemeente en in de maatschappij te 
verstaan en te vervullen."
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i steeds duide- 
het leven be- 

verplicht, noch

rijpere jeugd 
en kunst 

het begin van 
telijk schuchter

grondslag, door goed onderwijs 
beschouwingen over volksuuiver-

■ negentiende eeuw, 
louden van alle so- 

voor de gewone lagere

Het is evenwel uit alles duidelijk geworden, dat de overheid zich 
overal en steeds buiten spel hield.

’t Is trouwens een teekenend verschijnsel der 
dat de overheid zich consequent afzijdig heeft geh< 
ciale pedagogiek, behoudens dan de matige zorg i 
school en het verder onderwijs voor wie er om

’t Is nog overal zoo: het vraagstuk der verwaarloosde 
en de behoeften der volwassenen op het gebied van kennis 
beteekent overal nog een woestliggend terrein, dat op I 
ontginning wacht. Het particulier initiatief heeft een feite 
begin gemaakt en de overheid schenkt het zijn obole.

Toch is er reeds één punt zeer duidelijk naar voren gekomen.
Bij elke poging om in cursussen, lezingen, voordrachten enz. aan 

volwassenen ontwikkeling te brengen, door wie ook beproefd, met 
welk doel ook beoogd, het groote struikelblok voor eenig gunstig 
gevolg bleek de absoluut onvoldoende vóórscholing der hoorders.

De vorming van volwassenen mist haar betcekenis, als zij eigen
lijk zou moeten bestaan in de aanvulling van hetgeen men in de 
jeugd heeft gemist. Ze moet kunnen voortbouwen op den grondslag 
van goed genoten lager onderwijs en van daarop gevolgd voortgezet 
onderwijs. Bovendien moet dat grondleggende onderwijs rusten op 
het beginsel van den arbeid.

Het begrip „ voorscholing" is in dit verband ook niet bedoeld als 
een zekere hoeveelheid parate kennis uit verschillende schoolvakken. 
Doch meer in dezen zin, dat men geleerd heeft goed te lezen, dus 
den zin van het geschreven woord te verstaan, zijn gedachten goed 
geordend te uiten en zich rekenschap te geven van ervaringen en 
waarnemingen.

Den eisch v
te verkrijgen,
sitciten e.d. I 
de tijd van >

een deugdelijken 
vindt ge terug in alle

Het is te begrijpen, want de jeugd tot 16 i 18 jaar is 
voorbereiding en opneming. Het is ook de tijd, waarin 

de plicht tot het volgen van zulk onderwijs kan opgelegd worden.
Gelukkig komt men ook steeds meer van de waan-idee af, dat 

de school, hoe ook ingericht en hoe ver ook doorgevoerd, den mensch 
moet klaar maken voor het leven. Integendeel ziet men 
lijker in, dat na de school de eigenlijke vorming voor I 
gint, doch die kan noch in eenigerlei vorm worden 
op eenigerlei wijs worden voorgeschreven.

De volwassene moet daartoe zelf den weg vinden; slechts moet 
hem de mogelijkheid open staan, daartoe naar eigen keus gebruik te 
maken van de aangeboden instellingen en inrichtingen.
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De Kinderexamens in 1928 
door IDA HEIJERMANS.

t er groote verschillen zijn waar 
de scholen. Het is soms bf te

Practisch beteekent dit dus, dat de taak der overheid, als gevraagd, 
ligt in het ruimst mogelijke en verplichte onderwijs vóór den volwas
sen leeftijd. Daarna kan haar taak slechts zijn die van te steunen, 
van het werk der vorming geldelijk mogelijk te maken en van het 
ter beschikking stellen van lokalen, leeszalen, hulpmiddelen en voor
lichting.

Natuurlijk is het onderwerp hiermede nog niet afgchandeld, want 
de geschetste verhouding is een ideale toestand, die in geenen deele 
reeds is bereikt. Doch in één opzicht blijft de conclusie gelijk, namelijk 
deze, dat de Overheid in alle opzichten steunen moet. De vraag hoe 
de vorming zelve moet zijn is een bij uitstek practische vraag, die 
buiten het bestek van dit opstel valt.

.en titel voor hetgeen volgt en de gegevens ontleen ik aan een 
serie artikelen, door Th. J. Thijssen, in De Dode, het orgaan 

van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers, aan de examens 
gewijd, welke in 1928 weer afgelegd moesten worden, opdat twaalf
jarigen toegclaten konden worden tot de middelbare scholen.

In een tijdschrift als Volksontwikkeling, dat opvoeding, onderwijs 
en vorming van den volwassene als één geheel beschouwt, mag en 
moet de aandacht gevestigd worden op het examenmateriaal, door 
den heer Thijssen in zijn scherp gestelde en geestige artikelen ver
zameld. Door zijn positie in de onderwijsw ereld kon hij van alle 
kanten inlichtingen krijgen. Allen in het algemeen en den kring van 
Volksontwikkeling in het bijzonder, kan het niet onverschillig laten, 
wat er op de toelatingsexamens gevraagd en geëischt wordt. Het 
bepaalt toch de richting, door een groot aantal lagere scholen in te 
slaan. Een stuk kinderleven is er mee gemoeid.

Het is natuurlijk niet doenlijk hier veel van de gegevens uit de 
artikelen over te nemen. Er kan slechts iets algemeens geformuleerd 
worden en een paar staaltjes van het examenwerk overgeschreven, 
opdat de lezer, die de artikelen van den heer Thijssen niet las, zich 
eenigermate een oordeel vormen kan.

In de eerste plaats valt het op, dat 
te nemen in de eischen, gesteld door c 
moeilijk, óf te eenvoudig.

Het lijkt wat onnoozel, wanneer er bijv, gevraagd wordt aan de 
kinderen, die toch zes schooljaren achter den rug hebben, wie de
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•; van den boom verwijderd ? Na hoeveel 
als er geen boom bad gestaan ?

u' mogen mee-
Je namen der

beschou-

en 225 c.Al.
en, elk van 

boom nog

Ook deze som

val in 50 minuien en kraan B. kan dit vat in 40 
dien, terwijl kraan C. hel volle vat in 15 minuien kan ledigen, 

men eerst kraan B. gedurende 10 minuien 
i C. óók opent. Na hoeveel minuten zal bel

ipgegeven. Een paar 
i door mij overal d< 

het werk werd opgegeven, weggelaten. Het 
;ren in deze korte I

beroemdste schilder en de grootste dichter uit de 17e eeuw waren. 
Een dergelijke examenopgaaf lijkt een heel zonderlinge contróle op 
den arbeid, in de lagere school met de leerlingen verricht.

Het is echter even dwaas, wanneer de examinator verlangt, dat 
de kinderen zullen weten wie Robert Fruin is, omdat zijn figuur 
wel wat heel ver van de twaalfjarigen staat.

Veel van dergelijke öf te makkelijke óf te 
gedaan, wat tot niet anders leiden kan dat wat 
genwerk, zooals dit ook door deze examens in de han< 
door de aardrijkskundcopgaven, welke geen 
instclden, of de kinderen zich oriëntceren konden 
atlassen.

Nog werden er dwaze sommen oj 
gedeeld worden. Opzettelijk worden 
plaatsen, waar 
toch niet om één enkele school te signaleei 
wing, maar om een stelsel als zoodanig.

Ziehier een paar opgaven.

Kraan A. kan een 
minuien vul 
Wanneer bel val leeg is, zet ■ 

open, wanneer men kraan A. en 
val ledig zijn?

moeiclijke vragen zijn 
oppervlakkig geheu

ld gewerkt wordt 
enkel onderzoek er naar 

op kaarten en in

werd opgegeven:

Een bond achtervolgt een kal, die 51.74 Al. van een boom 
van den bond verwijderd is. De kal maakt per seconde 3 sprongei 
69 c.Al.; de bond 2 sprongen, elk van 11 d.Af., Zal de kal den 
vóór den bond bereiken?

Zoo ja, hoever is dan de hond nog 
seconden zou de kal ingebaald zijn, a

Vormen als de volgende werden ter uitrekening in elkaar geknutseld : 

15375 c.G. 1029000 c.M.3 52950 m.M.3
0.3 H.G. + 2.1 M? 21.18 M?

Er worden door mij, gelijk gezegd, slechts grepen gedaan, zooals 
ik het ook doe voor het taalwerk, ofschoon hier het bizonder moeie- 
lijk is om aan de verzoeking weerstand te bieden, die er toe verleidt 
om veel over te nemen. Want juist in dezen tijd wordt er geklaagd 
over de resultaten van het taalonderwijs. Hoe kan dit goed zijn, als 
men de kinderen dwingt een richting in te slaan, die leidt naar het 
doel van dc eischen der toelatingsexamens van 1928 en volgende jaren!
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verstom(p) (d) (t).

een greep uit de kolommenlange dwaasheden.
langer voortduren, dat de lagere scholen beheerscht 

: soort examens?
langer onderwijs en

jen te kiezen uit 
vorm gebracht: .

Er werd b.v. van 
van Jan Prins en 
onmogelijk van een

Dictée’s

De wouw 
kleine vogc

IPij zu 
eerst aan den commissaris van

In een onzer grootste steden werd dit gedicteerd:

De zon naderde den horizon en baadde paarse heide in weidscbe pracht. 
IF al evenaart een dergelijken aanblik? Rustig neergevlijd onder een eenzaam 
eikenboompje, genoten we met volle teugen. Storende geluiden vernamen wij 
niet, alleen bet eenigszins eentonige gonzen van laltooze insecten, die spele
meiden in de lucht, ’l IP as een uur, dal tol rusten en peinzen noodde. Hier 
althans ademt alles vrede. Als een grimmige hran zwaaide de onverbiddelijke 
wintervorst zijn scepter. Af et ijzeren vuist sloot hij de 's zomers zoo vroolijk 
bruisende slroomen in boeien. In allerijl werden schaatsen opgezocht en sleetjes 
vanden zolder gehaald. De meesten onzer spoedden zich met rasse schreden 
daar been, waar wedstrijden werden gehouden om medailles, die de beste onzer 
rijders met afwisselend succes de vreemde concurrenten betwistten.

Men wrijft zich de oogen uit! Zoo, zóó iets te dicteeren aan twaalf
jarigen in een groote stad, in onzen tijd 1

Ook oefeningen waren er, die de kinderen dwongc 
verschillende, letters met moeielijkheden, aldus in

Noor(d)---^- » krijgs^^ge vangene.

Ik doe slechts
Moet het nog

worden door dit
Moeten nog

een dergelijk onderzoek?
Moeten we het ons zelven blijven wijs maken, dat de examinatoren 

met al deze schijngeleerdheid, al dit geheugengedril, al deze raadseltjes, 
al dit malle taalgedoe, in een ommezientje moeten uitmaken wie wel 
en wie niet door de poorten der middelbare scholen mogen gaan?

Welke wetenschap kan er later gediend worden door twaalfjarigen, 
jongens'en meisjes, die op den weg van deze dwaze opgaven moeten 
opgaan naar .datgeen, wat de Middelbare school zegt te willen dienen.!

naar aanleiding van gedichtjes 
een begrijpen eischen, hetwelk 

gevraagd mag worden.
als:

voor wiens scherpe klauwen de

allerlei gevraagd
Hélène Swarth, die 

normalen twaalfjarige 
werden opgegeven met zinnen

■ is een inbeemscbe roofvogel, 
je Is doodsbenauwd zijn.
uilen deze ivoren doezen verloten, maar je moet mij beloven, ze 

politie te vertoonen.
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Tn Mcdedeeling 
sluiting tusschi 

komt als Bijlage 1 
door de bekende 
verkregen met 
werden 
met de bedoeling 
en zevende lecrj; 
resultaten bij de 
ruime mate gevolg 
binnen, welke na < 
Seminarium werden 
de hoogte was en ziel

Ofschoon daartoe door ons 
er niet voor een bespreking , 
statistieken toe te 
hebben ook wij gemeend in 
moeten trekken.

AVaar nu
van ons rapport vonden wij aan dit testmateriaal 
ken — dat deze belangrijke arbeid aan 
meenen

Het onderzoek 
wichtige aanduidingen inzake een ” 
en pennen in beweging brengt, Oc 
de abituriënten van de L. S. aan 
niet zouden verdwijnen, wanneer 
een zevende leerjaar te volgen.

In ons rapport konden we reeds aantoonen, dat de kinderen uit 
eenvoudig milieu een ontwikkelingsachterstand hebben bij die uit de 
kringen van beter gesitueerden. Wie ’t goed met ’t begaafde kind 
uit proletarisch milieu meent, doet verstandig, zoo zeiden we, de be
gaafde kinderen, welke een ontwikkelingsvoorsprong hebben, doordat 
zij cultureel bevoorrecht zijn, op ’t einde >«,t de zesde klasse naar 
H.B.S. en Gymnasium te laten gaan. Immers worden deze laatste 
nog in. een zevende klasse vastgehouden, dan wordt de. toela.tings-

evenwel ’t gevaar dreigt —• in geen enkele bespreking 
aandacht geschon- 

de publieke aandacht ontsnapt, 
wij dien nog even in ’t licht te moeten halen.

van de heeren B. en v. Z. geeft n.l. eenige zeer ge- 
n probleem, dat nog steeds vele monden 
de vraag n.l. of de moeilijkheden, welke 

het voortgezet onderwijs bezorgen 
slechts alle leerlingen verplicht waren

No. 3 van ons Nutsseminarium betreffende _De Aan- 
len Lager en Middelbaar (Gymnasiaal) Onderwijs” 
II voor een statistische bewerking van het resultaat* 

ie auteurs van de rekenmethode Bouman- en van Zelm, 
een door hen vervaardigde rekentest. Van deze test 

7 k 8000 exemplaren naar alle windstreken gratis verspreid 
ling, dat de aanvragers ze zouden laten maken in zesde 
.■crjaren der lagere school, waarbij verzocht werd de 
ue samenstellers in te zenden. Aan dit verzoek is in 

; gegeven; omtrent 538-1 1.1. kwamen de gegevens 
conscientieuse bewerking ter beschikking van ons 

n gesteld, dat van meet af aan van den proef op 
zich uiteraard levendig daarvoor interesseerde.

s aangezocht, voelden de onderzoekers 
van het verkregen materiaal aan hun 

voegen en, waar het hier geen eigen arbeid gold, 
ons rapport daaruit geen conclusies te

Een verplicht zevende leerjaar voor alle 
H.B.S.-candidaten ?
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L

xvel in candidaten 
leerlingen”, voor

klasse r>
norm voor 't voortgezet Onderwijs hoogcr en zal ’t goed aangelegde 
kind uit eenvoudigen kring in een zevende klasse nog de achterstand 
niet kunnen- inhalen. Het starre systeem, dat voor alle kinderen een 
zevende leerjaar eischt, zal voor het proletarische kind hoogst na- 
deelig werken. En natuurlijk is ’t uitgesloten, dat de ouders bij wijze 
van compensatie eerst nog deze leerlingen een achtste leerjaar kunnen 
laten volgen ter voorbereiding van een verdere opleiding.

Het testonderzoek nu van de heeren Bonman en van Zelm heeft 
merkwaardige dingen aan 't licht gebracht. De leerlingen, wien dit 
onderzoek gold, werden gesplitst in drie groepen en 
voorde H.B.S., die voc>r Muloscholen en in „gewone 
wie wel in hoofdzaak .het lager onderwijs eind-onderwijs is.

Voorts werden de leerlingen van stads- en plattelandsscholen af
zonderlijk bekeken en voor elk van deze schoolgroepen zesde en zevende 
leerjaren gescheiden gehouden.

De candidaten voor de H.B.S. boeken natuurlijk het beste resul
taat. Merkwaardig is, dat die van de stadsscholen een beter figuur 
maken dan die van de plattelandsscholen:

Stad: zesde klasse 86,15% goede opl., zevende klasse 87,44 %.
Platteland: . „ 80,25% .. .. 82,52%.
Deze cijfers bewijzen tevens, dat de 1.1., welke uit de zevende klasse 

worden afgeleverd, wat hun rekenprestaties betreft niet noemenswaard 
beter zijn dan die uit de zesde klasse. Trouwens de percentages goede 
antwoorden der zesde klassers (in totaal nieer dan 700 1.1. omvattende) 
zijn zoo hoog, dat herhaling gedurende een jaar het resultaat niet be
langrijk zou kunnen opvoeren.

Wel blijken de „gewone” leerlingen in een zevende leerjaar sterk 
te profiteeren.

Stad: zesde klasse 65,48% goede opl., zevende klasse 75,54%.
Platteland: . . 63,26% „ . 73,75%.
Met deze ongetwijfeld sterke stijging (10%) blijven de resultaten 

der gewone 1.1. op ’t eind van de zevende klasse voor de stad nog 
ruim 10% beneden die van de H.B.S.-candidaten in de zesde klasse 
en voor ’t dorp 6,5 %.

Deze cijfers bewijzen ongetwijfeld, hoe onredelijk ’t zou zijn de 
geschikte H.B.S.-candidaten te verplichten nog een jaar hun lot te 
verbinden met leerlingen, die een gansch andere bestemming hebben.
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Mededeelingen van den Bond van 
Nederlandsche Volksuniversiteiten

Secretaresse Mej. I. M. VAN DUGTEREN, Leuvehaven 74, Rotterdam.

Amerika belangrijke 
de vorming van vol

3_l-'.ling trokken, van overheidswc 
rootsche ontvangsten, de mogelijkF 
i geschapen w< 

aan de vormii

verwachtei
van den Bond krachtig zullen medewerken om

- deze vragen te verlevendigen en zijn overtuigd, dat 
kring deze rubriek met vreugde zal begroeten.

DE REDACTIE VAN VOLKSONTWIKKELING.

groote dankbaarheid heeft het Bondsbestuur de gelegenheid 
'd, om op geregelde tijden de aandacht te vestigen op dat wat 
ige Volks-Univcrsiteitenbeweging van belang is. Het Bonds- 
hoopt, dat het openen van deze rubriek aanleiding zal wor- 
een meer stelselmatige bestudeering hier te lande van het zoo 

vraagstuk der buitenschoolsche volksontwikkeling. Want 
opvallend gering in getal zijn tot dusverre de publicaties op dit ge
bied geweest.

Terwijl in Engeland, Duitschland, Oostenrijk, de Skandinavische 
landen en Amerika belangrijke geschriften over het doel en de metho
den voor de vorming van volwassenen verschenen, congressen de 
nationale belangstelling trokken, van overheidswege door geldelijken 
steun en vaak grootsche ontvangsten, de mogelijkheid tot contact van 
belangstellenden geschapen werd, bleef in Nederland het gansche 
werk gewijd aan de vorming — de ontwikkeling en ontspanning ■— 
van volwassenen in stilte voortgaan, bleek er weinig naar buiten in 
den vorm van congressen, werd er weinig gepubliceerd. En toch mag 
de Hollandsche beweging er zijn! Een kennisneming met de beweging 
in het buitenland leidt tot de conclusie, dat het werk in Nederland 
in omvang en ook in veelzijdigheid van gevolgde methoden, niet achter
staat bij andere landen. Alleen dat éine, reeds genoemde bezwaar: 
Er is in Nederland te weinig onderling contact, te weinig gedachten-

TAe Bond van Nederlandsche Volksuniversiteiten heeft aan onze 
redactie verzocht om een rubriek te openen, waarin geregelde 

mededeelingen van dien Bond over het werk van de Volksuniversi
teiten in Nederland en eventueel ook uit het buitenland kunnen wor
den opgenomen. Wij voldoen gaarne aan dit verzoek, overtuigd als 
wij zijn, dat het vraagstuk van de ontwikkeling van volwassenen, dat 
ook in ons tijdschrift hcrhaaldelijk aan de orde is gesteld, in ons land 
nog niet voldoende wordt bestudeerd. Wij verwachten dat de berich
ten van den Bond krachtig zullen medewerken om de belangstelling 
voor deze vragen te verlevendigen en zijn overtuigd, dat onze lezers-
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wisseling, er gebeuren hier en daar belangrijke proefnemingen, waar
van belangstellenden en belanghebbenden geen kennis kunnen nemen. 
In dit tekort nu hoopt het bestuur van den Bond van Nederl. Volks
universiteiten eenigszins te kunnen voorzien, door het publiceeren van 
wat in de beweging de bijzonderdere aandacht verdient.

Ter algeineené oriënteéring geven wij hier enkele statistische ge
gevens over de 21 Volksuniversiteiten, die bij den Bond aangesloten 
zijn, volgens de gegevens van de laatst verschenen jaarverslagen. 
(Opgemerkt moge hier worden, dat sinds 1923, het jaar waarin het 
Rijkssubsidie werd ingetrokken, slechts enkele nieuwe V. U.’en zijn 
gesticht, terwijl voor dien tijd van een geregelde en krachtige ont
wikkeling der beweging sprake was).

4328 voordrachten gevolgd door 37083 deelnemers, geeft aan een 
belangrijke prestatie der V. U.’en en een zeer verheugende belang
stelling der bevolking. Dat het aantal werkcursussen nog zoo gering 
is, valt zeker te betreuren. Heel veel verbetering in deze is echter niet 
te verwachten, voor het onderwijs aan volwassenen een voldoende 
overheidssteun verkregen heeft. Tot zoolang moet men roeien met de

Alkmaar 
Almelo 
Amersfoort 
Amsterdam 
Apeldoorn 
Arnhem

Dordrecht 
Drachten 
Eindhoven 
Enschedé 
Den Haag 
Groningen 
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Hikersun, 
N aarden/Bi 
Rotterdam 
Utrecht 
Nijmegen 
Zwolle
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i (Amsterdam), Prof. Mr. 
rof. Mr. F. de Vries (Rot-

den Raad 
ittige vv<

van Adviseurs, 
'enk te kunnen geven.

jmegen), Dr. 
(Groningen), 

van Eerde (Amsterdam), 
Prof. Dr. M. de Haas (Delft), Prof. Dr. G. A. F. MolengraafF (Delft), 
Prof. Dr. H. Th. Obbink (Utrecht), Prof. Mr. N. W. Posthumus 
(Amsterdam), Prof. Dr. L. Polak (Groningen), Prof. Dr. A. H. M. J. 
van Rooy (Amsterdam), Prof. R. N. Roland Holst (Amsterdam), Prof. 
Jhr. Mr. B. C. de Savornin Lohman (Utrecht), Prof. Mr. S. R. Stein- 
metz (Amsterdam), Prof. Dr. T. J. Stomps (Amsterdam), Prof. Dr. 
A. J. de Sopper (Leiden), Balth. Verhagen 
Dr. G. M. Verryn Stuart (Rotterdam), Pre 
terdam).

Alle bij het Bondssecretariaat, Leuvehaven 74, Rotterdam, inko
mende verzoeken om inlichting en advies worden, voor zoover zij van 
verdere strekking zijn, doorgezonden aan den adviseur, die in het bij
zonder competent is de vraag te behandelen.

Het Bondsbestuur hoopt, met de hulp van 
voor het nieuwe werkseizoen menige nul

riemen die men heeft en trachten door het ontwerpen van belangwek
kende programma's en zoeken van de voor dit werk meest geschikte 
leiders, ook grootere groepen cursisten intensief te doen medewerken. 
Er zijn docenten, die de kunst verstaan een groote zaal vol menschen 
in een onderwerp te laten inleven, ze aan het werk te zetten en een 
levendige gedachtenwisseling op te roepen. Met gretigheid plegen de 
afgevaardigden ter Algemeene Bondsvergadering de onderwerpen te 
noteeren van cursisten, die de bijzondere aandacht trokken of van 
docenten, die die eigenaardige kwaliteiten ontwikkelen, die voor dit 
speciale onderwijs noodig zijn. Ook buiten den Bond om bereiken 
het Secretariaat telkens vragen van vereenigingen, die adviezen over 
sprekers in winnen. Teneinde zoo goed mogelijk georiënteerd te zijn, 
is daarom op de laatste Bondsvergadering besloten tot het instellen 
van een Raad van Adviseurs. Het in verband met dit besluit ge
noemde overleg had tot gevolg, dat als adviseurs van den Bond toe
traden de heeren:

Prof. Dr. J. Boeke (Utrecht), Prof. Dr. G. Brom (Nijn 
E. H. Bilchner (Amsterdam). Prof. Mr. I. B. Colien (< 
S. Dresden (Amsterdam), Prof. Dr. J. C.
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De taak der Overheid ten opzichte der vorming van 

door A. H. Gerhard

Naar aanleiding van een bezoek aan de Koloniale School voor
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Het verband van de musea met opvoeding en onderwijs in

Engeland, door Mr. Bailey
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Mededeelingen van den Bond van Nederl. Volksuniversiteiten



i l

!

VacantVacant

Vacant

OUDERS!
Kent gij SCHOOL EN HUIS, 

het Orgaan van den „Bond van Nederlandsche 
Onderwijzers”, onderRedactievanTh.J.Thijssen?

Prijs f 0.90 per kwartaal.
Abonneert U Heerengracht 56, Amsterdam 

of vraagt proefnummer.



MAART 192910‘ JAARGANG. N°. 6.

PER 
NUMMER 
F 0.75

MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR HET 
NUTSINSTITUUT VOOR VOLKS ONTWIKKELING

ONDER REDACTIE VAN
Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, L. C. T. BIGOT, Prof. R. CASIMIR-
W. EMMENS, A. H. GERHARD, Prof. Dr. J. H. GUNNING Wz„

IDA HEYERMANS J. HOVENS GREVE Secr?-

MIJ.TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN 
CENTRAAL STATION, AMSTERDAM

VOLKS
ONTWIKKELING

PER 
JAAR 
F 8.75



'p '' -■ ■ . " -<.-•• - . ' .-

161

neenscha]
jven en h
orming hierbij moet worden

goede geschooide 
i psychologischen en 
:hoolde arbeiders te

>olitieke 
ap hun

overtuiging, 
; lid der ge

in

jaar bczij
ze behoc

De Organisatie van het Vervolgonderwijs.
(Rapport uitgebracht aan het Hoofdbestuur der Maatschappij tot nut van 't algemeen).

de behoefte 
ig te hou- 
>efte ont-

noemen de diepere < 
den mensch in elk jeugdig 

zoerd moeten worden, 
it opvoeding tot algemeen

A llerwcge gevoelt men den drang zich bezig te houden met de vraag- 
stukken der opvoeding van de rijpere jeugd. Overal streeft men 

er naar, de plaats te bepalen, die de gemeenschap daarbij moet in
nemen, de taak van het gezin te omschrijven en het aandeel vast te 
stellen, dat de zoogenaamde vrije jeugdvoi 
toegewezen.

Uit geheel ons maatschappelijk leven komt allerw*» 
op, zich met dc belangen der jeugd van 14 tot 18 jat 
den en maatregelen tot haar vorming te nemen. Deze 
staat uit velerlei oorzaken.

De eischen van het productielcven, de vraag naar 
arbeidskrachten en niet het minst de eischen van 
intellectueelen aard aan, wat men noemt, ongescl* 
stellen, mogen wellicht in de eerste plaats genoemd worden.

Niet minder krachtig echter werken de eischen van het pol 
en staatsburgerlijke leven, waarin alle leden der gemeenscha] 
aandeel zijn komen opvragen.

Als derde oorzaak mogen wij hierbij 
dat de algcineenc rechten van 
meenschap tot volkomen verwezenlijking gev< 
pacdagogischen vorm gegoten, noemt men dif 
menschzijn, tot eigen karakter, tot een eigen persoonlijkheid, in staat 
zich een eigen levensbeschouwing te vormen, in staat natuur en om
geving te begrijpen. Ook de eischen, die op lichamelijk gebied hieruit 
voortvloeien, of hieraan zijn vast te knoopen, moeten hierbij vermeld 
worden.

Wij willen hier niet trachten aan te geven, welke van deze oor- 
zaak-groepen de belangrijkste is, noch de vraag bespreken of de laatst-
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het volstrekt onvoldoende
selen wat te verhelpen, 
scholen”, die onderwijs 
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Men beperkte zich, zooals toen vanzelf sprak, tot een

I

genoemde groep niet het paedagogisch aspect vormt van de twee te 
voren aangewezene. Ook zullen wij de onderlinge verhouding, waarin 
staat, gezin, productiewezen en vrije jeugdvorming daarbij moeten op
treden, niet trachten af te bakenen.

In de meeste aangelegenheden zal samenwerking zooveel mogelijk 
gewenscht zijn.

Dit rapport behandelt slechts een klein gedeelte der vraagstukken, 
die bij de opvoeding der rijpere jeugd betrokken zijn. Het beperkt 
zich tot het vervolgonderwijs. Het zal goed zijn eerst vast te stellen, 
wat wij verstaan onder den term vervolgonderwijs.

Alen bedoelt hiermede onderwijs aansluitende aan de lagere school, 
voorzoover dit niet volledig dagschoolonderwijs is. Het is bestemd 
voor jongelieden, die na het verlaten der gewone lagere school noch 
middelbaar, noch voortgezet lager, noch nijverheidsonderwijs zullen 
genieten en die dadelijk in een beroep gaan of in het huisgezin blij
ven voor huiselijken arbeid. Het kan in de avonduren of in de dag- 
uren gegeven worden. In sommige landen bedoelt men er uitsluitend 
dagonderwijs mede, dat gedurende enkele uren per week wordt ge
geven. De grens naar boven wordt gewoonlijk gesteld op den 18-jarigen 
leeftijd. De vele vormen van onderwijs aan ouderen dan 18 jaar en 
geheel volwassenen, worden niet tot het vervolgonderwijs gerekend.

Hoewel de term vervolgonderwijs dus een beperkte beteekenis heeft 
en alle volledig schoolonderwijs, hetwelk als vervolg op de lagere 
school genoten wordt, er buiten valt, is het niettemin een vraagstuk 
van grooten om vang. Het betreft hier niet alleen de vraag hoe aan 
jongelieden, die de lagere school hebben verlaten, eenige verdere ont
wikkeling te verschaffen, maar de veel belangrijkerc, welke maat
regelen van algemeene opvoeding en van beroepsvorming tevens dienen 
genomen te worden ten behoeve van de arbeidende jeugd. Het is een 
der belangrijkste deelcn van het vraagstuk der opvoeding van de 
rijpere jeugd, dat men als een der grootste opvoedkundige problemen 
van onzen tijd heeft leeren erkennen.

Dit inzicht bestaat nog niet lang en is ook nog niet algemeen ver
breid. Wel heeft men reeds gedurende meer dan een eeuw de be- 

gevoeld aan eenig „aanvullend onderwijs”. Zij kwam voort uit 
de onvoldoendheid der lagere school, die in het begin der 19e eeuw 
in vele landen nausvelijks tot het 10e levensjaar duurde. Teneinde 

van het onderwijs in de allereerste begin- 
kwam men tot de instelling der „herhalings- 

gaven op den Zondagmorgen of door de week
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hen, wier ouders het zich konden 
opvoeding, doordat middelbaar- en 

die het werk der lagere school over-

der vakken van de lagere school: lezen, schrijven, rekenen en taal. 
Dat de jongelingsleeftijd zelf geen herhaling van den kinderleeftijd is, 
werd niet ingezien of ten minste bij het onderwijs niet in acht genomen.

Hoewel wij in bovenstaande voortdurend spreken alsof al het daar 
genoemde tot het verleden behoort, zijn wij ons zeer- wel bewust, dat 
dit nog lang niet het geval is. Integendeel, de gedachte, dat wat men 
op rijperen leeftijd noodig heeft, een herhaling is van wat men op 
de lagere school heeft genoten, leeft bij velen nog voort, waarschijn
lijk vooral hierdoor, dat de duur der lagere school te kort en haar 
onderwijs daardoor te onvolledig is, zoodat de kennis en het inzicht 
daar opgedaan, niet het eigendom van den leerling is geworden. Het 
moet reeds als een groote stap vooruit beschouwd worden, dat men 
voor dit verdere onderwijs den naam „vervolg"-onderwijs aan die 
van herhalingsschool in de plaats heeft gesteld.

In andere landen is men gaan spreken van 
complémentaircs of Continuation schools.

Toch maken ook deze namen de zaak niet los genoeg van het lager 
onderwijs. In Duitschland is men dan ook nog een stap verder ge
gaan en spreekt van „ Bcrufsschule”. Geheel voldoen kan ook deze 
naam niet. In de drie te voren genoemde en ook in het woord ver- 
volgschool ligt iets opgesloten, wat men in „Berufsschule” — ten
minste in den naam — weder heeft prijs gegeven, namelijk de erken
ning van het verband, dat het vervolgonderwijs steeds met de lagere 
school moet houden.

Inderdaad schijnt ons deze erkenning een verovering van onzen tijd. 
Voorheen brak men eenvoudig de maatschappelijke opvoeding op zeker 
tijdstip af en liet de jeugd verder aan haar lot over, terwijl de ge
meenschap zich tevreden stelde met maatregelen, die slechts voor 
enkelen werkten, zooals bijv, de leerlingoplciding voor de weinige ge
lukkigen, die in een geschoold ambacht een plaatsje als leerling kon
den vinden.

In de latere jaren ontstond voor 
veroorloven, een aaneengesloten 
vakonderwijs werden geschapen, 
namen en voortzetten.

De maatschappelijke opvoeding van alle jeugdige personen echter 
behoort een aaneengesloten geheel te zijn.

Bij erkenning van dit principe wordt de vervolgschool het zelf
standige opvoedigs-instituut voor de rijpere jeugd, het algemcene op- 
voedings-instituut, dat zich alleen terughoudt in de uitzonderingsge
vallen, waarin de dagschool haar vervangt. Dit stadium is pas in 
enkele landen, met name in Pruissen, volledig bereikt.
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II.
De geschiedenis van ons eigen land bevestigt heel sterk de hierboven 

geschetste ervaring dat het inzicht, dat het niet slechts in het belang 
is van het individu, doch ook van de gemeenschap, dat alle leden dier 
gemeenschap een behoorlijke ontwikkeling verkrijgen, slechts langzaam 
rijpte. Nog langzamer rijpt het inzicht wat onder voldoende ontwikke
ling moet worden verstaan.

Sedert de staatsregeling v.an 1798 wordt we! wettelijk erkend, dat 
alle ingezetenen algemeen ontwikkeld behooren te zijn en dat daarom op 
den Staat de plicht rust, voor alle kinderen des lands de gelegenheid 
open te stellen zoodanige ontwikkeling te verwerven, uitgaande van de 
veronderstelling, dat de kinderleeftijd daarvoor de meest geschikte is, 
doch heel ver is men op dit punt nog niet gekomen.

Maatregelen om de algemeenheid dier ontwikkeling te verzekeren, 
heeft men echter een eeuwlang niet aangedurfd, deels doordat men 
in 't algemeen meende niemand te mogen dwingen onderwijs te krijgen, 
alleen de gelegenheid daartoe moest bieden, deels doordat ze uitge- 
loopen zouden zijn in dwang naar de openbare school, wat zich niet' 
wel verdroeg met het beginsel der vrijheid van onderwijs, zoolang slechts 
het openbaar onderwijs uit de overheidskas werd bekostigd.

Toch gingen er wel telkens stemmen in die richting op. Zoo vindt 
men in de Mem. van Toelichting op het wetsontwerp van 1857 op 
blz. 4 de opvatting der regeering in verband met de opsomming der 
verplichte vakken van onderwijs: „Zoo het lager onderwijs moet strek
ken tot het mededeelen van die kundigheden, welke voor ieder burger 
eener beschaafde maatschappij onmisbaar zijn . .. .”

In het Voorl. Verslag op dit ontwerp merken verschillende leden 
op bij artikel 33 (schoolgeldregeling): „Het toekomstig lot der natie 
is vooral ook van de algemcene verspreiding van een goed lager onder
wijs afhankelijk ....’’

Bij de behandeling der wet van 1857 werd dan ook van verschil
lende zijden op schoolplicht aangedrongen of — als surrogaat' — op 
schoolgeldplichtigheid, zoodat ieder een soort schoolbelasting moest be
talen, ook al stuurde hij zijn kinderen niet ter school.

:n gehandhaafde voorschrift, dat degemeente- 
het schoolbezoek der kinderen van bedeelden 

jenden moesten bevorderen, achtte men 
:re ervaringen voldingend bewezen is.

. Ten aanzien der vraag, wanneer het verstrekte onderwijs voldoend 
is te achten, geldt in de allereerste plaats de opmerking, dat de onder
wijsorganisatie in ons land langer dan vijf kwart eeuw feitelijk ge
baseerd was hierop, dat de overgroote massa der Nederlandsche
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het denkbeeld van school- 
t op art. 32 (later 33). 
,Ter tegemoetkoming 

ieder schoolgaand kind worden

’t herhalingsonderwijs wordt in hetzelfde Voorl. 
lerwijs bepleit, juist op grond der overweging, dat op 

school verlaat.
de wet zelf in het artikel 81, dat voorschreef 

van 6-jarige tot en met 11-jarige kinderen, 
leien te doen overwegen om het schoolbezoek

jeugd schoolonderwijs genoot in den leeftijd van 6—12jaaren 
deel nam aan het arbeidsproces. Dit scheen zoo van zelf spr 
dat ’t eigenlijk nooit uitdrukkelijk aldus was voorgeschreven, doch 
indirect uit de wetgeving was af te leiden.

Zoo bevatte het ontwerp-wet ‘57 in artikel 46r een bepaling, dat 
hulponderwijzeressen aan het hoofd eener bewaarschool konden gesteld 
worden, dat zijn scholen uitsluitend bestemd voor kinderen beneden 
6 jaar. De bepaling is ingetrokken, omdat de wetgever van 1857 erkende, 
dat ze beter op haar plaats ware in een afzonderlijke wettelijke regeling 
van ’t bewaarschoolonderwijs, waaraan dringende behoefte was en die 
ook ten spoedigste ter hand behoorde genomen') (cursiveering van ons en 
niet zonder pikanterie, nu meer dan zeventig jaar na dato).

Ook de wetgever van 1878 had in zijn ontwerp een artikel 15 lid c, 
waarbij de wet niet van toepassing werd verklaard op scholen, uit
sluitend bezocht dooi* kinderen beneden 6 jaar. Ook toen werd zoo'n 
bepaling ingetrokken, doch de bedoeling bleef duidelijk, dat normaal 
het schoolonderwijs begon op 6 jaar, in geen geval vroeger.

Wat betreft de boven-leeftijdsgrens voor lager onderwijs, zijn de 
aanwijzingen nog talrijker.

De hierboven medegedeelde herinnering aan 
gcldplichtighcid, was belichaamd in een amendement 
Het artikel luidde, zooals het ook is aangenomen: 
in deze kosten kan een bijdrage voor 
geheven."

De Heer Blaupot ten Cate wilde nu gelezen hebben voor het woord 
„schoolgaand" „ieder kind van 6—12 jaar". Waarom het juist 12 jaar 
moest zijn werd zelfs niet toegelicht; blijkbaar stond de meening vast, 
dat tot dien leeftijd het onderwijs algemeen noodig was.

Bij de behandeling der wet van '78 kwam deze meening nog duide
lijker uit. In het Voorl. Verslag wordt op blz. 36 een betoog geleverd, 
dat ’t beter is de lagere school met 7 jaar te beginnen, mits een paar 
jaar voorbereidend onderwijs is vooraf gegaan, doch zonder eenigc 
nadere toelichting wordt de 12-jarige leeftijd als het eind van lager 
onderwijs aangezien.

Bij de bespreking van 
Verslag dit ond< 
z’n 12e jaar de leerling de gewone

Het duidelijkst was 
lijsten te doen aanleggen 
teneinde de noodige midd< 
van zulke kinderen te bevorderen.
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onderwijs

zeevaartscholen, 
r gezeten arbeiders
telen, inzonderheid 

kans schonk op een

Jitcn van; nopens het oprich 
teken voor hen, die

1
1

scholen, wanneer de leerlingen 
meer door hen bezocht, 

van dien leeftijd in de school- 
verf aanleiding tot de opvatting,

„27 Aug. 1866. Missive houdende inlichting 
avondscholen en het aanloggen van schoolbibliothc 
scholen hebben moeten verlaten.

In den regel worden de lagere 
van 12 of 14 jaar hebben bereikt, niet

Sommige gemeentebesturen, de bepaling 
verordening opnemende, geven daardoor diks

Eveneens bleek uit de omschrijving van artikel 48 betreffende de 
m.u.l.o.-scholen, dat in de oogen van den wetgever de gewone lagere 
school geacht werd zes jaarklassen te tellen. Eindelijk werd het ook 
met woorden in de leerplichtwet bepaald, toen met den zes-jarigen 
leerplicht ook kwant vast te staan, dat zes jaar onderwijs als voldoende 
werd beschouwd.

Gelijk bekend is, wordt sinds 1 januari 1929, zeven jaat 
als minimum gevorderd.

Intusschen geldt deze geheele geschiedenis voor een relatief zeer klein 
gedeelte der jeugd niet. De kinderen der aanzienlijken en wclgestelden 
hadden een andere bestemming. Voor hen waren de hoogere burger
scholen en de gymnasia en dus ook alle beroepen, betrekkingen en 
ambten, waarvoor een wat hoogere ontwikkeling een vereischte was.

’t Is waar, gaandeweg werd dat kleine deel wat grooter, doordien 
men door de stichting van burger dag- en avondscholen naast de hoogere 
burgerscholen, van ambachtscholen, landbouw- en zeevaartscholen, van 
huishoud- en industriescholen ook aan dc kinderen der 
klasse de gelegenheid bood zich verder te ontwikke 
in eenige beroepsrichting en dus grootere 
levensbestaan.

Toch bleef dat deel naar verhouding zeer klein; erger was nog, 
dat de rest nog allerminst de voordeelen van zes jaar onderwijs ge
noot: stellig meer dan de helft genoot slechts eenige jaren onderwijs 
of in ’t geheel niets. Voorts moesten de onderwijzers „het aanleeren 
van de gepaste en nuttige kundigheden” bewerkstelligen in overvolle 
klassen, zoodat een trouw zesjarig schoolbezoek voor weinigen het 
volle effect opleverde.

Het was derhalve niet denkbaar, dat men niet zou inzien, dat het 
geheele lager onderwijs, zelfs in de gunstigste verhouding, toch nog 
maar een poover minimum van schoolkennis waarborgde. Noch de 
wet van 1806, noch die van 1867 bevatte ook maar één woord, dat 
heenwees naar wat méér onderwijs na de traditioneele zes jaar. De 
schoolmannen zelf bleven er evenwel niet geheel blind voor en wisten 
zelfs den Minister van Binnenlandsche Zaken te bewegen tot het 
uitvaardigen van een missive, die we gaarne in haar geheel opnemen.
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De Min. v. Binnenl. Zaken, 
HEEMSKERK."

onderwijs moet be

er middelen noo- 
daarvoor dient

rwijs, voor veie 
te behoefte. De 

jongste jaar-

rwerp geves 
mededeelini 

het toelalen. c

> behoeve 
verdient, waai 
wezen kan

de gewone 
;rs kwalijk 
'ijden, dan

jen otn de aandacht 
zaak te vestigen, 
avondscholen en 

on ander in hun ge- 
bepalingen omtrent 
e dag- als bij de

Veel heeft ’t nooit om 't lijf gehad. Die „derde schooltijd’’ was 

een tamelijk hybridisch ding; hij was zoowel bestemd voor de leer

lingen der dagschool, als voor anderen. Van eenige beteekenis is hij 

ook nooit en nergens geworden en de wetgever van 1878 begreep 

eindelijk, dat hij er zich mee bemoeien moest.

Waar hij echter van geen leerplicht nog wilde weten voor de ge

wone school, ligt het voor de hand, dat hij voor ’t herhalingsonder- 

wijs er heelemaal niet van weten wilde. Ook hierbij bleef t bij de 

gelegenheid openen, en dan nog heel schuchter.

Het betreffende artikel luidde: „Voor zooveel doenlijk wordt aan 

hen, die het gewoon schoolonderwijs genoten hebben, gelegenheid 

gegeven tot het genieten van herhalingsonderwijs.”

In de Mem. v. Toelichting wordt verklaard, dat 

dig zijn om het onderwijs vruchten te doen dragen en

met beperkte kennis en ont- 
eregeld genoten onderwijs, 
ter school hebben gegaan, 
o.a. de Maatschappij tot 

-•racht daarin tegemoet te 
ungsscholen, maar het aan

een Zondagschool door
gehouden worden, en een 

f na of tusschen de 
veie onderwijzer

aanvulling van het lager
i en daarboven, een wezer 

lager onderwijs hebben ii 
ichl op dit onderwerp eev 

mtrenl gedane 
sndigheden 
lijk ten 
rvcling ' 
middel

zenlijke 
in hun 

evestigd.
eungen, komt het mij 
n. de vaststelling van 

van leerlingen, die vroeger 
irbij het aanleggen van 
om het doel der avond-

alsof dan de gelegenheid voor liet ontvangen van lager 
schouwd worden als te zijn verstreken.

Een gevolg daarvan is. dat vele jongelieden 
wikkeling, na een dikwijls verzuimd en zeer ongereg 
de school verlaten, terwijl sommigen zelfs zelden

Bijzondere instellingen of vereenigingen, zooals 
nul van 't algemeen, hebben wel bier en daar getra 
komen, door het oprichten van Zondag- en herhaling 
tal van deze is te gering gebleven. Bovendien kan e 
gaans slechts één of anderhalf uur ’s weeks geho 
halingschool laat zich niet gemakkelijk vóór of 
schooluren opnemen en inschuiven; ook is het van 
te vergen, dat zij dagelijks meer tijd aan hel onderwijs zuller 
zij nu reeds doen.

En toch is herhaling en 
jongelieden van 12 of 14 jaren 
provinciale inspecteurs van het 
lijksche bijeenkomst mijn aandac

Naar aanleiding van de daaromtrent 
voor, dat overal, waar de omstar 
een derden schooltijd, hoofdzakeli 
onderwijs hebben genoten, aanbevel 
schoolbibliotheken een krachtig 
scholen in de hand te werken.

Ik heb mitsdien de eer U, mijne Heeren, uil te noodige 
der gemeentebesturen in Uwe Provincie op deze belangrijke 
en hun daarbij in overweging te geven het oprichten van 
hel aanloggen van schoolbibliotheken, voor zoover een 
meente nog niet is geschied, zoomede het weglaten van h 
het maximum van leeftijd der leerlingen, zoowel bij de 

avondscholen.
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dit onderwijs, dat dus strekt tot herhaling 
het reeds geleerde. Ook kon men er tot aan’ 
en verder leeren, dan de gewone school gaf.

Hoezeer men zich voorts geen andere kinderen dacht dan die reeds 
aan den arbeid deelnamen, blijkt uit de verdere toelichting, dat ’t 
grootendeels kinderen betreft, die reeds aan ’t verdienen zijn en dus 
slechts den avond voor die herhaling vrij hadden.

In het Voorl. Verslag vond dit nieuwe punt weinig tegenkanting. 
Tegen den aandrang om er nog veel meer bij overhoop te halen, 

ing in haar Mem. v. Antwoord blz. 69 met 
;t karakter in deze woorden: „Men herhaalt 

het te onderhouden” en „Herhalingsonderwijs 
aan bij het onderwijs, dat de gewone schoolsluit Zr 

geeft.”
Toch waren er wel leden, die het geheel onvoldoende van deze 

voorschriften duidelijk inzagen. Ten eerste kwamen ze op tegen de 
woorden „voor zooveel doenlijk”. Wilde men al de jeugd niet dwin
gen om naar de herhalingsschool te gaan, dan moesten de gemeente
besturen toch verplicht worden om de gelegenheid er toe te geven. 
Dat was der regeering en de Kamer nog te kras, dus een poging 
daartoe stemden zij af.

Ook oordeelden zij, dat de duidelijke bedoeling der rej 
de desbetreffende bovenstaande citaten) om het herhalin 
te doen aansluiten aan de gewone school, niet goed in < 
neergclegd. Zij wilden daarom inplaats van de woorden „die het 
gewoon schoolonderwijs genoten hebben” lezen: „die de school ge
heel hebben afgeloopen”, anders wordt het, gelijk zij in het Verslag 
zeiden: „een verzameling van goed en slecht onderwezenen”. Ook dit 
amendement werd verworpen.

De uitkomst heeft bewezen, hoe goed zij ’t voorzien hadden. Eén 
bepaling in die wet was goed.

Artikel 44 bepaalde, dat de gem< 
lingsonderwijs moest dragen, terwijl art. 45 
van deze kosten 30 pCt. vergoedde.

Met de wet van 8 Dec. 1889 (de eerste subsidiewet voor het Bij
zonder Onderwijs) werd art. 17 niet veranderd, doch het systeem 
der rijksbijdrage geheel veranderd en gaf het rijk geen bijdrage meer 
in de kosten van het herhalingsonderwijs, dat van toen af zoo goed 
als niets meer beteekende. Het had eigenlijk nooit bevrediging opge
leverd, omdat het feitelijk werd „inhalingsonderwijs", aangezien het 
goeddeels nog wat redden moest van een volkomen onvoldoend ge
bleven dagschoolonderwijs, tengevolge van veel schoolverzuim, te laat
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mededcelingcn te vinden in bovengenoemd rapport.

op

tg verlaten en 
Nederland < 

Kinderbescherming

uitsluitend de 
e zamen 21832

Rapport

no. 111) kwam daarin ver- 
verviel uit art. 17 der onderwijswet het 
werd het herhalingsondcrwijs voor de ge

en bij de wet van 24 Juni 1901 (Stb. 187) 
bclooning toegekend van tenminste 60 cents 

en werd aan de gemeente daarvan ver-

verdient het, dat in de Mem. v. Antw. de Minister 
dijk er voor uitkomt, dat een 8-jarige school er zeker 

en dat dan daarna naast andere vormen van

de school komen of haar te vroeg verlaten en dergelijke oorzaken.
Jit „Het herhalingsonderwijs in Nederland en het Buitenland", 

het Congres voor Kinderbescherming van 1913, halen wij 
15 Jan. 1902 totaal in Nederland 19689 kinderen her- 

halingsonderwijs genoten, terwijl nog 2143 leerlingen i 
avondschool (3e schooltijd, zie boven) bezochten of te 
kinderen na de school nog eenig onderwijs kregen.

Met de leerplichtwet (7 Juli 1900, Stb. 
andering; om te beginnen 
„voor zooveel doenlijk" en 
mcentebesturen verplicht 
werd den onderwijzer een 
per uur voor dit onderwijs 
goed dertig cents.

Van heeler harte is 't ook toen nog niet gegaan. De regeering, die 
den leerplicht voor zes jaar vóorstelde, wilde het herhalingsonderwijs 
verplichten lot het vijftiende leefjaar; voorts achtte zij eigenlijk 10 
uur per week en 5 maanden per jaar (dus ongeveer 200 uur) noodig, 
doch vreezende van overdrijving beschuldigd te worden, bepaalde zij 
zich tol 8 uur en 4 maanden (ongeveer 128 uur). De Kamer vond 
dit alles veel te radicaal; ze had de regeering al gedwongen tot 96 
uur per jaar in te binden en verwierp met 49 tegen 48 stemmen den 
leerplicht. ')

Eindelijk kregen we de generale herziening der onderwijswet in 1920. 
In het eerste ontwerp van 26 April 1919 was art. 17 der wet van 
’78 behouden met nog deze verzwakking, dat het herhalingsonderwijs 
niet meer bestemd was voor wie het gewoon schoolonderwijs genoten 
hebben, doch „die de lagere school hebben verlaten", met de bedoeling, 
dat het nu ook wettelijk worden kon, wat 't feitelijk reeds lang was, 
in-halingsonderwijs.

In het Voorl. Verslag ging men sterk daartegen in. Vrij algemeen 
wilde men feitelijk de 8-jarige lagere school, al erkende menigeen, dat 
men daartoe slechts geleidelijk komen kon. Velen klaagden over de 
tot nog toe volkomen mislukte herhalingsschool en zij drongen op 
grondige herziening aan. Zij wilden daarom niet alleen de 7-jarige 
school, doch ook den 7-jarigen leerplicht daarvoor en daarna tenminste 
nog 2 verplichte jaren voortzetting en wat ook heeten moest: veruolg- 
ondertvijs.

Opmerking 
tamelijk duidel 
eenmaal komen moet
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74485
77663 
79866 
79836 
86440 
101055 
114087 
100447

scholer

Totnlen 
der drie 

rubrieken.

'I

44689
47252
78537
80135
64887
54508
12437
11803

i
I4

230630
237266
273042
274742
267060
273038
248347
238529

111456 
112351 
114639 
114771 
115733 
117475 
121823
126279

12-jnrigcn op 
de lagere

Aantal 
ouderen op 
de lagere 

school.

Aantal l.l. 
van het ver
volgonder

wijs.

onderwijs, ook het eigenlijke vakonderwijs e 
Even duidelijk bleek ook zijn overtuiging, 

•re school op verschilicndt

tuari 1918 .
1919 .
1920 .

uari 1921 .
1922 .
1923 .
1924 .
1925 .

■

I ngezien de bevolking der middelbare-, handels- en nijverheids- 
sn, hoewel er geen nauwkeurige cijfers van bekend zijn, in geen

15 jam 
id. 
id.

^d.U

id.

een aanvang zou nemen.
 _, dat tenminste de laatste 

twee jaar der lagere school op verschillende wijze moesten besteed 
kunnen worden en dat het onderwijs alsdan met behoud van zijn 
algemcen-vormend karakter, in verschillende richting tneer practisch 
kon worden ingericht.

Voor den tijd, dat dit alles nog niet bereikt kon worden, beschouwde 
hij het herhalingsonderwijs als een „overgangsvorm", dat hij nu, niette
min in overeenstemming met uitgesproken wenschen, geheel anders om
schreef. De kernbepaling luidt nu aldus in art. 21 lid l : ..Aan hen, 
die het gewoon of buitengewoon lager onderwijs hebben genoten en 
niet meer onder de verplichting vallen dit onderwijs te volgen, kan 
gelegenheid gegeven worden tot het genieten van vervolgonderwijs.”

Dat „kan” werd gemotiveerd hiermede, dat de mogelijkheid om voort
gezet onderwijs te krijgen in andere inrichtingen zou kunnen bestaan, 
zoodat er geen reden zou zijn om vervolgonderwijs te verlangen.

In art. 61 werd tevens de bijdrage van het Rijk en de belooningen 
der onderwijzers geregeld, zooals trouwens reeds een jaar te voren bij 
wijziging der wet van ’78 is geschied.

De laatste phase is nu, dat bij de wet van 16 Febr.‘23 dit artikel 61 
is vervallen onder andere noodlottige bezuinigingsmaatregelen. De moti- 
veering daarvan was, dat er vele „kunstmatig” opgerichte cursussen 
waren. Hoe betrekkelijk gering de belangstelling moge geweest zijn, 
de noodlottige uitwerking van den maatregel van 1923 blijkt wel het 
best uit de cijfers, waarvoor we eenige opgaven laten volgen over de 
laatst bekende jaren in deze vier rubrieken :
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jvijk is toegenomen, blijkt uit bovenstaande 
t de algemeene onderwijs-verhoudingen nog 

het vervolgonderwijs daarin een volkomen mis-

100-1-17 leerlingen.
5450 

32527 
103052 
13704 
17417 
13870 
11803

298270 leerlingen.
Hierbij vocgl de Staatscommissie nog uit anderen hoofde 25000 en komt zoo tot 

rond 325000, welke wel en 575000, welke geenerlei onderwijs ontvangen.

geval in die jaren belangt 
cijfers wel heel klaar, dat 
bedroevend zijn, terwijl 
lukking te zien geert’).

Maar ook staat dit vast, dat het geen twijfel meer lijdt of een vol
doende ontwikkeling van ons volk vordert een volledig onderwijs tot 
ten minste het 14e levensjaar met daarna nog eenige jaren verder 
onderwijs, voor het overgroote deel beroepsopleiding, en er is wel 
niemand meer, die niet erkent dat dit slechts bereikt kan worden 
met vollcdigcn leerplicht tot 14 jaar en gedeeltelijken leerplicht nog 
eenige jaren daarna.

Toch verklaart het gemis van den leerplicht niet voldoende de boven
geschetste absolute mislukking. De velerlei sociale oorzaken in deze 
beschouwing ter zijde latend, valt niet te ontkennen, dat we er nog 
niet in geslaagd zijn het onderwijs zóó in te richten, dat het uit zich 
zeil belangstelling trok. Zielkundig gesproken zou het een gevaarlijke 
dwaasheid zijn een verplichting te willen opleggen ten bate van een 
onderwijs, dat zoo goed als niemand bevredigt, omdat blijkbaar er 
niemand behoefte aan heeft.

Evenmin kan men een onderwijs met behulp van dwang invoeren, 
dat uit een paedagogisch en didactisch oogpunt misschien heel mooi 
is, maar geen voldoende rekening houdt met sociale factoren, wijl per 
slot van rekening ieder individu dat onderwijs begeert, dat hem de 
mogelijkheid opent op een levensbestaan. Nu is ongetwijfeld de in
richting van onderwijs een zaak, waarin deskundigheid een hoofdrol 
heeft te spelen en waarin de onderwijzer, de leeraar, dus een woord 
van gewicht heeft mee te 
van het onderwijs is toch 
voorbereiding geven voor 
maatschappij. In > 

') l lel voorloopig rap| 
van de volkstelling van 
1925 op 900.000.

Op 1 Januari 1925 gingen op lagere
Op Gymnasia
Hoogcre Burgerscholen  
Nijverheidsscholen en cursussen. 
Land- en tuinbouwscholen en cursussen 
Handelsscholcn  
Kweek- en Normaalscholen .... 
Cursussen voor Vervolgonderwijs .

een levensbestaan. Nu is 
lerwijs een zaak, waarin deskundig!

telen en waarin de onderwijzer, de leeraar, dus
spreken. Maar, hij niet alleen. Het doel 
stellig, geschikt maken voor het leven, de 
de toekomstige, zelfstandige plaats in de 

dien zin heeft derhalve de gemeenschap, bij monde

van de Staatscommissie Wijnbergen begroot op grond 
10 hel aantal personen van 13—18 jaar op I Januari
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;ancn en niet te vergelen van de ouders, 
invloed te laten gelden op de algemeene

III.

Toen de Maatschappij tot nut van ’t algemeen door vele harer 
departementen te hulp werd geroepen, wijl de abrupte intrekking van 
allen rijksteun het vervolgonderwijs met geheelen ondergang bedreigde 
en men dus nu uitzag naar particulieren steun, voelde zij zich geroe
pen vooraf na te gaan, hoe dit onderwijs behoorde ingericht te wor
den, om eenerzijds werkelijke behoeften te bevredigen en anderzijds 
aan de hoogste eischen van doeltreffendheid te voldoen.

De commissie, tot dit doel door haar ingesteld, kwam tot de vol
gende conclusies, waarin de eerste zes enkele hoofdpunten van een 
wettelijk geregeld vervolgonderwijs aangeven en de volgende karakter 
en doel van het vervolgonderwijs omschrijven.

A. Hoofdpunten voor een wettelijk geregeld vervolgonderwijs.
I. Onder leerverplichting wordt verstaan de verplichting tot het 

bezoek van eenige inrichting van wettelijk geregeld onderwijs.

II. In hoeverre deze leerverplichting dag-of avondonderwijs omvat 
en over welk aantal uren het zich moet uitstrekken, moet worden 
bepaald naar de leeftijdsgroep, waarvoor de verplichting geldt.

III. Voor de eerste groep, welke zich uitstrekt tot den 14-jarigen leef
tijd, of zooveel verder als de leeftijdsgrens der arbeidswet zal aan
geven, zal de leerverplichting omvatten volledig dagonderwijs, op eenige 
bij de wet erkende school, met dien verstande, dat daarbij in elk 
geval een behoorlijke plaats wordt ingeruimd aan het zoogenaamd 
algemeen vormend onderwijs.

van hare verschillende org« 
het onbetwistbaar recht haar 
inrichting van het onderwijs.

Dit is een punt, dat een groote rol speelt bij de kwestie 
leerplicht en in verband daarmede deze andere vraag, ii 
dc gebruikelijke opvatting van het algemeen-vormend kaï 
lagere school op voldoende wijze beantwoordt aan wat de gemeen
schap voelt als het belang der jeugd met het oog op wat het leven 
later van haar vordert.

Het is goed dan niet over het hoofd te zien, dat een meer of min 
starre, dogmatische inrichting der school, als het instituut tot ver
werving van kennis benevens ter oefening in algemeene vaardigheden 
als lezen, schrijven en rekenen niet meer bevredigt. Wil men komen 
tot een algemeen begeeren naar de 8-jarige school en opvolgend ver
volgonderwijs, dan moet het onderwijs belangrijke interne hervor
mingen ondergaan.
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ing tot vijf 
te belijnen, 
hier buiten 

volgschool moet dus dienst-

gcorganiseerd, 
invoering van

o voldoende wijze de mogelijkheid openen, dat 
ig III bedoeld, zoodanig worde 

; op andere wijze dan door
servak daarin tot zijn recht kan komen, 

der school in werkplaatsen voor 
en paedagogisch toe-

Voor jongelieden van 
met dien verstande, dat het 
gevolgd.

■1 van bestuur zal moeten worden geregeld 
I met het onderwijs, dat zij volgen of ge-

IV. De wet moet op 
het onderwijs, in stelling 
dal het arbcidsbeginsel nog 
den „handenarbeid" als lc< 
waarbij o.a. toelating van leerlingen 
het verrichten van arbeid, mits overleg met 
zicht van de school, niet bij voorbaat is uitgesloten.

V. jongelieden van 14 tot 16 jaar zijn verplicht tot het volgen 
van onderwijs in de daguren gedurende tenminste 150 uren perjaar. 
Aan deze verplichting wordt voldaan door hen, die een school voor 
volledig dagonderwijs volgen. Voor jongelieden van 16 tot 18 jaar 
geldt dezelfde verplichting met dien verstande, dat het onderwijs in 
de avonduren kan worden

Bij algemeenen maatregel 
welke groepen in verband 
volgd hebben, zijn vrijgesteld.

B. Doel en karakter van het verplicht vervolgonderwijs.

I. Bij de bepaling van het doel van het vervolgonderwijs dienen 
wij als cisch te stellen:

1 e. dat het, in tegenstelling met alle andere vormen van voortgezet 
onderwijs, de geheele jeugdbcvolking na de lagere school moet kunnen 
bereiken, wat niet denkbaar is zonder inachtneming der zeer uiteen- 
loopcnde graden van begaafdheid, der onderscheiden sociaal-economische 
verhoudingen en der zeer verschillende gevoelde behoeften ;

2e. dat wij, ook al zullen de omstandigheden vaak en naar te 
vreezen is ook langen tijd zóó zijn, dat men zich voor groote groepen 
der bevolking tevreden moet stellen met een nog nader te bepalen 
minimum van leertijd, toch een minimum van onmisbaar te achten 
vorming moeten verlangen.

II. Uit de omschrijving onder I, le is reeds dadelijk af te leiden, 
dat bij dit onderwijs in het bijzonder als doel op den voorgrond moet 
worden gesteld, wat wel is waar in het wezenlijke het algemeene 
doel van alle onderwijsvormen uitmaakt, doch dan meer of minder 
secundair, de ontwikkeling der integrale persoonlijkheid.

Deze ontwikkeling staat voor ieder mensch in betrekkir 
wel te onderscheiden, al zijn ze onderling niet scherp t< 
levenssferen. Eén er van, de religieuze, moet uiteraard hi 
beschouwing blijven. Het werk in de verv'  
baar zijn, aan de opvoeding tot elk der vier overige sferen, die 
als volgt willen aanduiden :

A. 1. de beroepstaak, of anders gezegd 's menschen plicht als
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punt lil te komen, 
ngrijke verschijnsel 
teeltenen

III. Uit de groote verscheidenheid, welke in punt 1 is geconsta
teerd, vloeit voort, dat de vier hoofdpunten, in II genoemd, noch in 
dezelfde mate noch in gelijk onderling verband voor alle kinderen van 
belang zijn, noch zelfs gelet op I, 2e tot hun recht kunnen komen.

Dientengevolge zullen, zoowel ten aanzien van den om vang als van 
den inhoud van het vervolgonderwijs, groote verschillen onvermijdelijk 
blijken, waarom gezocht moet worden naar een goeden grondslag voor 
differentieering.

Van bijzondere beteekenis voor ons vraagstuk zijn de talloozen, 
die vermoedelijk terecht zullen komen in het groote leger der onge
schoolde of slecht getrainde arbeiders, voor wie de taak onder B. 
van veel meer beteekenis zal zijn, dan die onder A. 1, voor zoover 
daarbij in de eerste plaats gedacht wordt aan vakbekwaamheid. Na
tuurlijk zal ook voor dezen het feit, dat men met een of anderen 
arbeid zijn brood moet verdienen, noodzaken tot het rekening houden

Er zijn echter nog meer groepen van kinderen, wier schoolverzor- 
ging aan speciale eischen moet beantwoorden en die evenmin door 
een algemeene doelstelling als in II, voldoende aangegeven is. Er 
blijken dus noodig meer concrete doelomschrijvingen in verband met 
de zeer verschillende behoeften en mogelijkheden.

IV. Alvorens tot eenige nadere uitwerking van | 
moet de aandacht gevestigd worden op het belang 
van het vrije jeugdwerk, dat bestemd is, als de teeltenen niet be
driegen, in de toekomst een zeer groote rol te spelen. Het is zonder 
meer duidelijk, dat zijn arbeidsterrein voor een goed deel samenvalt 
met dat van punt II B., zelfs in die mate, dat het jeugdwerk, dat 
in het vervolgonderwijs wordt beoefend, steeds rekening zal moeten 
houden met wat ter plaatse in de jeugdbeweging geschiedt.

arbeider, wel te onderscheiden nog 
ongeschoold of getraind arbeider;

A. 2. de taak tegenover de gemeenschap in wijderen zin of ’s men- 
schen plicht als gemeenschapsmensch;

A. 3. de gezinstaak of zijn plicht als hoofd of lid van een gezin;
B. ’s menschen plichten tegenover zich zelven.
Goed beschouwd is die laatste sfeer de meest belangrijke, ook al 

is zij helaas tevens in den regel de meest verwaarloosde. Ze omvat 
’t geheel van zijn algemeene cultureele en moreele ontwikkeling, van 
zijn bijzondere neigingen en liefhebberijen, bepaalt zijn gcheele levens
houding en in het bijzonder het gebruik, dat hij van zijn „vrijen tijd” 
maakt.
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> reeds zooveel opleidii 
tken gevoelen tot geheci

'*•■> betreft de onderwijskern kunnen 
odig zal zijn naarmate alle leerlingen 
of tot een groep van onderling aan-

en leerstof.
groote vrijheid voor de 
richten naar de speciale

jpeerde

eiding ont- 
leel andere

neenschapsmensch, biedt geen 
ig van een onderwijsprogram. 

van den geest, die het ge- 
heeft derhalve een overwegend

VA De onmisbare belangstelling gaat zeer verschillende richting 
uit en wordt op zeer verschillende wijze gewekt.

n. Zonder twijfel zullen zeer vele jongens en ook wel meisjes, die 
neiging hebben tot of reeds begrepen zijn in een bepaald vakkennis 
eischend beroep, zich bijzonder voelen aangetrokken voor alles wat 
daarop betrekking heeft.

Voor hen zal al wat het beroep L 
zijn, waarbij een nuanceering noodif 
tot een zelfde beroep behooren, oi u 
verwante beroepen.

h. Er zijn er ook die in hun beroep 
vangen, dat zij zich vee) meer aangetrokl 
dingen.

V<i. Een algemeene doelstelling als de ontwikkeling der integrale 
persoonlijkheid, de vorming van den gem< 
voldoende leidraad voor de samenstelling 
Ze is eigenlijk slechts de karakteriseering 
hecle onderwijs doortrekken moet en 
ethische beteekenis.

Dc meer concrete doelomschrijvingen, bedoeld in punt III, zijn 
onmisbaar voor dc afbakening der te behandelen leerstof en de in
richting der leerplannen, zoowel ten aanzien der coördinatie als der 
subordinatie der verschillende doelen van de leerstof.

Als tweeden algemeenen regel stellen wij dus, dat alle vervolg
onderwijs van een bepaalde kern van onderricht moet uitgaan, dat 
den inhoud der te behandelen leerstof in hoofdzaak bepaalt en waar
mede al wat onderwezen moet worden zooveel mogelijk in verband 
wordt gebracht.

Aan twee eischen zal daarbij voldaan moeten worden:
Ie. dat de kern van onderwijs en de daaromheen gegroe| 

leerstof volop de belangstelling moeten kunnen trekken van 
lingen, voor wie ze bestemd zijn en

2e. dat in 't belang cener goede organisatie van dc bovenmate 
groote hoeveelheid scholen, die er noodig zullen blijken, toch een 
groepeering van gelijksoortige scholen mogelijk moet zijn naar vast- 
gestcklc regelen in overeenkomst van leerplan

De eerste eisch gaat in de richting van 
leiding eener school, om het onderwijs in te 
behoeften zijner leerlingen.

De andere wil die vrijheid beperken binnen de grenzen eener ge
reglementeerde organisatie.

Den klemtoon leggen we evenwel op
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I

venschte school uitzoekt', terwijl de g 
>esturen groote vrijheid behooren te hel

-

Er zijn nog wel meer combinaties denkbaar, doch de gegevens zijn 
reeds voldoende om te betoogen, dat er verschillende typen van ver- 
volgscholen behooren te komen, hoofdzakclijk te onderscheiden naar 
de onderwijs-kern en tot op zekere hoogte ook naar de vermoedelijke 
bevolking.

Voorbee
Scholen
Scholen

„ „ algemeene beroep:
. . planten- en
„ „ visscherij,

Ook hierbij bepaalt gebleken behoefte de vereischtc school.
In zeer veel gevallen zal de verscheidenheid der belangstelling het 

best worden bevredigd door scholen, waarin naast een gemeenschap
pelijke behandeling van zekere kernvakken, gelegenheid zal worden 
geboden, verschillende vakken naar keuze te volgen. De gang van 
zaken kan nu zóó zijn, dat iedere leerling of zijn ouders voor hem, 
de gewenschte school uitzoekt, terwijl de gemeentebesturen en de 
schoolbesturen groote vrijheid behooren te hebben binnen vastgestelde

:elden daarvan zijn o.a.:
i voor huishoudonderwijs in den ruimsten zin des woords.
i voor a.s. naaisters en winkelmeisjes.

» hen, die werkzaam zijn of willen zijn bij de bouw
vakken, bij metaalbewerking, kleedingbedrijf, enz.

>svaardighcid (handenarbeid).
(of) dierenverzorging.

voor mijnstreek, voor tuinbouwstreek, enz.

c. Stellig zijn er vele meisjes voor wie het huishoudwerk in ruimen 
omvang het aangewezen middelpunt is.

d. Er zijn jongens zoowel als meisjes, die noch neiging hebben 
tot noch in de mogelijkheid zijn voor een speciale geschooldheid ver- 
eischend beroep en voor wie tuin- of handenarbeid groote aantrek
kelijkheid hebben.

e. Het is ook denkbaar, dat, wat de Duitschers Heimatkunde 
noemen, wat men kan omschrijven als kennis van het organisch beeld 
der geheele omgeving en van zijn wording uit het verleden, een voor
treffelijk uitgangspunt zal blijken voor algemeene vorming.
f. Het is ook mogclijk, dat een plaats, een streek, een gewest op 

economisch gebied een bijzonderen trek vertoont, die dan het uitgangs
punt wordt, bijv, een tuinbouwstreek, bij een visschersbevolking, de 
mijnstreek, in een overwegend havenbedrijf e.d.

g. Naast een opleiding voor gedifferentieerde beroepen zal voor 
de meisjes in het bijzonder gelegenheid moeten zijn voor een oplei
ding, welke rekening houdt met hare bijzondere algemeene bestemming, 
die maakt dat in vele gevallen, ook voor meisjes, die een bepaald 
beroep volgen, de wensch naar huismoederlijke bekwaamheden ge
koesterd blijft.



f
177

ten dienste

i rangschikking zien 
:n en ongeschoolden.

en hygiëne 
het beter be-

londerwijs zal de algemeene kern 
: koken, huishouding 
zoover inogelijk). In

VII.
zijn het bero 
zal dus naai
concreet beroep zal 
zal teeltenen, 
van beteekenis zijn, 
men alleen zoogen: 
economie) aan het 
natuurwetenschappelijke vakken 
liggen (landbouw) 
ware dit een

V ervolgens 
beter woord) een rol moeten spelen, 
behandeld dan onder VI. Het l ' 
het gezin, meer bij bedrijf en vakvereeniging moeten worden gezocht 
dan onder VI.

algemeene voorwaarden het onderwijs in te richten naar hun inzicht 
omtrent de behoefte.

Uiteraard zal men dan in groote lijnen toch een 
naar jongens cn meisjes, naar aanstaande geschoolder

VI. Als proeve van inrichting worde nu de volgende nadere uit
werking van sommige scholen gegeven.

Aan de scholen voor huishoudt 
moeten zijn practische arbeid op het gebied van: 
(-inrichting), naaldwerk, kinderverzorging (voor : 
aansluiting daaraan zal moeten worden gegeven:

a. Theoretisch onderwijs op het gebied van physiologie 
en hun hulpvakken, in verband met en ten dienste van 
grijpen van den practischen arbeid.

b. Eenvoudige maatschappijleer bijv, aanknoopende aan een ar- 
beidersbudget. Behandeling van aardrijkskundige en historische vragen 
kan hierbij aansluiten voor zoover de stof dat wenschelijk maakt.

De lager onderwijsvakken (rekenen, schrijven, stellen, lezen) moeten 
niet afzonderlijk worden beoefend, maar als bestanddeelen van het 
bovenstaande, bijv, het houden van een huishoudboek, het schrijven 
van brieven of opstellen, het raadplegen van boeken.

De omstandigheden kunnen zoo zijn, dat het wenschelijk moet 
worden geacht om de meisjes keus te laten uit bijv, de volgende 
facultatieve vakken:

a. als bedoeld onder Vb. d.
b. Nedcrlandsche taal en (of) vreemde taal.

Voor jongens of meisjes van groep Vb. a. zal de kern moeten 
•oep dat zij uitoefenen, resp. bezig zijn te leeren. Dit onderwijs 
ar beroepen moeten worden gegroepeerd. En alleen voor een 

een programma kunnen worden opgemaakt. Voor velen 
voor anderen verschillende vormen van handenarbeid 

, voor weer anderen (kantoorbedienden bijv.) zal 
laamde theoretische vakken (talen, boekhouden, 
beroep kunnen aansluiten. Voor sommigen zullen 

van zelf in de sfeer der belangstelling 
en dus behandeld moeten worden, voor anderen 

gedwongen fraaiigheid.
zal hier de „maatschappijleer” (wie helpt ons aan een 
een rol moeten spelen, en uitvoeriger moeten worden 

aanknoopingspunt zal hier minder bij
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moeilijkheid levert de groep van jongens, die in 
beroep staan, dat geen vakopleiding eischt Voor hen moet een 

vervolgonderwijs kunstmatig worden geschapen, met 
aan die kunstmatigheid verbonden. In „theoretische” 

igens niet moeten worden gezocht. 
>lden zal het beroep eenige aanwijzing 

in ’t algemeen toch wel belangstelling 
ng, loopjongens voor boekhouden en andere 
indel in betrekking staat.

het beroep geen aanwijzing geeft, kanOok \ 
leg, gesel 
worden.

Ook hier zullen de lager-onderwijs-vakken niet afzonderlijk, maar 
alleen als onderdeel van het voorgaande moeten worden beoefend. 
Voor hen, die het wenschen, zal er — als de beschikbare uren het 
toelaten — gelegenheid moeten zijn voor een vreemde taal (en even
tueel voor wat meer literaire behandeling van Nederlandsch).

Het behoeft geen betoog, dat de commissie, gelet ook vooral op 
het vooruitgangs-tempo, waarin men in Holland pleegt te loopen op 
onderwijsgebied, zich geen oogenblik heeft voorgcsteld, dat binnen 
korten tijd aan haar wenschen gevolg gegeven zou worden. Zelfs zou 
men op groote moeilijkheden stuiten, als men daartoe over wilde gaan, 
omdat daardoor een verbazend groot aantal meer leerlingen onderwijs 
zou vorderen (zie de cijfers in de noot op blz. 171), waarvoor leer-

VJII. De groote

centrum voor het
al de nadeelen
richting zal het juist bij deze jonj

Voor een aantal der ongeschooL 
geven. Klinkerjongens zullen 
hebben voor metaalbewerking 
kennis, die met den kleinhan,

: waar het beroep geen aanwijzing geeft, kan een bepaalde aan- 
schiktheid of neiging aanwezig zijn. Dit zal dan nagegaan moeten 
u. Want het algemeene richtsnoer moet zijn: Uitgaan van dat 

wat de belangstelling trekt, anders is het onderwijs van meet at mis
lukt op dezen leeftijd.

IX. Over ’t karakter van het vervolgonderwijs is eigenlijk implicité 
in het voorgaande al het belangrijkste gezegd. Het onderwijs zal overal 
moeten uitgaan van de praktijk van het leven. Ten deele zal het ook 
weer gericht moeten zijn op die praktijk, maar slechts ten deele, al
thans wat directe toepasselijkheid aangaat.

Geheel gebroken zal moeten worden met het schoolsch karakter 
van het oude vervolgonderwijs; het doen, niet het kennen moet op den 
voorgrond staan.

X. Wat dc leerkrachten betreft, zal men voor dit onderwijs noodig 
hebben de bevoegde leerkrachten uit het L. O., die zich in het bij
zonder op het vervolgonderwijs toeleggen, maar tevens menschen, 
vakarbeiders, grondig met hun vak bekend en die voldoende paeda- 
gogisch zijn georiënteerd.
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ting oplei. Het 
lidcn, dat een 

enkel opzicht voordeel kon op-
allerminst
ontwikkeling 

te zijn voort ges 
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in gepaard gaan
Zal er van deze opi 

i* gevaar voor lichai 
eden verstrekt.

lotendeels hun 
zuiver onder- 

voor, om 
er uit 

willen zijn aan het 
ons volk zoodanige

hun plaats in de mi
Nu is bezwaarlijk aan te nemen, 

stemming bestaat in de opvattingen 
De opvattingen 
gesproken wordt van volledig dagonderwijs en zal de eisch in ver
vulling kunnen gaan, dan is leerplicht tot dien leeftijd onmisbaar, om
dat helaas èn de sociale verhoudingen èn gebrek aan juist paedago- 
gisch inzicht nog vele ouders er toe zouden brengen de belangen 
hun kinderen te verwaarloozen, als de wet geen verplichtii 
spreekt vanzelf, dat de arbeidswet dan ook zóó moest luit 
ontduiking van den leerplicht in geen 
leveren, wat nu nog allerminst het geval is.

Intusschen kan de ontwikkeling van geen veertienjarige geacht wor
den reeds zoover te zijn voortgeschreden, dat hij nu geheel aan zich
zelf kan worden overgclaten. Onderricht en leiding blijven daarna nog 
geboden, doch het kan dan gepaard gaan met reeds een aandeel in 
het groote arbeidsproces. Zal er van deze opzettelijke leiding iets duur
zaams terecht komen zonder gevaar voor lichamelijke schade, dan moet 
dit onderwijs overdag worden verstrekt. Het moet m.a.w. mèt de uren 
aan den arbeid besteed tezamen een normale dagtaak niet overschrijden.

Dit wordt in stelling A VI te kennen gegeven en de grenzen daarvoor 
op den veertienjarigen en den zestienjarigen leeftijd gesteld.

krachten en schoolruimte in verscheidene jaren nog niet beschikbaar 
zijn. Bij een maximum van overheidsijver zou men toch moeten rekenen 
op vrij langdurige overgangsmaatregelen.

Evenmin staat het vast, dat men een 
conclusies overal op gelijke wijze zou kunnen verkrijgen. Het laat 
zich bijvoorbeeld denken, dat de leerplichtwet voor verschillende vor
men van dit onderwijs op de cenc plaats (in de steden bijv.) spoediger 
is op te leggen dan op de andere en dat men dus aan de gemeenten 
de bevoegdheid zou kunnen geven hem spoediger in te voeren dan 
de wet hem voor ’t gehcclc land kan voorschrijven.

Deze overwegingen hadden er toe kunnen leiden een regeling te 
bedenken, waarvan redelijkerwijs spoedige verwezenlijking te ver
wachten ware. Na rijp beraad heeft de commissie daarvan afgezien. 
Immers de wetgeving ligt niet op haar weg. Die zal trouwens steeds 
het resultaat zijn van reeksen compromissen, die gro< 
grond zullen vinden in andere roerselen, dan die het 
wijsbelang raken. Het kwam haar dus juister, zelfs veiliger 
alleen de vraag te beantwoorden hoe het vervolgonderwijs 
zou moeten zien, als het ten volle dienstbaar zou 
erkende algeinecne doel, dat alle kinderen van , 
ontwikkeling verkregen, dat zij in alle opzichten op behoorlijke wijzt 

>aatschappij kunnen innemen.
dat er reeds volmaakte overeen- 
omtrent het begrip „voldoende”, 

der commissie blijken duidelijk uit stelling A lil, waarin 
van volledig dagonderwijs en zal de

lan, dan is leerplicht tot dien leeftijd onmisbaar, 
sociale verhoudingen èn gebrek 
vele ouders er toe zouden brenj
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A IV en V hebben hierop betrekking, 
ten het eigenlijke onderwerp er van. niet i

; niemand te beschouwen als voldoende voor de levens* 
:n nog twee jaar voortzetting van onderricht is onmis

baar, zij ’t dan echter boven en behalve de ongewone dagtaak, desnoods 
in de avonduren.

Duidelijkheidshalve wijzen we nog op de volgende punten. De naar 
verhouding geringe aantallen kinderen, die het middelbaar en honger 
onderwijs volgen, voldoen uiteraard daarmede aan de eischen van ondcr- 
wijsplicht. Het zeer belangrijke vraagpunt van de toetreding tot dit 
onderwijs, of die n.l. na een zes- of meerjarige grondschoot moet ge
schieden, blijft er volkomen mede onbeslist. Evenmin wordt er iets door 
uitgemaakt ten aanzien van hen, die ook op zuiver technisch gebied 
een school willen bezoeken, die volledig dagonderwijs bevordert. Kort
om, onze stellingen betreffen alleen die talrijke schare van kinderen, 
die zoo spoedig mogelijk wat moeten gaan „verdienen’’ of de ouders 
moeten bijstaan in hun dagtaak en voor wie dus het minimum van 
noodig geacht onderricht moet gewaarborgd zijn. Daarbij komt dan deze 
andere overweging, dat het in ’t belang van ’t kind is, wanneer zoo 
laat mogelijk de beroepskeuze, of wat er voor aangezien kan worden, 
plaats vindt. Daarom dan ook beteekent de aigemeene verplichting voor 
volledig dagonderwijs 14 jaar practisch tevens de achtjarige lagere 
school voor de groote massa des volks. Terloops merken we nu hierbij 
op, dat dit geenszins zeggen wil acht jaren lang voor alle kinderen precies 
hetzelfde onderwijs en wel van overwegend intellectucelc strekking. 
Integendeel zal naast het onbetwistbare doel van kennis aanbrengen, 
verstandsvorming en oefening in aigemeene vaardigheden, vooral in de 
latere jaren der lagere school aan den arbeid als grondslag van onder
wijs een ruime plaats moeten worden toegekend; niet alleen om zijn 
beteekenis als basis van ons geheele bestaan, doch ook zijn vormende 
waarde op moreel en verstandelijk gebied ■). Bovendien tcckenen zich 
in die latere jaren neigingen en geschiktheid bij vele kinderen al wel 
zoodanig af, dat differentiatie in schoolarbeid zich heel goed laat denken.

Het is natuurlijk niet de bedoeling te beweren, dat deze beschou
wing omtrent het eerste onderwijs alleen betreft de scharen der 
vroeg loontrekkende; integendeel er is geen levensberoep, waarvoor 
een dergelijke lagere schoolopleiding niet heilzaam zou zijn.

We bepalen ons nu echter tot hen, die noch naar een voorberei
ding voor hooger onderwijs noch naar een technische school gaan. 
Voor dezen nu is het onderwijs bestemd, in de stellingen B. VII 
enz. omschreven en wat we speciaal aanduiden, als vervolgonderwijs,
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der afdeeling B.: Doel 
-wijs, willen we in ’t bij- 

daarin.
vervolgonderwijs gericht moet 

de intellectueele vorming van den 
1. 1 is uitgedrukt, op „de integrale

Hoewel in het voorafgaande al vrij wat voorkomt, dat ter toe
lichting kan dienen van de eerste stellingen 
en karakter van het verplicht vervotgonderw 
zonder nog wijzen op ccnige hoofdlijnen 

Ten eerste de eisch, dat ook het 
zijn op de moreclc, zoowel als op 
inensch, op gelijk het in B. II al. 
persoonlijkheid".

We leggen hier den nadruk op, omdat het niet g*-"' 
kan worden, dat de school, in al haar vormen en gelcu 
dingsinstituul moet zijn, niet in de plaats van, noch n.;t 
ling van, doch naast en met de opvoeding in het gezin.

We ontveinzen ons geen oogenblik, dat zij er nog verre van af
staat, doch we moeten, naar onze vaste overtuiging, bij alles, wat 
we in de school tot stand willen brengen, die ideale taak der school 
steeds voor oogen houden. Dat we dus met het momenteel bereik
bare tevreden moeten zijn, blijkt uit den slotzin van stelling B. I.

Een tweede hoofdlijn is de eisch, dat het onderwijs zooveel moge
lijk zich aanskiite aan den dagelijkschen arbeid. De jongelieden, die 
volledige ambachts-, huishoud-, industrie- of soortgelijke scholen be
zoeken, vallen in dit opstel builen beschouwing, omdat het geheelc 
leerplan dier scholen eveneens naar deze hoofdcischen moet zijn inge
richt, doch toch anders kan zijn, omdat deze leerlingen nog den ge- 
heelcn dag onderwijs kunnen ontvangen. Hier is echter sprake van 
andere kinderen, die reeds in een of anderen vorm loonarbeid ver
richten, zij ’t ook voor een deel van hen op leerlingovereenkomst.

■ groote meerderheid der kinderen voelt eerst belangstelling voor 
onderricht, waarvan het nut voor hun overig leven duidelijk 

en dat gebaseerd is grootendeels op wat zij daarin onder
opdoen. De toepassing in volstrekten zin van deze om- 

1 zou echter tot een eenzijdigheid leiden, die geen rekening 
hield met het feit, dat het leven nog andere cischen stelt dan die 
gelden voor eigenlijke beroepsgeschiktheid. Toch zal in den regel dit 
ruimere onderwijs ook opgebouwd kunnen worden op 
lijksche ervaringen. Hierin ligt de reden der wenschelijkl 
voeging van leerlingen, wier geestelijk leven in ong< 
ting gaat door overeenkomst in beroepsarbeid, dikwijls 
een plaats of streek. Deze gedachte is belichaamd in hc 
dceltc van B. Nb.
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grootste deel 
heeft, dat bij- 

; vordert. We 
der talrijke

enz. enz.
nog allerminst te streven naar, zelfs niet te gelooven 
egalisatie en nivelleering van alle individuen in gecste- 
toch te erkennen, dat de idee der democratie, zooals 

ons de taak oplegt zorg te dragen, dat alle 
ing de gelegenheden tot ontwikkeling krijgen, welke 
zijn verondersteld. Het vervolgonderwijs is het groote 

dezer dagen. De eigenlijke lagere school tol

Een derde hoofdeisch vloeit voort uit het feit, dat ’t 
onzer aanstaande arbeidersklasse geen eigenlijk beroep I 
zonderen aanleg of opzettelijke voorbereidende scholing 
herhalen, dat allen, die gymnasiaal, middelbaar of een 
vormen van volledig nijverheidsonderwijs volgen, hier dadelijk buiten 
vallen. Er zijn er ook nog wel, die rechtstreeks in de werkplaats 
tot bepaalde vakarbeiders opgroeien en voor wie bovenbedoeld ver
volgonderwijs eveneens bestemd is. Maar talloos zijn zij, die hun 
leven lang in ongeschoolden arbeid een bestaan moeten zoeken of 
die in fabrieken, op het land, in groote ondernemingen, aan 
vens, in de dokken enz. als eenvoudig getraind arbeider, voor 
physieke geoefendheid of simpele herhalingsoefening de ccnige 
waarden zijn voor beroepsgeschiktheid, hun levensonderhoud moeten 
vinden. Voor hen inzonderheid is de inrichting van het vervolgonder
wijs een groot en moeilijk probleem.

Geenszins bedoelen wc te zeggen, dat al deze menschcn in en door 
hun arbeid geen voldoening zouden kunnen gevoelen, doch wel staat 
voor hen vast, dat hun dagelijksche loonarbeid geen levensinhoud kan 
verschaffen. Zij vooral hebben behoefte daaraan, dat het onderwijs, 
dat zij ontvangen, hun geest toegankelijk maakt voor alles wat aan 
het leven waarde schenkt, voor hun plichten jegens hun gezinsge- 
nooten en medemenschcn, hun plichten als burgers, voor kunstgenot, 
voor het leven der natuur

Men behoeft 
aan een domme 
lijk opzicht om 
die is gaan heerschen, 
lagen der bevolkii 
in onze stellingen ; 
opvoedingsprobleem dezer dagen. De eigenlijke lagere school tol veer
tien jaar toe, alle verdere volledig onderwijs met duidelijk beroeps- 
doel is reeds moeilijk op deugdelijk pacdagogischen en didactischen 
grondslag te vestigen, maar de honderdduizenden, die reeds vroeg in 
de werveling van het arbeidsleven vallen, te bereiken en te binden 
aan eenige jaren goed opvoedend werk, is het moeilijkst op te lossen 
vraagstuk.

Als dus van iets geldt, dat het slechts geleidelijk te verwezenlijken 
ongetwijfeld van dit punt. En moeten wij voorop stellen, dat 
leerverplichting men er niet komen kan, als het vervolgonder

wijs niet in zich zelf de belangstelling vermag te verwekken, dan 
ware dwang slechts een bron van zeer veel leed en van veel kwaad 
ten aanzien der publieke moraal.
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groote verscheidenheid van 
naar onze meening onmisbaar zal zijn en 

speciale beroepsbekwaamheid in hef onder- 
j, dan lijkt het ons, ook op practische orga- 
>odzakelijk de mogelijkheid te scheppen, dat 

de algemeene vorming, de speciale vak-

Alzoo het moet aantrekkelijk zijn door zijn aansluiting aan dagc- 
lijkschc praktijk, die echter va n tallooze verscheidenheid is, het moet 
belangstelling kunnen wekken, voor allerlei dat aan het leven inhoud 
en kleur geeft buiten de dorre eentonigheid van dagelijksche training 
en het moet tevens den jeugdigen mensch geschikt maken voor zijn 
lidmaatschap der gemeenschap.

Een vierde eisch ten slotte ligt in het voorgaande wel opgesloten, 
geldt perslot van rekening voor alle onderwijs, doch voor dit wel zeer 
bijzonder. De groote grief tegen alle huidige onderwijs is, dat het te 
intellectualistisch zou zijn. Daar is overdrijving in, in zooverre men 
daarbij dreigt zich te buiten te gaan aan onderschatting der eigenlijke 
kennis, van het parate weten, en van de hoeksteenen voor alle ont
wikkeling n.l. goed lezen, goed rekenen, goed schrijven en deugelijke 
hanteering der moedertaal. Doch dat oefening van oog en hand, het 
zelf scheppen van vormen en beelden uit grondstof met behulp van 
gereedschap, het leeren kennen en begrijpen der dingen en gebeurte
nissen niet slechts uit het geschreven of gesproken woord, doch ook 
door te pogen ze zelf te doen ontstaan, daarbij niet mag ontbreken; 
vindt gaandeweg algemeene erkenning en onbetwistbaar is het, dat 
de toepassing van dit „arbeidsbeginsel” aan de populariteit van het 
vervolgonderwijs in groote mate ten goede zal komen.

Wij vleien ons, dat onze stellingenreeks onder B, met de uiteen
zetting dezer vier eischen geen nadere toelichting behoeft, dat zij 
feitelijk slechts de geordende uitwerking er van is. Alleen de X stel
ling vereischt nog een korte opmerking.

Dat in ’t algemeen genomen de onderwijzer der gewone lagere 
school met het vervolgonderwijs kan worden belast, mits hij zich er 
op heeft toegclegd en bijzondere studie van de daaraan te stellen 
eischcn heeft gemaakt, zal wel geen bestrijding ontmoeten, doch dat 
men ook gebruik moet kunnen maken van de diensten van bekwame 
vakarbeiders, die paedagogisch georiënteerd zijn, vindt misschien geen 
algemeene instemming.

Lef men evenwel op de buitengewoon 
scholen en cursussen, die naar onze 
waarbij in vele gevallen : 
richt niet ontbreken mag, 
nisatie-overwegingen, noodzakelijk de mogelijkheid te schep 
naast den onderwijzer voor de algemeene vorming, de spec< 
arbeider zijn aandeel in dit onderriebt krijgt.

J. HOVENS GREVE.
PH. KOHNSTAMM.
M. E. LEHMAN—BOSCH.
P. VOOGD.

Amsterdam, Februari 1929.
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vergund in hetgeen

ngen echter allen vertrouwelijk met elkander om, ook, 
•kelijk aa n de leerlingen een andere maatstaf van beoor- 
langelcgd. We werden beschouwd naar het soort werk, 
richt en beoordeelden ook elkander er naar, al woedde 

ons de ziekte der „nesterigheid".

tot het twaalfde 
de laatste, door 

verlangde naar de

T Tet zij mij nu vergund in hetgeen wat volgt slechts in mijn herinne- 
ringen te zwerven, ter wille van de openbare school, waaraan 

ik mijn hart verpand heb. Hoe zou het anders kunnen! Ik ben er zelf 
oud-leerlinge van, heb er als onderwijzeres en leerares drie en veertig 
jaar werken achter den rug. Van theoretische beschouwingen gaat 
dus mijn herinneringszwerftocht niet uit, maar van de practijk, opge
daan in het openbare onderwijs en van opvattingen, omschreven in 
hetgeen volgt.

Op slechts twee openbare scholen ben ik gegaan 
jaar. Door• allerlei omstandigheden bewaar ik aan 
mij bezocht, minder prettige herinneringen. Ik 
Hoogere Burgerschool, omdat ik hoopte, dat de meisjes daar i 
een anderen maatstaf zouden gemeten worden, dan die welke 
waarde was in bij de leerlingen, èn soms bij haar, die les gave

Mijn verwachtingen werden in geen enkel opzicht teleurgesteld. Een 
allerprettigsten tijd heb ik doorgebracht op de middelbare meisjes
school. AVanneer ik er nu op terugzie, begrijp ik waarom dit het 
geval moest zijn. Het leerplan kwam in hoofdzaak overeen met mijn 
aanleg, wat natuurlijk met de opvoedende kracht, die er van de 
openbare school kan uitgaan, slechts in verwijderd verband staat! 
De Hoogere Burgerschool van dien tijd kwam echter het goede typ< 
van de openbare school nabij. Er werd natuurlijk nog geen evenredig 
schoolgeld geheven. Toch gingen er meisjes uit verschillende kringen, 
omdat veel ouders de school zoo noodzakelijk achtten voor de vorming 
hunner meisjes, dat zij zich soms veel opofferingen getroostten om 
haar dit onderwijs te kunnen laten genieten. Als ik mijn schoolher
inneringen raadpleeg, weet ik, dat er leerlingen waren uit families, 
die in den allerbesten oeconomischen toestand verkeerden, maar ook 
meisjes uit gezinnen, waar met het geld zeer zuinig moest omgesprongen 
worden, of uit die, waar met het winkelbedrijf of iets, daarmee gelijk 
staand, door de ouders de kost moest verdiend.

In dat opzicht was dus de middelbare school, die ik bezocht, open
baar. We ging**, 
omdat er werkc, 
deeling werd aang 
door ons verricu 
ook soms onder
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rspreid.
ik mijn 

haar of hen 
•oep meisjes, 
loxen kring.

>roeisels, 
i Costa, 

eing 
:1de.

leiding a 
zoo heel di

Nog waren er <ie denkbeelden der „aufkiUrung” algemeen vers] 
De meesten, die les gaven, waren vrijdenksters. Wanneer in 
herinneringen nauwgezet naga, weet ik, dat niemand van 
ooit eenige godsdienstige overtuiging kwetste en in de gro< 
met wie ik school ging, waren er toch óók uit zéér orthodo 
Dat het onderwijs niemand kwetste, geen asch wierp op teere gi 
het blijkt voor mij ook daaruit, dat ik o.a. dweepte met Da 
ofschoon ik tn door het geschiedenisonderwijs, èn door de overtuiging 
van mijn vader het jaar 1848 als een noodzakelijke bevrijding voelde. 
Met bewondering leerde ik hel vers van den dichter, dien ik vereerde, 
waarin hij op „antirevolutionaire" wijze een vergelijking trok tusschen 
1648 en 1848, van buiten eri droeg het voor in een van de lessen.

Met groote dankbaarheid zie ik dus terug op de vijf jaren, door
gebracht op de openbare middelbare school. Haar onderwijs, gelijk , 
gezegd, was in de richting van mijn aanleg, voor talen, literatuur, ge
schiedenis en wat dies meer zij. Er gingen meisjes op uit zéér ver
schillende kringen en uit gezinnen van verschillende godsdienstige en 
politieke overtuiging. We gingen verdraagzaam en kameraadschappelijk 
met elkander om. Wanneer toe val of opzet ons, leerlingen van dezelfde 
groep samenbrengt, is er nog altijd de band van prettige, gemeen
schappelijke herinneringen.

Toen ging ik zelf lesgeven. Enkele jaren deed ik het aan een open
bare meisjesschool, langen tijd aan het vakonderwijs.

Het is vooral het vakonderwijs, hetwelk mijn overtuiging versterkt 
heeft, dat het openbaar onderwijs een groote factor kan zijn in de 
opvoeding van individu en volk. In de meisjesschool had ik hoofdzakelijk 
te werken met kleintjes uit zeer gegoede kringen. Op de school werd 
natuurlijk noch gebeden, noch godsdienstonderwijs gegeven en het onder
wijs aan die heel kleine meisjes kon uit den aard der zaak geen oor
zaak wezen tot eenig conflict tusschen de overtuiging van ouders en 
die van wie les gaf.

Of de school en de onderwijzeres, welke aan die kinderen les gaf, 
haar allen iets onthielden? Mijn diepste overtuiging beantwoordt die 
vraag ontkennend. Het is, meen ik, in de sfeer van het huisgezin, dat 
bij het jonge kind het teere groeisel van het geloof ontkiemt en wortel 
schiet. Het zijn de ouders, welke er leiding aan moeten geven.

Inmenging van den vreemde kan zoo heel dikwijls meer kwaad dan 
goed doen.

Op de vakschool gingen en gaan, — reeds is er ook hier kentering 
gekomen, omdat er b.v. al verschillende Katholieke vakscholen zijn 
en er nu ook „Christelijke vakscholen”, opgericht worden of werden 
.— groote meisjes, naar oeconomische omstandigheden en godsdienstige
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opvoeding tot

vattingen vogels van zéér verschillende pluimage. De leerlingen 
ramen in de scholen, waar ik werkte, voort uit kringen, waar men 

n geen enkel opzicht heeft te bedruipen, maar ook uit gezinnen 
elke cent moet omgekeerd, voor hij uitgegeven kan worden. Er 

i katholieke meisjes, protestante leerlingen van alle schakeeringen, 
en andere, welke tot geen enkel kerkgenootschap behoorden. 

>olitieke richting vertegenwoordigden zij soms alle kleuren en 
'itingen. Tot nu toe is er alleen bij het vakonderwijs nog maar 
te begin der splitsing merkbaar, die voor kinderen en jongeren 

gewild van alle mogelijke richting en kleur. Door de 
bovendien de uitbreiding van dat vakonderwijs stop- 

veel vakscholen zijn daai

uit onvermoget 
en omstandighei 

■■oopende kleuren.
heb ik lange jaren van ervaring 
en voctklemmen" liggen, want ik 

moeilijke 
schiedcnis, op- 
i, uit den aard 

rond van allerlei 
:t aller-al lergrool- 

nog. Het was en is goed leven 
met de dochters van ons volk in al zijn schakeeringen. De 

voedende kracht van dit soort onderwijs hebben wij allen, leer- 
als leerares, aan den lijve ervaren. Het heeft aan wie les gaf 
door mij genoemde vakken bizondere moeilijkheden ter oplossing 

gegeven, bizondere problemen onder de oogen doen zien. De arbeid 
was en is er moeilijk door geworden. En toch, indien ik op mijn schreden 
terug kon keeren, — zou ik weer verlangen te werken onder meisjes 
van verschillende godsdienstige richting en kleur der ouders, voort
komend uit verschillende oeconomische kringen, omdat ik dan weer 
zou meehelpen aan de opvoeding tot volkseenheid, dus volkskracht.

Laat mij nu mijn ervaring nagaan ten opzichte der 
maatschappelijke en godsdienstige verdraagzaamheid.

Ik denk aan den tijd, toen het tot een van mijn plichten behoorde 
om soms „de wacht te betrekken” bij haar, die te ver van huis 
woonden om er het twaalf uurtje te gebruiken. Een groot gezelschap 
van jongere en oudere meisjes zat dan bij elkander, maar niemand

zich in 

waren i 
Joodsche < 
Naar poli 
alle richtii 
het eerste > 
scholen heeft 
bezuiniging is bovendien de uitbreiding 
gezet. Heel veel vakscholen zijn daardoor openbare scholen geworden 
en gebleven, in de meest uitgebreide beteekenis van het woord. De 
leerlingenbevolking bestaat er uit onvermogenden, minvermogenden 
en gegoeden, — haar richting en omstandigheden vertegenwoordigen 
een stalenkaart van de meest uiteenloof

Met al die verschillende meisjes 
achter me op gebied, waar „angels 
moest met al die verschillende kleineren en grooteren de 
onderwerpen behandelen, als: boekbesprekingen, gese 
voedkunde. Ik behoor dus tot de categorie van hen, 
der zaak niet héél talrijk, die kunnen spreken op gre 
ondervinding. Het vakonderwijs is tot nu toe voor het 
ste deel openbaar geweest, is het nog. Het was 
onder en met de dochters van ons vol 

in de
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met verschil - 
iepen van zelfde 
waren nu slechts

(altijd besteld moest, andere gerechten 
te worden en nauwlettend werd

Ook is het meer dan eens ge 
gingen, die niets anders hebbe 
ritueele voorschriften 

warmen

dan door het wel of niet danken, 
men allen dan soms tot de ervi 
gezinnen behoorden. Het gebeurde bijv., dat wij uitgii 
dat de Katholieke meisjes noch vleesch of vet gebr 
Van te voren werd er dan door de leidster gevr—=>_ 
de maaltijd besteld moest, andere gerechten klaar ge

> toegezien, dat 
dat er

opvattingen; de ander sloeg 
, en ook waren er, die tot geen 
en met open oogen zaten, doch

mocht aan de boterham beginnen, voor er eerst gehoorzaamd was 
aan het gebod, dat er een volkomen stilte in acht genomen moest 
worden.

Dan bad de eene volgens protestante 
een kruis, omdat zij Katholiek was, 
godsdienstige gemeente behoorden < 
zwijgend en rustig.

„Nu kunnen jullie gaan eten,” werd er door de „wachthebbende” 
gezegd; de mondjes gingen aan het eten en babbelen; er was het 
geroes, aan allen bekend, die door de ervaring weten, dat school
meisjes, wanneer zij bij elkander zijn, nooit uitgepraat raken.

Als allen het mcegebrachte opgepeuzeld hadden, klonk het weer: 
„nu allen stil" en weer werd de stilte geëerbiedigd, geëischt voor 
hen, die danken wilden in het gebed voor het genotene en daarna 
was er weer het geroes en vriendschappelijk en vertrouwelijk’ zaten 
weer bijeen al die kinderen uit verschillende gezinnen 
lende levensopvattingen. Zij schikten zich niet naar grot 
overtuiging of maatschappelijke omstandigheden; het v 
meisjes, door één band bijeen gebonden: dien der school.

Hetzelfde ervoer en nam ik waar in de jaren, dat er door mij 
dikwijls met mijn leerlingen uitstapjes en reisjes werden gemaakt. 
Geen gemeenschappelijke maaltijd werd gebruikt, of eerst werd de 
stilte voor het gebed strikt in acht genomen. Maar op andere wijze 

wel of niet het kruis slaan, kwa- 
>aring, dat zij niet tot hetzelfde soort 

;ingen op dagen, 
iruiken mochten, 

zraagd voor wie, als 
gemaakt dienden 

er op toegezien, dat die er waren.
;ebeurd, dat er Joodschc leerlingen mee- 
>en mochten dan eten, bereid volgens 

en indien het niet voor haar mogelijk was om 
eenigen warmen maaltijd met de anderen te gebruiken, dan aten zij 
slechts aan de gemeenschappelijke tafel van het door haar zelven 
meegebrachte.

Er kan door mij getuigd worden, dat dit alles nooit tot eenige 
schampere aanmerking of spot heeft aanleiding gegeven. Natuurlijk 
werden er wel eens gesprekken gehouden, waarbij de leidster scherp 
luisterde, om als het moest, gederailleerde gedachtenwisselingen weer 
in het rechte spoor te leiden, maar het moest nooit en de meest over
tuigde andersdenkende leerling loste kwesties voor kameraden op met 
een: „als het nu niet anders mag, dan moet het toch!”
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Werd in het voorgaande uiteengezet, dat van de openbare school, 
zooals ik die heb leeren kennen door jarenlange ervaring, opvoedendc 
kracht uitgaat alleen reeds door het feit, dat er kinderen en jong 
van gansch verschillende kringen waren en nog steeds zijn, welke

En gemeenschappelijk werd er genoten van het schoone en merk
waardige; gemeenschappelijk werd er gedold en gejubeld; gemeen
schappelijk werd er gezongen, waarbij wie leidde alleen voorkwam, 
dat er liederen werden gezongen, voor anderen kwetsend, ol' te pro
pagandistisch, dan dat zij aangeheven konden worden door een troep 
leerlingen uit zoo verschillende kringen.

Schoone herinneringen bewaar ik aan zulke uitgangen, doordat wc 
dan allen mcnschen met elkander waren, die één aarde bewonen, één 
lucht inademen, aan zelfde natuurwetten gebonden zijn.

En natuurlijk was er het verschil van maatschappelijken kring. Alle 
leerlingen vonden het echter heel gewoon, dat voor reisjes en uitstap
jes ieder naar krachten bijdroeg en alléén de leidster het noteerde 
hoeveel ieder gaf om bij eventueele teruggave der bijdragen elkeen te 
kunnen restitueeren, wat door haar werkelijk gespaard werd. Het 
spreekt vanzelf, dat er soms verkeerde invloed merkbaar is, wanneer 
voortdurend kinderen met elkander in contact komen, wier ouders ver
schillende financieele draagkracht bezitten. Het kan aanleiding geven 
tot hebzuchtige jaloerschheid en ook tot dwazen hoogmoed, deed het 
ook soms, maar cr ontluiken eveneens aan de zaden van maatschap
pelijke verdraagzaamheid op de school uitgestrooid, schoone gewassen 
van nader tot elkander komen. Zooals ik meer dan eens trouwe vriend
schap zag ontstaan tusschen meisjes van verschillende godsdienstige 
opvatting, heb ik ook waargenomen, dat er een nauwe band gelegd 
werd tusschen een „arme" en een „rijke”. De slordigen begonnen meer 
op uiterlijke verzorging te letten en allen gingen de waarheid begrijpen, 
dat de werkelijke beschaving niet afhankelijk is van gekochte of zelf
gemaakte kleeding, maar van de verzorgde persoonlijkheid, welke de 
kleeding draagt.

In de gemeenschap der klasse of groep meisjes wordt diegene waar
lijk er niet voor minder op aangezien, die het heel gewoon zegt: „dat 
kunnen mijn vader of moeder niet betalen”. Integendeel. Als allen met 
elkander omgaan en daardoor elkander leeren kennen, richt als van
zelf de beoordeeling zich naar anderen waarden dan die welke gelden 
in een groepeering, waar nauwlettend wordt toegezien op de over
tuiging of omstandigheden van hen, die alleen in den groepskring wor
den binnengelaten.
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haar geschikt te maken

verschillende overtuiging.

de

tegenover 
boeken

elkander in contact komen, —- er zij nu dadelijk aan toegevc 
er allerlei moeilijkheden zijn voor hen, die zulk onderwijs le 
zijn klippen te omzeilen, welke zich niet bevinden in de zee, < 

ing bevaren door hen, die les krijgen en les gev< 
echter mag ik verklaren, dat er groote moeilijkh 

om het

voegd, dat 
leiden. Er 
, derzelfde 

overtuiging bevaren door hen, die les krijgen en les geven.
Weer echter mag ik verklaren, dat er groote moeilijkheden waren, 

maar te overwinnen, indien de wil en het inzicht om het te doen aan
wezig zijn. Het besef, dat men te werken heeft met verschillende leer
lingen, roept wat wakker in de ziel van wie leidt, als het soms sluimeren 
mocht. De lesgevende komt door de persoonlijkheden van de collega's 
in aanraking met allerlei overtuiging, ziet en hoort al dat verschillende 
om zich voortdurend in de leerlingen, met wie er dagelijks gewerkt wordt.

Het doet voorzichtig voorwaarts gaan en steeds meer de ervaring 
opdoen, dat het menschenleven „interessant”, is, waar er ook een 
greep gedaan wordt. Het voedt op tot geloovigen deemoed. Het 
brengt tot het besef, dat we allen slechts stofjes zijn in het groote 
menschengehcel en nog minder dan dat in heelal, grootsch in het groote 
als in het kleine; het doet de waarheid tot vleesch en bloed wor
den, dat er vele wegen zijn, die leiden tot het huis des Vaders; het 
voedt den opvoeder op tot waarheidzoekende, die ook niet zichzelf 
het recht geeft om van eigen overtuiging een wapen te maken om 
anderen geestelijke wonden te slaan.

Er zaten leerlingen tegenover mij van
Met haar had ik boeken te behandelen, uit de geschiedenis 

allerlei mee te deelen, mee te helpen 
de taak, die later op haar zal komen te rusten, als zij zelf 
opvoeding van anderen meewerken.

Hier moest er dus bewust worden voortgegaan; weer kan ik bij 
hetgeen er nu behandeld wordt, de eigen persoonlijkheid niet op den 
achtergrond schuiven. Hoe zou dit kunnen, waar deze beschouwing 
het heeft over de opvoedende kracht der openbare school, gegrond 
op de eigen ervaring en over moeielijkheden, opgelost in eigen arbeid!

Reeds werd er vroeger door mij uiteengezet, dat bij boekbespre
kingen er door mij uitgegaan werd van datgene, wat door de meisjes 
zelf in vrije uren gelezen werd. Er werd nooit gezegd : dat moet je 
lezen, maar er werden rubrieken aangelegd, waarin alle boeken, dooi
de leerlingen genoemd, naar hun inhoud werden gerangschikt.

Ieder was geheel vrij in de lectuur, doch slechts die namen van 
boeken werden genoteerd, waarvan wij allen zeker waren, dat ze 
andersdenkenden niet kwetsen.

„Dat boek vind ik heel mooi”, zegt er een.
„Ik ook", licht ik toe, „maar wij schrijven het toch niet in op 

onze boekenlijst, want daar komen alleen boeken, waarvan we weten,
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eindelijk 
ng te eer- 

Bilderdijk 
op andere 
W e zien 

worden, al zullen

ischelijke krachten, 
zonder eigen o» 

en het eischt

je weet heel goed, 
zou worden door

eenig geweld aan 
voortdurend klimmen ter wille 
zich inwerken en begrijpen, een

dat ze in alle gezinnen kunnen gelezen worden en 
dat het boek door je genoemd, niet goedgekeurd 
ouders van geheel andere richting”.

De lezeres werd het met mij eens. We gaan door met de samen
stelling van onze lijst en zoo zorgvuldig mogclijk, — al 
tuurlijk vergissingen niet altijd te voorkomen, — en zoo 
het maar kon, werd er naar gestreefd om van al het door de leer
lingen en mij zelve gelezene slechts dat voor allen te notceren, wat 
aan allen wat geeft, wie ook de schrijver moge zijn.

Nog moeietijker werd het bij het overzicht van de geschiedenis, 
omdat daar het verleden maar al te dikwijls beoordeeld wordt naar 
den maatstaf der verschillende opvattingen en bekeken met de lamp 
van godsdienstige opvatting en politieke kleur. Nu bepaalt de ge
schiedenis, die de leerlingen der meisjcsvakscholen noodig hebben, 
zich natuurlijk tot de hoofdzaken, omdat haar slechts datgene hoeft 
onderwezen te worden wat iedereen moet weten of de steun dient 
te zijn voor andere vakken.

Naast de figuur van bijv. Luther wordt onmiddellijk gezet die van 
Ignatius de Loyola, beiden zonen van denzelfden tijd, beiden van 
bizondere, heroïsche beteekenis, en onverdraagzaamheid en vervolgingen 
worden niet op rekening van één partij gezet, maar we zagen dat 
machtsmisbruik door de gansche geschiedenis is aan te wijzen, Óók 
in ons land, waar b.v. eerst de protestanten in de verdrukking 
en later de katholieken. Met elkander in de klassen, waar i 
van allerlei richting zijn, hopen en wenschen we. dat we 
zullen leeren verdraagzaam te zijn en elkanders overtuigin 
biedigen. We begrijpen, dat in.den omwentelingstijd óók 
een figuur van beteekenis is en in 1848 Da Costa, leeren 
wijze de waarheid van het gezegde, dat het goede veel is. 
in, dat over sommige personen niet gezwegen kan 
niet allen hun overtuiging dcelen en we dus in de nieuwste geschie
denis bijv, den naam van Karl Marx moeten noemen, niet omdat 
we aan zijn zijde hoeven te staan, maar omdat er door hem geschie
denis „gemaakt" is.

Zoo zouden er talloozc voorbeelden te noemen zijn, die aantoonen, 
dat het mogelijk is voor leerlingen van verschillende richting de ge
schiedenis te vertellen, eerlijk en naar menschelijke krachten, zonder 
dat iemand zich gekwetst kan voelen en zonder eigen overtuiging 

te doen. Dit alles is moeielijk en het eischt een 
van het wijdere uitzicht, een staag 
eerlijke erkenning bij het maken van 

fouten .... maar het resultaat is den arbeid waard, want het is iets
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bijv, de opi 
die

aard der zaak slechts aan 
reeds geheel volwassen 

allen duidelijk, dat geen enkele echte

ils gezaghebbende aan- 
i, dat hij predikte en 

beteekenis zijn; we be
was hij niet Katholiek

bij onderlinge besprekingen een 
spreken. Zij heeft even 
heeft haar overtuiging 
flink van haar ervoor 

te luisteren."

formuleering van „opvoed
en we hebben ze meenen 
opvoedkunde iedereen wil 
de richting van het eigen 

ischrijving het 
hoogte be-

tholiek.
Bij de behandeling van den overgangsleeftijd hadden wij het bijv, 

niet alleen over Rousseau, Stanley Hall, Foerster, de professoren 
Gunning, Kohnstamm, Casimir, maar ook over Bavinck, Oosterlee, 
Aengenent. en als er uit een hunner boeken verteld moest won 
werd ieder vrij gelaten in haar keuze, zoodat het meer dan eens 
voorgekomen, dat een Katholiek meisje iets meedeelde uit een bepaald 
Katholiek boek en een protestant meisje van orthodoxen huize uit 
een opvoedkundig werk van haar eigen richting.

goeds met elkander samen te zijn en 
mondje-gauw toe te voegen: „laat haar uitsj 
goed het recht op een eigen meening als jij; zij 
die niet die van jou is, maar het is moedig en 
op te komen; wij hebben er allen eerbiedig naar

In de lessen waar de theorie der opvoedkunde werd behandeld 
met haar, die later zelf leeraressen wilden worden bij het nijver
heidsonderwijs, moesten er ook voortdurend moeilijkheden van zelfden 
aard opgelost worden.

Er diende in de eerste plaats naar een : 
kunde" gezocht, die allen bevredigen kon 
te vinden in deze doelstelling, dat met de 
trachten kinderen en jongeren te leiden in 
ideaal. We begrijpen, dat elke overtuiging in deze 
eigen doel kan tertigvinden en wc daarmee ons op 
vinden, waar ieder naar den eigen weg kan uitzien.

De opvoedkunde-lessen werden uit den 
de oudste leerlingen gegeven, welke soms 
waren. Het werd ons allen duidelijk, dat geen enkele echte over
tuiging aan het wankelen wordt gebracht door het hier en daar op- 
gevangene. Integendeel. Wie in zich draagt datgene wat hij als 
waarheid ervaart, wordt door het aanhooren van wat anderen zeggen, 
nog dieper soms van de eigen beginselen doordrongen, gaat nog meer 
graven, vindt nog andere schatten, toe te voegen aan degene, reeds 
in het bezit der ziel.

We begrepen bijv, de opvoedkundige beteekenis van de richting 
Luther-Comenius, naast die van de Loyola-Jesuïeten, ervaren, dat 
allen ons wat te vertellen hebben.

We welen, dat Rousseau door velen niet als 
vaard wordt; maar allen moeten ook weten, 
sommige van zijn uitspraken voor allen van 
grijpen, dat Fröbel iets universeels heeft, al

Maria Montessori tot iedereen predikt, al is zij overtuigd Ka-
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zijn

i

van mijn leven, 
niet naar wat

was mogelijk.
oote dankbaarheid zie ik terug op dat deel 
elkander zochten naar wat vereenigde en

school plaats mogen vinden, mits zoo, 
, weten hoe zij tegenover elkander zich hebben te 
lorzamen aan de wacht voor den mond plicht is, welke 

van klcineercndc beteekenis voor anders-

Er is dus, — het werd hierboven zoo duidelijk mogelijk uiteen ge
zet — in de sfeer der openbare school, welke weet dat zij een roeping 
te vervullen heeft, niet iets van het bepaald Protestante, óf het Katho
lieke, óf het Joodsche, óf de Socialistische, het Communistische, het 
Vrijzinnig-democratische, het Christelijk-historische, het Anti-rcvolutio- 
naire, dit óf in nog talrijke nuanceering voort te zetten, maar er is 
of hoort te zijn die andere sfeer van het algemeene, datgeen, waar 
we in het wereldgebeuren toch ook langzamerhand naar toe grot 
dat wat het typeerendc niet aantast, maar het in het geheel 
plaats aanwijst.

„Zie meisjes”, heb ik meer dan eens 
als leerares bij het openbaar onderwijs. Het is mijn heilige o 
dat dit alleen de verdraagzaamheid in toepassing kan bren 
het kinderen en jongeren van verschillende richting samen 
vind het heerlijk zooveel meisjes 
ik weet, dat zij uit verschillende gezinne

Van dit getuigenis is het bovenstaande
Het was een moeilijke taak om 

in les gaf, met al de meisjes uit 
verschillende richting.

Maar het
En met groo 

waar we met ell 
scheidde.

En wij allen luisterden, vroegen, bespraken en de leidster zorgde 
er nauwlettend voor, dat geen woord gezegd werd, kwetsend voor 
eenigc overtuiging. We bespraken het toch ook reeds met elkander, 
dat de openbare school voor geen enkele richting propaganda mag 
maken en zij, die er les geven, nauwlettend er op hebben toe te zien, 
dat niemands overtuiging gekrenkt wordt. Wc hebben het toch even
eens met elkander besproken, dat verschillende gcdachtenwisselingen 
tusschen de meisjes op de school plaats mogen vinden, mits zoo, dat 
ook de leerlingen 
gedragen en geho< 
elk woord binnen houdt 
denkenden.

gezegd, „ik ben grijs geworden 
overtuiging, 
ngen, omdat 

verschillende richting samen brengt. Ik 
ss tegenover me te hebben, van wie 

ten voortkomen. ' 
een omschrijving.

te werken met de vakken, waar ik 
zoo verschillende kringen, van zoo
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Verzuimde Ouderplicht 
door E. KRUISINGA.

(maar niet zAl) : 
ming van zijn oi

T Tet is een algemeen 
-L -L telkens weer een vroc 
krachten buiten het gezin, 
ontwikkeling, om niet te 

aan het gezin ontf 
die vers

verschijnsel in de moderne maatschappij, dat 
>egere gezinsplicht overgedragen wordt aan 
De taak ten opzichte van de intcllektuele 

: spreken van de zedelike ontwikkeling, is bijna 
geheel aa n het gezin onttrokken. Het is nutteloos, over de wenselik- 
heid van die verschuivingen te spreken: het zou niet baten. Maar 
wel kan het nut hebben er aan te herinneren, dat met de verplaat
sing van de werkzaamheden buiten het gezin, de verantwoordelikheid 
van de ouders niet vervalt. De ouders blijven verantwoordelik, en in 
het bewustzijn van die verantwoordelikheid zie ik een van de oorzaken 
van de groei van het biezonder onderwijs: waren al de bronnen daar
van maar even zuiver! Natuurlik is er aan die belangstelling van de 
ouders in het onderwijs van hun kinderen voor de vakmannen ook 
een onaangename zijde: de ouders zijn meest niet deskundig, en het 
spreekt vanzelf dat degenen die er hef minste begrip van hebben, er 
het vrijmoedigst over oordelen. Maar de oprichters van biezondere 
scholen, ik denk nu vooral aan middelbare scholen, ondervinden niet 
zelden teleurstelling, zoals het bestuur van een biezondere middelbare 
school dat enige tijd geleden zijn ongeschiktheid, zachter, en misschien 
juister: zijn onervarenheid, toonde door het publiceren van een ver
slag, waarin medegedeeld werd dat de direkteur goed was, de leraren 
voor een deel goed, voor een deel middelmatig, voor een ander deel 
minder dan middelmatig. Alsof het niet vanzelf sprak, dat ook een 
biezondere school moet roeien met de riemen die men krijgen kan! 
Alsof niet menig, ja elk bestuur van een hospitaal hetzelfde zou kunnen 

zeggen van zijn doktoren; een hoofd van een onderne- 
mdergeschikten, hetzij hoofdarbeiders of handarbeiders! 

Zijn de klachten over het onderwijs evenzeer inherent aan de be
perktheid van menselik kunnen als de klachten over doktoren, enz.? 
Moeten we dus berusten, omdat er voor het onderwijs gedaan is
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: van leerlingen (20 leerlingen, later 24, uit 
ze zijn licht evengoed als menige normaal- 

vroeger was. En de kennis die van de 
veelomvattend ook in menig opzicht 

spreken, moest het zelf maar eens 
id, zodat intellektueel matig aange- 

en vaak uitne- 
gewenst is voor 
liktheid: bij het 

ioor niets goedge- 
de universiteit? Ik

wat in redelikheid gedaan kan worden? Neen, er is een werkelik 
onderscheid tussen de onderwijsklachten en de andere. Om dit dui- 
dclik te maken, wil ik eerst de vraag bespreken hoe het komt dat 
de klachten vooral het middelbaar onderwijs betreffen; dat feit zelf 
schijnt mij zo duidelik, dat ik de juistheid ervan niet hoef aan te 
tonen. Ten opzichte van het lager onderwijs is er, dunkt me, van 
een algemene ontevredenheid geen sprake. Over het onderwijs aan 
de universiteiten en hogescholen hoort men eveneens weinig klachten, 
behalve dan in de beide fakulteiten (letteren en wis- en natuurkunde) 
die verondersteld worden leraren op te leiden, en die klachten komen 
niet van de ouders, maar van de leraren zelf. Hoe komt dat? De 
verklaring schijnt me niet moeilik. Wat het lager onderwijs aangaat, 
de taak van een onderwijzer is ongetwijfeld niet gemakkelik : er wordt 
geduld, belangstelling en kennis vereist. Maar de onderwijzer is voor 
zijn taak systematies opgeleid; dat moge met de nieuwe kweekscholen 
niet zo goed zijn als vroeger, toen de kweekscholen konden beschik
ken over een keurbende van leerlinge 
100, ja 200 kandidaten), 
school of eenmansopleider 
onderwijzer geëist wordt, hoe 
(wie er minachtend over durft 
proberen), is toch niet diepgaanc 
legde geesten aan de exameneisen kunnen voldoen, 
mende onderwijzers zijn. Want hoezeer intellekt ook 
de onderwijzer, boven alles staat de pedagogiesc gcsi’ 
lager onderwijs kan ongeschiktheid in dat opzicht d< 
maakt worden. En bij het hoger onderwijs aan 
denk daarbij aan een hoogleraar die mij verklaarde, dat hij zijn ont
slag had ingediend omdat hij wist dat hij geen goed docent was; 
„was ik een docent als X (een hoogleraar aan een andere universi
teit), dan zou ik het nog wel een poos kunnen proberen, in weerwil 
van mijn slechte gezondheid." Was hij een slecht docent? Ja. Was 
hij een slecht hoogleraar? Ik heb het voorrecht gehad zijn lessen korte 
tijd bij te wonen, en durf zonder voorbehoud verklaren, dat hij een 
van de twee beste hoogleraren is die bij mijn weten en ervaren in de 
laatste halve eeuw aan een Nederlandse universiteit in de betrokken 
fakulteit hebben gedoceerd. Kan iemand een uitstekend hoogleraar 
en tegelijk een ongelofelik slecht docent zijn? Ongetwijfeld. Van de 
genoemde „slechte docent" leerde een goed student in vijf maanden 
meer dan van de meesten van zijn kollegas in vijf jaar. En de middel
matige studenten? Ze leerden niet veel, waarschijnlik; maar dat was 
misschien het beste voor hun: het onderwijs was niet in een vak
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dat de studenten in de praktijk van hun beroep onherroepclik nodig 
hadden. En de minder dan middelmatigen ? Die werden afgeschrikt, 
lieten de studie varen (vooral meisjes), en de hoogleraar vervulde 
dus, zonder er zich van bewust te zijn, en met de allervricndelikste 
manieren, een deel van de taak die Professor Kohlbruggc onlangs 
een desideratum noemde voorde universiteit: de ongeschikte 50 “
van de kollcgebanken te verwijderen.

En nu het middelbaar onderwijs. Te groot voor servet, te klein 
voor tafellaken: dat is de bevolking van de middelbare school, en 
het materiaal dat de leraar te behandelen of te leiden heeft. Men 
zou denken dat voor deze taak, de leiding van de jeugd gedurende 
de allermocilikste jaren, wel een heel zorgvuldige opleiding was ge
organiseerd. Niet ieder weet dat het in abstracte ongelofclike waar
heid is: de staat trekt zich van de zorg voor de opleiding van deze 
leerkrachten niets aan. Het enige wat de staat in dit verband doet 
is: 1. verklaren dat iemand met een wetenschappelik diploma van 
een letterkundige of natuurwetenschappelike fakultcit, of met een 
prakties diploma als ingenieur, ipso facto geschikt (bevoegd) is om 
middelbaar onderwijs te geven; 2. examenkoinmissies benoemen die 
aan kandidaten, die verkiezen zich aan te melden, na een examen 
een vak van studie een verklaring afgeven dat ze geschikt (bevoej 
zijn om middelbaar onderwijs te geven. Wie zich vrij maakt van 
gewoonte, en deze dingen onafhankelik daarvan beziet, zal wanen 
zich te bevinden in een Rijk der Verbeelding, waarin alles op de 
absurdste manier is geregeld die men zich denken kan. Er is wel 
eens getwist over de vraag welke van de twee wegen, die het Rijk 
voor de middelbare leraren heeft aangewezen, het dichtst tot het 
doel leiden. Het is waar dat in de zogenaamde middelbare kommis
sies vaak enige aktief dienende leraren zitting hebben, zodat de kans 
dat van de a.s. leraren altans behoorlike kennis van de „leerstof” 
(b.v. het korrekt spreken van een vreemde taal, of kennis van de 
lagere wiskunde, of de schoolaardrijkskunde) geëist wordt, groter is 
dan bij de universitaire examens, die immers, in theorie altans, een 
zuiver wetenschappelik karakter dragen. Maar aan de éne kant zijn 
er toch ook middelbare kommissies waar het bovenstaande niet van 
geldt, en aan de andere kant is het gelukkig geen zuiver theoretiese 
mogelikheid, dat er onder de professoren mannen zijn die oog hebben 
voor de maatschappelike werkelikheid. Het lijkt me echter overbodig 
een vergelijking tussen de twee wegen tot het leraarsambt in te 
stellen: ieder deskundige moet toegeven dat geen van beiden als sy
steem voldoet aan wat redelikerwijs gevraagd mag worden.
’ De meeste ouders weten wel dat het zo is gesteld met de leraars-
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over 
zijn, en niet weinige, 
ren, en waarvoor hij

ze wel het onhoudbare ervan? Ik ben o^er 
i een ouder zich anders nog durven beklagen 

van leraren ? Dat er bekwame leraren 
•erwonde- 
vrij groot 

dank-

opleiding, maar beseffen : 
tuigd van niet; hoe zou een ouder zich anders nog 

onvoldoende bekwaamheid van leraren ? Dat er 
is iets waarover hij zich behoort te vet 

, dankbaar behoort te zijn. Dat er een v.
aantal redelik goede leraren zijn, behoort hem evenzeer met 
baarheid te vervullen. Maar klagen over slechte leraren, tenzij dan 
opzettelik slechte, dat mAg hij niet. Dat zou hij misschien mogen, als 
hij en zijn medebelanghebbenden hadden gezorgd dat de leraar aan 
de middelbare school meer was dan een „ongeschoolde arbeider , 
zoals leraren zichzelf herhaaldelik gekarakteriseerd hebben, ook zonder 
te bedoelen dat hun maatschappelike positie onder gestudeerden daar
mee zeer juist is aangeduid. Willen de ouders dus goed middelbaar 
onderwijs, dan moeten ze niet hun kracht zoeken in negatieve mid
delen, zoals in dit tijdschrift (Des. nr. van de vorige jaargang: Een 
vergeten Onderwijsprobleem) is geopperd. Met gedwongen overplaat
sing van „ongeschikte” leraren en dergelijke repressieve middelen be
reikt men hoogstens verplaatsing van ongewenste toestanden, maar 
tevens bevordert men ambtelike willekeur, ogendienarij, en recht
matige ontevredenheid. Verbetering is langs die weg volstrekt onmo- 
gelik; neen, men moet positieve arbeid verrichten, en zorgen dat de 
opvoeder van de middelbare jeugd voor zijn zware taak ernstig wordt 
voorbereid. Moet de staat voor die opleiding zorgen? Het lijkt aller
minst gewenst die taak met uitsluiting van zelfstandige maatschappe
like krachten te reserveren voor een staat die geen eigenlik Minis
terie van Onderwijs heeft. De meeste lezers zullen dit paradoxaal 
vinden, en ik bedoel ook niet te ontkennen dat er in een gebouw 
aan het Bezuidenhout een aantal lokalen bezet worden, waarin het 
administratieve gedeelte van ons onderwijsbeheer, en de organisatie 
ervan, wordt verzorgd; maar dat is niet wat een onderwijsman in 
de eerste 'plaats van een Ministerie van Onderwijs verlangt. Wat 
wij aan Ministerie van Onderwijs hebben, had evengoed een afdeling 
van Binnenlandse Zaken kunnen blijven: met het eigenlike onderwijs 
bemoeit dat lichaam zich niet, en volkomen terecht: er is geen af
deling die daarmee belast is, en er zijn op het Ministerie van Onder
wijs geen onderwijs-deskundigen, zoals het Ministerie van Waterstaat 
deskundigen heeft met begrip van ingenieurszaken, Oorlog deskundigen 
met begrip van militaire zaken. Maar als de ouders de eis stellen 
dat voortaan hun kinderen door leraren zullen worden onderwezen 
die voor hun vak zijn opgeleid, zullen de mannen van het onderwijs 
(natuurlik niet alleen de leraren, maar ook autoriteiten als de inspek- 
teurs) wel een plan ontwerpen en uitvoeren: de Staat mag steunen.
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irgang bl. 41 vv.). 
ïft in Junie 1928 

•icht, met verzoek 
t aanhangige wets-

en kontrolercn, niet dekreteren. Want de taak kan alleen door proef
nemingen tot een goed eind worden gebracht.

Slaan de ouders hier tegenover de leraren? Het tegendeel is 
Sedert enige tijd hebben de Wiskunde-lerarcn een 
kommissie heeft reeds een onderzoek ingestcld 
die met de opleiding verband houden (Nieuw 
kunde, deel II, Bijvoegsel bl. 81 vv. cn Euclidcs, 4e jaarj 
En de Vereniging van Leraren in Levende Talen heef 
een vrij uitvoerig adres aan de Tweede Kamer geri 
om in elk geval de opleiding van de leraren bij het 
ontwerp op het middelbaar onderwijs niet nogmaals te verwaarlozen.

Ouders, meer dan administratieve geesten, zullen geneigd zijn in te 
stemmen als ik die opleiding het centrale van alle middelbaar-onder- 
wijs-vraagstukken noem. Daarmee vergeleken is alle administratie en 
organisatie van ondergeschikt belang. Wat voor de kinderen het be
langrijkst is, is een geschikte leraar vóór de klas, en nu en dan buiten 
deklas! Al het andere is bijzaak. De taak door afzonderlike groepen 
van leraren eerst aan de orde gesteld, is nu door de algemene leraars- 
verenigingen overgenomen. Onder leiding van de Groningse oud-hoog- 
leraar Sijmons is een kommissie, meest van leraren, bezig een plan 
van opleiding te ontwerpen. De samenstelling van die kommissie geeft 
hoop, dat de poging een bruikbaar resultaat zal hebben.

Intussen zou het onverantwoordelik zijn zich bij de bestaande toe
stand neer te leggen, en kalmpjes af te wachten tot een plan kant 
en klaar wordt aangeboden, en door een Minister van Onderwijs 
eenmaal tot wet wordt gesteld. Dat kan men niet verwachten, ook 
niet van de juist genoemde kommissie. Wat gedaan kan worden, is 

aangeeft op welke wijze proefnemin- 
jregeld, welke vakken moeten worden onder- 
let onderwijs van het speciale vak van onder- 

de opleiding tot leraar.
begrijpen, dat het er niet om gaat aan de nu 

:den tot leraarsoplciding in de wetenschappelike 
een afdelinkje toe te voegen: daarmee zou een

> wordt ook de ingenieur niet 
van wiskunde, natuurkunde, 

vernisje praktijk te worden 
aan moet men zich be

ogen houden, zonder aan de 
>r de overweging of een of 

de klas; dat 
als men het tot enige

een schema te formuleren, dat aangeeft op 
gen kunnen worden geregeld, welke vakker 
wezen, op welke wijze het onderwijs van het 
wijs een organies geheel kan vormen met 
Want men moet goed 
bestaande gelegcnhei 
studie van zijn vak een afdelinkje toe te 
schijn van opleiding worden bereikt. Zo 
opgeleid in de wetenschappelike studie 
scheikunde, om aan het slot met een ’ 
overdekt: van het begin van de opleiding af 
wust het doel van de opleiding voor ogen 
andere kant zich te laten misleiden door de overweging 
ander vak van direkt nut is voor het onderwijs vóór < 
laatste mag niet verwaarloosd worden, maar
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REDACTIE.

de maat- 
van direkt 
alleen dan

van het Nulsscminarium staat mitsdien op 
opleiding der a.s. leeraren zonder wcllelijke

maatstaf maakte, zou geen opleiding beter zijn. De bekrompen op
vatting, dat de leraar zijn leerlingen klaar moet maken voor 
schappij (alsof hij dat k&n), en alleen moet onderwijzen wat 
nut is, moet bestreden worden. Men doet de leerlingen 
recht wedervaren, als men hun leraren beschouwt als (cultuurdragers. 
Het klinkt gewichtig, maar de taak van de leraar Is gewichtig.

Wat is er door leraren gedaan, of door anderen dan leraren? Om 
met de laatsten te beginnen, zou ik kunnen vermelden de oprichting 
van het Amsterdamse seminarie door het Nut. Ik vrees echter, dat 
het niet meer dan een beleefdheid zou zijn tegenover de gastheer, en 
weinig oprecht. Wat het seminarie op den duur kan worden, zal de 
tijd leren; ik hoop niet onbillik te zijn, als ik het uitschakel 
de vraag is naar wat bereikt of voorbereid is op het gebied van 
leraarsopleiding. *)

Iets is gedaan door leraren zelf. In de eerste plaats moet ik noe
men de benoeming van Dr. Alma, tot lektor voor het onderwijs

') Ter nadere inlichting 
eens iets mee van de pog 
wekken onder Amsterdams 
leeraren. Gedurende een aai 
getracht, in samenwerking met 
lende vakken, cursussen te organ 
en thcorelisch-didaktisch werden 
van de bedoelde docenten veel tijd en 
werd, gegeven de zéér geringe belai 
bovendien van ingeschrevenen aan ei 
seminarium als universitair orgaar 
ging ook in financieel opzicht het 
draagkracht van het Seminarium. Gezi< 
de leiding 
kracht in

In de tweede plaat 
bijeenkomsten georganiseerd 
vertegenwoordigers dier vakken hun 
leeraren en aanstaande leeraren, 
kunde. Plant- en Dierkunde. Na een paar 
belangstellenden „afgeroomd**. Zoo kon bij 
voor didaktiek van het Franscb, georganiseer 
K. R. Gallas, waar een aantal vooraanstaande 
ringen ten beste zouden geven, wegens gebrek aan 
Een cursus voor didaktiek van wiskunde, gegeven < 
heeft daarentegen in dezen winter weer een zeer 
getrokken.

De leiding 
bevredigende

van den schrijver en onze lezers dcclcn wij hier nog 
ïgingen van het Nulsscminarium, om belangstelling te 
nsche studenten voor de paedagogische opleiding van 

intal jaren heeft de leider van het Nulsscminarium 
een aantal Amstcrdamschc docenten van verschil- 
iniseeren, waarbij aanslaande leeraren praclisch 
n voorbereid voor hun laak. Dit cischtc natuurlijk 

arbeidskracht, die weinig vruchtbaar besteed 
angstelling van de zijde der studenten. Daar 
de Amslerdamsche Universiteit door hel Nuts- 

in geenerlei vergoeding kon worden gevraagd, 
I opzicht het bestendigen dezet* cursussen boven de toenmalige 

van het Seminarium. Gezien de genoemde geringe belangstelling acht 
van het Seminarium ook thans de aanwending van financiën en arbeids- 

andere richting meer vruchtbaar.
its heeft gedurende een aantal jaren het Nulsscminarium 

over de didaktiek der verschillende vakken, waar 
ervaringen uit de practijk meedeelden voor 

Zoo bijvoorbeeld voor Fransch, ^Viskundc, Natuur- 
een paar jaren bleek echter het aantal der 

ij voorbeeld verleden jaar een cursus 
erd in samenwerking met den Heer 

mannen uit de practijk hun erva- 
belangstclling niet doorgaan, 

door Drs. D. van Danlzig, 
' bevredigend aantal hoorders
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de Biologie op de gymnasia. De rede die de lektor bij de opening 
van zijn kolleges heeft uitgesproken, heeft algemeen het vertrouwen 
gewekt dat hier een man aan het woord was die, afkerig van grote 
woorden en schijnresultaten, zich zal beijveren om werkelikc en daar
door duurzame resultaten te bereiken. Vooral hoopgevend acht ik de 
verklaring van deze echte man van de praktijk: dat de leraar zijn 
leerstof moet kennen. Dal is ecu antwoord op de kathederwijsheid die 
verklaart dat de leraar „zich wel in zijn vak zal inwerken", als hij 
maar „wetenschappclik gevormd is." Ik denk er niet aan iets kwaads 
te zeggen van wctenschappelike vorming, wens die integendeel nog 
heel wat beter dan die nu maar al te vaak is, maar een wetenschap- 
pelike vorming in flaats van kennis van de leerstof, daarvan moge de 
middelbare school zo spoedig mogelik bevrijd worden. Voor mij staat 
vast, dat de Amsterdamse proef zal slagen, niet door de organisatie 
ervan, maar wegens de man die de taak aanvaard heeft. Het zal 
voor anderen leerzaam zijn de resultaten, en de wijze waarop ze be
reikt zijn, te bestuderen en ... . na te volgen.

Ten slotte wil ik voldoen aan de uitnodiging van de redaktie, om 
iets te zeggen van hetgeen nagestreefd wordt aan de School voor Taai
en letterkunde van de Haagse vereniging iModerne Talen. Deze school 
heeft één groot voorrecht: de school geeft geen diploma's met wettelike 
bevoegdheid. De leerlingen zijn daardoor vrij in het volgen van het 
onderwijs: hun docenten zijn ipso facto uitgesloten van een beoordeling 
van hun kennis bij de verlening van het wettelike diploma. Het volgen 
van kolleges om de docent niet te ontstemmen, al is het overigens puur 
tijdverlies, aan studenten welbekend, wordt daardoor vrijwel geheel 
vermeden. En de docent is ook vrij; vrij van het verlenen van diplo
ma’s aan leerlingen die wel ijverig en langdurig gestudeerd hebben, 
maar een vak hebben gekozen waarvoor ze niet geschikt zijn. Ja, de 
docent kan, met meer effekt dan aan andere scholen, waarschuwen 
om niet voort te gaan met een ten onrechte aangevangen studie. Elk 
jaar wordt er aan onze School dan ook aan enige leerlingen na één, 
hoogstens twee jaar studie, een consilium abeundi gegeven. Het stre
ven van de School is verder om het onderwijs op te dragen aan 
wetenschappclik bekwame docenten, die de praktijk van de middel
bare school en de behoeften van die school kennen, evenals de op- 

ng van artsen of ingenieurs of predikanten voor het overgrote 
•elte is opgedragen aan docenten die het vak, waarvoor ze oplei- 

uit ervaring kennen. Wij achten het zelfs zeer gew< 
docent nog leraar Is, niet alleen leraar gewéést is; dezelf 
dus, als bij de artsen, waar de hoogleraren wel geen 1 
maar dan toch de konsultatieve en operatieve blijven
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r toch ook een poging 
zijn aanstaande taak.

voor bij 
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Hoewel dc wetenschappelike opleiding de hoofdschotcl van de op
leiding uitmaakt, niet alleen ter wille van de examens waaraan de 
leerlingen moeten voldoen, wordt er toch ook een poging gedaan om 
de leerling voor te bereiden voor zijn aanstaande taak. Terwijl het 
eigenlike vakonderwijs dus rekening houdt met de leerstof die „de 
docent moet kennen," hebben de leerlingen gelegenheid tegen het 
eind van hun studietijd de lessen bjj te wonen die door hun eigen 
docenten, soms ook anderen, aan Haagse middelbare scholen (middel
baar sluit natuurlik gymnasium en lyceum in) gegeven worden. Daar
naast zal de School in de volgende kursus ook een begin maken met 
het onderwijs in de didaktiek en methodiek van het onderwijs in de 
moderne talen.

Sommige lezers zullen vragen: En de 
nu alles nog vrijwillig is, aan onze Schoo 
op bl. 198). Het is bekend dat 
onderwijs een afkeer bestaat van 
keer komt voor bij tal van leraren die tocl 
moeten worden, ja de besten. Over dc oorzaken 
zijn; ik zal slechts één zeer belangrijke 
ons land veel te veel georeerd over

heilig

e pedagogiek? Dat hebben wc, 
>ol niet aangedurfd (zie de noot 

er bij dc leraren van het middelbaar 
alles wat pedagogiek heet. Die af- 

:h tot dc goeden gerekend 
zou veel te zeggen 

zeer belangrijke noemen: er is, en wordt, in 
georeerd over pedagogiek door mensen die zelf 

voor passen vóór de klas te gaan staan; dat laten ze liever 
aan anderen over. Die houding moge vergcfclik zijn, ja soms onvermij- 
delik, voor de bloei van de studie der pedagogiek is het zeer schadelik. 
De pedagogiek kan, als zoveel mensen, zeggen: „God beware me voor 
m’n vrienden, tegen m'n vijanden kan ik me zelf we) verdedigen." Het 
lijkt me in elk geval zeker dat de pedagogiek in belang achterstaat bij 
methodiek en didaktiek. En de geschiedenis van dc pedagogiek zou zeker 
voorlopig niet verplicht moeten zijn. Op den duur zal de studie van 
de psychologie een plaats vragen in de leraarsopleiding, al geloof ik 
dat het voor menig leraar de dagtaak nog eerder zou kunnen verzwaren 
dan vergemakkeliken. Voorlopig zou het wel de veiligste weg kunnen 
zijn als men pedagogiek en psychologie niet tot afzonderlike vakken 
maakte. Wat er met die vakken vóór de klas te bereiken is, direkt 
of indirekt, is misschien het beste verzekerd door het onderwijs voor
eerst niet aan theoretici pur sang op te dragen, maar meer als inbe
grepen in de didaktiek. Het spreekt ten slotte van zelf dat de examens 
voor het leraarsdiploma moeten worden afgenomen door mensen die 
zelf wetenschappelike mannen zijn en tegelijk doordrongen van de 

iid van een wetenschappelike opleiding van dc middel- 
die tevens de eisen kennen die de school stelt, 

beide vereisten te 
ze door weten-
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schappelik of pedagogies overwicht een waarborg 
king. maar de meerderheid behoort hier, zo goed 
ingenieursexamens, aan de mannen die een open oog 
maatschappelikc behoeften.

Zal in de toekomst de klacht van onbekwame leeraren niet meer 
gehoord worden, wanneer eenmaal alles gedaan is om een opleiding 
van leraren te organiseren? De volmaaktheid zal ook dan niet bereikt 
zijn in deze onvolmaakte wereld. Ja, men kan wel voorspellen dat de 
klacht zal worden gehoord dat „de nieuwe opleiding van de leraren 
toch geen waarborg blijkt voor een algemeen bekwaam lerarenkorps.” 
Want die waarborg kan de best georganiseerde opleiding niet geven, 
zomin als dat nu bij artsen, ingenieurs, of predikanten het geval is. 
En het is lang niet ieder duidelik dat de taak van de middelbare 
leraar buitengewoon zwaar is. Hij moet een goed onderwijzer zijn, 
zoals de onderwijzer bij het lager onderwijs, ja beter, want zijn leer
lingen zijn tot een leeftijd gekomen die juist aan de onderwijzer hogere 
eisen stelt; en daarenboven moet hij een man zijn geheel op de hoogte 
van zijn vak, liefst iemand die niet alleen kennis neemt van wat er 
door welcnschappelikc beoefenaren van zijn vak wordt gedaan, maar 
die ook zelf aktief aan die arbeid deelneemt. Zulke leraren zijn er 
nu, tot geluk van de middelbare schooi, maar wie ziet niet hoe on- 
mogclik het is te verwachten dat ooit een groot aantal leraren zoveel 
zal presteren? Gelukkig daarom de school waar de leraren elkander 
op deze twee gebieden aanvullen. Dan wordt het beste bereikt voor 
de pedagogiese cn intellektuele opleiding van de jonge mensen, en wordt 
tevens een overmatige belasting van de leerlingen voorkomen. En 
neer de ouders meer en meer gaan begrijpen hoe moeilik de taak 
de middelbare leraar is, moeiliker in het essentiële dan de taak 
onderwijzer of hoogleraar, dan zal hun oordeel milder zijn, en 
hun ijver groter worden om de krachten te verenigen tot het ver
krijgen van een behoorlike opleiding voor die leraren. Wat de leraren 
zelf betreft: als dat verkregen is, zal een waardige regeling van hun 
maatschappelike positie, in plaats van de schandelike achteruitzetting 
van lans, geen strijd meer kosten: die zal door de ouders zelf voor 
hun geëist worden.
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Ik aarzel dan ook niet

van J, B. Wollers a f 1.90.

Het Rapport van het Nutsseminarium over 
de aansluiting tusschen Lager- en Middelbaar 

(Gymnasiaal) Onderwijs 
door C. P. GUNNING.

rapporteurs zelf het resultaat van 
loeide poging om licht te ontsteken 

dit zeer gecompliceerde

T ~[~et Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van 
-L Amsterdam legt sinds de korte spanne tijds van zijn bestaan 

als semi-officieel bureau een verblijdende activiteit aan den dag, een 
activiteit' waarmede het in tal van kringen (laat ons hopen ook in 
ambtelijke) zijn bestaansrecht dubbel en dwars heeft bewezen. Zijn 
publicaties verdienen ongetwijfeld de volle aandacht, ook van hen 
die niet direct tot de „deskundigen" op dit gebied behooren.

Dat geldt zeer zeker van Medcdccling No. 3, handelende over de 
Aaneensluiting tusschen Lager- en Middelbaar (Gymnasiaal) Onder
wijs *), dus over, laat ons maar rustig zeggen, „de bekende" kwestie.

Daarover zijn in den laatsten tijd al heel wat rapporten en ver
slagen en mededeelingen verschenen. Men vraagt zich haast af, of 
hierover nu nog wel veel nieuws te zeggen valt. Op zichzelf is het 
dan reeds een verdienste wanneer, zooals hier, het gehecle vraagstuk 
nog eens zóó wordt aangepakt, dat de behandeling van meet af aan 
onze volle belangstelling heeft, ook al door de vlotte stijl, die het 
stuk kenmerkt. In meer dan één opzicht' wordt een nieuw licht op 
de zaak geworpen. Zoo is het waarlijk heel wat meer dan een „rap
port", dat ons hier wordt aangebonden, al vindt deze studie dan 
ook zijn oorsprong in een vraag van den Wethouder van Onderwijs, 
om hem nader te willen voorlichten op welke wijze de toelating tot 
de scholen van middelbaar en voorbereidend-hooger onderwijs het 
best ware te regelen.

In hun antwoord noemen de 
hun onderzoek „een ernstig bedt 
ten opzichte van tal van knooppunten in 
vraagstuk, waarbij kan worden voortgewerkt."

Na lezing van de omvangrijke studie zal men het woordje „kan" 
in deze laatste zinsnede gaarne willen vervangen door „moet". Hier 

; opzicht een uitgangspunt geboden, is een weg 
:rder zal moeten inslaan, wil men ernst maken 
vraagstuk.

st deze „mededeeling"
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gisch studic-inatcriaal te noemen. Immers, de paedagogiek, zij zal ons 
nimmer vaste regels en voorschriften kunnen bieden. Zij is geen norma
tieve wetenschap, wier beoefenaars een soort vademecum zullen kunnen 
samcnstcllcn. Haar kracht ligt in het opscherpen van ons verantwoor
delijkheidsgevoel, in het analyseeren en diagnosticeeren van de talrijke 
problemen waar opvoeding en onderwijs ons steeds weer voor plaatsen, 
in het verhelderen van onzen kijk hierop, waardoor ons denken, onze 
bezinning op de juiste wijze wordt beïnvloed. Dit alles doet deze 
publicatie, meer dan eenige andere studie die we hierover lazen. Hier
voor mag een woord van hulde en dank aan de samenstellers, de 
heeren van Veen en Kohnstamm, niet achterwege blijven, waarbij het 
feit, dat deze niet-alfabetischc volgorde op het titelblad staat, ons zeker 
wel het recht geeft den eerstgenoemde hier in het bijzonder te noemen.

Daarbij zij ook nog dit opgemerkt. Welk een beschamend voorbeeld 
wordt hier gegeven aan ons departement van Onderwijs! Hoeveel zou 
daarvan uit kunnen gaan, hoeveel opbouwend werk zou ook in den 
laag kunnen worden geleverd, wanneer men de beteekenis van zoo’n 
ludie-centriim juist op dit gebied wilde inzien. Hoeveel ervaring, hoe

veel waardevolle adviezen, hoeveel arbeid vervluchtigt en vervaagt 
nu, omdat een dergelijk bureau ontbreekt. De Onderwijs-raad zou 
ongetwijfeld, mits geheel anders geoutilleerd en van andere bevoegd
heden voorzien, deze lacune kunnen aanvullen. Wanneer wij zien wat 
in dit opzicht de Onderwijs-raad in Indië tot stand heeft weten te 
brengen, dan neemt ons gevoel van teleurstelling — en erger — nog 
toe over de steriliteit waartoe dit lichaam hier in Nederland gedoemd 
schijnt, terwijl er zooveel werk ligt te wachten.

Maar bepalen wij ons tot het rapport van het Nuts-seminarium. 
Het materiaal is zoo veelomvattend (op bid. 138 en vlgg. worden de 
beschouwingen samengevat in niet minder dan 88 punten) dat het 
weinig zin heeft, vooral in dit blad, er een soort overzicht van te 
geven. Hel vraagstuk wordt als algemeen maatschappelijk probleem 
onder de loupe genomen, de oorzaken der kennelijk mislukte aaneen
sluiting worden uitvoerig nagegaan, waarna verschillende middelen ter 
verbetering de revue passeeren. Maar tusschen dat alles door komen 
telkens secundaire kwesties ter sprake; en de wijze waarop deze wor
den behandeld en toegelicht, maakt het rapport in niet mindere mate 
belangwekkend, juist ook voor „outsiders".

Menigmaal is het juist het uitzicht dat ons op zoo’n „zijweg" wordt 
getoond, dat ons bijzonder boeit. Niet zoozeer als „recensie", dan wel 
om den lezer te prikkelen het rapport zelf ter hand te nemen, wil ik 
dan ook thans volstaan met drie punten, die mij persoonlijk troffen, 
ietwat nader te belichten, om dan met een opmerking van meer alge-
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meenen aard te besluiten. De bedoelde drie punten betreffen achter
eenvolgens meer in het bijzonder den docent, de ouders en de leerling. 
In de reeds genoemde samenvatting staan zij nader aangegeven, sub 11, 
16, 19, 22 en 23, terwijl mijn algemeene opmerking eenigc critiek op 
het sub 12 vermelde in zich zal sluiten.

a. Het rapport doet ons aan de hand van talrijke gegevens weer 
zonneklaar zien, hoe ontzettend moeilijk een objectieve bcoordeeiing 
van een leerling is, vooral van zijn schoolprestaties. Conclusie 11 geeft 
aan, dat dit voor den onderwijzer vrijwel onmogelijk is. Maar wat 
wij op bid. 53 en vlgg. lezen over het taxeeren van opstellen, sommen 
en andere prestaties van leerlingen, doet ons beseffen dat ook de 
leeraar op de middelbare school er veelal wanhopig naast is. Op 
bid. 61 wordt — terecht — gesproken van een „hopeloos gebroddel". 
Daarmede wordt in het rapport zelve dan allereerst afgerekend met 
het oude (toelatings-) examen. Maar wij vragen ons dan toch af of 
daarmede ten slotte niet een fel oordeel wordt uitgesproken over een 
geheel systeem, dat toch nog altijd de „backbone" van ons huidig school
stelsel vormt, het systeem van rapporten en cijfers. Deze vraag kan 
een onbevooroordeeld lezer niet omzeilcn. Wanneer de dingen, die hier 
te dezer zake worden opgemerkt, juist zijn —• en wie zou het durven 
ontkennen — dan raakt deze aangelegenheid niet alleen de kwestie 
van de toelating tot de M.S., maar dan raakt zij het geheele middel
baar onderwijs.

Wij zitten daar muurvast aan de gestage beoordeeling door middel 
van cijfers en rapporten. Dat vragen de ouders, dat vragen de kinderen. 
Wij, docenten, moeten daartoe steeds „taxeeren", om een behoorlijk 
aantal „gegevens" tot onze beschikking te hebben. Wij moeten dus 
staag controleerbare, examineerbare, leerstof bieden, parate kennis 
vragen. En is onze taxatie dan juist? Het rapport zal ons onze laatste 
illusie in deze ten eenen male ontnemen. Maar zijn wij hier dan niet 
geheel en al op een verkeerd spoor gekomen? Dit is ongetwijfeld een 
„knooppunt van het zeer gecompliceerde vraagstuk!" Wij hopen van 
harte, dat het Nuts-seminarium zelf gelegenheid zal vinden „bij het 
hier ontstoken licht voort te werken". Wanneer dit rapport niet anders 
zou hebben gedaan dan dit vraagstuk weer aan de orde stellen, dan 
zou dat reeds een belangrijke winst kunnen worden genoemd.

Dr. de Vletter heeft onlangs in het blad „Gezin en School" dit- 
probleem besproken. Er blijkt in onderwijskringen dus wel 

'stelling voor te bestaan. Gelukkig. Want ook voor ons gevoel 
wij uit den vicieusen cirkel, waarin ons M. O. in meer dan
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leensluiting (en wat daar- 
ïeft, niet alleen moeten 
maar niet minder als 

worden al te licht 
waardoor ze vaak 

en zoodoende in

een opzicht verkeert, nimmer uitraken, wanneer wij niet allereerst 
deze zaak aanpakken en ons afvragen of inderdaad het middelbaar 
onderwijs onverbreekbaar vastgeklonken moet zitten aan een systeem 
van rapporten en cijfers, zooals wij dat thans kennen.

Het is hier niet de plaats, dit vraagstuk zelf nader onder de oogen 
te zien. Slechts zij er — in verband met ons rapport — op gewezen, 
dat ook de groote maatschappij steeds meer dringt naar het taxeeren 
van eigenschappen, ook geestelijke, van den mensch. Dat is een kwestie 
van efficiency. Men kan zich de luxe niet meer permitteeren langs 
proefondervindelijken weg geleidelijk uit te maken wie hiervoor ge
schikt is, wie dAArvoor. Trouwens, daarmede ware de persoon in 
kwestie zelf allerminst gebaat. Er moet zoo snel, en tevens zoo zui
ver mogclijk, „geschift” worden. Maar nu zien wij ook hoe men daar 
(b.v. op kantoren en fabrieken; ik denk aan de onderzoekingen van 
Prak, zie blad 4, vlgg.) reeds geheel heeft afgedaan met de „ouder- 
wetsche” methoden, die de school nog steeds meent te moeten volgen, 
en op verschillende wijze een ininimum-verloop heeft weten te berei
ken, waarop een paedagoog jaloersch kan zijn (blad 5). Inderdaad, bier 
heeft de school, als gemeenschaps-instituut, van het moderne groot
bedrijf heel wat te leeren. Zij leidt hier niet, maar heeft slechts te 
volgen. Moge de bereidheid daartoe aanwezig zijn.

Maar dan zal zij het probleem van de aam 
mede samenhangt), zooals conclusie 7 ook aangee 
zien als een vraagstuk van sociale paedagogiek, ir 
een van individueele paedagogiek. Vele leerlingen ■ 
slachtoffer van een „minderwaardigheids-complex”, ' 
in hun zelfvertrouwen duurzaam worden geschokt 
hun prestaties geremd. Na de „Auslese" zal de school (zooals ook 
de moderne fabriek) de volle verantwoordelijkheid voor de eenmaal 
aangenomen leerlingen op zich moeten nemen, en zal zij niets onge
daan mogen laten om deze de gelegenheid te bieden geheel tot hun 
recht te komen en te toonen wat zij presteeren kunnen. Zal dat ooit 
met een systeem van rapporten en cijfers het geval kunnen zijn? Zal 
de M. S. doorgaan met (zooals zeer scherp wordt opgemerkt) zich 
de knollen der dressuur voor de citroenen der geschiktheid in han
den laten stoppen? Blijft ons einddoel ten slotte alleen het diploma 
— of wel het kweeken van arbeidsvreugde, het wekken van het be
wustzijn iets te kunnen, iets goed te kunnen, om dan den wil te ster
ken, zich onvermoeid te wijden aan deze taak, de volle 100 °/0 te 
presteeren, ter wille van zichzelf, ter wille van de maatschappij?



>rdt tijd over te gaan tot

206

dei

b. Maar wij dwalen af. Het wordt tijd over te gaan tot ons tweede 
punt. Het rapport wijst ons met nadruk — al weer, aan de hand 
van tal van gegevens — op den geweldigen invloed van het milieu. 
De wijze waarop deze opmerking nader wordt geadstrueerd, maakt 
haar voor alle ouders en opvoeders van het grootste belang. In 
tweeërlei opzicht. In de eerste plaats wordt er op gewezen dat nu 
wel „bewezen” is, dat de schoolprestaties van kinderen uit beter ge
situeerde kringen een eind uitsteken boven die van kinderen uit de 
eenvoudigste milieus (conclusie 16). Een verplicht zevende leerjaar, 
of ook een z.g.n. brugklasse, kan dit verschil nimmer „overbruggen’ ; 
integendeel, deze maatregel zal het verschil slechts kunnen accentu- 
ceren. Immers (bid. 98) de eindnorm van de „betere" leerlingen zou 
dan automatisch beginnorm voor de M.S. worden, deze zou dus weer 
hooger komen te liggen en voor kinderen van scholen uit de volks
buurt nog minder bereikbaar zijn, (zie ook conclusie 61). In tegen
stelling met alle geroep om een „eenhcidsschool” mag dus als „demo
cratisch" beginsel voorop worden gesteld, dat de kinderen uit een
voudiger milieus er recht op hebben, dat zij 1, eventueel 2 jaar later 
om toegang mogen aankloppen bij de M.S. dan zij die uit beter-gc- 
situeerde kringen komen. Men moet hen minstens een jaar gunnen 
om zich aan te passen. Hoe zij dat jaar dan het beste kunnen besteden, 
ziedaar wederom een moeilijke vraag, die nog op beantwoording

Wij kunnen deze belangrijke kwestie, in het rapport zoo scherp 
en duidelijk gesteld, hier slechts terloops aanstippen. De tweede 
wijze waarop het milieu zijn invloed doet gelden, vraagt nog onze 
aandacht.

Conclusie 19 drukt het puntig aldus uit: „het kind weerspiegelt 
in sterke mate den cultureelen habitus van ’t gezin. Huiselijke om
standigheden spelen bij de mislukking der leerlingen een groote rol.’’ 
Wij kunnen er aan toevoegen: „ook bij het slagen der leerlingen 
spelen deze een groote rol”. Daar kan iedere school voorbeelden te 
over van aanhalen. Of de ouders zich dit wel genoeg realiseeren? 
Ik geloof wel dat men vroeger thuis veel meer met het schoolkind 
meeleefde. Er heerschte in dit opzicht een min of meer patriarchale 
toestand, vooral wat het M.O. betreft. Zoonlief volgde hetzelfde 
Gymnasium als Vader had dezelfde leeraren, dezelfde boeken. Het 
was een stil genot voor Vader, met zijn zoon dat alles nog eens op 
te halen, nog weer eens door te werken. Dat gaf een band, werkte 
animeerend. En thans? Ach, de geweldige uitbreiding van het M.O., 
van de vakken, het soort scholen, van de leerstof, de nieuwe metho
den enz. enz., zij maken dat de ouders hier grootendeels vreemd
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Dit kan
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bij een goed, 
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en geregeld te 
toeve ervaringen

der bevolking in dezen 
openen waar kin- 

-k kunnen maken, 
sociaal belang worden geacht, 

voortreffelijke krachten naar voren, 
op grond van ongunstige hui- 

lislukken”.

c. Zoo rest ons nog de derde opmerking, die zeker niet van het 
minste belang is. De rapporteurs hebben de gegevens van een enquete, 
in 1908 gehouden door de hoogleeraren Heymans en 'Wiersma (welke 
enquete destijds alleen ondernomen was om een vergelijking mogelijk 
te maken tusschen de karakterontwikkeling van jongens en meisjes op 
denzelfden leeftijd) nader verwerkt voor hun doel. Daarbij bleek dat, 
op grond van de verkregen gegevens, men een abnormaal groot aan
tal leerlingen der M.S. zou moeten rangschikken onder de groepen 
der „amorphen" en „apathen", de twee meest ongunstige groepen bij

tegenover staan. Een belooning bij een goed, een standje bij een 
slecht rapport, ziedaar veelal het eenige bewijs van meeleven.

En dan spreken wij nog niet eens van de gelegenheid die thuis 
moet worden geboden om rustig en geregeld te kunnen werken. Wie 
daarnaar eens informeert doet droeve ervaringen op. En dan ver
bazen de ouders zich nog over de slechte resultaten! Hoeveel heb
ben zij hier in hun hand, hoeveel verzuimen zij. En er kan erger 
gebeuren. Soms zeggen de docenten op een school wel eens tegen 
elkaar, wanneer het met een overigens behoorlijke leerling opeens 
minder gaat: „zouden Vader en Moeder misschien op scheiden staan?’’ 
Welk een tragiek ligt er in zulk een, helaas op ervaring gebaseerd, 
oordeel niet opgesloten. Wie het wel meent met zijn kind, schuive 
niet zonder meer de schuld voor mislukking op de school. Hij beginne 
met thuis de omstandigheden zoo gunstig mogelijk te maken, orde 
en regelmaat te handhaven, van harte mee te leven, belangstelling 
te toonen voor al het nieuwe dat op zijn kind aankomt, de gesprek
ken aan tafel daarop te baseeren, en aldus mee op te bouwen. Is 
dit alles voor een ouder geen dankbaar werk? Dat hij zich door de 
gegevens, in dit rapport verzameld, dan nog eens late leeren van 
welk een overwegend belang het kan zijn aldus thuis mee te werken. 
Het huisgezin staat heusch niet machteloos tegenover de school. In 
menig opzicht zou evengoed de omgekeerde stelling kunnen worden 
verdedigd.

Hier sluit vanzelf bij aan de opmerking dat de school, de overheid, 
goed zal doen voor de meer misdeelde lagen 
de helpende hand te bieden, door gelegenheden te < 
deren onder toezicht en leiding rustig hun huiswerl 

ongetwijfeld van algemeen 
kringen komen menigmaal

Het mag niet voorkomen dat zij alleen • 
sclijke omstandigheden toch zouden „mi
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zijn leerlinge 
immers juist om x:. 
zich tegenover hem? Toonen zij 
actief? De leeraar meent in tal ■ 
niet beoordeelen, 
De leeraar heeft 
lingen. Hij voelt

de bekende indeeling volgens 8 verschillende karakter-typen. Hierbij 
worden ingedccld zij die niet-emotioneel zijn, niet-actief. en al of geen 
secundaire functie hebben. De enquete plaatst 34,8 a/0 der leerlingen 
in dezen hoek, terwijl men als „normaal*' zou mogen verwachten een 
percentage van ongeveer 10 °/fl, daarbij dan nog niet eens gerekend 
met het feit dat men op de M.S. te doen heeft met een sterk ge
selecteerd materiaal, zoodat men hier op grond daarvan voor bedoelde 
twee groepen met recht een nog aanmerkelijk lager percentage zou 
mogen verwachten.

Hier moeten fundamenteele fouten liggen (zie bid. 40) dat voor dit 
speciale onderwijs uitgezóchte kinderen zoo zeer hun temperament ver
loochenen, den schijn wekken anders te zijn, dan ze van nature moeten 
zijn. Deze kinderen zijn niet — in die mate — apathisch, noch amorph, 
de school jaagt hen in dezen meest ongunstigen hoek der mcnschelijke 
temperamenten. Het kan wel niet anders of er moet in den paedago- 
gischen opzet van dit onderwijs (op de M.S.) iets haperen.

Men kan zich van deze opmerking niet afmaken door te constateeren 
dat de leeraren, die de gegevens moeten verschaffen, voor deze „psycho
logische” taak niet berekend waren. Dat zal wel zoo zijn. Ik sprak 
nog menig leeraar, die zich met schrik herinnert hoe hij destijds met 
de handen in het haar zat, en niet wist hoe hij al die vragen betref
fende zijn leerlingen moest beantwoorden. Maar het gaat hier ten slotte 

zijn subjectieve» indruk. Hoe gedragen de leerlingen 
l een reëele belangstelling? Zijn zij 
van gevallen van niet. Hij kan het 

zegt men. Neen .... maar daar gaat het nu juist om. 
dus veelal een kennelijk-verkeerden kijk op zijn leer- 
ze anders aan dan ze zijn. En wel ziel hij ze „im 

grossen Ganzen" veel ongunstiger dan ze inderdaad kunnen zijn. Welk 
een uitgangspunt voor een blijmoedige en vruchtbare samenwerking! 
Het rapport zoekt hier de fout (wij citeeren van bid. 40) „in een veel 
te sterke aandachtsverdeeling. De kinderlijke belangstelling wordt ge
forceerd door ze telkens weer zonder pardon op andere onderwerpen 
te concentreeren. Men vergete niet, dat als inderdaad de leerlingen 
tot de hoogste grens van hun geestelijke activiteit zouden gaan, hun 
taak oneindig veel zwaarder zou zijn dan die van den leeraar, aan 
wiens concentratie-vermogen op verre na niet zulke hooge eischen 
worden gesteld, omdat zijn geest zich op één gebied blijft bewegen, 
en hij als geroutineerd vakman „de stof wel droomen kan". Juist voor 
de hooger begaafden, die zich niet enkel receptief op de stof instellen, 
maar daarmee eigen geestelijke werkzaamheid ontwikkelen door er zich 
ernstig in te verdiepen, moet deze voortdurende overschakeling van
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j wel andere factoren mee- 
tvendc arbeidsgc 

de jongens

een didactische zijde, 
dat de L. S. moet 
hoogte, ook hoe zij

ongetwijfeld ook 
zeggen 
zekere

Een slot-opmerking mag niet achterwege blijven. Ik knoop deze 
vast aan conclusie 12 luidende: „voordat men de vraag onder oogen 
ziet, waar de norm voor toelating tot H.B.S. en Gymnasium moet 
liggen, dient als didactisch axioma voorop te gaan, dat zij er zijn 
moet en geëerbiedigd moet worden." Hiermede kan ik het niet geheel 
eens zijn. Ik geloof dat op deze wijze het vraagstuk van Scylla in 
Charybdis vervalt. Misschien zullen de rapporteurs zich hier verschuilen 
achter het woordje „didactisch". Maar dan dient geantwoord (en 
daarmede vervalt deze gehccle opmerking), dat het hier ten slotte 
niet gaat om een didactisch probleem, maar om een algemeen pae- 
dagogisch probleem.

Zeker, dit vraagstuk vertoont
En wanneer men niet meer bedoelt dan te 
weten wat zij onderwijzen moet, en, tot op

„als velen een tem- 
gcaardheid overeen kan 

:id worden gezien als een 
van aandachtsverdeeling

gemeenschap, 
9 en meisjes 

ver zijn, zal er nog 
zal ook veel bebou-

waar wij 
kunnen benijden, 
gaat er nu in de 

is, en eerlijk 
: ons daartoe 
rwijzing. Wil 
>ok de huidige 

cere haar plaats blijven innemen, 
onze maatschappij.

hun belangstelling ontzettend vermoeiend, en, als ze over-serieus zijn, 
zelfs een marteling wezen. Maar ook hier doet de natuur haar rechten 
gelden en wreekt zich door middel van onverschilligheid uit zelfbehoud. 
Zoo alleen kunnen wij het onstellend aantal apathen en amorphen 
verklaren."

Conclusie 23 vat het nog eens aldus samen 
perament toonen, die niet met hun dieper 
komen, moet hun schijnbare onverschillighei 
natuurlijke reactie op geforceerde eischen 
en aanpassing."

Deze opmerking is zeker uiterst belangrijk. Ook hierop zal moeten 
worden „voortgebouwd”. Er zullen hier nog

voor wij zóó

spreken. De school moet worden 
waar de echte arbeidsvreugde tintelt, 
zich geheel kunnen geven. Maar 
veel moeten worden „omgevormd". O zeker, 
den moeten blijven, wij pleiten allerminst voor een algcheclc 
dcring. Vooral ons Nederlandsch onderwijs biedt veel 
trotsch op kunnen zijn, wat andere volkeren ons 
en wat hun tot voorbeeld kan strekken. Maar het gaai 
eerste plaats om, te letten op datgene wat niet goed i 
naar verbetering te blijven zoeken. Het rapport geeft 
ook in het bovenstaande een uiterst belangrijke vinger, 
de school zich hiernaar richten, dan zal zij ongetwijfeld oc 
crisis met succes doorstaan en met 
als onmisbare cultuurfactor in
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negatief oordeel uit 
> dat het wel altijd 
12-jarigen leeftijd te 

leid die ons allen zoo

selecteeren, 
grootste kans 
de school spre 

over de mogelijkheid v 
moeilijk, zoo niet

bezig
Aai • 8ee—--------

De school zelf zal —
> op — moeten zorgen dat 
tind zich thuis voelt, waar 

waar het gelegenheid vindt

dat onderwijzen moet aan degenen die straks naar de M. S. hopen 
over te gaan, dan kan men rustig zeggen: „accoord”. Maar is dat 
niet eigenlijk — met alle eerbied gezegd — een waarheid als een 
koe? En nog afgezien van het feit, dat ik het persoonlijk nimmer als 
zoo’n groot bezwaar heb gevoeld, dat bij intrede in de eerste klasse 
de een meer van dit afwist, de ander weer meer van dat, de een 
blijkbaar op deze wijze, een ander weer op een andere wijze les had 
gekregen (deze verschillen slijten zoo spoedig uit), wekt deze opmer
king in hooge mate de suggestie dat er ten slotte, hoe dan ook, een 
algcmccne norm moet zijn, waaraan men de leerlingen kan toetsen, 
aleer zij tot de M. S. toegang verkrijgen. En deze suggestie acht ik 
uiterst gevaarlijk, want zij veronachtzaamt een punt van veel grooter

Het zijn ten slotte in hooge mate karakter-eigeiischappcn die voor 
het al of niet slagen op de M.S. — en laten wij er rustig bijvoegen: 
ook straks op de Universiteit — den doorslag geven. Is dat ook 
niet heel gelukkig? Zoo gaat het overal in de wereld. En de school 
kan hierop geen uitzondering vormen, mag het niet eens willen. Deze 
karakter-eigenschappen nu, zij sluimeren veelal nog op den leeftijd 
van 12 jaar, in ieder geval zijn zij nog in een stadium van ontwik
keling. Er kan nog zooveel mee en ook tegenvallen. Hoe vaak zien 
wij niet een „knappen” jongen mislukken, omdat hij „niet wou". Hoe 
menigmaal slaagt niet een uiterst-middelmatige leerling, dank zij zijn 
taai volhouden. Is dat niet toe te juichen? Onze maatschappij heeft 
ook in de gestudeerde beroepen niet in de eerste plaats menschcn 
noodig met een „professoraal” verstand. Zij heeft allicht veel meer 
aan de trouwe, harde, eerlijke werkers, die weten wat plicht is, ook 
al behooren zij verder tot de groep „middelmatigen”. Zeker, er zijn 
grenzen, ik pleit er waarlijk niet voor dat iedereen maar gelegenheid 
moet krijgen verder te studeeren. De school blijve geregeld en met 
zorg selecteeren, en wijze zooveel mogelijk ieder tijdig aan waar hij 
met de grootste kans van slagen zijn levensarbeid zal kunnen vinden. 
Maar de school spreke ook niet al te gauw een r 

van verder studeeren. Ik vrees
>eilijk, zoo niet onmogelijk zal blijven dat op 

en dat hier de kern ligt van de moeilijkh< 
houdt!

in zoo’n didactischen norm ontzeggen wij dus geenszins alle waarde. 
Maar deze zal de oplossing niet kunnen brengen.
wij wezen er hierboven bij herhaling reeds 
zij een sfecr weet te scheppen waar het ki 
het zich geven kan geven zooals het is,
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buskruit

:n scheppcnden arbeid, tot zelfwerkzaamheid; om zoo door 
training van eigen krachten zich die ontwikkeling eigen te ma- 

ie het voor het verdere leven behoeft. Bij dat alles zal er niet in 
i gelet dat de hier boven bedoelde

ike

Mededeelingen van den Bond van 
Nederlandsch e Volksuniversiteiten

Secretaresse Mej. I. M. VAN DUGTEREN, Leuvehaven 74, Rotterdam.

De door de machine beheerschte wereld en de volksontwikkeling, ') 
door Dr. J. C. A. FETTER.

)aulsen constateert in zijn „System der Ethik", dat reeds door 
Francis Bacon (1564—1626) het’eigenlijke karakter^van'den nieu- 
tijd intuïtief volmaakt wordt aangevoeld.^Want deze^Engelsch- 
beweert, dat door de drie groote uitvindingen: magneetnaald, 

en boekdrukkunst 'het aspect van de wereld geheel is ver
anderd. Het motto^van de nieuwe phase der menschheid, die thans 
is aangebroken, luidt: kennis of wetenschap is macht (knowledge is 
power). Uitvindingen (door Bacon opera genoemd) zijn thans de ken
nisproblemen.

den Bond van 
lezing zijn ook 

leven", ver-

tot eiger 
stage I 
ken dit 
de laatste plaats op moeten worden 
karakter-cigcnschappen worden gewekt en gesterkt. Dat daarvoor 
o.a. noodig zal zijn dat de lichamelijke opvoeding, dat spel en athle- 
tiek, nog op gansch andere wijze in ons schoolprogram wordt geïn
corporeerd dan thans als regel het geval is, staat voor ons wel vast.

(o.a. inzake het instellen van prot 
de z.g. Scholastic tests) ongetwijfe 
praktische schoolhervorming aan < 
wenschen wij den rapporteurs om 
toe.

') Als lezing gehouden op de Doccnten-vcrgadering der Rotterdamsche Volks
universiteit, 22 Scpt. 1928 en daarna, eenigszins gewijzigd, voor 
Volksuniversiteiten op 16 Febr. 1929. De hoofdgedachten dezer 
behandeld in een opstel „De moderne techniek en ons geestelijk 
schenen in het tijdschrift „Leven en Werken" van Jan. 1929.

Zoo blijft cr nog veel te wenschen, zoo opent dit rapport weer 
tal van vergezichten. Moge het in wijden kring stimuleerend werken. 
Dan zal het naast de positieve voorstellen die wij er in aantreden 

>efklassen en het gebruik maken van 
leid ook nog veel andere ideeën van 
de hand kunnen doen. Dat succes 

hun degelijken arbeid van harte
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hetgeen

o„L'Men dcnkc aan Bcllamy's „Looking backward 2000—1887,” in onze taal 
■ den titel .In het jaar 2000".

van de natuur te worden.
irop een schets van en een methode voor deze 
. En in een klein onvoltooid geschrift, dat zich 
oevindt, „Nova Atlantis" genaamd, heeft hij een 
deze volkomen op de rede gegrondveste cultuur

trdig op deze eerste proeve van 
worden ') even in te gaan.

iphantaseerd eiland in het verre westen, 
loore's „Utopia”. liet roemvolle middel- 

genootschap 
koning gesticht. Eenig 
i en innerlijke krachten 
teer der menschen tot 

i worden. Beschreven

Gaf de oude wetenschap haar beoefenaren de geschiktheid, bij hef 
disputeeren tegenstanders te overwinnen, de nieuwe wetenschap geeft 
de kracht, door de techniek meester

Bacon geeft daarop een schets \ 
nieuwe wetenschap. En in een 
onder zijn werken be ’ ‘‘ K’ 
toekomstbeeld van 
ontworpen.

Het is misschien niet onaai 
later zoo vaak herhaald zou

„Nova Atlantis" is een gept 
een broertje van Thomas Mot 
punt van het eiland is: het natuurwetenschappelijk 
„Domus Salamonis”, door een ouden, wijzen koning gesticht, 
doel is, dat de kennis der oorzaken, bewegingen en innerlijke kr 
der natuur en de uitbreiding van de machtssphci 
aan de grenzen der mogelijkheid bevorderd zullen 
worden alle instellingen, die dienen, om dit doel te bereiken, o.a. op 
korten afstand van elkaar geplaatste hooge forens, vooral voor mete
orologische berekeningen; zout- en zoetwaterzeeön voor het kweeken 
van visschen en watervogels; bronnen met alle mogelijkc mineraal
waters. Het meteorologische gebeuren (sneeuwen, regenen, hagelen, 
donderen) kan willekeurig worden bewerkt; nieuwe planten en dier
soorten kunnen worden voortgebracht (merkwaardig genoeg, ook uit 
het levenlooze!); er zijn luchtschepen en onderzeeërs. Dit boekje, een 
typische uiting van den modernen tijd, verkondigt de onvoorwaarde
lijke liefde voc>r het aardsch'e leven en de grootheid van den rnensch. 
Het Middeleeuwsche denken is voorbij; verwacht wordt, dat de 
wetenschap eenmaal de volkomen cultuur brengen zal, waarvan men 
hoopt, dat zij het leven gezond, lang en rijk, vol en gelukkig maken zal.

Bacon noemt zich ergens den trompetter van den nieuwen tijd. Na 
hem verschijnt een groote schare lofredenaars: staatlieden — wijs- 
geeren als Hobbes, verlichte vorsten als Maria Theresia en Friedrich 
Wilhelm I, vele mannen nog der Fransche revolutie. Met onge
mengde gevoelens van bevrediging en trots zag de Aufklürung tegen 
het eind van de 18de eeuw op het werk harcr handen. Als er één 
bijbelpericoop was, die de menschheid zich nog herinnerde, was het 
dat gedeelte van den VHIsten Psalm, waarin God geprezen wordt, 
omdat Hij den rnensch zoo machtig gemaakt heeft:
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O Heere, 
Als ik

gij hoog 
gegeven schildering, I 
ikomelingschap hetzell

brief van een 
wordt de heerlijkheid 
alle kennissen van het 
stel 
die zeer 
„Such t o- -----

Natuurlijk zijn 
schrijven; er i 
gaan. De een

:n gebouw van 
dergelijken in- 
dat een onzer 

opstellen; het Bestuur zou haar echter

onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de gansche aarde! 
uwen hemel aanzie, het werk uwer vingeren, de maan en de 

sterren, die Gij bereid hebt, 
wat is dan de mensch, dat Gij zijner gedenkt? Maar Ge hebt hem 
een weinig minder gemaakt dan de engelen, Ge hebt hem met ecr 
en heerlijkheid gekroond! Gij doet hem heerschen over de werken 
uwer handen, alles hebt gij onder zijne voeten gezet: schapen en 
ossen, alsmede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de 
visschen der zee, al hetgeen de paden der zee doorwandelt.
O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de gansche aarde!

„Onze dagen”, zoo heet het in een oorkonde, die in het jaar 1784 
in de Margaretha-Kerk te Gotha werd necrgelegd, „vulden de ge
lukkige tijdruimte van de achttiende eeuw  Kunsten en weten
schappen bloeien en diep dringen onze blikken in de werkplaats 
der natuur. Handwerkers naderen de kunstenaars in bekwaamheid; 
nuttige kennis ontkiemt in alle standen. Hier hebt gij een schildering 
van onzen tijd! Ziet niet trotsch op ons neer, wanneer gij hooger 
staat en verder ziet dan wij; leert uit de gegeven schildering, hoe 
moedig en sterk wij waren. Doet voor uwe nakomelingschap hetzelfde, 
wat wij deden, en weest gelukkig!"

Dien trots en dat optimisme hebben wij verloren.
Men kan zich moeilijk voorstellen, dat in het eigei 

een onzer Volksuniversiteiten een oorkonde met een < 
houd zou worden opgehangen. Het is niet onmogelijk, 
enthousiaste leden haar zou
niet accepteeren en zorgen, dat zij niet in de couranten werd gepu
bliceerd.

Want de onafgebroken juichtoon is langzamerhand verstomd, wordt 
eigenlijk alleen nog door hen aangeheven, die, opgetrokken uit een 
stadium van onmacht, de „Aufkkirung” tijdelijk als verlossing ondervin
den of door hen. die, wat hun gemoedsleven betreft, in de achttiende

thuis hooren, zooals waarschijnlijk vele Amerikanen. In een 
van een Amerikaansch meisje aan Hollandsche familieleden, 

van het leven in de nieuwe wereld bezongen;
van het meisje hebben een auto, een photographietoe- 

en een radio; ik citeer uit dezen brief de volgende woorden, 
»r goed op hun plaats zouden zijn in de Gotha’sche oorkonde: 
things make life worth living".

er in Europa millioenen, die deze conclusie onder
zijn in ons allen sterke tendenzen, die in deze richting 

i denkt met groote vreugde aan zijn radiotoestel en be-
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haat* stofzuiger 
het eigen huis.

zingt den lof daarvan; de ander doet hetzelfde van 
en overschrijdt in gedachten ook de ijdele grenzen van 
Of: wij denken aan de nieuwe methodes en middelen der Genees
kunde, aan alle kwalen, waarvoor zij genezing weet, aan alle pijnen, 
die zij verzachten kan, aan Albert Schweitzcr, die, ook door zijn 
Europeesche techniek, in Afrika ten zegen wezen kan — en hier zien 
wij bijna louter winst. Of: wij denken aan de verre oeconomische 
mogelijkheid, die toch alleen door de techniek werkelijkheid zou kunnen 
worden, dat eenmaal voor allen op deze aarde een materieel onbe- 

mogelijk zal zijn, waardoor ook het geestelijke leven 
cht zal komen.

kommerd leven i> 
meer tot zijn recl

Het Grieksche werkwoord teuchcin, waarmee techniek in verband 
staat, beteekent: gelukken. Denken wij aan techniek, dan denkende 
meesten van ons vanzelf aan iets, dat gelukt, gekikt, niet alleen ten 
onzen bate, maar tot heil van alle bewoners der aarde. Wat is, 
daarbij vergelijken, het nut van philosophie'én en redeneeringen ? Ge
lukt het eigenlijk ooit, door redeneeringen menschen bij elkaar te 
brengen, gelukt het ooit, de groote, eeuwige raadsels op te lossen ?

Maar daarnaast is in ons, kinderen der twintigste eeuw (zij het 
in den een meer en in den ander minder!) het besef ontwaakt van 
de dubbelzijdigheid dezer technisch ontwikkelde wereld, het besef, 
dat zij, naast een zegen, voor het menschdom een vloek is geworden, 
dat zij noodlottig is en mischien meer en meer wordt.

Waarom ?
1. Ten eerste is tot schrik der optimistisch denkende menschen 

gebleken, dat er daemonische krachten leven in de zielen der men
schen en in de menschenmenigte vooral, die men in den jubel van 
den beschavingsroes overwonnen waande. De techniek werd ook 
dienstbaar gemaakt aan de fabrikage van verfijnde genotmiddelen, 
waardoor der menschheid allerlei „onzinnige" genietingen als het ware 
werden opgedrongen er kwamen kauwgummimaniakken en snel
heidsmaniakken en onnoodige veel te vroege sexueele prikkelingen en 
bevredigingen!; ook werd de techniek dienstbaar gemaakt aan de 
fabrikage van moordwerktuigen, zoodat menigeen angstig vraagt: 
„Waar gaan we heen met onze techniek? Zal het niet gaan, zooals 
Goethe het in zijn „Zauberlehrling" heeft beschreven? Heeft de 
menschheid geen krachten opgeroepen, die zij niet meer beheerschen 
kan, die niet opbouwen zullen, maar alles vernietigen?” Men vangt 
daarom overal pessimistische klanken op. Roode herfstbladeren hangen 
aan de boomen, waarlangs, dikwijls gedrukt, de menschenkinderen 
gaan.

Een der pakkendste gedeelten van prof. Heering’s anti-oorlogs-



215

aanbrengen van 
vernietiging en 

een sterk 
het standpunt vai

') „De zondeval van hel Christendom”, blz. 225.

zijn. Want 
de twee 
die naar

drie Engclschc kruisers 
den vijand te hebben gei 
nische narigheden behoef 
protesten zijn altijd verg 
monden der toonaangevend, 
gevoelens moeten zwijgen, 
grootc intelligentie om de s 
is de aanbiddenswaardige macht in 
Bacon heeft voorspeld. Wie aan een 
techniek en een meerderheid van onbeschaafde 
schen, kan licht tot een stemming van groot pess

De machine op zich zelf is neutraal. Zij kan
verzoeking is er alleen van den mensch; zij is daar, 

mogelijkheden zijn, de eene, die naar 
het verderf leidt. Wij, die het werken 

universiteiten bevorderen, moeten er goed van
wij door het aanbrengen van technische ontwikkeling ook de moge
lijkheden van vernietiging en destructie bevorderen, waarvan de oor
logstechniek slechts een sterk sprekende staal is. Wij mogen ons 
niet stellen op het standpunt van de achttiende- en negentiende-eeuw-

van 1139 deed den uitgevonden kruisboog 
deze had effect en bleef. Toen voor het eerst 

i genomen, was er verontwaardiging bij de 
:n Shakespeare protesteert in zijn „Henry 

de kanonnen en geweren hadden 
dus bleven zij. De kanons
geweren in machinegeweren, 

edacteur van het toen toon- 
sprak zijn afkeuren en 

vechtsmethodes in den oorlog van 
geen vechten", schreef hij, „Bah!” Doch het 

1 oorlogsintellect overwon gemakkelijk deze zedelijke pro- 
ging verder. Vliegtuigen wierpen bommen. Er werd gepro- 

als geoorloofde gevechtsmethodc aanvaard!
' s duikboot U 9 den eersten 

binnen weinige oogenblikken zonken 
mannen, zonder 
en andere tech-

boek') vind ik dat, waarin hij de ontwikkeling der oorlogstechniek 
beschrijft cn het telkens prolcstecrende menschelijkc geweten, dat dan 
door daemonische, verwoestende en knechtende techniek tot zwijgen 
wordt gebracht:

Het Lateraansch concilie 
in den ban, maar 
kanonnen in gebruik werden 
meest ridderlijke strijders ei 
IV" tegen „these vile guns”, doch 
effect, grooter dan de oude wapenen en < 
kogels veranderden in brisant-granaten, de g 
Onze landgenoot Simon Gorter, hoofdre, 
aangevende blad „Het nieuws van den dag", 
afgrijzen uit over de nieuwe gev< 
1870: „Dat slachten is geen vechte 
technische 
testen cn  
testcerd. Nu wordt het 
In den winter van 1914— 15 voerde de 
succesvollen torpedoaanval uit en

> en verdronken 2500 jonge 
ezien. Aan gif- en stikgassen 
:ft slechts even herinnerd te worden. En alle 

ïrgcefsch en verstommen op den duur in de 
zende menschen. Het schijnt wel, dat zedelijke 
<"*nr zoodra de duivel den stralenkrans der 
ut slapen draagt. Want de groote intelligentie

den nieuwen tijd, dien Francis 
toekomst denkt van volmaakte 

en ongecstelijke men- 
:ssimisme naderen.

i dus een verzoeking 
waar 

het leven, de andere, 
en streven der Volks- 
doordrongen zijn, dat
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totsche
op

i Duitsch- 
van Rus-

uitging: be- 
i een betere

ver geL. ...... 
aarding, dat 
modern gewa 
idealistischen

2) Lcbensformen.

Tzecho-Slowakije
; veel meer
zan Heine en

door de machine beheerscht! Men leze slechts
W. E. Sliskind (geb. 1904), die voorkomen in het

*) Reeds Rousseau breekt den zoeten 
gebracht heeft. Hij gevoelt i” 

t er naast opgang ■ 
zaad zien, het fijne 
i Edgar Dacqué.

, wat niet onmiddellijk 
duidelijke „efficiency”

den beroemden psychok 
de verschillende menschen op 

en acsthetische 
en religieuze

grootste waarde 
iische menschen”,

sche „AufklSrung”, dat van de naie.vc veronderstelling i 
hoorlijke verstandelijke ontwikkeling brengt automatisch 
moraliteit met zich mee. ')

2. Ten tweede brengt de techniek door haar werkelijk grot 
praestatics, door het trachten, dat steeds met gelukken eindigt, 
den duur de gedachte, dat alle geestelijk zoeken minderwaardig 
Hoewel de ocrgeschiedenis der techniek die der groote intuïties is, 
brengt de technische ontwikkeling een geringschatting met zich mee 
van alles, wat niet onmiddellijk op een practisch doel is gericht, wat 
niet een duidelijke „efficiency” kan aanwijzen. Volgens de typenin* 
deeling van den beroemden psycholoog Eduard Spranger2) beleven 

verschillende wijzen den zin des levens. 
Theoretische en acsthetische menschen, sociale en machtmenschen, 
oeconomische en religieuze menschen zoeken intuïtief naar datgene, 
wat aan hun leven de grootste waarde geven zal, maar deze tijd is 
toch wel vol „oeconomische menschen”, die alleen op dingen gespitst 
zijn, welke onmiddellijk nut zullen afwerpen.

Technisch handelen is: instelling van middelen op een direct doel. 
Wij allen handelen technisch, alle dagen, maar onze dagen zijn mis
schien ook van andere gedachten en gevoelens doortrokken, mocht 
het zijn, doorglansd. Bij den modernen mensch, die met techniek is 
opgevoed en die onvoorwaardelijk technisch heeft leeren denken, heeft 
deze doelstelling van het leven ook onvoorwaardelijkc rationaliteit 
tengevolge. Veel meer dan de theoretische Natuurkunde in een vorige 
generatie, die toch alleen invloed had op een betrekkelijk gering ge
tal menschen, vormt de toegepaste Natuurkunde, die techniek heet, 
de milliocnen zielen, die in haar ademen, dag en nacht. Het is de 
vraag, of wij, die dit opstel lezen en die gedeeltelijk niet meer hooren 
tot de allerjongste generatie (of lichting, want hoe snel leven wij!), 
ons eigenlijk kunnen indenken in het moderne, door de techniek be- 
heerschte bestaan der millioenen, dat in landen als Amerika en 
land, België en Tzecho-Slowakije en het niet agrarische deel • 
land, de menschen nog veel meer gegrepen heeft dan bij ons.

Er is in het land van Heine en Goethe zeer weinig lyriek meer, 
doch hoe wordt 
de gedichten

waan, dal de wereld het zoo heerlijk 
diep, dat ieders cultuur doortrokken is van ont
val is. Men leze, wil men deze gedachte in een 

t boek „Leben als Symbol” van den romantisch-
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') Grenzen

die van 
mocsd; 
denken

door Klaus Mann uitgegci 
waarvoor Stcfan Zwcig 
dicht heet „Die Lichtreklamen”

:n, dat <

U nd in Café's trinkt man noch langer 1 
Und erst die vielen, hochgcslellten

:ven bundeltje „Anthologie jllngster Lyrik”, 
een gclcidewoord geschreven heeft. Een ge

en de slotregels luiden:

Die schweratmcnde Trambahn hat ihr Werk auch nicht vor
Uhr nachts vollbracht. 

Kaffee hintcr Glas und Rahrnen—
i Lichtreklamen,

Die tanzen in das Dunkcl, in die Nacht!

Een ander gedicht heet: „Die Stad untcr dem Turm.” De jonge 
dichter beziet van af den toren de moderne stad. En voor hem is het, 
alsof de duizenden menschen, die daar krielen, verlengstukken zijn 
van de machines, die, als de sirenen, de stalen hanen kraaien, door 
de fabrieken worden opgeslurpt en weer uitgebraakt; dan worden 
ze gedreven naar de theaters, de kroegen en de bioscopen, naar het 
krakende licht. De machine dreunt in hun hersens en laat hun geen 
tijd; ontneemt hun de rust tot zelfinkeer; de machine bonst in hun 
bloed en drijft hen naar de eenige Romantiek, die hun gelaten is, 

bioscoop en danszaal. De ziel is weggeraasd en weggeroeze- 
er is niets dan het technische, onvoorwaardelijk-verstandelijke 
en omdat de mcnsch het daarbij alleen niet uithouden kan 

het gevoelsleven volkomen onbevredigd blijft, het tegenwicht, dat 
het gemakkclijkst te verkrijgen is. Zoo wordt door vele bevoegden 
— en wie zou dit niet verstaan? — het phenomenalc succes van de 
bioscoop verklaard;

„In onzen tijd van massaproductie langs mechanischen weg, een tijd, 
die zich, zooals vanzelf spreekt, ook kenmerkt door een sterk ontwik
kelde genotzucht, moest een machine, die voor massa-productie-aan- 
pret zorgde, bijzonder in den smaak vallen.”

„Voor de sterke ontwikkeling van bioscoop en radio bestaat een 
economisch-psychologische reden, de monotonie van den arbeid. De 
arbeid is nooit meer, zooals vroeger, een geheel. Daardoor ontstaat 
verstomping van het gevoelsleven. In weinige uren moet dan het verzuimde 
worden ingehaald, een gevolg van de levenstnechaniseering in de kapita
listische eeuw.” (Dr. Paul Honigsheim).

Mensch-machine, het is een der groote problemen van dezen tijd. 
De mensch houdt van zijn machine, anders dan hij vroeger van een 
koe hield, maar toch, hij kan er echt van houden, hetgeen b.v. uit 
een enquête, die Hendrik de Man heeft ingesteld, duidelijk blijkt. De 
machine, waardoor hij de natuur beheerscht, heft hem op, maar hij 
geraakt ook in haar ban, zooals de oude sprookjes vertellen, dat een
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r. S. 145. 
sclic berichten

een sneeuwstorm 
i ander geworden 
t anders; er zijn

van 16 Jan. 1929.

gevierd van de „Institu- 
den beroemden ingenieur 

Op de vraag, of in de volgende eeuw de 
even sterk zou zijn als in die, welke afge-

en schep-

■) Held oder Heiliger, 
z)* Economisch-statistisc

een objectiveering van de natuurwet en daardoor 
van de natuur, die niet meer doel is. In de moderne 

>ote steden zijn vele menschen geheel van de natuur vervreemd, 
aar dan komt terzelfder tijd een diep verlangen naar de natuur 
< weer op, hetgeen zeer gelukkig is, want de tnensch kan de be- 

tot de natuur niet missen en dan blijkt het, dat juist de 
van het snelvervoer weer helpen kan, deze betrekking tot

mensch geraakt in den ban der natuurgeesten; hij verliest aan haar 
zijn waarachtige menschelijkheid.

Nu zijn deze beschouwingen te pessimistisch.
Zc hangen in de lucht, De tijd is er rijp voor.
Niet alleen dat men ze op kan vangen bij cultuurphilosophcn als 

Emil Lucka,1' Graaf Coudcnhove-Kalergi, ’) Guilielmo Ferrero, ook 
degenen, die meer direct met de techniek betrokken zijn, laten zich 
niet onbetuigd.

Den 4den Juni 1928 werd het eeuwfeest 
tion of Civil Engineers”, onder leiding van 
Sic James Alfrcd Ewing. 
vooruitgang der techniek even sterk zou 
loopen is, antwoordde hij: „Ik ben geen profeet, maar ik twijfel of 
dit het geval zal zijn. Het schijnt mij toe, dat er in den revolutie- 
storm van het ingenieurswezen een verzwakking te verwachten is. 
Waarschijnlijk zullen de geesteskrachten der menschheid, die thans 
zich zoo sterk bewegen in de denkrichting van den ingenieur, een 
andere bemoeiïng zoeken en vinden. Als ingenieurs moeten wij dit 
betreuren, maar wij moeten toegeven, dat het voor het menschelijk 
geslacht slechts weldadig kan zijn, want wat wij zonder twijfel bitter 
noodig hebben, is een vooruitgang van anderen aard."2)

Deze beschouwingen zijn te pessimistisch, omdat wij, die niet tot 
hen behooren, die door de machine bchcerscht zijn, hen, aan wie wij 
denken, niet werkelijk kennen. Wanneer ik denk aan een man die 
in een Berlijnsche fabriek werkt, beklaag ik hem, maar ik beklaag 
ook vanuit mijn verwarmde kamer den man, die in < 
loopt. Wie echter in den sneeuwstorm loopt, is een 
dan hij, die in de verwarmde kamer staat; hij voelt anders; er 
eigenaardige krachten in hem aan het werk, die den storm weerstand 
bieden; hij leeft, terwijl hij tot het uiterste gespannen is.

Ook is het een feit, dat het leven vanzelf corrigeerend 
pend werkt.

De techniek is 
een los-worden

Ma. 
ook 
trekking 
techniek
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Ergötzen,
reist der Zeiten zu versetzen, 

ein weiser Mann gedacht, 

letzt so herzlich weit gebracht.

stand te brengen, 

maken van alles, 

zij naar een 

voor het gei 

uitgeschakek 

heid” (men denke 

het menschelijk 

aesthetische wai

Est ist ein grosz

Sich in den Gt 

Zu schauen, wie vor uns 

Und wie wir's dann zu

'eboren, gebonden 
:n groei. Een schilder, dien ik 

.men" nog wel zou willen koopen, 
■naken wil en kan. Zijn nieuw en ernstig 

■gen, den menschen te leeren. daarin schoon- 
ne arbeiders hinken nog op twee gedachten; 

ééuwsch. aesthctisch leven ze nog in het 
Volksontwikkeling haar taak vinden I

■) Ook in dit opzicht zijn wij op de kentering der tijden 
aan het verleden, de lippen geplooid ten nieuwer 
ken, heeft vroeger romantisch werk gemaakt, dal 
maar dal hij onecht vindt en niet meer 
werk: fabrieken, machines; zijn poging- 
heid te zien, mislukken. Hoeveel moderne 
ethisch voelen ze misschien twintigste* 
verleden. Ook in deze materie kan de

i. Of: daar de tendenz van de techniek is een nuttig- 

het geven van een dadelijk doel aan alles, streeft 

uitsluiting van al het overtollige, dat schoon kan zijn 

tzicht. Immers, alle toe val en alle willekeur moeten worden 

ld. Zoo verliest de wereld noodzakelijk aan „oude schoon- 

aan een oud rijtuig of aan een arreslecl), maar 

oog wordt vanzelf anders gevormd en erkent andere 

larden; het zal in een technisch volmaakte machine 

(locomotief of auto) schoonheid ontdekken en met welgevallen kijken naar 

een station in den nacht, waar alle lampen branden en het rechtlijnige 

ijzerwerk zijn schaduwen werpt en de rails hun glimlichtjes afgeven. *) 

Wij mogen niet te pessimistisch zijn, daar het leven altijd corri- 

geerend te werk gaat, boven menschelijk bedenken en beramen. Waar 

een binnenzee in den oceaan stroomt, geschiedt het wel eens, als het 

zoutgehalte verschillend is, dat aan de oppervlakte water uit de 

binnenzee wegstroomt, terwijl het in de diepte binnenvloeit. Vergelijkt 

men een bepaalde cultuurperiode met een binnenzee, dan zien wij, als 

wij midden in haar leven, altijd water wegvloeien, terwijl het uit de 

ondoorgrondelijke diepte van het leven toch ook binnenstroomt. Wij 

willen dus rustig afwachten, maar begrijpen toch (daarvoor zijn wij 

actieve Europeanen en geen Indiërs!), dat wij iets moeten doen.

Wat kunnen wij doen? Hoe moet de Volksuniversiteit, hoe moeten 

alle instituten, die de volksontwikkeling wenschen te bevorderen, 

tegenover en midden in die door de techniek beheerschte wereld staan ?

Drie hoofd beginselen zie ik, waarvan alle volksontwikkeling moet 

uitgaan;

1. De idee der humaniteit moet voorop staan en zij moet een ver

dieping zijn van de idee der „ AufklSrung”. Wij wenschen niet, dat 

onze cursisten gelijkenis zullen aantoonen met den bediende van 

Wagner, en zullen dwepen met diens zelfvoldane woorden:
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O. natuurlijk, er ligt een bevrijding in, wanneer een wijs man, die 
gedacht heeft, ons iets duidelijk maakt; er is een bevrijding in, op 
een berg gebracht te worden, om vandaar een stukje leven te over
zien en het is ook wel waarschijnlijk, dat daardoor kleine vooroor- 
deelen en bekrompenheden, ja slechtheden van ons zullen wegvallen, 
maar de grootc idee der humaniteit is toch, dat wij alle wetenschap 
ontvangen uit de diepte van het mysterieuze leven, dat wij het alles 
ontvangen en dat wij daarom onze kennis hebben te gebruiken tot 
opbouw en niet tot afbraak, tot hulp en niet lot onze eigen eer.

Wie ontvangt, moet geven. Het oude „noblesse oblige” worde ver
vangen door het nieuwe „éducation oblige" en dan vergete men niet, 
wat educatie werkelijk befcekcnt, daar het woord immers in verband 
staat met educere, d.i. uit-voeren. Educatie is: uitvoering uit onwe
tendheid en schemering, uit menschelijke kleinheid en bekrompenheid.

Het oude „knowledge is power” moet worden vervangen door het 
nieuwe „kennis is macht — tot menschelijkheid." Bij deze ethische 
opvattingen kunnen alle godsdiensten, die intusschen nog wel wat 
meer aan de menschen te bieden hebben, aansluiten: Jodendom en 
Christendom, Katholicisme en Protestantisme. Maar in het volle 
bewustzijn, tot welke vreeselijke verzoekingen deze technisch ontwik
kelde wereld aanleiding geeft, moge bij al ons werk, op ai onze cur
sussen, deze humanitaire gedachte voorop staan, al wordt daarom 
geenszins beweerd, dat iedere voordracht met het uitspreken van een 
formulier zou moeten worden geopend, zooals in een bepaald gekleurd 
dorp of stadje een gemeenteraadszitting moet worden geopend met 
een formuliergebed. Geen enkele docent niake zich ongerust! Maar 
hij zij ook niet te spoedig gerust, want wanneer op een cursus de 
deelnemers nooit een seconde beseffen, dat educatie verplicht, is het 
doel der volksontwikkeling niet tot zijn recht gekomen.

2. Het probleem van onze door de techniek behecrschte wereld 
moet ons hiervan doordringen, hoezeer de wereld thans behoefte heeft 
aan de persoonlijke houding van het „ik” en het „gij”, aan de „ich- 
du”-verhouding, zooals Martin Buber die noemt, waarbij men bedenke, 
dat het Duitsche „du” in ons:e taal niet geheel is weer te geven. De 
onpersoonlijke, zakelijke verhouding is door de technische ontwikke
ling van onze maatschappij overheerschend geworden; de menschen 
zeggen, dat een andere verhouding onmogelijk is geworden; de ander 
is een „es” geworden, dat wij bestudeeren, waarvoor wij psycholo
gisch belangstelling hebben, niet een „du”, tot wien wij in een levende 
betrekking staan. Dat de volksontwikkeling er toe meehelpt, de du

ig tot stand te brengen, is van groot belang. Men versta 
Hier wordt niet bedoeld een uiterlijk „du” zeggen tot elkaar
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aanspreekt, 
voordracht ? Als de film maar altijd goed 
kunnen spreken!

Volksontwikkeling veronderstelt kennis van de men- 

ontwikkelen, uitvoeren wil. Aan deze kennis ontbreekt

bijgevoegd: en de bioscoop. Maar zou 
lijke film, waarin vertolkt wordt, wat ieder 

t dan menige 
■nenschen

Eerst had ik hier l 
een zeer mcnschelijkc 
meer dialogisch werkt 

was! Hoe zou hij dan lot de

root en daardoor kunnen er j 

i>n natuurlijk zijn er vele cui 

voor anderen is 

dien de spreker uitspreekt 

steren, terwijl zij verlangen 

en hen zelf. 

- geboden in 

zeer beslist 

in bepaalde 

cursisten een meer

— dat doen wij in Nederland waarschijnlijk veel te spoedig! —hier 

wordt een werkclijk-pcrsoonlijke betrekking bedoeld, waarin de ander 

een „du", een inensch voor ons is.

Onze cursussen zijn dikwijls te groot 

persoonlijke betrekkingen ontstaan. En 

ten, voor wie dit allerminst een bezwaar is! Maar 

de voordracht veel te veel een monoloog, • 

en waarnaar z.ij, min of meer geboeid, luist 

naar een dialoog, een samenspraak tusschcn den leider 

Dit wordt door velen zoozeer verlangd en dit is zoozeer 

onzen monologischen en vermechaniseerden tijd, dat wij 

moeten heensturen in de richting van kleine cursussen, i 

stadswijken te geven, waar tusschen leider en 

persoonlijke band kan bestaan.

Toen ik met een bekend Rotterdammer eens sprak over het werk 

onzer Volksuniversiteit, zeide deze op een eenigszins hooghartigen 

toon: „Ik gevoel niet meer voor het bijbrengen van quantitatieve 

kennis", en hoewel ik met den hooghartigen toon allerminst accoord 

ging, moest ik antwoorden: „Ik óók niet!”

Tegenover de kennis van meer monologischen aard, die de radio 

geeft, hebben wij te bieden een kennis, die door den dialoog het best 

wordt aangebracht en door de ich-du-verhouding het best kan wor

den bereikt. En dan zou het blijken, dat in iedere groote stad docenten 

te vinden zijn, knap genoeg, maar geen geroutineerde sprekers in een 

grooten kring, die op deze wijze juist tot hun recht zouden komen. 

Wanneer de Volksontwikkeling meer in deze banen kon worden 

geleid, zouden wij ons aandeel kunnen bijdragen in het groote werk, 

waarvoor deze eeuw staat: het overwinnen van de daemonie, die de 

techniek uitoefent.

3. De ware 

schen, die men 

het ons zeer.

Toen Quentin Hogg in Londen schuchtere pogingen waagde, om 

voor de straatjongens iets te zijn en te doen, kwam van zijn arbeid 

niets terecht. Hij liet zijn roeping niet varen, verkleedde zich als een 

straatjongen, deed de manieren dezer lieden na, sliep met hen onder 

bruggen, won hun vertrouwen en ging hen begrijpen. Daarop kon 

hij iets voor hen doen en zijn.
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fTelkens stuit men bij moderne j 
notzucht drijft de menschen naat

nomen

De bioscoopvoorstellin 
gevangen te nemen en ai 
God behoede echter een 
(technisch volmaakter) zou

Moge het verschil niet zoo groot zijn als tusschcn dezen Engelsch- 
man en zijn leerlingen, hoe vaak zijn zij, die op de Volksuniversiteit 
hun licht komen opsteken, heel andere menschen dan de docenten, 
b.v. jonge arbeiders, onlosmakelijk verbonden aan deze door de tech
niek behcerschtc wereld! Kent men ze? Weet men, wat zij verlangen? 
Wat zij noodig hebben?

Het schijnt wel zeker, dat menschen met een langere schoolsche 
ontwikkeling geleerd hebben, te luisteren, terwijl de arbeider over 
het algemeen meer ziet. Daarom zal de film wel groote waarde heb
ben voor de Volksontwikkeling. Telkens stuit men bij moderne psy
chologen op deze gedachte: Genotzucht drijft de menschen naar de 
bioscoop, maar ook „Augenhunger".

Typisch nieuw Duitsch woord ! Prof. Dr. Robert Saupp zegt: „ Die 
Auffassung der Auszenwelt mit dem Auge ist mllhloser als mit dem 
Ohre; das schen fallt uns 'leichter als das zuhören  Die Mllhe- 
losigkeit des Genusses verschafft dem Lichlspicl seine Belicbtheit.”

Wellicht is het een parti-pris, die toch het gevolg is van onze 
burgerlijke schoolopvoeding, wanneer het ons toeschijnt, dat de dingen, 
waaraan wij geestelijk het meest hechten, langs den weg van het 
oor tot ons moeten komen: Gods Woord, verantwoordelijkheid, ge
hoorzamen, terwijl de woorden, die met het oog in verband staan, 
toch meer het onpersoonlijke betreffen, b.v. theorie, afgeleid van 
theaan (zien), dat ook in theater voorkomt. Ook werkt in onze landen 
nog de invloed der Hervormers na, in het bijzonder die van Calvijn. 
Want wij hechten zoo verschrikkelijk veel aan voordrachten en 
lezingen en cursussen en de jonge arbeiders hebben „Augenhunger" 
en willen zien, zien!

Het is duidelijk, dat de film ongeloofelijk trekt en aanspraak maakt 
op de meest hevige belangstelling van hen, die zich aan volksontwik
keling wijden. Een groot gedeelte van de tegenwoordige stedelingen 
doet in de bioscoop zijn voornaamste wijsheid op. Deze belangrijke 
technische vinding, die een zoo grooten invloed uitoefent, mag toch 
niet worden overgelaten aan de op winst beluste film-exploitanten. 
In het algemeen is het er hun om te doen, te geven, wat het publiek 
verlangt, d.i. veel romantiek, veel spannends, met een sausje slappe, 
vaak zwoele ethiek, waardoor de menschen er zoo echt tusschen ge

worden. Zij meenen soms, „gesticht" te worejen en dan is er 
zeer diplomatiek, op hun primitieve instincten gewerkt.

lingen hebben de macht, de menschen geheel 
alle andere gedachten tijdelijk te verdringen.

wereld, waarin de bioscoop nog invloedrijker 
worden dan ze thans is en waarin de goede
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cn de be- 
lecrschten' tijd.

i den film betrekking hebben, zijn ontleend aan 
■■an Dugleren. Over tooneel cn muziek en zoo- 

als onmisbaar voor echte 
Maar het nul 

cn de lilm met zijn 
door de machine bche

het waar

zijn, omdat wij ons hooghartig hebben 
cn toekomst!

fijnere geestesontwikkeling 
nog het woord 

zaarde: „Auf dein Gebiet 
rspanndienste fUr den Ver- 
rlijkc films zouden voor dui- 

behoorlijke richting leiden, verarmd ge- 
. dan den geest openstellen voor hetgeen 

langrijkste beschouwt en steeds be- 
!, d.i. de uitvoering uit onwetendheid 

tnheid, de aanraking met de werkelijke levenswaarden, 
ippelijkc, ethische cn aesthetische normen.')

filmkunst volkomen verslagen zou 
afgewend van deze macht in heden

Zelfs al zou het waar zijn, dat voor een 
voordrachten en cursussen onmisbaar blijken, dan is 
van Dr. Erwin Ackersknecht van groote wl 
der Volksbelehrung kann das Gcfllhl Vorsr» 
stand geben.” Ethisch cn religieus behoori 
zenden de gevoelens in een ’ 
voelsleven voedsel bieden, en 
de Volksuniversiteit als het belai 
schouwen zal: de echte educatie, 
en bekromper 
de wetcnschai

’) De Duitsche citaten, die op 
aanteekeningen van Moj. I. M. van Dugleren. Over tooneel 
veel meer werd in deze lezing niet gesproken: dat zij 
volksontwikkeling worden beschouwd, spreekt vanzelf, 
teekenis van den lilm zijn veel meer bestreden 
lingen van tooneelen behoort veel meer bij dezen
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Het Museum en zijn bezoekers 
door V. STEENHOFF.

TJ* r zijn aanwijzingen, dat in de laatste tijden de morcele verwaar-
✓ loozing van het Museumwezen wordt ingezien. Het is al eenige 

jaren geleden, dat de Muscumkwestie officieel aan de orde werd ge
steld, met de vorming van een veeltallige commissie, bestaande uit 
Museumdirecteuren en andere „deskundigen". We zullen ons hierbij tot 
de opmerking bepalen, dat, waar het publieke belangen betrof, naast 
die specialisten minstens evenveel leeken stem in het geding hadden 
moeten hebben. De hceren vergaderden talrijke malen; er was ook 
heel wat te beraadslagen en te zinnen op doeltreffende middelen tot 
regeneratie ~ of zooals het heette: „vruchtbaarmaking" — van het 
Museum. Men zou ook kunnen spreken van de juiste methode tot 
kunstmatige opwekking der levensgeesten in een verstijfd lichaam!

Een gebeurtenis van historische beteekenis voor het Museumwezen 
kon ’t schijnen — in zooverre dat dan een geschiedenis heeft, want 
sinds onheugelijke tijden was er niets geschied. Van werkelijker be- 
teckenis is het echter, in cultuur-historischen zin, dat niet zonder 
drang van buitenaf, de Rcgeering dit lofwaardige initiatief genomen 
zal hebben. In onzen rationalistischen tijd moest het toch eindelijk 
wel tot de burgerij gaan doordringen, dat de aanzienlijke materieele 
kosten van die instelling met ideëele doeleinden in geen verhouding 
stonden tot de afgeworpen voordeelen.

Intusschen, er is sinds iets als een keerpunt waar te nemen in het 
Museum-beheer — als ambtelijke functie.

Blijkens het zeer lijvig verslag der talrijke vergaderingen, heeft de 
commissie een lang program van vele en veelsoortige vraagpunten 
opgemaakt en... tot een theoretische oplossing gebracht. Het zeer 
belangrijke vraagstuk der tijdelijke uitwisseling van werken met andere 
Musea — buitenlandsche vooral — werd niet aangeroerd.

Mogelijk dat dit denkbeeld, zoo het al bij een enkel lid opkwam, 
nog voor te fantastisch en onuitvoerbaar werd gehouden.

't Is verheugend echter, dat sinds in die richting al enkele stappen zijn
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mkelijk is. Die 

ml' van allen.
en een blind

om hier

s en, dient

i ideeële strek k 
voor de ontwi 

rent, dat, zoo een
wel een problematisch 

illijd geweest — dus zal ’t er ’
i het voorbij met dezelfde onverst
;cten een bankgebouw langs gaat. Er is in 

opgestapeld, waarbij iedereen aan- 
:l in de renten, die het afwerpt. Kunst 

; tijden de 
wel geen 

gceste-

gedaan — de laatste met de uitzending van „onze" oude kunst naar 
Londen. We kunnen daarom deze zijde van het vraagstuk — waar
over ik jaren geleden reeds schreef in het Handelsblad — laten rusten, 
verwachtend dat van uit Londen of Parijs ons ook eens iets van be
lang wordt toegezonden om hier eveneens daadwerkelijk te ervaren, 
dat zoo'n uitwisseling in hooge mate kan bijdragen tot bevordering 
van het Museumbezoek en, dientengevolge, tot aanwakkering van den 
kunstzin.

We beginnen nu liever bij de behandeling van het onderwerp van 
honk af, met de vraag: wat is een Museum. Niet zooals de meesten dat 
begrijpen als een openbaar gebouw, waarin kunstschatten uit het ver
leden worden bewaard en dat dus voor iedereen toeganli 
instellingen zijn duur in ’t onderhoud, wat ten laste kom 
Maar, er is zoo’n vaag begrip van een ideeële strekking 
geloof in de heilzame werking der kunst voor de ontwikkeling van het 
volk; al op de schoolbanken ingeprent, dat, zoo een iMuseum dan al 
niefeen noodzakelijk kwaad, toch wel een problematisch goed is te 
achten. Een Museum is er altijd geweest — dus zal ’t er wel moeten 
zijn! En de meesten loopen het voorbij met dezelfde onverschilligheid 
als een onwetende van effe< 
een Museum echter óók kapitaal 
spraak kan maken op zijn aandeel 
is immers „gemeengoed” en, omdat sinds de praehistorischc 
kunstbeoefening onafgebroken werd voortgezet, hoeft het \ 
nader betoog, dat ze door de menschhcid wordt gevoeld als een 
lijke behoefte en e en onmisbare bron tot levensvreugde. Van dat stand
punt uit genomen is een Museum te beschouwen als een leerplaats en 
een ontspanningsoord. Indien de tweede kwalificatie wat ongerijmd 
mocht lijken, zou ik het nog sterker willen uitdrukken en zeggen: in
dien het niet als een ontspanningsoord wordt gevoeld, kan het ook 
geen leerplaats zijn. We hebben het over een kunstmuseum en niet 
over een technisch- of natuurkundig Museum — al kan ook hierbij be- 
trekkelijkerwijze nog van ontspanning (in den bedoelden zin) te ge
wagen zijn. Er is alleen het verschil, dat een natuurkundig Museum a 
priori — hoewel niet uitsluitend — van belang is voor een bepaal
den groep van menschen, terwijl een kunstmuseum er voor allen is. 
Slechts in engeren zin is het een leerplaats, wanneer het beschouwd 
wordt als het aangewezen studieveld voor kunst-wetenschappelijke 
snuffelaars, of de specialisten in de kunst-geschiedenis. Maar voor die 
studiemenschen, meerendcels, is het dan weer niet een ontspannings
oord, gelijk ik hier te verstaan wil geven. De zin waarin ik hier zoo
wel leerplaats als ontspanningsoord wil verstaan, kan misschien ver-
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>er te zijn!
: eigenschappen

duidelijkt worden door aanhaling van de kindcrleus: „mijn spelen is 
en mijn leeren is spelen’’. Ontspanning door Museumbezoek 

dus, nog wat anders 'begrepen dan het zich ainuseercn met het be
kijken van grappige tafereeltjes op de schilderijen van Jan Steen of 
Troost. Ontspannen is het loskomen uit een verstrakking, die dreigt 
tot een staat van verstijving over te gaan; hier is het bedoeld als een 
loskomen uit de knelling van den dagelijkschen sleurgang, een opheffing ~ 
of weldadige opleving zooals plotseling een grauw vlak kan opblinken 
onder een vleugje licht, dat er over strijkt.

Waarschijnlijk klinkt het minder vreemd als een concertzaal ook 
een ontspanningsoord wordt genoemd (om hier nu niet te spreken van 
de bioscoop). Maar nog valt er te onderscheiden tusschen doorleefde 
oogenblikken van opgewektheid en opgetogenheid. Zooals de gretige 
kijkers naar de grappigheden op schilderijen van Steen en Troost in 
een pleizierige stemming raken, kunnen concertzaalbezoekers uit pure 
opgewekheid met de voeten gaan trappelen bij het luisteren naar een 
marsch van Sousa. Opgetogenheid echter onderstelt het ondervinden 
van een mildere en diepere aandoening, zooals die veroorzaakt kan 
worden door een symphonie van Beethoven bijv.

Een ieder kent die oogenblikken, hoe zeldzaam en vluchtig dan ook, 
waarin men buiten zich zelf raakt, maar in werkelijkheid toch binnen 
zich zelf treedt. De meesten geven er zich geen rekenschap van, of 
zijn er zich nauwelijks van bewust.... misschien zijn zij daarmee in 
het voordeel boven veel intellectueel-ontwikkelden.

In het Rijksmuseum kwam ik cens in aanraking met twee bezoe
kers, mij onbekend (maar, zij ’t onpersoonlijk, mag geen enkele be
zoeker door een Museumbeheerder als een vreemde worden aangezien) 
die nogal met aandacht en plezier naar al die schilderijen aan de 
wanden keken. Een van dat tweetal bleef langen tijd stilstaan voor 
een schilderijtje van Cuyp, dat voorstelde een os, staande nabij een 
stal. (Als ik dien man nu was gaan vertellen, dat dezelfde os, pre
cies zóó, staat op een schilderijtje in het Brusselsche Museum, echter 
niet buiten maar binnen de stal, had dit hem, als kunstwetenschappe
lijke bijzonderheid, al bitter weinig kunnen schelen en, had ik hem 
zelfs hinderlijk afgeleid). Wat hem dan toch tot dit schilderijtje zoo 
in ’t bijzonder aantrok?

’t Werd me duidelijk, toen hij me vertelde veekoop<
Hij was vervolgens zoo welwillend me op verschillende 

van dien os, in zijn hoedanigheid van slachtvee, uitvoerig te wijzen — iets 
wal mij, als niet-vakman, weer minder schelen kon! Hij bleef echter voor 
zich zelf en zwijgend, op het schilderijtje nog wat doorkijken en be
merkte toen de koe, die wat mcer in den achtergrond lag. Die nuch-
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nadien niet meer naar 
maar zelfs in dat geval 
hij builen weer eens aan 

dan ook, een reflexwerking was 
<ad bij ’t bekijken van dat schil-

1

tere zakenman raaide daai'bll Wiuuviiipel In ui'li wal mijm««'<-ride «tem
ming. zoon Is me bleek lilt ♦l|n woorden ■ cu den loon daarvan — • 
-kijk, precies nis zoo’n hvvM Inillvii lu de wel liail ligg‘’n •" I *’i w1"' '^u* ,n 
dat schilderijtje gaan niuivuelvu de lyi'lm'lu1 idcnimmg, daarin uitge- 
drukl; als zal.nm.iH «•«»,»' hy hmttu “bh ••ril netleden.. bmten zijn huid 

als ’t 'vare, maar als mms. h ' n iw^enhlih gekeerd in zijn binnenste.
Daarmee zijn wc er natuurlijk niet I Die vevk<iop«r-kuii*tbe*chouwcr 

stond bij het ervaren van die vluchtige innerlijke v- : t> «<l'ring, nog 
maar aan ’t allereerste begin van 'zijn.... esthetische opvoeding en 
eigenlijk was dat schilderijtje slechts aanleiding lol het kortstondig 
optlikkeren van in hel onderbewuste sluimerende emotioneel© erva
ringen. Doch daarmee kan hij als de verpersoonlijking van de massa 
der Museumbezoekers gezien worden. En dan is dit liet voornaamste: 
er was contact gekomen; hij had tic ontspanning genoten zooals we 
hier bedoelen en het komt er nu maar op aan, de lust daartoe levend 
te houden of aan te wakkeren, waaruit dan weer vanzelf ontstaat 
de begeerte om nader te leeren kbnncn.

Het is zeer goed mogelijk, dat de man 
een Museum (of kunst) heeft omgekeken, 
mogen we aannemen, dat er later, wanneer 
’t vee monsteren was, er, hoe vaag d. 
van wat hij innerlijk ondervonden ha< 
derijtje.

Ik heb echter die toevallige ontmoeting hier opgehaald om 
toogen, dat ieder mensch ontvankelijk kan zijn voor de openbaring 
in het kunstwerk, dat hij er inee in contact kan komen ~ als die 
veekooper — op bet gelukkig psychologisch moment. Van die onder
stelling moet dan ook wel zijn uitgegaan bij de oprichting en in stand
houding van die instituten voor de geestelijke volksontwikkeling. 
Anders zouden de aanzienlijke kosten, daaraan besteed, niet te wet
tigen zijn ! De reorganisatie van de musea moet derhalve in het 
grondbeginsel, dat ieder mensch elementair kunstzinnig is aangelegd, 
haar richtsnoer \ inden. De aangewezen weg is dus om ten eerste 
een Museum aanlokkelijk te maken, dAn de belangstelling gaan 
houden en het vau daaruit, als consequent gevolg, instructief te 
werken. is daartoe «en uitvoerig program van werkzaamheden 

te luakeu, maar hoe taktis<li en doeltreffend het in theorie ook 
scUijoee^ -de essentieel*.- resultaten kunnen eerst verwacht wor

den ,iu -d« praktijk z-elk Oodar du uitvoering en de toepassing van 
<ie U»^4’^'4udc «.iddeho 7-u\, «Is op feller terrein, de scheppende macht 

vimiuit, on wel, naar «Ie mate van de geest- 
db’.iW ’w lunh bij den beheerder. De eerste ver-
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aan ze alle te houden, ze ergens op te hangen, zoodat 
during onder zijn oog waren totdat hij, mogelijk, er <  
raakte — dat is, tot hij zelf ging inzien het minderwaardige 
kunstgehalte. Want uiteraard (indien werkelijke kunstzin hem dreef

zoo eenvoudig i 
daarmee de best

ontwikkelden, al sinds lang heel weinit 
op zich zelf al een afwijking van de trj 
welke ook een Museum belang 
kunst-historische documenten, i 
„meesters" (die dikwijls beter 
overgclaten 1). Die schifting i 

in de oplossi
ste keurmeesters belast! Want het komt 

vast te stellen wat

loeg zijn, om 
irtnee de pers 

worden 
leercn zich zelf te

cischte is daarbij te trachten in contact te blijven met het publiek 
— het voortdurend bestudceren zooals het reageert op de kunst
werken, uitgaande van de opvatting, dat de massa het Museum be
zoekt met de onuitgesproken vraag, of den instinctmatigen wcnsch, 
naar voorlichting. Het publiek moet als ’t ware in hem een voor
ganger voelen in kunst-genieten.

Om het Museum aantrekkelijk te maken — of er bij de bezoekers 
den animo tot zien in te brengen — werd allereerst een schifting 
der collcctie’s dringend noodig geacht. En met recht, want het pak
huisachtige karakter van de Musea maakte ze zelfs voor de meer 

ig aantrekkelijk. Dit beteekende 
>an de traditioneele opvattingen, volgens 
cigrijk zou zijn om de aanwezigheid van 
of de vertegenwoordiging van zeldzame 

aan de vergetelheid konden worden 
is echter ook weer een probleem en niet 

sing als het kan lijken, zelfs al werden 
niet alleen 

op aan om vast te stellen wat meer of minder kunstwaardig is, maar 
ook om een keus te doen van werken, die dienstbaar kunnen zijn aan 
de opvoedende strekking. Vooral het denkbeeld van een select Mu
seum, dat alleen te aanschouwen zou geven „de toppen der kunst" 
(zooals het heette), gaf blijk van weinig paedagogisch inzicht. De 
„vruchtbaarinaking" zou daarmee het doel voorbij streven!

Een Museum is er niet in de eerste plaats voor kunstwetenschappe
lijke vorschers, maar evenmin uitsluitend voor esthetische fijnproevers !

Bovendien, waar zijn „de toppen der kunst" en wie zal fijn-keurend 
genoeg zijn, om dat nu eens definitief uit te maken? De massa zou 
daarmee de persoonlijke meening van menschen „die er verstand van 
hebben” worden opgedrongen; maar onder taktische leiding moet ze 

leeren — of wel gelegenheid vinden zelfstandig haar 
onderscheidingsvermogen van gradueele kunstwaarden te ontwikkelen.

Er kwam eens iemand bij me met een aantal schilderijtjes, hier en 
daar gekocht, als basis van een collectie, die hij wilde aanleggen. 
Hij wilde graag weten welke exemplaren daarvoor in aanmerking 
konden komen en welke niet. In totaal genomen was het echter niet 
veel zaaks, dat hij liet zien! Ik vroeg hem of hij die schilderijtjes 
werkelijk mooi vond en op zijn bevestigend antwoord raadde ik hem 

alle te houden, ze ergens op te hangen, zoodat ze bij voort- 
onder zijn oog waren totdat hij, mogelijk, er op uitgekeken 
— dat is, tot hij zelf ging inzien het minderwaardige aan
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— zooals liet me wel (oeschven) ♦uu hl| li>vrgi“i'ig“r In «'«'» Moscum 
cider'») rondzicn en <lrtarmvi' gi'lcldvlilk «l|n kijk »»p kunst »«»•wikkelen.

.Met dit al is geenszins liediiclil, dut • bezoekers in h«-t .Museum 
maar aan hun lot van hulpvli>i>»i' runilli Ijki'rs moeten word«-n overge- 
laten en dat het voliloendi* in lu| di> plantnltig der kunstwerken zekere 
cischcn van rangorde — nam' ll|dporlii'l) en „M'lirtlvn" — smaak
volle schikking in richt te nemen, Zij moeten er aanleiding kunnen 
vinden tot het opmerken «Ier lietrekkelijkr belangrijkli<:i<l 
ten opzichte van het andere, lot het onderscheiden van 
schijnlijk tot het wezenlijk kunst waardige.

Zoo kan bijv, de productie van de Reinbrandl-lecrlingcn dienen, 
te komen tol een diepere kennis van Rembrandt's kunst zelf.

Zoo is. om een afzonderlijk voorbeeld te noemen, het schuttersstuk, 
gedeeltelijk door Evans Hals en door Codde geschilderd, (in het Rijks- 
museum) voor een vergelijkende sludieoefening zeer aan te bevelen.

Het heil van mnseumbezoek onder geleide mag zeker niet ontkend 
worden — doch slechts in beperkte mate en ook, onder zekere voor
waarden. Want alleen kan de leek door den „deskundige" voorlichter 
worden geleerd zich zelf te leeren kunst te zien — zooals ook schilder
en teckenonderwijs er op gericht moet zijn den leerling op den weg 
te leiden tot het zelfstandig ontwikkelen van zijn eigen talenten. Het 
gebeurt echter dikwijls, dat de aankomeling de wijze van opvatting 
en doen van den meester tot de zijne maakt — of zich aanwent — 
zooals de museumbezoeker-onder-geleide meent kunst te zien, waar 
die hem slechts is aangepraat.

Alweer zal zoo’n voorlichting het meest vrucht dragen, wanneer erbij 
de drang aanwezig is om anderen deelgenoot te maken van eigen 
geestdrift voor het besproken werk.

Die voorlichting zal dus eerdcr opwekkend dan onderrichtend 
zijn; zelfs de meest welbespraakte voelt wel eens de onmacht zijner 
«'oorden — of wel een schuwheid, omdat zijn hoorders allicht op 

kunnen gaan vcrkceren zélf te zien. Het kan

lande is ge
erlijk zelfs.

zijn gezag in den waan
ook hier gelden: „woorden wekken, maar voorbeelden trekken” 
het dan eenmaal bereikt is, dat die aantrekkingskracht gaa 
maakt, wordt nadere uitlegging overbodig en soms hindet 
Vi’at door eigen aanschouwing aan- en doorvocld wordt, blijft eerst 
geestelijk eigendom.

Het zijn er achter uiteraard slechts enkelen, die door een deskun
dig geleide gebaat ku»»xc» zijn. Du massa «Ier bezoekers heeft zich 
zelf tercclrt te viude» i» de» van kunstwerken, die echter in
ifaun vx.ra«:U*ód<adM-.id dankbar» stof biedt lot leerzame verge-
Ajjkcude /#»£»< hikliing der kunstwerken zal dus zoo-
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Museumcollectie kunstwaardig ge- 
mag ook niet roerloos zijn, 

tlheid vergelijkingsmateriaal.

danig zijn, dat de bezoeker daaruit zelf zijn rondgeleide kan vinden. 
Een aanschouwelijk onderricht zonder woorden! Een demonstrecren, 
uitsluitend met de middelen, waarin alle redematig betoogen en uit
leggen kracht van bewijs zoekt: de aanschouwelijke voorstelling. Maar 
de plaatsing moet dan ook daarop berekend zijn, met systeem en op
voedkundig inzicht. Om tot verdiepend aanschouwen te prikkelen, moet 
de bezoeker de schilderijen niet altijd op dezelfde plaats terug vinden 
— zoodat hij ze nooit eens anders en vooral, in vergelijking met 
andere, ziet.

Het is niet voldoende, dat een 
schift en behagelijk gearrangeerd is, ze r

Het Museum bevat een kostelijke hoeveel 
waarmee gewerkt moet worden.

Het meest doeltreffende middel tot vruchtbaarmaking van een Museum 
(en waarmee tevens zijn gemummificeerde karakter radicaal zou ver
dwijnen) is dan een permanente her-groepeering der kunstwerken. Het 
onderhoudt den lust tot kijken —• het is tevens en vooral instructief, 
omdat de Museumbezoeker dan telkens opnieuw aangespoord wordt 
tot het maken van vergelijkingen. De groepeering zal gesystematiseerd 
moeten zijn overeenkomstig de bedoeling om te doen uitkomen de onder
linge verhoudingen der kunstwaarden en der kunstsoorten en ook, om 
uit de onderscheidenheden het chronologisch overzicht, als een beeld 
van levend gebeuren, aanschouwelijk te maken. Het zal zijn alsof de 
Museumbeheerder een doorloopend College geeft, zonder zelf gezien 
of gehoord te worden. Tot in ’t eindelooze is er dan te combineeren, 
met het naast elkaar plaatsen van tegenstellingen en associatie's — bijv, 
binnenhuizen uit de 17e eeuw naast die uit onzen tijd — nemen we 
een schilderij van P. de Hoogh naast een van Neuhuys; landschappen 
van v. Goyen of Ruisdael, in de omgeving van die der Haagsche School; 
in den sfeer van het tegenwoordige, maar zoo wijd verschillend van in
houd, ondanks uiterlijk overeenkomst: „Alleen op de wereld” van Israëls, 
naast het schilderij: „de Aardappeleters" van Van Gogh uit zijn Hol- 
landschen tijd. Dit zijn maar énkele voorbeelden uit de tallooze; maar 
alweer, wanneer volgens dat systeem, uitgaande van de leer: „door 
vergelijking leert men de dingen kennen", een plan van werkzaamheden 
mocht worden opgesteld, zal het uit de praktijk blijken, dat het plan 
steeds voor uitbreiding vatbaar is.

Allerlei aangelegenheden, ook van technischen aard, zijn er bij de 
kwestie der Museumreorganisatie nog aan te roeren. Maar, de hier 
aangeduide methode om het publiek —■ zoowel het minst ontwikkelde, 
als het in kunstkennis meer gevorderde deel — bij voortduring te prik
kelen tot Museumbezoek, lijkt me wel de meest doeltreffende.
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Waarom een Vrijzinnig-Christelijk Lyceum? 
door F. KLEIJN.

I 3

u op den weg van vrijzinnige protestanten 
ïeldheid in ons 

voorbereidend hooger
groot dagblad, dat 

een man als wijlen 
voorlegde, of de heeren ook dachten

volk, ook op het gebied 
onderwijs, nog te ver- 
aan de voorbereidende

Dr. C. Lely) de kloeke 
aan vrijzinnig-christelijke

■

i

Want niet alleen kan daardoor de kijk op kunstwerken zich ver
scherpen en bijgevolg het esthetisch genieten verhoogd worden, maar 
ook de blik verder doen weiden over tic kunstontwikkeling, als een 
onafscheidbaar deel van den algcinccnen groei der mcnschelijke cul
tuur. Het zal dan ook velen duidelijk worden, dat het ongerijmd is 
te klagen over zekere — schijnbare — achteruitgang bij het tegen- 

'ige kunstbedrijf, ten opzichte van dat uit het verleden. Ze 
loeren inzien, dat alle nieuwe kunstvormen noodwendig moesten 

ontstaan uit ieder tijdsmillicu, dat ze altijd dc manifestatie beteekenen 
van de zich altijd naar het uiterlijk wisselende, maar in den kern zich 
zelf gclijk-blijvendc levenswil.

' | 'oen er wat ruchtbaarheid gegeven werd aan het feit, dat men in 
den Haag plannen had om tot stichting van een Vrijz. Chr. Lyceum 

over te gaan, is er onder de vrienden van het openbaar-neutraal onder
wijs, onder wie men ook zeer vele vrijzinnige-protestanten aantreft, een 
begrijpelijke verwondering of ontsteltenis gewekt. En allicht zal de 
vraag gerezen zijn: Ligt het nu 
om het sectarisme en de verdeel 
van het middelbaar- en 
sterken? Ja zelfs was er een 
commissie (onder welke 
vraag vc_.!_D2-, 2_

Het mag daarom wel een welkome uitnoodiging heeten, die tot mij 
kwam, om in dit tijdschrift iets weer te geven van de motieven, die 
tot de oprichting hebben geleid.

Voorop sta dan, dat hetgeen hier volgt wel voor een deel weergave 
is van wat in een bepaalde groep menschen leeft, maar dat niettemin 
het geheel als een persoonlijke beschouwing moet worden beschouwd. 
In den kring der Vrijzinnige Protestanten heerscht ten aanzien van de 
noodzaak om bovengenoemde school op te richten geen eenstemmigheid.

Wel echter is een verandering in de houding van Vrijzinnig-Prote- 
stanten tegenover het neutraal-openbaar onderwijs merkbaar. Zoo is 
o.m. op het laatst te Utrecht gehouden Vrijzinnig-Hervormd congres 
gebleken, dat men bezig is zich op deze verhouding op nieuw te be
zinnen en een der voormannen uit die beweging schreef, dat deze vraag 
hen in de- komende jaren wel telkens weer zal bezig houden.
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van alles meer, 
zijn. Men ver-

kringen 
is de be

gesproken van een radicale wijziging in de gedragslijn, 
toe tegenover het openbaar onderwijs is aangenomen, 

van dat Lyceum aan het licht kwam, Wat ligt

Zelfs is er 
welke tot nu 
die met de stichting 
hier nu achter?

Het eenvoudige antwoord zou kunnen zijn: In onzen tijd verandert 
zoo veel in de opvattingen, waardeeringen en beschouwingen der men- 
schcn, ook inzake opvoeding en onderwijs, dat het geen verwondering 
behoeft te wekken, indien er velen zijn, die geen genoegen meer kunnen 
nemen met ondcrwijs-instcllingen, die nog gebonden zijn aan een wet 
en een grondslag uit een tijdperk, dat geestelijk nog al afwijkt van 
het tegenwoordige. Dat nu juist in ondogmatische, vrijzinnig-religieuse

t deze wijziging zich voltrekt, ligt in de rede — immers daar 
>ewuste erkenning en aanvaarding van het dynamische element, 

ook in de wereldbeschouwing. De vraag, die hier onmiddellijk aan 
vastgeknoopt wordt is deze: In welke richting heeft zich nu die wijzi
ging voltrokken, waardoor als consequentie het verlangen naar een 
eigen inrichting van middelbaar- en voorbereidend-hoogcr onderwijs 
ontstaat? En dan wil ik trachten in het kort eene aanduiding te geven 
van wat zich gewijzigd heeft le in den algemeenen tijdgeest, 2e in de 
vrijzinnig-protestantsche wereld, 3e in het gezin en de verhouding tot 
de school.

I. Het dunkt mij onmogelijk om een eenigszins juiste en beknopte 
aanduiding te geven van wat onder den geest van onzen tijd wordt ver
staan. Naast een fel realisme, de nieuwe zakelijkheid, de mechanisatie 
van het leven, de geldhonger enz., hooren wij ook spreken van een 
grootere waardeering der religie, van een verzet tegen de verzake
lijking en mechanisatie, althans van een worstelen om van deze niet 
geheel het slachtoffer te worden. Daar is de strijd „om de ziel”. Namen 
noemen van denkers en schrijvers, die bij dat verzet en in dezen strijd 
aan de spits staan, mag overbodig genoemd worden. Ik herinner er 
slechts aan, hoe een man als Walther Rathenau in dat opzicht voor 
velen representatieve waarde heeft. In den tijd, dat het openbaar- 
neutraal onderwijs, of beter wellicht het beginsel der negatieve-neutra- 
liteit in onderwijs en opvoeding oppermachtig was, was er een andere 
waardeering van de (natuur-)wetenschap en van de wijsbegeerte (me- 
taphisica), dan nu. De veronachtzaming of verachting van de meta- 
phisica (gedachtenspinscl!) is aan het afnemen, bij herleving of ont
waking van „das metaphisische Bedllrfniss”. De waardeering van het 
natuurwetenschappelijk denken is niet in geringschatting veranderd, 
maar is binnen juistere grenzen teruggebracht.

Langs dezen weg verwacht men geen verklaring 
De herleving der Kant-studie mag hier een bewijs van
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van de natuurwetenschap geen antwoord meer op vragen, die 
zij krachtens haar werkwijze en aard niet vermag te geven. Hiermee 
gaat ook gepaard het toekennen van een geringer aandeel der „kennis” 
in de ontwikkeling van den mensch, d.w.z. van de mcnschelijke per
soonlijkheid of het karakter. „Veelheid vain kennis is n og wijsheid 
niet, maar wijsheid is de zuivere structuur der ziel” zeggen velen van 
Eeden na.

Er is een andere psychologie gekomen, waarvoor de psychologie 
„ohne Seele" plaats heeft moeten maken. Kortom het positivisme heeft 
terrein af moeten staan aan het idealisme en de ratio heeft de in
tuïtie naast zich gekregen. Gevoel en verbeelding zijn als waardevolle 
elementen van het bewustzijnsleven erkend. Deze dingen hebben na
tuurlijk ook invloed gehad op het Vrijzinnig Protestantisme.

II. Vóór een halve eeuw deelde dit nog het optimisme inzake de 
vooruitgang der menschheid, ook in zedelijken zin, langs den weg der 
haast uitsluitend verstandelijke ontwikkeling, hoewel twijfel dienaan
gaande ook wel werd uitgeproken. Het geloof in „de vooruitgang" had 
een religieus karakter. Theologisch ging men te werk volgens de me
thode der natuurwetenschappen — en deze werd als de cenig juiste en 
wetenschappelijke verdedigd. Nuchter was de sfeer. Weinig of niet 
mystisch. Bovenal moralistisch. Nog niet zoo ver achter ons ligt de 
tijd, dat de vraag naar de eenheid onder de vrijzinnig-protestanten 
en naar den inhoud of het object van hun geloof beantwoord werd 
met: wij gelooven allen in „het goede,” Wie een bloemlezing uit de 
heilige-schriften en de wijsheidsliteratuur als Hugenhollz’s Levenslicht 
uit vroeger eeuwen aandachtig beschouwt, heeft niet veel moeite om 
den maatstaf te ontdekken, naar welken de keuze geschied is en zal 
het bovenstaande bevestigd zien. Er was een grootc verwantschap 
met de liberale levensbeschouwing dier dagen en men had zijn „con
tacten” met de cultuur. „Neutraal" beteêkende voor onderwijs en op
voeding: in aansluiting met de bestaande zede aankweeken van „maat
schappelijke deugden” en het buiten beschouwing laten der vragen 
van wereld- en levensbeschouwing, hetgeen dan meestal neerkwam 
op de erkenning van de liberale-levensbcschouwing als de eenig „weten
schappelijke" en bij den verlichten mensch passende. Ik veronderstel, 
dat het woord „liberale-levensbeschouwing” door de lezers verstaan 
wordt.

Voor zoover die levensbeschouwing in de pc!?.l. 
kwam, gingen de vrijzinnig-protestanten met deze pol 
„De modernen behooren van nature tot de libero 
„de Hervorming" in 1877. Het feit, dat vrijzinnige-protestanten 
politiek verspreid zijn over de lijn, die loopt van
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opvoeding 
sch in de 

vanzelfspreker

:*gaan.
de jongere generatie, wortelend in een anderen tijd, heeft 

ragen tot wijziging der algemeene mentaliteit in dezen kring, 
onbewust van het feit, dat men hiermede inging tegen de 
gevolgde gedragslijn, begon zij met het stichten van eigen 

's als de Vrijz. Chr. Studentenbond ,en de verdere Vrijz.
:ig. Bewuste wil tot bezinning op eigen bezit, verstaan 
akter naast behoefte aan gemeenschap en roepings- 

het besef, dat 
-voering, die uit de eigen religieuse beginselen 

hetgeen 
die

van de thans opgroeiende jongen 
grootere plaats in dan bij de vroegere generatie.
en vereenigingen houden hen vast in het school- of

nu ook gelden in de opvoeding en in het bij- 
van den jongeren mensch in de puberteitsjaren, 

rotestantsch gezin zal men vanzelfsprekend erkennen, dat 
: opvoeding een belangrijk opbouwend element is. Daar- 

zal het wenschelijk zijn, dat de jonge mensch, in den bewogen 
zijn wording, in eene omgeving leeft, waar de ontwakende 

gevoelens en verlangens niet moeten worden terug- 
ziekelijken, achterlijken, of bijkomstigen aard worden

christelijk historisch toe, bewijst dat er nog al wat veranderd is.
Nu raak ik aan het heel verwikkelde verloop, dat in den boezem 

van het vrijzinnig-protestantisme de houding tegenover de cultuur en 
wat met deze samenhangt genomen heeft. En ik stip dan ook slechts 
enkele punten aan.

Ie. De „contacten” met de cultuur zijn geringer. Politiek beteekent 
het vrijz. protestantisme weinig of niets. Wil het daarom in het geheel 
onzer geestelijke samenleving iets beteekenen of verwezenlijken kunnen 
van eigen waarden, dan zal het ook naar veler oordeel eigen organi
saties, „kanalen” moeten hebben.

2e. Het vrijz.-protestantisme is ook religieus anders gew< 
het woord vrijz.-protestant of vrijz.-christelijk vrijwel geheel h< 
woord „modern” heeft vervangen, wijst op een sterker besef , 
historisch verband en een meer omlijnd karakter. Er is grooter p< 
tiviteit. Men spreekt ook wel van de religieuze verdieping, die het 
heeft ondct*£

3e. Ook 
veel bijgedrag 
Deels nog Oi 
tot nu toe gevolgde 
organisatie’s als de 
Chr. Jeugdbeweging 
van het eigen karakter naast behoefte aan gemeenscha) 
gevoel waren hier de beweegredenen. Daar was ook h 
de levenshouding en 
voortvloeide, wel vaak sterk afweek van hetgeen in breede kringen 
werd voorgestaan. Er waren eigen idealen, die terwille „der neutra
liteit” niet zoo gemakkelijk werden prijsgegeven en men verdroeg niet 
zoo zonder bezwaar, dat deze als bijkomstig of van geen waarde 
beschouwd werden.

III. Dit doet zich 
zonder in de opvoeding 
In een vrijz.-pr< 
de religie in de

tijd van
religieuse vragen, , 
gedrongen, of van 
beschouwd.

Nu neemt de school in het leven 
en meisje een

Schoolclubs

worden. Dat 
het vroegere 

1 f van
rakter. Er is grooter 

de religieuze verdieping,
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gedifferenti- 
ling van 
wellicht 

van een dieper 
: behoefte.

een ander milieu en sterker 
: zou dan het gezin moeten zijn 
>r het gezin wordt het steeds 
ï lijn in de opvoeding hunner 
steeds zwaarder taak gesteld. 

>ote stad, mist vaak de rust, de 
den eigen stijl 

aan invloed 
jebondenheid 
e gezinssfeer

hlawewdww. Hv arwib^dr Itu litd #i;hi 
l»v*vh>»w\\ dvv \ \'Vsvlullvudv‘ jiedHIWIk «Iw- Iw
kvn. Invu^cu uwdu dM W Vrtrtk velt 
• Mvvv-' xuu dv vu dw \»Hi l»t‘l

<***' UWtt (u du sIuiIpk iIp khidcrrn wit gezin- 
mpu «WAM mvu w «iyt UAU d»Wl"i »l»‘ «Wl'tllM Irnld, I >!•■ meerderheid 
hcvft vx'U jpvoUm UW k‘vd up du giHtuhiU'a l««w liouv/ingen van den 
gemiddelden ks'Uutg Sb'vlw' pevxmmliiljimlrii zijn niet w,<, talrijk. Het 
upVOediugsiHWÜXUUl *vll' hwÓ Wil \VUlllllijlll,ll gl’Glidolag, waarbij ncu- 
tralitcit gebeden is. Nu kuu uum die „iii’iili’alilell'' op verschillende 
wijze vcrstAAU, Ken leeruur, dir Wil l’cllgiruor prrsmmlijklieid is, kan 
soms lu religieus upmeht vuur Wi> onludr leerling bijzonder groote 
bclvekenis hebben. Maar het is geen regel ~ en blijft binnen vrij 
enge grenzen. Ik meen dan ook te mogen zeggen, dat dc wereld, waarin 
de leerling aijn dagen doorbrengt, er eenc is, waarin het religieuse niet 
meedoet — en waar eerder een negatieve dan een positieve tendentie 
ten opzichte van het godsdienstige leven is.

Dit zou minder bezwaarlijk zijn, indien 
invloeden daar tegenover stonden. Dat 
— en is het ook nog wel. Maar voor 
moeilijker. Ouders, die een bepaalde 
kinderen willen, zien zich voor een 
Het moderne gezin, vooral in de groc 
gebondenheid en den tijd die voor het vasthouden 
bij zoo grooten weerstand noodig zijn. De school heeft ; 
gewonnen — het gezin daarentegen heeft bij velen aan ge 
verloren. Vandaar het verlangen, dat de schoolsfeer en de 
elkaar wat naderen zullen.

Dat zal mi niet moeten geschieden, doordat het gezin afstand doet 
van waarden, die het van essentieel belang acht, maar doordat in de 
school bewust iets wordt ingedragen van wat in het gezin leeft. In 
een tijd, waarin een vrij algemeen aanvaarde levenszede was en het 
verschil in levensbeschouwing en levcnsvocring der verschillende per
sonen en groepen in onze samenleving niet zoo groot was, was deze 
behoefte niet zoo sterk. Maar nu kwamen dc vragen der ouders naar 
een school, die a.h.w. dichter bij het gezin stond.

Rcsumeerende kom ik dus tot dc volgende punten:
Ie. Bij groot verschil in levensbeschouwing, die onze 

eerde samenleving laat zien, is er toch een bewuster erkennin; 
de waarde der religie voor het persoonlijk leven, nis gevolg v». 
van een geschokt geloof in dc almacht der wetenschap, ' 
besef van het „mysterie" en een sterker mctaphisische
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De school zal niet een „kerkelijke” school zijn. Ook is het niet de 
bedoeling om de leerling in een bepaalde leer op te voeden. Er is 
alleen het pogen om leerlingen uit bepaalden kring bijeen te brengen

> leeraren, die de bedoeling der school aanvaarden 
ij in hun persoonlijk leven verwante tendenties 
hebben.

hier dan nog een enkel woord volgen, dat tevens 
op vragen, die bij lezing van het bovenstaande

onder leiding van . 
kunnen, omdat zij 
gelijke „idealen” h>

De ontwikkeling, die het schoolwezen na de laatste schoolwetten 
heeft genomen, maakt, dat het oude ideaal van de ééne school voor 
alle gezindten niet meer voor vervulling vatbaar is. Gesteld, dat het 
in dezen tijd bij andere wetten mogelijk geweest ware.

Indien men deze school als „secte-school” ziet en ook als een ver
enging, dan kan men dat doen. Maar misschien is het denkbaar, dat 
men de mogelijkheid van een andere visie overweegt. Immers hier is 
het streven de school een bepaald karakter te geven, dat naar ons 
oordeel geboden is in dezen tijd. Dit karakter wordt mede gevormd 
door toevoeging van een element en het rekening houden met psy
chische factoren die in den opbouw der persoonlijkheid een belang
rijke, zoo niet centrale, plaats innemen. Daarom is er eerder van 
verruiming, dan van verenging te spreken. Dat binnen het kader van 
deze school ook genoeg gelegenheid is tot aanraking met en toetsing 
van inzichten met anders-geaarden en dat ook hier gelegenheid is 
kennis te nemen van andere levensbeschouwing, dunkt mij niet te

2e. In den kring der Vrijzinnige Protestanten is zoowel het besef 
een eigen nuance van christelijk leven te vertegenwoordigen als een 
sterker rocpingsgcvoel tegenover mensch en samenleving groeiende.

3e. De gecompliceerdheid van het moderne leven en de grootc con
trasten in de levensopvatting maken de gezinstaak zwaarder, terwijl 
het gezin op zichzelf minder gebonden is.

Dc groeiende macht van de school staat hiertegenover.
4c. Inzake de opvoeding gaat dan ook groote aandacht uit naar 

de rijpere jeugd, wier leven verrijkt en verzwaard is. Vanuit reli
gieus gezichtspunt kan men het niet langer goed achten het religieus 
element geheel uit te schakelen, wat gelijk zou staan met een roeping 
verzaken.

5c. Daarom kan men er niet meer in berusten om ter wille van 
hen, die het religieuse element niet willen, dat uit te snijden. Immers 
dan wordt men gedwongen een hoog goed prijs te geven, terwijl van 
andere zijde daartegenover niets wordt opgeolferd, noch teruggegeven.
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TAe Lager Onderwijswet van 1920 heeft Nederland een gt 
nieuw instituut doen kennen, de Oudcr-Commissie (art. 20 van de ’

op het Lager Onderwijs 1920). De Ouder-Commissie is dus een offi
cieel lichaam, en in boven genoemd artikel is door den Wetgever

» der Ouder-commissies.
z uder-commi ssis.

i, waarvoor geen
ouuers niet wat anders?
de bakens niet verzetten?
: „Persoonlijk" en „Algemeen" contact.

luiten bel Schoolverband."

Een nieuwe taak voor de Ouder-Commissies?
door L. BODAAN.

ontkennen. Bovendien is hier ook de bewuste wil aanwezig niet een 
„standenschool” te stichten. De schoolgeldregcling is in aansluiting 
met de gemeentelijke en aan de ouders worden geen bijzondere ver
plichtingen opgelegd.

Daar ik geen „schoolautoriteit" ben, laat ik vragen van het leer
programma, technisch-praktische opzet, schoolinrichting en -leiding 
liggen. Dit valt bovendien buiten het bestek van dit artikel. Met 
nadruk echter voeg ik hieraan toe, dat de geest van het leerarencorps 
van bijzondere beteekenis zal zijn voor het al of niet bereiken van 
het met de school beoogde doel. De overtuiging, dat de religie een 
hoog goed is voor mensch en cultuur, zal de arbeid aan en met deze 
school moeten dragen. In hoeverre bij de noodzakelijke eisch van het 
bijbrengen der door de wet voorgeschreven kennis dit doel verwezen
lijkt kan worden, zal de praktijk uitmaken.

En tenslotte wil ik eindigen met een vraag: 2 
niet iets tot vervulling kunnen komen van wat The 
stond, toen hij in verband met de school en de religie, 
een Christendom boven geloofsverdeeldheid? Dan zou 
dieper blijken te wortelen in een belangrijk deel van 
menigeen nu vermoedt. Het antwoord op deze vraag 
aan den tijd, die voor ons ligt.

De instelling d< 
Doel dier Oude 
Oudcrvergaderingen, 
Vragen de ouders ni 
Moeten we 
Er moet zijn: 
„Jeugdwerk b«i 
Hoe dat mogelijk is. 
Het „Winter- en Zomerweek” van de leerlingen eener Rotterdamsche 

School.
De organisatie is eenvoudig. 
De Jeugd voelt voor dit werk. 
Het woord (de daad) is nu aan de Ouder-commissies — de Ouders — e.a.

„schoolautoriteit” ben, laat ik vi 
raktische opzet, schoolini 
■ien buiten het bestek 

ik hieraan toe, dat de geest
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aan de Gemeentebesturen dan ook den plicht opgelegd om aan 
Openbare Lagere School een Ouder-Commissie te verbinden.

Wie met dit nieuwe instituut nu nog niet op de hoogte mocht zijn, 
leze dan maar cens aandachtig het Koninklijk Besluit van 31 December 
1920, waarin inrichting — samenstelling — bevoegdheden, en ook de 
wijze van verkiezing dier Ouder-Commissies uitvoerig is beschreven 
en geregeld.

Voor ons doel volge hier slechts nog de mcdedeeling, dat een Ouder- 
Commissie bestaat uit vijf tot zeven leden, uit en door de gezamenlijke 
ouders, wier kinderen eenzelfde school bezoeken, gekozen, en dat als 
Hoofd tevens Voorzitter dezer Commissie fungeert het Hoofd der 
betrokken school.

Met welk doel zijn deze Ouder-Commissies nu ingesteld ?
Het antwoord op deze vraag kan kort zijn, n.I. om contact te bren

gen tusschen de leerkrachten der school en de Ouders. Met de ambte
lijke positie van den Onderwijzer en het technische gedeelte van zijn 
taak hebben de ouders zich (gelukkig) niet te bemoeien, doch wel 
mogen zij met dezen in overleg treden over alles, waarin zij belang 
stellen en wat het kind ten goede kan komen. De Ouder-Commissie 
vertegenwoordigt als zoodanig dus alle ouders der betrokken school, 
en roept dezen ook enkele malen ’s jaars in eene z.g. Oudervergade- 
ring bijeen om besprekingen te voeren of inlichtingen te geven, om - 
alzoo het contact tusschen School en Huis wat hechter^ te_ maken. 
Voorwaar, een schitterend streven, maar of het doel treft? Als 
ik zie hoe het in de Maasstad gaat, kan mij dat niet heel_erg bemoe
digen, en of het nu elders zooveel beter zal gaan? Ik durf het haast 
niet gelooven, en wel om de volgende redenen.

Zelf was ik vele jaren lid eener Ouder-Commissie, en mede door 
mijn ambtelijke taak leerde ik vele Ouder-Commissies kennen. Vrijwel 
zonder eenigc uitzondering was de ervaring van alle leden, dat op 
zeer goed voorbereide Oudervergaderingen, zelfs nadat op huisbezoek 
de ouders op de hoogte waren gebracht van het programma voor 
den te houden Ouderavond, de opkomst veelal allertreurigst was. 
En was, wat het programma bood, nu alleen door de leden der Ouder- 
Commissie uitgedacht, dan zou nog mogen worden aangenomen, dat 
hun keuze van onderwerp(en) ter inleiding en verdere bespreking ab
soluut verkeerd geweest was, maar veelal waren die onderwerpen 
door de ouders zelf opgegeven. Op dien regel, dat de belangstelling 
der ouders veelal ver beneden het vriespunt bleef, was echter één 
uitzondering, n.1. deze, dat het Anders was wanneer de ouders wer
den uitgenoodigd voor een feestvergadering, b.v. een Sint Nicolaas-
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e lezingen over ja, vul maar 

van zijn 2c deel „Practische 
— dAt pakte niet.

Waarom niet?
Waren die onderwerpen niet goed —- of verstonden de inleiders 

niet de kunst om hun publiek te boeien — of stonden de ouders min 
of meer onverschillig tegenover die samenbinding, dat contact van 
School en Huis? Op deze vragen, zóó gesteld, wil ik het antwoord 
liever schuldig blijven, en houd ik mij aan den veiligen kant door 
alleen slechts op te merken, dat het nu ten eenenmale onmogelijk is 
bm het Alle menschen naar den zin te maken.

Doch een geheel andere vraag is, of we dc mislukking — want 
dat is het toch veelal — van dat werk der Ouder-Commissies en van 
die Oudervergaderingen niet aan geheel andere oorzaken moeten toe
schrijven.

We komen dan allereerst tot deze practische vraag: „voor 
menschen (ouders) zijn die Ouder-Commissies en die Oudcrvergai 
gen ingesteld?" — En het antwoord is: „voor de ouders der kin 
van onze Openbare Lagere Scholen". Dat wil dus zeggen voor 
die — in meerderheid — behooren tot de arbeidersbevolking, 
Vaders en Moeders, die na een dag van moeizamen arbeid, 
gezegd geen lust en geen moed hebben om ’s avonds nog een paar 
in een schoollokaal te gaan zitten om te luisteren naar een lezing. I 
behoeft dan waarlijk nog geen onverschilligheid te zijn voor een leerz 
verhandeling welke hun geboden wordt. Neen, men noeme het geen 
onverschilligheid, doch men bedenke wel, dat velen, ja dc meesten van 
hen, zich geestelijk niet meer zoo in conditie achten om zulk een lezing te 
kunnen volgen. (Dank zij den arbeid van het Instituut voor Arbeidersont
wikkeling en de Volksuniversiteiten, welke die interesse voor geestelijke 
waarden bij hen willen opwekken of bevorderen, kan dit anders worden, 

heden is op dit terrein nog een zeer gro< 
voorkomen, dat dAAr de oorzaak ligl

i geringe belangstelling voor den arbeid der Ouder-Commissies 
>enbare (Bijzondere) Lagere Scholen, zooals deze volgens de 

het tegenwoordig statuut functioneeren. En ik wijs op

viering of iets dergelijks. Dan hadden de ouders — 
verklaring — „een leuke avond". Zij behoefden niet een 
langer stil te zitten en te luisteren, maar 
hun kinderen in actie in de uitvoering 
gymnastiek — muziek of zang — soms 
drachtkunstenaar of goochelaar het gezel 
dAt pakte. Maar dat andere, die 
in — Prof. Kohlbrugge geeft op blz. 86 
Sociologie" daar een heel lijstje van
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hiervoor als dé oorzaak 
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schelijk moet worden gea< 
der Ouder-Commissies, d< 
jaren —• een min of meer 
radikaal te verzetten.

genoemd werd met te méér nadruk, omdat 
ouders voor andersoortige samenkomsten wèl 

wèl moed hebben, m.i. een alleszins duidelijke illustratie is 
zeker bewijs levert voor heel mijn voorafgaand betoog.

Dus zouden de Ouders wat anders vragen ?
Misschien dat iemand de opmerking zou willen maken, dat de hier 

bedoelde Ouders eigenlijk heelemaal niets vragen. Ik zou zulk een 
opmerking ook absoluut aanvaarden. Daar schuilt veel waars in. 
Deze ouders vragen op het terrein van geestelijke verheffing maar 
heel zelden. En dat bewijst al evenzeer hoe deze menschen op dit 
gebied nog vreemdelingen zijn. Ze zijn er niet op ingesteld, 't Is al
lemaal nieuw voor hen, en ze kunnen er niet — of niet meer — 
bij. Doch waar ze wel „bij” kunnen — is wat ze kunnen zien — 
waar ze door applaus of anderszins teekenen van begrijpen en in
stemming kunnen geven — waar zij in kunnen opgaan, cn dat vooral 
als zij daarbij hun kinderen aan het werk zien — ja, dit heeft hun 
belangstelling wel. Voor zulke avonden zijn de Ouders altijd te vin
den, zelfs al kost het nog eene extra Gnancieele bijdrage.

En zoo komen we dan tot deze vraag, of het niet alleszins wen- 
icht voor dat inderdaad zoo mooie instituut 
lat toch eigenlijk al reeds veel te lang — 8 
1 kwijnend bestaan heeft, de bakens nu eens

Wat kan er tegen zijn?
Ik gelo’óf, niets. In den opzet der Ouder-Commissies kan alles bij 

het oude blijven, precies zooals de Wetgever dit nieuwe instituut in 
de Wet heeft opgenomen. Dus een Commissie, uit en door de Ou
ders gekozen, en wier Voorzitter het Hoofd der betrokken school is.

En de doelstelling behoeft ook geen wijziging. Nauwer contact leg
gen tusschen School en Huis kan niet anders dan ten zeerste geap
precieerd worden.

Doch wat m.i., en dit door de ervaring geleerd, nu toch wel de 
noodige herziening behoeft, dat zijn de middelen om het gestelde doel 
te verwezenlijken.

En dan wil het mij voorkomen, dat hoe eer hoe beter de Ouder- 
Commissies maar moeten nalaten te trachten de ouders saam te bren
gen voor z.g. min of meer „wetenschappelijke” lezingen, voordrachten, 
etc. Voor zoover daaraan werkelijk behoefte bestaat, zijn er andere 
instellingen, waarvan er reeds een tweetal zijn genoemd, die daaraan 
ongetwijfeld tegemoet kunnen komen.
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aankomt, dat is liet contact van______ School 
het Onderwijzend personeel.

dat is niets nieuws, doch ook 
geweest ■— in :

Doch wat veel verder reikt — en alleszins door de Ouder-Com- 
missies uitvoerbaar is — in de lijn van onzen tijd ligt •— en op ge
heel eenige wijze de kinderen èn de ouders pakt — en waar zoowel 
onderwijzers alsook ouders aan kunnen meewerken — dat is wat ik 
zou willen noemen :

„Jeugdwerk" buiten het Schoolverband.
Het is natuurlijk niet noodig om voor de lezers van „Volksontwik

keling” nog uiteen te zetten, dat een der belangrijkste factoren voor 
een gezond geestelijke groei van het kind déze is, dat het behalve 
een goede school en een goed tehuis toch ook vooral een blijde jeugd 
heeft. School en Huis zullen daaraan zooveel mogelijk tegemoet wil-

Waar het toch eigenlijk op 
en Huis, m.a.w. van de Oudei

Ik zou dat zoo willen splitsen 
na 1920 in de practijk nog altijd

a. een persoonlijk contact.
b. een algemeen contact.
De uitvoering van hetgeen sub a is genoemd, is dit, dat ouders, die 

eens over hun kind willen praten met het Hoofd van de School — 
of met den betrokken Klasse-onderwijzer — daartoe ruimschoots ge
legenheid kunnen vinden. Het zal ongetwijfeld en overal de ervaring 
zijn van alle ouders, dat zij altijd voor al hun vragen bij het school- 
personeel een luisterend oor vinden. Het is niet noodig om in dit 
bestek hierop verder in te gaan. Alle belangstellende ouders kennen 
het groote belang van dit persoonlijk contact, zijn het onderwijzend 
personeel daar zeer erkentelijk voor, en weten dat deze persoonlijke 
belangen geheel buiten de Ouder-Commissie om behandeld kunnen wor
den. En.... dus zal de Ouder-Commissie allerminst op dit terrein haar 
taak vinden.

Doch dan volgt het algemeen contact — sub b. Goed toegepast dient 
dit een werkelijk belang voor de geheele school, de kinderen, het 
onderwijzend personeel en de ouders. Dat dit niet gediend wordt 
door oudervergaderingen, zooals wij die nu kennen, en hiervoor uit
voerig bespraken, moge nu voor ieder wel duidelijk zijn.

Daarvoor in de plaats te stellen die z.g. uitvoeringen of feestver- 
gaderingen —■ die overigens door de ouders veelal wel gewild zijn — 
komt geen oogenblik in mij op. Zoo iets mag een enkele maal ook 
wel eens plaats vinden, b.v. eenmaal ’s jaars, en moet dan voor allen 
iets heel aparts zijn. Daarmede zijn we dan ook op het terrein van 
de z.g. Schoolfeesten, en daarover zullen we het nu niet hebben.
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de kinderen — dan toch zeker ook op het feit, 
van de Overheid is uitgt 
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Hoe dat nu mogelijk te maken.
men de beschikking moeten hebben ovei 

verwarmde lokalen — welwillende menschen (kina 
wat geld. Dat is ongetwijfeld niet weinig, wat

Daartoe zal men de beschikking moeten hebben over goed verlichte 
en verwarmde lokalen — welwillende menschen (kindervrienden) — 
en wat geld. Dat is ongetwijfeld niet weinig, wat voor de uitvoering 
noodig is, en toch het wil mij voorkomen —- en ik wil U dat 
gaarne nader aantoonen —- dat juist door het bestaan der Ouder- 
Commissies, fen door de ouders zelf, én door anderen, wier hulp ge
vraagd moet worden, aan hetgeen noodig is zal kunnen worden voldaan. 
En ik meen dan, dat mijn goed vertrouwen steunen mag, eerstens 
op de volle sympathie, waarmede toch zeker Ouders en Onderwijzend 
personeel elke zaak willen dienen, welke beoogt iets goeds te doen 
voor de kinderen — dan toch zeker ook op het feit, dat de Instel
ling der Ouder-Commissies van de Overheid is uitgegaan, zoodat deze 
bereid zal zijn, om waar het particulier initiatief te kort schiet, daad
werkelijk den arbeid dier Ouder-Commissies te steunen.

Laat ik L) dan mogen wijzen op hetgeen hier te Rotterdam gedaan

migingen tot zelfs in de dorpen, 
en ’s

en aangenaam bezig te houden. Daar 
goede leiding zijn ze nuttig bezig en van 
daar hun kinderen veilig, en geen

hen verkregen wordt.

zoo graag ver- 
figuurzagen, en meisjes 

zoo graag eens 
eel graag zelf
En datstraks thuis laten zien, 

vol en blij.
r alle kinderen, waarbij we dan 
de Lagere school de vijfde en 
Jan heel wat bereikt worden.

ïen komen, doch de School ziet zich gebonden door het Lesrooster — 
en het Huis(gezin) door veel en velerlei omstandigheden. Een opgave 
hoe vele kinderen ~~ en dat vooral in de steden — hun vrije tijd 
na schooltijd doorbrengen, zou ongetwijfeld zeer velen diep teleur
stellen. Instellingen als de Nederlandsche Kinderbond met zijn vele 
afdeelingen — de Volkshuizen in de steden — en tal van Jeugdver- 
eenigingen tot zelfs in de dorpen, doen al het mogelijke om de kin
deren — ’s Winters binnen en ’s Zomers buiten —• te verzamelen en 
nuttig en aangenaam bezig te houden. Daar genieten de kinderen. 
Onder goede leiding zijn ze nuttig bezig en van de straat. De ouders 
weten daar hun kinderen veilig, en geen wonder dan ook dat hier 
de volle medewerking van hen verkregen wordt, en al die kinderclubs 
„vol" zitten.

Maar. vooral in de groote steden is al dat mooie werk toch 
nog maar als één druppel in den emmer. Voor duizenden kinderen 
is niets, en zij willen zoo graag. Ze hooren 
tellen — en willen teeltenen en kleuren — en 
willen een handwerkje maken, enz. enz. Ze willen 
wat anders dan de school moet geven. Ze willen zoo heel 
eens wat doen, wat maken, 
alles maakt hun kinderleven

Als dat nu toch eens kon 
namelijk denken aan hen, die 
klas bevolken. Wat zouden
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Arbeid: Handenarbeid, Hout (figuur? 
Leiding: Vier heeren (vaders) leden < 
of anderen.

Dinsdag 7—9 uur. Meisjes (als Maandag).
Dinsdag 7—9 uur. Jongens.

zoo nu en dan 
een verhaal

wordt (op grond waarvan ik tot hel schrijven van dit artikel geko
men ben) en dat, naar het mij voorkomt, nieuwe perspectieven opent 
voor den arbeid der Ouder-Commissies.

In het westelijk deel van Rotterdam (Spangen) heeft het Hoofd 
van een Openbare Lagere School tic ouders van de kinderen der 
vijfde en zesde klasse bijeengeroepen, en hun de vraag voorgelegd, 
of zij konden instemmen met zijn voornemen om twee avonden per 
week (van 7—9 uur) den kinderen, die dat wilden, in de school nut
tige en leerzame bezigheid te verschaffen. De ouders waren er allen 
vierkant voor, spraken er inet hun kinderen over en vrijwel alle kin
deren brachten enkele dagen later een briefje van de ouders mede, 
waarin de mededeeling aan het Hoofd der school, dat hun jongen 
(meisje) — naam en adres cr bij — mocht ingeschreven worden voor 
de Jeugdwerk-dub.

Toen bekend was, dat er voldoende deelnemers waren, deed het 
Hoofd der school — in zijn kwaliteit als Voorzitter der Ouder-Com- 
missie — een beroep op de hulpvaardigheid van de leden der Ouder- 
Comtnissie en op de gezamenlijke ouders, om eenigen financieelen steun 
voor eersten aanschaf van een en ander, en vroeg hij medewerking 
van enkele ouders en enkele heeren (dames) van het personeel zijner 
school, om zich voor de leiding van het jeugdwerk één avond per 
week beschikbaar te willen stellen. Ook dat was spoedig geregeld, 
en vroeg hij ten slotte het Gemeentebestuur om gratis gebruik van 
het gymnastieklokaal en eenige schoollokalen. Toen nu ook dit laatste 
verzoek werd ingewilligd, was voor het „winterwerk" alles klaar.

Er waren 70 deelnemers (30 meisjes en 40 jongens).
Het programma was als volgt:
Maandag 7—9 uur. Meisjes.

Plaats van samenkomst: Schoollokaal.
Arbeid: Handwerken, haken, breien.
Leiding: Twee dames (moeders) leden der Ouder-Com- 
missie of anderen.
(Onder het werken der meisjes werd 
gezongen, of werd door een der Leidsters 
voorgelezen of verteld).

Maandag 7—9 uur. Jongens.
Plaats vvn samenkomst: Gymnastieklokaal.

i'zagcn) en Cartonnage.
der Ouder-Commissie
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: van de jongens).

*jehouden 
net werk 
jen, doch 

meisjes 
inkeert.

tar vro<

al ook hun werk (waarbij 
iders) bekeken kunnen wor- 

gewerkt wordt, 
erkelijk voor hen 
.... de Ouders

Plaats Tan samenkomst: Schoollokaal.
Arbeid-, (Vrije werkzaamheden, naar keuze 
Leiding: Twee hceren (als voren).

Toelichting.

a. De Handwerken voor meisjes waren eenvoudige werkstukjes, 
en de benoodigdheden brachten zij allemaal zelf mee. Er werd van 
allerlei gemaakt, ze zagen eikaars werk, en zoo kwam de lust om 
ook eens een moeilijker werkje te probccren. Als het winterwerk ein
digt, zal een tentoonstelling van de vervaardigde handwerken ge 
worden (in de school) en alle ouders in de gelegenheid zijn h< 
van de kinderen te zien. Doch wat zij nog niet allemaal zagei 
zeker al wel van hun kinderen hoorden, dat is, dal al die 
verlangen naar de handwerkuurtjes, er ook maar zelden een mai 
en zij daar vroolijk en blij en ongedwongen samenzijn.

b. De Handenarbeid voor jongens heeft maar een klein beetje geld 
gekost, doch gezien de buitengewoon gezellige wijze, waarop daar 
gewerkt wordt, brengt dat beetje geld aan nuttige en leerzame be
zigheid nu een zeer hooge rente op. De kosten (eerste aanschaf) waren 
4 lange tafels op schragen en 8 banken, wat hout en zaagbogen, car- 
ton en papier, en nog wat klein gereedschap (zaag, spijkers, paar 
hamers, paar nijptangen, een paar messen, f

Op de bovengenoemde tentoonstelling zal 
practische dingen als cadeautjes voor de oud 
den —■ en wat Alles zegt, d.i., dat de animo, waarmede g 
het absoluut bewijs levert, dat, zóó aangepakt — wei 
wat gedaan wordt, dat zij bijzonder waardeeren, en. . 
ook zeer op prijs stellen.

c. En zoo is het ook met die z.g. Vrije 'werkzaamheden naar keuze. 
Bij het binnenkomen worden eerst alle jongens verzameld in een lo
kaal. Op het bord schrijft een van de leiders een lijst van werkzaam
heden, b.v.:

voorlezen;
vertellen;
dammen;
lezen (ieder in zijn eigen boek);
teekenen enz.
Ieder mag zeggen wat hij wil doen. De meeste stemmen gelden. 

Dan worden ze verdeeld over twee lokalen, en het werk begint. Is
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zien, vinden hun j< 
beste bewijs hoe

s willen wat anders, dan 
de regeling weer volgens de 

root, en de 
jongens 
de jon;

het winterwerk 
veelal niet meer 
onderhoud en 
veldspelen) van

mogen ze dat zeggen
: laatste keuze.

onderwijzers, die de 
's avonds veel rustiger 

igens dat vrije jeugdwerk

daar al een geheclen winter 
van de kinderen misschien nog 

en ordeoefeningen (voor

■ gewerkt heeft, zal men 
wel aan uitbreiding moe- 
jongens — ook voor meis- 
der onderwijzers zal zich

Zoo ongeveer is de organisatie van dit Jeugdwerk buiten het school
verband. Zou dat nu met wat goeden wil niet overal, in groote en

leiders eenige 
doel, evenals de 
den afgestaan.

En ten slotte, „voor wat hoort wat" en betalen de kinderen voor 
een kleine contributie, door de ouders zelf te bepalen, 
dan 5—15 cent per week per kind (d.i. dan voor 

aanschaf van materialen), en voor het zomerweek (de 
5—10 cent per week per kind.

En dan het Zomerwerk.
Dat valt voornamelijk in de ( 

daarvoor op Woensdag- en Zatei  
dagen, na de schooluren. Dan trekken kit 
speelveld in de buurt 
Aan

spelen onder leiding 
damsche Bond

Ook de 
eenvoudig, 
deskundip 
weer gen:

Ook di 
doet hier •

wat toezicht te houden, 

ifkj

een uur om en ze
is het tweede uur c_ .-D   

Ook voor dit werk is de anim< 
jongens daar bezig 
dan overdag. Het 
aanstaat.

En nu men 
op verzoek 
ten denken. Vrije- 
jes) staat al op het programma, 
daarmede belasten.

groote vacantie en ook eenigen tijd 
irdagmiddag, soms ook nog op andere 

'inderen en ouders naar een 
en doen daar vrije of gereglementeerde spelen, 

het Zomerwerk kan door méér kinderen worden deelgenomen, 
i groepen van 25 staan de deelnemers voor vrij spel onder lei- 
van twee heeren of dames (Ouders); voor de gereglementeerde 

van gediplomeerde Spelleiders van den Rotter- 
1 voor Lichamelijke Opvoeding.

organisatie van dit werk voor de schooljeugd is betrekkelijk 
Dit vooral in de steden, voor wat betreft hel vinden van 

lige spelleiders; daarentegen vindt men op andere plaatsen 
ïmakkelijker speelvelden.
die spelen vallen bijzonder in den smaak. De Ouder-Commissie 

weer een beroep op de Ouders, welke zich dan om beurten 
enkele weken een groep toegewezen zien om bij het vrije spel 

en voor andere spelen wordt aan de Spel- 
>eding gegeven. Het speelterrein moet voor dit 
talen voor het winterwerk, zoo mogelijk gratis wor-
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kosten 
de

Dus nu of nooit. Maar als dat nu geen heerlijke taak is, en die 
desnoods in de uitvoering naar plaatselijke omstandigheden eenigs- 
zins gewijzigd, toch uitvoerbaar mag worden geacht voor eiken kring, 
voor elke school, waar een Ouder-commissie op doeltreffende wijze 
werken wil als dit niet slaagt, dan Maar we eindigen hier. 
Het plan is U voorgelegd. Dat we nu maar beginnen. Alles is klaar. 
De scholen staan na vieren leeg. Autoriteiten zullen overal met even-

kleine plaatsen, bij elke school, die een Oudcr-Commissie heeft, tot 
stand te brengen zijn? Hierbij zijn de bezwaren en moeilijkheden 
nu toch niet zóó, of de gezamenlijke ouders zullen met den Voorzit
ter der Ouder-Cotnmissic, d.i. het Hoofd der betrokken school, die 
toch wel kunnen overwinnen.

Dit is nu toch een sociaal werk, dat School en Huis op een 
eenige wijze de gelegenheid tot samenwerken biedt, en om de 
niet behoeft gelaten te worden. De kinderen vinden het dol en 
ouders weten hun kinderen goed bezorgd. Men behoeft er eerst , 
kring belanghebbende menschen voor te gaan zoeken — of op : 
te gaan naar een goed ingericht en plaatselijk goed gelegen loka: 
of een Commissie te benoemen om eerst een Bestuur te kunnen vor
men — alles is er. Er is zelfs geen kwestie van of het voor de kinderen 
niet te ver af is als zij ('s winters)avonds over straat moeten, want 
de plaatselijke regeling voor wat betreft het schoolgaan is zoo, dat 
toch veelal ieder kind de school bezoekt, waar de ouders het dichtst 
bij wonen. Inderdaad, alles is er, want ten opzichte van de kinderen, 
èn ten opzichte van de ouders èn ten opzichte van het onderwijzend 
personeel, kan men van elke school zeggen, dat deze drie groepen 
een geheel eigen gemeenschap vormen.

En nu is dus de bedoeling, dat die (school)gcmeenschap zal samen
werken, d. w. z. de ouders en het onderwijzend personeel — onder 
opperste leiding van het Hoofd der School (in zijn kwaliteit als Voor
zitter der Ouder-Commissie) — voor de kinderen. Is dat niet wat 
we hebben moeten? Denken we ons eens in wat dit zou kunnen be- 
tcekenen, èn voor de kinderen, èn voor de ouders ■— en dat overal, 
doch voornamelijk voor de groote steden. B.v. Rotterdam met ± 300 
Openbare Lagere Scholen, als daar 2 of 3 avonden van de week 
(vooral met de lange winteravonden) duizenden kinderen van de straat 
en dan nuttig en aangenaam bezig waren. Die arbeid — dat samen
werken ■— (en dat is toch nog altijd het beste bindmiddel) zou het 
contact brengen en bewaren. En daar zijn die Ouder-Commissies 
toch immers voor in het leven geroepen.



Rotterdam, Maart 1929.

binnen niet te

2-18

en dorj

veel symj 
steunen. .
gelijk 
land, in steden <

Dan volgc nu 
Van de Ouders. 
Voor het kind.

Twee nieuwe typen van Meisjesvakscholen 
door ANNA POLAK.

ipathie als te Rotterdam goedwillende activiteit van ouders 
Moge dus de vraag boven dit artikel gesteld, of hier mo- 

een nieuwe taak ligt voor de Ouder-Commissies, door heel ons 
rpen met een volmondig „ja" beantwoord worden, 
laad.

XTeen, zij bestaan ten onzent nog niet: de twee nieuwe typen van 
a- ’ Meisjes-Vakscholen, die hier voor uw geestesoog zullen worden 
ontworpen. Maar wil hopen wij ze binnen niet te langen tijd in het 
systeem van ons onderwijs te zien ingelijfd!

Dat één der eerste g< 
los te laten, dat van het 
nigen zullen het ontkennen. Immers de duizenden kinderen, die, 
de lagere school komend, niet naar een 
hooger-, middelbaar- of handelsonderwijs, als onderbouw 
later te beoefenen zuiver intellectueel beroep; evenmin 

rmeerdering hunner kennis

jebieden, door de na-oorlogsche bezuiniging 
; Vakonderwijs behoort te zijn, slechts wei-

inrichting voor voorbereidend 
voor een 
naar een 

m.u.l.o. of kostschool, ter vermeerdering hunner kennis en ontwik
keling, ter verwijding van hun horizon, kunnen gaan, — die breede 
scharen móg onze maatschappij niet zonder eenig onderricht laten 
verder leven. Noch — altruïstisch — ter wille van de betrokkenen; 
noch — gezond egoïstisch — ter wille van de gemeenschap zelve, 
waar de hier bedoelde misdeelden zulk een belangrijk percentage van 
uitmaken.

Aangezien de wet betreding van het arbeidsveld vóór het Hde 
jaar verbiedt, beteekent het ontbreken van voortgezet onderwijs voor 
de jongens: 1 a 2 jaar leegloopen, met alle verderfelijke gevolgen van 
dien; voor de meisjes niet zelden: thuis worden geëxploiteerd. Boven
dien voor beide geslachten: een heel wat schameler geestelijke bagage 
op den levensweg dan wenschelijk is. Ten slotte: totaal gemis aan 
systematische voorbereiding voor de beroepstaak.

Uitbreiding van het aantal vakscholen; uitbouw van de bestaande 
inrichtingen, die thans wegens gemis aan plaatsruimte en leerkrachten 
genoopt zijn, telkenmale reeksen van aspirant-lcerlingen af te wijzen, 
moet dus zoowel voor het geestelijk peil als voor de welvaart van 
onze bevolking beslist noodzakelijk worden geacht.
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') Het uitvoerigst u 
Meisjes vakonderwijs".

uiteengezet in No. 45 der goedkoope Bureau-uitgaven: «Ons 
', overgedrukt uit Vragen des Tijds.

voor zoover de

werkkring wordt door vele leerlingen, die deze 
na den 3-jarigen onderbouw verlaten, wel degelijk 

tgenen, die helaas! uit verkeerd opgevat plichtge- 
’ ' «t met het huishou- 

isjes, thuisblijven en 
•t alleen meisjes, die

/uld.
lan de huidige Vak- 

’“r behoeve ruim 
; tegenwoordig

• en Industrie-,

zekere dosis kennis, 
i plaats in de heden- 

specifiek vor- 
eidende voor.

hoé zouden zeDie nieuwe Vakscholen, 
meisjes betreft, moeten zijn ?

Voor de volksklasse hebben wij in onze drie groote steden, ook 
in enkele kleinere gemeenten, reeds Vrouwcnarbeidsscholen, of in
richtingen van anderen naam, waar het arbeiderskind gedurende 2 
of 3 jaar (eventueel daarnA nog aan aanvullende avondcursussen) 
eenige algemeene ontwikkeling ontvangt, en op huishoud- en naai- 
gebied van allerlei leert, dat haar als aankomende dienstbode, begin
nende hulp in de huishouding, hulp bij kinderen, aankomende werk
kracht op lingerie- of costuumatelier . . .; in het algemeen dus voor 
het vak. dat zij na afloop van den cursus gaat beoefenen, beter ge
schikt maakt.

Evenwel, hoe goed ook deze inrichtingen voor individu zoowel als 
gemeenschap voldoen, tóch zouden wij wenschen, dat zij met een 
ander, aanstonds te schetsen type werden aangevi

Noodzakelijker nog achten wij anderssoortige dé 
scholen voor de dochters uit den middenstand, te wier behoeve 
60 jaar geleden de „lndustrie"-school werd geschapen 
veelal in twee afdeclingen vervallend, en Huishoud- 
Industrie- en Huishoudschool, of Vakschool genoemd.

Het is tegen déze soort onderwijs-instellingen, dat ons Nationaal 
Bureau voor Vrouwenarbeid sinds jaar en dag bezwaren koestert’); 
allerminst als opvoedings-, doch zeer beslist als opleidings-instituut.

Een vakschool toch behoort, behalve algemeen vormend onderwijs, 
dat ten doel heeft: verheldering van het begripsvermogen, vorming 
het karakter, benevens het bijbrengen van een t 
welke voor het veroveren en handhaven van een 
daagsche samenleving onontbeerlijk moet worden geacht, s 
mend onderwijs te verschaffen: opleidende tot, of voorberei 
een praktischen werkkring.

En dit geschiedt, in tegenstelling met de Vrouwenarbeidscholen 
voor de arbeidersklasse en de Huishoudscholen voor de hoogere kringen, 
op de scholen voor den middenstand in den regel niet, althans niet 
op de juiste wijze.

Een praktische 
onderwijsinrichting na den 3-jarigen 
gezocht. NAAst degenen, die helaas 
voel: om een zwakke of invalide moeder te helpen 
den of de verzorging van jongere broertjes en zusje 
aldus haar eigen toekomst bederven, zien wij niet <
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; alle daarin 
100I. Ook de 

«•o gaat beoefenen op 
[ing, opvoeding, onder- 
ider hoog opgevoerde

ype, verwant aan de Vrouwenarbeidschool voor 
rel met sterke verbreeding van den onderbouw 

van een naar plaatselijke omstandigheden wisse- 
zou in de eerste drie jaren den grond moeten

het niet zijn, indien de leerstof voor het 
geheel anders werd gekozen en verdeeld; 
akscholen verrezen; niet ter vervanging 

en Vakscholen, doch als com- 
inrichtingen, zoodra er met de 
het aantal vakscholen een aan-

doorleeren voor de eene of andere acte, doch ook die zoeken naar 
een betrekking van huishoudelijke!) aard, die kinderjuffrouw worden, 
naar winkelzaak gaan of kantoor. Mdir, in het vak, dat op de 
scholen in quaestie zulk een overwegende plaats inneemt: het costuum- 
naaien, dddrin verdient slechts een uiterst gering gedeelte haar brood.

Er zijn gemeenten in ons land, waar de weinigen, die, van Indu
strie- of Vakschool komend, zich op een atelier melden, spoedig weder 
als onbruikbaar worden weggestuurd (zelfs met bezitsters der leerares- 
acte is dat somtijds het geval); terwijl daarentegen de oud-leerlingen 
der Vrouwenarbeidschool, die het costuumnaaien veel elementairder 
hebben geleerd, zoodat zij niet pretentieus zijn, géén te hoogc loon- 
eischen stellen, zich als leerlinge en niet als wclonderlegdc kracht 
beschouwen, wfel als werknemenden plegen te worden gewaardeerd. 
Maar de overgroote meerderheid der Industrieschool-bezockstcrs wil 
niet eens naar het atelier. Zij trekken voor dat beroep haar neusje 
op. Het feit doet zich voor, dat niet meer dan 10 i 20 pCt. dezer 
15, 16-jarigen zich in de costuumbranche begeven, terwijl bijna de 
helft der lesuren juist aan dit vak wordt besteed.

Die sterke opvoering van het onderwijs in het costuumnaaien, zóó
vele leerkrachten, ook met middelbare acte vorderend, wie heeft daar 
profijt van? De kleedingnijverheid allerminst: nagenoeg 
arbeidenden zijn gevormd in de praktijk, niet op een sch< 
leerlingen zèlven niet. Immers, al wie een beroep 
de gebieden van huishouden, verpleging, verzorging 
wijs, kantoor.... kan met een heel wat minoc 
naai-opleiding volstaan.

De betreurenswaardige verhouding tusschen eenerzijds de massa’s 
tijd- en geld, door de lessen in costuumnaaien verzwolgen, anderzijds 
het luttele nut (nadeel zelfs dikwijls in stede van voordeel), hetwelk 
dit specifiek vormend onderwijs afwerpt, ziedaar ons hoofdbezwaar 
tegen dit genre van nijverheidsschool.

Hoeveel verstandiger zou 
meisje uit den middenstand ge 
en er Meisjes-M.U.L.O.-Val 
van de bestaande bloeiende M.U.L.O. 
binatie van deze beide soorten van 
zoo dringend noodige uitbreiding van 
vang wordt gemaakt.

Dit nieuwe schooltyj 
het volkskind, evenwe 
en met toevoeging 
lenden bovenbouw.
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ppen-, dc 
'linge, wel

Beroep” door den heer E. J. vanvan ..Jeugd en

van hoofd- met 
gedreven, en voor een 
l als uit den kleineren

■) In het Dcccmber-nummer 
Det, levendig beschreven.

hebbend, het 
maken, zullen haar 

hulp in de huishouding, c 
in een inrichting; leerlin 
kleedingnijvcrheid: op hc 
het costuum-, het bord 
pluie- en

leggen —• niet inéér dan den grond — voor alle huishoud- en naald- 
vakken; bovendien gedurende vele uren, vrijgekomen door besnoeiïng 
van het onderricht in het costuumnaaien, algemeen ontwikkelend onder
wijs moeten verstrekken, o.a. in dc beginselen der drie moderne talen, 
wat litteratuur, een weinig kunstgeschiedenis, misschien de beginselen 
van staatsinrichting, en zeker wat de Duitschers noemen „BUrger- 
kunde”: practische kennis van hetgeen de zelfstandig in dc maat
schappij optredende mcnsch te weten heeft.

De meisjes uit den kleineren middenstand, die, dezen onderbouw 
doorloopen hebbend, het geleerde aanstonds willen of moeten produc
tief maken, zullen haar brood kunnen verdienen als: (beginnende) 

eerst in een gezin, ouder wordende wellicht 
ling, weldra aankomende arbeidskracht in de 
het lingerie-, het corsetten-, het bandagistc 

rduuratelier, in de bont-, de behangers, dc para 
parasol-, de hoedenzaak, in de lampekappen-, de petten-, 

de overhemden-, de confectiefabriek; ten slotte, leerlinge, weldra aan
komende verkoopster in een willekeurige detailzaak.

Wie nog niet op vijftien- of zestienjarigen leeftijd de maatschappij 
behoeft in te trekken, in ieder geval dus de dochter uit de hoogcre 
welstandsklassen, zou in den eenen vleugel van den bovenbouw verder 
bekwaamd kunnen worden tot huishoudkundige, leerling-vroedvrouw, 
leerling-verplecgster; in een anderen vleugel voor de „Tesselschade"- 
diploma’s voor „hulp der moeder” en „kinderverzorging en -opvoeding"; 
in een derden voor alle acten als leerares in de naald-, eventueel in 
den vierden voor de acten als leerares in de huishoudvakken.

Het spreekt vanzelf, dat in plaatsen, waar vorming voor deze be
roepen aan reeds bestaande nijverheidsscholen in voldoende mate ver
krijgbaar is, de bovenbouw der nieuwe scholen geheel of gedeeltelijk 
overbodig zou zijn.

De onderbouw evenwel — wegens de vereeniging 
handenarbeid, geen van beide op de spits ge * 
groot aantal meisjes uit den hoogeren zoowel 
middenstand uitermate geschikt — niet.

Maar toch zouden wij gaarne voor kinderen met aanleg voor handen-, 
niet voor hoofdarbeid, die moeite hebben haar beroep te kiezen, naast 
dit nieuwe schooltype, tevens naast de voortreffelijke Vrouwenarbeid- 
school, nog een ander nieuw type zien verrijzen, gelijkend op de kor
telings in de hoofdstad geopende ,.Nijverheidsschool A. B. Davids”’), 
en op de Fransche „Ecoles-Ateliers".
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en bouw- 
iJng, car-

een specifieke op- 
In hoofdzaak in de wcrk- 
uit de practijk, materialen

'ersonccl 
lijft even- 
druk en

geeft juist, naast minder algemcene 
voorbereiding (uitteraard géén vol- 

nadat door een kort ver-

1 een plaats zoeken in het bcdrijls- 
van het onderwijzend pers

'ak- en teekenonderwijs blijft 
ipenstaan; gelegenheid, waarvan uu

Die wcrkplaats-scholen zijn door de Parijschc Kamer van 
handel opgcricht; de eerste (in 1921) voor metaalbewerking ei 
vakken; de latere ook voor het klccdingbedrijf, houtbewerkii 
tonnage en leerbewerking; het vcrkoopcrs(-sters)-beroep.

De opleiding is bestemd voor jongens en meisjes van 13 tot 16 
jaar en duurt van 6 tot ten hoogste 18 maanden. Gedurende het 
eerste half jaar doorloopen de leerlingen de verschillende werkplaatsen 
van de school, zoodat zij achtereenvolgens ccnige weken lang arbeiden 
aan ieder onderdeel van het aldaar onderwezen vakken-complex.

Na 6 maanden wordt in overleg met ouders en opvoeders een be
roep gekozen, dat dan voor de meesten in overeenstemming met aan
leg en neiging kan zijn. Meisjes bijv., die van het gcheele kleerma- 
kersbedrijf alle onderdeden hebben geprobeerd, weten dan vrij duidelijk, 
— en ook de deskundigen die haar hebben zien werken weten het 
—, of zij zullen doorgaan voor één der branches van het costuumvak, 
voor strijkster of voor bontwerkster

Gedurende de volgende 6 of 12 maanden wordt 
leiding genoten voor het gekozen beroep, 
plaats, waar de leerkracht: altijd iemand 
en gereedschappen uitgeeft, toezicht houdt, de noodige aanwijzingen 
verstrekt, voortdurend let op goeden stand, juiste handgrepen en 
vlot aanpakken. Iedere leerling heeft een eigen werkstuk onder handen. 
Naast dit vak-onderricht wordt ook eenige uren les gegeven in taal, 
rekenen, technologie, teekenen, terwijl lichamelijke oefening mede op 
het program staat.

Na jaar moet de leerling zich 
leven, welke dikwijls met behulp • 
gevonden wordt. Voor aanvullend v« 
wel de school voor hen o£ 
dankbaar gebruik wordt gemaakt

De verschillen tusschen deze beide nieuwe schooltypen zijn dus de 
volgende:

aan de Meisjes-M.U.L.O.Vakschool wordt •— afgezien van 
bovenbouw, die voortgezette beroepsvorming verschaft — veel r 
tijd dan aan de Werkplaats-School besteed aan het algemeen 
mend onderwijs; terwijl het specifiek vormend, d.i.. het vakonderwijs, 
zóó is ingericht, dat het voor ille werkkringen op huishoud- en naald- 
gebied de gewenschte basis legt, voor geen enkel vak ver-doorge- 
voerdc opleiding biedt.

De Ecole-Atelier daarentegen 
ontwikkeling, praktische speciale 
ledige opleiding) voor bepaalde beroepen.
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heeft plaats

Jongfrysk Simmerkamp 
door J. V. HOEKSTRA.

afwisseling 
voor het c

"X Fier jaar geleden werd in dit tijdschrift onder den titel „Stemmen 
’ uit het Nederlandschc kampleven" een serie beschrijvingen gepu

bliceerd over doel en werkwijze der Nederlandsche jeugdkampen. Het 
is wel laat geworden om nog eens op het onderwerp terug te komen, 
doch terwillc van de volledigheid wagen wij het voor het Jongfriesche 
kamp alsnog de aandacht te vragen.

Sinds 1920 wordt het eenis per jaar gedurende een zomerweek op 
een der Waddcn-eilanden gehouden. Aanvankelijk kwamen alleen 
Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog in aanmerking, later is 
Vlieland er aan toegevoegd, toen de behoefte aan meer afwisseling 
zich deed gevoelen. De Noordfriesche eilanden bleven voor het doel 
tot nogtoe een utopisch oord, vanwege de kostbare reis.

Zooals de naam aanduidt, zijn deze kampen nauw verbonden aan 
de Jongfriesche beweging. In 1915 vereenigden enkele jonge schrijvers 
zich in de Jongfryske Mienskip, om front te maken tegen de nivel- 
leerende Nederlandsche invloeden, waarin zij een ernstige bedreiging 
zagen van het Friesche volkseigen, met name de taal. De methodes 
van de bestaande beweging, welke slechts bedacht was op behoud en 
verlevendiging van tradities, konden zij niet overnemen; hun overtuiging

blijf in alle school-werk plaatsen de beroepskeuze heeft plaats gevonden.
De eerste soort school is derhalve bestemd voor meisjes, die wel

iswaar meer aanleg voor, of plezier in handen- dan hoofd-arbeid 
hebben, doch aan wie voortgezet zuiver intellectueel onderricht toch 
zeer goed besteed is.

De Werkplaats-School is meer bedoeld voor meisjes, die nage
noeg geheel op handenarbeid zijn aangewezen, en die zich alleen door 
oefening kunnen bewust worden voor wélk werk zij de meeste ge
schiktheid bezitten.

De Meisjes-M.U.L.O.-Vakschool verschaft dus voor een groot, 
de Werkplaats-School voor een klein deel, theoretische vorming; 
terwijl de practische beroepsvoorbereiding aan de eerste soort instel
ling voor iedere leerlinge over véle vakken, aan de tweede soort 
school, veel korter durend, slechts over één vak loopt.

De ervaring moet leeren, welke dier twee school-typen het best 
voor het Nederlandsche meisje past. Wij zouden graag van beide 
de proef genomen zien!
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was dat uit een zuiver en sterk nationaal bewustzijn de krachten zou
den ontspringen, die het kulturcelc leven in Friesland natuurlijker en 
rijker zouden maken. Inderdaad heeft de litteratuur sindsdien vele 
waaronder bekwame beoefenaars gevonden, de belangstelling voor het 
onderwijs in de Friesche taal is sterk toegenomen — ook van hooger- 
hand — en op velerlei ander gebied waren de nieuwe gedachten met 
vrucht werkzaam. De Jongfryske Mienskip bleef aanvankelijk het 
middelpunt. Het groote belang van een Friesche volksontwikkeling 
inziende, schoof het het „Ynstitót for Fryskc Folksöntjowing" naar 
voren, tot welks werkzaamheden nu het houden van zomerkampen 
behoort.

De bedoeling is dus deze kampen dienstbaar te maken aan een ge
zonde kultuurvorming in Friesland; aangezien daarbij de nadruk kan 
vallen op het nationaal uitgangspunt en op de problemen van levens- 
en wereldbeschouwing die in de volksontwikkeling zelf onvermijdelijk 
zijn, zoo moet ook de inhoud van het kamp ieder jaar opnieuw vast
gesteld worden naar gelang van wat op het oogenblik het zwaarst 
weegt. Opmerkelijk is dat slechts eenmaal de Friesche beweging offi- 

sel tot onderwerp der besprekingen is gekozen. Andere jaren achtte 
i de deelnemers hierover zoo goed ingelicht, dat de behoefte aan 
.■meene Ievens-orienteering hoogcr werd aangeslagen. Dan werden 
, '.'ngen ingeleid over ethische, religieuze en maatschappelijke vra- 
, waarbij het socialisme veel belangstelling genoot. Ook de wereld- 
iratuur vroeg in belangrijke mate de aandacht, getuige de behan

deling van werken van Dante, Shakespeare, Shaw, H. Roland Holst, 
Emerson, Galsworthy. Met dit alles leverde de Friesche beweging 
voldoende stof voor het in kampen zeer geliefde discussieeren.

De dagvcrdeeling is, met meer wat wenschelijk is voor een goeden 
gang van zaken, bij kampwet geregeld. Dit neemt niet weg dat het 
hier even liberaal toegaat als overal elders, hetgeen alweer niet be- 
teekent dat van de toegestane vrijheid een ongepast gebruik zou wor
den gemaakt, integendeel. De dag wordt begonnen met een korte 
„moarnslêzing" van een oorspronkelijk Friesch of vertaald gedicht of 
fragment, bedoeld als inwijding. Eén of twee van de drie „skoften” 
(moarnsskoft, middeisskoft, jounsskoft) worden bestemd voor bijeen
komsten, die men niet verplicht is bij te wonen maar waarvan niemand 
wegblijft, de rest van den dag is voor ieder vrij om te besteden zoo- 
als hij wil. Van den ee:n maakt de vacantie-luiheid zich meester, een 
ander traint spieren en longen of scherpt zijn vernuft in een zware 
boom, in zee komt tenslotte ieder terecht, ’s Avonds half elf, dik
wijls na een gezamenlijke strandwandeling, behoort men thuis te zijn, 
en elf uur, leert de kampwet, is alles in rust. Soms wordt een heele
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3g: wat zou Shakespeare hier van 
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dag genomen voor een langere marsch naar een merkwaardig punt, 
of om het natuurleven van nabij gade te slaan (vogels op Vlieland, 
Schiermonnikoog). Een onopzettelijk samenzijn na zulk een dag, met 
muziek, voordracht en zang, gehouden in de openlucht of in een spaar
zaam verlichte boerenschuur, behoort tot de hoogtepunten dezer kampen.

Andere hoogtepunten zijn de tooneeluitvoeringen, waarvan men meer
malen heeft kunnen profitccrcn, dank zij de gunstige gesteldheid van 
het terrein en de litteraire begaafdheid van den leider D. Kalma. 
Van hem werden opgevoerd „Kening Aklgillis” en „De wei fen Dante”, 
beide werken die kenschetsend zijn voor de ontwikkeling der Friesche 
letterkunde in de laatste jaren en niet nagelaten hebben indruk te 
maken. Spelgebreken en primitieve hulpmiddelen konden daaraan geen 
afbreuk doen, integendeel vormden zij de komische noot bij deze hoogst 
ernstige experimenten. Het is ook eenmaal vóórgekomen dat een hevig 
onweer spelers en toeschouwers naar alle zijden deed vluchten; zulke 
herinneringen versterken slechts den aangenamen indruk, dien men aan 
de onderneming bewaart. Alles werkt er trouwens toe mee om het 
succes bij voorbaat reeds te verzekeren: de omgeving, de ontvankelijke 
stemming, het feit vooral dat een niet onbelangrijk werk in de eigen, 
zoo vaak miskende, taal tot verrassende uitbeelding wordt gebracht.

Voor het in 1926 op Ameland gehouden kamp was de Hamlet 
ingestudeerd, in de mooie vertaling van T. E. Holtrop. De opvoe
ring had onder zeer ongewone omstandigheden plaats en zal in dit 
opzicht wel eenig zijn in de geschiedenis der Hamlet-vertooningen. 
Het regenachtige weer belette namelijk buiten spelen, zoodat op het 
laatste oogenblik naar andere ruimte moest worden omgezien. Men 
vond ze in de doorreed van een boerenschuur.

De toeschouwers verdeelden zich amphitheatergewijs over vloer, 
banken, tafels en een hooiwagen, welke laatste voor de wijd geopende 
deuren werd gereden, en zij hadden, toen de duisternis viel, zelf de 
tooncelbelichting ter hand te nemen, waarbij zij zich bedienden van 
elk denkbaar soort lantaarn. Het tooneel was van achter afgeschoten 
met paardedekens, waartegen de koningstroon, een op dezelfde wijze 
bekleedc haverkist, decoratief afstak. Het spel, in overeenstemming 
met de omgeving, stond bij lange na niet op de hoogte om door 
kenners geapprecieerd te worden, maar hier waren andere faktoren 
aanwezig, welke in de schouwburgzaal slechts zeiden aangetroffen 
worden. Hier was een volstrekte overgave van spelers en publiek 
beide, om den geest van het grootsche werk te benaderen. Ieder gaf 
wat hij geven kon en gaf het beste. Zoo schoon was het, dat men 
zich in stilte afvroeg: wat zou Shakespeare hier van gezegd hebben?

De inrichting det

>rofitccrcn, dank zij de j 
eraire begaafdheid van

.Jdgilli 
voor d< 
niet
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sdecltc betreft, 
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men in hoofdzaak gaan over de vredes-
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ting. wisselend naar gelang van situatie en 
over het algemeen zeer voldoende, maar de hooj 
dan ook niet gesteld. Het spreekt echter vanzei 
geventileerd schoolgebouw met stroomatrasscn < 
zooals wij op Vlieland vonden, de voorkeur 
duffe zolders met onfrisch hooi en andere kwt 
peercn in tenten wordt hier niet aanbevolen, wegens de eraan ver
bonden nadeelen bij slechte weergesteldheid, die zich in de kampge- 
mecnschap meer doen gevoelen dan bij den enkeling, vooral wanneer 
het aantal bijeenkomsten opgevoerd wordt en dus weinig tijd over
blijft voor huishoudelijke bezigheden. Deze laatste worden dan ook 
tot het minimum beperkt. Tweemaal werd door de deelnemers zelf 
gekookt. De proef viel gunstig uit wat het linancieele gei 
doch het eigenlijke kampwerk leed te zeer onder de besl< 
meest wenschelijke opzet is aldus: het kamp wordt verdeeld in twee 
.kampromten” bestaande uit ruime boerenschuren of onbewoonde 
huizen, waar men op los hooi of stroo zijn eigen bedje spreidt (ma
trassen zijn niet noodig), zelf zorgt voor de koude maaltijden en van 
de directe voordeelen der arbeidsdecling slechts gebruik maakt door 
het middagmaal te nuttigen in een eenvoudig pension-restaurant.

De leiding van het kamp wordt aangewezen door en uit de wer
kende leden van het „Ynstitut for Fryske Folksüntjowing", en be
staat uit een hoofdleider, een administratieve functionaris en enkele 
foeriers. De laatsten gaan over de kaas en jam cn zijn tevens belast 
met de handhaving van orde en tucht, een taak die hun gemakkelijker 
afgaat wat het tweede dan wat het eerste gedeelte betreft. In dit 
verband kan er op gewezen worden, dat het jongfriesche kamp niet 
tot de eigenlijke jeugdkampen is te rekenen. Aan de deelneming is 
geen beperking gesteld wat leeftijd of anderszins aangaat. Uit den 
aard der zaak zijn het wel meest jonge menschen die hier hun vacantie 
doorbrengen, maar dunbehaarde schedels en rokken van degelijke 
lengte zijn geen zeldzaamheid. Mits jong van hart, is ieder welkom.

De kosten bedragen f 2.50 per dag; buitenstaanders zijn boven
dien een kleine toeslag aan het Ynstitut verschuldigd, dat ook het 
eventueele overschot behoudt om er zijn nuttig winterwerk ten deele 
weer mee te bekostigen.

Dit jaar wordt het kamp geh< 
op Vlieland. De besprekingen zuller 
beweging (verleden jaar de Woodbrookers).

Voor correspondentie is het adres: Micnskipshüs, Huizum bij 
Leeuwarden.
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V olksontwikkeling 
door Dr. H. E. VAN GELDER. Museumdirecteur te ’s-Gravenhage.

gaarne er aan 
brengen.

van een
Er is

in het Februari- 
van de Musea

museum, waar 
vormschool en 
„ambachtslieden'

Musea en

A yC et belangstelling las ik het artikel van Mr. Bailcy i 
-J-’A- nummer van dit tijdschrift over „het verband 
met opvoeding en onderwijs in Engeland", en ik knoop 
vast, om mijn meening over dit vraagstuk te berde te

In de eerste plaats is het daarbij echter noodig om op een bijzon
derheid te wijzen, waardoor het genoemde artikel dreigt misverstand 
te wekken. Dat is de andere bctcekenis, welke in de Engelsch-sprekende 
landen aan het woord Museum gehecht wordt dan in ons spraak
gebruik, of liever de andere onderscheiding. Voor ons wil het woord 
Museum toch in de eerste plaats een kunstverzameling aanduiden, 
terwijl het in Engeland met evenveel recht voor een wetenschappe
lijke collectie, (als een museum voor natuurlijke historie), als voor 
een kunstcollectie gebruikt wordt. Mr. Bailey maakt niet het minste 
verschil en spreekt evenzeer over de voordrachten in National Gallery 
en Victoria en Albert Museum als over „de in verschillende plaatsen 
door kinderen bijeengebrachte verzamelingen of musea".

Dat „musea voor het onderwijs bijeengebracht" opvoedend werk 
doen, en dat „Universiteitsmusea" beteekenis hebben voor studenten, 
lijkt ons nogal duidelijk. Het probleem „Musea voor Volksontwik
keling" ligt dan ook niet daar, maar doet zich eerst recht voor, als 
wij onder musea kunstverzamelingen verstaan. In welk opzicht kunnen 
die nut hebben voor de algemccne geestelijke vorming en opvoeding 

volk, dat is de hoofdvraag, welke ons dient bezig te houden, 
een tijd geweest, in het algemeen genomen kan men zeggen: 

in de tweede helft der 19de eeuw, dat men het museum, ook het 
grootendeels kunstwerken werden tentoongesteld, als 
opvoedingsinstituut kenmerkte. Jonge kunstenaars en 

i” zouden er de meest gewenschte leerlingen zijn. De 
voorbeelden van oude kunst, nauwkeurig beschreven en naar weten
schappelijke grondregelen tentoongesteld, zouden hun invloed ten goede 
vanzelf wel uitoefenen.
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meer, dat deze museumtheorie heeft 
ing is, in het algemeen gesproken, 

hebben enkele begaafde jongeren 
i wat zij in een museum zagen, maar 

"■en. Tegen den 
t geheelc maat- 
;rip" en

Het behoeft thans geen betoog i 
gefaald. Van deze soort opvoedii 
niets terecht gekomen. Natuurlijk 
nu en dan kunnen profiteeren van 
de menigte is er nooit door bereikt, laat staan bewoget 
intellectualistischen of materialistischcn stroom die het £ 
schappelijk leven beheerschte en waartegen kunst-„begrip" en schoon- 
heidswaardeering door de musea gekweekt, iets zouden kunnen uit
richten, heeft men met die musea geen dam opgeworpen.

reden om ook aan een taak in de toekomst 
dichte der volksontwikkeling te wanhopen. Het 
ckelijk om ze daarvoor gereed te maken, omdat 
aan het heldere inzicht in de taak zelve en in

Intusschen is dat geen 
voor de musea ten opzi 
is alleen minder gcrnakl 
er nog veel ontbreekt 
de middelen.

Er is thans echter één algemeen streven merkbaar — niet alleen 
ten onzent — dat te duidelijk is om het niet als iets principieels te 
beschouwen en als zoodanig bruikbaar te achten voor ons doel. Dat 
is het streven om de kunstverzamelingen zóó te rangschikken, dat 
haar schoonheidswaarde in de eerste plaats tot haar recht komt; de 
kunsthistorie zal daarbij wel haar onmisbare diensten te bewijzen 
hebben, maar niet haar stempel zoo sterk op de expositie drukken, 
dat deze dus vooral op betoog of leering gericht schijnt.

De schifting der grootere kunstmusea in een overzichtclijkc kcur- 
collectie en een kunsthistorische verzameling is een voorbereiding van 
de nieuwe taak, die de musea dienen te vervullen, willen zij niet 
buiten de sfeer der volksbelangstelling komen te staan. Zij toch richt 
de werking op het emotioneele, dat is dus op de edelste macht, die 
kunstwerken bezitten. Bij het in onzen tijd steeds sterker aan het 
licht komen van de behoefte aan geestelijken steun, aan het hebben 
van centra van gemoedskultuur, daar vinden de „kunsttempels", — 
onder voorwaarde, dat zij inderdaad „tempels" zijn, — een aange
wezen plaats.

De eerste en voornaamste taak is dus om de inrichtit 
musea aan die hooge eischen te doen beantwoorden, 
niet minder moeilijke, om het publiek te doordringer 
van wat zij van de musea te verwachten en te ho| 
het dus op te voeden tot hun juist gebruik.

Inderdaad, hier moet van „opvoeding" worden gesproken: men kan 
immers in een zoo eigenaardig complex als een museum niet dadelijk 
wegwijs zijn; het is bovendien ook niet zoo eenvoudig om de werking 
van een kunstwerk te ondergaan, het in het diepgaande van zijn 
strekking te begrijpen.
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gezicht; de ont- 
oude Hangsclie 
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ij Zooals in het Mus. v. Oude Kunst: Het Haagsche stadsge 
wikkeling van het Hollandschc portret; Nederlandschc ceramiek; < 
Kunstnijverheid enz.; in hel Mus. v. Moderne Kunst: 19de eeuwsche 
kunst; Israëls, Brcitner, Toorop; Moderne Kunstnijverheid, enz.

Bij die opvoeding moeten wij die van volwassenen en van jongeren 
onderscheiden. Over de laatste, m.i. de belangrijkste, zoo aanstonds. 
Voor die der volwassenen kan de museumleiding wel iets doen met 
de uitgave van een eenvoudig geschreven, ruim geïllustrecrdcn „gids", 
ook door het organisecren van rondleidingen, muscumlessen over be
paalde onderwerpen, of door inleidende voordrachten.

Het is een feit, dat waar men ten onzent deze middelen heeft aan
gegrepen, eenig succes niet is uitgcbleven. Voor de Haagsche Gemeente
musea althans kan dat gezegd worden. Wij maken daar vooral gebruik 
van instituten en vereenigingen, die zich met de volksontwikkeling bezig 
houden, en die nu ook cursussen in de musea organiseeren. Herhaalde
lijk was het de Volksuniversiteit, maar ook de Ver. die Haghc, Kunst 
aan Allen, Instituut voor Arbeiders-ontwikkeling en de Ned. Reisver- 
eeniging zochten daarvoor contact. De belangstelling tijdens voordrach
ten of voordrachtcursusscn, waarbij meestal onderwerpen van niet te 
specialcn, maar ook niet te algemeenen aard werden gekozen *), was 
steeds groot. Maar toch: van een herkenbare kern van belangstellenden, 
van een groetenden groep van trouwe museumbezoekers valt eigenlijk 
nog niet te spreken. En voorzoover ik de ervaring van anderen ken, 
komt deze met de mijne in hoofdzaak overeen. Dit is naar mijne meening 
een gevolg van twee omstandigheden.

Vooreerst van het feit, dat ons volk niet geschoold is tot kunst- 
waardeering en uiterst moeilijk ertoe komt om aan deze de plaats in 
te ruimen, die zij bij sommige andere volken inneemt. Dat in vele op
zichten, vooral daar, waar het op aan komt uitgaven te doen, ook de 
Overheid bij die van elders nog zéér ver achter blijft, is op een derge
lijke houding ongetwijfeld van invloed.

In de tweede plaats zie ik als een oorzaak, de met dit laatste samen
hangende omstandigheid, dat onze musea niet over voldoende krachten 
beschikken om zich geregeld en intensief met het opvoedingswerk bezig 
te houden.

Bij deze omstandigheid, die mij van groot belang lijkt, — ook omdat 
haar te doen eindigen eigenlijk slechts een vraag van geld is, — wil 
ik even stilstaan. Het geval ligt zóó: de werkelijk goede leiding en 
opvoeding van het publiek in de musea dient te worden toevertrouwd 
aan daarvoor bepaald opgeleide krachten. Krachten, die volkomen op 
de hoogte zijn van de dingen, waarover gesproken en waartoe inge
leid moet worden, en die bovendien beschikken over pedagogisch talent 
en sociaal gevoel. Oppervlakkigheid is in dit opzicht uit den booze;
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Een interessant boek, dat ook de algemeene problemen behandelt, wi 
Biram eraan: .Die Industriestad! als Boden neuer Kunstentwicklui 

in de onder leiding van A. Weber uitgegeven serie .Schriften zur 
der Kultur".

neemt dat te Mannheim een 
dat wel voornamelijk door de wijze waarop 

oorlog bad deze leiding in enkele jaren

juist degeen, die populair moet zijn, moet in elk opzicht zijn 
beheerschen.

Dit laatste kan men verwachten van de wetenschappelijke staf aan 
een museum verbonden. Maar een voortreffelijk man van wetenschap, 
vraagbaak op het gebied der kunst-historic en uitstekend museumbe- 
heerder, beschikt niet altijd over de gaven van den pedagoog. En dan 
nog! Er is met het andere museumwerk zooveel te doen, dat, willen 
de verzamelingen op de hoogte van hun tijd blijven, goed geordend en 
beschreven zijn, aangevuld worden, met wat in hun kader past, voor 
het werk van rondleiden, van voordrachten en cursussen, geen tijd 
overblijft. Naar mijn meening zou er een volledige dagtaak aan een 
museum van eenigc beteekenis en omvang vooreen „museum-pedagoog” 
zijn. Daar het voor zijn frischblijven en om te zorgen, dat hij op de 
hoogte blijft van de zaken, noodig is hem óók nog in hel eigenlijke 
museum-werk te betrekken, zou men dus, op zijn zuinigst, aan een 
museum met één zulk een kracht kunnen volstaan, indien er onder de 
wetenschappelijke staf een of meer krachten zijn, geschikt om even
eens een deel van het pedagogisch werk te verrichten.

Aan een zéér groot museum als de Louvre in Parijs, — waaraan 
bovendien een inrichting van kunsthistorisch onderwijs, de „Ecole du 
Louvre” verbonden is, — heeft men de regeling ingevoerd, dat stu
denten uit de hoogere leerjaren dezer school belast zijn met rond
leidingen en voordrachten. Daar algemeene rondleidingen daar natuurlijk 
onmogelijk zijn, kan men met dit systeem van jongere specialiteiten een 
heel eind komen; in kleinere musea, zooals de meeste bij ons te lande, zal 

' echter een meer algemeene kunsthistorische scholing wel noodzakelijk 
zijn, omdat dezelfde kracht heden over Rembrandt en zijn school, morgen 
over Delftsch aardewerk en overmogen over Vincent van Gogb ver
standige dingen, die geen cliché mogen worden, moet kunnen vertellen.

Wil men een denkbeeld krijgen van hetgeen bij een goede organi
satie zou kunnen worden bereikt, dan zou men bijvoorbeeld in de leer 

gaan bij een betrekkelijk klein museum in het buitenland, ik 
de Kunsthalle te Mannheim.

Onder de Duitsche musea neemt dat te Mannheim een bijzondere 
plaats in en dat wel voornamelijk door de wijze waarop het wordt 
geleid. Vóór den oorlog had deze leiding in enkele jaren het succes, 
dat wat er in deze industriestad in verband met het kunstleven ge
beurde, als .Mannheimer Bewegung" placht te worden aangeduid ')
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van ongeveer 225,000 zielen, 
zijn arbeiders. In 1909 is 
dat jaar waren er 7000

verder kon 
1 voor dien 

, De Mannheimer 
>digd, om een uit* 
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o>"g 
gestaan met de 
t vele schrijven 

meer bij tot

• stil gezet, 
werk werd 

wist te over- 
i groote hoe- 
zien wat ik

naast dit cijfer, dat legt 
drukbezochte, Mauritshuis in 1920: 
men de plaatselijke populariteit der

In de laatste oorlogsjaren is het geheele museumwerk er 
maar nauwelijks lieten de omstandigheden het toe, of het ’ 
weder aangevat met een kracht, die de moeilijkheden 
winnen, welke de veranderde toestanden natuurlijk wel in 
veelheid moesten oplevcren. Enkele cijfers mogen laten : 
bedoel als ik van succes spreek.

De stad Mannheim heeft een bevolking 
een derde deel der volwassen bevolking 
het Museum, de Kunsthalle, geopend. In dat jaar waren 
bezoekers, in 1914 was het jaarlijksch bezoekerscijfer tot 61,000 ge
stegen, tijdens den oorlog was het bezoek sterk gedaald, in 1920 had 
het weder het cijfer van 70.000 bereikt. Het percentage vreemde
lingen is daarbij tamelijk gering: — Mannheim is niet een plaats voor 
touristen —, en als men dan naast dit cijfer, dat legt van ons wereld
beroemde, door vreemdelingen 
58,000 bezoekers) dan beseft 
Kunsthalle.

Die populariteit is geen toeval, zij is inderdaad aan het werk-zelf 
van het Museum te danken. Het is een museum van uitsluitend kunst 
dcr 19de en 20ste eeuw, een modern museum dus en nieuw gebouwd, 
ruim, met een over het algemeen goede verlichting, echter met een 
niet in alle opzichten geslaagde wijze van aaneenrijing der zalen. Be
halve goede stalen van Duitsche kunst, — schilderijen en beeldhouw
werken, onder welke laatste enkele treffende werken van Lehmbruck, 
— bezit het museum een aantal werken van buitenlanders, in hoofd
zaak Franschen, met als middelpunt het groote stuk van Manet: de 
executie van Keizer Maximiliaan in Mexico. Maar dit alles doet 
het hem niet; de sympathie is verworven door een intensieven arbeid 
van de museumleiding, door rondleidingen, voordrachten en tijdelijke 
tentoonstellingen. Systematisch werden deze jaar in jaar uit gehou
den, waardoor liefde en sympathie voor het Museum en zijn inhoud 
ontstonden.

Zoodra hierdoor een terrein verkregen was, waarop v 
worden gearbeid, is men, — in April 1911 —, begonnen 
verderen arbeid, een hechten grondslag te leggen, 
bevolking werd in de grootste zaal der stad genoodigd, om < 
eenzetting te hooren over de toekomst der kunstverzorging i 
stad. Een publiek uit alle kringen der samenleving, ruim 3000 
sonen sterk, kwam op. De voordracht, die het te hooren kreeg, gin; 
uit van deze gedachten: „Nimmer heeft het slechter ges 
kunst dan thans; ondanks het vele praten, ondanks het \ 
over kunst, leven wij niet mee met haar, draagt zij niet
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weinig.
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ng heeft 

. objectieve en 
beschaving, de

onze levensverhcfling en de vorming van onze pers< 
melankolieke dwaler in de musea, de eigenwijze bez 
toonstellingen, de wansmaak in de meeste woningen, k 
gezicht, dat onze straten bieden, bewijzen het. Nergens 
stijl, in plaats daarvan verdeeldheid, smakeloosheid, gebi 
schaving. De oorzaken daarvan zijn menigvuldig en liggen 'el 
liggen in de ontwikkeling, welke het natuurwetenschappelijke 
sche intellectualistische tijdperk moest gaan. Deze ontwikkelin 
den gemeenschapszin, de overlevering, en tenslotte de ol 
subjectieve beschaving vernield. Vooral de subjectieve b^. 
persoonlijkheid.

,. De individu vermag hiertegen weinig. Slechts door de massa, door 
een nieuwe gezamenlijke wil is een verbetering, een herleving te be
reiken. Slechts een idealistische, van tevoren van dank afziende en 
tot een traditie groeiende massa-wil kan de stof-heerschappij van het 
subjectivistische materialisme, waardoor de kunst vernield is, over
winnen. Daartoe moest men zich aaneensluiten.”

Deze voordracht leidde tot de stichting van den „Freie Bund zur 
Einbürgerung der bildenden Kunst in Mannheim”. Aanvankelijk met 
1000 leden, welk getal weldra tof 6000 steeg. Deze Freie Bund 
organiseert nu geregeld voordrachten in de bij het Museum behoo- 
rende voordrachtzaal; zijne onderafdeeling daarvoor heet „Academie 
fUr Jedermann”, een soort Volksuniversiteit uitsluitend voor kunst
belangstelling, welke in het eerste jaar een toehoordersaantal van ruim 
16000 bereikte, dat in het laatste jaar voor den oorlog tot over de 
30000 steeg. Daarnaast werden tentoonstellingen ingericht; enkele tel
kens van het werk van één modernen schilder, kunstnijve 
andere betreffende kunstgroepen als: moderne glasschildei 
kunst, theaterkunst. Behalve deze dingen hadden er nog 
leidingen plaats door het museum, meestal des Zondagmt

—11 uur vóór het gewone opengaan. Ik heb, de lijsten der deel
nemers, — meestal vereenigingswijze komende, — nagaande, daarin een 
groote verscheidenheid gevonden. Het zijn, naast vele arbeidersgroepen, 
ook groepen van meer ontwikkelden, geestelijken, leeraren, studenten.

Wanneer wij, die de deelneming aan de cursussen der Haagsche 
Volksuniversiteit reeds zoo bevredigend vinden, de Mannheimer cijfers 
nagaan — ik ben daartoe in de gelegenheid geweest en heb de ver
schillende gegevens onder de oogen gehad, — dan past ons bewondering.

Ik wil er enkele noemen:
Bij een tentoonstelling van goede en slechte meubels en huisinrich

ting: tweemaal een avond met 668 en 676 hoorders; bij een cursus over 
GrUnewald in drie avonden: 500, 483, 507; bij een cursus over van Gogh
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cursussen: een over Vcr- 
3 moest herhaald worden, 

van over 400, in 
was vóór den oorlog, 

ook in 1919--’20, welke ook in 
groep alle avonden een 

ia 450 personen. Ver

in drie avonden: 310, 342, 344. Ook de lange ci 
schillende Kunsttijdpcrken in vijf avonden, die 
had in de eerste serie een gemiddeld bezoekerstal 
de tweede van over de 300 hoorders. Dat alles 
Maar voor een dcrgclijkcn langen cursus 
twee groepen gehouden werd, had de eerste 
bezoekerstal van bijna 410, de tweede van bijn« 
loop van bctcckenis is er niet: de eerste avond begon met 425, de 
laatste eindigde met 409. Ook de bovengenoemde cijfers toonden dat 
reeds aan.

Ik ben zoo uitvoerig hierover, omdat, althans voor zoover mij be
kend is, nergens een zóó geregeld en zoo nauw contact tusschen mu
seum en burgerij is bereikt.

Het blijft de vraag, welke plaats het Museum tenslotte in het ge
moedsleven dier burgerij inmeent, dat wil zeggen, in hoeverre al deze 
rondleidingen en voordrachten de burgerij van Mannheim geleerd hebben 
zelf in het Museum rond te zien en er eigen dieper gevoelsleven waar
lijk te verrijken.

Ik voor mij ben daarvan nog niet zeker, omdat ik weet, dat de 
opvoeding in deze richting niet alleen zoo bijzonder moeilijk, maar 
ook slechts mogclijk is, indien zeer sterk de nadruk gelegd wordt op 
het zien-zelf van kunstwerken. Het zien van kunstwerken leert men 
nu eenmaal eer door de oogen dan door de ooren, hetgeen niet zeg
gen wil, dat deze laatste erbij geen functie hebben, maar wel dat 
het benaderen van kunstwerken beter gaat met een spreken vóór, dan 
met een spreken over hen.

In dit opzicht heeft het voorbeeld van den in 1916 gestorven Ham- 
burgschen muscumlcider Lichtwark ons nog altijd wat te zeggen. Hij 
was zeker niet het type van een kunstgeleerde, maar hij had in hooge 
mate de gave tot liefde en bewondering voor kunstwerken te wekken 
door een wakker-makend cn bezielend woord.

Ook daarom noem ik hem, omdat hij er reeds vóór tientallen jaren 
op wees, dat het voor de toekomst der musea noodzakelijk was de 
jeugd te winnen. Over zijn methode daarbij heeft hij een aardig boekje ') 
geschreven, dat nog steeds lezenswaard is, zeker voor hen, die zijn 
meening deelen.

Toch geloof ik, dat hij de zaak te eenvoudig voorstelt en dat wij in 
een tijd, die van het kinderleven ernstige studie heeft gemaakt en die 
bovendien over véél meer hulpmiddelen beschikt, wel tot grootcr dif
ferentiatie in die methode zullen moeten komen.

In elk geval, en dat lijkt mij wel de meest belangrijke verandering van
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I opvathng, „„„te, wij begi„„,„ „„ Jc ic,]gj „„ Jie k„„,hv»rl«» 
t= sproken, welk. l„ ,k all„e„sle plooi, .. l.un optroer»^ sch°””’ 
heid le bewonderen e,),,. Noch boor ook bij ondero werken M' od« 
op het schoonheidselement wijzen en onze opvattingen daaromtren 
duidelijk trachten te maken. Daar raken wij gevoelens en gewaar
wordingen, die, willen zij iets gaan beteekenen, haar eigen groei en 
ontwikkeling moeten hebben, die wel gewekt, maar zoo min mogelijk 
gedwongen moeten worden. De schoonheid van kunstwerken zal, wil 
zij eene ontroering geven, een eigen ontdekking, een sclf bevochten 
verovering moeten zijn.

Evenmin als de schoonste voortbrengselen onzer literatuur geschre
ven zijn voor zinsontleding en andere grammaticale gymnastiekoefe
ningen, waarvoor zij maar al te vaak zijn gebruikt tot schade voor 
de bewondering van een jonger geslacht, zijn de beste voortbrengse
len van beeldende kunst in de eerste plaats te kiezen voor leer- en 
aanschouwingsobjecten, wil men de jeugd bereiken en voor het mu
seum winnen, dat wil dus eigenlijk zeggen, winnen voor het besef, 
dat in het museum waarden te vinden zijn voor het gemoedsleven, 
dat daar een centrum is, een wijkplaats, misschien zelfs een vlucht
heuvel; dan moet men beginnen dóór, waar de belangstelling reeds 
is of gemakkelijk gevangen wordt; bij de dingen in de nabijheid, de 
natuur of de plaatselijke historie of de elementaire techniek.

In de stad mijner inwoning bezitten wij een zoogenaamd „Museum 
voor het Onderwijs” dat echter méér is, dan de naam verwachten 
doet: het is namelijk een opvoedingsinstituut van den eersten rang in 
de richting, die ik zoo juist aangaf. De daar aanwezige verzameling 
is uitermate geschikt om de belangstelling van de jeugd te trekken 
en te leiden, hetzij zij de natuurhistorische, of de geologische, de 
technische of de ethnografische kant uit wil, terwijl de telkens in
gerichte tentoonstellingen van meer uitgebreide en gespecialiseerde 
collecties, — hetzij bepaalde levensgemeenschappen, (wei en sloot, 
strand en duinen), hetzij bepaalde bedrijven, (visscherij, pottenbakkerij), 
hetzij koloniale cultures (rijst, rubber) met daaraan verbonden ver- 
zamelwedstrijden of andere soorten van eigen-werk, — als vanzelf 
den jongen geest inwijden in begrippen van ontwikkeling en verwant
schap, of in beginselen van opstelling, combinatie, co- en sub-ordinatie 
enz. Zij raakt zóó in een museum thuis en leert zien, opmerken, bij
zonderheden ontdekken en wordt gewend aan het denkbeeld, dat be
paalde opstellingen bedoelingen hebben, ook tenslotte, dat eigen werk 
en speurzin beloond kunnen worden met geestelijke voldoening.

Het is nuttig daarna de, op deze wijze met de museumbeginselen 
en gedachten vertrouwd geraakte, jeugd in contact te brengen met
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wat wij een historisch museum noemen, waar zij kan kennis maken 
met voorwerpen en afbeeldingen, die de geschiedenis van haar woon
plaats of van ons volk helpen oproepen.

Deze materie is moeilijker. De ontwikkelingsreeks of de levens
gemeenschap, die het natuurhistorisch museum volledig voor oogen 
brengt, kan hier niet gegeven worden, eenvoudig omdat het materiaal 
ervoor niet voorhanden is. Er zijn slechts enkele, min of meer ver

beide stukken. Maar een reeks van schuttersmaaltijden, of een aan- 
afbecklingen van stadsbestuurders, roepen toch de herinnering 

aan een heele vroegere wereld op, waarvan men de verhalen heeft 
gelezen of gehoord, maar waarin nu eerst de mcnschen leven beginnen 
te krijgen. Of men ziet er werkstukken der gilden, of zilveren bekers, 
welke zij op hun feesten deden rondgaan; men ziet afbeeldingen van 
het oude bedrijfsleven, of het druk gedoe op straat, aan den wallekant, 
in de scheeprijke havens.

Combinatie- en voorstellingsvermogen moeten hier leeren werken, 
de fantasie .moet vlot worden en de jeugd leiden op steeds verder 
zich uitstrekkende onderzoekingen langs dit historisch materiaal. Haar 
belangstelling moet gewekt worden óók voor en door de historische 
herinneringen buiten het museum: stadhuis, kerken, poorten, belang
rijke gebouwen, waarvan men het beeld uit bepaalde tijden in het 
museum gezien heeft, moeten blijken alle wat te vertellen te hebben 
omtrent hun leven en ervaringen in goede en kwade tijden.

Rondgangen, onder leiding van onderwijzers, zelf op hun beurt door 
den museumdirecteur op de hoogte gebracht van wat zij te verwachten 
hebben en vinden kunnen, zijn voor een dergelijken arbeid noodzakelijk. 
En wanneer er op het algemeen leerplan, zooals op het Haagsche, 
voor een museumbezoek plaats gelaten is, dan kan men verwachten, 
dat op den duur het nut en de beteekenis van zulke bezoeken en 
rondgangen voor de algemeene ontwikkeling niet alleen, maar ook 
voor de belangstelling in geestelijke dingen zoo duidelijk zal blijken, 
dat zij steeds talrijker zullen worden.

AVat het Haagsche schoolmuseum betreft bestaat de regeling, dat 
de schoolklassen bij verren afstand in een groote omnibus-auto wor
den gehaald en gebracht, en ook daardoor is men er in geslaagd een 
zóó groote belangstelling te bewerken, dat museumlessen in alle ochtend
uren en ook vaak des middags gegeven moeten worden. Kon men bij 
het Historisch Museum eveneens over vast personeel voor school- 
rondleidingen beschikken, dan zou een dergelijke organisatie ook daar 
worden ingevoerd. Vóór twee jaar is, ten behoeve van eene commis
sie welke een hervorming van het geschiedenisonderwijs overwoog, 
een proef genomen met de detacheering van een onderwijzer, die zich
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i gebruikt 
kinderen.

latten.
tuurt de R.V.S. een aanliggend voetbalterrein, en

te verkrijgen, niet de vereenigingen, doch de afgevaardigden lid van 
de R. V. S. zijn.

Om het doel te verwezenlijken had en heeft men met vijf factoren 
rekening te houden:

1. Het terrein of de terreinen.
2. Hoe de kinderen, die bij de R. V. S. „ter schole" willen gaan, te 

bereiken?
3. Hoe zal men die kinderen bezig houden?
4. De leiders(sters).
5. De financiën.
Het terrein. Al spoedig bleek, dat in een handelsstad als Rotterdam 

geen terreinen te vinden waren, welke geschikt waren dag in dag uit 
een groot aantal kinderen te ontvangen en tevens nog ruimte over
lieten om schuilplaatsen te bouwen voor regenachtig weer.

Gelukkig, Hoek van Holland, Rotterdam aan Zee, bracht uitkomst. 
En nog steeds slaat de R. V. S. gedurende drie weken van de groote 
vacantie, de eerste vijf dagen der week (de Zaterdag wordt gebruikt 
om het terrein weer geheel op te knappen en herstellingen te ver
richten, terwijl op dien dag de kinderen thuis een handje moeten hel
pen) haar tenten aan den Hoek op (figuurlijk en letterlijk.) Het ter
rein wordt door de Gemeente Rotterdam gratis beschikbaar gesteld, 
voorzien van waterleiding en yV.C’s.

Dc tenten, afgedekt met geolied zeilkleed, worden alleen 
als schuilplaats bij regen. Elke tent biedt ruimte aan ± 250 1 
Momenteel beschikken we over 10 van zulke tenten.

De gchcele tentenstad staat onder toezicht van onzen terreinchef, 
die gedurende dc drie weken den civielen dienst onder zijn bevelen 
heeft als: personeel in de huishoudtent, waar koffie gezet wordt voor 
dc leidcrs(sters), koppen gewasschen worden, enz. en een vijftal jongens 
van ± 17 jaar, die dag en nacht in het „kamp” verblijven en hulp 
verleenen om de melk rond te deelen, enz. enz. Deze slapen zeer 
avontuurlijk in hangm<

Naast dit terrein hl
laat dit inrichtcn als sportterrein.

De kinderen komen op een vijftal pleinen te Rotterdam ’s morgens 
tusschen half acht en acht uur bij elkaar en marcheercn dan naar 
een drietal punten, waar een boot van de firma v. d. Schuyt ligt te 
wachten. Spoedig stevent deze met haar levenden en levendigen last 
naar den Hoek. Daar aangekomen gaan de kinderen eerst naar het 
terrein, om de meegcbrachtc boterhammen in groote theekisten te 
bergen, gratis beschikbaar gesteld door de firma van Nelle, en waar
van in elke tent een aantal exemplaren aanwezig is. Ieder kind heeft
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jaan, wordt 
't begin van 

, waar kin- 
cgegeven, 
de wijze,

a. Kinderen (meisjes
b. Meisjes van 8—10 jaar. 
' T--~—- van ° ,n s-—c. Jongens van 8—10 jaar.
d. Meisjes van 11 — 13 jaar.
e. Jongens van 11—13 j

De leerlingen van

jaar.

openbare en bijzondere scholen worden gescheiden

op de borst een legitimatiekaart hangen, waarop staat groep, naam en 
adres. Op de tent staan ook de groepen vermeld en bovendien nog 
op de theekisten, zoodat geen enkel kind behoeft te zoeken. De ccnc 
helft der kinderen gaat spelen op het sportterrein, de andere helft 
vertrekt naar de duinen, de boschjes of het strand. In de materiaal- 
tent kan iedere leider(sters) tegen overgave van een ondcrtcckende 
bon krijgen, wat voor de groep dien morgen of middag noodig is b.v. 
voetballen, handballen, springtouwen, stelten, schoppen, enz. enz.

Om half één komen alle kinderen weer op het terrein, nemen plaats 
aan lange tafels, op even lange banken, alle weer voorzien van groeps
nummer. De leider vordert stilte vo<>r het gebed, de melk wordt uit
gedeeld, voor elk kind een flesch met 0.3 L. en de aanval op 
boterhammen begint. Papieren moeten gedeponeerd worden in de da< 
voor bestemde theekisten en na het eten vertrekken de kinderen, die 
’s morgens op het terrein gebleven zijn en blijven de anderen nu thuis.

Kleine ongevallen worden behandeld door een verpleegster, terwijl 
het Bestuur altijd de medische hulp mag inroepen van den Hocksche 
dokter Knip.

Om de kinderen te bereiken, die met de R.V.S. willen mecg; 
met toestemming van het Gemeentebestuur in September of ’’ 
October aan alle openbare en zeer veel bijzondere scholen, 
deren gaan van 6 tot 13 jaar, aan elk kind een biljetje meej 
waarop in 't kort de het doel der R.V.S. is uiteengezet en de wijze, 
waarop men zijn kind kan laten proliteeren van ons werk. In een 
12-tal schoollokalen, gratis door het Gemeentebestuur ter beschikking 
gesteld, wordt om de veertien dagen ’s Zaterdags van half zes tot 
zeven uur de gelegenheid gegeven, zijn kind te doen inschrijven. Men 
bepaalt dan zelf de bijdrage, welke men kan storten, en ontvangt een 
spaarkaart, waarop dus om de 14 dagen een gedeelte van het toe
gezegde bedrag gestort wordt. De registers en het ontvangen geld 
wordt door één der leden van elk spaarbureau naar een centraal punt 
gebracht (het Oude Raadhuis), waar de Penningmeester de gelden ont
vangt en de Administrateur de registers. Dit geld maken we natuur
lijk rentegevend.

Nu worden de kinderen verdeeld in 5 groepen:

en jongens) van 6 en
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i het terrein, gere 
ronken aan één d< 
verricht

groepen van 25 gevormd, welke 
pleinen naar het stadsgedeelte.

meestal schop- 
een proef ge
leden der Rot- 

een dichte

gehouden, daar de laatste ook leiders(sters) krijgen, werkzaam bij dat 
onderwijs.

Uit deze 5 hoofdgroepen worden gr. 
dan ingedeekl worden op een vijftal pl 
waar de kinderen wonen.

Het werk op de spaarbureaux wordt belangeloos verricht, bijna 
uitsluitend door onderwijzers(essen).

In Mei volgt een oproep voor leider(ster) en kan een eenvoudig 
rekensommetje uitmaken, hoeveel er noodig zijn. De meeste leiders(stcrs) 
zijn bij het onderwijs werkzaam. Dit jaar gaan ook enkele leidsters 
van padvindsters(ders) mee als leidster(der) bij de R.V.S.

Hoe men de kinderen bezig houdt? Dit bezig houden begint al op 
de boot. Enkele groepen heffen een lied aan, begeleid door viool, 
guitaar of mandoline, andere zitten te lezen of ze handwerken of 
breien een paardetoom van gekleurde wol. De jongens stellen vooral 
belang in dc uit- en binnenvarende schepen, terwijl de industrieën 
langs Maas en Waterweg afwisseling brengen.

Op het terrein wordt gevoetbald, gekorfbald, op stelten geloopen, 
touwtje gesprongen enz Verleden jaar is een proef genomen met rei
dansen, welke zoo animeerend heeft gewerkt, dat gedurende dezen 
winter een aantal leidsters dansen hebben ingestudeerd om in de a.s. 
vacantie aan haar groep te leeren. Sommige kinderen gaan teekenen, 
figuur zagen, plakken, handwerken, of luisteren op een stil plekje 
naar vertellen of voorlezen.

De kinderen, die naar duinen of strand gaan, nemen 
pen mee. Pootje baden is geoorloofd, terwijl in 1928 
nomen is met baden in badcostuum, onder toezicht van 
terdamsche Reddingsbrigade. Daartoe was op het strand 
tent geplaatst, waar kinderen en leider(sters) zich konden ontkleeden. 
Een gedeelte van de zee was ook afgezet. Elk kind, dat mocht „zwem
men”, moest een briefje van vader of moeder inleveren, dat het toe
stemming hiervoor had. Anderen wandelen den pier af, tot het einde 
toe, beklimmen den vuurtoren, bezoeken het station, als er een mail- 
trein aankomt of vertrekt, bespreken de semaphoor, of maken een 
wandeling naar ’s-Gravensande ter bezichtiging eener druivenkas.

Als het droog weer is, dan marcheert alles van zelf, doch bij regen 
wordt er van de leiders(sters) veel gevergd.

Om half vier zijn alle kinderen op het terrein, gereed tot vertrek 
naar de booten. Eerst nog eens gedronken aan één der twaalf kra
nen, of een noodzakelijke boodschap verricht en dan begint de terug
tocht, zoodat uiterlijk zes uur alle kinderen weer thuis zijn.

In de tweede week bezoeken autoriteiten en vertegenwoordigers
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jvallen, 
aten gaan, 

den kostprijs (f 12) nog

een mooi resultaat.
wat ze voor elk kind kun- 

tot f 12 voor de 3 weken

getrouwen, die bij beter gesi- 
bepratcn op een lijst te tee-

Iragc toegezegd, nadat 
ander van de R.V.S,

we rubriceeren in:
,,eengebracht door de ouders der kinderen, 
ticulicren.

ip, terwijl in de derde week 
Jan Klaassen en een g„ 

1000 „scholieren” in 1925 is 
‘1 we in 1929 de 3000 
leiders(stcrs) is reeds

waarbij dc ouders aan- 
terwijl dc aanvragen 

voor een groot gedeelte

voorstellingen plaats

aantal gestegen 
te halen.

een en ander vermeld. We kun
de oprichting af ieder jaar

van de Pers ons kamj 
hebben van Ja„ Klaassen en een goochelaar.

Van 1000 „scholieren" in 1925 is ons 
1928, terwijl we in 1929 de 3000 hopen

Over de leiders(stcrs) is reeds het < 
nen nog meedeelen, dat er bij zijn, die van 
zich weer beschikbaar stellen.

Financiën. Deze factor kost het meeste hoofdbrekens.
De financiën kunnen
a. Spaargelden, bijee'
b. Giften van partic.,
c. Jaarlijksche bijdra«,
d. Contributie der aangesloten vereenigingen.
e. Collecten.
f. Subsidie der Gemeente Rotterdam.
Nu verhouden de bedragen, bijeengebracht door ouders, door par

ticulieren en de subsidie van de Gemeente zich ± als 1:1:1. Op een 
bedrag van f26611.19 over 1928 is dit

De ouders geven bij de inschrijving op, 
nen betalen. Dit bedrag varieert van f 0 
per kind.

De Armenraad onderzoekt alle gev 
vragen hun kind voor niets mee te lal 
tot vermindering van 
onderzocht worden.

Sommige ingezetenen hebben een jaarlijksche bijdi 
uit het toegezonden jaarverslag het een en t 

hadden gelezen.
Verder hebben we een groot aantal 

tueerden aankloppen en dezen weten te 
kenen voor een bijdrage. Dit zijn dan de giften.

De collecte wordt gehouden in samenwerking met het Vacantie- 
Kinderfeest van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers, natuur
lijk om tactische redenen. Verleden jaar werd voor het eerst een 
schildjesdag gehouden. De Rotterdammers hebben toen ons schildje 
in de stedelijke kleuren, groen-wit-groen, trouw gekocht, wat ons ruim 
f2000 in de kas bracht. Dit jaar hopen we op 15 Mei f 3000 binnen 
te halen. Zoo’n collecte is echter zeer afhankelijk va n het weer. Om 
de collecte bij het publiek aan te kondigen, heeft een bevriend artist 
een reclameplaat geteekend, welke door geheel Rotterdam aangeplakt is.

Sedert 1927 genieten we subsidie van de Gemeente en wel f0.40 
per dag per kind voor ’/3 van het aantal werkelijke „leerlingen".
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'n School volgens Dr. Rudolf Steiner 
door P. L. VAN ECK Jr.

School" te den Haag, met

14e jaar.

n pcdago- 
■ Hoorwcg.

, Vrije School” nu 250 
■ 't onderwijs hoofd-

Tn de vorige jaargang ’) schreef ik over de school volgens Dr. Rudolf 
Steiner, aan de hand van literatuur, ’n artiekel dat uit de aard 

der zaak ’n algemeen karakter droeg. Hier volgt nu iets over't onder
wijs en de opvoeding aan ’n bepaalde school, die volgens Steiner's 
pedagogiese denkbeelden is ingericht; n.l. de, ook in m’n eerste ar- 
tiekcl al genoemde „Vrije School” in den Haag. Ik doe dit nu naar 
aanleiding van 'n vijftal pedagogiese lezingen en enkele demonstraties, 
in April en Mei van dit jaar gehouden in ’t Muzieklyccum te Amsterdam, 
door personen aan die haagse school verbonden, ’t Programma ervan 
luidde aldus:

de dames Tia Gischler en
Praktiese opvoeding van

Mr. M. Stibbe:
Praktiese opvoeding *

Zangdcmonslratie door 
inleiding door Jan

Mr. M. Stibbe:
Geschiedenisonderwijs als wegwijzer naar de toekomst.

Mr. M. Stibbe:
Eurythmic in ’t middelpunt der pedagogie, met demonstratie van 
giese eurythmie. door leerlingen onder leiding van mevr. P. Stibbe-L

R. van Houten, arts:
Heileurythmie in de hygiëne van

J. S, Galjart, arts:
De pedagogiek van Rudolf Steiner als sosiale hygiëne.

Na ’n bestaan van vijf jaren heeft de haagse 
leerlingen. Er zijn 12 klassen; in de 8 eerste wordt

') Blz. 346 vgg. en 399 vgg.

van kinderen boven ’t 14e j 
• leerlingen van de „Vrije Sc 

van ’t HolT.

Tot besluit nog enkele opmerkingen. Een zevental ingezetenen, waar
onder eeitige bankdirecteuren, heeft zich bereid verklaard ons in 
belangrijke financiëele aangelegenheden van advies te dienen, terwijl 
een veel grooter aantal stadgenooten en oud-stadgenooten, met den 
Heer Burgemeester aan het hoofd, ons werk bij de burgerij aanbe
velen, door verlof te geven hun naam op een lijst te plaatsen in het 
jaarverslag. Men vindt daar personen onder van allerlei richting.

Om het philantropen of oud-stadgenooten, die iets voor ons werk 
willen bijdragen, gemakkelijk te maken, het gironummer van onzen 
penningmeester is 114775, terwijl de lirma Mees en Zn. ook de bij
dragen in ontvangst neemt.

H. Janssen 
kinderen



die

eerste stuk

272

) gegeven;
gewone 

met dezelfde

dit wordt 
il gevoel. Maar 

individuele 
’t onderwijs rekening ge

worden biezonderheden, die al in m'n 
>gelik herhaald.

*) Hier, en 
vermeld werden.

.Vrije School" is niet in de eerste plaats ’r

in ’t vervolg, 
zo min mof

I

zakelik door klasse-onderwijzers(essen) 
t sisfeem van vakleraren, zoals bij ’t ( 
In de lagere klassen die de leerlingen 
doorlopen, krijgen deze voor bepaalde v 
handenarbeid, e.d„ ook wel onderwijs v 
lang van omstandigheden. Dan is er 
eksamenklas — eigenlik 'n hors d'  
eksamen h.b.s. en staatseksamen universiteil 
’t koëdukatie-beginsel volledig toegepast;

1 en de (meisjes)h 
van vreemde

in de 4 laatste heerst 
middelbaar onderwijs. 

ondcrwijzer(es) 
. vakken, als zingen, gimnastiek, 

van vakonderwijzers, al naar ge 
r tenslotte noch ’n 13e klas, de 

oeuvre - die opleidt voor eind- 
«vc.s.ueit ■). Over de hele school is 

--o------- ----------e ; dus ook ten opzichte van
de (jongens)handenarbeid en de (meisjes)handwcrken. ’t Al vroeg be- 

met ’t leren (spreken) van vreemde talen geschiedt uit drieërlei 
vooreerst gaat dit dan geheel „natuurlik”; vervolgens is 

verschil van volkskarakter dat in de verschil- 
komt, ’n middel tegen de eenzijdigheid van de 
ten slotte bevorderlik is voor ’t internationaal

ginnen
overweging:
’t, in verband met ’t 
lende talen tot uiting 
moedertaal; terwijl ’t 
gevoel.

De „Vrije School" is niet in de eerste plaats ’n didakties, maar 
bovenal 'n pedagogies instituut, dat de alzijdige en harmoniese ont
wikkeling van lichaam, ziel, en geest beoogt. Ten gevolge van ’n te 
eenzijdige intellektuele ontwikkeling is bij de oude opvoeding ’t 
tüïtieve, ’t onbewuste te veel verwaarloosd; terwijl de waarheden, 
op ’t laatste berusten, juist de diepste zijn.

Ook is bij 't onderwijs, of liever: de opvoeding van'n kind,’t dierekte 
sukses niet de hoofdzaak: ’t gaat veeleer om de uitwerking ervan 
op ’t hele verdere leven, en evenzeer op ’t onbewuste als ’t bewuste.

Nu is 't twede levenstijdperk — dat van ’t 6e tot ’t 14e levens
jaar — ’t tijdperk van 't gemoed; maar toch heeft men altijd, ten 
nadele van ’t kind, ’t intellekt in deze jaren te veel belast. De „Vrije 
School" spaart dit dan ook tot ’t 14e jaar: daarvóór wordt de kunst
zin en 't gevoel ontwikkeld.

Op de „Vrije School" wordt klassiekaal onderwijs gegeven: 
noodzakelik geacht voor de ontwikkeling van ’t sosiaal 
daarbij wordt toch ook terdeeg aandacht geschonken aan 
behoeften. In de eerste plaats wordt er bij ’( 
houden met de „temperamenten”. De sterkst uitgesproken karakters ~ 
en dit is natuurlik bij de jongste meer dan bij de ouderen ~~ worden 
in de klas in groepen bijeengezet. Dan kunnen de leerlingen van ’t 
zelfde temperament elkaar wederzijds opvoeden, doordat in onder
linge omgang hun karakters als ’t ware afslijpen.
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gegeven van ’t onderwijs in gramma- 
: kinderen de verschillende begrippen 

de orde komen, beleven door ’t leggen van verband met 
lijn.

kinderen
Met ’t 

boekjes in

Dit gebeurt dan dus zonder dat aan- en opmerkingen van de zijde 
van de onderwijzer nodig zijn. En deze houdt verder bij de voorbe
reiding van z’n lessen rekening met die verschillende temperamenten, 
door z’n onderwijs afwisselend voor elk van deze interichten. Maar 
behalve deze tcmperamentsverschillcn, worden ook noch de indivi
duele verschillen in ’t oog houden. Hierbij gaat ’t vooral om’n tweetal 
tiepen; 't eerste is dat van de „dromer" — waarbij ’t ik te zwak — 
't twede dat van de „bruut" — waarbij ’t ik te sterk is. Als bij 
deze tiepen de leerstof, zondcr meer, wordt aangebracht, dan blijven 
ze zoals ze zijn. Hun karakter moet echter bij en door ’t onderwijs 
beïnvloed worden. Welnu; door denkarbeid wordt ’t ik versterkt, 
door mechaniese arbeid verzwakt. Vandaar dan ook wordt bij de 
verschillende leervakken aan de kinderen van ’t eerste tiepe over
wegend denkarbeid, aan die van ’t twede overwegend mechanies 
werk gegeven. Dit gaat door ’t hele schoolleven door; en de invloed 
daarvan is uit de verschillende wijzen van ’t zich uiten der leerlingen 
duidelik merkbaar. Op de lezing werd dit met schilderwerk van de 

aangetoond.
oog op ’t individuele in de kinderen, krijgen deze geen leer- 

i handen ’n Strafsisteem wordt uit den boze geacht; er moet 
niet geregeerd worden over de kinderen met ’n „je zult" en „je moet", 
maar ze moeten komen onder ’t zedelike overwicht van 
Er is 'n sterk verband tussen huis en school.

Aan ’t begin van 'n schooldag komen alle kinderen samen tot ’t zeg
gen van ’n spreuk; en tot ’t uitvoeren van enkele oefeningen, die de 
schooldoktcr met ’t oog op 't lichamelik en geestelik welzijn van de 
kinderen wenselik acht. Dan worden er spreekoefeningen gehouden, 
uit de overweging dat ’t spreken van de mens samenhangt met z’n 
persoonlikheid. Daarna wordt in de verschillende klassen aan ’n hoofd
vak begonnen; ’n werkzaamheid die 2 uur duurt, en die gedurende 'n 
paar weken op datzelfde vak betrekking heeft — met ’t oog op 't 
zich daarop konsentreren.

Op de lezing werd ’n schets ; 
tika; hoe bereikt wordt, dat de 
die daarbij aan 
kleur, toon, en

Draagt ’t levenstijdperk van ’t kind vóór 't 14e jaar ’n sprookjes- 
karakter, zodat in verband daarmee de opvoeding kunstzinnig moet zijn 
•— na dat jaar vindt dan ’n grote verandering bij ’t kind plaats. De 
liefdegevoelens, lichamelik en spiritueel, ontwaken, ’t Kind voelt zich 
niet meer één met de hem omringende wereld, maar ziet die tegenover 
zich. ’tAVordt de verhouding van tk en niet-ik. Met de liefde die in
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hem geboren wordt, wil ’t echter die wereld omvatten. Daartoe is 
nodig ’n opvoeding van 't denken. Ondanks — beter: ten gevolge van 
•— de toespitsing op ’t intellektuele, leren de leerlingen van ons mid
delbaar onderwijs niet zelfstandig denken. Om dit te bereiken moet 
bij ’t onderwijs de fantazie van de leerlingen worden gewekt. Ze moeten 
in staat gesteld worden, naar hun verschillend temperament, de leer
stof op de voor hun geëigende manier te verwerken. De kennis, zo 
vergaard, is door eigen kracht verworven. De leerlingen hebben de 
dingen dan begrepen met 't hart-, waardoor de mogelikheid tot zin
volle iedeeën is geschapen.

Aangetoond werd, hoe b.v. bij ’t oplossen van rekenkundige er 
gebraiese vraagstukken de fantazie in werking wordt gesteld. Bete 
werd, dat lastige vakken, als stereometrie en beschrijvende meetkunde, 
door 15-jarige leerlingen goed worden begrepen, doordat deze zich dan 
juist in de daarvoor „gevoelige periode’’ bevinden; en ook, doordat 
ervoor wordt zorg gedragen, dat ze ook dit onderwijs beleven. De mens
heid is tot de wetenschap gekomen door ’t leven; zo moet ’t ook gaan 
bij ’t kind. Met zulk onderwijs gaan dan ook alle kinderen mee.

Interessant was de schets, hoe bij ’t onderwijs in aardrijkskunde ’t 
beleven door de leerlingen ’t uitgangspunt vormt; en hoe daarbij aller
lei verband wordt gelegd. Wat ’t geschiedenis-onderwijs betreft, dit 
moet voeren tot inzicht. Dat wordt met de tegenwoordige dokumenten- 
geschiedenis niet bereikt. De geschiedenis moet uitgaan van de ziel der 
mensheid; dan komt men tot inzicht, met als gevolg: praktiese hande
lingen in verband met de blik die, door dat geschiedenis-onderwijs, voor 
de toekomst is geopend. We kregen in ’n schets te horen, hoe dat on
derwijs in de hogere leerjaren gegeven wordt; waarbij dus vooral de 
nadruk wordt gelegd op de gang van de geestesontwikkeling.

Met ’t muziekonderwijs maakten we teoreties en prakties kennis. 
Dat onderwijs neemt op de „Vrije School" ’n belangrijke plaats in: 
’t wordt er niet beschouwd als ’n soort van luxe, maar van even grote 
betekenis geacht als de intellektuele ontwikkeling. Tot noch toe wordt 
er alleen noch maar zangonderwijs gegeven; maar de bedoeling is, om 
de leerlingen ook 'n instrument te leren bespelen. Wat nu aan instru
mentale muziek wordt gedaan, geschiedt alleen met die leerlingen, die 
buiten de school privaatlessen krijgen. Zo is 't mogelik ook nu al, 
stukken voor zang en muziek met de leerlingen intestuderen.

Voor de le tot de 4e klas wordt de muziek (zang) als zodanig niet 
als de hoofdzaak beschouwd; maar wordt aan 't verlangen van de 

ting gelegenheid gegeven .— waardoor dus die zang 'n 
tics karakter draagt; 'n element dat trouwens ook in 

de muziek leeft, ’t Was jammer dat van deze zang uit de lagere klas-
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sen niets gedemonstreerd werd. In de hogere klassen moeten de kin
deren rekening gaan houden met de eisen van 'n muziekaal werk; 
onder leiding. Na de 8e klas komt dan ’t element: genoegen vinden in 
’t muzieseren. ’t Muziekonderwijs is voorts noch van invloed bij de 
vorming van de gemeenschapzin: 't verbindt en verenigt. Bij ’t muziek
onderwijs wordt uitgegaan, niet van de inhoud van ’t stuk, maar van 
de klank; de uitvoering moet niet worden opgelegd, maar moet, met 
de studie, van binnenuit groeien. Omdat, wat voor kinderen is gekom- 
poneerd, slechts bij uitzondering zoon lange studie verdraagt, moet 
men z’n toevlucht nemen tot de grote muziekliteratuur, ’t Gevaar dat 
hierin schuilt, wordt beseft; maar daartegenover staat dat zoon stuk 
jaren stof geeft, om erin te groeien, We kregen nu zang, met en zonder 
begeleiding van ’n klein strijkorkest van leerlingen, uit de 6c, 7e, en 
8e klas te horen, ’t Waren geen stukken, ingestudeerd met ’t oog op 
’n „uitvoering”, maar die in de gewone lessen worden geleerd.

’n Belangrijk vak van de „Vrije School" is de eurythmie. ’t Is ’n 
vak op zichzelf, maar wordt tevens dienstbaar gemaakt aan ’t onder
wijs in verschillende andere vakken. Bij de eurythmie is ’t hele men- 
selik lichaam werkzaam, als orgaan van de ziel. Er is taaleurythmic 
en tooncurythmie; die naast de hoorbare taal (resp. muziek) de zicht
bare taal (muziek) vormen, ’t Is ’n bewegingsisteem, waarbij onder 
't spreken (muziek) de taal (tonen) door de ziel wordt beleefd. De 
voortdurende beweging van de taalklanken wordt geschouwd, en in 
de eurythmie weergegeven, ’t Spreekt vanzelf, dat ’t uit ’n opvoed
kundig oogpunt van belang is, dat zo ’t lichaam de dienaar is van ’t 
hogere in de mens. De eurythmie wordt dan ook van de eerste tot de 
hoogste klas onderwezen.

De klank van de taal is voor ons gewoon geworden: we hebben 
daar geen gevoel meer voor. Toch is ook voor ons noch wel duidelik 
’t verschil van klankgevoel in 'n woord in verschillende talen voor 
’t zelfde begrip. Door de eurythmie nu, worden de klanken weer be
wust, gaan we ons van elke klank rekenschap geven. Verschillende 
spesiefiek menselike krachten worden daardoor wakker. De eurythmie 
is ’n oefening van de innerlike organen in verband met ’t lichaam; 
’t is zielegimnastiek, waardoor ’t zicleleven soepelheid verkrijgt. Bij 
de oefeningen komt ’t verschil tussen vokalcn en konsonaten uit; de 
eerste zijn ’t zangerig element, de laatste ’t vaste. De vokalcn geven 
weer, wat van binnenuit de mens komt; de konsonaten wat vanuit de 
buitenwereld in de menselike ziel wordt wakker geroepen. In over
eenstemming hiermee worden bij de oefeningen in eurythmie de vokalen 
lopend, de konsonaten staande weergeven. Voorts wordt erop ge- 
wesen, dat de vokaal-oefeningen goed zijn voor kinderen die ’n overmaat
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heb 
die

Ten sloffe ’n paar opmerkingen. Krietiek op deze school zal ik niet 
leveren; daarvoor zou trouwens, behalve wat ik over de pedagogiek 
van Dr. Steiner las, en wat ik nu in deze voordrachten van 't per
soneel van de „Vrije School" over’t onderwijs en de opvoeding, daar 
gegeven, heb gehoord, zeer zeker ook ’n bezoek van niet te korte 
duur aan die school zelf nodig zijn. Maar ’n paar indrukken wil ik 
hier toch neerschrijven.

Twee dingen heeft deze „nieuwe school”
in onze dagen. Dat is vooreerst ’n 
de schoolopvoeding in ’t alger 
in ’t biezonder. Ik wees hierop 1 
waarbij ik opmerkte dat dat heler 
’n zeker profetisme { 
zou kunnen bereiken.

gemeen met de andere nieuwe 
overschatting van de invloed van 

imeen, en van die van de eigen school 
trouwens ook al in m’n vorig artiekel; 

:maal geen kwaad kan, ja, dat zonder 
geen enkele hervormingspoging ooit enig rezultaat 
. En daartegenover is er ook bij de voorstanders

’t afleren van verkeerde neigingen en 
teldheden, wordt — onder leiding van 

toegepast. Als voorbeelden werden 
slechte spijsvertering, platvoeten en 

zou dan geschieden ten gevolge van ’t beleven van de 
er spraakwerktuigen bij ’t uitbrengen van de verschil- 
— welke bewegingen bij de hcil-eurythmiese oefeningen 

:n gebracht. Voor ’n bepaalde neiging, of’n bepaalde 
orden dan de oefeningen, korresponderende aan ’n be- 

voorgeschreven.
r de individuele hygiëne, kan een pedagogiek van Dr. 
in goeie invloed zijn voor de sosiale hygiëne; waarbij 
aftevragen, wat de geestelike achtergrond van ’n be- 

dan in verband daarmee maatregelen te

van fanfazie hebben: ze kunnen zich uiten in beweging; terwijl de oefe
ningen voor de konsonaten vooral geschikt zijn bij ’n tekort aan fan- 
tazie: door de staande konsonaten wordt die bii zulke kinderen als 
t ware naar binnen geroepen. Verder is de eurythmie van belang 

voor ’n vak als b.v. ’t aanvankelik rekenen: ritmies tellen, enz.; voor 
t beleven van de taal: verschillende woordsoorten, grammatickale vor

men, enz.; voor de wiskunde: ’t lopen van wiskundige vormen. Ook 
’t wilsleven wordt door de eurythmie geoefend : ’t is ’n morele scholing 
van ’t individu; terwijl, doordat de een zich rekenschap moet geven van 
de beweging van de ander, bovendien ’tsosiaa) gevoel wordt ontwikkeld.

De demonstraties die volgden waren bedoeld als voorbeelden van 
t klankbeleven, zowel door taal- als door tooncurythmie.

Ook de heileurythmie, voor ’t afleren van verkeerde nei 
’t genezen van lichamelike ongestc 
’n arts ~ in de „Vrije School” 
genoemd: kleptomanic; asthma, 
spataren. Dit 
bewegingen der < 
lende klanken — 
tot uiting worden 
ongesteldheid woi 
paalde klinker of medeklinker. 

Behalve voor < 
Steiner, ook van 
men zich heeft ai 
paalde (volk)ziekte is, en 
nemen.
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tegenwoordige gewone 
van gebrek aan kennis 

i mening dat die school 
'een enkel opzicht heeft 

__ Ifs zonder enig nader 
iets eenvoudig or 

—■ zich

geloof, n.1. 't 
mogen getuigen, 

zaak in 
waaraan 1

van deze school ’n onderschatting van onze 
„ouwe” school; ’n onderschatting, als gevolg i 
van die school. De schoolhervormers zijn van 
al enige generaties heeft stilgestaan, zich in geen 
gewijzigd, volkomen is verstard. Toch zou men, zeil 
onderzoek, al apriori moeten inzien dat zo iets eenvoudig onmogelik 
is, dat niets — en dus ook de „ouwe” school niet zich aan de 
„geest des tijds” vermag te onttrekken. Wat meer kennis omtrent de 
geest die tegenwoordig in onze gewone school heerst, zij daarom deze en 
andere schoolhervormers ten zeerste aanbevolen.

’n Andere opmerking is deze, ’t Gaat met deze „Vrije School” — 
en eigenlik is ook dit noch ’n punt van overeenstemming met andere 
nieuwe scholen — om 'n kwestie van geloof-, rezultaten heeft niemant 
noch gezien, en zullen we voorlopig niet zien. Want waar zozeer de 
nadruk gelegd wordt op ’t opvoedend karakter van de school, daar 
zijn de rezultaten niet gelegen op de leeftijd van — laten we zeggen — 
omstreeks 20 jaar, bij ’t slagen voor enig beroep; maar zullen die re
zultaten moeten blijken op 30-, 40-jarige leeftijd in 't leven. En ook in 
engere zin is hier sprake van geloof, n.1. ’t „geloof” in de antropo- 
zofie. Laat me in dit opzicht mogen getuigen, dat voor 'n niet antro- 
pozoof meermalen een-of-andere zaak in 'n voor hem nieuw en ver
rassend licht werd geplaatst, waaraan hij 'n zekere verdienste niet 
kon ontzeggen — al moest dan ook z'n ongeloof wel eens aan ’n „hin- 
eininterpretieren" denken!

Afgescheiden nu van deze antropozoliese levenshouding, is, zoals we 
weten, de „Vrije School" ’n neutrale school — dat wil hier zeggen, 
dat, wat men aan de leerlingen aanbiedt, niet wordt aangeboden als 
de waarheid, niet als iets, zonder ’t welk men niet zou kunnen „zalig 
worden". Dit is natuurlik 'n goed ding; en wel opmerkelik in 'n bie- 
zondere school van 'n toch bepaald uitgesproken „kleur”. Andere goeie 
eigenschappen van de school zijn: de gelijkwaardigheid van de leer
krachten; ’t feit dat ’t geen standenschool is; en dat hier eigenlik de 
m.i. enig mogclike oplossing te vinden is van de kwestie „aansluiting” 
l.o. —■ m.o., doordat er één school van gemaakt is.

En eindelik nam ik van de zangdemonstratie de indruk mee van ’n 
goeie, prettige geest die er op de „Vrije School" hcerst.
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Het Vervolgonderwijs in drie groote steden. ’) 
(Hamburg, Weenen, Londen).

met vrijwillig school- 
ccnige nieuwe

Grondbeginsel.

Wat Hamhui 
papier tot werl 
men voor de 
kinderenschc

■) Uit de Bijlagen 
ontwikkeling". Maai

een handels-herhalingsschool voor meisjes gesticht, 
schulen ondervonden eerst veel tegenstand. Er had- 
ïrhandelingen plaats tusschen Senaat en Bilrgcrschaft, 

gemaakt en

uren per 
lichamclijl

Aantal uren.

Tijd van den dag.

:n 6 openbare herhalingsscholen 
waarbij in den loop van den tijd

I. Hamburg.
T n 1898 werdei

bezoek geopend, 
kwamen.

In 1902 werd
De fortbildungssc

den eindelooze onderhandelingen plaats tusschen Senaat 
rapporten werden geschreven, steeds nieuwe plannen 
onderzocht.

Na veel strijd kwam de eerste wet op het vervolgonderwijs voor 
jongens tot stand. De oorlog hield echter alle uitvoering tegen, zoodat 
eerst in 1919 de zaak weer ter hand kon worden genomen. Na dien 
tijd werden veel particuliere scholen voor vervolgonderwijs tot open
bare gemaakt.

Heden bestaat er een zoo goed als volledig systeem van vcrvolg- 
scholen. In 1919 werd de nieuwe wet op het vervolgonderwijs inge
voerd. Zij bepaalt:

dat alle in Hamburg woonachtige of daar werkende 
jeugdigen leerplichtig zijn tot aan het einde van 
het schooljaar, waarin zij 17 jaar worden.
Gemiddeld dus een leertijd van 3 jaren. Voor 
leerlingen met een leerlingcontract eventueel lan
ger, n.1. tot hun leerling-opleiding voltooid is.

Het aantal uren per week bedraagt 10, waarvan 
er 2 voor lichamelijke oefeningen besteed mogen 
worden.

De lesuren moeten overdag op weekdagen worden 
gegeven en op zijn laatst te 6 uur 's avonds zijn 
afgeloopen.

Het onderwijs berust op het beginsel van

iurg sedert 1919 gedaan heeft om de voorschriften op 
rkelijkheid te rnaken, is bewonderenswaardig. Hier stond 

ï grootste moeilijkheden; men moest toch voor tienduizenden 
100 Iruimte, leerkrachten en leermiddelen beschikbaar stellen.

>ü'----n van |)Ct Nutsrapport inzake hel Vervolgonderwijs (zie „Volks-
xarl 1929).
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aan deze scholen ge- 
470 met gedeeltelijke

opzichte van den 
Zondagsmorgens 

het volgens de nieuwe 
men vele der 

waren, moe- 
een volledige

Bij de vervolgscholen voor handelsonderwijs waren de bezwaren

Schoolruimte: Voor enkele takken van het vervolgonderwijs waren 
er reeds scholen. Het beste was het gesteld met de ruimte voor 
leerlingen in handwerk en industrie. Hiervoor bestonden reeds de z.g. 
Gewerbeschulen.

Hierbij deed zich echter een bezwaar voor ten 
leertijd. Het 'onderwijs toch werd gewoonlijk des 
gegeven. Om hierin verandering te brengen en 

werkdagen vóór 6 uur te geven, zou 
overdag aan andere scholen werkzaam 

vervolgonderwijs

voorschriften op 
onderwijzers, die 
ten vervangen door dezulke, die in het 
dagtaak vonden.

Hierbij kwam, dat vele beroepen een 4-jarigen leertijd hebben, 
zoodat er ook nog een jaar boven de 3 wettelijke verplichte kwam.

Een bijzondere moeilijkheid leverde het teekenonderwijs op, wat 
juist voor deze leerlingen van zoo bijzonder veel gewicht is.

Vooreerst kon de stad niet meer dan eenige overcomplete lagere 
scholen beschikbaar stellen, n.1. een dubbele school met 30 klasse- 
lokalcn en twee enkele met ieder 15 klasselokalen. Buitendien be
hielden deze scholen hun vroegere gebouwen, die deels in openbare 
scholen, deels in musea, deels in particuliere scholen gelegen zijn.

De nieuwe gebouwen, die reeds voor den oorlog ontworpen waren, 
zijn tot heden toe nog niet uitgevoerd.

Leerkrachten: Voor 1919 werd het onderwijs 
geven door 30 onderwijzers met volle dagtaak en 
dagtaak.

Sedert is daarin geleidelijk wijziging gekomen. In Juni 1925 bedroegen 
deze aantallen respectievelijk 213 en 45.

Bevoegdheden: Slechts een gering aantal der leerkrachten bezit een 
acte Nijverheidsonderwijs, daar Hamburg geen eigen Kweekschool 
bezit voor de opleiding van leeraren bij het Nijverheidsonderwijs. In 
de meeste gevallen moest men zich tevreden stellen met het bezit van 
een acte L.O. of M.O. In sommige gevallen kreeg men daardoor 
echter uitstekend bevoegde leerkrachten. Onder de onderwijzers der 
Lagere Scholen toch waren er, die door jarenlangen arbeid aan de 
handwerk- en industriescholen een groote ondervinding hadden opge
daan, eenige zelfs hadden het diploma als gezel in een of ander hand
werk verworven. In andere gevallen werden techniker en ambachts
lieden, die reeds door hun werkzaamheden als leeraar met gedeeltelijke 
dagtaak hun geschiktheid hadden bewezen, met een volledige dagtaak 
belast.
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komst
Lager

te bestemmen. Daarenl 
. en in het najaar van

een omvangrijk handelsschoolwezen, 
; overgroote deel particulier en werd

nog grootèr. Er bestond wel reeds < 
het onderwijs was echter voor het 
in de avonduren gegeven.

Men stond nu voor het probleem, op korten termijn, voor ongeveer 
120 handelslecraren en -leeraressen te zorgen. Om’ in de eerste be
hoefte te voorzien, werd met het stedelijk schoolbestuur een overeen- 

gesloten, waarbij 50 onderwijzeressen en onderwijzers uit het 
Onderwijs werden vrijgemaakt. Zij werden belast met een 

halve dagtaak en konden de andere helft wijden aan eigen studie 
voor het leeraars-diploma.

Een deel van hen is nu reeds gediplomeerd en 
aangesteld.
. Toch is het gebrek aan leerkrachten nog zoo groot, dat tot op 
heden (midden 1925) de hoogste klasse van deze vervolgscholen nog 
slechts de helft van het wettelijk aantal uren onderwijs ontvangt.

Gebrek aan schoolruimte was ook hier het groote bezwaar. De 
city vorming, die ook in Hamburg in sterke mate plaats heeft, maakte 
het echter mogelijk in de binnenstad eenige scholen op te heffen en 
voor handels-vervolgscholen te bestemmen. Daarenboven werd een 
groot nieuw gebouw gesticht en in het najaar van 1922 in gebruik 
genomen.

De meeste moeilijkheden lev.erden wel de vervolgscholen voor on
geschoolden.

Hier stond men, behalve voor het bezwaar van het verschaffen van 
ruimte en leerkrachten, voor interne moeilijkheden van leervakken en 
onderwijsmethode.

Men kon dan ook niet alle drie de leerjaren tegelijk aan onderwijs 
helpen en begon dus met het eerste leerjaar.

Hiervoor kreeg men de beschikking over een oude kweekschool 
voor onderwijzeressen in de binnenstad, verder werd nog een lagere 
school opgeheven en bovendien moesten vele klassen zich behelpen 
met een plaatsje in de gewone volksscholen.

De tafels en banken waren daar te klein voor
zij soms urenlang tusschcn bank en lessenaar moesten staan.

Het was een groote verbetering toen in April 1925 weder een groote 
overcompleet geworden volksschool beschikbaar gesteld kon worden.

Men kan nu zeggen, dat op enkele klassen na dit onderwijs in spe
ciaal daarvoor bestemde gebouwen wordt gegeven.

Leerkrachten: Ook bij deze soort scholen stelde men vooreerst on
derwijzers uit het L.O. aan, men begon met een twintigtal, die in 
het bezit van een acte M.O. waren, daarna volgde nog een ' 40-tal 
zonder zulk een bevoegdheid.
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re scholen bij. 
nter nog niet

voor
nog

ongeschoolde be-

gestcld
ïerlingen om een anderen leertijd te verkrijgen." 

mdering, die 1919 bracht, was dus den leerlingen zeer wel- 
> zich baseerende, vonden de autoriteiten dan ook volle 
voorschriften omtrent den leertijd met kracht door te

nog onverplicht was, 
Ie lesuren op Zondag-

roepen behoorende, kon 
teling komen.

jelijk had opgeroepen, waren er 
de school verlaten hadden, 

r slecht te stade. Zij stoorde 
en daar zij zich vaak 

welgevallen, stonden zij niet vrien-

Verhouding tegenover de Vervolgschool.

Ie. De leerlingen. Toen het vervolgonderwijs i 
klaagden de leerlingen zeer over het feit dat d< 
morgen en des avonds gesteld waren.

„Vaak staakten de leerlingen om een
De verandering, die 1919 bracht, 

kom. Hierop 
vrijheid de \ 
voeren.

De leerlingen toonden van nu aan groote belangstelling in het onder
wijs. Sedert 1919 ontstond een lecrling-raden beweging.

Van deze raden gingen talrijke voorstellen tot verbetering en pro- 
pagandeering van het vervolgonderwijs uit.

Onder de leerlingen tot de ongeschoolde berc 
zulk streven naar organisatie niet tot ontwikke

Daar men alle drie de leerjaren teg< 
veel jongelieden bij, die reeds 1 of 2 jaar c 
De nieuwe leerverplichting kwam hun zeer 
hen in het ongestoord uitoefenen van hun werk 
nog loonkortingen moesten laten 
delijk tegenover de school.

Dit betrof alles het onderwijs voor jongens in 
roepen. Voor meisjes was de zaak nog mocilijker.

Haar aantal is ongeveer het dubbele van dat der jongens. Boven
dien werden zij nu pas voor het eerst leerplichtig. Er waren op 
korten termijn 100 schoollokalen noodig. Door de opheffing der ver- 
eeniging voor huishoudscholen, kreeg men echter gelegenheid een nieuw 
ingericht gebouw voor huishoudonderwijs over te nemen en een aantal 
schoolkeukcns in verschillende deelen der stad. Hierbij kwam spoedig 
weder een overcomplete volksschool met 13 klasselokalen. Zoodoende 
had men een derde van het benoodigde aantal klasselokalen verkre
gen. Voor de overige moest men weder zijn toevlucht nemen tot nog 
in gebruik zijnde volksscholen.

Na dien kwamen er successievelijk nog 4 overcomplete lagere
Het gebrek aan schoolruimte voor dit onderwijs is echt 

opgeheven.
Leerkrachten: Er waren ongeveer 200 leeraressen noodig. Men be

gon met bijna alle leeraressen van de opgeheven vereeniging voor huis
houdonderwijs over te nemen. Verder kwamen vele onderwijzeressen, 
waaronder met bevoegdheid voor huishoudonderwijs, van de Lagere 
Scholen vrij en konden aangesteld worden bij het vervolgonderwijs.
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linnen, ' 
■ckeling

Voegt men daarbij, wat wij hierboven opmerkten over de slechte 
schoolgelegenheid, dan begrijpt men hun afkeer volkomen.

Het ging zoover, dat het lot een openlijke weigering kwam, om 
het onderwijs te volgen; het verzuim steeg tot 40%.

op school kwamen, gedroegen zich zoo ruw 
Ifs de politie te hulp geroepen moest worden.

van den leerplicht voor dit vervolgonderwijs 
en onderwijzeressen dan ook nog lang onaan-

Sommigen, die wel
en onbeschoft, dat zelfs de politie te hulp 
„Van de eerste jaren van den leerplicht 
zullen de onderwijzers en onderwijzeressen 
gename herinneringen behouden".

Van 1922 af kwam hierin verbetering.
Het aantal verzuimen verminderde tot op 2l 

wijs te volgen nam zeer merkbaar toe. Niet 
ambacht, industrie en 1 
dat het onderwijs van 
voor hun innerlijke ontwi 
dat de maatschappij hen niet alleen als werkkrachtei 
dat een inrichting als de vervolgscholen zich ook om I 
bekommert.

Dit geldt in zeer bijzondere mate voor de ongeschoolde meisjes aan 
wie de school door onderwijs in koken, huishoudkunde en naaldarbeid 
concrete vaardigheden voor het leven medegeeft. In niet mindere mate 
ook geldt dit voor het zeer geliefde onderwijs in handenarbeid aan 
de jongens, hetwelk nog belangrijk uitgebreid zal moeten worden.

Ouders: De ouders zijn over het algemeen zeer vóór dit onderwijs. 
Slechts in enkele gezinnen, waar men in het algemeen vijandig of neu
traal tegenover ontwikkeling en beschaving stond, was de meening over 
het vervolgonderwijs ongunstig.

Werkgevers: Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tusschen 
werkgevers uit het ambacht, werkgevers uit de industrie en dezulken 
uit handel en transportwezen.

In het ambacht was men over het algemeen vóór leerplicht onder 
voorbehoud, dat hierbij niet storend tegenover het bedrijf werd op
getreden.

De industrie stond wat betreft de leerlingen voor geschoold werk 
eveneens gunstig ten opzichte van leerplicht voor het vervolgonderwijs.

Handel en verkeer echter verzetten zich tegen de invoering.
Voor ongeschoolden, jongens zoowel als meisjes, stuitte de invoering 

van den leerplicht op heftig verzet.

De invoering van den leerplicht.
Toen nu in 1919 de leerplicht algemeen werd ingevoerd, stond men 

tegenover veel vijandschap van de zijde der werkgevers.

20 % en de lust het onder- 
merkbaar toe. Niet alleen de leerlingen in 

handel, maar ook de ongeschoolden gevoelen, 
i groote waarde is voor hun verdere leven en 
' .vikkeling. Zij beginnen het op prijs te stellen, 

alleen als werkkrachten gebruikt, maar 
hen als tnenschen
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de school moeten

zeggen, 
dat de werkf 

en het nut <

, dat de leerplicht- 
tgevers steeds meer 
: der vervolgschool.

De Vakvereenigingen. De vakvereeniginget 
nevens de Arbeidersraad van Groot-Hamburg 
langstelling en krachtigen steun aan het vervoi(

de voorwaarde van loonaftrek voor het geval de 
>rten van de school krijgen.
die in den aanvang zich heftig verzetten en 

krachten niet in den werktijd konden 
it gekomen. Zij hebben den goeden in- 
en helpen nu aan haar welslagen mede, 

en dekknechten zijn nu bij het

Middelen om het onderwijs te doen slagen.
Hieronder moet in de eerste plaats genoemd worden het instellen 

eener „Schulpflege" voor de algemeene vervolgscholen (ongeschoolde 
beroepen). Voor de jongensscholen werden van de 65 leeraren er drie 
van 8 wekelijksche lesuren, voor de meisjesscholen 8 van 12 wekelijk- 
sche lesuren vrijgesteld. Deze tijd moest gebruikt worden voor huis
bezoek en bezoek aan werkgevers. Zij hebben in duizenden gevallen 
ouders en werkgevers opgezocht, de beteekenis en het doel der scholen 
uiteengezet, verkeerde inzichten verbeterd, de wettelijke voorschriften 
doen kennen, ouders of werkgevers inlichtingen over de leerlingen ge
geven, opvoedkundige maatregelen met hen besproken en hulp verschaft 
waar dit noodig bleek.

De groot-indusfrie, de groote handelsondcrnemingen, de fabrieken, 
de banken, dc warenhuizen en de groote im- en exportzaken pasten 
zich het eerst bij den nieuwen toestand aan. Wel waren er vele onder, 
die begonnen met loonaftrek voor de verzuimde uren. Nog heden komt 
dit voor, toch hebben langzamerhand dc meeste der bovengenoemde 
ondernemingen van loonkortingen afgezien. Niet alleen dat velen nu 
de uren voor onderwijs met het volle loon betalen, sommigen betalen 
zelfs het verhoogde loon voor overuren, wanneer de schooluren vallen 
vóór of na den werktijd.

Enkele maken nog 
jongelieden slechte rapport

De transportberoepen, di 
betoogden dat zij hun jeugdige 1 
missen, zijn nu tot ander inzicht 
vloed der school leeren kennen eu ■» 
Alle jeugdige chauffeurs, schippers 
onderwijs ingcdeeld.

Er zijn nog wel groepen, die bezwaren maken. Zoo bijv, de kleine 
werkgevers, die slechts één of enkele personen in hun dienst hebben. 
Ook de huisvrouwen kunnen zich nog niet goed voegen in den toe
stand, dat hun jeugdige hulpen één dag per week 
bezoeken.

Alles te zamen 
gedachte krachtig»1 
tot het inzicht Ji

genomen mag men echter 
ige vorderingen maakt en 
komen van de beteekenis

«en van alle richtingen, be- 
irg, hebben steeds groote be- 
'olgschoolwezen geschonken.
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voor het vervolg- 
ogen beleggen ter

Deze instelling heeft zeer veel tot verbetering van 
zoo slecht schoolbezoek bijgedragen.

De instelling bestaat nog en werkt nog ijverig om bovengenoemde 
doeleinden te bereiken. Zij wordt daarbij geholpen door vrijwillig huis
bezoek van leeraren en directeuren. Ook het stadsbestuur doet veel 
om voortdurend verbeteringen aan te brengen en de belangstelling 
levendig te houden. Het tracht daarvoor samenwerking te verkrijgen 
met de kamers van koophandel, de kamers van arbeid en met de leden 
van den Arbeidersraad van Groot-Hamburg.

In de vervolgscholen voor ambachten en handel is deze „Schulpflcge’ 
niet noodig: werkgevers zoowel als leerlingen gevoelen daar meer uit 
zichzelve het nut der scholen.

De vakvereenigingen toonen zooveel belangstelling v 
onderwijs, dat zij vaak uit eigen beweging vergadering 
bespreking van vraagstukken op dit gebied.

-Men kan wel zeggen, dat op geen enkele andere plaats in Duitsch- 
land de arbeidersklasse een zoo warme en vruchtdragende belangstelling 
voor het vervolgschool-wezen aan den dag heeft gelegd, ais in Hamburg.*'

II. Weenen.
Hoewel het beginselstandpunt ten opzichte 

het vervolgonderwijs in Oostenrijk nog 
heele jeugd na den lageren-school-leeftijd 
is, is de eigenlijke wet op het verv 
vollediger dan de Pruissische Wet o

De omvang en de beteekenis vai 
in overeenstemming, tenminste voor < 
bezitten. Als voorbeeld willen wij 
vervolgonderwijs te Weenen. Dit moge | 
het onderwijsverslag 1924/1925 met in a< 
gegevens, inzonderheid de brochure: „ Die Gewei 
schule in 'Wien." VI Bezirk, Mollardgass

Alle leerlingen en leermeisjes, die bij i 
of handwerk leeren, zijn verplicht de verve 
dag per week te bezoeken.

Voor de meeste beroepen duurt dit 3 jaren: voor enkele vrouwe
lijke beroepen, zooals kleermaaksters en modistes, 2 jaren.

Leerlingen en leermeisjes kunnen slechts tot gezel worden bevor
derd na een gezellen-examen. Om tot dit examen te worden toege
laten, moeten zij het eind-diploma van een vervolgschool overleggen.

Zonder dit bewijs is bevordering tot gezel of jeugdig arbeider 
(arbeidster) onmogelijk.

van den leerplicht voor 
niet zoo ruim is, dat de ge- 

ftijd op grond daarvan leerplichtig 
rvolgonderwijs zeer volledig, zelts 

op de uitbreiding van den leerplicht, 
an het vervolgonderwijs is daarmede 
r de plaatsen, waarover wij gegevens 

een beschrijving geven van het 
geschieden aan de hand van 

ichtneming van eenige andere 
irbliche Fortbildungs- 

sse 87.
een leermeester een beroep 

zolgschool gedurende één
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1907.
het in

wordt het 
1 gekomen. 
. lengte en

aanvanj 
gewone I

Dit is een zeer sterke prikkel tot het geregeld volgen 
bildungsschule.

Het is ook een krachtige drang op de patroons om aan hun ver
plichting te voldoen tot het vrijlaten der leerlingen, teneinde het onder
wijs te volgen.

Bovendien kunnen de patroons beboet worden, indien zij de leerlingen 
op hun schooldag aan het werk houden.

Het eerste werd het vervolgonderwijs voor Neder-Oostenrijk wet
telijk geregeld bij de wet van

Een grootc belemmering voor het in praktijk brengen der voor- 
schrilten van 1907 was gelegen in het ontbreken van schoolruimten. 
In den aanvang werden de vervolgscholen algemeen ondergebracht 
in de gewone lagere scholen. Dit had echter het nadeel, dat het onder
wijs in de avonduren gegeven moest worden en dat men niet de 
beschikking had over leer-wcrkplaatsen.

In 1909 kwam hierin verandering. De gemeenteraad stelde toen 
een terrein van ongeveer 10.000 M2 ter beschikking voor den bouw 
van een centrale vervolgschool.

Wat men hierop heeft gesticht is een waar schoolpaleis, hetwelk 
nergens elders in Europa wordt geëvenaard; alleen nu ' 
overtroffen door een tweede, dat in Sept. 1926 is gereed

In korten tijd verrees nu een bouwwerk van 128 M. 
79 M. breedte met een hoogte van 6 verdiepingen.

Het gebouw bevat 337 vertrekken en kan gelijktijdig 5000 leer
lingen herbergen, daarnaast is dan nog voldoende ruimte voor kan
toren, directie- en leeraarskamers, enz.

In het gebouw is gevestigd de Schoolraad voor het vervolgonderwijs 
te Weenen, die 36 vertrekken in gebruik heeft. Verder vindt men 
er 3 kamers voor het schoolbestuur, 1 voor medisch onderzoek, 2 
bibliotheekzalen, 1 voorraadkamer, 1 schoolkeuken, 2 feestzalen, 3 labo
ratoria, 1 fotografisch atelier, 2 modelleerzalen en 3 werkhallen (één 
voor metaaldraaiers, gereedschapmakers, hoefsmeden en machinebank
werkers; één voor kuipers, pianomakers, modelmakers, meubelmakers, 
wagenmakers en timmerlieden, één voor electriciens, mechanikers en 
metaalslijpers).

Verder zijn er afzonderlijke werkplaatsen voor schilders, boekbinders, 
boekdrukkers, letterzetters, lettergieters, borstelmakers, chemisch- 
polijsters en -ververs, friseurs, gas- en waterleiding-installateurs, 
glazenmakers, glasslijpers, lederbewerkers, bronzeurs en ciseleurs, 
kam- en waaiermakers, bontwerkers, opticiens, schoenmakers, stroo- 
hoedenmakers, bekleeders, horlogemakers, vergulders, tandtechnikers, 
huis- en decoratieschilders en suikerbakkers.
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56 volledige vervolgscholen ondergebracht, 
n er 535 klassen onderwijs niet 4250 
dingen (hieronder 872 meisjes).

iw is gereed gekomen in

>en van houtbewerking. 
:oretisch onderwijs, elk

meisies en jon- 
: geval bij de bock- 
de glazenmakers, de

De Bonds-onderwijsinstelling voor vrouwenberoepen heeft 35 kamers 
in gebruik.

Onder de bovengenoemde beroepen zijn er, waar 
gens in één werkplaats arbeiden; dit is bijv, het 
binders, de borstelmakers, de chemisch-polijsters, ue giazeninun 
industrieschilders, de kam- en waaiermakers, de bontwerkers, de 
ticiens, de schilders, de schoenmakers, de meubelmakers, de uurw< 
makers, de vergulders, de tandtechnikcrs en de suikerbakkers.

Voor de overige vrouwelijke beroepen worden de meisjes in aparte 
klassen onderwezen.

Er zijn in het gebouw
In het leerjaar 1921/1922 kregen 

wekelijksche lesuren en 20271 leerl 
Het tweede Centrale-vervolgschoolgeboui 

September 1926.
Het is op nog grootscher schaal ingericht dan het eerste. Het be

slaat een oppervlakte van 13217 vierk. meters. In het inwendige van 
het gebouw zijn 4 groote binnenplaatsen, waaromheen de lokalen zijn 
gegroepeerd. Recht achter den middeningang ligt een dezer plaatsen, 
een langwerpige ruimte met een fontein in het midden. Links van de 
binnenplaats zijn de onderwijskamers, teekenzalen, administratiekamers 
enz., aan rechts de leer-werkplaatsen.

Door deze rangschikking is alle stoornis bij het onderwijs door 
raas uit de werkplaatsen vermeden. Behalve het sousterrein en 
straatverdieping heeft het gebouw vier verdiepingen.

Het is inzonderheid bestemd voor de beroept
Er zijn 24 teekenzalen en 13 zalen voor the< 

met eigen garderobe en toiletten.
Het gebouw bevat tevens een tehuis voor leerlingen met 96 slaap

gelegenheden, eetzalen voor leerlingen en leeraren, een ontspannings- 
zaal met een groot terras, een groote feestzaal met toonecl en vol
ledige bioscoop-installatie, een groote aula, benevens laboratoria voor 
natuur- en scheikunde.

Het is van de modernste hulpmiddelen voorzien ten behoeve der 
machinerieën, in de werkplaatsen en elders zijn er 26 gelijkstroom- 
en 85 draaistroom-motoren.

Het kan 1800 k 2000 leerlingen tegelijkertijd bevatten.
De volgende beroeps-vervolgscholcn zijn er in ondergebracht; meu

belmakers, draaiers, wagenmakers, kuipers, bouwvaktimmerlieden, kla
vier- en orgelmakers, harmonikamakers, bekleeders, schilders, ververs, 
mandemakers, borstelmakers, vergulders, aardewerkarbeiders, litho
grafen, steen-, licht- en koperdrukkers, en chemigrafen.
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, maar wat 
leerkrachten 

wat door < 
worden v*‘ 

is besc
het g 

iddclen g 
lodclien,

wij wel 
kunnen 

onderlegde 
uitgclegd.

eschreven als: 
geven van 
gebruikt de 

., waarover

die de voorzitter van 
geleden heeft gehou- 
’ lelijk het gevolgde 
iminste drie dingen.

noodig voor een 
, voorwerpen om 

een leerkracht.
t ligt bij de leer-
; belangrijk, maar 

elangrijkcr. Wij heb- 
ibouwen, zei hij. wij 
breide verzamelingen 
waarde, wij hebben

Een Museum voor kinderen.

:n komen er jaar- 
Jige belangstelling 
hebben gezien en 
komen op eigen 

srdag. Zondag en in 
, anderen in 
aegelcid door

geen groote weelde, 
hebben is: dat de le 
geven het beste, ' 
onderwijzers kan v

Het Museum is eens 
een vereeniging voor 
onderwijs, die als midc 
verzamelingen en mo 
het Museum beschikt.

Duizenden kinderen 
lijks met een levendi 
in de dingen, die zij 1 
gehoord. Sommigen 
gelegenheid op Zaterdag. u 
de vacantie, terwijl anderen in klasse* 
verband komen, begeleid door hun 
onderwijzer. Voor de schoolklassen wor
den lezingen gehouden, die op school 
niet herhaald kunnen worden. Naast 
dit werk met de openbare scholen 
komen er groepen uit de volkshuizen, 
vacanliescbolen en speeltuinen om een 
dag door te brengen in het Museum 
en in het park. Voor deze groepen 
worden op verschillende tijden van den 
dag besprekingen gehouden en zoo zijn 
er ook drie maal in de week 's middags 
lezingen van een half uur, die worden 
verduidelijkt door lantaarnplaatjes of 
films. Zaterdags eii Zondags moet dit 
vaak twee maal achter elkaar gebeuren.

Voor kleermakers is een afzonderlijke afdecling ingericht.
Volgens het schoolvcrslag 1924/1925 waren er in geheel Weenen 

149 beroeps vervolgscholen (voor 64 beroepen), benevens 2 algemeene 
vervolgscholen, n.1. één voor doofstommen en hardhoorenden en één 
voor leerlingen uit weinig beoefende beroepen, zoodat hun aantal te 
klein is om een beroeps-vervolgschool voor hen te openen.

Van de 77 doofstommen (mannelijke en vrouwelijke leerlingen samen) 
waren er echter slechts 23 in de algemeene vervolgschool, want zoo- 
dra er een aantal van 7 gelijksoortige leerlingen bijeen is, moet er 
een afzonderlijke klasse voor gevormd worden, die bij een beroeps- 
vervolgschool wordt ondergebracht.

Zoodoende vindt men klassen voor doofstommen bij de scholen voor 
juweliers, goud- en zilversmeden, kleermakers, lederbewerkers, schoen
makers en meubelmakers.

17oor velen is een Museum niets anders.
dan een bergplaats voor voorwer

pen, die tentoongesteld kunnen worden, 
maar die alleen aantrekkingskracht 
hebben voor vakmenschen en enkele 
lecgloopers, die er doelloos in rond
dwalen, alleen maar om den tijd te 
dooden. Door hen, die er zoo over den
ken, wordt dan verder gezegd, dat het 
wordt bestuurd door uitgedroogde men- 
schen, die alle contact inel de gemeen
schap hebben verloren. Het Museum 
voor kinderen te Boston, dat prachtig 
gelegen is aan den oever van een meer 
in een park, is precies het tegenover
gestelde van dit alles.

Uil een lezing, 
het Museum kort gelet, 
den, kan men duideli* 
beleid opmaken. Tenn... 
zoo zegt hij, zijn er r 
Museum : een gebouw, 
tentoon te stellen, en 
Maar het zwaartepunt 
kracht. Waarnemen is ' 
begrijpen is veel belane 
ben geen groote gel 
hebben geen uitgebr 
van onschatbare
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worden dan

worden

Mees 
tochten

_ s te lezen valt, zijn 
en tijdschriften op het 
trlijke historie een wel-

ad van
... ...ss Mil
aan menschen 

overtuiging de 
Museum verlee- 
vcrschillcnde en 

n. Dit vereischl 
ontwikkelt zich 

: groepen, 
toe, met

zouden moeten 
van de groolc 

• de deur ver-

verzamelingcn 
om om beurten te 
d in de vitrine

The Times, 
Educational Supplement.

elk seizoen acht 
. maar dikwijls 

wegens „veelvuldige aanvraag 
ogende worden toegevoegd. De 
■ J..I zij naar builen zijn geweest, 

de deelnemers weer bijeen in 
ingzaal, om het verzamelde te 
hikken en te delcrmincercn en 
; te hooren doen, door hen, die 

verzameling hebben bijeenge-

I, dat er een iees-kamer 
tgebouw is, blijkt, dat er 

poging is gedaan hun keuze van 
te beïnvloeden in de richting 
tentoongestelde.
Bij de vos-aap vindt men een 

waarop staat: Waarom ga je 
tar boven, om over mij te lezen

voorbereiding voor deze tochten, 
jn bijeenkomsten belegd, waar dan 
vogels, bloemen, heesters, mossen, 

. mineralen, slcenen. insecten, enz.
worden bestudeerd, 
ostal worden voor.

wegens * „veelvulc 
een negen 
dag nadat 
komen de 
de lezingz 
rangschik 
verslag I 
zelf een 
bracht.

De beste 
uitgekozen, on 
lenloongesleld 
kinderen zelf.

Een heel gelukkig idee is geweest 
het uilgeven van een tijdschrift: „Onze 
liefhebberijen". In Mei 1927 begon een 
groepje vurige, jonge Museumbezoekers 
hiermee : om iels ie kunnen neerschrij
ven over wal zij hadden waargenomen 
en waar zij van hielden en om te kunnen 
vertellen van alles wat in het Museum 
omgaat.

In hel laatste verslag over het werk 
van hel Museum aan den Raad van 
Beheer zegt de directrice. Miss i’iu- 
dred Man ter, dat hulp 
afzonderlijk naar haar 
beste hulp is, die een 
nen kan, met al zijn 
ongewone hulpiniddelei 
meer bedrevenheid en 
veel langzamer, dan werk met 
maar het neemt eiken dag I 
zeer bemoedigende resultaten.

Diegenen, die verantwoordelijk zijn 
voor hel Kinder-Museum in Boston, 
hebben van het begin af erkend, dat 
hel cardinale verschil tusschen een Mu
seum en een goederenpakhuis ligt in de 
opvoedkundige doelstelling van het eer
ste en hel Museum heeft getoond, dat 
de kinderen gretig aannemen, wal hun 
daar wordt geboden.

omdat anders kinderen 
worden weggezonden ’ 
menigte, die zich voor

De lezingkamer is een heerlijk bezit, 
en den laatsten tijd heeft zij aan be
langrijkheid gewonnen, doordat er twee 
aquaria en twee terraria zijn ingericht. 
Trouwens: de hccle „levende have", 
die bij het Museum hoort, is interes
sant voor de kinderen, die het heerlijk 
vinden, te zien, hoe motten en vlinders 
uit hun cocon komen en slakken, schild
padden, kikkers, padden, salamanders, 
spinnen, krekels, sprinkhanen waar te 
nemen om hun gewoonten te leeren 
kennen.

Uit het feit, 
in het Museumg 

lectuur

Bijv.: Bij de vos-s 
kaart, waarop staat 
niet naar boven, om over mij 
in Kipling's Jungle Book in 
haal van Rikki-Tikki-Tavi?

Op het hok, waarin de schildpadden 
verblijf houden, staat: Als je meer van 
mij wilt weten, lees dan het artikel in 
„Nature Magazine” van deze maand.

Op de llesch met spinnen vraagt de 
kaart: Wat weet je af. van mijn ge
woonten? waarna dan aan wijzingen wor
den gegeven, waar men hierover iets 
vinden kan.

Het is gebleken, dal veel kinderen 
na schooltijd naar de leeskamer komen, 
om aanvullende en verklarende stof bij 
bun huiswerk te zoeken. En waar veel 
van deze kinderen uit huizen komen, 
waar weinig of niets 
de vele boeken en tij 
gebied van natuur..,— 
daad voor hen.

Groolc aantrekkingskracht heeft een 
vitrine, waarin de kinderen zelf mogen 
tentoonstellen, mits hun verzameling van 
algemeen belang is, en zij het grootste 
deel van het verzamelen en determi- 
neeren zelf hebben gedaan. In verband 
daarmee bestaal er een ruilbureau voor 
jonge verzamelaars voor bijzonderheden 
en vondsten op het gebied van de na
tuurlijke historie. Ook worden er excur
sies georganiseerd om buiten te zoeken.
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te zien en

Naar aanleiding van den 70sten verjaardag 
van Prof. Dr. J. H. Gunning Wz. 

door M. E. H. SANDBERG—GEISWEIT v. d. NETTEN.

Prof. Gunning.
zijn uitnemende serie artikelen over de nieuwe rich-

') 70ste verjaardag van
2) Men denke o.a. aan 

tingen in het onderwijs.

misschien 
igen, die om- 

die vollediger kunnen 
meer contact was op

AA ct de pen in de hand .— gereed om te voldoen aan het verzoek 
-t-’JL der Redactie van „Volksontwikkeling” ■— om Prof. Gunning 
in dat Tijdschrift te herdenken, — gaan mijn gedachten terug naar ons 
eerste contact, ongeveer 30 jaren geleden, en wil ik trachten het 
beeld van den man wiens naam boven dit stuk staat ~ zooals ik hem 
heb loeren kennen — te schetsen.

Een persoonlijke noot zal in deze regelen doorklinken, maar 
is dit wel geoorloofd, naast de vele ofücieele herdenking 
strccks 13 Juli ') zullen worden gehouden en 
zijn, dan deze korte waardeering, omdat er 
verschillend gebied.

Ik heb Prof. Gunning voornamelijk gekend in wat hij voor de 
voorbereiding voor het gezinsleven in ons land heeft gedaan; ik heb 
hem loeren kennen als een krachtige persoonlijkheid met een groot 
doorzettings- en uithoudingsvermogen; van meesleepende activiteit.

Wat ik het meest in hem gewaardeerd heb, is zijn ruimen blik en 
groote eerlijkheid.

Zijn ruime blik: weinij 
deze in kernachtige taal

igen weten als hij, de groote lijnen
il voor anderen uit te beelden2); helder 

duidelijk, zonder onnoodigc omhaal van woorden, weet hij het 
naamste waar het om gaat in ’t licht te stellen, — in een betoogtrar 
die boeit, soms meeslccpt, ook wel eens prikkelt, — tot nadenke 
tot zich rekenschap geven, — een enkele maal ook wel tot verzet; — 
want man met scherpe blik weet hij, waar hij dit noodig vindt, de 
punten op de i te zetten en daardoor, naar de Fransche zegswijze: 
een botsing van overtuigingen teweeg te brengen, die aan de waar-
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ze ziet, te
hen, die

Vragen van onderwijsorganisatie 
door Prof. PH. KOHNSTAMM.

er groote 
□epen van ons 
igers van ons

niet altijd samengaan: 
eene groote mate van 

> het licht laten

uit; hij is zichzelf ge- 
i gestand doende. Hij 

:n van zijn lang

jaren, eenigszins 
denken wat wij 
die

gegeven, 
en hetn een 
land en 
welgaan

§ 1. Symptomen van veranderende opvattingen.

moet opzettelijk de oogen sluiten voor de teekenen van den 
tijd om niet te bespeuren, dat er groote veranderingen van 

overtuiging zich voorbereiden in die groepen van ons volk, die in de 
laatste halve eeuw de dragers en verdedigers van ons openbaar onder
wijs zijn geweest. Feiten als de oprichting van het Vrijz. Christelijk

heid ten goede komt. ^Veet Gunning de waarheid, zooals hij 
zeggen, hij weet ze ook te hooren; ook te luisteren naar 
het niet eens met hem zijn, om dan objectief en vrij van persoonlijke 
gekrenktheid zijn meening, wanneer zijn inzicht veranderd is, door het 
betoog van zijn tegenstanders, prijs te geven.

Juist omdat hij deze eigenschappen, die lang 
sterke persoonlijkheid, scherp oordeel en, toch 
objectiviteit, in zich vereenigt, daarom wil ik hierop

Hij kent zijn mcnschen, weet vertrouwen te schenken, te leiden, — 
maar ook werk over te laten; toch altijd bereid raad te geven, en 
dadelijk — hoe druk hij het ook moge hebben — te antwoorden.

Hij schrijft pittig en raak, met groote kennis, op verschillend ter
rein, ook veel uit zijn rijke ervaring, — maar volgens het recept : 
tout genre est persmis horsmi le genre ennuyeux.

Rond en eerlijk komt hij voor zijn meening i  
lijk gebleven, met groote trouw zijn beginselen 
is vaak een rots en een vraagbaak geweest in de jarer 
leven, te midden der deinende en wisselende meening™

Misschien zijn er. die evenals ik, in den loop der jar 
in andere richting zich hebben ontwikkeld, laten zij bed< 
allen aan dezen stoeren Vaderlander, aan dezen man die op de bres 
durft staan waar het de verdediging van een beginsel geldt, verschul
digd zijn.

Hij heeft ons geholpen, raad gegeven, aangevuurd, moed gegeven 
door zijn vertrouwen; wij brengen hetn een eeresaluut, en danken hem 
hartelijk voor wat hij voor zijn land en ook voor ons heeft gedaan, 
en is geweest. Moge het hem welgaan en hij nog lange jaren zoo 
jeugdig van hart en vlug van stap kunnen blijven als tot heden het 
geval is. Zijn vele vrienden zullen er zich over verblijden.
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') 1 
de oi

1 ingrijpende wijziging in 
rilt geacht, bleek mij uit 
il 1.1., dal mij eerst onder 
correctie).

van den Nederl. Ouderraad ii 
inbaar onderwijs noodig wordt 
Jsche Ouderraad van 9 April 
van dit artikel. (Noot bij de >dit art

Dat ook in de kringen ■ 
organisatie van ons open 
artikel in De Nederlands 

kwam na voltooiing

Lyceum in den Haag en de Joodsche H.B.S. te Amsterdam, zijn met 
een goed gevonden beeld, dat ik ontleen aan Het Schoolblad van 13 
Juni 1929, te qualificeeren als „twee boven de zeespiegel uitstekende 
toppen van een onderzcesche bergrug, opgestuwd door één en dezelfde 
vulkanische kracht.” Als derde top, tevens als baken in zee, kan het 
geciteerde artikel zelf gelden. Welk frontmaker van de oude garde 
toch wrijft zich niet de oogen uit, en betast niet zijn te berge rijzende 
haren, om te controleeren of hij waakt dan wel droomt, wanneer hij 
in het officieel orgaan van het N.O.G. de stelling vindt verdedigd dat 
„de school als maatschappelijk orgaan haar plicht begrijpende, en deze 
niet opzettelijk en kunstmatig tegenwerkende, in de richtingsvraag 
géén eigen kleur vertoont, maar noodzakelijkerwijs de kleur van haar 
omgeving aanneemt”? Natuurlijk zal niemand het N.O.G. zelf identi- 
ficccren met de strekking van bet artikel, zij het zelfs een redactio
neel artikel, in haar orgaan. Maar wie zou, tien jaar geleden, de 
verdediging dier stelling daar hebben gezocht? Uit de kringen van 
den Bond zijn mij zoo sprekende uitingen nog niet bekend, maar wie 
zijn oor te luisteren legt kan ook daar — om in ons beeld te blijven 
— het grommen vernemen der onderaardsche krachten, dat aan erup
ties pleegt vooraf te gaan.1)

§ 2. De school niet onderwijs-inrichting, maar opvoedings-milieu.

Trouwens, de kenner van het geestelijk leven van onzen tijd ziet 
niet alleen de feiten, maar ook hun verband met en hun herkomst uit 
diepgaande wijzigingen in dat leven. Daar is allereerst het met macht 
opkomende anti-intellectualisme. Wie in onzen tijd de woorden aan
haalt van Van der Brugghen — die toch waarlijk geen intellectualist 
was — „de school is essentieel eene plaats alwaar de kinderen 
moeten leeren lezen, schrijven, rekenen en eenige voorbereidende ken
nis van de wereld rondom zich opdoen — en dat moet zij volstrekt 
blijven,” kan er vast op rekenen van vele kanten te worden nage
wezen als een aarts-intellectualist, een woord, dat velen onzer tijd- 
genooten al bijna even pijnlijk in de ooren klinkt als het fameuze 
„parallelepipedum”, waarmede David Humc den stortvloed van scheld
woorden van een vischvrouw wist te overtroeven en te stelpen.

Die tijdgenooten vragen van de school niet allereerst kennis, maar 
opvoeding, karaktervorming, en het zou zeer dwaas zijn niet aandachtig 
te luisteren naar wat in die veranderde formuleering ligt opgesloten.
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§ 3. De Overheid als opvoeder.

rgaande de erkenning van de sociale zijde der op- 
mkroet van elke zuiver individualistische opvoedings- 

onzen tijd een krachtig 
zoeder of zelfs als ondcrwijs- 
c diepgaand verschil tusschen 
i degene die zich aankondigt.

i wellicht het best noemen 
,'ne; haar schoolorganisalo- 
irijvcn, dat de Overheid q.q.

en wel zal zij dit, 
en ondeelbaar is, moeten doen op uniforme 

sdachte in ons land hcerschcnd is geworden, is on- 
ui zoek — bijv, het mooie boekje van Oosterlec over 
den schoolstrijd — nog altijd een onopgelost kulluur-

ïmmers dat is een inzicht en een bekentenis. De bekentenis van veel 
ouders van dezen tijd, dat zij hun opvoedingstaak niet meer aan 
kunnen, dat het gezin abdiceert en zijn taak tracht over te dragen 
op de school; het inzicht van anderen, dat ook waar het gezin niet 
in kracht te kort schiet, zijn doel in gevaar wordt gebracht als de 
school gaat tegenwerken, in stede van te ondersteunen. En dat gaat 
de school doen, onherroepelijk en onvermijdelijk, hoe gezond en krachtig 
haar paedagogische leiding ook moge zijn, wanneer een deel der ge
zinnen, waaruit de schoolbevolking zich recruteert, behoort tot de 
eerstgenoemde groep. Opvoeding is boven alles een zaak van sfeer, 
van milieu. En geen school maakt zelve haar milieu, zij is in hoogc 
mate afhankelijk van den geest der gezinnen, waaruit zij haar leer
lingen betrekt, gelijk omgekeerd elk gezin zij het in mindere mate 
—- beïnvloed wordt door de sfeer der school. Het te kort schieten 
van het gezin nu wordt het sterkste gevoeld — ik zeg niet, dat het 
daar uitsluitend of zelfs het meeste voorkomt — in de intellectueel 
en sociaal hoogcre lagen der maatschappij. Ten dcele omdat de op
voedingsmoeilijkheden die ik op het oog heb, zich het duidelijkst 
openbaren — althans voor den niet deskundig gcscherpten blik — in 
en na de puberteit, een leeftijd dus waarop de schoolperiode voor 
andere volksgroepen reeds als afgedaan wordt beschouwd ; ten declc 
ook, omdat een deel dier moeilijkheden juist voortvloeit uit die „betere 
situatie” zelf, d.w.z. gevolg is van een stoffelijke welvaart, waartegen 
men geestelijk niet bestand is. Het behoeft ons daarom geenszins te 
verwonderen, dat de middelbare school, meer nog dan de lagere, het 
hervormingsobjecl is van de hier bedoelde belangstellenden.

Ligt in het voor, 
voeding, van het ban 
poging, daarmede is geenszins gezegd, dat in 
vertrouwen hcerscht in den Staat als opvc 
organisator. Daarmede noem ik een tweede 
de periode die wij bezig zijn te verlaten en 
De periode die achter ons ligt, kan men 
naar den vader der wel van 1878, Kappeyi 
rische grondgedachte kan men aldus omschr 
aard en inrichting van de school heeft te bepalen; 
daar zij als Overheid een 
wijze. Hoe deze geda< 
danks velerlei onderzx 
de geschiedenis van
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1920 is, naar haar 
die volle ontwik- 
irnaast onderwijs 

allen toegan-

ook di

de 
bezit in ver&

ing. En 
(doende

§ 4. Ouders en Onderwijzers.

In nauw verband met de beide omstandigheden, in de voi 
grafen besproken, n. 1. de hoogcrc eischen aan de school 
de ontwakende kritiek op de overheidsschool in de kringen

irige para- 
gestcld en 

van hen,

historisch raadsel. Van de drie mannen, die — naar thans wel niemand 
meer zal betwisten — bij de behandeling der wet van 1857 de over- 
heerschendc figuren waren: Thorbecke, Van der Brugghen, Groen van 
Prinstercr, waren de beide eerste besliste tegenstanders van dit beginsel. 
„De bijzondere school regel, de openbare aanvulling", geeft hun ideaal 
weer, ook al kon dit niet actueel verwerkelijkt worden. Groen van 
Prinstercr wilde de Overheidsschool, maar naar gezindten gesplitst. 
Hetzelfde wilden, maar alleen ten opzichte der Israelictische scholen, 
de Groote Protestantsche partij, de Mij. tot Nut van 't Algemeen en 
het N.O.G. Hoe uit deze constellatie in zoo korten tijd de geheel 
anders georiënteerde is geboren, waaraan de schoolwet in 1878 uit
drukking gaf, onttrekt zich in bijzonderheden nog aan onze kennis. 
Vermoedelijk heeft een zeer groote rol gespeeld de vrees, dat ieder 
onderwijs, dat niet rechtstreeks van den Staat uitging, in intellectueel 
en maatschappelijk opzicht te kort moest schieten; eigenlijk had alleen 
Van den Brugghen werkelijk geloof in de kracht van bijzonder, door 
autonome lichamen georganiseerd, onderwijs. Maar hoe dit zijn moge, 
zeker is het, dat de man der „actualiteits-politiek" de toekomst beter 
heeft voorzien dan zijn tegenstanders. De wet van 1920 is, naar 
hoofdstrekking, in zijn geest gedacht: Een regeling, c 
kelingskansen biedt aan het bijzonder onderwijs, daai 
direkt van de Overheid uitgaande, maar dan ook voor 
kelijk gedacht, niet naar gezindten, klassen, standen of welke andere 
soortgelijke indeelingcn gescheiden. Terecht zegt Oosterlee, dat deze 
wet, waaraan slechts drie leden der Tweede Kamer hun stem ont
hielden, de eerste onderwijswet is, die nationaal heeten mag.

Er is misschien geen volk zoo individualistisch als het onze, 
volk dat zoo bang is voor bureaucratie en vrijhcidsbelemmcring 
nu het gevaar geweken schijnt van in technisch opzicht onvolcn 
onderwijs, nu het bijzonder onderwijs eerder beter verzorgd schijnt 
te worden dan het openbare, nu begint in de kringen van hen, die 
tot voor kort de warmste voorstanders van het overheidsonderwijs 
waren, de stemming te kenteren. Nu de confessioneele scholen in ruime 
mate partij trekken van de grootere bewegingsvrijheid die de vrije 
schoolvereeniging bezit in vergelijking met een centralistisch bestuurde 
overheidsschool, wil men ook de eigen scholen van dit voorrecht doen 
genieten.
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overhe
wordt begeerd, een nieuwen uittoc 

zou hebben.

zroote deel 
aft, blijken 

nemen zij 
men de ge- 

nraktijk strikt gaat toepassen, zien 
Jagogische, maar een politieke daad, 
>richting van een bijzondere school, 

den Bond v. Ncd. Ond. behalve 
onder haar leden ook onder belangstellende Amsterdamsche ouders 
een enquête over anciënniteits-benocming van hoofden zou openen, 
zou zij bij de laatste kategorie een geheel andere uitkomst vinden 
dan bij de eerste. En men kan er op staat maken, dat de invoering 
van de algemeene zevenjarige overheidsschool, gelijk zij door veie 
onderwijzers wordt begeerd, een nieuwen uittocht naar het bijzonder 
onderwijs ten gevolge

die haar vroeger als den eenigen waarborg voor deugdelijk onderwijs 
beschouwden, staat nu een derde, die wij thans moeten omschrijven. 
Zoolang men in de school niet meer zag dan een instituut om zekere 
hoeveelheid kennis aan te brengen en de beslissing over de keuze 
dier leerstof en de methodiek van het „aanbrengen" gaarne of door 
den nood gedwongen moest overlaten aan den van Staatswege daar
voor aangestelden ambtenaar, dreigde er geen conflict over de leiding 
tusschen de deskundige technici, onderwijzers en leeraren, en de on
deskundige belanghebbenden, de ouders. Maar ook in dit opzicht komt 
er groote verandering; de belanghebbenden worden belangstellenden 
en velen van hen voelen zich niet langer ondeskundig. Het ware dwaas
heid te verbloemen, dat als wij niet tijdig maatregelen nemen om 
hem te voorkomen — een nieuwe strijd op komst is om de macht in 
de school, wellicht nog bedenkelijker dan de vroegere, de strijd n. 1. 
tusschen hen, van wier samenwerking het slagen van alle opvoeding 
afhangt, de „natuurlijke" en de beroeps-opvoeders.

Het is onmogelijk in het bestek van dit artikel de wortels van dit 
dreigend conflict bloot te leggen. Slechts een omstandigheid wil ik 
noemen, die m.i. van zeer grooten invloed is geweest. Het verwaar- 
loozcn gedurende vele jaren van gerechtvaardigde eischcn in onder
wijzerskringen omtrent opleiding, salarieering en zelfstandigheid van 
den onderwijzer, heeft daar een mentaliteit doen ontstaan, die door 
de overgroote meerderheid juist der ontwikkelde ouders niet wordt 
begrepen en, ook waar ze verklaarbaar wordt geacht, op ernstigen 
tegenstand stuit. Het vertrouwen, dat de cischen en adviezen der 
onderwijzers-organisaties in de eerste plaats berusten op pacdagogischc 
en niet op politieke en vakorganisatorische overwegingen, is ernstig 
geschokt. Wanneer bijv, onder toejuiching van het overgro 
der onderwijzers het Fransch op de L. S. wordt afgeschaft 
de ouders zich niet neer te leggen bij die meening, maar 
zelf de organisatie van dat onderwijs ter hand. Wanneer i 
dachte der éénheidsschool in de pr; 
vele ouders daarin niet een paedag< 
die zij beantwoorden met de oprn.> 
Waanneer de afd. Amsterdam van <
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jehouden
< is, die

veel gecompliceerder 
iwgezettc en zoo 
zal toonen. Als

§ 5. De tegenstelling: „gemengde” of „gezindte”-school?
In den eersten kring hooren vragen 

wij in onzen tijd onder de „neutraliteit" van < 
Dat wil zeggen, welke eischen moeten uit pac 
een school worden gesteld, die zich niet in dit 
paalde richting of gezindte, maar die zich 
voor zooveel mogelijk stroomingcn en richtingen open 
vereenigings- en aanrakingspunt te werken voor de 
groepen van één volk? Of 
onzen tijd geen voedingsbodem meer vindt ? Brengen 
de opkomende denkbeelden over de opvoedingstaak der school en 
samenwerking tusschen gezin en school met zich mede het loslaten 
der „gemengde" school? Is het waar wat thans door de redactie van 
Het Schoolblad als onweersprekelijk feit wordt gesteld, dat de school 
als maatschappelijk orgaan geen eigen kleur vertoont, maar noodza
kelijkerwijs de kleur van haar omgeving aanneemt? En, wie of wat 
bepaalt de kleur van die omgeving in een land met zoo gedifferen
tieerde bevolking als de Nederlandsche? Hoe als die kleur der omge
ving niet een zuivere regenboogkleur is, maar changeant of gespikkeld ? 
En moet het begrip „omgeving" alleen topografisch worden beschouwd, 
of moeten wij ook rekening houden met kleurnuances, die niet locaal 
zijn geaccentueerd? Bijv, wij hebben te Amsterdam sedert lang een 
Gereformeerd Gymnasium, thans wordt een Hervormd Lyceum opge
richt, waarvan de leiding klaarblijkelijk in confessioneele richting wil 
sturen. Eischt de milieu-theorie niet daarnaast een school van meer

thuis als deze: Wat hebben 
een school te verstaan? 

icdagogisch oogpunt aan 
iienst stelt van één be- 

van haar kant er op toelegt 
en richtingen open te staan, als 

ingspunt te werken voor de verschillende 
Df moeten wij aannemen, dat dit ideaal in 

voedingsbodem meer vindt ? Brengen in ’t bijzonder 
denkbeelden over de opvoedingstaak der school en de

Omgekeerd bestaat onder de vakmannen groote afkeer van de be- 
mociïngcn der ouders, die als bedillerige betweterij en machtsusurpatie 
wordt gevoeld. Zelfs de ouder-commissies, die toch een uiterst be
scheiden invloedsfeer bezitten, worden door niet weinigen als gevaar
lijke instellingen beschouwd.

Men versta mij wel; ik wensch met het voorgaande slechts problemen 
te stellen, niet bepaalde oplossingen te suggcrecren. Persoonlijk ben 
ik overtuigd, dat elk van de genoemde vragen 
is, dan zij gewoonlijk wordt gezien. En dat alleen nauwf 
veel mogelijk onbevooroordeelde studie ons uitwegen z<« 
inleiding tot zulk een studie is dit artikel bedoeld.

Wil men tot meerdere helderheid komen, dan zullen twee m.i. 
geheel heterogene problecmkringen moeten worden overzien, die ge
woonlijk niet scherp uiteen worden gehouden en wier splitsing toch 
voor vruchtbare discussie noodzakclijk is, die van de richting en van 
het bestuur der school.



§ 6. De tegenstelling: autonome of centraal bestuurde school?

Een tweede
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t kan schijnen
> dezen tweeden
•gedachte tevens

natuurlijk mulat is mutandis voor

vragen

■) Voorbeelden daarvan kan men bijv, vinden in de Duitsche Gemeinschafts- 
scbulcn. Zie mijn Reisindrukken uit Hamburg Pacd. St. VII p. 73 en Reisin
drukken uit Berlijn, Volksonlw. X, p. 65.

„ethisch” karakter? Hetzelfde geldt 
de lagere school.

Ik bedoel volstrekt niet door het stellen dier vragen met tien 
„splijtzwam" te dreigen of door Consequenzmachcrei bepaalde op
vattingen tot een caricaluur te maken. Integendeel ik ben overtuigd, 
dat men op goede gronden de stelling kan verdedigen, dat vrij wel 
elke school haar eigen nergens anders juist zóó voorkomende kleur 
moet hebben. Wie ccnipaal aanvaardt de theorie van gelijkheid van 
sfeer tusschen gezin en school — en ik ontken niet dat daarvoor 
argumenten aan te voeren zijn moet m.i., consequent doorrede- 
neerende, tot de conclusie komen dat althans voor het middelbaar- 
onderwijs, binnen de grenzen van bereikbaarheid voor de leerlingen, 
niet twee gelijke scholen moeten voorkomen, want het aantal nuances 
in de gezinssferen is hier zeker niet kleiner dan het aantal scholen. 
Ik zal echter geenszins hier die argumenten geven, al ware hel alleen 
omdat ik persoonlijk nog steeds overtuigd ben dat er nog betere argu
menten pleiten voor het standpunt der „neutraliteit”, mits begrepen 
in den zin der uiteenzettingen van De Toekomst van ons Volks
onderwijs I, waarin tevens ligt opgesloten dat ik geenszins de over
tuiging deel, dat alleen kunstmatig de natuurlijke tendentie kan worden 
tegengewerkt om de schooi de kleur van haar omgeving te doen 
aannemen. Ik acht het streven voor een eigen kleur, een positief 
maatschappelijk en gemeenschappelijk ideaal, integendeel nog altijd 
plichtmatig.

Een tweede problcemkring van geheel anderen aard betreft de 
vragen van school£rj/««r. Het kan schijnen alsof aanvaarding der 
milieu-theorie tevens overgrijpt op dezen tweeden problcemkring, als
of loslaten van de „neutraliteits”-gedachte tevens beteekent loslaten 
van de overheidsschool. Maar dit geldt zelfs in Nederland, waar de 
openbare gezindteschool nooit wortel heeft kunnen schieten, alleen 
als de overheidsschool centraal bestuurd wordt gedacht. Wie voor
stander is van school-autonomie, kan denkbeelden als die van Het 
Schoolblad combineeren met voorkeur voor openbaar boven bijzonder 
onderwijs.1) Omgekeerd kan men zeer goed als voorstander der „ge
mengde” school de autonomie dier school bepleiten. Ik vermag althans 
geen redenen te zien waarom aan de „gemengde” school de bewc-
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wordt scherp omlijnd gesteld in de publicatie, genoemd in de noot

de sectarisch- 
nicngcle * 
vt’ over
man 1* ik

op

') Het 
bij § 1-

gingsvrijheid zou moeten worden onthouden, die wel aan 
getinte wordt gegeven. Tenzij men zou aannemen, dat de „genie 
school niet meer werkelijk in ons volk leeft, maar alleen door 
heidsgezag in stand kan worden behouden. In dat geval •— 
ontken voorloopig dat dit het geval zou zijn — zou ik trouwens 
het behoud tier „gemengde” school geen prijs meer stellen.

Natuurlijk verliest echter de gehecle tegenstelling van „openhaar" 
en „bijzonder”, die de hartstochten in ons land zoozeer pleegt wakker 
te maken, een zeer groot deel van haar bctcekenis, wanneer men ook 
aan de ovcrheidsschool autonomie verleent. Inderdaad zal er wel 
niemand meer in Nederland zijn, die niet in theorie toegeeft, dat er 
drie groepen zijn die invloed hebben te oefenen op den gang van zaken 
in elke school, tic overheid, «Ie ouders en het personeel der school. 
De groote vraag is slechts hoe de afbakening van de invloedsferen 
behoort te geschieden. En juist dit probleem is in ons land nog maar 
heel zelden grondig onderzocht. ')

Ik heb boven laten zien, dat de ontwakende belangstelling van be
paalde kringen van ouders en de wensch om die belangstelling in de 
daad om te zetten, een belangrijke medc-oorzaak is van de verschui
vingen in «Ie publieke opinie, die ik in den aanhef constateerde. Dat 
ontwaken der belangstelling is zeker een goed ding, maar het brengt 

<— zooals elk goed ding — ook zijn ernstige gevaren mede. Het gevaar 
dilettantisch medc-regecrcn in dingen waarvan men au fond toch 

geen verstand heeft, kortom het typische gevaar aan eiken democra
tische» maatregel verbonden..Mijn geloof in de democratie nu is, on
danks de aanvallen van haar tegenstanders ter linker- en rechterzijde, 
nog geenszins verzwakt; ik ben meer dan ooit overtuigd, dat men de 
zeer reëele gevaren, die alle mcdezeggingschap oplevert, ook hier zal 
kunnen en moeten bezweren door mede-verantwoordelijkheid. M.a.w. 
men zal in de plaats van de ondercommissies, die noodzakelijk een 
kwijnend bestaan leiden, omdat zij geen reëele taak hebben, lichamen 
moeten stellen van geheel anderen aard. Maar niet minder zal men 
de mcdezeggingschap en mede-verantwoordelijkheid van den onderwijzer 
tot haar recht moeten laten komen. Er moet een einde komen aan den 
huldigen toestand, waarin de wettelijke eischen in dit opzicht en de 
feitclijke verhoudingen zich vrijwel nergens meer dekken, althans buiten 
de plattelandsscholen. Zulk een klove tusschen wettelijken en feite- 
lijken toestand leidt altijd tot desorganisatie en een niet gering deel 
van onze onderwijs-malaise hangt daarmede samen.
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reeds in § 2 
zoedend milieu ook

wanneer 
vindt. Ik denk 

:oop, sport en 
ook aan vragen van tucht, 

dijk ik reeds boven zeide, het probh 
brandend voor de middelbare dan voor de laget 

het bestaat ook voor de laatste. Voor het besef van 
deel van ons volk bestaat hier nog een

§ 7. Noodzakelijke schoolhervorming.
' ’cen van dit probleem eischt diep ingrijpende her
men zich stelt op het standpunt door den heer 

op het Eerste Ncd. Paed. Congres, toen hij de 
>erdc vraag: Moet men den onderwijzer maar laten 
ij er een theorie op na houdt, waarvan de onjuist- 

ider enige reserve” beantwoordde: 
ten tegen beter weten in —■ al is zijn 

een „slechter weten". Ik 
■root deel van de leden van ons onderwijzers- 
ling te beamen — en juist hierin zie ik een 

ernstig symptoom van het boven besproken conflict ~ maar men moet 
zich onder de verdedigers dier stelling geen illusies maken over den 
bijval dien ze buiten vakkringen zal oogsten. „Toegegeven dat een 
onderwijzer alleen naar eigen inzicht kan onderwijzen, zelfs al is dat 
eigen inzicht een „slechter weten"", zal de buitenstaander zeggen, „dan 
volgt wel, dat men geen ander onderwijs van hem moet cischen. Maar 
er volgt heelemaal niet dat hij onderwijs moet blijven geven". „En 
allerminst aan mijn kind", zal iedere ouder er bij denken.

Inderdaad, met radicale formuleeringen als deze raken wij niet uit 
de moeilijkheden. Wij moeten ernstig streven naar afbakening van 

ilijke taak, gelijk ik reeds heb gezegd, 
in wil en vertrouwen 

iciteerde Reisindrukken er 
it van het buitenland veel 

ons — op onderwijs-

Maar het aanpakkt 
vormingen. Tenzij ■: 
Thyssen ingenomen 
door hem zelf geoppe 
handelen, ook als hij 
heid objectief vast saat? aldus „zon< 
JA; want niemand kin onderwijze 
„beter weten” dan ook objectief beschouwd 
weet wei, dat een zeer gre 
corps geneigd is die stellin, 

van het

>eilijkheden. Wij moeten ernstig 
rechten en plichten. Dat is een moeilijk 
maar zij schijnt mij met wederzijdschen goedei 
geenszins ónmogelijk. Ik heb in de boven gccil 
reeds op gewezen, dat wij ook in dit opzicht 
kunnen leeren, zoodra wij afstand doen van 
gebied althans — welig tierende chauvinisme.

Voor alles dienen wij ons echter er op te bezinnen, hoe groote en 
moeilijke vragen in het geding komen. Ik noem de volgende:

le. Rechten en plichten der ouders. Over het recht der ouders op 
een zekere medezcggingschap in het schoolbestuur heb ik reeds ge
sproken. Maar het is duidelijk dat daartegenover ook ernstige ver
plichtingen bestaan. Ik wees reeds in § 2 erop, dat het scheppen van 
een school-sfeer, een opvoedend milieu ook voor de krachtigste paeda- 
gogische leiding onmogelijk is, wanneer zij niet uit de gezinnen harer 
leerlingen medewerking vindt. Ik denk aan de plaats die bals en 
partijtjes, zakgeld en bioscoop, sport en flirt in het leven der opgroeiende 
jeugd innemen. Ik denk ook aan vragen van tucht, aan spieken en 
huiswerk. Hier is, gelijk ik reeds boven zeide, het probleem veel 
meer brandend voor de middelbare dan voor de lagere school, maar 

voor de laatste. Voor het besef van het overgroote 
scherpe scheiding tusschen
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geopenbaard hebben, ten deele verband 
dit punt van gemeenschappelijke moraal, 

csleven, die den grondslag onzer kuituur 
van groepen, die tot dusver in het onder- 

n, antithetisch toespitsen volgens verdeelingslijnen, die 
>pen dan die van den ouden schoolstrijd. Zij zouden — 
truchtmakende gevallen uit den laatsten tijd althans

School en Gezin. Wat de „leerling" buiten school doet, is een zaak 
waarover de school niet de minste zeggenschap heeft. Men moet zich 
duidelijk maken, dat aldus de opvoedende taak der school principieel 
wordt geloochend, en men moet cr zich niet over verbazen, dat ouders 
die daarop wbl prijs stellen, zich aaneensluiten tot het stichten van 
eigen scholen.

Maar daarmede rijst een nieuwe vraag. Het is het onvervreemdbaar 
recht der „bijzondere" school zelf haar sfeer te bepalen. Toch heeft 
de volksgemeenschap, door de overheid vertegenwoordigd, ook hier 
tegenover haar finantieelen steun het recht zekere eischen van opname 
te stellen, zij het ook met het voorbehoud, dat de sfeer daardoor niet 
mag worden vernietigd. Maar hoe nu met de autonome „openbare" 
schooi ? Kan men haar datzelfde recht toekennen, of moet zij mecha
nisch openstaan voor ieder die zich aanmeldt en aan zekere intellec- 
tucele eischen voldoet? In Duitschland beantwoorden de Gemein- 
schaftschulcn de laatste vraag beslist met: Neen. Zal men ook in 
Nederland het beginsel der autonomie zoover durven doortrekken?

En hier komt nu toch weerde „neutraliteits”-quacstie zich inmengen. 
De idee der „gemengde" school rust op de overtuiging, dat er „ge- 
mcenschapsdcugdcn" zijn, die — althans binnen den kring van een 
bepaalde gemengde kuituur —■ interconfessioneel zijn.

„ De waardeschatting van arbeidzaamheid, plichtsbetrachting, eerlijk
heid, stiptheid, netheid, orde en regelmaat, disciplineen onderwerping 
aan een grootcr geheel is, althans in het huidige West-Europa, in het 
algemeen niet afhankelijk van de verschillen in levens- en wereld
beschouwing, die de geloovigen onderling en van ongeloovigen scheiden”. 
Zoo schreef ik zes jaar geleden in samenwerking met den heer Gerhard. 
Volksontwikkeling IV, p. 246.

Ik ben ook heden nog overtuigd, dat die woorden richtsnoer van 
schoolorganisatie kunnen zijn. Maar het zou dwaasheid zijn te ont
kennen dat er teekenen zijn ~ ik denk bijv, aan het boek van Lindsey 
en de instemming, die het in sommige kringen heeft gevonden —■ die 
mij doen aarzelen bij de voorspelling dat men hetzelfde over een 
kwarteeuw nog onvoorwaardelijk zal kunnen volhouden. En het zou 
struisvogelpolitiek zijn te ontkennen, dat de „scparatische” neigingen, 
die zich in de laatste jaren 
houden met ongerustheid op

De crisis in het huwelijk: 
bedreigt, kan de houding 
wijs samengingen, 
geheel anders loop' 
gelijk enkele gert
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symptomatisch belicht hebben — kringen, tot voor korten tijd uit het 
oogpunt van wereldbeschouwing nauw samenhangendc, dooreen klove 
kunnen scheiden. En het is mij bekend, dat in bestuurskringen van 
„neutrale" bijzondere scholen het probleem opdoemt of in den prin
cipieel „gemengden” kring der school wel toegang moet worden ver
leend aan kinderen van ouders, die den wil of de kracht missen om 
door voorbeeld en leiding aan hun kinderen de schoolsfeer ook in dit 
opzicht mee te helpen opbouwen.

2e. Rechten en plichten van den individueclcn docent. Ook hier 
treden de moeilijkheden het.sterkst aan den dag — schoon zij bij 
het bijzonder onderwijs geenszins ontbreken ~ in de autonome open
bare school. Reeds aanstonds blijkt dit bij de benoeming van nieuwe 
leerkrachten. Autonomie in dit opzicht bezitten in ons land eigenlijk 
alleen de L'nivcrsiteiten, waarvan de faculteiten de facto zich aan
vullen door coöptatie behoudens een recht van veto der Overheid. In 
Hamburg daarentegen geldt voor alle volksscholen — ik kan op ’t 
oogenblik niet zeggen hoe het met de höherc Scbulc staat — de be
paling van art 2 der wet van 1920. „Der Lchrkörpcr kann llbcr die 
Neubesctzung von Lehrcrsf ellen sowie llbcr die Vcrsctzung und den 
Austausch von Lchrern nach Anhören des EIternrats und der Betei- 
ligtcn Vorschhigc einreichen, denen die Oberschulbehördc, sofern nicht 
besondere Bedenken bestehen, entsprechen soll”. Wie een soortgelijk 
stelsel in ons land zou willen invoeren, moet bedenken, dat hij daar
mede in botsing zou komen met de ingewortelde denkgewoonte, die 
het bijkans als het grondwettige recht aanziet van ieder staatsburger, 
die zekere examens heeft afgelcgd, om naar anciënniteit in te schuiven 
in open vallende plaatsen. Maar men zal zich duidelijk moeten maken 
dat met de wijze van recruteering van het personeel de mogelijkheid 
van het scheppen van een schoolsfeer ten allernauwste verband houdt. 
Breekt men niet met het huidige benoemings-systeem, dan zal onver
mijdelijk op den duur het openbaar onderwijs het onderwijs worden 
voor dat deel der bevolking, dat op die sfeer geen prijs stelt.

Nauw met de schoolsfeer samenhangend is ook het vraagstuk van 
de verplichtingen van onderwijzer en leeraar buiten de les. Beperken 
deze zich tot voorbereiding dier les en correctie van schriftelijk werk ? 
Kan en mag actieve medewerking van hen worden verwacht voor 
schoolclubs, jeugdwerk van allerlei aard?

En hoe staat het met zijn didaktische vrijheid? Moeten wij de 
school zien als een eenheid, waardoor vanzelf de individueelc vrijheid 
aan banden wordt gelegd, of eischt de kunst van onderwijzen dat 
het ieder vrijstaat om bij zijn onderwijs alleen met eigen inzicht reke
ning te houden ?
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3c. Groote of kleine school, gedifferentieerde of uniforme taak 
Met vragen als de laatstgenoemde zijn reeds problemen genoemd die 
verder gaan dan de taakomschrijving van den individueelcn docent. 
Uier komt aan de orde de vraag of de ouders hun kind locvcrtrou- 
wen aan een gemeenschap, dan wel aan een niet door hen gekozen 
maar door het toeval aangewezen klasse-onderwijzer, resp. een aan
tal geïsoleerde vak-Ieeraren? Het ware alweer struisvogclpolick te 
verbloemen, dat los van elke „richtings’'-quacstie voor een belangrijk 
deel der belangstellende ouders dit verschil analogie vertoont met het 
verschil tusschen bijzonder en openbaar onderwijs. Wie sociaal denkt, 
niel-individualistisch, zal daarom alleen heil kunnen verwachten van 
Ofn school, waarin de leiding niet ontbreekt, maar zich integendeel 
krachtig doet gelden. Maar voor den democraat is daarmede tevens 
gezegd, dat zij niet op uitwendige macht, maar op gezag moet berusten. 
Ook dit vraagstuk is in de Gemeenschapsscholen opgelost langs den 
weg van de keuze door de betrokkenen. Onnoodig te zeggen, dat ook 
hier de gevaren van alle democratie niet ontbreken. En zeker worden 
deze bijkans onoverkomelijk verscherpt door ons systeem van de kleine 
school, met ongedifferentieerde taak en volstrekt uniforme opleiding. 
Ongetwijfeld ligt in de consequentie van dit stelsel niets anders dan 
aneiennilcitsaanwijzing van dengene die met de administratie wordt 
belast; maar van elke gedachte aan iets meer dan klassc-cenhcid moet 
men dan ook principieel afstand doen.

4c. Taak van de centrale Ovcrheids-organen.
Welke taak komt in het systeem der „autonome” school aan de 

centrale overheidsorganen toe? Gedurende den schoolstrijd spitste zich 
de taak van de inspectie meer en meer toe op controle op de toe
passing van wettelijke bepalingen, op „waarborgen” dat de geldmid
delen door de gemeenschap ter beschikking gesteld, ook op juiste wijze 
werden gebruikt. Het spreekt vanzelf, dat dit een belangrijke en on
ontbeerlijke taak is. Maar behoort zij de ccnige te zijn? Heeft de 
Overheid niet een taak van initiatief en voorlichting ook in het stelsel 
der autonome school? Wie meent, dat die vraag op democratische 
gronden ontkennend moet worden beantwoord, doet goed die meening te 
toetsen aan Amerikaansche ervaringen. Het is voor wie alleen onze toe
standen kent, hoogst merkwaardig te zien, hoeveel invloed ten goede 
daar uitgaat van de super-intendenten en hun staf. Dezen zijn daar in 
’t algemeen de wegbereiders van de nieuwe denkbeelden, welke in 
ons land vrij geregeld het bijzonder onderwijs als de plaats van den 
geringsten weerstand opzoeken. Ik zeg niet, dat aan de Amerikaansche 
praktijk geen schaduwzijden verbonden zijn; integendeel, het is duidelijk 
dat de groote invloed der super-intendenten samenhangt met de relatieve
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onzelfstandigheid van een niet onbelangrijk deel der leerkrachten. En 
ik wil natuurlijk allerminst in twijfel trekken de stiinuleerendc en ver- 
frisschende werking die reeds thans van ons schooltoezicht kan uitgaan 
en in vele gevallen uitgaat. Maar het stelsel van school-autonomie 
zal eenerzijds naar ik hoop de administratieve bemoeiingen, over wier 
omvang thans vele inspecteurs klagen, kunnen verminderen; anderzijds 
schept het — ik wees daarop reeds — ook de mogelijkheid van wrijving 
en misbruiken. Een nieuwe overweging van de taak van het school
toezicht mag dus in het complex van vragen die hier geschetst worden, 
niet ontbreken.

Ik heb in het bovenstaande natuurlijk allerminst ons vraagstuk uit
geput. Integendeel, niet oplossingen te geven, maar problemen te stellen 
was mijn doel. Vermoedelijk ben ik zelfs daarin nog niet volledig ge
weest. Wanneer mijn beschouwingen echter tot uitgangspunt kunnen 
strekken van een hernieuwde gemeenschappelijke studie van de toe
komstige ontwikkeling van ons Volksonderwijs, hebben zij hun doel 
volledig bereikt.

/"Xm 't maar eens modern uit te drukken: drie „motoren” hebben 
' ons in beweging gezet, hebben ons den moed gegeven om geestes- 

activiteit in „schrijfdaden”, de in onis geval vrijwel eenig mogclijke, 
om te zetten. Het zijn: „de Middelbare school en de muziek", artikel 
van den hr. M. van Crevel in ’t Weekblad voor Gymnasiaal en 
Middelbaar Onderwijs” van 21 Nov. '28, „School en Radio”, opstel 
van Dr. Gunning in de Telegraaf en de uitgave van een schoolboekje 
met Fransche liedjes door de leeraren in de Fransche taal: Benjert 
en Elzinga.

„Motoren" hebben wij ze genoemd: hoewel ze voor ons van ver
schillend direct belang zijn, staan ze ten opzichte van de o.i. groote 
beteekenis, waarvan ze een manifestatie zijn, in causaal verband: im
mers de muziek, erkend als factor van opvoedkundige waarde op school, 
en in eerstgenoemd artikel zelfs als schoolvak noodzakclijk geacht, 
vormt er den ondergrond van. Verder interesseert het probleem ons 
wegens de rol, die de aesthetiek in onze maatschappij speelt, en zou 
kunnen spelen.

Als wij ons niet vergissen, dan schijnt het aan verschillende onder-
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wijsautoriteiten duidelijk geworden te zijn, dat ons onderwijs, hoezeer 
ook naar vervolmaking ervan gestreefd is en nog wordt, hoezeer ook 
volledig bevoegde leerkrachten overal werkzaam zijn, eindelijk, hoe
zeer ook de aard der Nederlanders en hun critische zin meewerkten 
om zéér veel te bereiken, dat dat onderwijs ondanks veelzijdigheid 
op verstandelijk gebied, neen juist door dat overwegend naar verstan
delijke ontwikkeling georiënteerd zijn, aan een groot gebrek lijdt.

Zij, die de school niet op zich zelf beschouwen, maar haar zien als 
levende factor in onze maatschappij en die bij het opsporen der fou
ten in die maatschappij genoodzaakt waren zich bezig te houden met 
wat de moderne tijd als noodzakelijk materiaal aanbiedt voor de vor
ming van het individu in die allerbelangrijkste periode van het leven: 
de jeugd — zij, die gelooven, dat onze samenleving hoofdzadelijk ge
maakt wordt door de realisatie der overheerschende gedachtekrachten 
bij de massa, maar toch niet kunnen aannemen, dat verbetering (zij 
het nog zoo langzame) wegens voor altijd doorslaggevende beweeg
redenen van zuiver materialistisch karakter onmogelijk is, — zij allen 
zullen moeten inzien, dat de oorzaak dier fouten niet in de „zonde 
des mcnschen” (ach, ontmoedigend en verlammend argument!) alléén, 
maar ook daar gezocht moeten worden, waar de individuen geestelijk 
gevormd zijn. En nu is het wel onloochenbaar, dat naast de moreele 
invloed en invloed op ’t gevoelsleven door de ouders of de kerk uit
geoefend, de school een buitengewoon groot aandeel heeft in de ont
wikkeling der jeugd, ontwikkeling, die zich uitsluitend met de verstan
delijke gaven van den mensch bezig houdt, dikwijls ten nadeele van 
andere soort aanleg.

Verstandelijke aanleg kan op school nooit verloren gaan, andere 
blijft onontdekt of komt „in het gedrang". De snelle ontwikkeling 
der techniek verraadt de beheersching der materie door den verstands- 
mensch; haar schittering trekt vooral de jeugd aan, die onvermengde 
belangstelling en bewondering voor die reusachtige techniek heeft. Die 
neigingen gaan dikwijls over in geschiktheid, in aanleg voor een tech
nisch vak. Zoo moet, door den bestaanden toestand, fen door aanleg 
der jongeren fen door de ruime, neen „ideale" gelegenheid voor hoofd
zakelijk verstandelijke ontwikkeling op school, de „vermechaniseering’’ 
der Europeesche wereld een feit worden: de tegenwoordige toestand 
is een universeelc bekroning der intellectualiteit.

De school, als instrument, waarop de toekomstige geesten „afge- 
stemd” worden, heeft door den aard en de hoeveelheid van het onder
wijsmateriaal hieraan schuld, en diengenen, die de gro< 
willen zien, de evenwichtsstoornis opgeheven, zweeft < 
grieksch ideaal van harmonie voor oogen 1
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Men erkent, dat door een opeenstapeling van feitenkennis alléén, 
waarbij het geheugen zwaar belast wordt, de zintuigen op school niet 
geoefend, zelfs in hun actie verslapt kunnen worden en dat het ge
moedsleven noodzakelijkerwijs genegeerd wordt. Maar door de ver
standelijke inspanning is er in de meeste gevallen natuurlijk wil een 
reactie, en eerder een ongunstige dan een gunstige, op hel gevoelsleven.

Het is niet te verwonderen, dat men, terwijl men nog zoekende is 
naar de „ontbrekende factoren”, terugschrikt voor het geven van stelsel
matige voorschriften voor onderwijs in een zaak, die in haar wezen 
zoo geheel anders zou zijn dan alles, wat het tegenwoordige school
onderwijs behelst. Hoofdzakelijk wetenschappelijk opgeleide leerkrachten 
zullen zich hier niet dan schoorvoetend durven bewegen.

De groote moeilijkheid voor hen, die voorstanders van een nieuwe 
richting werden, ligt in de voorbereiding op geheel nieuw te scheppen 
toestanden.

De hr. v. Crevel schreef o.i. terecht, dat, ondanks die nieuwe be
weging, de muziek als schoolvak door weinigen als de geroepene be
schouwd wordt om met andere nieuwe leervakken of naast gewijzigde 
doceering van bestaande leervakken mee te helpen de leemte te vullen.

Daar men nu in ons land eerder tot critisch analysceren dan tot 
spontaan warm loopen voor een schoone zaak geneigd is, is het ook 
al weer begrijpelijk, dat men sterke, overtuigende redenen wil ver
nemen, die de invoering der muziek op school wettigen, zelfs al prijst 
men muziekbeoefening in 't algemeen aan. En er schijnt wel veel te 
bestaan, dat dien twijfel wettigt. Hier moeten wij dus zeker 
de argumenten der veronderstelde tegenstanders treden, om 
des te beter het goed recht der muziek 
pleiten.

Waar de hr. v. Crevel als uitgangspunt nam de als bewezen nood
zakelijkheid der muziek op school, zouden wij een stap terug willen 
doen en ons bij het zeker voor velen brandende „waarom” even willen 
ophouden.

Is er, zoo zal men 
gelegenheid te 
kunst, wordt < 
geboden —

lijk

vragen, buiten het schoolleven, voor het kind niet 
: over om zich te bekwamen in een of anderen tak van 
er in de moderne maatschappij niet meer dan genoeg 

en op vele en aantrekkelijke manieren — om dat gemis 
i aesthetische bemoeiïng op school in ’t geheel niet als een werke- 
gemis te beschouwen? Zijn er niet genoeg bekwame paedagogen 
kunstgebied, is het aantal instituten niet legio, floreert in onze 

samenleving de muziek en de muziekbeoefening niet als nooit te voren? 
Inderdaad,geboden wordt er genoeg, veel te veel zelfs, want in veel 

gevallen overtreft het quantitatieve het qualitatieve. De radiobezitter
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b.v. heeft slechts letterlijk een hand uit te steken om alle soort mu
ziek, — tot wanhoop zijner lustzoekende buren dikwijls — beschou
wingen over muziek, muziekhistorische voordrachten etc. in z’n kamer 
te halen. Zijn de degelijke methodes voor onderricht op viool, piano, 
enz., daar niet, om de jeugd de muziek op de degclijkste manier in 
te lepelen?

Klinkt de muziek niet in concertzalen, in theaters, in café’s 
scope»?

Waarlijk, geboden wordt er genoeg! Maar wie treedt op als leider 
m zake kunst, wie is er, om raad te geven bij de keuze van wat door 
de wereld aan den nieuweling in het leven aangeboden wordt? Wie 
kan met recht en vooral met kundigheid van spreken de jongelui in
lichten, voorgaan in het rijk der kunst, wie is er, die het kind in 't 
algemeen besef en dan begrip van het schoonc geeft? Wie staat op 
de bres om het minder schoonc, dat in gelijke mate als het betere 
aangeboden wordt, af te weren, af te scheiden van het verhevene? 
(Of moet de jeugd zelf maar leeren onderscheiden?)

Ja, geboden wordt er te kust en te keur. Maar wie kiest en wie 
keurt? Waar is methodische opleiding tot het genieten van werkelijk 
goede kunst ? Wie zal, gelijk Plato in zijn tijd, trachten, slechte ele
menten te weren, wie zal de moderne jeugd leeren de onsmakelijke 
saxophonc in de weiic jazzmuziek verwerpelijk te vinden, zooals genoemde 
wijsgeer sommige instrumenten als „gemoedsverontreinigers” veroor
deelde? Ken leiddraad voor doelmatige, aesthctische vorming ontbreekt 
dddr, waar zij het doeltreffendste zou werken: op de school! En de 
resultaten van dal gemis zijn dagelijks te bespeuren en overal’, in den 
vorm van onkunde en slechten smaak op kunstgebied, en niet alleen 
bij z.g.n. onontwikkelde!!, in den vorm van onverschilligheid voor land- 
schaps-, stede- en natuurschoon, enz., niet alleen bij „onontwikkelden", 
maar ook bij z.g.n. „intellectueclen”, soms bij menschen, van wier be
slissingen schoonheid van stad en land afhangt!

Bij den onlangs ge voerden strijd pro en contra „Geldersche Vallei- 
plan”, was de stem van den Wageningschen hoogleeraar Ramaer de 
eenigc, die zich verhief voor het behoud van het bedreigde natuur
schoon. Zooals het in het groot gaat, zoo gaat het ook in het klein. 
Hoe onverschillig wordt er niet met boomen, struiken, lanen soms 
omgesprongen. De „eischen” van den modernen tijd, die tot die ver
nielingen heeten te dwingen, zijn niet anders dan die, welke door een 
gcheele gemeenschap als noodzakelijk verondersteld en als zoodanig 
aanvaard zijn. Door een gemeenschap, die wetenschappelijke opleiding 
op onze talrijke scholen kreeg. Door een gemeenschap, die daarnaast 
geen methodische ontwikkeling in aeslhelischen zin doormaakte. Door
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een gemeenschap, bij welke piëteit voor het schoone, liefde tot de 
natuur niet opgewekt is in de gunstigste periode des levens. Door 
een gemeenschap.... product van ons onderwijs.

Het besef van wat de doelmatige ontwikkeling v; 
verstand voortbracht: de moderne wetenschap, die als geweldig pro
duct der som van een lange keten van uitvindingen en ontdekkingen 
de reusachtigc techniek baarde, welke als een door de mecsten als 
onmisbaar gevoeld instrument het aanzijn en het tempo van onze samen
leving bepaalt — het besef van dat alles kan ons trotsch maken, maar 
de wetenschap steunde met al haar vreeselijke krachten den waanzin 
van den oorlog: zij was een slavin van Mars en met behulp van die 
zelfde wetenschap zal bij een volgenden oorlog de rocmloozc „Unter- 
gang des Abendlandes” zich voltrekken. Philosophie noch godsdiensten, 
.vredelievende” wetenschappen (talen, aardrijkskunde, astronomie), 
noch een tot de grootste hoogte opgevoerde verstandelijke ontwikke
ling — op de school begonnen en bewust in ééne richting gestuurd — 
konden de in oorlogsdiensttreding der techniek, toegepastc wetenschap, 
verhinderen. Zonder nu dit probleem, waarmee wij de school in ver
band brengen, tot zijn grootste diepte te peilen, lijkt ons een ver
andering van het huidige onderwijs in den door ons bedoelden zin 
één der middelen, die onze menschheid zedelijk hooger kan brengen.

Ten opzichte van alles, wat, buiten het intellect, deel uitmaakt van 
de psyche van den jongen mensch, van die onkenbare, chaotische ge
voelswereld, draagt de muziekbeoefening een heilbrengende mogelijk
heid in zich, welke die zoo dikwijls „amorfe” gevoeligheid leiden kan 
in vaste banen van een door herhaling tot waardevolle gewoonte 
groeiend genot. Bij de erkenning van haar opvoedende kracht wordt 
de taak der muziek een zeer groote, haar roeping een zeer verhevene. 
In wat zij aan stemmingen, aan karaktereigenaardigheden en bevindingen 
van de meditatieve geestesgesteldheid vermag te uiten, bevat zij veel
zijdig ontwikkelende ethische waarden, die voor ons weinig fantastisch 
volk juist van groot belang zijn. In ernstigen doch frisschen g< 
onderwezen op school, moet zij als een ontspanning werken (al 
zij meermalen inspanning vergen) tusschen vakken, die bn door ge
dwongen aandacht en inspanning bij gebrek aan belangstelling bn door 
uitsluitende training van verstand en geheugen dikwijls vermoeidheid 
en tegenzin verwekken. Want bestaat er weerzin tegen de school, 
dan werkt het onderwijs in al zijn positivisme ook negatief, immers 
als reactie op ondervonden teleurstelling zullen de moeilijkheden in 
het niet geleide gevoelsleven van het kind erger worden en de geeste
lijke of lichamelijke gezondheid — wellicht allebei — benadcelen.

De moreele kracht, die van goede muziek kan uitgaan, kan ver-
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•egezwaaid 
in de heil- 

zoelsleven van 
ding" van het 

te scherp

rassend zijn, wijl zij „onzichtbaar” werkt, d.w.z. zonder gebruik van 
brave-Hendrik vermaningen, die de jongelui tegenstaan. De toonkunst 
vereenigt de harten, doet een beroep, niet op het intellect, maar op 
de ziel en verricht haar opbouwend werk in het geheim. Men begrijpt 
echter wel, hoezeer van belang de keuze der muziek wordt, als haar 
taak op genoemde wijze opgevat wordt.

Als kunst is de muziek wel het meest tegengesteld aan het verstan
delijke: haar „positieve” waarde bezit zij bovenal in de gevoelssfeer 
en niet op verstandelijk gebied. Vraagt men aan het verstand een 
verklaring van haar wezen, dan is er geen antwoord; „zonder woor
den’’ maar „welsprekend” is de taal der melodie, der zich in elkaar 
oplossende harmonieën. En hoewel dus niet „verstandelijk", moet mu
ziek „logisch zijn” en in haar „materialisatie" heeft zij zelfs  
een wiskundig-natuurkundige basis! Maar merkwaardig genoeg is ook 
deze basis anders in muziek van andere rassen, wegens eene van de 
Europceschc afwijkende geestesgesteldheid.

In haar diepste wezen is muziek slechts „aanvoelbaar", niet ver
klaarbaar naar een streng redezoekende analyse. Het verstand blijft 
een antwoord schuldig op de vraag, waarom de groote terts op het 
(tegenwoordige!) Europeesche gemoed een indruk van opgewektheid, 
de kleine daarentegen een gevoel van droefenis maakt, waarom quin- 
tenparallellcn, waarvan de twee elementen absoluut tegenstrijdig aan 
elkaar schijnen te zijn, naakt en stroef klinken, terwijl sextenparaliellen 
als „bevriende wezens" naast elkaar voortgaan, voor ons gehoor har
monieus voortvloeien. De wiskundig-natuurkundige uitlegging verse huift 
de vraag slechts. Indien men de gevoeligheid door het verstand als 
een deel onzer subjectiviteit laat veroordeelen en haar zoodoende een 
waardebepalende kracht ontneemt, blijft de muziek een soort ijdele 
waan.

Men zou ons nog kunnen tegenwerpen, dat al die lof toej 
aan de morecle kracht der muziek, dat vertrouwen gesteld in 
zame werking der muziek met betrekking tot het gevo 
den jongen mensch, gepaard gaande aan een „veroordeeli 
huidige schoolonderwijs, dat onze zienswijze de tegenstellingen 
uitdrukt. Is er, ook op school, bijv, in litteratuur- en teekcnles, 
gelegenheid te over om de belangstelling voor diverse schoonhei 
te wekken? Zeker is er gelegenheid, maar de benuttiging ervan hangt 
geheel af van den betrokken leeraar, zijn inzichten, zijn aesthetische 
„gaven" : artistieke bekwaamheden worden immers niet van den leeraar 
geëischt. Bij genoemde vakken is technische en vakkennis hoofdzaak. 
Eindelijk kan men nog mcenen, dat de muziekscholen voldoende in 
de behoefte van algemcen-muzikale ontwikkeling voorzien, daar waar 
die behoefte zich levendig doet gevoelen.
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bewonderende instemming 
fraai opstel (uitermate lc

want de stem is immers
is dus de meest directe en

Wij kunnen niet anders dan

Maar die instituten, afhangende van . 
heden, die dikwijls ook door ongunstige 
worden, moeten zich toch hoofdzakelijk, 
van dilettanten betreft, beperken tot ae 
wikkeling, 
legenheid

door dat gei 
dooden dan 
vlakkigheid i 
certwezen, de

allerlei plaatselijke omstandig- 
;e finantiëele condities bepaald 

ijk, voor zoover het de opleiding 
de instrumentale of vocale ont-

. En hoeveel kinderen volgen, als er al eens een ruimer ge- 
bcstaat, een cursus in rythmische gymnastiek of zingen mee 

in de koorklassen?
De moderne tijd met z’n ruim aanbod van smaak bedervende amu

sementsmuziek, van bioscoop en sporten werkt ook al niet mee en 
de radio, surrogaat van veel uitstekende reproductie van goeds en 
slechts op muzikaal gebied, aanbiedende alles wat men wil, zal juist 

imak van muziek in huis lust tot muziekbeoefening eerder 
opwekken. De radio, vijand van concentratie, werkt opper- 
in de hand en lijkt ons een ernstig gevaar voor 't con- 

muziekbeoefening en 't muziekonderwijs.
Alleen de muziek op school, als verplicht leervak, zal de vérstrek

kende gevolgen kunnen bewerkstelligen, die wij er ons van voorstellen, 
zal ingrijpend werken op de vorming van de jeugd.

De hr. v. Crevel denkt zich, ter ontwikkeling van de scheppende, 
de herscheppende en de receptieve vermogens der leerlingen, een ge
zond muziekonderwijs op school in de volgende punten samengevat:

a. improvisatie; b. zingen van het blad en muziekdictaat; c. melodie- 
eu harmonieleer, stijl- en vormleer, muziekgeschiedenis en acsthctiek. 
Tot de improvisatie rekent hij 't vinden van melodieën bij bestaande 
teksten, het „zingend vinden van een vrije tweede stem bij een ge
geven melodie met of zonder geïmproviseerden tekst.

De hr. v. Crevel schat de mogelijkheid van de ontwikkeling der 
scheppende vermogens, blijkens de haast Meistersingerachtige opgaven 
onder a. wel hoog en ’t zou kunnen zijn, dat hij van den gemiddelden 
leerling dienaangaande te veel verwacht, maar zeker zal zoodanig 
onderwijs de muzikale aanleg en intelligentie leeren zich uit te strek
ken tot ver buiten de „sfeer" van het bespeelde instrument (de instru
mentale ontwikkeling is immers verreweg de overheerschende bij de 
jeugdige dilettanten).

Zeer terecht legt de hr. v. Cr. er den nadruk op, dat het luisteren 
alléén — waartoe de radio ook weer verleidt — uit den booze is; de 
zang is in de eerste plaats geroepen voor deze actieve muziekbeoefening, 

een instrument in het eigen lichaam; de zang 
natuurlijke muzikale uiting.

onze 
tuigen met wat de hr. v. Crevel in zijn
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van het te geven

dat is hard 
maken, moeten

dag" offeren, wijl hier ook 
de muziek als integreerend > 
bewerken, dat die „vraag" op den duur < 
den adel der oude volkszangen eens met 
weëe gekwijl op c

Wat het gebrui 
danks de groote „( 
in de toekomstige s

waard voor belangstellenden!) verder over den aard 
onderwijs zegt.

Laten wij nog iets — slechts in algemeenen zin — opmerken over 
de manier der muzikale „inwijding".

Deze inwijding moet natuurlijk den weg der geleidelijke opklimming 
van het eenvoudig-bevattelijke, naar 't ernstige en diepere volgen, van 
gezond-zinnelijke, karaktervolle cnthousiastische muziek, tot die welke 
ontsproot uit hoogcre levensvreugde en uit lijden, en uit religieuze 
bevindingen. Muziekgeschiedenis, vormleer moeten „levend” worden 
door duidelijke, aanschouwelijke uitlegging; die eerder op natuurlijke, 
als van zelf sprekende evolutie der vormen en uitdrukkingswijzen, op 
logische behoeften dan op geleerde kunstenaarsvindingrijkheid den na
druk legt (sinfonie : cyclus, allengs gevormd door behoefte aan tegen
stelling van beweging, van stemming in aan elkaar verwante muziek
stukken ; romantisme: drang naar vrijheid van vorm en uitdrukking 
als reactie op het verloopende classicisme). Veel muziek,,wetenschap" 
worde den leerling niet ingegeven, maar laat men zoo licht op te wekken 
bewondering en vereering voor het grandiose leven der groote meesters 
bijbrengen

Naar aanleiding van de door den hr. v. Crevel gemaakte opmer
kingen over de rol der muziek in verband met de moedertaal, die samen 
het volkseigene tot bewuste uitdrukking vermogen te brengen, zouden 
wij willen opmerken, dat wij dat speciale van cene op aandacht en 
liefde recht hebbende, „Holiandsche” schoonheidsuiting waardeeren 
in het kader van andere volksmuzieken: het nationale, begrepen in 
verband met het internationale, dat de som is van de gevoelswereld 
aller volken.

Oude Holiandsche zangen prijzen we dus niet alleen aan, omdat 
ze Nederlandsch, maar omdat ze schoon zijn, evenals wij onze roos 
niet mooi vinden omdat zij de onze is en de uwe niet. Hernieuwde liefde 
voor oude volkszangen kan den betreurenswaardigen drang naar genie
ting van grove en banale internationale amusementsmuziek helpen ver
dringen. En dat is hard noodig! Want allen, die in bioscopen, café's 
muziek maken, moeten aan den laffen en bedorven smaak „van den

. geldt de wet van vraag en aanbod. Zal 
onderdeel van het schoolonderwijs kunnen 

een betere wordt? Vergelijk 
: onze moderne jazz, met het

de saxophone1
jik der radio op school aangaat, men late haar, on

gemakken” (en lasten!) die deze uitvinding biedt, 
schoolmuziekzaal niet een il te groote rol spelen.
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Het Vervolgonderwijs in drie groote steden 
(Hamburg, Weenen, Londen).

:st le trop dc raisonnement 
en verstand en gevoel

In de 150 Weensche vervolgscholen waren te zanien 1275 klassen.
In het centraal-schoolgebouw waren 51 dezer scholen ondergebracht, 

zoodat voor 97 beroeps- en 2 algemeene vervolgscholen een plaats 
in bestaande lagere scholen of andere gebouwen moest worden gezocht.

Het verloop der leerlingen is uit het volgende eenigszins op te maken.
Het gezamenlijk aantal van 1275 klassen bestond uit 545 eerste 

leerjaren, 494 tweede en 236 derde leerjaren.

Ten slotte zouden wij het volgende willen voorstellen: indien onze 
beste onderwijsautoriteiten niet tot een beslissing in zake de muziek 
als schoolvak kunnen komen, als zij, leek zijnde op het gebied van 
kunst, eigen inzichten hieromtrent niet in praktijk durven brengen, wijl 
zij de verantwoordelijkheid dier inzichten niet zouden durven dragen, 
ook al omdat bij een oordeel over kunstzaken en dus ook bij de vraag 
der manier van kunst onderwijzen, de soort stelligheid, die hen bij het 
bestaande onderwijsregiem steunt, hier geheel weg valt, laten zij zich 
dan tot vooraanstaande musici en muzickpaedagogen wenden met verzoek 
om een oordeel uit te spreken over deze quai

Laat men niet te veel redeneeren: c’cs 
qui tue la raison.... en zeker ook: le sentiment, 
beide moeten in deze zaak beslissen I

'want zij blijft toch altijd een surrogaat, waarbij door ’t ontbreken 
van contact tusschen spelers en hoorders de noodige vrijheid van 
wegen, van gedachtewisselen niet bestaan kan.

Voordat de Hollandsche regeering het initiatief voor deze zaak nemen 
zal — als dat ooit gebeurt — zal er nog water door den Rijn moeten 
vloeien. Kunst is hier immers nog steeds minder regeeringszaak dan 
b.v. in België: wij vergelijken b.v. het fraaie Luiksche conscrvatorium- 
gebouw met het.... nu ja.... niet héél erg mooie „Koninklijke Con
servatorium” te den Haag, wij denken aan de door den Belgischen 
staat gesubsidiëerde beiaardschool te Mechelen, waar buitenlandschc 
klokkenisten gratis onderwijs ontvangen, wij denken aan de bekende 
vioolmethode van Crickboom (Le violon théorique et pratique), „ou- 
vrage subventionné par le gouvernement'', wij denken aan de actie van 
den Belgischen minister voor Kunsten en Wetenschappen....
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1924/

') Bij bet afdrukken was echter een wetswijziging ingevoerd, die dit voorschrift 
wel bevat.

betrekkelijk ge- 
is het verloop 

van den leer-

een deel ligt dit aan

aan de leerplichtwet in

22665 in het eerste leerjaar,
16914 in het tweede leerjaar,
7965 in het derde leerjaar.

van hun leerplicht natuurlijk 
reservoirs doorgebracht mederekent

:ft men nu hier en daar een stel- 
verschillende tijden hun leer
kinderen tweemaal per jaar 

geplaatst.

ring verloop 
dus zeer st< 
plicht.

Er is in Oostenrijk bij den leerplicht voor het lager onderwijs 
een leeftijdsgrens gesteld zonder cenige bijbepaling. De leerplicht voor 
het lager onderwijs eindigt als de kinderen 14 jaar zijn geworden. 
Een voorschrift, dat zij de klasse, waarin zij zich bevinden moeten 
afniaken, bestaat niet *).

Hierdoor gaat de leerplicht 
alle kinderen gelijktijdig in 
ongelijke tijden.

Dit geeft groote moeilijkheden, vooral bij de aanvangsklassen.
Men heeft allerlei middelen daartegen bedacht, bijv, het maken van 

zoogenaamde ontvang-reservoirs, waarin de jongelieden tijdelijk wor- 
dan bij den aanvang van hel nieuwe leerjaar 
hen bestemde aanvangsklasse te worden ge-

Tusschcn het eerste en het tweede jaar is dus een 
>p. In het 3de vallen cr 158 klassen af en 
terk. Dit staat in verband met de bepalingen

voor het vervolgonderwijs evenmin voor 
en eindigt hun verplichting ook op zeer

den ondergebracht om 
gelijktijdig in de voor 
plaatst.

Dit heft het bezwaar bij het eindigen 
niet op, daar de tijd in de ontvang-rc 
in hun verplichten leertijd van 3 jaret

Naast deze ontvang-reservoirs heeft 
scl van parallelklassen ingevoerd, die op 
lingen opnemen, zoodat de verzamelde I 
in een regelmatige klasse kunnen worden g<

Deze middelen baten slechts gedeeltelijk.
Men verwacht alleen van een toevoeging 

bovenomschreven zin afdoende verbetering.
Het aantal ingeschreven leerlingen bedroeg in het schooljaar 

1925 48204; 600 hiervan werden om bijzondere redenen van het 
derwijs vrijgesteld, zoodat 47544 (n.1. 34514 jongens en 13030 meisjes) 
de school bezochten. Hiervan waren

Het schoolverzuim is vrij belangrijk. Voor 
patroons, die óf nalatig öf onwillig zijn.

De patroons hebben den plicht hun leerlingen bij de school aan te 
melden en te doen afschrijven; zij verzuimen dit vaak.
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leermid- 
konden ook

latie

door 62 leeraren met volle dagtaak 
taak (hieronder waren 399 lecraressen). 
:dcre opleiding dcr leerkrachten werd 
een groot aantal vakcursussen gegeven

tegen de verplichting hun leerlingen voor het 
Zij kunnen deswege voor den Vcrvolgschool-

der scholen aanleiding tot het 
aangiften bij den Schoolraad, 

schuld komt betrekkelijk wei-

vrij te 
lagd en 
loolverzuitn gaf den directeuren 
van 50518 aanoianingen en 3255 

van leerlingen door eigen

Gedurende den oorlog waren de scholen zeer slecht van 
delen voorzien. Na dien tijd kwam hierin verbetering en 
mede daardoor de leerplans stelselmatig herzien worden.

Dit geschiedde in talrijke vergaderingen van schoolcommissiën, pa
troons- en werkliedenvereenigingen en schoolpersoneel.

Voor verschillende bedrijven werd het werkplaats-onderwijs uitge
breid en de leerstof voor theoretisch, zoowel als praktisch onderwijs 
opnieuw vastgesteld.

Ook zondigen zij wel 
onderwijs vrij te geven, 
raad gedaagd en gestraft worden.

Het sch< 
uitzenden

V erzuim 
nig voor.

In verband met wat wij hierboven over het verloop opmerkten, is 
hel ook begrijpelijk, dat een aantal leerlingen het einddoel dcr school 
niet bereikte. Het aantal van hen, die dit wel deden, bedroeg 35860.

Hoe groot de onregelmatigheid in het op school komen en weer 
weggaan wel was, blijkt uit de volgende cijfers.

Na den aanvang van het schooljaar kwamen er 10079 nieuwe leer
lingen bij; voor het eind van het derde leerjaar vertrokken er 10141.

Behalve in de bepalingen van de leerplichtwet, wordt dit ook ver
oorzaakt door den ongunstigen toestand in de bedrijven. Vele jonge
lieden werden als leerling ontslagen door opheffing van of stagn; 
in de bedrijven. Daardoor hield hun leerverplichting automatisch 
Hieruit blijkt de noodzakelijkheid den leerplicht voor het ven 
onderwijs op breeder basis te stellen.

Het onderwijs werd gegeven 
en 1607 met gedeeltelijke dagta<

Aan de ontwikkeling en verd< 
veel zorg besteed. Er werd 
waaraan 444 leeraren deelnamen.

Zelfstandig vormden de leeraren een aantal arbeidsgemeenschappen, 
ten einde tot eenheid van opvatting te geraken in de behandeling der 
leerstof en de keuze van onderwerpen voor verwante beroepen en 
voor het verband tusschen het school- en het werkplaatsonderwijs. 
Zoo bestaan er arbeidsgemeenschappen voor het handels-vervolgon- 
derwijs, voor het vakteekenen aan meubelmakersscholen, voor het werk
plaatsonderwijs in de metaalbcroepen, het kleermaken, het lingerie- 
bedrijf, enz.
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plaats. 
„Sckul-

’oqv een deel 
i Kocht. Voor 
schiedt echter 
aangeboden.

bezaten 7 leerling-bibiiotheken met een gezamen- 
26000 boeken.

onge
vermelden

Een meer
Rapport.

Hier bepalen wij er ons toe te vermelden, dat de opstelling der nieuwe 
leerplans geschiedde in vergaderingen van leeraren, met vertegenwoor
digers der schoolcommissiën en inspecteurs.

Buiten het gewone onderwijs volgens het leerplan wordt veel voor 
de leerlingen gedaan.

De film- en projectie-platen-centrale, die haar materiaal voor een 
gedeelte verkrijgt uit schenkingen van firma's, verschafte dit jaar het 
benoodigde voor 158 voordrachten met lichtbeelden.

De Espcranto-vcreeniging der gemeente-ambtenaren hield 12 cursussen 
voor leerlingen der vervolgscholen, waaraan door 600 jongelieden werd 
deelgenomen.

De aanmelding
ï groote bi
de vrijwillige

jeveer 66000 uitleeningen p 
:n wij nog de zoogenaamde „.

, wel een bewijs 
it onderwijs.

speciale behandeling daarvan vindt men elders in dit

j hiervoor had echter 1500 bedragen, 
voor de groote belangstelling onder de jeugd voor dit

Ook de vrijwillige cursussen voor stenografie trokken vrij veel leer
lingen, te zamen n.1. 92.

De vervolgscholen ’ - ’
lijk aantal van bijna

In het jaar 1924/1925 hadden
Als laatste bijzonderheid

gereedschappen is 
grondstoffen ter bewerking 

sorg besteed. Men is er op uit 
door het volledig verstrekken 

van volledig afgewerkte pro-

Dc voorziening van leermiddelen, machines en 
zeer voldoende, ook aan het verschaffen van grondstol 
in de lecrwerkplaatsen wordt veel zorg besteed. Men is 
door een goede arbeidsverdeeling en o 
van allerlei materiaal het vervaardigen 
ducten allerwegen mogelijk te maken.

De alzoo verkregen voorwerpen worden voor een deel in de 
zamcling van leer- en aanschouwmiddelen geplaatst, vooi 
aan de leerlingen, tegen den kostprijs van het materiaal verko 
het overige worden zij in het openbaar verkocht; dit gesc 
niet dan nadat zij aan de patroonsvereenigingen te koop zijn

De schooltijden zijn van 8 tot 12 en van 2 tot 6. In enkele scho
len werd de namiddagschooltijd, die gewijd was aan praktisch onder
richt in de werkplaats, gehouden van 1 tot 5 uur. Dit was mogelijk, 
daar de leerlingen in de school het middagmaal gebruiken. Vele leer
lingen moeten een grooten afstand afleggen om de school te bereiken. 
Door de bepaling dat zij in de school 's middags eten kunnen, wordt 
echter van dit bezwaar veel weggenomen.
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er reeds 
lotendccls niet 
dit geconipen-

jen, als zij vrij zijn, ook door andere 
worden, zoodat de gebouwen ook

■ Series No. 1 : A Guide to Conlinued education 
ton Lid. 1924.

') Privileges ol Citïzenship 
in Londen. Hodder & Stoughlc

gemeinden" scholierenvereenigingen, die zeer veel deden voor het ver- 
ecnigingslcven onder de leerlingen.

Zij stichtten muziekgezelschappen 
voor ouderlingen steun aan arme

De Schoolraad stelt het gebouw 
en vakvereenigingen voor 
cursussen voor gezellen, ' 
van ouderavonden.

De voordracht- en feestzalen moge 
ontwikkelings-vereenigingen gebruikt ’ 
in de schoolvrije uren meestal in gebruik zijn.

en wandelclubs. Ook deden zij veel 
of misdeelde medeleerlingen.

ook ter beschikking van patroons 
■ het houden van inhalingscursussen en van 
van vergaderingen der schoolcommissiBn en

III. Londen.

Bij de behandeling der Engelsche onderwijswet wezen wij 
op, dat door de bezuiniging de bepalingen der wet groo 
tot uitvoering zijn gekomen. Voor een gedeelte wordt di 
seerd doordat de gemeentelijke schoolbesturen veel voor het vervolg
onderwijs over hebben. Als voorbeeld ter illustratie kiezen wij de 
stad Londen. Onze gegevens zijn ontleend aan: „A Guide tot conlinued 
education in Londen" l).

De uitgave van gemeentewege van een gids voor het vervolgonder
wijs zegt op zichzelf reeds veel, maar de beteekenis wordt nog ver
hoogd, doordat de Directeur van het Onderwijs te Londen er een 
wel kort maar belangrijk voorwoord in heeft geschreven.

Hij zegt daarin o.a. : „Het doel van dit bock is het groote publiek 
bekend te maken met de gelegenheden voor vervolgonderwijs, uitgaande 
van het Gemeentebestuur. Ondanks de krachtige pogingen sedert jaren 
aangewend om in wijderen kring het gemeentelijke stelsel van vervolg
onderwijs bekend te maken, zijn er blijkbaar nog velen, die niet weten 
welke gelegenheden voor voortgezet onderwijs voor hen openstaan.

Toen ik als nieuweling in Londen den dienst van het onderwijs 
leerde kennen, maakten de omvang en de veelzijdigheid van het ver-

Uit al het bovenstaande blijkt wel, dat in Weenen het vervolg
onderwijs zich heeft ontwikkeld als een geheel zelfstandige tak van 
maatschappclijke-opvoeding, met andere idealen en een ander arbeids
veld dan de lagere school, dat het is geworden een machtig instituut 
tot vorming en bekwaming der rijpere jeugd, des te meer noodig naar
mate in de vakken zelfde gelegenheid tot leerling-oplciding minder wordt.
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De leerlingen worden in twee groepen 
(tot 17 jaar) en '

Londen bezit 90 gemeentelijk»
leerlingen en 29 voor

Deze instellingen
in alle buurten één

verdeeld, de junior 
de senior students (17 jaar en ouder).

te avondhandelsscholen voor jongere 
oudere leerlingen.

zijn zoodanig over de stad verdeeld, dat leerlingen 
of meer scholen binnen hun bereik vinden.

1. Handelsonderwijs.
Bij het inrichten van dit onderwijs heeft het Gemeentebestuur in 

aanmerking genomen, dat Londen het internationale linancieele centrum 
is en het middelpunt van de' wereldmarkt, dat derhalve de meest 
voorkomende arbeid, kantoorwerk is.

De voornaamste vakken, die onderwezen worden, zijn daarom boek
houden, handelsrekenen, correspondentie, stenografie, machineschrijven, 
bankwezen, assurantiewezen, accountancy en expeditie.

Een belangrijke plaats is ingeruimd aan het onderwijs in talen: 
Fransch, Duitsch, Italiaansch, Spaansch en Russisch.

Bovendien wordt onderwijs gegeven in staathuishoudkunde, handels
recht, handclsgeschiedenis en de meer moderne vormen van kantoor- 
wetenschap als reclame, verkoop- en kostprijsberekening.

volgondcrwijs een diepen indruk op mij. Het geheele samcnstel, ge
baseerd op een veeljarige ondervinding, is er op gericht, zoover dit 
eenigszins mogelijk is, aan de behoeften van alle soorten van leer
lingen te voldoen. Terwijl bijzondere aandacht is besteed aan industrie, 
handel en kunst, zijn de belangen van leerlingen, die onderwijs van 
meer algemeen ontwikkelenden aard wenschcn, evenmin verwaarloosd. 
Te hunnen behoeve zijn de literaire cursussen en de cursussen voor 
volwassenen ingevoegd.

Een plan moge nog zoo uitstekend zijn, dit alleen is niet voldoende 
om iets te bereiken. Het essentieele is over goed opgeleide en be
kwame onderwijzers te beschikken, en in dit opzicht is het Gemeente
bestuur zeer gelukkig geweest.

Vele schrandere en ijverige leerlingen wonen de verschillende cur
sussen bij, maar er is nog ruimte voor een groote uitbreiding van 
het aantal.

Er ontvangt tot nog toe immers nog slechts ién op elke drie jonge
lieden vervolgonderwijs.”

Het Londenschc vervolgonderwijs is als volgt ingericht:
Het wordt met uitzondering van een enkele groep (de vrijwillige 

dag-vervolgschool) in de avonduren gegeven, meest van half acht tot 
half tien.
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heeft 
it, bijv.

hooger.
senior klassen.

;en 3 s. (f 1.80) per jaar. 
jke meisjesklassen naast

3 s. (f 1.80) per jaar, 
ren 15 s. (f9.—) per jaar. 
een aantal brochures uitgegeven, die gratis 

>ubliek verkrijgbaar worden gesteld.
s zijn:
"Ir—”

2. Vakonderwijs.
Het probleem 

doordat er zulk 
worden uitgeoefend.

Bij de keuze der scholen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, is 
zooveel mogelijk rekening gehouden met de plaatsen, waar bepaalde 
bedrijven meer in het bijzonder worden uitgeoefend.

Het aantal avondscholen voor vakonderwijs is zoo 
zoo goed als in alle beroepen onderwijs te verkrijgen is.

De cursussen omvatten alle takken van het bouw- zoowel als het 
metaalbedrijf - met inbegrip van constructiewerk en vliegtuigtechniek 
— architectuur, meubelmaken, behangen, broodbakkerij en suikerwerk, 
het vervaardigen van optische en wetenschappelijke instrumenten, 
de chemisch-technologische beroepen, het schoenen- en laarzenmaken, 
de lederindustrie, boekdrukken en -binden, het vervaardigen van mu
ziekinstrumenten, gietwerk, metallurgie, het vervaardigen van gistings- 
producten, enz.

De schoolgelden bedragen: 7 s. 6 d. (f 8.70) en
Ook hier heeft men de verdeeling in junior- en
In de juniorklassen worden jongens en meisjes toegelatcn vanaf 1-1 

jaar. Voor jongens, die in een ongeschoold vak werkzaam zijn, heeft 
men cursussen in algemeene handvaardigheid ingericht.

De schoolgelden voorde juniorklassen bedragen 3 s. (f 1.80) per jaar.
Voor sommige beroepen heeft men afzonderlijke meisjes!'1-—”" 

de jongensklassen ingericht, bijv, voor fotografie, koken.

De cursussen duren van September tot Juli.
Het schoolgeld bedraagt:

voor de jongeren
voor de oudere

Het schoolbestuur heeft
voor het pu'_”-!_ 

De titels zijn:
„The Office”.
„Bussiness trainig”.
„Commercial instruction in Londen”.
„Preparation for Chartered Institute of secrctaries' Examination”.
„Institute of Bankers' Examination”.
„Stock Exchange clerks”.
„Railway clerks”.
„Grocery and Provision Trades”.
„Modern Languages”.

van het technisch vervolgonderwijs is zeer moeilijk, 
een groot aantal industrieën en bedrijven te Londen
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te doen door- 
behandelingen

; and Cabinet-making 
lasses for Women".

gemeente-avondscholen 
01' dat aan ouderen.

middelpunt van zuivere 
'oot aantal scholen 

, kan de studie

en toegepaste kunst.
voor kunst-onderwijs, verspreid over 

allerlei takken van kunst beoefend

voor het vakonderwijs aan

omvatten de bestudeering der kunst, naar het 
en moderne meesters.

teekenen naar de antieken wordt op alle scholen 
wordt alle gelegenheid gegeven tot teekenen en

Ook voor deze scholen heeft het gemeentebestuur een aantal bro
chures doen samenstcllen, die gratis verkrijgbaar zijn.

Zoo bijv.:

„Trade careers for Boys and Girls".
„What to do with cmr Boys".
„The Workshop".
„Architecture".
„ Building".
„Engineering".
„Printing".
„Chemistry".
„ F urniture-making
„Evening Trade-cli
Londen telt 58 g<*

jongeren en 26 vooi

Ontwerpen 
onderwezen en 
schilderen naar

Vele klassen zijn
letterschrijven.

Bijzonder veel werk wordt gemaakt van het onderwijs in artistieke 
procédé’s, toegepast op industricele processen.

Het doel van dit onderwijs is artistieke opvattingen 
dringen in het handwerk en een hoog peil van artistieke 
in daarvoor geschikte industrieën te bereiken.

Onder de kunstnijverheidsvakken noemen wij boekbinden, meubel- 
maken, juwelierswerk, emailwerk, borduren, lithografie, decoratie- 
schilderen, pleisterwerk, pottenbakken, zilversmids- en andere metaal
werken, steen- en houtbeeldhouwen, enz.

Het Gemeentebestuur is van meening, dat kunstonderwijs verkrijg
baar moet zijn voor allen en dat een artistieke opvatting van den 
arbeid evengoed moet worden aangekweekt in de massa als bij hen, 
die kunstnijverheid in den een of anderen vorm voor hun levens
onderhoud beoefenen.

Kunst- en Kunstnijverheidsonderwijs.
Londen is een
In een groot 

geheel Londen, 
worden.

De leerprograms 
voorbeeld van oude

het leven.
er in illustratief teekenen, reclameteekenen
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i cursus 
dingt

van het onderwijs in lichaamsoefeningen.

linnennaaien, hoeden- 
en kinderverzorging, 
llende kleine huiselijke 

en vrouwelijkc hand-

Er zijn in het geheel 20 scholen voor 
of onderhouden door de gemeente.

Zij geven zoowel dag- als avondonderwijs.
Het schoolgeld voor het avondonderwijs bedraagt voor de junior- 

klassen 3 s. (f 1.80) per jaar.
Ook voor dit onderwijs heeft het Gemeentebestuur een 

gratis verkrijgbaar gesteld, getiteld:
„The Teaching of Art and Artistic Crafts in London".
Onderwijs in hnishoudvakken.
De avondscholen op dit gebied geven niet alleen onderricht in de 

vakken, welke op direct nut gericht zijn, maar ook in die meer alge- 
meene, welke er op gericht zijn het huiselijk leven aangenamer en 
mooier te maken.

Deze scholen dragen den naam van „The Women’s Institutcs" en 
worden in alle wijken van Londen aangetroflfen.

De leerlingen zijn over het algemeen meisjes in betrekking en 
vrouwen.

Er wordt les gegc
'maken, eerste hulp 1

vindt

[even in koken, costuum- en 
bij ongelukken, verpleging < 

Daarnaast vindt men klassen voor verschill 
werkzaamheden („Odd jobs"), schoenmaken 
werken.

Veel werk wordt gemaakt 
muziek en letterkunde.

Van tijd tot tijd worden afzonderlijke cursussen voor meisjes-pad- 
vindsters en leden van The Girls’ Life Brigade gegeven.

In vele dezer scholen heeft men bibliotheken op het gebied van 
roman-lectuur en opvoedkunde.

Zij bezitten ook vaak rust- en ververschingslokalen.
Er zijn ook hier twee groepen van klassen. In de junior-klassen 

worden leerlingen toegelaten vanaf 14 jaar; voor de oudere meisjes 
heeft men de senior-klassen.

Het schoolgeld voor een volledigen cursus bedraagt voor junior- 
leerlingen 3 s. (fl.80), voor senior-leerlingen 4 s. (f2.40).

Een brochure over de Women’s Evcning Institutcs, getiteld: The 
Home is gratis verkrijgbaar.

Er zijn 74 dezer scholen, bovendien zijn nog aan 
avondcursussen voor soortgelijk onderwijs ingericht.

Scholen van meer algemeenen aard. 
Hiertoe behooren:
1. The Literary Institutes.
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aanzien, dat zij 
avondonderwijs

Een van

liefhebberijen is gezorgd, 
verzorgen van huisdieren en 
fotografie. Er wordt les ge

beft verschillende orchestcn

Deze hebben meer in het bijzonder ten doe) den zin van 
in den mcnsch te ontwikkelen.

Londen moge zich niet kunnen meten met Rome, wat architectuur 
betreft, of met Parijs wat beeldende kunsten betreft, het bezit de 
incest voorbeeldige collectie van kunstschatten uit alle tijden en plaatsen. 
Het Gemeentebestuur heeft nu aan de Literary Institutes de speciale 
taak opgedragen de inwoners der Gemeente bewust te maken van 
dit ongeëvenaarde kunstbezit en bij hen de kennis en de waardccring 
te ontwikkelen van de kunstschoonheid in haar verschillende vormen.

Zij zijn van betrekkelijk jongen datum en bedoeld voor volwassen 
leerlingen, die hun vrije uren willen gebruiken voor de verheffing van 
hun ontwikkelingspeil, zonder daarbij het oog te hebben op de directe 
^*ischcn van hun beroep. De leervakken zijn: engclsche en buiten- 
landschc letterkunde, filosofie, psychologie, staathuishoudkunde, sociale 
vraagstukken, geschiedenis, voordrachtskunst, vocale en instrumentale 
muziek, aesthetica, beoordeeling van schilderkunst, bouwkunst en muziek.

Naast het onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van bezoeken 
aan belangrijke gebouwen, kunstverzamelingen, musea, enz.

Het schoolgeld bedraagt 6s. (f 3.60) voor het eerste vak en 3s. 
(f 1.80) voor elk volgend vak.

Ook over deze scholen is een brochure gratis verkrijgbaar.
In het geheel wordt in 16 instellingen (meest dagscholen of Vereeni- 

gingsgebouwen) dit onderwijs gegeven.
2. The men's Institutes.
Deze instellingen 

hebben de bedoeling 
legenheid te stellen samen 
ning van algemeen ma;

Er wordt onderwijs gegc 
muziek en eerste hulp bij ,

Van tijd tot tijd woruc» 
gehouden.

dateeren ook eerst van den laatsten tijd. Zij 
ig mannen, na afloop van hun dagtaak, in de ge- 

te komen voor ontspanning of ter beoefe- 
latschappelijke vakken.

gegeven in houtarbeid, algemeene opvoedkunde, 
bij ongelukken.

>rden debat-avonden over sociale vraagstukken

Ook voor behoorlijke behartiging van 
Daartoe heeft men klassen voor het 
vogels, voor tuinarbeid, houtsnijden en 
geven in gymnastiek en boksen en men he< 
gevormd.

De instellingen zijn van passende bibliotheken voorzien.
Tot nog toe zijn er 6 van deze instellingen; het laat zich echter 

op den duur een belangrijke plaats in het Londensche 
zullen innemen.

de meest interessante gevolgen van deze scholen is reeds
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istandigheden 
een proef

. van het 
een zestal

voor jongeren en

geen lezen en schrijven hebben 
deze vakken gegeven.

ing worden gemaakt
hardhoorenden; hiervoor zijn <

geweest, de ontdekking en ontwikkeling van menig onvermoed talent 
bij mannen, die weinig of geen gelegenheid hadden hun gaven tot 
uiting te doen komen.

Het beginsel van zelfbestuur is bij deze clubs volledig doorgevoerd.
De minimum leeftijd voor toetreding is 18 jaar.
Het lesgeld bedraagt 3s. (f 1.80) voor een gehcelen cursus.
3. The Free Institutes.
Dit is een bijzondere vorm van avondonderwijs 

volwassenen in de armste wijken van Londen.
Schoolgeld wordt hier niet geheven, de jongeren onder 18 betalen 

slechts 6d. (f 0.30) inschrijvingsgeld, de ouderen 1 s. (f 0.60).
Bepaalde vakken van handels- of technischen aard worden niet 

onderwezen, het onderwijs is daartoe te eenvoudig. Voor vrouwen 
en meisjes wordt zeer elementair onderwijs gegeven in Huishoud- 
vakken, gezondheidsleer en lichaamsoefeningen, voor de jongens en 
mannen in houtbewerking, metaalbewerking, eerste hulp en lichaams
oefeningen.

Voor volwassenen, die in hun jeugd £ 
geleerd, wordt elementair onderwijs in

In het bijzonder moet hier nog meldii 
avondonderwijs voor dooven en ' 
klassen voor liplezen.

Een der avondscholen is geheel bestemd voor dooven en stotteraars.
Vervolgscholen met onderwijs in de daguren.
Nu het verplicht vervolgonderwijs door allerlei om: 

niet is ingevoerd heeft het Londensche Gemeentebestuur 
genomen met vrijwillige dagvervolgscholen.

Zij zijn bestemd voor jongelieden, die de lagere school hebben 
doorloopen en in de daguren onderwijs wenschen ter opleiding tot 
handels- of industriëele beroepen, of tenminste onderwijs in verband 
met hun beroep.

De vakken van onderwijs zijn handelsrekenen, boekhouden, steno
grafie, machineschrijven, fransch, technisch-teekcnen, hout- en metaal
werk en naaldvakken, benevens lichamelijke oefeningen.

Eenige dezer scholen werken in samenwerking met vakvereenigingen.
In die gevallen zijn de vakken van onderwijs meer direct gericht op 

de respectievelijke beroepen, in de vakvereenigingen vertegenwoordigd.
Vele werkgevers hebben de gewoonte aangenomen hun jeugdige 

beambten of werklieden gedurende de werkuren vrij te geven voor 
het volgen van het onderwijs.

De lesuren vallen tusschen 9 uur voormiddag en 
namiddag.
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> de school toegelaten, 
leerlingen, 
verschillen

cursus- 
i Volks- 
van de 
»esloten

noog-

jeleidelijk voort 
ingeschreven.

vorden toege- 
na, met voor- 
•scheidenheid 
en ruime ver- 

• zeker mede- 
inschrijving met

contact met de arbeidsbeurzen, 
van een dagvervolgschool gclijk- 

arbeidsbeurs, zoowel ter 
werkloozensteun.

Mededeelingen van den Bond van 
Nederlandsche Volksuniversiteiten

Secretaresse Mej. I. M. VAN DUGTEREN, Leuvehaven 74, Rotterdam.

Het minimum aantal te volgen lesuren bedraagt 6 per week, het 
maximum 15.

De scholen onderhouden een nauw 
met dien verstande, dat het volgen 
gesteld wordt met inschrijving aan e 
verkrijging van een betrekking als van

De scholen zijn geheel kosteloos.
Jongelieden worden uitcrlijk tot hun 18e jaarop>
In 1924 telden zij gezamenlijk een duizendtal 1<
Er waren in dat jaar elf dezer scholen over x 

van Londen verdeeld.

Het Arnhemsch systeem, 
door Mr. H. L. SCHADE VAN WESTRUM—MAARSINGH, 

Secretaresse Volksuniversiteit, Arnhem.

aarne voldoe ik aan het verzoek om eens een en ander mede te 
dcelen omtrent het Arnhemsch systeem van inschrijving voor de 

cursussen en lezingen der Volksuniversiteit.
Arnhem onderscheidt zich de laatste jaren door een hoog < 

bezoek. In het onlangs verschenen jaarboekje van den Bond van 
universiteiten in Nederland, treffen wij een overzicht aan i 
cursorische voordrachten en lessen van de bij den Bond aangeslc 
Volksuniversiteiten, waaruit blijkt, dat Arnhem over 1928/29 het h< 
ste gemiddeld aantal deelnemers per cursus had, n.1. 220.

Na een periode van inzinking brak in 1924 voor de Arnhemsche 
Volksuniversiteit een tijdperk van bloei aan; het aantal leden steeg 
in dat jaar van 104 tot 604, een toename van 500 leden dus. Deze 
groei van het ledental zette zich de volgende jaren ge' 
en na 4 jaar waren 1500 personen als lid der Vereeniginj 
Hoewel deze toename m.i. voor een groot deel moet • 
schreven aan een andere samenstelling van het pro{ 
aanstaande docenten als cursusleiders, aan meerdere vers 
in de onderwerpen, goede verzorging van het drukwerk < 
spreiding daarvan, z oo heeft tot dezen bloei ook zeer 
gewerkt het in 1924 ingevoerd nieuw systeem van 
gratiscursus en reductie.

Deze bepalingen, welke ook thans nog gelden, houden in, dat leden 
vrijen toegang hebben tot een der cursussen naar keuze en reductie
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± 14 dage 
i beschikba
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chrijving (± 14 dagen) l 
liet zoo licht z'n inte< 
i nog aan

sdigheid

het 

die als niet-leden de 
Al zijn er nogal wat leden, die slécl 
betalen, daartegenover 
zich verplicht gevoelen 
schriftelijke aanmelding 
leden over het algei 
die in de omliggende | 
Men behoeft nu niet 
te nemen, maar krijj 
termijn van inschrijving 
men vergeet nic 
men bovendien i 
herinnerd door 
zijn zóó gewend 
tueele uitstedigheid vaak 
de inschrijvingsbiljetter 
— binnenkomen.

Voor het secretariaat is de maand September natuurlijk wel heel 
druk, maar daartegenover staat, dat men met de inschrijvingen in één 
maand klaar is, aan ’t eind der maand terstond een overzicht heeft

op de andere cursussen en lezingen, mits ze vóór een bepaalden datum 
(n.1. 20 September) bij het secretariaat een schriftclijke aanvrage in
zenden met duidelijke vermelding van naam, adres en beroep. Ook 
niet-leden genieten bij inschrijving vóór den bepaalden datum reductie, 
kunnen echter geen aanspraak maken op een gratiscursus. Na 20 Sep
tember zijn kaarten alleen verkrijgbaar op de cursusavonden aan de 
zaal, het cursusgeld, dat dan belangrijk hooger is, is dan hetzelfde voor 
leden en niet-leden. De aangevraagde kaarten worden eind September, 
begin October thuis bezorgd tegen vergoeding van de inningskosten — 
in totaal f0.10 — terwijl bij de leden tegelijkertijd de jaarlijksche 
contributie wordt geïnd. Vóór 20 September moet worden ingeschreven 
voor het geheele cursusjaar, dus zoowel voor de cursussen en lezingen 
vóór de Kerstvacantie als voor die, welke nA de Kerstvacantie wor
den gegeven. De cursussen gaan alléén door, indien zich vóór 20 Sep
tember een voldoend aantal deelnemers heeft opgegeven. Hierbij mag 
vermeld worden, dat sedert 1924 geen enkele cursus of lezing op grond 
van onvoldoende inschrijving behoefde te vervallen, tal van cursussen 
zijn reeds in de eerste week van den voor de inschrijving gestelden 
termijn van ± 14 dagen volteekend (volteekend zijn wil hier zeggen, 
dat er geen beschikbare zaalruimte meer is; het aantal deelnemers, 
dat op onze cursussen kan worden toegelaten varieert meestal van 
± 220—450).

Bij ons systeem van inschrijving met het daaraan verbonden recht 
gratiscursus en reductie, springen enkele voordeclcn terstond in 
oog. Bijna alle cursisten worden lid der vereeniging, waardoor 
een hechtere band met de Volksuniversiteit ontstaat (degenen, 

cursussen volgen, vormen maar een kleine groep).
di- „lichts de minimumcontributie — f 1.00 — 

staat dat juist door den gratiscursus velen 
voor een hooger bedrag lid te worden. De 

voor de cursussen en lezingen wordt door onze 
:meen zeer op prijs gesteld, vooral ook door hen, 

plaatsen Oosterbeek, Vclp, Dieren enz. wonen, 
in de rij te staan om zijn kaarten in ontvangst 

jgt deze thuis bezorgd. De betrekkelijk korte 
bevordert een vlugge aanmelding, 

sekenbiljet in te zenden, terwijl 
het einde van den inschrijvingstermijn wordt 

advertentie in de plaatselijke bladen. De leden 
den termijn van 20 September, dat men bij even- 

vrezoekt het programma op te zenden, zoodat 
:n soms uit tal van oorden — zelfs uit Corsica



Pogingen.Feiten en

323

Cilé Universitaire. En het derde in 
Amersfoort en in Amsterdam.

In vele opzichten zal zich dit derde 
onderscheiden van de beide andere. De 
permanente internationale commissie, 
waarin ook Nederland is vertegenwoor
digd. heeft gemeend dat de tijd daar 
was, om van een bijeenkomst als deze 
nog iets anders te maken dan een ge
legenheid om elkaar te ontmoeten, om 
van de eene the en de eene fecstelijk-

September bericht krijgen of hun cursus doorgaat, 
lerkt, heeft in September de inschrijving voor het 

ft in September meestal z’n avonden

International Conference of Sett- 
lements.

T7an Dinsdag 27 Augustus tot Maan- 
’ dag 2 September zal de derde in

ternationale Conferentie van instellingen, 
die wij als Volkshuizen kennen, in ons 
land gehouden worden.

Het eerste dezer Congressen werd 
1922 in Londen gehouden, natuurlijk 
Toynbee Hall, het tweede in 1926 in 
Parijs, in de toen spiksplinternieuwe

en de sprekers reeds in
Zooals reeds opgemerkt, heeft in S 

gehecle cursusjaar plaats; nten heeft 
nog vrij en kan dus rustig kiezen.

Natuurlijk zijn er aan ons systeem met z’n gratiscursus (door een 
onzer Hooggeleerde sprekers schertsend „het Arnhcmsche lokmiddel” 
genoemd) ook nadeelen verbonden. Het komt voor, dat men lid wordt 
tegen de minimumcontributie om een bepaalden cursus goedkoop te 
kunnen volgen en dan het volgend jaar weer bedankt, zooals b.v. onze 
ervaring was met een groep onderofficieren, die lid werden voor een 
cursus over luchtvaart en ’t volgend jaar weer bedankten. Zoo ont
staat het gevaar van een nogal wisselend ledental, maar gelukkig 
bleven tot nu toe genoemde gevallen uitzondering en houden wij over 
’t algemeen degenen, die met onze cursussen en lezingen kennis maken, 
vast. Is het aantal avonden van een cursus nogal uitgebreid, b.v. 8, 
dan is de gratiscursus bij een minumum contributie van f 1.~—, welk 
bedrag overigens ook wel wat laag is te noemen, nogal onvoordeelig 
voor de kas, maar de cursussen met veel avonden en die, welke om 
bijzondere redenen kostbaar zijn (b.v. sprekers uit 't buitenland), zouden 
als gratiscursus kunnen worden uitgeschakckl, zooals bij ons geschiedt 
ten aanzien van de werkcursussen.

Genoemde bezwaren van den gratiscursus worden te Arnhem grooten- 
dccls ondervangen door het groot aantal inschrijvingen per cursus en 
door het feit, dat de meeste leden voor twee, drie of meer cursussen 
inschrijven. Tegen cursussen met groot aantal deelnemers zijn natuurlijk 
bezwaren aan te voeren, maar zou het bij een luistercursus zoo heel 
veel verschil maken of men b.v. 100, 200 of meer cursisten toelaat? 
Een goed docent zal ook met een groot gehoor contact weten te ver
krijgen. Het valt echter buiten mijn onderwerp hierop nader in te 
gaan; ik heb hier slechts een en ander willen mededeelen omtrent het 
Arnhemsch systeem.
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:ountry whal lendencies 

bc of oulstanding 
■ of their inlluence 
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andere landen 
. En daarom heeft deze 
zend dat men voor het 

i de conferentie niet in 
rgaderen. maar buiten, 
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male School voor Wijsbegeerte 
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1928 is aan alle landen waar 

van „settlemcnts” en Volks- 
‘-m ’) en aan vooraanstaande 

.rslijke werkers in de landen 
- og niet bestaan, hel onder- 

. end gemaakt, waarmede het 
zich zal bezighouden. Tegelijk 

de federaties verzocht het in 
rapport uil te bren- 

" ' t grondslag
te Amers-

en toenemende bekendheid mei toestan
den in andere landen. Betere arbeids
voorwaarden. De erkenning dat arbei
ders recht hebben op een grootcr aandeel 
in de productie. De veranderde positie 
der vrouw. En dan ten slotte:

Wat kunnen Volkshuizen en derge
lijke instellingen lol volksopvoeding en 
volksverheffing doen om de persoon' 
heid Ie ontwikkelen en hel versterft 
het scheppend vermogen tegen te ga. 
Om hel weerstandsvermogen tegenover ■ 
massa-suggestie te vergrooten, om gezins- 
cn familieleven te versterken, om het 
medeleven lusschen buren te bevorderen, 
om vrijen tijd en allerlei stoffelijke ge
makken ten goede te lecren gebruiken.

Hoe kan de „Sclllcment-melhode'' 
op ruime schaal worden toegepasl? Zijn 
nieuwe vormen Ie ontdekken waarin 
zenlijkt? Is het,' afgezien van de op

richting van nieuwe Selilcments, moge
lijk op andere wijze het ideaal ingang 
te doen vinden ?

Ziedaar waarover het op het Congres 
zal gaan. De Hollandsche Bond van 
Volkshuizen heeft Hendrik de Man uit- 
genoodigd en bereid gevonden de ope
ningsrede te houden.

Na afloop van het wcrkgedcelte ver
plaatsen de deelnemers zich naar ' 
Amsterdam. Van daaruit zullen instel
lingen voor volksontwikkeling bezocht

Het c< 
gedelege

Door 
huizen 
Mr. ‘ 
Wijk

heid in de andere te 
aan te hooren wat in a 
verricht wordt. En daarc 
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studie te nemen en rapport 
gen. Deze rapporten zullen tot 
dienen van de besprekingen I 
foort.

Hel onderwerp luidt:
Welke zijn in uw land de strekkingen 

die in de ontwikkeling van de sociale toe
standen van het meeste belang schijnen, 
in verband met hun invloed op de ont
wikkeling van het individueele bestaan?2)

Daarna worden dan genoemd: massa
productie en stedenuilbreiding; mecha
nisatie, de daaruit voortvloeiende ver
plaatsing van aandacht en belangstelling 
van arbeid naar ontspanning. Verder 
de mechanisatie en massaproductie van 
denkbeelden, vermaken, smaken en nor
men door de pers, radio, reclame, adver
tenties, huurkoop; de invloed van moderne 
vervoermiddelen op hel gemeenschaps- 

sn, scheiding van werk- en gezins- 
sn, van werkgever en werknemer, 

ontwikkeling van slaap-sleden (dormitary 
suburbs).

En aan den anderen kant: De groei 
van wederzijdsch begrip bij maatschap
pelijke klassen en verschillende landen, 
van een besef van gemeenschappelijke 
belangen.

Vermeerdering van gelegenheden lot 
opvoeding en zelfontwikkeling dank zij 
de pers, radio, goedkoope reisgelegen
heden. Een stijgende levensstandaard
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Een leekenbeschouwing') 
door Prof. Dr. G. v. d. LEEUW.

igen moge 
tedagogen 
theorieën

ding van
Juli 29.

T Tet louter persoonlijk woord van een leek in onderwijsvrag' 
van zeer weinig gewicht zijn, — het kan mogelijk den pae< 

belang inboezemen als uiting van een door geen leuzen of tl 
gebonden, zij het dan ook naieve meening.

Voor de leeken, die nadenken, is het tegenwoordig op onderwijs
gebied een moeilijke tijd. Zij kunnen soms de milieus, waar het van- 
zelfspreekt, dat de kinderen naar dc stadsschool of de christelijke school 
gaan, benijden. liet begrip „neutraal", eenmaal aanduiding van een 
soort hoogere onpartijdigheid, trekt hen geenszins aan. Zij zien het 
als een kunstmatige abstractie, die — gesteld al dat zij gewenscht 
ware — in een levend organisme als het onderwijs geen kans van ver
wezenlijking heeft. Maar van het begrip „christelijk”, toegepast op 
de school, kunnen zij geen uitkomst verwachten. Het is gemakkelijk 
een school christelijk te noemen, het is ontzettend moeilijk haar chris
telijk te maken. De titel stelt eischen, waaraan geen school krachtens 
statuut en beginselverklaring beantwoorden kan; hij vooronderstelt 
een levenssfeer, die geen bijbelonderricht, gebed of welke andere ge
woonte ook, op zich zelf kunnen waarborgen.

Eenige jaren geleden woonde ik het eindexamen bij aan verschillende 
H.B. Scholen. Twee scholen in dezelfde stad' vertoonden een eigen
aardig verschil. Aan beide vroegen de leeraren geregeld, zelfs bijna 
bij voorkeur, naar bijbelsche en christelijke dingen, wanneer het litera- 
tuur-examen daartoe aanleiding gaf. Maar aan de openbare H.B.S. 
wisten de leerlingen daarvan met verbijsterende eenstemmigheid minder 
dan niets; aan de christelijke produceerden zij, met toch ook lichtelijk 
ontstellende vaardigheid, veel te veel. De ellende van ons volk werd 
mij toen wel zeer duidelijk openbaar. Wie niet „christelijk ’ is, leeft 
als regel ook buiten de geringste aanraking met religieuze cultuur en

') Op verzoek van de redactie naar aanleiding van „Vragen van onderwijs
organisatie” door Prof. Ph. Kohnstatnm, V.O.



opvoeding tot:

326

■

spoedig „chris- 
vel altijd weet, 

;rband brengt 
zich verbindt. Dat

bijbelsche sfeer; wie wil „christelijk” is, is met de dingen des ge
loot s zoo vertrouwd, dat hij ze bij het examen zonder moeite te voor
schijn brengt. In de eene helft van ons volk spreekt a-christclijkheid 
van zelf, in de andere christelijkheid. Terwijl het eigenaardige van 
het christendom toch wel is, dat het juist niet van zelf spreekt.

Een omgeving, als de neutrale school, waar — ook wanneer de 
docenten anders willen — elk religieus element bij de meeste leerlingen 
ontbreekt, trekt geloovige ouders niet aan. Maar een omgeving, waar 
— met de beste bedoelingen <— het christelijke wordt genivelleerd en 
even van zelfsprekend gemaakt, als elders de axioma's der wiskunde, 
kan hem, die nadenkt, al even weinig bekoren.

Onze tijd noemt het werk van christenen wel heel sn 
telijk”; zóó spoedig, dat men zich afvraagt of men wei 
wat men doet, wanneer men zijn werk niet slechts in vei 
met Christus, maar zijn geest a.h.w. statutair aan 
de school christelijk zij, is een eisch, even gebiedend als ónmogelijk. 
Het is iets anders of men een Montessorischool opricht dan wel een 
christelijke. Wie een bepaald soort school sticht; zal altijd beneden 
zijn ideaal blijven, maar hij zal die bepaalde soort school toch stichten. 
Een christelijke school nu is niet een soort school naast andere. En 
het komt leeken op onderwijsgebied wel voor, dat dit niet steeds klaar 
wordt ingezien.

Er zou misschien meer van de „christelijke” school terecht komen, 
wanneer men zijn eischen wat lager stelde. Dit moge paradox klinken, 
maar het schijnt mij niet voor tegenspraak vatbaar, dat wil over
wogen bescheidenheid het doel, dat men nastreeft, beter tot zijn recht 
doet komen, dan de forsche, wat ól te forsche poging om de school 
in haar geheel „christelijk” zonder voorbehoud te maken.

Men zal opmerken, dat christelijkheid altijd zonder voorbehoud is, 
dat zij is of niet is. Toch is dit maar half waar. „Christelijkheid”, 
d.w.z. gemeenschap met Christus, uit zich in verschillende levensmilieus 
verschillend. In het gezin anders dan in den staat, in de kerk anders 
dan in de school. En nu komt het mij voor, dat de school, die „chris
telijk” wil zijn in den meest omvattenden en diepsten zin, daarmede 
op het terrein komt van twee andere milieus: gezin en kerk; tot na
deel van die beide laatste, maar ook van haar zelve.

Natuurlijk gaat het in de school niet alleen om het bijbrengen van 
kennis. Het gaat om opvoeding. En alle opvoeding vooronderstelt een 
bepaalde geest, een levenshouding. De school kan zich dus niet be
palen tot het opnemen van Bijbelsche en kerkgeschiedenis onder haar 
leervakken. Maar aan den anderen kant gaat het in de school toch 
zeker in de eerste plaats om opvoeding tot een plaats in de maat-
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geje

■ predikt, tenzij door haar moeder-zijn, 
izij door haar school-zijn. Het uitdrukkelijk 
den ouden zin, blijve aan de kerk voorbe-

schappij, het uitoefenen van een beroep, het bekleedcn van een ambt. 
Terwijl de opvoeding tot mensch in den diepsten zin, het vormen van 
die levens- en karakterwaarden, die onafhankelijk zijn van kennis of 
maatschappelijke taak, aan het gezin blijft voorbehouden. En de gods
dienstige opvoeding het recht en de plicht is der kerk.

De kerk, ons aller moeder, is de laatste, maar ook de voornaamste 
opvoedster. Dat zij — vooral ten onzent — in hare taak vaak jammerlijk 
te kort geschoten is en nog steeds te kort schiet, doet daaraan niets 
af. Het gezin brengt het kind in een levenssfeer, die het tot mensch 
moet maken. De school biedt het de vormende cultuurwaarden, die 
het tot een man zullen opvoeden. De kerk geeft beide: levenssfeer 
en religieuze cultuur, maar zij geeft nog een derde, het voornaamste: 
de prediking, die het kind kan maken tot kind Gods. En, zooals de 
moeder in het gezin niet predikt, tenzij door haar moeder-zijn, zoo 
predike de school niet tenzij 
prediken, het „leeren" in On.
houden.

Zoo zou ik mij een school kunnen denken, die niet „christelijk” zou 
zijn, maar de christelijke cultuurwaarden in het geheel van haar onder
richt de eerste plaats zou geven; niet slechts door het opnemen van de 
Bijbelsche geschiedenis in het leerplan, maar door het doordringen van 
de geheelc leerstof en den ganschcn leergeest met de elementen van 
christelijke cultuur: in geschiedenis- en literatuuronderwijs, in morecle 
en aesthetische levenshouding. Maar die het prediken zou overlaten aan 
de kerk. Er behoefde dan geen pijnlijke kloof meer te zijn tusschen 
school eenerzijds, huisgezin en kerk anderzijds. Maar tevens zou men 
minder gevaar loopen het christendom te mechaniseeren en te ver
uiterlijken. Omdat men wèl bewust zou blijven bij het uiterlijke, bij 
christelijke gedachte en zede. En toch zou dit uiterlijke telkens vragen 
om zijn vooronderstelling en het onderricht, dat doordrongen was van 
christelijke cultuur, als vanzelf, zonder opzettelijkheid en statutaire 
noodzakelijkheid, heenleiden naar de openbaring in Christus.

Ook zou worden voorkomen de dreigende, steeds fijnere vertakking 
der confessioneele splitsing. Hoe nader men elkander religieus staat, 
hoe moeilijker men elkaar verdraagt. „Ethisch” onderwijs is voor 
den Gereformeerde dikwijls bedenkelijker, dan „neutraal" de „confes
sioneele” school voor den ethische een grooter struikelblok dan de 
openbare. Dus fijnere vertakking? Naar richtingen en schakeeringen 
van richting? Of de school der christelijke cultuur?

Maar dit is slechts een leekenbcschouwing, en de mannen 
zullen wel glimlachen.
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van „Vragen van 
i '29.

verzoek van de redactie, naar aanleiding v 
e", door Prof. Ph. Kohnstamm, V. O. Juli

onderwijs- 
van zelf, ge- 

igevonden 
üohnstamm 

de neutrale of gemengde school, maar 
gevonden. Zij worden 
AVant ik heb in dit 
meen, tegen zijn op- 

>cnciide argu- 
jevoerd en die 
jnool schijnen 
en opvoeding 

en huisgezin — ik laat 
rgens noemt — zie daar 
schoolstrijd van meetaan

') Op 
organisatie

Vragen van onderwijsorganisatie ') 
door Prof. Dr. W. J. AALDERS.

Tk heb in het artikel van Prof. Kohnstamm „Vragen van 
organisatie” veel belangrijks gevonden. Dit spreekt 

geven het onderwerp en de schrijver. Maar ik heb er niet in 
wat ik er in heb gezocht. Het is mij bekend, dat Prof. K< 
nog altijd voorstander is van 
ik heb de gronden daarvoor in zijn artikel niet 
enkel pro memorie uitgetrokken. Dit spijt mij. 
artikel louter argumenten gevonden, die, naar ik meen, tegei 

ikkelt n.1. in den breede de beken 
voor de bijzondere school zijn aangev 

nu, langzamerhand, door voorstanders van de neutrale scht 
te worden aanvaard. Het verband tusschen onderwijs 
en in verband daarmede dat tusschen school 
nu de kerk rusten, die Prof. Kohnstamm ner£ 
de formeele beginselen, in naam waarvan de schoolstrijd 
is gevoerd en die dan tot materieelen inhoud hadden de waarde der 
christelijke opvoeding en de rechten en de plichten van het christe
lijke gezin.

Intusschen rijst nu bij, mij de vraag: Als deze beginselen — formeel —• 
door de voormalige bestrijders der bijzondere school worden aanvaard, 
welke plaats blijft er dan eigenlijk nog over voor de neutrale of over- 
heidsschool? Ligt het niet voor de hand, dat de vrienden der relatief 
neutrale opvoeding op grond van de geesteseenheid, die de auteur 
hun toeschrijft, op hun beurt zich vereenigen en zelven de leiding nemen 
ten aanzien van het onderwijs hunner kinderen ? De als nationaal ge- 
qualiliceerde schoolwet van 1920 gaat toch uit van de onderstelling, dat 
het aan de ouders staat zooveel zij willen de vrije school tot regel 
en de overheidsschool tot aanvulling te maken.

Dit zou dan de formeele overeenkomst beteekenen met de houding 
van de voorstanders der bijzondere school. Materieel mag men ver
wachten, dat de voorstanders der niet-confessioneele school dan aan 
hun school den inhoud zouden geven, die met hunne paedagogische over
tuiging overeenstemt. Waarom niet? Prof. Kohnstamm wijst in zijn 
artikel zelf den weg. Hij beroept zich op een aantal „gemecnschaps- 
deugden”, die als interconfessioneel kunnen worden beschouwd, al-

:t onderwerp
in heb

g altijd voorstat
heb de grondei

pro
ïl louter argumenten i 

vatting pleiten. Hij ontwil 
menten, die te allen tijde
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stel g

godsdienstig is

thans binnen den kring van een bepaalde gemengde cultuur. Als ik 
dit lijstje naga, vraag ik mij intusschen af, welke ouders daarvan, als 
menu van den gemecnschappelijken maaltijd hunner kinderen, gebruik 
zullen maken. Ik stel mij voor, dat dit aantal niet groot zal zijn. In 
de eerste plaats zullen er zijn, die het onvoldoende zullen vinden. Die, 
al zijn ze ook geen voorstanders van de confessioneele school, toch 
prijs stellen op de verbinding van christelijke en maatschappelijke deug
den, welke zelfs de onderwijswet van 1920 nog voor het openbare 
onderwijs heeft gehandhaafd. Het lijstje van Prof. Kohnstamm laat de 
christelijke deugden vallen. Gelukkig zijn er vele ouders, die dit niet 
voor hunne verantwoording zullen laten komen. Zij, die het wèl willen, 
zullen intusschen allerminst één zijn in de bepaling van wat zij onder 
die deugden verstaan. Zij zullen de spijzen op hun manier willen be
reiden. De onderwerping aan een grooter geheel, waarmede het lijstje 
vagelijk eindigt, wordt door een groot aantal zeer bepaald opgevat 
in den zin van een sociaal-democratisch of communistisch geheel, terwijl 
anderen daarvan niets willen weten. Zij zullen onmaatschappelijk noe
men wat de anderen als maatschappelijke deugden verheerlijken en hun 
kinderen tot eiken prijs daarvan verschoond willen zien.

Dit alles geldt nog alleen de sociale sfeer en de sociale ethiek. 
Maar Prof. Kohnstamm gaat zelf al verder en wijst aan hoe ten aan
zien van de persoonlijke en de gezins-ethiek eene crisis bestaat in 
de overtuiging van onze tijdgenooten, die bedenkelijke consequenties 
aanwijst.

Een en ander versterkt mijn twijfel ten aanzien van de toekomst
mogelijkheid eener gemengde interconfessioneele school met haar ge- 
meenschapsdeugden, waarvoor Prof. Kohnstamm als de eenheids- 
school pleit. En ik herhaal het, tot mijn leedwezen wordt dit pleit 
door hem pro memorie uitgetrokken, terwijl wat zijn artikel metter
daad bevat, veeleer uit pleitgronden vóór de bijzondere school be-

Ook wat hij zegt over de positie der onderwijzers wijst in deze 
richting. M.i. zijn de openbare onderwijzers, de goeden niet te na ge
sproken, de grootste vijanden van het openbare onderwijs. Stel u 
voor een dorp, waar de bevolking godsdienstig is en kerksch en het 
onderwijzend personeel zich geheel aan de godsdienstige en kerkelijke 
samenleving onttrekt. Dit doet de ouders onmiddelijk beseffen : aan 
die menschen vertrouw ik mijn kinderen niet voor 7 jaren van hun 
leven toe. Zij mogen als onderwijzers goed zijn, ik stel geen vertrou
wen in de opvoedende kracht van iemand, die blijkbaar voor zichzelf 
alle godsdienstige leiding afwijst. De ouders kunnen zich vergissen, 
maar hun vergissing is menschelijk en redelijk.
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i ondoelmatig 
vooral plaat- 

verschillen

opmerking o\ 
het bijzonder 
toezicht te houden

Nog eene opmerking over het staatstoezicht. Al ben ik een voor
stander van het bijzonder onderwijs, ik erken ten volle het recht der 
overheid om toezicht te houden over alle onderwijs en daaraan zekere 
eischen te stellen. Niet alleen omdat de overheid het onderwijs be
taalt, maar vooral, omdat'zij het grootste belang heeft bij goed onder
wijs en goede opvoeding van hare toekomstige burgers. Het verzet 
tegen het staatstoezicht quand mème in bepaalde kringen van het 
bijzondere onderwijs kan ik slechts verklaren als rudiment of uit 
gewoonte.

Wat er gt 
het verband

■

' van hare toekomstige burc 
quand mème in bepaalde 

i ik slechts verklaren als

„„”e„
geschiedenis zelf, vaak een strer 
heeft aangenomen, maakt het

gebeuren zal, als de ideeën van Prof. Kohnstamm inzake 
I tusschcn onderwijs, opvoeding, school en ouders door

werken, weet ik niet. De differentiatie van het onderwijs zal mis
schien nog grooter worden dan zij reeds is. Ik zou dat betreuren. 
Niet alleen omdat de vele kleine scholen kostbaar en 
zijn, maar vooral omdat de splitsing van het eene volk, ’ 
selijk, in verschillende groepen groote nadeelen heeft en 
dreigt te bestendigen en zelfs te scheppen, die niet bestaan.

Daarbij komt, dat een te groote nadruk, die op de school wordt 
gelegd als opvoedingsinstituut, eigenlijk een aanklacht vormt tegen 
het gezin, zooals Prof. Kohnstamm terecht opmerkt, en ik voeg er 
bij, ook tegen de breedere gemeenschapskringen, bepaaldelijk tegen 
de Kerk.

Daarom is bet de plicht van ieder, die invloed kan oefenen, niet dan 
in geval van uiterste noodzaak de differentiatie van ons schoolwezen 
te bevorderen en veeleer den nadruk te leggen op de hooge waarde van 
de volkseenheid. Ik kan deze eenheid echter niet zoeken in het minimum, 
dat men van ouds onder den naam neutraliteit heeft verheerlijkt en 
waaraan Prof. Kohnstamm zelfs nu nog zooveel waarde hecht. Ik 
heb zelfs sedert lang de meening durven koesteren, dat, als nu nog 
eens de inrichting van ons schoolwezen moest worden ter hand ge
nomen, zeer velen van deze neutraliteit, met haar louter maatschap
pelijke en zelfs met inbegrip van hare christelijke deugden, niet zouden 
willen uitgaan, maar erkennen, dat in een christelijk onderlegde samen
leving en voorkinderen, uit deze samenleving geboren, een uitgesproken 
christelijk karakter der school niet slechts toelaatbaar, maar nor
maal en gewenscht is. Men denke aan de Vereenigde Staten van 
Amerika. M.a.w., ik geloof dat de christelijke school thans velen zou 
aantrekken, die vroeger daaraan niet zouden hebben gedacht, toen 
er in de samenleving nog zooveel minder bepaald on-christelijks 
openbaar werd dan nu. En het feit, dat het christelijke onderwijs 
door zijn geschiedenis zelf, vaak een streng kerkelijk en confessioneel 
karakter heeft aangenomen, maakt het denzulken dikwijls moeilijk
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') V 
der Gc 
S. 98

van Prof. Kohnstamm 
haar gemeenschapsdeugden

H. T. Becker, Das Problem der Padagogik in der kritiscben Philosopbie 
legcnwart (Erzieb. wiss. Arbeitcn, hcrausg. v. Prof. Deuchlcr, H. 1) 1925 
J f.

ïworden onderscheiding 
nting volgen, zich zooi 

een paar typen

het groote verschil tusschen christelijk en niet-christelijk als beslissend 
te zien. Maar ik vraag: aan wie de schuld? M.i. vooral aan hen, die 
destijds ons met de on-geestclijke, on-historische en on-nationale neu
trale school hebben begiftigd.

Daarom kan ik niet anders zien, dan dat, behoudens de histo
risch geworden onderscheidingen, allen, die in groote lijnen écn geeste
lijke richting volgen, zich zooveel mogelijk moeten aaneensluiten. Wij 
zullen dan een paar typen van scholen, als uitdrukking van geestelijke 
typen van menschen, overhouden, die naast elkaar en tegenover elkaar 
zullen moeten werken. De splijtzwam is er nu eenmaal en het is, 
helaas, natuurlijk, dat er verschil is tusschen hen, die, om het kort 
uit te drukken, een autonome en een theonomc paedagogick voorstaan. 
Jk citeer in dit verband Dr. H. Th. Becker, die het voor Duitschland 
karakteristiek en verblijdend vindt, dat steeds meer de taak van de zich 
niet verjongende kerkelijke gemeente op de overal ontstaande school
gemeente overgaat. „Sieht man den wesentlichen Aufgabenkrcis der 
rcligiös-kirchlichen Gemeinde und ihres Representanten, des Priesters, 
umschrieben mit der Erbauung im Gottesdienst, mit der persönlichen 
Seclsorge an einzclnen in seelische Not geratenen Gemeindemit 
gliedern und mit der materiellen Flirsorge für die in Sussere Not 
Geratenen, so erkennt man, wie alle diese ehemals ausschliesslich 
pricstcrlichen Funktionen heute in stcigendem Masse von der Schule 
und der in ihr tatigen Erziehern Ubernommen werden”. Hij spreekt 
van „eine gemeindebildende Kraft, wie sie einstmals der religiösen Idee 
cigncte, und wie diese sich ihre Uussere Organisationsform in der 
Kirche und der kirchlichen Gemeinde schuf, so jene heute in Schul- 
und Erziehungsgemeindcn, die, wenn tatsachlich von jener reinen Idee 
getragen, unendlich viel mehr sind als zweckrationale Institutionen 
zur Förderung von Bildung und Unterricht” *). De tegenwoordige 
schoolstrijd in Duitschland bewijst hoe ver deze opvattingen zijn door
gedrongen en eene organisatie als de „Reichselternbund", waarvan 
ik in de Paaschweek van dit jaar de jaarvergadering te Breslau mocht 
bijwonen, heeft een zwaren en vaak wanhopigen strijd te voeren voor 
de rechten der christelijke ouders t.a. van de vrijheid van het onderwijs. 
Duitschland ligt, ook geestelijk, niet zoo ver van Nederland. Daaren
boven, onze geschiedenis is op het terrein van het onderwijs veel rijker 
en leerzamer.

Daarom doet mij het optimisme, dat hef opstel 
in betrekking tot de gemengde school en
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Problemen ’) 
door KLAAS DE VRIES.

’> °P. organisatie

de wijze, waarop 
ng, waarmede 
het (boven aangec

van „Vragen van onderwijs- 
'29.

verzoek van de redactie, naar aanleiding 
e" door Prof. Ph. Kohnstamm, V.O. Juli

in het vorige nummer van „Volksont- 
overstelpende mate.

snel, buiten verhouding snel.
ons te hoeden voor het ook snel trekken 
wanneer deze tot uitgangspunt worden 

van beschouwingen, die bedoelen merktekenen te zetten, 
nieuwe wegen zullen worden gebaand.
nog wel op het terrein van ons schoolwezen, waarop zo- 

igels en klemmen liggen.
we hier, in ons land, met zijn van 

afwijkende verhoudingen, dit gebied te betreden.
daar worden binnen

T)rof. Kohnstamm heeft ze
wikkeling” aan de orde gesteld, in

We leven de laatste jaren
En we hebben ook daarom

van konklusies. Vooral dan, 
gemaakt van beschouwingen, 
waarlangs nieuwe wegen zulk

Dit dan r
veel voetange

Hoe uiterst voorzichtig hebben 
overige Staten zo 
Niet dan met ongeschoeide voeten kan, mag

Het artikel van Prof. Kohnstamm wil „de voorloper zijn van een 
serie artikelen over het vraagstuk „openbaar"-„bijzonder” gecombi
neerd met de kwestie „neutraal”-,,niet neutraal" en de schrijver heeft 
getracht — zo luidt ook het tot mij gericht begeleidend schrijven — 
„de hoofdpunten, waar het om gaat, van elkaar te onderscheiden en 
naar voren te brengen."

’k Heb alle respekt voor 
dit deed, ook voor de bedoelinj 
keienreeks te geven, „waarin h

de hooggeleerde schrijver 
dit geschiedde: een arti- 

:duide) vraagstuk, dat

ontwikkelt, vreemd aan, zoodra ik het losmaak van het idealisme van 
den schrijver. Zoowel de geschiedenis als de werkelijkheid, en in beide 
de wezenlijke verhoudingen, doen mij vragen: Wie zijn en wie zullen 
zijn de dragers van deze eenheidsschool ? Het komt mij voor, dat de 
volkseenheid, hoe groot en goed deze ook moge zijn, het offer van dit 
minimum van gemeenschapsdeugdcn niet waard is. Zulk een volkseen
heid is hol. En daarbij komt, dat van eene volkseenheid op dezen voet 
maar zeer weinigen zullen blijken gediend te zijn, zoodra men tracht 
aan deze neutraliteit inhoud te geven. Ik zou dus Prof. Kohnstamm 
liever willen houden aan de argumenten, die zijn artikel voor de vrije 
school aanvoert, dan aan de ongenoemde beweegredenen, die hem nog 
altijd aan de neutrale school doen hechten.
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>nieuw een brandende kwestie is, ook in 
standpunt reeds meenden te hebben

jebeuren in onze 
ivor wat wij als

op ’t ogenblik 
kringen, 
bepaald”

Ik aarzel evenwel

weer eens opni  
welke tot nu toe hun 
zijn behandeling verkrijgt.

zei evenwel aan de uitnodiging te voldoen.
Prof. Kohnstamm zal het mij niet euvel duiden, als ik in alle be

scheidenheid zeg, evenals hij als een wachter mijn plaats te hebben 
ingenomen op de tinnen van de burcht, vanwaar wij uitzicht hebben 
op heel het gebeuren van en met ons onderwijs. En als in Jesaja 
XXI : 11.—12, zie ik in antwoord op de roep van „de man": „ Wachter, 
wat is er van de nacht? Welk een dag wordt aan de kim gewacht?" 
geen ander dan het antwoord daar gegeven: .De morgen is gekomen 
en nog, het is nacht." ')

Nog, het is nacht.
En die nacht belet ons —- zij dan ook de morgen gekomen! — het 

zien, anders dan in uiterst vage omtrekken.
En is dan het aarzelen niet alleen verklaarbaar, maar niet zelfs 

plicht?
Prof. Kohnstamm kent die aarzeling ook. Op blz. 296 van 

ontwikkeling" schrijft hij:
„Men versta mij wel: ik wens met het voorgaande slechts 

problemen te stellen, niet bepaalde oplossingen te suggereren. 
Persoonlik ben ik overtuigd, dat elk van de genoemde vragen 
veel gecompliceerder is, dan zij gewoonlik wordt gezien. En 
dat alleen nauwgezette en zoveel mogelik onbevooroordeelde 
studie ons uitwegen zal tonen.”

Zo is het: „alleen nauwgezette en zoveel mogelik onbevooroor
deelde studie." Maar ik voeg er in één adem bij: èn ervaring.

Doch voor het opdoen van die ervaring is tijd nodig, meerder dan 
ons geschonken kan zijn in de jaren verlopen na de inwerkingtreding 
van de Lager-Onderwijswet 1920, die ons de financieële gelijkstelling, 
d.i. de gelegenheid voor elke richting om, met op een enkele uitzon
dering na, door heel het land voor 40 kinderen een apart „richtings- 
schooltje" te stichten, èn de zogenaamde „eenheidsschool” bracht.

Kin dan al van „nauwgezette", laat staan van „onbevooroordeelde" 
studie, zegge studie, sprake wezen?

Is ’t niet, alsof de geschiedenis van 
had kunnen geschreven worden?

En „onbevooroordeeld”, d.i. staan tegenover het gebt 
onderwijswereld, met heldere kijk, niet beinvloed dooi 
feiten om ons heen zien plaatsvinden, onbevangen.

*) Zie mijn brochure: Het karakter van het openbaar onderwijs. 4de druk, 
1929.



mij

334

Er kan, 
worden;

niet aan.

Het is mijn innige <
„uitwegen te tonen." 
te gaan, heeft naar 
dwaalweg te wezen, 
blijken te zijn.

Zal blijken.
Ik denk er niet aan, de hooggeachte schrijver van het inleidende 

artikel ook maar enig verwijt te doen, en dit dan in deze zin, dat 
hij met de tot anderen en mij gerichte uitnodiging verleidt tot het 
uiten van onbekookte, onvoldoend gefundeerde meningen. Er kan, er 
kon ook door mij, aan die verleiding weerstand geboden worden; en 
niet moeilik zou het gevallen zijn — al ware het alleen maar, omdat

Kon
gehe

te Pittsbur 
de gedacl 
vochten

men meer onbevooroordeeld, meer onbevangen tegenover het 
jehele Nederlandse onderwijs-stelsel staan dan men deed in een 
iv>nmissie voor schoolopvoeding op het Christelike AVereldkongres 

>urg, toen Ds. Pierson, daar schetsende de overwinning, die 
:hte der vrije school in Nederland op die der openbare be- 
had, beantwoord werd met de uitspraak:
„ Gij staat niet Uw systeem geheel alleen en het is een gevaar

lik experiment, dat gij gaat nemen. Wij voorspellen U, dat Neder
land binnen 60 jaar in onze lijn zal komen."

En onbevangener dan de bekende buitenlander, die — voorziende 
de mocilikhcden waarmede het gehele onderwijs in ons vaderland te 
kampen zou krijgen ~~ op het te ’s Gravenhage in 1920 gehouden 
kongres voor Zedelike Opvoeding, waarschuwend de vinger ophief en 
het uitsprak: De Staat, die zijn geld geeft, om zijn eigen burgers reeds 
van der jeugd af aan in groepen en groepjes te verdelen, is tegen zich 
zelf, waar eenheid juist het kenmerk van elke Staat heeft te zijn?

De onbevooroordeclden, de onbevangenen, zij zouden het niet be
gonnen zijn; bf zij oordelen, dat het „over 60 jaar wel weer anders 
zal wezen. ’

Wij met onze acht jaren ervaring, staande te midden van de feiten, 
deze ziende, bf als inhaerent aan het stelsel (dus niet te ontgaan!) 
dan wel geschied onder de machtige invloed van een ontstane men
taliteit, ten nauwste verband houdende met de door ons schoolstelsel 
geschapen sfeer, wij kunnen die onbevangenheid niet bezitten .— laat 
mij voorzichtig zijn en bescheiden ~ ik meen, dat wij ons niet mogen 
verstouten, te geloven, dat wij die zouden kunnen bezitten; in elk 
geval, ik geloof niet van mij zelf, die te hebben, en dus te voldoen 
aan de voorwaarde, door Prof. Kohnstamm in zijn inleidend artikel 
zo terecht gesteld. En dit dan, om „uitwegen te tonen."

Dit laatste doet voor mij, als ik het zo zeggen mag, de deur dicht, 
overtuiging, dat wij er nog niet aan mogen denken, 
Elke uitweg, nu reeds gevonden en aanbevolen 

- alle logica de twijfclachtige eer in zich, een 
ons afvoerende van wat am Ende de weg zal
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uitnodiging

„Alen moet opzettelik de 
om niet te besj 

waarvan de

sn sluiten voor de tekenen van 
lat er grote veranderingen van

i van ons volk, die 
srdedigers van ons 

stelt Prof. Kohnstamm

opge- 
i op het 
blaadjes.

van kind en
> van ons

volstaan, maar 
ook de dragers 
hebben te zijn." 

En hadde dan niet in plaats van 
Christelik Lyceum in Den Haag e 
en een artikel in „Het Schoolblad" 
wezen worden op de uitspraak in 1927 
zinnig Hervormden te Amsterdam:

Overtuigd, dat de openbare school ten volle beantwoordt aan de 
haar bij de Wet voorgeschreven taak, en dat die school mitsdien 
zoowel in haar ideale doelstelling, als in de personen harer dienaren, 
een instituut van betekenis is voor de opleiding der jeugd tot alle 
Christelijke en Maatschappelijke deugden, metterdaad het eenheidsbe
sef der natie bevorderende, spreekt haar volle vertrouwen uit in de 
openbare school,

zowel als op het onbevolkt blijven van zoo menige, door zich 
worpen hebbende schoolbesturen gestichte richtings-sc&iotA en 
de laatste jaren steeds in aantal toenemende brochure’s en

ichte redaktie
september heus niet ging"
ir ik heb dit niet
op dit stuk meen te mogen bezitten, het wens uit te
dit „zal blijken” voor mij de kern zit van heel mijn 

aan de redaktie toegezonden regelen.
>ces in het schoolwezen van ons land moet 
aii nog niet, worden ingegrepen. Het zou

een uitnodiging tot nieuwe arbeid in een maand, waarin het woord 
vakantie voor de meesten der gcvr(pl)aagden met recht een nóg ver- 
leideliker klank heeft dan het zoet gefluit van welke vogelaar ook — 
de geachte redaktie v an „Volksontwikkeling" te berichten, dat „het 
vóór September heus niet ging" en „dat er dus van afgezien werd." 

Alaar ik heb dit niet willen doen, omdat ik met al de overtuiging, 
die ik op dit stuk meen te mogen bezitten, het wens uit te spreken, 
dat in dit „zal blijken” vo<>r mij de kern zit van heel mijn bedoelen 
met deze

In het in gang zijnde proc 
niet, vooral niet, bovenal ni 
erger dan ontijdig wezen.

„Aten moet opzettelik de ogei 
de tijd om niet te bespeuren, d; 
overtuiging zich voorbereiden in die groepen 
in de laatste halve eeuw de dragers en vei 
openbaar onderwijs zijn geweest", 
voorop.

Had hij ook niet de andere kant kunnen uitzien en ter kenschet
sing van de bestaande toestand als uitgangspunt kunnen schrijven:

ogen sluiten voor de tekenen van 
de tijd om niet te bespeuren, dat bij velen in die groepen van 
ons volk, waarvan de kinderen de openbare school bezoeken, 
de overtuiging veld wint, dat zij daarmee niet langer kunnen 

in het belang van kind en land en volk tans 
en verdedigers van ons openbaar onderwijs

de oprichting van het Vrijzinnig 
en de Joodse H.B.S. te Amsterdam 

»” ten bewijze daarvan, kunnen ge- 
van de Vereeniging van Vrij-
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Huidige Onderwijsproblemen ’) 
door K. GEERTSMA.

') Op 
- organisatie

van „ Vragen van 
i ‘29.

verzoek van de redactie, naar aanleiding ' 
e" door Prof. Ph. Kohnstamm, V. O. Juli

moge dit ook niet doen voor wat naar 
eds in de a.r. „Rotterdammer' van j.1. 

van een pedagoog als Prof, 
slechts toe bijdragen, dat de bestaansreden van

■l

naast artikelen in diverse organen ter uiteenzetting en 
van het karakter van het openbaar onderwijs?

T Toe interessant de geschiedenis der Nederlandse lagere-schoolwet» 
-*--L geving na de Franse Revolutie moge zijn, de belangrijkste slag 
is geslagen in 't jaar 1920, en om die te begrijpen hoeft men niet 
zo heel ver terug te gaan. In het leidend artikel van prof. Kohnstamm 
wordt de nieuwe wet, naar haar hoofdstrekking, het kind van Van 
der Brugghen genoemd, maar, het zij tegenover de geleerde schrijver 
met bescheidenheid aangevoerd, de namen der staatslieden Cort van 
der Linden, Dr. Bos en Mr. Troelstra zijn er toch wel nauw aan 
verbonden.

Prof. Kohnstamm heeft gelijk: men moet, men mag de ogen niet 
opzettelik sluiten.

Ik zeg hem dit volgaarne na.
De steller der „Problemen” r 

aanleiding van zijn artikel ree< 
31 Juli geschreven werd: „Het artikel 
Kohnstamm kan er 
het bijzonder onderwijs door steeds meerderen wordt erkend 
de positie der bijzondere school al hechter wordt.”

Ik. weet het, voor deze opvatting is niet Prof. K„ is alleen de 
a.r. Rotterdammer verantwoordelik. Maar dat zijn artikel op deze 
wijze ten nadele van het openbaar onderwijs zou, zal worden gc(mis) 
bruikt, staat, stond voor mij vast. De ontijdigheid er van wordt er 
tevens mee door gedemonstreerd.

Intussen bericht mij de sekretaris van de afd. „ Rilland-Bath” van 
„Volksonderwijs": „Wij zijn hier in Rilland /«'/-gepacificeerd, iedere 
richting heeft nu zijn eigen schooltje: bij ± 2000 inwoners hebben 
we er zes.

Laat ons voorlopig nog slechts wachter zijn op de tinne!
„De morgen is aangebroken, maar nog, het is nacht."

„Ridli" Beckenried, 10 Augustus 1929.
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■aakt met een [ 
wet. Maar dan

’. En dan
>artij haar

10- worden ge- 
mt misschien, 
imeen welzijn 
propaganda, 

i de bestrijders 
aan de volks- 

:1 te bereiken,

als opvoedkundige of als

De omschrijving dezer wet door prof. Kohnstamm: „Een regeling, 
die volle ontwikkelingskansen biedt aan het biezonder onderwijs, daar
naast onderwijs direkt van de Overheid uitgaande, maar dan ook voor 
allen toegankelijk geacht, niet naar gezindten, klassen, standen of welke 
andere soortgelijke indeelingen gescheiden", zou ten volle kunnen gelden 
als omschrijving van het politieke onderwijsideaal der genoemde staats
lieden.

AVie deze wet dan ook in haar beginsel zou willen aantasten, zou 
zich plaatsen vlak tegenover de volksopinie van omstreeks 1920, niet 
slechts dus tegenover de rechter politieke partijen, maar ook tegen
over de linker, en de sociaal-demokratiese. Zo sterk was in ons land 
het bewustzijn, dat elke schoolwetrcgeling, die de biezondere school 
niet linanciëel naast de openbare stelde, onmogelik was voor de be
staande volksovertuiging, dat, behalve de uit de aard der zaak ruim
denkende politici als de hier genoemde, ook de mannen uit bet openbaar 
lager onderwijs zelf voortgekomen, als de Kamerleden Ketelaar, K. ter 
Laan en Roodhuyzen, vóór de wet-1920 ijverden.

Natuurlik mag nu, bijna tien jaar later, gerust de vraag w 
steld, of die algemene overtuiging ook geschokt is, losgewrikt 
en eveneens mag de opinie worden verkondigd, dat het alget 
eist, dat een aanvang worde gemaakt met een politieke 
gericht tegen het hoofdbcginsel der wet. Maar dan mogen 
bedenken, dat zij een zaak van algemeen volksbelang 
opinie moeten voorleggen, en dat ze dus om hun doel 
een politieke strijd hebben te strijden. Ze zullen die niet moeten 
warren met de pedagogiese strijd, die ze 
opvoeder hebben te voeren, wanneer ze een keuze hebben te bevor
deren of zelf te doen tussen openbaar en biezonder onderwijs. Men 
moet dus uiteenhouden wat men wenst op 't gebied van 't lager onderwijs 
als staatsburger, en als pedagoog. Men kan als lid der volksgemeenschap 
het biezonder onderwijs begroeten als een noodzakelijk variëteit op 
schoolgebied, ~ en tevens als onderwijzer of ouder de biezondere school 
als opvoedingsinstituut afkeuren.

Gaarne zou ik in dit artiekel eerst spreken als staatsbur 
aanhanger der sociaal-democratiese politiek, lid der S.D.A.P. 
meen ik, dat nu nog, evenals in 't jaar 1902, toen deze p< 
politiek standpunt in de schoolkwestie vaststelde, de financiëele ge
lijkstelling van biezonder en openbaar onderwijs een staatkundig wen- 
selik en mogelik feit is. En dit zal deze gelijkstelling blijven, zolang 
een enigsins belangrijk aantal ouders in ons land voor hun kinderen 
de biezondere school vragen. Eerst, wanneer deze wens niet meer 
zou bestaan, wanneer dus vrij algemeen het pedagogies inzicht zodanig
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vergunn 
> eigen kost< 
i standpunt geko; 
de aanhangers der hui-

was gewijzigd, dat de biezondere school uit den boze werd geacht, 
eerst dan zou men de politieke eis der gelijkstelling mogen laten val
len. En ook eerst dan zou men hem kunnen laten vallen. Want de 
opvoeding der kinderen — en Prof. Kohnstamm noemt terecht als 
een der kentekenen van onze tijd, dat men van de school niet allereerst 
kennis maar opvoeding vraagt, ■— is voor de ouders van zo uitnemend 
belang, dat ze in die kwestie staatsdwang niet zouden verdragen. En 
opheffing der onderwijsvrijheid zou met staatsdwang gelijk staan. Het 
moge een schijn van waarheid hebben, dat in zekere kringen minachting 
voor de Staat is ontstaan — zie § 3 van professor Kohnstamm’s artie- 
kel, ~ wanneer die Staat geweldig in gaat grijpen in de belangen 
der leden van die kringen, dan ontwaakt terstond weer de oude be- 

ig. Bovendien meen ik, dat de door prof. K. bedoelde mi- 
lieu's die der satisfaits zijn, ein daartoe behoren niet in de eerste plaats 
de „kleine luyden’’ der biezondere school, noch de gezaghebbers in 
de Katholieke kerk. Het zou, politiek gesproken, geen gering fortuintje 
voor de leiders dezer beide groepen wezen, dat men van links de 
schoolstrijd op 't terrein van ’t lager onderwijs weer opende. Wij 
weten, dat de coalitie in duigen is gevallen bij gebrek aan sterke 
hoepels; welnu, de allersterkste daarvan is de eis tot financiöele ge
lijkstelling geweest, en gaarne zouden de kuipers hem weer aangrijpen 
voor een nieuw en sterk vat.

Zo staat dus voor mij vast, dat het principe der huidige schoolwet 
ook nu nog het enig mogelikc is. En het enig wenselike ook, heb ik 
er aan toegevoegd. Ziehier waarom. Vooreerst zou de Staat, al had 
hij de macht, het recht tot schooldwang niet bezitten, omdat hij dan 
gewetensdwang zou plegen. Een der hoogste goederen van een volk 
is de vrijheid zijner burgers, niet de vrijbuiterij of de eigenzinnigheid, 
maar het niet gebonden zijn dan aan het hoogste beginsel in het men
senhart, of, wil men, de vrijheid in Christus, de gehoorzaamheid alleen 
aan God. Meent iemand, of — laten we met mogelikheden van uitvoering 
rekening houden — meent een vrij belangrijke groep staatsburgers, 
dat hun geweten hun voorschrijft hun kinderen te doen opvoeden aan 
de biezondere school, dan heeft de Staat de stoffelikc voorwaarden 
voor 't bestaan dier school te vervullen.

Hier zou, volgens sommigen, de toegepaste redenering een andere 
loop kunnen of moeten nemen; aldus: meent een groep staatsburgers 
aan hun geweten verplicht te zijn, hun kinderen te zenden naar een 
biezondere school, dan moet de Staat. ... hun de vergunning schenken, 
zulk een school te bouwen, wel te verstaan op eigen kosten. De voor
standers van deze regeling hebben dus hun standpunt gekozen tus
sen de mannen der verplichte staatsckool en
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dige onderwijswet. Zou op hen niet van toepassing zijn de bekende 
kwalificatie : „Zo’n middenman, wat heb j’ er an"? Laten we nader zien.

De kwestie der bekostiging van de biezondere school, als die school 
eenmaal wettelik recht van bestaan heeft gekregen, 
kant. Hierbij komen n.1. volks- en individuele belangen 
volksbelang is dit: het lager onderwijs moet stoflelik 
wezen, wil het de geestelike belangen der burgers bei 
dienen. Vooral onder de socialisten heeft dit argument zijn kracht 
doen gelden bij hun strijd om de oplossing der schoolkwestie. Daar 
wilde men geen armzalig onderwijs, vooral niet voor de arbeiderskinderen, 
die het met de lagere schoolontwikkeling zouden moeten doen. Allerminst 
voor dezen dus, een onderwijs betaald uit de kollekteschaal. Wie van 
z’n arbeid leven moet, en tot die arbeid bijna geheel op de lagere 
school wordt voorbereid, die moet in z’n kinderjaren uit de krib worden 
gevoerd, en niet uit de hand. En wie kan voor de kinderen der ar
beiders een betere krib aanwijzen dan de ruif van de Staat? De Staat 
die onder alle organen der gemeenschap nog de sterkste is, om bet 
onrecht der maatschappij enigsins goed te maken, en die daartoe het 
best bereikbaar is van de kant der arbeidende klasse.

En er zijn individuele belangen in 't spel, die der afzonderlike 
on- en min-vermogende ouders, voorstanders der biezondere school. 
Want deze zouden, indien ze zelf hun scholen moesten bekostigen, in 
de lagcr-onderwijsvoorziening des volks dubbel betalen: als lid van 
de Staat voor het openbaar, als ouders voor het biezondcr onder
wijs. Dit onrecht hebben de sociaal-democraten in 1902 zeer scherp 
gezien, en later ook de mannen der linker partijen. Ziehier, hoe het 
oud-Kamerlid Roodhuyzen van zijn nieuw inzicht in dezen getuigde 
tegenover een verslaggever der N. Rott. Ct., bij gelegenheid van zijn 
zeventigste verjaardag (nummer 31-l-’29).

„Vroeger was ik het met Kappeyne eens, dat de minderheden maar 
onderdrukt moesten worden. Maar hiervan ben ik door een Fries 
boertje genezen. Ik hield een lezing in Friesland en liet nogal enige 
kritiek hooren op dr. Kuyper. Toen kwam een boertje naar mij toe 
en zeide: „Ik verdien f7 per week; mijn buurman die liberaal is, ver
dient ook f7 per week. Waarom krijgt hij nu zijn school voor de kinderen 
gratis,1) en waarom moet ik f 12 betalen?” Toentertijd was ik zo 
brutaal om te antwoorden, dat wie met een extra-trein rijden wil, 
ook maar extra moet betalen. Maar de woorden van dit boertje hebben 
mij toch niet met rust gelaten. En ten slotte heb ik dan voor de paci
ficatie gestemd.”

') Hel boerlje zag over 
«brengen van indirekte
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Natuurlik zouden gegoede ouders in staat zijn, dubbel te betalen; 
ook dit zou onrecht wezen, maar met een gevulde portemonnaie ware 
het te dragen. Men zou dan onder de voorstanders van het biezonder 
onderwijs twee soorten ouders krijgen: die voor hun kinderen een school 
naar hun zin konden stichten, en die dit óf met zware offers öf in 
’t geheel niet konden doen. In dit geval zou er dus op onderwijsgebied 
weer een klasse-tegenstelling ontstaan, een toestand waarop niet meer 

epasselik zoude wezen de mooie omschrijving der wet van 1920, 
de eerste alinea van dit artiekel overgenomen van Prof. Kohnstamm. 

En, laat ik er aan toevoegen, een toestand die de door mij genoemde 
staatslieden hebben willen doen verdwijnen. Bij monde van de staats
commissie van 1913, waarin deze mannen zitting hadden, is als toe
lichting van een door haar voorgesteld artiekel omtrent schoolgeldheffmg 
verklaard: „Het in stand houden van zogenaamde „standenscholen" 
zal door deze bepaling voor de toekomst onmogelik gemaakt worden". 
(Rapport pag. 60). Mannen, namens wie deze woorden werden neer
geschreven, werden zeker gedreven door het verlangen, een eind te 
maken aan financieële bevoorrechting op elk terrein van het lager 
onderwijs, ook op dat van het biezonder onderwijs.

Dit deel van mijn artiekel samenvattend, kom ik dus tot deze uit
spraken: tegenover het stelsel der wet-i920 staat alleen het systeem der 
verplichte staatschool, 'J en uit politiek oogpunt is het laatste onmogelik 
en onzedelik.

Natuurlik ben ik slechts in staat, deze uitspraken in zeer algemene 
zin te formuleren. Het is heel goed mogelik, dat de huidige wet op 
onderdelen kan worden verbeterd. Men zou in ’t hoofdbestuur moeten 
zitten van een vereniging, die de dagelikse strijd van openbaar en 
biezonder onderwijs met aandacht moet volgen, — of men zou als 
amtenaar moeten zijn ingewijd in de finesses der praktijk van de „ge
lijkstelling’’, ■— om te kunnen beoordelen, of deze praktijk inderdaad 
overeenstemt met wat de wet als ideale bedoeling heeft willen ver- 
wezenliken. Ik zou zeker op een tweetal omstandigheden kunnen wijzen, 
die twijfel wekken aan de zuiverheid der uitvoering. Vooreerst is door 
de schandelike financieële politiek der regeringen na 1920, de wacht
geldregeling der onderwijzers herhaaldelik slechter gemaakt, zodat 
onnoemelik veel meer leed door de invoering der wet is veroorzaakt 
dan de bedoeling van haar auteurs kan zijn geweest. En aan de andere 
kant heeft, met name aan de S.D.A.P., de voorlichting der mannen 
van de onderwijspraktijk ontbroken bij de voorbereidingen en invoering

Propagandisten van dit stelsel gelieven wel te bedenken, dat de leus haar 
rking zou kunnen vinden, zowel in de verplicht-katholiekc of verplicht- 
ssioneel-protestanlse, als in de verplichl-neutrale staatschool.
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^oort der Staatskommissie, 
□e invoering der gelijkstelling 2 
schade voor de openbare schot 

geval niet van de grondslag 1 
die van het socialistiese klass

der wet. Het ware de taak van de met haar bevriende Bond van 
Nederlandse Onderwijzers geweest, terstond na 1916, na het uilkomen 
dus van het Rapport der Staatskommissie, een plan uit te werken, 
volgens hetwelk de invoering der gelijkstelling zou kunnen geschieden 
zonder onnodige schade voor de openbare school. Maar deze vereni
ging heeft zich in dit geval niet van de grondslag van het vakbelang 
kunnen verheffen tot die van het socialistiese klasse-, hier het alge
meen belang.

Het laatste deel der mij aangeboden ruimte zou ik willen besteden, 
niet aan de politieke, maar aan de pedagogiese kwestie die ons be
zig houdt. Ik zou dus nu niet als lid der S.D.A.P., maar als onder
wijzer willen spreken. En moest ik als staatsburger de bestaahsmo- 
gelikheid van de biezondere naast de openbare toejuichen, — als opvoeder 
zou ik de eerste niet willen gebruiken. Liever dan mijn bezwaren er 
tegen uiteen te zetten, wil ik in positieve zin trachten werkzaam te 
zijn, en als ideaal beschrijven de door mij voorgestane openbare school.

Dit dan moet zijn de school, die door bemiddeling van haar onder
wijzers de beste bestanddelen van de volksgeest tracht te brengen tot 
het opgroeiend geslacht. Natuurlik is dit opvoedkundig ideaal veel 
moeiliker te verwezenliken door middel van de school, dan het hier 
in de vorige bladzijden verdedigde politieke ideaal. In de staatkundige 
strijd hebben we te doen met partijen, waarin de levensbeschouwing 
van grote groepen op min of meer juiste wijze vorm aanneemt. En 
hier staan we voor de noodzakelikheid, de differentiatie der indivi-

: opvattingen in de school tot haar recht te doen komen. Sommigen, 
ik meen o.a. het Schoolblad, willen dit laatste in plaatselikc zin. 

Prof. Kohnstamm vraagt: „Is het waar, wat thans door de redaksie 
van Het Schoolblad als onweersprekelik feit wordt gesteld, dat de 
school als maatschappelik orgaan geen eigen kleur vertoont, maar 
noodzakelik de kleur van haar omgeving aanneemt?” Het is mij niet 
mogelik, me zulk een milieu-school, een openbare milicu-school, in de 
praktijk voor te stellen en ik zou niet gaarne de taak aanvaarden, 
onze twintigjarige onderwijzers over die scholen te verdelen. Want 
de hoofdzaak in deze onderwijskwestie lijkt mij als in zovele, de onder
wijzer, de man voor de klas. Daarom zoek ik naar een ander middel, 
om de volksovertuiging tot haar recht te doen komen op de openbare 
school. Als ik het noem, vrees ik, dat het zal worden afgewezen om 
z'n eenvoudigheid: ik verwacht n.1. dat de geest van 't volk, ook de 
zich vernieuwende, die een andere schoolorganisatie vraagt, zich als 
vanzelf zal incarneren in het onderwijzerskorps, als een
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Het spreekt vanzelf, dat we bij deze „neutraliteits’-kwestie aller
eerst aan de godsdienst denken. Had Prof. Kohnstamm bij z’n drie 
kentekenen van onze tijd niet een vierde moeten voegen, dat van de 
groeiende religiositeit? Is dit zo, wordt dan het vraagstuk der .neu
traliteit van de lagere school niet opnieuw aktueel door dit verschijnsel? 
Niet dus door een plaatselik verschijnsel, maar door een zich op ver
schillende plaatsen in verschillende graad vertonend algemeen verschijn
sel. Welnu, in alle delen des lands zijn onderwijzers, die in kontakt 
staan met de geest des volks. Laten we vertrouwen hebben in de 
doorwerking van die geest op deze onderwijzers. De weg der penetratie 
mag lang schijnen, hij is inderdaad de kortste, omdat het geestesleven 
des volks de school nimmer zal bereiken zonder het vrije, nict-afge- 
dwongene middelaarschap van de onderwijzer. Terwijl deze verplicht 
kan worden, een zekere hoeveelheid leerstof af te werken, waar men 
hem kan binden met de konkrete banden van verordening, leerplan, 
lesrooster enz., — daar ontsnapt zijn opvoedkundige werkzaamheid 
aan schier ieder toezicht en elke leiding. Beschouwen de ouders dit 
als een kwaad, ze zullen het als een noodzakelike boete hebben te 
aanvaarden voor ’t feit, dat ze hun kinderen niet alleen kunnen op
voeden. Opvoedingswerk is nu eenmaal niet op bestelling naar voorge
schreven bestek uit te voeren. Vertrouwen dus op de inwerking der 
volkziel op die der onderwijzers is noodzakelik, en het enig mogelike. 
Wel kan het kontakt worden versterkt door een goede opleiding, 
een levend schooltoezicht, een ruimdenkende regering, doch onmiddelik 
is hier met .maatregelen" niets te bereiken. Of 
moeten mannen zitten die weten wat de tijd 
een schooltoezicht te scheppen op de openbai 
voorstanders dier school bestaat, en dat de opleiding c 
wijzers in handen brengt van leerkrachten die waarlil 
leven staan, en gevoel hebben voor de ontwikkeling 
Natuurlik zouden onder de onderwijzers eventueel voork 
van opvoedingsdrift moeten worden afgeleid, maar
der mensvorrtiing is vrijheid het hoogste goed. Een vrijzinnig Protestants 
onderwijzer, om een voorbeeld te noemen, mag het mede als zijn roeping 
beschouwen, z'n leerlingen op school nu en dan eerbiedig te doen staan 
voor het Absolute, mits hij — maar dit zou ook met z’n eigen gods
dienstige overtuiging in strijd zijn — zich onthoudt van ’t aanbrengen 
van biezondere, bepaalde Godsvoorstellingen. Een niet-religieus onder
wijzer doet z’n volle plicht, indien hij in z'n klas een sfeer schept a 
die in Thyssen's Schoolland. In de versjes en leesboekjes zij keua
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door W. BANNING.

de tegenwoordige 
;en? Het hangt er 
e eenheid aller vol-

van zeer
. ernst, waardoor iets { 

persoonlike. Eei 
i vrij gemakkelik.
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Zou deze opvatting der lagere-school-opvoeding < 
voorstanders der openbare school kunnen bevredige 
van af, of hun liefde voor de volkseenheid, voor de 
keren, voor mens en mensheid, — en dit is toch het grondbeginsel 
der openbare school — sterker is dan hun behoefte, het particuliere 
inzicht te doen zegevieren in de opvoeding hunner kinderen. Wederom 
zullen ze een offer moeten brengen, nu aan de gemeenschap. Maar is 
de verscheurdheid onder ons mensen niet ook uit zoveel onzer tekort
komingen ontstaande, dat als boete zou kunnen worden gevraagd het 
laten varen van de wens, de geest der openbare school in alle op
zichten te doen zijn die van ons, afzonderlike ouders?

Arnhem, Julie 1929.

T"u de Vereniging „ Woodbrookers in Holland" op het punt staat 
-k’l ontwikkelingswerk voor volwassenen aan te vangen, kan het 
nuttig zijn belangstelling te vragen voor deze poging. Naar onze over
tuiging is dit werk opgegrocid uit een innerlike ontwikkeling der ver
eniging, en kan het voor de kuituur van ons volk van enige betekenis 
worden.

Een enkel woord over de voorbereiding i
De Woodbrookersvereniging stelt zich ten doel de versterking en 

de verrijking van het godsdienstig leven in den geest van het Engelse 
Woodbrooke-Settlement. Deze laatste woorden zijn niet van scherp 
>mlijnde betekenis; men zou er over kunnen twisten, wat de geest 
van Woodbrooke-Settlement is, ook de vraag kunnen opwerpen of deze 
geest in de loop der jaren geen wijziging onderging. Ik zeg er nu al
leen dit van: dat de Hollandse vereniging zich kenmerkt door een 
ondogmatiese, persoonlike godsdienstigheid, die zich van een sociale 
roeping bewust is. In de ruim 20 jaren van haar werkzaamheid heeft 
zij een sfeer weten te scheppen, die de mogelikheid heeft bewezen 
van bevruchtende invloed van zeer uiteenlopende inzichten en over
tuigingen, een openheid en ernst, waardoor iets gegroeid is van een
heid met behoud van het eigene persoonlike. Eenheid, die aan diffe
rentiatie niet toe kan komen, is vrij gemakkelik, maar troebel en
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onvruchtbaar; eenheid, door differentiatie heen gewonnen, is de moeite 
van strijd meer dan waard. Zo heeft men in de Woodbrookerskring 
gemeend, iets van waarde te bezitten voor het religieuze leven van 
ons volk. ■)

In de laatste jaren drong zich telkens de gedachte op: biedt dit 
eigene niet een bij uitstek geschikte achtergrond voor volksontwikke
ling in ruimeren zin? Resultaat van besprekingen over deze gedachte 
was, dat een zomerkursus van het jaar 1927 geheel gewijd is aan dit 
onderwerp. Professor Casimir sprak er, thcorcties en vanuit de peda
gogiek, over Schepping en Ontwikkeling, Mcj. Hcrmien van der Heide 
en Mej. Mansholt prakties over het voorbeeld der Deense Volks
hogescholen en Behoefte aan en voorwaarden tot volksontwikkeling 
op het platteland, terwijl prof. H. T. de Graaf, voorzitter der ver
eniging, konkreet de vraag beantwoordde: ligt er voor de Wood- 
brookers een taak in het ontwikkelingswerk en zo ja, hoe moet die 
worden aangepakt.

Het is in het verband van 
eerste orienteerende kursus te zei 
van het verdere werk gelegd. Dit 
Allereerst kwam er in 1928 
een kursus voor, gewijd aan 
tracht daar personen samen te brer 
prakties met ontwikkelingsarbeid' b 
niet alleen wat er in ons land gel  
gedachtenwisseling over elkanders methode en beginselen te bevor
deren. Vertegenwoordigers van studentenbonden, jeugdbewegingen, 
volkshuiswerk, Landbouwhuishoudonderwijs, het werk der buurthuizen 
en dorpshuizen, leeszaalwerk, volksuniversiteiten, clubhuis en misschien 
nog wel meer, vertelden er van hun ervaring — botsingen van in
zichten bleven niet uit, waren nodig en gewenst, en verruimend. De 
kursus in ’29, die op het oogenblik dat dit artikel geschreven moet 
worden, nog enige weken in het verschiet ligt, zal zich vooral bezig 
houden met de vragen van Leiding en leiders voor het ontwikkelings
werk in verband met sociale en geestelike milieus. Er is nog niet te 
zeggen, wat er van deze ontmoetingsgelcgenheid van werkers aan volks
ontwikkeling worden zal; wel kan men zeggen, dat het nog wat teveel 
aan het toeval is overgelaten wie elkaar ontmoeten in Barchem, dat 
het geheel dus te fragmentaries en willekeurig was; maar ook, dat 
Barchem blijkbaar een geschikte grondslag biedt, waarop mensen van 
uiteenlopende overtuiging met elkander verrijkend kunnen samen zijn.

>) Een brochure ,Dc Barchem Beweging ", uiig, de Tijdstroom, Huis ter Heide, 
licht over karakter en organisatie der Vereniging nader in.
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De tweede weg, die wordt ingeslagen, is die van de Internaten, 
waarover dit artikel verder handelt. Wij hadden gehoopt, nu reeds 
op grond van enige ervaring te kunnen spreken; het voor Februari 
van dit jaar uitgeschreven internaat moest door de barre koude worden 
afgeschreven. Tans echter is het speciaal hiervoor ingerichte huis, 
„Heidehof” voorzien van centrale verwarming, gereed en zijn wij van 
weersgesteldheid niet meer af hankelik. Van 23 September tot 19 October 
van dit jaar worden thans 2 veertiendaagse internaten gehouden voor 
de jonge vrouwen van het platteland. Wij rekenen daarbij op deel
neemsters, die Lagcr Onderwijs genoten en misschien door Landbouw- 
huishoudonderwijs of op andere wijze het verlangen naar meer ont
wikkeling koesteren. Bij de opzet hebben wij ons laten leiden door 
de volgende overwegingen:

lo. Zeer nadrukkelik moeten deze internaten afzien van het brengen 
van vakkennis of vakbekwaamheid; daarvoor zijn de bestaande scholen 
en kursussen 'de aangewezen instituten;

2o. elk internaat moet zich richten op een bepaalde groep der be
volking; meisjes en vrouwen die op de boerderij werken, hebben andere 
vragen en behoeften dan zij, die het dageliks leven slijten in een fa
briek ; de eerste zouden zich onder meisjes uit de grote steden niet 
op haar plaats voelen;

3o. men moet aansluiten bij wat is •— en vooral op I 
land is nog heel veel moois, dat zowel door onkunde als 
keerde waardering verloren dreigt te gaan. Men ziet, om 
te noemen, de konfektie-meubelen van de stad, lelik, goedkoop 
slecht, de prachtige en degelikc oude meubelen verdringen ■— 
plattelanders zelf menen meer dan eens 
bevorderen;

4o. de leerstof moet zich richten op het eigen leven, en 
neemsters verrijkt tot het eigen leven terugvoeren. De bedoeling kan 
dus niet zijn, de plattelanders in te leiden in de stadskuituur en ze een 
zekere ontevredenheid of geringschatting voor het eigene bij te brengen. 
Hoe men over wijzigingen van de maatschappij moge denken, het zal 
wel vaststaan, dat een plattelandsbevolking, die de grond bebouwt 
en veeteelt beoefent, onontbeerlik is. Het begrijpen van de eigen om
geving, de eigen kuituur en haar waardevolle elementen voor heden 
en toekomst, kan iets bijdragen tot het levensgeluk en het zelfgevoel 
onzer plattelandsbewoners. Het 
internaten heeft men in verschil 
aan den lijve ondervonden: men 
den uit hun omgeving, en maakt ze 
in terug te laten keren.
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Deze overwegingen hebben de leerstof (die voor een 14 daags inter
naat als waarmee wij aanvangen, zeer beperkt is) bepaald. Er zal 
worden gehandeld over het goed lezen van goede boeken; waar dit 
eerste internaat alleen voor vrouwclikc deelneemsters, de a.s. vrouwen 
en moeders van een belangrijk deel van ons volk is bedoeld wordt, 
gesproken over kinderspel en kinderwerk, ook over het innerlik leven 
van kinderen in hun verschillende verhoudingen tot vader, moeder, 
school, kameraadjes; de inrichting van goede, eenvoudige en mooie 
woning staat op het programma, terwijl in gemeenschappelike zang 
het oude volkslied tot nieuw leven kan worden gewekt; enkele hoofd
stukken uit het prakties ekonomies leven worden behandeld, en voor 
een tweede internaat ook iets uit onze geschiedenis na 1886 en hy
giëne — alles gericht op de levensverhoudingen van onze plattelands
bewoners (grote dorpen en kleine steden mee inbegrepen).

Mogelik zal menig lezer zich afvragen: waarom op dit programma, 
opgcsteld door een uitgesproken godsdienstige vereniging, geen gods
dienstig onderwerp? Het kan de bedoeling van de Woodbrookers- 
vereniging nooit zijn, enige godsdienstige overtuiging op te dringen 
noch ook haar eigen karakter te verdoezelen. Zij hoopt, dat op de 
door haar te openen internaten personen van zeer uiteenlopende gods
dienstige overtuiging zullen samenkomen, zij rekent daar op — daarom 
wordt de Zondag b.v. vrij gelaten, kunnen de deelneemsters naar eigen 
inzicht de dag besteden, is er geen speciale godsdienstoefening in „Heide- 
hof" —; maar daarnaast weet zij uit haar ruim 20-jarige arbeid, dat 
er een opvoedende en verrijkende omgang mogelik is bij verschil van 

. overtuiging. Zullen de internaten werkelik ontwikkeling brengen, aan 
verschillende bevolkingsgroepen, dan geen godsdienst als leerstof. Wèl 
als achtergrond en belijdenis, die de omgang der mensen beïnvloedt 
en draagt; wfel aan het begin van de morgen een kwartier van wij
ding: samen een lied zingen, samen luisteren naar het voorlezen van 
een stuk gewijde of andere literatuur, samen zich openstellen in eer
bied ; wèl ook aan het einde van de dag op dezelfde wijze een af
sluiting. Voor het overige, misschien wel cens het belangrijkste, valt 
er niets te regelen, niets te schematiseren — de omgang van deel
neemsters en leidsters, de persoonlike gesprekken kunnen tot het in
gaan op vragen en moeilikheden de beste gelegenheid bieden.

Enkele opmerkingen over de uitbouw van dit ontwikkelingswerk 
mogen nog worden toegevoegd. Voor de eerste proef hebben wij een 
min of meer willekeurige keus gedaan: plattelandsbevolking, vrouwe- 
like deelneemsters, twee maal veertien dagen, beperkte leerstof. Men 
zou natuurlik ook anders hebben kunnen kiezen. Het ligt wel in de 
bedoeling, bij de uitgroei van het werk, ook aan andere bevolkings-
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op dit

ding en
ons volks

en Volksontwikkeling 
door JULIUS HIJMAN.

groepen te denken; de duur der internaten te verlengen tot drie maan
den, en dan de leerstof uit te breiden (twee belangrijke gebieden zijn 
b.v. het verenigingsleven en de sterrenhemel). Ik heb in deze schets 
telkens zich opdringende theoretiese en praktiese vragen opzettelik 
laten liggen, maar hier moet ik toch wel twee zeer belangrijke altans 
noemen. De eerste is die der coëducatie. Wij hebben daaromtrent nog 
geen principiële beslissing genomen; het nu alleen toelaten van vrouwe- 
likc deelneemsters beoogt alleen de eerste proef de beste kans van 
slagen te geven. De tweede is de vraag naar de finantiën. Ook wan
neer f 25 voor veertien dagen niets meer is dan kostprijs, spreekt het 
wel vanzelf, dat dit bedrag omlaag moet, zal er van bereiken van het 
volk sprake zijn en er van een drie maanden durend verblijf iets komen. 
Intussen: moeilikheden zijn er om overwonnen te worden. Dit nieuwe 
werk wordt tans door de Woodbrookersvereniging aanvaard in ge
loof; het buitenland ging ons voor met volkshogeschoolwcrk, dat een 
rijkc zegen heeft afgeworpen voor de geestelike kracht van het volk. 
Wij zullen de leuze van „algemene ontwikkeling", die vervlakt en 
naar zijn 19e eeuwse inhoud niet bijster aantrekkelik is, zeker niet 
aanvaarden — maar er blijft een heel groot en mooi ontwikkelings
werk over, dat moeiliker en dieper is: de ontwikkeling van de Mens 
in de levensverhoudingen waarin hij zijn plaats heeft. Wanneer men 
het Barchemse pogen vanuit dit gezichtspunt wil zien, is ook duide- 
lik dat religie daarbij wel een rol spelen moet; immers bij het ant
woord op de vraag, wit er de mens ontwikkeld moet worden, spreekt 
de religie een beslissend woord. De dikwels bedorven verhoudingen 
en verwrongen inzichten die er speciaal in Holland over deze dingen 
bestaan, mogen ons niet beletten eerlik dit verband tussen ontwikke
lingswerk en de religie uit te spreken.

Mogelik is er na enige jaren praktiese arbeid, aanleiding om 
werk terug te komen. Voor het ogenblik moge de bovengegeven 
schets volstaan, om iets van bedoeling en opzet uit te drukken. De 
arbeid zelve vinde zijn plaats in ons volksleven.

T~\e volgende regels zijn aan de Deutsche Kamermusik Baden-Baden 
U 1929 gewijd en beoogen de belangengemeenschap van de heden- 
daagsche muziek en de Volksontwikkeling aan te toonen.

Het is van algemeene bekendheid dat ons muziekleven in geen enkel
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misten
i narei)

;ecomponeerde be- 
: interpretatie eens 

:h novum wordt 
i aesthetisch 
een film, die 

een groote aan
is, behoeft geen nader betoog. De te 

deden eenige interessante con- 
was, dat het vraagstuk der saam- 

toon zich in dezelfde gedaante voordoet als

men haar redelijkerwijs mag 
en het publiek hun onderling

opzicht meer voldoet aan de eischen die 
stellen. Dit komt doordat de muziek 
contact — conditio sine qua non —• hebben verloren. De oorzaken 
zijn niet ver te zoeken. De muziek is in de laatste 20 jaar wegen 
ingeslagen die voor den leek moeilijk te volgen zijn. Daarbij komen 
materieele factoren: de radio en de grammophoon hebben het con
certbezoek tot een minimum gereduceerd, en vervangen ook vrijwel 
het zelfspelen thuis; dan een verderfelijk vrijkaartensysteem, en mis
schien ook een grootere hang dan vroeger naar amusement. Hoe komen 

de crisis te boven? Het antwoord luidt: langzame, maar stelsel- 
;eneratic van het publiek, opnieuw aankweeken van een muziek- 
hap, beinvloeding van de massa in didactischen zin, dus een 
dat synoniem is en een onderdeel uitmaakt van de Volks-

matige regeiiei 
amateurschar» 
een werk ciat 
ontwikkeling.

De nobele ijver, de volharding en het idealisme, die iedereen moet 
bezitten, die bet met de volksontwikkeling ernstig meent, wil hij zich 
niet laten ontmoedigen door de apathie en de wansmaak der massa, 
hebben ook de organisatoren van dit muziekfeest (de componi: 
Paul Hindemith en J.osef Haas, en de intendant Heinrich Burkh, 
bezield toen ze het programma samenstelden.

Immers alle uitvoeringen bevatten elementen die ook voor de volks
ontwikkeling uiterst dienstbaar zijn: de klankfilm, de radio, de huis
muziek en de school- en vereenigingsmuziek.

Vanzelfsprekend was het muzikale gedeelte in het bioscoopbedrijf 
niet aan de aandacht van deze wakkere groep duitsche musici ont
gaan. Dat bij de eerste de beste liefdesscene een symphoniegedeelte 
van Mozart of potpouri van Wagnerbrokstukken gespeeld wordt, heeft 
van muzikaal standpunt uit nooit iemand au sérieux genomen, behalve 
de musici die het voor hun brood moeten spelen en er dan ook onder 
lijden. Doch een geheel nieuwe situatie is geschapen door de verschijning 
van de klankfilm, die het mogelijk maakt speciaal g< 
gcleidingsmuzieken in een zoo goed mogelijk verzorgde 
en voor altijd vast te leggen. Het nut van dit techniscl 
nu nog gelukkig ondersteund door het streven naar een 
waardevolle film, dat meer en meer baan breekt. Dat < 
èn optisch èn muzikaal een artistiek niveau inneemt, 
winst voor de volksontwikkeling 
Baden-Baden vertoonde klankfilmen 
clusies aan de hand. De belangrijkste 
hoorigheid van beeld en 
in de opera die van woord en toon.

De muziek, die Paul Hindemith schreef bij de fantastische film
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„Vormittagsspuk” toonde, hoe brillant zij ook was, geen enkel over
tuigend kenteeken ook werkelijk bij de getoonde film te behooren. 
Beter slaagde Darius Milhaud in een luchtig, met populaire melodieën 
doortrokken muziekje bij een Parijsche groteske van Cavalcanti.

De tweede avond was nog duidelijker op de volksontwikkeling 
ingesteld. Zij bood „muziek voor liefhebbers”. Uitgaande van de (stellig 
juiste) fundamenteele overweging dat de beste vorm van muziekbelevcn 
niet die van hooren maar die van zelf spelen is en dat de huismuziek, 
in handen van ontwikkelde dilettanten, de basis van ons reproductieve 
muziekleven behoort te zijn, hadden de organisatoren de inzending 
voor huis-kamermuziek en voor school- en vereenigingsensembles open
gesteld. De instrumentale bezetting voor deze soort van muziekstukken 
was hiermede bepaald: hoofdzakelijk strijkers, minder blazers, voorts 
vermijding van technische moeilijkheden en van een gecompliceerde 
factuur. De uitvoering, voor een publiek van grootcndeels vak musici, 
was geheel aan dilettanten uit Baden-Baden en Stuttgart overgelaten. 
Zeker waren de prestaties niet vlekkeloos, doch het streven is rationeel 
en daardoor sympathiek. Wat daarbij compositorisch geboden werd — 
de beste bijdragen waren van den Deen Jörgen Bentzon en van Alois 
Pachernegg — was altijd nog „modern” en gecompliceerd genoeg — 
blijkbaar is het klankidioom van onzen tijd niet met enkele cerebrale 
overwegingen te verdringen, hetgeen slechts pleit voor zijn echtheid.

De derde en grootste factor in de Volksontwikkeling/de radio, was 
het agens intcllectuale van twee uitvoeringen. In Duitschland streeft 
men doelbewust naar een beter niveau in de radio. Eenerzijds trachten 
de technici naar vermogen verbeteringen in de klankoverbrenging aan 
te brengen, anderzijds zitten ook de musici niet stil en onttrekken 
zij zich niet aan de problematiek die de radiomuziek, blijkens de er
varingen van de laatste jaren, stelt. Deze zijn tweeledig; stilistische 
en muziektechnische. In stilistisch opzicht voelt de radio zich verplicht 
de gemiddelde mentaliteit van den toehoorder te weerspiegelen. Bert 
Brecht en Lion Feuchtwagger, twee in Duitschland bekende letter
kundigen, schreven teksten voor radio-cantates, waarvan de eerste 
realistisch-episch, de tweede satyrisch was. Een andere tekst, van 
Ernst Toller, was pessimistische stemmingspoëzie. In muzikaal opzicht 
was de doelstelling geboden zich in de keuze der instrumenten aan 
te passen aan de eigenaardigheden van de mikrophoon, die, gelijk 
bekend, niet alle instrumenten even rechtvaardig vertolkt. Men was 
dus aangewezen op meer blazers, minder strijkers, doorzichtige factuur, 
driestemmig vrouwenkoor. De meeste eer hierbij behaalden Hans Hum- 
pert en de Pool Jerzy Fitelberg. De cantate van Brecht, muziek af
wisselend van Hindemith en Kurt Weill, die de oceaanvlucht van
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te doen

Van van Alphen tot Remarque. 
(Een Spiegelbeeld der School)

sop vattingen der school wil leeren kennen, -ziet 
scherp, weerspiegeld in de letterkunde.

nu bereikt ivil worden, mag slechts gekeken

Lindbergh verheerlijkt, had veel succes en werd later nog eens in concept
vorm herhaald. Deze herhaling was niet willekeurig, zij ging weer 
van een bepaalde gedachte uit. Namelijk werd de rol van Lindbergh 
gezongen door iemand op het toonccl, die de radio-luisteraar voor
stelde. Dit sproot nu voort uit de wensch om het publiek in het mu- 
sicecren actief te laten deelnemen: de luisteraar, thuis gezeten, met 
een notentekstboekje voor zich, zingt de partij van Lindbergh voor 
zijn eigen genoegen, terwijl het zendstation alle andere partijen levert. 
Deze gedachte, die stellig groote didactische waarde bezit, heeft ge
voerd tot de zgn. gemeenschapsmuziek, die in Duitschland ingang vindt. 
(Hetzelfde principe werd in 1920 al eens toegepast bij de opvoering 
van Romain Rollands revolutiestuk Danton in het Grosse Schauspielhaus 
in Berlijn, waar de acteurs, die de publieke tribune in de groote ge- 
rcchtshofscene moesten vullen, onder de toeschouwers zaten en van 
daaruit speelden). Aan het collectieve musiceeren was het laatste con
cert gewijd met een „LehrstUck” van Brecht en Hindemith, waarvan 
de tekst populair maar suggestief het gebrek aan gemeenschapszin 
en menschelijke hulpvaardigheid aan de kaak stelt en de muziek het 
publiek activeert door af en toe een door een tooverlantaarn gepro
jecteerd notenbeeld te laten meezingen. Duidelijk kwam daarbij het 
enorme verschil in geestelijke positie tusschen literatuur en muziek aan 
het licht: men vergelijke eens het maatschappelijk gehalte van de literaire 
en de muzikale collectiviteitspraktijken.

T7 en paar bladzijden uit lm Westen nichts Neues zijn de aanleiding
✓ geworden tot dit betoog. Ik keek er weer door in den spiegel, 

waarin ik reeds sedert langen tijd het beeld had waargenomen, erin 
geworpen door boeken voor kinderen, jongeren, volwassenen. Door 
wat ik van Remarque las, kwam ik er vanzelf toe een greep te duo 
in het verschillende materiaal. De bladzijden uit het genoemde aan
grijpende werk vormen echter het slot van mijn beschouwing, zoodat 
ik ze dan pas weergeef.

■Wie de opvoedingsc 
ze, en soms bizonder :

Voor het doel, dat
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meegedeeld:

Daar slaat de klok, de heilige bel. 
Die ons van 't leeren verlossen zei;

Meester mag
’t Is al t 

Moeder heeft de
't Zal niet lang

Meester laat de school uitgaan;
Ik heb mijn plicht zoo wel gedaan. 
Met lezen en met schrijven;
De meester begon te kijven, 
Hoe langer dat de meester kijft, 
Hoe langer dat de pen dan schrijft.

5 ik naar huis toe gaan: 
twalef uren!

pap al gaar, 
meer duren.

worden naar
van af het eind der 18e

Dan pas begint de school 
worden en voor 
geschreven, nauwelijks 
tusschen litteratuur

De studies van 
land en de boeken 
nog naar verwezen moet worden. Wat zij meedeelen, 
ons land in het algemeen. Zij kenschetsen de r 
van de landen, waar de cultuur het verst geve

Hoe de kinderen reageerden op de school v< 
en daarvoor, wij weten het niet.

In de Nederlandschc Baker- en Kinderrijmen, verzameld door 
Dr. van Vloten, vinden wij deze verzuchtingen:

Meester mag de school uitgaan? 
't Is al ellef uren, 
’t Kan niet langer duren. 
Achter op het latje 
Spelen ze billegatje,

Achter op het kerkhof. 
Slaan ze Pietje zijn kopje of; 
Heel of, half of,
’t Kopje van het halsje of.

het beeld, zooals het waar te nemen is in sommige boeken 

een integreerend deel der opvoeding te 
dezen tijd is er van boeken, speciaal voor kinderen 

sprake. Er werd geen onderscheid gemaakt 
voor den opgroeienden en den volwassen mcnsch.

b.v. ter Gouw en Schotel over de scholen in ons 
er gebruikt zijn te bekend, dan dat er speciaal 

geldt niet voor 
opvoedkundige stelsels 

zorderd was.
van de achttiende eeuw
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>g, om
> die vraa 
het kim

i deze versjes van de onbe- 
>ede verstandhouding tusschen

vroolijkheid past aan de jeugd. 
Die leerzaam zich betoont, 
naarstigheid, die kinderdeugd. 
Wordt altoos wel beloond.

A, b, c, d, e, f, g, 
Meester die jongens brengen knikkers mee. 
Drommelsche jongen, je mag niet klikken. 
Anders krijg je zeven tikken. 
Zeven tikken met de plak. 
Hoor je, leelijke klikkenzak?
Zeven tikken met de tang, 
Meester ik ben voor jou niet bang.

op te staan, 
heen te gaan.

Mijn geest getuigt om 
Mij om te keercn, en

Van overmatige schoolvreugde getuigen 
kende „dichters" niet en van een goede 
meester en kind ook het volgende niet:

dat beeld 
tag wordt 
id in zijn

De bovenstaande versjes hebben beteekenis voor dengeen, die de 
waarde der opvoeding ook wil leeren kennen in de wijze, waarop 
kinderen erop reageeren.

Een gansch andere toon klinkt natuurlijk in de Kleine gedichten voor 
kinderen door Mr. Hieronymus van Alphen. Wij zijn gewend, het 
geestige betoog van de Genestet genietend, onzen kinderdichter uit 
de achttiende eeuw wat al te veel als zoodanig spottend te lezen. 
Wij doen hem daar onrecht mee, omdat hij bekeken moet worden in 
het licht van zijn tijd. En daarin komt hij scherp uit, omdat hij be
grepen heeft, dat er verschil is tusschen lectuur voor een kind en een 
volwassene.

Hij is daarom een groote kindervriend. Een kinderkenner echter 
niet. En zijn gedichtjes zijn daarom kostelijke illustraties voor de 
opvattingen en het inzicht van zijn tijd. Wanneer zij alle waarde als 
kindergedichtjes verloren hebben, zullen zij nog van historische betee
kenis zijn voor het beeld van het achttiende-eeuwsche-opvoedingsstelsel 
er in weerspiegeld.

Het past niet in het kader van deze beschouwinf 
der gedichtjes in zijn geheel weer te geven. Alleen op 
het antwoord gezocht: hoe dacht zich van Alphen 
verhouding tot school en meester?

In een van de gedichtjes, welken den bundel openen, verzucht een 
jongetje:
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Geen geld bekore 
Maar heiligheid

De wijsheid is het 
H et sieraad

Ik mag er 't onderwijs 
Van wijze meesters hooren.

en schrijven verschaft mij vermaak, 
verruil ik voor boeken I 

miin nrenten mijn tijdverdrijf zoeken;
. zijn deugden, naar welke ik haak.

er werd

Dan jubelt een

Maar is ’t ook zoo met Flipje niet? 
Ja; had ik nimmer slaag te vreezen, 
’k Zou zelden in mijn boeken lezen. 
En dat geeft vader veel verdriet.

Mijn lessen wil ik leeren. 
Mijn meesters wil ik eeren. 
Dan word ik haast een man.

Ik loop naar school, zei Kees, die les is zeker goed.

ons jong gemoed, 
en deugd, 

noodigst goed, 
van de jeugd.

Een andere jongen houdt van 
geboren, drank en spijs heeft en:

Een Keesje, dat voor ’t eerst naar school zou gaan, ziet zwaluwen 
.zweven", — het is kostelijk naar het achttiende-eeuwsch-oudachtig 
toegetakelde kereltje te kijken in de uitgave met de oude prentjes, 
die ik heb, — en het joggie wilde liever als die vogels spelen, maar 
na het wijze vermaan van een man, „die zich op straat bevond”, be
keert Keesje zich subiet en het versje eindigt met de woorden:

Het lezen
Mijn hoepel, mijn priktol 
Ik wil in mijn prent?" ~i 
’t Is wijsheid, 't zij 1

Een Flipje ziet, dat zijn tol slechts gaat, door den zweep gedreven. 
Hij wil daarom ander speelgoed, maar het jongetje biecht in zelfkennis:
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Ag-

irbeeld jongetjes

dan het Duif

i opvoe- 
'ruk. Een 

kruk. Het 
:ltje...

e leert

Eenzaamheid is voor de 
Een broekeman leeraart

van Alphensche kinderen iets bekorends. 
aan vriendjes:

Die vermaak heeft in het leven,
Heeft geen eenzaamheid te vreezen.
Maar is altoos weltevreên.

eenzaamheid te zijn gedreven.
een opvoeding en een school, die met het werkelijke kind 

te we zien weerspiegeld in het boekje van 
er in de gedichtjes dat arme gevangen 

angstig (ladderen, voorbeeld van leer-

Het meest typecrende gedichtje voor het spiegelbeeld van 
ding en school bij van Alphen is misschien De Vogel op de Kr. 
jongetje heeft een sijsje gekocht, vastgebonden aan een 
kereltje raakt bijna aan het schreien.... niet over zijn arme vogel 
maar, omdat het gevangen diertje al zoo goed heeft leeren vliej 
zijn gevangenschap, zoodat de jonge eigenaar zich afvraagt: Wie ■< 
er beter, hij of ik ?

De kindergedichtjes van van Alphen stellen als voorbeeld jonge 
en meisjes, die doen en handelen, als hadden zij reeds door de 
varing vruchten der wijsheid kunnen plukken en verorberen. Zij ceren 
hun meesters, zij ruilen hun speelgoed voor boeken. Toch schijnen zij, 
volgens de bekentenis van dat eene jongetje, met klappen naar hun 
boeken en

Het zijn een opvoeding er 
geen rekening hielden, welke 
van Alphen. Als symbool is 
vogeltje, dat in zijn pijnlijk en 
gierigheid moet zijn voor de kinderen.

Van Alphen is de uitnemende mensch, die niet het kind gadeslaat, 
maar het ziet door den bril van eigen wijsheid en het naar die wijs
heid voeren wil in vasten greep.

Die opvatting in het kinderboek is niet achttiende-eeuwsch alleen, 
en niet alleen Hollandsch.

Wij vinden ze gehuldigd o.a. in twee merkwaardige boeken 
auteurs der 19c eeuw, in Greta Reinwald’s eerste schooljaren van 
nes Sapper, en Jongensleven van Edmondo de Amicis.

In chronologische volgorde heb ik ze niet genoemd, want het Ita- 
liaansche boek is later geschreven dan het Duitsche, en is van machtiger 
inhoud.

Beide werken koos ik ter illustratie van de school en opvoeding 
van dezelfde beteekenis als die, bij van Alphen weerspiegeld, omdat 
èn Agncs Sapper, èn de Amicis als onze Hollander waarlijk niet de 
eersten de besten zijn, en alle drie door geestdriftig idealisme be
zield werden.

Hoe is de school bij Agnes Sapper geteekend, welke bezocht wordt 
door de kleine Greta Reinwald I
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argeloos

anders 
zeggi 
heb,

; van het
[welk het

;aat of de
j me, en

in de hand.
Doch ook voor 

meester den stok.
Zóó begint een der hoofdstukken:
„Wat kennen jullie vandaag je tekst toch slecht/' riep de meester; 

„zeggen jullie hem nu nog eens allemaal tegelijk op en wie hem dan 
niet alleen kan, die zal het voelen!” Bij deze woorden zwaaide mijn
heer Schilt heel onheilspellend met zijn stok. Alle kinderen zeiden nu 
in koor den tekst op: „Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij 
zult vinden; klopt en u zal open gedaan worden."

Bij de bedreiging blijft het niet voor
„de een kwam in de war door den 
boozer, de stok kwam steeds vaker i 
steeds algemeener." De stok wordt dan door 
gestopt, als de meester niet op zijn wapen

De vader uit het boek en het hoofd der 
zijn dan deze steeds ranselende meester en 
hun liefde voor kinderen, veroordeelen echter niet die 
Want de vader zegt tot 
waart, dan zouden jullie

en je ook verder zoo
;gen moest: „Het gaat alles veel beter,
u, en dus schaf ik mij geen nieuwen

de hummels, want, volgt er: 
i ander, de meester werd steeds 
neer en een luid geschrei werd 

een der jongens weg

school, die verstandiger 
meer wijsheid putten uit 

— ,/_t die ranseltnethode. 
zijn dochtertje: „Als jullie flinke kinderen 
voor morgen je tekst veel beter leeren dan 

voorbeeldig gedragen, dat jullie meester 
sinds ik geen stok meer 

meer aan.”

In De Vrouw, October 1918, schreef ik naar aanleiding 
bock, een artikel, waarvan ik nu weergeef dat gedeelte, heb 
licht laat vallen op de school, zooals zij zich aftcekcnt in het verhaal.

Het heldinnetje uit het werkje, gaat voor het eerst naar school. 
De vader zegt ernstig: „op school mag je noch zitten, noch staan, 
noch komen, noch gaan naar eigen lust, maar je moet je aanstonds 
en in alles richten naar den onderwijzer."

Niet om af te schrikken beschrijft de vader aldus de school, waar 
hij zijn dochterje naar toe zendt. Geen oogenblik komt hij in woorden 
of daden er tegen op, dat de dreumes van de vrijheid den dwang 
tegemoet gaat. Die dwang is er in de scholen, door Agnes Sapper 

en dus naar waarheid geschetst. Als een heel klein, arm 
na acht dagen nog geen lei heeft meegebracht, wordt zij af

gesnauwd door den onderwijzer. Het stakkerdje klaagt aan haar 
vriendinnetje, dat haar vader uit armoede geen lei Aan koopen en zij 
schreef: „O, de meester zal mij iederen dag slaan."

Denkbeeldige vrees is dit niet, want als de meester onderzoeken 
gaat of de peuter haar lei heeft, lezen wij: „Kom jij eens even hier 
bij me, en breng je lei mee," en terwijl hij dat zei, nam hij zijn stok 
al ’ ’
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— -,ie«ele 
leeren, dat 
strijden ter wille

e opvattingen, door de Duitsche schrijfster 
;k onder woorden gebracht, ten grondslag 

den Italiaanschen schrijver, eveneens voor

nu het Jongens-

En als het hoofd der school den jongen onderwijzer, die de teksten 
in de peuters ranselt, bij zich laat komen en hem den teruggebrachten 
stok geeft, zegt hij alleen: „En dan nög iets mijnheer Schilt; hier is 
uw stok, spaar dien maar een beetje, dat u niet zoo gauw een nieuwen 
hoeft te koopen, hij ziet er al erg gebruikt uit!"

Noch de liefhebbende vader, noch het verstandige schoolhoofd 
achten dus dien stok uit den booze. Op de schouders der kinderen 
wordt de taak gelegd den stok overbodig te maken! Aan den jongen 
man wordt slechts de raad gegeven den stok te sparen I

Later gaat het meisje naar een stadsschool. De kinderen moeten 
daar, als zij binnen komen, niet alleen groeten, maar ook een buiginkje 
maken voor de onderwijzeres. Wel dus worden de woorden van den 
vader bewaarheid, dat er in de school slechts gestaan en gegaan mag 
worden, zooals de onderwijzer het wil. De leerlingen worden er be- 
heerscht door slagen en afkeuringen. Een fout der volwassenen wordt 
er nooit bekend of in haar gevolgen voor de kinderen ongedaan ge
maakt. Zoo redeneert een andere onderwijzeres, die toch ook volgens 
het boekje tot de verstandigen moet gerekend worden: „Ik zie, dat 
je toch wel ijverig bent geweest.... afkeuringen kan ik niet meer 
uitvegen, dat gebeurt nooit, nooit ofte nimmer, ook niet, al waren zij 
niet verdiend."

Zoo schetst in dit boekje de dwingende gezagsschool zichzelf....!
Maar nog andere opvattingen huldigt deze school of dit scholen

stelsel. De kinderen concurreeren er tegen elkander. Zij vechten met 
elkaar om de beste cijfers, de hoogste plaatsen. Als de kleuters naar 
een volgende klasse overgaan, krijgen zij rangnummers. De zevenjarige 
Greta Reinwald is dolgelukkig, omdat zij bevorderd wordt met no. 4. 
De scholen, door Agnes Sapper geschetst, weerspiegelen dus wel den 
tijd, dat gehoorzamen dwingen beteekent en leeren, dat niets dan een 
zich ontwikkelen moest zijn, ontaardt in een strijden ter wille van de 
eerzucht.

Tot zoover wat ik in 1918 in De Vrouw schreef!
Waarom moet, volgens de lijn van mijn beschouwing, 

leven van Edmondo de Amicis behandeld worden?
Omdat veel van dezelfde 

argeloos in haar kinderboek 
ligt aan het werk van 
kinderen bedoeld.

Laat mij echter eerst nadrukkelijk verklaren, dat ik voor Jongens
leven groote liefde en waardeering voel. Er gaat door dat boek een 
adem van barmhartigheid voor al wat lijdt en zwak is, een vurig 
idealisme vlamt door alle bladzijden heen. De Amicis ziet de school
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enkel door het woord.
gebroken, heel wat jaren later 
iuid, die door de daad krachten

aan het 
verhaal

toen de 
en alles 

i achter den 
rt zijn vurig

in haar tijd, 
welke

'allen behandelt het een jongen 
logsmoed onderscheidt. Doch tc 
; de groote tijd van Garibaldi
Italië één rijk werd, pas

; midden in. Dit verklaart

een orde- 
en zijn 

i onervaren jongen 
zielige, stumperige

van de Amicis, dat in
i als handhaver der orde optreedt 
bedreigt, als zij het den 

lastig maken, dat hij als een 2

als het machtige middel ter volksopvoeding en ter volkseenheid. Het 
is de eenheidsschool in de beste beteekenis van het woord. Geen 
geloofsverschillen brengen scheiding. Arme en rijke kinderen zitten op 
de schoolbanken naast elkaar. Jongensleven behoort tot de nobelste 
boeken voor kinderen geschreven en daarom is het ook voor vol
wassenen bestemd, als elk goed kinderverhaal.

Maar juist, omdat het van zoo bizondere beteekenis is, wordt de 
school het ook, die er in geschetst wordt.

Ook zij staat als de Duitsche van Agnes Sapper ii
Dat verklaart de chauvinistische vaderlandsliefde, 

boek ten grondslag ligt. Op de school wordt elke maand 
verteld en in de meeste gevallen behandelt het een jonj 
volwassene, die zich door oork ' . . . — .
Amicis zijn boek schreef, lag 
wat er aan vooraf ging, voor 1 
schrijver of hij stond er nog 
patriotisme.

Ook in de school, door hem óf 
ïzien, strijden de leerlingen 
remonieele prijsuitdeelingen 

er in de kinderen het onkruid van naijver op.
jenblik begrijpen de onderwijzers, dat het stelsel, door hen 
die giftige plant moet doen opkomen. Ook hier wordt op 

voor de fouten, die het 
en wat dies

naar waarheid geschetst, óf idea- 
ora prijzen, medailles, rangnum- 

ngen hebben er plaats.
cinderen het onkruid van naijver 

de onderwijzers, dat het stelsel, door

listisch gez 
mers. Cert

Natuurlijk schiet
Geen oogt 
gevolgd, < 
de kinderen de verantwoordelijkheid gelegd 
gevolg moeten zijn van concurrentie in medailles, cijfers 
meer zij.

Zoo kan het gebeuren in het boek 
looze klasse een jongen 
kameraden met allerlei I 
„paedagoog” zoo 
mensch voor de klasse staat.

De Amicis werkt in zijn jongens
Nog is voor hem de tijd niet aangeb 

in zijn vaderland door Montessori ingeluk 
in het kind wekt en ordent.

Jongensleven is juist, omdat het zulk een prachtboek naar zijn geest 
is, een sprekende weerspiegeling tevens van opvattingen gehuldigd in 
de oude school, die het kind in zijn boek als voorbeeld gegeven wordt.

Ze teekenen zich ook af in dat heel mooie Noorsche jongensboek. 
Een schooljaar van Sven-bij-de- Wind, een ontroerend verhaal van jon- 
gensbedrog, jongensleed en jongensoverwinning.

Sven dreigt te mislukken, omdat de school hem
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talentvolle 
zij die zag

lebben

om die les te nej 
de onderwijzeres, wie zij trotsch 1

>orf met cijfers!
1 door deze schrijvers van 

sel, niet

en zijn wiskunde. Dan vlucht hij, maar 
><»n voor hem de reddingsboeien uit in het 
i drinken. Als primus gaat hij ten slotte

Hij knoeit met zijn rapport 
zijn vader.en de rector werpen 
water, waar hij dreigt te verdr 
over naar de volgende klasse.

Ook in dien wijzen en milden rector, dien vader met het hart vol 
liefde, komt geen oogenblik de gedachte op, dat de bevrijding van 

menschenziel ten slotte niet ligt in het overgaan als de primus 
geestelijke groei van een kind door andere machten 

:n dan door een rapport met cijfers!
kind, één meisje, één jongen werd door deze schrijve 

tgeen, wat paste in het scholenstelsc 
igeerde naar anderen aard.
volkomen verklaarbaar verschijnsel, dat naast 
andere ontstonden, die des te gretiger gelezen

een
van de klasse en de ; 
moet bepaald wordei

Één - -
kinderboeken bereikt, datj 
het kind, dat erop reaj

Het is daarom een 
deze kinderboeken er t 
werden, omdat zij eens lekker dien boeman, dien schoolmeester aan 
de kaak stelden, aan wien gehoorzaamd moest worden, maar wiens 
hand, ook al nam ze den stok niet op, zwaar drukte.

Deze boeken richtten zich niet naar het beste in de menschenziel. 
Ze waren industrieele producten, die grif koopers vonden.

Ze zijn een reactie op den te sterken schooldwang, die zich nog 
voelen deed in het boek, voor het kind geschreven.

Namen wensch ik niet te noemen, omdat er iets onbillijks in zou 
zijn enkele van de flodderige, demagogische producten te signalccrcn. 
Ze zullen blijven opschieten als onkruid op den akker van het kinder
boek, zoolang de school niet een oord van natuurlijken groei voor 
het kind is.

Van andere beteekenis zijn echter de boeken, door jongere 
schreven, welke nauwelijks de schooldeur achter zich gesloten h« 
en voor wie de herinneringen aan hun school nog gansch versch zijn. 
Zij zijn merkwaardig, omdat zij toonen hoe de jongere reageerde op 
de school. Op hun wijze zijn zij materiaal, door de pedologie te ge
bruiken, gelijk dagboeken door jongeren geschreven.

Een merkwaardig voorbeeld is Top NaefFs Schoolidyllen. De heel 
jonge talentvolle schrijfster, die het gaf, teekent daarin een 
zooals zij die zag en hoe de jongeren die voelden en vonden.

Het meest wordt door de schoolmeisjes de medeleerling bewonderd, 
die het meest durft, tegen het „gezag” in opstand komt. Met den 
verachtelijken scheldnaam van brebis wordt de kameraad betiteld, die 
liever niet „spiekt". Een heldin wordt dadelijk het meiske, die par
does de eerste les, welke zij in de school bijwoont, al een boek onder 
haar lessenaar heeft om die les te negeeren, met hautaine verachting 
voor de onderwijzeres, wie zij trotsch haar naam voorspelt, als degeen,



359

degeen, die den tijd 
sn vrede hebben met 

i geschreven, welke haar succes dankte 
en schoolmeester, zooals die in al deze

volgers
de voor

Die «

publiek 
datgeen

om voor wie uit en met het boek, 
wordt, ook wil aantoonen, dat er wat 

aan onze paedagogische opvattingen.
eveneens voedsel, door de andere boeken, 

geschreven, waarin het schoolbeeld niet als 
s of tot caricatuur gemaakt, doch waarin 

verteld wordt, volstrekt niet als paedagogische 
rgeven.
:hrijfsters van

die voor de klasse staat, niet dadelijk den Engelsch klinkenden naam 
herkent.

De rollen zijn gansch omgekeerd in dit boek.
De deugden, bewondering waardig, zijn alleen het eigendom van 

de leerlingen. De school is er een gevechtsterrein, waar de jongeren 
niet enkel grappen uithalen, maar in opstand komen tegen de macht, 
die onrechtvaardig straft en in geen enkel opzicht geestelijk boven 
haar leerlingen uitkomt.

Zoo voelde Top Naeff als heel jonge schrijfster, de school, door 
haarzelve nauwelijks verlaten. Zoo leefde die ook in massa's school
kinderen uit den tijd, dat het boek verscheen, welke het verslonden.

Zoo kwam het ook, dat Top Naeff heel veel navolgsters en na- 
s kreeg, die het spontaan-talentvolle, het oorspronkelijke van 
>rgangster misten, maar mee profiteeren wilden van haar succes, 
allen dikten aan, schreven om te schrijven, fantaiseerden, ver

kochten grollen en laffe grappen, maar bij allen was de ondertoon: 
opstand tegen den dwingenden schoolmeester. 'Wie zich uit al die 
boeken, door jonge menschen geschreven, een beeld zou willen vor
men van de school in het algemeen en de middelbare in het bizonder, 
ziet een veld voor zich, waar de ouderen en jongeren als twee elkander 
vijandige kampen tegenover elkander staan en de jongeren de meer
deren zijn in durf en geest.

Natuurlijk was de werkelijkheid anders, maar 
wil leeren kennen uit zijn verschijnselen, kan geer 
lectuur, voor en door jongeren geschreven, welke 
aan een teekening van school 
boeken gegeven werd.

Want al die jongeren zouden niet den weerklank bij hun 
gevonden hebben, indien zij niet iets uitgesproken hadden van 
wat er leefde in hun jonge lezers.

En daar gaat het ten slotte 
waarin de school beschreven 
haperde en hapert

Die overtuiging krijgt 
eveneens voor jongeren 
opzettelijk verwrongen 
argeloos een en ander 
tekortkoming van de zijde der school gevoeld of weergeg' 

Het zijn al die verhalen, door oudere schrijvers en schi 
talent gegeven, die daarom voor het doel van mijn beschouwing 
groote waarde hebben, omdat zij met zelfbeheersching uitgebeeld zijn, 
zonder eenig voorop gezette meening.
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proefwerk 
't aanzien; 

de Mithridatische

gewoon, dat

van Marie 
fijn 

gymnasiasten. Zij zijn niet de leerlingen,
ge- 
dic

. het jeugdboek 
meisjes uit de 

met al de kenmerken van 
igen, maar ze ook soms dwee-

Weer zou ik op vele boeken kunnen wijzen. Weer doe ik een 
greep en kies bij voorkeur uit het allerbeste.

In de eerste plaats moet dan genoemd worden Keetje, 
Vogel, het frissche, mooie boek, waarin de schrijfster een 
voelde schets geeft van w ~
zich verheven voelen boven wie hun lessen geven 
van Top Naeff, noch de grove, plagende jongens 
verhalen der navolgers, ■— zij zijn jongeren 1 
adolescenten, die óók leeraars soms plaf 
pend vereeren.

Doch onbewust van de beteekenis der bladzijden, die zonder meer 
uit haar pen ontvloeiden, teekent Mevr. Vogel een school, verbijste
rend door de geleerdheid, waarmee haar leerlingen volgepompt worden.

Het heldinnetje, dat van haar school houdt, schrijft o.a. dit:
„Het is een tergende hitte. Het hindert je vooral, omdat het Juni 

is, en we extra moeten vossen. Repetities zonder eind; proefwerk op 
groote dubbele foliovellen; die je al verschrikken bij ’t aanzien; en 
waarop je opstel zoo klein lijkt, als je van de Mithridatische oor
logen niet al te veel weet te vertellen.

Soms wik ik m’n kansen. Ze zeggen allemaal dat ik wel overga;
• ik heb één meetkunderepetitie onvoldoende; en de geschiedcnis- 
wreekt de herrie, die we maken (of die hij zelf eigenlijk maakt, 
ons zoo ellendig les te geven) kleinzielig met lage cijfers."

zij Phèdre gelezen hebben op school, moet zij 
i in „de geweldig ingewikkelde zinnen van 
st half tien is, moet zij „nog natuurkunde en

door ons zoo ellendig le.
Een anderen dag, als : 

zich ’s avonds verdiepen 
Demosthenes", en als het 
nog Duitsch doen."

„Pompen, Keetje, pompen,” zegt zij tot zich zelve om kwart over 
tienen en dan gaat zij nog driemaal haar natuurkunde overlezen.

En den volgenden dag laat zij den wekker om halfzeven gaan, om 
nóg even Duitsch en natuurkunde na te zien.

Zóó pompt Keetje. Zij en de school vinden het heel gc 
zij het doet. En haar ouders komen evenmin in opstand.

Evenmin de heele omgeving van een twaalfjarigen jongen uit Het 
zorgelooze dorp van Adacee, een boek, dat ook met liefde voor de 
jongeren geschreven is. De knaap schiet niet op in de eerste klasse 
der middelbare school. Dure privaatlessen moet hij dan maar krijgen 
om bijgewerkt te worden, wat veel te kostbaar is voor het gezin. 
Dan moet de oudste dochter m.aar haar muziekstudie opgeven en op 
alles beknibbeld worden.

Geen oogenblik dringt het tot al die zich opofferende menschen 
door, dat er iets ergers op de wereld gebeuren kan dan dat een
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lagazien, of er 
celd of achter

een ander 
om haar

aan den gang zijn, denkt er een hardop: La of

twaalfjarige zich nog niet aanpassen kan aan het onderwijs in een 
eerste klasse van een middelbare school.

Geen oogenblik stellen zich de auteurs van Keetje en Het zorgelooze 
dorp zich de vraag, of er iets ontbreekt aan het stelsel, dat de Keetje’s 
zoo laat pompen en een slecht rapport als iets verschrikkelijks drukken 
doet op een gezin.

Evenmin oefent Jo, de briefschrijfster uit P. Roosenburg’s Dwaling 
eenige critiek uit. Dit fijne verhaal van een liefde, die ongeluk brengen 
moet, omdat hij en zij naar hun aard niet tot overeenstemming komen 
en het nooit door hun individualiteit kunnen doen, is allerminst be
doeld als een schets van de school. Zij is echter leerares, schrijft hem 
over „repetities in examenstijl’', waar zij moet surveilleeren.

Voor de repetities beginnen, worden de lessenaars naj 
geen grammaires of woordenboeken zijn binnengesmokkei 
gelaten.

Als de leerlingen 
le Cimetiire.

De surveilleerende helpt, voor ze het zelf weef, maar als 
dan vraagt Le of la route, commandeert ze dadelijk: stil, 
verschrikkelijke fout van helpen niet grooter te maken.

Het heel diepe, fijn ontledende boek, het vorige jaar uitgegeven, 
ontleedt hier geen oogenblik. De briefschrijfster, zoo thuis in de roerselen 
van eigen ziel en die van hem, dien zij liefheeft, voelt het geen moment, 
dat grammaires en woordenboeken er zijn om gebruikt te worden óók 
in de school, óók in repetities en dat alleen werkelijken studieaanleg 
heeft de leerling, die weet te werken en te gaan naar de bronnen, 
maar niet degeen, welke boven alles te memoreeren weet.

Er is echter ook op ander materiaal te wijzen dan het aanvaarden 
en aanprijzen zonder meer van de gezagsschool; ~ den opstand er 
tegen door schrijvers, die of uit jonge, niet bezonken ervaring schreven, 
óf uit sensatielust; — het zich voegen, gehoorzaam en gewillig, naar 
een pompsysteem en een drukkend rapportenstelsel en alles daaraan 
verbonden.

Er zijn eveneens schrijvers, die begrijpen waar het om gaat, als 
de school in hun boeken een schaduw werpt over jeugdgeluk.

Natuurlijk doet dit Jan Ligthart. In het kader van deze beschou
wing past alleen Tóch timmerhout, omdat het nu gaat om boeken voor 
jongeren en volwassenen geschreven, die dus niet onder eenige rubriek 
van paedagogische verhandelingen te rangschikken zijn. Toch timmer
hout is een tooneelspel, waaraan tusschen haakjes nadrukkelijk toe
gevoegd is: voor kinderen!

Uit een opdracht blijkt het dat het stukje op schoolfeestjes is
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school met zijn eigen kindcr-

i allergrappigst 
r het opgegeven 
naakt, die een 
ren bekijkt van 

50 maal het 
de jongen

er in den knaap 
meer. De jongen kan 

zijn. Als hij zijn vak kent, 
: betrekking bekleedt en 

: apotheose kijken in het 
len jongen in het eerste

opgevoerd geworden. En het pleit voor den geest van Ligthart's school, 
dat hij het gegeven voor kinderen aandurfde. Want de meester uit 
het eerste bedrijf zendt een jongen van school, omdat die lastig is, 
en met zijn speelsche vroolijkheid niet past bij dien schoolmonarch. 
De jongen heeft een snaaksch antwoord gegeven, een " ' *<’
gedichtje gemaakt, in plaats van lang te piekeren over I 
opstel „de koe'’; ook heeft hij eens een teckening gem; 
„karikatuurkop" voorstelde. De gezagsman, die kindere 
uit het door hem verlangde en geëischte, liet den jongen £ 
opstel overschrijven en komt nu de ouders vertellen, dat 
voor goed weggestuurd wordt.

Maar die mislukt niet. Een timmerman ziet, dat 
nog wat anders steekt dan plaaglust zonder 
nu „doen en hij blijkt tóch timmerhout te s 
gaat hij naar Amerika, waar hij een mooie 
komt terug, geslaagd in het leven. Naar die 
laatste bedrijf al de volwassenen, die aan dt 
wanhoopten. Ook de meester.

Zoo leeraart met goedigen spot de 
Zoo durfde hij het aan in zijn eigen 
publiek zijn meester een mal figuur te doen slaan.

Op gansch andere manier teekent natuurlijk Frans Cocnen. Hij 
bekijkt het leven uit gansch anderen hoek. Zijn schets van de school, 
waar kleine Wim gaat, te vinden in Kinderleven, is benauwend van 
somberheid. De jongen, die alle branie mist van den rakker Frits 
uit Toch timmerhout, zwoegt op het Fransche lesje, dat hij memo- 
reeren moet en niet memoreeren kan. Hij ondergaat de impressie 
van „het kleurloos lokaal onder het druilig daglicht.” Beurten krijgen 
is een verschrikking, als de les niet er goed in zit.

Frans Coenen typeert aldus: „Meneer was zoo ver achteraan be
gonnen, dat ’t aan hem misschien niet toekwam. Maar de aandacht 
der anderen vloog als jonge vogeltjes rusteloos, zoodra maar de 
waakzame oogen naar het bord keerden. Sommigen fluisterden weer 
samen en achteraan zaten, achter hun handen, een paar te leeren 
uit de boeken, die ze onder hun wijd-open sommenschrift hadden 
opgeslagen. Maar soms werden plotseling scherpe vragen gedaan, die 
een jongen verward en roodverlegen deden stamelen. Dan weer ging 
het redeneerend praten bij het bord, onder de gedwongen oplettend
heid der jongens op de eerste banken.

Kleine Wims oogen werden star van het kijken, hij begreep meestal 
„iets- wilde wel vragen, maar dorst niet; omdat dan hst gansebs 
ledig van zijn onkunde zou blijken, dackl bij. Dat rekenen was iet.
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is anders 
i of meer

:erlingen 
t wordt < 
van den

eind aan zijn zielige 
het schoolleven in 

van zijn

het bladzijden 
mentaar, zonder eenig streven 
gaan, een scherp beeld 
en die in de waarnemingen 
verveling is, waar onderwijzers 
het moet, zonder eenige geestc' 
omdat zij het gevolg is van de 
lijkheden worstelt.

De kleine Wim’s verkleumen er, al verloopt hun leven ook niet 
zoo tragisch als dat van Marius, den rattenkoning uit Alexander 
L. Kielland’s boek, Gift in de Duitsche vertaling geheeten.

De zwakke jongen is hier het slachtoffer van drie machten: de 
eerzucht van de moeder, die haar zoon wil laten studeeren; de eer
zucht van den rector, welke pronken wil met al het Latijn, door hem 
den jongen ingepompt; den naijver tusschen de leeraren, die elkaar be
strijden met hun leerlingen en woedend worden, als er voor het eene 
vak meer gewerkt wordt dan voor het andere, er blijde om zijn, als 
zij een knappertje van den een bij zichzelf in de domheidsval kunnen 
laten loopen.

De arme Marius wordt wreed bespot door den wiskunde-leeraar; 
in al zijn verwarring aan de kaak gesteld door den conrectcr, die 
den rector triomfantelijk bewijzen wil, dat diens beschermeling niets 
bizonders in zijn mars heeft.

De overwerkte, bloedelooze knaap kan niet meer.
Martelende koortsen, waarin hij over allerlei Latijnsche geleerdheid 

ijlt, maken een eind aan zijn zielige bestaan.
De reflex van het schoolleven in den Noorschen schrijver i 

dan bij Frans Coenen, die van zijn waarnemingen geen min 
romantisch verhaal maakt.

onverzetbaars en straks in zijn gedachten. Telkens liep zijn begrip 
te pletter tegen dienzelfden hoogen wand.

„Hij wist niet wat te doen om te begrijpen, was er toe gekomen 
om zijn tekort aan weten, al vergrootend, schuw geheim te houden 
voor de onderwijzers.”

Scherper dan Coenen het hier doet, — in een schets, die niet in 
de pacdagogische tijdschriften verscheen, — is het niet mogelijk de 
school te veroordeelen, die de kinderen hef als een schande doet 
voelen, dat zij niet begrijpen en waar zij gedwongen, maar telkens 
afdwalend, luisteren. Bij een verhaaltje uit een leesboek, dat de jongen 
al lang kent en waar hij naar moet blijven luisteren, soest en droomt 
hij naar hartelust.

Slechts een paar zinnen werden door mij overgeschreven. Ik had 
na bladzijden kunnen doen, die alle zonder eenig com- 

om paedagogisch aan het betoogen te 
geven van de school, waar kleine Wim gaat, 

van den schrijver een oord van zeurige 
en jongens het werk doen, omdat 

:stdrift, zonder de warmte, die koestert, 
«e echte arbeidsvreugde, die met moeie-
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schets een reflex op het star 
opvattingen, waaronder jongeren ten

op- 
op acten, welke zij 
schelmen zijn, met

Doch met dat al blijft Kielland's 
doorgevoerde inpompstelsel en 
gronde gaan.

Minder aangrijpend doet Otto Ernst het in zijn Flachsmann als 
Pr M.. i z ■ , nir, omdat hij zijn allerslechtste

zijn, die lesgeven 
w» uaii gewone

Ersicher. Hij verzwakt zijn betoog, 
voeders tevens bedriegers laat zijn,  
anderen ontfutselden en soms niets dan 
verschillende ondeugden behept.

De goede onderwijzers uit dit blijspel stammen echter ook uit den 
tijd van de „luisterschool.” De schoolopziener is verrukt over een 
door hem bijgewoonde les, waarin prachtig gedoceerd wordt  
maar toch gepraat, altijd gepraat. In hem, noch in den modelmeester 
Flemming, is er eenige overtuiging, dat, al is een school nog zoo mooi 
versierd en al boeit de onderwijzer nog zoo de leerlingen met zijn 
voordracht, het vrijmaken der krachten in de menschenziel nog wat 
anders eischt dan ingespannen hooren en kijken.

Veel dieper is het aangrijpende Frühlings Erwachen, eine Kinder
tragedie, van Frank Wedekind.

De jongeren worden in deze tragedie alleen gelaten, alleen met hun 
kwellende vragen en zielesmart, door alle volwassenen, met wie zij 
in aanraking komen, ouders en leeraars in de eerste plaats.

Over de laatsten zij slechts geschreven in verband met den aard 
der stof, in deze beschouwing behandeld.

Er wordt een klacht van verschrikkelijke beteekenis door Wede- 
kind's jongeren tegen de school ingebracht.

Morifz, de gevoelige knaap met zijn droomerigen dichtersaanleg, 
gaat ten gronde op de school, door hem bezocht. Het stelsel er ge
volgd, grijpt hem in knellenden greep. Als zijn vriend Melchior hem 
wil antwoorden op een vraag, die den jongen kwelt, zegt Moritz, dat 
hij het liever uitstellen moet, want het zou hem dien avond storen 
in zijn werk. Hij heeft dan nog Midden-Amerika te bestudeeren en 
Lodewijk den 15en. Dan nog zestig verzen van Homerus, de zeven 
vergelijkingen, het Latijnsche opstel.

Um mit Erfolg büffeln zu können, musz ich stumpsinnig wie ein 
Ochse sein, zegt hij. Het tweede bedrijf begint met een tafreel in de 
studeerkamer van Melchior, den vriend van Moritz. Hij heeft den 
heelen nacht gezwoegd op zijn werk. Hij moet overgaan naar de 
volgende klasse, want hij zal zich dood schieten, als het niet gebeurt, 
omdat hij anders ongeluk brengt over zijn ouders, die alles voor hem 

opofferen.
Vreeselijke toestanden heerschen er op de school der jongens. Als 

een jongen komt neggen, dat een medeleerling gestorven is, aan wiens
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ïofferd werd. Zij 
,e school, waar zij 

>pgraven 
dies ver-

waaraan hun jeugd geo 
om zich precies de

spotten, als zij in de looj 
hun leeraars waren en al 

srkelijkheid, waarin zij zijn.

vindt, die hem nooit den v 
in hem te ordenen of te beheerschen, 
Het leven, de vermummte Herr, leidt 
ondergang.

Deze vermummte Herr, wien Wedekind zijn tragedie opdroeg, zegt 
ten slotte niets dan Komm, Kind en voert hem over de graven heen, 
waar Melchior dat van het meisje zocht, het slachtoffer van de 
domheid der opvoeders en zijn onstuimigheid.

Op andere wijze, zonder eenig waas van romantiek, soberder, maar 
daardoor voor hen, die de woorden naar hun beteekenis schatten nog 
aangrijpender, herhaalt Remarque de klacht, die wat jaren voor hem 
uit Frank Wedekind’s kinder-tragedie klonk. In het wezen der zaak 
is ook lm Westen nichts Neues een treurspel, waarin kinderen de 
hoofdrol spelen, maar nu een, die werkelijkheid is. Wir sind alle nicht 
mehr als twanzig Jahre. Aber jungf Jagend? Das ist lange her. Wir 
sind alte Leute.

De oorlog is de Moloch, 
zijn allen echter nog jong genoeg 
gingen, te herinneren en er mee te 
denken aan wat zij er leerden, wie 
gelijken met en toetsen aan de wei

doodsbed hij was, herinnert de rector hem alleen eraan, dat hij nog 
twee uur straf heeft in te halen.

Luguber is het tafreel in de docentenkamer, als Moritz zich opge
hangen heeft. Geen woord van medelijden met den knaap, alleen een 
soort angst, dat de zelfmoord-epidemie zich uitbreiden zal. Een aan
houdend getwist over de vraag of het raam wel of niet in de kamer 
zal geopend worden. En Melchior, die zich over een brief te ver
antwoorden heeft, dien hij zijn vriend schreef, kan geen oogenblik 
iets inbrengen om te doen begrijpen waarom hij schreef. Bij elk woord 
dat hij wil doen volgen op ich habe...., wordt hem met een bevel, dat 
hij niets te zeggen heeft, de mond gesnoerd.

Luguber is eveneens het tafreel op het kerkhof, wanneer Moritz 
begraven wordt. De leeraren troosten den vader met het gezegde, 
dat de jongen toch had blijven zitten. Een der leerlingen zegt: Papper- 
lapap, ich musz auch büffeln die Ndchte durch. Hcitte er die griechische 
Literaturgeschichte gelernt, er hcitte sich nicht zu erhangen brauchen.

Dan, nog op het kerkhof, hebben de jongens het over het school
werk. Dit is het voornaamste. Dit verdringt de gedachten aan den 
ongelukkigen kameraad.

Die moest ten onder gaan, omdat hij het leven niet aan kon en 
niet aan durfde.

De sterke, Melchior, die als vijanden alle opvoeders tegenover zich 
weg wezen om al het onstuimige en duistere 

□eheerschen, overwint ondanks alles en allen.
hem weg van den dood en den
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Von don ganzen . 
uns auch nichts geni 
bracht, wie man bei i

„ Was niltzt es. Wir ïverden doch wieder

Een paar bladzijden moet ik 
slechts benaderen kan en het hier ■

„Muller ist noch immer nicht
nun tatsiichlich nach Hausc kiimst,

•schlossen. „ Viellcicht machen wir ein Notexamen " 
'orbereitung. Und wenn du es schon beste hst, was 

viel besser. Wenn du kein Geld hals,

overschrijven, omdat een vertaling 
over de waarde van elk woord gaat.

zu Ende Er nimmt sich wieder Kropp 
was wiirdest

frage ich Albert empört
„Was verstekt man unter KohasionP' trumpft der nun auf.

Kram wissen wir nicht mehr allen viel. Er kat 
liitzt. Aber niemand hat uns in der Schule beige- 
Regen und Sturm eine Zigarette anziindet, wie man 

ein Feuer aus nassem Holz machen kann, — oder dasz man ein Ba/onctt 
am besten in den Bauch stöszt, weil es da nicht festklcmmt wie bei den 
Rippen.

Milller sagt nachdcnklich; , 
auf der Schulbank mussen."

Ich halte es für ausgesckl^^
„Dazu brauchst du Vorieiiti 

dann? Student sein ist nicht 
muszt du auch büffeln ”

vor Albert, wenn du
du machen ?”

Kropp ist jetzt satt und deshalb nachgicbiger. . Wieviel Mann waren 
wir dann cigcntlich in der Klasse P‘

Wir rechnen: von zwanzig sind sieben tot, vier verwundet, eincr in 
der Irrenanstalt. Es kamen höchstens also swölf Mann zusammen.

„Drei sind davon Leutnants," sagt Milller. „Glaubst du, dasz du sie 
sich von Kantorek anschnauzen lieszen P’

Wir glauben es nicht; wir wiirden nus auch nicht anschnauzen lassen.
„ Was hiiltst du cigcntlich von der drcifachen Handlung im Wilhelm

Teil ?’ crinnert sich Kropp mit einem Male und brilllt vor Lachen.
„Was waren die Ziele des Göttinger HainbundesP' forscht auch 

Muller plötzlich sehr streng
„ Wieviel Kinder hatte Karl der Kilhne P' erwidere ich ruhig.
„Aus Ihncn wird im Leben nichts, Baumer,” quackt Milller.
„ Wann war die Schlacht bei Zama," will Kropp wissen.
„Ihnen fehlt der sittliche Ernst, Kropp, setzen Sie sich, drei minus 

winke ich ab.
„ Welche Aufgaben hielt Lycurgus fiir die wichtigsten im Staate P’ 

wispert Milller und scheint an einem Kneifer zu riieken.
„Heiszt es: Wir Deutsche filrchtcn Gott, sonst niemand in der Welt, 

oder wir Deutscken — P‘ gebe ich zu bedenken.
„ Wieviel Einwohner hat Melbourne P' zwitschert Milller zuriiek.

Wie wollen Sic blosz im Leben besteken, wenn Sic das nicht wissen P'
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schetst
Is het

voedkun- 
sven, do

en eindig ik haar. In 
dan anderhalve eeuw 

opvoedingssj'stccm, dat 
te voeden en hem het 
aan eigen kracht ver-

ngens, ver- 
tlijke wer- 
>i nun iets

Slechts een gre 
heeft wat te 
hapert aan s 
hoofdzakelijk 

Doch in de 
zijn, spre 
is of hij

Deze 
dige 
zelfde

dat het overal nog goed verwijlen is 
lerwijs en scholen.

Op deze wijze 
gelijken zij al de hun ingepompte 
kelijkheid vaia den oorlog — bej 
anders dan steenen voor brood k

„Etwas besscr ist es. Aber Quatsch blcibt es
eintrichtern."

Kropp tri fft unserc Stimmung: „ Wie kann man das ernst nehmen, 
wenn man hier drauszen gewezen ist."

te spotten, oordeelen en veroordeelen de jonger 
e hun ingepompte geleerdheid met de vreeselijki 

egrijpen zij, dat geen school hl 
kan geven.

Met Remarque begon ik mijn beschouwing 
den cirkel, dien ik trok, ligt een tijd van meer 
besloten. Hij liep langs de gezagsschool, een 
van buiten uit kind en jongere trachtte op 
luisteren naar de eigen ziel, het gehoorzamen

Dan komt er de reactie in de boeken der jongeren, de bezinning 
in die der ouderen.

Op andere wijze klinkt er het versje, waarin de onbekende rijmelaar 
verlangt naar „de heilige bel, die hem van ’t leeren verlossen zei."

reep heb ik gedaan uit het vele en veelsoortige. Het 
■ vertellen aan hen, die ervan overtuigd zijn, dat er wat 
scholen en onderwijs. Het debat er over is tot nu toe 
gevoerd door „paedagogen”.

■ boeken, voor jongeren geschreven of waar zij gesel 
wreekt de mensch zich uit, die het leven beluistert, zooals 
hij het zich denkt.
cclfde fouten kunnen er aangewezen worden in de opv< 
opvattingen der boeken, in verschillende landen geschrev

Ie klachten zijn er hoorbaar.
Ditmaal werd er niet geluisterd naar Rousseau of Pestalozzi, Mon- 

tessori of Dewey, Stanley Hall of Freud, Wells of Shaw, — maar 
naar schrijvers, die zich gaven in al hun idealen, al de beschrijvingen 
van kinderen, jongeren en scholen.

Van den tocht, in het land door • hen verkend, keert de reiziger 
niet terug met de overtuiging, 
in streken van opvoeding, ond<
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') Volksontwikkeling Aug./Sepl. 1928.

de Centrale Ver.
hun schatkist.

„Adult Education” te Cambridge 
(22-29 Augustus) 

door L. SIMONS.

I. Inleiding: De Wereldbond voor Adult Education.

T n inijn overzicht, dat ik het vorig jaar gaf van de problemen van 
-*■ Adult Education') — door mij verdietscht tot „Vorming van 
Volwassenen" hoewel officieel van „Ontwikkeling van Volwassenen” 
gesproken werd en wordt — is met een enkel woord, ter verklaring 
van mijn optreden in dezen, melding gemaakt van The World Association 
jor Adult Education, van wier Nederlandsche groep men mij voor
zitter had gemaakt. Het is die W. A. f. A. E., die eind Augustus 
van dit jaar te Cambridge een eerste wereldsamenkomst had beroepen, 
waarbij onze Nederlandsche Groep allereerst door haar secretaresse 
(Mej. J. M. Kraft), penningmeesteresse (ƒ. M. v. Dugteren) en 
werd vertegenwoordigd; versterkt door Mej. Staas voor den Bond 
van Volkshuizen in Nederland; den heer Louwaars voor den Bond 
van Volksuniversiteiten en den heer Dekker voor de school van Wijs
begeerte. Voorts waren ook onze Regeering en de Centrale Ver. van 
Openbare Leeszalen — beide buiten bezwaar voor 
door mij vertegenwoordigd, zoodat ons land in elk geval officieel 
haar kaartje gestuurd had. Wat nog niet veel beteckende tegenover 
hetgeen verder gelegen landen aan deelnemers hadden aan te wijzen.

Vóór ik er toe overga, te trachten hetgeen ik het vorig jaar schreef 
toe te lichten en uit te breiden bij de ervaringen van dit wereld- 
ontmoeten van óen week, een enkel woord over de Association, die 
het bijeengeroepen had. Die was, onmiddellijk na den oorlog, in Enge
land gesticht door den bekenden Engelschen ijveraar voor A. E., 
dr. Albert Mansbridge.
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toch ook kunnen overzien, wat ons,

verder door te gaan, nog

bovenaf; geheel geleid

2

L_

dat I

i pag. 352

maar als „st

even het

Een stichting dus van een wereld-organisatie, die bij haar wording 
internationaal geheel in de lucht hing, en die groeien moest van bovenaf, 
omdat zij niet, als andere internationale organisaties, ontstaan was 
door de onderlinge behoefte aan samenwerking van eerstgevormde 
nationale. Op dat tijdstip was die trouwens aldus niet mogelijk en 
het is zelfs de vraag of nationale organisaties ontstaan zouden zijn, 
indien de ijverige en volhardende „honorary” travelling secretary der 
W. A., Miss Koritchoner, niet gekomen was, om in de verschillende 
landen tot samenwerking en groepsvorming aan te moedigen. In ons 
land vond zij zeker geen enthousiast onthaal: de verschillende organi
saties — in den noot op pag. 352 van Jrg. 1928 door mij opgesomd — 
die ten slotte de Nederl. Groep gevormd hebben (aanvankelijk niet

> als „Groep”, maar als „studie-commissie”), waren in den beginne 
weinig doordrongen van eenig besef, dat zij toch een gemeen-

■ ppelijke taak hadden, en door samenwerking iets konden bereiken, 
het een zekere volharding gekost heeft en het besef dat ons land 

zich internationaal niet afzijdig mócht houden, om het spoedig uiteen
vallen van het zeer losse samenhangscl der Groep te voorkomen. 
Wij zijn begonnen met elkander van ons inzicht en werk te vertellen; 
wij hebben daarbij, meen ik te mogen zeggen, ontdekt., d&t wij toch 
ook gemeenzaams hadden en inderdaad van elkander wat konden 
opsteken, en het besef gewonnen, dat voor ieder onzer er voordeel 
in school, eigen taak, eigen arbeid, te bezien in het licht der geheele 
beweging. En wie de internationale samenkomst te Cambridge heeft 
meegemaakt, zal, naar ik vermoed, met mij erkennen, dat het werken 
bij dit internationale licht toch voor het eigen nationale een te waar- 
deeren vergelijkingstoets oplevcrt.

Niet het minst, omdat wij nu t 
in ons land, nog te doen staat.

Maar laat ik, alvorens daarop 
beeld onzer Internationale voltooi

Gesticht, als ik haar deed zien, van bovenaf; geheel geleid en in 
hoofdzaak gefinancierd door Engeland, kon zij, nu er inderdaad allerlei 
landsgroepen gevormd waren, niet zoo eenzijdig Britsch blijven Mis
schien niet met groote gretigheid — het blijft voor veel ouders moeilijk, 
de volgroeidheid hunner kinderen tot volwassenen te erkennen! — 
moesten toch ook deze Engelsche ijveraars voor Adult Education 
inzien dat hun aangesloten uitheemsche groepen.... volwassen waren, 
en rechtmatiglijk een hervorming van de structuur der W. A. vorder
den, die deze instelling thans haar waarlijk internationaal karakter 
zou geven. Gebruik makend van aller tegenwoordigheid te Cambridge 
is men aan die omzetting harer structuur daar gaan werken en heeft
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geroepen, 
werden

vertegenwoordiger van het Oosten), 
aan (Londen).
& (Duitschland).

althans een voorloopigcn vorm gevonden, die uit algemeen en ook uit 
Nederl. oogpunt niet zonder bedenking leek, maar die, juist omdat zij 
voorloopig was, aanvaard kon worden. Die constitutie, die allereerst 
berust op een Executive Council, welke over een jaar den.algemec- 
nen council bijeen te roepen heeft, vindt de lezer kortelings, met de 
samenstelling van de eerste Executive, vermeld in een noot. 2) Dat 
hij tamelijk internationaal representatief is, blijkt met éen oogopslag. 
Dat hij ook verschillende schakccringen van inzicht omvat, ziet wel
licht alleen de meer ingewijde. Het heeft eenige moeite gekost, eer 
de Duitsche Groep het daaromtrent met zichzelf eens werd, en onze 
Nederl. Groep, die met geenerlei zelfzuchtigen eisch kwam, heeft niet 
zonder vrucht tot een oplossing van de ontstane moeilijkheid meege
werkt. Het werd ter conferentie algemeen als een gelukkige gedachte 
erkend, dat Frau dr. von Erdberg .— aan de nagedachtenis van wier 
overleden echtgenoot door dr. Mansbridgc en dr. Picht, met instem
ming van allen, een gevoelde en verdiende hulde werd gebracht — tot 
een der 5 vicc-presidentszetels in the Executive werd geroepen. En 
de wijze, waarop ten slotte de ontstane moeilijkheden werden over
wonnen, legde een gunstig getuigenis af van den waarachtigcn inter
nationalen geest der conferentie.

Tot dien geest heeft ontegenzeggelijk bijgedragen, dat de mannelijke 
afgevaardigden waren ondergebracht in 2 der oude eerwaardige 
sludenten-colleges (Trinity en Sussex) en billen, mannelijke als vrouwe
lijke (met uitzondering van de vegetarische leden) de maaltijden gc-

2) Dc „Council" bestaat uit afgevaardigden der 
voor dc eerste 20 leden. Dc verdere ver 
vastgcstcld. die, voor dit eerste jaar, de 
die haar samcnstelt.

Deze Executive bestaat uil één President; 5 vicc-Presidenten; een Chairman. 
een vicc-Chairman en 5 leden, welke gekozen zijn door dc Landsgrocpcn. Na 
dc benoemingen voor dit 1ste jaar ziel die er aldus uit:

President : Dr. Albcrl Mansbridg 
kGcr-Presidenten : Mr. Cai I legcrmann-Lindencrone (Denemarken). 
Frau Amy WcssclholT von Erdberg (Duilschland). 
Dean J. Russell (Amerika).
Prof. Dyboski (Polen).

(open plaats voor een v 
Cbairmnn : Mr. Arthur Twcnlyma 
p'ice-Cbairman : Prof. Roscnstock 
Leden voor de I7olkogroepen : 
Amerika : Mr. Moss Carlwright.
Czecbo-Slowakye en Polen : Jan Masaryk.
Teuloniocb (Deulschland, Nederl., Zwitserland, Oostenrijk): Prof. Eduard Brem 
Skandinaviscbe Groep : Lektor Oscar Olson.
Brilocbe Rijk : Mr. A. Barrat Brown (Oxford).
Er komt nog: een Educational Officcr, als leider v. h. Orgaan enz.

digden der aangesloten Landsgroepen; 5 
ïrtegenwoordiging wordt door dc Executive 
machthebbende wordt over den Council,
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gemeensclia[ 
 lachtcnwisse 

de lange sessies voelde 
A. E. onderling te

sprekers hebben toch wel onderling veel uiteenloopende 
-kondigd. En zoowel door dit als door de mededceiingen 

van wat de verschillende landen doen en nastreven (het was maar 
gelukkig voor sommige sprekers, dat het C-onfircs-Handbook on Adult 
Education aan het eind der 7 dagen verscheen en niet in het begin!) 
bleek het geheel, bij alle vermoeienis, interessant. Ook als men soms 
uit een speech van een half uur twee of drie opmerkingen kon op
vangen, die de moeite van verder overpeinzen waard leken, had men 
niet voor niets geluisterd!

II. Een paar algemeene opmerkingen.
Erkend moet dan ook worden dat — gelijk te voren door verschillende 

Groepen, ook de onze, gewaarschuwd was — het program leed aan 
een sterke overdaad. Niet zoozeer van Onderwerpen, doch vooral 
van Sprekers. Inplaats van 2 Inleiders tot elk onderwerp, met daarop 
gegeven mogelijkheid van discussie, was het stelsel aangenomen om, 
ten einde ze zoo representatief mogelijk te maken, de algemccnc zit
tingen te laten „volpraten” en alleen in de afdeelingcn gelegenheid 
te geven tot vragen en debat. Wat er van dcbattccring terecht kwam 
in de laatste 2 algemeene zittingen, toen de veiligheidsklep was opengezet, 
toonde aan, dat het op zichzelf verstandig was geweest in deze algemeene 
zittingen geen debat toe te staan, omdat alleen de strengste leiding 
een afdwalen van het onderwerp bleek te kunnen voorkomen: zelfs 
in de kleinere afdeelingen. Ieder kwam op deze eerste Internationale 
Conferentie zoo vol gepropt met eigen inzichten en ervaringen en wilde 
die luchten!

Zoo kregen wij dus een Adult Conference on Adult Education, die, 
naar terecht werd opgemerkt, gaf wat A. E. allang veroordeeld heeft: 
de deelnemers tot enkel luisteren te dwingen. Maar al is er dan niet 
gedebatteerd kunnen worden door wie niet officieel op de sprekerslijst 
stonden, die sprekers hebben toch wel onderling veel uiteenloopt 
inzichten verkondigd. En zoowel door dit als door de mededceiit 

nastreven (het

meenschappelijk konden nemen in die statige Gotische Dininghall van 
Trinity, met die prachtige squares, vóór en achter, die uitnoodigden 
tot wat vóór- en ndpraten in verband met die maaltijden.

Er waren geen gemeenschappelijke tochten noch feestelijkheden aan 
dit werkcongres verbonden, met uitzondering van de gardenparty in 
Sussex College, als hupsche gastvrijheid van den Deputy Vice-Chan- 
cellor der Univcrsiteit en Mrs. Weeks. Er is vergaderd van half tien 
tot half een; van half vijf tot half zeven, en verschillende avonden 
waren mede in beslag genomen. Zonder die gemeenschappelijke maal
tijden ware de gelegenheid tot onderlinge gedachten wisseling wel heel 
kort geweest. Trouwens, na de lange sessies voelde men weinig nei
ging, zich nog in vragen van A. E. onderling te verdiepen.
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t. En 
gebruik eener 
etwijfel het.

voorop
ijkheid, die te

mij althans 
telde rappe 
ind Wales

Voor mij, die in mijn artikel van verleden jaar een aantal auteurs 
over ons onderwerp had aangchaald, was het in elk geval extra „loonend” 
ze nu ook eens in levenden lijve te zien en enkele vragen met hen te 
kunnen bespreken. Vooral Duitschland was hier goed vertegenwoor
digd; Engeland en Amerika niet minder. Het was jammer dat niet 
ieder spreker zijn eigen taal kon spreken, al bedienden de meeste nict- 
Engelsch-sprckenden zich van die taal. Doch natuurlijk met hun eigen 
uitspraak. En dat maakte vaak het volgen heel moeilijk. Zou het bij 
het gebruik eener algcinccne „kunstmatige” taal anders geweest zijn? 
Ik bet-

3) Dc heer Thomas, van dc Engclschc Workcrs’ Educntional Assocïation. 
constateerde: Er zijn 12.000.000 „arbeiders" in Engeland; daarvan zijn -I mil- 
liocn vakvcreenigingsledcn en maar 160.000 gegrepen door ons A. E.-wcrk. „Wc 
zijn dus pas aan het begin van onze beweging".

III. Wat als Hoofdonderwerp behandeld is — en wat niet.

Misschien doe ik het best mijn eigen overzicht en zijn indeeling van 
verleden jaar te volgen, om een inzicht te geven in wat ter confe
rentie al dan niet besproken is’. De problemen, in dat overzicht geschetst, 
waren toch ook grootcndeels ondergrond en bovenbouw van deze 
sainenspreking, al gaf de dagorder oogenschijnlijk ook twee geheel 
nieuwe indeelingen. Na: De Beginselen en vraagstukken van A. E., 
kwam, den 2dcn dag, het onderwerp van Extensieve en Intensieve A. E

sprake; den Maandag daarop: A. E. en dc Industrie-Arbeider En 
slotte Dinsdag: Humanistische en technische vorming.

Doch hoe keurig dit in het programma was neergezet, men heeft 
niet alleen over die vcrdecling heengepraat; heeft mededeclingen over 
eigen werk gedaan, die meer de toepassingen dan de beginselen en 
vraagstukken raakten, en is toch ook telkens teruggekeerd tot de 
grondstroomingen, die mijn overzicht had aangewezen.

Wat ik in dat overzicht voorop had gesteld: „de gretigheid der 
belangstelling en de noodzakelijkheid, die te wekken" heeft intusschcn, 
merkwaardigerwijze, weinig of geen „belangstelling" gehad van de 
sprekers — voor zoover ik mij althans herinneren kan. 3) Het ter 
conferentie beschikbaar gestelde rapport der Engclschc Regcering 
omtrent A. E. in England and Wales vermeldt op pag 2 „dat er nog 
zooveel te doen is, niet alleen ten aanzien van het verstrekken van 
onderricht", maar ook van het „opwekken van de vraag ernaar." De 
meeste sprekers schenen uit te gaan van de veronderstelling, dat er 
genoegzame gretigheid voor bestaat, of van de opvatting dat het 
heel en al niet wenschclijk is, die gaande te maken. De meest prin- 
cipiëele uitspraak in dezen kwam uit het kamp der steil-marxistische



6

—

Prof, Hermberg, vroeger et 
en de industrie-ar beider." 

• - de velen of de weinigen, 
ngen tot uiting kwam. 
? Groot-Industrie 

wij moeten dien

het

Er was een 
maar waarvoor, 
van belangstelling 1 
besproken met den 
hoogese’ 
opmerkt 
arbeiders- 
in het leven 
18e of 20e

2de vraag, die niet alleen nauwelijks werd aangeroerd, 
merkwaardigerwijze, ter conferentie het tegendeel 
leek te bestaan. Ik had haar, te voren, onderhands 

i heer Anders Vedel, hoofd der Krabbesholm Volks
school (Denemarken). In zijn betoog ter conferentie had hij de 
■celijke stelling verdedigd: laat de jongens en meisjes uit de 

en boerenbevolking na hun jaren op de volksschool, liever 
gaan dan naar een verdere school; als wij ze dan op hun 

jaar op onze Volkshoogescholcn terugzien, komen zij daar

Duitsche Groep, vooral bij monde van 
Leipzig, nu in Jena, bij het onderwerp „A. E. 
Het gold de door mij aangeduide tegenstelling: de 
een tegenstelling, die ook in verschillende Inleidin

Wie, met Prof Hermberg, van oordeel is: „de Groot-Industrie van 
heden kweekt eenmaal den massa-mensch en wij moeten dien massa- 
mensch laten wat hij is; alleen de dienende leiders dier massa vormen, 
kon natuurlijk geen behoefte zien aan het „opwekken der belang
stelling’’.

En ook zij, die vooral nadruk er op legden, dat A. E. alleen moet 
geven wat gevraagd wordt, konden allicht weinig voelen voor het 
stimuleeren van die vraag.

Doch dit was de ééne Groep ter Conferentie. De andere, zonder 
dat zij iets wilde opdringen, zag toch al te duidelijk, dat de Staat 
en de Gemeenschap en de Arbeidersbeweging een te groot belang 
hebben bij een ontwikkeling der menigte tot wijder levensinzicht, tot 
het begrip van de wereld waarin zij werken, tot edeler levensge- 
nietingen, zelfs zooveel mogclijk tot „persoonlijkheden” 4). Dat woord 
werd niet alleen gebruikt door den Bisschop van Plymouth, maar 
ook door Hendrik de Man (kleinzoon van Jan van Beers!) in zijn be
strijding van zijn vriend Prof. Hermberg, waarop ik — als een der 
sterkste momenten der Conferentie — nog terug kom.

«) Prof. Dr. William H. Kilpatrick (Amerika) stelde vast: „Het gaat 
beele bevolking, tijdens het bede leven. Wij moeten voortdurend bijleeren, om 
nieuwe te kunnen controlceren, in ons op te nemen, te kunnen schatten naar zijn 
waarde. Wie zich met A. E. belast moet begrijpen, dat zij in verband staat tot 
den actueelen groei in het leven en dus nooit ophoudt.” En de Bisschop van 
Plymouth: „Een ,,opgevoed" mensch is iemand die begrijpt, dat hij ophoudt met 
„opgevoed” te zijn, als hij ophoudt met bij te loeren".

Een andere Amerikaanschc opmerking noteerde ik nog in een debat: „Wek 
in de mcnschen den lust tot zelfopvoeding”.

Doch dit alles toch alleen incidenteel opgemerkt; niet tol grondslag voor de 
beschouwing van heel de taak.



uit de

expc- 
latcr

dit

>aakt, dan bestond toch het
F 20e jaar allerminst de noodigc belang- 

zoo'n V.H. 
eens, en dus 

van het

zitten om tot hun verdere ontwikkeling 
waren wij het spoedig

heel het werk der A. E.>otc belang voor 
s Volksscholen.

den laatsten werkdag van
toekomstarbeid, door the World Association te

nummer van 22-2-'28 van hel Amerikaansclic Weekblad Tbe New 
geheel aan het vraagstuk van A. E. gewijd was, heeft Prof. Lin- 
Amerik. schrijver van hel door mij verleden jaar vermelde sugges- 

bockje) in een wal onhelder artikel: A. E. a New Aleanj Jbr 
gewezen op de verstrekkende beteekenis van nieuwe onder
den kinderen meer en meer gelegenheden willen geven om 

Zijn Congres-toespraak roerde echter

praktijk, die een beteren grondslag bieden 
in hun levensinzicht dan latere schoolschc

5) In het 
Republic, dat 
demann (de 
lieve, frisschc 
Liberab echter wel 
wijsmethoden, .die den kinderen meer 
zichzelf op te voeden door zelf-expressie 
dit belangrijke vraagstuk niet aan.

Belangrijke opmerkingen hierover in Prof. Ovcrstreets’ psychologie van nor
male menschen: „Aboul ourselves* ■

met hun ervaringen 
voor verderen opbouw vat 
kennis.

Het was een stelling, waarover een belangwekkend debat had kunnen 
gevoerd worden. Doch dit was uitgesloten, en ik voegde den heer 
Vedel later onder een kopje koffie toe, dat de uitkomst van dit expe
riment dan toch beheerscht werd door den lust der jongeren, om later 
naar zoo’n „ Volkshoogeschool” — om deze term even te behouden — 
te gaan. En die lust dan toch weer sterk den invloed zou onderga, 
van den aard v. h. onderricht op de gewone volksschool. Had c 
den lust tot eigen denken en onderzoek, tot meer weten en zuiver
der rekenschap geven van de levensfeiten niet — of niet voldoende — 
in de leerlingen gaande gemaakt, dan bestond toch het grootste 
gevaar, dat zij op hun 18e of 20e jaar allerminst de noodigc belang, 
stelling zouden bezit 
Sch. (e bezoeken. Ddarover 
ook over het grot 
Onderricht in de

Doch toen ik op den laatsten werkdag van de Conferentie, bij de 
rondvraag naar den toekomstarbeid, door the World Association te ver
richten. de wcnschclijkheid bepleitte, dat zij een internationaal onder
zoek zou instellen naar de beteekenis van het bestaande volksschool- 
onderwijs voor de verdere ontwikkeling van A. E., bleek voor dit 
denkbeeld niet alleen weinig steun te bestaan, doch werd zelfs aan
gevoerd dat de Ass. zich daarmee niet bemoeien moest, omdat de volks
school overal Staatsinstelling was en zij er dus geen invloed op kon 
oefenen! (welke wonderlijke stelling door een Czccho-Slowakeijsch hoog- 
leeraar werd voorgedragen) en vanwege Engelsche onderwijzers, dat 
de volksschool al in deze richting werkte: qUod erat demonstrandum! 
Daar een verder verdedigen van mijn voorstel een verdieping in de 

• vraagstukken zou gevorderd hebben en velen in de vergadering nog 
graag tijd wilden hebben, om hun stokpaardjes te berijden, zette ik 
het mijne voorloopig op stal, en trok mijn voorstel in. 5)
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theoretische 
van Huma- 
de „nieuwe

genoemde hoofdprogrampunten kwamen dan toch 
lende vragen ter sprake, die samenhingen met de

•) Dat er bij alle veclzij 
gestreefd worden, heeft Pre 
drukkelijk verklaard en 
zakclijk verdedigd op grond

11 houdingen.

cizijdighcid en uitsluitendheid naar onderling begrip moet 
Prof. I Jerniberg niet ontkend; werd door Dr. Picht na- 
door de Man, die de uitsluitendheid bestreed, als nood- 

van de evolutie der maatschappelijke toestanden en

IV. De behandelde Hoofdproblemen.

Bij al dc drie ; 
echter de verschilk 
reeds genoemde:

Velen of weinigen ? - Intensieve of Extensieve werkwijze ? — Vorming 
van persoonlijkheden ? — Levenspraktijk en zelfontwikkeling — llcpaalde 
Levensbeschouwing of onbevangen neutraliteit? — Eenzijdigheid of veel
zijdigheid van het werk der A E. ?

Doorloopcnd de verschillende voordrachten en betoogen meen ik 
te mogen vastleggen, dat de algemeene strekking toch aan een be
paald inzicht de voorkeur toekende: en wel aan het ondogmatische, 
veelzijdige.

Van Duitsche zijde, ik gaf het al aan, was gepoogd een t 
splitsing te maken tusschen hetgeen men als de nawerking 
nisme en Aufklarung en burgerlijke ideologie bestempelde en 
cultuur", die de arbeidersklasse uit haar levenservaring moest op
houwen. Er was niemand ter conferentie, die dezen opbouw van een 
nieuwe cultuur op zichzelf als onwenschelijk of verkeerd bestreed; 
maar er zullen er velen geweest zijn, die deze „nieuwe proletarische 
cultuur’’ gaarne wat meer specifiek zouden hebben toegelicht willen 
zien. En wat de Bisschop van Plymouth ons den Isten conferentie- 
dag voorhield als, laten wc zeggen, de idealen der „oudere” beweging: 
„ontwikkel de persoonlijkheid, doch tracht geen eigen opvattingen 
over te planten; geestesonbevangenheid is niet in botsing met eigen 
bepaalde overtuigingen, doch wèl met onverdraagzaamheid jegens die 
van anderen; het recht van den mensch, zichzelf te zijn, wordt door 
het „massa-bewustzijn" van het moderne leven bedreigd en onze opvoe
ding moet hem dit teruggeven — evenals een methode van kameraad- 
schappelijkheid” ■— dit alles stond wel tegenover de meer cenz ijdige 
„nieuwere” Duitsche opvattingen. Maar het is toch een kunststuk 
daarin £<wr£roZr-overtuigingen te zien, waar dc moderne arbeider zich 
tegen moet verzetten als een overblijfsel van humanistische Aufkliirung, 
dat tegen zijn groepsbelangen en overtuigingen ingaat. 6)

Ik heb althans niet het besef gekregen, dat men ons dit van Duitsche 
en Amerikaansche zijde — want ook Prof. Lindcmann tapte een 
straaltje uit dit Marxistische vaatje — wdar heeft kunnen maken.
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Alleen „intensieve" A. E. is werkelijk opvoedkundig, decreteerde Prof. 
Flitner (Hamburg), en wilde daarmee alle „extensieve” werk veroor
deeld hebben — al gaf hij ten slot toe, dat deze extremistische opvatting 
aan aanhang verliest. Alweer: niemand bleek geneigd, het „intensieve" 
werk, dat van mensch tot mensch gaat; dat opbouwt op de eigen 
levenservaring; dat tot dóórdringen in eenige materie leidt; dat tot 
zelfwerkzaamheid der geesten noopt, niet als het hoogcre en meest 
wenschelijkc te beschouwen. Moest daarom het extensieve werk, dat 
zoo velerlei vorm vindt, worden afgewezen? Had niet mej. van Dugtercn 
het bij het rechte eind, toen zij haar: „door dit tot dit" liet hooren ? 
Het werk van film-vertooning, dat een beroep doet op den visueelen 
aanleg van den arbeider; de voordrachten en cursussen, die voorbe-

Als iets op deze conferentie gebleken is, dan is het wel bovendien 
dit, dat A. E. onmogelijk binnen het keurslijf van theoretische omgren
zingen te binden is —■ en dat niets zoo uitkwam als de gebondenheid 
van dit werk aan historische, volksaardige, geestelijke, economische 
voorwaarden. What is sauce for the goosc is not sauce for the gander !— 
Volken in opkomst hebben het werk aangegrepen en grijpen het aan, 
om hun nationaal besef brandend te houden en zich een plaats onder 
de zon te verschaffen. Zou echter de Sokol-beweging, die zooveel 
gedaan heeft om de Czccho-Slowaken onder Oostenrijks druk lenig 
van lijf en geest en zelfbewust te houden, mogelijk geweest zijn bij 
een volk, dat niet onderdruk geleefd heeft? Het Duitsche volk heeft, 
na de nederlaag, een tuimeling doorgemaakt, die meer dan een morte
len kater veroorzaakt heeft: na 4 jaar lang door zijn leiders misleid 
te zijn — en zich gretig te hebben lAtcn misleiden •— stond het in 
1918 voor het bankroet van il waartegen het had opgezien. En het 
is deze neersmak, die heel den tegenstand tegen de vroegere leidende 
klasse volkomen verklaart.

Maar niet alle volken heeft de oorlog tot zulk een Umwcrtung aller 
Werten gedwongen. En Hendrik de Man bleek volstrekt niet van meening, 
dat deze Umwertung zoo absoluut geweest was. Integendeel! Ook 
de Duitsche arbeider was hevig begeerig, z.i. zich de „bourgeois-cul- 
tuur en wetenschap" eigen te maken, omdat hij daarin de magische 
kracht zag, waardoor zijn meesters hun heerschappij bevestigden. En 
hij wees op de noodzakelijkheid voor de „nieuwe” cultuur, dat zij zou 
gedragen worden door „persoonlijkheden”, een begrip volstrekt niet 
te vereenzelvigen z.i. met het te bestrijden „individualisme". En de 
Zweedsche vertegenwoordiger van arbeiderswerkers aan 
evenzeer: vorming der persoonlijkheid begeerenswaard.
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Britschcn werk- 
den nieuweren

A. E.

Het was eenigszins pikant ter conferentie dc sterkste schimpscheuten 
op het „intellectualisme" van de oude beweging van A. E. te vernemen 
uit de monden van — Duitsche professoren, en de oude „Univcrsity 
Extension warm tc hooren verdedigen door — een 
man, al leek, hetgeen hij U. E. noemde, toch veel op 
vorm van de „Tutorial Classes".

„Ik ben heelemaal teruggekomen van die T. Cs. en weer naar de 
oude U. E. teruggekeerd. Zoo'n lecturer, die weet, wat wij niet 
weten, maar weten ivillen Hij vertelt er ons van. Dan komen wij

de oude beweging 
professoren, en 

ledigen dooi- — 
noemdi

7) „Neen” — argumenteerde daartegen weer Prof. Rosenslock : „ik mag niets 
brengen wat niet gevraagd wordt. De enkele voordracht sta niet aan hel begin, 
maar aan het slot van een behandeling van hun „levensnooden” met kleine 
groepjes grcligen.

rcidend en ontwikkelend werk doen (tot tweemalen toe hoorde ik 
van Engelsche zijde Helfcne Mercier’s term: „oog-openers” gebruiken) 
en die ons den toehoorder, met toewijding en aandacht begaafd, hel
pen uitlezen uit de menigte voor verderen arbeid aan studie-clubs.’); 
het Boek, dat voor den stillen bezonkene zoo intensief kan wer
ken, al is het tevens zeker een der uitgelezen hulpmiddelen van het 
extensieve werk. De Radio en de tooneclclub; de tooneel voorstelling, 
het concert en de schilderijententoonstelling ; de volkszang en de dans — 
de arbeid, die terugvoert tot de natuur — al wat gebeurt om den 
in het stoffelijke ondergaanden mensch te doordringen van een straal 
der hoogerc levensorden; om den blik tc verruimen; geest en lichaam 
van banden te bevrijden, dit alles heeft zijn eigen plaats in het ge
weldige werk der A. E.

En dan zijn er de economische werkingen, waaraan allereerst de 
arbeider onderhevig is, en die telkens nieuwe eischcn stellen aan A. E.

„Non scolae, sed vitae."
Niet in dien klassieken vorm hebben wij dc oude spreuk gehoord! 

Maar hoe veelvuldig heeft de leus ons niettemin in velerlei vorm in 
de ooren geklonken! — „uit het leven, tót het leven" — Wat A. E. 
den menschen, die tot haar komen met hun verlangen, te geven heeft, 
is een uit hun eigen levenservaring opgebouwd inzicht in het wijdere 
leven, waarin zij staan en te arbeiden hebben.

Is daarmee de „Wetenschap” als zoodanig buiten dien arbeid der 
E. gesteld? Heeft die Wetenschap er niets tc zeggen, niets te 
m?
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i waf hij verteld heeft; maken het 
wat wij ervan begrepen hebben, en

daarna bij elkander. Bespreken 
elkaar duidelijk. Schrijven op, \ 
geven het hem den volgenden ke

iMaar welke rol speelt, moet daarbij spelen, de Wetenschap?
Heeft men haar methoden, haar logisch denken, haar worsteling 

met de problemen, haar diep doordringen in oorzaak en gevolg, haar 
„geest van vereering en dienst der waarheid" (Mansbridge), haar 
analyse en synthese der verschijnselen, haar verworven inzichten en 
opgedane kennis niet werkelijk noodig, om den begceringen naar A. 
E. er toe te brengen, hun levenservaringen om te zetten in en te 
verruimen tot levensinzicht f Het complexe en verwarrende, het een
zijdige en beperkende in die ervaring te ontleden, toe te lichten, op 
te voeren tot de levenservaring en de belevenissen van vroegere ge
slachten, en de uitkomsten van de duizenden geesten, die het weten 
tot wetenschap helpen groeien? — Is niet, wat we „Intellectualisme’’ 
plegen te schelden, en terecht, in werkelijkheid slechts „pseudo-weten- 
schap?" De half-wctcnschappelijkc . . . . weet; de werkelijke man van 
wetenschap, gelooft slechts dat hij iets begint te vermoeden van de 
waarheid, die hij altijd zoekt. Hoe meer men afdaalt van den waar
achtig geleerde tot den „schoolmeester”, des te apodictischer worden 
de verklaringen. Des te sterker de vereering van het ter Conferentie 
algemeen terecht verworpen „loutere weten öm het weten".

Het is jammer, dat het op deze Conferentie niet eens nadrukke
lijk betuigd is: voor het leiderschap van A. E. zijn alleen de rijkste, 
de zuiverste, de meest onbevangen geesten goed genoeg. Ook al omdat 
zij het moeilijke en ingewikkelde eenvoudig en begrijpelijk weten voor 
te dragen en geen behoefte hebben om te goochelen met afschrik
wekkende vaktermen.

Dat juist de Fransche Hoogleeraren, die aan de V. U’s daar te 
lande werkten, de eenvoudige hoorders door hun „geleerdheid" plachten 
af te schrikken; niet de kunst verstaan hadden zich aan dezer men
taliteit aan te passen, was een der meest verbazingwekkende ver
zekeringen, die ik ter Conferentie hoorde. Maar zij kwam uit den 
mond van den officieclcn vertegenwoordiger der Fransche Regeering, 
Inspecteur Roger, in zijn geestige verklaring, waarom in Frankrijk 
A.E. nog zoo weinig vorderingen gemaakt had. En dit, terwijl toch 
juist Fransche auteurs zoo voortreffelijk de kunst verstaan, den lezer 
van het concrete en gekende op te voeren tot het abstract-theore- 
tische, waar de Duitschers altijd mee beginnen!
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■rijkt er

sse-genooten kwam vooral ter 
rbeid behandeld werd als

grootste moeite

lynamische van het Amerikaansche leven 
na nog betrekkelijk statisch, al heeft juist 
>g ontzaglijke verschuivingen van werkgele
gde werkeloosheid veroorzaakt. Heel belang-

sprakc, 
gevolg van

»Non scolac, sed vitae”.
Omgezet in de leus: „laat toch vooral ieder zijn eigen levensstijl 

behouden; voorkom, door Uw A.E.-werk vooral alle ontworteling-, 
laat den werkman zich ontwikkelen tot een hooger klas.... werkman; 
den boer tot een ruimer-kijkend landman’’; was deze in veelvuldige 
toonaarden ons voorgehouden waarschuwing zeker een der beste 
leuzen, ter Conferentie aangeheven.

En hierbij sloot zich dan vooral aan de.... verheerlijking, als ik het 
zoo noemen mag, van het werk der eigen klasse voor de klasse-genooten, 
en de waarschuwing aan de „mecr-bc voorrechten” om te wachten tot 
men hen vroeg mee te helpen. Zich vooral niet op te dringen. En 
alleen te komen „in kameraadschappelijkheid”, zonder „begunstigings- 
hoogmoed’’. „Maak de menschcn tot uw vrienden. En ge verr 
uw eigen leven als het hunne mee," zooals in zijn oppersten eeni 
van 83-jarige, die met alle ijdelheid des levens heeft afgedaan en 
de essence ervan behouden, de vriendelijke Dean van Trinity-c< 
wiens belangstelling het door al de speeches had uitgehouden, 
goedmoedig vermaande.

Dit werk voor de eigen klass 
toen de noodzakelijke A. E.-ar 
de economische ontwikkeling.

Vergeleken met het sterk d; 
is dat in ons oude Europa 
ook in Engeland de oorlog 
genheid met daarop gevolgae 
wekkend was vooral het beeld door den heer Spencer Miller, secretaris 
van het Arbeiders Opvoedingsbureau in de Vereenigde Staten ons 
van de ontwikkeling daar gegeven. Industrialisatie verzekerde er, 
door wetenschap en inventie van machines, den mensch eerst recht 
het meesterschap over het productieve leven Van 1922 tot '29 was 
het voortbrengingsvermogen in de Ver. Staten met 55 °/0 gestegen; 
even sterk, door de nieuwe loonregeling, het verbruikersvermogen. 
Dit tegelijk met een daling der behoefte aan mcnschenkracht met 
7 °/0 — en een sterke vermindering van allerlei werkzaamheden tegen
over eentoenemingandererzijds. Deze geweldige verschuiving van arbeids
gelegenheden maakte het bestaan voor tallooze werkers meer en meer 
onzeker, terwijl daarnaast de toeneming van productief vermogen tot 
een steeds groeiende verkorting van de werkweek leidde, nu tol 5 
werkdagen, zonder loonsvermindering. Deze onzekerheid, vooral voor 
de vakmenschcn in niet meer noodige industrieën — waarbij zij, die 
HO jaar oud zijn, de grootste moeite hebben om werk te vinden, tenzij 
als machine-herstellers 1 — en deze uitbreiding van den vrijen tijd
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roep hunner 
^schappelijk 

meubehnaken" —

A. E. te worstelen heeft, onderling 
hetgeen van Engelsche zijde omtrent 

werd mcegedceld. 
dat Adult Education moet worden 

„beroepsvorming", technische 
verhouding van A. E. tot 

uit. Ik kom

boden te zamen een geweldig probleem aan A. E.-werkcrs. De uit 
hun werk gestootenen moesten „opgevangen" worden; de verkorting 
van de werkweek, die de arbeiders bracht binnen „the leisured class", 
dwong tot de taak, hen te loeren, die vrije uren te besteden. Het 
bureau van den spreker had in een 12-tal districten commissies inge- 
stcid van werklui, economen en ingenieurs, om beide vraagstukken te 
bcstudecren; een lijst van werkloozen werd opgemaakt; residential 
en non-residential classes, summcrschools werden ingericht, om den 
uitgezetten nieuwe vaardigheden bij te brengen, allen te leeren hun 
tijd te benutten. En bij die summcrschools nam men liefst de gansche 
gezinnen op, om het gezinsleven zelf te bevorderen.

Hoe de problemen waarmee 
verweven zijn, leerde ons weer 
een werkzaamheid in verband met werkeloosheid

Men is het er vrijwel over eens, 
beschouwd als iets dat los staat van 
opleiding. En, gelijk straks aangeduid, de verhouding ’ 
beide maakte een bizonder onderwerp van bespreking 
daar nog op terug.

Doch die Engelsche werkzaamheid van een arbeidersgroep voor 
wcrkclooze makkers ging, naar het uiterlijk, geheel om buiten A. E. 
Er zijn in sommige districten in Engeland arbeiders, die jaren lang 
steuntrekkers blijven, omdat er geen werk meer is in hun vak. Dat 
stcuntrekken, dat besef van geen „nuttig lid der maatschappij meer 
te zijn" werkte geleidelijk meer en meer neerdrukkend op hun gevoel 
van „zelfrespect”.

En om hen van dien druk te bevrijden, heeft toen die gro< 
mede-arbeiders bedacht, hen aan werk te zetten, dat „maats*, 
nuttig" zou zijn. Zij leerde hun „timmeren en meubehnaken” — voor 
hen, die geen geld hebben om hun meubeltjes te vernieuwen of te re- 
pareeren; schilderen en kleercn herstellen voor dezelfde klasse van 
onbemiddelden. Zoo brachten zij hen tot nieuwen „socialen dienst" 
en ontnamen hun den druk „nietsnutten” geworden te zijn.

Was nu dit kiesche, bijna aandoenlijke, kameraadschappelijke werk 
A. E.-arbeid ? Was het dit niet, omdat er van geestelijke ontwikkeling 
geen sprake was bij dezen eenvoudigen nuttigheidshandarbeid ? Of 
was het dit toch wèl, omdat het hier gold de redding der zedclijkc 
persoonlijkheid? De vraag is, gelukkig, op het Congres noch gesteld, 
noch betwist. Het bevestigend antwoord moest, dunkt me, zelfs den 
meest thcoretisch-aangelegden, niet moeilijk vallen.

Hoe staat het nu verder met die verhouding van
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>atienten 
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roepsvorming en A. E. ? De heer Cai Hegermann—Lindencrone, van 
het Deensche Ministerie van Onderwijs, deed uitkomen, hoe gemak
kelijk het zijn moet, daarbij aan te knoopen aan wat wij „algemeen 
vormende vakken” noemen, zooals Staathuishoudkunde, Boekhouden 
(door hem een voortreffelijke geestelijke discipline gchecten, omdat het 
leert de waarheid en niets dan de waarheid vast te leggen — eerlijke 
menschen blijkbaar die Denen, vrij van l'art de gronper les chiffres!—) 
Natuurwetenschappen; Aardrijkskunde, Physiologie, Huishoudkunde; 
al naar den beoefenden tak. Dr. Herbert Schofield, hoofd van een 
groot Engelsch Polytechnicum met inwonende leerlingen, ging zelfs veel 
verder, en verwierp feitelijk alle onderscheid tusschen zijn inrichting 
en een „humanistische” Universiteit. De meeste studenten daar kwamen 
toch ook louter voor hun beroepsvorming; ook de technische scholing 
vorderde kennis van Wetenschappen, en er was geen reden waarom 
den leerlingen van een School als de zijne niet tevens liefde voor letter
kunde, vooral voor het drama (door eigen uitvoeringen), voor muziek 
(een eigen orkestje), voor wijsbegeerte zelfs zou worden bijgebracht, 
zooals ook met stijgend succes op zijn inrichting gebeurde.

Natuurlijk niet. Maar dit was, op deze wijze, toch wel ietwat 
„begging the question".

Zeker zal men ook hier weer moeten oppassen voor „Prinzipicn- 
reiterei" en Goethe’s: „Greift nur hinein in’s volle Menschcnlebcn” 
gedachtig blijven. Loutere vakstudie, of zij in de techniek of de klas
sieken gebeurt, behoort slechts onder A. E. voor zoover zij gedreven 
wordt in haar oorzakelijk verband met wijdere verschijnselen van 
Wetenschap en Leven. Elk bedrijf, elk vak, wortelt ten slotte in 
beide. Het is nuttig daarvan uit te gaan, mits men aldus er boven 
uitgaat tot de wijdere inzichten, waarom het in A. E. te doen is: 
..den ntensch zijn eigen arbeid en (in) het groote leven te doen verstaan".

Zeker gaf deze Conferentie den indruk dat, op dezen gemeenschap- 
pelijken grondslag, men bereid is de grenzen van methode en hulp
middelen voor A. E.-werk zeer ruim te trekken. Als de volwassene 
maar getrokken wordt buiten zijn eigen te enge grenzen. Een der 
sprekers zag in de leiders: geneeskundigen, die moeten ontdekken 
wat hun patiënten scheelt, en ze moeten leeren zich in het ontwik
kelende, snel-veranderende leven van heden thuis te gevoelen en hun 
deel te nemen aan den te verrichten cultuur-opbouw. Doktoren, die 
al hun patiënten naar één vast schema' behandelen, zijn de slechtste 
geneeskui

En de werkers in A. E. willen 
nutten, die hun patiënten ten goede
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Onderdeden van het werk.

Behalve <le onderwerpen, in de Alg. Vergaderingen aan de orde 
gesteld, waren er nog, die in secties — en dan gelijktijdig — behan
deld werden, zoodat ik een keus had te doen, die trouwens bepaald 
werd door het feit, dat ik zelf een voordracht had in de sectie ge
wijd aan het Hoek, en dat ik, als vertegenwoordiger onzer Centrale 
Vereeniging van Openbare Leeszalen, natuurlijk de behandeling 
de Openb. Leeszalen en Bibliotheken had bij te wonen.

Zoo heb ik niets kunnen vernemen van hetgeen over: A. E. ten 
Plattelande • Vrouwen en A. E : Settlements en Te Huizen; De Radio 
in A. E. ; De vorming van Zeelieden; University Extension; De afschaf
fing van Illiteracy; De opvoeding van Ouders verhandeld is. Een lijstje, 
waaraan toch ook nog belangrijke onderwerpen ontbraken, als: het 
Drama, de Muziek en de Beeldende Kunsten in A. E.

Voor die nict-behandeling van het Drama ben ik ruimschoots 
schadeloos gesteld, intusschen, door den aankoop, aan den Boekcnstal, 
bij de Conferentie annwezig, van het in 1927 verschenen Rapport van 
de Adult Education Committee of the Board of Education in England 
on The Drama in Adult Education. Ik heb dit boekje van 231 pagina's 
nog maar even kunnen doorbladeren; hoeveel interressants het voor 
zijn 60 cents biedt, kan de belangstellende lezer gemakkelijk aflciden 
uit een tweetal aanhalingen.8) Het is een onderwerp, dat vooral in ons 
land bizondcrc aandacht verdient.

Een opmerking van den Bisschop van Plymouth zou mij, als er 
gelegenheid toe bestaan had, stellig uitgelokt hebben tot een debat

8) Pag. 90 over een werk-cursus gegeven door Mej. Marjorie West (naar ik 
vermeen een tooncelspeclster) te Woking. Zij begon met hel Griekschc tooneel 
en met de oorspronkelijke bedoeling daar een jaar over te doen. Maar baar toe
hoorders waren zoo geïnteresseerd geraakt, dat zij vroegen er nog een 
te wijden. De stukken werden (in vertalingen 1) gemeenschappelijk gelezen 
sproken, en in het 2de jaar besloot incn een Gricksch drama te gaan 
een muzicklccraar oefende bet koor in Mendclssohns muziek en T 
dansen, terwijl andere cursisten op het Britsch Museum de costuums 
gingen bestudceren. De vertooning had zoo'n succes, dat zij 
werd. Te Croydon, waar dezelfde leidster personeel van de 
eeniging leidde, begonnen zij met het lezen van 5 dra 
daarna van 2 moderne stukken (Abraham Lincoln en 
cursisten de Grieken belangwekkender vonden en ruimer 
weer tot dezen terug.

Misschien mag ik hier even vermelden, dat ik verleden jaar aan de Haagschc 
V. U. een plan had voorgclegd tot het vormen van een club, om gemeenschap
pelijk een 5-tal tooneelwerken, uit verschillende tijdperken, doch met een ver
want gegeven, te lezen. Dit plan kon, bij gebrek aan voldoende inschrijvingen 
(er waren er 2 !) niet doorgaan.

jaar aan 

n spelen : 
Euiythmische 

s en houdingen 
in Londen herhaald 
Co-opcraticve Vcr- 

ma’s van Aischylos en 
Ju.'liet). Maar daar de 

van zin, keerden zij
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Wat over het Boek, de Openb Leeszaal en het werk der Public 
Libraries gezegd werd, stond op deze conferentie uitteraard in het 
toeken van A. E., werd behccrscht door de vragen, niet alleen: hoe 
breng ik het boek tot de menschcn, maar: hoe help ik hen aan het 
juiste boek voor hen, voor genotslectuur èn voor zelfstudie? Verder: 
hoe maken wij de Public Libraries tot dienstorganen voor het goede 
en groote werk van A. E. ?

Terwijl ik zelf belangstelling bij mijn internationale gehoor voor 
W.B.-wcrk en onze Encyclopaedic in monografieën mocht wekken en 
winnen, daarbij de laatste reeks kenschetsend in haar afwijkenden 
eigenaard van andere, meer beknopte series, en Prol. A. E. Herlh 
(van Swansea, Wales) een paar nuttige wenken gaf omtrent de eischcn 
aan Text-books te stellen, werd zoowel van Amerikaansche als Duit- 
sche zijden nadruk gelegd op de noodzakelijkheid, dat de Openb. Lees
zalen en Bibliotheken trachtten, de behoeften hunner lezers te leeren 
kennen en te voldoen. In Amerika zoekt men dat tegenwoordig te 
bereiken door de aanstelling van speciale raadgevers (of -geefsters) 
ten dienste van de lezers, zonder het Leipziger onderzoek naar hun 
behoefte, langs statistisch-analytischen of psycho-analytischen weg, te 
versmaden. Ik kan hier het stelsel van Dr. Hofman niet uitvoerig 
bespreken; kon echter de vraag moeilijk bedwingen, of zelfs na de 
bewerking van 750.000 boekaanvragen, van eenige jarcn bijeenverza
meld, het noodige licht verkregen zal zijn omtrent de werkelijke be
hoeften der lezers. Hoevelen gaan niet af op een titel; vinden zich 
teleurgesteld en lezen het boek niet uit? — Hoevelen laten zich niet 
leiden door hetgeen zij rondom zich hooren? Hoeveel boeken blijven 
niet ongevraagd, alleen omdat de doorsnee-lezer niet weet, wat zij 
hem zouden kunnen brengen?

Ja, die psychologie van den lezer en toehoorder! Ieder wil daar 
natuurlijk graag rekening mee houden . . . als wc haar maar kunnen 
vastleggcn! Doch daar zit de moeilijkheid! Misschien het minst in 
landen, waar men zich makkelijker geeft en uit. Maar bij ons, met

over: De Beeldende Kunst in el. E. Hij wees er op, dal het zoo moei
lijk was, de arbeiders tot waardecring van schoonheid te brengen, 
omdat zij aan zooveel leelijks in hun omgeving en leven gewend zijn. 
Ik had willen aan voeren: leer hun dan zien met de oogen van onzen 
Rembrandt en Vincent van Gogh, d.w.z. leer hun schoonheid vinden 
in het leeliike, door de welsprekendheid van het karakteristieke. — 
Hoe moet men trouwens de z.g.n. ideale schoonheid brengen in het 
wanhopige leven van de Londensche krotbewoners ?
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pogingen om de menschcn 
op hun inertie of inzichzelf- 
een Poolsche dame, die Pro- 

jenoemd werd en die ons herhaaldelijk 
:n van de wenschelijkheid, om ons in betrekkin» 
icolas Roubakine, Lausanne (38 Avenue ae»

aan een inlcgblaadjc in alle uitgelccndc boeken door Dr. 
. de Haagschc Openbare Leeszaal — om het oordeel der 

of zij meer dergelijkc lectuur wenschten en 
tot hun keus gekomen waren? — De ingevulde blaadjes beliepen juist — 
van de uitgezette. Ik zelf ben pas begonnen met zulke inleggers bij 

naar vrije keuze". Mijn indruk is. dat ik ook ditmaal niet meer succes 
•n dan Dr. Grcvc. Daarentegen is Dr. Bartling van 

blijkbaar gelukkiger in zijn enquête.

onzen teruggetrokken aard, waar allerlei 
eens „uit te lokken", plegen te stranden 
beslotenheid9)!? Er was ter conferentie 
fesseur (?) in de Psychologie ge 
trachtte te doordringen van de wenschelijkheid, om ons in betrekking 
te stellen tot Dr. Nicolas Roubakine, Lausanne (38 Avenue des 
Mousquines), wiens Institut International de Bjbliographie in zijn 
Section de psychologie bibliologique, tot de vaststelling van verschillende 
lezerstypen tracht te komen; een werk dat mogelijk nationaal, maar 

moeilijk internationaal doenbaar is, omdat immers het lezers- 
type in elk land en elke streek anders moet zijn, ondanks gelijkheid van 
maatschappelijke omstandigheden en beroep.

Heel leerzaam was ongetwijfeld wat Miss Linda A. Eastman, van 
Clevcland (L). S.), ex-Presidente van de Amerik. Library Association, 
deed hooren over het in haar land verrichte werk, en de taak der 
O.L. ten opzichte van A. E. Drieërlei werkzaamheid heeft zij daarbij 
onderscheiden: het bijeenbrengen van een bibliotheek over A. E. ten 
behoeve van de leiders; het verstrekken van boeken aan groepen 
van deelnemers; het geven van inlichtingen aan individuen omtrent 
gelegenheden tot verdere ontwikkeling in cursussen, of voor zelfstudie 
in een bepaald vak van de voor den persoon beschikbare boeken. 
Voorts heeft de Commissie voor het werk der O. B.’s in betrekking 
tot A. E., (die in 1926 een belangrijk rapport heeft doen verschijnen 
over die taak, ook voor jongeren), lijsten van geschikte studie-cur- 
sussen door middel van boeken over 40 verschillende onderwerpen 
samengesteld en uitgegeven; een lijst opgemaakt van „leesbare boeken”, 
die beantwoorden aan de eischen: geschreven te zijn voor volwassen 
lecken; rijk aan inhoud, tegelijk eenvoudig en boeiend geschrevenen 
aantrekkelijk van formaat (aan welke eischen men in het Engelsch 
geschreven boeken — en in andere talen? — niet gemakkelijk schijnt 
te voldoen.) En ten 3e is een gemeenschappelijke Commissie van de 
Amerik. Library Association en de Amerik. Groep voor A. E. be
gonnen een onderzoek in te stellen naar „Leesgewoonten", waarvan 
het rapport weldra tegemoet gezien kan worden. Alles bijeen zeker 

belangwekkende werkzaamheid, geïnspireerd door Emersons uit-
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' zijn mag — naast nic ligt o.m. het reeds 
476 pagina's! — het wordt tijd, dat ik
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spraak: „Heel veelvuldig 
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Naar het einde. — Nog énkele opmerkingen over: De vorming 

van Leiders: de Overheid en A. E.; de Skandinavische Volks- 
hoogescholen. — Wat óns nog te doen staat. — De Uit
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komsttaak van A. E.

lig heeft de lectuur van een bock over de toe
beslist.”

een kort woord. Daar 
van Leiders. Als ik het

ïgrepen
serbied •

Hoe groot de stof ook nog 
vermelde Handboek, met zijn - 
een eind ga maken aan mijn referaat.

Over drie onderdeelen van het werk nog 
is allereerst de in 1928 vermelde: Opleiding 
stoute woord van mej. van Dugteren wel begrepen heb, dan is dat in 
ons land... geen probleem.10) Met al mijn eerbied voor haar ervaring 
en inzicht, waag ik —■ een vraagteeken. Wij hebben immers in ons 
land het zooveel moeilijker intensieve werk in Arbeiterheime, Folk-

Een enkel woord nog ten slot over een interessant brokje discussie 
in deze afdeeling, geïnitieerd door de secretaresse der Utrechtsche 
Volksuniversiteit en van onze Groep: Mej. Kraft, over de moeilijk
heid: de volgers van een cursus er toe te brengen, gebruik te maken 
van de bij een cursus in overleg met den leider en de O. L. en B. 
opgemaakte lijst van boeken over het onderwerp; iets waarmee haar 
ervaring zeer geworsteld had. Het advies kwam neer behalve op een 
goede schematiseering van zoo'n lijst, op het oude adagium omtrent 
Mohammed en den berg. Breng de boeken tot de cursisten ; stal ze voor 
hen uit. Een advies, dat zij zelf ten slot kon illustrccren met een aar
dige ervaring: toen bleek dat de cursisten niet naar de Leeszaal ge
gaan waren om een der boeken te leenen, bracht op een avond de 
leider wat ex. van een der boeken mee. die men door zijn bemidde
ling daar ter plaatse koopen kon. En die waren, in de pauze, in een 
wipje uitverkocht!

Men begrijpt, dat ik glunderde!

1‘) „De kleine afstanden in ons land maken hei voor 
de beste leiders te betrekken. Wij hebben dus geen bekommernis 
Ie vormen".
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Over de taak der Overheid ten opzichte 
Nederlandsche Groep in December 1928 te 
slaagden Debat dag gehad. Er is ter Conferentie 
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Het zeer s 
by A. Clilfor, 
Y. M. C. A.

van A. E. heeft onze 
Utrecht een zeer ge- 

over dit onderwerp 
alleen gesproken om er nadruk op te leggen, dat de Overheidstaak 
ten aanzien van A. E. moet zijn: geldclijk steunend; opwekkend tot 
den arbeid; in geen enkel opzicht de volledige vrijheid van het werk 
door toezicht-oefening of censuur op eenige wijze belemmerend. Enkele 
ter Conferentie aanwezige hoofden van afdeelingen van A. E. in 
departementen van Onderwijs (o.a. uit Zweden, Engeland, Saxen) 
bevestigden die opvatting bij navraag nadrukkelijk.

Dit belet niet, dat niet-onbelangrijke Regeeringssteun gegeven wordt, 

werk, dal de Young Alan'j CbriAian A,'jociatioit in 
klein clubje om een open haardvuur (of in een 

gezelliglicidsvorin) waar men, onder leiding, vragen bepraat van gods- 
:n. politieken, cconomisclicn, zcdclijken aard; kwesties van dagclijkscb 
n omgang, waarbij de laak van den leider moet zijn: ieder de gelegen- 
geven zich te uiten, en uit de verscheidenheid van inzichten een alge- 
distillccrcn, dat volkomen onbevangen en onpartijdig moei blijven, doch 

dienl lot verdere verheldering der geesten.
suggestieve I landlcidinkjc: — FircAde Talk.' ani> DijcajAoa Groupi 

>rd Halt, M. A. — is voor 6 stuivers verkrijgbaar bij the Brilish 
i. Press, Grcat Russell Street, London W. C. 1.

En laat niemand zich doen afschrikken door het etiket: hel is bizonder ruim 
en vrij van geest; zonder eenige Vadcrlandsche witgedastheid 1

höjskole, Fireside-talkes ") nog niet begonnen! En dat werk, waarbij 
de leider moet leiden wat opborrelt uit de deelnemers, vergt immers 
zoo heel andere eigenschappen van versatiliteit, soepelheid, karakter 
en omgangstact dan een cursus, zelfs een werkcursus.

In mijn vorig artikel heb ik vermeld, hoe Prof. Dr. Rosenstock — 
in zijn met Dr. Picht besproken bock — tot een oplossing der moei
lijkheden hoopte te komen: een groepje leiders-spccialisten bijeen te 
brengen en ieder hunner hun stof aan de anderen, die er vreemd 
aan waren, te doen uiteenzetten. Ik had deze methode bekritiseerd 
met de opmerking, dat die toehoorders dan toch in ieder geval gees
telijk geschoolden waren en niet de geestelijk ongeschoolden, die men 
benaderen moest. Tc Cambridge had ik gelegenheid, hem mijn bezwaar 
voor te leggen. Mij erkende de betcekenis ervan, doch wierp tegen, 
dan dan toch ieder leider op zijn beurt gedwongen was, zijn stof te 
verwerken van uit het oogpunt van onkundigen en hun die boeiend 
voor te dragen; ook hun kritiek te bejegenen. Praktische ervaring 
had hem geleerd, dat op deze wijze got 
waren; hij had langs dien weg nu reeds 
vormen.
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genoemden heer Anders Vedel, verwijzen 
nerikaansche Uitgeversfirma Mac-millan 

van Olive Dr. Campbell: The Danish

l2) Musea, Orkesten. Tooncclgezclschappcn 
zaam voor A. E. en worden niet uil Uien bo

*3) Denemarken telt er 59; Noorwegen S
H) Voor uitvoeriger inlichting vergelijke : 

266, 312; VII, 20.

in hoofdzaak om liet volgen door cursisten van Tutorial Classes en 
Folkshöjskole mogelijk te maken. Het overzicht der Engclschc Regee- 
ring van door de Overheid gesubsidieerd A. E.-werk (ter Conferentie 
uitgedecld) vermeldt subsidies aan T.C.-leerlingen tot een totaal van 
6 ton gouds per jaar. In de Skandinavische landen ontvangt de be- 
zocker(ster) eencr F. H. S. de helft van zijn kostgeld van den Staat 
terug. In Finland wordt door den Staat niet minder dan 12 millioen 
kronen (f 750.000) per jaar aan A. E. besteed, alles buiten Over- 
heidsbetalingen voor Openbare Boekerijen.

Ten onzent is men nog niet verder gekomen dan lot dit laatste.12) 
De door Min. de Visser aangevangen steun voor V.U's is den be- 
zuiningsbijl in 1922 als een der eerstc slachtoffers toegewezen.

en karaktervorming, op de steviging der levens-
1 op den geest van samenwerking. 

:n bloei der landelijke Co-operatievc 
aan de doorwerking van den in deze 

geest. Aldus werken zij het tegendeel van ont-

Het zijn 
zelf g

18 tot 20, zijn

De overgrc 
de scholen 
keling van 1 
vreugde 
De heer

Wie zich 
ik, op {

Company 
Folkschool.

Een paar aanteekeningen mogen dus volstaan:
’”et zijn grootendeels particuliere instellingen, door de leiders ervan 

gesticht; de steun van Staatswege komt, indirect, per bezoeker, 
ook wel direct aan de instelling. De jonge mannen, meest van 

er 5 maanden in den winter, wanneer zij op het land 
:mist kunnen worden ; de meisjes blijven er 3 maanden in den zomer, 

■oote meerderheid der bezoekers komen van het platteland ;
1 zijn dan ook overal verspreid l3). Behalve op de ontwik- 
levensinzicht

wordt vooral nadruk gelegd 
Vedel schreef den grootei 

Vereenigingen in zijn land toe 
scholen gekweekten
wortelend. u)

De lezer, die eenigszins bekend is met het werk, dat in óns land 
aan A. E. gebeurt — en onze secretaresse, Mej. Kraft, heeft voor 
het Internationale Handboek een overzicht van 30 pagina's weten 
samen te stellen, dat ook menig landgenoot nog wel wat te zeggen 

zijn slechts zeer ten dcelc werk- 
boofde gesubsidieerd!
98; Zweden ± 60; Finland 5'• 
men V.O. II. 6; V. 120. 153. 179.

voor de Skandinavische Folkhöjskole interesseert, mag 
gezag van den reeds i 
iet in 1928 bij de Am 

verschenen werk
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Waar de naties elkaar ontmoeten 
door J. H. BOLT.

:ssive Education Asso- 
1 van de Internationale 
incer bekend als New

oorspronkelijke regels luiden :
The time is out of joint. O cursed spighl, 
That ever I was born to set it righl!

I et jaar 1929 is ongetwijfeld belangrijk voor de ontwikkeling der 
A problemen op het gebied van opvoeding en onderwijs.

Den Haag had zijn congres voor het middelbaar onderwijs. In Genève 
vergaderde de Wereldfederatie van Opvoedingsvereenigingen. In Ame
rika ontmoetten elkaar de leden van de Progres 
ciation en Elzcncur aan de Sont ontving de leden 
Bond voor de Nieuwe Opvoeding, wellicht 

Education Fellowship.

zal hebben — zal het niet zoo heel moeilijk vinden de vraag: „Wat 
ons nog te doen staat?” te beantwoorden.

Zonder te vervallen in de bedenkelijke en ter Conferentie terecht 
ontraden: „navolging van vreemde voorbeelden" — zal hij toch lich
telijk inzien, dat ook wij, gelijk de heer Thomas voor Engeland 
vaststelde, pas beginnen, en wij vooral ten aanzien van het intensieve 
werk nog heel wat te öntginnen hebben. A. E. — deze 1ste Confe
rentie heeft het duidelijk gemaakt —, is een werk van de grootste 
beteekenis voor de veelzijdige ontwikkeling der Volkskracht. Zij is 
zoo veelzijdig als het leven zelf, in grondstellingen, methoden, toe
passingen. Zij waakt tegen inslapen en versuffen; zij wekt op 
levendig deelnemen aan de levensbeweging van deze Eeuw: vol 
problemen en oneindige toekomstmogelijkheden. Zij wordt de red
dingsplank voor wie ontredderd raakt en de voorbereidster van een 
wedcrzijdsch begrijpen, ook in internationaal opzicht, zonder het eigen 
nationaal-overgeleverde in het minst te versmaden. Zij streeft naar 
de bevordering van: „zelfontplooiing", „zelfverruiming”, „zelfverdie
ping"; zij erkent de waarde van een eigen levensstijl. Zij richt zich op 
„dienen": aan de individuen, door de individuen, van de Gemeenschap. 
En toen, in de laatste Algeraeenc Vergadering, oordeelen over deze 
gehouden Conferentie werden uitgelokt, heb ik gemeend de stemming 
der grootste meerderheid te mogen vertolken met een schennis van 
Handels verzuchting en klacht, omgezet in een blijmoedigen taak- 
vervullingsdrift:

„The time is out of joint! O prospect bright
That we are called upon to set it right!” ,s)
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organisatie zeer vergemakkclikt
Nu stonden de organisatoren 

schillende bijeenkomsten, die op 
een behoorlike lokaliteit te help

Terwijl de eerste bonden, in ’t bizondcr het Congres in Genève, 
de bevordering beoogden van opvoeding en onderwijs in het algemeen, 
waren ’t in ’t bizondcr de pioniers van het nieuwe, die in Amerika 
en Denemarken bijeen kwamen. Deze dekken elkaar echter geheel in 
hun werkwijze, zodat van Amerikaanse zijde stemmen opgaan tof 
algehele aansluiting bij de New Education Fellowship.

Het was het 5e Congres van de laatste, waarvoor de deelnemers 
van alle hoeken der wereld bijeen kwamen in het oude stadje Elze- 
neur. Bijna 2000 in getal waren ze, de zoekers naar nieuwe wegen 
in opvoeding en onderwijs, ongeveer van alle nationaliteiten van 
moeder Aarde. Welk een verschil met het eerste proefcongres te 
Calais (1921), dat twee jaar later gevolgd werd door dat te Montreu» 
Weer twee jaar later kwam men te Heidelberg bijeen en na een ge
lijke tussenruimte te Locarne, terwijl nu Elzeneur de gastvrouw was. 
En telkens was het aantal bezoekers stijgende, totdat tans bijna het 

le getal van 2000 is bereikt.
: is dit wel de uiterste grens, waartoe een dergelijk congres 

’ ang verliezen. Nu reeds is het 
het groot aantal lezingen, kur- 

lamhcden, terwijl persoonlik contact bemoei- 
onmogelik 

te centraliseren, hetgeen de

respectabele
Wellicht is

kan gaan, wil het niet zijn samenhai 
uiterst moeilik zijn weg te vinden in h 
sussen en groepwerkzas

wordt, doordat het — in ’t bizonder hier in Elzeneur —
alle bijeenkomsten in één gebouw

zou hebben.
voor de uiterst mocilike taak om ver- 
hetzelfde uur gehouden werden, aan 

een behoorlike lokaliteit te helpen.
De hoeveelheid werk, die door het organiserend comitee in de laatste 

maanden is verzet, is niet te schatten, als men b.v. denkt aan de 
correspondentie met 2000 mensen over de gehele aarde verspreid, aan 
de moeilikheid om deze allen een behoorlik onderdak te verschaffen 
in of nabij een stadje van 17000 inwoners, aan het in elkaar zetten 
van een programma, dat 17 groepen, 11 (cursussen en een vijftigtal 
voordrachten en film- of lantarcnplaafjes-vertoningcn omvat, terwijl 
bovendien gezorgd moet worden voor excursies, concerten, enz.

Het Hoofdbestuur, bestaande uit Beatrice Ensor, dr. Ad. Fcrricre 
en dr. Elisabcth Rotten met de jeugdige maar respectabele secretaresse 
Clare Soper, mèt het Deense comitee voor ontvangst, komt een woord 
van welverdiende lof en grote waardering toe voor al hun opoffe
ringen en onverflauwde werkkracht.

Elzeneur is een oud stadje, daterend uit de middeleeuwen. Het 
dankt zijn bekendheid aan zijn schone ligging aan de Sont en aan liet 
wellicht merkwaardigste oud-Koninklijk slot van Denemarken: Kron-
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rustig te
uitzicht 1
jen

sprak.
het eigenlike

:th Rotten en

en ook het leidmotief

werk aan met 4 toespraken, 
Beatricc Ensor de meeste in

verschillend thema gekozen, 
de gehele nieuwe opvoeding

•aken werden beantwoord door Prof. Langevin
France, door dr. H. Deitens uit Duitsland

W. Boyd uit Glasgow, terwijl Mevr. Ensor, de voorzitster 
Congres, de slotwoorden

De volgende dag ving I 
waarvan die van Elizabet 
druk maakten. Ieder hadden 
de grondtoon van

gasten kan 
talrijke villa's. Het 

: genieten van 
heeft op het 

Helsinborg, met

schrift draagt, gede. 
dat het geschonken 
Amsterdam in 1584.

Het bekende Kronborg Garden, in Hamlet vermeld, is tans 
mooi park, waarin het grote hotel Marienlyst honderden 
ontvangen, waar zich ook het Casino bevindt 
is de schoonste gelegenheid van Helsingör om 
de schoonheid van de Sont en vanwaar men 
veel grotere, aan de overzijde, in Zweden gelegc 
Helsingör verbonden door grote stoomponten, die ook spoorwagens 
kunnen overbrengen.

In dit historiese stadje liepen van 8 tot 22 Augustus de twee duizend 
vreemdelingen rond, ter ere waarvan vele vlaggen waren uitgestoken: 
Helsingör was een Babel geworden.

Op - ■ ■ ■ •

grote binnenhof 
gesteld. Eerst spi 
minister van binm 
Vervolgens kreeg de Burg 
slofte zijn ambtgenoot uit 
leen het welkom tocriep, maar hen 
op de daaraanvolgende Zondag aan 
hartelike toespr; 
het Collége de i

borg. Holger, de Deen, de mythiese held, beroemd bij de Franken 
om zijn moed en die zijn naam overdroeg aan land en volk, heeft 
hier een standbeeld bij de Sont, waarover hij cens heerste. Het ver
maarde slot Kronborg, waar een deel der lezingen plaats had, werd 
door Shakespcare uitverkoren om er Hamlet zijn tragiese rol te laten 
spelen. Het stadje heeft een enigszins Engels cachet, dat het te danken 
heeft aan het groot aantal Engelsen en Schotten, die er zich ten tijde 
van de Renaissance en van de groote handelspcriode van omstreeks 
1800, gevestigd hadden. Veel namen van huizen, ook eigennamen, 
zoals Thomas Shotte en het Shottehuset herinneren aan de Schotten. 
Maar ook veel Hollanders en Duitsers waren hier de eeuwen door. 
In de Maria Kloosterkerk vindt men nog een doopvont, dat een in- 

ideeltelik weggepoefst van het koper, dat vermeldt, 
i werd door Ilcnrick Henricksen de Backer van

ïemdelingen rond, ter 
igör was een
Donderdag 8 Aug. werd het Congres officiëel geopend op het 

van Kronborg, waar enige loudspeakers waren op
prak de eerste minister van Denemarken, daarna de 
inenlandsc zaken en daarna zijn collega voor onderwijs, 

•gemeester van Helsingör het woord en ten 
t Halsingborg, die de congressisten niet al

maar hen ook uitnodigde tot een bezoek 
zijn stad op Zweedse bodem. De 

’,angevin van 
land en Dr. 

van het
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waarbij de stof ge- 
i en in overeen- 
van het kind, 
gevormd heeft.

dat het kind de 
inen uit", is nog

aan alle kanten naar 
: gezocht in de wijziging 
de kwes

zeer betrekkelike waarde, als de weg 
v.z. als het kind niet de gehele school 

ze tot het einde toe wordt

de nieuwe opvoeding, < 
„van bim

sychologic en de leerrooster) waren 
doen dan enige gedeelten uit deze

van het Congres (De nieuwe psy< 
erin verwerkt. Ik kan niet beter d< 
toespraken aanhalen.

Elisabeth Rotten zeide o.a.: Men streeft ; 
vernieuwing. Maar al te veel echter wordt deze 
van materiaal, leerplan en lesrooster. Toch zit de kwestie veel dieper. 
Het verschil tussen het oude leerplan en het nieuwe moet niet zoo
zeer gezocht worden in de inhoud dan wel in het onderliggende 
opbouwende beginsel. Kort uitgedrukt: het leerplan moet niet statics 
zijn, maar dynamics. Het is statics, wanneer het alleen maar ieder 
jaar herzien wordt al naar behoefte, terwijl ieder detail van tevoren 
is vastgclegd in verband met een bepaald plan en met mogelikheid 

groot aantal scholen. Het is dynamics, als 
de physieke en mentale ontwikkeling van

van toepassing voor een 
het rekening houdt met 
het kind.

De oorspronkelikc eis van
gelegenheid moet hebben te ontwikkelen 
steeds van kracht.

De tegenkantingen die een dynamies leerplan, 
kozen wordt uit het voortdurend zich vernieuwende leven 
stemming met de lichamclike en mentale ontwikkeling 
komen voort uit een wereld, zoals de oude school die

Aldoor komt men met het argument, dat de in nieuwe scholen 
verkregen kennis tijdelik is en onvolledig; dat het moeilik is voor een 
kind om, wanneer het een dergelijke school verlaat, een betrekking 
te vinden, als dit zelfs voor een kind, dat op één of andere wijze is 
afgericht, vaak onmogelik is.

Deze tegenwerping heeft een 
slechts half wordt afgelegd, (d.i 
doorloopt) maar ze houdt geen steek, als 
gevolgd.

Als de kennis, verkregen door middel van het nieuwe leerplan, 
onsamenhangend is, dan heeft de leermeester zijn taak niet begrepen, 
want het leven zelf, in overeenstemming waarmede het nieuwe leer
plan is opgezet, heeft altijd en overal zijn verbanden, daar het één is.

Het verstaan van deze kosmiese samenhang, waartoe ieder schijn
baar op zichzelf staand gebeuren kan worden teruggebracht, is in 
laatste instantie eerder een kwestie van intuïtie, dan van verstandelik 
begrijpen en daarom heeft de leermeester in de eerste plaats zich te 
bevrijden van de overgelevcrde, intellectuele inzichten, die behoren tot 
de oude school.

Hier hebben wij te zien de grote betekenis van het artistieke ele-
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de

gevolg is 
de nadruk legt

van overtui-

snbaarf zich als vanzelf aan 
even als een geheel ervaren

geringste 
de toekomst, 

door het 
leerplan schiep, 
de kunstzinnig 
in zijn kleinste

van dit kunstzintuig 
, maar dat het een 
als het scheidende

zover Elisé
>roken bete
Ad. Ferritre zou ik het volgende willen aanhalen: 

isten zijn het cens over de grondbeginselen, waarvan 
lerwijs hebben uit te gaan. Dat zal, vroeger of later, 

;d uitoefenen op de opvoeders en de autoriteiten, die zich 
'oeding hebben bezig te houden. Nieuwe wetcnschappelike 
s zullen in de kweekscholen worden ingevoerd; wetten zullen 

te werken in 
er binnen een 

'oeders de toon aan- 
e tegenwoordige.

de sociale en morele 
opvoeding uitgaat en 

die nu in verschillende scholen worden ingevoerd en toegepast.
Alvorens deze revolutie zich geheel kan voltrekken, moet aan twee 

voorwaarden voldaan worden: ten eerste moet de publieke opinie opge
voerd worden tot een nieuwe levens- en wereldbeschouwing; terwijl 
de wetenschap moet komen tot een diepere kennis van het individu.

De idealisten zullen vol hoop en vreugde naar deze dubbele evolu
tie uitzien, want zij betekent voor hen de vervulling van hun dier
baarste verwachtingen: de vermindering van onrechtvaardig lijden.

Het materialisme —■ zowel cconomies als zedelik — heeft de mens
heid steeds de weg versperd. Tans zijn we het moe. Handel, geld, 
afscheidingen van allerlei aard, een politiek die het gevolg is van 
cconomiese concurentie, het analyties verstand, dat 
op verschillen, in plaats van op de punten van aanraking — dit alles

ment in de nieuwe opvoeding. Het innige verband tussen het 
dageliks gebeuren en de omgeving, tussen het heden en 
wordt slechts gedeeltelik en als mechanies waargenomen 
type van het organiserende verstand, dat het 
Dit innige verband open 
aangelegden, die het le, 
onderdelen.

De nieuwe opvoeding gelooft, dat het bezit 
niet het voorrecht is van enige weinige begaafden, 
oorspronkelike menselike kracht is, even werkelik t 
en samenvattende verstand, en tegelijkertijd zijn meerdere, omdat dit 
artistieke vermogen scheppend is, terwijl het andere slechts opneemt 
en ordent.

Geen nieuwe opvoeding, geen dynamies leerplan is mogelik, zonder 
de medewerking van dit organies scheppende vermogen.’’

Tot zover Elisabeth Rotten in haar met grote kracht 
ging uitgesproken betoog.

Van Dr. Ad. Ferritre
„ De grote gees 

opvoeding en ond< 
zijn invloet 
met opvc 
methodes 
veranderen; de noodzakelikheid voor studerenden om 
„Progressive schools” zal worden erkend; aldus zal 
30-tal jaren een nieuw geslacht van schoolopvo« 
geven, welke geheel verschillend zal zijn van de 1

Men kan nooit genoeg de nadruk leggen op • 
invloed van de beginselen, waarvan de nieuwe c 

nu in verschillende scholen worden ingevoerc
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uiteen! Menselike wezens 
:nd, hoewel hun waarneem-

' op het jonj 
kent en het i

r gestreefd 
voor alle tijden 

geen onderscheid 
> alle.

en vergelijkt, dat 
weg zoekt voor

Maar de ópv< 
meen; ze tracht 
viduen met 
willen 
zaden. De cellen, die een 
schillen uiterlik niet veel.

Maar hoezeer loopt hun ontwikkeling i 
nog meer verschillet 

hen gelijk doen schijnen, 
men te doen met bepaalde individuen en 

theorie berustende opvatting.
ongetwijfeld een vooruit- 

maar betrekking hebben op ver
in systeem betekent een vooruitgang 
taalde richtingen de leerling gelegcn- 

ipo te ontwikkelen. Maar beide hebben 
alvorens de theorie een lichtende gids 
de praktijk de leidende beginselen van 

pdat er meer gunstig resultaat kan 
ngcr hoeveelheid onnodige inspanning, 
is het nuttig, maar niet noodzakelik, 

jedaan aangaande typen •— klassen 
lappen gemeen hebben. Sommige 
door Mrs. Ensor, Dr. C. J. Jung, 

en Dr. Allendy te Parijs

zijn onderling misschien 
bare eigenaardigheden

In de opvoeding heeft 
niet met de een of andere op

In verband hiermede vertonen de tests o 
gang in theorie, hoewel ze alleen maar bet 
standelike waarden. Het Dalton 
in de praktijk, omdat het in bepa. 
heid geeft zich in zijn eigen tem| 
nog veel verbetering nodig, ; 
voor de praktijk kan zijn en < 
de theorie kan aanvaarden, op 
worden verkregen met een gering'*'-

Om het individu te kennen is m 
dat van te voren enige kennis is opgs 
van individuen, die enige eigenscht 
klassen van typen zijn vastgesteld c 
Alfred Bizet en anderen. Claudc Sigaud

igcrc geslacht, dat denkt 
heden en dat een betere

weegt zwaar 
het verleden I 
de toekomst.

Het is niet verwonderlik, dat de edelste mannen en vrouwen trachten 
die krachten samen te brengen, welke de overwinning van de geest 
over de stof zullen behalen, van verstand over onverstand, van weten
schap (in de hoogste betekenis van het woord) over versleten traditie. 
Wetenschap en gezond verstand, met andere woorden, bewuste waar
heid door de rede gegrepen, het nog onderbewuste ware, door de 
intuïtie geschouwd, dat zijn de doeleinden die de moderne wereld 
nastreeft.

De twede evolutie is die van de wetenschap tot een diepere 
van de menselike persoonlikhcid.

Tot nu toe hebben physioiogie en psychologie er 
wetten te ontdekken. Wetten moeten geldend zijn i 
en overal kunnen worden toegepast. Zij kunnen g<* 
maken tussen individuen : zij zijn van toepassing op « 

zoeding houdt zich niet bezig met het kind in het algc- 
it alle kinderen te bereiken, d.w.z. verschillende indi- 

een eigen karakter, die we moeten begrijpen, als we ze 
opvoeden. De eik en het riet komen voort uit soortgelijke 
De cellen, die een worm of een olifant voortbrengen, ver-
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meer studie te maken van uw leerlingen, want het 
ge ze niet kent”, zcide J. J. Rousseau.
„écolc active” in het leven willen roepen 

’oeding beginnen op wetenschappen.
s ten dienste staande middelen i 
bij hot individu, zoodat rijke en 

gevormd worden, die de eerste a 
brengen: de tijd nader te brengen

en een nieuwe 
telike grondslagen, moeten wij met 

opvoeding en onderwijs aan- 
n fijnbesnaarde persoonlikheden 
van onze beginselen in praktijk 

van de overheersing van de

hebben getracht verband te leggen tussen temperament en 
zelfder tijd hebben psychologen als Alicc Descocdres, Dr. 
Buhler, Jean Piaget de eigenaardighedc 
verschillende leeftijden. Kindsheid en 
schappelik bestudeerd, zoals van een 
ticale doorsneden worden gemaakt, < 
lagen aan het licht te brengen.

„Begin dan met meer studie 
is zeker, dat

Als wij de

alle ons
passen 
zullen | 
zullen 1

>erimenten, met het toepassen 
ie nieuwe psychologie.

t op de staatsscholen
scholen der pioniers 

gestreefd in dit congres 
zen van wat tot op heden op

Mrs. Ensor lichtte toe, dat vier punten fundamenteel waren voor 
dit congres:

1. Broederschap, d.w.z. het tot elkaar brengen van allen, die streven 
naar verbetering van opvoeding en onderwijs, zoodat de beweging 
van de Nieuwe Opvoeding één grote wereldbeweging zou worden.

2. De studie van de psychologie, teneinde ons zelf en de kinderen 
beter te leren kennen.

3. De aanpassing van het leerplan aan het leven.
4. Het invoeren van de nieuwe metodes in de Staatsscholen. De 

beweging van de nieuwe opvoeding is uitgegaan van pioniers over de 
gehele wereld. En het waren dan ook uitsluitend pioniers, die elkaar 
ontmoetten op het eerste congres der New Education Fellowchip te 
Calais. Zij gaan steeds door met hun expe 
van methodes in overeenstemming met d<

Tans is ook de tijd gekomen, dat in 't groot 
die vernieuwingen worden ingevoerd, die in de s 
doeltreffend gebleken zijn. Daarom is er naar 
een zo nauwkeurig mogelik beeld te geven va 
het gebied der nieuwe opvoeding is bereikt.

Er is in onze tijd een gevaar van te grote uiterlikheid in verband 
met de vermechanisering der wereld. Door allerlei middelen van ver
voer en gemeenschap wordt de uiterlike wereld kleiner, terwijl ons 
bewustzijn steeds uitgebreider wordt. De mens als individu wordt 
steeds belangrijke!-. Om zich zelf te kunnen zijn heeft hij vrijheid 
nodig. Maar de opvoeder is niet in staat zijn pupillen vrijheid te

type. Tcr- 
Charlottc 

len bestudeerd, behorende tot 
rijpere jeugd worden weten- 

i stuk grond horizontale en ver- 
om de op elkaar liggende aard-
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ij wel
is dc verleg 
waarbij vrij’

waren daar de morgenvoordrachten in de grote 
gehouden en die voor allen bestemd waren. Ze 
worden als algemene inleidingen met een oriën-

■ al gei 
van een

elkaar volgende lezingen werden afgewisscld met 
de congressen van de Nieuwe op- 

lundcltjcs met liederen in verschil- 
van de zijde der congres

stemming te wekken door dit middel, dat een 
van zoveel mogelik alle aanwezigen behoeft.

van: Education on

geven, als hij zelf niet vrij is, vrij van vooroordelen, vrij van methodc- 
dwang, vrij van allerlei beperkingen, die dc gewoontemens eigen zijn.

Daarom is het nodig, dat er nieuwe opvoeders opstaan, dat er 
een ander geslacht komt van leraren en onderwijzers. Vandaar dat 
het vraagstuk van dc onderwijzers- en lerarenopleiding van het aller
hoogste belang is.

Bezien we nu met deze gegevens voor oogen het Congres te Elzeneur, 
dan blijkt, dat het Comitee van voorbereiding er ongetwijfeld in ge
slaagd is, die grote verscheidenheid te geven, die een dergclijkc opzet 
vereiste.

In de eerste plaats 
zaal te Kronborg 
kunnen beschouwd 
terende strekking.

Om enige voorbeelden te geven. Dc heer P.Fowler 
Purposcful activity in Education. De Heer Fowler was 
woordiger van de Progressive Education Association, 
alle nieuwe scholen in Amerika zijn aangesloten.

Dr. R. B. Raup, eveneens uit Amerika, sprak over:
The psychologie of 1929 and the new Education.
Nationalrat Otto Glöckel uit Oostenrijk sprak over:
Die Schulerneuerung in Österrcich.

Miss Helen Parkhurst, dc bekende schrijfster 
the Daltonplan, behandelde:

Individual problcms of study
Prof. Paul Langevin uit Parijs sprak over: 

la préparation de la Paix.
Dr. Maria Montessori, de enige die zich de weelde veroorloofde 

om niet in een der drie moderne talen te spreken, ontwikkelde:
Dei Principi di Psicologia nell' Educazione.
Enz.
Deze voordrachten werden niet gevolgd door discussie, wat ook 

in overeenstemming was met hun meer algemeen karakter. Ze werden 
allen ingeleid door uitstekende muziek van een damestrio, piano, cel, 
viool. Twee op 
community singing, iets nieuws op di 
voeding. Er waren afzonderlike bui 
lende talen verkrijgbaar gesteld en er was 
sisten veel animo om 
noodzakelike activiteit
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Opvoeding in de Strafgevangenis te Rotterdam 
door H. G. C. KREIKEN.

cn Goed- 
, de Wall, 
van onge- 

‘ychiater met sterke 
rijs gegeven heeft in 
■jenis) in New York; 
ïk tehuis voor inin- 

Protestantsche in
waar voor de eerste inaai veroordeelde meisjes en vrouwen 
opgenomen cn in The New York State Reformatory, een 

roedingsgesticht voor vrouwen. Zijn werk wordt bij het Hol- 
: publiek ingeleid door Dr. W. H. Cox te Utrecht, die daarbij 

opmerkzaam maakt op „wat nu ook in Nederland 
■t bizonder te Rotterdam”, en uitnoodigt, om het 

van de Wall's ondervindingen te vergelijken.
Nu gaat dit Amerikaansche werk van dezelfde grondgedachte uit 

als de arbeid in de strafgevangenis te Rotterdam; in beide gev; 
wordt de ingeslotene niet beschouwd als een weerzinwekkend 
dadiger, maar als een ongelukkige, slachtoffer van ongunstige heredi
teit, van eigen tekortkomingen en van maatschappelijke omstandigheden;

TAezer dagen verscheen bij de Maatschappij van Goede < 
koope Lectuur een belangrijk bock van Dr. Willem van 

Methodische Toepassing der Muziek bij de behandeling v 
wone personen. De schrijver is blijkbaar een psyc’’ 
begaafdheid voor muziek, die zelf muziekonderwijs 
een werkinrichting voor vrouwen (stedelijke gevange 
in The House of the Holy Family, een Katholiel 
derjarigc delinkwcnten; The Waysidc Home, een 
richting, waar voor de eerste maal veroordeelde meisjes 
worden opgenomen cn in The New York State Rcformatoi 
rijks-opvoedingsgesticht voor vrouwen. Zijn werk wordt bij hc 
landsche 
in een voetnoot 
is bereikt, in hel 
werk aldaar met

En is de nieuwe opvoeding anders te denken dan als individuele 
arbeid, afgewisseld door groepwerk ?

Behalve deze voor allen toegankclike bijeenkomsten, waren er 
s morgens om 9 uur de werkzaamheden der verschillende groepen, 
terwijl in de namiddag de kursussen werden gehouden. Terwijl in de 
laatste een bepaalde methode onder leiding van een deskundige werd 
behandeld, anderhalf uur per dag gedurende het gehele congres, wer
den in de groepen weer meer algemeenheden aan de orde gesteld, of 
bizondere scholen behandeld, die geen studie van lange duur ver
eisten. Zo was er een kursus over de Decroly-methode, onder leiding 
van Prof. Decroly zelf en zijn onafscheidelike medewerkster, Mej. 
Hamaïde, welke laatste ongetwijfeld het meest er toe bijgedragen 
heeft om het merkwaardige werk van de bescheiden Dr. Decroly in 
de praktijk te doen slagen en het in verschillende landen bekend te 
doen worden.
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■

is het

wijls r

istig in te werken en 
hij straks buiten de

toelatcn. Om 
er ons inden

van allerlei

in New York als in Rotterdam ziet men in hem niet een onveran
derlijke grootheid, voorbestemd om zijn gcheclc aardsche loopbaan 
een gevaar voor zijn medemenschen en een parasiet op de maat
schappij te zijn, maar tracht men integendeel pogingen in het werk 
te stellen om op zijn zieleleven gunstig in te werken en hem beter 
toe te rusten voor het leven, dat hij straks buiten de gevangenis 
leiden zal. Maar al is dan de bodem, waaruit alles voortgekomen is, 
in beide plaatsen dezelfde, dan hebben zich verder toch zooveel ver
schillende factoren doen gelden, dat een vergelijking tusschen het 
werk in beide plaatsen bijna niet mogelijk is. Dr. van de Wall voert 
zijn werk uit als „Directeur der Commissie voor het bestudeeren 
van Muziek in Inrichtingen," dus als officieel door de Rcgecring 
benoemd persoon, en uit zijn gehccle boek blijkt, dat hij in de gele
genheid is, bij dien arbeid vrij over zijn tijd te beschikken; in Rot
terdam geschiedt het meeste op initiatief van personen, die al een 
andere dagtaak hebben en die dus dezen arbeid geheel vrijwillig in 
hun weinigen vrijen tijd moeten doen. De Rcgecring staat niet ter 
zijde, wij zullen dadelijk aantoonen, wat in haar opdracht geschiedt, 
maar vervult toch over 't geheel meer den rol van belangstellend 
toeschouwer dan dat zij zeil het voortouw neemt om den wagen in 
beweging te brengen.

Maar ook in ander opzicht zijn de omstandigheden verschillend. 
Dr. van de Wall beperkt zich geheel tot vrouwelijke veroordeelden, 
terwijl in Rotterdam drievierden der gevangenisbevolking mannen 
zijn. In zijn inrichtingen verkceren de dclinkwcnten een groot gedeelte 
van den dag in gemeenschap, terwijl in Rotterdam het cellulair stelsel 
voorloopig althans nog niet mag verbroken worden. Maar vóór alles 

van belang, dat Dr. van de Wall overwegend met jeugdige 
personen te doen heeft, dat de inrichtingen, waaraan hij werkt, dik
wijls meer op tuchtscholen dan op gevangenissen gelijken. Hij heeft 
te maken met personen, waarin de verkeerde gewoonten nog minder 
vastgegroeid zijn; hun geest is, evenals hun lichaam, nog soepeler en 
gemakkelijker te vervormen; in de inrichtingen, waaraan hij werkt, 
mag verbetering nog op den voorgrond staan, al dienen zij ook ter 
bescherming van de maatschappij tegen ongewenschte elementen en 
ter bestraffing van hen, die tegen zedclijke en mcnschelijke wetten 
gezondigd hebben. In Rotterdam dient de inrichting, zooals de naam 
al aanduidt, in de eerste plaats ter bestraffing, in de tweede plaats 
ter bescherming der maatschappij en aan de verbetering wordt er 
zoo goed gearbeid, als de bestaande omstandigheden 
dus de zaak billijk te kunnen bcoordeelen, moeten wij 
ken, dat in Rotterdam personen van allerlei leettijd en
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socialen stand om een of ander strafbaar feit voor korter of langer 
tijd opgesloten zitten; wij moeten het misdrijf en de begeleidende om
standigheden, waaronder het gepleegd is, geheel buiten beschouwing 
laten, en ons nu alleen met de vraag bezig houden, wat er in hun 
straftijd geschiedt om hen beter te maken, d.w.z.

om hun zoo noodig een middel van bestaan te lecren;
om hun zieleleven beter en rijker te maken;
om hen aan goede gewoonten te gewennen.
Wij zullen nu eerst bezien, wat het Rijk daarvoor doet.
In de eerste plaats verschaft de Regecring arbeid. Zij gaat hierbij 

van de juiste stelling uit, dat ledigheid des duivels oorkussen is. Zoo 
luidt dan ook artikel 2 van het Reglement op den arbeid der gevan
genen, dat reeds in 1887 vastgesteld werd:

„De veroordeelden in de strafgevangenis zijn tot arbeid verplicht; 
hun wordt geregeld arbeid verschaft.

„Bij onveroordeelden" (dit ziet alleen
„gaat de Directie de ledigheid zoo

De Regeering meent zelfs, dat een 
kan, want het voorschrift luidt, dat \ 
van tot 4>£ en van

uur per weck. Zoo op het eerste oog ziet dit 
de practijk is anders. Vooreerst mag de tijd 

en ook de tijd 
van lezingen, voor 

beteekenis is, dat

..--n op de Huizen van Bewaring) 
krachtig mogelijk tegen."
i flinke dosis arbeid geen kwaad, 
van 6’2 tot 8, van 8)^ tot 12, 

5 tot 8X gewerkt wordt. Dat wil dus zeggen, 
69 uur per weck. Zoo op het eerste oog ziet dit er nog al kras uit, 
maar de practijk is anders. Vooreerst mag de tijd voor het onderwijs 
van den arbeid afgenomen worden, en ook de tijd voor het ontvangen 
van bezoek, voor het bijwonen van lezingen, voor de retraite der 
Katholieken enz. Van nog meer beteekenis is, dat er natuurlijk geen 
arbeid mogelijk is zonder bewaking en nu is na 1887 voor het contró- 
leerend personeel de achtenveertigurige arbeidsweek ingevoerd, zonder 
dat het reglement gewijzigd is. In de practijk is zelfs de werkweek 
van 48 uur niet mogelijk. Voor eenigen tijd was hier een gevangene, 
die er zijn speciale reden voor had, om graag veel en lang te werken. 
De man spande zich geducht in en gaf al den tijd aan den arbeid, 
die er voor te vinden was. Na eenigen tijd bleek nu, dat hij gemid
deld 6% uur per dag gewerkt had, dus 39 uur per week. Men mag 
dus gerust aannemen, dat er waarlijk niet te lang gewerkt wordt, 
en men behoeft ook niet te vreezen, dat de menschen zich zullen 
overspannen door al te groote intensiteit van den arbeid. Eerder is 
het tegendeel waar. Wel zegt artikel 5: dat zij, die gedurende de 
uren voor den arbeid zich aan blijkbare luiheid, onwil of weigering 
om te arbeiden schuldig maken, disciplinair strafbaar zijn, maar veel 
werkt dit niet uit. Hoe zou dat ook kunnen, waar de omstandigheden, 
waaronder men werkt, zoo ongunstig zijn, zoo weinig aanleiding geven 
om nu eens met lust en opgewektheid den arbeid te verrichten. Daaren-
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boven hinkt de Regccring op twee gedachten: terwijl zij nog altijd in 
de reglementen een arbeidstijd voorschrijft, waaraan men zich onmo
gelijk houden kan, verbiedt zij aan den anderen kant het stukloon, 
omdat zij vreest, dat dan de gevangenen een ijver ontwikkelen zullen, 
die voor hun zenuwleven gevaarlijk kan zijnl

De arbeider is zijn loon waard, dit geldt ook voor de gevangenis. 
Maar de loonstandaard is niet hoog; volgens de bestaande regle- 

'ing 27J^ cent per dag, De practijk is hier 
iften, door gebruik te maken van bijzondere 

kan het loon iets hooger opgevoerd worden, maar toch 
t mogelijk zou zijn tot 40 cent per dag te 
nog eens uitdrukkelijk opmerken, dat wij 

naar de opvoedende zijde van het systeem 
beschouwing laten. Dan moeten

menton is de hoogste betaling 27}^ cent 
iets milder dan de voorschrif 
bepalingen 
niet in die mate, dat het 
stijgen. Laten wij hier nu r 
op dit oogenblik alleen zien naar de 
en alle andere overwegingen buiten 
wij zeggen, dat de arbeid, zooals die thans geregeld is, niet intensief 
genoeg is om de gestraften te wennen aan goede arbeidsgewoonten, 
en dat het loon te laag is om hen het genot, dat een mensch zich 
door eigen arbeid verschaffen kan, voldoende te laten waardeeren. 
Want een gevangene heeft natuurlijk geen geld; wat hij bij zich had 
bij zijn komst, rust tijdens zijn straf in de brandkast van den Directeur. 
Wordt hem van buiten af geld gestuurd, dan bewaart de Directeur 
dat voor hem. Hij heeft dus alleen beschikking over zijn arbeidsloon, 
of eigenlijk over de helft van zijn loon: de eene helft wordt voor 
hem op zijn boekje gezet en ontvangt hij bij zijn vertrek als uitgaans- 
kas; de andere helft mag hij gebruiken als cantine.

De voeding der gevangenen is n.1. bescheiden, maar voldoende; grond
stoffen en toebereiding beantwoorden aan de eischen, die men rede
lijkerwijze stellen mag en de porties zijn voldoende groot. Eigenlijk 
gegronde klachten over voeding hoort men dan ook zelden. Toch is 
het een feit, dat de maandcommissaris zelden zijn rondgang langs de 
cellen maken kan of hij verneemt allerlei klachten en zwarigheden. 
Want de voeding is uit den aard der zaak eentonig, mist afwisseling, 
en dus zoekt de gevangene naar iets, dat hem alles wat smakelijker 
kan maken of dat hem een aangenamen prikkel verschaffen kan. Nu 
mag hij een paar maal per week „cantine” opgeven, d.w.z. hij vraagt 
om een ons boter, een bokking, een stukje spek, een appel of iets 
dergelijks. Tijdens „het luchten” mag een manlijke gevangene een paar 
maal per week bij goed gedrag een sigaartje rooken; de vrouwelijkc 
heeft wel eens graag een stukje toiletzeep, een spiegeltje enz. Allen 
hebben wel eens iemand, aan wien zij schrijven willen, maar dat kost 
een postzegel. Dat zijn alle behoeften, die alleen door arbeid be
vredigd kunnen worden. Dat is een opvocdingsmaatregel van den eersten
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behoorlijk

rang, maar dan moest het ook mogelijk zijn, dat de verdiensten van 
dien aard waren, dat de gevangene bij behoorlijke inspanning over 
genoeg cantinegcld beschikte om te profiteeren van 
ter verzachting van zijn toestand, die op papier 
zijn, maar die door geldgebrek voor hem van 

De Regecring is echter verder gegaan: zij

opdrachten verkeerd. De onder
den arbeid weet, dat zij komen zullen en dat hij er aan 

ï zorgt dus, dat hij geschikte krachten in de werk- 
vraag wordt voor hem niet meer, welke gevangene 

het meest een opleiding noodig heeft, maar wie nog den meesten 
arbeid leveren kan; de onbekwaainsten en stunteligsten blijven voor 
en na buiten alle opleiding: de opdrachten der regeering dwingen tot 
een selectie in precies de verkeerde richting.

In Rotterdam bestaat het cellulair stelsel en

alle maatregelen 
voor hem genomen 

geen nut zijn.
 „ „ „ - , wil de gestraftei

alleen voor ledigheid behoeden, zij stelt zich ook voor, hun een 
te loeren, zoodat zij, in de maatschappij terugkeerend, een 
middel van bestaan hebben en niet al te zeer aan de verleiding der 
armoede zijn blootgesteld. Zij geeft in verschillende gevangenissen ge
legenheid tot opleiding in een bepaald vak. In Rotterdam bestaat b.v. 
de opleiding tot metaalarbeider en tot kleermaker. Toen de gedachte 
aan die opleiding opkwam, is er voor Rotterdam, en waarschijnlijk 
ook wel voor andere gevangenissen, een schema ontworpen, dat het 
meest gelijkt op een bescheiden leerplan van een ambachtsschool; er 
is een Onder-Directeur voor den arbeid en er zijn een paar werk
meesters aangestcld — en toen is de practijk heel anders geworden. 
Dat lag niet aan die ambtenaren, die wel den verkeerden kant op
gedreven werden, dat lag aan de Regeering. Want terwijl zij met 
het eene oog naar de opleiding keek en dus iets ideëels nastreefde, 
keek zij met het andere oog een geheel anderen kant uit: zij wilde 
n.1. voordeel trekken uit den arbeid, zij wilde er artikelen laten maken, 
die zij nuttig gebruiken kon. Toen ging hel haar als den hond, die 
twee hazen najaagdc en er niet één kreeg. De opleiding in de ge
vangenis is mislukt en het stoffelijk voordeel van den gevangenisarbeid 
zal voor het Rijk wel niet groot zijn. Nu krijgt b.v. de blikslagerij 
een bestelling voor een duizendtal ketels, de koperslagerij voor eenige 
honderden bouten van een bepaald model, de smederij van vele tien
tallen meters zwaren ankerketting; dan kan het niet de vraag zijn, 
wat de menschcn ter opleiding op dit oogenblik leeren moeten; zij 
werken nu weken en maanden aan deze opdracht, want deze bestel
ling moet afgeleverd worden. Dan wordt de gevangenis geen school, 
maar een werkplaats.

Nog op andere wijze werken die 
Directeur van 
voldoen moet: hij 
plaats heeft. De ’
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zelfde 
leiding

wiike/ 

paalde

cel alleen ; kan 
>o gaat veel 
arbeid, dien 

1 kameraad.

Misschien bestaat binnen niet al te langen tijd mogelijkheid, daarvan ; 
a : de Rcgeering overweegt plannen tot „beperkte gemeenschap voor 
e doeleinden".

arbeid gehandhaafd.') De werkman staat dus in een 
hij niet verder, dan belt hij en komt de werkmeester. Zoo 
tijd verloren; de man mist daarenboven eiken prikkel tot ai 
hij in een aangenamer omgeving, in de opmerkingen van een I 
in wedijver met een ander vinden kan. Jonge lieden leeren in de werk
plaats een groot deel van hun vak ook door afkijken van tic menschen, 
die in hun omgeving staan; hier is dit uitgesloten. Dc werkmeester 
kan iets voordoen, kan aanwijzing geven, dan gaat hij naar een an
dere cel; de man tobt verder — of hij geeft er na een paar ver- 
gecfsche pogingen de brui van cn lummelt opstandig rond, tot de 
werkmeester terugkomt, hem kalmeert, opnieuw op gang helpt; dan 
gaat de arbeid verder, tot hij weer op een moeilijkheid stuit en 't 

spelletje nog eens begint. Zoo duurt in de gevangenis de op- 
j langer dan in de vrije maatschappij. Nu gaan de menschen, 

die langer straf dan vijf jaar hebben, naar Leeuwarden, in Rotterdam 
blijven alleen de kortere straffen. Het aantal lichte straffen neemt, 
in verhouding tot de zwaardere, toe; in Rotterdam zal een gemiddelde 
straftijd wel ten naaste bij 4J^ maand zijn. Dat wil zeggen, dat de 
opleiding voor velen doelloos is, de tijd is te kort om er iets van 
terecht te brengen. Een ambachtsschool heeft minstens twee jaar 
noodig, om uil een jongen op den ontvankclijken leeftijd een vakman 
te maken; met dit systeem zou in de gevangenis met zijn veel oudere 
menschen en slechtere omstandigheden wel vier jaar noodig zijn.

Nu vraagt het moderne fabriekswezen niet zoo heel veel volleerde 
arbeidskrachten. Het komt niet zoo veel meer voor, dat één werkman 
een werkstuk geheel alleen maakt. Meestal begint iemand met een 
bewerking, geeft den arbeid door aan een tweeden, die weer een 
bewerking verricht en het doorgeeft aan den derden, enz. De noodige 
vaardigheid om een plaats te kunnen innemen in een dergelijk ketting- 
bedrijf, is veel sneller aan te brengen. Daar zijn maar weinig hand
grepen voor noodig, maar daarnaast oplettendheid, volharding, plichts
gevoel. Men kan den man daarop oefenen, maar — dan is er geen 
sprake meer van het cellulair stelsel. Wie in ee n fabriek wil werken, 
moet geleerd hebben, een deel van een geheel te zijn; acht geven op 
zijn voorman en op wie hem volgt. Dat leert men alleen in de ge
meenschap, dat leert men niet in Rotterdam. De opleiding alhier zou 
in het gunstigste geval een dorpssmidje kunnen oplevercn. En de 
maatschappij heeft weinig plaats voor dorpssmidjes en meer voor 
fabrieksarbeiders. Ook in dit opzicht voldoet de opleiding niet.
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zitten ieder 
maar zijn toch 

■oed kunnen volgen en den 
c bewaarders in de kerk om 
zeer zelden handelend op te 

hoogst zelden plaats: het ergste is 
gestommel met de klompen. Ge- 
..... dan wordt hem straf opgelegd, 

van den kerk- 
van kerk-

op gene 
men die

. ocn.
den arbeid.

kunnen beschouwen als een niet recht-
i kan zich den arbeid ook nog denken 

van den delinkwcnt.
gaan bespreken, en

onoplettende gezicht» 
en wenden gee 

daarbij in hen omgaat is natuurlijk 
toe richt toch een gevang» 
hij wat vertrouwen stelt, een vraaj 
gehoorde van den Zondag nagedau.

Het aantal ingeslotencn is gi 
meestal nog andere ambtelijke

Gelijksoortige opmerkingen zijn er te maken over de kleermakerij 
en den arbeid der vrouwen. De grondgedachte van het arbeidssystcem 
is uitstekend: iedereen is verplicht te arbeiden en wie door luiheid 
weinig verdient, heeft ook weinig recht op genot. Maar de uitvoering 
laat nog veel te wenschen over, omdat men die grondgedachte af en 
toe uit het oog verliest voor overwegingen, die geheel vreemd zijn 
aan het opvoedend karakter van 

Nu zou men den arbeid nog 1 
streeksch opvoedingsmiddel; men 
buiten eenig verband met de mogelijke verbetering 
Dit laatste is niet mogelijk met alles, wat wij nu 
wel in de eerste plaats met den godsdienst.

Aan de gevangenis zijn verbonden twee Protcstantsche godsdienst
leeraars, één Roomsch-Katholieke geestelijke en één Israëlitschc gods
dienstonderwijzer. Ieder nieuw inkomende gevangene geeft zijn gods
dienst op, heeft recht om de godsdienstoefeningen van zijn geloof bij 
te wonen (voor zoover hij niet door wangedrag of verstoring der orde 
daarvan tijdelijk uitgesloten wordt) en ontvangt af en toe in zijn cel 
bezoek van*zijn geestelijke. Er is een ruim en doelmatig ingericht kerk
gebouw, dat zoowel voor Katholieken als Protestanten dienst doet; 
Zondagmorgen is er voor beiden dienst. De gevangenen 
afzonderlijk in een celletje en kunnen elkaar niet zien, 
zóó geplaatst, dat allen den ecredienst ge 
geestelijke kunnen zien. Er zijn natuurlijk 
toezicht te houden, maar deze behoeven 2 
treden. Openlijk schandaal heeft er 
een luid gegeeuw of een vervelend ges 
beurt zoo iets en is de dader bekend, 
soms ook wordt hem voor eenigen tijd het voorrecht 
gang ontzegd. Omgekeerd kan een gevangene ook verzoeken, 
bezoek vrijgesteld te worden, maar dat komt weinig voor; ook de 
ongeloovigen snakken zóó naar alles, wat eenigc afwisseling in hun 
leven kan geven, dat zij gaarne den dienst bijwonen. De houding der 
ingeslotenen bij de godsdienstoefeningen is meestal zeer goed, wel kan 
men enkele slaperige, onoplettende gezichten zien, maar de meesten 
luisteren scherp toe en wenden geen oog van den ieeraar af. Wat 

niet te beoordeelen, maar af en 
rene tot een bezoeker van zijn cel, in wien 

aag waaruit blijkt, dat hij over het 
lacht heeft.

;root en de godsdienstleeraars hebben 
• verplichtingen buiten de gevangenis.
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T
daardoor bezoeken zij de cellen minder dan hunzelf en dan den ge
vangenen lief is. Af en toe voelt iemand wel eens behoefte aan gees
telijke hulp van anderen aard, dan de godsdienstoefening of de biecht 
geven kan: hij wcnscht eens vertrouwclijk te spreken. Dan richt hij 
een verzoek tot den Directeur, dat deze overbrengt aan den betrok
ken godsdienstleeraar. Ook komt het wel voor, dat buitenlanders 
(Noren, Zweden, Duitschers. Engelschcn) gaarne een dominé uit hun 
eigen land willen spreken; ook aan dien wensch wordt meestal gehoor 
gegeven, zoodat slechts zelden iemand verstoken blijft van den troost 
van den godsdienst, als hij daaraan werkelijk behoefte gevoelt. De 
Israëlitische godsdienstonderwijzer houdt geen kerk, maar bezoekt zijn 
geloofsgenooten trouw in hun cellen.

Het is niet mogelijk nauwkeurig aan te toonen. wat dit alles uit
werkt; dan zou men in de harten der mcnschen moeten kunnen lezen 
of de ingcslotenen zouden in staat moeten zijn, gevoelens onder woor
den te brengen, die hun zelf nauwelijks bewust zijn. Maar men kan 
wel zeggen, dat door heel veel gevangenen berouw gevoeld wordt, 
dat velen zich voornemen, later op eerlijke wijze in de maatschappij 
in hun onderhoud te voorzien en niet in hun oude verkeerdheid terug 
te vallen — heel veel van die goede voornemens vervliegen in rook, 
zoodra zij weer in vrijheid zijn, maar hun goede voornemens waren 
daarom even oprecht, al is er met de uitvoering buiten nauwelijks 
een begin gemaakt. Maar helaas is het ook waar, dat er een aantal 
zijn, die nooit eenig berouw gevoelen, die angstvallig de mislukking 
van hun laatste misdrijf nagaan om plannen te bedenken, waardoor 
zij voortaan veiliger blijven tegen ontdekking, of die een heel stel 
drogredeneeringen ineen zetten om zich zelf en zoo mogclijk anderen 
te overtuigen, dat het ongelijk niet bij hen, maar bij de maatschappij ligt.
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waar i

on les trouve si pn 
les fout laisser.

Pascal. Pensees, I, 10.

beschouwingen 
niet bedoel teruj 
over hetzelfde c 
verslag* 
ethnogr; 
verslage

Vier nieuwe jaren van De Arend 
door W. E. VAN WIJK.

T Tet Clubhuis De Arend te Rotterdam bestaat nu welhaast acht 
jaren. Over de eerste vier daarvan zijn in Volksontwikkeling 

•slagen verschenen, waarvan eigenlijk alleen het eerste uitsluitend 
i relaas bevat van verricht werk. In het tweede had ik eenige 

gegeven van zeer algemeene strekking, waarop ik thans 
rug te keeren; de beide volgende verslagen handelden 
onderwerp. Opdat echter mettertijd het geheel dezer 

;en een bron kan vormen voor de kennis der vaderlandsche 
rafie, heb ik het mij reeds lang waar gemaakt, dat een der 

iagcn geheel gewijd dient te zijn aan de technische beschrijving 
van het clubhuiswerk ; hetgeen hier volgt is die beschrijving. Ik ben 
er mij van bewust, dat de lezing van deze moeizaam voltooide op
somming menigeen niet zal bevredigen en ik verzoek den lezer, die 
zich niet kan veroorloven om zich in de techniek van een clubhuis 
te verdiepen, te willen beginnen aan het einde van hoofdstuk I, daar 
waar staat: Lof des Arends en vandaar af tot hef slot te lezen.

De verhandeling is n.1. verdeeld in drie hoofdstukken; het eerste 
handelt over het verleden, het tweede over het heden en het laatste 
over de toekomst. Uit den aard der zaak is het eerste het langste, 
daar we van het verleden de bijzonderheden het beste kennen. Die 
van het heden zijn moeilijker te onderkennen; het feit, dat ik voor 
mijzelven zeker wil zijn, van wat ik daar beweer, is de voornaamste 
oorzaak, dat dit vijfde verslag zoo lang na het vierde verschijnt. Om
trent de toekomst weet ik inderdaad niets; zij echter, die van oor
deel mochten zijn „dat er toch niets van komt” bezitten dienaangaande 
ook geen zekerder informatie.

qu’cssaj'anl de les corrigcr, 
qu’on gaterait Ie discours, il
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i het

iven in 
rijpere 

ligt. Het

is geweest de 
e ontwikkeling 
na een arbeid

i heeft uitgebracht. Dit ver- 
it een inzicht kan gei 

gesteldheid en psychologie der r 
jeugd in een tijd, die al meer dan tien jaren achter ons 
leert ons, hoe men toen een overwegend groote beteekenis aan 
wijs toekende voor de vorming van den mensch, het heeft de termen 
„rijpere jeugd” en „vrije jeugdvorming” geijkt en het heeft het be
lang dier vrije jeugdvorming voor ons land ontdekt.

Ter zelfder tijd, dat deze „Commissie A. H. Gerhard" aan 
werk was getogen, ontstond ook in Rotterdam een beweging v 
meerder ontwikkeling der schoolvrije jeugd, waarvan de toenmalige 
hooglceraar aan de Handelshoogeschool Prof. Mr. N. W. Posthumus, 
de ziel was. Op zijne instigatie toog, onder den naam van „sociaal- 
paedagogisch instituut voor de rijpere jeugd”, eene commissie aan het 
werk, die zich allereerst voor Rotterdam de noodzakelijk geachte 
gegevens wilde verschaffen. Het resultaat van haar werk en van dat 
der subcommissies was, dat de oprichting van een duurzaam instituut 
wenschelijk werd geacht, dat allereerst algemeen advisecrend zou 
werken, doch dat in bepaalde gevallen ook zelfwerkzaam zou mogen 
zijn. Een gevolg van dit laatste was, dat de Roomschgezinden zich 
afscheidden, waarvan eenigen, met speciaal consent van den bisschop 
van Haarlem, aan de voorbesprekingen hadden deelgenomen.

De grondgedachte van mijn betoog is, aan te toonen, dat een club
huis in het maatschappelijke leven eener groote stad zijn noodzake
lijke plaats heeft, evenals b.v. een hoogere burgerschool of een 
gevangenis. Of De Arend reeds dat blijvende clubhuis voor Rotterdam 
wezen zal, lijkt mij niet zeker. De kring van menschen, die het steunen, 
is helaas zeer klein gebleven. En waar blijft de schaar van frissche 
jonge kerels, die, dankbaar voor het rijke en goede, dat het leven 
hun. boven zooveel anderen, heeft geschonken, daarvan willen mede- 
deelen met de jongens, waarover zij eenmaal als werkgevers zullen 
gaan? Te praten zitten ze, op eindeloozc „conferenties”!

De Arend is ontstaan toen zijn tijd daar was. Het is onmisken
baar, dat er over ons land in het begin onzex’ eeuw een maximum 
van paedagogischen druk gelegen heeft; een der uitwerksels daarvan 
is o.a. de invoering der kinderwetten geweest, waarbij ons land over
dekt is geworden met een net van opvoedingsgestichten, waarin — 
naar men toen meende — paedagogisch onderlegde ambtenaren boefjes 
tot menschen zouden herscheppen. Een andere uiting i: 
instelling eener staatscommissie tot onderzoek naar de 
van jeugdige personen van 13—18 jaar, die in 1919, 
van twee jaren, verslag harer bevindingen •---<■*• ..... 1
slag is een uitnemend geschreven stuk, dat 
de kennis omtrent de geestelijke 

tijd, die al meer 
hoe men toen een overwej 

voor de vorming van < 
en „vrije jeugdvorming” 

voor ons lan<
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af wordt de 
de levensgesc

het be- 
n post kon 
ledewerkerik laten 

het

„gewone vereeni- 
van het voorloopige 

'adering, hoe of de houding 
jtionaire pogingen en hoe 

en Chris- 
was de

op den 20sten Mei 1920 de consti- 
Instituut plaats; op die vergadering 

id slechts 
voor deze

.■nsuiting
iet gcheele niet-katholieke Rotterdam, dan wel of het nieuwe 

instituut ten slotte niet meer zou worden dan eene 
ging”. Het werd het laatste. De antwoorden 
bestuur op vragen uit den boezem der 
van het Instituut zou zijn tegenover 
of het dacht over

: geschiedenis van 
ïchicdenis van mij

De rapporten dier conferenties zal ik hier laten rusten; zij getuigen 
meerendcels van overschatting van den invloed van onderwijs en zij 
toonen ook hoe gering nog in 1920 onze kennis was omtrent de wer
kelijke geaardheid van de groote jongens uit de volksklassen.

In eene deftige behuizing aan de Westerlaan heeft toen op Vrij
dag den 19dcn Maart 1920 een vergadering plaats gehad van zonder 

gezelschap, dat Rotterdam kon opleveren, 
lebben zich daar bovendien bereid verklaard 

Miiging gedurende drie jaren met een be-

vergai 
zou zijn tegenover revoluti 
den Christus, bleken antirevolutionairen 

telijken niet te bevredigen; ook zij trokken zich terug. Deze 
tweede uittocht.

Ten aanzien der socialisten merk ik hier op, dat die toen ter tijd 
nog geen belangrijke jeugdorganisatie hadden; hetgeen zij als jeugd
werk deden, had uitsluitend het kweeken van nieuwe partijleden ten 
doel. Hiertoe zou het Instituut nooit kunnen dienen, de belangstcl-

twijfel het aanzienlijkste i 
Vrijwel alle aanwezigen h< 
om de- op te richten vcreci 
drag aan geld te steunen.

Een voorloopig bestuur toog aan den arbeid ; het ontwierp statuten, 
waarbij de bovengenoemde uitgebreide Raad v an Toezicht den naam 
van Ledenraad ontving, het vroeg menschcn, om van dien raad deel 
uit te maken en vond een groot aantal inderdaad bereid en 
noemde mij tot directeur. Als eenigen aanspraak op dezen r> 

gelden, dat ik tien jaar lang vrijwillig en ijverig meu-
Leidsche Volkshuis was geweest, dat ik in het Buitenland 

een en ander op het gebied had gezien, dat ik jaren geleden in het 
(nu niel meer bestaande) weekblad School en Leven een plan voor 
een clubhuis had ontwikkeld en dat het probleem der rijpere jeugd 
het middelpunt mijner belangstelling was.

Van het oogenblik dezer benoeming 
het Instituut voor de Rijpere Jeugd 
en mijn gezin.

Kort voor die benoeming, had 
tucerende vergadering van het Instituut plaats; op die verg; 
mocht ik ook reeds eenigc medcdeclingen doen, die uiteraard 
van technischen aard waren. De vergadering had evenwel x 
aangelegenheid nog volstrekt geen aandacht; de hoofdvraag 
er nog een instituut voor de rijpere jeugd zou komen als levei 
van he' ’ ’ 1 '1 1 ' " '
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ling

jeugdor

was daardoor 
en krachtige 
die nimmer

van sociaiistischen kant voor het nieuwe werk 
. In latere jaren hebben zij in de A.J.C. een eigen 
irganisatie gekregen, die een eigen weg gaat en 

relatie met De Arend heeft gehad.

maar weer
over een jeugdzonde. De kansen op 

staat of gemeente, de bijdragen van grootc maatscha| 
in den oorspronkelijken opzet gerekend was (tot een l 
ton per jaar) waren vervlogen; de directeur had niets te 

nog immer kostbare overblijfselen van het 
moesten wij trachten van meet af aan een werk op 

jon een tijd van groote eenzaamheid, die nergens 
groote stad.

leed, was een plan ontw< 
gebouw trachten te krijgen. Het 

pag. 124 en vgl van den jaargang 
Als ik het thans overlees, treft mij, 

mijn eigen meening en

Inmiddels was in het economische leven de reactie, de kentering, 
de bezinning, hoe men ’t noemen wil. ingetreden. Toen ik na de 
zomervacantie van '20 in Rotterdam kwam, heerschte daar een ge
drukte stemming. De aandacht voor paedagogische en sociale vraag
stukken was weg; als ik bij voormalige enthousiasten van het plan 
kwam, poeierden zij me zoo gauw inogelijk maar weer af. Het was 
alsof zij zich schaamden over een jeugdzonde. De kansen op subsi
dies van staat of gemeente, de bijdragen van grootc maatschappijen, 
waarmee in den oorspronkelijken opzet gerekend was (tot een bedrag 
van een 
dirigecren. Met de toch 
machtige plan 
te bouwen. Er beg< 
zoo benauwt als in een

Het eerste, wat ik deed, was een plan ontwerpen en de beschik
king over een gebouw trachten te krijgen. Het plan kan men gedrukt 
vinden op pag. 124 en vgl van den jaargang 1920 van Volksont
wikkeling. Als ik het thans overlees, treft mij, dat het een compromis 
is tusschen mijn eigen meening en de schoolsche opvattingen uit de 
oorspronkelijke ontwerpen. Ook aan de lichamelijke opvoeding wordt 
daarin een plaats toegekend, die meer in overeenstemming is met den 
geest der tijden, dan met mijne persoonlijke bewondering. Het plan 
vond geen instemming, het vond geen afkeuring — het is ook nog 
de vraag, of het ’t een of ’t ander zou hebben verdiend. Een gebouw 
heb ik wel gevonden, maar niet kunnen krijgen. Juist in dezen tijd 
was de zendingsschool, een instelling, waar jongelieden tot zendeling 
worden opgeleid, van Rotterdam naar Oegstgeest verplaatst; in het 
oude gebouw was een sigarettenfabriek gekomen, waren gemobili- 
secrden onderdak gebracht geweest, enz. Het was een groot gebouw, 
met ruime zalen en een overvloed van kleinere lokaliteiten; annex 
was een oud huis, dat ik mij als kantoor en directeurswoning had 
gedacht. Wat heb ik geloopen, om daar geld voor te krijgen! Het 
is ten slotte overgegaan in Katholieke handen en heet thans Huize 
Padua. Iets echter heb ik van de Rotte naar de Schie meegenomen: 
den naam De Arend; het woonhuis was n.1. vroeger een buitenhuis, 
dat de boorden der Rottestroom sierde en heette De Arend. Ten 
slotte ben ik gestuit op een in aanbouw zijnd pand aan de Schie,
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wij het dan 
heeft als 

te klein 
in gebruik 

ieele inwij- 
vele genoodigden. Van 

paar aanwezig; van

dat de verhuurster voor ons heeft ingericht, waarvoor 
voor 10 jaar moesten huren; dit is geschied. Het gebouw 
clubhuis velerlei voordeelcn; het is evenwel van meet af aan 
en te duur geweest. In Maart 1922 konden wij het huis in ■ 
nemen; den 5den April d.a.v. heeft nog een verlate officieeit 
ding plaats gehad, in tegenwoordigheid van 
de oorspronkelijke oprichters waren slechts een |
wege het gemeentebestuur was er de ambtenaar van advies in zake 
de opvoeding der rijpere jeugd, wiens post kort daarvoor was inge
steld en die officieel in hoofdzaak hetzelfde moest doen als de stich
ters van het instituut zich eenige jaren tevoren hadden gedacht.

Bij die feestelijke opening dan, hebben Prof. Posthumus en ik het 
woord gevoerd; de voorzitter deed dit in keurige bewoordingen, waarvan 
ik achteraf de ruimhartigheid niet genoeg kan apprecieeren. Inder
daad toch was De Arend die daar geopend werd, heel iets anders 
dan hij zich had voorgesteld bij de oprichting van het sociaal paeda- 
gogische-instituut.

Mijn eigen rede, bij die gelegenheid gehouden, zal ik hier niet af
drukken; het meeste van wat ik toen heb beweerd, behoef ik echter 
thans niet in te slikken. Ik begon met te zeggen, dat ik niet geloofde, 
dat de baldadigheid (waarover het klagen toen erg in de mode was) 
wel zoon algemeen verschijnsel was, als men wel aannam en dat men 
onder de jongens van de laagste volksklassen dikwijls aantreft „een 
ongekunstelde spontaneïteit, een sterk gevoel voor zedelijkheid en 
betamelijkheid, een eerlijkheid en fijngevoeligheid van wonderlijke be
koring”. Sedert dit woord heb ik duizenden jongens langs mij heen 
zien gaan, in de grootste vrijheid, die in een samenzijn van zoovele 
menschcn m.i. te handhaven was. Ik moet die spontaneïteit en helaas 
ook die eerlijkheid (behalve dan weer als betrouwbaarheid in het 
materieelc) tot rhetoriek verwijzen; het overige echter kan ik hand-

Vervolgens wekte ik alle sociale werkers in deze stad op, 
ons de wetenschappelijke zijde van het clubwerk te bestudeeren. 
Sindsdien heb ik verscheidene malen tot dit doel iets geëntameerd, 
maar dit is nooit iets geworden. Over de oorzaken dier mislukking 
heb ik zoo wel m'n ideeën, maar die verzwijg ik. Evenwel wil ik er 
tegen waarschuwen, om een cursus voor jeugdleiders aan te zien als 
een plaats, waar iemand tot jeugdleider kan worden opgeleid Veel
eer ben ik de meening toegedaan, dat iemand, die naar zoo’n cursus 
gaat in de hoop daar eigenschappen op te doen, die zijn geschiktheid 
als jeugdleider verhoogen, reeds daardoor heeft bewezen, dat hij er 

niet voor deugt.
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kunnen nalezen, 
ondienstig 

het clubhuis in vogel- 
>eter te kunnen verstaan, 

vooral om te weten te

er in zulke benarde tijden 
>oten omvang; maar 't was 
dwong, zoo meende ik. En

den wind acht geeft, die zaait niet, 
op de wolken ziet, die maait niet.

Wie op 
En wie

Ten aanzien van het onderwijs meende ik, dat het uitvoerbaar 
moest wezen om een vast verband te maken tusschen schoolopleiding 
en ontspannend werk. Sedert echter heb ik leeren inzien, dat de 
school het meerendeel harer leerlingen omtrent hun veertiende jaar 
moet loslaten, niet volgens de Lager-Onderwijswct, maar volgens een 
ijzeren wet.

Ten slotte verc 
een werk werd 
ook juist de nood 
zoo meen ik nog.

rontschuldigde ik mij, dat 
aangevangen van zoo n groo 

dier tijden, die er toe di

Ofschoon men in de eerste vier jaarverslagen zou 
hoe het nu daarna gegaan is, zoo lijkt het mij toch niet 
om van meet af aan den ontwikkelingsgang van 
vlucht nog eens te overzien om zoo te b< 
hoe of het geworden is als het thans is en 
komen, hoe of het er nu verder mee moet.

Zooals ik wel verwacht had, bleek het clubhuis in een zeer, zeer 
diepgevoelde behoefte te voldoen. Na slechts een paar weken, dat 
er maar zeer weinig jongens kwamen, om eens te neuzen, wat deze 
nieuwigheid te beteekenen had, stroomden de jongens toe; als water 
naar den afvoer van een fonteintje, dat verstopt geweest is en dat 
men na lang morrelen weer aan den gang heeft gekregen. Voordat 
de eerste winter ten einde was gegaan, waren er meer dan drie
duizend verschillende jongens geweest. Met dat „verschillende’’ be
doel ik, dat niet het aantal bezoeken, doch dat der bezoekers geteld 
is. Want er zat voor ’t overige wel veel overeenkomstigs in de 
jongens. Waar ze in overeen kwamen was nu niet bepaald in fut, 
in een idealistischcn kijk op het leven, in belangstelling voor iets 
anders dan het alledaagsch matericele.

Van het onderwijs kwam niet veel; we waren begonnen met twee 
klassen van jongens, die kort tevoren de lagere school hadden ver
laten en wier adressen ons eenige hoofden van scholen in de buurt, 
tot wie wij ons gewend hadden, hadden opgegeven. Twee, drie keer 
ging het goed; toen begonnen de verzuimen. We reden de wegblijvers 
na, met een taaie volharding M’n hemel, welk een uitvluchten kan 
de mensch bedenken, als het er om gaat van iets af te komen, waar 
hij geen zin in heeft! Ook vcrscheidenen ouders ging het vervelen.
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weg. omdat
Toen nu.

... oc zeggen over de 
eit is het, dat er 
in eigen kring ui

■en gekend;:

dat er telkens maar weer iemand kwam navragen, waarom hun zoon 
niet op de les was geweest. Er was geen houden aan en al vrij 
spoedig werd een van de twee klassen opgedockt. De andere hiel
den wij in stand; zij bestaat nog, onder denzclfden leider. Evenwel 
wordt hij sedert jaren, des zomers stopgezet; slechts in het nu juist 
afgeloopcn jaar — en dit is toch wel een hoopgevend toeken — is 
het gewenscht. althans mogelijk gebleken, om haar van Sept. tot Juli 
open te houden. De redenen weshalve de schoolklas (de taalles, 
zeggen de jongens) niet mee weg is bezuinigd, zijn de volgende: het 
clubhuis wil zijn vlag niet strijken, allen jongens, die slechts ont
spanning en vermaak zoeken, maar die zeggen, dat ze „wel graag 
wat meer zouden leeren, maar dat .... de lezer vuile zelf maar een 
uitvlucht in”, moet het terstond kunnen verwijzen naar een plaats 
waarvoor die uitvlucht niet geldt en vervolgens: elkeen krijgt in zijn 
leven een kans, het clubhuis moet het voor zijn jongens mogclijk 
maken om die aan te grijpen. Als een jongen zijn positie kan ver
beteren, indien hij wat meer weet dan zijne soortgenooten, dan moet 
hij dat meerdere ook terstond kunnen gaan leeren, voordat het vleugje 
energie weer is gebluscht. In het geval van deze klas heeft de erva
ring mij gelijk gegeven. Er is nu, wel is waar, nog geen intellectueele 
revival in De Arend uitgebroken, maar telkenmale komt toch een 
jongen naar voren van omtrent twintig jaar, die beseft, dat die meer
dere schoolkennis zijn belang is. En die positieverbetering is dan ook 

ook moge zeggen over de enorme eischen, 
een feit is het, dat er maar heel weinig 
om in eigen kring uit te blinken. De 

■erigens moeilijke dagen gekend; soms heb ik onzen 
nplooi kunnen verschaffen door jonge 

om daar wat teekenles te krijgen.

nooit uitgeblevcn. Wat men 
die het leven thans stelt — 
noodig is voor een mensch, 
schoolklas heeft ov< 
onderwijzer eigenlijk alleen em 
jongens naa r de les te sturen, om daar wat teekenles te krijj 
Wordt evenwel het clubhuis de tijd van leven gelaten, dan 
wij het hierin echter winnen.

Gaandeweg is naast de schoolklas ook een Engelsche taalles ge
komen. Deze is ontstaan uit een clubje, dat door een vrijwillige mede
werkster was opgericht, dat een korten tijd van grooten bloei heeft 
gehad, daarna der leidster veel teleurstelling berokkende en roemloos 
te gronde ging. We zochten en vonden een nieuwe leidster, die met 
groote animo begon, na het eerste kwartier reeds ontdekte, waarom 
de vorige club niet had kunnen goed gaan, bij den derden keer zonder 
bericht weg bleef, omdat ze hoofdpijn had gehad. Bij den vierden keer 
bleven dan weer de meeste leerlingen weg, omdat ze „gedacht had
den, dat ’t wel weer niet zou wezen”. Toen nu, na nog eenig vallen 
en opstaan, ook die vrijwillige kracht was weggebleven en toen de
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vragen
waarvan hc

: geestelijke inspanning kost.
beantwoordt zeker aan 

ngcn toe brengen, dat hij < 
lan heeft hij voor

gekregen, die niemand hem kan rooven.
en reeds terstond buitengesloten, omdat het ondenkbaar is, dat 

op lateren leeftijd nog een eenigermate bevredigende 
verkrijgen. De ouders van de tegenwoordig schoolgaande 

gevoeld en door nieuwe offers den aan- 
: op de overgelcverde cultuur glansrijk afgeslagen, 
is het gevaar, dat de jongens al gauw meenen, dat

aandrang van jongens, die Engelsch wilden leeren, niet ophield, vond 
iemand voor ons voor de derde maal een vrijwillige kracht, ditmaal 
een man, die bereid was, om een uur per week de jongens te onder
richten. Daar mijne waardcering voor vrijwilligers, door voorgemelde 
•— en door vele andere — ervaringen tot beneden het vriespunt ge
daald was. overreedde ik hem, om dan een uur per weck gratis les 
te geven en voor een tweede uur een kleine vergoeding ( f 10 — 
per maand) te aanvaarden. Daarna ging de zaak van een leien dakje. 
De nieuwe lecraar had een animo, een verve, die bewonderingswaar- 
dig waren. Er kwamen steeds meer leerlingen, klassen moesten ge
splitst worden; al ras moest ook het gratis uur in een betalend 
worden veranderd, voor de nieuwe uren, die er bij kwamen, „sprak 
dit vanzelf” en zoo werd ten slotte die Engelsche les een dure ge
schiedenis. Maar aardig was zij! Zoo'n volle klas met jongens, door 
de jaren heen, doet denken aan een vol geladen open wagen, die 
met vaart over een keiweg rolt. Dan ploft er hier centje af. daar 
twee, drie tegelijk. Een enkele van de afgevallenen staat weer op, 
om achter den wagen aan te gaan hollen; zelden lukt ’t hem om 
hem nog weer te grijpen en om er zich weer op te werken. De En
gelsche leeraar is eenige jaren gebleven; maar hij had eigen zaken, 
die hem ten slotte zoo in beslag namen, dat hij De Arend plotseling 
moest laten schieten. Maar het lukte, om terstond iemand anders te 
vinden, voordat nog de zaak de kans heeft gehad om te verloopen. 
De Engelsche les is nog immer een van de krachtigste instituties 
van het clubhuis.

Men zoude kunnen vragen welke zin of het heeft, om aan jongens, 
van de meesten waarvan het waarschijnlijk is, dat zij de rest van 
hunne levensdagen binnen Rotterdam zullen slijten, een vreemde taal 
te gaan leeren; en dan nog, waarom dan juist Engelsch en niet 
Duitsch of Fransch of zelfs Esperanto, het Latijn der democratie. 
Het antwoord is, dat De Arend voor zijn jongens in de eerste plaats 
bezigheid zoekt, ontspanning, die geestelijke inspanning kost. Het 
aanleeren van een vreemde taal beantwoordt zeker aan dien cisch; 
kan men er bovendien een jongen toe brengen, dat hij een boek in 
een vreemde taal lezen kan, dan heeft hij voor zijn leven een schat 
mee gekregen, die niemand hem kan rooven. Van de talen is het 
Fransch 
men daarvan op lateren leeftijd i 
uitspraak zal verkrijgen. De ouders 
jeugd hebben dit instinctmatig < 
val der democratie op de overj 
Van het Duitsch i:
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ligers van

dit eigenlijk erg gemakkelijk is, dat ’t niet veel meer is dan wat 
verbasterd Hollandsch en — stellig ten minste in Rotterdam — 
onze verhavendc moedertaal kan niet veel meer lijden. Om den jon
gens Esperanto te leeren zou zonde van hun tijd zijn; als zij de 
moeite van het leeren hebben gedaan, kunnen zij dan toch nog pas.... 
vertaalde boeken lezen. En wegens de voordeelen van het internati
onaal verkeer hoeft men het ook niet te doen, daar onze jongens 
juist voortkomen uit kringen, die zoo hokvast mogelijk zijn. Het En- 
gelsch daarentegen biedt alle voordeelen van een wereldtaal, een 
schat van boeken in smakelijke populaire uitgaven; een elementaire 
kennis ervan is mogelijk zonder juist begrip van grammatica. Voor 
een havenstad is het zeker de taal, die we moeten kiezen.

De jongens van de Engelsche les hebben van meet af aan geen 
geheel gevormd met de andere jongens, die op De Arend komen; zij 
voelden zich erg en de meerderheid koestert ook al gauw eenige 
animositeit jegens een minderheid, die wat meer beteekent, doordat 
zij harder werkt. Gedurende het laatste jaar heb ik daarin een kleine 
verbetering bespeurd. De tochten naar Londen moeten in hoofdzaak 
daarvoor worden gecrediteerd. Dank zij n.1. de welwillendheid van 
een Rotterdamschen reeder is het in den zomer van ’27 mogelijk ge
weest, dat een aantal onzer Engelsche leerlingen tegen betaling van 
slechts f 20. —, een paar dagen in Londen is geweest. Die eerste 
tocht was een groot succes. Het jaar daarop wilden ook andere 
jongens mee. Hierop ben ik ingegaan en zoo is in het buitenland een 
toenadering tusschen vertegenwoordigers van jongensgroepen tot stand 
gekomen, die elkaar in huis niet konden vinden, niet konden luchten 
moet ik haast

Een andere

tusschen 
ï elkaar in

plaats, waar in De Arend opzettelijk onderwijs wordt 
gegeven, is de timmerclub. De bedoeling van de timmerles is, behalve 
dan weer het verschaffen eener gelegenheid voor inspannende ont
spanning, aan de jongens, die toch later eenmaal huisvader zullen 
zijn, te leeren om zelf te kunnen maken, wat zij dan noodig hebben 
en om in en aan huis, zelf te herstellen, hetgeen anders — meestal 
niet hersteld wordt. De tiinmerkamer, die het huis van den eersten 
dag af gehad heeft, is maar een klein vertrek; men moest er eigen
lijk een ruimen zolder of een groot sousterrain voor hebben. De tim
merclub is begonnen onder leiding van een vrijwillige kracht, een eigen 
baas. Zij nam geweldig op; weldra werd er vier avonden per week 
en dan zoolang als het clubhuis open was, getimmerd. Den eersten 
tijd hadden de jongens noodig, om de behoeften voor het timmerbe
drijf zelf te maken : werkbanken, spijkerbakken en dgl. Daarna echter 
begon de periode der leerstukken; daarmee kwam ook de leerstellig-
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door dc i 
Evenwt

i Faust. 
energie

■ c bezigheid i 
stelling voor

een enclave, juist als de En-

gevolgd door een jon;
had bezocht; tot h<
heeft opge
naamste b<

het ch

heid en
gelsche les.

Al heel spoedig bleek het ook noodzakelijk om den timmermeester 
te gaan bezoldigen: zooveel uren, een ander krijgt ’t toch ook, enz. 
Als tegenwaarde wilde ik, dat nu ook dc timmerclub in de eerste 
plaats zou maken en herstellen, wat het clubhuis wenschte. Deze 
wensch leidde tot het vertrek van den timmermeester; hij werd op-

,’olgd door een jongmensch, die vroeger als jongen De Arend reeds
'leden is hij de eenige leider, dien Dc Arend zelf 

jeleid tot dien post. Dc timmerkamer behoort tof de voor- 
oedrijven van De Arend ; zij heeft al veel voortreffelijk werk 

voor het clubhuis gemaakt, waaronder het tooneelmechanick van 
Daarmee is echter, naar het schijnt, ook een hoogtepunt van e 
bij dc jongens bereikt; in het laatste jaar wordt zij bijkans alleen 

jongste jongens bezocht.
rel neemt het aantal oudere jongens, die iets ongewoons voor 

zich zclven willen maken, als een kast, een kano, enz. toe. Nog 
in het vierde jaarverslag had ik er mijn teleurstelling over uitge
drukt, dat zoo iets niet voorkwam.

Van de kleinere bedrijven heb ik nu eenige welgeslaagde beschreven; 
thans zal ik het eens over een mislukking hebben, die des te belang
wekkender is, daar ik geen eigenlijke reden voor die mislukking kan 
bijbrengen. Ik meen hier de schaaklessen. Schaken is een fijne, intel- 
lectueelc bezigheid en men mag niet verwachten, dat er algemeene 
belangstelling voor te wekken is. Iemand, die schaakt, is een ander 
mensch, juist b.v. als iemand, die musiceert. Maar schaken is, naar 
’t eenstemmig getuigenis van degenen, die beide spelen beheerschen, 
niet moeilijker dan dammen en het aangename ervan kan toch ook 
pas komen, indien men het al een beetje kan. Hoe het zij: alle schaak
lessen — en we hebben het door de jaren wel een keer of zes van 
voren af aan geprobeerd .— verliepen zoo, dat zij met een jongen of 
zes begonnen, dat in de volgende weken de belangstelling zienderoogen 
toenam, totdat er soms wel twintig leerlingen waren. Dan begon de 
kentering met razende snelheid, bij de vierde les waren er nog maar 
vijf klanten, dan nog maar twee. Dan een paar weken, waarin de 
meester en één jongen, beide met een verhit gezicht, over het bord ge
bogen zaten te turen en daarna de keer, waarop df de meester öf dc 
jongen wegbleef, waarmee dan weer de zaak ter ziele was. Aan ge
brek aan kundigheid, of van volharding of aan goedsmoedsheid der 
schaakmeesters heeft het zeker niet gelegen; de jongens, die het 
ondernamen, waren toch ook niet de eersten de besten. Het moet 
aan het spel liggen in relatie tot onzen volksaard, dat het hier te
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mondorgel
i voorbij, g

er een stuk of vier damborden 
:onversatiezaal; de bijbehoorende 
, op ieder der vier tafels een.
dit te weinig, maar dat er een 

:n tegelijk noodig zouden zijn, had 
is, die in den eersten tijd in huis 

speler, die een geboren, heersch- 
le damwedstrijden en -lessen en 

;ens om hem heen, om de techniek van 
uerlijk korten tijd maakten vele jongens 
t systeem van notatie op het dambord, 

mogelijk werd en De Arend mee 
spelen in den Ncdcrlandschen Dambond. Verscheidene 

hebben in De Arend gespeeld en 
gegaan, vele sterke spelers 

t geleerd, waarvan thans de 
de winst genieten. En toen het werk 

— mijn verhaal is eentonig — toen 
1 en toen ging zijn ijver bekoelen en 

mee achteruit. Er kwam een andere
■ wel dammen kon, maar niet onder- 

om bij de wedstrijden van den 
>elers bijeen te krijgen, om ten minste 

• op te houden. Sommige spelers kwamen slechts 
ladigheid dan hun partij spelen; van studie was

lande toch nooit zoo populair is geworden als in sommige streken 
elders. Men treft een overeenkomstig verschijnsel aan met het cricket
spel hier te lande en in Engeland: hier een paar toeschouwers, ginds 
een duizendkoppige menigte in razend enthousiasme. Het is een onder
werp voor een psychologische dissertatie; van de resultaten hoop ik 
eenmaal met belangstelling kennis te mogen nemen.

Eenige andere pogingen, voor groote jongens van minder belang, 
als lessen in houtsnijden, figuurzagen, mondorgel spelen, cartonnage- 
werk, enz., ga ik hier met stilzwijgen voorbij, daar ’t zoo allerbest 
gezeid is.

Van heel wat meer gewicht voor De Arend dan het schaken is 
het dammen. Om de bovengenoemde vergelijking vol te houden: als 
cricket staat tot voetbal, zoo staat hier te lande schaken tot dammen. 
Dit spel verheugt zich in de volksklassen in een buitengewoon groote 
populariteit, die het mijns inziens ook volkomen verdient. Het laat 
zich in eiken graad van inspanning spelen van „ik schuif, jij schuift” 
af tot werkelijke genialiteit toe.

Toen De Arend open ging, hingen 
aan keurige koperen ringetjes in de cc 
schijven zaten in kartonnen doosjes. 
Eigenlijk den eersten dag al bleek 
paar jaar later soms vijftig borden 
ik niet gedacht. Onder de jongens, 
kwamen, bevond zich ook een sterk 
zuchtig leider was. Hij organiseerde 
bij tientallen vlokten de jongen 
het spel te leeren. In verwondci 
zich de kennis eigen van het syst 
waardoor ook theoretische damles 
kon gaan 
tientallen van volwassen mannen 
zijn met de kous op den kop naar huis g«»o 
van thans, hebben in De Arend de kunst ge 
Rotterdamsche damvereenigingen de 
in omvang toenam en floreerde —■ 
moest de leider bezoldigd worden 
toen ging de damvereeniging i 
(bezoldigde) leider, die echter 
wijzen; ik had de grootste moeite, 
bond een voldoende aantal spel 
naar buiten de eer op te houd< 
uit welwillende gen«
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. Ook

geeft Zwart 
entje voor sleer 

wanuuop zou brengen? Men 
 6. Zwart schuift 34- (rcsj

7. 45 X 34, gedwongen; 24 — .

Bono i 
jongen, 
voldoen

iemand, die een 
vermogen, dat hij 
komt nog minder

X 50, Zwart heeft een dam, die hij door:
X 28 weer net zoo snel kwijt is en Wit heeft den vijfslag. 

Waarom geeft Zwart a an Wit zulk eei□ kans, die een minder 
dammer, die steentje voor steentje met een bedrukt gemoed ziet gaan, 

brengen? Men zie slechts: 
schuift 34- (resp. 35-, vgl. no. 3) 40.

*>, aisof hij denkt: Daar 
:stigd vindt, slaat happig

25 X 34, Zwart slaat

dammer is en meent, dat 
luiven, ziet zijn kans schoon, 
den duur echter voordeel, 

ngen. Het is de groote slag 
lift 3 — 8.

ga je in, 34 — 29 en Zwart, die zijne

naar het centrum toe, maar 24 X 35

bezat De Arend ook een 
: bekwaamheid; verscheidene zijner pre 
onzer groote tijdschriften gepubliceerd.

•obleem, dat ik hieronder afdruk en toelicht, is 
ïnbaar gemaakt; ik weet echter niet waar, 

kan, dan mijne verontschuldiging aanbic- 
S publicatie hier auteursrechten schend. De 
zelf geschreven en zoo opgesteld, dat raen- 

jeheimen der hoogerc damkunst niet ervaren zijn, 
we hier met iets zeer buitengewoons te maken 

van den auteur kan ik hier mededeelen, dat hij 
een jongmcnsch is van verwaarloosd uiterlijk en dikwijls zeer onbe
houwen manieren, waardoor hij in geen enkele betrekking op den 
duur kon worden gehandhaafd. De laatste maal, dat ik hem gezien heb, 
stond hij op het Beursplein op auto's te passen. Zonde toch van 

stel hersens heeft van een dusdanig concentratie- 
eenige partijen dam tegelijk blind spelen kan. Dit 
voor dan het vermogen om blind te schaken.

Wordt vervolgd. 
Wit. 14 schijven n.1.; 28-32-33-34.36-37-38-39-42-44.45-47-48-49. 
Zwart, 14 schijven n.1.: 3-4-9-10-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25.

1. Wit schuift 49 — 43, Zwart, die zelf een fijn 
Wit hier niet anders doel dan zijne slecncn bijeen schi 
om Wit tot een aanval te verlokken, die Zwart op 
ja naar een ieder meent, de overwinning, moet breng 
No. 12 dien Zwart hier ziet komen. En Zwart schui

2. Wil schuift, alsof 
vermoedens beves

39 X 30;

28 - 23; 19
5. 38 - 33; 50
6. 32 X 

lot wanhoop

n sprake meer. Zoodat ik bij de eerste gelegenheid de beste den 
id heb moeten verlaten. Op ’t oogenblik heb ik geen enkelen 

die als leider zou kunnen fungeeren; er is evenwel nog ruim 
mende jongensmateriaal, om weer een krachtig clubje te kunnen 

formeeren. Het is zeer te betreuren, dat er thans geen damvereeni- 
ging meer is; want die dam wedstrijden hadden een voortreffelijken 
invloed. Maar het dammen is nu eenmaal een werk van kleine luyden 
en daaronder zijn leiders heel dun gezaaid.

In den goeden tijd der damvereeniging 1 
problemist van ongemeene bekwaamheid; v< 
men zijn in damrubrieken 
het waarlijk geniale pr< 
reeds door den druk opei 
zoodat ik niet anders doen 
den, indien ik door deze 
toelichting heb ik echter z 
schen, die in de geh 
verstaan kunnen, dat 
hebben. Ten aanzien
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op

De Dalton-methode in het Rijksonderwijs- 
verslag van 1925-'26.

krijgen, 
verschijt 
stukken

Wit heeft dus al twee dammen, maar danst daaren- 
slag af geheel naar de pijpen van Zwart, die tot 

meenen. dan dat Wit volkomen in de door hem ge- 
. Nu speelt Zwart:

25, gedwongen ;
14, gedwongen: 4 —

is in de damliteratuur bekend als het thema 
probleem is voor mij daar in gelegen, dat het 
kundige dammers zijn, zoodat er in het hcelc 

ïeft een weloverwogen bedoeling.

alsof het in zijn groot folio-formaat al direct bij zijn 
me nu maar stevig tusschen de andere 

om en tot een boek 
me wel aan.

'et moge den oningewijde eenigszins „verouderd" voorkomen in 
• bovenstaanden titel de jaren 1925—'26 aan te treffen, inplaats 

van 1927—‘28, een feit is het, dat we hier met het jongste in druk 
verschenen jaarverslag te doen hebben. Met deze mededeeling zij 
het verwijt, dat we onze lezers op ouden kost zouden onthalen, van 
te voren ontzenuwd.

Slechts weinigen zullen dit onderwijs-verslag ooit onder de oogen 
o. Het is.....................  _ ' ■ ■
lijning wil zeggen: zet me nu maar 

van een stoffig archief, dan val ik niet 
te lezen ben ik niet geschapen, dat zie je

schuiven, om

kruist!) weg 
eenvoudig
eens mag sc. 
ander heeft g

13. 42 X 
moet met twee steenen, die

36 door den zwarten steen 
steen spelen. Welk een ongc

14. 36-31; de 
beurt gedwongen sp-

15. 47 — 41 en 
37 — 42 waarop 
troostig in een hoe

De slolliguur 
van Manoury; 
vooronderstelt, 
spel geen zet >

8. 34 X
9. 25 X

10. 14 X 3. gedwo 
tegen reeds van den 
dusver nog niet anders kan 
legde hinderlaag is geloopen 

 10. 22 - 28.
11. 5 X 32, gedwongen; 21 — 26.
12. 3 X 21. nog immer gedwongen en Zwart heeft zijn doel bereikt. Hij

s|aat de beide witte dammen en nog een steen, heeft zelf een dam op 49 en de
te steenen staan altegader in een hoekje. Naar allen aanschijn heeft Zwart 
niet anders meer te doen, dan zijn dam tusschen 49 en 26 heen en weer te

iederen witten steen, die het mocht bestaan dat pad te betreden
voor wit geen weg naar den overkant, die die straat des doods niet 

te maaien. Maar nu is er weer baas boven baas. Wit heeft Zwart 
verlokt, om hem zoo te verlokken ! Thans, nu wit eindelijk zelf weer 
schuiven, zullen wij Zwart in den kuil zien vallen, dien hij voor den 

gegraven.
( 38: 49 x 46. Daar gaan al twee van de steenen van Wit. Wit 

nog op de achterste lijn staan en met een steen, die 
i op 26 vast gehouden wordt, tegen een dam en 
jelijke kamp!

witte steen wordt geofferd, want zwart moet nu op zijn 
spelen 26 X 37.

en Zwart heeft verloren; hij kan nog maar een zet doen, n.l. 
> Wit antwoordt met 48 X 37 en de trotsche dam zit mis- 
>ekje gevangen.
van dit probleem 

; het mooie van het 
, dat beide spelers 
wordt gedaan of hij hec
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icfncmingcn, die ik met belang 
uitkomsten nog niet voldoe.

intbrokcn
sprake

Eerste 
hoofd*

Noord-
Brabant cn
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„Of onder de verbeteringen, die tot een 
onderwijs zouden kunnen leiden, ook behoort de invoering 
Dalton-stelsel, is voor mij nog een vraag. Ik sluit mij in dit 
aan bij den inspecteur te Breda, als hij zegt: „De nieuw, 
beelden over het zelfstandig en gediflcrcncieerd werken 
lingen, hebben ook in 1925 verschillende onderwijzers weer uitgelokt 
tot didactische proefnemingen, die ik met belangstelling heb gevolgd, 
maar waarvan de uitkomsten nog niet voldoende vaststaan om er

ngekon- 
weer de indrukken, 

i de proefnemingen met

: uitspraken uit de ver-

dc daarop gevolgde 
:n van ons land, hebben het Dalton- 
tal van individueele proefnemingen

we de vorige maand in den winkel — ja den winkel — van 
His Majesty’s Stationery Office te Londen (het bureau van uitgaven 
van Engclsche Staatsrapporten) voor de toonbank mochten wachten 
— ja wachten — tot we aan de beurt waren, kregen we wel een 
andere indruk van de exploitatie van en dus de belangstelling voor 
Staatsrapporten, dan we ooit in ons land hebben ontvangen.

Het is dus zeker niet overbodig als we hieronder een aantal uit
spraken, die we in het rapport aantroffen, voor een grooter publiek 
herhalen.

In Februari—.Maart 192*1 maakten de heeren Bigot, Diels cn 
Kohnstamm, in opdracht van de Mij. tot nut van 't algemeen, hun 
studiereis naar Engeland, teneinde het onderwijs volgens het Dalton- 
plan te onderzoeken.

Het gunstige rapport door hen uitgebracht en 
lezingen in de voornaamste plaatsen van ons land, hebben 
systeem alom bekend gemaakt en 
zijn daarop gevolgd.

Aan twijfel heeft het ons, voorzichtig** 
en van een zegetocht van de Daltongeda 
zijn, maar toch zijn over ons heele land 
’t platteland pioniers aan ’t werk getogen, van wie af • 
deelingcn in Volksontwikkeling zijn opgenomen of van 
wij althans bij geruchte vernemen.

Van regeeringswege heeft men het systeem niet gepropageerd, 
maar men kan ook niet zeggen, dat het is tegengewerkt. De inspectie 
stond er in den regel sceptisch tegenover, maar heeft zich in ’t alge
meen tot een afwachtende houding bepaald. In het boven aanj 
digde jaarverslag nu geven de hoofdinspecteurs weer de indn 
die zij zelf of hun inspecteurs ten aanzien van 
het Daltonsysteem tot nu toe hebben ontvangt

Wij drukken hier thans achtereenvolgens de 
schillende hoofdinspecties af. Cursiveeringcn van ons.
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hier nader over te berichten." Echter meen ik niet te moge 
de ervaringen van den inspecteur te Maastricht hier mede I 
wiens inededeelingcn omtrent genomen proeven met het Dalton-stelsel 
ik het vorige jaar ook vermeldde. Hij schrijft: „Thans wordt in vijf 
volksscholen in het zesde leerjaar het Dalton-stelsel bij het onderwijs 
toegepast, terwijl in een dier scholen in het vijfde leerjaar gedaltoni- 
secrd wordt. Het betreft klassen, waarin 20 i 30 leerlingen zitten; 
klassen, die normaal bij waren, en waarvan de onderwijzers bekwame 
leerkrachten zijn. In twee dier scholen heeft men het bedoelde stelsel 
reeds in den vorigen jaarcursus toegepast. Bij den nieuwen cursus 
werd de eerste maanden van het nieuwe jaar de steeds gevolgde 
leerwijze gevolgd, opdat de klassc-onderwijzcr eerst terdege vertrouwd 
raakte met de eigenaardigheden en den stand van kennis der leer-

De onderwijzers hadden steeds in het zesde leerjaar onder
wijs gegeven, en waren niet met hun klasse opgeschoven. Er werd 
ongeveer 12 uur per weck klassikaal onderwijs gegeven en de overige 
uren werden door de leerlingen aan hun taak gewijd. Tegen het eind 
van den cursus werd door mij een onderzoek naar de resultaten van 
het onderwijs ingesteld, die zeer bevredigend mogen genoemd worden. 
De leerlingen hadden aan de hand van leer- en leesboekjes zich bij 
de meeste vakken zelf leeren redden, en alleen waar zij vast bleven 
zitten en geen raad wisten, zich tot hun onderwijzer om voorlichting 
gewend. De invoering van het vrij-werk-systeem, gedurende de niet 
klassikale uren, bleek een geest van werklust gekweekt te hebben. 
Alle mogelijke moeilijkheden, welke bij het gewone onderwijs worden 
ondervonden, verdwenen niet, doch duidelijk is gebleken, dat de leer
lingen actiever werden, beter leerden denken en eerder zelf iets von
den, terwijl zij bij het generaliscercnde oude stelsel passief mee leerden 
en verscheidene van hen er bij zaten te soezen.

Waar de leerlingen vijf jaar in de lagere school steeds klassikaal 
onderwijs hadden gen< 
aan het nieuwe stels 
taak af te werken.

Waar de leerkrachten personen waren met langdurige ervaring, 
wisten zij met tact deze leerlingen in de overgangsweken tot het 
behoorlijk volvoeren van de opgegeven taak te brengen. Opmerkelijk 
is dat de onderwijzers, die eenmaal volgens de Dalton-methode gewerkt 
hadden met de leerlingen, niet meer naar het oude stelsel terug ver
langden, hoewel zij tijdens de schooluren zich heel wat meer moesten 
inspannen dan vroeger. Wanneer de leerlingen de hun opgegeven taak 
hebben afgemaakt, wordt niet, zooals soms op andere scholen geschiedt 
bij het volgen van het Daltonstelsel, een extra taak opgegeven. De
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onderwijzers hebben een verzameling van leer- en leesboekjes in het 
lokaal bijeengebracht, gegroepeerd naar de verschillende vakken van 
onderwijs, boekjes voor meer gevorderden bestemd en waarin meer
dere bijzonderheden worden gegeven over de leerstof voor de klasse 
bestemd. De leerlingen mogen zich met een dier boeken dan verder 
onledig houden. Dit bleek een prikkel tot het vlijtig afwerken van 
de taken niet alleen, doch een voorbereiding om na het verlaten der 
school zich te gewennen naar een leerzaam boek te grijpen in plaats 
van onbenullige lectuur te verslinden. Het kweekt smaak voor onder
houdende lectuur, waardoor men zijn kennis verrijkt."

„Gelet op de groote propaganda, gemaakt eerst voor de Montessori- 
nicthode en in den laatsten tijd voor het Daltonstelsel, kan niet gezegd 
worden, dat ons onderwijzend personeel, hoe vooruitstrevend soms in 
andere opzichten, niet met de noodige voorzichtigheid handelt, \ 
het zijn eigenlijken arbeid betreft. Montessori-scholen voor I' 
in den leerplichtigen leeftijd komen in de tweede hoofdinspec 
voor, terwijl slechts op enkele scholen met het Dalton-stelse 
of twee klassen, met medewerking van het Rijksschooltoezicht, 
proef wordt genomen.

Voorzichtigheid is hier wel geboden, want al 
„dat het doorvoeren van dit stelsel een g< 
ons onderwijs zou noodig maken”, zooals de 
„Een hoogst ernstige, niet te kort doorgezette proef 
zoo oordeelt hij, „het juiste inzicht in de werking 
kunnen geven".

Men ontkent niet, dat de algemeene principes, waarvan het uitgaat 
en zijn doelstelling aanvaard kunnen worden, maar men is niet over
tuigd, dat de toepassing dier beginselen in ons huidig onderwijsstelsel 
niet kan geschieden en dat het gestelde doel niet zou kunnen worden 
bereikt, wanneer maar meer dan tot heden — en erkend moet 
worden, dat zulks noodzakelijk is — gerekend wordt met de eischen 
van het individu.

De inspecteur-Dcventer schrijft: „Enkele hoofden van zeer goede 
twee- en driemansscholen hebben zich tegen mij geuit, dat het toch 
zoo bedroevend was, dat wel commissies naar Engeland en Italië 
gaan om bovengenoemde methoden te bestudeeren, doch dat naar 
het onderwijs op de twee- en driemansscholen, waar feitelijk een 
combinatie van beide methoden gebruikt wordt, niet omgekeken wordt. 
Ja, werden deze scholen dikwijls als minderwaardig beschouwd.

Inderdaad zou het goed zijn, indien eens meer aandacht geschonken
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„De inspecteur in de inspectie Gorinchem spreekt er zijn voldoening 
over uit, dat men kennis neemt van de nieuwere onderwijsmethoden, 
waardoor sleurwerk wordt teruggedrongen en maakt in dit verband 

ing van het feit, dat aan een tweetal scholen in zijn inspectie 
het zevende leerjaar, bij wijze van proef, het Dalton-systeem 

toegepast, 
ambtgene 
met de

meldii

wordt toeg
Zijn ambtgenoot in zijn inspectie ’s Gravenhage vermeldt, dat de 

proeve met de semi-Dalton-klasscn aan sommige scholen nog niet 
leidde tot sterke uitbreiding van het aantal dier klassen. Het kwam 
zelfs voor, dat een enkele klasse, na het vertrek der daarmee belaste 
leerkracht, moest worden opgeheven. Hij constateert dan, dat er 
naast enthousiaste voorstanders ook sterke tegenstanders zijn van deze 
methoden van onderwijs geven, maar hij maakt bij dit laatste de 
restrictie: „hoewel enkel in theorie, niet door de practijk er van".

Met het oog op deze laatste restrictie vind ik het eigenlijk wel te

werd aan de resultaten van het onderwijs op die scholen, zoowel 
wat kennis, karaktervorming en verantwoordelijkheidsgevoel betreft. 
Naar mijne meening zouden dan zeer zeker vele tegenstanders der 
kleine scholen in vurige voorstanders veranderen.”

Inderdaad, er wordt in de kleinere scholen meer in den geest der 
Dalton-idcëen gewerkt, dan de propagandisten van dit systeem mis
schien meenen. We mogen er hun echter dankbaar voor zijn, dat door 
die propaganda weer meer naar voren is gekomen de eisch: wek bij uw 
leerling het verantwoordelijkheidsgevoel, voed hem op tot zelfstandigheid 
cenerzijds, maar wek anderzijds in hem ook de begeerte om anderen 
bij te staan, met anderen samen te werken tot één doel, waartoe de kleine 
schoolmaatschappij goede gelegenheid biedt. Waar naar dien eisch ge
werkt wordt, zal het sociaal element in het onderwijs niet alleen 
bestaan in het aanbrengen der kennis, die de leerling noodig zal heb
ben om het maatschappelijk leven te verstaan, maar zal het ook de 
zedelijkc opvoeding ten goede komen.

„Van de voordeelen, waarom men het Dalton-stelsel roemt, als zelf
standigheid, ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel, onder
linge waardeering, gebonden vrijheid, enz., kan elk goed onderwijzer ook 
bij het klassikale stelsel veel bereiken", zegt de inspecteur-Ommen.

Ik stem hiermede in, maar dan dient ook gestreefd te worden naar 
het bereiken van die voordeelen en moet dit practisch ook blijken in 
den schoolarbcid, zal ons lager onderwijs meer doen dan de leerlingen 
eenige parate kennis en vaardigheden aanbrengen, maar ook mede
werken om hen op te voeden tot menschen met geestelijke en zede
lijke kracht."
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betreuren, dat we niet meer feitenmateriaal ter beoordceling hebben, 
want hoewel het onbetwistbaar vaststaat, dat de theorie nieuwere 
onderwijsmethoden moet uitdenken, zal toch de practijk de bestaans
mogelijkheid moeten bewijzen en het bestaansrecht moeten aantoonen. 
En naar mijne meening ligt er dan ook reeds een — zij het ook niet 
bedoelde — veroordeeling van het systeem in de toevoeging: „Dit 
kan wel reeds gezegd worden, dat de middelmatige leerkracht niet 
geschikt is om dergelijk onderwijs te geven en dat Daltoniseeren 
zeer veel vraagt van den onderwijzer of de onderwijzeres.” Immers, 
ook onder de onderwijzers zal het percentage der middelmatigen, — 
die dan voor Dalton-systeem ongeschikt worden geacht — het grootst 
zijn en blijft er aanleiding voor de vraag, waaraan dan eigenlijk de 
gunstiger resultaten te danken zijn: aan het systeem, öf aan den ge
boren paedagoog, öf aan de gelukkige harmonie tusschen beide.

De inspecteur in de inspectie Leiden noemt het jaar 1925 „een 
merkwaardig jaar, omdat juist in dien tijd zoo duidelijk gedemon
streerd werd, hoe de stroomingen in de maatschappij nadeinen in 
het schoolleven. Als reactie tegen den cultus van de massa", voegt 
hij er aan toe, „is na den oorlog opgekomen de drang om den enke
ling en zijn waarde meer naar voren te brengen”. Dat deze drang 
eerst na den oorlog zou zijn opgekomen, meen ik te moeten betwij
felen, dat die drang echter door den oorlog en zijn gevolgen zou zijn 
versterkt, zullen wel weinigen in twijfel trekken. Genoemde inspec
teur vervolgt dan: „Tegen het universalisme komt het individualisme. 
Nu meen ik in hef schoolleven een afschaduwing te ontwaren van 
dezen strijd, zich openbarende in het streven van de Montessori- 
methode en het zg. Daltonismc. De eerste behoort meer tot het voor
bereidend onderwijs en al zal zij ook de aanvangsklassen der lagere 
school beïnvloeden, zij ligt dus voorloopig buiten ons arbeidsveld.

Het Daltonismc heeft zich al aangediend en reeds zijn adepten 
gevonden. De wettelijke voorschriften zullen voorloopig waken tegen 
excessen, een soepele toepassing zal hier en daar een bescheiden proef
neming toelaten. De ervaring zal eindelijk wel de juiste waarde be
palen. Alleen lijkt mij waakzaamheid gewenscht. Ik geloof niet, dat 
het Daitonisme een panacé zal blijken en het komt mij zeer dwaas 
voor nu al een poging te wagen het klassikaal onderwijs af te schaffen 
en het Daitonisme in al zijn consequenties in te voeren. Wat ik van 
de nieuwe werkmethode zag, heeft mij opnieuw duidelijk gemaakt, 
dat het succes niet verzekerd wordt door een systeem, maar dooi
de persoonlijkheid van den on<

De enkele zeer bescheiden ] 
inspectie heeft te kort gedut
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In een ander verband merkt genoemde inspecteur ook nog 
voor hem het moeilijkste probleem in het Dalton-systeem is de 
of de Dalton-richting de vermeerdering van leerleesboeken bren

De inspecteur v an de inspectie Middelburg had bij de onc 
toezicht staande scholen er ook een, waar een proef werd 
met het Dalton-stelsel.

Het betrof hier een school, die tijdens 
telde met 4 leerkrachten voor 7 leerjaren 
5, 6 en 7 (samen 48 leerlingen) waren ondei 
waar onderwijs werd gegeven door het he 
In de leerjaren 6 en 7 (resp. 18 en 
vakken taal, rekenen en aardrijkskunde gedaltoniseerd, daar het 
hoofd meende, dat onder deze omstandigheden slechts een getemperde 
en met voorzichtigheid samengestelde Dalton-proef genomen kon worden.

De inspecteur beschrijft de proef dan als volgt: „Aanvankelijk was 
de bedoeling de taken in individueel tempo achter elkander door de 
leerlingen te laten afwerken (richting Lynch), doch reeds na enkele 
weken liepen de vorderingen zóó uiteen, dat na verloop van tijd 
ongetwijfeld de klassikale lessen in het gedrang zouden komen, waar
door dit groote voordeel van het klassikale stelsel te loor zou gaan.

Derhalve werd deze wijziging aangebracht: alle leerlingen in een 
week dezelfde taak. Daarnaast neventaken, welk extra-werk wél 
in individueel tempo kan worden doorgewerkt (Richting Miss Rosé).

De taken waren zeer eenvoudig samengesteld. En wel, omdat 
volledig uitgewerkte taken zéér veel voorarbeid vereischen, terwijl 
het hoofd meende, dat een mondelinge toelichting en bespreking der 
taak ten allen tijde te verkiezen is boven een „papieren meester".

Deze eenvoudige weektaken voldeden in de practijk ten volle.
Achter in de klasse waren eenige planken bevestigd, waarop een 

Dalton-bibliotheekje stond. Deze bibliotheek bevatte diverse taal- en 
rekenboekjes, noodig voor taken en extra-taken, alsmede heel wat 
leerleesboekjes, vnl. voor de zaakvakken. Naar deze bibliotheek werd 
op de taken verwezen (D.b. 54 : 60 = Daltonbibliotheek nr. 54, blz. 60).

In ieder boekje lag een kaart. Wanneer een leerling een 
gebruiken wilde, werd op die kaart de datum ingevuld en 
in een doos gelegd. Werd het boek teruggezet, dan werd weer 
op de kaart gezet en deze in het boekje gelegd. Contróle op dit bi
bliotheekje was zoodoende zeer eenvoudig. De leerlingen maakten er 
ruimschoots gebruik van en teekenden de data secuur aan.

De correctie geschiedde in bijzijn van den leerling. Na verbetering
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Na deze beschrijving van de genomen proef weci 
functionaris de voordeelen van het systeem af tegen 
gevaren daarvan en komt dan tot deze conclusies:

„ Voordeelen.

Het beginsel is goed.
Bij de leerlingen steeg de belangstelling in hel werk aanmerkelijk.
De huiswerk-kwestie verviel, doordat in de schooluren het ver- 

eischte minimum doorgewerkt werd en kon worden, terwijl alle leer
lingen geheel vrijwillig — meer of minder geregeld — huiswerk maakten 
als aanvulling of uitbreiding (extra-taken). Niet zelden ook vroegen 
meerderen — eigener beweging — een bepaald soort sommen of taal
werk, omdat zij voelden met dat gedeelte der leerstof (vin. cijferen 
en werkwoordsvormen) nog niet voldoende vertrouwd te zijn. Huis
werk mogen, in plaats van moeten maken, voorkwam zoodoende alle 
eventueele moeilijkheden.

Van het karaktervorming komt meer terecht dan onder het zuiver 
klassikale stelsel.

Ontwikkeling der hulpvaardigheid, voorkomendheid jegens elkander, 
saamhoorigheid, van het verantwoordelijkheidsgevoel, van den wil 
komt beter tot haar recht, terwijl ook de zelfwerkzaamheid in geen 
geringe mate bevorderd wordt.

Afkijken en klakkeloos overschrijven vervallen.
Door steekproeven en repetities, alsmede door een enkele vraag 

bij de correctie vallen bovendien eventueele mogelijkc gevallen van 
dat afkijken of klakkeloos overschrijven nl.) zonder moeite te ontdekken.

Het stelsel geeft den opvoeder, die in het zuiver klassikale stelsel 
vaak door den onderwijzer naar de tweede plaats gedrongen wordt, 
meer de hem toekomende plaats.

De correctie van het werk beantwoordt
Men komt gemakkelijker tot practisch 

zuiver klassikale stelsel. Aan het kunnen 
een groote plaats ingeruimd.
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Bezwaren en gevaren.
Meer nog dan bij het klassikale stelsel hangt van den man voor 

klasse vrijwel alles af. Hij moet in staat zijn tot ongedwongen c 
gang met kinderen, een vertrouwelijke sfeer weten te scheppen 
toch zonder moeite de meerdere blijven.

Het juist samcnstellen der taken geeft zeer veel werk en vercischt 
een volkomen beheerschen der leerstof in al haar onderdeden.

De onderwijzer moet — in den regel gewoon aan rust en stilte 
in dc klas — gewennen aan het toelaten van een zekere „bedrijvig
heid" voor z’n oogen.

Er bestaat gevaar, dat de „vrije orde” in wanorde overgaat. 
(Hetgeen aan de bedoelde school niet het geval was).

In den eersten tijd moet onverbiddelijk de hand gehouden worden 
aan netheid en accuraatheid van het werk, waar sommige leerlingen 
deze aan een spoedig gereed zijn met het taakwerk willen opofferen. 
Uitgevaar is gemakkelijk te vermijden. Kort en goed weigeren, wat 
niet netjes er uit ziet. Bij andere leerlingen daarentegen werd hei
werk met meer zorg gemaakt.”

Tot groote spijt van den inspecteur echter moest de 
spoedig worden gestaakt, zoodat het hem niet mogelijk is een 
oordeel te geven omtrent de resultaten van meer intellcctualistischcn aard.

Zooveel heeft hij er echter wel van gezien, dat hij meent te mogen 
concludeeren, dat de afvraagbare kennis in geen geval minder zal zijn, 
maar meer het werkelijke eigendom van den leerling, dan onder het 
zuiver klassikale stelsel.

Tot groote teleurstelling van het hoofd, zoowel als 
lingen, moest de proef tenslotte worden ge 
lijk van een der onderwijzeressen de schot 
en het hoofd alleen kwam te staan voor - 
drie klassen.

Onder deze omstandigheden is Daltoniseercn volgens den inspec
teur onmogelijk. „Levert het zuiver klassikale stelsel onder deze om
standigheden tot het geven van goed onderwijs al reeds bijna onover
komelijke moeilijkheden op, onderwijs volgens het Dalton-principe is 
hier onmogelijk. De onderwijzer wordt dan met meer werk beladen 
dan hij, ook bij intens werken na schooltijd, af kan."

En hij besluit zijne beschouwing over het Daltonisme met de woor- 
er thans in mijn inspectie geen enkele school meer, 

;edaltoniscerd wordt. Zeer tot mijn spijt. Gaarne zou ik zien, 
1 of meer der scholen een proef aandurfde. Ik meen echter, 

>ntaan moet geschieden, niet door pressie van mijn kant.” 
laatste kan ik mij geheel vereenigen; ik zou het zelfs nog
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bet onderwijzen volgens nicu-

een hoofd

sterker willen uitdrukken, daar ik gelo< .. 
die niet spontaan geschiedt, maar door pres 
bewerkstelligd, bij voorbaat tot mislukking 
eigener beweging en met volle instemming 
wijzer moet geschieden, dan is het wel 1' 
were methoden.

„Van de onderwijshervormers en -hervormsters, die de laatste jaren 
zijn opgetreden om ons onderwijs in nieuwe banen te leiden, is het 
ongetwijfeld Miss Helen Parkhurst geweest, wie het gelukt is, haar 
systeem, het z.g. Daltonstclscl, het meest te plaatsen in het middel
punt van de belangstelling van de mannen en de vrouwen van de 
praktijk. Ook in Nederland heeft het stelsel van Miss Parkhurst 
verdedigers gevonden. Practische toepassing vond hef te Amsterdam 
o. a. in het zevende leerjaar van een der scholen van de St. Vin
cent iusvereeniging.

Het Daltonstelsel werd aan deze school ingevoerd 1 September 
1924. De maandtaken, die werden opgegeven, bestonden uit :

rekenen: 40 vraagstukjes;
faal: 5 i 6 taaloefeningen; 3 opstellen;
aardrijkskunde: 2 of 3 landen bestudeeren;
geschiedenis: jaartallen leeren; een opstel maken over 

stuk, dat bestudeerd moest worden;
natuurkennis: een paar hoofdstukken uiteen lecrleesboek bestudeeren ; 
schrijven: 4 bladzijden schoonschrijven;
teekenen : 4 of 6 opgegeven teekeningen.
De opgedane ervaring van het vorig jaar, n.1. dat het overgroote 

deel der leerlingen begint met de vaardigheidsvakken, en de studie
vakken uitstelt tot het laatste van de maand, werd in 1925 bevestigd.

Aan het eind van het cursusjaar is door mij een onderzoek ingesteld 
naar de resultaten van het onderwijs. Deze waren voor taal en rekenen 
goed te noemen. Voor aardrijkskunde en geschiedenis waren de 
resultaten matig. Het komt mij voor, dat zelfstudie van deze vakken, 
zelfs voor kinderen van het zevende leerjaar, niet tot het gewenschte 
doel leidt. De leerlingen hebben wel van de dingen gelezen, doch het 
is hun eigendom niet geworden. Het geleerde is niet voldoende vast
gelegd.

De betrokken onderwijzeres heeft met groole toewijding deze zaak 
aangevat. Ondanks deze toewijding, ondanks de zorgen, aan de nieuwe 
onderwijsmethode besteed, waren de resultaten van dien aard, dat 
men besloten heeft de proef met den nieuwen cursus, die 1 September 
1925 aan vangt, niet voort te zetten.
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Hel persoonlijkheids- en individueel onderwijs.
„Op twee scholen in mijn ressort worden proeven genomen naar 

de beginselen van het individueel onderwijs, zij het ook in de uit
voering meer of minder. gewijzigd.

Aan de Jan van Beerschoot is de heer Groeneweg nu twee jaar 
bezig met een klasse, die met Augustus haar derde .leerjaar is inge
treden. Ze telt 30 leerlingen. In onderscheiding met het Daltonsysteem, 
dat met week- of maandtaken werkt, werkt deze klasse met dag
taken. De leerlingen zitten aan een drietal tafels met leermiddelen 
van verschillende soorten. Een rustige bedrijvige geest komt den 
bezoeker tegemoet. De heer Groeneweg heeft al het werk, door de 
klasse gemaakt, bewaard — een kast vol. Ik heb nauwkeurig kennis 
genomen van vier stellen proeven uit het eerste en vier uit het tweede 
leerjaar, telkens om de drie maanden opgegeven. Over deze proeven 
is zoo lang gewerkt tot allen klaar waren. De resultaten der reken
proeven uit het eerste leerjaar waren een gemiddeld aantal fouten 
van 1, 2'/2, 3 en 4; dus zeer bevredigend, als men in aanmerking 
neemt, dat ze achtereenvolgens bestonden uit 30, 50, 70 en 56 be
cijferingen. De resultaten der rekenproeven uit het tweede jaar wis

van de taal- 
cveneens zeer bevredigend waren, 
een rekenproef, door mij zelf op- 

van vier getallen van drie 
van vier cijfers, waarin moei- 

■aard, vijf vermenigvuldigingen 
dvormen als 96 : 6, het ge
in een taalproef, bestaande 
Vriezc’s taalcursus genomen, 

we ons realiseeren, dat beide 
van het derde leerjaar ver

geven 
het leerplan, 

van den heer

roeven i 
om de drie maanden

'erkt tot allen klaar waren.
,et eerste leerjaar waren een
en 4; dus zeer bevredigend, als men in 

achtereenvolgens bestonden uit 30, 50, 70
De resultaten der rekenproeven 

selden tusschen ruim voldoende en heel goed, terwijl 
proeven uit dit leerjaar de resultaten

Als ik daar nog bijvoeg, dat van 
gegeven, bestaande uit vijf optellingen 
cijfers, vijf aftrekkingen van getallen 
lijkheden van het leenen niet zijn gespaar 
van getallen van twee cijfers en tien deel 
middeld resultaat drie fouten was; en i 
uit een dictee uit het tweede deeltje van ' 
een kleine vier fouten voorkwamen; en we ons realiseeren, 
proeven leerstof uit het einde of midden van het derde leerjaar 
tegenwoordigen, dan valt voor de onderhavige leervakken een 
taat te boeken, dat er zijn mag.

Het lezen der klasse schatte ik op 6 A 7, het schrijven op 6.
De geheele klasse is het algemeen leerplan een rekenboekje voor; 

door elf leerlingen wordt gewerkt uit het tweede deeltje, der methode 
van Vrieze, door twaalf uit het tweede boekje, resp. bestemd voor 
het derde en vierde leerjaar.

Bij dit alles dringt zich toch wel de vraag op, of het huidige onder
wijssysteem niet een te langzaam tempo heelt. Een en ander werd 
bereikt, door de leerlingen eenvoudig meer arbeidsvrijheid te 
en den onderwijzer niet te binden aan de progressie van

Ik blijf met stijgende belangstelling de resultaten 
Groeneweg volgen.
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taken tijd en oefening vrij

den onderwijzer 
eenparig door het 

furore gewerkt.

Nog een tweede merkwaardige proef met individueel onderwijs 
wordt genomen aan de school der Nieuwe Schoolverecniging, hoofd 
de heer M. Vrij. Omdat deze school een 80 pCt. harer leerlingen 
aflevert aan hoogere onderwijsinrichtingen, vooral aan het lyceum 
van dr. Gunning, en geen Rijkssubsidie ontvangt, moet met proeven 
de grootst mogelijke voorzichtigheid worden hetracht. Zoo heeft men 
een zeer gemodereerd individueel onderwijssysteem in werking gebracht 
voor de vijf hoogste leerjaren. In I wil men de leerlingen eerst wat 
aan orde en tucht gewennen.

Dit systeem onderscheidt zich in twee opzichten van het gewone. 
Ten eerst wordt de zelfstandig te bewerken taak pas opgegeven als 
eerst klassikaal de moeilijkheden zijn behandeld.

Hieruit volgt, dat het klassikale systeem wordt va: 
de indeeling der leerstof betreft over de verschillende 
klassikale systeem domineert dus, maar aan een 
daarvoor in elk leerjaar aangewezen, wordt een < 
besteed aan het zelfstandig verwerken van een 
der leerstof.

In het tweede leerjaar wordt in de vakken lezen, schrijven, rekenen 
en Nederlandsche taal vijf en drie kwart uur individueel onderwijs 
gegeven; in het derde leerjaar zijn het de vakken lezen, rekenen en 
Nederlandsche taal, met zeven en een half uur, in het vierde leer
jaar rekenen, Nederlandsche taal, geschiedenis en aardrijkskunde, waar
aan negen en een half uur wordt besteed, in het vijfde en zesde leer
jaar komt hier nog Fransch en kennis der natuur bij, waaraan negen 
en een half uur wordt besteed. Het aantal uren, waarop dit onder
wijs gegeven wordt, klimt van een vierde tot ongeveer de helft van 
den geheelen leertijd. De bedoeling is dus voorloopig niet, om meer 
leerstof te verwerken, maar om meer zelfstandigheid in het werk van 
den leerling te brengen, om hem de bekende moeilijkheden in de eerste 
leerjaren der middelbare school te beter het hoofd te kunnen doen 
bieden.

Een eigenaardig voordeel van het individueel onderwijs, wat mij 
aan deze school opviel, maar dat natuurlijk geldt van iedere wijze, 
waarop het wordt gegeven, is, dat eenerzijds begaafde leerlingen met 
de taak, die in de richting hunner begaafdheid ligt, vlug klaar zijn 
en daardoor met extra-taken tijd en oefening vrij krijgen voor wat 
hun meer moeite kost.

Verhoogde productie 
taken brengt 
meer vergt, < 
personeel dei
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Ook de inspecteur Amersfoort vermeldt wetenswaardigc bijzondcr-

In dit verband moet ik 
, dezer school, dat ook de 

vereeniging. wat zeker mede 
spanning is.”

nog even wijzen op de statuaire bepaling 
onderwijzers deelcn in het batig slot der 

een stimulans tot verhoogde krachtsm-

„Montcssort-Dalton. In den loop van 1925 zijn wederom een paar 
scholen in de inspectie Amersfoort georganiseerd in Dalton-geest. In 
een van deze scholen, de Engendaalschool te Soest, krijgen de kin
deren der 2 laagste klassen een dagtaak, die der hoogste een week
taak. Andere scholen, o.a. die der Amersfoortsche schoolvereeniging, 
hebben alleen voor de beide hoogste klassen weektaken ingevoerd. 
Over de resultaten kan ik nog niet roemen. Vooral aan de lagere 
klassen van de Engendaalschool te Soest, leidt het systeem tot een 
al te vrije opvatting van het begrip „orde”, terwijl ook in de hoo- 
gcre klassen de kinderen niet voldoende respect toonen voor de weder- 
zijdsche behoefte aan rust. Wanneer het Dalton-systeem op derge
lijke manier toegepast wordt, dat de zelfwerkzaamheden der leerlingen 
gepaard gaat met een verwaarloozing der orde, dan moet het systeem 
zich naar mijne meening ten slotte wreken. Al zijnde resultaten hoofde- 
lijk niet onbevredigend, dan zal toch de algemeene geest op de school 
ten slotte de ouders afschrikken van het systeem.

Op de scholen der Amersfoortsche schoolvereeniging gaf het systeem 
niet zoo zeer aanleiding tot wanorde, maar toch waren de cventueele 
voordeelen van het Dalton-systeem daar niet zichtbaar.

Aan een R.-K. jongensschool te Amersfoort, waar alleen in de 
6de klasse gcdaltoniseerd werd, vond ik de resultaten zeer bevredigend. 
Ik moet hier echter opmerken, dat na het einde van de 5de klas 
de leerlingen waren verdeeld in twee groepen. Met de geestelijk en 
zedelijk minderwaardigen werd volgens het oude klassikale systeem 
gewerkt. Dat bij een dergelijke selectie de betrekkelijk gunstige 
resultaten voor een groot gedeelte moet worden toegeschreven aan 
de eigenaardige splitsing, ligt voor de hand.

Ik moet dan ook in dit jaarverslag constateeren, dat ik van 
systeem nog niet zulke resultaten gezien heb, dat ik daarvoor het 
klassikale systeem zou durven opofferen. De tastbare voordeelen in

De mededeclingen aangaande het geven van onderwijs in Latijn in 
een zevende klasse hebben mij aanleiding gegeven den inspecteur van 
het lager onderwijs in de inspectie Amsterdam te verzoeken, hiermede 
de inspectie der gymnasia in kennis te stellen.
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De inspecteur van Assen meldt: „Dat de schaduwzijden van het 
streng-klassikale onderwijs tegenwoordig meer en meer gevoeld worden, 
blijkt ook wel uit andere pogingen, die tot verbetering worden aan
gewend. Men tracht nieuwe banen voor het onderwijs te vinden, 
al zal men bij het verlaten van de oude paden de groot: 
voorzichtigheid hebben te betrachten, omdat zoo licht in 
bedorven wordt wat niet dan na veel moeite en zorg 
kan worden, zoodat proefnemingen gevaarlijk zijn en d< 
wanneer redelijke kans op welsla 
worden, toch mag met dankbaarhei 
studie van het kind en de kinderziel niet alleen, 
methoden van onderwijs en

jotst mogelijke 
zoo licht in korten tijd 

veel moeite en zorg weer hersteld 
i gevaarlijk zijn en deze dus slechts, 
lagen bestaat, ondernomen mogen 
ïid worden erkend, dat voortgezette 

maar ook van 
opvoeding, nieuwe denkbeelden naai

den vorm van resultaten waren naar verhouding niet beter dan bij 
het klassikale onderwijs. De ontastbare nadeelen demonstreerden 
zich aan enkele scholen in een ongewenschte klassegeest, waarvoor 
de uitdrukking „bedenkelijk”, naar mijne meening niet sterk is.

Geheel verschillend is mijn oordeel over de Montcssori-richting. 
voor zooverre ik die geobserveerd heb aan de Pallas Athene School 
te Amersfoort. Bij verschillende bezoeken, vooral in de lagere klassen, 
werd ik getroffen door een vrije orde onder een onbewuste sterke 
leiding. De passieve leiding bracht hier de kinderen tot de grootst 
mogelijke spontane actie. Mijn controle moest zich hier beperken tot 
individueel contact met sommige leerlingen, omdat er van klassikaal 
contact geen sprake kon zijn. Bij dat individueel contact mocht ik 
echter resultaten constateeren, die voor sommige vakken — met name 
Nederlandsch en kennis der natuur — verrassend waren. Zouden de 
resultaten in de hoogere klassen naar verhouding dezelfde zijn, dan 
zou ik na een paar jaren durven beweren, dat het Montessori-systeem 
aan deze school met dit personeel heeft geleid tot betere resultaten. 
Zijn superioriteit boven het oude klassikale systeem is voor mij eerst 
dan bewezen, wanneer de groote massa der onderwijzers in staat 
geacht kan worden met voor de kinderen onbewuste leiding een 
productieve zelfwerkzaamheid in de klas te scheppen. Vooralsnog 
meen ik, dat de groote meerderheid der onderwijzers niet in staat 
is, aan zulke hooge psychische eischen te voldoen.”

Er is alle reden mijnerzijds om tegenover die lofwaardige pogingen, 
n.1. om het individueele in het onderwijs meer tot zijn recht te doen 
komen, voorloopig een welwillende neutraliteit in acht te nemen. 
Echter komt het mij voor, dat het noodig zal zijn, voort te gaan 
met nauwgezet deze beweging te blijven volgen.
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voren hebben gebracht, die niemand, die op cenigcrlci wijze bij het 
onderwijs betrokken is, onverschillig mogen laten. Ik denk met name 
aan de Dalton-beweging. En juist hierom meen ik, dat in de richting, 
door haar aangewezen, een nieuwe toekomst voor ons onderwijs aan
breekt, omdat de nadoelen, aan het strcng-klassikale onderwijs ver
bonden, tot aanmerkelijk kleiner proporties worden teruggebracht. 
Dat ook in mijn inspectie de nieuwe denkbeelden niet slechts door
gedrongen zijn, maar ook in toepassing gebracht worden, zij het ook 
op kleine schaal en nog niet in vollen omvang, verheugt mij.

In de door mij bedoelde school, waar het onderwijs volgens de 
Dalton-gedachte gegeven wordt, heeft men het klasseverband nog 
niet geheel losgelaten, wat natuurlijk bij een consequente en volledige 
doorvoering van dit stelsel het onvermijdelijk gevolg moet zijn. Het 
door mij aangegeven bezwaar van het streng-klassikale onderwijs, 
hierin bestaande, dat de minder vlugge leerlingen den pas der klasse 
niet kunnen bijhouden en dus moeten „blijven zitten”, is derhalve 
ook op deze school nog niet geheel opgeheven. En toch is ook hier 
reeds veel gewonnen. In de eerste plaats, omdat het gevaar voor 
achterblijven lang niet meer zoo groot is. Veel meer dan bij het gewone 
klassikale onderwijs komt de individualiteit en de eigen geaardheid 
van ieder kind afzonderlijk naar voren, waarmede de onderwijzer reke
ning kan houden. Zijn contact met iederen leerling is veel sterker en 
inniger; zijn kennis van hem veel grooter, en daardoor vanzelfspre
kend ook zijn belangstelling warmer. Dit heeft tengevolge, dat hij 
het kind, zoodra hij eenig achterblijven of niet-heclemaal-meekunnen 
bespeurt, extra hulp verschaffen, bijzondere zorg aan hem besteden, 
zijn „taak” eenigszins anders inrichten kan. Het dreigend gevaar, 
doordat het tijdig is opgemerkt, wordt hierdoor afgewend.

En dan is er in de tweede plaats de versterking bij het kind van 
het besef, dat het iets kan. leder kind bezit dit besef in meerdere 
of mindere mate, en ook bij het klassikaal onderwijs merken wij dat 

op. Maar hier is het toch anders. Ik meen dat het hier zijn 
eaak vindt in de grootere vrijheid, die het kind geniet, gepaard 

een zeer strenge controle. De populaire meening, dat bij het 
>m ieder kind kan doen en laten wat hij zelf wil, omdat 

„vrij" moet zijn en niet „gedwongen” mag worden, is ten eenen- 
onjuist. M.i. ligt hier juist een der voornaamste verschilpunten 
het Montcssori-onderwijs. Ik zou het willen noemen een „vrij- 

i gebondenheid." Zeker, de kinderen zijn vrij in de keuze met 
niderdeel van hun weektaak zij zullen beginnen. En nu zij hier 

opgemerkt, dat het mijn aandacht heeft getrokken, dat tal van 
maar daarmee, waar-
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mee zij weten de meeste moeite te hebben. Maar de taak moet af. 
Zij zijn vrij in de wijze, waarop zij haar volbrengen, in de keuze der 
hulpmiddelen die zij er bij gebruiken, ook min of meer in den tijd 
dien zij er aan besteden willen. Maar zoodra deze vrijheid aanleiding 
tot treuzelen zou geven, met het gevolg dat de taak niet klaar komt 
of niet behoorlijk verricht wordt, dan worden onmiddcllijk de teugels 

igetrokken. Maar het beginsel, dat ieder kind werkt in eigen 
> en volgens eigen geaardheid, zoodat wat in het kind zit ge

lijk aan tot ontplooiïng komt, blijft bewaard.
Zonder ook maar in het minst te willlen zeggen, dat iedere school 

nu maar aanstonds moet gaan „dalloniseercn", meen ik toch dat 
hier een weg geopend is, waarop ons lager onderwijs tot nieuwen 
en meerderen bloei kan komen, en dat met het langzaam aan losser 
maken van het klasse-verband tot nu toe onoverkomelijk geachte 
hinderpalen kunnen worden overwonnen.'’

Zoover de verslagen der hoofd-inspccteurs.
Wij behoeven er weinig aan toe te voegen. Het is verblijdend, 

de uit den aard van hun beroep bedachtzame inspecteurs herhaaklclijk 
blijk geven van waardeering voor het Dalton-onderwijs.

Naast deze waardeering komt —■ en dat is ook onze ervaring — 
de overtuiging tot uiting dat het Daltonsystecm aan de leerkrachten 
hoogerc eischen stelt dan het oude klassikale systeem.

Zoowel het Daltonsystecm als hel Montessori-systeem, waaruit 
het is voortgekomen, streven naar een meer individuecle behandeling 
van het kind, dan het klassikale systeem beoogt. Het behoeft waarlijk 
niet nader te worden aangetoond, dat daardoor de eischen betreffende 
inzicht, aanpassing, vindingrijkheid, geduld en uithoudingsvermogen 
van den docent aanmerkelijk worden verzwaard.

Als dit reeds geldt tegenover normale kinderen, hoeveel te sterker 
wordt de klem dier eischen bij het opnemen van de minder normale 
kinderen, waarvan de ouders plegen te zeggen : ons kind is volkomen 
„bij”, maar het is niet geschikt voor klassikaal onderwijs en daarom.... enz.

Zal het Dalton-onderwijs blijvend succes hebben in ons land, dan 
zal dit te danken zijn aan sterke persoonlijkheden, niet aan jonge 
mannen of vrouwen, die uit hang naar een zekere distinctie deze 
nieuwe banen betreden.

Alleen de wil, die van 
ons hier vooruit brengen.
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schrijnende bcteekcnis. Die jongeren droegen 
van andere jongeren luisterden met ons, vol

hadden zij al het verschrikkelijke te ondergaan 
irlogsverhalen, door Elsticker met dramatische kracht 

ons hadden zij naar de schaduw te staren, door 
,’orpen, waarvan Vorrink de realiteit aantoonde, 
iet anders kon. De werkelijkheid moest gekend, 
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menschen op het tooneel op aangrijpende 
gedicht Moloch voor,
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•erd, innerlijk beleefden. Die joni 

armen, al naar
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.en Zondagmorgen herdacht de Rotterdamsche afdeeling der A.J.C. 
den wapenstilstand, die een einde maakte aan den wereldoorlog.

Zingend, met hun vaandels voorop, trokken er twee lange rijen 
van jongens en meisjes door de groote zaal en vulden het gansche 
tooneel.

Elsacker droeg een hoofdstuk uit Rcmarque’s boek voor en een 
schets van Latzko. Koos Vorrink betoogde, dat een nieuwe wereld
oorlog pas dan voorkomen zou kunnen worden, als we allen overtuigd 
waren van het verschrikkelijke gevaar, dat die altijd dreigde te ont
branden.

Toen droegen de jonge 
wijze Tollcr’s dramatische

Ik luisterde naar de jonge stemmen, keek naar de jonge gestalten, 
zag hoe zij wat er gezegd werd, innerlijk beleefden. Die jongens en 
meisjes bogen zich in smart of strekten de armen, al naar den in
houd der woorden. Zij balden de vuisten. Zij ontroerden, omdat zij 
ontroerd en bezield

Het was alles van 
voor, groote groepen 
wassenen. Met ons 
van de twee ooi 
voorgedragen. Met 
het oorlogsmonster gew< 
Wc wisten, dat het nic 
gepeild worden, indien allen in de groote, overvolle zaal tot strijdt 
zouden uitgroeien voor den vrede.

Doch ik keek naar de jongeren voor mij op het tooneel, naar de 
ouderen om inij, die luisterden als ik, —■ naar hun jonge gezichten, 
hun onvolgroeide lichamen en ik wist, dat zij jong waren in een 
wereld waar op hun schouders gelegd werd de last van een erfenis, 
hun nagelaten door de geslachten, die vóór hen leefden, en de aarde 
alleen bewoonbaar zou blijven, indien zij, de jongeren van nu, zich 
naar andere idealen wendden dan de ouderen, die den oorlog niet 
hadden voorkomen, niet tot een einde hadden gebracht dan na 
verschrikkelijk ellende, welke lange jaren geduurd had.
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van het terrein, 
ng was, zagen, dat de meeuwen en 
.T heen joegen; — trokken naar de 

schooltuintjes, waar nog te zien was, dat in den zomer en herfst er 
bloemenpracht was geweest en rijkdom van voedingsgewassen, — 
wandelden naar de kweekerij, waar teerdere boomsoorten, dan die 
er geplant waren door de kinderen, en sierstruiken, eerst moesten wen
nen aan den grond, waar zij zouden groeien en bloeien, voor er tot over
planten kon en mocht worden overgegaan.

Eindelijk trokken we terug naar het verzamelplek)e, van waaruit 
we onzen tocht begonnen waren, en de grijze inspecteur stond ander
maal op het podium om aan de kinderen de beteekenis van de plant- 
daad uit te leggen; hij wees erop hoe alles groeien zou, deed iets 
voelen van het schoone der schepping in haar geheel, wekte op tot 
eerbied voor al het levende.

Weer zongen de jongen stemmen het boomplantlied.

Den dag, volgende 
den boomplantdag in 
in wording.

Voor mij uit, toen ik er kwam, liep een 
en meisjes, zingende, naar het plekje, waa 
want daar kwamen allen bij elkander.

Op het podium stond de grijze inspecteur Kreiken. Hij vertelde 
aan de kinderen hoeveel werk er verricht had moeten worden, voor 
het lage polderland opgehoogd was tot den grond, waar we stonden, 
wat er gedaan had moeten worden, voor de bodem zoo bewerkt was, 
dat er boomen wortel schieten. Hij gebruikte beelden, te begrijpen 
door die jongens en meisjes, hij knoopte zijn betoog vast aan hun 
schoolkennis om het in hun hoofden vast te leggen, dat er een reuzen
arbeid was verricht, voor er sprake kon zijn van boomplantdagen.

Toen werd er door een der onderwijzers een wijze ingezet en de 
jonge stemmen hieven het boomplantlied aan, frisch, ontroerend voor 
de ouderen, welke de beteekenis ervan begrepen.

We marcheerden allen naar de plaats, waar gep 
de grijze inspecteur voorop. Achter hem de kindere 
gehouden bij de plekken, waar tuinlieden wachtten, die de kuilen 
hadden gegraven, waarin de boomen zouden komen te staan, vastge
houden door de vakmenschen. De jongens en meisjes wierpen de 
kuilen vol, stampten de aarde aan, tot de boom vast en stevig stond 
met het houtje eraan, waarop het nummer stond, dat in lengte van 
dagen vertellen zou, dat zij, jongens en meisjes van heden, meege
holpen hadden om het bosch te planten.

Daarop wandelden we naar het deel 
bemestingswerk nog aan den gati( 
bonte kraaien in zwemmen erover

naar de
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oudste

van het

Met een vol hoofd
Van groote wijde en diepe betcekenis was mij alles ; 

ik dien Maandag ervaren had na den Zondag, waarop > 
meisjes van de A. J. C. Moloch hadden voorgedragen

duidelijk

om den
>en. Zij stonden gereed met de hoornen in

dien middag, als de les wat 
de beteekenis van den 
voor de planten, die 

ere der kweekerij met 
wennen moesten aan

I en hart ging ook ik weer naar de stad terug, 
en diepe betcekenis was mij alles geworden wat 

ervaren had na den Zondag, waarop de jongens en 
en geluisterd 

1, betoogd, 
aan de boomplantende kinderen

>r een niet 
• drie groepen 

oeconomische 
. school, waar 
uit orthodox- 

Roomsch-Katholiek geestelijke- 
en heengegaan.

samen geweest.

En als herinnering
waarin verteld is wat
bosch, en dat verlucht is met go<

De eerste bladzijde vermeldde,
was verricht en later zou op de school het nr. 
in aan gegeven worden, door hem in de aarde geze

En omdat een kind een kind is en blijft onder alle omstandigheden, 
kreeg elk ook een doosje chocola mee, van bizondere betcekenis toch. 
Want er was een plaatje opgeplakt met bosch- en heigezicht. Op den 
hoek staat gedrukt Ter herinnering aan de Rotlcrdamsche boomplant- 
dagen en het eetbare had den vorm van allerlei blaadjes en bloemen.

Zingende ging de troep weg.

al het gruwelijke, hun door de volwassenen verteld,
■i-ijze inspecteur had alles

gemaakt, was meegewandeld, had op datgeen, waarop gelet 
moest, gewezen.

De volwassen vaklieden hadden den voorarbeid verricht, 
boomplantdag te doen slag< 
de kuilen.

Het oudere en oudste geslacht hielpen bij de daad, die de toekomst 
voor het kind beter en schooner moest helpen maken.

Nog, het is waar, braken de stralen van den.morgen door 
gansch zuivere luchtsfeer. Want dien Maandag waren er 
aan het werk, gescheiden door geloofsopvattingen en 
omstandigheden. Er was één groep kinderen van een 
slechts zeer gegoede gaan; één van heel eenvoudige i 
protestanten kring; één, geleid door een 
onderwijzer. Afzonderlijk was elke groep gekomen

Toch waren zij dien middag van het boomplanten 
hadden samen gezongen, samen dezelfde aarde bewerkt.

Ook dit was symbool, als alles van 
opvoedkunde zou kunnen zijn, als we begrepen c 
voorarbeid voor het komende bosch, de zorg v 
zich richtte naar hun eigen aard, het bizondei 
haar jonge boomen en struiken, welke eerst 
veranderde omstandigheden.

aan den dag kregen zij een boekwerkje 
er vooraf ging aan het aanleggcn 

oede illustraties.
dat er door het kind de plantarbeid 

de school het nr. van den boom er
:m in de aarde
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__________

mogelijkheid

alle leven opi 
wilden niet dad<

kinderen, jonj 
toekomst, —■ 
kindergezang 
silhouet vai

>wekte, 
len van

aan den 
de jongeren opgeroepen, tot den 

een weg liep, die voerde 
een toekomst, rijk

We gingen allen weer terug naar de stad Rotterdam met haar 
stoeren arbeid, het menschen-mierennest.

Toch was daar werkelijkheid geworden, wat nooit als r 
was gedroomd: een bosch op polderland met boomplantc 
kinderen, en de grijze voorganger tot eerbied voor 
de ouderen de ziekte der vernielzucht genezen 
bescherming, door het kind zelf te verrichten.

Het was mij of er van den Zondag met zijn herinneringen 
oorlog, in woord en beeld voor
Maandag met het boomplanten door kinderen, 
van het vernielen met zijn verschrikkingen naar 
aan mogelijkheden van opbouw.

Zóó verwoesten wij, ouderen, zóó dreigen wij, ouderen, het te doen 
met u, jongeren, menschen der toekomst, — klonk het dien Zondag.

Zóó bouwen wij op, zoo planten wij, ouderen en oudsten, met u, 
jongens en meisjes, straks jongeren, morgen menschen der 
—• klonk het dien Maandag, dien zonnigen herfstdag met 

ing in het bosch in wording, met de wijde uitzichten, het 
an de overdrukke stad op den achtergrond.
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hem voor een>) De tekst 
tijdschriftartikel

werd op enkele punten eenigszins gewijzigd, om 
I meer geschikt te maken.

Problemen der Vrije Volksontwikkeling.
Rede uitgesproken bij het neerleggen van zijn functie als directeur der 

vereeniging Ons Huis te Rotterdam, door A. DE KOE. ')

T T~et is 21 jaar geleden, dat ik de functie aanvaardde, uit welke 
ik meen mij thans te moeten terugtrekken. Het ontwikkelings

werk, dat hier gedaan zou worden, moest van den grond af worden 
opgebouwd, het breidde zich geleidelijk uit, het eischte hoe langer 
hoe meer, het nam tenslotte al mijn krachten in beslag, en, naarmate de 
ervaringen, die in dit werk werden opgedaan, uitgebreider en dieper 
werden, bleef er minder tijd beschikbaar om door het woord en in 
geschrifte daarvan in het openbaar getuigenis te geven.

Zieldaar waarom zich thans de behoefte aan mij opdringt om over 
mijn werk te spreken. Ik wensch te spreken van het verruimde in
zicht in het hooge kultureele belang van de volksontwikkeling, ver
ruiming, welke mijn deel werd in en door mijn werk onder een 
levend deel van de Rotterdamsche arbeidersbevolking. Ook moge 
men mijn woord opvatten als het afleggen van rekenschap van wat 
ik deed, omdat de aanvaarding van deze functie mij zekere verplich
tingen oplegde tegenover de bevolking van deze kloeke werkstad.

Allereerst is een begrenzing van het onderwerp noodig.
Alle problemen der vrije volksontwikkeling laten zich in het korte 

bestek van een rede voor een gemengd gehoor niet behandelen; want 
zij zijn vele. De bedoeling is slechts hier enkele problemen onder het 
oog te zien, maar dan de fundamenteele.

Verder zal ik mij beperken tot den ontwikkelingsarbeid van vol
wassenen. Wel betrekt de vereeniging Ons Huis ook kinderen en 
jongelieden in haar werk, maar het doel, dat gesteld wordt ten op
zichte van de volwassenen, bepaalt ten laatste ook de richting van 
den ontbolsteringsarbeid voor kinderen en jongelieden, al stelt deze 
arbeid daarnaast dan ook zijn eigen problemen. Eerst in de ontwik-
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keling
streeft

In deze begrenzing betreft mijn onderwerp dus niet alleen instel
lingen als Ons Huis, maar heel het streven naar vorming van vol
wassenen, gelijk zich dat belichaamt in Settlemcnts, Adult Schools, 
University Extension, Volkshochschulen, Volksuniversiteiten, Instituten 
voor Arbeidersontwikkeling, enz.

van volwassenen kan het doel tot volle ontplooiing komen en 
een instelling als Ons Huis naar zijn hoogste bereikbaar-

Doel en Methoden.

Om te beginnen worde hier een misverstand ondervangen. Op het 
programma van een instelling van volksontwikkeling vindt men in 
den regel tal van zoogen. vakken genoemd, die zeer uiteenloopendc 
eischcn aan de deelnemers stellen. Wanneer nu straks het doel zal 
zijn aangegeven, dan meene men niet, dat dit doel pardoes in elk 
vak kan worden nagestreefd. Daar is een elementair onderwijs, dat 
niet veel vrijheid van beweging toestaat. Wie kennis van taal en 
rekenen moet opdoen, die zal zeer zakelijk bij regel en formule be
paald moeten worden. En toch behoeft zelfs hier de richting op een 
geestelijk doel niet gemist te worden: een levend leider zal, zonder 
schade v<>or de zakelijkheid, maar vrij van schoolschheid, gelegenheden 
vinden om over de formules heen de blikken der deelnemers op wijder 
horizonten te richten. Gelukkig ontbreken in Ons Huis zulke lei
ders niet.

In de kringen der vrije volksontwikkeling tracht men zich tegen
woordig ten aanzien van doel en methoden opnieuw te oriënteeren. 
Het inzicht wint veld, dat men wat te hard van stapel gcloopen is 
met de toepassing van methoden, ontleend aan een verstandelijke 
geestesrichting, die bezig is den grond onder zich te verliezen.

Zij, die in de laatste 30 jaren der vorige eeuw en in de twintigste 
de moderne instellingen van volksontwikkeling in het leven riepen, 
werden pijnlijk getroffen door het groote verschil in kennisbezit en 
vatbaarheid voor schoonheidsgenot tusschen de breede, onderste lagen 
van het volk en den intellektueelen top. Men meende aan dit euvel 
paal en perk te moeten stellen door overheveling van den eenen kant 
naar den anderen. Hier zag men schatten van kennis en schoonheid 
opgestapeld, daar een schreeuwend tekort: overbrenging van kennis 
en aesthetisch genot werd dus het doel der vrije volksontwikkeling. 
Velen zien het probleem in den grond der zaak nog zoo, zelfs schijnen 
er onder hen te zijn, die beperking tot verbreiding van kennis reeds 
voldoende achten. Door het verstrekken van onderwijs zou de volks
ontwikkeling dan haar taak volledig kunnen vervullen.
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maatschap-
ecnheids-

een organisatie voor 
een krachtige vorm- 

'D de bovenzinnelijke 
geestelijke eenheid „gaf vorm 

lathedralcn en voetschemels.” ') 
i de 19e eeuw kenden een overdreven 
het verstand toe. Dit stond in

kultuurkloof tusschen de verschillende 
ving plaatst ons voor een complex van 

iproces, de economische kracht 
'beider in den staat en in het be

en de geestelijke houding van

ivatting is verouderd, de nooden van 
dan een tekort aan kennis en

van

Deze opvatting is verouderd, de nooden van den lijd pijnigen feller 
en liggen dieper dan een tekort aan kennis en uiterlijke schoonheid. 
Men miskent daarbij, dat het kultuurbezit van dezen tijd, de burger
lijke kuituur, een tekort heeft, omreden waarvan het niet dan onder 
voorrecht van boedelbeschrijving kan worden aanvaard door hen, die 
bouwen aan den komenden tijd.

De verklaring van de diepe l< 
lagen van de moderne samenleving pk. 
oorzaken. De vorm van het arbeids) 
van de massa, de positie van den arl 
drijf, het peil van het volksonderwijs 
den tijd, zij alle spelen hier hun rol.

Uit deze ingewikkeldheid va n oorzaken volgt, dat door ontwikke
lingswerk alleen geen principiëele verandering in de kultureele positie 
van de arbeidersklasse te verkrijgen is. De vrije volksontwikkeling 
heeft haar sterksten steun in de arbeidersbeweging, wier streven 
gericht is op sociale verhoudingen, waarin de volle menschenwaarde 
tot uitdrukking zal komen. Hiermee wordt nog niets gezegd over de 
organisatorische verhouding tusschen arbeidersbeweging en vrije volks
ontwikkeling: er wordt alleen bedoeld, dat het doelbewuste streven 
der volksontwikkeling, in den tijd samengaande met een krachtige ar
beidersbeweging, rijke vruchten belooft.

De geestelijke nood van den tijd wordt slechts ten deele geken
merkt door de kultuurkloof, welke door onze samenleving gaaf. Zijn 
wezen ligt in de scheiding van wat bijeen hoort, in de 
pelijke en kultureele verscheurdheid, in het afwezig zijn van 
besef en eenheidsbeleving.

In deze verscheurdheid past ook de toekenning van overdreven be- 
teekenis aan het bezit van kennis.

De Middeneeuwen hadden geen behoefte aan 
volksontwikkeling. Zij waren het tijdperk van 
geving van binnen uit. Aller leven richtte zich op 
wereld van den godsdienst, en deze geestelijke 
aan alles, aan keizer en daglooner, kathedralen

De tweede helft der 18e en de 19e eeuw 
beteekenis aan de functie van het verstand toe. Dit stond in nauwen 
samenhang met de belangrijke natuurwetenschappelijke ontdekkingen, 
die technische toepassing vonden in de industrie, en daardoor het 
voortbrengingsvermogen belangrijk vergrootten. Voor de geestelijke 
kuituur was deze waardeering een nadeel, dat zich diep in het sociale 
leven heeft doen voelen.
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Dc wetenschap werd nu op prijs gesteld vooral om de feitenkennis, 
die zij van de wereld verschafte. Rabindranath Tagore zegt in Sad- 
hana I'):  als men eenmaal dc wet der zwaartekracht heeft 
gevat, dan is het niet noodig meer in het oneindige feiten te verza
melen. Men heeft een waarheid bereikt, die ontelbare feiten be- 
hcerscht. De ontdekking ccner waarheid is voor den mensch zuivere 
vreugde, — het is een bevrijding van zijn geest. Want een enkel 
feit is als een doodioopende weg, die alleen naar zichzelf leidt, — 
het heeft geen voortzetting. Maar een waarheid opent een geheelen 
gezichtskring, ze leidt naar het oneindige".

Het rationalistische tijdperk, dat ik noemde, beoefende de weten
schap vóór alles tot het verkrijgen van kcnnis-hoeveclheden ; op den 
achtergrond raakte dc scheppende functie van de wetenschap, door 
welke de verspreid liggende veelheid van feiten tot samenhang, en 
de samenhangen tot eenheid gebracht worden. In deze functie is de 
wetenschap een worsteling van de menschheid met de wereld, om 
boven haar uit te komen in dc symbolen van wet en eenheid, en 
tevens om ut deze eenheid zichzelvc terug te vinden.

Met de kunst is het niet anders. Ook zij schept, in een bonte 
veelkleurigheid van verbeeldingen, haar symbolen van onze eenheid 
onderling en met het Al wezen. Maar zij is tot scheppen slechts 
vaardig waar deze eenheid wordt beleefd.

In dit verband staat ook de godsdienst. Onder den adem van het 
rationalisme verstarde hij tot het mechanisch aannemen van de ge- 
loofsformule, zoo hij niet verstikte in een verstandelijk gemoraliseer. 
Zijn wezen, beleving van eenheid met het Alzijnde, boette hij in zoo 
goed als geheel.

Deze mechanische vervlakking drong diep in het persoonlijke en 
het sociale leven door. Zij sneed ons af van de bronnen van het 
leven, die in de diepte liggen, beroofde ons van onze scheppende 
krachten, die alleen uit overgave aan het leven geboren worden, en 
deed de samenleving uiteenvallen in stuurlooze atomen. En deze stuur
loosheid heeft een zedelijken nood ten gevolge, die zich tot het ergste 
verschijnsel van den toestand schijnt te gaan ontwikkelen.

Wat is daartegenover de taak van de vrije volksontwikkeling?
Haar taak kin niet opgaan in verbreiding van kennis en verschaf

fing van aesthetisch genot. De groote getallen van hen, die cursussen, 
concerten en andere demonstraties bezoeken, geven slechts het beeld 
van een mechanisch werk, dat niet in staat is dc verbroken eenheid 

te herstellen.
Ook met werkcursussen, die zich over meerdere jaren uitstrekken
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: samenwerkii 
maar slechts

levenscen- 
gemecha- 
zich heen

op samen-rfiw/,

tot volheid 
dit is hetzelfde als gew< 

werkt

gericht moet zijn kringen 
rermeerdering van kennis 

der kennis tot

onderling contact mogelijk maken, komt men niet tot de 
plek, omdat ze geteekend zijn door een intellektualistischen

en meer

Als doel in zichzelf heeft dit alles geen vernieuwende beteekenis. 
Het een en het ander kan slechts in aanmerking komen naast andere 
middelen tot een doel, dat veel verder reikt.

De vervlakkende invloeden, die ons aftrekken van ons 
trum, beperken zich niet tot hen, die overgeleverd zijn aan 
niseerde en gerationaliseerde bedrijfsmethodeu; zij grijpen om 
in elk levensgebied. Daardoor staan wij hier voor een nood, die zich 
in alle lagen van de maatschappij doet gevoelen.

Maar wanneer wij dan allen in nood verkeeren, dan zullen wij 
slechts door gezamenlijke inspanning ons daarvan kunnen bevrijden. 
In deze situatie bestaan er geen docenten, die maar uit hun over
vloed zouden hebben te putten om een genoeg uit te deelen aan de 
kultureel misdeelden.

Hier komt het aan op samen-rfiw/, en in deze samenwerking be
staan er slechts kameraden. Geestelijk leidsman is hier niet degene, 
die over veel kennis beschikt, maar hij, in wien de kennis uitgroeide 
tot eenheidsbesef en wiens leven een worsteling werd om die eenheid 
te verwezenlijken, die zichzelven weet te verliezen om volk te worden. 
Vele laatsten blijken in de praktijk van het ontwikkelingswerk de 
eersten te zijn, en vele eerstgcroepenen stellen bitter teleur.

De volksontwikkeling moet gericht zijn op den vollen mensch, de 
harmonische ontplooiing van al zijn geestelijke vermogens.

De mcnsch, die zich tot volheid ontplooit, is geworteld in eigen 
innerlijk, en dit is hetzelfde als geworteld zijn in de wereldziel. Onder 
de aanraking met de diepste werkelijkheid voltrekt zich in ons de 
eenheid en ontvangen wij de krachten die vormgevende beginselen 
dragen voor het persoonlijke en het sociale leven. Teloorgaan van 
de eenheid in ons levensbesef was tevens het verlies van vormgevend 
vermogen in het maatschappelijke. Onder den vorm der mechanisee- 
ring leven wij niet als scheppers: wij ondergaan haar als gedoetn- 
den. Innerlijke vormgeving, een beginsel, dat uit de diepte van het 
leven zelf oprijst, vrije schepping, ontbreekt ons. Daardoor mist ons 
samenleven ook de schoonheid, die aan het volle leven altijd eigen is.

Doel der volksontwikkeling is dus: de volle krachten van het 
mensch-zijn te ontplooien in eenheidsbewustzijn en eenheidsbetaving.

En nu de methode.
Uit de doelstelling volgt, dat deze er op j 

van onderlinge samenwerking te vormen. V< 
is een middel, maar slechts één uit vele. Verwerking
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Het

' en in bewusten 
dag herschept? 

>erkten omvang 
maximum, dat liefst niet be- 
gedachtenwisseling en onder

sprekend, dat de groep 
de behartiging van de

zijn speciale onderwei 
:n gaat deze gemeenschap i 
isduur: 
waar i

i gevormd, 
im, samen
roepen. Zij 
el, natuur

verschijnselen, die in de letter- 
aandacht trekken, over vragen, die 

latschappelijke en kultureele leven. Of 
rpen — of tot diepere behandeling 
>elangstelling hebben van alle leden

eenheidsbesef is het verder af liggen 
hulp bereikt moet worden. En d< 
is slechts te verkrijgen door gezj

De volksontwikkeling moet dus een werkelijke gemeenschap vormen.
Nogmaals, de werkcursus schiet hier tekort. Want het doel ligt 

niet in een cursus en zijn speciale onderwerp. Het gaat om de men- 
schen-zelven. En men gaat deze gemeenschap niet aan als abonnés voor 
een bepaalden tijdsduur: daar wordt heelemaal niet over een tijd 
gesproken. AVant waar is het einde? —• zou dat ergens anders ge
steld kunnen worden dan bij den dood? Moet er niet een voort
gaande groei zijn zoolang er leven is, in overeenstemming e 
samenhang met het grootc leven dat zich 5/an dag tot d;

Dit werk kan daardoor alleen in groepen van bepei 
gedaan worden; dO leden is wel een 
reikt moet worden. Din alleen blijven  
ling contact mogelijk. Daarbij is het vanzelf 
haar eigen zelf-gekozen bureau heeft, voor 
huishoudelijke aangelegenheden.

t geheel gaat dan bestaan uit verschillende hoofdgroepen, die 
lenlijk hun vertegenwoordigend lichaam vormen, dat in onder- 
ï voor de groepen het werkplan vaststelt.

Voor behandeling komen in deze hoofdgroepen slechts in aanmer
king die onderwerpen, welke een algemeen vormende beteekenis 
hebben en bovendien, naar hun aard en behandelingswijze, geacht 
kunnen worden de algemeene belangstelling der leden te hebben: 
letterkunde, natuurleven (waaronder ook het anorganische wordt be
grepen), bouwkunst, kunst in het dagelijksch leven, historische en al
gemeen maatschappelijke onderwerpen.

Maar naast deze hoofdgroepen worden speciale groepen 
die zich, onder toezicht van het vertegenwoordigend lichaai 
stellen uit leden behoorende tot de verschillende hoofdgrc 
beoefenen muziek, zang, gymnastiek, volksdans, leekenspel 
studie, houden gedachtewisseling over 
kunde en in het sociale leven de 
rijzen in het persoonlijke, ma< 
zij geven cursussen over onderwer[ 
van onderwerpen — die niet de be 
der 'hoofdgroepen.

Het aantal dezer cursussen wordt uitgebreid naar gelang het aan
tal leden grooter en hun belangstelling veelzijdiger wordt. De deel
neming behoeft hier niet beperkt te worden tot de leden der hoofd
groepen, hetgeen echter wel noodzakelijk is tenopzichte van 
groepen.

inde, dat door inspanning en onderlinge 
de verwezenlijking ervan tot eenheid 
camenlijk doen.

werkelijke gemeenschap
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De

meer zij. 
•essie te zien, welke 
itgene, wat in hen-

eigen vormen te 
noeg is: de uit de 
de gebrekkigheid 

op den duur 
aanwezig is. Een volks- 

gster is van een scheppend 
>egeeft op het terrein d<

speciale groepen zijn dus het terrein, waar leden uit verschil- 
hoofdgroepen elkaar ontmoeten; zij zijn een belangrijk middel 

tot het leggen van onderlinge banden. Maar daartoe werken boven
dien mee de excursies naar buiten, die zich aansluiten bij de avonden, 
die in de hoofd- en speciale groepen aan natuurleven gewijd waren, 
of zonder meer ten doe) hebben het zoeken van verband met de natuur.

Daaraan zijn verder dienstbaar de algemeene bijeenkomsten, waar 
alle leden bijeen zijn voor samenzang en dans of tot viering van de 
hoogtijden, die zich verbinden aan de wisseling van de seizoenen.

Dit alles hoort wezenlijk bij een complete volksontwikkeling: laat 
ons op dit terrein in ’s hemels naam de witte das afrukken en mensch 
zijn! Waarom zouden wij op het Midwinterfeest geen oliekoeken gaan 
bakken (zélf bakken natuurlijk!), om ze, vereenigd aan één grooten 
feestdisch, samen te eten? Heeft dan het samen-eten niet zijn sym
bolische beteckenis in een volksontwikkeling, die gemeenschap wil?

AVaar men gemeenschap beoogt, daar ontstaat natuurlijkerwijs 
drang naar eenheid van geest. Hoe zou een gemeenschap te vormen 
zijn uit individuen, wier geesten in alle richtingen uit elkaar vliegen!

Deze eenheid zal men ook welbewust willen bevorderen, en daar
toe worden dan de speciale kringen voor gedachtcnwisseling gevormd, 
die hierboven reeds werden genoemd. Daarvoor dienen ook de 
lijke bijeenkomsten met voordracht, dans, spel en wat dies 
Want in dit alles heeft men middelen van zelfexprt 
de daarbij werkzame leden noodig hebben om dat 
zelven leeft, over te brengen in de kameraden.

Daarom is het leekenspel en alles wat door de leden-zclven ge
daan wordt ’) van zoo ’n sterke werking. Alen brengt eigen levens
inhoud tot uiting, en komt er ook toe daarvoor < 
scheppen, zoodra maar de innerlijke drang sterk gen< 
diepte opgewelde levenswaarheid is overtuigend, d 
van den vorm doet geen schade. Deze wordt trouwens • 
overwonnen overal waar het levens-echte aanwezig is. 
ontwikkeling daarentegen, die niet de draag!
levensbeginsel, vervalt overal waar zij zich begeeft op het terrein der 
vormgeving, tot een hopeloos aesthetiseeren in het zoeken naar den 
schoonen vorm, die geen inhoud heeft, dus slechts schijn is kan zijn.

Wordt echter op deze wijze de volksontwikkeling niet een vrucht
baar terrein voor kerkelijke en politieke propaganda?

Daarvoor wordt hier wel allerminst een pleidooi geleverd. Wat 
hier wordt voorgestaan is een gericht-zijn, een levenhouding, die ver-

') Men denke hier ook aan de uitgave van een eigen orgaan, dat niet voor, maar 
door de leden samengesteld wordt.
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V

En de ; 
houden hut

het platteland zou hun beteekenis 
worde hier het geval gemctno-

ongedwongen 
van het karakter 

naar elkaar toe;
bekronend

eischte is voor den godsdienst, onverschillig in welke dogmatische 
vormen bij zich moge voordoen; maar een levenshouding tevens, van 
welke niet één formuleering het uitsluitend bezit heeft.

En wat de politiek betreft, tegenover de alles-omvattende belangen, 
welke de volksontwikkeling heeft te dienen, is zij een beperking. 
Ingesteld op de eenheid, wordt men zich bewust van richtlijnen, 
die geldigheid hebben zoowel voor het sociale als het politieke leven. 
De politieke en economische strijdorganisaties zijn niet bij machte het 
milieu en de sfeer te scheppen voor diepere bewustwording. Een 
volksontwikkeling, die geketend wordt aan de politieke belangen van 
den dag, wordt tot een caricatuur.

Wat wij noodig hebben is de ontwikkelingsgemeente, waarin men 
leven kan; waar men elkaar als mensch ontdekt in een op het hoo- 
gere gerichte streven; waar kameraadschap ontstaat en verbintenissen 
voor het leven gesloten worden; waar men de bronnen van eigen kracht 
leert vinden; waar men richtsnoeren voor het leven ontvangt; en van
waar men als een actieve kracht er op uit gaat naar de maatschappe
lijke sferen, tol welke men behoort. Want de leden dezer gemeente 
hebben als intens levende menschen te staan in den vollen strijd 

de maatschappij.
gemeente hier sluit zich aan bij de gemeente daar, en zij 

in landelijke vakantiescholen, opdat de idee naar alle hoeken 
van het land worde uitgedragen. Zij scheppen voorts hun internatio
nale organisaties, opdat van volk tot volk de geesten elkaar doordringen.

Een aangelegenheid van gewicht is in het ontwikkelingswerk het 
zoeken van verband met de natuur.

Van het begin af hebben wij daaraan in Ons Huis groote beteekenis 
toegekend. Vandaar onze wandeltochten van een heelen dag, onze 
kampeertochten van een heele week naar afgelegen landsdeelen, week
einden, zeiltochten, tochten op schaatsen ook, en 
feestdag in de duinen van alle leden tezamen.

Deze tochten hebben hun sociale beteekenis door den 
omgang, dien zij toelaten. Er komen andere zijden 
aan den dag en komt eens los, waardoor men naar elkaar toegroeit.

Ook sluiten deze excursies zich aanvullend en bekronend aan bij de 
avonden, waarop onderwerpen van natuurwetenschap behandeld werden, 
en dikwijls worden zij speciaal met het oog daarop gekozen.

Maar deze uitgangen hebben nog een andere beteekenis, waardoor 
zij zich doen kennen als een noodzakelijk bestanddeel van de volks
ontwikkeling in het grootstadsleven. ’)

') Voor de bevolking van kleinere steden en 
in ander verband moeien worden toegelicbt. Tocb
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reerd 

de vrije

tmmuurd. Er is geen 
:n verwach- 

grooten

, van een fabrieksarbeider in een klein provinciestadje, als één uit velen, 
wiens geestelijk evenwicht het een behoefte geworden is eiken Zondag in 

natuur door te brengen sedert hij in de fabriek is gaan werken.

: gevangenschap is ook de gezichtskring 01 
uitkijk op de ruimte, geen oog, dat de toekomst inboort; geer, 
ting van groote dingen, geen zich opgenomen weten in den 
levensstroom, die voortstuwt naar verklaarde verten.

In deze wereld heeft men slechts belangstelling voor het pcilbare 
en voor wat aan de oppervlakte ligt. Gevoel ontaardt hier in senti
mentaliteit, die van gevoel slechts de schim is. Het ontroerende, het 
diep in uw gronden woelende, wordt hier tot een makke streeling, tot 
een lijdelijk opnemen van genot. Alles wat omhoog komt uit de on
peilbare diepte is een geluid, dat in deze woestijn zonder echo blijft.

Men deinst terug voor de afgronden van het leven, slaat op de vlucht 
voor moeilijkheden, staat hulpeloos tegenover den dood als kosmisch 
verschijnsel. Aan het materiëele wordt een overheerschende beteekenis

De stadsmensch, die heel den dag leeft in een chaos van geluiden 
en gezichtsindrukken, en zich gemakkelijk laat inspinnen in de be
koring van de snelle opeenvolging der verschijningen in het stadsbeeld, 
verliest den zin ’zoor de stilte. Eerst moet hij e<:n poos buiten zijn, 
dan pas krijgt hij oor voor zachten vogelzang. Straks hoort hij ook 
het suizen der wieken van overvliegende vogels; het kan ook eenmaal 
zoover komen, dat hij oor krijgt voor de stilte.

Hij zal de taal leeren verstaan van het eeuwige ruischen van de 
zee, en van de drift der millioenen vogels, die in ’t najaar over onze 
kuststreken trekken. En de groote wandeltochten, die onder vermoeienis 
en ontbering werden volbracht, maar uitmondden in één moment van 
geluk, zij zullen als louter glorie in zijn verbeelding blijven leven, en 
een duurzaam verlangen in hem achterlaten, dat alleen in den geest 
zijn bevrediging zal vinden. In dit geestelijk verlangen wordt de klein
burgerlijkheid overwonnen, die zich zalig weet met het stoflijk verkregene.

Maar het beeld is nog niet volledig. Het leven van den grootstads- 
mensch wordt meer en meer een verstandelijke constructie. Door de 
krant laat men zich vertellen hoe men zich kleeden moet, en men kleedt 
zich op mooi weer. Regenen en stormen mag het niet, dat past niet 
in dit leven, zoodat er maar één seizoen is, waarin men het er met 
de natuur eens een paar keeren op durft wagen, en dat seizoen duurt 
van den langsten .dag tot September. De schoenen zijn niet gemaakt 
naar de natte srraat, dus stapt men in bus en tram, totdat men weer 
veilig binnen vier muren is, en daartusschen blijft heel dit leven van 
werken, verlangen, genotzoeken, onbevredigdheid en lijden duurzaam 
gevangen.

litkijk op
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>r genietingen, 
j plekken niet 
>ien zien, dat

ge.
gekomen. Nooit vindt 
bevrijdende daad, de

ons be- 
uit berekening het leven-zelf aan kant zet, 

waagschaal stellen om 
Is het is: onverzette- 
gevaren terugdeinst.

Onbeschaafd volk, 
; u uit ervaring, dat het mensebelijk volk is. Hun, 
id van de zee gewend, oog heeft geleerd dood en 
aangezicht te zien. Een 25 jaren geleden, toen de 

*sboot te Nieuwedicp nog niet een vaste bemanning had. draafden 
.... zelfs op vermoeden dat er een schip in nood was, de vis- 

naar de haven, om maar de eerste bij de boot 
was een rijksdaalder mee te vet

er waren menschenlevens

Dit is menschenleven.
Maar de verstandelijke constructies, met welke de stadskuituur 

het bestaan omtuint, laten dit sterke leven niet toe.
De oorzaak ligt in onze vervreemding van de natuur. Wij zijn on

natuurlijk geworden, doordat wij niet meer leven uit onze eigen werke
lijke natuur. Wij leven niet meer uit het leven-zelf, maar uit mode, 
uit papier, film, radio, auto,....

En daarom moeten wij weer de natuur in met waterdichte schoenen, 
ook in regen en storm, om, zwoegend en ontberend, onze eigen waar
achtige menschennatuur weer te vinden.

Naar de hier ontwikkelde inzichten is in Ons Huis gedurende de 
laatste 12 jaren doelbewust gearbeid, en deze werkzaamheid heeft, 
gelijk uit onze programma’s blijkt, in de Ontwikkehngsclub haar veel 
vertakte gestalte gekregen.

toegekend, heel het leven, van de wieg tot het graf, wordt tot een 
rekensom gemaakt. Bij verloving, trouwen, kinderen krijgen zet benauwde 
berekening zich op de plaats van de gezonde, normale, natuurlijke 
driften, die tot het wezen zelf van het leven bebooren. Tijd wordt 
vóór alles geschat als gelegenheid voor geldmaken en voor ”• 
die dicht genoeg bij de oppervlakte blijven om de zeere pl 
te raken en tevens als middel kunnen dienen om te later 
men ook mee kan doen.

Denk u daartegenover onze visschersbevolking. ' 
meent ge? Ik zeg u uit ervaring, dat het mensebt 
aan de oneindighei< 
eeuwigheid in het < 
reddingsboot te Nieuwediep nog niet 
bij nacht, zelfs op vermoeden dat « 
schers op kousevoeten naar de haven, 
te zijn. Was het uit honger? Daar 
dienen, en 
te redden!

Zij hadden tevoren de zaak dus niet uitgerekend. Als zij het 
daan hadden, dan waren zij niet tot de daad 
een daad in berekening haar oorsprong: de 
groote daad komt van binnen uit.

Het rekenen heeft natuurlijk zijn rechtmatige plaats in 
staan, maar dat men 
dót is het fatale. Zij, die eigen leven in de 
anderen te redden, zij laten het leven zien zooalt 
■lijke levenswil, die voor geen moeilijkheden en i
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rotsen te plot 
amsche beve

>merkingen
■id. Seder
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«•••voelden en
k geestelijk te stijgen. Toen <
'akantiescholen, die wij met

opmerkingen te maken over 
gelegenheid. Sedert enkele jaren 
niversiteiten en Volkshuizen door

gedragen door een 
leven, gemeenschap ei 
geen uitkomst uit de

tot ons werk zich aangetrokkt 
den ploeg sloegen 
van onze 
schers en 
over zijn landgenooten 
andere Holland in 
doelde, toen is 
woord van 
betere deel 
wezen, met wie het mijn voorrecht

Daar is inderdaad in onze ~ 
samenhang, daar zijn sterke banden gelegd, 
lijke stijging aanwijsbaar. En wij hebben <

Wanneer ik hier nimmer het besef heb gehad op rotsen te ploegen, 
dan ligt dat aan de menschen, die uit de Rotterdamsche bevolking 

ten gevoelden en met mij de hand aan 
om gezamenlijk geestelijk te stijgen. Toen op één 

groote internationale Vakantiescholen, die wij met Duit- 
Luxemburgers hielden te Brllhl, Dr. Carl Gebhardt tegen- 

van de onzen getuigde: „Wij hebben hier het 
ons midden", waarmee hij het betere Holland be

er waarlijk trots in mij geweest, omdat door dit 
een gezaghebbend man, als vertegenwoordigers van het 
van ons volk, Rotterdamsche arbeiders werden aange- 

was als kameraad samen te werken. 
Ontwikkelingsclub een opmerkelijke 

, daar is belangrijke geeste- 
ons niet als kleinburgers in 

den beperkten kring opgesloten: op het sociale terrein kan men onze 
leden op allerlei punten aan het werk zien, hier en daar op voor
aanstaand* 

Maar w 
werk van

■> allerlei punter 
ide plaatsen.
wat daar bereikt werd was ons 

Rotterdam. Ik-zelf had daarin 
ontvangen dan geven. Indien ik in staat 
te geven, het was omdat ik eerst van r 
ontvangen.

Het dunkt mij hier de plaats enkele < 
een specifiek Rotterdamsche aangc 
worden ook hier ter stede Volksun 
de gemeente gesubsidieerd. Maar in den laatsten tijd is de aange
legenheid opnieuw in overweging genomen, in het bizonder opdat het 
bestuur der gemeente er zich rekenschap van zal geven of het niet 
beter ware de subsidiëering te beperken tot die instellingen, die al
leen onderwijs aan volwassenen geven, of wel enkel tot dat deel 
hunner werkzaamheden, dat uit dit onderwijs bestaat.

De hier verkondigde meening, dat de vrije volksontwikkeling een 
kultuurvernieuwende taak heeft, wint hier te lande en elders hand 
over hand veld; zij dringt zich op door de noodzakelijke ontwikkeling 
der dingen. Daarom zou de vrije volksontwikkeling, indien zij zich 
bepaalde tot het geven van onderwijs, haar werk aan kultureele on
vruchtbaarheid blootstellen. Want waar het op aankomt, is niet, dat 
er onderwijs gegeven wordt, maar dat er onderwijs gegeven wordt 

levensbeginsel, dat vormende beteekenis heeft voor 
sn kuituur. Zonder zoodanig levensbeginsel is 
kultureele verwildering. Derhalve mag ook van

gezamenlijk werk: het was het 
i een deel, dat mij meer deed 
was om iets van beteekenis 
mijn kameraden zooveel had
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wel niet een 
i zoo ecnvou- 
s geven, die

den dieptef
met massaal bezoek g

vormen hier

De Leiding.
Een niet gemakkelijk probleem is dat van de leiding.
Docenten zijn er in overvloed; maar wie den katheder tusschen zich 

en zijn hoorders niet kwijt raakt, hij moge klaar zijn in zijn uiteen
zettingen, hij moge boeien, bekoren, zijn wetensstof kunnen overbrengen 
— er gaat geen leiding van hem uit. De geestelijke leider doel zich 
kennen in het eerste uur. Wat hij overbrengt heeft een indringend 
vermogen, waarvan het geheim is een intense levenskracht, een oor
spronkelijkheid. die is van het echte leven. Hij verliest zich in de 
anderen, doolt rond in hun zielen en is toch zichzelf. Maar hij is 
zichzelf in datgene, waarin wij allen in wezen één zijn. Als drager 
van het eenheidsbeginsel heeft hij scheppend vermogen, waardoor hij 
aan behoeften vorm weet te geven.

Geen ontwikkelingsgemeente kan zonder zulk 
en blijven bestaan. Maar de daartoe geschikte j 
men niet voor het grijpen. Zoodat de vraag opl 
tischcr ware de eischen wat lager te stellen.

Naar mijn inzicht is daar niets mee te winnen. Want het gaat 
er hier om te kiezen tusschen den schijn en het wezen. De praktische 
waarde van de volksontwikkeling is niet afhankelijk van haar massaal 
voorkomen, maar van den dieptegraad, dien zij weet te bereiken. Van 
cursussen met massaal bezoek gaat geen vormende kracht uit, zij 
maken geen menschen, die vaardig zijn tot de daad. In de moeilijke 
Novemberdagen van 1918 in Duitschland moesten de jongeren leiding 
geven, die gevormd waren in het groepswerk van de opstandige jeugd-

den kant der overheidslichamen waardeering verwacht worden voor 
elke werkzaamheid, in welken vorm ook, welke gemeenschap vormende 
strekking heeft.

Men mag echter betwijfelen of het tot de taak van onze overheids
lichamen behoort, in elk geval is het buiten hun bevoegdheid, over 
de doeltreffendheid der door de instellingen toegepastc middelen in 
bizonderheden zich een oordeel te vormen. Zij mogen zich tevreden 
stellen met een algemeene beoordeeling van de werkzaamheid der in 
aanmerking komende instellingen, en hun steun verleencn aan elk goed 
gefundeerd en onmiskenbaar ernstig streven.

In deze formuleering wordt voor de steunverleening \ 
objectieve maatstaf aangegeven, maar acht men het dan 
dig van het begrip „onderwijs geven" een bepaling te 
voor verschillende duiding niet vatbaar zou zijn?

Men mag vertrouwen, dat de praktijk de vereischte 
wel aan de hand zal doen.

een leiding ontstaan 
persoonlijkheden heeft 

>komt of het niet prak-
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de meeste 
maar wordt

En daarna zal er i 
ontwikkelingswerk niet 
lijkheid nemen zooals 2 
de massa 
wikkeling noodig is. Zij zal voor langen tijd 
den geringsten weerstand, blijven aanloopen 
behaaglijkheid schijnt te bieden. Zij leeft 
geleefd.

leiding 
; van den 
weg moet 
:den op te

overblijven, die blijken zal met 
ons dan de werke- 

is: met handen is geen ijzer te breken. Van 
is tenslotte niet de activiteit te verwachten, die voor ont- 

nog, langs den weg 
:n op dat, wat haar 
t niet zichzelve.

beweging. Hun aantal was gering, maar zij waren doelbewust. Ook 
in de kultureele vernieuwing van Duitschland hebben de uit deze be
weging voortgekomenen een belangrijk aandeel.

Alleen het kwalitatieve werk kan ons redden. Daarom moet volks
ontwikkeling bedreven worden onder geestelijk leiderschap, of ze 
niet zijn.

Maar naast de geestelijke leiding is er plaats voor den docent, mits 
zijn werk zich voege naar den geestelijken opzet van het geheel. Heeft 
eenmaal het richtinggevend beginsel in den ontwikkclingskring post 
gevat, dan kan met winst gebruik gemaakt worden van allerlei detail- 
onderwijs, dat op zichzelf geen vorming geeft. Voor wie dit beginsel 
missen zijn de programma's van een eenigszins uitgebreide volksuniver
siteit doolhoven, waar hun ontwikkeling in dreigt dood te loopen.

Het leiderschap stelt zware eischen; het vordert den heelen mensch. 
Want het eischt geestelijke, en menigmaal ook lijfelijke, tegenwoordig
heid altijd en op elk onderdeel van het terrein. Daarom zal de om
vang van een ontwikkelingsgemeente altijd betrekkelijk gering zijn. Maar 
dit brengt toch geen minimale afmetingen mee. Onze Ontwikkelingsclub 
telt een 150 leden, in leeftijden uiteenloopend van 18—75 jaar, en velen 
behooren er al sinds 6—12 jaren toe. Toen wij niet meer dan 120 sterk 
waren, konden wij reeds, in samenwerking met Duitschcrs, tweemaal 
een vacantieschool gedurende een geheele week houden met tezamen 
80—100 deelnemers.

De geestelijke leider is een kristallisatiepunt, waar verwante geesten 
opaan trekken, en ook in de gemeente zelve vormen zich persoonlijk
heden, van wie leidende kracht uitgaat. Aldus verkrijgt de 
gaandeweg een veelhoofdig karakter, waarmee versterking 
innerlijken samenhang hand aan hand gaat. Langs dezen \ 
het mogelijk geacht worden de gemeente tot een 500-tal le< 
voeren.

Maar dan nog blijft dit alles werk voor de weinigen. Grootere ge
tallen zullen moeten worden bereikt door voordrachten en cursussen, 
die vooral ook propagandistische beteekenis voor het werk der ont
wikkelingsgemeente moeten hebben.

nog een massa
st bereikbaar te zijn. Laat
ze
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vermogen 
gruwelijk 
voerbuis i

Tegenover deze werkelijkheid zal een volksontwikkeling, die de 
teekenen van den tijd verstaat, zich tot taak stellen kernen van be
wustwording te vormen, die de massa slaan in den ban van hun

Ontwikkelingsraden.

Hier te lande is door Prof. R. Casimir het denkbeeld opgeworpen 
en door L. Simons overgenomen, *) raden in het leven te roepen 
voor de vrije volksontwikkeling. Deze ontwikkelingsraden zouden 
de taak moeten verkrijgen alle organisaties, die zich op de vorming 
van volwassenen toeleggen, te brengen tot samenwerking en orde
ning van hun taak. Aan den top van deze ordening zou plaatselijk 
moeten staan de Volksuniversiteit, en de taak van de Volkshuizen 
zou daarin zijn als toevoerkanalen voor den top te dienen.

Het denkbeeld van ontwikkelingsraden als zoodanig zou niet ver
werpelijk zijn, indien de uitvoering ervan urgent ware. Maar de vrije 
volksontwikkeling verkeert hier te lande nog in een embryonalen 
toestand. Daar kan nog van alles uit worden, men is nog bezig, of 
men is pas bezig, zich af te vragen waar het nu eigenlijk heen moet. 
De vraag raakt niet de toepassing van het gegeven beginsel op zich 
wijzigende omstandigheden — die noodzakelijkheid zullen wij altijd bij 
ons houden — neen, men is zoekende naar het beginsel zelf. Daarom 
geef ik hier den raad liever bij het begin te beginnen, dat dus elke 
organisatie voor volksontwikkeling in eigen boezem zich ga bezinnen 
en tot klaarheid kome over haar doel en methoden.

Ons ontwikkelingswerk is, in zijn geheel beschouwd, te mechanisch 
en intellektueel. Dit werk heden ten dage te organiseeren tot ont
wikkelingsraden met een ordenende taak, zou beteekenen het mecha
nisme nóg straffer te maken, met de kans, dat het frissche leven, hier 
en daar aanwezig, werd doodgedrukt.

Wat ons aangaat. Ons Huis hier, bij ons is het tijdperk der be
zinning een 12-tal jaren geleden ingezet; het doel werd bepaald, en 
al die jaren hebben wij aan de verwezenlijking ervan gewerkt, met 
het gevolg, dat voor de ontwikkeling van volwassenen een vorm in 
het leven geroepen is, die hier te lande zijns gelijke niet heeft. Vorm
gevend vermogen is hef kenmerk van beginselkracht. In de vorming 
van een ontwikkelingsgemecnfe heeft Ons Huis getoond scheppend

i te bezitten. Dit werk zou men willen inlasschen in een 
mechanisme, waarin het de plaats zou innemen van toe

naar het reservoir van de Volksuniversiteit, waarin voors-
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Vier nieuwe jaren van De Arend 
door W. E. VAN WIJK.

r> de bestuurders er voor waken, dat het algemeen belang, 
lat door Ons Huis wordt voorgestaan, niet in zijn hartader

hands nog alles door elkaar ligt?... Waar denkt men aan? Wij 
doen niet een schrede terug; wij zijn onszelf en willen onszelf blijven, 
niet gezind ons eerstgeboorterecht prijs te geven voor een schotel 
linzenmoes.

Mogen
zooals da
worde aangetast 1

.De muziek moet een zeer voorname rol vervullen". Zoo staat in 
het plan van 1921. Indien ooit aan een plan is vastgehouden, dan 
is het in dit geval. Met een optimisme, dat aan roekeloosheid grenst en 
dat „den geachten thesaurier zelve" niet immer onverdeeld welkom 
kan zijn geweest (ja zelfs nog niet is) heb ik getracht om hier een 
deel mijner wenschen te verwezenlijken. Maar ik ben zoo met hart 
en ziel ervan overtuigd, dat deze „holde Kunst" den mensch is ge
schonken, om van de vele grauwe uren, die het leven hem anders 
zou bieden, uren te maken van onvergankelijk genot, dat eigenlijk 
geen moeite beter besteed zou kunnen zijn. Op De Arend nu wordt 
muziek gemaakt voor en door de jongens; te dezer plaatse, waar 
het over de lessen heb, die De Arend geeft, handel ik alleen 
het tweede; de muziek voor de jongens komt hieronder pas ter spra

In de eerste jaren van De Arend was er natuurlijk geen denl 
aan, om een orchest te gaan stichten; daarvoor kenden meesters 
jongens elkander nog niet voldoende. Maar toen al het vijf en 
tigste levensbericht van het clubhuis verscheen, waagde ik het, 
een appeltje over op te werpen. Men gaf mij een 
violen en meer dan duizend gulden in geld, waarmede ik durfde be
ginnen. Een punt van overweging was nog, welk soort van muziek 
er gemaakt moest worden: een strijkorchest, een harmonie-of fanfa
recorps of wel een orkestje van mandolines en guitaren. Dit laatste 

geen geval, omdat het geen muziek is, maar meer een soort van 
izikaal Esperanto. Een opvoeder moet nooit vergeten dat hij zijn 

jongens moet opvoeden tot menschen en niet tot jongens. Dit laatste 
argument brengt ook mijn bezwaar tegen de harmonie; wat we den 
jongens moeten leeren is het bespelen van een soloinstrument en het 
is voor mij eenvoudig ondenkbaar,, dat ooit iemand zijn hart zal kunnen
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I overweging 

ik heb de 
verheugt i 
aan deeh

inden meende, dat het 
gekregen,

:hap

gelegenheid was, 
was storting van 

ernst. Een leider vond 
Rotterdamschen 

;ens hadden zich aange- 
s helft af. Met de over

geschiedde volgens de 
>sse snaar en

belanj 
ijver werd er 

het jaar 1 
gemaakt, heeft 

speeld en
gerekend moet worden, die ooit iemand 

m het volgende jaar viel er nog al eens 
:rgie opgeteerd scheen; maar er kwamen 
i enkele van buitenaf, die hier of daar 

was ook een aanvang gemaakt

uitzingen op een schuiftrompet. Aan den anderen kant moet het ge
makkelijker zijn om een harmonie bijeen te houden dan een strijk- 
orchcst, omdat juist hier de enkeling niets vermag. Maar ook weer 
is het lastig om een gelegenheid te vinden, waar een harmonie kan 
oefenen, want het is een verschrikkelijk geluid. Zie hier iets van de 

>gen, die mijn voorkeur voor een strijkorchest bepaald hebben; 
: keuze nooit berouwd. Dat het goed gegaan is en nog gaat, 
me om twee redenen: ten eerste voor de jongens, die er 

leelnemcn en die zich een schat voor heel het leven verwerven, 
maar ook en eigenlijk niet minder, omdat het geheel geloopen is, als 
ik op theoretische gronden meende, dat het gaan zou en ik dus een 
eerste aanwijzing heb gekregen, dat ook in het jeugdwerk de induc
tieve methode der wetenschap tot resultaat kan voeren.

Ik beweer n.1., dat voor de groote meerderheid der menschen de 
intellectueel-geestelijke ontwikkeling reeds in het begin van het tijd
perk der rijpere jeugd tot staan komt (en dat daardoor het aspect 
onzer samenleving voor een groot deel wordt beheerscht), doch dat 
daar tegenover de diepte en de geaardheid van het gemoed- of ziels
leven tot het intellectueel-geestelijke leven in geen enkele aanwijs
bare relatie staan. Verder is muziekgenot geen intellcctueele functie; 
de muziek is de schoonste der zieligheden. Het is een uiting der 
materialistische denkwijze, om aan dit woord de bijbeteekenis van 
stakkerigheid te hechten.

Ter zake. Ik publiceerde op De Arend, dat er 
om mee te doen aan een strijkorchest; de conditie 
een rijksdaaldcr, voornamelijk als bewijs van 
ik, dank zij het welwillend gegeven advies van onzen 
criticus en componist. Meer dan twintig jonge 
meld; toen het beginnen zou, viel omtrent de 
blijvenden staken we van wal; de aanvang l 
strict doctrinaire methode: oefeningen op de losse snaar en „theorie”. 
Maar de jongens geloofden niet in de theorie; die lessen werden een 
kluchtspel en moesten wegens gebrek aan belangstelling spoedig ge
staakt worden. Doch met des te meer ijver werd er practisch ge
oefend en op den tweeden Kerstdag van het jaar 1927, juist een 
jaar nadat met de lessen een aanvang was gemaakt, heeft voor de 
eerste maal het orchest in het clubhuis gespeeld en heb ik muziek 
gehoord, die tot de schoonste ger< 
heeft gehoord. In den loop van h< 
een jongen af, doordat zijn ener 
ook jongens bij, ook wel een 
al eens wat les had gehad. Inmiddels
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er zich
wil, de gelegen-

met de opleiding van twee cellisten en leerde een jongen, die, door
dat hij in dienst geweest was, met het vioolspelen achter 
was, de contrabas bespelen. En we kregen eenigc alten. Al 
’t oogenblik alles 
daarenboven zijn

De teleurstellinger 
niet gering; de kost< 
f 1500.~ per jaar, nog afgezien 
het orchest er zelf voor 
Hoe vele levens zouden 
wimpel van zijn vlag m<

Ten aanzien van het zingen leest men in het plan 1921 :
Ook zangoefeningen zou ik graag hebben, maar ik vrees, dat 

die niet uitvoerbaar zullen blijken. Maar als iemand 
voor vinden laat, die het met ernst probeeren 
heid kan hem geboden worden.

Inderdaad is er : 
beeren wilde; onze

volwassen mannen, 
waren wel wat jongens 
omtrent duizend vaders

verzwegen n 
voorbijgaan.

iemand komen opdagen, die het met ernst pro- 
: vioollecraar had er

Wij oordeelden, dat een zangkoor 
de meeste kans van 

is toe bereid en

zin zin, om dat te onder- 
van de oudste jongens met 
welslagen zou hebben. Er 

als gevolg van een oproep aan 
toegezonden, kwamen inderdaad een stuk of 

mannen opdagen. Indien ik niet van meening ware, dat hier niets 
mag worden, dan zou ik deze mislukking bij voorkeur 

.. ’t Werd heelemaal niets. In de eerste plaats moesten 
de heeren altijd door maar vergaderen, eindeloos geredekavel, dat 
nimmer tot cenig besluit leidde. En dan waren ze zoo allemachtig 
eigenwijs, dat er ook al daardoor nimmer iets kon gebeuren; dat de 
leider er niets van wist en dat de liederen, die bij voorstclde, niks 
gedaan waren, is duidelijk. Na een paar weken wAs het gedaan. 
Maar nieuw leven ontlook op de puinhoopen en na korten tijd was 
De Arend een gemengd zangkoor rijk, dat schier wekelijks in leden
tal toenam en spoedig meer dan vijftig kelen sterk was. Maar het 
heeft niet lang zoo gebloeid; eenmaal heeft het op een jaarfeest heel 
goed gezongen — bij het volgende kwamen ze nog met de liedjes en 
met een bezetting, die van overal vandaan bijeen was getrommeld, 
om ten minste het figuur nog te redden. De oorzaak ? Onderling ge
krakeel der leden, tekort aan energie bij hen; maar zonder twijfel 
toch ook een motorgebrek: gemis aan deferentie bij den leider voor 
zijn schare.

Daar mij echter gebleken was, dat een zangvereeniging een plaats 
kon zijn voor een zeer behoorlijken omgang tusschen groote jongens

geraakt 
Js ik op 

en alles bijeen heb, is het orchest zestien man sterk; 
er nog zeven violen en een celliste in opleiding.
■ «■en, die deze afdeeling met zich kan brengen, zijn 
uiten ervan zijn onrustbarend en bcloopen omtrent 

van de uitgaven, die de leden van 
moeten doen, aan snaren, muziek en dgl.

i er armer om zijn, indien het clubhuis dezen 
>oest wegdoen.
zingen leest men 

igoefeningen zou
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intische 
t einde

'ekomen;
het mij, dat 

nam (dc Abu 
meer een einddoel

ig niet berust,

acrobatiek 
voortreffelijk 

om gymnastiek

loeg voor I 
halen, dat

een gyn
geboden.

Maart in zicht komt, vrijwillige
Er zijn jon( 
zevende

nastick dan ook wel
heersching over
ringen geschieden steeds 

ordeoefeningen

en meisjes, heb ik in dien ondergang niet berust, maar voor dc enkele 
dic-hards nieuwe leiding gezocht en gevonden in de persoon van dc 
lecrares, die den tooneelistcn spreekles had gegeven en thans nog 
geeft. Langzaam is toen het koor er weer bovenop gekomen; het 
telt nu een veertigtal leden. Een gelukkige greep lijkt 
het in plaats van losse liederen een zangspel in studie 
Hassan van Von Weber), waardoor bij de studie 
in de oogen kon worden gehouden.

Een zangvereeniging van dc kleine jongens, een knapenkoor, be
hoort nog tot dc desiderata. Er is belangstelling genoeg voor bij de 
jongens, maar het is gevaarlijk, om nog meer aan te halen, dat regel
matig terugkeerende uitgaven vcrcischt. Dit geldt o.a. ook voor de 
gewenschte versterking van het orchest met fluiten.

Ofschoon ik over de gymnastiek hieronder moet 
ik toch de lijst van wat op De Arend cursorisch oi 
niet volledig achten, indien ik niet vermeld, dat wij 
het jaarfeest, 
jongens hebben 
maand 
kregen, 
ook de

i komen in aanmerking 
uit het plan 

symphonie is 
De Arend

: spreken, zoo mag 
jnderwezen wordt, 

nog elk jaar, bij 
'mnastiekuitvoering door groote en door kleine 

Hiertoe worden telken jare, tegen dat de 
'ers gevraagd en gercede ver- 

,-iigens, die al zes keer hebben meegedaan en die 
maal niet zullen ontbreken. Die hebben in dc gym- 

enorme vorderingen gemaakt en een groote be- 
hun eigen lichaam verworven. Die gymnastiekuitvoe- 

geheel naar de klassieke voorbeelden: vrije 
en ordeoefeningen voor de jongen, werktuig turnen en 
voor de ouderen. Dc invloed van deze uitvoeringen is 
voor het moreel van de jongens en voor dc animo 
te beoefenen schier onmisbaar.
. „Voor oudere jongens 
Zie hier weer een regel 
uitwerking tot een groote 
van den eersten winter van 
gewenscht om den eersten verjaardag 
voorbij te laten gaan; de viering van gc 
voedende en 
en ik — stelden 
alphabet, allerlei voorvallen 
standpunt uit, werden vertoond 

twee jon;

uuucixing tooneelclubs ..
1921, die bij de contrapun

’s geworden. Toen het
I naderbij kwam, leek het niet 

ig van het clubhuis onopgemerkt 
gedenkdagen heeft een groote op

samenbindende kracht. We — in dit geval mijn vrouw 
een revue samen, waarin in de volgorde van het 

van het afgeloopen jaar, van blijmoedig 
Deze werd zoo ingericht, dat er 

maar twee jongens, die gekleed werden, dat zij leken op de arend 
van ons vignet, den gerijmden text zouden zeggen en dat de anderen 
de daarbij behoorende beelden zouden vertoonen. Dat dit technisch 
goed gezien was, heeft de ervaring wel geleerd: er waren toch ver
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arenden .staakte" bij de generale repetitie!

waren
waren er
dagen kwamen, daar

> geen zin meer 
anderen gereed 

één avond zeil

de honderd uitvoerenden voor de vertooning vereischt 
natuurlijk verscheidene bij, die bij de repetities 

ze niet konden komen, of daar ze boos ') 
of in cens geen zin meer hadden. Doch voor ieder, die uitviel, stondci 
tientallen anderen gereed om de taak over te nemen. De uitvoering, 
die op één avond zelfs twee keer achter elkaar plaats had in een 
zaaltje, dat tot berstens toe met jongens gevuld was, verliep eigen
lijk uitstekend. De vertooning voldeed aan geen enkelen eisch van 
artisticiteit; maar daarvoor werd zij door enthousiasme gedragen en 
zij was, in hooge mate, vermakelijk. Zooals ik reeds aanduidde, ’t 
was alles haastig in elkaar gezet en zonder diepte. En toch, en toch: 
er waren verscheidene jongens bij, die van hun rolletje werkelijk goed 
spel maakten. Bij dezelfde gelegenheid hebben ook een paar groote 
jongens een klein tooneclstukje opgevoerd, een draakje, dat in Corsica 
heette te spelen en dat onder leiding van een dame, die als vrijwil
lige medewerkster aan het clubhuis was verbonden, ingestudeerd was. 
Het was voor mij een groote verrassing, dat die jongens tot zoo iets 
bereid geweest waren. Het volgende jaar (1924) had niemand zin, 
om weer iets te doen; ik heb de jongens toen kortweg gedwongen, 
om zich in te spannen en wij hebben de Wiskunstenaars of het ge
vluchte joffertje van Pieter Langendijk vertoond. Ook dit was door 
een dame ingestudeerd en de vertooning was alleraardigst. Men kent 
het verhaal: een combinatie van een strijd tusschen twee oude mannen, 
over de grondslagen der cosmographie en de liefdesroman van twee 
jonge menschen. De kwinkslagen van den knecht, de droge opmer
kingen van den herbergier, die kwamen bij de uitvoering tot hun 
recht; aan de wetenschappelijke vragen, aan den dieperen zin van 
het stuk, gingen de spelers echter ten eenenmale voorbij. Weer een 
jaar later komen wij met Het Wceuwtjc uit het Hof van Holland, 
voor de reeks Dilettantentooneel naar Potgieter’s novelle bewerkt. 
Om mee te doen aan dit stuk, dat ingestudeerd werd onder leiding 
van mijn toenmaligen vasten medewerker, verdrong men zich als ’t 
ware; de uitvoering verliep volgens de zeden en gebruiken van het 
dilettantisme: eindelooze pauzen tusschen de bedrijven, waarin men 
achter het gesloten doek voortdurend getimmer hoorde, waarna, als 
't gordijn weer opging, men hetzelfde tooneel weer zag, geren, gedraaf, 
ruzie, verzoening, zenuwen, enz. Slechts het bal na ontbrak. De op
voering was niet beter of slechter dan elke andere dilettantenver- 
tooning. Maar er was één jongen bij, die maar een kleine rolletje 
te vervullen had, die daarvan iets zeer buitengewoons heeft gemaakt.
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die de straf is voor elke 
vrediging schenkt: ik wil, 

ende totdat er 
:st maakt, wat

werk voor een heel klein, uitverkoren troepje, het clubhuis als geheel 
heeft er geen deel aan en voor de overige jongens, die voor het 
meerendeel de spelers zelfs niet bij name kennen, is het hetzelfde of 
de vertooning gegeven wordt door dezen troep of door een troep, 
die van buitenaf komt, desnoods zelfs gehuurd wordt. Het voordeel, 
dat er mee bereikt is, is dat de jongens aan zich zelve ontdekt wor-

Het jaar daarop brengt de ineenstorting, di 
bezigheid, die toch op den duur gcenc bevr 
dat de jongens iets zullen instudeeren, dat de moeite waard is 
te leeren — met name Joseph in Dotan — zij willen verder op 
weg der amusementsuitvoeringen, de zaak blijft sleepei 
een nieuwe medewerker komt, die nog van het jaarfees 
er van te maken was, een spectacle coupé. O.a. is daar opgevoerd 
Zaïre, een vcrmakclijke persiflage op het gelijknamige stuk van Vol- 
taire door Nolst Trenité (eveneens uit de reeks Dilettantentooneel). 
Er werd met veel entrain gespeeld en gezongen; voor jongen; 
meisjes, die nooit van Voltaire, laat staan van zijn werken gehc 
hebben, is evenwel een dusdanige vertooning van geen gewicht.

Toen nu daarna weer een winterseizoen stond te beginnen, riep ik 
de oudsten bijeen en betoogde hun, dat wij op den verkeerden weg 
waren en dat wij wel in staat zouden zijn om een werk in studie 
te nemen, dat voor alle medespelers tot een blijvende herinnering 
zou kunnen worden. De ernst van mijn betoog maakte indruk en op 
drie achtereenvolgende Zondagmiddagen heb ik toen, voor een groot 
en meestal aandachlig gehoor, het treurspel in verzen van Henriëtte 
Roland Holst—van der Schalk, Thomas More gelezen en toegelicht, 
waarna wij besloten om het te spelen. De voorbereiding van die 
vertooning is een rijke tijd geweest; voor eenigen der hoofdvertolkers 
kregen de humanisten waarachtig vleesch en bloed, we leefden in 
dien tijd. Eenige meisjes werkten mee aan de costuums, die wij naar 
de tcekeningen van Holbein vervaardigden. De uitvoering werd ge
dragen door grooten ernst en stond op hoog peil. Vooral Margreet 
More, bisschop Cranmer en Sir William Kingston hebben daar be
leefd, wat zij zegden, 't Heeft natuurlijk niet ontbroken aan menschen, 
die me uit wilden leggen, dat de jongens zoo’n stuk toch niet konden 
begrijpen en dat het werk voor hen veel te diepzinnig was; ik stel 
mijn persoonlijke ervaring daar recht tegenover: ten eerste is die 
diepzinnigheid niet zoo groot voor den waarlijk aandachtigen lezer, 
die de bronnen van het stuk zelf naspoort, maar vooral blijkt die 
uitsprak een miskenning van het gezonde verstand van den jongen 
man uit de volksklassen.

Niettemin heeft deze arbeid ernstige bezwaren; het wordt
voor een

:el de
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het gel

effent tot beter werk. Wat ik namenlijk 
den ouden schat der volksver- 

;eheele vaste gedeelte der club- 
amatische vertooning (en 

die overleveringen, die haar greep 
eeuwen heen niet hebben verloren.

den en dat het den weg 
van meet af aan wenschte, was 
halen weer op te delven en om 
huisbezoekers te betrekken in de dramatische vertooning (en voor
bereiding daarvan) van die overleveringen, die haar greep op den 
ziel van het volk door de eeuwen heen niet hebben verloren. En wel 
in de eerste plaats van die van het Faustverhaal, hetwelk thans nog 
even boeiend is als op den dag, waarop het is geschreven. Reeds 
dadelijk na de ervaringen van het eerste jaarfeest, had ik met de 
jongens over den Faust van Marlowe gesproken, maar de technische 
moeilijkheden daarvan leken onoverkomelijk; het is een stuk voor 
ervaren acteurs. Later echter stiet ik op een Hollandsche vertaling 
van het Faustverhaal, zooals het voor volkstooneel was bewerkt 
door Richard Kralik en die bewerking voldeed in menig opzicht aan 
de eischen, die ik aan zoo’n stuk meen te moeten stellen. De stof 
ervan is grootendeels ontleend aan het Puppenspiel; het gruwelijke 
der historie wordt verzacht, het tegengift tegen de verdorvenheid 
van Faust’s begeerten geboden door de figuur van den Hans Worst, 
die door het stuk heen springt. Bovendien groepeert het stuk zich 
niet om den persóón van Faust, maar hebben allen: Faust, Mephi- 
stofeles, Wagner, Hans Worst, de Hertog, de Goede Geest slechts 
hun plaats in het beleven van het onafwendbare; er zit geen knoop 
in het stuk, doch er loopt een draad door.

Het instudeeren van den Faust was inderdaad een gebeurtenis. 
De timmerclub maakte het tooneel en daar de afmetingen daarvan 
die van de timmerkamer verre overtroffen, moesten de timmerlieden 
met hun werkstuk in de groote zaal gaan, die van de hamerslagen 
soms daverde als een scheepswerf van vroeger jaren.

Onze orchestleden, die aan de muzikale illustratie mee zouden wer
ken, oefenden vlijtig. Een groote club van meisjes, die de costuums 
maakten onder leiding van eene leerares van de school voor vrouwen
arbeid, kwam eerst een avond, weldra verscheidene avonden per week 
bijeen. De duveltjes werden in het gymnastieklokaal getraind. Spreek
les voor allen, die geen zwijgende rol hadden, werd een groot succes, 
dank zij de toewijding van leerares en leerlingen. Weer andere jon
gens werden aan het werk gezet om de requisieten en de electrische 
installatie te maken. De kleinbehuisdheid van De Arend en de 
schaarschte aan steeds beschikbare medewerkers bleken voor een werk 
van dezen omvang een groote hinderpaal Maar op den vastgestelden 
avond, op de minuut, is onze Faust voor een zaal, die opgepropt 
zat met jongens en ouders, voor de eerstc maal vertoond. De op
voering was niet in alle opzichten een succes. Ten eerste wegens de
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voor dc 
had 1

en Dalfonscholen, particuliere en ge- 
andere methoden worden toegepast.

vergezeld van Mejuffrouw 1. Koenen, En- 
van verschillende nieuwe onderwijsmethoden

Proefscholen met een nieuw leerplan in de 
achterbuurten van Londen 

door C. PHILIPPI-SIEWERTSZ VAN REESEMA.

zaal, die voor dc spelers vreemd was. Dan ten gevolge van het feit, 
dat ik me had laten overhalcn om ook vreemde musici ter hulp te 
nemen, die met de jongens maar eenmaal ~ en nog wel den middag 
ervoor — hadden gerepeteerd en die met hen niet samenleefden, doch 
maar zaten te haasten om weg te mogen gaan. Ook bleek het stuk 
te lang en de archaïsch katholiseerendc sfeer ervan (een belangwek
kend voorbeeld van het aanpassingsvermogen van het ware volks
verhaal) voor ons publiek niet geheel verstaanbaar. Toch heb ik als 
critisch en belanghebbend toeschouwer den indruk gekregen, dat dit 
wel de juiste weg was. De jongens bewogen zich geheel vrij over 
het toonee), zij lieten Faust, zonder een zweem van medelijden, naar 
zijne verdoemenis gaan, zij maakten geen tooneel, doch doorleefden 
dc zoo vertrouwd geworden geschiedenis. Een bezwaar bleek, dat 
sommigen een film van Faust gezien hadden en nu, al dan niet be
wust, naar het daar aanschouwde dikke, Duitsche, effectbejag streefden.

Als dit verslag verschijnt, is onze Faust reeds voor de tweede 
maal vertoond. We hebben het stuk geheel nieuw bewerkt en meer 
in aansluiting gebracht met de oudste overleveringen, dc figuur van 
Wagner op een hooger plan gebracht (zooals in den Faust van 
J. J- Buyse) en Faust minder zoetig en belangrijker gemaakt, zoodat 
het begrijpelijk wordt, dat de duivel zich voor hem zooveel moeite 
geeft. Ecnige aan Marlowc ontleende passages, zooals b.v.: „Ah, 
Faustus, now hast thou but one bare hour to live", zijn ingelascht. 
Het aantal der bedrijven is van vijf op drie teruggebracht en het 
heclc stuk heeft daardoor aan symmetrie en aan duidelijkheid ge
wonnen. (Wordt vervolgd).

Tn Juli 1928 bezocht ik,
geland, om het verloop

te bestudecren.
Voor een dergelijk bezoek is het noodzakelijk vooruit een goed 

plan in elkaar te zetten, zich de noodige introducties te verzekeren 
en de kaart van Londen, met 't oog op de groote afstanden, zeer- 
goed te kennen.

Ik bezocht vele Montessori- 
meentelijke proefscholen waar
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: wat mij persoonlijk het meest heeft j 
belangrijkste onderwijsexperimenten bel

lomen 
lad ik

het gewone

vertegen woor 
moderne schc

luxe der

enorme 
>oge, rechte 
lén boom.') 

genoemd, 
hoofdzakelijk uit 

pen) komt.
■ioofd der school, 

we in zijn school 
hij voegde er dade- 

j nu sinds eenige jaren 
hoe goed de resultaten

n natuurlijk in verschillende jaren gebouwd 
ide typen van schoolbouw n.l. oude en 

otlage-bouw. De waarde van het onder 
:r slechts zeer ten decle afhankelijk van 

Deze waarheid vond ik in Engeland telkens weer bc- 
■ lijke scholen, schoolpaleizen en groote weelderige schooi-

’) De Londensche scholen zijn 
rrdigen dus verschillend 
holen, schoolkazerncs en cottag 

~ geest van een school zijn echter ai< 
ucr schoolinrichting. 
jd, waar ik zeer leel

eenige moderne internaten, de bekende Open-luchtschool van Margaret 
Mac-Millan, de opleidingscursussen voor de Londcnsche onderwijzers 
en nog eenige andere inrichtingen van de Londcnsche County Council.

Last not least had ik bet genoegen vele uren door te brengen met 
Dr. Ballard, die mij zoowel over zijn eigen werk als dat van de 
Londensche County Council in ’t algemeen, zooveel mogelijk inlichtte.

Over dit alles zou zeer veel te vertellen zijn, wat voor ons land 
van waarde kan zijn. Ik wil mij echter in dit artikel beperken tot 
datgene wat mij persoonlijk het meest heeft getroffen en wat zeker 
tot de belangrijkste onderwijsexperimenten behoort, die ooit zijn ge
nomen.

Toen ik in de schitterende County-Hall, waarin het Londensche 
Departement van Onderwijs gevestigd is, met den „Educational Of- 
ficer" mijn a.s. bezoeken besprak, verzocht ik hem mij toegang te 
verschaffen tot scholen, die op een mij toegezonden lijst stonden aan
gegeven, als: „The uew Curriculum schools".

’t Was mij bekend, dat in deze scholen een proef werd gen< 
waarmede indertijd Dr. Kimmins was begonnen. Veel meer ha 
er niet van vernomen.

Op een snikheeten dag trokken we er heen. Eerst met tubes en 
bussen, dan nog een eind straat in straat uit, eindelijk een 
schoolkazerne of liever een scholencomplex van groote, hoof* 
gebouwen op een cementen gloeiende binnenplaats, zonder éc 
Een school die in de wandeling een „slum-school" wordt 
waarmede bedoeld wordt, dat de schoolbevolking 
de „slums" (de allerslechtste achterbuurten en sloppe:

Met onze introductie werden we toegelaten bij ’t hc 
die zoo'n beetje zijn excuses maakte over ’t feit, dat i 
geen „Hollandsche netheid zouden vinden", maar 
lijk aan toe, hoe dankbaar hij was, dat hij 
deze proefneming had mogen toepassen, en 1

Over ’t ontstaan van deze scholen vertelde Dr. Ballard mij later 
het volgende:

Toen meer en meer bleek, dat de resultaten van
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vluchtig 

dc .se

in hetzelfde 
en 18 jaar

nnigcn". daarvoor: 
>g kinderen van

eftijd.
itisch werk en

') Het verplichte lager onderwijs
’) Ook in deze afdeelingen is zc 

waarover ook veel te zeggen zou zijn.
’) De kinderen behooren niet tol de 

gebouw speciale klassen ingericht, waar 
aanlrof.

• gering waren, werden op 

scholen geheel gcreorgani- 

scholen, in overeen- 

zoo goed mogelijk werd

de andere afdeelingen 2) 

niqrs”.

Het hoofd der school deelde mij mede, dat het geestelijk peil der 

kinderen in ’t algemeen zoo laag is, dat men de kinderen voor de 

reorganisatie niet heel veel verder kon brengen dan tot ’t onderwijs 

dat gewoonlijk in de 4e of 5e klasse eener school in een beter stads

deel gegeven wordt. 3)

De ouders dezer normale kinderen zijn gewoonlijk „losse” arbei

ders en slechts zelden „vakarbeiders”. Er zijn ook vele „leegloopers” 

onder. Van een geregeld huiselijk leven, en een vast inkomen door 

geregeld werk, is in de meeste gezinnen geen sprake.

Toen wij vanuit het kamertje van den directeur, de hal betraden, 

zagen wij midden in die ha), een „stationsemplacement” op een daar

voor gemaakte soort tafel staan: rails, wissels, wagens, gebouwen, 

electrische installaties, verlichting enz. enz., alles was door de kin

deren zelf gemaakt. Er waren er een paar aan ’t werk, die heen en 

weer liepen met pas gesoldeerde rails.

i begint in Engeland op 5-j. leef 
teer veel handenarbeid en prakt

wijs in de achterbuurten va n Londen zecr 

initiatief van Dr. Kimmins geleidelijk vijf : 

seerd en de resultaten vergeleken met 5 andere 

komstige buurten, waar het oude onderwijs 

toegepast.

Het onderwijs werd veranderd in werk-onderwijs, vele lokalen 

werden als vaklokalen ingericht voor allerlei ambachten.

Aan het hoofd van ieder lokaal werd een vakman gesteld (ik ont

moette als zoodanig een ingenieur, een electricien, een timmerman, 

een loodgieter, een meubelmaker, een verpleegster, een lecrares in 

koken, een handwerkonderwijzeres, een costuumnaaister enz, enz.). 

Gewone onderwijzers zijn er natuurlijk ook.

AI deze groote scholen hebben ieder een bevolking van 1500—3000 

kinderen, waaronder geteld zijn de kleuterklassen (3—5 jaren), de 

„infant-school” (5—7 jaar) ’)• De junior-mixed (jongens en meisjes 

van 7—10 jaar, coeducatie) en de „seniors" (10—14 jaar) met aparte 

afdeeling voor jongens en meisjes, (dus geen coeducatie).

Dc reorganisatie betreft hoofdzakelijk de afdeeling der kinderen 

van 10—14 jaar.

In deze scholen bezocht ik dan ook slechts zeer kort en 

en schonk mijn volle aandacht aan
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maar zooveel 
als een deel

en ik bespeurde

een geheel ander beeld: veel handwerken, verstellen.

*) Cizek heeft verschillende 
zijn invloed in vele scholen.

cursussen in Engeland gegeven

'Verschillende détails, die op Londensche stations voorkomen, waren 
niet vergeten. Er waren vele bezoeken aan stations voor noodig ge
weest, om den jongens zoo’n goede voorstelling van het geheel te 
doen krijgen.

Onzen tocht vervolgende, kwamen we in een lokaal, waar in plaats 
der schoolbanken, draaibanken, drijfriemen, motoren enz. aanwezig 
waren. Langs den wand stonden teekentafels, waaraan kinderen werk- 
teekeningen of beschrijvingen maakten van machines die ze gezien 
hadden. Het geheel maakte den indruk van een kleine fabriek. Er 
werd hard gewerkt en toch onderling gepraat, als ’t noodig was. 
Het geheel maakte een zeer ordelijken indruk.

Een volgend lokaal was een werkplaats voor electriciens of radio- 
liefhebbers of ververs, enz.; weer een ander lokaal was een timmer
manswerkplaats of een schrijnwerkerij, een smederij, loodgieterij of 
een drukkerij, waar de schoolkrant werd gedrukt.

Een vakschool is deze school echter niet. Alle kinderen werken in 
alle vakken; wanneer echter blijkt dat ze een groote voorkeur of 
aanleg in een bepaalde richting hebben, dan mogen ze aan zoo’n vak 
meer tijd geven en aan een ander minder.

De gewone schoolvakken worden niet verwaarloosd, 
mogelijk behandeld in samenhang met het vakwerk en

Voor zoover ik het kon beoordeelen, vond ik de resultaten van 
het lezen en schrijven niet minder dan in de gewone scholen, hetgeen 
mij later door een officieel rapport werd bevestigd.

Ik zag er veel beschrijvingen bij het werk en aardige opstellen. 
Ook de schoolkrant gaf blijk van zeer voldoende taalbegrip. In een 
klasse las men David Copperfield. Er werd stil gelezen. Ieder kind 
had een eigen exemplaar. In een andere klasse lazen ze „de Zwit- 
sersche Robinson”.

In weer een andere klasse zag ik drie vuile jongens, met gaten in 
de mouwen, een deel uit „Macbeth" acteeren op bijzondere wijze. 
De uitdrukking en gebaren lieten niets te wenschen over!

De „dramatics" maken een deel van het rooster uit en in alle 
scholen die ik bezocht, was men daar zeer enthousiast over. Ook de 
„Art lessons” worden zeer op prijs gesteld; ik zag leerwerk, teeken- 
werk, houtsneden, schilderwerk enz. in den geest der Weensche 
Methoden. ')

Bij de meisjes
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overeen met de jongens- 
ling niet bij en ook 
daar dus niets van

van deze, zoowel psychologisch, sociaal als 
;rijke proefneming, verzocht ik den „Educational 
don County Council”, den heer Gater, mij een 

de resultaten dezer scholen toe te zenden. Hij 
aan dit verzoek te voldoen en voegde er de stuk- 

 de hoofden der meisjes- en der jongensafdeelingen, 
die gereorganiseerd werden, zijn toegezonden.

Deze stukken geven aan de schoolhoofden een algemeene verkla
ring van de motieven, die tot deze proefnemingen hebben gevoerd 
en bovendien wordt het werkplan in groote lijnen aangegeven. Ik 
neem er het volgende uit over:

machine-naaien, ontwerpen en knij 
lijk werk en koken; vervolgens t 
ongelukken.

De „Art lessons" en het vrije lezen kwamen 
afdeeling. „Dramatics" woonde ik in deze afdeelinf 
de muzieklessen moest ik helaas missen. Ik kan a» 
vertellen.

Zeer onder den indruk 
paedagogisch belangri 
Officer of the Lond< 
officieel rapport over 
was zoo vriendelijk 
ken bij, welke aan

lippen van kleeren. Veel huishoude- 
babyverzorging en eerste hulp bij

Het bijzondere leerplan voor de hoofden der jongens- en 
afdeelingen van eenige scholen der Londensche County Council.

Een nauwkeurige studie van den toestand op de bedoelde scholen 
geeft de stellige overtuiging, ') dat een verandering in het leerplan 
noodzakelijk is; het is niet twijfelachtig, dat het nieuwe onderwijs 
practisch zal moeten zijn.

De oorzaken die ons tot deze conclusie hebben gevoerd, zijn de 
volgende:

1. Zeer weinig jongens, krijgen na het verlaten dezer scholen nog 
onderwijs; zij sluiten zich gewoonlijk wel aan bij clubs, die 
meer een sociaal of ontspanningsdoel hebben, maar die niet 
onder toezicht der County Council staan. Men kan dus zeggen, 
dat zij, na het verlaten der school, geen onderwijs meer ont
vangen, reden waarom het van zeer veel belang is, hoe zij de 
school verlaten.

2. De resultaten van het schoolonderwijs in de bedoelde scholen 
zijn zóó gering, dat het schijnt, dat slechts een zeer klein deel 
der kinderen noemenswaardig profiteert van de gewone acade
mische leerwijze.

3. Het schoolleven behoort de aanvulling te zijn van het werke
lijke leven en er is een zeer groot verschil tusschen hetgeen op 
de gewone school geleerd wordt en het werkelijke leven.
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de *

ictischc methoden 
lan met de gewone

Voor de kinderen van het type, dat deze scholen bezoekt, is 
dit verschil te groot cn te moeilijk te overkomen en ze worden 
daardoor niet geschikt gemaakt voor het leven dat hen wacht.

je vakken veel minder uitgebreid

het kind zelf zal het fundament moeten zijn, waar- 
opgebouwd. Deze arbeid zal de sleutel 

„den mensch en zijn arbeid" historisch 
wetenschappen als wiskunde, 

pas komen.
helft van den schooltijd in-

De nieuwe leerwijze moet zeer veel gebruik maken van de phy- 
sieke activiteit der kinderen. Aangezien zij opgegroeid zijn in een 
arbeidersmilieu, en het waarschijnlijk is, dat zij later in het een of 
andere ambacht hun levensonderhoud zullen moeten vinden, moet de 
school worden „levend" gemaakt met dat doel voor oogen.

Hoewel dit voor alle klassen geldt, zullen voornamelijk de hoogste 
klassen (11—14 jaar) geheel gereorganiseerd moeten worden.

Voor een dergelijke reorganisatie zal het noodzakelijk zijn, dat de 
academische werkwijze worde vervangen door een realistische.

Het doel is een gel ijk waardige of betere cultureele ontwikkeling 
te verkrijgen als op andere scholen, maar met prat 
heeft men meer kans op succes met deze kinderen di 
verbale leerwijze.

Het is niet de bedoeling, dat alle vakken, die gewoonlijk in de 
lagere school worden onderwezen, zullen vervallen. Sommigen zullen 
echter een minder belangrijke plaats gaan innemen, en er zullen nieuwe 
vakken moeten worden ingevoerd.

Om tijd te winnen zullen sommige 
behandeld moeten worden.

Door voortdurend te verwijzen naar de bedrijven in de omgeving, 
wordt verwacht dat het verband duidelijk zal worden tusschcn het
geen in de school geleerd wordt en de werkelijke „human activities" 
en dat bovendien meer belangstelling bij de kinderen zal ontstaan 
voor het schoolwerk. Men hoopt op deze wijze het geloof in het nut 
van de school als voorbereiding voor het latere leven, bij deze kinderen 
op te wekken.

De arbeid van
op zijn onderwijs zal worden
zijn tot het bespreken van „den mensch 
en geografisch, waarbij taalkunde en 
mechanica, natuur en scheikunde zullen te

Het practische werk moet minstens de 
nemen.

De goede inrichting van vaklokalen zal deze reorganisatie zeer ver
gemakkelijken.

Wiskunde en Natuurkunde, Mechanica en Electriciteitsleer worden 
igepast bij het timmeren, het instrument maken, het batikwerken, 
telefoon, de radio enz., enz.
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is verschillende machines en 
eeren omgaan, hetgeen hen 
i het aanpassingsvermogen

betere wijze van huishouden, zal naar wij hopen hier-

De toelichting
hierboven beschre
lijk andere vakken.

»Er moet een poging worden gedaan om het lage niveau, waarop 
in deze buurten het huishouden en de kinderverzorging staan, te doen 

. stijgen.
Kennis van

toe bijdragen.
Het blijkt dat bij deze meisjes het ideaal om het beter te leeren, 

wel degelijk bestaat. Deze begeerte moet zooveel mogelijk gebruikt 
worden en zal een stimuleerende werking hebben.

Kunstneigingen zullen een uitweg kunnen vinden in het versieren 
van de gemaakte voorwerpen.

Door den metaalarbeid zullen de jongens 
instrumenten leeren kennen en er mee le< 
netheid en nauwkeurigheid zal leeren en 
zal bevorderen.

Telkens zal moeten worden verwezen naar problemen uit het dage- 
lijksche leven.

De Natuurstudie worde zooveel mogelijk bevorderd; vooral bij den 
overgang van de junior- naar de seniorklassen (10 A 12 jaar) zal 
hieraan zeer veel moeten worden gedaan.

In de buurt zullen schooltuinen worden 
bruik moeten worden gemaakt van 
de omgeving.

In de lagere klassen moeten weven, boetseeren, houtwerk, papier, 
karton en leerwerk enz. enz. een zeer groot gedeelte van het rooster 
innemen.

Aan de gymnastiek moet zeer veel zorg besteed worden, vooral 
voor deze jongens die in kleine, overvolle woningen huizen.

Er zullen open-lucht klassen moeten worden georganiseerd.
Bezoeken aan bedrijven, musea of andere instellingen moeten ge

regeld plaats vinden in verband met het onderwijs.
Het lezen van goede boeken en van vaklitteratuur moet zooveel 

mogelijk worden bevorderd door het inrichten der klassenbibliotheken.
Ook moet de gelegenheid worden gegeven tot het maken van het 

huiswerk in de schooi, daar de kinderen thuis geen gelegenheid heb
ben om rustig te werken.

Tevens zal dit „'s avonds werken 
avondonderwijs en hen er eerder toe 
zijn, van het vervolgonderwijs te pr 
Wet niet meer kunnen worden gedw<

; voor de Meisjesafdeeling komt ten deele met het 
■evene overeen. Het onderwijs betreft echter natuur-

op school" hen wennen aan 
doen besluiten, als ze van school 

irofiteeren, waartoe ze door de 
vongen, (na 14 jaar).

worden aangelegd en er zal ge- 
i de parken en speelplaatsen in
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>en van 
boekbinden, stof-

') Ik zag in 
zoowel al» de

zorging 
onder-

deze scholen, melden een 
en in hun houding 
een type dat beter 

van handenarbeid, dan op een 
een groote vermeerdering in 

het verlaten der school in den vakarbeid

Aan het eind van deze documenten, die door den Educational Of- 
ficer aan de schoolhoofden wordt toegezonden, staat: „Wij vertrouwen 
dat deze voorstellen Uwe volle instemming zullen hebben". En voor- 
zoover ik kon nagaan, hebben deze veranderingen inderdaad de volle 
instemming der schoolhoofden en der onderwijzers.

De Educational-Officer, de heer G. H. Gater, schrijft mij in 
brief van April '29:

De rapporten die wij ontvingen 
merkbare verbetering in den toonden toon der kinderen 
tegenover de school. Deze kinderen behooren tot 
reageert op onderwijs door middel 
academisch leerplan. Er is bovendien 
het aantal kinderen, dat na 
een plaats vindt.

De paedagogische
De intelligent!
pen om goede

S<

verschillende werkplaatsen voorwerpen reparccren, die de jongens 
meisjes, van huis meebrengen.

en sociale resultaten dezer scholen zijn zeer goed, 
sntie der kinderen is meer ontwikkeld en de eigenschap- 
ue burgers te worden eveneens.

Sedert de invoering van het werkonderwijs in de Middle-Row

Ons grondidee ligt in het woord „homecraft".
De meisjes moeten leeren hoe een huis in te richten, hoe huis te 

houden, hoe het gezin te verzorgen, alles in overeenstemming met de 
geldelijke condities, waarin ze zullen moeten leven en met de plaat
selijke prijzen.

Het repareeren op allerlei gebied moet in het leerplan worden ge
bracht. *) Daarvoor moeten ze ook op de timmerwerkplaats komen; 
zij moeten worden aangemoedigd alles wat maar kan, zelf te maken. 
De aandacht moet worden gevestigd op kleur en decoratie en het 
gevoel voor schoonheid moet zooveel mogetijk worden aangekweekt, 
waarbij de individueele smaak moet worden ontwikkeld.

Kennis van Eerste Hulp bij ongelukken en van babyverze 
zijn noodzakelijk voor het geluk van hef gezin; verder worde c 
wijs gegeven in handwerken, knippen, naaien, ontwerpen van patronen, 
versieren, wasschen, strijken, weven, mandenmaken, b< 
feeren, voedingsleer, koken, ziekenverzorgen, enz.

In verband met dit onderwijs wordt den meisjes de geschiedkun
dige ontwikkeling van het huis en het gezinsleven van af de vroegste 
tijden tot nu verteld. Als „centre d’intérêt” behandeld, kunnen bij 
dit onderwerp alle gewone schoolvakken te pas gebracht worden.
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van deze proef is m.i. gelegen in

school veel succes heeft gehad, zijn ook andere scholen op dergelijke 
wijze gereorganiseerd.

De namen en adressen dezer scholen zijn de volgenden :

1. The Middle Row L. C. C. School, Kensington.
2. Cork Street L. C. C. School S. E. 5 (Boys and Girls).
3. Garratt Lane L. C. C. School. Wandsworth. S. W. 18 (Boys 

&. Girls).
4. The Chancer L. C. C. School. Westcott Street. Borough. S.

E. I. (Boys & Girls).
5. The Cyrill Jackson L. C. C. School. Northey street. Limehouse.

E. 14 (Boys).

De groote psychologische waarde 
het volgende:

1. In de erkenning dat met de woord-looze en praktische intelli
gentie dient rekening te worden gehouden, vooral wanneer er 
sprake is van een lager geestelijk niveau.

2. De academische (abstracte, formcele, theoretische of hoe men 
het noemen wil) behandeling der leervakken is voor een groot 
aantal kinderen (zoo niet voor allen) ontoereikend.

3. De elementen van het onderwijs als lezen, schrijven en 
moeten daarom in samenhang met echt werk worden geleerd; 
ingebouwd in werkclijken arbeid geven ze aan het kind een be
paald doel, dat zijn activiteit opwekt en zijn persoonlijkheid 
richt.
De variaties, waarin de schoolvakken, ingebouwd in verschil
lende reëcle vakken, voorkomen, geven een voortdurende her
haling, telkens op andere wijze. De „3 R’s" (lezen, schrijven, 
rekenen) worden telkens gebruikt als hulpmiddelen in dienst van 
werkclijken arbeid.

4. Het feit dat deze werkwijze meer succes heeft, geeft aan 
kinderen een groote blijmoedigheid bij hun werk.
Er is een vreugde om de arbeid zelve, en er is een samenwer
king tusschen de kinderen mogelijk, die in de gewone school 
op deze wijze niet mogelijk is.
Het bewijstzijn van het belang van den arbeid, doet het gevoel 
van eigenwaarde toenemen, hetgeen voor deze kinderen zeker 
van het grootste belang is.

5. Aangezien men hier niet met eigenlijk vak-onderwijs te doen 
heeft, maar met een groote verscheidenheid van vakwerk, ge
durende 3 & 4 jaren, waaruit de aanleg en de voorkeur der
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kinderen kan blijken, wordt de kwestie der beroepskeuze veel 
gemakkelijker.
Van de 250 kinderen, die een der scholen in 1927 hadden ver
laten, waren bij mijn bezoek slechts twee zonder vast vakwerk.

voor, dat uit de massale 
voor ons land nog veel

proefneming der 
:l te leeren is.

In onze groote Nederlandsche steden bestaan wellicht geen toe
standen zooals in de Londensche „slums", maar ik meen dat over
eenkomstige problemen bestaan wat het onderwijs in de volksbuurten 
betreft.

Het komt mij daarom
Londensche County Council,

Uit sociaal oogpunt noemde men het resultaat verrassend.
In een buurt, waar bijna geen vakarbeiders zijn, en waar zeer 

groote armoede heerschl, stijgt het peil door de kinderen, die aan 
geregeld werk gewend zijn en een geregeld inkomen verdienen.

Maar niet alleen de vakkennis, doch de algemcenc ontwikkeling is 
hoogcr geworden, omdat meer tijd wordt besteed aan kunst en lit
teratuur en aan bezoeken aan allerlei instellingen. Hierdoor worden 
de kinderen in contact gebracht met het leven buiten hun eigen be
narde sfeer. Bovendien leven de ouders veel meer met de school mede.

Er worden in de Londensche scholen gewoonlijk vier groote feesten 
gevierd: het lente-, zomer-, oogst- en Kerstfeest.

Ik woonde in verschillende scholen het zomerfeest bij, waarbij 
voorstellingen en vooral volksdansen werden opgevoerd.

De burgemeester van het district, in ambtsgewaad met ro< 
scepter en gouden keten woonde met de ouders het feest bij 
een toespraak.

Het oogstfeest heeft de eigenaardigheid, dat de kinderen zelf alles 
meebrengen; ook in de armste wijken wordt „geoogst”. Al deze 
kleine gaven worden verloot of verkocht ten bate van de school.

Bij andere gelegenheden worden vele producten van den arbeid 
der kinderen verloot of verkocht.

Gewoonlijk hebben de scholen een rijke patrones, of vereeniging, 
die steun verleent en de jaarlijkschc 14-daagsche vacantiereizen (b.v. 
naar het eiland Wight) mogelijk maakt.

Voor zoover ik het kon beoordeelen, heerschte er een buitenge
woon goeden geest in deze scholen en gaven de onderwijzers zich 
vol toewijding aan hun moeilijke, maar dankbare taak.
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Vier nieuwe jaren van De Arend
door W. E. VAN WIJK.

groep 
verrichte

A A 7”w’i thans hebben beschreven, zijn de hoofdzaken van het 
’ ’ werk, dat De Arend voor betrekkelijk kleine groepen van 

jongens heeft ondernomen; het onderscheidt zich van het overeen
komstige volkshuiswcrk alleen door zijn gemis aan die leerstelligheid, 
die vele volkshuizen kenmerkt en die het gevolg is van den rijperen 
leeftijd, dien sommige volkshuizen reeds hebben bereikt. Een eigen 
karakter heeft het algemeene werk van het clubhuis. Onze samen
leving bestaat uit menschen, die werken moeten; als erop de wereld 
niet gewerkt werd, ware het met de menschheid gauw gedaan. Zelfs 
de zelfszuchtigstc mensch moet voor anderen werken; de eenige man, 
die uitsluitend voor zich zelf heeft gewerkt, was Robinson Crusoë 
en die heeft niet echt bestaan. De werkers worden verdeeld in twee 
groepen; de eerste groep bestaat uit menschen, die hun werk min of 
meer zelfstandig verrichten, de tweede uit menschen, die een nauw
keurig omschreven taak, die hun door anderen wordt voorgeschreven, 
dikwijls zelfs in een afgepaalden tijd, moeten vervullen. De Oudheid 
aanvaardde die verdeeling van de menschheid volkomen; het zelf
standige gedeelte zorgde ervoor dat de rest te eten had, maar oor
deelde bezit voor hen niet noodig, de arbeiders waren slaven. De 
verandering in de menschelijke mentaliteit is de gang der beschaving. 
Die verandering voltrekt zich zeer langzaam; in het feodale tijdperk 
was de kleine man al niet veel meer dan slaaf — maar zijn recht 
op bezit werd, althans voor den vorm, erkend. Voor den mensch 
van den nieuwen tijd is de gelijkheid van allen voor de wet geen 
punt van overweging meer.

Het groote verschil tusschen de twee groepen is gelegen in de 
gedachten over de aardsche toekomst; de een voelt zich een schakel 
in de keten tusschen verleden en komende dingen, de ander leeft in 
het heden. Die gedachtengang openbaart zich in de zorg voor de 
kinderen; de een leeft slechts voor zijn nageslacht, de ander heeft
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usance om „dc schuld” daarvan aan 
een miskenning van de mate waar- 

■roep dikwijls krom liggen voor hun kin- 
üe oorzaken dieper; de levensgcschiede- 

ons leeren, dat niemand in ontwik
keld hebben. Het 
ding kan krijgen, 

onze samenleving voldoet volkomen 
men onder ontwikkeling de intel-

dc kinderen tot zijn nut. Het is 
de maatschappij te geven; dit is 
op dc ouders uit de eerste groe>: 
deren. Neen, hier schuilen de oorzaken dieper; de lever 
nissen der groote mannen kunnen ons leeren, dat nieman< 
keling moet achterblijven omdat zijne ouders geen gel 
is een eisch der beschaving, dat elkeen die ontwikkel! 
die met zijnen aard strookt. En 
aan dien eisch — tenminste, indien 
lectuecle opleiding verstaat.

Dc waarde van die intellectucele opleiding, dus van kennis, wil ik 
allerminst loochenen. Het is zóo’n beetje gewoonte geworden, om er 
op af te geven en smalend te vragen, wat of men er nu eigenlijk 
aan heeft, om te weten, dat Gelderland in 1359 tot een hertogdom 
werd verheven of wat een nevenschikkend zinsverband is. enz.; men 
vraagt of ons leven daar nu gelukkiger door wordt en betoogt, dat 
dc school begrip moet aanbrengen en niet weten. Mijn antwoord is, 
dat het leven door kennis wel degelijk rijker en gelukkiger wordt, 
evenzoo als het veel aangenamer is bij een bezoek aan een schildc- 
rijcnmuscum om te weten wat de voorstellingen te beduiden hebben 
dan uit al die lijsten door onbekenden te worden aangestaard. Geen 
begrip zonder kennis.

Maar het is een andere vraj 
het leerboek van het bockhouu 
leerd heeft, daardoor meer 
bewerking was. En nu hebben 
beelden gezien van inenschen, die 
en die toch geen beschaafde menschen zijn 
treffen we lieden aan, die in hun jeugd 
hebben en wier omgang en vriendschap 
scheidenheid van hun optreden, dc fijngevoeligheid 
de louterheid

Beschaving is zonder twijfel iets dat 
moet zijn; aan den anderen kant is zij de 
lijkste, dat de lange ontwikkelingsgang i 
Dc beschaving van een volk wordt niet 
enkelingen daarvan. Hoe staat het nu met 
landsche volk? Slecht, zt

md van

raag of iemand, die de drie deelen van 
>uden door Kreukniet uit het hoofd ge- 
mensch is geworden dan hij voor die 

we allen om ons heen tallooze voor- 
m.c een kennis hebben om van te ijzen 
----------------- ..".1 en a an den anderen kant 

lieden aan, die in hun jeugd een bitter klein beetje geleerd 
omgang en vriendschap ons lief is juist door de be- 

van hun optreden, dc fijngevoeligheid van hun gedachten, 
I van hun wezen, kortom door hunne beschaving.

voor een gedeelte aangeboren 
resultante van hel koste- 

aan een volk heeft gebracht.
gemeten door die van eenige 
dc beschaving van het Neder- 

cegt men algemeen; althans dc landgenoot zegt 
het. Het Comité tegen Volks verwildering zegt zelfs, dat Nederland 
het gemeenste land van de wereld is. Ook het oordeel der Tucht- 
unionisten over hunne medevaderlanders is niet verkwikkend. Wat doen 
wc voor de beschaving van ons volk? Laat ik de vraag nog concreter



haar groote

139

oote jonj 
>ezit hij

-zijn gelijken t 
5 in ’t zeil; 
lat jongens

stellen: Wat moet de opgeschoten jongen uit de volksklassen inct 
zijn vrijen tijd doen? Waar moet hij naar toe?

De twee antwoorden der theoretici ken ik; de jongens moeten naar 
cursussen of zij moeten den avond in het gezin doorbrengen.

Maar de jongens gaan niet naar cursussen — evenmin als gij, lezer; 
oin dezelfde reden niet. En wie het arbeidersgezin — niet dat van 
Huiberten Klaartje, maar het werkelijke — kent, zal ook zijn antwoord 
herzien. Een kleine kamer met een etenslucht, nietszeggende meubels, 
nietszeggende wandversiering. Draperie van wasch en de overhoop- 
heid, die de vloek is der klein-behuisdheid. ’n Krant met vetvlekken. 
Jengelende kleine kinderen met vieze monden, ’n ongemakkelijke opoe. 
Onze groote jongen ontbeert sfeer; hij realiseert het zich niet; nog 
minder bezit hij de energie om zich zelven een omgeving te scheppen. 
Hij gaat de straat op om zijn gelijken te ontmoeten. Op straat houdt 
de politie een wakend oog in ’t zeil; tegenwoordig op vaderlijke en 
wijze manier. Zij waakt, dat jongens beneden de zestien jaar geen 
cigaretten koop en, dat personen beneden de achttien jaar niet in 
bioscopen komen, dat de jongens in de Hoogstraat niet op het linker- 
trottoir gaan, dat er op straat niet gevoetbald wordt, enz.; zij is de 
negatieve macht.

Voor ’t overige bekommert onze samenleving zich niet om 
jongens.

Opdat men eens een indruk kan krijgen van de aantallen der jongens, 
waarover ik het hicr heb en te vermijden, dat men uit de geweldige 
bedragen, die jaarlijks aan het middelbaar onderwijs worden uitge
geven, zou concludeeren, dat, nu ja wel niet alle, maar dan toch een 
belangrijk deel van onze jongens door dit zoo vormende middelbare 
onderwijs bereikt wordt, zal ik hier een berekening maken: Volgens 
het statistisch jaarboek woonden in Nederland op 31 December 1920, 
7865314 menschen; het aantal mannen van 15 tot 19 jaar bedroeg op 
denzelfden datum 340509, met inbegrip van 3 weduwnaars en 2 ge
scheiden mannen. Vijf procent der bevolking bestaat dus uit jongens 
van 15 tot 19. In Rotterdam wonen 580000 menschen; er zijn dus 
29000 jongens tusschen 15 en 19 jaar in onze stad. Van dezen leeftijd 
gaan er op alle scholen tezamen: gymnasium, hoogere burgerscholen, 
academie voor B.K. en T.W., ambachtsscholen, enz. ruim 2000. Men 
ziet zoo, dat er voor eiken jongen tusschen 15 en 19 jaren, die een 
inrichting van onderwijs bezoekt, dus 14 jongens beschikbaar zijn, 
om hem naar school te brengen. Des avonds, als ik slapen ga, volgen 
mij veertien engeltjes na, maar des ochtends, als ik naar school toe 
ga, zien mij veertien jongens na.

Het zijn niet de minsten geweest, die zich den nood der groote
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jongens aangetrokkén hebben, die in hun hart niet konden berusten in 
de zoo ongelijke verdeeling der geestelijke schatten van deze wereld; 
een van de merkwaardigste van hen is wei Quintin Hogg geweest. 
Deze heeft zijn werk onder de jongens van Londen aangevat bij het 
onderwijs — ontzagwekkend is wat hij tot stand heeft gebracht, maar 
het type van den jongen, waarmee hij is begonnen, is hij kwijt geraakt, 
het is nog heden onveranderd. De stichter van Toynbee Hall, de groote 
Samuel Barnett, die tot het einde zijner dagen in onderwijs, ook aan 
volwassenen, veel heil is blijven zien, heeft met de jongens van het 
arme Oosten van Londen instinctmatig andere wegen ingeslagen, hij 
praatte met hen, organiseerde theepartijen, wandeltochten, spelletjes, 
hij tracteerde hen. Zijn vrouw zegt in de door haar geschreven bio- 
graphie, dat zij die middagen altijd erg overhoop heeft gevonden, „maar 
mijn man vond ze very good." In de Toynbeebeweging, gelijk die later 
naar ons land is overgeslagen, nam het onderwijs ook een belangrijke, 
eigenlijk overwegende, plaats in, zij het dan ook als onderwijs in onge
schoolde vakken.

William Smith en Robert Baden—Powell hebben, de eerste in zijn 
Boy’s Brigade, de ander door zijne boy-scouts, organisaties voor jongens 
in het leven geroepen, die geen eigenlijk onderwijsdoel meer voor oogen 
hebben. De eerste, die een uitgesproken godsdienstig karakter heeft, 
is zoo typisch Engelsch, dat er geen denken aan is, dat die elders zou 
kunnen aarden; de tweede draagt een internationaal stempel, maar 
— schoon zij den steun en de medewerking van aanzienlijke en kundige 
mannen heeft — is zij buiten Engeland toch nergens tot grooten bloei 
gekomen. Bij deze vormen van jeugdwerk berust de leiding geheel en 
al bij volwassenen, die de jongens, door middel van een systeem van 
zelfbestuur, willen doordringen van hunne hoogc idealen van menschzijn. 
In Italië is de jeugdbeweging geheel en al dienstbaar gemaakt aan de 
handhaving van het staatkundig regiem; naar het schijnt ook in Rus
land. Uit Duitschland stamt de dusgenaamde zelfstandige jeugdorgani
satie, die geheel en al door jeugdigen wordt geleid en beheerd. In de 
praktijk komt dit hierop neer, dat de leiding in handen is van vol
wassenen, die zich als jongens aankleeden. William Stern heeft dit 
type zeer raak als dat van den „ewigen Wandervogel" gekenschetst. 
De Arbeiders Jeugdcentrale, de socialistische jeugdorganisatie in Neder
land, is sterk naar dit Duitsche model georiënteerd. Nog op het laatste 
Nijmeegsche congres is uit de vergadering geïnformeerd, of die A. J.C. 
wel genoeg o.uder geworden leden naar de Partij overhevelt. Ik be
schouw het als een noodlot voor de jeugdbeweging, als volwassenen 
op die manier de jongens voor hun karretje willen gaan spannen; 
anderen echter denken daar anders over en vinden
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>cwcging doortrokken is van een „ideaal'*. Zijn 
dat ons ideaal meer is dan „een.eng, fan-

thans tot De Arend terug. Zooals uit het hier onmid- 
wel duidelijk is geworden, zag ik van meet 
De Arend als het verschaffen van een gele- 

iederen Rotterdamschen jongen, die daaraan behoefte 
ssende omgeving door 
dan niet voortdurend 

systeem der 
:h de

kracht als een jeugdbc 
we er wel zoo zeker van, 
tastisch Hemelpoortje?"

Keercn wij th?."S 
dellijk voorafgaande 
af aan de opgaaf van 
genheid voor 
voelde, om zijne avonden in eene gezellige en pass 
te kunnen brengen. Daarbij hoefden de jongens d< 
„behandeld en opgevoed" te worden, doch het systeem der opvoe
ding zou dat zijn van een goed gezin, waar toch de leden van zoo 
verschillenden aanleg elkander leeren verdragen; alles met inachtne
ming van een minimum van ongeschreven en voor de hand liggende 
regels. Dit stelsel had bovendien het voordeel, dat het aantal der lei
ders klein behoefde te wezen.

Het is deze afdeeling, die van den aanvang af het meeste is ge
bleken in een diep gevoelde behoefte te voorzien; er zijn weinig din
gen, die ik zoozeer betreur als dit, dat het niet uitvoerbaar is geble
ken — en wel uitsluitend door gebrek aan medewerkers en geld — 
om haar door de jaren heen, in denzelfden vorm te handhaven. Zie 
hier, hoe het er mee is gegaan:

Bij de opening van De Arend was aangenomen, dat het meeren- 
deel der jongens, dat er komen zou, de schoolklassen zou volgen; voor 
de avonden, waarop er geen les werd gegeven, zouden dan die jon
gens gebruik kunnen maken van twee ineenloopendc vertrekken, waar
van het eerste ingcricht was tot leeskamer, het tweede tot conver- 
satiezaal. In de leeskamer waren langs de wanden twee groote kasten 
met nct-gekafte boeken, naar de onderwerpen gesorteerd: geschiedenis, 
aardrijkskunde, stichtelijke lectuur voor jongeren en de Bijbel naar 
de statenvertaling en in de Lcidsche vertaling, jongensboeken, enz. Op 
de kasten stond een aard- en een hemelglobe, op de, met keurige kleedcn 
bedekte, tafels lagen cenige gebonden jaargangen van tijdschriften. In 
de conversatiezaal stonden kleine tafels met stoelen er om heen, een 
flinke schrijftafel met inkt en schrijfgerei en een piano. Er was een 
schouw met banken voor een knus zitje. Alles met elkaar maakte een 
gezellig eenvoudigen, doch tevens gedistingeerden indruk, een ideaal 
verblijf voor ferme jongelui, die waarlijk naar een leven op een hoo- 
ger geestelijk plan streefden.

Van dezen opzet is niets geworden; in luttele maanden is alles onder 
den voet geloopcn door drommen van jongens van alle mogelijke leef
tijden en waar niet een onder was van het ferme type, hier genoemd. 
Of deze er zijn? De historie leert, dat ze er geweest zijn en tegen-
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leden er toe 
lecadentc be-
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de circu- 
nieuw is. 

van meet af
varen en 

intal jongens, 
grooter werd, 

. De leeskamer 
iaat was, dat in den oor- 
‘ vergaderzaal van den Rot-

woordig zijn er politieke partijen, waarvan alle jonge 
behooren. Voor hen, die onzen tijd zien als die eener d< 
schavingsperiodc, is dit een rustig idee.

Ik zie het anders. Het oordeel over onzen tijd is aan het nageslacht. 
Wat we echter duidelijk kunnen waarnemen is, dat steeds meer de 
verwarring van kennis met beschaving openbaar wordt en evenzoo, 
dat onze beschaving wel is gegroeid in de diepte en niet in de breedte. 
Een der oorzaken daarvan is de verwaarloozing van de zorg voor de 
rijpere jeugd. Zoo is De Arend een voorpost in een modernen „Kul- 
turkampf”; er kan uiteraard geen nieuwe cultuur komen, maar nieuwe 
menschen zullen tot de cultuur komen.

De jongens, die in de eerste tijden in huis kwamen, begonnen 
met een inspectie van den boekenvoorraad. Zij namen daartoe het 
eene boek na het andere uit de kast, openden het vluchtig en zetten 
het op een verkeerde plaats weer terug, met den rug van het boek 
naar achteren, zooals men in de zeventiende eeuw algemeen placht te 
doen. We hadden al gauw meer dan een uur per dag noodig, om de 
boekerij, waarin b.v. tien rustige en nette jongens alleen maar geke
ken hadden, weer op hunne plaatsen te krijgen. Later, toen het aan
tal bezoekers gestaag groeide, bleken de boeken dikwijls door elkaar 
gestoken of op hoopen gesmeten. Ook werden vele boeken op de won
derlijkste plaatsen weggestopt; dit waren boeken, die jongens onder
handen hadden, die er niet gerust op waren, dat de andren de in be
waring gegeven werken zouden ontzien. Kaften scheurden, banden lieten 
los, bladen en vooral titelbladen gingen verloren. Veel ruwheid en 
onervarenheid nam ik waar — evenwel hoogst zelden baldadigheid. 
Wel echter ergerlijke onnadenkendheid. Zag bijvoorbeeld eens een 
jongen, dat een ander juist het boek had genomen, dat hij nu net eens 
wilde gaan lezen, dan kwam het voor, dat hij zijn spijtigheid uitte, 
door dien ander met een bock te gooien. Den Bijbel vonden ze ook 
erg gek; telkens zat er een met zalvende stem eenige regels hardop 
uit voor te lezen, zoodat dit boek het eerste was, dat aan 
latie moest worden onttrokken en het thans nog geheel gaaf en

Kortom, mijn oorspronkelijk idee, dat een leeskamer 
aan rustig- en ordelijkmakend zou werken, moest ik laten 
we verhuisden de leeskamer. Daar kwam bij, dat het aai 
dat in de conversatiezaal hun gezelligheid zbcht, steeds , 
zoodat een aanwinst aan ruimte zeer gewenscht werd, 
verhuisde naar boven, waar een ruim lokaal was, 
spronkelijken opzet van het clubhuis voor
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van Dc Arend be- 
het aantal mede- 
cen vergaderzaal

degene
Ook

Dc conversatietaal hadden we dus tegen de komst van den eersten

weer vertrok om ook 
haar niet terstond 

aan personeel, die De 
>r jaren lang een 

geprobeerd; de 
vragen of ieder 

zicht houden, 
menschen

van hen een vasten avond 
Want zonder toezicht bleel 
hebben wij nooit kunnen vind 
er telkens en telkens weer een 
gezag bleken te hebben 
men om hen te plagen en „op 
ken wij voor leeskamer een k 
bevatten (en die er 
geoefend door de leden 
en plichtgetrouw doen en 
gewoon op prijs wordt gesteld. Niettemin 
ding niet mijn verlangen naar een 
zijn zoude, die dan de jongens zou

terdamschen Jeugdraad en voor de medewerkers 
stemd was. Die Jeugdraad was niets geworden en 
werkers van De Arend was zoo klein gebleven, dat 
onnoodig was.

In de nieuwe leeskamer werden de boeken niet meer ter vrije be
schikking van de bezoekers gesteld, maar opgesteld in een groote kast 
van een zijkamertje, dat een loket naar dc leeskamer had. Jongens 
werden met de uitgifte belast; den titel van het bock en den naam 
van den lezer moesten zij optcekenen in een winkelboek, dat weldra 
met soloicismcn gevuld werd.

De nieuwe leeskamer nu was weldra avond aan avond met een 
groote schare van jongens gevuld; vooral groote jongens kwamen er 
in dichte drommen op af. Men meene echter niet, dat er zich hier 
een geval voordeed van een plotseling „spiritual revival"; dc oorzaak 
lag geheel ergens anders. De Arend had n.1. hulp gekregen in dc ge
daante cencr dame, die vrijwillig de zorg voor de leeskamer op zich 
had genomen en om haar gunst nu dongen al die groote jongens. Te 
groote opdringerigheid van enkelingen werd hierbij door dc afgunst 
der anderen verhinderd.

Toen, na ruim een jaar, die medewerkster 
elders ervaring te gaan opdocn, hebben wij voor 
eenc andere kunnen vinden. Door de schaarste 
Arend altijd heeft gehad, is de leeskamer daardoot 
zorgenkind gebleven. Van alles hebben wij er mee 
eenvoudigste oplossing leek wel, om zeven mcnschcn te 

hen een vasten avond per week wilde komen en toezi 
:k het niet tc gaan. Maar zeven 
vinden en van degenen, die wij vonden, was 
ccn verhinderd. Ook waren er bij, die geen 

cn waar de jongens feitelijk alleen op af kwa-
> stang te jagen." Tegenwoordig gebrui- 
klein vertrek, dat omtrent 24 jongens kan 

ook bijna steeds zijn), waar toezicht wordt uit- 
van een voortrekkerssfam, die dit geregeld 
wier medewerking door De Arend buiten- 

dooft zelfs hunne toewij- 
vaste kracht, die er eiken avond 
lecren kennen cn hunne behoeften
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De Arend he< 

gericht tot een 
c hebben we 
uitgebracht <

winter met de leeskamer vergroot; in ’t geheel waren er 
honderd plaatsen in. Dit aantal bleek al heel gauw veel te klein 
men kon toen de jongens in alle hoekjes, op het podium, op < 
in de gang, op de trappen, overal zien zitten met damboi 
kaarten — of met niets, 't Waren juist die laatsten, die den meesten 
last veroorzaakten. Maar, in menig opzicht, was het ook juist om 
deze soort van jongens begonnen. Zou het mogelijk zijn — dit was de 
vraag, die wij ons stelden — om een omgeving te scheppen, waarin 
de ruwste en onbeschaafdste jongen zich thuis kon voelen en die toch 
ook weer zoo was, dat er een eleveerende invloed van uitging? De 
ervaring heeft geleerd, dat dit inderdaad uitvoerbaar was, mits men 
niet verlangde, wat nu eenmaal niet kan; men moet liiet van Nie
mand verlangen, dat hij Iemand zal wezen. Het meerendeel der jon
gens behoorde tot een sponsachtig massaproduct; zij voelden zich alleen 
thuis in de roezige volte. De Arend heeft eens aan den Gemeente
raad een verzoek om steun gericht tot een bedrag gelijk aan de huur 
van het huis; dit verzoek hebben we later ingetrokken, maar een 
verslag was er reeds over uitgebracht en daarin stond te lezen, dat 
.verscheidene leden" van meening waren, dat het systeem, dat De 
Arend huldigde, niet goed was, n.1. dat van de open deur, maar dat 
er veel meer bereikt zou worden indien men met kleine groepjes werkte. 
Deze meening nu is in den grond onjuist. Ten eerste komen de massa- 
jongens niet in kleine groepen — men denkc toch vooral niet, dat de 
lieve kinderen in kieltjes, die op een clubje bij een dame zitten te 
figuurzagen, de eigenlijke straatjongens zijn! — en ten tweede bereikt 
men, als men de jongens dwingt om in een ontwikkelingsgroep te zitten 
(zooals b.v. in een opvoedingsgesticht) niet meer, dan wanneer men 
een gepolijsten glazen knikker met waterverf beschildert. Neen, met 
de groote jongens was alleen iets te bereiken indien men hen prac- 
tisch geheel vrij liet en zijn paedagogischen tand uittrok, dus b.v. roc
ken en kaarten toeliet en geenerlei contributie hief. Wat bereikte men 
dan? Men bereikte in de eerste plaats, dat men de jongens in een 
omgeving bracht van waar zij met weinig moeite toegang hadden tot 
gelegenheden, waar hooger ontwikkeling mogelijk was — men zie hier
voor het aan dit voorafgaande deel van mijn verslag vervolgens 
dat de jongens vrijwillig naar een plaats kwamen, waar althans eenige 
regels van orde en onderlinge verdraagzaamheid golden en werden 
nageleefd en ten slotte en voornamelijk, dat men den jongens een ge
noegen aandeed, dat zij ervaringen opdeden voor een latere herinne
ring, die als een lichte plek moet zijn in het overigens zoo grauwe en 
druilerige beeld van hun verleden. Schoon ook voor mij de tijd der 
geëindigde verwondering reeds lang is aangebroken, zoo verwonder ik
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tardig mag 
lig is. Wel is waar, 
ijfelijk onhandig en 

n paar keer gelezen 
hij of zij een nat theekopje 

zoo knecht”.
ergens geen zorg voor toont te hebben, 

.; daarom zijn weinig dingen 
demoraliseerenden invloed als b.v. huizen, die tot afbraak 
en waarmee met de slooping getalmd wordt. Besparing op straat-

niet anders 
gezag bij hen, die het gezag 

aan gezag komt voort uit bangig- 
•ebrek aan psychologisch inzicht in het 
lensch. Hoe dikwijls zien we langs de 

troep schoolkinders, met daarachter een onderwijzer 
gezicht of hij zich voor zijn gezelschap geneert; 

>ect komen? Is er een ellendiger gezicht 
iciens, die op alle mogelijke wijzen, zelfs 

dikwijls luidkeels toonen, dat zij zich vervelen? De officier, die 
alsof hij niets merkt; als hij gebruik maakte

gedeelte, toch immer 
uedenkt, wat zoo’n ti 

die jongelieden kon zijn 
nst terugkeeren, dan stemt dat 

volkskracht zulk een

er mij niettemin nog immer over, dat deze laatste overweging niet 
aanleiding er toe geeft, dat men overal in de stad clubhuizen voor 
de rijpere jeugd bouwt.

In die eerste jaren van den meerderheidsjongen heb ik ook met 
zekerheid kunnen vaststellen, dat het met die baldadigheid en t 
teloosheid van ons volk lang niet zoo bedenkelijk gesteld is, als 
oppervlakkig wel meent

Hetgeen men toch gewoonlijk tuchteloosheid noemt, 
dan de natuurlijke reactie op gemis aan 
hebben hoog te houden. Het gemis 
heid; die angst weer uit een g< 
wezen van den meerderheidsmt 
straten niet een 
met een sigaar en een 
waar vandaan moet het resp< 
denkbaar, dan een troep mili<

bij is, doet maar alsof hij niets merkt; als hij gebruik maakte van 
dc macht, die hem is verleend, was het dadelijk uit en had hij het 
gansche welmcenendc gedeelte, toch immer nog wel 99 van de 100, 
op zijn hand. Als men bedenkt, wat zoo’n tijd van werkelijke, futtige, 
discipline voor die jongelieden kon zijn en daarnaast de verslagen 
hoort van hen, die uit dienst terugkeeren, dan stemt dat weemoedig. 
Nooit is aan onze volkskracht zulk een zware slag toegebracht, als 
toen de regcering den opperbevelhebber beeft ontslagen.

Gevallen van baldadigheid, dus van opzettelijke en doellooze ver
nieling, heb ik zeer zelden waargenomen. De twee globes, die bij de 
opening van het clubhuis de leeskamer sierden, zijn op een avond 
door een jongen vernield die er mee aan ’t voetballen was in het 
toen onbezette leslokaal, waarvan de deur een oogenblik open was 

ten. Maar die jongen was een geestelijk minderwaardige, waar- 
ik toentertijd voor Pro Juventute patroon was. Net zoo min 

n ons volk geestelijk minderwaardig mag noemen, mag men 
dat „ons volk” baldadig is. Wel is waar, dat de jongens, 

als de meisjes onbeschrijfelijk onhandig en zorgeloos zijn ; zoo- 
als b.v. boeken er uit zien, die slechts een paar keer gelezen zijn, is 
bedroevend. Niemand zal uitkijken, 
zet, of een inktflesch. Hier geldt in hooge mate „zoo heer. 
Als de baas (of de overheid) 
is de zaak terstond verloren;

zijn
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reiniging is een misdaad tegen het volkskarakter. Naar mijne meening 
is b.v. ook de reclame een geweldig kwaad; de overheid moet inde 
eerste plaats den menschen netheid leeren. Is het noodig, dat een 
nette tramwagen, tot op de ruiten toe, volgeplakt wordt met onooge- 
lijke papieren, dat stationsgebouwen tot onherkenbaarmakens toe 
bedekt worden met rommelige borden?

evenwel niet te handhaven: als 
gekaart. Ook werden 
als partout(?) — de jong

en klaverjassen en dgl. Pogingen 
lastig kan zijn, want in clubhuizen in Londen ziet 
schier niets anders spe 
steeds ten eenenmale, < 
hoeft op zichzelf dat spel 
om werkelijke kleinighc 
niet bijna alles om geiu 

geven en

In de gemeenschappelijke zaal houden de jongens zich in de eerste 
plaats bezig met het damspel, hetwelk zoo favoriet is, dat die zaal 
door de jongens gewoonlijk de damzaal wordt genoemd. Uit die dam
liefhebber!} is de damvereeniging voortgekomen, waarover ik reeds 
heb gesproken. De jongeren geven de voorkeur aan quartetten of 
zwarte Pieten; dit laatste spel eindigt gewoonlijk zoo, dat alle mede
spelers een zwart gemaakt gezicht hebben. Het spel is in hooge mate 
eentonig, hetgeen een vereischte is voor een spel, dat bij het volk 
populair kan worden. Twee sjoelbakken dreunen steeds den ganschen 
avond door; hierbij is nog nooit de behoefte gevoeld aan een wed
strijd. Het lijkt mij dat het door de meesten geheel als een kansspel 
wordt beschouwd. Het is een zeldzaamheid als er geschaakt wordt. 
Daarentegen heerscht er van tijd tot tijd een ware rage voor domi- 
necren en voor tric-traccen. Dit laatste is wel een aardig spel, daar 
het een beeld is van het menschelijke leven: de kansen, die het lot 
biedt, zooveel mogelijk te benutten. Ook ganzenborden is een beeld 
van ’s menschen levensloop, maar veel fatalistischer. Speelkaarten 
lieten wij in den eersten tijd onbeperkt toe, maar wij stelden den 
eisch, dat er niet om geld zou worden gespeeld. Die eisch bleek 

er gekaart werd, werd er om geld 
er steeds volmaakt geestlooze spelen gespeeld, 

tgens zeggen petoeten —, machinaal kruis
en dgl. Pogingen om whist (dat toch niet zoo 

men de jongens 
>e)en), bridge, enz. te introduceeren, mislukten 
daar al wat moeilijk is, vervelend is. Nu be

doelen om 
igheden — niet zoo verschrikkelijk te zijn; 
jeld ? Maar het kaarten bleek dikwijls aanl 

tot ruzie te geven en het is geen verheffend gezicht, om een 
lokaal vol kaartende jongens te zien. Die hadden 
gens eenige aandacht voor. Dikwijls kwam het n 
hard op weg was om van De Arend een verlengstuk 
te maken. Kort en goed, we verboden in de algemeene : 
Over de onmiddellijke gevolgen van dit verbod kan
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het kaartverbod wel 
de jongens kaarten

tan probeer

Het gunstig oogenblik is vluchtig. 
Het oordeel moeilijk.

Het spelen om geld blijkt voor de jongens toch een groote aan
trekkelijkheid te bezitten; een huiskan\erspel als dominceren gaat bijna 
steeds (clandestien) om geld, biljarters willen gaan kurken en zoo 
voorts. Is voor ons de voorstelling van een ganzenbord onafscheidelijk 
van kindcrgelach en pepernoten — in kroegen wordt om geld geganzebord.

Het clubhuis heeft steeds met taaie volharding er voor gezorgd, dat 
het noodige spelmateriaal aanwezig was en behoorlijk in orde; vooral 
voor schaak- en zwarte Pietspelen is dit laatste nog niet zoo een
voudig. Maar bovendien hebben van meet af aan alle jongens vrijen 
toegang gehad tot de leeskamer, tot de gymnastiek, tot de douche
cellen en tot de muziekuitvoeringen op den Zondagavond. Over de 
leeskamer heb ik hierboven reeds iets verhaald.

De gymnastieklessen behooren tot het beste, wat De Arend te bieden 
heeft. Gedurende den winter wordt er zes avonden per week les ge
geven (des Zondags niet); van April tot October vijf avonden. Zelden 
heeft het clubhuis een gift ontvangen, die zooveel effect heeft gehad, 
als die, die wij kort na de opening mochten krijgen, voor de inrichting 
van het gymnastieklokaal, ’s Avonds zeven uur mogen de jongste jon
gens er heen; die les is dan de grootste en telt in den winter dikwijls 
over de dertig jongens; om acht uur volgen de middelgrooten en om 
negen uur de oudsten en de geoefenden. Een oud instructeur van de 
marine heeft van den aanvang af de leiding; nimmer is er op die 
gymnastieklessen iets niet in orde geweest. Als men bedenkt, dat daar

Jaar van de Arend een en ander vinden. Practisch is van deze ver
bodsbepaling het gevolg geweest, dat er sedert geen groote jongens 
meer in de algemeene zaal komen, met uitzondering van die, die er 
met een vooropgezet doel komen, b.v. om naar de gymnastiekles te 
gaan en dan, in afwachting van hun uur, een „potje" dammen. Zoo- 
dat wij hier wel een beetje aan het verhaal van het kind en het 
badwater moeten denken.

Ik vraag me dikwijls af of het handhaven van 
wijs is. Het kaarten is ontegenzeggelijk gezellig, 
nu ergens anders, op straat, in een kroeg, men kan probeeren andere 
invloeden te laten werken op jongens, die men onder zijn dak ontvangt, 
hun ontspanning van hooger gehalte
buiten zwerven is er niets voor te doen. Maar toch .... men sanction- 
neert iets, dat men liever niet heeft. Het is al meer dan tweeduizend 
jaren geleden, dat de woorden werden neergeschreven:
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dus elk jaar ruim tienduizend keer een jongen een uur gymnastiek 
doet, dan krijgt men in de eerste plaats respect voor een man, die 
zulk een schat aan levenslust en tucht te vergeven heeft; maar ver
volgens toch ook een gevoel van bitterheid daarover, dat „men" nog 
niet verder is dan met de handen in de zakken te zitten smalen op

ige jeugd.... Er wordt geen gymnastiek gegeven naar het 
e of Duitschc stelsel; maar de oefeningen geschieden naar 

omstandigheden, of er op een oogenblik veel of weinig 
jongens zijn. Persoonlijk lijken mij de gymnastieklessen eentonig; dit 
is echter juist een groote deugd, zooals de ervaring ook hier weer 
heeft getoond.

Hoe het gegaan is in den loop der jaren met muziekuitvoeringen 
voor de ongeoefende ooren der volksjeugd, is belangwekkend om eens 
te overzien. Voordat De Arend geopend werd, in den tijd, dat ik nog 
hoop had op een groot gebouw, zag ik in gedachten een keurig zaaltje 
met een driehonderd vaste zitplaatsen, waar eiken Zondagavond eenige 
beroepskunstenaars een korte uitvoering zouden geven. Langzamerhand 
zou dit dan afgewisseld kunnen worden door voordrachten door ge
schoolde amateurs en door een orchestjc uit de jongens zelf; een waar 
muziekleven moest onder de jongens kunnen worden aangekweekt. Zoo 
is 't helaas niet gegaan: De Arend heeft geen zaal, voor de muziek
uitvoeringen is geen geld beschikbaar en wat het ergste is: het per
centage der oudere jongens, dat zich voor muziek interesseert, is be
droevend klein. Want muziekuitvoeringen hebben wij eiken Zondag
avond in den winter, al de zeven jaren lang en zonder onderbreking 
gegeven. Voor zaal diende dan de converzatiezaal van het clubhuis, 
terwijl als executanten door ons met de vrijmoedigheid der noodzake
lijkheid, elkeen gevraagd is, waarvan wij óf hadden gehoord, dat het 
goede amateurs waren, óf vaklieden die misschien wel eens een keer 
voor niets wilden musicceren. Het clubhuis dankt aan deze vragen 
aan de cene zijde verscheidene der alleraangenaamste relaties, die op 
deze aarde te maken zijn, aan de andere zijde ook wel eens een inzicht 
in het geringe van de waarde, die sommige menschen aan een afspraak 
hechten. Door deze wijze van doen misten de concerten natuurlijk 
systeem; goede en slechte, opwekkende en vervelende wisselden 
elkander in bonte volgorde af. Een voordeel was wel, dat er van tijd 
tot tijd een concert tusschen kwam, dat op nagenoeg alle jongens, die 
er waren, een diepen, onvergetelijken indruk maakte.

Ofschoon er door velen aan getwijfeld wordt, zoo voorzien niettemin 
reeds deze kleine concerten voor de jongere jongens in een diep ge
voelde behoefte. In den zesden winter toch is er maar één Zondag
avond geweest met minder dan 100 hoorders (64 op een onverwacht
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zachten dag in Maart), terwijl de 200 verscheidene malen werden 
bereikt. Vele jongens blijven, na afloop van de muziek, niet in huis 
en zijn derhalve uitsluitend voor die muziek gekomen. Als met ’t einde 
van het seizoen de uitvoeringen stop gezet worden, heb ik haast dage
lijks antwoord te geven op de vraag: of er Zondags geen muziek 
meer wordt gegeven.

Maar voor de gro< 
deze primitieve wijze ■ 
zij toonen op alle m« 
achten en zij staan als ’t ware . ~
kunnen aanzetten of bij pianomuziek kunnen g».->

Niettemin zijn er — zooals ik reeds heb gezeg( 
concerten, die allen boeien. Daarvoor zijn twee oorzaken. In de eerste 
plaats is er muziek, die zelfs een ter dood veroordeelde zijne ellende 
zou doen vergeten, b.v. de menuet uit de 9-de symphonie van Mozart, 
de marche militaire van Schubert voor vier handen, de balletmuziek 
uit Faust, de binnenkomst der gasten op den Wartburg uit Tann- 
haliser, Papageno's liedjes uit de Tooverfluit, enz. Maar ook zijn er 
soms uitvoerenden, wien de muziek zelven iets te zeggen heeft, dat 
boven het menschelijke ligt en die hun concert geven zonder een zweem 
van aarzeling, daar het nu eenmaal niet mogelijk is zich voor te stellen, 
dat het een ander niet zou boeien. Zulke begenadigde menschcn zijn 
er gelukkig ook b.v. onder leeraren en onderwijzers; zonder hen zouden 
we niets weten. Of meent ge lezer, dat ge iets weet door de paeda- 
gogick of de methodiek of de didactiek?

De ervaring heeft voorts geleerd, dat mannelijke executanten met 
meer aandacht werden aangehoord dan vrouwelijkc; de oorzaak daar
van zal wel daarin te zoeken zijn, dat de eerste soort zeldzamer is 
dan de tweede. Maar er schort toch ook iets aan de zanglessen; verre
weg de meeste dames, die komen zingen, kunnen niets uit ’t hoofd 
zingen, maar klemmen zich aan het notenboek vast als aan een leuning. 
Bijna niemand kan iets in het Nederlandsch zingen en waar voor onze 
jongens een lied toch steeds eene, op ongewone wijze voorgedragen, 
mededeeling blijft, is dit een groot bezwaar. Dat een vertaald lied niet 
even goed zingbaar zou zijn als het „oorspronkelijke" is een bijgeloof, 
dat door de feiten weerlegd wordt. Zingt men hier te lande niet steeds 
Httndel in ’t Duitsch? Hoort niet de Engelschman Bach in 't Engelsch 
en de Franschman Wagner in het Fransch?

Zijn dus ook al de moeilijkheden voor deze uitvoeringen groot en 
talrijk — dis er dan ook weer eens zulk een kostelijk geslaagde ge
weest is, dan telt weder alle arbeid licht, dan is er ook iets gebeurd, 
dat m. i. verreikende gevolgen voor de toekomst kan hebben. Het is



II

1Ó0i
■
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Alles schift zich zelven. Toen honderd en dertig jaren na de her
vorming de wereld wat uitgeraasd scheen van godsdienstoorlog en 
geloofsvervolging — toen woonden er nog in elke stad roomschen en 
protestanten. In Rusland wonen altijd nog intellectueelen en in Italië 
nog rooden. Zoo heeft ook elke vorm van jeugdwerk zijn eigen adepten. 
Zoolang dan ook De Arend zal kunnen blijven bestaan onder de nu 
geldende regelen, zoolang ook zal zij opbouwend werk kunnen ver
richten onder de jongens van een eigen type, die zich in andere 
organisaties niet zoo op hun gemak zouden voelen. Dat mijn type nu 
juist niet uitmunt door futtigheid, oprechtheid, weetgierigheid, kunst
zinnigheid en gevoel voor ordelijkheid heb ik vroeger al wel eens ver
teld; maar dat men daaruit tot een pessimistischen kijk op mijn arbeid 
concludeert, is toch niet juist. Ik sta er veeleer tegenover als een 
vader, die nu eenmaal weet dat zijn zoons geen hoogvliegers zijn, doch 
juist daardoor zijne vaderlijke zorgen verdubbelt, om er nog zooveel 
doenlijk van terecht te brengen en die weer door al die moeite zijn 
jongens eigenlijk toch niet anders zou begeeren; die bij vergelijking van 
zijn zoons met andere jongens, in de zijne toch weer kostelijke trekjes 
opmerkt, die hen hem dierbaar maakt boven alle anderen.

Maar al is er dan ook veel overeenkomst onder de jongens, die 
men in De Arend aantreft, zoo is er niettemin aan 
men allen gelijkelijk kan behandelen; er is wel degelijk progressie en 
een habitué, die maandenlang in de benedenzaal geweest is, is volstrekt 
niet meer de gelijke van den nieuweling. Althans niet in eigen oog. 
Het beroemde vernisje onzer Westersche beschaving is aangebracht.

Zoo bleek reeds, toen het clubhuis een jaar oud was, de behoefte 
aan een afdeeling voor „gevorderden”. Op een Zondagochtend is 
die club, die „De Arend" zou heeten, opgericht. Tien jongens waren 
er voor gevraagd; op de oprichtingsvergadering echter kwamen er elf, 
daar een, 'n jaar jongeren broer had meegebracht. Als 
maat begeert, hoezeer zulk een gebeurtenis op de jongens 
dan bedenke men, dat meer dan vijf jaren daarna een der 
mij er een soort van verwijt van heeft genu 
elfden jongen niet had weggezonden, doch de 
elf leden

Van de geestelijke behoeften der leden hadden wij nogal wat 
wachting. Het mooist was .de blocnote met postpa 
erop, voor leden, die iets te schrijven hadden. Der
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partijtjes schreven ze erop, of flauwigheden van „Wie dit leesd is 
gek"; maar er viel helaas nooit iets te schrijven.

De club De Arend is een instelling geworden, die op het leven van 
zeer vele wordende menschen een vérst rekkenden invloed heeft gehad. 
Men kan dien invloed het best vergelijken me( dien van een studenten
corps op zijne leden, of van een Rotaryclub. Hier vindt men toch 
ook gcene eigenlijke werkzaamheden; wat zulke organisaties voor hare 
leden beteekenen, weten deze tenslotte alleen zelf, al kunnen zij het 
ook moeilijk onder woorden brengen.

In menig opzicht is die club mij erg tegengevallen; met één woord 
laat zij zich schetsen als een kring van egoïsten. Wien het gelukt 
was om daar te komen, gedroeg zich van dat oogenblik af als iemand, 
die achter een loketje zat, waar hij naar eigen goeddunken het bordje 
„gesloten" voor kon hangen.

In de eerste plaats dan had het clubhuis als zoodanig niets aan 
de jongens. Het lijkt zoo aardig en voor de hand liggend, dat de 
groote jongens hun deel zullen dragen van de zorg voor de kleinen 
of voor het gebouw. Niets daarvan: zij behandelen van meet af aan 
de jongeren en in ’t algemeen de niet-Ieden, als schorem; men zal 
het overal als regel aantreffen, dat de officier veel milder oordeelt 
dan de sergeant. Men leze hierop het boek van Remarque maar 
eens na.

Vervolgens toonden zij op geen enkele wijze de groote zorg, 
het clubhuis voor dc inrichting van hun clubkamer had gehad, 
prijs te stellen. Die clubkamer (die in het huis gewoonlijk kortweg 
„de Kamer" heet) zag er, als er maar een paar leden waren geweest, 
reeds onoogclijk en bepaald smerig uit: de grond bezaaid met siga
rettenpeuken en met overblijfselen der verpakkingen dier antipathieke 
dingen, de stoelen hot en haar door elkander, de zeiltjes der biljards 
slordig opgerold en willekeurig neergesmeten. Eiken avond, dat ik 
in die kamer kwam, moest ik eerst weer laten beginnen met oprui
men. Zij deden dit steeds gewillig, maar nimmer uit zich zelf. Dc 
maat der beschaving is de bewuste orde. Waar die ontbreekt, helpen 
noch lakschoenen, noch poederkwasten.

Bovendien had ik het niet voor onmogelijk gehouden, dat de leden 
van de club zouden trachten om zich in hun nieuwen stand in te 
leven of liever om ertoe op te leven. Inderdaad zijn er voorbeelden 
van. Het bleek dikwijls mogelijk om in de kamer een gesprek te 
voeren over onderwerpen van actueel belang en ook over zaken, die 
met den Thomas More of met den Faust samenhingen; dit waren 
mooie oogenblikken, die opwogen tegen de moeite, die aan zulk werk 
werd besteed. En toen een vrijwillig medewerker aanbod om met de
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jongens eens eenigc werken van Shakespeare te leien in Ncderland- 
sche vertaling — toen was daar animo voor. Twee winters kon dit 
worden voortgezet en een tiental jongelieden verheugde zich op < 
vcertiendaagsche voorleesuur. Maar het groepje raakte het clubhi 
ontgroeid en onder de jongeren waren er geen, met wie zich zulk 
een experiment nog liet nemen: met moeite kregen wij de veertien- 
daagsch avonden nog bezet door een ras slinkend ploegje, dat — niet 
zonder verzet — tot het aanhooren van veel eenvoudiger stof schier 
gedwongen moest worden.

Ten slotte bleek er een reëel onderscheid te bestaan tusschen mijn 
jongens en jongens uit een hoogeren stand. Waar de laatsten er 
bijzonder behagen in scheppen om zich in hun vercenigingsleven met 
tallooze reglementen en bepalingen te omgeven (welke opvatting van 
vereeniging velen tot hoogen leeftijd bij blijft) zoo hadden mijne 
jongens .maling aan de juristerij" en bleek het vrijwel ondoenlijk 
om bestuursleden te vinden, die inderdaad moeite deden om het een
voudige kamerreglement te doen naleven. Een gevolg daarvan was 
weer, dat het voor nieuwe jongens vrijwel ondoenlijk was om op 
regelmatige wijze lid te worden van het gezelschap der uitverkorenen 
en dat ik telkens die jongens, van wie ik het gewenscht achtte dat 
zij lid werden, tot leden moest proclameeren. Een tijdje bleef daar 
dan een oppositie tegen bestaan; het heette dat „alle mogelijke kleine 
jongens nu maar lid mochten worden", maar al heel spoedig ver
groeide dit dan weer en waren de nieuwe leden aan de oude gelijk.

Wie nu, na deze afrekening, meenen mocht, dat de club der oudere 
jongens, de club De Arend, een mislukking is geworden, heeft het 
toch niet bij het echte eind; ik ben ervan overtuigd, dat hier bereikt 
is, wat bereikbaar is en dat dit veel of weinig is naar de maat, 
waarmede men wil meten. Neemt men Benjamin Franklin of Goethe 
als standaard, dan is het inderdaad weinig; neemt men den gemid
delden werkjongen als maat — dan is het bewonderingswaardig veel. 
Het blijft echter moeilijk om onder woorden te brengen, waarin dit 
resultaat bestaat. Ik wijs op het vertrouwen, dat er tusschen mees
ters en jongens ontstaat, op den geheel gewijzigden omgangsvorm, op 
de mogelijkheid om met eiken jongen een serieus gesprek te kunnen 
voeren, om hun een raad te geven, dien zij willen aannemen.

Al heel spoedig kwam van de clubleden tot mij de vraag of zij des 
Zondagsavonds een meisje mee mochten brengen en gaan dansen. Deze 
vraag bracht me in moeilijkheid. In de eerste plaats houd ik zelf niet 
van dansen; ik heb me nooit kunnen begrijpen, hoe iemand, indien hij 
een meisje aardig vindt, lust kan hebben om met haar rond te gaan 
draaien in een zaal, die vol is .met zweetende menschen. Maar de zaak
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i zijde gehulde kinders meestal < 
een klassiek vischwijf er jaloet 

meisje moest ook niet onderstaan

oud als de mcnschheid 
cxploitecren van 

levensbehoefte te zijn en

is nu eenmaal zoo oud als de mcnschheid en cr zijn ook vele lieden, 
die hun kost ophalen met het cxploitecren van draaimolens. Het blijkt 
nu eenmaal een levensbehoefte te zijn en het bestrijden ervan is al 
even dwaas, als b.v. het bestrijden van dichten of zelfs van eten zijn 
zoude. Dan was ik bang, dat het vloerzeil er erg van slijten zou — 
en wie geeft de Arend een nieuw? Maar het ergste was, dat mij uit 
de lezing van paedagogische geschriften duidelijk was geworden, dat 
inzonderheid de moderne dansen een symptoom waren van het deca
dente onzer cultuur cn dat die dansen eigenlijk een figuratie waren 
van het onbetamclijke. Zoodat ik niet dan aarzelend in het experi
ment toestemde. We organiseerden een dansles — hetgeen spoedig 
vergemakkelijkt werd, door een zeer gewaardeerd aanbod van een 
der eerste dansscholen in de stad om die les gratis te geven —- en 
jaren lang is cr eiken winter, tot ver in het lichte seizoen door, eiken 
Zondagavond in de club met animo gedanst. Ik heb bevonden, dat 
het dansen zeer gunstig werkt, omdat het een zaak is, waar de jon
gens zich met grooten ernst (zoo, dat hij dikwijls bepaald komisch 
aandoet) aan geven. Van het zedenprikkelende ervan was nooit iets 
te bespeuren, waarmee ik niet wil zeggen, dat dit in andere kringen 
ook niet bestaat: veeleer vond ik cr dikwijls iets eleveerends in, daar 
het in den omgang tusschen de jongens en de meisjes een element van 
vormelijkheid bracht.

De jongens stelden hooge eischen aan de betamelijkheid der meisjes. 
Verschenen er wel eens enkel maal jonge dames —• immer twee tege
lijk — die voor hun critischen blik niet netjes waren, dan werd mij 
al heel spoedig gevraagd c>m die weer uit te leiden. Het bleek dan 
telkens weer hoe juist zij gezien hadden, want bij die uitleiding be
gonnen die in fraai bont en zijde gehulde kinders meestal op een wijze 
tegen me te schelden, dat een klassiek vischwijf er jaloersch op zou 
kunnen zijn. En een meisje moest ook niet onderstaan om een siga
retje op te steken.

De meisjes waren allen wel overdadig rijk, inaar decent gekleed. 
Met een jongen kunnen zij een verkeering hebben of een vaste ver
keering of wel met hem verloofd zijn; in het laatste geval komen zij 
haast niet meer in het clubhuis. Zij verdragen buitengewoon veel van 
de jongens, waarmede „zij gaan" en zij kennen slechts één zorg: dat 
de verkeering niet afraakt. Zij houden hun jongen zooveel mogelijk, 
in den letterlijken zin, vast; dit heeft dan ook meer dan een symbo- 
lieke beteckenis. Er zijn soins fijne persoonlijkheden onder; de meesten 
echter zijn holle vaten. Die zijn slordig en onordelijk: de voeringen 
van hare hoeden zijn gescheurd en de bandjes van hare mantels ge
broken. Ze hebben verwaarloosde gebitten en zwarte nagels, hetgeen 
een dwaas effect maakt bij hare statiekleeren.
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Voordat ik nu er toe over kan 
buitenwerk van het clubhuis te 
over een ander bedrijf, dat De 
tot sparen. In het oorsprot 
De werkjongen heeft veel meer zakgeld dan 
standen. Hij doet niets met dit geld c 
bezit. Van de 70000 menschen die per 
laten 57000 niets achter. De jongens bl 
tijd, waarop zij aan trouwen gaan denken, x. 
overhalen, dat zij in het clubhuis geld sparen en 
mogelijk maken. Het gespaarde geld zal 
zijn, maar bestemd blijven voor den man, 
het terugkrijgen, als hij 21 jaar is (of eerder bij een 
Wij lieten fraaie zegels drukken ter waarde van 
stelden in October 1922 de gelegenheid 

Niet een heeft van
ik tot September 1929 6162 zegels

gaan om met een enkel woord het 
gedenken, dien ik nog wat te zeggen 
Arend onderneemt: de aanmoediging 

>nkelijke plan had ik dit denkbeeld geopperd: 
meer zakgeld dan een jongen uit andere 

en geraakt nimmer tot eenig 
• jaar in Nederland overlijden, 
Jij ven op het clubhuis tot den 
:nken. Laat ik dus hen ertoe 

dat hun zoo gemakkelijk 
voor den jongen verloren 
die uit hem groeit: hij kan 

vroeg huwelijk.) 
:gels drukken ter waarde van 10 en 25 cis. en 

om zoo te sparen open.
deze gelegenheid gebruik gemaakt. Wel heb 

van een kwartje en 7763 van een

Zooals ik reeds heb medegedeeld, is er eenige jaren lang des Zon
dagsavonds met animo gedanst; in den laatsten winter is echter de 
liefhebberij daarvoor plotseling afgenomen. Ik heb den indruk, dat 
dit een verschijnsel is, dat in ruimeren kring optreedt; de oorzaak 
daarvan kan ik niet opgeven. Uit de laatste jaren stammen ook po
gingen om de moderne dansen te vervangen door oude dansen, z.g. 
volksdansen; speciaal de socialistische jeugdbeweging maakt er een 
groole propaganda voor, die naar het oordeel van buitenstaanders 
getuigt van levensblijheid of van aanstellerij en uitdaging. Ofschoon 
ik me niet kan voorstellen, dat de boeren der oudheid nu zooveel 
betere menschen zouden zijn geweest dan wij nu, zoo heb ik toch wel 
onzen jongens ook herhaaldelijk aanbevolen om er eens kennis mee 
te maken en hun de gelegenheid daartoe geboden. Tot heden echter 
stuit het bij hen op een opmerkelijk groote aversie.

Telken jare, op den eersten Kerstdag, houdt de club De Arend een 
réunie; hierbij ontbreekt zelden een lid. De bijeenkomst verloopt ta
melijk plechtig — in den eersten tijd was zij bepaald stijf —, onze 
muziek speelt, het koor zingt en ik lees den nieuwjaarsbrief voor, die 
spoedig daarop aan alle jongens die in het clubhuis een kaartje heb
ben gekocht, zal worden rondgezonden. Er nemen omtrent 110 jon
gens en meisjes deel aan dien feestelijken maaltijd. Bij deze gelegen
heden wordt geen wanklank vernomen; zij toonen wat bereikbaar is— 
en dat dit veel is....



155

f

!

I 
f

De Arend is een bovenhuis; ik kan dus de jongens niet in den 
tuin iaten spelen. Van meet af aan hebben wij moeite gedaan om de 
beschikking te krijgen over een eigen terrein in de buurt; we hebben 
echter nooit iets ander bereikt, dan 
uur op den Zondag over een gedeelte 
den Westelijken of Oostclijkcn 
die gelegenheid druk gebruik gemaakt; de lotgevallen 
balvercenigingen echter verschillen zoo weinig van die 
achthonderd volksjongensclubjes van Rotterdam, 
waardigheden hier niet op zal halen. Verder hebben 
kampen ondernomen, reizen, boottochtjes en 
reikten echter nooit de groote massa der jongens; de bijzond 
over deze tochten kan men in vorige berichten van het clubhuis na
lezen. Ik vermeld dit onderwerp hier dan ook slechts pro memorie; 
in het derde deel van dit verslag zal er gelegenheid zijn, om erop 
terug te komen.

Aqvilac Encomivm. Meer dan zeven en een half jaar is De Arend 
nu aan 't werk. Vele honderdtallen van jongens hebben er in dien 
tijd een bezoek gebracht; ieder daarvan heeft op zijne wijze iets

dubbeltje verkocht, maar uitsluitend ten behoeve van bepaalde doel
einden, b.v. voor een zomerkamp, een tocht naar Londen, voetbal
schoenen en dgl. Was er al eens een kleine jongen, die het sparen 
om het sparen wilde beoefenen — al dra verscheen hij met een briefje 
van zijn moeder of hij de centen niet kon terugkrijgen. Een jongen 
spaarde Maandag een dubbeltje, Dinsdag zoowaar nog een en den 
daarop volgenden Woensdag moest hij naar zijn tante, die jarig was 
en hij kon daar niet met lecge handen aankomen. Van de 2300 gld., 
die ik tot heden heb opgehaakl, is geen 25 gulden een saldo tegoed; 
dit zijn dan waarschijnlijk nog vergeten dubbeltjes en kwartjes.

Toch sparen de jongens en de meisjes wel; tegen dat zij gaan 
trouwen hebben ze wel de middelen bij elkaar voor een behoorlijke 
inrichting hunner woning. Maar dit blijft een geheime afdeeling van 
hun leven, waarin zij den buitenstaander, al is hij ook meester van 
een clubhuis, geen blik gunnen. Men merke echter op, dat het ook 
hier weer een bepaald doel geldt. Ik blijf van meening dat iedere 
jongen op zijn 21ste jaar, zonder dat hij zich daartoe iets redelijks 
zou behoeven te hebben ontzegd, over vijfhonderd gulden zou kunnen 
beschikken, indien hij ten minste geregeld werk heeft gehad. Wat 
hem daarbij in den weg staat, is in de eerste plaats bedelende familie. 
Er is hier wel een oplossing denkbaar; het clubhuis echter kan die 
niet ter hand nemen.

hebben wij moeite gedaan 
;en terrein in de buurt; we 
n het gebruik gedurende een paar 

van een sportterrein, voorbij 
uithoek der stad. Inderdaad is van 

van onze voet- 
van de overige 

dat ik de weder- 
wel zomer- 

dgl. AI deze dingen be- 
derheden 

het clubhuis
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opgaan, blinken 
en verzinken 
is het lot van

i gekomen, 
•n dat men 

nu eenmaal:

igens zijn

er in het clubhuis 
. dat vrijwel alles, wat 
, maar dat 
geneigd, < 

doen heeft

meegedragen, 
daar welkom geweest en hebben zich 
menschen, die er arbeiden, is een 
verricht; het strekt der burgerij 
dit werk ir 
of wij hebl

I sought 
it good in life’s familiar face, 
thereon my hopes of good to come.

Prelude, xiij 61—63.

de indruk, dien de geduldige lezer, die tot hier is 
het werk, dat in De Arend voor en na is ondernomen, 

:ft gekregen? Deze: dat er in het clubhuis een groote hoeveelheid 
:rnomen. dat vrijwel alles, wat aangevangen is, ook uit

voerbaar is gebleken, maar dat er niets tot blijvenden bloei is 
Aanvankelijk is men geneigd, om dit hieraan toe te schrijvei 
met jongenswerk te doen heeft en aan de ervaring, dat

van wat het huis te bieden heeft. Al die jonj, 
geweest en hebben zich er welkom gevoeld. Door de 
er arbeiden, is een eerbiedwaardige hoeveelheid werk 

Largerij van deze stad tot een eer, dat zij 
mogelijk heeft gemaakt. Men kan zoo raar niet iets noemen, 

bben het raarder beleefd. Vele groote teleurstellingen heb
ben wij ondervonden, geene zoo groot, dat nog niet een grooter har
telijkheid haar heeft teniet gedaan. We hebben steeds aan den grooten 
weg en in het volle licht gewerkt;
verbergen. Ik denk, dat we 
stuks drukwerk hebben vei 
op het „probleem der rijpere jeugd” hebben 

In al dien tijd heeft het clubhuis niets an< 
bereiden, zuivere, onbaatzuchtige vreugde, i 
De Arend, in de grauwe, hun onvriendelijke 
zouden zijn. Men moge met mij 
matigheid van den gcvolgden s 
van bestaan heeft, acht ik daan 
daar antwoord op gegeven.

groot, dat nog niet 
We hebben steeds 

: er is niets geschied, dat wij moeten 
• in dien tijd wel meer dan vijftigduizend 
•rspreid, die in wijden kring de aandacht 

n gevestigd.
nders gedaan dan vreugde 
aan jongens, die zonder 
stad, daarvan verstoken 

j van oordeel verschillen over de doel- 
weg — de vraag of De Arend recht 

rdoor afgedaan. De werkelijkheid heeft

Maar hiermede is toch de zaak niet opgelost. De stroom van jongens, 
die naar De Arend toevloeit, is nimmer verflauwd; in de eerste zes 
weken van het achtste seizoen hebben zich toch al weer ruim vier
honderd jongens daar laten inschrijven en van de jongeren zijn dit 
weer grootendeels nieuwe. Waarom herhaalt de geschiedenis zich niet, 
gelijk in de eerste vijf, zes jaren gebeurde? Toen vormde zich ieder

Welke is nu 
gevorderd, van 
heeft gekregei 
werk is ondet

is g< 
dijk
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te nemen cene scherpe achter- 
trots al het andere, den meerder- 

:k maakte, in trouwhartigheid. Deze is de 
physieke kracht. Het volkskind van nu is 
paar jaar teru|

tegen de oude opnam 
een nieuwe vaste-club (die ik dan gaande- 

srdc), toen streed men er over wie bij een 
zou krijgen. En thans sta ik tegen-

jaar weer een nieuwe damgroep, die den strijd 
toen ontstond er elk jaar 
weg met de oude amalgameet 
tooneeluitvoering een groote rol 
over een generale lusteloosheid.

Het clubhuis is langzamerhand alweer zoo oud geworden, dat jongere 
broers de plaatsen innemen, waarop vroeger hun groote broers hebben 
gezeten. Maar niet zijn zij verbeterde en vermeerderde edities, doch 
goedkoope herdrukken. Intellectueel zijn zij niet minder, integendeel 
zelfs. Maar zij gebruiken hun verstand om moeite te ontgaan, als 
leepheid, zelfs geniepigheid.

Het goede van den ouden tijd is een fata morgana; de herinnering 
aan de moeilijke uren vervaagt en datgene wat tot stand is gebracht 
doet ons denken, dat het vroeger wel heel goed moet zijn geweest. 
Ik heb nog cens overgelezen, wat ik voor een paar jaar over den 
meerderheidsjongen heb geschreven en mij de beelden weer voor den 
geest gebracht, waarnaar toentertijd dat portret was geteekend. Het 
portret gaf de gelijkenis goed weer; maar het is niet het conterfeitsel 
van den nieuwen jongen van veertien.

Er is in de moderne jeugd waar 
uitgang in die eigenschap, die ons 
heidsjongen zoo sympathiel 
zedelijke openbaring van 
zwakker dan dat van een paar jaar terug.

Toen dit feit voor mij vast stond, ben ik ook over de verklaring 
ervan na gaan denken. Aanvankelijk heb ik gemeend, die te moeten 
zoeken in de verandering in de soort van sigaretten, die men tegen
woordig in ons land rookt. Maar dit is onwaarschijnlijk èn omdat 
die verandering in de jongens zich zoo plotseling heeft voltrokken èn 
omdat de jongens van 16 jaar en daarboven, die zich nieuw aanmelden, 
geheel gelijk zijn aan die van denzelfden leeftijd in vroej

De verklaring ligt echter voor de hand: we beginnen nu ut 
te krijgen, die in de slechte jaren van den oorlog en in 1919 
zijn en die in dien ellendigen tijd in hunne kleuterjaren waren, 
land staat aan den vooravond van een groote inzinking in volkskracht.

Orthopaedisten en tandartsen zullen die het eerst met zekerheid 
leeren onderkennen. Later de leerkrachten van het voortgezet onder
wijs en vcreenigingsiciders. Dan het politieke leven. En het nageslacht 
zal eenmaal op den nu komenden tijd de woorden toepassen, die 
Prof. Fruin over den patriottentijd bezigde: „alles slap".

Ook voor De Arend komt een zware tijd — is hij eigenlijk reeds aan
gebroken. Maar een zaak blijft er, waarover ik mijne verwondering
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niet denken; als het 
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doelloos als 
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worden.

zulke merkwaardige waar
persoonlijke mede- 
die toch in vraag-

verteld hoe De Arend ontstaan
i is. Uit het tweede hoofdstuk 

it in de komende jaren het werk er

niet kan verhelen: dat een plaats, waar 
nemingen te doen zijn als De Arend, nog immer de 
werking moet ontberen van de tallooze menschen, 
stukken als hier zijn vermeld, belang moeten stellen.

') Men zie b.v. een oud plan van een Arend in hel weekblad School en 
van 29 November 1917. benevends de voorbeelden van jongensclubhuizcn, 
hierboven vermeld.

In het eerste hoofdstuk vindt men ' 
is, hoe hij arbeidt en hoe dat gegaan 
blijkt, dat ik van meening ben, dat 
niet gemakkelijker op zal worden.

Het eerste hoofdstuk leert ons, dat De Arend in een diep gevoelde 
behoefte voorziet en dat in een groote stad een instelling als De 
Arend noodzakelijk is en dat zij meer goed tot stand kan brengen, 
dan men allicht ooit had vermoed. Het tweede, dat de zaak met nog 
grooter kracht en geestdrift dient te worden aangepakt.

Naar de jongste onthullingen van den penningmeester, kan De Arend 
nog twee jaren leven. Aan een drastische besparing van kosten laat 
zich niet denken; als het zoover komt, dat een versleten biljartlaken 
niet meer kan worden vervangen of een gebroken ruit niet meer ver
nieuwd, dan is het m.i. veel beter om het clubhuis op te doeken dan 
dat de stad haar jongens laat zien, dat zij hun dit niet kan geven.

Het klinkt wellicht vermetel als ik hier beschrijf hoe De Arend 
eigenlijk wel wezen moest. Maar in de eerste plaats maakt iemand, 
die in de vlakten der werkelijkheid woont, wel graag eens een uit
stapje naar de bergen van Utopia. Vervolgens heb ik in mijn leven 
reeds zooveel werkelijkheid zien worden, dat ik mij vroeger slechts 
heb gedroomd.') En ten slotte: het komt toch zoo. Meent men, dat 
onze samenleving er op den duur genoegen mee zal nemen, dat de 
rijpere jeugd in haar vrijen tijd doelloos ronddoolt? Dit beteckent 
zulk een groot economisch verlies, dat daar een oplossing op moet 
worden gevonden.

Er moet dan zijn een groot gebouw en een open terrein, zooveel 
mogelijk in de buurt daarvan. Zoo groot moet dit terrein zijn, dat 
er plaats op is voor twee ruime speelterreinen en dan nog voor een 
loopbaan en een athletiekveld. Ook moet er een meester-bewaarder 
wonen, die zorgt, dat het steeds gebruikt kan worden. Een speel
terrein, waar men niet op kan, is even doelloos als een kerk, waar 
men niet in kan. Op het terrein dient een servituut gevestigd te zijn, 
dat het in geen duizend jaar bebouwd mag worden. Dan ligt het een-
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maal tusschen straten en nog eens straten, als een monument van het 
gezond verstand der vaderen. Zonder dit servituut valt het toch vroeg 
of laat aan een woningnood ten prooi.

Het gebouw moet groot zijn. Vele menschen meenen, dat er meer 
nuttig effect bereikt zou worden, door een aantal kleine clubhuizen, 
over de gansche stad verspreid. Ik heb dit vroeger ook gedacht en 
we drukken nog steeds, zeer blijmoedig, aan den kop van ons bericht: 
Bericht aangaande de verrichtingen van het eerste clubhuis der ver- 
eeniging Instituut voor de Rijpere Jeugd. Maar de jongens van de 
kleine clubjes zijn ,de massa-jongens niet. En juist onder en voor die 
wil het clubhuis werken. En een groote instelling, geeft den jongens 
een ruggesteun: ze zijn er trotsch op. Vervolgens zal het zeer moeilijk 
blijken om voor kleine instellingen menschen voor leiders te vinden. 
En dan zit er toch ook in dat gedoe in kleine kringetjes iets zwoels; 
maar daaromtrent niet verder.

Ter wille van de orde moet het gebouw nauwe gangen en trappen 
hebben, die niet uitlokken tot krijgertje spelen. In dit gebouw moet 
verder alles geschieden, wat ook nu in De Arend gedaan wordt en 
dat in de praktijk gelouterd is, maar dan met technische verbeterin
gen. Zoo dient b.v. de groote gezelschapszaal vaste banken te heb
ben, de afdeeling voor de groote jongens niet zoo licht toegankelijk 
te zijn voor de jongere en dgl. Maar dit zijn bijzonderheden, die den 
lezer matig zullen interesseeren.

De leider van het werk en zijn gezin en met hen een deel der andere 
menschen, die in De Arend werken, moeten in het huis, of althans 
heel dicht er bij wonen, opdat de leiding zooveel mogelijk een geheel 
vorme. Eenigermate is deze toestand thans reeds wel verwezenlijkt; 
maar de opofferingen, die wij ons daartoe moeten getroosten, zijn te 
groot om het te kunnen volhouden. In het oorspronkelijke plan heb 
ik dit punt reeds vermeld.

En dan heeft De Arend een eigen zaaltje noodig, dat omtrent 300 
plaatsen heeft en een tooneel en wat daarbij hoort. En daarbij een 
Spartaansch ingericht, eigen overdekt zwembad. Deze groote stad 
heeft maar één overdekte zweminrichting, die aan de eischen van onzen 
tijd daarenboven in ’t geheel niet meer voldoet. Maar waar zal de 
volksjongen gedurende 8 van de 12 maanden van het jaar gelegenheid 
vinden om te zwemmen?

Tenslotte dient er in het clubhuis zelf een bescheiden gelegenheid 
te zijn voor tandheelkundige hulp. Als de jongens eraan wennen, dat 
tandverzorging een onderdeel van de opvoeding is, dan zullen hunne 
zonen dit eenmaal als iets gewoons aanvaarden; en als het hunne 
zonen niet zijn, dan toch hunne kleinzonen of althans achterkleinzonen.
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Zooals ik in 
voor zijn doel zecr gunstig gelegen, 
een bovenhuis; als wij het gansche gebc 
open ruimte erbij krijgen is, wat de plaat 
uitvoerbaar.

Men kan zulk een plan van zeer veel verschillende kanten bezien. 
Men kan zeggen, dat er reeds zooveel voor 
daan, dat iemand de lust vergaat, om daar nog 
den anderen kant, dat er geen hulp verlangd 
jongen op grooter ontwikkeling recht heeft en < 
moet zorgen. Of wel kan men vinden, dat een 
wil omvatten, niet gene

Maar men kan ook z 
en dat hun geluk ook ons geluk is 
gelijk me n zich alles ontzeggen zou 
zijn eigen kinderen.

Financiëel is het natuurlijk te doen. Stel eens heel veel: neem aan, 
dat ons morgen iemand een miljoen gulden schenkt, dan is alles over 
een .jaar gereed en werkt het clubhuis de eeuwen door tot heil van 
de jeugd en tot roem van deze stad. Is het honderdduizend gulden, 
dan kan ik nóg op mijn vijf en tachtigsten verjaardag de openingsrede 
stamelen. En indien maar een mensch er een gulden voor over mocht 
hebben, dan duurt het nog slechts 353 jaar en 3 maanden.

Er zijn wel voorbeelden van zulke groote schenkingen; hebben wij 
niet onlangs gelezen, dat iemand — in Amerika — een enorm fortuin 
heeft gegeven om op de scholen „talkies" te vertoonen? Nog dit jaar 
hebben de heeren L. L. Valentine and associates, „broker in boyhood”. 
zooals zij zich noemen, aan een jongensclubhuis in Chicago 350000 
dollars geschonken.

Alleen de gebouwen van de jongensclub in Chic 
gens het laatste jaarboekje van de Boys* Club F< 
waarde van 1101626 dollars geschat, die van 
755978, enz. Men zal hier opmerken, dat de schatting wel wat erg 
nauwkeurig is en voorts, dat dit — nu ja — in Amerika is.

Gaan we daarom wat dichter bij huis. In Londen zijn verscheidene 
clubhuizen, die een eigen zwembad hebben. Gymnastieklokalen heb 
ik gezien, waar de heele Arend in kan staan. Nog in 1928 is in Pleimuyen 
een Arend geopend, die 720000 gulden heeft gekost en die 60000 
gulden per jaar te verteren heeft.

Wat ze in Plyinouth met al dat geld doen, kan’ik niet zeggen; als 
er inderdaad drie maal zooveel mee tot stand gebracht wordt als door 
onzen Arend, dan is dit wel heel veel.

den werkman wordt ge- 
5 aan mee te doen. Aan 

geen hulp verlangd wordt, doch dat iedere 
teling recht heeft en dat dus de staat ervoor 

men vinden, dat een werk, dat alle jongens 
loeg doet voor de jongens van zijn eigen partij, 
zeggen, dat zij alle kinderen v an één volk zijn 

en er een offer voor over hebben, 
ten behoeve der opvoeding van
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Want, als ik aan 't einde van dit lange relaas gekon 
uit het verleden mij voor den geest breng en op me 
en als ik dan de eindclooze stoet van jongens langs n 
met wie ik voor en na in zoo hartclijkc vriendschap verkeerd heb zie, 
dan is het wel vee), dat de Arend tot stand heeft gebracht.

De grondslagen voor Clubhuisarbeid, 
door D. VALKEMA.
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sarbeid moet steunen is het inzicht 
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waar een niet geringe taak, te 
ervaring ten dienste staat en 
worden opgetrokken. Vanaf den p 

De grond waarop de* clubhuis* 
in het wezen van ht 
jongen.

Hoe is de clubhuisjongen? Hij is bijna zonder uitzondering 
jongen of „los”, dat is dus in elk geval zonder vast ambacht en hij 
leert ook geen ambacht. Doch deze karakteristiek van den clubhuis
jongen betreft slechts de buitenkant.

De clubhuisjongen, is slap, rusteloos en ongedurig, lui, brutaal 
en ruw. Hij is in de eerste plaats jongen en dus een mensch in wor
ding en daarom zal ons oordeel over het wezen van den clubhuis
jongen in sterke mate worden beïnvloed door ons oordeel over den 
mensch, dat weer afhangt van de wereldbeschouwing van den op
voeder. Is hij materialist, dan zal ook zijn menschbeschouwing en 
zijn oordeel over den clubhuisjongen op een overeenkomstige wijze 
zijn gekleurd. Hoe beschouwt het materialisme den mensch?

De in de ziel bewust geworden begeerten en de verlangens worden 
al of niet tot daden, die dus van de resultante van de verschillende 
begeerten afhankelijk zijn. De begeerten bepalen de werkzaamheid 
der ziel, het denken, voelen en willen.

Reeds voor 12 jaar werd door Rudolf Steiner in zijn: „ Von Seelen- 
ratseln” een nieuwe menschbeschouwing uitgesproken, die van een 
geestelijke wereldbeschouwing uitgaat en tot een geestelijke wereld
beschouwing voeren kan. De mensch is niet een eenheid, maar een 
drieëenheid, lichaam, geest en ziel. De begeerten van het lichaam en 
de gedachten van den geest worden in de ziel bewust. Zijn zij ge- 

de daad, zijn zij tegengesteld gericht, dan ont-
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staat in de ziel de spanning die wij tweestrijd noemen en die aanhoudt 
tot de sterkste der twee de daad bepaalt. Indien de geest de daad 
bepaalt, noemen wij den mensch vrij. De mensch is niet vrij, de mensch 
kan vrij zijn en is daarin eerst mensch. Ja, hij moet vrij zijn om 
mensch te zijn.

De clubhuisjongens worden tot hun daden gedreven niet door hun 
geest, maar door hun begeerten vooral. Zij laten zich gaan, dat wil 
zeggen, zij doen niet wat zij redelijk vinden, maar wat zij aangenaam 
vinden op een bepaald moment. De geest in de clubhuisjongens is te 
zwak om de begeerten zelfs maar te remmen. Al de eigenschappen 
van den clubhuisjongen, die Dr. van Wijk in zijn bekende artikel 
noemt, zijn uit het ovcrheerschen van de begeerten in de ziel te ver
klaren. Alleen de slapheid van den clubhuisjongen heeft voor een 
deel lichamelijke oorzaken. Zijn voeding en verpleging is vaak slecht, 
niet steeds door de karige verdienste, maar vaak door de slechte 
levenskunst van zijn ouders, die het geld dat binnen komt niet op 
doelmatige wijze besteden. Bij de meerderheid echter is het lichaam 
niet zwak en zijn de begeerten het zeker niet. Wie den clubhuisjongen 
nauwkeurig beschouwt, ziet dat wat slapte genoemd wordt, vooral 
onstandvastigheid, vluchtigheid is. Het doei van zijn arbeid spoort 
den clubhuisjongen niet tot volharden aan en omdat het doel uit den 
geest komt, die elke arbeidsbegcerte zijn vorm moet geven, is die 
slapte ook beter te verklaren uit de zwakte van geest, die niet tot 
krachtig vormende doeleinden komt, dan uit de slapte van het lichaam 
alleen. Mei een zwak lichaam zijn ook de begeerten slap. Zulks is 
echter bij de achterlijke jeugd het geval, die ook in het Clubhuis 
komt, meer dan bij de verwaarloosde jeugd, waartoe de eigenlijke 
clubhuisjongens behooren.

Doch behalve uit het overwegen van de begeerten van het lichaam 
in de ziel, die zich uit als ongedurigheid en slapheid, zijn vele wange
dragingen van den clubhuisjongen te verklaren uit den angst, die in zijn 
ziel heerscht. Wanneer ontstaat echter angst in de ziel? Angst is een 
gevoel, dat niet uit den geest in de ziel ncerdaalt, maar uit het lichaam 
opstijgt. De angst openbaart zich in de gebieden van de ziel waarin 
de mensch niet volbewust is, maar in een droombewustzijn verkeert. 
Dan stijgen beelden op in zijn ziel, onafhankelijk van zijn denken. 
Die beelden wekken de negatieve begeerten, welke naast de andere 
begeerten steeds als wil op den bodem van het bewustzijn op 
loer liggen. Ook in den normalen mensch stijgen vaak angstgevoel* 
op, bcredencerbare en onberedeneerbare. De normale mensch 
ze echter door zijn geest te behcerschen, die de drang 
lichaam omzet in waakzaamheid als het een beredeneerbare
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D?t blijkt ook als wij tot de vraag komen: wat is de oorzaak van 

de eigenaardige zicletoestand cn dus van de eigenaardige gedragingen 
van de clubhuisjongens, die hun tot verwaarloosde jeugd stempelen?

Vanuit de materialistische menschbeschouwing geredeneerd, zeg 
vanuit de dicpte-psychologic, is de oorzaak van de verwaarloozing 
van dc clubhuisjcugd te zoeken in het milieu, en in het milieu alleen. 
Het milieu is slecht en wekt dus in den clubhuisjongen 
gcerten, die door hun voortdurende werkzaamheid tot' h: 
uitgroeien. Wat als goede instincten sluimert in de ziel 
verschrompelt door werkeloosheid en ten slotte blijven alleen dc 
slechte begeerten over die den jong 
hem tot verwaarloosde jeugd makci 
met de ondeugden uit zijn milieu.

Bij deze menschbeschouwing zou eigenlijk het Ciubhuiswerk een 
vrij hopeloos werk zijn. Want wel kunnen gedurende de paar uren, 
die de jongen in het Clubhuis werkt, goede instincten worden ge
wekt en gesterkt, maar straks komen die jongens weer in het kwade 
milieu, waarin ze veel langer verkeeren cn dat dus het goede weer 
ongedaan maakt wat het Clubhuis in de jongens ontwikkelde. Het 
is het pessimisme van de materialistische wereldbeschouwing, dat bij 
allen noodwendig binnen sluipt, 
beschouwing aan hun particulii 
redelijken zin trachten te gev<

Slechts de praktijk, die de 
onweersprekelijk aantoont, zal 
materialistische!) Clubhuiswerker v 
daarmee aan, dat zijn theorie cn 
schouwing, waarop de theorie steunt, niet deugt.

een onberedeneerbare angst het bewustzijn van dc ziel op 
>roblemen richt of door arbeid het gevoel van de angst tracht 
ingen. Bij den clubhuisjongen is het zieleproces van dc angst 
een normaal inensch. Echter hij heeft niet in zijn geest de 

kracht de beredeneerde gevoelens te sublimeeren, de onberedeneerde 
te verdringen cn duS blijft de angst in zijn ziel en veroorzaakt bru
taliteit, steeds ontkennen cn ongedurigheid. Ook hier is dus weer 

van een als karaktereigenschap ver- 
-’.-n geest en lichaam in hun polaire 

geheel zelfstandig va n de sterkte der bc- 
Uitgaande van de materialistische wereld

bomen wij dus tot een ander oordeel over het 
lisjongen, dan uitgaande van een geestelijke 
een menschbeschouwing zooals Rudolf Sleiner



164

de angst
;n te ver-

dat

;ingen van < 
uisjongen

een dief

zagen reeds, 
de typische 

het lichaam moeten wij zoeken, 
van den mensch vindt in de 

weerspiegeling in het economisch leven, de 
van de zwakte van 

oorzaken, armoede <

Door de oorzaak van de verwaarloozing van de clubhuisjeugd uit
sluitend in het milieu te zoeken, blijven wij weer in de verschijnselen 
steken, een typisch kenmerk voor alle beschouwingen die op de mate
rialistische wereld-, mensch- en maatschappijbeschouwing steunen. Wij 
dringen niet door tot de diepere oorzaken die achter de verschijn
selen, dat is achter de materie, verscholen zijn. Wij moeten niet 
alleen en vooral vragen naar de ontwikkeling van den aard der 
begeerten, wat van het milieu afhankelijk is, maar naar de oorzaak 
van de wanverhouding tusschcn de twee factoren die de toestand 
van de ziel bepalen en zoo het gedrag van den mensch, de toestand 
van geest en lichaam. Waardoor is de geest van den clubhuisjongen 
zoo zwak geworden, dat hij de begeerten uit het lichaam niet langer 
de baas kan?

Het te zwakke lichaam kan de oorzaak zijn, doch wij z; 
dat is meer het geval bij de achterlijke jeugd dan bij o 
clubhuisjeugd. Niet in de pool van 
in de pool van den geest. Het lichaam 
maatschappij zijn weerspiegeling in het economisch leven, de geest 
in het geestelijke leven. De oorzaak van de zwakte van het lichaam 
zal zijn te vinden in economische oorzaken, armoede en daardoor 
ondervoeding en verwaarloozing. De oorzaak van de zwakte van den 
geest moet zijn te vinden in het geestelijk deel der maatschappij.

Het overheerschen van de begeerten van het lichaam en 
in de ziel, waaruit zooveel gedragingen van den clubhuisjongen 
klaren zijn, is niet tot den clubhuisjongen alleen beperkt, het 
algemeene kwaal. Dat wijst op een diepere oorzaak. Ik meen 
die gelegen is in de materialistische wereldbeschouwing, welke bij de 
volwassenen en daardoor in de kinderen den geest zwak maakte. 
Ook de clubhuisjongens zijn naar den geest nog kinderen, zelfs de 
ouderen.

Het materialisme gelooft niet in den geest van den mensch als een 
afzonderlijk wezensdeel en het gelooft niet aan een bewusten geest, 
aan God, in de wereld. Godverlaten zette het den modernen mensch 
in de maatschappij, waarin de sterke, onbehcerschte economische 
krachten werkten, die sterker waren dan hij zelf en door niets wer
den tegengehouden in hun onbeheerschtc macht. Dat maakte den 
mensch angstig. Traditie van gezin en kerk en de staketsels door de 
maatschappij opgericht hielden den volwassen mensch nog lang in 
toom. Maar de clubhuisjongen werd veelal opgevoed buiten alle 
kerkgeloof en traditie om. Hel voorbeeld, het autoritaire woord en 
de hulp van zijn opvoeders konden niet zijn geest sterk maken, omdat 

de geest niet sterk was.
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Zooals het oordeel over den clubhuisjongen beïnvloed wordt door 
de wereldbeschouwing van wie zich tot Clubhuisarbcid zet, zoo wordt 

andere factor van den Clubhuisarbeid de opvoeding door de 
menschbeschouwing bepaald. Van materialistische zijde uit zal op- 
voeden zijn het ontwikkelen van de goede instinkten en het laten 
slapen of onderdrukken van de slechte. De ontwikkeling van de be- 

(instinkten), is afhankelijk van het milieu, de materialistische 
:r ~~ om ter onderscheiding dit woord nu maar te gebruiken, 

losophischen zin is gemeend — zal zich dus van het 
milieu bedienen om den clubhuisjongen op te voeden.

Die opvoeder streeft naar een goed milieu, dat goede instinkten 
wekt en tot goede gewoonten leidt, welke de goede instinkten sterkt. 
Onder die instinkten wordt de gemeenschapszin als een gcwenschte 
beschouwd en dus moet deze worden ontwikkeld. Dat tracht de op
voeder te bereiken door de jongens veel samen te brengen en hun 
samen kunst te laten genieten, hun samen feest te laten vieren, kortom, 
over allen te brengen de stemming, die tot de gevoelens van het ge
moed spreekt en de enkelingen voor een moment tot een gemeen
schap samenbindt.

Doch de ervaring leert, 
goed is ontwikkeld, die s 
anderen, niet slechts om 
te arbeiden, niet steeds beter l 
bepaalden arbeid te verrichten, die zij 
en door hen als plicht wordt erkend.

De daad van den mensch en dus het gedrag van den clubhuisjongen, 
die ook een mensch is, vindt zijn drijvende kracht in de begeerten 
van het lichaam, maar zijn vorm en dus het goed of kwaad zijn van 
de daad, in het denken van den geest. Wij moeten als opvoeders 
niet tornen aan de begeerten en b.v. door dwang of wat dan ook 
de begeerten trachten terug te dringen. De begeerten zijn als zoo
danig niet goed of slecht, ze zijn gegeven en hun aanwezigheid kunnen 
wij niet beïnvloeden. Wij kunnen slechts hun richting bepalen en 
trachten hun richting te veranderen als die slecht is, omdat de rich
ting waarin de begeerten van den clubhuisjongen worden gestuwd, 
afhankelijk is van zijn geest, die denkt en wij het denken van den 
clubhuisjongen en dus zijn geest kunnen beïnvloeden. Hoe kunnen wij 
den geest in den clubhuisjongen beïnvloeden?

Wij moeten den clubhuisjongen vóór-denken, dus tot zijn geest 
gaan. Doch wij moeten hem vóór-denken over zaken, die hem werke
lijk interesseeren, dus over de problemen, die zich in zijn eigen leven 
voordoen.

Toen op 
Den Haag 
zijn overjas 
in. Want niet 
hem, maar ook 
briek. In zijn n< 
met daad en 
meester nog
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doch de orde van de 
voeden.

wordt in de groote zaal

i dan ook bij den clubhuisjongen niets, ge
it de jongens die het Clubhuis het meest 

en het zou gauw te veel zijn — dwang

•ord, dat den jongen duidelijk maakte waar de oor- 
ende lag. Toen liet het voorval niet in zijn ziel achter 

vervolg beter op zijn tellen te passen, maar hij 
leesters woord ook bij andere begeerten als het dob- 
icerschen.

iet pijn en 
leven di

uit een enkel woe 
zaak van zijn cllei 
de zucht in het < 
trachtte naar 'smt 
beien, zich te behc------------

Zijn overjas zou hij wel niet gauw weer als pand hebben gezet. 
1 * hij zette geen panden meer, dat is, hij liet het dobbelen. Het 

leert met pijn en verdriet, doch de meester moet den jongen 
van het leven duidelijk maken, dat is, hij moet hem vóór- 

, zoodat de jongen door nadenken zelf de les vindt die het 
tem opgaf.

Een mensch leert door doen vooral en dus moeten wij ook in het 
Clubhuis de jongens leeren door doen. Zij doen echter hun daden 
slecht. Moeten wij hun dat verbieden? Er zijn veel staketsels in de 
maatschappij, die op straat den clubhuisjongen binnen de perken 
houden. Doch die houden hem niet steeds binnen de perken als de 
begeerte lokt. Hij denkt altijd dat hij slimmer is dan de politie en Ov- 
praktijk van het leven bewijst hem dat.

Doch niet alleen dat al die staketsels onvoldoende zijn, zij prik
kelen tot kwaad doen, door de mogelijkheid te scheppen tot avonturen 
en wat is in den clubhuisjongen een sterker begeerte dan de zucht 
naar het avontuur.

Door dwang bereiken wij 
zwegen nog van het feit, dat 
noodig hebben, bij te veel — 
weg zouden blijven.

De clubhuisjongens moeten in vrijheid wumc 
zelf beheerschen van hun begeerten door 1 
in het Clubhuis is geen onbeperkte vrijhe,u. » 
den enkelen mensch het doen van wat hij met - 
geest redelijk acht en de vrijheid in het Clubhui 
jongens, mogen doen wat de meester redelijk 
tracht, telkens weer, de jongens duidelijk te 
hen eischt, redelijk is. Indien in het Clubhui 
gesteld, zou er eindelijk een orde ontstaan, 
straat en die is niet geschikt om er in op te

Doch niet slechts door en in het leven 
van het Clubhuis de jongen opgevoed.

Wij moeten hun overtollige levensdrang niet teruf 
dringen, wat on:s toch niet zal lukken, maar wij moei 
er toe te brengen dat zij die zelf in goede banen I 
stellen wij in het Clubhuis de gelcgenheid open voor 
waarvan wij verwachten dat de jongens haar prettig z 
In de keuze er van laten wij hen geheel vrij. De eisch 
mogelijke vrijheid geldt daarbij ook voor de 
moet leeren op de krachten van zijn eigen 
dus moet hij in al de vakken van kunst c 
zelfstandig, dat is van uit zijn geest, iets

Ons doel gaat uit naar den mensch in
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derde ele-

. Deze tak van de mensstudie 
betrekkelik jong; en dus ook 

■ in ’t bestaan van ’n eigen 
:it, en eigen gecstclike behoef- 
deze leeftijd. Van deze men- 

lie voert tot jeugdorganiczatie. 
an ’n schels gegeven; waarbij 
aandacht gevestigd wordt op 

lat na de wereldoorlog ’t stre- 
- „zelfbeschikking" zich snel en 
ontwikkelde.

__ komt daarna terug op ’t pro
pagandistes element in de jeugdzorg 
van elke partij. Mij meent dit niet „on- 
voorwaardelik te kunnen veroordeelen." 
Wel vindt hij ’t .erger dan zot." om 
de jeugd .te willen fatsoeneeren en

Tn de November- en Descmber-aflevc- 
ringen van .de Socialistische Gids", 

behandelt de heer A. H. Gerhard 
jciu/ilbewgiiii/,  jcuif^orifani.uilie. Schr. 

begint met te konstateren. dat de voor
spelde belangstelling van de 20e eeuw in 
de opvoeding van ’t kind, zich meer 
verplaatst heeft naar die van de rijpere 
jeugd, die de schr. „een maatschappe
lijk en beangstigend gecompliceerd pro
bleem" noemt. Allereerst wordt in grote 
trekken geschetst, hoe dit tot ’n pro
bleem is geworden, en hoe ’t zich in 
de loop der jaren heeft voorgedaan. 
Eeuwen lang beperkte de .opzettelijke 
opvoeding" zich tol ’t jonge kind; ter
wijl dan verder de rijpere jeugd oplei
ding vond in huis en in werkplaats. 
Door de veranderde produksiewijze ver
anderde ook de poziclic van de jeugdige 
persoon in de maatschappij. .Hij werd 
een inlegreerend deel van de arbeids
markt, werd reeds vroeg een echt loon- 
prolelariër, hield in de meest volstrekte 
zin van het woord op een kind te zijn, 
zonder dat hij eenige andere maatschap
pelijke belangstelling wekte, dan die van 
een bruikbaar en tevens goedkoop in
strument in de kapitalistische productie." 
Men ging zich met deze jeugd pas bezig
houden. toen zich verschijnselen voor
deden die erop wezen, dal ze ’n gevaar 
voor de maatschappelike orde ging wor
den: klachten over baldadigheid en kri- 
minalileit namen toe; en ’t begin van de 
sosialc jeugdzorg is dan ook geweest, 
’t beramen van maatregelen om die tegen 
te gaan. In dit verband wordt gewezen 
op de houding van de school, ten op
zichte van dit vraagstuk. Op verschil
lende algemene vergaderingen van ’t Ned. 
Ond. Genootschap kwam de zaak aan 
de orde, ’t Resultaat was in ’t algemeen, 
dat men inzag dat hier voor de school 
’n laak lag; maar dal men zich daar
toe niet opgewassen voelde. Ook juristen 
hielden zich met de zaak bezig. En de 
algemene indruk is, dat de maatschappij 
de noodzakelikheid voelde, zich tegen 
de jeugdverwildering te beschermen; 
waarbij echter levens ’t inzicht kwam, 
dat ’t gemeenschapsbelang .niet de on-

schadelijkmaking. doch de redding van 
den jongen misdadiger vorderde."

Hiermee was ’t tot ’n pedagogies pro
bleem geworden. Alle volgende bemoei
ingen met ’t vraagstuk van de rijpende 
jeugd voerden tot ’n versterking van 
’t besef aangaande ’t nauwe verband 
tussen sosiaal-ekonomiesc toestanden en 
de verwilderende jeugd — wat nood- 
zakelik voeren moest tot jeugdzorg.

Maar behalve ’t behoeden van * 
jeugd voor verkeerde dingen, was < 
nodig ze op te voeden .tot wat men 
goed en gelukkig voor hen acht". De 
schr. wijst hier met nadruk op de „ver- 
derfclike" mening, dat wie ’t kind heeft, 
ook de toekomst heeft. Zeker oefenen 
gezin en school invloed uil op ’t kind : 
maar voor z’n latere levenshouding zijn 
de ervaringen van ’t arbeidsleven van 
de rijpere jeugd waarschijnlik van gro
ter betekenis. Gewezen wordt nu op de 
protestantse, de roomse, en de sosialis- 
tiesc bemoeiingen met de rijpere jeugd. 
Bij alle drie is de tendenz vrijwel ge
lijk : „de jeugd krijgt een actieve laak, 
doch onder de leiding der partij of rich
ting. en is dus eigenlijk een object van 
propaganda." Dit voert tot de jeugd
beweging.

Dan komt de schr. tot 
ment in dit vraagstuk: t.s 
schappelike konkluzie. dat de r 
jeugd psychologies ’n zelfstandig 
perk in de ontwikkeling van de n 
betekent. Deze lak van de mensst 
is noch betrekkelik jong; en dus 
’t inzicht in ’t beslaan van ’n - 
mentaliteit 
ten van < 
thliteit, die 

noch de . 
’t feil, d.’ 

krachtig i 
Schr. 1
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opzicht lot ecnig 
onverschillig 
of wel poli- 

„in strijd 
,-ikkcling” ; 

„een onrecht 
: op naluur- 
Daar staat 

’n rcdclikc bazis

ng” en deze 
rking" op ’t 
er die, uit 

„ouwerwets" te 
«te vervallen van 

elke leiding uit 
. jeugd zelf Irou- 

tegen elk opge- 
*«-*even. En 
.et probleem 
n voelt jonge 
• .z. op zoo- 
en houding 

lefenen, dat zij 
ocschikking op* 
van zijn eigen 

wijsgeerig terrein, 
richting uil vrije

schr. dal ’l er in de eerste plaats om 
gaat, hoe de mensen tegenover zichzcli 
en anderen en pas in de iwede 
plaats, wat ze van natuur en maat
schappij Jeuken. In de laatste 25 jaren 
is wel heel duidelik gebleken dat grote 
kennis „even goed een ontzettende ramp 
als een zegen kan zijn.” 'l Wordt, zoals 
in dit tijdperk, tot ‘n ramp, als -hel 
besef der absolute noodzakelijkheid, dat 
allen met. voor en door elkaar moeten 
leven en werken om ons geslacht op 
een hoogcr peil van welstand en geluk 
te brengen, wat alles tezamen de eenig 
denkbare basis voor een waarachtig 
sociale samenleving is, nog altijd in he
vige mate onderdrukt, tegengewerkt, 
zelfs vergiftigd wordt door het wan
trouwen tusschen groepen, klassen, gc- 
hcele volkeren."

En verbetering 
„als de u*i7 tot b< 
wegen sterk genoe 
Geschetst worden 
faktoren, die bij ’i 
betering, nr 
zijn — was 
men van J 
gezindht 
noch ge' . 
giese fout 
’n kleine 
macht in

hoe, op grond van deze « 
de houding tegenover de 
sosialistiese jeugd moet zijn, 
eisen wordt dan ’t optrede 
A.J.C. getoetst — 'n toetsing, 
de pedagogiese en psychologics 
” uit spreekt, 

’ allee

dresscercn in geestelijk 
bepaald soort partijganger, 
van welke confcssioneele 
tiekc kleur." Dit immers is 
met elk recht van vrije ontwi 
anders gezegd: men begaat „i 
tegen hel kind in zijn recht 
lijken, geestelijken groc 
echter tegenover dat ’t 
is van alle pedagogie, als men als oudere 

i invloed tracht aantewenden „dat 
jonge mensch wordt, gelijk men goed 
ht.” Buitengewoon moeilik nu is ’l. 
i de juiste grens te trekken tussen ’n 
w irloofdc „geesteskneding" en deze 

„zegenrijk-geoordeelde inwerking" op ’l 
jeugdig gemoed. Ook zijn er die. uit 
vrees om in deze te 
schijnen, tol ’l uiterst 
voor de jeugd vrijwel 
den boze te achten. De jeugd - 
wens komt in verzet tcB~.. — 
drongen propagandisties stres 
hierin nu ziet de schr. „bel ( 
voor ieder, die zich geroepen vo 
menschen te „leiden”, d.w.z. 
danige wijze door woord 
invloed op hen uit te oei' 
langs den weg van zelfbc 
groeien tot volwassenen v 
richting op politiek of vvi:- 
dal zij derhalve deze r._. 
Overtuiging kiezen.”

In verband met ’t verschillend peil 
van de intcllektuele aanleg, openbaart 
zich de neiging lol „zelfbeschikking" 
onder ’l tegenwoordig jonge geslacht op 
de meest uiteenlopende wijzen. Vandaar 
dat men bedrogen zou uitkomen als men 
meende, dat voor allen de „leiding" 
ongeveer gelijk zou moeten zijn. In ’l 
algemeen kan echter wel worden vast
gesteld, dat de nieuwe mentaliteit van 
de jeugd van ’n „beschermend streven” 
niets moet hebben; de jeugd wil op 
eigen benen staan, en stoort zich daarbij 
niet aan eventuele tegenwerking van 
ouderen.

Schr. herinnert dan aan de „Stellin
gen” van de Centrale Jeugdraad, en 
citeert als kern daarvan de Ze stelling, 
waarvan wel deze de hoofdstrekking is, 
dat de vorming van de mens moet gaan 
in de richting van 'n karakter met ge- 
meenschapsiedealen, en niet in die van 
’n partijganger. Inderdaad meent ook

c zij noch even geciteerd, wat 
1c hoofdzaak is bij de jeugd- 
: „dat hel voor de ontwikke- 
nnn neslacht van het hoogste

* :ugd wordt gevormd 
. ocialislische gezind- 

'Jeest geoefend is in zelf- 
■ uvclcii, steunende op nauw- 
goed weten, instede van af
worden lol een geestelijk 

srd massa-product."

; kan slechts komen 
iel vinden der goede 

>eg en algemeen wordt.” 
en nu de verschillende 
j ’n werken naar ver

mar omvorming van invloed 
lardoor ’l lot heerschappij ko- 

in „de waarachtige socialistische 
leid” zelfs noch onzeker is. Na 
•weten te hebben op de psycholo- 

van hun die menen, dat als maar 
vastberaden minderheid de 

handen zou krijgen, 't daartoe 
kunnen komen, gaat de schr. na 

van deze aanwijzingen, 
inover de opgrociende 

.... - ::n_ Aan deze 
i optreden van de 
’n toetsing, die om 

„ „ psychologiese geest
die er uit spreekt, van algemener be
tekenis is dan alleen maar voor die 
A.J.C. zelf. Dit gedeelte samenvatten 
gaal bezwaarlik.

Tenslotte zij noch 
voor schr. d< 
opvoeding: 
ling van ons geslavu 
belang is. dal zijn jeu 
tot karakters van soc 
heid en wier geesi 
standig oordcelen, 
keurig en i 
gericht Ie 
gemodelleei
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ontwikkeling beo< 
lements zich in < 
werk bezig 
Educationai 
belangrijk daarbij is de 

ippelijke zitkamer o< 
onderwt

') Zie Volksontwikkeling October 1929 -De eerste Internationale Conferentie 
over „Ad uil Educalion" te Cambridge (22—29 Aug.)" door L. Simons.

’oen wij gedrieën in Augustus 1929, de Heer
M. van Dugteren en de schrijfster van deze indrukken, voorzitter, 

Penningmcestcrcsse en Secretaresse van de Nederl. Groep van den 
Wereldbond voor Ontwikkeling aan Volwassenen, de internationale 
samenkomst van dezen bond in Cambridge') bijwoonden, en daar 
vele en lange theoretische vertoogen te hooren kregen — waaronder 
heel belangrijke; men raadplege het artikel van den Heer Simons — 
werd bij mij het verlangen sterker, eens wat van de praktijk op dit 
gebied in Engeland te gaan zien. Mijn belangstelling werd vooral 
gewekt voor de „Educationai Settlements” en in het bijzonder de 
„Residential Educationai Settlements".

Wat verstaat men daaronder?
Er zijn in Engeland, aangesloten bij de Educationai Settlements 

Association, 12 z.g.n. Educationai Settlements, die geen internaten 
zijn, en 5 internaten. Zij onderscheiden zich van de Settlements, die 
niet het woord educationai bij hun naam dragen, maar „social" heeten 

die voortgekomen zijn uit de Toynbee-beweging, hierdoor, dat zij 
>ogen (in den ruimsten zin) terwijl de Toynbee-Sett- 
de laatste jaren bijna uitsluitend met ontspannings- 

houden. Deze gelegenheid tot ontwikkeling wordt in de 
Settlements hoofdzakelijk geboden in cursussen, maar 

'_'j Je gelegenheid tot samenwerken in een gemeen
schappelijke zitkamer of in de bibliotheek, het te zamen behandelen 
van onderwerpen in discussiegroepen, het tezamen aanzitten aan maal
tijden. De stichters zijn uitgegaan van de gedachte, dat de sfeer van 
het milieu van grooten invloed is. Dat het ideaal van sfeer scheppen 
het best bereikt wordt in de internaten, waar de arbeiders een jaar 
wonen om zich aan studie te wijden, ligt voor de hand.

Studie-internaten voor Arbeiders in Engeland. 
Indrukken van een veertiendaagsch bezoek, 

door JENNY M. KRAFT.
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sche tournee, 
!gc ook Ruskin-college

, moet, zelfs al staan 
gevaren eraan ver- 
o beschouwen. De 

en den moed

herkomst der „stu- 
een geheel afzonderlijke

jaar opg< 
waarvoor hij i

Wie voor deze grondgedachte sympathie voelt, : 
zijn oogen wijd open voor de bezwaren en de g‘ 
bonden, dit internaatleven wel als een eldorado 
arbeider, die het geluk heeft een beurs te veroveren 
heeft zich uit zijn betrekking, soms tijdelijk, meestal voor goed, los 
te maken, wordt hier een jaar opgenomen in een sfeer van werken 
en gezelligen omgang, waarvoor hij zelf mede verantwoordelijk wordt 
gesteld.

Men vraagt onmiddellijk: hoe moet deze man of deze vrouw zich 
later weer schikken in het leven van den arbeider? Ongetwijfeld 
ligt hier een groot gevaar, maar ik meen dat de Engelsche mentaliteit 
dit minder klemmend maakt dan de Hollandsche misschien zou doen. 
Maar daarover later.

Toen de Nederl. Groep van den Wereldbond voor Ontw. van Vol
wassenen, met medewerking van de Utr. Volksuniversiteit, mij in de 
gelegenheid wilde stellen een en ander van dit werk te gaan zien, 
wendde ik mij tot den Heer Fleming, voorzitter van de Educ. Settle- 
ment Association in Londen; deze maakte voor mij een programma op 
van een veertiendaagsche tournee, waarin hij naast Hillcroft-, Wood- 
brooke-, Fircroft-collegc ook Ruskin-college opnam. Het laatste schijnt 
niet bij de Association aangesloten te zijn, hoewel het de oudste 
rechten zou hebben, daar het reeds in 1899 werd gesticht.

„You have covered a considerable piece of ground," merkte mrs. 
Fleming op, toen ik op den terugweg in Londen verslag kwam uit
brengen van mijn bevindingen, en door de vriendelijke gastvrijheid van 
het echtpaar Fleming nog even nader kennis maakte met een non- 
residential Settlement, Mary ^Vard, waarvan de Heer Fleming in
wonend directeur is, en zijn vrouw ijverig medewerkster. En inderdaad 
had ik heel wat indrukken opgedaan op mijn zwerftocht van twee . 
weken. Daarvan wil ik in het volgende een en ander vastlcggen: men 
moet dus geen volledige behandeling van het onderwerp of critische 
beschouwingen over den opzet van dit onderwijs verwachten; slechts 
eenige tnededeelingen over de praktijk daarvan, ik laat enkele op
merkingen vooraf gaan omtrent de kenmerken, die al de bezochte 
instellingen gemeen hebben, en vertel daarna eenige bijzonderheden 
over ieder afzonderlijk.

Allereerst dan iets over de maatschappelijke 
dents." ’) In dit opzicht neemt Woodbrooke 
plaats in.

Terwijl in de drie andere hoofdzakelijk handarbeiders wonen, be-

Hier wil ik hel Eng. woord blijven gebruiken, omdat hel begrip niet goed 
een Hollandech kan worden weergegeven.
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staat het hoofdbestanddeel in Woodbrooke uit buitenlandsche jonge 
meisjes, die na hun middelbare schooljaren voor verdere ontwikke
ling eenige maanden of langer daar verblijven. Er waren eenige 
„workers” tusschen van allerlei kleur en nationaliteit, maar de sfeer 
werd aangegeven door de anderen. Het spreekt vanzelf dat de samen
stelling der 'Woodbrooker Students gedurende de eene „term” sterk 
verschilt van de andere, maar in de dagen van November 1929 was 
het element der arbeidende klasse verre in de minderheid. Boven
dien draagt hier het geheel veel meer dan bij de andere een uitge
sproken godsdienstig — en wel Quakersch — karakter.

Wanneer ik zeg, dat de students in Hillcroft, Fircroft en Ruskin 
voornamelijk uit de arbeidersstand voortkomen, kan dit voor het 
Vrouwencollege Hillcroft niet zoo sterk gelden als voor de andere twee.

In 1928 waren onder de 18 students, die een jaar in het college 
woonden, drie klerken, twee typisten, drie arbeidsters uit de Cad- 
bury-chocoladefabriek bij Birmingham, drie uit een katoenspinnerij, 
één kleermaakster, één, die het huishouden bij een oom had waar
genomen en daarnaast werk op de boerderij had gedaan, één was 
hoofd van een tehuis van de Young Women's Christian Association 
geweest, één winkeljuffrouw in een lakenhandel, terwijl bij twee van 
de weefsters en één der arbeidsters in de chocoladefabriek vermeld 
werd, dat zij bovendien klerkenwerk deden.

In het jaar 1929 telde Hillcroft 25 students, waaronder 7 kantoor
bedienden, (hetzij stenotypisten, gewoon klerk of boekhoudsters), 5 
winkelbedienden, 3 hulp in de huishouding of dienstbode, 1 bedien- 
in de Lyon’s Lunchrooms in Londen, 3 telefonisten, 1 boerin, 1 ver
pleegster, 1 afdeelingschef uit de Mac Intosh Toffeefabrick in Halifax, 
3 arbeidsters uit de Cadbury chocolade-.fabrieken in Bournville bij 
Birmingham.

In het „College for Working Men", Fircroft Birmingham, waren 
in 1928 20 students voor het geheele jaar, die zich over de volgende 
beroepen verdeelden: 7 mijnwerkers, 5 klerken, 2 uit het drukkers
vak, 1 pottenbakker, 1 agent van een verzekeringsmaatschappij, 1 
loodgieter, 1 beambte in een postkantoor, 1 matroos en 1 mecanicien.

In 1929 waren er 22 students, die vóór zij in Fircroft kwamen in 
iepen werkzaam waren: 7 mijnwerkers (de meeste uit 
dbewerker, 1 mecanicien in de Rowntree chocolade- 

machinist in een kolenmijn, 5 klerken (waaronder een 
wagenmaker, 1 bediende uit een coöpe- 

~ ' wagenbestuurder,
ury chocolade-fabriek.
Ruskin staan mij niet ten dienste.

de volgende bero< 
Wales), 1 metaal 
fabriek, 1 machinist in een 
Zwitscrsch bankbeambte), 1 
raticwinkel, 1 kastenmaker, 1 boer (een Deen), 1 w 
1 slager en 1 arbeider uit de Cadbury chocolade-fal

Gegevens omtrent de students van
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maar het zijn in hoofdzaak handarbeiders, daar deelnemers in Ruskin 
voornamelijk uit de arbeiders-vakvereenigingen voortkomen.

Het doel van Hillcroft, Fircroft en Ruskin mag wel ongeveer het
zelfde worden genoemd. Ik hoorde het in alle drie internaten door 
de „Wardens” uitspreken: wij willen niet arbeiders een jaar van zelf
ontwikkeling geven als middel om tot een betere maatschappelijke 
positie te geraken, maar „to be better citizens". Hoewel ook andere 
invloeden aan te wijzen zijn (b.v. die van Bischop Grundtvig, den 
stichter der Decnsche Volkshoogescholen, vooral in Fircroft) is de 
grondslag de liefde en vereering voor het college-leven, zooals die door 
de eeuwen heen aan de Universiteiten van Oxford en Cambridge 
heeft bestaan. De gehechtheid aan traditie is bij den Engelschman 
misschien sterker dan elk ander gevoel; en het is deze eigenschap die 
ze de moderne internaten, wat den vorm van samenleven betreft, en 
de indccling van den tijd, geheel heeft doen inrichten naar de oude 
voorbeelden, dikwijls ten koste van practischer oplossingen, die men 
zeker we) bedacht zal hebben en overwogen. Zoo heeft het internaatsjaar 
slechts 36 werkweken, aanvangend in de eerste week van October 
en eindigend in het begin van Juli met een onderbreking van 3 weken 
voor kerstvacantie en 1 week in April. Het werkjaar, dat dus eigen
lijk maar 9 maanden omvat, is verdeeld in drie termijnen elk van 12 
weken, de z.g.n. „terms", die in het leven van iedcrcn Engelschen 
student zooveel beteekenis hebben, omdat, meer dan bij ons, de perioden 
tusschen twee vacanties, elk op zichzelf een afgerond geheel vormen. 
Het gevolg van deze indeeling voor de internaten is echter, dat de 
students in de lange kerstvacantie en in Ruskin, waar men twee jaar 
blijft, ook in de periode tusschen begin Juli en begin October, een 
goed heenkomen moeten zoeken. In de zomermaanden worden de ge
bouwen verhuurd aan congressen en summerschools en ook in de 
kerstvacantie is overblijven uitgesloten. Dikwijls zijn de ouderlijke 
of eigen huizen — want in Ruskin waren veel getrouwden — te ver 
weg, de reis te duur en men zoekt een baantje in de buurt. Alles 
wordt dan aangegrepen, de mannen zoeken los werk dikwijls in een 
heel ander bedrijf dan hun'vak is, de vrouwen — die op Hillcroft bij 
alle huishoudelijk werk moeten helpen — verhuren zich vaak als 
tijdelijk dienstbode.

Hersenwerk is voor den student niet ongewoon. Niet iedereen namelijk 
komt in aanmerking om te worden toegelaten; men moet een zekere 
oefening in geestelijken arbeid, in studeeren achter den rug hebben, 
door avondlessen, meestal op cursussen van de Workers' Educational 
Association, de stichting van Dr. Albert Mansbridge, veroverd, om 
voor een beurs in aanmerking te komen.
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der volgende onderwerpen: 
dezen tijd;

en tegen gelijk loon

jen aan de vrijheid van 
geschreven woord ? Zoo ja, welke zoudt ge

een kort opstel over een
een opmerkelijke figuur van 

mijn geliefde boeken;

Voor het verkrijgen van een Ruskin-beurs is een toelatingsexamen 
vereischt. Fircroft- en Hillcroft-beurzen worden verleend op enkele 
aanbeveling en na een persoonlijk onderhoud met den Warden, waarbij 
men blijken moet geven, dat men met vrucht avondlessen heeft gevolgd; 
ook moet dan een lectuurlijst worden ovcrgelegd. Niet zelden gebeurt 
het in Hillcroft dat de Directrice, Miss Street, een candidate voor 
één of twee jaren wegzendt met den raad om zich eerst elders beter 
te ontwikkelen, daar zij onvoldoende voorbereid is voor de gevergde 
geestelijke inspanning.

In Ruskin was ik in de gelegenheid kennis te nemen van de eischen, 
die voor sommige beurzen werden gesteld. Er is hier plaats voor -10 
students; dat beteekent, dat evenveel beurzen beschikbaar zijn. Ruskin 
zelf stelt er twee per jaar beschikbaar, een voor vrouwen en een voor 
mijnwerkers. Verder worden beurzen verleend door: vakvereenigingen 
als: the Iron and Steel Trades Federation, Trades Union Congress 
General Council, The Working Mcn's club and Institute Union, Ltd., 
door Counfy Councils, (provinciale besturen), door fabrieken, die em
ployés een jaar naar Ruskin sturen, Bournville Works Men’s and Wo- 
men's Councils, de chocoladefabriek bij Birmingham der Cadbury 
familie met haar bijna 10.000 werklieden, The Cassel Educational 
Trust, enz. enz.

Dit jaar waren er voor de Ruskinbeurs voor vrouwen zestig candi- 
daten geweest. Het examen werd uitsluitend schriftelijk afgenomen 
en duurde drie uur. In dezen tijd moest men drie opstellen maken. 
Van de opgegeven vijf onderwerpen was het laatste verplicht; uit de 
overige vier kon men twee kiezen. Zij luidden als volgt:

1. Schrijf een verkiezingsrede, waarmee gij de kiezers poogt te 
winnen.

2. Welke argumenten kunt ge aanvoeren vóór 
voor gelijken arbeid?

3. Hoe zoudt ge het probleem van de werkeloosheid kunnen be
handelen ?

-1. Is het gewenscht, beperkingen op te leggc 
het gesproken en 
willen voorstellen

5. Maak een kort
a. schets
b. een van
c. mijn eerste film;
d. een tuinstad.
Zooals men ziet, staan sociale en 

den voorgrond.
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een beeld geeft 
kampen hebben, om zich

j

verworven, was 23 jaar. 
gegeven, de beide vorige 
in haar de baas geweest, 

ir kamer 
over haar 
omdat het 

werkers te 
noodig is.

Het meisje, dat dit jaar de beurs had ' 
Driemaal had zij zich voor het examen opg< 
keeren was een ander van de vele candidateii 
Gedurende mijn verblijf in Ruskin College bood zij mij haat 
aan als ik wilde werken en vertelde zij mij een en ander 

geven, 
deze

als ik wilde werken 
zelf. Ik kan niet nalaten iets daarvan hier weer te 

de moeilijkheden, waarmede 
toont hoeveel energie er voor 

los te worstelen uit benauwende omstandigheden.
Zij was steno-typiste geweest in Londen, waar zij goed betaald 

werd. Behalve wat zij verdiende in haar vaste betrekking, had zij 
nog inkomsten van extra werk daarbuiten. Zij moest dus wel een 
ijzersterk zenuwgestel hebben. Haar vader was overleden en sinds 
eenige jaren had zij de zorg voor de moeder en negen jongere broer
tjes en zusjes. Enkelen der oudsten verdienden iets, de anderen waren 
nog geheel afhankelijk. Met volkomen rustige slem verzekerde zij mij, 
dat zij, door wat ze had overgespaard en door eenige hulp daarbuiten, 
het gezin twee jaar lang, de tijd van haar verblijf in Ruskin, kon 
onderhouden. Maar — en toen betrok haar gezicht —• na de twee
jarige studie in Ruskin, zou zij in staat zijn hel Universiteitsdiploma 
voor Economie en Politieke Geschiedenis te halen, dat haar toegang 
zou verschaften tot de colleges in economie en daarna tot de uni
versitaire examens in dit vak van studie. Zou zij daarvan gebruik 
kunnen maken? De mogelijkheid bestond natuurlijk, dat zij dan weer 
een beurs zou kunnen verwerven; vooral met de studie van Ruskin 
achter zich zouden de kansen daarop heel goed zijn; maar wat moest 
zij dan met haar familie aanvangen? Zij hoopte, dat een van de 
anderen thuis dan een groot stuk van de zorg zou kunnen overne
men, maar de kleinen zouden dan ook steeds meer gaan kosten. Het 
was mij onmogelijk iets te zeggen, waardoor ik haar geloof in de 
toekomst zou kunnen versterken. Maar dat verwachtte zij blijkbaar 
ook niet. Zij vertelde haar geschiedenis niet om steun te vinden; 
maar alleen om mij op mijn onderzoekingstocht door de colleges en 
in mijn weetgierigheid ter wille te zijn. Met een kort schouderschokje 
besloot zij: „well I am here now, so that’s all right."

De internaten, die hun inkomsten hoofdzakelijk betrekken uit dona
ties, contributies, beurzen, staats- en plaatselijke subsidies, dragen 
niet het stempel van een bepaalde politieke richting. Uiteraard be- 
hooren de meeste students — en ook docenten — tot de Labour- 
partij. In Engeland zijn de politieke grenzen echter niet zoo scherp 
getrokken als bij ons. Dit blijkt o.a. al hier uit, dat een Engelschman, 
wanneer hij bij de verkiezingen eenmaal partij gekozen heeft, zich niet
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geroepen voelt, die partij zijn heele verder leven trouw aan te hangen. 
Hoe dikwijls is het niet gebeurd, dat een Liberaal naar de Labour 
Partij overliep, wanneer hij in deze meer steun dacht te vinden voor 
zijn denkbeelden.

Evenzeer valt het een Nederlander op, dat in deze arbeiders-internaten, 
hoewel men niet kan zeggen dat er, wat wij zouden noemen, een 
godsdienstige sfeer bestaat, toch de godsdienstige gebruiken in acht 
genomen worden. Ook dat is typisch Engelsch. Ieder „college” in 
Oxford en Cambridge heeft een eigen „chapel” met een eigen predi
kant. Godsdienstoefeningen zijn een vanzelf sprekend onderdeel van

het dagprogramma van een Engelschman, zij het vaak beperkt tot het 
bidden aan tafel. In Hillcroft was het gewoonte vóór iederen maaltijd 
eenige seconden zwijgend te staan voor men neerzat, terwijl de Di
rectrice een kort gebed uitsprak. Onmiddellijk na het ontbijt werd 
een korte godsdienstoefening gehouden, die niet verplicht was. Dit 
was van de studenten zelf uitgegaan op initiatief van een lid van de 
Young Womcn's Christian Association. Er werd gezamenlijk een hymne 
gezongen en iederen morgen sprak een der studenten of docenten een 
kort woord of las een gedicht voor (b.v. van Walt Whitman) of een 
stuk uit een essay van Emerson of een bladzijde uit een kerkelijk 
wijdingsboek. De vijf ochtenden waarin ik dezen dienst, die 20 minuten
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> experiment voor 
iden, op ir 
: meende.

;ing Wo- 
de weel- 

Londcn, met den trein ongeveer
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; genoemd Rcsidential College for Workini 
mdhuis met prachtigcn tuin in Surbiton, óc

een breede oprijlaan de voor- 
i door een meisje in blauwe werk- 

>eger had het College 
«heden.

Hillcroft te schrijven, stap ik van de 
af en ga een en ander van elk college 

tiende punten, als de wijze van bestuur, 
der leerstof komen dan vanzelf

duurde, heb bijgewoond, werd vier maal gemeenschappelijk 
waarbij ongeveer dc helft van de aanwezigen op den gronc 
Ongeveer drievierde van de studenten was gemiddeld aai 
docenten gewoonlijk allen.

En nu ik begonnen ben over 
meer algemeene mededeelingen 
afzonderlijk vertellen. Verschill 
de financieele basis, de behandeling 
ter sprake.

Hillcroft, volledig 
men, is een groot lai 
derige voorstad ten Zuid-Westen i 
een half uur van Euston Station.

Toen ik door een groot hek langs < 
deur bereikt had, werd ik opengedaan 
japon, die een der stewards bleek te zijn. Vro< 
drie dienstboden, maar dat gaf allerlei moeilijkheden. De Directrice 
wilde, dat alles op voet van gelijkheid zou worden ingericht, de meisjes 
zaten dus bij de maaltijden aan, deden mee aan de spelen, wanneer 
haar werk dat toeliet, maar zij zelf schenen zich in deze positie niet 
wel te kunnen thuis vinden. Men heeft toen drie ex-students aan
gesteld, en haar een salarisgegeven. Daar zij het werk van het College 
een jaar lang hebben meegemaakt, voelen zij zich deel van het geheel. 
Haar plichten zijn minder zwaar dan in andere groote inrichtingen, 

'root deel der werkzaamheden door de students zelf om 
>rdt, terwijl b.v. de docenten zelf haar kamer 

goed als de Directrice, die een zijvleugel van het

daar een gruut ucu 
beurten gedaan wot 
onderhouden, zoo 
huis bewoont.

Hillcroft is centraal verwarmd, en alleen op Zaterdag en 
dag brandt in de buitengewoon groote Common Room een 
haardvuur, centraal punt van gezelligheid, waarbij de students in 
in haar vrije uren vrienden uit de buurt ontvangen of met elkaar 
onderwerpen van allerlei aard in discussie nemen. Er zijn twee les
kamers en een bibliotheek met ongeveer 2500 boeken, voor het grootste 
deel studiemateriaal, en goede literatuur. Er was juist een nieuwe 
vleugel aan het huis aangebouwd; wanneer deze gemeubeld is, zal 
Hillcroft veertig students kunnen herbergen.

Het internaat werd gesticht in 1920 bij wijze van 
twee jaar, in Beckenham, ten Zuid-Oosten van Londen, op initiatief 
van de Young Women's Christian Association die meende, dat er 
onder vrouwelijke arbeiders behoefte zou bestaan aan een vorm van 
onderwijs, dat haar geheelen dag in beslag zou nemen, in tegenstel-
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oprichting 
liebeurzen, die

ling dus tot de over geheel Engeland verspreide cursussen van de 
Workers’ Educational Association, de tutorial classes en de Univer- 
sity Extension-cursussen, die door zmwz/Ieergangen (de eerste twee 
hebben eenigc overeenkomst met de werkcursussen aan onze Volks
universiteiten, de laatste met de luistercursussen) ontwikkeling trachten 

onze werkcursussen en de 
dat men zich op de laatste

jaarlijks
teiten contribueerend lid zijn. Ook komen 
vrouwen van Oxford en Cambridge lezingen 
visiting lecturers zijn de Woensdagavo,

Hoewel in het systeem, waaronder 
de bestaande internaten voor mannelijke 
zijn, verzekerde Miss Street mij met klem, dat zij 
zoeken naar een eigen weg: Women are not gove 
and experience of men; they are governed by th< 
experience.

Het eerste jaar maakte men een lesrooster,.nadat de students haar 
aanmeldingsformulieren hadden ingezonden en men zich daaruit eenigs- 
zins een voorstelling had kunnen vormen van haar behoeften. Ieder 
jaar, voor de students het college verlaten, vergaderen zij tezamen 
met de docenten en men bespreekt de lesrooster van den afgcloopcn 
cursus. Opmerkingen hier gemaakt, komen het volgend jaar ten goede.

Onder de vijf en twintig students, die in het najaar van 1929 Hill- 
croft bevolkten, waren 11 z.g.n. seniors, d.w.z. students, die in januari 
1929, en 14 juniors, die in September 1929 zijn aangekomen.

De seniors van het vorige jaar hebben Hillcróft in Juli verlaten, de 
seniors v an den Herfst 1929 zijn in December vertrokken.

Sommigen dcr leerlingen zijn door haar bedrijven in de gelegenheid 
gesteld een cursus in Hillcróft mee te maken. Deze betalen dan het 
schoolgeld (£ 80.—) en zakgeld (i£15.—) voor het jaar. De kosten 
der anderen worden meestal bestreden uit verschillende beurzen, b.v. 
beschikbaar gesteld door de Local Educational Authority in de plaats 
of de provincie waar de candidaat woont, (in de laatste jaren streeft 
men er naar zich uit deze bron meerdere inkomsten te verzekeren) 
of door particulieren.

bij te brengen. De vergelijking tusschen 
tutorial classes gaat in zooverre niet op, 
voor drie jaar moet binden.

Hillcróft — dat toen 
1920 met tien students en 
jaar van zijn bestaan heeft het 

De colleges 
ben morccle en
de verdere ontwikkeling. Zij stichtten verscheiden studi 

worden uitgekeerd, terwijl veel ex-students der Universi- 
geregeld afgestudeerde 
houden; voor deze z.g.n. 

zonden bestemd.
:r Hillcróft leeft, invloeden van 

arbeiders waar te nemen 
en haar helpsters 

zerned by the reason 
leir own reason and

nog Beckenham-college heette — begon in 
twee inwonende docenten; in de negen 

meer dan 150 students geherbergd, 
voor vrouwelijke studenten aan de Universiteitcn heb- 

daadwerkelijke steun verleend bij de oprichting en



lessen beschikbare beurzen bedroegen

I

■3

178

:g
geven 
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in ons land minder goed mogclijk
• zeggen:
Hillcroft

een bedrag aan van

Het komt voor, dat een gestudeerde vrouw of iemand die zich voor 
het ontwikkelingswerk van vrouwen om een andere reden interesseert, 
een geheele beurs beschikbaar stelt. De student, die hiervan profiteert, 
komt dan gewoonlijk door bemiddeling der directrice in contact met 
haar weldoenster, die zich niet zelden ook later voor het wel en wee 
van haar pupil blijft interesseeren, een systeem, dat in Engeland zonder 
schaamte of andere bedenkingen wordt aanvaard. Ik stel mij voor, 
dat een dergelijk voogdijschap in ons land minder goed mogclijk zou 
zijn. Misschien moeten we hier zeggen: gelukkig.

Wie over een inrichting als Hillcroft College, het internaat voor 
vrouwelijkc arbeiders in Surbiton bij London leest, met zijn vier 
inwonende docenten, dat in het ruime landhuis met uitgestrektc tuinen 
aan bijna dertig deelneemsters woning biedt, en in de naaste toekomst 
er veertig zal kunnen herbergen, vraagt zich onmiddellijk af: hoe 
wordt dit bekostigd? Wat is de financiëele basis?

De jaarrekening over 1928 geeft als eindcijfer 
£ 3.408 of bijna f 41.000.

De voor kost, inwoning en 
dat jaar tezamen ruim f 12.000, zoodat f 29.000 uit andere inkomsten 
bestreden moest worden. Het college heeft ruim 350 contribucerende 
leden, waaronder verscheiden corporaties, als scholen, vrouwenclubs, 
particuliere fondsen. De persoonlijke bijdragen varieeren van 5 shil
ling tot £ 300—. Er zijn donaties bij van £ 80.— die niet voor een 
bepaalde beurs zijn bestemd, maar in de algemeene kas van het 
college vloeien.

In 1928 werd aan contributies — dus behalve de beurzen — ruim 
f 25.000 geïnd; hieronder vallen staats-, provinciale- en gemeentelijke 
subsidies tot een bedrag van f 2040 Ongeveer f 4000.— werd 
ontvangen o.a. als opbrengst van verhuren van het gebouw aan 
conferenties in de vacanties, huur van het theater dat bij het college 
behoort, dividenden enz. Dit theater was tijdens de vroegere bestem
ming van het huis als particulier landhuis, gebouw voor godsdienst
oefeningen, met dat doel door den eigenaar neergezet aan het andere 
einde van den grooten tuin. Het Bestuur van Hillcroft heeft hiervan 
een theatertje gemaakt, dat ruimte biedt aan 250 toeschouwers en 
voorzien is van goed ingerichte kleedkamers, een foyer, centrale ver
warming, enz. Het zou, wat ruimte en inrichting betreft, een vergelijking 
met vereenigingsgebouwen in sommige onzer provinciesteden goed 
doorstaan. De students van Hillcroft geven er enkele keeren per 
winter een opvoering. Bij de keus van stukken grijpt men niet zeer 
hoog. De mannenrollen worden door vrouwen vervuld, dus heel serieus 
kan men niet te werk gaan. Het verhuren van dit gebouwtje voor



i

179

geschiedt, 
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maar door een 
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:enten zoowel als students zijn één met het college 
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;waar niet groot, daar gew< 
j wordt geboden. In 1928 
students f 235.— geïn 

alle students, die de lessen volgden, 
van inkomsten vraagt die der uitg< 

„National Health Insurance"

publieke vertooningen en concerten bracht in 1928 ongeveer f 1200 op.
Het gebeurt niet zelden, dat docenten, en ook wel de studenten, 

elders propaganda maken voor het werk van Hillcroft, dikwijls in 
politieke vrouwenclubs of afdeclingen van de Young Womcn's Christian 
Association. Hiervoor wordt soms honorarium geboden, dat dan in 
de kas van het college vloeit. Dit is een systeem, dat bij een Hol
lander misschien even verwondering wekt, maar door een Engelsch- 
man als vanzelfsprekend wordt aanvaard, en het dwingt den beschouwer 
sympathie af: doc< 
waaraan zij zijn verbonden en 
het college komen het college 
deel van het bedrijf zijn weliswaar niet groot, daar gewoonlijk ten 
hoogste £ 1.— voor een lezing wordt geboden. In 1928 werd aan 
schoolgeld voor niet inwonende students f 235.— geïnd. In den herfst 
van 1929 waren alle students, die de lessen volgden, intern.

Naast de lijst van inkomsten vraagt die der uitgaven de aandacht. 
Aan salarissen en „National Health Insurance" voor docenten werd 
uitgegeven f 14632. Misschien stelt men voldoende belang in de orga
nisatie van het internaat, om zich in nog cenige detailcijfers te ver
diepen : voor licht en vuur (centrale verwarming door het geheele 
gebouw) werd uitgegeven bijna f-1000.—, voor schrijfbehoeften (schrif
ten, pennen, inkt enz, die iederen Maandagmorgen ruimschoots worden 
verstrekt) bijna f 1300.— . Aan levensmiddelen ruim f 6600.— (van 
het totaal der uitgaven slechts ruim één zesde deel). Iedere student 
mag per week voor enkele schillingen gebruik maken van „de groote 
wasch". Volgens Engelschc gewoonte worden geen tafellakens gebruikt, 
borden en schalen worden op tafelmatjes gezet. Ruim f 1100.—werd 
aan waschgeld uitgegeven in 1928. Personeele en andere belastingen 
vroegen ruim f 3800.—, salarissen van personeel en verzekeringen 
ruim f 5600.—. Aan de bibliotheek, die ongeveer 2500 boeken telt, 
werd in 1928 f 264.— besteed, behalve wat werd uitgegeven aan 
couranten- en tijdschriftabonnementen. De directrice zoowel als de 
docenten zoeken steeds contact met andere instellingen, die zich met 
ontwikkelingswerk aan volwassenen bezig houden en ook voor pro
pagandadoeleinden moet nog al eens gereisd worden, wat het college 
in 1928 f 810— kostte.

Voor ik mij aan beschouwingen waag over het al of niet verdedig
bare van zulke groote uitgaven voor een inrichting als Hillcroft be
doelt te zijn, wil ik een en ander vertellen over het onderricht zelf.

Om een indruk te geven van de stof, die wordt behandeld en de 
wijze waarop dit geschiedt, meen ik het best te doen allereerst een 
leerplan voor te leggen en een lesrooster van de week. Belangrijk
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‘) Gemeenschappelijk zingen

De begil 
Het leve 
Community 
Handenarbt 
Koken.

van (gewijde) liederen.

Sociale administratie.
Geschiedenis van Europa' (voorn. 19e eeuw).
Spreken in het openbaar.
Economie.
Engelsche Literatuur.
Moderne dichtkunst.
■Sociale Psychologie.
De beginselen der biologie.
Levende godsdiensten.
Volksdansen.
H uishoud-administratie.

Sociale en Industriëele geschiedenis (voortgezet).
Geschiedenis van Europa, voornamelijk 19e eeuw.
Spreken in het openbaar.
Economie.
Engelsche Literatuur.
Moderne dichtkunst.

inselen der biologie.
'en van Jezus.

1 Singing. ')
>eid.

bij het tweede is, dat twee volle dagen vrij gehouden worden voor 
voorbereiding voor het opstel. Want dit is een der voornaamste 
regels: op Zaterdagmorgen moet iedere student een opstel inleveren.

Het leerplan voor de drie termijnen luidt als volgt:
Herfst.
Sociale en Industriëele geschiedenis.
„Machinery of Governments" (Staatsinrichting).
Spreekles.
Aardrijkskunde.
Engelsche Taal.
Het moderne Engelsche Drama.
Shakespeare.
De beginselen der Psychologie.
Physiologie en eerste hulp bij ongelukken.
Hoe lezen wij het Oude Testament?
Hoe luisteren wij naar muziek?
Handenarbeid.
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Dinsdag

8.00

9.30 Economie. Zelfstudie.
tot

(Coachings).
10.55
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Miss 
Catterns.

Miss 
Thomson.

Engelsch 
(written 

expression)

; gewijd 
student 

«tel. „Hoe 
, de tweede 

lees ik boe- 
-tellen? Hoe 
Hoe deel ik 

taal: moeilijkheden in het zich uitdrukken, interpunctie.

Maandag |

Ontbijt. Onmiddellijk 
de

maar wanneer men voor een bepaald 
inschrijft, wordt verwacht, dat men alle werkzaamheden, 

i opgegeven, als prepareeren, lezen, schrijven over een 
discussie, practisch werk dat er eventueel aan verbonden 

, Iedere student heeft minstens één uur per week recht 
persoonlijk repeteeren met haar „private tutor”, 

gedetailleerd lesrooster bleek, wat de verschillende onder
bet leerplan behelsden. In de uren, in den herfst 

de Engelsche taal b.v., krijgt de nieuw aangekomen t 
en het vervaardigen van 

in?" komt in de eerste les ter 
ic ik de bibliotheek? Daarna: 

voor voor mijn

Geen enkel vak is verplicht, 
onderwerp i 
die worden 
onderwerp, 
is, verricht, 
op een uur van 
waarover later

Uit een 
deelen van

leiding bij haar studie en het vervaardigen van een ops 
maak ik aanteekeningen ?” komt in de eerste les ter sprake, 
volgt met: hoe gebruik ik de bibliotheek? Daarna: hoe 
ken? Hoe bereid ik mij door lectuur voor voor mijn opst< 
denk ik het onderwerp uit? Hoe verzamel ik de stof? II 
ze in? Stijl en 
spellen, enz.

Bij de huishoudlessen komen de voedingswaarden ter sprake, de 
inkomsten en uitgaven, de keus van een woning en de meubileering, 
de provisiekamer, het inslaan en uitgeven van levensmiddelen, de 
keuze van linnengoed en de zorg ervoor, de werkindeeling in huis, 
eenvoudige boekhouding, enz.

Ik laat hieronder de lesrooster voor het najaar 1929 volgen. Men 
ziet daaruit, dat op Maandag, Dinsdag en Woensdag gewoonlijk 
lessen worden gegeven van half 10 tot half 1 en van half 5 tot half 8. 
Zij, die in deze uren geen lessen bijwonen, worden verondersteld in 
haar kamers te werken. Aan het eind van de week moeten zij toonen 
wat zij hebben gedaan. Gedurende dezen tijd moet in het gansche 
gebouw volkomen rust heerschen.

| Woensdag | Donderdag | Vrijdag

’< daarna Godsd.-samenkomst (niet verplicht) 
le studie begint te 9.30.

Staatsinrich
ting (Machi- 
nery of Go- 
vernments)

I en II
Miss Street 

Miss Catterns

Kleine „lunch" pauze 10.55—11.05.
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Psychologie.11.05 Zelfstudie.
tot

(Coachings).12.30

1.00

„at home" 3-5.

Miss Street.

6.00 Psychologie.
tot

Miss Powell7.30
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Engl. Local 
Government

Miss 
Catterns.

Modern 
Drama.

Miss 
Wactherhcad.

Miss 
Thomson.

4.30—6.00
Spraakles.

Avondeten
7.30.

6.30—7.30 
Handenarbeid 
Miss Glcnister

Si".*

4.30—6.00
Het Oude 
Testament.

Miss 
Crowdy.

Miss Stcve
___  _____ Miss Guill

Avondeten 8 uur, behalve Woensdags. Licht uit 10.30.

Hoe men naar 
muziek moet

Miss W»

Miss 
Birkinshai

slavernij 
gronds, 
gebrek ;

tellen, die ge 
ie, waarbij

■■

Gymnastiek of volksdansen 2—2.30.
Thee 4—4.30.

t

Sociale 
Geschiedenis. 
Miss Thomson

Huishoud- 
administratie. 
Airs. Deans.

Middageten; Sport,

Uit de lessen, die ik in de gelegenheid was bij te wonen, kreeg ik 
den indruk, dat de docenten een voor hun doel uitnemende methode 
hadden gevonden. In de eerste plaats is de duur van een les — 85 
minuten — geschikt om er een bijzonder rustige sfeer te scheppen. 
In een les over de Geschiedenis der Industrie, waar dien morgen de 
groei en de vrijwording van de steden in de middeleeuwen werd be
handeld, werden de eerste twintig minuten door de leidster gebruikt 
om een overzicht te geven van de verhouding van kerk en staat ten 
opzichte der burgers, de privilegiën die werden gegeven, het ontstaan 
van de gilden. Vier uit de klas van 16 hadden een opstel gemaakt, 
één over wat de steden ertoe gedreven moet hebben zich vrij te 
maken, een ander had zich erin verdiept wie in gunstiger omstandig
heden leefde, een hoorige of een modern loonarbeider, en was tot de 
slotsom gekomen, dat beider bestaan heel dicht aan slavernij grensde, 
van de eerste omdat hij gebonden was aan de plek gronds, die hem 
ter bebouwing geleend was, de ander omdat hij bij gebrek aan mid
delen van zijn vrijheid buiten de arbeidsuren niet kan profiteeren 
naar zijn wensch. Aan de hand van de opstellen, die gedeeltelijk 
werden voorgelezen, ontspon zich een discussie, waarbij een bonte 
mengeling van denkbeelden uit de klas opkwam, voor een deel opge
wekt door pas verwerkte lectuur, maar verder gekleurd door de op-
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M

;etjes enz. moet ie< 
d dien zij in colle{ 

stellen, gc

de students zelf. Alle leden hebben i 
en tuin, ieder neemt 
van de „bursar" (hoofd 
beheer voert). De gee: 

en verantwoordelijkheid heerscht 
voor uitstapjes, gezellige avondjes, bezoeken 

tentoonstellingen 
zelf

was voortgekomen, ar-vattingen uit het milieu waaruit een ieder 
beiderswoning, fabriek, kantoor of winkel.

De docente besloot haar les met het opgeven van opsfel-onder- 
werpen voor de volgende keer, die luidden:

1. Was het ontstaan van 
en economische verhoudingt 
niet hebben kunnen handha

2. In welke opzichten 
legd aan hef eigenbelang 
het algemeen

Naast de lessen en

de gilden bevorderlijk voor goede sociale 
;en ? Zoo ja, hoe komt het dan, dat zij zich 
laven ?

opzichten was in de middeleeuwen beperking opge- 
jenbelang van den individueelen koopman? Kwam dit 

belang ten goede of niet?
de zelf-studie bestaat in deze colleges de zgn. 

private coaching, d.w.z.: ieder der docenten ontvangt eenige malen per 
week 4 tot 7 students in haar kamer, met wie zij de moeilijkheden 
bespreekt, die zij in haar studie zijn tegengekomen. Daarnaast be
staat bovendien het instituut der „private tutors", waarop ik straks 
al even duidde. Ieder der vier inwonende tutors in Hillcroft neemt 
bij het begin van een term eenige students onder haar hoede. Deze 
docent is voor het welslagen van haar studies min of meer verant
woordelijk, en niet alleen daarvoor, maar ook voor het persoonlijk 
welvaren en het algemeen welslagen van haar verblijf in het college. 
Natuurlijk zou het niet mogelijk zijn, dat een tutor in alles de stu
dents, voor wie zij verantwoordelijk is, tot vraagbaak dient. Daarom 
krijgt iedere senior student een junior bij aankomst onder haar hoede.

Zooals reeds gebleken zal zijn, wordt het college geheel op demo- 
cratischen grondslag bestuurd. Er is een Raad van Bestuur, maar 
de inwendige organisatie berust grootendeels bij de Directrice, de in
wonende docenten en de students zelf. Alle leden hebben een gelijk 
aandeel in de werkzaamheden in huis en tuin, ieder neemt een deel 
van de plichten op zich onder leiding van de „bursar" (hoofd van de 
huishouding, die tevens het financieel beheer voert). De geest van 
gelijkheid en kameraadschap en verantwoordelijkheid heerscht overal 
in Hillcroft, alle plannen 
aan schouwburgen en tentoonstellingen (voor zoover het zakgeld dit 
toelaat) worden door de students zelf gemaakt, dikwijls in samen
werking met de docenten, dikwijls onder elkaar.

Het school- en kostgeld bedraagt £ 80— per jaar (in Fircroft £ 85, 
in Ruskin £ 100). Voor persoonlijke uitgaven aan kleeren, postzegels, 
uitgangetjes enz. moet ieder over ten minste £ 15 beschikken gedurende 
den tijd dien zij in college doorbrengt. Particulieren, die beurzen be
schikbaar stellen, geven dikwijls naast het schoolgeld ook het zak
geld. Vroeger werd dit laatste dan wel in het begin van een jaar in 
zijn geheel aan de student ter hand gesteld, maar nadat het een paar
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gevormde vrouwen, drie 
Andrew's in Schotland.

gekomen, dat er een na een vacantic onder den druk der 
en thuis, zonder iets terug kwam, blijft het zakgeld soms

!

') De docenten van Hillcroft zijn allen academisch 
studeerden aan de Univcrsiteil in Londen, één aan St.

maal is voorgc 
omstandighedei 
onder beheer van de directrice.

Wat in het leerplan ontbrak, was kunstgeschiedenis of kunstbe
schouwing. Ik meen, dat een uur per week besteed aan het wakker- 
roepen van de belangstelling voor het schoonc in de architectuur b.v. 
vruchtdragender zou zijn dan de les in „How to listen to music". Ik 
vroeg mij af, of het eenig nut kan hebben vrouwen uit deze klasse 
der maatschappij, die bleken zelden of nooit klassieke muziek gehoord 
te hebben — namen als Bach en Beethoven waren klanken voor haar, 
ondanks radio en goedkoope concerten in groote centra bezig te 
houden met het probleem der modulaties in de muziek. De muzikaal 
bijzonder bekwame leidster, die drie kwartier lang in een suite van 
Bach (!) de toehoorsters had gewezen op het veranderen van toonaard 
(het was de 5de les in het rijk der tonen) en zoo goed als geen teeken 
van begrijpen aan haar klas kon ontlokken, troostte zich tegen het 
eind van de les met de verzuchting: „jullie kijkt al lang zoo hopeloos 
niet meer als in het begin”, waarop mijn buurtje, een voortvarende 
telefoniste, mij toefluisterde: „we have given up looking desperate”. 
Hoeveel meer vreugde zouden deze vrouwen, die zoo open staan voor 
wat het leven te bieden heeft, putten kunnen uit een les waarin ge
wezen wordt op de schoonheden der Saxische en Normandische archi
tectuur, waaraan Engeland zoo rijk is. Dit onderricht was in Fircroft 
ter hand genomen door den directeur, Mr. Lee. Kunstgeschiedenis 
was niet zijn vak, maar zijn groote liefhebberij, en aan de hand van 
tallooze foto's en teekeningen gaf hij zijn bijzonder geanimeerde lessen.

Hoe prachtig in Hillcroft was daarentegen de les van Miss Catterns 
over het moderne Engelsche drama. Slechts veertien students volgden 
deze. Terwijl ik steeds met plezier vaststelde hoe practisch de En- 
gelschen zijn en hoe zij vóór alles hun gezonde verstand gebruiken, 
betreurde ik het hier in het bijzonder, dat deze „practical sense” de 
vrouwen van Hillcroft zoo diep doet onderduiken in economische en 
sociale vraagstukken, dat maar veertien van de vijf en twintig voor 
literaire schoonheid een uur per week konden afzonderen.

Ik kan niet nalaten iets meer over deze les te zeggen. Het was 
de vijfde van de reeks van 12 en de vorige waren besteed aan het 
met elkaar lezen van twee stukken van Shaw: Arms and the Man 
en Candida, en van Sir James Barrie: Dear Brutus en The Adrni- 
rable Crighton.

Miss Catterns, een jonge, frissche, gestudeerde vrouw ■), trachtte in
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die

week op:
menteele g

college
aan dc

over de twee schrijvers 
ing forward? What 
’hat methods do they

■

no lesson in

■

■

Men zal zich afvragen hoe het mogelijk is, dat vrouwen, naar

deze vijfde les aan haar students een uitspraak 
te ontlokken. „What is the idca the artist is puttin 
picture does Shaw give, what picture Barrie? Wh 
use to get the ideas across?”

Aanvankelijk kwam nien niet erg los. Dat was een groot verschil 
met de les over de vrijmaking der steden. Maar dc wijze waarop de 
leidster hielp gedachten te ontwikkelen en onder woorden te brengen, 
moest ten slotte wel succes hebben. Er kwamen uitspraken als: Barrie 
minacht niet sommige van 
Shaw houdt zich altijd bezij 
meer in het onwerkelijke 
heid. Shaw gaat uit 

moet (en kan)

> hebben. Er kwamen uitspraken
i zijn personen zooals Shaw, hij is milder. 
:zig met het feitelijke; Barrie verdiept zich 
leven. Barrie heeft meer gevoel voor schoon- 

van de gedachte, dat de mensch dc levens
problemen moet (en kan) oplossen met zijn verstand. Barrie staat 
niet stil bij het menschelijk leven. Voor hem is het Universum een 
mysterie, dat alleen benaderd kan worden wanneer de mensch zijn 
geheele persoonlijkheid in dienst stelt van het Universum. Hij schakelt 
het gebruik van ’s menschen intellect niet uit, maar deze menschelijke 
gave interesseert hem minder dan andere. Alles wat met atmosfeer 
te maken heeft, vindt hij belangrijkcr dan de eigenlijke feiten.

Een der students haalde een uitspraak van Barrie zelf aan: to 
open the eyes to beautiful thought, that is the beginning and end 
of literature. Een ander vroeg dc leidster of zij meende, dat Shaw’s 
ideeën juist waren, waarop zij het eenvoudige afdoende antwoord 
kreeg: „I am not concerned in right or wrong, this is 
cthics but in literature”.

Na eenigen tijd was men het erover eens, dat de hoofdgedachtc, die 
Shaw in Arms and the Man heeft willen leggen, moet zijn: alle „heroics ’ 
(het best te vertalen door bombast) zoowel in den oorlog als in de 
liefde is absurd; en dat Barrie zijn lezers en toeschouwers in den 
schouwburg in .Dear Brutus” ervan heeft willen overtuigen: gij zelf 
zijt het waarop het aankomt, de omstandigheden van Uw leven zijn 
slechts in de tweede plaats belangrijk, zij kunnen invloed ten go< 
of ten kwade hebben, maar het is de eigen innerlijke gesteldheid, ■ 
’s menschen lot bepaalt.

Aan het eind v an het uur gaf de leidster als taak voor dc volgende 
«r>: neem een tooneelstuk, dat ge al kent, probeer de funda- 
ele gedachte op te sporen en schrijf deze neer in een enkele zin. 
weel mogelijkheden tot levensverdieping kan een jaar in het 

bieden, wanneer in één uur zoo geconcentreerd gewerkt wordt 
verheldering van inzichten.
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vindt.

Fir-
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oppositie
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winkel- 

>o!itieke 

■ de huis 

lelijke bezwaren
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Een vraag blijft nog onder het oog te zien: waar blijven de students 

als het collegejaar is afgeloopen?

Zooals ik in het begin van dit verslag reeds zei, is het geenszins 

de bedoeling de colleges een springplank te laten zijn naar een betere 

maatschappelijke positie. De directeuren dringen er steeds op aan, 

dat men naar zijn oude beroep zal teruggaan.

De laatste jaren wordt meer dan vroeger contact 

werkgevers. Men tracht fmancieelen steun te krijgen, 

die b.v. al sinds jaren door de Cadbury chocolade-fal 

mingham worden beschikbaar gesteld, en 

medewerking van 

afloop van het collegejai 

Dit principe geldt niet x

Hollandschc opvattingen, uit zoo verschillende standen voortgekomen 

als de students in Hillcroft, zich schikken in het met elkaar een jaar 

samen wonen in gezellig verkeer als dat hier geschiedt. Het is nauwe

lijks denkbaar, dat een Hollandsche typiste in eenzelfde internaat 

zou gaan met een fabrieksarbeidster, of een telefoniste met een 

bediende; zelfs als zou zij tot eenzelfde kerk of tot eenzelfde pol 

partij behooren, tegen een samenwonen een jaar lang in eenzelfde 

op grondslag van volkomen gelijkheid, zouden onoverkom< 

rijzen. Standsvooroordeelcn zouden een dergelijke opzet ónmogelijk 

maken, terwijl juist het bij elkaar zijn van beoefenaarsters van zulke 

uiteenloopende beroepen in Hillcroft zoo goed werkt. En ook, indien 

men in ons land zoover zou komen, zou het wellicht op grootc teleur

stellingen uitloopen, omdat de scherpe kritiek, waarmede een Neder

lander zijn medemensch bekijkt, de sfeer zou bederven. Naast de vele 

goede kerneigenschappen, die ons volk ongetwijfeld bezit en die het 

misschien op de Engelschen voor heeft, missen wij helaas de aange

boren welwillendheid tegenover onze medemenschcn, die een Engelsch-

i kenmerkt'). Hij ziet in, dat afbrekende kritiek alleen de gemeen- 

ip nooit ten goede kan komen. Zooals Salvador de Madariaga in 

. Englishmen, Frenchmen. Spaniards" zegt: The criticism of the 

ion must be constructive2).

: gezocht met de 

i, beurzen zooals 

abrieken bij Bir- 

moreelen steun door zich de 

de werkgevers te verzekeren, zoodat een student na 

aar haar plaats op het werk nog open 

voor de mijnwerkers uit Wales, die naar

Engclsch cen 
rit teekent?

weinig opvallende aanhaling, doet 
schrijver hel Engelsche karakter in 

stelt er den Engelschman, den „man of action" 
„the man of thoughl" en den Spanjaard,

■) Een medemensch heet in hei 
iets dat het verschil van menialitci

2) Deze, op hel eerste gezicht, misschien 
onrecht aan de scherpzinnigheid waarmede de 
dit voortreffelijke boek teekent. Hij s 
tegenover den Franschrnan, dien hij 
die hij „the man of passion" noemt.
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Van de Z'7rrro//-(manneiijke) students gingen in 1928 negen 
vierentwintig Engclschen terug naar hun vroegere beroepen.

&
k

croft komen. Door de groote overbevolking in Wales is het zeer gc- 
wenscht mijnwerkers, wier intellectueeic gaven hen voor ander soort 
werk geschikt maken, naar een ander deel van Engeland over te 
brengen.

Van Hillcroft College keeren gemiddeld 50 °/0 terug naar haar 
vroegere beroepen. Zij zetten haar studiën dan gewoonlijk voort in 
avondlessen en dikwijls krijgen zij zelf een actief aandeel in ontwik- 

ngswerk in clubs, kerk, in jeugdorganisaties. Soms krijgen zij, die 
diepere studie gemaakt hebben van een bepaald onderwerp, als 

literatuur of economie, de leiding van een elementairen avondcursus 
voor volwassenen op dit gebied. Vaak ook vinden zij een taak in 
organisatorisch werk voor vakvereenigingen en in de politieke partij, 
in vredeswerk van den Volkenbond-Unie of zij doen secretariaat- en 
bibliotheek-arbeid vo<sr de Workers Educational Association-cursusscn. 
Maar alles in hun vrijen tijd. Zelden kan van dit werk een beroep 
gemaakt worden. Wanneer men dat wil is verdere — grootendeels 
practische — opleiding noodig, die b.v. in de Educational Settlements 
gegeven wordt, maar dikwijls vrij kostbaar is. Een ex-student van 
Hillcroft van vorig jaar, maakte in den herfst van 1929 deze oplei
ding door in een der settlements in East-end van Londen, waardoor 
ik in de gelegenheid was ook van dit zoo veelzijdige werk iets te zien.

De directrice van Hillcroft houdt zooveel mogelijk voeling met oud- 
students. Zoo kreeg zij merkwaardige berichten van een vrouw, die 
vóór zij in Hillcroft kwam, acht jaar op een katoenspinnerij had ge
werkt, na haar Hillfroft-jaar zich gedurende een jaar in het Uni- 
versity-settlemcnt in Manchester voor welfare-werk in fabrieken had 
bekwaamd en nu sinds enkele jaren in Shanghai onder het Chiucesche 
Instituut voor Technical Training pionierswerk deed door Chineesche 
vrouwen op te leiden tot „fore-women" (afd -chef) in haar eigen 
spinnerijen. De verbetering der algemeene omstandigheden daar is 
mede doel van haar streven.

Een student van het vorige jaar was, vóór zij in Hillcroft werd 
opgenomen, assistente in een beauly-parlour in Londen. Na het col
legejaar nam zij haar oude beroep weer op, maar verkoos een der 
groote Cunard-liners als operatie-terrein.

In de dagen van November luisterde men in Hillcroft met aan
dacht en trots naar een reeks radio-lezingen van een vroegere student 
over: Een dag in het leven van een fabrieksarbeidster.
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zes waren en bleven werkeloos, twee mijnwerkers uit Zuid-Wales 
vonden ander werk in Birmingham, een kreeg een beurs om verder 
te studeeren aan de Universiteit te Manchester, en drie anderen 
gingen naar het Katholiek Workers-College in Oxford, een naar 
Knut's College in Hawarden en een naar de Internationale Volks- 
hoogcschool te Elscnore in Denemarken. Van deze laatste vier waren 
drie mijnwerkers. Een ander kreeg werk aan het bureau voor werke- 
loozcn, uitgaande van de Workcrs' Education Association, in Lincoln. 
In dat jaar studeerden in Fircroft negen buitenlanders: 7 Duitschers, 
1 Deen en 1 Zwitser.

i IJ. jj J , 
i f S EÏj ?

van Fircroft in 
dan Hillcroft

initiatief van Tom Bryan en 
tdburys, directeuren der meer-

Fircroft werd opgericht in 1909 op 
door den financiëelen steun v an de Cat 
malen genoemde chocoladefabrieken.

Tom Bryan’s persoon is zoo nauw met het werk 
de eerste acht jaar verbonden, dat dit college veel meer 
een persoonlijk stempel draagt. Hij stamde uit een rechtzinnige arbei- 
dersfamilie en studeerde aan de Universiteit te Glasgow. In 1903 
werd hij particulier secretaris van den schatrijken Quaker George 
Cadbury, wiens organisaties op het terrein van ontwikkeling en ont
spanning aan arbeiders in zijn fabriek vele latere ondernemingen als 
voorbeeld hebben gediend.

'^■'4
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geest over Fircroft vaardig. I 
i de vriendelijke oogen van d< 
de students neer.

m

In de les
dezen eer- 
spoedig na 
Denemar- 

;rs een bezoek 
het volgend

■
Steeds heeft Fircroft zich mogen 

het buitenland, de laatste jaren 
sche zijde. Voor een 
wel danken aan de < 
het Woodbrooke-settlement der Quakers 
toch trekt belangstellenden van over de geheele wereld.

De onderlinge ligging dezer colleges is op zichzelf al merkwaardig. 
Selly Oak, een dorpje ongeveer 9 mijl buiten Birmingham, telt 5 colleges. 
Naast Woodbrooke en Fircroft vindt men er: Kingsmead-college, 
waar zendelingen van de Friends’ Foreign Mission hun opleiding 
krijgen, Westhill, waar leerkrachten aan Zondagsscholen in de ook

Bryan wierp zich met hart en ziel in de Adult School beweging in 
Birmingham en omgeving. Samen met George Cadbury schreef hij 
een boek getiteld: The Land and the Landless, waarin hij, op grond 
van ervaringen opgedaan in de Grundvigiaansche volkshoogescholen 
in Denemarken, een stelsel voor coöperatie uitwerkte, vaststeilend, 
dat de gunstige voorwaarden onder de kleine boerenbevolking in 
Denemarken voor een groot deel te danken waren aan de goede op
voeding en ontwikkeling die men op de Volkshoogescholen opdeed, 
die een geest van onderling vertrouwen en wederzijdsche dienstvaardig
heid, onmisbaar bij alle pogingen tot coöperatie, onder de bevolking 
bracht.

Tot op heden is Grundvig's 
lokalen en de bibliotheek kijken de vriendelijke oogen

igen menschenvriend op de students neer. Al heel : 
oprichting van Fircroft in 1909 werd het contact met 

i gelegd. In datzelfde jaar reeds brachten 20 Fircroftei 
aan de Decnsche Volkshoogeschool te Frederiksbourg en 
jaar kwamen 20 Denen naar Fircroft.

verheugen in belangstelling van 
meer van Duitsche dan van Deen- 

i deel zal het deze internationale vermaardheid 
omstandigheid, dat het 10 minuten gaans van 

verwijderd is. Woodbrooke
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met die van Hillcroft, vinden 
in Filosofie, die op het 

waaraan Fircroft gedurende 
een collegeuur besteedt, 
van Plato iedere week

in 1917 was voor Fircroft een

Gaandeweg ben ik gekomen tot het slot van deze mededeelingen 
en men zal van mij verwachten, dat ik enkele conclusies heb getre 
die ik in Volksontwikkeling kan uitspreken. Dit is wel het 
moeilijkste deel van de taak die ik op mij nam, toen ik een 
van mijn indrukken beloofde. En ik kan 
bepalen tot een enkele, aarzelende, opi

Kan het mogelijk zijn in ons land in 
Fircroft iets tot stand te brengen ?

Ja, ik meen in dien geest zeker wel, maar 
denzelfden vorm.

in ons land bekende Wcsthill-methode worden ingewijd, en Carcy 
Hall, eveneens voor zendelingen. Als laatst toegetredene tot de groep 
mag genoemd worden het Y.M.C.A.-collcge in 192Ó gesticht, dat 
leiders en secretarissen in het werk van de Young Mans Christian 
Association opleidt. Deze zes colleges staan onder het Bestuur van 
een Algemeencn Raad en er bestaat nauwe samenwerking, terwijl elk 
college op zichzelf voldoende vrijheid voor ontwikkeling, onafhankelijk 
van de andere, overhoudt.

Woodbrooke, dat het oudste is, werd in 1905 gesticht, met het 
doel een centrum van studie te vormen voor aanstaande Quaker- 
geestelijken. De eerste directeur was Prof. Dr. J. Rendel Harris, 
wiens naam met de Leidsche Universiteit verbonden is. Wat Tom 
Bryan voor Fircroft heeft beteekend, mag stellig van Prof. R. Harris 
gezegd worden in verband met Woodbrooke.

Rondom Woodbrooke groepeerden zich de andere vijf colleges. Er 
is een onderlinge uitwisseling van docenten zoowel als studenten. De 
directeur van Fircroft, Mr. Lee, is ook Quaker. In veel ontwikke
lingswerk aan Volwassenen in de Educational Settlements in Engeland 
zijn Quakers leidende figuren.

De dood van den leider Bryan 
groot verlies.

Wanneer wij de leerstof vergelijken 
we als voornaamste verschil de cursussen 
Hillcroft-programma niet voorkomen en 
de drie termijnen van een studiejaar, elke week 
terwijl voor een study-circle ter bestudeering 
anderhalf uur is beschikbaar gesteld.

Zoo goed als op iedere Engelsche school met sport- en lichame
lijke ontspanning bij de samenstelling van een lesrooster rekening 
wordt gehouden, heeft men ook in Hillcroft en Fircroft hiervoor be
paalde middaguren op iederen weekdag vastgesteld.

rokken,

niet anders doen dan mij 
omerking.
in den geest van



191

I
!

■

■

en andere. 
Ontwikkeling \ 
met buitenlandsche 
handen in elkaar

De Arbeidershoogeschool, die men zich van sociaal-democratische 
zijde voorstelt binnen enkele jaren op te richten in het Troclstra-oord 
te Beekbergen, zal waarschijnlijk meer punten van overeenkomst ver- 
toonen met Ruskin College dan met Fircroft. Sterker nog dan in 
Ruskin wordt hier uitgesproken, dat kadervorming wordt beoogd, en 
als zoodanig zal het, wat karakter betreft, meer verwant zijn aan 
Duitsche zusterinstellingen. Thans worden, zooals men weet, reeds 
de eerste voorbereidingen gemaakt: twee- tot vierdaagsche cursussen 
worden gegeven, «zaar koloniale er■ cconomisch-linancieele onderwerpen 
worden behandeld, en die men tot veertiendaagsche wil uitbreiden 
om later met langere termijnen te werken. Door de vrijgevigheid der 
Centrale Arbeidersverzekerings- en Depositobank in den Haag, die 
f 100.000 voor de stichting van een Arbeiders-Hoogeschool beschik
baar heeft gesteld, zal men in de gelegenheid zijn met dit werk een 
begin te maken, en nu ook de Nederl. Bond van Bouwvakarbeiders 
door een schenking van f 10.000 bewezen heeft het werk te willen 
steunen, kan men met vertrouwen de plannen uitwerken en tot den 
daad komen.

Wat ik in Hillcroft zag heeft mij zeker gesterkt in de overtuiging, 
dat de invloed van een opbouwend milieu van onschatbare waarde 
is bij het werk, dat niet alleen ten doel heeft de geesten te ontwik
kelen, maar de menschcn te helpen betere vertegenwoordigers van 
hun volksgroep te worden, o.a. door het kweeken van een dieper 
besef van verantwoordelijkheid, beter inzicht, grooter verdraagzaam
heid en daar naast sterker strijdbaarheid om tegen wantoestanden 
te velde te trekken, dus aan begaafden naar ziel en verstand de 
mogelijkheid te openen tot een karaktervorming, die de beklemmende 
maatschappelijke omstandigheden in eigen milieu van der jeugd af 
hebben tegengewerkt. De Directrice van Hillcroft vertelde van de 
merkwaardige ontplooiïng van eigenschappen, die in den loop van 
een collegejaar dikwijls is waar te nemen. Men wordt zich bewust 
van verborgen eigen krachten en gaven, die later de maatschappij, 
zij het in breeder kring of in het intieme gezin, ten goede komen.

Zouden wij in ons land niet tot de oprichting van een ontwikke- 
lings-internaat voor fabrieks- (en andere) arbeidsters kunnen geraken?

Zou niet een bescheiden begin gemaakt kunnen worden wanneer 
het Nationaal bureau voor vrouwenarbeid, het Instituut voor Arbei
dersontwikkeling, de Volksuniversiteiten, verschillende ontwikkelings- 
en welfareafdeelingen in groot-industrieïn als Philips en andere, en 
de Nederl. Afdeeling van den Wereldbond voor Ontwikkeling van 
Volwassenen, (voor wie uiteraard de verbindingen 
zusterinstellingen gemakkelijk te vinden zijn), de
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Volkslectuur 
door Dr. D. A. RINKES.

door het ontbreken 
i ons land, zou geen 

innen.

men niet afleiden, dat deze lectuur 
zou zijn, in tegenstelling bijv, met 
r zeggen dat men lectuur beoogt 
neringen.

T T et Instituut der Volkslectuur is een Gouvernementsinstelling, die 
J--L ten doel heeft moderne lectuur, zoowel voor ontspanning als 
ontwikkeling in den ruimstcn zin, onder de bevolking van N.-I. te 
brengen, eene instelling die in den bestaanden om vang alleen in Indië 
van Rijkswege bestaat.

Uit den naam: Volkslectuur, mag 
van een bijzonder, eenvoudig gehalte 
intellectueele lectuur: het wil veeleer 
voor het gehééle volk, in alle groepec

Deze instelling nu omvat in hoofdz
a. een groote uitgeverij,
b. een beheer over ± 3000 bibliotheken,

voorts nog cenige aanverwante aangelegenheden, als vertaalbureau en 
persbureau, die ik echter onbesproken zal laten.

De Volkslectuur bestaat thans ongeveer 20 jaar, en heeft in dien tijd 
uitgegeven welhaast 1000 boeken, in 7 verschillende talen, waarvan reeds 
een aanzienlijk aantal herdrukt zijn, sommige meermalen. Voorts ver
schijnen 4 tijdschriften, in drie talen, een Landbouwalmanak, en een

sloegen? De mindere geschooldheid der vrouwen < 
van een georganiseerd „tutorial class” systeem in 
bezwaar behoeven te zijn, men kan van onderop begii 

Zou in Nederland hiervoor geld te vinden zijn?
Misschien gaat binnen kort een groot Staatssubsidie in de richting 

van het ontwikkelingswerk aan volwassenen vloeien. Weet men, dat 
Nederland de eenige Noord- en West-Europeeschc staat is, die zich 
van alle steun op dit gebied onthoudt? En dat b.v. Finland, met de 
helft van het aantal inwoners van ons land, in één jaar 1.612.000 
Finsche marken van Staatswege voor het onderwijs aan Volwassenen 
beschikbaar stelt? De Neder). Afdeeling va n den Wereldbond voor 
Ontwikkeling van Volwassenen heeft in zijn voorzitter, den heer /-. 
Stmons, een ijverig pionier, die in een uitvoerig rapport over toestan
den in andere landen onze regcering opmerkzaam heeft gemaakt op 
Nederland's achterlijkheid. Ongetwijfeld zal nu spoedig in de onder- 
wijs-schatkist een hoekje voor de vrije ontwikkeling van onze Nedcr- 
landsche volwassenen worden ingeruimd. Wellicht komt een deel 
daarvan dan in aanmerking voor de proef: een ontwikkclingsinternaat 
voor vrouwelijke arbeiders.
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steld uit werken in de 
lebben de bibliotheken

r
£
L'sP
k

IOok kan 
een 

dat 
Heusch, 
zou zijn.

zou hebben 
;eheel door te lezen, als men bijv. 2 uur per 

ongeveer 8 jaar. En te weten, 
dat werkelijk hebben bereikt, 

dat de dorst naar kennis zoo groot

zeggen nu 
een jaar op 

dat icderei

uitrekenen, hoelang iemand noodig : 
men bijv. 

J jaar.

Volksalmanak, in vier talen. Alles wordt tegen redelijken prijs geleverd, 
en in de latere jaren werd een omzet bereikt van 200.000 verkochte 
boeken per jaar, behalve de exx. aan de bibliotheken verstrekt.

Van de Volksbibliotheken staan e r 2400 onder rcchtstreekschc con
trole van het bureau, en daarin werden in 1928 totaal 2400.000 
uitleeningen verricht, dus vrijwel 1000 per bibliotheek. In sommige 
dichtbevolkte streken haalt me n veel hooger cijfer, doch daar staan 
andere tegenover, in achterlijke of dunbevolkte gebieden, die het ge
middelde drukken.

Het aantal geregelde leeners bedroeg in 1928 290.000, zoodat ieder 
dus gemiddeld ruim 8 boeken per jaar uit de bibliotheek zijner woon
plaats betrekt.

In hoofdzaak zijn de bibliotheken samengest 
taal van het betrokken taalgebied, nochtans he 
op Java ook alle eene Malcische afdeeling.

Het totaal aantal boeken per bibliotheek is ongeveer 400, doch dit 
neemt ieder jaar eenigszins toe, naar gelang nieuwe werken worden 
uitgegeven, terwijl een enkele maal thans verouderde boeken worden 
opgeruimd.

Voorts moet men bij de uitleencijfers in het oog houden, dat niet 
alleen de leener het boek leest, doch veelal in familie-kring, waarbij 
buren en vrienden zich dan bij aansluiten, het opus voorleest, zoodat het 
aantal lieden, dat profiteert, stellig zeer veel grooter is. Alleen dat 
aantal onttrekt zich aan alle becijfering, zoodat het buiten beschouwing 
moet blijven.

Doch wat zeggen nu deze cijfers over omzet, uitleeningen etc.?
Wel, stel een jaar op 300 werkdagen, dan eischt een omzet van 

200.000 boeken, dat iederen dag 666 werken geëxpedieerd worden, alle 
afzonderlijk uitgezocht, want er zijn geen twee bestellingen identiek, 
en zorgvuldig verpakt, voor de veelal lange trajecten, die de pakketten 
moeten afleggen, en zonder dat vergissingen practisch mogen voorkomen. 
Crediet wordt niet verleend, alles gaat contant of rembours, dus zijn 
er per dag honderden postwissels en remboursementen te behandelen.

De bibliotheken zijn als regel minstens één dag in de week op be
paalde uren geopend. Met 2400.000 uitleeningen moeten dus iedere 
week 48.000 menschen bediend worden. Hetgeen een queu van over 
de 20 K.M. zou geven . . . :

men bijv.
Volksbibliotheek geh^.^, .v 
aan de lectuur besteedt. Dit is 
er verscheidene lieden zijn, die 

men zou niet zeggen
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dongeng’s

nu alle voor merk- 
van een volk, dat 

linig zijn literaire belangstelling manifesteerde.

Het blijkt uit een en ander, dat Volkslectuur thans in totaal wel
haast drie en een half millioen boeken onder de menschen heeft gebracht.

Onwillekeurig is men geneigd daarnaast de cijfers te stellen van eene 
groote en voortreffelijke Hollandsche uitgeverij, de zoog. Wereldbiblio
theek, die in 20 jaren, volgens de jubileum-catalogus van dat instituut, drie 
millioen 700.000 boeken heeft omgezet, en in de vier daaraanvolgende 
jaren nog ruim 800.000 er bij, dus slechts weinig meer dan Volks
lectuur. Doch eene nadere vergelijking zou ijdel zijn, wegens de ove
rigens geheel verschillende omstandigheden. Om die reden heb ik ook 
afgezien van vermelding van cijfermateriaal der Nutsbibliothen en 
Openbare Leeszalen.

Men vraagt zich thans wellicht af, wat dat 
waardige boeken zijn, die in dermate de leeslust 
tot dusverre nog wei 
hebben opgewekt.

In de eerste plaats komen, zooals ware te verwachten, enkele der 
voortbrengselen van eigen literatuur, met name voor het Javaansche 
taalgebied, waar de wajang-verhalen, alsmede in het Soendaneesch, 
waar dongeng’s en watwatjan's, zooals Pariboga, Loetoeng Kasa- 
roeng, de meeste uitleeningen boeken. In het Maleisch stond de Pandji 
Socmirang ge rui men tijd bovenaan, doch dit bock beleefde al ver
scheidene herdrukken, en men mag aannemen, dat een groot deel der 
liefhebbers het werk thans in eigendom hebben. Hetzelfde geldt voor 
de Pantoen malajoe, een verzameling van vierregelige gedichten, die zich 
trouwens minder tot cursorisch lezen leent, maar gretig gekocht wordt. 
Trouwens, in het algemeen kan men wel zeggen, dat de boeken, die 
het meest worden uitgeleend, ook het meest worden verkocht, enkele, 
duurdere werken uitgezonderd, en het blijkt dat de bibliotheken geen 
concurrenten zijn van den boekverkooper, veeleer als propaganda
middel werken: zij scheppen als ’t ware een uitgebreiden lezerskring, 
en daaronder zijn dan ten slotte velen, die tot aanschaffing van een 
kleine verzameling overgaan.

Van de kinderlectuur, waarvan elke bibliotheek een speciale rubriek 
heeft, zijn de inheemsche dwerghertverhalen, die in alle taalgebieden 
met bepaalde variaties voorkomen, als regel het meest gewild.

Intusschen bleek bet, dat de bestaande inheemsche literatuur, hoe 
rijk ook in enkele opzichten, zich niet altijd leende voor uitgave door 
deze instelling, die door haar officieele karakter toch altijd een zekere 
sanctie gaf aan een uitgegeven werk en daarom werd overgegaan om 
een aantal werken uit de moderne Europecsche literatuur te verta
len, die voor een groot deel bijzonder in den smaak vielen, sommige 
in aantal uitleeningen de inheemsche werken zelfs overtreffen.
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haar te vertalen, onder wei’
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Bij die vertaling is tweeërlei werkwijze toegepast. Het i 
lijkste is uit den aard het Europeeschc boek, al of niet bel 
huid en haar te vertalen, onder weglating desnoods van de 
landsche verhoudingen totaal onbegrijpbare gedeelten.

Het leek echter meer eigenaardig te trachten een Inlandsch cachet 
aan te geven, het toonccl der handeling naar Indië te verplaatsen, 
en ook Inlandsche figuren te nemen voor de personen in het boek. 
Dit is echter zeer moeilijk, wil het goed zijn, want men kan natuur* 
lijk niet volstaan met alleen plaats- en eigennamen te verindischen: 
men moet ook de gang van de handeling en de leidende motieven 
adopteeren, en het is slechts weinige malen gelukt daarvoor de ge
schikte lieden te vinden.

Een der aldus ontstane werken is genomen naar een novelle van 
Justus van Maurik, waarbij ’t tooneel der handeling van A’dam naar 
Batavia werd overgebracht, en op talentvolle wijze hadji’s, chineezcn, 
etc. de rollen zijn toebcdceld, die van Maurik aan Amsterdamsche 
typen gaf. Een ander is eene bewerking van het algemeen bekende: 
Gende de Mr. Poirier, in het Maleisch: Menantoe hadji Ma’moer, 
een rijkgeworden batik-handelaar te Soerabaja

Zelfs is voor een feuilleton in een speciaal Lebaran-nr. (t.g.v. het 
einde der Mohamniedaansche vastenmaand), van een der tijdschriften 
van het bureau een geslaagde adoptatie gemaakt van Christmas-Caro), 
waarbij de louterende gedachten, die het kerstfeest wekt, in Moham- 
medaanschen zin zijn getransporteerd.

Doch zooals gezegd, de meeste romans zijn gewoon vertaald; het 
bevattingsvermogen der lezers bleek groot genoeg oin de Europeesche 
toestanden en verhoudingen te begrijpen, en aan deze boeken danken 
de bibliotheken dan ook voor een groot deel hare populariteit bij de 
Inlandsche lezers.

Ik noem U eenige, die U allen kent, die ook hier te lande nog 
gretig lezers vinden, die elk jaar ook in Indië duizenden en duizenden 
belangstelling inboezemen.

Alleen op de wereld (Sans familie), De drie Musketiers, de Graaf 
v. Monte Cristo, The jungle book. Twee souvereinen gediend, enkele 
boeken van Marryat, Nelly (The old curiosity shop, in het Maleisch: 
gadisjang malang), Odysseus’-avonturen, Overwintering op Nova'Zem- 
bla. Levens van de Ruyter en Tromp, vooral ook De schaapherder, 
van Oltmans, hoewel men zou denken dat die middeleeuwsche toe
standen op de Veluwe nu juist niet zoo gemakkelijk te vatten zouden 
zijn. Maar de lezers, vooral de Javanen, houden van verhalen vol 
avontuur en spanning, liefst zulke waarin braaf gevochten wordt; 
een Javaansche beschrijving van den Atjeh-oorlog is bijv, zeer ge-
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prijsvraag 
en die ookdie enkele zeer 

meest belanghebbendei

Intusschen zoude eene instelling als deze haar taak toch slechts 
opvatten, indien zij alleen wat ontspannings-lectuur gaf, en 
de daarmee opgewekte leeslust profiteerde, om ook lectuur 

ontwikkelende strekking ingang te doen vinden. Dit is dan ook

i in aantal uitleeninj 
lielen, loopen ze zelf:

wild, evenzoo een geschiedenis der Maccabeërs, vertaald naar eene 
bewerking uit de Aprocriefe boeken van het Oude Testament.

Voor de kinder-lcctuur geldt hetzelfde: Klein Duimpje, De Gelaarsde 
Kat, Asschepoctstcr, en Dik Trom, volgen in aantal uitleeningen de 
bovengenoemde dwcrghertverhalcn op de hielen, loopen ze zelfs voor
bij in sommige jarcn.

Een gelukkig gevolg van deze introductie van Europecsche littera
tuur is geweest, dat men zelf ook moderne fictie is gaan scheppen, 
en met snel toenemend succes. Een der eerste boeken van dit genre 
is geweest Siti Noerbaja, thans al driemaal herdrukt. In '28 nadert 
het aantal werken van eigen schepping reeds dat der vertalingen, 
terwijl van de 10 meest gelezen boeken in het Maleisch de helft 
door eigen modern werk wordt gevormd. Ongetwijfeld belooft dit 
veel reeds voor een naaste toekomst.

Voor kinderlectuur van eigen schepping is in 1922 een 
uitgegeven, die enkele zeer bruikbare verhalen opleverde, 
bij de meest belanghebbenden een goed onthaal vonden.

eenzijdig 
niet van

op ruime schaal geschied, waartoe de stof werd genomen uit den 
ganschen cyclus van het moderne weten, vooral echter op historisch, 
wetgevend, medisch en landbouwtechnisch gebied. Wel zijn zulke 
werken, als overal elders ter wereld, minder gewild dan romans en 
verhalen, doch zij worden niettemin goed gelezen, sommige zelfs méér 
dan bepaalde romans, en dit pleit voor den ernst der boekgebruikers.

Bovenaan komt meestal de Geschiedenis van Java, door Mevr. 
Fruin—Mees, voorts Oud-Batavia, van Roo de la Failie, de Staats
regeling van Indië, Verkeersreglement, Veeteelt, Klappercultuur, Gids 
voor den Timmerman, Verzorging van zuigelingen, Natuurkunde, zelfs 
een werk over de kapokteelt in dichtmaat. Ik meld in dit verband 
ook de Landbouwalmanak, die in April verschijnt, met het oog op 
den landbouwkalender, en ieder jaar meer afnemers vindt.

Van gemengd karakter is de Volksalmanak, waarin behalve de 
gewone almanak-inhoud, novellen en nuttige wetenswaardigheden 
elkaar afwisselen. Een recept voor pedis oedang, een patroon voor 
een goed passende koetang (lijfje), de kunst van paardrijden, de 
regels van het voetbalspel, wat moet mijn zoon worden, etc., kortom 
groote verscheidenheid en elk jaar weer anders.
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door het Bataviaasch Genootschap 
dat zich echter bij hare uitgaven r

tag, waarom het Gouvt. dit nu alles doet, 
liever aan het particulier initiatief over-

Onwillckeurig rijst de vrat 
en deze aangelegenheid niet ' 
laat.

Al aanstonds moet ik U zeggen, dat het particulier initiatief in 
groot was, en zich geenszins onvoorwaardelijk in 
uitte.

lappen, 
doel stelt.

van een
gevonden om 
van het hof van Constantinopel, 
vluchte Non. En wat de Chineesche drukkers 
was ook al niet beter, en bovendien meer 
Sommige werken moesten zelfs op grond van de 
worden genomen. Wel heeft het later in deze richtii 
verrichte pogen wel beter kwaliteit opgeleverd, doch 
financieel weer niet uit; in den begii 
sche zijde, gesteund, doch daarin is 
Alleen in de laatste jaren zijn enkele Inlands^ 
ik noem vooral Harahap te Batavia, die

Volkslectuur volgen, en 
er nog wel het een 

dat

dezen niet zoo erg 
verkwikkenden zin 

Het beste was gegc 
Kunsten en Wetensch; 
een wetenschappelijk do

Maar wat te denken van een Europ. drukker, die niets beters had 
in het Javaansch te vertalen, dan: de Geheimenissen 
van Constantinopel, en: de Avonturen van een ont- 

soms te berde brachten, 
op eigen publiek berekend, 

zedenwet in beslag 
;ing door sommige 
:h dan kwam men 

inne zijn ook pogingen van Inland- 
van weinig continuïteit gebleken.

>che uitgevers opgetreden, 
meer of min het voorbeeld 

van Volkslectuur volgen, en eigen fictie uitgeven van beter gehalte, 
al blijkt er nog wel hel een en ander aan te ontbreken.

Ik meen,- dat dit streven tot auto-activiteit, dat ongetwijfeld door 
Volkslectuur is opgewekt, een van hare gunstigste resultaten is. Maar 
het is slechts een begin, en zoolang nog niet op een stevigen, criti- 
schen zin van den lezerskring mag worden gerekend, bestaat er voor 
het Gouv. stellig nog geen aanleiding zijne bemoeiingen in dezen te 
staken.

Doch in elk geval is door de bemoeiingen van deze instelling, die 
als het ware een complement is op het eigenlijk onderwijs, de bevol
king in staat gesteld te profiteeren van geestelijke goederen, ontleend 
aan welhaast den ganschen cyclus van westersch weten, beschikbaar 
gesteld in eigen talen, dus blijvende in de eigen sfeer; het laatste 
wordt nog bevorderd door uitgaven van eigen „klassieken” en histo
rische werken, als Serat Rama, Kidoeng Soenda.

Waarschijnlijk zou zij op den duur, ook wel zonder deze instelling, 
met die geestelijke goederen zijn verrijkt, — de drang daartoe was 
en is onmiskenbaar, — doch stellig wel niet op de klare, zuivere 
wijze, van bijbedoelingen vrij, als thans is geschied, en die m.i. op 
de creditzijde van ons bestuur over Nederlandsch Indië mag worden 
geboekt.
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Zomerscholen voor Industriearbeidsters 
in Amerika.

(Aanvragen voor beurzen uit Holland en België welkom) 
door W. LOUWAARS.

Z"\p het Wereldcongres voor Ontwikkeling van Volwassenen, dat 
' in Augustus 1929 te Cambridgc gehouden werd en waarvan de 

heer L. Simons een belangrijk verslag uitbracht in den Centralen Bond 
van Openb. Leeszalen (zie Volksontwikkeling van 1 Oct. 1929) 
maakte ik kennis met een beweging in Amerika, die zich ten doel 
stelt aan fabrieksarbeidsters en vrouwen uit andere beroepen, in 
't algemeen aan werkende vrouwen, de gelegenheid te bieden om ge
durende den zomer een cursus van twee maanden te volgen, een 
zomerschool te bezoeken. Het oog valt op de in den zomer toch onge
bruikte gebouwen en terreinen van de universiteiten. Zoo opent de 
Bryn Mawr Summer School bij Philadelphia sedert 1921 haar pooi 
jaarlijks voor een honderdtal industriearbeidsters, die daar gedure 
twee maanden samen leven en leeren.

Het doel is niet, de leerlingen een vervolgde of aanvullende vak
opleiding te geven of technisch onderwijs. Het bestudeeren van vraag
stukken met betrekking tot industrie en techniek staat op den voorgrond 
en daarnaast wordt Engelsch gegeven, literatuur, opstellen en spreken 
in het publiek.

Doch behalve deze twee onderwerpen kan elke leerling een popu- 
lairen cursus volgen in een of anderen tak van wetenschap, als ge
schiedenis van de aarde en het leven, psychologie of sociale geschie
denis. Er worden groepen van ten hoogste 18 leerlingen gevormd en 
de docenten beijveren zich zoo veel mogelijk, de leerlingen individueel 
te helpen.

Natuurlijk hebben deze vrouwen ook ruim gelegenheid voor recreatie 
en voor velen is het de eerste gelegenheid om een spel te leeren. 
Zij doen aan zwemmen en tennis, er worden excursies georganiseerd, 
concerten gegeven, volksdansen en rythmische dansen worden uitge
voerd, enz. Alleen al het verkeeren in die geheel andere omgeving 
te midden van die uit alle declen van Amerika en ook uit Europa 
komende arbeidsters, moet voor haar lichamelijke en geestelijke ge
zondheid uitstekend zijn, haar kijk op wereld en menschen moet verrijkt, 
haar verantwoordelijkheidsbesef vergroot en de belangstelling in groote 
vraagstukken, in literatuur, gewekt zijn door zulk een verblijf.
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de eerste vra< 
bevestigend. 1

I

wordt niet gelet op overtuiging of partij, niet gevraagd, 
een vakvereeniging zijn aangesloten, ja dan neen. Om te 

deze werkende vrouwen tusschen 20 en 
minstens twee jaar arbeid achter den rug hebben.

van groot belang. De leer- 
loopen gevaar de door 

post door anderen te zien ingenomen, doch in 
den patroon wel een reg< 

ontvangen een beurs van 250 dollar,

1929 ontving, en daarin 
aanvragen (voor plaatsing 

land en België te ont- 
'psprek gedacht heeft. 
>ne te vervullen, wat

•gevens aan de Redactie van Volksontwikkeling, in 
mgs dien weg onder de oogen komen van menschen, 
>eid vrouwen kennen, die bij een verblijf op een

open voor arbeidsters uit allerlei takken van industrie; 
:kjc over 1928 zag ik vermeld: klecdingindustrie 36, 

maar ook een spoorwegkantoorbediende, een tand- 
een kellnerin, zoodat het begrip industrie zeer ruim te

De school is ■ 
in het statistiel 
textielfabrieken 13, 
technicus, 
nemen is.

Voorts 
of zij bij 
worden toegelaten, moeten 
35 jaar zijn en

Natuurlijk zijn de linancieele bezwaren 
lingen derven twee maanden hun loon. Velen 
hen tijdelijk verlaten 
vele gevallen is met den patroon wel een regeling te treffen. Alle 
leerlingen ontvangen een beurs van 250 dollar, waaruit het geheele 
schoolgeld benevens pension betaald wordt. Van deze 100 beurzen 
zijn er vijf voor leerlingen uit Europa bestemd en dat ook door wer
kende vrouwen uit ons werelddeel van deze gelegenheid wordt ge
bruik gemaakt, blijkt uit het feit, dat in ’t geheel reeds 23 Russinnen, 
5 Poolschen, 2 Oostcnrijkschen, 3 Duitschen, enz. de school bezochten. 
Het vorige jaar waren er twee Engclsche, een Duitsche en twee 
Deensche werkende vrouwen.

In de scctie-vcrgadering van bovengenoemd congres. Vrouwenvraag
stukken en Ontwikkeling van volwassenen, deelde de Directrice van 
deze Bryn Mawr School, Miss Hilda Worthington Smith, een en 
ander van haar school mede. En toen ik haar na de vergadering 
sprak en vroeg of zij nog nooit aanvragen uit Holland had ontvangen 
en of die ook welkom zouden zijn, antwoordde zij op de eerste vraag 
ontkennend en op de tweede met groote stelligheid bevestigend. Ik 
bood aan, om in Holland wat van haar school bekend te maken, ten 
einde eventueel Hollandsche werkende vrouwen, die een verblijf van 
twee maanden op een zomerschool in Amerika onder deze voorwuar- 
den zich kunnen permitteeren, op deze gelegenheid te wijzen. En 
Miss Smith was mij dankbaar voor die toezegging.

Toen ik nu vandaag haar jaarverslag over 
las: „Het zou de school aangenaam zijn, 
met een beurs) van werkende vrouwen uit Holk 
vangen," begreep ik, dat de Directrice aan ons gesp 
Doch nu is het voor mij hoog tijd om mijn belofte 
ik bij dezen doe.

Ik zend deze gege 
de hoop, dat ze lang 
die door hun arbe><
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Amerikaansche zomerschool baat zullen vinden voor haar ontwikkeling. 
Misschien is het ook gewcnscht, dat enkele bladen van deze gelegen
heid gewag maken door dit briefje over te nemen.

Tot slot zij gemeld, dat behalve de Bryn Mawr School bij Phila- 
delphia, de grootste en oudste, er nog twee andere bestaan, een in 
Ashevillc in Noord-Carolina met 25 plaatsen en een in het vrouwen
college van de Columbia-Universiteit te New-York met -13 plaatsen, 
welke laatste echter niet voor inwonende leerlingen is.

Dat de aanvraagsters Engelsch moeten kunnen lezen, schrijven en 
spreken, is duidelijk; maar ook wordt vooral gezocht naar vrouwen, 
die bekend zijn met de arbeidsvoorwaarden en de arbeidersbeweging 
in haar land, omdat die in staat zullen zijn de Amerikaansche mede
leerlingen de Europeesche vraagstukken te helpen begrijpen. „Het 
voornaamste doel", zoo eindigt genoemd jaarverslag, „van deze speciale 
beurzen (n.1. voor Europeesche arbeidsters) is to promote interna
tional understanding door het contact tusschen Amerikaansche en 
Europeesche werkende vrouwen."

Gaarne ben ik bereid tot het geven van inlichtingen of tot het 
vormen van een trait d'union, doch het adres waar het beste direct 
kan worden aangeklopt is; Miss Hilda W. Smith, Affiliated Summer 
Schools, 218 Madison Avenue, New-York City (U. S. A.).
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De Engelsche Onderwijshervorming in het 
licht der Internationale Ontwikkeling 

door Dr. PHILIP J. IDENBURG.

heeft
• die

heid te.

Manchesterschool hadden geleerd, als afwezigheid van dwang, maar 
als een idee, welke belangrijke positieve implicaties kan hebben. Vrij- 
heidsstreven kan even goed leiden tot staatsonthouding als tot in
grijpen door de Overheid. In naam der vrijheid kon niet alleen de 
vrijheid van onderwijs worden verdedigd, maar evenzeer krachtige 
regeeringsbemoeiing met het onderwijs, ja zelfs leerplicht worden be
pleit. Kennis en ontwikkeling zijn niet minder voorwaarden der vrij-

T~\e reorganisatie van het stelsel van onderwijs, welke, indien niet alle 
' voorteekenen bedriegen, in de eerstvolgende jaren in Engeland zal 

worden doorgevoerd, belooft een belangrijke stap te worden in de 
richting van het democratisch onderwijsideaal. Immers, deze grootsche 
plannen, die op 't oogenblik de aandacht van heel de Engelsche onder
wijswereld geboeid houden, passen volkomen in het streven, dal in 
onze dagen in welhaast alle AVestersche cultuurlanden en in Noord- 
Amerika wordt gevonden, een streven, gericht op de realiseering van 
de idee der gelijkheid in het onderwijs.

Men zou de geschiedenis der onderwijspolitiek na de Fransche 
revolutie kunnen zien als een langen arbeidsdag, gewijd aan de uit
voering van het werkprogramma, door de 18de eeuw aan de mensch- 
heid voorgelegd, aan de verwerkelijking der idealen van vrijheid, ge
lijkheid en broederschap. De vorige eeuw zou dan het kenmerk dragen 
van het vrijheidsstreven. Onze tijd zou staan in licht der gelijkheids
idee, terwijl in de toekomst, mocht het zijn de nabije toekomst, de ure 
der broederschap zou aanbreken.

Indien wij een oogenblik trachten de ontwikkeling der feiten in zoo 
stoute eenzijdigheid te karakteriseeren en 'daarbij vooreerst het oog 
vestigen op de winst der vrijheid, welke ons de 19de eeuw heeft ge
bracht, dan treft vóór alles onze aandacht de ontwikkeling, die het 
begrip vrijheid zelf heeft ondergaan. Wij hebben geleerd vrijh 
zien niet als een negatief begrip, gelijk het oud-liberalisme 
Manchesterschool hadden geleerd, als afwezigheid van dwang, 

jsitieve implicaties kan hebben.
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heid als inperking der staatsalmachf. Zoo was de 19de > 
periode van de vestiging der constitutioneele monarchie, de or 
van het parlementaire stelsel en tegelijkertijd in tal van lat 
ontwikkeling en algemeene verbreiding van een stelsel van I 
en van kosteloos volksonderwijs. Met de uitbreiding van vaWtsmvlocd 
op het bestuur des lands moest noodzakclijk voWisontwikMing gepaard 
gaan. Naarmate de volksvrijheden versterkt en de volksrechten ver
groot werden, moest het peil van het weten en begrijpen bij de massa 
worden opgevoerd. Vrijheid zonder de gave om haar te gebruiken, is 
minder dan waardeloos, zij is een gevaar. Het is, zooals ik eens las: 
„De verspreiding van harpen, zelfs van gouden harpen, zou den hemel 
niet brengen indien de individuen, aan wier zorg zij werden toever
trouwd, geen muzikalcn aanleg bezaten en geen muzikale scholing 
hadden genoten. Zoo kan er ook geen ware democratie bestaan eer 
de mannen en vrouwen, die onder een democratisch bestuur leven, 
zijn opgevoed om hun oordeel te doen gaan over burgerlijke, maat
schappelijke, nationale en internationale quaesties" ').

Het zijn deze gedachten, welke, in de 18de eeuw voorbereiÉl. in de 
19de eeuw tol ontwikkeling zijn gekomen en die ook thans nog bij 
elke onderwijshervorming meespreken. In Engeland behooren zij mede 
tot de factoren, welke tot de aanhangige plannen hebben geleid.

Voor de gelijkheidsidee was de 19de eeuw, althans op het gebied 
der onderwijspolitiek, nog niet rijp. Intusschcn is thans ook ons in
zicht in haar betcekenis verdiept. Ook hier komen wij met de oud- 
liberale conceptie niet uit. Zooals de alleen-maar-negatievc opvatting 
der vrijheidsgedachte in de practijk bleek te leiden tot de grootst 
mogelijke ongelijkheid, zoo blijkt ook de gelijkheidsgedachte, die de 
samenleving ziet als de bloote som van gelijke burgeratomen, in wer
kelijkheid tot ongelijkheid te leiden. De eenheidsschool, van uit deze 
beschouwing gedacht als de school der nivelleerende gelijkvormigheid, 
is een dwangbuis, waarin ongclijke individuen maar moeten worden 
ingepast, een Procrustusbed voor ongelijke intelligenties. Wij hebben 
thans de gelijkheidsgedachte leeren zien als het denkbeeld, dat wij, 
wanneer wij blijven in de sfeer van het zoo juist gebruikte beeld, 
kunnen omschrijven als: voor ieder individu het hem passende klee- 
dingstuk. Niet waar, een jas, die niet past, heeft geen nut, hoe goed 
de stof ook overigens moge zijn. De mechanische gelijkheidsidee heeft 
plaats moeten maken voor de organische, welke ruimte laat voor de 
verscheidenheid door de natuur allerwege aan den dag gelegd. Zij 
verlangt gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor uiteenloopende ka
raktertypen, gelijke kansen voor ieder talent. In het schoolstelsel

') Olive A. Wheeler, Youlb. London 1929, hl. 4.
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g het Fransche 
loolwezen (En-

moet plaats zijn voor differentiatie; niet voor de verscheidenheid van 
rang of stand, door menschen gestelde onderscheiding, waaraan niet 
dan geringe beteekenis kan worden toegekend, maar voor die, welke 
voortvloeit uit aanleg en karaktertype. Het gaat er om, het school
stelsel te maken tot een ladder, waarlangs ieder naar de mate van 
de hem gegeven krachten op kan stijgen, heeft men gezegd. Wij 
nemen dat beeld over, mits vaststa, dat het in zooverre mank gaat, 

menschen langs hetzelfde systeem van sporten 
zonder beeld gezegd, dat er in een democratisch 

van scholen voldoende schakccring moet bestaan, 
de natuurlijke qualiteitsverschillen tusschen de

dat beeld over, mits vaststa, dat het in 
dat niet alle jonge 
moeten opstijgen, of 
opgebouwd stelsel 
beantwoordend aan 
individuen.

De 19de eeuw heeft, gelijk gezegd, deze gelijkheidsgedachte op onder
wijsgebied niet verwezenlijkt. Haar formule luidde: lager onderwijs 
voor de armen, voortgezet onderwijs voor den middenstand, hoogcr 
onderwijs voor de rijken. In de meeste Europeesche staten bestond 
een schoolstelsel, dat wij dualistisch kunnen noemen. Er waren twee 
naast elkaar staande, van elkaar gescheiden schoolsystemen voor twee 
bevolkingsklassen.

Een duidelijk voorbeeld van dit kiasse-stelsel, dat ik hier noem om 
straks de tegenstelling scherp te doen gevoelen, biedt het oud-Rus- 
sische systeem, door Nicolaas I in 1829 in ’t leven geroepen. Vol
gens deze wetgeving was het voortgezet onderwijs verboden voor de 
lijfeigenen en de lagere bevolkingsklassen. De staatsgymnasia, de eenige 
beschikbare scholen voor voortgezet onderwijs, waren bestemd voor 
de bevoorrechte standen n.1. de adel, de geestelijkheid en de voor
naamste koopmansgilden. Dientengevolge waren ook de universiteiten 
en hoogcscholen uitsluitend voor deze bevoorrechte groepen toegankelijk. 
Voor de rest van het volk, de arbeiders, de boeren en de lijfeigenen 
vormden de lagere scholen de eenige onderwijsinstellingen. De be
staande lagere scholen boden, tot overmaat van ramp, slechts ruimte 
voor een zeer klein percentage der bevolking in den schoolleeftijd. 
De meerderheid der boeren en arbeiders bleef dan ook analphabeet.

In zulk een uiterste vorm werd het kiasse-stelsel in Europa zelden 
gevonden. Een bepaald verbod om het voortgezet onderwijs te volgen 
werd, voorzoover mij bekend, niet elders uitgevaardigd. Maar zoowel 
uit de zwaarte der financieele lasten, welke het volgen van het voort
gezet onderwijs met zich medebracht, als uit den geheelen opbouw 
van het stelsel van onderwijs, sproot in de vorige eeuw in bijna elk 
der Europeesche landen de scheiding der klassen voort.

In onzen tijd herinnert aan dezen stand van zaken nog 
systeem. Men heeft in Frankrijk eenerzijds het volksscho
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De ontwikkeling 
der 20ste eeuw h 
gematigd.

Vooreerst machtigde de Wet van 1902 de Plaatsclijke Onderwijs- 
besturen tot het stichten van openbare scholen voor voortgezet onderwijs 
of het subsidieeren van daarmede overeenkomende bijzondere 'instel
lingen. Deze maatregel leidde tot een aanzienlijke uitbreiding van 
de gelegenheid tot het ontvangen van verder onderwijs voor hen, die 
de gewone lagere school verlaten hadden. De gesubsidieerde scholen 
moeten tenminste 25 °/0 en ten hoogste 40 °/0 der leerlingen kosteloos 
toelaten.

In de Wet van 1918 werd voorts het beginsel neergelegd, dat geen 
kind, dat de aanleg bezit voor verdere studie, van het voortgezet

scignemcnt primaire), bedoeld voor de grootc massa. Een kind, dat 
zijn opleiding in dit stelsel begint, blijft daarin gewoonlijk gedurende 
de gcheele periode, waarin het onderwijs ontvangt. Het kan van de 
gewone lagere school (Ecole primaire) opklimmen naar de scholen voor 
uitgebreid lager onderwijs (Ecoles primaires superieures), het moge van 
daar naar de kweekschool voor onderwijzers (Ecoles normales) over
gaan, maar het blijft binnen de grenzen van het eene scholencomplex, 
het volkschoolwezen. Daarnaast staat het middelbare schoolwezen 
{Eiiseigncment secondaire), dat de élite moet opleiden en voert naar 
Universiteit (Enseiguemenl supérieur). Dit is een afzonderlijk stelsel. 
De kinderen, die middelbaar onderwijs zullen ontvangen, worden op 
afzonderlijke scholen voorbereid. Goede overgangen van het eene stel
sel naar het andere ontbreken en de keuze tusschen beide richtingen 
geschiedt zóó vroeg (op 6-jarigen leeftijd), dat zij slechts op 
overwegingen, niet op begaafdheid kan zijn gegrond.

Ook het Engelsche schoolstelsel draagt in wezen nog een dualistisch 
karakter, schoon niet meer in die mate, als aan 't einde der vorige 
eeuw nog het geval was. Voor de meer gegoeden waren er toen scholen 
voor voortgezet onderwijs, waarmede de Staat in geenerlei betrekking 
stond. Algemeen bekend zijn onder deze instellingen de negen great 
public schools, instellingen met een eerbiedwaardige historie en onbe
rekenbare» invloed op het Engelsche volkskarakter. Deze scholen 
vroegen een vrij hoog schoolgeld en vormden met hun eigen voorbe
reidingsklassen en de particulaire opleidingsscholen een afgesloten geheel. 
Openbare of door de Overheid gesubsidieerde scholen bestonden er 
niet. Voor den oud-leerling van de gewone lagere scholen was de 
overgang naar dit onderwijs voor de hoogere standen zoo goed als

gesloten. De gemeene man moest volstaan met gewoon en een 
i aansluitend doch weinig verbreid uitgebreid lager onderwijs.

ng van het Engelsche onderwijs in de eerste decenniën 
heeft de geschetste tegenstelling evenwel belangrijk
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mag blijven, omdat het het schoolgeld niet kan 
tsclijke Onderwijsbesturen kwam nu de plicht 

te zorgen, dat binnen hun ressort voldoende uitgebreid 
zou zijn te krijgen. Het beurzen- 

.'ding heeft gevonden, stelt vele 
i verder onderwijs in staat. De 
een bcurs, welke meestal gelijk 

ook de kosten van het onder
jen zijn, worden 
:urzen hebben te 
omstandigheden 
g genomen: het 
ren om van het

onderwijs verstoken r 
betalen. Op de Plaat: 
te rusten om 
lager onderwijs in scholen of klassen 
stelsel, dat in Engeland groote verbrcidii 
minder gegoeden tot het volgen van x 
voorwaarden voor ’t verwerven van 
is aan het schoolgeld doch waarin soms 
houd der leerlingen gedurende de schooljaren begrcpei 
door de Plaatselijke Onderwijsbesturen, die de beu: 
vergeven, vastgesteld. Ze loopen sterk uiteen. Twee < 
worden bij de toekenning echter steeds in aanmerking 
inkomen der ouders en de geschiktheid van de kindere 
voortgezet onderwijs te profiteeren.

De door een en ander geschapen mogelijkheden zijn, schoon belang
rijk, evenwel niet voldoende. De aanvragen om plaatsing op een school 
voor voortgezet onderwijs, overtreffen de beschikbare ruimte jaarlijks 
met eenige duizenden.

Reeds bevorderde de drang tot uitbreiding van onderwijsmogelijk
heden de uitbreiding niet alleen van het aantal Secondary Schools, 
maar zij werkte ook bevruchtend op de kiem van uitgebreid lager 
onderwijs, welke, gelijk wij zagen, in het stelsel van onderwijs aan 
de lagere volksklassen aanwezig was.

Er werden, vooral na 1910, eerst in Londen, later ook elders, z.g. 
Central Schools opgcricht, welke met haar gewoonlijk 4-jarigen leertijd 
aansluiten bij het 6de leerjaar der scholen voor gewoon lager onder
wijs. De leerlingen gaan naar deze scholen dus over na ’t bereiken 
van ’t llde levensjaar. Het daar gegeven onderwijs onderscheidt zich 
van dat der andere scholen voor voortgezet onderwijs, met name van 
dat der Secondary Schools, door zijn meer practische richting, al blijft 
daarbij het karakter van algemeen vormend onderwijs behouden. Deze 
scholen zijn in den regel voor de meer begaafde leerlingen der scholen 
voor gewoon lager onderwijs bestemd. De toelating geschiedt dan op 
grond van een examen, dat niet zelden met een psychologisch test- 
onderzoek gepaard gaat. In dat geval spreekt men van: Selective 
Central Schools. Daarnevens staan Non Selective Central Schools, waar
naar de leerlingen der scholen voor gewoon lager onderwijs zonder 
nader onderzoek naar kennis eni geschiktheid overgaan.

Hoe belangrijk deze ontwikkeling ook moge zijn, in wezen heeft zij 
den dualistischen stempel niet van het Engelschc schoolstelsel afge- 
wischt. De tweeledigheid bleef bestaan.

Tegenover het klassesysteem is echter van oude tijden af gesteld
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het democratisch ideaal van de „onderwijsladder". Plato, Thomas 
Morus, John Knox, zij allen hebben het denkbeeld gehuldigd, dat 
kinderen overeenkomstig hun aanleg en niet volgens hun afkomst 
moesten worden onderwezen. Comcnius heeft deze gedachte in we- 
tcnschappelijken vorm gegoten in zijn plan eener schoolorganisatie, 
waarin vier soorten van zesjarige scholen elkaar zouden opvolgen, 
vier schooltypen, welke men min of meer zou kunnen vergelijken met 
onze bewaarschool, lagere school, middelbare school en universiteit. 
Comcnius bepleitte ten volle gelijke onderwijsmogelijkheden voor alle 
kinderen, zonder onderscheid van afkomst, geloof of sexc.

De denkbeelden, door Plato en Comcnius uitgesproken, werden 
verder gedragen door de denkers der Fransche Aufklèirung. Ik noem 
Rousseau, Diderot, Helvetius en Condorcet. Wij kunnen in het ver
band dezer verhandeling, er niet aan denken de beteckenis van het werk 
dezer grootc mannen vanuit dezen gezichtshoek te belichten. Condorcet, 
aan wien de eer toekomt zijn denkbeelden het nauwkeurigst te hebben 
gepreciseerd in het geniaal ontwerp, door hem in 1792 aan de Fran
sche Asscniblèc Nationale voorgelegd, formuleert het democratisch 
onderwijsideaal als volgt: „Aan alle menschen de middelen te ver
zekeren, dat ze zelf voor hun behoeften zorgen kunnen, en hun wel
zijn behartigen, hun rechten kennen en verwezenlijken, hun plichten 
begrijpen en vervullen kunnen; aan ieder de mogelijkheid te verschaffen 
zijn arbeid te vervolmaken, de sociale plichten na te komen, waartoe 
zijn recht hem roept, zijn door de natuur gegeven mogelijkheden ten 
volle te ontplooien en op deze wijze de door de wet erkende poli
tieke gelijkheid der burgers tot een realiteit te maken — dat moet 
het voornaamste doel zijn van het nationaal onderwijs" ').

In Duitschland hebben daarna o.a. J. G. Fichtc en W. v. Hum- 
boldt een stelsel van onderwijs van democratische structuur voor
gestaan.

Hier en daar zijn deze denkbeelden ook wel verwezenlijkt. Mede 
onder invloed van Rousseau’s te weinig bekende Considérations sur le 
Gouvernement de Pologne, werd in 1773 in Polen een reorganisatie 
van het onderwijs tot stand gebracht, welke men mag beschouwen 
als de eerste stelselmatige schoolwetgeving in dcmocratischcn zin. In 
Oostenrijk vond het volgend jaar een hervorming van het stelsel van 
onderwijs plaats, waarbij dezelfde beginselen werden gehuldigd. Catha- 
rina II, die grootc belangstelling voor onderwijszaken bezat, voerde 
in 1782 in Rusland, ee:n stelsel van onderwijs in, dat zich weder nauw 
bij het Oostenrijksche aansloot. In 1804 voerde Alexander I deze

■) P. Natorp, GcMimmle Abbandlungen zur Sozialpadagogik, I. Abt, Stuttgart
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maatregelen verder door. Hij wist een stelsel van opklimmend onder
werp tot stand te brengen, waarvoor Condorcct's schema als voor
beeld had gediend. Het onderwijs was voor allen zonder onderscheid

■ graden : I®. de parochiale school 
districtsschool met een tweejarig 
welke 4 jaren duurde; 4°. de uni- 

jaren kon worden doorloopcn. Alle vier 
leerlingen ontvingen 

emoetkoming in de onderhoudskosten. Door Ni< 
Isel in 1829 in zijn tegendeel omgezet. De tijd 

blijvende verwerkelijking van een onderwijsstelsel, gegrond op het 
gelijkheidsideaal, bleek nog niet gekomen. Daaraan te arbeiden is een 
taak, welke in hoofdzaak voor onze eeuw bleef weggclcgd.

Bij de uitvoering van dit punt van het democratische werkprogr 
gaan de Verecnigde Staten van Noord-Amcrika vooraan. Bij het 
begin dezer eeuw was daar het ideaal van de „ondcrwijsladder” 
reeds gerealiseerd. Het stelsel omvatte: 1. bewaarschool tot het 6de 
levensjaar; 2. lagere school van 8 jaren: 6de — 14de levensjaar; 
3. voortgezet onderwijs (high schoot) van 4 jaren: 14de—18de levens
jaar; 4. universiteit van 4 jaren: 18de — 22ste levensjaar. Dit stelsel 
heeft tot veel kritiek aanleiding gegeven. In ’t bijzonder gold deze de 
verplichte 8-jarige grondschool. Deze school vertegenwoordigde welis
waar de idee eencr gelijke volksopvoeding, maar de daaraan ten grond
slag liggende gelijkheidsidee was die van het oude liberalisme, zij ver
waarloosde de verschillen in aanleg, waarvoor de nieuwere psychologie 
aandacht begon te vragen, zij nivelleerde en schaadde daardoor. Door 
een uit dieper inzicht ontsproten gelijkheidsgcdachte geleid, pleitten de 
critici, onder wie G. Stanley Hall, voior differentiatie van de hoogcre 
leerjaren der lagere school. Hun invloed leidde tot een reorganisatie 
van het 8 + 4 stelsel (lagere school + voortgezet onderwijs) tot een 
6 -f- 3 -f- 3 stelsel: lagere school + junior high school senior high 
school. Zoo werd dus een nieuwe vorm van onderwijs in het systeem 
ingeschoven, een periode van intermediate education op de junior high 
school, waar een groote verscheidenheid van onderwijs kan worden 
genoten. Deze school draagt tevens zorg voor de schifting der leer
lingen naar hun aanleg en geschiktheid voor verdere studie. In de 
Vereenigde Staten wordt de gedachte der gedifferentieerde eenheids- 
school meer en meer werkelijkh

Ook in tal van Europeesche 
gelijkheidsgcdachte 
noem Duitschland, Rusland, de Scandinavische landen, 
Zwitserland. Ook in ons

periode van
groote verscheidenheid 
looi draagt tevens zorg

en geschiktheid

lijkheid.
v<*e landen is in ’t begin dezer 

in meerdere of mindere mate doorgex
Oos

land werd bij de Wet 1920
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Met zulke Modern Schools zullen kop-klassen (senior classes) 
voor gewoon lager onderwijs gelijk kunnen staan.

De nieuwe Modem Schools zullen dus verwantschap v< 
de Amerikaansche Junior High Schools. Er zal evenwel 
bestaan, dat de differentiatie van het onderwijs aan gc 
rikaansche instellingen wordt gevonden door een groote variabiliteit 
van het leerplan der afzonderlijke scholen, waarin naast enkele ver
plichte vakken, tal van keuzevakken worden opgenomen en dat zich

’) Educational Yearbook of tbc international liulilule of Teacher College, Colum- 
a Unüerdlg 1927. New-York 1928, bl. X.

ouderd klasscstelscl gebroken. In Frankrijk is er een krachtige beweging 
voor de -eenhcidsschool gaande, waarvan de Compagnons de 1' Uni- 
versiti Nouvelle het middelpunt vormen.

Wij moeten ons het genoegen ontzeggen van op deze verschijnselen 
nader in te gaan en volstaan met te constateeren, dat de reorgani
satieplannen, welke op ’t oogenblik in Engeland aanhangig zijn, symp
tomen zijn dezer zelfde beweging. Ze maken deel uit van wat door 
den Amerikaanschen hoogleeraar Kandel werd gekarakteriseerd als 
een „rapid devclopment of the meaning of democracy in cducation", 
een  move ment for the equalization af educational opportunitics.” ') 

De Engelsche plannen vertoonen een onmiskenbaar verwantschap 
met het stelsel, dat bij de Angelsaksische verwanten aan de overzijde 
van den Atlantischcn Oceaan tot stand werd gebracht. Zij komen in 
’t kort hierop neer:

1. De leerplicht, welke thans geldt vanaf het 5de levensjaar tot 
de klasse is doorloopen, waarin het 14de levensjaar werd bereikt, 
wordt met een jaar, dus tot het 15de levensjaar, verlengd.

Deze langere schooltijd zal echter niet aan het lager onderwijs ten 
deel vallen.

2. Er zal namelijk na het bereiken van het 11de levensjaar een 
insnijding in het onderwijsstelsel worden gemaakt, waarbij hel lager 
onderwijs zal eindigen en een of andere vorm van voorlgczct onder
wijs zal aanvangen.

3. Dit voortgezet onderwijs zal gedifferentieerd zijn naar den aan- 
de behoeften der leerlingen. Het zal Secondary Education worden

genaamd en omvatten zoowel scholen voor voortgezet onderwijs, die 
vroeger bij uitsluiting dezen naam mochten dragen en die meerendeels 
een 5-jarigen cursus hebben, als de Central* Schools, die voor zooveel 
noodig zullen worden gereorganiseerd en in aantal aanmerkelijk uit
gebreid, en onder den nieuwen naam van Modern Schools de groote 
massa der kinderen na het doorloopen der 6-jarige grondschoot ge
durende vier restccrende jaren van hun leerplicht zullen opnemen.

van scholen
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aldus aan de behoeften der individuecle leerlingen kan aanpassen, 
terwijl in Engeland wordt gedacht aan scholen met een vast leerplan 
voor alle leerlingen, doch van verschillend type, zich richtend naar 
de eigenaardigheden der o"

Tusschcn de uiteenloopen
voortgezet onderwijs zullen

omgeving.
>ende soorten van het, aldus gereorganiseerd, 

>rtgezet onderwijs zullen gemakkelijke overgangen mogelijk worden 
naakt, zoodat wie de Modern School heeft doorloopen en daar gaven 

verdere studie aan den dag heeft gelegd, naar een Secondary 
School in den tot dusver gebruikelijken zin kan gaan, teneinde in de 
hoogere leerjaren daarvan zijn studie te voltooien.

Zoo zal door deze hervorming het Engelsche onderwijssysteem 
worden gebracht tot het gelijkheidsideaal.

Maar niet alleen dat heeft den ontwerpers dezer nieuwe organisatie 
voor oogen gestaan. Het nieuwe, uitgebreider onderwijs zou zijn doel 
missen, indien het niet mede bouwde aan het nationaal saamhoorig- 
heidsgevoel. Het gaat bij deze plannen óók om het broederschaps- 
ideaal. Dc oorlog heeft gedurende enkele jaren de maatschappelijke 
klassen tot elkander gebracht. In het aangezicht van nood en dood 
vielen de standsbarri&res weg. Het Engelsche volk heeft deze een
heid der natie als iets kostelijks leeren zien, als een schoone vrucht 
van een rampzalig gebeuren, welke behouden moet worden. Aan de 
versterking dier eenheid moet het onderwijs dienstbaar worden ge
maakt. Hel moet opkweeken tot citizcnship. Een recent geschrift over 
de reorganisatie van het Engelsche schoolstelsel noemt als het meest 
belangrijk onderdeel van de opvoeding der jeugd in de adolesccntie- 
periode: social training. De leerlingen moeten leeren „how to live 
harmoniously with their fellows, how to be loyal to their group, and 
to approach their future vacation and civic responsabilities in the 
spirit of service" •).

Ook in het najagen van het nationaal broederschapsideaal staat 
het Engelsche volk niet alleen. Wij behoeven slechts het woord Staats- 
biirgerliche Erziehung te noemen, om den lezer eraan te herinneren, 
dat wij een overeenkomstig begrip bij onze Oostclijke naburen terug 
vinden. In Frankrijk heeft men histruction morale et civique.

Maar ook dit broederschapsideaal ontving bij het voortgaan der 
tijden een breeder, dieper zin. Boven de nationale solidariteit uit, 
gaat het verlangen naar de internationale eenheid der volken. Deze 
gedachte is niet in strijd met een krachtig nationaliteitsbesef, gelijk 
men wel heeft gemeend, mits dc taak van het eigen volk niet wordt 
gezien als een heerschende, maar als een dienende. In Engeland telt 
de Volkenbondsgedachte warme vrienden, maar men begrijpt daar.
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Berlijn's boschschool voor de rijpere jeugd 
door A. BAX-BUIN1NG.

dat de Volkenbond slechts één zijde is van een langzame hervormings
beweging. De Volkenbond beteekent weinig of niets, wanneer hij niet 
gedragen wordt door het rechtsbewustzijn der volken. Of hij sterk 
zal staan, hangt in laatste instantie af van de gezindheid der indivi- 
dueele burgers der vereenigde volken. Hier, alweer, ligt voor het 
onderwijs een belangrijke taak. Zoo gevoelt men het ook in Engeland. 
Hetzelfde geschrift, dat wij zoojuist hebben aangehaald, zegt er dit 
van: “The Leage may tnake compacts, but whether these wil) be kept 
or not will depend, in the last resort, on the education of individuals. 
Are there sufficiënt individuals among the nations concerned, whose 
knowlegde and understanding, whose tolerance and sportsmanlike 
faviness, whose hatred of war and determination for peace can be 
counted on in an emergency? If so, the League will funefion; but if 
not, it wil) be abortive, no matter how many or how imposing the 
signatories to its compacts"

Het is wel duidelijk geworden, dat wij den feiten geen geweld aan
doen, wanneer wij het streven van onzen tijd op het terrein van het 
onderwijs, óók in de Engelsche onderwijshervorming, kenschetsen als 
een ijveren voor het drievoudig ideaal der Fransche revolutie, mits wij 
de begrippen, vrijheid, gelijkheid en broederschap, onderling zoo nauw 
verwant, vatten in den ruimeren, dieperen zin, welke wij boven heb
ben aangegeven. In Engeland gaat het thans bovenal om de verwer
kelijking van de gelijkheidsidee.

') Wheeler, Youlb, bl. 5.

ja — hef is veel beter geworden! Onze nieuwe scholen zijn 
''S ruime, frissche gebouwen, zij zijn niet zelden door enkele . vier
kante meters gras, door een paar tientallen boomen omgeven. Zij 
hebben bloemen voor de ramen en soms hangen er platen van wijde 
vlakten, van zonnige duinen, van dieren en planten in het bosch, ver 
weg van de steenen stad waarin de kinderen wonen.

Hoe mooi en vriendelijk onze nieuwe scholen ook worden, toch 
zijn er nog altijd kinderen, die nog meer frissche lucht en zon noodig 
hebben dan zij in de modern-gebouwde scholen krijgen. Voor hen 
richt men openluchtscholen op — voor de zwakke, nerveuze kinderen.

Zelfs worden er openluchtscholen voor gezonde kinderen gebouwd, 
om hen gezond en sterk te doen blijven. Vooral in Engeland verrichtte
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bezoeken thans de Berlijnsche Hoogere

i is men steeds stöutmoediger geworden bij den 
■ enluchtscholen voor gezonde jonge menschenkin- 
s buitenscholen gewenscht voor onze jongens en

Hoeveel leerlingen 
school?

Drie honderd dertig, jong"*"*
Het onderwijs volgt het leerpl 

is het dat men niet zulke lang 
stad om de noodige hoeveelheid kennis en ontwikkeling aan te brengen. 
Om acht uur begint men, om twaalf uur is het werk meestal afge- 
loopen, om twee uur zijn de leerlingen, in den regel, klaar met hun

jonge menschen moeten weg 
omgeving, in 

lebben, waar 
en rust is, waar 
de jonge men-

igens en meisjes.
ïerplan der „ Realschule”. Heel merkwaardig 

inge schooltijden noodig heeft als in de 
ïid kennis en ontwikkeling a 

twaalf uur is het werk

men pionierswerk op dit gebied. Besloot niet een der graafschappen, 
enkele jaren geleden, voortaan alle nieuwe scholen als openluchtschool 
te bouwen ?

In de laatste jaren 
wensch naar meer openluchtscholen voor g 
deren; men heeft zelfs buitenscholen gewens 

gymnasium-, H. B. S.- of Mulo-tijd.
>laatsen in ’t buitenland werden zij reeds tot werkelijk- 

in ’t haantje-de-voorste-land Amerika, in Engeland en

meisjes in den
Op enkele pla 

heid. Natuurlijk 
Duitschland.

Een pas verschenen werkje van Studiendirector Wilhelm Krause, 
spreekt ons van .Die H'óhere Waldschule Berlin-Charlottenburg." (Uit
gave 'Wiegand en Grieben, Berlin S. O. 36). Hierin wordt ons ver
teld van het leven en leeren op deze school voor gezonde kinderen 
tusschen elf en zeventien jaar.

Men ging uit van de gedachte.: onze 
uit de enge straten der groote stad, zij moeten in de c 
het bosch hun inrichtingen voor onderwijs en opvoeding h< 
licht en lucht hun wondere werking geven, waar stilte 
de kinderlijke geest in de natuur versterkt wordt en 
schcn bereid worden het leven blijmoedig te aanvaarden.

De Berlijnsche Boschschool ligt in Grllnewald en is binnen tien 
minuten van het station Heerstrasse te bereiken. Daar heeft het ge
meentebestuur een 2J£ H.A. groot terrein ter beschikking gesteld. In 
vier groote barakken zijn lokalen voor twaalf klassen, kamers voor 
de leeraren en leeraressen. In ’t middendeel van ’t terrein werden 
open, houten tenten gebouwd, waar de kinderen voor verschillende 
doeleinden zich in groepjes verzamelen. Twee open schoolklassen zijn 
voor ’t onderwijs bestemd; verder zijn er waranda-klassen, die aan 
één zijde geheel open zijn en bijna voortdurend in gebruik zijn. De 
kinderen gebruiken hun maaltijden ’s zomers in een groote open tent, 
des winters in de eetzaal, die steeds zoo frisch mogelijk wordt gehouden.
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in opgaven. De geheelc namiddag is dan 
leden. Om half zes, des zomers zes uur,

taak en de uitwerking van hun 
beschikbaar voor andere bezighe< 
gaan allen naar huis.

In 1928 werd van staatswege een onderzoek ingestcld naar de kennis 
der leerlingen, dat volgens den „prllfungscommissar" een zeer gunstig 
resultaat aanwecs. Ook waren de leerlingen, die naar andere steden 
vertrokken of weer naar de ommuurde school gingen, in staat het 
onderwijs daar, in dezelfde klasse, te volgen.

weer het toelaat, en het is zonderling, maar het is buiten 
vaak slecht weer als in de groote stad, dan worden de 
gegeven en als het niet anders kan, onder een dak, soms 
bar is, binnen vier muren.

Zeer heilzaam werkt dat verblijf in de buitenlucht; men heeft ook 
hier evenals in andere openluchtscholen, een frissche levensenergie 
zien ontwaken, een verheldering van ’t verstandelijk weten, een har
monische opbloei van ’t lichaam. Zelfs de moeilijkheden der puber
teitsjaren bleken hier gemakkelijker dan elders te* overwinnen.

Uit welke kringen komen de leerlingen van de Höherc Waldschule?
Uit alle lagen der bevolking. Het schoolgeld is naar draagkracht. 

Eenige kinderen, wier ouders in moeilijke Gnanciëele omstandigheden 
leven, hebben een geheel gratis verblijf. Vijf en zeventig zijn wcezen 
of half-weezen, bij vijf en twintig leven de ouders gescheiden, zoodat 
dertig procent van alle leerlingen de voordcelen van een normaal 
thuis moet ontberen. Gelukkig vinden zij in hun boschschool een in 
lichamelijk en geestelijk opzicht gezonde omgeving.

Natuurlijk wordt er veel aan spel en sport gedaan!
Onder kameraadschappelijke leiding der leerkrachten heeft de licha

melijke opvoeding plaats. Midden in het bosch is een zwembassin, 
waarin heerlijk geploeterd wordt en ernstige pogingen worden aan
gewend om werkelijk goed te leeren zwemmen. Bijna alle leerlingen 
zijn thans de kunst machtig.

Des winters worden ski-tochten ondernomen; soms trekt men er 
met de slee op uit. Eiken dag wordt een wandeling gemaakt. Niet 
zelden hebben uitstapjes plaats. Daarvan wordt in opstellen verteld, 
teekeningen en foto's gemaakt, de kennis der natuur aanzienlijk ver
rijkt.

Op vele middagen 
en planten gekweekt 
gemeenschappelijk 
leiding.

Een gezonde gem< 
school. Ter wille vi

"en wordt er ijverig in den tuin gewerkt, bloemen 
:nt en verzorgd. In verschillende groepen gaat men 
aan den arbeid; een „echte" tuinman geeft hierbij
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deze in Amsterdam
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ld. Leeraren en 
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komen zullen wordt menig werk volbracht. De uitrustii 
wordt door allen te zamen onderhouden en aangevulo. 
leerlingen hebben in gemecnschappelijkcn arbeid o.m. 
bad uitgegraven.

Zooveel mogelijk worden de leerlingen
baren, gemeenschappclijken arbeid opgewekt. Bij de voorbereidit 
feesten wordt menig organisatorisch werk van hen gevraagd c 
meestal ferm volbrengen.

Coëducatie is er. Jongens en meisjes van elf tot zeventien jaar 
werken, spelen, lezen, musiceeren en wandelen, eten, komen en gaan 
te zamen in onbevangenheid en frissche harmonie. Tot nu toe zijn de 
ervaringen op dit punt zeer gunstig. De wederzijdsche invloed der 
beide geslachten, aldus Wilhelm Krause's brochure, is in verschil
lend opzicht zeer zegenrijk te noemen.

Nog is de Bcrlijnsche openluchlschool voor de rijpere jeugd niet 
volmaakt. Ook daarop wijst Wilhelm Krause. Aan de uitrusting der 
school, aan haar laboratoria enz. ontbreekt nog ’t een en ander. Dan 
is er nog iets veel ernstigers. De twee hoogste klassen der Real- 
schule zijn tot dusver niet aanwezig. Is het wonder dat de ouders 
en tal van onderwijsmenschen er met kracht op aandringen dat ook 
de Boschschool haar leerlingen gereed zal maken voor de Reifeprll-

Zal men, evenals in Berlijn, ook in een onzer 
een openluchtschool voor de rijpere jeugd doen 
en daar, in ons land, bestaan er plannen tot oprichtit 
U.L.O. scholen voor gezonde kinderen. Men weet dat a< 
in vergevorderden staat van voorbereiding zijn.

Waarom zou men voorloopig zijn wenschen en later ook zijn plannen 
niet uitstrekken tot een gymnasium, een H.B.S. een Lyceum, waar 
het leven en het onderwijs zooveel mogelijk in de openlucht zal zijn?

Zou een dergelijke school niet een prachtig ding zijn voor ieder 
jong, zich ontplooiend menschcnkind, dat de zegeningen onzer cultuur 
mag ontvangen, maar haar schaduwzijden, zooveel ’t maar kan, moet 
ontwijken?

Voor een bepaalde categorie 
school ook bijzonder geschikt, 
stadsscholen, die voldoende intellectueel begaafd zijn 
te kunnen volgen, maar tengevolge van 
uren huiswerk, blijkbaar in een te 
keeren en geen voldoend natuurlijl

van M.O. leerlingen lijkt ons de buiten
lid. voor die typen van kinderen op de 

om het onderwijs 
de vele schooluren en de vele 

groote intellectueele spanning ver- 
jk leven hebben om deze spanning
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gehouden op een , 
van den Wereldbond 

indsche Volksuniversiteiten

leiding 
samenlt

Met zekeren eerbied sta ik hier 
die welbewust een taak kozen in het 
merende krachten in elk der elementen

te neutraliscercn, waardoor zij niet zelden op school mislukken. Een 
buitenschool met zijn korten werktijd, waarin, zoools gebleken is, door 
geestelijk-frissche kinderen evenveel geleerd kan worden als in de 
ommuurde school in langeren tijd, zou voor de hierboven aangeduide 
leerlingen, wier aantal misschien grooter is dan velen vermoeden, 
stellig een ware uitkomst zijn.

') Rede 
dccling ’ 
Nederlar

voor dit gehoor 
geven van leidit

van onze

Mededeelingen van den Bond van 
N ederlandsche V olksuni versitei ten

Secretaresse Mej. I. M. VAN DUGTEREN, Leuvehaven 74, Rotterdam.

De zelfstandige waarde van techniek voor 
van onzen tijd, ') 

door Prof. Ir. W. Schermerhorn.
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sterkere mate putte ik troost uit de p 
ring. Wij zullen samen het onderwerp l 
inleiden. En dan ligt het voor de hant 
techniek en mijn kijk daarop, terwijl U, die de 
beter kent door het ontwi 
concludecren, dat

van menschen, 
aan de slui- 

leving en die

i7*ie de punten heeft nagelezen, die den korten inhoud van mijn 
' ’ lezing moeten aanduiden, zal, evenals ik, met eenige verwon

dering naar den oorspronkelijk aangegeven titel hebben gekeken: „De 
arbeider en de techniek”. Nu kan men zich achter dezen titel blijkbaar 
heel wat verscholen denken. Want nadat deze lezing was aangekondigd, 
kreeg ik van de leiding van een instituut voor schriftelijk onderwijs 
het verzoek, of ik toch vooral deze speciale ontwikkelingsmogelijk
heid wilde memoreeren. Ik zal mij maar niet afvragen, of er aan 
verwantschap gedacht is tusschen de techniek als verschijnsel in onzen 
tijd en deze speciale methode van onderwijs, die ook van onzen tijd is.

Na dit verzoek geneerde ik mij echter niet al te erg meer over 
het verband tusschen titel en inhoud van mijn lezing. Doch in nog 

prospectus voor deze vergade-
> behandelen en ik zou hel slechts 

voor de hand, dat ik zal spreken over de 
irop, terwijl U, die de arbeiders zooveel 
vikkelingswerk, daaruit misschien iets kunt 

voor het leven van den arbeider van belang is.

gezamenlijke conferentie van de Nedcrlandschc af* 
. voor ontwikkeling van volwassenen en den Bond van 

op 15 Februari 1930.
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Duit

het la<

grond 
il omdat

Ier laatste 
, hetzij van 
den inge-

aag, of ik voor 
werk in de tech* 

of ik met mijn arbeid

agen naar den 
Ie hand, vooral

Er is in onzen tijd onmiskenbaar een vraj 
ons bestaan en dit werkt het conflict in de 
veel techniek in ons leven is gekomen,

Indien wij eerst nagaan, hoe het komt, dat de menschen in z.g. 
culturcele kringen tegenwoordig den mond nogal vol hebben over de 
techniek, dan is dat, omdat men aanneemt dat onze geheele samen
leving ervan doortrokken is en dat er een enormen invloed van de

daarom deze samenleving, dit spel van krachten, wel zooveel beter 
kennen dan ik.

Ik zal in deze lezing geen nieuwe gezichtspunten aangeven, slechts 
een aantal gedachten uitspreken, die bij mij in den loop d< 
jaren gerezen zijn, hetzij aan de hand van litteratuurstudie, 
eigen overwegingen aangaande den zin van het werk van

Persoonlijker toegespitst, ging het voor mij om de 
mijn leven een zedelijke basis kon vinden in mijn 
niek. Kernachtiger uitgedrukt, is het de 
in de technische wereld God dien of den

Want U doet verkeerd te denken, dat de techniek alleen een pro
bleem is voor de arbeiders, dat zij de eenigen zijn, die er onder 
zuchten. Deze vraag leeft ook in het hart van menig jong ingenieur. 
Ik wijs U op het laatste Delftschc Lustrumspel, het bekend gewor
den D. 16-M.-M. Al was er veel, dat ik waardeeren kon, toch is 
het voor mij een somber teeken, dat het juist de Delftsche studenten 
zijn, die met dit spel van mensch-machine op deze wijze uiting gaven 
aan gevoelens jegens de techniek, die ik hoogstens in een jurist of 
theoloog zou hebben kunnen begrijpen.

Wel kan ik het mij eenigszins verklaren als de uitbeelding van de 
wrange gevoelens, die bijv, in mij oprezen bij het gesprek met een jongeren 
studievriend. Deze begaafde jonge man kon van zijn werk aan één 
der meest fantastische Ncderlandsche bedrijven niets anders getuigen 
dan: „Och wat zou het? Het gaat toch immers alleen om het geld. 
Het is geld en nog eens geld, waar alles om draait. De gedachte om 
de zaak groot te maken en te doen groeien, min of meer bij wijze 
van sport, is het eenige, wat ook nog wel eens een rol speelt."

Wie, met deze gedachten bezield, in een bedrijf werkt, heeft moeite 
in den arbeid de bevrediging zijner diepste behoeften te vinden en 
den arbeid te beschouwen als een gave Gods.

De vraag naar het wezen van de techniek en naar de plaats ervan 
in onze wereld, beteekent daarom het vragen naar den zin van het 

voor alle menschen, die in die techniek hun arbeid vinden.
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worden, hetzij tengevolge van de inten- 
van de techniek, hetzij omdat 

die bij de technische procédé's betrokken zijn, 
dat zij als vanzelf een stempel op de samenleving

5

È

;en in den invloed, die de techniek tengc- 
bepaalde vormen uitoefent op den geest 
van dengene, die direct bij de techniek 

zeer sterk het geval zijn, zoo sterk 
op geestelijk gebied overslaat naar 
techniek betrokken zijn, kunstenaars.

techniek op den mensch uitgaat, zoowel in gemeenschap als op den 
geestelijken kant van zijn persoonlijk bestaan. Bovendien wordt dan 
bijna stilzwijgend aangenomen, dat deze invloeden in hoofdzaak ongun
stig zijn.

Ik las ergens dat in ons, kinderen van de twintigste eeuw, naast 
de bewondering voor de resultaten toch een besef van de dubbelzijdig
heid van de techniek leeft: aan den eenen kant wordt erkend, dat zij 
een zegen is geworden, maar zij is ook een noodlot en wordt dat steeds 
meer. Als ik dan opmerk, dat het er wel niet bij gezegd wordt, maar 
dat men dien zegen toch bijna uitsluitend zoekt op materieel gebied, 
althans aan den uitwendigen kant van ons bestaan, dan is m.i. de 
conclusie niet gewaagd, indien ik vaststel, dat ook hicr de techniek 
wel niet beschouwd wordt als de bron van alle kwaad, maar zij 
toch zeker een stevige veer heeft moeten laten.

Indien ik daar nu mijn balans tegenover plaats, hebt U niet te 
vreezen. dat ik zal trachten bezwaren te verdoezelen, hoogstens wil 
ik trachten een scherpe diagnose te stellen.

De invloed van de techniek dient men wel scherp in twee geheel 
verschillende richtingen te zoeken. De eerste ligt in de uitwerking, 
die de technische vindingen, de technische producten op het leven 
der menschen hebben.

Het tweede punt is gelegc 
volge van het aannemen van 
of op het materieele bestaan 
betrokken is. Dit laatste kan 
zelfs, dat het in het bijzonder 
menschen, die niet direct bij de 
beoefenaars der vrije beroept

Dit laatste kan het geval 
siteit van de psychologische werking 
het aantal dergenen, 
zoo groot wordt, < 
drukken.

Dit alles wordt meestal vermengd. Men verwenscht de mechani
satie en de ontzieling van den industrieelen arbeid naast den invloed 
van den bioscoop en de radio. Toch is er een groot verschil en vooral 
in de middelen tot bestrijding dier euvelen.

De invloed der technische vindingen is zeker niet specifiek v 
onze eeuw. De ontdekking van het ijzer, van het kompas, van 
buskruit en van de boekdrukkunst, hebben in hun dagen ook een 
beteekenis gehad voor het menschelijk leven, die niet achter staat bij
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jcvoerde 
dus het 

i somber

de techniek 
cn lastigste, 

langs zeer directen weg: bock-

moet worden 
een driebond.

probleem der mechanisatie moet men m.i. meer voor
drachten, dan soms bij het al te sterk generaliseeren

die van dc electrische drijfkracht. Slechts het tempo van de door
werking is versneld cn dientengevolge is de indruk grootcr. Deze ver
snelling van het gehecle levensrythme is echter ook op andere gebieden 
waar te nemen: in de beoefening der wetenschappen is daarvan toch 
ook wel iets te vinden. Is bijv, de verbluffende serie ontdekkingen 
van de moderne natuurwetenschap ook iets, dat met de techniek in haar 
zuivere vormen samenhangt? Ik betwijfel het en zoek ook daar de 
oorzaken van dc snelheid liever elders.

Hetgeen echter onmiskenbaar ccn gevolg is van dc opgc 
techniek in onzen tijd, is de mechanisatie van den arbeid, < 
tweede punt. Ik behoef daar niet over uit te wijden, of U een 
tafereel van een fabriek te schilderen. De man, die zijn leven lang 
gaatjes ponst, is bijna klassiek in sommige beschouwingen. Doch ook 
hier is niet alles goud, wat er in het verleden blinkt. Waar zijn dc 
duizenden, door wier bovenmcnschelijke inspanning en levensoffers de 
Pyramiden gebouwd zijn? En afgezien van.de slavernij en de daar
uit voortvloeiende ellende, lijkt mij de arbeid op zichzelf, die de galei
slaaf in de antieke zeevaart had te verrichten, nu ook niet van op- 
wekkenden aard. Laat ik de met olie gestookte booten nog maar 
weglaten, doch ik weet niet of het machinepersoneel van de Staten
dam wel zou willen ruilen! Wie het verschil in tijd nog te groot 
vindt, blijve dichter bij huis cn vergelijke een tabakskerverij van 1850 
met het 'arbeidspaleis, dat dank zij dc moderne techniek aan den 
Noordkant van de werk- en wereldstad Rotterdam voor Van Nelle is 
gebouwd. Ik weet, dat ik mij niet op deze wijze van mechanisatie 
mag afmaken, maar het is wel eens goed zoo op deze dingen te 
wijzen.

Ook bij het 
zichtigheid bett 
geschiedt.

De vraag, die hier ook aan vast zit, n.l. in hoe verre 
op het geestelijk leven invloed uitoefent, is wel de diepste 
Door dc producten zeker wel en soms 
drukkunst, muziekinstrumenten, radio.

Doch dat is nog niet de hoofdzaak. In onzen tijd kan men duide
lijk ccn toon beluisteren, die een zeer algemeenc mentaliteit aan dc 
menschcn toeschrijft en die in de techniek haar wortels zou vinden.

Eer wij daar echter dieper op ingaan, hebben wij eerst af te 
rekenen met een factor, die als een roode draad door tallooze be
schouwingen over dit onderwerp loopt, doch die m.i. van de techniek 
scherp moet worden gescheiden. Toch vormen techniek, economie en 
handel een driebond, welke althans in onze samenleving zeer hecht is.

van.de
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ondanks hef essenficcle verschil. Levcnsniechanisccring en kapitalis
tische eeuw, zijn begrippen, die men nauw verbonden ziet in de ge
dachtengang van vele sociologen van onzen tijd. Doch hier zoek ik 
niet in de eerste plaats het verband tusschen techniek en wirtschaft, 
welke laatste een strafregister heeft, waarin veel thuis behoort, dat 
talloozen aan de techniek verwijten. De film bijv, is inderdaad beden
kelijk in onze dagen, maar zou deze prachtige technische vinding, die 
op het gebied van wetenschap en kunst geheel nieuwe mogelijkheden 
biedt, dat ook nog zijn zonder het groote filmkapitaal, dat de film 
niet beschouwt als zegen voor den kunstzinnigen mensch doch als 
winstobject? Volgt U de beweging der aandeelen Ultraphon en 
KUchenmcister aan de beurs? Daar wordt geld verdiend en verloren 
door menschen, die voor de gehcele techniek der sprekende fiilm niet 
de minste belangstelling hebben, laat staan voor de eventueele cul- 
tureele waarde ervan. De geheele Schuiidproductie van de film, de 
schreeuwende reclames, de vervaardiging van vervalschingen en van 
schoonschijnenden rommel, heeft alles met de techniek niets te maken, 
maar is een uitvloeisel van den handel. Voor den technicus en voor 
den zuiveren industrieel geldt het product als zoodanig en is het hem 
.werk zijner handen"; voor den kapitalist is het een bockpost. Dat 
men ondernemer en kapitalist niet altijd kan scheiden, is helaas waar. 
Ford is een mooi voorbeeld hiervan. Het staat wel vast, dat de 
constructie van de goedkoope automobiel door Ford een zuiver tech
nische daad geweest is van vérstrekkende beteekenis, waarmee het 
menschdom een zekeren dienst bewezen is. Hiermee heeft de mani
pulatie met de uitgifte van aandeelen van de Ned. Ford Comp. niets 
te maken en het feit dat men op een nog niet toegewezen aandeel 
al 80 °/0 kon verdienen, heeft met techniek niets te maken, doch is 
kapitalisme van de ergste soort, welke buiten den technicus Ford 
omgaat. Als Ford echter uit economische overwegingen ook aan - de 
vliegtuigbouw begint en daarbij de cene helft namaakt van Fokker 
en de rest van Junkers, dan wordt de ondernemer langzamerhand 
kapitalist in den door mij bedoelden specialen zin.

Eer ik echter verder ga, wil ik er zelf op wijzen, dat men tegen 
mijn standpunt jegens het economische leven bezwaren kan maken. 
Ik weet, dat ik ook verder de scheidingslijn nog scherper ga trekken 
en hier en daar met het oog op de duidelijkheid wel eens eenzijdig 
zal zijn. De spreker is zich goed bewust van de ingewikkeldheid van 
o'ns economisch leven, welke ingewikkeldheid echter al te vaak een 
verontschuldiging voor gebreken van het stelsel is. Maar omdat ik het 
hier alleen wil hebben over de fundamentcele punten, over de hou
ding van den mensch in dit ingewikkelde systeem, is een felle belich-
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het toch waar zijn, dat de techni- 
van den Basisdienst beteekent. 
;t wetenschappe 

de natuurwctensch, 
nteit, als onbewust'

ting goed, om duidelijk te maken in welke richting ik het zoeken wil.
Doch in de tweede plaats kan ik mij voorstellen dat bij sommigen 

Uwer twijfel rijst aangaande de vraag, of het wel gerechtvaardigd 
is, hier zoo scherpe scheidingslijnen te trekken. Heeft de snelle tech
nische ontwikkeling niet het gchccle economische stelsel, dat wij thans 
kapitalisme noemen, niet slechts in de hand gewerkt, doch zelfs mo
gelijk gemaakt, zoodat langs dien weg toch weer uitsluitend de tech
niek schuldig komt te slaan?

Ja, van dien kant bekeken zou 
licatie van de wereld de versterking v< 
Dit gaat dan wel niet gepaard met het wetenschappelijk materialisme 
van de vorige eeuw, steunend op de natuurwetenschap, doch inet een 
materialisme als algemeene mentaliteit, als onbewuste levenshouding, 
steunend op de technificatic, langzaam groeiend in den mensch, die 
alles leert te doen met een doel, dat nuttigheid beteekent, aan alles 
vormen gevend, die hij vergelijkt met de vormen, zooals hij zich die 
ontworpen en gedacht had.

Indien hier niets tegenover staat, gaat het met onze wereld inder
daad een voor mij bedenkelijken kant uit. Dan is het niet alleen de 
directe vernietigende werking van de techniek in de oorlogs-industrie, 
die Dr. Fetter in zijn lezing voor de Rotterdamsche V. U. (Volks
ontwikkeling X, 211 v.v.) samenvat in één zinnetje: „Doch het tech
nisch oorlogsintcllcct overwon gemakkelijk deze zedelijke protesten en 
ging verder". Doch dan gaat het ook om de bovengenoemde vragen: 
1°. of de techniek de gezindheid van het menschdom richt op het 
eigenbelang en de grondslagen van het kapitalisme aldus versterkt; 
2°. of de techniek de mentaliteit ombuigt in materialistische of utilis
tische richting.

Veronderstel nu eens, dat dit alles zoo ware en dat daar geen 
enkele waarde tegenover stond, dan beteekent dit voor mijn overtui
ging de rechtvaardiging van het meest zwartgallige pessimisme over 
deze wereld en een prachtig uitgangspunt voor ieder, die gelooft in 
een oordeel over deze wereld en in zijn ondergang. Hier in dit ge
zelschap zoek ik dezulken niet: wat beteekenen in zulk een wereld
en levensbeschouwing de geestelijke goederen, die de V. U. poogt te 
brengen? Het ware alles ijdelheid der ijdelheden. Doch ook voor 
ons, ieder persoonlijk, als werkers in het technisch procédé, zou 
een bevestigend antwoord beteekenen op de vraag: is mijn taak, waar
toe ook ik mij geroepen voel, niets dan duivelswerk, voorbereiding 
voor den dag der dagen ?

Diep in mij leeft een stem, die dit alles ontkent, die ondanks dit 
alles nog gelooven wil en ook soms kin, aan den zin van deze wereld,
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Ten einde den grondslag van bovenstaande overtuiging nader aan 
te duiden, gaan wij thans nader in op het wezen van de techniek.

De meening dat techniek toegepaste natuurwetenschap zou zijn, is 
nog zeer algemeen verbreid en pas in de laatste jaren zijn denkers 
gekomen, welke zich rekenschap hebben gegeven van de techniek als 
zoodanig. De techniek zelf is ver gevorderd, doch de filosofie der 
techniek komt nog slechts zeer schuchter om den hoek kijken. Ik 
geloof, dat dit zeer verklaarbaar is. Immers de groote figuren der 
filosofie van de laatste halve eeuw behooren uit den aard der zaak 
meestal tot de kleine categorie, waarbij de techniek geen centrale 
plaats inneemt. De geest der techniek zal zich in hun werken en 
stelsels niet sterker openbaren dan dat deze denkers door den tijdgeest 
zijn beïnvloed. Aan den anderen kant gevoelen de technici zich meestal 
niet aangetrokken tot de bespiegelingen der filosofie: zij werken vaak 
zonder zich rekenschap te geven van de geestelijke gronden op welke 
hun werk berust. Toch komt er aan deze zijde een vragen en belang
stelling. Dat een man als Tillich jaren aan de Technische Hoogc- 
school van Dresden kon werken is een gelukkig verschijnsel, tiet 
Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, dat haar kolommen te 
zijner beschikking stelde, bevatte in 1927 een artikel waarin Tillich 
vraagt naar een theorie der techniek '). In ons land is van technische

') Vergelijk de rede: „Religiën und Technik" welke 
1950 in verschillende academiesteden in ons land heeft g<

ook in de donkere dagen en in de perioden, in welke wij het spoor 
niet zien. Een soort blijmoedig optimisme dus, maar van een ander 
soort, als gebouwd is op de fundamentcele „verbetering” van den 
mensch, waarbij men het tweeslachtige, het zondige in de mensche- 
lijke natuur tracht weg te cijferen.

Het is waar, dat de techniek enorme krachten ten kwade kan ont
binden, doch één van de hoeksteenen, waarop mijn vertrouwen berust, 
ligt in het geloof in dc regenereerende krachten, die in het wezen 
van de techniek schuilen en die wij ook bewust hebben vrij te maken, 
die wij hebben te zien en naar welke wij onze samenleving dan hebben 
in te richten. 'Want hierin kan de cenigc genezing gevonden worden: 
in en door de techniek zelf. De leuze: „terug naar de natuur” is een 
mogelijkheid voor den enkeling, voor de samenleving is het een' valsche 
leuze. Ieder weet, dat het hoogstens mogclijk is, een enkel technisch 
product min of meer te boycotten, doch de geheelc technische ont- 

sling als zoodanig is een levenseisch geworden en is onafwendbaar, 
de leuze: „terug naar het handwerk” geldt dezelfde beschouwing, 

weg tot genezing kan nooit buiten de techniek omgaan: dat blijft
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zijde nog weinig origineel werk verschenen. Wel is het m.i. toe te 
juichen, dat het Polytechnisch Weekblad het uitstekende werkje van 
Prof. Dr. Friedrich Dessauer: „Philosophie der Techniek" onder de 
aandacht harer lezers bracht, door een uitgebreide en voortreffelijke 
bespreking ervan in een artikel van de hand van den bibliothecaris van 
de Tech. Hoogeschool Dr. ir. A. Korevaar.

Dit werk van Dessauer heeft een tamelijk groot aantal voorloopers, 
doch kan m.i. beschouwd worden als het beste van hetgeen in deze 
richting is geschreven. Dessauer neemt terecht de uitvinding als uit- 

igspunt zijner beschouwingen, omdat men deze als de zuiverste vorm 
> de technische daad heeft te beschouwen.
Op de bezwaren, die uit dezen aanpak voortvloeien bij de be

schouwing van den gemiddelden industrie-arbeider, kom ik later terug. 
Want in de gevolgen voor den arbeider zoeken slechts al te velen 
het essentieele in de techniek en vergeten, dat de mechanisatie slechts 
een nevenverschijnsel is, dat wij wel als belangrijk mogen beschouwen, 
doch dat niet van principicelen aard is.

Als drie markante punten van elk technisch voorwerp 
de nieuwere beschouwingen als van Dessauer e.a. terecht genoemd: 
1° dat het verkregen is door een zoodanige bewerking van materia
len, 2° dat rekening wordt gehouden met de natuurwetten en 3° dat 
het product aan een door den rnensch gesteld doel beantwoordt. Geen 
van deze drie factoren kan worden gemist. Immers ook in de natuur 
wordt materiaal bewerkt overeenkomstig de natuurwetten, bijv, een 
merkwaardig afgeschuurde rolsteen in de rivier; deze vorm zal echter 
niet doelmatig zijn en de steen is geen technisch object. Dat men 
verder niet in strijd met de natuurwetten kan construeeren, spreekt 
vanzelf. Wie meent, dat wij bij de vliegmachine de zwaartekracht 
hebben uitgeschakeld, vergist zich: deze kracht wordt op zoodanige 
wijze gebruikt, dat het gestelde doel bereikt wordt, of juister gezegd, 
de geheele constructie wordt zoodanig berekend, dat de versnelling 
van de zwaartekracht mede in het systeem wordt opgenomen, waarin 
de motor krachten geeft, welke op een te voren berekende manier 
de werking van de zwaartekracht overwinnen. Dit gelukt pas, dank 
zij onze kennis van de natuurwetten.

De vliegmachine is ook een prachtig voorbeeld om te demonstreeren, 
dat in één opzicht de techniek volkomen onafhankelijk is van 
d.w.z. dat in de techniek niet altijd methoden worden toegep< 
voor de natuur het voorbeeld gaf. Pas toen de mensch de 
van de bewegende vleugels verliet, gelukte het te vliegen, 
ook volkomen anders dan eenig schepsel in de natuur. Ook 
port met behulp van om een as draaiende wielen is iets, dat geheel
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vreemd is aan het hefboomsysteem in den vorm van beenen, waarmee 
wij en andere schepselen zijn uitgerust. Dit punt is van belang, om
dat men hierin toch een zekere onafhankelijkheid van de techniek ten 
opzichte van de natuur kan herkennen. Men moet wel de middelen 
zoodanig kiezen, dat ze met de natuurwetten in overeenstemming zijn, 
maar het gebruik dier middelen kan aan de natuur volkomen vreemd 
zijn.

Als men nu gezien heeft, dat elk technisch voorwerp gebonden is 
aan een doelstelling, en aan de natuurwetten,- dan heeft men te be
grijpen dat deze factoren onvoldoende zijn. Immers uit het oude ver
langen van de menschheid. zich van dc aarde los te maken, gecombineerd 
met de zwaartekrachtsversnelling, kan men zich geen vliegmachine 
denken.

Maar thans komt de bewerking en vormgeving der materie in den 
geest van den uitvinder. In zijn bewustzijn of onderbewustzijn leeft 
intuïtief de doelstelling, welke worstelt met de natuurwetten buiten 
hem. Uit de aanpassing van zijn innerlijk aan dc buiten hem staande 
natuurwet wordt na veel strijd de uitvinding geboren. Een scheppings
daad is volbracht en de uitvinder beziet zijn geesteskind als tot hem 
komende uit een andere wereld. Het is nu een zelfstandig object 
geworden, dat zijn loop door de wereld begint, dat ook macht heeft 
over de wereld, dat op ons inwerkt, onverschillig of wij de techniek 
vergoden of haten. De automobiel is gekomen en verdreef bijna alle 
paarden uit Parijs en New York. Onze positie tegenover dc techniek, 
als samenleving tegenover verschijnsel, is dezelfde als die van dc paarden 
uit Parijs tegenover de auto. Wij mogen dc radio zegenen of ver
vloeken, dat kan hoogstens voor den individu verschil maken, doch als 
geheel zal de radio verder gaan en niet meer uitgcschakeld kunnen 
worden.

Wat geeft ons hierin nu 
van de techniek te sprekei 
wetenschap af te wijzen?

In de natuurkunde wordt het reeds bestaande binnen het 
nemingsvermogen of binnen dc denksfeer van den mensch 
Door de „ontdekte” maar reeds bestaande natuurwet brengen wij 
een begripmatige orde in de empirische wereld om ons, zonder dat 
ook maar één enkele verschijningsvorm wordt toegevoegd. Doch in de 
techniek is dat anders. Met de worsteling van twee sferen in den 
nienschelijken geest ontstaat bij elke technische daad een verrijking 
der empirische wereld met vormen, welke tot heden niet bestonden.

Techniek is schepping, waarbij de natuurwetenschap langzamerhand
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genoemd worden, dat de tech- 
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>gen, zonder dat die op iets bij- 
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dat niet gemist kan worden:

Als tweede belangrijk punt moet iets 
niek van de kunst onderscheidt. Geeft de 
van den geest in bepaalde voorstellingen 
zonders zijn gericht, in de techniek is 
ik boven noemde en dat niet gemist kan worden: er is een zekere 
doelstelling. Het product dient tot iets. Deze dienst is in het algemeen 
voor de techniek essentieel.

een onontbeerlijk hulpmiddel is 
de drang naar ontsluiering van de raadselen om ons heen, die 
als drang naar waarheid en wijsheid is ingeschapen, ons vanzelf al 
tot het natuurwetenschappelijk onderzoek bracht, men zou beter de 
natuurwetenschap een hulpwetenschap van de techniek kunnen noemen, 
welke laatste als voortgezette schepping primair kan worden gesteld. 
Want indien men met mij kan aannemen, dat ook de krachten, welke 
de techniek beheerschen, d.z. de ideeën tot de technische scheppingen, 
besloten liggen in de totaliteit der ideeënwereld, in God, dan kan 
men in de techniek één van de kanten zien van de nog altijd voort
schrijdende openbaring Gods in deze wereld. Dan is het ook geen 
fatalisme, indien wij vaststellen, dat de gemeenschap zich tegenover 
deze scheppingen in eenzelfde afhankelijke positie geplaatst ziet als 
tegenover de haar omringende natuur, die wij veel meer als gegeven 
accepteeren dan de scheppingen van onzen tijd, die wij er op aan
zien, dat zij het product zijn van menschenhandcn. Dessauer spreekt 
echter bij voortduring over: het vierde rijk naast de 3 Kantiaansche: 
„waaruit langs duizend beekjes door menschengeest en arbeidershanden 
stroomen van gestalten de zichtbare wereld binnenvloeien" en in welk 
rijk de ideeën voor al deze gestalten eeuwig bestonden. Men kan dat 
al naar zijn levensbeschouwing en geloof zeer verschillend interpre- 
teeren. Men kan in de eeuwig levende idee de ééne ideale oplossing 
zien, die voor elk probleem bestaat en die soms gestalte aanneemt in 
onzen geest, maar zelden verwerkelijkt wordt. Religieus kan men denken 
aan een regel uit een bekend lied: „Uit Hem vloeien alle krachten....", 
ook de krachten die de techniek beheerschen.

Techniek en kunst, zij beiden zijn voor mij lichtbanden uit het veel
kleurige spectrum, dat aan een ieder onzer met zeer verschillende 
dispersie geopenbaard wordt en waarin de menschelijke ziel het 
brekende*prisma is. Dit is alles glans en schijnsel van het ééne felle 
witte Licht, dat het heelal vervult en dat wij in onbeholpen religieues 
taal God noemen. Ook de techniek is van Goddelijken oorsprong.

Het is de taak van ieder, die werkt aan de geestelijke verheffing 
van den werker in de techniek, hem te doordringen van de hooge af
komst, van de waarde ervan als schepping Gods door den mensch.
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Dat zijn alles uiterlijke dingen, die min of meer uit dezen kant van 
onze technische wereld voortvloeien. Doch ook op wijsgcerig terrein 
komt men hier en daar uitingen tegen, die op deze invloeden wijzen. 
Nu is dat geen terrein, waarop ik thuis ben, maar als ik goed zie, 
meen ik het volgende wel te mogen opmerken.

In de filosofische school van het pragmatisme, welke uit Amerika 
tot ons kwam, maakte men tot criterium voor de waarheid niet de 
overeenstemming met een absoluut object, dat boven den mensch 
staat, doch nam als waar aan, hetgeen was gebleken deugdelijk of 
nuttig te zijn. De waarheid wordt dus afhankelijk gesteld van een 
resultaat. Dat dit zeer labiel is, behoeft geen betoog. In de techniek 
echter is een dergelijke beoordceling volkomen op haar plaats. Daar 
komt het criterium voor een technische waarheid inderdaad uit de 
vergelijking van het resultaat met de ideale oplossing. Maar op welk 
ander terrein is dit mogelijk ?

In het pragmatisme wordt de fout gemaakt, dat men deze tech
nische denkwijze algemeen geldig maakt. Ook hierin is verbetering 
te brengen, als men zich rekenschap geeft van het wezen der tech-

Een voorbeeld van den invloed van dezen kant van de techniek 
op de kunst, kan men m.i. ook zien in de richting van de z.g. „nieuwe 
zakelijkheid" in de bouwkunde. Hier wordt niet het ware, doch het 
schoone beoordeeld naar de doelmatigheid. Hoewel hier de bezwaren

Dit begrip is vreemd aan alle wetenschap, hetzij cultuur- of na
tuurwetenschap en ook aan de kunst. Ook hierin schuilt zeker een 
groote essentieele waarde, die de techniek een eenigc plaats geeft 
in onze wereld.

Nu weet ik, dat U zult zeggen: dat vind ik nu juist het bezwaar 
van de techniek; het leert den menschen alles te doen uit berekening. 
Ook bijv. Dr. Fetter waarschuwde de Rotterdamschc V. U. en 
zegt: „maar natuurlijk heeft de V. U. er toch voor te waken, dat 
het werkelijk wetenschappelijk kennen toch ook zonder de techniek 
in eere blijft." Hij eischt een plaats op voor de vragen naar wijsheid 
in den diepen zin, ook zondcr dat men er iets mee voor heeft.

Het is onmiskenbaar een feit, dat langs dezen weg de techniek 
invloed op het denken der massa en ook van de denkers heeft uit
geoefend en dat deze utilistische houding thans sterk op den voor
grond treedt. Ik behoef nog niet eens te wijzen op de enorme sommen, 
die de regecring geeft aan technisch hooger onderwijs voor ingenieurs, 
landbouwkundigen, medici en ook aan technisch georienteerde physici 

chemici. Maar ook de student kijkt goed toe, of hij een bepaald
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het pragmatisme, is toch duidelijk, dat het bc- 
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van de empirische wereld 

ten geest. Wie de techniek 
hetgeen in Kantiaanschcn

anders zijn dan tegen 1 
grip doelmatigheid zeer 
mee vrede kunnen sluiten.

Kant verbond in het derde Rijk zeer c..o 
omdat zij beiden ontstaan uit de ontmoeting 1 
met de oordeelskracht van den menschelijkt 
goed verstaat, kan alleen doelmatig noemen, i 
zin ook schoon is. Dat daarna beide oordeelcn zullen samenvallen, kan 
den mannen der nieuwe zakelijkheid worden toegegeven. Maar is het 
geen onjuist begrip van de techniek om te meenen, dat elk object, 
dat aan een zeer beperkt doel goed beantwoordt, nu ook schoon 
moet zijn?

In de ideale oplossing naderen techniek en kunst elkaar, omdat 
er dan een harmonie bestaat in dit voorwerp, die ons grijpt, zooals 
een kunstuiting ons aangrijpen kan door een harmonie van lijnen en 
kleuren of klanken. Wie de zaak echter omkeert en schoon noemt, 
hetgeen aan een beperkt doel beantwoordt, of hetgeen ons op één of 
andere wijze overweldigt, desnoods door zijn afgrijselijke onvolkomen
heid, begrijpt het wezen van de techniek niet en ziet de ideale op
lossing over het hoofd. Is in dit licht een industriestad met haar rook- 
spuwende, mensch-onteerende sfeer schoon te noemen? Voor wien 
denkt aan de ideale oplossing, die de techniek daarvoor eens naderbij 
zal brengen, is het antwoord niet twijfelachtig.

Ook deze .nieuwe zakelijkheid" zie ik als een stuntelige uiting van 
een wordende techniek, een uiting echter, die de menschheid een spoor 
wijst, waarlangs veel schoonheidsontroering haar wacht.

Zijn dit tot op zekere hoogte de negatieve kanten van het „dienst”- 
begrip, dat aan de techniek eigen is, dan merk ik eerst op, dat hopenlijk 
duidelijk geworden is, dat ik dit na een uitgroeiïng van deze zakelijk- 
heidsrichting op den duur zeker niet meer als een nadeel blijf be
schouwen. Nog altijd bestaan er tegen deze richting bij velen bezwaren 
van allerlei aard, doch ik voor mij voel toch iets scheefs in de houding 
van sommige menschcn, die met genoegen f2.50 betalen voor een kop 
en schotel, waar het ctiquet: „handvormwerk" op staat, doch die 
na een half jaar vol haarscheuren zit en daarentegen met minachting 
neerzien op een goed gevormd industrie-product, dat goed is, niet 
scheurt en veel goedkooper is. De V. U. hoeft m.i. het eerstgenoemde 
schoonheidsbegrip niet te propageeren.

De groote positieve waarde van deze zijde van de techniek zit 
echter in de felle tegenstelling tot de economie. Voor den technicus 
is zijn product hulpmiddel, om één of ander doel te bereiken. Het 
betcekenl een dienst aan medemcnschen, bevrediging van de nooden
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der mcnschhcid door nieuwe kwaliteiten. Voor den kapitalist is het 
een post in zijn boeken, die winst of verlies, maar liefst winst moet 
opleveren.

Hier ligt voor mij de kern van het gehccle vraagstuk van de tech
niek, dat bijna uitsluitend een vraagstuk is van economischen aard. 
Techniek beteckent productie, dienst; handel bcteckent winst. AVelkc 
van beide krachten zal het winnen? Het is de groote vraag of de 
steeds verder schrijdende techniek op den duur de economische ver
houdingen zoo kan beïnvloeden, dat de geest van de techniek, van 
den zich gevenden, scheppenden mensch dien van het kapitalisme, 
van den om meer bezit worstelenden mensch zal kunnen overwinnen. 
De techniek zal den mensch al dieper inprenten, dat verdienste zon
der dienst' waardeloos is en verdienste ten koste van nadeel voor 
onzen medcmensch onzedelijk is. Er zijn dingen in het socialisme, die 
mij daar vandaan houden, ook omdat ik niet gelooven kan in alle 
aangeprezen middelen, maar ik ben diep doordrongen van het feit, 
dat een andere economische verhouding zal moeten groeien, wil de 
techniek de onzedelijke machten in de wereld niet dergelijkc middelen 
in handen geven, dat deze techniek inderdaad fataal wordt.

Dat hier de schoen wringt, ziet men op zoo menig gebied. De 
slechte producten zijn zuiver een gevolg van winstbejag. De film wordt 
beheerscht door kroegbazen, is er ergens gezegd: zij verdienden mil- 
lioenen en bleven kroegbaas. Natuurlijk: het ging immers alleen om 
de millioenen! Hoeveel wordt er niet gemaakt uit winstbejag, dat 
beter ongemaakt ware gebleven. Tot hoeveel minderwaardige doel
einden wordt de techniek gebruikt! En als men zegt, dat het tech
nisch oorlogsintellect zedelijke protesten doet verstommen, dan zou ik 
willen zeggen, dat het toch niet het intellect is van de scheppers der 
moordwerktuigen, niet van de ingenieurs van Krupp, die thans niemand 
meer kent, doch dat van Ludendorff—Von Tirpitz eenerzijds, als 
mannen, wien de geest van de techniek volkomen vreemd is en aan 
den anderen kant dat van de Stinnessen, vertegenwoordigd in een figuur, 
die in Spa de Erfullllngspolitik van Rathenau tot het uiterste be
strijdt, terwijl hij later niet ongevoelig blijkt voor de knipoogjes van 
Poincaré.

Een goed leerling van de Rottcrdamsche Handelshoogeschool zeidc 
mij eens: „Och ja voor de posities, waar men aan de touwtjes trekt 
en het economische leven beheerscht, neemt men geen ingenieurs'*.

De techniek zou van een buitengewone beteekenis zijn, indien deze 
zoodanig kon uitgroeien en toenemen, dat deze onder het kapitalisme 
kon uitgroeien. Dan pas kan er in den scheppenden mensch iets 
wakker worden van de verantwoordelijkheid voor den medcmensch.
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en omdat het oog der
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beteekent het willen 
id een beter en hooger 

de duizenden eenige 
t van enkele 
bij U echter

de pijlers van mijn maatschappelijk denken 
loemd, moet ik er toch op v 
:t voortkomt uit de beschot 

en uit de nooden van de arbe

prak over het vrijmaken van de rcgencrcercnde krachten in de 
lick. Dat is volgens mij het scheppen van zoodanige economische 

igen, dat het dienend karakter van de techniek zijn vollen 
p het menschdom kan doen gelden, 
-ing van de technische ontwikkeling 

van een proces, dat voor de mcnschhcic 
levensvorm mogclijk maakt, omdat hierdoor aan 
mogelijkheden worden geboden die thans het voorrecht 
honderden zijn. Als ik dit echter zoo uitspreek, rijst er 1 
direct een maar.... en U ziet naar verschijnselen als industrialisatie, 
en proletarisatie. Doch nogmaals, ik kan daar niet anders in zien, 
dan gevolgen van de bezitsverhoudingen onder welke wij leven. Ten 
einde het probleem nog iets toe te spitsen, wil ik naast elkander zetten: 

lo. wijziging van de technische ontwikkeling en wel in teruggaande 
richting;

2o. wijziging van de bezitsverhoudingen in een richting, waarbij 
als eigenbelang niet meer de verkrijging van het maximale privaat-bezit 
geldt en waarin de dienende en scheppende kracht, die uitgaat van 
de techniek, in de plaats zal komen van bovengenoemd eigenbelang.

Voor mij is dit geen keuze niet alleen, doch het tweede is een voor 
de menschhcid onafwendbare eisch.

Staat er dus toch, ondanks zijn lidmaatschap van een ander poli
tieke partij, een verkapt socialist voor U zijn propaganda te houden? 
Ik kan U slechts verzekeren dat dit niet zoo is, doch dat U slechts 
de gedachten hoort van iemand die zoekt en worstelt om antwoord 

vraag naar de betcekenis van zijn technisch werk. Dat ik dan 
overtuiging kom, dat het kwaad ligt in de economie en niet 

in de techniek, is óók waar.
Mijn geloof zegt mij, dat de technische Schepping als daad, van God 

is; onze economische verhoudingen daarentegen berusten op het on
heilige in den mensch.

Indien aldus één van 
door U socialistisch wordt genoemd, moet ik er toch op wijzen, dat 
dit een overtuiging is, die niet voortkomt uit de beschouwing van 
één bepaalde maatschappelijke laag en uit de nooden van de arbeiders. 
Met den klassenstrijd die daaruit voortvloeit, kan ik mij niet verwant 
gevoelen. Doch voor mij staat het vast, dat de keuze van de eerste 
der twee genoemde mogelijkheden voor de menschheid als geheel, 
elk individu, kapitalist of niet, den ondergang l 
en geestelijk. Geestelijk, omdat de versnelde prodi 
tocht van den enkeling steeds zal aanwakkeren 
menschheid steeds sterker- het product als doel zal gaan bescl
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gebondenheid van den mcnsch aan hel aardschc zal ver- 
betcckent den materieelen ondergang, omdat bezit strijd 

lent en volkcnstrijd oorlog is. De demonische middelen, welke 
.nniek aan den mcnsch geboden heeft, zullen met aan zekerheid 

inzende waarschijnlijkheid, tot een volmaaktheid komen, die alge- 
's vernietiging waarborgt.

'genover kan alleen het zedelijk bewustzijn der volk 
Het is de vraag of dit groeiende is. Op het i 
vrede hopen wij het wel gaarne. Dat onze bei 

een struikelblok vormen, is echter waarsc 
rond van deze overwegingen, dat ik de 

ben gaan bestudecren. En ik kan iets 
:id van deze tragische figuur, die toch 

?nieur-econoom heeft als groot-industrieel je 
eorieën verkondigd, die in de uitwerking gehi 

t ooit socialist te kunnen worden. Uit zijl 
enter nergens een misprijzen van 

spreekt over Neuc Wirtschaft en niet
it om een Wirtschaft die zedclijk is, die ó< 

in den mensch. Een dwaasheid ? Misse 
de techniek geen verwijt van.

Tenslotte nog een enkele opmerking over de vraag of ik verwacht, 
dat onder betere economische verhoudingen alle bezwaren van de 
technificatie zullen zijn opgeheven. Zeker is dat niet zoo en in het 
bijzonder geldt dat voor de mechanisatie en in het algemeen voor 
alle euvelen, die een gevolg zijn van onvolkomenheden. Nu ben ik 
over het verrichten van mechanischen arbeid niet zoo somber gestemd. 
In de eerste plaats ligt er voor velen in het bedienen van machines 
een zekere bekoring. Hierover wordt tegenwoordig meestal Hendrik 
de Man geciteerd. Heel goed schildert hij ons dat in den „Karnpf 
um die Arbeitsfreude" aan de hand van de origineele getuigenissen 
van 73 arbeiders.

Vrij zelden gaat de wrok van den arbeider tegen de machine zelf 
uit en dan is het meestal nog tegen een bepaald soort erbarmclijk 
werk, dat bijv, doofheid tengevolge heeft, zooals in een ketelmakerij c.d. 
Doch als er geen grof winstbejag achter zit of een ellendeling van 
een werkbaas, haat de arbeider zijn machine niet.

Zijn wrok gaat tegen slechte arbeidstoestanden, slechte bchai 
miskenning van zijn persoon ! Dus alweer economische verhouc 
Ja inderdaad en dan vermengd met de kwade gevolgen voor 
stelsel, dat gericht is op het lage in den mensch, die boven 
arbeider is gesteld.

Tegen den invloed van den mechanischen arbeid op den mensch zelf 
is van alles verzonnen. Rathenau stelde voor een z.g. Arbcitsausglcich 
toe te passen, d.w.z. in die gevallen, dat het een kwelling was, het 
werk te verwisselen voor beter. Ook wil hij ce n burgerlijke dienst
plicht van minstens <•en jaar, ter vervanging van de militaire, opdat 
ieder uit het volk met den handenarbeid zal kennismaken, terwijl op 
die wijze bijv, ook bepaalde onaangename werkjes kunnen worden
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Als ik dan nu eindig met de vraag, of deze beschouwing voor de 
techniek van Uw werk eenige beteekenis heeft, dan geloof ik dat 
zeker. In de eerste plaats omdat ware volksontwikkeling in de 
eerste plaats ook vraagt naar waarheid en in het bijzonder waar
heid in onze kennis van de machten, die ons leven beïnvloeden. 
Wij kunnen schimpen op de radio, op de film, op de indus 
producten als wij ze uit artistiek oogpunt bekijken. AVij kunr 
het andere woord zuchten over mechanisatie, ook al zagen 
fabriek slechts van buiten en al profiteeren wij zelf ook 
sterk van een bevoorrechte positie in dit leven. Doch velen 
jonge denkende technische werkers zijn daarvan niet meer gc 
Als een jonge man in Rotterdam zegt, dat hij op de V. U. . 
omdat hij wel eens een verstandig woord wil hooren, dan is dat 
depreciatie van zijn werk, doch beteekent het een vraag naar samen
hang tusschcn zijn eigen ik, óók met zijn werk en de rest van het 
menschel ijk denken en voelen, dat hij om zich heen weet. Die samen
hang moet de V. U. den menschen trachten te geven. En ik kan mij 
indenken, dat één Uwer zegt, dat niet te kunnen, omdat hij dien 
technischen mensch niet kent en ik zou dat kunnen nazeggen, omdat 
ik Uw taak als loodzwaar voel, veel zwaarder dan mijn colleges in 
Delft voor studenten. Toch kan het niet anders, of U hebt dat 
ook te leeren, U hebt U in te stellen op deze generatie van jonge 
menschen, waartoe ik mij zelf ook nog reken, die leeft onder den 
druk en deels ondergaat in de poel van de gevolgen van het stelsel, 
dat wij erfden en waarin bezit als de levensprikkel en motor geldt.

Moge hier eens het licht der Goddelijke wijsheid een uitweg wijzen, 
dien ik U thans niet vermag aan te geven. Dan zal de techniek ook 
worden, in sterker mate dan thans, hetgeen zij in wezen is: voort
schrijdende Openbaring Gods in de stoffelijke wereld, den mensch 
tot zegen.

/el vast, dat ook hieraan bezwaren verbonden 
die richting natuurlijk mogelijk zijn.
de techniek zelf hier het beste geneesmiddel 
is van vreemde smetten. Wat is bijv, klinken 

imer niet e en ellendig werk! Doch onlangs zag 
een advertentie van een fabriek, waarin werden 

1 schte vakwerkbruggen zonder één klinknagel. 
----- kkig gaat, is hoogstens een bewijs ervoor dat 
slechts enkele eeuwen in deze leerschool door- 

: techniek nog niet volmaakt is. Zij moet nu de 
werktuigen en methoden nog toelaten, omdat nog 

zijn gevonden. Zooals de galeislaaf is verdwenen, zoo 
s de mijnwerker tot het verleden behooren, omdat de 

andere energie-bronnen zal aanboren, daarbij geholpen 
--------- <-i>schap. Hier is nog lang en in details over te 

U overlaten.
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Geen Radio-lyriek maar „nieuwe zakelijkheid” 
door J. HOVENS GREVE.
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Inderdaad gelukkig!
Minder gelukkig was. dal bij de 

correctie, die op deze beschouwing volgde, 
analogieën hun invloed gingen oefenen, 
die uil een ander systeem overgenomen 
in dit systeem niet pasten.

Indien voor 150.000 kinderen van een 
bepaalde richting in ons land scholen 
noodig zijn, ieder voor 150 kinderen, 
dan moet de gemeenschap zorgen voor 
1000 scholen.

Heeft een andere richting 1 
deren, dan heeft zij recht op 
len, enz.

Zijn er echter 100.000 luisteraars 
van een bepaalde soort, dan mogen wij 
van een lezing van hun richting van 
één uur per individu evenveel nuttig 
cJl'ect verwachten als we voor een andere 
groep van 10.000 luisteraars per uur 
voor ieder van dezen mogen aannemen.

Daar liyl bel geweldige verecbil luoecben 
ocbolen-dielribulie en zendlyd-diolribulie !

Als we het nuttig elTect, dat voor de 
ééne richting wel niet anders zal zijn, 
dan voor de andere richting, per uur 
per luisteraar eens x noemen, dan ont- 
vangt een groep van 100.000 leden per 
uur 100.000 maal x aan geestelijke 
energie en een groep van 10.000 leden 
10.000 maal x. Zou de groep van 1 00.000 
leden 10 uur krijgen legen die van 10.000 
leden 1 uur, dat zou de eerste groep 
1.000.000 maal x geestelijke energie 
krijgen tegen de kleinere groep 10.000 
maal x of 100 maal minder dan zijn 
toch slechts 10 maal sterkeren broeder.

De een zou ten slotte aan overvoeding 
gaan Jijden en de andere aan onder
voeding.

Niemar 
kinderen 
personen

:r onderwijs 
»d ten aan-

; van de Open- 
lager onderwijs 
tand geschapen, 

roegcr, dat alleen het 
zoogenaamde neutrale openbare onder
wijs ten volle uit de openbare kassen 
moest worden bekostigd en dat het 
bijzonder onderwijs zich met geringeren 
steun mocht vergenoegen, bij de VVct 
van 1920 is ingezien, dal dit standpunt 
aan een groot deel van ons volk geen 
recht liet wedervaren en thans acht 
men het billijk, dat ieder ouder voor 
zijn kind onderwijs krijgt, dat overeen
komt met zijn levensbeschouwing.

De gedachtengang tot eenvoudigen 
vorm teruggebracht is deze: De Staats
kas is eigendom van de gemeenschap. 
De gemeenschap heeft te zorgen voor 
goed onderwijs, de leden van de ge
meenschap hebben gelijk recht op onder
steuning van die onderwijsvormen, welke 
zij krachtens hun levensbeschouwing 
eischen. Heeft ons land 30 pCt. Katho
lieken, dan hebben deze recht op 30 
pCt. van de door de Staatskas moge
lijk gemaakte scholen en andere groepen 
hebben gelijk recht op een percentage, 
dat weer met hun grootte overeenkomt. 
Wij meenen dal deze opvatting billijk 
is en kunnen er ons zeer goed mee 
vereenigen.

Ongetwijfeld beeft nu deze beecboeeiiigj- 
wijze bel veel besproken adviej van den 
Radioraad inzake de zendlijddiolribulie 
vlerk beïnvloed.

Ten onrechte!
Men heeft aldus geredeneerd:
„Evengoed als de Staatskas is de 

.zendtijd een bezit van de gemeenschap. 
„Wel is waar heeft men zich van dit 
„bezit op allerlei wijze meester gemaakt, 
„men heeft in de ontdekkingsperiode 
„van deze geestelijke goudvelden runs 
„gehouden en claims veroverd, al naar- 
„matc men er eerder „bij" was, of 
„handiger wist te manoeuvreeren, maar
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Wij zullen thans 
bare uren van onze l 
moeten verdeelcn over ... 
partijen — ieder evenveel 
een aantal uren moeten vrijho 
uitzending van muziek en bc 
van vragen van ;

Het eene groot 
roepinslituut, dal 
oogen heeft ges' 
volgc van misker 
schatting ander?,, 
der „partij-uitzenders 
komen, blijkt ten »

Maar dan moet 
instituut zal schepj 
van twee sugge«»‘*

De eerste sugf 
schen hebben 
dan 10.000.

Ten slotte een enkel woord over de 
inrichting van dal nieuwe Instituut. Een 
algcmcene Raad van Beheer, samenge
steld uit de besten van ons land uit 
alle partijen, zal de algemeenc leiding 
moeten hebben. Hel algemeene program
ma wordt onder controle van dezen 
Raad samengesteld door een daartoe 
aangewezen dagclijksch bestuur. De spe
ciale richtingsprogramma’s door sub- 
comilé's. die homogeen zijn samengesteld 
en autonoom. Dit laatste is een vitaal

Indien

set alg

De tweede suggestie is: er moet reke
ning worden gehouden met verkregen 
rechten of gevormde tradities.

De eerste suggestie werd reeds be
sproken.

Wal de tweede betreft, dit: ieder, 
die zich ernstig met vragen van volks
ontwikkeling bezig houdt, zal hcrhaal- 
dclijk de verzuchting staken : die Kunst 
ist lang und kurz ist unser Lebcn ! Hem 
doet het onzinnig aan, als op Radio- 
gebied reeds van verkregen rechten of 
gevormde tradities gesproken wordt na 
een tijdsverloop van minder dan 10 jaren.

Tot alle groepen, die den minister 
bestormen, kan hij in billijkheid zeggen: 
ik wil naar Uw inzichten luisteren, voor 
zoover zij het mijne verhelderen, maar 
met de belangen van Uw omroeporga
nisatie of Uw apparaat heb ik niets 
te maken. Als een geheel nieuwe orga
nisatie of een geheel nieuw apparaat 
beter is, dan zullen we die scheppen.

één der groepen bezwaar heeft 
tegen een onderwerp of een spreker 
van het algemeenc programma, dan wor
den deze niet opgenomen in dat pro
gramma, maar overgebracht naar het 
bijzondere programma van een der voor
stellende groepen.

Daardoor wordt eenerzijds de zorg 
opgeheven. dat men zieb bezwaard zou 
voelen met de verantwoordelijkheid voor 
een uitzending, waarmee men niet in- 
steint en anderzijds tegemoet gekomen 
aan de angst van hen, die zouden meenen, 
dat één groep de wcnschen van anderen 
zou kunnen onderdrukken.

Bij de samenstelling van dit Instituut, 
dat groot en grondig werk kan leveren, 
dal tegemoet zal komen aan de behoeften

groep van 100.000 personen. De ouders 
zouden trouwens onmiddellijk in verzet 
komen tegen zoo'n overdaad.

Tot nu toe heeft niemand eraan ge
dacht, hoe zonderling het is om op het 
gebied der Volksontwikkeling, dat door 
de Radio verzorgd wordt, een derge- 
lijken dwazen eisch wél te stellen.

Immers hier zien wc met groote hard
nekkigheid betoogen, dat hoe grooter 
een groep is, hoe meer „lesuren" haar 
leden moeten hebben. Dit is even gek, 
als wanneer men zou gaan zeggen: in 
een kerk met duizend kerkgangers moeten 
we tien uur precken om hetzelfde te 
bereiken als in een kerk met honderd 
kerkgangers in één uur wordt bereikt.

Wij mogen gerust aannemen, dal de 
leden van een groot kerkgenootschap 
niet minder intelligent of ontvankelijk 
voor gemoedsindrukken zijn, dan de leden 
van een klein genootschap.

Wat dus beteckcnl, dat ieder lid van 
elke groep (mits om praciischc redenen 
niet te klein genomen) recht heeft op 
een gelijk aantal verstand- of gemoed- 
vormende Radio-urcn. Zijn recht op 
een zeker quanlum Radio-onlwikkeling 
(men vergeve mij dit leelijke woord) 
hangt niet af van de relatieve grootte 
van zijn groep, maar van zijn lid-zijn 
van onze volksgemeenschap.

Deze beschouwing brengt or 
totaal andere baoio en opent on» 
heel ander gezichtsveld.

zullen thans het aantal bcschik- 
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van de in ons land zoo sterk verschel- lijkheid moeten worden opgclost. Er
den levensbeschouwingen en dat toch zullen totaal nieuwe linancieele rege
ren eenheid zal zijn, zooals de Neder- lingen, waarbij belasting een rol zal
landsche Staat een eenheid is. zullen moeten spelen, moeten worden gelroflen ;
aanvankelijk allerlei veroverde posities inanr dat alles is hel doel waard :
in ’t gedrang komen, maar de daardoor Een hecht en sterk en grootsch Ncdcr- 
ontstane moeilijkheden zullen naar bil- landsch Omrocpinstiluut.

Tn de Desembcr-aflevcring van Vragen 
de» Tijd», staat ’n artiekel van J. H.

Schuit, getietcld „Van reglementen en 
onderwijs”. De schrijver heeft ’t in de 
eerste plaats over ’l nieuwe eindeksa- 
menreglement voor de h.b.s., waardoor 
dit eksamen is verzwaard; en hij vreest 
dat dit niet zal strekken om ’t onder
wijs op hoger peil te brengen. Dit wordt 
dan gedemonstreerd aan ’t onderwijs in 
de moderne talen. Niet dat ’l streven 
nanr verzwaring van ’t eksamen op 
zichzelf verwerpelik zou zijn ; maar men 
moet, bij elke hervorming van school
reglementen nooit vergeten, in de eerste 
plaats rekening te houden met de leraar. 
En diens pedagogiese en didakliese op
leiding is noch altijd ’n probleem. Schr. 
hoopt nu met z’n artiekel ’aanteTonen 
„dat de opleiding van de leraar, en niet 
alleen en zelfs niet in de eerste plaats 
zijn pedagogiese en didaktiese vorming, 
van alles-overheersend belang is voor 
zijn later werk. ’ Hij is van mening, 
dat die opleiding aan de hogeschool 
behoort te geschieden : omdat alleen ’n 
wetenschappelik gevormd leraar ’n goed

• leraar kan zijn. Bij wie dat niet ’t ge
val is, kan nooit bij z’n leerlingen ’n 
bazis aanbrengen voor verdere studie; 
terwijl ook voor ’l praktiese leven z’n 
onderwijs van minder waarde is. Schr. 
zal nu trachten de tweeledige vraag te 
beantwoorden: „wat is nodig voor de 
wctenschappelike vorming van de leraar 
-—• en in hoeverre kan de Universiteii __ ,
met dit in hoofdzaak praktiese doel * zal s 
rekening houden?” In de eerste plaats deel i 
is nodig — schr. beperkt zieb ook nu lijk :
weer tot de moderne talen — ’n gron- moet
dige bestudering van de vreemde taal kunn<

De opleiding’ van de leraar m.o. en literatuur, waarvoor ook ’n herhaald 
buitenlands verblijf onmisbaar is. ’n Af
zonderlik, buiten universitair verband 
afgenomen eksamen, zou voor dit onder
deel heilzame gevolgen kunnen hebben, 
’n Twcde is, ’l grote gewicht van spe- 
sialc studies, die wel niet te vroeg 
moeten beginnen, mnar die onontbeerlik 
zijn voor ’n wetcnschappelikc vorming. 
Daarnaast mag echter ’n algemene 
oriëntering in ’t gekozen studievak niet . 
worden verwaarloosd. Schr. geeft dan 
enige metodiese wenken voor zulke al
gemeen oriënterende kolleges, die de 
onderwijspraktijk van de middelbare 
school ongetwijfeld ten goede zouden 
beïnvloeden. Bovendien zouden er kol
leges moeten zijn, waarin enige verband 
gelegd werd tussen verwante vakken 
van wetenschap. Ieder ingewijde weet, 
vervolgt dan de schr., dat onze open
bare universiteiten op ’t ogenblik aan 
de door hem gestelde eisen niet kunnen 
voldoen. Hij vraagt: „Is bet teveel ge
zegd, dal er voor ieder van de grote 
talen van West-Europa twee profes
soren en twee lektoren behoren te zijn?” 
en geeft dan voor deze vier mensen ’n 
ontwerp-werkverdcling aan. Schr. maakt 
er de tegenwoordige universiteit ’n grief 
van, dat ze zelf niet cens van de daken 
gaat verkondigen, dat ’n aan rcdclike 
eisen voldoende leraarsopleiding haar 
door de regering onmogclik gemaakt 
wordt. Ten slotte meent schr. dat de 
aanstaande leraar ook enigzins pedago- 
gies moet worden voorbereid voor de 
vraagstukken, die de schoolpraktijk hem 

* zal stellen. De docent voor dit onder-
*1 moet dan ook niet buiten die prak

tijk slaan; zodal ’l b.v. ook mogelik 
mrt“t zijn, dal de studenten bij hem ; 
aunnen gaan hospiteren. v. E.
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zijn er

jentie van het
Tweede en

de anarchie!" „Herstel de 
vooruitstrevende als

Op welke grondslag is een duurzame oplossing 
van het spellingvraagstuk mogelik?

doof Professor Dr. C. G. N. DE VOOYS.

i-\e urgentie van het spellingvraagstuk is bij de bcgrotingsdcbatten 
■*—' in de Tweede en de Eerste Kamer met klem betoogd, „Maak 
een einde aan de anarchie!" „Herstel de eenheid!" riep men de Minister 
toe, zowel van vooruitstrevende als van konscrvatieve zijde. Merk
waardigerwijze werd meestal verzuimd, aan te wijzen op welke grond
slag men die nieuwe eenheid wenste te vestigen. Alsof dat onver
schillig was! Er zijn immers „oplossingen" denkbaar, die de verwarring 
eer zouden vermeerderen dan verdrijven. De Minister van Onderwijs 
is, blijkens zijn jongste uitlating, scepties gezind. Hij betwijfelt „of 
juist in de tegenwoordige tijd, nu op spellinggebied allerlei opvattingen 
om de voorrang strijden, een wettelike regeling van dit onderwerp 
bereikbaar zou zijn." Er is dus alle reden om de vraag, die wij boven 
dit artikel plaatsten, te stellen en te beantwoorden.

Vooraf ga de opmerking dat termen als „anarchie", „chaos", „taal
bederf’ voortkomen uit een schromelike overdrijving. De hedendaagse 
toestand is deze: in hoofdzaak bestaat er tweeërlei spelling: die volgens 
De Vries en Te Winkel en de Vereenvoudigde Spelling. De eerste, van 
overheidswege beschermd en op de scholen toegepast, heeft niet meer 
hetzelfde morele gezag als vijftig jaar geleden. Deels door inwendige 
tekortkomingen, deels doordat de taalonderwijzers de verouderde regels 
niet meer met volle overtuiging kunnen onderwijzen, is het aantal 
fouten van hoog tot laag toegenomen. Naast de afwijkingen uit slordig
heid of onverschilligheid, zijn er opzettelike afwijkingen bij enkele 
auteurs als Van Deyssel en Van Eeden.

De tweede spelling is die van een kleine, maar georganiseerde 
minderheid, in beginsel gesteund door de overgrote meerderheid van 
hen, die bij het hoger, middelbaar en lager onderwijs de moedertaal 
doceren. In deze kringen, die zich onder leiding plaatsten van de
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■) Zie Kluyver’s Gidsartikel Ter herinnering 
dellen, blz. 75.)

„Vereniging tot vereenvoudiging van onze spelling", bestaat omtrent 
de hoofdregels geen verschil van mening: men begrijpt dat alleen door 
gedisciplineerd optreden iets te bereiken valt. Kleine schakeringen, b.v. 
bij het spellen van de bastaardwoorden, doen aan die eenheid geen 
afbreuk: ook de oude spelling kent op dit gebied een ged 
een deel onvermijdelike verscheidenheid. Bovendien bi 
noodzakelikheid om bij invoering in de school in de nu 
scheidenheid een strengere keuze te doen.

Ook onder spellinghervormers die allereerst vereenvoudiging beogen, 
zijn er enkelen die zich niet aan de discipline van de Vereenvoudigde 
Spelling onderwerpen, en op sommige punten opzettelik willen afwijken. 
Door tegenstanders wordt van hun optreden misbruik gemaakt, want 
men ziet dan over ’t hoofd dat deze „eigen-wijze" hervormers óf hun 
eigen systeem niet toepassen, óf geen aanhang van beteekenis meer 
vinden.

Onder de vereenvoudigers-met-de-daad schatten wij deze enkellingen 
op nog minder dan één procent. Wie dus van „allerlei opvattingen" 
spreekt, geeft geen juist beeld van de hedendaagse toestand.

Hoe staat het nu met het gezag van de georganiseerde vereen voudigers? 
Een terugblik op de geschiedenis van de spellingbcwcging is leerzaam.

Dr. Kollewijn’s oproep van 1891 vond in allerlei kringen weerklank, 
en toen zich een kommissie vormde om de voorstellen te ontwerpen, 
betuigden de Groningse hoogleraren Van Helten, Sijmons en Speyer 
daarmee hun instemming. Ten onrechte sprak men dus van Leidse 
zijde over „een congres van verdienstelijke knutselaars" ’). De school 
van M. de Vries, gedreven door piëteit voor hun leermeester, onthield 
zich van alle deelneming aan een beweging, die door een geleerde als 
Cosijn principiëel goedgekeurd moest worden.

Tien jaren later, in 1902, bemerken we een duidclike kentering. De 
aanvankelike regeling vereiste herziening, op het punt van de bastaard
woorden en de i-spelling. Voor de herzieningskommissie werden o.a. 
uitgenodigd hoogleraren van onbetwist gezag als H. Kern, A. G. van 
Hamel, J. J. Salverda de Grave, D. C. Hesseling, J. Vercoullie, die 
allen hun medewerking verleenden. Ondanks dit feit bleef men in 
officiële kringen de vereenvoudigingsbeweging geringschatten. DeStaats- 
kommissie onder leiding van Dr A. Kuyper kon er niets anders in 
zien dan het streven van gemakzuchtige schoolmeesters.

Weer een stap verder bracht ons de Staatskommissie door Mi
nister Cort van der Linden in 1918 ingesteld, uit verzoeningsgezind
heid. Drie leden van ons Hoofdbestuur mochten aan de beraadsla-

aan P. J: Codjn (VerepreiDe Op-
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deze hervorming? zal een

door deze bom
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> gevestigd had. 
nabij. Minister 
lag van de Ver-
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punten bereid, 

sdewerking. Als 
:n had, zou

gingen deelnemen, maar de bemiddelende regeling, d<_ 
missie voorgesteld, vond geen instemming. Nog minder < 
geslachtsregeling, waarop Minister De Visser zijn hoop

Weer tien jaar later, in 1928, scheen het einde r 
Waszink was tot het inzicht gekomen dat op grondsla 
eenvoudigde Spelling een oplossing mogelik zou zijn. 
Hoofdbestuur tot enige concessies op ondergeschikte 
en verklaarde zich zijnerzijds geneigd tot aktieve mee 
de Ministerraad toen niet een spaak in het wiel gestokei 
de weg ingeslagen zijn naar een duurzame bevrediging.

Het toenemende gezag van de Vereenvoudigde Spelling had nog 
een andere oorzaak. Het verzet van toongevende hoogleraren in het 
Nederlands, als Verdam en Te Winkel, was geleidelik verslapt, toen 
ze een jongere, anders gezinde generatie zagen opkomen. Aan dezelfde 
Leidse Universiteit, waar M. de Vries de Nederlandse taalwetenschap 
vestigde, doceren nu hoogleraren als J. H. Kern, N. van Wijk, Albert 
Verwey, die overtuigde voorstanders van spellingvereenvoudiging zijn. 
Aan al onze universiteiten zijn hoogleraren die de nieuwe spelling in 
hun geschriften toepassen. Hun voorbeeld is door tal van studenten 
gevolgd: het aantal proefschriften, in allerlei faculteiten, waarin de 
V. S. gebruikt werd, is reeds tot over de honderd gestegen. In de 
Koninklike Akademie van Wetenschappen schrijven een zestal leden 
de V. S. Geen van de grote Nederlandse tijdschriften weert deze 
spelling, en belangrijke dagbladen en weekbladen openden er hun 
kolommen voor. De lijst van geschriften van allerlei aard, in V. S. 
gedrukt, is juist in de laatste tien jaren sterk vermeerderd.

Belangrijker nog is het feit, dat in de loop der jaren alle grote 
onderwijsorganisaties, ook v an het Katholiek en Protestants-Christelik 
onderwijs, zich vóór de V. S. verklaarden en daarvan getuigden door 
zich bij de „Vereniging tot vereenvoudiging van onze spelling” aan 
te sluiten. Aan afgevaardigden van al deze verenigingen werd een 
plaats in het algemene Hoofdbestuur aangeboden. Daardoor groeide 
deze Vereniging, met 4000 indivuele leden betrekkelik klein, tot een 
organisatie, die het gehele onderwijs omvat, en dientengevolge door 
geen Regering meer genegeerd kan worden. De tijd dat de leiders 
van de beweging als „verdienstelike knutselaars" op zij geschoven 
konden worden, is eveneens voorbij. De V. S. is van de met moeite 
veroverde plaats niet meer terug te dringen. Invoering van een andere 
regeling of van een of andere tussenvorm zou gelijk staan met het 
scheppen van een derde spelling, d.w.z. met sterker verbrokkeling in 
plaats van een nieuwe eenheid.

Is de tijd dan werkelik rijp voor
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naren kunnen dwingen, al 
niet gering zijn. Maar de 
zou de oude schoolspelling 
hun lektuur, dagbladen en 1 
sinds jaren door onze

laar vragen. Als men daaronder verstaat: is de meerderheid van ons 
volk er voor gewonnen, dan zou men stellig ontkennend moeten ant
woorden. De grote meerderheid is wars van elke spclling-verandcring, 
en zal er afkerig van blijven, zolang op alle scholen de officiële spel
ling ingeprent wordt. Alle verandering op later leeftijd geeft slechts 
last, Wanneer de schriftelike woordbeelden door veel lezen en schrij
ven een zekere vastheid gekregen hebben, kost het moeite, zich aan 
afwijkende vormen te wennen. Wachten totdat de meerderheid van 
het volk op verandering aandringt, betekent dus: wachten ten eeuwigen 
dage. Een overheid die het spellingvraagstuk wil oplossen, moet dur
ven doortasten. En dat wel met een juist inzicht in de aard van het 
vraagstuk. Wie daar weinig over nagedacht heeft, verbeeldt zich 
licht, dat de .Regering tegen een bepaalde datum een nieuwe spelling 
zou kunnen invoeren, die binnen korte tijd de eenheid zou herstellen, 
op dezelfde wijze als b.v. de zomertijd ingevoerd wordt. Dat is een 
gevaarlike dwaling. Met forse hand zou men desnoods alle ambte- 

zou het verzet, vooral in hogere kringen, 
overgrote meerderheid van de Nederlanders 

; blijven schrijven en die vooreerst ook in 
boeken, blijven eisen. De enige methode. 

Vereniging bepleit, is: geleidelikc invoering, 
door het onderwijs, bij het opgroeiend geslacht, en officiële gclijk- 

de beide spellingen in het openbare leven.
weg in te slaan, zal na een overgangstijd van 10 A 20 

ïllingeenheid op nieuwe grondslag herwonnen kunnen

stelling van
Door deze ' 

jaren de spel 
worden.

Juist het inzicht dat zulk een overgangstijd onvermijdelik is, en dat 
het oudere geslacht aan beide spellingen — ook voor eigen praktijk — 
zal moeten gewennen, heeft onze Vereniging versterkt in het vast
houden aan zo eenvoudig mogelike regels, die door een kompromis 
bedorven zouden worden. Uitzonderingen op de konsekwente regels 
voor de e-, o- en s-spelling en vooral een nieuwe geslachtsregeling, 
zouden de toepassing bemoeiliken. Menigeen zou klagen dat hij te oud 
was om opnieuw op de schoolbanken te gaan zitten en nieuwe regels 
te leren. Wat dus onzerzijds onverzettelikheid zou kunnen lijken, berust 
op een juist inzicht: de spellinghervorming moet het onderwijs zo veel 
mogelik van overbodige moeielikheden ontlasten en tevens aanvaardbaar 
zijn voor een overgangsperiode.

Hoe is het te verklaren, zal men later vragen, dat in een periode 
waarin zoveel belangrijke vraagstukken op politiek en sociaal gebied 
tot oplossing gebracht werden, een zo eenvoudige hervorming —• die 
geen geld kost! — eindeloos uitgesteld wordt? De oorzaak zal wel
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Tn een artikel over „De Engelsche onderwijshervorming in het licht 
der internationale ontwikkeling'' *) heb ik getracht eenig inzicht te

van het Engelsche schoolstelsel 
in het verband
politiek. Ik heb daarbij de aandacht 
ten, welke in laatste instantie tot < 
zullen ons thans verdiepen 
organisatie, doch mogen dat 
Engeland op

tiddcllijke

Onderwijs voor de Rijpende Jeugd in Engeland 
door Dr. PHILIP J. IDENBURG.

in de principieele beteckenis der op handen zijnde reorganisatie 
en haar te doen zien als een schakel 

van den internationalen ontwikkelingsgang der onderwijs- 
t gevestigd op de geestelijke krach- 
deze plannen hebben geleid. Wij 

in de hoofdtrekken der voorgenomen re- 
larbij enkele factoren, welke speciaal in 

de ontwikkeling der dingen van invloed waren en de 
onmiddcllijke aanleiding tot het hervormingsstreven hebben gevormd, 
niet onvermeld laten.

De aanhangige plannen zijn vrucht van een vermeerderde belang
stelling voor het welzijn der jeugd in den leeftijd van II tot 16 jaar, 
welke voor een belangrijk deel geboekt mag worden op het credit 
der oplevendc psychologische studie en de popularisecring van hare 
resultaten. Daardoor is de aandacht gevestigd op de eigenaardigheden 

puberteitsperiode en zijn de oogen open gegaan voor de groote 
theden ten goede en ten kwade, welke dit tijdperk in de ont-

zijn, dat de eigenlike deskundigen op dat gebi 
schoolden, en de meest belangstellenden en belang 
wijzers, een te kleine en te weinig invloedrijke groep 
machten van het behoud te overwinnen.

Veel sterker zouden ze staan, als grote verenigingen met een ge
vestigd gezag, cens krachtige steun gingen verlenen. Wij denken daarbij 
aan het „Algemeen Nederlandsch Verbond”, dat wel eens een bui 
van platoniesc liefde gehad heeft voor het spellingvraagstuk, als „stam- 
belang", maar nog steeds verzuimt, uit een angstvallig ontzien van 
konservatisme in eigen kring, om kleur te bekennen. Wij denken ook 
aan de grote organisaties, wie het onderwijs ter harte gaat: Volks
onderwijs, dat meermalen belangstelling toonde, en de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen, die zich tot nu toe afzijdig hield, 
krachtens haar verleden en door haar naam eigenlik 
een zaak, die allereerst het volksonderwijs ten goc 
volle kracht te steunen. Moge een beroep op haar huif
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wikkeling der jeugd met zich mede brengt. Niet alleen de jongen en 
het meisje uit den meer gegoeden stand, niet slechts de intelligente 
knaap en het schrandere meisje, maar de geheele jeugd in deze cri- 
tische jaren heeft — naar men leerde inzien ■— behoefte aan toezicht 
en leiding. De minderjarige in deze levensjaren het leven in te zenden, 
hem industrieelen en anderen, vaak ongeschoolden, arbeid op te dragen 
zonder zich verder iets aan hem gelegen te laten liggen en hem te 

van macht over de in hem ontwakende 
wegwijs te maken in de vreemde wereld binnen 
onbekende, maatschappij buiten hem — steeds 

i begrijpen, dat dit een verderfelijk stelsel was, nood- 
voor de individuen zelf, maar ook voor de samen

zij deel uitmaakten. Van de gevaren, aan de ver- 
r jeugd in den puberteitstijd verbonden, sprak niet 
:hologische theorie, maar getuigden ook de officieele 
ï vertelden van de demoralisatie en de maatschappe- 

ig. welke bij vele jeugdigen na het .verlaten der lagere 
Het viel niet te loochenen, dat er voor het Engelsche 
was weggelegd ten opzichte van de opgroeiende jongens 

opvoeding, waarvan het de

’) Report of the Consultative Commillcc on Attendance Compulsor 
al Continualion Schools (1909). Report of the Poor Law 
Report of the Departcmcntal Committee on 
the Ministry of Rcconsiruction on Juvenile

steunen in het verkrijgen s 
krachten, zonder hem t» 
in hem en de groote, oi 
meerderen leerden 
lottig, niet alleen 
leving, waarvan 
waarloozing der 
slechts de psycl 
rapporten '), die 
lijke verwording 
school intrad. I 
volk een taak was weggelegd ten opzichte 
en meisjes, een taak van onderwijs en < 
groote beteekenis niet eerder had beseft.

Intusschen, niet alleen de opvoedingstaak was gegroeid, ook het 
vertrouwen in de mogelijkheden, welke schoolonderwijs en opvoeding 
bieden, was grooter geworden. De ontwikkeling op dit gebied sedert 
1902 was een aanmerkelijke vooruitgang gebleken. Het peil van kennis 
van de leerlingen der hoogere klassen van de lagere scholen was aan
merkelijk gestegen en zoo waren ook de grondslagen, waarop het 
voortgezet onderwijs zou kunnen bouwen, hechter geworden. Daar
mede was tevens een veraangenaming van het onderwijs gepaard ge
gaan, waardoor het schoolgaan voor een steeds grooter aantal kin
deren wel verre van een vervelende noodzaak, waaraan het zaak is 
zich zoo spoedig mogelijk te onttrekken, een aangename, bclangwe 
kende bezigheid was geworden, welke, indien daartoe gelegenheid l 
stond en de lïnancicele omstandigheden der ouders dit toelieten, gaarne 
werd voortgezet. Statistische gegevens spreken van een krachtige toe
name van het aantal leerlingen, dat na het volbrengen van den leer
plicht de school bleef bezoeken. Door dit laatste verschijnsel werd 
nog cens te meer de noodzaak eener voorziening in passend, voort-
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schrijdend onderwijs voor deze kinderen geaccentueerd. Tot dusver 
had alleen de kinderleeftijd de aandacht genoten, alles wees erop, 
dat er thans iets moest gebeuren voor de rijpende jeugd. In de laatste 
oorlogsjaren was dit reeds algemeen de overtuiging. Er was hier een 
onderwijstekort, dat dringend om voorziening vroeg.

Wij beelden deze leemte in het Engelsche stelsel van onderwijs uit 
in ondérstaande grafische voorstelling, welke, schoon niet geheel feil
loos, een duidelijk inzicht geeft in de verwaarloozing der jeugd boven 
den 14-jarigen leeftijd ’).

12-1

„fü
Wij kunnen niet nalaten hier even den gang van onze beschrijving 

te onderbreken en een vergelijking te maken met onze vadcrlandsche 
toestanden. Verkeeren wij in ons land niet min of meer in de positie, 
waarin Engeland stond in de laatste jaren vóór den wapenstilstand? 
Ook bij ons heeft tot dusver het lagere schoolkind gestaan in het mid
delpunt der belangstelling. Maar er zijn duidelijke teekenen, die wijzen 
op een groeiend inzicht in de noodzakelijkheid eener voorziening in 
het onderwijs der rijpende jeugd. Reeds in 1919 wees de Staatscom
missie tot ondersoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 
tg—18 jaar erop, „dat hef overgrootc deel der oudere jeugd geheel 
onvoldoende voorbereid het maatschappelijk leven intreedt" en „dat 
het onderwijs aan de jongens en meisjes verstrekt, belangrijk dient 
te worden uitgebreid”2). Het Congres voor het onderwijs aan de niet-

’n™?"!
in LAÓERt XH01EI1 __

MAAR HIE.T IH
LEERóAHÓEn VOOR 

UITÓEBREIQ OnhERW'JS

I I M

ambachtsschoI 
gering in aantal.

2) Verday. 1919. bl. 156 en
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‘h. Kohnslamm. Individu en Gemeenschap, 's-Gravenhage 1929, bl.

Nederland brengt tevens 
tagstuk, dat in beide landen 

n gezocht. Deze 
verlenging

') Zie het A',erslag.
’) Zie het Koorloopig Rapport, 's-Gravenhage 1928 en 

snhagc 1930.
3) Nutsuitgeve
4) Zie Dr. Ph

de orde is, in twee richtinger 
heden, welke elkaar niet uitsli 
van het volledig dagonderwijs 
schappij reeds zijn ingegaat 
week in de dag- of in de 
geleden de 7-jarige leerplicht werd ingei 
laatstgenoemde voorziening als 
van ons onderwijs op den voot 
lenging van den duur van het volledig dagonderwijs aan 
evenwel niet dan nadat eerst de andere mogelijkheid, met 
van dag-vervolgonderwijs, is beproefd en mislukt.

Aan de uitbreiding van den plicht tot het volgen van volledig dag
onderwijs zijn bezwaren verbonden, welke sainenhangen met het 
karakter, hetwelk dit onderwijs tot dusver heeft gedragen. Deze be
zwaren zijn ten onzent o.a. door Dr. Ph. Kohnslamm geformuleerd in zijn 
opstel De vorming der breede volks-massa's in den leeftijd der rijpende 
jeugd, waarin hij leerplichtverlenging en een regeling van het vervolg
onderwijs tegenover elkaar stelt.4) Ze werden nog kort geleden ge- 
uit door Kcrschcnsteiner in een verhandeling over Das Problem der

leerplichtige jeugd, gehouden te Utrecht op 17 en 18 April 1925 heeft 
opnieuw voor deze zaak de aandacht gevraagd ')• Nog versch in het 
geheugen liggen de Rapporten van de Staatscommissie, ingesteld bij 
Koninklijk besluit van j Maart 1927, nr. 5 waaraan de naam van 
Mr. A. I. M. J. baron van Wijnbergen verbonden werd2). De staat 
van het onderwijs aan de rijpere jeugd werd daarin „geheel onvol
doende” genoemd, een oordeel, waarvan de gegrondheid met welspre
kende cijfers werd aangetoond. In dit tijdschrift eindelijk werd in 
den loop van het vorig jaar het Rapport over de organisatie van het 
Vervolgonderwijs gepubliceerd,3) dat andermaal op deze ook voor ons 
land zoo bij uitstek gewichtige materie de aandacht heeft gev 
Dit alles bewijst, dat volkomen juist is, hetgeen in een der 
zinsneden van laatstbedoeld Rapport te lezen staat, n.1. dat uit 
heel ons maatschappelijk leven de behoefte opkomt om 
belangen der jeugd van 14 tot 18 jaar bezig te houden en 
tot haar vorming te treffen.

De vergelijking tusschen Engeland en Nederland brengt tevens naar 
voren, dat de oplossing van het vraagstuk, dat in beide landen aan 

sn kan worden gezocht. Deze mogclijk- 
luiten zijn: a. verlenging van den duur 
s en b. onderwijs aan hen, die de maat- 

an, gedurende een beperkt aantal uren per 
le avonduren. Nu in Nederland eerst kort 

woerd, staat ten onzent de 
eerstvolgende stap ter vervolmaking 

>rgrond, in Engeland is thans de ver- 
: volledig dagonderwijs aan de orde, 

name die
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Erweiterung der Allgcmeinen Schulpficht ’) 
school teckent als een 
nog steeds gestempeld 
uit onze Westersche 
kraft dcr eigenartigen 
Werke eigen

In Dat neunle Scbu, 
t.a.p., bl. 43 en vlgn.

i, De Slaat en

waarin hij de moderne volks- 
product der Aitfklariing en aantoont hoe zij 

>eld is door de eigenaardigheden van die periode 
aie cultuurgeschiedenis. »Dcr Schulwagen rollte 

Dynamik, die nun einmal jedem menschlichen 
ist, auf dem glatten Geleise weiter, in das er durch 

den Geist der Aufklürung gelonkt worden war. Er rollte dahin, ohne 
sich urn das gitnzlich verttnderte wirtschaftliche, soziale, politische, 
staatsbllrgerliche Leben anders zu klimmern als durch EinfUging im
mer neuer Kenntnisse und durch immer wachsende Ausdehnung der 
U nterrichtszeit.

Wenn wir heute die Pflichtvolksschule, so wie sie nur einmal seit 
zwei Jahrhunderten geworden ist, allgcmein um 1 oder 2 Jahre ver- 
lUngern, so wird sie wahrscheinlich in deisem Geleise weiterrollen, in 
dem noch wenig alterierten Glauben, durch Schulung der Intelligenz, 
durch Belehrung und Unterweisung aller Art, durch cine neue Fulle 
von Kenntnissen, durch verlUngerten und erweiterten Religions-ww/rr- 
richt die Menschen tauglicher und tUchtiger zu machen fllr die völlig 
neue Lage.

Ich habe indes seit langem verlernt, an 
glauben...."*)

Het waren wellicht niet zoo scherp geformuleerde bezwaren tegen 
den huidigen staat van het lager onderwijs en zoo uitgesproken ver
langen naar een radicale richtingsverandering daarvan, welke Engeland 
aanvankelijk hebben doen kiezen voor den partiëelen leerplicht van 
het 14de tot het 18de levensjaar. Maar wfel heeft daarbij de gedachte 
voorgezeten, dat de bloote verlenging van het totdusver bekende lager 
onderwijs met nog een jaar eer schade dan nut zou brengen. Reeds 
thans hoort men de klacht, dat de intelligente leerlingen der hoogere 
klassen den tijd, door de wet bepaald, moeten uitzitten zonder daarvan 
inderdaad profijt te trekken.

De Onderwijswet van 1918 3), tot stand gebracht door het Liberaal 
Kabinet, waarin H. A. L. Fisher het Ministerie van Onderwijs be
heerde, heeft den partiëelen leerplicht tot den 18-jarigen leeftijd voor
geschreven voor allen, die niet tot het 16de jaar volledig dag-onder- 
wijs hadden genoten of het toelatingsexamen tot een der universiteiten 
of een daarmede gelijk te stellen examen hadden afgelegd. Gedurende 
de eerste 7 jaren na de inwerkingtreding der wet zou deze leerplicht
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slechts tot het 16de jaar gelden. Het te volgen onderwijs moest ge
durende tenminste 320 uur per jaar gegeven worden. Gedurende de 
overgangsperiode zouden de Plaatselijke Ondcrwijsbesturen dit aantal 
evenwel tot 280 mogen beperken. Het schoolbezoek zou moeten plaats 
vinden tusschen 8 uur voormiddags en 7 uur namiddags en de werk
gevers zouden verplicht zijn om hen, op wie deze leerplicht rustte, 
in de gelegenheid te stellen het onderwijs te volgen.

In Londen en enkele andere districten werd een begin gemaakt met 
de uitvoering van dit schema, maar de economische depressie en de 
daaruit voortvloeiende bezuinigingsnoodzaak gaven steun aan het verzet 
der industriëelen tegen dit stelsel, waaraan practisch een einde werd 
gemaakt. Er bestaat thans nog maar één school, waar partiëel dag
onderwijs wordt verstrekt, al zijn er nog eenige andere instellingen 
van overeenkomstig karakter, die echter los staan v an de wettelijke 
regeling en vrijwillig door de jeugdige personen worden bezocht, zoo- 
noodig met medewerking van hun werkgevers.

Ondanks deze mislukking heeft dit systeem, vooral onder de Liberalen, 
nog warme voorstanders. In het Rapport Britain s Industrial Future, 
uitgebracht door een Commissie van Onderzoek uit de Liberale partij, 
waarin een aantal vooraanstaande personen o.a. Lloyd Gcorge en de 
bekende economisten Layton en Keynes zitting hadden, wordt het 
aanbevolen. .Wij gelooven” — zegt de Commissie — .dat geen stelsel 
van onderwijs kan voldoen, indien het geen voorziening bevat voor 
de rijpere jeugd, dat het tegenwoordig gemis aan physieke, geestelijke, 
moreele en sociale vorming in de jaren van 14—18 een nadeeligen 
invloed heeft op de toekomst van ons volk en dat het evenzeer van 
belang is voor de werkgevers, dat aan de behoeften van hun jeugdige 
werklieden aan onderwijs en opvoeding wordt tegemoet gekomen, als 
het voor de natie is om rekening te houden met de rechtmatige wen- 
schen, welke de industrie aan de scholen stelt.” *)

Intusschen, tijdelijke noodzaak en conservatisme — wie zal uitmaken, 
welke van deze beide de overhand heeft gehad — mochten de wette
lijke voorziening te niet doen, de ernstig gevoelde behoefte bleef 
daardoor onvervuld en ternauwernood begon het getij der bezuiniging 
te verloopen, of de vraag om regeling van het onderwijs der rijpende 

opnieuw naar voren.
het Conservatieve Kabinet, waarin Eustace Percy als 

van Onderwijs fungeerde, dat de zaak toen weer heeft 
svat. Na de mislukking van het part-tiine plan werd thans de 
e richting ingeslagen.
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In Februari 1924 gaf het Ministerie van Onderwijs aan het Consul- 
tative Committee, den Engelschen Onderwijsraad, de volgende opdracht:

„1. Te beraadslagen en te rapporteeren over de organisatie, het 
karakter en het leerplan van leergangen, geschikt voor kinderen, die 
tot hun 15de levensjaar volledig dag-onderwijs zullen genieten op 
scholen, welke niet Secondary Schools zijn, daarbij in ’t oog vattend 
eenerzijds de eischen eener goede algemeene vorming en de wensche- 
lijkheid van zooveel mogelijk verscheidenheid in de leerplannen voor 
kinderen van verschillenden smaak en aanleg en anderzijds de waar
schijnlijke toekomst der leerlingen in handel, industrie en landbouw.

2. Daarbij tevens advies uit te brengen over de regelingen, welke 
getroffen zouden moeten worden a. voor het beoordeelen van de 
vorderingen der leerlingen aan het einde der leergangen; b. voor het 
gemakkelijk maken van den overgang van daarvoor in aanmerking 
komende leerlingen naar Secondary Schools korter of langer tijd na den 
normalen toelat ingsleeftijd." ')

In deze opdracht was de koers, welke thans zal worden ingeslagen, 
in hoofdzaak reeds uitgestippeld.

Thans was dus de verlenging van het volledig dagonderwijs weer 
aan de orde gesteld. Maar daarbij werd met de ernstige bezwaren 
tegen een bloote uitbreiding van het bestaande lager onderwijs ge
rekend. Het thans in te voeren onderwijs zou een essentieel ander 
karakter moeten dragen dan het onderwijs in de lagere leerjaren. Het 
zou zich moeten richten naar de verschillen in smaak en aanleg, welke 
er tusschen de leerlingen bestaan, het zou zonder het karakter van 
algemeen vormend onderwijs te verliezen, moeten rekenen met hun 
toekomstig beroep. Niet de oude, nivelleerende gelijkheidsgedachte, 
welke in de lagere school heerschappij voerde, moest worden ge
huldigd, maar elk talent zou. zooveel mogelijk, een passende ontwik
kelingsmogelijkheid moeten ontvangen. Bij gebleken geschiktheid zou 
steeds de mogelijkheid van overgang van het nieuw in te voeren onder
wijs naar de Secondary Schools open moeten staan.

Wanneer dc Engelsche Regeering een beroep doet op het Consul
tatieve Committee kan het er zeker van zijn een wel-overwogen, goed 
gedocumenteerd advies te ontvangen. Reeds tal van gewichtige rap
porten zijn er van dit College uitgegaan. 2) Zoo lag er twee jaar 
na het geven van de opdracht een lijvig boekdeel ter tafel: The Edu- 
cation of the Adolescent, dat naar den voorzitter van het Consultative

Tbe Eüucation of tbe AJolejcml, Londen 1926, bl. XVII.
Het voorlaatste was: Report on Poycbological Teoto of ESucable Capacily, 

Londen 1924.
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Committce bet Hadow-Report wordt genoemd. ') Het bracht een nauw
keurig omlijnd plan voor een algeheele reorganisatie van het stelsel 
van onderwijs, dat in beginsel door Regeering en volk als werkpro
gram werd aanvaard. In hoofdlijnen beschreven wij het plan reeds 
in ons vorig artikel. Onderstaand schema, dat voor zichzelf spreekt, 
geeft weer hoe, zoo niet alle voorteekenen bedriegen, het Engelsche 
schoolstelsel in de nabije toekomst zal zijn opgebouwd.2)

1 'NOSERn I 
,I Z SCHOOLS \. 
* (SELECTIve) <

Het nieuwe element, dat in de voorstellen der Commissie naar 
voren kwam en niet reeds in haar opdracht was neergelegd, was de 
gedachte van de insnijding in het stelsel van onderwijs na het 11de 
levensjaar, waardoor het onderwijs na dien leeftijd tot iets geheel 
nieuws werd gestempeld en het verschil met het lager onderwijs, ook 
in den naam, volkomen tot zijn recht zou kunnen komen.

De keuze van het 11de jaar als den tijd, waarna een nieuw begin 
moet worden gemaakt, vereischt toelichting. Zij geschiedde uit over
wegingen van psycbologischen en schoolorganisatorischen aard.

In de eerste plaats gold het argument van den psycholoog.3) De 
doelmatigheid van het stelsel van onderwijs hangt nauw samen met 
de mate, waarin het is aangepast aan de feitelijke ontwikkeling van 
de leerlingen. Welnu, omstreeks het 11de O- 1, 
er in het leven van de jonge menschen een nieu< 
in belangstelling en gaven beginnen zich scherper <

AMBACHTS
SCHOLEN ___________ I MOBERn 1

XH00L5 (H0H5ELECTIVE)

kosten van de voorbereiding van dit 1
456 p. s. voor hel drukken van hel 
de publicatie zijn niet afgetrokken.

2) In navolging van Nohl und Pallat, Handbucb der Padagogik, Bd. 
Langensalza 1928, bl. 488.

Men vergelijke P. B. Ballard, De piycbologivcbe zijde van den overgang op 
elfjarigen leef lijd, Paed. Studiën, 11de jrg., blz. 9 en vlgg.

De Onderwijsraad hield 46 vergaderingen en hoorde 95 deskundigen. De 
de voorbereiding van dit Rapport waren 1.977 pond sterling, waarvan 

voor hel drukken van hel Rapport. De inkomsten van den verkoop van 
:atie zijn niet afget

- volging van Nc
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krachten en inzichten ontwaken. Het is de taak van het onderwijs 
om daarmede te rekenen. Dat geschiedt het beste door de kinderen 
over te brengen naar scholen van verschillende type, schoon met een 
breeden, gemeenschappelijken grondslag. DAArdoor is het mogelijk, dat 
het onderwijs blijft werken als een stimulans voor de ontplooiing der 
nieuwe mogelijkheden. Het onderwijs moet groeien en uiteengaan met 
den groei en de differentatie der jeugd, waarvoor het is bestemd. Met 
de nieuwe phase in het leven van den minderjarige zijn noodig nieuwe 
scholen. Zoo ongeveer luidden de psychologische aanwijzingen. Maar 
principieele overwegingen en theoretische beschouwingen geven zelden 
uitsluitend den doorslag in vragen van onderwijsorganisatie. Elke goede 
schoolpolitiek zal zich aanpassen aan het historisch gewordene en 
daarop voortbouwen. In Engeland wijst ook de feitelijke ontwikkeling 
van het onderwijs in de richting door den Onderwijsraad aangewezen. 
Er bestaat de laatste jaren een algemeene neiging om het 11de en 
12de levensjaar te beschouwen als een natuurlijk keerpunt, waartoe 
het lager onderwijs leidt en waarna een nieuw onderwijs begint. Op 
dien leeftijd vindt het examen voor de vrije plaatsen op en de over- 
gang naar de Secondary School plaats. Op dien leeftijd begint gemeen
lijk de Central School. In meer dan een wettelijke bepaling wordt 
reeds het 11de jaar als mijlpaal gesteld.

Er ligt in dit noemen van een bepaald levensjaar een gevaar, waaraan 
het Engelsche Onderwijsministerie bij de propaganda voor de nieuwe 
plannen niet geheel is ontkomen. Het moge voor het opstellen van 
een organisatieschema van groote waarde zijn, wanneer men met een 
nauwkeurig bepaald levensjaar kan rekenen, de feitelijke ontwikkeling 
voegt zich niet in afgebakende wegen. Tusschen kinderen van den- 
zelfden leeftijd bestaan groote verschillen in geestelijke en verstandelijke 
ontwikkeling. Voor het welslagen der onderwijshervorming is het wen- 
schelijk dit in 't oog te houden. Wanneer er sprake is van een insnijding 
in het onderwijs na het 11de levensjaar, kan dit nimmer als een chrono
logische aanwijzing worden opgevat. Naast de vordering in leeftijd 
zal steeds die in kennis en geestelijke ontwikkeling in aanmerking 
genomen moeten worden.

Van gewicht is, behalve het zoo juist besproken voorstel, ook de 
nadere preciseering, welke het Consultatieve Committee heeft gegeven 
aan de eischcn, welke aan het voortgezet onderwijs, dat na de in
snijding zou volgen, moeten worden gesteld. Wij stellen ons voor in 
een derde en laatste artikel over de Engelsche onderwijshervorming 
iets mede te deelen over de voornaamste organisatieproblemen, welke 
daarbij aan de orde komen. Daarbij zal aandacht kunnen worden 
gewijd aan de samenstelling van de leerplannen der nieuwe scholen.
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n op de algemccne karakteristiek, 
mderwijs op de Modern Schools

Hier worde evenwel in't kort ingegaan 
welke in het Hadow-Rcport van het on 
wordt gegeven.

Het belangrijkste lijkt mij daarin het doelbewust streven om aan 
de praktische intelligentie de ontwikkelingsmogelijkheden te geven, 
welke haar tot dusver in het voortgezet onderwijs, behalve in de al te 
zeldzame ambachtsscholen, ontbraken. Praktisch werk en het toekomstig 
beroep zullen daar in het centrum der belangstelling komen te staan. 
Er zal op de scholen ruimc gelegenheid voor „doe-vakken” worden 
gegeven. Veel kinderen, die als 't ware met de handen denken, zullen 
zeer gebaat zijn met zulk een onderwijs, dat zich naar hun aanleg richt.

Het feit, dat dit beginsel bij de hervorming van het Engelsche onder
wijs zoo duidelijk voorop wordt gesteld, verleent aan deze plannen 
een bijzondere beteekenis. De denkbeelden, door tal van paedagogen 
en psychologen verkondigd, blijken nu toch door te werken. Men 
begint in te zien, dat onderwijs niet synoniem is met boekenstudie, 
dat het niet voldoende is om over de dingen te praten, tnaar dat het 
noodig is ze te doen. Men begrijpt, dat de man, die „uien" kan spellen 
maar niet kweeken, niet wijzer maar minder wijs is dan hij die ze 
kan kweeken maaj? niet spellen.

In deze nieuwe richting past ook het streven om het onderwijs een 
„realistisch" karakter te geven. Engclsch en een andere moderne taal, 
geschiedenis en aardrijkskunde, wiskunde en natuurkunde zullen in de 
Modern Schools evengoed worden onderwezen als in de bestaande 
Secondary Schools. Maar de studie van deze vakken zal, naar men hoopt, 
meer in verband staan met de levende werkelijkheid in industrie, 
landbouw en handel. Zij zal de belangstelling gaande maken van de 
jongens en meisjes, die loopen te denken over hun toekomstig beroep. 
Met te grooter liefde en toewijding zullen deze zich aan hun school- 
arbeid geven, naarmate zij duidelijker beseffen, dat deze in het nauwste 
verband staat met die toekomstige taak.

De scholen zullen door een en ander niet worden tot ambachts- of 
vakscholen. Het Hadow-Report zegt het zoo duidelijk: „they should 
usc „realistic" studies as an instrument of general education as 
academie studies are used for the same object by existing secondary 
schools" ‘).

Niet lang na het verschijnen van het Rapport maakte de Conser
vatieve Regcering, welke tot het jaar 1929 aan ’t bewind was, een 
aanvang met de uitvoering van het project door het overleg te openen 
met de Plaatselijke Onderwijsbesturen, die iedere 3 jaar hun plannen 
voor de volgende driejarige periode aan het Ministerie van Onder-

') BI. 85.
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wijs ter goedkeuring plegen voor te leggen. Van de medewerking dezer 
Onderwijsbesturen toch zou het vóór alles afhangen of het grootsche 
ontwerp realiteit zou worden. De bedoeling was, dat er zou worden 
gewerkt in twee étappes. Eerst zou allerwege gezorgd moeten worden 
voor instellingen van voortgezet onderwijs, waarnaar de kinderen na 
het volbrengen van het 11de levensjaar zouden kunnen overgaan of, 
voorzoover dit niet mogelijk was, zouden de hoogere leerjaren der 
lagere scholen toch Zoodanig moeten worden hervormd, dat het daar 
genoten onderwijs evenzeer aan de behoeften der rijpende jeugd zou 
zijn aangepast, als dit op de nieuwe scholen het geval zou moeten zijn.

Eerst wanneer deze reorganisatie zou zijn tot stand gekomen, was 
naar de gedachtengang der toenmalige Regeering het tijdstip aange
broken voor de uitvoering van het andere voorstel van den Onder
wijsraad: de verlenging van den leerplicht tot het 15de levensjaar.

Intusscben is thans de L/zóoz/r-regeering aan het bewind gekomen met 
C. Trevelyan als Minister van Onderwijs. Principieel begeert de nieuwe 
Regeering niet anders dan den aangevangen arbeid voort te zetten. 
Het is zeker wel de grootste lof voor het werk van den Onderwijs
raad, dat alle partijen zich in hoofdzaak met zijn voorstellen kunnen 
verccnigen. In het bij de uitvoering der plannen te volgen beleid, 
verschilt deze Regeering evenwel van haar voorgangster. Labour wenscht 
met de doorvoering der onderwijshervorming niet te wachten tot het 
land daarvoor naar het oordeel der Plaatselijkc Onderwijsbesturen 
rijp zal zijn. Daardoor zou men de vooruitgang in banden leggen van 
de meest achteraankomende besturen. Het wil zelf de teugels in banden 
nemen en den gang der ontwikkeling bepalen.

Eenige dagen vóór Kerstmis 1929 werd een kort wetsontwerp 
het Parlement ingediend, strekkende tot verlenging van den leerpli< 
tigen leeftijd tot de klasse zou zijn doorloopen, waarin het 15de Icvci 
jaar wordt bereikt. Dit, na de verkiezingsredevocringen en 
riecle speeches niet onverwacht, kerstgeschenk heeft aan 
lijke problemen, verbonden aan de hervorming van een 
der historie langzaam gegroeid systeem, plotseling een 
liteit verleend. Want deze schijnbaar zoo eenvoudige wettelijke maat
regel brengt vele ernstige vraagstukken met zich mede. Ik noem die 
van de inrichting van het leerplan en de examens der nieuw te schei 
scholen, de voorziening in het vcreischte aantal leerkrachten, het 
van de benoodigde schoolruimte, de dekking van 
de nieuwe regeling verbonden, niet in 't minst, de 
bijzonder onderwijs. In ons slotartikel wijden wij aan 
eenige aandacht.
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Nog iets over het spiegelbeeld der School. 
(Na Remarque tot „Am Tor des Lebens”) 

door IDA HEIJERMANS.

: van Stamboel 
mijn oor)

gaan, doet kennen. Het werkje zou niet 
'kocht zijn, als ondanks al het gefingeerde 
was van een schoolsysteem, dat jongeren 

dat alleen heeft dit begin-gedicht kunnen

E

"VTadat mijn beschouwing was afgedrukt, waarin 
-1- ’ beeld der school geschouwd \ 
is vanaf van Alphen tot Remarque, 
de omtrekken van dit beeld steeds ! 
zij slechts een enkele greep gedaan, daai 
namelijk te doen is over twee werken, waarover sti 

Naast mij ligt Het Middelbaar Onderwijs en 
' men het bundeltje ontdoet 
toch een kern over, van 

zijn vruchten de onderwijs- en 
: er dan niet op aan 
jongen of een meisje, of

Ik moet
.degene” verbuigen:

desgenen.

Werelden wuiven 
van de globe mij toe. 
O, wat een duiz'lig gevoel.

Verder gaat het verhoor: 
(maar ik ben het prinsesje 
en de Bosporus zingt aan n 

desgenen 
degenen.

Niemand zegt voor 
Ik krijg strafklas, 
De zon bloedt dood  op het matglas.

') Volksontwikkeling Aug.—Sept. 1929.

naar het spiegel- 
werd, zooals het waar te nemen 

, ') las en zag ik van allerlei, dat 
scherper deed uitkomen. Ook nu 

1 ar het in hetgeen volgt voor- 
traks.

andere gedichten, door 
Mien Proost. Wanneer men het bundeltje ontdoet van al zijn branie 
en mystificatie, blijft er toch een kern over, van beteekenis voor den 
lezer, die aan zijn vruchten de onderwijs- en opvoedingsbaan wil 
leeren keeren. Het komt er dan niet op aan of Mien Proost een 
werkelijke iemand is, een jongen of een meisje, of een die wat jaartjes 
ouder is dan de .dichteres”, zooals deze zich in de twee brieven, 
welke de gedichten vooraf ( 
zoo druk besproken en verl 
er niet het werkelijke in 
lijden doet. Want dat en 
doen schrijven:
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Commentaar behoeven deze dichtregels niet. Zij zijn doorleefd. En 
daarom is het goed ze te beluisteren, om er ons van te doordringen, dat 
deze „Mien Proosten”, wie ze ook zijn, het recht hebben verwijten 
tot een school te richten, die hun soms steenen voor brood gaf.

Ze behooren tot de familie van Een ondernemend meisje, 
ouden Ludwig Fulda, het blijspel, in het afgeloopen 
opgevoerd. De tweede acte gaf een charge van een inrichting, waarin 
jonge meisjes door een dwangstelsel tot deugd moeten worden opge
voerd. Maar wie goed luisterde, onderscheidde het ware en echte, 
dat den grondtoon liet klinken: het verwijt aan de opvoeders, die be
derven en onheil stichten in de zielen van hun kinderen en leerlingen.

In Tusschen twaalf en twintig, van H. G. Cannegieter, wordt niet 
enkel het pubertcits-tijdsperk met zijn groeiprocessen geschetst, maar 
ook en vooral de school, waar de helden uit het boek in de moeilijke 
jaren gaan. Geen enkele leeraar blijkt een opvoeder te zijn. Het 
zwaartepunt van den inhoud der bladzijden, aan de school gewijd, 
ligt volgens mij in het slot van het boek. Een der jongens, die wis
kunde moet en niet kan leeren, krijgt bij het eindexamen niet onvol
doend, want: «bij de wiskunde-vraagstukken was er één, dat hij op 
de privaat-les van buiten geleerd had, en dat had hij er zonder slag 
of stoot opgekalkt.” Die wiskunde-minnaar slaagt, en 
wanneer hij de school uitholt, tot eiken voorbijganger, «dat 
verrotte wiskunde nu van hem cadeau kunnen krijgen."

Als de studenten der toekomst aan het fuiven gaan, zeult dezelfde 
jongen een zwaar pak mee in het rijtuig. Bij het naderen van een 
brug moet er stil gehouden worden. Hij heft het pak met moeite 
omhoog. «En met een plons duikt het zware pak onder water. Het 
is een volledig offer; er ontbreekt geen vloeitje, geen kladje. Het is 
alles, wat met die gehate wiskunde iets uitstaande gehad heeft: alle 
schriften, boeken, de lineaal, zelfs de dure passerdoos, alles is met 
een klinkersteen samengebonden. Een in keurig Latijn gestelde oor
konde gaat er bij. Afgedaari heeft het voor goed, overboord er mee I 
Guus kan zich geheel wijden aan den zaligen feestroes.”

Zoo hebben zich, wanneer wij in onze herinneringen teruggaan, 
meer zich bevrijd van het hun opgedrongene. Uit mijn eigen schooi
en studiejaren heb ik een en ander als reliquieën bewaard. Maar 
toen ik door de poort der hoofdacte heen was, heb ik met een intense 
vreugde boeken en schriften vol beschimmelden kost verscheurd, om 
er nooit meer iets van terug hoeven te zien. Terwijl ik het schrijf, 
smaak ik weer het blijde van het vrije ademhalen na het zuiveren 
der lucht om mij.

En wie niet als Guus uit het boek van Cannegieter het offer met
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indien alles 
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en niet verscheuren ging als ik 
en naar alle kanten verstoof door 
er niets bekleef van het opgc-

trafgaande, zoowel in dit artikel, als in dat, 
-Sept. 1929-aflevering van dit tijdschrift, 
bizondere plaats in, omdat zij scholen 

andere beginselen ui tg: 
de gedichten, boeken

de Latijnsche oorkonde erbij bracht 
het deed, weet hoeveel er verzonk 
de macht der vergetelheid, omdat 
drongcne.

In Leen Wouters op de Kweekschool laat de schrijver Arie Pleysier 
door de jeugdjaren van zijn Leen geen enkelen lecraar gaan, die be
zielend op de leerlingen werkt. De crisis der puberteitsjaren beschrijft 
hij met feller realisme dan Cannegieter. Ook John van Druten doet 
dit in zijn roman Young Woodlcy, in het Hoilandsch verschenen, onder 
den naam van Puberteit.

In dit heel fijn geschetste ontwikkelingsproces van een knaap tot 
man, wordt niet alleen als in het werk van Arie Pleysier de een
zaamheid van den adolescent geschetst, die als een vreemde komt te 
staan tegenover de groeiverschijnselen van het eigen lichaam, maar 
ook als in het Hollandsche boek is er de druk van de school, door 
de jongens als een vijandige macht gevoeld. Een internaat als de 
Engelsche School van Roger Woodley kennen wij niet. Doch in het 
wezen der zaak klinkt uit het werk van John van Druten dezelfde 
klacht als uit de andere werken in deze beschouwing en de vorige 
verwerkt: het leed, sommigen op school te dragen gegeven en dat 
toch niet hoefde geleden te worden, indien alles op alle scholen van 
welk land ook, was zooals het kan

Tegenover al het vooi 
hetwelk verscheen in de Aug.-Ï 
nemen twee boeken een gansch 
in beeld brengen, die van andere beginselen uitgaan dan die, welke 
er ten grondslag liggen aan de gedichten, boeken voor kinderen en 
jongeren, verhalen, romans, tooneclstukken, in mijn beschouwingen 
reeds behandeld.

Deze twee boeken zijn Het dagboek van Kostja Rjabtsew, tafereclen 
uit het leven van een leerling cener middelbare school, door N. Ognjow, 
verschenen bij Ontwikkeling (N.V. De Arbeiderspers), Amsterdam, 
en Am Tor des Lebens, door Karl Bock, een uitgaaf van de Deutscher 
Verlag für Jagend und Volk.

Het Russische boek las ik eerst in het Duitsch. Moeten wij er over 
verheugd zijn, dat het, nu het in het Hoilandsch verschenen is, door 
allen gelezen kan worden, met al zijn bladzijden van grauw realisme ?

Het antwoord op die vraag beantwoord ik in bevestigenden zin, 
want de jongeren, die het boek zullen lezen, maken ook kennis met
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alleen om den spil van sexu- 
van Het Dagboek zou buiten bet kader 
en niet in Volksontwikkeling bij voorkeur

jongens en meisjes uit het werk, welke het aandurven te verkondigen, 
dat er op sexueel gebied gevaren dreigen en het plicht is er den strijd 
tegen aan te binden. In dit opzicht staat dit Russische dagboek van 
den leerling eener middelbare school oneindig veel hooger dan lectuur, 
die door onze jongens en meisjes verslonden wordt en waarin niets 
dan het zich uitleven gepredikt wordt.

Doch draaide het werk van Ognjow 
eele kwesties, de bespreking 
van mijn beschouwing vallen t 
op haar plaats zijn.

In de zoogenaamde notities van Kostja Rjabtsew volgen wij echter 
ook de ontwikkeling van een schoolstelsel. Natuurlijk uit zich even
als in de gedichten van Mien Proost, een ander dan de vijftienjarige 
leerling. 5Vie is Ognjow? Het antwoord kan ik niet geven. Maar hij 
moet iemand wezen, die veel van het in het boek beschrevene zelf 
beleefd heeft, wellicht als leeraar. Dat kan niet anders, omdat slechts 
wie achter de schermen gekeken heeft, sommige bladzijden kan ge
schreven hebben.

Daar is in de eerste plaats het Daltonstelsel. We lezen reeds op 
een der eerste bladzijden van het boek, dat het ingevoerd is met zijn 
taken en laboratoria tot groote woede van den leerling, die het dag
boek schrijft, omdat hij er moeilijken arbeid voor te verrichten heeft. 
Hij noemt het een „bourgeois"-uitvinding en stort de fiolen van zijn 
ironie over den uitvinder, dien „lord Dalton”, uit.

In de Russische school, waar Kostja gaat, worden echter de leer
lingen als menschen beschouwd, over wie men niet handelt, maar met 
wie men overleg pleegt. Een der leeraren gracht den-jongen dan ook 
voor het stelsel te winnen door hem uit te leggen, dat de leeraren 
het onderwijs niet meer zooals vroeger opvatten. „Toen hield men 
zich er mee bezig den leerling zoo gauw mogelijk zijn hoofd met alles 
en nog wat vol te proppen, en als. de leerling de school doorloopen 
had, dan vloog dat alles in een oogwenk zijn hoofd weer uit. Om 
kort te gaan, toen wilde men een leeg vat vullen en het kwam er 
niet op aan waarmee — daar spuwden ze op van zestien-hoog af. 
Maar nu beschouwt men den leerling als een fakkel, die inen slechts 
aan het branden moet krijgen, opdat zij vanzelf verder branden kan. 
Daarom wordt dan ook het Daltonstelsel ingevoerd, om 
zelf zooveel mogelijk hun hersens te laten gebruiken.”

Maar natuurlijk is de jongen niet maar zoo ineens tot ander inzicht 
gebracht ten opzichte van „die vervloekte Dalton". Als hij later in 
een rapport over hem uitgebracht leest, dat hij „een typische half- 
volwassene voor Stanley Hall is”, fulmineert hij, dat deze Stanley



252

Laat 
sft?"

der 
leerling. In die verga

der leeraars scherp door 
geroepen als hij met de 

vergadering spreekt zonder het woord gekregen te

Hall een nog erger „bourgeois1’ dan Dalton is. De leerlingen komen 
in opstand. Zij laten zich niet overhooren voor hun taken, hebben 
een pop gemaakt, die „lord Dalton” moet voorstellen en welke in 
brand gestoken wordt.

Er hebben nu vergaderingen plaats met de leerlingen, de leeraars, 
lecrarcssen en de directrice. Een der leeraars zegt: „jullie zijn van
daag tegen het Daltonstelsel opgetreden. Deze manier van werken 
bevalt jullie niet. Willen jullie dan weer met een stok tot werken 
gedreven worden, zooals in de oude school? Willen jullie, dat men 
jullie hersenen met geweld naar het licht drijft? Het staat vast.dat 
het leeren volgens Dalton moeielijk is. Misschien hebben wij ook bij 
den opbouw van het Daltonstelsel veel fouten gemaakt, doch deze 
fouten zijn voor verbetering vatbaar. Zonder vergissingen wordt er 
nooit gearbeid. De nieuwe school groeit niet rustig, zooals wij het 
graag zouden zien, doch stormachtig, met overwinning van veel tegen-

En de directrice zegt rustig tot de leerlingen: „Jullie zien toch 
zelf in, dat de streek van vandaag geen zin had. Jullie kunnen op 
die manier slechts de moeilijkheid van het Daltonstelsel aantoonen, 
doch niet zijn onhoudbaarheid. Bovendien, als men iets bewijzen wil, 
moet men verstandelijke redenen opgeven en het niet door verbranden 
van poppen trachten te doen.”

De opstand wordt opgegeven,

slotte

poppen
opstand wordt opgegeven, als in een algemeene vergadering 

leerlingen en onderwijzenden der school met een „instructeur” 
regeering de leerlingen al hun klachten indienen. Het blijkt ten 

te, dat Kostja, die de „opstandigen” aanvoerde, eigenlijk de eenige 
is, die zijn taken niet aan kan en al de anderen normaal mcekomen. 
De laboratoria zullen beter ingericht worden en tot slot verklaart 
de directrice: „Nu neemt de school weer haar geregeld verloop. L 
ons leeren, leeren, leeren. Weten jullie nog, wie dat gezegd heet

Allen schreeuwden: „Lenin! Lenin!”
In de school uit het dagboek is de verhouding tusschen de leer

lingen en de leeraars, -- het bleek reeds uit de wijze der behande
ling van den opstand tegen „lord Dalton”, een gansch andere 
dan wij hier in het westen kennen of billijken.

Bindend voor allen, óók voor de leeraars, leeraressen en directrice, 
zijn de besluiten der vergaderingen, door hen met de leerlingen of 
hun vertegenwoordigers gehouden, soms gepresideerd door een 
leeraren of de directrice, dan weer door een 
dering zijn zij gelijken, zelfs zoo, dat een 
den leerling-president tot de orde wordt 
directrice in een
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meenen, dat er een onrechtvaardigheid is 
van de school is gestuurd, zonder er 
er midden onder schooltijd een alge- 

•en is geroepen, doet zij als altijd het lawaai 
meisjes verstommen en zegt: „Jullie spreken van 

; aannemen. Ten eerste is 
;een plaats om te wonen; 

samengeleefd; wie weet 
waarmee hij allen zal 
dus moet hij naar zijn

hebben. De leeraar in kwestie komt niet in verzet, onderwerpt zich 
en omdat hij, waar hij voelde dat het niet mocht, het persoonlijke 
boven het maatschappelijke stelde, verlaat hij de school, waar hij 
les gaf.

Het dagboek zou echter van geen beteekenis zijn, indien ten slotte 
.de halfvolwassenen,” zonder meer alleen beslisten.

In het wezen der zaak doen het slechts de volwassenen, die de 
aangewezen opvoeders zijn, zooals de directrice der school, de lange 
onbehaaglijke vrouw met slechts één gele tand in den mond, doch 
die school en leerlingen beheerscht door haar kordaatheid, haar 
plichtsbetrachting en haar scherpzinnigheid en goedheid.

Die Linaïda is een merkwaardige Gguur. Als zij op den grond 
stampt en haar stem uitzet, zwijgen allen. Niemand echter eerbiedigt 
meer dan zij de rechten der vergaderingen, voelt het dieper, dat de 
leerlingen ook plichten te vervullen hebben. Als die leerlingen te veel 
om eigen rechten denken, vraagt zij of de leeraren, de schoolarbeiders, 
ook niet menschen zijn.

Wanneer de leerlingen 
geschied, omdat er een jongen 
zijn kameraden in te kennen, 
mcene vergadering bijet 
van de jongens en 
onrechtvaardigheid, ik kan hem echter niet 
hier geen kindertehuis; we hebben hier gc 
ten tweede heeft hij met de verwaarloosden 
wat voor ziekten hij daar heeft opgeloopen, 
aansteken. Tenslotte heeft hij toch een vader, 
vader en niet naar school worden gebracht.. .”

Ze bestrijdt dan de „opstandigen" met hun eigen wapenen. »Ik ben 
verbaasd,” verklaart zij, „over het gemis aan organisatie, dat hier 
aan den dag treedt. Jullie hebben het onderricht onderbroken, een 
algemeene vergadering bijeengeroepen. Daar kan ik nog vrede mee 
nemen, want er is inderdaad iets buitengewoons gebeurd. Hoe wordt 
echter deze buitengewone vergadering geleid? Er is noch een voor
zitter, noch een secretaris. De verschillende vragen worden dooreen 
geworpen. Aan de orde is de zaak met Tschikin. Men breekt de bespre
king echter zonder meer af en gaat tot een andere, meer principieele 
vraag over. Ik weiger nog langer aan zoo'n vergadering deel te nemen. 
Mijns inziens is zoo’n vergadering een schande voor de school.”

Zij gaat weg, heeft het pleit echter gewonnen. De weggestuurde 
wordt niet weer toegelaten, maar later neemt zij uit barmhartigheid 
den knaap bij zich in huis. Dan kan hij weer leerling der school worden.
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staat, moet er- 
>zien, buitengewoon 
.is vechtterrein be

hoeders, de laatsten óf tot 
lekers, is dit werk een op-

i

rook zal 
tegenstand 

Het s

In een onderhoud onder vier oogen met Kostja verwijt zij hem, dat 
hij zich door allerlei te veel van zijn studie Iaat afhouden. Hij zegt, 
dat ze gelijk heeft, maar dat de leeraren wel eens vergeten, dat de 
leerlingen ook menschcn zijn, alleen wat jonger en misschien niet zoo 
ervaren als zij. .Men mag ons b.v. niet kinderen, brutale, ruwe ben
gels of slechte meiden noemen. Dit zal altijd weer tot conflicten leiden." 
En weer komen de directrice en de jongen tot overeenstemming.

Ook Nikpetosch, een der leeraren, bcheerscht de leerlingen door 
zijn kalmte, zijn inzicht. Hij richt zich steeds tot hun oordeel, vindt 
in moeilijke kwesties de woorden, waar het op aan komt. Als Kostja 
aangeklaagd wordt, omdat hij de goede grenzen overschreden heeft 
tegenover meisjesleerlingen, zegt de leeraar dat Shakespeare in zijn 
Koning Hendrik laat zien, hoe in ieder mcnsch een Hendrik en een 
Falstafl* leeft. „Soms, vooral in zijn jeugd, kan de Falstafl* in hem 
wel eens de overhand krijgen; het is echter voldoende, dat de tnensch 
een verantwoordelijkheid op zich neemt, om Hendrik te doen over
winnen. Hij herinnert zich Falstafl* dan nog slechts als een zwaren 
droom. Nu willen jullie Kostja's handelingen veroordeelen, waarin — 
ik ben het met Dochinia eens — niets bijzonders schuilt; het is niets 
anders dan het gewone schoolgedoe. Maar laat ons aannemen, dat 

p het Falstaff-beginsel in hem berust, dat echter spoedig als 
tal vervliegen. Met een veroordeeling echter zullen we Kostja tot

1 en tot de voortzetting van deze Falstaflrichting prikkelen. ’ 
spreekt vanzelf, dat de persoonlijkheden van deze directrice 

en dezen leeraar vrienden en volgelingen hebben, welke hen warm 
verdedigen, als zij ten onrechte beschuldigd worden.

Wanneer Nikpetosch de school verlaat, omdat hij voelt, gelijk reeds 
verteld werd, dat hij het persoonlijke boven het algemeene heeft ge
steld, is de schrijver van het boek, de moderne halfvolwassene met 
al zijn branie, al zijn onbekookte oordeelvellingen, niets dan een knaap 
met het eeuwig-puderwetsch gevoelige van eiken jongen uit eiken tijd 
en elk land, „ik ben baast gaan huilen," schrijft hij. „Ik zal hem vaak 
in zijn woning opzoeken."

Wie onbevangen tegenover dit boek van Ognjow 
kennen, dat het, vanuit opvoedkundig standpunt gezic 
belangrijk is. Na alle boeken, waarin de school als 
schreven wordt tusschen leerlingen en opvt 
caricatuur worden, óf tot gehate onderdruk 
frissching.

Laten wij aannemen, dat in het boek veel op Actie berust, veel aan
gedikt is. Goed. Maar in elk geval is het een schets van een school, 
die op gansch andere basis berust dan die, welke nog in het Westen
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het eigen geweten, 
de leidii

i genegen a
’elspreken ’

het volwassen 
gebruiken bij de 

ridders uit de

de 
te nemen. Alles, wat 
verlucht.

jeginsel maakt dan geen 
van alle tijden 

het oordeel, het idealisme, het geweten

er nooit vergeefs een

I

Allersmakelijkst ziet het boekje i 
bladzijden staan een paar woorden 
de eerste lezen 
Dan gei 
de geboc 
weet je niets," 
van vertellen ....

In een paar 
loopen leerde, 
staat het Am 
verhaald, dat vanaf het 
den jongen en het mei 
worden. Beschreven wordt iets 
negers, de Indianen, de Romeinen, de Grieken, 
middeleeuwen. Dan lezen we welke 
plaats hebben bij de Katholieken, de

de meest voorkomende is. De leeraars uit het dagboek zijn gedwon 
gen de medezcggingschap der leerlingen te aanvaarden en te erkennen.

Die jongens en meisjes zijn in geen enkel opzicht brave Hendriken. 
Niets menschelijks en niets overmoedigs-jeugdigs is hun vreemd. Ze 
zijn allen adoslescenten in hun allermoeielijkste jaren.

En toch  
Toch wordt 

in hen.
Zij luisteren naar de stem van
Zij geven zich gewillig over aan de leiding van hen, die zij als hun 

meerderen voelen. Een band van genegen achting ontstaat.
Daardoor is het boek een welsprekend pleidooi geworden voor 

geloof en vertrouwen in den leerling, den groeienden mensch, voor 
opvoedingsidealen, welke een beroep doen op het beste in dien jongen.

Daarom ook heeft het wat te zeggen aan allen, die weten, dat er 
wat hapert aan het opvoedingssysteem, hetwelk vorm en wezen met 
elkander verwisselt. Het Sovjctbeginsel maakt dan geen proselieten, 
maar het slechts eeuwige doet dit, dat van alle tijden en alle landen 
is en de waarde begrijpt van 
in den mensch.

Op andere wijze getuigt hier ook van Am Tor des Lebens, het 
boekje, dat in Weenen wordt meegegeven aan allen, die op veertien- 
jarigen leeftijd de school verlaten Zur Erinnering au die Schul-Schlusz- 
feier an dié Tage Deiner Kindheits, zooals het in de opdracht luidt.

er uit. Aan den kop van de meeste 
i van beteekenisvollen inhoud. Boven 

we Goethe’s woord : Dein Leben braucht jeden Minute.
jeeft de schrijver een soort van overzicht van het kind vanaf 
«oortc tot den dag, dat hij de school verlaat. „Van je geboorte 

wordt er gezegd. „Alleen de ouders kunnen je daar- 
en niemand kan het je beter zeggen dan je moeder.” 

ir bladzijden wordt herdacht hoe het kind spreken en 
, speelde, op school kwam. Nu met zijn veertiende jaar 
t Tor des Lebens. In korte, bondige woorden wordt nu 

grijze verleden er plechtigheden waren, die 
:isje inwijdden in den leeftijd van ' 

van die inwijdingsgt
- • de

godsdienstige plechtighedc 
Protestanten, de Joden, om 

menschen in den kring der kerken op 
tald wordt, het heele boekje, is uitnemend
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Euch, Maschinen, Grusz und Dank 
für das fieiszige Bewegen !
Unsre eisemen Kollegen
Seid ihr, stahlem, stark und blank.

Audi ich war jung — 
wie ihr.
Die Jugend Sang
Mir dieses Lied 
in Sturm und Drang: 
„ Vertraue dir !
Halt wadi das heilige Feuer, 
den lautren Quell halt rein! 
Du solist ein Selbstgetreuer 
Kampfer des Lebens sein."

boven staaf ^^icland’s Nidits halb 
ingeleid wordt het deel van 

: sommige wereldlijke inrich-

Walzen, Rader, Transmissiën 
dreheu sinnvol ihre Krcise, 
Singen eme nette Weise, 
Summen einen hellen Ton.

De jonge arbeiders spreken in koor tot de veertienjarigen. Zij zeggen :

Ja, so wird es einmal sein: 
Die Fabrik zu unsren Fiiszen 
Musz uns als Gebieter griiszen, 
Und wirt schreiten froh hinein.

De moeders zingen hoe het thuis was. Een vader treedt naar voren

Nu volgt de bladzijde, waar 
zu tun, ist edler Geister Art, waarmee i 
het boek, dat omschrijft op welke wijze 
tingen van dezen tijd de jongeren opnemen.

Eerst volgt de beschrijving van de Weltliche Jugendweihe voor de 
jongens en meisjes, die de school verlaten, zooals dit in het bizondcr 
in Duitschland en Oostenrijk geschiedt.

De leeraar zegt eenige zeer mooie versregels, waaronder ook die:

Kommende Manner und Frauen
Bildet in Glück eudi und Leid,

fornit euch in Last und in Pein!
Wandert zu Höhen, weithen

Str'óme des Lebens zu schaun!
Schaut und schreitet und wirkt, 

kükn ein Welt zu bef rein.
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Nur die arbeit kann uns retten, 
Nur die Arbeit sprengt die Keften, 
Nur die Arbeit macht uns frei!

Wir sind die Stillen 
und ewig gekeugten. 
die van dein Willen 
der Armut Geseugten!

Wir sind die zahllasen 
vergessenen Tage, 
Und unsere Rasen 
sind Wanden und Plage.

nog
dat

Aus unsercn Handen
Str'ómt Reichtum und Fülle, 
aus unseren Lenden 
schafft Gott seine Hiille.

arbeid’
t eigenlijk 
meisjes 

onvoorzicht

er de verschrikking van oorlog en

korte, zinrijke redevoering het de jongens 
en heldinnen in den levensstrijd 
maar helden voor c 
heeft helden noodig, 

ziet. Maar h<
worden. Geholpen moeten het kind, dat 

itige jongen, d
zusters, die zich pijn deden, 

igen, de oude 
elke den

>te 1c

verdrukking, maar

door den leider der school, die 
is en meisjes voorhoudt, 
d moeten worden, niet 

den vrede, van den arbeid.
ook al zijn zij het, zonder dat 

lelden in hulpbetoon

op school blijven, heffen een 
zij eens in werkelijkheid een

spreekkoor 
brug zullen

De kinderen, welke 
aan, waarin zij zeggen, 
bouwen, als nu in het

Het slotwoord wordt gesprokt

dat zij helden
in den oorlog,

Die arbeid
iemand het eigenlijk ziet. Maar helden in hulpbetoon moeten de 
jongens en meisjes worden. Geholpen moeten het kind, dat op straat 
viel, de onvoorzichtige jongen, die den naderenden auto niet ziet, broers 
en zusters, die zich pijn deden, de buurvrouw, welke een te zwaren 
last moet dragen, de oude van dagen, die steun noodig heeft, de 
wandelaar, welke den weg vraagt.

En achter de poort der toekomst wachten U arbeid en 
staat er in groote letters op een witte bladzijde.

Een hymne aan den arbeid volgt nu. Daarnaast een teekening: 
fabrieksschoorstcenen op den achtergrond. Een knaap, die de fabriek

Gedichten van en over arbeiders volgen. De vrouwen zingen:



Beroep, Leemten, Hel Leven in, Octobcr 1929.

258

Wokin du blickst, 
ist Kampf auf Erdcn; 
wokin du blickst, 
kann Friede werden.

niet

stilte

g volgen. Het 
•te gedichtjes, 

k::

Van andere feestdagen wordt nu 
Mei, 12 November, de gedenkdag van 
Kerstmis.

Van Kerstmis heet het:

Maar het gaat niet alleen om werk en feesten.
Das Tor der Zukunft öffnet Euck dem Weg sur Lebensfrende, staat 

er weer met groote letters op een witte bladzijde. De aarde is zoo 
schoon. Er is kunstgenot, de stilte van den avond. Au jedem Abend 
überdenke deinen Tag, staat er boven een der bladzijden. Heb de na
tuur lief. ^Veten is macht. Er is Das Haus der Sonne, het volkshuis 
met al zijn schatten en al zijn boeken. Es warten so viele Büchcn, 
Lieder, Bilder auf Dich, is er te lezen boven een andere bladzijde, 
met een hymne aan de muziek. Er is de vreugde, die het schoone en 
de studie schenken.

Het boek wil den jong 
eindigt met eenige blanke 
opdat de jongen en het meisje van nu, 
langrijke gebeurtenissen in hun leven zelf c

igen mensch op zijn levensweg 
: bladzijden, ingeleid door kort, 

het meisje van nu, later als volwassen, bij be- 
een en ander noteeren kunnen.

Het was voor mij een bijzondere vreugde, mijn beschouwingen 
het spiegelbeeld der school, zooals het in verschillende boeken, 
van didactischen aard, te speuren is, met dit Weensche werkje te 
eindigen, vooral ook, omdat ik in Jeugd en Beroep') een artikel schreef 
over een Hollandsch boekje, aan twaalfjarigen als geschenk gegeven 
bij het verlaten der school en waarin niets dan geheugenballast en 
schimmelige „wijsheid” worden opgedischt.

Toen wist ik niet, dat Am Tor des Lebens verschenen was. De uit
gave is trouwens pas van 1929.

Welk een geloof predikt dit boekje, op andere wijze dan het Rus
sische dagboek het doet, doch van welk verwarmend idealisme getuigt 
het! In deze school, waar dit werkje het afscheid toewuift, zijn de 
volwassenen, willen zij het slechts zijn, de bezielenden.

Zij hebben meegeholpen aan het ontwikkelingsproces der kinderen.

gesproken: Paschen, De eerste 
de stichting der Republiek,
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„De Werkplaats” te Bilthoven 
door M. J. LANGEVELD Jr.

I

meenschappt 
eigenlik het i 
daarover éénstemmig eens — afgezien van de vraai 
inzichten reeds onder de huidige omstandigheden din 
vatbaar zijn. Beide doelen hadden dus dit gemeen, 
klaarheid van inzicht wenste te komen. Tot het 
een rondg< 
evenzo eer

der volwassenen wil deze school een steun 
ische leven.
>or de litteratuur van

in te vinden neerslag 
en haat op een

o_/echt op . 
t een verfrisschinj 

naar het \ 
naar de klare 

alleen opborrelt.

meer dan anderhalve eeuw 
van schoolleed, schoolbekrom- 

terrein, waar het groeiproces ont- 
leven en dood tusschen ouderen en 

:hing te verwijzen naar het Russische 
Weensche met al zijn milde wijsheid, 

: en koele bronnen, waaruit de echte

“ï~Xoor verschillende personen is reeds op verschillende plaatsen de 
■“—* aandacht gevestigd op het werk, dat zich onder leiding en op 
initiatief van de Heer K. Bocke te Bilthoven ontwikkelt. Een ont
wikkeling, die wel slechts pas een drietal jaren „geschiedenis" heeft, 
maar in die korte tijd in een dergelik tempo tot konkrete vormen is 
gekomen, dat zij een algemene aandacht allesins waard blijkt. Op 
27 en 28 Desember j.1. was nu te Bilthoven een konferensie belegd, 
die hoewel bedoeld voor een beperkte kring, deze grenzen ruimschoots 
overschreden had, doordat een groot honderdtal bezoekers uit de direkte 
onderwijspraktijk hier aanwezig was. Een publiek, waarin lager- en 
middelbaar-, openbaar- en biezonder onderwijs, weliswaar niet offi- 
sieel, maar toch individueel vertegenwoordigd bleek.

De bedoeling van deze konferensie was allereerst, dat zij, die in 
de praktijk van het onderwijs staande en daar bf reeds een moderner 
vorm gevonden hebben öf die begeren in te voeren, hier elkaar met 
hun ervaringen konden dienen. Anderzijds wilde men tot enige ge- 

>elikc klaarheid komen over de vraag: hoe denken wij ons 
onderwijs in de toekomst; in welke opzichten zijn wij het 

aag in hoeverre deze 
lige omstandigheden direkt voor invoering 
ladden dus dit gemeen, dat men tot meer 

inzicht wenste te komen. Tot het eerste punt behoorde 
gang door de school van de Heer Boeke, . De Werkplaats 
•n demonstrasie van leermiddelen door hem uitgedacht en in

Nu zijn er de andere opvoeders: de arbeid, de kunst, de wetenschap, 
alle echte vreugde.

In de herinneringen 
blijven voor het gans

Na de tochten do< 
met al zijn er 
penheid, strijd en haat o; 
aardde soms tot een gevet 
jongeren, is het 
boek, doch vooral 
zijn verwijzing 
levensvreugde i
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ling
vragen wil

• gaarne r
>ublikasics uitgaande

toepassing gebracht. Tot het tweede punt behoorde de bespreking van 
een konsept van .idcaalstellingen” door de leiders der konferensie 
voorlopig opgesteld. Tot beide zou ik willen rekenen de uiteenzetting 
en overweging van sistematiese indeling der menselike kennis met di- 
daktiese bedoeling. — Door het grote aantal bezoekers verplaatste 
zich het zwaartepunt een klein weinig naar punt twee. Van daaruit 
laat zich een belangrijke zijde der konferensie het best behandelen 
en zoo kies ik die dan ook als basis voor mijn verdere uiteenzetting. 
Daar het niet in mijn bedoeling ligt een volledig verslag te geven en 
ik slechts een aantal vragen wil aanstippen, moet ik van tevoren de 
belangstellende lezer, die gaarne nog nader ingelicht zou willen worden, 
verwijzen naar latere publikasics uitgaande van hen, die de konfe- 
rensie voorbereidden.

Buitengewoon prettig deed al aanstonds de hele sfeer aan, waarin 
zich deze konferensie bewoog. Geen traditionele twistpunten, geen bit
tere diskussic of betogen, maar een'warm en gekonsensfreerd samen
werken, een heenstappen over individuele voorkeur om den wille 
ener pr«iktiese overeenstemming. Een bijna onhollandse konferensie. 
Al spoedig kwamen in de woorden van de Heer Boeke een aantal be
langrijke oriënteringspunten voor den dag: lo. men wil hier niet weer 
een „beweging" maken noch propageren, 2o. men wil ook allerminst 
’t goedkope negatieve kritiseren der bestaande school en haar leer
krachten ter hand nemen.

Na al het voorgaande, plus deze beide wegwijzingen, is het wel 
duidelik, dat voor de bespreking van het genoemde konsept, zooals men 
voor de konferensie tegen elkaar zeide, minstens een paar weken nodig 
zouden zijn. Immers het ging er nu niet 'om dit tcoreties geheel tot 
in de fijnste nuances door te diskussieren, maar om te zien, of men 
zich prakties achter een bepaalde formulering verenigen kon. Zonder 
nu alle punten, met hun eventuele gewijzigde redaksies hier te willen 
opsommen, zal het toch wel lonend zijn ze in vogelvlucht fe overzien.

Wanneer men voor de school als leidende gedachte uitgaat van nood- 
zakclikheid der harmoniese ontwikkeling van lichaam, geest, gemoeds
leven en schoonheidszin, dan heeft men daarin reeds, voor de goede 
verstaander, een andere bedoeling uitgedrukt -dan wat wij verwezen- 
likt zien in de tegenwoordige (= „oude’’) school, n.1.: de vrijwel een
zijdige ontwikkeling van het intellekt.... en dddrvan nog weer een 
bepaalde kant. Daar gaat een tweede gezichtspunt naast: het kind 
moet zich ontwikkelen naar z’n aanleg, niet naar de voornemens van 

. anderen, die daarmede geen of onvoldoende rekening houden. De toe
voeging, dat bij dit alles karakterontwikkeling boven hersengymna
stiek wordt gesteld, is nagenoeg overbodig. Willen we dit alles prak-
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•■oegswerk vol
de volwassen 
• absoluut niet 
als het dit te

el e school 
- uithoudt, 

nemen dgl. ver
weer samen:

i hun .zeevader”, 
>ol. In dgl. groepjes 

maar dat betekent 
grote belangstelling 
houdt. Maar hier, 

; op (wal meen ik 
" heeft genoemd), 

'oeder. En dat geldt niet minder, wanneer 
:iders een groepje schaart, leder kind 

oudere een helper, niet:

ties in de school mogelik maken, dan moeten we tot organisatie die 
het in de hand werkt, van de schoolbevolking komen. Het beginsel 
der vrije groepsvorming kunnen we in deze gedachtegang dus allicht 
verwachten. Dat betekent niet, dat er geen individueel werk is. In
tegendeel, het rustig gekonsentreerd met zichzelf alleen werken aan 
een doel, dat men zich stelt, is natuurlik onmisbaar. Maar daarnaast 
is er ook werk in paren en groepen. Allerlei leermiddelen zijn inge
steld op het samenwerken van twee of meer kinderen; vaak zijn ze 
ook a.h.w. een gezelschapspel, waar oud en jong aan mee kan doen. Ik 
denk daarbij b.v. aan het ingenieuse rckenspel, waarbij ieder kind de 
spelvorm van de graad van moeilikheid kan kiezen, waar hij aan toe 
is, terwijl het spel^r/zrr/ alle rekenkundige hoofdbewerkingen bevat 
en laat funktioneren. Het individuele werk is zelfkorrektief, overal 
kan de leerling zichzelf korrigeren, terwijl hij daarbij, wil hij zichzelf 
kunnen korrigeren, uiterst ordelik moet werken (ik denk b.v. aan de 
„venstertjes”-methode).

In een groep is men niet gebonden aan z'n leeftijd, maar aan z’n 
belangstelling, resp. aan de graad van ontwikkeldhcid daarvan. Kin
deren van verschillende leeftijd werken er samen. Treden er nieuwe 
kinderen toe, dan verbinden zij zich — zo hebben de leerlingen zelf 
vastgesteld — er toe het hele kursusjaar bij het gekozen groepje te 
blijven. Nieuwelingen op „De Werkplaats” krijgen 
die hen moet inwijden in de geheimen van hun schoc 
komen vanzelf ouderen als leiders naar voren;
natuurlik niet, dat de „grote” leider niet met een 
en zorg een oogje — of twee oogjes — in ’t zeil 
zowel als overal elders, legt Boeke sterk de nadruk 
Charlotlc Bühler: „die Bescheidenheit des Erziehers” 
de bescheidenheid van de opv< 
zich om een der volwassen leiders een grot 
moet in de school een werker zijn, ieder 
hiér de kinderen .... déér de onderwijzer.

De spontane belangstelling zal daarbij zoveel mogelik drijfveer zijn, 
waarbij de kinderen echter, zoals wij boven zagen, een maatregel van 
orde hebben gesteld: minstens één jaar moet men bij gro. 
houden en — met de nodige voorzichtigheid — zal d< 
leider opkomende belangstelling voeden. Toch zal hij er t 
tegen opzien een kind zich te laten vervelen, zolang als » 
midden van een rondom hem werkende gemeenschap — < 
is zo gebouwd, dat men elkaar altijd overal zien kan — 
Naarmate de spanning in een gemeenschap toeneemt, 
schijnselen af. Daarmee hangen nu o.a. een drietal vragen
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in

1° die van de verdeling van de tijd, 2° dwang (straf) en beloning, 
3° de gemeenschapsspanning in de school. Het is duidelik, dat hoe 
hoger de .esprit du corps” onder werkers en helpers is, hoe een
voudiger de beide eerste vragen beantwoord kunnen worden. Daarom 
eerst iets over ’t laatste punt. .De Werkplaats”, zeide ik zoöven al, 
is gebouwd als een plaats, waar ieder steeds om zich heen ziet werken, 
werken op allerlei wijze, maar in stipte zelfdiscipline, want ieder leert 
aan den lijve, wat voor last onrustige werkers bezorgen. De werkdag 
duurt van 9 tot 4 met een gemcenschappclike, zelfverzorgde maaltijd. 
Het kind hoeft daarom niet vier keer per dag over te schakelen van 
het ene in het andere milieu, leder heeft in de werkplaats z’n vaste 
funktie, samen houdt men ’t gebouw schoon, doet men herstellingen, 
vervaardigt men — voor zover mogelik — nieuwe benodigdheden. 
Men leert niet alleen in groepjes, maar men speelt en zingt of danst 
en maakt muziek met elkaar. De school heeft in één der kinderen 
de .winkel”, waar de anderen hun schrijfmateriaal enz. kopen en de 
winkelier .houdt boek”!

Samen maakt men tochten. Samen geeft men een periodiek uit, de 
kinderen schrijven, redigeren, drukken en administreren het zelf.

Maar bij dat alles is de wekelikse bijeenkomst, onder leiding van 
één der kinderen, waar alleen met algemene stemmen besluiten worden 
genomen, we) hoogst belangrijk. Uit de ervaring is op den duur een 
serie vaste punten reeds ontstaan naast de telkens nieuwe punten. 
Wie iets te bespreken heeft, vult van te voren een briefje in, dat 
bij de leider van de bijeenkomst wordt ingcleverd, zodat er in de 
agenda automaties een perfekte orde is ontstaan. Het vaste deel is 
belangrijk als karakteristiek voor de school. Behalve de nieuwe kin
deren, die er worden ingeleid, de bespreking van een Afwezigheids- 
lijst en Uitleenlijst, die door de kinderen zelf worden bijgehouden, 
is een belangrijk punt: het gedrag: t.o. buitenwereld, medewerkers, 
helpers en onderling, de stemming in de afgelopen week, stilte en 
rust, nakoming van gemaakte afspraken, naleving van verantwoor- 
delikheden, de netheid in ’t gebouw en zo nog een hele reeks van 
onderwerpen, die er op wijzen welk een sterk onderling verantwoor- 
delikheidsbescf in deze kleine gemeenschap reeds gegroeid is. Gaarne 
zou Boeke zijn kinderen ook een tuin laten planten ongeschiktheid 
van de bodem belet dit voorlopig — om het opgroeiend kind in een 
opgroeiend stukje der natuur te plaatsen, om ook langs die weg grote 
en onmisbare verbanden te leggen.

Komen wij nu terug op de beide eerste punten: tijdsverdeling en 
straf-beloning. Aan klaarstomen voor eksamens wordt niet meege
daan, met dien verstande, dat er hulp is voor hen, die zélf een
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niet. Een b<

ientueerd. Tevens

elk boek, wat daarover iets meedeelt,

zich afvragen, al die zelftucht 
dat verantwoordelikheidsbesef 

gemeenschap te behoren, dat is nu 
kind is wel 's bokkig of lui of altans zó, 

De Heer Bueke is de laatste
’s zondigt; integendeel — 
en opstaan ook maar enigsins 
zelf. De bokkige maakt behal

>gen, die men le 
akkelik" gaat, stil kan blijven 
>gelikheid „te arriveren”, zoals

gebruik ■ 
dan laat

leider neemt op : 
wordt in verschilh 
De kinderen zelf hebben kriteria opgesteld, waaraan gemeten wordt 
of men „geslaagd” is, of 't morgen nog ’s over moet doen. Men hoeft 
niet bang te zijn, dat dat niet serieus genoeg gaat! Een verplicht 
leerplan, of lesrooster is er niet. Een belangrijke faktor is daarbij 
echter, dat men steeds zoveel mogelik uitgaat van de menselike ken
nis pIs één groot geheel, het onderling verband van de leervakken 
wordt daarom geaksentueerd. Tevens brengt men een zo groot mo- 
gelike eenheid in behandeling en terminologie (b.v. bij de talen!) en 
tenslotte is elk „vak” en elk boek, wat daarover iets meedeelt, maar 
ook elk leermiddel, geordend volgens één zelfde sisteem. De ordening 
der bibliotheek, zo goed als de didaktiese sistematiek der menselike 
kennis, volgen één manier van aanduiding. Met dit alles hangt nu 
enerzijds psychologies, anderzijds wetenschappelik en prakties voordeel 
samen.

Het goede en groeiend bewuste besef van de samenhang van al 
die dingen, die men leert, brengt mee, dat men niet bij één vak, dat 
„zo makkelik” gaat, stil kan blijven staan. Maar tegelijk verdwijnt 
de mogelikheid „te arriveren”, zoals men op z'n zeventiende jaar in 
natuur- of scheikunde „arrivé" zijn kan. Tot „van alles wat en niets 
goed" komt men niet en als men 't al poogt, loopt men vanzelf vast 
Men komt er niet toe, omdat de sistematiek daarvoor voldoende ge
differentieerd (= kalmerend) wordt opgezet. Anderzijds is een mak
kelik zich oriënteren in hoge mate belangrijk voor de jongens en 
meisjes, die zich langzamerhand in vrijer water weten te verplaatsen. 
Overigens is ’t nodig voor ’t vormen van een plan de campagne en 
dus in dit verband onmisbaar. Ik zie nog af van de voordelen, die 
’t prakties organisatories enz. heeft.

Doch, zal men 
zelfkontrole en 
<r<*meenschap 

id is wel 's

eksamen willen doen. Bij het individuele werk is een leergang ont
wikkeld, zodat men de nodige stof zich in ieder geval langs die weg 
eigen kan maken, mits men werkelik bezig is, is men volkomen vrij 
in het gebruik van zijn tijd. Voelt men zich met een zeker gedeelte 
klaar, dan laat men zich door een verder gevorderde tenteren. De 

zijn beurt weer steekproeven! Na eenige maanden 
lende gevallen dat procédé nog weer eens herhaald.

en die zelfordening en 
en dat gevoel tot een 

allemaal goed en best, maar ieder 
dat hij straf verdient.

om te ontkennen, dat ieder mens wel 
maar: is een gemeenschap met veel vallen 

; gevormd, dan straft de overtreder zich- 
dve anderen ook zichzelf het werk on-



264

moge lik; de lauwe beneemt zichzelf de vreugde der gemeenschap. Nu 
zal men iemand vaak z’n houding tot bewustzijn moeten brengen. B.v. 
tegen een landerig rondhangende jongen kan men -zeggen: „Weet je 
wat. ga ’t bos ’s in, of ga naar huis, je hoéft hier helemaal niet te 
komen, ga gerust, hoor.” Maar men bedreigt noch schrikt daarbij af. 
De kinderen zelf hebben wel bepaalde maatregelen getroffen, b.v. een 
jongen, die regelmatig te laat kwam en daardoor de rustige arbeid 
stoorde, heeft men verzocht, als hij niet op tijd kón komen, liever 
tuis te blijven. Toen hij toch te laat kwam, kon hij niet meer intreden 
in het werk, maar kon — als hij wou — de volgende dag terugkomen. 
Intussen onspon zich naar aanleiding van het strafprobleem een uiterst 
belangwekkende diskussie, die wel deed verwachten, dat daaraan al
leen in de toekomst een aparte konferensic gewijd zal worden.

Dat men niet zo gemakkelik over het toedienen van straffen dacht, 
mag m.i. als in hoge mate verheugend worden beschouwd. Belang- 
rijker is ’t echter nog, dat niet slechts het toedienen van een straf 
diskutabel werd, maar dat de straf zelf, als ethies verschijnsel, onder
werp van ernstige gedachtewisseling was te midden van onderwijskrach
ten. Daaraan zit echter vast de vraag der beloning, of het beloven van 
iets prettigs, die het werk niet omzichzelf laten doen. ^Vie zou zich 
gemachtigd voelen te belonen? Maar wie dan om te straffen?

Intussen voeren deze uiterste punten mij ook aan een eind-punt en 
zal ik hier sluiten met dankbare terugblik en een verwachtend voor
uitzien.
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Organisatieproblemen der Engelsche
Onderwijshervorming') 

door Dr. PHILIP J. IDENBURG.

i en wanneer 
iet pun 
maander

') Dc lezer ’ 
lionah Onlwikke 
7 en 8 van

») Noot bij D 
in het Lagcrhi

'I

schijnen geslapen t
e toevoeging zelfs

vergelijke: De Engel
'teling en OnDer>ryö mr De J

den loopenden jaargang van
De correctie: Het daartoe slrekl 
huis aangenomen.

1 Xe verlenging van den leerplicht, welke werd voorgesteld2), is geen
' conditio sinc qua non van de plannen lot reorganisatie van het 

Engelsche onderwijs. Het ware mogelijk en, gelijk wij hebben gezien, 
lag liet onder het conservatieve bewind ook inderdaad in de bedoe
ling, dc hervorming, althans voorloopig, zonder verlenging van den leer
plicht door te voeren. De voordeelcn van het gereorganiseerd onder
wijs zouden dan althans ten deel vallen aan de ruim 1 */2 millioen 
leerlingen van 11 jaar en ouder, die thans de lagere scholen bezoeken 
en waaronder een jaarlijks groeiend getal, dat na volbrachten leertijd 
vrijwillig ter school blijft gaan, is begrepen.

Er zijn echter goede redenen, waarom in het Hadoiv Report een 
verlenging van den leerplicht werd voorgeslagen en dit voorstel door 
de huidige Rcgeering werd overgenomen.

De inwerking van de schoolopvoeding op den geest en het karakter 
der leerlingen hangt ten nauwste samen met den diiur van het tijd
vak, gedurende hetwelk deze invloed wordt uitgeoefend. „Er is meer 
kans, dat de gewoonten van ordelijken arbeid en samenwerking, welke 
dc school o.m. moet aankweeken, een kracht worden in het later 
leven, wanneer het zaad, dat in de school werd gezaaid, lang genoeg 
beschut is om wortel te schieten en op te groeien vóór de jongens en 
meisjes worden ondergedompeld in den inspannenden en rumocrigcn 
arbeid in loondienst." „Maar al te dikwijls is het de droeve ervaring 
van den onderwijzer, dat hij zijn leerlingen verliest op moment, dat 
zijn vroegere moeite vrucht zal gaan dragen en wanneer de krachten, 
die lang schijnen geslapen te hebben, op het punt zijn van uit te 
botten. Dc toevoeging zelfs van een paar maanden aan het tegen-

elecb OnDerryobereorming in bel Hebt Der Interna- 
HypenDe JeugD in EngelanD in dc nummers 
dit tijdschrift.

tkend wetsontwerp werd einde Mei



I

') Tbt Educalion oj Adolet

266

den leerplicht zijn de finan- 
worden opgelegd. Dezen 

dan tot dusver de inkomsten 
rende dien tijd drukken hun

ucent, Londen 1926, bl. 145 vlg.

woordig schoolleven zal hem niet zelden in staat stellen de vlam aan te 
blazen, welke vóór dien tijd zou zijn uitgedoofd.” ') Bovendien biedt 
het blijven op school bescherming tegen de vele gevaren, welke de 
rijpere jeugd in het maatschappelijk leven omringen. In vele streken 
is vóór het 15de jaar geen geregeld werk te vinden. De jeugd brengt 
den tijd dan veelal door met wisselvallige, niet zelden dcmoraliseercnde 
bezigheden. Duurt het schoolleven tot het 15de jaar, dan wordt deze 
hiaat vermeden. De leerlingen zullen onmiddellijk van de school naar 
de fabriek gaan met een meer ontwikkeld verstand en een vaster ka
rakter. Hun lichaamskracht zal beter zijn opgewassen tegen den arbeid, 
welke van hen zal worden verlangd.

Deze voordeelen winnen uiteraard in hoogc mate aan beteekenis, 
wanneer het onderwijs de hervorming ondergaat, welke thans in voor
bereiding is.

Intusschen — en ziet hier een verderen grond om de leerplicht- 
verlenging reeds onmiddellijk door te voeren — het zal veel gemak
kelijker zijn deze hervorming ten uitvoer te leggen, wanneer de tijd, 
welke voor het voortgezet onderwijs beschikbaar is, van drie tot vier 
jaren wordt uitgebreid. Het zal dan mogelijk zijn om het onderwijs 
te geven in een samenhangenden en voortschrijdenden leergang met 
eigen karakter. De invloed der verlenging zal zich niet slechts na 
maar evenzeer in den leertijd vóór het 14de levensjaar doen gevoelen.

Pleiten zóó de paedagogen voor de leerplichtvcrlenging, voor den 
organisator waren er nog twee redenen te meer, welke het aantrekkelijk 
maakten om thans met dezen ingrijpenden maatregel te komen.

Vooreerst de loop der bevolkingscijfers. Een teruggang der geboorten, 
doet juist thans zijn invloed gelden op het getal der leerlingen in de 
hoogste leerjaren der lagere school. De kosten van uitbreiding van 
den leerplicht, zullen dus nu geringer zijn dan over enkele jaren, 
wanneer de numerieke beteekenis van de betreffende bevolkingslaag 
weer gaat stijgen.

Daarnevens koestert de £aó<wr-regeering den levendigen wensch, 
iets te doen tot vermindering der groote werkloosheid. Er zijn naar 
ruwe schatting op het moment bijna 1 '/2 millioen werkloozen in Engeland. 
Als gevolg van den voorgenomen maatregel zullen ruim 400.000 aan
komende jongens en meisjes aan de arbeidsmarkt worden onttrokken 
tot eigen en anderer heil.

Een moeilijkheid bij de verlenging van 
cieele lasten, welke daardoor aan de ouders 
ontberen gedurende een vol jaar langer 
van den arbeid hunner kinderen. Gedurc
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onderhoudskosten onvergolden op het dikwijls toch reeds zwaar belast 
huishoudelijk budget. Zonder bijstand aan de ouders uit de publieke 
kassen valt de leerplichtverlenging, welke overigens door het Engclsche 
volk met instemming wordt begroet, nauwlijks door te voeren. Reeds 
thans kent de wet de mogelijkheid van het toekennen eener tegemoet
koming in de onderhoudskosten der leerlingen van 12 jaar en ouder. 
Vele Plaatselijke Onderwijsbesturen hebben van deze gelegenheid 
gebruik gemaakt om minder-bedeelde ouders te steunen. Dit zal meer 
dan te voren noodig worden. Het wetsontwerp, dat onlangs bij het 
Parlement werd ingediend, bevat een regeling, volgens welke de 
Staat 60 °/0 van de voor deze tegemoetkomingen in de onderhoudskosten 
te betalen bedragen aan de Plaatselijke Onderwijsbesturen zal vergoe
den. Het totaal bedrag dezer nieuwe ondersteuning aan de ouders wordt 
voor het jaar 1932/33 op 3 millioen pond sterling geschat, in het jaar 
1934/35 wordt dan een stijging tot 4.3 millioen en in het daaropvolgend 
jaar tot 4.4 millioen pond sterling verwacht. De kosten, uit dezen 
hoofde aan de nieuwe maatregelen verbonden, zullen dus, in onze 
munteenheid uitgedrukt, van f 36.000.000 tot f 52.800.000 bedragen.

Daarmede zijn echter alleen nog maar de leerlingen gewonnen. Zij 
moeten gehuisvest worden Het is, ook paedagogisch, van groot be
lang dat dit op de juiste wijze geschiedt. Reeds in de gebouwen zal 
moeten uitkomen, dat men ernst wil maken met de gedachte, dat 
de Modern Schools geheel andere instellingen zullen zijn dan scholen 
voor gewoon lagcr onderwijs of Secondary Schools van het oude type. 
Zij zullen, behalve over een aula-lokaal voor lichamelijke oefening, 
moeten beschikken over de noodige vaklokalen voor handenarbeid, 
over lokalen voor natuur- en scheikunde, voor teekenen en muziek en 
derg. De Modern Schools, zegt men, zullen anders, niet minder, zijn 
dan de Secondary Schools. Dan mag haar uitrusting niet op een lager 
peil staan dan die van laatstgenoemde instellingen. Zij zullen over 
een overeenkomstige kubieke inhoud per leerling moeten beschikken, 
over overeenkomstige sanitaire installaties en over even goede speel
velden. En dit alles zal in een jaar tijds gereed moeten zijn voor 
401.000 kinderen, een getal, dat in de volgende jaren nog zal stijgen! 
Men moet wel een groot optimist zijn om te gelooven, dat dit werke
lijkheid zal worden. Het beeld, dat de vorige Minister van Onder
wijs indertijd in tal van oppositieredevoeringen in den lande heeft ge
geven, ziet er minder aanlokkelijk uit. „Het kind, geboren in 1920 of 
1921, zal een zeer ongelukkig kind worden. Het zal zijn laatste twee school
jaren vertoeven in overvulde klassen. In 1933 zullen er 115 kinderen 
zijn voor elke 100 plaatsen; in 1934, 120; in 1935, 118 en in 1936, 
112.” Duidelijke bewijzen, dat Lord Percy zich vergist, kan de Re-
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zijn, zijn er 
verbetering

geering bier niet tegen overstellen. Zij betoogt, dat de slechtste school 
altijd nog beter is dan de beste fabriek. Deze bewering gaf den op
ponent aanleiding tot de volgende interpretatie van de regeerings- 
politiek: „De Regeering zegt tot de kinderen: ik dwing u niet met 
het oog op eenig positief goed, dat ik voor u kan doen, maar omdat 
gij, wanneer ik u vrij laat, in nog grooter onheil zoudt vervallen."1)

De gebouwenquaestie wordt nog gecompliceerder door de verhou
ding, welke er in Engeland bestaat tusschen het openbaar en bij
zonder onderwijs: het stelsel van dual control, zooals men gewoonlijk 
zegt. Wij kunnen op dit onderwerp in het verband dezer verhande
ling niet uitvoerig ingaan. Voldoende zij er op te wijzen, dat de 
non-provided schools, de gesubsidieerde bijzondere scholen, welke meer 
dan de helft van het totaal aantal bij de Regeering bekende scholen voor 
gewoon lager onderwijs uitmaken, geen tegemoetkoming genieten in 
de kosten van bouw en verbouwing. Op de bestuurders dezer scholen 
zou, willen zij niet een belangrijk deel van de kinderen, die in hun 
sfeer thuis behooren, naar openbare instellingen zien overgaan, de 
taak komen te rusten om uit eigen middelen bijeen te brengen wat 
voor de stichting van nieuwe schoolgebouwen ten behoeve van die 
kinderen noodig zou zijn. Van de zijde van de Kerk van Engeland, 
verreweg de machtigste schoolorganisatie, wordt hartelijke steun ver
leend aan de nieuwe plannen, maar het valt te voorzien, dat zij daar
door in ernstige verlegenheid zal worden gebracht. Zoo maakt deze 
reorganisatie het oude vraagstuk van de verhouding van openbaar 
en bijzomier onderwijs tegenover den Staat actueel. Er zal, wil men 
de hervorming tot een realiteit maken, geen andere uitkomst zijn dan 
een verdere doorvoering van de gedachte der linancieele gelijkstelling 
van openbaar en bijzonder onderwijs, welke in beginsel in het geldend 
subsidieeringsstelsel is neergelegd. Bij de, ook in Anglikaanschen kring, 
heerschende denkbeelden omtrent de verhouding van den Staat en 
de bijzondere school, zal dit voor de leiders der Engelsche onder
wijspolitiek evenwel een zware stap zijn.

Wanneer de gebouwen en de leerlingen er 
noodig. Als steeds, wanneer het gaat om 
wijs, ligt hier de kern van de quaestie.

Het vraagstuk van het vinden van onderwijzers voor de nieuwe 
scholen is moeilijk. Niet alleen vanwege het groote getal, dat er binnen 
enkele jaren noodig zal zijn e n dat op 10.000 is geschat. De Minister 
van Onderwijs heeft zich reeds met de opleidingsinstellingen 
binding gesteld en het schijnt, dat dit overleg geen onbevr 
vooruitzicht heeft geopend. Het getal zal de grootste zorg niet baren.

') Tbe Timet, Educalional Supplement, 23 Nov, 1929, bl. 518.
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Maar de hoedanigheid vormt een ernstig probleem. Meer dan van 
gebouw en zijn uitrusting, meer ook dan van het leerplan, hang4 
ddAr van af of het onderwijs werkelijk een eigen karakter zal ora 
en in de behoefte der rijpende jeugd zal voorzien.

De hoofden der Modern Schools zullen mannen en vrouwen moeten 
zijn, die belang stellen in de maatschappelijke omstandigheden van de 
leerlingen en hun ouders. Hun kijk op het leven moet niet eenzijdig 
academisch zijn. Evenmin moet hun belangstelling eenzijdig op de op
leiding voor het beroep gericht zijn, l iet moeten in geen geval menschen 
zijn, voor wie alles draait om examens en diploma's. Veel onderwijzers, 
hoe bewaam ook in eigen vak, missen de breedere belangstelling en 
algemeene ontwikkeling, om hun speciale kennis op 'belangwekkende 
wijze in verband te brengen met het werkelijke leven. En dat is juist 
wat van den docent wordt verlangd. Het leerplan, de methode en de 
geheele geest der nieuwe scholen moet het getuigenis dragen van nauwe 
aanraking met de praktijk. Het Hadow-Report zegt: „De hoofdonder
wijzers dezer scholen moeten mannen en vrouwen zijn, die een nauw
keurige kennis hebben van de behoeften der kinderen, een veelzijdige 
belangstelling bezitten en die blijk hebben gegeven, dat zij over 
voldoende oorspronkelijkheid en gaven beschikken om nieuwe lijnen 
van ontwikkeling uit te stippelen en een nieuwen geest in hun scholen 
in te voeren. Zij moeten, onder vermijding van werkschema’s, die 
uitsluitend door nuttigheidseischen zijn geïnspireerd, trachten door om
zichtige en oordeelkundige proefneming leergangen te ontwerpen, waar
van de leerstof erop berekend is om de leerlingen in nauw contact 
te brengen met de plaatsclijke economische toestanden en met de 
eischen der moderne beschaving. Wanneer zij in zekere mate vertrouwd 
zijn met de bijzonderheden van bepaalde takken van nijverheid en 
handel, kunnen zij deze kennis bij hun onderwijs op oordeelkundige wijze 
ten nutte maken, door daaruit die onderdeden te kiezen, welke de 
belangstelling der leerlingen kunnen prikkelen en bepaalde punten van 
het leerplan kunnen illustreeren. Zulke werkschema’s zullen, wanneer 
zij goed doordacht en gecoördineerd zijn, een hooge opvoedkundige 
waarde bezitten".') Even verder betoogt de Engelsche Onderwijsraad, 
dat de Modern Schools een inleiding moeten geven tot het moderne 
maatschappelijk en economisch leven en meer in ’t bijzonder een 
nauwe aanraking tot stand moeten brengen tusschen de school en 
de nijverheid, den landbouw of den handel. Veel kan er, naar de 
meening van dit lichaam, worden bereikt, niet alleen door een zeer 
toe te juichen bevordering van spelen en andere gemeenschappelijke 
werkzaamheden en door het steunen van het vereenigingslevcn in de
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; van onderwijzers zullen hun leerpro- 
van de Modern Schools moeten instellen, 

de kweekscholen en de afdcelingen tot 
de universiteiten kan, naar men meent, 
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school, maar ook door contact en samenwerking 
aanmerking komende plaatselijke organisaties en c 
het plaatselijk jeugdwerk').

Wat van de hoofden werd gezegd, geldt ook van de onderwijzers. 
Ook voor hen komt het er zeer op aan, dat zij voortdurend in aan
raking blijven met het werkelijke leven. Zij moeten de kunst verstaan 
om wat zij weten in logisch verband te brengen met gegeven feiten. 
De aardrijkskundeleraar moet zijn aardrijkskundige kennis niet alleen 
in de klas, maar ook in het terrein weten te gebruiken. Bij het ge
schiedenisonderwijs moet voortdurend worden bedacht in hoeverre 
het feit, dat of de beweging, welke wordt bestudeerd in verband staat 
met de eigenaardigheden der hedendaagsche cultuur of mede tot de 
verklaring daarvan kan dienen.

In hoeverre er specialisatie onder de onderwijzers kan plaats vinden, 
hangt uiteraard ten nauwste samen met de qualitciten van de leden 
van het onderwijzend personeel. Het is van groot belang, dat het 
nauwe persoonlijk contact, dat kan worden verkregen in scholen met 
geringe specialisatie, behouden blijft. Te ver gaande specialisatie moet 
in elk geval vermeden worden. Maar aan den anderen kant moet een 
onderwijzer wel een buitengewone persoonlijkheid zijn en een bijzondere 
sympathie voor kinderen hebben om hetzelfde enthousiasme en dezelfde 
belangstelling voor een vak te kunnen wekken als de onderwijzer, die 
daaraan een speciale studie heeft gewijd. De specialisatie mag er in geen 
geval toe leiden, dat de kinderen de wereld van kennis, waarin zij 
worden binnengeleid, zien als een verzameling van onderling geen 
verband houdende onderdeelen. Zij moeten hun studie blijven be
schouwen als een eenheid. Daartoe moet de inrichting van het leer
plan, waarover hieronder nader, medewerken. Ook een nauw onder
ling contact tusschen de onderwijzers der school, hetwelk door ge
regelde samenkomsten van het geheele personeel kan worden bevorderd, 
moet daartoe medewerken.

De instellingen tot opleiding 
gramma's mede op de behoeften 
Met speciale cursussen aan 
opleiding van onderwijzers aan 
veel worden bereikt. Bij de inrichting der vacantiecursussen, welke 
thans reeds met veel succes voor de onderwijzers georganiseerd worden, 
zal met de belangen der nieuwe scholen moeten worden gerekend. 
Deze cursussen kunnen van groot belang zijn om de onderwijzers op 
de hoogte te doen blijven van hun tijd. Zij kunnen hun telkens nieuwe
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inspiratie, heilige geestdrift, inblazen bij de vervulling van 
doch veelcischend werk.

De salarieering zal zich, naar het oordeel van den Onderwijsraad, 
bij die van de overige takken van voortgezet onderwijs moeten aan. 
passen.

Tenslotte nog iets over de inrichting van 
Schools.

Spranger schrijft in zijn studie „Piidagogische Betrachtungen sur Frage 
eincr Schulpflichtverlangerung"') het volgende : „Gelingt es, die Bildungs- 
glltcr fllr die Oberstufe der Volksschule. um den Urtypus Beruf 
überhaupt herumzugruppieren, so wird sich ihr wirkendes Element dem 
jungen Bewusstsein tiefer eingraben: es wird in seiner Totalitüt er- 
griften; seiner Individualist kann Rcchnung getragen werden; die 
BrUcken zum rcifen Leben ringsum sind leichter zu schlagen, als von 
den herkömmlichen Schulfachern aus, die llberwiegend aus einer"Wis- 
senssystematik heraus gegliedert waren.” 2)

De Engelsche onderwijshervorming is niet in ’t minst dddrom zoo 
belangwekkend, wijl bij den opbouw van het leerplan der nieuwe 
scholen zal worden gerekend met deze en daarbij aansluitende ge
dachten, door de nieuwere pacdagogick naar voren gebracht. Vast 
geworteld is de boven reeds vermelde overtuiging, dat het onderwijs 
in de Modern Schools gegeven, een geheel ander karakter zal moeten 
dragen dan dat in de bestaande Secondary Schools. In onze vooraf
gaande artikelen hebben wij omtrent dit eigenaardig karakter van het 
nieuw-in-tc-voercn onderwijs een en ander medegedeeld. Thans gaan 
wij, aan de hand van het Hadow-Report, nog even nader op dit 
punt in.

De schrijvers hebben omtrent het leerprogramma der Modern Schools 
en de daarmede overeenkomende kopklassen van de scholen voor ge
woon lager onderwijs drie stellingen geponeerd. 1. Het leerplan moet 
als een eenheid worden ontworpen ter voorkoming van overlading.
2. Het moet worden ontworpen met de bedoeling om belangstelling 
te wekken en tegelijkertijd voldoende nauwkeurigheid aan te kweeken.
3. Het moet rekening houden met de plaatsclijke omstandigheden en 
met de wenschelijkheid om door een ruime voorziening in de moge
lijkheid van praktisch werk, de capaciteiten der leerlingen tot ont
wikkeling te brengen.

Over elk dezer pun
Het Rapport stelt 

worden van
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aantal afzonderlijke vakken op den lesrooster. Er is thans een neiging 
te bespeuren om het leerplan als een geheel te beschouwen en minder 
onderverdeelingen te maken. Dit streven wordt door den Engclschcn 
Onderwijsraad warm aangeprezen. Het belangrijkste gevolg zal zijn, 
dat een betere verdeeling van den beschikbaren tijd over de verschil* 
lende vakken mogelijk wordt. Maar daarnaast zijn er andere voordeelen. 
Er zijn vakken, die gedeeltelijk hetzelfde terrein bestrijken. Zoo neemt 
zoowel in de wiskunde als in de natuurkunde het rekenen een belang
rijke plaats in. Indien geschiedenis- en aardrijkskunde-onderwijs verder 
gaan dan enkele mondelinge lessen, moedigt dit het schrijven van 
Engelsch aan. Gedeelten van natuurkunde en aardrijkskunde vallen 
samen. Wanneer men het leerplan als een eenheid ontwerpt en met 
dit feit rekening houdt, kan dit tot een belangrijke tijdsbesparing leiden. 
In scholen met veel vakonderwijzers zou men, ter verzekering der zoo 
wenschelijke eenheid, aan elk lid van het onderwijzend pers 
kunnen geven van de leerprogramma’s, welke door de 
wijzers, worden gevolgd.

' :ngen van eenheid in het leerplan moet zich ook tot de leer
vakken zelf uitstrekken. Zoo wordt, wat vroeger in den lesrooster 
stond vermeld als: Engelsche literatuur (proza en poëzie), opstel en 
grammatica vervangen door eenvoudig „Engelsch”; en „wiskunde” omvat: 
rekenen, meetkunde, algebra, enz.

Er ligt natuurlijk een zeker gevaar in om uitsluitend aan het oordeel 
der onderwijzers over te laten hoeveel tijd zij aan elk der onderdeden 
van het vak willen besteden. Daartegenover staan evenwel belang
rijke voordeelen, aan zulk een schikking verbonden. De verschillende 
kanten van een vak worden daardoor gemakkelijker niet elkaar in 
verband gebracht, hetgeen aan een juist begrip bij de leerlingen ten 
goede moet komen. Bij de verdeeling van den tijd over de onderdeelen 
kan met de behoeften van de klasse als geheel, zoowel als van de 
individueele leerlingen worden gerekend. Het resultaat zal zijn, dat er 
veel tijd wordt bespaard, dat dubbel werk wordt vermeden, dat de 
arbeid soepel kan worden ingedeeld en de druk van een overladen 
leerplan wordt verminderd.

Ook de tweede regel, door den Onderwijsraad met beschikking tot 
het leerplan der Modern Schools opgesteld, is van eminente beteekenis. 
In overeenstemming met het inzicht o.a. van Kerschensteiner mcenen 
de opstellers van het Hadow-Report, dat het hier een van de belang
rijkste voorwaarden geldt voor het welslagen van het nieuwe onderwijs. 
Er moet een belangstelling worden gewekt, die den leerling prikkelt tot 
ernstige inspanning van zijn krachten voor het verwerven van meerdere 
kennis. Daarvan zal vergrooting der bereikte resultaten het gevolg
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en degelijkheid worden erdoor in 
de hand gewerkt. Is eenmaal de belangstelling van den leerling waar
achtig gaande gemaakt, dan kan slechts het beste, dat in de lijn ligt 
van zijn aanleg en karakter, aan zijn verlangens voldoen. Zijn werk 
zal uitmunten door de zorg, waarmede het wordt verricht.

Nu is het duidelijk, dat elke leerling niet in alle vakken in hun 
vollen omvang geïnteresseerd kan worden. Een zekere hoeveelheid min 
of meer vervelend werk is nu eenmaal onvermijdelijk. Anderzijds is 
het echter mogelijk in zekere mate met de verschillend gerichte be
langstelling der leerlingen te rekenen. De leerlingen moeten in de 
gelegenheid worden gesteld om binnen de grenzen, door het leerplan 
bepaald, de richting in te slaan, welke hun in ’t bijzonder belang 
inboezemt. Er zijn tal van mogelijkheden van variatie, welke de goede 
onderwijzer gaarne zal aangrijpen.

Eindelijk is daar de noodzakelijkheid om het leerplan in nauw 
verband te brengen met de locale omstandigheden. Ook dit ligt vol
komen in den lijn van onzen tijd; de noodzakelijkheid daarvan wordt 
steeds sterker gevoeld. De belangstelling van den leerling begint bij 
huis. Zij wordt aangetrokken door de dingen om hem heen. 5Vaar 
deze waarheid wordt veronachtzaamd, wordt de studie van natuur
lijke historie, van aardrijkskunde en geschiedenis, zelfs van letterkunde 
tot nauwlijks meer dan een onvruchtbaar werken met abstracties. 
Waar het bedoelde beginsel daarentegen met kennis van zaken wordt 
toegepast, kan het van groot en blijvend belang worden voor de ont
wikkeling van den minderjarige.

Intusschen, hoewel het onderwijs in ruimere mate moet aansluiten 
bij hetgeen het kind in zijn naaste omgeving opmerkt, het moet niet 
geborneerd worden. Het kind gaat ter school mede om zijn gezichts
kring ruimer te maken. Het moet daar in aanraking komen met een 
grootere wereld. Terwijl de onderwijzer de kennis, welke de leerling 
van zijn omgeving heeft, mag gebruiken en moet trachten zijn inzicht 
in de dingen van zijn dagelijksch milieu te verhelderen, mag hij daarbij

blijven staan. Deze locaal georiënteerde studie moet de poort 
waardoor de leerlingen voortschrijden tot begrip van de groote 

verscheidenheid van deze wereld en van die uitingen van den men- 
schclijken geest, welke een univcrseele beteekenis in zich dragen.

De Modern Schools zullen ruime gelegenheid moeten bieden voor 
praktischcn arbeid. Onder de leerlingen van deze scholen zal, in onder
scheid met de schoolbevolking der Secondary Schools, het verlangen 
tot het doen en maken en de aanleg om te leeren van concrete 
dingen en te handelen in concrete omstandigheden, veel meer voor
komen dan de drang naar boekenkennis en het verlangen naar gene-
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ralisaties en abstracte begrippen. Voor veel kinderen is het ver
werven van vaardigheid in een of anderen vorm van practisch werk 
op het gebied der natuurwetenschappen, in handenarbeid en huishoude
lijk werk een prikkel tot hoogere intellectueele inspanning. Wanneer 
de aanleg van een kind gaat in de richting van praktische bezigheid, 
wordt zijn intellectueele activiteit het sterkst geprikkeld door deze 
te richten op praktische doeleinden. Bovendien kunnen, nog afgezien 
van de stimuleering hunner activiteit, zulke jongens en meisjes zich 
bepaalde begrippen door praktisch doen veel beter eigen maken dan 
door abstracte overdenking. Zoo kan pral 
den beschouwd als cen middel tot intclk 
aangepast aan den aanleg van een gr< 
nevens heeft de verworven vaardigheid 
in zichzelf waarde. De leerling zal zich in ’t leven ; 
kunnen helpen; in zijn toekomstig beroep zullen de 
vreemd staan.

Vooral in de laatste schooljaren zal de belangstelling van den leer
ling en zijn ouders sterk worden beinvloed door zijn toekomstige 
bezigheden. AVanneer het leerplan dan zóó is ingericht, dat de school 
iets geeft, dat voor ’t leven baat, is de hartelijke medewerking van 
beiden verzekerd. Wanneer een jongen begrijpt, dat vaardigheid in 
teekenen of kennis van scheikunde of wiskunde noodig zal zijn in den 
door hem gekozen werkkring, zal hij in de genoemde vakken, in ’t 
bijzonder wanneer deze in hun toepassing op de praktijk worden 
onderwezen, een hoogcr peil van kennis bereiken dan het geval zou 
zijn, wanneer deze vakken op meer academische wijze worden gedo
ceerd en hun waarde voor het toekomstig leven meer verborgen blijft. 
Dit voorbeeld ware gemakkelijk met meerdere aan te vullen.

Specialisatie van de studie van den leerling gaat niet noodzakelijk 
ten koste van zijn algemeene vorming. Het is een misverstand te 
meenen, dat elke vorm van werk, welke zich beweegt in de richting 
eener bepaalde tak van nijverheid, in strijd is met ware geestelijke 
ontplooing. Zoo lang de specialisatie niet te ver wordt doorgevoerd 
en een voldoende mate van studie der algemeene beschavingsfactoren 
behouden blijft, heeft de instelling op de praktijk dikwijls eer een 
gunstige dan een ongunstigen invloed op de kwaliteit van wat wij 
algemeen vormend onderwijs noemen.

Ten slotte. Het onderwijs zou in de vervulling van zijn taak ernstig 
tekort schieten, indien het den leerlingen geen belangstelling weet 

:ngen, die ook in het latere leven blijft bestaan en de leer- 
voedt tot het genieten van hun vrijen tijd. Vooral voor hen, 
in hun beroep het centrum van hun belangstelling zullen
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i op een groote internationale 
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van deze behoefte kunnen twee wegen worden inge- 
van het volledig dagonderwijs, 2. invoering van 

:nkele uren per week hetzij overdag, hetzij ’s avonds.

van groote beteekenis. De Engelsche Onder
en in zijn Rapport ook hierop de aandacht 

"cvestigd. De school kan den leerlingen tal van kunsten en vaardig- 
■■eden met een betrekkelijk gemakkelijke techniek bijbrengen, welke 
den jongens en meisjes een waardevol middel bieden tot uitdrukking 
van hun persoon en een zekere waardeering voor het schoone bij hen 
wakker roepen of hen tot het maken en herstellen van huishoudelijke 
benoodigheden, kleeren enz. in staat stellen. Ook over dit punt zegt 
het Hadow-Report behartigenswaardige dingen. Wij moeten echter deze 
artikelen-reeks besluiten.

De meening i 
weinig van het 
men, zijn hier 
sche ontwikkeling en volkskarakter zijn zóó groot, dat de arbeid 
aan de studie van inrichting en organisatie van het onderwijs in 
andere landen besteed, slechts geringe winst kan opleveren.

liet zou dwaas zijn de groote nationale verschillen tusschen de 
volken in hun beteekenis ook voor het onderwijs te onderschatten. 
Het eigenaardige is echter, dat ieder, die dieper in de verschijnselen 
doordringt, eer door de verwantschap der problemen en oplossingen 
dan door de verschillen wordt getroffen.

In ons eerste artikel konden wij wijzen 
strooming in de richting van het gelijkheic 
aan ieder talent een passende kans van 
geboden, wint allerwege veld.

Met dit streven hangt samen een algemeen zoeken naar ruimere 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de rijpende jeugd. Het bestaande 
voortgezet onderwijs biedt die mogelijkheden niet voor de groote 
massa. Het is berekend voor een kleine groep van economisch en in
tellectueel vooraanstaanden. Naast dit onderwijs, dat door de AuJ- 
klarung met een eenzijdig intellectualistisch karakter werd gestem
peld, is er behoefte aan een soort van onderwijs, welke niet voor de 
elite is berekend en ruime ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan de 
praktische intelligentie.

Ter bevrediging 
slagen: .1. uitbreiding 
onderwijs gedurende ei 
gedwongen of vrijwillig.

De voordeelen en bezwaren, aan elk dezer beide mog< 
bonden, zijn in hoofdzaak dezelfde in de verschillenc 
Westersche cultuur. De wijze, waarop men de voordeelen tracht te



276

met de actueele stroomingcn
>oi voor concentratie der le 

den Engelschen Onderwijs-

de bezwaren poogt buiten te sluiten, vertoont veel over-

Juist ge: 
didaktisch 
vakken in 
raad uitging.

Het is voorts een groote verdienste van de Engelsche onderwijs- 
hervormers, dat zij beseften, dat het organiseeren van nieuwe vormen 
van onderwijs geen nut heeft, wanneer de vorming van nieuwe onder
wijzers wordt vergeten. In de officieele Rapporten, welke handelen 
over het aanvullend onderwijs, dat men in ons land wil invoeren.

winnen en 
eenkomst.

Wij kunnen daarvan leeren.
Dat beteekent niet, dat wij blindelings moeten volgen wat in 't buiten

land geschiedt. Leeren is geen ... na-apen.
Wat in 't bijzonder de Engelsche onderwijshervorming belangt, 

treft ons vooreerst de wetenschappelijke en energieke wijze, waarop zij is 
aangepakt. Wij vinden bij onze ovcrzeesche naburen een goed uitge
ruste Onderwijsraad, die een uitnemend gedocumenteerd Rapport 
uitbrengt, daar is een Regeering, die de zaak niet kracht ter hand 
neemt, er propaganda voor maakt en zonder te vervallen in staats- 
dwang, welke op het gebied van onderwijs en opvoeding in Engeland 
gelijk ten onzent wordt gevreesd, door de stimuleerende kracht, welke 
er van haar uitgaat, de belangstelling van het volk en van de organen 
van zelfbestuur weet op te wekken.

Daarnevens waardeeren wij in het Engelsche reorganisatiestreven de 
warme overtuiging, dat er moet worden voorzien in de behoeften van 
hen, wier aanleg meer gaat naar de praktijk dan naar de theorie en 
wier belangstelling meer is gericht op het doen dan op de bespiegeling 
over dat doen. De groote groep van mcnschen, die aldus is aange
legd, wordt niet, gelijk ten onzent nog al te vaak geschiedt, in een 
eenzijdige overschatting van het verstand als een verzameling van minder
waardigen beschouwd. Integendeel, men ziet in, dat ook deze aanleg 
recht heeft op ontwikkeling. Tevens wordt gebroken met de intellec
tualistische verheerlijking der algemeene ontwikkeling, de kennis van 
veel half en niets goed, en aan het beroep en wat daarmede samen
hangt de plaats verleend, waarop het in het voortgezet onderwijs om 
tal van redenen aanspraak mag en moet maken.

Weldadig dóet het aan, dat in de Engelsche plannen rekening wordt 
gehouden met den vrijen tijd. De inperking van den arbeidsduur is 
half werk, wanneer aan den arbeider niet wordt geleerd de vrijgekomen 
uren nuttig te besteden. En niet alleen de arbeider moet nog leeren 
wat hij met zijn vrijen tijd moet doen!

Juist gezien en in overeenstemming n 
gebied, is voorts het pleidoc 
het nieuwe onderwijs, dat van
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istig af!
• Engelsche onder-

Paedagogische Zwerftochten 
door IDA HEIJERMANS.

:n voor psychopathische 
im.

ergelijken 
de volks-

De August Hermann Francke-inrichting’er 
kinderen te Rotterdar

toe aan deze inrichtingen bezoeken te 
■Hing dreef er mij heen en de school 
indt zich sedert enkele maanden in een 

naar het

Is vanzelf kwam ik er
■ brengen. Mijn belangstelling 

loemde kinderen bevindt
dikwijls door mij ingeslagen wordt op mijn weg

nog wel

voor gene 
straat, die 
centrum van de stad.

Het werk, in de inrichtingen ter hand genomen, is te vei 
bij een soort saneeringsarbeid, van groote beteekenis voor 
ontwikkeling.

Eerst iets over den naam.
Het is te begrijpen, dat de inrichtingen zich noemden naar August 

Hermann Francke. Hij was in Duitschland op het eind der 17e en 
het begin der 18e eeuw de man van het piëtisme, de stichter van 
verschillende soorten scholen in Halle, die werkte ook voor de weezen, 
de verwaarloosde kinderen, zijn arbeid doortrok van zijn vroomheid 
en haar beginselen ten grondslag legde aan zijn opvoedingssysteem. 
Een van zijn levensbeschrijvers zegt van hem, dat hij voor alles van 
zijn medewerkers geduld, opoffering, toewijding, goedheid, wijs over
leg en vroomheid verlangde. Door hun voorbeeld moesten zij de moeie- 
lijkheden bij hun leerlingen kunnen bestrijden en overwinnen.

wordt met geen woord over de opleiding van leerkrachten gerept. 
Het Engelsche voorbeeld steekt daartegen wel gun: '

Ik ben er van overtuigd, dat de doorvoering der 
wijshervorming op tal van moeilijkheden zal stuiten. Er zijn problemen, 
welke de gangmakers waarschijnlijk te licht hebben gezien. Maar, en 
ziet hier een laatste punt, waarom wij op de Engelschcn jaloersch 
mogen zijn, de plannen, welke daar aan de orde zijn gesteld, zijn niet 
die van een fractie van het volk, maar worden gedragen door de 
publieke opinie. Aan de op hervorming gerichte volksovertuiging, zal 
de Regeering de kracht kunnen ontleenen om die moeilijkheden te 
boven te komen.

Er is waarlijk 
iets te leeren I
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-ond toe-
en was-

opgedaan, den 
:hreven vind in

opgericht in- 
lam, den heer

rgangen liggen naast mij. Ik deel niet de overtuiging 
schreven; hun geloofsopvatting is niet de mijne. Toch 

< geboeid en getroffen geworden daar den inhoud der bijdragen, 
trmd als zij zijn door het vuur van milde liefde en koesterende, 
naedagogie.
___Jschrift is veel te putten van de geschiedenis der inrich- 

diep in het verleden wortelen.
ichreuder, de redacteur van het maandblad, ver- 

iep, een man van zeer zwakke lichaamskrachten, maar 
vol liefde, er toe kwam om voor de boefjes, de rakkers 

de straat, de onhandelbaren, de spijbelaars, te gaan werken.
waar hij ze 

vone school voor hen niet 
beschikking over een lokaal,

Laat mij, voor ik mijn indrukken, in de inrichtingen < 
arbeid voor zichzelf laten spreken, zooals ik dien bescl 
.Zoekt het Verlorene," maandblad van de vereeniging, < 
dertijd door den stichter van de inrichtingen in Rotterd: 
Zwiep.

Een paar jaarj
hen, die ze

geboeidben ik 
verwar 
wijze paedagof

Uit dat tijds 
tingen, die nog niet diej

De heer Max J. Sein 
telt hoe Zwic 
met een hart

Door zijn schoolarbeid moest hij in een straat wonen, 
kon gadeslaan. Hij begreep, dat de ge wc 
deugde. Het gemeentebestuur gaf hem de b 
ergens in een achterbuurt van Rotterdam.

„Daar begon meester Zwiep", vertelt de heer Schreuder in het 
maandblad, „den eersten Maandag in October 1912 met acht jongens. 
Waar had hij die opgediept? Regelrecht van de straat. Hij had maar 
eens opgelet waar 's avonds zoo al herrie gemaakt werd. Die jon
gens had hij aangesproken. „Zeg joh," zoo begon hij dan, „wil jij komende 
week me eens helpen?" „Waarmee?” „Wel ik zoek jongens en nou 
heb ik jou gevonden. Ik wou jou en andere jongens wat versjes leeren 
zingen, aardige dingen leeren plakken, timmeren zelfs, als 't goed gaat. 
Ga ’s mee, dan zal ik je wijzen waar."

„Klanten hoor!", noemt de heer Schreuder die eerstelingen. „En 
de buurt! "Wel, laat me U zeggen, dat het er een schandelijk ge- 
mcene rommel was, waar je van schaamte maar liefst je oogen naar 
de straatsteenen richtte, ’k Kan me nog niet begrijpen, hoe men in 
zoo'n buurt een schoolgebouw kon zetten.

„Trouwens, juist daarom was het buiten gebruik. En de jongens, 
och, die leefden immers te midden van het ergerlijkst schandalige, 
voor hen was het heel gewoon."

Op die wijze werd door den stichter het zaad aan den groi 
vertrouwd. Hij heeft het slechts zien opschieten, den gehcclet 
dom heeft hij niet beleefd, omdat hij in zijn brandenden ijver zijn 
levenskaars aan twee einden had aangestoken.

De school werd reeds te klein, toen hij ze nog leidde. Ze werd



279

echter
;ens van 
arnevelt.meester Zwi< 

toen die in
Uit die „■ 

zij over een 
gens het jaar

En er is nog 
sedert werkelijkh

Zoo zal er een
maar met een afzonderlijken
deze leerlingen om jongens en meis

Ook is er nu een internaat
ouderlijk huis noodz< 

op het oogenblik, dat ik schrijf,
>ch al in gebruik, voor de meisjes

i ook achterbuurt, eens 
een herbergde de jonge 

het huis van Oldenbat

verplaatst naar een andere straat, nu 
met woonhuizen van patriciërs. Zulk c 

iep, en, ironie van het lot, was 
Rotterdam werkte.

.voorname woning", groeide de school weer. Nu beschikt 
i groot complex, haar door de gemeente afgestaan. Vol- 
irverslag over 1929 gaan er 92 jongens.

g veel meer werk gedaan en heel wat plannen zijn 
iheid geworden of zullen het straks zijn.

school voor meisjes komen in hetzelfde complex, 
toegang, want het is niet mogelijk voor 

isjes samen schooi te laten gaan.
voor jongens, voor wie een andere om

geving dan het ouderlijk huis noodzakelijk is. Er is er tevens een, 
hetwelk op het oogenblik, dat ik schrijf, nog niet officieel geopend is, 
maar toch al in gebruik, voor de meisjes.

Over die twee „internaten" meer in het vervolg van mijn betoog.
Die groei van het werk bewijst, dal de arbeid èn over natuurlijke 

groeikracht beschikte, èn in zijn bodem goede tuiniers werkten.
In de groote havenstad, die Rotterdam is, zijn er helaas door allerlei 

oorzaken veel psychologische kinderen. Doch ze zouden niet in die 
mate tot de school komen en er blijven, als ze niet er vonden wat 
zij noodig hebben.

Het geheel is eigenlijk in zijn soort een unicum voor ons land. Er 
wordt gewerkt met kinderen, wier ouders uit de voogdij ontzet zijn, 
maar voor het meerendeel met hen, die eiken avond naar het ouderlijke 
huis terugkeeren. Als het slechts eenigszins kan, worden de kinderen 
in hun milieu gelaten, omdat men hun omgeving ook bereiken en om
hoog werken wil, door den jongen of het meisje, welke leerlingen zijn. 
Voorts gaan zij, die het werk leiden, van de overtuiging uit, dat het 
kind der groote stad, niet geholpen wordt, wanneer men het brengt 
voor zijn geheele opvoeding buiten, naar het land, omdat het toch 
weer naar die groote stad terug moet en er maar al te dikwijls geheel 
ten onder gaat, omdat het tegen de groote stads-gevaren in geen enkel 
opzicht weerbaar werd gemaakt. In de A. H. Francke inrichtingen 
tracht men in het kind de krachten op te roepen of te versterken, 
die het hem later mogelijk zullen maken in de stad staande te blijven. 
Slechts die kinderen komen in de internaten, voor wie de ouders on
mogelijk opvoeders kunnen zijn of blijven. En al het gesticht-achtige 
tracht men zooveel mogelijk aan de internaten te ontnemen. Het 
moeten groote gezinnen blijven, geen soort gevangenis. Want de kin
deren, om wie het gaat, moeten gaan begrijpen en ervaren, dat er
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Hebt gij ooit 
Uw huis l

Eischt gij

wilt

■

I

i ze je wel klein, mannetje!" 
>este medewerking krijgen

van Koos, „< 
oog voorbij.

ook volwassenen zijn, die hun liefdevolle wijsheid kunnen en willen

Met welke soort kinderen werken de inrichtingen?
Op deze vragen worden in het maandblad „Zoekt het Verlorene" 

door verschillende schrijvers antwoorden gegeven, door den heer 
Schreuder, leerkrachten van de school, maar vooral door den leider, 
den heer K. de Bloois. Ook las ik pittige gedichtjes, als het volgende, 
onderteekend J. L.

NAAR TIJD.
iit graan gemaaid in groene lente ? 
betrokken, eer het was gebouwd?

van 't kapitaal de volle rente. 
Nog eer gij 't in Uw handel hebt betrouwd?

En wilt ge, dat Uw kind zich braaf, ervaren.
En wijs zal toonen? Hoed U voor den schijn: 

Ook zeedlijkheid moet groeien met de jaren.
Laat hem den tijd, om vroolijk dwaas te zijn.

Doch nu naar den heer de Bloois geluisterd, die in veel stukjes van 
het soort jongens vertelt, met wie hij te werken heeft.

Hij legt uit, dat er drieërlei oorzaken gewoonlijk te vinden zijn 
voor de afwijkingen der kinderen en wel: erfelijkheid, sommige ziekten 
en de omgeving, welke laatste haar verstikkenden invloed uitoefent. 
Hij voert den lezer mee naar sommige woningen, ook van Koos, „een 
zwaar geval.” Heel veel andere types gaan aan ons oog voorbij.

Hoe wordt er nu met zulke klanten gewerkt?
„Natuurlijk komt een nieuwe jongen met evenveel tegenzin de August 

Hermann Francke-School binnen,” vertelt de heer Bloois in een der 
maandbladen, „als hij had in zijn vorige school. Dikwijls nog meer! 
Men heeft hem verteld, dat hij naar een andere school moet, omdat 
hij het te bont heeft gemaakt. . Daar krijgen : 
Is 't wonder, dat we in het begin niet al te b< 
van den nieuweling?

Of, hij probeert hoe ver hij wel kan gaan — een soort sport, op
gewekt door z'n oude omgeving — i>f hij gaat vanaf den eersten dag 
aan 't spijbelen....

„Als echter het ijs gebroken is, merkt de jongen veel anders.
„Wat is ’t, dat de jongens bij ons kalm doet zijn?
„Ik weet het niet.
„Of eigenlijk weet ik het wél.
„’t Is niet de knoetregeering, de dwang.
„’t Zijn de reeks van kleine dingen, vriendelijk attenties, waardoor
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spijbelen

■

moedig

met deze

van den

terecht zou

zaagwerk e.d., en

verwijderd wordt 
vrijbuiter dus.

werkelijk alles aan gedaan. Na dagen zoek te 
weer eens 1 of 2 dagen op school. Maar 

nog aan hem! Met de klasse kon hij al lang 
; daar had zijn ongeregeld komen wel voor gezorgd! 
school werd vreeselijk. Zijn werkzame geest verzon 

kattekwaad.
jansie had hij niet.
Jen geest in de klasse. De onderwijzer had al zijn 
voor de andere 40 leerlingen.

overplaatsing.
» van terecht zou komen, als we zoo’n
1 op de A. H. Franckeschool nu ook 
hem van 9—4 lieten lezen, schrijven,

het verblijf op school voor den jongen aangenaam wordt.... Begrijp 
ze in hun gebreken. Oordeel niet te vlug.

„Neem nu een jongen, die van de gewone school 
om spijbelen en als gevolg: diefstalletjes, zoo'n echte

„De school heeft er werkelijk alles aan gedaan. 1 
zijn geweest, was hij wel weer eens 1 of 2 dagen 
ach, wat had je dan nog aan hem! Met de klass< 
niet meer mee; 
Zoo'n dag op 
alle mogelijke k

„Geschikte exp«
„Hij bedierf d< 

aandacht noodig x
„Toen kwam de
„Gelooft U, lezer, dat er iets 

naar vrijheid snakkenden vriend 
maar in een bank plaatsten en I 
rekenen, enz.?

„Neen, arbeid: timmeren, 
langzaam aan!”

Nog veel meer zou 
heer de Bloois en eveneens 
gedeelde typeert echter <

Het spreekt wel vam 
opvoeders niet alle jongens 
naar andere inrichtinger 
verlieten, mislukten 
werden mij eei

ik willen overschrijven uit de stukjes
uit die van zijn medewerkers. Het 

op voldoende wijze.
izelf, dat ook in deze omgeving en 
igens geheel terecht komen. Er moeten 
:n worden gestuurd. Van hen, die de school 
later toch. Hoe zou het anders kunnen? Er 

snige stukken uit het archief ter lezing gegeven: rap
porten der Zedenpolitie, Pro Juventute of andere vereenigingen, die 
voor de kinderen opname in de school vragen. De lectuur was iets 
gruwelijks soms. Er zal nog heel wat tijd moeten verloopen en veel 
veranderd zijn in onze samenleving, voor men alle kinderen zal kunnen 
genezen van de afschuwelijke ziekten, die reeds in sommige jonge kin
deren voortwoekeren: ontucht, misdadige neigingen en ziekelijke af
wijkingen.

Maar de leiders der Rottcrdamsche inrichtingen strijden 
tegen de ontaardingsvcrschijnselen.

Hoe komen de leerlingen op de school?
Geen kind wordt toegelatcn, dan na onderzoek van het Consulta

tiebureau, aan de school verbonden. Dr. W. van Wocrkom onder
zoekt nauwkeurig elk kind, bijgestaan door den heer de Bloois. Of 
het kind gezonden wordt door de Zedenpolitie, door een andere in-
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wicn ook, het

92 jongen 
> de schot 
1 werd, de

richting, door een onderwijzer, de ouders, door wie of 
heeft eerst door het Consultatie-burcau te gaan.

In 1929 werden er 92 jongens en 15 meisjes onderzocht. Van de 
eersten werden 40 op de school geplaatst. Voor de laatsten, moet 
gelijk reeds meegcdecld werd, de school er nog komen. De niet door 
de school aangenomen leerlingen worden naar andere inrichtingen 
verwezen of voor hen hoeven soms maatregelen van minder ingrij
penden aard genomen te worden.

Hoe wordt er met de leerlingen gewerkt?
Het onderwijs richt zich naar de vorderingen en den aard van 

eiken leerling afzonderlijk, gelijk het reeds bleek uit wat ik hier over
nam uit het stukje van den heer Bloois.

Eiken jongen zag ik bezig met den eigen arbeid, door vorderingen 
en aanleg bepaald.

En merkwaardig, of liever gansch natuurlijk : er heerschte volmaakte 
orde en ongedwongen rust in de verschillende lokalen, waar ik was. 
Die kinderen waren door begrijpende, wijze vriendelijkheid gewonnen. 
Er was niet meer de dwang, die tot verzet prikkelde al die opstan
dige knapen, die karakterzwakken, die in het traditioncelc schoolsche 
klassikale onderwijs allerminst cenigen rem in zich voelden of in 
werking wilden zetten om te luisteren, te gehoorzamen.

Mijn geleider door de school, de heer Bloois, had om mij alles te 
toonen, zijn troepje aan wat toezicht slechts moeten overlaten van 
den onderwijzer naast zijn werklokaal, die óók voor de eigen leer
lingen te zorgen had, dus alleen een oogje in het zeil kon houden. 
En toch, en toch . . . die rakkers, die door andere opvoeders opge- 
gevenen, waren geen ordelooze bende geworden toen „meester" weg 
was. Zij werkten, babbelden soms met elkander ... en . . . dezelfde 
„meester", die ongedwongen grapjes met hen maakte, wist door vast
heid en kalmte van optreden onmiddellijk volkomen stilte te verkrijgen.

Hoe kon het anders in deze omgeving, waar al „de verloren zonen" 
met vriendelijkheid behandeld werden, met eerbied voor de ziel, die 
in dat kind zich rekken kan, het wilde doen.

Met bizondere zorg waren de lokalen ingericht om zooveel mogelijk 
al het schoolsche er aan te ontnemen. Iedere leerkracht had iets van 
zijn persoonlijkheid in de versiering, de groepeering der schoolmeu- 
belen uitgedrukt, iets of liever alles van zijn liefde tot zijn jongens, 
zijn wil tot steunen en redden.

Ik zag ook keurig werk, netjes en 
met verzorgde letters.

Maar die kinderen zijn niet te grijpen door cijfers en letters alleen, 
niet enkel te boeien door verhalen, geschiedenis, aardrijkskunde. Hun
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die met het g<

dagtaak

de school, daar 
voor deze knapen, 

verwildering voor kinderen, die 
groote stad met haar steenen 
leider en leerkrachten erop uit

vraag s

i opstandig 
ïkenis van 

verlangden naar

>eid?”
de kinderlijke psyche uit, die 
en luisteren. Er zouden minder 

onhandelbaar worden, wanneer alle opvoeders 
vraag begrepen, gedaan door kinderen, welke 

den arbeid, dien zij reeds kenden als kostelijk,
■

5:

onrustige aard vraagt den kalmeerenden invloed van den echten 
handenarbeid. Zij maken borstels — vooral de achterlijken doen dit 
— zij timmeren onder leiding van een vakman, zij cartonneercn. En 
die arbeid werkt bevredigend, regelend, opvoedend.

Weer voor de zooveelste maal, als toen ik in andere scholen in de 
sfeer was van den rustigen, vrijen arbeid, het werk gadesloeg, dat 
zich richtte naar den kinderlijken aard, wenschte ik, dat allen, die 
slechts kennen en verlangen het gewone klassikale onderwijs, dat aan 
de leerlingen op hetzelfde oogenblik precies hetzelfde te slikken geeft, 
een kijkje konden nemen in deze school voor psychopathische kinderen, 
waar eerst niemand raad mee wist en die nu niet in opstand kwamen, 
omdat er geen dwang van volwassenen in branie of in wanhoop te 
bestrijden was.

Ik keek naar het groepje kleintjes of oudere nieuwelingen, die toen 
de leider binnen kwam, vertrouwelijk om hem groepten en vroegen: 
„meester, wanneer hebben we weer handenarbeid?”

In die vraag spraken die leerlingen 
wat anders noodig heeft dan stil zitten 
kinderen opstandig en 
de beteekenis van die 
weer verlangd* 
smakelijk voed:

Laat men niet zeggen, dat wij voor het normale kind niet in de 
leer hoeven te gaan bij het abnormale. Frissche lucht, goede voeding 
en verzorging zijn levensvoorwaarden voor alle kinderen, zieke en 
gezonde. Ook onderwijs dient zich te doordringen van het hygiënische 
beginsel, dat voorkomen beter is dan genezen. In de gewone scholen 
krijgen heel veel kinderen niet wat zij noodig hebben en wij merken 
het pas, als in andere inrichtingen zij genezen door goede, kinder- 
kundige behandeling. Scholen als de Rotterdamschc A. H. Francke- 
Inrichting prediken iets van groote beteekenis voor allen, die met 

en opvoeding te maken hebben en in het bizonder voor hen, 
gewone kind werken, om te behouden, te voorkomen.

Het spreekt vanzelf, dat de leerkrachten der school niet klaar zijn 
met de dagtaak van hun collega's in de andere scholen. De jongens 
gaan in het middaguur niet naar huis, om ze zooveel mogeiijk aan 
ordelijke gewoonten te wennen en de aartsspijbelaars niet te veel in 
verzoeking te brengen. Er is een badgelegenheid aan 
lichaamsreinheid van groote, genezende beteekenis is

In de groote vacantie, bron van * 
geen behoorlijk tehuis hebben in de 
straten en al haar verleiding, trekken
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het mogelijk 
: en roeping

genieten, van al het 
i Oud-Leusden.

ïlegd tusschcn kind en onderwijzer. De
i eerste de gehate volwassene, die gesard

om te kampecren, fietstochten te maken en te g 
heerlijke van het zomerhuis met tententerrein in

Er wordt dus een band gel 
laatste is niet meer voor den 
of ontvlucht moet worden.

Tusschcn deze school en het tehuis der kinderen dient een brug 
te zijn. De onderwijzer moet de omgeving kennen, waaruit het kind 
komt, om zijn leerling te begrijpen en in de weegschaal van zijn oor
deel het gewicht te kunnen leggen van het waarnemen.

De jongens worden niet los gelaten, als zij van school af zijn.
Een paar avonden in de week wordt hun vervolgonderwijs gegeven. 

Voor bizondcrc bijeenkomsten is er een groot lokaal, waar lichtbeelden 
kunnen vertoond worden, de jongens gezellig rondom tafels in groepjes 
bij elkaar zitten en het rooken dan niet verboden is.

Voorts is er de nazorg, door de leerkrachten op zich genomen om 
niet het contact te verliezen met den grooten knaap, die in de werk
plaats arbeid verricht of ander betaald werk doet. De patroons 
mogen geen vreemden zijn voor de schoolopvoeders. De besprekingen 
en het toezicht eischen bizondere tact, ook om niet op den knaap, 
die straks in het volle leven gaat, het odium te doen rusten, dat er 
wat steekjes aan hem los zijn.

Wie aan deze school werkt, moet zich ten volle in algeheele toe
wijding aan zijn taak geven. Al wordt wellicht straks de inrichting 
onder het buitengewoon onderwijs opgenomen, wat betere salarieering 
voor hen beteekent, die aan de school werkzaam zijn en 
maakt, het aantal leerkrachten te vergrooten, zonder liefde 
is het werk er niet te verrichten.

Ook niet in de internaten der vereeniging, omdat men daar te 
werken heeft met de moeilijkste gevallen, met die kinderen, wier 
ouders uit de ouderlijke macht ontzet zijn of voor wie een andere 
omgeving zonder vonnis van den voorschrijvenden rechter noodzake
lijk is.

De twee internaten bevinden zich in huizen, gelegen in de mooiste 
gedeelten van Rotterdam, tusschen woningen van rijke inwoners. Als 
onwillekeurig symbool, herinneren zij eraan, dat geen welvaart en 
geen gezondheid van eenige stad, eenigc gemeenschap mogelijk zijn, 
wanneer karakterzwakke kinderen opgroeien tot beklagenswaardigc 
volwassenen, voor wie op kostbare wijze later toch gezorgd moet worden.

Het August Hermann Franckehuis bevindt zich in het oude Westen 
der stad, waar ondanks den groei van Rotterdam, die gansche ge
deelten doorploegt met zijn rusteloos verkeer, toch nog prachtige 
heerenhuizen zijn met groote oude tuinen.
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een veranderde villa met een nieuwen 
het doel en gebouwd naar de meest

te kunnen
„den vader 

en de meer dan dertig 
het mondig zijn. Die hebben 
brengen er de Zondagen en

In zoo'n huis is het internaat voor de jongens gevestigd. Voor heeft 
men er het uitzicht op een der mooiste singels. Achter is er het wijde 
van groote tuinen. Maar van een woonhuis, al is het nog zoo mooi, 
is zelden iets te maken, waar velen een onderdak kunnen vinden. 
Acht jaar geleden, toen het werk der inrichtingen betrekkelijk jong 
was, was het een uitkomst in dat huis met de jongens te kunnen en 
mogen werken. Nu moet er ruimte gevonden worden voor 
en de moeder", de vier inwonende helpsters, en de meer 
jongens, van zes jaar tot aan de grens van 
er te eten, te spelen, ook te werken en

. veel vacantiedagen door.
Ruimte ontbreekt dus 

de jongens elkander in den 
dat er 
inrichting tot het prir

De „vader" leidde 
maai buiten zijn, 
worden en een 
woning niet aan

Het wil mij echter voorkomen, dat 
jongen zichzelf nog 
toezicht komen de j

Het internaat heb ik
paar jongens thuis. De
Maar in het 
de helpsters 
kelijk van het geheel een 
nog meer kunnen doen, wanneer er meer 
kans toe, omdat de grootste jongens in afzienbaren tijd 
tehuis krijgen, en . . . en . . . er is nu de vergel ” 
voor meisjes Vredestein, die voor dat voor jonj 
gezonde ontevredenheid moet doen ontstaan.

Dit Vredestein bestaat uit 
vleugel, geheel ingericht voor 
modern hygiënische eischen.

Reeds schreef ik, dat ik de stichting zien mocht vóór de officieele 
opening. Er waren nog niet alle meubelen, alle versiering. Toch 
kwam ik diep onder den indruk van den humanen geest, die zóó de 
woning voor de meisjes koos, zóó reeds aan het inrichten ging.

De zuster, de diacones, onder wier leiding het geheel staat, liet 
mij alles zien. Voor is er de drukke weg, de toegang tot Hillegers- 
berg. Achter is er het prachtige uitzicht over het Rotte-landschap,

en gekibbel is het gevolg daarvan, omdat 
weg loopen en zitten. Daardoor ook, om

niet plaats gewoekerd moet worden, moest men zich met de 
!■ orimitieve bepalen.
nuuc mij rond. Hij zou liever met zijn jongens heele- 
waar de jongens niet telkens in verzoeking gebracht 
knaap, dien men genezen dacht, in een particuliere 
het stelen zijn gegaan, gelijk hij het deed.

het nu bijtijds bleek, dat de 
; niet in zijn macht had. Nu kan hij onder scherper 
jaren, dat hij nog niet mondig is.

c gezien overdag. Dus waren er slechts een 
andere waren op school of aan den loonarbeid, 

zcllige babbeloogenblikje met „den vader, de moeder", 
■eeg ik den indruk, dat al de volwassenen daar wer- 
jeheel een groot gezin trachten te maken, het zeker 

wanneer er meer ruimte is. Daar bestaat 
een ander 

jelijking met het tehuis 
>ngens een prikkelende,
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dc groote stad 
aan veel wonden.

iwegen, 
te loopen.

ongerepte plekjes •
■ de meisjes, een 

ander voor het kweeken van planten en j 
ook ruimte, waardoor de kinderen er zi

:rtje, dat van buiten 
jelcgen, dat de 
■ zijn, onder het

nog een der ongerepte plekjes van Rotterdam's omgeving. Een groote 
tuin is er voor de meisjes, een gedeelte ervan is voor spel bestemd, 
een ander voor het kweeken van planten en groenten. Maar binnen 
is er ook ruimte, waardoor de kinderen er zich bewegen, spelen en 
flink werken kunnen, zonder elkander in den weg t< 

Allervriendelijkst zijn de eet- en zitkamers.
Het schoolvertrek, waar het twaalftal leerplichtige kinderen, op 

wie men rekent, onderwijs zullen ontvangen, ziet met drie wijde ramen 
op den tuin uit.

Elk kind, elk meisje krijgt een eigen slaapkamei 
kan afgesloten worden, maar zoo gebouwd en zoo g< 
wachthebbende dadelijk merkt of er hulp noodig is. Er 
onmiddellijk bereik van de diacones-directrice, een paar slaapkamertjes, 
waar nieuwelingen ter observatie zijn, of zieke kinderen kunnen liggen.

Natuurlijk rijst de vraag of, dat afsluiten der kamertjes van buiten 
voor den nacht een goede maatregel is.

In de Hermann Francke-school las ik, gelijk ik reeds mededeelde, 
paar rapporten uit het archief over kleine, heel kleine meisjes, 
luisterde ook naar verhalen van mijn geleidster over .een der 

kinderen, aan haar zorg reeds toevertrouwd. Die meisjes, waarmee 
Vredestein te werken krijgt, moeten tegen zichzelven, tegen misdadige 
volwassenen beschermd worden. Voor haar dreigen nog andere gevaren 
dan voor de jongens. Daar moet rekening mee gehouden worden. 
Voorkomen, waakzaam zijn, is hier plicht.

Al het mogelijke wordt echter gedaan om die menscheplantjes, naar 
deze aarde van barmhartigheid aangebracht, te steunen, te bewaren 
voor algeheele verwildering.

Het gezinsprincipe zal ook hier gevolgd worden. Niet meer dan 
vier en twintig meisjes zullen en kunnen er opgenomen worden.

Kinderen van welke godsdienstige richting ook, kunnen er komen, 
doch de leiding is van protestant-christelijke beginselen doordrongen. 
Men zal echter een te nauw contact tusschen de kleine en groote 
meisjes vermijden, om moreele besmetting zooveel mogelijk tegen te gaan.

Ik luisterde naar alles wat de directrice mij vertelde, die met vast 
vertrouwen en jong enthousiasme het moeilijke werk begint, met liefde 
reeds aan het zorgen en verzorgen is, het een voorrecht vindt zelf 
de gordijnen te naaien, te versieren, de meubelen te kiezen, de slaap
kamertjes in te richten, zoo, dat de bewoonster dadelijk voelt het 
liefdevol vriéndelijke der omgeving.

Heel gauw, denk ik, zal ook Vredestein al de kamertjes in gebruik 
zien genomen door kinderen van dc groote stad en daar buiten.

Want onze maatschappij lijdt
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De onderwijzersopleiding in het buitenland 
door L. C. T. BIGOT.

I

K‘ 
p

op, < 
werd,

heeft in ’t bijzonder ten doel voorlichting te £ 
en onderwijzers in het buitenland. Het jaai 

Kandell M. A. Ph. D., hoogleei

; het verlorene 
leid, geven

steeds dieper
wanneer

;cdachtc aan mij op, dat, indien voor de 
beter gezorgd werd, elk kind behandeld 
Geschiedt voor zoo veel misdeelden, wij 

uuii oorzaken zouden aantasten en kunnen

Ti7"e verkeeren in Nederland, wat betreft de opleiding tot onder- 
’ ’ wijzers(es), nog altijd in een toestand van overgang.
De Wet op het Lager Onderwijs van 1920 bracht in Titel VI §2 

en §3 art. 139—171 een reeks van bepalingen, regelende de opleiding, 
maar deze zijn nog altijd niet in werking getreden. De regecring heeft 
daarmede, volgens de wet, den tijd tot 1935. In afwachting van de in 
werking treding dezer regeling zijn er in 1923 enkele bepalingen ge
maakt, die wel eenige verbeteringen hebben gebracht, maar een nieuwe 
regeling van de opleiding hebben we nog niet. We leven wat dit onder
deel betreft nog onder de L.O.-Wet van 1878.

Natuurlijk is de opleiding ook een onderwerp van bestudeering ge
weest voor de Commissie-Rutgcrs en daar het rapport dezer commissie 

laten wc hopen — weldra verschijnen zal, komt ook de onderwijzers
opleiding in de pers en in de volksvertegenwoordiging aan de orde. 
In verband daarmede kan het zijn nut hebben eens te onderzoeken, 
hoe deze materie in het buitenland is geregeld.

Wc ontleenen onze gegevens in hoofdzaak aan Educational Year- 
book 1927, dit is een uitgave van het International Institute of Teachers- 
college, Columbia University te Ncw-York. Dit instituut is gesticht 
in 1923 en heeft in't bijzonder ten doel voorlichting te geven omtrent 
onderwijs en onderwijzers in het buitenland. Het jaarboek 1927 is 
samengesteld door I. L. Kandell M. A. Ph. D., hoogleeraar in Paeda-

En weer drong zich de gt 
maatschappelijke gezondheid 
en verzorgd, zooals het nu ges 
maatschappelijke kwalen in hun 
bestrijden.

De August Hermann Franke inrichtingen zoeken met onvolprezen 
toewijding het verlorene om het te behouden, verrichten een onmis- 
baren arbeid, geven een schoon voorbeeld.

Mochten echter wij allen, die met het gezonde kind werken, er 
ons steeds dieper van doordringen, dat het zoo heel dikwijls onze 
schuld is, wanneer straks dat kind ook tot de massa der .verlorenen" 
is gaan behooren.
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en normaal-

Totaal: 8487.
waarvan 2 misschien nog 

:n en 23 bijzondere nor- 
■ider deze laatsten zijn 

e groote steden, 
jnderwijzersop-

gogiek aan het Teachers-College van de Columbia-Universiteit. Met 
de verschijning van dit deel is nu een overzicht gereed van het on
derwijs in 43 landen; het geeft in een afzonderlijk gedeelte gegevens 
over de opleiding. Verder hebben wc geraadpleegd: Lancc Jones: 
Training of Teachers, (Garton Foundatron, Humphrey Milford Lon
den), Wesen und Werth der Erziehungswissenschaft (Congres verslag, 
Leipzig Quellc und Meyer), Prof. Dr. Weidel: Die ncue Lchrerbil- 
dung in Preussen (Erfurt Strenger). Deze gegevens zijn in het volgende 
artikel verwerkt en aangevuld met de kennis, bij persoonlijk bezoek 
of langs particuliere correspondentie verkregen.

Alvorens tot ons eigenlijk onderwerp over te gaan, geven wij voor 
niet-ingelichtcn hier een kort overzicht van de huidige regeling van 
de onderwijzers-opleiding in ons land.

De opleiding in ons land heeft plaats op kweekscholen

Er zijn in ons land 104 kweekscholen, waaronder 30 van het rijk 
en 5 van de gemeenten, de overige zijn bijzondere scholen, nl. 44 R.K., 
22 Prot. Chr. en 3 Neutraal. Volgens de opgave door den minister 
verstrekt in de Memorie van Antwoord bij de laatste begrooting (na
jaar 1929) hebben de 30 rijksscholcn samen 1780 leerlingen, de 5 ge
meentescholen 663, de 44 R.K. 3526, de 22 Prot.-Chr. 2243 en de 3 
neutrale scholen 275 leerlingen.

Verder zijn er nog 3 rijksnormaallessen, 
kweekscholen worden met samen 125 leerlingen 
maallessen met 472 leerlingen. Totaal: 597. One 
ook begrepen de zgn. stoomcursussen in enkele van onze

In de praktijk komt het dus hierop neer, dat de or 
leiding geschiedt aan kweekscholen.

Deze scholen bestaan in den regel uit twee afdcclingen. Ten eerste: 
een vierjarige afdeeling A — op enkele scholen driejarig — tot op
leiding voor de akte van onderwijzer(cs); de leerlingen krijgen den 
geheelen dag onderwijs en oefenen zich in de hoogste klassen ook in 
't les geven. Ten tweede: een tweejarige afdeeling B, ter opleiding 
voor de akte va n hoofdonderwijzer; de leerlingen, allen in 't bezit van 
de onderwijzersakte en voor ’t meerendeel als leerkrachten werkzaam 
in de lagere school, krijgen buiten de gewone schooluren 6 A 8 uur 
per week les in Opvoedkunde, Ned. Taal en Letterkunde, Geschie
denis, Aardrijkskunde, Natuurkunde en soms Wiskunde.

Het examen voor onderwijzer is een school-cindexainen, het examen 
voor hoofdonderwijzer is een staatsexamen. Het staatsexamen voor
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Taal, Lett. en Lezen . . . 
•ch, Duitsch en Engelsch .

en Wiskunde

Ned. T.. 
Fransch, 
Rekenen 
Schrijven. 
Geschiedenis en 
Aardrijkskunde 
Kennis der Natuur

Teekenen .... 
Lichamelijke oefening 
Opvoedkunde . 
Handenarbeid ') 
Nuttige Handwt

onderwijzer is alleen voor hen, die een 
op andere wijze hebben gestudeerd.

Zij, die op de kweekschool komen, moeten 14 jaar zijn, zij hebben 
meestal na de lagere school een paar U.L.O.klassen gevolgd of wat 
in de grooterc plaatsen vaak voorkomt, een paar klassen van de H.B.S. 
Gedurende de 4 jaren van hun kweekschooltijd krijgen zij 30 i 40 
lesuren per weck. De officiëelc tijdvcrdceling, voorgeschreven voor de 
rijkskweekscholcn, wordt in hoofdzaak ook gevolgd aan de andere 
kweekscholen en ziet er aldus uit:

De uren voor de practische vorming, de oefening dus in de praktijk 
van het lesgeven, moeten op de een of andere wijze 
zonder het onderwijs op de kweekscholen al te v 
puzzle wordt op de verschillende scholen ook op v
opgelost. Op het laatste Kerstcongrcs van de Prot.-Chr. Kweekscholen 
is deze kwestie ampel besproken. Aanbevolen werd de volgende regeling:

a. de leerlingen der hoogste kwcekschoolklas gaan van elke 5 weken 
een heele week naar de oefenklassen. Telkens gaat het halve aantal 
leerlingen; de andere helft is op de kweekschool en heeft een repe- 
titieweek inct het oog op de naderende eind-examens. Na einde Mei 
gaan de kweckelingen niet meer naar de oefenklasse. Elk kweeke- 
ling behoudt van September tot eind Mei dezelfde oefenklas. Hij 
wordt verantwoordelijk gesteld voor zijn weekarbeid in de oefenklas.

b. gedurende de driewekelijksche periode dat de leerlingen der 
hoogste kwcekschoolklas niet naar de oefenklasse zijn, gaan de leer
lingen der hoogste klas op één na, bij toerbeurt (één of twee tegelijk)
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i Rotter- 
zijn dus

:n officiëele akte M. 
doen in dezen tijd

les geven en 
apen is zeer 
telsel. De op

een beelen dag naar de oefenklassen. Om de drie maanden verwis
selen ze van oefenklas. Ze brengen nauwkeurig verslag uit van hun 
arbeid.

Ongetwijfeld is deze regeling een van de beste, die te maken is. 
En toch ook hier blijkt duidelijk, dat de practischc opleiding niet tot 
haar recht komt en het overige onderwijs in 't gedrang.

De rijksscholen zijn streekscholen, d.w.z. ze trekken hun leerlingen 
uit de omgeving; de leerlingen blijven dus in ’t gezin hunner ouders. 
Zoo is ’t ook met de gemeentescholen en vele bijzondere kweek
scholen. Tal van R.K. kweekscholen, enkele Protestant-Christelijke 
benevens twee der neutrale bijzondere kweekscholen hebben internaten.

Ook komt 't op enkele bijzondere kweekscholen voor, dat de leer
lingen, die niet woonachtig zijn in de plaats, waar de kweekschool 
is gevestigd, in gezinnen onder toezicht van de school worden onder
gebracht.

Beurzen of toelagen worden slechts bij hooge uitzondering verleend. 
Het schoolgeld bedraagt gemiddeld f 50 per jaar.

Behalve aan de gemeentelijke inrichtingen te Amsterdam en 
dam zijn aan de kweekscholen nergens parallelklassen; ze > 
niet alleen 4-jarig, maar in ’t algemeen ook 4-klassig.

Het onderwijs aan de kweekscholen wordt gegeven door een staf 
van 5 vaste leeraren, waaronder de directeur, terwijl meestal ook 
nog 3, 4 of 5 leeraren aan de school verbonden zijn voor enkele uren. 
De leeraren moeten in ’t bezit zijn van akte M.O. (behalve natuur
lijk voor die vakken, zooals Paedagogick, Handenarbeid, Handwerken, 
waarvoor geen officiëele akte M.O. bestaat). Aan dezen bevoegd- 
heidseisch voldoen in dezen tijd van overgang nog lang niet alle leer
krachten.

Wat de salarissen betreft zijn de Kweckschoolleeraren ingedeeld 
in de schaal van de leeraren H.B.S. met 5-jarigen cursus.

Wie onderwijzer wordt volgt dus dezen gang: de Lagere School 
van 6—12 jaar, de U.L.O. of H.B.S. van 12—14 jaar, de Kweek
school van 14—13 jaar, dan treedt de onderwijzer de maatschappij 
en de school in en zal in de meeste gevallen gaan studeeren voor de 
hoofdakte.

Op een drietal nadeelen aan deze regeling verbonden, moet nood
zakelijk gewezen worden:

a. De I 1 ’
werven (18 jaar) is te laag. De combinatie: overdag L 
's avonds studeeren voor de hoofdakte en cursus looj 
ongewenscht. Gebroken moet worden met het 2 akten-stc
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b. De practische vorming en de algemcene vorming kunnen moei
lijk allebei tegelijk tot hun recht komen. Het vrij zware programma 
van het examen van onderwijzer — waar de practische bekwaam
heid niet op voorkomt — is oorzaak, dat deze practische vorming in 
t gedrang komt. Er moet een scheiding komen: eerst een periode 
van uitsluitend of in hoofdzaak algemcene vorming en daarna een 
periode van uitsluitend of in hoofdzaak practische vorming. Bij het 
examen moet de practische bekwaamheid een belangrijk onderdeel 
worden.

De onderwijzersopleiding in Frankrijk wordt in het zooeven 
noemde Yearbook beschreven, door Félix Pécaut, inspecteur 
de 1'instruction publique en directeur l’école normale supérieure te 
St. Cloud.

Het Lager Onderwijs in Frankrijk omvat 3 soorten van scholen:
a. de école matcrnelle van 2—6 jaar, onze bewaarschool.
b. de école primaire élémentaire van 6—13 jaar, aan welke scholen 

vaak, als er geen école malernellc ter plaatse is, classes enfantines 
voor kinderen van 4—6 jaar zijn verbonden.

c. de école primaire complementaire van 12—16 A 17 jaar, een 
soort van U. L. O. klassen ').

De leerkrachten aan deze scholen hebben alle dezelfde opleiding.
Ook bestaat er in Frankrijk een école primaire supérieure, d. i. een 

soort van middelbare school. Voor hen, die onderwijzer willen worden 
aan deze inrichtingen, bestaan afzonderlijke akten.

^Vanneer de a.s. onderwijzer de école primaire complémentaire of 
een paar klassen van de école primaire supérieure heeft afgeloopen, 
komt hij na een toelatingsexamen op de école normale, onze kweek-

') Bij voldoend aantal leerlingen heeft men in Frankrijk 
voor jongens en voor meisjes; op 't platteland is de schor 
meestal vrouwelijk personeel. De verhouding van opent 
onderwijs, is uilgedrukt in de aantallen leerlingen als 4^1

c. De tijd, uitgetrokken voor de theoretische 
het beroep (paedagogiek en aanverwante 

Zoo is de toestand bij ons.
Gaan we nu naar het buitenland.
We beginnen met Frankrijk.
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icr met scholieren, die 
lomt en een goeden invloed op

van een 
maken.

7.30—7.55.
8—12.

12.

van een école

Het aantal leerlinge 
wordt door den Minister 
vastgesteld.

Een overzicht van het onderwijs geeft dit lessenplan 
normale.

;cn dat tot de école normale wordt toegelaten, 
naar de behoefte aan onderwijskrachten

‘) Dc vraag is ernstig 
men hiertoe over-' 
zijn, en ook konacn 
wat een aanmerkelij

Donderdag 
Zaterdag 

namiddag vrij.
2e lunch.

school. Er zijn in Frankrijk 88 rijkskweckscholen voor jongens 
zooveel voor meisjes, ze zijn over ’t heele land verspreid

De cursus duurt er 3 jaar, van 16—19 jaar. Er wordt geen school
geld geheven; zoo noodig krijgen dc leerlingen beurzen voor kost en 
inwoning, enz. De kweekscholen worden, wat gebouwen en leermiddelen 
betreft, bekostigd door de departementen; dc Staat betaalt de sala
rissen van de leerkrachten en de onderhoudskosten van de leerlingen. 
In 1926 werd alleen aan deze laatste post ruim 30 millioen francs 
uitgegeven. De leerlingen verbinden zich om na ’t behalen van de akte 
10 jaar het onderwijs te dienen, of de kosten van hun opleiding terug 
te betalen.

De leerlingen van dc école normale zijn gehuisvest als regel in de 
aan de school verbonden Internaten.

Hier geven we een dagverdeeling
5.45. Opstaan en kamer in orde
6.15— 7.15. Studie.
7.15— 7.30. Ontbijt.

Kamer schoonmaken.
Lessen op school.
Lunch.

12.30— 1.30. Ontspanning.
3 uren les )
of 2 uren les + 1 uur studie |

4.30— 5. Ontspanning en
5—7.30. Studie.
7.30— 8. Middageten.
8.30— 9.30. Studie.

Naar bed.

besproken, of dit aantal niet beperkt moet worden. Als 
erging, zouden de kweekscholen groolcr en beter toegcrust kunnen 
inden zij dan gelegen zijn in grootere steden, of univcrsiteil-ccntra, 

ijk voordeel zou betcekcnen. Aan den anderen kant wordt naar 
gebracht, dat dc organisatie van de kweekscholen door de departementen 

meer geschikt is, omdat het hoofd nu gcinakkclijkcr met scholieren, die voor een 
kweekschool in aanmerking komen, in aanraking k< 
ze uitoefent.
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: en aanverw. vakkt 
1 en Letterkunde 
en Aardrijkskunde=" ')..........

I

Opvoedkunde 
Fransche taal 
Geschiedenis c 
Moderne taler 
Wiskunde.............................................
Natuurwetenschap en hygiëne 
Landbouwk. theorie . . . . 
Teekenen en boetseeren . 
Meetkundig teekenen . . . . 
Zang en muziek................................
Gymnastiek.......................................
Handen- en tuinarbeid
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, De vrijkomende tijd 
Hen, koken; bij hygiëne

Voor meisjes is de handenarbeit 
wordt besteed aan nuttige hanu 
komt voor hen de kinderverzor 

Het personeel van een écolc 
philosophie, psychologie en 
voor dc wis-, natuur- en sc) 
schiedenis en aardrijkskunde en L 
als teekenen, landbouw, muziek, 
noembaar zij, die na als leeraar aan een 
eenige jaren inspecteur van het lage 
meeste leeraren zijn in ‘t bezit van < 
onderwijs te geven aan de écoles prim 
écoles normales; enkele leeraren hebben 
bare scholen les te geven.

Ook is aan elke école normale een économe verbonder 
gelsch spreekt van een bursar, tevens regelaar en ook < 
De salarissen van kweekschoolleeraren in het dept 
Seinc zijn van 20.000 tot 32.000 ff, in de andere dc 
14.000 tot 26.000 fr.

Dc practische opleiding 
scholen (écoles annexes). 
dagen in dc leerschool 
onder leiding van den 
demonstratielei 
een klas van < 
medeleerlingen, 
de hoogste klas, 
de les door het 

Aan het eind

■) Onderwezen 
Spaansch. Dc

:ekelingen geschiedt aan leer- 
. elk van de leerlingen 60 halve 
.ij ziet er toe en geeft er les 
nagenoeg alle scholen worden 

- -jonlijk Zaterdags, komt 
. ..weefschool. In ’t bijzijn van 
i directeur, moet een leerling uit 
een les geven. Na afloop wordt 

beoordeeld en bediscussieerd, 
ale (d. i. op 18- i 19-jarigen leef-

ig van de kwee 
Elk jaar moet e 

doorbrengen; hij 
van den onderwijzer. Op 

:sscn gegeven. Elke weck, gewoc 
de leerschool naar de kweeksc 
, alle docenten en den 
isse der kweekschool i 

gehcele gezelschap I 
van de école norma

enarbeid beperkt, 
indwerken, versfell 
zorging.
„c normale bestaat uit een direc 
paedagogiek onderwijst, twee 

:heikundige vakken, twee voor talen, 
: en bovendien nog leeraren i 
jziek, enz. Tot directeur zijl 

i école normale te hcbl. 
jer onderwijs zijn gewc 
een diploma, dat recht 

primaires complér 
wil bevoegdheid.

wordt c 
keuze geseb:
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md be- 
18jaar;

in Engelai
14 tot 1!

opleiding in Engeland gerappor- 
. A. DSc. D. Litt. directeur van

voor hem 
i verschillende 

, :h examen af
fectie grooten invloed heeft,

van dit certificat d’aptitude pédagogique, is 
n; nu komt hij pas voor een vaste benoeming 
lan op zijn jongst: 21 jaar. AVenscht hij andere 
dan kan dit door eigen studie gebeuren.

of hij v< 
ling wor 
kweekeling 
leeftijd gaai 
Zoo heeft icdei 
het oordeel >■ 
zetten van 
van heel wat

een leertijd van 4 jaar voor 
zal het duidelijk zijn, dat 

jrepen.
■ ambt bevoegd, niet lang 

zijn 18e jaar werd 
op de kweekschool 

belangrijk was

: meer en 
icu leeftijd van 
"~i en niet aan 
I zou dan de alg 
de verdere c

meer veld wint, 
18 jaar gelijk aan 
een bepaalde be- 

: algemeene ontwikke- 
opleiding zou speciaal

tijd) behaalt de kweekeling zijn brevet supérieur. Nu volgt 
een stage van 2 jaar. In dien tijd is hij werkzaam aan 
scholen en daarna moet hij een in hoofdzaak practiscl 
leggen voor een commissie, waarin de inspe 
— hij moet dus toonen te kunnen onderw 

Met het verwerven van dit certificat 
zijn opleiding afgcloopcn; nu komt hij pas 
in aanmerking. Hij is dan op zijn jongst: 
bevoegdheden te halen, i  —

Engeland.
In het Yearbook wordt over de < 

teerd door Prof. T. Pcrcy Nun. M. 
het London Day Training College.

Hij begint met een historisch overzicht, waarin wordt vermeld, hoe 
omstreeks 1840 op initiatief van James Kay in Engeland een vorm 
van onderwijzersopleiding werd ingevoerd, „inspired bij a Dutch pre
cedent”; het was de opleiding door het hoofd der school: de één- 
persoonsoplcid ing.

Daarna in de 2de helft der 19de eeuw is men 
gonnen met de kweekschoolopleiding. Deze duurde van 1 
het was een vorming zoo ongeveer als wij nu hebben.

Thans is daarin heel wat verbetering gebracht. Pcrcy Nunn zegt 
daarvai..

„Als men bedenkt, dat 25 jaar geleden < 
opleiding tot het beroep voldoende was, dan 
geweldige veranderingen hebben plaats gegt

Vroeger was de a.s. onderwijzer tot zijn 
nadat hij de kinderschoenen ontwassen was en op 
hij geacht een goed vakman te zijn. Zijn opleiding 
hield wel is waar ook beroepsvorming in, maar meer 
toch algemeene vorming

De opvatting, die mede door de praktijk 
is, dat de a.s. ondcrwijzer(es) tot den leefti 
de andere jongens en meisjes moet zijn 
stemming gebonden. De kweekschool zc 
ling in de gewenschte banen leiden en üc 
op de praktijk gericht moeten zijn.”

In de grootere plaatsen is de opleiding aldus ingericht.
Wie onderwijzer wil worden, moet naar de middelbare school; hij 

volgt die 4 jaar, dus van 12—16 jaar en is dan twee jaar halve dagen 
op de middelbare school en halve dagen kweekeling (pupil teacher) 

volgt de middelbare school 5 jaar en gaat dan 1 jaar lang kweeke- 
irden, (student teacher). Tijdens deze praktijkperiode ontvangt de 

een toelage van ± 40 £ per jaar. Daarna op 18-jarigen 
in de a.s. onderwijzers naar de kweekschool, het College, 
ieder, die daar komt, reeds een praktijkperiode doorgemaakt; 
1 hierover is zeer verschillend. Er zijn er, die dit voorop- 
de praktijk, uitstekend vinden: de a.s. kwcekelingen komen 

zaken op de hoogte, die later niet behoeven besproken
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voor hij

zijn dus 20 of 21 jaar als ze

Nunn is van een tegcnovergeste 
Tel, dat hoewel er een ster 
ing de instemming heeft v? 

leeraren en paedagogisci 
lirect van een middelbare 
ter ontwikkeld dan de oi 
als hij niets over den zakelijken kant 

dan heeft hij ook niet die gewoonten aanj 
i van zijn voorgangers op 18-jarigen leeftij

te worden. Percy
Het lijdt geen twijfc 

is, de nieuwe opleidin, 
strevende onderwijzers,

De leerling, die'nu di 
school komt, is veel bete 
geest is elastischer en als 
roep heeft geleerd, < 
die reeds bij velen 
ingeburgerd.

Om zich voor de praktijk voor te bereiden komt hij in scholen, waar 
de toestanden sinds vroeger geweldig verbeterd zijn ; men beweert, dat 
de ondervinding leert, dat hij tegen het einde van zijn leertijd miristens 
zoo goed in de praktijk staat als de vroegere kweekeling en dat hij 
een grooterc intellectueele veerkracht heeft.

Bovendien is hij niet aan het onderwijzersambt gebonden, 
oud genoeg is er zelf een oordeel over te kunnen hebben.

Er zijn in Engeland universitaire kweekscholen en gewone kweek
scholen; de eerste zijn 4-jarig (18—22), de tweede 2- tot 3-jarig 
(18—20 of 21). Er zijn in ’t geheel 93 kweekscholen; 21 verbonden 
aan universiteiten, 22 zijn council-scholen (gem. inr.) en 50 zijn voluntary- 
schools (— bijzondere scholen), waarvan 30 uitgaan van de Church 
of England, 8 van de R.K. kerk en 12 niet van een bepaalde sekte. 
Van de 93 Kweekscholen zijn 34 dagscholen (day-colleges), 59 scholen 
met internaten (residential colleges); 17 zijn alleen voor jongens, 50 
alleen voor meisjes en 26 zijn gemengd.

Een gewone, d.w.z. een niet-universitairc, kweekschool heeft meestal 
drie of vier klasselokalen, een vergaderzaal, een zaal voor muziek, 
een voor teekenen, v<jor bibliotheek eti laboratoria, voor physica en 
natuurlijke historie, een gymnastiekzaal en een speelveld. Is de school 
een residential training-collcgc, d.w.z. dat de ouders van de leerlingen 
niet ter plaatse wonen, dan zijn er aan de school verbonden twee 
of meer kleine internaten (max. 30 leerlingen) — men kent in Enge
land niet het systeem der kosthuizen en niet dat der groote inter
naten. Die internaten zijn zóó ingericht, dat elke „student" een eigen 
kamer heeft, gemeubeld als studeer-slaapkamer; bovendien zijn er 
groote eet- en convcrsatiezalen en een groot speelterrein. Zulk een 
inrichting is dan een „eenvoudige" Kweekschool; de cursus duurt er 
twee of drie jaat

De jonge mens 
verlaten.

Er zijn twee vakken verplicht: •Engclsch en Opvoedkunde. Van de 
tweede groep vakken: muziek, handenarbeid, teekenen en nuttige 
handwerken zijn er twee verplicht en van de derde groep: geschie
denis, aardrijkskunde, biologie, physica, wiskunde en Fransch is één 
vak verplicht.

Gewoonlijk heeft elk der leerlingen maar vijf vakken. In dit op
zicht is echter veel verschil tusschen de verschillende kweekscholen.

Aan elke training-college is een debating-club, een reciteerclub en 
zijn er clubs voor verschillende sporten: korfbal, tennis, enz.

‘telde meening; hij zegt: 
nerkc minderheid tegen 
van de meest vooruit- 

ische autoriteiten.
«re school op de kweek- 

oude kweekeling; zijn 
van zijn bc- 
ngenomen, 
tijd waren
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Voor de orde ■ 
getroffen, waarbij 
stellen eenigc alg 
midden 
Straffer 
den 
bibli

schot

het'

op de meeste scholen een regeling 
■rlingen samenwerken. De docenten 
vast; de leerlingen kiezen uit hun 

handhaving dezer regels zorgen, 
opgelegd, vaak op voorstel van. 

rerlingcn-commissies beheeren de

een ein<

op de school is 
waarbij docenten en leei 

eenigc algemeene regelen 
r er twee of drie, die voor 
sn worden door de docenten

i leerlingenraad. Afzonderlijke let 
liothcek, de spelbenoodigdhedcn, < 

Het examen voor onderwijzer(es) i 
’n „external examination", d 
door eenige inspecteurs, di 
de kweekschool, met de docein 

joleindexamen met inspectei 
let bestuur ccner kweekst'

imen het wcnscht. Bij di
.... hoofdvak.

De practische opleiding heeft plaats aan een leerschool: demon- 
stration of practisingschool geheeten en aan de hulpleerscholen: ad- 
ditional practising schools. Op groote kweekscholen, zooals b.v. de 
University day training-college, een gemeentelijke kweekschool in 
Londen (Southampton Row), zijn voor enkele vakken (aardrijkskunde 
b.v.) lokalen, waar vooraan een klas leerlingen der deinomonstration- 
school kan plaats nemen en daarachter op amphitheatersgewijze ge
bouwde banken de k weekelingen. De docent kan zoo op aanschouwe
lijke manier de a.s. onderwijzers leeren, hoe zijn vak of hoe bepaalde 
onderwerpen uit zijn vak met leerlingen der lagere school moeten 
worden behandeld.

Op de Engclsche kweekscholen is de vakdocent ook belast inet het 
geven van onderwijs in de methodiek van zijn vak voor de lagere school.

De Universitaire kweekscholen zijn natuurlijk veel grqoter en 
grootscher ingericht dan de „eenvoudige" kweekscholen.

De schooi te Londen, die zooeven genoemd werd, staat onder 
leiding van Dr. Nun, hoogleeraar in wiskunde en paedogogiek aan 
de Londensche universiteit. Ze telt niet minder dan 650 leerlingen; 
van een classificatie is natuurlijk geen sprake. De school is geheel 
universitair ingericht. Onderwijzers en onderwijzeressen, die een „een
voudige” kweekschool hebben afgeloopen, volgen vaak daarna nog 
een of twee jaren de lessen aan een University-collcge. Zij leven 
dan eenigen tijd het studentenleven mee; de groote studenten-organisatie 
in Engeland, de N.U.S. heet volledig: National Union of Students 
of the University and the University Colleges.

Voor het volgen van de lessen op de training-colleges wordt geen 
schoolgeld geheven; op de kweekscholen met internaten moet door 
elke leerling betaald worden 75 pCt. van de per leerling gemaakte 
kosten voor woning, voeding, enz.

Van alle leerlingen wordt een belofte gevraagd, dat ze later als 
onderwijzer(es) in dienst zullen treden.

wonderlijke 
>odigdhedei

Twijzer(es) is voor de meeste kweekscholen 
d.w.z., een eindexamen, dat afgenomen wordt 
lie specialiteiten zijn in een der vakken van 

enten. Andere kweekscholen hebben een 
:teurs als gecommitteerden.
school mag kiezen, welke vorm van eind- 
lit eindexamen is het practisch lesgeven
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De onderwijzersopleiding in het buitenland 
door L. C. T. BIGOT.

1

Duitschland.
Voor den grooten oorlog had Duitschland een 

wijzersoplciding, dat in ’t kort aldus kon worden weer 
7 i 8 jaar lager onderwijs en dan een kweekschooloplci 
voor de onderwijzeressen en 6 jaar voor de onderwijze 
wijzeressen konden op hun 19e jaar, de onderwijzers < 
leerkracht in de lagere school optrt 
de berichtgever in het Yearbook, F 
zegt.

stelsel van onder- 
;crgcgevcn : eerst 
leiding van 5 jaar 
cers. De onder
op hun 20c als 

reden. Deze seminare waren, zooals 
Prof. H. Th. Beckcr te Hamburg, 

remarkable compromise," immers ze moesten tegelijker tijd 
twee doeleinden nastreven: algemeenc kennis en ontwikkeling bij
brengen vakopleiding geven. Bovendien had bet onderwijs aan deze 
kweekscholen geen gelijken tred gehouden met het leven en konden 
de daar opgeleiden niet meer voldoen aan de hoogere eischen van 
pacdagogische leiding, die het zich ontwikkelende sociale leven stelde. 
De onderwijzers zelf waren degenen, die het hardst en 't meest ijverden 
voor een verbeterde opleiding; op de algemeenc vergadering van de 
Deutsche Lchrerverein, in 1904 te Koningsbergen gehouden, werd als 
eisch de Universitaire vakopleiding van onderwijzers gevraagd.

Welke waren de fouten van de Lehrerseminare van voor den 
oorlog? Onze berichtgever vat ze samen in drie punten:

a. de totaal verkeerde vermenging van algemeene en beroepsvorming, 
waarbij noch het eene noch het andere tot zijn volle recht kon komen;

b. de beroepskeuze geschiedde te vroeg; op 14-jarigen leeftijd;
c. de kweekscholen waren in ’t onderwijssysteem geïsoleerd; over- 

gang van de kweekscholen naar inrichtingen van hooger onderwijs 
was uitgesloten, waardoor de onderwijzers van de Lagere ^School 
werden tot een afzonderlijke kaste.

De Federal Educational Conference van 1920, die de lijnen trok 
van het nieuwe onderwijs in het Duitschland van na den oorlog, heeft
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i

onderwijzersopleiding aangepakt. De toestand

Lappe-Detmold hebben zulk een

een regeling treffen

een regeling voor als die in Pruisen is in-

ter volgt eerst de Grondschool van 6 tot 
een of andere inrichting van middelbaar onderwijs 

een realschule, realgymnasium; meestal echter de

>en te onderscheiden:

I. Een tweejarige vakopleiding, die gegeven wordt
a. aan instituten van hooger onderwijs, paedagogische Academies 

geheeten, zooals ze zijn opgericht in Kiel'), Elbing '), Bres la u '), Bonn 2), 
Frankfort a/ M.3), Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg en Oldenburg.

b. aan zgn. Paedagogische Instituten, die in los verband staan 
met andere inrichtingen van hooger onderwijs.

Die te Darmstadt en Mainz zijn verbonden met de Technische 
Hochschule in Darmstadt; die te Mecklenburg-Schwerin met de 
hoogeschool te Rostock.

') Deze academie ia „evangelisch".
2) Deze is R.-Kath., geopend in 1926.
’) Deze is neutraal, geopend in 1926.

> leeftijd geen middelbaar onderwijs kunnen 
ind b.v. — gaan, als ze 12 jaar zijn, naar de

ook het vraagstuk
is nu aldus:

Er zijn in Duitschland 18 staten.
4 t.w. Lllbeck, Bremen, Schaumburg-Lippe en Mecklenburg-Strelitz 

hebben hun kweekscholen gesloten en er niets voor in de plaats gesteld; 
zij zullen waarschijnlijk met hun grootere naburen 
om daar hub onderwijzers te doen opleiden.

2 t.w. Anhalt en 
met Thuringen.

1 t.w. Waldeck heeft dat gedaan met Pruisen.
1 t.w. WUrtembcrg heeft de zaak bij het oude gelaten.
9 t.w. Pruisen, Thuringen, Saksen, Hessen, Brunswijk, Hamburg, 

Baden, Mecklenburg-Schwerin en Oldenburg hebben een nieuwe rege
ling in werking gesteld.

1 t.w. Beieren bereidt 
gevoerd.

Van de 18 staten hebben dus, als Beieren gereed is, 13 een nieuwe 
onderwijzersopleiding.

Deze ziet er aldus uit:
De toekomstige onderwijze

10 jaar; daarna
van 10—19 jaar: een realschule, 
zgn. Deutsche Oberschule.

Zij, die op 10-jarigen 
krijgen — op ’t plaltelai 
zgn. Aufbauschulen.

Op 19-jarigen leeftijd is dan de algemeene vorming beëindigd 
vangt de beroepsopleiding aan.

In die nieuwe beroepsopleiding zijn twee type
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: ge-

practischen arbeid in de school; 
mderwijzersbekwaamheden (tee-

nu geen, betrek- 
Lelcl zijn, 

30 a 35 van

vier terreinen: 
sning van paedagogiek en

d l>- 1

onderwijzers in Pruisen, die nu 
± 30.000 — aangeste»

versiteit l
Wanneer alle 

king hebben — 
regelmatige 
paedagogiscl

De staf van een 
aangezien voorloopig niet 
worden toegclaten, behelpt 
rissen der docenten staan .<

Schoolgeld wordt niet ge 
strekt. Er zijn geen kosthui 
sticht worden door de academies.

Het onderwijs beweegt zich op ’
a. de wetenschappelijke beoefei 

wante vakken;
b. de theoretische inleiding tot den i
c. het verwerven van de speciale ot 

kenen, handenarbeid, zingen, enz.);

') E. Sprangen Gedanken über Lehrerbildung 1919.
Een heldere uiteenzetting van doel en wezen van de Paedagogische Aca-

- geeft het boekje van Prof. Weidel. (Zie hiervoor).

II. Een driejarige vakopleiding, die gegeven wordt
a. aan bestaande universiteiten of technische hoogescholcn met 

daaraan verbonden Paedagogischc Instituten. Zulke inrichtingen heeft 
men te Leipzig, Jena en Brunswijk;

b. aan bestaande universiteiten, zooals te Hamburg en aan de Tech
nische Hoogeschool te Drcsden; aan deze laatste is een afzonderlijke 
paedagogische faculteit voor dit doel gesticht, waar 4 hoogleeraren 
en eenige assistenten voor dit werk zijn aangesteld.

De opleiding genoemd onder 1b, 11a en II£ geschiedt dus aan twee 
inrichtingen.

De universiteit geeft de theoretische paedagogiek met aanverwante 
vakken; de practische vorming, zoowel als de oefeningen in muziek, 
teeltenen, handenarbeid en de methodiek der vakken van de Lagere 
School geschiedt op het paedagogisch instituut.

De opleiding onder la is de Paedagogische Academie.
Over deze laatste het volgende:
Behalve dat enkele docenten van de Universiteit ook op de Aca

demie onderwijs geven, heeft de academie met de universiteit niets 
uit te staan. Zij is een nieuw type van hooger onderwijs met eigen 
doel en eigen organisatie. Zij moeten volgens het woord van Spranger ') 
universiteiten zijn voor opvoeders, elk met hun eigen bijzonder stempel.

De studenten aan de Academie mogen niet tegelijkertijd de uni- ' 
bezoeken *).

-’.lc jonge <
— en dat zijn er

gang van zaken is ingetreden, zullen
:he academies noodig zijn.

volledige academie bestaat uit 21 & 24 leerkrachten;
meer dan 100 studenten op een academie 

men zich met de helft (± 12). De sala
gelijk met die aan de universiteiten.

jeheven; beurzen worden, indien noodig, » 
uizen, maar wel studenten-tehuizen, die
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staatsinrichting 

Rekenen en 
wiskunde

Natuurkennis

Eerste inleiding 
tot het practiscbe 
werk (observatie)

Psychologie 
Psych. practica 
Geschiedenis 

van opvoeding 
Gcsch. v. opv. 

practica

corden gevonden op de uren

d. de practische arbeid; hiervoor zijn aan elke academie een of 
meer leerscholen verbonden. Bovendien hebben de studenten toegang 
tot allerlei scholen (bewaarscholen, vakscholen, enz.).

Hier volgt een lessen plan van zulk een paedagogischc academie, 
verdeeld over 4 semesters, d.i. dus 2 jaar, ingedeeld naar deze 4 
terreinen.

aan dc vakken gewijd.

') Dc uren voor Nutt. Handw. 
van Muziek en Handenarbeid.

2) Deze uren worden gevonden op den tijd onder b

Inleiding tot de 
wijsbegeerte

Physiologic en 
anatomie

Psychologie 
Psych. practica 
Theorie der 

opvoeding
Opvoedk. practica

Inleiding tot de 
wijsbegeerte
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>egst op 21-jarigen leeftijd.
op de twee- 

tleiding hetzij

examen geplaatst, 
en een door

van een eveneens

de vakken: schoolinrichting, schoolhygifene of sociale 
idagogiek.
:thodiek van

Aan het eind van den 2-jarigcn cursus is een 
dat afgenomen wordt door de docenten van de academie 
den Minister benoemd deskundige, onder presidium 
door den Minister aangewezen schoolautoriteit.

De candidaat krijgt 2 maanden om een verhandeling in te dienen 
over een paedagogische stelling; van hem wordt de verklaring ge
vraagd, dat hij deze verhandeling zelfstandig heeft bewerkt.

Het mondeling onderzoek omvat de vakken:

a. Opvoedkunde en Psychologie.
de vakken: Geschiedenis der Paedagogiek of Philo-b. Een van 

sophie.
c. Een van

d. Methodiek van Duitsch, rekenen, meetkunde.
e. Methodiek van een der vakken: Geschiedenis, Aardrijkskunde, 

Natuurkunde.
f. Een der vakken: Muziek, Teekencn, Handenarbeid (Nuttige 

Handwerken), Lichaamsoefening.

Dit examen is het eerste onderwijzersexamen: de zgn. Reife-prii- 
fung; het wordt dus afgclcgd op z'n vro< 

Een dergelijke gang van zaken wordt ook gevolgd - 
jarige Paedagogische Instituten, en bij de driejarige opl 
aan de Instituten, hetzij aan de Universiteiten.

Nu volgt voor den onderwijzer een stage van 2 tot 4 jaar.
Een vaste aanstelling toch kan eerst verkregen worden na 

tweede examen, dat moet worden afgeiegd na minstens tweejarige 
en hoogstens vierjarige werkzaamheid als onderwijzer. De commissie 
voor dit tweede examen bestaat uit een onderwijsinspecteur als voor
zitter, een Academieleeraar en een onderwijzer of schoolhoofd. Het 
is uitsluitend gericht op de praktijk en dient om te onderzoeken of 
de candidaat zich na zijn Reife-priifung tot een goed onderwijzer 
heeft ontwikkeld.

Het examen heeft plaats in de school, waar de candidaat werk
zaam is; de inspecteur legt daarbij zijn rapporten over omtrent den 
candidaat. Deze moet eenige lessen geven in verschillende klassen 
naar keuze van de cxamen-commissie, terwijl daarna een mondeling 
onderzoek uitmaakt, of de candidaat ook de theoretische gronden 
van zijn practisch werk kent.

Dit examen verleent de definitieve bevoegdheid van onderwijzer.
Er is geen verschil in de eischen gesteld aan de onderwijzers en 

die van de onderwijzeressen.



Hongarije.

s
17

8 I
g 1! Onderwijs

11
10

Lagere school

Kleuterschool

302

Vak
scholen

U niver- 
sitcit

i

26
25
24

23

22
21
20
19
18

9 
8 

7 

6 
5 
4 

3

)

$ 
é'

16
15
14

13
12

p s i . i.n

Kwecksch. v. 
onderwijzers b/h 
voortgezet L.Ö.

Voortgezet Lager

g » Kwecksch.
« " v. ond.
- “ b/h L.O.

I

Hi

i
I

Vcrvolg- 
klassen 

b/d Lage
re school

De rampen, die Hongarije getroffen hebben in den wereldoorlog 
— het werd tot op ,/3 van zijn grondgebied verkleind, van een volk 
van 22 milliocn werd het er een van 8 millioen en na den oorlog 
had het twee revoluties te doorstaan —- hebben het onderwijs ook 
gedesorganiseerd. Een groep van krachtige jonge idealisten heeft zich 
op de verbetering van het onderwijs geworpen en een organisatie uit 
het bestaande opgebouwd, die er aldus uitziet.
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op het 
regeling

opv. en 
■ Opv. 

 . . idministratie 
Praktijk .... 
Hongaarsche taal en 
Duitsch  
Gesch
Staatsinrichting .

Wiskunde .

 
Physiologie . .
Physica . . .
Hygiëne
Landbouw.
Teekenen . 
Zang en Muziek 
Lich. opvoeding . 
Nutt. handw.- en

Biologie 
Psychologie 
Methoden
Gesch. < 
Schoolat

Uit dit schema blijkt, dat er twee soorten lagere scholen zijn; die 
voor kinderen van 6—10 jaar, grondscholen en die voor kinderen van 
10—15 jaar, voortgezette lagere scholen.

De opleiding van onderwijzers aan de laatste soort scholen schijnt 
geen bezwaren op te leveren; deze kweekscholen zijn 3-jarig voor 
hen, die een gymnasium of II.B.S. hebben afgeloopen of 2-jarig voor 
hen, die de bevoegdheid hebben om onderwijs te geven aan de grond
schoot De leerlingen zijn 18 of 19 tot 21 jaar; het onderwijs is er 
beperkt tot paedagogiek en aanverwante vakken en enkele speciale 
vakken als teekenen, zang, handenarbeid, enz.

De opleiding van de onderwijzers aan de grondschoot is 
oogenblik erg in besprek. De wensch is vrij algemeen naar een 
als die op de academies in Pruisen.

Thans zijn de kweekscholen nog 5-jarig van 14—19 jaar. Voor 
plaatsing komen in aanmerking zij, die 4 jaar de voortgezette lagere 
school of 
helft van de bcdr-->c 
inwoning, schoolgc

Hier volgt het

komen in aanmerking 
de middelbare school hebben bezocht. De Staat betaalt de

Iragcn, die de leerlingen hebben te betalen voor kost, 
olgeld, enz. De leerlingen zijn gehuisvest in internaten, 
iet lessenplan.
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onderwijs

i de opvoed-

ééns in een 
6

!

I

de inrichting twee leer- 
voor meisjes (de scholen 

deze scholen worden tal van 
proeflessen, waar de 
kunnen zitten. Deze 

en gevolgd door een

igy Lészló, wiens psychotechnisch werk inzake beroeps
den cursus voor Weiterbildung wordt betrokken.
er lokalen voor handenarbeid, en wordt er 

in land- en tuinbouw, hygiëne, teekcnen, zang, < 
langrijk deel van den tijd wordt gegeven aan 
de aanverwante vakken.

practische Weiterbildung zijn aan 
jonden, een voor jongens en een 

irije zijn nooit coëducatief); op < 
ieeön toegepast. Er zijn lokalen voor 

cursisten amphitheatersgewijze achter de klas 
proeflessen worden ingewijd door een bespreking 
critisch debat.

In Oostenrijk vinden we veel, dat met 't bovenstaande overeenkomt.
Daar is een vrij hevige strijd gaande tusschen de oude en de nieuwe 

opleiding; de jongere leerkrachten en vooruitstrevende politici willen

Een zeer belangwekkende maatregel heeft de Hongaarsche regeering 
getroffen inzake de na-opleiding, de Weiterbildung, van de onder
wijzers, die reeds in functie zijn.

Om bevorderd te worden moet elk onderwijzer ééns in een periode 
van 5 jaar — en dat 4 keer — een cursus volgen van 6 maanden; 
hij krijgt dus zoo’n cursus een keer tusschen zijn 19e en 24e levens
jaar, een keer tusschen 24e en 29e levensjaar, enz., tot 4 keer toe, 
zoodat hij over deze periode 20 jaar doet. Deze cursussen worden 
in de groote steden gegeven voor een deel in de vacanties. De Staat 
geeft toelagen voor reis- en verblijfkosten. In Buda-Pest is aan een 
der kweekscholen (die op het Maria Theresiaplein) verbonden het 
Institut fUr Weiterbildung der Lehrer in Buda-Pest, dat belast is 
met het geven van deze cursussen voor Weiterbildung.

Schrijver dezes had het voorrecht dit instituut te bezoeken. De 
Oberdirector Dr. Ozoray, een man van groot organisatorisch talent, 
is zeer geestdriftig voor dit werk; hij verwacht er heel veel van voor 
verheffing van het onderwijs op de volksschool.

Deze cursussen zijn theoretisch en practisch. De theoretische lessen, 
driemaal in de week van 4—7 uur worden gegeven door professoren 
van de Universiteit; tot de inrichting behooren laboratoria voor Phy- 
sica, Biologie en Psychologie. Bij dit werk wordt zooveel mogelijk 
zelfwerkzaamheid betracht; er is gelegenheid tot zelf proeven doen, 
zelfonderzoek, enz. Het- onderwijs in Psychologie wordt gegeven 
door Prof. Na; 
keuze ook in >

Verder zijn 
gegeven

Een belar 
kunde en Cic

Voor de [ 
scholen vcrb< 
in Hongar 
nieuwe id<
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ii

de laatste 
oudere

Die 
jarige 
scholer 
zijn 
leerlinge

Aan het eii 
presidium 
voor een

Na twee jaar practijk komt 
van de inspecteur 
moet de candidaat 

verder examen af in 
hij eenige proeflessen geven, 
een akte, waarop hij een

De nieuwe opleid
Een beetje Latijn en 

school brengt geen verbetering 
universitaire opleiding, 
ding begonnen door het 
kurse in Weenen. Het paeu<. 
gasse 14—16) onder leiding ' 
deze verbeterde opleiding. 
aan de bestdande wettelijkc

van schoolautoriteiten zijn voor 't behoud van het

Het lager onderwijs omvat in België het bewaarschool-onderwijs 
van 3—6 jaar, het lager onderwijs van 6—14 jaar en het voortgezet 
lager onderwijs van 12—15 jaar. Het Middelbaar onderwijs omvat 
scholen voor leerlingen van 12—18 jaar.

Voor de opleiding der bewaarschool-onderwijzeressen beslaan er 
zgn. écoles normales gardiennes. De leerlingen moeten de lagere 
school hebben doorloopen, ze zijn dus 14 jaar.

De cursus duurt 3 jaar. Hier volgt het lessenplan.

en tal 
systeem.
oudere opleiding — thans nog overal in werking — kent 5* 
kweekscholen van 14—19 jaar; in Weenen zijn 8 van 

:n — met klassen van 40 A 50 11. —, waarvan 3 rijksinrichtii 
en 5 R.K. Aan al deze scholen zijn internaten verbonden;

;en krijgen zoo noodig heelc of halve beurzen.
ind van den cursus heeft een schoolexamen plaats onder 

van den rijksinspecteur; dit examen verleent een diploma 
voorloopige aanstelling.

het tweede examen tot aflegging waar- 
verlof moet geven. Drie maanden voor het examen 

een soort dissertatie, 30 A 40 blz. inleveren over 
paedagogische stelling. AVordt deze goedgekeurd, dan legt hij 

examen af in paedagogiek en aanverwante vakken en moet 
n. Na gunstig gevolg ontvangt de candidaat 
vaste benoeming kan aanvragen.

ding gaat in de richting van de universiteit.
i wat Engclsch toevoegen aan de oude Kweek- 
.‘.Z-.ing, zoo meenen de voorstanders van de 
Ook hier is me n vast met die nieuwe oplei- 

:t geven van HochschulmUszige Lehrerbildungs- 
paedagogisches Institut der Stadt Wien (Burg- 

van Prof. Fadrus, werkt zeer intensief aan 
Ze moet zich echter voorloopig aanpassen 

te regeling.
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Godsdienst en 
Moedertaal . 
Rekenen . 
Kennis der natuur  
Opvoedkunde en practisch werken 
Geschiedenis  
Aardrijkskunde  
Hygiëne  
Muziek  
Lichamelijke opvoeding  
Teekenen  
Handenarbeid )
Nutt. handw. >  
Tuinarbeid )
Totaal

Godsdienst of Moraal 
Opvoedkunde . 
Moedertaal
Tweede taal . . .
Schrijven ....
Wiskunde ....
Handelskennis. .
Kennis der Natuur .
Landbouwkunde .
Hygiëne  
Aardr. en Gesch. 
Handenarbeid .
Teekenen
Gymn. en
Muziek .
Koorzang
Individueel werk
Nutt. handw. huish.kunde

De école normale voor onderwijzer(essen) bij het lager onderwijs 
omvat na de 14-jarige volksschool 1 jaar voorbereidende klasse en 
4 jaar kweekschoolonderwijs. Als de onderwijzers in functie treden, 
zijn ze dus 19 jaar. Het lessenplan van de kweekschool ziet er aldus uit:
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aan de High-school, de middelbare

en kan nog niet de snelle toeneming

zij vormden
1913 laat zien, dat.

Van 1910—1917 kwam er 
oorlog weer verloren ging.

Hoe hard er aan de opleiding ge 
cijfers; in 1910 waren er, behalve de 
inrichtingen met 88561 leerlingen en 
270206 leerlingen. Toch is er nog een 
leerkrachten.

De behoefte aan leerkrachten was oorzaak, dat in verschillende 
Staten van de Unie gegrepen is naar verschillende middelen, om in 
dit tekort te voorzien.

Zoo hebben verschillende Staten

Aan elke kweekschool is een tweejarige vervolgcursus verbonden, 
gesplitst in een letterkundige en een natuurkundige sectie, die opleidt 
tot onderwijzer bij het voortgezet lager onderwijs.

Aan de universiteiten te Gent en Luik zijn instituten verbonden, 
die opleiden tot doctor in opvoedkundige wetenschappen.

er wordt onderwijs 
van de lagere school; het laatste leerjaar is 

aan paedagogiek en aanverwante vakken. De 
schiedt aan leerscholen.
zijn loopbaan begint, is dus 21 jaar minstens.

;e werkt wordt, bewijzen enkele
: universiteiten, 264 opleidings-

in 1926 : 402 inrichtingen met 
belangrijk tekort aan opgeleide

Verecnigde Staten van Noord-Amerika.
Over de opleiding tot onderwijzer in de Vereenigde Staten wordt 

in het Yearbook gerapporteerd door W. C. Bagley, Ph. D. hoog- 
leeraar in Opvoedkunde aan de Columbia-Universiteit teNew-York.

Het vraagstuk is in Amerika buitengewoon samengesteld en daar
voor zijn verklaarbare oorzaken.

De onderwijzersopleiding kon 
van de bevolking bijhouden.

Tot 1911 was het aantal niet-opgeleide onderwijzers heel groot; 
verreweg de overgroote meerderheid. Een statistiek van 

, de groote steden uitgezonderd, */s was gediplomeerd, 
eenige verbetering, die echter door den

Denemarken.
■ De opleiding voor onderwijzer aan de lagere scholen geschiedt aan 

Kweekscholen; deze zijn 19 in getal, sommige van den Staat, andere 
zijn bijzondere en worden door den Staat gesubsidieerd.

Om tocgclatcn te worden tot de Kweekschool moet de candidaat 
zijn 18e jaar hebben voleindigd, 1 jaar als Kweekeling-onderwijzcr 
werkzaam zijn geweest onder leiding van een schoolhoofd en voldoen 
aan de eischen van een toelatingsexamen.

De cursus aan de kweekschool telt 3 jaren; 
gegeven in alle vakken 
in hoofdzaak gewijd 
practische oefening ges<

De onderwijzer, die :
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classes. Een 
laarvan moet

§

s

! 

ï
S

er in tal van staten State Normalschools, op dezelfde

enkel land moet het 18-jarige kind zelfstandig voor de 
ons het geval is; overtalrijk zijn dan 

menschen, als het werk niet goed 
i op beroepen, dat ze zoo alleen en

') De secretaris van het Pac< 
verzoek iets vertelde over ma > 
klagen over de tuchteloosheid 
gewezen.

school tot 18 jaar, verbonden zgn. High-school training 
2-jarige cursus na afloop van de High-school; een jaar d< 
besteed worden aan practisch werk.

De aldus opgeleiden (minimum leeftijd: 20 jaar) mogen alleen lesgeven 
in de rural schools (de plattelandsscholcn).

Andere staten hebben zgn. normal schools gesticht, waar de cursus 
theoretisch en practisch is, aansluitend bij de High-school en 2 of 3 
jaar duurt.

Verder zijn e
wijze ingericht.

Een uitgebreider leerplan hebben de teachers-colleges, ofschoon een 
scherpe lijn tusschen teachers-colleges en normal-schools niet te trek-

Tcn slotte zijn er tal van teachers-colleges verbonden aan de uni- 
versileiten, terwijl die universitciten zelf ook tot onderwijzer (meestal 
voor de High-school) opleiden. De laatste opleiding is uitsluitend 
vakopleiding.

De meerderheid van de onderwijzers zijn opgeleid óf op de State 
Normal-schools óf op de City Training-colleges.

Op deze scholen worden de vakken in vier groepen verdeeld:
1. Opvoedkunde.
2. Practisch werk.
3. Handenarbeid, tcekenen, muziek.
4. De vakken van de lagere school.
Elk dezer groepen krijgt in elke klasse % van den leertijd per weck.
Aan alle opleidingsinrichtingen zijn leerscholen verbonden en prac- 

tische bekwaamheid is de eerste eisch op de examens.

Tot zoover ons overzicht.
Wie nu de regeling bij ons vergelijkt met die in andere landen, 

moet wel tot de gevolgtrekking komen, dat er bij ons ernstige achter
stand is.

klasse optreden, zooals dat bij 
ook de gevallen, dat deze jonge i 
gaat, zich beklagen en er zich 
zonder daadwerkelijke hulp zijn *).

::dagogische Instituut te Weenen, wien ik op zijn 
opleiding, zeide mij: En dan durft men nog te 

van de Nedcrlandsche jeugd. De oorzaak is aan-
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de S.D.A.P. heeft zich voor een zoodanige opleiding uitge-
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rapporteert over 
mogelijkheid tot

hebben 
:nd hoofdakte- 

ïchiedenis en aardrijkskunde 
at wordt gesproken, maar 

van het geheel wordt gevraagd.
hoofdonderwijzers moeten veel weten, heel 

aardrijkskunde, heel veel natuurkennis 
. er ook nog paedagogiek, dat op geen 

theoretisch tot zijn recht 
nog altijd hier in Nederland vast aan het 

ide is een vak als aardrijkskunde of geschic- 
wat van weten om je examen te doen.

er voor den onderwijzer aan de Lagere School, 
van het beroep van onder- 

ssing daarvan, — dat inzicht is er nog lang niet. 
: niet, voor men een scheiding maakt in de op- 
periode van voortgezette algemeene vorming en 

van theoretische en practische vakopleiding. Zoo- 
: voorgaar 

: de

In geen enkel land krijgt men een akte van onderwijzer zonder 
voor de klasse geschiktheid en bekwaamheid tc hebben getoond ; het is 
wel erg gek, maar in ons land is dat regel zonder uitzonderingen.

In geen enkel land is' de practische vorming zoozeer in de ver
drukking als bij ons. Op de Kweekschool moet men maar zien, hoe 
men zoo tusschen het andere onderwijs door de opleiding voor het 
beroep, wat toch de hoofdzaak is, zoo'n beetje laten we zeggen: 
verzorgt.

Wij hebben geen stage, waarna het schooltoezicht: 
de practische bekwaamheid en daarmee beslist over 
vaste aanstelling; wij hebben geen na-examen, dat gericht is 
practische en theoretische paedagogischc ontwikkeling. Wij 
alleen een heel zonderling op twee gedachten hinkei 
examen, waar in het programma van geschiedenis en 
van keuze-onderwerpen van den candidaat 
daarnaast toch een overzicht

Onze onderwijzers en 
veel van geschiedenis, heel veel 
en heel veel anders en dan is er ook nog 
enkele kweekschool, noch practisch, noch 
kan komen. Wij houden i 
denkbeeld: de opvoedkunt 
denis; je moet er

Het inzicht, dat
maar óen vak is, dat is de wetenschap 
wijzer met de toepass 
En in orde komt het 
leiding; eerst een 
daarna een periode
als dit blijkens het voorgaande, bijna overal zoo is.

Wil Nederland, wat de opleiding van zijn onderwijzers betreft, 
zich weer plaatsen in de rij van de beschaafde naties, dan zullen er 
zeer ernstige maatregelen moeten genomen worden.

Een algemeen gedeelde opinie bestaat er over de nieuwe opleiding 
in ons land niet.

Door onderwijzersvereenigingen is vrij algemeen het indertijd ook 
door het Nut uitgesproken denkbeeld aanvaard: volgens welk de 
onderwijzersopleiding zou zijn een 3 of 4-jarige cursus, nadat de H.B.S. 
5-jarige cursus of het Gymnasium was afgeloopen. Een volledige 
scheiding dus tusschen de algemeene ontwikkeling en 
leiding.

Ook < 
sproken.
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Lijnen en Stroomingen 
in de Amerikaansche Opvoeding 

door Dr. ARIE QUERIDO.

TA AT Amerika sinds eenigen tijd een jeugdcrisis beleeft, veel sterker 
en ernstiger in haar gevolgen dan waar ook, hieraan bestaat geen 

twijfel. Wanneer men zou trachten, hiervan de oorzaken aan te geven, 
staat men voor een zeer moeilijke taak, en het is ook de vraag, of 
het wel veel nut heeft, de tegenstrijdige meeningen der Amerikaansche 
schrijvers, al of niet gemengd met datgene, wat men door eigen aan
schouwing heeft meenen waar te nemen, weer te geven. Het spreekt 
van zelf, dat men elkaar de schuld geeft, en interpretatie van psycho
logische verschijnselen in economische termen is een gevaarlijk en 
onzeker werk. Of het de oorlog is, zooals de pacifisten zeggen, de 
kleine gezinnen, volgens de meening van de anti-geboortebeperkers, 
de prohibitie, zooals de „natten" willen, onze „zenuwachtige tijd", wat 
dat ook zijn mag, het heeft weinig nut, dergelijke generalisaties weer 
te geven, die niet meer zijn dan persoonlijke meeningen, berustend op 
anecdotische waarneming en op overtuigingen, langs inductieven weg 
verkregen. Wij moeten ons voorloopig tot de feiten en de cijfers bepalen; 
ik zal hier een aantal getallen noemen, verkregen van het Bureau of 
the Census te Washington, die aantoonen, dat in toenemende mate 
een gebrek aan aanpassing is waar te nemen van het individu aan 
zijn omgeving. Deze toename bestaat over de geheele wereld, maar 
nergens sterker dan in Amerika. Ik geef verschillende verschijnselen van 
deze gebrekkige aanpassing door elkaar, juist om te laten zien, dat 
zij analoog zijn.

In 1928 gaven op 100.000 kinderen, die de lagere school bezochten.

In de Kwcekschoolbonden meent men, dat de oplossing moet wor
den gevonden door invoering van de opleidingsparagraaf uit de wet 1920.

Welke oplossing thans voor ons land dc beste is, is een vraag 
welker beantwoording buiten het kader van dit artikel valt.

In elk geval zal een nieuwe opleiding moeten brengen: <i. geheele 
of gedeeltelijke scheiding van algemeene vorming en beroepsopleiding 
en b. een intrede in de school op ouderen leeftijd dan 18 jaar en 
c. een toekennen van de onderwijsbevoegdheid na gebleken practische 
geschiktheid.

Gelijk men gezien heeft, zijn deze drie eischen in tal van buiten- 
landsche regelingen vervuld.
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en aanleg zoeken; deze nemen niet 
toe, dan de groei der bevolking doet verwachten, maar bij de 
van bovengenoemde patiënten blijkt, dat hoofdzakclijk uitwen- 

'heden, hetzij in gezin of wijder sociaal milieu gegeven, 
igen bepalen; of een individu dan onder die omstandig- 
:hotisch dan wel crimineel zal worden — ten slotte een 
I van weinig belang — is dan weer hoofdzakelijk een 

innerlijken structuur.

12.500 speciale moeilijkheden, die niet binnen het schoolverband konden 
worden opgelost; 400 gevallen waren ernstig genoeg voor den politie
rechter, 1200 voor den psychiater, 4000 waren niet in staat, het onderwijs 
te volgen. Van deze 4000 kinderen hadden 90 pCt. hun afwijkingen 
te wijten aan andere factoren dan erfelijkheid of organische zenuw
ziekten. Een derde der kinderen van immigranten-arbeiders in een 
groote stad zijn crimineel; hiervan is weer een derde duidelijk geestelijk 
abnormaal; 10 pCt. der families, die op de een of andere manier maat- 
schappelijken steun krijgen, hebben geestelijk abnormalen. Het aantal 
zelfmoorden nam in 50 jaar toe van 4.9 tot 19.7 per 100.000; het 
aantal echtscheidingen van 26 tot 68.

In één generatie zal volgens de waarschijnlijkheidsrekening 10 pCt. 
der totale bevolking of ruim 10 millioen individuen zoodanig geeste
lijk abnormaal worden, dat zij hulp van buiten behoeven. De gewone 
ziekenhuizen zijn gemiddeld tot G7 pCt. hunner capaciteit bezet, de 
krankzinnigengestichten tot 130 pCt. Voor iederen tuberculose-lijder 
worden zeven geestelijk abnormalen verpleegd. Volgens Pollock en 
Malzberg zullen in één generatie per honderd inwoners vier in een 
gesticht voor geesteszieken komen.

Men bedenke echter, dat dit slechts een zijde van deze quaestie 
is. Deze getallen betreffen gebrekkige aanpassing, als geestelijke abnor
maliteit herkend en als zoodanig behandeld. Maar het aantal in ge
vangenissen gedetineerden nam in vier jaar toe van 66.6 tot 84.1 per 
100000, de gevangenissen zijn tot 230 pCt. van hun capaciteit bezet, 
en — volgens de onderzoekingen van Glueck en anderen zijn 67 pCt. 
der gedetineerden geestelijk abnormaal; bovendien is het land over
stroomd met onmaatschappelijken, landloopers, zwervers, vagebonden, 
voor wie nergens.

En nu is deze geweldige toename 
aanpassing niet te wijten aan de z. 
phrenie, melancholie, manie, etc.), de zi 
in de eerste plaats in erfelijkheid 

studie van bov< 
dige omstandig! 
de afwijking 
heden psycl 
onderscheid 
quaestie van

Door de groote snelheid waarmede deze symptomen toenemen en 
door hun groote gecompliceerdheid is de maatschappij niet in staat 
om meer dan een tiende deel op juiste wijze te behandelen. Het is
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samenleving, dat een typhus- of pokken- 
icquate wijze bestreden kan worden, maar 
achterstand van dertig jaar bestaat in de
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epidemie op snelle en adat 
dat er in New York een . 
behandeling der geesteszieken.

Om eens op monstcrachtige wijze te generaliseeren, zou men kunnen 
zeggen, dat Amerika sinds een tiental jaren verkeert in de positie van 
een vader, die, in het aangenaam besef dat hij .moeite noch kosten" 
heeft gespaard voor de opvoeding van zijn kinderen, die kinderen steeds 
hemelhoog geprezen heeft, om dan, op een goeden dag thuis komend, 
te vinden, dat zij de ruiten hebben stuk geslagen, den tuin vernield, 
en bezig zijn de boel in brand te steken. Een dergelijk vader zal zich 
eens aan overpeinzingen overgeven, betreffende de juistheid van zijn 
opvoeding; en wanneer hij, als Uncle Sam, beschikt over ongelimiteerden 
onderzoekingslust, groote hulpmiddelen, energie, de ernst en de over
tuiging dat er een oplossing te vinden moet zijn, en bovendien over 
50 millioen individuen van opvoedbaren leeftijd, dan zijn er interes
sante en belangrijke dingen te verwachten.

Op het Congres voor Geestelijke Hygiëne, van 5 tot 10 Mei te 
Washington gehouden, was de opvoeding in ruimeren zin een van de 
voornaamste punten van bespreking, en het ligt geheel in de lijn van 
het voorafgaande, dat het andere groote onderwerp de verpleging en 
behandeling van geesteszieken was.

Wat betreft de opvoeding was dit congres als een wapenschouw, 
waarop zij, die zich in het bijzonder met deze onderwerpen bezig houden, 
de middelen en methoden bespraken, die zij persoonlijk gebruiken.

Hoezeer deze methoden ook onderling mogen verschillen, zij hebben 
allen dit gemeen, dat zij preventief willen zijn. Dit is onder de ge
geven omstandigheden volkomen logisch. Wanneer de statistiek leert, 
dat er nu een millioen kinderen op de lagere en middelbare school 
zijn, die in een bepaalde periode van hun leven in een gesticht zullen 
komen, en nog zoo heel veel meer, die door hun psychische moeilijk
heden de maatschappij zullen belasten, dan moet het pogen er op ge
richt zijn, dien stroom te stuiten, dan moet de opvoeding leiden tot 
betere adaptatie.

Preventief dus. De oorzaken der afwijkingen opsporen, die oor
zaken bloot leggen en bestrijden. Evenzeer als een lichamelijke ziekte 
niet rationeel bestreden kan worden wanneer wij den verwekker niet 
kennen, evenmin kan dit met een psychische afwijking.

Doch het zoeken naar en het vinden van deze oorzaken leidt recht
streeks naar de groote moeilijkheden, die' deze problemen aankleven. 
Want het blijkt dat deze o<orzaken in het algemeen niet zijn gelegen 
in het kind zelf, maar in de opvoeders.
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Het is in betrekking tot de opvoeding een der belangrijkste vondsten 
der psychoanalyse geweest, dat de mensch een z.g. „herhalingsdwang” 
in zich heeft, die hem er toe brengt, bepaalde situaties in zijn leven 
telkens weer te herhalen, omdat hij er aanvankelijk niet in geslaagd 
was, deze situaties op bevredigende wijze op te lossen. Een bepaalde 
situatie, ten opzichte van den vader b.v. wordt herhaald tegenover 
den onderwijzer eerst, later tegenover een ouderen vriend, een chef, 
enz. Zoo zullen ouders er toe komen te trachten, situaties van hun 
eigen jeugd af te reageeren op hun kinderen.

opvoeding is in die gevallen slechts schijnbaar; in 
:rkclijkheid wordt compensatie gezocht voor eigen conflicten, die

■ dost bleven; het kind is slachtoffer. (Vergel. Frcud, Jenseits 
^ustsprinzips; Bernfeld, Sysyphos, oder die Grenzen der Erzie- 
i. De tweede groep der stoornissen, voortkomend uit den onbe- 

wusten inhoud der ouders, vindt haar oorzaak in de verhouding tot 
de wederhelft. Het kind verpersoonlijkt dc(n) ander tot op z 
en onder bepaalde omstamstandigheden. „Mijn jongen”, 
zijn examen komt; „Jouw jongen”, als hij liegt. Gevoelens 
ander, in het dagelijksch leven onderdrukt, kunnen op het kind worden 
afgeregeerd: zoowel gevoelens van liefde als van haat.

Op deze wijze „infecteeren" dus de ouders hun kinderen met hun 
eigen conflicten; het is zeer wel mogelijk, uit bepaalde typen van af
wijkingen bij kinderen, de diagnose van de ouders te maken. Wij hebben 
hier te doen met een wijze van besmetting, die 
rijker is en vérstrekkender in haar 
tuberculose of syphilis van ouders <

Het is merkwaardig, dat blijkens 
de Amerikanen zeer wel van deze feiten doordrc 
omdat in Europa een dergelijke erkenning nc 
is, hoewel de psychoanalyse, waaraan deze < 
langer in Europa wordt beoefend. Maar, voor zoover 
nagaan, is de houding tegenover de psychoan: 
schc psychologen anders. In Europa nemen de psychoanalytici scherp 
stelling tegenover andere scholen, een houding, die wederkeerig is; 
ook in Amerika is een groep van „orthodoxe analytici”, die zich 
scheidt van de anderen, maar het lijkt mij, dat andere richtingen veel 
van de psychoanalyse hebben overgenomen, termen gebruiken en be
grippen aanvaarden, die zuiver analytisch zijn, met een vrijheid, zoo- 
als wij in Europa nooit zien.

■Waarschijnlijk is hel hieraan toe te schrijven, dat eigenlijk alle 
Amerikaansche inleiders oniniddcllijk tot de ouders terug gingen ter 
verklaring van de moeilijkheden der kinderen en de „opvoeding der
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ouders" een der beste waarborgen voor een goede opvoeding der 
kinderen werd genoemd.

Dit is een buitengewoon belangrijk ding; hierdoor wordt de oude, 
statische zienswijze verlaten; door deze opvatting verliezen de aan
geboren eigenschappen hun belang tegenover den invloed van het 
milieu; ten slotte leidt het er toe, dat het individu niet met;r wordt 
beschouwd als een mozaik van eigenschappen, die naar behoeven 
kunnen worden onderdrukt of ontwikkeld, maar de psychologische 
grondslag wordt dynamisch, de mensch is een samenstel van krachten, 
door uitwendige invoeden geïnduceerd en gericht.

„De opvoeding der kinderen moet bij de ouders beginnen." Dit was 
het refrein der meeste voordrachten, zooais dat ook .te vinden is in 
de moderne Amerikaansche geschriften over opvoeding ').

Natuurlijk is de meening, omtrent de wijze, waarop zij die opvoeding 
wenschen, en de grenzen, waartoe zij willen gaan 
woordigers der verschillende richtingen geheel andt

Aan den eenen kant staan de „behaviourists", leerlingen 
Dougall, de vertegenwoordiger van de „ps; 
individu wordt geboren met de volgende £ 
aantal strevingen van rhythmischen aard, nl. honger, dorst, het 
langen om stoften uit te scheiden, verlangen 
en naar sexueele bevrediging. Ten tweede met het vermogen tot een 
positieven of negatieven gevoelstoon (lust of onlust); ten derdc met 
een neiging tot zelfbehoud. Uit het samenstel van deze krachten op elk 
gegeven oogenblik volgt zijn „houding": afwijzend of aanvaardend 
tegenover wat hem door de buitenwereld geboden wordt. Dit samen
stel van krachten is echter niet het gevolg van den inwendigen toestand 
van het individu, maar wordt aanvankelijk geheel door de buiten
wereld bepaald: het is niet, dat wij droef zijn en daarom huilen, maar 
onder invoed van den prikkelingstoestand onzer traanklieren voelen wij 
ons droef; wij eten niets iets, omdat wij het lekker vinden, maar wij 
vinden het lekker omdat wij het eten. Later worden dan de associaties 
van het „lekkervinden" weer opgewekt bij de voorstelling van de 
spijs, en wij verlangen er naar. Het is duidelijk, dat, wanneer men 
er eenmaal kan toe komen om de werking van de psyche niet anders 
te zien dan als een combinatie van onveranderlijk afloopende reflexen, 
door uitwendige prikkels in werking gezet, de taak der opvoeding, in



315

■

I
op een gegeven oogenblik niet in har- 

clijke en sociale) organisatie van het kind, 
jd kunnen worden en onderdrukt worden; 
:ut kan zijn oorzaak vinden in een abnor- 

let kind door foutieven aanleg, maar dit is

f

ƒ

j de 
de

rol. Op 
het kind

J
bevinden en 

wijderen zin), <

eenvoudig moet zijn. Emotioneelc ontladingen b.v. 
door nooit een emotioncele ontlading tot 

bevrediging. Als het kind huilt, omdat 
weer stil 

i een speld 
i den god

ontwikkeling der < 
de opvoeding aan 
juist met dat;
groeiende is.

De methoden, volgens welke deze kennis verkregen wordt, kuni 
geheel verschillend zijn, en kunnen berusten op het experiment, op 
individueelc waarneming, op de statistiek, enz. Ook hier speelt 
opvoeding der ouders, hoofdzakelijk bestaande uit voorlichting l 
treffende de geestelijke ontwikkeling der kinderen, een groote 
deze wijze hoopt men een goede adaptatie te verkrijgen van 
aan de buitenwereld, beginnende met een juiste verhouding 
tuigontwikkeling tot motorische uitingen (met het spel als voornaamste 
hulpmiddel) en eindigende met een juiste beroepskeus.

De aanpassingen, die van het kind in den loop van zijn ontwikkeling 
geëischt worden, en die de opvoeding moet bewerkstelligen en tot een 
goed eind brengen, zullen des te beter slagen naarmate er meer reke
ning wordt gehouden met de natuurlijke ontwikkeling der vermogens 
van het kind. Het kennen van de ontwikkeling dezer vermogens in 
het algemeen en van elk kind in het bijzonder is voor deze groep van 
opvoeders de fundamenteel? taak.

De derde groep wordt gevormd door de psycho-analytici. Zij be
schouwen het strevingsleven als de drijvende kracht van het mensche- 
lijke gedrag, en in de eerste plaats is de kennis noodzakelijk van de 
ontwikkeling van de strevingen bij het kind. Stoornissen kunnen ont
staan wanneer de strevingen op een gegeven 
monie zijn met de (lichamelijke en sociale) organisatie 
waardoor zij niet bevredigd kunnen worden 
dat de disharmonie optreedt 
male ontwikkeling van h<

theorie althans, zeer
kunnen voorkomen worden, 
een eind te brengen door een 
het hongerig is, mag het niet gevoed worden voordat het ' 
is. Wat men moet doen, wanneer het kind huilt omdat hem 
prikt, staat er niet bij. De taak der ouders is dan als van 
in de machine; onbewogen, nooit falend, scheppen zij reflexbanen, 
wekken zij „houdingen” en regelen zij emoties.

Een middenpositie neemt een groote groep van opvoedkundigen in, 
waaronder zich de expcrimcntecl-psychologen bevinden en vertegen
woordigers van de Montessori-gcdachte (in wijderen zin), en bij wie 
men, in moderne versie, de opvattingen van Jean Jacqucs Rousscau 
terug vindt. Hun streven is, zoo nauwkeurig mogclijk de natuurlijke 

capaciteiten van het kind te leeren kennen, opdat 
n deze ontwikkeling zal kunnen aansluiten en zich 

(gene kan bezig houden, wat op een bepaald oogenblik
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Voorloopig verslag van de Nuts-Commissie voor bestudeering 
onderwijs, uit gebracht op de 144ste Algemeene Vergadering 

van de Mij- tot Nut van ’t Algemeen 
door M. J. F. EHRBECKER.

niet de regel; gewoonlijk komt het, omdat op een uiting van een 
normale streving op abnormale wijze door de omgeving wordt gere
ageerd. Om dit te voorkomen moeten de opvoeders dus niet vreemd 
staan tegenover de kinderlijke strevingen en haar ontwikkeling; d.w.z. 
zij moeten zich van hun eigen ontwikkeling bewust zijn, of althans, 
moeten die ontwikkeling op normale wijze, zonder onderdrukking, 
hebben doorgemaakt.

Voor een goede opvoeding zijn conflict-vrije ouders noodig.
In de praktijk zal deze wensch echter dikwijls onvervuld moeten 

blijven. De directeur van de New-Yorksche „Child Guidance Clinic", 
die deze problemen besprak, stelde wel is waar den eisch dat ten 
slotte „parents must face themselvcs as well as their childcrn", maar 
ziet ook zeer wel de nadeelen en gevaren in, en ik geloof niet, dat 
voorloopig een bevredigende oplossing te bereiken is. Tot deze.— zoo 
ooit — gevonden wordt, moeten ook de analytici zich met een „op
portunistische” opvoedingswijze tevreden stellen, waarbij de aanpas
sing van strevingen aan uitwendige omstandigheden hoofdzakelijk in 
deze laatsten moeten worden gezocht.

gepoogd, eenige der grondgedachten en leidende 
i, die moderne Amerikaanschc opvoeders volgen, 

omstandigheden — omstandigheden, die met onze 
ingen niet vergeleken kunnen worden — zijn zij er toe gekomen 

praktijk en op groote schaal toe te passen, wat elders nog 
:el verder dan de studeerkamer is. Ook bij hen zijn het nog 

experimenten, al zij het dan op een grootscher plan. Het is voor ons 
van het meeste belang, van deze experimenten kennis te dragen en er 
de uitkomsten van te volgen.

Juni 1930.

' | ’oen Minister Waszink in 1927 de Staatscommissie voor het Aan- 
vullend Onderwijs van de Rijpere Jeugd installeerde, zeide Z.Exc. 

o.a. dit: „Van de vele duizenden, die jaarlijks na volbrachten leer
plicht, de lagere school verlaten, genieten enkele honderden slechts

In dit opstel heb ik ' 
beginselen weer te geven. 

Onder den druk der 
verhoudii

niet ve<
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En inderdaad, het vraagstuk van het onderwijs 
vrije, 14—18-jarige jeugd, die in loondienst gel 
reeds in eigen onderhoud voorziet, is zeer belang 
te verdedigen zijn, dat belangrijker nog dan óe 
bestaande' L.O. en van het M.O. is: de organisatie 
treffend V.O.

Voor een commissie, daartoe in het leven geroepen, 
gewoon verleidelijk haar taak ruim op te vatten 
gebonden te achten aan de bestaande toestanden, aan linanciëele en 
andere mogelijkheden. De Nuts-commissie voor het V.O., die U op 
de vorige jaarvergadering rapport uitbracht bij monde van den heer 
Bigot, zette dan ook richtlijnen uit, zeker voldoende voor eenige tien
tallen van jaren: de commissie achtte een verplicht vervolgonderwijs 
noodig voor 14—16-jarigen gedurende minstens 150 daguren ’sjaars, 
en voor 16—18-jarigen evenveel onderwijs in de avonduren. Deze 
conclusie wijst m.i. in de juiste richting, er moet komen leerplicht 
voor het V.O.

De Staatscommissie voor het Aanvullende Onderwijs aan de Rijpere 
Jeugd was aan handen en voeten gebonden door de bepaling, dat 
hare voorstellen zoodanig moeten zijn, dat de regcering er niet door 
in meerdere kosten zou vervallen. De overheid vroe 
uit het gebouw van het Nederlandsche onderwijs 
kast weg te breken en er een nieuwe, bruikbare 
te stellen, zonder dat dit een cent mocht kosten.

Ondertusschen, d.e.h., is mij nu verzocht, U voorloopig verslag te 
doen van de werkzaamheden der „Nuts-commissie voor het V.O. ten 
plattelande" en deze commissie heeft tot taak aan te geven, hoe dit 
onderwijs het best is te organisecren, onder de gegeven omstandig
heden, waarvan ik U slechts noem de geringe kans op overheids
subsidie en de weinig gunstige economische toestanden; ik moet mij 
dus wel met beide mijn beenen op den vasten grond houden; ik be
loof U, daarnaar te streven en zal mij bij mijn betoog houden aan 
de toelichting van een achttal mcdedeelingen, voor een de< 
waarvan de eerste luidt:

over te gaan naar scholen voor volledig dagonderwijs, 
vraagstuk van de technische opleiding, de verstande- 

en de zedelijke vorming der overigen — de grootc 
jeugdigen leeftijd reeds met de vaak harde pra 

aanraking komt — kan noch mag de Overheid oi
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i de 14—18-jarigen), jongens zoowel als meisjes 
zal coëducatic bij dit onderwijs niet gewenscht

Hier wordt dus het probleem gesteld: 75 °/0 van 
is verstoken van volledig onderwijs. Een deel van hen (11 °/0 van 
totaal) ontvangt in avondscholen onderwijs, blijven dus over 64 °/0, 
die na de lagere school verstoken blijven van alle onderwijs.

Na al het voorafgaande behoef ik de belangrijkheid van het pro
bleem niet te belichten. Ik noemde in Volksontwikkeling (Oct. 1928, 
Leerplicht voor de niet-leerplichtigen), deze 64 °/0 de „misdeelden"; 
daar neem ik nog steeds geen letter van terug. Hun aantal is groot: 
in 1925 waren er plm. 600.000 op een bevolking van ruim 7 millioen, 
dus 8^ in een gemeente van 10.000 inw. zijn er dus plm. 850.

Wij allen, zooals wij hier zitten, zullen wel ons best doen, onze 
eigen kinderen meer dan L.O. te doen genieten, laten wij dan als 
bestuurders van nuts-departementen overwegen, of wij voor de 64 % 
„misdeelden" in onze woonplaats iets kunnen doen.

Aan het slot van de^eerste stelling komt — misschien wat voor
barig — een stukje paedagiek om den hoek gluren: „om meer dan een 

• reden zal coëducatie bij dit onderwijs niet gewenscht zijn".
1 Ook besliste voorstanders van coëducatie zullen toegeven, 

meenschappelijke opvoeding van jongens en meisjes in de pub 
jaren den opvoeders groote verantwoordelijkheid oplegt; allet 
zuivere sfeer en onder leiding van geschikte, doelbewuste opv< 
zal coëducatie in die jaren haar zegenenden invloed kunnen he 
waar verkeerde voorbeelden zich aan de jongeren opdringen 
sfeer niet deugt door ’t domineeren van een paar verkeerde c 
daar waar het toezicht slap is, daar heeft coëducatie van 14—18 jarigei 
groote gevaren; en waar bij het V.O. vogels van geheel diverse pluima*"* 
staande onder zeer verschillende, vaak zeer slechte invloeden, gcuu 
rende slechts enkele uren per week zullen samenkomen, lijkt ons coë
ducatie voor he( V.O. niet aan te bevelen.

Naast paedagogische zijn er 
meisje krijgt na het 10e, 12e jaar geh 

. jongen, en steeds méér gaat het geestelijk 
zoodat men bij gecombineerd onderwijs 
moeten kiezen uit leerstof, die óf voor 
sekse geschikt zou zijn.

Voor het V.O. bevelen wij dus gesplitst onderwijs aan; het gezin 
en de goed geleide jeugdorganisatie zijn de terreinen waar de seksen 
elkaar moeten leeren kennen, waar gemeenschappelijk ondcrwijsbclang 
is ook de school, maar niet de straat, niet het bedrijf en ook o.i. ook 
niet de school voor V.O.
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2. Het V.O. zal voorloopig moeten worden gegeven buiten den werktijd, 
meestal in de avonduren, door leerkrachten, die overdag bij hel onderwijs 
of in een andere functie hun hoofdbestaan vinden.

Komende tot punt 2 moet ik beginnen met U erop te wijzen, dat 
de overgang van de school naar de werkplaats of naar den landbouw 
voor de 14-jarige jeugd een zeer groote overgang is; 26 uur in school 
leeren, nog onderbroken door speelkwartieren is kinderenwerk, ver
geleken bij 48 uur voor je broodje werken net als een groote kerel. 
Herhaaldelijk heb ik dan ook inzinkingen in ’t uiterlijk en in 't wezen 
van jongens, die pas het fabrieksleven waren ingegaan, kunnen con- 
statecren; en niet ’t minste dAArom durf ik te vragen om verplicht 
V.O. onder werktijd, in mindering dus op de 48 werkuren; de avond
uren blijven dan voor vakonderwijs, gymnastiek- of muziekvereeniging, 
voor de jeugdorganisatie in het algemeen. Maar ik zou mij houden 
op den bodem van de werkelijkheid, en deze is: het V.O. zal voorloopig 
moeten worden gegeven buiten den werktijd, meestal in de avonduren.

Deze omstandigheid zal zonder twijfel het nuttig effect van het 
V.O. verminderen; 14~18-jarigen hebben minstens 9 uren slaap 
noodig en moeten dus ’s avonds om 9 uur naar bed gaan, willen zij 
’s morgens 6 uur frisch kunnen opstaan; met de keuze van onze 
lesuren moeten we daarmede vooral rekening houden; als het even 
kan, moeten de lessen nooit na 8 uur eindigen; op ’t platteland zal 

daartegen (althans ’s winters) zeker geen bezwaar maken en 
soms zelfs wel overdag kunnen worden gegeven; dat 

root voordeel. Of desnoods, 's morgens vroeg van 7—-8*/a 
labrieksjongens bij Stork krijgen voor een deel les van 

7—9, voor een deel van 10—12 of later op den dag; maar de vroege 
ochtenduren zijn de allerbeste. Vroeger kregen de hoogste klassen 
’s avonds van 7 ■—9 les, maar daaraan heb ik vele onaangename her
inneringen : een jongen, die 8 uur in de fabriek heeft gewerkt, heeft 
’s avonds niet meer de opgewektheid om nog 2 lmr flinke: mondelinge 
lessen te volgen; slechts bij uitzondering mag dat worden verwacht.

Zoolang het V.O. moet worden gegeven buiten, dus meestal na 
den werktijd, is dit een geweldige handicap, waarmede terdege rekening 
moet worden gehouden.

De tweede stelling wijst er verder op, dat het V.O. voorloopig 
zal moeten worden gegeven door leerkrachten, „die overdag bij het on
derwijs hun bestaan vinden”. Ook dit is geen ideaal-tocstand, ook 
daar schuilt een groot gevaar, want onderwijs aan de rijpere jeugd 
stelt geheel andere eischen aan lestoon en leerstof dan lager onder
wijs, ook zelfs dan het u.l.o.

Dagclijksche omgang met jonge kinderen geeft aan den onderwijzer
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een bepaald cachet; hij is gewend, dat wat hij zegt zonder meer wordt 
aanvaard, hij eischt absolute en oogenblikkelijke gehoorzaamheid. Dat 
past geheel bij den lageren schoolleeftijd, maar dat sluit niet aan bij 
de psyche van den puberteitslcerling; en mag deze op de u.l.o. of op 
de m.o. zich nog min of meer laten „beschoolmecstcren" — als ik het 
zoo cens zeggen mag zoodra hij in het volle leven staat en al in 
loondienst is, raakt hij ontwend aan den schoolschcn toon en verzet 
hij zich tegen veel, dat een schooljongen doodleuk zou aanvaarden.

Voor de Staatscommissie voor het Onderwijs aan de Rijpere Jeugd 
als „deskundige” gehoord drukte ik mij aldus uit: „De leerkrachten 
moeten zijn menschcn met veel routine, echter met voldoende frisch- 
heid, om zich een minder schoolschen leertoon eigen te maken, andere 
leerstof te verzamelen, meer aanpassend bij de behoeften en de ge
aardheid van de rijpere jeugd. Een mij bekend schoolgaand meisje 
onderscheidt de onderwijzers in „stijve meneertjes” en „niet-stijve 
meneertjes”, al haar onderwijzers behooren volgens haar tot de eerste 
soort, behalve een, die zich ook inderdaad door een zekere soepelheid 
in zijn persoon van zijn collega’s gunstig onderscheidt. Al die „stijve 
meneertjes” nu zijn niet geschikt voor den omgang met grootere jongens, 
voor wie een losse toon noodig is. Men moet betrekkelijk jonge menschcn 
hebben, die beschikken over een lager-schoolroutine, die hen evenwel 
niet mag hebben verstokt in leerstof en leertoon.”

De leerkracht bij het V.O. zal zich dan ook moeten kunnen los
maken van vele gewoonten, die hij zich misschien in den loop der jaren 
in den omgang met kinderen eigen maakte, hij moet veel van den 
modernen jeugdleider in zich hebben, wil hij erin slagen op zijn lessen 
een sfeer te scheppen, die voor vruchtdragend onderwijs aan leer- 
plichtvrije, reeds loontrekkende jongemenschen noodig is.

En dan — doordat „de leerkrachten overdag bij het onderwijs hun 
hoofdbestaan vinden,” dreigt het gevaar, dat het V.O. als „bijwerk” 
wordt beschouwd, als werk van secundair belang. Ik zeg dit niet om 
bij voorbaat een blaam te werpen op de collega’s, die dit nieuwe V.O. 
zullen geven, maar ik weet uit ervaring, dat de doorsnee-mensch zijn 
hoofdwerk uit den aard der zaak met de grootste toewijding verricht, 
omdat daarin de hoofdfactor van zijn bestaan is gelegen. En V.O. 
mag niet als 'n „bijwerkje” worden opgevat, want dit onderwijs aan 
oudere, de school-ontwende leerlingen eischt den heelen mensch, eischt 
voor betrekkelijk weinig uren een groot deel van- zijn energie voor 
de voorbereiding van zijn lessen, voor de frischheid in zijn lestoon.

Verder laat onze 2e stelling de mogelijkelijkeid open, dat ook per
sonen, die in een andere functie dan het onderwijs hun hoofdbestaan 
vinden, aan de vervolg-cursussen les geven.
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De onderwijzersstand is door de wettelijk vereischte bevoegdheden, 
waarvoor een zeer bizondere opleiding noodig is, een gesloten kaste 
geworden, die bijna alleen openstaat voor 18 i 20-jarigen speciaal 

. opgeleide menschen; ouderen — hoe knap en geschikt ook — wordt 
de toegang tot het onderwijs zeer moeilijk gemaak. Dit is een na
deel, want buiten de school ontpoppen vele „leeken" zich, eenmaal 
vader of moeder geworden, als uitstekende opvoeders, blijken vele 
niet-onderwijsmenschen uitstekende jeugdleiders. Niet, dat wij te kort 
schieten in waardeering voor de routine en voor het inzicht van er
varen schoolmeesters, wij wenschen slechts de mogelijkheid open te 
laten, dat het V.O. profiteert van 
die in hun persoon en in hun vakbekwaamheid veel 
voor de rijpere jeugd. Vooral ter aanvulling van 
vaste onderwijzers verwachten wij veel van hen:

de burgemeester of de gemeente-secretaris van Uw dorp 
wil waarschijnlijk wel voor de oudste jongens een paar avonden 
over belastingen of over de aanstaande volkstelling;

de architect of bouwkundige ter plaatse is misschien bereid, 
paar uur te spreken over de eischen van goeden woningbouw;

de vrouw van den dokter, die vroeger verpleegster was, wil wel
licht aan de meisjes een serie lessen geven over ziekenverpleging en 
anderen inwijden in de eerste hulp bij ongelukken;

een radio-deskundige, misschien de electricien ter plaatse, kan zeer 
geschikt zijn, om met de hoogste klas een ontvangtoestel te bouwen.

Tot dit alles moet de mogelijkheid worden vrijgelaten, en daarbij 
zou ik den onderwijzer niet willen uitschakelen; zijn tegenwoordigheid, 
ook op de lessen van die tijdelijke-lcsgevers, zal nuttig zijn; hij is de 
organisator, hij is de gastheer. En bij een beetje uitgebreiden cursus 
voor V.O. acht ik het heel niet onmogelijk, dat het gewenscht blijkt, 
b.v. een techniker aan den cursus te verbinden voor natuurkunde- 
en techniêken-onderwijs met wat practische handenarbeid.

De organisatie van dit nieuwe, dit herboren, dit bezielde V.O. moet 
niet zijn een stijve, een ambtelijke; soepelheid zij het kenmerk, in alles, 
tegenover de leerlingen, ten opzichte van de leerstof, ook ten opzichte 
van de keuze der leerkrachten.
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Elk onderwijsvak 
schiedenis pleegt te beginnen 50 j. v. 
men zich in ons land vestigden" en 
het aardrijkskundc-onderwijs begint bij het klasselokaal 
Nederland en Europa na 
bij het onderwijs steeds 
schijn 
had om 
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Bij het V. 
eenenmale moeten laten 
aantal, dat ook maar > 
worden verspild; neen, van 
den behandeld, waarvoor men 
die waarde hebben (of later zullen kunnen hebben) v<

Hiermede is de eerste helft van de derde stelling
Maar niet alleen het streven naar volledigheid zal men bij het V.O. 

moeten laten varen, er is nog een typeerende noodzaak voor het part- 
time-onderwijs. leder die toegewijd onderwijs geeft, stelt zich tot taak 
zijn leerlingen een zekere hoeveelheid parate kennis bij te brengen, 
al weet hij dan ook wel, dat de vormende waarde van zijn onderwijs 
er ook is zonder dit concrete resultaat. En juist ter wille van die 
parate kennis (het uit het hoofd leeren van dc eigenschappen v. planten- 
families, het vastleggen v. jaartallen, reeksen vulkanen en dgl. voor 
de levenspractijk meestal waardeloozen hersenballast) wordt veel les
tijd besteed aan overhooren van lessen en aan repeteeren, vooral als 
de schooltijd wordt afgesloten door een examen.

Bij het V.O. moet „men" geen „parate kennis" eischcn; en als ik 
zeg „men", dan bedoel ik daarmede de leerkrachten èn dc autoriteiten. 
Want meermalen is den onderwijzers verweten, dat hun herhalings- en 
hun vervolgonderwijs te schoolsch was, maar de inspecteurs, die zoo
veel uren herhaling van het in de lagere school geleerde eischtcn, die 
nagingen of de gewone breuken er nog wel inzaten en of de d- en dt- 
geschicdenis niet was veronachtzaamd, dwongen door hun inspectie 
tot een teruggrijpen naar voor leerplichtvrijen ongeschikte leerstof.

Daarmede moet bij het nieuwe V.O. absoluut worden gebroken : 
parate kennis wordt zeer sterk bijzaak, de vormende waarde treedt 
op den voorgrond. Onze Commissie-Voorzitter, de heer Bigot, drukte 
dit vorig jaar voor U aldus uit: „dit onderwijs heeft als ideaal de

en belangstelling te wekken. Ook dc me
nt rekening moeten houden met dc beperktheid van tijd, 
vormt een afgerond geheel: de vaderlandsche ge- 
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kans ziet belangstelling te wekken



■

niet kun-

i
323 J

h
F

menschen, wier denken logisch, wier 
wier willen goed is.
in de 3de stelling aldus uit: „doel moet niet in 

bij te brengen; belangrijker is, 
belangstelling te wekken".

>edoelen daarmede dit: wanneer 
meer leert, raakt hij niet alleen alle 

parate kennis kwijt, houdt hoogstens als onvergankelijk bezit het 
vermogen om te schrijven, technisch te lezen en

Doordat het V.O. over slechts weinig tijd beschikt, zal men 
nen streven naar volledigheid, zal men niet mogen cischcn veel parate 
kennis, maar zal de vormende invloed dus hoofdzaak zijn. De beperkt
heid van lestijd heeft ten slotte ook dit gevolg, dat men méér dan bij het 
L.O., maar ook misschien nog meer dan bij het U.L.O. en M.O., 
waar men ook thuis kan laten werken, moet woekeren met den tijd, 
moet zoeken naar de meest-economische werkmethoden.

Waar men bij het L.O. eene invuloefening uit een boekje zou laten 
overschrijven, moet men bij het V.O. een blaadje, met dergelijke 
oefeningen bij de hand hebben, en op die blaadjes zelve de letters 
laten invullen; men verwerkt dan veel meer leerstof. Na een les over 
Engeland en zijn koloniën moet wel tijd zijn voor een praatje over 
't behandelde, (hoe meer de leerlingen loskomen, hoe beter), maar er 
mag geen tijd worden besteed aan het maken van aanteckeningcn; 
die moeten op een gehectografcerd blaadje worden verstrekt. Zoo 
zal dus — zooals St. 3 aan het slot zegt — ook de methode van 
onderwijs rekening moeten houden met de beperktheid van tijd.

vorming van de leerlingen tot 
gevoelen zuiver en

Wij drukten ons 
de eerste plaats zijn, parate kennis 
de hersenen mobiel te houden en

De hersenen mobiel houden, wij bc 
iemand na de lagere school niets

—--------- ...jgstei..
te schrijven, technisch te lezen en wat te cijferen; de 

rest raakt hij kwijt. Maar ’t ergst is: het „rust roest" doet zich op 
't denkvermogen gelden.

Het V.O. moet zijn leerlingen telkens weer voor problemen en 
probleempjes stellen, eischcn van hen, een gedachtegang te volgen, 
hun belangstelling te concentreeren en deze hersenarbeid (onver
schillig op welk onderwerp die is gericht) houdt de hersenen mobiel. 
Dat moet de groote waarde zijn van het V.O.; en daarmede wordt 
meteen dit bereikt, dat belangstelling wordt gewekt voor gebeurtenissen 
van den dag, voor brandende kwesties, waarvoor geen beschaafd 
mensch zich onverschillig mag betoonen.

De sfeer van het V.O. moet een goede zijn; de krachtige, zuivere 
persoonlijkheid van den leerkracht moet er zijn stempel op drukken 
en haar maken tot een goede sfeer, die een tegenwicht is tegen de 
neerhalende invloeden van straat en bedrijf.
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4. De leeftijd van de leerlingen
onder zij leven (’t bedrijf) cischcn.
huidige lager onderwijs hel geval Is 

belangstellingssfeer van de leerlingen; 
weinig mogelijk schoolsch moeten zijn.

Dat „aansluiten bij het volle leven en de belan; 
de leerlingen" zijn in de onderwijswereld bekende k 
wijs moet aan dezen eisch voldoen.

Toch zijn deze termen hier meer dan een gemeenplaats, want meer, 
oneindig veel meer dan bij het L.O. moet aan dezen eisch worden 
voldaan bij het V.O.

Kinderen van de lagere school kan men desnoods nog wijsmaken, 
dat het van belang is, dat je alle zijriviertjes van de Maas kent, 
maar 14— IR-jarigen zijn veel critischer, vooral als zij al 48 uur per 
week in het volle leven staan, en reeds aan de lijve ervaren, hoe 
weinigjde traditioncele schoolsche kennis dit volle leven eigenlijk eischt.

Maar wie zich verplaatst in het bedrijfsleven van de jongens, de 
meisjes, die daar voor hem zitten, en dit neemt als uitgangspunt van 
zijn onderwijs, zal daardoor boeien ; ik noem onderwerpen als : scheep
vaart in IJmuiden, visscherij in Vlaardingcn, werk van de Ned. Heide 
Mij. in Ede, buitenlandsche markten vuor zuivelproducten in Water
land ;

men kan een opstel laten maken 
veling ten top jagen, maar ook 
de Koningin om vrijstelling van 
jongens wegens kostwinnerschap, 
vanzelf.

Aansluiten moet men dus bij wat de leerlingen interesseert, en dan 
komt men tot andere dan de gewone confectie-lessen van de be
staande leerboeken, dan ontstaat de behoefte aan „kleeding naar 
maat", naarde maat van deze halstarrige, eigenwijze, kip-zondcr-kopschc, 
schijnbaar onverschillige 14—18-jarigcn.

Niet, dat wij zouden moeten afdalen tot hun wereldje; dan zou
den wij komen tot de vergelijking van sigarettenmerken en beschou
wingen over den stand van de voetbalcompetities. Neen, wij moeten 
hun denken trachten op te voeren tot een hoogcr niveau, en dat op
voeren eischt van de leerkracht, dat hij is een goed lesgever, die zijn 
stof niet al te schoolsch behandelt, die zijn leerlingen cens af en toe 
hartelijk kan laten lachen; dit laatste vooral, zin voor humor, is een 
kostbaar bezit voor den opvoeder.

Zoo stelt dus de eigenaardige psychische gesteldheid van de leer
lingen bij het V.O. den leerkracht zeer hooge eischen.

bij het V.O. en de omstandigheden, waar- 
dat de leerstof veel meer dan bij het 

geval is. aansluit bij hel volle leven en bij de 
ook de behandeling ervan zal zoo
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5. Dcrgclijk V.O. zal moeten worden gcgci 
behoeften van de rijpere jeugd kennen en die 
van dit V.O. kunnen en willen aanpassen. Speciale studie en liefhebberijen 
van de leerkrachten moeten hun nut kunnen afwerpen bij dit onderwijs; daartoe 
zal een groote vrijheid noodig zijn voor de leerkrachten; een bindend leer
plan zoowel als een tot in onderdeden bindende lesrooster is dan ook voor 
het V.O. ongcwcnschi; wel kan worden geëischt, dat in verslagen wordt 
vastgelcgd. hoe de lesuren zijn besteed.

Het V.O. zal moeten worden gegeven aan 14—18 jarigen; hun 
leeftijd is voor ons, ouders en opvoeders, de allermoeilijkste, kleine 
kinderen kleine zorgen, groote kinderen groote zorgen, ieder, die kinderen 
heeft in dezen leeftijd, zal dit uit ervaring weten. Zij hebben niet meer 
den eenvoud, de aanhankelijkheid en het vertrouwen van het jongere 
kind, en zijn nog niet toe aan de zelfstandigheid, de kracht en het 
inzicht van den volwassene. Hun oogen gaan open voor de wereld 
om hen en hare gebreken, en zij voelen zich de nieuwe krachten van 
wie de verbetering moet komen, vandaar hun overmoed, hun stoute 
beweringen. Zij ontdekken, dat wij, hun ouders en opvoeders, tegen 
wie zij in kinderlijk vertrouwen altijd hoog opzagen, niet eens volmaakt 
zijn, en zij durven hun inzicht te plaatsen tegenover, het onze, hun wil 
tegenover die van ons, en er ontstaan tournooien, waarin zij hun 
wapens leeren hanteeren. .

Wee den < 
als behoorenc 
der blagen 
humor den 
op voet

Het V.O., z 
geven door leei 

aanpassen.
Heeft men zulke menschen gevonden, leg hen dan niet aan de banden 

van een leerplan en een lesrooster; laat de leerkracht, laten de leer
krachten bij het begin van den cursus 'n plan de campagne mogen 
indienen, maar laat hun de vrijheid daarvan te mogen afwijken. Het 
V.O. cischt ervaren, doelbewuste, plichtsgetrouwe leerkrachten; welnu, 
geef deze menschen carte blanche!

Dit onderwijs eischt meer dan het scherp oi 
zijn examenresultaten eitchen te controleercn u.l.o 
geef hun de gelegenheid zich te ontplooien!

Daarom vragen wij in de vijfde stelling voor hen groote vrijheid, 
veel grooter dan elders wordt en kan worden verleend; wel, meenen 
wij echter, kan geëischt worden _dat in verslagen wordt vastgelegd, 
hoe de lesuren zijn besteed."
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7. Hel V.O. ten platte 
als dat in steden; plaatse 
evenwel sterk moeten bc

In deze verslagen zal de leerkracht verantwoording moeten afleggen 
van zijn arbeid; om daartoe zich zelf te dwingen, zich te realisecren 
in welke richting zijn onderwijs zich ontwikkelt, om anderen van zijn 
ervaringen te kunnen laten profiteercn, om de autoriteiten anders dan 
door persoonlijk bezoek een kijk te geven op zijn onderwijs.

6. Bij het V.O. zal men zooveel mogelijk rekening moeten houden met 
de individueclc behoeften van de leerlingen; hel klassikaal onderwijs zal dus 
vaak in hoofdclijk onderwijs moeten overgaan.

In den loop van de 19e eeuw heeft het klassikaal onderwijs burger
recht verkregen, algemeen beschouwde men dezen vorm van onderwijs 
de meest doeltreffende; pas de laatste jaren, na den ietwat luidruch- 
tigen intocht van het Dalton-stelse), zijn de oogen opengegaan voor de 
bezwaren van het klassikale onderwijs, is men gaan inzien, dat het 
dwaas is veertig in aanleg en belangstelling, in tempo en in gemoeds
gesteldheid geheel verschillende kinderen uniform onderwijs te geven. 
De zegening van het nieuwe stelsel kan m.i. dit zijn, dat men meer 
dan vroeger zal rekening houden met individueele verschillen; maar 
men moet vooral de waarde van de mondelinge lessen, waarbij de 
onderwijzer vertelt, verklaart, betoogt, en de klasse luistert in ge
spannen aandacht, dus actief is, men moet ‘de waarde van deze lessen 
niet ondersebatten door smalend te spreken van een „luislerschooP'; 
'n „doe-schooC kan een dergelijke klas zijn, want goed luisteren is ’n 
geestelijke actie.

Zoo zal het V.O. klassikaal worden gegeven, maar men zal — zie 
Stelling 6 — zooveel mogelijk rekening moeten houden met de indivi
dueele behoeften van de leerlingen.

Waar een leerling een zeer speciale belangstelling aan den dag legt — 
zeg voor bijenteelt, naar aanleiding van een les over bijen — zal de onder
wijzer hem boeken aanwijzen over dit onderwerp, ze hem misschien leenen;

als een meisje na een les van de onderwijzeres over opvoeding komt 
vragen, hoe die boekjes van Jan Ligthart dan wel heeten, en hoe die 
te krijgen zijn, zal de onderwijzeres met haar napraten;

als een jongen buitengewoon slecht schrijft en daar erg ’t land over 
heeft, zal de onderwijzer hem helpen met daarvoor geschikte cahiers, 
waarin hij voorbeelden vindt en waarin hij zich thuis kan oefenen.

Kortom, hoofdelijk onderwijs zal het klassikale systeem moeten aan
vullen.

'ttclande zal aan dezelfde beginselen moeien voldoen 
itsclijkc omstandigheden zullen de keuze van leerstof 
teïnvlocden.
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jen 
>ehoeften

Het i 
zijn dan

speciaal bezig te houden met de vraag, 
: het best zou zijn te organiseeren; ten 

ik evenwel de algemeene voorwaarden aan
zal hebben te voldoen, kunnen mijn woorden 

en gelden voor de stad zoowel als voor

versiering), de kleeding (doel- 
landwerken enz.

en land; 
ttelandcr 

«ring van

provincie
den plattelander van waarde is;
r verklaring van verschijnselen, die 

verder dat wat toepassing vindt in de 
technieken zelve: stoommachine, motoren,

Onze commissie heeft zich s 
hoe het V.O. ten plattclande 
plattelande dus; zoolang 
geef, waaraan dit V.O. 
algemeene waarde hebben, 
het platteland.

De keuze van leerstof evenwel moet aan het V.O. zijn aanpassend 
karakter verleenen. Wie doordrongen is van de beginselen, die ik hicr 
voor u verdedigde, en tegelijk de behoeften van zijn streek kent, zal 
V.O. kunnen geven, dat geschikt is voor de jeugd, die ervan zal komen 
profiteeren.

.xeling.
ing uitvoeriger 

i gelegd op de 
Idoen, wil het

8. Onder meer acht de commissie de volgende leerstof geschikt:
laat, lezen en rekenen, weinig klassikaal onderwijs

waar noodig aanvullend en dan meestal hoofdelijk;
aardrijkskunde-• het lezen van reisbeschrijvingen; economische aardrijkskunde, 

vooral in verband met de plaats van inwoning, cosmogralie;
geschiedenis: enkele hoofdpersonen en tijdperken uitvoerig behandelen, zoo 

mogelijk er over lezen;
slaalsinricbling: bestuur van gemeente, f 
plant- en dierkunde: speciaal wat voor c 
natuurkunde: vooral wat noodig is ter 

ieder in zijn omgeving kan opmerk 
meest bekende technieken; deze 
elcctricileit en hun toepassingen;

algemeene-zakenkennis, onder dezen naam wordt allerlei belangrijke en ge
schikte leerstof samengevat, die niet bij een ander schoolvak is onder te 
brengen (rechtspraak, belastingen, geldbelegging, vcrecnigingslcvcn, burger
rechten en -plichten, statistiek en grafieken).

•speciaal vaar meisjes: de woning (hygiëne, 
matigheid en andere eischcn), pracliscb h.i

Bij de samenstelling van dit lijstje is niet meer dan een greep ge
daan uit de overstelpende hoeveelheid leerstof, die zich opdringt, als 
men zich afvraagt, wat men bij het V.O. moet onderwijzen. Ik meen 
dan ook te mogen vóórspellen, dat de commissie in haar rapport een 
berg leerstof zal geven, waaruit ieder zal mogen en kunnen kiezen:

a. in verband met de belangstelling van zijn leerlingen.
b. in verband met zijn eigen belangstelling en ontwikkeling.

rapport zal dus inzake de leerstof naar verhoudit
1 ik was; voorloopig moest m.i. de nadruk worden 

voorwaarden, waaraan V.O. in ’t algemeen moet vok 
een succes worden.

Ik vertolkte daarmede niet alleen mijn persoonlijke mceningen, doch 
die van alle commissie-leden.
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Moge deze uitcenzettii 
eischcn van goed V.O. I

ing de inzichten van de afgevaardigden in de 
van goed V.O. hebben verhelderd. Goed V.O. te geven onder 

de huidige, weinig gunstige omstandigheden, is zeer moeilijk; begint men 
er aan, dan moet men weten, waarop te letten, en dan moet men 
vooral trachten, de door ons gesignaleerde klippen te ontzeilen.

J: Maart-afleve 
.chrijft dc inspekt 
r G. Bolkcslein. 
r „ Middelbaar on__
grote betekenis van Tl 
t m.o., vooral 
dc 19c eeuw 

jogt de schrij ■ 
onze tijd ano 

jaar ’ 
ilhcse van onze 
: konsentralie 
waarnaast oc

schappij." Deze verdeling — waarbij 
natuurlik gemccnschappclikc grensgebie
den zijn — leidt tol drie schooltiepes: 
een met de gcestelikc. een met dc na- 
luurwctcnschappclikc. een met de maat- 
schappclikc vakken als kern. Dan zal 
ook dc nodige vakkenbeperking mogclik 
worden. Bovendien bepleit schr. soepel
heid van wetgeving, zodat ook afwij
kende schoolticpen gesteund kunnen wor
den. Voorts wordt erop gewezen, dat 
met steun van 't tegenwoordige art. 21 
van dc wet op 't m.o.. ’l ook nu al mo- 
gelik is om 'n middelbare school „die 
dit kan doen en 'dit wenst, haar aandacht 
ook kan geven aan „vakken", die niet 
eenzijdig intellekluclc kennis willen bij
brengen" — zodat elke middelbare school 
weer ‘n individu kan worden, i. pl. v. ’t 
„nummer van een eenvormig type.” Schr. 
pleit dan ten slotte voor 'n betere licha- 
mclikc oefening op school; voor gods
dienstonderwijs; voor betere verzorging 
van 't schoonheidsclement in ’t onderwijs.

v. E.

M O. en „algemene ontwikkeling’’.

Tn de Maart-aflevcring van De Opbouw 
schrijft dc inspekteur van ’t m.o.. dc 

heer G. Bolkeslein. 'n twede artickcl 
over „Middelbaar onderwijszaken”. Na 
de grote betekenis van Thorbecke's wet 
op 't m.o., vooral voor 't derde kwart 
van de 19c eeuw te hebben aangeduid, 
betoogt de schrijver dat dc behoeften 
van onze tijd anders zijn dan die van 
bijna 70 jaar geleden. Onze tijd vraagt 
naar synthese van onze kennis; ’n syn
these die konsentralie en verdieping be
hoeft — waarnaast ook individualisatie 
nodig is, terwijl van konsentralie ver
mindering van ’t aantal vakken ’n on- 
vcrmijdelik gevolg zal zijn, en tevens 
voor elk vak inperking en besnoeiing. 
„Concentratie onderstelt een centrum, 
een kern. Individualisatie .., onderstelt, 
dat men meer dan één centrum, meer 
dan één kern van vakken aanneemt." 
Met ’t oog hierop geeft de schr. 'n ver
deling van de kennis in drieën: „van 
de geest, van dc natuur, van de maat-
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!
de hand mejuffrouw

De derde Internationale Conferentie 
van Volkshuizen.

besef van zijn cigci 
verzekeren ons de L 
ons geslt

Machi
In het antwoord op < 
Het Doel der Confex
De bezielende toespraak, waarmede mejuffrouw E. C. Knappert

bestudeerd zullen wor- 
en ernstig streven 

wereld te begrijpen, die in Amersfoort hccrschte.
grondslag, dat de 
als middel tot be- 
Volksont wikkeling 

Ge-

T Jet vorige jaar werd, onder presidium van mejuffrouw E. C. 
Knappert, in de School voor Wijsbegeerte te Amersfoort, het 

derde internationale Congres gehouden van Volkshuizen. Settlcments, 
Centres sociaux, of hoe men deze middel- en uitgangspunten van 
Volksontwikkeling ook noemen moge.

Het onderwerp was: Maatschappelijke tendenzen van onzen tijd. 
Dertien landen waren door afgevaardigden van hunne voornaamste 
instellingen vertegenwoordigd. Eerst voor kort verscheen hel rapport 
in het Engelsch. Wij geven hier de openingsrede weer van de Pre
sidente en de voordracht van Dr. Hendrik de Man, den bekenden 
schrijver van „De Psychologie van het Socialisme" en van „Arbeids
vreugde”.

Het voorwoord van het verslag, van 
Knappert, luidt als volgt:

„Wij hopen, dat deze bladzijden gelezen en 
den in den geest van eerlijke kameraadschap 
elkander en de

Aan onze Conferentie lag de overtuiging ten 
mensch geen recht heeft den mensch te gebruiken 
reiking van een doel. Daarom moet het doel van 
wezen het menschenleven tot hooger waardigheid op te heffen, 
geven allerlei strekkingen van dezen onzen tijd, betcekent dit voor 

maatschappelijken werker gezette studie en ernstig zich reken
geven, algehecle toewijding aan zijn taak, en een voortdurend 
van zijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. In alle talen 

beste denkers van dezen tijd, dat de toekomst van 
^slacht niet zal afhangen van Stof, maar van Geest.

lines of mcnschen?
deze vraag ligt onze verantwoordelijkheid.” 

:rentie.
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van den

igen ons 
verscheidenheid

den rijkdom der schepping, 
moet worden aangewend. Maar wij zijn 

en velen onzer, naar ik weet — 
-telling ligt in het feit, dat wij 
at land behooren. Stellig maken 

voor menschen die, in deze 
'elzijn der mcnschheid werken 

;e mcnschclijkhcid 
tot het inzicht te 

van het

nschap-

gansche 
tot dezen of dien 

in weerwil hiervan, of juister omdat hun bijzon- 
i ruimte door hen werd benut, niet als een sta- 
> een hulpmiddel voor het algemeen welzijn. En 
een ieder op de eigen plek, hiervoor leven? Ik 

van een Franschman: „Ik behoor aan ge- 
maar in Rijssel heeft men mij dit gezegd.” Juist zoo, 

aan willen toevoegen: „En door Frankrijk aan de 
gansche menschheid." Doch er is meer. Want wijst niet het doel zelf 
van deze conferentie naar éénzelfde lot? Is niet de atmosfeer van 
dezen tijd overal dezelfde? En zijn niet de feitelijkheden, waarvan 
wij de beteckenis gaan bestudeeren in verband met de waardigheid 
van het menschenleven, over den geheelen aardbol te vinden?

als presidente, de afgevaardigden welkom heette, stelde hun 
aanvang af het hooge doel van de conferentie voor oogen.

„Het is mij een voorrecht”, aldus mejuffrouw Knappert, „U in ons 
land op deze plek welkom te heeten. Gij vergunt mij meer nadruk te 
leggen op de plek dan op het land. Het opschrift op de Internatio
nale School voor Wijsbegeerte luidt: „Wees mensch”. Wanneer wij 
een speciaal motto behoeven voor onze conferentie, wanneer er iets 
is, dat gedurende deze dagen van internationaal samenzijn en samen
denken vooraan moet staan in ons bewustzijn, dan behoort dit te zijn, 
sterker, dan móet dit zijn, de blijde erkenning van onze gemeenschap
pelijke menschelijkheid. Wij zullen het allen wel eens zijn met Alfred 
Zimmern, dat een volk een karakter, een zielkundig feit is, en dat al 
de verwarringen van internationale verhoudingen ons de oogen niet 
kunnen doen sluiten voor het feit, dat de verscheidenheid van volks
aard een openbaring is van den rijkdom der schepping, een verschei
denheid, die ten goede kan en 
ons welbewust — ik althans ben het 
dat onze eerste aanspraak op belangste 
menschen zijn, niet dat wij tot dit of dat 
wij ons dit waar op dit oogenblik, maar 
periode van ons bestaan, voor het w< 
willen, moet deze realiteit van een gemeenschappelijk* 
altijd en overal vooraan staan. Overal begint men 
komen, dat het wezenlijke welzijn van het eigen land afhangt ’ 
zich ondergeschikt maken aan het welzijn van de wereld in haar

Maar ieder volk, iedere natie, iedere groep heeft het gemeen 
pelijk welzijn te verhoogen op eigen wijze, met eigen middelen, in 
overeenstemming met eigen aard. Allen zijn wij het er over eens, dat 
Goethe, Shakespeare, Molière, Cervantes, Rembrandt tot de 
wereld spreken niet omdat zij tot dit of dat land en 
tijd behooren, maar 
dere plaats in tijd en 
in-den-weg, maar als 
willen wij niet allen * 
herinner mij het gezegde 
heel Frankrijk, 
maar ik zou er
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gemakkelijk is het niet 
sden heeft te ontmoeten,

Ên zoo gaat mijn hartelijkst welkom uit tot U allen, als menschcn 
die tot verschillende nationaliteiten behooren, en niet tot U als Fransch- 
man, Duitscher of Engelschman, of Oostenrijker of Italiaan, die tegelijk 
menschelijke wezens zijt.

Diegenen onder ons, die de eerste internationale Conferentie in 
Londen in Toynbee Hall bijwoonden in '22 en de tweede in Parijs 
in de Cité Universitaire in '26, maken zich waar, dat er een groot 
verschil is in omvang en aantrekkelijkheid tusschen deze en de onze. 
Dit is niet alleen omdat wij een klein land zijn, waarvoor het belachelijk 
zou zijn de dingen op te zetten volgens de Fransche of Engclsche 
schaal, — wij hebben overvloed van kikkers en overvloed van koeien, 

echte Hollandsche kikvorsch blaast zich niet op tot een koe, 
maar — onze algemeene secretaris meldde U dit reeds — wij vonden, 
dat het oogenblik gekomen was om ons te concentreeren. Eerlijkheid 
verplicht mij te erkennen, dat wij ten onzent ook wel weten van in
ternationale Conferenties, waar hel voorgewende of wezenlijke doel 
der bijeenkomst begraven werd onder, zoo niet verdronken in feest
malen en theepartijen en recepties in stadhuizen en op andere plaatcn. 
„Elle se travaillc pour égaler 1'animal en grosseur".

Om de woorden te gebruiken van onzen ccre-secretaris: .opdat 
werkelijk vruchtbare besprekingen mogelijk zijn zullen, wordt voor
gesteld dat ieder land een beperkt aantal afgevaardigden zendt en 
dat allen gedurende de conferentie onder één dak wonen. „En zoo zijn 
we dan hier —' een klein aantal onder één dak. En ons onderwerp 
is er een van brandende beteekenis op ons terrein, het meest bran
dende op dit oogenblik."

De onderwerpen van onze eerste en tweede conferentie hielden ons 
om zoo te zeggen, binnenshuis; onze omgeving deed een beroep op 
ons. Heden zijn wij bereid tot een geesteshouding, die meer van ons 
vraagt. Wij zijn namelijk bereid om te luisteren naar wat de buiten
wereld tot ons heeft te zeggen. En hoe wij haar het best helpen 
kunnen in haren grooten oogenblikkelijken nood. In zekeren zin zijn 
hare ontberingen aangrijpender dan die waarmede Settlements en Volks- 
heirne en Ccntres sociaux en Volkshuizen in den aanvang te worstelen 
hadden. Daar is iets wezenlijk tragisch in het feit, dat de mensche
lijke geest zelf die moeilijkheden geschapen heeft door zijn heerschappij 
over de stof en zijn vermogen om de natuurkrachten ten goede en 
ten kwade te keeren. Ons zelven hebben wij af te vragen of wij sterk 
genoeg zijn om den tegenwoordigen toestand te zien, zooals hij is en 
hem aan te durven.

Onze eerste plicht is hem te kennen. En ( 
om de weerstanden, die de mensch- van he<
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van de strekkingen die wij op 
haar verhouding tot het leven 

een arbeider de

idanks het feit,

niet te onder- en te overschatten. Maar zeker is dat, toen vóór een 
halve eeuw de schrijver van: „All sorts and conditions of men" den 
eisch liet hooren: „Niet Uw geld, inaar Uzelf” hij zich niet waar
maken kon, wat dat zou beteekenen voor een later geslacht. Tradities 
en gewoonten en conventies en overtuigingen en waarden die sterk 
en duurzaam leken, zijn ontworteld; zij zijn voor de rechtbank gedaagd 
van gezond verstand, wetenschappelijk onderzoek, gerechtigheid.

Geestelijke waarden zijn in zekeren zin onaantastbaar, maar wanneer 
haar voertuig, de mensch, in de kern van zijn wezen bedreigd wordt 
met ontbinding, tengevolge van omstandigheden waar hij machteloos 
tegenover staat, wat wordt er dan van zijns levenswaardigheid, 
schoonheid en harmonie?

Het is naar aanleiding van eenige ■ 
dit oogenblik onder de oogen zien en 
van individu en gemeenschap, dat vóór vier jaar 
volgende opmerking maakte: „Waar werk wordt aanvaard 
hoogere loon, daar is regel dat men het niet opgeeft, om' 
dat het tegen de borst stuit. En zoo laten de arbeiders toe, dat dat
gene in hen afsterft, wat ze beschermt tegen de verkrachting hunner 
persoonlijkheid." Met Beaupuy zeggen wij: „Dat is het waartegen wij 
vechten" *)■ Maar het is niet enkel het leven van den proletariër, dat 
bedreigd wordt. Hetzelfde geldt van het onze. En ziedaar een van 

waarom ons onderwerp zoo verontrustend is! Canon 
; gewoon te zeggen: „Onwetendheid kent haar eigen 

en daarnaar handelde hij. Hij kon zichzelven zien 
buitenstaander. Maar is er een onzer die ontkomt aan de 

deze verdwaasde wereld ?
wie ziet helder wanneer overal mist is?

en ik bespeur lichtpunten.
ditzelfde oogenblik mannen en vrouwen uit 

Ideelen het vraagstuk der ontwikkeling van

de redenen,. ■
Barnett was
geneesmiddel niet”

greep van
En
Ik ben geen pessimist
Bestudeeren niet op

vele landen en wereldi 
volwassenen ?

En bestudeeren niet elders deskundigen van over de gansche wereld 
wat men de nieuwe opvoeding noemt, doch wat inderdaad zoo oud 
is als Socrates, ouder misschien?

Doch hoe dit zij, in Cambridge, in Helsingfors en hier staan wij 
tegenover dezelfde schrikkelijke machten, die voor zoover wij weten, 
des menschen geest in zijn scheppend vermogen zouden kunnen treffen. 
Dit is tenminste verkregen, dat wij het gevaar ons waar maken en 
ons gewaarschuwd weten.
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n gewollt wird;

maar de veroordeelde 
en moeten niet wij.

een van de 
toen onze bemoeiingen 

mogelijkheid van samen- 
ich zelven te helpen. Een 

dagen bezig zijn zich

n den Verdammten 
Richting entschied

overtuigd, dat zooals de dingen nu 
succes van onze pogingen veel meer afhangt van de wijze 

> wij trachten te helpen, dan van onze daadwerkelijke hulp, 
in mij persoonlijk weinig schelen om „in de mode” te zijn en 

gevoel ik weinig voor modewoorden. Maar bij de behandeling 
onderwerp mogen wij niet vergeten, dat het inferioriteits-

*) „Oer Auswcg ist nur gangbar, sofern er von 
deshalb soll ibr, nicht andcrer Wollen lur scine F

Voor enkele jaren deed een Normandisch mecanicien, een werk
man dus, in zijn boek „La République industriclle” middelen aan de 
hand, om machinaal werk aantrekkelijk te maken. Dr. de Man’s 
„Der Kampf um die Arbeitsfreude”, in het Engclsch vertaald als: 
„Joy in work” en betiteld als een „Work of joy”,(!) maakt het ons 
mogelijk te begrijpen, dat onze tijd zich niet bezondigt aan de machine, 
maar aan den mensch.

„Die industrielic Arbeit ist in ihrer socialen Geltung inferioriziert 
wenn sie cincr sozial inferiorizierten Klasse vorbchalten bleibt.” Aldus 
de Man.

Hij gelooft, dat er een uitweg tot redding is, 
zelf moet dien willen gaan. En daarom moet hij 
beslissen over de richting van den weg *).

Als wij bereid zijn dit toe te geven, dan zullen wij het laatste 
korreltje klassebesef dat nog in ons vertoeven mocht, moeten uitbannen. 
Dit is het allereerste wat ons te doen staat. En het tweede is ver
trouwen in den arbeider. Tenzij onze geesteshouding, bewust of on
bewust, het ons onmogelijk maakt aan den arbeider te denken als 
een hand in de plaats van een ziel, te vergeten, dat hij mensch is 
voordat hij arbeider wordt, zullen wij niet in staat zijn hem inderdaad 
te vertrouwen en zal hij het nimmer ons doen.

Velen van ons zullen het met mij eens zijn, dat het 
gelukkigste gebeurtenissen in ons leven was, 
ten bate van de arbeiders uitliepen op de i 
werking, meer nog, toen zij vermochten zit 
van de belangrijkste veranderingen, die in onze dagen bezig z_,---------
te voltrekken, is een verschuiving van verantwoordelijkheden.

Het moge waar zijn dat: „L'avidité des responsabilités est la 
qualité maitresse des grands caractères”, maar niemand onzer zal 
ontkennen, dat het grooter zijn kan verantwoordelijkheden aan anderen 
over te dragen. Dit onderstelt ootmoed, vertrouwen in de menschelijke 
natuur van anderen dan van ons zelven en de vernietiging van alle 
klassegevoel.

Wat mij zelve betreft, ik ben 
liggen, het succes van onze

Het kat 
daarom 
van ons
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iplex de gecompliceerde en 
in de gemeenschap ver-

e positieve waarde te erkennen van 
komt iets van een vrouivclijk ideaal

complex, dat sedert onheugelijke tijden volkeren en volksgroe[ 
klassen en individuen heeft beïnvloed, nog werkzaam is en nog 
doet. Wij weten b.v. allen, hoe dit com| 
brandende kwestie van de plaats der vrouw 
wrongen heeft en dit nog doet. Eerst heden ten dage en nog 
hier en daar beginnen vrouwen de 
wat kenmerkend vrouwelijk is en l 
van vrouwelijkheid voor den dag.

Zelfs nu nog is het regel, naar de woorden van Dr. Meyrick Booth, 
dat het moderne meisje, dat niet haar eigen leger aanmonstert onder 
haar eigen vlag, dienst neemt in het mannelijke leger en dient onder 
vreemde vlag. Waarom toch? Omdat, zoolang een klasse of een individu 
miskend wordt of zich miskend voelt, er iets niet in den haak is, 
misplaatst, scheef, verwrongen en zoolang dit zoo is, is het onmogelijk 
het open-lucht-leven der ziel te leven. En is dit niet de conditio sine 
qua non om de dingen te zien zooals ze zijn? Niet alleen de Vrouw, 
ook Jeugd en Arbeid zijn bezig uit te vinden waar hun plaats is.

Een moeilijk proces, dat niet verhaast worden kan. Wij kunnen 
hier alleen helpen door de atmosfeer te zuiveren en alle gevoel van 
superioriteit op te geven. Daardoor helpen wij om het den verschop
peling zielkundig, zedelijk eri maatschappelijk mogclijk te maken, de 
vervulling zijner wcnscheh te zoeken in behoorlijke ondergeschiktheid 
aan het geheel waarvan hij een deel uitmaakt. Wij zien reeds strek
kingen in deze richting. Maar laten wij in vredesnaam ons met het 
proces niet bemoeien. Op eigen grond moet de strijd worden gestre
den. Aan ons ervoor te zorgen, dat wij de atmosfeer niet bederven. 
A propos, zijn wij intellectueelen niet juist bezig om onszelven te ge
nezen van de jammerlijke gevolgen van een meerderheidscoinplex? En 
beteekent dit alles niet dat de wereld op het oogenblik in een chao- 
tischen toestand is?

En toch is het ons vergund op dit oogenblik meer te mogen doen, 
want de atmosfeer wordt helderder. In dit opzicht althans is er eenige 
beterschap, dat wij ons zelven hebben durven bekennen, hoe wij ver
schillende dingen onderstboven hebben gezet, hoe wij het onechte voor 
het echte, het echte voor het onechte gehouden hebben. Wij willen 
niet langer doen alsof  wij wenschen echt en eerlijk te zijn. 
Wij erkennnen dat, willen wij tot behoorlijke toestanden komen, wij 
ze zien moeten zooals ze zijn.

Wat wij allen vurig verlangen, is samenwerking voor het gemeene- 
best van rassen en nationaliteiten, van sexen en klassen. Wij zijn be
voorrechte wezens voor zoover wij allen gelegenheid hebben een atmos
feer te scheppen, die ieder het recht geeft te ploegen met eigen runderen,
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te roeien met eigen riemen voor het algemeen welzijn. Doch wij moeten 
nog leeren, dat dit alleen kan in wezenlijke kameraadschap.

Intusschen vergeten wij niet, dat in de tegenwoordige omstandig
heden problemen onder de oogen zien, beter is dan programma’s op
stellen. Er is zelfs iets nog beters: mag ik, met een hedendaagsch 
wijsgeerig denker, in plaats van probleem opgaaf (challengc) voor
stellen? En u in dit verband herinneren aan de omschrijving van den 
pessimist als de man die de moeilijkheid ziet van de kans, terwijl de 
optimist de kans ziet van de moeilijkheid?

Laat ons dan onderstellen dat wij allen de 
hebben om de dingen te zien zooals zij zijn, 
zijn onze gekleurde of geslepen brillen, die de werkelijkheid om! 
of misvormen, op te bergen, dat in ons allen althans iets is 1 
geloof, dat de dingen durft zien zooals zij zijn.

Wat is het dan, dat wij in ons en om ons zien? Sinds de dagen 
dat Ruskin trachtte door striemende voorbeelden de booze tyrannie 
der machine in te branden in hoofd en hart van zijn tijdgenooten, zijn 
al zijn voorspellingen haast woord voor woord uitgekomen. En men 
zegt mij, dat zijn land zijn grootheid begint te begrijpen. Maar zijn 
openheid van geest, zijn vermogen om den zin van het leven te vatten 
en nooit de voorwaarden tot een waarachtig menschelijk leven uit het 
oog te verliezen, verhinderden niet, dat hij de fout maakte, de tech
nische uitvindingen van zijn tijd, die hij had moeten aanvaarden, te 
verwerpen. Hij zag niet dat wij, om van dit leven het beste te maken 
wat wij kunnen, uit moeten gaan van de dingen zooals zij zijn. Zooals 
de Duitschers zeggen: _Wir haben das Lcben zu bejahen statt es 
zu verneinen".

Als zijn nobele leer positief ware geweest in dezen zin, dat hij ons 
de onschatbare beteekenis van de techniek had laten zien om een 
menschwaardig leven mogelijk te maken voor de massa, als hij ons 
tevens had doen voelen wat een nuttig voorwerp een lucifer is, maar 
hoe gevaarlijk en vernielend in de hand van een kind of een dronkaard, 
zouden wij er dan nu niet beter aan toe zijn ? Het lijkt een belang
rijke winst dat de oogen van hen die Ruskin's levensstandaard aan
vaarden, van hen voor wie de producent meer beteekent dan het 
product, voor wie rijkdom een middel is en nimmer doel, voor wien 
menschengeest en waarborgen voor diens veiligheid vóóraan staan, 
het is voor dezen een belangrijk ding, dat technische uitvindingen 
heden naar haren aard bestudeerd worden, dat waardevolle bijdragen 
geleverd worden tot het wezen der techniek. Want is niet een van 
de belangrijkste dingen in ons leven, dat wij eerbied hebben voor de 
werktuigen die wij gebruiken en de beteekenis ervan verstaan? Helpt
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ons dit niet om ze beter te gebruiken en tot edeler doeleinden aan 
te wenden? Een bock door Prof. Dessauer: „Die Philosophie der 
Technik", wordt ten zeerste aanbevolen door die deskundigen, voor 
wie mcnschenwaarde en niet voordeel, de spil is waarom alle men- 
schelijke handelingen behooren te draaien en waarvan zij afhankelijk 
behooren te zijn.

Een professor aan de Technische Hoogeschool te Delft zegt, dat 
de afstand tusschen de huidige onrijpheid van technische uitvindingen 
en hare ideeële oplossing gelijk is aan het verschil tusschen de ver
ontreinigde, door rook bezoedelde atmosfeer van een moderne fabrieks
stad en wat technische uitvindingen in staat zullen zijn in de toekomst 
van zulk een centrum van industrie te maken.

Hier dan zien wij mogelijkheden van den geest, die zich rekenschap 
geeft van natuurwetten en ze tot nieuwe doeleinden aanwendt, die 
het menschenlcven op hooger plan brengen zullen. Op voorwaarde 
echter, dat de mensch zelf zich bewust wordt van den wezenlijken 
zin van het leven en tot de ontdekking komt, dat die niet ligt in 
winst maken en dat ook winstdceling niets anders zijn kan dan een 
middel tot verwezenlijking van een edeler leven. Ik geloof dat. wan
neer wij maar diep genoeg graven, wij tot de ontdekking kunnen 
komen, dat in al de strekkingen van dezen tijd, wat betreft de resul
taten van ontdekkingen en uitvindingen, het goede zwaarder weegt 
dan het kwade. Persoonlijk moet ik een uitzondering maken voor 
twee van de dingen die op ons programma staan: over huurkoop en 
reclame kan ik alleen veroordcclcnd spreken. Vanuit het standpunt 
namelijk dat wij op deze conferentie innemen. Allen zijn wij vertrouwd 
met wat in ons oog de grootste rampen zijn van onzen tijd: de ge
volgen van een economisch stelsel dat draait om winstmaken; van 
organisatie, ten bate van den mensch op touw gezet, maar die men 
laat verworden tot een soort van spinneweb, waarin de mensch ge
vangen wordt en lam geslagen; een industrialismc dat het mogelijk 
gemaakt heeft den mensch in dezen tijd te karakteriseeren als een 

apparaat ten algeineenen nutte, „ein unpersönlicher, ge- 
Apparat”; een stadsuitbreiding die de natuur uitdrijft 

mensch te meer vervreemdt naarmate zij dichter opeen- 
een mechanisatie op ieder levensgebied, die ieder 

langzaam maar zeker den mensch van een bedrijvend 
erp maakt zóó, dat hij er genoegen mee neemt 
:h te laten reizen, zich te laten vermaken, zich 

•velen; de verplaatsing van belangstelling van arbeid naar 
en de wederzijdsche beïnvloeding van beide; wat een feit 

van de opmerking van wijlen Clut-
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te doen hebben en doen kunnen om al deze strekkingen ten goede 
te keeren, komt in ons programma op uitstekende wijze tot uiting. 
Maar nogeens, willen wij iets bereiken met deze grootsche, edele 
poging, dan zullen alle maatschappelijke werkers zich denkende moeten 
inwerken in deze problemen; zullen zij moeten doordringen tot den 
wortel, want wordt niet door den wortel voedsel onttrokken 
den grond ?

Zie ik juist, dan is 
zelven helder voor den 
die de wereld waarin 
chaos maken.

Een van de meest ontstellende is, naar ik meen, dat wij ons leven 
laten leiden door pragmatisme. Dat wil zeggen, om het concreet uit 
te drukken, dat wij nuttigheid verheven hebben tot den norm, w< 
naar waarheid en schoonheid en goedheid worden afgemeten. Nul 
heid nu heeft altijd betrekking op de levenspractijk, nooit op f 
menteele dingen, op grondslagen. En wij weten, ten minste sed< 
dagen van Plato, dat de menschelijke geest leeft bij het Absolute, wat 
dit ook zijn moge. In de technische wereld heeft men natuurlijk het 
recht te oordeelen naar de uitkomst. Een ideale oplossing betcekent 
hier, dat de machine aan haar doel beantwoordt, dat wil zeggen, dat 
zij maalt of optilt of verschuift of onderdeden van goederen voort
brengt. Dat het pragmatisme de wereld veroverde, is het gevolg van 
het feit, dat technische uitvindingen gedurende de laatste eeuw een 
op zichzelve staande, dwingende macht zijn geworden, die haast over 
alle levensgebieden den scepter zwaait. Onze plicht nu is het tot het 
pragmatisme te zeggen: „Bemoei u met uwe eigen zaken, zooals een 
schoenmaker zich heeft te houden bij zijn leest." Gelukt ons dit, dan 
zal het resultaat zijn een gevoel van bevrijding en een ordening van 
het leven zelf, zoowel het individueele als het maatschappelijke leven.

Wat wij meer zullen te doen hebben, is de bestudeering van de 
verhoudingen tusschen kwantiteit en kwaliteit, opdat wij tot gron-

ton Broek, dat de qualiteit van ontspanning afhangt van de qualiteit 
van arbeid; de mechanisatie en massaproductie van denkbeelden, ver
maken, smaken en normen, waardoor de menschen al meer alleen bij 
uitwendig gezag leven; de verkeersmogelijkheden, waardoor woning 
en werkplaats meer en meer uit elkaar gaan en bovendien den werk
gever doen verdwijnen uit de horizon van den werknemer.

Ja, met dit alles zijn wij vertrouwd, zoo vertrouwd, dat het bijna 
wonder is dat wij de noodlottige gevolgen nog opmerken en even- 

de voordeelen.
en andere

i doen kunnen

een van de dingen die ons
geest te brengen wat de drogreden
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;en komen over wat de mensch behoeft en wat hij 
loeven, opdat hij als normaal menschelijk wezen vreugde 
zijn arbeid. Men zegt dat het de taak is van op- 

-lap voor stap de industrieele beschaving, van 
in kwantiteit om te vormen tot een onderneming in 

t zoo is, behoef ik niet den nadruk te leggen op de 
dit onderwerp van studie. Een ander punt waarop 
willen leggen, is de dwaling om in „comfort", in 

een verhooging te zien van de innerlijke 
het leven. Op allerlei manieren brengt comfort de diepere 

van opdrogen en maakt het het leven sjofel, 
snover de tandradbaan. Het is niet 

van blijdschap en de kwaliteit van 
op den top, na te voet den berg te 

ooger gehalte zijn dan indien gij u machinaal 
ten. Ik kan mij voorstellen dat gij op uw ouc 
permitteeren om nogeens de ontroeringen ( 
oorheen.

diger inzicht moge 
moet leeren te behc 
hebben kan aan ■/. 
bouwend burgerschap, sta| 
een onderneming i 
kwaliteit. Als dit 
belangrijkheid van 
ik den nadruk zou 
den zin van het comfortabele, 
waarde van 
vreugdebronnen in gevaar 
Denk b.v. aan uwe gevoelens tegei 
moeilijk in te zien, dat de mate 
vreugde die u wachten op den top, na te voet den berg te hebben 
beklommen, van hooger gehalte zijn dan indien gij u machinaal den berg 
hadt laten optrekken. Ik kan mij voorstellen dat gij op uw ouden dag u 
de laagheid zoudt permitteeren om nogeens de ontroeringen te kunnen 
doormaken van voorheen. Wie zijn kinderen lief heeft, sta hun niet 
toe vóór hun vijftigste jaar van het bergbaantje gebruik te maken. 
Maar als wij nu eens in onze jeugd de keus gehad hadden ?..... 
Blijkt uit dit enkele voorbeeld niet dat het tegenwoordige geslacht 
meer zedelijken durf en dieper besef van waarachtig houvast, een 
grootere onafhankelijkheid van geest noodig heeft om waarachtig te 
leven? En wordt niet beweerd dat zij van dit alles minder hebben, 
omdat arbeid en ontspanning vervelend en verzwakkend zijn en al de 
steviger eigenschappen waarop vroeger een beroep werd gedaan, over
bodig maken? Wij arbeiders aan volksontwikkeling, deinzen wij terug 
voor deze taak? Maar is de mensch niet geschapen voor een wor
steling als deze? Toen 45 jaar geleden Toynbee Hall werdt gesticht 
en 40 jaar geleden Huil House en38jaargeleden Ons Huis in Amsterdam 
en eveneens vele jaren geleden het Hamburger volkshuis, om alleen 
die te noemen .welke onmiddellijk door Toynbee Hall geïnspireerd 
werden, toen zag het er erg genoeg uit. Nu behooren jongens en meisjes 
die op de club in slaap vallen van pure uitputting door overwerk en 
ondervoeding, tot het verleden.' Althans in het algemeen gesproken.

Volkshuisvesting is overheidsbemoeiïng geworden en met hare be
hoorlijke oplossing is de nationale eer gemoeid. Maar een veel zwaarder 
probleem was, hoe hun, die tot de massa behooren, eerbied in te boezemen 
voor zich zelven. Ik geloof niet dat het gemakkelijk te overschatten 
zou zijn, wat in dit opzicht verricht is door settlements en volkshuizen. 
En hier kunnen wij ons licht aansteken aan de fakkels van hen, die 
in onze beweging pionierswerk deden.
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Tot de teekenen der tijden die ons, in ons speciale werk, reden 
geven tot hoop, behoort het sterker wordend besef, dat wij een te 
oppervlakkige opvatting hadden van de beteckenis van vrijen tijd. 
Ecnigen onzer zullen zich herinneren hoe, enkele jaren geleden, de 
Directeur van King’s College, Londen, ons eraan herinnerde dat wij, 
met den Griekschen wijsgeer, niet alleen moesten onderscheiden tus- 
schen arbeid en vrijen tijd, maar ook tusschen vrijen tijd en ontspan
ning. Werk namelijk wordt niet om zichzelf verricht, maar als middel 
tot iets anders, zeg welstand of onderhoud. Ontspanning was uitrusten 
van werk, nam den vorm aan van spel en had tot resultaat herstel 
van het evenwicht tusschen lichaam en geest, dat door den arbeid 
verstoord was. Maar vrije tijd was iets edels, het edelste van het 

want hij werd gebruikt in arbeid die om zich zelf begeerlijk 
— het luisteren naar nobele muziek of poëzie, omgang met 

vrienden, uitverkoren om hunne innerlijke waarde, en bespiegelingen.
Nu weten wij van volkshuizen waar, van begin af aan, welbewust 

deze opvatting van het gebruik van vrijen tijd gehuldigd is en waar 
de eigenlijke ontspanning, naar de Grieksche opvatting, alleen in 
edelen vorm de deur binnentrad. En het spreekt vanzelf dat juist 
daar de angst het grootst is, dat het gehalte zelf van de mensche
lijke natuur wordt bedreigd en aangerand. Daar werden hoogc nor
men gehandhaafd en nooit werd het ideaal omlaag getrokken ter 
voldoening aan de behoefte van het oogenblik. Deze plaatsen bezit
ten voor hare bezoekers een zeer wezenlijke, eigen hoogheid, en ik 
heb mcnschen hooren zeggen: „In ons volkshuis zou dit of dat, zeg 
jazz of een zeker soort dansen, niet mogelijk zijn." Dddr begint men 
in te zien, dat zelfs het edelste gebruik van vrijen tijd niet voldoende 
is bij waardeloos werk en onwaardige ontspanning, en dat dus op 
hooger doelwit moet worden aangelegd. Terecht concentreeren zij al 
hunne krachten op het beste gebruik van vrijen tijd, maar aldoor 
hebben zij voor oogen te houden het ideaal van een leven, waarin 
werk en vrije tijd niet langer elkaar weersprekende grootheden zijn; 
waar niet alleen het eene den anderen dwarsboomt, maar waar zij 
elkander wederkcerig versterken en veredelen.

Alleen door den opbouw van een wereld waarin dit r 
zal het menschenleven in staat worden gesteld langzamerhs 
waken tot het besef van zijn inhaerente waardigheid.

De synthese Ruskin-Ford is opge 
onzer. Van het oogenblik af, dat dit 
realiseerbaar geworden. Want er a< 
Aldus zegt dit een groote geest:
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zoeden met wat wezenlijk is in 
meenen, dat een echte 
dat voor dit type een 

geen verkrachting i 
alleszins natuurlijke eisch. H;

zou hij niet alleen ongeschikt zijn,

Naar aanleiding van het onderwijsverslag 
1926-1927 

door G. VAN VEEN.

i Zich
is van zijn 

lad hij deze

wantrouwen aankijken. Laat deze man, zullen 
liteit ten opzichte van 
ringsverslagen, die interessant zijn ...

Het woord interessant drukt r« 
ring uit. Onder 't lezen trof mij 
telkens denken aan het Nederland: 
waar de heer Thijssen eenige stoute stellingen 
de zelfstandigheid van den klasseonderwijzer. 
allerindividueelste gevoelens van den individueclen onderwijzer op den 
troon als normatief beginsel. Persoonlijk heb ik daar bezwaren tegen, 
want al erken ik grif, dat Th.’s stelling, dat de onderwijzer alleen 
kan opvoeden met wat wezenlijk is in hemzelf, onbetwistbaar is, toch 
zou ik meenen, dat een echte opvoeder een sociaal type behoort te 
zijn en dat voor dit type een zich accomodeeren aan de sociale norm 
heelemaal geen verkrachting is van zijn persoonlijkheid, maar een 

behoefte en dit vermogen 
om in socialen zin op te

H-
Tndien ik verzeker, dat ik het onderwijsverslag ’26/’27 en speciaal 

de verslagen der hoofdinspecteurs, die veelvuldig hun inspecteurs 
het woord geven, interessante lectuur vind, dan zullen velen me met 

ze zeggen, zijn loya- 
’t Rijksschooltoezicht niet overdrijven: regee- 

. een contra dictio in terminis, 
nog zeer onvolkomen mijn waardee- 

lij de humor, die er in lag. Ik moest 
.idsch Paedagogisch Congres van 1926, 

;en heeft verdedigd inzake 
cr. Hij plaatste daar de

„ my voice pr< 
How exquisitely the individual Mind 
(And the progressive powers perhaps 
Of the whole species) to the external 
Is fitted: and how exquisitely, too — 
Theme this but little heard ol among men — 
The external World is fitted to the Mind; 
And the creation (bij no lower name 
Can it be called) which they with blinded might 
Accomplish: this is our high argument.’’ ')

Dit inderdaad zal het onderwerp zijn van onze besprekingen en 
gesprekken gedurende de volgende dagen. Hierom gaat het ook bij ons.
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i geenszins 
De heer 

t aan en >

en zijn persoon-zwaar wordenvoeden, maar zijn taak zou veel te 
lijke verantwoordelijkheid te groot.

De maatschappij zou, indien die allerindividueelste gevoelens zoo 
zwaar geaccentueerd moesten worden als Th. m.i. doet, geen maat
schappij meer zijn, maar een chaos van oorspronkelijkheid. De prak
tijk leert, dat men in die richting niet ongerust hoeft te zijn; wie het 
onderwijs van dichtbij kent, weet, dat de wet der imitatie meer wordt 
gehoorzaamd dan de kracht der initiatie. Psychologisch is dit vol
komen normaal en het maakt de sfeer in het onderwijs rustig, ook 
al mag worden toegegeven, dat de rust te groot kan worden.

Intusschen, Thijssen's betoog prikkelde op het congres het school
toezicht in sterke mate. Twee leden namen daartegen stelling, namen 
het op voor orde en regel en de hoofdinspecteur in de vierde inspectie 
voelt behoefte in zijn verslag nog eens op Th.’s ketterijen te reageeren.

En hier zit voor mij de humor, want ’t hcele onderwijsverslag 
voor mij een kostelijke illustratie van de waarheid: ’t Rijksscho< 
toezicht.... „c'est un monsieur". Als het zich in een kleed 
zakelijk georiënteerde objectiviteit, hult, dan is dat niet dan een mas
keradespel van een gezag, dat onder den donkeren tabberd der objec
tiviteit, die telkens openwaait, de kleurige kleedij laat zien, waarin 
een allerindividueelste visie tot uitdrukking komt, minstens evenzeer 
als dat in het werk der onderwijzers het geval kan zijn. En nergens voelt 
men eenig systeem, dat ’t werk van 't schooltoezicht collectief omvat 
of richting geeft. Alle structuur ontbreekt, omdat er geen werk
methode is en, als ’t corps onzer leerkrachten op den duur naar 
grootere eenheid van opvatting streeft, dan zal het zich zeker niet 
op ’t schooltoezicht kunnen inspireeren, voordat dit zichzelf grondig 
heeft herzien.

Men zou kunnen vragen: Maar als de heer Thijssen 
Brants dan beiden zulke 
waarom voelen ze dan behoefte, om te doen, alsof ze tegenover 
elkaar staan? Dit is geenszins een zaak van beginsel, maar zuiver 
van esprit de corps. De heer Th. tast met zijn theorie het prestige 
van het schooltoezicht aan en dit reageert door den indruk te vestigen, 
dat ’t de teugels wel stevig in handen heeft en wenscht te houden. 
In werkelijkheid is de verhouding tusschen schooltoezicht en 
wijzer zoo goed als ze tusschen mcnschen, die elkaar maar eens per 
jaar ontmoeten, daarbij hun kracht zoeken in welwillendheid en overigens 
weinig met elkaar te maken hebben, pleegt te zijn.

Het is bovendien niet aan te nemen, dat zulk een visite op den 
inspecteur bijzonderen indruk zal maken, waar hij jaarlijks een zes i 
zevenhonderd menschcn bezoekt, noch dat de arbeid van den indivi-
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> geen 
Itaten

•) Bij deze en volgende aanhalin 3 ' - • - -
alsmede de bladzijde, waar de aanhaling is te 
hel uiteraard allerminst onze bedoeling is, we 
aagenaam te zijn. Wij kennen trouwens de n 
noch weten iets van hen. Alle citaten zijn dl

Limburgsch inspecteur zegt: 
geregeld vooruitgang te con- 

rdcr. Er wordt aan 't eind vnn 
lö jaar geleden. Als inen de 

1 dal geregeld; ik constateer het 
:l 10 jaar terug is men in vele 
J. ’ * r :n leerjaar vooruit,

voor mij een uitermate beminnelijk optimist aan ’t woord, 
men in de onderwijspractijk zelden tegenkomt. Ik heb nog nooit 

onderwijzer gesproken, die naar zijn meening tien jaar geleden 
meer bereikte dan lieden ten dage. En deze inspecteur zal 

’t personeel gegevens hebben, om ’t optimisme te kunnen 
igen. Maar wie van nature optimist is, als Limburgers hceten 

heeft nu eenmaal een zonnigen kijk op ’t leven en toont dat 
zijn regeeringsverslag.
zal ’t ons niet kwalijk nemen, dat dit optimisme voor ons 

tuigende kracht heeft. Daarvoor zouden we eerst exacte result 
onderzoekingen moeten zien.

daarop komt de pessimist: ') 

ingen laten wij den naam van de inspectie weg 
aanhaling is te vinden. Wij doen zulks, omdat 

bedoeling is, welken inspecteur ook, persoonlijk on- 
mccstc bceren, die wij ciiecren niet, 
lus strikt onpersoonlijk bedoeld.

dueelen onderwijzer, als deze niet uitermate goed of uitermate slecht 
is, in hem na zal werken. We nemen aan, dat hij een korte notitie 
maakt na elk bezoek, maar onder de vele notities is ’t aantal, dat in 
zijn herinnering voortleeft, uiteraard gering.

Aan ’t eind van het jaar schrijft hij zijn verslag, maar wat moet 
hij vastleggen uit die kaleidoscoop van indrukken? Een geschiedenis
les hier, een aardrijkskundeles daar, taallessen, rekenlessen, alles met 
een half oor aangchoord, terwijl hij wat schriften zat door te bladeren, 
vervelend om aan te hooren vaak, omdat ’t toch altijd weer ’t zelfde 
is, interessant soms, vooral als de belangstelling van de kinderen ge
boeid werd wat moet er van dit alles worden neergeschreven, 
waar geen cijfermateriaal voorhanden is, waarin de resultaten zijn vast
gelegd en dus als van zelf geen objectief vaststaand vergelijkingsmate
riaal met vorige jaren voorhanden is?

Het eenige, wat den inspecteur overblijft, is indrukken te geven en 
opmerkingen te maken, over zaken, waarover hij nu eenmaal met voor
liefde spreekt of die om de een of andete reden indruk op hem hebben 
gemaakt. M.a.w. het eenige, wat de betrokken inspecteur den lezer 
straks zal duidelijk maken, als hij uit een overstelpende hoeveelheid 
indrukken, waarin geen eenheid is te ontdekken, zal selectceren is. ... 
wie hijzelf is.

Wat voor indruk krijgt de lezer, als een
„Valt er nog veel te verbeteren, er is toch g< 

slatceren ; ieder jaar komt men een stapje verde 
ieder leerjaar al heel wat meer bereikt dan 10 
hoofden en - onderwijzers spreekt, hoort men 
ook bij elk schoolbezoek; in vergelijking met , 
scholen bij hel eind van het zesde leerjaar de leerstof eer 

Hier is voor mij een uitermate beminnelijk opl 
zooals men in de onderwijspractijk zelden tegenkt 
een onderwijzer gesproken, die naar z"  
niet veel meer bereikte dan heden tei 
net zoo min als 
rechtvaardig 
te zijn, h<

Men 

van oii< 
Direct

ning tien ,....
En deze inspt
't optimisme 
als Limburgers 
’t leven en too
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ling. En i 
uit Liml 

zijn.

jnar mijn bedoeling meer in 't bij
at in wet en verordening, instructie, 

'roeg ik er de hoofden naar, dan 
uststellcnde verzekering, dat alles in 
trouwbare, ijverige menschen, die alles 

sn zelf hadden een eigen klasse, dus., 
reelaten". Niet zelden bleek dan, dat volstrekt 
, zoo ’t hoofd zich cenigc meerdere moeite had 

even spoedig en gemakkelijk ontdekt zou

3 van de 7 scholen heeft het 
Aan school. . . . en. . .. door 

weinig medewerken; aan 
van het schoolhoofd.

1 zijn.
van scholen en gemeenten oningevuld, 

en stelde besturen van twee groote ge- 
aan de kaak en hoofden van scholen respec- 

„sukkelachtig’'. Als 't den lezer gaat als 
meer van den inspecteur dan van het onderwijs, 

......... Humeur gedecideerd onvoldoende, evenals

Zij (dc onderwijzers) zijn niet erg gesteld op de belangstelling van 
en leven maar liever als konijnen in hun hol.

Enkele gemeentebesturen als. . . . en. . . . zijn overtuigd, dat zij schitterende 
scholen hebben. Die overtuiging berust dan alleen op de groote sommen, die 
zij voor het onderwijs uitgeven en verder op ijdelheid, daar bun gemeenten 
volgens hun idee, in alles no.

Wij laten uit discretie namen 
De inspecteur deed dat niet 
meenten als dom en ijdel 
tievelijk als .tactloos*' en 
ons, dan weet hij nu 
dat hij ons beschrijft, 
tact

Dan hebt U b.v. de .wettische”.
„Bij mijn schoolbezoeken was het dit j 

zonder na te gaan, hoe de bepalingen, vervat 
leerplan en lesrooster werden nagcleefd. Vr 
ontving ik in den regel de meest gcrus 
orde was. Het personeel bestond uit belr 
wel in orde zouden hebben. Dc hoofder 
„U begrijpt, ik moet veel ove 
niet alles in orde was en dat, 
willen of durven geven, hij dit 
hebben als ikzelf.

„Algemeen wordt geklaagd, dat ’t onderwijs lijdt aan overladinv.
mijn meening niet ten onrechte. . . . Wanneer men b.v. een kind u» 
laat vertellen, welke dc voornaamste waterwegen in Friesland ? 
begrijp ik, dal er iets aan ons aardrijkskundig onderwijs moet ont

Deze autoriteit heeft waarschijnlijk een idee fixe, dat er op de scholen 
te veel geleerd wordt, zooals anderen 't gevoel hebben, dat we lijden 
aan .Stoffmangcl”, sedert we de sommen eenvoudiger maken en bijna 
geen grammatika meer onderwijzen. Hij maakt zijn inzicht aannemelijk 
door ’t memorceren van iets, dat hij kortgeleden in een aardrijks
kundeles opmerkte, n.l. dat waterwegen in Friesland werden geleerd 
en hij acht zijn voorbeeld volkomen overtuigend, aangezien hij van oor
deel is, dat de kinderen beneden den Moerdijk met Friesland al heel 
weinig te maken hebben. Ik ben er evenzeer van overtuigd, dat de 
inspecteurs in Friesland van meening zijn, dat de kinderen Brabant 
en Limburg goed moeten kennen. ... in 't Noorden is men nu eenmaal 
minder eenkennig dan in ’t Zuiden.

En wat zegt U hiervan ?
„In.... is dc toestand minder gunstig; aan 

hoofd der school niets of weinig in te brengen, 
tactloosheid van ’t hoofd, terwijl de onderwijzers 
school. . . . door dc slapheid en sukkclachtighcid
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leerstofst 'd°P

en deze

zijn ciget 
omgeving cn

waar dit wenschdijk is 
r vrijheid aan de leerk

leggen, wat toch
>ndcrwijs.”
een verdediger ter beschikking heeft:

Het schoolalbum bevat een bundel kernen der kennisvakken, door de leer
lingen van het vijfde en zesde leerjaar zelf ingeschreven in cahiers, die ver
meerderd met wat als herinnering aan het kunnen der leerlingen (opstellen, 
teekeningen, versieringen) voor hen van blijvende waarde is, ingebonden in 
een stevigen band, hun meegegeven wordt bij het verlaten der school* .

Deze schoolopziener, dat is duidelijk, is een gemoedsmensch, die er 

niet in zou slagen roosters, werk- en leerstofschriften op datum te 

vergelijken, zooals de wettische doet krachtens zijn

Hier hebt U den vereerder van ’t platteland:
„Toch heeft het plallelandsondcrwijs zijn eigenaardige bekoring: het vrijere, 

i aanpassen aan omgeving cn maatschappelijke eischen, zich 

ontplooien, waar dit wenschelijk is en kunnen besnoeien, waar 
>, laat meer vrijheid aan de leerkrachten, die dus ook meer 

werk kunnen leggen, wat toch een van de factoren is, die 

is voor goed or 
stad prompt

meer zich kunnen 
breedcr kunnen < 
zulks noodig 
liefde in hun 
noodzakelijl

waarop de

Het is jammer, dat deze wettische inspecteur, die een goed deel 

van zijn jaar besteedt (na Thijsscn’s rede ?), om cens te zien, hoe de 

zaak formeel marcheert, niet ten gerieve van zijn collega's en de hoofden, 

die in gebreke zijn, meedeelt, hoe hij „spoedig cn gemakkelijk” onregel

matigheden op het spoor komt. Volgens inlichtingen, die wij ontvingen, 

liet hij zich de roosters, de werkcahiers, waarin elk stuk werk een 

datum draagt en de leerstofschriften, waarin van week tot week de 

leerstof wordt opgeteekend, geven en ging nu aan ’t vergelijken: 27 

September: oefening zooveel uit ’t zooveelste deeltje van Vrieze. Even 

controleeren op den rooster: Had die onderwijzer dien dag Ned. Taal? 

Klopt ’t met ’t leerstofschrift? Zoo niet, dan moest de onderwijzer 

zich verantwoorden en ’t hoofd kreeg een opmerking, dat hij dingen 

over zijn kant liet gaan, die hij had kunnen weten, als hij de methode 

van den inspecteur toepaste.

Wij meenen, dat een inspecteur, die 

geeft op zichzelf dan hij krijgt op ’t c 

gelukkig is, dat de hoofden deze methode niet 

ze zouden veiliger doen eerst ontslag te 

slaaf van ’t voorschrift zijn, als men 

dergelijke contrólemethode op 

voor dezen inspecteur, die in een 

hij nog eens een tijdje voor hoofd van 

een stevige eigen klasse en een stevig 

Gelukkig hebben we er ook, die de 

zien als iets zeer kostbaars en essentieels.

„Schoolopziener......... begint voortgang te maken met zijn schoolalbum, ook

een poging tot zelfwerkzaamheid cn verinniging van het schoolleven.

e op deze wijze werkt, beter kijk 

onderwijs en dat ’t maar heel 

gaan toepassen, want 

nemen. Men moet wel een 

t psychologisch effect van een 

’t personeel niet aanvoelt. Het ware 

groote stad werkt, niet kwaad, dat 

een school moest fungeeren met 

personeel.

sfeer beter aanvoelen

’t voorschrift zijn, als 

contrólemethode
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vlugger ge- 
>eds gezeten

eenmaal van resultaten ge- 
ingsscholen, dc«e in lechnischen of 
der klassikale scholen.”

't probleem der klassesterkte

gecijferd 
misschien in die

reikt, die zij in onze
De tegenstander

.Aan de zoogenaar
tijd besteed, al begint hier
rein te worden gezocht.'*

De vereerder van de denksommen meent:
.Er wordt niet beter gecijferd dan vroeger en er wordt niet , 

rekend. Zou er misschien in die raadselsommen toch wel iets goc 
hebben?”

naar mijn mcening in 't 
grens overschreden, 
de ontwikkeling be-

„Dc meening. dat het meer individuecle karakter der d 
den regel zou doen stellen boven de meer aan regelen gebt 
zou niet houdbaar blijkt " 

Hier heb ik een aard!
„Volgens een boekje, 

constateerde een houthak! 
t woord . waarachtig", 

lot welke termen een kin 
in de aanvangsklassen 
wordt gemaakt."

Ik heb me afgevraagd, hoe de spontane auteur van het volgende 
wel op deze behoefte aan woordsoberheid heeft gereageerd:

„In het afgeloopcn jaar constateerde ondcrgeicekcndc op een school, dnt 
de bovenramen dichtgetimmerd waren en dat de benedenramen dichtgestonkcn 
zaten  Een man van nauwelijks 2€ jaar en pas hoofd geworden van een 
school, zit in een stank les te geven, met weerzinwekkende privaten vlak 
naast hei lokaal, dat je de misselijkheid naar boven kruipt."

O, foei, heer inspecteur, dat had U toch „waarachtig’’ wel wat 
soberder kunnen zeggen. Welk officieel persoon spreekt nu van beneden
ramen, die „dichtgcstonken” zitten!

Hier is een neophiel aan ’t woord, die over het dunne ijs vaneen 
vacantie-indruk durft loopen:

„Jammer, dat deze Vacation coursc in de vacantie viel, waardoor wij 
de gelegenheid waren veel scholen te zien. Vergelijkt men de resultaten van 
het bij ons zoo zwaar aangevochten 48-sle)sel met die van het 60-slelsel in 
Engeland, dan blijkt een groot verschil te beslaan, dat niet ten gunste van 
het 48-stelsel uilvall. Dat ligt niet aan ons onderwijzend personeel. Bij ons 
wordt met minstens evenveel liefde en kennis gewerkt door het personeel 
als in Engeland. Daar ligt het niet aan. Maar aan de richting van het on
derwijs.”

De scepticus twijfelt:
„Het zal nog te bezien staan, of. wanneer 

sproken kan worden van de nieuwe richtir 
formcclcn zin zullen kunnen halen bij die 

Waarop de man, die klaar is met ’t 
opmerkt:

„ Doch bij 40 a 45 leerlingen per onderwijzer kan 
algemeen geacht worden de grens te liggen. Wordt die 
dan wordt door het meerendccl der kinderen niet meer 

hcdcndaagsche maatschappij noodig hebben.
van de raadselsommen zegt:

imde denksommen wordt niet zelden nog veel te veel 
en daar de oefenstof ook op meer practisch ter-

lig geval van ingetogenheid:
. bestemd voor het derde leerjaar der lagere school, 
kker, die bevond, dat zijn bed beslapen was, dit met 
. Ik geef dit als voorbeeld, dat de vraag doet rijzen 
ind van de hoogste klasse wel moet geraken, als het 
met het gebruik van krachtwoordcn al vertrouwd

dorpsscholen ze in 
bonden stadsscholen,
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inderwijs ge 
smaak 

Er is met de beoefening 
bewondering gebracht, die 
te oefenen."

Typisch is 
„ Laatstgeni 
resultaten

Ziehier de methodist en

De methodist:

„En nu komt het mij nog steeds voor, dat primair naar hel nul (van het 
teekenen) moet worden gevraagd. Het lijdt echter geen twijfel, dal daaraan 
niet gedacht is, wanneer het teekenonderwijs in de hoogste klasse culmineert 
in het nateekenen van plaatjes uit de tcekenmappen van Boon. Ik verbaas 
mij steeds over het welgevallen, waarmede teekeningetjes van bloemen, dieren 
en landschappen tegen den wand gehangen en vertoond worden, wanneer 
mij blijkt bij het bekijken van het voorbeeld, dat de leerlingen zich allerlei 
ernstige afwijkingen, gevolgen van onjuist waarnemen, van onjuist opvatten 
van vorm en verhouding hebben veroorloofd."

De vereerder der kinderlijke spontaneïteit:

.  dat het plaatjes nateekenen al of niet zal moeten bevorderd, dat 
alles doet op dit moment nog weinig ter zake. Maar er is een verheugende 
factor in het onderwijs gekomen: de kinderen doen het zoo graag; ze heb
ben er niet alleen smaak in gekregen, maar ook smaak daarvoor gekregen.

van lijn en kleur in ’l kinderleven vreugde, zelfs 
niet nalaten zal op ’t volgend leven invloed uit

een meeningsverschil inzake den invloed van ’t milieu: 

v:noemde inspecteur heeft zich ook afgevraagd, hoe 't komt, dat 
de resultaten van het onderwijs aan de volksscholen zooveel minder blijken 
dan aan de school voor leerlingen uit „betere standen", ofschoon z.i. dezelfde 
resultaten aan de volksscholen zouden kunnen worden bereikt.”

en daar tegenover:
„zoowel op de openbare als bijzondere scholen, die voor het voorlgezel on
derwijs opleiden, zijn de resultaten van hel onderwijs niet, zooals men zou 
mogen verwachten, hetgeen voor een deel moet worden toegeschreven aan 
het verschillend milieu, waaruit de kinderen komen, die in eenzelfde klasse 
geplaatst zijn.

Men wil het tempo van het onderwijs zóó langzaam nemen en de ondcr- 
wijsslof zóó eenvoudig, dat men bij de meer begaafde en van huis uit 
meer ontwikkelde kinderen alle werklust doodt."

Ik zou nog vele bladzijden lang kunnen doorgaan, om mijn uitspraak, 

dat het schooltoezicht is ,un monsieur” (dame inbegrepen) waar 

te maken. Maar de lezer zal ’t zoo wel gelooven en van oordeel 

zijn, dat er volstrekt geen aanleiding bestaat voor den heer Thijssen, 

die het allerindividueelste in den onderwijzer beschermt en de leden 

van het schooltoezicht, die allerindividueelst in ’t regeeringsverslag 

uitkomen, elkaar principieel iets te verwijten. Het eenige is, dat ze 

op verschillende plaats staan. Het schooltoezicht heeft, naar een 

woord van Prof. Gunning, het luchtledige boven zich en loopt dus 

weinig gevaar ’t hoofd te stooten, — de onderwijzers verbeelden zich, 

dat ze zich nog wel eens stooten, maar wie ’t regeeringsverslag leest, 

krijgt niet den indruk, dat de jaarlijksche visitatie van een half uur 

erg hinderlijk kan wezen.
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> de

geschoolden werker, die gewend is 
bewering, doet dit alles nog uiter-

waardevollc 
de pers

2. Wie h<

i bovendien nog de veronderstelling, dat de leden van 
If wel wat vreemd zullen staan, als ze copie tegen- 

ar geleden ui( handen gaven. Wij leven nu een- 
wij ’t schooltoezicht niet gaarne zouden verwijten, 

sekt, vier jaar is ook voor

Het schooltoezicht kan ook daarom reeds niet hinderlijk zijn, om
dat zeker 90 pCt. va n de onderwijzers nooit een letter van de medi
taties hunner chefs over hun werk onder de oogen krijgt. Onderwijs
verslagen zijn voor den Nederlandschen onderwijzer publicaties, die 
geheel buiten de sfeer vallen van ’t geen hij leest en, waarvan hij 
alleen ’t bestaan bij geruchte leert kennen, als een redacteur van 
een onderwijsblad er toevallig iets over zegt. Maar in tijden, dat de 
copie eenigszins rijkclijk vloeit, hebben deze redacteuren daartoe weinig 
aanleiding, omdat zij liefst actueel zijn en zich bij voorkeur niet meer 
verdiepen in materiaal, dat vier jaar oud is.

En wij wagen bovendien nog 
de inspectie zelf 
kómen, die ze vier jaar 
maal snel en, ofschoon wij ’t schooltoezicht niet 
dat de secundaire functie niet behoorlijk wer 
’t schooltoezicht een heele tijd.

Ik meen dan ook ’t volgende te mogen concludeeren:
1. Het onderwijsverslag is interessant:

in de eerste plaats, omdat het een aardigen kijk geeft op 
controle van ’t schooltoezicht, waarin geen spoor van methe 
is te herkennen;
in de tweede plaats, omdat het van wege zijn subjectiviteit een 

karakterologische bijdrage levert tot de kennis van 
'sonen, waaruit de Nederlandsche inspectie bestaat, 
iet onderwijsverslag ter hand neemt, zal daarin geen enkele 

betrouwbare mededeeling vinden omtrent de resultaten van ’t 
onderwijs op de Nederlandsche scholen. Nergens is sprake van 
criteria, waarmee wordt gewerkt, dus ook niet van eenige uit
komst met geijkt materiaal verkregen.

van subjectieve uitspraken, welke vaak met 
elkaar in tegenspraak zijn, zonder dat ergens blijkt van eenige 
poging, om bepaalde beweringen waar te maken aan de hand 
van feitelijke gegevens. M.a.w. heel de bedrijfsvoering verkeert 
nog in de voorwetenschappelijke fase, waarin ieder gelijk recht 
kan doen gelden op een meening, de onderwijzer zoowel als de 
inspecteur.
Voor den wetenschappelijk 
’t bewijs te vragen bij elke 
mate primitief aan.

4. Alleen op de wijze in ons eerste artikel omschreven, zal het 
mogelijk zijn de bedrijfsvoering geleidelijk uit de subjectieve sfeer 
naar de wetenschappelijke sfeer over te brengen.



r

20

L

er bijna

geen wij over 
mde afwijkingen aan 

den controlei 
igt van den aard van 
dezen een eerste.

De lezer zal vinden, dat ik overdrijf. Kom, kom, zal hij zeggen, denk 
U even in de positie van mannen van de kwaliteit van den heer Ricnks 
en den heer Brants en de ervaring, die zij en velen met hen in een 
lange en eervolle loopbaan hebben gewonnen — denk U in, hoe deze 
leiders weer onder zich hebben gekregen frisschc krachten, opgegrocid 
in hun school, zou er dan in dit corps zich geen orgaan ontwikkeld 
hebben, dat zuiver aan voelt, wat zich aan de controleurs voordoct?

Ik zal de laatste zijn om te ontkennen, dat er een zeker flair kan 
ontstaan bij de leden van ’t schooltoezicht, maar ook met ’t beste 
flair (dat trouwens zeer individueel werkt) is ’t onmogelijk een chaos 
van indrukken te ordenen, zonder dat ze eerst geobjectiveerd zijn. 
M.a.w. flair werkt rechtstreeks en in bijzondere en persoonlijke situaties. 
Dat iemand in staat zou zijn, als hij in een stembureau zit b.v. en de 
tnenschen, die ter stembus zijn geweest, heeft aangekeken, uit te maken 
met hoeveel stemmen elke partij uit de bus zal komen zonder eerst 
die stemmen te tellen, is uitgesloten. Misschien zijn er optimisten, die 
meenen, dat ze 't wel kunnen — optimisten zijn er altijd — maar 
weet, dat, als men de cijfers zwart op wit voor zich heeft, 
altijd groote verrassingen plegen te zijn.

AVelnu, veel en veel moeilijker is ’t werk van de inspectie, als 't 
geldt een oordeel te vellen. Zij hebben onder de vele honderden leer
krachten, die onder hun contrdle staan, een steeds doorgaande mutatie 
en daarbij is er een steeds wisselend kindermateriaal. Ook steunt hier 
de beoordeeling op veel meer factoren. Elk onderwijzer weet, hoe zeer 
de eene klasse van de andere verschilt en hij tobt erover. De inspecteur, 
die een half uurtje komt kijken bij een onderwijzer, dien hij als goed 
ziet, denkt: „’t Was weer goed” en bij een anderen die minder crediet 
heeft: „’t Was zoo zoo” — maar eenig middel, om een dergclijk oordeel 
waar te maken, ontbreekt totaal en, als hij zich rekenschap zou geven 
van de wijze, waarop hij tot zijn oordeel is gekomen en waarvan hij 
verder niet los komt, dan zou hij verbaasd staan, op welke zwakke 
gronden dat berust.

Alles, wat wij dienaangaande indertijd hebben gezegd over het sub
jectieve oordeel van onderwijzer en leeraar (men herinnere zich o.a. 
’t geen wij over 't beoordeelen van opstellen zeiden, waarbij verbluf
fende afwijkingen aan ’t licht kwamen) geldt in nog sterkere mate 
voor den controleur. De intuïtieve waardeering, die in zoo sterke mate 
afhangt van den aard van het persoonlijke contact, dat tot stand komt, 
is in dezen een eerste, maar een zeer bedrieglijke factor. Ieder weet 
uit zijn ervaring wel voorbeelden van zeer goede onderwijzers, die nooit 
eenige aandacht van ’t schooltoezicht vermochten te trekken en van 
anderen, die — omdat ze meer in den geest vielen — in blakende gunst
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taakte werk kan, als ’t bewaard blijft, 
worden. Dit feit alleen maakt, dat

Toch is 't vanzelf 
langzamerhand in de

subjectief oordeel tot een zeer 
i op terug, 

onderwijzers 
zekere eenheid in methode vast- 

: groeit, die, 
van beproefde 

; dingen, stel ik 
gemeen^ 
brengen 
wagen, .

binden

stonden. Ook zijn er gevallen, dat een z 
onverdiende depreciatie voerde. Ik kom daar zoo meteen 

sprekend, dat, zooals zich bij de 
hoofdlijnen een

zet, ook in ’t schooltoezicht een soort van contróle-adat 
zonder objectief verantwoord te zijn, in aller oogen ’ 
waarde is. In ambtelijke vergaderingen worden zekere 
me voor, voortdurend herhaald en bevestigd, die ten slotte gemeengoed 
worden en ’t zullen juist die zijn, welke eenige vastheid brengen in 
de subjectieve contrdlcmethodc, waarbij we niet te veel wagen, als 
we zeggen, dat die maatregelen, welke de onderwijzers binden op een 
wijze, welke voor een gemakkelijke en overzichtelijkc controle toegan
kelijk is, in de eerste plaats bij het schooltoezicht in den smaak zullen 
vallen. Het lijkt nu e bovendien vanzelf sprekend, dat in deze „Ein- 
heittichkeit” in ’t werk van de onderwijzers, vooral als deze geschiedt 
op voorschrift van ’t schooltoezicht, een soort van moreele voldoening 
zit voor de leiding, welke zich door die „Einheitlichkeit” als zoodanig 
gaat gevoelen.

Tot de maatregelen, die het Nederlandsche schooltoezicht uit een 
soort van gemeenschappelijke overtuiging nastreeft, hooren, naar ’t 
me voorkomt, de volgende desiderata:

1. Leien zijn uit den booze. Ze verknoeien de schrijf hand. Ze geven 
aanleiding tot slordig werken. Ze brengen den onderwijzer in 
de verleiding zich van de correctie met een Franschen slag af 
te maken.

2. Alle werk moet op papier gemaakt worden en de kinderen 
moeten in de eerste klassen dadelijk beginnen met pen en inkt 
te schrijven. Bij dit werk moet de uiterste netheid worden be
tracht. Het in cahiers gem< 
gemakkelijk gecontroleerd 
de onderwijzers zich daarvoor meer moeite geven.

3. Er moet een leerstofcahier zijn in iedere klasse.
4. Het werk in de schriften moet gedateerd worden.
5. Er moet een „wandel cahier” zijn, waarin de kinderen beurte

lings werken en waarin de inspecteur dus alle werk vindt, dat 
schriftelijk is gemaakt, terwijl het meteen een indruk geeft van 
het kunnen van de heele klasse.

Dit heele complex van maatregelen is duidelijk geïnspireerd door 
den wensch een gemakkelijk controlesysteem te hebben. Of ze, van
uit een paedagogisch oogpunt bekeken, juist zijn (als geheel genomen) 
vind ik minstens betwistbaar.

Men kan zelfs leeuwen kunstjes laten maken, waarom zou men
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kin-
opgave
zondere

toch wel < 
ik ben er 
de kinderen

oogenblik)

af, wat er van 
komt, als ze 
juffrouw de schrik

Men versta mij wel: ik 
waard dan dat 

een drijven 
dang de neigin 
inken, dat his

ie is 
wou ik

vrees zeer, dat door het 
’t schriftelijk werk, het schrijven 
geen gering gevaar, vooral als 

;aat met den eisch, dat alle schriftclijk werk moet 
id en liefst tot de laatste letter door den onderwijzer 

gecorrigeerd.
vanzelf, dat men den onderwijzer dwingt zich geheel

aan, het mijne 
zeker niet meer waard dan dat van de inspectie. Alleen 
waarschuwen tegen een drijven van de officieele controleurs, die uit 
een soort van eigenbelang de neiging zouden kunnen hebben iets te 
forceeren. Ik zou denken, dat hier een eerlijke enquête onder de 
onderwijzeressen, waarbij ook de wijze, waarop het jonge kind reageert, 
mee in ’t geding komt, alleen gelden mag.

En, zoo ergens, dan zou hier gedifferentieerd moeten worden. AVat 
goed kan zijn voor kinderen uit intcllectueele milieus, zou voor 
deren uit kringen van ongeletterden wel eens een te zware or>' 
kunnen zijn. Ook zal de eene onderwijzeres door haar bijzon 
geaardheid geheel anders reageeren dan de andere.

Ik meen te weten, dat in Amsterdam, waar het onderwijzend per
soneel nogal zichzelf durft zijn, na een periode, dat de pen in de 
lagere klasse vrij algemeen werd gebruikt, weer in sterke mate naar 
de lei is teruggegaan en dat ook in de hoogere klasse de lei weer 
druk wordt gebruikt.

Dit is echter nog geen hoofdzaak. Ik 
voortdurend hameren op de netheid van 
van middel tot doel wordt. En dat is 
het gepaard ga; 
worden getoond 
keurig moet worden 

Het spreekt

kleine kinderen niet van den eersten dag af pen en inkt in handen 
kunnen geven en ze onder zwaren druk niet kunnen leeren inktclijke 
uitspattingen te bcheerschen en letters te schrijven in de eerste klasse, 
zooals men ze vaak in de hoogste niet beter ziet. Ik twijfel geen oogen
blik, of in de derde klasse zal, als een overgang van de griffel of 
het potlood naar de pen kan worden vermeden, het schriftclijk werk 
beter zijn.

Maar (ik denk vooral aan de dorpskindertjes, voor wie de pen 
een heel officieel en moeilijk te hanteeren instrument is) 

r niet zeker van, of de eischen, die aan de zenuwtjes van 
en de zenuwen van de juffrouw gesteld worden in een 

klasse van hopeloos onhandige kleine knoeiers, niet in de 
mogen worden geworpen, als ’t geldt de arbeidsvreugde en ’t 

ikelijk resultaat, dat blijkbaar het eindresultaat maar weinig 
ten goede komt, tegen elkaar af te wegen. Ik vraag mij bovendien 

de zelfwerkzaamheid van de kleine kinderen terecht 
nooit eens prettig hun gang mogen gaan, zonder dat de 

om het hart slaat.
matig mij geen oordeel

hier een
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jen, 
nen 

te

er — wij meenen in ’t 
i de commissie van toezicht het in 
ivoudige sommen te maken en die 

zij hadden toe te zien. Het 
die zulke mooie schriften

onderwijzer, die, als hij na een half uur klaar

op ’t uiterlijk effect van zijn werk in te stellen, waarbij hij rekening 
moet houden met zijn eigen correctiecapaciteit, zoodat al heel spoedig 
de kwantiteit van het werk geofferd wordt aan een uiterlijke kwaliteit.

^Vij hebben vijf en twintig jaar geleden dien toestand in Amsterdam 
gekend. Het voornaamste doel van 't onderwijs scheen destijds tezorge 
dat men eenige stellen cahiers had, die er mooi uitzagen. En, als m< 
daarnaast enkele goed geprepareerde lessen in reserve had, om i 
dienen, als cr officieel bezoek mocht komen, dan maakte men een 
voortreffelijk figuur. Prof. Gunning, destijds districtsschoolopziener, 
constateerde in die dagen, dat er op gewone volksscholen veel beter 
werd geschreven dan op de standenscholen. En geen wonder, want 
op de laatste moest men vlug voort, de kinderen moesten een toe
latingsexamen doen voor H.B.S. en Gymnasium en de onderwijzers 
moesten daarvoor grot

Op de „gewone” sc

H.B.S. en Gymnasium 
oote kwanta werk hebben, 
scholen was het in die dagen een gewoon ver

schijnsel, dat de onderwijzer eerst sommen besprak met zijn kinderen 
en dan de oplossingen op 't bord schreef, zoodat alleen de getallen 
behoefden te worden ingevuld, waarna ze keurig in de netschriften 
werden geschreven.

Uiterlijk was dit alles voortreffelijk. Tot 
jaar 1906 — een paar leden van 
hun hoofd kregen zelf een stel een’ 
op te geven aan de scholen, waarop z 
resultaat was allertreurigst, de kinderen, 
hadden, bleken niets waard te zijn, als ’t er op aan kwam zelfstandig 
te rekenen.

Deze ontdekking kwam in het verslag van de commissie en van 
dien tijd af werd het vrijwel regel, dat elke commissie bij het „lof
felijk ontslag" eigen vraagstukken opgaf. Onmiddellijk begonnen de 
onderwijzers zich anders in te stellen, ook onder den invloed van de 
Nieuwe Schoolbeweging, welke heel veel heeft bijgedragen om den voozen 
schijn uit de scholen te bannen. De kinderen gingen weer écht rekenen, 
ze besteedden niet een heele les aan 't keurig inschrijven van één 
vraagstuk, maar hadden te zorgen, dal ze vijf vraagstukken leverden, 
ook al ging dat dan niet zoo netjes.

Wat de rijksinspectie zal bereiken, vooral, als ze eischt, dat de 
onderwijzer alles zelf zal corrigeercn en in de wandelcahiers alle werk 
keurig moet worden vastgelegd, is een fatale vertraging van het 
arbeidstempo en een dood formalisme, waarmede de zelfwerkzaamheid 
te gronde gaat. Wantrouwen jegens den onderwijzer is een slecht 
Leitmotiv.

Geef óns maar den
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Ten slotte moet mij 
in mijn eerste artikel heb

denke aan
meer in uiterlijkheden te zoeken, naarmate de zakclijkc 

minder aandacht hebben. Het oog wil ’t zijne hebben 
>rg, aan ’t uiterlijk besteed, tevens een beleefde 
roleerende autoriteit, Maar de inspectie mag met 

uiterlijke orde het inwendige leven niet in gevaar 
goed doen bij haar bezoeken, waar zulks 

van de Amstcrdamsche schoolcommissie toe te 
■ te geven. Dan zullen de mooiste cahiers en 
iriften blijken vaak het slechtste resultaat op

is met een taaloefening, zegt: „Vlug kinderen, we hebben nog een 
kwartier. Neem je kladschriften en ik dicteer nog heel gauw een klein 
dictee, dat we met elkaar nog zullen nazien” en die daarna even laat 
ruilen en onder gespannen aandacht van de kinderen de moeilijke 
woorden spelt of op ’t bord schrijft. Kinderen, die op deze wijze 
leercn, dat de tijd waarde heeft, dat er voortgemaakt moet worden 
en dat het in de eerste plaats gaat om ’t resultaat, zijn heel wat 
beter af dan wanneer al ’t werken op parade moet zijn ingesteld. De 
Amsterdamsche onderwijzer noemde typisch de wandelende klasse* 
cahiers „paradecahiers” en hij heeft het onderwijs een grooten 
dienst bewezen door ze zoo vlug mogelijk weg te werken.

Natuurlijk bedoelen wij niet te zeggen, dat er op zijn tijd ook niet 
netjes moet worden gewerkt, maar men voelt de fout, die wij aan
wijzen. Elke inspectie — men denke aan den militairen dienst — heeft de 
neiging het meer in uiterlijkhedt 
doelstellingen 
en eigenlijk is alle zorg 
buiging voor de contro 
haar streven naar 
brengen. En daarom zal zij 
uitkomt, de methode 
passen en zelf werk op 
de keurigste wandelschi 
te leveren.

Als het schooltoezicht werkelijk resultaten systematisch gaat con- 
troleeren, op de wijze, die wij de vorige maal bepleitten, houde het 
zich op teleurstellende resultaten voorbereid. Maar deze teleurstelling, 
die men niet krijgt, als men wat zorgvuldig geprepareerde cahiers door
bladert en naar wat lessen luistert, is zeer nuttig, omdat zij realistisch 
stemt (de realistische toon ontbreekt nog veel te veel in het onder
wijsverslag) en realisme heeft dezen goeden kant, dat het behoefte 
heeft met den schijn af te rekenen.

Wij spraken over een adat, die toch wel aanwezig was bij de con
trole ondanks het feit, dat de leden van ’t schooltoezicht zich bij hun 
bespreking individualistisch instelden. Wij moeten de vrees uitspreken, 
dat deze adat werkt in de richting van een formalisme, dat op ver
starring uitloopt en uiterlijkheid.

Ook hier kan een goed doorgedacht toetsingssysteem 
wezen van ons onderwijs veilig stellen.

nog een opmerking van het hart, die ik reeds 
aangekondigd. Het treft buitengewoon onaan-
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is. vooral als 
licht zien.

dito scholen 
gesteld en 

iel woorden

man en, 
, kon ’t hem niets schelen, of deze 
id.
liberaliteit van hun collega begrijpe- 

bedenkelijke mentaliteit tegenover hen 
middelpunt was van een 

dragen werden geleverd. 
>oals nergens anders. De 

den rooster af. rookten, 
; „een bende".

en wisten, dat ook 
’t schooltoezicht heel slecht over de school tevreden was, waar nu 
letterlijk niets deugde en, waar het hoofd, om de woorden van het 
regeeringsverslag te gebruiken, „slap" en „sukkelachtig” heette.

Het toeval wou echter, dat wij aan een vervolgklasse waren, waai 
kinderen uit de zesde klassen van de omliggende scholen plaats vont 
en zoodoende waren wij gedurende vijftien jaren in staat ons <

genaam, dat in een met name genoemde stad en aan 
hoofden als „slap" en „sukkelachtig" worden aan de kaak 
dat in een andere stad van een bepaalde school met zoovel 
wordt gezegd, dat 't een janboel is.

Het wil mij voorkomen, dat ’t nut van zulke denigrecrende publi* 
caties twijfelachtig is, vooral als ze vier jaar, nadat het oordeel werd 
neergeschreven, het licht zien.

Het fatale evenwel is, dat hier diskwalilikaties worden uitgesproken, 
in ’t cene geval zonder dat feiten worden gegeven, die ze voor den 
lezer motiveeren, in ’t andere geval met feiten, die in onze oogen 
allerminst overtuigend zijn, omdat zij in geen enkel opzicht het essentieele 
van het onderwijs raken.

Als het corps van inspecteurs niet te hoog stond voor zulk een 
verdenking, zou men geneigd zijn aan rancuneuse uitingen te denken, 
die op andere wijze geen uitweg vonden en nu hier maar zijn geventileerd. 
Het zou dan voor de betrokken inspecteurs niet prettig zijn na vier 
jaar nog tegen de uitingen van eigen slecht humeur aan te loopen.

Maar —- wij bespreken deze kwestie daarom even, omdat wij in 
Amsterdam in dit opzicht jaren geleden een uiterst leerrijke ervaring 
hebben opgedaan. Er was ergens een school in de stad, die én bij het 
schooltoezicht fen bij de hoofden van scholen met zwarte •— (teeken
achtiger zou het zijn in dit verband van roode te spreken) — kool stond 
aangeteekend. Oorzaak van deze reputatie was, dat de school een 
soort van asyl was voor onderwijzers, die elders moeite met hun hoofd 
hadden gehad. Het hoofd — zelf heelemaal niet rood — was een 
buitengewoon aimabel en tactisch man en, als hij de zekerheid had 
een bekwame leerkracht te krijgen, 
vroeger wel eens kwestie had gehac

De hoofden intusschcn vonden de 
lijkerwijze bewijs geven van een 
en ’t resultaat was, dal deze school altijd het 
kwaadsprekerij, waartoe van vele zijden bijdr» 
Er was, zoo heette het, tuchteloosheid, zoon 
onderwijzers deden wat ze wilden, weken van > 
kwamen te laat binnen, in één woord: ’t was

Wij hadden deze verhalen herhaaldelijk gehoord
over de school

: en, waar het hoofd, 
gebruiken, „slap" en 
■■ter, dat wij aan een -
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toen wij lafer toevallig met drie 
: persoonlijke aanraking kwa- 
tedagogisch boven de gewone

zou blijken, dat de resultaten inderdaad beneden de 
men ’t recht hebben conclusies te trekken en mogelijk 

nsequenties te trekken. Maar van een dergelijk objectiveerend 
vinden we in 't verslag niets. Want een opmerking, dat 
wist te beantwoorden, waarom onze Prinses Julianaheet;

genoemd wordt Prins van Oranje en welken naam 
draagt” vertelt ons meer van den onderzoeker

oordeel over verscheiden scholen te vormen, welke zéér uiteenliepen. 
Daar was ’t ook, dat we in de practijk ervoeren, dat „zoo ’t hoofd, 
zoo de school" een frase was en dat dezelfde school goede of minder 
goede klassen afleverde, naarmate onderwijzer A. of B. de hoogste 
klasse had gehad.

Wat ons echt< 
van de veel gc 
een uitstekend 
onderwijzers 
men, kregen 
maat waren.

Ze bleken wel te weten, dat 
raat, hadden deswege 
>ezicht

er weinig gunstig over hun school 
werd gepraat, hadden deswege een weinig vriendelijk oordeel over 
’t schooltoezicht en zullen waarschijnlijk in den omgang wel weinig 
coulant zijn geweest, als er autoriteitenbezoek kwam, wat weer aan
leiding gaf tot nieuwe slechte „indrukken".

Zou in die dagen het schooltoezicht de gewoonte hebben gehad 
/en, dat vooraf geijkt was, dan zou de betrokken school 
dat op grond van onze ervaring inct zekerheid zeggen — 

rehabiliteerd zijn, zooals wij ook wel een school kennen, 
andere onnaspeurlijke reden een buitengewone reputatie 

die bij een diepergaand onderzoek een heel eind in de 
van de autoriteiten naar beneden zou zijn geduikeld. Er werd 

lagen een hoop paedagogisch jagerlatijn gesproken en

werk op te geve 
— wc durven d< 
schitterend gerc 
die om een of ; 
had, maar 
achting i 
in die d< 
geloofd.

Waarom wij deze persoonlijke ervaring hier meedeelen? Omdat 
zij leert, hoe, door dikwijls in oorsprong onbeteekenende wrijvingen, 
die eerst tot verkoeling en later tot antipathie leiden, zich reputaties 
vastzetten en hoe men die door ’t constateeren van allerlei kleine af
wijkingen, die elders geen aandacht zouden trekken, a.h.w. voortdurend 
bevestigd meent te zien. Waar het er om gaat te diskwalificeeren, 
daar moet van de autoriteiten worden gevraagd, dat zij ’t doen, wat 
ze bij ons weten, nooit doen, een grondig onderzoek instellen naar de 
resultaten van ’t onderwijs aan de hand van toetsingmateriaal, dat 
behoorlijk is beproefd.

Pas, als dan 
norm waren, zou 
daaruit conj 
onderzoek 
„geen een 
waarom Willem I , 
de koningin-moeder

toen buitengewoon frappeerde was, dat kinderen, die 
jekritiseerde school kwamen, bijna zonder uitzondering 
1 figuur maakten en

van die school in langdurige
we den indruk, dat ze pat
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eeft de be- 

contrólemaatregelen,

het

irloozing 
srtraagd

Een geheel gedaltoniseerde Nijverheidsschool 
voor Meisjes 

door O. A. VAN LOGHEM.

AA" ocht ik in mijn vorige bijdrage ‘) een en ander vertellen over 
-i-’A. onze gereorganiseerde school, wat de uiterlijke omstandigheden 
betreft, in dit artikel zal ik pogen u een beeld te geven van de wijze, 
waarop het onderwijs zelf gegeven wordt.

We zagen reeds, dat de meisjes zelf de volgorde mogen bepalen, 

*) Zie Augualus/Scptembernurnnier '30.

en de grieven, die hem bij zijn onderzoek leidden, dan van het peil 
van ’t onderwijs.

En zoo treedt de behoefte van objectiveering niet ’t minst aan 
’t licht, als de autoriteiten uit hun humeur zijn en een neiging voelen, 
om scherp te kritiseeren.

Wij meenen dus onze conclusies van daar straks, aldus te mogen 
aanvullen:

1. Het ontbreken van een objectiveerende onderzoeking 
waarmee de onderwijsresultaten worden getoetst, het 
hoefte doen ontstaan aan een complex van 
dat in de inspectie als instituut adat is gew<

2. Deze controlemaatregelen hebben de strekking, het werk op de 
scholen zoodanig te doen inrichten, dat het gemakkelijk te con- 
tróleeren is en dat niets van 't werk aan de oogen der auto
riteiten blijft onttrokken.

3. Het geeft in sterke mate voedsel aan de gedachte, dat de school 
werkt voor de controle, inplaats, dat de contróle zich heeft te

• voegen naar de eischen van ’t onderwijs.
4. Het systeem brengt mee, dat de school zich met haar resultaten 

richt op ’t uiterlijk effect met verwaarloozing van ’t wezen. 
Het arbeidstempo wordt er door vertraagd en de zelfwerk
zaamheid van de kinderen bedreigd.

5. Het onderwijsverslag geeft hier en daar een vernietigend oor
deel over scholen en haar hoofden. Dit is af te keuren. „II 
faut laver son linge sale en familie”. Bovendien is de kritiek 
in ’t geheel niet of zeer onvoldoende gefundeerd, omdat het 
schooltoezicht er tengevolge van zijn eigen gebrekkige contröle- 
methoden allerminst in slaagt te bewijzen, dat het onderwijs 
aan de betrokken scholen beneden peil is.
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jwijs te 
lokalen.

ippen met voorbeelden gemaakt. Alle naai- 
i daarin verwerkt. Dit alles uit te denken, 

moeite gekost.

waarin zij de vakken van de opgegeven taak willen afwerken en die 
omstandigheid brengt als consequentie mede, dat nu alle leerlingen 
door elkaar komen te zitten. Uit de u reeds bekende roosterkaart 
weet echter elk meisje bij welke lecraressen zij terecht kan. Als er 
dus voor één vak verschillende leeraressen zijn, weet elk van haar, welke 
klassen bij haar mogen komen. Zoo’n klas kan dus een zeer gemengd 
„publiek” hebben, b.v. een leerling van de Ie klas kan zitten bij leer- 
bij het Nijverheidsonderwijslingen van de 6e en de 4e. Dit heeft een 
bijzonder voordeel: immers nooit heeft nu een leerares meer een geheele 
klas leerlingen, die tegelijk mantels willen knippen of allen aan een 
nieuwe jurk moeten beginnen. De klas bestaat nu b.v. uit 5 meisjes, 
die aan theorie bezig zijn, dus rustig verder kunnen, verder een aantal 
leerlingen, die aan de verschillende proeflappen begonnen zijn en ook 

iilp van de leerares noodig hebben, zoodat deze ten slotte 
Ie belangstelling kan geven aan die meisjes, die juist dien 

om het japonnetje of den mantel

weinig hul] 
haar volle 
dag met nieuwe stof gekomen zijn, 
te gaan knippen.

Op nog een ander voordeel kan ik hier de aandacht vestigen: de 
minder goed gesitueerde leerlingen konden vroeger dikwijls niet precies 
op den aangegeven dag het benoodigde materiaal gekocht hebben. Dat 
was voor die meisjes een pijnlijke omstandigheid, die we steeds zoo
veel mogelijk trachtten te verzachten. Met deze nieuwe werkwijze 
merkt echter niemand dat; zoo’n leerling maakt nu eerst zooveel mogelijk 
haar andere taken af en is ze ten slotte zoo gelukkig het begeerde 
lapje stof te mogen koopen, dan kan ze zonder onderbreking de taak 
voor dat vak afmaken.

Zoo’n groep meisjes van verschillenden leeftijd en klas schept in 
de school, wat ik zou willen noemen, een aparte sfeer. Er ontstaat 
onderling contact met als gevolg vaak toenadering en waardeering. 
De kleintjes verlangen nu al naar den tijd, dat zij de mooie voor
werpen van de ouderen zullen gaan maken en de grootcrcn vinden 
elk jaar de kleintjes veel knapper en handiger dan zij zelf waren. Ze 
helpen elkaar graag met een naald in de machine zetten, weg' 
maken in de boekenkasten of spoorwijs in de. verschillende Ic

Wanneer zoo de meisjes van de verschillende klassen door elkaar 
zitten, is het noodzakelijk, dat er leermiddelen zijn, waarvan ze ge
bruik kunnen maken. Ik zou zeggen, dat het maken van die leermid
delen wel een van de meest essentiëele bestanddeelen van deze nieuwe 
werkwijze is.

Voor alle vakken zijn maj 
en theorie-moeilijkheden zijn 
heeft heel wat tijd en



29

>pcn noodif
.verkt won 

mappen 
lillende j

een kaart hangt, waar de

Voor costuumnaaien b.v. was het noodig alleen onderdeden te 
maken van de verschillende kleedingstukken; het zou geen zin hebben 
een geheele jurk, mantel of jongenspak uit te werken. In de mappen 

1c halsafwerkingen, mouwen, splitten, 
11e phasen. Kiest nu een 

ze dus successievelijk alle 
van haar jurk

geheele jurk, mantel of jonj 
zijn dus te vinden: verschillendi 
zoomen, naden, kortom alle onderdeden in al) 
leerling een jurk uit de plaat, dan heeft 
mappen noodig, waarin de verschillende onderdeden 
verwerkt worden.

De mappen liggen in kastjes, waarboven 
verschillende portefeuilles genummerd op genoteerd staan b.v.:

3. naden;
4. zoomen;
5. kragen;
6. manchetten.

Wanneer nu een zeker onderdeel aan de beurt is, gaat de leerling 
naar de-kast, ziet, welke map ze moet hebben en neemt deze mee 
naar haar plaats. Laten wij nu ook de map „zoomen" in gedachten eens 
ter hand nemen. In deze portefeuille zitten losse bladen carton, 
waarop de verschillende zoomen zijn voorgedaan: ronde zoom, rechte 
zoom in dikke stof, rechte zoöm in dunne stof, valsche zoom, dubbele 
zoom, enz. De leerling bekijkt nu deze voorbeelden, zoekt uit, wat 
ze voor haar jurk den besten zoom vindt. Daarmee gaat ze naar 
de leerares en hoort wat deze van haar keus zegt.

Het nut, dat voortvloeit uit den hier geschetsten gang van zaken, 
springt hier direct in het oog:

In de eerste plaats n.1. is deze leerling zich bewust moeten worden 
waarom ze dien bepaalden zoom voor haar stof het geschiktst vond.

In de tweede plaats weet ze nu door vergelijking, dat verschillende 
stoffen een andere afwerking eischen en al zal ze niet alles kunnen 
onthouden, ze heeft al die voorbeelden toch eens onder de oogen gehad.

Het spreekt vanzelf, dat zoon map van de zoomen het meest ge
bruikt wordt in de eerste klas costuumnaaien, maar het is een niet 
te onderschatten voordeel ook in de hoogere klassen nog telkens naar 
die mappen te kunnen verwijzen.

Ook onze avondschoolleerlingen, die nog niet volgens het Dalton- 
systeem werken, hebben veel gemak van deze mappen. Vooral die; 
want oudere leerlingen vinden het zoo rustig, de voorbeelden zoo 
lang te kunnen bekijken als noodig is, waardoor ze niet telkens in de 
klas behoeven te laten merken, hoe lastig zij het onderwijs soms vinden, 
ontwend als ze zijn aan de schoolbanken.

Ik stel me dan ook voor in die richting nog heel veel verande
ringen aan te kunnen brengen.
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het noodig, 
moeilijkhcdc:

worden,
de begrippt 

uitwerking zien van 
achter elke

Voor alle vervolgonderwijs lijken me deze leermiddelen, aangepast 
aan de verschillende behoeften, reeds een grootc verbetering. Ik denk 
hierbij nu weer aan een andere groep mappen, n.1. die voor de lessen 
in algemeen vormend onderwijs zijn samengesteld. Als er op onze 
scholen 50 nieuwe leerlingen komen, zijn ze vaak van 40 verschillende 
lagere scholen afkomstig en loopt haar kennis, op zijn zachtst uitge
drukt, nogal uiteen, 't Was dan ook vroeger heel moeilijk daar een 
zekere eenheid in te brengen. Was het voor de ccnc leerling nood
zakelijk een som 3, 4 maal uit te leggen, een ander kende haar zonder 
eenige bespreking. Thans hebben we een map, waarin de verschillende 
typen sommen besproken worden, op deze manier b.v.: kaart 2 A 
bevat een bespreking over de begrippen kapitaal, rente, procent, enz.; 
kaart 2 B laat de uitwerking zien van diverse procentsommen. Op 
de rekentaak staat nu achter elke som, welke kaart uit de rekenmap 
daarmee correspondeert.

Een groot aantal leerlingen heeft misschien die kaarten niet noodig, 
maar anderen vinden het prettig, die „akelige" procentsommen nog 
eens uitgewerkt en voorgedaan, te lezen. Wat nu nog niet begrepen 
wordt, kan aan de leerares worden gevraagd. Wcl heel sterk treedt 
hier naar voren de veranderde taak van de leerares: zij is niet langer 
de doceerende kracht, die haar „wijsheid" over alle hoofdjes uitstort, 
maar de helpende raadgeefster bij ieders persoonlijke moeilijkheden.

Eén van de leeraressen zei het laatst zoo treffend: „We staan nu 
niet meer vóór, maar achter de klas.”

Het behoeft natuurlijk geen betoog, dat er zoo mappen zijn, waarin 
de verschillende taalmoeilijkheden zijn verwerkt, andere voor staats
inrichting, boekhouden, correspondentie, enz. Juist het losbladig systeem 
voldoet hierbij zoo uitstekend. Uit de map toch kan nu de kaart, die 
noodig is, gehaald worden en daar de leerlingen moeite hebben met 
verschillende sommen, woordsoorten, enz. en dus verschillende kaar
ten noodig hebben, kan één map reeds voldoende zijn voor een heclc

Zelfs in de naailokalen is één map van elke soort moeilijkheden vol
doende. Jk zou bijna zeggen : gelukkig, want het maken van die mappen 
is voor de leeraressen wel een heel werk geweest. Niet alleen het 
maken van al die voorbeelden, maar ook aan het uitdenken van zoo’n 
map zit heel wat vast. Opmerkelijk is, dat de meisjes dit aanvoelen 
en op de mappen veel netter zijn dan b.v. op boeken!

Elk vak eischt een andere manier van inrichting der mappen. Ook 
hiermee dient dus rekening gehouden te worden. Voor het vak stof- 
versieren b.v. was het noodig, de voorbeelden zóó te maken, dat 
alleen de technische moeilijkheden werden voorgedaan. In de mappen
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i draad 
verkt cn w< 
id vergeten een kno< 

op te plakr 
het van enkele voor de

van gedachteloos nadoen niet 
aantal in de taak verwerkte 

wel voor, dat de voorbeelden 
ook begrepen.
' '' jen nu allen over-

allcmaal in mijn handen”, zei laatst een leerares 
ng. Dit was bij het klassikale stelsel ónmogelijk; 
dezelfde les te laten opzeggen is ondoenlijk en 

echter ook 20 leerlingen, maar over 
jclmatig verdeeld en die kunnen heel goed allen aan 
i gevoeld.
vraag is deze :

Kweekt U met deze methode '(vrije keus) niet een categorie zwak
kelingen, waaraan onze slappe tijd zeker geen behoefte heeft ?

Alvorens hier op te antwoorden, zou ik even willen wijzen op het

is dus te vinden, hoe men een steelsteek maakt, hoe de kruissteek 
wordt gelegd, op welke manier men leert smocken, maar er is angst
vallig voor gezorgd, dat er nooit een randje of doorloopend patroontje 
wordt voorgedaan. Zelfs van de te maken voorwerpen is slechts een 
papieren voorbeeld te vinden om vorm en grootte te laten zien; wéér 
de versiering moet worden aangebracht, moeten de leerlingen be
denken, natuurlijk in overleg met de leerares.

In al die mappen hebben we nu reeds een basis, waarop verder 
kan worden gebouwd. Wel leert ons nu reeks de praktijk, dat deze 
voorbeelden nog voortdurend moeten worden aangevuld en veranderd. 
Toen we begonnen, waren b.v. de klokrokken nog niet in de mode, thans 
is voor de afwerking daarvan een kaart in de map te vinden. Een 
veranderde manier van mazen maakte het noodig dit voorbeeld te 
wijzigen. Dit alles geeft steeds werk, maar het maakt ook, dat de 
leeraressen zich voortdurend goed rekenschap blijven geven van de 
moeilijkheden van haar vak. Typisch is in dit verband het volgende: 
toen de map van knoopsgaten voor het eerst gebruikt werd, maakten 
de eerste leerlingen zulke groote steken op haar lapje en één kwam 
zelfs om een rooden draad vragen, want het voorbeeld was toch ook 
met zoo'n draad gewerkt en wel op etamine! Opeens zag de leerares 
haar verzuim : zij had vergeten een knoopsgat op ware grootte in een 
katoenen lapje te maken cn op te plakken!

Thans kom ik vanzelf tot het beantwoorden 
hand liggende vragen.

In de eerste plaats is mij deze vraag herhaaldelijk gesteld: Vroeger 
maakte men de fout de kinderen te laten napraten, laat deze methode 
nu niet te veel nadoen ?

Hierop kan ik direct antwoorden, dat 
veel terecht zou komen. Juist het groot < 
repetities (dikwijls klassikale) zorgt er 
niet alleen moeten worden bekeken, maar

Bij de theorielessen worden verder de leerling* 
hoord. „Ze vallen nu e"—~~l 
met groote voldoening 
alle leerlingen dan o 
kost te veel tijd. Nu komen 
vier weken onreg< 
den tand worden

Een volgende
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het met die vrije keus 
Jat een te groot aantal

tellenden 
het Dalton-s;

;cn ervaring tegenover zetten, 
_'e taak in den bepaalden 

initiatief aan en maken wc de 
>pen, die voor ieder mensch 

over de verdere m. i. 
;nschappcn van deze 
: artikel: deze methode 
zelf bij de invoering

moeilijkheid zich ook 
'kbaar onbewust toch ver- 
loefte. Is er officieel voor 

voor costuumnaaien 8 uur per weck 
goed voorkomen, dat een leerling aan 

maar wel 9 uur moet bestellen

onlangs verschenen artikel van Dr. W. J. A. de Leeuw in het Flaagsch 
Maandblad” (Sept. 1950), getiteld: „De gevaren onzer slappe Pacda- 
gogiek” en waarin deze o. m. het moderne onderwijs verwijt allemaal 
leiders te kweeken, waarvoor in de maatschappij geen plaats is.

Deze aanklacht staat dus wel lijnrecht tegenover de vraag, die mij 
werd gesteld.

Ik kan hier slechts volbewust mijn eig< 
n.L deze: door te cischen, dat de opgelegde 
tijd gereed moet zijn, kweeken we initiati< 
meisjes zelfstandiger, twee karaktereigenschapf 
van onschatbare waarde zijn. Nu zwijg ik nog < 
veel grooter vormende waarde hebbende eigei 
nieuwe werkwijze. Ik zei het reeds in mijn vorige 
bevat tal van paedagogische elementen, die ik z 
niet vermoedde.

Een andere vraag luidde ongeveer: Loopt 1: 
toch op een gegeven moment niet spaak, omd< 
leerlingen slechts aan één vak verder kan?

De praktijk heeft cchter uitgewezen, dat deze 
als het ware vanzelf heeft opgelost. Blijk' 
deelen de meisjes den tijd naar eigen behoefte. Is er officieel 
alg. vorm, onderwijs 7 uur en voor costuumnaaien 8 uur per 
uitgetrokken, dan kan het heel goed voorkomen, dat een leerlin 
6 uur cost.naaien voldoende heeft, maar wel 9 uur moet bes 
aan de taak van alg. vorm, onderwijs Dit regelt zich cchter zelf, 
waaraan de omstandigheid, dat op onze scholen een groot aantal 
vakken wordt onderwezen, waarvoor de aanleg zoo uiteenloopt, ver
moedelijk niet vreemd is.

Het dient nauwelijks gezegd, dat het aantal vragen, mij betreffende 
deze materie in den loop va n eenigc jaren gesteld, vrij groot is. Uit 
den aard der zaak heb ik hier slechts de m. i. belangrijkste aangc- 
roerd. Later vind ik wellicht nog wel eens de gelegenheid, gewapend 
met nog meer ervaringsmateriaal, evcntucele bestrijders dan wel be
langstellenden te woord te staan.

En thans ten slotte: Moge het mij gelukt zijn, door het boven
staande belangstellenden een beeld te geven van de wijze, waarop 
aan onze school het Dalton-systeem wordt toegepast.

Speciaal ten opzichte van het Nijverheidsonderwijs openen zich hier 
steeds nieuwe perspectieven. Nog ligt op dit terrein heel veel braak, 

. dat wacht op de hand van haar of hem, die bereid is, dit nog slechts 
gedeeltelijk ontgonnen gebied in volle exploitatie te nemen.

Hierin ligt m.i. de groote kracht van het Dalton-systeem, dat niet 
alleen de leerling, maar ook de leerkracht de beste kans krijgt tot 
volle ontplooiïng te komen.
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van denkbeelden, 
>ers, de radio, tot handel 
Koop, enz.
'verkeer

ïlstvaar

te gaan in 
inden, ook

van den arbeider en

en van urbanisatie — van massa-

op het buurtleven —

van deze vraag stellen wij u voor na te
:nde strekkingen, waarneembaar in vele lanv 
lijk leven in uw land raken.
, wat is de invloed op den geest

De groei van het industrialisme
productie en wereldsteden.
De „mechanisatie" van het bedrijf, die ertoe leidt de gelegenheid 
zich uit te spreken in zijn arbeid of de uitoefening van 
pend vermogen te beperken.
De daarmee samenhangende verplaatsing van zijn belangstelling 
van zijn werk naar zijn ontspanning in vrijen tijd en de drang om 
in genot en sensatie een voldoening te vinden die door scheppend 
werk zou te verkrijgen zijn.
De „mechanisatie" en „massaproductie" 
gens, smaken en normen door de pe, 
geworden vermaken, reclame, huurkc

e. De invloed van het moderne snelve

TAaar het niet wel mogelijk is het Rapport, waarop Dr. de Man 
' in zijn hier volgend betoog telkens zinspeelt, in zijn geheel af te 

drukken, volstaan wij met de vragenlijst weer te geven, die aan de 
verschillende landen verzonden is. In het Rapport zijn de antwoorden 
op deze vragen verwerkt.

1. Welke tendenzen lijken u, in de ontwikkeling van de sociale 
toestanden in uw land, vooral van beteekenis met betrekking tot hun 
invloed op het leven van het individu?

Bij de bespreking 
hoever de volgend. 
het maatschappelijl

Ter eene zijde, 
op zijn individualiteit 
a.

De derde Internationale Conferentie 
van Volkshuizen.')
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massa-suggestie en massa-

der volkshuizen, enz.

ing van meer settlemenls, het 
er kring verwezenlijken?

Nadat Dr. de Man zijn voornemen geuit had om zich te bepalen 
tot het terrein dat door de gestelde vragen bestreken wordt, ver
volgt hij: „Dit beteekent allereerst dat ik niet trachten zal, tenminste 
niet in deze eerste voordracht, meer te doen dan een analyse en 
verklaring te geven van de feiten. Verder beteekent het, dat ik mij 
zal beperken tot een poging oin die veranderingen in den arbeid en 
de levensvoorwaarden van de arbeiders in het grootbedrijf te schetsen, 
die in de laatste dertig of veertig jaar voor den dag zijn gekomen.

Daarom zal ik niet trachten U een algemeen beeld te geven van

scheiding van werk en gezinsleven, van werkgever en werknemer 
ontwikkeling van „slaap-steden".
en ter andere zij van

f. Een beter begrijpen
gevoel van verwantscha)

g. De groei van gelegenheid
allerlei mogelijkheden,

h. De hoogere levensstai

van verschillende klassen en 
hap en wederzijdsch belang.
>eden tot opvoeding en zelfontwikkeling, door 

, pers, radio, verruiming van reisgelegenheid, 
indaard en de verspreiding van de kennis van 

levensomstandigheden in andere landen.
l. Het hoogere peil van arbeidsvoorwaarden.
j. De groeiende erkenning van het recht van den arbeider op 

grooter aandeel in de productie.
k. De wijziging in de positie der vrouw.

2. Wat behoort de gedragslijn
het oog op de waargenomen tendenzen?

Hoe b.v. kunnen instellingen van volksontwikkeling helpen:
a. om de individualiteit te ontwikkelen en de verzwakking van 

scheppend vermogen te voorkomen?
b. om den individueelen weerstand tegen 

beweging te versterken.
om het gezins- en het huiselijk leven te versterken.
om de menschen te leeren „samen te leven” en saainhoorigheids- 
besef te ontwikkelen.
om vrijen tijd en materieele gemakken (b.v. verkeersmogelijkheden 
en radio) ten goede te gebruiken.

3. Op welke wijze kunnen wij deze „settlement”-politiek in wijder 
kring verspreiden?
a. Kunnen wij nieuwe vormen vinden, waarin de settlement-gcdachte 

tot uiting kan komen?
b. Kunnen wij, behalve door de stichtin 

ideaal door andere groepen in ruimei
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ie in 
wanneer 

■'g althans, als 
lijnselen welke

wanneer ik die
het feitelijk leven en de levenshouding 

toen, ik tot het besluit moet komen, dat er ■ 
gesproken een ontzaggelijke vooruitgang is en 
niet eens een menschenleeftijd getuige geweest zijn 
in stoffelijke 
massa, 
andering

Ik herinner mij,
was, er een was van | 
haven. Het doel van 
op 30 centimes te brer 
een centrum van weeft 
om voor de stakers de 
te leeren, een staking, ■

de geestelijke gesteldheid en het zedelijk gehalte der arbeiders; het 
proletariaat is reeds ontdekt en voor een groot deel is dit te danken 
aan de beweging, waarvan gij hier de vertegenwoordigers zijt. Ik ga 
ervan uit, dat bij hen, die dat onderwerp op Uwe agenda plaatsten, 
de gedachte heeft voorgezeten, die veranderingen te ontdekken, die 
zich voltrokken hebben in den tijd, waarin Uwe beweging zich heeft 
laten gelden. Wat nu feitelijk hierop neerkomt, dat het gaat om een 
vergelijking tusschcn de geestes- en moreele gesteldheid van den door- 
snee-arbeider in het grootbedrijf, van nu en laat ons zeggen dertig 
jaar gelden. Ik geloof niet, dat ik veel nieuw materiaal kan aan
brengen. Het komt mij voor, dat alles, althans bijna alles waar het 
op aankomt in dezen, vervat is in het rapport dat is bijeengebracht 
en uitgegeven door hen, die de Conferentie bij elkaar geroepen hebben.

Mijn aandeel aan de bespreking zal een poging wezen een catalogus 
in elkaar te zetten en enkele van de algemeene gevolgf rekkinger 
classiGceercn, die afgeleid kunnen worden uit de opmerkingen di< 
het rapport vervat zijn. Het best en gemakkelijkst zal zijn, 
ik eerst die verschijnselen behandel, welke in mijn oog 
winst kunnen beschouwd worden en daarna die verschijn 
als verlies moeten gelden.

Ik zelf ben nu al ongeveer 27 jaar in aanraking met de Arbeidersbe
weging, wat hierop neerkomt, dat mijn eerste grondige aanraking met 
de arbeidersklasse van België 27 jaar teruggaat. Het is dus op mijn 
herinneringen van die eerste aanraking, dat ik mij beroep, wanneer 
ik tracht tot een algemeen besluit te komen over de vraag of in deze 
27 jaar de dingen verergerd zijn of verbeterd.

Ik zie geen reden waarom ik niet nu reeds zou erkennen, dat 
telkens wanneer ik die vergelijking maak met wat ik mij herinner 
van het feitelijk leven en de levenshouding van den arbeider van

— in het algemeen 
dat wij binnen nog 
van een verandering 

en zedelijke levensvoorwaarden in het leven van de 
die misschien beteekenisvoller is dan eenige dergclijke ver

over een gelijk tijdsverloop in de wereldgeschiedenis.
dat de eerste werkstaking, waarin ik betrokken 

grondwerkers, die arbeidden in de Antwerpsche 
de staking was een uurloon van 20 centimes 

engen. Later herinner ik mij in Vlaanderen, in 
Industrie, deelgenomen te hebben aan een poging 

: gelegenheid te scheppen lezen en schrijven 
die het doel had den elfurigen werkdag te
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veroveren. Dit is pas 27 jaar geleden. Deze zelfde arbeiders kennen 
nu al sedert elf jaar den achturigen werkdag. Ik herinner mij on
geveer in denzelfden tijd een bijeenkomst te hebben bijgewoond, waar 
een afdeeling van een vakvereeniging van metselaars werd opgericht. 
Ongeveer 30 man, de mecsten onder de dertig jaar, woonden de 
vergadering bij. Allen wenschten zich bij dc afdeeling aan te slui
ten, maar toen het aankwam op de benoeming van een bestuur, 
bleek dat slechts twee der aanwezigen lezen en schrijven konden.

Nu is het best mogelijk, dat deze feiten geen zuiver beeld geven 
van wat de doorsnce-gesteldheid was van den Europeeschen- of zelfs 

engeren zin, van den arbeider van het vasteland van dertig jaar 
leden; en het is mogelijk dat in mijn land dc vooruitgang in sneller 

i de laatste 30 jaar, omdat het uitgangspunt zooveel 
was bij dat van de meeste der omringende landen.

geloof ik dat men zonder overdrijving kan vaststellen, 
algemeen gesproken, voor den Europeeschen arbeider 

geweest van het totaal aantal werkuren van ten minste 
ld acht werkuren per dag. Inderdaad is binnen minder 
eeuw, voor een zeer groot aantal Europeeschc arbeiders 

uur verminderd. En het

in engeren zin, 
geleden; en het is i 
tempo is gegaan in 
ten achter

Maar toch 
dat er in het 
een reductie is f 
tien tot gemiddek 
dan een halve 
het totaal der werkuren per dag met drie 
wil mij voorkomen, dat het verschil tusschen de levensomstandigheden 
der arbeiders tijdens den elf- of tienurigen werkdag en nu, meer is 
dan een quantitatief verschil tusschen tien of elf werkuren ter cene 
en acht ter andere zijde. Het wezenlijk verschil is dat tusschen een 
leven, waarin de gansche dag opgaat in arbeid en een leven, waarin 
althans mogelijkheid is tot vrijen tijd en ontspanning —■ een leven 
waarin een begin van vrijheid is — van de gelegenheid althans een 
deel van zijn leven naar eigen verlangens in te richten, los van de 
tucht van fabriek of werkplaats en van de noodzakelijkheid van 
zwaren arbeid. Als ik terugdenk en mij de toestanden in mijn 
geboortestad Antwerpen voor oogen stel, zooals ik die dertig jaar 
geleden zag en zooals ik die mij herinner van 35 of 40 jaar geleden, 
dan staat mij voor den geest hoe men b.v. op Zaterdagavond in de 
straten der armenbuurten meer dronken menschen zag dan mcnschen 
die nuchter schenen ; en de onbetwistbare achteruitgang van alcoholisme 
als kenmerk van een bepaalde klasse, is misschien de winst, die ik 
geneigd zou zijn onmiddellijk te plaatsen achter de vermindering van 
werkuren.

Het derde punt waarop winst onbetwistbaar is, heeft betrekking 
op die levensomstandigheden, welke men onder het hoofd brengen kan 
van stoffelijk welzijn en comfort. Ik weet, hoe moeilijk het is deze 
dingen statistisch te bewijzen, maar hoe ook de verhouding moge zijn
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de stijging in de prijs der 
levens-

/orden waardoor bij de arbeiders, 
and, hetzij door de directe actie 
/ekt, dat zij beginnen mee te tellen 

de plaats waar zij het grootste 
werkplaats. En daar de vraag 

van klassebewustzijn —

tusschen den hoogeren loonstandaard en de stijging in de pi 
levensmiddelen, het kan niet ontkend worden, dat overal de 
standaard gestegen is, in ieder geval voorzoover het materieelcn wel
stand betreft.

Het meest in het oog springende en mogelijk, uit een zedelijk oog
punt gezien, het meest beteekenisvolle bewijs, is de verbetering in 
hygiënische toestanden, met betrekking tot stellig een zeer groot deel 
van de arbeidende klasse.

Een ander tamelijk algemeen verschijnsel dat die veranderingen 
merkt gedurende de laatste generatie, is de afname van lichamelijke 
vermoeidheid. Zeker, er zijn nog groepen van arbeiders, die lijden onder 
de lichamelijke vermoeienis, die het gevolg is van een uiterste inspan
ning der spieren, maar dit verschijnsel is op geen denken na zoo algemeen 
als het 20 of 60 of 100 jaar geleden was en dit niet alleen ten gevolge 
van de verkorting van den arbeidstijd, maarten gevolge van den groei 
der mechanisatie. Wanneer wij toe zijn aan de verliezen, zullen wij 
hebben te onderzoeken, in welke mate een andere en misschien een 
bedenkelijker soort van vermoeienis — zenuwvermoeidheid — de plaats 
heeft ingenomen van de lichamelijke vermoeienis. Maar vast staat, 
dat de afname van lichamelijke vermoeidheid op zichzelf onbetwist
bare winst is, voornamelijk om deze reden, dat lichamelijke uitputting 
heel geen plaats laat voor verstandelijke of zedelijke vrijheid, waar
door wij zelfs geen recht hebben de vraag te stellen of het gebruik, 
dat van vrijheid gemaakt wordt ermee door kan, een vraag die 
de oogen zal moeten worden gezien, zoodra wij toe zijn aan c 
volgen van eentonigheid voor het zenuwstelsel.

Een ander verschijnsel dat in vele antwoorden op de vragenlijst 
wordt naar voren gebracht, kan dunkt mij, ondergebracht worden 
onder het hoofd: zelfrespect. Het kan zijn nut hebben eraan te herinneren 
dat dit toenemend besef van waardigheid èn als oorzaak èn als ge
volg zeer nauw verbonden is met zekere wettelijke veranderingen die 
tot stand zijn gekomen, voornamelijk die, welke een gevolg zijn van 
de arbeidersbeweging, zoowel politieke als industrieele veranderingen. 
De periode, waarin zich deze verhooging van het gevoel van menschcn- 
waarde heeft geopenbaard, valt samen met den tijd waarin algemeen 
stemrecht is tot stand gekomen, waarin het collectief arbeidscontract 
een bij de wet erkend instituut is gcw< 
hetzij bij de wet zooals in Duitschla 
der Vakvereeniging, het besef is gewe 
in beslissingen die hun leven raken in > 
deel van hun leven doorbrengen: de 
van klassebewustzijn — van de zedelijke waarde
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»en zal moeten 
itan worden, 

te zeggen, dat,

als individu alleen 
it waardigheid i 

gelijkheid tot herkregen ’ 
functie — de functie 

; van zijn klasse zijn en 
:re klassen, 
i winsten die, althans in tijdsorde, samenvallen 

.en rationalisatie in het grootbedrijf 
Isuitbreiding, moeten nog twee eervolle aanwinsten worden 

iger synoniem, zoo- 
an de 19e eeuw en 

meen ik, gezegd

grootste deel der vorige 
pauper feitelijk hetzelfde betcekenden. Als ik 

i willen zeggen, wat de groote stoffelijke 
dit geslacht, dan is het dat de arbeiders- 

meer identisch zijn. Wij hebben noch 
de problemen van het pauperisme opgelost noch die van den arbeider 
in het grootbedrijf en tot op zekere hoogte vallen zij nog samen, maar 
zij zijn niet identisch, zooals een eeuw geleden. De arbeider wordt 
heden ten dage beter beschermd dan vroeger, niet tegen het feit 
der werkeloosheid, maar tegen het gebrek, dat hand aan hand ging 
met werkeloosheid vóór den tijd der sociale verzekering. Het werk 
van den arbeider is niet veiliger — in vele gevallen is het dit minder 
dan vroeger, maar hij kan zijn werk verliezen, hij kan ziek zijn, hij 
kan oud worden, zonder dat hij zijn toevlucht behoeft te nemen tot 
bijstand, die gewoonlijk verleend wordt in gevallen van het uiterste 
gebrek. Vóór 27 jaar waren er in Vlaanderen fabrieksteden, waar 
meer dan een derde van de arbeidersbevolking van philanthropic 
leefde, voor een groot deel van de kerkelijke armenzorg en van de 
barmhartigheid der kloosters.

En nu de verliezen. Daar is dan vóór alles het feit, dat werkeloos
heid, hoewel zij niet, op de wijze als in de 19e eeuw, algeheel gebrek 
in zich sluit, op andere manier een ernstiger bedreiging geworden is 
van den levensstandaard, de welvaart en de waardigheid van de

ter sprake is gekomen in Uw rapport en onder de oogen 
gezien worden, wanneer het gaan zal om wat gedaan ka 
zou ik niet graag de gelegenheid laten voorbijgaan om 
wat ook enkele van zijn negatieve kanten zijn mogen, de essentieele 
en positieve zij van klassebewustzijn, van klassesolidariteit, deze geweest 
is, dat het een middel is geweest, waardoor de arbeider zelfrespect 
verwerven kon. Dit kon hij als individu alleen verkrijgen door middel 
van een klassebewustzijn, dat waardigheid voor zijn klasse opeischf, 
want de eenige mogelijkheid tot herkregen waardigheid was door ze 
te schenken aan de functie — de functie van handenarbeid — die 
kenmerk en grondslag van zijn klasse zijn en het ondcrscheidingsteeken 
tusschen hem en andei

Aan deze lijst van 
met de periode van mechanisatie 
en van stad:
toegevoegd. Arbeider en ongeletterde zijn niet lani 
als het geval was gedurende het grootste deel va 
•n sommige landen nog heel wat later. Hetzelfde kan, 
worden van gebrek.

Er was een tijd, alweer gedurende het 
eeuw, dat arbeider en 
met een enkel woord zou 
winst schijnt te zijn voor < 
klasse en die der paupers niet 

problemen van het pauperisme 
het grootbedrijf en tot op 

zooals
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van zulke 
tot arbeid, terwijl 

.1 van een hoogcre 
; der 

ler-

den ooi

arbeidersklasse. Om het in algemeene termen uit te drukken: het 
komt mij voor, dat de kapitalistische productiewijze zich meer gesta
biliseerd heeft'. In weerwil van de ontwrichting van den oorlog en 
van de na-oorlogsche periode, hebben wij in den laatsten tijd niet 
dezelfde schommeling gehad tusschen economische crisissen en econo- 
mischen voorspoed, die wij te voren hadden. En daarom hebben wij 
niet gehad, en wat mij betreft acht ik het niet waarschijnlijk, dat 
wij in de naaste toekomst, die tijdelijke, voorbijgaande crisissen heb
ben zullen van zeer uitgebreide werkeloosheid, waardoor de tweede 
helft van de vorige eeuw zich kenmerkte. In plaats daarvan echter 
hebben wij nu een type van werkeloosheid, dat in vele opzichten 
bedenkelijker is; een soort van gestabiliseerde werkeloosheid, die be
antwoordt aan de gestabiliseerde phase van de kapitalistische pro
ductiewijze. Iets ervan moge op rekening worden gesteld van de 
moeilijkheden van den na-oorlogschen toestand, gekenmerkt door de 
nationale isolatie, door toltarieven, politieke en sociale moeilijkheden 
enz. Maar een zeer groot deel is ongetwijfeld het gevolg van rati
onalisatie, van het feit, dat aan den eenen kant de productie is toe
genomen zonder een daaraan beantwoordende vermeerdering van 
koopkracht', terwijl aan den anderen kant het gebruik van machines 
en de omstandigheid, dat tegenwoordig verspilling van allerlei aard 
is uitgesloten, een toenemend aantal arbeiders overbodig maakt. Dat 
dit een van de redenen, zoo niet de voornaamste reden is van de 
bizondere soort van chronische werkeloosheid, waarvan wij nu ge
tuige zijn, blijkt naar mij voorkomt, in de Vereenigde Staten duide
lijker dan waar ook. De nationale en politieke toestanden, die in 
Europa bestaan, bestaan daar niet of zijn zelfs omgekeerd, en toch 
zien wij hoe daar een periode van economischen voorspoed en van 
welvaart voor den arbeider zelven, samen valt met onvermogen om 
van de werkwilligheid van millioenen werkeloozen gebruik te maken. 
Ik leg nadruk op dit verschijnsel, omdat het een van de symptonen 
is, waardoor wij kunnen oordeclen over de dreiging en de grootheid 
van een van de ergste gevaren, die tegenwoordig de arbeidersklasse 
bedreigt. Het is het gevaar van het ontstaan van een vijfden stand, 
van een soort van onderprolctariaat, van een lager deel van de 
arbeidersklasse, dat zich zou onderscheiden door het gemis 
essentieele dingen als zekerheid met betrekking tel — 
deze meer en meer de kenmerken zouden worden van een hoog'’ 
laag — een vijfden stand, die ook zou groeien door de neiging d 
machine om almeer de werkzaamheden van de arbeiders te ond< 
scheiden in een hoogere sectie en een lagere en de lagere over te 
laten aan den ongeschoolden, lossen arbeider, met wat men noemen 
kan een kern van blijvende werkeloozen.
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Een ander verlies, dat mij zeer bek 
hoogte de winst opheft, die wij boel

langrijk toeschijnt en tot op zekere 
:kten onder het hoofd van minder 

werkuren is, dat, in het algemeen gesproken, het werk veel intensiever 
geworden is.

Dat is de kern van de geheele ontwikkeling, die het 
.rationalisatie” te noemen en dat komt hierop neer, 
methode van arbeidsexploitatie in de plaats is 
vroeger de extensieve was. Wij weten allen hoe 
gegaan. Een van de meest sprekende sympton< 
van de vroegere uurloonen, door allerlei soort 
de bedoeling is, alles, tot het laatste onsje cnet 
te halen; en wij allen kennen de 
hier reeds op — dat lichamelijl 
uitgeschakeld, al meer vervangen

En alle arbeiders- voelen dit als
zekere hoogte het voordeel 

it. Een ander indirect gev< 
cploitatie is, dat de disciplii

en kan zij niet 
of dertig jaai 
het verhoogd 
kant en de groo 
den anderon k< 
waarop in de werkplaats tucht 
er, althans in de mij bekenu 
vroeger, vindt men er ook niet 
heid en een onbetwist optreden 
de gratie Gods!) als in de vorige 

het gek 
gemakkc

nu mode is 
dat de intensieve 

gekomen van wat 
: dat in zijn werk is 
>en is de vervanging 

van stukloonen, waarvan 
■rgic uit den werkman 

gevolgen hiervan: — ik zinspeelde 
jke vermoeidheid, voorzoover zij is 
wordt door zenuwvermoeienis.

Is een zeer ernstig nadeel, dat tot 
op zekere hoogte het voordeel van den korteren arbeidsdag te niet 
doet. Een ander indirect gevolg van de intenser methode van arbeids
exploitatie is, dat de disciplinaire druk grooter wordt.

In gerationaliseerde werkplaatsen moet de tucht veel strenger zijn 
kan zij niet aartsvaderlijk zijn in den zin, waarin dit zelfs twintig 
' geleden mogelijk was. Het is intusschen waar, dat

besef van waardigheid bij den arbeider aan den cenen 
rootere eerbied van de werkgevers en opzichters aan 

kant, eenige verbetering gebracht heeft in de wijze, 
ht gehandhaafd wordt. Ten eerste wordt 
snde landen, niet meer zoo geraasd als 

meer zoo’n absoluut gemis aan beleefd- 
met sociaal gezag (als ware het bij 

generatie. Maar wordt de arbeider 
over het geheel beleefder behandeld, daar staat tegenover, dat hij 
veel gemakkelijker zijn congé krijgt dan vroeger. En de arbeiders 
beginnen zich waar te maken, dat er voor hen iets in het zout kan 
liggen dat niet ongelijk is aan wat ik in Amerika gezien heb, waar 
heel weinig verschil in manieren is tusschen werknemers en werkgevers, 
waar trouwens de arbeiders over het geheel, in ieder geval geschoolde 
leden van vakvereenigingen, de behandeling niet zouden dulden, die 
men zich in vele Europeesche landen jegens hen veroorlooft, zelfs 
waa rzij sterker georganiseerd zijn dan in Amerika. Daar staat tegen
over, dat de Amerikaansche arbeider niet dat gevoel van bescherming, 
van zeer betrekkelijke, doch zeer wezenlijke veiligheid heeft die in 
Europa de gevolgen zijn van de overblijfselen van het feodale stelsel 
en aartsvaderlijke barmhartigheid en van de neiging, althans uitwendige
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.■olgen betreft 
Ier arbciders- 

aan de 
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veel l<

vormen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in acht te nemen 
waardoor ten minste iets van de scherpste kanten wordt weggenomen 
van de maatschappelijke verhoudingen van vraag en aanbod.

Een van de gevolgen van dezen toestand is, dat de positie van den 
ouden werkman al bedenkelijker is geworden; dat oud worden, veel 
meer dan vroeger, voor de arbeiders gelijkluidend geworden is met 
toenemend gevaar voor werkeloosheid en een leven van aalmoezen of 
pensioen; ook met toenemend gevaar voor vroegtijdige uitputting door 
overgrootc zenuwspanning als het gevolg van stukwerk en al de andere 
verschijnselen, die samengaan met rationalisatie. En dit is niet alleen 
een problecn voor den ouden arbeider, meer en meer wordt dit een 
vooruitzicht dat den arbeider drukt, zelfs waar hij zijn werkleven 
pas begint. Al moge hij dan door sociale verzekering zich beter dan 
vroeger beschermd voelen, tegen de onmiddcllijke gevaren van werke
loosheid enz., nooit kan hij vergeten — en hoe grooter zijn verantwoor- 
dclijksgevoel voor zijn gezin hoe minder, — dat er al minder arbeiders 
noodig zijn boven een zekeren leeftijd en dat de leeftijd waarop, wat 
arbeid betreft, het leven van den werkman ten einde is, veel lager 
is dan vroeger.

Een ander punt dat naar ik meen, als verlies behoort geboekt te 
worden, raakt de winst die ik aangeduid heb als winst in welstand. 
Bij nader onderzoek zal blijken dat, waar de loonen een verhooging 
van koopkracht in het leven roepen, een grooter percentage der ver
dienste dan vroeger gebruikt wordt voor uitgaven die niet onmiddellijk 
bedoelen het leven welvarender te maken, zooals beter voedsel of betere 
kleeding, maar dat zij eer tot den aanschaf van overtolligheden gebruikt 
worden — misschien ware het juister te zeggen, dat dit uitgaven zijn 
om maatschappelijk hooger te worden aangeslagen, om maatschappelijk 
prestige te verkrijgen. Den schijn ophouden is geenszins iets, wat zich 
bepaald tot de hoogere standen of den middenstand.

Het speelt minstens een gelijke en wat de finantieele geve 
een veel belangrijker rol in het budget en de levenswijze de 
klasse zoodra een zeker peil van welstand bereikt is, zoodra 
meest elementaire behoeften, die het lichamelijk w< 
daan is.

En nu komen wij, als het laatste punt op de lijst der verliezen, tot 
het belangrijkste en zeker het mocilijkste en het meest samengestelde 
van alle problemen. Namelijk de gevolgen van gemechaniseerde en 
gespecialiseerde massaproductie en rationalisatie op de arbeidsvreugde. 
Met betrekking tot dit speciale punt bevat het rapport enkele zeer 
belangrijke uitspraken. Wanneer gij er de plaatsen opzoekt, die op 
dit probleem betrekking hebben, dun denk ik dat gij allereerst getroffen
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zult zijn door de tegenstrijdigheden tusschen dc verschillende meeningen 
en ten tweede door dc tegenstelling tusschen wat het rapport hierover 
zegt en de publieke opinie. De algemeene opvatting is namelijk, dat 
dc mechanisatie van den arbeid, d.w.z. alles wat de industrie verstaat 
onder hare nieuwe phase van rationalisatie, neerkomt op het verlies 
van de vereischte bedrevenheid, verhooging van eentonigheid, het ver
dwijnen van de gelegenheid tot scheppend werk, en daardoor een totaal 
verlies van alle arbeidsvreugde. Hetwelk aan het eind van het proces 
voor de arbeiders uitloopt op een volslagen onvermogen om in en door 
hun werk voldoening te geven aan de cssenticele instincten der men- 
schelijke natuur.

Mijn meening, die gegrond is niet op een getuigenis als in het 
rapport is vervat, maar op daadwerkelijk en nauw contact met de 
arbeiders in de werkplaats, mijn meening is, dat het dwaasheid is 
niets anders dan dit alles te zien als de mogelijkc gevolgen van rati
onalisatie. Er is naar ik meen haast geen onderwerp waarover zoo
veel dwaasheid is verkondigd als over deze vraag, wat het gevolg 

geweest van rationalisatie voor dc arbeiders en de arbeidsvreugde. 
Het is heel gemakkelijk tot deze ontdekking te komen, als ménde 

moeite neemt zelf in een gerationaliseerde fabriek te gaan werken 
of met de arbeiders te praten en er achter te komen, hoe zij zei ven 
hierover denken. Zeer zeker zijn er dcelcn van de arbeidersklasse 
en zeer belangrijke onderdeden, voor welke de toename van geme
chaniseerde massaproductie — zeg rationalisatie — inhoudt, mindere 
behoefte aan vaardigheid, minder initiatief, minder oplettendheid, 
minder gebruik van scheppend vermogen. Die overgang intusschen 
van geschoold of halfgeschoold werk, dat meer machinalen arbeid 
met zich brengt, komt veel minder vaak voor dan men gewoonlijk 
aanneemt. Er zijn nog enkele dingen waarop ik uwe aandacht zou 
willen vestigen.

Daar zijn dan ten eerste dc bedrijven waarin machines geschoolde 
arbeiders vervangen, zooals gebeurde toen vóór honderd jaar de 
textielfabrieken handwevers vervingen. Van die bedrijven zijn er 
maar enkele.

In Europa ten minste behoort in de meeste industrieën het stadium, 
toen dc machine voor het eerst den handarbeider verdrong, tot een 
ver verleden. De meeste machines en verbeterde mechanische ver
richtingen die tegenwoordig worden ingevoerd, ontnemen niet den 
handarbeider zijn werk, maar verrichten werkzaamheden, die totnogtoe 
waren overgclatcn aan ongeschoolde arbeiders, werkzaamheden, die 
in den regel zeer eentonig waren, zich eindeloos herhaalden en in 
vele gevallen groote lichamelijke vermoeienis meebrachten. Als een
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en ander statistisch kon worden bewezen, zouden zij in minstens één 
van de drie gevallen aantoonen, dat de invoering van nieuwe machines 
of eenige dergclijke technische verbetering niet beteekent de vervan
ging van den geschoolden arbeider door ongeschoolden machinalen 
arbeid, maar de vervanging van ongeschoolden handarbeid niet door 
meer ongeschoold, doch wellicht in vele gevallen door iets meer ge
schoold werk aan een machine.

Een zeer groot deel van de arbeidersklasse, degenen ten minste 
die al betrokken zijn bij het gemechaniseerde bedrijf, maken zich al 
duidelijker waar, dat iedere verbetering, iedere vermeerdering hunner 
arbeidsvreugde, niet mindcr, maar meer toepassing vraagt van werk
tuigelijke krachten, omdat die verrichtingen, welke de machine van 
hen kan overnemen, juist diegene zijn waaraan zij het meest het land 
hebben. Van zulk werk als vervoer, een machine van kolen voorzien, 
verwijdering van het materiaal — het eentonigste en zwaarste werk 
dus, krijgt de arbeider al meer een afkeer, naarmate hij zich lang
zamerhand begint waar te maken, dat een machine het zou kunnen 
overnemen.

Nog 
door in een j 
te trachten, 
van afkeer van 
waar niet het snelst werkende

voor slechts enkele maanden, in April, bracht ik enkele weken 
groote Duitsche fabriek, om op verzoek van den directeur 
, er achter te komen wat de voornaamste oorzaken waren 

het werk. Mij kwam geen enkel geval onder de oogen 
: geneesmiddel de invoering zou geweest 

zijn van verbeterde machines, de vervanging van handenarbeid door 
machinalen. Ook kwam het geen enkele maal voor, dat de arbeiders 
zelven zich dit niet waar maakten, zelfs met volkomen inzicht in de 
maatschappelijke gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien, in 
den vorm van het ontslag van een aantal hunner. Allen beseften dat 
zij met meer vreugde zouden werken, indien zij wisten dat een machine 
een deel van het werk zou overnemen dat zij nu nog doen moesten, 
omdat de machine te duur was, of om een andere reden.

En toen ik vóór een paar weken in een dorp in Frankrijk was, maakte 
ik van de gelegenheid gebruik om iedere machine te bekijken die daar 
bij den landbouw gebruikt wordt, van de melkerij tot den oogst. Daar 
was er niet één, welker bediening niet grooter kennis eischte dan de 
handbewerkingen van vroeger, geen enkele machine die den meesterknecht 
of arbeider niet meer physieke en intellectueele vreugde gaf in zijn 
werk dan de vroegere handenarbeid.

Wanneer ik beweer dat er geen onderwerp is, waarover meer nonsens 
gesproken, geschreven en geloofd wordt dan dit, dan maak ik mij waar, 
waarom het, ten minste voor menschendie deze zaak als intellectueelen 
bezien, zonder dat zij den arbeider zelven kennen, zoo moeilijk is.



44

leiders te voorzien.

andere afdeeling 
;ere geestelijke 
Kennis gevraagd

schoolden arbeider dat aldus 
dan dat van den geschoolden 

en „handwerksman”, 
type, een type dat vóór 

menschen van algemeene ont- 
van een algemeen technische en verstande-

zich duidelijk te maken hoe deze tegenover de kwestie staat. Wij 
vergelijken den arbeider altijd met de geïdealiseerde voorstellingen 
die wij danken aan wat wij van de geschiedenis weten. Wanneer wij den 
arbeider in het grootbedrijf van heden vergelijken met den geschoolden 
handwerksman uit de middeleeuwen, dan vergeten wij dat zelfs toen 
slechts een kleine minderheid geschoold was, dat haast alle werk, niet 
alleen bij landbouw en vervoer, maar ook in de industrieele bedrijven, 
machinaal werk was (drudgery) vrijwel op dezelfde manier als het 
meeste werk dit nu is, met zich brengende zware lichamelijke inspanning 
en eentonige herhaling. Er is weinig minder vreugde bij het inhalen van 
den oogst volgens de gerationaliseerde methode dan eeuwen geleden toen 
de zeis alles deed. Evenmin geloof ik dat — met uitzondering van 
enkele bevoorrechte vakmannen — de arbeider inderdaad die vreugde 
in den arbeid had die wij hem al te gemakkelijk toekennen. In de 
middeleeuwen hadden de menschen ook behoefte aan ontspanning, maar 
zij organiseerden die verstandiger dan wij het nu doen.

Er is een andere afdeeling van de arbeidersklasse, die gelegenheid 
heeft de hoogere geestelijke vermogens te gebruiken, van wie meer 
en hoogere vakkennis gevraagd wordt door de mechanisatie der productie. 
Er is een phase in den ontwikkelingsgang van mechanisatie en rationa
lisatie, waarin de machine, wel verre van handwerk te vervangen en 
den vakman overbodig te maken, integendeel een aantal ongeschoolde 
arbeiders vervangt door een kleiner aantal geschoolde, mogelijk zelfs 
slechts door één sterk gespecialisecrden opzichter der machines. Ik 
heb hier geen statistische gegevens bij mij en ik wil niet het gevaar 
loopen uit mijn hoofd cijfers te noemen. Er bestaan Amerikaansche 
statistieken, die de verhouding laten zien van geschoolde en ongeschoolde 
arbeiders en de periodieke toename van het aantal arbeiders over het 
geheel. Hoe heeft zich hier sedert den oorlog de toestand gewijzigd! 
Terwijl er vóór den oorlog verscheidene nieuwe ongeschoolde arbeiders 
waren tegen één nieuwen die geschoold was, is de verhouding 
omgekeerd en zijn er verscheidene nieuwe geschoolde arbeiders t* 
één nieuwen ongeschoolde. Zelfs hier in Europa weet iedereen i 
moeilijk het is in de behoefte aan geschoolde arb< 
hoe de vraag toeneemt en hoe er niet in voldoende mate aan voldaan 
kan worden.

Natuurlijk is het type van den gesc 
wordt ontwikkeld, een geheel ander d; 
arbeider uit de dagen van den „gildebroeder” 
Zij vertegenwoordigen een veel moderner 
alles technisch is ingesteld. Het zijn 
wikkeling of ten minste
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lijke ontwikkeling met grondige kennis van 
van metaal en machines. Hunne functie is niet lang 
dienen zooals de eerste machine-arbeiders te doen l 
te controleeren. En hier nu ontmoeten wij een 
slechts een minderheid in de arbeidersklasse vertegenwoordigt, maar 
een minderheid die groeit in dezelfde verhouding, waarin mechani
satie en rationalisatie groeien. En bij de meeste van deze menschen 
groeit in dezelfde mate de voldoening in hunnen arbeid. Zij beleven 
arbeidsvreugde en zij erkennen dit. Zij bestaat veel minder in de 
uitoefening van hun scheppend instinct, veel meer in een gevoel van 
verantwoordelijkheid, van macht over de machine, van trots in het 
overwinnen van moeilijkheden, van voldoening dat zij gelegenheid 
hebben tot het nemen van initiatief, tot toepassing van hun persoon
lijk inzicht, enz. En ik moet erbij voegen, voldoening door het feit 
dat hun arbeid niet al hunne aandacht vraagt, niet al hun tijd in 
beslag neemt. Want een van de vergissingen die intellectueelen maken 
betreffende de houding van den normalen arbeider tegenover zijn werk 
is, dat zij vergeten dat de normale arbeider niét van zijn werk geniet 
naar de mate waarin het beslag legt op die vermogens, welke wij intellec- 
tueelen zoo gaarne bij onzen arbeid in werking stellen. Intellectueel 
werk is alleen vreugdevol naar de mate, waarin bet een beroep doet 
op ons scheppend vermogen en onze aandacht ons dwingt al onze 
denkkracht te concentreeren op onze taak. Lichamelijke en handen
arbeid gehoorzamen aan geheel andere wetten. Die sluiten altijd in 
zich een zekere hoeveelheid herhaling, vermoeienis, arbeid die alleen 
prettig kan zijn, haast had ik gezegd aannemelijk, zoolang men er, 
terwijl men er mee bezig is, niet bij behoeft te denken. De mogelijk
heid dat men handenarbeid verrichten kan zonder genoodzaakt te 
zijn zich er geheel op te concentreeren, maakt hem vreugdevol. In 
alle klassen vindt men zelfs een zeer groot aantal menschen, die de 
voorkeur geven aan werk dat geen beslag legt op hun aandacht, hun 
initiatief, dat niet alles opeischt wat zij aan scheppend vermogen 
bezitten; menschen die graag werk hebben waarbij zij niet behoeven 
te denken. En dat is mogelijk voor de lagere rangen van machinale 
arbeiders, en op andere wijze en in geringere mate voor die hoogere 
laag, die bevoorrechte klasse van technici, welke zich werkelijk met hun 
gansche ziel om hunne machines bekommeren moeten.

Ziehier dan in het kort de voornaamste redenen waarom de arbeiders 
inderdaad die vijandige houding tegenover de machine hebben op
gegeven, die tijdens de industrieele revolutie het eerste verzet ken
merkte van de arbeidersklasse. En waarom voor een toenemend aantal 
arbeiders verdere voortgang langs de lijnen die ik als kenmerkend
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heb aangetoond voor de laatste dertig jaar, onvermijdelijk schijnt 
voor verdere industrieele ontwikkeling — mechanisatie dus en rationa
lisatie. Dit ontslaat ons niet van de verplichting de vraag te stellen 
waar dit alles heengaat. Zullen wij niet een toestand onder de oogen 
moeten zien die een algeheele scheiding beteekent tusschen werk en 
leven, tusschen het najagen van geluk en de poging om alleen geluk 
te zoeken in de lagere vormen van vermaak, van vermaak in de 
vrije uren?

Dat is, naar ik meen, het critieke probleem, dat gij in de na
bespreking onder de oogen hebt te zien en ik wil hier niet vooruit- 
loopen op de oplossing die gij zult trachten te vinden. Ik wil alleen 
trachten een paar feiten naar voren te brengen, die misschien eenige 
wijziging brengen kunnen in de wijze, waarop de intellectueel in den 
regel deze dingen benadert. Laat ons dan allereerst niet de schijn
heilige houding aannemen van die menschen, die bijna klaar staan 
om te betreuren dat de arbeiders steeds meer vrijen tijd krijgen, 
omdat zij meenen dat dezen er geen goed gebruik van maken. Ik 
geloof dat het Robert Louis Stevenson was, die zei, dat ontspanning 
het ernstigste ding in het leven is. Hiermede sprak hij niet een algemeen 
geldig zedelijk oordeel uit, maar ik ben bij machte te verklaren, dat 
hij waarheid sprak voorzoover het de klassen gold waartoe hij zelf 
behoorde. En als dit waar is van den middenstand en de hoogere 
maatschappelijke kringen, wier werk meer gelegenheid biedt tot gebruik 
van hun scheppend vermogen, die zelfs vrij zijn het werk te kiezen 
dat ze aanstaat, dan is het ten minste in dezelfde mate waar voor 
hen, wier werk voor ze wordt klaargemaakt en uitgedacht.

Misschien is het ietwat paradoxaal te zeggen, dat spelen of zich 
vermaken de ernstigste dingen in het leven zijn, maar ik voor mij zelven 
moet eerlijk bekennen, dat ik mijn ontspanning even ernstig opvat 
als mijn werk, terwijl ik toch zeer veel van mijn werk houd en het 
niet doe om rijk te worden. Ik houd het ervoor, dat een deel van 
’s menschen natuurlijke instincten alleen in vrijen tijd voldoening vinden 
kan. Waar het mij om te doen is, is het volgende. Evenmin als er 
werk is, dat heel geen vreugde oplevert, is er werk dat enkel vreugde 
is. Er is geen werk dat niets dan voldoening geeft. Er is altijd een 
rem van instincten, een „arbeidsmoeite", die de Duitschers zoo juist 
» Arbeitsleid" noemen. Doch hoewel er geen absolute arbeidsvreugde 
zijn kan, kan er absolute tevredenheid wezen indien het ons gelukt 
het arbeidsleed, een gevolg van verdringingen, tot een element van 
geluk te maken door het te heiligen met behulp van het plichtbesef. 
Dan kunnen wij volkomen gelukkig zijn. En wat ook zijn technische 
taak moge wezen, de arbeider kan daarin gelukkig zijn, wanneer een
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zekere graad van menschenwaarde bereikt is. Kon hij dan werken, 
niet opdat winst gemaakt worde, maar om de gemeenschap te dienen, 
dan zou daardoor in zijn eigen oogen, ieder werk dat hij zou ver
richten, geheiligd zijn. Intusschen, al kan op deze wijze alle arbeid 
tot geluk leiden, hij zal toch altijd een element van onlust in zich 
hebben, ten gevolge van het feit dat zekere instincten niet bevredigd 
worden. Instincten nu willen niet gaarne belemmerd worden en daarom 
zal er altijd een neiging zijn in arbeidende menschen om in hun vrijen 
tijd voldoening te geven aan geremde instincten.

Gaarne voeg ik nog cenige opmerkingen toe aan 
uiterst gewichtig probleem houd, te weten het verband dat 
tusschcn bepaalde instincten en verdringingen en bepaalde 
van vermaak die in den vrijen tijd gezocht worden. Een van 
naamstc beschuldigingen die ingebracht kunnen worden tegen het 
speciale soort werk van den arbeider in het grootbedrijf is, dat er 
geen plaats in is voor het spel-instinct. Dit houd ik voor een van de 
voornaamste redenen ter verklaring van de buitensporig belangrijke 
plaats die de sport inneemt in het leven van de arbeidersklassse, 
vaak alleen plaatsvervangend, door toe te kijken. Een ander gevolg 
van den meesten industrieelen- en landarbeid, is het gemis aan gemoeds- 
prikkels. Het schijnt namelijk, dat er in de menscheiijkc natuur iets 
is, dat menschelijke wezens vreugde doet vinden in allerlei soort aan
doeningen, zelfs onaangename, mits bij kleine porties, zooals b.v. die 
reacties, waardoor wij tragische of dramatische passages genieten 
in een roman of in een tooneelstuk. Er is iets in ons, waardoor ook 
de geringste prikkel aangenaam aandoet; vinden wij dat prikkelende 
niet in ons werk, dan zullen wij het elders trachten te vinden en 
het' is feitelijk van geen belang wat soort van prikkel ons beroert. 
Het natuurlijke gevolg is, dat de lijn die gezocht wordt, die is van 
den minsten weerstand en wij moeten ons waarmaken, willen wij 
verstaan wat in het rapport gezegd is over het soort van ontspanning 
die gezocht wordt, — wedden, dobbelen, alcohol — dat deze niet 
gezocht worden om hunszelfs wil, maar eenvoudig alleen om hun 
.goedkoopte". Dit is van belang, omdat verdrongen instincten, waar
voor in deze dingen compensatie gezocht wordt, zich ook zouden 
kunnen aanpassen aan andere die fen in aard èn in kwaliteit zeer 
verschillend zijn. De reden waarom de lagere soorten gezocht worden, 

alleen omdat zij gemakkelijk te krijgen zijn en menschen 
op sensaties, zullen trachten die te vinden met de geringste 
Dit verklaart de populariteit van zoo’n uiterst „goedkoop" 

middel tot ontspanning als de bioscoop, die met een minimum van 
inspanning een maximum van opwindend genot bezorgt. Dat is het
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op te voeden en 
van ontspanning en vermaak zoeken, 
dan zij het op het eerste gezicht lijkt, 
instincten in het leven te roepen, maar een, 
aan bestaande instincten en, in plaats 
minsten weerstand, die andere te volgen 
ook al onderstelt dit grootere

T)rof. Kohnstamm heeft in een tweetal interessante artikelen in de 
Groene Amsterdammer (12 en 19 Juli) er op gewezen, dat de 

organisatie van ons onderwijs verbetering behoeft, en aangegeven wat 
gedaan moet worden om die verbetering te vockrijgen.

Als hoofdkwaal van het onderwijs noemt hij, dat het aan een groot 
deel der leerlingen onverteerbaar voedsel geeft, kennis, die niet func- 
tionneert, en zoo spoedig mogelijk overboord moet worden geworpen. 
Voor de middelbare en voorbereidend hoogere scholen bedraagt dit 
deel 50 %, voor de lagere belangrijk meer.

bestaansrecht van wat wij .sport” noemen, hetgeen voor een groot 
aantal niet de geringste inspanning betcekent, maar eenvoudig deel
name aan de opwinding, die de inspanning van anderen bezorgt.

Een ander punt, waarbij het van belang is te letten op het eigenaardig 
verband tusschen zekere soorten van verdringingen en zekere soorten 
van bevrediging, is de verdringing van het constructieve en van het 
bezitsinstinct in het hedendaagsche grootbedrijf, het constructieve instinct 
dat niet geheel en al verdrongen wordt bij enkele soorten van handen
arbeid, maar dat toch geduchte verliezen heeft geleden, vergeleken 
met het kunstambacht of met de meeste methoden die in vroegere stadiën 
golden. En het bezitsinstinct, dat zoo vaak over het hoofd wordt gezien 
wanneer men te doen heeft met oorzaken van afkeer van werk, maar 
dat, naar mijn ervaring, zeer krachtig is bij de arbeiders. Ik ken niets 
aandoenlijkers en dat meer zegt over de mate waarin een groote fabrieks
stad .tegennatuurlijk" is, dan het gezicht van die kleine arbeiderstuintjes 
die men vaak ziet. Zij zijn de meest concrete, meest sprekende en 
droevigste illustratie van de onderdrukking van zekere natuurlijke 
instincten door het bedrijfs- en het stadsleven. Maar ook bewijzen 
zij ~ en dit is, meen ik, een reden tot verheugenis — hoe onuitroeibaar 
deze instincten zijn. Hierdoor wordt de ganschc kwestie hoe de arbeiders 

te helpen zóó, dat zij minder „goedkoope" vormen 
ig en vermaak zoeken, gemakkelijker, althans in theorie, 
het eerste gezicht lijkt. Want het gaat er niet om nieuwe 

ivoudig om voedsel te geven 
van de lijn te volgen van den 

van het grootste resultaat, 
inspanning.
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De klachten over het „verloop" op H.B.S. en Gymnasium — waar 
slechts de helft der leerlingen het einddiploma behaalt — en die over 
het „vervliegen" van wat op de lagere school is geleerd, wijzen in 
die richting.

Van deze klachten is de juistheid vastgesteld. Andere zijn dikwijls 
met elkander in strijd en dragen soms het karakter van boutades van 
teleurgestelde ouders. Wij doen goed, die niet zonder voorbehoud aan 
te nemen. Maar die betreffende het „verloop" en het „vervliegen” 
zijn belangrijk genoeg om het stellen van Prof. Kohnstamms vraag: 
„Is de organisatie van ons onderwijs doeltreffend?" te wettigen.

Nog twee bezwaren zou ik willen noemen, n.l. het verloop bij 
hooger onderwijs en het ontbreken van vervolgonderwijs; aan 
laatste zal na aanneming en invoering van de cursuswet eenigermatc 
zijn tegemoetgekomen.

Prof. Kohnstamm heeft ook gewezen op de onvoldoende opleiding 
van onderwijzers en leeraren voor hun ambt. Aan de kweekscholen 
wordt paedagogie gedoceerd, maar een speciale opleiding wordt voor 
het recht om dit vak te onderwijzen, niet vereischt. De academisch 
gevormde leeraren bij het M. en V. H. O. verkrijgen het jusdocendi, 
zonder dat ooit iemand hun verteld heeft, hoe zij moeten onderwijzen, 
toch moeten hun lessen voor leerlingen van 12—18 jaar begrijpelijk en 
belangwekkend zijn. Bij hoogleeraarsbenoemingen wordt naar onder
wijscapaciteiten dikwijls in het geheel niet gevraagd, toch zijn ondui
delijke en vervelende colleges voor de studenten een telkens weder- 
keerende straf. Men acht het blijkbaar van zelf sprekend, dat ieder, 
die van een vak veel meer weet dan hij er een ander van leeren 
moet, het mindere ook goed onderwijzen kan; het is mogelijk, maai
de practijk leert, dat niet ieder het doet. Zou een paedagogische 
voorbereiding van ieder, die onderwijs moet geven, aan het onderwijs 
ten goede komen, of is doceeren een vak, dat de een niet behoeft te 
leeren en dat een ander toch nooit leert of alleen door langdurige 
oefening in de practijk? Wij weten het niet en wij voelen hier, even
als bij andere onderwijsproblemen, het gemis aan betrouwbare ge-

Wanneer wij klagen over „verloop" en „vervliegen" en een stelsel 
wenschen zonder deze gebreken, dan weten wij niet of deze wensch 
te verwezenlijken is, of deze kwalen niet onvermijdelijk zijn, niet in- 
haerent aan elk onderwijsstelsel. Wij weten zelfs niet met zekerheid, 
dat die kwalen werkelijk ernstige kwalen zijn; of de leerling, die de 
H.B.S. verlaat, omdat hij niet mee kan, van het onderwijs daar toch 
niet zooveel heeft geprofiteerd, dat het hem een steun is bij het ver
richten van een ander werk, waarvoor hij wel geschikt is; of de wis-
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kunde, die hem te moeilijk was, hem misschien toch niet geleerd heeft 
logisch te denken, een betoog te volgen ; of wellicht het opnemen van 
de vervlogen kennis van den volksschoollecrling zijn bevattingsvermogen 
zoodanig heeft vergroot, dat hij hetgeen hij in zijn later leven hoort 
en waarneemt, daardoor beter kan begrijpen en doorgronden, al is 
wat hij op school leerde, vergeten.

Wij weten weinig of niets van dit alles, en het is hoog tijd, dat 
wij er meer van te weten komen, omdat een doelmatige onderwijs
organisatie een eminent volksbelang is en omdat wij alle reden hebben 
aan de doelmatigheid van de tegenwoordige organisatie te twijfelen. 
Een veelomvattend onderzoek is noodig, en de Nederlandsche regee- 
ring zal goed doen het daarvoor vcreischte bedrag beschikbaar te stellen.

Men hoort dikwijls klagen over de duurte van bet onderwijs, maar 
niemand weet of het te duur is. Mocht het resultaat van een syste
matisch, wetenschappelijk onderzoek bevredigend zijn, mocht blijken, 
dat het onderwijs in zijn tegenwoordigen vorm zijn taak zoo goed 
mogelijk vervult, dat de kwalen te vergelijken zijn met de keerzijde, 
die elke medaille nu eenmaal heeft, dan behoort men niet te klagen 
over hooge uitgaven, dan is dit kostelijk goed niet te duur gekocht.

Een dergelijk resultaat is echter niet te verwachten. Men heeft 
50 jaar denzelfden weg bewandeld, zich nooit afgevraagd, of nieuwe 
paden moeten worden betreden. Het ligt voor de hand, dat niet be
reikt wordt, wat bij een andere organisatie voor hetzelfde geld of 
minder te bereiken zou zijn; dat er een organisatie bestaanbaar is, 
die de kwalen der tegenwoordige mist, het goede daarvan bezit, die 
voldoet aan redelijke eischen.

Aan redelijke, niet aan onredelijke, zooals die soms gest< 
door hen, die van de school verlangen dat zij van alle kindet 
degelijke, edele, werkzame menschen zal maken.

Wie zulke eischen stelt, vergeet dat het onderwijs niet de volledige 
opvoeding geven kan, maar slechts een deel daarvan en dat het nooit 
de bedoeling is geweest, dat de school beslag zal léggen op het ge- 
heele kind.

Wij mogen tevreden zijn, als de school, zonder karakter en gezond
heid te schaden, zorg draagt voor de intellectueele ontwikkeling der 
leerlingen, hen op de juiste wijze voorbereidt voor arbeid, die bij hun 
aanleg past, liefde voor dien arbeid aankweekt, werklust opwekt.

jaan dient te worden of het onderwijs als geheel, op andere 
irganiseerd, deze taak beter zou vervullen dan thans. Ver- 

vragen zullen zich daarbij voordoen, maar bijna alle zijn 
igen tot de volgende:
Nederlandsche jeugd te veel of te weinig?
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Moet zij —— ongeacht of dit meer of minder is —* andere dingen Jeeren? 
Wordt wat zij leert op de juiste wijze onderwezen?
Om die vragen te kunnen beantwoorden, moeten tal van onder

werpen worden bestudeerd, b.v. de inrichting van het leerplan van 
de volksschool, de samenstelling der leerboeken, de verschillende leer
methoden, de verdeeling der leerlingen, die de lagere school hebben 
verlaten over de verschillende inrichtingen voor voortgezet onderwijs, 
het vervolgonderwijs, differentiatie bij het M. O., de voorbereiding 
voor het H. O., de voor- en nadeelen van groote en kleine scholen 
en klassen, de toepassing van het beginsel der vrije studie voor jonge 

• studenten, de opleiding van onderwijzers en leeraren.
Er is aan het onderzoek van onderwijsvraagstukken in ons land 

reeds iets gedaan. Aan het Nutsseminarium wordt hard gewerkt, 
sommige bureaus voor beroepskeuze werken mede, Dr. Prak van de 
Philipsfabriekcn, Dr. Kuiper te Amsterdam en Ir. Vaes te Rotter
dam verzamelden belangrijk materiaal. Maar wij hebben meer noodig 
dan dezen — gedeeltelijk in vrijen tijd na beroepsbezigheden — ver
richten arbeid. Er bestaat behoefte aan een goed geoutilleerden onder- 
zoekingsdienst ten behoeve van het onderwijs, waar speciaal daarvoor 
benoemde ambtenaren zich van den ochtend tot aan den avond bezig
houden met de studie van onderwijsproblemen, met het zoeken van 
een oplossing daarvan. Ook na een reorganisatie van het onderwijs 
zal er voor zulk een dienst steeds werk zijn, daar zich telkens nieuwe 
problemen voordoen, voortdurend voorlichting noodig is.

Prof. Kohnstainm heeft gelijk, één centraal paedagogisch instituut 
is in ons land moeilijk denkbaar. Maar er kan toch een centraal 
punt zijn, waar alles samenkomt, waar al het verzamelde materiaal, 
alle studie-resultaten worden bijeengebracht. De meest gewcnschte 
regeling zou m.i. zijn, dat aan den Onderwijsraad een onderzoekings- 
dienst werd verbonden, die de door hem verkregen resultaten met die 
van andere instituten aan dien Raad zou aanbieden tot het vaststellen 
van een eindconclusie. De Onderwijsraad is ~ al vond zijn arbeid 
tot nu toe weinig waardeering ■— de aangewezen instelling om 
regeering te adviseeren.

Uit dezen Raad is onlangs een commissie benoemd, om na te gaan 
of men in Nederlend voldoende geoutilleerd is om de noodige gegevens 
te verkrijgen over onderwijstoestanden en de voorbereiding vai 
wijshervormingen. Mij dunkt dat die commissie met haar 
spoedig gereed kan zijn en dat het uit slechts één woord bel 
bestaan, het woord: .Neen."

Moge dit woord de oogt 
milde hand, geld beschikbar 
stand een einde te maken.

ipenen en moge zij, met 
dezen onmogelijken toe-
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Naar aanleiding van het onderwijsverslag
J926-1927

door G. VAN VEEN.

III.

TTet toeval heeft gewild, dat de beschouwingen in mijn vorig artikel 
AA plotseling in hooge mate actueel zijn geworden. De pers bracht 
in de afgeloopen week het bericht, dat B. en W. van Amsterdam, 
dank zij de steun van een katholiek wethouder, de ancienniteitsbe- 
noeming voor hoofden van scholen hebben aanvaard. Dit beteekent 
— aldus het persbericht — nog geenszins, ook al accepteert de Raad 
dit benoemingsstelsel, dat het daarmee een feit zal worden, omdat 
het zonder de medewerking van den Rijksinspectcur geen practijk 
kan worden.

Het is algemeen bekend, dat de Amsterdamsche inspecteur geen 
ancienniteitsbenoeming wil, maar deze autoriteit vroeg reeds zijn ont
slag, en het is niet onmogelijk (er wordt in verband met de vacature 
reeds een naam genoemd), dat zijn opvolger er anders over denkt.

Niet onwaarschijnlijk echter zal, gezien de geest, die 't onderwijs
verslag ademt en als men aanneemt, dat de inspecteur van Amster
dam geen beslissing zal nemen zonder eerst de meening van zijn col
lega’s te hooren, hier een controverse ontstaan lusschen gemeentelijk 
onderwijsbeleid en rijkstoezicht, waarbij het laatste zich tegen ancien
niteitsbenoeming met hand en tand zal verzetten.

Ik verheug me over die strijd ten zeerste, omdat deze oorzaak zal 
worden, dat het heele probleem van controle en leiding zal moeten 
worden bekeken, waarbij het schooltoezicht niet zal kunnen nalaten 
de hand diep in eigen boezem te steken. Want men kan ’t probleem 
van de interne schoolleiding, dat hier in ’t geding is, onmogelijk be- 
oordeelen, zonder dat van de leiding „buiten het personeelverband ' 
te toetsen, om ze daarna beide in onderling verband te bezien. En 
ik zie dan de situatie zoo: het Rijksscbooltoezicht geeft zichzelf bij 
monde van den inspecteur uit Arnhem een brevet van armoede, de 
niet meer ambulante hoofden van scholen geven zichzelf en anderen 
(onder wie 't Rijksscbooltoezicht) geven hun een testimonium pauper- 
tatis, en nu probeeren twee lammen bij elkaar de moed er in te 
houden door op elkaar te steunen en naar buiten de indruk te wekken, 
alsof bet nogal gaat met contröle en leiding, als men zich maar de 
Coué'sche levenshouding eigen maakt.

En ’t publiek, dat altijd op zijn gevoel kiest, weet niet.
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leiding, die niets 
Jing meer is, maar 
door een gebaar 

'soneelen: „AVij zoeken niet naar 
i opleggen, wij vertrouwen vol- 
illie leeft en gunnen die vrije 

van jaren in de scholen is 
> dat dan als vanzelf in de

en nooit zal kunnen, 
gezin „wetenschappelijk” kan (en mag) leiden, 
alleen bedrijven door wie distantie heeft leeren 

van menschen, distantie ten opzichte van 
van de eigen school niet. Men leeft er te 
menschen zijn daar in hun onderlinge 

ze niet wetenschappelijk zijn

hem schort, is alleen maar van oordeel, dat een 
meebrengt ter aanbeveling dan zijn leeftijd, geen leidii 
een gezagscaricatuur. Dit publiek begrijpt niet, dat g 
van de autoriteiten tegenover de perst 
den sterken man, die jullie zijn wil kan 
doende op de goede wil, die onder jul 
ontplooiing”, de antithese, die tientallen < 
aangcblazen, kan worden overwonnen en 
scholen de gezagsstructuren zullen ontstaan, waarop jarenlang is ge-

Vanzelf  dit woord is zeker onjuist. Zoo er al ooit iets van
zelf gebeurt, dan zeker niet op dit terrein en zou de leiding „buiten 
het personeclverband" zich ten dezen haar taak niet bewust worden, 
dan zou inderdaad het besluit ancienniteitsbenoeming in te voeren 
met ’t bekende „Good night” kunnen worden opgeluisterd.

Maar ’t is juist de taak van ’t schooltoezicht in dit opzicht te 
stimuleercn, wat ’t stimuleeren kan.

Eerst, als ’t in dat opzicht zijn taak vervult, lijkt mij ’t oogenblik 
gekomen te spreken van onderwijzers, die „als konijnen leven in hun 
hol" (Regceringsverslag). De onderwijzers zijn juist van oordeel, dat 
’t schooltoezicht veel te veel in eigen hol blijft — en ik kan hun geen 

'gelijk geven.
«Iet schooltoezicht bedenke daarbij, dat alle geschillen, die het 
■rps beroeren, onder dezelfde fataliteit vallen, n.l. dat ze volkomen 
de subjectieve sfeer worden gehouden. Men „voelt” 't zus en men 

„voelt” 't zoo en nooit wordt er een vloer gelegd van feiten, waarop 
’t veilig loopen is. Het is een opgave op zichzelf het korps zoover te 
krijgen, dat het leert de problemen te behandelen in de „hartstocht- 
looze sfeer” en willen we daartoe komen, dan zal het schooltoezicht 
de leiding moeten nemen door middel van een wetenschappelijke 
methode van contrêle met verwerking en bespreking van de resul
taten. Meer dan iets anders zou dit de sfeer in het onderwijs kunnen 
zuiveren en verhelderen.

Dit is, wat het hoofdschap nooit gekund heeft 
zoomin als men een gezin „wetenschappelijk” 
Wetenschap laat zich a!!"- J-----
nemen, distantie ten opzichte 
feiten. Dat lukt in de sfeer 
dicht op elkaar. Feiten en 
levensbinding van een temperatuur, dat 
te hanteeren.

Tot dat doel moet alles eerst gedepersonifieerd worden (ik bedoel
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niemai

, wat dit alles heeft betcekend 
irritabel korps als de onder- 

Iwongen zijn in ’t eigen werk hun vermogen tot 
jutten. Begreep hij dat, dan zou hij tevens 

belangstelling voor 
van objcctiveerende

zoo objectief instelt, heeft onmiddellijk ieders oor, 
• van nature de neiging heeft in verzet te komen 
van willekeur, dat in ieder subjectief oordeel is 

ongunstig uitvalt — en tevens de behoefte, om 
lat", als hij weet met vaste oriënteeringspunten

niet, dat dit ’t laatste en het beste woord is, — ik kom daarop terug) 
— en de onpersoonlijke behandeling is slechts toevertrouwd aan den 
man, die niet meer denkt aan mijnbeer A. of juffrouw B. — maar 
die zooveel menschen en feiten heeft te hanteeren, dat alle neiging 
om persoonlijk te worden, bij de behandeling wordt ervaren als een 
technische blunder.

Wie zich dan : 
omdat ieder onzer 
tegen 't element , 
gelegen, vooral als ’t < 
te weten „waar hij staj 
te doen te hebben.

Wat het onderwijzerskoi 
hoofdschap, dat is de veelt

arrogant.
kon doen op iets 

le dagen van ’t am
en toewijding werd

orps in fel verzet heeft gebracht tegen het 
Itijds arrogante subjectiviteit (waartoe toch 

reeds het onderwijzersvak neigt), waarmee het werd uitgeoefend 
tegenover menschen, die een rustig zelfvertrouwen meer noodig had
den dan ’t brood, waarmee ze zich voedden. Een arrogantie, die des 
te onverdraaglijker was, omdat ze geen beroep kon doen op 
anders dan een persoonlijke mcening, welke in de dagen van 
bulantisme vaak niet cens door eigen voorbeeld

De buitenstaander zal nooit begrijpen, 
voor een in hooge mate emotioneel en ii 
wijzers zijn, die ged' 
zelfbeheersching uit te put  r ..., ,
weten, hoe noodzakelijk 't is hun aandacht en 
onderwijsproblemen levend te houden door middel 
methodes.

Om nog even op de anciënniteitsbenoeming terug te komen, er kan 
natuurlijk niemand zijn, die het principe, waarop zij steunt, ideaal 
vindt. Men moet wel heel weinig voor een zaak voelen, om haar heil 
te leggen in handen van iemand, die geen andere aanbeveling mee
brengt dan de datum op zijn geboorteactc. Men moet echter tweeërlei 
niet vergeten, le. dat, als de uitwerking van een dergelijk systeem 
deze is, dat de minderwaardigheidsgevoelens en de bewustzijnsver
nauwing, waaraan de personeelen ten prooi raken, als bij elke benoeming 
zich tientallen onrechtvaardig gepasseerd voelen, verdwijnen, men de 
weg bereidt voor veel ontwikkelingsmogelijkheden in’t onderwijs, die 
nu nooit eenige kans krijgen en 2e. dat geleidelijkweg naast de functie 
van t hoofd een andere functie aan beteekenis zal winnen, d.i. die 
van secretaris van de schoolvergadering. Deze twee te zamen zullen 
als de oude antithese hoofd-klasseonderwijzer tot rust komt, voor de
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Ik zei zooeven, 

voorstel 

steun van

dat blijkens ’t 

tot anciënniteit 

een katholiek.

Dit feit heeft in schoolkringen aai 

mentaar. Naast hen, die van oordeel waren, 

goede aanteekening verdienden, zijn er < 

lieken het op de „ Vcrelendung” der c 

mee zullen werken aan een besluit, dat

Om dit intermezzo te besluiten, nog één opmerking. . 

persbericht, in 't Amsterdamsche college een 

itsbenoeming was aangenomen, dank zij de

inleiding gegeven tot allerlei com- 

dat de katholieken een 

ook, die meenen, dat de katho- 

openbare school toeleggen en 

it hun scholen een voorsprong

leiding van de school meer kunnen betcekcnen dan ooit het hoofd

schap alleen heeft gedaan. Reeds nu gaan hoofd en secretaris gezamenlijk 

naar t schoolparleinent en kiest men tot secretaris, wie ’t meest voor 
dit werk voelt. Men mag dus verwachten, dat vooral, wanneer het 

Rijksschooltoezichf voor de nuttige en noodige stimulansen zou willen 

zorgen, de leiding aan de scholen, die naar mijn ervaring wel erg 

dood is geworden, weer tot leven kan worden gebracht, doordat 

zooals ik schreef, zich een nieuwe, levende gezagsstructuur zal gaan 

vormen, welke nu maar te pijnlijk wordt gemist. ')

In ieder geval komt het me voor, dat ’t Rijksschooltoezicht, als ’t 

straks geroepen wordt te beslissen, wel in de eerste plaats zal hebben 

te overwegen, wat het zelf kan presteeren. Zou het tot de conclusie 

komen, dat het oude paden moet blijven gaan, dan is ’t psychologisch 

te verklaren, dat 't zich aan 't principe van een autoritair hoofdschap 

blijft vastklampen, ook al- is dit meer schijn dan wezen. Durft het 

schooltoezicht zelf een stuk nieuwe verantwoordelijkheid aan en durft 

t zich actief met de leiding bemoeien, dan zal ’t tot de conclusie 

komen, dat een opheffing van de spanning in de scholen voorwaarde 

is voor opbouwende arbeid, waarbij het veilig op jonge, krachtige 

bondgenooten uit de kringen der onderwijzers mag rekenen.

Ik herhaal, wat ik in mijn vorig artikel schreef, dat wantrouwen 

jegens de onderwijzers een slecht Leitmotiv is, ik zou er aan toe 

willen voegen het slechtste, dat denkbaar is. Er zitten prachtige 

kwaliteiten in ’t korps, alleen ’t schooltoezicht zal ze nog moeten 

ontdekken, want ’t heeft er nooit naar gezocht, dan met methoden, 

die eerder de kwade dan de goede eigenschappen aan ’t licht moeten 

brengen.

■) In een volgend artikel hoop ik te beloogen, dat de onderwijzers de ancien- 
niteitsbenoeming voor hoofd, hoewel op ’t oogenblik noodzakelijk voor de inwen
dige schoolpacificatie, waarschijnlijk binnen niet te lange tijd weer los zullen laten, 
als er een renaissance komt van pacdagogisch leven, die het huidige hoofdschap 
niet kan brengen, en waaraan autoriteiten en ... . ouders zullen deelnemen. Dan 
ontstaat in de school een behoefte aan concentratie van krachten en wil men 
een leider, die niet de oudste zal zijn.
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krijgen, 
bijzonde

en leidii 
afzonderlijke 
scholen toeziet.

Dit feit zal misschien velen te denken geven. Ik vermoed, dat er 
geen inspecteur is, die zich zoo actief met 't schoolleven bemoeit, als 
deze katholieke of ’t moest zijn de gemeentelijke inspecteur en oud- 
wethouder te Utrecht, die op de hoogte is van de onderwijsresultaten 
in zijn stad als niemand anders, omdat hij zich alleen met 't onder
wijs occupeert en dat op een wijze, die ten naastcbij beantwoordt 
aan de eischen, die wij aan ’t schooltoezicht zouden willen stellen.

Deze autoriteit geeft aan alle scholen periodiek werk op en ver
werkt zijn materiaal systematisch. Het doet wel eigenaardig aan, dat 
aan deze autoriteit blijkens het onderwijsverslag verboden is — bij 
ministerieele beslissing — zijn contrblemethodc toe te passen op de 
bijzondere scholen. Het -Rijksschooltoezicht — naijverig op ’s inspec
teurs bemoeiingen? — juicht deze ministerieele beschikking toe en zal 
daaraan uiteraard ook niet vreemd zijn.

Ik kan mij deze houding heel goed indenken, haar billijken zelfs. 
Zij kan de uiting zijn van een gezond eergevoel, dat uitgaat van ’t 
standpunt: dat is bits werk. Ook zou de school des Guten zuviel 

', als gemeenteschooltoezicht, rijksschooltoezicht en straks het 
Ier schooltoezicht elkaar met hun contrölcwerk in de weg liepen. 

Aan de andere kant is ’t wegdringen van den gemeentelijken inspec
teur van een terrein, dat braak ligt, niet onbedenkelijk, als niet het 
vaste voornemen aanwezig is zelf te doen, wat tot nog toe werd 
verzuimd.

De heer Van der Hoeve heeft baanbrekend werk gedaan en ’t is 
niet dan met zeer gemengde gevoelens, dat we in ’t verslag lezen, 
dat hij op ’t terrein van ’t bijzónder onderwijs schaakmat is gezet.

En hiermee kom ik tot een ander punt: de plicht van het Rijks- 
schooitoezicht de resultaten van het onderwijs te verilieeren op een 
wijze, dat de staatsburger gerust kan zijn. Want wij vreezen, dat wij 
met onze beschouwingen ons nog te veel hebben bewogen binnen de

zal geven op de openbare, omdat de leiding er zooveel krachtiger is.
Hef kan niet mijn taak zijn mij in speculaties te verdiepen omtrent 

de deugd of de boosheid van een katholiek politicus, al heb ik in dit 
bijzondere geval in de zuiverheid van de intenties van Mr. Kropman 
eenig vertrouwen, maar ik mag er zeker op wijzen, dat sedert enkele 
jaren de Katholieke scholen te Amsterdam een eigen katholiek inspec
teur hebben gekregen. Het aanstellen van een bijzonderen inspecteur 
met een veel beperkter arbeidsterrein dan onze rijks- en gemeentelijke 
inspecteurs, wijst er op dat men van katholieke zijde zich, wat con- 
trble en leiding betreft, noch durfde verlaten op de hoofden van de 

scholen, noch op ’t Rijksschooltoezicht, dat ook op deze
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grenzen van de school- en < 
nig aandacht schonken aan 
als een zaak van algemeen

zelf en nog te wei- 
deze kwestie heeft

onderwijsvcrhoudingen 
i ’t wijdere aspect, dat 

belang.

Wij hebben — gelukkig — eindelijk de pacificatie gekregen op ’t 
terrein van 't Lager Onderwijs. Het onderwijs is -vrij”. Vrij? Vrij, 
behoudens een heele Titel in de Wet. waarbij ’t toezicht op ’t Lager 
Onderwijs is geregeld en waarin het parlement, dat de pacificatie 
heeft aanvaard, uitdrukte, dat de Staat der Nederlanden, voorzoover 
hij of een zijner organen het onderwijs bekostigde, recht had, om 
waarborgen te eischen aangaande de resultaten van het onderwijs. 
Deze waarborgen hoefden niet te worden gegeven, om een geliefde 
uitdrukking van onze Hervormers te gebruiken op 't terrein van de 
.mteriores res”, waarin de pacdagogische beginselen verankerd lagen, 
maar wel naar de kant van de „exteriores res", welke tot uitdruk
king komen in de „gepaste en nuttige kundigheden”, voorzoover ze 
algemeen worden aanvaard en tot uitdrukking komen in de leerplans 
onzer scholen.

Deze „exlerior res” zijn een algemeen publiek belang. Er bestaat 
mogelijk verschil over de vraag, hoe de kinderen in Nederland Lezen, 
Ned. Taal, Rekenen, Schrijven, Aardrijkskunde en Geschiedenis moeten 
leeren, maar niet over de vraag, of ze ’t moeten leeren.

En er mag nog een kleine accentverschuiving zijn in de leerstof 
(men denke aan ’t vak geschiedenis), er is een breed terrein, dat door 
alle scholen gelijkelijk wordt betreden, eenvoudig, omdat de gepast
heid en de nuttigheid der kundigheden, daar beoefend, zonder uit
zondering eisch van algemeen maatschappelijk belang worden geacht. 
Waar de Staat tot dit doel tientallen van millioenen ter beschikking 
stelt, is ’t een redelijke eisch, dat de gepaste en nuttige kundigheden 
tot een behoorlijk peil worden opgevoerd. Hij is dan ook niet klaar 
met nieuwe uitgaven te voteeren tot in standhouding van een school
toezicht, dat slechts ornament is in ons onderwijs, bestemd, om t 
plichtsbesef van ’t korps te prikkelen en te steunen in een sfeer, 
waarvan een op fantasie gebouwd ontzag het wezen bepaalt, hij mag 
en moet reëel zijn als 't geld, dat hij spendeert en dus eischcn, dat 
’t schooltoezicht met zijn controle de resultaten verifieert. Gebeurt 
dat niet, dan is het met 't werkelijke gezag van dat schooltoezicht 
afgeloopen, zoodra het korps doorziet, dat de pose het wezen moet 
maskeeren en het zoekt met verwaarloozing van het wezen naar een 
contra-pose, zooals in ’t verleden te veel geschiedde.

De verificatie van de werkelijke resultaten geschiedt, naar
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met 61 tot 
i met 56 „ 
i met 51 »

tot 50

gevonden 
ndering — 

maakt, 
gebeuren

verheugt 
helder sche

ons heelemaal zonder contrölematcriaal 
loodzaakt zijn juichtonen in dank te accep- 
■><*■■ gen, dat in zijn inspectie de zon der 
suiieen.

— (wij voelen de onbillijkheid hem 
nu als slachtoffer te kiezen, terwijl zijn collega’s zich door grooterc 
zwijgzaamheid voor kritiek vrijwaarden) ■—heeft hij 't nuttig g' 
zijn verslag wat cachet te geven, door er — als bij hooge uitzonci 
wat cijfers bij te doen. Maar juist dit luttel cijfermateriaal 
dat de aandachtige lezer zich vol verbazing afvraagt, wat er 
moet, voor deze inspecteur ongerust wordt.

Deze autoriteit dan noteert de volgende bezetting der klassen.
Er zijn in zijn inspectie:
5 leerjaren met 61 tot en met 65 leerlingen.
17 leerjaren met 56 » . » 60 .
45 leerjaren met 51 „ „ _ 55 „

en, waar er in totaal 84 klassen zijn — volgens ’t verslag — ' 
meer dan 48 leerlingen, zijn er dus nog 17 klassen met 48 toi 
leerlingen. Herinneren we daarbij nog even aan een andere door ons

voorkomt, in hoogst onbevredigende mate. Zoo onbevredigend is die 
eontrdle, dat ze niet alleen niet verifieert, zoodat, naar ik reeds zei, 
de verslagen van de inspectie niets waar maken van wat er in wordt 
beweerd, maar er zijn zelfs gevallen, dat men uiterst sceptisch, om 
niet te zeggen wantrouwend, staat tegenover gratuïlc beweringen, die 
ons willen overtuigen van het bevredigende van de toestand.

En hier verlaat ik dan het terrein der interne schoolverhoudingen 
en -toestanden, waar de leek zich niet competent acht, om een zaak 
van algemeen belang aan te snijden, waarvoor ik dan ook algcmcene 
aandacht meen te mogen vragen.

In mijn tweede artikel citeerde ik uit het verslag van een Limburgsch 
inspecteur en voerde hem als optimist ten tooncele tegenover een 
pessimist uit hel Zuiden, daarbij verklarende, dat zijn optimisme me 
allerminst had overtuigd, zoolang hij de feiten niet in zijn voordeel 
kon laten spreken.

Het kan mischien aan mij liggen, maar onderwijsmcnschen, die op 
zoo nadrukkelijk wijze verzoend zijn met de realiteit, maken me altijd 
wat gereserveerd. Ze hooren maar te vaak lot de categorie opper- 
vlakkigen, die van nature geneigd zijn de schijn voor ’t wezen te nemen 
of die hun idealen te laag stellen en daardoor over hun verantwoor
delijkheid niet zwaar tillen. Een leerkracht, die zoo nu cn dan niet 
ten naaste bij uit zijn vel springt van teleurstelling, is paedagogisch 
gesproken niet heelemaal gezond.

Had de bedoelde inspecteur 
gelaten, dan waren wij 
teeren en er ons in te 
volksverlichting zoo

Jammer voor hem intusschen - '
als slachtoffer te kiezen, terwijl
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het nieuwe schooljaar, 
vreemde nationaliteit ter

, 148 Oostenrijkers, 49 Italianen,

waren 
Nederk

 rordt aan 'l eind van 
geleden. Ais men hoofden 
..4 constateer ’t ook bij 
ig is men in vele scholen 
leerjaar vooruit".

*erust zijn! Het gaat 
loden, die elk nuchter

geciteerde uitspraak van een inspecteur uit het Zuiden, volgens welke 
bij 40 a 45 leerlingen geacht moest worden de grens te liggen, waar
boven „het meerendcel der kinderen niet meer de ontwikkeling bereikt, 
die zij in onze maatschappij noodig hebben", dan beginnen we dus 
(voor de groepen gemiddelden nemende van 63, 58, 53 en 49) met 
de wetenschap, dat naar het oordeel van den collega-vakman,

niet minder dan 45 rg kinderen in de inspectie, waarvan hier sprake is, 
worden onderwezen in klassen, die van 5 tot 20 leerlingen tellen boven 
het daar aan gegeven maximum, waarboven geen goed onderwijs meer 
mogelijk is.

Op zichzelf had dit voor den betrokken inspecteur afdoendc reden 
moeten zijn, zijn verslag in mineur op te zetten. Ik kan mij tenminste 
niet voorstellen, dat ooit een ernstig schoolman anders zou doen.

Maar we zijn er nog niet.
Op 1 September 1926, bij de aanvang van 

gingen er in de inspectie 2258 kinderen van 
school waarvan

1654Duitschcrs, 174 Polen, 159 Belgen,
11 Hongaren, 8 Franschcn, 5 Joego-Slaven, 2 Engelschen, 31 zonder 
nationaliteit en deze kinderen, waren geplaatst in dezelfde overbe
volkte klassen als de ingeboren Nederlanders.

Lezen we nu in 't verslag, dat deze toestand de volledige paedago- 
gische chaos betcekcnt, waarin geen behoorlijk onderwijs meer mogelijk 
is en dat de inspecteur daarom op 2 September de trein heeft genomen 
naar Den Haag, en, na de leege kassen der betrokken gemeenten 
tevergeefs te hebben bestookt, met den Minister van Onderwijs een 
scène heeft gehad, omdat hij — de inspecteur — weigerde eenige 
verantwoordelijkheid te dragen voor de opvoering van dit Baby
lonische drama?

Niets daarvan. Lakoniek, alsof 't hem nauwelijks aangaat, schrijft 
hij: „De parochiale schoolvereeniging richtte (om tot de oprichting 
van afzonderlijke scholen te komen voor kinderen van vreemde natio
naliteit V.V.) een request aan Hare Majesteit de Koningin, waarop 
nog geen beslissing genomen is” en zelf schrijft hij in zijn verslag:

Valt er nog veel te verbeteren, er is toch geregeld vooruitgang te con- 
slateeren: ieder jaar komt men een stapje verder. Er wordt aan ‘t eind 
ieder leerjaar al heel wat meer bereikt dan 10 jaar gel 
en onderwijzers spreekt, hoort men dal geregeld ; ik 
elk schoolbezoek: in vergelijking met 10 jaar teruj 
bij hel eind van het zesde leerjaar de leerstof een

M.a.w.'het Lieve Vaderland kan volkomen geri 
goed in deze inspectie en dat onder omstandighedt
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> ’t aantal leerlingen 
dus geen ander con

ti lassen aanga F, 
jen, en de tweede 
>n<r ’t publiek in 

wat lager

door cijfers 
ig de neiging ii 
'e rekenen. Hi 

zonder

rjaren, waarmee 
basis voor een

uiterst onrcgel- 
ineens kan komen 

tenzij ik moet aannemen, 
n vastloopen en vandaar 
jaren maakt de zaak vol-

omdal

beroep op de attentie van 
 ...etszeggend zittenblij versslaatje 

met zulke overvolle klassen, naar 
Iwongen is over te plaatsen en ruimte 

r komt), dat er in de betrokken 
opgegeven 
ede leerjari

3712 
3360 
3333 „ 
29-13 „ 
2009 ” 

cijfers, waarin 
;te leerjaren gen 
1 angstwekkende cijfers, als 

leemt), de derde, vierde en vi 
en 45 5. 46 I.I.), en 

klasse totaal niet uitkomt.
men geen 20 zesde klassen zijn. Volgens 
i aantal 40 i 50 bedragen. Hieruit kan <

49 (in waarheid 
aanmerking n< 
(resp. 46, 41 c 
de zesde f'

Er kunt
moet hun

werkelijke getal 
Ier verschillende 
crekent van het

rijzen  als men ten 
deze inspectie tien jaar 

: bevolking zelf met de 
en brcischolen”.

leien, maar als ’t onderwijs 
•eest in het nabije verleden, dat 
waar te nemen onder omstan- 

terend zijn, dan drukt wel een 
laarvoor verantwoordelijk waren

als we boven gaven, opgeschrikt, voelt men 
in zich opkomen dezen inspecteur nog eens 
lij stelt ons daartoe welwillend in de gek

te beseffen, welke moordende taal cijfers

paedagoog de haren te bergen zouden doen i 
minste mag aannemen, dat de scholen in 
geleden ook al iets meer waren dan wat de 
haar eigen gemoedelijke ironie noemt: „bic’

Wij kunnen over dit laatste niet oordei 
daar inderdaad zoo slecht zou zijn gewi 
er nu zulk een groote vooruitgang valt 
digheden die niet minder dan verbijstc 
zware schuld op hen, die toen en nu d; 
en zijn.

Eenmaal <’ 
onwillekeurig 
verder na te 
genheid, ik vrees 
kunnen spreken.

De nauwkeurige Iczer (ik doe even een 
mijn lezers) ontdekt uit een overigens niets» 
(totaal nietszeggend, omdat men 
ieder vakman weet, eenvoudig gedi 
te maken, als er te sterke aanvoer 
inspectie zittenbiijvers worden opgegeven voor:

80 eerste leerjaren, 76 tweede leerjaren, 74 derde leerjaren, 82 
vierde leerjaren, 65 vijfde leerjaren en 20 zesde leer' 
blijkbaar de opgaven volledig zijn, ook, omdat zij als 
becijfering worden genomen.

De cijfers zijn zeer vreemd; ze wijzen reeds op een 
matige toestand. Hoe men van 82 vierde leerjaren 
op 65 vijfde leerjaren, is me onbegrijpelijk, tenzij 
dat in ’t vierde leerjaar zeer veel leerlingen 
cclipseeren, maar ’t geval van 20 zesde leerja 
komen duister.

Dat getal van 20 leerjaren blijkt dan ook niet het v 
te zijn. Dat blijkt wel, als men de leerlingtotalcn de 
leerja ren neemt en daaruit telkens de percentage bei 
aanvangstotaal.

Ik vond daarbij het volgei
Eerste leerjaar 4075 1.1., g
Tweede
Derde
Vierde
Vijfde 
Zesde 
Volgens 

moeten dc

oende:
LI., gesteld op 100 ala.
„ » „ 91.2% v. h. aanvangstotaal.

» 82.5 °/0 „
. 81.8 °/0 „

72.3’/0 „
„ 49.3 °/0 „

ik boven dc aantallen
. gemiddeld tellen 52 leerlinge 
iende cijfers, als men ook nog ’t , 
rde, vierde en vijfde klasse komen w 
.1.),...........en men ziet, dat de rekening met
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naar we v 
at de toestar
Nederlandse

wat wijst op een') Men lette op *t geringe verschil met de derde klasse, wat 
gedwongen overplaatsing om al te groote opstopping te vermijden.

relijks de helft van het 
ereikt en dat nog niet 
ftijd. Waarbij — waar 
>s is van ’t begrip zitten- 
«t de norm bij ’t ver- 
i ’t verleden niet 't ge- 
i inspecteur, dat „vele 
TStof van vroeger een

zeggen: dan hadden ze vroeger niet 
>or de goeie leerlingen althans ’t onder-

clusie worden getrokken dan dat men op het eind van het zesde leer
jaar in meer dan de helft van de zesde klassen eenvoudig schoon schip 
maakt en daar geen enkelen leerling laat doublceren, wat op zichzelf 
reeds een factor van demoralisatie inhoudt, omdat elk vakman weet, 
hoe op deze wijze elk normbesef omtrent de eindresultaten afwezig blijft.

Vermoedelijk is aan dit loozen zonder meer de leeftijd van veel 
leerlingen niet vreemd. Ik berekende, dat in ’t eerste leerjaar 17.8 °/0 
van de leerlingen (d.i. gemiddeld 9 A 10 leerlingen per klasse) 7 jaar 
of ouder zijn, d.w.z. dat zij minstens één jaar boven de normale leeftijd 
vallen (de cijfers gelden voor het begin van de cursus). De groep 
.te ouden" bedraagt voor de tweede klasse 33.2 °/0, (d.i. 16 i 17 1.1. 
per klasse) voor de derde 47.3 °/0, (d.i. 21 h 22 1.1. per klasse) in de 
vierde kwamen wij tot 56.6<’/0, (d.i.. 22 i 23 1.1. per klasse)1) in ’t 
zesde leerjaar 53.8 °/0, (aantal te ouden niet op te geven). De fout 
van t verslag — op zichzelf een bewijs, hoe systeemloos ’t is op
gezet — is, dat men nergens voor andere inspecties vergelijkings
materiaal vindt, maar we vreczen van deskundigen geen tegenspraak, 
als we zeggen, dat de toestand hier wel heel erg abnormaal is en 
dat de ingeboren Ncdcrlandsche kinderen hiervan wel in sterke mate 
dupe moeten worden.

De cijfers wettigen de conclusie, dat nauwe1' 
aantal kinderen der school de zesde klasse bere 
de helft van deze élite dat doet op normale leeftiji 
de meerderheid der zesde klassen blijkbaar los . 
blijven — men wel de indruk moet krijgen, dat 
laten der school geen rol speelt Dat zulks in 
val was, blijkt wel uit de verklaring van den 
scholen bij 't eind van 't zesde leerjaar de leers 
leerjaar vooruit zijn."

Iemand, die eischen stelt, zou 
verhoogd moeten worden, om voc 
wijs op peil te houden.

Arme ouders, die onder zulke omstandigheden hun kinderen moeten 
laten onderwijzen. Toen ik 10 jaar oud was, was ik zelf leerling op 
een dorpsschooltje, dat tengevolge van bijzondere omstandigheden in 
de decadentie was, al was ’t vermoedelijk nog een hoogeschool in 
vergelijking met wat de scholen in de inspectie, welke we hier be
spreken, hebben te bieden. Mijn vader aarzelde geen oogenblik. Hij 
stuurde mij — ondanks mijn protest — ter school op een naburig dorp, 
zoodat ik dagelijks twee uur te loopen had. „Goed onderwijs is het 
eenige, wat ik je mee kan geven en dat zul je hebben, voor zoover 
ik er wat aan doen kan." Het is de moraal van iederen gaven, kleinen 
man, die mogelijkheden in zichzelf vermoedt, welke de omstandigheden 
hem hebben belet tot ontplooiing te brengen en die zijn onvervulde 
idealen (hans zijn kinderen opdraagt ter vervulling. Gelukkig ’t kind, 
dat intuïtief iets vermoedt van de beteekenis, die zijn streven heeft 
voor zijn ouders.. . een lichtende plek aan de Oosterkim van een 
nieuw bestaan, dat men heeft voortgebracht en waarin toch nog het
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ik meedeel, dat wij in ’23-'24 
i) in Amsterdam de volgende

in Limburg c 
ten over het onder» 
arbeidersbevolking v 

dat 1

mgelijkhed<

Kansen 
e onder

et 'tin i
’elooshei

begint te komen 
limburgschc oudci 

vader het

ik zal voortbestaan en zijn kans zal krijgen, 
hardnekkigheid van mijn vader begrepen (ik 

toe, wier leven nog te donker bleef) en ik 
, dat hij tegen veel verzet in zijn wil heeft 

t, dat hij tegen ’t ziekelijke en waarschijnlijk 
ofd van onze dorpsschool zei: „U ziet mijn 

beslissend is gc-

beste van het ouderlijk 
Hoe ’t zij, ik heb de 
wcnsch haar de duizenden 
ben hem dankba: 
doorgezet. Op 
daardoor te 1; 
jongen

Het is een verhet 
ander inspecteur spr< 
en die o.m. toeschri 
hoogcr eischen ga 
onderwijs in zijn * 
gevergd zijn van dezen insp< 
zijn oordeel zich niet tot 
weten werd? Noch de regeerin| 
de ouders, hebben iets aan 
feiten en cijfers kan worden 
’t onderwijs is juist en 
pulair gemaakt dat men m«

Zoodoende lijkt Gunning's bouta 
gogiek ook altijd het omgekeerde 
bekeert, ervaart spoedig anders.

Intusschen, al ben ik blij, dat er verzet begint te komen bij de 
arbeidersbevolking, ik vrees zeer, dat de Liinburgschc ouders hun 
kinderen niet kunnen veilig stellen, zooals mijn vader het mij heeft 
gedaan. Vermoedelijk is ’t peil op alle scholen bedroevend.

Maar dan is de verantwoordelijkheid van den inspecteur, wien onze 
kritiek geldt, des te grooter. Het heil van duizenden proletariërs- 
kinderen, waarin zoovele mogelijkheden schuilen en voor wie op deze 
wijze alle gunstige sociale kansen worden afgesneden, ligt in zijn 
handen. Een autoriteit, die onder zulke omstandigheden niet vecht, 
wat hij vechten kan, verdient een woord van scherpe kritiek.

Maar deze inspecteur is niet ’t in minst verontrust. Of ’t onwetend
heid is of verregaande zorgeloosheid, wie zal ’t zeggen ?

Ik noteerde in dit verband een zin, die boekdeclen spreekt. De 
>ofdinspectcur van de eerste inspectie schrijft:

„Opgemerkt verdient hierbij, dat de inspecteur te  X  een 
percentage van 10 pCt. der schoolbevolking, dat (in zijn inspectie) blijft 
zitten, veel te hoog vindt, terwijl zijn ambtgenool te  Y een 
percentage van 14 pCt. niet te hoog vindt."

Dit is geen ernstig werk meer! Als 
(de laatste cijfers, die ik kon vinden) 
percentages zittenblijvers hadden:

Eerste leerjaar 13.4 pCt. Tweede leerjaar 9.3 pCt. Derde leerjaar 
10.5 pCt., Vierde leerjaar 12.2 pCt., Vijfde leerjaar 11.5 pCt. en 
dat het Nutsseminarium in zijn Mededceiing betreffende Aaneenslui
ting tusschen Lager- en Middelbaar (Gymnasiaal) Onderwijs het een 
hoogst bedenkelijk verschijnsel heeft genoemd, dat men in het zesde 
leerjaar maar 6.8 pCt. liet zitten (een schaduwzijde van het opschui-

;heid 
<rr leven 

tar gebleven, dat hij tegen vee 
’t moment, dat hij tegen 't ziekelijke 

lakschc hoofd van onze dorpsschool : 
niet terug,” heeft hij een stap gedaan, die 
voor mijn heele leven.

een verheugend verschijnsel, dat eveneens in Limburg een 
■ «oreekt over de vele klachten over het onderwijs 
:»<_urijft aan ’t feit, dat de arbeidersbevolking veel 
jaat stellen. Deze autoriteit „gelooft” niet, dat het 
n inspectie minder is dan vroeger. Zou het te veel 
, dezen inspecteur, als men hein vroeg te zorgen, dat 

niet tot „gelooven” bepaalde, maar een werkelijk 
:h de regeering, noch de direct belanghebbenden, 

zulk een gevoclsoordecl, dat niet met 
waar gemaakt. De groote narigheid in 

dit heeft de paedagogick terecht zoo impo- 
laar altijd beweert zonder iets te bewijzen. 
; boutade waar te zijn, dat in de paeda- 

: waar is. Wie zich tot de feiten
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Het lijkt er 
narekenen, als 
oordeel zijn, < 
Zuiden laat • 
niet ontk<

Toch v-._. 
leen te doen 
materiaal ver___
waarin het ondet 
dat hij zulks 
(onvoldoende) 

£k”

inspecteur, wien ik hier ging 
lisschien zijn er ook, die van 
zoeklicht op ons Katholieke 
dat ik aan deze verdenking

«« dat ik den i 
,jt gebruik. Mi 
voorkeur het

;n me bewust,

verklaren, dat ’t mij al- 
- jecteur te X heeft genoegzaam 
e geven van de treurige toestand, 
:tie moet verkeeren. Voor ’t feit, 

woord van dank, al keerde dat 
t tegen zijn beleid. Anderen gaven 

geen aangrijpingspunt voor kri- 
dat er geen kritiek zou zijn, i Is 
«uitaten verschaften. Nederland 
verslag, dat ze uitbrachten, in

eenvoudig wan- 
ictie vcrschij- 

als hij zijn 
i de kinderen 
moeten komen 

ieer voor mijn 
met onderzoekingen op 

gestandaardiseerd werk, 
___ is de norm, en nu moet 

scholen; ’t is eenvoudig een

misschien op, < 
hoofd van jut 

.. —dat ik bij
den laat spelen. Ik bei 

’ 'komen zal.
wii veroorlove men mij met nadruk te 

n is om de zaak. De inspi 
irschaft, om een indruk te g 
onderwijs in zijn inspcctn 
s deed, verdient hij een 

nuuciide) materiaal zich dan ook 
materiaal. Ze geven zoodoende 
Maar dat zegt volstrekt niet, < 

ons materiaal betreffende de resul 
mag en kan hen op grond van ’t v< 
geenen deele dechargeeren.

Ze kunnen ook zichzelf niet dechargeeren, want hun werkmethode 
stelt hen niet in staat een duidelijk beeld van ’t onderwijs te krijgen. 
Dit moest ik zeggen, om te voorkomen, dat de bedoelde inspecteur 
tot zondebok wordt gemaakt van een over de heele linie onvoldoend 
systeem van contrdle en leiding, ten opzichte waarvan hem de ver
dienste toekomt, dat hij ’t zoo duidelijk heeft aan ’t licht gebracht.

Ook wil ik zeggen, dat ’t bij mij niet gaat tegen de Katholieken. 
Ieder die ter zake kundig is, weet, dat bn op ’t terrein van de theo
retische paedagogiek èn op ’t terrein van de organisatie (men denke

vingssysteem en gevolg van ’t feit, dat men aan den opvolger geen 
erfenis wil nalaten, die niet gewaardeerd wordt) — dan begrijpt 
zelfs de leek, hoe de toestand in X (dat is in de inspectie waarover 
wij spreken), waar 4519 kinderen onderwezen worden in klassen van 
een sterkte, zooals men er in Amsterdam niet één kent, waarin dan 
bovendien twee duizend kinderen van vreemde nationaliteit naast inge
boren Nedcrlandertjcs moeten worden opgeborgen, zou moeten zijn, 
indien men werkelijk eischen stelde.

Een inspecteur, die voor en in zijn taak leefde, zou 
hopig zijn. Hij zou, in de vergaderingen der hoofdinspet 
nende, met klem van redenen hebben te betoogen, dat, 
onderwijs op peil zou willen brengen, 40 i 50 procent van 
zou moeten blijven zitten, hij zciu met werk voor den dag i 
uit alle klassen en zeggen: „Heeren, dit kan ik niet m< 
verantwoording nemen, ’t is te bar." Hij zou 
zijn scholen aan de hand van opgegeven en 
cij/ers moeten produceeren en zeggen: „Zoo 
U e ej!s , kijkt", waar ik blijf met mijn

Dit alles gebeurt in Nederland niet en nergens bij 't Rijksschooltoe- 
zicht of geheel systeemloos. De heer inspecteur vindt 10% zittenblij
ven „veel te hoog". Waarschijnlijk is hij van meening, dat een school zijn 
percentage zittenblijvers kiest, zooals ze dat haar wandversiering doet...
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activiteit

methode

Heel.

lijven.

J te mogen zeggen, 
.ar, waar ze hebben te 
iclen in hun heerschappij 

>pig niet aan de spits 
i katholieke bijzondere

jerakc...
ider verwijt van partijdigheid
dch ijveriger iconen daar, wa 
ir, waar ze zich veilig voCwi
> lijkt me Limburg voorlooj

• in Amsterdam wel een
ia lijkt.
irkingen slechts tusschen haakjes.

drie artikelen is slechts geweest het vol-

bureau) de katholieken een 
~t afdwingt en de voorstanders 
mag maken. De benoeming van 
te Amsterdam bewijst niet alleen, 

t ’t openbaar onderwijs 
.•realiseerd, welke de metl-

aan 't voortreffelijk Haagsche 
hebben ontwikkeld, die respect 
openbaar onderwijs jaloersch m, 
katholiek bijzonder inspecteur te 
men vooruit wil, om de concurrentie met 
te kunnen, maar dat men zich ook heeft gei 
is, om tot doel te geraken.

Wel geloof ik zonde 
dat de katholieken zi 
concurreeren dan daar 
over de geesten. Zoo 
te staan, terwijl ik hier 
school ken, die me 

Maar deze twee 
De bedoeling vai 

gende te betoogen:
Wij hebben in Nederland nu de pacificatie. Gelukkig. De Staat 

geeft een enorm bedrag uit voor het onderwijs. Heeft de volksver
tegenwoordiging „waarborgen", dat dit geld zoo goed besteed wordt 
als nvigelijk is? Meent zij, dat zij ’t recht heeft, neen den plicht een 
duidelijk beeld te krijgen, omtrent de resultaten van hel onderwijs, 
om daar, waar die resultaten onder de norm blijven, doeltreffende 
maatregelen ter verbetering te kunnen doen nemen? En vindt de 
volksvertegenwoordiging, dat zij met een verslag, als wat ik meende 
te moeten kritiseeren, tot dit doel genoegen mag nemen?

Zoo ja, dan zou ik meenen, dat ze blijft beneden haar taak en 
dat ze niet ten voile begrijpt, welke volksbelangen hier op 't spel 
staan, noch welke waarborgen de belastingbetalende burger mageischen 
omtrent de wijze, waarop zijn zuur verdiende penningen worden be
steed.

Hier hoeft, hier mag geen verschil gemaakt worden tusschen open
baar en bijzonder onderwijs. Het geldt hier — wij herhalen ■— de 
exteriores res, ten opzichte, waarvan beide zich gelijk richten, ten 
opzichte waarvan ze ook gelijk onder de maat moeten.

Hoe dat kan? iMen sture het schooltoezicht of enkelen hunner maar 
cens naar Londen of Amerika. Of, als dat te duur uitkomt, — en 
dat zal wel — naar Utrecht. Wij schreven over de toetsingsvraag 
reeds meermalen en zullen ons best doen een practische methode van 
onderzoek mee te helpen opbouwen. De huidige toestand kan wer
kelijk niet langer bestendigd blijven. We zijn overtuigd, dat we in dit 
oordeel, de meest geavanceerde leden van 'l schooltoezicht op onze 
zijde hebben. Ten overvloede herhalen we, dat ’t hier niet gaat tegen 
hun personen, maar tegen het stelsel, waaronder zij werken. Het was 
de heer Brants, die, toen het Nutsseminarium begon met zijn nieuwe 
onderzoekmethode der proefklassen, zich onmiddellijk actief belang
stellend toonde. Dit dient met erkentelijkheid gememoreerd te worden 
en wij hebben hoop, dat dan ook uit de inspectie zelf de drang zal 
opkomen haar contróle-methodes te verbeteren.
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Deze en 
erentie uifges 

November 1930

De beteekenis van den kleuterleeftijd en van 
de kleuterschool voor de ontwikkeling 

van den mensch ')
door Prof. Dr. J. H. GUNNING, Wzn.

| \at ik de uitnoodiging van ons geacht hoofdbestuur- om op deze 
■*—' conferentie een spreekbeurt te vervullen, gereedelijk heb aan
genomen, niettegenstaande zij mij om allerlei redenen niet zeer gelegen 
kwam, daarvoor had ik, behalve mijn oude en warme liefde voor het 
kleuteronderwijs, een bijzondere reden en als ik U die noem, dan 
zijn wij meteen midden in ons onderwerp. Vooraf echter nog deze 
opmerking. Met groote voorliefde gebruik ik de door dr. Bonebakker 
ingevoerde termen : kleuterschool, kleuteronderwijs, kleuterleeftijd. Het 
laatste doet ook reeds bijv. prof. Kohnstamm in zijn groot handboek 
der paedagogiek: „Persoonlijkheid in Wording''. Als het aan mij lag, 
dan werden deze termen algemeen aangenomen, ook door officicele 
lichamen en in officieele taal, de wetgeving niet uitgesloten. Het klinkt 
misschien ietwat overdreven, maar het is mijn eerlijke overtuiging, dat, 
wanneer dr. Bonebakker voor dezen tak van onderwijs niets anders 
gedaan had dan den eersten stoot geven tot algemcene invoering van 
deze termen, hij zich daarmede reeds onvergankelijke verdiensten 
jegens dat onderwijs en jegens het geheele vaderland zou verworven 
hebben. Want dan had hij ons verlost van de tyrannie van overge- 
levcrde namen, die niet alleen onnauwkeurig, maar beslist misleidend 
zijn en daardoor veel kwaads stichten. Hoezeer men elders de nood
zakelijkheid van een nieuwen naam voelde, blijkt wel uit het merk
waardige feit, dat men in Engeland en America, waar dit onderwijs 
al betrekkelijk vroeg tot grooten bloei is gekomen, klakkeloos het 
duitsche woord „ Kindergarten” heeft overgenomen, hoewel men anders 
op angelsaksisch taalgebied waarlijk niet al te gul is met het op-

•) Deze en de volgende twee lezingen werden gehouden op de Bewaarschool- 
confercntie uifgcschreven door de Mij. tot nut van 't algemeen op Zaterdag 15 

te ’s Gravenhage.
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ingevoerd
zaak, aan

van zuiver duitsche woorden ennemen van zuiver duitsche woorden en woordvormen in de taal, en 
ofschoon men al in het bezit was van een goeden inhecmschen naam, 
n.1. „Infant Schools". Maar men voelde dc noodzakelijkheid om duide
lijk te kennen te geven, dat men de ovcrgeleverde vormen wenschte 
op te ruimen, om beslist in het voetspoor te treden van den grooten 
hervormer van dit onderwijs, Fr. Fröbel, die aan zijn schepping den 
naam van „Kindergarten” had gegeven. Ieder, die ons volk en onze 
toestanden kent, begrijpt, dat hiervan, ik bedoel: van het klakkeloos 
overnemen van den term „Kindergarten”, bij ons nooit sprake is geweest 
noch kan zijn; maar ook de vertaling heeft geen ingang gevonden, 
niettegenstaande een onzer meest vooraanstaande figuren, mevr. Wicrts 
van Coehoorn—v. Stout in 1914, aan haar groot werk over dit onder
wijs onvervaard den titel „Kindertuin" gaf. Misschien klonk die 
naam voor ons, nuchtere Hollanders, te poëtisch; men mag echter 
niet vergeten, dat met dat woord in het Ncderlandsch niet veel te 
beginnen is: een samenstelling als „kindertuinonderwijs" ware een 
monstrum geweest, een vertaling van „Kindergartnerin” als titel van 
de onderwijzers, door „kindertuinierster" een onmogelijkheid.

Men had natuurlijk hetzelfde denkbeeld, n.1. dat men beslist en 
welbewust den weg van Fröbel wilde volgen, kunnen uitdrukken door 
de namen „Fröbelschool" en „Fröbelonderwijs” en men heeft dat ook 
beproefd, maar het zijn juist de groote voorstanders en importeurs 
van dat onderwijs, Willem Haanstra en de zijnen, geweest, die dat 
hebben tegengehouden, omdat zij, en dat was geheel in den geest van 
Fröbel zelf, niet als een partij, een aanhang, wilden optreden, anders 
uitgedrukt, omdat het hun om de beginselen, en niet om een persoon of 
een naam te doen was. Bovendien voelt ieder, dat die namen niet 
geschikt waren om in de wetgeving te worden opgenomen. Historisch 
hebben deze namen echter goede diensten bewezen als hervormings- 
leuze, als oppositienamen tegen de toen algemeen in den lande ge
bruikelijke termen Bewaarschool en Bewaarschoolouderwijs. Deze 
waren echter zelf in hun tijd hervormingsleuzen geweest en hadden als 
zoodanig goede diensten bewezen; zij waren nog niet eens erg oud, 
want hun invoering dateert van de laatste jaren van onze vereeniging 
met België; in 1827 duiken zij in Brussel op, om na de scheiding, dus 
na 1830, zich in Nederland te vermenigvuldigen. Het een zoowel als 
het ander is het werk geweest van het Nut, dat zich in die «lagen 
onsterfelijke verdiensten heeft verworven door de invoering en be
vordering van veel verbeterde kleinkinderscholen, weshalve haar de 
euveldaad worde vergeven van een allerongelukkigsten naam te hebben 

en gecolporteerd. Het Nut ontleende dezen naam, met de 
Duitschland, blijkbaar zonder te weten, of zonder er aan
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te denken, dat de zaak eigenlijk uit Engeland stamde; want het door 
haar ingevoerde type van scholen was niets anders dan de Infant 
School van de cngelsch-schotsche sociale hervormers Robert Owen 
en Buchanan, dateerende van ong. 1818. De naam „Kleinkinderscholen" 
schijnt in Nederland nooit in zwang te zijn geweest, wel het taalkundig 
minder juiste „Kleine Kinderscholen.” Die benaming komt n.1. voor 
in de wetgeving van 1806, naast die van ,,Vrouwenschoot" of „Ma- 
tressenschool,” resp. „-schooltjes." Deze laatste benaming is de eenig 
echte inheemsch Ncdcriandsche; van schoolmatressen en matressen
scholen vinden wij reeds gewag gemaakt vóór de Hervorming.

De wetgeving van 1806 noemt de vrouwen, die zulke schooltjes 
hielden, „schoolhouderessen" en verklaart, dat zij een afzonderlijke 
klasse van onderwijzers vormen, behoorende tot den vierden of laag- 

Dcze wetgeving heeft gegolden tot 1857. Van 1806 dus 
lebben de inrichtingen voor zeer kleine kinderen een wettelijk 

gevoerd onder de benaming van „matressen-”, „vrouwen-” 
ie kindcr-school” of „-schooltje”. Het waren allerjammerlijkste 

aangeduid door een naam, 
gezelschap niet noemen kan, maar waarin 

iffectvolle wijze voorkomt. Dit zal misschien 
dat de naam „Bewaarschool” zoo spoedig 

igen verdrongen heeft, want toen 
onderwijs in de wet op het L.O. 

nn te nemen, was de naam „ Bewaarschool” reeds algemeen gebruike- 
; toen zij echter in 1878 die weigering herhaalde, sprak zij van 

„scholen, waarin geen kinderen boven de zes jaren worden toegelaten 
en waarin geen ander dan voorbereidend onderwijs wordt gegeven," 
(Art. 15.c.) welke scholen zij slechts in zooverre in de wet opnam, 
dat zij ze onderwierp aan een beperkt toezicht vanwege het Rijks- 
schooltoezicht. Sedert is dit de officieele betiteling van dit onderwijs 
gebleken en we hebben dus nu twee algemeen gangbarenamen .Bewaar- 
schoolonderwijs” en „Voorbereidend Onderwijs" (juister nog: Voor
bereidend Lager Onderwijs, want er is ook een V.H.O.).

Deze namen nu had ik op het oog, toen ik straks zeide, dat zij 
een misleidend en daarom gevaarlijk karakter dragen. Wat den naam 
Bewaarschool aangaat, hoewel in omloop gebracht in oppositie tegen 
de bestaande matressenscholen, zoo past hij feitelijk veel beter op 
deze dan op de verbeterde inrichtingen, die men ervoor in de plaats 
wilde stellen. Want die matressenscholen waren echte órwrtarscholen, 
waarbij wel theoretisch de nadruk viel op het bestanddeel „scholen", 
maar in de praktijk op het bestanddeel „ Bewaar”; de kinderen leerden 
er quasi wel wat spellen en lezen, soms ook een beetje rekenen, maar

sten rang.
tot 1857 hebben de inrichtingen voor zeer 
bestaan gevoerd onder de benaming vai 
of „kleine kindcr-school” of „-schooltje”. I 
inrichtingen, in den volksmond a partcpotiori 
dien men in een fatsoenlijk 
de klank K tweemaal op cl 
er toe inecgewerkt hebben, 
al die oudere en officieele benaming 
de Regecring in 1857 weigerde dit < 
op te nemen, was de naam 
lijk;
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tot het departement maat- 
een zegen.

in hoofdzaak waren zij er opgeborgen. En tegen den naam „Voorbe
reidend onderwijs’’ bestaat dit bezwaar, dat dit onderwijs daarmede 
wordt aangeduid als een onzelfstandige inleiding op, een soort voor
portaal tot de lagere school. Waarom deze bezwaren inderdaad zwaar 
wegen, zal in het verloop onzer voordracht wel blijken.

Ik kom nu n.1. op mijn eigenlijk thema, hetwelk ik, zooals ik u zeide, 
wilde inleiden met u uit te leggen, waarom ik aan de uitnoodiging 
van het Nutsbestuur zoo gaarne gehoor heb gegeven. Inmiddels neem 
ik afscheid, mocht het zijn voor goed, van die nare namen, om ze te 
vervangen door de even welluidende als passende en bovendien typisch 
nationaal-nederlandsche v an „Kleuterschool" eri „Kleuteronderwijs"; 
mochten deze aanvankelijk nog wat ongewoon en vreemd, niet deftig 
genoeg klinken, dat gaat er bij druk gebruik spoedig af en daartoe 
wensch ik bij iedere zich aanbiedende gelegenheid mede te werken.

Die reden dan is deze, dat nog maar al te veel de opvatting ver
spreid en de heerschende is, bij alle 'standen en bij alle partijen, ook 
bij officieele lichamen, dat de kleuterschool essentieel een inrichting 
is van maatschappelijk hulpbetoon. „Zulke kleine kinderen, zoo meent 
men, hebben nog geen onderwijs noodig, maar alleen verzorging, en 
het is alleen omdat, jammer genoeg, zoo menig huisgezin niet in staat 
is hun die behoorlijk te geven, dat niet alleen de barmhartigheid maar 
ook de overheid wel verplicht is voor goede gelegenheden te zorgen, 
of althans te helpen zorgen, waar de kinderen die wel kunnen vinden. 
Doet de overheid dit, dan kan zij tevens aan die inrichtingen zekere 
eischen stellen en daarop toezicht houden en zoodoende er voor zor
gen, dat de kinderen het er werkelijk goed hebben. In zooverre is het 
inderdaad een zegen, dat er zulke inrichtingen bestaan, maar eigen
lijk zijn het toch onnatuurlijke inrichtingen. Wie ze noodig heeft, kan 
dankbaar zijn dat ze er zijn, maar het zou beter zijn, als zij er niet 
behoefden te zijn, en wie er buiten kan, houdt zijn kinderen liever 
en beter thuis. Het zijn m.a.w. geen paedagogische, maar sociale in
richtingen, en daar bovendien de gezinnen, die ze noodig hebben, 
meest, zoo niet uitsluitend, bij de zgnd. 
bij den arbeidersstand voorkomen, zoo I 
niet tot het departement onderwijs, maar 
schappelijk hulpbetoon. Het is daarom dan ook een zegen, dat de 
staat, althans tot dusver, den gemeenten in dit opzicht geen enkele 
verplichting oplegt.’’

Tegen die opvatting nu wensch ik met alle kracht, die in mij is, 
op te komen, gelijk ik ze ook levenslang bestreden heb. Niet dat ik 
de aangevoerde feiten niet erken; natuurlijk doe ik dat wil en
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apprecieer ik ook wel de maatschappelijke diensten, die de kleuter
school aan zoo vele onvermogende ouders en vooral aan de moeders 
bewijst. Maar het wezen der kleuterschool bestaat niet daarin en 
wordt door die andere namen niet alleen niet uitgedrukt, maar beslist 
verduisterd. Waarin dat wezen dan wel bestaat, kan ik u niet beter 
duidelijk maken, dan door u uit te leggen, waarom wij den term 
„kleuterschool" zoo noodig hebben, waaruit u dan meteen zal blijken, 
dat ik straks niet voor niets zoo lang bij die namen heb stilgestaan.

maar terstond met de deur in huis te vallen: de zaak is deze, 
op wetenschappelijke zoowel als practische gronden, de 20 i 
die een mensch-kind noodig heeft om volwasen te worden, 

niet hebben te beschouwen als één enkele periode van onafgebrokene, 
geleidelijk en regelmatig voortschrijdende ontwikkeling, maar ze moeten 
verdeden in eenige onderperioden of leeftijden, tusschen welke merkbare 
verschillen en duidelijk aanwijsbare overgangstijden bestaan. Hoewel 
dit inzicht reeds in de Oudheid bestond — wij vinden het o.a. klaar uit
gesproken bij Aristoteles, den leermeester van Alexander den Groote — 
en hoewel het met de meeste stelligheid en duidelijkheid door Rousseau 
is gepredikt in zijn in 1762 verschenen Emile en tot de basis van zijn 
geheclc opvoedingssysteem is gemaakt, zoo is het toch nog allesbehalve 
gemeengoed van de groote massa geworden. Dit blijkt reeds uit het 
feit, dat onze gehcelc schoolorganisatie evenals onze traditioneele 
opvoedingszeden en -opvattingen er zoo weinig rekening mede houden, 
dat zij in menig opzicht in onverzoenlijken strijd daarmede zijn.

Dit is gemakkelijk genoeg aan te toonen, maar zulks zou veel meer 
tijd vcrcischen dan ons hier tcr beschikking staat; gelukkig is er een 
veel korter weg om u dit duidelijk te maken en die nog veel helderder 
is. Ik heb n.1. daartoe alleen te wijzen op het ontbreken in onze 
taal, gelijk als in de meeste moderne talen, van afzonderlijke namen 
voor die afzonderlijke perioden, want, daarin spreekt zich duidelijk 
uit, dat men zich van ouds niet bewust is van de bestaande onder
scheidingen, laat staan van hun betcekenis.

Alleen voor den allereersten tijd bezitten wij een apart woord: 
„zuigelingen". En daar moeten wij ook al mee schipperen, want de 
eerste der perioden, waarin wij den geheelen groeitijd moeten ver
deden, omvat ongeveer de drie eerste levensjaren, weshalve prof. 
Kohnstamm, in zijn evengenoemd werk, waarin hij die verdeeling in 
leeftijden volgt, het tweede Boek, dat over die eerste drie jaren handelt, 
eenvoudig betitelt met .De Zuigeling", hoewel een kind van 3 jaar 
natuurlijk geen zuigeling meer is.

De daarop volgende leeftijd is die, waarover wij het nu hebben, 
doch daarover aanstonds. Den volgenden leeftijd pleegt men aan te
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een technischen naam, n.1.
maar 

en hem 
zijn juiste plaats aanwees: de kleuter. Door dus dien naatn als ter
minus technicus te gebruiken, stellen wij ons meteen op het stand
punt, dat wij hier te doen hebben met een, door de natuur zelf af
gebakende, levensperiode, die haar eigen karakter draagt en daarom 
haar eigen eischen stelt van verzorging, behandeling en opvoeding. 
Dat was ook het standpunt van Fröbel. Zijn groote, en m.i. grootste, 
verdienste bestaat daarin, dat hij het eerst klaar en duidelijk inzag 
en uitsprak, dat deze periode evenmin behoort bij de voorafgaande 
als bij de volgende, maar een eigen plaats inneemt in het proces der 
menschelijke ontwikkeling, zeer eigenaardige trekken vertoont, en een 
eigenaardige behandeling vereischt, en dat hij het niet bij woorden liet, 
maar de hand aan het werk sloeg om een school, of neen, niet eigen
lijk een school en ook geen inrichting, maar den Kindcrgarten te

duiden als den schoolleeftijd, of ook wel den schoolplichtigen leeftijd, 
eigenlijk ongeschikte namen, want zij zijn ontleend niet aan een in- 
deeling der natuur, die onveranderlijk is, maar aan een zeer ver
anderlijke en eigenlijk tamelijk willekeurige menschelijke instelling. 
Prof. Kohnstamm, alweder van den nood een deugd makende, schrijft 
dan ook boven zijn IVe Boek: „Het Schoolkind." Men moet dit dan 
niet opvatten als: het schoolgaande kind, maar als: het kind, dat in 
die levensperiode verkeert, die het meest aangewezen is voor het 
ontvangen van gewoon lager onderwijs.

Daarop volgt een periode, die tegenwoordig vrij algemeen aange
duid wordt als de puberteitsperiode of de overgangsleeftijd, welke om 
redenen, die hier niet kunnen worden uitgelegd, gewoonlijk, en ook in 
Kohnstamm's boek, tezamen genomen wordt met de volgende periode, 
de Adolescentie. Voor deze laatste periode komt sinds 1918, toen het 
Rapport verscheen van de „Staatscommissie tot onderzoek naar de ont
wikkeling der jeugdige personen van 13 tot 18 jaar", meer en meer in 
zwang de betiteling „Jeugd", vooral in combinaties als jeugdwerk, jeugd
leiders, jeugdherbergen en derg. Dit is uit Duitschland overgenomen, 
maar het is een zeer gelukkige technische toepassing (aanwending) van 
een bestaand woord; men denkt daarbij evenwel niet aan den leef
tijd van 13 tot 18, maar veeleer aan dien van 15/16 tot 19/20 jaar. 
Voor dezen leeftijd past die benaming zeer goed en voor dezen leef
tijd hebben wij dus nu ook in Nederland een technischen naam, maar 
ook nog maar alleen voor

Voor den leeftijd, die ons nu bezig houdt, en die zich van onge- 
het derde tot het zevende levensjaar uitstrekt, hebben, zooals 

wij straks hoorden, de Engelschen reeds
wij tot nog toe geen. Of liever, wij hadden hem wel, 

wij gebruikten hem niet, totdat dr. Bonebakkcr hem opdolf “•
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reekt toch immers ook van 
aren schakel in het proces

scheppen, waar het kind van dien leeftijd de hem passende behan
deling kon vinden.

Daar hij als een der meest typische kenmerken 
het eigenaardige kinderlijke spel aanwees, heeft men 
leeftijd vaak aangeduid als den speelleeftijd. Deze benaming is niet 
slecht, maar zij's te beperkt; het is dus in alle opzichten verkieslijker 
te spreken van den kleuterleeftijd.

Er valt natuurlijk niet aan te denken, de eigenaardigheden van dezen 
leeftijd en zijn daaruit voortvloeiende levensbehoeften hier in hun 
vollen omvang te schetsen. Dit zou ook een ietwat voorbarige en 
gewaagde onderneming zijn, omdat het wetenschappelijk onderzoek 
van dezen leeftijd nog niet zeer gevorderd is en in vele opzichten nog 
bij het onderzoek van andere leeftijden ten achter is, zoodat wij in 
hoofdzaak nog niet zoo heel verder zijn dan Fröbel, al draagt alles 
bij hem een meer intuïtief, bij ons een meer wetenschappelijk karakter. 
Ik wil alleen trachten, om, zooals de titel van mijn voordracht luidt 
en zooals het Nutsbesluur mij verzocht heeft te doen, de beteekenis 
van dezen leeftijd voor de geheele verdere ontwikkeling in ’t kort 
toe te lichten.

Er zijn < 
levensjaren

:r, die de grootste beteekenis toekennen aan de eerste 
en meenen, dat alles wat in dien leeftijd aan het kind 

geschiedt, wat het ziet en hoort, leert en ondervindt, van grondleggende 
en beslissende beteekenis is voor het geheel leven. Er zijn er ook, die 
hetzelfde denken van den kleuterleeftijd. Ik behoor noch tot de eene 
noch tot de andere partij; persoonlijk ben ik overtuigd, dat do grond
slagen der persoonlijkheid eerst in den puberteitslceftijd gelegd worden, 
en dat al het voorafgaande slechts een voorbereiding is < 
loopig karakter draagt en ik bevind mij daarbij in goed 
want reeds Rousseau heeft met klem hetzelfde betoogd, ■ 
ver gaat van de geheele opvoeding in de voorafgaande jarei 
d’ enfants" te noemen. Ik vermeld dit bier echter uitsluitend 
opdat gij mij niet zoudt verdenken van een 
dien kleuterleeftijd te koesteren, die mij er 
teekenis te overschatten. Ik ben van meeninj 
eigen en groote beteekenis heeft en dat spre 
zelf, want iedere leeftijd vormt een onmisbar
der ontwikkeling, anders ware hij niet door de natuur ingesteld. Daaruit 
volgt nu evenwel vanzelf, en daarop wil ik vooral uw aandacht ves
tigen, dat, wanneer deze leeftijd niet tot zijn recht komt, niet krijgt 
wat hem toekomt, wanneer nuttige en noodige ontwikkelingsmogelijk
heden hem onthouden worden, dat dan wis en zeker aan de geheele 
ontwikkeling, en dus aan het geheele leven, schade en misschien wel
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vermoedelijk onherstelbare schade wordt toegebracht en dat wij dit 
moeten aannemen, ook al kunnen wij het niet met dc stukken bewijzen 
(doch vaak is het wel degelijk met de stukken te bewijzen). AVeliswaar 
ben ook ik niet van meening, dat het aldus verzuimde nooit of te 
nimmer en op geenerlei wijze meer is in te halen; dat volgt uit wat 
ik u daareven zeide. Maar gij zult het van uwen kant met mij eens 
zijn, dat het in ieder geval beter is, niets te verzuimen, wanneer dit 
vermeden kan worde’n.

Wij kunnen nu die verschillende leeftijden gevoeglijk beschouwen 
als de étappes op den weg, dien het kind heeft af te leggen om zieh 
in te leven in de wereld, waarin hij verder als volwassen mensch zal 
hebben te verkeeren en te werken. Het is duidelijk, dat hij die wereld 
als een volslagen vreemdeling binnentreedt. Hij moet dus in de eerste 
plaats wat nader met haar kennis maken en om dat te kunnen doen 
moet hij ze eerst kunnen waarnemen. Maar dat kan hij bij zijn ge
boorte nog geenszins. Het pasgeboren kind kan slechts drie hande
lingen verrichten, zuigen, schreeuwen en trappelen. Voorts kan hij 
aangename van onaangename sensaties onderscheiden, bijv, koude van 
warmte, honger van verzadiging. Maar hij kan noch zien, noch hooren, 
noch grijpen, hoewel hij de organen ervoor heeft. Hij weet echter 
volstrekt niet, hoe hij die organen moet gebruiken, geen wonder, want 
hij weet niet eens, dat hij ze heeft. Maar zijn leertijd begint reeds 
met zijn eersten levensschreeuw.

Gaandeweg, stapje voor stapje, leert hij zijn lichaamsdeelen en zijn 
organen kennen en spoedig ook ze te gebruiken en iedere ontdekking 
op dien weg is een bron van uitbundige vreugde. Ziedaar de taak 
van de eerste periode, den z.g.n. zuigelingsleeftijd, die daarmede geheel 
gevuld is, zoodat het kind altijd en onophoudelijk bezig is, levendig 
bezig, behalve alleen als hij slaapt. Aan het eind van die periode 
is hij zoover, dat hij nu weet, over welke middelen hij beschikt om 
zich met de buitenwereld in contact te stellen en hoe hij die middelen 
moet aanwenden, zijn oogen om te zien, zijn ooren om te hooren. zijn 
handen om te betasten, te grijpen en te vormen, om op te bouwen 
of te vernielen, zijn beenen en voeten om zich te begeven naar wat 
zich op een afstand van hem, buiten het bereik zijner armen, bevindt 
en, last not least, de taal, om zich met het voornaamste in die bui
tenwereld, met de menschen, die zich daarin bewegen, in verbinding 
te stellen, hun bedoelingen te vernemen en niet minder hun zijn wen- 
schen kenbaar te maken.

Het is duidelijk, dat de eigenlijke kennismaking met de buitenwereld 
nu eerst kan beginnen, want die is eerst nu mogelijk, nu het kind het 
gebruik kent en zelfstandig gebruik heeft leeren maken van
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middelen, die de natuur te zijner beschikking heeft ge- 
oking kan niet anders dan zeer geleidelijk, bij 
j kleine stukjes en brokjes te gelijk, geschieden, 
unogclijk zooveel tegelijk verorberen. De in
de bloot zintuigclijke indrukken, die evenwel 

vergezeld gaan, die de buitenwereld 
op den mensch afzendt, zijn zoo over
gevarieerd, dat geen enkel mensch 
kunnen uithouden, laat staan dan een

weren wij 
i wat het oog ons 
wat het oor ons 

omdat wij hef niet 
dergclijk bescherm- 

ook die kunst om 
nog leeren. Wel zien 
loollceftijd, van zich 

ivoudig, zooals de 
ergernis 
behoud.

oe dienende
steld. Maar die kennismakin 
stukken en brokken, bij ki. 
Want het kind kan onmo» 
drukken, reeds alleen üc 
altijd van geestelijke inwerkingen 
iedere minuut, ja iedere seconde 
stelpend talrijk en verbijsterend gevarieerd, dat geen 
het ongepantserd daartegen zou kunnen uithouden, laa 
kind. Met verdedigingswapen, dat wij daartegen gebruiken, is 
eigenaardig, maar zeer doeltreffend: al wat ons te veel is, 
eenvoudig af. Wij zien altijd maar een gedeelte van 
overbrengt, wij hooren altijd inaar een gedeelte van \ 
bericht, de rest zien en hooren wij eenvoudig niet, 
gebruiken kunnen. Het is duidelijk, dat het kind een 
middel nog veel meer noodig heeft dan wij, maar 
dat te doen, zooals wij dat doen, moet hij eerst r 
wij kinderen al heel spoedig, en vooral in den sch< 
afschudden, wat hun te veel is; ze laten dat eem 
Hollander zegt, van hun koude klecren afglijden, tot groote 
vaak van hun ouders en onderwijzeres, maar tot hun eigen 
Maar het kind in den kleuterleeftijd kan ook dat nog niet; wat hij noodig 
heeft, dat is een miniatuurwereldje voor zich, een gebied van waar
nemingen en ondervindingen, waarin niet meer aanwezig is dan wat 
hij op dat oogenblik gebruiken en verwerken kan. Daar nu zulk een 
wereldje niet bestaat, schept hij het zichzelf. Dat doet hij vooral en 
met name in het spel, dat eigenaardige verschijnsel, dat steeds de 
aandacht der kindervorschers getrokken heeft en waarover heel wat 
getheoretiseerd is en wordt, niaar wat ik niet veroordeel, integendeel, 
zeer leerzaam vindt. Ik voor mij zie het hoofdzakclijk in dit licht.: 
Het kind schept om zich heen — natuurlijk niet blijvend, maar tijdelijk 
en telkens weer opnieuw — een eigen wereldje, een eigen levensge
bied, dat hij wel meubleert en bevolkt met dingen en personen uit de 
groote menschenwereld, maar dit doet hij zelf, hij verzet zich, zoo hij 
maar ccnigszins kan, met hand en tand er tegen, dat anderen dit voor 
hem doen; in die wereld mag, zoo hij het anders verhinderen kan, 
niets voorkomen dan wat door hemzelf daar een plaats is aangewezen, 
en de volwassenen mogen daar alleen binnenkomen, wanneer zij zich 
tevreden stellen met de hun door het kind aangewezen plaats en zich 
getroosten de rol te spelen, die het kind hun in zijn vertooningen — 
want dat zijn het grootendeels — aanwijst. Het ameublement, de stof- 
fage van dit wereldje en alles wat er gebeurt, draagt dus een stempel
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van vereenvoudiging, maar wit zich dan daarin bevindt en wilt daarin 
gebeurt, dat heeft dan ook voor het kind volmaakte realiteit, ook al 
bestaat het, naar onze begrippen beoordeeld, geheel of overwegend 
alleen in zijn verbeelding. Het is op die wijze, dat de kleuter gaan
deweg zich een schat van waarnemingen, van nuttige kennis en ervaring, 
verzamelt, die hij uit de buitenwckl in de wacht sleept, en waarmede 
hij eensdeels zijn eigen geestelijk leven opbouwt en verrijkt, ander
deels de buitenwereld steeds beter leert kennen. Maar altijd zoo, 

; blijft leven in zijn eigen wereld, 
luidelijk, dat dit niet altijd kan duren 

eind aan en 
gegeven 
ï hij uit zijn eigen

en het duurt dan ook 
zeer dikwijls komt er merkwaardig 

een eind aan; op een gegeven oogenblik staakt het kind zijn spel, 
Dat is het oogenblik, waarop hij uit zijn eigen wereldje, dal zijn dienst 
gedaan heeft, uitstapt, om nu de grootc inenschenwcreld zelf binnen 
te treden. Van dat oogenblik af heeft hij de hulp van de groote 
menschcn noodig, want nog is hetgeen zich hem aanbiedt veel en veel 
te veel, zoodat schifting noodig blfijt. Maar bovendien moet hij nu 
kennis maken met allerlei, dat niet de natuur, maar de cultuur van 
hem eischt, en waarvoor zijn eigen natuur hem dus geen aanwijzingen 
geeft, m.a.w. hij moet leeren, onderwijs ontvangen. Maar hiermede grijpt 
een geweldige verandering in het kinderleven plaats, zoo 
wij gerust van een breuk met zijn verleden mogen spreken. De 
wereld legt beslag op hem, begint haar inlevingsproces met hei 
dit niet meer aan zijn eigen initiatief over, maar dringt hem haar 
initiatief op. Daardoor ontstaat het groote gevaar, dat veel, zeer veel 
van wat het kind zich in den kleuterleeftijd heeft eigen gemaakt, weder 
voor hem verloren gaat, doordat hij gedwongen wordt op een gansch 
andere, hem vreemde manier van voren af te beginnen, net alsof hij 
nog niets geleerd had. Wanneer wij dan ook het doorsneeschoolkind, 
zooals het zich gewoonlijk op onze scholen aan ons vertoont, ver
gelijken met het kind in de eerste levensperiode, dan treft ons terstond 
een groot verschil. Het kind in de eerste levensperiode is één en al 
beweeglijkheid, het is druk in de weer, gunt zich letterlijk geen oogen
blik rust, totdat hij er bij in slaap valt. Het kind in de kleutcrpcriode 
legt het al kalmer aan; hij is niet meer een ontdekkingsreiziger, die 
van de eene ontdekking in de andere valt, ook niet meer een gymnast, 
die zich dagelijks traint, ma<ir hij is de kundige en smaakvolle ver
zamelaar, die alles wat waarde voor hem heeft bijeengaart; hij is 
een bouwmeester, die plannen ontwerpt en gebouwen sticht, hij is 
bovenal een scheppend dichter, die zijn eigen ongeschreven producten 
ten tooneele voert en daarbij zelf tevens alle functies vervult, van 
theaterdirecteur, van regisseur, van acteur en van toeschouwer. Het
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gewone schoolkind daarentegen is als zoodanig een gedwee wezen, 
wien het aan te zien is, dat hem is ingcprcnt, dat hij moet leeren, 
dat hij dit niet kan doen dan door op te letten en dat hij niet kan 
opletten zonder stil te zitten en op niets anders te letten dan wat de 
juffrouw of de meester zeggen, vertellen, gebieden of voordoen. En 
deze passiviteit, deze het kind volmaakt vreemde en tegennatuurlijke 
passiviteit, die noemt men dan -werken”. Geen wonder, dat het kind 
dan aan het begrip -werken" allerlei voorstellingen gaat verbinden, 
die nu juist niet altijd van aangenamen aard zijn. Werken wordt voor 
hem iets, dat men alleen gedwongen doet. In de beide vorige perioden 
was het kind altijd werkzaam, in de eerste op een andere manier 
dan in de tweede, maar altijd werkzaam, en altijd vol lust in het werk, 
omdat het een vaste wet is in het proces der menschelijkc ontwik
keling, dat alles wat voor die ontwikkeling bevorderlijk is, ook al is 
het kind zich daarvan niet zelf en klaar bewust, een levendig lust
gevoel opwekt. Leven en werken, leven en bezig zijn was in die perioden 
voor het kind een en hetzelfde en in de tweede periode was ook werken 
en leeren voor hem één en hetzelfde, en dat alles was prettig, 
heerlijk; nu komt er een scheiding, een scheiding, die niet pre 
stemt en die, als er geen tegengewicht komt, noodlottig wordt. ' 
hel geheele leven, ja tenslotte voor de geheclc maatschappij.

De vraag is nu, of die bruuske en in zijn wezeit altijd schadelijke 
overgang onvermijdelijk is, En het antwoord moet ontkennend luiden. 
Op twee manieren is hij te vermijden, of althans voor het kind te ver
zachten, wat reeds veel gewonnen ware. In de eerste plaats, doordat 
degenen, die het kind hebben te onderwijzen, zich daarbij zooveel mogelijk 
aansluiten aan de natuurlijke arbeidswijzen van het kind; en in de tweede 
plaats doordat het kind in de kleutcrperiode reeds op een verstandige 
wijze op het werken in de volgende periode wordt voorbereid. Het 
eerste betcckent, dat het onderwijs in de eerste jaren van het G.L.O. 
nog geruimen tijd en voor een groot gedeelte een voortzetting moet 
zijn van het kleuteronderwijs. Daarvoor is natuurlijk noodig, dat de 
kleuterschool bestaat; het tweede beteekent dan ook de noodzake
lijkheid, de onmisbaarheid van de kleuterschool. Het eerste ligt buiten 
ons huidig bestek, het laatste vcreischt nadere toelichting.

Uit het voorgaande toch kan met reden de gevolgtrekking gemaakt 
worden, dat men het kind in die periode liefst geheel, en in ieder 
geval zooveel mogelijk, aan zich zelven moest overlaten. Dat dit niet 
opgaat, zou men misschien het bondigst kunnen aantoonen door een 
verwijzing naar Montessori, die, optredende met de leus: -het kind 
vooral zelf laten begaan, hem zelf zijn arbeid laten kiezen en hem 
daarbij vooral niet storen, ook niet eens helpen, want helpen is ook
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storen", er toch toe kwam een volmaakt kunstmatige omgeving voor 
de kleuters te scheppen. Natuurlijk omdat zij van meening was, en 
dat terecht, dat in onze maatschappij een omgeving, waarin het kind 
zich op de door de natuur aangewezen wijze kan ontwikkelen, niet 
meer bestaat, zoo zij daar ooit bestaan heeft. Als er iets waar is in 
haar verkondigingen, dan is het wel dit, dat het leven, dat de vol
wassenen leven, er heelemaal niet op ingericht is om kleuters tot hun 
natuurlijke ontwikkeling te laten komen. Dat ligt volstrekt niet alleen 
aan woningstoestanden of andere ongunstige economische toestanden; in 
de zgd. hoogere standen, waar het kind zorgvuldig van de straat wordt 
ver gehouden, is het eigenlijk nog veel erger en terecht wijst Mon- 
tessori erop, dat in die standen de kleuter zoo vaak zijn toevlucht zoekt 
in de keuken, omdat de keuken altijd nog een veel geschikter entourage 
is voor zijn natuurlijke ontwikkeling dan moeders salon en zelfs dan 
de huiskamer. Dat was ook het inzicht, waarvan Fröbel uitging. Hij 
begreep, evenals Montcssori, dal, aangezien het ware ontwikkclings- 
milieu voor den kleuter in onze maatschappij niet meer bestaat, het 
moet geschapen worden en hij hield, evenals als zij. vol, dat dit mo
gelijk was en dus moest geschieden. Maar hij begreep nog iets meer, 
wat .Montessori minder goed begrepen heeft, n.1. dat het kind daarbij 
wel degelijk eenige hulp en leiding van groote menschen gebruiken 
kan, ja noodig heeft, en die dan ook gaarne aanvaardt. De ressources, 
die het kind in zichzelf vindt, zijn niet onuitputtelijk. Dit is niet in 
strijd met wat wij zooeven betoogden, dat het kind in zijn wereldje 
niets toelaat dan wat het zelf in de wacht heeft gesleept. Want er 
komen in elk kinderleven oogenblikken voor — en in onze kunstmatige 
groote-menschen-maatschappij zijn zij maar al te talrijk — dat het 
kind niets van zijn gading vindt om in de wacht te slecpen. Dan wordt 
het kind verdrietig, ja knorrig, ja lastig, ja ongezeggelijk en dat zijn 
momenten, die alle moeders, die hun kinderen goed waarnemen, maar 
al te goed kennen. Dan gaat het kind dankbaar in op elke suggestie, 
die van de zijde der volwassenen tot hem komt, mits hetgeen zij hem 
aanbieden maar iets is, wat hij in gunstiger oogenblikken zelf had kunnen 
vinden of wat althans erg veel daarop lijkt. Dit nu is de groote ver
dienste van Fröbel, dat hij er in geslaagd is zulke bezigheden, die men 
het kind kan en mag aanbieden, te bedenken. Of liever niet te be
denken, maar te vinden, niet uit te vinden, maar ze van de kinderen 
zelf af te kijken. Alleen omdat hij dit laatste deed, en dit reeds jaren en 
jaren gedaan had eer hij met zijn Kindergarten voor den dag kwam, 
is hij zoo goed geslaagd.

Daar komt nog dit bij. Wij zeiden zooeven, dat het meeste, wat 
de kleuter in zijn wereldje uitvoert, uit tooneelvertooningen bestaat.
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om hem voor het geheelc levenschool, met een 

te behouden.
Ik hoop, dat deze, uit den aard zaak 

allen nadruk, — zeer onv< 
om U te doen gevoelen, dat dc kleuterschool 
heeft in de maatschappij, die ten volle de bemoeiïng

waarbij iets wordt voorgesteld. Wij zagen, dat hij daarbij alle rollen 
kan vervullen, natuurlijk niet alle tegelijk en zeer vaak zien wij, dat 
het kind zich vergenoegt met ze achter elkaar te vervullen; hij zal 
bijv, bij hetzelfde spel het eene oogenblik koetsier zijn en het andere 
paard en misschien het derde oogenblik wagen of passagier. Maar 
zeer vaak bevredigt hem dat toch niet en heeft hij tot richtige uit
voering van zijn tooneelstukkenmedc werkers noodig. Anders gezegd, de 
klcutcrspelen zijn althans voor een deel ook gemeenschapsspelen. Van
daar dat, hoewel dc kleuter een bij uitstek egocentriseh wezen is en 
dit dien geheelen leeftijd door en zelfs nog eenigen tijd daarna blijft — 
zie vooral de onderzoekingen van Piaget — hij toch, althans in de 
tweede helft van den kleuterleeftijd, een sterke behoefte gevoelt aan 
spcclgenooten van denzclfden leeftijd, en in behoorlijk aantal. Dat kan 
geen gezin, ook het grootste niet, hem verschaffen, wat geen naderen 
uitleg vcrcischt; dc kleuterschool echter voldoet op de gelukkigste wijze 
ook aan deze behoefte. Hoe het daarbij toegaat, dat kan men o.m. op 
alleraardigste wijze geschilderd vinden in die leuke boekjes van het 
Haagsche schoolhoofd, mej. Martha de Vries „Mijn Kleuters”.

En nu biedt de kleuterschool ook gelegenheid om langzamerhand en 
op voorzichtige wijze het kind te initiëeren in de arbeidswijzen, die 
hem op de lagere school wachten. Wij zeiden zooeven, dat de lagere 
school dan ook van hare zijde het kind daarin tegemoet moet komen. 
Montcssori gaat veel verder; zij eischt, dat dc lagere school geheel 
de methoden van de kleuterschool, te weten van haar kleuterschool, 
van dc Montessorischool, dus, zal overnemen. Ik meen, dat theore
tisch te bewijzen is, dat dit niet kan, omdat het lager onderwijs niet 
meer bloot natuuronderwijs kan zijn, maar noodzakelijkerwijze cultuur
onderwijs moet zijn, en dat dit ook door de praktijk in Nederland, 
waar het 'Montessorionderwijs meer bloeit, dan waar ter wereld ook, 
bevestigd wordt; ik verwijs daarvoor naar het door den Bond van 
N.O. uitgebracht rapport.

Op die manier kan dus de kloof, die anders zoo 
gegraven wordt, overbrugd worden, kan de noodlottige 
dan pleegt in te treden tusschen de begrippen „werken" en „] 
zijn", vermeden worden, kan de natuurlijke werklust van 
veiligheid overgebracht worden naar de andere zijde, naar 

sterk verhoogde kans
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Hoe bevredigen wij de kinderlijke behoeften 
in den kleuterleeftijd 

door LIZE DE HAAN.

geschapen 
iiden mate

TAc kleuter heeft de laatste jaren niet te klagen over gebrek aan 
' belangstelling. Groote groepen nienschcn uit alle windstreken 

dringen om hem heen op conferentie’s en congressen; in de verschillende 
periodieken houden paedagogen, biologen, psychologen, hygiënisten zich 
met hem bezig. Hij stal het hart van mannen en vrouwen met wereld- 
reputatie. Professoren en doctoren vertellen belangwekkende dingen 
over hem en wijzen op de groote beteekenis van zijn leeftijd voor 
heel het volgend leven, zoowel op lichamelijk als op geestelijk en 
zedclijk gebied. In de grijze oudheid reeds liet Plato zijn waarschu
wende stem tegen verwaarloozing der prille jeugdjaren hooren en na 
hem echode die door alle eeuwen heen. Maar helaas, de liefde voor 
den kleuter bleef te Platonisch; de harten en de monden openden zich 
wel, maar de beurzen bleven óf gesloten, óf ontsloten zich angstvallig 
en voorzichtig op een kiertje, een enkele uitgezonderd. En de gróóte 
beurs, waaruit de maatregelen voor geluk en ontwikkeling van het 
volk moeten worden bestreden, — die bleef, ook na herhaaldeiijk schudden, 
potdicht! En toch zal die zich eens moeten ontsluiten, als de kleuter- 
opvoeding in 'l heele land tot haar recht wil komen; want de geschiedenis 
van de Bewaarschool heeft overduidelijk aangetoond, dat zij meer geld 
vraagt, dan philantropie en particulier initiatief, dan Vereenigingen 
en Besturen op den duur, ook met den besten wil en veel offers, 
kunnen bijeenbrengen. De debacle in Utrecht is leerzaam in dit opzicht.

van de gemeenschap, ook van de overheid, wettigt niet alleen maar 
zelfs vordert, omdat alleen op die wijze veel behouden kan blijven 
wat anders groot gevaar loopt onherroepelijk verloren te gaan. Hier 
in den Haag, schoon gelukkig niet alleen hier, is ruime gelegenheid 
om met eigen oogen te aanschouwen, hoe dat op voorbeeldige wijze 
kan geschieden en terecht is daarom deze conferentie in den Haag 
belegd, waar bovendien gelegenheid was om van de meest competente 
zijde daarover nog nader te worden ingelicht. Ik twijfel dan ook 
niet of deze conferentie zal aan den verderen opbloei van het kleu
teronderwijs in Nederland bevorderlijk zijn en ik dank het Nut, dat 
het, zijn verleden en tradities getrouw, deze gelegenheid ; 
en mij wel heeft willen vergunnen, daaraan in mijn bcschei 
mede te werken.
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Door ’t heele land wordt hulp gevraagd om 't poover restje dcr 
openbare kleuterscholen, dat nog door Nut- en Volksonderwijs en 
door de Wachtgeldsters n.b., in ’t leven wordt gehouden, te laten 
voortbestaan. En dan — men kan ook maar niet aan ’t vragen blijven!

Een stap in de richting naar Overheidsbemoeiing wil dit congres 
zijn, dat bijeengeroepen werd door de Maatschappij tot nut voor ’t 
algemeen, die al langer dan een eeuw hare beschermende handen 
uitstrekte over ’t Bewaarschoolkind en het voor al te grove verwaar- 
loozing trachtte te behoeden.

Dat er bewaarscholen moeten zijn — ook dit heeft de geschiedenis 
bewezen. Honderd jaar geleden stonden daar de bewaar/w/^w als een 
verschrikkelijk pleidooi voor hare onmisbaarheid. Nu — in 1930 met 
zijn véél grooter verkeersgevaar op straat, o.a. zal men zeker de 
kleuters althans in veiligheid moeten brengen. Intusschen hebben ken
nis en toepassing van de wetten der hygiëne groote vorderingen 
gemaakt en overheidsbescherming gekregen. De nieuwe of de opnieuw 
verkondigde visie op de kinderziel, ’t verplaatste zwaartepunt in ’t 
verantwoordelijkheidsgevoel van den opvoeder ten opzichte van het 
kind vragen tehuizen, die rekening dienen te houden met de daaruit 
voortvloeiende en vastgestcldc eischen van een groeiend kinderlijfje 
en kinderzieltje, ’t Onwetend zondigen van onze voorvaderen tegen 
alle voorschriften zou in onzen verlichten tijd worden tot een bewust 
en onvergeeflijk zondigen. Er moeten dus nu goede scholen zijn.

Ik heb me niet voorgesteld, dat ik u vandaag veel nieuws meer 
zou kunnen vertellen over den kleuter, maar ik heb mezelf tot taak 
gesteld, zijne behoeften en wat hem omringt, te plaatsen in ’t licht 
eener uitgebreide ervaring, die heenreikt over welhaast 4000 kinderen 
van allerlei standen, uit krotten en stegen, uit burger- en arbeiders
woningen, uit geriefelijke heerenhuizen. Welke groep ik ook neem, 
steeds hebben die ervaringen mij de sterke overtuiging geschonken, 
dat nergens thuis de kinderen tot zoo'n harmonische ontwikkeling 
komen als in het goed ingerichte kleutertehuis.

En nooit heeft ook maar één enkele moeder mij gezegd: Het kind 
mist te veel als ik het naar U toe stuur. Wél een enkele maal: Ik 
mis te veel als ik ’t doe. Deze uitspraak en die nog zullen volgen 
over haar tekortkomingen moeten niet in Uw ooren klinken als 
soort heiligschennis. Ik weet zoo goed als U, dat de wereld en 
de literatuur vol zijn met treffende verhalen over de allesofferende, 
de allesduldende moederliefde; over het natuurlijk verlangen, de vlucht 
van 't kind naar zijn moeder in angst en nood en in de hoogste vreugde. 
Wie — als ik — een uitverkoren moeder had, weet, dat dit wel de 
allergrootste zegen is, die iemand in ’t leven mee kan krijgen en dat
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vergeleken kan worden. Die is onbaatzuchtig, 
schijnt over 't booze zoowel als over ’t goede, 

het streelen van haar handen zijn volstrekt 
zonneschijn alléén het zaad kan omzetten in 

tot

'oed en 
rren en

niets met haar liefde ve> 
die vergeeft alles en scu 
De blik uit haar oogen, 
eenig! Maar zoomin 
bloeiend gewas, zoomin kan moederliefde alléén ’t kind brengen 
volle ontplooiing. En als de regen necrdruppelt, dan houdt de 
zich schuil. Uit een bodem, die niet op de juiste wijze wordt gevo 
bewerkt, haalt zelfs de zon geen bloemen of vruchten. Verdors 
verzengen kan ze ook, of wildernissen te voorschijn halen uit vrucht
baren grond. Voor de kinderen der natuur is niets zóó noodig als 
zonneschijn, maar toch ook nog wat anders; voor onze kinderen der 
cultuur in de hoogste en in de eerste plaats: moederliefde en moeder
zorgen; maar daarnaast nog iets anders.

Het lijkt bijna onhoffelijk — vooral in dit gezelschap — dat ik de 
vaders uitschakel — maar dit ligt verder niet in mijn bedoeling, al
thans de vroede vaderen niet, van wie ik zou wcnschen dat ze — 
mogelijk het tijdstip hunner huiselijke — maar in elk geval dat hunner 
ivettelijke bemoeiingen met de kinderen vervroegden. De vaders, ook 
de niet vroede, en vooral zij, die hun werkkring buitenshuis hebben, 
zijn veelal nog van meening, dat eigenlijk toch de kleuter thuis hoort 
bij zijn moeder, den heelen dag! En nu zou ik voor de zooveelste 
maal deze eenvoudige vraag willen stellen: Hoeveel moeders hooren 
bij het kind gedurende den heelen langen dag en.... hoeveel huizen?

„Och wat! fröbelscholen!’’ zei eens een grimmig oud raadslid tegen 
mij, die in een groot huis woonde met veel personeel: „Laat die moeders 
toch zelf op haar kinderen passen, laat ze d'r gemakzucht en luiheid 
maar eens overwinnen!’’ Maar dat gaat maar niet zoo: één twee drie! 
En luie moeders hooren al heelemaal 
nu die andere, die er 
In welke opzichten 
schieten bij ’t opvoeden

V roeger meende men, 
moest zijn en 
vindt al niemand meer een 
op bepaalde tijden voedt 
rustige plaat. I.. J. f.L., 
wél bij die tijdelijke scheidingen. Als de baby kruij 
dan verschijnen stoelen en boxen om hem ongevat 
of kindermeisjes of „juffie's" houden hem tijden 
verwijderd. Maar als hij kleuter wordt, als hij uitg< 
huis en een nieuw terrein zoekt voor zijn verdere ontwikkeling 
zou plotseling de scheiding, die natuurlijk wat ingrijpender

d’r gemakzucht 

niet bij hare kinderen. Maar 
toch óók nog wel zijn, de niet gemakzuchtige!

zou nu een goede moeder thuis te kort kunnen 
opvoeden van haar kleuters.

meende men, dat ook de zuigeling de gansche dag bij haar 
door haar mocht worden gehanteerd. Tegenwoordig 

moeder lui of harteloos, als zij de baby 
en verzorgt en hem verder isoleert op een 

plaats in de frissche lucht. Beiden, moeder en kind, varen 
iper en loopcr wordt, 
tarlijk af te zonderen 
lang van zijn moeder 
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Met de wél voorbereide moeders heb ik het nog dikwijls vreemd 
zien gaan, jonge vrouwen, wier consequente en verstandige leiding ik 
gadesloeg bij een klasse kinderen, heb ik als moeders zien tobben en 
ploeteren met eigen kroost, wier dwingelandmaniertjes, ongehoor
zaamheid en prikkelbaar humeur voor mij omgetooverd werden in: 
„O toch zoo’n groote weetgierigheid! zoo’n sterke wil! zoo’n onge
wone vrijheidsdrang." Men heeft voor 't onderkennen van de uitingen, 
die verband houden met de vormende wetten van de persoonlijkheid 
en die, welke naar den afgrond voeren, ook een koelere en objectievere 
instelling noodig, dan waarover de meeste ouders beschikken. Ook 
al weer meer kennis, tijd en onverdeelder aandacht. De bij uitstek

ook kan zijn, — niet meer geoorloofd zijn, óók niet, als in 99°/0 
gevallen weer blijkt, dat moeder en kind er wèl bij varen en 
rust en de bevrediging verhoogd genot vinden in ’t weer bij elkaar 
zijn. De cischen van den zuigeling kan bijna elke gezonde moeder 
bevredigen; zelfs in Drenthe’s Z. O.-hoek liggen de baby's tegen
woordig in bedjes van kisten, ook al buiten de keeten. Maar de vurig 
verlangde bewegingsvrijheid voor den kleuter, het nuodige voedsel 
voor zijn werkhonger, voor zijn gevoelige zintuigen, voor zijn ontwa
kende intelligentie geven verreweg de meeste moeders, verreweg de 
meeste huizen maar zéér gedeeltelijk en gebrekkig.

Vol remmen en klemmen zit het groote menschenhuis. En het juiste 
voedsel? Hoeveel moeders kennen dat, hebben dat, kunnen het toedienen. 
O<n het te leeren kennen is jarenlange studie noodig; om de uitwer
king te zien, veel tijd en onverdeelde en altijd parate aandacht. Hebben 
de vrouwen tegenwoordig meer lijd, belangstelling en kennis voor en 
van haar moedertaak dan vroeger? Enkele misschien wat meer kennis, 
al is die ook nog vaak door de verschillende stroomingen verward 
geraakt en daardoor noodlottig. Maar er zijn altijd toch zeker nog 
wel tienmaal zooveel moeders die aandachtiger de kranten en romans 
lezen of niets, dan die zich verdiepen in opvoedkundige lectuur; tien
maal zooveel jonge meisjes die leeren uit welke bestanddcelen en 
grondstoffen voedsel en kleeding bestaan, hoe ze die moeten bereiden 
en maken, dan die de wetten en ’t groeiproces van de kinderziel 
bestudeeren. Niemand studeert „af" voor ouder en men acht toch 
algemeen het moeder- en vaderschap, ’t hoogste en ’t moeilijkste beroep, 
dat er bestaat. De meisjes leggen zich veel algemeener toe op de 
huisvrouwelijke dan op de moeilijke moederplichten en naar ’t inij 
voorkomt wordt op de scholen nog altijd meer aandacht en tijd gewijd 
aan de verzorging van den zuigeling dan aan den kleuter, een heel 
enkele misschien uitgezonderd.
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fijnzinnige kinderwaarnemer, Nico van Sughtelen vindt het een groot 
voordeel, dat zoovele paedagogen kinderloos zijn, omdat ze — ik 
citeer — nu vrij zijn van de valsche schaamte der meeste onbekwame 
ouders en ook niet misleid worden door 't verblinde instinct der 
ouderliefde. Multatuli wist, dat voor zijn bewindselde en bezwachtelde 
.arme Wouter", .arme "Wouters" gelezen moest worden en 
waarom Juffrouw Pieterse en zooveel iiiillioenen ai 
verstand van hebben, .kinderen mogen houden".

Zei ik daareven dat de wereld en 
bewijzen van ouderliefde, ze zijn het evenzeer met voorbeelden 
kinderen die werden misverstaan en zich ongelukkig v< 
hiermee alleen maar zeggen dat niet algemeen wordt aangenomen, dat 
de ouders, omdat ze ouders zijn, de onovertroffen opvoeders van hun 
kinderen zijn. Gevallen dat moeders overspannen en zenuwachtig 
worden door hare kinderen of deze door haar — wij kunnen allen 
wel een of meer aan wijzen in onzen kring van familie en kennissen. 
Ik breng wekelijks eenige uren door in den trein en kies dan bij voor
keur conpé’s waar kinderen zitten, hoewel ik langzamerhand vooruit 
bijna zeker weet, dat ’t dan met mijn rust gedaan is en dat ik me 
zal ergeren min of meer: 'n Moeder en ’n vader beuren hun kroost, 
een prachtige boy van vier en een allerliefst zusje van twee jaar, bij 
mij in de coupé en bezetten de beide lecge plaatsen. Vader neemt 
zijn zoon op de knie, moeder 't meisje. Aller oogen rusten op dit 
heerlijke kinderpaar, dat straalt van levenslust en blijheid en ik ver
heug me op een uur van zuivere vreugde. Een dame tegenover den 
jongen kijkt verrukt naar hem, stelt hem de stereotiepe, onbescheiden 
vragen: of hij altijd wel zoet is, of hij veel van zijn zusje houdt, enz. 
Zij heeft een groot vossebont om haar hals hangen en daar gaat 
ze ’t kind nu mee amuseeren. Hij moet 't .poesje aaien” en ’t een 
pootje geven. Hij doet immers niks! — Als ’t kind een duidelijke weerzin 
toont tegen dat griezelige, slappe' pootje, tegen dat platte, grootc 
monster met zijn glazen oogen, wordt hij uitgescholden voor een bange, 
flauwe jongen.

De pogingen worden eindeloos herhaald en aangemoedigd n.b. door 
papa en mama, die teleurgestelde gezichten meenen te moeten zetten. 
De jongen weert hardnekkig af, de zon trekt weg uit zijn oogen en 
huilend glijdt hij tenslotte van zijn heerlijk plaatsje af. Hij kruipt bij 
zijn moeder en zusje klautert op vaders knie. Nu wordt die beproefd. 
Zij blijkt ondernemender en eindelijk strijkt haar handje over 't vel 
en roept ze: .waf, waf!" Maar dat wordt gecorrigeerd door de 
plagerige juffrouw, want: .’t is toch geen hondje, maar een poesje! 
Zie je wel." Ze wordt geprezen en gekmuffeld oni> haar dapperheid
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en flinkheid, en ook moeder en vader verwijten de boy nog eens 
extra zijn lafheid. Ik ben er haast wel zeker van, dat dezelfde ouders, 
dezelfde dame angstig zouden roepen: .voorzichtig kind, doe dat nooit!” 
als zij haar handje zou leggen op een echte, trouwe hondenkop of een 
levend sierlijk poesje zou streelen.

De jongen is intusschen op de hooge armleuning geklauterd naast 
zijn moeder en — hij is' nog maar vier jaar — de wolk trekt ' 
van zijn gezichtje. Als een prins zit hij daar midden in de cot 
kijkt rechts en links en vertelt wat hij ziet. Dit is voor een 01 
heer aan de raamkant aanleiding om hem uit te noodigen, bij hem 
voor 't glas te komen staan, dan kan hij beter zien.

Maar de boy wil niet. „Ik kan immers best zien, waar ik zit,” 
zegt hij nadrukkelijk en terecht en — dan moet hij ook weer de 
juffrouw met ’t bont voorbij. Maar de vader wil niet onbeleefd zijn 
tegenover dien mijnheer; hij trekt zijn zoon van de leuning en sleurt 
hem naar ’t raam, waar de armen van den vreemde zich als een 
klem om hem heen sluiten, ’t Kind begint te spartelen en te wringen 
en allerdroevigst te schreien. Ovcrladen met verwijten komt hij terug 
en nu is de pret voorgoed uit en de heele verdere reis ligt ’t verzet 
op zijn mooie snuitje.

Hoe is ’t nu mogelijk, dat die ouders het pleizier en geluk van 
hun kind offerden voor wat dwaze beleefdheid tegenover onverstan
dige vreemden.

Intusschen speelt zich in een andere afdeeling ook een drama af. 
Een klein meisje met een pruilmondje zit te spelen met de leeren 
raamriem. Dat mag niet van deze moeder, die een vermoeid gezicht 
heeft (een andere vindt weer goed dat haar kind er op biit of zuigt.) 
Ze duwt het ding weg, maar ’t kind pakt hem weer op en slaat er 
haar moeder gevoelig mee op de handen. Vader schudt zijn dochter 
nu geducht heen en weer en als ’t kind vervaarlijk begint te schreeu
wen, uit hij binnenmonds de vreeselijkste bedreigingen, de hand klaar 
om 't raam te openen.

’t Is niet te zeggen hoeveel kinderen „dan maar uit 't raam zullen 
worden gegooid en met de koeien maar gras moeten eten 1" — Snoepen 
en eten moeten ze bijna allemaal en aanhoudend.

O, neen, neen! ouderliefde is niet te vervangen, ik weet het. Ouders 
willen niets liever dan hun kinderen gelukkig maken, er alles voor 
offeren; maar waarom bederven ze dan toch zoo vaak hun geluk, hun 
vreugde, hun fijnste reactie’s en intenlie’s, waarom sturen ze hun kin
deren zoo dikwijls in de war en rakelen ze het verzet vaak los; want 
wie toekijkt en luistert, kan dagelijks soortgelijke als de geschetste 
tooneelen beleven. Hier moet men toch een groote onkunde, wanbe

grip, onmacht signaleeren!
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Wij kennen allen de afwerende handbeweginkjes, de bijna harts
tochtelijke bede van nog zéér jonge kinderen reeds: „Zelf doen”, en 
het droevige gehuil als die bede wordt genegeerd of beantwoord met: 
„ach kindje, je kunt het immers toch niet!” in allerlei toonaarden.

„Je morst immers zoo erg,” „je bederft moeders spullen,” „moeder 
kan 't immers veel beter en gauwer," „je bent nog te klein." Ja, en 
later, als hij groot is, moet hij ’t volmaakt kunnen, zonder te hebben 
mogen oefenen, toen hij er om vroeg.

Ach, laat hem dan een deel van den dag mogen gaan naar een 
huis, waar hij zich wil mag oefenen op zijn eigen wijze en naar zijn 
speciale behoeften. Hoe dikwijls heb ik dan moedcr's: „O, juffrouw, 
hij is toch zo o onhandelbaar en ongehoorzaam 1” moeten veranderen 
in: „O, moeder, uw jongen is zoo roerend lief, zoo hulpvaardig en 
werklustig!" Hoe zeldzaam raak was ’t antwoord van een kind, dat 
op zijn moeders vraag: „Hoe komt het toch, dat je op school altijd 
zoo lief bent en bij moeder vaak zoo vervelend, verdrietig zei: „Doe 
jij dan ook, zooals de juffrouw!"

Zullen in de komende tijden de verhoudingen beter worden, doordat 
de kennis van de kinderziel rijpt en groeit? Ik geloof het zeker; maar 
of dAn het huis de uitverkoren plaats zal zijn voor de ontwikkeling 
van den kleuter betwijfel ik nog evenzeer. Fröbel meende een eeuw 
geleden, dat ’t gezinsleven toen nog niet geschikt was voor de volle
dige opvoeding van ’t jonge kind. Hij hoopte alles van de levens- 
verjonging, die de menschheid stond door te maken. Niemand zal 
ontkennen, dat er inderdaad in ’t gezinsleven vernieuwingen hebben 
plaatsgegrepen in de eeuw der emancipaties van het sportenthou- 
siasme; maar of ’t gezin daardoor meer dan vroeger „cin ganzes’’ elk 
lid meer „ein Glicdganzes" is dan 100 jaar geleden, waag ik te be
twijfelen.

Ik heb altijd de leuze: „’t kind hoort bij de moeder”, die zoo 
sympathiek en vanzelfsprekend en waar klinkt, gevoeld als ’t sterkste 
argument tegen de kleuterscholen. Daarom ben ik er 
tegen in gegaan.

Met het huis ben ’k gauwer klaar. Zeker, het is wel dikwijls vol 
begeerlijkheden, maar wat door 't kind dienstbaar wordt gemaakt aan 
zijn verlangens en aan zijn behoeften, dat wordt hem — en vaak 
terecht — ontnomen of verboden. Hij mag niet op de kasten schrijven 
en met de stoelen over ’t zeil schuiven! Hoeveel huizen zijn ook maar 
gedeeltelijk ingericht naar de krachten en afmetingen van een kind. 
Hoeveel ruime, zonnige speelkamers of speelhoeken vindt men er in 
voor den kleuter; en dAAr is hij dan nog meestal alleen, of in- ’t 
gunstigste geval met een broertje of zusje of een buurkind. Moeder
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is wel héél lief, maar ze kan lang niet altijd met hem spelen en hij 
verlangt ook naar kameraadjes van zijn eigen leeftijd. Het speelgoed 
— de meeste kinderen hebben dit wel — bevredigt maar weer zéér 
gedeeltelijk zijn behoeften, ’t geeft hem te weinig arbeid, brengt zelden 
innerlijke ordering waarnaar hij hunkert en laat dc intelligentie latent; 
vandaar de klachten: een kast vol speelgoed, maar 't kind doet er 
niets mee; hij kijkt er niet naar om; hij kan niet alleen spelen; hij 
neemt voortdurend wat anders; hij concentreert zich niet.

En dan begint het bekende zeuren of ’t vragen naar alles, .— ook naar 
onderwerpen, die ver boven het bevattingsvermogen en de wezenlijke 
belangstelling liggen, ’t Is opmerkelijk hoe weinig dót op school ge
hoord wordt. Dit komt omdat het kind daar mag werken, omdat 
het er mag doen, omdat het zijn vragen mag omzetten in daden. Daar 
hoeft hij niet te vragen: hoe komt het dat een spoortrein rijdt? Hij 
maakt er een van klei en maakt dat hij rijdt.

Dc tuinen zijn ook al weer in de meeste gevallen voor de volwassen 
menschen. Honden, kippen en katten mogen er nog al eens vrij rond 
loopen en wroeten; kinderen zelden. „Maatje mag ik in den tuin?” 
„Neen vent, je maakt er je kleertjes zoo vuil." „Maatje ik vind jou 
een leelijke donder." Moeder in begrijpelijke ontsteltenis: „Maar 
jongen!" „Och toe Maatje laat me maar in den tuin gaan, dan vind 
ik je een lieve donder!” En mAg hij er zijn en ligt hij gunstig en 
ongevaarlijk, dan is hij er maar weer alléén of met een enkel buurtje. 
Ik kreeg wel eens zoo'n allcenspelend kind in school op bezoek. Of 
hij drong zich tegen zijn moeder aan, óf hij weerde zich doldriftig, 
verwonderd aangestaard door de kindergemecnschap, die hem na 
enkele lieve pogingen om hem in 't spel te betrekken, maar aan zijn 
lot overliet.

De straat zal niemand meer prefereeren voor zijn kind; ook op’t 
platteland wordt ze gevaarlijk en ongeschikt. En als ’t regent of te 
koud is, dan moet moeder het thuis maar weer zien klaar te spelen. 
En we lezen dagelijks eenige malen in de courant over de kleine 
slachtoffers van „onbewaakte oogenblikken”, over ’t spelend te water 
raken, of ’t inslikken van voorwerpen, over ’t drinken van kokende 
koffie, ’t vallen in heet water, over ’t in brand raken van kleeren 
of wiegen. Dat is allerdroevigst en onherstelbaar. Maar over de 
schade, berokkend door huiselijke tekortkomingen aan lichaam en 
geest, daarover lezen we niet. Toch komt die veel algemeener voor 
én ze .blijkt óók onherstelbaar te zijn in veel 
moesten wij wenschen dat die schade wat 
lijker aan den dag trad. De stem van 
krachtige natuurtjes opklinkt als men ze
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onovertroffen innerlijken leermeester, die aandrijft tot daden, tot on
derzoek, tot oefenen van den wil, tot volhouden en zelfcorrectie, die 
stem is te krachteloos of wordt niet als zoodanig verstaan. Men 
heeft te weinig last van de kleuters, de vaders vooral, — de vroede 
vaderen in 't geheel niet. Hun energie en werklust zet zich, bij gebrek 
aan beter, nog niet om in eigenlijke baldadigheid en vernielzucht. Ze 
gooien b.v. geen ruiten in, leggen geen balken op rails, vernielen geen 
boomen. Ze storen te weinig den dagelijkschen gang van zaken om 
in te grijpen. Alleen de moeders, om wie ze heendraaien, weten hoe 
moeilijk het is, ze tevreden te stellen.

De grijnzende statistieken die de zuigelingen van den dood redden, 
zullen wel altijd blijven ontbreken bij geestelijke verwaarloozing, onder- 
of overvoeding van de kleuters. Ze sterven er niet aan, lichamelijk 
ziek worden er maar enkele. Maar men kan toch wel in de toekomst 
iets verwachten van kinderartsen en van de bureaux voor moeilijk 
opvoedbare kinderen. In Leiden staan de leiders hiervan in contact 
met de Fröbelschool, waar ze hun patiëntjes controleeren en met 
verbazing hun goed humeur en lief gedr< 

Zijn er wel huizen, waar men bij ’t open 
ziet die met haar kinderen spelen en werken

geregeld ? Zeker, zulke geze 
nig en dan ontbreken dAAr 
'S die dit begrijpen, vormen 
van vrienden of buren, maar 
>ote kleuterklas met zijn verschillende 
snheid. Deze wil ik dan nu schetsen, — een go< 

een groot, zonnig, vriendelijk , 
en verplaatsbaar meubilair, met lage kasten, waarin ieder 

een eigen afdeeling heeft. De kleuren zijn er vroolijk en frisch 
en aan de wand hangen enkele aantrekkelijke kinder- en diercnplaten. 
Er staan planten op de lage vensterbanken, bloemen in vaasjes op 
kasten en tafeltjes, die de kinderen moeten verzorgen; ook de beesten 
als ze er zijn. Alles is verplaatsbaar, maar heeft toch een vaste, ge
motiveerde plaats. De kasten zijn gevuld met leer- en speelmaterieel, 
dat door nauwlettende waarneming', rijkc ervaring, wetenschappelijk 
gefundeerde kennis werd samengesteld. Het grijpt niet alleen de krach
ten van de kinderen aan, maar het ontwikkelt die op een wijze, die 
zich aanpast bij de speciale behoeften en vermogens van 
afzonderlijk, of van meer kinderen tegelijk. Alles is er op 
om in de eerste plaats de bewegingsdrang te bevredigen, d< 
tieve activiteit te stimuleeren, de zintuigelijkc behoeften te voldoen. 
Ieder kan zijn werkhonger stillen op zijn eigen manier, in zijn eigen
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i rythme — als hij daarbij ’t prettig samenzijn niet stoort — 
gekozen materiaal, of op wat hem wordt aangeboden, 
isvreugde en Fröbel's drie F's: Freiheit, Friede eii Freude 

tot een sfeer van rust en geluk en huiselijkheid.
: leermiddelen zijn dus geprepareerd, zooals Dr. Montes- 
? toch ook weer niet zóó, dat er niets te veroveren 
Ji- Je goede impulsen zouden storen, zijn opgeheven, 

maar het materiaal laat initiatief en individueele uitleving tot hun 
recht komen. Ordelijk en vast zijn indeeling, plaats en gebruiken, maar 
nooit steriel. Verrassingen en afwisseling mogen tot geen prijs worden 
buitengesloten; de omgeving moet levenwekkend doch tevens levend 
zijn voor onze jonge kinderen met hunne popelende hartjes en vragende

Aan de zonzijde ligt de tuin, nu alleen de tuin van de kinderen; 
geen stukje woestijn mét een paar trieste hooge boomen, geen einde
loos betegeld exercitieplein, of knarsende kiezelvlakte, maar een heerlijke 
zandtuin, met wat bankjes hier en daar onder schaduwrijke kastanjes 
of acacia’s, die bloeien en geuren en aantrekkelijke vruchten geven. 
Ook gras moet er zijn, waar in ’t vroege voorjaar crocusjes, tulpen 
en hyacinten, madelieven en paardebloemen uit komen kijken. Lage 
bloeiende heesters zijn er die bijen en vlinders trekken en waarin 
op kinderhoogte vogels nestelen. Daar is een heuvel om op en af te 
hollen, daar zijn verborgen geheimzinnige plekjes tusschen de struiken; 
de dauw schittert er ’s ochtends en de herfstdraden hangen er te 
zweven en de dorre blaadjes dwarrelen er neer. Dit is de sprookjes- 
tuin voor de kinderen, waar ze graven en sjouwen en klimmen, ja, 
maar waarin ze ook op zoek kunnen gaan naar wonderen waarnaar 
ze allen min of meer verlangen. De tuin moet hen in contact brengen 
met hun grootsten leermeester, de Natuur. De oudste kinderen hebben 
elk een klein lapje grond, waarin ze zaaien, wieden, gieten. Aandachtig 
liggen ze gebogen over ’t ontkiemende en groeiende zaad, en verrukt 
en voorzichtig plukken ze de bloemen af voor de vaasjes thuis en op 
school. De oogst aan radijs, wortels, boonen wordt triomphantelijk 
binnengehaald. „Moeder wacht je nog even, ik heb zoo’n groote radijs 
in mijn tuintje, die wou ik er uit halen.” „Ach kindje laat maar zitten, 
moeder koopt straks voor een paar centen een heel bosje!!!” „Juffrouw 
ik mot met alle geweld d’r tuintje zien" „Ga maar mee opoe.” Op 
een afstand: „Ja, ja opoe ziet het wel, mooi hoor! Is ’t nou goed?” 
Tegen mij: „Daar mot ’k nou verdori heelemaal voor uit mijn huisje 
kotnme. ’t Is zonde!”

U zult mij wel willen gelooven als ik zeg, dat in een on 
ik die beschreef, opbloeien de allerschoonste kinderdeugc
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bevrediging van natuurlijke en diepe behoeften schept een stemming van 
geluk en vrede, die ze mee naar huis dragen en waarin ze vertellen, 
wat ze hebben beleefd en gemaakt. Er is in die kleine kinderwereld 
zoo’n groote verdraagzaamheid, zoo’n matelooze ijver en vergevings
gezindheid, dat ik mij telkens afvraag: waar blijven die; hoe is toch 
de groote-menschenwereld zoo vol onwil, traagheid en ontreddering? 
Het is opmerkelijk hoe weinig men er merkt van ondeugden, van den 
leugen b. v. Komt dit, omdat de kinderen loeren zuiver waar te nemen 
en zuiver weer te geven. Waarschijnlijk! Iets wegnemen is hoogc uit
zondering. Het materiaal is er ook op gebaseerd of wordt zóó aangeboden, 
dat zelfcontrole mogelijk is, wat natuurlijk voor de kinderen een groote 
steun beteekent in dit opzicht. Als het karakter in deze jonj 
zijn beslag krijgt, en dat wordt met stelligheid beweerd, 
ingerichte kleutertehuizen, waar inspanning en 
en geluk beteekenen, aansturen op een beter

Het spreekt welhaast vanzelf, dat een 
vrouw de leiding moet hebben 
gave intuïtie, ze 
kend voor een 
ze moet ook hersenen hebben en kennis 
voedsel, dat zij moet toedienen. Tijd en 
ze; zij kan uitsluitend aan de kinderen denken.

Doordrongen moet ze zijn van ’t gewicht en ’ 
taak. Maar, diepe eerbied en bewondering en

mdac

i van 't gewicht en ’t heerlijke van haar 
en bewondering en toewijding van „het 

troetelkind der schepping," zooals Haanstra zoo graag het kind noemde, 
zullen ontwaken in elke echte vrouw, bij aandachlige waarneming en 
registratie van de verschillende ontwikkelingsprocessen, die zij dagelijks 
gadeslaat. De omgang met kinderen werkt verfijnend en beschavend 
op groote mcnschen. Nooit is mij dat zóó duidelijk bewezen als in de 
Drentsche venen. — Zij moet lecren en langzamerhand wéten, wanneer 
en wat ze moet dienen, vrijlaten of tegel 
gevoelige perioden voor de zintuigelijke ontwikkeling, 
voor het uitbeelden en gestalte geven c.a. maar ccns 
treden, dan vult haar dit met een gevoel van gro< 

i waakzaamheid, want ze moet nu de n 
en zoo goed mogelijk bevredigen. Tegen een 

is de vroolijkheid en onbezorgdheid der kinderen 
tegenwicht. De leidster heeft het in de hand, te groo 
i zelfoverschatting van een enkele te temperen en als

óók — en dat is van 
dsgevoel, dien groo- 
;luk, waarmee niet
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’t trottoir op een ratelende auto-ped of ’n oorverdoovende vliegende 
Hollander; het verblijf in keukens en stallen en werkplaatsen, waar 
veel te kijken is, maar ook niet zelden weinig verheffends of kinder
lijks te hooren. Zijn ze bang voor de banken? Die verdwijnen gaande
weg. Voor ’t vroege leeren ? De kinderen loeren er niets anders dan 
wat ze zelf graag willen. „Och, ze worden ook wel groot zonder al 
die blokjes en spoeltjes en matjes en vouwsels," hoor ik soms. Zeker 
worden ze dat. Kinderen die niet leeren lezen, worden ook best groot. 
Mijn naaste buren tegenwoordig aten niets dan aardappels, stoete en 
pannekoeken. Onze voorouders sliepen in bedsteden met de deurtjes 
toe, en ze zijn allemaal groot geworden. Maar toch acht men alzijdi- 
gcr voedsel, de leerplicht, frissche lucht noodzakelijk voor de wel
vaart van een volk.

Aan de zonderlinge voorkeur heeft natuurlijk de oude Bewaarschool 
nog groote schuld. In ’t jaar 1823 gaf Ds. J. A. C. W. Visser, 
predikant te IJsbrechtum, op last van de Maatschappij van ’t Nut 
voor ’t Algemeen een brochure uit die een vrecsclijkc aanklacht be
vatte tegen de toenmalige „maitresscnschooltjes’’. Ze heetten toen en 
nog tientallen jaren daarna: broeinesten van besmettelijke ziekten. 
Ze zullen dit inderdaad wel geweest zijn en waarschijnlijk van nog 
veel ellendiger ziekten. Tegenwoordig waarschuwt men tegen de 
„grootmoordenaars”: mazelen en kinkhoest en de statistieken zeggen 
ons onverbiddelijk dat van de honderd kinderen tusschen 3 en 7 jaar 
er nog 3 sterven aan infectic-ziekten. Maar ik heb óók statistieken

weinig kleuters al op school komen, te doen 
een heerlijke voldoening, als tobberige, onzekere 

spanning en angst uit houding en 
duklig aan ’t inoefenen 

wecst voor deze ommekeer.
Vanzelfsprekend is ’t dat voor de armere, de eenigstc kinderen, 

de nakomertjes, de kinderen uit onvolledige gezinnen de kleutcrtchui- 
zen het allernoodigst zijn. De orde en de vreugde die zij gebracht 
hebben in het leven van de langslapende, altijd „stoete" kauwende, 
ongewasschen en in ’t veen wroetende, suffe kindertjes uit de koeten 
en krotten van Drenthe’s Z.O.-hock, is niet met een paar woorden 
te vertellen.

Hoe komt hel nu, dat men thans in den Haarlemschen gem< 
nog zegt, dat de mceningen over ’t nut van kleuterscholen 
uiteenloopen ? Hoe komt het, dat nog zooveel vaders bóven 
kleuterschool verkiezen: het gesicnter van 
zicht van dienstpersoneel, dagelijks naar 
korstjes voor de zwaantjes; het hollen —
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die gezellige ouderwctschc 
en Hanneke-Tannckes

leelijke spoken!
gebleken is, dat óf de moeders, óf de omgeving, óf allebei 
meer opzichten te kort schieten bij de opvoeding van de 

nu verder vandaag is aangetoond het groote belang van 
voor 't verdere leven, als het verlangen naar goede 

kieutertehuizen in alle lagen van de maatschappij groeiende is, dan 
is daarmee uitgemaakt, dat het geld, ’t welk er voor moet worden 
uitgegeven, nuttig en goed besteed is, omdat het wordt omgezet in 
gezinsgeluk en volksontwikkeling. Het volk is nog maar een volk/?, 
maar het is niet onvolwaardig, niet lichamelijk of geestelijk defect, 
het is krachtig en gezond en moet de kern der natie worden.

Dan rest de vraag: "Wie moet het betalen? En 't éenige antwoord 
is: maatregelen van volksbelang, volkswelvaart betaalt het volk zelf 
en Rijk en Gemeenten zorgen ervoor dat ieder dat doet naar zijn 
financiëelc draagkracht. Die veel bezit betaalt veel voor ’t algemeen 
belang, die weinig heeft een gering bedrag. Maar allen moeten ervan 
kunnen profitecren, als van de -openbare veiligheid, van wegen en

en die zijn juist uitermate gustig voor ’t besmettingsgevaar in de 
kleuterscholen, want van die pl.m. 4000 kinderen zijn er geen 120 
gestorven, wel nog niet eens 12 gelukkig; aan mazelen 2, aan kink
hoest geen, aan diphterie 1, aan roodvonk geen. De laatste twee 
ziekten hebben zich nog nimmer uitgebreid en zich altijd beperkt 
tot eén enkel geval. Ik weet zeker dat dit aantal bij mij bekende 
collega's niet veel anders of grooter is. In de twee jaren waarin ik 
nu de inspectie heb gehad over 30 kleuterklassen van de Centrale 
Vereeniging van Drenthe's Opbouw zijn er van de pl.m. 1500 kinderen 
twee gestorven, één aan diphterie, die nu epidemisch in de omstreken 
van Valthe heerscht. Dit zijn geruststellende cijfers, niet waar?

In Barger-Compascum waar ik voor de nieuwe school 25 leer- 
lingetjcs inschreef, hadden zeker 20 óf mazelen óf kinkhoest óf allebei 
reeds gehad, en — mijlen in den omtrek, zelfs niet de gedachte aan een 
bewaarschool! Dat ging daar zóó: „Al een bcsmcttclijkc ziekte gehad 
moeder?’’ „Niet, da’k wet, juffrouw'’ „Heeft hij wel eens erg gehoest, 
zoo met gieren”? „Oh slim! slim! man, allcmaol!” „Geen mazelen 
gehad?" „Neen”. „Nooit vlekjes in zijn hals of gezicht?” „Oh muzels, 
joa, die hef' ie had". U ziet, de grootmoordenaars halen ook zonder 
de kleuterscholen hun buit wel binnen. Ik zou daarvan nog veel meer 
bewijzen kunnen aandragen. Vooral nu —• met de cischen, die de 
hygiëne stelt aan de gebouwen, met den schoolartsendienst, nu kan 
men die griezelige, schrikaanjagende verhalen wel terugbrengen naar 
den tijd, toen er nog van die gezellige ouderwctschc bakers waren 
die vertelden over weerwolven en Hanneke-Tannckes op de bezem
stelen en 

in één of 
kleuters, als 
dien leeftijd
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kanalen, van inrichtingen voor lager en voortgezet en ander onver
mijdelijk en nuttig vervolgonderwijs; vooral omdat de behoeften der 
gegadigden omgekeerd evenredig zijn met het geld dat zij er voor 
kunnen uitgeven.

Geen wisselende besturen — of ’t moesten gemeentebesturen zijn — 
met even wisselende mceningen, financiën en invloeden! Dan komt er 
geen rust in de scholen en dientengevolge geen ontwikkeling en groei. 
Niet in slechts enkele gemeenten voor bepaalde categorieën mag de 
kleutcropvoeding ter hand worden genomen, al moet men deze ge
meenten danken, maar overal in ’t land moeten goede scholen komen. 
Het is verheugend dat er zooveel gevraagd en gegeven wordt voor 
de kleuters, door mcnschen die dat kunnen op ’toogenblik; maar ’t is 
geen toestand, die bestendigd mag en kan worden op den duur.

Kosten de scholen veel geld? Neen, in Drenthe bouwen wc een 
allergezelligst vroolijk, hygiënisch kindertehuis voor 36 kleuters voor 
nog geen fdOOO. —, volgens cischen van Fröbel, Haanstra, Monlcssori en 
Boncbakker. Ook hier geldt het: zoek de zonzijde, in de eerste plaats. 
Zonneschijn kost niets en de kubieke meters lucht alleen bij ’t aan
schaffen. Later levert ’t heelal ze gratis. Meteen zijn dan de beste 
wapenen legen die grootinoordenaars binnengehaald. Onze kinderen 
vragen geen gewelven in de gangen, diepe nissen in de kamers, kluis
deuren voor de kasten; — ze vragen lage openslaande tochtvrije ramen 
en deuren met vroolijke erkers of serres, met veel glas en frissche 
gordijntjes, die gcmakkclijk open en dicht gaan. En geen dure tegels 
in den tuin, maar goedkooper zand en boompjes. De installatie is vrij 
duur, pl.m. f 10.— per kind aan leermiddelen alleen, verder moet de 
school veel en goed worden gereinigd, daar hebben die grootmoorde- 
naars óók zoo ’n schrik voor! En de leidster moet een behoorlijk 
salaris hebben, waarvan zij niet alleen voldoende moet kunnen leven, 
maar waarmee zij zich ook nog steeds moet verrijken door kennis en 
kunst, ’t Moet haar in staat stellen op tijd ontspanning te nemen; 
want haar taak is wel schoon, m.i. als geen andere voor een meisje 
of een vrouw die geen moeder is, — maar ook moeilijk en veelcischend.

Want nog ccns, niet vervangen kin en wil zij de moeder, de school, 
het huisgezin, slechts aanvullen. Maar dat beteekent dan, dat de 
leidster zich den heelen dag moet geven met een algchcelc overgave 
aan deze heerlijke jeugd, die op den leeftijd is, waarin zij vraagt 
naar verhaaltjes, die ze vertellen moet, naar liedjes die ze vóór en 
mee moet zingen, naar spel, waaraan ze deel moet nemen, naar arbeid, 
die ze moet leiden. Altijd moet ze klaar staan om te luisteren 
de ontdekkingen die gedaan zijn, naar de graphische opstellen op 
of papier. En ze moet samen met moeder overleggen in moeilijke gevalle
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De zorg voor het bewaarschoolonderwijs') als 
onderwerp van practische gemeentepolitiek 

door Prof. Mr. G. A. VAN POELJE.

'k ■)““
ngezien ik niet 
reden om de b 
Juni 1852.

:l geloof, dat de naam den aard der dingen verandert, zie 
benaming bewaarschool door een andere te vervangen.

waarin zij elkaar den weg moeten wijzen, om de uitingen van 't kind 
juist te kunnen verstaan. Zóó is ’t niet overal nog in ’t tand, lang niet.

De schoolopzieners voor dezen tak van dienst zouden u verhalen 
kunnen vertellen, waarbij de haren recht overeind gaan staan. Maar — 
zoo kan en zoo moet het stellig worden, ’t Eenige wat ontbreekt is 
geld. De eenige die dit kan opbrengen is de gemeenschap. Hoe door
dringen we de volksvertegenwoordiging van de noodzakelijkheid van 
daadwerkelijke bemoeiïng met de kleuteropvoeding? Als in onze regee- 
ring de evenredige vertegenwoordiging niet alleen in partijen, maar 
ook in geslachten tot uitdrukking kwam, .— ik wensch dit overigens 
allerminst, — dan wis er stellig reeds een wettelijke regeling.

We vergaderen in de residentie, waar we de atmosfeer laden met 
onze verlangens; we hebben onder ons gehoor de schakels in onderwijs
zaken, tusschen Rijk en Volk en — last not least — afgevaardigden 
van gemeentebesturen. Me dunkt, deze omstandigheden moeten aan
merkelijk het welslagen verhoogen van de energieke pogingen, die 
— der traditie getrouw — de Maatschappij tot nut van ’t algemeen 
heeft aangewend in deze richting en waarvoor ik tenslotte niet na 
kan laten haar namens kleuters en leidsters onzen hartclijkcn, warmen 
dank te brengen.

AiTat Fröbel met zijn Kindergarten bedoelde, was niet een instel- 
’ ’ ling, die het gezin zou vervangen. Dit neemt niet weg, dat 

gedurende de eerste vijftig jaren na Fröbels 2) dood de bewaarschool 
is de eerste plaats een charitatieve instelling is gebleven, bestemd 
om tijdelijk onderdak en verzorging te verschaffen aan de jonge kin
deren uit die gezinnen, waarvan de moeders nalatig of onmachtig 
waren om aan het kind beneden den schoolleeftijd een behoorlijke 
verzorging, hoe eenvoudig dan ook, te verschaffen. Zoo luidt artikel 
1 van de nog altijd niet door een nieuwe vervangen Haagsche ver
ordening van 28 Juni 1892: „Het doel der Gemeentelijke bewaar-of 
voorbereidingsscholen is, kinderen van onvermogende ouders zedclijk, 
verstandelijk en lichamelijk te ontwikkelen, hen te gewennen aan
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innemen, dan er in de oude gedachtengang aan toe kwam. Materiecle 
omstandigheden hebben daarbij zeker een groote rol gespeeld. De 
toenemende beroepsarbeid van de vrouw leidde ertoe, dat in steeds 
meer gezinnen, en lang niet meer in die van de armsten alleen, de 
vrouw niet meer zelf de zorg voor haar kinderen beneden den lagere- 
schoolleeftijd behoorlijk waarnemen kon. Het vooral in de laatste 
jaren snel toenemend verkeer ontnam aan de kinderen metterdaad 
de openbare straat als speelplaats. Vooral echter is, wat ik zou 
willen noemen de lokkende kracht van de bewaarschool zeer sterk.

Naarmate de bewaarschool zich van bewaar^laats tot opvoedings- 
inrichting ontwikkelde, naarmate de leerkrachten in beschaving en 
ontwikkeling toenamen, naarmate de gebouwen en hun inrichting aan
trekkelijker werden, kwamen steeds meer ouders tot de overtuiging, 
dat zij aan hun kinderen niet konden geven, wat de bewaarschool 
hun bood, en de kring, waaruit de drang naar bewaarschoolonder- 
wijs voortkwam, werd gestadig ruimer. Een ernstig conflict ontwikkelt 
zich. Naarmate de bewaarschool „beter” wordt, groeit de drang naar 
bewaarschoolonderwijs. De gemeentebesturen moeten erkennen, dat 
de nieuwere goed ingerichte bewaarschool met goed personeel een 
waardevol opvoedings-instituut is voor de kinderen, ook van anderen 
dan de allerarmsten. Als zij ervan doordrongen zijn, dat het beste, 
wat het geslacht van heden voor het geslacht van morgen doen kan, 
is te zorgen voor zoo goed mogelijk onderwijs, mogen en kunnen zij 
op den duur het bewaarschoolonderwijs niet onthouden aan alle 
kinderen, voor wie de heerlijke tijd in een waarlijk goede bewaar
school doorgebracht een verrijking van hun eerste jeugd kan zijn, 
een versterking voor de daarna komende jaren kan beteekenen. Zij 
moeten dus het bewaarschoolwezen uitbreiden. Tegelijk moeten zij 
naar verdere verbetering streven en nieuwe verbetering is telkens 
weer een prikkel, die de vraag naar verdere uitbreiding wekt. Naar 
verdere uitbreiding, die toch ook weer niet in allen deele begeerlijk 
schijnen kan aan hen, die vast blijven houden aan de gedachte, dat 
het kind beneden zes jaren toch bij voorkeur bij de moeder behoort 
te zijn. ■) Hoe dit zij, de factoren, toenemende beroepsarbeid van de

Wij stellen ons in deze geen partij, maar constaleeren het conflict, dat voor
alsnog onoplosbaar schijnt, omdat de Gemeenten zich de weelde niet kunnen 
veroorloven om onder het geheele lager onderwijs op eigen korten een volledig 
stelsel van bewaarscholen te plaatsen.
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Hier, als op zoo velerlei gebied, hangt veel van plaatselijke om
standigheden en verhoudingen af. In het bijzonder zullen de ver
houdingen, die plaatselijk ten aanzien van het lager onderwijs bestaan, 
de beslissing ten aanzien van het bewaarschoolonderwijs in sterke 
mate beïnvloeden. Vooral geve men zich er rekenschap van, dat de 
vraag, in hoeverre ten aanzien van eenig onderdeel van gemeentelijk 
beleid een bepaald beginsel tot in zijn consequenties kan worden 
doorgevoerd, afhankelijk is van de beteekenis, welke dat onderdeel 
qualitatief en quantitaticf te midden van het geheel der gemeentelijke 
werkzaamheden inneemt.

den duur aan 
onttrekken.

Zooals bekend is, was er, nog niet zoo lang geleden, een < 
waarop de regeering meende, dat de regceringszorg voor het 
een ernstige leemte vertoont, zoolang zij zich niet ook over 
school uitstrekt. Niets kwam er van alle grootsche plani 
dan een uitbreiding van het rijksschooltoezicht ook over de bewaar
scholen. Wat intusschen niet zeggen wil, dat dit zonder beteekenis 
was. De leiding en voorlichting, welke de inspectrices kunnen geven, 
zijn ongetwijfeld van groote waarde. Een klein subsidie echter zou in 
tal van gevallen de effectieve beteekenis van haar optreden wel zeer 
vergrooten.

Het bewaarschoolwezen is dus een van de weinige onderdeden van 
het onderwijs, met betrekking waartoe de gemeenten haar zelfstandig
heid hebben behouden. Ik verheug mij daarover van ganscher harte, 
en het komt mij voor, dat er een aantal gemeenten zijn, die van deze 
zelfstandigheid een uitnemend gebruik hebben gemaakt. Toch is het 
zeer wenschelijk, dat ook het Rijk maatregelen neemt om op dit 
gebied het bereiken van een zeker „nationaal minimum" te waar
borgen in alle deden van ons land, waar daaraan behoefte bestaat. 
Het is goed beschouwd toch wel zonderling, dat de weg tusschen 
een volledige bureaucratische regeling van een materie in haar vollen 
omvang en een volkomen negatieve houding vaak zoo moeilijk te vin
den schi;
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De kleinste bewaarschool, die deze naam werkelijk verdient, is 
wel een bewaarschool van drie klassen, die dus ongeveer 3 X 36 = 
108 leerlingen tellen zal. Indien de leerlingen er gemiddeld tweejaar 
blijven, levert zulk een bewaarschool aan de lagere school ruim vijftig 
eerste-klassertjes per jaar. Een dergelijk klein bewaarschooltje moet 
dus staan onder tenminste twee lagere scholen. Een vierklassige 
bewaarschool, die per jaar ongeveer 70 eerste-klassertjes zal kunnen 
afleveren, moet staan onder zeker drie lagere scholen. In het algemeen 
dus kan men zeggen, dat stichting van bewaarscholen voor de kinderen 
van één bepaalde richting moeilijk te verantwoorden zal zijn, indien 
die bewaarscholen niet aldus gelegen zijn, dat zij gemakkelijk kunnen 
worden bezocht door de kinderen uit gezinnen, die op ten minste drie 
lagere scholen van dezelfde richting aangewezen zijn. En deze ver
houding bestaat nog maar alleen, als men aanneemt, dat werkelijk 
een groot percentage van de kinderen naar de bewaarschool gestuurd 
zal worden.

Zoodra de verhouding van het getal bewaarschoolkindf  ren tot dat 
van de lagere-school-leerlingen van eenzelfde „richting” ongunstiger 
wordt, zal in de meeste gevallen met de oprichting van een enkele 
bewaarschool voór een gemeente of een als eenheid te behandelen 
deel van een gemeente moeten worden volstaan. Het ligt o.i. in een 
dergelijk geval voor de band, dat zulk een bewaarschool door de ge
meente zelf wordt in stand gehouden, of dat zij uitgaat van een zelf
standige organisatie van algemeen karakter.

De vraag rijst, of het onder dergelijke omstandigheden geen aan
beveling verdient om van de in stand houding van bewaarscholen af 
te zien, en afzonderlijke bewaarschoolklasjes te verbinden aan ver
schillende scholen. Het komt mij voor, dat tegen dergelijke afzonderlijke 
klasjes onder haast alle omstandigheden ernstige bezwaren bestaan. 
Het worden aanhangsels van de lagere school, waarin het eigen 
bewaarschool-karakter nooit tot volle ontplooiing kan komen, al was 
het alleen reeds, omdat de lagere school in de groote meerderheid 
van de gevallen rust, stilte en discipline eischt, terwijl blijheid, spel 
en betrekkelijke vrijheid kenmerken van de bewaarschool behooren 
te zijn. Bovendien kan de eenling-onderwijzeres, die de zorg heeft 
voor het klasje, dat aan de lagere school is vastgehaakt, daarvan 
nooit maken, wat de goed ingerichte en goed geleide bewaarschool 
kan zijn.

Voorstanders van afzonderlijke kleuterklasjes vindt men wel voor
namelijk in de kringen van hen, die de bewaarschool zien als het 
voorportaal van de lagere school en die dus de neiging hebben om 
den richtingstrijd der scholen naar de bewaarschool te verschuiven.
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Wij bepalen ons er hier toe, om het verschijnsel aan te wijzen en 
de aandacht te vestigen op de beteekcnis, die het mogelijk op de 
kosten van het bewaarschoolonderwijs hebben kan. Vooral zullen 
de gemeentebesturen er aandacht aan moeten schenken, wanneer zij 
tot subsideering van het bijzonder bewaarschoolonderwijs overgaan. 
Wij komen daarop hieronder terug.

Bij het bewaarschoolonderwijs behoeft het vraagstuk van de kosten 
van stichting en eerste inrichting van schoolgebouwen niet een zoo 
belangrijke rol te spelen als bij het lager onderwijs. Het feit, dat 
er voor het bewaarschoolonderwijs geen algemeene voor het geheele 
land bindende normen bestaan, is in dit verband van groote beteekcnis. 
Niet omdat de bewaarschool in vergelijking met de lagere school 
minderwaardig zal mogen wezen; wel omdat men thans volle vrijheid 
heeft om naar plaats en omstandigheden de tegelijk meest doelmatige 
en goedkoopste oplossingen te kiezen. Het is natuurlijk niet inogclijk 
om daarvoor algemeen geldende regelen te geven, maar op enkele 
punten kan toch worden gewezen. Het allereerste, waar men bij de 
stichting van een bewaarschool op heeft te letten, is de zorg voor 
zooveel mogelijk licht en lucht. Daarom is het wél in veel gevallen 
mogclijk om door opheffing van lagere scholen beschikbaar gekomen 
gebouwen voor bewaarschool in te richten, maar zal — vooral als 
men oudere gebouwen heeft —- aan die verandering van bestemming 
haast altijd een verandering van het gebouw verbonden moeten worden, 
bestaande in verlaging van vensterkozijnen en het verbeteren van de 
ondanks alle bouwbesluiten in de oude scholen dikwijls nog zeer 
onvoldoende ventilatie. Verder verandert het karakter van de lokalen 
geheel, als zij in lichte frissche linten worden opgeschilderd, als de 
banken door vrij gegroepeerde stoeltjes en tafeltjes worden vervangen, 
als oude uitgesleten planken vloeren door nieuwe worden vervangen. 
Wij meenen werkelijk niet, dat de vervanging van banken door stoeltjes 
en tafeltjes in het algemeen een essentieele verandering van de school 
beteekent, maar wij zijn wel van oordeel, dat voor de bewaarschool 
de vervanging van de vaste, voor de kinderen niet verplaatsbare 
banken door licht meubilair, dat zij zelf hanteeren kunnen, een ver
andering van bijzondere waarde is.

Of men afzonderlijke speel- en leslokalen handhaven wil, of alle 
lokalen voor spel en „leeren "beide geschikt wil maken, is een kwestie, 
die in bepaalde gevallen voor het kostenvraagstuk van beteekcnis kan 
zijn. De school met één speel- en twee „les"lokalen, die dus drie klassen 
kan opnemen, is in het algemeen goedkooper dan de school met drie 
leslokalen, die alle gelijkelijk voor spel en leeren geschikt zijn. Alleen
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o zich zelf ernstij 
over ruimere en t

bezwaren

;eval vrij om

;edeelte 
uczwaar,

is men in het laatste geval vrij om voor iedere klasse de verhouding 
van spel en leeren zelfstandig naar omstandigheden te regelen, terwijl 
in het eerste geval volgens een dan noodzakelijken vasten rooster iedere 
klasse maar een derde gedeelte van den schooltijd spelen kan.

Intusschen heeft dit bezwaar, dat op zich zelf ernstig genoeg is, 
minder beteekenis, naarmate een school over ruimere en betere speel- 
gelegenheid in de open lucht beschikt. Over het algemeen kan men 
in dit opzicht met een weinig goeden wil van de scholen op het platte 
land haast ideale inrichtingen maken. Want dit houde men toch 
vooral in het oog: voor de lagere school is een goede speelplaats 
van bijzondere waarde; een bewaarschool zonder een goede speel
plaats is alleen in de allerdichtst bevolkte wijken van de zeer groote 
steden als noodoplossing te aanvaarden.

Voor de schoollokalen, in het bijzonder voor de speellokalen, is 
een goede, gemakkelijk stofvrij te houden vloerbedekking een nood
zakelijkheid. Linoleum heeft in dit opzicht veel goede eigenschappen, 
maar is een goede warmtegeleider, zoodat een vloer, die met gewoon 
linoleum bedekt is, veel „te koud" is.

Het dikke z.g. kurklinoleum is een haast ideale vloerbedekking.
Wat de constructie der schoolgebouwen betreft, is het voor de 

bewaarschool zeker van belang te wijzen op de uitnemende uitkom
sten), die bij het lager onderwijs gedurende vele jaren met houten 
hulpschoolgebouwen zijn verkregen. Bij een goede constructie en be
hoorlijk onderhoud kunnen dergelijke gebouwen ten minste een twin
tigtal jaren dienst doen. Zij zijn natuurlijk slechts daar toe te passen, 
waar men over voldoende terrein beschikt om bouw zonder verdie
ping te aanvaarden. Is dat echter mogelijk, en heeft men een wat 
beschut liggend terrein, dan kan een goedkoop, goed geconstrueerd 
houten gebouw een voortreffelijke bewaarschool zijn.

Ook met andere aanvankelijk voor noodgevallen bedoelde construc
ties hebben wij in den Haag de beste ervaringen opgedaan. Het 
schoolgebouw zonder verdieping, waarvan de wanden bestaan uit 
twee muren van ieder een halven klinker dikte met een spouw daar- 
tusschen, kan haast ideaal zijn. Het gebouw van drijfstcen met hout- 
bekleeding heeft bij goede constructie geen bezwaren van beteekenis. 
Waar men over niet te duren grond beschikt, kan men bij toepas- 

. sing van deze constructiemethoden voor geringe uitgaven bewaar
scholen verkrijgen, die bij de beste en duurste nauwelijks achterstaan.

Ook het meubilair van de bewaarschool kan uiterst eenvoudig en 
goedkoop zijn. Wij hebben met de eenvoudige meubeltjes van riet 
of „gerookt" hout — om hygiënische redenen zijn de laatste, die gc- 
makkelijker kunnen worden schoon gehouden, te verkiezen — de beste 

ervaringen opgedaan.
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een onderwerp, 
lagt. Hierop behoort zeker niet 
van de privaatruimten, die in de 

>eginsel vrijwel gelijk is, steekt 
een rijtje privaten naast elkaar:

De z.g. sanitaire inrichting van de bewaarscholen is 
dat in het bijzonder de aandacht vra; 
beknibbeld te worden. De inrichting 
goede moderne bewaarscholen in b< 
ver uit boven het oude stelsel van 
de lagere-schooloplossing in wat verkleind formaat.

De speelplaats van de bewaarschool is, het worde nog eens her
haald, van de grootste beteekenis. Is men in staat om voor regelmatige 
verversching van het zand te zorgen, dan richtc men een deel ervan 
tot zandspeelplaats in. Men kieze hiervoor een gedeelte, dat vrij in 
de zon ligt. Verder geve men zich, eer men een zandspeelplaats maakt, 
rekenschap van de mogelijkheid van verontreiniging, vooral door katten. 
Kan men daartegen niet voldoende maatregelen nemen, dan is het in 
veel gevallen beter, de zandspeelplaats maar achterwege te laten. De 
kosten van het katvrij maken van de zandspeclplaatsen vallen meestal 
in de praktijk niet mee.

Het hebben van een kleine overdekte speelplaats kan in veel ge
vallen aangenaam zijn. De kosten van het maken van een behoorlijke 
overdekte speelplaats zijn echter in den regel vrij hoog Waar men 
naar de goedkoopste oplossing moet zoeken, is de overdekte speel
plaats, mits men frissche, goed verlichte, ruim te ventileeren lokalen 
heeft, (liefst met openslaande deuren, mits deze maar zoo gemaakt 
zijn, dat zij in gesloten toestand geen „tocht" doorlaten), o.i. een der 
dingen, die het eerst gemist kunnen worden.

De zwaarste post van de exploitatiekosten der bewaarscholen vormt 
de bezoldiging van het personeel Het kan niet op mijn weg liggen 
om in dit verband bedragen te noemen, die als normen voor de sala- 
rieering zouden kunnen gelden. Slechts is de opmerking .zeker niet 
misplaatst, dat bij een bezoldiging, die zóó is, dat men daarvoor goed, 
behoorlijk opgeleid personeel kan krijgen, de kosten niet noodzakelijk 
hooger zijn, dan wanneer men beneden de markt wil werken en daar
door slechts tweede of derde rangs krachten krijgt.

Wanneer men met zwakke krachten werkt, dan zal het namelijk 
veelal noodig zijn, dat men vasthoudt aan den ouden regel om in de 
bewaarschool evenveel kweekelingen of helpsters als onderwijzeressen 
te doen werkzaam zijn. Heeft men goed opgeleide, voor haar taak 
berekende krachten, dan . zal bij groote klassen in verschillende ge
vallen hulp van de onderwijzeres toch noodig zijn, maar dan kan het 
getal der helpsters vrij belangrijk beneden dat van de onderwijzeressen 
blijven. Een indirect voordeel hiervan is, dat het daarvoor te jonge 
kind als helpster uit de bewaarschool verdwijnen kan. Dit „helpster- 
vraagstuk" houdt intusschen met het vraagstuk van de opleiding van
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het bewaarschoolpersoneel ten nauwste verband. Wij zijn van oordeel, 

dat, nu vrijwel overal in het land genoeg U.L.O.-scholen bestaan, 

ook voor de bewaarschoolonderwijzeressen aan de beroepskeuze op 

twaalf- of veertienjarigen leeftijd een einde kan worden gemaakt. Een 

op den gronslag van het U.L.O. en daarmede gelijk te stellen onder

wijs opgetrokken opleiding, zooals thans in den Haag wordt ingericht, 

heeft naar ons oordeel vele voordeelen.

Het gemeentebestuur van Schiedam heeft in 1927 een enquete in

gesteld naar de kosten van het bewaarschoolonderwijs in verschillende 

gemeenten van ons land. Hoewel men met de cijfers, die op grond 

van een dcrgclijke enquete zijn verkregen, uiterst voorzichtig moet zijn, 

leeren zij toch wel iets. Het volgend staatje is ontleend aan een 

overzicht van de uitkomsten der enquete, opgenomen in het „Week

blad voor Gemeentebelangen” van 30 December 1927 (de cijfers be

treffen het dienstjaar 1924).

NETTO-KOSTEN
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Let men vooral op de financieele zijde der zaak, dan bedenke men 
hierbij, dat goed bewaarschoolonderwijs zonder cenigen twijfel het 
nuttig rendement der lagere school verhoogt, doordat het ’t getal 
zittenblijvertjes in de eerste klassen beduidend beperkt.

Indien een gemeente tot het verleenen van steun aan het bijzonder 
bewaarschoolonderwijs besluit, is de uitvoering van deze beslissing 
eenvoudig, als men maar met een enkele bijzondere bewaarschool te 
doen heeft. De gehcele zaak komt dan hierop neer, dat men bepaalt, 
welke de behoeften van de school zijn, cn vervolgens uitmaakt, welk 
gedeelte daarvan de gemeente voor haar rekening zal nemen.

Heeft men een enkele bijzondere bewaarschool naast een of meer 
openbare, dan ligt het nog altijd voor de hand, dat het krachtens 
eigen vrije wilsbepaling steun verleencnde gemeentebestuur aan de 
voor het eigen onderwijs gekozen normen toetst, welke behoeften aan 
den kant van het bijzonder onderwijs erkend kunnen worden, en 
overeenstemming daarmede haar steun bepaalt.

Veel en veel moeilijker wordt het geval, ais men aan beide zijden, 
bij het openbaar en het bijzonder bewaarschoolonderwijs een groeiend 
stelsel heeft. Dan eischt de verantwoordelijkheid van het gemeente
bestuur voor de ontwikkeling van het plaatselijk financiewezen, dat 
men een subsidieeringsstelsel toepast, volgens hetwelk de toeneming 
der jaarlijksche lasten althans op zekere wijze gelimiteerd wordt.

Verschillende stelsels zijn daarvoor toegepast.
Komt men de scholen alleen in haar exploitatiekosten tegemoet, dan 

werkt de omstandigheid, dat zij zelf alle stichtingskosten moeten be
talen, ongetwijfeld als een zeer sterke rem. Bij steunverlecning ook 
voor de stichting van bijzondere bewaarscholen heeft men in hoofdzaak 
drie stelsels gevolgd: men heeft een zeker percentage van deze stichtings
kosten ten laste van de besturen gelaten; men heeft een minimum 
afstand bepaald, waarop de verschillende bijzondere bewaarscholen 
ten opzichte van elkaar moeten gelegen zijn; men heeft het jaarlijks 
voor de stichting van bijzondere bewaarscholen uit te geven 1 
gelimiteerd en aan een commissie opgedragen te onderzoeken, 
van de ieder jaar inkomende aanvragen binnen de grenzen 
beschikbaar crediet in de eerste plaats voor stem 
komen met het oog op de maatschappelijke verhou 
bevolking. Daar dit uitermate moeilijke vraagstuk vrijwti 
een groote-stadsvraagstuk is, gaan wij er hier niet verder

Uit de Schiedamsche cijfers blijkt duidelijk, dat de > 
voor het bezoek van bewaarscholen geheven schoolgc 
algemeen uiterst gering is tegenover de kosten van
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evenredige

personeel voor de bewaarscholen hebben 
Wij willen het hier nog wat scherper

>) Een school. w««r men in een zesde klasse niet meer dan 2 of 3 leerlingen 
aantreft, die daar lot de eerste klasse werden toegclaten. is geen zeldzaamheid.
’) De niet evenredige heffing leidt er toe. dat voor de bewaarschool allicht 

40 X 10 Cl. = f 4.— per jaar betaald wordt door gezinnen, die ten hoogste 
f 0.50 per jaar en per kind voor het lager onderwijs moeten betalen.

onderwijs. Enkele steden hebben het beginsel van de kosteloosheid 
van het bewaarschoolonderwijs gehandhaafd.

Daarvoor pleit het volgende.
Over het algemeen is de toestand, waarin wij met onze 

schoolgelden zijn gekomen, verre van aantrekkelijk. Ondanks de 
slachtighcid van de tarieven is een billijke verdeeling van druk in 
veel gevallen ver te zoeken. Gezinnen met middelmatige inkomens, 
waarvan eenigc kinderen scholen bezoeken van verschillende soort, 
welker schoolgeldrcgclingen niet aan elkaar gekoppeld zijn (een kop
peling van alle schoolgelden is legaal en praktisch onmogelijk), wor
den over het algemeen door het bedrag der schoolgelden in verhouding 
tot hun verdere lasten onredelijk zwaar gedrukt. Bovendien is de 
schoolgeldheffing door relatief hooge inningskosten en, vooral bij het 
lager onderwijs, door de vele mutaties van de leerlingen ') en abnor
maal omslachtige en dure administratie een van de meest inefficiënte 
heffingen, die wij hebben, Het is zeker bedenkelijk om dit in veel 
opzichten allerdroevigste administratieve systeem nog meer verward 
en ingewikkeld te maken door er vrijwillig een schoolgeldrcgcling 
voor de bewaarscholen aan toe te voegen, welker opbrengst prak
tisch van zeer geringe waarde is. Voor wie in theorie nog de leer 
aanhangt, dat de kosten van het onderwijs uit de algemeene lasten 
of uit een bijzondere, maar ook algemeen te heffen onderwijsbelasting 
dienen te worden bestreden, is het prijs geven van het laatste gebied, 
waar het goede stelsel nog toepassing vindt, natuurlijk op zich zelf 
bedenkelijk. Daar, waar de bewaarscholen nog in hoofdzaak scholen 
voor de minst bedeelden zijn, heeft een „evenredige” schoolgeldhef
fing natuurlijk geen zin, omdat daarbij uit den aard der zaak toch 
de meeste ouders zouden worden vrijgesteld en men administreeren 
zou alleen om het pleizier van de administratie zelve. 2)

Worden de bewaarscholen ook door kinderen uit beter gesitueerde 
gezinnen bezocht, dan is eenige opbrengst natuurlijk nog wel te ver
krijgen, maar dan worden de onredelijkheden van den bestaanden 
toestand nog verscherpt, vooral doordat men maar al te vaak de 
gezinnen treft, waarop b.v. door ziekte van de huisvrouw, toch al 
extra lasten drukken.

Op de betcekenis van goed 
wij hierboven reeds gewezen.
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zeggen. Als ouders bun kinderen naar een „ Fröbelklasje” sturen, is 
de verantwoordelijkheid voor hetgeen daar gebeurt of niet gebeurt 
geheel voor hen. Als daarentegen de gemeente voor haar inwoners 
een bewaarschool openstelt, draagt zij de volle verandwoordelijkheid 
ervoor dat die ouders daar hun kinderen naartoe kunnen zenden, prak
tisch met de zekerheid, dat de zorg voor die kinderen er in ieder opzicht 
zoo zal zijn, als het behoort. Kan dus in een particulier Fröbelklasje 
de niet gediplomeerde onderwijzeres, die in veel gevallen door liefde, 
toewijding en geduld een zeker gemis aan kennis kan goedmaken, 
worden toegclaten, de gemeente mag in haar bewaarscholen en in de 
scholen, die zij subsidieert, geen personeel toelaten, dat daarvoor niet 
behoorlijk is opgeleid, waarvan zij niet in redelijkheid mag verwachten, 
dat het naast die eigenschappen van liefde, toewijding en geduld ook 
de kennis heeft, die voor een richtige vervulling van zijn taak wordt 
geëischt, dat het weet, niet alleen, wat het doen moet, maar ook en vooral, 
wat het nalaten moet. Het getal goede opleidingsinrichtingen voor 
bewaarschoolonderwijzeressen is op het oogenblik zoo groot, dat er 
ook bij een aanmerkelijke uitbreiding van het getal scholen nog geen 
tekort aan goed opgeleid personeel zal zijn. Desondanks kan er op 
het platteland een relatief tekort bestaan, als de bezoldigingen, die 
men bereid is uit te leggen, niet voldoende zijn om aan de onderwij
zeressen ook buiten het ouderlijk huis een behoorlijk bestaan met 
mogelijkheid om verdere studie te bekostigen, te verzekeren.

Onder de diploma's, die door bewaarschoolonderwijzeressen ver
kregen kunnen worden, treedt dat van de „gemeenschappelijke gemeen
telijke bewaarschoolakte-examens” op den voorgrond. De gemeenten, 
die de examens voor deze diploma's gezamenlijk doen afnemen, zijn 
op het oogenblik den Haag, Rotterdam, Schiedam, Arnhem en Gro
ningen. Afzonderlijk worden een akte voor onderwijzeres en een hoofdakte 
uitgereikt. Indien men wenscht te weten, of een bepaald diploma als 
bewaarschoolonderwijzeres voldoende waarborgen, van bekwaamheid 
oplevert, doet men het best, bij een der betrokken gemeenten te in- 
formeeren, of dat diploma voor de toelating tot de hoofdakte-examens 
met de hulpakte der gemeentelijke examens is gelijkgesteld. Tot de 
gelijk gestelde akten behoort, het behoeft nauwelijks gezegd te worden, 
die van de Leidsche kweekschool.

De onderwijzeressen van de gemeentelijke bewaarscholen zijn ge
meenteambtenaren en hebben als zoodanig recht op ouderdoms- en 
invaliditeitspensioen. Het is een eisch van redelijkheid, dat ook aan 
het personeel van gesubsidieerde bewaarscholen op den duur pensioen
rechten verzekerd worden. De regeling daarvan levert verschillende 
moeilijkheden op, waarop hier niet verder behoeft te worden ingegaan.
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iets meer i 
landcld, is

>zet een verandering ondei 
ceft bijgedragen, maar <>

Naar aanleiding van het onderwijsverslag 
1926-1927

door G. VAN VEEN.

de aanteekeningen 
uitgewerkt, en de 

s iets anders dan

Tenslotte kom ik dan aan het laatste punt, waarop ik in deze ietwat 
principieel bedoelde beschouwing de aandacht wou vestigen. Als ik 
op détails zou ingaan, zouden deze artikelen uiteraard tot een einde- 
looze reeks moeten uitdijen.

Naast het instituut der oudercommissies, waarvan ik in mijn vorig 
artikel het belang voldoende hoop te hebben geaccentueerd, is er in 
onze Lager Onderwijswet nog aan een ander instituut plaats ingeruimd, 
waarop wel eens de aandacht mag vallen. Ik bedoel het instituut van 
de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. Bij de jongste 
wetswijziging heeft het in zijn opzet een verandering ondergaan, welke 
niet alleen niet tot zijn bloei heeft bijgedragen, maar die in enkele

') Het bovenstaande is een zelfstandige bewerking 
voor mijn voordracht op de Nuts-conferentie. Zij zijn i 
volgorde, waarin de verschillende onderdeden zijn beh< 
bij de mondelinge voordracht het geval was.

Ten slotte het medisch en hygiënisch toezicht op de bewaarscholen. 
Als men inziet, dat in het algemeen het medisch en hygiënisch school
toezicht niet strekt om de zorg van de ouders te verdringen of te 
vervangen, maar dat het is een in het belang van de volksgezondheid 
onmisbaar instituut, dat bij goede organisatie en werking op den duur 
voor de samenleving oometelijke waarden van stoffelijk en van ont- 
stoffelijk karakter behouden kan, dan moet men dat toezicht ook als 
een onmisbaar element in de organisatie van het bewaarschoolonderwijs 
aanvaarden. Zoodra de overheid, direct door de stichting van eigen 
scholen, indirect door subsidieering van bijzondere inrichtingen, de 
verantwoordelijkheid ervoor aanvaardt, dat betrekkelijk groote ge
tallen kinderen dag in dag uit worden te zamen gebracht, heeft , die 
overheid ook den plicht om door regelmatig toezicht te voorkomen, 
dat in en door dat samenzijn voor de gezondheid schadelijke factoren 
tot ontwikkeling kunnen komen. Bovendien kan het schooltoezicht ook 
voor den individueelen welstand en lichamelijke ontwikkeling van de 
kinderen aan de. ouders aanwijzingen geven, waardoor in de toekomst 
leed en schade vermeden, geluk verzekerd wordt. ‘)
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commissie gerekend

van de oudercommissies in de eerste plaats 
de „Interiores res”. Zij moeten de sfeer in de scho- 

een band te leggen, ook van geestelijke aard,

op het Lager Onderwijs 
kant van de „exteriores

ingen heeft gevormd.
de inspectie gezocht in de verificatie van de 

't terrein van de „exteriores res” en van de 
een bespreking der uitkomsten, waarbij steeds 

verbetering van het resultaat doelwit moet

van het aantal leden leveren 
inbare school, b. ouders 
ïrwijzers eener openbare 

r bijzondere school, e. de overige mecr- 
leentc V. V.);
laarin gemist kan worden, al zal een 
1 onderwijsleden wel niet gevraagd

op 

van een

jaren zijn leven dusdanig in gevaar heeft gebracht, dat men meer dan 
eens de suggestie in het regeeringsrapport vindt, dat men het instituut 
evengoed kan opheffen, omdat „het wegvallen der tegenwoordige 
commissies niet zou behoeven te worden betreurd” (p. 75). De oor
zaken van deze achteruitgang worden in het verslag van de vierde 
hoofdinspectie helder c:n duidelijk aangewezen.

De hoofdinspecteur komt tot de volgende conclusies;
1. dat allen het er over eens zijn, dat het imperatief gebod van de 

instelling eener plaatselijke commissie (waaraan nog in vele kleine 
plaatsen niet voldaan is) vervangen kan worden door een facul- 
tatiefstelling te beoordeelen door het gemeentebestuur;

2. dat de vrije samenstelling van vroeger de voorkeur verdient 
boven de categorische van thans (Art. 18-1 der Lager Onderwijswet 
schrijft voor 5 rubrieken, die elk */s 
t.w. a. ouders van leerlingen eener oper 
van leerlingen eener bijzondere, c. ondci 
school, d. onderwijzers eener 
derjarige inwoners der gem<

3. dat het onderwijselement da 
verbod tot benoeming van 
worden;

4. dat het schoolbezoek weder tot de taak der 
zal moeten worden.

Laten we trachten het instituut van de Commissie van Toezicht 
te zien in verband met het heele onderwijsorganisme. Pas, als we haar 
daarin haar functie hebben aangewezen, kunnen we met vrucht haar 
samenstelling en werkwijze critiseeren, die maar al te duidelijk laat 
zien, dat de wetgever zich omtrent haar plaats in het onderwijsgeheel 
geen duidelijke voorstellii

Ik heb de taak
onderwijsresultaten 
leiding in de vorm 
de mogelijkheid 
zijn.

Daarnaast zag ik de taak
aan de kant van
len versterken door _
tusschen school en huis.

De taak van de Commissies van Toezicht 
ligt dan voor mij in de eerste plaats aan de
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o school zijn 
practijk van

. ij mogen hierbij ver- 
van ons Nutsseminarium, waarin 

'evens van de zgn. „Beklijvingscommissie”, welke 
: licht bracht, hoe pessimistisch veel onderwijzers 

de waarde van de leerstof, waaraan ze zooveel 
>esteden. Dit pessimisme moest te meer indruk maken, 

de vormende waarde van

res" en daarbij zijn ze het orgaan, dat heeft te zorgen, dat de opleiding, 
welke de school geeft, blijft aangepast aan de eischen, welke de maat
schappij stelt.

Het hoeft nauwelijks betoog, dat aan die aanpassing maar al te 
veel ontbreekt. De klacht over de slechte aansluiting met het maat
schappelijk leven heeft betrekking op alle instanties van het onderwijs. 
Men moet maar eens ter zake bevoegden spreken, vernemen, hoe ze 
denken over de vraag, of onze universiteiten haar abituriënten een 
voldoende voorbereiding geven voor hun beroepspractijk. Toen ik nog 
kort geleden op een vergadering opmerkte, dat hef me niet onjuist 
zou voorkomen, als men onze toekomstige rechters alvorens hun de be
rechting hunner medeburgers toe te vertrouwen, in de gelegenheid stelde 
als politieassistenten met de psyche van de bevolking, waarover ze te 
oordeelen krijgen, daadwerkelijk vertrouwd te raken, was’t een jurist, 
die verklaarde, dat deze opmerking hem uit ’t hart gegrepen was. 
Psychologisch en sociaal-paedagogisch schiet de Universitaire opleiding 
van den jurist hopeloos te kort; voor menigeen b.v. is de kinderberechting 
een corvéedienst, die hij gaarne aan de liefhebbers zou willen overlaten.

Zoo vindt de opleiding aan de Middelbare School met haar zware 
eindexamens bij de bedrijfsleiders over ’t algemeen zeer geringe waar- 
deering. Er zijn er, die principieel geen leerlingen van deze scholen 
nemen, voor ze in andere bedrijven „uitgekristalliseerd" zijn, zooals 
ze het noemen, waarmee ze bedoelen, dat ze liever wachten tot de 
jongelui in het bedrijfsleven iets van een eigen structuur hebben ge
kregen, zoodat ze geen risico loopen knappe, maar onbruikbare boeken
wurmen te krijgen. In dezelfde richting wijst het vrije jeugdwerk, dat 
onder leerlingen van onze Middelbare Scholen met financieele hulp 
der werkgevers bezig is op te komen. Niet aan de school, maar aan 
den jeugdleider wordt dikwijls gevraagd jongelui met initiatief en 
doorzettingsvermogen te willen opgeven. Een diplomabezitter is voor 
menig bedrijfsleider een kat in een papieren zak. De zak kan menigeen 
bitter weinig schelen. Of ’t beestje zoet alle schoteltjes melk (en 
hoeveel!) heeft leeggedronken en schoongelikt, die hem op 
voorgezet, interesseert het bedrijf minder, hij moet in de pi 
’t leven kunnen muizen op een speciaal terrein.

Bij het lager onderwijs is het niet anders. Wij 
wijzen naar de derde Mededceling 
zijn opgenomen gegevens van de zgn. 
commissie aan het licht bracht, hoe j 
zelf staan tegenover de waarde van d< 
tijd moeten be_'.r—  
omdat de wetenschap ten opzichte van
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vakken, welker inhoud niet .beleefd" wordt, ook nog sceptisch is 
gestemd.

Overal is

en tot b< 
in gedachten 
pieel een

zich in elke bespreking met „buitenstaan- 
t niet om veelweters, het gaat er om, of 

die streven, men
wat willen, menschen, die actief zijn.’ 
van opvoeding e 

uit | 
initiatief, d<

een duidelijk tekort aan werkelijkheidswaarde, tegen welk 
tekort uit een oogpunt van sociale efficiency reeds bezwaar moet worden 
gemaakt. Veel en veel erger wordt het nog, als wc denken aan de 
eischen van aanpassing, welke in de naaste toekomst aan ons sociaal 
en economisch leven zullen worden gesteld, willen we ons handhaven 
op de plaats, die we in de groote kring van concurrenten innemen. 
Men wordt op het terrein der opvoeding, helaas, niet onmiddellijk 
gestraft voor zijn tekortkomingen, zoomin als een zaak, die jarenlang 
onder een energiek leider heeft gestaan, onmiddellijk te gronde gaat, 
als ze onder slappe en niet bekwame leiding komt. Zooals t jaren 
heeft gekost de zaak op te werken, zoo lukt 't vaak nog jaren haar 
op een bevredigend peil te houden. Tot de inzinking komt, scherp en 
plotseling. Dan lukt ’t haast niet meer, ook bij stevig aanpakken, het 

• verloren terrein te herwinnen.
Ik wil aannemen, dat het schooltoezicht op grond van onderzoek 

in de toekomst kan verklaren, dat aan de eischen van het leerplan 
in de Nederlandsche scholen wordt voldaan, maar dan nog blijft er 
een andere vraag, of de leerstof, op de Nederlandsche scholen onder
wezen en — veel belangrijker nog — de wijze, waarop deze leerstof 
wordt onderwezen, beantwoordt aan de eischen, die ’t practische 
leven stelt, zoowel naar de kant van de zakelijke inhoud als wat 
haar dynamisch karakter betreft.

Deze laatste eisch dringt zich in elke bespreking m< 
ders” naar voren: „het gaat niet om veelweters, het 
de scholen levende menschen afleveren, menschen, G>< 
schen, die kunnen, omdat ze . .

In een tijd, die voor alles van opvoeding en onderwijs eischt, de 
dynamiek op te voeren, de leerlingen uit passiviteit en sleur te 
brengen tot beleving, activiteit en initiatief, de Commissies van Toe
zicht in gedachten op ’t paedagogische kerkhof bij te zetten, zou 
principieel een onvergeeflijke fout zijn.

Juist deze Commissies van Toezicht moeten de eischen der maat
schappij tot uitdrukking brengen en daarvoor moeten zij zelf met in
zicht in de volle dynamiek van ’t leven staan.

De onderwijzers doen dat niet. Uit allerlei oorzaak niet. De basis 
van hun opleiding is veel te smal eenerzijds, te formalistisch ander
zijds. Zij komen in een school en leven een leven, waarin de eischen 
van het werkelijke leven niet doordringen. Voorzoo ver ze aan het 
sociale leven deelnemen, blijven hun bemoeiingen toch nog uiterst 
eenzijdig; hun omgang beperkt zich maar al te vaak tot zeer enge kring.
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AVie het onderwijsverslag der inspectie leest, krijgt mede niet de 
i er in klopt. Er zit weinig gist in dit onderwijs- 
men spanningen, die 't gevoel geven, dat leidende 
zoeken. De formeelc kant van ’t onderwijs heeft 

sven geen of weinig aandacht.
voorzoover ze uitdrukking kunnen geven

volksopvoeding
een wijze, dat ze tot samen- 
iting onder ’t gezichtspunt van 

gedachte blijft sympathiek 
ing zouden er wel bij varen. 
Toezicht van allerlei takken

indruk, dat het leven 
meel en nergens voelt r 
gedachten een uitweg : 
veel, het practiscbc lei

De oudercommissics, voorzoover ze uitdrukking kunnen geven en 
geven aan hun inzichten, staan, wat het onderwijsresultaat betreft, 
onder de druk van het onmiddellijke belang .der kinderen. Of de 
eischen voor bepaalde examens juist zijn, ze kunnen er als regel niet 
over oordeelcn. Maar ook al zouden ze ’t kunnen, dan nog willen 
ze, dat de eigen kinderen slagen voor die examens. Bereikt de school 
dat, dan is ze op ’t punt van ’t onderwijs althans goed, bereikt ze 
dat niet, dan is ze veroordeeld.

Hel onderwijs heeft dus behoefte aan een orgaan, dat de verbin
ding tusschen de school en de maatschappij tot stand brengt. Dat 
orgaan moet zelf in het volle leven staan, van dat leven voldoende 
begrip hebben, om zich de eischen, die het stelt, bewust te maken; 
geestelijk op een voldoend peil staan, om te kunnen bcoordeelen, in 
hoeverre de school aan die eischen tegemoet kan komen en in hoe
verre ze daarbij in gebreke is.

Uiteraard moet zich volgens deze gedachtengang de keuze beperken 
tot de meer, liefst de zeer ontwikkeldst en dan tot hen, die in de 
maatschappij een leidende functie vervullen. Aan de eene kant moet 
men zeggen, dat men de krachten, die men voor dat doel noodig 
heeft, slechts spaarzaam zal kunnen vinden, omdat de groep, waarin 
moet worden gezocht, overbelast is met werk, aan de andere kant 
zou het nuttig zijn, als men er in slaagde, de personen, die in onze 
maatschappij op belangrijke en verantwoordelijke posten staan, aan 
't verstand te brengen, dat op dit terrein werk is te doen, dat van 
’t grootste maatschappelijk belang is en waard, dat men daaraan 
zijn krachten wijdt.

Er is een tijd geweest, dat menige politieke carrière zijn oorsprong 
nam in het werk van de Commissie van Toezicht op ’t Onderwijs. 
Ik zou die tijd niet gaarne prijzen. Maar de gedachte, dat een be
hoorlijk deel van onze politieke leiders van alle kleur, in vertegen
woordigende lichamen zouden terecht komen, via functies, waarin 
ze zich ernstig inet volksonderwijs en volksopvoeding in de ruimste 
zin zouden moeten bezig houden op een wijze, dat ze tot 
werking met personen van allerlei richt’ 
't algemeen belang verplicht waren, deze g< 
en de politiek zoowel als de volksopvoedin 
Als men zich boven deze Commissies van 1
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’t inzicht

in haar werk, 
een reuk van des- 

academisch gevormde onder hen was.

van onderwijs en opvoeding een lichaam zou kunnen denken, dat 
eenerzijds stimuleerde en waarin anderzijds de energie en 
uit de commissies centraal uitdrukking zou kunnen vinden, dan 
als belangrijke menschen voor dit werk waren te vinden, zulk 
centraal lichaam groote invloed kunnen oefenen, ook al denkt men ’t 
zich niet met dirigeerende macht bekleed.

Vroeger nam de Commissie van Toezicht op ’t Lager Onderwijs 
een sympathieke en ook een niet onbelangrijke plaats in, althans in het 
onderwijs van de hoofdstad, waar de practijk mij in de eerste plaats 
vertrouwd is. Het rijks- en gemeentelijk schooltoezicht imponeerde 
meer, omdat het deel uitmaaktc van de ambtelijkc hiërarchie. Ineen 
tijd, dat de school nog vast geloofde in zichzelf en 
stonden de „leeken" uit het schooltoezicht niet in 
kundigheid en pas, als er een 
was de onderwijzer geneigd tot eerbied. Trouwens veel leden 1 
de schoolcommissie vatten hun taak ook in een gemoedclijke 
populaire stijl op, die duidelijk bedoelde niet te imponceren. De 
Commissie van Toezicht deed echter een goede greep, toen ze het 
gebruikelijke Loffelijk Ontslag verbond aan werk, dat zij zelf had 
opgegeven, waarmee ze, zooals ik reeds een vorige maal opmerkte, 
met de sympathie van de onderwijzers krachtig meehielp, de schijn 
uit de scholen te bannen.

En ziehier dan ook haar eigenlijke taak: de schijn uitbannen en 
ruim baan maken voor die steeds veranderende realiteit, waarin van 
tijd tot tijd de accenten moeten worden verlegd. Ik denk met veel 
genoegen terug aan de schoolcommissies, die ik jarenlang in dezelfde 
samenstelling heb gehad. De onderwijzer hoefde niet bezorgd te zijn: 
als ’t puntje bij ’t paaltje kwam, gold zijn advies altijd meer dan de 
examenuitslag, waarbij een enkele beneden zijn kunnen was gebleven 
en een ander bijzonder gelukkig was geweest. Maar voor hem zat 
er toch dit in: dat de resultaten van zijn onderwijs even werden 
getoetst en de gemiddelden interesseerden hem hevig. En ook bij de 
collega’s was er immer ambitie, om te weten, welk figuur de scheidende 
klasse had gemaakt. Ook de kinderen zelf waren diep onder den 
indruk. Als ze naar huis gingen, hadden ze niet ’t gevoel, dat het 
getuigschrift hun gegeven was. Ze hadden er hard voor moeten werken, 
ze hadden ’t verdiend. Dat werd ook in de toespraak van den woord
voerder der schoolcommissie, in dezen sprekende namens B. en W. 
van Amsterdam, tot uitdrukking gebracht. En de klasse, die van vijfde, 
zesde werd, wist, dat het er om ging, vooral als een paar leerlingen 
waren afgewezen. Ze hadden het gevoel, dat er ergens een norm lag, 
een objectieve cisch, waaraan moest worden voldaan, waaraan de
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meester en de kinderen waren onderworpen. En in 't begin van de 
zesde klasse ging het er met een vaartje op los, om van de vervolg- 
klasse niet te spreken, waar de cischen zooveel zwaarder waren.

Het is nu wel alles anders geworden. Of 't beter is dan voorheen? 
Het groote publiek spreekt van de funeste gevolgen van 't instellen 
van de cenheidsschool, waardoor de resultaten van ’t onderwijs zouden 
dalen. Misschien zijn er enkele scholen, waarvan de samenstelling is 
gewijzigd, overigens zijn de scholen, wat ze waren voor de wetswij
zigingen: milieuscholcn met een bij ’t milieu aangepast „uitgewerkt leer
plan”. Die „eenheidsschool” bestaat niet en niemand wil haar. Er is 
alleen maar een algemeene tendens van den tijd (en hij komt op 
terrein tot uiting), om het met de normen op een accoordje te go< 
Ons Nutsseminarium heeft op pag. 77 van zijn derde Medede< 
aangetoond, dat de neiging, om ’t met de eindnorm wat lichter op 
vatten reeds voor de afschaffing van het toelatingsexamen voor de M.5 
dus onder de oude onderwijswet aanwezig was. Het percentage 
zittcnblijvers in de zesde klasse daalde reeds voor 1920 voortdurend: 
(1916-30.5%; 1917-28.9%; 1918-24.7%; 1919-22.3%; 1920-17.3%) 
al moet worden toegegeven, dat het na de afschaffing van de toelatings
examens (niet daardoor!) nog sneller is gedaald (1924-6.8%).

In ’t niet handhaven van de norm moeten, voorzoover ze gerecht
vaardigd zijn, de oorzaken van de klachten worden gezocht en bij een 
deel van de ouders leeft ’t schrikbeeld, dat het met hun kinderen tegen 
het einde van de leertijd niet in orde komt, zoo sterk, dat ’t voorkomt, 
dat bijzondere scholen, die de reputatie hebben opleidingsscholen te 
zijn, aan ’t begin van ’t vijfde leerjaar zooveel aanvragen tot plaatsing 
krijgen, dat parallelklassen moeten worden gevormd. Waar plaatsing 
op deze scholen vaak met aanzienlijke geldelijke offers gepaard gaat, 
mag men rekenen, dat deze angst werkelijk aanwezig is, zij het 
misschien ten onrechte.

Ik kom op deze normkwestie, welke voor de openbare school spe
ciaal uiterst belangrijk is, in een afzonderlijk artikel nog wel eens terug. 
Men mag dus constateeren, dat in het verleden de Amsterdamsche 
Commissie van Toezicht althans voor het handhaven van de norm in 
de scholen nuttig werk heeft geleverd en daarbij de wagen reeds meer 
in het practische spoor heeft gebracht. In zoover kan men de zwakheid 
van haar huidige positie zeker betreuren. Toch meen ik, dat de toetsing 
van het eindresultaat niet tot haar eigenlijke taak behoort, al kan ik 
mij een vorm van samenwerking denken tusschen de Commissie van 
Toezicht en Rijks- en Gemeentelijk Toezicht, waarbij het werk onder 
toezicht van de leden der Commissie wordt opgegeven. De toetsing 
van het resultaat blijft voor mijn gevoel het werk der deskundige
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r publieke verantwoording 
tn Toezicht ten dezen in i 

dan verdienen zij daarvoor een woord 
een taak, die voor andcrcr verantwoording 

van de Commissie van 
aard, inhoud en resultaat van

1, op initiatief, activiteit, 
i de onderwijzers, noch aan 

;gen. Ze zijn persoonlijk te nauw 
aat, in de speciale vorm, die 

lat, te weinig open

inspectie, die daarover publieke verantwoording heeft af te leggen. 
Als de Commissies van Toezicht ten dezen in het verleden initiatief 
namen, dan verdienen zij daarvoor een woord van lof, maar zij ver
vulden een taak, die voor andcrcr verantwoording komt.

AVat wel de taak van de Commissie van Toezicht is, is na kennis
neming van aard, inhoud en resultaat van hef werk een en ander te 
toetsen aan de eischen van het praclische leven. Zij kunnen daarbij 
niet volstaan met thuis de vastgcstclde resultaten van het onderwijs 
te bestudeeren en deze aan maatschappelijke eischen te toetsen, zij 
dienen in de scholen te gaan en van de werksfeer daar kennis te nemen.

Ik denk hierbij aan de vraag, welke beteckcnis het feit dat een 
leerling is opgeleid volgens de Montcssorimethodc, volgens het Dal- 
tonsysteem of volgens het klassikale stelsel zal hebben op de vorming 

zijn persoonlijkheid, op initiatief, activiteit, werkgewoonten. Men 
vraag noch aan de onderwijzers, noch aan het ambtelijk school- 
voorleggen. Ze zijn persoonlijk te nauw betrokken bij 't werk 
t resultaat, in de speciale vorm, die ze waardeeren, zijn te zeer 

op de onder wijsadat, te weinig open voor de eischen van de 
vrije maatschappij, om als regel niet belast te moeten worden geacht 
met een dusdanige inertie, dat een omschakeling als een pijnlijke ope
ratie wordt ervaren. Zonder te willen beweren, dat in deze inertie 
ook geen deugd kan schuilen, mag men aannemen, dat zij niet de eersten 
zijn, om een andere habitus in den leerling, ook al is deze maatschap
pelijk waardevoller, te kunnen waardeeren.

Maar een Montessorischool, waar de kinderen op ’t terrein der 
reken-mechanisatie of op 't terrein van ’t zuiver schrijven achter
blijven, is daarom nog niet minder, zoolang niet vaststaat', dat tegen 
de achterstand geen andere voordeelen opwegen. Maar ’t wegen van 
die voordeelen zou wel eens niet aan de ambtelijkheid vertrouwd 
kunnen worden, omdat haar weegschaal op dit soort gewicht niet 
reageert.

Ik wil gaarne zeggen, dat ik mijn keuze uit genoemde stelsels niet 
durf doen, als ik me daarbij moet denken, dat ik ze tot algcmcene 
onderwijspractijk zou moeten maken. Maar ik deed in ’t afgeloopen 
jaar een ervaring op, die me veel te denken heeft gegeven. Ik kwam 
ergens aan een Daltonschool, waar ik sterk getroffen werd door ’t 
onschoolsche in de heele sfeer. Geen ontzagwekkende manier van 
kijken bij den meester, noch de gebruikelijke nadruk in 't spreken, 
een wereld van gewone menschen en menschjes. Het hoofd liet te 
mijnen behoeve een heele morgen zijn klasse alleen en scheen er 
nauwelijks erg in te hebben en, als ik nu en dan een visite in de 
hoogste klasse maakte, om, quasi, iets in mijn tasch te zoeken, dan
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kunnen opnemen? Als er ; 
nog vijftig 
rkelijk de bal

waren. En alles

van de Ie 
10;. Het zou al heel 
Ie geheimen van de 

over de maatschappelijke waarde 
zuiver oordeel zouden kunnen hebben, 

op andere ter-
Middelbaar en 

Toezicht minstens

wanneer we er bijgingen de zaken niet anders dan ' 
ging in volkomen natuurlijkheid.

Ik had wel meer Daltonklassen gezien, maar dit was ik nog niet 
tegengekomen. Ten slotte bleek me, dat èn ’t hoofd èn de onderwijzer 
laat in ’t vak waren gekomen. Ze waren beiden in zaken geweest, 
de laatste had op achttienjarige leeftijd zijn acte gehaald, was in de 
boekhandel gegaan en was na zijn vijftigste, louter voor zijn pleizier 
(hij was financieel onafhankelijk) nog bij het onderwijs gegaan. Hierin 
school het geheim van hun warsheid van alle cliché’s en hun volko
men rust te'midden van de grootere beweeglijkheid. Iemand, die jong 
in een zekere vak routine vast loopt, komt daaruit moeilijker los, maar 
juist hij heeft dubbel behoefte herinnerd te worden aan waardcoor- 
dcelen en maatstaven van „gewone" mcnschen.

Dat mogen in dit geval alleen menschen zijn, wier oordeel door 
ernst en inzicht wordt gedragen.. En dan zou ik niet den individu- 
celen onderwijzer willen laten beleeren door een individueelen mijn
heer A of B., die in suiker doet of in de metaalnijverheid is. Zoo 
mag ’t niet zijn en zoo is ’t niet bedoeld. Maar ik denk mij in dit 
verband een lichaam, waarin het vrije maatschappelijk oordeel om
trent het onderwijs doorklinkt bij monde van de belangrijkste woord
voerders. De maatschappelijke ontwikkeling, die steeds grooter groe
pen van mcnschen tot samenwerking brengt, eischt van de leiders 
meer en meer een sociaal-paedagogische instelling, 
ongemotiveerd zijn, ook al zijn ze niet thuis in de 
onderwijstechniek, te beweren, dat zij over de maatscu 
van de onderwijsresultaten geen 
ook naar de kant der karaktervorming. Natuurlijk is 
reinen, op dat van ’t Nijverheidsonderwijs, van het 
van het Hooger Onderwijs een Nationale Raad van 
even noodig.

Zou dc Maatschappij voor Nijverheid en Handel, die zich, zooals 
bekend voor de efficiëncy van ons onderwijs interesseert en die belang
rijke mcnschen uit onderwijskringen in haar werk heeft weten te 
betrekken, dit denkbeeld niet eens kunnen opnemen? Als er geen 
stooten uit de vrije maatschappij komen, blijven we nog vijftig jaar 
bezig met critiek op ’t onderwijs zonder ooit daadwerkelijk de bakens 
te verzetten.

Wil dc volksvertegenwoordiging op paedagogisch gebied spijkers 
met koppen slaan, dan dienen haar van drieërlei zijde de gegevens 
voor wetgevende arbeid toe te vloeien: betreffende de resultaten en 
dc leiding van de ambtelijke inspectie, van de organisaties der ouders 
omtrent de samenwerking tusschen school en huis, van de Centrale
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al af en

der Commissies van Toezicht omtrent de aanpassing tusschén schoöl 
en maatschappij. Ofschoon in al deze instanties reeds het oordeel van 
de onderwijzers zijn invloed ruimschoots zal doen gelden, zal daar
naast de taak van de ondcrwijzerscentrale zijn op deze rapporten 
hun deskundig licht te doen schijnen. Op deze wijze zou over de hcelc 

een ondcrwijsrenaissance kunnen worden ingeluid.

Zooals nu de Commissies van Toezicht op het Lager Onderwijs 
zijn samengesteld, zijn ze wel een legislatief misbaksel. Het recept is 
eenvoudig genoeg: „Men neme van elk der vijf ingrediënten precies 
één lepel, ongeacht de hoeveelheid, welke van elk aanwezig is.” Het 
zal vaak voorkomen, dat men de lepel niet vol kan krijgen, omdat 
er niet genoeg grondstof aanwezig is, maar dat kan slechts de schoone 
bedoeling van de rechtvaardige opzet llattecrcn. Ook zullen de in
grediënten zich moeilijk tot een beslag laten verbinden, omdat ze zich 
niet met elkaar verdragen en neiging zullen vertoonen te stremmen. 
De plaatselijke kok moet maar eens probeeren, wat hij ervan kan 
maken. De wet kan de warmte, die zich uit een reöele taakom
schrijving nog zou kunnen ontwikkelen, niet ter beschikking van 
de koks stellen. Dezen moeten maar zien, hoe ze van ’t geheel een 
eetbare pastei bakken.

Het baksel is zoo erg mislukt als ooit met eenig baksel ’t geval 
is geweest. Groote aantallen gemeenten zijn niet eens aan ’t avontuur 
begonnen. Ze konden deze kcukenpuzzlc niet oplossen.

In groote gemeenten bleken er voldoende personen te krijgen. Onder 
hen velen, die nog de commissies in de oude samenstelling hadden mee
gemaakt. Als men hun vraagt, hoe de nieuwe werkwijze bevalt, blijken 
ze hevig teleurgesteld. Het was zulk aardig werk, toen men nog aan 
schoolbezoek placht te doen en zich daadwerkelijk voor het onderwijs 
interesseerde. En nu men komt, de secretaris uitgezonderd, niet 
meer in de scholen. Twee vijfde van ’t gezelschap is daartoe niet eens 
gerechtigd en het overige deel is veel te heterogeen, om iets van een 
collectief streven te kunnen ontwikkelen, dat in de oude commissie 
toch in vrij sterke mate aanwezig was. En dan zijn daar de onder
wijzers, Fremdkörper in dit niet ambtelijke gezelschap, die aan de 
eene kant met hun deskundig zelfbesef de leekenredeneeringen probeeren 
te kleineeren, anderzijds steeds op de bres staan, om wat ze als een 
aanval op hun veste zien, af te slaan. In hun bladen verhelen ze t 
niet, dat hun respect voor de commissie, waarvan ze zelf deel uit
maken, in een heel klein doosje kan.

De aardigheid is er geheel en
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vereeniging : 
genomen bes

loed, dat de subcommissies — en ik zou dat voornemen 
irijzen — gemeend «heeft mee te moeten werken deze dag in ’t 
ue leerlingen wat cachet te geven. Misschien ook had ze het 

gesteund door haar ervaring, mee te werken aan t hand- 
behoorlijke eindnorm. En ook dat mag geen kwaad, 

reeg ten antwoord, dat op haar aan- 
;ld en de hoofdenleden der ambtelijke 

verplichting gesteld zich aan de

Het bovenstaande is bedoeld als een principieel pleidooi voor herstel 
de Commissie van Toezicht op de oude basis. Gevraagd mag nu 
worden : hoe staat de school van heden tegenover een Commissie 
Toezicht, die nog iets van haar oude werk probeert terecht te 

'gen?
cn subcommissie van de Amsterdamsche Commissie zond nog niet 
lang geleden naar de ambtelijke vergadering der Scholen voor 

•rtgezet Onderwijs de vraag, of men als van ouds op de aan- 
igheid van commissieleden prijs stelde op de dag, dat de leerlingen 

de school verlieten.
Ik vermc 

willen prijs, 
oog van de I 
voornemen, 
haven van een

Hoe ’t zij, de subcommissie kreeg i 
wezigheid geen prijs werd gesteld er 

zijn sinds dien onder de 
islissing te houden.

Ook dit geval is zwaar van humor.
De hoofden, die de schoolcommissie buiten de deur willen houden, 

plegen zich geweldig op te winden over onderwijzers, die hun geen

dat de invloed van de commissies tot nul is gedaald. Als een aantal 
van de oude leden nog stand houdt, dan is het, omdat ze er moeilijk 
toe komen ’t oude werk op te geven, misschien ook wel een beetje 
uit een hardnekkigheid, waarin meer ergernis dan toewijding spreekt.

Neen, het is niet alles couleur de rosé bij het onderwijs. En inder
daad zou het geen kwaad kunnen, de commissies van toezicht facultatief 
te stellen, als men niet met dezelfde moeite tot de oude wijze van 
samenstelling kon terugkeeren met een kloeke taakomschrijving in de 
geest, zooals wij die boven aangaven en daarbij een beroep kon doen 
op de burgerzin van belangrijke landgenooten, om zich ’t lot van dit 
verworden en verschrompelde orgaan onzer onderwijsorganisatie aan 
te trekken en het niet alleen in ecre te herstellen, maar het uit te 
bouwen tot een observatiepost, in welks blikveld school en maatschappij 
kunnen worden samengebracht.

En, hiermee heb ik dan de drie hoofdproblemen, die zich bij het 
lezen van ’t verslag aan mij opdrongen, besproken. Moge elk dezer 
problemen op zijn eigen terrein ijverig behartiging vinden bij belang
hebbenden en belangstellenden.
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zen is oneindig gecompliceerd : Deze vurige vrijheidsaanbidder 
vurig  voorstander van de verplichte neutrale staafs-

nt het orgaan van 
waarschuwt zijn leden 

•ng. dat de ge- 
ilassen. AVaar- 

artikel, waarin betoogd 
controleeren kan en dat 

een typisch degene-

dan te vreezen ? 
men een ander

zoeken, dat moest iedei 
de Volksschool. De vijan 
spreken, maar 't blad is 
op de L.S.

„Wij erkennen het recht en de plicht van 
uit te oefenen op de resultaten van het lager 
deze resultaten controleerbaar zijn.”

Maar als dat niet gebeurt, wat dan? mag men vr
En om de maat van de humor vol te maken, komt 

de vereeniging van Hoofden van Scholen en 
op grond van een slordig gelezen ministericele beslissin 
meentelijke inspectie geen werk mag opgeven in de kl. 
schijnlijk is de inkt nog niet droog van een 
is, dat het huidige hoofd niet meer leiden en 
de contrdleangst bij die stumpers van onderwijzers 
ratieverschijnsel is.

Daarnaast bereikt me de mededeeling, dat op de algemeene ver
gadering van den Bond van Ned. Ond. een hoofdbestuurder ver
klaarde liever het ambulantisme terug te hebben dan een 
te krijgen. 

Het lev< 
is, even 
school.

gelegenheid willen geven de resultaten te verifieeren, of zelfs maar 
vluchtig kennis te nemen van het werk.

„Als deze menschen hun plicht doen, wat hebben ze 
Zit er juist geen moreele voldoening in 't feit, dat 
zijn goede resultaten kan toonen?"

Helaas, heb ik schoolhoofden gekend, die zelf, als ze een och zoo 
geringe aanmerking van ’t schooltoezicht kregen, de heele inspectie 
naar den duivel wenschten I

De hoofden van deze scholen voor vervolgonderwijs, die niets van 
het schooltoezicht moeten hebben aan ’t eind van de schoolarbeid, 
klagen steen en been, dat ze moeten.... beginnen met leerlingen, die 
in ’t geheel niet op peil zijn. Het heet, dat leerstof, die in de vierde 
en vijfde klasse moet zijn vastgelegd, in de uitzet van de kinderen, 
die ze van de lagere school krijgen, meermalen ontbreekt.

Zoo hevig zijn de klachten geweest, dat een schoolopziener besloot 
aan ’t begin van de vervolgcursus een onderzoek in te stellen, om de 
personeelen van de scholen voor Voortgezet Onderwijs ter wille te zijn.

Maar onmiddellijk komt de pers van de vakvereeniging der onder
wijzers in 't geweer. Deze kinderen in deze nieuwe klassen te ondcr- 

er goed onderwijzer voelen, dat is mis, meent 
tndigc hoofden zullen wel van contrólcschuwheid 
voor verificatie van de resultaten aan ’t eind
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Iets over een Duitsche Paedagogische Akademie 
door Dr». H. C. FUNKE.

Mijn
verbazen.

Hier past de vraag: „Zijn we zoo niet allemaal? Zijn we niet 
allemaal van Lotje Individualisme getikt? Zouden we maar niet liever 
naar Polen verhuizen?”

Of als w.e elkaar moeten bekennen, dat we met ’t zelfde sop over
goten zijn: autoriteiten, hoofden, onderwijzers, zouden we dan niet 
eens tot zelfkritiek komen en onszelf opdragen alle opgaven, die fout 
zijn over te maken, zooals de besten onzer dat hun kinderen plegen 
te laten doen? Wij kunnen niet altijd tegen mekaar in blijven schreeuwen 
en zullen een organisatie moeten hebben, waaraan wij ons allemaal 
onderwerpen en waarin de belangen van ’t kind veilig zijn.

T Tct artikel van den Heer L. C. T. Bigot in den vorigen jaargang 
van dit tijdschrift over „ De onderwijzersopleiding  in het buitenland” 

vormde te zamen met een Vorlesungsverzeichnis fllr das Sommer-Halb- 
jahr 1930 und das Winter-Halbjahr 1930/1931 van de Paedagogische 
Akademie te Kassei de aanleiding tot het schrijven van het onderstaande.

Het bestaan van de zoo even genoemde Vorlesungsverzeichnis bewijst 
reeds dat het lijstje van Paedagogische Akademies op blz. 298 van 
het stuk van den Heer Bigot niet meer volledig is. Sedert het opstellen 
van dit lijstje zijn er alleen in Pruisen niet minder dan 10 nieuwe 
geopend, nml. behalve die te Kassei nog te Kottbus, Frankfort a. d. 
Oder, Stcttin, Erfurt, Halle a. d. Saaie, Altona, Hannover en Dortmond 
voor protestante onderwijzers en onderwijzeressen, terwijl er te Beuthen 
nog een gesticht werd voor roomsche collega’s. Momenteel onderhoudt 
dus Pruisen 15 akademies. Dat een staat te midden van een groote ©eco
nomische krisis de middelen voteert voor 10 nieuwe akademies, waarvan 
de leerkrachten bezoldigd worden naar de schaal die voor de universi- 
teiten geldt, spreekt wel van een bijzondere mentaliteit, geheel afwijkend 
van de aan deze zijde van de grens geldende. Wanneer bij de stichtings- 
kosten zeker nog behooren de aanschaffing van instrumentaria voor 
laboratoria, het inrichten van bibliotheken, schooltuinen, enz., terwijl 
het onderwijs geheel kosteloos is en beurzen beschikbaar zijn, dan 
moeten deze nieuwe instellingen, ook al zou zonder veel verbouwing 
van leegstaande kazernes of andere gebouwen gebruik gemaakt worden, 
een niet geringe post op de begrooting vormen.
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theoretische 
uur: „inleiding 

practiscbe 
tedagogische „■

') Volgorde overgenomen uit het programma.
2) „Naturkunde" omvat meer dan ons „naluurkundc”-physica.
’) Zie Aloys Fischee: Die Einführung paedag. Anschaungsunterrichts in 

die akademischc Lehrcrbildung Zeitschr. f. paed. Psych. 1924.

Een blik in het programma is zeker de moeite waard. De lijst van 
docenten bevat 23 namen, terwijl naast den directeur nog een ad
ministrateur dienst doet. De leerkrachten worden verdeeld in haupt- 
amtliche en nebenamtliche. Tot de eerste behooren naast den directeur, 
die Paedagogiek en „Staatsbilrgerkunde” geeft, nog 10 docenten met den 
titel van professor, te weten één voor biologie'), één voor wiskunde 
en natuurkunde, één voor practiscbe paedagogiek, één voor theoreti
sche paedagogiek, één voor aardrijkskunde, één voor muziek, twee 
voor duitsch, één voor godsdienstwetenschappen en één voor geschie
denis, terwijl twee dames met den titel van Dozentin” resp. psycho
logie en beeldende kunst geven. De 10 „nebenamtliche” leerkrachten 
geven handenarbeid (1), lichamelijke oefening (3), muziek (1 orgel, 1 
piano, 1 viool), huishoudonderwijs (1), handwerken (1). folklore (1).

Bij het beschouwen van het leerplan valt allereerst op dat in plaats 
van de indeeling in vier terreinen die de Heer Bigot op blz. 299 geeft, 
er een gevonden wordt in negen rubrieken en wel in deze volgorde: 
I. Paedagogiek en haar hulpwetenschappen, II. Religie, III. Duitsch 
en volkskunde, IV. Geschiedenis en „Staatsbilrgerkunde”, V. „Erd- 
kunde” en „Heimatkunde”, VI. Wiskunde en „Naturkunde”,2) VII. 
Muziek, VIII. Beeldende kunst en handenarbeid, IX. Lichamelijke 
oefening.

Het totale aantal wekelijksche lesuren, dat in het eerste semester 
gegeven wordt, is 56 tegen 66 in het tweede semester. In de tabel 
van den Heer Bigot wordt resp. 31 en 32 uren vermeld.

I. Paedagogiek en haar hulpwetenschappen. Over de verschillende 
rubrieken eenige opmerkingen. Als eerste inleiding in de paedagogiek 
wordt gedurende het eerste semester een twee-urig college gegeven 
in „ Aanschouwingsonderwijs”3) door de hoogleerarcn voor theoreti
sche en practiscbe paedagogiek beide, waarvoor de leerlingen in vier 
werkgroepen worden verdeeld. De hoogleeraar voor 
paedagogiek geeft in aansluiting aan dit college één 
in de systematische paedagogiek”, terwijl die voor practiscbe paeda
gogiek een bijbehoorend college geeft over paedagogische „Grund- 
fragen”. Deze zelfde hoogleeraar geeft ook één uur college over: 
tien jaren „Versuchsschularbeil” aan een volksschool. Een afzonderlijk 
college wijsgeerige propaedeusis wordt niet gegeven, er is evenwel 
een één-urig werkcollege over: Friedrich Nietzsche's „Von 
Nutzen und Nachteil der Historie fllr das Leben”. Verder is er een
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lur), waarbij een practicum van drie uren 
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inisatie, binnen en buiten Duitschland en 2 uren 
larbeit in der Akademieschule” met daaraan 

de psychologie zijn 6 uren uitgetrokken, 
: kinder- en jeugdpsychologie, met daar- 

2 uren, terwijl nieuw is een één-urig college

drie-urig college over de psychologie van het kind en van de jeugd, 
waaraan een practicum van twee uren verbonden is. Verder wordt 
onder deze rubriek nog een door den hoogleeraar in de biologie ge
geven college over de hoofdzaken van de menschelijke anatomie en 
physiologie genoemd. In het eerste semester worden dus 12 college- 
uren gewijd aan paedagogiek en haar hulpwetenschappen.

Gedurende het tweede semester stijgt dit tot 
Friedrich Nietzsche komt nu een college (• 
college is) van drie uren over: Fichte's. „Ree 
Nation”. Daarnaast geeft dezelfde hoogleei 
paedagogiek één uur over: „Fllhrende Pacdagc 
De directeur begint in het tweede semester 
denis der paedagogiek (1 ui 
aansluit. De hoogleeraar in 
uitwendige schoolorgar 
over: „ Versuchsschul< 
verbonden practicum. Voor de 
3 als in het eerste semester: » 
naast een practicum van 
over: de psychologie van het plattelandskind.

II. Religie. Gedurende het eerste semester wordt (vier uren aan 
godsdienstonderwijs besteed en wel: 2 uren godsdienstwetenschappe- 
lijke propaedeusis en 2 uren over de religieuse stroomingen en ver
houdingen van het heden, bedoeld als werkcollege. In het tweede 
semester stijgt het aantal uren tot vijf en wel: 1 uur bespreking van 
religieuse principiecle vragen in aansluiting aan hedendaagsche litteraire 
„bronnen"; 2 uur oefeningen in godsdienstsociologie, en dan telkens één 
uur over: „Vragen betreffende de methodiek van het godsdienstonder
wijs in het bijzonder met het oog op het dorp” en over „ De opvoedende 
taak van den onderwijzer in de dorpsgemeenten.’’

III. Duitsch en Volkskunde. Het aantal uren aan deze rubriek 
gewijd, bedraagt in het zomerhalfjaar 9, in het winterhalfjaar 13. 
De aangekondigde colleges zijn: „Hinlcitung” tot het verstaan der 
duitsche poëzie (1 uur); Sociale problemen in de duitsche litteratuur, 
ten deele als oefening (2 uur); Het sprookje in het onderwijs (1 uur); 
Het „Kunst-sprookje” in de romantiek (1 uur); Brentano’s sprookjes 
(practicum van 1 uur). Aan volkskunde worden 3 uren gewijd; een 
inleidend college van 1 uur en een practicum daarbij aansluitend, 
maar speciaal toegespitst op de Hcssische volkskunde van 2 uren; 
terwijl er zoo nu en dan door den leeraar excursies georganiseerd 
worden. ‘) Gedurende den winter zijn de onderwerpen: a. De plaats

') Deze colleges en excursies worden gegeven door den bekenden sprookjes- 
kenner Dr. Paul Zaunert.

149
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over de geschiedenis der landbouw aansluit. 
„Heimatkunde". Gedurende het zomerhalfjaar 

aan de „Landeskunde" van Neder-Hessen, terwijl 
georganiseerd worden. In den winter staan 1 uur 

icthodick van het aardrijkskunde-onderwijs, 2 uur 
Duitschland en 1 uur over: Het Duitsche dorp

. van het Duitsch in het „Gesamtunterricht') der Grundschulen” (2 uur); 
b. „Heimat-” en „Mundartdichting" (practicum 3 uur); c. De vorming 
van het mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvermogen (2 uur); d. De 
novelle als kunstvorm (1 uur); e. De dorpsnovelle (practicum 2 uur). 
Aan volkskunde worden 3 uren gewijd ten deele college, ten deele 
practicum, aangekondigd als: „De Plattelandsbevolking (Nederzetting 
en woning; stand en werk; Zeden, Geloof, Gemeenschap).”

IV. Geschiedenis en „Staatsbiirgerkunde". Hieraan worden in het 
zomerhalfjaar 5, in het winterhalfjaar 4 uren gewi 
in den zomer 1 uur Staatsbiirgerkunde; 2. uur be 
tieke vragen in het heden; 2 uur moderne gesc 
ticum ter inleiding in de geschiedeniswetenschap), i 
den excursies verbonden, ’s Winters is er 1 uur 
geschiedenisonderwijs met daarnaast 1 uur over: „Landbouw 
stand in Duitschland in hun historische ontwikkeling," 
practicum van 2 uur over de geschiedenis der lai

V. „Erdkunde" en .
worden 2 uren gewijd 
excursies daarbij 
inleiding in de m< 
„Landeskunde” van 
op het rooster.

VI. Wiskunde en „Naturknnde". Het aantal uren aan deze rubriek 
besteed bedraagt resp. 9 in het zomer-, 14 in het winterhalfjaar, als 
volgt verdeeld: In den winter I uur „Anleitung für der Volksschol- 
unterricht im Rechnen und Raumlehre” (verdeeld in 2 afdeelingen), 2 
uur wiskundig practicum over: „Het getal en het tellen”; 2 uur: „Een
voudigste schoolproeven uit de leer van de electriciteit”; I uur leer 
van de electriciteit; 2 uur didactiek van het biologie-onderwijs; 3 
uur practicum overzicht zoömorphologie; 3 uur practicum over de 
methodiek van het onderwijs in de chemie. In den zomer: 2 uur 
wiskunde-practicum over vragen betreffende het elementaire meet- 
kunde-onderwijs van hooger standpunt uit bezien; 2 uur eenvoudigste 
schoolproeven op het gebied der mechanica en warmteleer; 1 uur 
grondbegrippen en wetten van de mechanica; 2 uur oefeningen in de 
methodiek van het onderwijs in de scheikunde; 2 uur biologische oefe
ningen. Terwijl er ten slotte biologische excursies op het programma 
staan met daaraan verbonden besprekingen onder leiding van de hoog- 
leeraren in de biologie en in de practische paedogogiek.

') Onder Gesamtunterricht wordt verstaan een onderwijs dnt nog niet in leer
vakken verdeeld is en waarbij het „heimatkundliche" Anschauiingsunterricht in 
het middelpunt staat.
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Lichamelijke oefening. Drie uren per week in twee afdee
lingen zijn hiervoor uitgetrokken, zoowel 's zomers als ’s winters. Als 
nadere omschrijving vinden wij „ Körperschule", lichte athletiek, open
luchtspel ('s zomers) en toestelturnen (’s winters).

daarnaast nog twee uren per week: inleiding in

werkcolleges :

Wat bij bestudeering van het prog: 
bij alle onderwijsvakken waarbij dit 
gelet is op de bijzondere toespitsing > 
platteland. Zoo vinden wij de volgent 

Duitsche volkskunde  
Oefeningen hierbij aansluitend, meer in 't bijzonder over 
Hessische volkskunde  
„Landeskunde” van Neder-Hessen  
Onderzoekingen over de psychologie van het plattelands- 
kind  
Vragen betr. de methc ’’ 
’t bijz. met het oog op h 
De opvoedende taak v. 
meente  
De dorpsnovelle .  
De plattelandsbevolking  
Landbouw en boerenstand in Duitschland in hun histo
rische ontwikkeling  

 Practicum over de geschiedenis van den landbouw 
Het Duitsche dorp..............................................................• 

VII. Muziek. De Vorlesungsverzeichnis vermeldt voor het zomer
semester telkens één uur voor a. oefeningen in „Liedlehre” en solo
zang (verdeeld in vier afdeelingen); b. oefeningen in koorzang; c. 
oefeningen in het gezamenlijk bespelen van instrumenten, d. oefeningen 
in muziekkennis; e. oefeningen in meerstemmig zingen en in leiding 
van koorzang; f. collegium musicum; g. „melodie als beweging 
tonen: inleiding in melodie-kennis" (oefening). Daarnaast wordt 
nog orgel-, piano- en vioolles gegeven. Gedurende het wintersemester 
blijven de uren boven onder a—f genoemd bestaan, inplaats van het 
onderwerp onder g genoemd komt Hef moderne schoolliederenboek” 
(oefening); terwijl de orgellessen enz. ook doorgaan.

VIII. Beeldende kunst en handenarbeid. In deze groep maken zomer
en wintersemester geen verschil. Vermeld worden 2 uur per week 
in 5 afdeelingen: bordteekenen, natuurwaarneming, inleiding in de 
methodiek; aan handenarbeid worden 2 uren, eens in de veertien 
dagen gewijd waarbij de leerlingen over 4 afdeelingen verdeeld zijn. 
De meisjes krijj 
het handwerken»

IX.

. 17 uren.



Van commentaar wil ik mij zooveel mogelijk onthouden. De lezer 
oordeele zelf. Wij noemen, geloof ik, Duitschland een industriestaat 
en meenen dat de industrialisatie daar verder voortgeschreden is dan 
bij ons. Misschien dat de simpele vermelding van deze colleges bij ons 
een vraag doet opkomen en dat eén gemis bij dc opleiding van onze 
onderwijzers ontdekt wordt. Het is evenwel ook mogelijk dat men 
hier bij de meening blijft dat iedere grootestadsjongen, die zijn onder
wijzersopleiding in Amsterdam of Rotterdam genoten heeft, geschikt 
is om bijv, in Huppel geplaatst te worden en dan daar opvoedend 
werk kan doen. In ieder geval denkt men daar in Duitschland .... 
ook aan het departement van onderwijs 1. .. . geheel anders over. 
Lectuur van het artikel van Johann Dietz in de laatste (Óe) 
jaargang van „Die Erziehung" over „Volksbildung auf dem Lande 
is zeker de moeite waard. Heeft men die jaargang toch bij de hand, 
dan verzuime men vooral ook niet te lezen: Wilhelm Kirchcr: 
„Versuch in einer einklassigen Landschule. Das Haus in der Sonne". 
Trouwens het belang van de vragen die hier mee samenhangen, wordt 
niet alleen in Duitschland ingezien. Vorig jaar werd op het congres 
te Elseneur een internationale werkgroep betreffende vragen over 
plattelandsschoolhervorming gevormd. Maar indirect hangen eigenlijk 
nog een paar colleges met de voorbereiding voor een werkkring op 
het platteland samen; ik bedoel 1°. Het sprookje in het onderwijs; 
2°. Religieuse stroomingen in het heden, waarbij zeker ook de 
Dorfkirchenbewegung ’) c.a. ter sprake zullen komen; 3°. Practi
cum godsdienstsociologie; 4°. „Heimat”- en „Mundartdichtung”. Dat 
in de stad, waar de gebroeders Grimm werkten, aan het sprookje 
behoorlijk aandacht wordt gewijd is — naar ik meen — begrijpelijk.

Als wij het aantal uren vergelijken dat in Nederland (zie Bigot 
blz. 289) aan de voornaamste vakken wordt gewijd, bv. over vier 
jaren verdeeld 7 uren paedagogiek en in Kassei in twee semesters 
(wanneer wij groep I beschouwen maar het eene uur menschelijke 
anatomie en physiologie aftrekken) 26, dan kunnen wij onze oogen niet 
gclooven, ook al zouden met 1 Mei 1930, toen de akademie geopend 
werd, direct leerlingen voor het tweede studiejaar tocgelaten zijn. Zeker 
de studenten zijn ouder dan onze kweekschoolleerlingen met wie lectuur 
van Fichte's Reden niet mee zou vallen. De vraag blijft echter of 
er, zonder slaafs navolgen, voor ons niet iets uit dit programma te 
leeren is. Wanneer deze medcdeeling ons weer cens aan het vragen 
en daardoor aan het twijfelen aan den door „ons" ingeslagen weg 
brengt, en misschien er toe leidt om een en ander te herzien, dan is 
de bedoeling er van bereikt.

*) Zie Gcorg Koch : Die Dorfkirchenbewegung, Die Erziehung IV. 
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Schoolboekenproductie
door IDA HE1JERMANS.

het

Het 
het gel

ie goed ontvangen 
krijgt makkelijk et

Mr aanleiding van een paar boekjes, bestemd voor 
’ nijverheidsonderwijs, zij het volgende geschreven. 

Er blijkt uit, dat er ten opzichte van het uitgeven van schoolboeken 
en de wijze, waarop zij hun publiek van gebruikers vinden, opvat
tingen hcerschen, die herziening noodig hebben. Het is niet de eerste 
maal, dat dit zich als opdringt aan degenen, die meenen, dat er op 
dit gebied nog heel veel veranderen moet, voor het schoolboek in het 
algemeen aan zijn bestemming voldoet om kind, school en maatschappij 
verder te brengen op den weg der ontwikkeling en samenhoorigheid. 
Bovendien vertegenwoordigt elk boek een groote som van arbeid, 
daarin vastgclegd door schrijver, drukkers, binders en uitgevers. De 
schoolboeken worden voorts voor het allergrootste deel bekostigd 
door de gemeenschap. Op alle onderwijsbegrootingen vertegenwoor
digen de posten voor het aanschaften van leermiddelen in totaal een 
belangrijke som. Het is dus een kwestie van algemeen belang na te 
gaan of er iets hapert aan de wijze, waarop het manuscript van 
schrijver tot het boek wordt, door de scholen aangeschaft en 
kind in handen gegeven.

Als vanzelf stelt het onderzoek ernaar zich aan de orde door 
boekjes voor het nijverheidsonderwijs aan meisjes bestemd. Het is 
de jongste loot aan den onderwijsboom. Steeds meer nieuwe scholen 
worden er voor haar gesticht. En het oude stelsel voor het drukken 
der boeken en hun verspreiding ten behoeve van lagere en middel
bare scholen wordt voor het nijverheidsonderwijs ongewijzigd toegepast.

Hoe kwamen en komen de boeken in lagere en middelbare scholen? 
Ze werden en worden geschreven door één onderwijzer, of één 

hoofd, of één leeraar, of één leerares met meer of minder ervaring, 
in de eenzaamheid van hun werkkamers. Soms ontstond het door de 
samenwerking van een tweetal onderwijzers of leeraars.

Het manuscript ging naar den uitgever, die, als vanzelf spreekt, 
het beoordeelde van den commerciëclcn kant.

Een onderwijs-iemand, die goed ontvangen reeds was in de pers 
en door collega's, kreeg en krijgt makkelijk een uitgever, ook degeen, 
die b.v. achter zijn of haar naam vermelden kan: hoofd van die en 
die school, leeraar of leerares aan die of die inrichting, directeur of 
directrice daar of daar.

; gevolg was en is een teugellooze productie en concurrentie op 
•bied van het schoolboek. De uitgevers hengelden en hengelen
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die
ten slotte

gebruikt mocht worden, alle waarde miste, 
en gekocht op rekening der kassen

van openbare lagere 
ied der schoolboeken.

boek verdringt 
van 'zijn school- 

borgen, dood kapitaal 
ure schoolboeken op

waarom moest hel 
productie en concurrentie? 

: van arbeidsverkwisting en

commissie van vier, in elke s 
zijn, gekozen door die vergat 

Doch al wordt er op die
op de wijze der verspreidino’ 
wijze van hun ontstaan. I< 
digen gaan. Iedere uitgever 
En het gebeurt!

Want elke kleine plaats, waar geen 
scholen zijn, kan zich aanschaffen op 
wat zij wil.

Voor het bizonder lager onderwijs is in de wet niets daaromtrent 
vastgelegd.

Voor het middelbaar onderwijs bestaat algeheele vrijheid.
Wie zich daar geroepen voelt tot het samenstellen van een bock, is er 

bijna altijd zeker van, dat zijn of haar werk zijn weg vindt, al is het 
dan maar soms alleen naar de eigen school.

Voor het nijverheidsonderwijs is het nu precies hetzelfde.
Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat dit stelsel van werken-op-zijn- 

centje van eiken schoolboeken-schrijver niet in elk opzicht verkeerd 
heeft gewerkt. We danken er goede boeken van bekende schrijvers 
aan. Maar óók de massa prullen, de verzinsels, de klaargefabrickte 
producten, waarmee onze scholen overstroomd worden en gekocht op

naar uitgaven, die verkoopwaarde bezitten. Het cene 
in de school het andere en menigeen zal in de practijk 
leven zich stapels boeken herinneren, ergens opgebo 
en overbodige arbeid geworden, omdat er andere 
de markt verschenen.

Als wat nu niet meer
waarom werd het dan gedrukt 
van gemeente of rijk?

Indien het wel zijn waarde nog had en heeft, 
dan verdrongen worden door teugelloozc | 

In beide gevallen is er slechts sprake 
gemis aan alles wat efficiency heet.

Hoe komen de boeken in de school?
Alleen is er sprake van eenige wettelijke regeling voor hel openbaar 

onderwijs in al zijn graden.
Een koninklijk besluit, toegevoegd aan de wet op het L. O., zegt, 

dat voor alle plaatsen, waar er één leerplan is voor een groep van 
scholen, er een lijst van schoolboeken moet zijn, waaruit de ver
schillende scholen kunnen kiezen en die samengesteld wordt in groote 
lijnen op de schoolvergaderingen en ten slotte vastgestcld door een 

gemeente, waar die groepen van scholeu 
ideringen.
: openbare lagere scholen dus toegezien 

ling der boeken, dit verandert niets aan de 
teder kan op zijn eentje aan het vervaar- 
■ kan den concurrentiestrijd blijven aanbinden.
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Gods water
Hoe zou

worpen kunnen worden?
Ie. Geen schoolboek voor cenige school diende gedrukt te worden, voor 

het manuscript aan het oordeel van een groep deskundigen ware onderworpen.
2e. Er dient gebroken te worden met het stelsel, waarbij iemand op 

zijn eentje aan het schrijven van schoolboeken gaat, zonder dat hij eigen 
ervaring aan die van collega's getoetst heeft en aan uitkomsten met kin
deren reeds bereikt.

Het onder sub 1 genoemde laat elke richting 
eigen vrijheid.

Deskundigen bij het openbaar lager onderwijs zouden manuscripten 
beoordeelen daarvoor bestemd, voor al zijn verschillende geledingen.

Deskundigen op hel gebied der verschillende richtingen van het 
bizonder onderwijs eveneens: katholieken voor het katholieke, — des
kundigen voor de verschillende soorten scholen met den bijbel, enz. enz.

Alle namen en richtingen behoeven niet genoemd te worden, omdat 
de stalenkaart van ons onderwijs groot en veelkleurig is.

Op dezelfde wijze is de lijn door te trekken voor de deskundigen op 
het vakkenterrein van het middelbaar onderwijs in al zijn tinten en 
voor die der nijverheidsscholen.

Natuurlijk kan en zal het gevaar dreigen, 
roepene op het gebied der schoolboeken-productie in het geu o -----
komen en wachten moet, tot zijn inzichten en opvattingen het eindelijk 
winnen zullen. Maar gebeurt dit dan heden ten dage niet? Wordt 
er dan nu niet willekeurig en grillig het eene boek aangeschaft en 
het andere in den ban gedaan?

Met een systematische en deskundige schifting op elk onderdeel 
van de schoolboekenproductie, zou iedere schrijver gedwongen zijn 
meer critisch tegenover zichzelf te komen staan, het echte talent 
spoediger ontdekt worden.... en eindelijk eens de Augiasstal der teugel- 
looze productie gereinigd worden, de leerling niet het slachtoffer 
worden van samengeflanstc en samengepeuterde boekjes.... en niet 
zooveel arbeid gelijk water naar de zee gedragen.

Indien het onder sub 1 genoemde begon door te dringen 
beelden en opvattingen, hoeft er voor de verwezenlijking 
onder sub 2 aangegevene niet zooveel meer geze; 
ook, omdat er hier en daar reeds naar gewerkt

Het kan als bekend verondersteld worden.

en gemeente, die wel toezicht houden op den bouw 
vorm der banken, de schoolborden en wat dies meer 

het 't door hen bekostigde schoolboek betreft, maar 
over Gods akker laten loopen.

het tegen te houden zijn? Welke dammen zouden opge-
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i het kind zelf 
len werken.

i, want het is 
samenwerking

‘) Opvoeding 
wikkeling Mei en

laatste jaren geen kinderboek in gebruik genomen wordt, dat niet tn 
het product is van het zorgvuldig waarnemen der kinderen, tn de 
wijze waarop zij reageeren op datgeen voor hen bestemd, tn de samen
werking der volwassenen op het gebied van het kinderboek. Dit 
gebeurt eveneens voor het ontspanningsvcrhaal, de zoogenaamde kinder- 
litteratuur.

Er mag op gewe
over het vigeerende 
het in herinnering 
het

Lincoln School of Tcachers College 
studie wijdde. ') De verschil- 

: voorschijn, bladerde erin, had 
in te verdiepen, 
een algeheele s< 

><*>gelijk is.
op zichzelf. Elk drukwerk is een vak 

voeding, schooleenheid, schoolgcheel,

aan de Lincoln School le New York. Volksont-

iwezen worden, ook door hen, die vijandig staan tegen- 
■ politieke Russische stelsel van heden. Weer kan 
gebracht worden, dat de wijze alles onderzoekt en 

goede behoudt. En het is toch waarlijk te betwijfelen of wij in 
ons land, niet alleen ten opzichte van het schoolboek doch ook van 
de kinderliteratuur in het algemeen, ons hebben af te vragen of wc 
het kind en zijn ontwikkeling dienen, wanneer iedere schrijver en 
iedere uitgever maar ongecontroleerd alles op de boekenmarkt kunnen 
werpen en van datgeen, wat een weloverwogen middel tot opvoeding, 
in den wijdsten zin van het woord genomen hoorde te wezen, maar 
al te dikwijls niets dan een reclame-artikel maken, dat volwassenen 
geld in den zak moet brengen.

Er hoeft echter niet enkel naar Rusland verwezen te worden voor 
het voorbeeld van samenwerking ten behoeve van het kind.

De Winnetka-uitgavcn, het ganschc werk van Carleton Washburnc 
steunen op het kind zelf en den arbeid dergenen, welke in de Win- 
netka-scholen werken.

Niet in het wilde wordt er voor den leerling het boek samenge
steld. Het blijkt uit Results of Practical Experiment! in Fitting Schools 
to Individuals, geschreven door Washburne zelf, Mabel Vogel, Superin
tendent of Schools in Winnetka en William S. Gray, Dean of the 
College of Education, University of Chicago. Daar, onder de leiding 
van Washburne, op de 'Winnetka scholen, is alles wat er met het 
kind te maken heeft, voor dat kind berekend, óók het boek. Er zijn 
niet eerst de methode en het gedrukte, maar die zijn het gevolg van 
onderzoek, ervaring, samenwerking.

Hetzelfde is het geval met The 
te New York, waaraan ik reeds een s 
lende uitgaven der school haalde ik te 
moeite mij er weer niet geheel opnieuw 
een kostelijk iets weer te ervaren, dat 
in de school om de leerling te dienen mog< 

Geen enkele uitgave staat er op zichzelf 
in het groote mozaïek van opv<

en Onderwijs
Juli 1927.
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meisjesvakondcrwiji naarvan het

de schoolboeken-productie niet 
en door mij op ander terrein 

er bij betrokken waren, gelijk

*) Proeven door ons gedaan op hel gebied 
Dalton-beginsclen. Volksontwikkeling, Maart 1925.

school-samenwerking. Geen enkele studie werd er door één hand ge
schreven en als het toch gebeurde, bevestigde de uitzondering toch 
den regel, want het geschrift van den enkeling deed het licht vallen 
op den gemeenschapsarbeid. Het is altijd de Lincoln School in haar 
geheel, waar het om gaat, óf het Field Work betreft, waar de ge
gevens geleverd zijn door 25 leeraars en leeraressen, bf een beschrijving 
van de bibliotheek en haar werking, door één pen geschreven, óf 
welke uitgave en studie ook der school: die als geheel staat steeds 
in het middenpunt. Van ervaring en kinderkennis gaan haar boeken 
en studies uit. Probeersels zijn in den ban gedaan, ook de individu- 
arbeid, die van geen samenwerking weet, haar niet duldt.

En die coöperatie bepaalt zich niet tot de eene school. Er zij slechts 
verwezen naar de uitgave, welke ten behoeve van het onderwijs aan 
de Lincoln School een studie gaf van het Water Supply System en ge
schreven werd door vijf onderzoekers, één van de genoemde inrichting 
en vier van andere Amerikaansche steden.

Ten slotte, om dichter bij huis te blijven, zij het mij geoorloofd te 
herinneren aan een ervaring, door mij beschreven in mijn studie over 
het eerste Dalton-expcriment bij het nijverheidsonderwijs voor meisjes 
in ons land, te Rotterdam. ')

Mijn leerlingen, die voor nijverheidsacten opgeleid moesten worden 
en aan wier pacdagogische vorming ik mee te werken had, zochten 
met mij naar een leerwijze, waardoor de kinderen, aan wie zij les te 
geven hadden in de toekomst, zich zelf helpen konden.

; product onderworpei 
aan die der eigenlijke > 

wie alles nieuw

Wij ontwierpen. Dan werd het product onderworpen aan de critiek 
der studiegenooten, vervolgens aan die der eigenlijke vaklceraressen.

Dan lieten wij kinderen, voor wie alles nieuw was, ernaar werken 
en ons leiden door de wijze, waarop zij reageerden om te weten of 
wat wij volwassenen hadden ontworpen en gewijzigd, nog 
of veranderingen cischte. En dan pas stelden wij alles vast en procla
meerden het tot leermiddel.

Het terugzien op deze wijze van werken, samen vinden en vast
stellen, nadat de kinderen getoond hadden, dat the proof of the pud
ding the eating is, behoort tot mijn allerschoonste herinneringen aan 
mijn werk als leerares.

Waarom zou op het gebied van 
mogelijk zijn wat elders reeds geschiedt 
als opvoedende ervaring voor allen, die 
tastbare werkelijkheid beleefd werd ?

Staat, maatschappij, wereld groeien naar organisatie op elk gebied, 
ontworstelen zich aan alles wat anarchie beteekent.
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samenwerking 
: le. de vakm< 
* ongcdiplomec 
; en ook met de 
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van meerdere personen 
tan met academische graad, 
:erd, die het bepaalde vak 

buitenlandsche methodiek 
die in eigen practijk de

, den leerling 
iuw, de meubc

Wie .

hij moet de
moet op de 
school de is gegeven, 
kundige en ervaren k

De schrijvers van 
practisch schoolman 
omdat hun werk meestal 
een zeker type dus verkre

Daarom bepleit Dr. 1 
voor het goede schoolt 
middelbare bevoegdh» 
wetenschappelijk behe 
op de hoogte is; 2e. >

Waarom dan het teugelloozc, het anarchistische op het gebied der 
-productie ? Waarom zou die moeten vallen buiten de 

, die ter wille van leerling en school binnen het kader 
kelijke vrijheid regelen en ordenen? 
allen hebben in de school het kind, 

gemeenschap te dienen: het schoolgcboi 
alles.

c maar steeds gezien en behandeld als 
i individueelen onderwijzer of leeraar, 

individueclc kamer, zonder voor den 
school moet zijn en volgens haar aard 
het boek voor het kind bestemd, op

schoolboeken-] 
bcmoeiïngen, c 
der noodzakc1

Alles en au 
hem de 
alles en

Waarom dan het schoolboek 
een individueele uiting van een 
die het schrijft ergens in zijn 
gemeenschapsarbeid, welke de s 
is, anderen er in te kennen cn 
en aan dat kind te toetsen?

Het goede schoolboek heeft een hooger belang te dienen dan een 
individueelen uitgever.

NASCHRIFT. Het Schoolboek en O. Indië. liet bovenstaande 
was al geschreven, verzonden en persklaar, toen het toéval mij in 
kennis bracht met de Publicaties van het Bureau van den Onderwijsraad 
van de Landsdrukkerij te Weltevreden. Tot heden had ik ze nog 
nooit onder de oogen gehad. Ik legde ze in chronologische volgorde, — 
de Publicaties loopen v an 1923 tot 1930, bladerde er even in en alsof 
het spel sprak, werd het eerst mijn aandacht' getrokken door Gedachten 
over het leerplan der Europeesche School, geschreven door Dr. G. J. 
Nieuwenhuis in Het voorgestelde nieuwe leerplan voor de Europeesche 
lagere school, uitgegeven in 1923 te Weltevreden.

Daarin las ik: Het schrijven door écu persoon, klassc-onderwijzcr of 
inspecteur, waarborgt in Indië niet het aanbieden van het beste dat te 
geven is. Aan de eene zijde hangt hier van een goed schoolboek meer af 
dan in Nederland. En aan den anderen kant, wonen we hier zoover van 
de geestelijke stroomingen af, beschikken over zoo weinig vaklitteratuur, 
dat een keuze uit het allerbeste en allernieuwste voor schrijvers hier heel 
moeilijk wordt. En iedereen is geen scheppend paedogoog als Ligt hart 
of Kerschensteiner.

een goed boek denkt te schrijven, zegt Dr. Nieuwenhuis dan iets 
, moet in drie richtingen een eind gevorderd zijn. Hij moet eenigs- 
■ wetenschab beheerschen, waarvan het leerboekje de inleiding vormt, 

toepassing in de lagere school door en door kennen, en hij 
de hoogte zijn van het voornaamste, dat door anderen hierin aan 
e is gegeven, hij moet in zekere mate vakgeleerde, onderwijs- 

klasse-onderwijzer zijn.
n het boek voor de Indische lagere school mogen 

zijn, men kan kun vaak eenzijdigheid verwijten, 
'al het resultaat is van één bepaalde school, van 

regen.
. N. de 

vlboek: 
heid of 
leerscht 

de klas
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tot

voor verschillend»; ;
34 goedgekeurd.

aanvragen

voor jongeboul een zeswcekschc school 
vrouwen gehouden worden.

De cursus is in de eerste plaats be
doeld voor plnttclands-mcisjcs die alleen 
lager onderwijs en misschien landbouw-

nam van experi- 
i in meer dan 
ïga's ontvangt

irsschool voor Jonge 
Vrouwen.

"V7nn half Februari tot begin April 1931 
’ zal in .De Ponk" te NoorMJker-

dic kennis
I van vakken 

Indische collef

stof zag groeien; 3e. de onderwijskundige, < 
inenten, methodes en leermiddelen voor tal 
één land, en die ook de suggesties van 
en overgeeft.

Meer citaten uit de beschouwing van Dr. Nieuwenhuis hoef ik 
niet te geven.

Alleen zij er nog gewezen op de merkwaardige instructie van den 
handlciding-adviseur, belast met de zorg voor geschikte leermiddelen 
ten behoeve van het Inlandsch Onderwijs en het inhcemsche taal
onderwijs op de Muloscholen en dergelijke inrichtingen. In deze 
instructie, afgedrukt in Mededeelingen IV van de Publicaties 1930, 
slaat, dat de adviseur zich op de hoogte moet stellen van de behoefte 
aan goede handleidingen en leerboeken bij de verschillende cursussen 
en scholen van het Inlandsch onderwijs. Hij kan zich in verbinding 
stellen met den betrokken inspecteur en andere autoriteiten en boven
dien de samenwerking inroepen van den directeur der Instelling 
bevordering van de kennis van inlandsche talen en van de land- 
volkcnkundc van Ned. Indië, den adviseur van het Inlandsch Volks
onderwijs en van de leerkrachten van hooger genoemde onderwijs
inrichtingen en zoekt contact met auteurs, ten einde met hen de 
samenstelling van nieuwe boekjes voor te bereiden.

11 ij beoordeelt de ingekomen manuscripten en biedt deze met zijn 
advies aan den Directeur van Onderwijs en Eercdienst aan voor 
Gouvcrnementsuitgave dan wel voor aankoop.

Uit het overzicht der resultaten over 1929 blijkt, dat 124 manu
scripten ter beoordeeling werden aangeboden voor verschillende soorten 
scholen, waarvan 66 behandeld werden en 34 goec

Van voorstellen tot herdrukken kwamen er 108 
handeld werden 96, goedgekeurd 95.

Nu moet er niet gezegd worden, dat het papier geduldig is en er 
een groot verschil is tusschen' Hollandsche en Indische onderwijs
toestanden.

Waar het veranderingen betreft, moet het woord, de propaganda, 
de daad vooraf gaan.

En ook hier raken de uitersten elkander. Bij ons heerschen op het 
gebied der schoolboeken-productie anarchie en arbeidsverspilling, viert 
ook het middelmatige hoogtij.

En waarom zouden er alleen voor het Inlandsch Onderwijs mogelijk 
zijn regeling, schifting, samenwerking, keuring? Wat er geschiedt in 
Indië voor het inlandsche kind, heeft toch waarlijk zijn goede zijde 
voor het Hollandsche, het Europcesche! I. H.
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keuken-
n uit Noord- 
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t samen

en die

,.. welkom, 
de cursus waar

om een voorwerf 
mee naar huis t>

Dc heele manier van 
goed bevallen, dat wij voortaan niet meer 
tevreden zullen zijn, voordat bij elk ge
knutseld voorwerp op onze tentoonstel
lingen een beschrijving ligt en van de 
meest gevraagde dingen een voorraad 
materiaal in huis is. De voorbereiding, 
n.1. het maken van de mappen neemt 
tijd, maar het resultaat is dan ook van 
blijvend nut. Onze ervaring is zoo gun
stig, dat wij anderen ten zeerste kunnen 
aanraden ook met het mappensysteem, 
(dat geïnspireerd is op het voorbeeld van 
de Industrieschool van Mej. van Loghem) 
een proef te nemen.

Sophie van der Hoop.

huishoudonderwijs gehad hebben, c 
een tekort in ontwikkeling voelen, 
ook meisjes uil de steden zijn 
als zij zich de opzei van c 
gemaakt hebben.

De leerlingen worden volgens eigen 
keuze ingedecld in practischc werk
groepen, die huis-, tuin-, keuken- en 
kinderclub  werk met kinderen 
wijk verrichten, onder leiding v; 
schoolde krachten. Theorie gaat 
met deze practijk.

Verder zijn er lessen in Ncd. Taal 
en Letterkunde, Kinderverzorging. Ziel
kunde en Staatsburgerschap en Mej. 
E. C. Knappert houdt een serie lezingen 
over „Vrouwenlevens”.

Gymnastiek, volksdans. Spelen, zang 
en handenarbeid zullen zooveel mogelijk 
beoefend worden, ook met het oog op 
het feit, dat veel van deze dingen in 
dorpen noodig zijn en er te weinig 
krachten zijn, om in deze richting iets 
te geven. Het lijkt ons niet ónmogelijk, 
dat ex-cursislen door het verblijf in dc 
voorjaarsschool een opwekking kregen, 
om in eigen omgeving op maatschappelijk 
gebied in vereenigingen, kinderclubs enz. 
hun krachten te gaan uitdragen.

De school streeft naar een vorm van 
onderwijs, waarbij zooveel mogelijk be
roep wordt gedaan op zelfwerkzaamheid 
van de cursisten.

Het cursusgeld is zoo laag mogelijk 
gesteld, f60.— voor kost, inwoning en 
lesgeld. Er zijn enkele heele en halve 
vrijplaatsen, die aangevraagd kunnen 
worden voor onvermogenden.

Uitvoeriger programma van de cursus 
wordt gaarne gezonden door Mej. H. 
van der Heide, directrice „De Vonk” 
Noordwijkerhout.

Werkuurtjes in het Museum van 
Ouders en Opvoeders.

Proeve van zelfwerkzaamheid.
ertoe ontstond als reactie op 

ervaringen van vorige jaren, waar 
zoo dikwijls bleek dat voor bezoekers 
dan tentoonstellingen van knutselwerk 
vijken alleen niet voldoende was; naar 
koen, zelf maken ging het verlangen uit. 
Een klassikale cursus waar men zich 
weken vooraf voor moet laten inschrij
ven, heeft te veel voeten in dc aarde.

In de Decembermaand 1.1., werd die
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zcnschlc gelegenheid tot vrij knulse- 
le Rotterdam opengcslcld, in een 

daartoe ingericht „werklokaal" naast dc 
tentoonstellingszaal, met modellen van 
Kerstversieringen en ander knutselwerk; 
op Woensdag- en Zaterdagmiddagen 
voor kinderen, op Dinsdag- en Vrijdag
middagen voor volwassenen. Iedere deel
nemer moest meebrengen een potlood, 
schaar en liniaal, het materiaal werd 
tegen kostprijs verschaft, voor entree
prijzen golden dc gewone Museumvoor- 
waarden: 10 of 25 cent. Muscumledcn 
en hun kinderen vrij toegang.

Wat nu de uitwerking van deze pu
blicatie is geweest? Op zeven middagen 
(en twee avonden op verzoek) kwamen 
101 volwassenen en 84 kinderen. Er 
werd enthousiast gewerkt, sommigen 
bleven een uur. de mecstcn langer, velen 
kwamen twee of drie keer terug, op dc 
drukste middagen werd wel eens een 
kwartiertje op een plaats gewacht.

Naast elkaar aan dc werktafels zalen 
dan jonge en oude moeders, kinderen 
lusschen 5 en 12 jaar uit alle kringen, 
jonge meisjes, kinderjullrouwcn, enz. En 
dat ging allemaal best, omdat er de 
mappen gereed lagen, tncl dc volledige 
„wordingsgeschiedenis" van een voor
werp, benoodigdheden, maten en werk
wijze duidelijk aangegeven, ook dc kost
prijs. Iedereen kon zelf kiezen wat hij 
maken wilde naar smaak, behoefte en 
capaciteit, en zag bij zijn buren allerlei 
andere mooie dingen ontslaan. Op plan
ken als in een winkel lagen dc mate
rialen gereed, zoodat alles aanwezig was 

rp direct heclemaal klaar

tanicr van werken is zoo
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Naar aanleiding 

door G.

Hoe bevredigen wij de kinderlijke behoeften in den kleuterleeftijd, 

door Lize de Haan ............................

Iets over

door Drs. H. C. Funke 

van Tiet onderwijsverslag 1926—1927, 

van Veen, V. (Slot). ................................  .

Feiten en

een Duitsche Paedagogische Akademie,
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De beteekenis van den kleuterleeftijd en van 

voor de ontwikkeling van den mensch, 

door Prof. Dr. J. H. Gunning Wz. . .

De' zorg voor het bewaarschoolonderwijs als onderwerp van 

practische gemeentepolitiek, door Prof. Mr. G. A. van Poelje

Werkuurtjes in het Museum van 

door Sophie van der Hoop .
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2 platen

VACANTbanden ,

12 platen
4 platen

Vraagt onze uitgebreide Geïll. Catalogus.
WANDPLATEN naar ontwerpen van Mevr. B. Midderigh-Bokhorst. 

„Jeugd”, formaat 48 X 48 cM.
„Kleine Jeugd”, formaat 25 X 26 cM.

4 platen „De jaargetijden”, formaat 46 X 57 cM. 
„Romantiek”, formaat 46 X 57 cM.

Alle uitgevoerd in kleurendiepdruk

Beeldschriftboekjes „Voor School en Huis” 
met plaatjes van Mevr. B. Midderigh-Bokhorst en versjes van Anna Sutorius 
22 verschillende deeltjes. - Knippiaten 8 verschillende platen.

Prikken, Kleuren, Opzetten, 64 verschillende prikplaten
■ ; voor scholen in pakjes van 100 stuks :—

N.V. Uitg.Venn. vh. Erven Martin G. Cohen
17 HOFWIJCKSTRAAT - DEN HAAG - TELEFOON 113581

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS 
GRONINGEN - DEN HAAG

WOORDENBOEKEN 
NIEUWE TALEN 
eik deel afzonderlijk verkrijgbaar 
Bij den Boekhandel in voorraad 
M. I. Koenen—Dr. J. Endepols 

NEDERLANDSCH zestiende druk 
In één deel .......... f 5.60 

K. R. Gallasen C.R.C. Herckenrath
FRANSCH
Twee deefen, in twee banden , . . f 7.50 
Elk deel afzonderlijk ...... f 3.75 

Dit Fransche Woordenboek geeft bij ieder 
woord de uitspraak phonetisch aan.

'1. van Gelderen
D U I T S C H zESDE DRUK 
Twee deelen, in twee banden . . f 7.50 
Elk deel afzonderlijk............................f 3.75

K. ten Bruggencate—A. Broers 
ENGELSCH elfde druk
Twee deelen, in twee banden . . . f 7.50 
Elk deel afzonderlijk ...... f 3.75 
PRIJS DER 4 WOORDENBOEKEN NIEUWE 
TALEN, PER STEL BESTELD ; . f 27.00
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archief aan te 
lectuur, karak- 
dorpenaanleg,

Lichtbeelden-Vereeniging
AMSTERDAM - SINGEL 289-293

Centraal bureau voor lantaarnplaten en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 — POST-GIRO 15476

De Vereer ’  ’ ' ' 
leggen van eigen opn<.„.«., 
teristieke landschappen.

, Plastiek, Bouwkunst, Stedenbouw 
en prenten). Stadsgezichten. —

De Lichtbeelden-Vereeniging heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van + 50.000 stuks lantaarnplaten op het gebied van:

Kunstgeschiedenis
Schilderkunst, 
(ook kaarten <

Cultuurgeschiedenis.
Aardrijkskunde

Oppervlaktevormen, Grondsoorten, Begroeiïng, 
Bebouwing, Verkeerswegen,' Economie/Industrie.

Sterrenkunde.
Natuurlijke Historie.
Landbouw en Veeteelt

in ons land speciaal voor het Landbouwonderwijs.

Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen.
Vooralle personen of vereenigingen, die practisch aan ontwikkelingswerk doen 
is de Lichtbeelden-Vereeniging een onmisbaar Hulpinstituut 

In 1930 werden 150.000 lantaarnplaatjes van haar betrokken.
Men kan per serie huren a f5.— en een abonnement van 15 series 
per jaar nemen voor f30.—. Alle lichtbeelden kunnen ook gekocht 

worden, evenals een groot aantal foto’s, 
eniging is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een 
in eigen opnamen van Nederland: schilderkunst, architect 

, begroeiïng, typen van boerderijen, doi 
■ industrie en landbouw. =======

Uitvoerige catalogi voor alle onderdeelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.

■fiBiaiiii ..  —
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De Onderwijsraad 
door A. H. GERHARD.

» geschiedenis
iet leven is geroe| 

;ehaalde qualificatie v<

igogisch Congres in April '30 
?of' Dr. J. H. Gunning Wzn., 
•t echt vaderlandsche feit, dat 

genomen, en het be- 
p het Nederlandsche 

hebben.
lichaam, dat 

ch gelijk 
rend niet 

en aanvulling 
verborgen, kleur

prijs stelde, blijkt uit de 
de Visser als onze eerste 

een begrooting voor 
incnl. Zaken. De wijziging

van den Raad, die bij 
>epen, na te gaan en 
verdiend is en, indien

Z~\ p het tweede Nederlandsch Paedagc 
gehouden, heeft de Voorzitter, proi 

een niet-malsche kritiek gegeven op het 
de wetenschap der pedagogiek, in ruimen zin g«*i>< 
stuursapparaat van mitsgaders de wetgeving op ht 
onderwijs niet de geringste connectie met elkander 

We hebben, wel is waar, in den Onderwijsraad een 
in dit opzicht verbetering zou hebben kunnen brengen, doch 
Dr. G. zeide: „(hij) heeft zeker verricht en verricht voortduren 
te onderschatten diensten bij de interpretatie, uitvoering 
van bestaande wetten, maar overigens leidt hij een 
loos en stijlloos leven.”

Het kan de moeite loonen de 
de wet van 17 Febr. 1919 in hc 
te onderzoeken of bovenaange 
juist, of het dan niet anders

Hoezeer zijn ontwerper op de stichting 
volgende data. Den 25 Sept. 1918 trad Dr. 
onderwijsminister op. Er lag toen al gereed 
Onderwijs als onderdeel van die voor Binn—.I. 
op naam van het nieuwe departement werd reeds 8 Nov. d.a.v. inge
diend en daarop was o.a. als nieuwe post gebracht een uitgaaf voor 
den Onderwijsraad, op welke stichting de Minister grooten prijs stelde, 
gelijk hij meedeelde, en waarvan hij een wetsontwerp meteen aan- 
kondigde. Dit werd ook 29 Nov. 1918 ingediend en mèt de nieuwe 
begrooting behandeld.

De toelichting, de schriftelijke gedachtewisseling en daarop de open
bare behandeling had leerzame momenten, leerzaam vooral, in het 
licht bezien van een twaalf jaar geschiedenis

Uit de Memorie van Toelichting zijn de volgende aanhalingen van 
belang:
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- te zoeken 
oerwijs- en 
n te midden 
>nt wikkeling

idige perse

bereiding -vai 
pedagogisch < 
van A. H. C

waar- 
anderzijds werd 

zou probeeren den Raad

voorafgaande jaren het denkbeeld ter sprake gekomen, 
college van advies voor de zaken van het onderwijs in 
:n. De ondergetcekendc is niet alleen een warm voorstander 
I, maar hij is er bovendien van doordrongen, dat de in- 

college de eerste stap zal moeten zijn om tot verbetering 
. zijn verschillende geledingen Ie geraken. Die verbetering 

wanneer hel Departement van Onderwijs, Kunsten 
it gestadige voeling met en voorlichting te 
(linnen worden de tegenwoordige onderx 

lukken te behecrschcn en die in stnat zijn 
e elementen van waarde voor onze volkson 

en voor te dragen."

heeft ook thans de Regeering voor ieder deel van het onder- 
; over amblelijke adviseurs. Vooreerst echter worden de 
dezer adviseurs voor een zeer groot deel in beslag ge

mene richtige toepassing der bestaande verordeningen.

vraagstukken, die immer weer omoplossing

in hunne adviezen het overzicht 

recht komen.
peering den steun krijge van een ad- 
samengesteld uit hoogstaande, des- 

_ i'. middelbaar, lager en vakonderwijs.
i bezig hebben te houden met de voor- 
emeene strekking, noodig om het onderwijs 
ij voortduring te houden." (Cursiveering

-Ongetwijfeld
wijs de beschikking
tijd en werkkracht <
nomen door hel toezien op cene
Zij kunnen daardoor niet in
de tallooze nieuwe pedagogische
komen vragen. Bovendien is ech
terrein aangewezen en kan dientengevolge
over het geheel nimmer voldoende tot zijn

Het is daarom gewenscht, dat de Rcgc 
viseerend college, een -Onderwijsraad", s 
kundige personen uit de kringen van hooger.

1 zich dan uitfluitend zal b>
an de maatregelen van algen
i op peil te brengen en bij 
G.).

Al dadelijk vestig ik de aandacht op hel woord „uitsluitend". Het 

daarop uitgebracht Voor). Verslag is, nu bezien, een merkwaardig 

stuk. Hoewel „de groote meerderheid der leden de indiening van het 

wetsontwerp met ingenomenheid had gezien”, bleek toch heel spoedig, 

dat men de meest uiteenloopende voorstellingen van deze nieuwigheid 

had, terwijl nog al ongerustheid aan den dag trad ten aanzien van 

de verhouding van het nieuwe lichaam tot het departement.

Men verwachtte wel van den Raad, dat hij „de eenheid in de 

organisatie van het onderwijs in onderling verband van de verschil

lende geledingen zal bevorderen" doch onmiddellijk was daarbij de 

politiek aan het woord, door er aan toe te voegen „met inachtneming 

van de belangen van het openbaar en het bijzonder onderwijs." Som

migen zagen het belang dier eenheid inzonderheid ten opzichte der 

exameneischcn.

Eenerzijds werd gevreesd, dat het Departement „alle zaken, 

mede het geen weg wist, bij den Raad overbracht’', 

de vrees geopperd, dat het Departement 

buiten alles te houden.

„Bij herhaling is in 
om een algemeen c-”- 
het leven Ie roepen, 
van dit denkbeeld 
stelling van zoodanig cc 
van hei onderwijs in 
schijnt alleen mogelijk, 
en Wetenschappen begint 
bij personen, die geacht kt 
opvoedkundige vraagstuk 
van velerlei inzichten de 
op te sporen, te schiften
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voornemen 
cr al met

er echter

samen te stel
le doen uitkomen, 

: vele en gewichtige

hand kan

er leden, die den Raad wilden belasten met het advi- 
geschillen, zooals b.v. tusschen schoolbestuur en onder
ben hoofden van scholen en onderwijzers. Ook meende 
moeten bevatten vertegenwoordigers van onderwijzers

geen moeilijke taak zijn antwoord
. duidelijker de hoofdstrekking 1 

vrij uitvoerige opsomming van de 
algemecnc onderwijs-beteekenis gaf.

instemming 
de ontwil

>ede kunnen komen. Echter staat 
»e taak aan dien Onderwijsraad zal 
en in de M. v. A. heeft de Minister 
omschrijven; gisteren hebben wij 
gehad, en zooeven heeft de Minister 

>olverslag ook weer op den Onder- 
igen doen bij mij de vrees 
; zal won

Zelfs waren > 
sceren omtrent ; 
wijzers en tusscl 
men dat hij zou i
en van scholengroepc

De Minister had ( 
Icn door nu nog wal 
waarvoor hij een 
vraagstukken van

Hij vatte alles tezamen in dezen duidelijken zin: .Het gaat 
om, zooals boven werd aangetoond, der Regeering een lichaam te

ten van algemeenen 
ogte kan houden

politieke of belangen- 
bezwaarlijk bedoeld

zooals boven werd
verschaffen, dat haar omtrent de groote vraagstukke 
aard, die telkens in de maatschappij oprijzen, op de hoof 
en haar tijdig een juiste oplossing aan de h

Het is duidelijk, dat met deze opvatting, 
vertegenwoordiging in dit adviseerend lich< 
kon zijn.

In openbare zitting, toen de Minister nog slechts zijn 
te kennen had gegeven met een ontwerp te komen, was 
instemming over gesproken door de heeren v. Wijnbergen, de Savornin 
Lohman en Gerhard (zie Handelingen 20 Dec. 1918 bl. 886 en 889 
en idem 19 Dec. 1918 bl. 852). Zij gaven toen alle drie duidelijk te 
kennen, dat zij daarbij aan een lichaam dachten, dat een zeer algc- 
meene, wetenschappelijke taak had.

Den 14 Januari 1919 kwam het ontwerp in behandeling en hoewel 
algemeene instemming het parool was, kwam toch duidelijk uit, dat 
er noch klaarheid noch eenstemmigheid betreffende de taak was.

Een paar aanhalingen mogen hier een plaats vinden:
„De heer Van der Molen: M. de V.! De instelling van een Onder

wijsraad heeft vrijwel algemeen instemming gevonden en de vorming 
van een dergclijk instituut zal aan de ontwikkeling van ons onderwijs 
in de verschillende takken ten goed 
van dag tot dag minder vast, welke 
worden toebedeeld. In de M.v.T. 
eenige malen getracht, die taak te 
daarvan nog een zekere aanvulling gehad, en zooeven 
zich bij de bespreking van het schoolverslag ook weer
wijsraad beroepen. Al die mededeelingen doen bij mij de vrees opkomen, 
dat de Onderwijsraad een instelling zal worden, waarop het Depar
tement alle zaken, waarvoor men aan het Departement zelf niet de 
geschikte menschen heeft, zal afschuiven." (bl. 934).

De heer de Savornin Lohman zeide o.a.:
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I

dat deze, 
recht is ,

jeregeld onder
wet belast,

opgedragen.
jemd rapport:

„Het is hier de eerste maal, dat van dezen raad wordt gesproken.
In het nieuwe systeem is het namelijk noodig. dal een advisccrend college 

voor de zaken van het lager onderwijs worde ingcsleld.
Zoodanig hoogstaand, geheel onafhankelijk college, de Onderwijsraad, 

samengesteld uit mannen met liefde voor en kennis van hel onderwijs, zal 
den Minister hebben voor te lichten, omtrent de maatregelen, noodig ter 
verbetering van het lager onderwijs in het algemeen. Inzonderheid zou echter 
dit College ook zijn aan te wij:ten om ten aanzien van allerlei geschilpunten, 
welke bij de loepauing van bet vleljel der voorziening in de koeten kunnen rijzen, 
de Ilegeering of de Colleges van Gedeputeerde Staten, in wier handen de 
beslissing wordt gelegd, van advies te dienen. Hiermede wordt dan eenerzydv 
de vaarborg verkregen, dal de voorgaarden behoorlijk zullen vierden nagevlreejd,

.Ik acht het wel zeer wenschelijk zich goed voor te stellen het 
verschil in werkkring tusschen het Departement en den Raad van 
Onderwijs. Ik zou die met twee woorden aldus willen onderscheiden: 
het Departement is voor het jus constitutum, voor de uitvoering van 
de wet, en de Onderwijsraad voor het jus constituendum, voor de 
toekomst, voor de ontwikkeling. En nu geloof ik, dat dit vereischt 
verschillende soort van menschen."

Het is jammer, dat deze klare tegenstelling niet in het oog is ge
houden. Vanzelf rijst dan de vraag, waaraan het is toe te schrijven, 

, naar ’t schijnt, algemeen gedeelde opvatting, niet tot haar 
gekomen en dan kom ik tot een punt, dat nog niet is aan

geroerd. Minister de Visser is er zelf de oorzaak van, doordat hij 
zelf aan de nieuwe instelling een hybridisch karakter heeft gegeven 
en daar zeer nadrukkelijk op wijst.

In zijn M. v. A. zegt hij: „Art. 4 nu is opzettelijk streng gescheiden 
in twee leden om te doen uitkomen, dat de taak van den raad eene 
tweeledige zal zijn, t.w. vooreerst eene adviseerende en daarnaast 
~ zoo althans de wetgever dit noodig zal achten — eene taak, die 
verder gaat dan het uitbrengen van adviezen aan de Regeering.” En 
ter nadere verklaring deelt hij in genoemde Memorie mede: „Door 
het opnemen van het voorschrift in het tweede lid van art. 4 heeft 
de ondergeteekende bedoeld zich geheel te bewegen in de lijn, door 
de Bevredigingscommissie aangegeven.”

Hoe was nu die lijn der Bevredigings-commissie? In het wetsont- 
erp, dat deel uitmaakt van het rapport dier commissie, uitgebracht 
I Maart 1916 luiden de eerste twee leden van art. 1 :
„1. Er is een Onderwijsraad,....”
2. De Raad geeft ter zake van het bij deze wet gereo 

wijs advies aan onzen Minister, met de uitvoering van deze 
en verricht de verdere werkzaamheden, hem bij de wet <

Ter toelichting wordt o.a. aangevoerd op bl. 30 van genot
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trsonen aan het Departe- 
>orde in zijn, eigenlijk in

igebracht om 
cursiveerde „uit- 
ng te gewaagd,

nmissie

inaar kan anderzijds ook iedere gedachte aan 
behandeling van zaken verdwijnen."

De cursiveeringen in deze aanhaling zijn door mij aang 
des te beter de aandacht te doen vallen op het gecu 
sluitend" in de eerste aanhaling. Is de veronderstelling 
dat de Minister pas bij de nadere uitwerking in een wetsontwe 
noodzakelijkheid gevoelde om de opvatting der Bevredigingscomt 
ook tot haar recht te doen komen ?

Hoe de wetgever de taak van den Raad heeft opgevat, kan ieder 
uit de Lager Onderwijswet weten. Hij is verplicht advies te geven 
in allerlei zeer uiteenloopcndc onderwerpen, aangegeven in de artikelen 
II, 13. 19, 20, 21, 25, 26. 27. 37, 38, 43, 56, 73, 76, 77, 85, 90, 96. 
97, 99, 138, 144, 156, 157, 162, 164, 205, 205bis, waarvan verschei
dene voor een deugdelijk advies, plaatselijk onderzoek zouden vorderen.

Men ziet, dat het denkbeeld van den Onderwijsraad zoo nauw 
mogelijk samenhangt met dat der „Bevrediging" en het daarmede 
beoogde doel eigenlijk was een onpartijdige toepassing van de zoo 
moeizaam verkregen finantieele gelijkstelling en een zoo min mogelijk 
ambtelijke oplossing der tallooze groote en kleine moeilijkheden daar
aan verbonden. Dit geboorte-motief heeft de geheele ontwikkeling 
bepaald. Op zichzelf beschouwd kan men gereedelijk toegeven, dat 
zoodanig lichaam van groot nut is geweest en het ongetwijfeld een 
berg werk heeft verzet, want de hem voorgelegde kwestiën zijn over
stelpend in aantal.

Maar van het hoog ideëele doel, dat men zich daarbij voor oogen 
gesteld heeft, is feitelijk niets terecht gekomen. Hoe zou dat ook 
mogelijk geweest zijn naast de tallooze gevorderde adviezen. Men 
denke eens aan de ettelijke geschillen inzake vergoeding van vervoer
kosten voor schoolkinderen naar scholen verder dan 4 K.M. van de 
woning gelegen, waarvan elk geschil feitelijk een plaatselijk onder
zoek vordert; aan de vele geschillen tusschen gemeenten en bijzondere 
scholen inzake vergoeding van exploitatiekosten; aan schattingsge- 
schillen van gebouwen en terreinen in eigendom van schoolbesturen; 
aan kwestiën van schorsing en ontslag enz. enz. Het kan een goede 
gedachte heeten, dat in al deze vaak doornige gevallen, de raad wordt 
ingewonnen van niet-ambtelijke personen, doch ze betreffen, om met 
wijlen de Savornin Lohman te spreken, uitsluitend het jus constitutum. 
Hij wilde daarvoor wel graag deskundige pei 
ment verbinden, maar de Onderwijsraad behoc 
ieders oogen, een andere taak te vervullen.

Alsof men nog eens duidelijk heeft willen demonstreeren, dat de 
bestaande raad te zien is als het lichaam ter verzekering van een
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deze be- 
naar het

De film en haar gevaren 
door Mr. C. J. GRAADT VAN ROGGEN.

voorgesteld 
zoo vurig wordt 

zijn, is in officieele regi-

groot? Omdat de film 
i droeg van een nieuwe 

nu eenmaal niets zoo nood- 
gaat zien en haar 

»en wapen toch wordt
gevaar
Ge<

vete landen ons voor 
ryo nog niet aanwezig.
Inderwijsraad, als hij zijn eigen beteekenis goed 

zou een krachtigen stoot kunnen geven tot de schepping van 
werkelijken Raad van Onderwijs.

film zélf hebben 
die dreigende

Wel het 
kelde van een 
samenleving, was het 
vaarlijk zou worden 
aanvallen daarvan zou

Waarom was dit 
van den prilten begit 
artistieke vormge’ 
lottig dan dat de 
tot

gevaren
onttooj

gevaar worden in den titel van 
>r het eerst tezamen genoemd en

het laatst. De film immers heeft haar ge- 
tech- 

leen. Doch 
film; de 
zij heeft

rechtvaardige toepassing der Bevrediging”, wil de Regeering hem 
bij de voorgestelde wijziging der Nij verheidsonderwijswet ook belasten 
met het advies over de rechtmatigheid van aanvragen vooreen Nijver
heidsschool in welken hoek van ’t land ook. Men stelle zich dus voor, 
wat dit in de praktijk zeggen wil I Doch hierover gaat het in dit 
artikel niet.

De conclusie, waartoe ik komen wilde, is deze, dat de Onderwijs
raad een gansch ander lichaam is dan zijn naam zou doen vermoeden. 
Zijn taak ligt uitsluitend in het bovenaangehaalde lid 2 van artikel 4 
en zijn naam behoorde-te zijn: Raad van Advies ter uitvoering van 
de Onderwijswetten.

Van het lichaam, dat Minister de Visser zich heeft 
en dat hij zoo bitter noodig oordeelde, dat door veten 
gewenscbt en waarin vete landen 
onen zelfs het embr;

Maar.... de Or 
inzag, zou een

I \e begrippen film en ( 
“ schouwing niet voot 

zich laat aanzien niet voor 
vaarlijken kant en ze heeft dien met alle goede zaken, met elke te 
niek, met elke kunst, met elke .... volksontwikkeling, gemec " 
niet alleen in actieven zin speelt het gevaar een rol bij de 

van baar ontstaan af gevaren gedreigd en 
gevaren niet weten te ontloopen.

grootste gevaar dat haar bedreigde, toen zij zich ontwik- 
i onschuldig speelgoed tot een belangrijken factor in de 
was het gevaar, dat ze voor die samenleving... .£r- 

als zoodanig door de samenleving erkend, de 
hebben te verduren.

gevaar voor de film zoo ; 
inne af aan den kiem in zich 

sving en voor een kunst is 
ig dan dat de samenleving in haar een 
voorwerp harer aanvallen gaat maken.
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door de historie 
drukpers, vrij-

met minder begrip gehanteerd dan de strijdmiddelen, waarmee een in 
het nauw gedreven of zich alleen maar bedreigd gevoelende menschen- 
maatschappij losgaat op de artistieke uitingen van haar leden.

Met welk een ontstellend gebrek aan begrip, aan onderscheidings
vermogen in de eerste plaats, de Nederlandsche georganiseerde samen
leving de film is tegemoetgetreden, bleek wel het duidelijkst uit de 
behandeling van de Bioscoopwet in de Staten-Generaal. Het signaal 
te wapen was geblazen en de lucht was vervuld van het „gevaar", 
men bemerkte dat de vijand het geheele kamp omsingeld had, ja zelfs 
vermoedde men verraad in de eigen gelederen, terwijl niemand, zoo- 
als gewoonlijk wanneer kudden uit hun rust worden opgeschrikt, 
wist hoe de vijand eruit zag en wat zijn bedoelingen waren.

Men had, toen de cinematografie opkwam, verzuimd zich rekenschap 
te geven van het verschijnsel, waarvan men getuige was; men had 
niets gedaan om den vloed te keeren, noch om de oorzaken ervan te 
bestudeeren, noch haar geweld in banen te leiden.

De gevolgen bleven niet uit. Onder den invloed van een soort mo- 
ree] en paniek, aanvaardde het vrijheidslievendst volk ter wereld een 
censuur, waardoor een tachtigtal achtenswaardige burgers de bevoegd
heid kreeg te beslissen niet alleen wat de ouders aan hun kinderen 
wilden laten zien, maar zelfs wat volwassen Nederlanders, in het be
zit van geestvermogens en burgerrechten, mochten aanschouwen. En 
niemand verwonderde er zich over toen aan die niet eens door het 
parlement' benoemde commissie later ook de bevoegdheid werd ge
geven het door de geluidsfilm gesproken woord te keuren en even
tueel te verminken of te verbieden.

Het schijnt, dat men voor begrippen, wanneer ze 
gepatenteerd zijn: vrijheid van het woord, vrijheid van 
heid van godsdienst, recht van vereeniging en vergadering enzoovoorts, 
goed en bloed over heeft, doch dat men er geen hand voor omdraait 
om die vrijheden en rechten te verdedigen wanneer ze zich vermommen 
als radio of film. Of is het woord soms gevaarlijker, wanneer het 
uit den mond van een achter het filmdoek of in de huiskamer ge
plaatsten luidspreker komt dan wanneer het van de lippen van den 
levenden volksredenaar vloeit? Of is er een geldige reden, waarom 
men van een tooneelstuk opgevoerd in den schouwburg minder gevaar 
heeft te duchten dan van hetzelfde stuk, door' zwijgende acteurs in 
het filmatelier gespeeld en gefotografeerd vertoond?

Waarborgen tegen pornografie en opruiïng vond men waarlijk ge
noeg in de wet, zoowel repressieve in het Wetboek van Strafrecht 
als preventieve in de Gemeentewet. Wellicht vond men een argu
ment in de lage entreeprijzen, door de bioscoopdirecties geheven, maar
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de

pas weer worden teruggewonnen. Ot 
contrdle, toezii

Dat de film een verschijnsel is, waarmee rekening moet worden 
gehouden voor het begrijpen van de wereld, zooals die er thans uitziet, 
zal wel niemand betwijfelen, ook al heeft men niet het juiste begrip

van de feitelijke onjuistheid daarvan, werpt deze be- 
eigenaardig licht op het karakter van de voor tooneel- 

gevaarvan den schouw- 
>ubliek, dat een hooger 

gesitueerden. En dit 
van het woord, dat

nu de evolutie 
het filmgeval heeft 
een vorige periode 

istig te lijden van de 
een aansporing 

van den stand van het vraag- 
en alle onderscheidingen in 

met begrip te oordeelen en, zoo 
ten, te strijden.

aan hen die het begingen, 
beseft, dat men in een 

oud en reeds lang bekend 
lang eer een collectiviteit 

begrijpt, dat de geschiedenis bezig is 
rgekomen, dat overtuigde 
aan maatregelen, die ge- 
werkelijkheid vermomde 
men vaak achteloos kost- 
groote moeite en uiterst 
)nder schijnbaar

wanneer
■ ijnsel, die het —• wij zeiden het reeds 

met alle verschijnselen, zich het eerst toonen
en houden, gelijk bij de film het 
icht maakt i 
i de wezenst

grenzen van

afgezien nog 
wering niet een 
vertooningen bestaande „vrijheid”? Het moreele 
burg was blijkbaar minder groot voor het put 
entreeprijs kon betalen dan voor minder goed 
argument gold toch zeker niet voor de vrijheid 
immers kosteloos gepredikt wordt?

Maar laat ons dit alles niet verwijten 
Het duurt altijd eenigen tijd alvorens men 
zich als nieuw aandienend verschijnsel een 
begrip voor zich krijgt. Het duurt zeer 
zich daarvan bewust wordt en 
zich te herhalen. Hoe dikwijls is het niet voorj 
vrijhandelaren hun medewerking verleenden 
heel nieuw van gedachte schenen, maar in 
protectie waren? Zoo leert de historie, dat 
bare bevoegdheden uit handen geeft, die met 
langzaam pas weer worden terugg..._____  C
dige vormen van contrdle, toezicht, keuring, haalt

Des te gemakkelijker loopt men erin, 
nieuwe verschi

onschul- 
de censuur binnen.

de gevaren van het 
— gemeen heeft 

de goede mogelijk- 
geval was. En 

men fouten bij de behandeling van een 
«eigenschappen van de zaak niet kent? 

i zijn maatregelen door gebrek aan onder- 
geheel verschillende dingen onder één hoed

heden zich verborgei 
ten slotte — höe lic 
zaak, wanneer men 
Wanneer men de 
scheiding te ruim stelt 
wil vangen?

Zoo zou het onrechtvaardig zijn op het oogenblik, 
ons in de praktijk allerlei onvoorziene kanten van 
getoond, verwijten te richten tegen menschen, die in 
fouten begingen, ook al hebben wij nog zoo erns 
gevolgen van hun misslagen. Veeleer moeten wij daarin 
vinden ons goed rekenschap te geven 
stuk op het oogenblik, waarop wij leven 
het oog houden, die noodig zijn om 
dat noodzakelijk mocht blijkt
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p de eenig< 
trant en c

van dc afmetingen, 
dat het vervaardig 
plaats onder dc in« 
tcekenis een 
vergelijking, 
Nachtwacht 
schouwd heeft; dat het meest

behoeven, dat het beeld, hetwelk de film 
in de eerste tientallen jaren van het 

verre van juist is. Deze industrie immers 
evenals iedere groote nijverheid een speculatie op den immer on- 

van het publii 
r>eculatie, ai 
uniek een b< 

de toeschouwers

>>, die het heeft aangenomen. Wanneer men bedenkt, 
tligen van films in Amerika nu ongeveer de tweede 
industrieën inneemt, dat iedere film van eenige be- 

internationaal publiek bereikt, dat, men vergeve mij de 
grooter is dan het aantal menschen, dat Reinbrandt’s 
sedert de dagen, dat het schilderij gemaakt werd, aan

gespeelde stuk van Ibsen minder toe
schouwers bezig hield in zijn heelc bestaan dan een normale film in 
weinig maanden; dat voor millioenen de bioscoop de eenige geestelijke 
ont- en inspanning is, die zij hebben naast de krant en dikwijls niet 
eens naast de krant, omdat er onder die vele millioenen eenige milli
oenen analfabeten zijn, — wanneer men dit bedenkt, dan behoeft men 
geen zwak te hebben voor groote getallen en niet geneigd te zijn 
kwantiteiten met kwaliteiten te verwarren, om te begrijpen, dat er 
een zekere relatie moet bestaan tusschen film en volksontwikkeling, 
van welken ingcwikkelden aard dat verband dan ook moge zijn. Het 
zijn die millioenen, die, door het feit, dat zij de ciiëntèlc vormen van 
de filmindustrie, het gehalte van de gemiddelde film bepalen, althans 
er het voornaamste richtsnoer voor geven, en daardoor mag niemand, 
die zich een beeld wil vormen van de ontwikkeling van de groote 
massa in een bepaald land, de studie van de films, die in dat land 
succes hebben, verwaarloozen.

Het zal geen nader betoog 
geeft van het beschavingspeil 
bestaan der filmindustrie, 
was evenals iedere groote nijverheid een speculatie 
zekeren factor: de wenschen van het publiek in de toekomst, maar 
het was in meerdere mate een speculatie, aangezien de fabelachtig snelle 
ontwikkeling van de nieuwe techniek een behoorlijke informatie omtrent 
de wenschen van de toeschouwers onmogelijk maakte. Bovendien was 
het een speculatie, die vee) meer dan de normale kans op een gunstigen 
uitslag had, omdat de nieuwheid van het product elke critiek en elke 
vergelijking buitensloot.

Langzamerhand zien we 
gronden en 
het peil va.i de films stijgen, e 
langzamerhand eischen is gaan 
de filmindustrie rekening deer 
beginne was alles goed genoeg 
door het publiek merkbaar gev< 

Op zichzelf alweer een red< 
begint te beseffen, welk een

dan ook, voorloopig op zuiver commerciëele 
zonder noemenswaardigen invloed van ideëele motieven, 

, eenvoudig door het feit, dat het publiek 
>n stellen en de toenemende concurrentie 
:ed houden met die verlangens. In den 

geweest, thans doet zich een selectie 
zoelen.
len, waarom men eerst in onze dagen 

roeping de film heeft te vervullen, terwijl
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diepen indruk hebben gemaakt op millioenen, 
deden gelden (lm Westen nichts Neuesl), 
en eerste ontwikkeling van een van de be- 
van onzen tijd kan volgen, dan aan een 

waarop men Brabantsche kleederdrachten 
n binnen de stad Amsterdam te zien

niet veel meermen er — en niet ten onrechte — in vroeger dagen 
dan verachting en angst voor over had.

Het publiek gaat eischen. Met opzet zeg ik niet: moet gaan eischen. 
Ik constateer het feit, hetwelk de industrie tol verbetering van het 
filmpeil zal dwingen en reeds gedwongen heeft. Het heeft tegenover 
de geweldige macht der publieke opinie over de geheele wereld geen 
zin van cenige .opvoedende" activiteit, uitgaande van wie of wien 
ook te spreken. Niemand is in staat het publiek vervelende cultuur- 
films op te dringen, die het niet zien wil. Niemand is in staat het 
artistieke peil van de film te verhoogen, wanneer het publiek niet 
zelf door ervaring heeft leeren onderscheiden en daardoor: eischen.

De opvoedende film, die niet uit zichzelf het publiek trekt, moge 
een zeer nuttig hulpmiddel bij het onderwijs zijn, ten opzichte van 
gewicht van het geheele filmvraagstuk wordt haar belang nooit grooter 
dan een speldeknop tegenover een wereldbol. De paedagogen, die 
er warm voor loopen, doen uiterst nuttig werk, maar: slechts wanneer 
zij de massa weten te pakken — en dit nadert tot den artistieken 
kant van het vraagstuk —, wordt hun invloed uit de sfeer van het 
onderwijs geheven in die van de cultuur.

De studie van de vermaaksfilm die tot kunstfilm bezig is te groeien, 
is van veel grooter belang voor onzen tijd, dan die van de film als 
hulpmiddel bij het onderwijs of als historisch document. Dat men 
dit niet algemeen heeft begrepen, getuigt o.a. de geschiedenis van 
het Centraal Filmarchief, een met steun van het Rijk opgerichtc 
verzameling van oud filmmateriaal, waardoor o.a. journaals van ge
wichtige historische gebeurtenissen en culturcele- en folkloristische 
documentaires aan de vergetelheid ontrukt worden. Alles belangrijk 
geschiedkundig materiaal, maar één ding wordt daarbij vergeten: dat 
nl. de historicus, die later een beeld wil krijgen van de geestelijke 
toestand van de menschheid in onze dagen, veel meer zou hebben 
aan een archief van de speelfilms, die de aandacht hebben geboeid 
ons geheele volk, die een 
die hun invloed daarop 
waaruit men de geboorte 
langrijkstc verschijnselen 
verzameling historieprenten, 
of de intocht van de Koningin 
krijgt.

Gelukkig begint men langzamerhand tot dit inzicht te komen en zal 
het verzamelen van oude en zeldzaam wordende speelfilms binnen
kort ter harte worden genomen. Maar dan is nog maar weinig aan 
onderscheidingsvermogen ten opzichte van de speelfilms gewonnen.
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de

van de zinnen, 
een schoone 

: en zinnelijke 
het begrip te scheiden, zijn ze 

(geweven. Anders is dat bij het 
, dat men nog niet beheerscht, is 

niet meer dan verrukking 
; bekoring. De vreugde om 
om uit te beelden, wordt

■ eiging vertoont tot overdrij’
vaarc

Belangrijke!' toch dan de houding, die men aanneemt tegenover het 
verleden van filmkunst is de vraag, hoe men staat tegenover de film 
van vandaag en hare gevaren. Eerst wanneer men daar behoorlijk 
heeft leeren onderscheiden, zal hel nageslacht van ons kunnen getuigen, 
dat wij iets begrepen hebben, van wat er op dit gebied om ons heen 
gebeurt.

Na deze wijdloopige, maar naar het mij voorkwam tengevolge van 
de bestaande verwarring omtrent de werkelijkheidswaarde van de 
verschillende soorten films niet geheel overbodige inleiding, komen wij 
tot ons hoofdthema: de gevaren, die in de film schuilen en die haar 
bedreigen.

In de kunst manifesteert zich de geest langs den weg 
Wanneer een kunstvorm volgroeid is, is er een evenwicht, < 
harmonie gekomen tusschen doel en middel, tusschen geest 
bekoring. Ofschoon nog altijd naar 
practisch onscheidbaar dan dooreen; 
ontstaan van een kunst. Het middel, 
onbruikbaar voor het «loei. Het is nog i 
de uitbeelding zelf, een zuiver zinnelijke 
nieuwe ontdekking, dat men in staat is om uit te beelden, wordt oor
zaak voor een primitief realisme, dat neiging vertoont tot overdrijven 
van proportie en etalceren van zooveel mogelijk technische vaardig
heid. De ongekende uitbeelding van werkelijkheden, die men nooit 
anders dan in de werkelijkheid zelf, gezien heeft, wekt bij den toe
schouwer een eigenaardige zinnelijke sensatie, die latere geslachten, 
aan de nieuwe vormgeving gewend, zich niet meer kunnen voorstellen. 
Wat weten wij van hetgeen de mensch ondervond, toen hij voor het 
eerst een beeldhouwwerk, een menschenfiguur in steen aanschouwde? 
Slechts de beeldhouwer, die zich het gevoel herinnert, dat hem door
voer, toen hij voor het eerst een mensch boetseerde, heeft er een 
vage voorstelling van. Iets ervan is ons allen bijgeblcven van toen 
wij voor het eerst in den schouwburg een tooneelstuk zagen, maar 
voor de rest bevinden wij ons op vreemd terrein.

Wij allen echter hebben de geboorte van een nieuwe kunst bijge
woond en op reusachtige schaal heeft zich die ervaring van onzen 
primitieven voorvader herhaald. Voor het eerst was het mogelijk 
door de cinematografie de zichtbaarheid van een beweging af te nemen, 
te conservecren en te herhalen. Snelheden, die men alleen uit werke
lijkheid kende, konden worden vertoond, bewust in het leven geroepen 
worden, vergroot en verkleind naar believen. Het menschelijk gezicht.
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er van

elke beweging van een lachenden mond, het beven van een hand zag 
men honderd maal vergroot in iedere film in een donkere zaal op 
het doek. De indruk, die het maakte, was geweldig, maar het was 
een indruk van zuiver zinnelijken aard. Daarvan nu wist de filmin
dustrie te profiteeren. In eeuwen was het ontstaan van een nieuwe 
kunst niet voorgevallen. Toen het gebeurde, werd het gegrepen door 
alle duistere krachten van onze dagen.

Enorm was het welbehagen, dat de heele wereld, arm en rijk, hoog 
ontwikkeld en barbaarsch, schepte in het nieuwe uitingsmiddel. Enorm 
de bedragen, die men er voor uitgaf. Steeds geweldiger werden 
de monteeringen, omdat men voldoen wilde aan den onbevredigden 
wenschdroom van de millioenen, die op de vlucht waren geraakt voor de 
grauwe werkelijkheid en de armoede van het leven, die rijkdom wilden 
zien en schoonheid en geluk. Het is of men de eigenschappen van de 
film zou hebben kunnen voorspellen: rijkdom verhalen van mil- 
lioenairs, schoonheid — het „star”systcem van Hollywood, geluk — 

• het onvermijdelijk happy end. We hebben er van uit de hoogte van 
onze eeuwenoude Europecsche beschaving op neergezien en er over 
gespot, maar we hebben met onze eeuwenoude philosophie en onze 
kunsthistorische wijsheid maar bitter weinig gedaan om het verschijnsel 
te begrijpen. Wanneer we dat hadden gedaan, dan hadden we ge
weten, welk een voorspelling dit alles inhield. Geen ander middel 
immers had ooit zoo de menschheid gegrepen, toen het nog niet meer 
dan armzalig middel was. Welk een weelde, wanneer de geest zijn 

, rechten over het middel zou hernemen om het te gebruiken voor zijn 
doel. Het is toch duidelijk, dat de mensch verwend raakt aan het 
geweld van deze uitbeelding, dat het stadium, waarin de film zinnen
prikkeling en vermaak is, met reuzenschreden voorbijgaat, dat de 
menschheid met haar eischen den wedstrijd met de techniek winnen 
Zeker! men kan de ontknooping tegenhouden. Juist op het moment,, 
dat men genoeg begon te krijgen van de zwijgende uitbeelding, van 
het primitieve realisme van de stomme film, heeft men de gretige 
menschheid de geluidsfilm, nieuw voedsel voor haar honger naar uit
beelding van de werkelijkheid, voorgeworpen. Te vergeefs. De mensch 
vraagt meer, hij vraagt bij het overvloedig maal van technische nieuwig
heden, de lessching van zijn dorst naar geest.

En duizendmaal belangrijker dan de ontwikkeling, die onze paeda- 
gogen de menschheid willen geven in hun cultureele films, die de massa 
immers niet wil zien, is de ontwikkeling, waarnaar die massa uit 
krachte van haar innerlijke behoefte vraagt. Wil men deze ontwikke
ling bevorderen, dan mag men niet bij de film voor schoolgebruik 
blijven staan, maar zijn aandacht wenden naar de levende film in het
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nukt, onze 
het vaste

jevaar
waar een | 
en abnormale experiment van 

naar het goede gevaar

, vooral bij een 
nvorpen wordt 

door het slechte geva 
van den geest, die explodet

Eisenstein 
Naakt
en de 
Alleen 
heid van 
wetend welke 
ophelpen 1 

Helaas 
de vrienden 
met de p< 
gespeend van kennis van 
noodig is als brood, het zij 
in ons land als wachters 
zijn gesteld.

Maar niet alleen bij de censuur, maar overal ontmoet men- dat 
gebrek aan kennis omtrent het wezen van de film, ontmoet men ver
achting en vijandschap in plaats van bewondering en liefde. Zij, die 
immer den mond vol hebben van het gevaar van de film, zijn voor 
de goede film het grootste gevaar.

Zij, die het wel meenen

bioscooptheater. Dan moet men beginnen met voor zichzelf te ver
overen het juistere begrip van wat die film eigenlijk is.

Spoedig zal men dan het ontoereikende zien van een censuur, die 
het gevaar van de film wil keeren door verbod en coupure. Elke 
kunst is een gevaar, omdat ze het gevestigde gebouw van onze waar- 
deeringen schokt, onze gezapige gemoedsrust stoort, gelijk de bliksem 
de rust van het vaste huis vergruizelt. Maar men behoort te onder
scheiden tusschen het gevaar van den vorm, van het zintuigelijk ex
pressiemiddel, en dat van den geest, het gevaar, dat ons verlost van 
ons kleine kringetje van begrippen, dat prikkelt tot reactie en opvoert 
tot dieper en intenser leven.

Moeilijk, uiterst moeilijk is die onderscheiding, 
in wording, waar een gansche mcnschheid onderv 
het enorme en abnormale experiment 
heen te moeten 
in schoonheid.

Geen goed censor, die alleen het eene gevaar wil bestrijden zonder 
het andere te zien en — als het komt — te willen aanvaarden als 
een weldaad van den hemel. Wee hem, die met denzelfden banvloek 
het zinneprikkelend werk van veile pornografen en de kunst van 

en Poedovkin zoekt te treffen. Die zonder begrip het 
van den meester en het vieze prentje, het obsceene verhaal 
roman van den kunstenaar met denzelfden maatstaf meet, 
overtuigde vrienden van de filmkunst, bewust van de tijdelijk- 

het overgangsstadium, waarin we ons bevinden en dus 
roeping voor de film is weggelegd, mogen de hand 

tegen dit werk.
> het zijn de vijanden van de vrijheid, van de kunst, het zijn 

van de cultureele film, die, zorgvuldig in overeenstemming 
>olitieke partijverhoudingen gekozen, voor het grootste deel 

van kennis van de film als kunst en van het geloof, dat 
sijn, kortom, de vijanden van de film, die 
van het zedelijk heil van ons, volwassenen.

met de artistieke ontwikkeling van het



alle onderwijs

!

■

I

tegenspreken?
informeer

goed doen het i 
filmwerken voorl 

aan de verheffing '

en cou-
en mede
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volk, zullen goed doen het negatieve bestrijden, verbieden 
peeren van filmwerken voorloopig aan anderen over te laten 
te werken aan de verheffing van de film door het krachtig bevorderen 
van een Nederlandsche speelfilmindustrie, de stichting van een film
school voor cineasten, het verkrijgen van belastingverlaging voor arti
stiek waardevolle films, het geven van goedkoope volksvoorstellingen 
van de beste werken van de wereldproductie en voor alles het oefenen 
van een meedoogenlooze, dat is dus opbouwende critiek.

Een groot ding gebeurt voor onze oogen. Men is erbij, erin, ervóór, 
of men is ertegen en ernaast geweest.

Veel, ontzettend veel is in de laatste jaren geschreven over opvoe
ding en onderwijs. Nieuwe opvoeders, als Kerschensteiner, Montessori, 
Decroly, Beatrice Ensor. Heien Pankhurst, e.a. hebben nieuwe sy
stemen toegepast en in alle landen van de Westersche beschaving 
navolgers gevonden. We kennen uit onze onmiddellijke omgeving Mon
tessorischolen, Dalton-systecm, de Werkplaats van Kees Boeke, of 
hebben er van gehoord.

Toch is van algeheelen omkeer in ons onderwijs voorloopig nog 
geen sprake. Wel is men het er vrij algemeen over eens, dat het 
huidig stelsel niet bevredigt. Vele ouders, vooral zij, die geen studie 
kunnen maken van deze materie, zijn huiverig om hun kind aan een 
nieuw systeem toe te vertrouwen en de meeste opvoeders durven 
blijkbaar het oude nog niet over boord te gooien, voor zij overtuigd 
zijn, dat het nieuwe beter is. Een afgebakend nieuw stelsel is ook 
niet te geven, zoodat men nog steeds zoekende is.

Als eindonderwijs van de lagere school wordt een groot kwantum 
parate kennis geëischt. De onderwijskrachten rekenen het als hun 
plicht, die kennis aan te brengen. Is het wonder, dat zij het oude 
pad, dat hen steeds tot het doel bracht, zij het dan ook slechts voor 
een gedeelte der leerlingen, niet durven verlaten ? Dat een groot deel 
van de leerlingen den eindpaal niet, of veel later bereikt, wordt als 
onvermijdelijk geaccepteerd.

Dat de school intellectueel overbelast is, wie zal dit
Indien er nog een zweem van twijfel mocht bestaan, informeer dan 
eens bij de ouders van de schoolgaande jeugd over huiswerk-misóre 
en rapportentragedie. Na een schooldag van 5 of 5'/3 uur wordt het

') Hoofd eener school te Utrecht, Da Costakade 20.
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iet beslist gebi-

: moet worden, dan moet men den 
lijkt me beter, dat het dan onder 

Maar als de school uit is, dan.... vol- 
een verademing zijn voor veel ouders en

haar zoon werd lastig 
heb ik de lafheid van 
verbetering kwam er 
„Handenarbeid" werd ingevoerd en 
toonde veel handigheid en liefde voor 
zelf de waardecring naar voren, 
sommige minder vlugge leerlingen 
bij groepsarbeid, b.v. bij het maken van een trap, gerc 
enz., was het aardig te zien, hoe ze luisterden naar de 
van het vroegere „zwarte schaap”. Er kwam sedert dien lijd 
band tusschen die jongens, dien ik grootendeels toeschrijf aan 
heilzamen invloed van den arbeid.

jeugdige kind van de lagere school nog een portie huiswerk opge
dragen. Afgezien van de huiselijke omstandigheden moest het niet ge
duld worden. De z.g. onbezorgde jeugd is voor vele kinderen een 
ware kwelling door de school. De levensblijheid wordt het kind ont
nomen en zijn gezondheid benadeeld. De ouders worden min of meer 
gedwongen buiten schooltijd de taak van den onderwijzer over te 
nemen. Is dat huiswerk beslist onmisbaar met dit overvoerde leer
plan? Dan wordt het meer dan tijd, het te versoberen. Onze kinderen 
hebben recht op «le vrije natuur. Zij moeten zich enkele uren per dag 
kunnen uitleven. Zij hebben recht op levensvreugde en mogen niet 
dag in dag uit gekweld worden. Als het beslist gebiedend is, dat die 
leerstof op dien dag nog ingepompt moet worden, dan moet 
schooltijd nog maar verlengen. Het li 
deskundige leiding geschiedt.
komen vrij!!! Wat zou dat een verademing zijn 
hel gezinsleven aangenamer maken!

Ook de moreele opvoeding 
samenleving viert het egoïsme h< 
heidsgcvoel en gemeenschapszin.

Wel is het voorbeeld van de jongerenbeweging in dezen 
blijdend teeken, maar ook de school, die toch de mi 
klein is, moet in dit opzicht actueel zijn. Zij moet 
richting van onderlinge waardeering, hulpvaardigheid en innerlijke 
tucht. Dat „dienen” het hoofdbeginsel van het leven behoort te zijn, 
moet den kinderen worden bijgebracht. Ter illustratie van onderlinge 
waardeering en hulpvaardigheid diene het volgende.

In den loop van 1929 werd tot onze school toegelaten een moei
lijke leerling, die al heel wat op zijn kerfstok had. Intellectueel blonk 
hij allesbehalve uit en voortdurend had hij twist met zijn klasse- 
genooten. Telkens wendde de moeder zich tot mij met klachten, dat 

gevallen door de geheele klas. Eenige malen 
deze daad in de klas aangetoond, maar veel 
niet. Toen echter in Januari 1930 het vak 

genoemde knaap in korten tijd 
arbeid te bezitten, kwam van- 

temeer, toen zijn hulpvaardigheid 
in de goede richting bracht; vooral 

;en van een trap, gereedschapsrek 
ze luisterden naar de aanwijzingen

baart zorg. In onze hedendaags) 
loogtij. Er is gebrek aan saamhoot
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Schallen.

>ort. Liefde 1

I deed zich deze week voor met een jongen, die in 
de school heeft verlaten. Van zijn patroon kreeg hij 

den avond te voren vragen de 
daar verder zijn werkstuk

Ieder kind wil van nature bezig zijn. Het kan niet stilzitten en 
zeker niet gedurende schooltijden van 2 of 3 uren. En toch wordt 
het door ons verlangd, dat ze gedwee het gesproken woord, dat hun 
vaak totaal niet interesseert, zullen aanhooren. Dat de meeste leer
lingen er weinig en sommige er niets van opsteken, is te begrijpen.

Zoodra evenwel handeling, arbeid, zelf doen, bezig zijn aan het 
onderwijs verbonden wordt, is de verveling weg, zijn de lastige knapen 
zelfs gemakkelijk te leiden. Dan voelen zij geen vermoeidheid, zelfs 
geen overmatige kou of hitte. Toen ik in Juni om de hooge temperatuur 
des middags de school moest sluiten, kwam een der leerlingen mij 
met tranen in de oogen smeeken, hem toe te staan zijn kruiwagen 
af te maken. Wij zouden vroeger gejuicht hebben van uitbundige 
blijdschap in het het heerlijke vooruitzicht straks te kunnen gaan 
zwemmen. En toch is ook de bedoelde leerling een Hollandsche jongen, 
die dol is op sport. Liefdevoorden arbeid, de arbeidsvreugde schijnen 
toch zwaarder

Een ander ge
September j.l.
drie dagen vacantie. Hij kwam me den avond te voren \ 
les in handenarbeid te mogen bij wonen en daar verder zijn 
in den tijd, dat de zaal niet bezet was, af te maken.

Zoo zachtkens aan is men het er vrij wel over eens, 
een integreerend deel van alle onderwijs moet zijn. Dat wil niet 
zeggen, dat de voorstanders door doosjes plakken, Nederlandsche 
taal, of zang willen onderwijzen. Ook niet, dat handenarbeid als 
zoodanig bij ieder leervak kan worden toegepast.

Arbeid in den meest uitgebreiden zin moet m.i. zooveel mogelijk 
aan ons onderwijs verbonden zijn. De zelfwerkzaamheid moet zoo

met zijn o 
het gelegt

onderwijs verbonden zijn. De zelfwerkzaamheid moet 
mogelijk opgevoerd worden. Het kind verveelt zich op school, 

zordt gedwongen tot een passieve rol, wat lijnrecht in strijd is 
organisme. Daarom laat het zooveel mogelijk zelf doen, geef 

genheid tot eigen initiatief, geef het arbeidsvreugde, waar- 
ieder van nature bunkert.

Dr. Kerschensteiner citeert in „ De-komende-school" de laatste 
strophe van het loflied, dat Ernst von Wildenbruch wijdde aan het 
monument „Le travail" van den Belgischen beeldhouwer Meunier:

Schaffende Arbeit ist Weltengebot, 
ist Erlösung durch Qual und Not. 
SchafFet und 'Wirket!
Schweigend dem Werke sich weihen und geben, 
heiszt im Gebet eine Seele erheben, 
Lautloses Suchen stummen Gebets, 
er, der alles versteht, er versteht’s, 
Sucht ihn im " “
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onderwijs algemeen vormend zijn. Dat 
we niet zooveel mogelijk met de practijk 

Het behoeft daarom nog niet datgene te

en leeren . 
velen het

onzen kinderen ont
moet worden ontplooid, het sociaal be

en denken 
. was voor

Wij leerden op de lagere school: „Werken > 
is leven", van De Genestet. „Werk en bid", 
eenige licht in donkere tijden.

Zullen wij het allerbeste, de arbeidsvreugde, 
houden? De scheppingsdrang mo.‘. _„'r 
wustzijn worden ontwikkeld.

Van onze veelgeprezen zelfwerkzaamheid op onze paedagogiek- 
lessen is in de practijk helaas bitter weinig terecht gekomen. Zoo 
vaak wordt beweerd, „maar dat doen wc al lang!" Laten we aan
nemen, dat er eenigen onder ons zijn, die werkelijk de zelfwerkzaam
heid toepassen, dan staat daar tegenover het overgrootc deel, dat 
er geen kans toe ziet. Gebrek aan tijd, te groote klassen, overbe
lasting leerplan en honderd andere redenen meer vormen het excuus.

Dc nieuwe paedagogen willen, dat de school meer levensschool dan 
leerschool zal zijn. Dat er dan meer vrijheid zal moeten bestaan 
l.o.v. leerplan en lesrooster spreekt vanzelf.

Het is velen onzer vaak opgevallen, dat analphabeten, als ze vol
wassen zijn, zich toch in het leven kunnen redden. Bij hun werkgever 
weten ze precies, wat ze ontvangen moeten aan het eind van hun 
werkweek. In den winkel berekenen ze op hun wijze, wat ze moeten 
betalen en hoeveel ze eventueel moeten terugontvangen. Waar leer
den ze rekenen? Het dagelijksch leven heeft hun dat bijgebracht.

Wat een gewaarwording voor ons, schoolmenschen, als we na enkele 
jaren b.v. bij hel avondonderwijs ervaren, wat er van de schoolkennis 
nog zit bij onze oud-leerlingen! Hebben we daarvoor ons zoo ingespannen?

De resultaten zullen beter zijn, als straks de rollen in dc school 
zijn omgekeerd, dus het kind actief en de onderwijzer passief is.

In de eerste plaats moet geestesarbeid zooveel mogelijk verbonden 
zijn met handeling, bezig zijn, doen.

Een zeer belangrijke, algemeene klacht van 
dat het onderwijs niet practisch genoeg is.

Zeer zeker moet ons lager 
wil echter niet zeggen, dat 
rekening zouden houden, 
geven, dat in het leven nooit voorkomt. Velen ergeren zich aan vraag
stukken in onze hedendaagschc rekenboekjes, waarin wordt gegeven 
of gevraagd: Iemand verliest of wint 25 °/0 van den twkoop. Wan
neer in het leven komt die onzin voor? Het dwingt tot nadenken, 
zeggen de voorstanders. Er zijn m.i. meer dan genoeg betere denk
oefeningen.

Hoe het kind actief kan bezig zijn bij het onderwijs in verschillende 
onderdeelen der leervakken, wil ik met enkele voorbeelden aantoonen.
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Bij het rekenonderwijs.

Bij het rekenen met aanwezige voorwerpen in dc aanvangsklasse 
zou ik bij voorkeur gebruik wenschen te maken van onze munten. 
Er is misschien zelfs wat voor te zeggen geen imitatie munten te ge
bruiken.

Voordeelen:
1. de cent is bij de kinderen bekend, zeker bij het volkskind. Bij ver

schillende gelegenheden krijgt het een cent, meestal vast op Zon
dag. Reeds op 2 of 3-jarigen leeftijd weet het al, dat het die munt 
in een snoepwinkel in de buurt kan ruilen voor iets lekkers.

2. de collectieve eenheid vijf, de stuiver, stelt het in staat spoedig te 
overzien de hoeveelheden 6 tot 10, dus ö en 1, 5 en 2, 5 en 3, enz.

3. Ons muntstelsel past in het tientallig stelsel, zoodat 10-tallen, 
100-tallen, 1000-tallen gemakkelijk vOorgestcld kunnen worden.

4. Voor geld heeft het kind de meeste interesse.
5. Omdat we door geld als uitgangspunt te nemen overeenkomst 

brengen in school .en maatschappij. Immers de analphabeten weten,
voor een zekere hoeveelheid geld kunnen koopen, zonder 
er ooit in onderwezen zijn. Dit vindt misschien zijn oor

zaak in het feit, dat in het leven het geld de grootste rol speelt. 
Misschien is het egoïsme en dc angst te kort gedaan te worden, 
die hen tot scherp opmerken dwingt.

In alle klassen van dc lagere school zou ik het winkeltje spelen 
willen invoeren, niet ais afwisseling, maar als hoofdbestanddeel van 
het rekenonderwijs naast het werktuigclijk cijferen.

Voordeelen:
1. De kinderen zijn actief bezig
2. Zij leeren de hoofdbewerkingen :
3. Ze doen graag als groote mens 

voor moeder ook zulke boodschappen.
4. Ze krijgen een heldere voorstelling van de hoeveelheden.

In den winkel wordt op. aanwijzing van den onderwijzer de rol aan 
de cassa en die van winkelier door de leerlingen bij toerbeurt vervuld.

De overige kinderen rekenen op bioc-notes, voorzien van een geld- 
kolom, uit en controleeren dus winkelier en cassière.

In de hoogcre klassen wordt dit spel nog aantrekkelijker en geeft 
overvloed van afwisseling in leerstof. Het zal leven en kleur geven 
aan het rekenuurtje en allen zijn intens bezig.

Gewogen kan worden met de gewichten uit de practijk als: kilo, 
pond, ons, lood, waarbij tevens de officieele namen genoemd worden. 
Dan zal het niet meer voorkomen, dat men in de hoogste klasse 
der lage school geen antwoord weet op de vraag : 1 ons hoeveel H.G. ? 
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helpen
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Het metriek stelsel wordt langs practischen weg 
zal minder moeilijkheden en vergissingen opleveren.

Water, zand, katoen stellen allerlei stoffen voor, 
gewogen kunnen worden.

Papieren zakken, bedrukt met zout, suiker, soda, 
fantasie.

Potloodcn, pennen, schriften enz.
werken met de verschillende units (dozijn, 

Doozcn, kistjes, pakjes, enz. stellen verp 
De winkel biedt gelegenheid voor afwiss 
Alle hoofdbewerkingen met geheele en £

tot uiting komen.
Verhouding kan langs actieven weg van de zijde der leerlingen 

behandeld worden.
Percentrekening, korting voor contant, provisie komen in de practijk 

aan de orde.
Het opschrijven in de geldkolom

wijs in de tiendeelige breuken.
Het uittellen van geld (b.v. kwartjes, halve stuivers, rijksdaalders 

in rijen van 4) steunt het hoofdrekenen.
Het zou te veel van Uw aandacht vrai 

lende klassen de leerstof voor „den winkc

Toegepaste „handenarbeid" bij het rekenen
Verschillende onderdeden van het vak rekenen kunnen behandeld 

worden door toepassing van het geleerde bij handenarbeid.
Het begrip onttrek wordt m.i. het best vastgelegd door de leer

lingen den omtrek van zelfvervaardigde modellen als vierkant, rechthoek, 
driehoek, ruit, parallelogram, trapezium, cirkel, enz. zelf te laten 
meten. Het meten van den omtrek van lokaal, gang, speelplaats, 
zoowel als van kleine voorwerpen uit de omgeving, is zeer zeker 
aan te bevelen.

Om de verhouding te vinden van omtrek tot 
cirkel, kan men als volgt handelen.

De leerlingen hebben in handen zelfvervaardigde schijven van 
karton van verschillende grootte. Laat men nu door iederen leerling 
een schijf één omwenteling (omtrek) maken, b.v. op een vel teeken- 
papier en daarna de breedte der schijf (middellijn) op deze lijn af
passen, dan vindt ieder, dat deze er meer dan 3 X opgaat. Passen 
ze het overgebleven stuk op de middellijn af, dan vinden ze ongeveer 
7 X als uitkomst. Op deze wijze stelt het kind dus zelf’ de verhouding 
vast. Laat men deze oefening met andere schijven herhalen, dan be-
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•eds grondvlak X 
grondvlak X

men m.i.

je 45 X 45 = 50 X 40 4- I 
>r gebruik te maken van rui'** 
dan de vierkanten 40 bij 40 

eene strook af

en prisma.

ipieren driehoek (willekeurig) vinden de 
te vouwen in het snijpunt van de lood- 

en daarna de beide andere hoeken 
Ze zien dan 2 rechthoeken ontstaan, 

  , en de breedte aan
■. Ze vinden daarna gemakkelijk, dat de oppervlakte 
:k gelijk is aan basis X % hoogte of hoogte X %

steeds hetzelfde resultaat. Deze manier is m.i. verre te 
van de leerkracht, die zich tevreden stelt met 

cirkel op het bord en daarbij de mededeeling

. parallelogram wordt door 
en kartonarbeid door het

komen ze
verkiezen boven die 
het trekken van een 
doet, ÏT= 3’/,.

De oppervlakte van een pa[ 
leerlingen door den tophoek t< 
lijn uit dezen tophoek met de basis 
ook op dit snijpunt te vouwen, 
waarvan de lengte gelijk is aan de halve basis 
de halve hoogte. — 
van een driehoel

Door het voorbeeld van den rechthoek langs een diagonaal door
gesneden, heeft de leerling slechts voor één bepaalden driehoek (n.1. 
de rechthoekige driehoek) gevonden, dat de oppervlakte gelijk is aan 
basis X % hoogte.

De oppervlakte van ruit, trapezium en 
toepassing van het geleerde bij papier- ■ 
kind zelf gevonden.

(a + b)2 = a2 4- 2ab 4- b2 wordt door den leerling zelf aange
toond. Het ezelsbruggetje 45 X 45 = 50 X 40 4" 5 X 5 = 2025 
wordt hem duidelijk door gebruik te maken van ruitjespapier op dun 
karton geplakt. Hij ziet dan de vierkanten 40 bij 40 en 5 bij 5 plus 
de 2 strooken 5 bij 40. Snijdt hij de eene strook af en legt hij die 
tegen de tweede, dan ziet hij de oppervlakte = 50 bij 40 plus 5 bij 
5. Dat dit ook geldt voor gevallen als 64 X 66, 75 X 77, 42 X 48 
enz. kan men hem zelf laten vinden.

Door toepassing van den klei-arbeid, het werken met de blokken 
van een blokkendoos enz., kan het begrip langs actieven weg duide
lijk worden aangebracht.

Men late het kind zelf den inhoud vinden van doozen. bakjes, 
kistjes, het schoollokaal enz.

Bij de regelmatige lichamen als pyramide en kegel »tag 
niet volstaan met de mededeeling, dat de inhoud gelijk is aan 
vlak X 'h hoogte.

De leerling vervaardigt zelf van karton een cilinder en een kegel 
met gelijk grondvlak en gelijke hoogte. Met droog zand kan hij vinden, 
dat de inhoud van den cilinder 3 X zoo groot is als die van den 
kegel. Voor den inhoud van den cilinder vond hij re< 
hoogte, zoodat die voor den kegel gelijk moet zijn aan 
’/3 hoogte.

Hetzelfde geldt voor pyramide



kunnen gemakke-

181

van een

nog voor den 
gehouden door 
looi te Haarlem

rekje opgehangen en

geen leervak beter ge- 
handenarbeid dan aard-

hout kan i 
enl

Bij de behandeling der breuken kan behalve het vouwen en knip
pen van papier, het snijden van klei en karton, een eigen gemaakt 
breukenrek uitstekende diensten bewijzen. Houten in de lengte door
boorde cilinders van gelijke lengte en dikte worden respectievelijk in 
2, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 gelijke deelen gezaagd en daarna op ijzeren 
staafjes weer als geheel vereenigd. Door vergelijking met een cilinder, 
die heel gebleven is, worden de breuken 1/2, ’/ï» */< enz. onderwezen, 
Tevens zien de leerlingen de gelijkheid 1zanX = ’/< = 3/«*nz. Door 
het aanbrengen van verschillende kleuren wordt de duidelijkheid 
verhoogd.

De staafjes worden in een 
lijk er uit genomen worden.

Voor het „klok kijken" maakt ieder kind zijn eigen klok van kar
ton. De cijfers worden geteekend of uitgeknipt en opgeplakt.

Handenarbeid met papier, klei, karton en hout kan nog op velerlei 
wijze het rekenonderwijs steunen. Hier zijn slechts enkele voorbeel
den aangehaald om te laten zien, dat het kind ook in dit opzicht 
actief kan zijn bij verschillende onderdeelen van dit leervak.

Aardrijkskunde.

Buiten rekenen en natuurkunde lijkt mij 
schikt voor toepassing van het geleerde bij 
rijkskunde.

Helder staat me nog voor den geest het warme pleidooi voor het 
vak handenarbeid gehouden door den heer W. Swart, Hoofd der 
2e Doopsgezinde School te Haarlem op een arrondissementsvergade- 
ring voor ruim 20 jaar te Doetinchem. Hij toonde ons een kaart van 
klei met relief en verdedigde met vuur het aanbrengen van kaartbe- 
grippen langs dezen weg. De bezwaren, door de vergadering ge
opperd. bestaan nog steeds, n.1. veel tijdverlies, geknoei met klei, enz. 
Vermoedelijk zijn er nog weinig of geen scholen, die in zijn voetsporen 
getreden zijn. En toch voelden de meeste aanwezigen, dat er veel 
goeds en moois in zijn denkbeelden was.

Het grootste bezwaar is m.i., dat kleiproducten niet bewaard kunnen 
blijven.

Dit bracht mij op het idee door de leerlingen zelf een kaart te 
doen samenstellen uit andere materialen, n.1. hout, karton, koper- en 
ijzerdraad.

We zijn begonnen met een kaart van Nederland. Op een plaat 
triplex is de omtrek van ons land van een bestaande kaart overge
trokken. Daarna is deze plaat van een lijstje voorzien van satijn- 
noten. Vervolgens werden de provincies op een andere houtplaat
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en de andere werelddeelen kan men

stuk voor stuk overgetrokken en uitgezaagd. Op deze uitgezaagde 
provincies werden vervolgens de grondsoorten in relief aangebracht 
door karton van verschillende dikte en kleur. Zand is b.v. door schuur
papier, hoog-en laagveen door bruin karton, beplakt met turfstrooisel, 
aangegeven. Behalve het verschil in hoogte ziet de leerling nu, dat na 
het afgraven van het hoogveen de zandgrond weer bloot komt. De 
Hondsrug, heuvels, duinen en andere bijzondere hoogten worden, als 
ze uit zand bestaan, door schuurpapier op dikker karton aangeduid. 
De dijken zijn door een smalle strook leerbord aangegeven.

Spoorlijnen worden voorgcsteld door koperdraad, de rivieren en 
kanalen door ijzerdraad. De ligging der plaatsen stellen wc voor door 
oogjes, zooals in schoenen voor vetergaatjes gebruikt worden, waarin 
gekleurde punaises, of vlaggetjes met de namen, of speldjes, die de 
middelen van bestaan aanduiden, kunnen worden gestoken, b.v. strand
stoel bij badplaatsen, vischje bij visschcrsplaatsen, schoen bij leerin
dustrie, vliegmachine bij vliegvelden, enz

De vorm van iedere provincie wordt door de leerlingen omge
trokken op teekenpapicr. Daarna wordt het kaartje ingevuld, namen 
en bijzonderheden opgeteekend en gememoriseerd. De leerkracht stelt 
daarna invuloefeningen op, die door de leerlingen bij toerbeurt worden 
gehectografeerd. In ± 20 minuten wordt zoo’n blad ingevuld. De onder
wijzer kan nu van ieder kind constaleeren, of het zijn zaken kent, 
wat bij mondelinge behandeling niet mogelijk is in verband met den tijd.

Vooi-dcelen van de houten kaart:
1. de kinderen zijn actief bezig;
2. ze zien de kaart van het land provincie voor provincie ontstaan;
3. de begrippen hoog en laag worden duidelijker aangebracht;
4. het kaartjesteekenen kost weinig tijd;
5. de kaartjes zijn geteekend op dezelfde schaal. Uitgeknipt en op

geplakt leveren ze voor iederen leerling een kaart van het land, 
zooals op school gebruikt wordt met dezelfde plaatsen, wateren, enz.

6. door speldjes, die voortbrengselen voorstellen, wordt verband ge
legd tusschen grondsoorten en middelen van bestaan.

7. bij repetities door reisjes uit het hoofd per spoor of boot kunnen 
deze op de grondkaart, of op het schoolbord met koperdraad, resp. 
ijzerdraad worden voorgesteld, waardoor de kinderen zich gemakke
lijker leeren oriënteeren.

Voor de kaart van Europa 
m.i. evenzoo te werk gaan.

Voor het aanvankelijk onderwijs in de aardrijkskunde leent zich de 
handenarbeid bij uitstek. Het lokaal kan door dik karton of triplex 
worden voorgesteld, terwijl banken, kasten, kachel, lessenaar, enz.
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igepasten handenarbeid, 
leerling bij'dit on< 

mogelijk 
het gebruik

lit practisch 
tukken van

het pra 
boekje, 
van de

dienen de voornaamste stoomvaart-
Verschillende stoomvaartmaatschappijen, 
luchtvaartondernemingen, o.a. de 
gaarne kaarten, reclameplaten 
richtingen af. Op de kaart geve 
vlaggen, bootjes of vliegmachines

Postzegels verzamelen geeft
Bij de behandeling van ieder 
en dagbladillustraties worden verzameld 
voor bestemd cahier.

Zeer nuttig is m.i. ook het oplossen 
en die op aardrijkskunde betrekking hebben

Het vijfminutcn-spel is voor de leerlinp-ei 
seling en steunt het geheugen bij topograut

Stereoscoop, projectielantaarn, epidiascoop, bioscoop en school- 
wandelingen zijn ontegenzeggelijk van groot belang voor het aan
brengen van aardrijkskundige voorstellingen, maar toch blijkt ons 
herhaaldclijk uit opstelletjes enz., dat deze gezichtsindrukken na 
zeer korten tijd bij vele kinderen niet of zeer vaag nog aanwezig 
zijn. Dit kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan het feit, dat

uitgeknipt uit verschillend gekleurd papier of dun karton er op worden 
geplakt. Op dezelfde wijze kan een plattegrond van de school, de 
omgeving en van de gemeente worden vervaardigd. Al spoedig kan 
worden overgaan tot het aangeven van de hoofdwegen, de voor
naamste gebouwen, spoorlijnen en wateren in verband met de wind
streken. Ieder kind inake zelf zoo’n plattegrond.

Van groot belang zijn m.i. de begrippen van bruggen, stoomgemaal, 
polder, droogmakerij, sluizen, watermolens, enz.

Deze voorwerpen kunnen door de leerlingen bij eenige geoefendheid 
in het klein zelf voor de school worden vervaardigd.

De jongens hebben enkele van deze modellen gemaakt, die straks 
dienen moeten om de voorstellingen aan te brengen of te verhelderen.

Het kanaal is uit practisch oogpunt gegoten van cement en zand 
en bestaat uit st ukken van + 75 c.M., die samen tot één geheel 
vereenigd worden.

Doch niet alleen door toegepasten handenarbeid, maar nog op 
velerlei andere wijzen kan de leerling bij 'dit onderwijs actief zijn.

In de eerste plaats dient het zooveel mogelijk aan te sluiten bij 
actische leven. Ik denk hierbij aan het gebruik van het spoor- 
. Weinig leerlingen hebben onderricht gehad in het berekenen 
: prijzen der plaatsbewijzen, afstanden, vlugste verbindingen enz.

land als het onze, dat grootendeels op handel aangewezen is, 
en luchtvaartlijnen bekend te zijn.

..appijen, o.a. de N.-Amerikaiijn en
: K. L. M. staan uit reclame-oogpunt 
en zelfs modellen aan onderwijsin- 

zen de leerlingen door speldjes (met 
nes) deze lijnen aan.
zeer zeker steun aan ons onderwijs, 

land of deel ervan, moeten ansichten 
en opgeplakt in een daar

van prijsraadsels in ’t algemeen 
voor dit vak in ’t bijzonder.

ngen een aangename afwis- 

iscoop.
gro 

telling
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Frankrijk.

enz.

a.
b.

ft op den tijd tot ± 900. 
de voornaamste graven

i op verschillend
ig: waskaars, vc> 
natentolielamp, petro-

u.amp, kooldraa<
, wolfram of osmium.

van dat tijdvak

het kind hierbij zelf niet handelend optreedt. Door teekeningen, 
notities, opstelletjes e.d., kan hieraan eenigszins tegemoet gekomen 
worden.

Activiteit kan van den leerling eveneens worden gevraagd bij het 
vak vaderlandsche geschiedenis, hetzij men histoire bataille dan wel 
beschavingsgeschiedenis wenscht. De musea zullen ons daar groote 
diensten kunnen bewijzen. Het verzamelen van plaatjes, op de ge
schiedenis betrekking hebbende, zooals tegenwoordig door verschillende 
zaken als reclamemiddel worden uitgegeven, het opplakken in een 
cahier en van notities voorzien, zal het geheugen van het kind helpen 
bij de chronologische volgorde. Op een 5-tal kartons kan voor klas
sikaal gebruik hetzelfde gebeuren.

B.v. kaart 1 bevat alles, wat betrekking heeft
Kaart 2 de graventijd 922—1581, foto’s van 

met aanteekening van de belangrijkste feiten.
Kaart 3 de Republiek der zeven vereenigde Nederlanden 1588—1795. 

Foto’s van de Stadhouders, de raadpensionarissen, beroemde schil
ders, dichters, schrijvers, enz.

Bataafsche Republiek.
Koninkrijk Holland.
Nederland een deel van

van Schimmelpenninck, Lod. Napoleon, Napoleon,
Kaart 5 Het Koninkrijk der Nederlanden, foto’s der koningen; 

aanteekeningen van voornaamste gebeurtenissen.
Bij elke kaart worden de voornaamste jaartallen 

aangeteekend.
Bij handenarbeid kunnen verschillende zaken worden nagemaakt 

van klei-cement, karton, hout en andere grondstoffen, b.v. blijde, 
stormram, hunnebed, steenen wapenen, urnen, Jacoba-kannetje, kasteel, 
oude poorten, bruggen, grachten, enz.

De beschavingsgeschiedenis kan veel steun vinden behalve in tee
keningen, plaatjes en foto’s door verzamelingen op verschillend gebied 
b.v. zaken betrekking hebbende op de verlichting: waskaars, vetkaars, 
stearinekaars, paraffinekaars, snuiter, blaker, patentolielamp, pet?" 
leumlamp, vleermuisbrander, gloeikousje, carbidlamp, kooldraadlamp, 
gloeilamp met edelgas met draad van tantal, 
koolspitsen.

Voor verwarming zal men het materiaal moeilijk kunnen bijeen
brengen, b.v. de gewone vuurhaard, soorten kachels, fornuizen, mo
derne gas-, electrische- of kolenhaard, centrale verwarming met warm 
water of heete lucht. Meer in het bereik zijn: zwavelstokken, tondel
doos, vuurslag, doofpot, tang, stoof met test, enz.
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i snel weergeven 
zooveel mogelijk gebt

musea
voorgestc

het boek dienen de materialci 
gebruikten,

veeren pen, het versnijden met een penr 
len of zagen van een drukletter, afdrukken 

: op papier; het bekijken van de moderne drukmachines, 
de schrijfmachine geven een beeld van de vlucht, die 

'edachten schriftelijk uit te drukken, genomen heeft.
cyclostyle, multiplicator, stenografeermachine bewijzen 

vermenigvuldigen en snel weergeven van ge- 
ook de leerlingen zooveel mogelijk gebruik

Wat niet in gel 
handenarbeid door

Voor de gesel/ 
monniken in oude 
b.v. het schrijven

en kan bij 
-teld.
len, die de 

getoond en beproefd te worden* 
:n, het versnijden met een penne- 

i van een drukletter, afdrukken in 
ujken van
"ven een beeld ■
uit te drukken,

zelf de proeven doen, ze moeten 
.iding van de leerkracht.
de buig- en kniptang kunnen

i gebruik meer is, vindt men in de 
■uur klei of andere materie worden 
schiedenis van 

tijden 
met een 

mes, enz. Het uitsnijdt 
zand, met inkt 
het typen op 
de kunst om g« 

Hectograaf, < 
goede diensten bij het 
schreven taal, waarvan 
moeten leeren maken.

Het gaat niet aan voor alle vakken en zeker niet van ieder vak 
in finesses aan te geven, op welke wijzen de activiteit van de leer
lingen te pas kan worden gebracht. Voor een paar vakken zijn 
hierboven enkele zaken aangestipt.

Kennis der natuur krijgt de leerling door waarnemen en handen
arbeid. Plantkunde leert hij door den arbeid in den schooltuin, dier
kunde door het leven der dieren van nabij te beschouwen, door ze 
zelf te verzorgen. De jongens maakten zelf een duivenhok, brachten 
jonge duiven mee, die door hen bij toerbeurt worden gevoederd en 
van versch water worden voorzien. Doel is liefde voor de dieren 
aan te kweeken en het leven te leeren kennen, b.v. 't leggen der 
eieren, broeden, voederen der jongen, ontwikkeling, enz. Verzorging 
van aquarium en terrairium is eveneens het werk van de leerlingen.

Verzamelingen als van Verkade-plaatjes voor planten en dieren, 
opgeplakt en van aanteekeningen voorzien, helpen het geheugen, even
als gedroogde planten, teekeningetjes met notities in een daartoe be
stemd cahier.

Bij physica moeten de leerlingen 
zelf de natuurwetten opsporen onder leidii 

Zelf moeten ze den soldeerbout en 
hanteeren.

De Kosmos-bouwdoos voor den leerling kan groote diensten be
wijzen bij het onderwijs in eleetrotechniek en mechanica, ai bepaalt 
zich de leerstof slechts tot die zaken, waarmee de leerling dagelijks 
in aanraking komt, b.v. electr. schel, electr. lamp, telefoon, telegraaf, 
radio, enz.

Door op gehectografeerde bladen de voornaamste zaken van het 
geleerde door de kinderen te laten invullen, kan de leerkracht in 
korten tijd zich vergewissen, of de zaak begrepen is.
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Nederlandsche taal.

Terecht wordt m.i. door vele collega’s geklaagd, dat het vak Neder
landsche taal wat den tijd betreft, dien men er aan besteden kan, 
stiefmoederlijk bedeeld is. We moeten dus woekeren met den tijd, 
vandaar dat velen de woorden, die bij den leerling geen moeilijkheden 
oplevcren, gehectografeerd of gedrukt willen geven. Ingevuld moet 
alleen dat worden, waar het om gaat.

De taalles wordt door de leerkracht ’in klad c 
de leerlingen bij toerbeurt gehectografeerd. Verki< 
schien cyclostylewerk of nog

Lezen en taai zullen elkaar

en hij

gedrukt, 
esles be-

ik meer activiteit wenschen 
meer gebruik gemaakt worden 

Op een groote triplex-plaat 
kinderen zelf eenvoudige zinnen 

ieder voor zich op het plankje.

omdat het eigen gemaakte werk hem arbeidsvreugde geeft; 
omdat hij het mee kan nemen naar huis;
omdat het kind zich niet verveelt, zooals vaak voorkomt.

van het gebruik van de schrijfmachine zijn :
de toetsen geven dezelfde letter als het leesboek

opgemaakt en door 
ieselijker ware 

liever door de leerlingen zelf g 
wederkeerig steunen. Bij de lees

ze telkens nog eens

Bij het aanvankelijk leesonderwijs zou 
van de zijde der leerlingen. Er moest 
van het dicteerplankje van Hoogeveen. 
voor klassikaal gebruik zouden de 
moeten vormen en

Deze zelf gemaakte lesjes uittikken op de schrijfmachine zou m.i. 
wenschelijk zijn:

le. omdat de leerling het zelf doet, hoewel hij de letters nog 
niet schrijven kan;

2e. omdat de lesjes bewaard blijven 
kan lezen;

3e.
4e.

Voord eelen
le.

letterkaartjes;
2e. het tikken is een eenvoudige oefening;
3e. de ervaring leert, dat het zelfstandig werken in het 3e leerjaar 

vaak strandt op de vaardigheid in de schrijfkunst.
Ook in de hoogere klassen zou ik het zelf-lesjes-maken willen 

voortzetten, omdat het ongemerkt oefening geeft in het stellen. Het 
samenstellen en samenspreken doen ze graag, vooral als ze zoo’n 
primitief stukje zelf ten tooneele mogen brengen. Het leert gearticuleerd 
spreken en lezen en letten op de leesteekens. Bovendien geeft zoo’n 
product van groepsarbeid aan allen arbeidsvreugde.

Deze lesjes kunnen op gekleurd post worden geschreven of getikt, 
in eigen gemaakt mapje worden verzameld, door den leerling zelf 
worden versierd, waardoor de kunstzin wordt opgewekt door vorm 
en kleur.
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oproerige >ost brengt me 
tzondering kreeg.

loeg, hij gaet "
arde heeft

van het gelezene, dus een uitgebreide woordenschat 
;cn, moet m.i. het hoofddoel van ons onderwijs zijn, al mag 

zuiver schrijven niet verwaarloozen Voor het 
jours repeter'’. Het dictee moet m.i. bijna dagelijks 

dan ook in beknopten vorm.

Handenarbeid.

Moet handenarbeid leervak, dan wel leervorm zijn? Naar mijn 
bescheiden meening zal handenarbeid, om als leervorm te kunnen dienen, 
als leervak moeten worden onderwezen. Het feit, dat bij alle vakken 
de activiteit der leerlingen zoo hoog mogelijk moet worden opgevoerd, 
eischt in de eerste plaats opzettelijk onderricht in het gebruik van 
gereedschappen en het bewerken van verschillende grondstoffen. Dan 
alleen krijgen we handige en nauwkeurige leerlingen, die de edele 
levensvreugde en het behagelijk gevoel kennen van het resultaat van 
den arbeid.

Zal handenarbeid als leervorm dienen, dan acht ik het noodzakelijk, 
dat alle leerkrachten deze vaardigheid bezitten. Het kind kan de 
leiding van zijn onderwijzer niet missen. En wat zou er van zijn 
schepping terecht komen, als hij zich in moeilijke oogenblikken niet 
tot zijn leider kon wenden? Daardoor juist wordt m.i 
leerkracht en leerling hechter. Ik denk hierbij aan den vroeger zoo 
lastigen knaap, die mij nu overal opzoekt, als hij met zijn „schepping" 
moeite heeft. De eertijds zoo oproerige lastpost brengt me den prac 
appel, dien hij dezen middag thuis als uitzondering kreeg. De 
lijke warmte van scheppingszon is hem gene 
lieven arbeid geheel op. Deze moreele waar 
getroffen. Het schoolwerk 
naar school. Ze denken o 
waar ze mee bezig zij. 
betreffende, aardige St. 
Kerstboom en kalenders

hoort m.i. het aanteekenschrift om figuurlijke uitdrukkingen en moeilijke 
'voorden regelmatig aan te teekenen. Deze stof wordt op geregelde 
tijden in een taalles toegepast. Om het geheugen te steunen worden 
de oefeningen tweemaal gegeven, n.1 de eerste maal de beteekenis 
invullen achter de gegeven uitdrukking en enkele dagen later het om
gekeerde. In onze taalboekjes is een dergelijke oefening niet mogclijk, 
omdat dan den leerling de gelegenheid geboden zou worden het ge
vraagde over te schrijven.

Het goed begrijpen van 
goede komen.

Het verstaan
aanbrengc
men het taalkundig 
laatste geldt: „touje- 
voorkomen, zij het

,i. de band tusschen 
i den vroeger :

eppii 
ichtigen 
e heer- 

hij gaat in zijn produc- 
Deze moreele waarde heeft me immer zóó 
rk gaat vlotten. De kinderen gaan graag 
i ook buiten schooltijd na over den arbeid, 

zijn. Ze maken, behalve zaken het onderwijs 
Nicolaascadeautjes, Kerstmannetjes voor den 

. voor de jaarwisseling om anderen gelukkig
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voor één 
voorthelpen, dienende liefde, 

imhoorigheid ontstaan, die later 
worden aangehaald om 
verandering te weeg te

saamhoorigheid moet ons 
eens moeten kampen teger

i op, dat we op den goeder 
frisch en maakt < 

ons allen een
35 cent krijgen 

irg, waar het 
andere kinderen hadden den 

igen. Bij het begin van 
den toegangsprijs

zhting. Ik wéis in de veronderstelling, dat 
• zelf het verschuldigde bedrag had meegegeven 
ring te kennen, dat mij niet tegelijkertijd de 
leid werd gemeld, daar de bewuste leerling

Dan zal 
in dejongei 
mettertijd 
brengen.

Welke grondstoffen bij handenarbeid moeten worden bewerkt, 
hangt naar mijn meening geheel en al af van het te scheppen product. 
Bij het maken van bruggen, sluizen, enz. hebben we ons gewaagd 
aan het gieten van gewapend beton, aan het zagen, boren en klinken 
van koper, het smelten en gieten van lood, maar dat eischt geen 
bijzonder onderricht.

te maken. Ze steunen elkaar bij den arbeid, waardeeren eikaars werk, 
kortom ze beginnen zich te voelen als leden van één groot gezin: 
„de school". Deze band van saamhoorigheid moet ons hoofddoel zijn, 
al zullen we af en toe wel eens moeten kampen tegen het egoïsme. 
Telkens duiken voorbeelden op, dat we op den goeden weg zijn en 
dat houdt ons frisch en maakt ons blij. De ervaring, de vorige week 
opgedaan, maakte ons allen een oogenblik stil. Eén der leerlingen 
kon thuis geen 35 cent krijgen om met St. Nicolaas mee te gaan 
naar den schouwburg, waar het U.O.T. een stuk opvoert voor de 
schooljeugd. Al de andere kinderen hadden den vorigen dag aan mij 
het geld afgedragen. Bij het begin van den morgenschooltijd bracht één 
der jongens mij den toegangsprijs voor den bewusten tnede-scholier 
zonder eenige nadere toelichting. Ik was in de vero 
de moeder of de knaap zelf het verschuldigde bedrag had meegej 
en gaf mijn verwondering te kennen, dat mij niet tegelijker.., 
reden van zijn afwezight 
niet present was.

Toen pas volgde de eenvoudige mededeeling, die mij ontroerde, 
dat de overige klassegenooten samen het bedrag bijeen hadden gebracht. 
Even was het doodstil, we keken elkaar aan en begrepen elkaar.

Voor een groot deel schrijf ik dezen ommekeer toe aan den band, 
die door den arbeid is ontstaan.

Zelf zou ik den handenarbeid voor geen geld willen missen. Even
goed als het kind, voel ik zelf de spanning, als het een of ander 
product van hetgeen we samen scheppen, zijn voltooiing nadert. Even 
groot als bij de leerlingen is bij mij de drang naar de school. Een 
half uur, soms drie kwartier vóór den schooltijd, zijn allen uit vol
komen vrijen wil in de werkzaal en niet zelden komen ongeduldige 
knapen den weg naar mijn huis op om te zien, of „meneer" nog 
niet komt.

De school moet m.i. zijn één groot gezin, dat samenwerkt 
zelfde doel: liefde voor elkander, elkaar 

een krachtige band van saai 
iren beweging nog sterker kan 

in de maatschappij een groote
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-istcrieele
1 tin gen va: 
iend Hoor

Een eerste stap. De spedingcircu- 
laire.

nappij

der onder 
i als tweede

men ook bier

i naast zich hebben (leeuw, 
zei);
instelling met een

i b genoemde woorden .

b. de' namen van 

een mannelijk 
(slier, hengst), 
afleidsel op in

en e en en 
bezittelijke 

, nu-, zijn, bun, 
den weggelaten, 
geldende regels

individu

e. de samen

lid.
andere ge

enkele oude uitdrukkingen komen 
” '■ enz. nog voor (bijv,

den eten, uit den 
inde). Het spreekt 
buigingsuitgangen

,'oordelijkc aan- 
naam woorden 

et beschaafde 
ue kachel niet 

Die soep is erg 
is anders lekker.)

In 
de n

In enkele oude uil 
de vormen den, dien 
in den beginne, na 
booze, met dien verstan 
van zelf, dal deze verbuig 
onveranderd moeten blijve

III. Bij de voornaamwo 
duiding der zelfstandige t.. 
richt men zich naar het 
spraakgebruik (bijv.: Is de 
aan ? Neen, by is uit. 
warm, ze (of ook : by)

ting in moeten en een 
I echter zooveel moge- 

ige maatschappij aan de 
school. Ik meen eerlijk, 
: eischen minstens even 
tdere volgens het oude 

‘ ter hebben, n.l. 
kennen en zelf

Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen heeft voorschrif

ten gegeven ter zake van de spelling, 
welke in acht moeten genomen worden 
bij de eindexamens.

Dc regeling luidt als volgt:

I. De verbuigingsuitgangc 
van een en geen en van de 
voornaamwoorden mijn, 
baar, mogen altijd worde

II. De tot dusver g „
voor de verbuigingsuitgangen blijven van 
kracht voor alle onder I nict-gcnocmde 
lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, 
voornaamwoorden, telwoorden en deel
woorden, als deze betrekking hebben op:

n. de namen van mannelijke personen ; 
b. de namen van dieren, die óf slechts 

individu aanduiden 
of een gebruikelijk 
voor hel vrouwelijk

Volgens een minislcrieele aanschrij
ving aan alle inrichtingen van Middel
baar en Voorbereidend Hoogcr Onder
wijs en aan de Kweekscholen voor

Voor de repetitie van aardrijkskunde acht ik b.v. het invullen van 
een kaartje van groot belang. Men kan m.i. van het kind niet eischen. 
dat het uit het hoofd den vorm van een land of provincie vrij zuiver 
weergeeft. Ik denk daarom een ZZwZrzzw-snede van dc verschillende 
provincies en landen te laten maken door de leerlingen. Dit lijkt 
moeilijker dan het in werkelijkheid is. Het uitsteken van het linoleum 
valt hettsch mee en het stelt ons in staat op goedkoope, vlugge ma
nier ons onderwijs van dienst te zijn.

Wat in onze boeken van handenarbeid staat, heb ik achterwege 
gelaten. Mijn bedoeling was mijn denkbeelden, zij het misschien van 
den hak op den tak hier en daar, over de school als werkinstituut 
te uiten. Over allerlei plannen, die mij voortdurend bezig houden in 
deze richting, hoop ik mij later wel eens uit te laten, als alles meer 
gegroeid is.

Dat wij met ons onderwijs een andere richti 
betere richting ingaan, staat bij mij vast. Ik wil 
lijk vasthouden aan de eischen, die dc huidij 
jeugd stelt bij het verlaten van de lagere : 
dat met den arbeid op de school aan deze 
goed kan worden voldaan als op iedere ant__
systeem. Eén reusachtigcn voorsprong zullen we echtt 
we leveren handige menschen af, die arbeidsvreugde 1 
hebben lecren scheppen.
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Achtste Boel 
lennes-sur-J 
Studieleider: 
Onderwerp: 
ful World".

nu toe gebruikelijke

:ke-Conferentie te Vtl-

Norman Antyell.
„Education and a peace-

kan nu bereikt worden, 
zeer veel waard. Maar 

geeft de regeling ons niets? 
cie verzameling n'.< wordt nu 
opgeruimd. De woordenlijsten 
j wel opgeruimd worden, want

lovenschc 
y, dochter

van dien naam te 
bij Birmingbam. Mevrouw* 

gedreven door de overtuiging, 
i bijna alle sociale ellende het 

>»» «rondslag ligt, gaf in 
ewone aandcelen in 
aan de raden van

het heeft geen zin 
houden met het lot 
taalkundig geslacht.

En de voornaamwoordelijke aandui
ding levert in de geschreven taal geen 
moeilijkheden

Het is
toepassing

pog
die

Onderwijzers moeten bij de eindexamens 
als fouten w'orden aangerekend alle ai- 
wijkingen van de huidige geldende 
schrijfwijze, die niet in bovenstaand 
overzicht zijn aangegeven.

Gecommiteerden en deskundigen bij 
deze examens moeten er op toezien, dat 
deze regeling slipt wordt gevolgd en 
de Minister betoogt de wenschelijkheid. 
dal bij bet onderwijs op de genoemde 
scholen met het voorgeschrevene wordt 
rekening gehouden.

waar, dat er vooral bij de 
van regel II. zich nieuwe 

voordoen, al zal dal in 
iraktijk wel meevallen. Maar dan 

wel vast, dat vroeg of laat sterke 
pogingen zullen aangewend worden om 
die moeilijkheden op te heffen. Doch 
één ding is dan stellig wel uitgesloten, 
dit n.1. dat men tot het oude weer zal 
terug koeren. Met dit ministerieel be
sluit is de spelling van De Vries en Tc 
Winkel onherroepelijk ten grove ge
bracht. Deze éérste slap kan niet meer 
ongedaan gemaakt worden: ze voert 
onvermijdelijk naar volgende stappen, 
die verdere vereenvoudigingen zullen 
brengen.

Daarom is er alle reden zich te ver
heugen over deze, zij ’l ook in vele 
opzichten, te wraken regeling.

Veel bevrediging heeft deze regeling 
niet geschonken. De officicele „vereen- 
voudigers" zijn er fel legen en hun 
wetenschappelijke kritiek is alleszins 
gerechtvaardigd. Hel is trouwens be
kend, dal de officieele adviseurs van 
het departement, de onderwijs-inspec- 
teurs, veel verder hebben willen gaan. 
Zooals de regeling nu luidt, laat ze 
vele tw-ijfelpunten over en geeft aan
leiding lot verschillende dwaasheden.

En toch, gelooven wij, heeft de Mi
nister met deze regeling een dienst van 
beicekenis gedaan aan het onderw-ijs, 
want het lijdt geen twijfel of ze zal 
ook gevolgd moeten worden bij hel 
lager onderwijs.

Wie deze zaak alleen beoordeelt van 
wetenschappelijk standpunt en haar dan 
als geheel onvoldoende en volstrekt 
onlogisch veroordeelt, vergeel een be
langrijk punt. De regeling der eind
examens en daarmede dus het onderwijs 
op de scholen gaf op hel sluk der spel
ling een beeld te zien van hopelooze 
verwarring, wij) /ellelyk volkomen vrij
heid was gelaten. Jaren lang was dan 
ook de roep om één voorschrift, dat 
voor allen zou gelden. Deze eisch van 
goede ondcrwijs-didacliek werd zoozeer 
als onmisbaar gevoeld, dat menigeen 
er de voorkeur aan zou gegeven hebben, 
als de zuivere spelling van Te Winkel 
en De Vries maar gebiedend was voor
geschreven.

De eenheid 
Dat is veel, 
bovendien. g< 

Een heele 
voor goed c 
kunnen nu

Fn September 1930 werd te Villennes 
* bij Parijs de achtste Internationale 

Bocke-Co nieren tic gehouden, die bezocht 
werd door afgevaardigden uit ongeveer 
dertien landen.

Alvorens over de conferentie zelve een 
en ander mede te deelen, mag ik eerst 
wel vertellen op welke, zeker niet alle- 
daagschc, wijze de naam Boeke aan deze 
bijeenkomst en haar zeven voorgansters 
is verbonden.

Kees Boeke. de bekende Bil the 
figuur, huwde Bcalrice Cadbury, 
van een der firmanten in de es 
chocoladefabrieken van dien 
Bournville bij Birmingbam. 
Boeke, gedreven u« 
dat aan bijna alle 
privaat bezit ten gron 
1921 ruim 37.000 gei 
de fabrieken present a
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lot lang

pan het

ontwikkt' 
lagen. u 
land'. Dui 

voorgegas 
gebleven.

‘c van het 
teling van

Volkssc' ' 
centrale v < 
een ex-sluc 
voor Paeda( 
arbeid te E

Mr. Norman i 
waarin hij uilcci 
lingen de oor 
aan te geven 1

Commissie tot onderzoek 
werk voor de ontwikkel 

volwassenen.
ordig in vele landen 

—. de builcnschoolsche 
het volk in zijn breede 

lezers van ons tijd- 
__ .iet buitenland (Enge- 

und, Denemarken) is hierin 
i Nederland is niet achter- 
methodes mogen verschil

de mannelijke en vrouwelijke arbeiders, 
die „de eigenlijke vergaarders van deze 
rijkdom zijn geweest." Bij deze over
dracht werden eenige manieren aangc- 
geven waarop de gevers -meenden, dal 
de rente van dit kapitaal gebruikt zou 
kunnen worden; zoo zijn de volgende 
instellingen in hel leven geroepen: in 
geval van ziekte of tijdelijke linancieele 
moeilijkheden onder de arbeiders en 
andere employés wordt ondersteuning 
gegeven, terwijl de verpleging wordt be
kostigd. Men stichtte een vacanliekinder- 
huis om de ouders gelegenheid te geven 
hun vacanlic elders door te brengen. Er 
worden gelden beschikbaar gesteld voor 
employés die arbeidcrs-lehuizen in an
dere landen willen bezoeken, en studie
beurzen in en builen Engeland toege
kend ; voor de bevordering der interna
tionale vredesgedacble worden groole 
sommen gegeven, terwijl allerlei landelijke 
vereenigingen in Engeland, die verbete
ring van sociale omstandigheden der 
arbeiders beoogen. steun ontvangen. En 
naast dit alles worden internationale 
congressen door de arbeidersraden ge
organiseerd.

Op de Conferentie in Frankrijk waren 
ongeveer 70 lieden bijeen, die in twee 
groepen verdeeld kunnen worden: ar
beiders en zij die zich met eenige lak 
van hel sociale werk onder arbeiders 
bezighouden of op hel gebied der vredes
beweging werkzaam zijn. Zoo waren 
daar uil Engeland hoofdzakelijk arbei
ders en kantoorpersoneel van de Gad- 
bury-fabrieken (in totaal 47), en, lolde 
tweede groep behoorend, een vertegen
woordiger van het Britsch Instituut voor 
Ontwikkeling van Volwassenen, een 
Volkshuislcidster uil Graz, Oostenrijk; 
een uitgeweken Russin, afgevaardigd 
door den Wereldbond voor Vrede; een 
lecrares bij hel Landbou whuishoudonder- 
wijs in Zwitserland; uit Frankrijk (in 
totaal slechts vijf) onderwijzers aan 

ischolen; de secretaresse van een 
de Vakverecniging in Frankfort; Cr wordt tegenwoor 

ludente aan de Hoogeschool veel gedaan voor d
zagogische en Sociale Vrouwen- ontwikkeling van 

Berlijn, enz. lagen. Dat is den !■
Angell hield vijf lezingen. schrift wel bekend. Het l 

•en zette op welke dwa- land, Duiischland, Denc 
srlog gebaseerd is en trachtte voorgegaan en 
hoe door middel van betere gebleven. De

ontwikkeling de mensch van deze 
wegen kan teruggebracht worde

De lezingen gaven aanleiding lot 
durige discussies, waarbij verlegen, 
digers uit verschillende landen aan het 
woord kwamen. De conferentie-leider 
zelf drong hierbij aan op uitvoerigheid, 
waardoor de deelnemers inzicht kregen 
in verschillende methoden en ontwik
kelingsmogelijkheden in andere landen. 
Daar de aspecten zeer uiteen liepen, 
waren deze mcdedeelingen dikwijls uiter
mate boeiend. Zoo hoorden wij over 
den strijd in de onderwijswereld in 
Frankrijk tegen chauvinistische leer
boeken, over de onmogelijkheid in Italië 
om dezen strijd zelfs aan te binden. 
Een Duitschc sprak met warmte over 
de pogingen van de kleine groep in haar 
land, die de internationale gedachte wil 
propagecren; een lersche over de be
krompenheid in de nieuwe Vrijstaat, een 
Hongaarschc gewaagde van de moeilijk
heden voor de Hongaarschc minderheid 
in Roemenië.

De conferentie werd gehouden in 
Chaleau de Bures, een in renaissancestijl 
opgetrokken gebouw, dat vooral door 
zijn park met kolossale beuken en ceders 
en kleurige bloemenranden een heerlijk 
oord was om te verblijven; sinds eenige 
jaren is er een Amerikaansche jongens
kostschool in gevestigd.

Een der merkwaardigheden in het 
park, die dit gebruik verrieden, was 
een vijver aangelegd naar het patroon 
van de kaart van Europa, zeker een 
aardige vorm van aanschouwelijk onder
wijs. Nederland besloeg er een opper
vlakte van ongeveer vier vierkante meter, 
en over een smal strookje water kon 
men van Bretagne in Kent stappen.

J. M. KRAFT. Utrecht.
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het b!

volks-

iciëcle

deze 

eleid?

xijn, overal wordt er toch naar 
gestreefd het leven op hooger cultureel 

.1 te brengen. Het verlangen naar 
■er ontwikkeling groeit ook steeds 
o ligt hier een schoon arbeidsveld < 
bewerken. Over de resultaten 

verschillend oordeclen, hel belang 
n de volksontwikkeling ontkent me

lend

peil i 
"oo'lii 

te be

""Toch rijzen ten opzichte van < 

volksontwikkeling verschillende vra 
Wordt zij goed en systematisch gel 
Geeft zij steeds op de juiste wijze 
verlangd wordt? Kan zij zich ontplooien, 
zooals noodig is? Zijn er belemmeringen, 
van welken aard ook, die het werk niet 
tot zijn recht doen komen?

Wij moeten toegeven dat wij over 
dit alles maar slecht kunnen oordeclen, 
omdat wij eigenlijk zoo weinig weten 
van wat er in ons land gedaan wordt. 
Wie is op de hoogte van wat er in dezen 
wordt ondernomen ? Om dit te onder
zoeken vormde zich een commissie, be
staande uit: Dr. J. Th. de Visser (voor
zitter), Mej. I. M. van Dugleren (secre
taresse), A. H. Gerhard, Th. M. Ketelaar, 
J. V. d. Molen. Dr. K. F. Proost. L. Si- 
mons. Mr. F. Vorstman, Mej. J.^Vester- 
man, Mr. A. 1. M. J. baron v. Wijnbergen.

Zij deed een voorloopige poging om 
een „onderzoek in te stellen naar wal 
in Nederland gedaan wordt voor de ont
wikkeling voor volwassenen." Niet min
der dan 42 instellingen en organisaties 
met haar afdeelingen werden hierin be
trokken. Ruim 1000 circulaires gingen 
uit. Uit de 326 ingekomen antwoorden 
meende de Commissie de volgende con
clusies te mogen trekken:

1. In ons land zijn een groot aantal 
personen uit alle klassen der bevolking 
als bestuurders met groole toewijding 
werkzaam voor de ontwikkeling van ons

Te ontkennen valt echter niet dat op 
dit gebied veel dilettantisme heerscht 
en hel loeval in de Nederlandschc be
weging een Ie groole rol speelt, en dat 
beide factoren lol een vrijwel chaotischen 
toestand leiden. Het gebrek aan systeem 
leidt ook lot groole verspilling van in
spanning en geld,

2. Op grond van de vaak voorko
mende klacht dat hei gebodene niet die 
belangstelling vindt die verwacht mag

worden is vast te stellen, dal door ge
brek aan systeem en verzorging van de 
leerstof, niet voldoende tegenwicht wordt 
geboden tegen de vervlakkende invloeden 
van dezen tijd.

3. Het gebrek aan belangstelling, 
waarover veel geklaagd wordt, vindt 
ten decle zijn oorzaak in den grondslag 
dien het onderwijs bij het kind legt. Hel 
sluit niet genoeg aan bij bet leven.

4. Belemmerend werkt het onvol
doende bezit van eigen gebouwen en de 
slechte outillage ervan. Nergens is een 
centrum van volkscultuur. De uilerlijkc 
middelen ontbreken om het groole pu
bliek lot zich te trekken.

Overtuigd van hel gebrekkige van 
dit voorloopige onderzoek heeft de com
missie zich gewend tol den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
met het verzoek een Staatscommissie in 
te stellen die een grondiger onderzoek 
kan doen naar den toestand onzer 
ontwikkeling. Zij beeft in haar rap[ 
waarin bovenvermelde feiten zijn n 
gelegd, ook gewezen op de ftnanci 
hulp die in vele landen van regeerings- 
wege wordt verleend. Haars inziens zou 
deze Staatscommissie de volgende punten 
onder de oogen moeten zien:

1. Verzameling van alle verkrijgbare 
en belangrijke gegevens uit binnen- en 
buitenland, zoowel omtrent hetgeen reeds 
geschiedt als omtrent de principiëele 
grondslagen en methoden van dit onder-

Onderzoek, voor zoover noodig 
persoonlijk bezoek, van enkele in 

>uilcnland beslaande instellingen.
Onderzoekingen omtrent de voor

keur voor en de doorwerking van be
paalde lectuur; invloed van de radio, 
zang- en looneelvcrcenigingcn; sport: 
bewegingsspelen, enz. Een en ander in 
hun gunstige en hun belemmerende wer
kingen. Zelfwerkzaamheid of passiviteit.

4. In welk opzicht de gebruikelijke 
onderwijsmethoden invloed oefenen op 
de vatbaarheid der volwassenen om te 
werken aan hun verdere ontwikkeling.

5. De taak der Overheid bij het 
werk der ontwikkeling voor volwassenen

Laat ons hopen, dat deze Staats
commissie inderdaad tot stand zal komen 1
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Lichtbeelden-Vereeniging
AMSTERDAM - SINGEL 289-293

Centraal bureau voor lantaarnplaten en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 — POST-G1RO 15476

; ■fiBiipi r

archief aan te 
itectuur, karak- 
dorpenaanleg.

De Lichtbeelden-Vereeniging heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van+ 50.000 stuks lantaarnplaten op het gebied van:

Kunstgeschiedenis
Schilderkunst, Plastiek, Bouwkunst, Stedenbouw 
(ook kaarten en prenten), Stadsgezichten. — 

Cultuurgeschiedenis.
Aardrijkskunde

Oppervlaktevormen, Grondsoorten, Begroeiïng, 
Bebouwing, Verkeerswegen, Economie, Industrie.

Sterrenkunde.
Natuurlijke Historie.
Landbouw en Veeteelt

in ons land speciaal voor het Landbouwonderwijs.

Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen.
Voor alle personen of verfeenigingen, die practisch aan ontwikkelingswerk doen 
is de Lichtbeelden-Vereeniging een onmisbaar Hulpinstituut. 

In 1930 werden 150.000 lantaarnplaatjes van haar betrokken.
Men kan per serie huren a f5.~ en een abonnement van 15 series 
per jaar nemen voor f30.—. Alle lichtbeelden kunnen ook gekocht 

worden, evenals een groot aantal foto’s.
De Vereeniging is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een 
leggen van eigen opnamen van Nederland: schilderkunst, archif 
teristieke landschappen, begroeiïng, typen van boerderijen, 

■= industrie en landbouw. ■ 1 =
Uitvoerige catalogi voor alle onderdeelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.
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in. Verhouding 
zouden wij

echter

Engeland :
Duitschland :

i; zij 
tjeb lol /Houdt.'' 

ngjtndglicbkeilen ", 
O (Ten bach a/M.

ie voor Onderwijs,

3 millioen werkloozen op 5 maal onze bevolking.
5 _ . . 8 .

Eenige kantteekeningen over „Werkloosheid en 
Ontwikkeling van volwassenen/’ Ter bezinning 

en opwekking.

„De Werkloozen moeien de mogelijkheid vinden, zich bezig 
te houden met arbeid, die iets voor hen bcleekent. Meer be
hoeven wij niet na Ie streven. Ons Werk voor hen mag geen 
uiting van medelijden zijn, geen uitoefening van liefdadigheid. 
De Werkloozen zijn geen armen. Onze taak is een Dienst. 
Wat wij brengen mag geen bont allerlei zijn van wat we 
zoo voor dc hand hebben, om de menschen een paar uur bezig 
te houden. Hoe zwaarder het lot der menschen is. des te 
zorgvuldiger moet hetgeen hun wordt aangeboden overwogen 
zijn. De werkloozen zijn ook geen .armen van geest." maar 
onze gelijken. Wij kunnen alleen aanbieden, niets opdringen, 
en niet met de bekende middelen werken. De behoefte tot 
bezigheid moet in de menschen zelvcn leven: zij kan alleen 
aangewakkerd worden door dc hulp van ///erij

Uit: „Scbalf'l den slrbeildoMti Helnligun.
Ricblliniën von dr. Ludv/ig Neundorfer, 
Uitgaaf van het Hessensche Ministerie 
Godsdienst en Ontwikkeling.

/"'\nder de door het kwaad der Werkloosheid geteisterde Volken 
' van West-Europa, neemt het onze een gelukkige middenplaats 

igsgewijs tot de bevolking van Duitschland en Engeland 
rond 600.000 Werkloozen moeten tellen.1) Wij halen de 

200.000 nog niet. Vergeleken bij het zwak bevolkte Frankrijk is ons 
getal echter aanzienlijk. Tc aanzienlijk, in elk geval, om niet te be
ginnen ons ernstig rekenschap te geven van wat dit verschijnsel van 
óns vergen gaat, die ons willen bezighouden met de Ontwikkeling van 
Volwassenen.

Wie de Werkloosheid uit dit oogpunt moeten gaan bezien, staan
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door Sluarl Cbaac.
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, van de in dit

Het bovenstaande beteekent dus, dat onzerzijds het geheele vraag
stuk te bezien is uit een bepaald oogpunt, en niet allereerst en niet 
uitsluitend uit het economische. Het beteekent echter evenmin, dat 
wij ons niet te bekommeren hebben om de oorzaken, die de werkge
legenheid verminderen, of daarbij niet moeten onderscheiden tusschen 
de tijdelijke en de mogelijk blijvende. Als in onze Nederlandsche 
Statistiek de Werkloosheid onder de Diamantbewerkers een zoo hoog 
percentage inneemt, beteekent dit toch iets anders, dan de Werk
loosheid, veroorzaakt in een ander vak door den invloed van de toe
nemende machineering en de toepassing van „efficiency-methoden.” 
Onze diamant-industrie is grootendeels afhankelijk van de luxe in 
Amerika. Neemt die na eenigen tijd weer toe, dan neemt ook de 
Werkloosheid hier te lande in dit vak vanzelf weer af. Het ver
schijnsel der „technische verplaatsing", dat in Amerika zoo sterk de 
aandacht trekt; de vermindering van den werktijd, die veel leegen 
tijd voor de Werkers met zich brengt, zijn verschijnselen, die voor 
ons, Volksontwikkelaars, de problemen wekken, waarvan wij ons 
rekenschap te geven hebben. In de Januari-adcvering van The Jour
nal of Adult Education, het orgaan van de Amerikaansche Groep 
van den „^Vereldbond tot Ontwikkeling van Volwassen", wordt, als 
een der meest sprekende voorbeelden van het eerste verschijnsel, 
vermeld de uitvinding eener enorme machine, die in één uur 1800 
onderstellen voor automobielen kan afleveren; in éen jaar dus alleen 
bijna geheel de Amerikaansche auto-industrie van het noodige kan 
voorzien en die dat doet met ‘200 man, ~ ingenieurs inbegrepen , 
in plaats van met de 2000, welke tot heden noodig ' 
gelijke productie te halen.2) Dit beteekent, dat 9/l0

anders tegenover dan de Autoriteiten van Staat en Ge
meenten, die allereerst, uit Menschelijkheid en om der wille der Volks
kracht, te zorgen hebben, dat bij deze gedwongen Werkloosheid voor 
deze werkers en hun gezinnen het stoffelijk bestaan niet onderhevig 
is aan een tekort, dat hun geestelijk en zedelijk lijden zou versterken. 
En die geroepen zijn leiding te geven bij de pogingen, om, voor zoo
ver dat mogelijk is binnen onze beperkte grenzen, de hoofdsom van 
tijdelijke en blijvende arbeidsgelegenheid te vergrooten. Niet is be
doeld hiermee aan te duiden, dat ook die Overheid geen taak of 
plicht zou hebben ten aanzien van het hier verder te bespreken Ont
wikkelingswerk. Zoo zij het al niet zelf onderneemt, zij zal zeker 
geroepen moeten worden, het verder te steunen.
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Opv<
Volwassenen"
Duitschers spreken al meer en ineer van 

waarschijnlijk, dat zij hand in hand zal g 
het Leven. Daarom moet O. v. V. zich bezi 

: verband houden met sociale en economische

bedrijf werkzame krachten naar een andere bezigheid zullen moeten 
ontzien. Op de Wereldconferentie te Cambridge had reeds de heer 
Spencer Miller gelijksoortige gegevens van werkvcrplaatsing gegeven 
en mede er op gewezen, hoe, als de werkweek van zes dagen tot 
vijf dagen bekort wordt, degenen, die zich de Ontwikkeling van Vol
wassen ten doel stellen, een nieuwe taak krijgen, om die vrije uren 
te helpen vullen met nuttigen ontwikkelingsarbeid.

3) Cbarej jfaulin Beard: .Tbe dülocated Soldier of Induslry: .Technologische 
Werkloosheid stelt problemen voor de Ontwikkeling van Volwassenen" enz. 
Redactioneelc Inleiding over „herplaatsing door .Machines schept waagstukken ean 
Omvorming :

„Zij die verantwoordelijk zijn voor de werkwijze der Amcrikaansche Vereeni- 
ging voor Ontwikkeling van Volwassenen zijn overtuigd dat. terwijl de tegen
woordige crisis voorbij zal gaan, toenemende aandacht zal moeten geschonken 
worden aan de vormingsvragen, die voortvloeien uit overproductie, ongelijkc dis
tributie. werkloosheid, technologische verplaatsing (van Arbeidskrachten), korter 
werkuren, de vijfdaagschc werkweek, seizoensarbeid en tocnemcnden vrijen tijd. 
— Beroepsvorming en Ontwikkelingsarbeid, het practische en hel cultureele, zijn 
in onze Amcrikaansche Opvocdin g onafscheidelijk verbonden. — Als de „Ont
wikkeling van Volwassenen" in de toekomst in nauwe betrekking zal slaan lot 
hel Leven (de Duitschers spreken al meer en meer van „lebensnah", L. S.) is 
het meer dan waarschijnlijk, dat zij hand in hand zal gaan met de werkzaam
heden van het Leven. Daarom moet O. V. V. zich bezighouden met de vraag
stukken, die verband houden met sociale en economische veranderingen .

Het is echter vooral die verplaatsing van werkgelegenheid, die de 
aandacht vraagt. Zij beteekent, dat de bestaande opvatting, als zouden 

'oepsvormingskwesties buiten het kader van onze- Ontwikkelings- 
)eid vallen, op den duur niet houdbaar blijft. In Amerika heeft 

men die grenslijn tusschen beroepsvorming en zelfontwikkeling nooit 
zoo scherp getrokken; in hetzelfde Januarinummer van The J. O. A. E. 
wordt vastgcsteld, hoeveel van de laatste, vanzelfsprekend, tot Ont
wikkeling in den ouden zin aanleiding moet geven. 3) Ook in Duitsch- 
land kunnen wij die kentering opmerken. In de Richtlinïcn, waaruit 
het motto voor deze beschouwingen ontleend is, verklaart Dr. Neiin- 
dörfer, dat de meeste Werkloozen cursussen verlangen, die verdere 
beroepsvorming brengen. In het laatste nummer van het bekende 
Duitsche tijdschrift Freie Volksbildtutg, dat grootendeels aan het werk 
voor Werkloozen gewijd is, komt o.a. in een bericht over hetgeen 
te Stilttgart door de Volksontwikkelaars voor hen gedaan wordt: 
de „Beroepsvorming’' voor Meisjes en Vrouwen voor.

Het genoemde verschijnsel van de verplaatsing van Arbeidskracht 
— waarvan de verschijnselen veelvuldig zijn -— brengt trouwens voor 
de „beroepsvorming" zelve een nieuw element. Naast de toenemende
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de wellicht plotseling 
door wijzigingen in

lenken daarbij <
- wordt tot

nummer

zeker buiten den ge- 
onderwerpen. Maar ook wij

daartoe zetten, begeven wij 
van onze 

verzetten.

„Vatbaarheid voor het Alge- 
theoretische waarden" onder de 

Volwassenen bevorderen, in verband gebracht met de eischen
het Bedrijfsleven ?

Als wij ons
wonen „universitairen" kring 
zullen de bakens moeten leere

„specialiseering" voor bepaalde beroepshandeling brengt deze ver
schuiving op de arbeidsmarkt immers met zich, dat de arbeider moet 
ingesteld worden op de wellicht plotseling opdoemende kans, dat er, 
door uitvindingen of door wijzigingen in de „mode", geen vraag, of 
hoogstens slechts een zeer beperkte, overblijft voor zijn gespeciali- 
seerden beroepsarbeid. Hij moet dan andere bezigheid zoeken, doch 
er ook op zijn ingcsteld, zich los te maken van zijn gespecialiseerd
heid, om gemakkelijk ander werk te kunnen aanvaarden. Hier nu 
hebben wij niet alleen te maken met beroepsvorming in engeren zin, 
doch ook niet minder met geestelijke instelling op : soepelheid; vatbaarheid 
voor iels nieuws; voor algemeene inzichten en handgrepen; bekendheid 
met algemeene theoretische ivaarden. Verstard heid, behoudzucht, stands- 
hoogmoed, zijn eigenschappen, die zulk omgooien van het levensroer 
buitengewoon kunnen bemoeilijken. En hier komen wij dan tot gees
telijke en ethische waarden, die geheel liggen op het gebied van wat 
wij tot heden als het speciale van de „Beweging tot Ontwikkeling van 
Volwassenen" plachten te verstaan; biedt zich een eerste onderwerp 
van gezet onderzoek bij onze kringen:

„Hoe kunnen wij die „soepelheid", „ 
meene", „Bekendheid met algemeene

De Werklooze —• 
niets liever willen dan 
verschijningen; in het juist 
wordt het — zoo het 
gehouden. Hij verliest zijn 
als mensch en werker; zijn bestaan 
neemt af. Hij gaat zich geleidelijk voelen als 
uitgeworpene uit het productief: 
arbeider en burger wordt gekn< 
Volkshocbschulheim — 
en misanthropie in de

Van veel grooter belang — in elk geval niet geringer — is dan 
echter de menschelijk-psychisch-paedagogische kant van de taak, die de 
werkloosheid van ons vraagt.

en wij denken daarbij aan de goede werkers, die 
werken — wordt tot een onzer meest tragische 
uistgenoemde nummer van Freie Volksbildung 
noodig was — ons van allerlei kanten voor- 

. levenslust, zijn zelfvertrouwen in zijn waarde 
wordt leeg; zijn arbeidsvermogen 

een nietsnutfehng; een 
sproces; zijn zelfrespect als mensch en 
lakt. Weitsch, de bekende leider van het 

te Dreisigacker, constateert een sterk wantrouwen 
mannen, die in zijn Heim worden toegelaten 4).



1

19Z

Wat hier zeker voor ons van nut kan zijn, als een mogelijke aan
wijzing, het is •— uit hetzelfde nummer van Freie Volksbildung — blijkbare 
voorbeeld van enkele Duitsche Volkshochschulen omtrent bij de ^Vcrk- 
loozen welkom gebleken cursussen : over economische Geschiedenis en 
economische Aardrijkskunde, de laatste in verband met Land- 
kenkunde buiten Europa : over Amerika, en Azië, en 
de wereldproductie. Doch daarnaast zeker ook cursussen

en Vol- 
hun aandeel aan 

over de

En die worden dan nog daar bizonder bevoorrecht, door hun toelating 
tot zulk een Heim.

Ook te Canibridgc, in 1929, hebben wij over dit onderwerp reeds 
belangrijks gehoord. Vooral van den heer Cartwright (Verslag der 
Conferentie pag. 418/419) over een poging, uitgegaan van werkende 
arbeiders, om kameraden, die door langdurige werkloosheid dreigden ten 
onder te gaan, te redden, door hun weer het besef bij te brengen, dat zij 
toch nog nuttigen arbeid voor hun medemenschen konden verrichten. 
De pogingen zijn uitgegroeid tot een „People's Scrvice-club", die in eigen 
werkplaatsen timmerlieden, smeden, schoenmakers, stoffeerders, ver
vers aan het werk wist te brengen, en wier arbeid ten bate van 
mcde-werkloozen (schoenen repareeren; huisraad herstellen en ver
nieuwen; opschilderen enz.) werd gehouden buiten de mededinging met 
het overige bedrijfsleven, daar de arbeid immers strekte ten bate van 
hen, die in dit opzicht niet als koopers van waren of uitgevers van 
werk konden optreden. De vervaardigers mochten zelf het door hen 
vervaardigde aan mede-werkloozen uitdeelen. En toen langs dezen 
weg de psychische depressie bij deze menschen was weggenomen, vond 
men ze ook weer vatbaar voor geestelijke belangstelling; voor dag
bladen en tijdschriftlectuur en geleidelijk zelfs voor cursussen.

Mr. Cartwright meende te Cambridge te mogen verklaren, dat ook 
deze arbeid ten slot mocht gelden als Adult Education.

En er was niemand geneigd hem tegen te spreken.
Hier lijkt een methode aangewezen, die vooral ook door onze Volks

huizen zou zijn toe te passen. En hun in ernstige overweging te geven is.
In Denemarken en Duitschland benut men de Höjskole en Arbeiter- 

heime, om een aantal uitgelezen Werkloozen tot nieuwen levensmoed 
en belangstelling te brengen, waarbij autoriteiten en vakvereenigingen 
medewerken, om dit geldelijk mogelijk te maken. Verwijzing naar het
geen daar geschiedt, en verhaald in Freie Volksbildung, kan ons hier 
te lande, bij gebrek aan deze instellingen, weinig baten. Doch er zon 
een nieuwe stimulans in te vinden zijn, om dit verwaarloosde werk 
eindelijk ook bij ons ter hand te nemen; best door verschillende in
stellingen gemeenschappelijk.
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politieke

toepassing der muziek bij de khmJe 
Gocdkoopc Lectuur. A'dam/Slolerdijk.

een taak van

Geschiedenis der verschillende depressies sinds het eind der 18de eeuw, 
waaruit immers voor de thans van het productieproces uitgeslotenen 
de bemoedigende ervaring te putten valt, dat ook hier: „na re 
weer zonneschijn komt." Voorts cursussen ter scholing der polit 
krachten (Neundörfer)-. opleiding tot burgerschap. Debatingclubs, w. 
bij de deelnemers om beurten de taak van Voorzitter en Secretaris- 
Penningmeester onder algemeene leiding op zich nemen.

En dan mag ook voor ons een woord van waarde blijken uit het 
Januari-nummer van The Journal of Adult Education, dat onze beweging 
mede tot taak heeft, het algemeen publiek op te voeden en te wekken 
tot het besef van de aangrijpende gevolgen der Werkloosheid voor 
de betrokkenen, heel het volk en de Volkskracht. En den weg te 
wijzen, die wij in de toekomst bewust zullen moeten gaan, niet zoo
zeer om dergelijke crisissen te voorkomen — daar een enkel volk, en 
zeker een klein als het onze, daar immers machteloos tegenover 
staat, — dan wel om als volksgeheel de gevolgen van onze machine-mach- 
tigen tijd en efficiency-beweging te dragen e:n niet die te laten drukken 
op één groep 5).

Hier worden wij opgewekt tot het aanvaarden van 
sociale-ethiek, die wij niet van ons mogen werpen.

5) „De winsten der Efficiency gaan naar één groep personen: de kosten ervan 
vallen op een heel andere." (Rexford G. Tuyvsell'. Occupalionat rldolescence.)

„De Gemeenschap, in laatste instantie, trekt de voordeelen van deze verandering, 
en zij behoort er de kosten van te dragen." (Isador Lubin: FinJing Ibe new Job). 
Beide artikelen eveneens in dat Januari-nummer.

’) Zie zijn artikel in Freie Volksbildung.
1) Dr. intiem e. 3. mil: De methodische 

ling oan ongewone personen. Mij. v. Goede en

Eu dan volgt de vraag naar de verdere hulpmiddelen die ons ten 
dienst staan, om allereerst de Werkloozen te halen uit hun psychi
sche depressie, die immers overwonnen moet zijn, willen wij hen 
winnen of terugwinnen tot hun deelneming aan ons aller cultuur?

Wcitsch meent opgemerkt te hebben, dat zij zeer vatbaar zijn voor 
den invloed van ernstige Muziek.9) Hier kan ons mogelijk helpen 
kennisneming van de proefnemingen en ervaringen van onzen in Amerika 
werkzamen landgenoot van de Wall omtrent den invloed van muziek 
op de genezing van zielsziekten, door een Nederlandse!) Comité in 
onze taal overgebracht en verbreid. 7)

Ook Tooneeluitvoeringen zullen in die richting kunnen werken, in
dien bij de keus slechts met de geestesgesteldheid der Werkloozen 
rekening wordt gehonden, en de stukken gekozen worden met inzicht 
in de bevrijdende werking der Kunst. Van groot belang kan ook zijn

ilksbi

v. Gocc
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ervan ge-
uitzoeken

samen-
Vakverceni-

aanstaandc samenkomst*) over al deze punten 
men al gedaan heeft; met welke uitkomsten; en 

i is te doen. Ook in allerlei opzichten, die hier niet 
van deze aanteekeningen is allerminst: 

alleen suggesties geven en een blik 
omvang van de taak. Aan te wakkeren

wij al

en die

het zelf laten optreden van AVerkloozen in tooneeluitvoeringen, waar
bij niet allereerst de Kunstoefening, maar het onttrekken aan de 
sleur van het niets-docn en het bijbrengen van het besef, dat men 
iets bijdraagt tot het genot van anderen, op den voorgrond zal moeten 
staan. Een psychische geneesmethode, waarover het rapport van de 
Engelsche Staatscommissie over Adult Education and the Drama ook 
voor ons, en mede in dit verband, waarde volle aanwijzingen biedt.

Wat kunnen Boeken en het lezen ervan — als het kan gemeen
schappelijk onder leiding in kleine clubjes — voor de Werkloozen 
doen? Heeft onze Leeszaalbeweging zich reeds rekenschap 
geven, tot welke taak zij hier geroepen is, .— ook door het 
van een Boekenlijsten,) bizonderlijk voor Werkloozen 8) — in 
werking met andere organisaties, als onze Volkshuizen en 
gingen, religieuse instellingen, enz.?

In hoever kan de Sport hier als genees- en opwekkingsmiddel 
baten? Hoe moet zij benut en toegcpas.t worden? Welke taak is 
hier voor onze gcheele sportbeweging? — In hoever kunnen Werk- 
loozcn hierbij zelf leeren, zich nuttig te maken als leiders ot voor
werkers?

Wij zouden, op onze 
gaarne hooren, wat i 
wat men voornemens 
genoemd zijn. Want het doel 
het onderwerp uitputten, maar 
werpen op het wezen en den 
tot Bezinning en de Daad.

Laten wij ons niet diets maken, dat die taak zoo spoedig zal eindigen. 
Al roept men allentwege, dat wij in het diepste van de put zitten, 
er is nog geen uitzicht op werkelijk eind van de crisis. En ook als 
het begin van dat einde zichtbaar wordt, weten wij, dat slechts zeer 
geleidelijk de werkverruiming zich op onze arbeidsmarkt zal voelbaar 
maken.

Waarbij te overwegen is, dat wij mede ervaring hebben 
doen voor de verdere toekomst. Want de Werkloozen zullen wij 
tijd met ons hebben, korter of langer. En vooral de ouderen, die z 
niet meer zoo makkelijk aan nieuwe werkmethoden aanpassen, < 
dus ons voor een nog veel zwaarder probleem en taak stellen.

L. SIMONS, 
Voorzitter Afd. Holland

v. d. ^Vereldbond t. O. v. V.

8) Nemiddrjet' wijst ook op de wenschelijkbeid, niet op de Werkloosheidskaart. 
doch op bizondcre kaarten, door Arbeidsbeurzen enz. verspreid, toegang te vcrleenen.

•) Te Utrecht — 25 en 26 April.
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één der drie verschillen, 
: Universiteiten in ’t oog

I

volgden : „De Universiteiten 
jdent-Settlcinenl"-bewcging < 

Berl-
rgcr; de Theologis 
1c Volksopvoeding

Het hooger Onderwijs en de Volksontwikkeling.
TWEEDE REEKS, 

I. Inleiding door Prof. PH. KOHNSTAMM.

'oen wij in 1920 het vraagstuk van het hooger Onderwijs en 
verhouding tot de maatschappelijke ontwikkeling aan de orde 

hebben gesteld, mocht ons tijdschrift wel van bekwame en deskundige 
hand enkele bijdragen ontvangen '), maar in een slotwoord, dat een 
terugblik gaf op die reeks artikelen, moest als sterkste indruk genoemd 
worden, „een gevoel van onvoldaanheid". Onze Redactie was er niet 
in geslaagd de publieke opinie wakker te maken en haar aan te toonen, 
dat hier een belangrijk en actueel probleem ligt, de overdenking ten 
volle waardig. Klaarblijkelijk was de bodem nog niet bereid voor 
dit zaad.

Het verheugt ons daarom thans in de verschijning van de brochure 
van professor H. R. Kruyt, Hooge School en Maatschappij en in 
de belangstelling, die haar van alle zijden te beurt viel, een symptoor 
temogen begroeten van een gunstige verandering in dezen. Van onze 
zijde willen wij gaarne meewerken om de discussie, die door deze 
brochure is wakker geroepen, niet te doen verzanden. Wij hopen daarom 
in dit en volgende nummers van ons tijdschrift een aantal bijdragen 
over het Hooger Onderwijs en zijn plaats in het volksleven te pu- 
bliceeren.

Voordat een van de andere leden onzer redactie een overzicht over 
den inhoud der genoemde brochure met eenige mededcelingen over de 
geschiedenis van de Amerikaansche Universiteit zal geven,2) moge 
schrijver dezer regelen, als persoonlijke bijdrage tot de discussie, nog 
op eenige punten wijzen, die naar zijn meening bij eventueele hervor
mingen van ons Hooger Onderwijs in geen geval over het hoofd mogen 
worden gezien.

De brochure-Kruyt immers wijst slechts op < 
die tusschen Amerikaansche en Nederlandsche 
vallen, nl. op den aard en den omvang der opleidingen, waarover deze

’) Na een inleiding van ons volgden ; „ De Universiteiten en het lager onderwijs" 
door W. Reindcrsina; de „Student-Setllcinenl"-beweging door E. C. Knappert; 
de Kunstenaar en de Universiteit door Dr. H. P. Bcrlagc; de Vrouw en de 
Universitcit door M. W. Bargcr; de Theologische faculteit door Prof. Dr. A. J. 
de Soppcr; de Universitcit en de Volksopvoeding in Engeland door E. C. Knappert 
en een slotwoord door ons.

’) Zie volgend No. van
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school,

hun bemoeienis uitstrekken. Maar niet minder karakteristiek is het 
verschil in de wijze, waarop zij het doen. De Nederlandsche Hooge 
School (Universiteit of Hooge Schooi in engeren zin) immers is een 
aggregaat van zelfstandige en volkomen los naast elkander staande 
leerkrachten. Van een organiseerend principe kan hier eigenlijk niet 
worden gesproken; ieder die den internen stand van zaken kent, zal 
beamen, dat de faculteiten uitsluitend administratieven en examen- 
technischen arbeid verrichten, een belangrijke taak hebben zij voorts 
bij de bezetting van leerstoelen, die in hoofdzaak door coöptatie plaats 
vindt, al zijn in de latere jaren de gevallen niet meer zoo zeldzaam 
geweest als vroeger, waarin een autoriteit buiten de faculteit (Cura
toren, Minister, Gemeenteraad) hun invloed deden gelden. Het denk
beeld, waarvoor de Bond van Ned. Ond. ijvert, de hoofdelooze school, 
vindt in de Nederlandsche Universiteit volledige uitdrukking, met dien 
verstande slechts, dat in de experimenteele en klinische vakken de 
hoogleeraren, en eventueel de lectoren, zich assistenten zien toegevoegd, 
wier instructie door den hoogleeraar (resp. lector) wordt vastgesteld. 
Overigens is de verhouding van hoogleeraren onderling en van hoog- 
leeraren en lectoren zuiver „collegiaal”, d. w. z. dal men in 't algemeen 
zich om het werk van den ander heel weinig bekommert en meestal 
slechts zeer vage vermoedens heeft wat hij op zijn lessen behandelt. 
Uit de verregaande specialisatie der vakken geboren, werkt deze 
toestand, naar vanzelf spreekt, die specialisatie steeds meer in de hand; 
de exameneischen spitsen zich toe en de vorming in de breedte wordt 
meer en meer als onwetenschappelijk gevoeld. Wie thuis is in de 
controversen over de toepassing van het academisch statuut, in ’t 
bijzonder wat de onderwijsbevoegdheden betreft, zal dat door menig 
voorbeeld kunnen toelichten. Tegenover deze centrifugale krachten 
ontbreken de centripetale bijkans geheel; het ambt van Rector, telkens 
voor slechts één jaar vervuld, is representief en administratief; alleen 
de Stedelijke Universiteit van Amsterdam bezit een permanenten 
secretaris van den Senaat en het is waarschijnlijk niet te bout gezegd, 
als men beweert dat het eenige voorbeeld van uitbreiding der Universi
taire bemoeiïng in den zin der brochure-Kruyt: de organisatie der 
Amsterdamschc handelsfaculteit, zonder deze omstandigheid wellicht 
niet ware tot stand gekomen.

De Amerikaansche Universiteit kenmerkt zich door de tegenges 
gedachte, het republiekijnsche Amerika kent geen republiekijnsche s< 
ook geen republiekijnsche Hooge School. De President der Ameri
kaansche Universiteit bekleedt een geheel andere functie dan de Rector 
Magnificus ten onzent, hij is de werkelijke geestelijke leider, en hij 
wordt met het oog op die taak uitgekozen en benoemd. Wie de jaar-
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kingcn van de 
den, wij mogen 
ernstige gcbr 1 
een kliek-gc 
gen over d<

verslagen leest bijv, van Columbia University van de hand van Nicholas 
Murray Butlei' (zie mijn uittreksels in Paed. Stud. XI p. 119 seq en 
XII, binnen kort verschijnend) bemerkt aanstonds het fundamenteele 
verschil in verantwoordelijkheidsbesef. Onder den President staan de 
hoofden der verschillende Departments, die veel talrijker zijn dan onze 
Faculteiten. Men zou ze eerder met onze „hoofdvakken”, als Natuur
kunde, Scheikunde, Engelsch, Geschiedenis, kunnen vergelijken. Ter
wijl bij ons alle leerkrachten, gelijk gezegd, automatisch naast elkaar 
staan, is het Department (vaak ook School geheeten), een organische 
eenheid, voor wier leiding het „Head of the Department" verant
woordelijk is. Hij heeft dan ook het recht zijn medewerkers zelf te 
kiezen, terwijl ten onzent niet lang geleden zelfs het recht van den 
hoogleeraar-leider van een kliniek in twijfel werd getrokken, om een 
hoofdassistent te ontslaan die een met de zijne onvereenigbare gees
teshouding in zijn werk vertegenwoordigde. Met het Amerikaansch 
stelsel hangt natuurlijk ten nauwste samen, dat er een zekere hiërarchie 
bestaat ook onder de leerkrachten; salaris en titel hangen samen met 
den omvang der verantwoordelijkheid, waartoe men is geroepen.

Het verschil in wezen tusschen het Nederlandsche en Amerikaansche 
stelsel is aanstonds duidelijk; heel wat moeilijke!* is de beantwoording 
van de vraag, waaraan de voorkeur toekomt. Het is dan ook geens
zins onze bedoeling hier reeds voor het eene of andere stelsel partij 
te kiezen, slechts op enkele punten dienen wij hier ter verduidelijking 
nog te wijzen. De „vrijheid" der wetenschap is in menig opzicht door 
het Nederlandsche stelsel beter gewaarborgd; men behoeft slechts 
Martin Arrowsmith te lezen om de gevaren te bevroeden, die ginds 
dreigen. Ik zie niet over het hoofd dat Sinclair Lewis een roman heeft 
geschreven en zich geen wetenschappelijke beschrijving der Ameri
kaansche Universiteit ten doel heeft gesteld, maar ook aan de dichter
lijke verbeelding en kritiek zijn grenzen gesteld, een boek als Arrowsmith 
zou in Nederland volstrekt onmogelijk zijn, omdat er de levensgrondslag 
aan zou ontbreken; het zou slechts als een wilde en levensvreemde 
sensatie-poging, niet als een kunstwerk aandoen.

Toch mag men niet over 't hoofd zien, dat ook het Nederlandsche 
stelsel de ware vrijheid der wetenschap niet altijd kan waarborgen. 
Al is er aanleiding tot het verzet, dat zich bij ons openbaart bij afwij- 

faculteitsvoordcacht door niet-wetenschappelijke invloe- 
niet over het hoofd zien, dat ook het stelsel van coöptatie 

.oreken kan vertoonen, het kan leiden tot de vorming 
jeest en is daarvan niet altijd vrij gebleven. Men kan 
Ie versplintering van en het sectarisine in ons Hooger c 

•wijs, maar de vraag dient gesteld of de oprichting der bijzondc



203

waardig worden 
jr Kruyt ges 
: School beh<

Universiteiten niet had kunnen worden voorkomen door grootere be
reidheid om te erkennen dat ook andere wetenschappelijke idealen 
dan die van het positivisme recht op erkenning hadden. Het is een 
moeilijk te weerspreken feit, dat nog thans, lang nadat de positivistische 
geestesstrooming haar hoogtepunt heeft bereikt, slechts uiterst lang
zaam de aanhangers van andere wereldbeschouwingen een plaats in 
het kader der „officieele" wetenschap waardig worden gekeurd. Dat 
bovendien dezelfde invloeden, die de door Kruyt gesignaleerde levens
vreemdheid der Nedcrlandsche Hooge School beheerschen, zich ook 
wel in de vervulling van vacatures doen gelden, zou gemakkelijk aan 
voorbeelden kunnen worden gestaafd.

Maar belangrijker is m.i. toch een andere leemte, die een gevolg is 
van het Nederlandsche stelsel; tegenover de betere waarborgen van 
„wetenschappelijke vrijheid” staat het zeer ernstige tekort in opvoe
dende kracht. Het onderwijs aan een Nederlandsche Hoogeschool is 
in geen enkel opzicht een eenheid, het scheppen van een „sfeer", die 
èn in de moderne school, fen in de jeugdbeweging en de ontwikkeling 
van volwassenen thans vrij algemeen als het beslissende wordt erkend, 
wordt ten eenen male verwaarloosd. Ieder deskundige ziet ook hier 
een samenhang met het intellectualistische en positivistische weten- 
schaps-ideaal der 19e eeuw aan den dag treden. Onze Hooger-Onderwijs- 
wcl en Thorbccke's wet op het Middelbaar onderwijs staan niet slechts 
chronologisch vlak bij elkaar, zij zijn ook kinderen van dezelfde bescha
vingsperiode, typische producten van het geloof in de philosofie der 
verlichting. Het academisch statuut van 1921 is weliswaar uit anderen 
geest geboren, maar het mocht niet derogeeren aan de wet, die onver
anderd is gebleven. En wat meer zegt, papieren bepalingen zijn niet 
in staat levende tradities te veranderen; de mogelijkheden door het 
statuut geschapen zijn dan ook veelal nog een doode letter gebleven, 
soms zelfs niet begrepen door hen die ze moesten uitvoeren, in niet 
zeldzame gevallen ook bewust buiten werking gesteld.

Hier raken wij het tweede punt, dat ik zooeven (p. 200) op het oog 
had. Kort en daarom grof geformuleerd kan men een verder verschil 
tusschen de Amerikaansche en de Nederlandsche Universiteit aldus 
kenschetsen: de Nederlandsche Universiteit bestaat terwille der weten
schap, en wel van de wetenschap, belicht en gezien van uit een zeer 
bepaald standpunt, het positivistische der 19e eeuw; de Amerikaansche 
Universiteit daarentegen bestaat ter wille van haar studenten. Anders 
gezegd, de Nederlandsche Universiteit is zakelijk, de Amerikaansche 
persoonlijk georiënteerd.

Van dit verschil spreekt de gehcele inrichting der Universiteit reeds 
naar haar uiterlijke zijde. De Campus, het „college"-systecm, de
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: Student Personnel Work at 
loyd-Jones. Het behelst de ge- 

*4* oïrizto 1 Q’?‘2 £i;in de

ontvangst der freshmen, het vanzelfsprekende van functionarissen als 
de Dean of Men en de Dean of Women, op wie de verantwoorde
lijkheid rust voor de persoonlijke leiding, dit alles toont, dat het 
College bedoeld is als een school, in den zin dien wij er aan hechten 
als wij niet van Hoogeschool spreken, nl. een plaats van opvoeding. 
Zelfs de Graduate School, de bovenbouw der Amerikaansche Universi- 
teit, waarmee normaliter niet meer dan wellicht 20°/o van alle studenten 
kennis maken, is veel minder louter individualistisch dan onze Universi- 
teiten.

Wij Europeanen, en speciaal wij Nederlanders, plegen nog al prat 
te gaan op onze rijke en oude kultuur-tradities tegenover den Ameri- 
kaanschen parvenu. Op dit punt zullen wij echter moeten erkennen, 
dat de Amerikanen de Middeleeuwsche tradities voortzetten, terwijl 
de Nederlandsche Universiteit een type vertegenwoordigt, dat eerst 
in de 19e eeuw werd geboren. Nog eens, men hoede zich voor een 
.jumping at conclusions”, het is heel duidelijk, dat ook deze kant van 
de zaak samenhangt met het ideaal der wetenschap, dat men nastreeft. 
Maar waarheen ten slotte de voorkeur van den beoordeelaar uitgaat, 
van de nuchtere feiten dient hij toch in elk geval eerst rustig kennis 
te nemen. Tot die, voor menigeen die wat lyrisch gestemd is ten 
opzichte van zijn alma mater, een weinig ontnuchterende feiten behoort 
de omstandigheid, dat .wetenschap" in onze Universiteiten een zaak 
is van het geïsoleerde individu, dat zij in Amerika (en ook in Groot 
Britannië) daarentegen nog gezien wordt als een zaak der gemeen
schap. En het is dan ook waarlijk niet bevreemdend, dat de brochure- 
Kruyt haar ontstaan dankt aan een lezing, gehouden door een socialist 
voor een Studentenvereeniging voor Sociale Lezingen en Sociale studie.

Ik zeide zooeven, dat „wetenschap" in Amerika nog gezien wordt 
als een zaak der gemeenschap; misschien had ik moeten zeggen, dat 
zij weer zoo wordt gezien. En dat niet om een persoonlijke voorkeur 
uit te drukken, maar op zuiver technische en aanwijsbare gronden. 
Want dit is zeker, dat de Amerikaansche Hooge School, daarin de 
geheele Amerikaansche school-traditie volgend, haar oude idealen tracht 
te verwerkelijken door nieuwe middelen. Dat wat Kruyt terecht als 
zoo karakteristiek-Amerikaansch heeft in ’t licht gesteld, de groote 
belangstelling in en verwachting van de toegepaste wetenschap, spreekt 
zich wel heel duidelijk uit in het geheele Amerikaansche onderwijs
stelsel. En ook de Amerikaansche Universiteit maakt er dankbaar 
gebruik van.

Voor mij ligt een werk van 253 p.: 
Northwestern University by Esther Lloyd-Jones. 
schiedenis van het Personnel Department, sinds dit in 1922
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waarmede in de eerste 
zig heeft te houden: De 
stuk werk. Maar toen zij

genoemde Universiteit werd ingesteld. De bedoeling was een centraal 
bureau te scheppen waar elke student met zijn of haar moeilijkheden 
(financieele, huiselijke, intellectueele, sexueele, beroepskeuze of wat dan 
ook) zou kunnen komen voor advies en leiding, zoodat de volle kracht 
van de geestelijke hulp der Universiteit in dienst zou kunnen worden 
gesteld van ieder student, die hulp behoeft. „It was clear from the 
start that the work of this office was in no way to supplant work 
that was being done elsewhere in the University; the Deans continued 
to do all the work they had done before, as did the tnembers of the 
adininistrative sta ff; the departments of psychology and education 
continued with their research work on individual differences and edu- 
cational methods; the placement offices continued to operate as before.

The office had a cotirdinating and supplementary relation to the 
whole. lts duty was to assist in organising the work that was already 
being done so that every one might know about it. If it could, it 
was to convert those within the University to the idea that the 
Personnel office was a place where one might come to find out what 
olher work was being done along the satne line. It was to be hoped 
that the office would cventually be capable of evaluating the success 
of the personnel work being undertaken by individuals and departments 
within the University, and that it would be able to make suggestions 
that would make all of this work more effective”.

Dit zijn voor Nederlandsche ooren volstrekt onverstaanbare klanken. 
Hoe kan het de taak zijn van iemand aan een Universiteit, om zich 
bezig te houden met de persoonlijke nooden en behoeften van jonge 
menschcn, hoe kan a fortiori sprake zijn van een bureau, dat al dit 
werk coördineert om het des te vruchtbaarder te maken? Bovendien riekt 
dit alles naar paedagogiek, en dit is al reden genoeg om er geen aan
dacht aan te geven, of, op zijn hoogst met verontwaardiging te rea- 
geeren op de aantasting van het „prestige" van het vaderlandsche 
onderwijsstelsel, dat immers in alle opzichten in orde is en zich niet 
behoeft te spiegelen aan buitenlandsche voorbeelden.

Ik overdrijf hier niet. Voor mij ligt een nota, geschreven door den 
voorzitter van de oudervereeniging aan een onzer scholen, die voor
bereiden voor de Universiteit. Zij houdt zich bezig met den overgang 
van de school naar de hoogeschool, met al de moeilijkheden die die 
overgang thans biedt, omdat er een diepe klove is tusschen de volstrekte 
onzelfstandigheid van den leerling der voorbereidende school en het 
gemis aan elke leiding en contact met ouderen, nadat het eindexamen 
is afgelegd. Het betreft dus juist de vragen, 
plaats een „Personnel Department" zich bezij 
nota is een alleszins ernstig en respectabel Si
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groep „malcoi

school, door vol te houden dat c 

fundamenteels, in de opleiding

blind bewonderaar van eenig 

van het Anierikaansche. Ik 

voor zijn gebreken.') Maar 

•echte bezorgdheid, 

het persoonlijke welslagen 

en welzijn van de leerlingen van eiken schooltrap, en met welke souvereine 

minachting het officiëele Nederland aan deze dingen voorbij gaat.

Men kan zeggen, — en ik heb hooren zeggen — dat dit alleen 

maar uitvloeisel is van Anierikaansche zucht naar efficiency; het is 

heelemaal geen verheven of „geestelijk" motief, dat daarginds de drijf

veer is; men wil alleen maar zuinig zijn met zijn menschenmateriaal.

geen „tegenvallers’’ boeken. En daarentegen zou onze minachting 

van dit streven naar „efficiency” een uitvloeisel zijn van ons dieper 

geestelijk besef, ’t Is mogelijk, dat daar iets van waar is, ik voel mij 

volstrekt onbevoegd om mij hier aan een uitspraak te wagen. Maar 

dit weet ik we). Zoo waar het is, dat niet wie „Heere, Heerezegt, 

maar wie daar doet den wil des Vaders, zal ingaan in het Koninkrijk”, 

zoo waar is het ook dat ernstige zorg en belangstelling, zelfs als zij 

uit een verkeerd motief zijn geboren of daaraan worden toegeschreven, 

beter zijn dan rustige onaandoenlijkheid, die tot verwaarloozing voert.

En daarom meen ik, dat het Nederlandsche volk, de Nederlandsche 

ouders bovenal, wakker behooren te worden en

door het bestuur der oudervereeniging werd ingediend bij den leider 

en het leeraren-col lege der betrokken school, werd zij de eer van een 

gemeenschappelijke bespreking niet waardig gekeurd. Immers zij was 

de uiting van een groep „malcontenten", die zich vergrepen aan den 
goeden naam der school, door vol te houden dat er iets, en zelfs iets 

heel waardevols en fundamenteels, in de opleiding en opvoeding der 

school ontbrak.

Nog eens, ik ben geen onverdeeld en 

buitenlandsch onderwijsstelsel, ook niet 

meen integendeel een open oog te hebben 

wat mij steeds weer in hooge mate treft is de opri 

die „materialistisch"'Amerika heeft voor

van de leerlingen van eiken schooltrap, c 

het officiëele Nederland aan deze di 

;gen, — en ik heb hooren :

is van Anierikaansche zucht

*) Ik noem ais voorbeeld slechts het Amerikaansche universitaire examen-stclsel, 
dat naar het mij voorkomt in zeer belangrijke opzichten achter staal bij hel onze, 
hoeveel daartegen overigens ook in te brengen is. En zelfs heeft hel begin van 
een stelselmatige overdenking in Amerika, omdat zij op een verouderde en al te 
simplistische psychologie berustte, in dat opzicht wellicht aanvankelijk de zaken 
eerder verergerd dan verbeterd. Maar desondanks kan ik niet meegaan met de 
vermoedelijk reeds door menig lezer getrokken conclusie, dat het dan klaarblij
kelijk maar beter is, niet stelselmatig na te denken over deze dingen. Integendeel, 
ik blijf van overtuiging dal ook hier routine en inluitie aanvulling behoeven van 
de zijde der wetenschappelijk geschoolde kritiek. Niet alleen de /«v/aZüyj-examens der 
middelbare school verdienen een grondig en opzettelijk onderzoek, evenzeer de 
overgang naar de Universiteit, en de techniek van haar toetsingsmiddelen. Maar 
deze zaak zou hier te ver voeren, misschien vind ik gelegenheid er, in een der 
volgende nummers van deze reeks, nog op terug te komen.
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onderdeel 
misschien

Het onderwijs aan winkelpersoneel
in het algemeen en dat aan de Handelsschool tot opleiding 

van verkoopsters te Amsterdam in het bijzonder
door J. TRAAST.

lijkheid behooren te beseffen. Want elk volk heeft de Regecring en 
de politici, die het verdient. En de Nederlandsche onderwijswet* 
geving, die door politiek gekibbel sedert vele tientallen jaren tot stil
stand is gebracht, zal niet eerder weder op gang komen, dan wan
neer een georganiseerde publieke opinie met kracht en klem dat zal 
eischen.

I "Aal het slagen van eenige onderneming, naast de ontwikkeling, de 
■*-' werkkracht en de werklust van het hoofd, voor een groot deel 
afhankelijk is van de algemeene geschiktheid van het personeel, zal 
door niemand worden ontkend. Technische-, Hooge- en Handeisscholen, 
Hoogere Burgerscholen, Handelsdag- en avondscholen, Nijverheids
scholen in alle verscheidenheid zijn daar om te bewijzen, dat niets 
wordt verzuimd om door ontwikkeling de geschiktheid zoo hoog moge
lijk op te voeren. En terecht. Kennis is macht. Macht is noodig om 
te overwinnen. Overwinning is noodig om staande te blijven.

Het grootbedrijf blijft dan ook staande. Het beschikt in alle op
zichten over ontwikkelde krachten, die het zich, dank zij bovengenoemde 
scholen kan assumeeren.

Is het met het kleinbedrijf, in 't bijzonder met den winkelstand, 
evenzoo gesteld ? Kan ook de winkelier zich krachten assumeeren, die 
geschoold zijn in de richting van zijn bedrijf, van het winkelbedrijf? 
Krachten dus, met andere dan algemeene handelsontwikkeling?

Krachten met speciale kennis van hetgeen in winkelzaken omgaat 
en toegcrust met de vereischte ontwikkeling, met de noodige geschikt
heid om een plaats in het winkelleven te bezetten? Helaas, voor het 
kwecken dier krachten bestaan nog zoo goed als geen onderwijs
inrichtingen. En toch zijn ze minstens even noodig als alle andere 
instellingen, hiervoren genoemd.

Het handelsonderwijs op de Nederlandsche handeisscholen is tot 
nog toe uitsluitend toegesneden op het ontwikkelen van werkkrachten, 
die een of andere functie in de calculatie der koopwaren verrichten. 
Dat de distributie van de koopwaren een even gewichtig 
voor het zakenleven beteekent, heeft men hier in Holland
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wel
hef

Dit is

imogelijk 
■val was, 

>oppersoneel 
helpt weinig

gevoeld, misschien wel begrepen, maar moeten lecrcn inzien van 
buitenland.

zeer te betreuren. Immers de winkelbedienden behooren tot 
de echte .verdieners" van een zaak. Fouten, die zij maken, kunnen in 
de meeste gevallen niet hersteld worden. Een fout in de calculatie 
door een of andere kantoorbediende gemaakt, kan, als zij bij de con- 
tróle blijkt, achterhaald en hersteld worden. Een fout van het win
kelpersoneel kan bijna nooit achterhaald worden, wel geconstateerd, 
maar bijna nooit verbeterd worden op het oogenblik, dat zij begaan 
wordt. Stel U voor een verkoopster, die een klant onvriendelijk be
jegent omdat de verkoop niet lukt! Zulke fouten hebben veel meer, 
en een veel funester uitwerking voor de zaak, dan een of andere 
optel- of aftrekvergissing.

De constellatie van het moderne winkelbedrijf heeft het om 
gemaakt, dat het verkooppersoneel, zooals vroeger wel het gei 
in de 'zaak zelf gevormd kan worden. Wel kan dat verkol 
achter de toonbank de winkelzaak maken of breken. Hel i 
of een ondernemer van den winkel zich heeft ingespannen om een 
degelijken voorraad in te slaan, waaruit tegen redelijken prijs verkocht 
kan worden, wanneer de verkoopster niet in staat is sntl op te maken 
welk artikel uit dien voorraad overeenkomt met de bedoelingen, die 
een cliënt of cliënte min of meer duidelijk maakt. En dan helpt het 
nog niet, wanneer de verkoopster alleen maar in staat is dit artikel 
te voorschijn te brengen, doch den cliënt de overtuiging niet kan 
schenken, dat dit inderdaad het best beantwoordt aan zijn uitcen- 
loopende eischen. Faalt de verkoopster hierin, dan kan desondanks 
wel een verkoop tot stand komen. In de meeste gevallen mislukt dan 
de verkoop echter. Bij een betere behandeling had deze niet behoeven 
af te springen. Voor den winkelier beteekent dit een drievoudig verlies: 

le. de winstderving door noodelooze vertraging van zijn omzet; 
2e. verhooging van de kans op bederf of veroudering van zijn 

voorraad door het missen van een kans op rouleering;
3e. verlies van een gelegenheid om een afnemer door diens tevre

denheid aan de zaak te binden.
Het is dus gelukkig, dat allerwej 

dat er voor den winkelstand nog 
winkelpersoneel in het bijzonder, 
winkelbedrijf, dat uiterlijk zoo zeer 
geen gelijken tred in de moderne ontwikkeling 
uitgaven, aan uiterlijke moderniseering van hei 
hebben heel dikwijls niet aan de verwachting beantwoord 
dat men dan van vanzelf tot de vraag komt: „waar kan

..egen is ons land de gedachte leeft, 
; wel iets te doen is en voor het 
•. Men voelt overal, dat juist het 

gemoderniseerd is, innerlijk geet 
ding heeft gehouden. De 
het winkelbedrijf besteed, 

; geen wonder 
dat in zitten?"
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snlijk verwon 

actische Hollandschc koopmat 
moeten importeeren uit 

i aan de overzijde van < 
geweest, die het eerst < 

genomen hebben. Reeds 
koop

') Cursiveering van de Redactie.

Dat men toen aan het bedienend personeel is gaan denken, is m. i. 
zoo vanzelfsprekend, dat het eigenlijk verwondering moet wekken, 
dat de bij uitstek practische Hollandschc koopman onderwijs aan 
winkelpersoneel heeft moeten importeeren uit Amerika.

Het zijn onze buren aan de overzijde van den grooten vijver, den 
Atlantischcn Oceaan, geweest, die het eerst opleiding van hun ver
kooppersoneel ter hand genomen hebben. Reeds sedert vele jaren 
worden daar vragen op koopmansgebied wetenschappelijk bestudeerd. 
Thans doceert men er aan vele universiteiten de practische opleiding 
van den jongen verkooper. Een uitgebreidc literatuur over de kunst van 
koopen cn verkoopen maakt het mogelijk, een inzicht te krijgen niet 
alleen over de algemeene maximen van den verkoop, maar ook de 
cischen van elke branche is nader onderzocht. Deze nieuwe inzichten 
hebben zich in Europa het eerst baan gebroken bij onze oostclijke 
naburen. Dit onderricht is daar pas goed aangevat na den wereldoorlog. 
Het economische leven in Duitschland, geheel ontwricht door oorlog 
cn inflatie, eischic van den koopman de uiterste krachtsinspanning. 
Dc wettelijke verplichte ') Bcrufsschule maakt het mogelijk, dat de 
Handlungslehrlinge na het verlaten der lagere school nog 3 jaar onder
wijs ontvangen. Dit onderwijs wordt gedurende den werktijd der leer
lingen gegeven. Wekelijks van 8 tot 12 onderwijsuren. De patroons 
zijn verplicht hun leerlingenpersoneel naar de Bcrufsschule te zenden. 
Op het niet nakomen van die verplichting staat straf.

Dc leerplannen voor die Berufsschulen zijn voor het heele land vrij 
uniform. Verkoopkunde, warenkennis, winkelrekencn cn 
vormen de kern van het onderwijs.

Wel heeft de Arbeidswet van Minister Aalbcrse iets dergelijks 
voor ons land mogelijk gemaakt, maar tot heden toe is er in ons 
heele land nog geen stad, die dit onderwijssysteem voor winkelper
soneel heeft.

De Amsterdamsche school tot Opleiding van Verkoopsters heeft 
thans nog alleen maar de vóóropleiding van verkooppersoneel ten doel.

Het bekende en zoo vaak met recht geroemde particulier initiatief 
heeft ook hier den eersten stoot gegeven.

Het Bestuur der Grootwerkers-Vereeniging in het Confectie- en 
Kleedingbedrijf te Amsterdam, nam op voorstel van nu wijlen den 
heer Kahn, één der firmanten van de firma Hirsch en Cie, in het 
jaar 1916 het besluit, het onderwijs aan winkelpersoneel ter hand tc 
nemen. September 1916 werd begonnen met een avondcursus. Het 
hiervoor benoodigde geld was door de belanghebbenden bijeengebracht.
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Van de oorspronkelijke oprichters zijn nu nog de heer Louis de 
Vries, directeur van de firma Au Bon Marché, en de heer Johan 
Bol, eigenaar van de firma H. Meyer, respectievelijk Voorzitter en 
Vice-Voorzitter van het Schoolbestuur. Aan hun initiatief en zeer zeker 
aan hun voortdurend streven om de school steeds meer te vervol
maken, past mij hier een woord van dank.

Die avondcursussen mislukten volkomen. Toentertijd bestond er nog 
niet een gereglementeerde werkdag of winkelsluiting. De meisjes waren 
's avonds veel te moe, om de leerstof in zich op te kunnen nemen. 
Het volgende jaar reeds werd de school omgezet in een twee-jarige 
dagschool en in 1922 in een drie-jarige.

De school kon eerst goed haar krachten ontvouwen, toen de sub
sidieregeling met Rijk, Provincie en Gemeente was geregeld. Tot 
ultimo Augustus 1927 bleef zij ressorteeren onder het Nijverheids
onderwijs. Met ingang van 1 Sept. 1927 werd de toenmalige Vakschool 
tot opleiding van Verkoopsters en Industrienaaistcrs gesplitst. De 
afdeeling Verkoopsters werd van het Nijverheidsonderwijs overge
bracht naar het Handelsonderwijs en kreeg behalve een eigen gebouw, 
een eigen leiding en een eigen beheer.

Door de zeer gewaardeerde medewerking van onzen tegenwoor- 
digen Heer Inspecteur van het Handelsonderwijs werd de subsidie
regeling voor de school blijvend vastgelegd. Het Rijk draagt in de 
netto-kosten voor 60 °/0 bij; de Gemeente Amsterdam voor 30 °/0 
en de Provincie Noord-Holland voor 10 °/0. De bijdragen van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam en die van 
andere instellingen en particulieren komen in mindering van deze 
subsidies.

De school heeft 
eerste-, -4 tweede- i 
per klas. De cursus 
in tegenwoordigheid 
nomen wordt door

nu reeds eenige jaren achtereen 12 klassen: 5 
en 3 derde klassen met gemiddeld 27 leerlingen 

duurt 3 jaar en besluit met een eindexamen, dat 
en onder goedkeuring van gecommitteerden afge
bet personeel der school. Die gecommitteerden 

worden bij voorkeur gekozen uit de handelswereld ter plaatse. Niet 
alleen werkgeversorganisaties, maar ook werknemersvereenigingen zijn 
vertegenwoordigd in het schoolbestuur en bij de eindexamens.

De practijk heeft ons geleerd, dat reeds bij den aanvang zekere 
eischen te stellen zijn aan het intellect der leerlingen. Dat die eischen 
geheel andere zijn, dan die welke gesteld worden voor de toelating 
tot H.B.S. of M.U.L.O. school spreekt haast van zelf. Naast de 
eischen van het intellect komen echter nog tal van andere dingen, 
waarop gelet moet worden voor men er toe besluit hem of haar op 
te leiden voor het winkelbedrijf. De school zoekt, en
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laatste cischen een goede steun bij het Gemeentelijk Bureau voor de 
Beroepskeuze.

Is een keer een meisje bij ons geplaatst, dan worden de eerste 
twee jaren besteed aan algemeen vormend onderwijs. Men versta mij 
evenwel niet verkeerd. Algemeen vormend onderwijs, ja, 
mogelijk met uitschakeling van onnoodigen ballast. In dit opzi> 
er nog voortdurend gezocht om het onderwijs nog practischer

De vakken van onderwijs zijn :
crï u „I „ rF K a F a

leisje bij ons 
algemeen 

;emeen
>gelijk met uitschakeling 

; voortdurend gczocli 
vakken van onderv

Nederlandsche taal, stijl. Lezen en 
delscorrespondentie.
Handelsrekenen, Boekhouden
Handelsaardrijkskunde.
Handwerken, Schrijven, Teekenen en 
Fransch, Duitsch, Engelsch. 
Warenkennis en Verkoopkunde. 
Lichamelijke oefening.

Een goede verkoopkracht moet zich zoowel mondeling als schriftelijk 
goed kunnen uitdrukken. Voor iedereen is dit eigenlijk noodi) 
een winkelbediende is het eenvoudig een gebiedende noodzak 
„Spreken is zilver, maar zwijgen is goud,” zegt het spree 
geldt niet voor een winkel. Spreken is daar goud en 
geen blik-afval 1 Daarmee is natuurlijk niet gezegd, 
de kunst moeten verstaan met een vloed van woorden de klanten 
iets aan te praten. Integendeel een goede verkoopkracht weet op tijd 
te zwijgen. Maar dit thema behoort op het gebied der verkoopkunde 
en zal ik dus hier verder laten rusten.

Dat bij ons in de school dus Nederlandsche taal onderwezen wordt, 
is zonder meer begrijpelijk.

Weinig grammatica, maar zooveel mogelijk mondeling 
uitdrukken der gedachten, stijl in den ruimsten zin 
genomen. Proza en poëzie worden systematisch van 
om corrigeercnd te kunnen optreden bij de uitspraak. Een verkoop
ster, die met plat Amsterdamsch accent „kai.k, mefrau” zegt inplaats 
van „kijk, mevrouw” en „goane me het uitmeete" voor „en gaan wc 
het uitmeten'' zou zeker achter de toonbank misplaatst zijn 1 Een 
goede beschaafde uitspraak aan te kweeken is een eerste eisch voor 
een school voor winkelpersoneel. De Hollandsche handelscorrespon
dente heeft als einddoel het schriftelijk verkeer te kunnen voeren 
tusschen klanten en zaak. Afdoen van schriftclijke orders, reclame’s enz.

Een winkelbediende moet vaardig kunnen cijferen en hoofdrekenen. 
Leerplan en methode houden hier terdege rekening mee. In de eerste 
klassen wordt drie uur per week aan dit vak besteed, in de tweede
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en derde klas twee uur. Een deel van elk rekenuur wordt voor 
hoofdrekenen gebruikt. Cijferen en hoofdrekenen vinden vaak onder 
een tijdcontrdle plaats.

Dat boekhouden en winkeladministratie naast het winkelrekenen als 
apart leervak op het programma staat, is noodig doordat onze leer
lingen lang niet alle naar de „groote" zaken afvloeien. Voor kleinere 
zaken is een besliste eisch, dat het verkooppersoneel eenige inzicht 
heeft in elementair boekhouden. Voor beide zaken is evenwel abso
luut noodig, dat de aanstaande verkoopsters volkomen op de hoogte 
zijn met de behandeling der cassabons. Dit meerzijdige controlemiddel 
wordt daarom in een aparte leergang grondig behandeld.

Handelsaardrijkskunde „gipfelt” bij ons niet in de topografie. .Waar 
vandaan?” en .waarheen?” is daar het wachtwoord, d.w.z. wij be
handelen de vindplaatsen en winningsgebieden van handelsgrondstoffen; 
de wegen, waarop ze naar de centra van bewerking vervoerd worden 
en de afzetgebieden. Nederland (groot- en klein-Nederland!) wordt 
vanuit dezen gezichtshoek extra bekeken. Maar ook de straten van 
Amsterdam en de bode's op de omliggende plaatsen worden in de 
aardrijkskundeles niet vergeten.

Handwerken, schrijven, teekenen en etalceren, een groep vakken, 
die met opzet in onze school bijeengebracht zijn en verband met elkaar 
houden. In ons programma staat „etalceren", dit wordt alleen in de 
derde klassen gedurende twee uur per week onderwezen. Eén uur 
theoretisch en één uur practisch. De ondervinding heeft ons geleerd 
geen groote etalages te bouwen. Wij beperken ons tot de interne 
winkeletal

Een winkel toch is geen museum, waarin de artikelen netjes geëti
ketteerd in kastjes en doozen opgeborgen zijn en waarbij de winkel
bedienden als suppoosten de wacht staan te houden. Een winkel moet 
zijn een voortdurend wisselende tentoonstelling van de te verkoopen 
artikelen en het winkelpersoneel moet in staat zijn, die kleine tentoon
stellingen smaakvol te arrangeeren. Ziedaar het doel van ons etaleer- 
onderwijs.

Van den aan vang af hebben daarom het handwerk-, het schrijf- 
en teekenonderwijs naast hun selbstweck een dienende rol voor het 
etaleeronderwijs te vervullen 1

De moderne talen worden geleerd geheel en al met het oog op de 
behoeften van de winkelbedrijven. Heel wat artikelen worden in ons 
land nu nog betrokken uit het buitenland. Het winkelpersoneel heeft 
daarvoor noodig namen en maten, prijzen en gebruiksaanwijzingen van 
buitenlandsche fabricaten te kunnen lezen. Daarnaast staat in de 
groote steden het spreken der moderne talen, zoodat buitenlandsche
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tweeden factor rekening te 
houden. De Amerikaansche leus „the customer is king”, moge voor 
Europeesche verhouding maar voor een deel waar zijn, er zit in die 
leus een percentage waarheid, dat dicht bij het absolute zweeft.

„De klant is koning." Voor heel wat Hollandsche winkels kan die 
leus gerust voor de eerste jaren tot richtsnoer genomen worden. Er 
is op dit terrein in ons land nog een groote achterstand in te halen. 
Kennis van den klant moet een school tot opleiding van winkelper
soneel noodzakelijk onderwijzen. Elke opleidingsschool voor onderwijs
krachten bij het Voorbereidend lagcr- en lager onderwijs heeft pae- 
dagogiek en zielkunde noodig geoordeeld. (Voor het M.O. is dit in 
Nederland niet noodig!)

Op de Amsterdamsche school wordt Verkoopkunde in het tweede 
en in het derde schooljaar onderwezen. Bovendien gaan de leerlingen 
uit het laatste schooljaar gedurende een heelen dag in diverse zaken 
hospiteeren. In de spitstijden van het winkelleven, d.w.z. in de week 
voor Sinterklaas en enkele dagen voor Kerstmis, helpen die leerlingen 

.in diverse groote magazijnen en winkels eenige dagen achtereen. De 
ervaringen daar opgedaan, worden in de school regelmatig besproken.

klanten geholpen kunnen worden. Ook hiervoor hebben wij onze eigen 
methode moeten maken. Weinig grammatica en veel lectuur, het recept 
voor alle onderwijs-inrichtingen, die het mondeling gebruik der vreemde 
taal op den voorgrond plaatsen, was voor ons natuurlijk richtsnoer. 
Daarvoor hadden wij conversatietaal uit het winkelbedrijf noodig. 
Een tweetal leeraressen onzer school heeft deze taak ten einde gebracht.

De kernvakken van elke school voor verkooppersoneel zijn waren
kennis en verkoopkunde.

Warenkennis op zich zelf is niets nieuws. Op tal van handelsscholen 
en economisch georiënteerde H.B.S.'en werd en wordt het nu nog 
sedert jaar en dag onderwezen. Het nieuwe in onze warenkennis zit 
hem in de Art und Weise hoe wij het doceeren. In verkoopsters- 
scholen moet het klare voorwerp, het koopartikel, zooals dat op een 
bepaalden tijd in den winkel „gaat", onderwijsobject zijn. De mecha
nische en chemische technologie, die van de grondstof uitgaat en de 
ontwikkelingsstadia der artikelen leeraart, heeft voor onze school 
slechts secundaire waarde.

De taak van den detailhandel is de persoonlijke behoeften van eiken 
klant vlug en juist te onderkennen en te weten, welk artikel het 
meest geschikt is, juist in dit indvidueele geval tot een volkomen 
bevredigende aankoop zal leiden. Zoo bezien lijkt de verkoopsters- 
school dus te kunnen volstaan met warenkennis in bovenbedoelden 
zin althans.

Het winkelpersoneel heeft nog met een
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Schoolboekenproductie 
door IDA HEIJERMANS.

blijdsch.n
vreugc

stiefkind van
absoluut niet gem
gymnastiek onder
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Het heele leerplan
ding van Verkoopsters is er dus 
kweeken, dat geleerd heeft zich te 
der klanten voor de toonbank, 
hiervoor geen universeele regels kunnen gelden.

Zulk winkel) 
te behandelen, 
worden.

universeele rej
Ipersoncel zal het gemakkelijkcr vallen de cliënteele zoo 
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ing, in Nederland nog te veel 
een school voor winkelpersoneel 

ons wordt daarom veel rythmische 
gaan en staan

Hel onderwijs in lichamelijke opvoedii 
het leerplan, kan in 

'emist worden. Bij 
ucrwezen, dat tot doei heeft het juiste 

loopsters te bevorderen.
n der Amsterdamschc I landelsschool tot Oplei- 

op ingericht winkelpersoneel te 
richten naar hel denken en doen 

maar dat tevens geleerd heeft, dat

"1CT adat de beschouwing onder bovenstaanden naam reeds verschenen
’ was in afl. 4—5 van Volksontwikkeling, kwam op mijn schrijf

tafel te liggen een uitgave van de National Society for the Study of 
Education, getiteld The Textbook in American Education.

Met grootc belangstelling, die overging in een gevoel van blijdschap, 
nam ik kennis van het boek. Want er is altijd reden tot vreugde, 
wanneer er geconstateerd kan worden, dat sommige denkbeelden in 
de lucht zitten en niet alleen onder woorden gebracht worden door 
de enkeling, die zich richtte tegen de teugellooze en bijna niet gecon
troleerde productie van schoolboeken in ons land.

De Amerikaansche studie is bovendien een soort gemeenschapswerk. 
Zorgvuldig voorbereid door de vereeniging, die het op haar programma 
bracht. Er verliepen vijf jaar tusschen het plan om alles op touw te 
zetten en de uitwerking in den vorm van het boekdeel dat in 1931 
verscheen en reeds besproken zal zijn, wanneer dit artikel verschijnt, 
in de op de titelbladzijde aangekondigde vergadering, gehouden eind 
Februari van dit jaar. Het boek aanvaardde dus reeds zijn tocht 
over den oceaan, voor er melding gemaakt kon worden van het resul
taat dezer besprekingen.

Het vraagstuk van het schoolboek, zijn wijze van verschijnen en 
wat dies meer zij wordt in The Textbook in American Education van 
verschillende kanten belicht en besproken door schrijvers van naam
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de titels 

n waar het om 
sche woord, hel

en gezag op paedagogisch gebied in Amerika. Meer dan 500 bladzijden 
zijn er aan het onderwerp gewijd, zoodat het geheel een lijvig boek
deel is geworden.

Het spreekt wel vanzelf, dat het buiten het kader van 
schrift zou vallen, indien het werk in deze beschouwing op

'U gevolgd worden.
Doch het weinige, hetwelk meegedceld kan

> overtuigende wijze, dat
veej ook zal dienen te evolueeren in de gangbai 
ook hier het schoolboek als iets beschouwd 
kind vertier brengt op den weg van 
iets, waar hoofdzakelijk schrijver en >

De hoofdstukken in het werk, alle door verschillende schrijvei 
gegeven, behandelen de volgende onderwerpen, waarvan 
door mij niet vertaald worden, uit vrees, dat hetgeen 
gaat, door een minder juiste keuze van het Hollandsch 
oorspronkelijke niet precies zou weergeven.

Hierover hebben de studies het:
The Textbook and Methods of Teaching.
The Techniques of Textbook-Authors.
The Professional Status of Textbook-Authors.
The Selcction of Manuscripts by Publisher*.
New Data on the Typography of Textbooks.
Current Practiees in Selecting Textbooks for the Elementary Schools. 
The Use of Score Cards in Evaluating Textbooks.
The Policies of Publisher* in Marketing Textbooks.
The Problenis of Publisher* in Making and Marketing Textbooks.
The Ethics of Marketing and Selecting Textbooks.
The Cost of Textbooks.
The State Publication of Textbooks.
Legislative Agencics for Textbook Selection.
fudicial Opinion on Textbook Selection.
Standards for Evaluating Proposed Textbook Selection.
Dan volgen de conclusies en stellingen van het comité, dat als de 

redactie van het werk te beschouwen is en eindelijk 
overzicht van de voornaamste studies en boeken, reeds 
werp verschenen.

En bovendien staat er nog 
er verschillende zijden van de 
niet behandelde onderwerpen 
and the Curriculum, The place 
Netoer Eorms of Instructional Materials!

in de inleiding der redactie te lezen, dat 
kwestie niet belicht werden; een zestal 
worden opgeneenid, als The textbook 
and Value of H'orkbooks and Other
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Alle schrijvers natuurlijk zijn er overtuigd van, dat het schoolboek 
van buitengewoon groote beteekenis is voor kind, onderwijzer en 
school. Allen hebben hun onderwerp geheel overzien en bijna elk heeft 
op zijn gebied vragenlijsten rondgezonden om door de resultaten van 
enquêtes tot conclusies te komen, op iets anders gebaseerd dan indivi-

na te gaan op

school enhun weg naar

■cialiseerd hebben op het uitgeven 
lijsten gezonden, die door 33 werden

;ewoon g 
n hebben

juêtes tot conclusii
:ele opvatting.
Daardoor is het boek in zijn geheel niet alleen van 

lijke waarde geworden, doch ook in zijn overzichtelijkheid 
practische beteekenis.

De beperking, die voor het schrijven van deze beschouwing nood
zakelijk was, heeft tot gevolg, dat er slechts verwezen kan worden 
naar enkele studies, wat echter voldoende kan geacht worden om 
meening ingang te doen vinden bij de lezers, dat er in ons land 
wat meer voor het schoolboek gedaan dient te worden, dan all 
het schrijven en ervan drukken en het geld verdienen eraan.

Volgens de studies in het Amerikaanschc werk dient er nagegaan 
te worden o.a. welke woorden in het schoolboek voor den leerling 
van belang zijn, wat en hoe groot op verschillenden leeftijd zijn 
woordenschat is of dient te zijn. Wie schrijven de boeken, is voor 
een der hoofdstukken o.a. de vraag geweest, waarop een onderzoek 
het antwoord gee

Een der belanjigrijkste opgaven was het voorts om 
welke wijze uitgevers manuscripten zoeken of toegezonden krijg 
hoe die manuscripten tot boek worden en 
gebruiker vinden.

Aan 35 firma's, die zich 
van schoolboeken, werden 
ingevuld.

De antwoorden zijn merkwaardig. Soms geven zij aanleiding tot de
zelfde bedenkingen, als onder woorden gebracht in Productie van school
boeken, all. 4—5 Volksontwikkeling, maar uit het meerendeel der inge
vulde lijsten blijkt, dat de schrijvers der schoolboeken met de grootste 
zorg gekozen worden, hun manuscripten beoordeeld door een staf van 
deskundigen en in een groot aantal gevallen niet gedrukt, voordat er 
een proef mee genomen is, nauwkeurig gecontroleerd, in de scholen 
zelf door en met klassen van leerlingen.

En aan deze studie sluit zich aan een zeer uitgebreid onderzoek 
naar het beste soart letter voor elke categorie van schoolboeken.

Uit den naam der verschillende hoofdstukken, hierboven reeds ge
geven, blijkt, dat er wetten en voorschriften in de verschillende Staten 
bestaan voor de verspreiding en keuze van schoolboeken. Er wordt 
door de schrijvers der studies nagegaan of er verandering hier en
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>rake kan zijn. 
:eld is met het

daar noodzakelijk is, of de beslissingen van den rechter bij over
tredingen of geschillen partijdig waren of zijn.

Te velde wordt getrokken tegen die schrijvers en uitgevers, welke 
door middel van vrienden, voorspraak enz. het bock in de school 
brengen alleen om eigen belangen te dienen, en een der studies gaat 
na aan welke voorschriften een werkelijk goede wettelijke regeling 
moet voldoen, ook om prijsopdrijving te voorkomen.

Het boek sluit met een bibliografisch overzicht, gelijk reeds hier-’ 
boven gezegd werd. Uit den grooten overvloed van materiaal, schrijft 
de verzamelaar, werden ter vermelding slechts 91 studies en boeken 
gekozen I

Slechts 91 !
De namen alleen van het vermelde, doen de Hollandsche enkeling 

zich afvragen, of de afstand tusschen Nederland en de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika een veelvoud van Atlantische Oceanen 
groot is, en daar en hier chronologisch verschil van jaren bestaat 1

Zeker: Amerika is het land van onbeperkte mogelijkheden. In de 
materie, waar het nu om gaat, mag dit echter allerminst 
voorgrond gesteld worden. Want juist, omdat de Vereenigde 
een zoo groot gebied vormen met een bevolking van 
nog eens millioenen, waren er voor het onderzoek in de uitgave 
de National Society for the Study of Education moeilijkheden te 
winnen, waarvan in een klein land als het onze geen spr

Het terrein hier is makkelijk te overzien. Het voorbet 
besproken werk gegeven.

De vraag is gewettigd: welke Nederlandsche vereeniging of instel
ling stelt een onderzoek in naar de wijze waarop in ons land het 
manuscript tot schoolboek wordt, hoe het typografisch verzorgd wordt, 
welke principieele eischen uitgevers zichzelven stellen, wat er ver
beterd kan en moet worden, opdat ook te onzent het schoolboek 
anders dan het nu geschiedt, kan medewerken aan de opvoeding der 
leerlingen en den bloei van het onderwijs, in de allerbeste beteekenis 
van het woord.
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VI d». II Febr. 1931. treffen 
volgende aan :

.Ten aanzien van de opening van 
het tweede Paedagogisch Congres 
moet ik mij van een oordeel onthou
den, zoolang het officieel verslag van 
het Congres nog niet verschenen is".

Verscheidene leden uitten criliek 
op den toestand van het onderwijs 
hier te lande, meer in het bijzonder 
op dien van het lager, middelbaar 
en voorbereidend hooger onderwijs. 
Deze leden verwezen voor een nadere 
motivecring hunner bezwaren naar 
een h.i. hoogst interessant artikel van 
Professor Dr. Ph. Kolinstamm. dal 
in Juli j.1. in een weekblad verscheen 
en welks inhoud ongetwijfeld aan den 
Minister bekend zal zijn. Te veel 
wordt in hel tegenwoordige stelsel 
van onderwijs het oog gericht op het 
bijbrengen van kennis en te weinig 
wordt aan de karaktervorming gedacht, 
liet valt niet te ontkennen, dal ook 
de ouders hier schuld hebben, die zich 
maar al te vaak niet kunnen voor
stellen. dal niet alle kinderen geschikt 
zijn om den gebruikelijken weg van 
de lagere school lot de universileit af 
Ie leggen. Terecht vestigt dan ook 
de schrijver van voornoemd artikel 
de aandacht op hel „schrikbarend 
verloop bij ons middelbaar en voorbe
reidend hooger onderwijs”, hetwelk 
een jaarlijksche materieele schade van 
millioenen en een vermindering aan 
volkskracht, die niet te begrooten is. 
ten gevolge heeft. De leden, hier aan 
hel woord, bepleitten de instelling 
van een Centraal Paedagogisch In
stituut om de Overheidsorganen op 
het gebied van het onderwijs in den 
ruimsten zin des woords van voor
lichting te dienen. Onze eerste Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, Dr. J. Th. de Visser, heeft 
dit denkbeeld reeds eenmaal ter sprake 
gebracht. Deze leden achtten thans 
voor de Rcgcering het oogenblik ge
komen om tot de daad over te gaan. 
Met hunne criliek op een bepaald 
stelsel bedoelden zij echter geenszins 
den Minister een verwijt te maken. 
Deze leden loonden zich integendeel 
zeer ingenomen met de werkkracht 
van den bewindsman, doch zij zou-

niet ondienstig in aansluiting 
aan het artikel over den Onder

wijsraad in het Maartnummer samen 
te vatten, hetgeen er lol nu toe over 
verhandeld is. in verband met het denk
beeld van een Centraal Pedagogisch 
Instituut.

In de Handelingen der He Kamer 
van 26 Nov. 1930, bladz. 806 en 808, 
809, vindt men een vraag naar het ge
sprokene op hel Tweede Pedagogisch 
Congres en een vrij uitvoerige beschou
wing over den Onderwijsraad, waarop 
de Minister op bladz. 830 niets ant
woordt dan :

Onderwijsraad en Centraal Pedago

gisch Instituut.

Ook bij de behandeling van een wij
ziging in de Nijverheidsonderwijswet 
kwam men op het onderwerp terug 
(Handel. He Kamer van 10 Mrt. '31 
bladz. 1991/92) wijl bij die wijziging 
de Onderwijsraad belast werd met een 
nieuwe, belangrijke taak van wetstoe
passing. Het betoog daartegen ging in 
de lijn van het bovenbedoeld artikel.

De Minister beriep zich op het tweede 
lid van art. 4, aangehaald in meerge
noemd artikel, en bleek in ’t geheel 
geen oog te hebben voor het feit, dat 
de Onderwijsraad in geen enkel opzicht 
in de gelegenheid is geweest datgene 
te zijn, wal de ontwerper aanvankelijk 
als de „uitsluitende” laak zag. 
wens, buiten schrijver dezes, schee 
in de Kamer in den Onderwijst 
alleen het eminente, onpartijdige, i 
ambtelijke lichaam van advies te zien 
in alle epineuse kwesties der toepassing 
van de bevredigings-wet.

fe opmerkelijker is daarnaast het ver
handelde in de Eerste Kamer, dat we 
daarom uitvoerig opnemen.

In hel Voorl. Verslag op Hoofdstuk
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im, van 
in De

eidend 
gezocht 

mderwijs 
ten. wel

den hel 

F nncn. ei
op prijs stellen, indien een 

moderne richting werd ingcsla- 
ten aanzien van dc zorg voor 

onderwijs, in algemeenen zin be
doeld.

artikel: ,

ons ondcr-
tiwiii' Am-
I Juli 1930

wij de

. 1930.

Dc ondergeteekendc zal allerminst 
ontkennen, dat een geregelde paeda- 
gogischc voorlichting van leerkrachten 
en ouders, waar school en maatschap
pij te zamen moeten werken, tot ver
betering van dc resultaten het hare 
kan bijbrengen. Niet is hij het echter 
ccns met dc conclusie, dal thans voor 
dc Regeering het oogenblik gekomen 
zou zijn om door stichting van een 
Centraal Pacdagogisch Institi

1 over tc gaan". Het v 
kend. dat indertijd t 
Visser dit reeds zou 

teld en het Voorloopig V 
n ook niet, bij welke ge 
in welken vorm dit gesel 

:r geval komt dc schrijv 
>edoclde artikelen

In dc M. v. Antw. d». 11 Mri. '31 
geeft de Minister van Onderwijs hier
op dit bescheid, waaruit duidelijk dc 
vrees blijkt voor „Overheidspcdago- 
gick" die den Minister parten speelt 
bij dit onderwerp.

Van de in het Voorloopig Verslag 
bedoelde artikelen ’) van dc hand van 
Prol. Dr. Ph. Kohnslamm hoeft ook 
de ondergeteekendc met belangstel
ling kennis genomen. De hierin be
sproken vragen, of hel onderwijs — 
cn hiervan bepaaldelijk hel lager en 
hel middelbaar en voorbereidend hoo- 
gcr onderwijs — hier tc lande zoo
wel in strikten zin, alsook ten aanzien 
van karaktervorming als anderszins 
wel voldoende resultaten afwerpi en 
of hierin niet verbetering valt aan te 
brengen, verdienen ongetwijfeld bij 
voortduring de aandacht. Op den 
wetgever rust hierbij in dc eerste 
plaats de taak om door doeltreffende 
voorschriften te waken tegen ©ver

in de leerstof cn waarborgen 
voor een goede paeda- 

ling van de leerkrachten, 
onderwijswetten in dit 

e kort schieten, kan andcr- 
dc aanslaande herziening 

>ekekcn worden. Ongetv .
’ _'»t, dat ook de 

oolgaande jeugd hier- 
itige rol te vervullen 

voor den aanleg cn 
hun kind meest 

uit tc 
menig- 

isoraak

■meren,

tuut .lot 
dc daad over tc gaan". Hel was hem 
niet bekend, dat indertijd Minister 
Dr. de Visser dit reeds zou hebben 
voorgesteld cn het Voorloopig Verslag 
vermeldt ook niet, bij welke gelegen
heid cn in welken vorm dit geschiedde. 
In ieder geval komt de schrijver van 
bovenbedoelde artikelen tol een andere 
conclusie. Deze toch waarschuwt uit
drukkelijk tegen Ovcrhcidspaedago- 
gick en verwacht in ons zeer gedif
ferentieerd land niet van één centraal 
Overheidsinstituut heil, maar van een 
.federatief verband van instellingen", 
die dc paedagogische problemen ge
regeld zullen bestudceren. Met zijn 
artikelen zegt hij dan ook uitdrukke
lijk te beoogen de publieke belang
stelling alvast wakker tc maken, nu 
dc Onderwijsraad het vraagstuk van 
dc verbetering van paedagogische 
voorlichting in studie nam.
In de openbare zitting is daarop uit- 

. ' voerig over de zaak gesproken. We 
C .. halen aan uit de Handelingen Ie Kamer 
■*"'£ 19 MrL ’3L W- 493‘495-

Dc heer Ossendarp: Mijnheer de Voor
zitter! In de afdeclingen is aan de hand 
van een tweetal artikelen van prof. Kohn
stamm. van 12 cn 19 Juli van het vorig 
jaar in De Amsterdammer, criliek ge
oefend op het lager, middelbaar en voor
bereidend hoogcr onderwijs. Die critick 
werd gezocht cn in den vorm, waarin 
hel onderwijs gegeven werd, cn in dc 
resultaten, welke daarmede werden be
reikt. cn die critiek leidde er toe, dal 
verschillende leden zich uitspraken voor 
de wenschclijkhcid tol instelling van een 
centraal paedagogisch instituut. Er werd 
gevraagd of dc Minister niet bereid zou 
zijn een dergelijk instituut op het ge
bied van hel onderwijs in tc stellen en 
er werd op gedoeld, dat dc voorvorige

') Bedoeld worden blijkbaar het 
likel: „Is de organisatie van oi 
wijs doeltreffend?", in de Grc 
sterdammer van Zaterdag 12 J 
en hel artikel: .Hoe verbeteren 
organisatie van ons onderwijs". : 
weekblad van Zaterdag 19 Juli

lading i 
tc scheppen 
gogischc vorming 
In hoever de on 
opzicht te 
maal bij < 
daarvan be___  ....
feld is het echter juist, 
ouders der schoolgaande 
bij een gewicht: 
hebben, t.w. dc 
het karakter van 
passende onderwijsinrichting 
kiezen. Dat zij hierin, helaas 1 
maal mistasten, is voor tegenspraa 
niet vatbaar. Hun deswege in ci 
vrijheid van die keuze te beleinmerei 
zal met dat al niemand wenschcn.
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Minister in November 1918, 
i zijn optreden, het ontwerp 
idcrwijsraad bij de Tweede 
ende, schreef hij in de toe-

Onderwi

Voorloop 
woordigc 

Den I 
dan een 
de voorli

zien wij, 
vijs cigenlij

men op 
>pig Versl 
gen bewim
Minister > 

zijde er 
lichting op

„Bij herhaling is in voorafgaande 
jaren het denkbeeld ter sprake ge
komen, om een algemeen college van 
advies voor de zaken van het onderwijs 
in het leven te roepen. De onderge- 
teekende is niet alleen een warm voor
stander van dit denkbeeld, maar hij

", dat de Minister van 
..lijk ging in de richting, 
p het oogenblik in het 
■slag poogt dezen tegen- 
nndsman te doen gaan.

werd in 1919 van meer 
• op gewezen, dat aan 

onderwijsgebied in

de ins 

verbetering van het 
verschillende gclcdin 
Die verbetering schi 
lijk, wanneer het 
Onderwijs, Kunsten .. 
pen begint gestadige voeling 
voorlichting te zoeken bij p 
die geacht kunnen worden d 
woordigc onderwijs- en opvoedkt 
dige vraagstukken te bcheerschcn 
die in slaat zijn te midden van 
inzichten de elementen van ' 
voor onze volksontwikkeling O| 
sporen, te schiften en voor te draf

Minister van Onderwijs, dr. de Visser, 
reeds in dien zin zich had uitgelaten, 
dat het ten hoogste wenschelijk was, 
dat een dergelijkc instelling in het leven 
werd geroepen. Tot teleurstelling van 
meerderen, misschien van velen, heeft 
de Minister daartegenover een afwijzend 
standpunt ingenomen. Hij was het niet 

» met de conclusie eens, dal thans voor 
de Regeering het oogenblik gekomen 
zou zijn om door de stichting van een 
centraal paedagogisch instituut tot de 
daad over te gaan en verder zegt de 
Minister: dat het hem niet bekend was, 
dat de heer de Visser reeds in dien 
zin zoo niet werkzaam was, dan toch 
althans zijn gedachten had laten gaan.

Mijnheer de Voorzitter! Dat laatste 
heeft mij wel ietwat verwonderd. Het 
is mij bekend, dal de Minister met 
onderwijstoestanden en op het gebied 
van het onderwijs geen onbekende is. 
ik zou durven zeggen, dat eerder het 
tegendeel het geval is, en ofschoon 
natuurlijk niet te eischcn is van een 
Minister, dat hij zich op een gegeven 
oogenblik alles herinnert en onmiddellijk 
kan zeggen, dat is zoo, dr. de Visser 
was ook voor de instelling van een 
dergelijk instituut geposteerd, is hel toch 
ook wel wat sterk, dat de Minister in 
een stuk gaat schrijven : daarvan is mij 
niets bekend.

Toen in 1918 dr. de Visser als Mi
nister van Onderwijs optrad, was een 
der eerste ontwerpen, die hij indeTweede 
Kamer aankondigde, de instelling van 
een Onderwijsraad, dat is nog wel niet 
precies een centraal paedagogisch insti
tuut. doch naar het karakter, dat Mi
nister de Visser meende, dal die Onder
wijsraad moest dragen, komt het er toch 
vrij dicht bij.

Toen de Mir 
dus kort na 
voor een Ond 
Kamer indier 
lichting:

van doordrongen, dat 
; van zoodanig college de 

zal moeten zijn om lot 
van het onderwijs in zijn 

'ingen te geraken, 
hijnl alleen moge- 
Dcpartement van 

en Welenschap- 
5 met en 
personen,

nedkun- 

velerlei 
waarde 

op te 
»agen."

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer 
inen dit leest, wat de Minister in 1918 
in zijn toelichting schreef en men ver
gelijkt de denkbeelden, door den heer 
Kohnstamm geuit in de artikelen in de 
Groene /Imolerdammer, dan ziel men, dat, 
al mogen ze nog niet gelijk zijn, ze 
toch een zeer sterke mate van overeen
komst vertoonen.

Minister de Visser was daart"" 
niet gekomen door een uilspr 
Bevredigingscommissie. maar k 
hij steun in deze uitspraak, 
Bevredigingscommissie zich 
lichting lol het door haar uitgei 
rapport als volgt uitziet:

„In het nieuwe systeem" — dat is 
st nieuwe systeem op onderwijsge- 

1 — „is het namelijk noodig, dat 
adviseerend college voor de zaken 
het lager onderwijs worde inge

steld. Zoodanig hoogstaand, geheel 
onafhankelijk college, de Onderwijs
raad, samengesteld uit mannen met 
liefde voor en kennis van het onder
wijs, zal den Minister hebben voor 
te lichten omtrent de maatregelen, 
noodig ter verbetering van het lager 
onderwijs in het algemeen.**
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ons land nogal wal ontbrak en de zaak 
toch eigenlijk niet voldoende geoutilleerd 
was om op de hoogte te komen van de 
onderwijstoestanden en er nog minder 
gelegenheid was, gezel na le gaan wat 
aan ons onderwijs ontbrak en de ver
beteringen er van op te sporen. Men 
wees er op, dat. waar men eenige voor
lichting kon vinden op hel beslaande 
terrein, ook nog verbrokkeling bestond, 
dat wij bijv, het Nedcrlandsch School
museum hebben, er een zeer uitgebreide 
en goede paedagogischc bibliotheek be
staal. dat de Bond van Ncderlandschc 
Onderwijzers het Bureau voor Onder
wijs-Adviezen en het Bureauvoor Kinder
bescherming had gesticht, enz. maar dal 
het toch wcnschclijk was, dat het Rijk 
een centraal instituut ten deze in het 
leven riep.

De Minister had daarnaar wel ooren 
en hij legde de vraag van de wenschclijk- 
heid van de insleilinng van een Rijks 
centraal instituut aan den Onderwijs
raad voor. I lij verbond daaraan de vraag, 
of de Onderwijsraad een oordeel wilde 
vellen over zijn gedachte om aan het cen
traal instituut een bureau te verbinden lot 
besludecring van nlgemccnc onderwijs- 
aangelcgenlicdcn in hel binnen- en buiten
land, ten einde adviezen te doen ver
strekken, in de eerste plaats aan Re
geer! ngspersonen.

De Onderwijsraad heeft de hem voor
gelegde vragen bestudeerd en zijn meening 
daarover in een rapport ncergelegd, dat 
12 December 1919 aan den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen is ingediend.

Het oordeel is inderdaad gunstig te 
noemen en luidt:

op dezelfde manier. Hij toch schrijft:
„In ieder geval komt de schrijver 

van bovenbedoelde artikelen lol een 
andere conclusie. Deze toch waar
schuwt uitdrukkelijk tegen Overhcids- 
paedagogiek en verwacht in ons zeer 
gedifferentieerd land niet van één cen
traal Overheidsinstituut heil, maar van 
een „federatief verband van instel
lingen", die de paedagogische pro
blemen geregeld zullen bcstudecren." 
Het is waar, dat prof. Kohnstamm in 

een artikel ook geschreven heeft: Wij 
moeten niet komen tot Rijkspaedagogick. 
wij moeten niet hebben voorgeschreven 
regelen op het gebied van onderwijs, 
opvoeding, karaktervorming, die gelden 
voor eiken onderwijzer, voor elk kind, 
voor elke school.

Maar dal de Minister daarin een 
argument zou kunnen vinden om zich 
eigenlijk te verklaren tegen hetgeen prof. 
Kohnstamm wenschl. is toch wel vrij 
sterk, want prof. Kohnstamm heeft in 
zijn artikel van 19 Juli o.a. geschreven, 
dat het gevaar eigenlijk niet te vreezen 
is. Hij heeft wel gezegd, dat wij dien 
weg niet uit moeten, doch daarna heeft 
hij ook gezegd: Wij zullen dien weg 
ook niet uit gaan. Hij schrijft o.a.:

„Aan bindende voorschriften, aan 
reglementaire bepalingen, aan bureau
cratische nauwgezetheid heeft ons 
onderwijs allerminst behoefte, wel aan 
voorlichting, aan slimuleeren, aan be
langstelling en steun van autoriteiten, 
die deskundig zijn en kunnen blijven, 
doordat zij in verbinding staan met 
centra van onderzoek en de gelegen
heid hebben om geregeld daarmede 
contact te onderhouden. Het feit, dal 
wij voortreffelijke medische laboratoria

:ken bezitten, door de Over- 
't leven geroepen en onder
en alleen door haar steun 
brengt immers ook niet mede 

i Staatsgenecskundc is inge- 
: den praktiseerenden genees- 
'ehandelingswijzecn recepten 
jft. En evenmin vloeit uil het

• Technische Hoogeschooi 
Irijke deskundig geleide 
’’ tsten van Rijk en ge- 

ort, dat onze geheelc tech- 
in een Overheidsgareel."

„Een Bureau tot besludeering van 
algemeene onderwijsaangelegenheden 
wordt van hoog belang gerekend, al 
moet er ten strengste voor worden 
gewaakt, dat de gedachte ingang zou 
vinden, als zou de Regeering pro
paganda wenschen te voeren voor een 
door hel Rijk officieel gewaarmerkte 
paedagogick, didactiek en methodiek." 
De Onderwijsraad spreekt zich dus 

voor de instelling van een dergelijk in
stituut uit. doch zegt er bij: zorg er voor, 
dat wij niet krijgen een Rijkspacdagogiek.

Deze Minister uit zich tweedehands
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zouden wij bij verschillende quaeslies, 
die zich voordoen, met kennis van zaken 
kunnen oordcelen over het al of niet 
wenschelijke en noodige. De heeren de 
jong en Polak hebben warme woorden 
gesproken ter aanbeveling van de in
voering van Esperanto: ik dacht daar
bij: hel is wel aardig om aan te hooren, 
maar bevat het voldoenden grond om 
nu te zeggen : het onderwijs in Esperanto 
moet op de lagere schooi worden inge
voerd? Hadden wij nu dal centrale 
pacdagogische instituut, dan was er al 
dadelijk een onderwerp ik weet niet 
of hel hel ecrsl aan de orde diende te 
komen — waarvan het studie kon maken, 
en waarover het niet alleen den Minister 
van Onderwijs, maar ook de Kamer en 
de onderwijsmenschen kon voorlichten.

Daarop de Minister (bl. 499):

Een zeer belangrijke zaak, door den 
heer Ossendorp aangeroerd, was die van 
het Centraal Paedagogisch Instituut. In 
het Voorloopig Verslag en in de rede van 
den gcachlen afgevaardigde is verwezen 
naar een paar artikelen van prof. Kohn- 
stainm. Toen de heer Ossendorp daarna 
deze zaak nader ontwikkelde, dacht ik 
bij mij zelf: hinkt de geachte afgevaar
digde. hij vergeve mij de uitdrukking, 
niel eenigszins op twee gedachten? In 
het Voorloopig Verslag wordt gezegd: 
Minister de Visser heeft indertijd in
stemming met hel slichten van een dcr- 
gelijk centraal instituut betuigd. Hel 
spreekt vanzelf, dat ik aan hen, die mij 
op mijn Departement ter zijde staan, heb 
gevraagd: Is u daarvan iels bekend? 
Neen, was het antwoord. Nu heeft de 
geachte afgevaardigde er echler op ge
wezen, dat Minister de Visser indertijd 
bij de wet op den Onderwijsraad wel 
de wenschelijkheid van een centrale voor
lichting der Regeering, speciaal van 
zielkundigen en opvoedkundigen aard, 
heeft betoogd. Is, nu die Onderwijsraad er 
gekomen is, daarmede dan de wensch van 
Minister de Visser niet vervuld? De ge
achte afgevaardigde zegt: neen. Hij zelf 
heeft een voorbeeld genoemd, dat ik 
hier nog even te pas zou willen brengen. 
De geachte afgevaardigde heeft gezegd: 
Wij hebben heden gesproken over het 
Esperanto en ziehier nu een vraag, die 
men aan het centraal instituut zou kunnen

Hij zegt dus: dal gevaar, dat men er 
in zou kunnen zien, bestaat niet, 
zie maar, hoe het in de practijk 
toe gegaan is; en verder, dat hij niet 
wenscht één instituut, maar een federatie 
van instituten, vindt zijn grond hierin, 
dal het bij de gedifferentieerdheid van 
ons land niet mogclijk zou zijn lot be
vrediging van allen één instituut in het 
leven te roepen. Wanneer aan onze ver
schillende universiteiten en hoogescholen 
een dergelijk instituut werd ingeslcld en 
die pleegden met elkaar geregeld overleg, 
dan zou dat niet anders dan goede ge
volgen kunnen voortbrengen voor ons 
onderwijs.

Hoe staan wij tegenwoordig met ons 
onderwijs? Wat weien wij er van. Wij 
weten hoe ons onderwijs verdeeld is, 
helaas nog niet wettelijk in voorbereidend 
onderwijs, maardan toch in lager, middel
baar, voorbereidend hooger en hooger 
onderwijs.

Wij welen hel aantal scholen, hel 
aantal leerlingen en zoo hebben wij nog 
wat meer statistische gegevens, die ons 
eenig inzicht kunnen geven in den om
vang van de scholen, eigenlijk nog niel 
in den omvang van het onderwijs, doch 
een instituut, dat zich geregeld bezig
houdt met de bcsludecring van onder
wijs- en opvoedkundige vraagstukken, 
dal wetenschappelijk toetst en lot een 
conclusie komt of invoering aanbeveling 
of bestrijding verdient, een dergelijk in
stituut hebben wij niel. De klachten, 
die zoo vaak en in de laatste jaren in 
luider mate worden aangeheven over de 
onvoldoendheid van ons onderwijs, acht 
ik in veie opzichten overdreven, maar 
toch kan niet ontkend worden, dal het 

*noodig is. dal wij een breeder en vooral 
dieper inzicht krijgen in de onderwijs- 
en opvoedkundige vraagstukken. Er is 
geen een lichaam voor aangewezen en 
geen een lichaam is op dit oogenblik 
in staat oin dat te doen.

Het Departement is natuurlijk uilge- 
schakcld voor dezen arbeid; de inspec
teurs als college zijn te veel bezet met 
administralieven arbeid. Het Nulssemi- 
naric in Amsterdam, de R.-K. leergangen 
in Tilburg doen wat zij kunnen, do< 
zijn te onvoldoende geoutilleerd om i 
van te maken wat hel behoort te 
Kregen wij een dergelijk instituut.
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Hel wederwoord luidde (hl. 502 e.v.):

Mijnheer de Voorzitter! Nog een enkel 
woord over het centraal paedagogisch 
instituut. De Minister redeneert daarbij 
als volgt: Minister de Visser bedoelde 
met den Onderwijsraad het lichaam te 
krijgen, zooals o.a. prof. Kohnstamm 
dat wenschle. Die Onderwijsraad i: 

r nu daarnaast nog plaats voor
.. sr instituut?
Mijnheer de Voorzitter? Ik meen, dat 
geschiedenis ietwat anders is ! Toen 
tisler de Visser optrad, zweefde hem

voorlichting te krijgen. Dat ik in die 
richting werkzaam ben geweest, blijkt 
o.a. daaruit, dat tijdens mijn Minister
schap de eerste pogingen zijn aangewend 
om tol verbetering van de onderwijsstati- 
stiek te komen. Deze werd vroeger ver
zorgd door het Departement van Onder
wijs en is tijdens mijn Ministerschap over
gebracht naar hel Centraal Bureau voor 
de Statistiek, hetgeen, naar ik meen, 
een groolc verbetering is. zooals trou
wens uit de verschillende publicaties, die 
omtrent bepaalde onderdeden van het 
onderwijs zijn verschenen, wel reeds 
gebleken is. Daarmede zijn wij dus op 
den goeden weg, maar daarmede zijn 
wij er nog niet. Ik denk b.v. aan het 
zeer goede werk, dat, naar mij is mede
gedeeld, door het Bureau voor kinder
bescherming wordt verricht, welk bureau 
uitgebreide gegevens verzamelt omtrent 
het onderwijs en deze dagelijks bijhoudt 
en verbetert. Nu zal ik het gaarne in 
overweging nemen ~ niet om er mij 

. t.. van af te maken; ik zeg dit ten over-
len gedrukt en wij vloede, want dat in-overweging-nemen 
Overheidspaeda- is doorden geachten afgevaardigde heden

morgen ietwat wantrouwend begroet — 
of er aanleiding is om van Overheids
wege aan te moedigen, dat deze en 
andere instellingen, die er thans op dit 
gebied in ons land zijn, samenwerken, 
ten einde te komen tot een volledig in
lichtingenbureau omtrent het onderwijs 
hier en in het buitenland. Dit lijkt mij 
van belang niet alleen voor het onder
wijs, maar ook voor de Regeering. Ik 
zeg: ik zal het gaarne in overweging 
nemen, echter onder de restrictie, dat 
ik eerst het advies van den Onderwijs
raad over de paedagogische voorlichting 
in het algemeen wil afwachten.

voorleggen: Hoe moet het nu met hel 
Esperanto, licht ons nu eens weten
schappelijk voor. Wanneer deze vraag 
echter bij mij komt, leg ik haar aan 
den Onderwijsraad voor. Ik acht hier
voor niet een centraal instituut noodig. 
Blijkbaar vindt de geachte afgevaardigde 
den Onderwijsraad niet voldoende en 
staat hij op het standpunt: er moet een 
andere instelling met een uitgebreide 
outillage zijn, waardoor allerlei vraag
stukken dieper en grondiger dan doorden 
Onderwijsraad kunnen worden onder
zocht. Komen wij dan echter niet terecht 
bij wal ik heb genoemd de Slaalspae- 
dagogick, die ook de geachte afgevaar
digde, naarik gehoord heb, niet wcnschl?

Ik meen, dat men hier tweeërlei moet 
onderscheiden. In de eerste plaats: voor
lichting uit wetenschappelijk oogpunt op 
paedagogisch en zielkundig gebied. Ik 
vrees, dat. zoo hier van Overheidswege 
zij het ook een federatief verband van 
instellingen wordt gevestigd, op uit
spraken op dit terrein hel stempel van 
de Overheid zal worder 1 1 ' "
op die wijze toch een C--------------r... - -
gogiek zullen krijgen.

Daarnaast zou ik echter iets anders 
willen onderscheiden. De geachte afge
vaardigde heeft er nl. in hel begin van 
zijn rede op gewezen, dal wij nog niet 
voldoende geoutilleerd zijn om te kunnen 
nagaan, wat er aan ons onderwijs ont
breekt en op welke wijze dit kan worden 
verholpen. Het is waar, zeidc hij, er 
wordt mooi werk verricht, o.a. door 
hel Nederlandsch Schoolmuseum, door 
de paedagogische bibliotheek en door hel 
Bureau voor kinderbescherming, dat van 
den Nederlandschen Bond van Onder
wijzers is uitgegaan en thans, meen ik, 
een zelfstandige rechtspersoon is ge
worden. Ik zelf heb wel eens als een 
leemte gevoeld, als een organisatorische 
fout, dal in ons land wel verschillende 
organisaties op onderwijsgebied werk
zaam zijn om gegevens ie verzamelen 
betredende bet onderwijs hier te lande 
en in hel buitenland, dat echter die < 
ganisatics ieder op zich zelf werkzac 
zijn, zonder met elkaar voldoende vc 
ling te houden, waardoor dikwijls h< 
zelfde werk dubbel wordt gedaan, 
is voor de Regeering ook alles aan ge- de ge 
legen, om in dit opzicht een voldoende Minis
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Kamer,

richt i
n. Nu 
iel van de

Ten slotte loonde de Minister zich 
bereid die nota over te leggen, als de 
Onderwijsraad geen bezwaar maakte.

voor oogen een Onderwijsraad, die tot 
taak zou hebben zich op de hoogte te 
stellen van alle onderwijs- en opvoed
kundige vraagstukken: het nieuwe te 
onderzoeken, daaromtrent adviezen Ie 
geven en, voor zoover dat dienstig kon 
zijn, bij het onderwijs in te voeren. Toen 
nu de Onderwijsraad er eenmaal was, 
bleek al vrij spoedig, dat hij voor dat 
doel niet dienstig kon zijn. De Onder
wijsraad is van dat oorspronkelijk ' 
doelde karakter ver verwijderd. 
Onderwijsraad is veel meer, om 
te zeggen uitsluitend, een adviseerend 
college geworden in zake geschillen 
tusschen besturen en gemeentebesturen, 
dan een paedagogisch college. Ik her
inner er alleen maar aan. dat 28 artikelen 
van de Lager-onderwijswel den Onder
wijsraad opdragen om aan Gedeputeerde 
Staten of den Minister advies te geven. 
De werkkracht van dit college wordt 
dan ook geheel opgeslorpt voor die ad- 
viseerende taak en er blijft voor het 
andere werk geen lijd over.

De heer de Visser had nog wel ccns 
een goeden kijk op onderwijsgebied en 
daarom ging hij dan ook niet lang na 
zijn optreden er toe over den Onderwijs
raad advies te vragen over de instelling 
van een centraal Kijksinsliluul ter ver
vanging van hel Nederlandsch school
museum en andere bestaande instellingen. 
Maar daarnaast vroeg hij advies van 
den Onderwijsraad over de instelling 
van een centraal bureau, dat zich zou 
bezighouden met wetenschappelijk werk 
op paedagogisch gebied. Deze Minister 
van Onderwijs heeft tot mijn getemperde

vreugde gezegd, wel te willen overwegen 

instellingen ais schoolmuseum, enz'.* met 
elkaar in verband gebracht. Dat geeft 
niet wal de oorspronkelijke bedoeling 
was van Minister de Visser, maar het 
is een stap in de goede richting, maar 
nu moet de Minister ook een tweeden 
stap doen en gaan in de richting van 
een centraal paedagogisch instituut, want 
de Onderwijsraad is dat niet en kan 
dat niet worden, tenzij men er een ge
heel nieuwe instelling met een ouden 
naam van wil maken.

Nu heeft de Minister gezegd, dat hij 
een Nota verwachtte van den Onder
wijsraad. Ja. er is door den Onderwijs
raad een studiecommissie benoemd, die 
de zaak van alle kanten zou bekijken 
en aan den Onderwijsraad advies zou 
uitbrengen. Die studiecommissie heeft 
rapport uitgebrachl en het zou mij niet 
verwonderen als dat voor den Onder
wijsraad aanleiding was zich in een be
paalde richting lol den Minister te 
wenden. Nu kan en mag de zaak hier
mede niet van de baan zijn, en daarom 
zou ik. en hiermede eindig ik. den Mi
nister willen vragen, om de Nota van 
de studiecommissie aan den Onderwijs
raad, of de Nota, die de Onderwijsraad 
naar aanleiding daarvan wellicht tol den 
Minister zal richten, ter gelegener lijd 
ter visie zou willen leggen voor de leden 
der Kamer, opdat zij een onderwerp 
van nadere discussie kan uitmaken.
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Arbeidsvreugde in de Onderneming, 
door A. F. WENT.

.Aan hel begin 
gebeuren staat de

van alle sociaal en economisch

Clara Meyer—Wichmann.

En toch blijkt meer en meer in de praktijk dat het vraagstuk der 
arbeidsvreugde van principieele beteekenis is voor de uitkomsten in 
het bedrijf en een onderzoek naar middelen ter bevordering van arbeids
vreugde onder het personeel niet alleen uit ethische beweegredenen 
aanbeveling verdient, doch uit zakelijk en economisch oogpunt zelfs 
een eisch mag heeten: een verhooging der arbeidsvreugde doet onmid
dellijk zijn invloed voelen op quantiteit en qualiteit der productie.

In verband hiermede is het misschien niet ondienstig mededeeling 
te doen van enkele ervaringen uit de praktijk van het bedrijfsleven. 
Het onderwerp is zoo uitgebreid ~ er zijn immers omvangrijke boek
werken over gepubliceerd — dat uiteraard slechts de belangrijkste 
punten zullen kunnen worden belicht en eenige daarvan nader uitge

werkt.

T Tet is eigenlijk pas in de laatste jaren dat het vraagstuk der arbeids- 
vreugde belangstelling wekt ook in industrieele kringen. Tot 

voor korten tijd werd de vraag of de arbeider vreugde heeft aan zijn 
arbeid, zelden van practisch belang geacht. En alle maatregelen die 
in deze eeuw genomen zijn ten bate der arbeiders en die ongetwijfeld 
hun arbeidsvreugde ten goede kwamen, steunden voornamelijk op 
ethische en sociale- dus niet op psychologische overwegingen en zonder 
dat daarbij speciaal de gedachte aan vermeerdering van arbeidsvreugde 
een rol speelde. Men achtte reeds langen tijd van belang dat de ar
beider physiek gezond was, doch zorg voor zijn geestestoestand en 
inzicht in de invloed, die deze op het werk heeft, bleef achterwege.
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:ompenst 
zijn voor

heid van
Dit gel 

het afsluit 
welke richtii 
veelal aan he 
zullen bekleeden — 
bestaan. Men dient

van het werk.

jutte van Levenstein en het boek van De Man wezen 
belangrijke invloed die het werk heeft op de arbeids-

Er zijn enkele 
vinden bij de 1 
liefde voor een 
gaan rustig en 
die traditioneel te werk 
hun vader — bebouwen zijn land, worden deelj 
De garantie dat zij bevrediging in hun arbeid 

arbeidsvreugde ontbreekt reeds hier.
;eldt nog sterker voor de veel grooter groep van hen, die na 
uiten van school- of studieperiode nog volstrekt niet weten in 

ating zij zullen verder gaan. Op het oogenblik is het nog 
het toeval overgelaten, welke positie zij in de maatschappij 

een toestand, die eigenlijk niet meer behoorde te 
er zich dan ook wel terdege rekenschap van te

le gelukkige stervelingen die geen moeilijkheden onder- 
keuze van hun beroep. Zij hebben een speciale voor- 

i bepaald vak, waarin ze bovendien soms uitblinken en 
i zelfverzekerd hun weg. Dan is er een kleine groep, 

gaan; zij kiezen handwerk of beroep van 
*.-'(genoot in zijn zaak, 
zullen vinden, de zekcr-

I. Voorwaarden en Invloeden. A. Algemeen.
§ 1. Als eerste voorwaarde voor de aanwezigheid van arbeids

vreugde moet worden genoemd physiek en psychisch welzijn. Iemand, 
die niet gezond is, is meestal niet vreugdig en beleeft dan ook weinig 
vreugde aan den arbeid. Dit geldt vooral indien de ziekte van voor- 
bijgaanden aard is. Is zij chronisch, heeft men dus te doen met een 
z.g. onvolwaardige arbeidskracht, dan wordt het physieke gebrek op 
wonderlijke en bewonderenswaardige wijze dikwijls gecompenseerd 
door energie en werklust. De voorbeelden uit de praktijk zijn voor het 
grijpen waarin een onvolwaardige meer praesteert dan zijn gezonde 
collega. De oorzaak is wel duidelijk: de eerste wordt door den strijd 
om het bestaan gedwongen tot grooter krachtinspanning en vindt 
daarbij steun in zijn innerlijken strijd tegen het minderwaardigheids
gevoel. Psychische invloeden zijn soms nog sterker dan physieke.

Onaangenaamheden van huiselijken aard, een persoonlijk conflict, 
hebben voldoende invloed op de menschelijke psyche om de vreugde 
aan den arbeid te ontnemen — men denke aan Paul Géraldy’s tooneel- 
stuk: Robert et Marianne, waarin hij een dergelijk geval treffend 
beschrijft. De beste genezing hiervoor wordt wellicht gevonden bij 
het werk zelf en de vreugde, die zij meebrengt. Doch deze opgave 
is velen te zwaar. Psychische en physieke gezondheid is dus eerste 
vereischte voor arbeidsvreugde.

§ 2. De enqt 
ons reeds op de l 
vreugde.

a. Bepalen wij ons
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geuit, dat iedereen 
ouderwijs te volgen, 
in het belan» 
die gelegenhci 
den verdient 
op H.B.S. of 
in den handel, doch uit 
niet dezelfde kans op 
en intelligentie, die i 
eenmaal 

gang, 
zoudei 
vreugde tot

hun arbeidsvreugde tot niets te rcduceeren. 
daartoe geestelijk

liddelbare school af te loopen.
worden
landbouw!

'eest. Zelfs indien men aanneemt
de leermethoden

geven, welk onderwijs, welke opleiding voor kinderen of pupillen het 
meeste met hun persoonlijke geaardheid overeenstemt. Men lette 
daarbij reeds van den aanvang op aanleg, voorkeur en op de toe
stand van de arbeidsmarkt en het is te hopen dat men de fout van 
zooveel opvoeders en ouders te vermijden weet: de kinderen geen 
opleiding opdringt die boven hun geestelijk niveau uitgaat —• dat is 
de zekerste weg om

Veel te veel daartoe geestelijk ongeschikte leerlingen trachten een 
middelbare school af te loopen. Onder hen zouden bij nauwkeurig 
onderzoek elk jaar velen worden gevonden die op een ambachtsschool, 
een technische school, een landbouwschool goed op hun plaats zouden 
zijn geweest. Zelfs indien men aanneemt dat een verandering van de 
leerstof en van de leermethoden een beter resultaat zouden oplcveren, 
zouden talrijk blijven degenen die men in hun eigen belang een mid
delbare opleiding zou moeten ontraden.

En met de toevloed naar onze universiteiten is het toch zeker niet 
anders gesteld. De heer Ter Laan heeft in de 2e Kamer de wensch 

LJ :n gratis in de gelegenheid worde gesteld middelbaar 
. jlgen. Uit bet bovenstaande blijkt, dat zulks allerminst 

ang der arbeidsvreugde zou zijn. Op het oogenblik staat 
iheid open aan alle begaafde leerlingen — haar uit te brei- 

geen aanbeveling. Daar komt nog iets bij: de leerlingen 
Handclsschool, die hun toekomst zoeken op kantoor of 

een zeer eenvoudig milieu komen, hebben lang 
i succes en promotie, als hun gelijken in opleiding 

intelligentie, die uit ontwikkelder omgeving stammen. Dit is nu 
' een feit, waarmede men rekening heeft te houden. Hun meer- 

oplciding wordt dan een rem voor hun maatschappelijke vooruit- 
terwijl zij, zonder die ballast, in andere richting wellicht meer 

:n hebben bereikt. En zoo komt men 
een stelling die op het eerste 

lijkt, doch in wezen niet is: middelbare 
onderstelt zekere ontwikkeling

Het is wel jammer ook dat 
rekening houdt met de eischen, door de 
van hen, die na eindexamen aan H. B. 
moeten gaan verdienen is toch belangrijk 
nog uit enkele stukken in het Algemeen I 
delde leerling, die

Daar komt nog
■ hun toekomst zoeken c 

eenvoudig milieu komei 
imotie, als 
der omg« 
' 'ng hc

st, in andere richting wellicht 
in het belang der arbeids- 

: gezicht wellicht onsociaal 
en hoogere opleiding voor- 

van milieu en geest.
het onderwijs nog betrekkelijk weinig 

practijk gesteld. Het aantal
1. S. of Handelsschool direct 
: genoeg. Maar onlangs bleek 

nog uit enkele stukken in het Algemeen Handelsblad dat de gemid
delde leerling, die een middelbare school heeft afgeloopen, nog geen 
behoorlijke handelsbrief in één der vreemde talen schrijven kan. Nog 
sterker, ingewijden in het vraagstuk der industriëele personeelselectie 
weten dat de meesten der eindexaminandi ook in het Nederlandsch
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neiging 
die onti 
onder; 
midde 
dat 
titels

i groot 
■ talloozen 
hen is het 

 de 
u« onder- 

tbeeren dikwijls, bij gebrek 
> arbeider in de fabriek te 

zich spoedig omhoog te 
vooral in een groote

geen duidelijken brief kunnen opstellen en bovendien bijna steeds 
taalfouten maken. De ervaring voor jongens met aanleg voor talen, 
dat zij, eenmaal in de practijk, op een correspondentie-afdeeling aan
vankelijk een slecht figuur slaan, werkt zeer nadeelig op hun arbeids
vreugde en kan voor snelontmoedigde naturen zelfs van blijvenden 
invloed zijn op hun arbeidspraestatie.

De beroepskeuze verkeert dus nog niet in een gelukkig stadium. 
Wellicht zullen de bureaux voor beroepskeuze op den duur het aantal 
van hen, die hun toekomst in verkeerde richting zochten, weten te 
verminderen, maar voorzichtigheid blijft geboden. Hoe dikwijls wordt 
niet over sollicitanten van deskundigen een onderling volkomen afwij
kend oordeel ontvangen!

Zoo rust, wat de beroepskeuze betreft, de taak nog voor een 
deel op de staats- en particuliere bedrijven, waartoe zich zoo 
voortdurend om werk wenden. De groote meerderheid van . 
totaal onverschillig welk werk hun zal worden opgedragen —■ 
eenige wensch is: te worden aangenomen! Goed administratief onc 
legde krachten, daaronder H.B.S.-ers etc. prol 
aan een geschikte vacature op kantoor, als 
worden aangenomen. Zij rekenen er dan op 
werken en vergeten hoe moeilijk het is zich, 
onderneming, te onderscheiden. Dat er bij hen van arbeidsvreugde 
geen sprake zal zijn spreekt vanzelf. Reeds na enkele weken gewoonlijk 
komen zij om overplaatsing vragen. En nu is dat in een groot bedrijf, 
nog wel eens mogelijk, maar hoe gaat het met hen in kleine onder
nemingen en fabrieken waar arbeiders en employés min of meer met 
willekeurig werk worden belast zonder voldoende waarborg dat zij 
voor dat werk geschikt zijn ?

Het onderwerp der personeelselectie biedt stof voor een apart 
artikel en is zeker te veel omvattend om in dit kader te worden 
besproken. Doch dat zorgvuldig moet zijn nagegaan aan welke eischen 
zij redelijkerwijze heeft te beantwoorden, indien men prijs stelt op 
arbeidsvreugde onder het personeel, moge het bovenstaande hebben 
verduidelijkt. En hoe men het ook organiseert, elke directie zal zich 
moeten hoeden voor de nog veel verbreide gedachte dat het personeel 
louter en alleen uit „sterren" moet bestaan. Men heeft dikwijls de 

personeel met veel ontwikkeling te gebruiken voor werk dat 
:wikkeling niet eischt. Een zeer uitstekende kracht zal voor 

irgcschikt en onbelangrijk werk minder bruikbaar blijken dan een 
lelmatige kracht. Helaas komt het in de praktijk nog al eens voor 
een afdeelingchef zich omringt met zooveel mogelijk menschen met 

en diploma’s, ~ die zij niet productief kunnen maken, — omdat
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van het bedrijfsleven 
ing dat niet zoo heel 
hoofdbrekens kost en 

:deelte inderdaad voor zulk 
e werkers met initiatief en

het aanzien zijncr afdccling daardoor in zijn oogen stijgt. Een dcrgc- 
lijkc handelwijze is noch sociaal, noch economisch. In elk bedrijf is 
plaats voor middelmatige krachten.

Wij hebben ons tot nu 
keuze van het werk. En het scheen wel 
weg te vinden, waardoor er in de praktijk 
zou terecht komen. Toch zou menig men: 
voorkeur voor bepaald werk, wiens opleiding n 
is geweest en die met niet bij uitstek voor hem 
belast, reeds kans hebben op vreugde aan 
slechts bewust was van zijn zending, van 
Indien hij tenminste die stuwkracht van 1 
zich weet, waardoor hij wordt tot den 
een taak te volbrengen, < 
Geloovcn in een zending n 
looven kan is een vreugdif

toe bepaald tot de opleiding voor- en de 
moeilijk te zijn om den juisten 
van de arbeidsvreugde iets 

isch, zelfs de mensch zonder 
niet gelukkig gekozen 

m geschikt werk werd 
den arbeid, indien hij zich 

zijn „gezonden zijn" op aarde, 
hooger orde in zich en achter 

i mensch, die zich geroepen voelt 
die zijn beroep als roeping kan opvatten, 

moet arbeidsvreugde geven, want wie ge- 
.ig mensch.

b. Wat is wel de invloed, die de aard van het werk hebben kan, 
op onze arbeidsvreugde? Heeft de mechaniseering en schematisccring 
in het algemeen een ongunstigen invloed op de arbeidsvreugde? Hendrik 
de Man wijst er, in tegenstelling tot Levenstein, reeds op, dat dit 
niet het geval behoeft te zijn. Ook Dubreuil, in zijn boek Standards, 
waarin hij zoo’n duidelijk beeld geeft van het gemechaniseerde, ge
specialiseerde werk in de hedendaagschc fabriek, b.v. aan de loopende 
band, staat op dit standpunt, dat bovendien door vele vooruitstre
vende, georganiseerde arbeiders wordt gedeeld. De massa, als zoo
danig, wcnscht het gespecialiseerde werk wel, waarbij niet zwaar 
behoeft te worden gedacht en de verantwoordelijkheid betrekkelijk 
gering is. Dit geldt zeker niet uitsluitend voor de handarbeiders, doch 
wel degelijk ook voor een belangrijke categorie onder de hoofdarbei
ders, vooral onder de kantoorbedienden. Zoo zouden er verscheidene 
gevallen te noemen zijn van onderwijzeressen, die bij gebrek aan een 
functie in het onderwijs, een betrekking aanvaardden op een admini
stratieve afdeeling eener onderneming waar zij eentonig (eigenlijk is 
beter hier het woord eenzijdig te gebruiken) werk, o.a. ponswerk 
kregen te verrichten. Verscheidene van haar hebben haar taak be
hoorlijk volbracht en deden het werk klaarblijkelijk met genoegen. 
Wanneer men reeds eenigen tijd in de praktijk 
staat, komt men meer en meer tot de overtuigil 
veel mensch.en afwisselend werk wenschen, dat I

hen is bovendien slechts een klein ged< 
geschikt. Voorloopig zijn zelfstandige

id verstand nog zeldzaam 1
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c. Ook de hoeveelheid werk is van invloed op de arbeidsvreugde. 
Tegen overmatige inspanning, door te langen werkduur, is de arbeider 
en binnenkort gelukkig ook de kantoorbediende, door wetfelijke maat
regelen eenigszins beveiligd. Zij,'die in de praktijk hebben gezien, hoe 
funest het is als jonge incnschen soms dagelijks tot te groote inspan
ning werden gedwongen, iets wat in particuliere bedrijven veel te 
dikwijls het geval was, zullen er zich slechts over verbazen dat het 
nog zoo lang heeft moeten duren, voor het werktijdsbcsluit voor de 
kantoren inderdaad tot uitvoering kwam. Intusschen — ook te weinig 
werk brengt de arbeidsvreugde in gevaar. Hoe minder werk men te 
doen heeft ~ hoe geringer de lust wordt arbeid te verzetten. In dit 
opzicht zal het ambtenaar wezen voor menig jong, enthousiast werker 
gevaar meebrengen en de dulfe, saaie geest, die men I 
aantreft en die een ambtenaar eens moet hebben geïns 
spreuk: „bezigheid is goed, doch zij moet niet in arbe 
is zeker even verderfelijk voor de arbeidsvreugde als de 
inspanning, die het particulier bedrijf soins eischt.

d. Ten aanzien van het vraagstu 
deering, die de werker ondervindt, 
hoeveelheid werk.

Voor zoover die waardeering stoffelijk is uitgedrukt, moeten loon
peil en toonsoort natuurlijk aan bepaalde minimumeischen voldoen. 
Dit wordt in het algemeen wel ingezien en de loonsystemen worden 
tegenwoordig allerwege grondig onderzocht. Voor- en nadcelen van 
stuk-, groeps- en tariefloonen worden tegen elkaar afgewogen en daarbij 
wordt wel degelijk ook aan de invloed, die zij op de arbeidsvreugde 
hebben kunnen, aandacht besteed. Evenmin ondervindt veel bestrijding 
dat loons- en salarisverhoogingen zoowel als het geven bij bijzondere 
tevredenheid van gratificaties of premies de arbeidsvreugde kan doen 
toenemen. Maar die waardeering moet men niet uitsluitend willen 
uitdrukken in geld. Op het oogenblik nog is het woord van De Man: 
„Niet de machine maar de superieur geldt voor den arbeider als zijn 
grootste vijand’’ helaas in vele gevallen waarheid. Wil men deze ave- 
rechtsche houding wijzigen, dan moet de chef van tijd tot tijd uiting 
geven aan de waardeering die hij voor sommige arbeiders voelt.

Al klinkt het paradoxaal, men is geneigd tot de uitspraak: niet dat 
het werk hem zelf bevredigt, maar dat het zijn chef bevredigt, is van 
belang voor de arbeidsvreugde van den arbeider. De arbeider zoowel 
als de employé vrAgen naar waardeering. Blijft deze uit, dan zakt 
terstond de praestatie om dikwijls, na een enkel opwekkend woord 
dat van waardeering getuigt, weer op het oude peil te komen.
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1 verdedigd. Maar De Man spreekt 
de prikkeldraad-versperring voor 
werkelijk promotie verdienen.
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Hier zijn psychologische factoren in het spel, die door een 
werkgever als van buitengewoon belang dienen te worden beschouwd.

Het vraagstuk van het vinden van geschikte bazen, onderbazen en 
in het algemeen van hen, die bestemd zijn leiding te geven aan per
soneel, hangt hiermede nauw samen. Voor de stemming en dus voor 
de pracstaties in het bedrijf is het juist kiezen van deze functionna- 
rissen vcreischte.

Het is uit hetzelfde oogpunt van belang dat de promotiekansen in 
het bedrijf zoo groot mogelijk zijn en men den indruk krijgt dat de 
promotie ook volgens recht en billijkheid geschiedt. Het gunnen van 
de betere betrekkingen aan familieleden, vrienden of protégés van wie 
niet vaststaat dat zij de bewuste posten behoorlijk kunnen vervullen, 
wekt ontevredenheid. Het aannemen van nieuw personeel voor plaatsen, 
die door opschuiving van reeds in dienst zijnd personeel zouden kunnen 
worden vervuld, is te veroordeelen. Alleen, in de praktijk stuit men 
bij groofe bedrijven op tal van moeilijkheden voor het invoeren van 

bruikbaar promotiesysteem. Op de beoordeeling van een afdee- 
men lang niet altijd afgaan; bovendien is die dikwijls 
i wijzigingen, zelfs over een betrekkelijk kort tijdsver- 
wcnschelijk zijn dat degeen, die een bepaald arbeider 

of employé heeft aangenomen, na eenigen tijd naar hem informeert 
en dit verder op geregelde tijden, b.v. één- of 2 maal per jaar, bij 
het bepalen van mogclijke loonsverhooging blijft doen, en daarvan op 
een pcrsoncelkaart aanleekening houdt: het in Amerika veel gevolgde 
„follow up”-systcem. Er blijkt al na eenige jaren welke afdeelingschefs 
in hun pcrsoneelbeoordeeling sterk wisselen en op wie men met vrij 
groote zekerheid kan afgaan.

Bovendien heeft dit systeem het voordeel dat bij voorkomende 
vacatures de zeer uitstekende krachten, die men bij de halfjaarlijk- 
sche beoordeelingen heeft leeren kennen, een kans kan worden ge
geven. In de meeste bedrijven van grooten omvang is het echter 
gewoonlijk nog het geval, dat er in het verborgene verscheidene zeer 
goede krachten werken, die niet aan hun top-praestatie toekomen, 
omdat zij tot beter en moeilijker werk, wat zij met veel meer vreugde 
zouden kunnen doen, in staat zijn. Promotie naar anciënniteit is voor 
de arbeidsvreugde uit den booze. Toch wordt zij, b.v. in sociaal
democratische kringen, wel verdedigd. Maar De Man spreekt van deze 
methode terecht als van de prikkeldraad-versperring voor verdien
stelijke arbeiders, die dus

Een andere fout die nog 
digen van concurrentiestrijd 
dat soms wat betere resultaten.



de

264

niet :

f. De omstandigheden, waaronder het werk moet worden verricht, 
zijn natuurlijk van groot belang voor de arbeidsvreugde. Dit wordt

niet duurzaam te zijn. De stemming wordt verbitterd, de arbeids
vreugde, noodig voor het ontplooien van de volle capaciteit, verdwijnt, 
om maar niet te spreken van de kostbare tijd die verknoeid wordt 
met onderlinge strijd en kuiperijen.

Met de waardeering van den arbeid staat ook in verband de con
tinuïteit van den arbeid. Wanneer een arbeider of employé het ge
voel heeft dat zijn chef bij ontevredenheid over zijn werk spoedig 
geneigd is het dienstverband te verbreken, dan kenmerkt zijn werk 
iets nerveus en rusteloos, wat zijn arbeidsvreugde niet bevordert. 
Wie de demoraliseerende invloed van „het ontslag” heeft gezien, en 
de verhoogde praestatie bij intrekken van het ontslag, zal trachten het 
onvrijwillig verloop onder het personeel zooveel mogelijk te voorkomen.

Summa summarum, indien het loonpeil voldoet aan redelijke cischen 
zal grooter geestelijke waardeering van de zijde van den werkgever 
meer bijdragen tot verhooging der arbeidsvreugde en dus ook der 
arbeidspraestatie dan verhooging van het loon. Er zijn menschen te 
noemen, die graag een deel van hun salaris zouden prijsgeven indien 

e geest, waarin zij gedwongen zijn te werken, een andere ware. De 
’erkgever moge hieraan nog meer aandacht gaan besteden.
De waardeering alleen uit te drukken in loons- of salarisverhoo- 

ging of afhankelijk te stellen van dc grootte van gratificaties, leidt 
op den duur niet tot resultaat. Gelukkig is ook hier het geestelijke 
sterker dan het materieele!

e. Oppervlakkig bezien zal men geneigd zijn het nut van het werk 
als de minst invloedrijke factor ten aanzien van het vraagstuk der 
arbeidsvreugde te beschouwen. Het zijn slechts de betere, bekwamer 
arbeiders en employés die al gauw naar het nut van hun werk vragen. 
De groote massa vermag de beteekenis van hetgeen zij praesteert 
meestal niet te doorgronden. Maar men dient niet te vergeten dat 
de massa het nut van het werk als vanzelfsprekend aanneemt. Indien 
men arbeid zou laten verrichten waarvan men duidelijk het nuttelooze 
zou inzien, dan is het waarschijnlijk dat de vreugde aan dien arbeid 
spoedig zal verdwijnen.

Stel dat men een arbeider een hoeveelheid zand van de eene plek 
naar de andere laat brengen en den volgenden dag weer terugstorten; 
wellicht zal men hém deze bezigheid nog eens kunnen laten herhalen,

* daarna toch verzet ontmoeten. Eigenlijk moet men dus zeggen: 
zoozeer het nut van het werk, dan wel het ontbreken van het 

nut is van invloed op de arbeidsvreugde.
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tegenwoordig algemeen ingezien, maar wellicht is de invloed nog grooter 
dan thans wordt verondersteld. In den aanvang van dit artikel werd 
psychische en physickc gezondheid de voornaamste factor voor vreugde 
in het werk genoemd. Welnu, daaruit volgt reeds dat men aan in
richting van werkplaatsen, wat betreft ruimte, licht, zindelijkheid, 
temperatuur, aan de cantines, woningen, vervoer van en naar de 
fabriek, in het kort aan alle vraagstukken van fabriekshygiène en 
sociale voorzorg speciale aandacht dient te besteden. Bovendien moet 
de rechtspositie van den arbeider zoo zijn vastgelegd, dat hij zich 
tegen willekeur beveiligd voelt. Hij moet ten allen tijde gelegenheid 
hebben, hetzij door de vakverceniging, hetzij door de fabriekskern 
eventueelc grieven of vermeende misstanden met de directie te be
spreken. Medezeggenschap in de leiding van het bedrijf en deelname 
in de winst zullen waarschijnlijk niet direct een gunstigen invloed 
hebben op de arbeidsvreugde. Intusschen kan men hen daarom uit 
andere hoofde nog wel wenschelijk blijven achten. Maar de massa 
ziet haar vreugde aan den arbeid niet toenemen door vermeerdering 
van haar verantwoordelijkheid.

§ 3. Achtereenvolgens is nagegaan welke invloed onze gezondheid 
en ons werk (keuze en aard van het werk, hoeveelheid werk, waar
onder het wordt verricht) hebben op onze arbeidsvreugde — (hans 
is het tijd na te gaan welke invloed de omgeving hierop heeft.

De verkorting van den arbeidsduur en de voortschrijdende mecha
nisatie der productie maken het probleem der besteding van den vrijen 
tijd ook tot een probleem van de arbeidsvreugde. Eenerzijds hangt 
van de wijze waarop hij zijn vrijen tijd besteedt, af de wijze waarop 
hij zijn werk volbrengt — anderzijds dwingt de mechanisatie van zijn 
dagelijksche taak hem meer dan vroeger naar levensvervulling buiten 
zijn directe arbeidsuren.

Wat het eerste betreft, wanneer wij datgene zoeken voor den 
arbeider in zijn vrijen tijd, waardoor hij zijn vreugde aan den arbeid 
behoudt, dan zullen wij moeten beginnen met de middelen, die thans 
voor hem openstaan ter verkrijging van de noodige ontspanning, 
critisch te bezien. Het mooiste is ongetwijfeld dat de arbeider zijn 
ontspanning zoekt in zijn gezin: het belang dat een goed gezinsleven, 
dat een sterke gezins- en familieband heeft voor de arbeidsvreugde, 
kan niet worden overschat. In Rusland maakt men op dit punt een 
groote fout, door die goede invloed te ontkennen en door staatsop
voeding der kinderen zelfs tegen te gaan; een fout, die zich bij de 
uitvoering van het grootsche vijfjarenplan ongetwijfeld zal wreken. 
Zonder twijfel schadelijk voor de arbeidsvreugde is café- en bioscoop-
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bezoek. Het eerste tast lichaam en geest aan, het tweede werkt de 
vervlakking van zijn geest in de hand en verhoogt de ontevredenheid 

den arbeider met zijn sociale gesteldheid. Die ontevredenheid 
maatschappij nog niet veroordeeld 
goede zijden; zij verhoogt b.v. het 
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arbeidsvreugde is haar invloed beslist nadcelig.
Verder is er de sport, die, mits met mate beoefend, een gunstigen 

invloed hebben zal op de arbeidsvreugde, evenals de arbeid op het 
land of in den tuin.

Dan biedt het leven den arbeider tegenwoordig ook de radio als 
afleiding, wier verheffende invloed op de menschclijke geest vooralsnog 
twijfelachtig geacht moet worden: oppervlakkigheid en scctarisme 
kenmerken ook haar. Intusschen, op de arbeidsvreugde zal haar invloed 
niet direct nadeelig zijn.

De vraag is nu wat hier als ontspanning tegenover kan worden 
gesteld en of de werkgever hier zelf moet ingrijpen. Door het ver- 
oordeclen, noch door het opheffen der bestaande amusements-moge- 
lijkheden bereikt men immers het doel. Het bleek reeds uit het 
bioscoopconflict in het zuiden. Het gesloten zijn der bioscopen vermeer
derde de dronkenschap en de zedeloosheid onder de bevolking.

Daarom is het zoo goed dat er tegenwoordig zooveel instellingen 
zijn, die zich met het vraagstuk der besteding van den vrijen tijd 
speciaal bezighouden: de volkshuizen b.v. en „Ons Huis''. Het blijkt 
echter zeer noodzakelijk de arbeiders zelf bij de organisatie der werk
zaamheden te betrekken. Wordt medezeggenschap in het bedrijf voor 
de arbeidsvreugde niet bevorderlijk geacht, hier geldt het tegenover
gestelde. Vooral indien men van een neutrale instelling op dit terrein 
eenig heil wil verwachten, moet men ervoor zorgen dat de arbeider 
zelf aangeeft wat de onderwerpen zijn, waarnaar zijn belangstelling 
uitgaat en waarover hij wenscht te hooren spreken.

De arbeider van thans is gelukkig de arbeider van vroeger niet 
meer. Hij leeft bewuster en laat zich niet zonder meer opdringen wat 
anderen voor zijn welzijn goed achten.

Uit het bovenstaande blijkt reeds ten deelc dat in het algemeen 
de zorg voor de besteding van den vrijen tijd niet van den werk
gever moet uitgaan en niet door deze moet worden georganiseerd. 
De arbeid bij een onderneming en het leven dat daarmee samen-, dat 
daaraan vasthangt met zijn coöperaties, vereenigingen, woningen en 
wat dies meer zij, drukken toch reeds teveel hun stempel op 
werknemer. Wil hij zijn vreugde aan den arbeid behouden, dan 
langt hij daarbuiten juist naar het andere, dat reikt buiten en
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Het is denkbaar dat in plaatsen waar de samenstelling van 
lijke en geestelijke overheid neutraal ontspanningswerk, dat 
eindelijk scctarismc bant uit organisatie en uit geest, onmogelijk 
de werkgever zal moeten ingrijpen. Doch ook dan zal hij zijn 
zooveel mogelijk moeten beperken en dus zijn steun hoofdzakc 
uitsluitend van finantieëelen aard zijn.
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dus zijn steun hoofd:

Heeft dus eenerzijds de arbeider afleiding noodig 
in het dagclijksch werk te kunnen behouden, 
en krachtig weer aan het werk te kunnen gaan, anderzijds brengt 
de mechanisatie hem ertoe het zwaartepunt van zijn leven meer naar 
de vrije uren te verleggen. De mechanisatie stelt hem daartoe in 
zooverre ook in staat, doordat dank zij haar, hij 's avonds geschikter 
en meer geneigd tot zelf-werkzaamheid is dan vroeger het geval was. 
Wat hij nu dus noodig heeft is niet zoozeer ontspanning als wel 
inspanning, geestelijke inspanning.

Behalve de radio, die door cursussen op allerlei gebied, in dit op
zicht nuttig werk kan verrichten, terwijl zij het voordeel heeft daarbij 
den arbeider aan huis te binden, en de volkshuizen, zijn er 2 instel
lingen die in deze behoefte van den arbeider naar geestelijke inspan
ning trachten te voorzien: de volksuniversiteit en het instituut voor 
arbeidersontwikkeling. In vele plaatsen echter heeft de volksuniver
siteit een andere schare hoorders dan waarvoor zij oorspronkelijk 
bedoeld werd: het publiek bestaat niet zoozeer uit arbeiders als wel 
uit de betere middenstand (wat een akelig woord 1) en uit zuinige 
intcllcctueclen. Ongetwijfeld zijn haar cursussen waardevol, maar de 
arbeider wordt er dus niet altijd mee bereikt. Komt het, doordat 
men hém niet genoeg bij de opzet betrokken heeft? Het instituut 
voor arbeidersontwikkeling kenmerken de voordeelen, maar ook de 
nadeelcn van zijn eenzijdigheid. En daarom verbaast het niet dat in 
deze zulk nuttig werk wordt gedaan door de volkshuizen, door .Ons 
Huis”. Men denke aan het belangrijke werk van De Koe met zijn 
ontwikkelingsclub in het Rotterdamsch „Ons Huis".

Het zou een aparte studie eischen om uiteen te zetten welke werk
wijze men zou willen zien gevolgd, om het grootste resultaat voor de 
arbeidsvreugde te verkrijgen. Daarom volstaan we met op te merken 
dat alles wat op clubs en lezingen ter sprake komt, zekere actuali
teit moet bezitten en liefst verband houden met het practische leven. 
Gaat het werk, omdat het niet anders mogelijk is, van den werkgever 
uit, dan kan hij van de gelegenheid gebruik maken om te trachten 
bij den arbeider meer begrip te wekken voor het groote geheel, waar-
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van hij maar zulk een klein deel uitmaakt. De arbeider overzict zelden 
het geheel en kan daarvoor dus geen belangstelling voelen. Heeft hij 
die wel, dan komt dat aan de onderlinge waardeering tusschen de 
afdeelingen en de collegiale stemming zeker ten goede.

van gezondheid, van werk, van omgeving, 
g een woord wijden aan de invloed der persoonlijkheid 

op de arbeidsvreugde. Het wordt waarlijk niet het laatst behandeld 
omdat we deze invloed gering achter zouden! Integendeel: de men- 
schelijke persoonlijkheid zal immers steeds meester moeten blijven 
over zijn gesteldheid en zijn werk; zij zal zich niet mogen laten over- 
hcerschen of onderdrukken door haar omgeving. Haar invloed op de 
arbeidsvreugde is dus van het allergrootste belang.

De karaktereigenschappen, die de persoonlijkheid wellicht het meeste 
van noode heeft voor de arbeidsvreugde, zijn energie, doelbewustheid 
en zelfbeheersching. Energie om de mensch zijn natuurlijke traagheid, 
die van daden weerhoudt, te doen overwinnen. Doelbewustheid omdat 
de zekere mensch vreugdigcr is dan de twijfelende, die zijn weg nog 
niet weet. Zelfbeheersching, teneinde niet het eindige-zelf te gaan 
verheerlijken, een verafgoding die slechts decepties kan veroorzaken.

Alles wat tot de vorming dezer eigenschappen bijdraagt, zal dus ook 
de arbeidsvreugde doen toenemen. En wat zou meer bijdragen tot 
deze vorming dan geloof?

Geloof in een per:
legd en ons met die 
dan ook Geloof in een 

geloof tenslotte in de individu, 
bewust richt op 

lang niet onverschillig 
levensbeschouwing wij 
soonlijkheid, de mate

De vraag of het gerechtvaardigd is dat de mensch het zwaarte
punt van zijn leven niet in zijn dagelijksch werk legt, blijve onbe
sproken. Zij is van theoretisch belang. Het feit bestaat en men moet 
dus de menschen de wegen helpen zoeken waarlangs zij levensbe
vrediging kunnen vinden. Helpen zoeken; want de mensch die zelf 
vindt, die zichzelf weet bezig te houden, is helaas een zeldzaamheid.

Inspannende afleiding kan de arbeider tenslotte ook vinden in de 
bestaande vercenigingen op maatschappelijk, politiek en religieus ge
bied. Maar nog eens — de beste invloed op de arbeidsvreugde heeft 
een goed gezinsleven 1

:rsoonlijke taak, die ons door ons bestaan is opge- 
ie taak, die zending, tevens ons doel geeft. Maar 

niet nutteloos zijn van het menschelijk pogen. 
, maar niet om de individu, dat 
j en samenleving. Men ziet, het is 
arbeidsvreugde welke wereld- en 

grootte onzer per- 
ild door ons geloof.
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onder zijn personeel slechts

II, De groote onderneming en 
vreugde.

Voor den werkgever geeft arbeidsvreugde

1. D. Al het voorgaande beeft betrekking op de arbeidsvreugde van 
den arbeider in bet algemeen. Voor hen, die in een onderneming 
leidende, althans zelfstandigen, verantwoordelijken arbeid verrichten, 
gelden nog speciale eischcn voor de arbeidsvreugde, terwijl er andere, 
die reeds genoemd werden van ondergeschikt belang worden. De keuze 
van het werk is ook voor deze categorie van het hoogste belang. Men 
zou geneigd zijn aan te nemen dat zij beter in staat is tot een goede 
keuze — niets is echter minder waar. Onder de academisch geschoolden 
vindt men vele juristen, die het totaal onverschillig is of zij bij de 
rechterlijke macht, of op het secretariaat eener onderneming, bij een 
bank of op een advocatenkantoor zullen terecht komen; economen, 
die niet weten, of zij in boekhoudkundige-, accountants-, commercieele 
of sociaal-cconomische richting zullen gaan enz. Aan sommige Universi- 
teiten, o.a. in Amerika, zijn bureaux verbonden, die de studenten bij 
bet kiezen van hun studie bijstaan. Ook hier rust in belangrijke mate 
de taak op overheids- en particuliere bedrijven, die bij de selectie 
van arbeidskrachten tevens moeten trachten de sollicitanten de ver
schillende mogelijkheden duidelijk te maken en met hen te overleggen 
wat voor ben de aangewezen richting zou zijn. Het komt zoo dikwijls 
voor dat iemand, als het te laat is, zegt: wat zou ik dit of dat werk 
graag hebben willen doen, als ik maar geweten bad dat het bestond! 
En wat maken de best ontwikkelden zich niet dikwijls een volkomen 
verkeerde voorstelling van het werk dat hun wacht. Hier kan veel 
kostbaar materiaal gered worden, hier gaat nog ontzaglijk veel arbeids
vreugde verloren, vooral omdat voor de zelfstandige, verantwoorde
lijke werkers de aard van het werk er veel meer toe doet dan voor 
den arbeider in het algemeen.

Voor mechanisch werk zal de zelfstandige werker met initiatief 
zich liever niet leenen — hij heeft veeleer behoefte aan afwisselend 
werk. Daarentegen zal de hoeveelheid werk bij hem minder ter zake 
doen. De waardeering van het werk, vooral de geestelijke waardee
ring, heeft zeer grooten invloed op zijn arbeidsvreugde. Dit geldt ook, 
weer in afwijking inct het vorenstaande, voor het nut van het werk, 
dat hier van positief belang moet worden geacht. Voor het overige 
gelden de reeds genoemde voorwaarden. De kracht der persoonlijk
heid speelt bij deze categorie een bijzonder groote rol en is voor het 
vraagstuk der arbeidsvreugde ten aanzien van deze categorie soms 
beslissend.
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worden opgeofferd aan het algemeen belang; „de zaak gaat voor”.

voordeelen en geen bezwaren. In tijden van voorspoed, van groote 
uitbreiding, kan het resultaat niet worden bereikt zonder een groi 
mate van levenslust onder de werknemers, teneinde de bijzondere 
spanning en activiteit die de uitbreiding cischt, te voorschijn te roepen. 
Meer dan anders heeft hij dan menschen noodig, die tintelen van 
ongeduld om aan het werk te mogen gaan, met initiatief, durf en 
uithoudingsvermogen en bovenal een goed humeur, om de dikwijls 
abnormaal lange arbeidsduur te kunnen verdragen. Ontbreekt de 

t er van het werk niets terecht, 
de zaak bestaan, een ecndrach- 

moet er wezen en een vaste wil bij allen om de 
groeien. In een groote onderneming is het on- 

dke werkzaamheid controle uit te oefenen. Van 
iployé wordt een mate van zelfstandigheid, 

en verantwoordelijkheidsgevoel gc- 
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n het werk dat van hen verlangd wordt. En in tijden 
malaise? Men houde dan den arbeider in ccrc die zijn werk niet 
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dezelfde liefde blijft verzorgen en 
of paniekstemming niet laat meesteel 
tige arbeidsvreugde onder het pers 
qualiteit van het product op peil I

Voor den werknemer, voor de arbeidsvreugde van den werknemer, 
biedt intusschen de groote onderneming naast enkele voordooien ver
scheidene bezwaren. Een voordeel is ontegenzeggelijk de stimulans 
die van het grootbedrijf uitgaat of m.a.w. den pushing power die 
het den mensch geeft. Bovendien geeft het soms een grootere kans 
tegenover kleinere bedrijven om zich door bijzondere praestaties een 
behoorlijke positie te verzekeren met dikwijls ruimere verdiensten. 
Tenslotte ondervindt men de aanmoediging dat initiatief wordt gewaar
deerd en bij de verwezenlijking van nieuwe inzichten finantieele be
zwaren niet doorslaggevend zijn: „alles kan”.

De nadeclen zijn de volgende. Ten eerste kan het feit dat men steeds 
maar een klein onderdeel van het bedrijf te zien krijgt, tenzij men 

positie bij de leiding gaat bekleedcn, eenigszins onfmoe- 
grooter belang is 
onderneming gaan 

het werk eischt 
i personeel 
tal tijdclijk, 

moet wel eens
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bricken per spoor is gekomen en deel uitmaakt harer machtige orga
nisatie, zal niet ontkomen zijn aan de ontroering, die de grandiose 
schepping van menscheiijk zwoegen en menschclijk vernuft veroorzaakt.

ictijk te zijn om te hebben 
i gelegen is voor het ver- 
firma’s, waar het contact 

mallen minder 
vreugde ziet

■meen zal men er echter mee kunnen en moeten 
verantwoordelijk te achten voor een taak, die men 

is opgedragen. In de maatschappij, waarvan men toch ook deel uit
maakt, ziet men ook zooveel geschieden wat allerminst de goedkeuring 
wegdraagt. En wie lid is van een politieke partij zal dezelfde moei
lijkheden ook daar hebben ondervonden, zonder daarom zijn lidmaat
schap op te geven. Misschien dat onze levensvreugde hierdoor kan 
verminderen, onze arbeidsvreugde mag er niet ondcr lijden. Er zal 
in deze veel van de persoonlijkheid afhangen, in hoeverre men meent 
het met het geweten tot een accoord te kunnen laten komen.

Of de voor-, dan wel de nadeelen de overhand zullen hebben ten 
aanzien van de arbeidsvreugde in het grootbedrijf, valt dus niet zonder 

irkeerd doen de machtige beko- 
uitgaat, te onderschatten: 

iuizenden zich gegrepen

III. Arbeidsvreugde en
Tenslotte moge het belang van het vraagstuk der arbeidsvreugde 

nog worden aangeduid door te wijzen op het verband dat er bestaat 
tusschen arbeidsvreugde en levensvreugde.

Wat heeft dit avondland dat volgens enkelen zijn ondergang 
is, meer noodig dan levensvreugde om door kracht en frischhe 
geraken uit de verwarring en verwording der hcdcndaagsche cultuur. 
En waar kunnen wij die levensvreugde beter vinden dan in ons werk. 
De toestanden, zoowel in maatschappelijk als in persoonlijk leven, 
beantwoorden in het algemeen te weinig aan onze idealen om daaruit 
vreugde te putten. Neen, indien wij het leven een schijn van schoon
heid en geluk, van goedheid en grootheid willen geven, dan zullen 
wij het zelf de vreugde moeten brengen door onzen arbeid. Alle begin 
is moeilijk. Maar spoedig reeds zullen wij aan ons werk vreugde be
leven.

Men behoeft niet zoo heel lang in de pra< 
waargenomen dat hierin dikwijls de reden gelegen is 
dwijnen der arbeidsvreugde. Bij kleinere firma’s, waar 1 
tusschen directie en personeel nauwer is, komen deze geva 
voor. Tenslotte kan het gebeuren dat men zijn arbeidvi 
afnemen omdat men de praktijken, die door de leiding of door 
deel der leiding gehuldigd worden, niet kan bewonderen of zelfs 
oordeelt. In het algemeen zal men 
volstaan met zich

ongedragen. In de maatschappij,
ziet men ook zooveel geschieden wat allerminst de 

■gdraagt. En wie lid is van een politieke partij zal de: 
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ma vie,

I

Eerst de vreugde van het besef van ons kunnen, later de vreugde 
misschien over de waardeering die ons werk ondervindt, tenslotte 
de hoogste vreugde indien wij mogen beleven dat ons werk tot de 
levensvreugde ook van anderen bijdraagt. Maar al zien wij nimmer 
die resultaten, reeds de vreugde, die wij aan de arbeid zelve beleven, 
is voldoende om onszelf gelukkig te achten dat wij het avontuur, het 
waagstuk dat het leven is, mogen meemaken.

Wat de wereld, na de verdwazing van den oorlog, meer noodig 
heeft dan de phraseurs, die in tallooze conferenties thcoretisecren 
over wereldvrede en -eenheid, is de staage arbeid, die den mcnsch 
verheft door de daad, meer dan de gedachte alleen hem zou kunnen 
louteren. Rusteloos voorwaarts streven, naar omhoog misschien, maar 
zeker naar een betere gemeenschap, uit liefde voor de menschheid, 
dat moet wel arbeidsvreugde geven en welke levensvreugde zal ons 
deel zijn als wij dan plotseling, door de onrust en de onzekerheid 
van menschelijk pogen en falen heen. Hem vinden, Wiens helder 
Licht ons ondanks alle twijfel wijst in de eenig inogelijkc richting.

Zoo moge onze arbeid ons dichter brengen bij waarheid en zuiver
heid, zoo mogen zij bijdragen tot de vorming en bewustwording van 
ons eigen-ik en van een hoogere sociale gemeenschap, een gemeen
schap des geestes en de vreugde die wij aan haar zullen beleven, 
zal ons de levensvreugde geven, die de wereld behoeft.

De wereld strekt zijn armen naar ons uit en verlangt onze over
gave in vreugde. Laat ons daarom voor zijn heil en het onze geloovcn : 
in de vreugde aan den arbeid, zooals Jordan, de on volwaardige, haar 
definieert in het evangelie van den arbeid van Zola:

„Le travail! le travail! il n’est pas d’autre force. Quand on a mis 
sa foi dans le travail, on est invincible. Et cela est si aisé, de créer 
un monde: il suffit, chaque matin, de se remettre A la besogne, 
d’ajouter une pierre aux pierres du monument déjA posées, de le 
monter aussi haut que la vie le permet, sans liate, par l’emploi métho- 
dique des énergies physiqucs et intellectuelles dont on dispose. Pour- 
quoi douterions-nous de deinain, puisquc c'est nous, qui le faisons, 
grace A notre travail d'aujourd hui? Tout ce que notre travail ense- 
mence, c’est demain qui nous le donne.... Ah! travail sacré, travail 
créateur et sauveur, qui est ma vie, mon unique raison de vivre!’’

Dit is de werkelijke arbeidsvreugde. Moge dit artikel bijdragen 
tot hare verwezenlijking, door te hebben getoond dat het vraagstuk 
der arbeidsvreugde in de eerste plaats is eenpsychologisch vraagstuk; 
dat dan ook als zoodanig moet worden bestudeerd.



I

daardoor

1 273

J’

i den feilen schoolstrijd

De synthese voor het land met 
8000 dwergschooltjes 

door A. FEBERWEE.
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I 'Xe XlXe eeuw bracht voor het volksonderwijs drie groote ver- 
' anderingen: Door de scheiding van Kerk en Staat werden de 

Kerken wettelijk buiten het onderwiisbeheer geplaatst. Van private 
behoeftevoorziening en onderdeel van Armenzorg groeide het onder
wijs geleidelijk uit tot volkomen Staatsdienst en, sinds de Leerplicht, 
tot Staatsbcvocgdheid. Vooral in de laatste helft dezer eeuw werd 
het kiesrecht steeds meer uitgebreid, waardoor de ouders, ook als

•s, gelegenheid zoowel als aanleiding kregen het onderwijsbeheer 
ingen tot aanpassing bij hun wenschen.

ons oordeel nu is de hoofdoorzaak van 
en zijn onderwijsnadecligc gevolgen gedurende en na deze drieledige 
evolutie, de eerst onvoldoende en daarna en thans overdreven en onjuiste 
erkenning van de rechten der ouders als zoodanig bij de regeling van het 
onderwijs.

Van de drie belanghebbende partijen. Kerk, Staat en Ouders, werd, 
na het wettelijk uitschakelen der eerste, aanvankelijk de laatste ver
geten. Zeker tengevolge van het zeer geleidelijke van de omzetting 
der privaat- in Staatszorg; de onderwijs-„koopers” hadden vanzelf 
hun „rechten”, evenzeer als de onderwijs-„bedeelden” ze niet hadden. 
Bij de geleidelijke assimilatie van beide groepen in het algemeen 
volksonderwijs, werden deze oudcrrechten daardoor over het hoofd 
gezien. En hun kiezersinvloed deed zich uit den aard der zaak meer 
als /«r/ywenschen kennen dan als zuivere ouderverlangens. Vandaar, 
dat onvoldoende erkenning in de tweede helft der eeuw overging in 
de verkeerde en overdreven erkenning, welke thans aan de Pacificatie 
ten grondslag ligt.

Naar ons oordeel lag dus in deze onderrechten de sleutel voor een 
juist onderwijsbeheer en is dit thans ineer dan ooit het geval.

De juiste plaats der ouders tegenover de school.

Allereerst dient dus de juiste verhouding van het Gezin, overeen
komstig zijn wezen, tot onderwijs en school nagegaan te worden.

Wat de cel is voor weefsel, orgaan en lichaam, is het gezin voor 
de samenstellende deelen van staat en maatschappij en daardoor voor 
deze zelf: de onmisbare bron en wortel van alle leven, deugd en 
volkskracht. Voor cel en gezin wordt echter de wijze van aaneen
sluiting, en daardoor van groeirichting en vorming bepaald door de
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Eerst onvoldoende, toen en thans verkeerde en overdreven ouderserkenning.
Kin deze omschrijving van de plaats der ouders in het onderwijs 

voldeed de Openbare school vroeger niet. Bij de aanstelling der leer
krachten werd niet de minste rekening gehouden met de godsdienstige 
en locale behoeften, ook niet, waar dit duidelijk gewenscht mocht geacht 
worden. Op het platteland werden meestal te jonge onderwijzers be
noemd, met vaak sterk van de omgeving afwijkende, soms uiterst ge
prononceerd getoonde radicale opvattingen. En de z.g. oudercommissies 
der L.O.-wet-l920 hebben ook thans nog ter dezer zake of overigens 
geen enkelen reëelen invloed. De onvoldoende gezinserkenning is dus 
ook thans nog regel voor het O.O. Zoo mogelijk nog meer onjuist is 
echter de verkeerde gezinserkenning bij het Bijzonder onderwijs, thans 
grondwettelijke basis der Pacificatie. Wat, als gezegd uit het wezen 
van het gezin voortvloeit, wordt door de feiten bij het B.O. zoo na
drukkelijk mogelijk bevestigd: Er is in het algemeen geen sprake van, 
dat de B.S. in meerdere mate „de school der Ouders" is dan de O.S. 
Voor de meerderheid der bijna 700.000 kinderen op B.S. was het

hoogerc eenheid, het weefsel of orgaan, resp. de beroeps- of stands
kring, godsdienst, ras en natie. Uit deze wezensbepaling van het gezin 
volgt eenerzijds, dat, onder eerbiediging van elkanders aard en gren
zen, actieve samenwerking tusschen huis en school onmisbaar is, dat 
hiertoe volkomen vertrouwen in elkanders gezindheid en bedoelingen 
tusschen personeel en ouders noodig is, hetgeen voor ons volk zekere 
overeenstemming in levensbeschouwing met eiken bepaalden ouderkring 
veronderstelt en geschiktheid der school tot milicuaanpassing in het 
algemeen.

Anderzijds echter, dat de school als algemeen cultuurinstituut en volks
orgaan met eigen taak nimmer haar leiding en beheer kan ontvangen 

de ouders als zoodanig, ook van de meest ontwikkelde niet. Ook 
nog volkomen als eigen privaatzaak door de 

d, was het nooit de speciale cel — d.w.z. gezins- 
en inrichting van het onderwijs bepaalde, maar 

:efsel, d.w.z. van stand, beroep, kerk of ras, 
nog vaak bij huwelijk, beroepskeuze en dg. der 

exclusieve afschei- 
roepen en standen, en, eenigermate naar godsdienst en 

iggcdrongen, kan het werkelijk belang der kinderen beter 
vorden overeenkomstig individueelen aanleg. Doch door de 

dezer afscheiding komt ook geleidelijk de ware betcc- 
t gezin naar voren, en daarmee de mogelijkheid tot een 
in het onderwijs, zooals die hierboven werd aangegeven.
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allerminst eenige begeerte der ouders naar bestuursmacht en aandeel 
aan het schoolbehecr, die de B.S. deed groeien, maar allereerst of 
uitsluitend godsdienstige motieven, of, als bij de nu nog weinige neutrale 
B.S., pacdagogischc of milicu-ovcrwegingen. Juist bij deze laatste 
scholen, waar het ouderbeheer zich het kenmerkendst kan of zou 
kunnen toonen, blijkt de natuurlijke ongeneigdheid daartoe of het 
nadcclig gevolg daarvan het duidelijkst. Zoolang er een zeer ontwikkeld, 
coulant schoolbestuur is of een domineerende leiding van het school
hoofd, en dus het eigenlijk beheer een implicite navolging is van dat 
bij het O.O., gaat hel goed, en door meer aanpassingsvrijheid, vaak 
zelfs veel beter dan daar. Zoodra echter de ouders als zoodanig, en 
dus niet bloot als contributie- en schoolgeldbetalcrs, zelf aan de school- 
regeling en het beheer willen deelnemen, blijkt b.v. uit het Larensche 
geval, wat daarvan de gevolgen wel moeten zijn.

Werkelijke samenwerking en zekere, ook wettelijke, invloed voor de 
ouders, maar a/le beheer uitsluitend aan de Overheid.

Zoowel uit het wezen van het gezin, als uit dat van het volks
onderwijs zelf, evenzeer als uit de waarneming der feiten, vloeit dus 
voort, dat aan de ouders, ook op wettelijke wijze, wel de juiste 
mogelijkheid tol daadwerkelijke samenwerking met de school moet 
gegeven worden, maar dat overigens alle beheer, toezicht, kosten, 
verantwoordelijkheid, leerkrachten, gebouwen, leermiddelen, algemeene 
regeling inzake scholcnorganisatie en schoolinrichting uitsluitend tockomt 
aan den Staat. Gesteld, dat morgen aan den dag de Rijksregeering 
het geheel dezer zaken aan zich trok, waarvan zij trouwens nu reeds 
krachtens haar algchcclc bekostiging, aard van het onderwijs als 
volksdienst en haar algemeene Overheidsgezag het grootste deel in 
handen heeft. En aan de bestaande of nieuw te vormen Schoolbesturen 
alleen zoodanigen, ook wettelijk te erkennen, invloed bij de aanstelling 
der leerkrachten en in het toezicht overliet, dat de best mogelijke over
eenstemming in levensbeschouwing c.a. tusschen huis en school voor elk 
geval daardoor verkregen werd. Dan zou er aan ons onderwijswezen 
zelf feitelijk niets veranderd zijn in den reëelen gang der zaken. 
Maar voor het eerst zou, bij gelijksoortige regeling voor het O.O., 
de juiste plaats der ouders in het dan waarlijk universeelc volksonder
wijs verkregen zijn. En daardoor de mogelijkheid tot een opbloei 
van het onderwijs met vermindering der kosten in even grootc mate, 
als de vroeger onvoldoende en daarna en thans verkeerde oudcrerken- 
ning ons onderwijs slecht en duur heeft gemaakt.

Versplintering, wanorganisatie, verslechtering en geldverkwisting.

Hoe slecht en. duur, moge uit enkele gegevens blijken:
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en daai

Behalve België is 
bijeenwoning der bevolkit 
scholenorganisatie 
de geringste kosten 

van zijn grondgeb 
e U.S.A.

er geen andere moderne staat, waar de dichte 
";ing dermate planmatige concentratie in de 

irdoor de meest volmaakte schoolinrichting met 
jelijk zou maken dan juist Nederland. Op eiken 

k.m.9 van zijn grondgebied telt Zweden b.v. slechts gemiddeld l,1^ 
L.S.-leerling, de U.S.A. 2, Frankrijk 6}-£, Duitschland 12, Zwitser
land 12, Denemarken 13, Engeland 18, doch Nederland.... 32 ruim! 
Terwijl echter de andere volken al het mogelijkc deden en doen om 
de natuurlijke nadeclen hunner bevolkingsvcrsprciding voor een plan
matige organisatie en inrichting van hun volksonderwijs tegen te gaan, 
zooals b.v. de staat lowa der U.S.A., die niet minder dan 500 één- 
vrouws-schooltjcs door meer volledige z.g. „Consolidated schools” met 
gratis autobusvervoer der kinderen verving, wist Nederland met de 
grootste natuurlijke mogelijkheid tot het beste onderwijs voor de ge
ringste kosten, in beide opzichten het uiterste tegendeel te bereiken. 
En dat niet alleen, waarschijnlijk zelfs niet hoofdzakclijk, als recht
streekse!) gevolg der Pacificatie. Deze heeft vooral op het platteland 
de rceds kleine scholen nog kleiner gemaakt, zeer zeker. Maar daar 
woont slechts de kleinste helft der schoolbevolking, terwijl deze split
singen tenminste door godsdienstige motieven verklaard kunnen wor
den. De naar omvang cn aard meest ergerlijke versplintering moet men 
echter zoeken in de groote steden. En dan juist bij hel Openbaar Onder
wijs, aangezien dit ingevolge de wettelijke bepalingen automatisch 
het Bijzonder Onderwijs tot navolging dwingt. Wat toch is het ge
val? De natuurlijke loop der dingen brengt mede, dat elke woon- 
buurteenheid één school heeft. Is deze woonbuurt dus dicht bevolkt, 
dan zal die school een groote, meestal in onze steden, een zeer groote 
school moeten zijn. En bij nadere overweging kan ook iedere leek 
inzien, dat evenzoo alle paedagogische, onderwijskundige en finan- 
cieele eischen geheel met dezen natuurlijken gang van zaken accoord 
gaan. Met verbazing zal zoo'n leek dan echter constatecren, dat in 
Amsterdam b.v. het aantal „scholen” van 1917 tot 1927 vermeerderde 
van 198 tot 332 O. S. hoewel het aantal O.O.-leerlingcn ondanks 
bevolkingsgroei en annexatie nog iets verminderde. Men heeft de 
vroegere 12-(13- of 14-halfjaar-)klassigc scholen gesplitst cn ook in de 
nieuwe tuindorpen uitsluitend schooltjes van 6 leerjaren gevestigd. 
Vier of vijf schooltjes vlak bij elkaar, met broertjes of zusjes vaak 
op afzonderlijke „scholen", elk met eigen voorschriften en leergeest, 
terwijl dezelfde vader en moeder soms twee ouderavonden tegelijk 
zouden kunnen bij wonen, en dat alles met vermeerdering van kosten. 
En als gezegd, met niets dan nadeelen voor het onderwijs en de op
voeding, voor de samenwerking tusschen huis en school, voor de bc-
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Ook deze verslechtering met kostenverhooging, a 
slechts te verklaren uit de noodlotsketen: Onvoldc 
keerde ouderserkenning — daardoor politieke machtstrijd om de school —- 
daardoor afwezigheid of tekort aan planmatig en objectief onderwijs- 
behecr over de school — daardoor tekort aan vakkundig inzicht en 
vooral aan stuwing van onderwijskundigen aard in de school. Vooral 
deze twee laatste schakels uit die noodlotsketen kenmerken het O.O. 
in de groote steden als Amsterdam, ook bij dit werk der anti-natuur- 
lijke en onderwijsnadeelige versplintering der hoofdstedelijke scholen
organisatie. Sinds 1905 gaf hef Rijk de minima-salarissen voor de 
volgens art. 24, thans art. 28, verplichte onderwijzers doch daaren
boven toelagen voor de surnumerairs. In 1920 heeft de Rijkswetgever 
de salarissen voor het heele land vastgelcgd, en keert deze salarissen 
ten volle uit. Maar zonder de vroegere toelagen voor surnumerairs. 
En, wat de tekortkoming dubbel erg maakte, met behoud van een 
ongedifferentieerde lecrlingcnschaal in art. 28, welke vroe°<* 
stek! als onderwijs-nuttige dwang voor het toen overheersene 
land, met zijn als regel kleine scholen. Deze tekortkomin 
Rijkswetgever is nu in de groote steden „uitgebuit”, mag men \ 
om haar scholen klein te maken of te houden. Elke splitsing 
twaalfklassige school toch bracht een of twee surnumerairs 
ning van de Rijkskas (leerlingschaal in 1920: naast het hoofd 
onderwijzer meer resp. bij 26, 61, 91 en verder per 
33, 73, 116, 161 en verder per 50 ).!.). Ook de afz< 
(met 8e) leerjaren tot kleine „centrale” scholen konden daartoe bij
dragen. De aldus aan de Rijkskas ontnomen gelden, dus ten koste 
van het toch reeds zoo stiefmoederlijk bedeelde piattelandsonderwijs, 
werden echter door de groote steden slechts beschouwd als een kleine 
bijdrage in de geweldige uitgaven tot een averechtsche schoolinrichting. 
Deze eischt thans boven de reeds talrijke surnumerairs-klasseonder- 
wijzers een groot aantal K«Z’onderwijzers van de gemeentekas, maar 
brengt voor het leeronderwijs niets dan nadeelen zooals hierna zal 
blijken.

Zeker echter zou het onderwijsbeheer over de school niet dermate 
onderwijsnadeclig hebben gehandeld, indien niet een zeer eenzijdig 
gerichte vakbeweging, welke zich hoofdzakelijk concentreerde op be- 
voegdheidsvermindering der schoolleiding en overigens op bevordering 
meer van medische en sociale dan van didactische verbeteringen, 
denzelfdcn weg had aangewezen. Indien dus, als hiervoor gezegd, meer 
zuiver onderwijskundig inzicht en stuwing in de school had
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De tragi-comische uitkomst inzake scholen-organisatie — daargelaten, 
dat dit woord voor Nederland tot heden geen inhoud fcitelijk heeft — 
is: in de groote steden vier of vijf „schooltjes" van 6, soms minder 
klassen, vlak bij elkaar gebouwd, soms samenhokkend in één gebouw; 
in het Rijk totaal 8000 dwergschooltjes, waarvan 70 n/0 met vijf of 
minder onderwijzers voor meestal 7 leerjaren, waaronder voor de 
O. S. 284 met één en 724 met twee leerkrachten, terwijl nog slechts 
t2j van de in totaal 3420 O.S. acht of meer leerkrachten telden op 
1 Januari 1928, waaronder 3, zegge drie, met 13 of meer leerkrachten! 
Het O.O., dat in 8 jaar bijna 100.000 leerl. verloor ondanks toename 
der totale L.S.-bevolking met ook 100.000, zoodat vele O.S. opgeheven 
werden, „bloeide" niettemin op van 3457 nog tot 3682 „scholen" 
(U. L. O. inbegrepen).

En bij de schoolinrichting — ook dit woord onder bovenstaand 
voorbehoud gebruikt — zien wij het volgende: Tengevolge der stijgende 
eischen der maatschappij en de snelle verstedelijking der bevolking 
en der schooljeugd is aan het program der daartoe ongeëigende klassi
kale luister-lecrschool van 1857 tot 1920 ook het onderwijs in de zes 
doevakken g-k met r van art. 2 opgedragen (natuurkennis, zingen, 
teekenen, gymnastiek, handwerken en — dit facultatief ~ handen
arbeid.) Reeds direct na de eerste invoering bleek het onmogelijke 
en nadeelige hiervan: bij de voorbereiding der L. O.-wet van 1878 
was de Minister aanvankelijk voornemens het zingen —-.met natuur
kennis, in 1857 de eenige toen ingevoerde doevakken — weer te 
schrappen, „aangezien vele overigens flinke schoolonderwijzers de gave 
van den zang misten" en eischten alle meest vooraanstaande paeda- 
gogen reeds toen in. 1871 — uitsluitend speciaal-bevoegde onder
wijzers voor deze vakken. Wegens de groote kosten werd echter 
alleen in enkele steden en dan nog in zeer beperkte mate dit doe- 
onderwijs aan bevoegden opgedragen, En hoewel men aldus beter 
deze vakken weer had kunnen schrappen, is de toestand ook thans 
nog steeds deze, dat op de z.g. volledige scholen, waar elk onderwijzer 
slechts één klas heeft, deze 10, 11 of 12 vakken moet onderwijzen van 
geheel heterogenen aard, waartoe hij meestal grootendeels onbevoegd moet 
worden geacht. Op 70 pCt. der scholen moeten dit, bovendien meestal nog 
zeer jonge, half opgeleide onderwijzers doen aan 2,3, soms alle 6 of 7 klassen!

En in Amsterdam, waar men voor gymnastiek en grootendeels 
handwerken (voor de Kopschoten, 7e en 8c leerjaren, ook nog handen
arbeid) wel vakonderwijzers salarieert, zit de klasseonderzvijzer op de 
gemengde L. S. daardoor gedurende 2 X 2'/4 (gymnastiek) en 2 uur 
(handwerken) — d1/, uur met een halve klasse en op de Kopscholen 
aldus gedurende t2'lt met een halve, of, bij samenvallen van handen-
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arbeid der jongens met handwerken der meisjes, gedurende /'/t uur 
met een halve en 4. uur geheel zonder klasse!

Voor een klein beetje bevoegd doe-onderwijzs dus niets dan stoornis 
en benadeeling van het lecronderwijs, bij de modcl-groote-stadsscholen.

En voor de uitgaven is de uitkomst deze: De meest anti-efficiëntc 
verkwisting aan lokalenbouw, leermiddelen en vooral personeel. De 
onderwijskosten, die in 1878 slechts 8 millioen bedroegen, waren in 
1915 tot -40 millioen, doch in 1923 tot 168 millioen gestegen (115 van 
het Rijk, 53 van de gemeenten).

Doch Van der Palrn’s „Aanspraak", van 16 Juli 1801, is, naar de 
eischen van onzen tijd, even toepasselijk als voor 130 jaar!

Het uiterlijk getvaad is nieiciu en ruim, de inhoud klein en achterlijk.
Van de vier schakels in den noodlotsketen: Onvoldoende en on

juiste ouderserkenning — daardoor politieke schoolstrijd om, — daardoor 
gemis aan objectief, planmatig onderwijsbeheer over — daardoor 
tekort aan vakkundig inzicht en. stuwing in de school, is de laatste 
dit in genetische volgorde. Maar in gevolgen en belangrijkheid voor 
het onderwijs is ze naar ons oordeel de ergste. Wie de nieuwe, dure 
schoolgebouwen, de vaak mooie en ovcrtalrijke leermiddelen, de 
kleinere klassen met daardoor meestal wat gemoedclijker verhoudingen, 
de schoolartsen, verpleegsters, voeding, kleeding, verpoozing, bioscope, 
baden, wandelen, enz. vergelijkt met de school van 1878, zal van 
grooten „vooruitgang" gewagen. Totdat hij de lessen zelf bijwoont en 
merkt, dat b.v. zijn oude, zelfs grootvaders, leesboek van Leopold, 
ook thans nog als het beste wordt gebruikt en dit terecht.

Dat er nu bij taal nog czelbruggetjcs als „hem" = „den” worden 
gebezigd, welke in grootvaders tijd al contrabande geacht werden 
door Den Hertog en Lohr, dat ook overigens juist in de hoofdvakken, 
de didactiek blijkbaar grootendeels heeft stil gestaan en de resultaten 
daarin vooral niet beter — om het zacht te zeggen — zijn dan toen. 
Terwijl van de zes doe-vakken, als reeds werd gezegd, alleen bij 
gelukkige uitzondering iets terecht kan komen. Wat den waarnemer 
ook zal treffen is de toenemende overhecrsching van het jongste en 
vrouwelijk element onder het personeel. Ongerekend de hoofden had 
Amsterdam naast 623 klasseonderwijzcrs 844 klasseonderwijzeressen, 
van welke 239 gehuwde, in 1927, welke verhoudingen zich sindsdien 
nog sterk hebben geaccentueerd.

Zijn indrukken overziende, zal zijn eindoordeel dus dit zijn: Al wat 
de maatschappij in haar snelle evolutie van 1878 tot heden aan de 
school heeft kónnen en moeten opdringen: de zes doevakken, de oc- 
casionecle voorbereiding op levenskennis: verkeersregelen, schoolsparen.
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cn sociale zorgen, is 
eigenlijke taak, gaf v;

enz. enz., 
school zelf, in haar eigen 
zelf weinig of niets, ja I 
voor de meest dringende 
vatieve degelijkheid en 
deugd en geestelijke waarde 
terlijk, te zwakzinnig dorps, 
-kleeren moet, ook wel wil.

De school staat of valt met de selectie, opleiding en positie der onderwijzers.
Want wat betcekent die uitdrukking „de school” anders dan  

het personeel? Wie ook maar even overdenkt, welk een onverge
lijkelijk moeilijk beroep het onderwijs is, bovenal, ver boven alles, dat 
der L.S., en daarin dat der aanvangsklassen, waar elk woord der 
onderwijzeres, een even groote misslag als treffer kan zijn, steeds met 
ernstige gevolgen voor ontplooiing der kleine, zoekende en groeiende 
ikheden, misprijst allerminst het huidige of vroegere Nedcrlandsch 
onderwijspersoneel. Integendeel, temidden van zulke scholenorganisatie 
en schoolinrichting, zal hij opmerken, hoe rijk Nederland ook is aan 
duidelijk als zoodanig gepredestineerde onderwijskrachten, die intuitief, 
vol toewijding vaak, zoeken en vinden.

Doch wat heeft Nederland ook weer met dit rijke bcroepsmateriaal 
gedaan? Heeft het allereerst de opleiding opgevoerd, minstens op de 
basis der Wet-1920? In verband daarmede de wetenschappelijke be
oefening der onderwijskunde met practischc, doeltreffende uitwerking, 
bevorderd, inpl. v. de jonge volksonderwijzers, nog inaar steeds over 
te laten aan oude en nieuwe methodiekerij zonder ccnige vaste weten
schappelijke basis? De voortgezette opleiding ingericht naar specialen 
aanleg en voorliefde der leerkrachten? In de vooropleiding gezorgd, 
dat de onderwijzer in elk opzicht maatschappij-fahig was, door zijn 
omgang met zakenmenschen, geneesheeren, enz.? Dat hij niet in het 
moeilijkste van alle beroepen als „zelfstandige” werd geplaatst vóór 
zijn 23ste jaar op zijn vroegst? Dat de salarieering niet slechts een 
selectie voor, maar ook het blijven in de school der beste mannen 
waarborgde ?

In Nederland, dat in de eerste helft der XlXe eeuw beroemd was 
om zijn voor dien tijd uitstekende L.S., is na 1878 het uiterste tegen
deel van al deze dingen gebeurd. Het zorgde zeer zeker voor het 
personeel .... maar net op de meest averechtsche manier. Veel meer 
toch dan bij elk ander beroep zijn de qualitciten van de werkers verre 
overwegend over hun aantal. Terwijl Duitschland, Zwitserland e.a. 
vóór alles streefden naar het eerste, opleiding, salarieering, school

de lichamelijke, medische en sociale zorgen, is er. Maar de 
i wezen en eigenlijke taak, gaf van en uit zich 
toonde zich steeds passief, vaak ongeschikt 
c verbetering. En dat allerminst uit conser- 

bewustheid van eigen taak cn sfeer, die een 
zou kunnen zijn. Doch wel als een ach- 

'akzinnig dorpsch meisje, dat grootc-stads manieren en 
maar nooit juist kan aannemen cn dragen.
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Nu moet voor
1. Aan de dichte bijeenwoninf 

kleine plattelandsschooltjes, die 
land juist tot de hooge i 

en vooral Zi

juiste vergelijking gedacht worden:
' ig van ons volk, waardoor het aantal 

het aantal leerkrachten hoog maken, 
in ons land juist tot de hooge uitzonderingen kunnen behooren, ter
wijl die in U.S.A., en vooral Zweden, Frankrijk en Denemarken het 
meest, doch ook overal elders, wel regel moeten zijn.

2. Aan de uitsterving vooral in Frankrijk en Zweden, maar ook 
overal elders, waardoor het aantal leerlingen meestal afneemt, zonder 
dat de scholen of klassen kunnen opgeheven worden. In Duitschland 
daalde b.v. van 1921 tot 1926 het aantal l.l. van 8.894.486 tot 6.629.779, 
dus met 25 %, het aantal scholen echter slechts van 52.763 tot 52.320, 
dus met 0.8 °/0 en het aantal onderwijzers van 195.946 tot 180.271,

1921 tot 1926 het aai
, het aantal scholen echter slechts 

en het aantal onderwijzers van
dus met 7 °/0. In Nederland ook hierin weer het tegendeel: Als gezegd 
vermeerderde de schoolbevolking sinds 1920 met ongeveer 100.000 1.1.

Brengt men deze factoren in rekening, waaronder 
dan heeft ons volk relatief dus verreweg het grootste aantal onder
wijzers. Bij de bestaande scholenorganisatie en schoolinrichting kon 
het echter moeilijk een meer ondoeltreffend middel hebben gekozen 
dan juist dit. Immers het is het duurste middel, dat echter zijn waarde 
grootendeels verliest, als de schoolmachine zelf niet deugt. En door de 
geweldige opvoering van het salaristotaal kwam niet alleen het salaris

inrichting, methodiek, enz., zocht Nederland het bijna uitsluitend in een 
grooter aantal onderwijzers, dus kleiner aantal leerlingen per onderwijzer. 
En hoewel hierin de laatste jaren door de geweldige kosten, mede 
der Pacificatie, eenige stilstand is gekomen, terwijl vooral na den 
oorlog de andere landen met klasscverklcining juist sterk doorgingen, 
staat het hiermee nog verre en verre vooraan; enkele cijfers van 1923 
of latere jaren toonen ons dit beeld:

U.S.A.
Engeland 
Frankrijk 
Duitschland 
Zwitserland 
Denemarken 
Zweden
Nederland, 1924

1923
1914

„ 1905
„ 1890
„ 1875
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in verdrukking, maar daardoor ook de 
vakstudie cn de toewijding. De bekwa- 
naar beter betaalde functies of maakten 

vermoeiende bijverdiensten hun salaris beter, maar niet 
S van hun beroepsvreugde. De onbevoegdheid voor de zes 

ts bestaan, maar nam toe met dat van het 
cn met de steeds stijgende personeel- 
:p begint voor begaafde jonge mannen 
dat in de (J.S.A. reeds lang en het 

meer als vroeger de Rijkskwcek- 
mogclijkc is voor minvermogende be
is dadelijk een andere carrière. En

Dc diagnose is nu gemaakt. Maar nu de therapie.
Met het eenige in Nederland gebruikte middel der klasseverkleining 

doorgaan is onmogelijk, reeds wegens dc kosten, cn brengt geen baat. 
Vermindering zonder meer van het aantal, zooals de Commissie-Rut- 
gers wenscht, geeft veel meer schade dan de geringe bezuiniging 
waard is. De dualistische Pacificatie omzetten op dc hiervoor aan
gegeven wijze in een universeele Overheidsgezindtcschool, hoewel van 
objectief-onderwijskundig en financieel standpunt volkomen en, op 
eenvoudige, zeer geleidelijke en gepaste wijze, direct mogelijk en uiter
mate aanbevelenswaardig, moet vooralsnog onbereikbaar geacht wor
den, gegeven de bestaande politieke verhoudingen en het feit, dat de 
bestaande Pacificatievorm nu eenmaal in de Grondwet en Wet ver
ankerd ligt. Verbeteringen op afzonderlijke onderdeden, b.v. aan
stellen van bevoegde vakonderwijzers, in de steden ook voor de vier 
(drie) andere doelvakken, op het land tenminste voor Licb. Opvoeding, 
zal wel afstuiten op de daartoe noodige vermeerdering van een reeds 
overbelast budget en de onevenredigheid tegenover alle andere, niet 
minder schreeuwende nooden. Dit geldt trouwens voor elk ander 
aangrijpingspunt tot opheffing van ons zoo vervallen L.O. Al wat 
geld kost, kan uitgesloten geacht worden, ook de opleiding, ook de 
salaris ver betering.

Aldus schijnt elke redding uitgesloten voor ons volksonderwijs, dat 
eenmaal onze volksroem uitmaaktc. Die redding ligt niettemin vlak voor 
de hand, mits allereerst het Overheidsbehccr zijn taak leert verstaan:

gemiddelde en dc opleiding 
selectie voor het beroep, de 
meren solliciteerden meestal 
door vele en v 
ten voordeele van hun berc 
doevakken bleef niet slechts 
aantal jeugdige leerkrachten, 
mutatie. Het onderwijzersberoc) 
in minachting te geraken als < 
sterkst het geval is. Doordat niet 
schoolopleiding bijna de eenig r 
gaafden, kiezen deze thans reed: 
dit alles het sterkst bij het O.O.

Hoe nuttig bij overigens juiste onderwijsrcgeling ook klasseverklci- 
ning moge zijn, bij dc bestaande en steeds verergerde schoolversplin- 
tering en achterlijke schoolinrichting, was dit middel niet alleen het 
duurste, maar mede daardoor ook het slechtste.
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het 0.0. 
; der ouders 
Overheids-

Planmatige concentratie en doeltreffende schoolinrichting.

Zonder de geringste verandering in Grondwet en L.O.-wet, doch 
door een veel meer doelbewust en planmatig onderwijsbeheer, is een 
zóódanig doeltreffende reorganisatie van het O.L.O. in de groote 
steden onmiddcllijk invoerbaar, dat dit van zijn onbevredigenden huidigen 
toestand zou stijgen

Voor elke bijeenbc 
één groote, of zeer ; 
zevende 
op te heffen.

Ongerekend enkele plattelandsschooltjes en andere uitzonderings
gevallen kan Amsterdam dan volstaan met 60 scholen van gemiddeld 
28 klassen van gemiddeld 32 leerlingen. Bij de benoeming van het 
personeel moet gezorgd worden, dat er onder de 28 leerkrachten 
tenminste 7 zijn met speciale bevoegdheid voor een of twee der vakken 
g—k met r, natuurkennis, zingen, tcekenen, gymnastiek, handwerken, 
handenarbeid en (voortgezet) fröbelen, dit laatste voor de twee aan- 
vangsklassen, met 7 candidaat-doe-onderwijzers, dat zijn gewone L.O.-

Wat Nederland allereerst noodig had, en thans meer dan ooit heeft, is 
planmatige concentratie in zijn scholenorganisatie en een doeltreffende, 
efficiënte schoolinrichting, waarin ten volle kan worden voldaan aan 
de eischen van onzen tijd en waarin de juiste erkenning der ouder- 
rcchten zal plaats kunnen vinden door daadwerkelijke, animcerende 
samenwerking tusschcn huis en school. Juist in deze twee bchccrschende 
peilers van goed onderwijs, de scholcnorganisatie en de schoolinrichting, 
kan en moet het Overhcidsbeheci’ zijn onmisbaarheid toonen en het is 
zijn nalatigheid hierin, die de meest directe oorzaak is van het verval.

Dienovereenkomstig moet het herstel beginnen bij het O.O., 
dat direct en ten volle onder het Overheidsbeheer valt. En dan 
bij het 0.0. in de groote steden en de overige 42 gemeenten 
met meer dan 20.000 inwoners. In die centra toch is niet slechts 
de beste en grootste gelegenheid voor doeltreffende concentratie en 
schoolinrichting, maar ook omvatten zij zeker wel een 70 °/0 der O.O.- 
leerlingen.

Zoodra planmatig Overheidsbeheer zijn onmisbaarheid aldus heeft 
getoond door allervoortreffelijkst onderwijs te paren aan aanzienlijke 
bezuiniging, zal het Bijzonder Onderwijs daarin moeten volgen. Moeten, 
volgens de voorschriften der ^Vet, die de kostenbepaling van 
tot maatstaf nemen. Maar ook willen — door den drang 
■— wegens de snel stijgende meerwaardigheid dan van de < 
scholen.

tnmatig onderwijsbeheer, is 
van het O.L.O. in de 

van zijn onbevredigenden ht 
tot het beste in elk opzicht.

>ehoorende woonbuurt kome in het algemeen slechts 
>ote, of zeer groote school, terwijl het gewenscht is, daaraan 
: leerjaren te verbinden en dus de huidige dure kopscholen
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zooveel mogelijk in de volle c 
naast een openluchtarbeid st;

akf ebczitters, die naar aanleg en voorliefde voor aktc-tuinbouw 
diploma-zang, akte-teekenen, -gymnastiek, -handwerken en diploma- 
handenarbeid in opleiding zijn. De 14 overige onderwijzers(-essen) 
belasten zich uitsluitend met het leeronderwijs in de zes leervakken, 
a—f, lezen, schrijven, rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde na 
elkaar aan twee parallelklassen; de K.O. van VI en VI-parallel 
geeft dus b.v. van 9—12 rekenen, taal, aardrijkskunde en lezen aan 
klas VI en van 2—4 geschiedenis, schrijven en lezen aan klas VI- 
parallel, gedurende de eene weck, en aan Vl-par. van 9—12 en aan 
VI van 2—4 de volgende week. In de vrijkomende na- en voormid
dagen voor elke klas ontvangen de leerlingen onderricht van de 
speciaal-bevoegde doe-onderwijzers, elk voor een der doevakken, 
waaronder zwemmen, tuinieren, sport en wandelen. Dit geschiedt 

openlucht, of anders in openluchtlokalen; 
ta dus op den rooster steeds een lokaal- 

arbeid, b.v. tuinieren óf handenarbeid, zwemmen óf zaalspelcn, wan
delen óf „algemeene ontwikkeling" d.w.z. muziek, voordracht, lichtbeel
den en maatschappelijk werk. Waar mogclijk direct en overigens ge
leidelijk, kan het openlucht-doe-onderwijs der twee laagste klassen 
worden overgedragen aan de spceltuinvereeniging der schoolbuurt 
onder bevoegde leiding en blijvend toezicht der school. Ook het doe- 
onderwijs der vijf hoogere klassen zal het contact met de gezinnen 
en met de schoolbuurt ten zeerste versterken, doordat hel geleerde 
inzake tuinieren, handenarbeid, handwerken enz. ook thuis zal gevolgd 
worden onder de doe-onderwijzers als adviseurs. De cursus op deze 
groote scholen zij een halfjaarlijksche, mogelijk een driemaandelijkschc. 
De klassebezetting moet zoo gelijkmatig mogclijk worden en kan dit 
dan veel beter dan thans, terwijl ook overplaatsingen van leerlingen 
en leerkrachten in aanzienlijk geringer mate zullen voorkomen.

Elke hoogere klasse heeft dan dus 6X3 (eene week) en 4X2 
(volgende week) leeronderwijs in de vakken a—f en de twee laagste 
klassen in a—d met naief teekenen en versjes-zingen, d.i. 13 uur per 
week in de leervakken, ongerekend eenige verpoozing en (4X2 en 
6 X 3) : 2 = ook 13 uur openluchtonderwijs in g—k met r, of, de 
twee laagste klassen, fröbelen en speeltuinwerk.

Het hoofd van zoo’n school moet natuurlijk ambulant zijn, hetgeen de 
wet in artikel 27, lid IV, alleen bij uitzondering voor het O.O. toelaat. 
Hierin kan echter, behalve door latere wetswijziging, direct voorzien 
worden door het aantal gemeentelijke inspecteurs eenigszins uit te 
breiden en aan deze ook de administratie voor eenige dier groote scholen 
op te dragen. Ondanks de huidige, willekeurige en onderwijsnadeclige 
versplintering van het O.L.O. in Amsterdam tot 332 onvolledige
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Philip J. Idenburg, werd een 
rden cijfers uit de geschiedenis 

rvolgonderwijs hier te lande bijeengebracht. Voorts worden 
belangrijkste cijfers uit het tabellenwerk besproken en toe-

B’Xi 
samenvatt
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jroeien.
■ leerresultaten, meer 

ling der doevakken ondei 
halve schoolweek 

:. de juiste, natuurl 
idige onnatuurlijke !) b< 

geschiktheid der leerlinge 
leerlingen, leerkrachten, o 
vermijding van

s, voor het eerst de volle mogelij 
schappij (verkeersregelen, hygiëne, : 
venskennis enz.) zonder benadcelii

dwergschooltjes, is ook hier bij 
concentratie tot een 60-tal groc 
bij wijze van overgangsmaatregc 
van één woonbuurt bij gezamenlijk overleg 
teilen besloten hun schoolgebouwen, leermit 
krachten als doelen van één school voortaan 
gebruiken volgens een rooster als hierbovc 
met geringe wijzigingen in gebouwen 
direct kunnen intreden en geleidelijk naar 
centralie uitgr

Veel beter leerresultaten, meer indi vidueele, zelfwerkzame, werkelijk 
vormende beoefening der doevakken onder, voor het eerst, bevoegde 
leiding, bijna de halve schoolweek werkelijk actief bezig-zijn in de 
open lucht, (d.w.z. de juiste, natuurlijke Openlucht- en arbeidsschool 
inpl. v. de huidige onnatuurlijkebetere differentieering-mogelijkheid  
naar aanleg en geschiktheid der leerlingen, grootere stabiliteit en 
contact tusschen leerlingen, leerkrachten, ouders en opvoedingskringen 
der schoolbuurt, vermijding van alle stoornis en onderbreking van 
het onderwijs, voor het eerst de volle mogelijkheid de eischen der 
huidige maatschappij (verkeersregelen, hygiéne, schoonheidsopvoeding, 
praclische levenskennis enz.) zonder benadceling van het leeronder- 
wijs op vormende wijze in de school te brengen en een taakverdecling 
onder de leerkrachten, welke ieders talenten en voorliefde productief 
doet zijn, zijn slechts enkele der voordeelen van deze scholenorgani- 
satie en scboolinrichting. Paedagogisch als onderwijskundig is deze 
reorganisatie stellig dus onafwijsbaar.

Algemcene Landsdrukkerij zijn twee belangwekkende onder- 
-statistieken verschenen, waarvan wij hieronder een korte 
tting geven.

A. Statistiek vervolgonderwijs.

Deze uitgave werd door het Centraal Bureau 
bewerkt. Het is de eerste publicatie betreffende d< 
wijs, welke van dit Bureau uitgaat.

Het werkje bevat uitvoerige tabellen betreffende de cursussen, de 
leerlingen en de leerkrachten.

In de Inleiding van de hand van Dr. F 
grafische voorstelling opgenomen en wcr< 
van het vervolgonderwijs hier te lande bij< 
daarin de tJ—o-‘/—"f...- 1 ' ' 1
gelicht.

Wij ontleenen aan deze inleiding en de tabellen de volgende ge
gevens :

Bij de samenstelling dezer statistiek werd het tot dusver gebruikte

eenigei» goeden wil, de bovenbedoelde 
>ote scholen wel direct te verkrijgen 
gel. Indien de hoofden en personeelen 
inlijk overleg onder leiding der autori- 

'ebouwen, leermiddelen, terreinen en iccr- 
i school voortaan te I 

'en werd 
enz. de gewens 

volkomen homogene
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f niet

lieerde

538 cursussen

jsidieerdeci 
terwijl er 
cursussen (1

' vervolgonderwijs is de kennis 
>ijna alle cursussen maken een 
iderwijs deel van de leerstof 

len onderwijs gegeven, 
verband houdende 

leerplan van 96 cur- 
• volgorde: handels- 
maal), handenarbeid 
: (26 maal). Minder 

11), koken (16 maal), 
ten voor

U>-leid, in de wet v 
tot het nijverheidson 

r bescheiden gebruik

absolute 
i 4, 5 of 

voor, een

voorzien, om ook vakken, die geacht 
rheidsonderwijs, in het leerplan op 

c gemaakt.

i duur der cursussen bleek, dat in i 
...... de cursussen met een duur van 
cursusduur komt in 56 gevallen

lid, der Lagcronderwijswet 
olgonderwijs een duur van 
veronderstelt, er onder de 

cursusduur van 1 jaar niet 
idicerde bijzondere cursussen 
wordt in dit opzicht van de

de onderscheiding der cursussen, n.1. het al- of 
wettelijke eischen, prijs gegeven. Daarentegen 

mderscheiden tusschcn door de gemeente gesubsidi 
cursussen.

waren er in ons land 1017 cursussen voor 
t.w. 543 openbare (53.4 pCt.), 206 Prote- 
pCt.), 194 Roomsch-Katholiekc (19.1 pCt.), 

Je overige bijzondere cursussen behoorden, 
‘'ursussen genieten er 380 (80.2 pCt.) sub- 
; overige zijn niet-gesubsidieerd.

cursussen, n.1. 763 (75 pCt. van het totaal) 
in gemeenten met 20.000 en minder inwoners.
□ van 365 cursussen (35.9 pCt.) is voor 1 jaar ingericht; 
;ursussen (49.4 pCt.) voor 2 jaren, dat van 83 cursussen 
• 3 jaren, dat van 28 cursussen (2.7 pCt.) en dat van 
1.3 pCt.) voor langer. Van 36 cursussen (3.5 pCt.) is 
onbepaald.
, dat terwijl art. 3, 3de 1* ' 
>aling van het begrip vervolgt 
'itcreenvolgende leerjaren 

cursussen met een < 
openbare en 166 gesubsidict 
de plattelandsgemeenten

criterium voor 
voldoen aan de 
in vele gevallen on 
en niet-gesubsidicerde 

Op 31 December 1929 
vervolgonderwijs bekend, .. 
stantsch-Christclijkc (20.3 p< 
terwijl er 74 (7.2 pCt.) tot de 

Van de 474 bijzondere cu 
sidie van de gemeente; de o 

Verreweg de meeste 
bevinden zich

Het leerplan v 
dat van 502 curs 
(8.2 pCt.) voor ’ 
3 cursussen (0.3 
de cursusduur 

Opvallend is. 
1920 bij de bepa 
tenminste 2 acht... 
bovengenoemde 365 
minder dan 157 c 
zijn. Vooral in d 
wet afgeweken.

Uit hel onderzoek naarden 
cijfers het meest talrijk zijn c 
6 maanden. Een kortere c— — 
langere in 133 gevallen.

De lagcronderwijswet bepaalt het aantal lesuren van cursussen voor 
vervolgonderwijs op tenminste 150 en ten hoogste 300 per jaar. Van 
de 1017 cursussen wordt door 538 cursussen (52.9 pCt.) het gestelde 
minjmum niet bereikt. Onder deze cursussen zijn wederom tal van 
openbare en bijzondere gesubsidieerde cursussen. 432 cursussen (42.6pCt.) 
hadden 150—300 lesuren, terwijl er 33 (3.2 pCt ) meer dan 300 lesuren 
per jaar hadden. Van 13 cursussen (1.3pCt.)was het aantal lesuren 
onbepaald.

Voor een inzicht in den aard van het vervolgon 
der leervakken van groote waarde. In bijna alle ci 
of meer vakken van het gewoon lager onderwijs o 
uit. In andere vakken wordt betrekkelijk zelden 
Het meest talrijk zijn daaronder nog de vakken, 
met de richting van het onderwijs, welke in het 1 
sussen voorkomen. Daarna volgen in numerieke 
kennis (81 maal), Engelsch (57 maal), Duitsch (56 r 
(33 maal), Fransch (27 maal) en landbouwkunde x 
veelvuldig worden aangetroffen: stenografie (17 maal), koken (1( 
boekhouden (15 maal), tuinbouwkunde en fraaie handwerkt 
meisjes (elk 10 maal).

Van de mogelijkhe., 
worden te behooren t 
te nemen, is een zeer
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i. Over de

322 cursussen 
• 3, aan 85 cur- 
door 5 of meer

Aangaande de grootte der cursussen werd gevonden, dat 689 cur
sussen (67.7 pCt.) niet meer dan 20 leerlingen (ellen, dat 200 (19.7 pCt.) 
door 21 t/m 40 leerlingen werden bezocht, terwijl 128 cursussen 
(12.6 pCt.) een grooter aantal leerlingen tellen. In de gemeenten met 
meer dan 50.000 inwoners telt 80.4 pCt. van het aantal cursussen 
meer dan 20 leerlingen, in de kleinere gemeenten daarentegen slechts 
24.2 pCt.

Aan 289 cursussen ( 
(31.7 pCt.) door 2, aan 
sussen (8.4 pCt.) en ...
leerkrachten onderwijs gegeven.

Dit over de cursussen voor vervolgonderwijs.
Het totaal aantal leerlingen der cursussen bedroeg op 31 December 

1929 23.677, waarvan er 12.174 (51.4 pCt.) openbare, 3.758 (15.9 pCt.) 
Protestantsch-Christelijkc, 5.314 (22.4 pCt.) Roomsch-Katholieke en 
2.431 (10.3 pCt.) de overige bijzondere cursussen bezochten.

Op gesubsidieerde bijzondere cursussen gaan 8.461, op 
dieerde cursussen 3.042 leerlingen.

Gaan wij na op welke wijze deze leerlingen over de gemeenten van 
verschillende grootte zijn verdeeld, dan blijkt, dat de grootc steden 
van 100.000 en meer inwoners 4.792 leerlingen (d.i. 20.2 pCt. van het 
totaal) lellen. De gemeenten met 50.000—100.000 inwoners hebben er 
2569 (10.9 pCt.), de gemeenten met 20.000—50.000 inwoners 3.207 
(13.5 pCt.), de gemeenten met 5.000—20.000 inwoners 7.914 (33.4 pCt.), 
terwijl de gemeenten met minder dan 5.000 inwoners er ~
tellen.

De overtuiging, dat de vrouwelijke jeugd na het verlaten der school 
voor gewoon lager onderwijs behoefte heeft aan bevestiging en uit
breiding van het geleerde, blijkt nog allerminst algemeen goed te zijn 
geworden. Van de 23.677 leerlingen van het vervolgonderwijs behooren 
er 16.507 (69.7 pCt.) tot het mannelijk en 7.170 (30.3 pCt.) tot het vrou
welijk geslacht. Naar de richting verdeeld, is de verhouding ajdus, 
dat van de leerlingen der openbare cursussen 35.4 pCt., van die der 
Protestantsch-Christelijke cursussen 27.1 pCt., van die der Roomsch- 
Katholieke cursussen 21.1 pCt. en van die der overige bijzondere 
cursussen 50.5 pCt. tot het vrouwelijk geslacht behoort.

De meeste leerlingen van het vervolgonderwijs, n.l. 21.223 (89.7 pCt.) 
verkeeren in den leeftijd van 13 t/m 17 jaar. Jongere leerlingen zijn 
er slechts 80, oudere 1.374, onder welke 1.172 van 20 jaar en ouder.

Het vervolgonderwijs wordt gemeenlijk in nevenwerkzaamheid door 
de onderwijzers der lagere scholen gegeven. In totaal zijn bij het 
vervolgonderwijs 2.671 leerkrachten werkzaam, van welke er 2.002 
(75 pCt.) tot het mannelijk en 669 (25 pCt.) tot het vrouwelijk ge
slacht behooren. Over de cursussen van verschillende richting zijn deze 
leerkrachten als volgt verdeeld : openbare cursussen 1.454 (54.4 pCt.), 
Protestantsch-Christelijke cursussen 519 (19.4 pCt.), Roomsch-Katho- 
lieke cursussen 510 (19.1 pCt.) en overige bijzondere cursussen 188 
(7.1 pCt.).

(28.4 pCt.) wordt door 1, aan 
i 214 cursussen (21 pCt.) door 
aan 107 cursussen (10.5 pCt.) <
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De Lichtbeelden-Vereeniging heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van +50.000 stuks lantaarnplaten op het gebied van:

Kunstgeschiedenis
Schilderkunst, Plastiek, Bouwkunst, Stedenbouw 
(ook kaarten en prenten). Stadsgezichten. —

Cultuurgeschiedenis.
Aardrijkskunde

Oppervlaktevormen, Grondsoorten, Begroeiïng, 
Bebouwing, Verkeerswegen, Economie, Industrie.

Sterrenkunde.
Natuurlijke Historie.
Landbouw en Veeteelt

in ons land speciaal voor het Landbouwonderwijs.

Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen.
Voor alle personen of vereenigingen, die practisch aan ontwikkelingswerk doen 
is de Lichtbeelden-Vereeniging een onmisbaar Hulpinstituut.

In 1930 werden 150.000 lantaarnplaatjes van haar betrokken.
Men kan per serie huren è f5.— en een abonnement van 15 series
per jaar nemen voor f30.—. Alle lichtbeelden kunnen ook gekocht 

worden, evenals een groot aantal foto’s.
’r'E Vereeniging is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een archief aan te 
leggen van eigen opnamen van Nederland: schilderkunst, architectuur,karak
teristieke landschappen, begroeiïng, typen van boerderijen, dorpenaanleg, 

“ industrie en landbouw. ==========
Uitvoerige catalogi voor alle onderdeelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.
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Onze Jeugdherbergen 
door Dr C. P. GUNNING.

zijn jongens 
niet alleen

echte 
sfeer die hier heerschte 
tellenden bezoeker 

sprekken 
m dil

..---------- ---------A-^-A-A A:,\ *

(hoe speurde 
van jarenlange < 
opbouxv van dit

belangstc

achtergrond van dit werk. Schirmann, type 
jeugdleider, stichter en nog steeds leider van 
ons met veel enthousiasme van de bedoelingen, 
lijkheden van dezen arbeid. Zijn doel was de jeugd 
brengen met de natuur en wat door de natuur en ■ 
voortgebracht en geschapen; bij de jeugd liefde voor en kennis 
eigen land te ontwikkelen; de gezondheid te bevorderen 
altijd binnen de muren der stad 
lijk, ongedwongt 
jeugdgroepen 
den leeren k<

| \roomen zijn bedrog — maar toch gelukkig niet altijd ! Zoo „droomde” 
jaren geleden de volksonderwijzer Schirmann van een net van 

tehuizen ten dienste van de jeugd, waar deze op hare zwerftochten 
door de natuur op eenvoudige, goedkoope, volkomen veilige wijze zou 
kunnen overnachten. Hoe heeft na een aantal jaren de werkelijkheid 
zijn stoutste verwachtingen nog verre overtroffen!

Twee jaar geleden hadden wij het groote voorrecht onder leiding 
van Schirmann zelve kennis te maken met deze Duitsche jeugdher
bergen. Het leek inderdaad een „droom” wat wij daar te zien kregen 
— wat het verarmde Duitschland in de zware na-oorlogsche jaren 
voor zijn jongens en meisjes tot stand had weten te brengen. En het 
was niet alleen het „materieele” resultaat dat onze rechtmatige be
wondering wekte —- de mooi-gelegen, praktisch ingerichte gebouwen 

men in de laatste, nieuwe jeugdherbergen het resultaat 
ervaring, hoe getuigde alles van een doelbewusten 

volksontwikkelingswerk) — maar meer nog de 
en die op zoo velerlei wijze tot den 
en hem vastgreep.

Jerc gesprekken met hem gaven ons een dieperen kijk op den 
;rond van dit werk. Schirmann, type van den modernen, vlotten 
idcr, stichter en nog steeds leider van deze beweging, verhaalde 

met veel enthousiasme van de bedoelingen, en ook van de moge- 
weer in contact te 

de menschen wordt 
voor en kennis van het 

van hen die 
opgesloten waren; door het gezamen- 

jen verblijf in de herbergen contact te brengen tusschen 
i uit verschillend milieu, waardoor deze elkaar beter zou- 
cennen en begrijpen. Een krachtig op voedend element werd
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grootere
„jcugdbewej 

monopolie h;
de gel:..!.

schillende

er mede beoogd: eelftucht, door het zichzelf helpen en zoo noodig be
helpen; een kostbaar bezit ook voor den volwassene werd er door 
ontwikkeld: eerbied voor anderen en wat door anderen werd gewrocht.

De Jeugdherberg wil dus zijn een vertrouwde, veilige rustplaats. 
Alcohol en tabak zijn er volkomen geweerd (wel typisch dat de eisch 
daartoe van de jeugd zelve uitging!). Een eenvoudig leger, een keuken 
waar bij voorkeur door de trekkers hun eigen potje wordt gekookt, 
en een gezellig samenzijn des avonds in het huis of buiten, ziedaar 
al wat wordt geboden. Na genoten nachtrust — en na alles weer 
mee in orde te hebben gemaakt — trekt de bezoeker dan weer ver
der, door bosch en hei, van stad naar dorp, van dorp naar stad, zoo- 
dat de jonge oogen opengaan voor al wat er schoons en goeds in de 
wereld is, waarbij veel wordt genoten en veel wordt geleerd. Wie 
zou ontkennen dat dit doel goed en grootsch is?

Zeker, hier verrijzen — vooral bij den bcdachtzamen Hollander — 
velerlei bezwaren. Wij zullen er zoo aanstonds nader aandacht aan 
schenken, maar eerst nagaan hoe het met deze beweging in ons land 
gegaan is. Sneller dan men had kunnen denken is ook hier in de 
laatste twee jaar dit werk gegroeid, is een net van jeugdherbergen 
ontstaan dat reeds een vrij aardig aaneengesloten geheel vormt, terwijl 
het drukke gebruik wel uitwees, — alle pessimistische voorspellingen 
ten spijt — dat deze jeugdhuizen ook hier in een „behoefte voorzagen" 
en het reizen en trekken, ook het wandelen, door onze Hollandsche 
jongens en meisjes niet minder graag beoefend wordt' dan door de 
Duitsche.

Aanvankelijk vereischte het eenige stuurmanskunst om het scheepje 
de haven uit te krijgen. Eerst moest het door „de branding" heen en 
schommelde daarbij hevig, nu eens hoog opgeheven op een kopgolf, dan 
weer bijna wegzinkend Het vervolgde evenwel rustig en zeker zijn 
weg, en de toeschouwers zagen weldra, hoe het vrije vaarwater werd 
bereikt, wa;ir de zeilen konden worden gehcschen en het schip in 
rustiger, vaster gang zijn weg kon vervolgen. Maar beeldspraak ter 
zijde: de voor dezen opzet noodzakelijke samenwerking van zoovele 
groepen, van jongeren en ouderen, van grootere en kleinere vereeni- 
gingen, van individueele trekkers, van „jeugdbewegers" (die meenden 
dat zij op de jeugdherberg een soort monopolie hadden en dat alleen 
door vast te houden aan dit monopolie de geheele beweging in de 
juiste banen kon worden geleid), van verschillende partijen met eigen 
wenschen en beginselen — deze samenwerking bleek ook in ons verdeeld 
landje toch mogelijk. Wij meenen geen te groot woord te gebruiken, 
wanneer wij in dit opzicht spreken van „nationale winst".

Zoo kwam de organisatie — de Nederlandsche Jeugdherberg-Cen-
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men kwam 
twee ja ren arbeid kan 
en degelijk gebleken is I 

opzicht deze centrale menige andere beweging in ons 
secld. Het Ned. Jeugdleiders-Instituut (een werk-cen-

trale — tot stand. Het accoord van samenwerking waartoe 
werd in de stichtings-acte neergelegd. En na 
worden getuigd dat deze structuur bruikbaar 
Slrekke in dit c 
land ten voorb<

dit deed omdat hier een zware verantwoordelijkheid gedragen moest 
worden die men ónmogelijk aan anderen kon overlaten, een verant
woordelijkheid zoowel tegenover de jeugd zelve als tegenover haar 
ouders en verzorgers. In de bekende Stellingen van
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Sneek, Texel 
besprekingen <

’elegcn op de kam 
bosschcn op

Jeugdraad over deze materie (ook afgedrukt in het Mei-nummer van 
dit blad zie blz. 255/256) werd eveneens met nadruk gewezen op het 
belang van een dusdanige centrale voor den opbouw van dit werk 
in ons geheele land. Wij komen daarop straks — bij de kaarten-uit- 
gifte — nog terug.

De uiterlijke omstandigheden, o.a. te vinden in het zoo juist gepu
bliceerde 2e jaarverslag van de N. J. H. C., zijn spoedig vermeld. 
Waren er in 1929 in ons land 12 Jeugdherbergen, in 1930 steeg dit 
tot 24. En dit jaar komen wij een eind boven de 30. Het totaal aantal 
overnachtingen bedroeg in 1930 ongeveer 20000. Een welverzorgde 
herberg-gids vond verspreiding in 4000 ex. Ingeschreven waren 42 
jeugdvereenigingen, 120 privaat- en publiekrechtclijkc lichamen (w.o. 
66 scholen, 21 vakbonden, 5 gemeenten) terwijl ruim 4500 individueele 
trekkers een kaart aanvroegen. Steun van de overheid verkreeg men 
in verschillenden vorm te Amsterdam, Utrecht, Assen, IJmuiden, Zaan
dijk, Epe, Vlissingen, Apeldoorn, Doorn, Enschede, Lonneker, Hellen
doorn; tenslotte besloten Prov. Staten van Noord-Holland zich garant 
te stellen voor rente en aflossing van een leening groot f 50000.— aan 
te gaan door de N. J. H. C. ten behoeve van den bouw van een jeugd
herberg op haar landgoed te Castricum, alwaar zij aan de N.J.H.C. 
een groot stuk grond voor dien bouw in erfpacht gaven voor fl.— 
per jaar. Deze J.H. zal voorjaar 1932 gereed komen.

In het jaar 1931 worden — of zijn reeds — nieuwe jeugdherbergen 
geopend o.a. te Doorn (in het koetshuis van het landgoed Zonheuvel 
dat door de eigenaresse voor het jeugdwerk beschikbaar werd gesteld); 
te Beek bij Didain („Wolkenland’’, gelegen op de kam van Montferland 
en den Hettenheuvel, midden in de bosschcn op een prachtig punt, 
in een uiterst interessante streek); Apeldoorn, aan den zoom der 
bosschen in een keurige dubbel-woning, door de gemeente beschikbaar 
gesteld ; Assen, waar de gemeente voor een doclmatigen nieuwbouw 
zorgde; Drachten, den Helder, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, 

. en Zutfen. Voorts worden in tal van plaatsen nog 
en onderhandelingcn gevoerd. Bij Haarlem wordt een 

mooie nieuwe jeugdherberg ingericht, eveneens te Soest („DeHeide- 
blom”) en te Noordwijkerhout („De Duinark”). Wie de volledige 
lijst wil hebben, vrage bij het secretariaat van de N.J.H.C., Plantage, 
Franschelaan 14, Amsterdam, de officieele Gids aan, waarin hij alle 
gewenschte gegevens zal aantreffen. Daarin staan natuurlijk ook ver
meld de reeds het vorige jaar geopende J.H.-en te Amsterdam, Dclden, 
Kampen, IJmuiden, Kortenhoef, Oldebroek, Lochem, Alkmaar, Petten, 
Amersfoort, Epe, Arnhem, Bakkum, Gouda, Appelscha, Utrecht, Vlis
singen, Zaandijk, Heerlen, Eindhoven.



groei; deze

bieden

idealisme,

293
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ledkoope en
drie puntei

terecht 
'ordcren

jelden als een van 
■ng van de oudere

; moet heerschen. 
:ggen: denken aan 
jenheid om dit te

Dit alles betreft echter slechts den uiterlijken groei; deze was zeker 
hoogst belangrijk en hier, gezien de cijfers, van zeer verblijdenden 
aard. Maar daarnaar alleen kunnen wij de beteckenis dezer beweging 
toch niet beoordeelen en afwegen. Van meer waarde nog dan het 

van jeugdherbergen is het gebruik dat er van gemaakt 
er heerscht en ervan uitstraalt.
Jeugdraad wijst er in zijn Vde stelling

* leiding van de jeugdherberg moeten bcv<
i sfeer van elkaar helpen en eerbiedigen 

godsdienstige en/of maatschappelijke 
de jeugdherberg kunnen gelden als een 

de opvoeding en ontwikkelin

tevens
de jeugdherbergen geuit worden, nader onder oogen 
om aan te geven, welke factoren in de eerste plaats schei 
oog moeten worden gevat, wil deze beweging zich 
kunnen ontwikkelen.

In den aanvang van dit artikel wezen wij er op, hoe Schirmann 
streefde naar eenvoudige, goedkoope en veilige tehuizen waar de jeugd 
zou kunnen overnachten. Deze drie punten bieden ons een goeden 
leiddraad voor onze verdere beschouwingen.

Voorop staan de eenvoud en de soberheid. Jeugdherbergen zijn 
geen hotels, waar alles klaar staat voor de bezoekers. Allen moeten 
zelf aanpakken, zelf de handen uit de mouw steken, wil de kleine 
gemeenschap, die daar samenkomt, goed loopen. Men moet zich schikken 
naar elkaar, waarbij men veel van clkaar zal kunnen overnemen en 
leeren. Ervaring leerde ons toch wel reeds, dat waar men de jeugd, 
onder goede leiding en behoorlijk toezicht, ruime mogelijkheid en 
ook vrijheid biedt om zelf mee de verantwoordelijkheid te dragen, zij 
zich uitnemend weet te gedragen en op lofwaardige wijze gebruik 
weet te maken van hetgeen haar geboden wordt, vooral wanneer men 
tevens tegemoet komt aan haar ontembare behoefte aan 
aan romantiek, aan zelfwerkzaamheid, aan spontaniteit.

De woorden in een onzer jeugdherbergen aangebracht:

Een ander hindren is geen kunst. 
Een ander sparen is geen gunst.

vertolken duidelijk den geest die in de jeugdherberg 
„Dienen" — of, als men het iets eenvoudiger wil zej 
anderen, dat is daar het motto. Ongezochte gelegc

oprichtcn 
wordt, de sfeer die

Ook de Centrale 
op, dat inrichting 
dat er heersche 
eikaars uiteenloopende 
tuigingen. Dan pas zal 
de „hulpmiddelen voor 
jeugd". (Stelling VI.)

Wanneer wij hierbij thans nog even stilstaan, dan zal ons dat 
ens gelegenheid bieden, zoowel om enkele bezwaren, die tegen 
jeugdherbergen geuit worden, nader onder oogen te zien, als ook 

geven, welke factoren in de eerste plaats scherp in het 
verder gezond
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en soberheid worde 
genomen. Aan de 

jlattelands-hotellet jes,

Ë

:nige jeugdherberg sommigen 
nu die hooggeroemde 

eenvoud een geestelijk 
tr door een ver doorge- 

immers tcgenwoor-

dc bezoeker volop in de eetzaal — eenvoudig en ge- 
, waar ieder zelf mee opdient en straks afruimt; in het 

in gesprek, straks ook in gemeenschappelijk 
nader tot elkander komt ; de slaapzaal, met dc bedilt 

waar na den welbcstedcn dag op 1 
stilte heerscht, en ’s ochtends

oefenen krijgt c 
zellig ingericht, 
dagverblijf •— waar men 
gezang, nader tot elkander komt ; de slaapzaal, met de bedden boven 
elkaar (heel echt!!) — waar na den welbcstedcn dag op het aange
geven uur volkomen rust en stilte heerscht, en 's ochtends ieder zich 
beijvert zijn slaapplaats in goede orde achter te laten, d< Lens te kloppen, 
bed op te maken enz. Alen moet zeil dit bedrijvige, gezellige, leerzame 
gedoe in een jeugdherberg hebben meegemaakt 
ervan te beseffen, anderdeels het uil 
ervan ten volle te kunnen aanvoelen

Bij die eenvoud en soberheid worden echter de eischen die dc hygiëne 
stelt strikt in acht genomen. Aan de waschgelegenhcden, de toiletten 
enz. (die juist in plattelands-hotelletjes, om van verblijven bij boeren 
enz. maar te zwijgen, menigmaal zooveel te wenschen overlaten), wordt 
groote aandacht geschonken. En er wordt op toegezien dat dc bezoekers 
er terdege gebruik van maken, dc voeten wasschen aleer zij gaan slapen, 
een douche nemen enz. Juist op dezen leeftijd is het zoo belangrijk 
jongeren te leeren dat zij ten allen tijde, en dus ook als zij „op reis” 
zijn, ja dan vooral, dc vanzelfsprekende eischen der hygiëne in acht 
hebben te nemen. In dit opzicht komt met 
wat „luxueus” voor — en zij vragen: is dat 
soberheid en eenvoud? Zij vergeten dat de ware 
bezit is, dat niet verkregen wordt alleen maat 
voerde materiecle „beperktheid" Zoo bouwt men
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bevolking
Dat alles is door de jeugdherbergen 
onderschatte niet de groote sociale bet» 
bedenkt welk een o] 
lijk bezoeken van andere streken van 
land. Onze scholen maken ■—■ in 
slechts een zeer karig gebruik van 
hulpmiddel. Wij houden er 
komende jaren in snel tempo 
hervorming die onze school

plaats bedoelt zijn voor groepen jongeren (van school, fabriek, kantoor, 
eeniging) onder eigen leiding. Juist voor zulke groepen is de jeugd- 
berg een uitkomst, aangezien anders een iets langer tochtje onver- 
delijk afstuit op linantieele bezwaren. Daar kan ieder van meepraten 

cens zoo’n reisje heeft georganiseerd. Hcele groepen van onze 
waren daardoor vroeger uitgesloten van het reizen en trekken, 
is door de jeugdherbergen ten oenen male veranderd. Men 

teekenis daarvan, vooral als men 
>pvocdende kracht er kan uitgaan van het gezamen- 

ons land, of ook van het buiten
tegenstelling met Duitschland — nog 
dit toch zoo bij uitstek belangrijke 

ons van overtuigd dat dit alles in de 
zal veranderen. Gelukkig — want bij de 
(lagere, middelbare en ook hoogere) tege-

dig — gelukkig! — ook arbeiders-woningen 
zonder eenige gedachte aan „luxe”.

De goedkoopte is een punt dat voor zichzelf spreekt. In Duitschland 
betaalt men 30 ad 50 Pfennig voor een nachtverblijf, ten onzent ge
middeld 30 cents (voor jongeren), tot 50 cents (voor ouderen). Ledi
kanten met stroozak of matras vindt men vrijwel overal. Voor slaapzakken 
(waarvan het gebruik terecht verplicht wordt gesteld) moet men zelf 
zorgen, of deze tegen billijke vergoeding huren. Koken kan men overal 
„zijn eigen potje ’ — of wel eveneens tegen kostenden prijs een een
voudig maal bij de herberghouders bestellen. Zoo sprak ik menigmaal 
jongeren die voor niet veel meer dan f 1.25 per dag rondtrokken.

Bij dit alles bedenke ook dat de jeugdherbergen in de eerste
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> staan groote algemecne 
ld moeten zijn. Dit brengt

moet gaat, zal dit gezamenlijk er op uit trekken een belangrijke rol 
kunnen spelen, zooals in het buitenland wel gebleken is.

Wie dit alles bedenkt zal dra begrijpen dat een jeugdherberg nimmer 
zonder meer zichzelf zal kunnen bedruipen; laat staan dat men ooit 
„een zaakje” er van zou kunnen maken. Dit realiseerc men zich wel, 
overal waar men een jeugdherberg wil gaan oprichten. Eerst moet de 
finantieelc basis verzekerd zijn. Doei kan alleen zijn de jeugd te dienen. 
Deze beteekenis van de jeugdherberg rechtvaardigt ook overheidshulp 
in een of anderen vorm (zooals ook uitgesproken is in stelling VI van 
den Centr. Jeugdraad). Het meest voor de hand ligt dat deze hulp 
bestaat in het verstrekken van een gebouw, waarin de J.H. kan worden 
gevestigd. Maar ook andere vormen zijn denkbaar, naar gelang van 
locale omstandigheden. Dankbaar mag worden gememoreerd dat ook 
verschillende vereenigingen (wij noemen hier departementen van de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen, en de Rotary-clubs) die het 
algemeenc volksbelang van de jeugdherberg inzagen, krachtig hebben 
mecgeholpen aan de oprichting ervan. Hierboven vermeldden wij reeds 
den steun van eenige gemeenten en van Provinciale Staten van Noord- 
Holland ondervonden.

Alleen daar waar aldus een goede finantieelc basis gevonden is zal 
de exploitatie verder rond kunnen komen en ook de voor de J.H. on
misbare soberheid te eerder behouden blijven, doordat men niet zijn toe
vlucht behoeft te nemen tot bronnen van inkomsten die hier „taboe" 
zijn. Daarom beginne men niet aleer deze „ruggesteun" verzekerd is. 
Ervaring heeft wel reeds geleerd in welke moeilijkheden men vervalt 
wanneer men de zaak slechts aanpakt met een — hoe goed overigens 
ook bedoeld — optimisme. Kon men zich beperken tot eigen kleine 
kring, dan zou het niet hinderen als het eens in een of ander opzicht 
wat vastloopt. Maar bij de jeugdherbergen 
belangen op het spel, die volkomen veilig gestek 
ons vanzelf tot het derde en laatste punt.

De jeugdherberg dient een algemeen, wij mogen zeggen een nationaal 
belang. Daarin bovenal ligt hare waarde, bezien vanuit een oogpunt 
van volksontwikkeling, volkskracht, volkswelvaart.. Ook hier geldt 
„safety first". Het zijn vele dingen die daarbij veilig gesteld moeten 
worden en waarover zorgvuldig dient te worden gewaakt.

Allereerst inwendig. In stelling II en IV van den Centrale Jeugd
raad is kort maar duidelijk aangegeven, dat de jeugdherberg alleen dan 
aan haar doel kan beantwoorden als zij onderdeel vormt van een net, 
dat zich over het geheele land uitstrekt en waarvoor algemecne 
regelen gelden, die menschelijkerwijze gesproken de zekerheid moeten 
verschaffen dat de jeugd lichamelijk en zedclijk veilig is. In de hand-
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having dezer regelen — zoo noodig met sancties —• zullen ouders 
en leiders der jeugdigen een voldoenden waarborg vinden, dat het 
verblijf in de jeugdherberg met gerustheid kan worden aanbevolen.

Hierbij is natuurlijk in de cerste plaats gedacht aan volkomen 
gescheiden slaapzalen en toiletgelegenheden voor jongens en meisjes. 
De Centrale zal er streng op toe moeten zien, dat in dit opzicht 
elke aangesloten J.H. ten volle de toets der critiek kan doorstaan. 
Ook de verdere inrichting (waarvoor duidelijke voorschriften zijn vast
gelegd in het J.H.-reglement) zal een punt van voortdurende zorg en 
aandacht der leiders zijn. Voorts zullen de herbergouders —aan wie 
een zware en verantwoordelijke taak is opgedragen — in dit opzicht 
niet waakzaam genoeg kunnen zijn.'Nu de N.J.H.C. door de eerste 
moeilijke jaren heen is, kan zij in stijgende mate volle aandacht schenken 
aan het vele, dat hier onder oogen moet worden gezien en daarbij 
moeten raadgeven, voorlichten, corrigeeren, verhinderen en voorkomen. 
Immers door het goedkeuren en inschrijven van een jeugdherberg geeft 
de Centrale om zoo te zeggen een certificaat uit — een certificaat 
dat zij dan ook ten allen tijde volkomen moet kunnen .garandeeren". 
Een geregelde en intense samenwerking tusschen de Centrale en de 
locale comité’s is voor dit alles natuurlijk onmisbaar. Gelukkig laat 
die in ons land thans weinig of niets te wenschen over.

Wij kunnen in dit artikel niet in bijzonderheden afdalen. Maar een 
langrijk punt mag zeker niet worden overgeslagen. Bedoelde cen- 
ile organisatie ontleent een voornaam deel van hare beteekenis 

(zooals ook de Centrale Jeugdraad opmerkt) aan het feit, dat zij een 
systeem ontwerpt en uitvoert waardoor men niet dan na voorafgaand 
onderzoek een toegangskaart tot al de aangesloten jeugdherbergen kan 
krijgen. Bij gebleken wangedrag of ongeschiktheid kan deze kaart 
door de herbergouders onmiddellijk worden ingehouden, waardoor van 
dat oogenblik af automatisch de toegang ook tot de andere jeugd
herbergen afgesneden is. In de praktijk is wel reeds gebleken van 
hoeveel belang deze geheele aangelegenheid is. Wil het systeem goed 
functionneeren, dan is het absoluut noodzakelijk, dat deze kaarten- 
uitgifte uitsluitend vanuit één centraal bureau geschiedt. Dan pas kan 
in deze die garantie worden gegeven, waarop ouders en leiders der 
jeugdigen recht hebben. De volle hieraan verbonden verantwoordelijk
heid moet de Centrale dragen — en kan ook zij alleen dragen.

Maar ook naar buiten heeft de N.J.H.C. belangen die veilig gesteld 
moeten worden. De eigenaardige structuur van deze geheele beweging 
bracht reeds aanstonds de noodzakelijkheid van samenwerking op 
ruime schaal met zich mede. Zou dat ook in ons land mogelijk zijn? 
Of zou de geheele opzet hierop stranden? Zoo vroegen velen zich 
angstig af.
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en geven ! II

Dankbaar mag worden 
samenwerking gev< 
bleek. Het jeugdv 
arbeid” verricht. Moge het 
geven dat ook daar zooiets t< 
der N.J.H.C. beseft zeer ' 
moet worden behoed en 
verstand, kan hier

I
daarvan bewust mogen zijn, en het goede voorbeeld van bezonnenheid 
en zelfbeheersching mogen geven ! Het zij de eer dezer beweging dat 
bij haar inderdaad elkeen zich ook op geestelijk gebied „veilig” voelt, 
en weet dat hij er zich overeenkomstig eigen aard en richting vrij zal 
kunnen bewegen, mits hij ook zelf zich houdt aan wat hij van anderen 
verwacht en wat in de „Huisregels" van de J.H. aldus is aangegevt 
„ De bezoekers dienen in hun optreden in woord en daad mede 
werken om de godsdienstige en politieke gevoelens van anderen vol
komen te eerbiedigen.”

Van harte hopen wij dat deze geest van eerbiedigen, van dienen, 
kenmerkend voor onze jeugdherbergen moge zijn en blijven. Het gevaar 
bestaat nog steeds dat kleinere groepen eigen speciale wenschen (op

geconstateerd dat een basis van federatieve 
vonden werd, die ook bij den verderen uitbouw soliede 
Iwerk heeft in dit opzicht ongetwijfeld „voortrekkers

op ander terrein velen het vertrouwen 
toch mogelijk moet zijn' Maar het bestuur 

wel dat dit een tecre plant is, die zorgvuldig 
1 gekweekt. Een kleine font, een onnoodig mis

slotenen zich

Jeugdherberg „Wolkenland". Ie Beek bij Didain.
Deze J. II. is eigendom van Het Anisterdamseh Lyceum, dat dil huis 
tevens als schoolbuilenhuis (het eerste in ons land) zal gaan gebruiken.
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') Naar aanleiding 
teling No. 8.

van het artikel van

verschillende Universiteiten (de „Vrije” en 
10.000 jongelieden, M. en Vr.

meer dan 5 pCt. van dezen naar die instel- 
tot Wetenschapsbeoefening? Of is dit getal

Hooger Onderwijs en de Volksontwikkeling. 
TWEEDE REEKS.

III. Vakschool ol Universiteit ? ’) door L. SIMONS.

zichzelf menigmaal lofwaardig en aantrekkelijk) aan de geheels be
weging willen opdringen en in de jeugdherbergen een geschikt terrein 
voor hun propaganda zien. Doen zij dat, dan zouden zij de fundamenten 

.waarop het geheel rust ondermijnen, Maar wij mogen vertrouwen dat 
de leiders het scheepje veilig langs deze klippen heen zullen weten te 
sturen. Dan zullen ook in ons land de jeugdherbergen worden centra 
van gezond jeugdleven, hulpmiddelen van grootc opvoedende waarde; 
ja zij zullen vooral in de moeilijke tijden die wij thans beleven, niet 
het minst op het gebied van volksontwikkeling kunnen worden factoren 
van grootc cultureels waarde. In dit verband zij nog gewezen op hun 
beteekenis voor internationale samenwerking en bevordering van de 
vredcs-actic. Door bijzondere overeenkomsten gelden onze toegangs
kaarten ook voor Duitschland, Zwitserland, Oostenrijk en Tsjecho 
Slowakije, terwijl in Engeland, Vlaanderen en de Scandinavische landen 
verwante organisaties in wording zijn. Wie zelf veel jeugdherbergen 
heelt bezocht, kan constatecren hoe het internationale contact hier 
doorwerkt.

Maar ja, dat zelf bezoeken, daar komt het op aan! Dan eerst leert 
men die eigen J.11.-sfeer kennen en begrijpen, die de besten uit de 
jeugd er zeil in wekken en handhaven, jongeren voor wier stuwend 
enthousiasme (al moet dat staag geruggesteund worden door het inzicht 
en de bezonnenheid van ouderen) men juist in dit werk groote be
wondering krijgt. Wij hopen dat velen in de komende maanden ge
bruik zullen maken van onze jeugdherbergen en mee de hand aan de 
ploeg zullen slaan om dit mooie werk mee uit te bouwen, tot heil 
van de jeugd.

TT r studeeren aan onze
R.K. meegeteld) een

Gelooft iemand, dat 
lingen komen uit drang 
zelfs nog ruim geschat?

Doch beteekent dit dan niet, dat de overige 95 pCt. naar onze 
Universiteiten gaan met geen ander doel dan om klaar gemaakt te
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vraag nadruk-

pgczc

in het

:ette doel van een 
methode lagen 

■t geheel niet 
zerkt, die ik

de door Prof. dr. H. R. 
ingrijke feit niet uit het oog 
dezen vorm zou moeten aan

worden tot Advocaat, Dokter, Predikant, Leeraar? Tot de een of 
andere „maatschappelijke baan"?

Met andere woorden: dat, onuitgesproken, en ondanks hun louter 
wetenschappelijk air, die Universiteiten de rol vervullen van „Vak-» 
scholen" voor bepaalde beroepen?

Ik meen, dat wij bij het beschouwen van 
Kruyt op hen geoefende kritiek dit belai 
mogen verliezen. En dat die kritiek dus < 
nemen:

„Onze Universitaire Vakscholen hebben zich de gelegenheid laten 
ontnemen, den kring der beroepen, waarvoor zij opleiden, tijdig uit 
te breiden".

En dit niet het minst als een gevolg hiervan, dat zij dit feit zelf, 
n.1. dat zij voor 95 pCt. Vakschool waren en zijn, nooit openlijk 
onder de oogen hebben willen zien. En men in de kringen, die over 
onze Universiteiten te zeggen hebben: het Ministerie van Onderwijs, 
de Kamers der Staten Generaal (plus de Gemeenteraad van Amster
dam) van deze waarheids-erkenning evenmin heeft willen weten.

Zoo nu en dan klinken er zelfs waarschuwende stemmen tot hen, 
die eerlijk erkennen, de Universitcit als een bcroepsklaarmaak-instel- 
ling te beschouwen en haar met geen ander doel te bezoeken. Wat 
natuurlijk dit feit allerminst ongedaan maakt en alleen toönt, hoeveel 
struisvogelpolitiek door onze Universitaire leiders beoefend wordt.

De vraag is nu: is dit verbinden van Vakschool aan het Weten
schappelijk Instituut, dat de Universiteit in hoogste instantie behoort 
te zijn, voordeelig of schadelijk:

Voor die Vakopleiding?
Voor het 'Wetenschappelijk Instituut?
Uit eigen ervaring zou ik, om te beginnen, de eerste 

kei ijk willen beantwoorden met een „voordeelig".
Toen ik, in 1881, twee jaar na mijn eindexamen H.B.S., besloot de 

aanvankelijk gekozen opleiding tot sierkunstenaar weer op te geven 
en te gaan werken voor de akte M.O. Nederlandsche Taal- en Let
terkunde, wilde ik niet den gebruikelijken weg volgen om mij daar
toe te laten „klaarstoomen" in privaatlessen, maar toehoorderspoor- 
student worden in Leiden en de colleges gaan volgen van Matthys de 
Vries en Jonckbloet, resp. in Middelnederlandse}) en Nederl. Taal, 
en Nederl. Letterkunde.

Ik kwam dus naar die colleges met het vooropga 
bepaalde Vak-examen-studie. De nadeelen van óc> 
voor de hand: die colleges waren natuurlijk hierop 
ingericht en ik kreeg er dus allerminst al de stof verw<
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') In 1877 was 
hij Hooglceraar 
lijking tot die van

Wordt nu echter die „ Wetenschap” niet ontluistert, 
afdaalt tot de rol van leidster der Vakstudie?

Het antwoord wordt bepaald door de vrijgevigheid, waarmee de 
Regeering de werkelijke onderzoekers en wetenschappelijke werkers 
weet vrij te stellen 
opleiding, dat hun hooj 
niet door geschaad 
lijke vooruitbreng

en wetenschapp»
i van een dusdanige gebondenheid aan de Vak- 
!._oger en waardevoller onderzoekingsarbeid er 
wordt. Doch niet alle Hoogleeraren zijn werke- 

engers van hun wetenschap. De meerderheid kan nu 
eenmaal geen beteckenis krijgen als Van 't Hoff, Hugo de Vries, 
v. d. Waals en Lorentz, om maar enkele der meestsprekende voor
beelden uit ons eigen land te noemen. Daarbij komt, dat juist deze 
superieure geesten meestal voortreffelijke docenten zijn '), en zij door 
een paar colleges per week te geven, hun studiosi verder brengen, 
en op een hooger lichtplan voeren, dan door een gezette Vakoplei
ding van een minderen geest bereikbaar zou zijn. Gevend uit de vol
heid van hun weten en de helderheid van hun inzicht, zullen zij daarbij

dr. v. d. Waals onze leeraar in dc Natuurkunde, juist voor 
werd. En hoe glashelder waren zijn uiteenzettingen, in verge- 

zijn opvolger I

voor mijn examen zou behoeven. Daarentegen won ik het groote 
voordeel, dat wat ik te hooren kreeg, mij werd voorgesteld in een 
ruimer en wijder verband dan ik, puur .klaargemaakt", ooit zou 
hebben leeren zien en aan mijzelf de taak bleef, door persoonlijke 
studie het verdere stofgebied te verwerken. M.a.w.: mijn „vakstudie" 
bleef dus bevrijd van de gebruikelijke engheid; ik kwam in aanraking 
met het „wijder wetenschappelijk denken". En vooral dc colleges bij 
Jonckbloct, waar wij met de zessen aan een ronde tafel zaten en 
veel discussieerden (zoo droog als zijn Geschiedenis der Nedcrl. Letter
kunde was, zoo levendig was zijn mondelinge voordracht!) werkten 
uitermate suggestief. Over Vondel, die we beiden zoo verschillend 
zagen, hebben we op college en ook bij hem thuis — w$ woonden 
beiden in Den Haag ~ heel wat uren verpraat. Als ik later de 
studie van Vondel „wetenschappelijk" heb bedreven (d.w.z. zijn werk 
nagegaan in het licht van zijn oorsprong) dan dank ik dat niet weinig 
aan die discussies met Jonckbloct, die hem zoo heel anders zag.

„Ab uno disce oinnes": ik waag op grond van die persoonlijke 
ervaring de thesis, dat de „Vakscholicr" er baat bij vindt, wanneer 
hij zijn vakstudie beoefent in een omgeving, welke gewijd is aan de 
beoefening der Wetenschap.
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niet altijd tijdens de Aka- 
geroepencn

in Prof.

een eigen 
logen (als de 
•er hen beslist 

„vakschool-karakter"

allerminst het besef hebben, zich „te vergooien”. Ook in den man 
van Wetenschap leeft iets van den zendeling, met behoefte het inner
lijk aanschouwde licht verder te verbreiden. En het besef mee te 
helpen: veler „vakstudie" op te voeren tot een hooger plan van 
„wetenschappelijk inzicht” omtrent verband van oorzaak en gevolg, 
bewijsmethoden en rechtmatigen twijfel, onderling verband der ver
schijnselen, de waarde van intuïtie naast verstandelijk denken, ver
mogen tot doordringen in de kern der vraagstukken, zal hun vol
doende vergoeding geven voor den besteden tijd en moeite.

En dan valt voorts te bedenken, dat lang ni-S 
demische jaren al duidelijk blijkt, wie onder de studiosi de 
zullen worden tot den kring der „wetenschappelijke" werkers. Ook 
hier, als bij de vorming van kunstenaars, blijven de verrassingen niet 
uit. Jongeren van wie tijdens hun studiejaren veel verwacht wordt, 
blijken slechts geleefd te hebben van een geenszins blijvende drift, 
of werkelijk superieure geestvermogens. Over anderen komt „de geest ’ 
pas, als zij voldoende gerijpt zijn. En dan groeit uit menig „vakmensch" 
onverwachts de wetenschappelijke werker.

Onze hedendaagsche Hoogescholen staan, — de opmerking var 
Kruyt valt niet te loochenen — traditioneel wel zeer sterk „lever 
En een gemis is daarbij stellig, dat zij niet „corporatief” 
bestaan hebben; geen „stichtingen” zijn met eigen vermo<"* 
oudere Engelsche); te veel afhankelijk zijn van wat ovc> u 
wordt, en, door het niet willen erkennen van een 
waarop gewezen is, in te veel opzichten „onefficiënt” blijven.

Dit gemis aan eigenheid, aan bewegingsvrijheid, komt bijv, sterk 
uit, als men de verhouding bekijkt van onze Universiteiten tot onze 
Volksuniversiteiten. De oudere Engelsche, als die van Oxford en Cam- 
bridge, hebben in de vorige eeuw zich kunnen verfrisschen door het 
werk der Ontwikkeling van Volwassenen onder haar vleugels te nemen: 
University Extension, En nog steeds bestaat er een levende betrekking 
tusschen de O. v. V. en de Universiteiten doordat, nadat de vereenigde 
vakvereenigingen onderwerpen en deelnemers voor de driejarige cur
sussen hebben aangewezen, de Universiteiten voor de leiders zorgen. 
Ik geef dit op zich zelf niet als een navolgenswaardig voorbeeld, — 

• het is zeer de vraag of langs dien weg de O. v. V. wel heengaat waar 
zij zijn moet! Doch het bewijst in elk geval, dat er van zulke buiten- 
landsche Universiteiten, met eigen middelen en zelfstandigheid, invloeden 
kunnen uitgaan, die bij onze onzelfstandige ondenkbaar zijn. Wil een
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Universiteit werkelijk een geestelijke Eenheid zijn, van wie levens
leiding uitstraalt over de beoefenaars der 'Wetenschap; over hen, die 
in het praktische leven staan; en over allen, die in ons volk voor zulke 
leiding vatbaar zijn, dan moet zij een corporatief bestaan hebben; 
door een wijden kring van belangstellenden gedragen worden, en be
schikken kunnen over een eigen vermogen. Dan zou althans de toe
stand zóó moeten worden, dat de Staat of de Gemeente die haar 
onderhoudt, een som beschikbaar stelt, waarvan de besteding aan dat 
corporatief lichaam zou moeten ovcrgelaten worden in de hoop dat 
zij het zóó zal doen, dat zij meer „lebensnah’’ wordt.

Het gemis aan „levensreêheid" (als men die persoonlijke eigenschap 
op een corporatie als een Universiteit mag overdragen!) door Prof. 
Kruyt aangevoeld in vergelijking van onze Universiteiten bij de Ame- 
rikaansche, waardoor zij zich de voorziening van vele opgekomen be
hoeften hebben laten ontglippen, heeft zeker er toe bijgedragen tot 
de voor een klein land als het onze wel zeer ontstellende uitdijing 
van het getal instellingen van erkend of niet erkend Hooger Onderwijs —■ 
nog afgezien van de sectarische instellingen, in de latere jaren opge- 
komen. Wij gaan zoo langzamerhand naar een chaotische overproductie 
van laten wij zeggen „hoogere vakopleiding" toe, zonder dat gezegd kan 
worden, dat toch aan alle opgekomen eischen voldaan is : nog dit voor
jaar heb ik een samenkomst ingeluid, die beoogde de wenschelijkheid 
en mogelijkheid te onderzoeken der stichting eener „Sociale Hoogeschool” 
in den Haag tot vorming van sociale werkers. En de vorming van 
onze Onderwijzers en Leeraren, heel het werk der hoogere Ontwik
keling van Volwassenen hangt daarbij nog in de lucht. Wordt er ook 
niet te veel „gestudeerd"; is het mogelijk voor ons volk van 8 millioen 
menschen een studiekring van 10.000 studeerenden bij hun gereedkomen 
te absorbeeren ?

Gaan wij niet heen naar een „geleerd proletariaat” — zoo het 
begin ervan al niet reeds voorhanden is? Wordt het niet noodig 
door sterker en scherper schifting bij de toelating te voorkomen, dat 
onze Hoogescholen zich moeten uitbreiden zonder werkelijke even
redige winst? Zouden de gelden, die al onze Instellingen van H. O. 
kosten, niet werkelijk meer productief te maken zijn voor onze Volks
kracht, door alleen de meest-belovenden toe te laten (en hen, zoo 
noodig, met ruime beurs te steunen), om dan voor de niet-uitgelczenen 
den toegang alleen open te stellen tegen vergoeding van den werke- 
lijken kostprijs hunner opleiding, met nog de storting van een waar
borgsom, die verbeurd zou zijn als de ingeschrevene halverwege bleef 
steken ? Is alle kans verkeken om, tegen de traditie van eeuwen zelfs, 
meer „concentratie” in ons H.O. te brengen?
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zijn laatste artikel 
niet al te gauw uitgestudec 
der tijden" onze 
een grondig on> 
punt van Prol 
gebracht.

De synthese voor het land met 8000 
dwergschooltjes 

door A. FEBERWEE.

En nu in financieel opzicht?
Ook bij een zoo laag klassegemiddclde van 32 1.1. —• in geen ander 

land zoo laag — en onder de huidige leerlingenschaal van 50 1.1. per 
onderwijzer boven de vijf onderwijzers (hoofd inbegrepen), welke bij 
161 1.1. door het Rijk worden vergoed, zou de bezuiniging voor de ge
meente- als voor de rijkskas buitengewoon groot zijn. Volgens de bestaande 
leerlingenschaal zullen voor een school van 28 X 32 = 896 1.1. van 
de 28 onderwijzers er slechts 21 door het rijk bekostigd worden, dus 
7 moet de gemeente er dan, als z.g. surnumerairs, zelf betalen. Maar 
daar staat tegenover, dat alle huidige vakonderwijzers voor gymnastiek, 
handwerken en (op de kopscholen) handenarbeid wier aantal, gerekend 
naar volle weektaken, zeker de 350 overschrijdt in Amsterdam, dan 
reeds in die 23 leerkrachten per school begrepen zijn, evenals alle 
surnumerairs, die de gemeente ook nu zelf bekostigt, en wier aantal 
ik schat op een 300. Het salaris voordeel voor Amsterdam zal dus 
zijn dat van 350 en 300 verminderd met 60 X 7, is 230 onderwijzers. 
En voor het rijk dat van ver boven 300 onderwijzers. Natuurlijk on
gerekend de bestaande marges der hoofden, vakonderwijzers en overi
gens onderling.

Doordat de schooleenheid voor 
woonbuurt vanzelf dan leiding en x 
zoo zeer elkaar doorkruisende buitenschoolsche jeuj 
het Openluchtdoe-onderricht der aanvangsklassen 
worden door de Speeltuinvereeniging der eigen 
thans aan deze buitenschoolsche jeugdbeinoeiingen , 
zijn ruimschoots voldoende voor de salariecring van 
zonder schade voor het overig werk dezer vereeniginf 
zouden dan wederom voor Amsterdam 60 X 4 = 240

? het 0.0. in elke gelijksoortige 
verband zal brengen in de nu nog 

igdbemoeiingen, zal 
bekostigd kunnen 
schoolouders. De 
gegeven subsidies 

i bevofegde leidsters 
igen. Daardoor 

onderwijzeressen-

Inderdaad: Een Staatscommissie, die de heer Emmens aan het slot 
van zijn laatste artikel vroeg, zou over heel de toekomst van ons H.O.

;erd zijn. Mogclijk dat „de finantieele nood 
Regeering er toe brengt, heel het vraagstuk eens aan 

nderzoek te doen onderwerpen, zoowel uit het gezichts- 
of. Kruyt als van enkele opmerkingen, hierboven te berde



9—12

9—12: Speeltuinwerk.

305

1
1

I
I

g«-

: Ia, volgende week Ib.
>— 9.30: Lesje.
— 10 : Rekenen.
— 10.30: Schrijven.
— 10.40: Verpoozing.
— 11.10: Lezen.
— 11.40: Rekenen(s).
— 12 : Taal.

Immers, wat voor 
in alle 42 gemeenten met meer < 
wel 70% der O.O.-leerlingcn. 1 
volgens de wet door bet B. O. 
de dan groeiende voortreffelijkheid en meerwaardigheid van het O.O. 
de ouders vanzelf zal bewegen. En ook buiten deze centra is grootere 
concentratie mogelijk en op den duur zelfs onvermijdelijk (b.v. voor 
bevoegd gymnastiekonderwijs reeds nu). En al begint men slechts 
met de I2(14)-(halfjaar-)klassigc scholen te herstellen onder de ge
schetste taakverdeeling der 12(14) onderwijzers, zonder meer, onmid
dellijk zullen dc’groote voordeelen voor onderwijs en bezuiniging 
den dag treden.

salarissen voor de aanvangsldassen vrij komen. Met niets dan voor
deelen voor de opvoeding en het onderwijs. In totaal alzoo voor 
Amsterdam alleen ongeveer 750 salarissen bij het O.O.

Denkt men nu verder nog aan de aanzienlijke bezuiniging bij de 
voorgestelde scholenorganisatie en schoolinrichting op de leermiddelen, 
op lokalen en terreinen, na eerste inrichting; aan het veel produc
tiever gebruik der bestaande speelterreinen, plantsoenen, zwem- en 
badinrichtingen, welke kostbare instellingen thans het beste zonnedeel 
van eiken dag nagenoeg ongebruikt blijven. Dan zal het duidelijk zijn, 
dat op deze wijze niet slechts de gelden verkregen kunnen worden 
om de opleiding en salariecring voor het eerst op peil te brengen, 
maar dat er dan nog een aanzienlijk grootere besparing zal over
blijven dan de thans door het Rapport-Rutgers voorgestelde.

het O.O. te Amsterdam geldt, betreft het O.O. 
dan 20.000 inwoners en met zeker 
En deze bezuiniging moet automatisch 
gevolgd worden, waartoe trouwens 

>eid en meerwaardigheid van

Voorbeeld uit de roosters en urenverdeeling.
Voor de didactische motiveering van de hier voorgestelde groote 

school, moge verwezen worden naar „Paedagogische Studiën” van 
April j.1. Voor een meer concrete illustratie der werkwijze zal ter 
dezer plaatse wel volstaan kunnen worden met een enkele greep uit 
de lesroosters en met de verdeeling der lesuren; voor de eerste kiezen 
we maar den Maandag b.v. voor klas I en VI:

MAANDAG.
9—12: 1b met I Ib. volgende weck.

Ia met Ila.
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: Rekenen,9—10

— 10.30: Aardrijkskunde — 12

: VIb, volgende weck Vla.

2—2.45: Geschiedenis.

3

X l'/is

r
xX

26 26
306

Schrijven .
Rekenen .
Taal. . . .
Geschiedenis.
Aardrijkskunde

2 
3X
3.X

VI
34 

2X
3

’X
3(1 X) 
IX 
3 
3X(3)

3
3
IX
IX

3
3
IX
ix
X

IX 
3(1X)
IX 
3 
3X(3)

ix
3(1X)
IX
3
3X(3)

II IV
3X
17lS 
3X 
3X

X
X

26

X
X

26
X

13

2—4 : Ib, volgende week Ia.
2—2.30: Lezen.

—3 : Schrijven.
—3.30: Teekenen.
— 4 : Zingen.

—3.15: Schrijven.

Natuurkennis .
Zingen  
Teekenen  
Gymnastiek . . . . 
Handwerken.
Handenarbeid of Tuin 
Zwemmen cr ‘ 
School wandel!' 
gemeene ontwi
V erpoozing

2—4: Ia met I Ia, volgende week.
Ib met I Ib.

2—4: Speeltuinwerk.

de vakken aldus:
III 

3X 3% 
2 
3 
2

of Spelen — 
deling of al- 
ritwikkeling — 
5 ■ ■ • X

13

2—4 : Vla met Va, volgende
week Vlb met Vb.

2—3.30: J. Tuinieren of Handen
arbeid; M. \ u. Zwem
men of Zaalspelen < 
uur Gymnastiek.

—4 : Zingen.
De 26 weekuren worden

en %

—11.30: Taal.
—12 : Lezen.

X
IX
3(1X)
IX 
3 

 3X(3)
2XGX) 2XOX)2X(1X) 2X(1X)

: Vlb met Vb, volgende 
week Vla met Va.

9—10.30: M. Tuinieren of han
denarbeid; ƒ. Teekenen.

: M. Handwerken;
J. ƒƒ uur zwemmen en 
X uur Gymnastiek.

MAANDAG.
: Vla, volgende week Vlb. 9—12



307

woonbuurt, heeft 
ld dus, of parallel-halfjaar-klassen, dus Ia 

Voor de leeronderwijzeres

dezelfde leertraf
64 1.1., doe»

herstel van

p het daardoor 
last elk buiten-

tal wordt beoefend: Tui- 
óf Zaalspelen, Schoolwandeling 

grootte der 
indere afwij- 

en steeds

Opmerkingen hierbij: de uren tusscben haakjes zijn die der meisjes, 
die ten behoeve van Handwerken iets minder hebben van Tcckcnen, 
Handenarbeid en Zwemmen. Met „Algemeene ontwikkeling” worden 
bedoeld alle overige schoolbemoeiïngen van medischen, maatschappe- 
lijkcn of esthetischcn aard: hygiëne, vredesactie, drankbestrijding, 
dierenbescherming, verkeersregelen, enz-, reciteeren, muziek, school- 
lichtbeelden enz., welke bij ongeschikte weersomstandigheden de 
Schoolwandclingcn vervangen.

Klas Ia beteekent: Eerste-halfjaar van klas I; Ib: Tweede-halfjaar 
van klas I. Op een 24- (28- of 32-)klassige school, welke, als gezegd 
in Amsterdam direct mogelijk is door samenvoeging in — gezamen
lijk — leerplan en rooster en leerkrachten, van bijeenliggende scholen 
van dezelfde soort en woonbuurt, heeft men of kwartaalkiassen Ia, 
Ib, Ic en ld dus, of parallel-halfjaar-klassen, dus Ia en la-parallel, 
Ib en Ib-parallel, enz. Voor de leeronderwijzeres van Ia wordt het 
dus zoo, dat zij van 9—12 aan Ia les geeft en daarna van 2—4 aan 
la-parallel, dus zich op dezelfde leertrap bevindt. Zij onderwijst dus 
als het ware één klas van 64 I.I., doch in twee groepen van 32 na 
elkaar. Inpl. v. eentoniger voor haar is de lesrooster juist veel meer 
afwisselend en animeerender ingericht dan thans regel is. Op de vier 
middagen toch komen voor haar en alle andere leeronderwijzers uit
sluitend de lichte leervakken. Voor de kinderen in alle klassen komt 
dit hierop neer, dat zij in de eene week, de leerweek, 18 uur leeren 
hebben, doch in de volgende week, de doeweek, welke voor het leer- 
onderwijs de beteekenis van een bezinkingsweek heeft, slechts 8 uren 
der lichte leervakken. Elke leeronderwijzer kan zich dus geheel en 
uitsluitend wijden aan de zes leervakken van één jaarcursus in meest 
afwisselende en prettige volgorde voor hem en zijn leerlingen. Elke 
doe-onderwijzer geheel en uitsluitend aan zijn voorkcur-doevak. En 
geen leer- of doe-onderwijzer heeft ooit meer dan één klas van J2 leer
lingen. Ieder leer- of doe-onderwijzer heeft haar of zijn vaste leslokaal 
resp. werk-lokaal of -terrein, met bijbehoorende leermiddelen etc. Ieder 
kind en leerkracht bevindt zich stipt volgens rooster op 
aangewezen terrein of in het betrokken lokaal. Naa 
doevak, dat in de volle openlucht wordt gegeven, staat steeds 
binnen-doevak, dat in een openluchtwerklokaal wordt beuef 
nieren óf Handenarbeid, Zwemmen 
óf Algemeene ontwikkeling. Hierbij, in verband met de . 
school en de bevoegdheden van het personeel, en voor ai 
kende omstandigheden, is natuurlijk eenige aanpassing noodig 
mogelijk.

Samenvatting: De sleutel voor een juiste diagnose en
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De alzijdige o 
beheer, gepaarc

het Nederlandsch Lager Onderwijs ligt in een juiste erkenning en 
bepaling van rechten en plaats der Ouders. Alle beheer, alle kosten 
en alle verantwoordelijkheid inzake de technisch-maatschappelijke on
derwijsvoorziening behooren uitsluitend aan de Overheid. Vooral bij 
den onderwijsdienst, meer dan bij eiken anderen tak van Overheids
dienst, moet als leiddraad voorop staan, dat binnen de onmisbare 
eischen van universccle doel- en dus planmatigheid op objectieve, 
zuiver vakkundige basis, „de dienst en zijn ambtenaren er zijn voor 
het publiek” en nooit omgekeerd. In dit geval wil dat zeggen, dat er 
tusschen elke school en de ouders daarvan, als vertegenwoordigers 
der kinderen, een hecht vertrouwen en innige daadwerkelijke samen
werking moet bestaan. Dit zou ineens en massaal bevorderd en ver
kregen kunnen worden door or.ze huidige pacificatie om te zetten in 
een regeling op Staatsgczindteschoolbasis. D.w.z., dat de huidige Bij
zondere scholen in gebouwen, leerkrachten, leermiddelen, toezicht en 
beheer Rijksscholen werden met volledig behoud echter van godsdienstige 
richting, en vrijheid tot bepaling daarvan door de ouders, ook voor taan. 
Indien dan meer dan vroeger ook nog rekening werd gehouden met 
locale en milieu-behoeften der ouders — steeds binnen het univer- 
seele raam van vakkundige doel- en planmatigheid — zouden daar
mee alle wenschen der ouders als zoodanig volkomen „bevredigd” 
blijken.

Nu de huidige pacificatie echter in de Grondwet verankerd ligt en 
de patiënt in een gevaarlijken staat van overgevoeligheid dienaan
gaande nog verkeert, moet de genezing een geleidelijke zijn, beginnende 
bij dat deel dat het eerst en best daartoe is aangewezen, het Openbaar 
Onderwijs in de groote steden. Dit moet met de daad de meerwaardig
heid en onmisbaarheid van Overheidsbeheer toonen, allereerst door 
in de scholenorganisatie en schoolinrichting de juiste mogelijkheid 
te scheppen ter voldoening aan de huidige eischcn der maatschappij 
en tot geleidelijk groeiende daadwerkelijke samenwerking tusschen 
ouders en school. Zoowel de pacdagogische als de didactische be
schouwing eischt dan onweersprekelijk daar de seer groote school in 
elke bijeenbehoorende woonbuurt en een taakverdceling in elke school, 
als de hier geschetste.

• opvoed- enonderwijskundige voordeelcn vanditOverheids- 
rd met de geweldige bezuiniging in uitgaven, nog versterkt 

door de natuurlijke omstandigheden van ons meest dicht bijeenwonend 
volk, welke op zich zelf reeds tot dergelijke scholenorganisatie en school
inrichting hadden kunnen drijven, zullen de ouders in steeds grooter 
getale naar de Overheidsschool terugvoeren, en ook anderzijds het 
Bijzonder onderwijs tot navolging dwingen. Juist door dit laatste zal
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de werklooze o; 
bespaard. Een

'ijd aan de ontwil 
ie in zijn Heim rijzen

De werklooze als deelnemer ineenarbeiders-tehuis.
Samenvatting van een artikel van EDUARD WEITSCH, Directeur van het Arbeiterheim 

te Dreissigacker bij Meldingen.

dan echter de meerwaardig-, ja onmisbaarheid van Overheidsbchcer 
daadwerkelijk blijken. En indien dan nog bij de keuze en benoeming 
van personeel en in andere opzichten meer rekening wordt gehouden 
met de godsdienstige en milieuwenschen der ouders, zal wetswijziging, 

. als steeds bijna, slechts een legale bevestiging blijken van de aldus 
gegroeide verhoudingen.

Door de daad der technische onderwijsverbetering zal dan de synthese 
voor het land, dat ondanks zijn 32 1.1. per k.m.2 toch 8000 dwerg- 
schooltjcs heeft, practisch beginnen en door daadwerkelijke „bevredi
ging” der ouders, eindelijk verkregen worden.

TA< Eduard Weitsch, directeur van het Arbeiterheim in Dreissig- 
acker, schrijft in het Januari-nummer van Freie Volksbildung, 

het Duitsche twcemaandclijksch tijdschrift gewijd aan de ontwikke
ling van volwassenen, over de moeilijkheden, dit 
in verband met de werkloosheid.

Zooals men weet, bestaan in Duitschland vele van deze Arbeiter- 
hochschulheimc, waar een dertigtal arbeiders gedurende vier maanden 
wonen om onder leiding allerlei onderwerpen te bestudeeren, waarbij 
economie en sociale geschiedenis een voorname plaats innemen.

De arbeiders, die deze Heime bezoeken, moeten zich gedurende 
vier maanden uit hun beroep vrij maken. Uiteraard brengt dit in de 
tegenwoordige omstandigheden het groote risico mede, dat men de 
verlaten post door een ander ingenomen ziet bij terugkeer. Daardoor 
worden de Heime tegenwoordig voor het grootste deel gevuld door 
werklooze arbeiders, die een dergelijk risico niet loopen.

Dr. Weitsch geeft in zijn beschouwing allereerst een beeld van den 
arbeider, die acht tot tien jaar geleden zijn Heim bezocht. Zijn om
standigheden waren ook toen allerminst rooskleurig, maar hij had de 
overtuiging, dat alles beter zou worden als zijn klasse de leiding in 
handen zou hebben Voor zijn voeten lag een terrein vol mogelijk
heden. Inderdaad is er in deze tien jaar veel bereikt, maar de werk
looze neemt het niet waar, hij ziet in zichzelf het slachtoffer van de 
nieuwe economische verhoudingen, wordt sceptisch en veroordeelt de 
maatschappij. Veel bittere ondervindingen van persoonlijken aard heeft 

opgedaan, die hun die aan het werk gebleven zijn, zijn 
:n fabrieksarbeider, die gedurende een staking met een
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van de opzichters in den nacht de machinekamer moest bewaken, 
geraakte met deze hoogergeplaatste in een vertrouwelijk gesprek. Twee 
dagen later werd hij ontslagen omdat hij mcdedcclingen had gedaan, 
die voor het bedrijf gevaarlijk geacht werden. Een ander, een intel
lectueel zeer begaafd bakker, die dit beroep uitoefende uit liefde . 
voor zijn vader en had opgegeven onderwijzer te worden, wat zijn 
wensch was geweest, is werkloos geworden. Zijn gezin kan hij niet 
onderhouden, en de studie voor onderwijzer kan hij thans uit geld
gebrek niet meer opn< 

Deze menschen, die 
zonder hoop voor 
van de school, en uit hun blik spreekt, in de beste 
latenheid, een zich niet meer opwinden of ergeren, 
De arbeiders, die vroeger aan het begin van een 
cursus het Heim betraden, verrieden in blik en 
van veel goeds. Deze werkloozen beschouwen het als ■ 
sceptische poging, die zij met wantrouwen en verwachting 
teleurstellingen beginnen.

Deze houding is ook in de lessen en studiegroepen zeer sterk waar
neembaar. Vroeger werd een leeraar al spoedig na den aanvang van 
zijn les in de rede gevallen met allerlei vragen. Tegenwoordig zit men 
stil en hoort, dikwijls slechts weinig geïnteresseerd toe. Vroeger ge
beurde het berhaaldelijk. dat deelnemers tijdens een discussie in hun 
opwinding gingen staan om zoo hun meening beter te kunnen duidelijk 
maken; dit gebeurt nu bijna niet meer. En allen dragen 
de uitdrukking: wat doet het er toe, tenslotte blijft toch all

Voor voordrachten over kunst, behalve muziek, is het bijna onmo
gelijk belangstelling te wekken. Lessen in opvoedkunde, die vroeger 
zeer geliefd waren, ondervinden nog wel belangstelling, maar de dis
cussies geven vaak aanleiding tot opmerkingen als deze: „ja, het is 
prachtig, ik zou zoo mijn kinderen willen opvoeden, zooals U het leert, 
maar als de toestanden zoo blijven zal ik nooit kunnen trouwen”. 
Opvallend is, dat allen het er over eens zijn, dat zonder religie een 
mensch nooit volledig mensch kan zijn, maar het religieuse gevoel lijdt 
schade als de levensomstandigheden zoo vernietigend zijn.

Bij de discussies komt het steeds sterk naar voren hoe egocentrisch 
deze menschen zijn, wien het allernoodigste, eenig vertrouwen in de 
toekomst, ontbreekt. Vooral in de lessen over economie blijkt hoe elk 
vraagpunt vanuit eigen gezichtshoek bekeken wordt.

Maar niet alleen in de lessen doet deze geest zich 
de vrije uren. Uitingen bij spel of andere ontspanning, d 
beschouwd lijken voort te komen uit afgunst, blijken
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: verwijten, dat dat 
onmogelijk de meest

moet zich geheel anders 
tuchtigen toon, een kameraad- 

bereiken. Hij moet zich

De leider in een .arbeiders-heim van nu 
instellen dan tien jaar geleden. Met een 
schappelijken humor kan hij hier niets meer

De psychische gesteldheid van deze lieden, aldus Dr. Weitsch, heeft, 
naast de bedroevende verwrongenheid een lichte zijde: de menschen 
zijn door hun ervaringen ernstiger geworden en daardoor ontvankelijker 
voor het goede en verrijkende, dat in de zeer eenvoudige dingen ligt, 
althans wanneer het wantrouwen overwonnen is. De eerste weken 
wijst hij alle vriendelijke tegemoetkoming wantrouwend af, later is hij 
dikwijls verbaasd dankbaar voor ieder kwartier dat aan zijn persoon
lijke belangen wordt gewijd. En deze man kan, wanneer hij in de 
sfeer van het Heim tot rust is gekomen, veel zwaarder stof verwerken 
dan zijn collega's van tien jaar geleden. Dit wordt vooral waarge
nomen in de keuze van lectuur, bij een bezoek aan het theater, bij 
het kiezen van muziek uit een radio-programma. Er is dus niet uit
sluitend reden voor sombere opmerkingen omtrent deze Heim-bezoekers.

vinden in het besef van de onmogelijkheid 
te geven aan de vreugden van het leven.

De psj'chische gestoordheid werkt ook hier zoozeer belemmerend, 
dat de werklooze, die een haat voelt opkomen, zoodra hij de onmo
gelijkheid beseft van „meedoen” in onschuldige vermaken, die vroeger 
ook zijn deel waren, door de uitingen van dit gevoel de sfeer ver
giftigt. Vroeger was er .zelden of nooit sprake van een ernstig mis
verstand tusschen leider en arbeiders, tegenwoordig is de geest van 
vertrouwen geschaad, doordat de arbeider moedwillig een afstand 
schept tusschen zichzelf en den leider, die de laatste niet bij machte 
is te overbruggen. Ook de leeraar behoort tot de wereld der „levens- 
zekeren" en is daarmede gestempeld als natuurlijke vijand van de 
door de maatschappij uitgestooten groep der werkloozen. Daardoor 
is het den leeraar bijna onmogelijk den goeden toon te vinden. Een 
opmerking, die als grap bedoeld wordt, wordt een 
teekenis gegeven. Het oor van den werklooze is ingesteld < 
keerden klank, nu boort hij alles verkeerd, legt alles verkee 
leeraar b.v. leent op Zaterdag 2 Mark 
daarop is in een les over opvoedkunde spr< 
per maand. Dadelijk heeft iemand ontdekt, 
doding is geweest langs een omweg den man te 
geld nog niet is terugbetaald. Het wordt bijna < 
onschuldige opmerking te maken zonder kans te loopen dat daarachter 
allerlei wordt vermoed.

sychische gesteldheid 
e bedroevende
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voortdurend bewust zijn van de gewondheid van den man die tegen
over hem zit en hem met uiterste voorzichtigheid en takt behandelen. 
Deze situatie doet terugdenken aan de oorlogsjaren, aan de uren waarin 
in de lazaretten voordrachten voor gewonden werden gehouden. Ook 
toen voelde de spreker voortdurend de onmacht om in de ellende van 
degenen die daar lagen met afgezet been of uitgeseboten oog, eenig 
licht te brengen. Het was alleen mogclijk deze voordrachten te houden 
wanneer men zichzelf voorhield, dat buiten het hospitaal alles werd 
gedaan om een einde te maken aan den oorlog, en men dus daar
binnen, daarop wachtend, slechts eenige uren van afleiding kon 
Zoo is het ook nu. Wanneer de leider niet de overtuiging I 
dat in de wereld daarbuiten alles gedaan wordt om middel 
die aan de werkloosheid een einde zullen maken, ja, dan wordt het 
werk in het Heim een belachelijke voor-den-gekhouderij. „Bedenkt 
dit", zegt Dr. Weitsch, „gij politici!”

Wat een belemmerend element is in den omgang van den leider 
met de arbeiders, is, zooals rceds werd gezegd, dat de laatsten in 
hem een van de „levenszekeren" zien, iemand met een vaste positie. 
In Mannbeim heeft men deze moeilijkheid opgelost door een „werk- 
looze” (waarschijnlijk iemand, die op wachtgeld staat) als leider aan 
te stellen. Tegenover hem laat de werkiboze arbeider gemakkelijkcr 
zijn wantrouwen varen. Toch schuilt er een groot gevaar in het inrichtcn 
van een cursus waarbij uitsluitend werkloozcn zijn betrokken, zoowel 
in de leiding als onder de deelnemers, omdat daardoor een te exclusief 
wereldje wordt gevormd van buiten het groolc maatschappelijk ver
band levenden.

Eenig middel, dat de oplossing der ellende van den werklooze kan 
nader brengen, is Dr. Weitsch natuurlijk niet bij machte te geven. 
Hij beëindigt zijn artikel met een beroep op de menschhcid, die hij 
verwijt, dat zij de gevolgen van de fouten in haar maatschappelijke 
methoden niet ziet, en de werkloozen aan hun lot overlaat en meent 

gedaan te hebben als in hun stoffelijke nooden eenigszins
i. Hoe deze ontzaglijk groote groep van onze medemenschen 

t psychisch te gronde tc gaan, wil Dr. W. de menschheid voor
in en haar verantwoordelijkheidsgevoel daartegenover wakker 

maken. J. M. K.
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B. Statistiek Voorbereidend Onderwijs.
Deze uitgave werd door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

bewerkt. Het is de eveneens eerste publicatie betreffende dezen tak 
van onderwijs, welke van dit Bureau uitgaat.

Bij de voorbereiding dezer statistiek werd zooveel mogelijk rekening 
gehouden met de wenschen der Commissie, aan welke werd opgedragen 
verslag uit te brengen omtrent een gewijzigde inrichting van het onder
wijsverslag, gelijk deze zijn neergeiegd in de bijlagen van het rapport 
dezer Commissie (’s-Gravenhage 1926).

Het werkje bevat uitvoerige tabellen betreffende de scholen, de 
leerlingen en de leerkrachten, terwijl ook de gegevens over de oplei
ding van leerkrachten voor het voorbereidend onderwijs in tabel-vorm 
zijn opgenomen.

In de Inleiding, van de hand van Dr. Philip J. Idenburg, werden 
een tweetal grafische voorstellingen opgenomen en cijfers uit de ge
schiedenis van het voorbereidend onderwijs hier te lande bijeengebracht. 
Voorts werden daarin de belangrijkste cijfers uit het tabelh 
besproken en toegelicht.

Wij ontleenen aan deze inleiding en de tabellen de volgende gegevens :
Op 31 December 1929 waren er in ons land 1785 bewaarscholen, 

t.w.: 273 openbare, 360 Protestantsch-Christelijke, 896 Roomsch- 
Katholieke, terwijl er 256 tot de overige bijzondere bewaarscholen 
behoorden.

Gaan wij den groei van het aantal bewaarscholen in de laatste 
10 jaren na, dan blijkt dit aantal van 1352 in 1920 tot 1785 in 1929 
toegenomen te zijn, hetwelk een toename met 32 pCt. beteekent.

Het verloop van het aantal bewaarscholen vanaf 1860 is voor 
openbare en bijzondere scholen afzonderlijk, in een grafische voorstel
ling uitgebeeld, welke in de inleiding werd opgenomen.

Zooals uit de hierboven genoiemde cijfers blijkt, behoorde op 31 
December 1929 15.3 pCt. der bewaarscholen tot de openbare, 20.2 pCt. 
tot de Protestantsch-Christelijke, 50.2 pCt. tot de Roomsch-Katholieke 
en 14.3 pCt. tot de overige bijzondere. Vergelijken wij deze verhou- 
dingscijfers met die op 31 December 1925, dan blijken deze nagenoeg 
gelijk te zijn gebleven; de openbare en overige bijzondere bleven 
ongeveer in dezelfde verhouding tot het aantal scholen; het aandeel 
der Protestantsch-Christelijke scholen steeg met 1.5 pCt., dat der 
Roomsch-Katholieke scholen daalde met 1.6 pCt.
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31 December 1929 bevolkt
I (21.6 pCt.) op openbare.

eren naar c 
iet openba;

voorbereidend onderwijs be-
48.8 pCt. tot het vrouwelijk

er op 31 December 
:rd. Bij vergelijking

Door de gegevens betreffende de scholen te groepccren naar de 
grootte der gemeenten, kon worden vastgcsteld, dat het openbaar 
voorbereidend onderwijs het sterkst ontwikkeld is in gemeenten met 
meer dan 100.000 inwoners.

Van de 1512 bijzondere bewaarscholen werden er 
1929 948 of 63.6 pCt. door de gemeente gesubsidieerd 
met de overeenkomstige gegevens van 1925, blijkt, dat de subsidiee- 
ring der bijzondere bewaarscholen door de gemeente toeneemt; immers 
op 31 December 1925 werd nog slechts 55.2 pCt. dezer scholen ge
subsidieerd.

In 1477 bewaarscholen wordt g
Fröbel, in 45 volgens het stelsel

op 31 December 1929 een 
lolcn was in een school voor 

16.8 pCt. elders ondergebracht.
1 op den teldatum 76.3 pCt. der bewaar- 
oeelplaats, voornamelijk van die eener lagere 
I 4.5 pCt. geen speelplaats tot zijn be-

gewerkt volgens de denkbeelden van 
cl van Montessori, terwijl in 263, 

meerendeels Roomsch-Katholieke, scholen geen bepaald stelsel van 
onderwijs wordt gevolgd.

Ten aanzien van de grootte der scholen blijkt er verschil te bestaan 
tusschen de openbare en bijzondere scholen, samenhangend met het feit, 
dat de openbare scholen, zooals gezegd, voor het belangrijkste deel 
in de groote gemeenten gevestigd zijn. Relatief zijn de openbare scholen 
n.1. grooter dan de bijzondere.

Terwijl van de openbare scholen 61.5 pCt. meer dan 100 teerlingen 
telt en slechts 38.5 pCt. door 100 en minder leerlingen wordt bevolkt, 
is de verhouding bij het bijzonder onderwijs omgekeerd. Daar behoort 
slechts 33.5 pCt. tot de grootcrc scholen en moet 66.5 pCt. tot de 
kleinere worden gerekend.

Van alle bewaarscholen bezat 64.9 pCt.
eigen gebouw; 18.3 pCt. der bewaarschi 
gewoon lager onderwijs en 1

Een eigen speelplaats had 
scholen; medegebruik eener spe 
school, had 19.2 pCt. terwijl 
schikking had.

Dit over de scholen
De

door
32.503 (18.7 pCt.) 
op Roomsch-Kathol! 
bewaarscholen gingc

In de Inleiding w 
van het aantal leerl 
vanaf 1860.

Van de leerlingen der scholen voor 
hoort 51.2 pCt tot het mannelijk en

t over de scholen voor voorbereidend onderwijs.
’ gezamenlijke bewaarscholen werden op 7
174-045 leerlingen, waarvan er 37.564

op Protestansch-Christelijke, 90.036 (51.7 pCt.) 
lieke en 13.942 (8 pCt.) op de overige bijzondere

werd een grafiek opgenomen betreffende het verloop 
crlingen op openbare en bijzondere bewaarscholen
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>dheid der hoofden, 
lezer leerkrachten

geslacht. De numerieke verhouding der beide sexcn vertoont noch in 
de onderscheidene provinciën en gcmeentegrocpen noch voor de ver
schillende richtingen belangrijke verschillen.

De bewaarscholen worden bezocht door kinderen van 2 t.m. 6 jaar; 
oudere leerlingen komen er wel voor op sommige scholen, doch het 
totaal aantal dezer leerlingen bedraagt nog geen 100. De meeste

' leerlingen op bewaarscholen zijn 4 of 5 jaar oud; resp. 34.2 pCt. en • 
41,5 pCt. van het totaal aantal leerlingen heeft dezen leeftijd.

Het vroegst blijken de kinderen te komen op de neutrale bijzondere 
scholen, het laatst op de openbare scholen. Ook tusschen de ver
schillende gemeentegroepen blijkt onderscheid te bestaan wat aangaat 
het vroeg of laat op school komen; in de groote steden komen de 
kinderen later dan in de kleinere gemeenten; in de kleinste gemeenten 
komen de kinderen het vroegst en blijven zij het langst.

Over de leerkrachten het volgende: Aan de gezamenlij 
scholen waren op 31 December 1929 1763 hoofden verbonden, t.w.: 
268 aan openbare, 356 aan Protestantsch-Christelijke, 888 aan Roomsch- 
Katholieke en 251 aan de overige bijzondere scholen. Het totaal 
aantal onderwijzeressen bedroeg 2826, waarvan 834 aan openbare, 
581 aan Protestantsch-Christelijke, 1155 aan Roomsch-Katholicke en 
256 aan de overige, bijzondere scholen. Het totaal aantal kweeke
lingen, n.l. 1569, was als volgt over de verschillende richtingen ver
deeld in de hierboven aangegeven volgorde: 662, 480, 379 en 48. 
Voor het totaal aantal helpsters, n.l. 628, waren deze aantallen resp. 
108, 140, 285 en 95.

Aangaande den leeftijd dezer leerkrachten treden de volgende ge
gevens het meest op den voorgrond: Er zijn in ons land 44 hoofden, 
die den leeftijd van 20 jaar nog niet bereikt hebben; beneden 25 jaar 
zijn 238 hoofden of 13.6 pCt. van het totaal. Vooral in Drenthe is 
het percentage van hoofden beneden 25 jaar zeer hoog, n.l. 82.5 pCt. 
Van de onderwijzeressen zijn er 346 of 12.3 pCt. beneden de 20 
jaar, van de kweekelingen 1035 of 66 pCt. en van de helpsters 374 
of 59.6 pCt. In het algemeen kan men zeggen dat het aandeel van 
deze leeftijdsgroep toeneemt naarmate de bevolking der gemeenten 
afneemt. In gemeenten met minder dan 5000 inwoners bedraagt het 
percentage dezer minderjarige leerkrachten 27.1 pCt. Tot de hoogste 
leeftijdsgroep, die van haar, die 60 jaar en ouder zijn, behooren 93 
hoofden en 43 onderwijzeressen. Ook deze groep blijkt het sterkst 
vertegenwoordigd te zijn in de gemeenten met het geringste aantal 
inwoners.

Blijkens het ingestelde onderzoek naar de bevoegd 
onderwijzeressen en kweekelingen bezit 60.4 pCt. d«
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Ten aanzien \ 
digc verschillen 
openbar 
vangen geen salaris, terwijl 
2500—2999 gld. ontvangen; 
pCt.) onbezoldigd en hebben 
2499 gld.; bij de kweekelingen 
salarieerden aanmerkelijk hooi 
(26.9 pCt.). Vergelijken wij <

eenig diploma. Met de bevoegdheid is het in het algemeen aan de 
openbare scholen veel gunstiger gesteld dan aan de bijzondere scholen; 
immers aan eerstgenoemde scholen is gemiddeld 78.5 pCt. der hoof
den, onderwijzeressen en kweekelingen gediplomeerd, aan de bijzon
dere scholen gemiddeld 52.3 pCt. Vergelijken wij de cijfers betreffende 
de bevoegdheid der hoofden en onderwijzeressen met de overeenkom
stige gegevens voor het jaar 1925, dan blijkt, dat sedert 1925 bij 
alle soorten scholen het aantal ongedipiomeerden relatief is verminderd; 
vooral de Roomsch-Katholieke en de neutrale bijzondere scholen blijken 
te dien aanzien sterk vooruitgegaan te zijn.

De meest voorkomende diploma’s zijn die der z.g. Gemengde Com
missie. Er zijn 1287 hoofden, onderwijzeressen en kweekelingen in 
het bezit daarvan. Daarna volgen in numerieke beteekenis de diplo- 

den Nederlandschen Roomsch-Katholieken Schoolraad, waar- 
1085 in omloop zijn. De getallen der overige akten zijn aan- 

zoo juist genoemde. De diploma's van de
1 Christelijke Bewaarschoolonderwijzeressen, welke in 
de genoemde akten volgen, komen ten getale van niet

ma’s van 
van er 
merkelijk kleiner dan de 
Verceniging van 
getalsterkte op c 
meer dan 386 voor.

Voorts is een onderzoek ingesteld naar de klassegrootte der be
waarscholen. Nemen wij de gegevens voor hoofden en onderwijze
ressen samen, dan blijkt, dat in de openbare scholen 84 pCt., in de 
Protestantsch-Christelijke scholen 67 pCt., in de Roomsch-Katholieke 
42,8 pCt. en in de neutrale bijzondere scholen 89 pCt. der klassen 
niet meer dan 40 leerlingen telt. Bij het openbaar onderwijs bevat 
16 pCt., bij het Protestantsch-Christelijk onderwijs 33 pCt., bij het 
Roomsch-Katholiek onderwijs 57.2 pCt. en bij het neutraal bijzonder 
onderwijs 11 pCt. der klassen meer dan 40 leerlingen. Bij de Roomsch- 
Katholieke scholen vindt men 225 klassen met 61—80 leerlingen en 
58 klassen met 81 en meer leerlingen. Bij de openbare scholen is 
14.6 pCt. der hoofden ambulant. In Amsterdam bedraagt dat per
centage 17.7 pCt. Bij de andere soorten van scholen komt het arnbu- 
lantisme veel minder voor.

van de salarieering der leerkrachten komen merkwaar- 
i aan het licht. Het gunstigst is de toestand bij het 

lar onderwijs: slechts 2 (0.75 pCt.) hoofden dezer scholen ont- 
geen salaris, terwijl er 93 (ruim 34 pCt.) een salaris van 

2999 gld. ontvangen; van de onderwijzeressen zijn er 2 (0.24 
er 397 (47.6 pCt.) een salaris van 2000— 

en helpsters zijn de aantallen onge- 
ager, n.1. resp. 244 (36.9 (pCt.) en 29 
deze gegevens met de overeenkomstige
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voor de andere richtingen, dan blijken niet alleen de percentages 
ongesalarieerden daar aanmerkelijk hooger, maar ook het gemiddelde 
salaris lager te zijn. Opvallend daarbij is het groot aantal onbezol
digde leerkrachten, veelal religieuzen, verbonden aan de Roomsch- 
Katholieke scholen. Van de hoofden dezer scholen ontvangen er £63 
(63.9 pCt.) geen salaris, van de onderwijzeressen 610 (53 pCt.), van 
de kweekelingen 165 (42.5 pCt.) en van de helpsters 169 (59.3 pCt.). 
Worden aan de leerkrachten dezer scholen salarissen toegekend, dan 
zijn de bedragen daarvan meerendeels zeer laag. Van de hoofden 
genieten er 126 (14.3 pCt.) een salaris van minder dan 500 gld.; 
van de onderwijzeressen blijven er 152 (13.3 pCt.) beneden de 500 
gld. Het hoogst is de salarieering aan de openbare scholen; de meer
derheid der hoofden (168 of 62.6 pCt.) en onderwijzeressen (435 of 
52.6 pCt.) geniet een salaris van 2000 gld. en meer. Van de hoofden 
en onderwijzeressen der Protestantsch-Christclijke scholen hebben 
slechts resp. 8 J (25.1 pCt.) en 87 (15 pCt.) een dergelijk salaris. Na 
de Roomsch-Katholieke scholen zijn de salarissen der hoofden en 
onderwijzeressen het laagst aan de neutrale bijzondere scholen; van 
de hoofden dezer scholen hebben er 200 (ruim 79 pCt.) een salaris 
van nog geen 1500 gld., terwijl 151 (53.5 pCt.) onderwijzeressen nog 
geen 500 gld. per jaar ontvangen. Vergelijken wij de wijze van sala- 
riccring in de zes gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, dan 
blijkt die in Amsterdam, Rotterdam en ’s-Gravenhage het gunstigst 
te zijn. In de groepen van kleinere gemeenten blijken de salarissen 
met het bevolkingscijfer af te nemen.

Bij het nagaan van de aantallen leerkrachten aan de bewaarscholen 
der verschillende richtingen, voor welke een pensioenregeling is ge
troffen, blijkt het openbaar onderwijs er het gunstigst voor te staan; 
van de hoofden heeft 95.2 pCt., va n de onderwijzeressen 98.1 pCt-, 
van de kweekelingen 99.6 pCt. en van de helpsters 87 pCt. recht op 
een zeker pensioen. Bij het bijzonder onderwijs staat het daarentegen 
met de pensionneering van hef onderwijzend personeel minder gunstig. 
Bij de Roomsch-Katholieke scholen vinden de zeer lage percentages 
pensioengerechtigden (van de hoofden 3.3 pCt., van de onderwijze
ressen 8.1 pCt., van de kweekelingen 18 pCt. en van de helpsters 
7 pCt.), gedeeltelijk een verklaring in het groot aantal religieuzen, 
dat aan deze scholen werkzaam is. Voor de Profestantsch-Christe- 
lijke (hoofden 23 pCt., onderwijzeressen 30.5 pCt., kweekelingen 35.8 
pCt. en helpsters 27.9 pCt). en de neutrale bijzondere scholen (hoof
den 29.5 pCt., onderwijzeressen 30.5 pCt-, kweekelingen 54.2 pCt. 
en helpsters 17.9 pCt.), valt zulk een verklaring niet aan te voeren.

Het geneeskundig schooltoezicht is het sterkst verbreid op de open-
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gegevens aangaande de opleiding 
lend onderwijs. Er waren op 31 

land 50 opleidingsscholen en -cursussen, met 
openbare met 678 leerlingen, 12 
leerlingen, 23 Roomsch-Katholieke 

6 neutrale bijzondere cursussen met 174 leer-

38.3 pCt. en
24.6 pCt. en
32.4 pCt. en

De Inleiding 
der leerkrachten 
December 1929 in

pCt. van het totaal aantal leerlingen dezer scholen stond op ól 
:mber 1929 onder geneeskundig schooltoezicht. Bij het Protestantsch- 

Christelijk voorbere
~' 48.4 pCt.; bij het Roomsch-Katholieke

31.2 pCt. en
37 pCt.

besluit met cenige
i bij het voorbereid»

in totaal 2038 leerlingen en wel 9
Protestantsch-Christelijke met 596
met 590 leerlingen en 
lingen.

Wij bevelen deze statistiek van harte aan in de belangstelling van 
hen, die zich voor dezen tak van onderwijs interesseeren en zich van 
den huidigen toestand daarvan volledig op de hoogte willen stellen.

bare scholen; het wordt op 72.2 pCt. dezer scholen aangetroffen;
82.1 pCt. van het totaal aantal leerlingen dezer scholen stond op 31 
Decer

.•eidend onderwijs zijn deze verhoudingscijfers resp.
~ ’  onderwijs resp.

bij het neutrale bijzonder onderwijs resp.
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(Een sociaal-paedagogische voor-studie) 
door G. VAN VEEN.
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aandran>r 
listen, g«i 
van een 
te halen is. Het 
tot de conclusie

ik weersta die
ng voor
'elijks een

INLEIDING.
de tweede maal in korte tijd dringt zich bij de keuze 
titel het woord „rondom" aan mij op en ik weersta 

ing maar niet. Het mag dienen als aanwijzing voor dansspecia- 
dat hier iemand aan ’t woord is, die nauwelijks een one-step 

fox-trot kan onderscheiden en bij wien dus voor hen niets 
geeft een gevoel van veiligheid tegenover critici, die 
zullen komen, dat „er te veel bij gehaald’’ is, dat 

tot het eigenlijke onderwerp niet hoort. En het is voor mijzelf een 
middel, om uit te spreken, dat het dansprobleem, voorzoover het moet 
worden gezien als demoralisaticverschijnsel van zoo complexe aard is, 
dat men verbindingen met meerdere levensgebieden niet verwaarloozen 
kan, wil men het als sociaal-paedagogisch probleem

En dan is er nog een practische reden, waarom ik de bespreking 
bij een „Rondom” moet laten.

Tegelijk met dit stuk — ik hoop een paar weken eerder — verschijnt 
het Rapport van de Staatscommissie inzake het Dansvraagstuk, waarvan 
ik lid heb mogen zijn. Aan de eene kant is het duidelijk, dat het van 
weinig égards voor deze commissie zou getuigen in dit opstel onder
werpen te behandelen, die men in dat rapport mag verwachten be
sproken te vinden, aan de andere kant is de verschijning van dat 
rapport zoo iets als een psychologisch moment, waarop het misschien 
kan lukken aandacht te vinden voor vraagstukken, die zich aan het 
dansprobleem anders niet zoo gemakkelijk laten verbinden.

Men kan moeilijk zeggen, dat het tot de populaire onderwerpen 
behoort. Wie geneigd is het ernstig te nemen, brengt zichzelf in een 
reuke van zwaar-op-de-hanterigheid, die tegenwoordig de zintuigen



322

j sociaal? De 
ie jaarlijks hun

niet duidelijk
een gebonden

Sociaal ....
honderdtallen ouders, meest
dochters via de lokkende vloer 
pad" zien opgaan en nog gaaf f 
leven te voelen, zullen de gebrui

laam streelt. Men is geneigd, om een boek als Duhamel's 
' (Scbnes de ia vie futurc), waarin de Amerikanisatie der 

van Amerikaansche verhoudingen wordt 
ontstellend document te vinden en zich af te vragen: 

we met dit maatschappijtje van ons naar toe?" Maar 
overgroote deel onzer zeggen: kunst 

genieten en de gespletenheid van ons bewustzijn is wel zoover gevor
derd, dat het genieten van kunst i-oor ons geen practische consequen
ties mag meebrengen. Anders zou de aardigheid er ganschelijk af zijn. 
Wij lezen dus Duhamel, huiveren een weinig, kijken een uur of wat 
melancholisch-diepzinnig, voeren een interessant gesprek over de ver
dwazing en de oppervlakkigheid van deze wereld en gaan over tot de 
orde van de dag, liefst tot een boek, dat nu eens wat prettiger 
stemt... onze geest kan zich immers toch niet altijd met pessimistische 
stof bezig houden!

En, als er iemand komt, die uit Duhamel's bock practische gevolg
trekkingen zou afleiden en zou zeggen: „Maar, lieve medeburgers, dit 
gaat zoo niet langer, heusch, we moeten wat doen en laat ons al 
vast beginnen onze jeugd veilig te stellen", wel dan zouden we, moderne 
menschcn als we zijn, uitroepen: „Ziedaar een dwaas, die tegen de 
stroom wil oproeien — alsof niet de ware evolutionnaire wijsheid 
voorschrijft het lot op zijn beloop te laten en de lijn van de minste 
weerstand te volgen."

En, als wij toch nog een innerlijk verzet tegen de moderne levens
filosofie koesteren, wel dan heeft de moderne geest voldoende andere 
middelen, om ons murw te maken. Heeft onze moderne pers niet haar 
humoristen, die ons periodiek moeten doen lachen? Hun taak is zwaar, 
want het valt niet mee, om periodiek geestig te zijn op een wijze, 
die de verwende abonne’s bevredigt. Zij zoeken, als wij allen, dank
bare gegevens. Wat is een dankbaarder onderwerp dan de wereld
vreemde puritein, die de poel der zonde schuwt en voor natuurlijke 
geneugten vlucht? Het is ons allen goed in dit koor mee te lachen, 
want het verlost ons van een al te drukkend verantwoordelijkheids
besef. En de verantwoordelijkheidscorsetten moeten ruim zitten tegen
woordig. Anders nemen we ze niet. Het liefst loopen wc zonder corset, 

genoeg beseffend, dat elk sociaal individu principieel 
individu is.
. zijn we met ons vervlakt optimisme nog 

van proletarischcn huize, die
• der publieke dancings „het breede 
genoeg zijn dit als de ramp van hun 
likelijke humor betreffende deze materie

niet aangenr
„Toekomst" 
publieke zeden in het licht 
geschilderd, een 
„Waar dansen
Duhamel lezen wil voor het 
genieten en de gespletenheid 
derc’
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minder kunnen genieten en onze lach klinkt daardoor iets valsch 
tegenover een achtergrond van menschelijkc ellende, die wij ons ge
makshalve liever niet rcaliseeren. Zij zouden dan ook het recht hebben 
b.v. ons te vragen, waarom het sociaal-vooruitstrevcnd heet, arbeiders 
lijfelijk tegen het gevaar van machines te beschermen en monsterlijk 
uit eenig winstmotief in dit opzicht voorzorgen te veronachtzamen en 
waarom het sociaal achterlijk heet voorzorgen te willen zien getroffen, 
opdat onrijpe menschen geestelijk minder slachtoffer worden van de 
uit winstbejag gedreven exploitatie der vreugde-industrie, waartegen 
gezegde jongelui moreele weerstand missen blijkens de sombere, vaak 
tragische gegevens, die men bij elk reclasseeringsambtenaar kan krijgen. 
Ons „modern" bewustzijn functionneert op eigenaardige wijze en het 
is niet wel te verstaan, hoe men bij de jacht op wild tegen het 

van de lichtbak optreedt en het temperen van de al te h< 
verpers van onze vreugdeindustrie, welke tot gevolg heeft, dat 

jeugd de vleugels verbrandt, voordat ze die in bewustzijn heeft 
lecren ontplooien, als reactionnaïr en huichelachtig kwalificeert.

Het is niet prettig zichzelf te moeten bekennen, dat men in dezen 
tot de achterlijken behoort. Er blijft ma;ir één hoop over en dat is, 
dat in deze de laatsten wel eens de eersten kunnen blijken.

De zorg voor de geestelijke volksgezondheid zou wel eens bij uitstek 
een eisch der democratie kunnen zijn. Er zal wel niemand zoo opti
mistisch wezen, dat hij onze democratie immuun acht tegen de gevaren 
van moreele .infectie. We leven wat dat betreft in een tijd, die „noch 
nic dagewesen" is en het is goed, dat we ons dit even bewust maken.

In de oude standenmaatschappij — we denken b.v. aan de 18e eeuw' 
— leefden de standen cultureel als van elkaar afgesloten eenheden. 
De hecrschende stand, i. c. de adel, kon tengevolge van een afnemend 
verantwoordelijkheidsgevoel ten prooi worden aan demoralisatie en 
haar valsch besef van levensvreugde in hatelijke parasitaire vormen 
steken, het resultaat was een toenemende demoralisatie en degeneratie 
in eigen kring en in andere standen een steeds ondraaglijker wordend 
leed en een steeds aangroeiende haat. Er is geen sociale binding, men 
stelt zich volkomen antithetisch op elkaar in. Als ten slotte de bom 
barst — men denke aan de Fransche Revolutie — en het noodlot 
zich aan de parasitaire heerschende groep voltrekt, dan staat een 
nieuwe groep klaar .met jonge, frissche aspiraties en een sterk verant
woordelijkheidsbesef en de ontwikkeling schrijdt verder.

Dat is veranderd. Meer en meer richten alle klassen der maat
schappij, alle volken, alle werelddeelen zich naar dezelfde modellen, 
drinkt men uit dezelfde culturecle bronnen, volgt men dezelfde mode, 
zoekt men hetzelfde vermaak. En, al mag het dan zijn, dat de bestaans-
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ongelijk verdeeld zijn, de aspiraties zijn dezelfde en 
lezelfde films, dezelfde muziek, gelijk nieuws, gelijk ge- 

„en gros'' gevoed. Nu ontstaat het gevaar, dat 
latschappelijk lichaam worden 

regeneratie, 
lijker wordt.

middelen zeer 
worden door d< 
richte litteratuur „en gros'' gevoed. Nu ontstaat het gevaar, 
infecties, die langs deze weg in ‘t ma< 
gebracht, in alle rangen en standen doorzieken en dat een i 
van uit een bepaalde stand, hoe langer hoe onwaarschijnli 
indien de besmetting in alle lagen doordringt.

Zoodoende echter is moreeie hygiëne meer dan ooit een algemeen 
maatschappelijk belang geworden. En een democratie, die zichzelf niet 
saneeren kan, is haar naam zelfs niet waard en houdt zeker geen 
stand, verdient ook niet stand te houden.

Daarom kan dus het bespreken van een vraagstuk als dat van de 
dans moeilijk als product van een reactionnaire geesteshouding worden 
gebrandmerkt, getuigt het, meen ik, veeleer van een gezonde demo
cratische geest, al zal men eventueele maatregelen uiteraard op hun 
eigen mérites moeten toetsen. Misschien voel ik in dit opzicht wat 
nationaal, maar ik houd me overtuigd, dat onze volksaard en onze 
sterk door het Calvinisme gestempelde cultuur ons- op het punt van 
zelfcritiek en zelfbezinning geen ongunstige plaats hebben bezorgd 
onder de naties en dat een herkenning van infecties als waarvan hier 
sprake is, misschien wel tot de nationale talenten mag worden gere
kend. In sociaal-psychologische zin zijn wij, ook blijkens onze historie, 
geen onbeteekenend volk. Het was hier, dat het religieus-cthische indi
vidualisme der Reformatie zijn meest vitale wortels had. Als de tee- 
kenen niet bedriegen, zal het Katholicisme na een scherpe inzinking 
in de Romaansche landen ook van hier uit zijn Renaissance beginnen, 
want nergens staat het zoo stevig, is zijn zelfbewustzijn zoo verdiept 
als hier. Van het Nederlandsche Katholicisme gaat dan ook duidelijk 
reeds een stimuleerende werking uit op dat in andere landen.

Ons Hollandsche sectarisme heeft bij zijn duidelijke ondeugden 
misschien deze deugd, dat het zich minder gemakkelijk laat meeslepen 
in massa-psychoses en dat het vanuit een sterk individueel waarde
besef toetsen durft aanloggen, die in het buitenland niet meer gang
baar zijn.

Laten we in 't belang der democratie deze innerlijke consistentie 
in waarde houden; de wereld kon er in de toekomst we) eens behoefte 
aan hebben. Wie Duhamel’s boek over Amerika gelezen heeft, zal 
allerminst overtuigd zijn, dat het heil der wereld, gemeenschapszin 
en cultureelc bewustwording in het land van het Vrijheidsbeeld zal 
dagen. Hij zal evenmin overtuigd zijn, dat het Fransche scepticisme 
tegenover deze massapsychose zou zijn te mobiliseeren.

Toch is het een eisch van zelfbehoud, dat de wereld zich wapent
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5gen.

die zijn be- 
>ules de or- 
.d is daarbij

tegen de vernietigende werking van een schijncultuur, die onze beste 
waarden dreigt te vernietigen. Als wij als goede Nederlanders voor 
de zooveelstc maal ons de weelde durfden permitteeren ons zelf te 
zijn, wie weet

Ik mag mijn inleiding niet besluiten zonder nog even terug te komen 
op het woordje „Rondom" uit mijn titel.

Zooals de moderne geneeskunde niet bij pathologische verschijnselen 
blijft staan, maar zich een ziektebeeld tracht te vormen, waarvan de 
symptomen slechts de zichtbare uitloopers zijn en dan de oorzaken 
van de kwaal probeert weg te nemen, zoo kan een demoralisatie- 
symptoom als in de dansrage openbaar wordt, slechts behandeld 
worden als een uiting van een innerlijke ontwrichting, welke met 
allerlei sociale factoren samenhangt. Het zou een lange beschouwing 
vergen, om de ziektesymptomen in sociaal verband te zien, maar ik 
kan toch de verleiding niet weerstaan er iets van te zeggen, omdat 
de middelen ter verbetering van de toestand onmogelijk los van de 
algemeene diagnose kunnen worden gewaardeerd. En zoo mag ik dan 
zeggen, dat ik, wat mijn kijk op het complex van verschijnselen betreft, 
me zeer thuis vind in de beschouwing van Ferdinand Tönnies, ont
wikkeld in zijn werk „Gemeinschaft und Gesellschaft", waarin hij ons 
de ontwikkeling van de maatschappij laat zien als die van een vorm, 
waarin het natuurlijke en organische principe constitutief was naar 
een, waarin het rationeele en mechanische beginsel al meer consti
tutief wordt. Het organische principe zou dan gefundeerd zijn in het 
wezen van de vrouw, speciaal in haar moederlijke functie en kwali
teiten. Zij toch is de hoedster en voedster van het leven en waakt 
in de organische maatschappij voor de natuurlijke belangen van het 
leven, waarvan zij — hoezeer mannenmacht haar in schijn mag domi- 
neeren — het wezenlijke middelpunt blijft. Haar natuurlijke liefde, 
de oerbron der sociale gevoelens, houdt de familiale banden levend, 
ook al zal de man die banden met zijn opportunistisch machtsbesef 
in ijzerdraad wikkelen, om ze voor zijn doeleinden te kunnen gebruiken. 
Want de man is niet organisch ingesteld. Hij gaat niet op in de 
natuurlijke groep om hem heen. Zijn oogen speuren rond in de omgeving, 
ook als zijn leven veilig is, om meer en beter te ontdekken, dat hij 
aan zijn belangen dienstbaar kan maken. En als dit streven hem 
conflicten bezorgt met de buitenwereld en hij in een strijd geraakt, 
die machtsconcentratie cischt, dan wendt hij ook het oog naar het 
inwendige van zijn kring, om verhoudingen te scheppen, di< 
doelingen kunnen dienen en hij doorbreekt zonder scrupule 
ganische verbanden. Zijn kritisch analyseerend verstand i
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zijn sterkste wapen, zijn methode is rationeel-opportunistisch, modern 
psychologisch uitgedrukt kan men zeggen, dat de man het economische, 
het verstands- en het machtsaccent probeert door te zetten dwars 
tegen het religieus-aesthetisch-sociale in, die synthetiseerende krachten 
zijn in het leven en daarom onder de hoede van de vrouw veiliger zijn.

Het is geen mooi beeld, dat wij van de man teekenen, maar het 
toont ons het geheim der maatschappelijke dynamiek. De man heeft 
geleidelijk doen ontstaan het „mechanische Gcdankending", dat onze 
moderne maatschappij volgens Ferdinand Tönnies is geworden, waarin 
de belangen van een natuurlijk leven worden geofferd aan die van 
een gerationaliseerd en gedifferentieerd arbeidsproces, waarin de mensch 
zelf een ding werd. En als de menschelijke psyche in de verdrukking 
komt en een innerlijke verarming optreedt, die compensatie vraagt, 
dan is de behoefte aan vreugde een nieuw object voor rationalisatie 
en belangenjacht. Men leze hierover Duhainel’s „Toekomst”, speciaal 
zijn hoofdstuk „Vreugde”, waar hij ons toont de Amerikaansche 
„nachtelijke dolle stad, dooreengeschud door alle woedevlagen, door 
alle vleeschelijke lusten, de stad, die tastende schijnt te zoeken, tot zelfs 
in de regenwolk, naar het spook der vreugde, der reine, menschelijke 

;de, die voor altijd uit de wereld verjaagd is" en huivere!
■ hamel is pessimist. Ik acht het zeer gevaarlijk ons aan dat pes

simisme over te geven. Zou er geen psychische weerstand zijn te 
wekken tegen wat een fatum lijkt? Waarom, als het eenzijdig man
nelijk gericht verstand in naam der opportuniteit in staat is geweest 
de monsters te produceeren, die ons in hun greep dreigen te verstik
ken, zou het onmogelijk zijn voor ditzelfde verstand ze te temmen? 
Is het probleem een ander dan dit, dat wat als middel bedoeld was, 
doel is geworden in zichzelf in zulk een mate, dat de mensch er een 
hulpeloos slachtoffer van dreigt te worden?

Maar is dit niet het wereldprobleem in a nutshell? Is het heelc 
productieapparaat, dat mannelijk genie en mannelijke energie opbouwde, 
om er van te prolitceren, ons niet boven het hoofd gewassen, zoodat 
het functionneert naar eigen wet en aan geen innerlijke menschelijke 
wet meer gehoorzaamt? Lijden niet millioenen honger, omdat wij te 
veel hebben geproduceerd, te veel van alles en staat ons iets anders 
in de weg dan onze eigen psychische onmacht, om orde op zaken te 
stellen, zoodanig, dat er werk en brood is voor allen? Het wereld
probleem, dat voor de 20e eeuw uitsluitend een sociaal-economisch 
probleem heette, is welhaast bij uitstek een psychologisch probleem 
geworden en misschien heeft Heymans het niet aldus bedoeld, maar 
het zal van de 20e eeuw gezegd moeten worden, dat zij bij uitstek 
de eeuw der psychologie werd, wil zij haar taak aankunnen.
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DE BETEEKEN1S VAN DE DANS.

De dans behoort tot de oudste onzer cultuurvormen. Hij is bij uit
stelt de levensuiting van de niet gedifferentieerde menseb, die daarbij 
zijn hcele lichaam tot zijn instrument kiest. Alle belangrijke levens
verschijnselen, die het bewustzijn der primitieven vullen, vinden in de 
dans hun symbolische uitdrukking, heel het register der menschelijke 
gevoelens, positie!» en negatief, wordt vertolkt door middel van de dans.

Maar het leven van de mensch gaat de mannelijke weg der ratio- 
neelc differentiatie, als wij zeiden. De tijd, dat allen alles doen, gaat 
voorbij en daarmede de tijd, dat allen kunnen uitdrukken, wat ze 
maar ten deelc rechtstreeks meer beleven. Godsdienst, kunst, arbeid, 
oorlog, eenmaal actief een zaak van allen en als zoodanig als vanzelf 
in dc geincenschapsdans vertolkt, worden geleidelijk door afzonderlijke 
groepen behartigd en daarmee deelt zich ook het totaalbewustzijn en 
treedt onvermijdelijk een psychische vervreemding op in de groepen, 
welke leidt tot speciaal geaccentueerde groepscultuur. Er treden be- 
wustzijnsspanningen op, die een volledige binding in de weg staan en 
dc waardceringsaccenten verleggen zich geleidelijk van het algemeene 
naar het bijzondere. Want zoo is de mensch nu eenmaal gemaakt, 
dat zoodra hij met zijn distinctieverlangen binnen 't verband van 
totaliteit zich zijn bijzondere positie bewust wordt, hij zich ook op 
handhaving daarvan gaat instellen en spoedig meer waarde hecht aan 
wat hem van anderen onderscheidt dan wat hem met hen vereenigt. 
De groepen willen dus imponeeren en priesters, krijgslieden, land
bouwers, kooplieden en ambachtslieden verstaan alleen maar volledig 
meer de leden van hun eigen levenskringen, welke zich verengt 
male hun aantal grooter wordt. Men versta mij goed. Ik at 
mee de scheiding niet absoluut. Dit zou een Marxistische c 
zijn, welke ik allerminst kan doelen. Integendeel ik ben 
Jean Jaurès eens, waar hij meent, dat de totaliteit haar rechten 
houdt en duchtig haar invloed laat voelen in gemeenschappelijke er-

Zoo gezien is er dus maar óén probleem, dat wij op alle terrein 
terug vinden, ook in het dansvraagstuk: hoe stellen wij deze ver
dwaasde wereld veilig voor zijn eigen driften, waarvan de winst
honger de gevaarlijkste is, die alle andere in zijn gevolg meesleept?

Ik was wat uitvoerig met mijn inleiding, maar het kan bij de latere 
practischc uitwerking van de problemen zijn voordeel hebben dc dingen 
in verband te hebben gezien. Dat hierbij een beroep moet worden 
gedaan op het wezen van dc vrouw, dat zich zal hebben door te 
zetten, is reeds nu duidelijk.
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varingen van materieele en geestelijke aard, in „een ondeelbare schat 
van indrukken, beelden, herinneringen en emoties" '), welke niet het 
laatst in de gemeenschappelijke faal uitdrukking vinden.

Maar ondanks deze erkenning is de tijd voorbij, dat men in de 
gedifferentieerde maatschappij in de volstrekte zin des woords kan 
«nreken van een eenheidscultuur, waaraan allen gelijkelijk deel heb- 
ucii. Ook waar de symbolen gemeenschappelijk zijn, is de wijze, waar- 

innerlijk worden verwerkt verschillend, omdat, om in de taal der 
•"logie te spreken, de associaties verschillend verloopen door aan- 

eid van een verschillend apperceptiemateriaal. Vandaar dan 
een hiërarchisch systeem noodig is bij de geestelijke instel

baar gezag algemeen te doen erkennen, hoe zuiver haar 
mogen zijn.
de dans, zooals vanzelf spr< 

van gemeenschapscultuur. Hij kan da
wezen is „een allerindividueelste uiting van aller- 

gevoelens", zooals een groot man de poëzie heeft ge- 
ig de mensch ongedifferentieerd is, in hij één met het 

collectieve bewustzijn en kan dus ieder aan de gcmcenschapsdans 
deelnemen, zoodra ieder anders wordt dan de ander, lukt het niet 
meer samen het geheele menschelijke wezen in de dans uit te drukken. 
Niet alleen dus dat edelman, koopman en landman uit stands- 
overwegingen zich niet meer te zamen lichamelijk kunnen uitdrukken, 
omdat hun aardsche verschijningen een afzonderlijke maatschappelijke 
koersnoteering hebben, die door belanghebbenden met zorg wordt 
hooggehouden, ook een vorm, die allen gelijkelijk zou kunnen bevre
digen, is niet meer te vinden, waar zij zoo verscheiden levenssferen 
vertegenwoordigen.

De dans kan zich nu r 
religieus en als sociaal syrr 
geworden. En daarmee zakt hij af naar die regionen 
zijnsleven, waar de menschen in principe gelijk zijn 
de sfeer van het instinctieve leven.

Ais wij menschen geen gemeenschappelijk geestelijk uitzicht meer 
hebben, als wij in de sociaal-humane laag van ons bewustzijn het 
contact hebben verloren, dan zijn we nog altijd in de instinctieve 
laag van ons bewustzijn gezamenlijk in beweging te krijgen. Was dat 
niet zoo, dan zouden we b.v. zelfs onbekwaam zijn om groepsgewijze 
te haten en b.v. oorlog te voeren — en daartoe zijn we ondanks alles 
nog steeds „bekwaam".
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Deze nieuwe functie is nog geen reden tot diskwalilikatie. Om te 
beginnen moeten wij ons doordringen van de beteekenis van woorden 
als „ontspanning”, „vermaak" en „recreatie". Over welk een intuïtieve 
psychologische wijsheid hebben de voorgeslachten beschikt, die deze 
namen gaven aan het begrip, dat zij uitdrukken. Als wij spreken van 
ontspanning (= spanning wegnemen), vermaak (= nieuw maken), 
recreatie (= herscheppen), dan steekt in deze woorden reeds het 
moderne inzicht, dat ons bewustzijn vol zit met niet verwerkte impul
sen, die op de meest geschikte wijze behooren te worden „afgerea
geerd", om plaats te kunnen maken voor frissche, vitale krachten, die 
voor nieuwe arbeid kunnen worden aangewend. Gebeurt dat niet, 
dan treedt een vermindering van psychische veerkracht in, lijdt onze 
geestelijke gezondheid schade, wordt het evenwicht, noodig voor een 
continu denk-, gevoels- en dadcnleven, verbroken.

En wie zou willen opmerken, dat hij met het afreaget 
erotische spanningen niet te maken wil hebben, omdat h< 
alleen in zijn oogen al verdacht is, geli-------—.
problemen oplost door onsympathieke woorden uit het woordenboek 
te schrappen. Wie geen paedagogische struisvogel is, ziet zich voor 
de dwingende vraag gesteld, of het leven van onze rijpende jeugd 
inderdaad sterke erotische spanningen kent en of deze onder omstan
digheden kunnen leiden tot verknoopingen, die haar zicleleven kunnen 
overwoekeren en verstikken. Indien dat zoo is, dan zal hij genood
zaakt zijn, wil hij nog aanspraak maken op de naam van opvoeder, 
zich ernstig te beraden op de meest geschikte uitingsvormen, welke 
deze gevoelens, om een veel gebruikt woord te bezigen, kunnen 
kanaliseeren en zoo mogelijk opvoeren. Zoo ergens, dan leidt bij deze 
vitale gevoelsstroom, afdamming tot een catastrofe.

Het is wel vooral Eduard Spranger geweest, die ons omtrent het 
wezen en de werking der erotiek in zijn „Psychologie des Jugendal- 
ters" het best heeft ingelicht. Zijn beschouwingen hebben een ver
lossende werking gehad. Want in plaats van als een brandende 
zwavelpoel, die het kind met ondergang bedreigt, zien wij de erotiek 
thans als een stroom, die als hij goed wordt gereguleerd heel zijn 
phantasieleven bevrucht. Zonder deze bevruchting blijft zijn denk- en
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gevoelsleven dor en onvruchtbaar. Men kan de puberteit door de 
werking van de erotische gevoelens de fermentatieperiode noemen 
voor het zieleleven en wee hem, in wie deze fermentatieperiode uitblijft 
of ziekelijke vormen aanneemt.

Wij moeten Spranger dankbaar zijn, dat hij ons zoo scherp 
leeren onderscheiden tusschen erotiek en sexualiteit. Ofschoon ze 
wortelen in dezelfde bodem, die eerst bij en door dc gcslachtsrijping 
actief wordt, is hun werking in het menschelijk bewustzijn zeer ver
schillend. De erotiek, die lang voor de sexualiteit ontwaakt, is een 
overwegend psychische vorm van de liefde, die zich uitdrukt als be
wondering. Ze hoort als zoodanig tot de katcgorie der aesthetische 
gevoelens. Deze gevoelens — zegt Spranger — streven in de sfeer 
der verbeelding naar een „Unio mystica" met het geïdealiseerde 
voorwerp in menschelijke gedaante. In de sfeer der verbeelding.... 
realiteitsbesef is wel het laatste, wat men haar mag toekennen. Ze 
heeft ook nog het vluchtige der verbeelding. Ze vliegt over de akker 
der menschelijke omgeving als een vlinder van bloem tot bloem. De 
sympathieën wisselen voortdurend; ze vereeren dan ook niet hun 
objecten, zooals ze zijn, maar zooals die noodig hebben te zijn. Die 
objecten zijn de levensopenbaringen, waaraan ze hunne innerlijke stre
vingen toetsen, om er hun emoties zuiver aan af te kunnen stemmen. 
En, aangezien ze een heel register van emoties hebben, waarmee ze 
straks hun volle persoonlijke levensmelodie ten gehoore zullen moeten 
brengen, is wisseling van ideaal noodig en slechts schijnbaar onge
durigheid. 'Wij zullen dit onze kinderen moeten gunnen, want het is 
voorwaarde voor hun geestelijke groei.

De puberteit dus, ofschoon niet uitsluitend, is bij uitstek de 
tische fase in het menschelijk leven. Gedurende de periode van 
erotisch zoeken treden, ook als dat zoeken zich richt op de andere 
sekse, in de regel geen sexueele ervaringen in het bewustzijn, die 
altijd uit lichamelijke en zinnelijke prikkels stammen.

Deze laatste zullen te langer buiten het bewustzijn blijven, naarmate 
de erotiek zich zuiverder en vrijer uiten kan. De jonge mensch, die 
voor het eerst staat voor de groote klove der levensdualiteit, moet 
probeeren deze klove te overbruggen en de erotische gevoelens zijn 
de tentakels, waarmee hij voorzichtig en beschroomd om zich heen 
grijpt, om steunpunten te vinden, in de menschelijke wereld van het 
niet-ik. In die gansch andere wereld speelt aanvankelijk de andere 
sekse wel een rol, ze prikkelt in bijzondere gevallen zijn fantasieleven 
in sterke mate, maar deze rol is een zeer voorloopige. Straks zal de 
jonge mensch zijn levenskeuze moeten bepalen en het is een 
groot persoonlijk belang voor de puber, een zeer
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De wijze, waarop in den mensch de verbinding tusschen erotische 
en sexueclc gevoelens tol stand komt en de psychische structuur, 
welke uit die verbinding ontstaat, is niet alleen voor het persoonlijke 
bestaan van de individuen van niet te overschatten befeekenis, maar 
is van niet minder belang voor de kinderen, die uit de verbinding der 
twee individuen zullen voortkomen. Dit is een probleem op zichzelf, 
waarover ik niet verder durf uitwijden, maar dit mag ik alvast zeg
gen, dat de goede dans een van de uitdrukkingsmiddelen is, die in de 
omgang der geslachten m.i. niet of moeilijk kan worden gemist.

GEBREK AAN UITDRUKKINGSMIDDELEN.

De mensch heeft, om met anderen in contact te treden, uitdrukkings
middelen noodig. De puber bevindt zich wat deze uitdrukkingsmiddelen 
betreft, in een 
gevoelens, die tot uitii 
Hij mist de on 
woord als geba 
hij eindelijk „los 
gebrekkig.

Daarom moet hij geholpen worden. Men mag hem zijn hulp echter 
niet opdringen, want dat verdraagt zijn spoedig gekwetste eigenliefde, 
symptomen van een uiterst labiel bewustzijn, niet. Vooral van zijn 
ouders zal hij in 't algemeen weinig verdragen. Van hen moet hij 
immers juist losraken en hij bevindt zich in volle emancipatie. Als zij 
hem in zijn gevoel van eigenwaarde kwetsen, komen zij 't eerst in 
aanmerking, om gehaat te worden. Want even groot als zijn over
gave is ten opzichte van de personen, die hij met zijn erotische ge
voelens idealiseert, even volstrekt als vaak zijn onderwerping is aan 
hun wil, even groot kan zijn haat zijn ten opzichte van hen, die hem 
remmen in zijn innerlijke ontwikkeling en haat beteekent in dit geval 
niets anders dan dat hij zich geheel voor hen afsluit.

Wie iets voor de puber doen wil, moet zijn vertrouwen hebben. 
Dat vertrouwen schenkt hij ongevraagd aan wie daarvoor in aan- 

ing komt. Op een eisch van vertrouwelijkheid gaat hij niet in, 
indecl er zal heel zacht, bijna onhoorbaar aan zijn zieledeur ge

worden, wil deze opengaan. Spranger maakt ons wel heel
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duidelijk, dat alleen een dieper begrip, dat heel goed intuïtief kan 
zijn, hem open kan maken. Begrepen te worden is wat hem 't grootste 
geluksgevoel geeft, juist, omdat hij niets van zichzelf begrijpt en 
genooten, even onrijp als hij, hem uiteraard niet kunnen helpen.

Als ons langzamerhand iets duidelijk is geworden, dan is het, 
ouders vooral in deze periode tekort schieten. Allereerst door 
natuurlijke inertie. Ze hebben het vaak zoolang als een 
schouwd hun wil aan 't kind op te leggen, waar het pas 
ook, waar 't geen pas gaf, dat ze moeilijk kunnen besluite 
de schijn der autonomie te laten en met een onopzc 
genoegen te nemen. En geleidelijke abdicatie valt hun 
hun gevoelens. Ze zouden echter beter in hun taak slagen, 
ze voldoende contact met hun kinderen hadden. Maar voor > 
tweeërlei noodig: innerlijke overeenstemming en techniek. Het woord 
techniek klinkt in dit verband te zakelijk misschien, maar ik kies het 
opzettelijk. Zonder dat men over het vermogen beschikt zich uit te 
drukken, is 't onmogelijk zichzelf aan anderen te doen kennen. En 
zonder dat wij ons wezen aan anderen in positieve zin openbaren, 
is 't onmogelijk voor die ander zich zoodanig op ons in te stellen, dat 
geestelijke verbinding moge '

En zie hier ongetwijfeld 
opvoeding in ’t algemeen 
Om 't in dit

en dat wreekt zich op velerlei wijze.
Onwillekeurig gaan mijn gedachten terug naar „de goeie oude tijd” 

ten plattelande. Wat was het, dat onhandige en verlegen boeren
jongens naar de borrel deed grijpen bij feestelijke gelegenheden? 
Waarom moest ook bij ouderen maar te vaak nog de flesch op tafel, 
om zich in grooter gezelschap te kunnen amuseeren? Drankzucht? 
Geen sprake van. Die drankzucht kon het product worden van de 
drinkgewoonte, zij was natuurlijk niet de oorzaak, dat in eerste in
stantie naar de flesch werd gegrepen. Die oorzaak zat inwendig, was 
van psychische aard. Zij wortelde in het gevoel van onvrijheid, dat 
het individu belet als psychisch atoom vlotte en vlottende verbin
dingen aan te gaan met andere psychische atomen, om zoo tot mole
culaire eenheden te versmelten, door Baldwin zeer typeerend „socius" 
gedoopt, waar het de sociale kant van ons wezen is, dat ons onop
houdelijk tot de binding en ontbinding dezer moleculaire formaties 
drijft. Wie de moordende moeite kent, welke van ouds de stugge 
plattelander had, om zich in dit spel te voegen en wie begrijpt, dat 
hij voor contacten met anderen in de eerste plaats noodig had zelf-
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bevrijding, begrijpt, hoe funest de uitwerking van de borrel ook mocht 
zijn, vooral op het erotische leven, dat zij helaas voor velen het eenige 
middel was zich te midden van anderen vrij te durven bewegen, vaak 
het eenige middel, om in gezelschap vroolijk te durven zijn.

Als Nederland een wcreldreputatie heeft op het gebied van de 
zwaardere alcoholica, dan danken wij deze twijfelachtige roem niet 
het laatst aan het feit, dat deze sterke stimulansen ten onzent in een 
innerlijke behoefte voorzagen. Als wij van Kaiserling zulk een slechte 
aanteekening hebben gekregen, dan mag daar veel onrechtvaardigs 
in zitten, een feit is het, dat onze Noord-Nederlandsche landelijke en 
kleinburgerlijke milieu’s modellen zijn van een stijfheid, die men buiten 
onze grenzen weinig vindt en dat deze stijfheid goeddeels uit een 
stuntelige omgangstechniek is te verklaren. Dit te constateeren is 
tevens het aanwijzen van een ernstige leemte in onze Nederlandsche 
opvoeding. De baldadige uitgelatenheid, die men bij feestelijke gele
genheden kan opmerken bij Nederlandsche feestgangers, is in wezen 
een te scherpe reactie op het gevoel van innerlijke onvrijheid van 
het individu, dat zijn ketens verbreekt. Niet alleen de alcoholische 
vorm leidt tot een onsympathieke „lolligheid", de niet-alcoholische 
vorm, die wij brooddronkenheid noemen, kan evenzeer gevaarlijke 
vormen aannemen, als de remmen eenmaal los worden gegooid. Men 
informeere maar eens bij de politie, speciaal op het terrein der zeden
delicten.

Ik heb straks het Calvinisme geprezen, omdat het ons volk een 
sterke innerlijke consistentie heeft gegeven. Er is geen windrichting, 
die ook niet zijn bezwaren meebrengt, zou men met een omzetting 
van een bekend Engelsch spreekwoord kunnen zeggen. De natuurlijke 
expressiemiddelen zijn nooit de sterke kant van ons Calvinisme geweest. 
Booze tongen beweren, dat het een heele opruiming heeft gehouden 
in volksliederen en volksdansen der Middeleeuwen, omdat ze te 
heidensch waren. Wie wel eens kennis heeft genomen van de theo
logische aardbeving, welke ’t aanstellen van een dansmeester aan een 
onzer universiteiten in de zeventiende eeuw verwekte en de zwaar
moedige betoogen, waartoe dit feit aanleiding gaf, wie weet, welk 
een schrale voedingsbodem dat Calvinisme voor de kunst in ’t alge
meen is geweest: muziek, litteratuur, schilderkunst (onze groote mannen 
op dit gebied hebben zich niet in de gunst onzer theologen mogen 
verheugen), die zal moeten toegeven, dat ook de debetposten op de 
Calvinistische rekening niet ontbreken. En zoo is het te verstaan, dat 
als aanvulling op het al te rigoureuse Dordt, Schiedam in een diep
gevoelde behoefte heeft moeten voorzien, die op andere, soberder 
wijze geen verzorging vond.
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de bevolking 
meisje. Zoo ver ging de ware 
en de zij, als ze reeds lang z< 

„gewone” dag bij licht in de do 
r durfden blijven staan. Dit 

van het duister.
paartje niet slechts de 

maar ook het halfdonker na bedtijd, vaak nog beslopei 
’t kon, bespied door het deel der jongelingschap, dat ■ 

Zondagavond niet had kunnen bespreken? (De taal van ’t gew< 
had een speciaal werkwoord voor deze kiesche bezigheid, welke ni 
met platonische nieuwsgierigheid werd ondernomen). Antwoord alweer: 
niet, om obscure dingen te doen. De meeste meisjes althans waren 
zoo zuiver als goud en het obscurantisme werd ze opgedrongen. Men 
moet de hulpeloosheid van de vrijer, als hij een klein oogenblik bij 
het scheiden van de familiemarkt in de kring verscheen en de geagi- 
teerdheid van de vrijster hebben gezien, om te weten, dat de stakkers 
maar één wensch hadden: veilig te zijn voor alle kritiek, die zich 
maar te vaak smakelooze vormen koos of misschien in een opzette
lijk zwijgen nog meer enerveerde, kritiek, waartegen de jongelui innerlijk 
niet gewapend waren, omdat men vergeten had ze op te voeden, tot

Om op ons Calvinistische platteland terug te komen en het eeuwige 
erotische spel der sexen, hoe is het te verklaren, dat in het Noorden 
des lands althans de gewoonte bestond, dat de jonge man, die „ver- 
kcering" zocht, zich op Zondagavond tegen bedtijd meldde aan de 
woning van zijn uitverkorene? Het feit, dat de uitverkorenheid dcr 
maagd tengevolge van het feit, dat jonge mannen en vrouwen weinig 
met elkaar in aanraking kwamen, op een zeer primitieve basis rustte, 
blijve nu maar onbesproken. Maar waarom kwam die jonge man niet 
vroeger, niet op de middag, of in de vroege avond, als zijn arbeid 
afgeioopen was? Ik heb geen ander antwoord kunnen vinden dan 
dit: hij durfde (als regel) niet. Hij was niet vlot genoeg in de omgang, 
om in de kring onder zoo cnerveerende omstandigheden een behoor
lijk figuur te maken.

En waarom wandelde die jongeman op Zondagmiddag niet met zijn 
meisje, wat een uitermate prettige en ook een onschuldige bezigheid 
zou zijn geweest? Ik moet alweer antwoorden: zijn meisje en hij 
zouden niet gedurfd hebben. Ik heb een brutaal paar gekend, dat 
onder ieders oogen zoo maar ijskoud de weg uitwandelde. Alle brave 
dorpsmenschen waren het er over eens, dat dit een vergrijp was tegen 
de goede zeden, speciaal van de kant van het meisje, dat wel geen 
schaamte m eer bleek te hebben. Het spijt me te moeten zeggen, dat 
het mannelijk deel van de bevolking op weinig kiesche wijze kritiek 
oefende ten aanhoore van dit meisje. Zoo ver ging de ware zedelijk
heid in die dagen, dat de hij en de zij, als ze reeds lang zeker van 
elkaar waren, elkaar op een „gewone" dag bij licht in de dorpstraat 
ontmoetende, niet bij elkaar durfden blijven staan. Dit waagden ze 
slechts in de bescherming

In het duister.... Waarom koos het 
zaamheid, maar ook het halfdonker

had
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......... verweren.
een gedwongen 

jetweeën waren, 
< te voeren. Ze 

stof hebben.

in < 
stei 
dat ik meende de 
scherp te moeten 
publieke zeden niet naar 
tegenrekening in ontvangst te

’ t probleem klaar te zijn. Tenslotte grijpt het 
irloosde en onderdrukte uitdrukkingsvc

zich gemeenlijk realiseert. Waarom heb 
moeders vele geslachten lang de

.? Antwoord: niet, <

menschen, die zich in gezelschap konden redden en . . .
En waarom liep dit soort verkeering veelal uit op < 

huwelijk? Antwoord: omdat zelfs, als de jongelui ge 
ze niet eens in staat waren een behoorlijk gesprek 
hadden niets, om over te praten en ook, al zouden ze 
dan nog vonden ze geen vorm waarin ze zich onbevangen konden uit
drukken. Zelfs ’t vermogen hun teedere gevoelens in aannemelijke 
vorm te verwoorden, het grootste geluk, dat voor een mensch is 
weggelegd, stond hun niet ten dienste. Dat .flauwe praat” lieten ze 
aan de „stadslui" over. Maar ’t gevolg was, dat gevoelens, die op 
een hooger plan geen uitweg vonden, omdat alle uitdrukkingsmiddelen 
ontbraken, naar lager plan afzakten en dat de erotiek, die voor de 
opbloei van hun zieleleven zoo belangrijk had kunnen zijn en nog lang 
in staat zou zijn geweest de sexualiteit terug te dringen tot de tijd, 
dat zich in de psychische sfeer hun huwelijk had voltrokken, niet ■— 
misschien nooit meer — tot ontwikkeling kwam, waardoor het geeste
lijk fundament voor het straks aan te gane huwelijk ten eenen male 
ontbrak. Want naar dezelfde kerk gaan, moge belangrijk zijn, het is 
een poover surrogaat voor het verdiept zijn en innerlijk opgaan in 
eikaars intiemste wezen.

Waarom — erger nog — namen zooveel jonge mannen „in de 
goede oude tijd" een flesch alcohol mede, als ze een bezoek bij een 
meisje brachten, vanaf vrij onschuldige likeur tot de populaire fram
bozen en jenever toe? Antwoord: omdat deze alcohol het vermogen 
had hun tong los te maken en ’t gevoel van gêne te overwinnen. 
Helaas werkte deze alcohol, zooals bekend, zeer sterk mede, om de 
gevoelens der paartjes uit de sfeer van de erotiek naar die van de 
sexualiteit over te brengen. Als wij verderop de dans zullen verdedigen 
als het bij uitstek aangewezen middel, om jongelui van beiderlei kunne, 

ongedwongenheid samen te brengen, ben ik me bewust daarbij op 
trk verzet te stuiten van Calvinistische zijde. Het is om die reden, 

omgang der geslachten in Calvinistische stijl eens 
te moeten belichten. Het Calvinisme mag op het terrein der 

e zeden niet naar zich toe rekenen, zonder ook een kleine 
Ljning in ontvangst te nemen. Het verbeelde zich vooral niet 

met dit probleem klaar te zijn. Tenslotte grijpt het vraagstuk van de 
verwaarloosde en onderdrukte uitdrukkingsvormen veel dieper dan 
men zich gemeenlijk realiseert. Waarom hebben volkomen eerbare 
vaders en moeders vele geslachten lang de practijken moeten dulden, 
die we boven schetsten? Antwoord: niet, omdat zij de duisternis ver
kozen boven het licht, maar omdat zij deze dingen niet in ’t volle 
licht durfden bekijken. Ze herinnerden zich uit hun eigen jeugd, welke
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voor de < 
:neigd het pl 
ludingen

onder druk van buiten af té overwinnen hadden 
met hun partner in een sfeer van rustige vertrouwe- 

die ooit gekend hebben) konden omgaan. Ze 
hun kinderen gedwongen hadden tot een andere, 

die kinderen eischen van vrijmoedigheid hebben 
ze zelf niet hadden kunnen voldoen en nog niet zouden

innerlijke bezwaren 
gehad, voor ze 
lijkheid (voorzoover ze 
zouden dus, als ze 
opener methode, aan 
gesteld, waaraan 
kunnen voldoen.

Ik leg op dit laatste nadruk, omdat dit voor de opvoeding zoo uiter
mate bedenkelijk is. Alen is veeltijds geneigd het platteland te prijzen 
boven de stad, wat de huwelijksverhoudingen betreft. De stabiliteit 
in die verhoudingen is ook nu nog ten plattclande zeker grooter, maar 
als er geestelijke maatstaven moeten worden aangelegd, kan niet anders 
dan een droevig tekort in die huwelijksverhoudingen worden geconsta- 

:volg van het feit, dat een geestelijke voorbereiding voor een 
uwelijksleven 

n speelt met 
lelijkheid 

'uld zijn 
, waaraan

teerd, gevolg van het feit, dat een gees 
dieper huwelijksleven veeltijds ontbreek

Het leven speelt met ons zijn ironische spel. Met diepe ernst streven 
wij naar zedelijkheid eii recht op een wijze, dat wij er dag en nacht 
van vervuld zijn en het resultaat is, dat wij de meest elementaire voor
waarden, waaraan zedelijkheid en recht zijn gebonden voorbijzien. Onze 
zedelijkheid kan niet bet daglicht ten opzichte van eenvoudige, natuur
lijke relaties verdragen en we verjagen deze naar het duister, omdat 
we ze nu eenmaal niet van de aarde kunnen verdrijven, en dwingen 
ze in zedeloosheid te verloopen. Wij zingen de lof van het sterke 
monagame huwelijk, dat in ons leven geplant moet staan als eenige 
en onherroepelijke levenskeuze en wij snijden de mogelijkheid, dat twee 
jonge menschen zich in psychische zin kunnen binden, wat eerste voor
waarde is voor een huwelijk, dat die naam verdient, af en verbazen 
ons nog, dat zoo menig uiterlijk o, zoo fatsoenlijk huwelijk in geeste
lijke zin een gepleisterd graf is voor de twee individuen, die zich ver
bonden.

Maar erger is i> 
het pijnlijkst wreel 
te voeren tot het | 
men zonder behooi 
in dit degelijke „ui

nog, dat het tekort in geestelijke voorbereiding zich 
ekt in de opvoeding der kinderen en ook dit is terug 
: gesignaleerde tekort aan uitdrukkingsmiddelen. Dat 

■ehoorlijke stoffelijke middelen niet mag trouwen spreekt 
te land van zelf, maar dat men in geestelijke zin elkaar 

moet kunnen onderhouden als „wederhelften" (prachtig woord!) is 
helaas nauwelijks een vraag in breede kringen van ons land. Als de 
dorpskinderen tot nu toe bij de stadsjeugd in 't algemeen in ’t voordeel 
waren, danken zij dat aan de eenvoudige en natuurlijke verhoudingen, 
waaronder ze opgroeiden, waardoor „alles vanzelf” ging en ernstige com
plicaties in hun vorming uitbleven. Maar als die complicaties komen 
—• en dat wordt meer en meer 't geval — als de ouders voor ernstige
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; heeft hun de uitdrukkingsmiddelen onthouden, 
moesten zijn. Ze zijn paedagogisch met stom- 

:per bewustzijn hebben 
jdelen in ’t onredelijke 

van cliché's, die de kinderen niet als echt 
ze niet beleefd worden, het resultaat is 't 

de kinderen, die in het maatschappc 
steeds meer op eigen verantwoordelijl

opvoedingsmoeilijkheden komen te staan, dan blijkt pas, hoe weinig 
ze vermogen. In het beste geval vindt men het woord voor repressie 
van een euvel, dat men herstellen wil, maar het ernstige, vertrouwe
lijke, ware woord, dat vooral bij vragen van sexueelc opvoeding de 
situatie zou moeten redden, men heeft het óf heelemaal niet tot zijn 
dienst, of het wil niet over de lippen tengevolge van een gêne, die 
nu niet minder dan noodlottig is.

Ook in de opvoeding wreekt zich bestendig het onvermogen, om 
zich uit te drukken en dit kiest dan maar te graag de onbehcerschte 
vorm, die zoo onnoemelijk veel kwaad sticht, omdat daardoor vooral 
in de pubertijd met één slag alle banden tusschen ouders en kinderen 
kunnen worden verbroken. Het zou zeer onrechtvaardig zijn de ouders, 
die in deze tijd Gods water over de akker der gezinsopvoeding laten 
loopen, een te kort aan goed en eerlijk willen toe te schrijven. Er 
.wordt door ouders uit elke geestelijke kring diep geleden, als ze de 
verwildering van hun kinderen aanzien. Maar ze kunnen niet tegen 
de moeilijkheden op.

Hun eigen opvoeding 
waarmee ze gewapend i 
heid geslagen, omdat ze nooit redelijk uit die]: 
leeren spreken. En of ze zoodoende hun mid< 
zoeken, of zich bedienen 
kunnen aanvoclen, omdat 
zelfde: ze worden voor de kinderen, die in het maatschappelijk leven 
worden getrokken en steeds meer op eigen verantwoordelijkheid zijn 
aangewezen, meer en meer als quantité negligeable behandeld.

' zonder meer tot noodlottige 
psychologie afdoende gel

;d op een wijze, waarop • 
nen en die ons als Pilatus 

handen in onschuld wasschen. Maar ’t is dan 
waar het ons eigen vleesch en bloed betreft, zeker 

{aan.
kungen staat men in ’t algemeen wat optimistischer 

tegenover de menschelijke natuur. Alleen, waar het de verhouding 
der sexen betreft, legt men een sterk wantrouwen aan de dag. Men

WANTROUWEN.
Ik heb mij in het voorgaande wat eenzijdig tegenover de tendens 

in het Calvinisme gekeerd de natuurlijke expressie te onderdrukken, z.g.n. 
om de geest een betere kans te geven. Dat deze methode onjuist en 
gevaarlijk is, omdat onderdrukking zonder meer tot noodlottige gevolgen 
kan voeren, heeft ons de moderne psychologie afdoende geleerd. In 
het beste geval redt zich de jeugd op een wijze, waarop wij geen 
invloed kunnen of durven uitoefenen en die ons als Pilatus doen 
zeggen, dat wij onze 
een onschuld, die, 
niet vrij uit kan gaan

In Katholieke krin;
mensch
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dat

lijk hadden gevonden 
voorbereid, omdat 
die niet bij elkaar

relijks aan te n 
geestelijke contacten tusschen aan:

der maatschap- 
kcrkclijke over- 

van haarheid niet meer 
eigen inzichten en wenschen. Allerlei i 
katholieke streken de industrie binnen 
weinig meer vermogen. „Minstens 90 
zegt prof. Frencken „wordt niet 

Hier kan alleen, schijnt het, een 
voeding der rijpere jeugJ ~~~ ■ 
aan te nemen, dat hef 
genoeg is. De jeugd eenigermate vrij laten 
bij elkaar, wat de eenige weg zou zijn, 
reguleeren, dat kan 
heeft van ouds een 
band houdt met het sexueele. Met pijnlijke 
deskundigheid wordt zelfs uit de kerkelijke muziek 
houden, wat ook maar zwakjes 
trillen.

Dit is volkomen logisch en juist van 't standpunt der geestelijkheid 
uit gezien. Maar het is niet voldoende, om het jeugdleven in zijn 
geheel te leiden en te beheerschen. Voordat een modern psychiater 
in zijn beroep treedt, laat hij zich veelal anaiyseeren door den be- 
kwaamsten psychiater, dien hij vinden kan. Hij moet — dat is

denke in dit verband aan de scherpe afwijzing, die de coëducatie 
bij de katholieken ondervindt. De Kerk bergt schatten van paeda- 
gogische wijsheid en da,t is geen wonder, want ze beschikt over de 
ervaring van eeuwen. Maar met één probleem zal ze nooit klaar 
komen, of ze zal nog vele harde slagen moeten hebben.

Dat probleem is het vraagstuk van de sexueele opvoeding.
Zoolang de rijpende jeugd in bedwang kon worden gehouden, om- 

gezin en kerk haar gezamenlijk wel aan konden, kwam het.weinig 
het licht, welke principieele fouten werden gemaakt. Men isoleerde 
de eerste schooljaren af jongens en meisjes, tot ze elkaar heime- 

en men dacht aldus brave huwelijken te hebben 
men er ook daarna in ’t algemeen in slaagde, partijen, 
r pasten, bijeen te houden. Men mag er zich over 

verbazen, dat op deze wijze niet nog meer huwelijken een hel zijn 
geworden (een onbeperkte kinderzegen was hier wel noodig), maar, 
dat het percentage huwelijken, dat „in de hemel gesloten” werd, groot 
kan zijn geweest, valt nauwelijks aan te nemen. Men maakte immers 
diepere geestelijke contacten tusschen aanstaande echtgenooten onmo
gelijk.

Maar nu komt de rijpende jeugd onder de drang 
pelijke ontwikkeling in verzet. Ze laat zich door de 

■ de weg voorschrijven, die te sterk afwijkt 
en wenschen. Allerlei enquêtes bewijzen, dat waarin 

ndrong, ouders en geestelijkheid 
pCt. van de arbeidersjeugd” 

meer door ons bereikt".
principieele verandering in de op- 

:ugd nog uitkomst brengen, maar het is moeilijk 
net aanpassingsvermogen in deze richting groot 

en dan jongens en meisjes 
weg zou zijn, om het erotische leven te 

en dat zal de geestelijkheid niet doen, want ze 
diepgeworteld wantrouwen tegen alles wat ver

nauwgezetheid en groote 
c alles verwijderd ge- 

een erotische snaar zou kunnen doen
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heeft, dit ernstige 
die op het even b< 
ernstig gevaar te i 

Ik ben h<
zich met de mantel der reserve 
met de andere sexe en 
tot uitdrukking zal brengen fen 
stellen en om het sentiment van den 
Ik denk er 
neiging tot 
in een wink

zag van katho-
die hierin een

duidelijk — weten, wat er in hem zelf woont, voor hij kan weten, 
of bepaalde reakties bij zijn patiënten misschien ook verband kunnen 
houden met typische kanten van zijn eigen wezen.

Staat zijn eigen wezen hem niet scherp en helder voor de geest, 
dan verwart hij zichzelf voortdurend met zijn patiënt en bereikt niets. 
Het ware te wenschen, dat alle paedagogen over een dergelijke zelf
kennis beschikten. Dat zou hun pupillen ten goede komen, want deze 
moeten nu maar al te vaak boeten voor reakties, die slechts door 
de karakterfouten van hun leiders worden opgeroepen.

. In die zin zou het nuttig zijn, dat de katholieke geestelijkheid aan 
zelf-analyse kon doen. Ze zou weten, dat ze tengevolge van het feit, 
dat ze zich verplicht tot het celibaat, een kijk op menschen en ver
houdingen krijgt, die maar al te zeer afwijkt van de waardcering 
van „gewone menschen”.

Ik schrijf dit niet op eigen gezag neer, maar op gez< 
lieken, met wie ik deze kwestie mocht doorpraten en c 
wezenlijk gevaar zien voor de katholieke opvoeding.

Tengevolge van het feit, dat de geestelijken, die per saldo toch 
ook natuurlijke menschen zijn, op grond van hun roeping elke gedachte 
aan een sexucele gewaarwording moeten onderdrukken, ontstaat maar 
te vaak, wat men in de psychologie noemt „een verdrongen complex", 
dat een objectief oordeel over het erotische en sexucele element in 
bet bestaan van den mensch vertroebelt. Ik zeg dit niet, om hatelijk 
te zijn of pikant. Daarvoor ben ik te zeer van de onmisbaarheid 
van geestelijke leiding overtuigd. Het feit intusschen ligt er, dat waar 
het oordeel der geestelijkheid in zaken van opvoeding dwingend gezag 

gevolgen kan hebben voor de leiding van de massa, 
>esproken punt haar clerus niet volgen kan zonder 
loopen zich te laten forceeren.

iet met Focrster eens, dat de werkelijk hoogstaande vrouw 
zal blijven omgeven in de omgang 

zoowel in woord als in kleeding die reserve 
om haar eigen emotionaliteit veilig te 

om het sentiment van den man niet noodeloos te irriteeren. 
• dus niet aan de lof te zingen van de vrouw, die met haar 
ongekleed zijn tot het uiterste gaat, zoo min als ik me 

kei voorwerpen in handen laat stoppen, die kennelijk in de 
étalage hebben gelegen, maar dat neemt niet weg (ik heb me daar
over van katholieke zijde frappante voorbeelden laten vertellen), dat 
•de geestelijkheid vreeselijk overdreven opvattingen heeft omtrent de 
kwade gevolgen van wat luchtiger kleeding. Ze heeft een afschuw 
van alles wat naakt is en waar twee jonge menschen van verschil
lend geslacht samengaan, dikwijls een ziekelijk wantrouwen.
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n. Van jongens, die ge- 
Jer zwembroeken. Ik zal 
uiterst bedenkelijk licht

zou willen

Kinderen, die volkomen onbevangen zijn, èn wat hun kleeding hn 
wat hun omgang betreft, worden maar te dikwijls door scherpe kritiek 
of hatelijke opmerkingen tot denken gebracht over dingen, die in hun 
bewustzijn nog heelemaal niet leefden. Dat door wantrouwen „auf- 
geklUrte” kinderen dan juist gaan broeien over dingen, die hun als 
„zondig” worden voorgehouden en die voor ’t overige met een sluier 
van gevaarlijke geheimzinnigheid blijven overtogen, spreekt voor wie 
de neiging tot fantaseeren bij kinderen kent, van zelf.

Laat ik ter adstructie van mijn betoog één voorbeeld mogen geven.
In „Ons eigen blad” (orgaan van ondcrwijzers-geestclijken) van 

15 Aug. 1928 stort een inzendster haar hart uit over de schaamte
loosheid van de katholieke jeugd en de afstomping van de ouders. 
„Onlangs stapte een pas voor goed van school thuis gekomen meisje 
bij ons binnen. „Kijk eens, is dit niet fijn" Op haar hand lag een 
zelfgenomen kiek, nog nat, juist als de plakkerige pakjes, waarin dit 
„schaap" zichzelf en een vriendin vlak voor het zwembassin had 
gefotografeerd.

„Maar kind, hoe durf je? wat zegt moe wel van dit vieze ding? 
Schandelijk. Heb je niet meer schaamtegevoel?.... Als je niet gauw 
met dit vuile plaatje weggaat, stoppen wij het in de kachel?”

Waarop het kind: „Gut, u neemt het ook zoo raar op, wat is ddér 
nu aan? Zoo zie je er zooveel".

En de opvoedster: „Wij dachten, dat jij je niet zóó 
verlagen."

Dit zustertje weet nog meer erge dingen, 
zamenlijk gaan baden zonder toezicht en zonde 
dit drama niet afschrijven, ofschoon het een 
werpt op de mentaliteit onzer geestelijke opvoeders. Te denken, dat 
ikzelf tot mijn twaalfde jaar steeds zonder zwembroek in gezelschap 
van andere ongekleede bandieten „op eenzame plekjes” heb gezwommen 
en mij mijn naaktheid nooit geschaamd heb, het is om te rillen, nu 
ik weet, dat een klein krampje onder zulke omstandigheden voldoende 
is, om je zoo de hel te doen binnenzwemmen. „Weet je wel", aldus • 
volgens 't zustertje een onderwijzer, die de zwemmers aan 't Gooi- 
strand op zwemmen betrapt, „dat jullie hier misschien over een kwartier 
allemaal zoudt zijn verdronken? Juist, omdat't hier eenzaam is, omdat 
hier niemand jullie kan zien? En zeg jij me nu eens eerlijk (de knaap 
werd diep in de oogen gekeken) wAAr zou jij dan óver een half uur 
geweest zijn, Als ik niet was gekomen?”

Psychologisch is dit aan alle kanten mis. Om te beginnen had 
deze opvoedster zich niet willen of kunnen verplaatsen (en daar ging 
ze blijkbaar prat op) in de volkomen neutrale gemoedstoestand van
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neem aan, dat ze 't 
en zindelijke body te hebben, 

van deze geheime zonde, van deze 
:mpak, ver van de menschen? Niets anders dan 

is van een gesanctionneerde zwemgelegenheid. Want geen 
jongen zal zijn te „verleiden” ver van huis te zwemmen, als 
daartoe aangewezen plaatsen dicht bij huis de gelegenheid 

gegeven. Ik weet dan ook niet, als er op deze manier, ooit 
itholiek jongetje mocht verdrinken, wie daarvoor boeten moet.... 

de „Eer en Dcugd”-paedagoog met geheel verwrongen denkbeelden 
van eer en deugd of de drenkeling. Ik heb op dit punt eenig ver
trouwen in de katholieke theologie en in de goddelijke rechtvaar
digheid.

Waarom ik bij dit

’t kind, dat het portretje liet zien. Die neutraliteit mocht ze het kind 
benijden. De opvoedster met haar anti-badcostuumcomplex was er 
blijkbaar ver van af en ook wij getrouwde menschen, geachte geestelijke 
paedagogen, hebben in zulke „vuile dingen” in 't minst geen erg. In zulke 
eenvoudige natuurlijke situaties is ons oog niet boos en wie zich 
daarover opwindt, valt onzerzijds onder de verdenking................maar
laat ik niet onbeleefd worden. Het ergste is echter, dat de opvoedster 
allerlei ondeugdzame associaties, die zich blijkbaar aan een nat badpak 
laten verbinden, oproept in een „onnoozel schaap", dat dan verder de 
ongerechtigheid maar met zichzelf moet uitvechten, aangezien de corri- 
geerende dame het voor geen geld zou inlichten over de zonde, die 
zich bij zoo’n badpak laat fantaseeren.

Die jongenszwemmerij is nog interessanter. Ik 
geen zonde vindt een frissche, sterke en zindelijke bod; 
Wat is dan echter de oorzaak van deze geheime zor 
zwemmerij zonder zwempak, ver van 
het gemis van een 
normale 
hem op 
wordt g 
een kat

jgd”-pscedagoog met geh< 
deugd of de drenkeling. Ik 

le katholieke theologie en

geval zoo lang heb stil gestaan? Omdat zich 
hieraan zoo duidelijk laat demonstreeren, waar de Katholieke schoen 
wringt. De narigheid, die wij met onze jeugd, die de publieke dancings 
onder voor de moraliteit zoo ongunstige omstandigheden frequenteert, 
hebben, is de boete, die de gemeenschap heeft te betalen voor de 
onnatuurlijke dwang, waaraan de sexen zijn onderworpen.

Wij kunnen de jongens en meisjes gedurende de puberteit allerlei 
obstakels in de weg leggen, om elkaar te naderen — het eenige 
resultaat is, dat ze elkaar weten te vinden onder omstandigheden, 
die wij niet in de hand hebben en die voor de ontwikkeling van de 
moraliteit gevaarlijk zijn, niet 't minst, omdat ze ’t gevoel hebben te 
genieten van een verboden vrucht. Indien jongens en meisjes — in 
een zuivere sfeer — geregeld contact met elkaar kunnen krijgen, zou 
’t resultaat zijn, dan ze elkaar op andere wijze veel minder zoeken 
dan nu ’t geval is.

Wij zullen ons, wat de opvoeding van de rijpe jeugd betreft, 
anders moeten instellen dan de katholieke geestelijkheid doet. Ik
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en 
intuïtie ’

een

neem bij voorbaat aan, dat zij van 
voeding in het algemeen weinig 
terrein van de sexueele opvoeding 
ontstaan, beter gezegd van latent , , „

dat is het oordeel van menig goed katholiek — zich meer op de 
van den leek moeten verlaten, die in eigen leven heeft ervaren, 

dat een groot aantal moeilijkheden zich van zelf hebben opgelost, 
die toch voor ’t zedelijk weerstandsvermogen uitstekend hebben ge
werkt. De leek heeft in dit opzicht meer vertrouwen (dat vertrouwen 
wekt) en dit is op dit terrein van de grootste beteekenis.

VAN VERHOUDINGEN, DIE ZICH WIJZIGEN, 

a. Kerk en Maatschappij.
Er bestaat een algemeene neiging bij den mensch, om 

te prijzen boven en ten koste van het heden. Psychisch berust deze 
neiging op de tendentie in onze geest, om aangename herinneringen 
te bewaren en te idealiseeren en onaangename te vergeten. Ook 
speelt de vitaliteit onzer jeugdherinneringen, waarin door alle zintuigen 
vastgehouden complexen een plaats hebben en die overwegend van 

ze heeft

een grauwe realiteit altijd 
s verwonderen, dat de meening 
l van sterke demoralisatie der 
:ugd losbandig gevonden, omdat 

van de generatie, waaruit zij

aangename

jeugdherinneringen, waarin door ai 
i een plaats hebben en

optimistische aard zijn door de wijze, waarop de kindergeest 
gekleurd, een groote rol.

Daartegenover steekt het heden als 
ongunstig af en zoo hoeft 't niet te 
algemeen is, dat we leven in een tijd 
jeugd, leder rijp geslacht heeft de jet 
zij nu eenmaal geen duplicaat wordt 
voortkwam.

Wij moeten eens ophouden het verleden steeds in verheerlijkt licht 
te zien. Wij hebben voor dit opstel nog eens opnieuw kennis genomen 
van Eduard Fuchs* „Sittengeschichte". Het is jammer, dat dit werk 
door den uitgever is volgestopt met illustraties, die het een porno
grafisch cachet geven. De tekst is — ik zeg dit op gezag van den 
eerste onder de Nederlandsche sociologen — ernstig wetenschappelijk 
werk. Wie dit werk nagaat, kan zich niet onttrekken aan de indruk, 
dat de publieke moraliteit in onze dagen verre uitsteekt boven die 
in vervlogen eeuwen. Uitspattingen van de meest walgelijke soort, 
waarvan wij geen flauw denkbeeld hebben, pasten destijds in het 
algemeene zedenbeeld en als men zich daarover niet druk maakte — 
ook de geestelijkheid niet — was het, omdat deze uitspattingen de 
gezagsstructuur van de toenmalige maatschappij niet aantastten, enkele 
excessen als die van de Wederdoopers uitgezonderd, waarmee men

den leek op ’t gebied van de op- 
te leeren heeft, maar op ’t groote 

>g, waar plotseling de moeilijkheden 
t openbaar zijn geworden, zal zij —
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dan ook korte metten maakte, omdat ze op sociale anarchie dreigden 
uit te loopen. Men had ’t gevoel, dat het volk op gezette tijden be
hoefte had zich naar zijn aard uit te leven en men was er zeker van, 
dat het zich daarna weer te gemakkelijker binnen de perken liet 
houden. Men idealiseere in dit opzicht noch de katholieke periode 
der Middeleeuwen, noch de calvinistische zeventiende eeuw. Het volk 
was voor geen kleintje vervaard; het ging er vaak ruig toe. Fatsoen
lijke arbeidersmeisjes van heden zouden tegen de obscene vocabulaire 
van menig deftig zevcntiende-eeuwsch lid der magistratuur, steunpilaar 
van zijn kerk, met heel haar wezen protesteeren.

Ondanks alles, wat men van ons wil zeggen, zijn wij ordelijker dan 
eenig geslacht voor ons. In een drietal étappes heeft na de Middel
eeuwen het individualisme zich baan gebroken, maar wie zou willen 
beweren, dat wij daardoor in volstrekte zin ten prooi zijn geworden 
aan de anarchie, vergist zich. Geestelijke tucht bindt zich althans niet 
meer uitsluitend aan godsdienstige en kerkelijke leertucht. Brabant is 
in absolute zin geen voorbeeld van tucht voor Holland; ik hoorde 
zelfs cens van een Brabantsch burgemeester, dat de „ergste communist" 
als raadslid nog maar een vriendelijk beestje was vergeleken met wat 
Brabantsche raadsleden aan geestelijke tuchteloosheid te genieten geven.

De kwestie is deze, dat sedert de Middeleeuwen de wereld in een 
ononderbroken emancipatieproces is betrokken, maar dat er naast de 
ontbindende factoren, die ongetwijfeld aan het werk zijn, toch ook 
nieuwe constructieve krachten werken, zoodanig, dat elke desorganisatie 
op de voet gevolgd wordt door nieuwe structuren, die blijkbaar beter 
functionneeren dan de oude hebben gedaan, al willen we ter voor
koming van misverstand gaarne opmerken, dat die structuren vaak 
meer uiterlijk dan innerlijk werken.

Men mag dan ook niet tot de conclusie komen, dat de mensch 
minder is gebonden dan vroeger, zooals veelal geschiedt, de banden 
zijn volstrekt niet geringer in aantal dan b.v. in de Middeleeuwen, • 
maar de aard van deze banden wijzigt zich.

Wij denken zoo graag, dat de mensch in de M. E. onder zware 
druk leefde en dat wij nu dan toch maar heerlijk vrij zijn. Het is 
waarschijnlijk net andersom, Wat ons, althans velen van ons, benauwd 
zou hebben: het kerkelijk leergezag, werd toen als vanzelfsprekend 
aanvaard. In een weinig beweeglijke maatschappij heeft men weinig 
behoefte aan geestelijke vrijheid, omdat men weinig tot een zelfstan
dige interpretatie van de realiteit wordt geprikkeld — daarentegen 
was echter de sociale vrijheid in de M. E. veel grooter. Stel u voor 
een mensch uit de M. E., die leven moest als wij met onze werk
dagen, die als een legkaart in elkaar zitten, die vrij zijn te doen, wat
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de tram

en daarmee toont hij 
zijn vrijheidsgevoel

zoo pijin

we willen, als we maar zorgen om 9 uur op kantoor te zijn 
half elf de post te hebben afgewerkt, die moeten draven om < 
te halen, opdat ons de trein van een uur zooveel niet ontgaat, omdat 
we om twee uur zooveel een conferentie hebben in een andere stad. 
Wij zijn zoo vrij als een vogel, maar onze vrijheid wordt gesymbo
liseerd door het spoorboekje en bestaat alleen hierin, dat we al ons 
draven langs de gebaande wegen „vanzelfsprekend” vinden. De M.E.'er 
zou zich even ongelukkig voelen en onbekwaam tot dit soort van 
aanpassing als de Chinees of de Javaan, die uit de agrarische ver
houdingen wordt overgeptant in industrieele, waar hij de machine op 
de minuut af heeft te bedienen op gevaar af anders brokken te maken.

De Middeleeuwer mag de geestelijk gebondenc zijn geweest, sociaal 
was hij veel vrijer dan wij, een groot deel onzer mag zich geestelijk 
vrij voelen van opgelegde banden, sociaal zitten we zoo pijnlijk vast, 
dat alleen gewoonte en routine ons zieleleven voor overbelasting 
kunnen behoeden.

Nu is ’t een feit, dat een mensch een groot aantal dunne of een 
klein aantal dikke banden noodig heeft, om rechte wegen te gaan, 
aan de andere kant is 't even waar, dat hij — 
waarlijk mensch te zijn — een te zware druk op 
niet verdraagt.

Banden heeft hij noodig.... de losse sociale verbanden der Middel
eeuwers hebben herhaaldelijk uitbarstingen van anarchie tengevolge 
gehad en om die anarchie te keeren, moest de Kerk wel tevens op
treden als sociale politie en op den heelen mensch (ook den socialen) 
zijn tucht leggen als een stuk dwingend recht. Wel verre van de 
Kerk iets te verwijten, als zij haar bekende rigoureuse methoden 
toepaste, kan men zeggen, dat «leze experimenteel de eenige middelen 
zijn gebleken, die een ongebonden massa tot een tucht konden brengen, 
die de sociale ordening dier dagen intact liet.

Maar naarmate de maatschappelijke ontwikkeling voortschrijdt, 
wordt eenerzijds meer en meer gevraagd van ’t persoonlijk initiatief 
van ’t individu, dat gedwongen is zich aan te passen aan nieuwe 
verhoudingen, waarop de oude geestelijke leiding niet was ingestcld 
— terwijl anderzijds het aantal sociale banden, waardoor zijn leven 
steeds meer wordt gefixeerd, het noodzakelijk maken, dat hij voor 
zijn geestelijk wezen meer uitingsvrijheid krijgt, wil hij niet stikken. 
En ook al komen er tal van uitingen uit zijn geest, die in het licht 
van de waarheid uitermate troebel zijn, wat bij elke emancipatiefase, 
ook die der puberteit 't geval is, de maatschappij stort er niet van 
in elkaar, omdat haar structuren te stevig zijn, om van individueele 
geestelijke aberraties eenige last te hebben.
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gec: 
erotiek

van de rijpere 
odig 
lerf,

neiging, 
zich bij 
publiek,

nu, welke het geestelijk leven 
is de erotiek. Die erotiek heeft licht en lucht noodig 

: vormen te zoeken, waarin ze de jeugd niet tot verde*.

De sociaal-paedagogische ontwikkeling verloopt dus zoodanig: van 
zwakke sociale verbanden (waarbij een Kerk met een ook sociaal in 
sterke mate dwingend gezag) naar sterke sociale verbanden, waarbij 
de Kerk behoudens haar nimmer eindigende algeineenc verantwoordelijk
heid geleidelijk haar initiatief en rechtstreeksche bemoeiing met sociale 
structuren overdraagt.

De leek stelt zich meer en meer 
grooter sociale verantwoordelijkhei

om te zeggen: „Dat zijn mijn zaken, latei 
de hunne houden.'* De geestelijkheid staat 
dat naarmate de maatschappij zich ontwikkelt 

schappelijke banden zich vermeerderen, meer onwillig 
op sociaal terrein te laten gezeggen — 
heele levenshouding van dat publiek, dat 
spreekt als vau den ., Weltfremde’’. (Zie d< 
pische spelen in „Ons eigen blad".) Die <

natuurlijk in deze jeugd ’t meest, omdat zij 
een gezag, dat zijn vrijheid bc- 

lat die 90 % van de 
de leiding van de gcestelijk- 

le geheel past,
lat een Kerk (in ’t alge- 

>ndslag van een wereld- en 
waaruit zijn leden inderdaad 

ijkheid ten opzichte van opvoedings- 
van leiding en toezicht bij de

• op deze houding in. Naarmate hij 
;id heeft, krijgt hij te sterker de 

:n dominee en pastoor 
voor een leeken- 

en de maat- 
wordt, om zich 

en dat drukt zich uit in de 
graag van den geestelijke 

Ie discussies over de Olym- 
e geest is sedert lang in de 

rijpere jeugd gevaren en natuurlijk in deze jet_o^ 
zich in volle emancipatie bevindt en een gezag, < 
dreigt, uit zijn aard moet ontkennen. Vandaar d< 
arbeidersjeugd, welke zich volledig aan 
heid heeft onttrokken, in deze beschouwingswijze

Het spreekt voor schrijver dezes vanzelf, dl 
meen een beginsel, dat zich op de groi 
levensbeschouwing heeft georganiseerd, • 
leven en dat zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van opvoeding 
vragen voelt) geen afstand kan doen van leiding c:n toezicht bij 
opvoeding van zijn adhaerenten. Een geestelijk beginsel, dat deze aspi
raties zou missen, zou ziek en krachteloos zijn.

Maar aan de andere kant is ’t evenzeer noodzakelijk, dat de 
geestelijke leiding met de veranderde tijdsomstandigheden rekent en 
in zijn paedagogisch systeem binnen zekere grenzen ruimte laat voor 
wat in de maatschappij leeft en werkt. En we zouden niets van Mon- 
tessori geleerd hebben, wanneer we het recht van het wezen op ont
wikkeling van zijn eigen, diepste aard nog zouden willon ontkennen 
en van de krachten, welke die zelfontwikkeling drijft, niet gebruik 
zouden willen maken voor ’t doel, dat we moeten nastreven.

We kunnen *t ook nalaten, maar dan zal ’t eenige gevolg zijn, dat 
we naast ’t leven komen te staan en dat ’t leven zijn gang gaat 
zonder ons.

De machtige stroom 
jeugd beweegt, i 
en we hebben de
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i echter, is 
paedagogi-

1 en

zegen wordt. De nieuwe 
1, die

gebonden is geweest, 
ouders leggen, welke

en Maat- 
op alge- 

i houden wij 
normgevoel

synthetiseerende werking te kunnen volbrengen 
rken noodig, dat ze gehoorzamen aan wat de f 

beteekent loslaten.
maar steeds een slaken van banden, 

van verantwoordelijk- 
ergens, dan geldt deze wet voor 
gezag jegens haar te verliezen, 

'ie haar in vertrouwen tegemoet 
zrijheid gunt overeenkomstig haar aard, 
iar meerdere te zijn, die houdt haar en

maar tot zegen wordt. De nieuwe vormen zullen zijn nieuwe sociale 
structuren, die de jeugd met ’t gevoel vrij te zijn meer binden, dan 
ze ooit gebonden is geweest, omdat we een verantwoordelijkheid op 
haar schouders leggen, welke ze nooit hebben gekend, al zal ten op
zichte daarvan de volwassene natuurlijk zijn eigen hoogerc verant
woordelijkheid nooit mogen prijs geven.

:rband met ’t probleem .Kerk
e vraag: .Loopt dit tenslotte niet 

als geestelijke leiding uit en
, welke, aan zichzelf ovcrgelaten, elk i 

t moeras zal terecht komen?”
voor wie in de godsdienst de gro 

voor den mensch individueel

mogen
Tenslotte rijst er in ver 

schappij" een beklemmende 
heele abdicatie van de Kerk 
niet een maatschappij, 
zal verliezen en in 't r

De vraag is uitermate ernstig 
heiligende en reinigende kracht zien 
menschelijke verhoudingen.

Schrijver dezes is in dit opzicht in 't geheel niet pessimistisch ge
stemd, ofschoon daartoe alle aanleiding lijkt te bestaan. Er kan twijfel 
zijn omtrent de vraag, of de huidige godsdienstvormen gehavend uit 
deze periode van geestelijke en sociale crisis te voorschijn komen, 
het kan geen vraag zijn, of de godsdienstige beginselen en waarheden, 
die zij besloten- houden, de huidige verwarring zullen overleven.

Juist, wanneer de band tusschen de Kerken en de opportunistische 
levensbelangen losser worden en de Kerk voor ’t gevoel van de 
massa zich niet meer partij stelt, zal de geestelijke werkingssfeer van 
de Kerk weer grooter worden, als zij althans de nieuwe aanpassings- 
vormen weet te vinden.

De neiging tot individualiseering, die de Maatschappij in ’t bloed 
zit en die gebiedt ieder mensch te behandelen naar zijn bijzonderen 
aard, zou tot een atomisme voeren, dat zonder de synthetiseerende 
werking van de godsdienst, noodlottig zou blijken voor onze heele 
cultuur.

Om deze s 
voor de kerken noodig, dat 
sche grondwet is. Opvoeden

Niet een absoluut loslaten, maar steeds 
die knellen en een binden met nieuwe banden 
heid, die .zelfbindend” werken. Zoo ergens, dan 
onze rijpere jeugd. Wie bang is zijn 
heeft het bij voorbaat verloren — wi 
treedt en haar de bewegingsvrijheid gunt 
daarbij toonende in begrip haar meerdere 
bindt haar met sterke banden.

Deze kunst zal helaas nog over de heele linie geleerd moeten wor-
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afstand 
in het x

i ik zeg 
:1 van foi

isopvoeding aan 
deze teekening:

Ze stelt „het ideale huwelijk" opvattingen, die, naar
ik meen, de eenige zijn, welke onze appij op dit punt kunnen
saneeren. a en b zijn twee personen van verschillende sexe, die zich 
in echtelijke liefde gaan verbinden. De echtelijke liefde in haar hoogsten 
vorm valt uiteen in tweeërlei kracht.

In de eene, de sexueele, „kruisen" de twee elkaar. Deze drang tot 
kruising is in wezen niets anders dan een drift tot zelfhandhaving, 
die niettemin van het hoogste belang is. Niet alleen, omdat deze

; niet, dat zij gemak'kelijk is. Want zij veronderstelt 
irmeel gezag, maar het binden aan echte autoriteit, die 
der dingen ligt.

b. Gezin cn Maatschappij,

Bij de installatie van de regeeringscommissie inzake het dansvraag- 
stuk heeft de minister van Binnenlandsche Zaken officieel het ver
moeden uitgesproken, dat de demoralisatie onzer jeugd, welke in de 
moderne dansrage openbaar wordt, iets te maken zou kunnen hebben 
met veranderde gezinsverhoudingen. Niemand zal Z.E. van lichtzinnig
heid beschuldigen dit vermoeden aan de openbaarheid te hebben prijs 
gegeven. Inderdaad danken onze publieke dancings hun klanten aan 
het feit, dat het moderne gezin hen onvoldoende vasthoudt en ze zijn 
wel zoo goed bij wijze van wederdienst mee te werken de gezinsver
houdingen nog verder te ondermijnen.

Het gaat natuurlijk niet aan in een kort bestek als mij gegeven is 
het probleem Gezin en Maatschappij volledig te behandelen, maar 
waar dit artikel bedoelt een soort van sociaal-paedagogische diagnose 
te geven, zal het niet mogelijk zijn daarover geheel te zwijgen. Ik 
hoop later mijn overtuiging, dat er geen enkel instituut is, dat in 
paedagogische betcekenis bij het gezin ook maar in de schaduw kan 
staan, nog wel eens uitvoeriger toe te lichten.

In cursussen, die ik over het probleem der gezins 
ouders geef, pleeg ik mijn betoog te verbinden aan c
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gezin,

i Stekel maar ecns op

kruising voorwaarde is voor het voortbestaan van het paar in het 
jonge leven, dat uit hen zal voortkomen, maar ook, omdat de biolo
gische structuur, die wij in het huwelijk voor ons zien aan deze krui
sing, uit instinctieve drang geboren, haar werkelijke consistentie dankt. 
„En ze zullen tot één vleesch zijn". Wc verbeelden ons al haast boven 
de natuurlijke ruigheid van de bijbel uit te zijn, maar wee ons, zoo 
dit ooit mocht gebeuren 1

Uit de verbinding van twee lichamen komt na ontzaglijke pijn nieuwe 
weelde op van jong leven en het is dit jonge leven, in mijn tcckeningetje 
door driehoekjes aangegeven, dat het natuurlijke bindweefsel vormt 
tusschen de twee individuen, dat al weer op geen enkele andere wijze 
is te vervangen. Waar tusschen a en b het vacuum der kinderloos
heid blijft, mist het samengaan van man en vrouw zijn natuurlijk doel, 
kunnen ze elkaar in de ontplooing hunner natuurlijke gevoelens nooit 
volledig vinden.

Maar dit alles vormt nog niet het echte huwelijk, „de echt", zooals 
het zoo echt heet. De mensch is meer dan natuurlijk, hij is ook geeste
lijk wezen en ontplooit zich als zoodanig in steeds grooter veelzijdig
heid. Man en vrouw moeten elkaar dus zoeken als geestelijke wezens. 
Als er verschil is tusschen ons en de primitieve volkeren, dan ligt het 
hierin, dat bij ons zelfs langzamerhand het geestelijke voorop gaat. De 
erotiek begint in de moderne mensch te ontwaken lang voor de sexu- 
eele drang werkt. Dat zal bij de oervolken ook wel zoo zijn, ook daar 
zullen de zielen wel zingen, maar zij hebben geen woorden, missen 
onze uitdrukkingsmiddelen, om de dingen van de ziel uit te zeggen. De 
erotiek leidt tot een schuchter geestelijk elkaar zoeken en betasten en 
als op dit punt twee zielen elkaar kunnen naderen en naast elkaar kun
nen gaan (in geestelijke versmelting geloof ik niet; de mensch blijft in 
zijn diepste wezen innerlijk eenzaam), dan komt langs de weg, die de 
erotiek ging, het offer, de overgave.... beide zijn bereid zich in de 
ander te verliezen en nu volgt in het echte huwelijk de toestand, dat 
de wederzijdsche zelfhandhavingsdrift der sexualiteit wordt opgevangen 
door de offerbereidheid van de ander en het hart sluit zich. Vanuit 
dit hart zijn alle uitgangen van het sociale leven en de kinderen liggen 
in de veilige beslotenheid eenerzijds van de natuurlijke liefde, die de 
ouders bindt, anderzijds van de offerzin, die ze elkaar betoonen. Arme 
kinderen, die moeten leven in een gezin, waar de natuurlijke liefde 
tusschen man en vrouw ontbreekt, arme kinderen ook, door wie ook 
de geestelijke sympathieën, die man en vrouw verbinden, niet heen 
kunnen gaan. Men moet er Jung en Stekel maar ecns op nalezen, 
om te weten welke gevaren deze kinderen loopen.

Het is de natuurlijke moederliefde, die de oerbron is der sociale
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gevoelens. Wc schijnen in een tijd te leven, dat ’t noodig is dit opi 
duidelijk te maken, zelfs aan menschcn, die zichzelf bij uitstek s< 
vinden. Ik las onlangs het bekende bock Kannibalen en Paradijsvogels 
van Aage Krarup Nielsen, waarin over de Kaja-Kaja’s op b 
wordt gehandeld. Dit volk kent als de meeste natuurvolk< 
de schrijver — geen sentimentaliteit en geen medegev< 
stand is tegen de strijd om het bestaan moet ten ond< 
onverbiddelijke natuurwet, dit geldt even goed voor 
krijgstochten, die blijmoedig afgemaakt en opgepeuzeld wordt

oud en hulpbehoevend zijn en niet meer voor 
•n. Men laat hen sterven, zonder dat iemand 
nun een dronk water aan te bieden of een 

ook al is er overvloed van in het dorp. Hun 
woord voor „dank" of om het begrip dank

baar dan w 
: ze houden

niet behouden konden
ze niet.”

dit punt uit had willen beginnen te redeneeren 
een biologisch zoo fundamenteel en absoluut 
een absoluut zich instellen eischt van twee 

woel bij elkaar in ’t leven roepen, in de eerste 
Je jonge wezens, welke dit gevoel geldt, dan zou 
de andere kant zijn begonnen en zijn banvloeken

hun eigen ouders als zij 
hun voedsel kunnen zorgen, 
een hand uitsteekt om hui 
beetje sago te geven, 
taal heeft trouwens geen 
baarheid uit te drukken.

Maar dezelfde schrijver, die aldus de absentie van alle sociaal 
gevoel constateert, toont ons een foto van een Kaja-Kajamoeder met 
kind en hij zet er onder: ..Ook een Kaja-Kajamoeder vindt haar kind 
het liefste van de wereld" — en inderdaad, als wij moeder en kind 
aankijken weten we, dat wij in dit opzicht althans met de Kaja- 
Kaja's één zijn ~ de wortel van het sociale gevoel leeft ook bij de 
kannibalen en toont zijn leven in de moederliefde.

Dit is het eenige in Lindsey’s bock „Opstandige Jeugd", dat mij 
nog ’t gevoel geeft, dat ook de Amcrikaansche jeugd van de dwa
lingen haars weegs zal terugkeeren: „Ook wel laat ik kinderlooze 
ouders (?) een baby aannenien. Daaruit vloeien dan wel onbeschrijfe
lijke tragedies voort, want ik geloof dat er niets wreeder is dan een 
gefolterde moeder van haar pasgeboren kind te scheiden. Het komt 
wel voor, dat ze het op dat oogenblik niet schijnen te voelen; maar 
later — maanden, jaren later — dan komen ze weer bij me en smeeken 
me, haar het kind terug te geven. En dat kan ik dan niet. Alles wat 
ik dan doen kan, is met haar praten, de smart zoo goed als ik kan 
te lenigen en haar dan weg te sturen. Later trouwen ze en krijgen 
kindertjes, die ze houden kunnen, maar nooit vergeten ze het eene, 
dat ze niet behouden konden en dat ergens in de wereld leeft.... 
waar, dat weten

Als Lindsey van 
en begrepen had, dat 
gevoel toch zeker ook 
individuen, die dit gev< 
plaats ter wille van d< 
hij zijn kruistocht aan i
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islingerd naar de moeders, die in beschaafd Amerika achter 
s en de mannen, die op vrouwen en

hebben geslingerd naar de moede 
blijven bij de Kaja-Kajamoeders 
kinderen parasiteeren.

Om tot mijn teekeningetje terug te keeren, ik heb het gevoel, dat 
het huwelijkshart naar de kant van het offerend samengaan in veel 
van de huwelijken niet sluit en dat men de opening nu maar met 
conventie en formeel gebod blokkeert, om de kinderen in veiligheid 
te stellen. Het is een oplossing, maar het is de ideale niet. Nooit 
kan eenige maatregel, die niet rechtstreeks uit de ziel van de echt- 
genooten komt, een organische afsluiting geven, al blijft het waar, dat 
velen, die elkaar wezenlijk zoeken elkaar ook zullen vinden in gees
telijke zin, zoodat de sacramentecle behandeling van het huwelijk 
ongetwijfeld voor duizenden het behoud en tevens diepste waarheid is.

Maar het groote levensgeheim steekt toch in het feit, dat twee 
individuen elkaar in natuurlijke en geestelijke zin uit innerlijke drang 
omvat houden in een onverbrekelijke band en dat deze band een 
veilige beschutting is voor het jonge leven, dat aan hen ontbloeit. Dit 
worstelen in elkaar geeft mogelijkheden van ontplooiing der weder- 
zijdsche persoonlijkheid in moreele en geestelijke zin, welke op andere 
wijze, niet is te verkrijgen, en vermenigvuldigt beider innerlijke krachten 
op een wijze, die ieder ver boven het eigen kunnen opvoert.

Ondanks alles heb ik het gevoel, dat wij met het huwelijk de 
goede kant zullen opgaan. Als er veel huwelijken mislukken, is *t 
niet enkel, omdat de individuen zich te egoïstisch instellen, al zal ook 
dit in veel gevallen de oorzaak zijn. Maar een andere oorzaak is 
toch ook, dat geen genoegen meer wordt genomen met een huwelijk, 
dat slechts op natuurlijke basis rust — men vraagt wat van elkaar 
in geestelijke zin en stelt zich met de schijn niet tevreden. Als dan 
de enorme verantwoordelijkheid, die men als ouders tegenover kinderen 
aanvaardt, weer helder mocht worden ingezien, dan kan het niet 
anders of de toekomstige huwelijken moeten die van het voorgeslacht 
in diepte en zuiverheid van gevoel gaan overtreffen.

Voor 't oogenblik verkeeren we nog in een crisis, waarvan de 
kinderen maar te vaak dupe worden.

Van de kant der ouders eischt het gezin naast veel liefde en geduld 
oneindig meer begrip dan vroeger 't geval was, toen alles „van zelf" 
ging. De heele maatschappelijke constellatie maakt, dat man en vrouw 
veel meer naar buiten leven en het zwaartepunt van hun ambities 
gemakkelijk buiten ’t gezin plaatsen, waar dan alles vaak zooveel 
interessanter lijkt, maar gedurende de kleuterleeftijd en ook nog wel 
gedurende de schoolleeftijd der kinderen levert toch nog de ouderlijke 
leiding in het goede gezin betrekkelijk weinig moeilijkheden op. Ook
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iderlijke

omdat gedurende dien tijd de natuurlijke liefde de voornaamste factor 
blijft, al kan inzicht niet worden gemist.

. Maar als het kind de puberteit intreedt, loopt het met de 
lijke leiding van het gezin maar te vaak mis. Waar de out 
inzichten primitief zijn, is de aanpassing aan de veranderde psyche 
uiterst moeilijk ~ waar de inzichten verondersteld worden beter te 
zijn, treedt omstreeks deze tijd vaak een misverstand tusschen de 
ouders op, dat fcn uit hun leeftijd èn uit de leeftijd der kinderen moet 
worden verklaard. En ongelukkig neemt tezelfder tijd het leven van 
t kind een heel andere richting. Vandaag nog veilig onder de hoede 
van vader of moeder of in de school onder leiding van de onderwijzer, 
gaat morgen voor velen de groote bedrijfspoort open, die hen opslokt. 
En niets wat kinderlijk aan hen is, wordt hier ontzien, geen enkele 
kinderlijke neiging, of hier wordt ze gewelddadig onderdrukt. In ’t 
arbeidsproces verloopt maar te vaak alles mechanisch. Voor geen 
enkele spontane handeling is ruimte en ’t kind moet psychisch ont- 
ledigd worden, om automatisch zijn plicht te doen en om hen heen 
zijn menschcn, die zich niet in ’t minst interesseeren noch voor zijn 
nooden en ellenden, noch voor zijn stille en teere vreugden. Deze 
menschen, zelf maar te vaak onder een zware druk levende, zitten 
vol psychische complexen, die ze moeten ventiieeren en de jeugd krijgt 
daarvan ruim haar deel.

Deze psychische complexen zullen in het algemeen de sociale gezags
structuren tot mikpunt kiezen, waartegen men innerlijk in opstand is 
en de eerste schok, die het kind heeft te ondergaan, ook blijkens 
enquêtes, die zich met het probleem bezig houden, is dat hem alle 
vertrouwen in maatschappelijk, geestelijk en natuurlijk gezag wordt 
ontnomen, iets wat in verband met zijn opstandige leeftijd maar te 
gemakkelijk lukt.

Behalve in zijn vertrouwen op de maatschappelijke en geestelijke 
leiding wordt de jeugd maar te zeer bedreigd in zijn fantasieleven. 
Grove scheldwoorden ontwrichten zijn zelfvertrouwen, maar zijn vage 
erotische voelen wordt bovendien maar te dikwijls geforceerd door 
obscene gesprekken. Onder deze moreele mishandeling heeft hij maar 
één wensch en d.i. uit de labiele bewustzijnstoestand te geraken, 
waarin hij zich bevindt en volwassen te zijn.

Hij probeert al vast zich de habitus van zijn modellen eigen te 
maken, die hier de toon aangeven, wordt een record-vloeker, oefent 
zich in ’t effectvol schelden, doet aan vuilbekkerij en versterkt zijn 
positie door te doen, alsof hij uit ervaring van de meisjes die in de 
gesprekken zulk een groote rol spelen, alles weet.

Voor de meisjes is dit leven uiteraard nog veel erger, omdat ze
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vone wijze, waf 
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i tot hun beschikking hebben, is 
t en allerlei practijken als knoeien 
om maar zooveel mogelijk geld voor

heeft ook 
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moeder, voor wie het loon 

r geneigd, als er door het 
-trokken, toegeeflijk te zijn, 
icii zij het.

We zeiden het reeds: 
de taal der overreding

veel emotioneeler zijn en dus aan de eene kant veel meer 
hebben te overwinnen, voordat ze zich kunnen handhaven, aan 
kant nog meer dan de jongens de neiging hebben, als 
evenwicht zijn, tot het uiterste te gaan. De gewone wijze, waarop 
zulke meisjes zich trachten te handhaven, is de bekende kattigheid, 
maar hier ontaardt ze spoedig in een tegen elkaar opbieden in onge
bondenheid. Wat in dit opzicht uit meisjesmonden uit fabriekstreinen 
gehoord kan worden, is ongeloofclijk.

De jonge mensch, die uit het gezin de fabrickspoort binnentreedt, 
komt in een gansch andere wereld. Het ware te wcnschen, dat we 
onze kinderen deze wereld nog eenige jaren zouden kunnen besparen, 
totdat ze meer innerlijke consistentie hadden. Al zou ik niet gaarne 
generaliseeren — de sfeer hangt natuurlijk in sterke mate van’t peil 
af, waarop de mannelijke en vrouwelijke volwassen arbeiders staan, 
indien de moeders werkelijk besef hadden van de geestelijke en 
moreele mishandeling, waaraan haar kinderen zijn blootgesteld, zouden 
ze vaak wanhopig zijn. Maar de moeder merkt het niet. Het kind 
trekt zich gemeenlijk in norschheid terug op haar belangstellend vragen. 
Aan de moeder kan de jongen en het meisje deze dingen moeilijk 
vertellen, want vooral waar het sexucele begint, is de vertrouwelijk
heid met moeder afgeloopcn. En zoo leeft het kind een dubbel leven. 
Als de sfeer thuis niet heel zuiver en heel sterk is, zoodat het vuil 
van buitenaf wordt afgeschud zonder sporen na te laten — maar hoe 
vaak is dat het geval? — komt ook thuis spoedig de wrijving. Voor- 
loopig zal het dan nog doen, zooals het gewend was, maar spoedig 
slaat het de verzenen tegen de prikkels. Wat willen zijn ouders en 
wat verbeelden zij zich? Hij (zij) verdient toch zeker, brengt wat in. 
Moet hij zich dan thuis als een kind laten behandelen, terwijl hij in 
de fabriek dagelijks leert beter van zich af te bijten en mee te doen 
met de grooten? En hoort hij niet dagelijks van anderen, die hun eigen 
wegen gaan en zich niet storen aan wat men thuis zegt en 
hij geen recht zich te doen gelden, waar vader en moeder 
inkomsten afhankelijk zijn ? En vader en moeder, voor 
levensvoorwaarde is, zijn maar al te zeer gf 
verdienend kind aan de teugels wordt getre 
^Vie zelf verdient, heeft rechten, zoo voelen

Ze kunnen ook niet tegen hun kinderen op. 
zij hebben in hun eigen opvoeding niet géleerd 
te spreken en hun begrip is gering.

Het zakgeld, dat deze kinderen 
voor de leeftijd vaak veel te groot 
met loonzakjes worden aangewend, c
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zichzelf te houden, waarvan men 
dancing, cigarctten rookende en l 
wat heeft leeren leven.

Dat dit leeren leven vaak niet van onschuldige aard is bij dit jeug
dige publiek, dat in geestelijke zin volkomen dakloos is, hoeft geen 
nader betoog en dat jongelui, die aldus de weg der demoralisatie 
betreden, straks in het huwelijk zelf te kort schieten èn als echt- 
genooten èn als ouders, het is maar al te droeve werkelijkheid.

DE DWINGENDE MACHT DER TIJDSOMSTANDIGHEDEN.

om paedagogische vraagstukken gaat als dat van de leiding 
den puber, is de paedagoog van ouds gewend zich op zijn prin

cipieele stellingen terug te trekken. Hij noemt zich volgeling 
Rousseau en „waagt het met de vrijheid” — of wel hij is bij Augu- 
stinus ter schole geweest en wapent zich tegen de zonde, houdt de 
tucht strak en vertrouwt op de werking van het goede voorbeeld.

Beide opvattingen bleken in de practijk deugdelijk en ontliepen 
elkaar weinig, want los van eenig principe deed men ongeveer wat 
in de eigen levenskring gewoonte was en dus wisten de kinderen 
niet beter, of het hoorde zoo en ernstige conflicten bleven uit, zoo
lang-tijden en verhoudingen zich weinig wijzigden. En zelfs al waren 
er ernstige déraillementen als waarop wij bij de bespreking der dorp- 
sche verhoudingen doelden, dan waren zelfs deze déraillementen tra
ditioneel en konden dus ’t gemoed van den opvoeder niet ernstig 
verontrusten.

Maar een
dingen; meisjes en jongens worden uit hun milieu gerukt 
onder arbeidsverhoudingen, welke men nimmer heeft 
opvoeder, die zoo vast de teugels in handen had en 
zoo gemakkelijk werd aanvaard, zoolang a” 
spoor ging, merkt plotseling met schrik, dat 
bijna geheel is verdwenen en dat deze zijn eigen

Nu pas dringt het tot den opvoeder door, 
ding berekend is geweest op de vuurpre 
Menig ernstig opvoeder ziet met leedwezen 
hout meegesleurd op de kolkende stroom van 
komen onbekwaam zichzelf te besturen onder 
digheden. En van de gaafste elementen, 
dat ze uit het proces 
zullen komen, treft het toch, hoe weinig weerbaar 
ze de zedelijke moed missen te strijden tegen

In deze.bange worsteling om de jeugd, kunnen
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lingen niet 'meer hun oude dienst doen en zullen opvoeders geneigd 
moeten zijn uit de feiten leering te trekken. Een eerste gunstig symp
toom in deze richting is de eensgezindheid, die er op onze jeugd- 
conferenties tusschen personen van zoo verschillende geestesrichting 
heerscht, een eensgezindheid, waartoe men, wat de algemeenc paeda- 
gogische congressen betreft, zich nog niet heeft kunnen bekeeren.

Wij leven in een tijd, dat de nood ons is opgelegd 
misschien ’t voordeel, dat we 't in principe eens 
de wijze, waarop de psychische krachten in den jonj 
moeten worden geleid, om hem onder de gegeven vi 
schipbreuk te bewaren. En dan komen we noch met 
vertrouwen in de menschelijke natuur, noch met 
wantrouwen uit. Een bodemloos optimisme voert 
de vaste grond in ’t moeras, een wantrouwend 
vaste conservatieve grond onder onze voeten zei 
is al even erg als het ander.

Als ik van opvoeding iets begrepen heb, dan is haar taak de op
waarts stuwende krachten zooveel mogelijk te activeeren en te steunen 
in hun strijd tegen neerdrukkende tendenzen, om zoo de laatste te 
overwinnen. Maar dit kan niet en nooit door de stroom van poten
ties eenvoudig af te dammen. Ook al ontdekt men in die stroom 
troebele elementen .— en die zijn in de puberteitsleeftijd overvloedig 
aanwezig — men mag hem niet verstoppen, omdat dit de veerkracht 
van de ziel zou vernietigen of tot een catastrofale doorbraak voeren.

Zoo ongeveer doet de opvoeder, die gedurende de pi 
ontwikkeling van de erotische gevoelens geen kans durft 
dat hij de demoraliseerende werking der instincten vreest.

Het proces der geestelijke fermentatie, welke de puberteit tot stand 
moet brengen, wordt daarmee ernstig bedreigd, terwijl men, vooral 
onder de huidige verhoudingen, bij te sterke remming, het gevaar 
loopt van een doorbraak van sexueele instincten, welke bij een vrijere 
ontplooiing nooit de beteekenis van een catastrofe hadden kunnen 
krijgen.

Wat in de rijpere jeugd aan opbouwende kracht aanwezig is, moet 
zich kunnen uiten en daarbij heeft de opvoeder te vertrouwen, dat 
het positieve element de leiding neemt.

Opvoeden is altijd een zaak van vertrouwen, maar ten opzichte 
van den puber geldt dit zeer in ’t bijzonder. Wie den puber met 
wantrouwen tegemoet treedt, heeft ’t spel bij voorbaat verloren. 
Natuurlijk zal op rustige wijze steeds geappelleerd moeten worden 
aan het roepings- en verantwoordelijkheidsbesef van 'tjonge individu, 
wat uiteraard de godsdienstige mensch nooit zal nalaten.
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VOORLOOPIGE SLOTBESCHOUWINGEN.

Nieuwenhuis heeft in een lezing over Lichamelijke Opvoeding 
dat wij op dat terrein stonden „op heete bodem”. Maar I 
ons ook duidelijk gemaakt na de kratergangen 
hebben ingespecteerd, dat het struisvogelpolitiek 
keeren. Dat zou slechts tot een catastrofale uitbr 
moest worden, dat elke kracht, die van 
viel om te zetten in een kracht ten goede, als 
juiste wijze richtte op objecten, die

Maar ook de ontwikkeling van het roepingsbesef bij den kweekc- 
ling eischt een gevoel van innerlijk-vrij-zijn, om dat te doen, wat in 
zijn aard ligt. En om verantwoordelijkheidsbesef te kweeken is ’t 
opleggen van verantwoordelijkheid eerste eisch. En verantwoordelijk
heid ontstaat daar pas, waar een zekere mate van vrijheid is.

Wie in de opvoeding de weg der repressie gaat, verdient geen 
blaam, omdat hij ’t kwaad bestrijdt, maar omdat hij de positieve 
krachten in de ziel de kans beneemt zich te doen gelden.

De klacht is niet van de lucht van de kant der opvc 
in vrijheid een gevaar zien, dat de rijpere jeugd in fabriel 
plaats te weinig geestelijk en zedelijk weerbaar is, ook 
onder gaat.

Wie 't recht op zelfexpressie 
teit verdedigt, zegt daarmee geen 
neigingen ten kwade zijn, die in ’t 
dat zelfs de strijd tusschen goede 
een zekere mate van vrijheid behoeft, 
brengen.

Juist in die strijd zullen de anti-toxinen moeten worden gevormd, 
die de ziel tegen het indringen van verwoestende bacteriën wapenen.

En nu spreken we nog niet eens over het feit, dat de puber tegen 
alles, wat hij voelt als ongemotiveerde dwang, in opstand komt en 
dan in zijn radicalisme alles over boord gooit, wat met zooveel zorg 
in hem is opgebouwd.

Deze opstandige neiging, die er altijd geweest is, maar zich nu pas 
kan manifcstecren, omdat het ouderlijk gezag door allerlei omstandig
heden ernstig is geschokt, zou alleen voor den opvoeder voldoende 
moeten zijn, om te trachten al te hevige schokken op te vangen door 
knellende banden te slaken of te verruimen.

Anders slaat de jeugd de verzenen tegen de prikkels en de opvoe
ding der ouders — we zeiden ’t rceds — is niet zoodanig geweest, 
dat ze tegen moeilijkheden, die ontstaan, zijn opgewassen.
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vrijheids- en bewegingsbeperking en haar strijdmiddelen : vechtinstinct, 
heldenvereering, distinctieverlangen, verlangen naar sensatie, het baat 
niet ze te onderdrukken, integendeel, onderdrukking kan slechts leiden 
tot verlies van een psychische veerkracht, die onze jeugd noodig 
heeft als brood. Het ecnige middel is de zaak in goede banen te leiden 
en dit kan slechts geschieden, waar moed, vertrouwen en deskundigheid 
hand in hand gaan, kwaliteiten, die door onze rijpende jeugd ten 
zeerste worden gewaardeerd.

Maar dan is er o ok een streven naar omhoog I 
rijpere jeugd is in haar diepste wezen idealistisch 
en gemeenheid zoo men slechts idealen in haar wakker roept en haar 
de midd.L.. O_.Z 

Indien Nieuwenhuis de bodem 
wijst hij ons mede de oorzaak 
moderne menschen, schijnen 
en doel te verwarren. De mensch zou 
hemel op aarde kunnen hebben, hij wordt 
van door deze tot doel te maken in zichzelf.

Er is niet veel inzicht voor noodig om te begrijpen, dat de mensch 
met zijn korter geworden arbeidsdag in zeer eenzijdig werk een over
schot heeft van impulsen, die moeten worden afgereageerd en dat 
daartoe sport het middel is en zie deze sport wordt doel in zichzelf, 
leidt bij haar actieve beoefenaars tot recordrazernij en bij haar pas
sieve bewonderaars tot maniakale bewustzijnsvernauwing.

En zijn raad is dan: voed de kinderen anders op. Zorg 
dat de impulsieve stremmingen, die later tot psychise trombose kunnen 
leiden, (ik zeg dit alles in mijn eigen woorden) niet kunnen voorkomen. 
Leer de kinderen alles wat hen innerlijk beweegt op tijd, op de juiste 
en de zuiverst mogelijke wijze uit te drukken, dan zullen ze ook later 
geen behagen vinden in de schellinkjeshouding der huidige massa, 
maar een aristocratische zelfbeheersching vinden, die het deel is van 
ben, die uit eigen ervaring weten, wat de dingen innerlijk waard zijn.

Is dat ook niet het geheim van de Grieksche cultuur in haar goede 
tijd, dat ze het geestelijke en natuurlijke leven tot een alzijdige expressie 
wist te brengen en naast het evenwicht in deze uitdrukkingsvormen 
naar buiten, veroorzaakt door het feit, dat ze in wezen een eenheid 
vormden, een innerlijk evenwicht wist te bewaren? Ik vergeet geen 
oogenblik, dat dit evenwicht niet wordt gewonnen zonder een sterk 
en centraal levensbeginsel. Maar geen levensbeginsel kan juist zijn 
of goed worden toegepast, dat de natuur der dingen geweld aandoet 
en wat ons zoo triest stemt in de demoralisatie onzer jeugd, is dat 
deze demoralisatie in wezen niet anders is dan een reactie tegen

sport „heet” noemt, dan 
hooge temperatuur. Wij, 

te leven, steeds middel 
met de moderne techniek een 

er slechts het slachtoffer
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op deze jeugd gepleegd geweld. „Wie de natuur wil beheerschen, moet 
beginnen met haar te gehoorzamen. Ze laat zich van uit haar eigen 
wet leiden in de dienst van de menschelijke geest, maar wie meent 
haar de wet te kunnen stellen, wordt onherroepelijk het slachtoffer 
van zijn tegennatuurlijk pogen”. Zoo ongeveer sprak reeds omstreeks 
1600 de grootc Baco cn wij begrijpen nu de waarheid, die hij uit
sprak, waarschijnlijk al weer beter dan hij. Trouwens hebben we 
niet het Fransche spreekwoord, door hen van de Romeinen overge
nomen: „Chasscz Ie naturel, il revient au galop”? Zou hier de ver
klaring schuilen van het feit, dat blijkens inlichtingen, die ik persoon- 

reeg, wel meisjes uit streng gereformeerde en geloovig katholieke 
heimelijk uit de kerk wegblijveu, om naar dancings te gaan en 
x.J.C.ers deze zelfde dancings met diepe minachting voorbij 
-? Dan is er blijkbaar voor de katholieke en protestantsch- 

christelijke jeugdbeweging iets te leeren van de A.J.C.
Wij willen, voorzoover het noodig mocht zijn, uitdrukkelijk vast

stellen, dat bij de beoordeeling van dit resultaat geen waardeering 
wordt bedoeld van levensbeginselen, maar van de methode van leiding. 
Het blijkt, dat de methode van de jeugdswg*, waarbij de rijpere jeugd 
grootendccls passief is, noch de geestdrift, noch de zelftucht bereikt, 
welke met de methode der jeugdérjt'rfz'wg', waar de jeugd de illusie 
heeft eigen wegen te gaan, wordt verkregen. Als men opvoeders van 
christelijke huize spreekt, wordt dit laatste toegegeven. Maar — zoo 
wordt dan opgemerkt — het godsdienstig beginsel, dat ootmoed en 
deemoed eischt van ’t menschenkind ook van den puber, kan geen 
pacdagogisch procédé toepassen, waarbij kinderen zich als een soort 
van wereldveroveraars aandienen in een periode, dat ze nog volko
men chaotisch en hulpeloos zijn. Ware godsdienstzin speculeert niet 
op en exploiteert geen minderwaardigheidscomplexen in de jeugd 
door de baan voor overcompensatie vrij te laten. De socialistische 
beweging — zoo zegt men — is ten opzichte van de rijpere jeugd 
onbetwistbaar in het voordeel. Zelf nog in het emancipatiestadium 
leeft zij nog goeddeels uit het verzet en wordt beheerscht door een 
mentaliteit, die gretig ingang vindt bij de rijpere jeugd. De voor elke 
emancipatiebeweging typeerende superioriteitswaan, die een overcom
pensatie is tengevolge van ondervonden druk, past typisch in de 
geestelijke structuur van de rijpere jeugd en de knallende leuzen, 
waarin het jeugdidealisme zich gaarne uit, vloeien haar uit het socia
lisme overvloedig toe.

Wat wilt ge? — zegt men dan — dit gaat 
cialisme wordt eenmaal oud. De wijze waarop F 
de jeugd fêteert, geeft nu al wel eens de indn
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tische beweging zich meer warmt aan de jeugdbeweging dan dat hef 
omgekeerd de jeugdbeweging vermag te inspirceren. In ieder geval: 
de godsdienstige mensch weet, dat hoogmoed zonde is en dat het 
eenige middel van innerlijke verwarring en druk verlost te worden is, 
zich met God te verzoenen. Dan valt v an den mensch, die in de ver
drukking leeft (dus ook van den puber) alle druk weg, onderscheidt 
hij de schijn van het wezen, weet hij zich uit te werken boven men- 
schelijk oordeel en kan hij de wereld om zich heen rustig in de oogen 
zien. Zoo staan hier twee methoden onverzoenlijk tegenover elkaar: 
het roemen in eigen kracht, dat de kinderen bij de A.f.C. leeren en 
dat in wezen heidensch is en het roemen in Gods kracht, dat in 
wezen Christelijk is en dat gedurende de puberteit moet worden ge
leerd, opdat het niet te laat zij.

Deze tweede zienswijze is mij allerminst vreemd en ik zal de laatste 
zijn, om te ontkennen, dat er waarheid in steekt, maar de heele waarheid 
geeft zij zeker niet.

Ik heb het al reeds gezegd: hoe streng de paedagogische richtingen 
zich in Nederland ook afzonderen, op één terrein hebben ze elkaar 
leeren vinden en dat is daar, waar ze het meest in de knoei zitten, 
op het gebied der rijpere jeugd. En zoo gebeurt het dat ze in ge
meenschappelijke demonstraties elkaar ook hun werk laten zien en 
dat voor conferenties dus ook jeugdgroepen uit de verschillende kampen 
bijeenkomen. De psycholoog heeft dan een bijzonder goede gelegen
heid vergelijkende studies te maken en ik geloof, dat er geen verschil 
van meening bestaat over het feit, dat in gezelschap, vooral in ge
mengd gezelschap van jongens en meisjes, de A.J.C. zich in openheid 
en onbevangenheid zeer gunstig onderscheidt van de religieuse groepen. 
Zoodat men voorzichtig moet zijn, zonder meer aan te nemen, dat de 
godsdienstige puber op grond van zijn godsdienstige opvoeding alleen 
leert de wereld om hem heen rustig en sterk in de oogen te zien. 
Er zouden van onverdachte zijde uitingen zijn te citeeren, dat hieraan 
veel ontbreekt.

Klaagt juist niet de clerus, dat ook de goede jongeren in fabriek 
en werkplaats zoo weinig weerbaar zijn, zoo zelden van zich af durven 
spreken, wat zij als dappere soldaten in de katholieke armee tegen
over minderwaardige uitingen van medearbeiders moesten durven? 
De eenige gevallen, die ik ken van jongens, die op de fabrieken 
ouderen ongezouten de waarheid durfden zeggen en die blijkbaar 
innerlijk ongedeerd de vuile stortbaden, waaraan de jongeren bloot 
gesteld waren, weerstonden, waren A.J.C.ers, al vond men hen — 
begrijpelijkerwijze — „reuze-opscheppers”. Wie anders durft zijn dan 
de groote hoop en het zeggen durft ook, heet altijd een .opschepper".
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Zou het kunnen zijn, dat een verstarde opvoeding het godsdienstige 
geheim, dat het wonder der puberteit omsloten houdt, misschien 
voorbij ziet en waar het de openheid van de jeugdziel niet aandurft, 
nu door sleutelgaten loert en slechts duisternis rapporteert, waar 
zij geen licht durft ontsteken?

In het veel omstreden boek „Mother India" 
trof mij één ding heel diep en dat was de gr 
sprong die Europa, dank zij het Christendom, 
maatschappij, waar

mannigfaltig sind die Funkcn und Strahlen, die das Göttliche 
sich in die Seelcn sendet. Es selbst mag ruben droben ini Licht der 

seligen Genien — die leidenden Mcnschen aber werden von Klippe zu 
ilippe geworfen — jabrelang ins Un ge wisse hinab; oder sie steigen, wie 

Aoncn der Lauterung zur Gewiszheit hinauf.

Onze godsdienstige jeugdvereenigingen mogen er dus voor zorgen 
„niet te veel in eigen kracht te roemen", want die kracht treedt op 
plaatsen, waar we die gaarne zouden zien, weinig naar buiten.

Er moet dus ergens een fout zijn in de toepassing van de tegenstelling: 
overmoed-ootmoed. En die fout ligt hier, dat in de rijpende jeugd 
zelf een kracht werkt, die reinigt en bevrijdt, mits men die vrije 
baan Iaat. Het is een religieuse kracht van een wondere mystieke 
werking, die doorwerken moet, om de jeugd ook in geestelijke zin 
rijp te maken.

Spranger zegt het zoo wéér in het hoofdstuk van zijn meest bekende 
bock „Die religiösc Entwicklung des Jugendlichen", (pagina 330):

ik had veel interessante 
t was wonderlijk een 

zenana blijven, mij 
passend is en niemand zien 

veten niets. Wij hebben 
M. p. 82). 
rthodox-christelijke

urn letzte Werte ist dann religiös, und folglich die ganze 
rozesz des Menschen. Seine Wcsungsformung, seine Aus- 
mit dem Gehcimnis, das dem Leben endgültigen Sinn zu 

st im Kern ein religiöscn Prozesz, ja vielleicht das Wirken 
selbst i

*) Catherine Mayo leckcnde uit de mond van een
„Ik ben met mijn echtgenoot naar Engeland geweest. Toen wij 

liet hij mij de purdah op zij zetten, want vrouwen worden geëcrbic 
land. En ik ging dus vrij rond, in straten, winkels en musea en 
de huizen van vrienden, altijd op mijn gemak.

Niemand maakte mij bevreesd of viel mij lastig en i 
gesprekken, zoowel met hecren als met dames. O, het 
paradijs. Maar hier hier is niets. Ik moet binnen de 
strikt aan de purdah houden, zooals voor onze rang pass< 
dan vrouwen en mijn echtgenoot. Wij zien niets. Wij w< 
elkander niets te zeggen. Wij twisten. Het is duf." (Ned. vert.

Deze „dufheid" is nog in sterke mate inhaerent aan de ortii 
vrouwelijke sfeer.

Indische dame op:
'ij daar waren, 
jiedigd in Enge- 
treinen en naar

jedes Ringen 
gcistige Werdeprc 
einandersetzung r 
geben vermag, ist 
und Wachten des Göttlichen
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In Afghanistan vertellen de vrouwen in de harems elkaar 
waar de vrouw zoo maar ongesluierd en onvergezcld over 
gaat en overal in gezelschap van mannen verschijnen zonder 
derd te worden, terwijl ze in het Oosten, voortdurend bewas 
bespied, gevaar ducht van vreemde mannen, zoodra ze 
de heining waagt. Is ze genoodzaakt onder vreemde mani 
scherming te reizen, dan draagt ze vaak een doosje bij zich met 
vergiftige slangen, om eventueele aanslagen met de dood te straffen.

Zonder te willen beweren dat hier alles in orde is (ten plattelande 
nog lang niet), kunnen wij zeggen, dat ten onzent de vrouw vrijheid 
van beweging heeft, zonder dat haar gevaren dreigen, tenzij op plaatsen, 
waar zij die kan verwachten en bij tijden zoekt. Wij rcaliseeren ons 
dit feit weinig, omdat we er aan gewoon zijn, maar de kanaliseering 
van het sterkste der menschelijke instincten is zoodanig, dat de leden 
der sexen, zoolang ze geen recht op elkaar meenen te hebben, het 
„habeas corpus” eerbiedigen. Dit is een van de grootste winsten 
der westersche cultuur, een winst, die we aan het vrijheidsbeginsel 
danken op de basis van een verdiept verantwoordelijkheidsbesef, 
voor mijn gevoel aan het Christendom ontsproten.

Het zij verre van mij voor de jeugdbeweging een laisser-faire te 
willen propagecren. Principieel blijft in mijn oogen de volwassene 
voor de onvolwassene verantwoordelijk en het zou heel erg zijn indien 
het tot rijpheid gekomen geslacht in deze zaken Gods water maar 
over Gods akker liet loopen.

Maar er is met behoud van de diepere levensbeginselen een andere 
positievere houding mogelijk. Ja, men zou kunnen zeggen: wie de 
macht en de kracht van het geloof beleeft en weet te doen beleven, 
die zal in de vrijheid voorgaan. Staat er niet ergens geschreven van 
iemand, die over de golven vermocht te wandelen ? Dat wandelen 
wordt niet geleerd door de jeugd de beenen te binden. Een van de 
treffendste bewijzen van de kracht van een werkelijk en levend geloof 
geven nog altijd onze vrouwelijke heilsoldaten, die, vaak jong nog, in 
de ergste holen van ontucht en misdaad binnengaan, waar geen agenten 
durven komen en onverlet blijven.

Waar de geest zuiver is, daar gaan alle dingen go 
oog boos is, worden alle verhoudingen ziek. Zou het 
van werkelijk geloof zijn voor onze orthodoxie dit booze oog in eigen 
kring van zich te werpen, opdat de kinderen geen prooi worden van 
een vreugdeindustrie, die op hun primitieve instincten speculeert?

Daarom is noodig nieuwbouw. Al is er een en ander gedaan, waar 
uit te leeren valt, het is nauwelijks meer dan een experiment. Het 
derde milieu, waarop voor de rijpere jeugd het wachten is, waarin
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2. Onze maatschappij is ziek tengevolge van het 
werken van mannelijk-geestelijke tendenties. Verbetering 
in de eerste plaats het werk van de vrouw moeten z"

3. De rijpende jeugd heeft vóór alles behoefte zich uit te drukken. 
De belangrijkste en tevens ook de gevaarlijkste zijn de erotische 
impulsen. Deze „af te dammen” is voor de geestelijke gezondheid onzer 
jeugd gevaarlijk. Onder de huidige maatschappelijke verhoudingen is 
het ook niet meer mogelijk.

4. Typeerend voor ons Nederlandsche calvinisme is zijn armoede 
aan uitdrukkingsvormen.

5. Typeerend voor de Roomsche opvoeding is haar groo 
trouwen tegenover het sexueele leven. De oorzaak daarvan lij 
tendeels in de ongehuwde staat der geestelijke opvoeders.

6. Zoowel het calvinisme als het katholicisme schieten 
kant van de jeugdleiding te kort. Een gezonde leekenleiding, v 
aan getrouwde mannen en vrouwen in ruime mate deel hebben, 
een andere geest brengen, waarvan de basis moet zijn coëducatie.

7. Onze tijd eischt een stevige stellingname ten gunste van het 
monogame huwelijk als levensbeslissing. Dit huwelijk eischt niet alleen 
natuurlijke, maar ook geestelijke overeenstemming tusschen de twee

jongens en meisjes elkaar kunnen vinden en 
leeren omgaan in wcderzijdsch respect en i: 
de groote massa nog worden opgebouwd.

Daarom zijn noodig beginselen, daarvoor zijn noodig methoden.
Het lag niet in mijn bedoeling daarover ditmaal te schrijven. Ik 

wacht de verschijning van het rapport van de danscommissie gaarne 
af, om aan de bespreking daarvan een en ander te verbinden; dat 
een practische uitwerking van mijn beschouwingen zal kunnen zijn. Ik 
herinner aan wat ik in mijn inleiding zei, dat wij voor de opbouw 
van een derde milieu in de eerste plaats aangewezen zijn op de actieve 
medewerking van de moderne vrouw, voorzoover ze wezenlijk vrouw 
zal willen blijven. Haar aanwezigheid in deze sfeer is eenvoudig on
misbaar. Maar daarop kom ik nog wel terug.

Voor ditmaal mag ik besluiten met het trekken van enkele conclusies 
uit wat ik schreef:

1. Het is geen bewijs van reactionnaire gezindheid, als men op 
maatregelen zint de verwording der publieke moraliteit te keeren.

jeugd heeft zoo goed recht op moreele bescherming als op 
telijke veiligheid. In deze tijd va n democratie verdient moreele 

meer dan ooit de aandacht van de beoefenaars der sociale 
tgogiek, omdat moreele infectie thans het heele lichaam onzer 
schappij ziek kan maken.
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Leekenspel 
door J. P. A. EERNSTMAN.

ia lang
het Leekenspel van deze tijd c 

één dier oude dingen, die, n< 
verjongd opduiken en weer

Ti 'T anneer wij uitvindingen op het gebied van natuurkunde en techniek 
’ ’ uitzonderen, zullen er misschien niet zoo heel veel zoogenaamd 

nieuwe dingen zijn, die in werkelijkheid in alle opzichten nieuw zijn. 
Vele van die schijnbare nieuwigheden zijn in wezen al zou oud, dat 
ze de lange tijden hebben gekend, waarin ze reeds als hopeloos ver
ouderd werden beschouwd, eerst achteruit gingen in waardeering en 

spassing en tenslotte verdwenen. We moeten echter niet vergeten 
bij te voegen dat zulke verdwenen dingen, wanneer ze later weer 

opduiken, niet ongewijzigd weer herboren worden, doch pas nadat één 
of meer wezenlijke bestanddeelen ervan andere waarden en gedachten 
hebben ontmoet en daarmee vereenigd in nieuwen tijd een ander waarde- 
geheel hebben gekregen.

De lezer zal begrijpen dat we 
oog hebben als een voorbeeld van 
vergeten te zijn geweest, weer als 
moderne klank hebben.

En waarde vol zal het Leekenspel vooral blijven, zoolang het de 
uiting zal zijn van de mentaliteit van menschen die vernieuwing zoeken, 
iets van een weg naar bevrijding uit geestelijken nood hebben gezien 
en zich reeds rijk genoeg voelen om rijkdom en streven uit te spreken.

Uit deze inleiding moge blijken dat wij het moderne Leekenspel in 
verband brengen met een oude instelling. Inderdaad, hoeveel misver
stand er misschien ook bij de groote massa is over de beteekenis van 
het woord zelf, we mogen wel als vaststaand aannemen dat zij, die

partners. De geestelijke verbinding moet aan de natuurlijke vooraf
gaan, willen déraillementen uitblijven. Daarvoor is een vrije omgang 
tusschen de sexen eerste voorwaarde.

8. Deze vrije omgang is een van de schoonste vruchten der chris
telijke cultuur. Zij kan slechts haar werk voortzetten door zich in 
volle vertrouwen op haar innerlijke kracht positief in te stellen op 
het innerlijk beweeg onzer jeugd. Repressie en afzondering zijn uiting 
van ongeloof en hooren thuis in gebieden, waar de sexueele hoerig
heid der vrouw haar ontwikkeling heeft tegengehouden.

9. Een systematische opbouw van een derde milieu op geestelijke 
grondslagen is noodig. De vrouw zal aan de instandhoudig daarvan 
een belangrijk aandeel moeten nemen.
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deze naatn bij het opkomen van het modern verschijnsel weer in 
loop brachten, niet doelden op het begrip „lecken” in de zin 
dilettanten-in-de-kunst, doch bij deze naatn hebben gedacht aan 
middcleeuwsche instituut. Hierbij vormt „leeken” echter een tegen
stelling met kerkelijke personen.

Voordat we nu het nieuwe begrip Leekenspel gaan 
we ter vergelijking een enkel woord te wijden aan 
eeuwen deze naam had verdiend.

Het is duidelijk dat de tegenstelling die wij in het woord Leeken
spel vonden, vooropstelt dat er een spel van menschen van de kerk 
moet zijn geweest. Dit moge hem, die hiervan nooit gehoord heeft, 
vreemd lijken, het is inderdaad waar en het is in de godsdienstge
schiedenis lang niet zoo ongewoon als menigeen zou denken. Vanzelf 
komt ons hier ook reeds in de gedachte, hoe voornaam in het alge
meen de plaats is geweest, die nabootsing en vermomming innamen 
bij de officieele godsdienstuitingen van primitieve volkeren. Vooral 
wanneer magie vat had op een volk, bleef de uitbeelding van een 
godheid of goddelijke kracht lang een veel toegepast middel om die 
godheid nader te komen en zijn werking en kracht te ondervinden 
en te huldigen. Dit verschijnsel nu vindt men bij andere volken weer 
op andere, veredelde wijze toegepast en kon tot iets heel anders 
leiden. Hoe vérstrekkende gevolgen dit kon hebben, daarvan getuigt 
wel heel duidelijk de ekstatische cultus van waarschijnlijk vaak ver
momde gcloovigen, die in hun enthousiaste dansliederen de krachten 
van Dionusos opriepen en huldigden tegelijk; deze spontaan-uitge- 
voerde dansen en liederen, zich wel om Dionusos' feest blijvende 
groepeeren, doch zich van de stof der Dionusos-krachten en -verhalen 
losmakende, leidden immers bij een stijlgevoelig en kunstzinnig volk 
in Griekenland tot het nobele treurspel.

Hoezeer een uitbeelden van verhalen en krachten kan ingrijpen in 
de voorstellingen van primitieve volkeren, bewijst ook wel het ant
woord van een Australisch inboorling, die op een vraag, of hij een 
bepaalde mythe kende, antwoordde: „neen, die dans ik niet"1).

Dit alles is niet het door ons bedoelde Leekenspel, doch het werd 
bier ook slechts meegedeeld als voorbeeld van uitbeelding van gods
dienstige voorstellingen. Wie nu echter mocht meenen dat dit alles 
in de Christelijke geloofswereld geheel weg zou blijven, 
deerlijk. Zeer zeker heeft het Christendom, zich bewust 
geestelijking van allerlei heidensche waarden, de 
verschillende oude instellingen, doch in sommige 
of korter tijd de vrede geteekend. Heel lang bij'
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Hadden niet de Grieksche mysterie-gcnootschappen hetzelfde geuauu 
met de heilige geschiedenis van Demeter en andere Godheden?

Dat dit geen profanatie behoeft te zijn, getuigen die mysteriën in 
hun geweldige invloed, getuigen ook in later tijd de Passiespelen. 
Maar hoezeer dit vooral bij het Christendom bijzaak moet blijven en 
anders gevaar loopt de heiligheid van het geloof in het gedrang te 
brengen, getuigen die zelfde Passiespelen. Is Oberammergau immers 
niet op de grens van het toelaatbare gekomen en moet een bewuste 
navolging van een dergelijke traditie elders niet tot het ontoelaat
bare leiden?

Laat ons echter niet afdwalen. Zeer nadrukkelijk zochten we immers 
een voorbeeld van uitbeelding die van de Kerk uitging. Wij zeiden 
reeds dat de Christelijke kerk inderdaad tot dergelijke vertooningen 
overging, die dan ook in de kerken zelve plaats konden vinden. Ook 
hier vinden we veel van het bestreden heidendom overgenomen. Zoo- 
als bij het cyclisch, om het altaar bewegend koor van de Dionusos- 
cultus de koorleider een afzonderlijke plaats ging innemen en met het 
koor een wisselzang uitvoerde, zoo zullen we ons hier ook moeten 
voorstellen een dergelijke samenwerking van een geestelijke met een 
kerkelijk (zingend) koor, een begin, dat voor uitbreiding tot sterker 
vormen vatbaar was. Wanneer dit nu vertooningen zijn geworden en 
langzamerhand ook de hulp van niet-kerkelijken (leeken) hierbij wordt 
ingeroepen, is het Leekenspel

Dat de „vertooning" niet i 
den, spreekt van zelf. Evengc 
zijn gezocht bij de keuze der 
weest waarin zeer groote animo bestond 
nog des te meer, naarmate de maker 
daarin tot zijn recht liet komen.

Wij kunnen ons voorstellen dat bij groote toewijding menigmaal 
iets tot uitbeelding is gebracht, dat de hoorders en toeschouwers



en dat aan een sterke gedachte wer-

;ehad. Wij kunnen ons dit 
kerstspelen (echte oude Le< 

dage weer zijn ingevoerd. Een diepe o 
pliceerd te denken, zal er in de midd< 
gaan, die althans op deze wijze tot 
wie door gewoonte en ' ' ’
geschiedenis niet meer tot intens beleven 
konden de vertooningen echter toch alleen 
der spelen voor allen gemeengoed was, door allen aanvaard 
belangrijkste basis van het leven beschouwd.

Het heeft geen zin hier meer te zeggen over die middeleeuwsche 
mistcriespelen, mirakelspelen e.a., of het moest zijn dat we er nog 
eens op wezen dat de naam misteriespel niet in verband staat met 
mysterie of mysterieus, doch een verbastering is van het latijnsche 
mimsterium, dat dienst, bediening beteekent en ook wijst op het verband 
met kerk en religie.

Dat de vroolijkheid er ten slotte niet bij weg bleef en wel eens 
sterk op den voorgrond kwam, kan men zich voor die tijden wel denken.

Nu willen wij bezien wat Leekenspel als modern verschijnsel bedoelt.
We zullen niet willen beweren dat dit Leekenspel alleen van deze 

eeuw is, want op verschillende plaatsen in Duitschsprekende landen 
zal het opvoeren van een Kerstspel vooral wel nooit ongewoon zijn 
geweest. Toch is het Leekenspel (Laienspiel) wel degelijk een ver
jongd instituut, dat onder deze naam in de laatste tijden pas zijn 
plaats aan het veroveren is. Het zijn vooral de Duitsche Jeugdbe- 
beweging en Rusland, die de mogelijkheden hebben gezien, die dit 
Leekenspel biedt. Aanvankelijk greep men in Duitschland vooral terug 
naar het oude bestaande. Eén der meest gespeelde spelen is bijv, het 
„AVeihnachtsspiel aus dem baierischen 5Vald”, dat de MUnchener 
Laienspieler ver over de 100 keer reeds speelden voor allerlei kringen 
(„in AVaisenhUusern und Krankenanstalten, ftlr Kommunistische Jugend 
und Offiziersvereine, in VolkskUchen und festlichen Stilen, in engem 
Freudeskreis und vor vielen fremden Menschen").

Dit nu is tevens een voorbeeld van bijna onveranderd overnemen 
van het reeds lang bestaande. ■) Juist daarom maakt dit spel zooveel

‘) Ook in eenige plaatsen van ons land werd dit spel geregeld in vertaling 
opgevoerd, b.v. in de Remonstr. kerk te Den Haag.

heeft gegeven 
niet zal hebben 
< toe te lichten, 

• en invloed 
we denken

boeide en tot belcvers maakte, 
kelijk een sterk beeld gaf.

Bedenken wij dus dat de Kerk langen tijd leiding 1 
aan deze soms zeer uitvoerige vertooningen en stellig n 
nagelaten een en ander vooraf (of hoe ook) nadrukkelijk 
dan is wel duidelijk dat deze Leekenspelen hun beteckenis 
hebben gehad. Wij kunnen ons dit goed voorstellen, als i 
aan de Kerstspelen (echte oude Leekenspelen), zooals die heden ten 

weer zijn ingevoerd. Een diepe ontroering, vooral niet gecom- 
uudel-ecuwen vaak van zijn uitge- 
een hernieuwd beleven kon brengen 

afstomping bij het hooren lezen der heilige 
gebracht werd. Inslaan 
déérdoor, dat de inhoud



rt libertra;

366

i

op, 
wordt.

indruk, omdat het zóó door en door eenvoudig is, dat in bepaalde 
milieu’s, waar men niet meent in een theater te zitten, de toewijding 
alléén het spel al bijna kan doen slagen. We kunnen het ons denken, 
hoe in de bergstreken van Beieren een eenvoudige bevolking het spel 
met evenveel (of meer?) werking in eigen kring kon spelen als wij het 
nu kunnen met ontwikkelder menschen. Wie de Duitsche uitgave bezit, 
zal dadelijk zien dat een Zuid-Duitsch-Oostenrijksch dialect hier en 
daar gehandhaafd is.

Ons Hollanders valt het op, hoe sterk in Duitschland niet alleen 
het „Duitsche" betoond wordt, doch hoe ook het karakteristieke der 
verschillende streken heel belangrijk wordt gevonden. Zoo schrijft 
Rud. Wirbt in zijn „Mllnchener Laienspiel Fllhrer (1931, Chr. Kaiser- 
verlag — München) bij dit spel: „....dem sUddeutsch—österreichischen 
Sprachgebiet gemtisz. Doch kann es dort Freude machcn, wo Land
schaften keine eigenen Krippenspiele Uberliefert haben. Nur musz 
man dann die bayrischc Mundart Ubertragen. Wer das nicht beachtet, 
versündigt sich <in dem Geist der Mundart. Sie ist kein Theater- 
effekt, sondern ein Geschenk, das wir nicht veralbcrn dlirfen.” (De 
Schlesische Laienspielberatungsstelle stelt dit spel in „Schlesischer 
Mundart" bewerkt ter beschikking).

Hiermede komen wij aan een typische taak die het Lcekcnspel in 
Duitschland mede moet vervullen.

Naast een overdreven, onsympathieke verheerlijking van „het Duit
sche" waarin den keizer vaak gegeven is wat des keizers niet is, 
is er in Duitschland in menige kring een gezonde appreciatie van het 
volksttlmliche. Wij begrijpen dat het noodig was om in de Duitsche 
jeugdbeweging het besef wakker te houden dat niet alles is ingestort, 
wanneer een volk in den oorlog verslagen is, doch dat in de Duitsche 
jeugd nog krachten te over zijn, die ten goede aangewend, de wereld 
in den besten zin ten goede kunnen komen. Zoodoende werd het goede 
karakteristieke van vele streken van Duitschland afzonderlijk belicht, 
werd ook op het goede in de duitsche geest als geheel gewezen. 
Welnu, daartoe werd ook de hulp van het Leekenspcl ingeroepen 
en menig spel zal de geest ademen, die het goede Duitsche wil hoog 
houden, bewaren voor vergroving, ontwikkelen tot positieve op
bouwende krachten. Het spreekt van zelf dat ook de door ons ver
oordeelde nationale zelfvergoding zich tot dit middel heeft gewend en 
dat er menig gelegenheids-Leekenspel in schwertkletternde stemming 
zal zijn aangehoord, althans met een overdreven gevoel van nationale 
roeping.

Zoo schreef een zekere Westcrich een spel: Der weisze Herzog 
(Christus), dat als ondertitel draagt: Das mysterium der Germanischen
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te zoeken 
te spelen.

Een enkele maal is die waarde zóó grc 
een eigen waarde geworden, en is ook de 
en schoon, dat zulk een Leekenspel in breeder kring k 
gedragen zonder gevaar dat „men” onder de toehoorde 
theater” zal wanen en de schoonheid op

Hoe groot is de tegenstelling met het

Sendung, waarin aan het Duitsche volk de rol moet zijn toebedeeld 
om uit zijn kruisiging mist Christus op te staan en de wereld te red
den. Het is niet toevallig, dat in een kleine brochure „Die Völkisch- 
religiöse Weihcbllhne — das Theater der Zukunft”, van Gustav Hil- 
debrant, naast dit spel ook aangeprezen wordt een serie vlugschriften, 
waaronder met deze titel: Der Jude im Deutschen. (Geschriebcn um 
den SchlafmUtzigen Deutschen in seiner Lauheit wachzuzUtteln und in 
ihm den Willen zu r politischcn Macht zu wecken). — Laten wij het 
verder niet hebben over het Leekenspel in dienst der ongemotiveerde 
nationale zelfverheerlijking, met zijn droevige, haatzaaiende religie.

Liever denken wij aan gezonder vormen der Duitsche idealistische 
groepen, in het bijzonder aan menige groep der Jeugdbeweging, waar 
het Leekenspel volkomen ingeburgerd is.*

Onlangs kreeg ik via de boekhandel een stapeltje Duitsche werkjes, 
door allerlei groepen of personen uitgegeven om de waarde en moge
lijkheden van het Laienspiel te bepleiten en duidelijk te maken. Er 
zijn er bij met teekeningen, schema’s, aanwijzingen; er zijn er ook met 
uitvoerige bespreking van de inhoud van een enorm

Wat dit moderne: Leekenspel typeert is velerlei.
Allereerst is er de tegenstelling met het ouderwetsche dilettanten- 

tooneel. Leckcnspelers voelen zich geen dilettant-tooneelspelers. Zij 
zijn iets geheel anders en verbeelden zich geenszins „tooneel te 
Zij willen graag iets uiten. Evenals in vroeger tijden werken 
de Leeken mee aan het brengen van in een groote groep 
gedachten. Daarom is men ook wel begonnen met het opdiej 
oude spelen, doch hier werd nu de gelegenheid geboden om 
spelen te schrijven, die iets v an het id< 
levend, goed-willcnd deel van het nieuwe 
die de jeugd begrijpen en ouderen wier I 
werken hier mee als raadgevers en

groote gevaar is vooral dat men vergeet, dat het in vorm en 
brengen van waardevolle gedachten en doeleinden niet mag 

een geforceerd maken van propaganda.
:kenspel moet geboren zijn uit den drat 
voor eigen idealen en waarden, voor er
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voering van een 
ling kan hebben, 
lileftantentooneel 

zegt dan: het

goe 
als 
gelaten

het Leekenspel behoorend is dus ook dat niet een 
van sympathieke inhoud wordt „ingestudeerd”, doch 
' ’ ' geest der „troep" één is, a.h.w. door

tubliek geschreven had kunnen zijn. Vat 
iuiC het repeteet

Niemand zal willen beweren dat dilettanten onder goede leiding 
niet verdienstelijk werk kunnen leveren bij de opvoering van 
tooncelwerk, dat bovendien nog een nobele strekking 
Het Leekenspel wil echter iets anders. Bij het diiei 
vergelijkt men al gauw met het beroepstooneel en men 
was geen beroepstooneel m;lar het was toch voor dilettanten heel 
aardig (reusachtig, geweldige prestatie, of wat men verder wil be
denken). Het Leekenspel denkt niet aan een kunstuiting in de eerste 
plaats, al kan een grooter opgezet Leekenspel de verzorging in artistieke 
zin geenszins missen. Het Leekenspel heeft iets bepaalds dat het 
zeggen wil en zoekt daar een passende en schoone vorm voor. Het 
wil geen problematische eventualiteiten in geijkte tooneelvorm brengen, 
doch zoekt echtheid en wil dienen aan de gedachten die het deden 
ontstaan. In vorm en middelen is het geheel vrij. Naast groot-opgezette 
spelen, met toepassing van vele moderne technische middelen, kent 
het zeer primitieve uitingen in kleinere kring, met beperking van 
costumeering tot een enkele suggestie door kleur en typeering, sterke 
beperking van het schminken, dat meestal bijna geheel achterwege 
kan blijven, behalve bij spelen van grooter opzet en onder sterke 
kunstbelichting.

Wezenlijk bij 
willekeurig stuk 
dat het stuk geheel met de 
één der spelers of door het pub' 
men dit juist op, dan wordt ook 
verdieping en sterker beleven van 
datgene, dat 
leeren van

telers of door het  
„si op, dan wordt ook het repeteeren hier een voortdurende 

sterker beleven van eigen streven en realiseeren van 
dit streven in den weg staat; nimmer het van buiten 

een vreemde „rol”.
Ieder die wel eens met jonge dilettanten aan een „tooneelstuk” 

heeft gewerkt, weet er van mee te praten in welk een moeilijke positie 
men kan geraken. Want de stukken die voor de rijpere jeugd geschikt 
zijn, zijn te tellen en de rollen die de jonge spelers wel begrijpen, 
kunnen ze daarom nog niet „vertolken", omdat „wel begrijpen" iets 
anders is dan in die gedachten leven: beleven.

^Vanneer hier dan nog bestuurs-hoogheid, gebrek aan besef van 
eigen belevings-tekortkoming en spraak-ontoereikendheid bijkomen, 
gepaard met persoonlijke gevoeligheden, dan hebben we het diiet- 
tanten-tooneel op zijn smalst, en helaas niet geheel als uitzondering.

Het wezenlijk onderscheid met het moderne Leekenspel komt hier 
goed uit, als het gevoel „op het tooneel te staan" zoo belangrijk wordt, 
als de kapper een zoo interessante figuur wordt, als het nog neer

scherm de spelers al de heerlijke sensatie geeft nu zelf aan



369

lx.

de mysteriëuze kant van het voetlicht te staan, als de attributen on
danks gemis aan artistieke waarde de spelers van het allergrootste 
gewicht voorkomen. Een leider van een tooneelclub van jonge dilet
tanten vertelde mij eens hoe het bestuur, in aanraking komende met 
de leider van een beroepsgezelschap, aan dezen het gebruik van hun 
prachtig varken aanbood, dat in het door zijn gezelschap ook te spelen 
blijspel een enkel moment ten tooneelc vertoond wordt; de kunstenaar 
had het niet noodig en antwoordde: bij jullie zit het in het varken, 
bij ons in het spel! Niemand moet nu denken dat ik voordergelijks 
clubs geenedei mogelijkheden zie; die zelfde jongens en meisjes van 
het varken heb ik wel eens zien spelen in een fijn stukje, waarbij zij 
een grootc zaal een innige ontroering lieten ondergaan. Ik schreef de 
vorige tirade dan ook vooral om de tegenstelling met het modern 
begrip Leekenspel duidelijk te maken.

Het Leekenspel in zijn eenvoudige vorm kent weinig van de ge
noemde interessantigheden, wil slechts dienen en zoekt ook zich zelve 
slechts in wat het wil, iets wat van andere spelgroepen niet altijd 
gezegd kan worden.

Het Leekenspel is uit ideële drijfveeren herboren; in tijden toen 
de nood de nicnschheid drukte, maakte het zijn kans, evenals de jeugd
beweging zelve. Zoo ontstonden tijdens de oorlog in Duitschland al 
verschillende soorten van spelen. De oudste waren de middeleeuwsche, 
romantisch-reiigicus, maar er waren ook sociaal-revolutionaire spelen; 
ook de echt-Duitsche spelen bleven niet achter, zooals we reeds zagen.

Het succes was zoo groot dat er zelfs kringen waren, waaruit rond
reizende speltroepen ontstonden, die in grooter kring de mogelijkheden 
van het Leekenspel wilden demonstreeren, met alle gevaren voor het 
slagen en voor zichzelf, daaraan verbonden.

Eerste vereischte voor het slagen bij het Leekenspel is toch we), 
dat men in zijn „publiek” geen onverschillige toeschouwers heeft. 
Laat ons het sterker zeggen: kenmerkend bij het Leekenspel is vaak 
de éénheid van spelers en publiek. Dan ook is de waarde het grootst, 
wanneer uitbeelding, evenals bij het middeleeuwsche spel, een sterker 
beleven wil brengen van wel reeds bekende gedachten en waarden, 
of sluimerend gevoel wil wekken tot sterker beleven, waardoor mo
gelijk wordt dat er zulk een eenheid komt tusschen spelers en publiek, 
dat grooter vreugde in het eigen geestelijk beleven en vuriger bereid
heid er uit voort komen. „Die Laienbtlhne als Gesinnungstheatcr’’is 
de titel van een vlugschrift, die voor zich zelf spreekt.

Hier is geen sprake van het uitbeelden van allerlei willekeurige 
figuren, in allerlei combinaties en verwikkelingen, hier is het de mensch 
zelf, de moderne mensch, (maar die blijft altijd ook „de" mensch) die

jelijk wordt dat
t avooter vreugde in het eigen geestelijk beleven 

uit voort komen. „Die I 
een vlugschrift, die 
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zip

is ook in

370

ngen 
reek- 

erk

•oote vertoo- 
al, is niemand

en brenge

ï pogingen te zijn ge
lei volkomen tot haar

een beweging of groep, omdat 
aanwezig is van te samen sterk iets 

ie waardevolle
het Leekenspe

geven, 
:rking geven.

wanneer de eenheid van gedachten 
publiek. Maar daarom moet het Lee- 

misbruikt worden. Er moet in een kring 
een kleinere kern eerst, om te „spe- 

i. Zoo dra de gedachte is : nu moeten 
van het slagen al zeer 

ootere onderneming ook zoo zijn dat een 
lanteeren kan, zich achter de gedachte 

propagandistische gro< 
van opvoeringsstijl of taal, 

aan zijn vcreenigingslokaal

zich geplaatst ziet in bepaalde tijd, omstandigheden, te midden van 
bepaalde conflicten van krachten en streven, de mensch, die een hei- 
lige verontrusting kent.

Geen willekeurig stuk, al is de verscheidenheid van stof bij het 
Leekenspel ook groot genoeg, doch altijd iets van „de" mensch in 
strijd of droom, in opstandigheid of berusting, in zoeken of vinden.

Talrijk zijn de mogelijkheden die bij dit Leekenspel zich voordoen. 
Hierbij is diepe ernst evengoed op zijn plaats als gezonde spot en 
humor, uiting van te kort schieten evengoed als oprechte, zelfs uit
bundige vreugde. Want hier wordt steeds iets tot uiting gebracht van 
wat leeft in de gewaarschuwde mensch. Hier kan werkelijk sprake 
zijn van reiniging; het spelen is geen genot alleen, doch een vreugde 
en een taak, geen succes-kwestie, doch een beleving. Ook hier behoeft 
de vorm niet realistisch te zijn, symboliek kan sterk zijn en sterk 
werken. Daarom ook zijn hier allerlei vormen mogelijk wat de uit
voering betreft. ^Ve noemen het spreekkoor en het bewegingsspel. 
Ze kunnen beide wezenlijke bestanddeelen zijn van de uiting, die, be
halve dat ze schoonheid geven, ook als symbolen niet alleen bedoeling 
hebben maar sterker wei

Het best slaagt dit Leekenspel 
bij allen groot is, bij spelers en 
kenspel niet als een rage 
behoefte ontstaan, bij allen, of bij 
len", als men het zoo wil noemen. 
vrij óók eens voor den dag komen, is de kans 
gering. Het moet bij een gro< 
man of vrouw die de taal ha 
wil zetten. Met het opvoeren van 
ningen, zonder artistieke waarde 
gebaat. Men houde zich dan 
het Leekenspel niet in diskrediet.

Het Leekenspel zal voortkomen uit 
daar alleen een groote waarborg a. 
beleven. In Rusland schijnen vele 
daan, waar de mogelijkheden van 
recht kwamen.

De laatste jaren is ook in ons land het Leekenspel in vele kring* 
ingevoerd. De N.B.A.S. heeft zich er mee bezig gehouden; spree) 
koor en bewegingsspel werden in de A.J.C. druk toegepast. Ster 
de aandacht hebben voorts getrokken eenige opvoeringen op grooter 
schaal door de Vrijzinnig Christelijke jongerengroepen. Na vele spelen 
in de eigen kring der afdeelingen der Bonden, kwam een vorm-zoekend
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eggend Advent-spel, 
deel ontleend was

en ook hier had

„ Didoler", waarop volgde een schoon en veelzej 
waarvan de tekst (Franken) nog voor een groot < 
aan de Bijbel.

Het vorig jaar kwam toen de V.C.S.B. voor den dag met „ Kinderen 
van dezen tijd”, waarbij de hoofdgedachte, eerst door de V.C.S.B.- 
leiding opgesteld, door mevrouw Roland Holst na onderling overleg 
werd opgenomen. Zij maakte er een schoon kunstwerk van.

Deze gang van zaken lijkt ons de beste, wanneer een groep een 
bekwaam kunstenaar vindt, die achter een gedachte wil gaan staan, 
die in haar midden leeft. Is deze kunstenaar een sterke geest, dan 
zal het persoonlijk element er natuurlijk in meespreken; het kunst
werk wordt er des te sprekender door.

Bij deze opvoeringen bleek ook hoezeer een wat grooter spel een 
deskundige leiding noodig heeft. Maar evenzeer moge duidelijk zijn 
dat deskundig leider hier niet gelijk staat met tooneelman. Het kin 
gebeuren, dat een willekeurig gekozen man uit onze beste tooneel- 
spelers, hier van de leiding niets of weinig terecht zou brengen.

De leider moet in staat zijn in heel zijn leiding voor de „spelers” 
te staan als de leider der uitbeelding van die bepaalde gedachte, hij 
moet één kunnen zijn met de spelers, ook al is hij in zijn middelen 
en eischen nog zoo streng en veeleischend. Hier heeft men niets aan 
de groote man die te midden der dillettanten er wel van wil maken 
wat er van te maken is; hier is op zijn plaats de zelf gegrepen leider, 
die zelf achter de gedachte gaat staan in heel zijn leiding, die dienaar 
wil zijn van de gedachte en van de niéuwe kunst, neen, van de kunst.

Veel valt ook te leeren van de studentenspelen bij de lustra. Helaas 
niet altijd ten goede. Hier liggen groote mogelijkheden, er is geld, 
er zijn „spelers” genoeg (ze loopen niet altijd hard!), er is publiek 
gewaarborgd; hiermede zijn tevens de gevaren en gebreken genoemd : 
het publiek is gemengd, neutraal, de spelers zijn vogels van zeer uit- 
eenloopende pluimage. Men moest voor dergelijke lustrum-spelen een 
gedachte nemen die studenten en ontwikkelden samenbindt, die van 
spelers en publiek een geheel maakt met gelijke belangen. Men mag 
wel zeggen dat eigenlijk Delft hierin alleen slaagt, waarschijnlijk om
dat hier door de gelijkheid van studie reeds een zekere gelijkheid 
van ervaringen gegeven is; voorts is Delft moderner, ook dit ligt 
voor de hand, de school der techniek is modern; het bezit meer durf 
en heeft het geluk eenige keeren reeds leiders te hebben gehad die 
iets wilden brengen dat werkelijk uit Delft kwam en dat als gedachte 
geboren was uit het aanvoelen van de nood die vooral de moderne 
mensch dreigt

Ook hier duikt- de naam van Franken weer op.
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de

eens in slagen bij hun 
omgaat, (indien dit ten- 

Je besten onder hen, ten
van deze tijd, die de tijd

TAver de radio als ontwikkelingsfactor is al heel wat geschreven en 
' haar beteekenis als zoodanig stond van den beginne aan wel vast. 
Over de weg, dien zij sindsdien gegaan is, zou eveneens heel wat 
zeggen zijn, en misschien nog meer over haar toekomst. Beschouwt 

:n de radiopolitiek der verschillende landen, dan treft men misschien 
organiseert, de beste karak- 

i dat land. Een oppervlakkig

te zeggen zijn, en misschien n
I men de radiopolitiek der verse...u. 
. in de wijze waarop elk land zijn radio < 
j teristiek van het geestelijk niveau van

meer en meer inrichtingen voor Volksont- 
van het Leekenspel duidelijk maakten aan 
:n. Dan komen vanzelf uit die kringen,

is, de goede pogingen voort en zullen goede vormen

De Münchener bijeenkomst voor Radiomuziek 
door JULIUS HIJMAN.

groot aandeel in de leiding Abraham van der Vies, de talentvolle, 
geboren regisseur en leider, die ook de „kinderen van dezen tijd' 
opvoedde I

Mochten andere studentencorpsen er ook 
lustra de spiegel te zijn van wat er in hen o< 
minste voldoende is), van het streven van de 
slotte ook van de tegenwerkende krachten 
van alle tijden is.

Er liggen prachtige mogelijkheden voor het Leekenspel open. Moge 
het niet weer vervallen tot dilettanten-tooneelkunst. Het zoeke de 
kunst op andere banen, bij groote spelen geleid door een kundig, 
meelevend kunstenaar, niet minder geleid door een verlangen om in 
spel en symboliek echt te zijn, niet te willen geven nabootsing, doch 
te willen uiten iets, dat leeft in een groep, hetzij een verlangen, hetzij 
een bereidverklaring, hetzij een beleving van eeuwige waarden.

Moge het nieuw gestichte „Podium", studio voor Leekenspel. dat 
gesticht is na de hierboven vermelde opvoering van Adventspel en 
Kinderen-van-dezen-tijd, er in slagen op deze wijze werkzaam te zijn, 
om door algeheele toewijding van een spelersgroep aan een grootere 
kring van vrienden een uitbeelding te brengen van de grootste ge
dachten voor deze tijd, in woord gebracht door bekwame schrijver- 
of dichterhand.

Het ware ook goed als 
wikkeling het begrip 
kring die zij bestrijkei 
het iets voor 
ontstaan.

Worde het Leekenspel niet misbruikt, doch worde het in den besten 
zin weer een ministerium van Leeken.



373

waren noodig, om 
dit oogenblik nog 

Jen buitenlander —

vergelijk van de verschillende weekprogrammas leert ons al genoeg. 
In Duitschland — het congres voor radiomuziek dat, van 6 tot 8 Juli 
j.l. in Mtlnchcn gehouden werd, heeft dat o.a. bewezen — heeft mende 
ontzaglijke beteekenis van de radio van meet af aan begrepen, en de 
opbouw ervan aan de beste mannen overgelaten. Het gevolg daarvan 
is dat de duitsche radio tegenwoordig een instituut is, dat niet alleen 
een machtige invloed heeft op de geestelijke en ethische vorming van 
alle leeftijden en alle bevolkingsklassen, maar dat zij thans, na een 
klein decennium, ook de beschikking heeft over een rijke pedagogische, 
psychologische, sociologische, aesthclischc en electro-technische erva
ring, die, wanneer zij eens overzichtelijk wordt samengevat en geëta
leerd, het bijwonen van een dergelijk congres tot een uiterst interes
sante en leerrijke gebeurtenis maakt. De radio was acht jaar geleden 
een phenomeen, waarvan men de verstrekkende consequenties wel 
begreep, maar waarvan men de ideologie en de daaruit volgende 
methodieken slechts stapje voor stapje kon benaderen. Jarcn 
studie, van experimenten, van gedachtenwisscling waren noodig, 
tot de eerste resultaten te komen. En deze zijn op i“ 
geenszins definitief; doch het totaal is — zeker voor d< 
imposant.

Een voormiddag was gereserveerd voor de schoolradio. In Duitsch
land bezitten 15 A 20.000 scholen radio. De scholen, die het meeste 
profitceren van het draadlooze onderricht, zijn natuurlijk die van het 
platteland, die nu plotseling uit hun isolement verlost worden en een 
contact met het grootestadslcven gekregen hebben, waarvan ze vroeger 
niet konden droomen. Maar ook de scholen der groote steden hebben 
een clement in hun onderwijs gekregen, dat aan levendigheid en wer
kelijkheid elk doceeren overtreft. Daarmee is dus reeds uitgesproken 
dat de radiovoordracht, die in de scholen doordringt, wel didactisch 
mag zijn, maar in vorm zoo sterk mogelijk moet contrastecren met 
het dagelijksche onderwijs. Daar komt nog bij dat de meeste leerlin
gen buiten hun schooluren al genoeg radio van het meest uiteenloopend 
gehalte hooren, zoodat ook in dit opzicht naar een tegenstelling, of 
voor een aanvulling moet worden gezocht. Vandaar, dat de school
radio een delicaat vraagstuk is, dat een zorgvuldige behandeling ver- 
eischt. Deze zorgvuldigheid tracht men daarmede te bereiken, dat men 
alleen allereerste krachten neemt, en niet alleen sterren in de solis
tische beteekenis, maar vooral krachten, die de schoolradio niet als 
een uitzending van de tweede rang, voor kleine kinderen beschouwen, 
maar die inderdaad tot de jeugd een positieve instelling hebben. De 
uitzending mag niet te lang duren, hoogstens 20 A 25 minuten. De 
keuze van de stof — onnoodig dit te vermelden richt zich naar
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programma-aani 
morden

het bevattingsvermogen van de hoorders. De plaats, die de uitzending 
in het schoolonderwijs inneemt, wordt geheel aan de ontvangende 
scholen overgclaten. Immers, het feit, dat de radio geheele landstre
ken bestrijkt, heeft tengevolge dat scholen van geheel verschillende 
structuur dezelfde uitzending zullen volgen. Het blijft daarom aan 
den leeraar overgelaten het materiaal, dat de luidspreker hem voor
legt, te gebruiken, zooals hij wil. Sommigen bereiden het radio-half- 
uurtje voor, anderen houden na afloop hun concludeerende bespre
kingen. Weer anderen — en dit werd op het congres zeer gelaakt— 
gebruiken de uitzendingen als leerstof voor zichzelf, welke zij dan als 
basis voor hun mondeling onderwijs bezigen. Een belangrijk deel van 
de schooluitzendingen is muziek. Trouwens, het grootste deel van 
alle uitzendingen is muziek. De werking, die de schoolradio ook hier 
uitoefent, is eminent, en de denkbaar gunstigste verwerkelijking van 
de voorschriften, die ten opzichte van het verplichte muziekonderwijs 
in de scholen bestaat. Ook hier is het moeilijk geweest de juiste 
methode te vinden. Immers, het muziekonderwijs heeft meer dan eenig 
ander leervak de kans aan eigen getheoretiseer ten gronde te gaan. 
De bedoeling is toch des leerlings schoonhcidsintuitie te ontwikkelen, 
en niet hem te overladen met vakbegrippen. Anderszijds is dit weer 
niet mogelijk zonder de verklaring van een aantal technische termen 
en begrippen. Hoe diep bij het publiek de afkeer en de angst voor 
een dergelijke terminologie is, en wat voor een verkeerde voorstel
ling veelal aan hen wordt vastgeknoopt, bewees een der sprekers 
van het congres, toen hij vertelde dat hij menschen had gevonden, 
die hun radio afstellen, wanneer zij in de programma-aankondiging 
het woord „opus” lezen. Anderszijds kon worden vastgesteld dat bij 
verschillende radio-intendanten de laatste tijd brieven binnenkomen, 
die om een verklaring van een woord als „andante” of „symphonie” 
vragen. De burgerman schaamt zich aanvankelijk voor het stellen 
van zoo'n vraag, en het binnenkomen van zulke brieven wordt door 
de zenders dan ook als een blijk van contact gewaardeerd.

De grens tusschen de schoolradio en de andere uitzendingen is, 
wat de pedagogische uitwerking betreft, geheel vaag. Iedereen leert 
van de radio. Eén voordeel van de schoolradio valt helaas bij de 
algemeene uitzending weg, n.1. de contrdle over de luisteraars en de 
mogelijkheid hen te verplichten tot het einde toe te luisteren. De edelste 
beleering in de algemeene uitzending zal altijd een illusie blijven, en 
maar voor een zeer klein deel zijn doel bereiken, omdat het nimmer 
te controleeren is, in hoeverre de menschen werkelijk luisteren en 
wanneer zij hun station gaan veranderen. Het ware een onvervalschte l! 
utopie aan te nemen dat het publiek uit verlangen naar cultureelc |i



:ndgcbied

375

>atig

goedl

Ie pedagogische 
:lal samengaan.

ontwikkeling radio hoort. In vele gevallen is het een genoegen een 
beetje elcctrotcchnisch te experimcntccren, met een goedkoop kosmisch 
bijsmaakje het universum in de huiskamer geprojecteerd te krijgen.

Re instelling van den hoorder was op het iMtlnchener congres een 
ander punt van bespreking van groot belang. Immers, iedere over
weging. niet alleen de pedagogische, zegt, dat het een onding zou 
wezen indien de radio geen waarde zou toekennen aan een contact 
met de massa. Een groot woord wordt hier gelaten uitgesproken. 
Maar het is duidelijk dat in de producten van een instituut, dat zich 
tot de massa wendt, zooals tot dusver nog nooit een lichaam, niet 
eens de pers, het heeft kunnen doen, elementen van deze massa terug 
te vinden zijn. De kunstgeschiedenis gaat met deze stelling volkomen 
parallel, omdat zij ons leert dat ieder kunstwerk van te voren op 
een bepaald verbruik is afgestemd. Wat wij tot dusver met een vaag 
woord „stijl" hebben genoemd, is voor een niet onbelangrijk deel: 
verbruiksphysionomic. Het is niet denkbaar dat Raphaët voor prole
tariërs schilderde, of dat Beethoven zijn symphonieën voor een thee
kransje schreef. Zoo zal ook mettertijd de radioproductie (dat zijn 
dus de uitgezonden muziek, literatuur, voordrachten en reportage) 
duidelijk de kenmerken van zijn afnemers gaan dragen. Men behoeft 
daarvan geen ondergang der kunst te verwachten, omdat de corre
latie met een bepaalde consumentengroep altijd bestaan heeft; en 
voor sommige kunstgebieden, (het zij hier terloops geconstateerd) kan 
het weer opnemen van het contact met de geïnteresseerde amateurs 
een sanccring beteekenen, wanneer zij zich, zooals bijvoorbeeld tegen
woordig met de muziek het geval is, op ongehoorde wijze heeft gec< 
pliccerd en geabstraheerd, zoodat een kunstliefhebber van middelmé 
begripsvermogen haar niet meer kan volgen.

Daar nu bij de programmavorming in de radio de 
tendenzen met de sociologische en aesthctische veel» 
mogen deze laatste hier nog even besproken worden.

De sociologie in de opstelling der programmas is het rekening 
houden met de maatschappelijke eigenaardigheden der zenddistricten. 
Daar Duitschland in verschillende gebieden onderscheidene zenders 
heeft, in tegenstelling met ons land, waar beide zenders voor het 
geheel bestemd zijn, is het mogclijk met een tamelijk groot raffine
ment de maatschappelijke situatie in de programmas te verdiscon- 
teeren. Zoo wordt een verschil gemaakt tusschen arbeidersgebieden 
met industrieën en landarbeidersgebieden. De eersten krijgen een 
programma, dat het zendtype voor een groote stad al tamelijk be
nadert. Landschap, milieu, confessie en algemeene belangen geven aan 
ieder zendgebied een eigen physionomie. Vanzelfsprekend is het onder-
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Zorg voor jeugdige werfceloozen in 
Londen.

Tn Londen 
voor jcug 

ingcricht, wi

van eenige interessante, apa 
deze nieuwe aesthetiek han< 
kclingsstadia als in haar toekomstige 
paedagogiek, die voor de radio ook haar eigci 
zal krijgen, behoeft wel geen nader betoog.

Feiten en Pogingen.
van ca. 16J4—'18 jaar onderricht wordt 
gegeven. De officieclc naam van deze 
centra is Juvcnile of Junior Instruclion 
Cenlres en in de vacantie had ik het 
genoegen het centrum aan Bcthn.il Green 
Road in oostelijk Londen te bezoeken.

i zijn ten behoeve van de zorg 
igdige wcrkcloozen 5 centra 
raar aan jongens en meisjes

wijs aan eenzelfde indeeling onderworpen en houdt ook de school
radio ten nauwste rekening met de sociale gebondenheid der hoorders.

Het aesthetische clement in de programma's is sedert lang het 
onderwerp van een uitvoerige en ten deele diepgaande discussie. De 
aanvankelijke praxis om de gangbare aesthetische waarden eenvoudig 
voor de microfoon te brengen en deze daarmede tot een soort copieer- 
apparaat te bestemmen, staat op het punt verlaten te worden, om 
plaats te maken voor een andere practijk, die direct gegroeid is uit 
de ervaringen en de cischen van het radiobedrijf. Ook hier speelt 
de observatie van de reactie des hoorders een groote rol. Deze 
reactie is het object geweest van interessante psychologische studies, 
van welke de ordinarius voor philosofie aan de universiteit te Berlijn, 
prof. Max Dessoir, een der leiders is geworden. De resultaten van 
deze studies komen, kort samengevat, hierop neer, dat de reactie van 
den hoorder o.m. bepaald wordt door een zeker ruimtegevoel, dat 
eenerzijds door het uitgezonden kunstwerk wordt gedicteerd, anders- 
zijds de hoorder in zijn eigen ruimte ondergaat. Op grond van deze 
studies beschouwt men het als een wanverhouding, wanneer, om eens 
een voorbeeld te noemen, een Beethovensymphonie, die voor een 
groote menigte is geschreven, door een enkeling in zijn huiskamer 
wordt gehoord. Deze wanverhouding wordt in vele gevallen — de 
ervaring schijnt dat te leeren — verantwoordelijk gesteld voor de 
negatieve reactie van den hoorder. Daar deze theorie zich nu eenmaal 
proclameert als het uitvloeisel van een jarenlange en op vele gevallen 
zich beroepende ervaring, heeft zij in elk geval het voorkomen der 
wetenschappelijkheid. Zij is een argument te meer voor het scheppen 
van een specifieke radioproductie. Dat deze op komst is, heeft dit 
congres bewezen; de eerste resultaten zijn voorhanden in de vorm 

>art gemodelleerde muziekstukken. En dat 
iid in hand gaat, zoowel in haar ontwik

uiteindelijke vorm, met de 
:n zelfstandige gestalte

Bcthn.il
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gymnastiek, 
houdelijkc 
teekenen, (

Deze h 
begon de

m een

d wat 
:i moge- 
maken. 
of het 

vakstudie

igens en 
> het zijn 
>pen bij

in welke klassen ze ondergebracht wor
den en zooveel mogelijk wordt aan hun 
wcnsch tegemoet gekomen.

Zoo wordt met de meisjes gedaan: 
handwerken, naaien, teekenen. lezen. 

<, zingen, soms koken en huis- 
bezigheden, met de jongens 

(vrij teekenen, reclame- en

commissie aan 
toen het woord 

jorzitter.
rngens welkom en 
n het centrum uit

Ik bracht er een middag door met de 
meisjes en een morgen met de jongens.

Hoe effectief de zorg voor de jeug
dige wcrkcloozcn in Engeland is ge
regeld, mede door vcrzckcringsbe palingen, 
gaat builen dit bericht om. voldoende zij 
het ie melden, dat er len aanzien van 
het komen der jongens en meisjes in de 
centra een verplichting is gemaakt, die 
voor hen zeer aannemelijk is en die ook 
mogelijke tegenzin in het begin snel over
wint. Praclisch wordt op deze wijze hel 
grootste deel der jeugdige wcrkcloozcn 
bereikt en zij houden buiten de uren van 
het centrum voldoende tijd over om naar 
werk Ie zoeken. De jongens en meisjes 
komen namelijk 5 maal per week ge
durende 3 of 4 uur op aparte tijden.

Het spreekt vanzelf, dat er van uni
formiteit van deze centra niet te spreken 
is. Wie Londen kenl mei zijn uiteen- 
loopcndc bevolking, begrijpt, dat ieder 
centrum weer een apart aanvoclcn en 
instellen verlangt op de typische geaard
heid der omringende bevolking.

Dit kwam in Belhnal Green Road 
wel sterk lol zijn recht, wanl al direct 
bij de eerste kennismaking met het hoofd 
van dit centrum en ook uit de gesprekken 
met de onderwijskrachten viel het mij 
op, op welke uitnemende wijze hier ge
tracht werd aan te passen bij de gesteld
heid van de east-end boy' en girl en 
bovenal bij de gesteldheid van de jeug
dige werkelooze.

Dit laatste vooral is van buitengess 
waarde, want vaak is het centrum 
duiventil van komen en gaan en 
van belang ze ook in korten lijd 
mee te geven en de lessen zooveel m 
lijk tot een afgerond geheel te

Van een bepaalde leergang 
instellen voor een bepaalde vt 
kan dan ook geen sprake zijn, 
krachten zijn erop uil de jonj 
meisjes te laten profileeren van 
in het centrum en aan te knoo[ 
hun interessen. Zij mogen zelf 

ze ondcrgebracl 
mogelijk • 
:t6de

technisch teekenen) houtwerk, metaal
werk, cngclseh. het bespreken van onder
werpen (debating-class), gymnastiek en 
boksen. Dit laatste klinkt in Hollandsche 
ooren misschien wat vreemd, maar men 
hecht er in E. veel waarde aan voor 
de karakterontwikkeling. De jongens 
leeren zich volkomen te behecrschcn en 
. to play the game".

Een ding, wat mij veel belang in
boezemde was. wat is de stemming onder 
deze jonge menschcn en hoe voelen zij 
zich tegenover het centrum en in klassc- 
verband. Ik zag namelijk klassen van 
40 of 50 jongens en meisjes en dit be
hoorde niet tol de uitzonderingen.

Soms leverden de eerste dagen 
het zijn in het centrum wel eens enkele 
moeilijkheden op. maar het is opmerkelijk 
hoe spoedig de goede invloed in tal van 
dingen te constateercn is, vertelde het 
hoofd. En ook een onderwijzeres, die 
het zelf in haar leven nogal moeilijk 
scheen te hebben zei: Mijn meisjes geven 
mij vaak een lesje, hel is wonderlijk hoe 
vroolijk en prettig opgewekt zij zijn; 
het is dan ook heerlijk met ze te werken. 
Het warme enthousiasme deed goed om 
aan te hooren.

Evenwel waren de grootste moeilijk
heden totaal verdwenen, sinds het cen
trum een zelfbestuur had. Een comité 
van 12 jongens, gevormd uit hen. die 
langer in het centrum waren, was vol
ledig .in charge of" de loopendc zaken 
en het is bewonderenswaardig. hoe zij 
zich van hun taak kwijten.

Ik had het genoegen een zitting van 
het comité mee te maken op een morgen, 
dat er ongeveer 50 nieuwe jongens aan
gekomen waren. Bij aankomst waren 
de jongens eerst in de klassen ingedeeld 
en om 10 uur kwamen zij allen bijeen 
in de kamer van het comité, dat achter 
de tafels geschaard zat, ieder met potlood 
en aanteekenpapier voor zich.

Het hoofd der jongensafdeeling "zat 
naast de voorzitter en ook ik kreeg 
daar mijn plaatsje, de nieuwelingen 
stonden in rustige afwachting van wat 
komen zou.

Het hoofd stelde de 
jens voor en gaf 
leiding aan de vo 
s heette de jon»* 

e waarde van e
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; ik het comité alleen i 
zaken af te handelen 

een rondgang door 
ide klassen.

enthousiasme, waarvan 
zeres getuigde, was voelbaar 
'assen heen en het vormt 
'rond voor het slagen van

dit

effect 
kwam 
dat de 
verslapte 
groote.

Hierna

boek, w»« 
grondige reden werd a 
het niet rooken in bet 
bet buS" en tramgeld 
gemerkt, dat een ieder.
2 mijl (3.2 K.M.) van 
woont, dit vergoed krijgt met een 
ximum van 30 ct. per dag. I 
geld booger, dan wordt me 
eerst een stuk te loopen, of I 
zelf aan te vullen. Het uitbetalen 
dit geld geschiedt ook dagelijks door 
het comité, dat hiervoor de opgave krijgt 
van de dislricls*arbeidsbeurs.

Nu vroeg de voorzitter aan de jongens, 
of zij tevreden waren met de klasse, 
waarin ze gekomen waren en toen geen 
der nieuwelingen wilde veranderen, sloot 
bij met de wensch, dat zij allen zouden 
samenwerken en elkander helpen. De 
jongens gingen nu weer naar bun klas
sen terug.

te leggen naar aanleiding van vijf pun
ten : educalion, sports, social activities, 
personal aid en tradition.

Over het eerste punt werd door hem 
uitgewijd en toen gaf hij bet woord 
aan de verschillende andere leden van 
bet comité, die ieder de verschillende 

inten nader toelichtten. Hoe uitstekend 
t werkte bleek wel uit het feil, dat 

ieder zich op eigen terrein volko- 
veilig en zeker voelde, wat het 
van het gesprokene zeer ten goede 

Geen moment had ik de indruk, 
aandacht van de toehoorders 

te, integendeel, alles werd met 
bijna zou ik zeggen te groote 

aangehoord.
kwamen de mededeelingen 

meer practischen aard, over het 
jitbetalen van bus- en tramgeld, het 

k, waarin het te laat komen zonder 
aangctcckend en 
ct gebouw. Wat 

aangaat zij op- 
die verder dan 

het centrum

Is bet bus- 
len geacht 

het tekort

Het volgende punt was een geval 
van onordclijkhcid, dat zich in een der 
klassen had voorgedaan. Een jongen 
had zich te verantwoorden voor het 
feit, dat hij de klasse uitgestuurd was. 
Stug en sluursch antwoordde hij op de 
vragen van de verschillende leden, daar 
hij zich niet schuldig voelde. Getuigen 
werden gedaagd en inderdaad bleek 
na de verschillende ondervragingen, dat 
de onderwijzer de verkeerde uit de 
groep had uitgepikt, waarschijnlijk om
dat hij toevalligerwijze diens naam kende 
en niet de werkelijke onruststoker. De 
schuldige kreeg een berisping en de 
onderwijzer een aanmerking van de 
commissie.

Hierna liet 
hun verdere : 
maakte ik 
schillcnc

Het warme 
de onderwijzer: 
door alle klas 
een sterke gru 
het werk.

Bent U tevreden over de resultaten 
en ook over het jongenscomité ? vroeg 
ik hel hoofd bij de nabespreking. On
getwijfeld, luidde het antwoord, wij 
zouden niet meer terug willen, noch 
kunnen.

Bijna geen ingrijpende moeilijkheden 
doen zich meer voor sinds het comité 
werd ingcsteld en hel is ook voor de 
jongens zelf van ontzaglijke beteekenis 
als vormend clement.

Een poging, die er 
wanneer volgen wij?
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welke rechtvaardigen

1931 der Maatschappij

zijn gezin heeft zich ten allen 
gekenmerkt. Het meest springt 
snsverbondenheid van het veen

van het veen. Het grootste deel 
veenarbeiders verlaat toch de streek, wanneer 

de ontvening 
het veenarbeit

gehouden op de Algemeene Vergadering van 
*t algemeen.

De centrale vereeniging voor den opbouw van 
Drenthe en haar maatschappelijk werk/) 

door Mr. J. CRAMER.

') Rede gc 
tot nut van *'

T Tet leven van den veenarbeider en
tijde door bijzondere factoren gt 

wel in het oog de eigenaardige levet 
arbeidersgezin met de ontwikkeling 
der eigenlijke veenarbeiders verlaat toch de streek, wanneer de ont
vetting is afgeloopen en trekt daarheen, waar de ontvening nog aan 
den gang is of beginnen moet. De woning van het veenarbeidersgezin 
is daarom veelal als niet permanent bedoeld. Op het veen gebouwd 
heeft zij na de ontvening weer te verdwijnen. Historische stabiliteit 
en traditie, kenmerken van zoovele dorpsgemeenschappen, is het veen
dorp dan ook ten cenenmale vreemd. De veenarbeid zelve onderscheidt 
zich eveneens van anderen landarbeid. Hij is meer monotoon en eischt 
minder kennis en verantwoordelijkheid dan de arbeid in den land- en 
tuinbouw, terwijl de structuur van het veenbedrijf in nog sterkere 
mate dan op het overige platteland de seizoen- en gezinsarbeid met 
al zijn nadcelige gevolgen in het leven roept. Te wijzen valt eveneens 
op het feit, dat tot voor kort door het ontbreken van behoorlijke 
communicatiemiddelen .het contact der veenbevolking met de buiten
wereld gering was. Al deze omstandigheden drukken een stempel op 
het leven in de venen en geven er een zekere primitiviteit aan. Dit 
treft te meer, omdat in de venen de veenarbeiders met hun gezinnen 
niet een fractie der bevolking uitmaken, integendeel, de bevolking in 
de venen is vrijwel veenarbeider(ster) in haar geheel.

Naast deze onverbrekelijk met de tegenwoordige organisatie en 
structuur van den arbeid in het veen samenhangende factoren zijn er 
nog eenige te noemen, welke in hoofdzaak zijn te herleiden tot na- 
oorlogsche invloeden en welke rechtvaardigen om te spreken van een 
crisis in de Drcntsche venen:

1. Een verminderde vraag naar turf. Gedurende de jaren, waarin 
ten gevolge van den wereldoorlog de aanvoer van steenkool uit het 
buitenland nagenoeg stilstond, was de productie van turf, tot onge
kende hoogte gestegen. Volgens de gegevens van het Rijksturfproef- 
station te Emrnen bedroeg de productie in de jaren 1910 tot en met 
1914 gemiddeld 1.070.000 ton per jaar, in 1920 echter 1.560.000 ton. 
Het herstel van het handelsverkeer deed de invoer van steenkool uit
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; naar turf 
■andhaafd

scherper teek 
tijd een einde 
waren, om

gevolg, dat de vraag 
iroductiepeil niet geh«

de turf tegenover de steen

oorlog is opgericht is het niet n 
waaruit deze mindere werkgelegen!,» 

:t rapport van de Commissie van
’ ’46 te lezen staat: .Daarenboven 

buitenaf werk te vinden in vergelijking 
1914 veel kleiner geworden. In Duitschland, da» 
meest in aanmerking kwam, bestond f 
arbeiders, noch in andere bedrijfstak!

:ekende zich dit als teruggang af, omdat 
.ie kwam aan de goede jaren, waarin de 
ook voor den veenarbeider te bestaan, 

geheele jaar door werk werd
3. Een verslechtering c' 

huisvesting heeft in de 
(zie: A. Meit.
Volkshuisvesting

gevonden.
der Volkshuisvesting. Het vraagstuk der Volks- 

heeft in de veenstreken steeds moeilijkheden opgelcverd 
interna: De woningtoestanden te Emmcn, Tijdschrift voor 

en Stedenbouw, 8e Jaargang No. 7, pag. 141). Het

het buitenland weer toenemen met het , 
afnam. Zelfs kon het vóór-oorlogsch pi 
blijven, daar de Konkurrenzfahigkeit van 
kool was afgenomen. Vergeleken met den toestand vóór den oorlog 
stegen n.l. in de venen loonen en totale productiekosten beide met 
64 °/0, terwijl gedurende hetzelfde tijdsverloop in het mijnbedrijf de 
totale productiekosten slechts met 47 °/0 naar boven gingen, hoewel 
de loonen 96 °/0 stegen. Niettegenstaande de steenkolcnprijzen thans 
dus hooger zijn dan vóór den oorlog, is de turf in verhouding tot de 
steenkool duurder geworden. Deze wijziging in de verhouding is voor 
een groot deel het gevolg van de omstandigheid, dat het veenbedrijf 
zich minder dan het mijnbedrijf tot een machinale werkwijze leent. In 
het licht van deze feiten baart het geen verwondering, dat het jaar 
1927 slechts een turfproductie van 840.000 ton opleverdc.

2. Een na den oorlog sterk verminderde werkgelegenheid in Duitschland 
voor den veenarbeider buiten de veencampagne. De eigenlijke veencam
pagne neemt een aanvang eind Maart en duurt tot om en nabij den 
langsten dag van het jaar, tot 21 Juni. De veenarbeider is hierna 
gedwongen den arbeid te staken, daar de na dezen termijn gegraven 
turf niet meer de gelegenheid zou hebben te. drogen. Vóór den oorlog 
was het gewoonte, dat het grootste deel der arbeiders na afloop van 
de veencampagne de grens over in Duitschland werk vond. In de jaren 
na den oorlog verviel Duitschland, dat zelf met groote werkloosheid 
te kampen had, grootendeels als débouché voor de na de veencam
pagne werkloos geworden veenarbeiders. Daar de arbeidsbeurs te 
Emmen eerst ni den oorlog is opgericht is het niet mogelijk cijfer
materiaal te geven, waaruit deze mindere werkgelegenheid blijkt. Wel 
is te wijzen op het rapport van de Commissie van Advies voor veen
afgraving, waarin op blz. 46 te lezen staat: .Daarenboven was de 
kans om buitenaf werk te vinden in vergelijking met de periode vóór 

lat hiervoor destijds het 
geen behoefte aan Nederlandsche 

eken, noch in de veenderijen. Te 
ongeveer tezelfder 
loonen toereikend 
wanneer niet het
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aansluiting hieraan moet gewezen worden op de indicaties, welke 
> duiden, dat de weerstand der bevolking, wat de gezondheids-

II et is van: 
in de jaren 
huishouding < 
Emmen in fin

tijdelijk karakter der woningen was oorzaak, dat de huisvesting meer
malen uiterst primitief was, hetgeen te nadeeligcr was, omdat de 
veenarbeid als gezinsarbeid inzonderheid groote gezinnen vraagt. Het 
probleem kreeg gedurende de oorlogsjaren een steeds ernstiger karakter. 
De in die jaren vermeerderde vraag naar turf deed het loonpeil stijgen, 
waardoor tal van arbeiders naar de venen trokken, welk trek de 
Overheid, daar de gemeenschap groote behoefte had aan brandstdf, 
aanmoedigde. De woningproductie in die jaren moest begrijpelijker
wijze achter blijven bij dezen snellen aanwas der bevolking. Het gevolg 
was hetzij een sterkere vermeerdering van het aantal samenwoningen, 
hetzij het verrijzen van tal van keten. Naar de gegevens van de inspectie 
der Volkshuisvesting bedroeg het aantal keten en krotten in de ge
meente Emmen 1 Januari 1925 1032 (thans reeds verminderd tot plm. 
300).

In :

toestand betreft, verminderde (zie: Dr. J. H. Tuntler: De gezondheids
toestand van de kinderen in de veenstreken; verslagen en mededeelingen 
betreffende de Volksgezondheid Juni 1926).

izclfsprckend, dat deze ommekeer op economisch gebied 
na den oorlog ook haar weerspiegeling vond in de gemeente- 
van Emmen en dat wel in die mate, dat de gemeente 
nancieel opzicht ten eenenmale niet bij machte was door 

haar met het oog op de crisis noodzakelijk geachte maatregelen te 
treffen. Waar de verscherping van den toestand in de venen niet een 
toevallig verschijnsel, maar resultante van algemeene werkende eco
nomische en sociale factoren was, meende de Rijksoverheid in overleg 
en samenwerking met provinciale en gemeentelijke autoriteiten en eenige 
andere lichamen (o.a, Lantschap Drenthe, de Centrale Vereeniging 
voor den Opbouw van Drenthe, Groene- en Wit-Gele Kruis) krachtig 
te moeten ingrijpen. De door de Overheid en andere genoemde lichamen 
getroffen maatregelen raken zoowel het economische als het sociale 
en hygiënische terrein. Op economisch gebied werd gewerkt langs de 
volgende hoofdlijnen: le verlaging der productiekosten van de turf, waartoe 
o.a. het Rijksproefstation werd opgericht; 2e verplaatsing van het surplus 
van arbeidskrachten naar streken, waar toenemende werkgelegenheid te 
constateeren viel, in de jaren na den oorlog o.a. Enschede en Eind
hoven ; 3e het aanmoedigen van nieuwe of andere takken van Volkswelvaart 
in de door de crisis getroffen streek selve (o.a. tuinbouw en pluimvee
teelt).

Op hygiënisch gebied werd met steun der Overheid een reeks
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1
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het Maatschappelijk 
is verzocht in het bij- 

>elijk werk" vormt één 
van den arbeid van de Centrale Vereeniging voor 

van Drenthe, welke vereeniging op initiatief van den 
Koningin in de provincie Drenthe, 

den oorlog in ver’, 
opgericht. Te gere 

idat dit maatschap] 
werkelijkheid Oc

maatregelen getroffen, welke beoogden de toestand op het terrein der 
Volkshuisvesting te saneeren (krot- en keetopruiming en nieuw-bouw) 
als de Volksgezondheid te bevorderen aantal verpleegsters
en bakers, uitrusting verplegingsmagazijnen, consultatiebureau* voor 
zuigelingen en lichamelijk gebrekkigen, aanstelling districtsschool- 
kinderartsen).
•' Ten slotte het sociale terrein of beter dat van 
Werk. Wij noemen dit het laatste, omdat ons 
zonder hierover te spreken. Dit „maatschappe' 
der onderdeelen van den arbeid van de Cent 
den Opbouw van Drenthe, welke vereeniging op initiatief 
Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe, Mr. J. T. Lint
horst Homan, in de jaren na den oorlog in verband met de malaise 
in de Drentsche venen werd opgericht. Te gereeder kunnen wij ons 
tot dit onderdeel bepalen, omdat dit maatschappelijk werk niet los 
staat van de economisch-sociale werkelijkheid der venen, integendeel, 
de uitdrukking „maatschappelijk werk” zegt het reeds, het is slechts 
te kennen met als achtergrond de hiervoorafgaande analyse van de 
economisch-sociale structuur der venen. Het was dan ook voor de 
Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe niet onzeker, 
van welken aard de te nemen maatregelen zouden moeten zijn.

De gezinsarbeid met haar verwaarloozing van de nog niet leer
plichtige jeugd eischte de oprichting van bewaarscholen of van kleuter
scholen, zooals zij in de Drentsche venen worden genoemd.

De gezinsarbeid, welke op huishoudelijk gebied zulk een achterstand 
teweeg had gebracht, vroeg om kook-, naai- en huishoudlcsscn en om 
cursussen voor kinderverzorging en opvoeding.

Het voor langen tijd uithuizig zijn der ouders legt meer nog dan 
elders een taak op de schouders van jeugdbeweging en vereenigings- 
leven, terwijl dit eveneens het geval is gedurenden den algeheelen 
stilstand van het productieproces gedurende de wintermaanden, waar
door alle jongens en meisjes — alleen één kostwinner van het gezin 
is bij de werkverschaffing te werk gesteld — in ledigheid hun tijd 
doorbrengen.

Het te veel aan werkkrachten, dat tal van jongeren de wereld doet 
intrekken zonder eenige zekerheid van slagen en zonder zich van te
voren ook maar eenigermate georiënteerd te hebben, doet de behoefte 
gevoelen aan sociale voorzorg in deze.

De slechte hygiënische toestanden, hier reeds afzonderlijk genoemd, 
maken, dat ook bij het maatschappelijk werk der Centrale Vereeniging 
speciale aandacht aan de hygiëne besteed moet worden.
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Het spreekt vanzelf, dat al deze maatregelen ook elders: in de 
steden en op het platteland getroffen moeten worden en haar functie 
hebben te verrichten. De voorafgaande analyse wilde alleen aantoonen, 
hoe de Drentsche venen in bijzondere mate het maatschappelijk werk 
behoeven, omdat aanwijsbare destructieve invloeden en toestanden 
een krachtig tegenwicht en systematischen opbouw cischen.

Was de Centrale Vereeniging dus niet lang in twijfel wat de aard 
der te treffen voorzieningen zouden zijn, moeilijker was voor haar de 
vraag, op welke wijze deze maatregelen organisatorisch en principieel 
genomen dienden te worden. In de eerste plaats arbeiden naast de 
Centrale Vereeniging tal van andere lichamen en corporaties op het
zelfde terrein. In de tweede plaats is de Centrale Vereeniging niet 
een vereeniging van willekeurige particulieren, die enkel naar eigen 
inzicht en eigen aard een stuk maatschappelijk werk verrichten. De 
Centrale Vereeniging is een semi-overheidslichaam, waarvan de Over
heid zich bij het treffen van tal van maatregelen in Z.-O. Drenthe 
bedient, terwijl het werk der Centrale Vereeniging ook slechts mogelijk 
is door steun van den kant van de Overheid. Verder wordt dit karakter 
nog versterkt door het feit, dat in het bestuur der Centrale Ver- 
ccniging o.a. zitting hebben : als voorzitter de Commissaris der Koningin 
in de provincie Drenthe, twee leden van het college van Gedeputeerde 
Staten, de consulenten van den economischen voorlichtingsdienst van 
hel Rijk, de Inspecteur der Volksgezondheid, de Rijksinspecteur voor 
de steuverleening in Drenthe en verder tal van personen als ver
tegenwoordigers en vertrouwenspersonen der verschillende godsdien
stige eii politieke stroomingen in ons volksleven. Dit karakter van 
semi-overheidslichaam, van gemeenschapsorgaan maakte, dat het vraag
stuk voor de Centrale Vereeniging niet was: hier maatschappelijke 
nood en daar een willekeurige groep van personen tot leniging van 
dien nood — op welke wijze dan ook — bereid, maar wel: hier 
maatschappelijke nood en daar de taak der Overheid. De normen, 
welke de Centrale Vereeniging zich daarom hier ziet gesteld, zijn dan 
ook dezelfde, welke de Overheid (Rijks-, Prov. of Gemeentelijke) 
toepast telkens, wanneer zij zich op het terrein der Volksontwikkeling 
beweegt, (volksontwikkeling hier natuurlijk niet in den eng intellec- 
tueelen zin genomen, maar in de breede en eigenlijke beteekenis van 
het woord). Het is duidelijk, dat de Centrale Vereeniging dus niet 
zelve één der godsdienstige of politieke stroomingen is; als gemeen
schapsorgaan gaat zij uit van de verschillende geledingen, gelijk die 
zich in het volksleven hebben ontwikkeld en erkent zij (als semi- 
overheidslichaam) de waarde van den arbeid en streven dezer stroo-
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mingen voor den opbouw van ons volksleven in zijn geheel. Haar 
taak is die arbeid en dat streven gelijkelijk te behartigen en te be- j 
vorderen. Deze neutraliteit van positieven aard is, wanneer men aan
vaardt een verband tusschen overheid en maatschappelijk werk, het 
in deze eenig in te nemen standpunt. Deze positieve neutraliteit brengt 
met zich mede, dat op het gebied van maatschappelijk werk de Cen
trale Vereeniging — cf. de Overheid — het werk nu eens geheel 
zelve ter hand neemt, het werk dus beraamt, organiseert en uitvoert, 
dan weer de in de maatschappij werkende krachten steunt en 
moedigt; anders uitgedrukt: zij laat de verschillende stroomingen 
of buiten het direct verband der Centrale Vereeniging) éénzell 
functie uitoefenen en belangen behartigen öf ■— en dit gebeurt zoodra 
religieus of maatschappelijk inzicht een medebepalende rol gaat spelen — 
zij schept voor alle stroomingen gelijke gunstige voorwanrden. Er is 
bij het maatschappelijk werk der Centrale Vereeniging m.a.w. een 
zóne, waar de karakterbepaling van het werk ligt bij de stroomingen 
in het volksleven zelve, een zóne, waar zij zelve souverein zijn. Voor 
twee stroomingen in ons volksleven wil ik dit ter verduidelijking toe
lichten, voor de stroomingen, welke plegen te worden aangeduid als 
rechts en als socialistisch. Voor de eerste is er een gebied, dat ont
trokken is aan de sfeer van het gemeenschappelijk handelen, daar 
dit gebied (kerk, school, jeugdbeweging etc.) in direct verband wordt 
gebracht met en zijn speciale ordeningen ontleent aan het Christen
dom in zijn historischen verschijningsvorm. Wat de tweede strooming 
betreft: het proletarisch levensbesef eischt haar eigen organen voor 
jeugdbeweging, arbeidersontwikkeling etc. Meerdere voorbeelden zouden 
gegeven kunnen worden (b.v. voor het christelijk humanistische, het 
monistisch-naturalistisch levensbesef). Het voorafgaande illustreert 
echter voldoende, hoe inzicht in de schakeeringen van ons volksleven 
bepalend werkt op de modus quo van het maatschappelijk werk der 
Centrale vereeniging als gemeenschapsorgaan. Zou de Centrale Ver
eeniging of de Overheid in het algemeen hiervoor geen oog hebben, 
zij zou zich naast in plaats van in het volksleven stellen en uit den 
aard haar roeping niet vervullen. Houdt zij

janisch komen te rusten in het 
Ifsprekend de uitwerking ervan

haar werk zal steeds org;
pelijk leven, al zal vanzelf 
en tijd verschillend zijn.

Gegeven deze grondhouding kunnen wij thans overgaan tot het 
eigenlijke werk der Centrale Vereeniging op maatschappelijk gebied. 
De kernpunten van het maatschappelijk werk zijn z.g.n. buurthuizen, 
eenvoudige, meest houten gebouwtjes, welke verspreid liggen in de
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Drenfsche venen. Het werk in die buurthuizen wordt geleid door 
oud-leerlingcn van de scholen voor Maatschappelijk Werk, van Kinder
verzorging en Opvoeding en van de Huishoudscholen. De buurthuizen 
zijn de centra van waaruit het maatschappelijk werk in Z.-O. Drenthe 
geleid wordt.

In overeenstemming met het hier gegeven beginsel zijn bij het buurt
huiswerk der Centrale Vereeniging twee deelen te onderscheiden. 
Daar waar de voorwaarden aanwezig zijn leidt de Centrale Ver
eeniging met de vertegenwoordigers en de vertrouwenspersonen der 
verschillende groepen het werk: het terrein van het gemeenschappelijk 
handelen. Daar waar levens- en maatschappijbeschouwing in aard en 
resultaat van bepalende beteekenis wordt, activeert en bevordert de 
Centrale Vereeniging als gemeenschapsorgaan, hetzij door steun, hetzij 
door voorlichting, den arbeid en het streven der in het volksleven 
werkende groepen.

Schematisch kan het maatschappelijk werk der Centrale Vereeni
ging in de navolgende hoofddoelen onderscheiden worden:

I. Nijverheidsonderwijs. Daar de veenarbeid gezinsarbeid is, werkt 
niet alleen de man, maar ook de vrouw en met haar de kinderen in 
het veen. Zelfs doet zich in de venen het verschijnsel voor, dat de 
vrouwen en de kinderen langer in het veen werkzaam zijn dan het 
meerendeel der mannen. Het z.g.n. droogmakerswerk en het verschepen 
van de turf wordt grootendeels door hen verricht. Eenige maanden langer 
dan de mannen vertoeven zij den ganschen dag in het veen. Is de veen
campagne ten einde, dan wil dat niet zeggen, dat van dien tijd af de 
vrouwen en oudere kinderen thuis kunnen blijven. Onmiddellijk aan 
de veencampagne sluit de aardappelcampagne aan, waarbij zij het z.g.n. 
.aardappel krabben" verrichten. De vrouwelijke jeugd neemt dus 
terstond na het verlaten der school deel aan veen- en aardappel
campagne en blijft daarin ook werkzaam als zij getrouwd is. Aan het 
huishoudelijk peil ontbreekt dientengevolge in de Drentsche venen nog 
veel. Van eenig systematisch onderricht in deze is geen sprake, in
tegendeel, haar opname onmiddellijk na het verlaten der school in het 
productieproces, zonder eenige compensatie als meermalen elders het 
geval is, is als een remmende factor aan te merken. De kleeding, het 
voedsel, de bewoning geven veelal van groote primitiviteit blijk.

Het zal dan ook geen verwondering baren, dat het landbouwhuishoud- 
onderwijs bij het maatschappelijk werk der Centrale Vereeniging een 
groote plaats bekleedt. Van den grond op moet hier systematische 
arbeid verricht worden. Op de buurthuizen worden wekelijks gegeven:
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kooklessen, naailessen, huishoudlessen en cursussen voor kinderver
zorging en opvoeding, terwijl hierbij vanzelf ter sprake komen hygiënische 
vragen, het woningvraagstuk enz. Een enkele opmerking moet hieraan 
worden toegevoegd: deze cursussen onderscheiden zich eenigermate 
van die, welke gegeven worden op de gewone landbouwhuishoud- 
scholen, daar deze laatsten over het algemeen hun leerlingen uit de 
boerengezinnen recruteeren. Dit onderwijs is dus van groote beteekenis 
voor den boerenstand als zoodanig’. Het vanwege de Centrale Ver- 
eeniging met medewerking van het N.O. gegeven onderwijs moet zich 
echter rechtsstreeks tot de vrouwen en meisjes van het veenarbeiders
gezin richten, dus tot de breede laag van de plattetandsrtr^r/i/rrx^r- 
volking. Het onderwijs moet daarom geheel ingesteld worden op de 
behoeften en de omstandigheden van deze bevolking. Het beoogt ver
betering van de volksvoeding, het afbrengen van de bevolking van de 
nog dikwijls eenzijdige voeding, verbetering van kleeding en bewoning 
in de Drentsche venen. Het behoeft zeker nietgezegdteworden.dat 
deze volksopvoeding zich geheel voltrekt binnen het kader der mogelijk
heden, welke door de economische en sociale omstandigheden in Z.O. 
Drenthe geboden worden.

In aansluiting aan dit Nijverheids-Onderwijs voor meisjes wordt op 
de buurthuizen eveneens, in overleg en in samenwerking met de Ver- 
eeniging ter Bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe, de 
noodige aandacht besteed aan de vakopleiding voor jongens. Het feit, 
dat het veen den jongens weinig toekomst biedt, is aanleiding, dat 
gepoogd wordt tal van jongens een vak te leeren, hen van toekomstig 
veenarbeider om te vormen tot vakman. Daar vele ouders niet in 
staat zijn de jongens naar de ambachtsschool te sturen, is in Drenthe 
een regeling ontworpen, waarbij het mogelijk wordt de jongens terstond 
bij een patroon te plaatsen, bij welke regeling de patroon een ver
goeding ontvangt als leergeld en de jongen eenig zakgeld. Na pl.m. 
3 jaar is de jongen zelfstandig op de arbeidsmarkt. In verband hier
mede vindt men op de buurthuizen teekencursussen, waar naast de 
practijk eenig theoretisch onderwijs wordt gegeven.

Nog te noemen zijn de timmercursussen (nietbedocld als ambachts
onderwijs), terwijl voor de ouderen in de buurthuizen gegeven worden : 
land-, tuinbouw-, pluimvee- enz. cursussen.

II. Een tweede onderdeel is de zorg voor de hygiëne. In overleg 
met het Groene Kruis is het buurthuis een centrum ook van hygiënischen 
arbeid geworden. Men vindt er soms magazijnen voor verplegings- 
artikelen. Daar de ligging der zuigelingen zeer veel te wenschen over
laat, hetgeen het infectiegevaar in niet geringe mate verhoogt, worden
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op de buurthuizen eenvoudige wiegen gemaakt en tegen kostprijs ter 
beschikking gesteld. Onder leiding dcr zuster worden moedercursussen 
georganiseerd. Zeer belangrijk zijn de consultatiebureaus voor zuige
lingen, die wekelijks in de buurthuizen gt 
men bovendien in aanmerking neemt, dat 
veraf langs minder goed begaanbare wegen 
succes dezer consultatiebureaus zeer zeker niet geri 
zooals bij allen arbeid als dezen: de invloedssfeer 
het cijfer van de statistiek. In het 
de ongemerkte en onbewuste propaganda, 
deze consultatiebureaus uitgaat.

Van groot belang is de oprichting van den schoolartsendienst in 
Z.O. Drenthe te achten (de eerste districtsschoolartsendienst in Neder
land). Op velerlei wijze wordt van dezen schoolartsendienst gebruik 
gemaakt.

Veel van het hygiënisch werk in Z.O. Drenthe geschiedt recht
streeks door de daarvoor aangewezen organen (Groene en Wit-Gele 
Kruis, Drentsche Vereeniging tot Bestrijding van Tuberculose, etc.) 
en laat zich dus binnen het bestek van dit opstel niet beschrijven. 
Vanzelfsprekend is tusschen bedoelde organen en het maatschappelijk 
werk der Centrale Vereeniging een geregeld contact, daar de werkings
sferen van beide elkander voortdurend raken en completeeren.

Hoewel eveneens niet rechtstreeks tot het maatschappelijk werk 
der Centrale Vereeniging behoorend, mag onder dit hoofd volledigheids
halve niet onvermeld blijven de groote vooruitgang op het gebied der 
Volkshuisvesting. Dank zij de samenwerking van Rijks-, Prov.- en 
Gemeentelijke autoriteiten is het aantal krotten en keeten in de ge
meente Emmen reeds van 1032 op 324 gekomen. Hierbij werd het 
z.g.n. opschuivingssysteem toegepast (bewoners van dragelijke keet 
verhuizen naar woning; de bewoners der slechtste keet, welke wordt 
afgebroken, trekken in eerstgenoemde keet, etc.). Niettegenstaande 
nog -veel te doen valt, is, vergeleken met eenige jaren terug, de toe
stand in deze veel verbeterd.

111. Een niet onbelangrijk onderdeel van het maatschappelijk werk 
der Centrale Vereeniging is de jeugdzorg.

In de eerste plaats wordt hier gedacht aan de noodzakelijkheid om 
den trek van de jeugd, zoowel jongens als meisjes, naar de steden, te 
reguleeren. Niet te ontkennen valt, dat nog steeds een trek van het 
platteland naar de steden plaats heeft. Wat betreft de volwassen 
arbeiders(sters) is het bemiddelend optreden van de arbeidsbeurzen 
van groote beteekenis. De trek van de nog niet volwassenen is daaren-
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tegen nog vrijwel overal chaotisch. Schrijvend op advertenties, afgaande 
op verhalen van reeds naar de stad vertrokkenen, trekt de jeugd op 
goed geluk weg. De gevolgen van een dergelijken toestand blijven dan 
ook, ten nadeele van de jeugd, niet uit. Wél vindt men in verschil
lende steden vereenigingen, welke zich b.v. met de plaatsing van dienst
meisjes belasten, maar veelal heeft men door schrijven op advertenties 
etc. zich reeds van een plaats voorzien. Wil van regulatie sprake zijn, 
dan heeft men hiermede reeds op het platteland te beginnen. De Cen
trale Verceniging is daarom begonnen reeds hier en daar in den Z.O. 
hoek van Drenthe comité's te vormen, waarin de vertegenwoordigers 
der verschillende groepen zitting'hebben, welke comité’s via de buurt
huizen weer in verbinding staan met een correspondccrcnd comité in 
de steden. Op deze wijze hoopt men al meer op het platteland bij 
de ouders het besef bij te brengen, dat geen kinderen voor een dienst 
naar elders mogen worden gezonden, alvorens zich bij het comité van 
een goed adres te hebben voorzien. Deze bemiddeling heeft geheel 
het karakter van sociale voorzorg. De uitzending betreft toch meest 
kinderen van 14—18 jaar, waardoor hier van enkel economische be
middeling geen sprake kan zijn, gelijk bij volwassenen, die zelve de 
verantwoordelijkheid dragen en kunnen dragen, het geval is. Vandaar 
de zorg om den toch reeds grooten trek van het platteland naar de 
stad zooveel mogelijk te temperen, de jongens en meisjes zooveel mogelijk 
in een gelijk milieu te plaatsen, hen in contact te brengen met het 
vereenigingsleven, etC. Deze zorg eischt kennis ter plaatse, tact en 
geduld. De gegevens, welke voogdijraden kunnen verschaffen inzake 
de gevolgen van het „laisser-faire, laisser-aller”-stelsel op dit gebied 
zijn schrikbarend. Wat de resultaten van deze bemiddeling aangaat 
zeggen cijfers heel weinig. Daargelaten dat men op dit gebied, gezien 
de verantwoordelijkheid, welke men bij dezen arbeid op zich neemt, 
den trek naar de stad meer moet reguleeren dan stiinuleercn, keeren 
ook juist door de bemiddeling en het blijvend contact dikwijls de jongens 
en meisjes terug, die anders zonder toezicht in de stad hun ondergang 
tegemoet zouden zijn gegaan.

In de tweede plaats is hier te noemen de zorg voor de min of meer 
onvolwaardige en asociaal aangelegde jeugd. Uit maatschappelijk oog
punt is het voor de maatschappij in zijn geheel van grootc beteekenis, 

c op dit gebied systematisch wordt te werk gegaan. En eco- 
i fen sociaal staan hier groote belangen op het spel. Op de 
is het niet moeilijk om via de hierboven genoemde comité’s

> overzicht te krijgen. De gevallen kunnen in het comité 
en behandeld worden. Voor de asociale jeugd kan via
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voogdijraad en reclasseeringsambtenaar veel bereikt worden, dikwijls 
zonder groote financieclc offers (gezinsvoogdij). Het vraagstuk der 
onvolwaardigen staat thans in het middelpunt der publieke belang
stelling, van een reeds overal functionncerenden dienst kan echter 
nog niet gesproken worden; dit beteekent evenwel niet, dat reeds 
thans niet pioniersarbeid te verrichten is, welke arbeid straks in het 
groote geheel van de A. V. O. kan worden ondergebracht. Het ligt 
in de bedoeling van de Centrale Vereeniging binnenkort meer syste
matisch dit arbeidsveld te gaan bewerken.

IV. Kleuteronderwijs. De gezinsarbeid in de venen brengt met zich 
mede de verwaarloozing der nog niet leerplichtige jeugd. Waar de 
vrouw en de oudere jongens en meisjes in het veen of op het veld 
werkzaam zijn, zullen ook,de nog niet leerplichtige kinderen mee naar 
het veen en veld genomen worden, tenzij de wèl leerplichtige jeugd 
de school verzuimt om op hen te passen (nergens in Nederland is 
het schoolverzuim grooter dan in Emmen). Het is dan ook een gewoon 
gezicht 's ochtends de moeders naar het veld te zien trekken, de 
zuigelingen en de kleuters vervoerend in kruiwagen of per fiets, even 
gewoon als het is den kruiwagen met wat stroo omhangen te zien 
staan achter turfbult of wat planken, welke als beschutting moeten 
dienst doen.
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De Centrale Vereeniging was van oordeel, dat deze ernstige ver

waarloozing met kracht moest worden tegengegaan. Zij was de over
tuiging toegedaan, dat de oprichting van bewaarscholen of kleuterscholen, 
zooals ze in Z.O. Drenthe genoemd worden, het meest zou bijdragen 
om in deze tot betere toestanden te komen. De oprichting van kleu
terscholen werd aan de maatschappelijke organisaties overgelaten. 
De Centrale Vereeniging stelde zich hierbij op het standpunt van de 
financieele gelijkstelling van het neutrale (van openbaar onderwijs in 
den technischen zin kan hier niet gesproken woi
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geleid door krachten uit de venen zelve, 
dié nog ongeschoold waren. Met het oog hierop ging de Centrale 
Vereeniging over tot de aanstelling van een inspectrice, aan wie behalve 
het toezicht over de scholen de directie der opleiding werd toever
trouwd. De Centrale Vereeniging meende, immers aan deze kleuter
school een opleiding te moeten verbinden, waar de leidsters zouden 
kunnen worden opgeleid tot fröbelonderwijzeres. In het buurthuis 
Nieuw-Dordrecht komen de leidsters één dag in de week bijeen om 
er zoowel practisch als theoretisch onderricht te ontvangen, terwijl 
zij in Emmen Zaterdagsmiddags inzonderheid in de bijvakken onder
wezen worden. Deze pacdagogische scholing der leidsters komt in 
hooge mate het peil van het onderwijs ten goede. In een tijdsverloop 
van 3 jaren slaagden reeds 8 cursisten voor het diploma. De opleiding 
is zoodanig, dat de gelegenheid bestaat om zoowel het neutrale als 
het Protest.-Christelijke en het R.K.-diploma te halen. De principieele 
vakken (b.v. godsdienstonderwijs) worden gegeven door docenten van 
eigen richting.

De kwestie der lokaliteiten heeft de Centrale Vereeniging, welke 
vanzelfsprekend aan het verleenen van subsidie voorwaarden verbond, 
eenige moeilijkheden opgeleverd. Aanvankelijk waren verscheidene der 
kleuterscholen ondergebracht in zeer primitieve lokaliteiten. En uit 
medisch-hygiënisch fen uit paedagogisch oogpunt was bestendiging van 
dezen toestand zeer bedenkelijk. De Centrale Vereeniging benoemde 
een bouw-commissie, waarin o.a. zitting hadden: de inspectrice van 
het kleuteronderwijs, de inspecteur der Volksgezondheid, de school
artsen en de gemeentearchitect. Deze commissie, deskundig op pae
dagogisch, medisch-hygiënisch en architectonisch gebied, ontwierp een 
plan voor een éénklassige kleuterschool met speellokaal. De Centrale 
Vereeniging nam het project over en stelde nieuwbouw verplichtend 
voor die scholen, welke niet aan redelijke eischen van hygiëne en 
van paedagogie voldeden. Tevens zegde de Centrale Vereeniging een 
subsidie in de bouwkosten toe van ongeveer 60 °/#. Op deze wijze is 
de bouw van een 10-tal nieuwe kleuterscholen mogelijk geworden.

i niet de gemeente met de organisatie van 
en bijzonder onderwijs. Teneinde de oprichtii 

kleuterscholen te stimuleeren stelde de Centrale Vereeniging eei 
in uitzicht van f6.— per kind en per jaar. Deze bijdrage, welk 
de beperktheid der fondsen der Centrale Vereeniging niet 
kon zijn, bleek reeds voldoende om een 30-tal kleuterscholen 
verrijzen, waar ongeveer een 1000-tal kleuters onder goede 
den dag kunnen doorbrengen in plaats van in het veen of op 
Deze kleuterscholen worden
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terwijl binnenkort een tweede tiental nieuwe scholen zal verrijzen.
V. Instituut voor Jeugd- en Ontwikkelingswerk. Naast het gewone 

clubwerk op de buurthuizen voor de nog leerplichtige jeugd, welk 
clubwerk zooveel mogelijk door leidsters uit de streek zelve geleid 
wordt, is door de Centrale Vereeniging opgericht een Instituut voor 
Jeugd- en Ontwikkelingswerk. De Centrale Vereeniging is hierbij van 
de gedachte uitgegaan, dat goedgeleide jeugdbewegingen en een bloeiend 
vereenigingsieven in sociaal en cultureel opzicht van groote beteekenis 
moeten worden geacht voor de maatschappij in het algemeen en voor 
het opgroeiend geslacht in het bijzonder. De beteekenis hiervan is 
in de veenstreken eerder nog grooter, omdat — wij wezen er hier
vóór reeds op — gedurende den ganschen winter het economisch 
leven in de venen ligt lam geslagen. Enkel vindt de kostwinner een 
plaats bij de werkverschaffing. Dat in verband met dit feit jeugd
beweging en vereenigingsieven in de venen zich zeer in het bijzonder 
een taak zien gesteld, is van meet af aan duidelijk. Zien wij immers, 
dat de jeugdbewegingen in de groote steden momenteel met het oog 
op de werkloosheid der jeugdige arbeiders(sters) tengevolge van de 
wereldcrisis tal van voorzieningen treffen, in de Drentsche venen 
zullen zij het in niet mindere mate moeten doen, omdat de seizoen
arbeid in de venen van de werkloosheid in den winter een jaarlijks 
terugkomend verschijnsel maakt.

Het feit, dat de isolatie van het platteland in menigerlei opzicht 
voor jeugdbeweging en vereenigingsieven moeilijkheden oplevert, grooter 
dan in de steden, was voor de Centrale Vereeniging een tweede 
reden om tot de oprichting van een Instituut voor Jeugd- en Ont
wikkelingswerk over te gaan. De isolatie van het platteland maakt 
het bezwaarlijk om op de hoogte te blijven met de mogelijkheden op 
het gebied van het jeugdwerk, terwijl het jeugdwerk op het platteland 
tevens geremd wordt, doordat voor leiders en leidsters van jeugdwerk 
geen gelegenheid bestaat om zich paedagogisch en technisch te scholen.

Het Instituut voor Jeugd- en Ontwikkelingswerk heeft voor de 
leiders en leidsters van jeugdwerk ter beschikking gesteld een collectie 
handenarbcid-modellen, welke verzameling permanent is tentoongesteld, 
echter bij gedeelten kan worden uitgeleend aan besturen van jeugd- 
vereenigingen. etc. Eveneens kan gebruik worden gemaakt van een 
bibliotheek, omvattende boekwerken op het gebied van jeugdbeweging 
en van een verzameling tijdschriften van algemeen paedagogisch belang. 
Tevens kunnen cursussen voor leiders en leidsters in handenarbeid, 
sport- en spelleiding, volksdans worden aangevraagd, maar ook des- 
gcwenscht in meer theoretische onderdeelen als paedagogie en kinder-
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theoretische

I

y

6
jgen en waarop 
kleuterscholen

1

over het maatschappelijk werk der

lectuur. Bij het instituut kan advies worden ingewonnen inzake 
allerlei practische en theoretische vraagstukken betreffende jeugd
beweging.

De organisatie van 
alle jeugdbewegingen 
kunnen inroepen, omdat, ' 

n principieelen aard is, 
»teld wordt. Het streven

het jeugdwerk op

het instituut is weer zoodanig, dat inderdaad 
en -vereenigingcn den steun van het instituut 

wanneer de behandeling der onderwerpen 
van principieelen aard is, een docente van eigen richting beschikbaar 
gesteld wordt. Het streven van het instituut is dus, de voorwaarden 
voor het jeugdwerk op het platteland zoo gunstig mogelijk te maken. 
Zooals uit het bovenstaande blijkt, tracht zij dit te doen door het 
geven van voorlichting en advies, wanneer en op welke wijze de 
besturen of leiders van jeugdvereenigingen dit wenschen.

Resumeerende zijn dus de navolgende onderdeelen bij het maat
schappelijk werk der Centrale Vereeniging te erkennen: Nijverheids
onderwijs voor jongens en meisjes, een complex hygiënische maatregelen, 
jeugdzorg in verband met den trek van de jeugd van het platteland naar 
de stad en het vraagstuk der onvolwaardige n, het instituut der kleuter
scholen met de daaraan verbonden opleiding en het instituut voor jeugd- 
en ontwikkelingswerk. Stelt men bij het maatschappelijk werk de buurt
huizen centraal, dan zou men de buurthuizen kunnen definieeren als 
eenvoudige plattelands-huishoudschooltjes, waar tevens op het gebied 
van hygiëne en jeugdzorg raad en voorlichting is te krijj 
geënt zijn als zelfstandige diensten: het instituut der I 
en dat voor Jeugd- en Ontwikkelingswerk. Beziet men het werk 
vanuit een organisatorisch en principieel standpunt, dan kan worden 
opgemerkt, dat in het algemeen gesproken op het platteland van Z.-O. 
Drenthe het Nijverheidsonderwijs, de hygiëne en de jeugdzorg onder 
die takken van het maatschappelijk werk vallen, welke door de ver
schillende groepen gemeenschappelijk in één verband worden verricht, 
terwijl het instituut der kleuterscholen en dat voor Jeugd- en Ont
wikkelingswerk onder die takken van het buurthuiswerk vallen, waarbij 
de Centrale Vereeniging alle groepen gelijkelijk steunt,, voorlicht of 
leiding geeft. Bij alle takken van het maatschappelijk werk der Cen
trale Vereeniging wordt echter steeds een groote mate van samen
werking en contact aangetroffeik Deze samenwerking en dit contact 
zijn mogelijk gebleken, doordat de Centrale Vereeniging bij den opzei 
en bij de uitvoering van haar werk oog had voor de geestelijke en 
maatschappelijke stroomingen, gelijk die zich in ons volksleven gevormd 
hebben. Eerst dit inzicht schiep de voorwaarden tot samenwerking 
en contact.

Ons is gevraagd te spreken
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O:

de inspectie 
ibt hun bood.

i

n het Rijksschooltoezicht bevestigde de 
.•erkregen. Weliswaar lieten aanvankelijk 
li vrij optimistisch uit omtrent de moge- 
i onderwijstoestanden te leeren kennen, 
j met onderwijstoestanden niet zoo zeer

■ergadering van 
geven van het 

  voor den Ophouw 
Z. O. Drenthe, omdat het uw t 
in de vorige eeuw gewezen 
platteland van ons

|ns medelid, de heer van Veen, heeft in Volksontwikkeling van 
Sept. 1930 en volgende maanden naar aanleiding van het onderwijs

verslag 1926—1927 dc vraag aan de orde gesteld, of het werk van 
het Rijksschooltoezicht wel bevredigend geregeld mag heeten. Het 
rapport van den Onderwijsraad van 31 Maart 1931, dat de lezer 
elders in dit nummer in extenso vindt afgedrukt, is sedert den door 
den heer van Veen uitgesproken twijfel komen versterken. Nadat 
het rapport heeft medegedeeld, dat de vertegenwoordigers der paeda- 
gogiek aan de Nedertandsche Universiteiten en de Tilburgsche leer
gangen, door den Onderwijsraad geraadpleegd, zijn aandacht hebben 
„gevestigd op eene wijziging van de taak der inspectie, waardoor deze 
minder dan tot nu toe met administratieve bezigheden zou zijn belast , 
vervolgt het rapport aldus:

Dc bespreking met de leden van 
indrukken, in de eerste bespreking vc 
sommige leden van de inspectie zich 
lijkheid, die hun ambt hun bood, om 
Daarbij bleek echter spoedig, dat zij

Centrale Vereeniging. Hierbij hebben wij onis zooveel mogelijk beperkt 
tot het zuiver discriptieve en dus achterwege gelaten al datgene, wat, 
voorloopig althans, nog behoort tot het rijk der „pia vota". Op het 
gebied van de sociale en cultureele ontwikkeling van het platteland 
in het algemeen en van de Drentsche venen in het bijzonder is echter 
nog veel, heel veel te verrichten. Slechts zij hier nog gewezen op de 
groote behoefte, welke ook op het platteland bestaat, aan gebouwtjes 
voor uitvoeringen en vergaderingen in den trant als in Amsterdam 
door den steun van het gemeentebestuur zijn opgericht. Deze ge
bouwtjes kunnen als dorpscentra in vele opzichten de kroeg vervangen. 
Dc tijd is niet ver dat de Centrale Vereeniging ook dit onderdeel 
ter hand zal nemen door de oprichting van een vergader- en ont- 
spanningsgebouw in het ontginningsdorp ^’itteveen. Maar genoeg 
niet langer mogen wij Uw aandacht vragen. Het is ons een voorrecht 
geweest in deze vergadering van uw maatschappij een uiteenzetting 
te hebben mogen geven van het maatschappelijk werk der Centrale 
Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe op het platteland van 

maatschappij is geweest, welke reeds 
heeft op de speciale behoeften van het 

Vaderland.

 
Een lid van het Rijksschooltoezicht over zijn 

ervaringen.
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INTERVIEW.

bctreffcr

verband, 
isgebrck

i daartc 
loor gemc 

worden

ing ean Je organisatie 
Idelbaar en Voorbe- 
lagc om tol kennis 
is niet Ie verkrijgen

inspectie, die on- 
" op ervaring gc-

Izake-lijk; daarbij 
bijzonder onderwijs

Op 1 Mei van dit jaar is na een 12 jarige werkzaamheid als rijks- 
inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Amsterdam afge- 
treden de heer P. J. van Ravesteyn. Ik heb in andere kwaliteit het 
voorrecht gehad diens voorgangers l)r. Gunning en Mr. Thiel te in
terviewen en zoo is het begrijpelijk, dat ik meende ook ditmaal niet 
de gelegenheid te mogen laten voorbijgaan iets van de ervaringen en 
indrukken, die de functionnaris in een zoo belangrijk ambt, en speciaal 
wat de openbare school betreft, in een zoo belangrijke plaats, heeft 
opgedaan, op te vangen en wereldkundig te maken.

bet oog hadden op interne aangelegenheden van gaedagogiechen of JiJnkltxben 
aard, als op Gnancieele en administratieve.

Bij voortgezelle gedachten wisseling werd het duidelijk, dat ook de leden 
van het Rijksschooltoezicht, zij het sommigen hunner in minder sterke male 
dan de hooglcernren in de paedagogiek, de behoefte gevoelden om de ge- 
gegevens omtrent de interne onderwijstoestanden te verzamelen en te bewerken.

Bij den Onderwijsraad is twijfel gerezen, of de Rijksinspecteurs wel vol
doende over lijd en gelegenheid beschikken lot het bestudeeren van Neder- 
landschc en buitenlandsche schooltoestanden en tot hel verzamelen van gegevens 
daaromtrent, ja zelfs, voor zoover zulke gegevens door anderen in Nederland 
worden gepubliceerd (gedncht wordl bijv, aan de rapporten over het aan- 
eensluitingsvraagstuk), lot het behoorlijk in studie nemen van deze gegevens, 
overbelast als zij schijnen te zijn door administratieve beslommeringen en het 
veel te groole aantal scholen in hunne inspectie.

Onder zijn conclusie neemt de Onderwijsraad dientengevolge ook

c. In de derde plaats acht de Onderwijsraad eene berzieiiint 
der Ryk.ün.'peclie, zoowel van hel Lager als van hel Mido 
reidend Hooger Onderwijs, urgent. Eene voldoende outill.' 
der noodige gegevens betreffende het onderwijs te komen, i 
alleen langs den weg van het wetenschappelijk ondcrzoc 
van een federatief verband, als bovenbedoeld, met eene i 
belemmerd door tijdsgebrek ook van haar kant waardcvolle. 
gronde gegevens kan verschaffen, is daartoe dringend noodz 
zal ook naar samenwerking mei de door gemeenten en het 
aangestelde eigen inspecteurs moeten worden gestreefd.

Uit den aard van hun ambt kunnen de leden van het Rijksschool
toezicht zich slechts zelden en met groote reserve in het publiek 
uiten over het al of niet gerechtvaardigde v>an de klachten betreffende 
een tekort aan efficiency van hun werk. Het leek ons daarom een 
gelukkige gedachte van den heer van Veen om, ter toetsing van de 
door hem op schriftelijke gegevens gegroncie meening, een vraaggesprek 
te gaan voeren met den scheidenden inspecteur van het L.O. in de 
hoofdstad. Wij geven den inhoud daarvan zonder commentaar weer, 
doch willen niet nalaten den heer van Ravensteyn onzen dank uit 
te spreken voor de machtiging zijn indrukken en ervaringen in dezen 
vorm aan hel publiek voor te leggen.

Redactie Volksontwikkeling.
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van 't sch<. 
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ven het
irsinzicl 
leiding

e mij voor dit doel te 
en ik kon dadelijk met

:n — „ik 
ar bij men

: maakt en
..  dat toch .... 
kiezen kan uit de 
dus vooraf allerlei

1 moeten 
 ... ...<aar kan 

:ring niet te spreken."
R. —• „als bet Cen- 
Maar de rol, die ’t 

waarbij de gcld- 
cit het onderwijs 
weer samen met 

d men niet raken 
lappelijk te orga- 
sid van de indivi-

i" — ■uwudc vv heer van R. — 
»nderwijzers met minder dan 100 

geen genoegen nemen. En de 
. zijn van de paedagogiek, met 

i zoo worden vragen, die zuiver 
rden opgelost, op politiek terrein 

intie, waar de wettelijke instanties 
>en ’t vraagstuk in de politiek ge

zin zullen krijgen, dient afgewacht te

ren van Uw voorgangers 
'■ er sekte?"
. de heer G. met zijn be- 
’iad op de positie van de

De heer 
ontvangen, i 
mijn vragen 

Mijn eerste vr 
het gevoel gehad, 

„Ik vermoed", 
kende uitdrukking meer 1 
hoofden van scholen dan 

„Pardon" — merkte ik 
jgere actieve intcllig< 

dit schooltoezicht 
. zoodanig, dat

van Ravesteyn was zoo vriendelijk 
waarvoor ik hem gaarne dank zeg, < 

i van wal steken.
•aag was: „Hebt U evenals
dat boven U 't luchtledige heet 
aldus de heer van R. „dat de heer I 

het oog heeft gehad op de , 
op die van 't schooltoezicht.'

: op — „ Prof. G. constateerde het gemis van 
'■gentie boven het schooltoezicht, die de rap- 
:iit tot bestuursinzichten en in bestuursdaden 
: men van leiding van bovenaf zou mogen

„Pardon 
een hooger 
porten van > 
verwerkte, 
spreken.”

„Voor mijn gevoel” — aldus de heer van R. — „is het voor de In
specteurs niet in de eerste plaats de taak voorgangers te zijn op zuiver 
wetenschappelijk paedagogisch terrein, maar zijn zij vooral contro- 
leerende ambtenaren, die hebben na te gaan, of wet en verordening 
worden nageleefd. Wij voelen ons niet bestemd op ’t terrein der 
paedagogische wetenschap als leiders op te treden.”

„Maar" — meende ik „als men een onderwijswet 
schoolsysteem opbouwt met diverse leerplans, dan zal < 
niet mogelijk zijn, zonderdat men met bewustheid 1 ’ 
vele mogelijkheden, die zich voordoen. Men zal dus vooraf 
vragen van psychologische, sociologische en didactische aard 
oplossen, voordat men een goed paedagogisch systeem in elki 
zetten, om nu van de contröle op de uitvoei' ’ '

„Dat zou heel juist zijn" — zei de heer van 
trale gezag paedagogisch inderdaad gezag had. 
gezag speelt, is in hoofdzaak een van administratie, w 
zorgen de hoofdrol spelen. In geen enkel lanil heeft 
dan ook zooveel vrijheid als hier. Dat hangt ook 
de psyche van onze onderwijzers, aan wier vrijheic 
mag. Zoodra U begint met het onderwijs wetenscha| 
niseeren van uit één centraal punt, wordt de vrijheiu v«u m«= ■■■»■«■- 
dueele onderwijzer ingekort en komt er protest."

„Dat is toch nog niet zeker" — wierp ik tegen — „ik kan mij 
heel goed een vorm van samenwerking denken, waarbij men „boven” 
open blijft voor het oordeel van de onderwijzers en waarbij men 
niet verzuimt door contact met de onderwijzers dezen voor bepaalde 
inzichten te winnen."

„In theorie lijkt dat wel te gaan" — meende de heer 
„in de practijk is ’t zoo, dat de pn„ 
pCt. invloed op de gang van zaken 
onderwijzer moge niet op de hoogte 
de politiek is hij zeer vertrouwd. En 
op paedagogisch terrein moesten worc 
beslist. Denkt U aan de herfstvacan'* 
tegen waren. De onderwijzers hebben 
bracht. Of ze daardoor hun 
worden".
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Als de 

afgesproker 
zou willen 
werkte 1 — 
elke klasse 
volgende 
stof, die . 
Oorzaak? 
kikvorsch 
door met

Men ht 
volstrekt 
moet zooi 
algemeen 1 
voor pers 
plan naai 

voor een goed deel mijn strijd gew< 
niets beginnen, als ik n
In een wereld, waarin d

vroeg ik 
gewerkt, 

vorden
feiten.

dus niet eens uitvoeren, wat ze zelf hebben 
dan terecht komen, als men centraal leiding 
staaltje uit vele. Men plaatst in het uitge- 

nat. hist. de dieren en de planten, die men in 
Handelen. Ik vond nu echter in vier achtereen- 
de kikvorsch in de leerstofcahiers en veel van de 
•plan is vastgelcgd, zocht ik daar te vergeefs, 
behandelde onderwerpen kosten voorbereiding, de 

maar wat heeft het schoolkind misdaan, dat het al- 
ivker wordt 
j form;
leil in 

moge,”1

het onderwijs met centrale leiding niet veel 
dat niet, dat er in 't geheel geen leiding i 

j onder leiding van den hoofdinspecteur hie 
iwesties van onderwijspractijk en wetgeving 

ook paedagogisch worde ’ ‘ 
vastgesteld. Een van de

— „deze verpolitiseering van het onder- 
doordat er van boven af geen leidende 

geroepen, die op wetenschappelijke basis, 
zakelijk juiste beslissingen kunnen voor-

„Maar wordt" •— ' 
wijs niet in de hand { 
organen in 't leven w 
aan de hand van de 
bereiden ?’’

„Vergeet niet" — aldus de heer van R. —- „dat de invloed van 
den inspecteur zeer beperkt is. Hij heeft de zeggenschap in zake 
het leerplan, de scholenbouw, de benoeming van schoolhoofden. Het 
initiatief berust bij de gemeentebesturen. Natuurlijk kan hij wel eens 
een brief schrijven, als hij een nuttige wenk meent te kunnen geven, 
maar meer dan iets in overweging geven kan hij niet.

Amsterdam heeft een algemeen leerplan, dat natuurlijk de goed
keuring van ’t rijksschooltoezicht behoefde. Verder moet op elke 
school dit leerplan door hoofd en onderwijzers worden uitgewerkt 
naar de behoefte der• school. Afschrift wordt gestuurd aan het rijks
schooltoezicht en dat heeft nu het leerplan van de school tot in détails 
voor zich en heeft dus ook houvast bij zijn controle. Dat zou heel 
goed kunnen gaan. Hoe is nu maar al te vaak de practijk? Dat 
onderwijzers bij bezoek niet eens van ’t bestaan van een uitgewerkt 
1 * in afweten en, als ze zich het bestaan er van bewust zijn, het

■iet uitvoeren.
onderwijzers

:n, wat zou er 
Hen geven? Eén 
leerplan voor n«i 
se zal behandelen. Ik vond nu 
klassen de kikvorsch in de leerstofcal 

in het leerplan is vastgelcgd, zocht ik 
1 De niet behandelde onderwerpen kost' 

niet, maar wat heeft het schoolkind mi 
die kikker wordt bezig gehouden?

reeft mij formalistisch genoemd. Niets is minder waar. Ik zie 
geen heil in het clicheeren van ’t onderwijs. Elke school 

weel mogelijk bewegingsruimte hebben op de basis van het 
leerplan. Ik ben zelf in ’t vak geweest, en gun ieder ruimte 

rrsoonlijk initiatief. Maar heeft men eenmaal vrijheid ’t leer- 
ir de behoefte van eigen school uit te werken, laat men dan 
verantwoordelijkheid voelen zich daaraan te houden. Dat is 
w 11 1 " ' ” ‘ „ /eest en ik kon tegen ’t gesignaleerde

euvel niets beginnen, als ik niet mijzelf hield aan wat vast moest 
liggen. In een wereld, waarin de subjectiviteit tot in ’t ziekelijke 
regeert, kan alleen iemand die.zich objectief instelt, nog cenige in
druk maken.

Als ik zeg, dat men bij 
beginnen kan, beteekent dr 
Iedere maand hebben wij 
een vergadering, waar kx 
aan de orde zijn, die daar 
worden dan gedragslijnen
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') Het interview bad plaats in 't begin

>nderzoek naar speciale vakken 
jedaan. Vooraf werd een lei- 
i eenheid zou komen. Die rap
te er niets anders van dan dat 

de hoofdinspecteur een enkel zin- 
was ook voor ons zeer onbe-

omdat 
de bc
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’t Bure 
bewerking 
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inzending w;

jarigen gaan 
„Hoeveel lee 
woord, 
steeds 1< 4 
natuurlijk pas aan 
oogenblik ') zijn ze 
de contróle van <■

En, wat nu Uw 1 w 
betreft. Wij hebben dat uiters. 
draad opgcsteld, opdat in de : 
porten werden ingezonden, maat 
je over 1 A 5 jaar in ’t vers' 
netje uit je rapport terug voiu 
vredigend.

van Mei I93l.

waarmee wij 
voeding, die 
en waarbij de kost 
tusschen kleine g 
degelijk een eenhei 

Dit betreft de 
de inspectie ook 
beeld mag gev< 
opziener mij me 
verschijnen, een 
Ik weet niet, of > 
gezien — maar, 
dan gehad of zal

Om te beginnen — antw< 
geeft, niets bijzonders. Ik b 
spraak in Nederland een < 
schenken. Dat hoort bij ons j 
jaarverslag steeds veel zorg besteen. ■ 
dat het effect gering is. Het is beke ' 
toe veel te laat verschenen. Dat zal i. 
omdat de oorzaak van de late verschijr 
de bewerking van het statistisch materi 

opgedragen aan het Centraal B 
jen van de inspectie zullet

reau zal in de toekomst ervaren, wat er aan de statistische 
■ king van hef materiaal vastzit. De onderwijzer staat met de 
'iekopzeer vijandige voet en het resultaat moet daardoor zeer 
------o worden gehanteerd. Zou U gelooven, dat ik vroeger 80 °/0 
' ’ evulde lijsten als foutief had terug te zenden? Bij tweede 
Jing was nogmaals de helft foutief. Dit jaar heb ik voor het 
de hoofden bij twintigtallen op mijn bureau verzocht. De men
kunnen eenvoudig niet lezen. Gevraagd wordt: „Hoeveel dertien-

"“«•n er op Uw school?” Antwoord van een zeker hoofd: 12. 
cc. .eerlingen zijn vrij van leerplicht?” Antwoord: 35, eenant- 

dat kant noch wal raakt, omdat leerlingen, jonger dan 13 jaar. 
leerplichtig zijn. Zulke dingen houden ontzettend op en men kan 

pas aan de verwerking beginnen, als alles binnen is. Op t 
:e op 't bureau van de rijksinspectie nog niet klaar met 
de lijsten.
vraag betreffende het or 
.. dat uiterst serieus g< 
>pdat in de rapporten 
^zonden, maar je merkte

"slag van ' 
ond. Dat

i ons bezig hebben gehouden, was de Lichamelijke Op- 
in hoofdzaak moeilijkheden opleverde voor het platte land 
kostenkwestie en o.a. de mogelijkheid van samenwerking 

gemeenten is besproken. In dat opzicht is er wel 
eid van streven bij de Rijksinspectie over het heele land. 
: algemeene organisatie — meende ik .— maar oefent 
t invloed op de onderwijspraefijk. Als ik een voor

zei»: ik herinner me, dat enkele jaren geleden een school- 
leedeetde, dat hij bezig was voor een rapport, dat zou 

onderzoek in te stellen inzake het vak aardrijkskunde, 
dat verslag verschenen is — ik heb er nooit iets van 

als ’t is uitgekomen, welk practisch nut heeft het 
d het hebben?

.voordde de heer Van R. — is wat U aan
bedoel, dat wij elk jaar bij onderlinge af- 
of twee vakken in ’t bijzonder aandacht 

jaarverslag. Persoonlijk heb ik aan dat 
g besteed. Ik moet tot mijn spijt zeggen, 

et is bekend, dat de jaarverslagen tot nu 
n. Dat zal in de toekomst beter worden, 

verschijning vooral lag in de tijd, die 
:h materiaal kostte. Die bewerking is 
:ntraal Bureau v an de Statistiek; de 
en daardoor minder lang worden op-
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Zou — zoo vroeg ik —- dit een gevolg kunnen zijn, dat de normen 
minder vast liggen dan vroeger en minder streng worden gehandhaafd?

Zeker — meende de heer Van R. — U hebt zelf geschreven over 
een subjectieve en objectieve instelling, die de onderwijzer kan hebben. 
In het laatste geval ziet hij zijn leerplan als autoriteit en wil daaraan 
voldoen. Persoonlijk meen ik, dat de subjectieve instelling alleen past 
voor een gouverneur, die één leerling heeft te leiden. Zoodra de onder

in de laatste tijd heeft men een andere weg bewandeld. Voor het 
Aardrijkskunde-rapport is een lijst van vragen opgestekl door een van 
de rapporteurs, die specialist is in het vak. Deze heeft alle rap
porten ontvangen en deze tot één centraal rapport verwerkt, dat rond 
is geweest. Sedert heb ik er nooit meer iets van gehoord.

Twee A drie jaar geleden kregen wij voor het onderzoek in Ned. 
Taal uit den Haag dictees toegezonden met een handleiding voorde 
waardeering, waarop zelfs vermeld stond, wat als heele en als halve 
fout zou geiden. Wij hebben deze dictees opgegeven en de resultaten 
ingezonden. Daarna hebben we er niet meer van gehoord.

Het vorige jaar kregen we op dezelfde manier een paar stel sommen 
voor het zesde leerjaar. Natuurlijk kan je niet maanden lang met 
dezelfde sommen werken, zonder dat ze bekend worden en daarom 
hebben we er andere stellen van ongeveer dezelfde zwaarte bij ge
maakt. Het onderzoek heeft plaats gehad. Ik heb geen reden te 
denken, dat het anders zal gaan als met de dictees. U zult wei be
grijpen, dat een en ander het enthousiasme, waarmee men aan een 
jaarverslag werkt, niet ten goede komt. Men begint met ijver, men 
eindigt met sceptisch te worden.

Waar, zooals ik U reeds zei, het gemeentebestuur meer initiatief 
kan nemen, dan het Rijksschooltoezicht, heb ik ook wel eens mijn 
algemeene indrukken aan het gemeentebestuur toegezonden en gevraagd, 
of er mogelijk voor B. en W. reden kon zijn, in bepaalde gevallen 
iets te doen. Het antwoord was eenmaal, dat er geen aanleiding was, 
in een ander recent geval heb ik nog niets gehoord. U ziet dus •— 
aldus de heer Van R. ~ dat er eenige neiging bestaat tot centrali- 

:, maar dat deze een vrij poover resultaat geeft. Nu stuit die 
ralisatie ook op werkelijke bezwaren, omdat er plaatselijk ge- 
:rentieerd moet worden. Niet alleen, dat men Amsterdam niet over 

kan scheren met een plaatsje in een provincie, ook in Amster- 
”□ de scholen zeer verschillend. Men kan een school in de 
lurt toch niet dezelfde norm aanleggcn als een in de jordaan. 

school bestaat in werkelijkheid niet, is ook een on- 
De ouders hebben op de duidelijkste manier getoond 
gediend te zijn door zich bijv, persoonlijke offers voor 

Fransch te getroosten.
van het peil van het onderwijs — vroeg ik — is 
van Uw loopbaan omhoog gegaan of gezakt?

1 zeggen — antwoordde de heer Van R. — want 
materiaal moeten hebben en dat bestaat niet. Mijn 
it de kinderen wel eens verder kunnen komen dan
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■ : Maar toch meen ik, 

__.iolen gaan, wat inzicht 
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s een eind aan geko- 
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ze wat begrip noodig
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die tot een andere instel- 
roeger lagen de 
lillende inrichtin

ivoudig naar. Misschi. 
de zgn. naamscholen, 

toch ook groote voot 
jt. Ook de opnemende 
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zelf mee over de eischen en 

kritische houding aannemen 
:ning is, dat naarmate 
;en, d.w.z. zich meer 
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wijzer les geeft voor een groep, moet hij zijn 
moeten ook zakelijk zijn doelstellingen vast lij 

zijn natuurlijk verschillende factoren, die 
den onderwijzer hebben geleid. Vro 

■ de toelatingsexamens van verschiu 
iderwijzers richtten zich daar eenv 
inleiding tot te veel dressuur op i 

...-ciisieve, doelbewuste werken had t< 
Nu is er veel, dat niet meer zoo vast ligt 
laten ten opzichte van de eischen vaak 
En de onderwijzers praten nu 
meer invloed, zoodat ze een meer  . 
opzichte van de leerstof. Mijn particuliere meet 
de onderwijzer vrijer opvattingen gaat huldigt 
subjectief gaat instell en, zijn tegenzin in een i 
de resultaten van zijn werk toeneemt.

U moet natuurlijk niet denken, dat er geen v 
komen, die ik toejuich. Dat de sommen zooveel 
geworden, voel ik als winst. Ik betreur het echte 
tische reden — dat aan hoofdrekenen te weinig g. 
zou een voorschrift nuttig werken. Dat dit kan, ï 
geleerd. Eenige jaren geleden kwam het voor, < 
waren, die daaraan heel weinig deden. Daar is .... 
men; nu maken in de hoogere klassen alle kinderen 
dagen een opstel en de gunstige uitkomsten laten

Over ’t algemeen is mijn meening, dat het vak Nc 
is vooruit gegaan, sedert men „zoekende en soepel" i  
met de „spelling-Terpstra" zijn wij niet uit het moeras gei 
zaak is mede: de onzekere houding van de M. S-, die 
wrange vruchten van plukt. Maar ook onze 
klagen steen en been over het taalonderwijs, als 
hebben voor hun vreemde talen.

Hoe staat U tegenover het onderwijs in grammatica voor de volks-
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en Gymnasium, 
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dat ook voor kinderc 

begrip van c 
wat men 

sr routine b 
:ert, kunni 

het hebb«
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, Wat het schrijven betreft, durf ik sedert eenige 
zeker vooruitgang constateeren. Maar bij dit vak be- 
eenerzijds vaak verlies anderzijds. De verbetering van 

niet gaan ten koste van 't werktempo. Het gevaar 
uiterlijk van het werk nummer één gaat achten.

nisatie vindt U ook bij het lezen. Van de 
misbruik gemaakt. Ik heb dan ook gcëischt, 

ie leesboeken minsten:
Mijn indruk is, dat 

lortreffelijk zijn. En 
leerjaar ’t kind zoovel 

nken. Dan moet er 
.. anders verslapt 
:crwald en Nijk” 
dan van een ti

die we lieten optreden, 
f doordenken en door
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icht, heeft niet weinig 
e bewerking hecht ik

brave wijnkoopers, fietsers en wandelaars, dn 
zij vergeten, dat het in logische opeenvolging < 
pralen van zoo'n probleempje nog zoo kwaad 
kinderen ordelijke denkgewoonten heeft bijgebri 
gedaan. Aan het opschrijven van een eenvoudige 
groote waarde.

Het spijt me het te moeten 
in deze richting veel kwaad ge< 
ik heb gedaan bij de invoering 
Thijssen s sommenboeken verzette: 
leen om ’t antwoord, maar in h 
antwoord leidt.

Deze tendens tot mechan 
zgn. doorrenbockjes wordt

t in iedere hoogere klasse in de seri<
it, .waar wat aan te kluiven is." I

het aanvankelijk leesonderwijs vo< 
om begint op ’t einde van ’t derde 
dat het over de leesstof kan naden 
ment in de leesstof worden gebracht, 
niek van het lezen. Misschien is „Me< 
nog wat zwaar, maar laat men zich ■ 
dienen.

Hoe denkt U ovier stil-lezen? vroeg ik.
Daarvan ben ik een voorstander, mits de kinderen wat ouder zijn. 

Het valt me bij mijn eigen kleinkinderen op, hoe moeilijk het voor ze 
is zich bij de inhoud van een boekje te bepalen. Als Oma voorleest, 
zijn ze een en al gehoor — maar, misschien mag dit geval niet alge
meen gelden, omdat niet ieder boeiend leest. Maar in ieder geval ben 
ik, wat de vijfde en zesde klasse betreft, zeker een voorstander van 
stil-lezen. Ik heb dit vroeger ook altijd zelf laten doen. Weet U waar 
deze heele zaak op vast zit? Op een gebrek aan zelfvertrouwen bij 
den onderwijzer. Hij heeft het gevoel, als hij het eene boekje na het 
ander „doorrent”, dat hij heel wat heeft gedaan. Ook naar buiten 
kan hij daarmee voor den dag komen. Hij vergeet, dat het kwanti
tatieve element minder belangrijk is dan het kwalitatieve en dat één 
boekje, dat door en door is gewerkt, waarbij ook de kinderen actief 
zijn geweest, meer beteekent dan dat de heele klasse zich door drie 
boekjes heen heeft laten rijden. Trouwens zoo gaat het met de cor
rectie ook. Ik hecht minder aan een groot aantal oefeningen in een 
schrift met een mechanische foutennoteering dan aan een kleiner ge
tal, waarbij het kind zich rekenschap heeft moeten geven van de fouten.

Zoudt U over de andere vakken nog opmerkingen willen maken? 
vroeg ik.

Met genoegen, 
jaren geleden ’ 
teekent winst 
het schrift mag 
bestaat, dal men het
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Wat de vakken geschiedenis en aardrijkskunde betreft, moet mij 
de opmerking van 't hart, dat de onderwijzers slecht op de hoogte 
zijn van de nieuwe inzichten in deze vakken. Nog altijd komen ut 
Batavieren op avontuur op houtvlotten naar ons land in plaats 
ze door de Romeinen hierheen worden gedirigeerd, om ’t linker front 
te dekken tegen Friezen en Saksers.

De opgravingen van Dr. Holwerda zijn den meesten onderwijzers 
voorbijgegaan. Van de Nieuwste Geschiedenis zijn ze-'t slechtst op 
de hoogte, zoodat in de zesde klasse heel vaak het onderwijs een 
einde neemt in het Tweede Stadhouderloos tijdperk.

Het is een uitzondering, als er eens wat verteld wordt van de ge
schiedenis der poolonderzoekingcn of van de afschaffing der slavernij 
in Amerika, al zullen we maar hopen, dat een hoofd in de provincie, 
die als zoodanig in Amsterdam solliciteerde, een uitzondering blijft. 
Deze hing lang na de wereldoorlog een oude kaart van Europa voor 
de klasse, waarop hij geen enkele grensverandering had aangebracht. 
Deswege geïnterpelleerd, meende hij, dat ’t misschien over een paar 
jaar weer anders kon zijn.

Indi8 — zoo is mijn ervaring — komt er heel slecht af. Misschien 
ben ik als oud-Indischman wat veeleischcnd, maar ik hoor allerlei

niet. Velen laten het werk eerst in’t kl< 
in schoonschrift te laten oversc 

noodeloos tijdverlies en geeft < 
leerlingen. Ik moet dan ook voc ' 

dat het in 't netschrift niet al t 
Bij het stellen in de lagere klass 
De juffrouw „durft" daarvoor 

houdt zich aan losse blaadjes, 
schrijven van middel tot doel , 

zangonderwijs betreft, gaan we vooruit, vooral in 
. Ik bespeur hier duidelijk de invloed van denbeer 

onze Kweekschool. Maar ’t komt toch ook voor, 
verslappen en het bijv, al gauw zonder stemvork 
hen wel eens aan ’t . Noblesse oblige" herinneren, 
onderwijzers betreft, die zijn over ’t geheel zeer 

leuren de kinderen, wat ze zelf uit den treuren heb- 
■ gezongen en de rijke oogst aan nieuwe liederen gaat hun voor
liet is een twijfelachtig genoegen-hen in de winter te hooren 

-jtten: „Vogeltje, wat zingt gij vroeg.” Het beestje heeft al zoo
lang gezongen en je zou willen, dat het ’s winters zijn mond hield.

Mijn indruk is, dat de onderwijzers graag van de verplichte liederen 
af willen. Hoe men ook denkt over wat men noemt „het nationale 
lied", men zal dunkt mij moeilijk kunnen tegenspreken, dat 
schikken over een gemeenschappelijke voorraad liederen sociaal 
is. Ik ben bij de laatste Sinterklaasviering van de Bond ge 
Daar werd alleraardigst gezongen. Ik zou het een werkelijk 
achten, als kinderen bij zulke gelegenheden niet allen uit volle borst 
konden meezingen.
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Onderwijsstatistieken I, 
door A. H. GERHARD.
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dingen vertellen, die dertig jaar geleden juist waren, maar nu niet 
meer. Op verzoek van de regeering is er een commissie benoemd, 
welke had na te gaan, in welke Nederlandsche schoolboeken nog 
smalend over de inlanders werd gesproken, Daarover is een uitvoerig 
rapport ingediend. Er bleken nog tal van boekjes te zijn, waar de 
inlanders „diefachtig" heetten en de Chinees „een bedrieger” werd 
genoemd, wat natuurlijk je reinste onzin is. Over ’t algemeen is van 
een nieuwe geest in ’t geschiedenisonderwijs weinig te merken. Men 
moet ook wel een prima onderwijzer zijn, om over de vredesbeweging 
een les te geven, die werkelijk aanslaat bij de kinderen. Misschien dat 
een zwak nationaal voelen oorzaak is, dat het vak niet meer leeft. 
Dat is dan jammer, te meer, omdat niemand van de onderwijzers 
vraagt zich chauvinistisch en op Oranjeverheerlijking in te stellen.

Wat denkt U van de positie van de openbare school? — vroeg 
ik ten slotte.

Sedert het begin van mijn ambtelijke loopbaan is die in mijn in
spectie 10 pCt. achtcruitgeloopen. leder jaar is de teruggang onge
veer 0.6 5 0.8 pCt. Ook in 'Amsterdam verliest zij dus terrein, al is 
’t nog langzaam. Het is opvallend, dat tegenover de opheffing van 
de vele openbare scholen in de binnenstad, die noodig zou zijn, om
dat de bevolking zich naar de periferie verplaatst, verhoudingsgewijs 
minder opheffing van bijzondere scholen plaats vindt.

De oorzaak? De tijd, dat Nederlanders hun kinderen „uit sleur” 
naar de openbare school stuurden, is voorbij of gaat voorbij. De open
bare school zal het op den duur van bewuste voorkeur moeten hebben. 
De tijd, dat de school dreef op haar geweldige liberale aanhang en 
op de grootc groep der kleurloozen, die in het openbaar onderwijs 
de uitdrukking vonden van hun partijloosheid, is voorbijgegaan. Onder 
de aanhangers van de openbare school zijn scherpe politieke tegen
stellingen ontstaan, die jammer genoeg, de school niet hebben gespaard. 
Indien niet met groote tact wordt opgetreden en het beginsel waarop 
de openbare school steunt, niet opnieuw haar aanhangers kan ver- 
eenigen boven alle politieke en geloofsverschillen, zal ze ongetwijfeld 
nog zeer moeilijke tijden tegemoet gaan.” q VAN VEEN
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In de afleveringen van Juni en Juli van dit jaar is reeds een over
zicht gegeven van twee uitgaven, nl. die over het vervolgonderwijs 
en over het voorbereidend onderwijs. Thans liggen voor ons die over 
het B. L. Ond. en een van het Gewoon en Uitgebreid Lager Onder
wijs, die beide een schat van gegevens bevatten en tal van verhou
dingen aan het licht brengen, waarvan we tot nu toe eigenlijk niets 
wisten.

Ze zijn evenals de reeds gerecenseerde-v 
eenstemming met de eischen in het Rapport, I 
den jaargang '26/27, aan een goede stati 
eveneens bijzonder lezenswaarde inleidingen 
zichten van de hand van Dr. Philip J. Iden

We bepalen ons thans tot het verslag 
ding bevat een kort historisch overzicht 
onderwijs, die krachtens de wet bij Konink 
gewone onderwijs worden gerekend, zooals 
inleiding blijkt. Zij luidt aldus:

„Het buitengewoon lager onderwijs 
Lagerouderwijswet 1920 bestemd 
lichaamsgebreken ol uit maatsc 
geregeld en met vrucht het gew 
drag het noodzakelijk maakt n 
geven. Het is „in afwachtii 
Koninklijk besluit van 22 ( 
ninklijk besluit van 24 
algemeenen maatregel vj 
wijs de scholen voor c. 
rende kinderen."

Van elk dezer vier soorten wordt medegedeeld, wanneer het onder
wijs hier te lande is begonnen en hoe het zich verder heeft ontwikkeld.

a. In 1790 werd het eerste Instituut voor doofstommen te Gro
ningen gesticht, als resultaat van de krachtige bemoeiingen van den 
Waalschen predikant Henri Daniël Guyot. In 1840 volgde het R.K. 
Instituut te St. Michielsgestel. Rotterdam kreeg er een in 1853. Leiden 
zag in 1891 opgericht het Protestantsch-Christelijk gesticht „ Effatha ; 
thans te Voorburg. Het laatst zag in 1911 Amsterdam er een op
gericht.

b. Voor de blinden ging het als volgt, 
instituut te Amsterdam. In 1859 werd v< 
Henricus” gesticht te Grave en in 1882 
genooten, „De Wijnberg”. De Prins-Alexai 
Bennekom verrezen, werd later verplaatst naar 
Zeist en eindelijk werd in 1919 van Protest 
te Zeist het instituut „Bartimeus” geopend.

c. Bij de vorige groepen is het initiatief uitsluitend van particu
lieren uitgegaan. Bij de zwakzinnigen, waaronder in deze publicatie 
begrepen zijn debiele, imbecille en idiote kinderen, treden ten slofte 
ook overheidsinstellingen op. De eenigszins duurzame ontwikkeling is 
begonnen in het jaar 1892, toen te Ermelo aan de stichting sHeeren-
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S

tezaam 
tatistiek

10 reeds 
>t van re<

elk 
der

één 
neut rak

52.5 pCt.

wordt

:rdeeling:

speciale 
tg, in 192(

tijdvak 
jestegen

rechtstreeksche o» 
enbare, lagere sch 

;n verbonden 
tooi werden i 

, School <>"«<’' 
kige en achterlijke kin< 
sche voorbeeld en

Protestantsch-Christe- 
c met respectievelijk in 
van het totale aantal

'0 door

langzaam. In het ' 
erlingen nog maar ge

het eerst 
en Den Haa;

overheidsbemoeiïng 
tchool te Rotterdam 

n, welke in 1907 
ingericht. In 1899 

1 opgericht door de Ver
hinderen. In 1902 volgde 
reeds in 1905 ontstond

i en 44.7 pCt. meisjes, 
en 37 pCt. „
en 34.2 pCt. »

opgegeven:

. K. en 1 neutrale school,
32.6 pCt. en 45.8 pCt.

nmen is de vei 
Katholieke e

34.3 pCt.

loo een school werd verbonden. De r 1 ' 
dateert van 1896, toen aan een opei.^u. 
twee klassen voor zwakzinnigen werdei 
bij uitbreiding tot een afzonderlijke sch» 
zag Amsterdam de eerste .achterlijke” s 
eeniging voor spraakgebrekkige en achtei 
Den Haag het RofterdamscLc vuui u 
daar de afzonderlijke school.
} Aanvankelijk groeide dit onderwijs 
van 1892 tot 1905 was het tot ' 
tot 337, verdeeld over 8 schok...

In 1907 werd echter voor het eerst een Rijkssubsidie verleend, 
voor welker toekenning 12 Febr. 1909 Regelen werden vastgesteld. 
Nu ging het sneller. In 1910 reeds 1032 leerlingen in 17 scholen en 
de eigenlijke bloei dagteekent van reeds bovengemeld Koninklijk besluit 
van Oct. 1923.

d. Voor de slechthoorenden werden voor 
regelen getroffen in 1914 te Amsterdam 
Rotterdam gevolgd.

de doofstommi
school, twee Ka

rcenten 13.2 pCt.,

blinden telden 1 Prot.-Chr., 2 R.l
; een internaat eni resp. 21.6 pCt.,
dingen.
Jij de zwakzinnigen zijn deze getallen aldus: 46 openbare scholen, 
Prot.-Chr., 22 R.K., 2 Israelietische en 2 bijzondere neutrale, 

waarvan de bevolking achtereenvolgens in percenten: 66.5 pCt., 11.2 
pCt., 20.6 pCt, 0.6 pCt. en 1.1 pCt. bedroeg.

Bij de slechthoorenden waren 1 openb. en 2 neutrale bijzondere 
scholen.

Opmerking verdient ook de omstandig! 
aantal jongens in belangrijke mate het a

De percentages zijn
bij de doofstommen 55.3 pCt. jongens
bij de blinden 63 pCt.
bij de zwakzinnigen 65.8 pCt.

welke laatste opgave nog gesplitst

De algemeene stand van zaken was op 31 December 1929, den 
datum der voorliggende statistieken, voor de doofstommen 829 leer
lingen in zes instituten; voor de blinden 227 leerlingen in vier ge 
stichten; voor de zwakzinnigen 7576 in 83 scholen, waarvan zes i 
bonden aan gestichten en aan zes een internaat is verbonden 
eindelijk 232 slechthoorenden, tezaam gebracht in drie scholen.

Een Nederlandsche schoolstatistiek is niet denkbaar zonder nauw
keurige vermelding van den aard der inrichtingen in confessioneel 
opzicht.

Voor 
lijke :

leerlinge
De bl

leerl
Bi

11 I

gheid, dat bij het B. L. O. het 
aantal meisjes overtreft.

>talc aantal leei 

het eerst
Regc 

! leer
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tot

'<e leerlingen, 
ijke

jongens der zwakz. scholen, 
meisjes . .

snlen, v 
hieruit

s specificeert voor 
zeer uileenloopen.

67.3
67.2
64.7
59.7 ,
58.9 p<

 . zolkit 
die verhol 

sn aldus:

de helft der leer- 
Ite van het Rijk, 
naar jongen* en

i, van welke meer dan < 
of uit een groot gedeelt 
verslag geen splitsing

en uitvoerige mededeelingen 
i de aantallen onderwezen 
scholen, de leeftijden der leerlinge 
n duur van den leertijd en de as 

voor een kort overzicht.

, over de inrichting van het 
vakken op de verschillende 
’’ gen, de voorwaarden van 

aantallen der leerkrachten.

’) Hieronder worden verstaan scholen, 
lingen afkomstig is uit het geheele Rijk c

Van de slechthoorenden vermeldt hel

2) Een zeer interessante tabel is tabel VI die deze gegevens 
34 gemeenten, waaruit blijkt, dat de bedoelde verhoudingscijfers z 
Ik neem hieruit over de uitersten.

i aantal 
eigens het 
tinige centi 

1000 manne 
1000 vrouwe 
1000 inwonei 
1000 
1000 
1000 leerlingen 

Naar bet oordei 
haastig in zijn 
dat het mann< 
dan het vrouwelijk 
cillen afzonderlijk, 
verhouding is 590 
zwakzinnigen de 

Op grond 
dat er nog i 
eigenlijk ook 
achtergehoudt 
evenwaar

onwaars 
i voor !•

De vele en 
onderwijs en d< 
soorten van scl 
toelating, den ... 
leenen zich niet

Voor gemeenten met meer 
dan 100 000 inwoners 

50001 — 100 000 
20001— 50 000 
5001— 20 000

Centrale scholen ’)
Een belangrijk gegeven voot 

hun aantal tot de geheele beve 
Volgens het verslag is 
weinige centrale scholei

Op 1000 mannelijke inwoners 
Op 1000 vrouw) •lijke
Op 1000 inwoners 
Op 1000 jongens G.
Op 1000 meisjes

2.81 mannelijk) 
1.32 vrouwelijl 
2.04 leerling

i. L. Ond. 18.9 •
. 9.9 .... .
., 14.5 leerling „ » ’)

ui deel van schrijver dezes zou men waarschijnlijk te 
conclusie zijn, als men uit deze cijfers wilde afleiden, 

nelijk geslacht meer voorbeschikt is voor zwakzinnigheid 
vrouwelijke, al is het wel van beteekenis, dat voor de imbe- 

die onder bovenstaande getallen begrepen zijn, de 
j. en 443 m. of 57 en 43 pCt., zoodat de eigenlijke 
verhouding v an 67.1 en 32.9 pCt. vertoonen.

, 1 van verspreide eigen ervaringen meent ondergeteekende,
nog vele meisjes van dit onderwijs verstoken blijven, die het 

moesten volgen maar gemakkelijker in het gezin worden 
houden, wijl zij daar bruikbaarder nog zijn dan de geestelijk 

...trdige jongens.
Niet onwaarschijnlijk komt het mij daarom voor, als eensdeels de 

schroom voor het bezoek vermindert en anderdeels ook de bevoegd
heid tot verwijzing naar deze scholen wettelijk zou vaststaan, de be
volking dezer scholen niet onbelangrijk nog zou toenemen, vooral dat 
der meisjes.

5 pCt. jongens en 32.7 pCt. meisjes.
2 pCt. . en 32.8 pCt.
7 pCt. . en 35.3 pCt.
7 pCt. „ en 40.3 pCt. „
' pCt. . en 41.1 pCt.
ie zwakzinnigen is de verhouding van 
ing en tot de totale schoolbevolking. 
>uding met uitsluiting der betrekkelijk
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Bevolking Aantal leerlingen per

Gemeente
Mannen 1000 Vr.Vrouwen Totaal 1000 M.

de voornaam-samenvatting

Aantal scholen. 96

i

. . 5798

. . 3193

. . 8991

619
248

1000

28 

:-g

6.88
5.93
5.28
5.56
3.88
2.58
2.24
1.15
1.74
1.07

1.68
2.18
2.24
1.62
1,66
1.22
1.12
1.49
0.89
0.54

4.34
4.05
3.73
3.51
2.65
1.86
1.66
1.32
1.31
0.79

1

i

4939 
13657 
27094 
11337 

193491 
285067 
358436 
36456 
14994 
37370

Het rapport 
ste cijfers voor

Van de ts 
ook over de 
burgerlijken

ten 
de ,

4743 
13745 
28075 
12328 

231628 
292627 
384968 
37608 
15640 
40740

i, die in het 
:n, hun bevoegdhe 
het godsdienstont

Aantal '
1. M;

Beverwijk . 
Vlaardingen 
Dordrecht . 
Rheden . 
Den Haag . 
Rotterdam . 
Amsterdam .
Tilburg . . 
Almelo 
Nijmegen

Geneeskundig schooltoezicht:
Scholen..................................82
Leerlingen .... 7843

bevat tenslotte deze 
het geheele B. L. O.

9682
27402
55169
23665
425119577694
742404
74064
30634
78110

Aantal hoofden en onderwijzers:
1. Mannelijke .... 347
2. Vrouwelijke . 297
3. Totaal...............................644

vakonderwijzers:
Lannelijkc .

Vrouwelijke
3. Totaal ....

Aanal leerlingen:
1. Mannelijke .
2. V rouwelijke
3. Totaal . .

Aantal lokalen:
1. Gewone leslokalen .
2. Vaklokalen ....

talrijke tabellen, die in het verslag zijn opgenomen o.a. 
: leerkrachten, hun bevoegdheden, hun salarissen en hun 

burgerlijken staat, over het godsdienstonderwijs en het geneeskundig 
schooltoezicht, over de leeftijden der leerlingen gesplitst naar gezind- 

i en naar grootte der gemeenten, enz. willen we ten slotte alleen nog 
aandacht vestigen op die, betreffende de resultaten en men krijgt 
wel den indruk uit, dat die bevredigend zijn. Van elke soort wordt 

namelijk opgegeven hoevelc leerlingen in den loop van 1929 de school 
hebben verlaten met vermelding van de redenen. Onder deze komen 
verschillende voor onder den verzamelnaam van: „Volbrachte leer
tijd" met onderverdeeling: „plaatsing op een vakschool" enz. Wanneer 
nu uit die onderbenaming -is af te leiden, dat de leerling met vol
doenden uitslag de school heeft doorloopen, dan noem ik die leerling 
geslaagd, dus ook bij „plaatsing op fabriek," „plaatsing in werkplaats", 
plaatsing in een dienst of andere bezigheden, „in eigen huishouding 
of eigen bedrijf."
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We krijgen dan de volgende totaliseering:

 
Feiten en Pogingen.

Waarvan 
„geslaagd”

wanneer 
beeld, dat 
winnen.

102
29

1330
191
58

Ontslagen 
in 1929

I Bevolking 

op31Dec. '29

829
227 

6543 
1033
232

leidde 
dat,

- hulpmic*
.e Vrije U:
- de leider* 
; on voldoen, 
lage aan , 
Onderwijs

van 12 
cellentie 1

Doofstommen  
Blinden  
Zwakzinnigen
Imbecillen .....
Slechthoorenden ....

We mogen verwachten, dat 
bij de wet zal zijn geregeld, bet 
uitziet, er belangrijk nog bij zal

61 
15

724s ;
het B. L. O. eenmaal volledig 

er reeds nu tamelijk goed

. slot van
Uwe Excellentie „ 

van den Onderwijsrad 
gemaakt van de instel 
amissic, aan welke ' 

te onderzoeken of 
geoutilleerd is 
te verk rij---- *
en over c

Onderwijsraad en Centraal Paeda- 
gogisch Instituut.

/Ander bovenstaanden titel hebben wij 
in het Aprilnummer van ons tijd

schrift de aandacht gevestigd op de 
pogingen, om in ons land te komen tot 
een meer doeltreffende inrichting van 
het onderwijs, allereerst door de nauw
keurige kennis van onderwijstoestanden 
en het onderzoek van de schoolresultaten 
te bevorderen. Wij wezen toen op de 
discussie bij de Onderwijsbegrooting 
voor 1931 in de Eerste Kamer tusschen 
den heer Ossendorp en MinisterTcrpstra 
gevoerd en de bereidverklaring van den 
Minister op deze zaak terug te komen, 
zoodra hij kennis zou hebben genomen 
van een rapport van den Onderwijsraad, 
dat hij verwachtte.

Dat rapport is sedert verschenen. 
Het luidt als volgt:

Aan het slot van het op 30 April 1930 
aan Uwe Excellentie uitgebracht Jaar
verslag van den Onderwijsraad werd 
melding gemaakt van de instelling van 
eene Commissie, aan welke werd opge
dragen te onderzoeken of men in Neder
land voldoende geoutilleerd is om de noo- 
dige gegevens te verkrijgen over onder
wijstoestanden en over de voorbereiding 
van onderwijshervormingen, zoowel in 
Nederland als in die landen, wier rege
ling voor ons land van beleekenis zoude 
kunnen zijn.

Zooals reeds bij brief van 12 No
vember 1930 aan Uwe Excellentie werd 
medegedeeld, heeft deze Commissie een 
en ander maal vergaderd. Op 7 No
vember 1930 hield zij een samenspre- 
king met hoogleeraren in de paedagogiek 
aan de Nederlandsche Universiteiten, 
terwijl zij op 13 December 1930. na 
ontvangst van Uwer Excellentie's schrij
ven van 26 November 1930, no. 15320. 
Afd. V. H. M. O., een samenspreking 
hield met de Inspecteurs van het Middel
baar Onderwijs en de Hoofdinspecteurs 
van het Lager Onderwijs.

De Commissie bracht op 14 Februari 
1931 een rapport uit aan den Onder
wijsraad. welk rapport een onderwerp 
van beraadslaging heeft uilgemaakt in 
de plenaire vergadering van den Raad 
van 14 Maart 1931.

De Onderwijsraad heeft thans de eer 
het navolgende ter kennis van Uwe 
Excellentie te brengen:

De besprekingen met de vertegenwoor
digers der paedagogiek aan de Neder
landsche Universiteiten en de Tilburgsche 
leergangen leidden allereerst tot de con- 
stateering, dat, afgezien van zeer be
scheiden hulpmiddelen aan de Gemeente
lijke en de Vrije Universiteil te Amsterdam 
 door de leiders dier inrichtingen als 

alleszins onvoldoendegekarakteriseerd—. 
de outillage aan onze instellingen van 
Hooger Onderwijs nog vrijwel alles te 
wenschen overlaat. Een van de deskun-
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toegankelijk

de

= 
■

voor alle belangstellenden 
worden gesteld ;

b. een federatief verband van door de 
Overbeid in bet leven geroepen of gesteunde 
instituten, die -leb bet eigenlijke paeda- 
gogiscbe onderzoek lot laak stellen. Deze 
instituten achtte men het best op hun 
plaats aan onze univcrsileilen en hooge- 
scholen, terwijl uit den aard der zaak 
naar samenwerking met de afdeeling 
Onderwijsslatistick van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek moet worden 
gestreefd. Een federatief verband achtte 
men onontbeerlijk om te komen tot cene 
billijke regeling van Overheidssteun, tot 
eene juiste vcrdeeling van werkzaam
heden en tot hel onmisbare onderling 
contact. Wanneer aan deze voorwaar
den werd voldaan en hel onder a ge
noemde centrale bureau zich tot infor
matie bepaalde, meenden de deskundigen 
hier aan het woord, dat voor .Slaats- 
paedagogick" niet behoefde gevreesd te

Eveneens wenschelijk, maar niet in 
dezelfde mate onontbeerlijk als hel onder 
a en b genoemde achtte men cene uit
breiding en verbetering der publicaties, van 
het Departement uitgaande, waarmede 
trouwens reeds een begin is gemaakt in 
verband melde reeds genoemde invoering 
der Onderwijsslatistick. terwijl tevens 
de aandacht werd gevestigd op eene wij
ziging van de laak der inspectie, waardoor 
deze minderden tot nu toe met admini
stratieve bezigheden zou zijn belast.

De bespreking met de leden van het 
Rijksschooltoezicht bevestigde de indruk
ken, in de eerste bespreking verkregen. 
Weliswaar lieten aanvankelijk sommige 
leden van de inspectie zich vrij optimis
tisch uit omtrent de mogelijkheid, die 
hun ambt hun bood, om onderwijstoe
standen te leeren kennen. Daarbij bleek 
echter spoedig, dal zij met onderwijs
toestanden niet zoo zeer het oog hadden 
op interne, aangelegenheden van paedago- 
giseben of didakliseben aard, als op finan- 
cieele en administratieve.

Bij voortgezette gedachtcnwisseling 
werd het duidelijk, dat ook de leden 
van het Rijksschooltoezicbt, zij het som
migen hunner in minder sterke mate 
dan de hooglceraren in de paedagogiek, 
de behoefte gevoelden om de gegevens

digen, aanvankelijk ietwat meer opti
mistisch antwoordende dan zijn collega's, 
haastte zich op die meening terug te 
komen, toen bet bleek, dat het niet ging 
om statistische en administratieve ge
gevens, maar om gegevens, die den inner- 
lijken toestand van het onderwijs en de 
mogelijkheden tot verbetering betreden. 
Wel vestigden de hicrbcdoelde vertegen
woordigers der paedagogiek de aandacht 
op de belangrijke verbetering, in den 
allerlaatsten tijd lol stand gekomen door 

nieuwe regeling der onderwijsstati- 
... sk. Zij spraken de hoop uit, dat men 
dezen tak van dienst naar behooren zou 
laten groeien, wezen echterop de grenzen, 
die uiteraard aan zuivcrstatistischc onder
zoekingen moeten worden gesleld. De 
vraag, hoe de paedagogen dan over onder
wijshervormingen in Nederland een mce- 
ning kunnen uiten — wal toch hcrhaalde- 
lijk is geschied —, wanneer zij niet over 
wetenschappelijk gefundeerde gegevens 
beschikken, werd in dien zin beantwoord, 
dat men natuurlijk over zekere vage en 
algemeene indrukken beschikt en intuï
tieve overtuigingen bezit, op grond waar
van men ook thans wijzigingen kan voor
slaan, op dezelfde wijze ais vroeger, toen 
de toegepaste wetenschap op ons maat
schappelijk leven en ons onderwijs in 
het bijzonder nog niet den invloed oefende 
als tegenwoordig, maar dal men juist 
met groot leedwezen de nauwkeuriger 
en lijner details miste, die noodig zouden 
zijn om met kracht en klem niet alleen 
hervormingen te bepleiten, maar hunne 
noodzakelijkheid Ie bewyzen en nauw
keurige methoden ter verbetering aan

Waren dus de beoefenaars der weten
schappelijke paedagogiek. vertegenwoor
digende verschillende richtingen, volstrekt 
eenstemmig in hun oordeel over den hul
digen toestand, niet minder treffend was 
hunne eensgezindheid omtrent den weg, 
die ter verbetering dient te worden in
geslagen. Naar de meening dezer des
kundigen is tweeërlei volstrekt nood
zakelijk en urgent:

a. een centraal informatiebureau, waar 
alle feitelijke gegevens betreffende het 
Nederlandsche onderwijs bijeenkomen en 
de belangrijkste omtrent het buitenland 
worden verzameld en al deze gegevens

Js£



FEITEN EN POGINGEN 99

!

a6<8 die
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f

stellen e 
vormen i 
tusschens

iebureau, als 
genoemd, ware, naar 

:n Onderwijsraad, te 
i relatief zelfstandig 
iet Departement en 

geregeld contact 
i het bestaande 
mate gewcnscht 

orden overwogen 
reorganisecren 

jseum contact 
het

omtrent de interne onderwijstoestanden 
te verzamelen en te bewerken.

Bij den Onderwijsraad is twijfel gere
zen, of de Rijksinspecleurs wel voldoende 
over tijd en gelegenheid beschikken tot 
het bestudeeren van Nedcrlandsche en 
buiteniandsche schooltoeslandcn en tot 
hel verzamelen van gegevens daarom
trent, ja zelfs, voor zoover zulke gegevens 
door anderen in Nederland worden ge
publiceerd (gedacht wordt bijv, aan de 
rapporten over het aaneensluitingsvraag- 
stuk), tot het behoorlijk in studie nemen 
van deze gegevens, overbelast als zij 
schijnen te zijn door administratieve be
slommeringen en hel veel te groole aantal 
scholen in hunne inspectie.

Positieve gegevens omtrent andere 
informatiebronnen dan de algemeen be
kende vermochten noch de beoefenaars 
der wetenschappelijke paedagogiek noch 
de leden van het Rijksschooltoczicht aan 
te wijzen. Behalve op den belangrijken 
vooruitgang door hel nieuwe bureau voor 
Onderwijsslatistiek en op het Neder- 
landscbe Schoolmuseum, wezen zij er 
op. dat de vorming van een bibliotheek 
aan het Departement van Onderwijs in 
voorbereiding is en dal aan hel Depar
tement rapporten liggen over den stand 
van het onderwijs in enkele leervakken, 
door de inspectie van het lager onderwijs 
uitgebracht, maar om zuinigheidsredenen 
niet gepubliceerd.

Op grond van de gehouden besprekin
gen meent de Onderwijsraad de vraag, of 
men in Nederland voldoende geoutilleerd 
is, ontkennend te moeten beantwoorden.

Ten opzichte van de middelen tot 
verbetering kan de Onderwijsraad zich 
vereenigen met de hierboven genoemde 
deskundigen.

a. Een centraal informatie 
hierboven onder a genoemd, 

organiseeren als een 
lichaam, dat met he 
den Onderwijsraad in ( 
staat. Aansluiting aan 
zou daarbij in hooge i 
zijn; zoo zou kunnen wore 
of niet bijv, met een te i 
Nederlandsch Schoolmus 
ware te vinden, in den geest van 
rapport van den Onderwijsraad

12 December 1919 inzake het Neder- 
landsch Schoolmuseum.

b. Ook den tweeden wensch der 
deskundigen, het scheppen van een 
federatief verband van instellingen voor 
empirisch-paedagogisch  onderzoek,meent 
de Onderwijsraad te mogen aanbevelen, 
te meer, waar daaromtrent overeenstem
ming bestaat tusschen alle hoogleeraren 
in de paedagogiek in Nederland, van* 
welke richting ook. Naar veler mcening zal 
geen enkel groot zakenman of organisa
tor. in onzen tijd van wetenschappelijke 
studie, een groot lichaam als ons onder- 
wijsbeheer geheel buiten wetenschappe
lijke voorlichting laten, en zullen dus 
de bedragen, voor dit doel te voteeren, 
niet als een luxe mogen worden be
schouwd. maar integendeel als eene uit
gave. zonder welke de efficiency van 
de zeer groole bedragen aan ons onder
wijs besteed niet kan worden gewaar
borgd. Ook daarom wordt het tot stand 
komen van zulk eene studiegelegenheid 
van gewicht geacht, omdat langs dezen 
weg de ongerustheid, die bij sommigen 
in Nederland ten opzichte van ons onder
wijsstelsel aanwezig is en die zou kunnen 
aangroeien, zoo niets er tegen gedaan 
wordt, kan worden weggenomen, hetzij 
door aan te toonen, dat die ongerust
heid niet op goede gronden berust, hetzij 
door eene juiste diagnose van eene even- 
tueele kwaal te stellen, maar dan tevens 
middelen tot verbetering aan te wijzen. 
Wat betreft de organisatorische vormen 
voor zulk een federatief verband, zoodra 
ook van Regeeringswege de wil daartoe 
voorhanden is. zullen deze, naar het den 
Onderwijsraad toeschijnt, zonder groote 
moeite worden gevonden, bijv, in den 
geest van de onlangs lot stand gekomen 
regeling van het toegepast-natuurweten- 
scbappelijk onderzoek; op soortgelijke 
wijze als daar in artikel 5. lid 3, is 
geschied met de Afdeeling Natuurkunde 
van de Koninklijke Akademie van Weten
schappen. zal ook contact kunnen worden 
verkregen met den Onderwijsraad. Een 
veel nauwer contact zou kunnen worden 
verkregen door in plaats van het bestuur 
der Centrale instelling van artikel 4 te 

een met hel oog op dit doel te 
i Afdeeling van den Raad. Een 
mvorm zou zijn, eenige leden van
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zoo ergens dan hier, tijdig de 
voorbereidende . maatregelen

In het Voorloopig Verslag van de 
Tweede Kamer over de Onderwijs- 
begrooting 1932 vinden wij thans de 
volgende paragraaf (§3 der Algemeens 
Beschouwingen) aan deze zaak gewijd.

„Verscheidene leden hadden met 
groote belangstelling kennis genomen van 
de schriflelijke en mondelinge gedach
tenwisseling. in de Eerste Kamer der 
Stalen-Generaal bij de behandeling der 
jongste onderwijsbegrooling gevoerd, 
inzake de instelling van een centraal 
paedagogisch instituut, respectievelijk een 
federatief verband van instituten, met 
onderzoek en voorlichting op paedago
gisch gebied belast. Met instemming 
hadden zij gezien, dat de Minister zich 
heeft bereid verklaard deze zaak nader 
onder hel oog te zien, zoodra hel rapport 
van den Onderwijsraad ter zake zou 
zijn uitgebracht. Dit rapport is sedert 
uitgebracbl; naar men meende te welen, 
laat hel geen twijfel beslaan aan het 
uiterst gebrekkige van onze outillage 
ten deze, zoowel wat het eigenlijk pae* 
dagogisch onderzoek als wat den infor
matie- en documentatiedienst betreft. 
Gaarne zouden deze leden vernemen, of 
de Minister reeds slappen heeft gedaan 
ter voorziening in de gebleken ernstige 
leemte.

Voorts vroeg men, of de M'~' 
bereid is bedoeld verslag ter grime 
de Kamer te doen nederleggen, 
inzage van de leden.

Andere leden meenden te weten, dat 
de Onderwijsraad gaarne opdracht zou 
ontvangen tot het uitbrengen van een 
nader advies over deze aangelegenheid. 
Zij verzochten den Minister het college 
deze opdracht te willen verleenen. Zij 
voegden hieraan toe. dat zij geenszins 
in de richting van instelling van een 
soort staalspacdagogick wilden sturen. 
Zij waren daarom erkentelijk voor het 
standpunt, door den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen te 
dezer zake in de Eerste Kamer inge
nomen.*'

Vermoedelijk zal de Minister bij de 
mondelinge behandeling gelegenheid vin
den zijn standpunt nader toe te lichten.

den Raad zitting te geven in hel bestuur 
der Centrale instelling. Echter eerst 
zoodra gebleken zal zijn, dat Uwe Ex
cellentie dezen weg wil opgaan, zal de 
tijd gekomen zijn om de organisatorische 
vormen verder uit te werken. Ook de 
studie van buitenlandsche gelijksoortige 
instellingen kan eerst dan met vrucht 
aan de orde worden gesteld.

c. In de derde plaats acht de Onder
wijsraad eene herziening van de organioaie 
der Rykjinvpeclie. zoowel van het Lager 
als van hel Middelbaar en Voorbereidend 
Hooger Onderwijs, urgent. Eene vol
doende outillage om tot kennis der noo
dige gegevens, betredende het onderwijs 
te komen, is niet te verkrijgen alleen 
langs den weg van het wetenschappelijk 
onderzoek; samenwerking van een fede
ratief verband, als bovenbedoeld, mei 
eene inspectie, die onbelemmerd door 
tijdsgebrek ook van haar kant waarde
volle, op ervaring gegronde gegevens kan 
verschaffen, is daartoe dringend nood
zakelijk; daarbij zal ook naar samen
werking met de door gemeenten en 
bijzonder onderwijs aangestelde e 
inspecteurs moeten worden geslreef

d, Ten slotte meent de Onderwijsraad 
er bij Uwe Excellentie op te moeten 
aandringen, zooveel mogelijk spoed te 
doen betrachten bij de aanhangige voor
bereiding van eene bibliotheek aan het 
Departement, die ook voor anderen dan 
ambtenaren van het Departement behoort 
toegankelijk te zijn. Hetzelfde moge 
worden opgemerkt met betrekking tot 
de reorganisatie van hel Regeeringever- 
elag van den staat van bet onderwijs, 
zoomede van andere publicaties, van het 
Departement uitgaande.

Concludeerende meent de Onderwijs
raad zich tot Uwe Excellentie te moeten 
wenden met het verzoek, de genoemde 
punten in overweging te willen nemen 
en den Onderwijsraad de opdracht te 
verleenen Haar nader van advies over 
de uitvoering daarvan te dienen. De 
Onderwijsraad meent daarbij de aan
dacht er op te mogen vestigen, dat, ook 
wanneer de oogenblikkelijke toestand 
van 's Lands schatkist eene belangrijke 
uitgave voor dit doel, hoe goed besteed 
ook, niet gedoogt, eene materie als de 
hier behandelde niet in een enkel jaar 
tot - rijpheid kan worden gebracht en
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Door bijzondere omstandigheden is het artikel "Komt Gij met vrede" 
niet door den auteur gecorrigeerd. Daardoor zijn een aantel druk
fouten blijven staan welker correctie hieronder volgt.

5 v.b.,, i.p.v. gezien ’’ het onlangs verschenen rapport van den Onderwijsraad
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Komt gif met vrede?
door PH. KOHNSTAMM.

'gen: de heer Feringa heeft goed 
; in onze dagen, nu de positie van 

waar, dat een 
— als militair ge- 
En zeker zou een 

wilde, kwalijk passen

dan ook niet aan of de Minister zal op dit punt het 
geven, dat de heer Ketelaar van hem verwachtte (1. c. p. 

1249). „Wat mij betreft, zou ik hem willen raden, niets te doen; 
maar in ieder geval nu niet te zeg£ 
gedaan of niet goed gedaan.” Zelfs in onze dagen, 
het goud alom geschokt is, blijft het in Nederland 
ponden zwijgen beter is dan een spreken, dat we 

liever koper dan zilver zouden noemen.
van den Minister, als de heer Tilanus

bij het antwoord op de vraag, die wij citeerden: „Hij dan zeide: 

Met vrede.”
Omdat ik — of juister onze geheele Redactie — nog hopen dat dit

en van de meest indrukwekkende preeken, die ik mij herinner, 
' was een Nieuwjaarspreek gedurende den oorlog. Als tekstwoord 

was gekozen de vraag „van de oudsten der stad" Bethlehem, die 
„bevende Samuel tegemoet trokken en zeiden: Is uwe komst met 
vrede?” Die vraag werd in de preek, die ik bedoel, niet gericht tot 
een mensch, maar tot het Nieuwe Jaar.

Nu ik een inleidend artikel moet schrijven voor ons Januari-nummer, 
dat handelen moet over den grooten strijd, die staat heropend te 
worden op onderwijsgebied, kwam de herinnering aan dien tekst naar 
boven. En ik meen, wat ik te zeggen heb, niet beter te kunnen be
titelen met die woorden, die tegelijk de spanning uitdrukken van den 
naderenden strijd en de hoop, dat hij alsnog door vreedzaam overleg 
kan worden vervangen.

Inderdaad zware en betreurenswaardige strijd staat te wachten, 
tenzij de weg naar de Ronde Tafel nog wordt gevonden. W^ant in 
zooverre is de situatie van 1932 zeker anders dan die van het woord 
uit Samuel I : 16, dat ik aanhaalde, dat „de oudsten van de stad” in 
ons geval niet „bevende” zijn, maar zeer strijdlustig. Zij hebben een 
Comité van actie gevormd en vinden het reeds moeilijk het geweer 
nog „bij den voet” te houden. Wil de Minister hen tot het uiterste 
drijven, dan kan hij zeker niet beter doen dan den raad te volgen, 
hem in de Kamerzitting van 15 Dec. (Handelingen p. 1247) door den 
heer Tilanus gegeven, om de tegenstanders van het ontwerp-Terpstra, 
voor zoover zij ambtelijke betrekkingen bekleeden „mundtot” te maken. 
Ik gebruik maar een germanisme, omdat ik gelukkig voor deze on- 
Ncderlandsche gedachte geen Nederlandsch woord te mijner beschik
king heb.

Ik twijfel 
antwoord
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de orde komt, tevens

Gemeenschap p- 290.

zijn in de volgende artikelen breeder uit- 
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i openbr 
Leeds

op de 
ind van 

in ■ de vol-

’) Paed. Stud. VII p. 68. Opgenomen in Individu en

antwoord door den Minister zal worden gegeven, niet alleen 
vragen van de heeren Tilanus en Ketelaar, maar in een verbai 
veel wijder strekking, hebben wij het plan uitgewerkt om 
gende bladzijden te wijzen op een aantal vraagstukken, met de her
ziening der L. O.-wet in verband staande, die tot nu o.i. veel te 
weinig de aandacht hebben getrokken.

Sommige van die vragen ; " 
gewerkt, andere wil ik hier

Daar is allereerst de quaestie van
onderwijzer. Mevr. Groeneweg heeft in de Kamer (I. c. p. 1243) daar
omtrent opgemerkt: „Daarbij komt nog, dat in het wetsontwerp ieder 
spoor ontbreekt van eenige poging om aan de leerkrachten iets meer 
invloed dan tot nog toe te geven op den gang van zaken; integendeel 
wordt de terugkeer van het ambulantisme op de openbare school 
weer mogelijk gemaakt. Regelrecht dus tegen den stroom van den 
tijd, die voert naar medezeggenschap van hen, die den arbeid ver
richten." Zij heeft er op die plaats niet aan toegevoegd, wat ik haar 
elders heb hooren zeggen, dat de eenige bepaling, die in het wets
voorstel tot verhooging der kosten kan leiden, juist die weder-invoering 
van een ambulant hoofd is en dat juist daardoor deze bepaling zoo 
hatelijk werkt. Ieder, die Nederlandschc onderwijstoestanden ook 
maar een weinig kent, moet beseffen, hoe verbitterend dit voorstel 
onder deze omstandigheden op de groote meerderheid der onderwij
zers moet werken.

Ik zou daarom, in het belang van den vrede, de vraag willen stellen: 
Is er niet vóór de wet in openbare behandeling komt, nader overleg 
op dit punt mogelijk? Reeds zes jaar geleden heb ik in mijn Reis
indrukken uit Hamburg ’) er op gewezen „hoe gemakkelijk de Ham
burgers het bij ons onoplosbaar schijnende hoofden-vraagstuk tot 
ieders tevredenheid hebben opgelost," n.1. door een benoeming waarbij 
personeel en oudercommissie een zeer grooten, in vele gevallen over
wegenden invloed oefenen. Het is mij sedert gebleken, dat reeds 
bijna veertig jaar geleden Ketelaar een soortgelijke oplossing heeft 
aanbevolen. Zou het nu niet mogelijk zijn, deze zaak thans ernstig 
aan de orde te stellen? Is het nu werkelijk noodzakelijk, dat over 
dit vraagstuk, dat toch niets met urgente crisisquaesties te maken 
heeft, overhaast en zonder gemeenschappelijk-overleg wordt beslist? 
Waarom moet het hier hard tegen hard gaan?

Zeker, ik weet, dat als zulk een quaestie aan
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den heer Poet, beneden p.

i werkt

i als

zoowel ah

') Ik moet dezen slag om den arm houden, omdat exacte gegevens op dit 
punt, gelijk overal elders, door hel volkomen gemis aan outillage voor het onder
zoek van onderwijstoestanden in ons land, niet ter beschikking staan. Zie mijn: 
De beleekenis der school voor de geestelijke volksgezondheid. Mededeeling No. 
19 van het Nutsseminarium.

’) Zie overigens ook de bijdrage van

andere in het geding komen. Zoo bijv, het vraagstuk der schoolorgani
satie. Men klaagt algemeen over de vele kleine schooltjes in Neder
land, men vergeet gewoonlijk daarbij te zeggen, dat de wet van 1920 
het aantal „groote-stads-dorpsschooltjes" — om met Diels te spreken 
— volstrekt onnoodig heeft uitgebreid. Met veel kosten heeft men 
tal van „dubbele scholen” verbouwd, met het eenige gevolg, dat de 
kosten wel moeten stijgen en het paedagogische rendement naar alle 
waarschijnlijkheid ') wel moet dalen. Is het nu, zoo vraag ik wederom, 
werkelijk noodig, dat een nieuwe wet op het L. O. weer voor vele 
jaren een organisatievorm vastlegt, dien men elders, om paedagogische 

Is (inantieele redenen meer en meer gaat verlaten? Juist 
hier 2) bestaat althans de mogelijkheid van werkelijke bezuiniging, door 
onderwijs-tw&’Zrrzw/’, gelijk o.a. de voorstellen Feberwee en Visser 
aangeven. Ook de Vereeniging vaii Nederlandsche Gemeenten heeft 
in haar zeer levenswaardig adres erop gewezen, dat verandering van 
schoolorganisatie bezuiniging door verbetering kon brengen. Het ge
rucht gaat zelfs, dat de heer Jonker, die aanvankelijk lid der Staats
commissie Rutgers was, zijn ontslag heeft genomen, omdat vragen 
deze in die commissie niet konden worden onderzocht,- daar hi 
Voorzitter de L. O.-wet niet ziet als een wet van paedagogische 
strekking, maar in de eerste plaats als een moeilijke administratieve 
wet. Dat is juist de opvatting, die ook bij zooveel andere aange
legenheden tot ernstige kritiek aanleiding geeft. Al de klachten, dat 
„de Minister administreert en daarmee is alles afgeloopen" (Kamer
verslag p. 1243) komen tenslotte op dit punt bijeen.

Toch is het klaarblijkelijk niet de bedoeling van Minister Terpstra 
niets dan administrateur te zijn. Te weinig aandacht heeft m.i. nog 
getrokken een uiting als die in de Memorie van Toelichting § 3, p. 7 
dat „in het thans aangeboden wetsontwerp de bestaande regeling van 
het vervolgonderwijs voorshands vrijwel ongewijzigd behouden” is. De 
cursiveering is van mij, maar zij komt, ben ik wel ingclicht, met de 
bedoeling van den Minister overeen. In afwijking van den raad, door 
Mevr. Westerman gegeven (l.c. p. 1242) om „het vervolgonderwijs in 
anderen vorm en minder kostbaar weer in het kader van de Lager- 
onderwijswet op te nemen" gaan de plannen van den Minister, naar
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De toekomst van ons Volksonderwijs III. Het Vervolgonderwijs. Nutsboe- 
i No. 14.

De vorming der breede volks-massa's in den leeftijd der rijpere jeuj 
. x>uw van Aug. en Scpl. 1925. Opgenomen in Individu en Gemeenschap 

No. 14. p. 187.

hef schijnt, geheel in de richting van het Nutsrapport over het Ver
volgonderwijs. ’) D.w.z. dat het vervolgonderwijs èn wat zijn inhoud 
èn wat zijn vorm, als bestemd voor de rijpere jeugd, niet thuis hoort 
in het kader der L. O.wet maar veeleer een eigen regeling verlangt, 
die het èn met het onderwijs in nijverheidsscholen èn met het leer
lingenwezen, èn met de vrije jeugdvorming nauwer in contact brengt.2)

De Minister heeft aan die gedachte reeds uiting gegeven door de 
opmerking in de Mem. v. Toel., dat hij deze zaak wilde uitstellen 
tot de behandeling der Cursuswet. Nu heelt echter de Minister de 
Mem. v. Antwoord, n<aar hij in de Kamer mededeelde (l.c. 1261) „uit
sluitend om linancieele redenen achtergehouden” en het zal nog wel 
geruimen tijd duren voor die reden is vervallen. Ik heb echter reeds 
in 1925 betoogd, dat „de taak in de plaats van het mislukte vervolg
onderwijs een betere regeling te stellen, nog veel voorbereiding eischt’, 
allereerst omdat wij niet over de leerkrachten beschikken, die wer
kelijk vervolgonderwijs zouden kunnen geven. Men zal minstens drie 
jaren van voorbereiding moeten nemen. Zou nu niet in dezen crisistijd 
de grondslag voor dat verbeterde vervolgonderwijs kunnen worden 
gelegd? In elk leerboek van crisis- en conjunctuur-theoric, dat men 
opslaat, kan men de uiteenzetting lezen, dat de economische betee- 
kenis der depressie-phase deze is, dat de voorbereiding voor den 
nieuwen opbloei wordt getroffen door rationalisccring der arbeids- 
methoden en technische verbeteringen, waartoe meer dan ooit gele
heid bestaat. Men kan er zeker van zijn, dat thans alle bedrijfleiders 
die waarlijk vooruitziende politiek voeren, aldus bezig zijn. Waarom 
kan ons Dep. van Onderwijs die politiek niet volgen? Zelfs als het 
voorstel dat ik in 1925 deed, het instellen van een Directie voor het 
vervolgonderwijs, ter voorbereiding vóór alles van het meest urgente, 
de opleiding der leerkrachten, een tien- of twintigduizend gulden zou 
kosten, zou toch de Min. van Finantiën zich moeilijk kunnen verzetten 
tegen een handelswijze, die ovcral als economische noodzakelijkheid 
wordt aangeprezen. Inderdaad, elk uitstel is hier verkwisting van tijd 
en energie. Al ware het alleen omdat de strijd over het ontwerp 
zeker heel wat minder verbitterd zou worden, als de behandeling 
ervan niet alleen negatieve resultaten, maar ook positieve baten voor 
ons geheel onderwijs in uitzicht kon stellen.
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, die in het ontwerp ongetwijfeld 
itiek vormen, zijn de leerlingenschaal 

van onderwijzers en het 
tzegde verbetering der onderwijzersopleiding, 
Ier grondslagen van de pacificatie werd 
van de linkerzijde medewerking zou zijn 

s-regeling, wanneer met de duurzame be- 
[> deze punten ernstig rekening werd ge- 
lOeneweg duidelijk in 't licht gesteld (p.

Maar er is meer. De bepalingen, 
het meest de doelpunten voor de krit 
en de daarmede gepaard gaande afvloeiing 
terugnemen van de zoolang toegez 
die in 1917 terecht als een d« 
beschouwd. Dat echter ook 
te verkrijgen voor een crisis
langen van het onderwijs op c 
houden, heeft Mevrouw Grot 
1243). „Het is niet zoo, als de Minister te verstaan geeft, dat wij 
geen rekening willen houden met den financieelen toestand. Wan
neer een voorstel tot uitstel was gekomen in plaats van tot terug
nemen, zou daarover zeker ook met ons te spreken geweest zijn" en 
verder: „Ik herhaal, dat wij het zouden verstaan, als gepoogd was, 
met vermijding van gevaar voor de vitale belangen van het onderwijs, 
tijdelijk met zoo weinig mogelijk uitgaven rond te komen. Maar daarbij 
had dan toch moeten blijken, dat men aan het Departement dan 
nog iets anders dacht dan aan geld uitwinnen voor het oogenblik; 
daarbij had moeten blijken, dat men met het oog op de toekomst 
diligent bleef."

Welnu, ik heb de hoop nog niet verloren, dat vóór de openbare 
behandeling iets van die diligentie zou kunnen blijken.

Ik denk allereerst aan de afvloeiing, die men op finantieele gronden 
noodzakelijk acht, maar waarbij men toch ook aan de belangen der 
op wachtgeld gestelden dient te letten. Alom wordt erkend, dat het 
werkloozen-vraagstuk niet alleen, niet zelfs primair een materieel en 
finantieel probleem is, maar ook en misschien in de eerste plaats 
een geestelijk probleem door de demoralisatie, die het gevolg is van 
de werkeloosheid. Wie zullen onder de onderwijzers getroffen worden? 
Ten deele de oudste leden van het corps, ten deele de jongsten, die 
nog geen gezin „te hunnen laste" hebben. Is het niet vanzelfsprekend, 
dat de Regcering ook aan den geestelijken nood, vooral van de tweede 
categorie, denkt? Waarom kan de tijd dat zij op wachtgeld staan, 
niet werkelijk produktief worden gemaakt door er een opleidingstijd 
van te maken, hetzij voor het vervolgonderwijs in den zooeven ge
noemden zin, hetzij voor het L. O. of het voorbereidend onderwijs, 
waar zij zoo deerlijk verlegen zitten om goed voorbereide leerkrach
ten. Het finantieel bezwaar behoeft zeker niet te wegen, voor luttele 
bedragen kan men deze Fortbildungskurse organiseeren. Tevens zou 
men dan krachten krijgen, geschoold en dus in staat om meer indi
vidueel gericht onderwijs te geven in scholen met losser klasseverband.
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niet de ge-
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■dago-
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. ■'zicht

jument vóór de ■
i te vervallen

en Ph. Kohnstamm, De toekomst van ons Volksonder-

de oude gehate standenschool, die voor de kinderen 
gewone lagere scholen bezoeken, een obstakel wordt 

elbaar onderwijs, geeft ons ten volle het recht, beducht 
van den 1

') Zie A. H. Gerhard 
wijs. Nutsboekerij No. 11

2) Hel laten herleven van 
uit de arbeidersklasse, die de g 
op den weg naar het middel-, 
te zijn voor het verder beleid

Daardoor zou het eenige argument vóór de opleving der standen
scholen, het didalctische '), komen te vervallen en daarmede weder 
een van de meest gegronde klachten van Mevr. Groeneweg, 2) Wan
neer dan tevens bij de definitieve regeling der opleiding — die toch 
niet door een crisis-maatregel mag worden vastgesteld — ten volle 
rekening werd gehouden met de groeiende oppositie tegen de hoofd
akte en daarvoor in de plaats werd gesteld een bekroning van de 
opleiding, die de vak-wetenschap van den onderwijzer in het centrum 
plaatste, maar dan inderdaad op wetenschappelijke wijze en ook daar
door het hare bijdroeg tot de emancipatie van den onderwijzersstand 
als geheel, waarvoor nu reeds meer dan een halve eeuw gestreden 
wordt, dan — zeg ik ~ zou er nog veel kans bestaan, dat deze wet, 
die nu ter linkerzijde als zuiver reactionair wordt gequalificeerd, zon
der kostenbezwaar veranderd zou kunnen worden in een waarlijk 
nationale wet.

Zonder kostenbezwaar, misschien met grooter bezuiniging dan de 
Minister nu voorstelt. leder is het er over eens.dat ons M. en V. l l.O. 
onnoodig geld verslindt — en wat nog erger is: karakter en energie 
— omdat er geen behoorlijke ttansluiting en selectie is. Prof. Visscher 
heeft daarover belangwekkende dingen gezegd, zij het dan ook dat 
zijn betoog voortdurend den belangstellenden outsider op paec’ 
gisch terrein doet zien. 'Vie als vakman het vraagstuk van de 
sluiting en selectie heeft bestudeerd, weet, dat het er in menig opzic 
geheel anders voorstaat, dan Prof. Visscher aanneemt. In dit verbat 
verdient vooral de voortreffelijke rede van Prof. Slotemaker de Bruine 
alle aandacht. Het is ongetwijfeld mogelijk, hier tot zeer grondige 
verbetering te komen, mits twee voorwaarden vervuld zijn. Vooreerst 
dat ook in ons land ruimte komt voor wetenschappelijk gefundeerde 
onderzoekingen, vervolgens dat wij uit den ondcrwijschaos verlost 
raken, waarin iedereen doet wat hem goeddunkt zonder zich om 
eenig gemeenschappelijk en gemeenschapsdoel te bekommeren. Het is 
een secret de Polichinelle, dat het werk der Centrale Commissie voor 
de aansluiting in Amsterdam dientengevolge bij lange na 
volgen opgeleverd heeft, die ervan verwacht mochten worden. Tevens 
zou daarmede het paedagogische rendement van onze scholen zeer
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perspectieven wijst, steunt en adviseert, 
le-beambte in de eerste plaats.

i andere leemten in onze onderwijsorga- 
:n. De crisis behoeft van die hervorming 
loop hebben de voorgaande regels dezen 

versterkt zal worden door de hier vol
lat een niet juridisch-administratief.

aanzienlijk zijn gebaat, wat opnieuw en — zij het dan ook hier een 
relatieve, niet een absolute — bezuiniging zou beteekenen.

De Minister heeft in antwoord op de opmerkingen van den heer 
Slotemaker de Bruine zich op uitingen der hoofdinspectie beroepen. 
Heeft hij daarbij niet deze passage over het hoofd gezien: „Bij den 
Onderwijsraad is twijfel gerezen, of de Rijksinspecteurs wel voldoende 
over tijd en gelegenheid beschikken tot het bestudeeren van Neder- 
landsche en buitenlandsche schooltoestanden en tot het verzamelen 
van gegevens daaromtrent, ja zelfs, voor zoover zulke gegevens door 
anderen in Nederland worden gepubliceerd (gedacht woiu 
de rapporten over het aaneensluitingsvraagstuk), tot het 
in studie nemen van deze gegevens, overbelast als zij schijnen te 
door administratieve beslommeringen en het veel te groote aai 
scholen in hunne inspectie?"

En daarmede ben ik gekomen aan het laatste punt van mijn ver
langlijstje. Zou de behandeling der L. O.wet, niet aanleiding kunnen 
geven tot een geheele herziening van taak en werkkring der Inspectie. 
Het is toch waarlijk penny wise and pound foolish om zoo bekwame 
mannen als onze inspectie telt te belasten met allerlei beslommeringen, 
die zonder bezwaren door anderen zouden kunnen worden overge
nomen, om hen vrij te maken voor hun eigenlijke taak van stimuleeren 
en bevruchten. In Duischland heet een inspecteur Schulrat en die titel 
geeft zijn werkkring voortreffelijk weer. Hij geeft inderdaad raad aan 
de scholen, die hij bezoekt, en die raad wordt in 't algemeen en in 
't bijzonder gemeenlijk onder de vooraanstaande schoolbewoners op 
hoogen prijs gesteld. In Nederland — de bijdragen van den heer van 
Veen in den vorigen jaargang hebben het met alle duidelijkheid ge
toond, is de inspecteur noodgedwongen ook wat zijn titel aanwijst, 
nl. iemand die niet stimuleert en i 
maar een administratief-contrólr

Nog is het tijd, in deze en 
nisatie verandering te brenger 
niet terug te houden. Naar ik hc 
indruk reeds gewekt, die nog 
gende artikelen ten betooge dat een niet juridisch-administratief, maar 
paedagogisch opgezette wetsherziening heel wat stof zou vinden. Voor 
zoover hervormingen worden bepleit, die onvermijdelijk wfel geld zullen 
kosten, zooals het boven bepleit vervolgonderwijs en de belangen waar
voor hier onder ook de heeren Bigot, Korpershoek, Schreuder opkomen, 
eischt de richtige uitvoering zooveel voorbereiding, dat wij gerustelijk 
thans de hand aan den ploeg kunnen slaan. Tegen dat het zaad aan
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De Onderwijzersopleiding in het wetsontwerp- 
T erpstra 

door L. C. T. BIGOT.

ing van 
lok op 

>preking 
-betering

"V Tan een wetsontwerp, dat zijn ontstaan in de eerste plaats dankt 
’ aan een streven naar bezuiniging, is niet te verwachten, dat het 

denkbeelden uitwerkt, welke gedragen worden door het ideaal: ver
heffing van 't peil, verbetering van het onderwijs.

Ook op ’t terrein van de onderwijzersopleiding hebben we, bij de 
bespreking van dit ontwerp, alle idealen over een grondige, algeheele 
verbetering op dit gebied op te bergen tot nader orde. Vraagstukken 
als het verband van de onderwijzersopleiding met de universiteit,

den akker moet worden toevertrouwd, zullen eenige jaren zijn heen
gegaan; wij mogen vertrouwen dat de finantiën dan den aankoop van 
het zaaigoed weer zullen toelaten.

Maar vo<ar dit alles is noodig, dat men de onheilvolle gedachte op
geeft, dat een nieuwe onderwijswet voor alles een moeilijke admini
stratieve wet is, die door juristen in elkaar moet worden gezet, met 
voorbijgaan van hen, wier levenstaak het is, de materie dier wet, nl. 
ons onderwijsstelsel te bestudeeren. Hoe gebrekkig zij ook in Nederland 
geoutilleerd zijn, iets beters dan thans wordt voorgesteld, zouden zij 
toch wel kunnen leveren. En als resultaat zou mogelijk zijn een wet, 
die veler bezwaren wegnam, velen tot medewerking zou geneigd maken, 
die thans in arrenmoede zich alleen tot een protest bepalen.

Nog weet niemand wat het jaar 1932 ons zal brengen, noch op het 
wijdere politieke en economische terrein, noch op het engere onzer 
onderwijswetgeving.

Nog staren wij, bevende, de toekomst tegemoet, wetende hoe groote 
belangen op het spel staan, hoe groote gevaren dreigen. En de vraag 
komt ons op de lippen, gericht tot het jaar dat in aantocht is, maar 
toch ook tot hem, op wien allerminst de verantwoordelijkheid voor 

onderwijs rust: Is uwe komst met vrede?
geve Minister Terpstra kracht en wijsheid om niet voorbij te 
i de ernstige bezwaren, hier en elders tegen zijn aanvankelijke 
n geuit. Moge zijn antwoord luiden op het dringend verzoek 
ïrleg en samenwerking, om weg te nemen wat voor velen zijn 

ontwerp onaannemelijk maakt; gelijk ons tekstwoord vervolgt:
Hij dan zeide: Met vrede.
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van een instituut van hooger paedagogisch onderwijs ten 
hen, die leidende posities bij ons onderwijs willen ver- 

de paedagogische academie, uitbreiding van de opleidingstijd 
en dgl. liggen nog zoo ver van de geest van dit ontwerp 

we van de bespreking daarvan moeten afzien.
ons moeten bepalen tot het onmiddellijk bereikbare.

’tWas tijdens het Ministerie-Cort van der Linden, dat in December 
1913 benoemd werd de zgn. Pacificatie-Commissie onder leiding van 
Dr. D. Bos, die tot taak had te onderzoeken in hoeverre een algemeen 
bevredigende regeling mogelijk zou zijn terzake van de subsidiëering 
van het bijzonder onderwijs. Reeds in Maart 1916 verscheen het 
rapport dezer commissie, dat adviseerde tot flnantieele gelijkstelling 
van openbaar en bijzonder onderwijs onder bepaalde, zeer nauwkeurig 
aangewezen en uitgewerkte waarborgen. De eerste dier waarborgen 
was volgens het rapport, de verbeterde opleiding van de onderwijzers.

Hoe het met dit rapport verder gegaan is, kan bekend verondersteld 
worden.

Na het optreden van het eerste Ministerie-Ruys de Beerenbrouck, 
met Dr. de Visser als Minister van Onderwijs, kwam de Wet op 
het Lager Onderwijs 1920 tof stand, in hoofdzaak een uitwerking 
van de denkbeelden van de Pacificatie-Commissie. In die wet werd 
ook een nieuwe regeling van

In hoofdzaak kwam deze hierc
Er zijn twee soorten van oplc 

opleidingsscholen.
De opleidingsscholen zijn vierjarige scholen, alleen voor meisjes; 

toelating wordt verkregen na afloop van 3 jaar H.B.S. of U.L.O.- 
School. De akte bij het eindexamen verkregen geeft bevoegdheid 
voor onderwijzeres aan de kleuterscholen en aan de 2 of 3 laagste 
klassen der gewone lagere school.

Deze onderwijzeressen heeten in de wet onderwijzeressen A.
De kweekscholen zijn vijfjarige scholen; zij dienen tot opleiding 

van onderwijzers en onderwijzeressen B.
Ook tot deze school wordt toelating verleend na afloop van 3 jaar 

H.B.S. of U.L.O.School. De akte eveneens bij eindexamen verkregen 
geeft de volledige bevoegdheid voor Lager Onderwijs.

Het is met deze nieuwe opleiding gegaan als met ongeveer alle 
«oede dingen uit de wet-1920; *t is het fatum van deze wet geweest, 

en andere omstandigheden altijd weer noodzaakten 
goede te vervangen door wat minder gewenscht was.
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a. de Kweekschool telt 5 leerjaren (15 tot 20 jaar) en sluit 
bij de U.L.O. of 3 jaar H.B.S.; de eerste 3 jaren gewijd

zou aan deze bezwaren 
i de kweekscholen had men ge
bet Wetsontwerp-Terpstra ge- 

’ Wet 1920

het schooleindexamcn, maar

raaf uit dè Wet 1920 
je kringen van

regeling ongeveer als die in de

gaan, zonder

z.g.n. hulpakte

s gekomen, waarop onze opleiding op hooger plan moet 
buitenland geeft overal om ons heen het voorbeeld. Zon- 

dangrijke verhooging van de uitgaven v<)or dit onderdeel is het 
jk een opleiding te scheppen in hoofdzaak overeenkomend met 

die welke de wet 1920 geeft voor de kweekscholen. Deze zou dan 
aldus zijn:

De opleidingsparagraa 
tegemoet komen. In de 

rapport-Rutgcrs 
lebben een

a. de dubbele bevoegdheid; eerst de 
hoofdakte;

b. de slechte aansluiting bij de U.L.O.School, vanwaar 
lingen op 14-jarigen leeftijd naar de kweekschool 
dat ze dus die U.L.O.School kunnen afloopen;

c. het tekort in practische vorming, waardoor onze pasgeslaagden 
onvoldoende voorbereid hun werk voor de klasse moeten be
ginnen ;

d. de te jeugdige leeftijd (18 jaar) bij het begin van de loopbaan.

De invoering der boven geschetste regeling w« 
en in afwachting daarvan werden eenige Kor 
gevaardigd, die van 1923 tot heden voor de opleiding gelden; deze 
Koninklijke Besluiten handhaafden in hoofdzaak de opleiding, zooals 
ze was volgens de wet 1878.

Wel werden de normaalscholen door kweekscholen 
er zijn thans in ons land 30 rijkskweekscholen ■— wel 
leerplan en het programma van de examens uitgebreid met de moderne 
talen en wiskunde, wel kwam de niet te overschatten verbetering 
tot stand van de instelling van het schooleindexamcn, maar bestaan 
bleven de volgende bezwaren:

hoopt, dat het 
bracht zouden h< 
was neergelegd.

Natuurlijk gewijzigd. Gewijzigd in die zin, dat de opleidingsscl 
— als zijnde gedacht in overeenstemming met een wet op het 
teronderwijs — zouden worden geschrapt; gewijzigd ook in 
dat de toelagen in de wet 1920 aan kweekelingen van de twee hoog
ste leerjaren verleend, zouden komen te vervallen uit finantieele over
wegingen.

De tijd is 
komen; het b 
der bel; 
mogelijk

rerd uitgesteld tot 1935 
rninklijke Besluiten uit- 

.......geld-, 
eiding.
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De voordeelen springen duidelijk in 'toog:

de betere aansluiting bij de vooropleiding;
practische vorming;

:redc in de school op ouderen leeftijd, tengevolge 
i op hooger peil staande opleiding;
jfdakte-studie meer.

van diteen intt 
alles een 
geen hooi

Financieel kan deze regeling i 
van d<

theoretische en algemeene vorming, de laatste 2 jaren wordt de 
helft van de leertijd besteed aan de practische opleiding;

b. het eindexamen van de Kweekschool’ geeft de bevoegdheid 
L.O., echter niet voor moderne talen en wiskunde;

c. de hoofdakte vervalt.

niet meer kosten dan die van thans.
Daar de kweekelingen van de twee hoogste leerjaren de helft van 

de tijd in de leerschool doorbrengen, kunnen onze kweekscholen 
met dezelfde ruimte volstaan als nu; ook in het aantal lesuren zal 
weinig verandering komen, terwijl de onkosten van de cursussen-B 
tot opleiding voor de hoofdonderwijzersakte en die van de examens 
voor de hoofdakte komen te vervallen.

Voor ons onderwijs is het te hopen, dat vele leden van de Tweede 
Kamer het eens zijn met de heeren Gerhard, Ketelaar, v. d. Meulen, 
Ed. Polak en mejuffrouw Westerman, die in het rapport-Rutgers bij 
afzonderlijke nota een regeling hebben aanbevolen in hoofdzaak met 
de bovenstaande overeenkomend.

In plaats van te zoeken naar een weg, die zonder belangt 
meerdering van de kosten zou leiden tot een verbeterde opl< 
de geest van de Wet '20, stelt dit ontwerp voor 
der Koninklijke Besluiten te verheffen tot wet.

In punt V („Onderwijzersopleiding") van de Algemeene Beschou
wingen, zet Minister Terpstra als volgt het standpunt uiteen, dat hij 
bij de indiening van zijn wetsontwerp heeft ingenomen tegenover het 
rapport der Staatscommissie-Rutgers:

De ondergeteekende heeft gemeend ook ten aanzien van dit onder
werp het advies van de meerderheid der Staatscommissie te moeten 
volgen. De minderheidsnota, waarin gepleit wordt voor het behouden 

’ in de Lageronderwijswet van de vijfjarige kweekschool, zwijgt geheel 
over de vierjarige opleidingsschool, ofschoon deze een inhaerent onder
deel van het oplcidingsstelsel dier wet 'uitmaakt. Maar juist uit dit 
zwijgen zal, naar het den ondergeteekende voorkomt, zonder ge
vaar van tegenspraak de gevolgtrekking getrokken mogen worden.
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dat de samenstellers der nota die vierjarige opleidingssc 
vorming van onderwijzeressen A niet wenschen te hai 
beteckent, naar de bovenvermelde door de Staatscommissie verstrekte 
cijfers, een hoogeren last van ongeveer f 700.000 per jaar boven de 
kosten der opleiding, zooals zij in de bestaande wet is ontworpen. 
Reeds dit moet een overwegend bezwaar genoemd worden, tegen het 
denkbeeld van die nota. Maar zelfs al werd het opleidingsstelsel der 
wet volledig geëffectueerd, dan zouden alleen de kosten van opleiding, 
volgens de becijfering der Staatscommissie, vergeleken met den be- 
staanden toestand, ongeveer 3 millioen per jaar stijgen.

De ondergeteekende zou daartoe, vooral onder de tegenwoordige 
financieele omstandigheden, niet kunnen meewerken. En dit te minder, 
omdat hij met de Staatscommissie van meening is, eenerzijds, dat de 
opleiding, zooals zij krachtens de overgangsbepalingen der Lager-on- 
derwijswet 1920 in de Koninklijke besluiten v an 1923 is geregeld, 
zeer bevredigend is, anderzijds, dat tegen de in 1920 in de wet op
genomen voorschriften, bij invoering, hoogstwaarschijnlijk tal van over
wegende bezwaren zouden rijzen.

Dat de ondergeteekende zich aansluit bij het door de Staatscom
missie voorgestelde beteekent niet, dat hij de door haar gegt 
werking in alle deelen overgenomen heeft. Integendeel heeft hij , 
ten aanzien van eenige onderdeden van de regeling wijziging 
vulling te moeten voorstellen.

Terecht voegt „De Kweekschool,’’ orgaan van 
(Jaargang X aflevering 1 blz. 1) er aan toe:

„Hieruit zien we, dat de voornaamste reden voor het afwijzen van 
de vijfjarige onderwijzersopleiding der wet '20 de meerdere kosten 
zijn, en hierin heeft men zeer zeker in tijden als die we nu beleven 
een sterk argument. Maar de vijfjarige opleiding zo 
toelagen aan de onderwijzers-in-opleiding zou zeker 
geweest zijn en dan zouden de meerdere kosten van de opleiding der 
Lager Onderwijswet 1920 ineenschrompelen tot één millioen gul<" 
en de nbg hoogere kosten bij afschaffing van de opleidingsscholen 
f 200.000. En bet is bovendien niet geheel duidelijk, of ’ ~ 
commissie bij hare berekeningen < 
verdwijning der B-afdeelingen en 
ieder ook hun uitgaven meebrengen.”

neergelegd in het Ontwerp-Wet brengt de onderwijzers- 
geen stap verder; het handhaaft de voorloopige regeling en 
wijzigingen aanbrengt zijn dit lang niet altijd verbeteringen.

ver dit ontwerp afstaat van de idealen, welke leven in de

zonder de bekende 
r ook al heel mooi

pilden 
cü tot 

de Staats- 
op de crcdit-zijde geboekt heeft de 

i van de hoofdakte-examens, die toch
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Aan de eene zijde zien 
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:paald karakt< 
de Kweekschool als paedagogische vakschool niet is

iers en in aansluiting ook de Minister stelt zich 
jctwijzer de kennis, die hij noodig heeft, ook 

- - —- »rden beide die
verkiezen de Kweekschool met eenige uren

kringen van de onderwijzersvereeniginger 
bonden, enz., hoe ver het staat beneden 
in het buitenland, blijkt duidelijk uit de ' 
Minister met instemming overgenomen uit 
commissie-Kutgers:

:n, het Nut, de Kweekschool- 
i de regelingen der opleiding 

volgende passage door den 
: het rapport van de Staats-

. Het stelsel, dat vooral in de latere jaren van sommige zijden 
met kracht verdedigd is, om de opleiding tot onderwijzer te voeren 
langs den weg van hoogere burgerschool en gymnasium, acht de 
Commissie van nog minder practische waarde. Daargelaten, dat een 
dergclijke opleiding op uitgebreide schaal veel duurder zou zijn dan 
de kweekschoolopleiding en dat sterk betwijfeld moet worden, of 
dit stelsel, algemeen ingevoerd, een voldoend aantal leerkrachten 
voor de lagere school zou opleveren, acht de Commissie het in dien 
omvang verwerpelijk, aangezien hoogere burgerschool en gymnasium 
wel veel kennis kunnen bijbrengen, maar niet juist datgene, wat 
de onderwijzer voor zijn speciale roeping behoeft. Deze inrichtingen 
en de kweekschool voor onderwijzers hebben een sterk uitgesproken 
verschillend karakter. Aan de opleiding tot onderwijzer worden 
eischen gesteld, waaraan hoogere burgerschool en gymnasium in het 
algemeen niet kunnen voldoen. De Commissie is blijkens haar voor
stellen geneigd te bevorderen, dat in enkele gevallen de onderwijzers
opleiding via hoogere burgerschool en gymnasium wordt vergemak
kelijkt, maar zij zou de kweekschool als normale opleidingsschool 
niet willen prijs geven, noch willen zien verdringen.

„Bij deze laatste behoort men echter naar hare meei 
realiteit rekening te houden. Zij is van oordeel, dat men 
van het stellen van overdreven eischen aan de kweekschool. Daarom 
wil zij aan de opleiding, zooals die in de tegenwoordige Koninklijke 
besluiten van 1923 op zeer bevredigende wijze is neergelcgd, een 
vasten wettelijken grondslag geven."

instemming , 
met een bej 
lijk, dat aan 
gedacht.

De Commissie Rutgers 
de vraag: Kan de onder* 
verkrijgen aan H.B.S. of Gymnasium? Zij beantwooi 
vraag ontkennend en

we in de aangehaalde woorden met groote 
; van de Kweekschool als onderwijsinrichting 
ter, maar aan de andere zijde blijkt toch duide-
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op onze tegenwoordige Kweekscholen is de 
smeene vorming en beroepsopleiding.
maar de Kweekschool moet dat

■ Kweekscholen moet er t 
om intellectueel beter 
de jonge 
van hun

oefening in de praktijk. Zij vergeten echter bij deze intellectualisti
sche redeneering, dat die kennis bij de onderwijzersopleiding niet het 
allereerste mag zijn. De school vraagt van de onderwijzers — onge
twijfeld — heldere kennis, maar vooral paedagogisch kunnen, steunend 
op paedagogisch inzicht.

Dit kan alleen bereikt worden, als een belangrijk deel van de op- 
leidingstijd gegeven kan worden aan practische vorming, als op een 
gegeven oogenblik het onderwijs in algemeene kennis wordt beëindigd 
en een periode van voldoende duur wordt gegeven voor een rustige 
theoretisch en practisch-paedagogische vorming. Het voorbeeld van 
de Duitsche Paedagogische Academie is in dit opzicht zeer leerzaam. 
Wanneer deze wetswijziging ons niet anders brengt dan een omzet
ting van de tegenwoordige Koninklijke Besluiten in Wetsbepalingen, 
dan mag de Commissie Rutgers en dan mag de Minister dit zeer 
bevredigend noemen, — de opleiders zelf en zij, die hoopten op een 
verheffing der onderwijzersvorming zullen het niet met hen eens zijn.

En dit op zeer goede gronden.
De groote moeilijkheid  

dooreenhaspeling van algemeene vorming en beroepsopleiding. Niemand 
kan twee heeren dienen, maar de Kweekschool moet dat wel; dit 

•hybrische karakter onzer Kweekscholen moet er aan ontnomen wor
den. Niet in de eerste plaats om intellectueel beter onderlegde onder
wijzers te krijgen, maar om de jonge menschen practisch meer geschikt 
te maken voor het vervullen van hun taak voor de klasse. De vraag 
is niet: „óf H.B.S. óf Kweekschool?” Maar: wat moet er komen, 
nadat hetzij op de H.B.S., hetzij in de lagere klassen van de Kweek
school de noodige algemeene kennis is bijgebrachl ?

Ik verhaal hier, wat ik vroeger schreef: Onze onderwijzers en 
hoofdonderwijzers moeten veel weten, heel veel van allerlei vakken 
en dan is er ook nog paedagogiek, dat op geen enkele kweekschool 
noch practisch, noch theoretisch tot zijn recht kan komen. Wij hou
den nog altijd hier in Nederland vast aan het denkbeeld: de opvoed
kunde is een vak als aardrijkskunde of geschiedenis; je moet er wat 
van weten om je examen te doen. Het inzicht, dat er voor den onder
wijzer aan de Lagere School maar één vak is, dat is de wetenschap 
van het beroep van onderwijzer met de toepassing daarvan, — dat 
inzicht is er nog lang niet. En in orde komt het niet, voor men een 
scheiding gemaakt heeft in de opleiding: eerst een periode van voort
gezette algemeene vorming en daarna een periode van theoretische 
en practische vakopleiding. Zooals dit bijna overal in het buitenland 
zoo is.
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Het 
hiertoe

groote voordeel van de regeling uit de wet '20 is, dat ze 
de gelegenheid opent.

>> de Lagere-School 
scholen had tengeve 

die kweekscholen ook examen geda 
ling handenarbeid.
Staatscommissie Rutgers stelde voor den handenarbeid als vak 

nemen. De Minister is het daarmee niet 
van Toelichting bij het betreffend Wets-

Een paar detailpunten vragen verder nog onze aandacht.
Op dit oogenblik is de toestand zoo, dat de onderwijzersakte be

voegdheid geeft om onderwijs te geven in alle verplichte vakken van 
de lagere school; alleen voor het vak nuttige handwerken bleef een 
afzonderlijke akte of aanteekening bestaan. De uitbreiding van het 
vak handenarbeid op de Lagere-School en de invoering van dat vak 
op sommige kweekscholen had tengevolge, dat in de laatste jaren 
aan die kweekscholen ook examen gedaan kon worden voor een aan- 
teekeninj

De Su
bij het eindexamen op te 
eens; hij zegt in de Memorie 
artikel:

„Met betrekking tot den handenarbeid beteekent het voorstel, dat 
het onderwijs daarin terstond op alle kweekscholen een verplicht 
vak moet worden. Alleen reeds om redenen van financieelen aard 
zou dit een bedenkclijke maatregel zijn, daar juist dit vak door de 
inrichting van lokaliteit en de voorziening in leermiddelen hooge kosten 
meebrengt. Daarbij komt, dat bij vrij veel kweekscholen tot dusver 
bezwaar bestond handenarbeid onder de leervakken op te nemen, 
omdat men er van meening is, dat de leerlingen reeds zwaar genoeg 
belast zijn. Vooral voor de vrouwelijke kweekelingen weegt dit, om
dat ook het onderwijs in de nuttige handwerken op vele uren per 
week beslag legt.

De ondergeteekende meent dan ook, dat het geen aanbeveling ver
dient — ook omdat het vak zelf daarvan allicht schade zou onder
vinden — de invoering van handenarbeid op de Kweekscholen als 
verplichting op te leggen. In de laatste jaren heeft de handenarbeid 
bij de onderwijzersopleiding reeds veel terrein gewonnen. In plaats 
van dien groei te forceeren acht hij het beter, dat die uitbreiding 
geleidelijk zal 
de invoering 
wordt toch 
missie zich 
zal zien, dat ht

op < 
en h< 

:rwijzersopleiding reeds veel terrein ( 
{roei te forceeren acht hij het beter, 

il voortgaan, hetgeen zeker bevorderd zal worden door 
van de financieele gelijkstelling bij de opleiding. Aldus 
bereikt, zij het zonder overhaasting, wat de Staatscom- 

voor oogen stelde en wat ook de ondergeteekende gaar 
landenarbeid als integreerend deel van de opleidi 

overal tot zijn recht zal komen.”
Men kan het hiermede eens zijn of niet, maar men zal zich bij deze 

beslissing gemakkelijker neerleggen, omdat de handenarbeid geen ver
plicht leervak van de Lagere school is.
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blijft het vak — zij

i
i
■

oefening. Dit is wel een 
aan, dat de Minister

Iets anders is het met de lichamelijke 
verplicht vak en nu doet het wel heel zonderling 
in zijn ontwerp voorstelt:

a. de akte van onderwijzer
van onderwijs in lichamelijk

b. die bevoegdheid wordt alle* 
examen;

c. als examenvak bij het onderwijzers-examen 
't met minder zware eischen ~~ bestaan.

kunnen leiden tot verwaarloozing van 
rgeteekende onge- 
elke kweekschool, 

: onderwijzen. Hiermee gaat 
zelf, die door het bezit van 

ins op een benoeming bevor- 
1e oefening niet langer een in
blijven uitmaken is het mogelijk

r geeft niet de bevoegdheid tot het geven 
lelijke oefening;
uiteen verkregen door een afzonderlijk

Deze eigenaardige figuur wordt aldus toegelicht:
„Met volle erkenning van de wenscheiijkheid, dat de lichamelijke 

oefening bij de opleiding van aanstaande onderwijzers en onder
wijzeressen een belangrijk onderdeel zal uitmaken, kan men toch niet 
de oogen sluiten voor het bezwaar, dat velen thans de bevoegdheid 
voor dit vak verwerven die daarin bij hun examen onvoldoende wor
den bevonden, en dat ook het onvoldoende zijn v<oor dit vak, dat bij 
het beoordeelen van den totaaluitslag van het examen terecht zwaar 
weegt, het verkrijgen van de onderwijzersakte menigmaal ernstig in 
gevaar brengt. Hierdoor is een misstand ontstaan, die naar de meening 
van den ondergeteekende niet bestendigd mag worden.

Hij is dan ook tot hét besluit gekomen te moeien voorstellen, dat 
niet alleen de bevoegdheid voor nuttige handwerken, maar ook die 
voor handenarbeid en die voor lichamelijke oefening slechts verkregen 
wordt door het afleggen van een afzonderlijk examen. Zoowel bij het 
Staatsexamen als bij het eindexamen der kweekscholen dient dan 
gelegenheid gegeven te worden die bevoegdheid te verkrijgen in den 
vorm van een aanteekening op de onderwijzersakte.

Op deze wijze zal voor die kweekelingen, wier gezondheidstoestand 
een beletsel is naast de studie voor de onderwijzersakte de volle 
zwaarte te dragen van de voorbereiding voor de nevenbevoegdheden, 
de gelegenheid ontstaan, zich naar de mate hunner krachten te be
perken.

De vrees, dat dit stelsel zou 
de studie in deze speciale vakken, acht de onderg 
grond. In de eerste plaats blijft het een belang van e 
haar leerlingen zoo volledig mogelijk te onderwi 
samen het belang van de kweekelingen 
een of meer extra-bevoegdheden hun kaï 
deren. Ter voorkoming dat lichamelijk* 
tegreerend deel van het onderwijs zou I
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Directeur.

In de toelichting lezen we:
„Het is den ondergeteekende gebleken, dat de algemeene 

dat de directeur en de leeraren eener kweekschool voor elk vak, 
waarin zij onderwijs geven, de bevoegdheid moeten bezitten, welke 
vereischt wordt voor het geven van onderwijs aan een hoogere 
burgerschool met 5-jarigen cursus, zooals de Staatscommissie in haar 
artikel voorstelt, uit practisch oogpunt te ver gaat en voor een 
goede inrichting van de kweekschool ook niet noodig is. Het is 
bijv, niet noodzakelijk, dat de leeraren in de vreemde talen de 
B-akte en die in wiskunde de akte Kv bezitten.

De eisch is dus verlicht, zoodat in het algemeen volstaan kan 
worden met een bevoegdheid voor middelbaar onderwijs.

Ten einde dit onderwerp a 
de interpretatie te onttrekkt

ing, dat een akte van onderwijzer 
onderwijs te geven in de verplichte

— en de ondergeteekende stelt zich voor dit ook te bevorderen — 
het als examenvak bij het onderwijzersexamen te behouden, zij het 
ook dat de eischen daarbij dan niet zoover zullen gaan ais voor de 
afzonderlijke aanteekening of akte. Met name zou daarbij het prac
tisch werken met een schoolklasse achterwege kunnen blijven."

Ongetwijfeld behoort dit punt onder die, waarbij de tegenwoordige 
regeling de voorkeur verdient.

't Lijkt toch inderdaad te zonderling 
niet de bevoegdheid zou verleenen o> 
vakken dei Lagere School.

De bevoegdheid van de leeraren aan Kweekscholen wordt in ’t 
ontwerp geregeld in Artikel 141. Het luidt aldus:

„1. Aan het hoofd van elke Rijkskwcekscbool staat een 
De overige onderwijzers dragen den titel van leeraar.

2. Directeur en leeraren moeten de bevoegdheid bezitten, welke 
vereischt wordt voor het geven van middelbaar onderwijs, voor 
zoover in het door hen aan de kweekschool te onderwijzen vak een 
zoodanige bevoegdheid bestaat, of, voorzoover zoodanige bevoegdheid 
niet bestaat, de bevoegdheid om in het vak lager onderwijs te geven. 
De Directeur en ten minste de helft der leeraren moeten in het 
bezit zijn van de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer.

3. Het vorig lid is niet van toepassing op hem, die bij vacature, 
ontstentenis of verhindering van een leeraar de open plaats waar
neemt, of ingeval in eene bestaande vacature niet behoorlijk kan 
worden voorzien.'

voor
aan mogelijk wisselende inzichten bij

!ten, is het artikel aangevuld met de
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opleiding der onder-

de Kweekschool middelbare 
' en, was 
treft de

snomen is dit ontwerp, 
, één groote teleurstel!!

I

bepaling, dat voor de vakken, waarvoor £ 
bestaat, de leeraar de bevoegdheid voc 
moet bezitten.

Voor de bepaling, dat de leeraar in handenarbeid in het bezit 
moet zijn van de akte voor dat vak volgens art. 136, bestaat geen 
reden; te minder als de bevoegdheid voor dat vak wordt losgemaakt 
van de onderwijzersakte."

iing komt er bij ons op, als over de bevoegd- 
le Kweekschool geen woord wordt gerept: de

geen middelbare bevoegdheid 
>or lager onderwijs in dat vak

Dat bij dit ontwerp niet gedacht is aan de bevoegdheid tot het 
geven van zangonderwijs, doet eenigszins vreemd aan. Voor dit vak 
bestaat geen middelbare bevoegdheid; mogen in de toekomst nu al
leen menschen met een onderwijzersakte als zanglccraren worden 
benoemd en b.v. niet bezitters van een einddiploma Conservatorium?

En hoe is 't met het spreekonderwijs, waarvoor geen enkele be
voegdheid bestaat?

Meer dan bevreemdii 
heid van het vak aan de 
paedagogiek.

Daar men van de leerkrachten van 
bevoegdheid vraagt voor een der door hen gedoceerde vakken 
toch ongetwijfeld een eisch op zijn plaats geweest wat betre 
bevoegdheid voor dit vak.

Nu aan al onze hoogescholen paedagogiek wordt onderwezen en 
ook buiten de Universiteiten door sommige hoogleeraren cursussen 
zijn georganiseerd, die ’t mogelijk maken een — zij het de voorloopig 
nog officieuse ■~ middelbare akte te behalen, zou het vanzelf sprekend 
zijn, dat een bevoegdheidseisch ook voor dit vak in de wet ware 
opgenomen.

Alles saamgenomen is dit ontwerp, wat de 
wijzers betreft, één groote teleurstelling.

Het handhaaft de 18-jarige als leerkracht in de school.
Het verbetert in geen enkel opzicht nóch de theoretisch-paedago- 

gische, nóch de practisch-paedagogische, nóch de algemeene vorming 
der onderwijzers.

Het houdt de hoofdakte vrijwel onveranderd in stand.
Het handhaaft het gebrek aan aansluiting van de Kweekschool 

met de U.L.O.school.



rwijs, ingesteld bij 
ikel aangeduid als

de 
als

dit artik
K. B. van

renoemde 
’oorzitter 
i aan den

>nder algemeen vormend lager onderwijs, 
Hen voorwaarden voldoet, wordt naar denzelfdc 
ir onderwijs uit de openbare kas bekostigd.

Het bijzon 
wel te stelle 
het openbaar

Af et de L O.-wet 1920 werd uitvoering gegeven aan het grond- 
-tW wettelijk voorschrift, dat de finantieele gelijkstelling van het 

openbaar en het bijzonder onderwijs bracht, in de wandeling de paci
ficatie genoemd, zooals die vastgelegd was in de zevende alinea van 
artikel 192 (later art. 195), welke aldus luidt:

t geheel of ten deele uit de 
lellen, worden bij de wet ge- 

belreft, van

mogelijkheid van aller- 
allerlei variëteiten eer- 

het nuttig vond als voorwaarde

aan de bij 
maatstaf

Immers in dat laatste voorbehoud schuilt de 
lei kleine scholen, „wil men de gewetens van 
biedigen", gelijk de heer v. d. Molen 
te stellen. 2)

De heer Tydeman 
v. d. Molen heeft 
wetens heeft van 
„„met zilver bedienen.’”' Beperkt 
het oneindig groot getal secten geen

Uit de rede van den Minister bij 
op 8 Januari 1914, als uit h 
het hoofddoel inderdaad

Hiermede scheen een schoolstrijd beslecht van langer dan honderd 
jaren en der Staatscommissie *), die de bevrijdende formule had ge
vonden, werd daarvoor alomme lof gebracht, wijl er bovendien inte
grale verbetering van het geheele onderwijs van werd verwacht.

Voor de mogelijkheid van één bedenkelijk gevolg ten nadeele van 
het laatste was zij evenwel niet blind, doch zij zag geen kans het 
afdoende te voorkomen, omdat zij ter wille der nagestreefde „bevre
diging” ook de vijfde alinea uit het artikel had moeten ontwei pen:

De eischen van deugdelijkheid, aan het 
openbare kas te bekostigen onderwijs le slellen, worden bij ■ 
regeld, inel inachtneming, voor zoover het bijzonder onderwijs 
de vrijheid van richting.

■) Bedoeld is de Staatscommissie voor het
31 Dec. 1913 No. 10. In het vervolg van 
digingscom  missie.

2) Notulen der Bevredigingscommissie deel I blz. 173.
’) Notulen I bl. 174.

vatte daarop vlam met de woorden: „de heer 
nu wel er op gewezen, dat men in ons land ge- 

allerlei variëteiten, maar de Staat kan die niet alle 
men zich hier niet, dan is er met 
en houden aan.’’ 3) 
jij de installatie van bovengi 
: het antwoord van den Vc 

was een einde te maken

Het wetsontwerp-Terpstra en de vrijheid van 
schoolstichting 
door A. H. GERHARD.

Commissie 
blijkt, dat

dat
len
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I'

wet werd aangenomen, 
weer: „(hij) acht nog steeds

i de op- 
jepcrken 

voortbestaan der

‘) Verslag der Bevredigingscommissie bl. 3
’) id. bl. 29.
’) id. bl. 82.
«) id. bl. 85.
*) Notulen II deel bl. 98.

schoolstrijd, ’) terwijl het bovenvermelde onwenschelijke gevolg even
eens de volle aandacht had, blijkens een latere zinsnede: „Ten einde 
stichting van te kleine of niet werkelijk noodige scholen te voorkomen, 
worden van het adresseerende bestuur in tweeërlei opzicht waarborgen 
verlangd, dat de aanvrage niet lichtvaardig wordt gedaan." 2)

Geheel gerust op het gunstig effect zijn niet alle leden geweest. In 
de Nota door den heer Tydeman aan het verslag toegevoegd, zegt 
hij weliswaar: „Mocht de schoolstrijd inderdaad beëindigd kunnen 
worden, dan zou daarin het groote voordeel gelegen zijn, dat het peil 
van het volksonderwijs door de samenwerking van alle partijen zou 
kunnen worden verhoogd."3) Hij twijfelt echter aan den uitslag, 
vreest dat de openbare school in het gedrang zal komen, maar acht 
de gestelde voorwaarden bovendien onvoldoende: „Het behoeft naar 
ondergeteekende's meening geen betoog, dat deze bepalingen 
richting van gewone bijzondere scholen zoo goed als niet be 
en tevens een krachtigen prikkel scheppen, om het 
bijzondere school, waar die eenmaal opgericht is, te verzekeren." 4)

Hij was de eenige, die een Nota schreef, waaruit dus opgemaakt 
zou mogen worden, dat de andere leden wil het vertrouwen koester
den, dat de „bevrediging" aanstaande was met een voor het onderwijs 
gunstige beteekenis. Leest men evenwel de notulen der beraadsla
gingen, dan ontkomt men niet aan den indruk, dat het oogenschijnlijk 
behaalde evenwicht tamelijk labiel was en bleef, toen n.1. de epincuse 
vraag aan de orde kwam of men van rechts, als het grondwetsartikel 
was binnengehaald, ook zou blijven staan voor het verkregen com
promis ter zake van de uitvoeringswet. De Voorzitter had er n.1. 
nog eens aan herinnerd, dat vooral van links dierbare denkbeelden 
moesten losgelaten worden, doch onder den waarborg, dat dan ook 
het volksonderwijs een stap vooruit gaat. „Het is dus te doen om 
de grootst mogelijke zekerheid, dat door wijziging der Grondwet het 
volksonderwijs aanstonds een stap vooruit doet.”s). Er waren stem
men van rechts vernomen, die zich de vrijheid voorbehielden, om als 
t.z.t. de eigenlijke onderwijswet in behandeling kwam, zich niet ge
bonden te achten aan wat thans als proeve van

De heer Ketelaar kwam als volgt in de
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Ouderraad van 16 
de wet-Mackay in 
dwaling, laster en 
ook aan den schoolstrijd.

volksonderwijs....’* 2)
tan geloofde niet aan vrede, 
‘roeden moed: „Strijd wordt 
>cemt men de bezwaren weg,

istig in de Nederlandsche 
eer de S. L. zeide n.1. na 

geworden. Aan velerlei 
einde gemaakt. Maar 

wordt geleverd.

<) Notulen II bl. 101.
’) Notulen II bl. 103.
») Notulen II bl. 103.

In dit verband is de aanteekem 
Sept. ’31 ; 
1889: Het 
kwaadsprel 

voor zoover die

de hoofdzaak het bereiken van bevrediging, zóó dat men in afzien- 
baren tijd niet zal komen tot hervatting van den schoolstrijd en niet 
telkens nieuwe regeling zal aanvaarden zoogenaamd „op afbetaling". 
De schoolstrijd met al zijn nadeelen voor het onderwijs, moet niet 
hervat worden. Daarom wenscht spreker dan ook te vragen: is het 
het oordeel van de Heeren van rechts, dat zij na het tot stand komen 
van dit Grondwetsartikel en de voorstellen der Commissie, toch weer 
den schoolstrijd met frisschen moed moeten beginnen ? Zoo ja, dan 
is het niet de moeite waard naar bevrediging te streven. Dan komen 
we niet verder. Spreker wil geen kat in den zak koopen". ‘).

Van den heer ter Laan lezen we o.a. „....En dat er dan ook 
geen schoolstrijd meer mogelijk zal zijn. Ware dat niet zoo, dan zou 
hij niet verder willen gaan. Veel liever dan vechten, wil hij echter 
verheffing van het geheelc

Gelijk reeds gezegd is, de heer Tydem;
Doch de heer de Savornin Lobman had goei 
niet kunstmatig in het leven geroepen. Neei 
dan zou spreker er met zijn hoofd voor durven instaan, dat 
strijd meer zal wezen."3)4)

De gevraagde verklaringen zijn niet afgelegd. Vermoedelijk hebben 
de twijfelaars zich zelven maar overreed door het onbetwistbare feit, 
dat bestendiging van den heerschcnden politieleen strijd op school
gebied funest zou zijn en men dus tot een redelijk bruikbare oplossing 
moest komen, op hoop van zegen.

De geschiedenis heeft den heer Tydeman niet in het ongelijk gesteld 
en achteraf klinkt het als een hoon, dat als onafwijsbare voorwaarde 
in 1916 is gesteld de verheffing van het volksonderwijs met het thans 
aanhangige wetsontwerp als resultaat.

In nauw verband met dit bovenal gehoopte resultaat staat natuurlijk 
de vrees voor het ontstaan van allerlei onnoodige en uiteraard on- 
gewenschtc, wijl ondeugdelijke dwergschooltjes, waarom de Bevredi- 
gingscommissie zich uitvoerig met dit vraagstuk heeft bezig gehouden.

ling van den heer Lusti 
zeer op haar plaats. De heer 
begeerde ideaal is bereikbaar | 

ekerij is door deze wet een 
op politiek gebied
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‘) Notulen I bl. 171-179.
’) Notulen I bl. 32.
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mogelijk vermocht «n 

bekend, heeft de wetgever van 1920 zich einde..,.

De negende vergadering was daar in het bijzonder aan gewijd.1) 
Het gold toen de vraag of niet als een rem tegen te kleine scholen 

een minimum-aantal leerlingen moest gevorderd worden. Allen, niet 
alleen de leden der linksche partijen, doch ook de heeren Nolcns, 
Lobman en v. d. Molen waren daar voor. Opmerking verdient nog, 
dat de heer v. d. Molen, de „prulschooltjes" afwijzend, op practische 

gronden geen te hoog minimum wenscht, maar in elk ges 
krachten verplicht wilde stellen, wat ook de heer de 
overweging had gegeven.

Doch reeds veel eerder, in de tweede vergadering, was dit vraag
punt in discussie gekomen, toen men nog in het algemeen als doel 
der Commissie mede bepleitte de noodzakelijke verheffing van het 
geheele volksonderwijs. De heer de Beaufort bijv, vreesde voor de 
zeer groote stijging der kosten „door splitsing der scholen , terwijl 
de heer ter Laan op een zeer kwetsbare plek wees, die ook êen 
wondeplek is gebleken: „Tegen het gevaar van te ver doorgevoerdc 
splitsing waarschuwt spreker. Waarom niet de gereformeerde en 
andere protestantsche scholen ineengesmolten?”2) In denzelfden geest 
liet ook de heer de Meester zich uit: „Ook zullen, wanneer men er 
toe overgaat aan de bijzondere school het volle pond te geven, de . 
noodige waarborgen gesteld moeten worden, dat bijzondere scholen alleen 
dan verrijzen, wanneer werkelijk daaraan behoefte bestaat. Tegen
woordig toch kan zich het geval voordoen, is het zelfs reeds gebeurd, 
dat twee positief christelijke scholen alleen om een klein nuance
verschil in elkanders nabijheid worden gesticht en dit geeft een be
denkelijke verbrokkeling.” 3)

Met al deze bezwaren voor oogen is er ijverig gezocht naar een 
regeling, welke deze bezwaren zooveel mogelijk vermocht op te heffen.

Gelijk bekend, heeft de wetgever van 1920 zich eindelijk bepaald 
tot twee voorwaarden: de vaststelling van een minimum-aantal leer
lingen, dat de school bij de oprichting moest tellen en den eisch van 
een te storten waarborgsom, terwijl de praktijk ter verzekering van 
de eerste voorwaarde een lijst verlangde met de handteekeningen van 
een voldoend aantal ouders of voogden. Eenerzijds wilde men dat 
minimum zoo hoog mogelijk bepalen, anderzijds zoo laag mogelijk, wat 
van beider zeer verschillend uitgangspunt heel goed te verklaren is.

tijd, waarvan de heer de Meester sprak, waren 
gcldelijke oQ'ers verbonden! (A. H. G.).

ing, was dit vrs 
algemeen 
verheffing 

vreesde
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Notulen I bl. 179.

id. bl. 100.
id. bl. 139.
id. bl. 171.

vermelding. De heer 
„dat men z.i. zulke on- 

loltjes n.1. A.H.G.) niet

wel over eens, dat 
voor één kind een 

van '78 aanleiding had 
i te zijn.

Enkele uitlatingen daarbij verdienen wel even 
dc Savornin Lohman bijv, was van meening, 
gewcnschte inrichtingen (de gesmade prulschot 
moet tegengaan door in het algemeen het minimum te verhoogen, 
maar met andere middelen". ')

Welke andere middelen hij toen op ’t oog had is verder niet aan
gegeven. Integendeel; toen de heer Ketelaar waarborgen wcnschte, 
dat niet zoo maar een school wordt opgericht, interrompeerde hij, 
dat dit feitelijk niet kan 2), wat geen andere beteekenis kon hebben, 
dan dat hij zelf niet veel heil verwachtte van „andere middelen." 
Een gevaarlijk moment was het, toen de heer Troelstra, in de uiterste 
consequentie van zijn rechtvaardigheidsbesef, meende, dat de gelijk
stelling ook zou vorderen, kis men minima wou stellen, dat die voor 
dc openbaar school gelijk zouden zijn aan die voor de bijzondere 
school. Daartegen kwamen allen van de linkerzijde op, wijl de open
bare school die is, waar allen naar toe kunnen gaan, wijl ieder steeds 
openbare onderwijs moet kunnen verkrijgen, of gelijk de heer Tydeman 
het aangaf: „ De openbare school moet er niet zijn omdat zij het

juentie van 
; ook zou v 
Mibaar school gelijk zouden zijn 

Daartegen kwamen allen van 
die is, waar allen naar 

n ba re onderwijs moet kunnen vet
aangaf: „De openbare school moet 

ideaal is, maar als toevluchtsoord.” 3)
Natuurlijk waren ook de voorstanders het er 

’t niet tot dwaasheden mocht voeren, door bijv, 
openbare school te vorderen, waartoe de wet v 
gegeven, doch als regel behoorde er overal een

De geschiedenis zou aantoonen hoe inderdaad de openbare school 
in ’t gedrang is gekomen.

Er was inmiddels wel een denkbeeld opgekomen, dat een rem had 
kunnen inhouden, al was het niet bepaaldelijk als zoo bedoeld, maar 
meer ten behoeve van de methodische verbetering van het onderwijs 
opgeworpen. De heer de S. L. gaf als zijn oordeel te kennen: „De Mi
nister moet daarom een algemeen, adviseerend college voor het lager 
onderwijs hebben, hetwelk hem omtrent wenschelijk gebleken ver
beteringen kan voorlichten. In zoodanig college kan men zitting geven 
aan doktoren in de letteren, erkende pedagogen van verschillende 
richting e.a."4) Trouwens de gedachte aan een soort „algemeen college 
van advies” dook telkens op. ook zelfs, zij 't schuchter, in verband 
met het vraagstuk der ongebreidelde scholenstichting, wijl deze stellig
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•gemelde

‘) Notulen I bl. 104.
’) Notulen I b). 179.

in dien tijd heb ik 
'erslagen en de jongste

in strijd was met de vooropgestelde verheffing van het onderwijs. De 
Voorzitter, Dr. Bos, ook sprekende over de meergemelde waarborgen, 
zeide: „Men moet nu eenmaal dien waarborg in het bijeenbrengen 
van een zeker kapitaal voor de oprichting blijven zoeken, omdat andere 
maatregelen, zooals het afhankelijk stellen van de oprichting eener 
school van de goedkeuring door eene of andere autoriteit op het 
stichtingsplan, zoo licht aanleiding geven tot het verwijt, dat opzettelijk 
de ontwikkeling van het bijzonder onderwijs wordt tegengehouden. 
Daarom gaat het niet aan de oprichting en den steun van bijzondere 
scholen van het goeddunken van autoriteiten afhankelijk te stellen." ’)

De gedachte bleef evenwel aan de oppervlakte, toen de heer de 
Beaufort, ondersteund door den heer Troelstra, in bepaalde gevallen 
advies van een onpartijdig college wenschte, waarop de Voorzitter 
als volgt reageerde:

„(Hij) heeft ook vroeger reeds het denkbeeld van zulk een onpartijdig 
college van advies op onderwijsgebied overwogen. De Rechterzijde is 
nog altijd huiverig uit herinnering aan de dagen van vóór 1848, toen 
eene vergunning van de Overheid noodig was voor het instandhouden 
van bijzondere lagere scholen eerste klasse en die vergunning nooit 
gegeven werd. Maar kan men komen tot de instelling van een gezag
hebbend lichaam, dan bestaat voor angst, dat willekeurig opgetreden 
zal worden, geen reden meer." 2) Deze beschouwingen voerden tot geen 
enkele positieve bepaling, ook al werd in beginsel tot de instelling 
van den Onderwijsraad besloten, wijl blijkbaar de beoordeeling door 
derden van de oprichting eener bijzondere school nog in (lagranten 
strijd werd geacht met het principe van „vrijheid voor iedere richting".

Op dat principe stuitte elke deugdelijke poging tot regeling af, 
want de ingevoerde minima vormden wel een rem, doch een onvol
doende. En nu ligt voor ons het resultaat van een nieuwe Staats
commissie, waarin precies dezelfde kwesliïn aan de orde zijn geweest, 
doch die niet tot eenstemmigheid is geraakt, wijl voor de grootst 
mogelijke minderheid de afgeloopen tien jaar een te duidelijke ervaring 
hadden opgeleverd. Een stijging van het totaal aantal scholen in tien 
jaar met 31 °/0, terwijl de totale schoolbevolking slechts met '7°l9 steeg, 
maande tot ernstige overweging.
. Voor een klare voorstelling van het verloop 
eenige tabellen samengesteld uit vroegere sehoolvt 
statistiek.
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1925 1924 1923 19221929 1928 1927 1926

3436 3484 3469totaal 3348 3416 3370 33883372

Bijzonder Onderwijs

2944 25112750totaal 3618 3296 31033936 3782

Bijzondere Scholen

enkele Openb. School op 1 Jan.

1924 1922 1921 19201926 1925 19231929 1928 19271930

42 73 33148 121 108 81 66 60187 169

2
3

3
21
459
752
2704

8.81
21.62
17.26
52.31

297
729
582
1764

8.31
21.20
18.53
51.96

7.18
21.93
18.19
52.70

242
739
613
1776

5.79
20.60
18.59
55.02

196
698
630
1864

132
630
623

2099

0.36
10.71
22.66
66.27

123
618
662
2066

2
3

1.16
16.25
21.72
60.87

42
588
786
2202

1.12
16.69
23.12
59.07

22
472
732
1877

0.41
13.79
23.71
62.09

3.55
17.82
19.08
59.55

9
269
569
1664

157
681
632
1966

3
6.36
18.64
17.50
57.50

213
624
586

1925

12
406
698
1828

6
338
614
1792

37
550
762
1947

4.57
19.82
18.39
57.22

0.22
12.29
22.33
65.16

284
724
633
1775

Aantallen 
leerkrachten

3 79
18.08 I
17.88 1
60.25 t

0.71
15.21
23.59
60.49

55
622
811

2294

0.53 1.45
11.66 16.45
19.10 21.44
68.71 60.66

Per 100 van het jaartotaal 
Openbare Scholen

Aantallen Gemeenten zonder een

Openbaar Onderwijs
Aantallen Scholen op 31 December van



126 VRIJHEID VAN SCHOOLSTICHTING

I

!

af te leiden is. 
wekend, daar de 

paralcl 
■ cijfers 
voor de 

in andere gemeenten ter 
aan beter naar de bij
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Uit deze tabellen blijkt onmiddellijk, dat het „euvel" der heel kleine 
schooltjes met één leerkracht („paedagogische Jammcrgcstalten") en 
zelfs met twee leerkrachten zich het meest vertoont bij het openbare 
onderwijs, waarop de rechterzijde niet moede wordt te wijzen. Al
vorens daarop iets nader in te gaan, stelt schrijver dezes er prijs op 
te verklaren, dat hij meermalen van die „Jammergestaltcn" heeft waar
genomen, waar voortreffelijke resultaten werden bereikt, dank zij de 
meer dan gewone toewijding en de didactische talenten van den onder
wijzer. Dit doet natuurlijk niets af aan het feit, dat als regel niet 
meer dan twee klassen aan één onderwijzer mogen opgedragen worden 
om in elk geval het recht te hebben goede resultaten te .verwachten. 
Nu weer ter zake.

Zelfs in de Mem. van Toel. op het wijzigings-ontwerp wordt op 
blz. 14 tusschen de regels door te lezen gegeven, dat de groote splitsing 
der scholen te wijten is voor een goed deel aan het openbaar onder
wijs, dat het leeuwendeel der „prulschooltjes" aanwijst. Wie de tabellen 
echter goed bekijkt, ziet duidelijk, dat de stijging der één-mans-scholen 
grootendeels het gevolg moet zijn van de oprichting van bijzondere 
scholen, wat vooral uit de procentuale verhoudingen

In dit verband is de tabel II niet minder wclspt 
snelle stijging der openbare-school-loozc gemeenten uiteraard [ 
gaat met de opheffing van kleine scholen, anders waren de 
der één-man-scholen nog ongunstiger of wel de restanten 
openbare school waren zoo gering, dat ze 
schole werden gezonden dan wel bij gebrek 
zondere school overgingen, wat, naar 't 
men denkt.

Leerzaam voor dit punt is nog de volgende tabel III afgeleid en 
berekend uit de gegevens vermeld in de Statistiek van het G.L.O. 
op blz. 10. In deze aantallen zijn ook begrepen de U.L.O.-scholen, 
die echter geen invloed van beteekenis hebben op de eindverhoudings- 
cijfers. Men merke daarbij op, dat tusschen 1920 en 1925 de nieuwe 
onderwijswet haar invloed deed gelden.
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AANTALLEN.

1915

4.4

170
162.2
136.1
131.1
128.5
129.9
133.2

2346
2706
3740
3889
4152
4293
4452

420751 
479207 
592368 
617947 
644820 
683448,
737411

5.5
5.8
4.9
4^6
4.5
5

i
5.2
5.7
4.2
4.1
4

179
177
158
159
155
159
166

1
12945 
15618 
18369 
18414 
19140 
19952 
22100

573625
560907
484264
480090
473205
472432
480970

17514 
19697 
156£5 
14990
14753 
14446 
15781

Mi
3368 

1920 3457 
I925|3694 
1926;5663 
1927 5682 192815636 
1929i3610

1034 Bijzondere scholen 
113361 leerlingen, terwijl 

in leerlinge

il

Tusschcn 1920 en 1925 komen er 1034 Bijzondere scholen meer 
met een bevolkingsaangroei van 113361 leerlingen, terwijl er 237 
Openbare scholen bijkwamen naast een vermindering in leerlingen
aantal van 76643. In dien tijd werden n.1. vele „dubbele" scholen 
gesplitst in „enkele" zes- of zevenklassige scholen en werden er blijk
baar veel restant-openbare schooltjes geteld. Eén ding staat dus wel 
vast, dat de groote aantallen kleine openbare scholen het recht- 
strceksch gevolg zijn van de wet 1920; menigmaal is een goed wer
kende 3- of 4-mansschool uiteengerukt in eenige kleine scholen. Eigen
lijk kon men daartegen weinig inbrengen, als de splitsing uitliep op 
een bona-fide confessionneeie school. Dat ware de normale pacificatie 
met een uitslag, die uit een zuiver didactisch oogpunt jammer mocht 
heeten, doch gelaten behoort te worden aanvaard.

Maar ’t is de groote vraag geworden of de splitsing steeds een 
reëel motief had en of ze niet vaak voorkomen had kunnen worden 
zonder eenige schade voor welke gewetens ook, met wederzijds wat 
goeden wil en geneigdheid tot overleg tusschen divergccrende rich
tingen. Doch de vrijheid van richting, de variëteit der gewetens moest 
coöte que coüte geëerbiedigd worden en dit heeft tot dwaasheden 
geleid. Eikaar fel bekampende gereformeerde groepen in dezelfde 
gemeente, die elk een eigen school wilden hebben; gemeenten met 
drieërlei protestantschc scholen op een klein bestek; bijzondere neu
trale scholen in gemeenten met goed geregeld, inderdaad neutraal 
onderwijs; bezwaren tegen onderwijzers of schoolbesturen, die de 
dissidenten noopten tot een eigen school op te richten; naast elkaar 
grenzende parochiën, wier geestelijke leiders ieder behoefte hadden 
aan een eigen leerkudde enz.
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oogen 
konden

srust zeggen, dat alle voorstanders der openbare school, 
s gelijkstelling toejuichten, zelfs in het vooruitzicht dat 

gevallen de dupe zou worden, door de diep 
geleid, dat vele gcloovigen oprechte be- 

kocsterdcn tegen de school, waar het onderwijs niet ingesteld

Men mag ger 
die niettemin de 
de schoolorganisatie in veel 
gevoelde erkenning werden 

was op een geloofsbasis.
Zij stelden zich dus katholieke en protestantsche scholen voor, 

doch zeker niet met de in hun oogen dwaze verschillen, welke wij 
nu aanschouwen, orpdat zij niet konden aannemen, dat men de school 
zou willen maken tot een instituut voor leerstellige twistgronden of 
een bezitsvorm van territoriale hiërarchie. En minst van al konden 
zij vrede hebben met een toepassing, die met eenige wezenlijke levens
beschouwing niets te maken had. Ik herhaal, dat er kleinere scholen 
ontstonden is een onvermijdelijk gevolg, doch er is ook een volstrekt 
overbodige, dus funeste versplintering geweest.

Helaas is het achter ons liggend tijdvak getuige geweest van uit 
een moreel oogpunt bedenkelijker handeling. Wie heeft zich ooit iets 
anders kunnen voorstellen, dan dat zij, die een eigen confcssionneele 
school verlangden, daartoe spontaan uit innerlijken aandrang kwamen. 
In tal van gevallen is die vrije aandrang zeer twijfelachtig geweest. 
Meermalen gingen in een gemeente kinderen uit zeer verschillende 
gezinnen gezamenlijk naar de zeer gewaardeerde openbare school, 
totdat er een nieuwe dominé of kapelaan in ’tdorp arriveerde en den 
geloovigen duidelijk maakte, dat ter redding van hun ziel een bijzon
dere school moest opgericht. Doch die geloofsijver moge onverdraag
zaam zijn, hij kon tenminste oprecht wezen. Maar het wettelijke 
beproevingsmiddel, n.1. de lijst met handteekeningen der aanvragers, 
wat men aanvankelijk inderdaad als een betrouwbaar middel mocht 
beschouwen, is van geringe waarde gebleken, omdat herhaaldelijk 
handteekeningen zijn verkregen op andere gronden dan het welover
wogen verlangen naar een eigen confcssionneele school.

Wat wonder, dat in de Staats-commissie, die het huidige wijzigings- 
ontwerp heeft voorbereid, het vroeger opgeworpen denkbeeld van een 
adviseerend „onpartijdig lichaam" vasten vorm kreeg en men boven
dien maatregelen verlangde, dat bovenbedoelde lijst ten volle aan 
haar eigenlijk doel zou beantwoorden.

De meerderheid dezer commissie, noch de Minister van Onderwijs, 
willen in deze richting iets doen. Uit de Nota der grootst mogelijke 
minderheid halen wc het volgende aan:

.De vraag is herhaaldelijk gerezen, of er niet een onpartijdig over
heidslichaam zou kunnen worden aangewezen, om te beoordeelen, of
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') De voorstellen der Staats-commissie Rutgers. Uitgave Samson, bl. 25/26.

van Gedepu-

, op on
voorgelegde besluiten te onderzoeken en 

oprichting van een nieuwe school niet in te 
lidelijkstc is gebleken, dat deze oprichting over-

Indien aan een openbaar lichaam de bevoegdheden bij de wet zou 
worden gegeven, in zulk een geval een beslissing te nemen, dan zou 
daarmede dus naar het oordeel van ondergeteekenden, geen inbreuk 
gemaakt worden op de bepaling betreffende de vrijheid van richting. 
De vraag blijft nu, aan welk college bovenbedoelde bevoegdheid moet 
worden gegeven.

Ondergeteekenden aarzelen niet, daartoe het College 
teerde Staten als het meest aangewezene te noemen.

Dit college mag, als in zoovele gevallen, geacht worden, 
partijdige wijze, de daaraan voorgelegde besluiten te onderze 
alleen aanvragen tot oprichting van een 
willigen, indien ten dui 
bodig is.

De gang van zaken zou dan aldus worden.
De gemeenteraad onderzoekt en beslist omtrent de aanvrage tot 

stichting van een nieuwe school en grondt het besluit op de hem be
kende gegevens. Hetzij de beslissing gunstig of ongunstig is, ieder 
ingezetene heeft het recht bij Gedeputeerde Staten daartegen in be
roep te gaan. Tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten kan dan 
weer hooger beroep bij de Kroon worden aangeteekend. Op deze 
wijze zal zich ook ten aanzien van deze gevallen een jurisprudentie 
vormen, die in geenen deele het rechtsgevoel der burgerij zal kwet
sen en bovendien de bereiking van een der doeleinden, waarmee U we 
Majesteit de Staatscommissie heeft ingesteld, zal bevorderen.” *)

De volgende aanhaling heeft betrekking op de lijst.

de oprichting van een bijzondere school inderdaad noodig is. Begrij
pelijkerwijze moet daarbij in de eerste plaats gelet worden op art. 
195 der Grondwet, lid 5, waarbij de vrijheid van richting voor de 
te slichten bijzondere scholen wordt gewaarborgd.

Gaat deze bepaling nu zoover, mag gevraagd worden, dat daarom 
iedere school, die door het vereischte minimum-aantal kinderen be
zocht wordt, uit de openbare kassen moet worden betaald?

Na ernstige overwegingen zijn ondergeteekenden tot de conclusie 
gekomen, dat zulks geenszins het geval is. Indien bijv, een paar dorpen 
op een betrekkelijk geringen afstand liggen, kan zeer we) met één 
school volstaan worden in plaats van met twee schooltjes van dezelfde 
richting. De kosten zullen daardoor lager zijn, de inrichting van de 
school beter.
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punten beschouwden, dit 
brengen.

vergaderii

de bestaande scholen nog plaats
voorbeelden zouden ondcrgetecken

meenen met de bovenstaande te kunnen vol-

<* leerlingen aangaat, daar- 
dag getreden, waaruit ten 
Ie bepalingen onvoldoende

„Wat echter de lijsten der toekomstige 
omtrent zijn zeer vele bezwaren aan den d; 
duidelijkste blijkt, dat de thans geldende 
moeten worden geacht.

In de eerste plaats bleek herhaaldelijk, dat het verzamelen der 
handteekeningen van de ouders niet op een wijze geschiedde, die den 
toets der kritiek kon doorstaan. Colporteurs wekten ieder tot teekenen 
op, onverschillig, of de ouders of verzorgers tot de richting behoorden, 
die de stichters van de school aan het onderwijs wenschten te geven. 
Uitdrukkelijk werd meermalen verzekerd, dat de ondertcckenaars hun 
kinderen niet naar de school behoefden te zenden. Ouders teeltenden 
voor a.s. leerlingen, die bij de opening der school nog niet oud ge
noeg zouden zijn, of die op dat tijdstip reeds van den leerplicht zou
den zijn ontslagen. Handteekeningen van moeders werden verzameld, 
zonder dat haar echtgenooten daarin waren gekend. Van scholen van 
geheel gelijke richting werden leerlingen voor de nieuwe school op
gegeven, terwijl op de bestaande scholen nog plaats genoeg was. 
Verschillende andere voorbeelden zouden ondergeteekenden nog kun
nen aanhalen, doch zij

Werden de ouders door anderen beter ingelicht omtrent het doel, 
waarmede hun handteekening was gevraagd en wenschten zij hun 
handteekening terug te nemen, dan was dit, indien de lijst bij het 
gemeentebestuur was ingediend, onmogelijk. Wel konden enkele hand
teekeningen, die bepaald onwettig moesten genoemd worden, door het 
gemeentebestuur als ongeldig worden beschouwd, zooals een langzamer
hand ontstane jurisprudentie had vastgesteid, maar tegen verschillende 
andere misbruiken op dit gebied was niets te doen.

Ondergeteekenden meenen Uwer Majesteit te mogen verklaren, 
dat zij een betere regeling voor de vaststelling der geldigheid van 
de lijsten van aanstaande leerlingen der op te richten scholen als een 
der voornaamste punten beschouwden, die de Staats-commissie zou 
moeten tot stand

In tal van vergaderingen van gemeenteraden en van de Staten- 
Generaal, maar ook in andere bijeenkomsten en in de pers, bleek 
duidelijk, dat bier de oude schoolstrijd, waaraan de Bevredigings- 
commissie door haar voorstellen een einde had willen maken, weer 
fel oplaaidc en dat een wetswijziging tot betere regeling dezer aan
gelegenheid dringend gewenscht moest heeten.

Met zeer groote teleurstelling hebben ondergeteekenden de be
raadslagingen en de besluiten van de meerderheid der Staatscommissie
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niet hadden

bepaalden

welker 
komen
nagenoeg 
worden 
bereikt.

Om te beoordeelen, of dit minimum hoogst 
opening der school zal aanwezig zijn, is het volgei 
ook noodig, dal de wijze, waarop de toezegging

waarschijnlijk bij de 
Igens ondergeteekenden 
der ouders verkregen is.

geen andere beteekenis toe- 
i hebben, hun kind naar de

voor het vervallen der verklaring, geeft 
raak: .toekomstige feiten bewijzen, mag 
ut worden”.

>merkt, ..om 
ding van de 

ing van 
roerden strijd een 
loei is wel, dat er

gevolgd en zij betreuren het ten zeerste, dat hun ernstige waar
schuwingen tegen bedoelde besluiten geen doel hebben getroffen.

In plaats toch van te trachten, verbetering in het bestaande stelsel 
aan te brengen, stelt de meerderheid eenvoudig voor de bepalingen, 
omtrent het inleveren van de .verklaring" ex artikel 75, te doen 
vervallen.

Als een der hoofdmotieven 
de meerderheid haar uitspra, 
metterdaad onmogelijk geacht 

Ondergeteekenden mogen Uwe Majesteit er aan herinneren, dat 
de Bevrcdigings-commissie de verklaring ex art. 73 als eerste voor
waarde verplicht had gesteld. Ook van de verschillende hoogst be
kwame rechtsgeleerden, die in bedoelde commissie zitting hadden, 
mag niet verondersteld worden, dat zij toekomstige feiten zouden 
hebben willen zien bewezen. Zij bedoelden geheel iets anders.

De meerderheid der tegenwoordige Staats-commissie zelf blijkt 
trouwens de bedoeling van de bepaling zeer wel te begrijpen, als zij 
in de Memorie van Toelichting schrijft:

„„Aan die verklaringen kan overigens f 
komen dan dat de ouders het voornemen 
te stichten school te zenden.’’ ”

Hcrhaaldelijk is gebleken, dat de ouders dit voornemen i 
en dus hun handteekening wenschten terug te nemen.

Ondergeteekenden meenen dan ook, dat binnen een 
termijn, nadat de verklaring bij het gemeentebestuur is ingediend, 
den ouders de gelegenheid moet gegeven worden, hun handteekening 
alsnog als niet geplaatst te doen beschouwen.

Al is het doel natuurlijk niet, zooals de meerderheid opn 
een gelegenheid te scheppen tot een ambtelijke beoordeeli 
propaganda en tegen-propaganda, in verband met de stichtit 
eenc bijzondere school en om aan den daarover gev< 
voortzetting te geven in den gemeenteraad"”, het dc 
ten laste van de openbare kas geen bijzondere school gesticht worde, 

oprichting niet noodzakelijk is en die alleen tot stand kan 
door onttrekking van leerlingen aan scholen van gelijke of 

gelijke richting, waardoor de oude scholen gedesorganiseerd 
en de nieuwe nauwelijks het bij de wet gestelde minimum •
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men weet.

anders over denken kan, is

bl. 22—25.

en motiveert zijn houding

aan een [ 
hoe herha.

‘) De Voorstellen enz.

of later ontbroken heeft; juist de niet te 
king der scholen en het feit, dat een 
ibijheid van zulk een school wonen, uit 

laksheid hun kinderen daarheen zenden zonder zich veel <

publieke beoordeeling is onderworpen, vooral nu 
laaldelijk sinds 1920 op dit punt is gezondigd.

De meerderheid der Staats-commissie kan niet volstaan met de 
opmerking, dat op zoo weinige scholen het minimum-aantal leerlingen 
bij de opening of later ontbroken heeft; juist de niet te verdedigen 
middelen tot bevolking der scholen en het feit, dat een aantal ouders, 
die eenmaal in de nabijheid van zulk een school wonen, uit een zekere 

om de daar 
gehuldigde richting te bekommeren, hebben ongetwijfeld meermalen 
medegewerkt, om toch een voldoend aantal leerlingen te verkrijgen 
en te behouden.

De meerderheid wenscht te volstaan met in sommige gevallen de 
waarborgsom te verhoogen en deze in bepaalde gevallen geheel of 
gedeeltelijk verbeurd te verklaren.

Ondergeteekenden ontkennen allerminst, dat ook hierin een zekere 
rem voor het te lichtvaardig oprichten van scholen aanwezig is en 
zij zuilen zich tegen deze bepalingen dan ook niet verzetten, maar zij 
achten daarnaast de verklaring met daaraan te verbinden nadcre 
waarborgen onmisbaar ook voor den geest van waarheid en recht 
onder ons volk, dat zich te vergeefs zal afvragen, of nu ook niet 
andere op zichzelf nuttige bepalingen, waartegen bij niet-nakoming 
straf bedreigd is, moeten worden ingetrokken, omdat zij tot heden 
niet voldoende doel troffen. Ondergeteekenden zijn van meening, dat 
in dergelijke gevallen naar verbetering moet worden gestreefd; zij 
gelooven, dat de ervaring met de wet v.an 1920 opgedaan, ook duidelijk 
in deze richting wijst." ')

De Minister wil van dit alles niet weten 
in de M. v. T. (bl. 24) als volgt:

„ De ondergeteekende is van oordeel dat (dergelijke maatregelen) 
lijnrecht in strijd zou(den) zijn met de in de Grondwet gewaarborgde 
vrijheid van onderwijs, welke het eindoordeel over de noodzakelijk
heid van de stichting van eenc bijzondere school aan de stichters 
zelve overlaat en derhalve niet toelaat, dat het geven van bijzonder 
onderwijs van eenigerlei publieke autorisatie of goedkeuring afhankelijk 
wordt gesteld. Op dezen grond is het denkbeeld van de minderheid 
z.i. reeds veroordeeld". Met deze zeer vrijmoedige interpretatie van 
de bekende vijfde alinea maakt de Minister zich van alle lessen der 
ervaring af.

Dat men ook in zijn eigen kringen er
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*) Handelingen Tweede Kamer 1930/1931 bl. 811 eerste kolom.

gaf nog Dr. A, van Oven, oud- 
Telegraaf van 3 October 1931 in

hem den 26 Nov. 1930 in de Kamer gebleken, toen de zeer bekende 
Professor Visscher o.a. het volgende zeide ter bestrijding van de 
versnippering der scholen: „Onze onderwijswetgeving, zooals zij door 
de pacificatie bepaald is, heeft wel ten doel de consciëntie-vrijheid 
der ouders bij de opvoeding hunner kinderen te waarborgen, maar is 
niet ingesteld op het aankweeken van scheuring op grond van per
soonlijke verschillen van kerkisme en kleinzielige onderscheidingen, 
die met de groote levensbeginselen niets hebben uit te staan. Ik wil 
daarmede niet zeggen, dat ook maar eenigszins de vrijheid van onderwijs 
aan banden mag worden gelegd, maar alleen, dat de Staats- of ge- 
meentebeurs daarom nog niet onbeperkt tot beschikking mag worden 
gesteld. Zooals de kerkgemeenschappen vermenigvuldigden, zonder dat 
dit finantiëcle gevolgen behoeft te hebben voor Staat of provincie of 
gemeente, zoo kan ook de Rcgeering, als er voldoende scholen zijn, 
waarin onderwijs gegeven wordt op bepaalden religieusen grondslag, 
tot de dissentieerenden zeggen: Er is zulk onderwijs, gelijk mij blijkt 
uit de Statuten der reeds bestaande schoolvereenigingen. Indien gij 
daarmede niet tevreden zijt, dan staat bet u vrij om op eigen kosten 
andere scholen te bouwen, nog zuiverder, nog Gereformeerder of nog 
ethischer of nog Roomscher dan de scholen, die er zijn. Door inder
daad ernst te maken met de ware gronden, waarop de pacificatie 
rust, en af te laten van een toegeven aan ziekelijke eerzucht, zal de 
Regeering een weg kunnen vinden om noodelooze versnippering tegen 
te gaan, althans voor zoover daarmede de gelden des volks zijn ge
moeid." *)

Een opmerkelijke beschouwing 
wethouder van Dordrecht, in de 
de volgende aanhaling:

„Ik schreef meer over dit onderwerp en ik weet, dat velen 
het met mij eens zijn, al verklaren zij dit niet in het openbaar. 
Als men den voorstanders van het bijzonder onderwijs duidelijk 
maakt waar het om gaat, als zij begrijpen, dat het vrijwel onge
limiteerd oprichten van bijzondere scholen ten gevolge heeft, dat 
een onevenredig groot deel der rijks- en gemeentebelastingen voor 
onderwijs moet worden besteed, dan zullen zij — wanneer in 
hun woonplaats niet genoeg kinderen zijn voor twee scholen en 

de meesten openbaar onderwijs wordt verlangd genoegen 
nemen met de openbare school, die niet confessioneel is, maar 
evenmin vijandig staat tegenover den godsdienst. Omgekeerd
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ganisatie verbonden en
aan scholenbouw op 

irdige fanatieke vormen 
i en vooral de histori- 

van zaken 
onzer openbare 

medewerken tot ophef- 
teleurgesteld in de ver- 
van ons volksonderwijs, 

weersproken

zullen de voorstanders van de openbare school toegeven, dat het 
niet juist is voor een minimaal aantal kinderen, naast een bloei
ende bijzondere school, een openbaar dwergschooltje in stand te 
houden, dat het beter is hun kinderen naar de bijzondere school 
te zenden, waar het volgen van het godsdienstonderwijs niet 
verplicht is, die wel bestemd is voor kinderen van een bepaalde 
richting, maar waar men die van andersdenkenden niet kwetst 
of tracht te bekeeren.

Men moet elkander tegemoetkomen, opdat de onderwijsuit
gaven niet zóó hoog worden, dat zij niet meer te betalen zijn. 
Het is niet mogelijk en ook niet noodig, dat elke richting in elke 
plaats haar school heeft of krijgt, en daar gaat het heen, als de 
wet niet ingrijpend gewijzigd wordt.

Een aantal bepalingen, waarvan de strekking 
het rijk te subsidieeren school niet 
bepaalde omstandigheden, niet mag 
stemming van de Kroon, zou misschi 
Wanneer de minister zich dan laat voorlichten door 
adviseurs, zullen vele scholen 
richt, maar 
principe der gelijkstelling 
als er tonnen voor verbet» 
geven — zullen

dat l 
te volgen, doch waar 

hoogere instantie 
:r gelijkstelling. 
:nde gelegenhedci 

school verhoudii
> de zware

s in sommige gevallen wat te gemoe- 
het in menig geval wcnschelijk ware 
hef op aankomt is, dat ook deze 
mogelijk acht zonder aantasting van

uê stickking is. dat een door 
t mag worden gesticht of, in 
■ blijven bestaan zonder toe- 
lien uitkomst kunnen brengen.

onpartijdige 
verdwijnen of niet worden opge- 

het onderwijs zal daarvan geen schade lijden, het 
zal worden geëerbiedigd, en — zelfs 

tering van het onderwijs worden uitge
er millioenen worden bespaard."

De hierin gegeven raad 
delijk klinken, vast staat, 
hem op 
schrijver een 
het principe der _

Bij verschillende gelegenheden hebben wij vernomen, dat voor andere 
landen onze schoolverhoudingen onbegrijpelijk zijn, niet het minst met 
het oog op de zware lasten aan onze organisatie verbonden en die 
tal van gemeenten door de overmatige kosten 
den rand van faillissement brengen. De eigenaat 
van geloofsverdeeldheid, die ons land kenmerken 
sche ontwikkeling van ons schoolwezen hebben dezen gang 
onvermijdelijk gemaakt. Hoe overtuigd voorstander 
school schrijver dezes is, hij zou niet gaarne 
fing der gelijkstelling, al is ook hij bitter 
wachting, ten aanzien der algemeene verheffing 
die bij aan de pacificatie verbond. Maar, ’t kin niet
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Het Wetsontwerp-Terpstra en het buitengewoon 
onderwijs

door P. H. SCHREUDER.

enbare scholen verbonden 
len evenals de eerste open- 

1905) beschouwd te be- 
s scholen tot de neutrale

gewenst

i van het buitengewc 
leze gedachte 

verwekt.
>g te begrijpen is het 
dit onderwijs in het

>gere instantie de 
ander lichaam ad 

oogenblik niet uit te 
sh nut.

gebreken vertoont, veel hoogere 
,k zijn en den schoolstrijd weer

worden, dat hare toepassing vele gel 
lasten oplegt dan strikt noodzakelijk 
hevig heeft doen ontbranden.

De Staatscommissie-Rutgers had tot taak een minder kostbare 
toepassing uit te denken met behoud der pacificatie. Ze heeft wel 
bezuinigingen uitgevonden, die ons onderwijs vele jaren zullen achteruit 
zetten. Maar een grondige verbetering der toepassing heeft ze niet 
gewild. Het werk der meerderheid is een slechte staal van partij
politiek geworden, ook al zijn er met instemming der minderheid ver
scheidene technische verbeteringen aangebracht.

Over de vraag of eventueel als onpartijdige hoof 
Onderwijsraad, Gedeputeerde Staten of nog een < 
hoe ware aan te wijzen, behoeven wij voor 't c 
weiden; ’t ware, vrees ik, zonder eenig practiscf

A r et het ontwcrp-Terpstra wordt vorm gegeven aan de gedachte 
-LVA- het buitengewoon onderwijs, nu dit een vaste plaats in het onder
wijsstelsel heeft gekregen, een ruimere wettelike grondslag te verze
keren. Als zodanig wordt het in de kringen van het buitengewoon onderwijs 
gewaardeerd. De wijze waarop aan deze gedachte vorm is gegeven, 
heeft echter algemeen teleurstelling

Om deze waardering en teleurstelling 
de loop van de wettelike regeling van 
herinnering te brengen.

Het onderwijs aan doofstommen (Groningen sedert 1790) en aan 
blinden (Amsterdam sedert 1808) viel volgens de toenmalige Minister 
onder de wet op het L.O. van 1857. In 1863 nam men dit onderwijs, 
voor zover dit het toezicht betrof, op in de wet op het M.O. De 
scholen, verbonden a an idiotengestichten (’s-Gravenhage sedert 1855 
en Ermelo sedert 1891) vielen onder de Krankzinnigenwet.

De eerste klassen voor achterliken aan opei ’ 
(Rotterdam 1896, ’s-Gravenhage 1902) werde 
bare school voor achterliken ('s-Gravenhage 1 
horen tot het L.O.; in Amsterdam, waar de
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gedeeltelik

de be- 
emoet 
staat

I

biezondere behoorden (eerste schooi 1899) rekende men ze 
tot het M.O.

In 1905 werd in de L.O.-wet Kuyper bij art. 15 e de wet niet van 
toepassing verklaard op de scholen voor doofstommen, blinden, spraak- 
gebrekkigen, idioten, en zwakzinnigen. Dat onderwijs was daarmee 
rechtloos, zodat de bepalingen van de leerplichtwet ook niet op de 
1.1. er van toepasselik waren. De bedoeling was echter afzonderlike 
subsidiebepalingen voor dit onderwijs in het leven te roepen, waar
door deze scholen meer bewegingsvrijheid ten opzichte van de orga
nisatie zou worden gegev en. Deze toestand duurde tot 1920. Hij had 
bet voordeel dat het onderwijs aan zwakzinnigen, mede door de ruime 
subsidieregelen, een eigen organisatie-richting vond, al was deze, daar 
alle leerkrachten uit het lager onderwijs voortkwamen, naar de tans 
geldende mening nog te sterk naar het L.O. georiënteerd. Hij had het 
nadeel, dat de 1.1. niet aan de Leerplichtwet waren onderworpen en 
de onderwijzers niet de pensioenverzekering en de rechtspositie van 
de leerkrachten bij het L.O. hadden.

In 1920 wist Minister de Visser een aannemelike wettelike oplos
sing te vinden, welke het geschetste voordeel behield en aan 
zwaren, behalve die van de niet-Ieerplichtigheid der leerlingen, tegei 
kwam. De bij de wet van 1920 in werking getreden toestand s 
nu veranderd te worden door het ontwerp-Terpstra. Wat is het 
tiële van de nu nog bestaande regeling?

In de L.O.-wet 1920 wordt in art. 3 het schoolonderwijs onder
scheiden in:

a. gewoon lager onderwijs;
b. vervolg onderwijs;
c. uitgebreid lager onderwijs;
d. buitengewoon lager onderwijs.

De wettelike omschrijving voor de eerste drie soorten berust op 
het aantal leerjaren en leervakken van het leerplan en geeft daarmee 
de aard van het onderwijs aan, die voor het buitengewoon onderwijs 
kenschetst de aard der leerlingen.

Art. 3, lid 5, toch luidt:
„Het buitengewoon lager onderwijs wordt gegeven in scholen, 

„bestemd voor kinderen, die wegens ziels- of lichaamsgebreken 
„of uit maatschappelijke oorzaak niet in staat zijn geregeld en 
„met vrucht het gewone onderwijs te volgen of wier gedrag het 
.noodzakelijk maakt hen buitengewoon onderwijs te doen geven". 

De toevoeging „uit maatschappelijke oorzaak” was nodig om
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op een zo

gewone onderwijs gericht is op de aan te bret 
verdere beschouwingen sluiten we daarom di 
we spreken van buitengewoon onderwijs.

ook het onderwijs aan schippers- en kramerskinderen onder het 
B.O. te brengen. Hierdoor werden echter ongelijksoortige groot
heden onder één hoofd verenigd. Het onderwijs aan deze kinderen 
toch eist geen uitzonder'ike bepalingen omtrent de aard van het 
onderwijs, alleen een andere organisatievorm is door de maatschap- 
pelike omstandigheden geboden. Met afwijkende bepalingen is binnen 
het kader der wet dit onderwijs te regelen, daar het evenals het 

:ngen leerstof. In onze 
lit onderwijs uit, als

van 1920 zich met de aange- 
ng, welke het B.O. had ge- 
leerstof richtinggevend, het 

onderwijs moet zich aanpassen bij de afwijkingen der

Voor het overige sloot de wetgever 
geven omschrijving aan bij de ontwikkeling 
kregen. Bij het gewone onderwijs is de L 
buitengewoon 
leerlingen, zodat hier de aard der leerlingen richtinggevend is. Hier
bij moet het verkeerde worden geremd, het goede tot uiting gebracht. 
Voor elke leerling moet worden aangestuurd op een zo goed moge- 
like aanpassing bij het maatschappelik leven, ecm zo volledig moge- 
lik aankweken van arbeidslust en verhogen van levenskracht. Het 
onderwijs wordt daarmee opgevat als onderdeel der patho-paedago- 
gick. Het opvoedend element komt sterk naar voren, de invloed op 
ieder der leerlingen kan voor velen afzonderlike maatregelen ten op
zichte van leerstof, methode, behandelingswijze noodzakelik maken.

Vandaar dat de wetgever van 1920 de verdere regeling van dit onder
wijs bij „algemene maatregel van bestuur" voorschrijft en alleen in de 
wet zelf in art. 4, 5, 70 en 71, aangeeft, welke artikelen der L.O. wet 
eveneens voor het B.O. gelden en ten aanzien van welke punten de 
algemene maatregel van bestuur voorschriften moet vaststellen. Zo 
is in de wet zelf vastgelegd: het dwingend recht der Gedeputeerde 
Staten ten opzichte van de gemeenten wat het aantal scholen betreft 
(waarvan ten opzichte van het B.O. in deze periode nooit gebruik 
is gemaakt); de bevoegdheid, de rechtszekerheid en het wachtgeld 
der onderwijzers; de wijze waarop het leerplan en de tot standkoming 
er van geregeld moet worden; de provinciën en waterschappen vrij
gelaten om uitgaven ten behoeve van het B.O. te doen; de gemeenten 
verplicht, indien ze uitgaven doen voor het biezonder buitengewoon 
onderwijs, alle scholen van dezelfde soort op gelijke voet te behan
delen. Voor het biezonder buitengewoon onderwijs is een regeling 
getroffen der vergoeding van kosten door het Rijk, de Gemeenten, 
het Rijk en de Gemeenten tezamen.
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b.

'er,

' /ijken

n» van onderwijzers; 
Igonderwijs.

De soepelheid van organisatie, de mogelikheid van bij gebleken 
noodzakelikbeid nieuwe soorten van B.O. onder de wetelike regeling 
te doen vallen, welke voorwaarden de Minister volgens de memorie 
van toelichting noodzakelik vond voor de ontwikkeling van dit onderwijs, 
waren bij deze regeling gewaarborgd.

Toch noemden we zoëven deze regeling 
niet „uitstekend". De wet bevat nl. de bej 
algemene maatregel van bestuur dit onderwijs 
mogelijk op de voet van de beginselen voor 
geldende' . Bij oppervlakkige beschouwing is dit 
een wetgever, die overtuigd is, dat het B.O. 
hebben. In de memorie van toelichting zeoi 
deze kinderen „de behoefte aan een andere 
de gewone school kan geven". Met het oog op nieuwe : 
van afwijkende kinderen voegt hij daaraan toe: „Om

Bij algemene maatregel van bestuur bleef geregeld te worden:
de omvang van het onderwijs;
het aantal verplichte onderwijzers;
de jaarwedden der onderwijzers;
de vergoeding van het Rijk;
en met betrekking tot elk der soorten, waarvoor dit noodig zou
blijken
de opleiding
het vervolgoi

soepelheid zó noodza- 
: weg der ontwikkeling 

nde, richting geschoven? 
Terpstra in het onderhavige wets- 

de weg tot eigen ontwikkeling geheel

slechts „aannemelik” en 
^paling in art. 71, dat de 

regelen moet „zooveel 
het gewone onderwijs 

niet te begrijpen van 
een eigen karakter moet 

tegt minister de Visser, dat 
behandeling hebben, dan 

speciale groepen 
i die reden schijnt 

het ook nodig, de verder bindende bepalingen tot het strikt nodige 
te beperken en zoveel als mogelik is aan nadere regeling bij alge- 
meene maatregel van bestuur over te laten".

Waarom werd door dezelfde wetgever, die : 
kelik vond, tegelijkertijd dit struikelblok op de 
in eigen, van het gewone onderwijs afwijl 
Een blok, dat door de wetgever — 
voorstel zó wordt vergroot, dat 
versperd dreigt te raken 1

Ter beantwoording van de gestelde vraag moeten we ons, hoewel 
node, op politiek terrein begeven en iets in herinnering brengen van 
wat aan de wetgeving van 1920 vooraf ging.

De wet-de Visser was het gevolg van het werk der Staatscom
missie voor het onderwijs, ingesteld bij K.B. van 31 December 1913, 
welke haar verslag bij schrijven van II Maart 1916 de Koningin 
aanbood. Het werk dezer „Bevredigingscommissie" berustte op het



BUITENGEWOON ONDERWIJS 139

z.g. „'politiek accoord" tussen de verschillende partijen ge- 
trenf de rechts- en geldelikc gelijkstelling van het openbaar 
zonder onderwijs. De opdracht der bevredigingscommissie v 
ruim en sprak alleen van n." J- :
rede door de 
het voorbereidend hoger en
Commissie, evenmin als voor het vakonderwijs en het vervolgonder
wijs, voorstellen te moeten doen. Zo werden alleen ontwerpen van 
wet ingediend voor het lager onderwijs, de opleiding der onderwijzers 
en het bewaarschoolonderwijs. Van het buitengewoon onderwijs is op 
de vergaderingen der commissies of subcommissies geen sprake geweest. 
(Men bedenke dat het toen slechts, voor zover het de zwakzinnigen 
betreft, van geringe omvang was). Tegen de subsidieregeling voor het 
B. O-, zoals deze het uitvloeisel was van de wet-de Visser en de 

arop volgende maatregelen van algemeen bestuur is echter nooit 
de Kamers der St. Gen. bezwaar gemaakt, doch geldelike gelijk- 

:lling voor het openbaar en biezonder B. O. bracht deze wettelike 
jeling niet ten volle. Dat de tendens deze regeling zo ver mogelik 

"Id van de gelijkstelling bij het gewoon onderwijs te doen 
het sterkst sprak bij hen, die meenden dat hef buitengewoon 

gewone lager onderwijs” in 
opzicht recht had op deze gelijkstelling of omgekeerd is van- 

ïkend. Het aanleunen tegen het gewoon lager onderwijs, het 
ten van het B. O. in de L. O.-wet, geeft aan de wens tot 

alsof het was begrepen

:sloten om- 
te gelijkstelling van het openbaar en bie- 
racht der bevredigingscommissie was zeer 

het onderwijs der jeugd. Bij de installatie- 
Minister werden de hogescholen uitgeschakeld. Omtrent 

het middelbaar onderwijs meende de 
het vakonderwijs en

stelling 
regeling n 
de 100 °/( 
naderen het sterkst sprak bij hen, die 
onderwijs „als overeenkomende met het 
politiek r 
zelfsprek 
verwerken van het B. O. in de L. O.-wet, 
gelijkstelling ook bij dit onderwijs den schijn, 
in het vergelijk van het „politiek accoord".

In de memorie van toelichting maakt minister Terpstra de be
schouwingen van de Staatscommissie (Rutgers) omtrent het B.O. tot 
de zijne. We vinden met geen enkel woord vermeld, dat de behoefte 
om het B.O. een meer wettelike basis te verzekeren, de aanleiding 
tot het voorstel van wetswijziging is, alleen wordt als motief opge
geven dat „aan het voorschrift der Grondwet, dat financiële gelijk
stelling van het algemeen vormend biezonder lager onderwijs eist met 
het openbaar lager onderwijs, wat het buitengewoon lager onderwijs 
betreft, tot nu toe niet volledig gevolg is gegeven”.

Alleen de wens aan de gelijkstelling ook voor het B.O. wettelike 
sanctie te verlenen is dus het motief van het voorstel-Terpstra, voor 
zover dit het B.O. betreft. Het politieke recht op deze gelijkstelling 
staat of valt met het aannemen van de stelling van de minister, dat 
het B.O. behoort tot het algemeen vormend lager onderwijs. Boven is 
reeds aangetoond, dat de „bevredigingscommissie", die ook het artikel
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192 der Grondwet ontwierp, bet B.O. daaronder niet rekende. Ze 
wist toch van het bestaan van dit onderwijs 
in haar beraadslagingen. Ook de boven 

•ling van het B.O., noch 1 
;n dat het onderwijs 

beschouwingen valt)

van streekscholen, welke bezocht worden door leerlin- 
: gemeenten, heeft zich de laatste jaren als een zeer 

'rijke en voor het B.O. gewenste schoolvorm ontwikkeld, doch 
wetsontwerp wordt van deze schoolvorm geen melding gemaakt.

opvatting 
die gelijkstelling alleen 

inigen, daar de 
ychopatiese en 
e gemcentelike

en betrok dit toch niet 
i geschetste geschiedenis van 

de wettelike regeling van het B.O., noch het karakter van dit onder
wijs (we herhalen dat het onderwijs aan schippers- en kramerskinde- 
ren buiten onze beschouwingen valt) wettigen de aangegeven 
van de Staatscommissie-Rutgers. Ook wil men die gelij' 
voor het onderwijs aan zwakzinnigen en zeer zwakzint 
scholen voor doofstommen, blinde, slechthorende, psyc 
lichamelik gebrekkige kinderen of> iên uitzondering na (de 
school voor slechthorenden te ’s-Gravenhage) tot de biezondere behoren.

De vraag: Behoren deze soorten van onderwijs dan niet tot het 
algemeen vormend lager onderwijs, bedoeld in de Grondwet? wordt 
buiten beschouwing gelaten door de Minister, hoewel die éne uit
zondering wel aanleiding tot het stellen van die vraag geeft.

Nu is dus in het aanhangige wetsontwerp het onderwijs aan zwak
zinnigen en zeer zwakzinnigen verwerkt. Doch hoe?

Om het ontwerp enigszins bestudeerbaar en begrijpelik te maken 
voor de leden der Staten-Generaal, moest de minister als afzonderlike 
bijlage van de memorie van toelichting, de tekst geven van de be
palingen der wet, welke volgens het ontwerp zullen gelden voor het 
onderwijs aan zwakzinnigen en zeer zwakzinnigen en aan schippers
en kramerskinderen. Deze bijlage bestuderende is het te begrijpen, 
dat het onderbrengen van het gehele B.O., dus ook van dat aan de 
scholen v<oor doofs tomme, blinde enz., kinderen uit wetgeversoogpunt 
een totale onmogelikheid zou geweest zijn. Nu reeds was met kunst
en vliegwerk nog geen goede regeling te geven.

De centrale scholen voor zwakzinnigen welke in de 
groeid zijn en waarvan de wettelike regeling, afgezien van 
rijksvergoeding, voldeed, worden weer, zeer ten nadele van deze 
en met velerlei rompslomp tot de gewone scholen voor B.O. gerekend. 
In een uitvoerig adres aan de Tweede Kamer hebben de besturen dezer 
scholen hun bezwaren aangegeven en verzocht deze scholen eveneens 
buiten de wet te houden. Indien aan dit gemotiveerd verlangen werd 
voldaan, zou ook dit deel van het B.O. buiten de wetsregeiing vallen 
en dus van het gehele B.O. alleen het onderwijs aan z.z. in dagscholen 
ter wettelike regeling overblijven.

Het instituut v 
gen uit naburige 
belangrijke en vooi 
in het w<

praktijk ge- 
de te geringe 

scholen
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deze schoolvorm

toch zou < 
volgens < 
vormend

') Zie de brochure van Prot.-Christ. zijde van P. G. Schreudcr:
„Dc wcltelike regeling van het buitengewoon onderwijs". Uitgave G. W. v. 

d. Wie), Arnhem.

van het wetsontwerp 
gemoederen door de 
betreffende, worden

partijen 
de door

De zo nodige stimulans tot verdere ontwikkeling van 
is in het ontwerp dus niet belichaamd.

Door de gewrongen aanpassing bij de wetsartikelen voor het ge
wone onderwijs is voorts de gehele organisatievorm van het B.O. niet 
voldoende in overeenstemming gebracht en zou ook bezwaarlik gebracht 
kunnen . worden, met de biezondere eisen van het onderwijs aan zwak
zinnigen, welke in de praktijk zijn gegroeid of wenselik gebleken.

Niettegenstaande op dit alles van verschillende, ook van Prot.-Chris- 
telike zijden, de aandacht van de Minister is gevestigd en hij de be
zwaren ook sterk heeft gevoeld (zie bijlage II van de M. v. T.) kon 
de Minister geen Wetsontwerp indienen, waarbij het gehele B.O. in 
een afzonderlik hoofdstuk werd geregeld, al wordt de mogelikheid 
daarvan door de tans geldende regeling voor het gehele B.O. vrijwel 
uitsluitend bij één algemene maatregel van bestuur bewezen. Daarvoor 

. de fictie, dat dit onderwijs behoort, zij het dan ook blijkbaar, 
de Staatscommissie-Rutgers, „gedeeltelik” tot het algemeen 

1 onderwijs, waarvoor ue gelijkstelling geldt, min of meer moeten 
worden losgelaten en daarmee zou deze gelijkstelling zelf in gevaar 
worden gebracht.

Deze politieke zienswijze, belichaamd in het onderhavige wetsont
werp, dreigt ons zich mooi ontwikkeld B.O. voor jaren van zijn eigen 
karakter te beroven.

Hoe is hieraan te ontkomen?
Op welke wijze kan aan de wenselikheid van afzonderlike rege

ling ■), die door de Minister zelf wordt gevoeld, voldaan worden en 
toch de gelijkstelling veilig gesteld worden, doch dan zonder de wrin
gende uitlegging van de Staatscommissie-Rutgers, dat het B.O. zou 
behoren tot het algemeen vormend lager onderwijs?

Voorop zij gesteld, dat in alle kringen van het B.O. deze gelijk
stelling als wenselik voor de ontwikkeling van het B.O. wordt ge
voeld. Alleen over de uitwerking verschillen de meningen.

We mogen dus aannemen, dat de voornaamste politieke 
vóór deze gelijkstelling zijn, ook zonder onderschrijving van 
de Minister nodig geachte uitlegging van het betreffende grondwets
artikel.

Indien vóórdat tot de eigenlike behandeling ' 
wordt overgegaan, dus nog voor de politieke 
strijd over de kwesties, het gewone onderwijs



142 BUITENGEWOON ONDERWIJS

de wet 
zoor en I 
ren, zou I 

gelijkstelling kwm 
‘geld kunnen worden.

plaatselike

de wet kunnen bepalen, 
aan te geven tijdstippen 

maatregel van

jewerkt, b.v. in
t B.O., met uitzondering 

kramerskinderen. dat in de wet

op het L.O., nog beter 
het onderwijs aan licha- 
langs de aangegeven weg, 

un vast te staan,

opgewonden, door de partijen die in de Bevredigingscommissie heb
ben samengewerkt, b.v. in een motie, wordt verklaard, dat ze rege
ling van het B.O., met uitzondering van het onderwijs aan schippers
en kramerskinderen. dat in de wet op het gewone lager onderwijs 
tuis behoort, in een afzonderlik hoofdstuk van de wet of bij afzon- 
derlike wet wenselik achten, met dien verstande dat dc gelijkstelling 
van het gewoon L.0. ook voor het B.0. zal gelden, dan zou niets een 
afzonderlike wettelike regeling meer in de weg staan. De wetgevende 
macht was dan tevens verlost van alle onoplosbare puzzles, welke 
het tans ingediende wetsvoorstel nog voor haar moet bevatten, al 
heeft de Minister blijkbaar nog getracht er het beste van te maken, 
dat er in deze omstandigheden en met dc gewraakte inzichten van 
te maken was.

In een afzonderlik hoofdstuk van < 
in een speciale wet voor de zorg vo 
melik- en geestelik afwijkende kinderc 
waarbij ook het politieke recht op 
het gehele B.O. gerej

Deze wet zou dan kunnen bevatten:
a. leerplicht. Door de gelijkstelling zal de mogelikheid B. O. te volgen, 

toenemem Alleen het aantal ontheffingen zal groter zijn dan bij 
het gewone onderwijs.

b. onderscheiding der schoolsoorten: landelike-, streek- en 
scholen.

c. taak der provinciën inzonderheid ten opzichte der streekscholen.
d. verdeling der kosten over rijk, provincie en gemeente.
e. regeling der vervoerkosten van B. O.-leerlingen.
f. opleiding der onderwijzers.
g. nazorg.
h. onderwijs aan dubbel gebrekkigen.

Zolang de maatschappelike crisis duurt zou 
dat verschillende onderdelen eerst op nader 
in werking zullen treden of kan regeling bij algemene 
bestuur uitgesteld worden tot gunstiger tijden.

Tans rest ons nog aan te geven (indien het aangegeven middel door 
de Tweede Kamer niet uitvoerbaar of door de Minister niet aan
vaardbaar mocht worden geacht) op welke wijze het ontwerp-Terpstra 
voor het B. O. verbeterd zou kunnen worden en wat niet verbeterd 
kan worden, omdat het niet in dit wetsvoorstel is onder te brengen, 
a. Leerplicht. Deze is voor het gewone lager onderwijs bij afzonder

like wet geregeld en kan in deze wet niet worden ondergebracht.
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streekscholen. Deze zijn niet in het wetsvoorstel onder 
een voor deze 

j a.m.v.b. (alge-

In verband met de streekscholen 
14, lid 4, ook lid 5, 6 
den verklaard, opdat Gedcputeeri 
optreden tot stichting

Ook art. 8, lid 6, : 
diëring van centrale- 
het te doen luiden :

in art. 70, lid 2, behalve art. 
issing op het B. O. moeten wor- 
Staten dwingend zouden kunnen 

lelike scholen.
i gewijzigd, opdat ook subsi- 

jve of worde door

en 7 van toepas
rde !

van gemeenschappe
zou moeten worden
en streekscholen mogelik blij'

b. Centrale- en
te brengen, zonder ingrijpende wijzigingen of op < 
scholen nadelige wijze. Hiervoor is dus regeling bij 
mene maatregel van bestuur) aangewezen.
Dit is mogelik door in art. 2, lid la, te doen luiden: „a. de plaat- 
selike scholen voor zwakzinnigen en zeer zwakzinnigen” en lid d 
van hetzelfde artikel aan te vullen met „benevens de centrale- en 
streekscholen voor zwakzinnigen en zeer zwakzinnigen.”
Aan art. 2 ware als derde lid toe te voegen een omschrijving van 
wat plaatselike-, streek- en centrale scholen zijn, n.1.

„Onder plaatselijke scholen worden verstaan scholen, van
„de helft of meer dan de helft der leerlingen afkomstig is uit één 
„gemeente; onder streekscholen worden verstaan scholen, van welke 
„meer dan de helft der leerlingen afkomstig is uit naburige ge- 
„meenten; onder centrale scholen worden verstasn scholen, van 
„welke meer dan de helft der leerlingen afkomstig is uit het ge- 
„heele Rijk of uit een groot gedeelte van het Rijk.

„Bij geschil omtrent de soort der school beslist Onze Minister.”

een verordening vast, welke 
provinciale kas tegemoet- 

van het buitengewoon lager 
>vincie en in de kosten van vervoer en huis-

„ De Provinciale Staten stellen
„regelen geeft, volgens welke uit de 
„koming wordt verleend in de kosten 
„onderwijs in die proviuJi.- cu d«= 
„vesting van de in de provincie woonachtige leerlingen, 
„school voor buitengewoon lager onderwijs bezoeken”.

In art. 3, lid 1, zouden, als ook de streek- en centrale scholen 
onder art. 2, eerste lid, onder d worden gebracht, de woorden:

„ Door gemeenten worden geen scholen, als bedoeld in art. 2, 
„eerste lid, onder d, opgericht of in stand gehouden”

moeten vervallen. Ook nog andere artiekelen, b.v. art. 3, lid 2, zouden 
redactiewijzigingen behoeven.

We geven dadelik toe, dat op deze wijze de gelijkstelling gedeelte-
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4, der

de centrale- 
mogelik te 

len bestaan.

a.m.v.b. en niet, zoals in het ont- 
geregeld. We zien echter 

raam van het ontwerp 
verdere ontwikkeling 

en biezondcre schok

lik wordt overgebracht naar een 
werp-Terpstra, geheel bij de wet wordt 
geen kans op andere wijze binnen het 
en streekscholen haar bestaan en 
maken, daar van beide soorten openbare-

c. Opleiding der onderwijzers.
Zolang het Rijk deze opleiding niet geheel voor zijn rekening neemt 

— de mogelikheid daartoe is te openen door aan art. 70 septies een 
vierde lid toe te voegen: „De opleiding van onderwijzers bij het 
buitengewoon onderwijs wordt geregeld bij a.m.v.b.” —■ mag aan het 
particuliere initiatief de gelegenheid niet ontnomen worden, behalve van 
het Rijk, ook van Provincie en gemeenten steun te verkrijgen te dezer 
zake. Daarom worde in art. 3, lid 2, waarbij de uitgaven van de 
gemeenten worden beperkt, aan de woorden „noch aan bijzondere 
inrichtingen tot opleiding van onderwijzers” toegevoegd de restrictie: 
„tenzij van die voor het buitengewoon onderwijs".

De mogelikheid van steun voor de opleiding van onderwijzers bij 
het B.O. uit provinciale kas zou reeds door de aangegeven verandering 
van art. 8, lid 6, verzekerd zijn.

d. Inwendige schoolorganisatie.
In art. 70 quater wordt in het eerste lid art. 25, lid 1 en 

wet van toepassing verklaard. Hieraan moet worden toegevoegd: 
„met dien verstande dat de woorden „rooster van lesuren” worden 
vervangen door „werkrooster”. Bij individueel onderwijs is het niet 
mogelik een rooster van lesuren in de gewone zin samen te stellen.

Art. 70 quinquies worde lid 3 veranderd in: „Het onderwijs wordt 
gegeven niet minder dan 40 normale schoolweken per jaar en de 
schooltijden van elk leerjaar omvatten tenminste 18 en ten hoogste 
26 uren per week". Door deze redactie wordt elke twijfel of speel
uren ook tot de onderwijsuren behoren, weggenomen en wordt het 
artikel in overeenstemming gebracht met de practijk, die een speling 
eist inzake het aantal schoolweken en het aantal schooluren per week.

Zolang de opleiding niet is geregeld, zal de eis van het bezit der 
hoofdakte voor de mannelike onderwijzers gehandhaafd moeten blijven. 
Als wellicht tijdelike bepaling zou hieraan bij de slot- en overgangs
bepalingen moeten worden voldaan.

In art. 70 sexies staan de getallen der leerlingen per onderwijzer 
in het teken der bezuiniging. Vroeger was het grondgetal van 16 voor 
de scholen voor zwakzinnigen maatgevend en werd toen reeds algemeen 
in de kringen van het B.O. te hoog geacht. Het voorgestelde grond
getal 18 is zeker te hoog.
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verovert zich in Nederland niet gernak- 
de haar toekomende plaats in het onder

aan dubbel-gebrckkigen j 
de wet worde hiertoe

geschiede • 
>e de ge

seling bij 
ele B.O.

'ijkende

Historisch-fond.
De lichamelijke opvoedii 

kelijk en zeer zeker niet s 
wijs- en opvoedingspk

Dit geldt voor alle

ding

e categorieën

Het Wetsontwerp-Terpstra en de lichamelijke 
opvoeding in de lagere school 

door J. M. J. KORPERSHOEK.

van scholen. Men kan hier denken

In het gehele wetsontwerp moeten de woorden „fröbelonderwijzer” 
en „montessorileider" worden geschrapt, evenals de bepalingen hierop 
betrekking hebbende. Het B.O. stelt andere eisen aan de leerkrachten 
dan het gewone onderwijs, waaraan echter stellig niet als regel door 
bezitters van genoemde, particuliere bevoegdheden, kunnen worden 
voldaan.

Slechts het onderdeel avondonderwijs is onder dit wetsontwerp te 
brengen als vervolgonderwijs. De avondverzorging komt hiermede 
slechts gedeeltelik tot haar recht en aan beradende, paedagogiese en 
maatschappelike hulp voor oud-lcerlingen, benevens hulp bij vakonder
wijs kan binnen deze wet niet voldaan worden.

Voor het avondonderwijs is het noodzakelik dat wordt aangegeven 
dat voor het B.O. art. 27, lid 6, eindige bij: „Het mag bovendien 
andere vakken omvatten". — Het slot van dit artikel toch belemmert 
de opbouw van dit avondonderwijs door het afhankelik te stellen van 
het nijverheidsonderwijs.

f. Dubbel-gebrekkigen.
De regeling van het onderwijs 

bij a.m.v.b. In de slotbepalingen van 
legenheid geopend.

De boven aangegeven oplossingen voor verschillende moeilikheden 
zijn niet fraai en voor een belangrijk deel nog onvoldoende. Naar we 
hopen, kunnen ze slechts de indruk bevestigen, dat alleen rege" 
afzonderlike wet afdoende uitkomst kan geven voor het gehel 
Als deze noodzakelikheid wordt ingezien is zeker ook een 
vinden om fcn de gelijkstelling èn de belangen van onze afwijl 
jeugd veilig te stellen.
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echter thans niet zoover, al 
of althans zeer

men restric-

en orde-oefeningen” 
geroepen.

en dat is eigenlijk tot 
de pogingen, de onderwijzers geschikt 

dezer leerstof, niets terecht is gekomen.

: op het lager 
onderwijs in

het hooger
■ of voorlid
ie universiteitsor.

aan het hooger onderwijs, waar voor de lichamelijke oefening en 
leiding of voorlichting der studenten noch van overheidswege, noch 
door de universiteitsorganen zelf, iets gedaan wordt, in tegenstelling 
met verschillende andere landen, waar deze materie uitnemend geregeld 
is; we denken aan Amerika en Duitschland, waar de lichamelijke 
oefening der studenten onderwijskundig-hygiënisch-sportief geregeld 
is en Engeland, waar ze sportief is geregeld.

Verder denke men eens aan de veel jongere nijverheidsscholen, 
ambachtsscholen etc. waar ook niets is vastgesteld omtrent de lichame
lijke oefening en waar wat er gebeurd van toevallig aanwezig inzicht, 
bereidheid en mogelijkheid afhangt. Practisch beteekent dit meestal 
niets of heel weinig.

Voor geen onderwijs-categorie geldt echter de uitspraak: in Neder
land verwerft de lichamelijke opvoeding zich zeer langzaam en zeer 
moeilijk de haar toekomende plaats, sterker dan voor het lager onderwijs.

In 1863 is de gymnastiek reeds verplicht vak bij het middelbaar 
onderwijs geworden; in 1921 werd het ook verplicht vak in de gymnasia, 
waar het voordien sinds vele jaren facultatief vak was.- Voor beide 
soorten van scholen gold deze bepaling zonder restricties en werden 
bevoegde krachten en steeds betere hulpmiddelen voor het onderwijs 
beschikbaar gesteld.

Voor het lager onderwijs zijn we echter thans nog 
dachten we in 1920, dat we het doel bereikt hadden 
dicht genaderd waren: in 1936 verplicht vak.

Thans deinst men terug voor de laatste stappen 
ties, weer mogelijkheid tot dispensatie.

Het volgende overzicht en de volgende beschouwingen zullen het

In 1857 was men zoover, dat de gymnastiek in de wet 
onderwijs een facultatief vak werd en een examen voor < 
de gymnastiek, in de lagere school werd ingesteld.

Practisch had dit heel weinig effect.
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was al voorgegaan 

stelde geld en scholen voor gymnastiekonderwijs beschikbaar.
Een enkele groote gemeente deed iets — Amsterdam, Den Haag 

■— maar verder kwam het niet.
Bij de wetsherziening van 1889 worden „de vrije 

verplicht gesteld en wordt „akte J” in het leven
Steeds kon men echter vrijstelling krijgen 

heden zoo gebleven, terwijl van 
te maken voor het onderwijzen
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De wet-de Visser stelde „de lichaamsoefeningen”, dus een veel 
ruimer stofgebied dan „de vrije en orde-oefeningen”, verplicht met 
ingang van 1936. De balans over de resultaten, met de oude bepa
lingen bereikt, is vóór het tot stand komen van de wet 1920 opgemaakt.

De bond van Nederlandsche Onderwijzers, het Nederlandsch Onder- 
wijzers-Genootschap en de Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers 
in de gymnastiek in Nederland en de Roomsch-Katholieke Vereeni
ging van Leeraren en Onderwijzers in de gymnastiek, vonden in den 
feitelijken toestand, in de gedurende al die jarcn opgedane ervaring 
reden zich in Dec. 1930 tot den Minister te wenden met het verzoek 
te willen bevorderen, dat de lichamelijke oefening werd opgedragen 
aan vakonderwijzers.

In de memorie van toelichting bij dit adres, zijn de resultaten van 
voorafgaande wetten geschetst, dat zijn dus de resultaten bereikt 
sinds 1857—1889 tot aan 1920. Men leze:

„Vele jarcn nadien werd het resultaat der regeeringsbemoeiïng in deze 
vaslgelegd. in verschillende rapporten, o.a. in het jaarverslag 1914 van den 
Nederlandschen Bond voor Lichamelijke Opvoeding en in het verslag van 
de Commissie ter bcstudcering van de lichamelijke ontwikkeling in het leger, 
ingcsteld bij beschikking van den Minister van Oorlog van 17 December 
1917. welke commissie evenals de Bond v.n., na zeer volledig onderzoek tot 
de conclusie kwam: „dat de resultaten in lichamelijke opvoeding voor den 
dienstplichtigen leeftijd uiterst bedroevend zijn en het overgroote deel der 
dienstplichtigen onder dc wapenen komt zonder ooit eenig onderwijs in licbaams- 
oefeningen te bebben genoten."

Dc het laatst genoemde commissie kwam 
dusie; „In de sleden is de toestand in den n 
is uil bel feil, dal daar meestal. behalve vak 
door vakonderwijzers.''

In 1913.—1914 wijdde het schooltoezicht zijn bijzondere aandacht 
onderwijs in vak J. In het schoolverslag over dat jaar, in 1915 uiige 
werden de rapporten van de inspecteurs en van dc dislrictsschoolog 
bekend gemaakt. Ook in deze rapporten kwam men tot de algemeene 
clusie, dal de resultaten bedroevend waren, bel vak werd verwaarloosd.

Naast deze rapporten zouden nog meerdere vermeld kunnen worden, waar
uit eveneens zou blijken, dat de resultaten niet beter konden worden genoemd.

Wellicht gedreven door dc treurige ervaringen na de invoering van vak J. 
ondervonden, gaf Z. E. de Minister van Staal, de Minister van Binnen- 
landsche Zaken, bij de behandeling der Staatsbcgrooting voor het dienstjaar 
1916 als zijn meening te kennen: „dal tot dusver in ons land in velerlei op
zicht de lichamelijke opvoeding is verwaarloosd" en dat „terwijl toch goede resul
taten van onderwijs in lichaamsoefeningen steeds verwacht kunnen worden, wanneer 
dit in alle lagen der maatschappij, zonder onderbreking, gedurende groole perioden 
genoten kan worden van bel zesde tol bel twintigste levensjaar, langs de gebeele 
lijn een groole achterstand te constateeren valt."
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weinig of niets doen, 
schrift zonder moge 
worden. Als zij nie 
cieele en locale excuses te vinden, die de i 
behoeft te erkennen en sanctioneeren en tot 
en tot voor korten tijd, meestal gesj 

Hieruit zijn conclusies te trekken
Allereerst willen wij dan noemen artikel 16 
want in dit artikel keert de mogelijkheid tot het 
stelling van de verplichting om onderwijs te geven 
oefening ni 1936 weer terug. Wij nemen het de„L 
hier over.

.In bijzondere gevallen kan Onze Minister, Gedeputeerde Staten 
gehoord, bepalen, dat in eene gemeente of in een door hem aangewezen 
gedeelte eener gemeente het onderwijs in lichamelijke oefening niet

Memoreeren wij nog, dat een der onderwijs-inspccteurs in zijn ver
slag in deze jaren verklaart, dat van het onderwijs in vak J. heel 
weinig terecht kwam, uitgezonderd in de steden waar gymnastiek
onderwijs werd gegeven door vakmenschen.

Ieder, die deze resultaten in dat tijdsverloop, bij dien sterken groei 
van de aan de lichaamsoefeningen en de lichamelijke opvoeding 
gekende befeekenis, leert kennen, moet zich toch afvragen of cr 
hapert aan den gevolgden weg, en of niet drastischer maatregelen 
van den wetgever dringend noodzakelijk zijn.

Conclusies voor art. ró vau het nieuwe ontwerp.
Een ding is gebleken; door middel van de bevoegdheid voor vak J. 

en het cischen van het bezit van dit diploma bij de sollicitaties en 
aanstellingen, is niet bereikt: een voldoend aantal bevoegde, geschoolde 
en practisch-bruikbare leerkrachten, die van deze stof iets wisten te 
maken en de waarden, welke latent in de lichaamsoefeningen 
wezig zijn, wisten te activeeren en realiseeren.

Verder is gebleken, dat veel gemeenten zich bepalen tot bestudeeren, 
inig of niets doen, wanneer ze niet door een bindend wetsvoor- 
irift zonder mogelijkheden voor afwenteling, gebonden en geboden 

iet verplicht worden zonder meer, zijn er altijd finan- 
regeering dan nog maar 

>t heden, althans tot 1920 
sanctioneerd en erkend heeft, 

voor het nieuwste wetsontwerp.
van het ontwerp-Terpstra, 

verkrijgen van vrij- 
in de lichamelijke 

lesbetreffend gedeelte

Om dien achterstand in te halen, merkt Z. E. op:
.Zouden niet alleen ook zeer groole Minuien be.wbikbaar moeten worden ge

field, maar zouden de tbanj beslaande wellelijke belemmeringen uit den weg moe
ten worden geruimd.”

Voorts vestigde Z. E. in zijn memorie van antwoord de aandacht er op 
.dat om atgemeene lichamelijke oefening, zoowel door middel van de lagere ab 
in de op den schoolleeftijd volgende perioden te bereiken, niet alleen moest worden 
voorzien in de behoefte aan lokalen en terreinen, maar ook moet worden bexbikl 
over een voldoend aantal goed onderlegde leerkrachten."
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met het

voor alle openbare 
voor gewoon

onderwijs 
orde-oefeningen der gymnastiek".

en uit de 
andere conclusie getrokken; hij schrijft

wil deze definitief ingevoerd zien 
weer gelaten om 
heidskwestie der 
over later.

In artikel 195 der wet-De Visser is bepaald :
„Het bij deze wet in art. 2 onder j vermelde onderwijs in lichame

lijke oefening wordt met I Januari 1936 verplicht 
en bijzondere scholen als bedoeld in art. 68, bestemd 
en uitgebreid lager onderwijs."

Vele gemeentebesturen hebben den gestelden termijn ongebruikt 
voorbij laten gaan, weigerachtig gelden uit te geven en de noodige 
maatregelen te nemen, hiervoor geen geld beschikbaar stellend, zelfs 
begon een enkele te adresseeren tegen de verplichtstelling in 1936 
en sloten andere zich daarbij aan. Het oude liedje.

En zie nu komt de wet de weigerachtige Gemeentebesturen een 
eind te gemoet.

De absoluut bepaalde verplichting in 1936 wordt voorzien van een 
achterdeur: vrijstelling door den Minister, gehoord Gedeputeerde Staten, 
in bijzondere gevallen.

Te waardeeren in het artikel blijft, dat de vrijstelling beperkt kan 
worden tot een gedeelte van een gemeente en dat tenminste dan nu 
voor zulke gemeenten definitief wordt het onderwijs in vrije en orde- 
oefeningen, hoewel de ervaringen met dit onderwijs en het oordeel 
omtrent de waarde er van als het gegeven wordt door niet-geïnteres-

oordeel, dat aan de 
dan thans aandacht moet 

behoorlijk gymnastiek-

behoeft te worden gegeven, onder voorwaarde, dat althans 
wordt gegeven in de vrije- en

Zie, Minister de Visser had uit de teekenen der tijden 
historische ontwikkeling een 
in de toelichting van zijn wetsontwerp:

„In de vakken van onderwijs moet in overeenstemming 
voorstel van de staatscommissie eene wijziging voorgesteld 
trekking tot de gymnastiek".

„Met de Commissie is ondergeteekende van 
lichamelijke opvoeding door de school meer 
worden gewijd en dat algenieene invoering 
onderwijs een eisck des tijds is."

Zijne Excellentie besefte dus, dat wat tot stand kwam onvoldoende 
was, ook hij veroordeelde de geringheid der resultaten en de beper
king in hetgeen van de lichamelijke opvoeding tot dan wettig geëischt 
werd. Vrije- en orde-oefeningen vervangt hij door het veel ruimere 
en meer omvattende, volledige begrip „lichamelijke oefening" en hij 
...:i ingevoerd zien in 1936. Voldoende tijd wordt dus

aan de nieuwe eischen te voldoen-. Ook de bevoegd- 
onderwijzers heeft hij onder de oogen gezien, daar-
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24

aan indi
vidueel inzicht van den momenteelen Minister, voorgelicht door de 
gedeputeerden. Al ligt een billijke realiteitsgcdachte aan het denk
beeld van den heer Gerhard ten grondslag en al is zijn nadere bin
ding een vooruitgang op het ontworpen artikel, wij blijven vreezen 
met groote vrees, dat er veel bewezen zal worden en veel strijd om. 
vrijstelling gestreden zal worden en vaak met negatief effect voor de 
lichamelijke opvoeding. Men denke aan de historie, aan de jongst ge
voerde actie van gemeentebesturen en aan het feit, dat de Vereeni- 
ging van Nederlandsche Gemeenten ook reeds gevraagd heeft om 
soepele toepassing. Ais men een goed functioneerend slot kon vinden 
op de aangebrachte en dan gehandhaafde achterdeur, dat alleen ge
opend kon worden, als het inderdaad noodig zou blijken, dan zou men 
daarmede vrede kunnen hebben. Ik geloof echter niet aan die mogelijk
heid en ik moet dus concludeeren: weg met dit lid van artikel 16, geen 
achterdeur. Men vergete ook niet het psychisch effect van het feit, 
dat er een ontsnapping aan een verplichting mogelijk is; het feit alleen 
reeds is geschikt de inspanning tot forceering gaande te maken.

De leerkrachten en het gymnastiekonderwijs. Wet 1889-De Visser- Terfistra. 
Nog een factor, die mede aansprakelijk is voor de slechte, de ge

seerde en onvoldoend-ingewijde vak-J-bezitters, de waardeering van 
dit feit wel sterk moeten matigen.

Gezien hetgeen wij tot heden op dit gebied beleefd hebben, is het 
te begrijpen, dat de voorstanders van: lichamelijke opvoeding in alle 
lagere scholen voor alle kinderen, tegen dit artikel groote argwaan 
koesteren.

De Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke 
Opvoeding in Nederland heeft zich dan ook met een adres gericht 
tol de Tweede Kamer der Staten-Geheraal, met verzoek het betref
fende gedeelte van artikel 16 niet te acccpteeren, zoodat het niet in 
de wet worde opgenomen. (Men zie het orgaan van genoemde veree
niging „De Lichamelijke Opvoeding no. 23, 6 Dec. 1931).

Wij kunnen begrijpen, dat hel Kamerlid Gerhard in 110. 24 vau 
„De Lichamelijke Opvoeding”, 19 Dec. 1931 in een artikel betoogt, 
dat hij geheel onze zienswijze in deze materie deelt, maar practisch 
niet zoover zou durven gaan, elke mogelijkheid tot het verkenen van 
vrijstelling te schrappen. Het kan toch inderdaad wel eens noodig 
zijn vrijstelling te verkenen. Hij wil daartoe de bevoegdheid om vrij
stelling te verkenen omringen met nadere, beperkende bepalingen en 
binden aan bewijslevering van financieele onmacht en aan een bepaal
den termijn.

De achterdeur blijft en de hanteering van het slot blijft 
van den momenteelen Minister, vooi 

gedeputeerden. Al ligt een billijke realiteitsgcdachte 
. van den heer Gerhard ten grondslag en 
een vooruitgang 
■roote vrees, dat er 
sliing gestreden zal worden en 
lelijke opvoeding. Men denke 

van gemeentebesturen 
Nederlandse 
ipassing. Ais 
gebrachte
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jaren in andere richtin» 
: kennis bij en wat lcc, 
i ordenoefeningen.

hiervoor

dieper 
in de

:ing gezocht, 
leerstof uit

ringe en weinige resultaten in de richting van realiseering der gezochte 
lichamelijke opvoeding, dient besproken te worden en wel het vraagstuk 
der leerkrachten. Men heeft het de elkaar opvolgende wetten steeds 
gezocht in de richting van den klasse-onderwijzer. Het resultaat is 
bekend. Noch de sollicitatie-eischen, nog de benoemingskansen hebben 
hier een merkbaar en goed resultaat gehad.

Iets onderwijzen, waar men geen verstand van heeft, iets waarvan 
men hoogstens wat uiterlijke manupulaties beheerscht, wat leerstof, 
kan onmogelijk aantrekkelijk zijn, kan nooit over langere termijnen 
worden toegepast en geeft noch de leerkracht noch den leerlingen 
eenige voldoening.

Alleen wanneer men een dieper inzicht in het hoe en waarom, in 
de fundeerende principes en in de verschillende manieren van prac- 
tische toepassing en verwezenlijking daarvan heeft, zoodat men vrij 
beslissend, scheppend werkzaam kan zijn ieder uur, iedere les met het 
volle besef in de juiste richting te streven en te werken, eerst dan 
is blijvende belangstelling en toewijding van dengeen die onderwijzen 
moet te verwachten; alleen dan is zijn onderwijs doeltreffend, ver
antwoord, levend en boeiend; eerst dan is elke onderwijsdaad be
vruchtend voor de volgende.

Hiertoe moet men voor het vak lichamelijke oefening een speciale 
physieke gesteldheid en psychische belangstelling bezitten en tevens 
volop gelegenheid hebben zich in de practijk en in de theoretische, 
hygiënische en paedagogische grondslagen te verdiepen. Hiertoe is 
tijd, studie en oefening noodig. Dit alles te verwachten van eiken 
onderwijzer naast hetgeen van eiken onderwijzer gevraagd moet worden 
in alle andere, intellectueele vakken en in de algemeene paedagogiek 
en methodiek naast de bijzondere, is de eischen overspannen; slechts 
enkelen zullen hieraan kunnen voldoen.

Men heeft het dan ook eerst lange j 
Breng de onderwijzers wat practische 
het gebied der spelen en der vrije- en

Maar hoewel veel onderwijzers zich hieraan en hiervoor gegeven 
hebben, had niemand er eenig respect voor, zij zelf het allerminst en 
probeerden zij terecht de uren nuttiger te besteden dan met nutte- 
looze imitaties zonder dieperen zin. Het vak was daardoor bij de 
onderwijzers gehaat. Men dwong hen echter. Met welke schoone 
resultaten hebben regeeringsinstanties en alle betrokken kringen vast
gesteld ; wij verwijzen naar het desbetreffende gedeelte van onze be
schouwingen.
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de

wat brengt nu het wets-

>efening op de onder-

1. Met inachtneming 
132ter verleent de akte

nderwijs c

worden

Artikel 133.
van het bepaalde in de artikelen 132bis en 
van bekwaamheid als onderwijzer de bevoegd-

is geregeld in artikel 133, terwijl hier tevens de toe- 
van belang is. Wij laten een en ander hier

Minister De Visser heeft ook hieraan een eind willen maken en 
de oplossing in andere richting gezocht. De onderwijsbevoegdheid 
moest de bevoegdheid tot het geven van de lichamelijke oefening in 
zich sluiten. Het heele vak moest beheerscht worden <sn de eischen 
practisch en theoretisch hooger worden gesteld.

Dit te waardeeren streven stuit echter af op onmogelijkheid. Eén 
mensch kan nu eenmaal niet alle deelen van het onderwijs diep door
gronden en practisch volkomen beheerschen, zeker niet waar aan de 
in wezen gelijksoortige vakken van het verstandelijk onderwijs een 
zoo anders geaard specifiek-vak, dat veel lust tot actie vraagt en 
minder een reflectieve instelling, in zijn vollen omvang zou 
toegevoegd. Met den vollen omvang moest men het dan ook al direct 
niet zoo letterlijk nemen, een dieper gefundeerd begrip en dieper in
zicht werden k priori niet geëischt. Toch zijn deze voor kwaliteit en 
practijk van het onderwijs en voor het behoud van de noodige toe
wijding, warmte en verantwoorde zelfstandigheid, van niet geringe 
beteekenis, ja, ze zijn hiertoe noodzakelijke voorwaarden.

De Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke 
Opvoeding in Nederland, heeft er dan ook in talrijke adviezen en 
beschouwingen op gewezen, dat het niet mogelijk was de studie voor 
twee bevoegdheden in één actie saam te persen, tenzij met schade 
voor een of beide der betrokken studie- en arbeidssfeeren.

Bovendien wees zij er op, dat dan natuurlijk in de onderwijzers
opleiding veel tijd en ruimte voor de voorbereiding voor het onder
wijs in de lichamelijke oefening, naast de eigen lichamelijke oefening 
der kweekelingen moest worden gegeven.

Dit is niet in voldoende mate geschied en ' 
ontwerp van Minister Terpstra op dit punt?

a. Erkenning dat de koppeling bevoegdheid voor verstandelijk onder
wijs en lich. oef. niet voor allen is vol te houden.

b. Verkorting en versobering in plaats van uitbreiding 
betering van de kweekschool-opleiding.

c. Invoering van aanteekeningen voor lichaamsoc 
wijs-akte.

Deze materie
lichting van den Minister 
volgen.



LICHAMELIJKE OPVOEDING 153

handenarbeid 
wordt door het afle& 
Staatsexamen als l

:he taal.
heid tot het geven van anderwijs in de vakken lezen, schrijven, rekenen, 
Nederlandsche taal, geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur, 
zingen en teekenen. Zij kan tevens bevoegdheid verleenen tot het geven 
van onderwijs in de lichamelijke oefening, nuttige handwerken 
handenarbeid.

De bepaling, dat de onderwijzersbevoegdheid tevens bevoegdheid 
gaf tot het geven van onderwijs in de lichamelijke oefening, zooals 
in de oude wet is vastgesteld is hier weggenomen en vervangen door: 
„Zij kan tevens enz."

De Minister merkt naar aanleiding hiervan op:

„Met lichamelijke opvoeding is het anders gesteld. Dit is reeds een 
verplicht leervak voor alle kweekscholen. Tegen den bestaanden toe
stand met betrekking tot de examens, dien de Staatscommissie wil 
bestendigen, zijn echter ernstige bezwaren gerezen. Met volle erken
ning van de wenschclijkheid, dat de lichamelijke oefening bij de oplei
ding van aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen een belangrijk 
onderdeel zal uitmaken, kan men toch niet de oogen sluiten voor het 
bezwaar, dat velen thans de bevoegdheid voor dit vak verwerven' 
die daarin bij hun examen onvoldoende worden bevonden, en dat ook 
het onvoldoende zijn voor dit vak, dat bij het beoordeelen van den 
totaaluitslag van het examen terecht zwaar weegt, het verkrijgen van 
de onderwijzersakte menigmaal ernstig in gevaar brengt. Hierdoor 
is een misstand ontstaan, die naar de meening van den ondergetee- 
kende niet bestendigd mag worden.

Hij is dan ook tot het besluit gekomen te moeten voorstellen, dat 
niet alleen de bevoegdheid voor nuttige handwerken, maar ook die 
voor handenarbeid en die voor lichamelijke oefening slechts verkregen 

rgyrz/ van een afzonderlijk examen. Zoowel bij het 
bij het eindexamen der kweekscholen dient dan 

gelegenheid gegeven te worden die bevoegdheid te verkrijgen in den 
vorm van een aanteekening op de onderwijzersakte.

,. De Staatscommissie stelt voor, dat in de onderwijzersakte de 
bevoegdheid tot het geven van onderwijs in lichamelijke oefening en 
in handenarbeid begrepen zal zijn; voor lichamelijke oefening alleen 
niet voor hen, die van het examen in dit vak’zijn vrijgesteld op grond 
van een geneeskundig advies. De bevoegdheid voor nuttige hand
werken voor meisjes zal bij wijze van aanteekening op de akte als 
onderwijzeres verkregen kunnen worden. Met deze voorstellen kan de 
ondergeteekende zich niet geheel vereenigen.”



154 LICHAMELIJKE OPVOEDING

■

root alleen de kans < 
ide ellende, althans

r waarde hebben dan de in de 
bevoegdheid tot het geven van

igen, wier gezondheidstoestand 
de onderwijzersakte de volle 

ing voor de nevenbevoegdheden, 
■ de mate hunner krachten te beperken, 
kunnen leiden tot verwaarloozing van 

?geteekende ongegrond.
van elke kweekschool, haar 

vijzen. Hiermee gaat samen 
van een of 
bevorderen.

Op deze wijze zal voor de kweekelinf 
een beletsel is naast de studie voor 
zwaarte te dragen van de voorbereidii 
de gelegenheid ontstaan, zich naar de mat

De vrees, dat dit stelsel zou
de studie in deze speciale vakken, acht de onderi 
In de eerste plaats blijft het een belang ' 
leerlingen zoo volledig mogelijk te onderw 
het belang van de kweekelingen zelf, die door het bezit 
meer extra-bevoegdheden hun kans op een benoeming b 
Maar bovendien is het mogelijk zoowel voor handenarbeid als voor 
lichamelijke oefening regelen te stellen, die alle gevaar op dit punt 
zullen uitsluiten. Zoo geeft artikel 157, derde lid onder e, juist omdat 
handenarbeid niet tot de verplichte vakken der kweekschool’zal bc- 
hooren, een waarborg dat het onderwijs in dit vak op de kweekschool, 
die het invoert, tot zijn recht zal komen. Ter voorkoming dat lichame
lijke oefening niet langer een integreerend deel van het onderwijs zou 
blijven uitmaken is het mogclijk — en de ondergetcekcnde stelt zich 
voor dit ook te bevorderen — het als examenvak bij het onderwijzers
examen te behouden, zij het ook dat de eischen daarbij dan niet 
zoover zullen gaan ais voor de afzonderlijke aanteekening of akte. 
Met name zou daarbij het practisch werken met eene schoolklasse 
achterwege kunnen blijven."

Deze aanteekeningen kunnen meer 
onderwijzersbevoegdheid ingesloten l 
onderwijs in lichaamsoefeningen.

Dat zal dan echter geheel afhangen van de eischen, die men voor 
het verkrijgen der aanteekening zal stellen. Het feit dat het echter 
mogelijk is, deze reeds in hetzelfde jaar te verwerven, spant de ver
wachting niet hoog. Ook de motiveering, dat de onderwijzers gedreven 
door den wensch hun kans op benoembaarheid te vergrooten, zich ge
dwongen zullen voelen, deze aanteekeningen te verwerven, stemt niet 
hoopvol, want dat is de oude motiveering voor alle bijakten, ook 
voor vak J. en deze heeft nooit tot iets goed geleid. Dat is gedwongen 
studie, zonder lust of belangstelling, niet om het vak, maar om het 
papiertje, waarmede men autoriteiten zoet houdt. Men getroost zich 
voor zoo iets een minimum van inspanning, een minimum van studie. 
Het vergroot de inkomsten niet, noch geeft het toegang tot andere 
categorieën van scholen of onderwijs, zooals andere bevoegdheden doen, 
het vergroot alleen de kans op een benoeming. Hier zitten we eigenlijk 
in de oude ellende, althans de kans daarop is groot. Geen werkelijke
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dan dusdanige werkelijke onderwijs- 
: oefening, wanneer ze aan een school 
rootste deel van het gymnastiekonder- 
/illen en moeten toevertrouwen en

secs tot de uitzondering moeten behooren. Voor het aan- 
vakonderwijzers zullen bijzondere scholen ook de toestem- 
en W. behoeven. Overigens definieert hij wat vakonder- 
en regelt hun positie, zoodat ze niet uitgesloten worden.

 zou echter juist gelezen moeten wor
den, dat men waar mogelijk, vakonderwijzers de voorkeur zal moeten 
geven en waar dit niet kan, als uitzondering den klasseonderwijzer 
met het onderwijs in dit vak zal moeten belasten.

Zij, die uit ervaring het onderwijs in dagelijksche 
aanraking hebben leeren kennen, zij die ook de paedagog 
weten te bepalen van den eisch, alle onderwijs in één 
grenzen vai 
weten te bepalen 
groote meerderheic 
oefeningen

Men zie hiervoor het reeds 
saties. (Men zie: de Lichame. 
1931, verder de brochure

opzicht eens realist 
rijke ervaring op dit

 en jarenlange
hebben leeren kennen, zij die ook de paedagogische waarde 
oepalen van den eisch, alle onderwijs in één hand en de 
sn dit principe, dat juist maar tot zekere grenzen juist is, 

i op grond van hun vakstudie en van hun arbeid, de 
id der onderwijzers dus, zeggen: „maar de lichaams- 

liefst in handen van een vakonderwijzer."
Is genoemde adres van de 4 vakorgani- 
■elijke Opvoeding, no. 4 van 21 Febr. 

van den heer P. A. Diels „ De noodzake-

bclangstelling en diepe ernstige studie, al kan die voorkomen, maar 
de examenzweep en de run om een plaatsje worden hier drijfveeren.

Zoo men de aanteekeningen wenscht, late men dan flinke voldoende 
eischen stellen, ook op fundeerend theoretisch gebied en laat men 
de hongcrzweep niet als drijfveer hanteeren. Belangstelling, roeping, 
liefde, overtuiging, diepere ernstige studie zijn betere waarborgen en 
drijfveeren.

En waar mogelijk zal men < 
krachten voor de lichamelijke 
verbonden zijn, wel het allergro 
wijs van de geheele school wil 
dragen.

Verhouding vakonderwijzer-klasseonderwijzer bij het lager onderwijs.
Practisch wordt hij dan vakonderwijzer. Zeer reëel en in het be

lang van het onderwijs zal het dan zijn hem werkelijk vakonderwijs 
te doen geven, anders lijdt zijn klasse en alle andere klassen onder 
de sterke mutaties en dat willen juist de tegenstanders van vak
onderwijzers in de iagere school voorkomen.

Het wordt tijd, dat deze dogmatici in dit 
worden en uit de nu reeds zoo langjarige en 
punt de juiste conclusies trekken.

De minister zegt in de toelichting op zijn wetsontwerp o.a. ook, dat 
vakondcr wijze 
stellen van
ming van B
wijzers zijn

Voor de lichamelijke oefening
men waar
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de gemeen-

als

i goede lokalen, 
•schikte jaarge- 
«ineering, afme-

; moeten voldoende eischen gesteld worden, 
gemeente voor vervoer moet zorgen lijkt 

isequentie; technisch is de redactie misschien te ver-

1 inrichting 
tanden de |

lijkheid van den Vakonderwijzer", uitgave v an het Jan Luiting Fonds 
van de Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke 
Opvoeding in Nederland, van hetzelfde Fonds Het gymnastiekonder
wijs in de verschillende leerjaren”, door Dr. J. H. O. Reys; Dr. 
Hamaker in de Lichamelijke Opvoeding van April 1930 en het ver
slag van het 2de paedagogisch congres, sectie voor lichamelijke op
voeding. (Lezingen van Dr. Hamaker, Diels, Korpershoek en de de
batten 1931).

Men onderschatte ook de sociale beteekenis niet voor 
schap gelegen in de actieve werkzaamheid van een vakonderwijzer 
voor de lichamelijke oefening, die heel het terrein der lichamelijke op
voeding beheerscht en leidend en adviseerend kan optreden voor heel 
de gemeenschap, ook voor de schoolvrije jeugd.

Men moet de lap-middelen, de hulpjes in den nood eindelijk ook 
eens eerlijk als zoodanig erkennen en alleen dulden of gebruiken en 
dan natuurlijk met de noodige waardeering, waar het beslist niet 
anders kan; deze laatste conclusie trekke men echter minder voor
barig en gretig dan thans en men stelle vast, dat in principe en 
norm regel behoort te zijn: een bevoegde leerkracht een vakman, en 
handele er ook naar. Paedagogisch, gymnastisch-practisch en onder- 
wijs-organisatorisch is hiermede slechts voordeel en winst te behalen, 
een eventueel enkel nadeel wordt over en overgecompenseerd.

Lokalen, terreinen en oefenmiddelen.
Een ander belangrijk punt is het aanwezig zijn van ■ 

goed geoutileerd en goede terreinen, gedurende het ges< 
tijde goed bespeelbaar door behoorlijke ligging en drait 
tingen en inrichtingen.

In dit opzicht geeft de wet praktische verbeteringen door de be
palingen, betreffende gemeenschappelijk gebruik voor naburige scholen 
en naburige gemeenten.

Aan afmeting en
Dat bij groote afstj 
mij een juiste cons 
beteren.

De sterkte der klassen in het nieuwe ontwerp en de lich. oef.
Ten slotte is een belangrijk punt: de sterkte der klassen. De op

voering der klasse-bezetting in het wetsontwerp is voor heel het 
onderwijs en heel de schoolopvoeding een groot nadeel en een prac- 
tisch bezwaar. Voor de lichamelijke oefening telt dit volstrekt niet
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i

na al hetgeen is aangevoerd.

in mindere mate. De spelen zijn gebaseerd op 
deelnemers, dat 24 tot 30 niet te boven moet ga; 
van ieder afzonderlijk niet veel te klein worden, het i 
teit en vormende waarde verliezen; ook kunnen 
vooral als de terreinen klein zijn. Hetzelfde geldt 
bij de uitvoering der gymnastische oefeningen en voor 
in toestel-ocfeningen. Ook : 
de opvoering van

een normaal aantal 
'aan, wil het aandeel 
:t spel niet aan intensi- 

gevaren optreden, 
voor de contróle 

inastische oefeningen en voor het onderwijs 
met het oog op de lichamelijke oefening is 

het getal leerlingen per klasse ernstig te bestrijden.

Beteekenis der lichamelijke schoolo/rvoeding.

Ten slotte nog iets over de waarde der lichamelijke schoolopvoe- 
ding, zoodat vast sta, dat de gevraagde offers met reden gevraagd 
worden.

Helaas kan ik daarover in dit bestek, 
niet veel meer zeggen.

Allernieuwste en systematische onderzoekingen voortgezet over 
cenige jaren hebben geleerd, dat vermeerdering en verbetering van 
de lichamelijke opvoeding, ten goede komt aan het rendement van 
het onderwijs en aan allen intellectueelen arbeid. Als onderzoekers 
kunnen hier genoemd worden Dr. Sippe), Schulz, Prof. Rosenbaum, 
Dr. Sudbrack, G. Schönherr, Prof. Klemm en Dr. J. Meiring, Dr. 
Schnell en Schneider in Halle. Uren aan lichaamsoefening gewijd 
worden niet onttrokken aan het verstandelijk onderricht, maar geven 
met rente, hetgeen in tijd voor verstandelijk onderricht verloren ging, 
terug.

Doordat zij eischen: handeling als eenling; handeling in een be
wegende en ageerende gemeenschap van tegen en mede-strevenden; 
handeling met zelfstandige beslissingen binnen vastgestclde regels en 
wetten; handeling met overwinning van angst-voorstellingen, minder- 
waardigheidsvoorstellingen, handeling met onderdrukking van kleine 
pijn, moeilijkheids- en inspanningsgewaarwording, zijn zij niet alleen 
physiek versterkend, maar helpen ook mede aan versterking en vor
ming van de psychische persoonlijkheid. Zij maken de gestalte schooner, 
beter uitgegroeid, krachtiger. Zij geven het lichaam meer physiolo- 

gisch arbeidsvermogen.
Cifeeren wij tot slot een uitspraak van Prof. Schlcsinger, die na

Een verbetering is het, dat in de wet een bepaling is opgenomen 
waardoor zij, die voor een onderwijsbevoegdheid studeeren, zich prac- 
tisch onder leiding in de school mogen bekwamen. Hiervan profiteeren 
ook zij, die opgeleid worden voor een gymnastiek-bevoegdheid.
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Opvoeding

•ecilieke
»ch etste 
■irkung)

■) Al
N. M.

aan te vragen bij het secretariaat: 
ag, of bij den Penningmeester:

Alle Vereenigingsgeschriften hier genoemd zijn aar 
•i. Graafland, Ampcrestraat 94 te Den Haag, 
-. van Zuilen, Bilderdijkkade 16a, Amsterdam.

speciale studie en na speci 
i in 1929 schrijft: „De hier gesch 
blijvende uitkomsten (Dauerwi 

eensluidend, dat als slot- 
overblijft, dat zooveel 

nelijke als vrouwelijke, deze 
van een intensief turnen.

talrijke, over jaren zich uitstrekkende 
wetenschappelijke onderzoekingen 
onderzockingsresultaten over de l 
van een ijverig turnen in de school zijn zoo 
conclusie voor de practijk slechts de wensch 
mogelijk alle scholieren, zoowel mann 
gunstige, de ontwikkclingbevorderende werking 
rijk aan vreugde, deelachtig zullen worden."

Men meene niet, dat het plattclandskind deze werkingen kan missen 
of minder van noode heeft dan het stadskind; de paedagogische, 
psychische waarden, de vormende waarde voor houding en beweging, 
voor gestalte- en bewegingsbehcersching blijven en zijn zeker niet te 
missen vormings- en opvoedingsfactoren, ook al zou het plattelandskind 
wat gezonder of minder physiek geschaad of benadeeld zijn. Er zijn 
meer kanten aan de lichamelijke opvoeding, dan de bloot-hygiönischc.

Voor een nadere motiveering moet ik verwijzen naar vaktijdschriften 
en-werken. Ik wil hier noemen „Doel en Plaats van de Lichamelijke 
Opvoeding onder de huidige cultuur-omstandigheden", uitgave van 
Nijgh en van Ditmar te Rotterdam en „Een beter standpunt inzake 
de lichamelijke opvoeding in de lagere school", uitgave van het Jan- 
Luiting-Fonds, publicatiefonds van de Vereeniging van Leeraren en 
Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland.') Beide 
van de hand van den auteur van dit artikel.

Conclusie: De kosten voor een goed geleide, radicale en volledige 
lichamelijke opvoeding zijn volkomen gemotiveerd, zijn uitnemend besteed 
en zeker rentegevend, ze zijn volkomen verantwoord, ja mogen niet 
langer worden bespaard. De lagere school mag in dit opzicht niet 
langer worden achtergesteld bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs.

De lichamelijke opvoeding heeft hygiënische, paedagogische, karakter- 
vormende, onderwijskundige, aesthetische en practische waarden, 
zoowel voor de stads- als voor de buiten-kinderen. Men aarzele dus 
niet, het wetsontwerp op de aangegeven punten in de aangegeven 
richting te verbeteren, ook al zou dit de kosten vermeerderen.
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Centrifuge 
Friesland ,

Het Friesch op de volksschool 
door G. VAN VEEN.

') Uil „Friesche Cultuurproblemen” door Dr. M. de Jong Hzn.. uitgave Den 
Boer, Middelburg 1931; een buitengewoon knappe studie, die ik gaarne ter lezing 
aanbeveel ook aan niet-Friczen. De prijs is slechts een gulden.

jalisme is altijd een groot kwaad in 
I geweest. Dr. M. de Jong Hzn. ')

ooals bekend, is een groeiende behoefte aan internationale samen- 
werking en onderlinge waardecring niet de eenige vrucht geweest 

van de wereldoorlog. Deze heeft ook gebracht een versterking van 
het zelfbewustzijn van nationale minderheden, die vaak met stemver
heffing een plaats zijn komen vragen onder de zon, ook daar wel 
eens, waar ze niet in de schaduw zaten.

Over onze grenzen is het de Vlaamsche beweging geweest, waarin 
het Nederlandsche bewustzijn en een behoefte aan verbinding met de 
Groot-Nederiandsche cultuur zijn ontwaakt, maar tegenover deze ver
sterking van Nederlandsche cultuur kracht dreigt in het Noorden een 
verzwakking daarvan door een centrifugale beweging ten opzichte van 
de algemeene volkstaal.

Gedurende de oorlog ontstond de Friesch-nationale beweging der 
z-g-n. „ Jong-Friezen”. De Friesche dichter Kalma droomde zelfs een 
oogenblik van een Groot-Friesland, dat West-, Oost- en Noord- 
Friezen in één staatsverband zou vereenigen. Een afdoend excuus 
voor den heer Kalma is, dat hij destijds slechts negentien jaren telde 
en dus nog geen oog kon hebben op reëele verhoudingen.

Sedert echter is de antithetische instelling op Holland blijven wer
ken en deze heeft nieuw voedsel gekregen, doordat ook Calvinisten 
door de Friesch-nationale gedachte zijn gegrepen. Zij hebben nu hun 
eigen vereeniging en toonen meer realiteitszin en meer consistentie 
dan in de vage romantiek van het Kalmatype aanwezig was en de 
politicus doet daarom verstandig de Friesche beweging in het oog te 
houden.

Het feit alleen reeds, dat naast de nationalisten uit de jonge orga
nisaties ook de oude, rustige gezelschappen, die reeds tientallen van 
jaren zonder bijgedachte aan de instandhouding en bestudeering van 
de Friesche taal hebben gewerkt, mee hebben gedaan aan een adres 
aan de regeering, waarin v oor het Friesch plaats wordt gevraagd op 
de Friesche scholen, wijst op een veranderde mentaliteit. Deze te 
prikkelen kan niet de taak zijn van de Nederlandsche regeering. 
Voorloopig is het aantal wespen, dat om het taalnest bromt en gonst 
niet groot, maar het is niet onmogelijk, dat door ontactische hande-
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Het zou verleidelijk zijn uitvoerig in te gaan op de vraag, hoe ’t 
komt, dat de groote Friesche stam, die weleer van het Zwin tot over 
de Elbe de Noordzeekust bezette, geleidelijk is opgelost in de verschil
lende cultuurgebieden, aan welker omtrek de smalle kuststrook lag. 
Het toevallige feit, dat de Zuiderzee ontstond, waardoor de West- 
Friczen zich op dezelfde wijze konden handhaven als de Kelten in 
Wales, is oorzaak geworden, dat er tusschcn het Neder-Frankische 
taalgebied in Holland en het Neder-Saksische taalgebied in Groningen 
zich nog een Friesch cultuurgebied kon handhaven. Ik zeg met opzet: 
een Friesch cultuurgebied, omdat men mag aannemen, dat tn in Noord- 
Holland èn in het Noorden van Groningen het aantal z.g.n. Bloed- 
Friezen overheerscht. Hier wonen dus geen „vreemdelingen”, geen 
wezensvreemde menschen, enkel menschen, wier taal door ’t opdringen 
van een sterkere cultuur is verdwenen.

En, als na de Middeleeuwen de Hervorming haar entréc maakt 
in Friesland en daar een vruchtbare voedingsbodem vindt, dan aan
vaardt Friesland vrijwillig de cultureele hegemonie van Holland. 
De Statenvertaling van de Bijbel wordt de kerktaal, omdat de gods
dienstige binding met Holland het nationale Friesche bewustzijn over
heerscht.

Het zou voor de strijdbare Friesche Calvinisten goed zijn zich eens 
rekenschap te geven van de vraag, welk een rol het Calvinisme heeft 
gespeeld in de opbouw van het Nederlandsch volksbewustzijn, en wat 
voor beteekenis dit volksbewustzijn heeft gehad voor de handhaving 
van het protestantisme in Europa. Zij zien hun natuurlijke wensch, 
de Friesche stam te redden voor cultureele ondergang, wat te sim
plistisch als de goddelijke wil. Was het Calvinisme er niet in ge
slaagd over de separatistische neigingen in de Noord-Nederlandsche 
gewesten te zegevieren, — Friesland voelde inzake de godsdienst zéér 
unitarisch en dit gevoel heeft het in staat gesteld aan de opbouw 
van de Nederlandsche Staat actief mee te werken — dan zouden de 
Friesche Calvinisten misschien Friezen zijn gebleven, maar zeker geen 
Calvinisten. ,You cannot have your cake and cat it” zegt de Engelsch- 
man terecht. De oorzaak van de verzwakking van het Friesch-eigene 
alleen of in hoofdzaak te zoeken in de nivclleercndc tendens van de 
Fransche revolutie, wat de Friesche Calvinisten doen, is dwaasheid. 
Het zijn de dominees, die Friesland hebben vcrhollandscht via kerk 
en school en zoodanig is dit Kerk-Nederlandsch één geworden met 
het godsdienstig bewustzijn van veel Friezen, dat ze een preek in 
het Friesch voelen als een ontwijding van hun geloof, zooals de 
Katholiek gebeden in het Latijn wijdingsvoller vind dan die in het 
Nederlandsch.

Nog in een ander 
Friesland. Niet alleen
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Dit brengt zijn consequent 
ontwikkeling, die een brief

zwaartepunt van de Nederlandsche Staat in Holland. Wie zich als 
Fries een modern beroep kiest of zich in oude beroepen wat moderne 
opvattingen wil eigen maken, moet zijn taalgebied verlaten. Dat valt 
den Fries lieelcmaal niet zwaar, want het moderne leven trekt hem 
en hij gaat graag „de wereld in.” Dat hij buiten Friesland de ge- 
westgenoot zoekt en gaarne zijn taal spreekt en hoort spreken, be- 
teekent in ’t geheel niet, dat hij graag naar Friesland terug wil. 
Holland zit vol met Friesche ambtenaren (zeldzaam veel onderwijzers 
en verpleegsters), die raar op hun neus zouden kijken, als ze ingevolge 
de leuze „Holland voor de Hollanders" naar het Heitelan verbannen 
werden. Ik heb in Amsterdam Friezen gekend, die gloeiden voor de 
Friesche zaak en zoo’n beetje de indruk wekten, dat ze aan ’t IJ 
zich aan de stroomen van Babylon voelden en ... . die voor geen 
geld naar het Heitelan zouden zijn teruggegaan. Het is de sentimen
taliteit van de Nederlandsche Zionist, die ook graag zwemt in een 
nationalisme, dat niet heelemaal reëel is, al bevat het tal van waar- 
devolie elementen, waarover ik elders al eens heb geschreven.

Ja.... laten wij reëel zijn! De Fries heeft het Nederlandsch zoo 
goed noodig als de Hollander, wil hij zijn culfurecle verbinding met 
het toch reeds zoo kleine Nederlandsche taalgebied en zijn eigen 
directe belangen niet in gevaar brengen. De Fries in Friesland weet 
dat ook zeer goed. Zooals de Friezen, die elkaar buiten het gewest 
ontmoeten, onder elkaar Friesch spreken, zoo kan de Hollandsche 
Fries als hij in ’t Heitelan komt bij intellectueelen de neiging op-

■rken telkens en telkens weer het gesprek in het Hollandsch over 
brengen. Dit is dan geen ontaarding — zooals het zoo vaak heet. 

Dit is een behoefte om wat oefening te hebben in het spreken van 
de taal, die men in de dagelijksche omgang niet gebruikt, maar die 

ractische waarde heeft, zoodra men over de grenzen 
Friesche taalgebied heen is. Het is zeer de vraag, of

— ’ de invoering van het Friesch in de kerk en 
van Gemeenteraad en Staten en dan natuurlijk straks 

iranten zouden wenschen. Dit zou een sterke atrolie geven 
van het Nederlandsch en wat voor velen nu al vaak 
dan heelemaal onmogelijk worden: zich in beschaafd 

-ii uit te drukken op een wijze, die de toets der kritiek 
in. De wijze, waarop nu reeds de Friesche intellectueel 
speciaal aan de Friesche onderwijzers —• hun Neder- 

jetisch en idiomatisch, zelfs vaak grammaticaal verhaspelen, 
ze er blijkbaar zelf erg in hebben, is wel heel bedenke- 

zou goed doen hen te animeeren, als ze jong zijn, eens een 
provincie te gaan.
Friesch maar moet laten afsterven? Dat zeker 
andere plaats al eens betoogd, dat het Friesch 
gemoedstaal is. De verstandstaal is het Neder- 
eeft eens gezegd: ik zou geen gedicht kunnen 

„ov.., geen redevoering kunnen houden in ’t Friesch.
nties mee. De Friesche soldaat van gewone 
f moet schrijven aan ouders of verloofde.
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Ik herinner me nog. jaren geleden, van den bekenden vrijzinnigen 
predikant, wijlen Ds. S. K. Bakker te hebben gehoord, wat hem 
gebracht had tot het houden van een Friesche preek, voor dien tijd 
een novum. In zijn standplaats Zwolle kreeg hij van een streng 
orthodox Friesch vrouwtje, die op het ziekbed lag, dat haar sterfbed 
zou worden, het verzoek „of dominee (dien ze niet kende) eens wou 
komen praten." Ze had n.1. gehoord, dat „dominee” een Fries was. 
Ze beleed hem, dat haar eigen dominee „’t goed meende”, maar ze 
had niets aan zijn bezoeken, omdat ze hem door haar onvermogen zich 
behoorlijk in ’t Nederlandsch uit te drukken, geen deelgenoot kon maken 
van haar innerlijke moeilijkheden.

Van dat oogenblik, zei me Ds. Bakker, heb ik begrepen, hoe wij 
met ons preeken in ’t Nederlandsch onze eenvoudige Friezen tot pas
siviteit veroordeelen en dat wij er ook niet in slagen, als wc deze 
taal als voertuig aanwenden, hun gevoelsbodem open te maken, wat 
toch onze taak is.

Wie dit zoo zien kan ~ goed begrijpende dat het Nederlandsch 
voor de eenvoudige Fries een vree mde taal is, die hij zéér, z< 
voldoende beheerscht — moet instemmen met de eisch, dat 
Fries zijn „mcmmetael" moet kunnen lezen en schrijven, 
sitie tegen het Nederlandsch, maar naast het Nederlai 
het is niet waar, dat de Saksische en 
Nederlandsch in dezelfde verhouding : 
taal. De Hollander, die in Friesland k< 
is, verstaat geen woord van de taal, ■ 
afwijkt als het Engelsch b.v. Misschien, < 
heeft met het Groningsche of het Overijl 
daar altijd weinig moeite mee gehad), ma 
een of meer dagen, dan is men er aan gewend.

Omgekeerd moet dus voor de geboren Fries, < 
landsch heeft hoeren spreken, het aanleeren van 
moeilijk zijn.

Iedere Friesche onderwijzer heeft een schat van ervai 
trekking tot idiomatische monstra, die zijn leerlingen 
hebben gedebiteerd.

„Wat deden de geestelijken 
„Ze gaven appelmoes aan de arme 
aalmoezen).

In een stijlboekje (zoo schreef 
collega), moest ingevuid worden : 2

die thuis nooit Hol-
1 Nederlandsch zeer
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mij

als
200

gebr 
dat ze

indsche 
/ragen. De leerlingen 
t ook leeren schrijven 
de taal spreken, zal 
leerden, in ’t Friesch 
hand van ’t leesboek 

zou het Engelsche 
aangewezen zijn ter 

; van de verschillen in 
landsch en Friesch zou 

>ede komen. Wat nu van 
:r smakelijke hutspot, waar* 

1 1 ■ ■ ren onderscheiden.

in de eerste klasse 
het Nederlandsch niet

In de vijfde en 
taal het Friesch > 
moeten Friesch leere 
voor intiem gebruik, 
het lezen, dat ze uit 
weinig tijdroovend zijr 
worden beoefend door 
systeem van „difficult 
beoefening van de 
phonetiek, idioom i 
de zuiverheid van 
beide wordt j 
van de eters

rling vulde aan: „Zoo grauw 
ui?” „Die weegt meer dan

was in zijn taal n.l. „dik, zwaar.” 
dialecten worden gesproken, ook 

i gemaakt, maar dat ze 
als in het Friesch, lijkt

Naar aanleiding van het adres der vijf Friesche vereenigingen heeft 
de Onderwijsraad een rapport uitgebracht. Daarin wordt voorgesteld 
het onderwijs in het Friesch op de volgende wijze mogelijk te maken:

„In streken (of: gemeenten), waar (naast de landstaal of: naast 
de Nederlandsche taal) nog streektaal of dialecten in levend ge
bruik zijn, kan bij het onderwijs in lezen, vermeld in het eerste lid 
onder d ook daaraan aandacht worden besteed (of: kan onder 
lezen, enz. eenige kennis van deze streektalen of dialecten mede 
begrepen zijn).

en ook zoo grauw als.... De leerl’ 
Sybe Klazinga”. „Wat zeg je me nu 
pond, meester” zei de jongen. Grauw 

Natuurlijk zullen in streken, waar i 
wel dergelijke geestige vergissingen worden 
talrijk en zoo fundamenteel zouden zijn < 
uitgesloten.

De oplossing kan niet zijn (dit ligt nog al voor de hand>, dat men 
minder tijd aan het Nederlandsch besteedt. Het tegendeel is duidelijk : 
hier moet, zoo mogelijk, meer tijd aan de algemeene taal worden be
steed dan ergens anders. Maar daarnaast dient men voor het Friesch, 
als in waarheid moedertaal zijnde voor de Friezen, ruimte te maken.

In de eerste klasse, waar de kinderen nog heelemaal geen Neder
landsch kennen, dient een leerkracht te staan, die Friesch kan spreken. 
In de eerste tijd moet het geoorloofd zijn voor de kleine kinderen 
zich in de eigen taal uit te drukken en zal de juffrouw m.i. goed 
doen ze ook in het Friesch tegemoet te komen. Op een gegeven 
moment (b.v. begin tweede leerjaar), zal het uit moeten zijn met het 
Friesch. „Als je in de tweede klasse komt, moet je Hollandsch spre
ken. Wordt die cisch niet scherp gesteld en gehandhaafd, dan zullen 
de kinderen niet tot het Nederlandsch zijn te krijgen. Ik kan me zelfs 
heel goed voorstellen, dat er leerkrachten zijn, die het Friesch zelfs 

anders dan als hulptaal niet willen toelaten, om 
t in gevaar te brengen.

zesde klasse echter zal naast de Nederlai 
een redelijk aandeel mogen vragen. De leer 
*en lezen. M.i. moeten ze het

Juist, omdat de kinderen 
Nederlandsche leesboeken 

De spelling kan aan de 
■ middel van dictees. Hier 
words” onder elke leerles

■ spelling. Een bewustmaking 
en syntaxis tusschen Nederl. 

..  beide talen zeer ten goe<’ 
gemaakt, is een niet bijzonder 
zelf de ingrediënten niet hebben leeren
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..eh 
de

zij

•i

wij Lezen en Taal toch eigenlijk zien 
van het leerplan moet staan, is een 

ik lezen alleszins toelaatbaar. Speciaal 
het gelczenc wel worden 

weergeven van gelezen woorden

>raad een oplossing gevonden, 
fenscht. Misschien, dat de 
bevredigd zullen zijn, de 

zoldaan wezen.
ig met de Ncderlandschc cultuur

die men daar- 
i onderwijzers, 
i verloren, te 
landstaal ook 

,rdl in de handen 
.zal het Neder- 
I van de lijd houden. 
Onderwijsraad. Het 

degelijk van 
verdienen ook c:en deel 
te

t ongerust te maken, dat de tijd, c 
vraagt, te groot zal zijn. Daarvoor zijn èn ouders en 

>ver ze niet het gevoel voor verhouding hebben 
oordrongen van de waarde van de algemeene I 

het Friesche kind. Als de beslissing nu gelegd woi 
van belanghebbenden (ouders dus en onderwijzers), > 
landsch met hun instemming hef overgroote deel vai 

In één opzicht verschil ik van meening met de Guuc. .
schrijven van het Friesch — ik zei het reeds — is wel 
belang. Om die reden zou het aanbeveling 
van het taalonderwijs aan de Friesche taal te wijden.

Toch kan ik ook de voorgestelde oplossing wel juist vinden, uit 
een tactisch oogpunt gezien. Ik kan het zeer goed verstaan, dat de 
Onderwijsraad redeneert: de Friesche kinderen kunnen van hun 
onderwijs in de Nederlandsche Taal geen uurtje missen. Eerder zou 
het aantal uren door de bijzondere moeite, die zij er mee hebben, 
moeten worden vergroot dan ' 1 '

Indien het niet 1 
noods ten koste van c 
altijd veel aandacht 1 
Lezen afgenomen tijd . .
dictee b.v. geoorloofd is.

In een tijd als deze, waarbij 5 
als één vak, dat in het centrum   ,
dusdanige interpretatie van het vak lezen alleszit 
in het stille lezen moet het weergeven van 
begrepen, waarbij men het zuiver 
dan wel zal kunnen opnemen.

Zoo geïnterpreteerd heeft de Onderwijst 
waarmee hij alleszins kan worden gelukgewc 
leiders van de Friesche taalbeweging niet b 
Friesche bevolking zelf zal alleszins vc'1

Want deze wenscht haar verbinding 
in geenen deele verbroken te zien.

Taal geen 
indere mot 

o verkleind,
mogelijk is dat aantal uren iets uit te breiden (des- 

een ander vak, b.v. Rekenen, dat in Friesland 
heeft), dan moet het mogelijk zijn de van het

I zoodanig te gebruiken, dat daarbij ook een

Deze oplossing valt geheel in 't kader der wet, die op dezelfde wijze 
gelegenheid geeft staatsinrichting te onderwijzen onder ’t vak geschiedenis 
en hygiëne onder ’t vak natuurkennis.

Deze oplossing lijkt mij te getuigen van een ware Salomo's wijsheid.
In de eerste plaats stoot men de Friezen niet voor 't hoofd, wat 

tot ernstige moeilijkheden zou kunnen leiden. In de tweede plaats 
wordt formeel aan het separatisme, dat ongetwijfeld bij een aantal voor
vechters voorzit, een separatisme, dat ik zonder meer reactionnair 
zou willen noemen, geen voet gegeven, omdat aan alle „streektalen" 
(tactisch woord!) gelijke rechten worden toegekend. En in de derde 
plaats wordt aan de scholen zelf overgelaten (onder verantwoordelijk
heid van het schooltoezicht), hoeveel tijd ze aan het Friesch willen 
besteden.

Men hoeft zich niet 
voor vraagt, te groot ; 
voorzoover ze niet het 
diep doordrongen van 
voor het Friesche kind. Als 

>enden (oud 
instemmii 
verschil 
” iesch

. -.MVll ZOU 
onderwijs aan 
ik ook de voorj 
oogpunt gezien, 

id redeneert: c
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industrie en landbouw. - ■ . ■

Uitvoerige catalogi voor alle onderdeelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.
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gewijd in tijdschrift, dat

tijdsei

Schoolkranten 
door IDA HEIJERMANS.

>

volwassenen 
te zeggen, wanneer niet „van boven af” het orgaan gecontroleerd 
wordt, al geschiedt dit ook met de allerbeste bedoelingen om uit
spattingen der pennen van de jonge auteurs te voorkomen.

Daarom kan hier een orgaan als b.v. De Krant onbesproken blijven, 
een weekblad voor de leerlingen van gymnasium en onder
redactie van prol. R. Casimir, dr. C. P. Gunning, dr. W. H. van 
der Mels, dr. A. de Vletter, dr. J. A. Vor der Hake en Mr. P. ). 
F. H. van de Rivière. Een rijtje namen dus van klinkenden paeda- 
gogischen klank. Doch het spreekt vanzelf, dat degeen, die zijn oor 
te luisteren wil leggen aan uitingen der jongeren zelf, van hun geestes- 
en zieleleven slechts weinig te weten kan komen in een blad, waar
van de redactie slechts gevormd wordt door volwassenen, al zijn ze 
ook van eerste pacdagogische kracht. Zij sturen in een bepaalde 
richting, al kunnen de jongeren zelf in het orgaan zich laten hooren.

Van gansch andere betcekenis is De Schakelaar. De redactie van 
dit orgaan bestaat alleen uit scholieren der Haagsche middelbare 
scholen. Er is echter een volwassen raadsman, zooals blijkt uit het 
nummer, dat 13 September 1930 verscheen, toen het blad zijn vijfden 
jaargang vierde. Het is dr. W. van Schothorst, die in het feestnummer 
een woordje schreef, maar aan wien, wat veel belangrijker is, bij dat 
eerste lustrum in het blad door de redactie een warm woord van 
hulde wordt gebracht, omdat hij altijd klaar stond te helpen.

„r/y staat buiten de redactie, maar toch is hij het van de oprichting

een beschouwing er aan 
volwassenen is bestemd? 
igenaamde schoolkranten, willen zij aan zekere eischen 

beter de jongeren, die er zich in uitspreken, te 
als wij zonder vooroordcelen 

dan de hand in eigen boezem steken.
Maar alleen dan heeft die schoolkrant wat tot ons 

wanneer niet „van boven af” het orgaan 
geschiedt dit ook met de allerbeste bedoel 
der pennen van de jonge aut 

hier een orgaan als b.v.

T Tet is zoo ongeveer anderhalf jaar geleden, dal ik naar aanleiding 
■*- van een schets in het Handelsblad een schrijven kreeg van een 

student, die mij iets meedeelde uit De Schakelaar, een blad van en 
voor leerlingen van middelbare scholen in den Haag. Mijn belang
stelling werd gewekt. Sedert heb ik alle nummers van het veertien
daagse!) tijdschrift, in dien lijd verschenen, gelezen en, zooals hel altijd 
gebeurt, wanneer de opmerkzaamheid naar een zekere richting gaat, 
als vanzelf kwamen er andere nummers van andere dergelijke uitgaven 
in mijn bezit.

W aarom 
slechts voor

Omdat zooj 
voldoen, ons helpen 
lecren begrijpen. Ook zullen wij soms, 
lezen, zoo nu en
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Eerst
,e be-

lag kan slechts toestemmend beantwoord worden. Jongeren 
n. Hun voelen en denken is niet dat van den volwassene.

grootere of kleinere litteraire betcekenis 
gelegenheid zijn. Bovendien kan het school- 

om al te gespannen verhoudingen wat 
om cens op de manier der leerlingen 

schrijven over school en leeraar.
, maar eens door de leerlingen gespot worden! 

goed.
Sc hooi klanken is er deze ontboezeming

LESBLOEMPJES.

Drie uur letterkunde.
n Heele rek hoor, zoo drie uur letterkunde op een middag. Ei 

Nederlandsch, dan Engelsch en het laatste uur Duitsch. Nou, je 
grijpt. Het laatste uur waren we allen zoowat „onder zeil" 
een hing al lamlendiger in de bank dan de ander.

De leeraar las met zeer veel vuur een gedicht voor over een 
langs den Trans-Siberischen spoorweg. Het einde van elk couplet was:

„Fót-fot-fot, Fót-fot-fot, Fót-fot-fot, Fót." (Het rhytmisch geluid 
van de wielen, die over de rails loopen).

Bij het einde van het vierde couplet zat de geheele klas zachtjes 
mee te zingen:

„Fót-fot-fot, Fót-fot-fot, Fót-fot-fot, Fót."
Eveneens bij hef vijfde en zesde couplet.
Dit „meezingen" begon den leeraar te vervelen, hij onderbrak z'n 

woordenstroom en vroeg:

af geweest, wiens steun voor allen, die hun krachten aan de krant 
wijdden, onmisbaar was. Dr. W. van Schothorst was het, die bij de 
eerste besprekingen over het oprichten van een gemeenschappelijk 
Haagsch schoolblad, de leiding gaf; die in tijden van moeilijkheden 
een soms wat al te wanhopige redactie een riem onder het hart stak, 
of in andere omstandigheden een ietwat te volijverig Schakelarist binnen 
de perken hield.'’

De woorden, in dit citaat onderstreept, zijn dit door mij gedaan, 
omdat zij van beteekenis zijn. De volwassene raadde en steunde slechts. 
Hij richtte zich dus tot het inzicht van de redactie, de jongeren, liet 
hun de beslissing over.

Heeft echter, mag nu gevraagd worden, de schoolkrant reden van 
bestaan?

Deze vra»
zijn jongeren. Hun voelen «
Voor hun uitingen, welke 
die ook hebben, moet er gt 
orgaan een veiligheidsklep zijn 
minder knellend te doen zijn, 
wat te kunnen en mogen •

Och, laat er met beiden
Voor beiden is dat soms heel

In het Amsterdamsche blad
van een leerling:
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En ook dit gedicht is

PROEFWERK.

srlijk.

Uit De Schakelaar knipte ik:

’t papier van een ander.
Lijk, daar helpt ir.en elkander.

Hoeveel go< 
als onder de 
Bovendien hoor je

er in hetzelfde blad te vinden;

een proefwerk 
zeggen. Dit is

De één legt zijn boek als een muis in zijn kastje, 
De ander stopt iets in den zak van zijn jasje; 
De leeraar weet t zeker: dat ging daar niet eei 
Hij kan ’t niet bewijzen, de klas vindt het heerlijk.

De eene leest op van ’n boek op zijn schoot, 
De ander, die schrijft zich van vlugheid haast dood. 
De leeraar vermoedt het en gaat cr eens speuren. 
Wie weet wat voor ergs daar nog 'staat te gebeuren.

PROEFWERK.

Proefwerk! De lezer vloekt al binnensmonds, van 
schijnt men nu eenmaal niets dan kwaads te kunnen 
toch echter geheel niet noodig.

>ede kanten zijn er niet aan. Je verveelt je er nooit zoo- 
les, want je hebt altijd wel wat om over te denken.

een uur' lang de „vielleicht ein wenig langweilige” 
stem des leeraars niet. En hoe kan het de scherpzinnigheid niet be
vorderen. Je hebt er gewoonweg geen idee van.

Wat een voldoening kan het niet geven, vooral als je met succes 
gespiekt hebt. Je krijgt eindelijk eens een juist oordeel over het vak: 
Van te voren heb je je er immers nooit zoo aandachtig, onafgebroken 
en bij een dergelijke stilte mee bezig gehouden. Dan geeft het je de 
gelegenheid eindelijk weer eens een oordeel te vellen over het in den 
regel volgens jouw meening onmogelijke karakter van je leeraar.

Hoeveel keeren hoop je niet voordat je een proefwerk krijgt, dat 
je je boek kwijt bent en dus met reden niets kunt lecren, dat de

„Ja maar jongens, ik begrijp niet, dat jullie je er niet voor inte
resseert. Hoor je dien trein dan niet rijden over de uitgestrekte vlakte 
van Siberië?” .... waarop een jongen hem in de rede viel met den 
nuchtcrcn uitroep: „Och meneer, we rijen immers allemaal mee!"

Pennen, die krassen en hersens, die kraken. 
Leerlingen, die repetitietjes maken. 
Oogen, die zoeken naar ’t papier van 
Op de achterste bank, kijl
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leeraren las ik in het

opgegeven 
dat

anderen leerling wordt verteld, dat 
den directeur wordt gestuurd, 
ecns zal laten gaan, ‘ maar dat

1 zijn klasse... en in volgorde 
5e klasse aan wie ongeveer

zoo beroerd niet, maar.... alles

scholen en

raars preken.
om goed te kunnen spieken,
i tijdig te gaan zieken.
meestal van 's leeraars zijde en 

waarmee wc die verbeiden.

wien ik reeds iets overschreef, geeft een 
--D-uppigst verhaal van een bezoek van St. Nicolaas bij hem. Hij 
lagt den goeden heilige o.a. verschillende leeraren niet te vergeten, 
de wenschen vervuld te krijgen: dat U den wiskunde-leeraar 

smeekte ecns wat meer repetities op te geven,
dat U, dat U.... zoo gaat hij met verschillende spotternijen door.

leeraar iets opgegeven heeft wat je niet gehad hebt, dat de goeie 
man ziek is, dat er geen proefwerk-papier meer is, dat de leeraar 
het vergeten heeft, dat hij zijn vragen thuis heeft laten liggen en dus 
letterlijk uit het boek op moet geven, en na afloop dat je een goed 
cijfer hebt, na vergelijking met je kameraden, dat je een fatsoenlijk 
cijfer hebt en ten slotte, dat je niet al te erg onvoldoende hebt.

En al gaan al die hopen dan ook stuk voor stuk te niet, zonder 
hopen kan een incnsch niet leven en een proefwerk zet je toch maar 
aan ’t hopen, o zoo! En bovendien, welk een vreugde als het eenmaal 

eens wel uitkomt, één keer slechts.
Nu hoor, ik vind een proefwerk nog 

op zijn tijd.

Doch ook andere grapjes op 
laatstgenoemde blad.

Een Kareltje, een eerstc-klasser noemt hij zich, vertelt allerver- 
makelijkst, hoe aan de leerlingen, die pas op school komen, gewichtig 
verzekerd wordt, dat zij nu geen kinderen meer zijn, en dat op de 
middelbare school „alles keurig netjes en ordelijk toegaat. De flauwi
teiten van de lagere school zijn voorbij.” Maar vertelt Kareltje: „Uit 
de klas naast ons steeg toen juist een hoonend gelach op en hoorden 
wc een woedende stem roepen: „Begint dat nu al. D’r uit, vooruit

In een ander schetsje van een 
elke leerling van elke klasse, die naai
de vermaning hoort, dat deze „het nu 
wegsturen niet hoort bij een leerling v 
zijn het discipelen van Ie, 2e, 3e, -fe en 
hctzellde gezegd wordt!

In een H.B.S.-alphabet staat o.a.

J dat is de jool, dessert bij ’s leer.
K is de kunst om 
L is de list om t 
U is de uitval
V is de vreugde '

Hetzelfde Kareltje, van 
allergrappigst verhaal van 
vraagt den goeden heilige 
en de wenschen vervuld
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haar lectuur, dan

grapjes, in dcnzclfdcn geest, vertellen aan 
iiin beteekenis weet te begrijpen, dat het in 

aan den bodem

an het
de vernouamg, <i 

leeraars uitstekend
: jong en overmoedig voor.
i steek. In De Schakelaar 

ïcn school, waar 
hebben. En die

programma van City theater, 
mollige dingen in over Ramon 

ards zijn dat! Wat zegt u?... Wat 
u ja, van alles hè. Een kneuterige 

Danst u? Gut neen? Da’s dom

De verschillende g 
geen, die ze naar hu 
middelbare scholen nog niet geheel botertje tot 
de leerlingen is.

De schoolcourant is, om het te demonstreeren, een veiligheidsklep. 
De werkelijk goede verstandhouding tusschen leerling en leider wordt 
er des te beier door. Het blijkt bijv, uit een protest in het Amstcr- 
damsche Sehiwlklanken naar aanleiding van de zoogenaamde „kinder- 
congressen”, waarin degenen, die het schreven, hun school warm in 
bescherming nemen en den Leidschen rector van het gymnasium toe
roepen. dat hij zeker geen school kent, waar de verhouding, als op 
hun Amsterdamschc, tusschen leerlingen en leeraars uitstekend is.

Laat onze jongeren spotten! Daar zijn ze jong en 
Hun gezond verstand laat hen niet in den steek, 
wordt ook allervermakelijkst de spot gedreven met 
alles mag en de leerlingen het maar voor het zeggen 
spotternij vloeide voort uit de pen van een jongere!

Kareltje, dezelfde «lie zoo den draak stak met sommige school- 
toestanden, verhaalt van een enquête, ingesteld door een journalist, 
die weten wilde van de jongeren: „wat er leeft onder de moderne 
jeugd.”

„Leest u veel," zei de journalist.
„Reuze." zei Jan.
„Wat?”
., Beknopt leerboek der natuurkunde, Nick Carter, Cinema en Theater, 

Astra, het Uiltje.
„O,” zei de journalist.
„Hebt u idealen?”
„Een hoop," zei Jan.
„ Die zijn . . . ?”
„Ik zou welleris een sigaret willen krijgen van Guus Weitze), ik 

zou een groote band willen dirigceren, ik zou met Mary Pickford 
limonade uit één glas willen drinken, ik zou de redacteur van „De 
humorist van de week" wel eens willen zien, ik

En als de journalist een meisje interviewt over 
antwoordt zij:

„Ik lees nooit . . . Och ja, wel eens het [ 
Vreeselijk knus... D’r staan zeldzaam ki 
Navarro en Nilsh Ashter. Zaligaai 
ik met de overige tijd doe? Nou 
gramofoonplaat draaien of zooicts.
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Voor zoover — en in de 
„teellenen” echter bestaal

01
idcrlands" en

7-',.

1

meneer en ouderwetsch ook. ^Vat zegt u... te oud? Ach wel neen, 
Paps danst ook nog. Die is zestig .. .”

Zoo spot Karcltje, ook met zijn eigen „overtuiging”. Hij wil zoo 
graag „een fascistenpakkic” hebben. Dat vinden de meisjes zoo aardig. 
„Wie heeft meer sjans. Een jongen in een suf blauw blazertje of een 
knaap in een fascistenpak met een kalotje met een kwastje!"

Kranten van en voor jongeren, die aldus spotten kunnen, hebben 
opvoedkundige beteekenis voor hen en voor ons.

er in die jonge menschen leeft, wij ervaren het ook op andere

en wereld.

Wat

Natuurlijk zijn zij critisch tegenover schoolinrichting 
Hoe kan het anders!

In een nr. van het Rotterdamsche orgaan De Libanon Omroeper 
wordt door een der leerlingen critiek uitgeoefend op het soort teeken- 
onderwijs, dat hij krijgt.

Het jonge mensch schrijft:
„Op onze H.B.S.’en en gymnasia en lycea worden door onze zonen 

en dochteren wekelijks enkele uren doorgebracht met teekenen. Voor- 
zoover dit teekenonderwijs ertoe bijdraagt, den kunstzin bij de hope 
des vaderlands aan te kweeken en te ontwikkelen, verdient dit punt 
van het onderwijsprogram alle instemming, 
practijk is dat voör 75 pCt. het geval — het 
in het moeizaam op papier reconstrueeren van vierhoekige sigaren
kisten, ellipsvormige soepterrines, ronde hoedendoozen, fantastische 
kandelabers en onwaarschijnlijke Keulschc potten met en zonder ooren, 
lijkt ons de tijd, hieraan besteed, lichtelijk verknoeid. Waarom hier 
niet eens het voorbeeld der Amerikaansche scholen gevolgd, waar 
men den leerlingen af en toe gelegenheid geeft, hun fantasie te be
proeven op het ontwerpen van reclame-affiches.- Nog afgezien van de 
mogelijkheid, dat er op dit gebied latente talenten ontdekt worden 
— en die kunnen wij in Nederland best gebruiken — geeft een der- 
gelijke opgave een heel wat zuiverder kijk op iemands artistieke 
prestaties dan het staren naar de hierboven gewraakte huishoudelijke 
artikelen.

Te Chicago werd, naar wij in een Amerikaansch blad lezen, voor 
korten tijd een wedstrijd georganiseerd in het affichetcekcnen tusschen 
de. leerlingen van 3 verschillende scholen, waarbij de jury punten 
toekende voor: thema en verkoopswaarde — grafische weergave van 
de idee — tekst — kleur — techniek — indeeling en uitvoering. Welke 
Hollandsche school doet iets dergelijks ?"

Gansch bescheiden is hij niet met zijn „hope des



SG110 O LK R ANT EN 171

onder 
ieteekcnis is datgeen.

i kunnen 
lorganen 
>nder de

mg
de

een uiti»

zijn „latente talenten.” Maar wat hij zegt, 
worden. En zijn stukje typt 
hun recht van bestaan hebl 
oogen te brc ngen van hen, die

In De Schakelaar werd in
leerlingen erop gewi 
ouderd waren, om da 
erin opgenomen zijn

om met ons ge

wogen 
schoolt

wenschcn der leerlingen 01 
inwilligen kunnen.

paar uitvoerige beschouwingen door 
■ schoolbibliotheken volgens hen ver

val» moderne schrijvers 
het soort, waaraan de jonge 

jen* hen ver

zou overwoj
>eert op duidelijke wijze, dat
>ben om

zezen, dat hun
lat er veel te weinig boeken
» en vee! te veel van

mcnschen zich ontgroeid voelen of werken bevat, volgt 
ouderd.

Er is over het moeielijkc probleem heel wat te zeggen door de 
opvoeders, die de bibliotheken inrichten. Doch het kan slechts goed 
zijn, wanneer de jongeren zelf de kwestie van uit hun verlangens en 
hun opvattingen bespreken. En onmiddcllijk kwam er óók een inge
zonden stukje van een meisjesleerling die haar schoolbibliotheek met 
de boeken daarin aanwezig met welsprekende woorden verdedigde 
en in bescherming nam.

Critiek was er ook uitgeoefend in een inuurkrant, door leerlingen 
der school tot opleiding van lecraressen in kinderverzorging en op
voeding tc Rotterdam. Ik zag haai' in een der lokalen hangen, wist, 
dat ze feitelijk overbodig was door de goede verstandhouding tus- 
schen leerkrachten en leerlingen. Het werd gedemonstreerd door het 
ophangen van de krant, terwijl een volgend nr. onmiddelijk tegen
spraak en verdediging onder woorden bracht ook van leerlingen.

Van gansch andere beteekenis is datgeen, waarin de jonge menschen 
klachten uiten over het gezin.

Het is b.v. te lezen in jaargang 
man, die het schreef, verdedigt

Hij schrijft in antwoord op
„ Ds. Kuylman zei eens in 

tijd voor de dingen, als we er liefde
Er zijn er velen onder u, die het te druk hebben 

duld te hebben.
Onderwijs en derde milieu (vereenigingsleven) zullen in dezen tijd 

veel goed moeten maken en gelukkig, op de scholen en in de veree- 
nigingen groeit weer het vertrouwen in de ouderen. Schoolvereeni- 
gingen, voor kort nog prat op hun zelfstandigheid, keeren tot de 
leeraren terug en groote groepen uit de jeugdbeweging, waar het 
woord „leider” soms nóg taboe is, zien in, dat onafhankelijke samen
werking met ouderen van groote waarde kan zijn.

Er zijn directeuren, leeraren en jeugdleiders, die bij honderden van

1927 van De Schakelaar. De jonge- 
school tegenover de ouders.

ing van Ds. Kuylman: 
jeugddienst: „We hebben zooveel

voor hebben.”
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eerbied in te boezemen, weest

:rscheuren, denkt dan dat

vee) uit

I

k?

F m

1 
h’ onze Vader en Moeder.” 

De Schakelaar werd voorts ovci 
uêfe, gehouden op Duitsche midi

— dat de antwoorden zeer 
szind was slechts het antwoord op 
i willen leiden als je ouders?” Met

ons de taak der ouders gedeeltelijk hebben overgenomen. Zulke men- 
schen zijn er nu nog te weinig. Wij hopen het weer zelf te kunnen 
doen, wij zullen onze kinderen niet alleen vrijlaten, maar ook trachten 
ze dóór de vrijheid te leiden naar de gebondenheid.

Schudt niet het hoofd over ons, maar tracht ons te begrijpen, door 
u in onze plaats te denken.

Leert ons in u geloovcn door ons 
onze beste, oudere vrienden.

Als uw egoïsme het gezin dreigt te 
ook voor ons leeft en gaat niet uiteen.

Weest vóór alles en bóven alles
In den vorige» jaargang van De Schakelaar werd voorts overge

nomen het resultaat van een enquête, gehouden op Duitsche middel
bare scholen. Acht vragen werden aan ongeveer 1000 leerlingen ter 
beantwoording gegeven om het standpunt te bepalen „der jongste 
generatie” tegenover belangrijke kwesties. Zij, die antwoordden, kwa
men uit verschillende kringen.

Het valt buiten het kader van deze beschouwingen, om 
het belangrijke artikel te citccren.

Doch deze vraag werd o.a. gesteld: „Zou je hetzelfde leven willen 
leiden als je ouders?”

Men kon verwachten — en zelfs hopen 
verschillend zouden luiden. Eensgei' 
vraag 4: „Zou je het zelfde leveii 
slechts enkele uitzonderingen luidde het: „Neen!” Ofschoon niet allen 
zoover gaan als een 17-jarig scholier, die verklaart: „In geen geval. 
Ik begrijp volstrekt niet, hoe ze het kunnen doen en ik geloof, wan
neer ik hun plaats was, ik me een kogel door den kop >:ou jagen!" 
De opvatting der overigen kan ongeveer als volgt omschreven wor
den: „Ik zou niet, zooals mijn vader, een beroep willen kiezen, waar
bij ik alleen maar kan hopen, dat ik er zooveel mogelijk geld bij 
verdien, terwijl het me overigens tamelijk koud laat. Ook geloof ik 
niet, dat ik het, zooals mijn ouders, zou kunnen uithouden, mijn ge- 
heele leven in dezelfde plaats te wonen.” Karakteristiek is ook het 
antwoord van een 17-jarig jongmcnsch buiten Berlijn: „Neen! Want 
ik vind het leven van mijn ouders te inconsequent en te bangelijk!’

Natuurlijk spreekt bij de antwoorden der scholieren van vervolg
cursussen de invloed der economische situatie het sterkst. Een 16- 
jarige antwoordt kort en bondig: „In economisch opzicht nietl”; een 
ander van denzelfden leeftijd: „Neen, ik zou het beter willen hebben 
en gelukkiger willen zijn!" Een jongmensch van 16^ jaar keert zich
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wat heel jong i 
antisemitisme 
heel wat stof

op, die 
ander

vau alle 
-zich in kwesties, 

uigen ook leiding.

gevolgei
weet welk vlcesch hij in de 

meisjes zich daarom uitspreken. De 
geven, wanneer hij door de uitin» 
dreigen, wat bestreden moet woi

tegen het „te inaterieele leven” van zijn ouders: „Ik zou ook beter 
voor de bevrediging van mijn geestelijke behoeften zorgen... Ook 
•zou ik mijn woning luchtiger, zonniger inrichten. Ik ben een tegen
stander van al wat gekunsteld en overbodig is. Ook sport diende 
meer beoefend te worden!” In denzelfden geest schrijft een 14-jarige: 
„Neen, want mijn ouders komen uit „den goeden ouden tijd”, staan 
onsympathiek tegenover sport en willen verhinderen, dat ik met mijn 
tijd meega.”

Het negatieve standpunt ten aanzien van het leven der ouders en 
de wensch naar een leven met dieper inhoud komen ook in de ant
woorden op vraag 1 tot uiting: „Heb je respect voor iemand? Zou 
je voor iemand respect willen koesteren?” Een groot deel der ant
woorden luidt zonder meer: „Neen!"

Het bovenstaande fragment is niet van vroolijke beteekenis, even
min de overweging, dat een blad voor en door jongeren geschreven, 
het onder de oogen bracht van zijn lezers.

En alweer dringt het zich als vanzelf aan den volwassene 
de uitingen der jongeren te begrijpen tracht, dat er een en 
voor hen te verbeteren en te veranderen is.

Indien wat zij zeggen en schrijven zoo nu en dan herinnert aan 
het doorhollen van het paard, dat niet meer naar de teugels luistert, 
dan hebben wij, volwassenen, te luisteren en te verklaren.

Ook in De Schakelaar wordt soms allerlei wijsheid gedebiteerd, die 
en wat heel onrijp soms is. De debatten over fascisme, 
en wat dies meer zij hebben in sommige dagbladen 
opgeworpen. Waarom? Het is beter, dat de jonge 

menschen voor hun opinie uitkomen, al is deze nu bepaald niet be
zonken. Het „verdrongene” om in den stijl van Freud te spreken, 
heeft altijd funeste gevolgen. Alleen de opvoeder, die kent, kan leiden, 
omdat hij weet welk vlcesch hij in de kuip heeft. Laten de jongens 
en meisjes zich daarom uitspreken. De ervaren leider kan alleen 
richting geven, wanneer hij door de uitingen der jongeren weet waar 
gevaren dreigen, wat bestreden moet worden. Voor mij is daarom 
De Schakelaar juist door de mceningen, erin geformuleerd, de debat
ten erin gehouden over alles en nog wat een tijdschrift van betee
kenis voor ons ouderen en oudsten, omdat het zoo eerlijk vertelt, wat 
er in de auteurs en hun kringen gedacht en gevoeld wordt en naar 
welke idealen zij zich wenden.

Want idealisme hebben en willen zij. En het is de taak 
opvoeders om daaraan voedsel te geven. Zij verdiepen 
die later ook van hen een oplossing vragen. Zij verlat
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hebben leeren schatten

jongen, die in Amerika is, illustreert in het-
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maar ook ver
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teIY
generatie

■ehad heeft."
: jongeren getuigt

mits zij die als zoodanig naar haar waarde 
en ze daarom gewillig aanvaarden.

Ook daarvan geven de schoolkranten die ik las, overtuigende be
wijzen door de samenwerking tusschen de jongeren en ouderen in nis. 

samengesteld door beiden.
Naast mij ligt Kerstklanken. door het Amsterdamsche Schoolklanken 

in 1930 uitgegeven.
In dat voortreffelijke nummer staan niet alleen wat bijdragen van 

de leerlingen zelf, hier en daar wat naïef-zoetelijk van inhoud. Doch, 
en daaraan ontleent het zijn waarde, het beval allerbeste beschou
wingen van paedagogen uit de kringen der scholen of van anderen. 
De beteekenis van Kerstmis wordt door dr. Eijkman

Meer artikelen in denzelfden geest geeft het ni 
schillende van anderen inhoud. De beroepskeuze 
door Drs. D. J. van Lennep en dr. T. Kuiper.

Dr. W. M. van Popta geeft onder den titel van Kan het ook 
anders ? antwoord op zijn eigen vraag door buitenlandsche scholen te 
behandelen, waar je niet kunt blijven zitten.

Voorwaar, de leerling, die, zooals ik reeds vertelde, in een ander 
nr. van Schoolklanken den rector van het Leidsche gymnasium verweet, 
dat hij met zijn artikels over kindercongressen, bewees geen scholen 
te kennen, waar de verhouding tusschen leeraars en leerlingen best 
is, kan op Amsterdam wijzen! Want het is een verblijdend iels in 
dit Kerstnummer na te gaan hoe de verhouding tusschen leerlingen 
en opvoeders zich wijzigt. Het is nu mogelijk, dat in een nummer 
voor en door jongeren samengesteld, Dr. Popta hun vertelt over 
scholen zonder de' ellende van zitten blijven, omdat het er niet moge
lijk is bij alle vakken, ook die waarin de leerling voldoende is, weer 
opnieuw met de studie te beginnen van een jaar geleden.

Dr. Popta eindigt zijn beschouwing met deze woorden: „Welnu, 
ook als jullie je wel eens afvraagt: kan het ook anders? dan weet 
je nu, dat deze vraag in breeder kring leeft en dat ernstig er naar 
gestreefd wordt om een antwoord er op te vinden. Nog enkele jaren 
en ook jullie zullen wellicht geroepen worden om tot de vorming van 
ons onderwijs bij te dragen. Zweer dan niet uitsluitend bij het oude, 
maar denk eens terug aan je eigen schooltijd, aan de kritiek die je 
toen had en voeg je bij hen, die trachten iedere jongere 
ineer en grootere kansen te geven, dan de vorige ge

Van ontroerend idealisme en vertrouwen in de 
zulk een beschouwing.

En een Hollandsche
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de

hun advi-

getuigen: 
de gene

er een gansche reeks van korte 
en buitenland, die 
de verwezenlijking

het ideaal van den wereldvrede te 
den verleenden steun aan 

van Schothorst en Ds. G. AV. Melchers.
dit voorwoord volgt 

schrijvers uit binnen- 
en allen strijden voor

zelfde nummer de waarde van die samenwerking door te 
„In 't algemeen vind ik, dat daar (Amerika) ’t respect en 
genheid voor onze onderwijzers grooter was dan hier: misschien wel, 
omdat zij in alles meer met ons meeleefden."

Dat getuigenis van een jongen, het naieve schetsje van een eerste- 
klasse-leerling, — zij staan tusschen de beschouwing van dr. Popta 
en een opwekking van prof. dr. D. van Embden, om de jongeren tot 
den strijd voor ontwapening op te voeden en dan volgt het artikel 
van N. H. de Graaf: Is de moderne jeugd te vrijgevochten ,J In wel
sprekende taal legt hij het aan zijn jonge lezers uit, dat zij pas dan 
vrijgevochten zijn, wanneer zij vechten als groote voorgangers en 
tijdgenooten gelijk Copernicus en Ghandi, om slechts enkele namen 
te noemen.

Dan, op dit mooie artikel van rijken inhoud volgt een bijdrage van 
een meisje, dan een van den directeur der stichting Hoenderloo, die 
van den schaduwkant vertelt aan die jongens en meisjes, welke aan 
de zonzijde van het leven staan.

Met dit Kerstnummer is de schoolkrant op een hoogtepunt van 
haar ontwikkeling gekomen. Naast de vrije uitingen der leerlingen, 
de leiding der voorgangers, der leiders, die dat zijn uit kracht van 
ervaring, liefde en wijsheid en daarom de jeugd vertrouwen. Het 
groene hout rijpt, weten zij 'en uit de jeugd met haar fouten groeit 
de mensch der toekomst.

Haar idealisme heeft voedsel noodig.
Alleen uit de samenwerking tusschen de volwassen leiders 

jonge volgelingen kan een nieuwe en betere wereld groeien.
Ook wie leiding geven aan De Schakelaar voelen en begrijpen dit.
Het blijkt uit het Pan-Europa- en het Louis Couperus-numnter.
Het eerste wordt ingeleid door drie jongeren, drie leerlingen dus 

der middelbare Haagsche scholen. Zij verklaren, 'dat zij met het 
nummer mee willen werken om 
bereiken. Zij brengen dank voor 
seur Dr. W. van Schothorst en

En dan na
of lange beschouwingen van 
zeer bekende namen dragen 
van de Pan-Europa-gedachte.

Er is iets verheffends in dit alles, want jongeren, nog zeer jonge 
menschen openen met eigen vaandel den stoet van hen, die in het nr. 
de pen voeren en achter hen scharen zich al degenen in de wereld 
bekend door hun prediking, want zij weten, dat het ideaal, door hen



SCHOOLKRANTEN176

in schreven de ouderen met hun pennen,

als schrijver voorleeft, die 
i de jeugd.
met haar

De Sc/ta-

dit na-

tï'

I
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groote inenschelijkc en de 
gcheele werk doordron-

schrijft ii
i deze jongere 

en het hart

nummer van
eerbewijs aan

n daardoor bouwsteenen aan voor de wetenschap, die 
op kennis van kind en leerling.

Uit al wat door mij in deze beschouwing geschreven werd, blijkt 
dus dat de schoolkrant van beteekenis is.

Door de uitingen van de meisjes en jongens zelf, hun wenschen en 
verlangens, hun grappen en spotternijen, hun beschouwingen door 
overmoed of onrijpheid ingegeven, hun klachten en wat dies meer zij, 
doen zij zich kennen anders dan het in de school of het gezin moge
lijk is.

Zij dragen 
zich grondt o

gediend, slechts verwezenlijkt kan worden door de jongeren van nu, 
de menschen van heden.

Van soortgelijk idealisme getuigt het Louis Couperusntnnmer.
Mevrouw Couperus schrijft in haar zeer korte voorrede: „Moge 

de roepende stem van deze jongeren velen hunner tijdgenooten be
reiken, en de geest en het hart van de jeugd, die de toekomst in 
handen heeft, ontvankelijk maken voor het 
onverwoestbare jonge kracht waarvan dit 
gen is."

En in haar inleiding zegt de redactie: „Dit 
kelaar wil niet anders zijn dan een posthuum 
Couperus, in zijn geboortemaand hem door de jongsten 
geslacht gebracht.

Tegenover de meening als zouden wij hem geheel vergeten zijn en 
zijn werk niet dan voor een eindexamen en dan zeer verdeeld slechts 
lezen, dit herdenkingsnummer, tot stand gebracht na een goal tusschen 
’t huiswerk door en in 't vooruitzicht van een schoolrapport.”

Het slot van het nummer wordt gevormd door twee bijdragen „der 
jongste generatie, een tweetal scholieren.” De betiteling is van de 
redactie zelf.

Tusschen dit begin en dat slot een lange reeks van bijdragen, ge
schreven door hen, die een eerste plaats innemen in de rijen onzer 
Nederlandsche letterkundigen of tot de vrienden van Couperus be
hoorden.

Zij allen begrepen dat slechts diegene ; 
iets heeft weten te wekken in de ziel van

Zij ging wee r in dit nummer vooraan met haar typische school
termen, — zij sloot het met haar even tj’pische jeugdige uitingen van 
bewondering.

En tusschen de jongeren 
schrijvers van naam.
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Gewoon
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Onderwijs-Statistieken 
door A. H. GERHARD.

en Uitgebreid Lager Onderwijs.

Zij helpen mee aan het bouwen van de beug, waar het oudere en 
jongere geslacht elkander steeds beter naderen kunnen.

Dat dit geschiedt, het blijkt uit de nummers, door mij besproken, 
waarin eendrachtig samenwerkten opvoeders en leerlingen, strijders 
voor idealen en jongeren, welke ze te verwezenlijken zullen hebben, 
dichters en schrijvers van befeekenis en de jonge, de heel jonge 
menschen, in wier harten zij willen voortleven.

De schoolkrant is meer dan een of andere kinderuiting.
Zij is veiligheidsklep, die waarschuwt, dat de spanning van ziele- 

krachtcn onder den druk van volwassenen in den jongere te groot is. 
Zij is oefenschool voor denken en kunnen. Zij is bodem, waarin het 
idealisme, door volwassenen gezaaid, ontluiken kan tot krachtigen

TVze statistiek onderscheidt zich van de andere uit den aard der 
J—' zaak door den om vang (Een kwarto-boekdeel van 231 pagina’s) en 
bovendien door de rijke verscheidenheid van gegevens. Dit blijkt wel 
uit de samenstelling van de uitvoerige inleiding en der beredeneerde 
samenvatting der talrijke tabellen.

De inleiding omvat in 90 pagina's de volgende paragrafen:
1. Algemeen. 2. Historisch overzicht. 3. De Scholen: rt. aantal; 

b. de grootte der scholen; c. de inrichting van het onderwijs; d. de 
schoolgebouwen en terreinen. -I. De leerlingen. 5. De leerkrachten. 
6. a. Oudercommissies en ouderavonden; b. het geneeskundig school
toezicht. 7. Het huisonderwijs. 8. De naleving der Leerplichtwet. 
9. De opleiding en examens voor onderwijzer. 10. Samen vatting.

Voorts zijn er 71 rubrieken van tabellen ten aanzien van: 1°. de 
scholen naar allerlei onderscheidingen, inclusief de lokalen, al of niet 
in gebruik en met onderscheiding naar de bestemming, de terreinen 
voor lichamelijke opvoeding en de bibliotheken; 2°. van de leerlingen, 
gerubriceerd naar leeftijd, geslacht en leerjaar voor g. I. o. en u. 1. o. 
en onderverdeeld voor de openbare school en de soorten van bijzon
der onderwijs; 3°. de leerkrachten, eveneens op vele wijzen gerubri-
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0

vrij, 
lelijk- 
1857.

hetzij Lands, 
ï andere 
s onder- 

. hetwelk 
»f vasten

q.

zijn alle over 
limum-jaarwec 

door een li
■ een hulponderxvijzc 

’nbare scholen zijn die, 
>or de gemeent 

>verheids-rwirn/fr ( 
Boven 30 leerlingen : 

van het begii5
91

i r

-

I
k

of

dxciden in 
•tzij tot 
i, hetzij 

c tot eenig 
. . ..>ale komen 
>nen, die zich 
derhoud ver-

I
*

bij meer dan 
i bijgestaan,

itistiek 
verscheidene opeen 

met de eerste uitga’ 
rechtstreeksche vei

taat over de ; 
lien verbleekte voorst’

onderwijs, d.xv.z. zonder vergunning 
1 stichten. De scholen werden, 

iuc bij de wet voor het lager school- 
van 1806, onderscheiden in: 
„dezulke, die uit eenige publieke. 

Plaatselijke, Geestelijke, Kcrkclijke of eenige 
und, geheel of gedeeltelijk rechtstreeks 
worden, of behooren tot een Gesticht, 
uit eene publieke kas onderhoud ol

edden en voorschrift, dat l 
kweekeling moest worden 

' "zer.
zijn die, waarvan de kosten geheel 

iten of het Rijk worden gedragen, 
genoot, kreeg daardoor het karakter 
reeds 1 onderwijzer; boven 70 reeds 2. 

inse) van subsidieering der bijzondere

ceerd; 4°. de onderwijscommissies; 5°. het geneeskundig schooltoezicht; 
6°. huisonderwijs; 7°. volstrekt en relatief schoolverzuim en de land- 
bouw-verloven; 8°. opleiding en examens voor onderwijzer.

De voornaamste beteekenis van de statistiek ligt in de mogelijk
heid van vergelijking tusschen verscheidene opeenvolgende jaren. Aan
gezien we nu te doen hebben met de eerste uitgave van dezen nieuwen 
vorm van publicatie, die een rechtstreeksche vergelijking met vroeger 
verschenen schoolversiagen niet toelaat, is nu een historisch overzicht 
in zeer grootc lijnen opgenomen en een staat over de jaren 1845—1929.

Ter verheldering van misschien verbleekte voorstellingen haal ik de 
volgende hoofdpunten aan.

1806—1857. G een vrijheid van
der overheid mocht niemand een school 
krachtens het Reglement behoorende ' 
wezen en onderwijs van 1806, onderscu<

Openbare scholen:
Departementale,  
openbare kas hoegenaai 
houden of ondersteund 
op eenigerhande wijze 
onderstand erlangt.”

Bijzondere scholen: „dezulke, wier onderhoud, buiten bijdrage 
toelage uit eenige publieke kas, gevonden wordt uit bijzondere Ka" 
Fondsen, Toelagen of Penningen.” Ze werden nog nader ondcrsclu

1°. De zoodanige, die — of bij uitsluiting behooren, het 
eenige Diaconie of eenig Godshuis, van welke Gezindte ook, 
tot d e Maatschappij: Tot Nut van ’t Algemeen, hetzij ook 
ander, geheel op zich zelve staand Gesticht, ■— of ten eenem» 
ten koste en laste van een of meerdere bijzondere Persot 
tot derzelver oprichting en geregeld en toereikend ond 
bonden of onderling vereenigd hebben;

2°. De zoodanige, die, zonder eenigerhande vasten onderstand of 
bezoldiging, haar onderhoud geheel en al vinden uit het provenu van 
de schoolgelden en kostpenningen der af- en aankomende leerling

De grondwet van 1848 verklaarde het geven van onderwijs x 
behoudens bij de wet te stellen eischen, van bekwaamheid en zedel 
heid, doch de toepassing daarvan kwam eerst bij de wet van 1<.

1857—1878. Openbare scholen zijn die, welke worden opgericht en 
onderhouden door de gemeenten, de provinciën c:n het Rijk, afzon
derlijk of gezamenlijk.

Bijzondere scholen zij
Invoering van miniun

70 leerlingen het hoofd < 
bij meer dan 100 door

1878—1839. Opei
„of gedeeltelijk” doe
Een school, die ox 
van openbaar.

1889. Invoering
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30

Aantal leerlingen Aantal leerlingen

Open- I Bij
baar | zonderTotaal Totaal

8 9 10

804
831
946

tjzontl
■3 6 '

haar karakter. De getallen

vastgesteld, nadat

62053 
I 74627 
82522 
81272 
92073 
110054 
127258 
1568''° 
165É , 
1955211 
217954 
255857 
289371 
553547 
420751 
479207 
592568 
617947 
644820 
683448 
737411

«M'dcij'1'otaal
5 

lltal ÏS Vuur, 
e daarop

_c schommi 
aantallen

•d in de
nicht der ■

1875.2688
1880 2774

4544, 
7016! 389/ 
7696' 427<

4)68
1 46781
' 5199;

... , 6840 
>70 J 6565 
525! 8092

school mei 
gen door 

1900.
1901

sidiebc: 
192(

en 70 vervan-

1119
1 OOU I i./ / 1 | 1 1 09 
1885 2923|1174 
1890 pa^oimoo 
1895 . 
1900 . 
1905 . 
1910 . 
1915 ; 
1920 .
1925 ;
1926 ;
1927 ;
1928 ;
1929 ;
Ten 

school 
staten 
grot 
len

i 382470 
' 397252 
11 395951 

365712 
437259 
474448 
515135 

>808 544615 
>684 606535 
15211 652030 

701852 
754993 
857135 
916594 
994376 
1040114 
1076832 
1098037 
1118025 
1155880 
1218581

1890 2959 U299
3052|1590 4442 
3127|1480 4607 
3255!1687'4942
3303 2060-5563 
336812546 5714
3457 2706 6163 560' 
369JI3740|7434 484i 
3665I3889I7552 
568214152 7834 
3636I4295 7929 
5610!4452|8062

I naast

>ote steucu
1 te zien.

3214 
3277 
3425 
3539 
5623 
3727 
3807 
5885 
4097 
4258

10006 
12644, 
12869!
14559; 
14070
158251 8092 
164491 10261 
17514I 12945 
19697| 15618 
15655 18369 
14990. 18414 
14755 19140 
14446 19932 
15781|22100

1 de ontwikkeling der bijzondet 
>ntlcen ik aan veel uitvoerig)

39921 18061 5798 
41641 2290; 6454 
3862; 2455| 6317 
4544) 26591 7203 
7016! 3897] 10915 
7696' 4279 11975

1 14174 
I 17522 
; 18068 
21379 
20635 
23917 
26710 
30459 
35315 
54024 
33404 
53893 
34378 
37881

1845 2410
1850 2446
1855 2479;
1860 2490i1049
186512565 1058
1870 260811119
1«7A 9/lRR I111O

P 1 Aantal scholen 

lip

toepassingen van het sub-

in deze wetgeving zijn 
vooral van invloed ge-

1 gevolgde schorsing 
telingen in de teer

der leerkrachten. 
: vele tabellen.
' jaren van 1845—1929,

3204171
5226251
511429!
284440
545186
564394
387877
407807
440851 
456509 
485898
519156
567764
563047 .
573625
‘ >907

126-i •
480090 ■
473205 i
472452 i
480970 !

een beeld te geven van de ontwikkeling der bijzondere 
de openbare school, ontleen ik aan veel uitvoeriger 

nderstaand tabelletje, betreffende de provinciën en de vier 
leden. De aantallen scholen geven overeenkomstige verschil

let behoud van
,r 40 en 90.

Invoering van den leerplicht.
en 1905. Successievelijk verdere 

jeginsel tot in
._20 de (inantieele gelijkstelling bij de wet werd 

de grondwet den weg daartoe had gebaand.
De velerlei wijzigingen en schommelingen 

voldoende bekend. Op het leerlingenaantal is 
woest de instelling van het 7e leerjaar, de Cu 
en ten slotte het herstel ervan, terwijl de ' 
lingenschaal zich weerspiegelden in de aam 
Dit alles wordt duidelijk gedemonstreerd

Zeer interessant is Staat I, een overziu-uc u 
dien we hier laten volgen.
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AANTALLEN LEERLINGEN OP

3] December 1919

TotaalTotaal

id.

der U.L.O.-scholen zijn deze getallen

Openbare scholen .
Protest. Christ. scholen 
Roomsch-Kath. scholen 
Israelietische scholen . 
Overige Bijz. scholen . 
Bijz. scholen tezamen . 
Alle scholen ....

13873
8107
7392

48
852 

16399 
30272

id. 
id. 
id. 
id.

47.32 °/0 meisjes 
id.
id.
id.
id.
id.
id.

fel

B
N

%
46.36
42.72
51.85
49.47
57.04
48.08 
•16.87

75210 I
49902 '

113492
68512
13953
28739
25300
24513
17504
8216

36229

Van de 56970 leerlingen 
successievelijk :

11514 
6047 
7959 

47 
1131 

15184 
26698

verdeeling

i 153215
' 82512 1
, 166506 I 
102049

i 20509 1
, 42579 |

11527
47024
128104
110422
15648
20557
504591 51711, 
54712 ' 46409 | 
38510 i 
26886 I 
17521

480970 I 
67047 l 
48635 ' 
26501 I9436 |

I44742 
129336 
294610 
212471 
56157 
63136 
62170 
81121 
62068 
40718 
91852 

1218381 
‘ 102367 

86439 
61052 
24388

Eigenaardige verschillen treft 
in jongens en meisjes. Bij de 
Openbare scholen . 
Protest. Christ. scholen i. 
Roomsch-Kath. scholen . 
Israelietische scholen . i
Overige Bijzondere scholen . 
Bijzondere scholen tezamen 
Alle scholen......................................

y

een ruime
de berekende percentages.

3! December 1929

Open- i Bij- I 
baai' | zonder

Open- I Bij 
baar zondi
57595 I
61950 |
138123
111973
22553
22641
32982
43660
39852 I25786 |
33209 ! ____

I 461370
I 26454
' 23901

Noord-Brabant 
Gelderland . . 
Zuid-Holland . 
Noord-Holland 
Zeeland .... 
Utrecht .... 
Friesland . . . 
Overijssel . . . 
Groningen . . . 
Drenthe .... 
Limburg .... 
Het Rijk. . . . 
Amsterdam . . 
Rotterdam . . . 
’s-Gravenhagc. 
Utrecht ....

men aan ten opzichte der

en 48.88 „ 
en 51.06 „ 
en 38.39 „

47.49 .. 
en 50.09 .. 
en 49

totaal °/0
25387 of 54.54
14154 57.28
15351 48.15

95 50.53
1983 „ 42.96

31583 51.92
56970 55.13

52.68 °/0 joii(
51.12
48.94
61.61
52.51
49.91
51

25758
13832 | 
74551 !

737411 ' 
38320 I 
37804 I 
54551 
14952 I

cijfers is af te leiden wordt 
de hand van

570324
61331
54114
27586 I 20251
9976 | 12070

Aan hetgeen uit al deze
bespreking gewijd, mede aan

112805 
11I852 
251615 
180285 
36506 
51580 
58282 
68173 
57356 
34002 
69458 

1051694 
87785 
78015 
47857 
22046



ONDER. WIJSSTATISTIEKEN II 181

12

Richtingen Scholen met leerkrachten

7284704

TezamenMet 2 leerkr.Met I leerkr.I

| 3348
1754

650 2055
45(1) 127(4)

h h

18.64
18.13
6.03

13.39
11.66

578
274
351

13
638

1016

6.36
0.51
0.44
2.36
0.53

2
624
318
124

4;
1083

586
389
347 
16(1) 
752 

1538

|Totaal

--  
421

25
18.64
6.47

15.75
12.19

Openbaar .

Roomsch-Kath.
Overige bijz. . 
Totaal bijzonder

45(1) 127(4
11)6 3936 
1638

De 
scholei

5 I238
173
286

Openbaar .
Prot.-Christ. .
Roomsch-Kath.
Overige Bijz. . 
Bijzonder totaal 
Alg. totaal .

6
787
170
288 

7(1) 26(1) 
466 484

1271

Van 100 scholen van elke richting zijn dan voor

Een zeer belangrijke kwestie is die der grootte van de scholen ten 
aanzien der aantallen leerlingen en in verband daarmede der leer
krachten. Een heele reeks tabellen en staten in allerlei groepeeringen 
geeft daaromtrent licht. Enkele daaruit afgeleide gegevens mogen hier 
een plaats vinden.

213 
9 
9 
3

21
2341

getallen tusschen haakjes wijzen de aantallen Israelietische 
sn aan.

Uit de tabellen, hierop betrekking hebbende, blijkt dat een meer
derheid van openbare scholen gevonden wordt in Zuid-Holland, Noord- 
Holland, Friesland, Groningen en Drenthe. Voorts behooren van de 
honderd scholen in het Rijk voor g. I. o. 45,96 tot het openbaar, 24,08 
tot het Protestantsch-Christelijk en 28,22 tot het Roomsch-Katholiek 
onderwijs, terwijl er 1.74 neutrale bijzondere scholen zijn. Bij het u. 1. o. 
zijn de cijfers wat anders.

Van de 3936 bijzondere scholen voor g. 1. o. ontvangen er slechts 
28 geen subsidie; van de 516 voor u.l o. 11.

Montessorischolen waren er 22; Daltonscholen 56, terwijl er 
openluchtscholen waren. Voorts laten verschillende cijfers duidelijk 
zien, dat het Nederlandschc type de school van jongens en meisjes 
te zaaien is, behalve voor de Katholieke bij wie slechts ongeveer 
25 °/0 gemengd is.
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Scholen met leerlingen

TotaalMeer

Openbaar ond. 3348243 349 2063102 291300

Bijzonder ond. 393610 279 33473 230

Totaal 7284112 625 5073316 579

3.04 °/0 bij de

i

5c 
°/o

4e 
°/o

7e leerjaar.
°/o

100 
het

8.59 
6.10 
4.97 
2.43
8.19 
0
1.27
1.43 
0.60 
0.22 
2.14

12.10
3.29

13.38
9.13

11.65
2.81
6.68
3.94
2.06
2.38
4.01

leerlingen

15.38
14.63
22.11
33.81
27.09
12.32
23.28
19.04
7.04
3.59

12.31

1

aantallen leerlingen, 
de volgende cijfers 
tezamen.

3010

Gemeenten en 
gemeen tegroepen

14.41
12.39
19.15
29.44
26.02

9.52
20.79
14.29
5.59
1.97

10.12

1—20 bl— 40:41 —60 61— 8o!si —lOoj

Aantal leerlingen per 
telkens uit 

6e 
°/o

579 I

Als voor- 
1 voor de

igschikking is naar de aantallen lecrl 
we aan de statistiek
en bijzondere scholen

van elke soort afzonderlijk:
3.05 — 7.26 — 10.42 — 8.96 — 8.69 — 61.62
0.25 — 1.85 — 5.84 — 7.09 — 8.5 — 76.47 

onderwijs telt dus ruim 10 % kleine schooltjes, bet

Amsterdam. 
Rotterdam . 
’s-Gravenhage 
Utrecht .... 
Haarlem 
Groningen . 
50001—100000 inw 
20001— 50000 inw 

5001— 20000 inw 
5000 en minder.

Het Rijk . . .

Een andere ranj 
beeld ontleenen 
openbare scholen

Of in percentages 
Openbaar respec. . 
Bijzonder id.

Het openbaar
bijzonder onderwijs slechts 2.1 %.

Van scholen met 400 leerlingen vindt men slechts 0.21 °/0 bij de 
openbare, daarentegen 2.18 °/0 bij de Prot. Chr. en 
Katholieke. Conclusies trekken we voor ’t oogenblik niet.

Vanzelfsprekend vindt men overeenkomstige tabellen voor het U.L.O.
Onder de talrijke tabellen zijn er nog enkelen, die hier een plaatsje 

mogen vinden. De vraag n.l. hoeveel leerlingen een afzonderlijken 
cursus in de fransclie taal volgen.
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B;

TotalenLeerjaar

16563

357149 • 1 159436 116141137114

Aantallen leerlingen 

Normale leeftijd I 

2e jaar

De eerste kolom beval 
normalen leeftijd zijn, de 2e 
kolom, die er boven zijn.

Beneden 
normalen 
leeftijd

134055
108649
97745
89782
65146
58393
35267
2085

27

8825
7119
5747
5500 -
5155
2990
1486
231
38
23

10221 
17600 
24617 
33268
39755
29762
4150

61

47394
53858
57555
52985
51700
50410
42814

424
9

i 200495
187226
185664
181535
161756
141555
83717
2801
76
23

,1!
IV

VII
VIII
IX

■

nog beneden den 
: leefjaren, de 4e

:wijd aan de vraag 
:nde leerjaren zijn 

en we leiden

41565 leer- 
in bet fransch 

overgrootc
r dan de t

I'
M ■

i
-

Niet te verdeelen

Totalen . . . |

nu voor elk leerjaar, die i 
en 3e kolom de normale

Men vindt bier verrassende verschillen. Het kleinere percentage 
voor het 7e leerjaar is begrijpelijk, daar op vele scholen het fransch 
in het leerplan van dat jaar is opgenomen en voorts vele leerlingen 
uit het 6e jaar naar gymnasium of H.B.S. gaan. Voor de andere 
vreemde talen zijn de aantallen veel kleiner. Tegenover 
lingen, die buiten den gewonen schooltijd een cursus 
volgden, waren er 3255, die zóó Engelsch leerden, voor het 
deel te Amsterdam en 1260 die Duitsch leerden voor ver meer 
helft in de zeer kleine gemeenten, grootendeels in Limburg.

over leerjaren.

591149

Terecht wordt in deze statistiek veel aandacht gew 
hoe de leerlingen naar hun leeftijd over de verschillem 
verdeeld. Talrijke tabellen zijn daarvoor samengesteld 
er het volgende algemeene gegeven uit af.

Als normale leeftijden neemt deze statistiek aan voor het
1 leerjaar de zes- en wrwzjarigen; voor het II de zeven- en acht- 

jarigen enz., tot het X leerjaar de vijftien- en de sw/fr/zjarigen. Uiter
aard zijn op de gew. lagere school het VIII, IX en X leerjaar zeer 
slecht bezet.

normalen 
leeftijd
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.Uit het

70

TotaalHoofden
mannen vrouwen

j 18557 jTotalen . 165216045 15412909 12512

3152
1636
1172

85

6164
3175
5711
362

3179
6480

379

119
4

769
17

I 5092
I 3571 
, 3596 

253

3963
2240

410
24
16
6

Openb. scholen 
Prot.-Chr. „ 
R.-Kath.
Overige bijz. „

i zonder klasse, dat 
dus de ambulante 

>fden van scholen.

| Onderwijzers 
vrouwen I mannen

.1 gezegd en 
stelsel van

mannen I vrouwen

8244 6285
5207 3179
4768
338

getallen verstrekt, 
wekt, is de verhou- 

van de aantallen mannen en vrouwen bij de leerkrachten. Daar- 
vinden \ve o.a. het volgende. Op 31 Dec. 1929 waren aan de

Rond 160000 leerlingen zitten er dus in een klasse, die eigenlijk 
voor hun leeftijd te laag is. Er zijn velerlei redenen waarschijnlijk 
voor te geven; de voornaamste zal wel te vinden zijn in het zooge
naamde doubleeren.

Ook over dit punt bevat de statistiek een sprekende tabel, welke 
we om niet te uitvoerig te worden niet overnemen, doch alleen ver
melden de uitkomst voor het Rijk.

Ie leerjaar ging 5.11 °/0 niet op tijd naar een hoogerc klasse. 
2e „ . 9.40 „ 
3e  , 13.27 .,
4e „ . 18.32 „
5c „ ., 24.58 „
6e „ „ 20.89 ,,
7e . „ , 4.95 .,
8e „ 2.18 ,,
9e „ „ 2.64 „

Over dit verschijnsel is nog lang niet het laatste woord 
zeker niet, in hoeverre het te wijten zou zijn aan het s 
klassikaal onderwijs, in verband mede met de grootte der klassen 
per onderwijzer. Ook daarover vindt men een gegeven, waarvan wc 
ook nu weer slechts de algemcene samenvatting geven. Van de 10000 
onderwijzers aan de scholen voor g.l.o. : 
3341 elk minder dan 31 leerlingen, waaronder 143 

van 31 — 40 „ zijn
„ 41—50 hooi
.. 51-60 
„ 61—70 

meer dan 
onbepaald.

Voor de u.l.o.-scholen worden overeenkomstige 
Een punt, dat ook steeds groote belangstelling 

ding van de aantallen mannen en vrouwen
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ONDERWIJSSTATISTIEKEN 11 185

Totalen . 617 161 1607 618 779

scholen 8062

2820

Totaal . .

401

M
dat de percentages

Openbaar 1

39739
3503

45242

waren

13
11

131
6

M.
1059 i
647 !
423
95 I

195
95

452
37

Voor de u. 1. o.-scholen 
M. 
249 
204 
128 
36

182 I
84

321
31

II

allerlei onderwerpen 
toestand van ons laj

Openb. .

Lck. :
Overige .

■ -I
Zoodat in totaal werkzaam waren aan

18557 4-
16321 4-

Allc te zamen

622566
. 595815
. 1218381

onderwijzers.
. . 20781
. . 17100
. . 37881

.i 2107
>ij het

% vrouwen

7o -% -%

1910
1929

Bijzondere scholen 1910
1929
1910
1929

Gelijk reeds gezegd is zijn er nog ettelijke tabellen opgenomen, die 
op allerlei onderwerpen betrekking hebben ien die voor ieder, die 
den toestand van ons lager onderwijs wil bestudeeren, onmisbaar zijn. 
Het aangebodene in dat overzicht moge er het bewijs van zijn.

Wij eindigen dus dit artikel met nog slechts de algemeene samen
vatting over te nemen, die in de statistiek is vermeld.

schooltoezicht.
3412

575485
104

*ssen . 26
der kweek-

deze cijfers successievelijk: 
M.

I 810
443
295
59

1. jongens .... 324
2. meisjes.............................. 273

597

Aantal lagere 
Aantal lokalen:

1. leslokalen
2. vaklokalen

Totaal
tal leerlingen: 

jongens .
2. meisjes

Totaal
Aantal hoofden en

1. mannen .
2. vrouwen .

Totaal
Aantal kweekelingen 
Aantal leerlingen bij 

huisonderwijs

Geneeskundig
1. aantal scholen
2. aantal leerlingen . 

Aantal kweekscholen . 
Aantal normaalles 
Aantal leerlingen

scholen:
1. jongens...............................1142
2. meisjes............................... 1678

Totaal
normaallessen:
jonj

2224 | 

alle lagere scholen 

2224 = 20781 mannen en 
779 = 17100 vrouwen.

Voor een inzicht in de beteekenis der cijfers is vooral van belang 
de verhoudingen in vorige jaren, waarvoor we nu alleen aanhalen 

de richtingen waren in 
72.85 % mannen 4" 27.15 
58.95 % „ 4- 41.05
55.34% . 4- 44.66
51.94% „ 4- 48.06%
67.24% „ 4- 32.76%
54.86% „ 4- 45.14 %
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De opleiding der leesjongens bij de Staatsmijnen 
in Limburg
door GLUCK AUF.
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Wanneer hij in het bedrijf komt, heeft de leesjongen niet veel 
dan het gewone lager 
tevens een of meer 
heeft doorloopen. 
zoon zoo spoedig 
inplaats van hem

INLEIDING.

TToor hen, die met het mijnbedrijf niet al te best bekend zijn, ver- 
V eischt bet woord „leesjongen" nadere toelichting.
„Leesjongen” is afkomstig van „lezen”, d.w.z. schiften of uitzoeken, 

woord is de taak van den leesjongen volkomen te omschrijven. 
igen heeft niets anders te doen, dan uit de uitgezeefde stuk- 
: kolen), welke met een langzaam loopend transportband 
genoemd) worden aangevoerd, de steenen en de met steenen 

:ide stukken” te lezen.
ongen is minstens 14 jaar oud, als hij op de mijn komt, 
wordt voor zijn arbeid niet vercischt. Een paar rappe han- 

oogen, en niet te veel speelschheid zijn de eenige voor
de opgelegde taak naar behooren te vervullen.

onderwijs genoten. Uitzondering is het, als hij 
klassen eencr Muloschool of Ambachtsschool 

i. Er zijn ouders, die er de voorkeur aan geven, hun 
g de wet zulks toelaat, in loondienst te doen treden, 
i nog enkele jaren vakopleiding te laten 

vakopleiding immers, brengt niet alleen kosten met zi 
ouders zich niet kunnen of willen ge 
gedurende den tijd der vakopleiding 
had kunnen verdienen.

Bij indiensttreding verdienen de leesjongens onmiddellijk een be
paald uurloon, hetgeen stijgt met den leeftijd. Deze uurloonen zijn 
vastgesteld in de „Collectieve Arbeidsovereenkomst voor 
werkzaam in het Mijnbedrijf”.

Op 16-jarigen leeftijd kan de leesjongen tewerkgesteld worden in 
de ondcrgrondsche werken der mijn. Zijn eerste functie aldaar wordt 
aangeduid met het woord „hulpsleeper1’. Is hij eenmaal hulpsleeper 
en verricht hij zijn werk naar behooren, dan biedt de ondergrondsche 
arbeid vele en goede vooruitzichten, terwijl het loon hooger 
hetwelk hij bovengronds zou kunnen verdienen in verband 
leeftijd en vooropleiding. Dit neemt echter niet \ 
eenigen tijd meerdere ouders er tegen opzagen hui 
leesband te sturen. Het leesband stond 
niet al te goeden reuk.

r is dan 
met zijn 

weg, dat tot voor 
jn jongens naar het 

immers bij velen in een
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zij van 11—13^ uur 
den mijnbouw, (toe- 

1 en rekenen, terwijl 
de gymnastiek beoefenen. Gedurende de tweede 
igens behoudens schafttijd van 10—18 uur aan 

In de derde week beginnen om 14 uur de 
mnastiekoefeningen, die tot 14J^ uur duren, van 14J£ —17 uur wordt 
gegeven, van 17—18 uur wordt geschaft en kunnen de jongens zich 

rkleeden en van 18—22 uur staan zij aan het leesband.
Bij goed weer worden de. lessen éénmaal per week afgewisseld met:

Een voorman, die bij het einde van het leesband stond, hield toe
zicht op den arbeid der leesjongens en trachtte er tevens tucht in 
te houden. Dit systeem gaf aanleiding tot tallooze klachten. Nu cens 
waren de jongens ontevreden over de behandeling door de voormannen, 
dan weer bleken de voormannen niet tegen de guitenstreken der jon
gens te zijn opgewassen. Erger nog dan deze bezwaren, was echter 
het feit, dat de leesjongen eenmaal mijnwerker geworden, voor wat 
betreft veiligheid bij zijn werk, orde, gedrag, oplettendheid,"vakbe
kwaamheid, respect voor den meerdere, enz. niet in alle opzichten 
voldeed. Om vooral ook met dit laatste te breken, werd bij de Staats
mijnen een georganiseerde opleiding der leesjongens ter hand genomen.

Kleeding. Begonnen werd met de jongens van bepaalde werkkleeding 
te voorzien. Zoolang de jongens in lompen aan het leesband staan, zoo 
redeneerde men, zullen zij geneigd zijn om dingen te doen, die zij zullen 
nalaten, wanneer zij behoorlijk gekleed zijn. Sinds de opleiding in wer
king is getreden, krijgt daarom iedere leesjongen bij zijn indiensttre
ding twee katoenen overalls, een paar schoenen en een lederen pet. 
Voldoen de oude klceren niet meer, dan kan hij ze, mits behoorlijk 
onderhouden, tegen een nieuw stel inruilen.

Een lederen pet wordt verstrekt, om de jongens reeds vroeg te ge
wennen aan de dracht van dit stevige zware hoofddcksel, dat onder
gronds in verband met de veiligheid van zoo groot belang is. Het 
dragen van deze pet is verplichtend gesteld.

Wanneer de jongen zijn diensttijd aan het leesband behoorlijk heeft 
volbracht, krijgt hij een stel kleeren met schoenen, geschikt om daar 
in den ondergrondschen arbeid te verrichten.

Werktijd. Stonden de jongens vroeger acht uur per dag aan het lees
band, inde ccne week van 6 tot 14 uur en in de daaropvolgende week van 
14 tot 22 uur, nu is hun werktijd-regeling een geheel andere. Volgens 
de nieuwe regeling staan zij gedurende de eerste week van 6—10 uur 
aan het leesband. Van 10—1 1 is schafttijd, waarin zij zich tevens 
moetèn baden en verkleeden. Nadien ontvangen zij van 11 —13^ 
les in elementaire mijnbouwkunde, veiligheid bij < 
gelicht met lantaarnplaatjes), Nederlandsche taal 
zij van 13)£—14 uur 
week moeten de leesjonj 
het leesband arbeiden.
gymi



DE OPLEIDING BIJ DE STAATSMIJNENI8S

Daar de leesjongens 
taald krijgen, is het 
gingen.

i van hun „mijntje” trolsch 
op hun jongens. Tijdens

voetballen, hardloopen, petjebal, handbal, welke sporten onder leiding 
op het sportterrein beoefend worden.

Practische oefening. Een gedeelte der jongens, 12 per ploeg, wordt, 
volgens rooster, aangewezen zich practisch in den mijnbouw te be
kwamen. Tot dat doel is de „steenberg’’, die op elke mijn aanwezig is 
en zijn ontstaan dankt aan de bij den mijnbouw vrijgekomen overtollige 
steenen, een oefen- tevens een demonstratie-mijn, men zou het kunnen 
noemen een „leermijn” door de leesjongens zelf aangelegd. Voor het 
geven van onderricht in het mijnvak, zijn twee of meer houwers per 
mijn’ aanwezig, die niet alleen hun vak uitstekend verstaan, doch er ook 
pleizier in hebben met jongens oin te gaan en daarbij uitgesproken 
instructieve qualiteiten bezitten, en bovendien goed bekend staan als 
mensch.

De door de jongens gemaakte leermijn is een getrouwe copie van 
een werkelijke mijn. Zij is evenals elke andere mijn voorzien van lucht- 
vervcrsching, watergoten, smalspoor, houten- en ijzeren-bouwen. In deze 
mijn treft men tevens lieren, afbouwhamers, hellingen en dalingen 
voetpaden aan en in de toekomst nog opbraken. Verder vindt i 
er alle voorgeschreven beveiligingen.

Geen wonder, dat de jongens, bij het zien 
op hun werk zijn en de instructeurs trotsch 
het werk in deze mijntjes is er gelegenheid voor de instructeurs om 
met de jongens ook over andere dingen te spreken, dan alleen over 
den arbeid. De instructeur, die zijn taak juist opvat, vindt zoodoende 
een prachtige gelegenheid, om den jongens leiding te geven ten aan
zien van hun gedrag en hun werk en hen in te lichten over hetgeen hun 
later in de mijn te wachten staat. Hij kan hen tevens onderhouden 
over de wijze, waarop zij thuis hun ouders kunnen helpen, over echte 
vriendschap, over samenwerking, enz. Dit alles nemen de jongens gaarne 
van hun instructeur aan, wijl ze hem als een ouderen vriend beschouwen, 
in wien zij vertrouwen stellen en waarnaar zij met respect opzien. Het 
is te begrijpen, dat op deze manier een vertrouwensfeer geschapen 
wordt, die, zooals nader nog zal worden aangetoond, van het grootste 
belang is voor de toekomst van den leesjongen.

Bovengenoemde maatregelen toonen duidelijk aan, dat de leesjongens, 
sinds de opleiding bestaat, gedurende ruim een derde van hun dienst
tijd niet direct productieven arbeid verrichten. Het gevolg hiervan 
was, dat destijds het aantal leesjongens enorm uitgebreid diende te 
worden, wilde de arbeid aan het leesband geen stagnatie ondervinden.

is hun loon tijdens de lessen eveneens vol uitbe
et te begrijpen, dat hiermede vele kosten gepaard
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<• wel moei- 
>elast zijn;

nderwijs (c
noodigc le

om jongens, die nog nooit een 
i in de grondbeginselen der mijn

en tot een geheel
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t onderwijs in de theoretische mijnbouwkundigc vakken 
aan opzichters, die de mijnschool met vrucht hebben 

en Nederlandsch wordt onderwezen door onder
onderwijs hebben verworven.

en contröle is opgedragen aan een

Waren er, voordat de opleiding ter hand genomen werd, ca. 400 
leesjongens bij de Staatsmijnen werkzaam, thans is dit aantal tot bijna 
800 gestegen.

Onderwijs. Het 
is toevertrouwd i 
doorloopen. Rekenen 
wijzers, die de akte lager

Inspectie, regeling, organisatie 
Meester-Opzicht er.

Het onderwijs in lichamelijke oefeningen wordt gegeven door daar
toe bevoegde personen.

Daar hel iels geheel nieuws was, c 
mijn hadden gezien, onderwijs te geven 
bouwkunde, moest tic noodigc leerstof verzameld 
vcrcenigd worden.

De cischen, die aan deze leerstof worden gesteld, zijn:
a. eenvoud, zoodat de jongens alles gemakkelijk kunnen begrijpen, en
b. volledigheid, tenminste in die mate, dat de leerling later bij het 

uitoefenen van hel mijnwerkersvak het hoe en waarom van zijn werk 
inziet.'Tevens moet hij dan op dc hoogte zijn van de te geven veilig
heidsvoorschriften.

De leerstof is verdeeld in afgeronde lessen, hetgeen het mogelijk 
maakt iedere weck met een nieuw onderwerp te beginnen. Dit laatste 
is noodig, omdat het geheclc jaar dooi' nieuwe jongens worden aan
genomen, en anderen aan het ondergrondschc bedrijf worden afgestaan. 
Jongens, die voor het eerst in de klas komen, kunnen zoodoende het 
te behandelen onderwerp onmiddellijk eenigszins volgen. Uit den aard 
der zaak brengt dit komen en gaan van leerlingen toch nog 
lijkheden mede voor de opzichters, die met het lesgeven be 
deze konden echter lot op heden overwonnen worden.

Contact tnsschen leerkrachten en ouders. Niet alleen geeft de opzich
ter den jongens les, ook is hem opgedragen de ouders der jongens geregeld 
te bezoeken. Bij dergelijke bezoeken worden verschillende onderwerpen 
aangeroerd. Hoofdzaak is evenwel, dat de ouders over hun zoon, zijn 
werk, zijn vorderingen, vlijt en gedrag worden ingelicht, terwijl er 
tevens geïnformeerd wordt, hoe de jongen zich thuis gedraagt, wat hij 
in zijn vrijen tijd doet, of hij plezier in zijn werk heeft, enz. De opzichter 
vergeet nimmer bij deze bezoeken de ouders om de noodigc medewerking 
te verzoeken, opdat de jongen de lessen hem op de mijn gegeven, ook 
thuis in practijk brengt.

Er wordt angstvallig voor
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bij de huisvlijt, welke in 
Het ligt in de bedoeling 

s ei- echter

zich niet goed gedragen. Deed men dit 
soeken niet erg geapprecieerd worden, ook al 

bang zouden zijn, door de buren 
zou dan voor hen een bezoeking

de noodigc leiding n 
gegaan. Men beo« 
vrijen tijd op de mijn.

Hierbij is begonnen met houtzaagwerk, daarna werd overgegaan 
tot houtsnijwerk, nog later tot timmerwerk en binnenkort zal met 
metaalplastiek een proef worden genomen. Houtbrand en tarsowerk 
schijnt te veel te vergen van den artisticken aanleg der jongens.

Contact met het bedrijf. De opzichter van de opleiding heeft, be
houdens het bovenstaande, tot taak, doorloopend in contact te blijven 
met zijn collega's uit het bedrijf, immers zoodoende kan hij er zich van 
op de hoogte stellen, hoe men in het bedrijf oordeelt over de jongens, 
die in opleiding zijn geweest en vervolgens ondergronds tewerk gesteld 
werden.

en niet alleen die, wier jongens 
laatste, dan zouden de bezoek 
omdat de ouders die bezocht worden, 
te worden nagewezen. Het bezoek 
worden en dat mag niet.

Om meer inzicht te krijgen in de mentaliteit der hun toevertrouwde 
leesjongens, maken de opzichters bovendien steeds gaarne gebruik van 
de inlichtingen, die de dames woninginspectrices verstrekken. Deze 
dames inspecteeren op regelmatige tijden de verschillende woningen 
der arbeiders. Bij deze inspectiebezoeken wordt over alles aangaande 
de huishouding gesproken. Zoodoende weten deze dames precies, uit 
welk milieu de jongens komen en beschikken dus over een prachtig 
materiaal, waarvan de opzichters bij de behandeling der jongens gaarne 
een nuttig gebruik maken.

Administratieve werkzaamheden van den opzichter. De opleiding der 
leesjongens bracht administratie met zich mede. Deze wordt door den 
opzichter bijgchouden. Van iederen jongen is een kaart aanwezig, 

alle bijzonderheden, hem betreffende voorkomen. Op deze kaart 
■■ aangeteekend welke lessen dc jongen heeft bijgewoond, hel 
ictisch werk, dat hij heeft gedaan, de ervaringen opgc 
uisbezoek, mededeelingen over zijn gedrag, cventueele I

i en straffen, die hem zijn gegeven, enz.
rdcr regelt en controleert de opzichter het werk in de leermijn. 

Hij doet zulks in nauw contact met dc instructeurs en noteert de 
ervaringen, die deze opdoen. Hij wijst de instructeurs op 
tekortkomingen in de wijze van behandeling der jongens.

Huisvlijt. Ook heeft de opzichter dc leiding 
den vrijen tijd door de jongens wordt beoefend.  
de huisvlijt thuis te laten beoefenen. Aangezien de jongens 

missen, kan daar voorshands niet toe worden over
oefent de huisvlijt daarom nog maar alleen in den
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Sparen. Sinds eenigen tijd wordt er naar gestreefd de spaarzin bij de 
leesjongens op te wekken. Dit deed men op de volgende manier. Nadat 
enkele rekensommetjes over sparen, rente, enz. gemaakt waren, werd 
den jongens gevraagd, of zij lief mogelijk achtten, dat een houwer f2400.— 
kon sparen in den tijd vanaf het begin zijner tewerkstelling tot op 
zijn 30ste jaar. De mceningen liepen nogal uiteen. Daar werd nage
gaan, hoeveel iemand per week moest wegleggen, om op zijn 30ste 
jaar genoemd bedrag bijeen te hebben. Toen dit was uitgerekend, waren 
allen het er over eens, dat het mogelijk was. Daarna werd gevraagd, 
wie van de jongens een spaarbankboekje bezat, welke eigenschappen 
noodig waren om te sparen, welke voordeelen er mede bereikt werden, 
enz. en vervolgens is eenige weken later „sparen" in het veertien- 
daagsche blaadje der leesjongens, met name „Stukkool”, meer uitvoerig 
besproken geworden.

Dat deze eenvoudige, doch practische wijze van onderricht geven 
inslaat, moge hieruit blijken, dat, toen de opzichter de jongens vroeg, 
wie op de wijze als in „Stukkool" omschreven wilde sparen, op iedere 
mijn onmiddellijk een 40-tal jongens bereid waren, met sparen een 
aanvang te maken. De resultaten van het zoodoende ingevoerde spaar- 
stelsel voor de jongens der Staatsmijnen, dat in hoofdzaak op den aan
koop van 5 cents-spaarzegels neerkomt, worden periodiek in „Stukkool” 
medegedeeld. Dit sparen geschiedt geheel vrijwillig en met goedkeuring 
der ouders. Voorloopig worden de spaargelden uitsluitend op de Rijks- 
spaarbank gedeponeerd.

Stukkool. Boven werd reeds gesproken-over „Stukkool”. Dit is een 
blaadje.dat om de veertien dagen verschijnt en geheel gewijd is aan 
de belangen der leesjongens. Het draagt als ondertitel „Mededeeiingen 
voor het toekomstige ondergrondsche personeel der Staatsmijnen ’.

In iedere aflevering van „Stukkool” komt een elementaire beschrijving 
voor van een onderdeel der mijnbouwkunde. Verder vindt men er in: 
een opwekkend woord, bijzonderheden over een of ander voorval uit
hef bedrijf, een verhaaltje met morcele strekking, beschrijvingen ter 
bevordering der algemeene ontwikkeling, varia, raadsels en opgaven.

De raadsels en opgaven worden door een steeds grooter aantal 
jongens opgelost. Deze oplossingen zijn dikwijls verlucht met teeke- 
ningen en gedichten, die ervan getuigen, dat de jongen den j 
wil bezitten, om er iets goeds van te maken. Dat de kunstzin dai 
bevorderd zal worden, is niet te verwachten, maar wel, dat de jonj 
handiger worden in het uitdrukken van hun gedachten 
vrijen tijd nuttig besteden.

De oplossingen der raadsels en opgaven worden naderhand ook ge-
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en sport nog voor een ander doel benut.

het geheugen. Daar het in het mijnbedrijf van 
een mondelinge opdracht goed uit-

publiceerd in „Stukkool". De werknummers der jongens, die zeer goede 
oplossingen inzonden, worden daarbij vermeld, zoomede het aantal be
haalde punten. Tweemaal per jaar heeft een prijsuitreiking plaats, 
waarbij aan een zoo groot mogclijk aantal jongens kleine prijzen ter 
beschikking worden gesteld. Deze prijzen zijn verdeeld in eerste, tweede, 
derde, vierde, en soms nog vijfde en zesde prijzen.

Bestonden de prijzen aanvankelijk slechts uit buisvlijtbenoodigdheden, 
later werden ook andere cadeautjes gegeven, terwijl bet ook vóórge
komen is, dat de prijzen in den vorm van spaarzegels werden uitgereikt.

Theoretische opleiding in mijnbouivkundige vakken. De theoretische 
opleiding in de mijnbouwkundigc vakken omvat verschillende hoofd
stukken, zooals: Het ontstaan van steenkool, het maken van een mijn, 
het afdiepen van een schacht, het drijven van steengangen, van galerijen, 
hellingen en dalingen, het maken van op- en neerbraken, het winnen 
der kolen in pijlers, de storingen, de veiligheid, ondcrgrondsche machines, 

perslucht, het vervoer der kolen ondergronds, • 
ondcrgrondsche bedrijf, idem van het boven

van een
ingen en dalingen,
kolen in pijlers, de

de kichtverversching, de
de organisatie van het 
grondsche bedrijf.

Ontwikkeling van
grootste belang is, dat de werkman 
voert, of een mondeling gegeven bericht juist overbrengt, worden de 
jongens in geheugenwerk getraind. Hierbij wordt een aardige methode 
toegepast, welke op het volgende neerkomt:

Aan de jongens wordt iets medegedeeld, betrekking hebbende op het 
mijnbedrijf. Nadat hun gedachten even zijn afgeleid, moeten zij het 
medegedeelde woordclijk opschrijven. Er wordt begonnen met een zin 
van b.v. 5 woorden, vervolgens 6 woorden, 7 woorden, enz.

Ten einde de leerlingen voldoende af te leiden, wordt deze geheui 
oefening veelal gecombineerd meteen sportoefening. De jongens 
in twee ploegen verdeeld. De eene ploeg stelt zich op aan het eene 
einde van een voetbalterrein, de andere ploeg aan het andere einde, 
beide ploegen verspreid over de breedte van hei veld.

Aan de eerste ploeg wordt een opdracht gegeven van een bepaald 
aantal woorden, daarna wordt „af" geroepen en loopen de jongens 
den afstand van 100 M. om het hardst. Bij de eindstreep vinden ze 
een jongen van.de andere ploeg, dien zij de opdracht mondeling overgeven 
en deze loopt weer om het hardst terug. Wie het eerste aankomt en de 
opdracht goed overbrengt, heeft het gewonnen.

Deze met sport gecombineerde geheugenlcssen wekken de animo voor 
de studie ten zeerste op.

l.eiderschap. Ook wordt spel

van.de
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In ieder bedrijf is het noodzakclijk, de juiste leiders te vinden. Velen 
nemen aan, dat het leiderschap een gave is, die men bij de geboorte 
meekrijgt. Mogelijk is het echter ook, het leiderschap aan te kweeken.

Bij wijze van proef wordt op de volgende manier getracht uit de 
jongens zelf de leiders naar voren te doen komen.

Stel men heeft 150 jongens verdeeld over drie diensten. Op lederen 
dienst zijn dus 50 jongens. Deze worden weer in 5 groepen ieder van 
10 jongens verdeeld. Aan iedere groep wordt gezegd: .Jullie kunt 
spelen wat je wilt". „Wij zullen er ons niet mee bemoeien, tenminste 
zoolang alles netjes toegaat.” Daarna worden de 5 groepen goed in 
het oog gehouden. Al spoedig ontpopt zich in elke groep een jongen 
als aanvoerder, die leiding geeft aan het spel en dit dusdoende ordelijk 
doet verloopen. De namen der aanvoerders worden genoteerd. Tevens 
wordt zooveel mogelijk bij een i<:der aaugeteekend om welke reden 
hij de leiding kon nemen. De eene is b.v. een schreeuwer, de andere 
is uiterst bedaard, de derde is door zijn lichamelijke ontwikkeling de 
aangewezen leider, een vierde is het door zijn intelligentie, enz.

Na eenigen tijd worden de leiders weggeroepen onder voorgeven, 
dat zij de een af andere opdracht hebben te vervullen. Nu wordt 
nauwkeurig nagegaan, wat er verder gebeuren gaat. Ontpopt zich geen 
der overblijvenden meer als leider, dan loopt het spel al spoedig in 
de war en is ruzie het einde. Is er onder de overblijvenden wel een 
„leider", dan zal deze de leiding overnemen. Heeft men op die wijze 
een aantal leiders uitgezócht, dan worden deze tezamen gebracht en 
wordt nagegaan, wie van hen de leiding neemt. Zoodra deze bekend is, 
wordt hij weggeroepen en zoo gaat men door tot men de volgorde weet, 
waarin de jongens de gave van het leiderschap bezitten.

Het is heel goed mogelijk, dat bij een ander spel andere leiders 
naar voren komen, doorgaans is dit echter niet het geval.

Nu wordt niet beweerd, dat zij, die bij het spel als leiders optra
den, later de leiders (de voorlieden, mcesterhouwers, opzichters, enz.) 
in het bedrijf zullen worden. Deze mogelijkheid bestaat echter wel 
en de toekomst zal leeren in hoeverre de gezichtspunten, die hier naar 
voren zijn gebracht, juist zullen zijn.

Toezicht. Het is te begrijpen, dat, als men een vijftigtal jongens zonder 
toezicht laat, ontoelaatbare dingen gebeuren. Om deze reden is als 
regel aangenomen, dat de jongens nooit zonder toezicht gelaten 
worden. Bij het gaan naar het badlokaal, bij het verkleeden en I 
bij het gaan naar het werk en naar de school en tijdens het werk, staan 
de jongens daarom steeds onder toezicht. De personen, die met het toe
zicht belast zijn, worden niet groote zorg uitgekozen. In de eerste plaats
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moet op hun handel en wandel niets zijn aan te merken, bovendien 
moeten zij aanleg, geduld en tact hebben, om met de jongens om te 
gaan. Er moet iets van hen uitgaan, dat de jongens boeit. In geen geval 
wordt getracht er militaire tucht in te brengen. Wie verwacht, dat 
hij deze bij de leesjongens aanwezig zal vinden, wordt teleurgesteld.

De opzet is om „de jongens in vrijheid te dresseeren". Dit ligt meer 
in den aard van het Nederlandsche volk, dan een streng militairistisch

Met straffen komt men niet veel verder. De boeten, welke vroeger 
eens werden opgelegd, straffen niet den jongen, i: 

gemoedelijk, desnoods gestreng onderhoud heeft 
enkel voorbeeld moge dit toelichten.

Eens bleek, dat de jongens meermalen hun voedsel wegwierpen. In 
een emmer werden gesmeerde boterhammen met kaas, worst en derg. 
gevonden. Groepsgewijze werden de jongens toen toegesproken. Hen 
werd medegedeeld, dat er iets zeer betreurenswaardigs was gebeurd. 
Dit werd duidelijk eii uitvoerig toegclicht, zonder over het eigenlijk 
gebeurde te spreken. Zoodoende werd de nieuwsgierigheid opgewekt. 
Vervolgens werd gewezen op de liefde, waarmede hun ouders hen ver
zorgden en met hoeveel moeite vaak van zuur verdiend geld brood ge
kocht werd. Nadat dan hel eigenlijke feit genoemd was, werd hun 
aandacht gevestigd op de vele huisvaders, die werkloos waren en dus 
geen voedsel voor hun kinderen konden koopen, enz. Ten slotte werd 
het vertrouwen uitgesproken, dat nu de jongens over het slechte van 
het wegwerpen van voedsel hadden nagedacht, dit niet meer zou ge
beuren; met straf werd niet gedreigd, alleen het volledig vertrouwen 
in de toekomst uitgesproken.

Sinds dit onderhoud is het vrijwel nooit 
of andere eetwaren werden weggeworpe

Een ander voorbeeld is het volgende:
Toen bleek, dat aan den ingang eener mijn enkele jongens voorbij

komende vrouwen en meisjes nariepen en zich onbehoorlijke uitlatingen 
veroorloofden, werd aan de jongengs gevraagd, of zij wel eens een 
wandeling met hun moeder en hun zuster hadden gemaakt. Deze vraag 
werd bevestigend beantwoord.

„Wat zouden jullie doen, ais er eens een jongen kwam, die je 
moeder of zuster beleedigde door hen leelijke dingen na te roepen?" 
Zij zouden een dergelijke onverlaat er flink van langs geven. Dit werd 
natuurlijk goedgekeurd, hetgeen met een zekere voldoening werd ver
nomen. In hun verbeelding waren er al eenigen aan het vechten, het
geen duidelijk bleek uit de bewegingen van armen en beenen. Toen
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Een goed vakman, die een slecht mensch is, is 
'voor zijn medemenschen. „Wij kunnen jullie 

•engen, maar jullie moet zelf trachten goede „menschen" 
inen jullie er wel op wijzen, de lessen te volgen, 

het punt staat „mannen’’ te worden, de goede raadgevingen 
e jullie ouders en jullie leermeesters jullie gegeven 

blijven geven, maar jullie moeten ten slotte zelf

dus allen er goed van doordrongen waren, dat zij bij belcedigii 
hun moeder of zusters er desnoods op mochten slaan, hoe l 
hoe liever, mits zij maar geen ongelukken maakten, werd er n 
wezen, dat iedere vrouw een moeder kon zijn en ieder meisje een 
zuster van een jongen, dien zij zelf het recht toekenden er op te slaan! 
Daar hadden zij nooit aan gedacht!

Zoodoende werd het hun wel duidelijk, dat z£ voortaan 
en meisjes met rust moesten laten. Het vertrouwen werd uitg< 

u gebeuren. Geen dreiging met straf o 
toch weer

dat het niet ineer zou 
maatregelen, als het t. 
uitgesproken, dat het niet 
voorgekomen. Vrouwen en 
10 of 15 wachtende leesjongens loopen, 
vreezen 
opmerkingen.

Ons zijn ten minste nooit meer dergclijke feiten ter oore gekomen.
Wij zullen het bij deze twee voorbeelden laten. Duidelijk is het, 

dat op de boven uiteengezette manier den jongens kan worden bij
gebracht, dat zij gehoorzaam moeten zijn, dat zij eerbied moeten hebben 
voor ouderen en voor menschen, die met gezag zijn bekleed, enz.

Hulpvaardigheid. De mijnwerker, die bijna steeds in het duister 
werkt, is aangewezen op zijn kameraden. Hij verwacht van hen, dat 
hij geholpen wordt, als hij hulp noodig heeft en de anderen verwachten 
van hem, dat hij hen zal helpen, als zij zijn hulp niet kunnen ontberen. 
De deugd van hulpvaardigheid dient de toekomstige mijnwerker zich 
dus eigen te maken. Als leesjongen kan hij beginnen met deze deugd te 
beoefenen t.o.v, vriendjes, familieleden en

Naast hulpvaardigheid moet de leesjonj 
en eerlijkheid, zoowel in woorden als in

Den leesjongen wordt te verstaan gegt 
pas dan van groote waarde is voor he 
een goed mensch is. 
buitengewoon gevaarlijk 
wel vakkennis bijbre 
te worden. Wij kunt 
nu jullie op het pur. 
op te volgen, die 
hebben en zullen 
trachten „mannen" te

Het is meermalen ’ 
wijze met zijn jongens
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' een dergelijke onverlaat er flink van langs geven. Dit werd 
«oedgekeurd, hetgeen met een zekere voldoening werd ver- 
nun verbeelding waren er al eenigen aan het vechten, het- 

uit de bewegingen van armen en beenen. Toen

moet op hun handel en wandel niets zijn aan te inerken, bovendien 
moeten zij aanleg, geduld en tact hebben, om met de jongens om te 
gaan. Er moet iets van hen uitgaan, dat de jongens boeit. In geen geval 
wordt getracht er militaire tucht in te brengen. Wie verwacht, dat 
hij deze bij de leesjongens aanwezig zal vinden, wordt teleurgesteld.

De opzet is om „de jongens in vrijheid te dressecren”. Dit ligt meer 
in den aard van het Nederlandsche volk, dan een streng militairistisch 
regime.

Met straffen komt men niet veel verder. De boeten, welke vroeger 
nogal eens werden opgelegd, straffen niet den jongen, maar zijn ouders. 
Een gemoedelijk, desnoods gestreng onderhoud heeft meer resultaat. 
Een enkel voorbeeld m ogc dit toelichten.

Eens bleek, dat de jongens meermalen hun voedsel wegwierpen. In 
een emmer werden gesmeerde boterhammen met kaas, worst en derg. 
gevonden. Groepsgewijze werden de jongens toen toegesproken. Hen 
werd medegedeeld, dat er iets zeer betreurenswaardigs was gebeurd. 
Dit werd duidelijk en uitvoerig tocgclichl, zonder over het eigenlijk 
gebeurde te spreken. Zoodoende werd de nieuwsgierigheid opgewekt. 
Vervolgens werd gewezen op de liefde, waarmede hun ouders hen ver
zorgden en met hoeveel moeite vaak van zuur verdiend geld brood ge
kocht werd. Nadat dan het eigenlijke feit genoemd was, werd hun 
aandacht gevestigd op de vele huisvaders, die werkloos waren en dus 
geen voedsel voor hun kinderen konden koopen, enz. Ten slotte werd 
het vertrouwen uitgesproken, dat nu de jongens over het slechte van 
het wegwerpen van voedsel hadden nagedacht, dit niet meer zou ge
beuren; met straf werd niet gedreigd, alleen het volledig vertrouwen 
in de toekomst uitgesproken.

Sinds dit onderhoud is het vrijwel nooit meer voorgekomen, dat brood 
of andere eetwaren werden weggeworpen.

Een ander voorbeeld is het volgende:
Toen bleek, dat aan den ingang eener mijn enkele jongens voorbij

komende vrouwen en meisjes nariepen en zich onbehoorlijke uitlatingen 
veroorloofden, werd aan de jongengs gevraagd, of zij wel eens een 
wandeling met hun moeder en hun zuster hadden gemaakt. Deze vraag 
werd bevestigend beantwoord.

„Wat zouden jullie doen, als
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dus allen er goed van doordrongen waren, dat zij bij belcediging van 
hun moeder of zusters er desnoods op mochten slaan, boe harder 
hoe liever, mits zij maar geen ongelukken maakten, werd 
wezen, dat iedere vrouw een moeder kon zijn en ieder 
zuster van een jongen, dien zij zelf het recht toekenden er < 
Daar hadden zij nooit aan gedacht!

Zoodoende werd het hun wel duidelijk, dat zi^ voortaan vrouwen 
en meisjes met rust moesten laten. Het vertrouwen werd uitgesproken, 
dat het niet meer zou gebeuren. Geen dreiging met straf of andere 
maatregelen, als het toch weer gebeurde, neen, de zekerheid werd 
uitgesproken, dat het niet meer zou voorkomen. En het is niet meer 
voorgekomen. Vrouwen en meisjes kunnen gerust langs een troep van 
10 of 15 wachtende leesjongens loopen, zonder dat zij behoeven te 
vreezen in hun gevoelens gekwetst te worden door minder oirbare 
opmerkingen.

Ons zijn ten minste nooit meer dergclijke feiten ter oore gekomen.
Wij zullen het bij deze twee voorbeelden laten. Duidelijk is het, 

dat op de boven uiteengezette manier den jongens kan worden bij
gebracht, dat zij gehoorzaam moeten zijn, dat zij eerbied moeten hebben 
voor ouderen en voor mcnschen, die met gezag zijn bekleed, enz.

Hulpvaardigheid. De mijnwerker, die bijna steeds in het duister 
werkt, is aangewezen op zijn kameraden. Hij verwacht van hen, dat 
hij geholpen wordt, als hij hulp noodig beeft en de anderen verwachten 
van hem, dat hij hen zal helpen, als zij zijn hulp niet kunnen ontberen. 
De deugd van hulpvaardigheid dient de toekomstige mijnwerker zich 
dus eigen te maken. Als leesjongen kan hij beginnen met deze deugd te 
beoefenen t.o.v. vriendjes, familieleden en kennissen.

Naast hulpvaardigheid moet de leesjongen steeds betrouwbaarheid 
en eerlijkheid, zoowel in woorden als in daden, betrachten.

Den leesjongen wordt te verstaan gegeven, dat een goed vakman 
pas dan van groote waarde is voor het bedrijf, als hij tevens ook 
een goed niensch is. Een goed vakman, die een slecht mensch is, is 
buitengewoon gevaarlijk voor zijn medemenschen. „Wij kunnen jullie 
wel vakkennis bijbrengen, maar jullie moet zelf trachten goede .nienschen" 
te worden. Wij kunnen jullie er wel op wijzen, de lessen te volgen, 
nu jullie op het punt staat „mannen” te worden, de goede raadgevingen 
op te volgen, die jullie ouders en jullie leermeesters jullie gegeven 
hebben en zullen blijven geven, maar jullie moeten ten slotte zelf 
trachten „mannen” te worden.’’

Het is meermalen voorgekomen, dat wanneer een opzichter op 
wijze met zijn jongens sprak en voorbeelden aanhaalde, die hen
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Correctie.

zijn werkman. Geeft de 
kunnen rekenen, dat 
groote rol plichts-

overvlocdig vloeiden

„Komt gij met Vrede" in het 
Daardoor zijn een aantal druk*

rapport van 
twoners leze

eigen leven en huisgezin deden denken, de tranen > 
en de neuzen meer gesnoten werden dan anders.

Plichts- en verantwoordelijkheidsgevoel dient de ondergrondsche 
mijnwerker, die zijn zwaar werk uitsluitend bij het schaarschc licht 
zijner mijnlamp heeft te verrichten, in hooge mate te bezitten. Het 
toezicht ondergronds is immers oneindig veel moeilijken dan boven
gronds. De arbeider is daarom in zijn doen en laten meer op zich
zelf aangewezen. Hiervan dient hij zich dan ook bij elke gelegenheid 
weer rekenschap te geven, vooral bij hel uil voeren van gegeven op
drachten en bij het beoordeelcn van eventueel voorkomende hachelijke 
situaties. De opzichter moet vertrouwen kunnen stellen in het weten, 
het kunnen, het verantwoordelijkheidsgevoel en de plichtsbetrachting 
van zijn werkman. Geeft de opzichter opdrachten, dan moet hij er 
steeds op kunnen rekenen, dat deze goed uilgcvoerd worden. Wetende 
welk een groote rol plichts- en verantwoordelijkheidsgevoel in het 
leven van den mijnwerker hebben te spelen, zet de opleiding der lecs- 
jongens er alles op, om deze nobele eigenschappen z.oo spoedig moge
lijk bij de haar toevertrouwde toekomstige mijnwerkers tot ontwikkeling 
te brengen.
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~ = industrie en landbouw. ========

Uitvoerige catalogi voor alle onderdeelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.
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De opleiding der leesjongens bij de Staatsmijnen 
in Limburg 
door GLUCK AUF.
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Safety first- -Safety first", „veiligheid voor alles”, zegt de moderne 
Amerikaan. Als dit krachtige woord ergens op zijn plaats is, dan is dat 
voorzeker in het mijnbedrijf. Dient de bovengrondsche arbeider reeds 
overal de grootste voorzichtigheid en veiligheid te betrachten, voor 
den ondergrondschen arbeider geldt zulks in nog hoogere mate. In 
de hem omringende duisternis ligt het gevaar in duizenderlei vormen 
op de loer. Wijkt hij ook maar even af van de hem voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen, of denkt hij bij het nemen van een beslissing 
niet oordeelkundig na, dan is het mogelijk, dat hij in het daarop vol
gend oogcnblik slachtoffer wordt van zijn eigen tekortkomingen. „Safety 
first", ondergrondsche arbeider! Denkt daaraan toekomstige mijnwerkers, 
herhaalt de opleiding der leesjongens telkens weer.

In het teeken der veiligheid staau daarom ook vooral de bovenge
noemde leermijntjes. Hier wordt alles wat met de veiligheid in verband 
slaat nauwlettend beoefend en bestudeerd. Veiligheidsvoorschriften 
staan b.v. op verschillende plaatsen bijna overduidelijk aangepl, 
leesjongen wordt hier getraind in; „opmerkzaamheid” zoowel 
coustisch als visueel gebied. Het zachtjes knetteren der kool 
aanwijzing zijn, dat mijngas te voorschijn treedt, het kraken 
en steenen bewijst, dat het gebergte zich zet. Bij het afkloppe 
het „dak” moet hij onderscheid weten te maken tusschen het kl 
tegen vast gesteente en tegen loshangende steenen, enz.

Veiligheid vindt tevens een waarborg in orde en zindelijkheid. Zoo 
b.v. dienen de machines ondergronds goed onderhouden te worden. 
Bevuiling van den schudgootentoer beteekent verminderen van pro
ductiecapaciteit en verhooging van arbeidsrisico. Verslechterde ven
tilatie benadeelt de gezondheid. Deze en duizend andere dingen dient 
de arbeider in het ondergrondsche bedrijf in het oog te houden. Leert 
hij vroeg aan de vciligheidseischen voldoen, dan zal hij er naderhand 
vertrouwd mede zijn, en ze steeds als bij instinct opvolgen. Dit komt 
niet alleen hem zelf, doch vooral ook zijn kameraden ten goede.

Aankweeken van verantwoordelijkheidsgevoel. In het algemeen geldt, 
dat hij, die riskante arbeid heeft te verrichten, een sterk ontwikkeld ver
antwoordelijkheidsgevoel dient te bezitten. Over dit verantwoordelijk
heidsgevoel schreven wij reeds terloops. Een manier, hoe dit bij de 
leesjongens is aan te kweeken, zullen wij hier nader omschrijven.
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Reeds lang werd er over gesproken, of het mogelijk zou zijn, de 
jongens zonder direct toezicht aan het lecsband te laten werken. In 
overleg met de bedrijfsleidingen der Staatsmijnen werd op zekeren dag 
besloten, cens een proef met een der leesbanden te nemen.

Wellicht is het interessant iets naders van de voorbereidende maat
regelen te vernemen. In een der klassen werd het volgende gesprek 
tusschen een opzichter en zijn jongens gevoerd.

«Vinden jullie het noodig, dat er een voorman aan het leesband 
staat?” ~ «Ja meneer.” — „Waarom? Wat moet die dan doen?” ~ „Hij 
moet maken, dat wij de steenen uit de kolen lezen!” — „Is dat zoo 
moeilijk, dat jullie dat niet zonder voorman kunnen doen?" — „Jawel, 
dat kunnen we wel. De voorman is daarvoor niet noodig!” werd door 
enkelen betoogd. —• „Zou je werkelijk meenen, dat de voorman over
bodig is?” - „Ja meneer, ja meneer.” — „Je kunt hem zeker niet 
al te best lijden, omdat hij jullie te veel op de vingers kijkt?” — „Neen, 
dat niet, maar we kunnen het ook wel zonder hem.’ —• „Ik gelo< 
wel, dat jelui één steen, zelfs meerdere steenen. uit de kolen kut 
lezen, zonder dat er een voorman bijstaat, maar om ze er allemaal 
uit te halen, dag in dag uit, dat kan er bij mij niet in. Of zouden 
jullie dat wel kunnen zonder toezicht?" — „Ja meneer, dat kunnen 
we!”— „Ik geloof er niets van, daartoe behoort immers wilskracht, 
ernst en verantwoordelijkheidsgevoel bij iedereen aanwezig te zijn. Er 
zijn altijd jongens, die liever spelen, vechten of kattekwaad uitvoeren, 
dan nauwgezet werken." Geen der jongens wist een antwoord te geven. 
Gelukkig kwam de opzichter op een prachtig idee. „Als wc nu eens 
alleen die jongens aan het band zetten, waarvan we weten, dat ze 
niet vechten, noch kattekwaad uithalen." Het koor dat toen: „Ja, dat 
zou mooi zijn”, uitriep, was minder sterk als daarvoor. „En als uit 
die jongens, die we dan zullen aan wijzen, om de beurt twee voorlieden 
worden aangewezen, zou dat geen oplossing zijn?” Dit vond weer 
meer instemming. „Maar begrijpt goed jongens, die voorlieden moeten 
zorgen voor de orde en de rust aan het leesband en zijn tevens ver
antwoordelijk voor den te verrichten arbeid." Ja, dat begrepen de 
jongens wel.

„Maar dat beteekent ook, dat wanneer de chef van de zeverij in
dien noodig, aan deze voorlieden vraagt: „Wie is er lastig geweest 
en wat is er gebeurd?” die voorlieden gestraft worden, als zij geen 
afdoend antwoord kunnen of willen geven. M.a.w. die twee voorlieden 
moeten de orde bewaren en de anderen dienen te gehoorzamen. De 
voorlieden zijn verplicht de namen van de jongens te noemen, die niet 
behoorlijk werken en lastig zijn."
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„Ja meneer, dat is duidelijk.” — „Willen jullie er eens over na
denken en zullen we er nog eens over spreken? Het is toch te mal. 
dat jullie altijd een volwassen man bij je moet hebben om te kunnen 
werken.

Als jullie over eenige maanden ondergronds tewerk g 
moet je ook je werk doen, zonder dat er altijd toezicht is 
men op jullie plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel kunnen 
rekenen. Zou dat dan nu ook niet mogelijk zijn? Of zou het onder
gronds gemakkelijker gaan dan bovengronds? Hoe het zij, wij spreken 
er nog eens over.”

Na eenige dagen 
werd de bovenbedoelde

Teneinde een objectief oordeel te kunnen vellen over 
dezer proef, werd na eenigen tijd besloten, de wagens 
te laten keuren. Hierbij bleek, dat de wagens, geladen 
band, waaraan alléén jongens stonden, beter waren dan die, 
de kolen onder toezicht waren uitgezocht. Dit resultaat werd den 
jongens, die niet wisten, dat de kolen later gecontroleerd werden, 
meegedeeld en twee maanden na het begin van de proef liepen er 
reeds twee leesbanden zonder toezicht op dezelfde mijn. Hierbij zal 
het voorloopig blijven, daar nieuwe jongens, die nog niet aan tucht 
gewend zijn en die nog niet bewezen hebben plichtsbesef en verant
woordelijkheidsgevoel genoeg te bezitten, beter onder leiding van een 
volwassen man kunnen worden opgeleid. De voorlieden moeten er 
zich van bewust zijn, dat zij instructeurs zijn en de jongens met tact 
dienen te behandelen. Het regeeren met den knoet is uit den booze 
en uit de mode. Als de jongen ouder wordt en zich goed gedraagt, 
komt hij van zelf aan een der beide „vrije” leesbanden en wordt dus 
op zijn tijd ook „verantwoordelijke jongen”. Zoodoende wordt het 
als een soort promotie beschouwd, om aan het „vrije" leesband te 
mogen werken.

Lagere mijnschool. Indien men de opleiding der leesjongens bij de 
Staatsmijnen een andere naam zou moeten geven, zou „Lagere Mijn
school" misschien wel de meest geschikte zijn. Deze Lagere Mijnschool 
kan in de toekomst mogelijk uitstekende diensten bewijzen, als voor
bereiding voor de Mijnschool te Heerlen, welke een Middelbare Nijver
heidsschool is.

Resultaten. Evenmin als de resultaten van elke andere opleiding exact 
kunnen worden uitgedrukt, evenmin kan men dat doen met betrekking 
tot onze „Lagere Mijnschool”. Toch zijn er 3'punten, die als maatstaf 
in deze goede diensten bewijzen. Vooreerst het peil van ontwikkeling
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van den leerling zelf, dan de beoordeeling door derden, in wier be
drijven de leerling, na de opleiding doorloopen te hebben, diensten 
heeft te verrichten en voorts de waardeering, die de opleiding vooral 
ondervindt van de zijde der ouders (en leermeesters buiten het bedrijf).

Zij, die met de opleiding der leesjongens belast zijn, ondervinden 
telkens weer de volle medewerking der ouders, enz. In het mijnbe
drijf zelf wordt de leesjongen, na de opleiding achter den rug te 
hebben, ten zeerste door medearbeiders en superieuren geapprecieerd 
om zijn aangeleerde hoedanigheden.

Voor het werk ondergronds. Als de leesjongen 16 jaar oud is, mag 
hij volgens het Mijnreglement ondergronds gaan werken. Het is te 
begrijpen, dat niet alle jongens van 16 jaar geschikt zijn voor onder- 
grondschen arbeid. Zij moeten een zekere lichamelijke kracht, benevens 
volharding en wilskracht bezitten, om het werk, dat hen wacht, naar 
behooren te kunnen verrichten. Om zulks te controle eren, moet de 
leesjongen bij het einde van zijn opleiding een proef van bekwaamheid 
afleggen.

Om met nog meer zekerheid te kunnen vaststellen, of hij in de 
naaste toekomst voor zwaren arbeid geschikt zal zijn, wordt over
wogen, den leesjongen aan een psychotechnisch onderzoek te onder
werpen. De resultaten van dit systeem, vooral in Duitschland en in 
de Vereenigde Staten bereikt, wettigen een gegronde hoop op succes.

Was het vroeger zeer moeilijk om een jongen van 16 A 17 jaar 
ondergronds tewerkgesteld te krijgen, (de afdeclingsopzichters maakten 
mét recht bezwaar tegen plaatsing van een dergelijke halve kracht, 
temeer daar deze meestal tevens onbetrouwbaar en zonder plichts
gevoel was) tegenwoordig gaat zulks minder moeilijk. Het lijdt geen 
twijfel, of dit is een resultaat der opleiding. De opleiding immers hief 
niet alleen genoemde negatieve eigenschappen zoo niet geheel dan 
toch wel in zekere mate op, doch wist tevens daarvoor in de plaats 
te stellen: vakkennis, wellevendheid, hulpvaardigheid, respect voor 
den meerdere, betrouwbaarheid, plichtsbesef en verantwoordelijkheids
gevoel.

Bij de tewerkstelling ondergronds, moge 
jonge krachten in aanmerking komen. Dit 
verhoudingen der diverse categorieën te 
rekening mede te houden, dat alle jongens 
worden, na hulpsleeper te zijn geweest, op 
hulphouwer worden en reeds op hun 21e jaar houwer, natuurlijk 
onder voorwaarde, dat zij in alle opzichten voldoen.

Als de jongens, na zich gedurende de opleiding behoorlijk te hebben
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gedragen, ondergronds tewerkgesteld worden, worden zij door de 
opleiding niet meer losgelaten. Zij worden dan nog geregeld bezocht 
door hun vroegere instructeurs of door een speciaal daarvoor aan
gewezen vertrouwden en vakkundigen mijnwerker. Deze bespreekt 
met de jongens de werkzaamheden, schenkt hen goede raadgevingen, 
tracht met hen moeilijkheden uit den weg te ruimen, met één woord, 
hij betoont zich op alle gebied een ouderen vriend der jongens.

Deze personen doen tevens navrage naar den jongen, bij den be
trokken opzichter, hulp-opzichter, mecsterhouwer of houwer. Het resul
taat dezer besprekingen wordt in een boek aangeleckend, zoodat men 
elk oogenblik kan nagaan, hoe de jongens door hun superieuren be
oordeeld worden.

Slotbeschouwingen. In het bovenstaande hebben wij een uiteenzetting 
gegeven van het doel en de werkwijze van de opleiding der leesjongens, 
welke in het begin van 1929 bij de Staatsmijnen in Limburg werd inge
voerd. Daarbij is komen vast te staan, dat de jeugd, waaraan vroeger 
geen of weinig aandacht werd besteed en waarvan men daarom ook 
voor de toekomst geen hoogc verwachtingen kon hebben, door de op
leiding in een beter spoor geleid wordt. De leesjongen wordt zoodoende 
tot een nuttiger lid der maatschappij gemaakt. Niet alleen gezonde 
vaklieden heeft men inhet bedrijf noodig, doch vooral ook „menschen”, 
in den meest edelen zin van het woord.

Het onjuiste begrip, dat een mijnwerker voldoende heeft aan 
sterk gespierd lichaam, dient te verdwijnen. Naast spieren en ’ 
kennis zijn noodig : verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbesef, betrouw
baarheid, enz. Deze aan te kweeken, heeft zich de opleiding ten doel 
gesteld. Tevens bewerkt zij, dat in het Zuid-Limburgsche mijndistrict 
een grooter aantal jongens opgrocit, aan wie op rijper leeftijd door 
hun meerderen nog eens wordt voorgehouden, wat goed en wat slecht 
is, die voor het betrachten der hulpvaardigheid, niet terugdeinzen 
voor het brengen van een offer, jongens, die hun vrijen tijd nuttig 
weten te besteden en wellicht later in staat zijn om eenvoudige zaken, 
noodig voor het huishouden, zelf te maken, jongens, die hebben leeren 
sparen.

Uit de leesjongens zullen zoodoende mannen opgroeien, die de be
langen van het bedrijf op de beste manier kunnen helpen bevorderen.

Door de kennis, welke de opleiding hun betreffende het mijnbedrijf 
doet verwerven, zullen zij gaan voelen voor hun mijn en er trotsch 
op gaan, aan haar opbloei te kunnen medewerken.
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De Arbeiderskaderschool 
door J. HEMELRIJK.

TAicht bij Beekbergen op de Veluwe ligt het Troelstra-oord, een 
vacantie- en studieoord, gesticht door de Moderne Arbeiders

beweging. Het gebouw heeft twee vleugels, waarin-zich een bibliotheek 
en een aula bevinden, die bestemd zijn voor studiedoeleinden. De aula 
is een geschenk van de Centrale Arbeidersverzekerings- en Deposito- 
bank te 's-Gravenhage, die tevens een jaarlijksch bedrag beschikbaar 
heeft gesteld voor een Arbeiderskaderschool, die daar gevestigd moest 
worden. Dit is geschied. Het bestuur der school is in handen van 
het D.B. van den Algemeenen Raad van S.D.A.P. en N.V.V. (Ne- 
derlandsch Vakverbond), die de leiding der school heeft overgedragen 
aan een curatorium. In dit curatorium namen, naast eenige weten
schappelijk gevormde onderwijsmannen, hoofdbest uursleden uit de 
politieke en vakbeweging zitting, opdat er een goede samenwerking 
van theorie en praktijk zou zijn. Dit curatorium heeft een leerplan 
en lesrooster vastgesteld en heeft de verdere maatregelen genomen, 
die noodig waren voor het goed functioneeren der school. Het was 
zich daarbij bewust van het feit, dat althans in de eerste jaren deze 
school het karakter zou krijgen van een experiment, waarvan het 
welslagen zou afhangen van de wijze, waarop men met de opgedane 
ervaringen zou kunnen rekening houden. Omtrent de inrichting der 
school en haar werkwijze valt het volgende mee te deelen.

Ie. De leerlingen. De school is bedoeld voor functionarissen uit 
de arbeidersbeweging en voor hen, die dat kunnen worden.

Zij worden aangewezen door de instanties van de S.D.A.P., de 
vakbeweging, het Instituut voor Arbeidersontwikkeling en de A.J.C.

Uit de opgegeven candidaten, wier aantal voor dit jaar + 90 be
droeg, kiest een selectie-commissie uit het curatorium er 25 i 30 uit, 
die naar haar meening de meeste waarborgen bieden, dat ze het 
onderwijs met vrucht kunnen volgen. De selectie geschiedt aan de 
hand van ingewonnen inlichtingen en van uitvoerige schriftelijke ant
woorden, door de candidaten gegeven op een 20-tal vragen, die hun 
worden loegezonden. Deze selectie is uit den aard der zaak gebrekkig. 
Niet het meerdere onderwijs, door sommigen hunner genoten, geeft 
daarbij een grootere kans van aangenomen te worden, wel de pogingen, 
die elk heeft aangewend om zijn kennis en ontwikkeling zelfstandig 
te vergrooten. De leeftijdsgrens, die daarbij voorloopig is vastgesteld, 
is die van 20—35 jaar. Aan den eersten cursus, die 5 weken duurde 
in Januari 1931, namen 25 leerlingen deel, die in hun jeugd grooten- 
deels slechts lager onderwijs genoten hadden, maar op allerlei manieren
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Het loont de moeite een opsomming te geven van den dagelijkschcn 
werkkring dezer scholieren. Vier van hen waren bezoldigd bestuurder 
van een vakvereeniging, één vakvereenigingsbeambte, de anderen 
waren: Gemeentewerkman, broodbezorger, metaaldraaier, schipper, 
schilder, kantoorbediende, typograaf, kcllner, timmerman, metaalbe
werker, monteur, wagenbestuurder, transportarbeider, brievenbesteller, 
analist. Zoowel in 1931 als in 1932 was er slechts één vrouwelijke 
leerling aanwezig. Onder dc leerlingen van beide jaren bevonden zich 
o.a. eenigc gemeenteraadsleden en één wethouder.

Ongeveer dc helft van deze leerlingen was gehuwd. Gedurende den 
tijd, dat zij zich vrijmaakten uit hun werkkring om de studie op het 
Troelstraoord te volgen, werd hun in den eersten cursus (1931) de 
volle loonderving uitbetaald en in den tweeden cursus (1932) 70 °/0 
en 50 % resp. voor gehuwden of kostwinners en ongehuwden.

Dat dit een groot bedrag vordert is duidelijk. Bovendien komen 
daar aan uitgaven nog bij de pensionkosten gedurende het verblijf op 
de school. De noodzakelijkheid dezer uitgaven staat in verband met 
het feit, dat zij, voor wie de school bedoeld is, anders om finantieele 
redenen haar niet kunnen volgen. Van de studielustigen en intelli- 
genten onder dc arbeiders komen alleen zij, die een verantwoordelijke 
positie in de arbeidersbeweging bekleeden of waard zijn te bekleeden 
om hun mentaliteit, in aanmerking om in de gelegenheid gesteld te 
worden de studie te volbrengen, die noodig is voor het goed vervullen 
van hun post. Niet zij, die studeeren kunnen of willen, maar zij, die 
studeeren moeten in dienst der arbeidersbeweging worden toegelaten, 
als zij daartoe voldoende capaciteiten bezitten. Hun aantal is veel 
grooter, dan het aantal plaatsen, dat jaarlijks beschikbaar is.

2e. De leerstof. Bij de keuze van de leerstof moest het nuttige 
boven het aangename en het noodzakelijke boven het nuttige gaan.

Vandaar dat vele wenschen, ook gerechtvaardigde wenschen, onver
vuld moesten blijven. Het programma moest bevatten die kernvakken, 
waarvan de leerstof onontbeerlijk is voor eiken functionaris in poli
tieke- of vakbeweging.

De vraag kan gesteld worden, of bij de keuze van de vakken ook 
gedacht is aan de socialistische vorming der leerlingen. Het antwoord 
daarop is: neen. Zij, die daar komen, kunnen geacht worden een 
min of meer klare, maar in elk geval hechte socialistische overtuiging 
te bezitten, gezien de toewijding, die ze betoond hebben in dienst 
dezer overtuiging. Het meer helder bewust maken hunner socialis-
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tische beginselen is de taak der politieke beweging en 
politieke kaderscholing. De Troelstraschool heeft zich tot taak 
de elementen daarvoor te geven, de juiste methode van stui 
te brengen en den grondslag voor verdere studie te leggen.

Bij de keuze der vakken is dus uitsluitend met de praktijk reke
ning gehouden. Het spreekt vanzelf, dat bij de behandeling dezer 
vakken door de leeraren het socialistisch standpunt ten aanzien 
der problemen wel ter sprake komt. Kennis van staat en maatschappij 
is in ’t kort het doel, dat nagestreefd wordt. Daarvoor wordt onder
wijs gegeven in economie, staatsinrichting en staatsrecht, boekhouden 
en bedrijfshuishouding, Nedcrlandsche taal en stijl. Voortzetting en 
aanvulling van deze leerstof vormt het onderwijs in financiën, arbeids
recht, gemeenterecht en ondcrdeelen van het burgerlijk recht, zooals 
handels- en belastingrecht. Veel nadere toelichting behoeft dit pro
gramma niet voor hen, die de eischcn der praktijk kennen. Dat deze 
leervakken naast practische kennis ook eenig inzicht in de f 
kunnen en moeten aanbrengen ligt voor de hand. Een n« 
werking van de onderdeelen der leerstof is hier niet op

Hoe de leerstof over de drie cursussen 
de praktijk leeren. Dit hangt ook af van 
studie geregeld kan worden en hoe de naze 
de verschillende cursussen kan werken. I. 
problemen, die om oplossing vragen.

3e. De methode. De methode van onderwijs moet zooveel m 
schoolsch en wetenschappelijk zijn; schoolsch, opdat de vermeer 
der kennis zoo veel en grondig mogelijk geschiedt; wetenschap 
opdat het inzicht verruimd en methode van critische zelfstudie gele 
wordt. Daarbij moet de methode zich aanpassen aan de eischen 
volwassen menschen met ervaring en verantwoordelijkheid, maar zon-

' ’ en geschooldheid in het studecren. Dit vraagt bizondere 
bekwaamheid der leeraren, die temidden der leerlingen als 

een socialistische kostschool gedurende eenige weken zich 
aan die taak wijden. Het leeren zitten is de eerste moeilijkheid voor 
menschen, die meestal bewegelijke arbeid gewend zijn. Het leeren 
notities maken en uitwerken, het schriftelijk beantwoorden van vragen, 
het maken van opstellen en uittreksels zijn ondcrdeelen der methode, 
die veel zorg vereischen. De kennis is meestal fragmentarisch en ver
ward en staat verre achter bij de levenservaring en practische bruik
baarheid der leerlingen. Er is in het algemeen een groote wanverhouding 
tusschen de helderheid en bevattelijkheid van geest en het vermogen 
om meening en gedachte zuiver uit te drukken.
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Maar juist de meerdere rijpheid van geest maakt het mogelijk in 
korten tijd met harde studie behoorlijke resultaten te bereiken. En 
aan de wil en volharding hierbij ontbreekt het niet. Deze zijn evenals 
de goede geest, een uitvloeisel van het gevoel van verantwoordelijk
heid, dat de leerlingen als functionarissen bezielt. De vraag van een 
der leeraren aan den voorz. curator na afloop van den eersten cursus, 
of men het met deze groep bijzonder getroffen had, kon deze beant
woorden met de opmerking, dat elke groep van verantwoordelijke 
leiders, zij het dan ook in 't klein, zoo reageerde op de taak, die 
hun gesteld werd. De vorderingen zijn dan ook met een goede methode 
sneller dan op elke andere school. Er zijn leerlingen, die na 14 dagen 
verklaarden, dat zij meer geleerd hadden dan in al de jaren sinds 
hun lagere schooltijd en die het gevoel hadden, of ze al maanden 
bezig waren.

4e. De 'cursusduur. In Januari 1931 is de school geoj 
cursus van drie weken en één klas van 25 leerlingen. De 
moest zoo lang zijn, dat daarin met eenige vrucht een 
plan kon afgewerkt worden. Twee omstandigheden stelden bepaalde 
grenzen aan dien duur: le. de beschikbare financiën, die voor de 
kosten van drie weken schooltijd toereikend geacht werden; 2e. de 
noodzakelijkheid voor de cursisten om studieverlof te vragen. Dit 
studieverlof is voor velen aan niet te ruime grenzen gebonden. Bij 
een duur van drie weken bleken de moeilijkheden bijna algemeen te 
overwinnen.

In Januari 1932 is de school voortgezet met een cursus van 4 weken 
en 2 klassen van resp. 9 en 28 leerlingen. Slechts 9 van de 25 leer
lingen van den eersten cursus konden terugkeeren als tweede klasse 
met een verder gaand programma. Vier van hen, die niet terugkeerden, 
kwamen wegens hun onvoldoende vorderingen niet voor de tweede 
klasse in aanmerking. (Een van hen heeft de eerste klasse gedoubleerd). 
De andere 12 konden of wegens ziekte öf wegens huiselijke omstan
digheden óf wegens den aard hunner werkzaamheden en de onmoge
lijkheid om weer verlof te krijgen, niet terugkeeren.

Daarbij kwam nog, dat niet van te voren vaststond na den eersten 
keer of er meer dan één klasse gevormd kon worden, zoodat de leer
lingen niet erop ingesteld waren, om eenige jaren achtereen te komen 
Studeeren, hetgeen nu wel het geval is. Er zijn „arbeidershoogese 
in het buitenland, die een halfjaar en langer duren. Welke bes 
dit meebrengt, is voor ieder duidelijk, die zich rekenschap geeft van 
de noodzakelijke gevolgen hiervan, le. Er kan van vergoeding van 
loonderving voor zulk een langen duur geen sprake meer zijn, zoodat
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verschillende functionarissen, voor wie de school bestemd is, van de 
deelname uitgesloten worden. 2e. De leerlingen keeren niet in hun 
werkkring terug, daar hun plaats bezet is. 3e. De mogelijkheid wordt 
groot, dat men hoopt de studie te kunnen aanwenden voor eigen 
promotie en het verwerven van een anderen werkkring. — Wat in 
de naaste toekomst de cursusduur op het Troelstraoord zal worden, 
staat nog niet vast. De ruimere geldmiddelen voor den cursus-1932, 
toegesfaan door de Centrale Arbeidersverzekerings- en depositie-bank, 
maakten het mogelijk dit jaar twee klassen 4 weken te laten studceren. 
Uit een enquête onder de leerlingen van dit jaar is gebleken, dat een 
verlenging tot vijf, hoogstens zes weken zonder groote bezwaren voor 
de meesten mogelijk is. De toezegging van bovengenoemde Centrale 
maakt het waarschijnlijk, dat het aantal klassen op drie gesteld kan 
worden.

Zoo krijgt dan de Troelstraschool in dit opzicht lanj 
een vasten vorm. De teerlingen, die aangewezen worden, 
als ze voldoende vorderingen maken, op rekenen, dat 
achtereenvolgende jaren gedurende 4 i 6 weken een 
school mogen doormaken.

5e. De lesrooster. In verband met de moeilijkheid om leeraren voor 
den vollen duur van den cursus vrij te krijgen voor deze school, moet 
de lesrooster met veel zorg zoo in elkaar gezet worden, dat elk vak 
het aantal uren krijgt, dat noodig is. De ochtend en de middag worden 
elk in tweeën gedeeld, zoodat er 4 verschillende lessen per dag ge
geven worden. Het huiswerk voor deze 4 vakken wordt ’s avonds in 
de studiezaal gemaakt onder volstrekte stilte en rust. Dat zulk een 
dagtaak veel vergt van de leerlingen, spreekt vanzelf. Slechts de Za
terdagmiddag en de Zondag zijn vrij voor zelfgekozen ontspanning. 
Maar steeds gebeurt het, dat ook dan nog velen aan opgegeven taken zitten 
te arbeiden. Het doel is in deze weinige weken te gaan tot de uiterste 
grens van mogelijke geestelijke inspanning voor hen, die dat gewend 
zijn. Het gevolg is meestal een kleine inzinking na een week, die be
trekkelijk spoedig weer overwonnen wordt. Een uitvoerige bespreking 
met de leerlingen aan 't eind van elke week over de gang van zaken 
geeft aan het curatorium een duidelijk beeld van- de indrukken, de 
wenschen, de klachten en de moeilijkheden door de leerlingen opge
daan en ondervonden bij hun studie. Zij biedt tevens de mogelijkheid 
ter verbetering van de gebreken en fouten, die gemaakt worden.

6e. De ervaring. Na afloop van eiken cursus zenden de leerlingen 
en leeraren aan het curatorium een rapport over hun bevindingen in, 
waarbij zij de volle vrijheid hebben om alles, wat zij in het belang
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van de school achten, op papier te zetten. Een uittreksel uit deze 
rapporten levert een aardig beeld op van den invloed der school. Uit 
de meeste rapporten spreekt groote erkentelijkheid voor het voorrecht, 
dat den leerlingen geboden wordt en voor de resultaten, waarvan zij 
in hun werk het onmiddellijke nut ervaren. De lust tot studie is bij 
de mcesten na den eersten cursus gewekt of versterkt, het vermogen 
tot studie vergroot, de juiste weg is hun gewezen naar het doel, dat 
zij zich meer of minder bewust gesteld hebben.

7e. De nazorg. Den eersten keer hebben de leerlingen telkens in 
de laatste les eene opgave gekregen van de boeken en hoofdstukken, 
die voor verdere studie in den loop van het jaar werden aanbevolen. 
De leerlingen der groote steden vereenigden zich tot clubs, die weke
lijks onder leiding van een bevoegde een keer voor de studie bijeen
kwamen. De anderen behielpen zich en trachtten zich op hun eentje 
te redden. Er zat te weinig regel en systeem in deze wijze van nazorg. 
Dit jaar wordt algemeen reeds eenige leiding gegeven. Voor de hoofd
vakken hebben de leerlingen een aantal schriftelijke vragen en sche
mata voor opstellen gekregen, die reeds gedeeltelijk gedurende den 
cursus uilgewerkt werden en verder in den loop van het jaar om de 
14 dagen aan de leeraren uitgewerkl worden toegezonden. Deze zen
den het ingeleverde werk gecorrigeerd terug. Dit geschiedt voorloopig 
voor de vakken economie, financiën en ten deele voor arbeidsrecht.

Nu weten allen, wat zij doen moeten om de studie bij te houden 
en is er een controle-middel op hun werk. Dit is het uitgangs 
voor een goede regeling van en leiding bij de zelfstudie thuis, di 
zichzelf degelijk georganiseerd moet worden, als de studie duurzame 
beteekenis zal hebben voor de meesten, die blijvend leiding behoeven.

Ook na afloop van den drie-,.jarigen" cursus moeten de leerlingen 
kunnen rekenen op voorlichting en hulp bij hun verdere studie.

8e. De voorstudie. Aanvankelijk werden aan de leerlingen, die toe
gelaten waren, een aantal boeken ter studie opgegeven. Van deze 
voorstudie kwam niet veel terecht. Immers de methode van studeeren 
moesten de meesten nog leeren. Daarvoor o a. was deze school in
gesteld. En zonder dwang en leiding bleef het ook bij het niet of 
meer oppervlakkig doorlezen der opgegeven stof, temeer daar de 
meesten naast hun beroep tijdroovende functies bekleedden. Men had 

zoo ijverig mogelijk van binnen bekeken, maar met de studie 
jarop niet voortgebouwd worden.

middel om uitsluitend voor deze hoogstens 30 nieuwe leer- 
elk jaar de voorstudie goed te organiseeren was er niet, omdat 

over het hcelc land verspreid woonden en men alleen door monde-
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Iets over het werk te Rotterdam onder meisjes 
en vrouwen uit de kringen der werkloozen

linge lessen kan leeren studeeren. Toen is de gedachte opgekomen 
om voor deze voorstudie voorbereidende avondscholen op te richten in 
het heelc land met een programma, dat nuttig en bereikbaar is voor 
vele honderden leerlingen, die er mee van profitceren en dat tevens 
bij de a.s. leerlingen van het Troelstraoord een basis voor verdere 
studie legt, waarop kan voortgebouwd worden op de dagschool daar, 
zoodat deze van den aanvang of op een hoogcr plan komt te staan.

gedachte te verwezenlijken is, levert zij een drievoudig voor
op. Want naast de beide genoemde voordcelen wordt dan de 
gevormd voor een stuk volksontwikkeling van de allergrootste 

beteekenis. Bij wijze va n proef zijn reeds 10 zulke scholen gesticht 
met 250 leerlingen, waar telkens vier leeraren elk één uur per week 
les geven in de vakken van het eerste studiejaar op het Troelstra
oord, zoodat dit op den duur komt te vervallen. Het curatorium zal 
in samenwerking met het Inst. voor Arbeidersontwikkeling een be
langrijk aantal van deze scholen stichten overal, waar dit mogclijk 
blijkt. Over de bijzonderheden van dit plan zal in dit orgaan een 
vervolgartikel verschijnen. Men houde dit goed in 't oog: Wij betreden 
hierbij geheel nieuwe banen en scheppen geheel nieuwe organen. De 
practijk moet uitwijzen, in hoeverre deze aan de behoefte voldoen 
en levensvatbaarheid hebben.

T Tetgeen er in Rotterdam gebeurt voor de vrouwen uit de kringen 
der werkloozen, concentreert zich voornamelijk op bemoeiïngen 

met de echtgcnooten der werkelooze mannen. Wat hiervan de oorzaak 
is, zal in het verloop van mijn beschouwing nagegaan worden.

Het is het „Comité tot ontwikkeling en ontspanning van werk
loozen", dat haar binnen zijn kring betrekt en uitgaat van de Volks
universiteit te Rotterdam, de Vcrecniging „Ons Huis", het Rotter- 
damsch Leeskabinet, het instituut voor Arbeidersontwikkeling, afd. 
Rotterdam, het Clubhuis „de Arend", den Rotterdamschen Bestuur- 
dersbond, de Arbeiders Jeugd Centrale, den Bestuurdersbond „Rotter
dam ' van de Nederl. Vakcentrale en het Zuider Volkshuis.

De cursussen worden gegeven door de Volksuniversiteit, zijn ook
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terwijl 359 mannen er aan deelnemen!

Een der oorzaken van dit verschijnsel is dezelfde als die, welke 
bij het werk onder werkelooze mannen wordt waargenomen. Het is 
moeielijk om bij inenschcn, die in de schaduw van de werkloosheid 
leven, belangstelling te wekken en te onderhouden voor onderwerpen, 
die voor hen slechts van theoretisch belang lijken. Bovendien kan 
van volwassenen, die met weinige schoolkennis het leven ingingen 
nu den prikkel missen van zich op te kunnen werken door meer ken 
in het algemeen, niet verwacht worden, dat zij in de drukkende om
standigheden, waarin zij leven, warm zullen loopen voor het opdoen 
van allerlei kennis en wetenschap. Dit is in nog sterker mate voor 
de vrouwen het geval, wier gezichtskring door den arbeid thuis minder 
verruimd werd dan die der mannen. Haar trekken de ontspannings- 
middagen het meest, waarvan zij genieten kunnen met haar mannen, 
haar vaders of verloofden.

Voorts lijden de vrouwen en 
de ellende van 
de mannen. Er is het 
deren dienen verzorgd.

len de vrouwen en de werkelooze meisjes niet zoo onder 
den tijd, die vooral drukt dcor gemis aan arbeid, als 

gezin, waarin gewerkt moet worden. De kin- 
Is de dochter buiten werk, dan is zij dikwijls 

te waardeeren hulp voor de wasch en al het andere, dat er in 
een gezin te verrichten is.

Bovendien is er minder werkloosheid onder de jonge meisjes dan 
onder de volwassenen. Haar behoeft minder loon door den werkgever 
uitbetaald te worden. Geheel zonder werk zijn zij niet langen tijd. 
Vandaag worden zij in groot aantal ontslagen en morgen kan werk
plaats of fabriek ze weer gebruiken, al is het maar voor een paar 
dagen in de week. In betaalden huishoudelijken dienst vinden ook 
nog velen werk.

Ook moet er geconstateerd worden, dat de 
voor het allergrootste deel niet geor 
Zij kunnen daardoor minder bereil

Het is door dit alles als vanzelf gekomen, dat de Volksuniversiteit 
te Rotterdam de vrouw van den werklooze door lessen, speciaal op 
haar behoeften ingcsteld, binnen haar zorg heeft betrokken.

Want alles wat het gezin van den werklooze ten goede komt, 
vermindert diens zorg, verheldert zijn horizon.

Daarom heeft de Volksuniversiteit practische lessen georganiseerd 
in naaien en koken. Wie ze volgen wil, laat zich bij haar inschrijven, 
waardoor alles van uit één centrum geregeld wordt. Zij verdeelt het 
aantal inschrijvingen, zendt de cursisten naar de inrichtingen, waar de
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lessen gegeven worden en voor haar het makkelijkst te bereiken zijn.
De naailessen worden gegeven in de scholen voor Vrouwenarbeid 

en het Zuider Volkshuis.
De kooklessen alleen in de eerstgenoemde scholen, omdat die er de 

keukens voor hebben. Er volgen ± 120 vrouwen de naailessen in het 
Zuider Volkshuis en ± 130 naai- en kooklessen in de scholen.

Zij hehooren bijna allen tot de kringen der modern-gcorganiseerden. 
Die van het Zuider Volkshuis bijna hoofdzakelijk tot die der haven
arbeiders en de metaalindustrie. Elke cursus bestaat uit tien lessen 
en wordt gedeeltelijk betaald door de Volksuniversiteit. De leidsters 
zijn allen leeraressen, met bevoegdheid nijverheidsonderwijs te geven.

In alle lessen richten zich de leeraressen naar de werkelijkheid, 
waar in het korte tijdsbestek met dien tijd gewoekerd moet worden 
om zoo gauw mogelijk de noodigc kennis aan te brengen. In het 
Zuider Volkshuis wordt reeds de derde cursus gegeven. Er werd 
begonnen verleden jaar met 25 cursisten. Dat de lessen in den smaak 
vallen, het wordt door den groei van 
als geen verloop is er, evenmin aan < 
waar de eerste cursus nog aan den £ 
beschouwing geschreven wordt. Een 
schoolschheid wordt vermeden. Voor i 
De vrouwen naaien onder het genot 
voor haar zoo aantrekkelijk mogelijk 
leeren maatnemen, passen, knippen zei 
theorie leerden.

Met de leeraressen gaan zij stof koopen, kiezen zelf, al wordt er 
raad gegeven. Het crisis-comité heeft met den betrokken winkelier 
een overeenkomst gesloten, waardoor de vrouwen op de stof, die zij 
koopen, twee gulden korting krijgen.

Door eigen aanschouwing heb ik een 
sfeer, die er heerscht, kunnen krijgen.

In een der scholen voor Vrouwenarbeid zag 
vrouwen aan japonnen werken, en een andere .

Zij, die naaiden, hadden óf voor het eerst een 
óf waren reeds wat wegwijs geworden. Er waren 
maar ook huismoeders, die al wat jaartjes als zo< 
rug hadden. Ingespannen werd er gearbeid. Tijd 
er alleen afgenomen, als er gewacht moest worden op 
leerares. Aardige, degelijke stoffen werden verwerkt 
modeplaat zelf gekozen model.

Dezelfde prettige, vriendelijke werkstemming heerschte

het aantal bewezen. Zoo goed 
de Scholen voor Vrouwenarbeid, 
gang is op het oogenblik, dat deze 
verklaarbaar verschijnsel! Alle 

• een gezellige sfeer wordt gezorgd, 
van een kopje thee. Alles wordt 
gemaakt. Allen naaien een japon, 

elf, nadat zij het noodige van de
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kookles. Wie ze volgt, heeft natuurlijk in eigen huishouden allerlei 
reeds klaar gemaakt, brengt daardoor in de les haar practische ervaring 
mee, die soms voor de leerares wetenswaardigs bevat. Maar hoeveel 
moeten al die vrouwen er nog lecren wat betreft behandeling van 
het materiaal, het belang der voedingswaarde van de spijzen, die zij 
verwerken en de kunst om zoo weinig mogelijk van die waarde te 
laten verloren gaan!

In deze lessen leeren zij welke smakelijke spijzen er te bereiden 
zijn van materialen, binnen het bereik van haar finantieele draag
kracht, hoe zij afwisseling kunnen brengen in de menu's. Zij eten zelf 
in de schoolkcuken wat zij klaar maken en geen beter getuigschrift 
voor dat onderwijs dan de verhalen der vrouwen, dat haar mannen 
en kinderen smulden aan datgeen wat zij ook thuis nu klaar maakten.

En als in de les de maaltijd bereid is, wordt die gezamenlijk in de 
schoolkeukcn genuttigd. Doch verzorgd eenvoudig wordt de tafel altijd 
gedekt. Wellicht werkt de een of ander der cursisten de gedachte 
voor het eigen gezin uit, dat er sfeer uitgaat van de wijze, waarop 
de maaltijden gebruikt worden.

In de gesprekken, die ik voerde met de secretaresse der Volks
universiteit, de directrices van enkele .Volkshuizen", en door alles 
wat ik zag in de door mij beschreven lessen, kreeg ik den indruk 
overal, dat er met liefdevol inzicht gewerkt wordt met deze vrouwen.

Laten wij hopen, dat een tijd, als we nu beleven, in de toekomst 
voor goed tot het verleden zal behooren. Een crisis, als nu doorge
worsteld moet worden, kan zich niet meer voordoen, als productie- 
en distributie-systeem anders geregeld zal zijn. Ook zal het dan tot 
het verleden behooren, dat vrouwen, die reeds een gezin hebben, nog 
zoo heel veel te leeren hebben, zelfs op het gebied van naaien en 
koken. Sommigen vertelden mij, dat zij vanaf de lagere school, die 
zij verlieten na zes jaren er gegaan te zijn, niets en niets meer geleerd 
hadden.

Door schade en schande wordt de mensch wijs. Ook volken en 
staten zullen we aannemen. Indien de leerschool van het heden door- 
loopen is, haar lessen ter harte genomen, zullen zeker de vrouwen 
op andere wijze de gezinstaak op zich kunnen nemen dan zij het nu 
moeten doen, daar zij het leven ingestuurd werden met niets dan het 
beetje kennis van een lagere school, die in haar wezen nog zóó een
zijdig schoolsch is.
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Sensatie-bladen
door W. EMMENS.

1

TAostojewski laat Iwan Feodorowitch, de physicus, zeggen: .Wan- 
neer men in de menschheid het geloof aan de onsterfelijkheid 

vernietigt, verkwijnt in haar ook onmiddellijk niet alleen de liefde, 
maar ook elke levende kracht, het leven in de wereld voort te zetten; 
ja, dan bestaat er niets onzedelijks meer en alles is geoorloofd, zelfs 
de menscheneterij; voor elk individu moet de natuurlijke zedewet 
onmiddellijk in haar volledig tegendeel verkceren en het egoïsme zelf 
moet tot aan de misdaad toe niet alleen de mensch geoorloofd zijn, 
maar moet in zijn toestand door hem zelfs als onvermijdelijke, ja als 
de allerwijste, zoo niet zelfs als de edelste uitweg, erkend worden.

Deze jonge man, met de hel in hoofd en hart, wilde zijn leven 
rekken tot zijn derf igste levensjaar door een kracht, die alles verdraagt, 
de kracht van de gemeenheid van de Karamasows, en dan misschien 
in verdorvenheid verdrinken, zijn ziel in ontecring verstikken, of er 
aan ontkomen op de wijze van de Karamasows. d.w.z. met het devies: 
Alles is geoorloofd.

Is het een profetie voor zijn eigen land geweest?
Als men de wckelijksche lijst van overvallen, inbraken, diefstallen 

en moorden bij ons leest, zou men haast geneigd zijn te zeggen: Ook 
wij zijn dus nu zoo ver; het geloof aan de onsterfelijkheid is vernietigd 
en de gevolgen daarvan vertoonen zich in al hun schrikwekkendheid. 
Haast! want rustig kunnen we zeggen, dat ons volk in zijn totaliteit 
nog niet door een tot ondergang doemend, misdadig egoïsme is aan
getast, ofschoon deaanvreting wel begint, niet collectief als in de Sowjet, 
maar individueel. Diep teleurgesteld is men, wanneer men leest, dat 
iemand dertig jaar lang een vertrouwenspost heeft bekleed en nu 
wegens verduistering wordt „opgesloten”, zooals de term luidt. Met 
afschuw vervuld worden we, als we lezen, hoe ouden van dagen 
afgeslacht worden terwille van een beetje geld. Het „alles is geoorloofd” 
moet wel wortel geschoten hebben. Een innerlijke rem schijnt voor 
de misdrijvers niet meer te bestaan. Het wegvallen van deze innerlijke 
rem beteekent, het niet meer gebonden zijn aan zedelijke normen. En 
het verlies van deze band beteekent weer het aangewezen-zijn op de 
lusten en begeerten van het naakte animale leven.

Om deze lusten en begeerten te bevredigen, om — dit is immers 
het eenigste, wat overblijft — prikkeling van het egoïstisch, dierlijk 
leven, sensatie in haar ruwste vorm, te ondergaan, grijpt men naar 
het middel, dat dit kan verschaffen: geld, en nog eens geld. Men 
zoekt dit machtig te worden door moord en doodslag heen.
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Onlangs las ik een verslag van een rechtszitting, waarin door de 
rechtbank aan een handelsagent, die met termijnbetalingen 
als getuige gedagvaard was, het „kweeken van misdrijf" wc 
gehouden, omdat hij wist, dat de beklaagde niet bij machte 
betalen. De rechter meende dus van deze handelsagent een zekere 
mate van zedelijke zelfverantwoordelijkheid te mogen eischen tegen
over iemand zonder zedelijke rem.

van deze gedachte tot 
meer uit zich zelf ge-

g van een redactiestaf van een krant 
id gevraagd worden ~ vooral in deze 

op de sensatielust van het publiek, 
leven, beroofd van elke zedelijke 
om zijn lezerskring te vergrooten, 

wankele geest, 
en daarna in 

was het mogelijk, 
een ander...

Met hoeveel meer recht mag 
zedelijke zelfverantwoordelijkheid 
tijd. Een krant, die thans speculeert 
die thans op het rauwe, animale leven, beroofd van 

als een azende gier neerstrijkt, om zijn lezerskring te 
1 gemakkelijk het laatste stootje geven aan een 
„alles is geoorloofd” in een daad uit te leven 
o uit te roepen: Wat heb ik gedaan? Hoe 
lat gedaan heb! Nee, ik was het niet, het was

En de oorzaak ? Geestelijke stroomingen van de laatste tientallen 
jaren, vooral het historisch materialisme, hebben de band met zede
lijke, tegenover ons staande normen verbroken. Velen werden en 
worden als koeien grootgebracht; volgens hun innerlijk instinct moet 
alles geoorloofd zijn; alleen materieel eigenbelang, de zedelijke normen 
van anderen en de justitie doen hen op de weide binnen de aange
wezen omheining grazen. Ze hebben slechts één doel: steeds een 
betere weide te zoeken. Innerlijke, geestelijke waarden, niet van menschen 
afkomstig, bestaan voor hen niet; ze kennen geen levenswaarden 
naast het materiecle.

Voor deze van zedelijke normen ontdane zielen is de huidige tijd 
moeilijk ; het historisch materialisme woekert als de pest van 

roode zelfzucht in hun onrijpe geest en de werkloosheid is voor hen 
„des duivels oorkussen." Het slot is, dat het „alles is geoorloofd" 
zich aandient.

Maar hoewel het nog een groote stap is 
de daad, zullen uiterlijke invloeden de niet 
remde mensch gemakkelijk daartoe drijven.

Slechte kameraadschap, toespraken van revolutionair-politieke tinne
gieters, niet gecontroleerde vertrouwensposten moedigen tot de daad 
aan, kweeken misdrijf. Van zulke uiterlijke factoren kan men niet 
direct zedclijke zelfverantwoordelijkheid vergen. Maar er zijn andere, 
waarbij dit wel het geval is.

langs las ik een verslag van een rechtszitting,
>ank aan een handelsagent, die met termijnbetï
ïtuige gedagvaard was, het 
den, omdat hij wist, dat c
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>m maatregelen 
•egrijpelijk!

•athos 
handen ■ 
van ongi 
sr worde

Onlangs hebben eenige kamerleden aan de Regeering om maatregelen 
tegen sensatiewekkende kranten gevraagd, 't Is zeer begrijpelijk!

Op hen, die als voorlichters in deze tijd fungeeren, rust een zware 
verantwoordelijkheid tegenover de zwakke, onontwikkelde geesten. Of 
deze voorlichters zich dat steeds bewust zijn ? Zeker niet! Want meer 
dan ooit worden phrasen en holle woorden van revolutionnaire strekking 
met veel pathos over de massa geworpen, waarvan sommige enkelingen 
dan in de handen van de justitie vallen en boeten voor het politiek 
gezwendel van ongarc „voorlichters”, die helaas vrijuit gaan. Meer 
dan vroeger worden zonder betooning van eenige zedelijke verant
woordelijkheid „sappige” berichten in kranten gelanceerd, die er op 
berekend zijn, de sensatielust aan te wakkeren, ten einde het aantal 
abonné's op te voeren. Berichten, die objectief het waar, wanneer, 
maar vooral het hoe tot in de fijnste griezelwekkende details uit
spinnen; berichten, die uit de vijfhoofdigc opschriften telkens een her
nieuwde prikkel op de sensatielust van het publiek aanwenden; be
richten, die het slechte niet opzettelijk verheerlijken, maar die een 
dergelijke sensationeele terminologie gebruiken, dat een lezer daaruit 
een vereering voor de misdaad, neen, wat nog erger is, een vereering 
voor de misdadiger heel gemakkelijk verkeerdelijk kan afleiden. Ik kan 
niet ontkennen, dat ik bewondering heb voor het vinden van die psycho- 
logisch-rake, sensatiewekkende terminologie, waarmee het gebodenc 
in de oogen, hoofden en harten van de lezers wordt geboord.

Maar evenmin kan ik ontkennen, dat ik medelijden heb met en 
afschuw koester voor de journalistieke geesten, die zich met het 
„alles is geoorloofd” op de stuurlooze, van zedelijke normen beroofde 
zwakkelingen, die alleen nog maar hun lusten en begeerten hebben 
overgehouden, werpen.

In een van de bladen las ik een beschrijving van het doen van Al 
Capone. Hij wordt genoemd „de koning(!) van de misdaad", „de 
koning(!) van de onderwereld”; „politie en rechters worden niet ge
vreesd: die gehoorzamen de bevelen van den oppermachtigen(I) bende
leider en worden omgekocht.” Als een ,,keizer"(!) rijdt hij met zijn 
escorte door Chicago's straten en „het ging van mond tot mond” 
(sprookjesachtig zelfs!): „Daar gaat Al”. ~ Na lezing heeft men de 
indruk, dat de onderwereld gelijk is aan de bovenwereld, alleen met 
een iets andere nuanceering. Het kan niet uitblijven, dat zoo’n be
schrijving op zwakke, avontuurlijke geesten in deze tijd haar invloed 
uitoefent. Het ergerlijke is niet, dat van „muizen" „olifanten" gemaakt 
worden, maar dat elke zedelijkc zelfverantwoordelijkheid van de 
schrijver in zoo’n beschrijving zoek is.
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de

tdunderd.
inigheid.

woel. Even lezen.
en beroofd. Na hem eerst

Mij viel één nummer van een krant in handen, waarin ik de vol
gende berichten, sommigen van foto's en vijfhoofdige opschriften 
voorzien, las. Ik meen niet ver mis te zijn in het weergeven van 
indruk, die het op sommige wankele gemoederen moet maken.

a. Roofoverval te Schipluiden.
Brandkast geplunderd van de Boerenleenbank.
De kassier neergeslagen.
Een bedrag van 10.800 gulden aan bankpapier en zilver meegenomen.
Aanslag gepleegd door twee mannen. — Een derde stond op den uit

kijk. ~ Daders ontvlucht. ~~ Nog geen enkel spoor ontdekt.
Die derde op de uitkijk? 'sjonge, moet ik toch even lezen!
b. Aanslag op ex-Keizer van China.
Bom in mand met vruchten.
Nou, ook een listeling! Gauw even lezen.
c. Moord op Berlijnsch taxi-chauffeur. In zijn auto doodgeslagen.
Aan de orde van den dag. Sla je over.
d. Communisten slaags met Nat. socialisten.
Nou, ja!
e. De moord op den notaris te Gorinchem.
Arrestatie te Woerden.
De politic op een spoor.
Boerenarbeider aangehouden en na nachtelijke huiszoeking overgebracht 

naar Gorinchem.
Had de vermoorde een voorgevoel?
Interessant, vooral dat voorgei
f. Door zijn beide .vrienden" neergeslagen 

getractccrd te hebben.
Ook geraffineerd! Maar „vrienden”, wat is dat?
g. Bandieten-overval te Tsientien.
Aanslagen op stationspolitiepost en paleis van den gouverneur.
Niettegenstaande „stationspolitiepost", sla je over. Chineezen, 

ver weg.
h. Lijk gevouden op spoorlijn Maassluis—Hoek.
Nou, ja.
i. Na den moord op den Chinees te Amsterdam.
Al weer een Chinees.
j. Cassa te Arnhem gepi
Lees je niet, zoo'n klein
k. Postbcsteller overvallen te Eindhoven.
De aanrander gevlucht.
’t Gaat hier al net als in Duitschland.
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■

wijs

Ken je

is!

de

me niet meer?'

:ntlcman-boef, eer- 
■seigneur en die gc- 
n!

). Serge de Leng, de grootste gentleman-boef van den modernen tijd. 
Eerzaam Dieppe het slachtoffer.
Vele weeke hartjes en 'n brandkast.
Monseigneur de Guise was wijs met hem.
Al wat speurneus is, thans achter zijn fraai geplooide pantalon ge

stuurd. . . ,
Nee, dat is journalistiek-opgeblazen. Maar: gentL 

zaam, weeke hartjes en die brandkast en die Monsc 
plooide pantalon! Nee, dat moet ik (och even lezen!

...En dan het slot: „Een galgebrok, dat is hij, maar 
vrouw eens, die hem kan weerstaan.”

Nou?
m. Nachtelijke inbreker doodgeslagen.
Door patrouille verrast.
Serge is veel interessanter!
n. Oplichterstruc, die niet opging.
„Zoo oude jongen, hoe gaat 't er mee.
Aan het verkeerde adres.
Ja, ... Ik snap het. Even kijken, of 't zoo
o. Een aap opgeleid tot inbreker.
Mislukt debuut in hotel Weltevreden.
Nou, ze worden al slimmer.
p. Meesterlijke Dranksmokkelorganisatie van Al Cafone, den koning van 

’ misdaad.
Luxe-hotel zijn generale staf.
Politie en rechters worden niet gevreesd: die gehoorzamen de bevelen 

van den oppermachtigen bendeleider en worden omgekocht.
Al op zijn hoede voor concurrenten.
Dat is nou je! Sapristi, wat een kerel! Koning van de misdaad! 

't Klinkt goed. Heeft zelfs een generale staf! Een zoodje, die rechters 
en politie. Net als bij ons: de klasse-justitie. Sapperloot, wat 
„Zwaar gewapende schildwachten.” „Een spec1”1'* 
gerust met „machinegeweren”. Hij gaf „audiëntie", 
politici en advocaten van Cbicago, autoriteiten 
departement", e nz. Rechters bieden A' ' 
—■ Och, of je nou baas van een 
ook immers uit — of „koning van 
’k Was toch nog ’ 
eens een hak zei 
over hebben.

' ' t een vent! 
•ciale lijfwacht!" uit- 
, aan vooraanstaande 

van het politie- 
cn Al hun verontschuldigingen aan! 
fabriek bent — die zuigt zijn lui 
de onderwereld". Weinig verschil, 

g liever het laatste. En bovendien, je kon die kapitalisten 
setten. Koning! Je zou er haast een paar jaartjes voor
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de
Ur

verderfe- 
niet. Die

echter in nadere < 
van deze

ing, dat hij langs velerlei wegen 
kritiek, die geleverd is op het 

jramma der scholen ook vaste uren 
aan lessen j 

: denkbeeld.

en van het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan 
im No. 20. door G. van Veen.

') Uit de Mededcclinger 
Iniversitcit van Amstcrdan

/—\nder bovcnstaanden titel geeft ons redactielid de heer G. van 
Veen, Adjunct-Directeur van het Nutsseminarium voor de pae- 

dagogick, eenigc beschouwingen, welke wij hieronder in hoofdzaak 
laten volgen, omdat wij het gewenscht achten, dat zij een grootere 
verspreiding vinden.

De schrijver begint met de opmerkii 
kennis heeft kunnen nemen van de 1 
denkbeeld om in het onderwijsprogt 
of halve-uren op te nemen gewijd aan lessen per radio.

Naast de enthousiasten voor dit denkbeeld, die wellicht een weinig 
oppervlakkig alles en nog wat van deze nieuwe onderwijstechniek 
verwachten, komen een groot aantal bedachtzamen, die op grond van 
hun onderwijs- (niet radio-) ervaring een aantal zwaarwichtige tegen
werpingen komen aandragen, die maar niet zoo één, twee, drie opzij 
te schuiven zijn.

De schrijver neemt ze echter in nadere oogenschouw en het is de 
moeite waard te zien hoe weinig van deze bezwaren overblijft onder 
zijn kritisch en met ervaring gehanteerd ontleedmes.

De bezwaren vallen in vier groepen. Zij betreffen a. het verlies 
van sfeer en intimiteit; b. het gevaar van passiviteit; c. het cliché- 
karakter dat het radio-onderwijs onvermijdelijk zou moeten dragen; d. 
de vervlakking die er noodzakelijk uit zou moeten voortvloeien.

Radio en Onderwijs.')

Gelijk gezegd: deze verzameling komt uit één enkel nummer van een 
krant.

Men kan begrijpen, dat zoo’n nummer van een krant een 
lijke invloed moet hebben. Maar.... bewijeen hebben we 
bewijzen zou misschien de rechtbank kunnen verschaffen. Misschien, 
omdat bij de behandeling van een misdaad niet steeds de invloeden 
blootgelegd worden, die tot de misdaad geleid hebben. Maar toch zou 
ik graag een of meer rechters daarover willen hooren, b.v. Mr. de Bie 
te Rotterdam, of anderen, die licht in deze vraag zouden kunnen 
brengen, om te zien, of verband tusschen sensatie-bladen en misdaad 
duidelijk te constateeren valt, 't Zou voor sommige journalisten een 
waarschuwing kunnen zijn, waarvan ze schrokken.
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i de beteekenis van onzen 
nu maar eens mee met

a. Wat de sfeer betreft geeft schrijver voorbeelden van twee 
uitersten. Hij beschrijft een bezoek aan een school waar de jongen, 
die hem opendeed, hem als ’t ware op zijn teenen bezwoer toch maar 
weer weg te gaan, omdat ze nu net „radio hadden” en waar hij zich 
bij de volslagen verzonken aandacht van meester en jongens hinder
lijk overbodig voelde. Men luisterde naar „den" minister, die een 
bloemententoonstelling te Aalsmeer opende en 
bloemenexport schilderde. Concurreer daar i 
je aardrijkskundeboekje!

Het andere uiterste beleefde schrijver, toen hij in een school kwam, 
waar onder het werk door de radio als maar jengelde. Goed 
oefening van het concentratie-vermogen, meende de meester!

En schrijvers conclusie dat de „sfeer” ook bij de radio afhangt 
van hem die het instrument en zijn gebruik beheerscht, kunnen wc 
volkomen onderschrijven. De voorbereiding, de begeleidende houding, 
het volgende woord, kortom de hanteering van het geheel, daarop 
komt het aan, is die goed, dan loopt de sfeer geen gevaar.

b. Over passiviteit en activiteit maakt de schrijver belangwekkende 
opmerkingen, die culmineeren in de vraag: is luisteren passief zijn? 
Natuurlijk niet. Men zou zelfs kunnen zeggen: luisteren, goed luisteren 
vooronderstelt verhoogde activiteit van den geest: „innere Anschau- 
ung" zooals Pestallozzi zegt. En de schrijver maakt daarbij de aardige 
opmerking dat de doove, die het van zijn oog moet hebben alleen 
(zonder de hulpmiddelen, die een moderne paedagogiek ter beschikking 
stelt), eenzaam wordt en verdoft van geest. De blinde daarentegen, 
die bijna alles met het oor doet, heeft een opgewekt zieleleven, juist 
omdat zijn vermogen tot .innere Anschauung” steeds actief wordt 
gehouden.

Alles moet dus gedaan worden om de kinderen tot de juiste luister
houding te brengen. De waarde van de stof voor de school moet na
tuurlijk vast staan. Een ideaal programma zou daarvoor door een com
missie van vakmenschen moeten worden opgesteld. Maar die waarde 
wordt niet enkel door den inhoud bepaald, maar voor een even groot 
deel door de voorbereiding door den onderwijzer en door de behan
deling na de lezing. Een goedgebruikte radio-schoollezing acht schrijver 
een prachtig hulpmiddel voor het taalonderwijs, dien hoofdschotel van 
ons schoolmenu.

In gedachten ziet hij de radioles wat de hoogste klas betreft aldus: 
ieder kind met potlood en papier voor zich wacht met spanning op 
het moment, dat de lezing doorkomt. De onderwijzer zelf evenzeer zit 
klaar om het gesprokene te „verslaan”.
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verder alles
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lezing kunnen 
groot voordeel 

spannen aandacht 
mechanische stem

irikkeld wor 
gep.repi 

todelles.

tot getuige t<
En nu ? E< 

school, om 
academisch 
de leerlinge

hebben

wat een concentratie, wat een oefening, wat 
>ron van misverstand en dus vroolijkheid en 

men behoeft hier de saaiheid niet te vreezen

Wat een inspanning, 
een variatie, wat een bt 
goed verstaan, waarlijk 
noch de passiviteit.

c. Maar de uitzending zou slechts cliché kunnen geven.
Elke klasse stelt immers zijn eigen eischen, hoe zou men van buitenaf 

op een willekeurig moment aan die eischen kunnen voldoen?
O.i. ligt hier wel het sterkste punt van aanval van de bestrijders, 

maar schrijver meent dat het met die fijne nuanceering zoo’n vaart 
niet loopt en dat er althans een belangrijk tegenwicht ligt in de om
standigheid dat voor elk onderwerp een der beste krachten kan worden 
gekozen en dat deze beste kracht zijn best zal doen om voor de radio 
op zijn best te zijn.

Overigens — meent schrijver — spreekt bij al deze bezwaren een 
zeker verzet tegen het nieuwe mee.

Vele jaren geleden gaf een Amsterdamsch leeraar in de Fransche 
taal rceds een phonctische cursus door middel van een pathéfoon, leder 
deskundige, die niet per pathéfoon werkte, riep het gezond verstand 
tot getuige tegen dit mechanisch gedoe!

" " Een Amsterdamsch H.B.S.-directeur noodigt de pers in zijn
eens een les per linguaphoon bij te wonen. De leeraar, 
gevormd in zijn vak, zegt: Het is van groot belang, dat 

jen hier de vreemde taal met juist accent en goede intonatie 
spreken en hij gelooft, dat wanneer zij een goede serie platen 
doorgewerkt, zij een niet al te moeilijke Fransche 

volgen. Een journalist schrijft: „Direct valt het als een 
op, dat de meisjes en jongens deze stem met gesj 
volgen", en hij eindigt met de verwachting, „dat de r 
in de toekomst in de school een belangrijke rol zal spelen."

Zoo weet het leven telkens en telkens weer ons verzet tegen het 
nuttig-nieuwe te overwinnen!

Het is bekend dat in de school de onervaren onderwijzer maar heel 
weinig van zijn meer ervaren collega profiteert, dat het overgroote 
deel der leerkrachten, eenmaal zelf in vaste betrekking, nimmer meer 
een les van een ander beluistert. Dat nu verder alles zoo goed is als 
het zou kunnen zijn, zal wel niemand aannemen. Ieder lid van het 
schooltoezicht zal dat ook weerspreken.

Zou dan, zooals de leeraar in de vreemde taal voortdurend door 
de linguaphoon geprikkeld wordt zijn uitspraak te verzorgen, de onden- 
wijzer een zorgvuldig geprepareerde les per radio ook vaak niet kunnen 
aanvoelen als een modelles, die nu eens niet zijn gevoel van eigen-
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geschiedt — een goed voorj 
avolging kunnen prikkelen 

opfrissching kunnen geven, die

^gedragen vers 
i en het heele 

op andere wijze niet

waarde bedreigt, zooals opzettelijke didactische demonstraties het in 
anderen vorm plegen te doen ?

Zou niet menigmaal een radioles het didactisch geweten van den 
onderwijzer kunnen opfrisschen, hem overtuigen, dat een diepere door
leving van de stof dan hem tot dusver lukte, mogelijk is, en een betere 
methodische behandeling tevens?

Hier is dan ruimte voor hetzelfde werk, dat de linguafoon doet. 
Als de academisch gevormde leeraar verrukt is met de declamatie- 
modellen, die dit apparaat geeft, zou dan menig onderwijzer met acte 
L. O. in een vreemde taal wat zijn uitspraak betreft niet zijn voordeel 
kunnen doen met wat de radio kan geven? En, als hij zijn kinderen 
in school laat luisteren, zou dit voor hem geen spoorslag kunnen zijn, 
om ook stilzwijgende kritiek te voorkomen, niet te zeer beneden het 
„cliché"-model te blijven?

Zou — zooals in Engeland g 
in een klasse niet mee tot nat 
lesonderwijs een 
te verkrijgen is?

Zoo gezien zou naar den kant van den onderwijzer de radioles zeer 
goed kunnen meewerken, het doodloopen in de sleur tegen te houden. 
Menig onderwijzer moge daarin een cliché van fijner structuur vinden 
dan het cliché, waartoe zijn eigen lessen zoo licht kunnen verstarren, 
als hij nimmer met proeven van voorbeeldige doorleving en bewerking 
kennis maakt.

Schrijver herhaalt: dit soort modellesscn voor den onderwijzer zou 
diens gevoel van eigenwaarde nu eens niet behoeven te krenken.

d. Vervlakking. Zij, die de klacht uiten, dat ons moderne leven 
lijdt aan het euvel der vervlakking, hebben zeker geen ongelijk.

Ook niet zij, die van oordeel zijn, dat de radio dit euvel in de hand 
kan werken, doordat zoo gemakkelijk de eerbiedshouding tegenover 
het gebodene verloren gaat. En waar in opvoeding en onderwijs 
de eerbiedshouding wegvalt, is van verdieping geen sprake meer, 
alleen maar van vervl;ïkking.

Zoo is het ook — denkt schrijver — in menige huiskamer gesteld. 
Men raakt er aan gewoon de radio te hooren, men vindt bet vreemd- 
stil, wanneer hij lang aaneen zwijgt, maar men raakt er ook aan 
gewoon daarnaar niet te luisteren en een rede, die van de hoorders 
wat eischt, wordt spoedig als vervelend afgezet. Hier dreigt door 
een te veel inderdaad de passiviteit als gewoontehouding.

Intusschen mag ook hier niet worden gegeneraliseerd. Als schrijver 
in zijn geheugen terugroept een aantal avondjes, dat hij in gezinnen
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ten plattelande mee naar de radio luisterde, dan heeft hij daar (och 
wel eerbied voor het radioprogramma gevonden. Daar werd de vraag: 
„Wat hebben wij vanavond?” nog wel ernstig besproken en werd 
de voorloopige keuze in onderling beraad vastgesteld. Het heeft hem 
verbaasd, hoe goed men georiënteerd was omtrent het gehalte van 
de sprekers en de uitvoerende kunstenaars.

Als men dan ook van vervlakking zou spreken in betrekking tot 
het platteland tengevolge van de radio, zou men zeker onjuist zijn. 
Op menig afgelegen dorp, op honderden afgelegen boerenhoeven, waar 
de vluchtigheid van het moderne leven nog niet de geestelijke con
centratie tegenhoudt, heeft de cultuur haar intrede gedaan en wordt 
het gebodene op serieuse wijze verwerkt.

In de groote stad is de toestand ongetwijfeld minder gunstig. Maar 
ook hier zal verschil zijn. Waar de ouders ’s avonds in den familie
kring zijn, nog op de gezinsfeer hun stempel vermogen te drukken 
en waar, ook intellectueel, ernst wordt gemaakt met de opvoeding, 
zal de radio zeker nog de levensverdieping ten goede komen. Waar 

ig geestelijk verband is en dientengevolge de jeugd zelf baas, 
doordat de ouders uithuizig zijn geworden, zal het wel tamelijk 

taak.» toegaan.
Maar zouden daar zonder de radio de lessen zooveel beter geleerd 

worden? En is het zelfs waarschijnlijk niet zoo, dat men minder 
uitgaat, omdat het ook thuis gezellig is te maken met allerlei, wat 
men anders alleen buitenshuis kon hooren ? Klagen onze c 
steen en been over vermindering van drukte sedert de 
klanten de radio in huis hebben? Het mag dan waar 
iets van de cabaret- en cafésfeer in de huiskamer is gedron 
is dan toch thuis en men is meer bij elkaar dan vroeger, 
profiteert zeker de jeugd op deze wijze toch

Intusschen moet onze aandacht er op gerit 
de volksopvoeding de eerbiedshouding tei 
programma's te versterken. En zooals het 
school door aanraking met het werkelijke leven te 
lijkt het omgekeerd mogelijk door middel van de school voor 
goed gebruik' van de radio op te voeden.

Schrijver heeft hetzelfde opvoedkundige thema al eens behandeld 
ten opzichte van het lezen. Negen en negentig procent van ons lezen 
is stil-lezen. Voedt de school op voor het stille lezen? Leert zij den 
kinderen de concentratie, die daarvoor noodig is onder omstandigheden, 
die in overeenstemming zijn met de practijk van het leven? Leeren 
wij den kinderen zelfstandig de leesstof op te nemen, te verwerken
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een wat 
g niet da-

dat het moj

en weer te geven, zooals dat in het leven zelf noodig is? Hebben 
wij hun de gewoonte bijgebracht serieus ernstige stof te lezen?

Schrijver heeft, wat de school betreft, gemeend deze vraag ont
kennend te moeten beantwoorden en aangedrongen op veranderingen 
(en opzichte van het vak lezen, zoodanig, dat eenerzijds niet zooveel 
tijd werd verkwist, anderzijds de werkelijke eischen van het leven 
beter voor oogen werden gehouden.

Welnu, wat van het lezen geldt, geldt ook voor het luisteren. 
Kinderen te leeren met concentratie te luisteren, het beluisterde 
zelfstandig te verwerken (aanteekeningen 1) en daarna het beluisterde 
woord of schrift weer te geven, is een oefening, die in belangrijkheid 
het maken van moeilijke sommen en het memoreeren van moeilijke 
jaartallen verre overtreft. Het is natuurlijk heel goed, dat één leer
kracht de ontwikkeling der kinderen leidt, maar evenmin als de 
onderwijzer er aan denkt alleen te laten lezen, wat hij geschreven 
heeft, omdat ze aan zijn eenvormig stijlcliché niet genoeg zouden 
hebben voor hun taalvorming, evenzoo moet het goed zijn ook cens 
andere stemmen te hooren en eens een andere wijze van verwoording 
te beluisteren dan die van den onderwijzer alleen.

En als daarbij dan de opdracht komt niet alleen zichzelf, maar 
ook anderen rekenschap te geven van het beluisterde, dan ontstaat 
de gewoontehouding van het luisteren, die pas vrucht kan zijn van 
veelvuldige herhaling en oefening. Uit een oogpunt van intellcctucele 
vorming is deze oefening van het grootste gewicht.

Om dergelijke boeken te kunnen lezen, wat inspanning cischt, moet 
men kunnen lezen. Niemand zal er aan denken kinderen een moeilijke 
gymnastische oefening te laten uitvoeren zonder de zekerheid te hebben, 
dat zij voldoende voorgeoefend zijn. Denkt men, dat de kunst van het 
lezen uit de lucht komt vallen? De kinderen moeten op stil lezen ge
traind zijn en ze winnen deze kunst alleen door zelf te lezen onder 
een contröle, die op het resultaat toeziet en helpt bij het overwinnen 
van bezwaren. Pas, als op deze wijze de kunst van zelfstandig lezen 
met behoorlijke stof is verkregen, mag men verwachten, dat, als de 
schooljaren achter den rug zijn, de inertie overwonnen kan worden, 
welke van het lezen van degelijke lectuur terughoudt.

Met luisteren gaat het niet anders. Om met succes te luisteren, 
moet men leeren verstaan. Een eenigszins ongewone stem, 
afwijkende zinsbouw, een wat minder vertrouwde stof mag 
delijk de aandacht afleiden en de energie verlammen. Kinderen moeten 
door de besten onder de eigen kameraden ervaren, dat het mogelijk 
is, een voordracht te volgen en zichzelf in dit opzicht eischen te stel-
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gezin ten goede. Zoo

Rapport der Regeeringscommissie 
inzake het Dansvraagstuk.

Landsdrukkerij ie 
c is verschenen het Rap- 
tgscommissie inzake bet

radiolezing over een 
ioprogramma aan- 
daarvan op school

"Dij de Algemeenc
’s Gravcnhagc 

port der Regeering 
Dansvraagstuk.

Misschien is hel verschijnen wal laat, 
omdat de groote danswoede al voorbij 
is. Weliswaar is dit op het platteland 
nog niet het geval. De commissie zegt 
in hoofdstuk 6. dat ten plattelande de 
lust tot geregeld dansen in het open-

cijn en blijven 

indert, zal ook het 
wel weer ander

baar eer toenemende is dan afnemende. 
Autobus en radio vergemakkelijken daar 
de dansmogelijkheid.

Maar de groote steden i 
voorloopig toonaangevend 
danswoede daar vermin? • ~ 
platteland eerstdaags wei 
vermaak zoeken.

Al is dus dit rapport wat laat < 
richting aan te geven, toch is het buitc.. 
gewoon belangrijk, omdat het zijn taak 
zeer ruim heeft opgevat en uilgewcrkt.

Verschillende autoriteiten verschaften

len. En als zij dat geleidelijk leeren, is eir ook dc vreugde van het 
begrijpen, dc vreugde van het kunnen, die slechts ten koste van in
spanning kan worden gewonnen.

Heeft de school deze kunst geleerd, dan is er minder kans, dat zij 
later door gebrek aan concentratievermogen en door gebrek aan energie 
terugschrikken voor wat degelijke stof cener radiolezing. Menigmaal 
zal het mogelijk zijn, waar dc radio zoo algemeen is geworden, in de 
hoogste klasse eens als taak op te geven een 
speciaal onderwerp, die de onderwijzer in het radii 
gekondigd heeft gevonden, thuis te beluisteren, om < 
verslag te komen doen.

Dan zal menigmaal een deel van het gezin meeluisteren 
schooltaak ineewerken, zoools dat wel vaker ges< 
dc opgave aan den luisterernst van het gchcele 
ergens, dan kan op dit terrein de school iets voor het gezin doen, 
ccncrzijds door een geslacht te kwecken van ernstige luisteraars, ander
zijds door van het gezin eens een half uur concentratie te vragen.

Ook op andere wijze komt dan vanzelf het onjuiste gebruik van 
de radio ter sprake. De invloed van den goeden onderwijzer op het 
schoolgaande kind is groot. Indien naar aanleiding van op school be
luisterde radiolessen, de onderwijzer de gewoonte in vele gezinnen, 
om elk oogenblik over te schakelen of om slechts oppervlakkige stof 
aan te hooren, kritiseert, dan zal ook deze kritiek zelfs in het gezin 
haar werking doen. En zoo zou het kunnen zijn, dat de radioles op 
de school in plaats van het onderwijs te vervlakken, de culturcelc 
werking van dc radio in het gezin helpt verdiepen en bevestigen.
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•opeesche 
hypnoti- 

Enropecsch 
uitdrukking 

: eenheid, 
.. ries" heb- 
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• bezwaar hebben we legen 
schouwingen in het rapport, 
dat wc willen noemen voor 
i dit tijdschrift, omdat het 

oeld wordt in dil verband, 
.4 uitingen uit kringen van

het arbeidsproces gaan steeds door. 
Uitvoerig beschrijft de commissie de 
invloed van dit proces. Maar ons ver
baast het optimisme, waarmee de com
missie de mogelijkheid van terugkeer 
naar vroegere levenswaarden openstelt, 
terwijl zij aan de andere kant erkent 
het steeds voortschrijden van de maat
schappelijke ontwikkeling in genoemde 
richting.

Tegenover het vroegere normbewusl- 
zijn wordt in ditzelfde hoofdstuk het 
gevaar van het Amerikaansclie Prag
matisme gesteld, de geestesrichting, die 
enkel de praclijk van hel leven aan
vaardt als toets op hel leven.

Het teleurstellende in deze bestrijding 
van het Pragmatisme is evenwel, dal die 
bestrijding zelfs nergens boven die ge
laakte geesteshouding uitkoml. We hoo
rei! niet de stem, die getuigt, van binnen 
uit, van onvergankelijke levenswaarden, 
er klinkt nergens een roep, die ons een 
levend geloof verkondigt, dal ons doet 
zwijgen door de innerlijke kracht. We 
vinden alleen gedachten, die ons liet,, voor
deel” van een andere levenshouding ver
kondigen. Cursief gedrukt, op ' ' 
„Laten zijn aanhangers *' 
de Americanisatie bede 
dal wij in Europa niet .
kennen van „hel jonge land der 
perkte mogelijkheden”, geen Europ* 
vlag hebben te hijschen, die h 
secren kan, dat er hier geen " 
volkslied zal daveren, om 
te geven aan onze continentale 
dat we hier geen „yells" en „cri 
ben, noch kunnen krijgen, 
chauvinisme van „Europe first 
naïve kinderen kan binden".

De geestelijke balans is opgemaakt. 
Het is voor ons niet voordcelig. de Ame
rikanen te volgen. VVe moeten 
laten. Zoo luidt deze bestrijd 
door ’t pragmatische karaklei 
overtuigend is als bestrijding 
Pragmatisme.

Een derde 
de culluurbesc 
een bezwaar, < 
de lezers van 
niet alleen gevoe 
maar ook in veel

gegevens, door vragenlijsten in te vullen 
over plaatsclijke toestanden. Gemeenten, 
kinderrechters, voogdijraden en de politie
autoriteiten der zes grootste steden 
werkten op deze wijze mee. En de 
commissie, beslaande uit de heeren Mr. 
H. de Bie. Mr. G. van Baren. G. van 
Veen. H. J. Versteeg. Mr. R. J. Th. 
van der Heyden en Mej. J. M. J. A. 
Meycr, heeft deze gegevens uitgewerkt 
en voor de praclijk conclusies getrokken, 
die zijn vaslgelegd in eenige bepalingen, 
die de Rcgeering worden voorgelegd 
als minimum-normen.

Naast eenige eischen over de inrichting 
'van de danslokalilcit houden < 
palingen in: bet verbod van 
jarigen beneden de leeftijd van 
Verder moet het dansen geleid 
door een daartoe geschikt ges 1 
leeraar, die voor de goede 
zaken mede verantwoordelijk is 
van een toegangsprijs. ^Verin 
gewcnschtc elementen. Dit zij. 
lische resultaten van hel rapport.

Daarnaast geeft het in algemeenc 
beschouwingen een tijdsbeeld en ver
klaart het dansvraagstuk van hieruit. 
Het is een gcoot voordeel, dat het 
probleem niet geïsoleerd is gesteld, maar 
in verband wordt gezien met algemeene 
cultuurproblemen.

En het rapport, dat boeiend en vlot 
is geschreven, in tegenstelling met veel 
andere ofticieele verslagen, is interes
sante lectuur voor ieder, die zich bezig 
houdt met problemen van hedendaagsch 
cultuurleven.

Psychologisch dringt de studie diep 
door in het probleem van den dans, het 
omzeilt nergens, maar tracht het belang
rijke op te sporen.

Maar juist bij dat cultureels gedeelte, 
dat wc als studie zeer waardecren, 
duiken onze bezwaren op.

Eenige er van willen we noemen.
De commissie ziet het dansvraagstuk 

als een deel van de zedenverwildering, 
die ontslaat uit verschijnselen, deels van 
tijdelijken, deels van blijvenden aard. 
De lijdelijke verschijnselen, die van de 
na-oorlogpsychose verdwijnen, maar de 
blijvende verschijnselen, wortelend in 
de dilTcrentieering en specialiscering van



FEITEN EN POGINGEN 225

l

wij 
tijd <

gebondenheden niet kunnen overzien, 
daarom kunnen we hoogstens lakend 
staan tegenover onze eigen levenshouding 
en daarom worden we in een tijd als 
deze voorzichtig met veroordeelen van 
levensuitingen, waarover wc niet in ab- 
solutcn zin hebben te rechten, die 
misschien alleen uit maatschappelijk zelf
behoud zouden mogen veroordeelen, als 
dat noodig bleek.

Dit is, wat mij tegenstaat in het Dans- 
rapport, met alle respect voor de studie, 
dat het deze lijd veroordeelt en terug
gang propageert, zonder de tijd eerst 
aanvaard te hebben.

Werkelijke opbouw is m.i. niet mo
gelijk dan na volkomen aanvaarding.

HERMIEN VAN DER HEIDE.

menschcn, die zich met een of andere 
gebied van volksontwikkeling bezig hou-

Het rapport klaagt de lijd aan en ver
oordeelt. Het veroordeelt knap, scherp 
en vaardig en het wijst terug naar de 
levenswaarden van vroeger tijd, naar de 
rustige beslotenheid van het gezin, naar 
de huwelijkstrouw, naareen zich opnieuw 
instellen van hel jonge meisje voor haar 
taak als vrouw en moeder, enz.

We willen inel enkele opmerkingen 
hierover besluiten.

Waar halen wij het vermogen van
daan over onze tijd een oordeel te vellen, 
wij die nog maar nauwelijks meekunnen 
komen in 'l snelle proces, wij, die niet 
weten, wal wc voor ons oordeel moeten 
vastgrijpen in deze voortstroomende vloed. 
Hoe kunnen wij overzien, waarheen dit 
alles voert in een lijd, dnl we sterker 
dan ooit het gevoel hebben, dal de groote 
veranderingen van binnenuit groeien, zich 
organisch ontplooien — door ons heen 
— ondanks onszelf?

Hoe kunnen wij in deze 
schiften wat waardevo), v 
deloos is ? Kennen wij d< 
van het leven, dat wedt 
en veroordeelen in een tijd . 
kennen oude zekerheden i 
heden, maar we welen, c 
men zich steeds wijzigen 
elk zalig verleden weer een 
ligt, dat ook weer het geprezen 
zal worden ter zijner tijd.

Is het zoo geheel onmogelijk, dal dit 
algemeen teruggaan naar het instinctieve, 
wat we als volksopvoeders laken en be
strijden. zou zijn een regeneratie van de 
mcnschenziel, die te veel ingesponnen 
was in windselen van verstard norm- 
bewustzijn, die dreigde te verstikken in 
anorganische omhangsels. Is het geheel 
onwaarschijnlijk, dat dit teruggaan lot 
het instinctieve een noodzakelijke reini
ging is, een voorwaarde voor onze zielen 
of die van volgende generaties, om weer 
eigen krachten sterker, zuiverder, lou- 
terder te kunnen laten spreken? Wc 
weten hel niet — we noemen het als 
mogelijkheid. En omdat we weten, dat 
er misschien mogelijkheden liggen, die 
we als beperkte menschen met onze eigen

ze overgangstijd 
J, van wat waar

de groeiwetten

:n en oude wnnr- 
i. dat levcnsvor- 

en dat achter 
nieuwheden 

verleden

Vereeniging tot stichting van Volfcs- 
hoogescholen.

W'an 13 tot 21 Februari werd te 
Bakkeveen (Fr.) een ontwikkelings

cursus gehouden met 13 leerlingen, waar
van 10 van het platteland en 3 stede
lingen.

Er werden inleidingen en besprekingen 
gehouden over de volgende onderwerpen : 
Aard en waarde der plattclandssamen- 
leving, Geasllike Ontjowing, Wirk en 
frije iiid. Kunst en volksleven. Boeren
bouwkunst (met lichtbeelden). Volks
letterkunde in Denemarken, Vlaanderen 
en Nederland, Geschiedenis van land 
en volk, Hwerom, hwerta en ho leze 
wy ?, Gandhi, Bijenleven, enz.

Ook werden er eenige excursies ge
houden. zooals naar de Zwartendijkster 
schans en naar een Groninger groot- 
boerenbedrijf. Er werd aan sport gedaan; 
er was een vragenbus met belangrijke 
vragen, welke door de leiders van den 
cursus werden beantwoord en waarover 
in lokaal en bij de wandelingen druk 
werd gediscussieerd. Een les in decla
matie had aller belangstelling. lederen 
dag werd mei een morgenwoord be
gonnen. terwijl de dag beëindigd werd 
met het gemeenschappelijk zingen van 
volkshoogeschoolzangen op Frieschen en 
Nederlandschen tekst.

Op Vrijdag 19 Febr. had het bestuur
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Nadat 
hoogescl

It richt zich in zijn werk tot hen, 
hun vrije lijd zoeken naar geeste-

en en leergangen van 
icn, die regelmatig lerug- 
de bezoekers een basis 

hel geestelijk productief 
vrije tijd. En zij keeren 

uil Prerow terug, direct 
• hun eigen levenstaak.

van de bezoekers vormt 
uitgangspunt van de be-

„Freizeiti, 
verhandelingen < 
jonge arbeiders.

:t werk ligt in het 
n is nog niet klaar.

«wijze zegt een van de 
in het boek, Wilhelm 

„De werkwijze is 
programma, omdat de afstand 
leiders en cursisten van te voren 

is. Zij is organisch, omdat 
re arbeidsgemeenschap uit 
.•en van leeraren en bezoc-

De opvoeding van den aan het 
beroep gebonden mensch.

Trits Klatt, bij ons ook welbekend, o.a. 
door zijn boek „Schöpferische Pause”, 

vertelt in zijn boek: Frcizeibgulallung. 
Grundsatzc und Erfahrungen zur Erzie- 
hung des berufgebundenen Menschen. 
1929 Verlag Silberburg. Stuttgart, over 
zijn werk in Prerow. een geestelijk cen
trum aan de Oostzee, dicht bij het eiland 
Rügen.

KJatt * ■? 
die in hun vrije i. 
lijke ontwikkeling 

Door cursusser 
twee of drie weker 
keeren. kunnen ■ 
vinden voor 
maken van hun 
na de weken 
versterkt voor

Het beroep 
doorgaans het 
sprekingen in 

In het boek , 

sten van

gevormden, van jonge boekhandelaren, 
van menschen. werkzaam op sociaal- 
paedagogisch terrein, enz. Door deze 
opzet geven de cursussen geen verwij
dering van het eigen leven, zooals soms 
wel door ontwikkelingswerk ontstaan 
kan, maar het geeft beter besef van groei
mogelijkheden in het beroepsleven.

Zeker zijn er ook in ons land allerlei 
groepen, waarvoor deze gedachten niets 
nieuws zijn, ik denk aan de beroeps
kringen in de V.C.S.B. en in de V.C.J.li
aan hel werk van de Woodbrookers in 
Barchem, waar b.v. de zakencursus, die 
al eenige jaren gehouden is, in diezelfde 
geest is opgezet ■— ik denk ook aan wat 
er leeft in volksuniversiteiten. Maar de 
wijze, waarop Prerow werkt, is toch 
voor ons land wel nieuw.

Niet altijd ligt in het beroep hei uit
gangspunt op de cursussen. Soms zijn 
er gemengde cursussen, soms aparte stu
dieweken of maanden voor meisjes en 
vrouwen.

Over de werkt 
medewerkers aan 
RuolT het volgorde: 
zonder pi 
tusschen 1 
niet bekend is. 
de geestelijke 
het samenlevc 
kers ontstaat.

Verder citeeren 
spraak, die 
dan in de ve 
tung der 
Gemeinscli. 
bewuszlc 
dieses C 
het cinc 
bezeil 

overhec 

gemeen: 
leefd, c 
Dan lig 
niet-berei. 
reikbare.

De kracht van hel 
ernstige zoeken. Men

der vereenigingeen inlichtingsvergadering 
belegd voorde bevolking van Bakkeveen 
en omstreken. Een volle zaal van be
langstellenden werd toegesproken door 
de heeren J. v. d. Wielen. J. P. Wiersma, 
Dr. H. G. W. van der Wielen en Ds. 
Domela Nieuwenhuis a Nijegaard. terwijl 
ook door enkele cursisten het woord 
werd gevoerd. De heer Wiersma schil
derde het streven der Deensche volks- 
hoogeschool en zette uiteen, waarom 
het thans meer dan noodig is. dal het 
volkshoogcschoolwerk ook in Nederland 
wordt aangepakt. Ds. Nieuwenhuis 

over Grundtvig en den zegenrijken 
l van de Deensche volkshooge- 
I voor den Deenschen boerenstand, 

door de vergadering de volks- 
„ chooliiederen gezongen waren, 

rezen de aanwezigen op en zongen het 
Friesche volkslied.

De cursus is een succes geworden. 
Het bestuur hoopt in den volgenden 
herfst een drietal tiendaagsche cursussen 
te organisecren.

we de volgende uit- 
e in het Duitsch meer zegt 
vertaling; Die Vergesellschaf- 
Ilörer ist der Beginn, das 

laflserlebcn die Mille und die 
geislige Mitarbeit das Ende 

Organismus." Niet altijd wordt 
iddoel, de geestelijke medewerking 

ikt, soms komt men niet cens geheel 
het beleven van de gemeenschap toe, 

i zijn er dwalingen, vergissingen —• 
•goïsme of zwaarwichtigheid blijven 

eerschen.
ar, zoo troost de schrijver zich 
nschap wordt vaak daardoe 
omdat zij niet tot stand k 

igt de winst in het besef vt 
:reikt-hebben, maar het
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Ier goed zien.

meeleven

zekere indeeling. 
leidt een leidster, 
de gymnasliek- 

cen kort morgen-

samenwerkin 
■even in het h< 

gemcinsamc Lei

samenwerking met 
jortgelijk werk gedaan 

hoe waar deze op- 
n hij zal ook verstaan, 
klakkeloos menschen 

voor geestelijke leiding, 
nspel van de leiders, 

rullen, voortbouwen, 
eele voorwaarden is

Men zal nooit klaar komen, omdat men 
levend is. Men beschouwt en redeneert 
niet tijdens een cursus, men leeft en 
schept. Het werk draagt een dynamisch

Wel heeft de dag een
Des morgens vroeg leidt een I 

geschoold in Eohland, de gymr 
oefeningen. Dan is er een kort n 
woord, van ccnige minuten, dat de , 
bereid maakt voor het werk van 
dag, zooals de lichaamsoefeningen 
’t lichaam deden.

Op het programma staan verder des 
morgens geen speciale dingen. Maar de 
bezoekers doen aan sport en spel, aan 
zeilen en zwemmen, aan muziek en vooral 
aan tcekenen. leder kan datgene doen, 
waaraan hij behoefte beeft. De moge
lijkheid om onder vakkundige leiding in 
huis, tuin en keuken te werken, staat 
ook open. Na de middagrust, die volgt 
op het warme maal, komt de tijd van 
groote geestelijke activiteit, de werkge
meenschap, die twee of twee en een half 
uur duurt. De methode van deze werk
gemeenschap is het gesprek, dat ook, 
waar er een korte voordracht of inlei
ding gegeven wordt, zoo belangrijk geacht 
wordt, dat het die inleidingen ten allen 
tijde kan doorkruisen.

Van groot belang acht men in Prerow 
de dubbe leiding.

Twee personen 
delijk zijn.

Dit beteekent niet, dat allebei steeds 
voor alles de verantwoording dragen. 
Maar dat er afwisselend is een voor
gaan en een bijstaan. Steeds moet de 
een den ander helpen. Deze kunst, om 
afwisselend zich ondergeschikt te maken 
en dan weer leiding ie geven, bij gelijk
blijvende verantwoordelijkheid voor alle
beide, moet systematisch worden ge-

Dcze mooie 
uitstekend besef 
-Ueber die 
Lehrgange".

Noodig is het, dat beide leiders alle 
lessen meemaken en zij moeten zoo 
geplaatst zijn, dat zij elkander 
Beide leiders moeten geheel 
in het gebeuren, de assisteerende 
zeer als de leidende. De partner heeft 
een belangrijke taak, want hij is in 
zekeren zin het sociale geweten van 
den leider, die scheppend optreedt en, 
al scheppende, als een kunstenaar, zich
zelf wel eens kan verliezen, zoodat de 
afstand met zijn toehoorders te groot 
wordt. Een kleine vraag of opmerking 
van den partner kan de gedachtengang 
weer terugbrengen op het plan, dat de 
anderen verstaan.

Ieder, die in s 
anderen of alleen soo- 
heeft, zal welen, i 
merkingen zijn. En I 
hoe fout het is, kl. 
bijeen te voegen v - 
omdat het samensp. 
bet opvangen, aanvi 
een van de essen tier 
van het werk.

In „Freizeitsgestaitung” wordt een 
groote plaats ingeruimd voor uitspraken 
van gewezen cursisten, die vaak weer naar 
Prerow terugkeeren en de band met 
den leider, Fritz Klalt, aanhouden. Die 
uitspraken, misschien wel de belang
rijkste fragmenten uit het interessante 
boek, zijn er een sterk getuigenis van, 
dat het werk van Prerow doeltreffend 
is, omdat het die impuls geeft, die de 
bezoekers in staat stelt het leven verder 
vanaf een stevige grondslag op te bouwen.

HERMIEN VAN DER HEIDE.
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recht,Geen liefdadigheid maar 
door L. S. P. v. d. CHIJS.

deze dingen • wordt gehoord, en velen gaan er open

TAC kreet om gerechtigheid is opgekomen in alle landen, gerechtig- 
•*—' heid, wij bedoelen niet in den zin van een waarborg, dat con
tracten zullen worden gehandhaafd en de rechten der eigendommen 
zullen worden beschermd, maar in den ouden Christelijken zin van 
een goddelijk beginsel, volgens hetwelk ieder menschelijk wezen, dat 
geboren gaat worden op aarde, ter wereld komen en gevoed worden 
kan in een gezonde sfeer, op een gezonde wijze; en behoorlijk op
groeien en eenmaal werkgelegenheid vinden kan; en de mogelijkheid 
een eigen gezin te onderhouden; en gelijkheid, althans wat aangaat 
de kans om de vermogens, die hij bezit, zoo goed mogelijk te knnnen 
ontwikkelen.

De roep om 
voor worden.

Zou er onder de lezers van „Volksontwikkeling” een zijn, dieniet 
erkent, dat de Staat zich bezig houden moet met moederschapszorg 
en bescherming van het kind; zien zij het niet allen in, dat allen 
woningen behoeven, die ruim en licht zijn; dat het onderwijs moet 
voorzien in de behoeften van ieder; dat allen zooveel moeten ver
dienen, dat zij zichzelf en hun gezin onderhouden; dat allen een 
flinke vacantie moeten genieten; en dat allen moesten kunnen werken, 
die daartoe in staat zijn: dit is de oude eisch der gerechtigheid in 
haar ouden Christelijken zin, en velen hooren hem aan, en gaan er 
open voor worden; en het recht tot uitbuiting, en tot opeenstapeling 
van millioenen ten koste van anderen — wankelt.

De mensch heeft zedelijke rechten. Dit kan toegelicht worden door 
vele citaten uit de oud-christelijke letterkunde, en door uitspraken 
uit den modernen tijd.

Ik stel naast elkander, wat Ambrosius schreef: „Het is niet het 
uwe, dat ge den arme geeft; het is het zijne. De aarde is van alle 
menschen. Daarom, door aalmoezen te geven voldoet ge een schuld, 
ge bewijst geen goedheid"; wat Gregorius zei: „want, als wij anderen, 
die in nood verkeeren, helpen aan hetgeen zij noodzakelijk behoeven, 
helpen wij hen slechts aan wat hun toekomt; wij betalen eerder een 
schuld: iets, wat hun rechtens toekomtde woorden, die op 
naam van Ambrosiaster staan: „Het is een zaak van recht, dat een 
mensch niet voor zichzelf alleen mag houden, wat van Godswege 
bestemd is v oor allen gelijkelijk"; en hetgeen Dr. K. F. Proost in 
„de Stroom” schreef: „wat gedaan wordt voor den materieelen, mo- 
reelen en geestelijken nood van 35.000 werkeloozen in Rotterdam, is een 
kleinigheid afdoen van onze totaalschuld". (uit het hoofd geciteerd).
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in dezen

i, die

alle

tijd
en i

zin is 
lerlijke

-den, waar werk- 
individu te oud is of te ziek, 

naargelang zijn behoef-

tegd, hebben zij bij voortduring 
te kort doen, — dat alle men-

Drie grondstellingen drukken het beginsel uit, waarnaar de oude 
christenen zich richtten:

in de eerste plaats, dat arbeid van ieder geëischt worden moet, 
overeenkomstig zijn vermogen: „indien iemand niet werken wil, dat hij 
dan ook niet ete”;

ten tweede, dat een christelijke samenleving verplicht is werk te 
verschaffen aan allen, die daartoe in staat zijn;

ten derde, dat, waar geen werk gevonden kan won 
loosheid onvermijdelijk is, of waar de 
in diens onderhoud moet worden voorzien, 
ten zijn.

Het beginsel dat achter deze stellingen ligt, intrigeert ons
1 opnieuw in de hoogste mate, dat van ieder naar zijn vermogen, 
ieder naar zijn behoefte.

Communisten waren die oude christenen, 
Gregorius, besluit ge uit de citaten misschien.

Goed, communisten; maar zij verbonden zich niet aan een politiek 
stelsel. Zij beweerden slechts, dat de handhaving van wettelijke eigen- 
domsbepalingen alleen gerechtvaardigd worden kan, zoolang voort
durend voor oogen wordt gehouden, wat naar de goddelijke orde is, 
— dat gelijkelijk verdeeld worden onder allen de goede dingen, 
voor het menschenleven noodig zijn. En als zij niet zouden heb 
kunnen ontkennen, dat verschillende menschen verschillende behoeften 
hebben, de een meer en de ander minder, dan zouden zij in ieder 
geval een verdeeling hebben gewenscht voor ieder overeenkomstig 
hetgeen hij noodig heeft.

Geen wet, zouden zij hebben gez< 
gezegd, geen wet mag aan het recht 
schen naar één maatstaf beoordeelt.

Aan God behoort alles toe; aan de menschen wordt het toever
trouwt ten bate van de gemeenschap. In den waarachtigen 
liefdadigheid, gerechtigheid — om de waarde die elke afzond) 
menschenziel als deel van de gemeenschap heeft. Maar de meesten 

gerechtigheid onvereenigbaar met liefdadigheid; en daartoe is 
aanleiding; wij moeten ons niet er over verwonderen; wij heb- 
ons onze eigen dwaling en onze eigen schande bewust te maken. 

Eeuwen door werd liefdadigheid beschouwd als ie(;s facultatiefs, dat 
met gerechtigheid niets te maken heeft, men zou kunnen helpen in 
anderen nood of niet kunnen helpen, zonder verantwoordelijk te zijn 
voor zijn medemenschen. Volstrekt verworden is het begrip liefda
digheid.

waren Ambrosius en
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de

nog heel wat veranderd wor- 
indenken onze verhouding tot 

gemeenschap.

geven, waf wij in werkelijkheid 
van gerechtigheid 

en dat niemand 
: gebruiken als een 
ïinden. Wat wij in 

dat het ware welzijn 
zijn stoffelijke producten, 

mogelijk te maken 
werkelijkheid er mee be- 

s verrijking van den enke- 
van gemeenschapsdienst, 
welzijn van de geineen

den enkeling.

lagt ook veel

ng staat daar de vra;
gebondenheid, in den C
,.t elkander steunen,
i te brengen en

woord van John Woolman, en groot Quaker, 
wing en vermaning der rijken”: _Dat de mensche- 
jebracht worde, God lief te hebben in al zijn 
ze wereld; en bewogen worde, te werken aan 

den geest der verdrukking”; de groote roeping

raag, hoe wij toonen der men- 
GodsgcestI hoe wij materieel, 
en den Staat dringen de noo- 

ter beschikking te stellen voor de 
liefde, die recht is.

John Woolman, en 
vermaning der rijken" : _ ..

In onze geestelijke gesteldheid moet 
den, en vooral moeten wij ons dieper 
en onze verantwoordelijkheid voor de

Hier ligt het gevaar voor phrase's, in politieke redevoeringen, in 
litteratuur, in preeken.

Wij moeten ons rekenschap er van 
er mee bedoelen als wij zeggen, dat het beginsel __
beteekent gelijke waardeering voor iedere menschenziet, 
het recht heeft, een ander menschclijk wezen te 
levende machine voor zijn eigen zelfzuchtige doelei 
werkelijkheid er mee bedoelen, als wij zeggen, 
van een volk niet ligt in den overvloed van 
maar in hel gebruik er van — door daarmee allen 
een behoorlijk gelukkig leven. Wat wij in v 
doelen, als wij zeggen, dat industrie niet de 
ling tot doel heeft, maar dat zij is vorm 
een dienen van de samenleving; en dat het 
schap moet gaan boven de belangen van

Weinigen mogen deze gedachten tegenspreken, maar nog minderen 
schijnen ze in zich op te nemen. Dat vraagt ook veel van den indi
vidu. De opnieuw ontdekt wordende idee der gerechtigheid in den 
waarachtigen zin stelt den tennauwste ons eigen karakter rakenden 
eisch, dat wij als een leidend levensbeginsel allen den gemeenschaps
dienst aanvaarden.

Temidden van den zelfzuchtigen bestaansstrijd van onzen tijd is 
niets noodiger dan het besef, dat ieder mensch, te beginnen met zich
zelf, de gemeenschapsidealen weder levend maken moet, in zijn eigen 
kring, in zijn werk, in zijn ontspanning, in zijn verhouding tot anderen, 
en eigen nood.

Als een uitdaging 
schen onderlinge gel 
moreel en geestelijk 
dige gelden bijeen 
gemeenschap, op grond

Ik eindig met een \ 
uit zijn „Waarschuwin; 
lijke geest ertoe gel 
manifestatie’s in dezt 
aller bevrijding, van 
van allen . . .. 1



ise bang 
leftigsti

i wat de gehele duur van de werkloosheid- 
andere gezinsleden, vader, moeder, broer of

ledig-
het leven, niets en

ige periode, leven 
te konflikten, de

i wil ik met genoegen aan de uit
en van mijn ervaringen het een en

begin, wil ik in een beschouwing treden 
en het daarbij aansluitend karakter van

15 tot 25 jaar, zijn 
indskasten

ze allen,

Een jaar onderwijs aan jeugdige werklozen 
door H. F. P. SANDIFORT.

i eenmaal in een wereld, waarin veel onverdiend voordeel 
en veel onverdiend leed wordt geleden.

;en van krisis is dat onverdiend leed waarschijnlik het menig- 
maar de ergste vorm, die het aanneemt, is te vatten onder 

verzamelnaam: werkloosheid.
goed de steunregelingen ook zouden mogen zijn 

j;ekeerde bedragen, ze kunnen aan het grote kwaad, de 
dus de doelloosheid, de nutteloosheid van

We leven nu 
wordt genoten >

In dage 
vuldigst, i

Hoe 
de uitge 
gang, 
niemendal veranderen.

Van mijn jongens, wier leeftijd varieert van 
er slechts enkelen, die luttele weken steun uit de vakboi 
genoten hebben. Voor steun van maatschappclik hulpbetoon komen 
ze niet in aanmerking.

Allen zijn ze, voor zo 
krisis, op inkomsten van ■ 
zusters, aangewezen.

Welke gevolgen deze afhankelikheid van anderen, juist op een 
leeftijd, waarin het verlangen naar zelfstandigheid, het verlangen naar 
op zichzelf staan, zich zo heftig pleegt te openbaren, hebben moet, 
laat zich gemakkelik begrijpen.

Van dag tot dag, gedurende de gans 
van de jongste tot de oudste, in de h< 
wust, de ander onbewust.

TTet was begin Maart 1931, toen het komitee tot ontwikkelingen 
ontspanning van werklozen te Rotterdam mij uitnodigde, me te 

belasten met het algemeen vormend onderwijs aan jeugdige werklozen. 
M’n kollega Van Rosse kreeg ongeveer gelijktijdig een zelfde verzoek. 
We hebben beiden met genoegen de taak aanvaard. Jammer, dat 
kollega Van Rosse, door een benoeming naar elders, vrij spoedig zijn 
arbeid voor het komitee moest opgeven. Een tweede kracht is niet 
benoemd, weshalve mij de zorg voor dit onderwijs alleen bleef opge-

Tans schrijven we April '32 en 
nodiging van de redaksie voldoen, c 
ander vertellen.

Voor ik daar echter aan 
over het leerlingen-materiaal 
het onderwijs. •
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voelen allen zonder onderscheid de wereld vijandig tegen-

tegen half elf met de les, die dan

arbeid , 
dit

ik meen, dat dit het geval is, dan 
om ons 

vaak naar de smaak van

verschijnt meestal tegen

ze al die tijd wel zoet

rgrocit

over zich.
Voor velen is de kans verkeken, nog ooit de finesses van het ge

kozen vak te leren.
Op de leeftijd, waarop normaliter deze jongens aan een meisje en 

aan trouwen denken, ervaren ze uitgestoten te zijn, als overbodigen, 
voor wier jonge krachten geen emplooi is in deze wereld.

Het kan me zo overkomen, als ik m’n troepje overzie, wanneer ze 
als gehoorzame schooljongens gebogen zitten over d'r werk, een boek 
of krant, dat ik hun grote leed, hun grote onverdiende leed, diep 
mee kan voelen. Dan is er heel wat onverschrokken blijmoedigheid 
nodig om rustig en met de vergevende gelijkmatigheid, waaraan in 
onze kring zo grote behoefte is, verder te gaan.

Na deze kennismaking zal ieder begrijpen, dat het een finale mis
vatting is, te menen, dat met zulke jongens op de gewone manier 
zoet schooltje te houden is. Dat kan wel eens een uurtje, waarin we 
gebonden zijn aan een „moeilike plaats in de Koran", maar dat kan 
niet uur na uur en dag na dag.

Als onze arbeid geslaagd is, en
danken we dit aan de onbeperkte vrijheid, die we genoten, 
werk in te richten in overleg met elkaar en 
het ogenblik.

Laat ik beginnen met onze dagverdcling: ’s morgens tegen 10 
beginnen we. Eerst het praatje van den dag. Dat praatje vergr 
vaak tot diskussies, over de moeilikste problemen, waar de gelees 
ekonomen en de gewikste politici geen weg mee weten.

Ja, m’n jongens zijn radikaal en als ik het een enkele maal waag, 
dat radikalisme te bestrijden, soms zachtaardig, dan weer ook fors 
en fel, dan is een meewarige blik naar m’n al grijzende baard be- 
grijpeliker dan de welsprekendste redevoering.

Ik mag het hier wel ronduit bekennen, we.... verpraten wel eens 
een hele morgen.

Maar meestal toch beginnen we
tot half 12, kwart voor 12 duurt.

In't naastgelegen lokaal, de keuken, heeft de weekdienst intusschen 
koffie gezet, want de meeste jongens „blijven over".

Aan een behoorlike, gedekte tafel moet het twaalfuurtje er aan 
geloven.

Meester gaat naar huis koffiedrinken en 
half 2 weer op ’t appèl.

De jongens blijven dus alleen in school. Of



ONDERWIJS AAN JEUGDIGE WERKLOZEN234

vrij. Boven
middagje naar

: op in 
tekent

waagt h<

i bespreekt hoofdstuk voor hoofd
geschiedenis, met veel ekonomiese 
van de groei der maatschappclike

kattekwaad uithalen? Ik maak 
renheid tot lezen, schaken, dai 
het er ook wel eens een

me daarover geen zorg, 
.jmmen, kaarten en bij goed 
stelletje te voetballen in de

zitten, j
Er is

tuin.
Maar dat is verboden: kunnen de ruiten niet tegen, 'k Hoor toch 

al zeggen, dat er meer ruiten breken in 't gebouw, nu wij er zijn, 
dan toen 't overdag leeg stond. Dat wordt nog een krisis.

Maar natuurlijk, we moeten de voorzichtigheid betrachten.
’s Middags duurt de les van 2 tot 4.
Zo gaat dit nu al meer dan een jaar.
Woensdagmiddag en Zaterdag de hele dag zijn we 

dien hebben we zo nog wel eens een extra uitje: een 
de Schouwburg of de Bioskoop.

Maar die lessen nu, wat doen we dan?
De lezer kent „de kursus Pleysier”? Het is een uitgave van het 

Instituut voor Arbeidersontwikkeling, getiteld: De mens in de leer
school van Moeder Aarde.

Meester heeft een abonnement en 
stuk, ’t Is in hoofdzaak beschavingsge 
aardrijkskunde, in totaal een beeld v 
verhoudingen.

Het allervoornaamste schrijven de jongens naar een diktaat 
een schrift. Kaartjes, statistieken en grafiese voorstellingen 1 
meester op het bord, de jongens tekenen het daarvan na en plakken 
het bij in ’t schrift. Daarmee zijn we al van ’t begin af bezig. Op 
't ogenblik zitten we in de bloeitijd van ’t Britse Imperium, aan de 
val van 't Engelse Pond zijn we nog niet toe.

Er heeft zich, zoals dat trouwens met andere bezigheden ook het 
geval is, een vaste kern gevormd, die niet graag zo'n les zou ver
zuimen en die zodoende een stapeltje cahiers met kaarten en plaatjes 
tussen de tekst, zelf heeft aangelegd, waarvan men de waarde niet 
moet onderschatten.

Als we „kursus Pleysier" hebben, is de middag zo om.
Dan is er „Staatsinrichting", „Politieke Geschiedenis van Nederland 

na de Franse Revolutie", „Koloniale Geschiedenis", alles verwerkt in 
diktaten.

En uit al dat gedoe, is bij velen ontwaakt het verlangen om het 
Nederlands foutloos te leren schrijven. We hebben er ons aan gezet. 
Een rijstenbrijbergje van moeilike taalregels hebben we doorgegeten 
en velen zijn nu reeds aangeland in ’t Luilekkerland van een vrijwel 
foutloos diktee. Natuurlik zijn er ook nog, bij wie ’t fouten regent:
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gegevens 
vang ii 
Bondsl 
de maquette voltooid is.

ons. Aanvankelik heb- 
lomen aan Gemeentelike vakteken- 
lat schijnt niet te floreren.

~ ons ontdekt.
met het verwerken van statistiese 

Deze week gaan we een aan- 
laquette in hout van het N.B.A.S.- 
artiekel verschijnt, hoop ik, dat

toe geeft, dan bespreken we dat van te 
voor. Dat was het geval met „ De koopmai 
„ De wijze kater”. We zitten dan met z’n allei 
in de schouwburg en hebben eer „faine 
„ Het Spaanse weeuwtje” 
bereiding.

Buitengewoon gewaardeerd hebben we onze wekelikse ekskursies. 
Maar daar zijn we door heen gegroeid. Toch zullen we nog wel weer 
eens wal verzinnen. „De Rotterdamse Diergaarde”, De „Statendam”, 
het G. E. B., de Gemeentelike drinkwaterleiding, de Gasfabriek. Fabriek 
Van Nelle, de Vuilverbranding enz. Met dankbaarheid denken we nog 
aan de moeite, die hoofden of chefs van deze inrichtingen zich ge
troostten, om met hulp van lichtbeelden ons het bedrijf uit te leggen, 
om ons gelegenheid te geven het daarna ter plaatse zelf met eigen 
ogen te zien.

Ja, die ekskursies, dat was een best ding.
Jammer alleen, dat er nergens werk voor ons was te vinden.
Ons laatste slachtoffer is de dicrekteur van de Gemeentelike School- 

bioskoop. We hebben al een film over Elektrisiteit, toegelicht met 
eenvoudige proeven, gehad; meerdere zijn ons beloofd.

Zo doen we, wat onze hand vindt om te doen, en al doende hou
den we elkaar op de been.

Handen-arbeid, en dat is jammer, ontbreekt 
ben verschillende jongens deelgenomen aan 
(cursussen voor werklozen, maar d«

Nu heeft de Nederlandse Jeugd-Herbergen Sentrale 
We zijn te haren behoeve bezig i 

in beeld van lijn of teken.
maken met de bouw van een nu
shuis te Oldenbroek. Als dit

„ Hele volksstammen, die ’t nooit leren" is dan 't weinig troostbiedend 
bescheid.

Zelfs heeft zich een trouwe groep uit m’n discipelen gekristalliseerd, 
die de moeilikheden van de Duitse grammatica onverschrokken het 
hoofd biedt, worstelt met „den” en „dem" met „mir" en „mich", en 
zich duizend keren vergist. Maar ’t doet er niet toe. De lui, die ’t 
nu goed kennen, en we wensen ze geluk, moeten maar eens bedenken, 
hoe lang ze er zelf voor nodig hebben gehad. Onze bedoeling is, een 
Duits boek te kunnen lezen en begrijpen: dat doel zullen we bereiken 
ook. Zoals we trouwens al zo vee) bereikt hebben met elkaar.

Als ’t stuk, dat we in de schouwburg zullen gaan zien er aanleiding 
we dat van te voren en ik lees er wat uit 

>an van Venetië”, „Hamlet", 
len op de hoogste plaatsen 

hebben eer „faine avend". „Haar andere man", 
en zo, och die verslaan we wel zonder voor-
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erg.
i bij

leven zijn

orgebracht ten huize 
>elegd met een dikke 

gemeenschappelijke slaapkamer. De huiskamer 
i was onze eetkamer, vrouw Hulleman onder- 

gastronomiese lusten.
vroege morgen tot de late avond zwierven we met onze 
over de wijde waterplassen, waaraan het Land vanVol- 

> rijk is. Daar hebben we een schier onuitputtelike voor- 
en lichaamskracht opgedaan. Nog is vaak de reis —

Vanzelfsprekend hebben we ook een leestafel. Dat is zo een hoekje 
achter in onze grote leszaal. Daar liggen de voornaamste grote dag
bladen broederlik naast elkaar. Er zijn jongens, die hele dagen lang 
niet veel verder komen dan dat hoekje. Dan kan ’t er aan ’t eind 
van den dag zo’n heerlike rommel zijn, want kranten lezen en gelezen 
kranten opvouwen en op d’r plaats leggen, zijn zeer verschillende 
dingen. . De rektor” moet dan wel es mopperen. Dat is niet zo < 
dat wordt hèm wel vergeven: „de rektor” kan een potje breken 
de jongens en van de weeromstuit de jongens bij de rektor.

’t Is wel weinig bemoedigend, maar het slagen van ons werk hangt 
eigenlik af van de duur.

Leider en jongens moeten elkaar leren kennen en als er onder de 
lezers van dit artiekel soms mochten zijn, die het werk elders ook 
willen aanvatten, of er reeds aan begonnen zijn, dan zou ik die wel 
op’t hart willen binden: probeer vbór alles het vertrouwen der jongens 
te winnen. Dat is in ’t algemeen bij iedere poging tot opvoeding en 
onderwijs nodig, maar wel zeer in ’t biezondcr hier. Laat geen middel 
daartoe onbeproefd, want bedenk dit: dat. vertrouwen is nodig tot 
de gezellige omgang met elkaar, waarbij van „leren” nog geen sprake 
behoeft te wezen. De werkloze jongen behoeft een omgeving, waar 
hij eens neer kan strijken, een plaatsje, waar men elkaar op de been 
houdt.

En als de zomer er is, dan is er gelegenheid van alles te verzinnen. 
Nog dezer dagen hebben we ze herdacht: onze zwemmiddagen inde 
Waalh aven met na afloop een partijtje voetbal, waarbij de rektor 
■— bij ’t voetballen altans ~ de liggende toeschouwer was; onze strand
wandeling van Wassenaar naar Scheveningen; onze roei wedstrijd op 
de Reeuwijksche Plassen.

Maar de glanspunten in ons leven zijn en blijven waarschijnlik: Een 
week waterkamp in Giethoorn — Augustus ’31 — en een kampweek 
op de Paasheuvel bij Vierhouten — Januari ’32. —

Van die beide moeten we nog even getuigen.
Twintig man sterk, hebben we een week dooi 

van Geert Hulleman te Giethoorn; de zolder, be 
laag stroo, was onze { 
van ’t gezin Hulleman 
hield onze ;

Van de • 
zeilpunters 
lenhove zo 
raad levenslust
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ons van

ingeschreven

verzuim, maar men bedenke, dat het geen

62
51
36
25
25
28
38
48
48
54
65

de genocglikste gesprc 
Is er niet iemand 

kan laten beleven?
Door bemiddeling 

werklozenkampen op 
dit jaar. We waren I

per fiets heen en temg —
rekken.

te vinden, die zomer weer zo iets

nog al

begin Maart
„ April .
„ Mei . .

. Julie . .
„ Augustus.
„ September
„ Oktober .
„ November
„ Desember
„ Januarie .

Er is dus

jen niet ondervinden, 
i eind aan de krisis

verblijf daar het onderwerp van

van de A.J.C. waren wc deelnemers aan de 
de Paasheuvel bij Vierhouten in januarie van 

toen 43’ man sterk.
Ook in de winter is de wereld mooi. Vale Ouwe heeft 

jongens, bij vriezend, mistig weer in de wonderpracht van 
rijpte dennen, een onuitwisbare indruk gemaakt.

Daar was het trieste leed van de werkloze jongen in de winter 
van een wereldstad te vergeten.

Want dit is ten slotte toch de bedoeling van het werk, dat mij 
is opgedragen.

Onze school moet de jongens steun bieden, moet ze overeind houden, 
opdat ze niet vervallen zullen in troosteloze apatie. Er moet brandend 
blijven, al is het dan ook niet steeds met een felle vlam, het vuur van 
verlangen, mens te zijn.

M'n jongens, ze mogen het dan arm hebben, mog< 
dat hun leven waardeloos wordt, want als er een 
komt, en dat zal toch wel eenmaal het geval zijn, moeten 
ongeschonden, als sterke mensen weer gereed staan.

Dat hoop ik te bereiken.
Aan't eind van alles kan ik me voorstellen, dat sommigen vragen: 

Over hoeveel jongelui strekt zich dit werk nu uit.
Ziehier dan een statistiekje van begin Maart ’31 tot begin Januarie '32.

gemiddeld bezoek 
per dag

50
47
34
21
20
19
25
32
37
40
48
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bclang-

uitzeggen, wat ik in

I

Werkverband van werkloozen in een veertien- 
daagsch verblijf op „De Vonk” 

door HERMIEN VAN DER HEIDE.

richt en

Tn „De Vonk" te Noordwijkerhout kwamen van 2~16 April vijf 
en twintig jonge, werklooze mannen tusschen 17 en 28 jaar voor 

veertien dagen samen, om een werkverband te vormen, dat hun licha
melijke en geestelijke krachten, die onder den druk der omstandigheden 
moesten verzwakken, op te wekken en te versterken.

Door verschillende organisaties waren zij gezonden. Voor het over- 
groote deel door het Amsterdamsche Vrijzinnig Protestantsche Comité, 
dat veel werk maakt van geestelijke zorg voor jeugdige werkloozen.

Misschien heb ik wat veel ruimte gevraagd: de redaksic vergeve 
het me. Ik wilde wel eens uitzeggen, wat ik in een jaar bij de werk
loze jongens heb beleefd.

Het werk is moeilik, het is mooi, ik heb het met voldoening 
ik hoop, dat het heel gauw niet meer nodig zal zijn.

schooljongens 
achter de < 
dagen van 
dien: een 
soms, betekenen even zoveel dagen 

Toch behoeft dit statistiekje nog eei 
Als in een bepaalde periode het bezoek per 

dan wil dat ook al weer niet zeggen, dat ik aan 
les geef. Doorgaans stijgt het aantal deelnemers 
de 20. Wie geen belang stelt in de Duitse les «n 
derdagmorgen, blijft weg, maar is’s middags voor < 
present. Wie weinig lust heeft in Nederlands — 
Dinsdagmiddag vindt er een gere< 
men, doch is Vrijdagsmorgens, als ik

Zo zit er nog al wat wisseling
zou me het

betreft, wier ouders de stok van de leerplichtwet 
deur weten staan. Onze jongens hebben bovendien hun 
depressie en dan blijven ze tuis en daarmee uit. Boven

karweitje is altijd welkom. Een paar dagen werk, een week 
verzuim.

:nige verdere toelichting.
dag + 40 bedroeg, 
40 jongens tegelijk 
per les niet boven 
Maandag- of Don- 

le leergang Pleysier 
meestal diktee, op 

agmiddag — vindt er een gerede aanleiding in, dan te verzui- 
loch is Vrijdagsmorgens, als ik wat voorlees, veelal present.

er nog al wat wisseling in m'n gehoor; dat moet trouwens 
ook wel, want anders zou me het aantal boven ’t hoofd groeien.

Ik ben soms blij met het betrekkelik grote verzuim, want wat zou 
ik alleen met 65 jongens moeten beginnen: 'k heb er niet eens zit
plaats voor, om van grote verschillen in kunnen, aanleg en 
stelling maar niet te spreken.
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cursisten, zooals die in Dreiszigacker 
niet. Nu waren sommige leiders 

e mannen gaf, maar 
:rs de kloof niet be-

i tijd ont- 
i jeugdbe- 
gekregen, 
igens uit 
Gerefor-

we die sinds eenigen tijd op „ De 
wat de achtergrond is, waartegen we 

geven voor het 
>rdt, moet zich.

jongens te 
nog niet 

'eestelijke verwilde- 
t tegen alle „verze- 
:n, alleen maar bij

Verder door volkshuizen en door een werkloozcnschool. De jongens 
kwamen uit Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Groningen.

Alle jongens stonden in contact met een of ander ontwikkelings- 
of ontspanningswerk. Sommigen met speciaal werk in dezen 
staan ten gevolge van de werkloosheid. Anderen hadden in 
bewegingen of volkshuizen al een basis voor ontwikkeling g

Het waren vogels van diverse pluimage; er waren jonj 
christelijke jongelingsvcreenigingen. Katholieken, gewezen < 
meerden, S.D.A.P.-ers en er waren ook met sterke sympathie 
anarchie en communisme.

Deze heterogene groep kwam twee weken bijeen in een werkverband.
^Vic kennis genomen heeft van de ervaringen, die Eduard Weitsch 

in zijn Volkshochschulc te Dreiszigacker maakte met soortgelijk werk, 
begrijpt, dat we met onzekerheid dit werk aanvaardden, daar we er 
diep van doordrongen waren, welke moeilijkheden dit werk zou kun
nen meebrengen. Maar het bleek ons al gauw, dat onze ervaringen 
heel anders werden, dat onze moeilijkheden heel gering waren, ver
geleken bij die van Dr. Weitsch.

Dit kwam gedeeltelijk doordat we met een selectie van 
doen hadden, en ook, omdat de meeste van onze cursisten 
zoolang hadden rondgeloopen, waardoor er van ge
ring, van felle verbittering, van diepgaande haat t 
kerden”, die geen bestaansstrijd hebben te voeren, 
een enkele iets was te bespeui

Een kloof tusschen leiders en
bijna onvermijdelijk ontstond, was er niet. Nu waren 
zelf werkloos, wat hen een plaats naast de jonge 
ik geloof zeker, dat ook met niet-werklooze leider 
hoeft te ontstaan bij een groep als de onze.

Wel was het werk voor ons daarom moeilijk, omdat we geen 
oogenblik van het gevoel bevrijd waren, dat dit werk lapwerk is — 
een druppel in een onmetelijke zee.

Bij cursussen voor meisjes, zooals 
Vonk” organisceren, weten we 
ons werk stellen. We willen haar kracht en voedsel i 
werk in eigen omgeving. En alles, wat opgenomen woi 
zij het fragmentarisch, kunnen verwerkelijken.

In elk klein onderdeeltje van deze arbeid met werkloozen, dringt 
de onnatuurlijkheid door, van de omstandigheden, waaronder dit werk 
is ontsproten.

Zelfs zonder de bittere vraag van een der cursisten uit de vragen-
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i
En

leiders èn bij

slechts r
En di

straat te loopen.

werkten, laten

rgen, 
aad'rer

al trachten 
tragiek van

i Just Havelaar, 
mensch, die pas 
ie en een hoon, 

we zoeken en scheppen in derge-

stukje uit „ De Weg tot de Werkelijkheid” van 
zoo zuivere wijze spreekt over de zoekende jonge i 

:t werk zijn evenwicht vindt, wordt een parodie 
werkvormen moeten

was gelukkig ook niet een permanente druk. Het 
ons in te stellen op het heden en de liederen 

ondanks alles was er humor —

, zijn kracht bewust, 
sn mijn levenslust, 

de ploeg te slaan?” 
verzen van Adcma van Schcltema, die 

van werkwilligen, die

bus, op de eerste vragenavond: „Wat moeten wij doen na deze dagen?”, 
een vraag, die mondeling nog op aangrijpende wijze werd toegelicht, 
voelden we het gebrek aan achtergrond van onze cursus. Telkens 
immers dook de toekomst van die jonge, krachtige jongens op', die 
gedoemd waren, als uitgestootenen over de straat te loopen. Telkens 
gaapte de afgrond, die niet te overbruggen was.

En zooveel liederen, zooveel gedichten, zooveel gedachten, die we 
anders als hulpmiddelen voor dergelijk werk gebruikten, moesten wij 
als onbruikbaar ter zijde stellen.

Konden wij, bewust van het verband, waarin wc 
zingen:

„Frisch, als de morj 
stroomt door de 
lust om de hand

Wat bleef er over van de
de daad van den werker roemen in verband 
niet kunnen werken?

door hef
Heel eigene 

lijk verband.
En dan nog, al trachten we dit, dan kan het toch nog telkens ge

beuren, dat de tragiek van deze jonge menschenlevens op de meest 
overwachte momenten spreekt. Als we loopen langs de lachende velden, 
die in het prille licht van het narcissengoud staan en als wc door de 
werkers op die velden worden beschouwd als „vacantiegangers”, maar 
als dan opeens een schampere opmerking, of een felle blik ervan ge
tuigt, hoe graag die vacantiegangers zouden willen ruilen met de 
voorovergebogen werkers op de velden, dan gevoelen we hoe onont
koombaar het telkens stuiten op dergelijke ervaringen is.

Dit gevoel, dat werk voor deze jonge mannen, in de kracht van 
hun bloei, een aalmoes was, die hen onder zeer gunstige omstandig
heden misschien eens te beurt zou vallen, gaf aan de cursus èn bij de 

een deel der deelnemers een niet-te-ontnemen gevoel 
bitterheid, al gaf het aan den anderen kant ook weer een gevoel 
verbondenheid, zoodat de stemming, hieruit voortkomend, niet 

negatief was.
lit gevoel o . o 

gelukte ons ook wel ons in te stellen 
in vrooiijkheid te laten opklinken.
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prikk

sindsdien 1
wennen aan

geestige wijze 
fijn. Dit begrepen 
was, dat we niet te veel ongeorgani- 

■> ons programma, 
bel voor het ontbijt, 

het gel

waar muziek 
en later ook 

'aken. Er was 
net gesprokene.

vooral van de Amsterdammers — de humor, die zich stelt boven de 
omstandigheden, door deze op geestige wijze aan te vallen.

De dagindeeling moest vol zijn. Dit begrepen we vooruit.
En het bleek, dat het goed 

secrde vrije tijd hadden op
Om acht uur luidde de t
Eigenaardig 

traag verliep, 
druppelde het 
toonde men 
men niet

'eheele leven sloom en 
cl ging. Langzamerhand 

de lezingen en lessen 
ageeren. Klaarblijkelijk was 
:kel van buiten te luisteren 

; paar dagen hebben we ge
was het beter — waarschijnlijk 

de regelmaat van uren, die

bijeen in de huiskamer, 
gemaakt en een van de leiders in de eerste week, 

ï deelnemers een kort morgenwoord lazen of sprak'
>otc aandacht, zoowel voor de muziek als voor het gesprokene.
I door de jongens voorgelezen uit Aanklacht van Martien 

van Adema van Scheltema en naar aanlei
den Bijbel op een vragenavond, uit Prediker

luidde
was, dat de eerste dagen 
Niemand kwam direct, als 
de eetkamer binnen. En 

hetzelfde gebrek aan snel 
meer gewend, om naar een 

voor de indecling van de tijd. Na 
sproken over deze laksheid en : 
ook, omdat men weer gingen 
een cisch stellen.

Na het ontbijt kwamen we 
werd gemaakt en een van 
enkele 
altijd grot 
Er werd 
Beversluis, uit gedichten 
ding van een gesprek over 
1 en 1 Cor. 13.

Na het morgenwoord deed ieder het eigen werk in de huishouding.
Er werd afgewasschen, gedekt en gangen, trap en lezingzaal moest 

in orde gemaakt, aardappelen en groenten werden geschild en schoon
gemaakt, in den tuin werd gespit en hagen werden gesnoeid. Het 
werk verliep in uitstekende orde. De aardappelschillers deden luid 
zingend hun werk. En nog meer dan bij meisjes, werd het werk 
netjes afgemaakt. Nooit bleven materialen liggen, nooit werd werk 
in den steek gelaten, voor het tot het einde was volbracht. De 
slaapkamers, die door de deelnemers zelf werden onderhouden, zagen 
er keurig uit, dank zij de kamerwachten, die de cursisten zelf hadden 
benoemd. We gevoelden in al deze dingen het voordeel van een 

Training, die sommige jongens in de militaire dienst hadden gehad en 
die bij hen als een positief goed werkte.

Na deze dienst, was om tien uur een lezing, 
ochtenduren allerlei onderwerpen behandeld, Beelht 
Schweitzer, Natuurleven, enz. Na een inleiding werd 
dronken en daarna kwam een, bijna altijd zeer  
spreking. Het hevigst is wel gediscussieerd over rationalisatie

Er werden in de 
>oven, Macdonald, 

er koffie ge- 
geanimeerde nabe-
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I

irliet, vinden

de menschelijke 
getoond en ook

laten soldeeren, de zilverpoetser bij Mitr 
laten geven. Er is veel gedaan en er w< 
overwerk verricht. Maar eenmaal is er 
het dorp gegaan en dat was, om een 
koopen. Bij terugkomst is het werk, dat 
hem verricht.

Na den avondmaaltijd om zes uur kregen wc een verslag over de 
voornaamste persberichten van een van de leiders en daarna was 
meestal nog wel iets over onze samenleving te bespreken. Er heerschte

invloed van deze crisis op de menschelijke geest. Maar bij alle inlei
dingen werd belangstelling getoond en ook degene, die aanvankelijk 
ongeïnteresseerd bij de lessen zaten, met de beenen wijd-uitgestrekt 
en hoorbaar gapend, merkten we na een dag of tien verandering.

Bijna altijd gingen de discussies door, tot om half een de bel ging 
voor het middagmaal. Als onze cursus geslaagd mag heeten, dan heeft 
daartoe zeker medegewerkt het feit, dat de tevredenheid over de 
materieele kant van onze samenleving groot was. Het is ons eenige 
keeren overkomen dat, als we, volgens onze gewoonte na eiken maal
tijd, vroegen wie nog een mededceling had, een van de jongens op
stond, om te zeggen, dat het eten hem zoo goed had gesmaakt. En 
ook in de korte opstelletjes, die de deelnemers op ons verzoek maak
ten over den indruk, die de cursus bij hen achterliet, vinden we der
gelijke tevredenheidsbetuigingen.

„Het middagmaal, dat heerlijk was, was een pleiz.ier en dat werd 
verhoogd door de loyale stemming, die steeds aanwezig was,” schrijft 
een deelnemer. En we hebben meer van dergelijke uitlatingen.

Na het eten waren de deelnemers ingedeeld in verschillende theo
retische en practische werkgroepen. Ieder werd verondersteld ander
half uur voor het huis te werken. Voor de rest kon hij theoretische 
groepen volgen, of de tijd naar eigen keuze gebruiken. De theoretische 
lessen werden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Er waren 
cursussen in economie, vereenigingsadministratie en Russische Letter
kunde.

Het practisch werk was van verschillende aard. Bij onze groep 
was niets van arbeidsschuwheid te merken. En de ijver was daar 
grootst, waar men in eigen vak terecht kwam. De timmerman met 
de spa in den tuin was niet het meest gelukt. We hebben van ons 
oorspronkelijk plan afgezien, om het werk te laten doen, wat gedaan 
moest worden, gelijkelijk verdeeld over ieder, maar we hebben zoo
veel mogelijk de bloemist laten tuinieren, de electricien de schakelaars 
laten nazien, de meubelmaker bankjes laten timmeren, de loodgieter 

;ropa onze messen e<Jn beurt 
zerd in den vrijen tijd veel 
iemand in de werktijd naar 

cadeautje voor zijn vrouw te 
was blijven liggen, nog door
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waarin 
werden

ling, terwijl de

we dwaalden langs 
gingen naar Zandvc

er goed. De krachtige mannenstemmen vulden 
:nd geluid. Er werd altijd te kort gezongen 
En het traditioneele avondlied, waarmee we 

en zacht.
Zoo verliej
Maar soms

als de dag eens een enkele keer 
Dan liepen we door de duinen 
We wandelden naar Katwijk en 
genoot van zeelucht en

Als we door dorpen kwamen of langs lange, vervelende wegen, 
werd het loopen strak en rhytmisch. Het was het voorstel van de 
cursistenr zelf, om geordend te loopen, drie aan drie op de smallere 
paden, vier en vier op de breedere wegen. En dan werd er op een 
mondorgel gespeeld en we zongen goede liedjes, verzen, die we leer
den, jeugdliederen en schoolversjes. De „Schlagers" hebben eenige 
dagen door het huis geklonken. Maar na enkele felle aanvallen in de 
wandkrant zijn ze door de jongens zelf uit de samenleving verbannen.

Hoogtepunten van ons werkverband vormden de Dinsdagavonden, 
bij het vlammend haardvuur de vragen uit de vragenbus 
behandeld.

een vroolijke, gezellige stemming, waarin men elkander best minder 
prettige waarheden kon zeggen. De verslaggever kreeg critiek over 
zijn wijze van verslaggcven, of de redactie van de wandkrant kreeg 
critiek over het avondblad va n den vorigen dag, of een van de jon
gens deed het voorstel, dat de volgende dag alle kameraden, die tot 
nu toe gezwegen hadden in de discussies, den volgenden ochtend bij 
de nabespreking alleen het woord zouden voeren, e.d.

Na het avondeten kwam de wandkrant uit, die geredigeerd .werd 
door vijf redactieleden en die het wel en wee van de Vonksche samen
leving weergaf en soms parodieerde. Er waren gedichten, proza en 
teekeningen en het geheel getuigde van veel scheppende kracht — al 
was die vaak nog weinig gevormd.

Om acht uur was een avondlezing, meestal met lichtbeelden, 
film, een muziekavond of een ontspanningsavond. Muziek werd 
gewaardeerd. Na de chocolade gingen we soms nog een blokje 
wandelen met de liefhebbers van een avondwandeli 
anderen bleven dammen, schaken, lezen of schrijven.

De dag eindigde altijd met gezamenlijke zang uit de liederenbundel 
„Liederen, leeft".

Ook zongen we kanons.
Het zingen ging bijzondei 

de huiskamer met daveren 
naar de zin der jongens, 
den dag besloten, klonk ingehouden 

:pen de meeste dagen, 
is doorbraken we de gewone gang van zaken. En dan, 
eens een enkele keer zonnig was, trokken we er op uit. 

i we door de duinen en we dwaalden langs het strand.
we gingen naar Zandvoort en elk 

buiten-zijn.
. _.mge. vervelende 
was het voorstel

5 aan drie op 
En dan werd ei 

liedjes, verzen, die
igcrs 
: felle
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I

van een

samen-

het samenleven in „De Vonk”, door welke

van ons

materialisme?

I

en | 
:nige Zaterc 
rd, die op 

van de leiders,

De leiders hadden onderling de ingekomen vragen verdeeld en ieder 
besprak dat, wat hem het meest aantrok. Het was onmogelijk de 
vragen altijd voldoende te beantwoorden. Meestal was het een ge
zamenlijk zoeken naar een antwoord, of het scherper stellen 
probleem. De besprekingen waren vaak heel vruchtbaar.

We geven hier enkele vragen, die gesteld werden.
Bestaat het spiritisme of is het fantasie van overspannen geesten?
Wat is cultuur?
Ontstaat cultuur uit den geest of uit noodzaak ?
Wat is het verschil tusschen wijsgeerig en historisch
Wat is het begrip kunst? Wat valt hier onder?
Hoe kon Kain naar een vreemd land gaan en daar menschen aan

treffen. Adam en Eva waren toch maar alleen in het paradijs. Hoe 
kwam Kain aan een vrouw?

"Waarom moet de gehuwde vrouw in een fabriek arbeiden?
Wat is tucht, wat is zelftucht. Moet de tucht van boven af opge

legd worden, of van binnen uit komen? Indien zij niet van binnen 
i gehandeld ?

verschil tusschen religie
uit komt, hoe dan

Wat is het verschil tusschen religie en godsdienst?
Wie is de oorzaak van de wereldcrisis?
Wat is er tegen vegetarisme te zeggen?
Wat is de inhoud van de huwelijkswet?
Is de drooglegging van Amerika een voordeel?
Hoe staan wij arbeidersjongens tegenover de dienstplicht? Wat is 

onze taak bij een aan vals- en een verdedigingsoorlog?
Naast deze algemeene vragen waren er, die speciaal de 

leving op de Vonk betroffen.
Onze levenshouding en

idealen worden deze gedragen?
Wanneer komt een dam wedstrijd?
Waarom zijn er geen speelkaarten?
Waar heeft het gebouw zijn naam aan te danken? Het is mij wat 

onduidelijk omdat er zooveel ontelbare mooiere namen zijn.
"Wilt u eens spreken over het doel van ons bijeenzijn. Het schijnt, 

dat niet allen dit goed begrijpen?
Sterker dan in welke lezing ook, komt op een vragenavond een 

gezamenlijk zoeken en gezamenlijk bouwen naar voren.
Op de eenige Zaterdagavond, die we hadden, is een Bonte Avond 

georganiseerd, die op bijzonder aardige wijze feestelijk gevierd werd.
Een van de leiders, een knap teekenaar, had een film gemaakt van 

momenten uit onze samenleving; een serie teekeningen, onder de
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i met eenige citaten uit 
lie beter dan wij kunnen

e niet.

ling was.

waren er allerlei kleine voorvallen, die 
le geboorte van een geitje, als de ver- 
als het bezoek van de een of ander, 

geïnteresseerd.
'erk niet geringschatten. Want 

woorden en de groote ge
in het menschenleven. En deze ge- 

een wit geitje, de viering van 
het loopen onder de eere- 

ï, gekocht door de bijeen- 
lijkheden, die misschien 

uitge-

igenskoor De "Wielewaal", waarin 
leiding van een goede zanger onder 

ig een drietal liederen. Er was een charade, 
, vlot en geestig.de opvoering van Heyermans’

„Toen ik wist, nu twee weken geleden, dat ik naar „De Vonk"

epidiascoop doorgeschoven. Hetjonj 
een vijftiental cursisten zich onder 
hen, hadden vereenigd, zong een 
geïmprovieerd tooneelspel, vlot e 
„Brief in den Schemer", *n».

Naast deze hoogtepunten, 
het leven doorlichtten, als de 
jaardag van enkele cursisten, a 
die zich elders al voor de jongens had

Die kleinigheden moeten we in dit wc 
minstens even sterk als de enthousiaste 
dachten spreken de kleine dingen 
zamenlijkc vreugden — de geboorte van 
een verjaardag met een versierde stoel en l 
poort en hel ontvangen van een cadeautje, gek 
gegaarde schamele centen, dit zijn levenswerkelijl 
dieper en vaster in het bewustzijn glijden, dan de mondeling v:' 
sproken levenswaarden. Leven is nog altijd machtiger in zijn werl 
dan theorie over het leven.

En, wat we voelden in deze 
zon, vriendelijkheid en gezellig! 
naar geestelijke inspanning.

De er vrouwelijke leiding was, naast de mannelijke, hebben we 
daarom als een groot voordeel ervaren.

De laatste avond was een hoogtepunt. Maar, aan den rand van 
het afscheid werd weer sterk gevoeld de gapende leegte, die bij het 
vertrek weer voor de meesten zou grijnzen. En het was ook moeilijk 
passende afscheidswoorden te vinden bij dit vertrek, dat zooveel ver
schilt van een gewoon afscheid, waarbij ieder weer terugkeert i 
eigen werk en zijn schouders opnieuw kan zetten onder eigen t

Wat de cursus onder deze omstandigheden uit werkt weten we
De uitlatingen van de jongens zijn hoopvol en doen zien, dat het 

werk, zelfs in zijn zeer betrekkelijke waarde, een krachtbron kan zijn, 
dat het wat geestelijke weerbaarheid kan wekken, dat het wat nieuwe 
moed kan geven.

We eindigen deze vluchtige beschouwingen 
de bewuste opstelletjes van de jongens zelf, di 
doen, getuigen van dit veertiendaagsch werkverband in het leven 
de 25 jonge mannen.

te groep is een heel sterke behoefte aan 
jheid — naast de drang naar weten en

geestig.de
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levendig 
het bestaan

wel voor 
, verslapt

;eten voor iemand, 
■>, die geen vreugde

’aagsch verblijf op „ De Vonk'1 zijn 
•reken van onuitwischbare indruk- 
langdurig werkloos-zijn cenigszins 

komen. Ik heb weer moed 
onverzwakt voort te zetten.

wandelingen, prettig de goede 
leenschap.

zien, dal

„Ik heb het gevoel, dat ik deze veertien dagen pas voor het eerst 
geleefd heb."

„■Wat heeft de veertiendaagsche cursus voor werkloozen mij gege
ven? Ik weet ’t niet, ik zit op het oogenblik nog zoo vol van lezingen, 
vragenavonden, enz. enz., dingen die na ernstige overpeinzingen pas 
waarde zullen krij(

Maar wel weet 
slopende orn 
vreugdevolie 
kwam, de o 
loopen, omd:
te gaan zitten, dat in staat is

Ik wil schreeuwen van 
hebben gehad, zooals ik, •

er betrekkelijk' slapzou gaan voor een werkloozencursus, stond ik 
tegenover,

Als je een week zonder werk ben, interesseer je je nog ' 
iets, doch naarmate het langer aanhoudt, die werkloosheid, 
langzamerhand die activiteit.

Nu zijn die twee weken om en zeg ik:
Ik vind het een prachtig doel, dergelijke cursussen te stichten, 't 

Houdt de menschen omhoog. Men zal niet licht verwilderen of af
dalen tot het banale."

gem<
 ! lieten zien, dat er nog iets anders

het bestaan, waarin wij onder 1 voet geloopen

lavonden, enz. enz., dingen die
'jgen.
; ik dat de curs>us mij iets ontnomen heeft, de ellendige 

omgeving. Twee weken daarvan los zijn, beteekent veertien 
•olie dagen, als men niet dacht aan de omgeving, waaruit je 

omgeving, waar honderde jongens doelloos langs de straten 
dat 't thuis niet alles is, met je gewillig en krachtig lichaam 

zooveel productief werk te verrichten, 
woede, dat er nog duizende jongens dit niet 

en dat ik weer terug moet.’’

„Mijn indrukken van mijn veertienda; 
van dien aard, dat ik werkelijk kan spre 
ken. Het deed mijn idealen, door mijn lai 
ontmoedigd, frisch en levendig naar voren 
gekregen de strijd om het bestaan weer

„Het waren veertien dagen, om nimmer te verget 
die doelloos rondzwierf in een stad als Amsterdam, 
biedt.

Leerrijk waren de lezingen, mooi de 
verstandhouding van deze kleine ,

Het waren veertien dagen, die 
was dan de slrijd om

Heel graag kom ik nog eens terug."
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het bezit èn het volk

Internaten voor Werklozen 
door Dr. W. BANNING.

Wij waren door de fijne samenleving gedwongen, hier steeds gedwongen 
het goede van ons zelf te geven. De cursussen, die wij hier gevolgd 
hebben, gaven ons de overtuiging, dat er heel mooie dingen in het 
leven zijn, die wij ons van te voren nooit bewust waren. Ik heb dan 
ook de overtuiging dat dit mooie werk later zeer schoonc vruchten 
zal afwerpen, maatschappelijk gezien."

1 f eermalen is het als de gespletenheid der moderne wereld gevoeld, 
-L’A- dat cr twee volken naast elkaar wonen in ieder land, die ei
kaars taal en gewoonten, eikaars wezen en ziel niet verstaan: het 
volk aan de zonzijde, d.w.z. het volk van het bezit èn het volk aan 
de schaduwzijde, de bezitloze arbeiders. In de jaren die wij lans 
doorleven, vragen wij ons menigmaal met beklemming af, of er niet 
een derde volk bezig is te ontstaan, dat nog dieper in het donker 
leeft: dat der bezitloze niet-werkenden. Als kultuurverschijnsel het on
miskenbare bewijs, dat de grondslagen een radikale vernieuwing be
hoeven.

Naast dit algemeen sociale probleem: de radikale bestrijding van 
de oorzaken der werkloosheid, ligt er voor sociaal-pedagogiese werkers 
een onmiddellik persoonlik vraagstuk : hoe kunnen wij altans iets doen, 
om de mensen die door werkloosheid worden getroffen, te beschermen 
tegen de geestelike gevolgen daarvan? In de kring van de religieus- 
socialistiese Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers rees het plan, 
om werklozen samen te brengen in speciale internaten (soortgelijke 
pogingen worden gedaan op groter schaal door de A. J. C-, bescheiden 
door het Vrijz. Prot. Verbond te Amsterdam). Ik vertel een en ander 
van ons eerste proef-internaat te Bentveld gehouden van 15—27 Febr. 
Wij waren samen met z'n 43en. Een openbare oproep door middel 
van de pers was niet gedaan: wij hadden slechts een circulaire ge
zonden aan de leden der A. G. en aan enkele bevriende personen 
met het verzoek, om de hen bekende werklozen op het internaat attent 
te maken. Daardoor kwam er een onwillekeurige selectie: men zond 
ons alleen diegenen, die enigermate ingelicht waren en wisten in 
welk gcestelik milieu zij zouden komen. Niet dat wij van te voren 
naar enige godsdienstige of politieke overtuiging hebben gevraagd. Er 
waren zeer uiteenlopende en botsende overtuigingen: van kommunist-
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plaats, dat

raadschaj
een gel lm
ring bij wonend die nog al indruk

in Bentveld

atheïst tot orthodox-protestant, met allerlei schakeringen daartussen. 
Het enige wat wij van elkaar vroegen in deze twee weken was: 
eerbied voor elkander en voor het karakter der ontvangende vereniging.

De door ons gevolgde methode bracht dus mee, dat er een geestelik- 
belangstellende groep mensen samen kwam. De werkkring zowel als 
de leeftijd liep zeer uiteen: de jongste was 20, de oudste 43 jaar; 
metaalbewerkers, bouwvakarbeiders, timmerlieden, kantoorbedienden, 
bakkers, kellner enz. vormden het vrij heterogene gezelschap. Sommigen 
waren 6 weken, anderen reeds langer dan anderhalf jaar uit het arbeids
proces. De geestelikc gesteldheid van deze mensen loopt zeer uiteen, 
is in het algemeen vrij gevoelig. Op een vraag hoe men in het gewone 
leven zijn dag doorbrengt, antwoordt een kantoorbediende'): „ik had 
mij heel veel voorgenomen om te doen, maar heb zo bitter weinig nog 
gedaan. Ik reageer nu veel sterker op alle gebeurtenissen, dan toen 
ik nog werk had, b.v. op regen, onvriendelikheid enz. Ik ben dikwcls 
lusteloos en neerslachtig. Ik verricht wat kleine werkjes tuis, lees de 
krant van a—z, ga naar de leeszaal steeds met het plan serieus te 
gaan werken, maar blader dan liever in diverse werken, ga graag 
naar lezingen, vergaderingen enz. waar ik met anderen kan praten 
en doen alsof ik niet werkloos was”. Een metaalbewerker die veel 
houdt van knutselen en tekenen, zegt: „toch komen er ook regelmatig 
tijden, die 3 tot 6 dagen aanhouden, dat men down is en nergens 
belangstelling voor heeft.”

Het belangrijke nu van internaten voor werklozen is in de eerste 
men de mensen uit hun omgeving haalt, ze neerzet in een 

rustig stukje natuur en in een geestelik gerichte sfeer van kame- 
hap. „Dat je het gejacht van de grote stad kwijt bent, is al 
luk.” Een ander, weer terug in de stad en daar een vergade- 

op hem maakte, schreef: „maar als 
we in Bentveld waren geweest, hadden we een nachtwandeling gemaakt 
naar het Kopje en hadden we geen woord gezegd." De lezingen, die 
er in zulk een twec-wekeliks verblijf worden gegeven, doen natuurlik 
wel wat, maar zijn zeker niet het belangrijkste. "Wij behandelden met 
elkaar: geschiedenis van het socialisme in Duitsland en Frankrijk, 
rationalisatie, alcoholisme en socialisme, Tolstoï, Gandhi, De Char- 
tistenbeweging, Lasalle, Duinvogels en planten. Wat is geloof, terwijl 
twee boeken: Godzoekers van RakasolT en de Wandelende Jood van 
Vermeijlen zijn besproken. Driemaal hadden we een concert, eenmaal

') Wij hebben tijdens en na dit internaat alle deelnemers verzocht, op bepaalde 
vragen schriftelik te antwoorden; de citaten in dit artikel zijn uit de ingekomen 
berichten.
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van een mandolinegezelschap, eenmaal van het Barchcm Koor der 
Arbeidersgemeenschap, eenmaal van een altzangeres, lid der A.G. 
Een werkloos boekhouder behandelde met een aantal liefhebbers de 
beste opzet van een eenvoudige verenigingsadministratie; anderen 
verrichtten 's middags allerlei lichainelik werk, terwijl wandelen en 
sport tot de gewaardeerde afwisseling behoorden, wij deden met elkaar 
de huishouding en kwamen door dit genieenschappelike als vanzelf tot 
een saamhorigheid in een wat groot gezin. De zoëvcn genoemde 
onderwerpen waren niet door de leiding voorgezet of gekozen, maar 
uit de wensen der deelnemers zelf naar voren gekomen, terwijl wij 
dan zoveel mogelik deskundige inleiders zochten. Want terwijl aan 
de eene kant de inleidingen niet de beslissende faktor zijn, moeten 
zij aan de andere kant volledig verantwoord zijn en de luisteraars 
öptrekken.

Nu is, voor wie dit soort werk: het opbouwen van geestelik leven 
in kleine kernen van gemeenschap, kent, een internaat voor werklozen 
aan de ene kant moeiliker, aan de andere kant ook rijker en 
baarder dan „gewone” kursussen. Maar voor mijn gevoel komt het 
belangrijkste er na. De veertien dagen dat men samen is, gaat het met 
ups en downs, met wat grotere of wat kleinere moeilikheden, natuurlik 
goed. „Het feit, dat er van ieder persoonlik het beste van zijn wezen 
wordt verwacht, en dat het gaat om dit uit hem te trekken, stemt 
prettig en opbouwend." Natuurlik blijft dit ook op een of andere 
wijze wel een kracht: „dank zij de veertien dagen, die ik in Bent
veld doorbracht, weet ik nu, dat er nog wel mensen zijn, die je 
begrijpen en met je meevoelen. Het is zo beroerd, als je alles van anderen 
krijgt en machteloos bent aan anderen te geven.” Een ander: „Daar 
heb ik praktics de ervaring opgedaan, dat er wel degelik mensen zijn, 
geschikt om een arbeidersgemeenschap te vormen. Wat mij voorheen 
onmogelik scheen: om in gemeenschap kameraadschappelik samen te 
leven met mensen, wiens overtuigingen lijnrecht tegenover elkaar staan, 
is mij gebleken zeer goed te gaan. Het overweldigende, waarvan ik 
sprak was: de onbeperkte vrijheid, die ons gegeven werd en m.i. de 
oorzaak moest zijn van een absolute mislukking, is juist de hoofd
oorzaak geworden, dat het niet mislukken kon". In deze toon spreken 
meerdere deelnemers. Maar bij werklozen komt zeer in het bizonder 

grote moeilikheid later. Wij laten ze, na veertien dagen met elkaar 
hebben geleefd in zeer wisselende en toch steeds bindende stemming: 
i uitgelaten vrolikheid en onbezorgdheid tot diep bewogen ernst 
besef van verantwoordelikheid —• wij laten ze dan weer los in 
maatschappij waarin ze overbodig zijn en geen perspektief hebben.
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onkontroleerbare 

organisators 
>r de verant-

(e sterker de overtuiging: 
«rtgezet. Indien de Arbei» 
i kan, is zij

dat bun veerkracht oproept — en de vraag is dan vooral: hoe zal 
het harde leven nu voor deze mensen zijn? Zullen zij, nu zij uit ervaring 
weten dat mensen Anders kunnen samenleven, niet tot dieper wrok 
en pessimisme vervallen?

Uitteraard is het moeilik om de inwerking van een 
na te gaan — er werken allerlei onnaspeurlike en 
elementen mee. En het is misschien wel heel goed, dat
en leiders van dit soort werk verontrust blijven dooi 
woordelikheid, die zij op zich nemen. Een van onze deelnemers schreef: 
„ik heb een praebtberinnering aan die tijd van dat kameraadschap- 
pelik samenzijn, dat wederzijds vertrouwen; die sfeer die er alleen dan 
is, wanneer mensen bij elkaar zijn die iets voor elkaar willen zijn, 
laat zich niet ontnemen, hoe de 
beschouw het zelf als de rekstok, 
soms naar boven kunt hijsen." Laat 
zo gevoelen. Een ander bekent: .ik ben 
hart naar u toe gegaan. Ik dacht ik ga 
zijn over het algemeen niet zo erg 
morgenwijding meegemaakt, maar 
fijnste van de dag; vooral die | 
gelegenheid om je ziel te onderzo»

omstandigheden later ook zijn. Ik 
waaraan je je met een forse zwaai 

ons hopen, dat meerderen het 
nog al met een bezwaard 

naar een dominee en
:meen niet zo erg gemakkelik..,. Ik had nooit geen 

ing meegemaakt, maar ik vond de ochtendwijdingen het 
de dag; vooral die paar minuten stilte. Dan bad men 
om je ziel te onderzoeken en daar is volgens mij je hele 

op gebaseerd." Deze makker heeft scherp gevoeld, waar het 
ons om te doen moet zijn, willen wij de mensen in hun maatschappe- 
like ellende geestelik helpen; verheldering van inzicht is nodig en best, 
leven in kameraadschap is nog nodiger en beter, maar het allerbeste 
is het zich opnieuw bewust worden van innerlike diepten, die de 
adel van het mens-zijn uitmaken. En de vloek van de werkloosheid 
is juist, dat de innerlike waarden geschonden, de geestelike krachten 
gedood worden.

Daarom heb ik na onze ervaringen te sterker de overtuiging: dit 
werk moet met alle kracht worden voortgezet. Indien de Arbeiders 
Gemeenschap er de gelden voor vinden kan, is zij van plan elke maand 
éen week haar tehuis in Bentveld hiervoor beschikbaar te stellen. 
Een speciale kursus voor de vrouwen der werklozen, die nög meer 
de ellende voelen dan de mannen, tracht zij voor te bereiden. Andere 
verenigingen mogen op hun wijze en vanuit hun wezen hetzelfde doen. 
Elke gedachte aan

mogen op hun wijze en vanuit hun
proselietenmakcrij moet hier absoluut worden ge

bannen — hier geldt maar éen motief: wij moeten onze makkers in 
de ellende tenminste een hand geven en ze trachten op te richten tot 
besef van mensenwaarde; wij moeten de kultuurondergravende in
vloed van millioenen geestelik verwilderenden of wegzakkenden altans
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De organisatie van de zorg voor jongere 
werkloozen te Amsterdam

door Mr. M. J. A. MOLTZER.

enige tegenkracht bieden. Dat daarnaast en ver 
grote strijd om maatschappij-vernieuwing roept en 
mondig erkennen. Wat wij doen, mag nooit in de plaats 
strijd komen — ons werk is in de grote geestelike nood te ger. 
omvang, en bestrijdt te zeer alleen gevolgen, dan dat wij het 
overschatten. Maar ook wanneer het niet anders is en 
aan een paar honderd mensen per jaar wat nieuwe levenslust 
levensliefde toevoeren, en ze de mogelikheid van een leven in kame
raadschap te laten ondergaan, dan heeft dit bescheiden werk een 
goede zin.

T~\e redactie heeft gemeend, dat in het nummer van haar tijdschrift, 
J—' hetwelk gewijd zou zijn aan den arbeid, die ten bate van de 
jongere werkloozen wordt gedaan, een beschouwing over de organisatie 
van dit werk niet mocht ontbreken en mij daarom verzocht een en 
ander te vertellen omtrent de wijze, waarop deze in Amsterdam is 
tot stand gekomen.

In iedere plaats, waar de zorg voor jongere werkloozen wordt ter 
hand genomen, zal dit op eigen wijze geschieden in verband met be
staande toestanden en bijzondere behoeften, en zoo kan de in Amsterdam 
gevolgde methode zonder meer niet als voorbeeld dienen om aan te 
toonen, hoe het elders is of moet worden geregeld; dat neemt niet weg, 
dat misschien daaruit voor andere plaatsen eenige leering is te trekken.

Een enkel woord over de geschiedenis moge voorafgaan.
Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 27 Februari 1931 

werd aan een door dit College ingestelde commissie onder p 
van den Directeur der Gemeente-Arbeidsbeurs, den heer W. F.
opdracht gegeven op Korten termijn na te gaan, wat van overheids
wege zou moeten worden gedaan ten behoeve van de algemcene ont- 
wikkelingof speciale vakvormingder vooral jongere werklooze arbeiders.

Misschien moet er verband gezocht worden tusschcn deze opdracht 
en het eenige weken vroeger door het N. V. V. gehouden demonstratief 
congres inzake de werkloozenzorg, waar de vraag, wat ten behoeve 
van de werklooze jongeren moest geschieden, als een afzonderlijk punt 
op het programma stond.
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In het door genoemde Commissie aan Burgemeester en Wethouders 

uitgebrachfe rapport werden plannen voor vakopleiding, algemeene ont
wikkeling en ontspanning ontvouwd en aangedrongen op het in het 
leven roepen van een centraal bureau, waar aanmelding van candidaten 
zou plaats vinden, welk bureau tevens de schakel zou vormen tusschen 
Gemeente en de organisaties, die het werk wilden entameeren.

De Commissie gaf in overweging, dat de kosten voor de eene helft 
door het Rijk, voor de andere door de Gemeente zouden worden ge
dragen. De suggestie, dat het Rijk mee zou betalen, was geen slag 
in de lucht. Immers tusschen het geven en het uitvoeren van de be
doelde opdra.cht had op 10 Maart 1931 Minister Ruys de Beeren- 
brouck een circulaire aan de Gemeentebesturen gezonden, waarin mede- 
deeling werd gedaan, dat de Regeering in beginsel bereid was „de 
uitvoering van plannen, welke practische vakbekwaming en goede ont
wikkeling (van jeugdige werkloozen) beoog(d)cn, mogelijk te maken 
door het toekennen van een in elk geval nader vast te stellen subsidie.

Op grond van deze circulaire is door Amsterdam met den Haag 
overleg gepleegd ten aanzien van de verdere afwikkeling der in het 
rapport aangeduide plannen. Evenwel, de ambtelijke molens malen 
niet altijd even snel, zoodat, wanneer er bij het Gemeentebestuur 
geïnformeerd werd, hoe het met de zaken stond, telkens het ant
woord luidde, dat men van den Haag nog niets had vernomen. Dit 
is aanleiding geweest, dat in de kringen der Vereeniging van Jeugd- 
werkbesturen, de federatie van de Amsterdamschc jeugdvereenigingen, 
in samenwerking met den heer H. L. F. J. Deelen, Gemeentelijk In
specteur voor vrije jeugdvorming en toynbeewerk, het denkbeeld rijpte 
om op andere wijze geld bijeen te verzamelen ten einde aan het werk 
te kunnen tijgen of het reeds aangevangen werk te kunnen voort
zetten. Waar echter het Bestuur der Vereeniging van Jeugdwerk- 
besturen op de hoogte was van hetgeen in deze van overheidwege 
werd beraamd ~ de Commissie-Detiger had bij dit College advies 
ingewonnen ~, wilde het geen verdere stappen doen alvorens het 
Gemeentebestuur daarin te kennen. Alleen werden er richtlijnen uit
gewerkt, langs welke, naar men oordeelde, moest worden gearbeid.

Twee gelukkige coïncidenties maakten, dat men toch spoedig aan 
het werk is kunnen gaan. Het Gemeentebestuur, in het bijzonderde 
Wethouder voor den Maatschappelijke!! Steun, de heer J. Douwes, 
kon zich uitstekend met de plannen van de Vereeniging van Jeugd- 
werkbesturen en met de door haar voor het werk getrokken richt
lijnen vereenigen, gelijk bij een onderhoud op 15 December 1931 
bleek, en van den Haag was bericht ingekomen, dat op subsidie kon 
worden gerekend.
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Het eerste, wat toen geschied is, is het in het leven roepen van 
een centrale commissie, die den naam kreeg van Centraal Comité 
voor jongere werkloozen. Daarin werden naast de bestuursleden van 
de Vereeniging van ) eugdwerkbesturen enkele buitenstaanders uit 
de kringen van werkgevers en vakbeweging opgenomen. Ook de heer 
Deelen trad als lid (secretaris) toe, terwijl als adjunct-sccretaris en 
hoofd van het bureau de heer J. C. van AVijk werd benoemd.

Dank zij het feit, dat in Amsterdam een federatie van jeugdver
eenigingen van zeer uitcenloopendc kleur (Prot. Chr., Soc., R.K., 
Joodsche, neutrale enz.) aanwezig was. ondervond het samenstellen 
van dit comité geen enkele moeilijkheid ; integendeel de weg der samen
werking tusschcn de jeugdvereenigingen was reeds lang bewandeld, 
er duchtte dus geen gevaar, dat ditmaal daarvan zou worden afge
weken, terwijl de samenstelling der commissie waarborgde, dat vol
gens de in de jeugdvereenigingen levende beginselen verder zou worden 
gearbeid.

De twee voornaamste dezer beginselen zijn de volgende:
In de eerste plaats: de zorg voor de werklooze jeugd is één en 

ondeelbaar. Het moet niet zijn, dat hier een vereeniging zich be- 
naarstigt de jongeren te ontwikkelen, elders een andere hun gelegen
heid biedt zich te ontspannen, terwijl daarnaast zich nog een derde 
op ambachtsonderwijs werpt. Neen, niet van verschillende zijden zal 
aan de jongeren worden getrokken om ze hierheen te halen of daar
heen, dat moet alles in een bepaalde hand gelegd worden.

In de tweede plaats ovcrhecrscht dit beginsel: Wanneer men het 
eerste principe aanvaardt, ligt het voor de hand, dat het de jeugdver
eenigingen zijn, die het werk entameeren. Zij zijn daartoe als het ware 
aangewezen. Immers, de meeste van deze gaan, o.i. zeer terecht, van 
de gedachte uit, dat zij dit werk willen aanvatten op voorwaarde, 
dat zij, zooals het heet, den geheclen jongen of het gehecle meisje 
hebben, dat hun niet een afzonderlijke taak wordt opgelegd als bijv, 
zorg voor de ontspanning. Zij zijn geen ontspanningsvereenigingen zon
der meer en zij willen dat ook niet zijn, al hecrscht bij het publiek 
dikwijls die verkeerde opvatting omtrent het werk dat zij verrichten.

Wil dit zeggen, dat al het werk, dat ten bate der jongeren wordt 
gedaan, ook door deze jeugdvereenigingen zelf zal worden uitgevoerd ? 
Geenszins. Zij willen gaarne op verschillend gebied gebruik maken 
van de deskundige hulp, die hun wordt geboden. Zoo gebeurt dit bijv, 
op het gebied van het ambachtsonderwijs, waarover straks meer. 
Slechts een enkele jeugdvereeniging als de St. Josephs-Gezellen heeft 
eigen ambachtsscholen.
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Op grondslag van deze beginselen is het Centraal Comité voor jeug
dige werkloozen zijn taak begonnen. Hij is het dus niet, die zelf het 
jeugdwerk op touw zet — dit laat het aan ■- ö
— zijn taak is een andere.

Ie. In de eerste plaats vormt het Comité de schakel tusschen de 
Gemeentelijke overheid en de jeugdvereenigingen. Niet elke jeugdver- 
eeniging zelf klopt bij het Gemeentebestuur aan om steun; dit is ge
schied en, voorzoover noodig, zal verder geschieden door het Centraal 
Comité.

De eerste subsidieaanvrage werd in Januari 1932 op grond van de 
bij het Centraal Comité ingekomen plannen der jeugdvereenigingen 
bij het Gemeentebestuur ingezonden en mocht in het laatst van April 
de goedkeuring van den Raad wegdragen. Er werd gerekend voor 
ontwikkeling en ontspanning op 1000 werkloozen gedurende 10 maan
den en voor vakopleiding op 500 gedurende een zelfde periode. Het 
Comité had gecalculeerd dat, waar de jeugdvereenigingen door het 
bescbikbaarstellen van krachten en lokaliteiten zelf een niet onbelang
rijk deel der kosten dragen, met een steun door de overheid van f 0.90 
per man en per week voor ontwikkeling en ontspanning en fl.— per 
man en per week voor vakopleiding kon worden volstaan. Wat de 
niet gedekte kosten betreft, zooals van het centraal bureau, het Comité 
hoopt, dat ook particuliere bronnen voor dit en andere .doeleinden 
kunnen worden aangeboord.

Het contact met de Overheid betreft echter niet slechts de finan- 
cieele zijde van het vraagstuk. Waar gemeentelijke hulp noodig is 
voor het verkrijgen van lokaliteiten, terreinen enz., treedt het Comité 
op, terwijl van zijn zijde het Gemeentebestuur allen, die zich op een 
of andere wijze willen interesseeren voor dit soort van werk, naar 
het Comité verwijst.

Het Centraal Comité stelt het dan ook op hoogen prijs, dat 
Burgemeester en Wethouders twee Gemeentelijke gedelegeerden, t.w. 
de heeren W. F. Detiger, Directeur van de Gemeente-Arbeidsbeurs 
en A. Hollaar, Inspecteur van het Vakonderwijs, hebben aangewezen, 
welke beide heeren zeer actief aan het werk deelnemen en dus voor 
het Centraal Comité een groote steun zijn.

2e. Een tweede terrein van arbeid is 
gelegen in de zc>rg, dat op de juiste wijze 
gebruik gemaakt, die de jeugdvereenigingen 
bij de ontwikkeling en ontspanning als bij 
Het heeft daartoe in het leven geroepen 
voor de ontwikkeling en de ontspanning en
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De bedoelde sub-commissie onder het presidium van Ir. W. Maas 
Geesteranus, bestuurslid van de Maatschappij van den Werkenden 
Stand, afdeeling ambachtsscholen, heeft zich met deze maatschappij 
alsook inet de St. Joscphs-Gezellenvereeniging in verbinding gesteld. 
Reeds zijn onder deskundige leiding cursussen geopend voor metaal
bewerkers, electriciëns en timmerlieden, terwijl een cursus voor meubel
makers op het programma staat. Dit onderwijs heeft vooral ten doel 
om de reeds verworven vakbekwaamheid in stand te houden. In 
aanmerking komen werklooze jongelieden tot en met den 24-jarigen 
leeftijd, die een dagambachtsschool hebben doorloopen of minstens 
twee jaar in een geschoold beroep in het vak werkzaam zijn geweest. 
Misschien, dat door deze hooge eischen het aantal gegadigden niet 
zoo groot is als mocht worden vermoed en zal er iets lager moeten 
worden gegrepen. Reeds is de behoefte ontstaan naar een derde sub
commissie en wel een sport-technische commissie.

Hoezeer het ook te prijzen valt, dat allerlei sport-, turn- en 
vereenigingen bereid bleken om ten behoeve van de jongere werk- 
loozcn werkzaam te zijn, zoo is het van het grootste belang, dat dit 
maar niet in het wilde weg gebeurt. Niet slechts, omdat daardoor het 
werk van de jeugdvereenigingen wordt bemoeilijkt, maar vooral omdat 
de sport en athletiek alleen dan op de juiste wijze worden beoefend, 
wanneer zij een onderdeel vormen van de zorg in het algemeen. De 
eerste besprekingen, die op dit gebied met ter zake kundigen hebben 
plaats gehad, zijn zeer hoopgevend, dat ook op dit terrein de noodige 
samenwerking en ook de noodige voorlichting zal worden verkregen.

3e. Zeker niet in de laatste plaats behoort tot de taak van het 
Centraal Comité ervoor zorg te dragen, dat de jeugdvereenigingen 
onderling elkaar geen ongewilde concurrentie aan doen. Ik spreek van 
ongewilde concurrentie, want het terrein is zoo groot en helaas het 
aantal jongere werkloozen zoo uitgebreid, dat heel gemakkelijk naast 
elkaar kan worden gearbeid, zonder dat men elkaar raakt. Maar in 
de practijk blijkt, dat de jongeren soms hier, soms daar neuzen en 
dan van de cenc vereeniging wegblijven om voor een tijd te frequen- 
teeren, wat de andere vereeniging biedt. Om dit tegen te gaan, is er 
een centraal kaartregister aangelegd en is de wederzijdsche afspraak 
gemaakt, dat de jeugdvereenigingen geen jongeren zullen aannemen, 
die eenmaal bij een andere vereeniging zijn ingeschreven. Misschien
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voor jeugdige werklozen door de A.J.C. 
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door PH. BARMES.

mismoedigheid, onverschilligheid en bitterheid tot 
dreigende zedelikc verwildering is de inzet geweest 

van het werk, dat de afdeling Amsterdam van de Arbeiders Jeugd 
Centrale ten behoeve van de werkloze Jeugdigen heeft aangevat. Zij 
had in dit opzicht enige ervaring, doordat een jaar tevoren een poging 
in dezelfde richting werd gedaan, die helaas mislukt is. Deze mislukking 
heeft evenwel niet nagelaten fouten aan het licht te doen komen, waaruit 
tans lering kon worden getrokken.

Wat namelik reeds heel spoedig moest worden vastgesteld, is, dat 
het van een onjuist inzicht getuigt, te veronderstellen, dat de jeugd

is er iemand, die daaruit de verkeerde conclusie zou willen "trekken, 
dat de jeugdvereenigingen bezig zijn om op deze wijze proselieten te 
maken, daartoe is echter geen enkele reden, maar voor de goede ordc 
van zaken is deze maatregel volstrekt noodig geweest. Zonder het te 
willen zou anders de eene vereeniging de andere tegenwerken. Deze 
maatregel is bovendien noodig in verband met het ambachtsondcrwijs, 
opdat niet op een tijd, dat er ambachtsondcrwijs wordt gegeven, tege
lijkertijd de mogelijkheid open staat om aan sport te doen of om cur
sussen bij te wonen.

Ziedaar in het kort, wat het Centraal Comité voor jongere werk- 
loozen in Amsterdam tot taak heeft. Al is het ongetwijfeld niet het 
belangrijkste deel van de zorg voor de jeugdige werkloozen — die rust 
bij de jeugdvereenigingen, waar zelfs de inschrijving plaats vindt •— 
toch is het niet van gewicht ontbloot, dat er in Amsterdam een centraal 
orgaan bestaat, hetwelk tracht orde te scheppen in het vele, wat ten 
behoeve van deze categorie wordt gedaan en de onderlinge samen
werking tusschen de verschillende organisaties bevordert. En naar 
mate het werk zich uitbreidt — er wordt nog maar een klein deel 
van de jongeren bereikt, immers 1 Mei j.1. waren bij de Gemcente- 
Arbcidsbeurs 8000 ') werkloozen beneden de 25 jaar ingeschreven — 
zal zich de beteekenis van dit centrale orgaan nog meer doen gevoelen.
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in de allereerste plaats behoefte zou hebben om wat zij tekort kreeg 
aan algemene ontwikkeling, in te halen. En verder, dat zelfs als die 
behoefte zou bestaan, zij niet in staat zou zijn de kracht en vooral 
ook het doorzettingsvermogen op te brengen, om van het gebodene 
op dit terrein een nuttig gebruik te maken. Dit wil niet zeggen, dat 
men zich zonder meer zou moeten neerleggen bij het feit, dat de reeds 
ingetreden verslapping onder de langdurig werklozen ertoe leidt, dat 
de energie, die nodig is om gedurende vele maanden achtereen regel
matig deel te nemen aan ontwikkelingswerk, slechts door heel enkelen 
kan worden opgebracht. Integendeel! Men zal voortdurend moeten 
pogen in het persoonlik kontakt met de jeugdige slachtoffers der krisis 
te bereiken, dat zij zich zelf op dit terrein herzien. Maar het zou van 
domme eenzijdigheid getuigen, die ons het kontakt met de jeugd geheel 
zou doen missen, als we niet tevens rekening hielden met de bestaande 
mentaliteit en daarbij zoveel mogelik trachtten aan te sluiten.

De A. J. C. heeft dat beter ingezien door de mislukking van 
vurige poging, die uitsluitend gebaseerd was op ontwikkelingswerk, 
en zij heeft zich tans op het standpunt gesteld, dat wat de jonge 
vrienden nodig hebben, is, dat zij gevoelen in deze voor hen vooral 
zo benarde tijd niet alleen te staan, niet uitgeworpen te zijn. Zij moeten 
worden opgenonien in een kring van kameraden, zij moeten daar vinden 
warme belangstelling voor hun noden, zij moeten daar aantreffen een 
sfeer, zoals zij die helaas in het milieu, waaruit zij zijn voortgekomen, 
niet of nauweliks meer kunnen vinden. Zij moeten worden bezig ge
houden in de goede zin van het woord, opdat hun geloof in het leven 
niet verloren gaat, opdat hun verantwoordelikheidsgevoel wordt ver
sterkt, waardoor zij gehouden worden buiten de' kring van radikalen, 
van links en rechts, wier rijen op het ogenblik worden aangevuld uit 
de jongeren, die tot wanhoop zijn gedreven.

De A. J. C. heeft gezegd: werk kunnen we jullie helaas niet 
Kameraadschap en een beetje levensvreugde; wij willen n< 

het jullie te verschaffen. En zij heeft daarbij beseft, dat niet alleen 
in ideeöle behoeften maar ook in materieële zou moeten worden voor
zien, en voorzover zij dat niet heeft begrepen, heeft de praktijk haar 
geleerd hoe nodig het was in deze het werk uit te breiden en aan 
te vullen. De regelmatige maaltijden hebben vanaf het allereerste 
ogenblik in een dringende behoefte voorzien. Het verstrekken van 
kleding aan hen, die niets meer hadden, is dringend noodzakelik ge
bleken, daar de jongens zich niet meer in de kring der kameraden 
waagden en het is zelfs herhaaldelik nodig geweest geld te geven 
teneinde sommigen een dak boven het hoofd te verzekeren, omdat zij 
anders zelfs dat niet hadden.
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Wij laten hierbij in de allereerste plaats volgen een overzicht van 
de indeling van het werk. De bijeenkomsten worden gehouden in de 
scholen, gelegen aan de Prins Hendrikkade 1 42, Amsterdam, die door 
de Gemeente daartoe in huur worden afgestaan.

B. Ontwikkelingswerk.

'a. Er wordt les gegeven in Nederlandse taal, rekenen, gesc 
denis, aardrijkskunde, Duits en Engels. De leerkrachten, die hiei 
meewerken, geven ais regel hun tijd gratis. Het verloop bij de lessen 
is vrij groot. Velen der besten krijgen werk, en dit beinvloedt na
tuurlik sterk de geest van hen, die overblijven.

Toch is het resultaat niet ontmoedigend, waai 
het oog mag worden verloren, dat slechts enkele i 
ontwikkelingsarbeid in beslag mogen worden gene 
groep werd verder les gegeven in natuurkunde

A. Ontspanningswerk.

a. Elke dag wordt gemeenschappelik tee gedronken. Aan elke tee- 
Igenomen door een 150-tal mensen. Aan het eind 
bijeenkomst wordt voorgelezen, waarvoor altijd 

motste aandacht bestaat.
In een groot lokaal is gelegenheid voor

Daar worden dam-simultaanseances gege 
tiebord wordt onderwezen door een hoofdl 
vertrek wordt gekaart. Vooral in de middagui 
en ander grote belangstelling.

c. Uit het midden der werklozen is een lekenspeltroep gevormd, 
die reeds op een middag een uitvoering heeft gegeven en overigens 
in de kampen, die werden georganiseerd, haar medewerking ver
leende.

d. Regelmatig wordt de bioskoop bezocht indien daar goede films 
worden vertoond. Eens werd in eigen lokaal een dergelijke bijeen
komst met door het instituut voor Arbeidersontwikkeling ter beschik
king gestelde films gegeven.

e. In een daarvoor speciaal ingerichte muziekkamer, is een radio- 
installatie aangebracht.

f. Er is een leestafel, voorzien van een keur van tijdschriften uit 
binnen- en buitenland van de meest uiteenlopende soort. Er liggen 
sporttijdschriften naast ekonomiese, gewone geïllustreerde tijdschriften 
naast die van veel beter gehalte; en zij worden allen geregeld be
keken en gelezen.
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i bijgewoond. Bezocht werden o.a. de 
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D. Voeding’ en kleding.
a. Gedurende enige maanden werden er 

tijden gehouden, waaraan aanvankelik door 
een honderd 
laagde prijs 
verstrekte het

b. Des mid<

C. Lichamelijke Ontwikkeling.
a. Tweemaal per week wordt onder beproefde leiding gymnastiek 

beoefend in een schoollokaal. Er blijkt voor lichamelijke ontwikkeling 
slechts matige belangstelling te bestaan.

b. Eenmaal per week wordt onder leiding 
in de openlucht.

c. In ovei
tegen zeer i

b. Vakonderwijs. Door de Centrale Kommissie voor Jeugdige Werk
lozen worden verschillende kursussen georganiseerd teneinde de vak
bekwaamheid, voorzover die aanwezig is, te behouden of anders die 
uit te breiden. Er bestaan enkele kursussen voor metaalbewerkers, 
elektriciens en timmerlieden. Er is tevens voor de meisjes gelegenheid 
geschapen een kursus van de huishoudschool te volgen.

c. Voor een kleine kern worden boekbesprekingen gehouden, die 
tevens dienen als leeslessen.

d. De heer Otto van Tussenbroek hield een hele serie lezingen over 
kunst, met lichtbeelden, die alle uitnemend geslaagd zijn en waarvoor 
een grote belangstelling bestond. Verder werden nog lezingen 
houden over een aantal uiteenlopende onderwerpen.

e. Er is een bibliotheek ingericht, tendele bestaande uit boeken van 
de Openbare Leeszaal en verder uit boeken, die partikulieren daar
voor in bruikleen wensten af te staan. Die boeken werden gelezen in 
een kleine, daarvoor bestemde zaal. In de algemeene ontspanningszaal 
waar de kranten en tijdschriften gelezen worden, gedamd en geschaakt 
wordt, is de stemming daarvoor minder gunstig
f. Er werden, aansluitende aan de lezingei 

daarvan, een aantal excursies i 
honderden deelnemers werden 
Hildo Krop expo 
niaal Museum, h< 
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geld meer ter

!

naar differentiatie is 
tellenden, die door hun 
:ich

werk, dat inspanning van 
snel in een kern te krijgen van 
woordelikheid voor de goede gang van zaken te aanvaarden. Voor 
uiteenlopende delen van het werk werden kommissies ingesteld, die 
in overleg met de leiding belast werden met het toezicht op 
voering.

a. Verschillende vaklieden brachten, deels tegen geri 
— als het om spoedeisend werk ging —, maar voor h< 
deel geheel onbaatzuchtig, het huis in orde. Jammer ; 
tans tot het uiterste beperkt worden, omdat geen 
beschikking staat voor het aankopen van materialen.

b. Een grote groep werklozen komt regelmatig stempelen 
zodoende buiten de sfeer van de stempellokalen gehouden.

c. Meer dan 150 deelnemers aan het werk namen gedurende ■ een 
week deel aan verschillende kampen in het kamphuis der A.J.C. te 
Vierhouten (Gelderland), „De Paasheuvel". In deze kampen werd 
een deel van de dag doorgebracht met nuttige arbeid: hel maken van 
banken, het schoonmaken van kribben. De rest van de dag werd 
besteed aan wandelen, spelen en sport. De avond was bestemd voor 
het klisteren naar wat voorgelezen werd en voordrachten met een 
serie lichtbeelden.

Men ziet, dat naar differentiatie is gestreefd teneinde zo weinig 
mogelik belangstellenden, die door hun komst alleen reeds blijk gaven 
van geneigdheid zich aan volkomen lediggang te onttrekken, af te stoten.

Die differentiatie heeft in een behoefte voorzien. Het aantal ver
tegenwoordigers van Kattenburg, Wittenburg en van de Jordaan waar
mede nu aanraking kon worden verkregen is niet gering. Er werden 
ongeveer 400 niet-A. J. C.ers ingeschreven als bezoekers, en daarbij 
zijn zeker 100, die met grote regelmaat gekomen zijn. Het spreekt 
vanzelf, dat aan het bezighouden van deze jonge arbeiders, die voor 
een deel behoren tot de jarenlange werklozen, mensen van de soort, 
die men wel eens geneigd is „sjappies” te noemen, heel andere eisen 
dienen te worden gesteld dan die zouden zijn gesteld aan een kring 
der eigen werkloze leden.

Lang niet alle bezoekers bleken direkt in staat deel te 
hen eist. Toch slaagde men er 

jonge mensen, bereid om enige verant-

Aan hen, die niet voor brood kunnen zorgen, 
c. Zij, die daarvoor in aanmerking komen en die 

wijze erin slagen het benodigde te krijgen, ontvangen I 
en ondergoed. Terwijl ten slotte aan enigen regelmi 
worden gegeven om onderdak te krijgen.
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JF

p-amma's kregen de deelnemers ook 
keer, niet een halve dag, maar

Zij hebben goed werk gedaan. Vooral omdat een behoorlik aantal 
jongeren zichzelf ingeschakeld voelde in het werk. Het vormen van 
de kern werd vergemakkelikt door de aanwezigheid in de bijeenkomsten 
van een aantal leden der A. J. C , die meer dan de anderen gewend 
aan zekere discipline en tucht steunpunten vormden voor de leiding. 
Ook op andere wijze is er naar gestreefd het verantwoordelikheids- 
gevoel te versterken. Zo werd er bij de inrichting van de lokalen 
zoveel mogelik naar getracht deze vertrekken iets gezelligs te geven, 
een sfeer te scheppen, welke zo dikwijls ontbreekt zowel in lokali
teiten van dien aard als in de woningen waaruit de mecsten komen.

Servies, tafelbekleeding, meubilair, wanden waren, zonder kostbaar 
te zijn, toch zo, dat men als het ware gedwongen was, zonder dat 
hierover dag in dag uit behoefde te worden geredeneerd, er meer dan 
gewone zorg voor te dragen. Dit lukte ook. Met grote voldoening 
kan worden vastgestcld, dat verreweg de meesten ongetwijfeld mede 
daardoor grotere zin voor orde toonden, dan wel eens wordt veron
dersteld aanwezig te zijn. En dit ondanks het feit, dat hier terloops 
mag worden aangestipt, dat het aantal meer of minder achterliken, 
overigens zeer begrijpelijk in deze soort bijeenkomsten, percentsgewijze 
groter is dan in gewone arbeidersvergaderingen. Ondanks het feit ook, 
dat het geringe ‘percentage vrouwen (minder werkloosheid, niet zo 
langdurig zonder werk, vastgehouden bij moeder thuis) een ruwere 
geest in de hand zou kunnen werken.

Een faktor van grote betekenis bij het bepalen van de stemming 
in de bijeenkomsten is: het niet te hoog opschroeve'n van het deel- 
nemerstal. De mogelikheid van de leider, persoonlik kontakt te kunnen 
hebben met de bezoekers, bepaalt voor een niet onaanzienlik deel de 
geest, die er zal heersen. Uit de persoonlike omgang met tal van 
mensen, die zich met hun materieële, geestelijke en zedelike noden op 
den duur durfden te wenden tot de leiding, is veel goeds geboren. 
Hij is bevorderd door de loyaal verleende medewerking van de zijde 
de direktie van Maatschappelik Hulpbetoon, die het mogelik maakte, 
dat van de eerste dag af, ieder die het wenste in de lokalen der jeugd
verenigingen kon stempelen.

Uit de aanraking, die daarbij ontstond, is ook voortgevloeid het 
inzicht, dat geestelikc hulp niet te bereiken zou zijn, indien materieële 
bijstand niet zou kunnen worden verleend. Daardoor zijn al snel de 
gemcenschappelike maaltijden ingevoerd, later is overgegaan tot de 
verstrekking van kleding waar nodig.

Door het opmaken van weekprogi 
het gevoel, geborgen te zijn, niet één
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veelvuldig

meerderen, 
deze korte 
kan worden 

liaaldelik voor
veel geringer

;een verantwoordelik'

ucicikte op het terrein van de ont- 
zo korte tijd niet te hoog kan worden 

het 't algemeen vormend onderwijs betreft 
van het vakonderwijs nog niets bekend 

'<s begint te lopen, dan is er reden om tevreden 
:ugde en hoop, aan kameraadschap kon worden 
honderden jongeren. Figuurlik en letterlik zijn 

. aantal jonge mensen, die op de rand van 
i grauwe alledagsellende ondergingen, konden 
retentieloos een beetje materieel en zedelik 
1 korte tijd — veel te korte tijd — gehaald 

ze een aan losbandigheid grenzend gevoel 
ze werden eraan gewend met 
van orde en tucht werden hen

zo lang ze er behoefte aan hadden. Dat wil niet zeggen, dat ieder 
de hele dag kwam. Maar in de middag kwamen toch de meesten, 
waar ze zich overigens in de loop van de dag mee hadden bezig ge
houden, bijeen. Het saambindende element, dat gelegen is in het tee- 

' drinken elke middag met 100 tot 150 mensen, zeer verschillend van 
aanleg en aard, mag niet worden onderschat.

Het sterkst komt de waarde van deze saambinding en de mogelik- 
heid tot het scheppen van persoonlik kontakt tot zijn recht in de 
weekkampen, die te Vierhouten werden gehouden. In de kleinere 
gemeenschappen van 50 i 60 werklozen, waar ieder op elk ander is 
aangewezen, het buitennissig of onbehoorlik optreden van wie ook 
elk ander stoort, kan veel worden bijgedragen tot het aanleren of het 
herstellen van zin voor tucht en orde, het ondergeschikt maken van 
persoonlike lust tot ongebondenheid aan het belang van

Het is niet alles zo eenvoudig als in het bestek van 
samenvatting, die bedoelt een algemeen overzicht te geven, 
geschetst. Er zijn konflikten, vele, omdat terugval herh 
komt. De invloed van de slechte elementen — al zijn ze \ 
in getal dan de goede — is dikwels beangstigend groot.

Woning en buurt blijven hun stempel drukken, zodat 
opnieuw moet worden begonnen.

Als men echter afziet van het bereikte 
wikkeling, omdat dit zeker in 
aangeslagen voor zover 
en omdat van de resultaten 
kan zijn, daar het nu pas 
te zijn, over wat aan vreugdt 
gebracht onder enkele hu 
de naakten gekleed; een 
de misdaad leefden of in 
worden opgebeurd en pr< 
geholpen. Velen werden 
uit een omgeving, waarin ze een aan 
voor vrijheid konden botvieren en s 
kameraden om te gaan, beginselen 
bijgebracht.

Mensen, die als „sjappies” in de ergste zin van het woord binnen
kwamen, mensen die geen verantwoordelikheid meer wilden of konden 
dragen en geen zindelikheid meer begrepen, die geen zin voor orde 
meer hadden, zijn op weg geholpen en een groepje der mensen, 
die zich het best gehandhaafd hadden, geaktiveerd bij deze bezigheid,
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Herwonnen Vertrouwen.

■

L

-igheden
rongen 
iltaten

we het geloof in het leven 
mee in ons en het drukte

waardoor ze zelf niet het minst gediend waren. In de weekkampcn 
vooral en herhaaldelijk in de scholen, welke daartoe van de Gemeente 
gehuurd zijn en die in verwaarloosde staat werden betrokken, terwijl ze 
er nu aannemelijk uitzien, kon worden gekonstateerd hoeveel werklust, 
soms zelfs werkdrift er was onder hen, die men’ tot werken nauweliks 
meer in staat achtte.

Moge het onderstaande tenslotte een uit het hart opgewelde ont
boezeming van een der jongsten onder de deelnemers, een felle kijk 
geven op wat er in het leven van een aantal jonge mensen was 
verwoest door angst voor de toekomst. Moge het tegelijkertijd worden 
beschouwd als een uiting van wat er ongetwijfeld bij heel velen, die 
het minder duidelik kunnen zeggen, leeft aan dankbaarheid voor wat 
er kan worden gedaan om naast hen te staan in de moeiiikheden, 
die ze doormaken.

En laat het de velen, die met bijna onoverkomelike zwari_ 
hebben te kampen, om dit door de tijdsomstandigheden opgedrc 
werk meester te worden, een genoegdoening zijn, dat op zulke resul 
reeds kan worden gewezen.

Donker ligt de hei. Er boven staat een lucht zonder sterren. Nee, 
toch, daar ginds boven een heuvel flonkert een ster. Groot, helder. 
Wij komen. Wij stijgen op, boven de donkere hei, ver van de stad 
van waar we gekomen zijn, ver van die woeling, waar we alleen 
waren tussen duizenden. AVaar alle dagen gelijk waren. 5Vaar geen 
werk meer voor ons was en waar we steeds gedwongen waren te 
denken aan later, als we misschien nog eens mochten werken en er 
dan wellicht niet meer toe in staat zouden zijn, omdat men van ons 
zou eisen, dat we het zouden doen als die anderen, die niet als wij 
gedwongen waren geweest te rusten. Daar ginds, waar we steeds 
moesten denken aan tafel te gaan en te eten, zonder dat we in staat 
waren er toe bij te dragen om dat eten te verdienen. Tuis, waar we 
te kampen hadden met wantrouwen, of we wel ons best deden werk 
te vinden.

Ver zijn we ook van de plaats, waar 
dreigden te verliezen. Dit alles droegen we 
ons bij het gaan.

Maar hierboven is rust. Hier brandt een vuur, dat alles verkwikt, 
hier mogen we weer werken, hier is vrijheid en hier groeit hoop. 
Hier is geen wantrouwen. Hier kan ieder zich zelf zijn. Kameraad
schap heerst er. We kunnen hier vandaan gaan met nieuwe hoop
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Ontwikkelings- en Ontspanningswerk voor 

jeugdige werkloozen in Ons Huis Amsterdam 
door A. M. BOS. '

voor niets. ... We 
huis, de hei. het bos, 

er toe heeft bijge
niet meer van nut 

leven niet voor niets. 
>rgen en 
)ben het 
:ven van 

worden

naar blijkende behoefte of

)

hebben 
de zon, 
dragen 
zouden 
We geloven 
boven onze i 
leven gevonden en wij zullen het uitdr. 
onze liefde en zij zal ons in niet te ver,, 
teruggegeven.

co- en Ontspanningszaal.
in de gewone vakken van het L. O.

3*- » >> „ huishoudelijke vakken.
- » Handenarbeid.

5e. Cursussen in verschillende vakken 
belangstelling.

geloof in het leven. Nee, we leven toch niet 
geleerd lief te hebben, dit huis, ons 
de wolken, alles om ons heen, alles wat 

ons af te wenden van het idee, dat we 
zijn, nu niet en later niet. Nee, we

i in het leven en het leven staat boven onze zoi 
twijfel. Wij hebben liefde gevonden. Wij hebl 

Iragen. Wij zullen ge' 
srbruiken hoeveelheid

A ededeelingen te doen over het ontwikkelings- en ontspannings- 
-L’-*- werk voor jeugdige werkloozen, uitgaande van de Vereeniging 
Ons Huis te Amsterdam, zou niet goed mogelijk zijn zonder beschouwing 
van de bemoeiingen, die aan de vestiging van het werk zijn voorafgegaan.

Het zij mij vergund hier enkele feiten in het licht te stellen, die 
zeker in de volheid van het aan de gang zijnde werk aan de vergetelheid 
zouden prijsgegeven worden, ware het niet, dat zij blijven getuigen 
hoe verbonden men is aan invloeden en omstandigheden en hoe moeilijk 
een begin is.

Na een mislukte poging om in januari 1931 tot het oprichten van 
een Amsterdamsch Comité voor Ontwikkeling en Ontspanning van 
werkloozen te geraken, werd in Februari het eerste verzoekschrift 
aan het Gemeentebestuur van Amsterdam gezonden om in eerste 
instantie een extra subsidie voor een werkperiode van 2X maand en 
om moreele steun voor het ontworpen programma inzake ontwikke
ling en ontspanning van werkloozen, dat als volgt was opgesteld:

Openstelling van Hoofdgebouw en alle afdeelingen (9) iederen 
werkdag me'

le. Lees-
2e. Lessen in de
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ouderen

■

-

groofe, 
ie lessen

en jongeren, zoowel manlijke als vrouwc-

voor het eerst de deuren open en was alles 
de jeugdige werkloozen aanvankelijk tot 

op 25 jaar vastgesteld, doch 
geweerd.

elften uiteen, een 
kleine voior d<

Toegankelijk voor 
lijke werkloozen.

De inmiddels gevormde gemeentelijke Commissie tot Opleiding van 
jeugdige werkloozen kon zich echter met dit programma niet geheel 
vercenigen. Slechts één ontspanningszaal in het Hoofdgebouw als 
entrée voor de massa werd gewenscht geacht en daarnaast vooral 
algemeen vormend onderwijs voor den leeftijd tot 25 jaar.

Ondcrhandelingen met genoemde commissie hadden tot gevolg, dat 
in April wederom een plan werd voorgcsteld, thans inhoudende onderwijs 
in vakken van allerlei aard en een ontspanningszaal in het Hoofd
gebouw Rozenstraat.

Voor het onderwijs werd medewerking tegen gering honorarium 
verzocht aan de leeraren en leeraressen van het M.O., omdat zij 
meer dan de krachten van het L. O. te beschikken hebben over 
middag- en morgenuren en hierop werd zeer spontaan gereageerd. 
Allerlei medewerking werd toegezegd en zelfs had een samenkomst 
plaats, waarop de plannen meer gedetailleerd werden besproken.

Inderdaad schenen de moeilijkheden zich ten gunste te keeren, in 
beginsel werd het gewijzigde plan door de Gemeentelijke Commissie 
goedgekeurd en een definitieve aanvrage kon aan het Gemeentebestuur 
worden ingezonden. Als nu maar vlug de beslissing kwam, dan....

Dit „dan” is een vrome wensch gebleven, veranderingen in de 
gemeentelijke commissie, die geen zekerheid over subsidie geven kon, 
dit alles leidde ertoe, dat het werk tot September moest worden 
uitgesteld.

De herfstmaanden brachten echter nog geen toezegging van ge
meentelijke subsidie, maar wel aan alle kanten verscherpte moeilijk
heden in verband met steeds aangroeiende werkloosheid. Wat te doen? 
Volhouden en toch aanpakken was het parool dat sterker nog was 
geworden door de stimuleerende invloed van het congres van de 
Wereldbond voor Onderwijs aan Volwassenen in October te Amers
foort gehouden. Inderdaad kon in November 1931 met verkregen par
ticuliere middelen een bescheiden begin gemaak worden in het Hoofd
gebouw.

30 November stonden
in gereedheid gebracht om de jeugdig
30 jaar te ontvangen. Later werd dit 
de geregelde oudere bezoekers werden niet g

Het werk viel eigenlijk direct in twee hel 
de lees- en ontspanningszaal omvattende en een 
en cursussen.
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behulp van 
bezoekers
soms meer

groeide 
ndgeven

.club”
ewerkt

i gebruik voor het werk 
kleuren ruime gelegen- 

leeszaal. De Openbare Leeszaal en de 
Reizende bibliotheken stonden een collectie 

tijdschriften werden verkregen en natuurlijk 
schaakspelen, sjoelbakken, etc. ’s Morgens 

lags thee. Gemoedelijk was het wel, 
ïidsters kon worden gedaan en met 

echter het aantal

!

jgewekte 
aat voor 

> goede 
studiezaal en

De nieuwe vleugel van het huis ’s avonds in 
onder de fabrieksmeisjes, boodt in z'n frissche k 
heid voor ontspannings- en 
Centrale Vereeniging voor 
boeken af, couranten en 
ook de noodige dam- en 
werd koffie geschonken, 's middi  
dat dit in het begin door de leidsters kon worden 

de vrijwilligers onder de jongens. Toen < 
meer en meer aangroeide en weldra steeg tot 80—90 en 
dan 100, werd hierin voorzien door medewerking van de 

vrouwenclub, die hiervoor om beurten „dienst" hadden. Toch grn 
er uit de geregelde bezoekers een corvéeclub, die hielp met rondgt 
en ook na afloop de spelen ophaalde en hielp opruimen.

Het was in dien eersten tijd een ding van belang, dat Kerstmis in 
aantocht was. Wat een waarde volle krachten zaten er tusschen de 
jongens en hoe graag namen zij deel aan het versieringswerk, dat 
stemming en sfeer in het geheele huis bracht. Ik zie nog onze reus 
staan, Camera noemden de jongens hem, die alle hooge punten be
reiken kon en dan vergenoegd rondkeek alsof hij zeggen wilde, zie, 
dat heb ik nu weer even fijn gedaan.

Ongetwijfeld zou het goed zijn, indien er voortdurend ook voor de 
vakmenschen karweitjes in het huis zouden zijn. Het verband wordt 
dan sterker en het gevoel te bouwen voor algemeen welzijn werkt in 
hooge mate gunstig en is een opwekking tot gemeenschapsgevoel.

Verreweg het grootste aantal jongens kwam eerst in de ontspan- 
ningszaal en gaf zich dan op voor verschillende lessen. Wel heel 
dikwijls moest bij de inschrijving een aanmoedigend woord gesproken 
worden ten aanzien van de lessen, de apathische houding tegenover 
alles had in vele gevallen al de overhand genomen. „Wat heb ik er 
aan", was schering en inslag. Toch richtte een even doorgaan wel 
vaak het goede uit, vooral als de gevestigde meening over „lessen" 
werd weggepraat en hiervoor „club” in de plaats werd gezet. Een 
club, waar zeker niet minder gewerkt moest worden, maar waar toch 
de herinnering aan schoolschheid verre bleef en de vrije jeugdvorming 
werd toegepast.

In de ontspanningszaal heerschte altijd een fleurige, opge 
stemming, zoo opgewekt echter met het groeiende aantal, dat 
de serieus lezenden geen plaats meer was. Dit noodzaakte een 
maatregel, een tweede zaal in te richten als lees- en 
ook de schaakspelers verhuisden naar de rust.
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6e les 8 van

(bezoek per week gemiddeld 80), dan Ei 
en herhaling 

Het minste aantal bad de boekhoi
de Ons Huis 

zeer wisse- 
en inder

en liguur-

Tot nog toe was de organisatie vrij los 
bezoeker zijn werkloozenkaart toonen bij 
bleek, dat deze kaarten ook wel eens werden uitgelcend aan vrienden, 
die 's morgens een karwei hadden en die dan wel ’s middags zon
der werk waren, maar toch niet .werkloos". Er werd dan ook 
besloten een andere regeling te treffen en aan iedere bezoeker een 
kaart op naam met een bepaald nummer uit te geven, waarop toe
gang, ook tot de lessen verkregen kon worden.

Tegelijkertijd leidde dit er toe uit de geregelde bezoekers een com
missie samen te stellen, een commissie van 5, die verantwoordelijk 
was voor de goede gang van zaken en die allerlei werkzaamheden 
te verrichten kreeg. Zelfbestuur, nog wel in primitieven vorm, maar 
dan toch een poging daartoe.

Voor de lessen werd toenemende belangstelling betoond, vooral 
wel door hen, die zich met bepaalde wenschen ten aanzien van speciale 
vakken hadden doen inschrijven.

In Januari liepen de volgende lessen:
Herhalingsonderwijs, Fransch, Duitsch, Engelsch, Esperanto, Gym

nastiek, Houtarbeid, Radio,
terwijl ze later werden uitgebreid met:
Boekhouden, Eerste Hulp bij Ongelukken, Teeltenen, Pianospel, 

Figuurzagen, Les in schaken en dammen.
Indien wij het aantal leerlingen van de verschillende lessen met 

elkaar vergelijken, springt gymnastiek als vanzelfsprekend sterk naar 
voren (bezoek per week gemiddeld 80), dan Engelsch 32, Eerste 
Hulp 30, dan de andere talen <:n herhalingsonderwijs met 20—-22 
leerlingen. Het minste aantal had de boekhoudles (6), wat misschien 
ais speciaal vakonderwijs niet voor het gehalte van 
bezoekers geschikt was. Het bezoek aan de lessen was 
lend. Bovengenoemde cijfers werden in Maart opgenomen 
daad liep van Januari tot Maart het bezoek op, d.w.z. het aantal 
vermeerderde, maar dit wil allerminst zeggen, dat meestal steeds 
dezelfde leerlingen bleven komen. Van de opgeroepenen verscheen 
een gedeelte en in de lessen, waar dit mogelijk was werden steeds 
nieuw ingeschrevenen bijgevoegd (gymnastiek, houtarbeid 
zagen, teekenen).

Een Engelsche les verliep als volgt:
Begin-aantal opgeroepenen 21, eerste les aanwezig 20 (1 zond bericht), 

2e les 23 ingeschrevenen, aanwezig 16 plus de twee nieuwe, 5 zonden 
geen bericht, 3e les 37 ingeschrevenen, aanwezig 20 plus de 14 nieuwe, 
4e les aanwezig 17. 1 zond bericht, 5e les 13 aanwezig.

geweest. Wel moest iedere 
de inschrijving, maar het
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over naar 
weg en op < 
V. J., 3 krej

de 37 ingeschrevenen. De 10e les gaf 3 
scheerenen, 2 die later waren gekomen 
van de 40 ingeschrevenen. Zij die niet 
afgevoerd, van de 13 kwamen er op 
dan 3) kregen werk.

Een les Herhalingsonderwijs : 

Eerste 
Tweede „ 
Derde 
Zesde 
Achtste 
Tiende 
Achttiende les 12

van de oorspronkelijk inge- 
en 3 geheel nieuwe leerlingen 
meer terugkwamen werden 

de 18e les 4. Enkelen (niet meer

les 8 opgeroepen, aanwezig 5, 1 zond bericht
8 „ .. 6, 1 „
8 „ „ 3, 5 zonden geen bericht
9 „ „ 3 + 1 nieuwe

„18 „ „ 4 + 7 nieuwe
„18 „ „ 4 + 4 van de nieuwe

5, waarvan 1 van de oorspron
kelijke groep, 4 van de later 
gekomenen.

de 12e les 12 van de 18
A. M.V. J. 1 kreeg werk, 

de 17e les 7 van de 18 ingeschre- 
;gen werk, 5 verzuimden zonder

Een andere goede herhalingsles gaf op 
ingeschrevenen, 2 gingen over naar de 
1 zond bericht, 2 bleven 
venen, 3 naar de A. M.

De les Eerste Hulp bij Ongelukken werd regelmatig vrij goed be
zocht, 30, 28, 15, 23, 22, 32, 28, 21, 17 leerlingen.

Voor deze les bestond blijkbaar veel animo, steeds werden er 
nieuwe leerlingen toegevoegd. Toch was er ook hier weinig stand
vastigheid. De 5e les gaf van de 50 ingeschrevenen 22 aanwezigen 
(incl. 9 nieuwe), de 12e les 17 van de 46 ingeschrevenen, maar hier
onder waren er 6 van de eerste groep van 30 ingeschrevenen.

Gymnastiek was eerst de meest gewenschte les — nooit waren er 
voldoende uren — maar al spoedig bleek, dat, als de leerlingen niet 
direct geplaatst werden, zij ook na oproeping niet verschenen.

Meermalen kwam de leider slechts voor 2 of 3 leerlingen en 
na oproep in de ontspanningszaal bleek de animo gering.

Enkelen stuurden voor de lessen bericht van verhindering, de 
meesten bleven zonder bericht weg. De werklooze voelt naar zijn 
meening de les niet als verband en in ’t algemeen alleen als vorm 
van tijdpasseering. Het is moeilijk te komen tot het besef van sterker 
geestelijke weerbaarheid en misschiep zullen slechts de vakcursussen 
met hun sterke doelmatigheid de noodzakclijke drang kunnen uitoefe
nen. Maar dit is ook weer niet algemeen toepasselijk.

Iedere toevalligheid is vaak in staat een les te doen verzuimen, een
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een excursie

een andere les voe- 
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voordracht, een excursie van een der andere instellingen, die hetzelfde 
werk doen, en men denkt niet aan leeraar of lecrares, die komt.

Natuurlijk oefent hier de toevallige samenstelling van de groep en 
de leider een sterken invloed uit. Een gymnastiekles verliep spoedig, 
omdat er verschillende rumoerige elementen waren, waarover de leider 
blijkbaar niet voldoende kracht had. Deze elementen waren boven
dien „vrienden” van elkaar, hingen, ook in de ontspanningszaal, als 
klitten aan elkaar en toen een van hen wegens zijn optreden werd 
weggestuurd, wilden de anderen ook niet meer komen uit „solidariteit”.

Ons Huis heeft de wegblijvers geregeld laten bezoeken en zeker 
heeft dit tot resultaat geleid, dat ze weer op de les kwamen. In den 
laatsten tijd bleek echter de assistentie in huis met het oog op 
schoonmaak erg gcwenscht, er werd behangen, geschilderd etc.

Met het Bureau voor Maatschappelijk steun werd een regeling 
getroffen, dat de deelnemers van de lessen op Ons Huis hun stempet 
konden ontvangen en dit werd zeer gewaardeerd.

Inlusschcn deed zich in dit alles wel cens een komisch geval voor. 
Wat er van te zeggen, dat een jongen, het was een der jongsten, 
watervlooien moest zoeken voor het tropisch aquarium van zijn vader, 
juist op den dag, dat zijn les was.

De goede kant hiervan was, dat dit een gereede aanleiding, werd 
om over deze liefhebberij te spreken en de schoonheid, die hierin ge
legen kan zijn. Het ontstaan van het plan gezamenlijk naar het 
rium te gaan, vond in deze toevalligheid zijn oorsprong.

Zoo was de bespreking van de houtsoorten in de liguurzaagles 
aanleiding tot het maken van een begin met de voorlezing van het 
hoofdstuk Houthakkers en Houtvlotters in het Oerwoud uit het boek 
Aan den Zoom van het Oerwoud, door Alb. Schweitzer. Even voor 
het einde wordt vlug samen opgeruimd en met graagte wordt er een 
kwartiertje extra aangeknoopt. Twee gasten van een andere les 
gen zich bij ons en allen zitten dan aandachtig en 
te luisteren. Het is te hopen, dat op dezen grond 
doorgewerkt.

Natuurlijk spreekt het vanzelf, dat een les hcrhalingsoi 
in dit opzicht veel ruimer perspectief biedt. Tal van ond< 
besprekingen waren aan de orde van den meest uiteenloo) 
maai' telkens terug keerden discussies over de politieke v 
en het zoeken naar grond van eigen toestand.

Gedurende de wintermaanden zijn 
de bezoekers van ontspanningszaal en 
regeld toegang werd verleend
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De Amst. Bond v. Lich. Opvoeding stelde enkele voetbalterreinen 
beschikbaar. Leiders werden gevonden, elftallen geformeerd, maar 
ook hier had het wisselvallig komen sterken invloed.

Een belangrijk ding was ook de uitgifte van zwemkaarten. Het 
Centraal Comité voor jongere werkloozen had de beschikking over een 
groot aantal zwemkaarten voor bepaalde middagen van het Sportfond- 
senbad. Deze werden over de aangesloten organisaties verdeeld en 
konden tegen betaling van f 0.10 uitgereikt worden. Hiervan werd 
veel gebruik gemaakt.

Nog te vermelden valt een groote simultaan-wedstrijd in dammen, 
die plaats had en door de jongens zelf was georganiseerd. Ook van 
buitenaf kwamen spelers en zoo had de damleeraar, zelf slachtoffer 
van de conjunctuur, het op te nemen tegen 124 tegenstanders. Zeker 
niet een geringe prestatie.

Zijn regelmatige aanwezigheid en damlessen brachten ook in het 
dammen in de ontspanningszaal veel meer doelbewustheid.

Voor Mei worden thans twee vacantie-weken voorbereid, een in 
het vacantiehuis te Ede en een op de Leperkoen te Luntcren. Hier 
kunnen twee groepen van 12 jongens volop genieten van de prachtige 
natuur, van al het uitkomende jonge groen, van tuinwerk en wande
lingen. De keuze voor deze uitzending was moeilijk, maar er werd 
gemeend, dat het het meest juiste was hen te laten gaan, die geregeld 
de lessen gevolgd hebben.

De ontspanningszaal is met ingang van Mei gesloten, daar het 
bezoek, gedeeltelijk door werkverruiming, gedeeltelijk ook door beter 
weer, dat tot meer buiten zijn aanlokt, sterk is verminderd. De lessen 
worden echter tot de vacantie voortgezet, voorzoover er voldoende 
leerlingen zijn.

Ook de afdeelingen in de verschillende stadsgedeelten hebben werk 
verricht op dezelfde basis.

Indien ik aan het eind van dit overzicht iets wil : 
taten, dan is dit wel buitengewoon moeilijk. Ongetwijl 
de geregelde bezoekers van de ontspannings- en leeszaal en de leiding 
een geest van kameraadschap en vertrouwelijkheid gekomen en zoo 
is het ook met de kerngroepen uit de lessen. Gesteld vertrouwen 
werd altijd gewaardeerd en vooral een persoonlijk doorpraten en aan
voelen van de verschillende geaardheid en moeilijkheden. Hetgeheele 
werk echter, de aanpak en het slagen ervan, is van zooveel factoren 
afhankelijk, dat het nog een voortdurend tasten en voelen is, of de 
rechte weg is ingeslagen. Zeker kunnen wij van goede wille zijn en 
organiseeren en straks met overheidssteun beter organiseeren nog.
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De werkloozen in „Ons Huis” te Rotterdam, 
door E. ESCHAUZ1ER.

.De

de straten tot
i eenigszins vooi
een lijn te volgen waar-

n gelegenheid 
ïzellig onder- 

rspectieven. De moreele inzinking, 
en langs de straten tot gevolg 

'elegcnheden eenigszins voorkomen 
. Hier was

maar of ook dit zal leiden tot een positief resultaat is niet te zeggen.
Positief is alleen het resultaat, indien wij met zekerheid kunnen 

zeggen, dat de geestelijke weerstand van onze jeugdige werkloozen 
is vergroot, zoodat zij niet geheel zonder steun in deze chaos staan. 
Daartoe de middelen te vinden, levend en inspircerend in steeds 
beter en zuiverder vorm, zoo ziet Ons Huis zijn taak.

/Congressen en groote bijeenkomsten staan bij vele menschen niet
' in een goed blaadje. Men spreekt van tijdverlies en onkosten en 

men staat sceptisch tegenover de te verwachten resultaten. Dit moge 
in vele gevallen waar zijn, zij echter die deelgenomen hebben aan het 
tweedaags congres te Amersfoort op 17 en 18 October over 
ontwikkeling en ontspanning van werkloozen" zullen zich over 
gang daarheen niet hebben behoeven te beklagen.

Het samen spreken en beraadslagen over een onderwerp dat allen 
na aan het hart ligt, kan niet missen invloed te hebben op hen die 
daaraan deelnemen. Er wordt op zoo'n bijeenkomst energie ontwikkeld, 
die overgebracht op anderen, weer wordt omgezet en gebruikt op een 
wijze die door de omstandigheden dikwijls wordt aangewezen. Ge
dachten reeds vaag aanwezig, krijgen plotseling vorm ; werk dat onder
nomen is, wordt soms uitgebreid of op steviger basis voortgezet.

De Vcreeniging Ons Huis had het vorige jaar in samenwerking 
met verschillende vereenigingen reeds eenig werk voor de werkloozen 
gedaan. Dit werk bleef echter beperkt tot het ter beschikking stellen 
der groote zaal voor film-, tooneelvoorstellingen en muziekmiddagen. 
Verder werd een cursus gegeven voor bespreking van letterkundige 
onderwerpen en een aantal cursussen voor knippen en naaien voor 
de vrouwen van de werkloozen. De vraag of Ons Huis daarmee kon 
volstaan en daarop gerust kon blijven, liet ondergeteekende niet met

De bespreking op het congres over de wenschelijkheid om 
te verschaffen aan werkloozen, waar zij dagelijks een gez 
dak zouden kunnen hebben, opende pers 
die het vruchteloos zoeken en zwervei 
kan hebben, zou door dergelijke g< 
of althans beperkt kunnen worden.
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langs te Rotterdam nog niet gewerkt werd. Gelegenheid maken voor 
werkloozen waar zij overdag vrij konden komen, waar zij verwarmde 
lokalen zouden vinden, lectuur en ontspanningsmogelijkheden. Hiermede 
zou Ons Huis dus een proef kunnen nemen.

Het eerste werk was aan dag- en weekbladen medewerking te vragen 
inzake het gratis verstrekken van abonnementen, welke in ruime mate 
werden toegezegd. Vervolgens werd overleg gepleegd met den bibli
othecaris van de Gemeente Bibliotheek, met wien werd overeenge
komen de leeszaal van de 4de Bibliotheek, gevestigd in Ons Huis, 
voor ons doel in te richten. Op deze wijze zou voor de leeszaal, die 
altijd slecht bezocht, werd, reclame gemaakt kunnen worden, terwijl 
het doel, de werkloozen warm en gezellig onderdak te verschaffen, 
daarbij gelijktijdig bereikt zou kunnen worden. Ons Huis zou daarbij 
zorgen voor het schenken van warme dranken en voor toezicht in 
de leeszaal. Na een bescheiden bekendmaking werd op 9 November 
deze samenwerking aangevangen. Op den eersten dag kwamen 's mor
gens 9 en 's middags 20 bezoekers; den volgenden dag 40 en zoo ging 
het crescendo. Een aangrenzend lokaal moest opengesteld worden, waar
door een scheiding gemaakt kon worden tusschen serieusc lezers en 
bezoekers die wat meer gezelligheid zochten. Ook deze zaal liep vol 
en reeds menigeen moest teruggewezen worden. De plotselinge 
zetting van de altijd zoo weinig bezochte leeszaal in 
waardoor de rust wel eenigszins in het 
verandering al spoedig noodzakelijk. De 
oude rustige toestand van voorheen gebracht door de 
vier lokalen op de eerste verdieping. Hier werd 
richt en de daaraan 
door de beoefenaars 
toen 90 tot 100 bezoekers 
dikwijls weer op 
pelaars aanhollen 
of schaakspel te bemachtig

een drukbezochte, 
kwam, maakte een 
werd weer in haar 
. Je openstelling van 

een krantenzaal inge- 
grenzende lokalen werden in gebruik genomen 
van dammen, schaken en andere spelen. We telden 

per ochtend en ’s middags liep het bezoek 
tot 75. Tegen 10 uur 's morgens kwamen de stem- 
om een goed plaatsje en vooral om een goed dam- 

igen. Dikwijls moesten velen teruggezonden 
worden, omdat een te snelle uitbreiding niet in het belang van de be
zoekers kon zijn. Spoedig bleken de vier lokalen niet meer voldoende 
en meerdere lokalen werden in gebruik genomen voor gevormde groe
pen, die rustig bijeen wilden zitten. Het beschikbare spelmateriaal was 
niet meer toereikend, zoodat men zelf aan het werk toog om damborden 
te maken. Op den teersten simultaan-wedstrijd konden 24 eigengemaakte 
damborden in gebruik genomen worden. De heer Plctser, een van 
de bekende kundige damspelers hier ter stede, heeft reeds de eerste 
dagen na de openstelling de leiding bij het dammen genomen. Door
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Toen 17 Deceml 
geopend 
gebouw uit 
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het uitschrijven van wedstrijden, het houden van demonstraties en het 
stellen van problemen werd de belangstelling geprikkeld et» de animo 
er in gebracht. Intusschen trok ook het schaakspel veel belangstelling. 
Een groepje stelde zich onder leiding van den heer De Haas, die 
door lessen op het demonstratiebord velen meer inzicht bijbracht.

Een bericht in de couranten, twee weken nadat het werk begonnen 
was, bracht weer meerdere bezoekers. Maar ook velen kwamen zich 
aanbieden om te helpen. Men wilde lesgeven, zich met de leiding belasten, 
toezicht houden, men was tot alles bereid. De groote toeloop had 
bewezen, dat hier in een behoefte werd voorzien. Het werk dat daar
uit voortvloeide, werd door een groeiende staf van menschen met 

en energie gedaan. Dat hier soms heel wat werk verzet 
gezegd behoeven te worden.

iber, in navolging van Ons Huis, een tweede gebouw 
werd, (Theophilus Delfshaven) was ons eerste werk dit 
t onze groote toevloed van menschen te helpen bevolken.
er dus een tweede welkome oase ontstaan, waar men in 

: grauwe misère van het werkloozenbestaan een toevlucht kon zoeken. 
Uitbreiding van werkzaamheden in eigen huis ontstonden weer door 

vraag naar lessen in Engelsch en Esperanto. Met het oog op het 
nuttig effect en in staat gesteld door belangelooze hulp van bevoegde 
krachten, werden vier kleine (6 tot 9 personen) groepen gevormd voor 
Engelsch. Voor Esperanto stelden twee leiders uit de werkloozen 
zich beschikbaar, die een groep van 14 leerlingen tot zich trokken. 
Ook werd een cursus voor E.H.B.O. aangevangen met 20 deelnemers. 
Waar kaarten in het algemeen verboden was, werd in een aparte 
zaal bridgelcs gegeven. De leerkrachten zoowel als de helpers en 
helpsters hebben dezen winter onschatbare diensten bewezen aan 
allen, die hiervan zooveel genoten hebben en nog genieten.

In Januari werden voor hetzelfde doel in verschillende deelen van 
de stad lokalen geopend door het Protestantsch Comité voor moreele 
steun aan werkloozen. Ook deze trokken en trekken nog dagelijks 
vele bezoekers. Met dit comité werkt Ons Huis samen en uitwisseling 
van bezoekers werd door ons steeds aangemoedigd en ondernomen. 
Dat van onze overvloed wat is afgevloeid naar die verschillende 
gewesten, mag met vreugde geconstateerd worden. Toch hebben we 
nog 600 tot 650 bezoekers per week, waarbij dan niet gerekend worden 
de avondbijeenkomsten van gevormde groepen en de algemeene bijeen
komsten. Waar een aantal menschen in zoo’n goede geest dagelijks 
samenkwamen, konden deze (algemeene) bijeenkomsten niet uitblijven. 
De vrouwen waren belangstellend te weten waar de mannen de dagen
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doorbrachten. Dit bracht ons op het idee een gezellige avond uit te 
schrijven voor onze werkloozen en genoodigden. Het werd een ware 
feestavond. Alle medewerkers waren tegenwoordig, onze jongeren 
voerden een programma uit en onze gasten toonden zich een dank
baar en aangenaam publiek. Op 5 April is weer een dergelijke bij
eenkomst gehouden, maar nu met eigen programma. Eenige werk
loozen hadden een tooneelgroepje gevormd en onder leiding een 
paar eenvoudige eenacters ingestudcerd. Met aanvulling van solo- en 
gemeenschappelijken zang werd deze avond weer gezellig doorgebracht.

Of onze bezoekers weer werk zullen vinden? Wij hopen het en 
zien hen dan gaarne verdwijnen. Maatregelen zullen echter genomen 
worden om de lessen dan te laten voortduren. Ook hebben zich twee 
damclubs en een schaakclub gevormd, die met eigen bestuur hun eigen 
zaken regelen. Onze lokaliteiten mogen zij gebruiken voor avondbij- 
eenkomsten en wedstrijden. Met Mei zullen we onze tuin openstellen, 
opdat, indien gewenscht, op warme zomerdagen nog een toevlucht 
kan gevonden worden.

Er is een werkcommissie, waarin 6 van de werkloozen zitting hebben. 
De administratie en geregelde werkzaamheden worden verricht door 
een jonge werklooze, die een schakel vormt tusschen directie en 
bezoekers en de bezoekers onderling. Een gepensionneerd opzichter 
van 71 jaar, met strenge blik en ijzeren wil, bewaakt de orde.

Jeugdige personen (opgeschoten jongens) probeeren wel eens de 
zaken in de war te sturen, maar tijdig ingrijpen heeft meestal het 
gewenschte effect. Voor deze jeugdige werkloozen ligt voor ons nog 
een veld open ter bearbeiding. Dit wordt zoo langzamerhand een 
brandende kwestie, want als die lawaaimakers overal geweerd wor
den, komt er stellig niets van hen terecht. Jongelui onder 18 jaar 
kan men echter zoo maar niet in lokalen bijeen brengen. Zij kunnen 
zichzelf niet bezig houden; zij worden baldadig en hinderen anderen. 
Ze hebben leiding noodig en slechts goede paedagogen zouden hier 
nuttig werk kunnen doen. Vormend onderwijs, handenarbeid en ge
paste ontspanning, dit alles hebben zij noodig. Ons Huis beschikt 
over de ruimte; een plan voor 60 tot 80 jongelui, die groepsgewijze 
zouden kunnen komen, ligt gereed, maar wie zal dat betalen?

Voor onze volwassenen hebben we met geringe geldmiddelen kunnen 
werken, maar met de jongeren zal dat niet gaan. Voor dit werk 
wachten we dus op hulp van overheidswege.
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Een sociaal-paedagogisch crisisvraagstuk 
door Dr. PHILIP J. IDENBURG.

i

i

De rijpere jeugd.

De jaren der rijpende en rijpere jeugd zijn in hun beteekenis voor 
een menschenleven moeilijk te onderschatten. Zij zijn in menig opzicht 
richting-gevend voor de verdere ontwikkeling daarvan. Zij vormen 
den tijd, waarin uit het kind de volwassene geboren wordt.

De schooljaren zijn ten einde. De psychologie beschrijft ze ons als 
een periode van zelf bewuste rust en vastheid. 2) Het kind is nog veilig

>) „Het eerst noodige is een statistiek van den omvang cn een analyse v 
den aard der jeugdwerk Ioosheid”. Aldus terercht E. J, van Dct, Zorg voor 
v>erkloo-e jeugd ah vraagstuk van volksopvoeding, „De Socialistische Gids", Maart 1932.

’) Zie voor de kennis van het schoolkind: Oswald Krob. Die Psychologie des 
Grundschulkindes, 4—6 Aufl- Langensalza 1930.

noodige 
r jeugdwerk l< 
)d als vraagstuk 

de kenni

'“pot de meest

loosheid der rijpere jeugd. Wanneer wij denken 
der volwassenen, welke ook ten onzent zulk 
heeft aangenomen, treft ons 
rieele gevolgen voor de werkloozen zelf 

acht bepaald bij de geweldig

Het probleem der zverklooze jeugd. 

ernstige vraagstukken, waarvoor de economische de- 
issie de wereld en ook ons eigen land stelt, behoort de wenk

aan de werkloosheid 
een dreigenden omvang 

aangenomen, treft ons in de eerste plaats de ernst der mate- 
gevolgen voor de werkloozen zelf en voor hun gezin en wordt 

onze aandacht bepaald bij de geweldige financieele lasten, welke 
dit verschijnsel ons volk te dragen geeft. Zeker, de moreele schade, 
door een langdurige werkloosheidsperiode toegebracht, weegt zwaar. 
Wij zoeken naar een uitkomst ook uit dien geestelijken nood. Maar 
het werkloosheidsvraagstuk is, voor zoover het de volwassenen aan
gaat, vóór alles een economisch probleem. Omgekeerd vormt de werk
loosheid dei- rijpere jeugd in ons oog vóór alles een opvoedkundig 
vraagstuk. Hoevele jongeren er in ons land werkloos zijn, is niet 
nauwkeurig bekend. Men heeft hun aantal op vele duizenden geschat.') 
Wat zal er groeien van deze jonge menschen, die in den rijpingstijd 
van hun leven de opvoedende kracht van den arbeid ontberen en zijn 
blootgesteld aan de gevaren der ledigheid? Wat te doen om de drei
gende schade af te wenden, om de ondermijnende krachten te keeren ?

Wij willen in de navolgende beschouwingen vooreerst eenige op
merkingen maken over de eigenaardige beteekenis van de periode der 
rijpere jeugd in het leven van den opgroeienden mensch, daarna over 
de beteekenis van den arbeid in dezen zoo uiterst gewichtigen levenstijd, 
om aan de hand van de aldus verworven inzichten na te gaan welke 
schade van de werkloosheid op het karakter van den jongen mensch 
is te verwachten en wat de maatschappij kan doen om deze te keeren.
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de groote menschenwereld ligt de moei-

1

rgangsjaren, dat uit het school- 
groeit uit tot den 

 jeddunken, maar die 
tegenover de groote 

zclf-gedragen ver
en legen-

Zijn

verankerd in de sfeer van het gezin. Heel zijn bestaan is samengeweven 
met de menschen en dingen van zijn omgeving. Het stelt zich daar 
nog niet bewust tegenover. Het beleeft nog niet de tegenstelling tusschen 
zijn ik en een andere, daaraan in diepsten zin vreemde wereld, al 
moet het ook van uur tot uur inbreuken van die buitenwereld op zijn 
eigen leventje ervaren en al blijkt het ook telkens, dat de eischen van 
de wereld der volwassenen met de eigen neigingen en gedachten botsen.

De belangstelling is in deze levensperiode nog niet naar binnen 
«"•richt. Voor zijn eigen innerlijk leven heeft het kind geen begrip.

n geest gaat uit naar de buitenwereld. Zijn streven is haar te 
•en kennen. Het kind is realist, het leeft in de wereld der dingen 
hem heen en het verlangt niet anders dan steeds meer van die 

groote werkelijkheid in zich op te nemen. Zijn belangstelling vertoont 
een opmerkelijke veelvormigheid.

Terecht wordt deze periode als de intellectueele gekenschetst. ‘) Niet 
het gevoelsleven overheerscht, maar het verstand. Deze tijd is de 

echte leertijd, de tijd voor de school en het onderwijs.
Thans verovert het kind een massa feitenmateriaal. Maar dit 

materiaal is betrekkelijk ongeordend. Het vertoont de veelvormigheid 
en veelkleurigheid van de figuren eener (caleidoscoop. Maar het kind 
heeft nog geen oog voor de orde, welke deze beelden samen verbindt. 
Het heeft nog geen inzicht in den zin der dingen. Het mist nog een 
samenvattend wereldbeeld.

Zoo is het schoolkind.
Het is het grootschc gebeuren der overv

kind de volwassene gaat voortkomen. Het kind 
mensch, die zijn leven niet inricht naar anderer go< 
eigen richtsnoer volgt, die positie heeft gekozen 
levensvragen, die zijn eigen arbeid heeft met een 
antwoordelijkheid, die zijn plichten kent tegenover zijn gezin 
over de groote gemeenschap.

Tusschen het kinderland en
lijke weg der puberteit. 2)

Pb. Kohnstamm, Persoonlijkheid in IP'ording, Haarlem 1929, blz. 307

: men, behalve het reeds genoemde werk van Kohn- 
"r Psychologie des Jngendalters, 12. Aull.. Leipzig 1929: 
^rsebeinungen der Reifejabre, 2. Aull., Leipzig 1927, 
'eelenleben des Juqendticben, 5 Aull., Jena 1929; W. 
■- ™i... Leipzig' 1926. Van het werk van Spranger 
vertaling.

werken werd bij bet opstellen der in den tekst volgende

•) Zie 
en vlgg.

2) Daaromtrent raadplege 
stamm Boek V. E. Spranger 
O. 1 umlirz, Die seeliscben Rrse 
2 dln.; Ch. Bühler. Das Seelenleb. 
Hofimann, Die Reifezeil, 2 AuO.. 
verscheen een Hollandsche

Van de bovengenoemde 
schets gebruik gemaakt.
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Het is nog niet zoo lang geleden, dat men de beteekenis van den 
puberteitstijd hoofdzakelijk meende te moeten zien in de lichamelijke 

periode bij den jongen en het meisje 
ikkeling van het geslachtlijke. De 

werden als nevenverschijnselen van deze 
: psychologie 
ihcerschcnde

veranderingen, welke zich in deze 
voltrekken, met name in de ontwil 
geestelijke veranderingen 
groote physiologische gebeurtenissen verklaard. De nieuwe 
wijst aan de ontwakende geslachtdrift niet meer de alles bel 
rol toe, welke men daarvoor destijds inruimde, al loochent zij niet de 
groote stuwkracht, welke daarvan ook voor de geestelijke rijpwor
ding uitgaat. Wie de puberteitsperiode alleen maar van uit den ge
zichtshoek van het sexueele beziet, leert dit tijdvak van het mensche- 
lijk leven nimmer verstaan in zijn volle, alle levensgebied omspannende, 
beteekenis.

Wij zouden de jaren tusschen 13 en 18 aan de hand van de nieuwere 
psychologische literatuur willen fypeeren als den tijd, waarin het eigen 
ik en vanuit dit ik opnieuw de wereld wordt ontdekt.

Het ik wordt ontdekt’. Hef persoonlijkheidsbesef breekt door en 
de belangstelling voor de feiten en de dingen rondom maakt plaats 
voor die voor eigen ik en andere personen.

Er is geen twijfel aan, dat het schoolkind zichzelf als een eigen 
persoon beleeft. Maar het kind vindt dat iets zoo vanzelf sprekends, 
dat het hem niet bewust wordt. Het denkt daar niet over na. In 
de jaren der rijpwording richt de blik zich naar binnen en daar ont
dekt het een nieuwe wereld, onderscheiden en als een eiland voor 
altijd gescheiden van al wat er verder leeft en bestaat in de wereld 
van menschen en dingen.

Deze nieuwe wereld wordt geëxploreerd. Er zijn daarin onbekende 
en onvermoede gebieden. Zij blijkt te zijn vol van raadselen, die om 
een oplossing vragen en vol van problemen, waarop een antwoord 
wordt verwacht.

Daarom keert de jonge mensch tot zichzelf in. Hij praat en over
legt met zichzelf. Hij peinst en hij piekert. Tegenover anderen sluit 
hij zich af. Slechts uiterst zelden zal hij hun een blik in zijn innerlijk 
leven toestaan. Hij wil zichzelf zijn, op eigen beenen staan, eigen 
leven voeren. Daarom tracht hij zich ook los te maken uit de om
geving, met welker zeden en gewoonten hij tot dusver was sam< 
groeid. Hij stelt zich daar tegenover. Hij beschermt zich tegen 
met zijn niets ontziende critiek.

Voor ouders, die niet begrijpen 
of dochter voltrekt, is het een oorzaak van groo 
hun kinderen zich van hen verwijderen en aan h<
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srsoonlijke

keur geven. De tradities en gebruiken van anderen zijn altijd beter 
dan die van thuis. Het oordeel van vreemden weegt altijd zwaarder 
dan dat uit eigen kring. Het vertrouwen, dat aan de ouders wordt 
ontzegd, wordt vaak gemakkelijk aan derden weggeschonken. Juister 
zullen de ouders tegenover de verschijnselen staan, wanneer zij be
grijpen dat het de onontwijkbare plicht der opgrociende jeugd is om 
zich los te maken. Dan vertrouwen zij, dat de verwijdering slechts 
een voorbijgaande is en dan kunnen zij het slechts toejuichen, dat 
bijv, de jeugdleider kan bereiken, wat zij niet vermogen.

Want aan leiding heeft de jeugd in dezen leeftijd groote behoefte. 
■Wie begrijpend tegenover haar .staat — en Spranger wijst er ergens 
op, dat de rijpende jeugd er behoefte aan heeft om begrepen te worden 
beter dan zij zichzelf begrijpt — zal bij haar een aandachtig oor en 
een geopend hart vinden. Voor zedelijke autoriteit is de opgroeiende 
jeugd gevoelig.

In dezen tijd komt ook het zoeken naar een eigen levensvorm. Niet 
zelden wordt de naam veranderd. In elk geval wordt met huiselijke 
aanduidingen als „broer" en „zus” afgedaan. De jongens beginnen 
aandacht aan hun kleeding te schenken, de meisjes ziet men herhaal
delijk voor den spiegel. Het haar wordt anders opgemaakt. De jongen 
van zestien of zeventien jaar begint „correct” te worden.

Dit zijn echter slechts uiterlijke verschijnselen.
Innerlijk gaat met deze eigenaardigheden een zoeken naar een eigen 

richting-gepaard. De jongen en het meisje trachten hun pet 
houding tegenover de levensverschijnselen te vinden. De ongediffe
rentieerde, ruime belangstelling van het kind voor de dingen, die in 
zijn sfeer komen, maakt plaats voor eene, welke gericht is op een 
speciaal gebied. Aan datgene, wat binnen dit belangsteilingsveld komt, 
wordt veel energie gewijd. Aan wat daar buiten valt, wordt daaren
tegen nauwelijks aandacht geschonken. Ook hierin openbaart zich 
het zoeken naar eenheid, naar een eigen levensstijl.

Gevoel en intellect ontwikkelen zich thans tot grooter vermogen. 
Het gevoel van den adolescent onderscheidt zich van dat der kinderen 
door zijn grootere diepte, fellere kleur en rijkere verscheidenheid. In 
alle doen en laten spreekt thans de subjectieve gevoelstoon mede. 
Het verstand overschrijdt de wereld van het aanschouwelijk gegevene. 
Het vermag abstract, logisch, te denken. „Vóór de puberteit denkt 

.het kind wel, maar het denkt om het resultaat, het denkt niet om 
te denken. Thans ontwaakt de behoefte aan het ruimere weten en 
inzien om der inzicht wille en niet voor een uiterlijk resultaat. Maar 
daarmede is tevens de eisch gesteld van te begrijpen, ovtrluigd te
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gingen, 
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de rijpwording valt voor de arbeidersjeugd in normale 
»name in het beroep. Reeds in het begin dezer levens- 
t praktisch over haar toekomst beslist. Over de ver- 
de rijpere jeugd tot het beroep spreek ik zoo straks

t Pb. Kohnstamm, Inleiding lol de psychologie der puberteit, 
srk I, Utrecht 1924. blz. 6 en vlg.

worden, niet te bukken zonder meer." ■) Het geheugen, dat de feiten 
boekstaaft, moet zijn cereplaats ruimen voor het inzicht, dat ze 
tracht te verstaan. Daarvan wordt voortaan alles verwacht. Het 
gaat thans niet in de eerste plaats om het weten dan wel om het 
begrijpen, niet om feitenmateriaal dan wel om een 'wereldbeeld.

In deze levensperiode ontluiken de gevoelens en ontwikkelen zich 
de krachten, welke den mensch voorbereiden tot het één worden 
met de(n) ander in een duurzame levensgemeenschap. De opgroeiende 
persoonlijkheid weet bewust of onbewust, dat zij eerst tot volle ont- 
plooiïng zal komen in een twee-eenheid. Het erotisch element treedt 
in het leven op. Sexueelc krachten ontwikkelen zich en een totale 
verbouwing van het lichaam vindt plaats. Verliefdheid, later liefde, 
treden op. Zoo worden de grondslagen gelegd voor het huwelijk en 
het toekomstig gezin.

Thans gaat de jeugd zich ook voorbereiden voor het toekomstig ge
meenschapsleven. Het sociaal besef neemt toe. Er ontstaat een be
wuste behoefte aan een gemeenschap met kameraden van gelijken 

en gelijke gezindheid. Men spotte niet met de vele vereeni- 
welke worden opgericht en die vaak na een kort bestaan 

ineenvallen, met de minitieuse reglementen, welke daarvoor 
worden opgesteld, de plechtige vergaderingen, welke worden gehou
den. Het is alles vooroefening voor de taak in de samenleving.

Voor nationale- of klasse-idealen begint de jeugd zich warm te 
maken. Politieke kwesties trekken de aandacht. Maatschappij-pro- 
blemen vormen punten van onderlinge bespreking en debat. De jeugd 
staat critisch tegenover het historisch gewordene. Zij ziet scherp de 
onvolkomenheden en zij gelooft het bestaande te kunnen omwentelen 
zonder te beseffen, welke moeilijkheden en bezwaren aan de komst 
van een nieuwe orde in den weg staan. Later zal zij zich matigen, 
wanneer zij de menschen en de maatschappij heeft leeren kennen, 
wanneer het oordeel wat meer is bezonken en het idealisme de kri
tiek van het nuchter verstand wat scherper heeft ondergaan. Maar 
nu overheerscht de jeugdige overmoed, gedragen door een gevoel van 
eigen scheppende kracht. Want de jeugd voelt zich schepper van 
nieuwe waarden.

In den tijd van 
gevallen de opn; 
periode wordt p 
houding van üc

’) Zie daaromtrent 
in Christelijk Jeugdwet
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De waarde van den arbeid.

groot gedeelte der Nederlandsche jeugd, verkeerende in

Een uitvoerige maleriaal-verzameling geeft Paul F. Lazarsfeld, Jagend and 
Jena 1931, met zee:r uilgebreide literatuuropgave.

1 zijn boven aangehaal 1 '

van God en 
en meisjes

uitvoerig. Thans slechts dit, dat deze beslissing stellig te vroeg moet 
worden genomen. De kennis der beroepen, de geestelijke ontwikkeling, 
de oordeelskracht is bij de jonge menschen van 14, 15 jaar, te gering 
dan dat zij thans reeds gefundeerd over hun loopbaan zouden kunnen 
beslissen '). W. Hoftmann heeft terecht opgemerkt, dat er in deze voor
tijdige beroepskeuze iets tragisch ligt2). Immers zij plaatst het kind 
thans reeds voor het conflict, dat in geen leven volkomen uitblijft, het 
conflict tusschen zijn idealen, zoo warm gekoesterd en de naakte, harde 
werkelijkheid. De aanpassing aan de nieuwe omgeving is moeilijk. Het 
kind kan zich nog niet vinden in die hem vreemde wereld van plicht, 
gebondenheid en stelselmatigen beroepsarbeid. Vele beroepswisselingen 
getuigen van zoovele teleurstellingen en onbestemdheden. De ernst van 
het leven is gekomen, vóór de kracht daar was om dien te dragen.

Ten slotte. De rijpingstijd brengt ook veelal een omkeer in het gods
dienstig leven. Op dit terrein komt, evenals op de andere reeds ge
noemde levensgebieden, de rijpende jeugd met haar critick, welke niet 
zelden leidt tot een ineen-vallen der overtuigingen, waaraan het kind 
nimmer had getwijfeld. Ook met betrekking tol hun persoonlijke ver
houding tot God en het vraagstuk van de relatie van God en deze 
onbegrepen wereld, zoeken de opgrocicnde jongens en meisjes naar 
een eigen oriënteering.

Zoo is de levensperiode, welke wij bespraken, er een van voor- 
' ling. Dan groeit de individueele persoonlijkheid uit tot eigen, 

indig leven. Dan valt vaak de groote beslissing omtrent de plaats, 
die God in dat leven zal innemen. Dan zoeken de jongen en het meisje 
een eigen houding tegenover onze hedendaagsche cultuur. Dan rust 
de mensch zich toe — of moet ik zeggen, dan wordt hij toegerust? — 
voor de taak, die hem wacht in het gezin, in den staat, in de kerk, 
in de maatschappij.

Zoo groeit uit het kind de volwassene op.
De jaren van 13—18 vormen wel een uiterst 

een menschenleven. Een tijd van ongekende mog< 
en ten kwade. De vraag naar de paedagogische zorg voor de jeugd 
in dezen leeftijd maakt in ’t algemeen wèl aanspraak op ernstige over
weging. Hoeveel te meer die van de jeugd, die werkloos is.
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Leipzig 1928. GeorS 
Robcrt Honcgger, Der ÜHJungwert 
Giilland, HaniJbflaligiuig am 
Ph. Ballard, Handwerk ae

deze zoo uiterst gewichtige periode van het mens 
tijd van ongekende mogelijkheden ten goede en t 
wij thans, dat zij werkloos is. Wij willen trachten te verstaan wat dit 
psychologisch beteekent. Daartoe vragen wij ons af, welke plaats de 
arbeid in het leven van een mensch inneemt.

Wanneer wij letten op een kind van 3 4 4 weken, dat na het 
voeden niet meer onmiddellijk inslaapt, maar een korte poos wakker 
blijft in een toestand van welbehagen, kunnen wij opmerken, dat 
het met armpjes en beentjes, met vingertjes en teentjes ontelbare 

ggc kleine bewegingen maakt zoo snel en zoo veelvuldig, dat het 
iwelijks mogclijk is deze nauwkeurig waar te nemen en te be- 

een kind van 2 maanden worden die bewegingen wat 
igzamer en nu kan men zien, dat het kind bepaalde gedragingen 
jelmatig rhythmisch herhaalt, vaak 20 tot 30 maal achtereen. Bij 

kind van 5 4 6 maanden is het niet anders, slechts beweegt dit 
meer uitsluitend de vingers en handen, het hoofd en het lichaam, 

maar het beweegt allerhand speelgoed van den meest uitecnloopendcn 
aard heen en weer, het slaat er op, gooit het weg, betast het enz. 
Niemand zal deze bezigheden arbeid noemen, tiet zijn ontladingen 
van energie, oefeningen van functies. Dit alles behoort nog 
spel. Reeds na het eerste levensjaar treden bij de ontwikkel! 
het kind evenwel nieuwe factoren op, die in den loop van 
jaren steeds duidelijker en belangrijker worden en langzamerhand de 
plaats van het zuivere spel gaan verdringen. Zijn bezigheden richten 
zich dan op een bepaald materiaal met een zeker voorop gezet doel. 
Zij zijn gericht op een bepaald effect. Niet meer de werkzaamheid 
zelve is het gewichtigste, maar de prestatie, welke daarmede wordt 
beoogd Ziet hier het binnentreden van den arbeid in het leven van 
den opgrocienden mensch. Tegen het 6de levensjaar bereikt deze ont
wikkeling een zekere afsluiting. Ook dan heeft, evenals bij het spel, 
de bezigheid haar physiologische en psychologische beteekenis als 
ontlading van energie en als beheersching der lichaamsfuncties; de 
sfeer, waarin wordt gehandeld, is echter een andere. Niet de ver
richting zelve is meer doel, maar iets, dat daarbuiten ligt.

De arbeid behoudt daarna in het leven van den mensch een plaats 
als centrale levenswaarde. Biologisch en psychologisch is hij voor 
den mensch een levensbehoefte.2) Hij schenkt hem schoone vruchten.

Jühler, Kindbeil and Jagend, 3 te Aufl-, Leipzig 1931, I. Kapitel. 
■ gaande Georg Kerscbenstciner, Begrif/' der Arbeihecbule, 7 Aufl., 
ieorg Zwiener. Grundlegung det JPerkunlerricbte. Leipzig 1926. 
:r. Der Bildungjwert der manuellen Beidtigang, Zurich 1929. Frit 

oinnlicben Slot/' ab Bildungemillel, VVeiinar 1929 e 
an educatienal medium, Londen 1915.
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Men is gewoon onderscheid te maken tusschen lichamelijken en geeste- 
’ lijken arbeid. Lichamelijke arbeid heeft dan, naar het gangbaar 

spraakgebruik, de inwerking op de wereld van de stof ten doel. 
Geestelijke arbeid is daarentegen die werkzaamheid, welke de pro
ductie van bepaalde onstoffelijke resultaten beoogt, het mogen dan 
uitkomsten zijn op het gebied der kennis, van de kunst of van het 
wilsleven. Men mag echter niet vergeten, dat er geen lichamelijken 
arbeid wondt verricht zonder een minimum van geestelijken arbeid 
en geen geestelijke arbeid zonder een minimum van lichamelijke in
spanning. Alle arbeid is lichamelijk en geestelijk tegelijk, al vraagt 
uiteraard de eene arbeid meer lichaamskracht, de andere meer geeste
lijke energie.

Alle arbeid, welke de menscheüjke 
last, draagt de mogelijkheid van geestelijk* 
in zich.

Lichamelijk, omdat hij leidt tot een verbruik van krachten, dat 
noodig is voor een gevoel van welbehagen. Ons lichaam is ingesteld 
op een voortdurende wisselwerking tusschen verbruik 
opwekking van nieuw vermogen. Men denke slechts 
van onlust, dat zich meester maakt van den gezon< 
een gevangene, aan wien het recht tot arbeiden wordt 01 
draagt de arbeid bij tot de oefening der vermogens 
van vaardigheden.

Grooter is evenwel de geestelijke vrucht van de opzettelijke, doel
bewuste inwerking op materiaal.

Immers zij leidt den mensch af van zich zelven < 
op bet ding buiten hem. Ons werken is nooit een 
bewerken het gegevene. Er is een akker om te bebouwen, 
om te verzorgen, een stof om te vormen. Er is een 
om te beheerschen. Er is een probleem om op te lossen. Zoo bevor
dert de arbeid een onzelfzuchtige, zakelijke instelling. Hij vraagt van 
ons tucht en volharding, hij oefent onzen wil bij de onderwerping van 
een weerbarstige stof.

Wanneer al de arbeid op deze wijze het accent van het subject 
naar het object verlegt, voert zij — en ziet hier een tweede vrucht, 

van zich werpt, — weer terug tot dcngene, die handelt. Im- 
leidt tot zelfonderzoek en zelfkritiek. Steeds dient het resul- 

i het handelen te worden vergeleken, met het doel, dat men 
oogen had gesteld. De vraag rijst of men wel juist heeft 
De arbeid verlangt concentratie, nadenken, naui

Wordt
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Toen „Ons Huis” gesticht werd - 1892-1911') 
door Dr. L. SIMONS.

ig op 10 Mei van bet 
bovenstaand artikel.

Iscbrift te scbrijven, 
jaren van bet bestaan 

= instelling reeds gekend 
(REDACTIE).

') Als een bewijs van onze belangstelling in de herdenking 
veertigjarig bestaan van Ons Huis te Amsterdam geven wij l 
Wij hebben den heer L. Simons verzocht het voor ons tijds 
omdat wij meenden, dat het belangwekkend was de eerste j 
van Ons Huis beschreven te zien door een man, die deze 
heeft in de jaren, dat zij nog slechts in ontwerp bestond.

I~Xe eerste en oudste uiting van „Sociaal werk” in ons land is, bc- 
' driegt mijn geheugen, dat wat versleten raakt, me niet, de om

streeks 1890 te Amsterdam gestichte vereeniging „Leeskunst" geweest. 
Aanleiding tot haar stichting was een bericht in Kerdijk’s Sociaal 
Weekblad dat een drietal jongeren: Mr. V. K. L. v. Os, Hendrik 
Wertheim en mijzelf inspireerde tot een soortgelijke poging te Amster
dam. Het werk zelf bestond in de vorming van een aantal clubjes van 
10 A 12 man, mannelijke en vrouwelijke arbeiders, die, onder leiding 
van een onzer, eenmaal per weck zouden samenkomen om gemeen
schappelijk te lezen en het gelezene te bespreken. Wij vonden een 
aantal gelijkgezinden bereid, om het werk als „clubleider" te onder
nemen: ik herinner me: A. H. Gerhard, dr. P. H. Hugenholtz en zijn 
dochter Meta, P. L. Tak, J. H. Schoolt, S. J. Bouberg 'Wilson, Mevr. 
Trcub-Hoog, J. A. Tours en anderen. Voor zoover wij geen gelegen
heid hadden, het werk bij ons thuis te ondernemen — wat in allen 
opzichte verkieslijk was — of in een verwante en bevriende localiteit, 
mochten wij van de Gemeente hulp krijgen in den vorm van het ge
bruik van een schoollokaal, met licht en vuur. Het werk zelf werd 
op zeer verschillende wijs, al naar de ontwikkeling onzer deelnemers 
of de geaardheid onzer leiders, ondernomen. Er waren er, die de 
voorkeur gaven aan het benutten van kranten, weer 
bloemlezingen of complete werken. Men las om beurten en 
(ster) had tot taak, telkens te toetsen, wat van het gelezene wei 
was opgenomen en dit in samenspreking te verklaren. Veelvuldig 
dit een „pofje-door-elkaar": politieke moeilijkheden, historisvi 
economische, wisselden af met artistieke pro’ ’ — •
onze vereenigingswet „politieke” vraagstukke 
niemand beletten, dat een 
ministerd" koning tot een 
inrichting. Economische inoeili 
onze deelnemers 
was de overgro 
urige onafgebre

anderen van 
de leider 

•r kei ijk 
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,'oblemen. En hoewel naar 
■ten waren uitgesloten, kon 

Multatuliaansche uitdrukking als „een be- 
bespreking aanleiding gaf van onze Staats- 
lijkheden brachten de verhoudingen, waarin 

zelf leefden, onwillekeurig in het visier. (In mijn club 
-oote meerderheid van het vak, waarin toen nog de 12- 
>roken werkdag heerschte, zoodat het feit op zichzelf, dat
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men daarna nog lust had, om twee avonduren per week aan „zelfontwik
keling" te wijden, diepen indruk op mij, als leider, maakte!) — Het aan
treffen van het woord „clair obscuur” in een bespreking van een schilderij, 
gaf aanleiding tot een gemeenschappelijk bezoek aan het Rijksmuseum 
en de beschouwing van in mijn bezit aanwezige reproducties van Rem- 
brandt. En zoo leidde het één tot het andere; altijd met het doel: aan 
het gelezene inhoud te geven en van het woord tot begrip te brengen.

Toen wij het eerste winterseizoen elk voor ons geëxperimenteerd 
hadden en wat ervaring opgedaan, besloten wij eens bij elkaar te 
komen, als leiders, om onze ervaringen te toetsen. En tevens de ver
spreide deelnemers te vereenigen bij een uitvoering in het „Gebouw 
v. d. Werkenden Stand", waar een aantal onzer opkomende jongere 
fooneelspelers — met wie Boubcrg ^Vilson als directeur en 
leeraar der Tooneelschool, vriendschappelijk in aanraking waren — 
hun voordracht en spelkunst ter beschikking stelden, zooals Mevr. 
(Holtrop)-v. Gelder, Alida Klein, Royaards, Herman Schwab. — Wij 
beschikten over te weinig geldmiddelen, om een echte voorstelling te 
doen geven. Maar zoo’n slotavond van een seizoen hielp toch altijd 
het verspreide werk samenbinden.

En toen kwam op een goeden dag de heer J. A. Tours mij ver
trouwelijk spreken over een grootsch opgezet plan, om in Amsterdam, 
waarschijnlijk in het hartje van de Jordaan, een gebouw te stichten ten 
bate van heel dat „sociale werk". — Er zouden kleinere clublokalen 
komen naast een groote zaal, een bibliotheek en leeszaal, een gym
nastieklokaal. Het zou iets worden in den trant van „Toynbee-hall" 
en „the Peoples Palace" in Londen. Maar toch weer geen „settlement” 
(— wat het 2de trouwens ook niet was! —daar de afstanden in 
Amsterdam het zelfwonen in een volksbuurt, naar men meende, niet 
noodig maakte. Als voorzitter van „ Leeskunst" werd ik uitgenoodigd, 
de voorloopige besprekingen ten huize van dr. C. W. Janssen, wiens 
vader, de Deli-man, het geld voor de stichting, het onderhoud en het 
eigenlijke werk had toegezegd, bij te wonen. En daar vond ik, met 
gastheer en gastvrouw, den heer Tours, bestemd om 
stichting te worden, den heer A. H. Gerhard, en die 
„inspiratrice" van het geheele plan: de tengere, maar 
geestkrachtige Helene Mercier.

Ik kwam er te laat bij om nog te kunnen bewerken, dat de bouw 
van Ons Huis —■ zooals Tours en Helene Mercier de stichting al 
gedoopt hadden .— zou worden opgedragen aan mijn vriend Berlage,
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het Bestuur

zoo juist, begin April, op 63-jarigen leeftijd overleden.

die toen juist aan het evolueeren was naar den nieuwen stijl, waarin hij 
weldra de Beurs zou gaan bouwen, zoodat wij deze openbaring van 
een nieuwen tijdgeest gegoten kregen in een ouderwetschen bouwvorm. 
Pas bij den aanbouw en verbouw van het jaar 1905 kon ik Berlage 
de opdracht daartoe bezorgen.

De jaren 1890—1900 waren voor Amsterdam echt een tijd van gisting. 
Domela Nieuwenhuis’ propaganda voor het vrij-Socialisme werd door 
de opkomst der aanhangers van Marx en Lasalle gefnuikt en gestuit. 
Onder de liberalen was het „radicalisme" in wording, onder leiding 
van Mr. F. W. M. Treub en aanvankelijk P. L. Tak, die eerst later 
naar het Marxisme om zou zwenken. Deze stroomingen en tegenstroo- 
mingen hadden een groeiende belangstelling voor sociale en socialistische 
lectuur en onderwerpen ten gevolge; ik herinner me hoe een voor
dracht, die ik op een Zondagmiddag als gast der „Vrijen" in Bellevuc

• Ibsen's Volksvijand gaf, door een gehoor van zeker wel 600 
ngstellenden werd bijgewoond. Uit dit oogpunt kon dé stichting 
„Ons Huis" dus op geen gelukkiger oogenblik gebeuren. Jammer 

genoeg wekte het feit, dat het kapitaal kwam uit de beurs van een 
rijk „bourgeois" en de leiding in hoofdzaak in handen zou zijn van 
„bourgeois”; dat ook door Helene Mercier en Tours alle nadruk er 
op gelegd werd, dat de beter gesitueerden van hun verworven kennis 
en levensinzicht den minder maatschappelijk begunstigden moesten mee- 
deelen, heftigen argwaan bij Domela Nieuwenhuis, zoowel als bij de 
Socialisten-Bond. — Men zag in die stichting een bourgeois-manoeuvre 
om de ontwaking der „werkende klasse" tegen te gaan, en haar ont
wikkeling onder bourgeois-leiding te houden, zoodat aanstonds tegen O. H. 
gewaarschuwd werd en onze poging, leiding en werk zoo „neutraal" 
mogelijk te houden, op dezen argwaan afstuiten. — Toch werden de 
heeren A. H. Gcrhard en een kennis van dr. Janssen, de heer Dui
venvoorde, lid van het Bestuur van O.H. Maar toen op 15 April 1893 
de heer G. (de heer D. had geweigerd) op aandrang van de heer 
Tours en mej. Mercier een ontvangst van Koningin Emma en Prinses 
Wilhelmina in Ons Huis bij woonde, raakten de poppen in den Socia- 
listenbond aan het dansen! —• Later, in 1900 (rad, uit de sociaal
democratische vak vereenigingskringen (de typografen), de heer P. N. 
Jacobsentot het Bestuur toe, met wien ik van 1901 —1911 (mijn 2de 
Amsterd. periode) daar prettig in dat bestuur mocht samenwerken 
en die tot voor kort bestuurder bleef*). Want — ik moet het den
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lezer maar dadelijk bekennen: in 1893 verliet ik Amsterdam voor 
Engeland en kwam er niet vóór 1901 definitief terug, zoodat ik van 
die eerste 9 jaren van Ons Huis niets afweet uit persoonlijk meebe
leven. Alleen bij mijn halfjaarlijkschc bezoek aan hel Vaderland had 
ik weer even contact, en vernam over den gang van zaken.

Het werk, dat men in dit gebouw, dat ten slot in de Rozenstraat, 
Jordaan, kwam te staan, ondernam, was van velerlei aard. Ik
zelf was van die vestiging in de Jordaan niet zulk een groot voor
stander geweest. Het publiek daar was, in die jaren, stellig het 
minst ontwikkeld en had, wat belangrijker was, ook de zwakste 
behoefte aan ontwikkeling. Ik meen niet te veel te zeggen, als ik 
hier neerschrijf, dat wij voor het beste werk het minst talrijke pu
bliek uit de eigen buurt kregen. En als toen niet al de tram over 
de gedempte Rozengracht liep en daarmee, via den Dain, de commu
nicatie met heel de stad vergemakkelijkt had, onze voordrachten, clubs 
en cursussen, zouden niet zulk staag succes geworden zijn. Het zou 
toen echter nog 20 jaar duren, eer Amsterdam haar eerste V.U , en 
nog later haar bibliotheek en Openb. Leeszaal kreeg. En er was in 
die eerste tien jaren een levendige belangstelling voor voordrachten 
over sociale onderwerpen; voor andere kon men in die jaren — als 
ik mij wel herinner — nog niet over Lantaarnplaatjes beschikken, 
om ze aantrekkelijk te maken. Pas in den tijd, dat ik tot het Bestuur 
toetrad (1901), begonnen wij de vermoeidheid der belangstel!...c 
bespeuren, die pas weer opbloeide als we over sociale onderwei 
spreker èn tegenspreker konden laten hooren. En toen, in het t 
van de eeuw, de „geïllustreerde” avonden met Lichtbeelden, w.o. 
Nut een heel nuttige verzameling L_o '--ao  
dat zéér stimuleerend op het bezoek.

Het meeste „buurtwerk” bleken de vaste kleinere clubs: de g 
nastiekavonden, het handwerk, de latere instuif-avonden (toegangsprijs 
1 cent) en ook de concerten en tooneeluitvoeringen te worden (al 
kwamen ook daarvoor velen uit heel andere buurten). Alleen de 
cursussen moesten het, ook later, nog juist van de niet-Jordaners 
hebben; die gingen hun meestal „boven hun petje”. De pas later 
— in 1899 — aanvankelijk uit de bezoekers der Leeszaal gevormde 
Reisclub trokken ook de meerderheid hunner deelnemers van buiten 
de eigenlijke „Jordaan"grenzen. Maar ik heb — ook in de jaren 
1901—'11 — nooit gemerkt, dat onze ligging ~ feitelijk juist aan de 
grens van de Jordaan — het bezoek van andere Groot-Mokommers 
tegenhield. Er heerschte in Ons Huis, dank zij allereerst de goedige 
opgewektheid en vriendelijke tegemoetkomendheid van J. A. Tours
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in de Groote Zaal,
■ was het hem een grui 

verkrijgbaar gesteld, <

buffet verdrongen?’

n geleidelijk de behoefte zal loeren bedwingen.
:haden dan baten.”

De „groote bovenzaal” had een tooneeltje — voor muziek en tooneel- 
spel. Voor het laatste was het uitermate gebrekkig. Een kleine ruimte; 
heel weinig gelegenheid tot changementen; beperkte verlichting en 
kleedkamers.2) Veel „effect" kon dus niet bereikt worden. En bij een 
entrée van 10 cent bleef de opbrengst per avond zoo bescheiden, dat 
de kosten — die door die opbrengst gedekt moesten worden — natuurlijk

als directeur, een prettige geest, die later door zijn opvolgers dr. P. 
C. M. Bos (1908) en vooral opvolgster, Mej. C. P. v. Asperen v. d. 
Velde (1912), met wat minder nadruk, niet minder goed werd volge
houden. Voor mij persoonlijk was Tours immers wel eens wat al te 
zeer: de goedige, oude heer en gezinsvader, genre Dickens. Doch ik 
heb nooit bemerkt, dat die toon den bezoekers hinderde; daarvoor 
voelde een ieder al te zeer dat het hem „van harte afging” en hij 
het met ieder bezoeker goed meende. Helene Mercier was lang nog 
de meer intellectueel-kritische drijfkracht achter de schermen. Bij al 
haar fysieke zwakheid was haar geest reê, ruim en strijdvaardig; ik 
herinner me onzen strijd in het Bestuur over de zgn. enkele 5Voensdag- 
avond-voordrachten, die mij persoonlijk, als hulpmiddel ter zelfont
wikkeling voor onze hoorders, weinig bevredigden, en die ik liefst 
vervangen —• althans aangevuld zag — door cursussen. Zij zelf ver
dedigde die „enkele voordrachten" met warmte, als „oogc 
waarvan zij zelf in haar jeugd zooveel genoten had. Doch v< 
veler oogen van onze hoorders na zoo’n enkele voordracht ’ 
makkelijk zich sloten.

Bij al haar idealisme had zij echter heel veel gezond verstand en 
mcnschenkennis. Ik herinner mij haar verdediging tegenover ons juist 
genoemd bestuurslid, den heer Jacobsen, van de handhaving van den 
verkoop, in de pauze, in de Groote Zaal, van fleschjes bier i 5 cent. 
Als principieel afschaffer was het hem een gruwel, dat in onze stichting 
alkohol zou worden verkrijgbaar gesteld, al was het bier dan nog 
zoo licht.

„Wat zou," vroeg zij, „het gevolg ervan 
ons buffet verdrongen?" — Dat wie nu 
fleschje bier konden, na afloop elders heen zouden gaan: 
terend en meer drinkend.

Laten wij hopen, dat men 
Onze dwang zou meer sch

En zij won het pleit.
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’) Ik noteer: Fragment uit Vondels 
Langendyk: IVederzydecb Huwelykebedrog, Ei 
Moeder; Seblaikjer-. Rika v. d. Dominé

'ingie : Studentenleven ; 
r. A. Siniono-Meev: Een 
College Crampton.

Jeftba; dr. P. Berna 
ïntanle: Een KrieziS;J.. 
en G. Hauplmann:

uiterst beperkt moesten blijven. Het Zondagsavonds-publiek bestond 
daarbij meest uit dienstboden met hun „vrijers” en een groepje vol
wassenen, wier ontwikkeling niet hoog ging. En mijn taak als jarenlang 
leider van de dillettanten-tooneclclub was nu, ondanks die gebrekkige 
tooneelinrichting, ondanks de bescheiden krachten mijner dames en 

speelsters en spelers, ondanks de geringe ontwikkeling van 
ibliek, een répertoire te geven, dat 
ig was. Wie het lijstje in bijgaande noot bekijkt 3), zal moeten 

ons zelf niet gemakkelijk maakten. Wij gaven 
ik tot 

jehcid” in 
eltantisch

Een der bezwaren, die ik als Bestuurslid voor mijzelf ondervond, 
was het geringe contact dat ik met onze bezoekers had en kreeg — anders 
dan bij onze vroegere Ver. Leeskunst! — En daarom greep ik graag 
de gelegenheid aan, om 's zomers mee te gaan als leider van een reis- 
clubje, een der aardigste bedenksels van onzen directeur Tours, — dat

ons pul 
waardig 
erkennen, dat wij het ons zelf niet gemakkelijk maakten. Wij 
trouwens maar één tot twee voorstellingen per seizoen, omdat 
eisch stelde: een voorstelling van ons troepje moet er „ge 
zitten. Er mocht niet, schoten de krachten ook te kort, dilel 
„geknoeid” worden : naast begrip van wat we voor te stellen hadden, 
stelde ik „gang en rhythme" bovenal. Toen het le bedrijf van „De 
Erfgename van Rabourdin” eindelijk „gekend” was, speelde men er 
1^ uur over! — Ik stelde vast: „dames en heeren, die tijd moet tot 
de helft teruggebracht worden!” En fcitelijk ging dit bedrijf op den 
uitvoeringsavond in 40 minuten! Maar ik kroop dan ook altiid zelf in het 
souffleurshokje, om den gang er in te houden, terwijl een onzer „zaalcom- 
missarissen”, een kruier met ervaring van tooneel — de heer Lewis — mee 
hielp met onzen hulpvaardigen conciërge, in de pauzes zorgen, dat onze 
changementen zoo vlug mogelijk van stapel liepen. Wij begonnen prompt 
8 uur en om half elf moest de voorstelling gedaan zijn! — Het is aardig 
werk geweest, waarbij ik het alleen betreurde, dat mijn herhaalde po
gingen, om ons tooneelspclerstroepje te versterken met krachten uit ons 
eigen publiek, jaar op jaar mislukten. Men kon den eersten avond, 
waarop onze studies weer begonnen, zich voor het lidmaatschap 
der Tooneelclub aanmelden! Maar wat een gemis aan cultuur, aan 
beschaafde uitspraak, aan begrip van wat wij vergen moesten 1 — 
Wij zaten soms in stilte te proesten, al was het eigenlijk treurig!
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uitgegroeid is tot heel groote dingen, als de Arbeiders-Reisclnb en de 
Nederl. Reisvereeniging, en die onmiskenbaar er toe hebben bijgedragen, 
den gezichtkring der deelnemers te verruimen. Wij begonnen bescheiden, 
met 2-daagsche reisjes naar Zuid-Limburg, die geleidelijk uitdijdden 
tot tochten van d dagen : naar Sauerland en langs den Rijn tot Nieder- 
wald. De deelnemers(necmsters) moesten wekelijks hun spaargeld komen 
afdragen (dat tot niet meer dan f25.~ per jaar mocht stijgen, omdat 
wij wilden voorkomen, dat zij, die het minder ruim hadden, uitgesloten 
bleven). Wie als leidster eii leider uit ons Bestuur meeging, betaalde 
natuurlijk de eigen kosten. De opmerkelijkste ervaringen werden op
gedaan: de meerderheid dezer Amsterdammers kon niet wandelen (had 
het zelfs nooit tot het Vondelpark gebracht) en als er geklommen 
moest worden, was het voor velen, vooral wie een groot gewicht hadden 
mee te slecpen, een heele rek om mee den top te bereiken: wij hadden 
eigenlijk een alhletieke vóóroefeningsclub moeten hebben, zooals wij 
voordrachten vooraf gaven over wat men zien zou. Voor de voorbe
reiding der reis (keuze van hotels vooral) zorgde vooraf de directie. 
Maar hoewel de geest in de clubjes — nooit grooter dan 30, w.v. 
dan een leider èn leidster meegingen — opgewekt en goed was, bleef 
de leiding van zoo n reis toch een heele inspanning, om 
kaar te houden; tijdig weer op boot en station te krijgen! Wat 
alles echter goed maakte: was het naïeve enthousiasme der deelnemers 
over hun ervaringen. Als zij, die nooit boven een duinhoogte waren 
gekomen, eindelijk van den top van het Zevengebergte, de geheele 
Rijnvlakte voor zich zagen; of langs den Rijn den eenen tunnel na 
den andere doorspoorden! Het varen op een Rijnboot — als het weêr 
wat meewerkte — was altijd een bizonder genot, en om de muzikale 
eer van ons volk op te houden tegenover de Duitschers, liet ik graag 
in koor op de school geleerde volksliedjes zingen; wij kregen er herhaalde
lijk complimentjes voor en ik lachte in mijn snor, wanneer ik dan als 
Herr „Chordirektor” werd aangesproken! — Dat gemeenschappelijk 
zingen werkte uitnemend, om den gemeenschapsgeest van het clubje 
er in te houden: onze laatste avond was altijd aan zang en dans 
gewijd, waartoe de hotelhouders graag een zaaltje afstonden. En dan 
konden wij, als leiders, daarbij, hoe weerstrevend ook, nooit ontkomen 
aan een hartelijke huldiging: weigeren zou den deelnemers het ver
velend gevoel gelaten hebben, dat zij alleen ontvingen, en niet konden 
teruggeven voor onze inspanning en

Heel aardig waren dikwijls de vragen: 
Rijn stadig naar zee vloeide, het bekken < 
of de bergen, die wij langs onzen weg veelvul

allen bij el-
ijgen 
deeli

duinhoo;
gebergte.
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Er is allerlei soort van Ons HuisveevSs. — ook in die dagen — gedaan, 
waarover ik uit eigen ervaring weinig afweet: de vrouwen- en meisjes
clubs allereerst (begonnen in 1899 met 16 leden, nu 350 leden). Van 
de Maandag-avonden in de Gymnastiekzaal, waar voordrachten met 
lichtbeelden gegeven werden voor jongens (de z.g.n. „ Instuif", toegang 
1 cent) herinner ik me een vergeefsch pogen van mijzelf om die jon
geren bezig te houden met een voordracht over Londen. Na een half 
uur begon-een deel onrustig te worden en te roepen: „ik wil m'n cent 
terug!” — Hoewel ze maar recht hadden op een halve ~ voor de 
eerste helft hadden zij „waarde genoten” (?) — maakte ik 
bezwaar; de overigen bleven toen rustig verder luisteren, 
had ik den slag niet te pakken, zooals mej. v. Asperen.

Omstreeks 1905 drong zich de wenschelijkheid van uitbreiding op; 
er moest voor de Brandweer een nooduitgang gemaakt worden van 
de bovenzaal en tegelijk was er een aandrang om een eigen speeltuin 
aan O. H. te verbinden, vo<>r de ingesloten jeugd uit de buurt. De 
moeilijkheid van deze — zooals trouwens van iedere andere uitbreiding 
van O. H.-werk — lag in de voorwaarden door den oude heer Janssen 
bij de stichting gesteld: er mochten van anderen geen contributies ge
heven worden, en ook geen Gemeente-subsidie gevraagd! Hij was een

igroeiden? Veel „natuurkundige aardrijkskunde" had het Lagere 
iderwijs blijkbaar niet aangebracht. Aardigst van Al was het 

enthousiasme uit vakkennis geboren: een van mijn trouwe medereizigers 
was een meubelmaker, die zich op herstel van oude meubels had toe
gelegd. En wat genoot zoo’n man van ons bezoek aan den Dom te 
Keulen, die voor de meeste andere reisgenooten een vervelend incident 
bleef! Ik kon dan niet nalaten mij cens speciaal met hem en zijn belang
stelling bezig te houden en de anderen maar te laten naslenteren. Die 
genoten straks wel weer van de winkeluitstallingen in de Hochstrasse.
— Ieder het zijne!

Maar alles bijeen waren deze tochtjes toch echte opfrisschingcn voor 
den leider. Alle „geblaseerdheid" viel van je af; je leerde weer mee
genieten als in den tijd van je eigen eerste reisjes. Ik zou, als mijn 
krachten het toelieten, ze waarlijk nog wel cens opnieuw willen mee
maken. Of onze clubleden van heden „anspruchsvollcr" zouden zijn?
— Velen van mijn getrouwen heb ik nog jaren achtereen bij
feesten hartelijk de hand mogen drukken! — Hoe velen zijn mij alweer 
niet voorgegaan naar de eeuwige rust?
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eigenaardig mensch: gul om een zeker doel te helpen bereiken 4), doch 
daarna moest men hem voor datzelfde doel niet meer lastig vallen. 
En zijn zoon, dr. C. W. Janssen, Penningmeester van ons Bestuur, 
die zijn vaders eigenaardigheden op dat stuk te goed kende, wilde er 
niet van hooren, hem daarover te gaan spreken. Toen moest hij voor 
een jaar naar Indië en ik werd benoemd tot waarnemend Penning
meester. In die hoedanigheid moest ik onzen stichter een Jaarrekening 
en Begrooting voorleggen, met een belangrijk tekort. En ik nam de 
gelegenheid te baat, hem het vuur aan de schenen te leggen: Ergens 
anders mochten wij niet aankloppen, om dat tekort te dekken. Wilde 
hij nu maar zeggen, hoe we dan voort moesten werken? — Ik kreeg een 
gezicht te zien, waarop een bui broeide. Maar die ging heel gauw 
voorbij: .,U neemt dat penningmeesterschap voor mijn zoon waar en 
ik wil U daarbij niet in de moeilijkheden laten”. ~ De aanbouw van 
den noodtrap was voorschrift van de politie en de aankoop van het 
naastgelegen terrein voor speelplaats behandelde Heleue Mercier met 
hem. Zoo kwam er weer schot in de zaak.

na zijn dood, het verbod om geld 
agen, verviel, kon geleidelijk de enet 
lugels uitslaan en, vooral .dank zij 

over heel Amsterdam uitbreiden,

4) Een heel kenschetsend verhaal heeft H. M. mij 
ervaring bij den ouden heer J., toen zij. met zijn : 
plan had uitgewerkt, om in Amsterdam krotwoning 
en goedkoope woningen te bouwen. Na eenige b 
telde" Amsterdammers, kwam zij bij den ouden

noodig? vroeg hij". —
• krijgen?" .„Natuurlijk
i.’” — .Maar dat is toch ge, 
nu eenvoudig het restant op mi 
uterd bedankte, wees hij dat 

er toch bij straaltjes ir

ing bij den oi 
had uitgewerkt, 

sedkoope wor ’
Amsterdammers, kwam zij 

„En hoeveel is daar nu nog voor 
„En hoe woudt U die bij elkaar 
bij U, ook bij anderen te gaan, 
zwak menschje als U! Hier, ga nu 
En toen H. M. hem wat beteut 
schetsende: „Och kom —■ het koint 
maar bij druppeltjes uit!"

En toen, na zijn dood, het verbod om geld van anderen en de Ge
meente te vragen, verviel, kon geleidelijk de energieke opvolgster van 
Tours de vleugels uitslaan en, vooral .dank zij Gemeente-subsidies, 
het werk over heel Amsterdam uitbreiden, waar nu geleidelijk een 
getal Ons Huizen ontstaan zijn, alle verbonden aan de moeder-stich- 
ting in de Rozenstraat. Dat geleidelijk ook Openbare Leeszalen en de 
Volksuniversiteiten, in de laatste jaren ook het Instituut voor Arbeiders
ontwikkeling in Amsterdam zijn komen werken, heeft den uitbouw en 
den bloei van het Ons-Huiswec\i allerminst geschaad. — Er kwamen 
telkens nieuwe bezigheden op voor Ouderen en Jongeren: — Oude
renavonden met ouders van clubkinderen; bloemen wedstrijden; Zon- 
dagshuizen, vacantieschool (300 kinderen, halve dagen in 1913; nu 
6000 heele dagen!); een adviesbureau voor O.H.-werk; voedings-
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Den Haag, April 1932.

L

met beide par
ing beiden instel- 
volwassenen — 

quo moet ik echter zwijgen, 
zijn bestaan heeft O. H. — ook door het voor- 

voor andere steden — vooral voor de duizenden 
ouderen, die niet tot een partij behooren, ontzaglijk vee) 

te verruimen en het leven te verrijken; 
.kleine burgerij”, die in mijn tijd daar 

over het geheel al te zeer verwaarloosd 
heeft de stichting veler oogen ge

naar een leven boven de mentaliteit 
heeft in 1892 zijn geld, toen hij naar 

en J. A. Tours deze stichting in het

demonstraties (begonnen in 1918); bioscoopcabine in de groote zaal 
(1920); uitzetclubs (waar de meisjes in 2J£ jaar hun eigen uitzet 
leeren maken); vacantie-tehuis. En dan watersport met een eigen 
Boothuis, waarbij de jongelui zelf tot instructeur werden opgeleid; Pink
sterkampen voor de rijpere jeugd; Kerstvacanticschool; radioclub; 
Zanguitvoeringen; Lecswedstrijden ; Volksdansen en Rythmische Dan
sen; Palmpaaschoptocht (1929 begonnen); Moederdagviering; Vlieg
tochten. En ten slot, in deze moeilijken tijd der Wcrkloozen: met 
belangstellenden hulp aan alle kanten: bemoeiingen op allerlei wijze 
voor de Jeugd en de Volwassenen.

Men ziet zelfs uit dit summier overzicht, hoe vooral in de laatste 
20 jaren, nadat O.H. uit zijn banden bevrijd was en de nieuwe direc
trice (opgetreden in 1912) haar ruime energie kon ontplooien, het 
O.H.-werk (in het hoofdgebouw en de filialen) tot velerlei bemoeiing 
ten bate van onze jongeren en ouderen, geestelijk en physiek, heeft 
kunnen leiden. En nog ligt er, volgens mij, een taak voor de jeugd 
èn de volwassenen, waarbij ik voor mij graag een dusdanig samen
werken tusschen de O. Huizen en de V. U. had zien ontstaan, dat de 
O. H.’s den grondslag legden voor het werk der V. U.’s en dezen daarop 
konden voortbouwen. Doch ik ben tot mijn spijt niet bevoegd, dit onder
werp hier verder te behandelen en kon — aan huis gebonden — niet naar 
Amsterdam gaan, om dit ietwat moeilijk onderwerp met beide par
tijen te bespreken. Zeker is, dat zulk een samenwerking beiden instel
lingen —■ en dus allereerst onzen Amsterdamschen 
ten goede moet komen. Over den modus

In de 40 jaren van 
beeld dat het stelde 
jongeren en 
gedaan om den gezichtskring 
niet het minst ook onder de 
sterk vertegenwoordigd en 
was. Zonder eenige .propaganda” 
opend en hun den weg gewezen 
van eiken dag. De heer Janssen 
de idealen van Helene Mercier ■ 
leven riep, goed besteed.
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door A. H. Gerhard en Ph. Kohnstamm f
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VOLKSONDERWIJS IV 
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De boekjes hebben een uitstekende pers en sinds het verschijnen van het eerste 
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....En het is niet slechts goedkooper — een term 
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koop. Zeer gaame bevelen wij het aan. Laten 
we niet verzuimen er bij te voegen, dat het ook 
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de moderne woordenboeken zoo veelzijdig 
nuttig maken. Chr. Schoolblad.
Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij den
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Lichtbeeiden-Vereeniging
AMSTERDAM - SINGEL 289-293

Centraal bureau voor lantaarnplaten en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 — POST-GIRO 15476

, Plastiek, Bouwkunst, Stedenbouw 
en prenten). Stadsgezichten. —

De Vereeniging is bezig i 
leggen van eigen opnamen 
teristieke landschappen, 1

: een archief aan te 
, architectuur, karak- 
:rij en, dorpenaanleg.

De Lichtbeeiden-Vereeniging heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van+ 50.000 stuks lantaarnplaten op het gebied van:

Kunstgeschiedenis
Schilderkunst,
(ook kaarten < 

Cultuurgeschiedenis.
Aardrijkskunde

Oppervlaktevormen, Grondsoorten, Begroeiïng, 
Bebouwing, Verkeerswegen, Economie, Industrie. 

Sterrenkunde.
Natuurlijke Historie.
Landbouw en Veeteelt

in ons land speciaal voor het Landbouwonderwijs. 

Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen. 
Voor alle personen of vereenigingen, die practisch aan ontwikkelingswerk doen 
is de Lichtbeeiden-Vereeniging een onmisbaar Hulpinstituut. 

In 1930 werden 150.000 lantaarnplaatjes van haar betrokken.
Men kan per serie huren a f5.-— en een abonnement van 15 series 
per jaar nemen voor f30.—. Alle lichtbeelden kunnen ook gekocht 

worden, evenals een groot aantal foto’s.
naast de Lichtbeeldencollectie 

i van Nederland: schilderkunst, . 
begroeiïng, typen van boerdei 
industrie en landbouw. =— ■ ■

Uitvoerige catalogi voor alle onderdeelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.



Het derde eeuwfeest 
der Amsterdamsche Universiteit.

Een nabetrachting 
door PH. KOHNSTAMM.

tegenwoor- 
i of de Uni-

I \e feesten behooren alweer tot het verleden; de buitenlandsche 
' gasten zijn vertrokken.
Het zou onkiesch, ja onbehoorlijk zijn geweest in hun i 

digheid de rekening op te maken, de vraag op te werpen 
versiteit in haar huidige gedaante en gestie aan het Ncderlandsche 
volk, aan Amsterdam, het aequivalent teruggeeft van wat haar zoo 
gul en ruim wordt geschonken aan belangstelling en bewegingsvrijheid.

Maar nu wij weer zijn „en familie", nu alles is teruggekeerd naar 
de nuchtere werkelijkheid en tot de maatschappij, die in deze dagen 
meer dan ooit „de kille maatschappij" verdient te hcctcn, nu heeft 
een blad als „Volksontwikkeling’’ het recht, ja den plicht die vraag te 
stellen. Of wellicht objectiever, de Redactie voelde die verplichting 
en zij droeg mij op, als den insider in haar midden, haar hier te 
formuleeren. Natuurlijk blijft de wijze, waarop dat geschiedt en het 
antwoord, dat de schrijver geeft, voor zijn persoonlijke verantwoording.

Wanneer ik boven sprak van het opmaken der rekening, bedoelde 
ik dat in overdrachtelijken zin. Persoonlijk heb ik niet de vrijmoedig
heid bezeten, in een tijd waarin het snoeimes der bezuiniging niet 
alleen alle weelderig uitbollende ranken van het volksleven wegneemt, 
maar zelfs diep gaat insnijden in vitale deelen, te gaan aanzitten 
aan den feestdisch der weinigen. Maar ik wil dat geenszins lot 
een „principe" verheffen. Ik weet maar al te goed, dat de huidige 
ellende — voor 't eerst in de geschiedenis der menschheid — voort
komt uit de overdadige schatten der natuur, niet uit haar karigheid. 
Ik weet, dat niemand er mede gebaat zou zijn, wanneer nog meer 
voorraden opgelegd of onverteerd bedorven zouden zijn, wanneer de 
paniekstemming en het wantrouwen nog sterker zouden worden aan- 
gewakkerd.

Ik begrijp de argumenten van de verantwoordelijke bestuurders 
van Gemeente en Hoogeschool dus zeer goed, die het doorgaan van 
de feesten, zelfs in dezen tijd, zagen als het kleinere kwaad. Ik kan 
hun argumenten waardeeren, al kon ik ze niet tot de mijne maken.

Wat ik bedoel is dan ook iels anders, een diepere peiling dan die 
van kosten en opbrengst, in geldswaarde uitgedrukt. Ik bedoel de 
vraag of de Universiteit, naar haar huidigen aard, gelijk die zich 
weer in deze feesten heeft geopenbaard, getrouw is aan haar roeping:
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i

van de idee der

moeten wortelen in het 
een ieder, die tot haar wil

nooit gemist 
wordt gc- 

igelijkschen 
r gezegd, dat 
deel der stil

aan de Hooge- 
o uitstekende wijze aan- 
comstige leidende functie

een dialekfiek, 
i een spanning, 
; speciale geval 
wordt die spai 

tijdperk ■

i van die schoone gezegden 
, aan den feestelijk versier- 
>1 aandoen bij het nuchtere

zoo al niet een onverzoenlijke 
die voortkomt uit liet wezen 
der 19e eeuwsche Universi- 

inning nog verhoogd door het 
der maatschappelijke ontwik-

is ondoenlijk hier in den breede in te gaan op de ges< 
iesche Universiteit. Met de beknoptheid, die hier 
. haar huidige stadium te mogen aanduiden als

in ons volksleven de draagster en bewaarster te zijn 
wetenschap.

Of is die omschrijving een illusie, een 
die goed klinken bij een glas champagne, 
den en verlichten disch, maar die wat hol 
daglicht?

Het kan den schijn hebben, alsof de woorden, die ik necrschrecf, 
lijden aan een innerlijke tweeslachtigheid, een vitium originis, waar
door verwezenlijking is uitgesloten. Wetenschap, dat is de bij uitstek 
individueele en aristocratische waarde van den geest; zij gaat te gronde 
als zij wordt beduimeld door de massa; wie haar wil bewaren en 
verzorgen moet voor alles waken, dat haar zuiverheid, haar uitzon
deringskarakter niet worde aangetast. Alleen wie haar angstvallig 

. houdt „van vreemde smetten vrij”, verdient haar dienaar te zijn. Hoe 
is het dan mogelijk te meenen, dat zij zou 
volk, dat zij open zou moeten staan voor 
naderen?

Inderdaad hier schuilt < 
tegenstrijdigheid dan toch 
zelf der zaak. En in het 
teit, die nog de onze is, won 
bijzondere karakter van een 
keling.

Het is ondoenlijk hier in den breede in te gaan op de geschiedenis 
der Europeesche Universiteit. Met de beknoptheid, die hier geboden 
is, meen ik haar huidige stadium te mogen aanduiden als een loot 
van humanisme geënt op kapitalistische!) stam. Haar ideologie is 
humanistisch van aard, in principe is zij algemeen, ja cosmopolitisch, 
en zij heet zich in dienst te stellen van de menschheid als geheel. In 
werkelijkheid vertegenwoordigt zij een selectie naar een bepaalden 
maatstaf. En haar levenssappen trekt zij uit een maatschappij, die 
zich vóór alles onderwerping en beheersching der wereld ten doel 
stelt. Vandaar dat de „zuivere wetenschap” weliswaar i 
wordt, waar de Universiteit en haar taak tot onderwerp 
maakt van een academisch debat, maar dat men in haar daj 
aard daarvan veel minder pleegt te merken. Of, juister "•<’ 
er van het humanistische ideaal voor een zeer groot dcc 
deerenden in de praktijk weinig overblijft; wat zij 
school zoeken en daar voor ’t meerendeel op 
geboden vinden, is voorbereiding voor een toeko 
in de maatschappij.
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is alle reden

zich ook een opv< 
„opvoeding tot de 
goed, dat ten onzent

Inderdaad, er is alle reden om met dankbaarheid te erkennen, dat de 
huidige Universiteiten, en met name de Nedcrlandsche, goed geschoolde 
en voor hun taak berekende artsen, chemici, juristen, biologen en 
apothekers opleveren. Een maatschappij, zoo complex en veelzijdig 
gestructureerd als de'onze, zou zonder zulk een staf van hoogere 
ambtenaren geen dag kunnen bestaan. Die maatschappij en haar bestuur 
eischen een zekere bewegelijkheid van geest, een kritische houding 
ten opzichte der traditie, een bereidheid tot het wisselen van methoden 
cn vormen, die wel niet anders dan door „wetenschappelijke vorming" 
kan worden verkregen. En wie met den schrijver dezer regelen erkent, 
dat alle hoogere geesteskultuur slechts mogelijk is, zoo zij wortelt in 
een zekeren maferiëelen welstand, zal zich wel hoeden anders dan 
niet erkentelijkheid van dit alles te gewagen.

Tot die hoogere geesteskultuur behoort ook, en niet op de laatste 
plaats, het dienen der zuivere wetenschap. In het Athene van Socrates, 
Plato en Aristoteles is het de slavenarbeid, die de mogelijkheid schept, 
dat weinigen zich aan dien dienst wijden. De Renaissance en de 
eeuwen, die er op volgden, maken de wetenschap mogelijk door de 
gunst van den maecenas; eerst in de 19e eeuw concentreert zich meer 
dan ooit alles wat de wetenschap dient om de Universiteit, die tevens 
in een vroeger in die mate ongekende maatschappelijke behoefte voor
zint. Ook deze tweede, kultureele, taak is in menig opzicht door de 
Universiteiten op uitnemende wijze vervuld, en in 't bijzonder de 
Amsterdamsche mag op menigen naam van wereldvermaardheid met 
recht matigen trots wijzen. Er was dus inderdaad aanleiding tot jubileeren, 
en ik grijp gaarne deze gelegenheid aan om mijn gelukwenschen te 
voegen bij de vele, die in de laatste weken zijn aangeboden aan de 
instelling, waaraan ook ik voor mijn vorming zooveel te danken heb.

Het was dus geenszins alleen in afkeurenden, laat staan in gering- 
sebattenden toon, dat ik zooeven het woord „kapitalistisch" bezigde. 
Zonder de sterke expansie van alle welvaartsbronnen, die het kapita
lisme heeft gebracht, zou de opleidingstaak der Universiteit voor een 
groot deel overbodig, haar krachtige uitgroei in zuiver wetenschap- 
pelijken zin finantiëel onmogelijk zijn geweest. Maar ook de minder 
aantrekkelijke eigenaardigheden der kapitalistische periode ontbreken 
in het beeld der moderne Universiteit niet. Zij denkt in zuiver zakclijke 
kategoriën; de mensch als zoodanig interesseert haar niet. Wanneer 
het waar is, dat een school nooit alleen onderwijsinstituut mag zijn, 
maar zich ook een opvoedingsdoel behoort te stellen, en dat met 
name „opvoeding tot de gemeenschap" haar roeping bepaalt, dan.... 
is het goed, dat ten onzent de naam Hoogexc/woZ begint uit te sterven.
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tzichte

I

tppelijke 
:nd. Anders

i opzichte van de geestelijke 
groote massa, die meer in naam dan in 

: de humanitas, waarop het streven der 
gericht. Ik heb in ’t bijzonder twee groc 
duidelijk blijkt: de bestuurders en leiders 

«organisatie en de 
af schijnen zij in ons 

van de brandpunten

uitnemend vervult. Maar die uitdrukking vraagt om ccnige beperking. 
Het zijn de traditioneele, van ouds gangbare maatschappelijke functies, 
die in haar kring worden verzorgd en erkend. Daarnaast is komen 
te staan de ingenieur, die meest onontbeerlijke van alle drijvende 
krachten in het groot-industriëeele tijdperk. Al is hij niet kind des 
huizes in de Universiteit, hij wordt toch als gelijkgerechtigd familielid 
erkend.

Geheel anders is de houding geweest ten 
vertegenwoordigers van de , 
wezen gerekend wordt lot 
Universiteit heet gericht. Ik heb in ’t bijzonder twee groepen op ’t 
oog, waarbij dat duidelijk blijkt: de bestuurders en leiders van vak
beweging, coöperatie of middenstandsorganisatie en de onderwijzers. 
Door een schier onoverkomelijke kloof schijnen zij in ons land verwij
derd te zijn en te moeten blijven van de brandpunten van weten
schappelijk leven. Van pogingen als Ruskin-College in Oxford of 
Teachers-College in Columbia University wil men hier niet weten.

Wat de onderwijzerswereld betreft wordt die afwijzing al zeer 
gemakkelijk, doordat de vakorganisaties — levende niet alleen in, 
maar ook van onderlingen strijd — het groote gemeenschappelijke en 
gemeenschapsbelang zelfs nog niet uit de verte hebben verket 
staat het probleem van de wetenschappelijke vorming van den „socialen 
werker’’. De couranten hebben ons er over ingelicht, dat niet minder 
dan drie comité's op dit oogenblik bezig zijn met plannen voor een

Maar het blijft zuiver individualistische < 
in de laatste kwarteeuw aan onze Univcrsi 
sebapsbesef is gewekt, is het niet door, 
inrichting en verzorging. Met name 
leven geroepen organisaties van goc 
schappelijken aard hebben hier belang 
teit zelf is zich van een roeping 
leidende gedachte is die van de 
waardeerde individualisme.

Scherp teekent zich die opvatting ook af in de houding, door de 
Universiteit ingenomen tegenover nieuw opkomende groepen en standen 
in de maatschappij. Ik heb zooeven gezegd, dat de Universiteit haar 
taak van voorbereiding voor de leidende functies in de maatschappij

Maar die uitdrukking vraagt om 
van ouds gangbare 

verzorgd en

Het zou dwaas zijn te beweren, dat van de moderne Universiteit in 
’t geheel geen opvoedende kracht uitgaat; de tucht van het denken, 
die de medicus, de physicus, de civilist en de philoloog noodzakelijk 
ondergaat bij zijn studie, gaat niet buiten de kern van zijn persoon 
om. Maar het blijft zuiver individualistische opvoeding; voor zoover 

sitcitcn iets van gemeen- 
maar ondanks haar officiöele 

: de door de studenten zeil in ’t 
;odsdienstigcn of uitsluitend maat- 
migrijk werk verricht. De Universi- 
in dit opzicht niet bewust; haar 
concurrentie, van het eenzijdig ge-
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i zij te

Sociale Hoogcschool, althans tot bestudeering van het met die woorden 
aangeduide vraagstuk. Prof. Kruijt heeft in zijn bekende brochure 
bepleit, dat deze nieuwe groepen niet afzonderlijk zouden blijven staan, 
maar {lat zij zouden worden verwelkomd, en met graagte verwelkomd 
aan de Universitcit.

Uit het bovenstaande volgt, dat zijn denkbeeld, hoe grootc 
trekkelijkheid het ook bezit, toch ook ernstige gevaren bergt.

Wie een „opleiding" ziet niet alleen als „aanbrengen van kennis”, 
maar vooral als „inleiden in een sfeer", moet helaas erkennen, dat 
de huidige Universitcit juist datgene mist, wat de sociale werker 
zoekt: de sfeer der gemeenschap. Hij zou groot gevaar loopen een 
splitsing van zijn persoon te ondergaan, in de meening te komen dat 
intellect en sociaal besef onverccnigbarc, althans wezensvreemde func
ties zijn, wanneer hij zonder meer in onze Universitcit werd verplaatst. 
Wil men den weg op. dien Kruyt aanwijst, dan zal de breedere 
openstelling der Univcrsiteit, voorafgegaan of althans gepaard moeten 
zijn met een diep grijpende hervorming.

Maar is deze wcnschelijk? Bctcckent de eisch aan de Univeriteit 
gesteld, dat zij ontwake tot sociaal besef, kome tot erkenning van een 
taak voor de volksontwikkeling als geheel, niet een miskenning, een 
verkrachting van haar wezen?

^Vie het positivistische ideaal der wetenschap, waarin de kapita
listische voedingsbodem, in den loop van een eeuw, de humanistische 
loot heeft veranderd, nog beaamt en najaagt, zal niet anders dan af
wijzend mogen staan tegen deze onbezonnen schennis van den tempel 
der wetenschap. De menigte blijve in den voorhof; wat zou 
zoeken hebben of te wachten van een studie die te hooger wor 
waardeerd, naarmate zij strenger is gespecialiseerd?

Maar is dit posivistische idee van wetenschap, dat ontegenzeggelijk 
het heerschcndc is, het eenig mogelijke?

Ongetwijfeld, er ligt een spanning, een tegenstrijdigheid in wat de 
massa zoekt, en wat de geleerde in noesten en eenzamen arbeid na
jaagt. De critiek, die een man als Flcxner oefent op de Universiteiten 
van zijn eigen land, hoe eenzijdig en tendentieus ook in sommige op
zichten, moet ons desniettemin tot waarschuwing strekken bij te radicale 
en te snelle wijzigingsplannen.

En toch, juist de grootsten onder de grooten, de baanbrekers der 
wetenschap hebben altijd geweien, dat zij niet ter wille van de een
zaamheid zelf de eenzaamheid zochten. Met een variatie van het be
kende woord van Baco, maar met behoud van de diepste waarheid 
ervan, kan men zeggen, dat hun voorbeeld bewijst, dat een weinig
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wetenschap van den naaste afvoert, maar dat veel wetenschap ons 
tot hem terugbrengt.

Wetenschap, die alleen zichzelve zoekt, wordt steriel; zij is gedoemd 
ten onder te gaan. Geen feestvreugde, geen toasten mogen dat besef 
verduisteren.

Wie zijn oor
dreigt van dezen aard. Mogen
zijn, waken, dat geen onheil he

Eindelijk schenkt de arbeid, welke aldus met over 
en onder voortdurende zelf-contröle wordt verricht, 
het resultaat. Hij schenkt de wetenschap van heer 
Het is eene groote voldoening te weten, dat men een werk goed kan 
volbrengen en goed heeft volbracht. Dit versterkt het gevoel van 
eigenwaarde, het drijft aan tot grootere volmaaktheid.

Men meene niet, dat deze voldoening over den voltooiden arbeid 
speciaal verbonden is aan werkzaamheden, welke een bijzondere vaar
digheid of beroepskennis vereischen. Het karakter van den verrichten 
arbeid is hierbij in het algemeen niet van overwegend belang. Dit 
blijkt, om ons nu tot de jeugd te bepalen, uit de uitspraken van jeug
dige ongeschoolde arbeidskrachten, welke Ernst Lau in zijn Beitrage 
zur Psychologie der Jugendlichen. ') heeft verzameld. Een meisje vertelt: 
„Anderhalf jaar heb ik niets anders in de fabriek gedaan dan cliché's 
ingepakt en weggebracht, dikwijls 25 tot 30 postpakketten. Het was 
mooi werk”. Een ander meisje deelt mede: „Ik moet den gcheelen 

kantoor brieven opbergen. Het is niet vervelend” en weer 
er: „Ik heb mij aan mijn machine goed ingewerkt en ben heel
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') P. C. Baumcr, Da.< deutjcbes Inslitul file lecbnixbe Arbeitwcbulung (Dinta), 
München U. Leipzig 1930.

verscheidene meisjes aan het woord, die bepaald gelukkig zijn wan
neer zij veel te doen hebben, ook al is de arbeid nog zoo mechanisch. 
Een pakster schrijft: «Veel vreugde geeft het mij, wanneer de tafels 
geheel volgepakt liggen en ik er vroolijk op los pakken kan. Maar ver
schrikkelijk is het, wanneer er weinig wordt gebracht en ik zoo nu en 
dan maar iets in te pakken heb’’. Lau vroeg eenmaal een arbeidster 
of zij een bepaalden arbeid bijzonder graag deed dan wel vervelend 
vond. Het antwoord luidde ontkennend: „Ik doe alles graag”. Toen 
hij verder vroeg of zij blij was wanneer zij veel te doen had, ant
woordde zij eerst „ja”, doch verbeterde zich daarna en zeide: „dat 
komt weinig voor, meestal heb ik dan het gevoel, dat ik nog niet 
genoeg gedaan heb”. Een ander meisje raakte de kern van de zaak 
toen zij schreef: „Bij iederen arbeid moet men zijn vreugde hebben, 
hetzij over het werk zelf, hetzij over wat wij tot stand brengen.” 
Het is hoogst waarschijnlijk de voldoening over het tot stand brengen, 
welke bij deze meisjes de vreugde over kwantitatief groote prestaties 
teweeg brengt. Bij ongeschoolde jongens heeft Lau bij zijn onder
zoekingen een dergelijken gedachtengang niet aangetrolTen, maar wel 
een algemeene lust en liefde tot den arbeid, al was deze dan ook 
niet zoo duidelijk uitgesproken als bij de meisjes. Wanneer zij zich 
’s morgens naar de werkplaatsen spoeden temidden van een grooten 
stroom van werklieden, komt er over hen een verlangen naar arbeid, 
wellicht vermengd met een gevoel van gezondheid. Eén van hen begint 
een opstel aldus: „Toen ik vergenoegd naar mijn werk ging....”

Ik wil hierbij niet uit het oog verliezen, dat er stellig velen zijn, 
voor wie het werk alle bekoring mist, omdat hun aanleg andere, soms 
betere bezigheden vraagt. Ook mag niet vergeten worden, dat tal 
van werkers de voldoening over den voltooiden arbeid missen, omdat 
zij, belast met een dcel-functie, hun rol in het geheel van het productie
proces niet verstaan. Het schijnt mij de taak van den bedrijfsleider 
om, in het belang van de levensvreugde der onder hem gestelde 
arbeiders, dezen het juiste begrip van het geheel bij te brengen. In 
sommige groote bedrijven tracht men het personeel de plaats van 
zijn werk in het geheel te toonen. De werkzaamheden van het Deutsches 
Institut für technische Arbeitsschulung {Dinta ') en van de Deutscher 
Ausschuss für technisches Schuhvesen {Datsch) gaan in deze richting. 
Door de nieuwere onderzoekingen op dit gebied is komen vast te staan, 
dat indien in vele gevallen de arbeidsvreugde ontbreekt, de oorzaak



EEN SOC1AAL-PAEDAGOG1SCH CRISISVRAAGSTUK300

' um die 
factoren, 

ïg steeds:

de omstandigheden 
deze economische nood- 

;aat spreken. Van nature 
rnoud zoo op, dat het om 

hulp roept. Ware het alleen op zichzelf 
geen nauw
er het kind

jaande in Hendrik de Man, Der Kamp/ 
: ontleedt de positief en negatief werkende f 
van 78 industriearbeiders. Vat1 belang is no[ 

um die Arbeilefreiüfe, München 1912.
140 en volgende.

') Het best licht dienaangaa 
Arbeit-rfreude. Jena 1927. Deze 
op grond van de getuigenissen 
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2) Leipzig 1929, zie blz.

van dit gemis niet in de eerste plaats in de arbcidsverrichting zelf, 
maar in neven-omstandigheden moet worden gezocht ').

Uit het bovenstaande mag daarom worden geconcludeerd, dat het 
hoogc levenswaarden zijn, welke de jeugdige arbeider derft, voor wien 
de weg tot den arbeid gesloten blijft.

Toch doorgronden wij het vraagstuk, dat ons bezig houdt op deze 
wijze nog niet in zijn volle betcekenis. Wanneer wij zeggen, dat een 
groot deel van de rijpere jeugd werkloos is, betcckcnt dit meer dan 
dat de jeugd geen werk heeft in den zoo juist beschreven zin. Wij 
bedoelen daarmede, dat voor dat gedeelte der jeugd de mogelijkheid 
tot uitoefening van een beroep is afgesneden. Een beroep hebben, is 
nog iets anders dan arbeid hebben. Arbeid is, gelijk wij gezien hebben, 
een verschijnsel in den individueclen ontwikkelingsgang der mensche- 
lijke persoonlijkheid. De neiging tot arbeidsvcrrichting treedt op 
geheel onafhankelijk van de gemeenschap. Zij is een stap in de ont
wikkeling van de verhouding van den mensch tot het materiaal. Het 
beroep daarentegen is een gcmccnschapsfunctie. Het treedt eerst later 
in het leven van den opgroeienden mensch binnen. Er komt een lijd 
waarop de gemeenschap baar cischen aan den mensch gaat stellen. 
„Wie niet werkt zal ook niet eten," zegt zij. Zij verwacht van hem, 
dat hij zich nuttig zal maken voor het geheel, want wie niet zelf iets 
presteert, komt anderen ten laste. Het hangt van 
af, op welken leeftijd het rechte begrip voor 
zakelijkheid va n het beroep tot het kind ga. 
lost het het probleem van zijn levensonderhe 
voedsel schreeuwt en om 
aangewezen, dan zou het ten onder gaan. Er zijn nog g 
keurige gegevens beschikbaar omtrent de vraag, wanneet 
begrip krijgt voor de beteekenis van het geld, van geld verdienen, 
van in zijn onderhoud voorzien, wanneer het begrijpt, dat hier een 
vraagstuk ligt. In haar interessant werk Kindheit und Armut2) deelt 
Dr. H. Hetzer op grond van nauwkeurige waarnemingen van arme 
kinderen mede, dat het kind tot het 9de levensjaar zijn honger een
voudig constateert zonder zich af te vragen wat daarvan de oorzaak 
zou zijn. Nog bij 6—8-jarige kinderen vond deze onderzoekster in 72 % 
van de gevallen zulk een eenvoudige vaststelling van het feit van
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*) Zie haar beide bovenaangehar 
„Zcitschrift für Berufs- und Fachs

2) Hermann Boes, Die Stelling Dee Jugeiu 
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toonen wie hij (zij) is.
Gelijk gezegd, treedt deze ontwikkeling eerst op het 16de—-17de 

levensjaar in. De jeugd, die reeds met 14 jaar in het beroep wordt 
opgenomen, mist dan nog deze behoefte, om iets te presteeren. Zij 
ziet slechts de onmiddellijke gevolgen van haar werk, de voor- of 
nadeelen van haar bezigheden, de eentonigheid of de afwisseling daar
van, of zij vermoeiend zijn, of de tijdsindeeling en andere concrete 
omstandigheden, waaronder de arbeid wordt verricht, bevredigend zijn. 
De 3500 leerlingen, wier meening door Bues 2) werd gevraagd, noemen 
niet of nauwelijks andere factoren. Eerst bij het ouder worden vond

aaide werken alsmede Vom Spiel rum Scbatjen, 
ischulwesen", 1 September 1930.

ndlicben zum lierujund ztir Arbeil, Berlin 
icht- en schaduwzijden van het beroep.

honger hebben zonder dat daarbij de vraag 
kinderen opkwam. Eerst bij 9—12-jarige kinderen 
naar de oorzaken op. Inzicht in den samenhang van 
meer algemeene verschijnselen, welke niet eenvoudigweg terzijde <»<•< 
kunnen worden, vindt men eerst bij de 12—14-jarigcn. In het algen 
kan men aanneinen, dat het begrip voor het feit, dat arbeid een 
economische noodzakelijkheid is, in die levensjaren tot het kind door
dringt. Individuecle omstandigheden, gelijk materieelc overvloed of 
gebrek kunnen dit proces eenigermate vertragen dan wel bespoedigen. 
In geval van normale ontplooiïng der menschelijke persoonlijkheid 
gaat dan omstreeks het 16de—17de levensjaar ook van den individu aan 
de maatschappij de vraag uit om een plaats in haar midden en een 
taak in haar dienst. De dagboeken en brieven van jonge menschen in 
deze levensjaren, welke Dr. Ch. Buhler heeft onderzocht *), waren 
vol van deze klacht: „Wanneer ik toch maar in het leven iets tot 
stand kon brengen". „Vandaag ben ik 17 jaar oud", schrijft een jongen 
op zijn verjaardag in zijn dagboek, „wat heb ik nu eigenlijk tot stand 
gebracht? In het geheel niets!" Een meisje van 16 beschrijft haar 
eigen levensgeschiedenis aldus: „„Ja, onderwijzeres wilde zij worden, 
haar geheele leven met kinderen jong zijn.... Vol vertrouwen begon 
zij alle bezwaren, dat zij niet zou kunnen, dat het werk haar teveel 
zou worden, en zoo meer, te overwinnen. Zij lachte er om en zeide: 
„Ik zal het uiterste van mij zelf vragen, dan spreekt het vanzelf, dat 
ik loon en resultaat verkrijg’"’. Zoo wil de jonge man en het meisje 
zich doen, gelden. Hij (zij) wil iets tot stand brengen, hij (zij) wil
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de onderzoeker het begrip voor de meer algemeenc, indirecte voor- 
cn nadeelen van het gekozen beroep. Het is echter de vraag, welke 
Lazarsfeld ontkennend meent te moeten beantwoorden, of bij dengene, 
die zoo vroeg in het beroep wordt opgenomen, het verlangen 
een zich tot gelding brengen in het werk wel ooit tot ontwikk 
kan komen. Wanneer het werk met zijn eischen, aan den tijd 
krachten gesteld, op den jongen man beslag legt, kan zijn wezen 
dit opzicht niet meer ten volle uitgroeien. Somber klinkt zijn meening: 
„"Wij kunnen wellicht zeggen: ieder mensch resigneert eenmaal; maar 
de jaren tusschen het almachtsbcwustzijn van de puberteit en het 
oogenblik der resignatie maakt zijn eigenlijke levensgeschiedenis uit 
en voor het grootste deel der menschen, die reeds op hun 14dejaar 
in den arbeid komen, vallen beide momenten schrikwekkend dicht 
bijeen". ')

In verband met het voorafgaande is het begrijpelijk, dat voor de 
14-jarige jongens en meisjes, over wie het onderzoek van Ernst Lau 
zich uitstrekte, uits luitendde economische kant van het beroep betee- 
kenis heeft. 2) Bij hun intreden in de wereld van den arbeid is dit 
element overheerschend. Een 14-jarige jongen schrijft Vanaf je 14de 
jaar tracht je werk te krijgen. Als je een betrekking hebt, doe je je 
best die niet te verliezen, want de kans er een te krijgen is tegen
woordig klein. Een betrekking is een onderdak, waar wij dagelijks 
ons werk hebben. Wij werken slechts om geld te verdienen, om te 
kunnen leven. Daar het voedsel te duur is geworden, zijn ook de loonen 
gestegen. Als je je werkdag volbracht hebt, ben je blij in een andere 
atmosfeer te zijn. De frissche lucht is voor ons lichaam bijzonder goed. 
Je bent ook blij als het prettig stil is orn je, en je niet het lawaai 
van de machines hoort. Veel jongens vinden het fijn lid te zijn van 
een gymnastiek- of een sportclub. Als je geen werk meer hebt, moet 
je je eventueel als werklooze opgeven."

Een 14-jarig meisje laat zich aldus uit: „Iedereen moet eens in zijn 
leven werken. Als je belijdenis gedaan hebt, moet je al werken om 
je dagelijksch brood te verdienen. Ik zelf ga al uit werken, want het 
is fijn, als je je Moeder voor het eerst geld thuis brengt. Ik vind 
het in mijn betrekking heel prettig. Veel menschen gaan tegenwoor
dig heelemaal niet werken, en er zijn ook heel veel werkloozen. Ik 
ga met heel veel plezier naar mijn werk. Als ik erg ijverig ben geweest.

') In zijn aangehaald werk blz. 69.
2) De volgende citaten zijn wederom in zijn bovenvermeld werk te vinden.
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roep treedt de jonge man in contact met de samen
leving. Hij vindt daardoor zijn aanraking met zijn mede-arbeiders, 
wederom een factor van groot gewicht voor de vreugde of den tegen
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raking met den patroon en ook hierin ligt een gewichtige omstandigheid 
voor de arbcidslust of onlust. Speciaal de meisjes, althans die van 
14jaar, hechten groote waarde aan tevredenheid van den chef. „De 
werkgever en ook ik verheugen mij over goed werk'’. „Ik verheug 
mij, wanneer ik de plichten, die de werkgever mij oplegt, goed ver
richt”. Zoo brengt het werk den jongen mensch in aanraking met 
steeds breederen maatschappelijken kring. Hij wordt ingeschakeld in 
het gehccle raderwerk, dat de maatschappij is, hij wordt daardoor 
verbonden met land en volk. Het beroep, dat hem de stoffelijke 
levensmogelijkheid verschaft, geeft hem tevens sociaal zijn plaats in 
het geheel, zijn taak en zijn verantwoordelijkheid.

Toch hebben wij met het voorafgaande, noch de jeugd, noch het 
beroep voldoende gekarakteriseerd. Het is mogelijk en noodig 
beroep te zien onder een hooger perspectief. Het Christendom

; daar ben ik
>cder krijg. . . .

Het motief, dat de jongens en meisjes drijft, blijkt duidelijk uit den 
zin, die tallooze malen in hun opstellen voorkomt: „^Vie geen werk 
heeft, heeft niets te eten". In de verhouding tot het gezin speelt dit ele
ment een groote rol. Zij werken niet voor het geld op zichzelf, zoo- 
als bij een koopman voorkomen kan, maar geld verdienen, „geld naar 
huis brengen", zooals een van de door Lau ondervraagde jongens zeide, 
verzekert hun een goede plaats in het huisgezin. Het beteekent „Nest- 
warme”. Misschien zegt de moeder tot den jongen: „Omdat je werkt 
krijg je ook goed eten”. Zoo nu en dan krijgt hijtehooren: „Je moet 
er aan denken, dat je in je eigen levensonderhoud voorziet". Het uit
betaalde loon is in hooge mate beslissend voor de arbeidsvreugde. Het 
is een van die in het bedrijf gelegen omstandigheden, waarvan ook 
volgens De Man de arbeidsvreugde voor een groot deel afhangt. 
„Sommige arbeid geeft vreugde, wanneer de arbeidstijd gunstig en 
het loon voldoende is.” „Plezier in mijnwerk heb ik heel weinig, want 
het loon is zoo laag."

Gelijk gezegd, komt de behoefte tot een zich uitleven in den arbeid 
in vele gevallen bij jeugdige handarbeiders niet tot ontwikkeling. Eeni- 
germate in deze richting wijst evenwel de behoefte aan waardeering 
van het werk. Men heeft gaarne een bezigheid, welke als van eenig 
gewicht bekend staat.

Door het berc
Hij vindt
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‘) Zie Dr. C. Verloop, De Christelijke Arbeidsvraardeering 
ontwikkeling tot Calvijn, diss., Heusden z.j. en W. Cunninghan 
Economie Science, Londen 1914.

’) Uit Ch. Bühler, k'om Spiel zum Schaffen, zie boven.
3) Voor het navolgende heb ik o.m. geraadpleegd:
JP’erklooze Jeugd. Bemoeiingen en Ervaringen, Amsl

Mathildc Kelchner. Die jugendlicbe Arbeiterocbafl und die Arbeilelooigleeit, „For- 
schungen zur Völkerpsychologie und Soziologie", Band IV. 2. Halftc, Leipzig, 
Auj der Praxis der Erwerbelosenbilfc an Jugendlicben, Ebcrswalde-Berlin 1931. W. 
Erxleben, ArbeildoM int ArbeitAager, „Die Erziehung”, April 1932.

het beroep leeren verstaan als een taak, door God aan den mensch 
opgelegd. ') Ieder mensch wordt in dit licht gezien als een mede
arbeider van een God, die niet naar Oostersch begrip een godheid 
is, die leeft afgescheiden van de wereld der menschen en slechts 
weinig geïnteresseerd in hun doen en laten, maar een van wie Christus 
getuigt, dat hij werkt. De arbeid wordt vanuit dezen gezichtshoek 
beschouwd als het voorrecht om mede te werken aan de uitvoering

1 met de menschhcid. Er is geen gezichtspunt van waar- 
waarde van den arbeid dieper wordt verstaan. Ook 
zin en doel van zijn leven niet op deze wijze kan 

vraag op naar de plaats van eigen persoon en 
tel. Deze vraag roept om een antwoord. Het 

’ ke rijpere jeugd, dat de gedachte 
van het leven opkomt. Bij de verschillende onderzoekingen 

roepswenschen der meisjes of in uitlatingen over haar 
:den vinden wij dit element telkens weer terug. Een meisje 

schrijft: „Ik vind heel dit werk zoo zinloos. Als men daar tenminste 
nog maar iemand mee helpen kon. Maar ik vindt dit bureauwerk 
eenvoudigweg zinloos en stompzinnig".2) In het leven van ieder, voor 
wien het uitzicht op de eeuwigheid niet geheel is afgesloten, wordt 
deze vraag eenmaal tot een probleem. Bij de meesten geschiedt dit 

“Stijd van het leven. Tragisch is, dat het antwoord velen 
lijft, zij vinden het in dit leven niet.

Onze voorafgaande beschouwingen stellen ons in staat om thans 
over te gaan tot de bespreking van den invloed, welke de werkloos
heid heeft op het leven van den jeugdigen arbeider.3) Wij beginnen 
dan weer bij het eenvoudige, ongecompliceerde feit, dat de jonge 
menschen, die door werkloosheid getroffen worden, geen dagelijksch 

dus den zegenrijken invloed van den omgang met 
:kent in het licht van het voorafgaande,
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dat zij niet meer ervaren de tucht, die van eiken degelijken arbeid 
uitgaat. Zoo merken wij bij dit gedeelte der jeugd op, dat de con
centratie vermindert. Er is geen taak, die verlangt, dat de jonge man 
of het meisje zich met zijn (haar) volle kracht op haar richten. De 
samentrekking van zijn (haar) geestelijke vermogens op een bepaald 
punt is overbodig. In denken en doen openbaart zich, naar de er
varing van hen, die met jeugdige werkloozen omgaan, leert deze on
gebondenheid ten duidelijkste. Daarbij komt, dat het regelmatig ver
bruik van krachten, hetwelk voor het geestelijk en lichamelijk welzijn 
noodzakelijk is, ontbreekt. De jonge menschen worden lui, het gaat 
er mee, gelijk de Engclschen zeggen : „The young unemployed of today 
are the „Can ’t Works", the „Won 't Works", and the „Don ’t Works" 
of to-morrow.” ') Wij spraken boven over de Christelijke arbeids- 
waardecring. In de historie van het Christendom is de arbeid niet 
slechts gezien als een taak in Gods dienst, maar ook als een middel 
tot zelftucht. Nicts-doen is, in dezen gedachtengang, een oorzaak tot 
zonde, het baant den weg tot allerlei verleiding van het kwaad. Zoo 
werd arbeid gewaardeerd als een middel ter bestrijding van het kwaad. 
De ervaring met de jeugdige werkloozen leert, dat wanneer de regel
matige arbeid ontbreekt, slechte gedachten en gewoonten gemakkelijk 
vat op den inensch krijgen. Zelf getuigen de jonge menschen, die zich 
in hun opstellen jegens Lau uitspraken,2) daarvan: „Wanneer iemand 
geen geregelde bezigheid heeft, verboemelt hij en komt op' slechte ge
dachten. Velen worden b.v. tot dieven". „Men moet niet te lang zonder 
arbeid zijn, anders gewent men zich aan het boemelen". „Wanneer 
iemand geen werk heeft, loopt hij gevaar aan lager wal te raken, hij 
komt op slechte paden en zeer verkeerde gedachten. Krijgt hij later weer 
werk, dan heeft hij er geen lust meer in en bevalt hem het Rumtreiben 
beter". „ De werkloosheid brengt de menschen dikwijls op slechte gedach
ten. Zijn zij onverschillig, dan gaan zij stelen; wanneer zij werken, kunnen 
zij niet op zulke gedachten komen”. Behoeft het nog gezegd te worden, 
dat in het bijzonder de sexueele gevaren in deze levensomstandig
heden zeer groot zijn ?

Waar geen werk is, ontbreekt ook de voldoening over < 
tooiden arbeid: . Door de werkloosheid verliest men elke 
van het dagelijksch leven". De verveling vult een groot deel 
dag. „Men hoort van alle kanten, dat de werkloozen

Eagar and H. A. Sccrctan, Unemploymenl 
bij Mr. I. N. Th. Diepenhorst, Juvtnilt Unempl

il., diss.. Amsterdam 1931, blz. 12.
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vervelen en het is volkomen begrijpelijk, dat zulke menschen mismoe
dig worden.”

Beter echter verstaan wij de ontstellende bcteckenis der jeugd
werkloosheid, wanneer wij bedenken, dat niet slechts de aanraking 
met het materiaal, doch dat ook de betrekking tot de samenleving 
wordt verbroken met alle economische en geestelijke schaden, welke 
daarvan het gevolg zijn. Wij hebben gezien hoe groolc rol de linan- 
cieelc factor speelt in de verhouding van den jeugdigen werklooze 
tot zijn gezin. Wordt een jongen of een meisje werkloos, dan valt 
hij (zij) zijn (haar) ouders hoe langer hoe meer ten laste. Een geprik
kelde stemming van beide kanten is daarvan vaak het gevolg. Ergernis 
en verbittering doen een toestand ontstaan, waarbij een onbelangrijke 
moeilijkheid tot een gewichtig probleem wordt, de natuurlijke bereid
willigheid tot het oplossen van conflicten verloren gaat en een vroeger 
goede verhouding tusschen de gezinsleden zich in haar tegendeel ver
keert. Een 18-jarige werklooze, over wien Dr. Herman Wagener, 
in zijn studie over den jeugdigen industrie-arbeider en het arbeiders
gezin ') bericht, onderhoudt met zijn gezin gespannen betrekkingen. 
De oorzaak ligt in de werkloosheid. „Vroeger” — zoo verklaart 
hij — „had ik dikwijls wel geen pleizier in het werk, maar van de 
omstandigheden, zooals zij nu zijn, walg ik. Ik bracht vroeger altijd 
vrij veel geld naar huis en dan ging alles goed. Nu wordt ik altijd 
scheel aangezien. Wanneer ik eens een cigaret wil rooken verstop 
ik mij in een hoekje, anders zou dat thuis hommeles geven. Mijn broer 
(die niet werkloos is) wil altijd de meerdere zijn en wordt thans 
thuis in alles voorgetrokken. Men kan het zelfs aan het eten merken. 
Toen ik nog geld verdiende, was dit alles heel anders. Ik had nooit 
gedacht, dat de toestand zoo zou kunnen worden...Andere werk
looze jongeren verklaren: „AVanneer ik maar werk had, zou ik het 
met mijn vader wel kunnen vinden" en „wanneer men geen geld meer 
naar huis brengt, is het met de liefde uit”. Zoo lijdt de verhouding 
tot het gezin ernstige schade. Als men niet op straat gestuurd wordt, 
vermijdt men het huis toch liever zooveel mogelijk. Ook de breederc 
maatschappelijke betrekkingen gaan verloren. Terecht wordt gezegd, 
dat hoe losser de betrekking van een mensch tot zijn beroep wordt, 
hoe meer zijn gevoel van solidariteit met volk en 
„Die Arbeitslosigkeit ftlhrt so leicht zu völliger j 
Beziehungslosigkeit.” De werklooze wordt gemakkel 
vidualist, de gemeenschap geeft hem geen taak

‘) Der jugendlicbe Indutlriearbeiler und die Induelriejamilie, Munster i. W. 1931. 
Het citaat vindt men op b). 65.
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daarmede de mogelijkheid om zich aan haar te wijden. Zoo ontgaan 
den werklooze ook de eischcn, welke de samenleving aan den enke
ling stelt. Het past in het beeld der puberteit, hetwelk wij boven 
hebben gegeven, dat het gezin geenerlci leiding meer vermag te geven. 
Aan goede omgangsvormen wordt geen waarde meer gehecht. De 
werkloozcn, zoo vertelt men ons, worden slordig in hun kleeding, 
waaraan het gezin niet veel aandacht meer wenscht te besteden, of 
door den noodtoestand kan geven. Ook in hun faal worden zij niet 
meer geremd. In Groningen is voor korten tijd een leeszaaltje voor 
de werkloozen geweest. Een gezellig honk, goed verwarmd en ver
licht, waarheen de werklooze jongeren konden vluchten als het buiten 
te guur werd. Het heeft slechts korten tijd bestaan. Na den aanvang 
van verschillende ontwikkelingscursussen begonnen die elementen de 
meerderheid te vormen, die nergens belangstelling meer voor hebben, 
zelfs voor geen krant of spelletje. Hun gedrag was dermate onbe
tamelijk, dat het noodig geoordeeld werd het leeszaaltje te sluiten. 
Het groepje jonge menschen, dat dit noodig maakte, gaf te zien tot 
welk een droevig peil jonge menschen kunnen komen als zij lang werkloos, 
doelloos rondslenteren: er kwam geen fatsoenlijk woord meer van 
hun lippen. Ook het gevoel voor tijd gaat teloor. De jonge menschen 
hebben geen voorstelling meer van de waarde van den tijd en missen 
het begrip voor een goede tijdsindeeling, een omstandigheid, welke bij 
den arbeid voor de werklooze jeugd weleens moeilijkheden heeft gegeven.

Het gevoel van verantwoordelijkheid wordt ondermijnd en maakt 
plaats voor een houding van onverschilligheid. Er behoeft weinig te 
geschieden of het buiten de gemeenschap gesteld zijn maakt plaats 
voor een verzet tegen haar. Indien groepen van werkloozcn tezamen 
zijn, bindt het gevoel van allen te behooren tot de niet-meer-bruikbaren 
hen licht tezamen en groeit er in haar midden een oppositie jegens 
den bestaanden inaatschappijvorm. De kleine vernielingen, waaraan 
jeugdige werkloozen zich somwijlen schuldig maken, zoowel als het 
weerbarstig verzet tegen de orde bij straatrelletjes, zijn symptomen 
van deze geesteshouding.

Het somber beeld, dat wij van den jeugdigen werklooze krijgen, 
treedt uiteraard niet onmiddellijk met het verlies van werk in. Ieder, 
die zich stelselmatig met de waarneming van de mentaliteit der jeug
dige werkloozen heeft bezig gehouden, maakt melding van de volhar
dende pogingen, bij hen waargenomen, om het afzakken tot zoo be- 
treurenswaardigen staat te voorkomen. Zoo vertelt Dr. Tippelman ’)

’) Maria Tippelman, Uebtr die yluM'irkungen der slrbeiljlojigked auf Jugendlicbe, 
„Freie Wohlfahrlspllegc." Okt. 1931 u.f.
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inspanning van krachten tracht men werk te vinden. De 
bereid elk werk, dat hun geboden wordt, te aan

schoolden zijn wat minder soepel. Hun belangstelling 
gewoonlijk minder elastisch. Maar ook 

jheid tot werken aan den dag, doordat 
zij het vak, waarin zij bekwaam zijn en waarin zij oorspronkelijk 
hoopten te werk gesteld te worden, laten varen en ook voor verwante 
wcrkmogclijkheden open staan. Zoo zijn jongelui, die voor den handel 
werden opgeleid, dikwijls reeds tevreden met bezigheden die een, zij 
het ver, verwijderd verband met handelsverkeer hebben. Ziet hier 
een getuigenis, dat een blik geeft in het ontmoedigend, eiken dag 
herhaalde zoeken naar werk, waar geen vinden op volgt. *) .lederen 
morgen kijk ik onze krant door in de hoop werk te vinden. Maar 
altijd vergeefs! Hoe kom ik aan werk? Wanneer wordt dit anders? 
Ik vraag mij dat iederen dag af. Dikwijls kan ik er ’s nachts niet 
van slapen! Steeds vervult mij maar een gedachte: Hoe krijg ik werk? 
Het vervolgt mij zelfs in den droom, dan zie ik mij zelf meestal aan 
den arbeid, maar bij het wakker worden blijkt dit bedrog te zijn. 
Men hoopt dag in dag uit dat het anders wordt." Ook in zijn voor
komen tracht de jeugdige werklooze zich aanvankelijk nog goed te 
houden. Men verbaast er zich dan over, dat hij er nog zoo fatsoenlijk 
uitziet. Het is waarschijnlijk de verborgen angst om nog verder af 
te glijden, welke er de jonge menschen toe brengt om zich althans 
in hun voorkomen op te houden. Terecht is er op gewezen, dat het 
zaak is dit gevoel te steunen en i'n geval van behoeftigheid in het 
bijzonder op een goede verzorging met klecdingstukken acht te slaan. 
Een andere wijze, waarop de jeugdige werklooze het contact met de 
gemeenschap tracht te onderhouden, is de aansluiting bij de politieke 
partij. In het bijzonder in Duitschland, waar de jeugd in veel sterkere 
mate dan ten onzent in de politiek werd betrokken, valt dit op te
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merken. En is het dan te verwonderen, dat deze jonge menschen hun 
keuze speciaal vestigen op die politieke richtingen, welke radicale 
omwenteling der bestaande maatschappelijke orde in haar program 
hebten?

Op deze wijze tracht de jonge mensch zich tegen de buitensluiting 
uit de gemeenschap te behoeden. Wanneer de werkloosheid lang duurt, 
verslappen deze pogingen. Het vertrouwen, dat de noodtoestand binnen 
een afzienbaren tijd een einde zal nemen, wordt geschokt. Zegt het 
spreekwoord niet, dat wanneer de hoop verloren is, al verloren is? 
Mr. A. M. Hart, hoofd van een klasse voor werklooze jongens in 
Londen, schrijft: „„Wanneer een jongen zijn werk verliest, voelt hij 
eerst, dat hij alles moet probeeren om een middel van bestaan te 
vinden, maar wanneer de tijd voortschrijdt, verandert bij van inzicht 
en eindelijk doet hij niet anders dan naar den steun vragen. Dit 
schijnt een uiterst geval, maar ik heb herhaalde malen hooren zeggen: 
„The Guardians will keep me'”’. ’) Ontmoedigingsverschijnselen en 
minderwaardigheidscomplexen, welke De Man ziet als gevolgen van 
geremden geldingsdrang, maken zich dan van den jongen en het meisje 
meester. Alle zelfvertrouwen, elk gevoel van eigenwaarde gaat ver
loren. De levenslust, het geloof in het leven slinken weg. Deze geestelijke 
depressie verklaart ook de toenemende criminaliteit en het wassend 
getal zelfmoorden onder de jonge menschen, welke in Duitschland zijn 
op te merken. Een cynisme komt over hen. Men beluisterc slechts 
de bittere woorden rond de stempelplaats.

Wat heeft het leven nog voor zin? „Ik gevoel mij thans overbodig 
en verworpen, sedert ik niet meer behoor tot hen, die werk hebben, 
schrijft een jeugdige werklooze.2) Welke waarde heeft het eigen 
bestaan? Op deze punten komen de gedachten steeds weer terug: 
waarom?, waartoe?, waarheen?

Wel terecht wordt gezegd, dat de werkloosheid der jonge arbeiders 
een ernstige bedreiging vormt van onze geestelijke volksgezondheid 
en van onze volkskracht. De crisis treft ons volk hier op een van 
zijn meest gevoelige plaatsen. Want het gaat om de jeugd, die toch 
immers onze toekomst is en het gaat om die jeugd juist in dien tijd 
van haar leven, welke beslissend is voor haar verdere ontplooiing.

Hoe wreekt zich thans de vcrwaarloozing van ons vervolgonderwijs ! 
Na een tijdvak van grooten bloei in de jaren 1919 t/m 1920 is dit 
geraakt in een periode van inzinking, waarin wij thans nog verkeeren.

') Dc aanhaling is ontleend aan 
’) Tippelmann blz. 366.
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vergadering, uilgcschrcvcn door hel Nedcrlandsch 
:rdiocesanc Jeugdcommissie, gehouden te Utrecht op 

~ * ' " ’ " ook een literatuurop-

Het Rijk verleent daaraan sedert 1923 geen steun meer. Het wets
ontwerp tot regeling van het aanvullend onderwijs voor de rijpere 
jeugd wordt niet verder behandeld. Van een voorbereiding voor een 
beteren toestand, b.v. door opleiding van geschikte leerkrachten, is 
geen sprake. Zoo gaat de groote meerderheid der arbeiders zonder 
eenig ander onderwijs dan dat van de lagere school — en hoe weinig 
blijft daarvan hangen! — het leven in. Zij ontvangt geen stelselmatige 
inleiding tot haar taak in staat en maatschappij, geen voorbereiding 
tot deelname aan het cultureele leven. „Er zou”, zegt professor Fren- 
cken, „voor mij als het ware geen vraagstuk der werkloosheid onder 
de rijpere volksjeugd zijn, indien onze jongens en meisjes nieer waren 
ontwikkeld, meer waren gevormd, en indien wij niet het ontzettende, 
maar onverbiddelijk ware feit moesten constateeren, dat onze volks
jeugd, als geheel genomen, zoo arm is aan ontwikkeling, zoo plat in 
hare idealen.”1) In dit opzicht is Duitschland ons met zijn Berufssckule 
ver voor. Onvoorbereid staat onze jeugd in het leven. Een toerusting 
voor haar taak, hetzij deze bestaat in werken of werkloos zijn, werd 
haar niet medegegeven. En niet alleen zij staat onvoorbereid, noch de 
Overheid, noch ons organisatieleven is toegerust voor de nieuwe pac- 
dagogische taak, welke de jeugd-werkloosheid ons stelt. Het vervolg
onderwijs, dat nog gegeven wordt, is zelf een te zwakke plant dan 
dat daarlangs een nieuwe loot kan worden opgeleid. Geheel nieuwe 
wegen moeten worden gebaand, nieuwe mogelijkheden moeten worden 
geopend.

Het reddingswerk. *)
AVanneer wij thans ook daarover iets gaan zeggen, staat voor ons 

na het voorafgaande vast, dat het eenige geneesmiddel, dat baat tegen 
de nooden en gevaren der jeugd-werkloosheid is: arbeid. Niets haalt 
daarbij in waarde. Slechts stelselmatige dagelijksche arbeid vermag 
de vruchten af te werpen van tucht en concentratie, van overgave 

*) P'erslag van de openbare   
Jeugdleidcrsinstituut en de Interdiocesane Jeugdcommissie, 
27 Januari 1952, De Jeugdleider. Februari 1932. Aldaar

’) Behalve de reeds genoemde literatuur bericht over het werk in. ons land, 
het Rapport van het Christelijk Nationaal Vakverbond, Utrecht 1932. Over werk 
in 't buitenland: Diepenhorst, die uitvoerig inlicht over de Engclschc Juvcnilc 
Unemployment Ccntres, verder: E. J. van Det. Zorg voor de tF'erklooze Jeugd, 
„Jeugd en Beroep". Juni 1931, vlgg.. Dr. Stahl, Jugendlicbe ErvrerbdoM. „Die 
Innerc Mission", Oclober 1926 en M. Ehlert, Bernjticbe Arbeidolooen-ocbulung, 
„Sozialc Praxis." 18 Febr. ‘32. Over het werk in Düsscldorf: lm KanipJgegen 
die ArbeildoAgkeil der Jugend, Diisseldorf 1926.
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') Prof. Mr. G. A. van Poelje. 
„Gemeentebestuur," 31 December 
letterlijk gevolgd.

van zichzelf, van inschakeling in het 
trouwen, kan een zin geven aan 

Arbeid voor de rijpere j ' 
eigen vorming en ontwikkeling.

Daarom zullen onderwijs en opleiding in elk met beleid opgebouwd 
werk ten behoeve der jeugdige werkloozen in het centrum staan. Voor 
jeugdige geschoolde handarbeiders is het streven gericht op het onder
houden en verhoogen van hun vakbekwaamheid. Een goed voorbeeld 
geeft de gemeente ’s-Gravenhage Haar belangrijke tak van werk- 
loozenzorg is niet volgens een tevoren opgesteld, nauwkeurig uitgewerkt 
plan, in elkaar gezet. Het werk is gegroeid. Op 4 Maart 1931 werd 
met het onderwijs in een oud-schoo]gebouw begonnen, d.w. z. dat men 
met de timmerlieden een leege ruimte in beslag nam, waarin deze 
allereerst werkbanken begonnen te maken. Daarna maakten zij ook 
de werkbanken voor de metaalbewerkers. Deze laatsten werden opge
roepen en maakten hun eigen smidse, die op een ventilatiekanaal der 
school werd aangesloten, maakten het drijfwerk voor de motoren van 
draaibank en boormachine, kappen voor de lampen enz. De electriciSns 
kwamen en konden zelf beginnen met in het gebouw, dat grootendeels 
met gas verlicht was, de leidingen aan te leggen, te zorgen voor de 
aansluiting van de motoren dex- smederij, in de montage-boxen, die 
weer de timmerlieden maakten, de aansluitingen voor hun eigen werk 
tot stand te brengen.

Ook de jongens uit de andere vakken, de schilders en de meubel
makers werden aan het werk gezet. Steeds in de eerste plaats met 
het doel, zelf, al onderwijs ontvangende, het oude schoolgebouw beter 
en vollediger voor het vakonderwijs geschikt te maken. Altijd was hef 
oog er op gericht om wezenlijk practisch en nuttig werk te vinden, 
waardoor het gevoel van weer op school te zijn, zooveel mogelijk werd 
vermeden.

Het theoretisch onderwijs, dat gegeven werd, was steeds van dit 
praktisch werk het uitvloeisel: timmerlui en meubelmakers maakten 
eigen werkteekeningen; de gehecle benoodigde electrische installatie 
werd door de electriciëns in teekening gebracht.

Thans vindt men in het gebouw in de Nieuwe Schoolstraat timmer
lieden, schilders, meubelmakers en metaalbewerkers aan den arbeid. 
De inrichting van het gebouw, waarvoor gemeentewerken, het gemeente-
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electriciteitsbedrijf, de telephoondienst, en verschillende particuliere 
ondernemingen materialen, gereedschappen en werktuigen ten geschenke 
gaven, of voor een geringe vergoeding ter beschikking stelden, werd 
in het najaar vervolmaakt met een vlakbank en een lintzaag voor de 
houtbewerkers, teneinde het zuiver machinale en tijdroovende werk 
te verminderen en om hen, die in de werkplaatsen daar niet toe kwamen, 
in de gelegenheid te stellen de bediening van en het werken met de 
machines te leeren. De electrische geleidingen daarvoor zijn weer door 
de leerlingen aangelegd. Een loods van 9 : 5 M. van ijzer en gegolfde 
platen ten behoeve van het laschonderwijs is geheel door de leerlingen 
gebouwd. Voor de meubelmakers vervaardigden de metaalbewerkers 
een lijmkacbe); voor de schilders de meubelmakers 6 dubbele standaards 
voor penseel- en letteroefeningen.

De resultaten van den arbeid komen 
waaraan heel wat viel op te knappen 
wijs zelf, ten goede.

Niet alleen voor ambachtslieden, ook voor landarbeiders en tuin
lieden is het mogelijk bezigheden te bedenken, welke aan hun vak
bekwaamheid ten goede komen. Zoo heeft men in Den Haag het 
denkbeeld opgevat om het gedeelte van een park, dat naar vroegere 
plannen in afzienbaren tijd niet zou worden uitgevoerd, thans door 
jeugdige werklooze tuinlieden te doen aanleggen.

Het werkloos kantoorpersoneel kan door cursussen in stenografie, 
machineschrijven, boekhouden, talen e.d. worden bekwaamd. Een 
eigenaardige wijze, waarop men de kennis en vaardigheid der jeug
dige kantoorbedienden op peil tracht te houden, wordt in Duitschland 

egepast. Men heeft daar kantoorruimten tot „schijnfirma’s" inge- 
:ht, waarin alle in den handel voorkomende werkzaamheden, gelijk 

inkoop, verkoop, geldverkeer, correspondentie zich voordoen. Op deze 
wijze tracht men de deelnemers den samenhang van de verschillende 
verrichtingen te doen kennen en begrijpen.

De meisjes zijn met huishoudonderwijs gebaat, mits dit zoo gegeven 
wordt, dal het aan de moeilijke toestanden, waarin haar gezinnen 
verkeeren, is aangepast. Zoo tracht men in Duitschland de meisjes 
te leeren hoe zij met de weinige geldmiddelen, welke in de huishou
ding van een werklooze ter beschikking staan, toch nog eenigermate 
behoorlijk voedsel kunnen bereiden. Men leerde hen goedkoope en 
toch nog voedzame en smakelijke maaltijden bereiden. Daarnevens is 
naaionderwijs op zijn plaats. De nadruk moet daarbij vallen op het 
herstellen van kleedingstukken en het maken van nieuwe kleeding 
uit de oude. Voorts zal een practische cursus in de behandeling van
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zuigelingen en zieken den mei
Ook kan men haar cenige beginselen bijbrengen 
inrichting, waardoor zij in staat zijn nog eenige geze 
in de troosteloosheid van het werkloozen-huishot 
daardoor in de gelegenheid gesteld om persoonlijk 
aan de verlichting van den nood thuis.

Het behoeft wel niet uitdrukkelijk gezegd te worden, dat alle 
onderwijs praktisch moet zijn en aangepast aan de behoeften van 
hen, die het volgen. ') De vaklheorie, welke aan ambachtslieden, tuinlie 
den, kantoorbedienden en fabrieksmeisjes wordt bijgebracht, moet zich 
nauw aansluiten bij het praktische werk, dat door hen wordt 
richt. Zij moet daarvan een uitvloeisel zijn. Zoo moet ook van 
leerkrachten worden verlangd, dat zij ervaring hebben opgedaan 
de practijk en dat zij de gave bezitten die ervaring aan anderen 
mede te deelen. Somtijds zal het mogelijk zijn onder de oudere werk- 
looze arbeiders zulke krachten te vinden. In Den Haag is men b.v. 
in dit opzicht zeer goed geslaagd.

Een moeilijkheid bij dezen tak van arbeid vormen de ongeschoolde 
arbeiders2). Bij hen is er geen, of slechts geringe, kunde en vaar
digheid, waarbij inen kan aansluiten. In dit verband is het van be
lang kennis te nemen van de plannen, welke de jeugdcommissie van 
het Haagsche Crisiscomité in een rapport heeft ontvouwd.3)

Onder deze jonge menschen, zoo overwoog de commissie, moeten 
er zeer velen zijn, voor wie het ontwikkelen van eenige praktische 
handvaardigheid, van eenige geschiktheid in het gebruik van de een
voudigste gereedschappen, van groot belang kan worden geacht. Zij 
zullen er in hun later leven, in hun bedrijf of in hun huishouden, 
slechts practisch voordeel van ondervinden. Zij zullen er door gesteund 
worden bij de beoefening v an liefhebberijen, die zij reeds hebben. Zij 
zullen er wellicht door tot bepaalde liefhebberijen worden gebracht. 
Zij zullen, voor zoover aard en aanleg hen niet naar literatuur en 
meer geestelijke ontspanning drijven, er een voortreffelijk middel in 
vinden tot het vullen van den ledigen tijd, dien de nood der tijden 
hun schenkt.
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Daarom wil de commissie deze jon{ 
het hanteeren van de meest gebruikelijke gereedschappen. De een
voudige werkzaamheden, die dezen ongeschoolden aldus kunnen worden 
bijgebracht, kunnen o.m. omvatten het maken van kratten en stel
lages, het bevestigen van klampen aan muren, aanbrengen van haken, 
duimen en oogen, herstellen van fietsen, eenvoudige electricicnsarbcid, 
grondverven, stoppen en oververven e.d. Er wordt op gerekend, dat 
dit soort van arbeid zeer eenvoudig gehouden zal moeten worden. 
Wil men ’t geleerde in de praktijk gebruiken, dan moet men uitgaan 
van de gedachte, dat als regel in het eigen huis geen werk- of draai
bank beschikbaar is en het dus ondoeltreffend is op den cursus van 

gebruik te maken. Een cursus in ’t onderhoud en 
medegebrachte huishoudelijke artikelen valt geheel 

binnen het schema.
Van zoodanig algemeen onderricht in ’t gebruik 

pen en materialen mag verhooging van algemeenc 
baarheid worden verwacht. Dit zal bij de deelnemer 
tot sterking van zelfvertrouwen en mitsdien een wei 
steun beteekenen.

Het onderwijs, dat aan de jeugdige werkloozen wordt gegeven, zal 
gevallen ook vakken omvatten, welke tot het algemeen vor

mend onderwijs worden gerekend, gelijk lezen, Ncdcrlandschc taal, 
rekenen, aardrijkskunde enz. Wil men dit onderwijs doen slagen, dan 
is het noodig, dat het op zoodanige wijze wordt gegeven, dat de 
jonge menschen gaan voelen, dat zij daaraan iets hebben. ’) Ook hier 
geldt de eisch, dat het onderwijs vooral praktisch moet zijn. De cursus 
voor werklooze jongeren moet niet een verlengstuk worden van de 
lagere school. Deze jonge menschen staan in het leven en zij willen 
ook dat het leven in het onderwijs wordt teruggevonden. Zoo zal het 
lezen kunnen bestaan in het volgen van een dag- of weekblad. Tot 
het voortreffelijk onderwijs aan de rijpere jeugd in de gemeente Lonncker 
behoorde indertijd een z.g. Haagsche Post-cursus, waarde leerlingen met 
den leider het weekblad van dien naam bestudeeren. Het onderwijs in de 
Nederlandsche taal kan omvatten het schrijven van brieven, sollici
tatiebrieven b.v., het opstellen van notulen en verzoekschriften. Het 
rekenonderwijs moet den leerlingen voor opgaven stellen, welke in de 
praktijk van kantoor en werkplaats voorkomen, gelijk procentsbereke-
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ning e.d. Groote belangstelling toonen de werklooze jonge menscben 
gewoonlijk, voor vragen samenhangend met den gang van het econo
misch leven. ‘In onzen tijd worden de problemen, die daaruit voort
vloeien, allerwege overdacht en besproken. Het is niet te verwonderen, 
dat bij de jonge menschen, die zoo hard door den loop der conjunc
tuur getroffen worden, vragen rijzen naar het waarom van dit alles 
en dat hun gedachten dikwijls bepaald worden bij de mogelijkheden 
tot verbetering. Het zal goed zijn met deze eigenaardigheid bij het 
organiseeren van cursussen voor jeugdige werkloozen rekening te houden.

Tot dusver hebben wij gesproken over den arbeid der rijpere jeugd 
aan eigen ontwikkeling. Hiernevens is er, naar mijn meening, plaats 
voor verschaffing van werk, niet speciaal gericht op 
plooiïng, maar op een maatschappelijk nuttig doel. I 
dat het doel waardevol moet zijn, is een 
voor het welslagen van dit werk. De jongelui moeten niet het 
hebben, dat zij worden bezig gehouden, doch moeten weten, 
nuttig zijn. Zij moeten in de gelegenheid worden gest 
tot het welzijn der gemeenschap en zoodoende hun 
verdienen. In Duitschland heeft men er naar gestreefd de jeugdige 
werkloozen arbeid te doen verrichten, waarin zij, op de een of andere 
wijze geïnteresseerd waren, gelijk het inrichten van sport- en speel
terreinen met bijbehoorende kleed- en douchegelegenheden, het bouwen 
en verbouwen van jeugdhuizen e.d. Men kan ook denken aan het 
aanleggen van proefvelden en het verrichten van 
Paedagogisch is het van groote waarde, dat met zc 
zien op de kwaliteit van het gepresteerde werk. Zal bet iets bijdragen 
als redmiddel tegen den verslappenden invloed van het niets-doen, dan 
is het eisch, dat het werk goed en nauwkeurig wordt verricht. Arbeid, 
welke in samenwerking met anderen wordt uitgevoerd, verdient den 
voorkeur boven individueel werk.

Nevens arbeid is er behoefte aan gelegenheid tot sport en 
spanning voor jeugdige werkloozen. De sport komt in meer dan een 
opzicht den arbeid nabij. Zij vraagt activiteit, krachtsinspanning, 
concentratie en nauwkeurigheid. Zij wordt in veel gevallen in gemeen
schap met anderen beoefend. Om deze redenen moet aan haar in het 
werk ten behoeve van jeugdige werkloozen groote waarde worden 
toegekend. Wat de sport niet kan geven is de voldoening over vol
tooiden arbeid en het besef zijn leven nuttig te maken. Daarom zal 
aan de sport slechts een secundaire plaats in dit werk kunnen worden 
toegewezen. In aanmerking komen voetbal, korfbal, wandelen en wiel- 
rijden. Het organiseeren van de beide eerste sporten voor werklooze
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jongeren zal in den regel geen ernstige moeilijkheden oplevt 
in elke gemeente wel sportvelden beschikbaar zijn, welke op ' 
dagen (behalve Zaterdagsmiddags) kunnen worden gebruikt, 
wandel- en fietstochten kan het bezoek aan 
buitenplaatsen, handelsinrichtingen, musea, < 
Nevens de genoemde sporten moeten gymnastiek 
genoemd.

Vakcursussen, werkverschaffing en sport zullen niet alle werklooze 
jongeren tot zich trekken en evenmin den vollen dag van hen, die er 
aan deelnemen, kunnen vullen. Daarom is het wcnschclijk, dat er 
gelegenheden worden ingericht, waar de jongelui hun onbezetten tijd 
kunnen doorbrengen met lezen en met gezelschapsspelen, gelijk dam
men, schaken e.d. Gezien de vaak beperkte behuizing van vele werk- 
loozen en de dikwijls moeilijke huiselijke verhoudingen is het voor de 
werklooze jongeren een zegen, wanneer zij zulk een onderkomen vinden, 
waar vriendelijkheid en gezelligheid heerschen, zoodat zij den langen 
ledigen dag niet op de straat behoeven door te brengen. In verscheidene 
plaatsen van ons land is men overgegaan tot het organiscercn van 
ontspanningsavonden, waar de werkloozen met films, lichtbeelden, 
voordrachten en muziek worden bezig gehouden. Paedagogisch van 
groot belang schijnt het mij, wanneer de jongelieden zichzelf met de 
organisatie van zulke bijeenkomsten belasten en b v., gelijk te Amster
dam geschiedde, een tooneelstuk instudceren en opvoeren.

De vraag is gerezen of het niet mogelijk en wenschelijk zou zijn op de 
jeugdige werkloozen een zekeren dwang uit te oefenen tot het volgen 
der vakcursussen en het deelnemen aan de werkverschaffing, aan de 
sportoefeningen en andere zaken, welke voor hen worden ondernomen. 
In Duitschland heeft men met goed succes het genot van werklooz.cn- 
steun van deze deelname afhankelijk gesteld. Hierbij heeft zich het 
eigenaardige feit voorgedaan, dat de kosten van bepaalde maatregelen 
in ’t belang der werkloozen geheel of ten deeie werden goed gemaakt 
door het bedrag der op grond van zoodanige regeling getroffen in
houdingen. Dit feit wordt verklaard, o.m. door te wijzen op de 
mogelijkheid, dat een aantal gesteunden nog zooveel ongecontroleerde 
inkomsten zou genieten, dat het voor hen voordceliger was de korting 
op de steunuitkeering dan het verlies van die inkomsten te aan
vaarden.') Wat nu de mogelijkheid in ons land betreft, dient men te 
onderscheiden tusschen de werkloozen, die uitkeering genieten krachtens 
lidmaatschap eener gesubsidieerde werkloozenkas en de werkloozen,

’) De navolgende gegevens zijn ontleend aan het Eerste Rnpporl van de Jeugd
commissie van hel Huagsche Crisiscomité.
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die zoodanigen steun niet of niet meer trekken en in wier levens
onderhoud direct of indirect vanwege de gemeente (Gemeentelijke 
dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon) wordt voorzien.

Wat de eerste groep betreft. De reglementen der bedoelde werk
lozenkassen ontzeggen het recht van uitkeering aan werklooze leden, 
die nalatig zijn, voor hen passenden arbeid te aanvaarden. Blijkens 
ministrieele beslissingen, genomen met betrekking tot beroepsschriften, 
welke werden ingesteld naar aanleiding van vorderingen van gemeente
besturen tot terugstorting van uit gesubsidieerde werkloozenkassen 
gedane uitkeeringen, kan als passende arbeid beschouwd worden 
niet alleen arbeid in het eigen vak van den werklooze tegen normaal 
loon, doch ook arbeid in ander vak of werkverschaffing; dit intusschen 
binnen zekere grenzen.

In elk geval wordt tot nu onder passenden arbeid verstaan arbeid, 
die rechtstreeks minder of meer productief is. Het staat derhalve geens
zins vast, dat men binnen het kader der bestaande werkloozenkas- 
reglementen onder passenden arbeid ook zou moeten verstaan het 
volgen van een leergang. Men zou natuurlijk kunnen trachten de re
glementen zoodanig gewijzigd te krijgen, dat deze twijfel zou zijn op
geheven. Aangezien echter de reglementen of hun wijzigingen slechts 
tot stand kunnen komen door onderling overleg van den Minister van 
Arbeid, Handelen Nijverheid en de betrokken vakvereenigingen, waarbij 
bovendien een commissie van advies wordt gehoord, is het geenszins 
zeker, dat de hier bedoelde wijziging over de geheele linie zou kun
nen worden ingevoerd.

Voor de tweede groep van werkloozen geldt in den regel de be
paling, dat steun wordt onthouden aan dengene, die weigert werk te 
aanvaarden, waarvoor hij lichamelijk geschikt kan worden geacht. 
Het is duidelijk, dat hier de mogelijkheid bestaat geen steun toe te 
kennen aan wie weigert een leergang te volgen. Aan werkloozen, die 
weigeren in werkverschaffing te gaan zal, naar men mag aannemen, 
reeds thans de steun worden onthouden.

In tegenstelling tot werkloozen-uitkeeringen blijft de werkloozensteun 
van de gemeente, althans indien deze aan de Regecringsvoorschriflen 
is aangepast, beperkt tot uitkeeringen aan kostwinners en aan kost
gangers. Voor jeugdige werkloozen, die bij hun ouders inwonen, wordt 
alleen indirect steun toegekend door een verhooging van steun aan 
een kostwinner. Indien men bij weigering van een werkloozen zoon 
des huizes om een leergang te volgen alleen op steunverleening van 
den vader een zekere korting toepast, zal de prikkel om een weigering 
tot deelname te laten varen betrekkelijk gering zijn.
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Besluit.
Boven dit artikel schreef ik: een sociaal paedagogisch crisisvraag

stuk. Nu ik mijn beschouwingen ga besluiten, bekruipt mij de vrees.
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In verband met een en ander kan men de gedachte aan toepassing 
van dwang beter vervangen door die aan het toekennen eener belooning, 
waarbij werkloozcnkas-uitkeering of wcrkloozcnsteun worden gehand
haafd, doch voor het verrichten van arbeid of het volgen van een 
leergang een bijzondere toelage wordt toegekend. Intusschcn dient dan 
gelet op de bepaling der wcrkloozcnkasrcglcmenlen, dat de uitkeering, 
verhoogd met eventueel verkregen loon of vergoeding, niet meer mag 
bedragen dan 70 % van het normale loon, alsmede op de bepaling 
der steunregeling, dat van inkomsten van den gesteunde of van zijn 
gezin »/3 in minde ring gebracht wordt op den steun. Bovendien kan 
zich bij dit stelsel in bepaalde gevallen de vraag 
trokkene bij aanvaarding van den arbeid of bij 
leergang nog wel als werklooze kan worden best 
woord ontkennend, zoo houdt uitkeering of steun 
uitzicht stellen van zoodanige toelage heeft ook de vergadering op 27 
Januari 1952 te Utrecht, belegd door het Nederlandsch Jeugdlciders- 
Instituut en de Interdiocesane Jeugdcommissie, zich uitgesproken.

Er is nog een ander punt, waarop ik naar het gesprokene in die 
vergadering kan verwijzen. Het betreft de vraag, van wie het hier
boven omschreven werk zal moeten uitgaan. De Regeering heeft in 
een circulaire van 10 Maart 1931 een beroep op de gemeentebesturen 
gedaan. Hun hulp kan zeker niet .worden gemist. Ditzelfde geldt van 
andere corporaties: vakvereenigingen, crisiscomité’s, organisaties tot 
ontwikkeling van volwassenen, nijverheidsscholen, land- en tuinbouw
scholen. In 't bijzonder echter ligt hier een taak voor het jeugdwerk. 
Er moet samenwerking komen tusschen de vele lichamen, die thans 
elk op eigen gelegenheid aan den arbeid zijn. Er moet eenheid en 
systeem in ’t werk komen. Er moet, althans in het gedeelte van het 
werk, dat zich daartoe leent, een principicele lijn zitten. Ik heb den 
leeftijd der rijpere jeugd beschreven als den tijd, waarin de op
groeiende jonge mcnsch een levensvorm zoekt. Hij veracht de vlakke 
neutraliteit en wenscht, dat er gekozen wordt. Onze jeugdorganisa
ties kennen deze mentaliteit. Zij hebben ervaring in den omgang met 
jonge menschen. Zij zijn op principieelen grondslag opgetrokken. Ik 
kan mij daarom vereenigen met de gedachte, dat bij haar de leiding 
zal komen te berusten van het complex van diensten, dal de werk- 
looze jeugd wordt aangeboden. In deze richting ging ook het gevoelen 
der Utrechtsche vergadering.
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T~\e Arbeiderskaderschool op het Troelstra-oord heeft nu tweemaal 
' een cursus gehouden: de eerste gedurende drie weken in Januari

1931 met 25 leerlingen, en de tweede gedurende vier weken in Januari
1932 met 37 leerlingen over twee klassen verdeeld. Van de laatsten 
waren 22 gehuwd, 15 ongehuwd, terwijl de gemiddelde leeftijd 28 
jaar was. Zes waren werkloos. Vijf van hen waren Gemeenteraadslid, 
één wethouder. Aan den eersten cursus waren vier, aan den tweeden 
zeven leeraren verbonden. Gezien het feit, dat deze vorm van weten
schappelijke kadervorming in ons land geheel nieuw is, is het curatorium 
over de bereikte resultaten zeer tevreden. Zoowel leeraren en leer
lingen hebben zich heel gunstig uitgelaten in hun rapporten over deze 
resultaten. Een uittreksel uit deze rapporten in het pas verschenen 
schoolverslag van dit jaar geeft een goeden kijk op de uitwerking van 
dit onderwijs en het enthousiasme, dat het bij de leerlingen wekt. Eén 
der cursisten schrijft: „Alle ontwikkeling, die ik tot nu toe heb op
gedaan voor de vervulling van mijn functies was slechts te hooi en 
te gras lukraak verworven. Je wist eigenlijk nergens de weg. Maar 
op deze school was geen noodeloos zoeken, doch aanpakken. Bij eco
nomie, recht en boekhouden ging het van den grond af. Duidelijk en 
klaar werd hier stukje voor stukje opgebouwd. En de resultaten zijn 
me ontzaggelijk meegevallen. Ik had niet gedacht in zoo korten tijd 
zooveel te kunnen leeren". „Ik weet nu duidelijker dan te voren, schrijft 
een ander, dat we nog slechts de eerste stappen op den weg hebben 
gezet." „Niet dat ik 't weet, zegt een derde, maar ik zie thans de mo
gelijkheid er meer van te weten te komen. En men merkt door deze 
studie, hoe weinig men eigenlijk nog weet."

dat ik met dezen titel heb misgegrepen. Spraken wij wel over een 
cr/x/r-vraagstuk ? Of ging het over verschijnselen, die de huidige depres
sieperiode zullen overleven en onze maatschappij, in meer of minder 
scherpen vorm, in dc naaste toekomst zullen blijven kwellen? Ik 
voorzie, dat uit het werk, op vele plaatsen van ons land als crisis- 
werk begonnen, een blijvende tak van jeugdzorg zal voortkomen, een 
vorm van arbeid tol ontwikkeling en vorming van jonge menschen, 
die niet aanstonds in het bedrijfsleven kunnen worden opgenomen. 
Een reden te meer om aan den opbouw van dit werk de zorg 

wijden, waardoor het wordt bezield
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Dat dit werk belangrijk moest worden uitgebreid stond van te voren 
vast. De vraag was alleen: hoe kan dat geschieden ? Aan een goede 
voorstudie bleek dadelijk een dringende behoefte te bestaan. De or
ganisatie dezer voorstudie is ter hand genoncn, eerst bij wijze van 
proef. Nu deze proef geslaagd is, wordt er spoed gemaakt met de 
oprichting van voorbereidende scholen over het gehecle land.

De proef. In September 1931 betuigde het curatorium zijn instem
ming met het plan van zijn voorzitter om een aantal plaatselijke kader- 
scholen op te richten, ten hoogste 10. Bij het slagen van die proef 
zou een algemeen plan voorgelegd worden ter gockeuring aan den 
Algemeenen Raad van S.D.A.P. en N.V.V., dat zou uitgevoerd worden 
door het curatorium in samenwerking met het Instituut voor Arbei
dersontwikkeling. De voorzitter heeft met behulp van plaatselijke 
organen der arbeidersbeweging de voorgenomen tien proefscholen ge
sticht, die nu allen reeds korter of langer tijd in werking zijn. Welke 
plaartscn kwamen daarvoor in aanmerking? Dat was voorloopig van 
ondergeschikt belang. Op plaatsen, waar bestuursleden het initiatief 
wilden nemen en de noodigc stappen wilden doen tot de oprichting 
van zulk een school, is deze verrezen d.i. in Alkmaar met 29, in Gro
ningen met 30, in Amersfoort met 28, in den Helder met 30, in Vclsen 
met 12, in Wieringen met 20, in Hoorn met 18, in Gouda met 24, 
in Arnhem met 30 en in 'Wageningen met 30 leerlingen. De oprichting 
eischte heel weinig voorbereiding en werd voorloopig een groot succes. 
Dit is te danken aan verschillende factoren. Terwijl er in het land 
voldoende gelegenheid is tot het opdoen van algemeene ontwikkeling 
door het volgen van lezingen, series lezingen en cursussen van langeren 
duur in een enkel vak, ontbrak elke gelegenheid voor volwassenen 
om methodisch en systematisch de grondslag te leggen voor een breeder 
opgezette studie, zooals het Troelstra-oord die ook tracht te geven. 
De behoefte aan lecren en weten is bij menschen met verantwoor
delijke functies veel grootcr dan die aan eenige onsamenhangende alge
meene ontwikkeling. Men wil zich wel moeite en offers getroosten, 
vele zelfs, maar men moet het nut en belang ervan, inzien en vooral 
men moet het verband met zijn werk voelen. Als wc aan deze voor
waarden voldoen, dan is er kans, dat volwassenen, waaronder zeer 
vele gehuwden, zich de moeite zullen getroosten, en de volharding 
zullen bezitten om een studie van twee avonden per weck eenige jaren 
door te zetten, een studie, die zij niet voor hun beroep noodig hebben 
en die dus niet rechtstreeks winstgevend gemaakt kan worden. Slechts 
een idealisme, zooals de moderne arbeidersbeweging bii zijn functi
onarissen weet te wekken, kan tot een dergelijke onzelfzuchtige studie
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de stimulans vormen. Aan welke voorwaarden de scholen moeten vol
doen, volgt hieruit vanzelf. Ie. Het onderwijs moet binnen het bereik 
van menschen liggen met goede wil, behoorlijk verstand, veel verant
woordelijkheidsgevoel en weinig voorontwikkeling. 2e. De methode 
moet zeer afwijken van de op lezingen en cursussen gevolgde. Het 
systeem van vragen stellen en discussie na een inleiding is nuttig onder 
deskundigen, maar van onwaarde onder leeken. De lust om lezingen 
te gaan hooren is dan ook zeer gering bij menschen, die wat willen 
leeren. Onderwijs met behulp van lessen, leerboeken en regelmatig 
schriftelijk werk is de eenige methode, die hun bevrediging schenkt 
en ook de eenige, die blijvend resultaat geeft. 3e. Het program moet 
het minimum aantal vakken bevatten, dat voor een afgeronde studie 
noodig is maar toch niets ontberen, wat voor een doelmatige scholing 
vereischt is. 4e. Aan tijd en kosten mag niet meer van de menschen 
gevorderd werden dan met hun werkzaamheden en hun inkomen in 
overeenstemming is.

In hoeverre aan deze eischen bij onze opzet voldaan is, zal blijken 
uit de praktijk. Het plan tot oprichting van een SO-tal voorberei
dende kaderscholen, of zooveel als er noodig blijken te zijn, is door 
de Algemeene Raad van S. D. A. P. en N. V. V. goedgekeurd en de 
uitvoering is opgedragen aan een driemanschap uit het curatorium 
en het Instituut voor Arbeidersontwikkeling.

Karakter der scholen. De scholen hebben een tweeledig karakter. 
Zij vormen een voorbereiding voor de dagschool op het Troelstra- 
oord en zij leveren jaarlijks de leerlingen voor deze school, die met 
haar leerstof en methode bij de voorbereidende scholen aansluit. In 
de tweede plaats bieden zij de gelegenheid aan honderden arbeiders, 

het Troelstraoord niet in aanmerking komen 
om de door hen gewenschte en voor hun 

>ndige studie door te maken. Zij brengen 
« binnen het bereik van allen, die er prijs 

op het platte land, maar daar 
hun leerstof, docenten en methode

die voor een studie op 
om welke reden dan ook, 
ontwikkeling vereischte gron 
deze studie zooveel mogelijk binnen het bereik van allen, die 
op stellen in het gcheele land, ook op het platte land, maar 
gecentraliseerd. Naar den aard van hun leerstof, docenten en 
worden zij de Middelbare Avondscholen voor de arbeidersklasse.

Het programma. Eenige duizenden prospectus zijn gedrukt waarop 
het volgende programma staat:

1. De grondslagen der economie, zooals die b.v. in het boek van 
Cohen uiteengezet zijn. 2e. Het enkel- en dubbelboekhoudcn, de balans 
en de begrootingsboekhouding. 3e. De staatsinstellingen van Nederland 
en de kennis van grond- en gemeentewet, met een historische inlei
ding. 4. Oefeningen in het sschriftelijk en mondeling gebruik der Neder-
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landsche taal, het maken van een opstel, verslag, notulen, rapport, 
artikel, schema voor een speech enz. Bij een goede behandeling van 
deze leerstof kan binnenkort de „ecrstejaars"-cursus op het Troelstra- 
oord vervallen, doordat deze verlegd is naar de voorbereidende scholen, 
terwijl tevens deze leerstof op zichzelf een goed afgerond geheel vormt. 
Toch zijn er reeds plannen om hen, die deze studie hebben doorge
maakt en niet naar het Troclstraoord gaan, in de gelegenheid te 
stellen hun studie voort te zetten in hun eigen plaats. Alle bijzondere 
wenschen omtrent de leerstof moeten afgewezen worden; in de be
hoefte aain letterkunde, geschiedenis, wijsbegeerte enz. kan op deze 
scholen evenmin v oorzien worden als in de behoefte aan studie omtrent 
het beginselprogram der S. D.A. P., het marxisme, religieus socialisme 
etc. ter verheldering van het socialistisch inzicht. Voor de eerste 
meer humanistische richting heeft twee jaar lang een avondschool met 
25 leerlingen te Amsterdam gefunctioneerd. Er zijn plannen om meer 
dergelijke avondscholen met een program, dat omvat Ncderlandsch, 
letterkunde, geschiedenis en economie te stichten, meer gericht op 
het geven van leiding in de A.J.C. (Arbciders-jeugd-centrale) en het 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling. De voorbereidende kaderscholen 
echter hebben met het bovengenoemd programma het maximum bereikt, 
dat niet overschreden kan worden zonder de draagkracht der leer
lingen aan tijd en inspanning te boven te gaan, en dat niet besnoeid 
kan worden zonder aan de elementaire eischen, die men moet stellen 
aan menschen met maatschappelijke verantwoordelijkheid, te kort te 
doen. Deze leerstof wordt afgewerkt in een cursus van ± twee jaar, 

1 1 weken per jaar op 2 avonden per week met elk 2 les
tijd, die daar aan huiswerk nog bijkomt, cischt dit een 
larding en inspanning var menschen, wier vrije tijd 
t deel al in beslag genomen wordt door hun werk in 

:ging.
De leeraren. Het is de groote vraag, of voor dit werk voldoende 

bekwame leeraren te vinden zijn, al is dit tot nu toe zelfs boven de 
stische verwachtingen van de ontwerpers der plannen gelukt, 
wijzers, leeraren v an het Middelbaar Onderwijs, meesters in 
□ ten, accountants en boekhouders zijn tot uu toe op bijna alle 

latsen, waar dat geprobeerd is, er voor te vinden geweest een uur 
week gratis te geven. Want tot Januari 1934 is er geen kans, 

nin worden bij gebrek aan middelen. De 
de schoolgelden zooveel opbrengen, dat uit 

igevuld met subsidies, een bezoldiging der leeraren 
o worden, opdat deze scholen op een vast corps van

leeraren in de toekomst kunnen rekenen. Dat tot nu toe dit onder
den leeraren veel voldoening schenkt, doordat zij in deze 

»n leerlingen op een voor hun bijna ongekende belangstel- 
ibitie kunnen rekenen, blijkt uit de gevoerde corresponden- 
it ik een enkel citaat geef: „Tot dusver loopt alles goed, 
en werken met lust en toewijding. Het is voor mij en mijn 

een werk dat ons tot dusver groote voldoening schenkt." 
bestaat voor deze school veel belangstelling en er wordt 

scheiden vakken met veel ambitie gestudeerd."

gedurende 40 w 
uren. Met de tij 
ongekende volh« 
voor een groot 
de arbeidersbewej 

>e leeraren t 
optimistische verwal 
Onderw z 
de rechten, accountants en boek 
plaatsen, waar dat geprobeerd 
les per week gratis te geven. V 
dat dit onderwijs betaald kat 
bedoeling is, dat daarna 
deze, eventueel aangevuld 
kan uitgevoerd
■ccioren i 
wijs ook 
kringen van 
ling en ambit 
tie, waaruit 
De menschei 
vrienden .. ., 
„Ook in W. I 
in de onderst
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van 18 leerlingen luidt het laatste bericht: „de 
:d. Alle deelnemers komen trouw en volgen de

Uit den mond van leerlingen heb ik o.a. het 
:en onderwijs, waaraan we 

Fte gehad hebben en dat we 
met onze middelen.”

De vraag is, of er voldoende leerlingen te vinden 
:e studie geschikt zijn en haar waard zijn. De tweede 
iet verloop van leerlingen zijn gedurende den cursus?

aringen inededeelen: Het bericht uit Wageningen 
wat liefhebbers, vooral uit Wageningen, 

- — zijn nu 19 deelnemers uit Wageningen, 5 
4 uit Ede en 2 uit Renkum aangenomen.” Tezamen 30,

— maximum. De scholen zijn ook bedoeld voor de naaste 
omstreken, vandaar deze verdeeling der ..zetels." Functionarissen en 
jongeren gaan in 't algemeen voor. Uit Groningen luidt het bericht: 
„We hebben de 30 leerlingen al lang vol en hebben al een aantal 
moeten al wijzen. Enkelen bevalen zich dadelijk aan voor de volgende 
cursus. Ik wou dat u die volle klas bij de opening gezien had. Het 
lijkt mij een heel aardige groep. Wel vonden sommigen het bedenke
lijk, dat er huiswerk gegeven werd. En als ik zoo denk aan enkele 
bestuurders, die tot over hun ooren in het werk zitten, dan weet ik 
nog niet, of die het wel tot het laatst zullen volhouden." Uit Am
sterdam: „We moesten de datum van aangifte verlengen op verzoek 
van eenige vakbonden en omdat verschillende partijafdeelingen niet 
op tijd klaar konden komen. Nu is alles binnen, naar wij hopen. Het 
is al erg genoeg! 126 candidaten. Zelfs, als we aannemen, dat hier
van nog wel een aantal zal afvallen, moeten we rekenen op minstens 
drie klassen, omdat van selectie moeilijk iets kan komen.” De school 
zal in ’t algemeen zelf selectief moeten werken. Er wordt dan ook 
rekening gehouden met 30 % verloop. De meesten zullen het niet zoo 
gemakkelijk opgeven, daar ze gebruik maken van een eens geboden 
kans en zichzelf uit deze studie ook verder automatisch uitschakelen, 
als ze zonder voldoende reden niet doorzetten. Meer dan de helft, 
soms zelfs bijna alle leerlingen zijn functionarissen, die een onbezol
digde funcie in de arbeidersbeweging vervullen. Onder de 18 leer
lingen van één school bevinden zich b.v. de volgende functionarissen: 
een bestuurslid der metaalbewerkers en S.D.A.P., een secretaris der 
sigarenmakers, een secretaris en een voorzitter der handels- en kan
toorbedienden, een lid van de gemeenteraad, een secretaris der kleer
makers, een secretaris der bouwvakarbeiders, een voorzitter van den 
ccntralen Ncd. Ambtenarenbond, een penningmeester der metaalbe
werkers, der sigarenmakers en een voorzitter der schilders.

Deze opsomming geeft tevens een indruk van de verscheidenheid 
der beroepen, die de leerlingen vervullen. De gemiddelde leeftijd van 
deze leerlingen is meer dan 30 jaar. Op den duur zal deze natuurlijk 
dalen, daar het de bedoeling en een noodzakelijkheid is vooral de 
jongere menschen tot deze scholen te trekken. Nu komen er nog van 
zeer uitcenloopende lecftijdci

Over deze school ’ 
kaderschool gaat goed, 
lessen met veel animo.” 
volgende opgeteekend: „Dit is nu eei 
ons werk altijd de grootste behoefte 
en nergens hebben kunnen krijgen m<
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Het schoolbestuur. Piaatsclijk staan de scholen onder de afdeeling 
van het Instituut voor de Arbeidersontwikkeling, die als 't ware de 
rol van gemeenteraad vervult. Zoodra de school opgericht is, neemt 
een schoolbestuur de leiding in handen, dat gewoonlijk bestaat uit 
twee leden van het Instituut-bestuur, een lid van de Plaatselijken 
Raad (d.i. een combinatie van S. D.A.P. en moderne vakbeweging),

i lecraar en één leerling. De laatste int wekelijks het schoolgeld 
onderhoudt het contact tusschen leerlingen en leeraren. Landelijk 

staan de scholen onder het in den aanvang genoemd driemanschap, 
dat verantwoording schuldig is aan den Algetneencn Raad, die als 
't ware in dezen de rol van het Ministerie van Onderwijs vervult. 
Het schoolbestuur brengt jaarlijks een rapport uit over de school, 
waarin, naar aanleiding van een gehouden enquête onder leerlingen 
en leeraren, de antwoorden verwerkt worden, opdat een zoo zuiver 
mogelijk beeld ontstaat en de statistiek, die natuurlijk van deze scholen 
in de puntjes bijgehouden wordt, zoo volledig mogelijk is.

De kosten. Een verstandig lezer zal al lang bij al dit fraais gedacht 
hebben: .Waar halen ze de Gnantiën vandaan?" Ja, dat hebben we 
zelf ook gedacht. En de oplossing van deze vraag was niet de ge
makkelijkste. Of we op een subsidie van de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen kunnen rekenen, weten we n.1. nog niet; hoewel 
deze ongetwijlfd het groote belang van dit werk zal erkennen. Of 
voor rijks- en gemeentelijke subsidies in aanmerking komen, 
onzeker. Althans, we konden niet wachten, tot al deze subsidi 
werden aangeboden, met het op touw zetten van deze arbeid, 
zijn we maar vast als volgt begonnen. Elke leerling betaalt — ■ 
van loonen, die vaak niet veel boven de twintig of 25 gulden 
voor een gezin — een kwartje per week aan lesgeld plus een kv 
week als afbetaling op de leerboeken. Van die kwartjes 
wordt de huur van het schoollokaal, die soms miserabel hoog is, 
administratie betaald. Wat er overblijft en dat is meestal de 
vloeit in een centraal schoolfonds, waaruit de noodlijdende sch< 
met weinig leerlingen en hooge onkosten gesteund worden, (want er 
zijn scholen op 't platte land, waarheen de leeraren uit naburige 
plaatsen komen lesgeven) en waaruit de bezoldiging der leeraren zal 
moeten geschieden na Januari 1934. Daarvoor zal noodig zijn, dat, 
waar dit kan, het schoolgeld verhoogd wordt, met de kans, dat ’t 
aantal leerlingen vermindert; dat de gemeentebesturen toeschietelijk 
zijn met het beschikbaar stellen van lokalen tegen geen of geringe 
kosten, (er zijn zelfs gemeenteraden, die lokalen, ook tegen betaling, 
weigeren) en dat er aanvullende subsidies komen. Wij achten dit 
onderwijs van zulk een algemeen belang, al is de bedoeling ervan dan 
ook, dat het de arbeidersbeweging versterkt, dat wc gerust een beroep 
durven doen op alle instanties van onderwijs om dit werk te steunen 
en op alle leeraren om aan dit werk hun onontbeerlijke medewerking 
niet te ontzeggen.
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De Lichtbeelden-Vereeniging heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van + 50.000 stuks lantaarnplaten op het gebied van:
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Cultuurgeschiedenis.
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Oppervlaktevormen, Grondsoorten, Begroeting, 
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Sterrenkunde.
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Landbouw en Veeteelt
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worden, evenals een groot aantal foto’s.
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Uitvoerige catalogi voor alle onderdeelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.
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deugden 

door PH. KOHNSTAMM.

Gemeenschap p. 58 en') Zie o.a.
Aprilnummer

"O ceds herhaaldelijk heb ik er op gewezen, dat vrij algemeen 
omschrijving van het wezen der „neutrale” school niet 

rechte plaats wordt gezocht. Art. 42 lid 2 
aan der openbare school; deze alinea formux 
in de volgende alinea een 
men aan elk opvoeder behoort te stellen, tenzij men 
punt staat van den bolsjewistischen Staat, die God al 
tegenstander met alle middelen leert te bestrijden. *)

Het is kenschetsend voor de „negatieve” opvatting van de taak 
der openbare school, die bij zoo velen, helaas ook onder haar aan
hangers, nog op den voorgrond staat, dat bijna elke overweging van 
de opvoedende factoren in ons schoolstelsel de genoemde alinea tot 
voorwerp van discussie maakt. Daarentegen wordt verwaarloosd de 
onmiddellijk voorafgaande bepaling, die niet alleen in de ges< 
der wetgeving, maar ook systematisch, voor heden en toekc 
leiddraad diende te zijn voor het onderwerp, dat dit 
bespreken: School en Gemeenschap.

„Het schoolonderwijs wordt onder het aanleeren van gepaste en 
nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van de 
verstandelijke vermogens der kinderen, aan hunne lichamelijke oefe
ning en aan hunne opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke 
deugden”, wat houdt dit voorschrift in, wat sluit het uit en wat 
staat zijn verwerkelijking in den weg? Ziedaar de vragen, die mijn 
bijdrage tot de gedachtenwisseling onzer Redactie zich wil stellen.

Al aanstonds is het duidelijk, dat zonder de kennis van zijn geschiedenis 
en van het zinsverband, waarin het daardoor wordt geplaatst, mis
verstand schier onvermijdelijk is. Ik weet niet zeker wat den wetgever 
van 1857 bewoog het woord „opleiding" op deze plaats te kiezen; 
wel ben ik er zeker van, dat in onze hcdendaagsche taal <— nu, vooral 
door Gunning’s telkens herhaalde waarschuwing ons taalbesef zoo 
gevoelig is geworden voor het onderscheid tusschen onderwijs, opleiding 
en opvoeding — niemand in dezen samenhang het woord „opleiding” 
zou gebruiken. Men kan iemand opleiden tot instrumentmaker of 
boekhouder — en die opleiding onderstelt reeds de persoonlijke bruik
baarheid — maar de uitdrukking „opleiding tot een deugdzaam mensch"

het artikel opgcnoi 
1932 van Paed. Sl

'lge>: 
elk
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doet ons ietwat komisch aan. Trouwens, niet alleen om de „opleiding”, 
maar ook om de „deugd”. Wij zijn minder gauw geneigd, dan onze 
voorvaderen uit het midden der vorige eeuw om dat woord in den 
mond te nemen. Maar dat wil geenszins zeggen, dat de bedoeling van 
de geciteerde woorden niet actueel zou zijn; integendeel, in de ge
dachtenwereld van Van der Brugghen drukten die woorden juist uit, 
wat op 't oogenblik weer alom naar voren komt, bestrijding van een 
eenzijdig intellectualisme, erkenning dat de school naast en eigenlijk 
boven haar functie van „onderwijs”-instituut ook een opvoedingstaak 
heeft en wel een taak van maatschappelijke opvoeding, die nog iets 
anders is, dan het gezin kan geven. Voor ons huidig taalbesef is 
daarbij weer ietwat verwonderlijk het gebruik van het verbindings
woordje „en”. Wij zijn geneigd te vragen of dan de reeks der deugden, 
gesteld dat zij kon worden opgcsteld, gesplitst kon worden in een 
christelijk, een maatschappelijk deel en misschien nog eenige meer, die 
dan niet tot de taak der school zouden behooren. Wij zouden hier 
dus liever bij een korte formuleering spreken van christelijk-maat- 

lappelijke deugden of, als wij ook de „deugden” wilden vermijden, 
reken van „opvoeding tot lid van een christelijke maatschappij" 
. wij de gedachten van den wetgever van 1857 wilden vertolken. 
Want daarover kan geen twijfel zijn: de grondgedachte, die onze 

schoolwetgeving heeft beheerscht, en die juist de voorstanders van 
het openbaar onderwijs altijd weer met trots en vertrouwen van hun 
ondcrwijs-ideaal heeft doen spreken, is deze, dat de Ncderlandsche 
volksgemeenschap der 19e en 20e eeuw, ondanks diepgaande ver
schillen, een levenseenheid vormt, die versterkt vermag en behoort te 
worden door een gemeenschappelijke school-opvoeding. Wie zich op 
dit standpunt stelt, behoeft allerminst blind te zijn voor de paeda- 
gogische bezwaren, die een verschil van sfeer tusschcn gezin en school 
zoo gemakkelijk medebrengt, maar hij offert welbewust die eenheid 
op, omdat hij het grootere kwaad ziet in een schoolstelsel, dat reeds 
van prille jeugd af aan het eene deel van het volk in een anti-thetische 
houding brengt tot het andere. Hier wordt dus ondersteld, — op 
zichzelf ongetwijfeld een christelijk-maatschappelijke gedachte — dat 
onze volksgenoot onze naaste is, met wien wij samen hebben te leven, 
niet alleen uit bittere noodzaak, maar omdat wij gesteld zijn in het
zelfde volksverbond en met wien wij dus, ondanks onvermijdelijke 
spanningen, als met onzen naaste moeten leven. Daarin ligt zeker 
een moeilijkheid, waarvan „frontmakers van de openbare school" zich 
lang niet altijd bewust zijn. Voor ouders, die van hun opvoedings
verantwoordelijkheid doordrongen zijn, schuilt er een niet te miskennen
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bezwaar in, een stuk van de opvoedingstaak toe te vertrouwen aan 
iemand, niet wien men verschilt in de forinuleering van de diepste 
overtuigingen. Alleen het vertrouwen, dat de gezinsopvoeding zelf 
sterk genoeg is of dat zij door andere opvoedingsfactoren zóó ver
sterkt kan worden dat die spanning gecompenseerd en misschien zelfs 
in een voordeel veranderd wordt, kan de vrijmoedigheid geven om 
het te wagen met het hierbedoclde verschil van huiselijke en school
sfeer, terwille juist van die volkseenheid, die wij noemden. Maar het 
is duidelijk, dat die eenheid van het volk dan, ondanks alle spanning, 
positief gewaardeerd moet blijven, dat men de invloeden, van de 
andere groepen uitgaande, niet zóó verderfelijk en gevaarlijk mag 
achten, dat men juist alle aanraking tot het strikt onvermijdelijke 
wenscht te bepalen.

Daarmede is tevens weer 
zich nooit in abstracto laat 
die voor Polen een schoolorganisatie ontwierp, zonder iets 
land zelf te weten, blijkt niet houdbaar. En het was 
wijzer Rousseau, die, om advies gévraagd omtrent 
salie voor Corsica, niet naar zijn vroegere geschrift verwees, maar 
antwoordde met de wedervraag omtrent den concretcn toestand op 
dat eiland.

Willen wij, 20e eeuwsche Nederlanders, ons aan hem spiegelen, dan 
zullen wij onze oude leuzen telkens weer moeten toetsen aan de vraag, 
of zij nog passen op land en volk van heden. Ik wees daarop reeds 
in Volksontwikkeling van Juli 1929: „Het zou dwaasheid zijn te ont
kennen dat er teeltenen zijn — ik denk bijv, aan het boek van Lindsey 
en de instemming, die het in sommige kringen heeft gevonden ■— die 
mij doen aarzelen bij de voorspelling dat men hetzelfde ’) over een 
kwarteeuw nog onvoorwaardelijk zal kunnen volhoudcn. En het zou 
struisvogelpolitiek zijn te ontkennen, dat de „separatistische” neigingen, 
die zich in de laatste jaren geopenbaard hebben, ten deele verband 
houden met ongerustheid op dit punt van gemeenschappelijke moraal. 
De crisis in het huwelijksleven, die den grondslag onzer kuituur be
dreigt, kan de houding van groepen, die tot dusver in het onderwijs 
samengingen, antithetisch toespitsen volgens verdcelingslijnen, die 
geheel anders loopen dan die van den ouden schoolstrijd '.

Wij leven snel in onzen tijd; noemde ik drie jaar geleden het boek 
van Lindsey en de instemming, die het heeft gevonden, als een waar-
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schuwingsteeken, het veel besproken boek van het echtpaar Wibaut, 
dat de oflicieele theoreticus van het Marxisme in Het Volk aan- 
kondigde als het „verblijdende" boek, is een baken op zee, die ons 
doet zien, hoe ver wij al weer op dezen noodlottigen weg verder gedreven 
zijn. Immers, hoe ernstig de bedenkingen ook zijn, die men terecht 
moest maken tegen het psychologisch volstrekt ondoordachte bock 
van den voormaligen kinderrechter uit Denver, zijn eerlijke, maar 
zeer naiifve bedoeling om de grondslagen van de gangbare moraal 
niet aan te tasten, komt voor den nauwgezetten lezer zijner publicaties 
toch we) vast te staan.

Het boek van de Wibauts is aanmerkelijk minder naïef, maar het 
is niet minder eerlijk. Het erkent dan ook ruiterlijk zijn principieele 
tegenstelling tegen de gangbare moraal, zoo, wanneer het niet alleen 
het menage i trois goedkeurt, maar nog een stap verder wil gaan. 
„De „derde" kan een man zijn. Er kan ook waar de „derde" een 
vrouw is, een „vierde" komen die een „man” is. En omgekeerd. De 
aanvaarding van ons uitgangspunt sluit deze mogelijkheid in", (p. 44). 
Waarom de schrijvers hier bij het viertal blijven staan, is niet heel 
duidelijk, zooals er meer is in dit boek, dat psychologische toelichting 
vraagt. Maar het is niet de taak van dit artikel, daarop in te gaan, ik 
hoop daartoe binnen kort elders gelegenheid te vinden. ') Voor onzen ge
dachtengang heeft het geciteerde alleen beteckcnis als een illustratie van 
de volstrekte onvereenigbaarheid van de moraal, die hier wordt ver
dedigd en die, welke den grondslag vormt van onze samenleving. En 
van dit inzicht uit dienen wij thans het probleem in zijn vollen omvang 
te stellen, en daardoor op veel wijder gebied te komen dan het sexueele.

Het merkwaardige, ja verbijsterende immers van dit boek, geschreven 
door twee auteurs, die terecht tot de geestelijke leiders van het 
socialisme worden gerekend, is zijn gespeend-zijn van elke gemeenschaps
idee; men zal moeite hebben in de „burgerlijke” literatuur een tegen
hanger te vinden van zóó op de spits gedreven individualisme. „Volledige 
eerbiediging van de eigen persoonlijkheid" (p. 8) is de leuze waaronder 
het is geschreven, en die leuze brengt mee, dat vragen als die naar 
doel en bestemming van den mensch, naar den zin van het leven als 
een veelomvattend verband, waaraan de enkeling ondergeschikt is, 
niet worden gesteld.

„'t Lijkt mij allerminst te boud om te beweren, dat wat de samen
leving der menschen tot een waarachtige gemeenschap maakt, juist een 
levende, door allen gelijkelijk aanvaarde religie is", zoo zegt Gerhard 
in het slothoofdstuk van zijn boek over Vroomheid. En hij beschrijft

’) Het bedeelde artikel verscheen iniusschen in Paed. Studiën van Sept. 1932.
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voorgaande duidelijk te maken, dat onze 
de Overheidsschool geenszins het karakter-

geslacht 
lang het als 
altijd verband zal bliji 
ap en het raadsel van 

gebondenheid aan hoogcr Norm, is 
'aar, volstrekt niet alleen in Rusland, 

van de Wibauts, in de pers, niet alleen de socialistische, 
waardevol getuigenis ontvangen, is daarvan wel een sprekend 

naar de erkentenis van die binding, van een 
het Heelal” is er vreemd aan. De cenige levensmaatstaf is 
„persoonlijk geluk”, mits beperkt door het naar ratio- 
staf afgemeten „leed of nadeel van anderen" (p. 107). 

'edachte, dat ieder mensch een niet-individuecle bestemming 
en dus ook elke institutie der mensche- 

uit meer-dan-individueele normen regeling zouden

Ik heb getracht in het 
wettelijke regelingen van

— m.i. volkomen terecht — dit begrip van religie als „de behoefte 
zich rekenschap te geven van de plaats door ons ingenomen, zoowel 
in de eeuwigheid als in de oneindigheid der dingen”. Maar helaas, 
ik moet hem —■ of althans zijn betoog van 1924 —» te optimistisch 
achten als hij voortgaat: „Wie dit betoog wel heeft willen volgen, 
heeft gezien, dat het menschelijk geslacht naar zijn innigsten aard 
altijd een religie zal hebben, zoolang het als een mensch denken, 
voelen en begeeren zal, wijl het altijd verband zal blijven leggen 
tusschen zijn houding in de gemeenschap en het raadsel van het Heelal."

Juist dat besef van religie, van gc 
in onzen tijd in zeer ernstig geva„ 
Het boek van de ^Vibauts, in de 
als een zoo 
bewijs. Al wat zweemt 
„raadsel van 1 
die van het „ 
neclcn maats! 
Elke gedacht 
heeft, dat het menschenlevcn, 
lijke samenleving van 
behoeven, ontbreekt hier.

In mijn in den aanhef genoemde artikel van Paed. Studiën heb ik 
slechts kort geleden tegenover Dr. Banning de gemengde school voor 
zooveel mogelijk alle kinderen van ons volk zonder richtingskeur van 
het personeel, trachten te verdedigen, al heb ik duidelijk getoond, 
open te staan voor de bezwaren ertegen, die Dr. Banning in zijn 
bekende artikel in de Socialistische Gids had geopperd. Ik moet daar
aan thans toevoegen, dat Dr. Banning wellicht beter dan ik de stroo- 
mingen in zijn partij heeft kunnen gadeslaan.

Beteekent de ontvangst, die men dit boek heeft bereid, dat inder
daad deze principieele a-religieuse houding niet alleen het denken, 
maar ook het doen van groote groepen van ons volk gaat bepalen, 
dan zal een verdere versnippering van ons schoolstelsel niet te ver
mijden zijn. Binnen ons openbaar onderwijs weliswaar, omdat het nog 
steeds uitgaat van den Christelijken grondslag onzer kuituur, is voor 
de hier geschetste opvattingen geen plaats, maar de groep die voor 
haar kinderen het openbaar onderwijs kan aanvaarden, zal opnieuw 
gaan slinken, als zij voortwoekeren.
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waarvoor haar tegenstanders haar uitgeven 
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moet daaraan onmiddellijk vastknoopen, 

of in 't bijzonder de overheidsscho' 
geleden door den leider van een van onze 

opvoe- 
'achtte,

looze instituut maken, 
en ook vaak houden te 
dat ik ontwierp, spre 
dedigbaar. Maar, ik 
kritiek volstrekt niet alleen, 
De opmerking, mij niet lang 
groote openbare scholen gemaakt, dat ik ten onrechte dezelfde < 
dende kracht van de openbare als van de bijzondere school verwj 
is niet alleen in theorie niet houdbaar, maar wordt ook, voor zoover 
mijn ervaring strekt, niet door de feiten bevestigd. Ons gesprek liep 
over het maar al te befaamde „spieken'', en ik trachtte op grond van 
uitingen van leerlingen eener Christelijke school over dit onderwerp, 
die mij juist ten dienste stonden, het bewijs te leveren, dat jongens 
en meisjes in den schoolleeftijd (het gold hier een middelbare schooi) 
zeer goed te brengen zijn tot inzicht in het anti-socialc van die ver
houding tusschen docent of docentcn-corps en klasse die zich uit in 
de spiek-gewoonte — ik had bijna geschreven in „de spiek-sport’. — 
Hoe weinig de „richtings”-kwestie hier van invloed is, toont niet alleen 
de vergelijking met een land als Engeland of de Gcmcinschaftsschulcn 
in Duitschland, waar bet spieken als unfair geldt bij alle onderwijs, 
maar ook de welige bloei ervan aan menige confcssioneele school in 
Nederland. Gelijke oorzaken blijkei i hier weer cens gelijke gevolgen 
te hebben, ook als het etiket verschillend is. Een school, waar alles 
gericht is op rapportcijfers en de daardoor in het leven geroepen 
concurrentie; een leerwijze die de onderlinge hulp, waarnaar het kind 
hunkert, niet kan dulden; een paedagogischc houding, die op uiterlijke 
autoriteit niet op onderling vertrouwen is gegrond, dit alles tezamen 
maakt werkelijke opvoeding tot gemeenschap onmogelijk, wat ook de 
naam zij, waarmede de school haar richting aanduidt.

In sommige opzichten, het zij toegegeven, is de bijzondere school 
hier in het voordeel. De noodlottige leer, dat de school niets dan 
een administratieve eenheid is, die het wezen van de afzonderlijke 
klasse als geïsoleerd geheel niet raakt, vindt in het bijzonder onder
wijs moeilijk voedsel. De zes-klassige lagere school is daar niet voor
geschreven, het hoofd is er niet zelden niet alleen de wettelijke, maar 
ook de feitelijke leidsman. Dat, binnen het neutrale onderwijs, de 
bijzondere school meer en mecr een ernstige concurrent wordt van 
de overheidsschool, is waarlijk niet alleen een „standenschool”-quaestic. 
De behoefte aan nauwer pacdagogisch contact van gezin en school 
speelt daarbij eveneens een rol. Daarmede is niet ontkend dat vele 
<?f de meeste neutrale bijzondere scholen uitsluitend of overwegend
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remedie tc noemen 
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gewoonlijk, 
opmerkingen 
deze, dat nien het pacd< 
bestrijden met de invoering van een 
Kcrschcnstcincr’s staatsbUrgcrlichc Erziehui  
rikaansche scholen. Ik bedoel met die waarschuwing in 't gehe.... 
dat ik geen waardcering zou hebben voor bet inleiden in en bespre' 
van maatschappelijke problemen. In het voortgezet onderwijs, midi 
baar en gymnasiaal, en vooral niet minder op kweekscholen en 
vervolgonderwijs, kortom overal waar men te doen heeft met adoles
centen, kan dit aanleiding tot zeer vruchtbare gedachtcnwisseling 
oplcveren. En mijn beschouwingen, al heb ik ze uitdrukkelijk aange
knoopt aan een art. uit de L.O.-wet, zijn principieel allerminst beperkt 
tot den thans schoolplichtigen leeftijd gelijk reeds uit het zoocven 
genoemde voorbeeld blijkt. Maar het nadenken over vormen van ge
meenschapsleven kan alleen doeltreffend zijn voor hem of haar, die 
in de werkelijkheid reeds een gemeenschap heeft leeren kennen; 
anders blijft het leeg verbalisme.

En hier nu constateer ik het 
in het bijzonder ons openbaar on<

Er is geen centrale bezieling en leiding; er is evenmin een gevoel 
van saamhoorigheid tusschen allen die in dienst ervan staan. De 
historische verklaring van dat verschijnsel is niet moeilijk; in een 
artikel in Dc Opbouw ') over de herziening der L.O.-wet heb ik er

’) Aug. cn Scpt. 1932.

zich rccrutecren uit bepaalde sociale lagen der bevolking. Terecht 
wordt elders in dit nummer de opmerking gemaakt, dat het gebrek 
aan samenwerking tusschen school en huis volstrekt niet eenzijdig aan 
de school ten laste mag worden gelegd; in heel wat gezinnen wenscht 
men van al te nauwe aanraking met de school verschoond te blijven. 
Het zijn in ’t bijzonder de progressieve, geestelijk meer beweeglijke 
kringen, waar men paedagogischc belangstelling heeft en nauwer ver
band met dc school zoekt, en het lijdt geen twijfel, dat met die ken
merken tevens een groep wordt aangeduid, die ook sociaal zich ccniger- 
matc laat afgrenzen.

Heel wat mocilijkcr dan het aanwijzen van de symptomen, die 
ling tot de gemeenschap, door Art. 42 lid 1 
scht, een doodc letter is gebleven, is het een 

voor dc kwaal. Ik behoef mij hier niet aan die 
omdat Van Veen in zijn bijdrage tot dit nummer 

in hoofdzaak ingaat; en zijn beschouwingen drukken, als 
uitnemend uit, wat ik ook zou willen zeggen. Slechts twee 

wil ik mij daarom hier nog veroorloven. Dc eerste is 
icn het paedagogisch tekort, waarop ik wees, niet moet 
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nog zoo juist op gewezen, dat de ontkenning van een zelfstandige 
positie van den klasse-onderwijzer in dit opzicht ontzaglijk veel kwaad 
heeft gedaan, en dat ook weer de thans aanhangige wets-herziening 
nalaat, hier nieuwe wegen van samenwerking in te slaan. Daarbij 
komt de geheel ontoereikende rol, die aan onze inspectie is opge
dragen. Instedc van stimulcercnd werkt zij alleen controleerend, zij 
heeft geen positief, maar slechts een negatief doel. Ook dit is histo
risch verklaarbaar; door den schoolstrijd is de angst voor Staats- 
paedagogiek diep in ons volk ingedrongen, en ons zoo sterke indivi
dualisme zet daaraan kracht bij ook in de niet-confessioncele helft van 
ons volk. Artikelen als die kort geleden in de Amsterdamsche Volks
school over de gemeentelijke inspectie verschenen, zijn wel een merk
waardige illustratie van deze houding. Natuurlijk wil dat niet zeggen, 
dat wij geen Staatspaedagogick of didaktiek hebben; integendeel, 
gelijk ik ook in De Opbouw heb betoogd, wij hebben een zeer ge
vaarlijke en bedenkelijke, omdat zij onbewust en dus onkritisch is. 
Maar de voorstanders van de openbare school — waartoe ik mij 
nog steeds reken — moeten er zich wel bewust van zijn, dat door 
dit volkomen afwezig zijn van alle leiding, van eiken stimuleercndcn 
invloed, op den duur het eene stuk na het andere van ons openbaar 
onderwijs zal af brokkelen. Tenzij men zich gaat bezinnen, niet alleen 
op een in vage en algemeene termen uitgesproken ideaal, maar ook 
op de middelen om tot gemeenschappelijke verwezenlijking ervan te 
komen, is m.i. het openbaar onderwijs in ons land bestemd om plaats 
te maken voor het bijzondere van allerlei richting, ook het neutrale. 
En als armoedige rest van het eens zoo trotsche gebouw dreigt over 
te blijven slechts het onderwijs voor die groepen van ons volk, die 
geestelijk zelf geen initiatief kunnen of willen nemen.

Mijn tweede opmerking is deze. De geest van ons onderwijs, voor 
zoover het de middelbare en gymnasiale scholen betreft, wordt in 
hooge mate beïnvloed door onze Universiteiten. En door den druk, 
dien deze scholen op het L.O. oefenen, werkt die invloed door. Zoo
lang daarom aan onze Universiteiten het individualisme en intellec
tualisme der 19e eeuw (twee nauw-verbonden geestelijke eigenschappen) 
heerschende zijn, zoolang zal ons voortgezet onderwijs opi 
gemeenschap eerder tegengaan dan bevorderen. Ik wees d; 
in mijn nabetrachting over de Amsterdamsche feesten.

Gelukkig zijn ook hier de symptomen van een kentering niet geheel 
afwezig. Wethouder Boekman toonde bij de Amsterdamsche feesten 
dit gevaar te zien, de Utrechtsche Senaat heeft, in een onlangs ge
publiceerd besluit, de vraag aan de orde gesteld of een zuiver specia-
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opvoeding den indruk kunnen 
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:rp mogelijk van elkaar 
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geschiedenis van
zelfs heel lang, waarin het gezin de eenige 

opvoeding, in den ruimsten zin genomen, zonder on 
ide hoofdelementcn. Daarop is een

aangegeven zin een eigen plaats begon in te nemen, 
het de taak werd van daartoe aangewezen personen. L., 
lijken werd het een huisgenoot, uitsluitend voor 
gezin. Ook zullen wel kinderen uit verschillende 
te zamen zijn gebracht. Dat daarvoor geschikte pis 
gebruik genomen mag men veilig aannemen, zoodat vastgesteld kan 
worden, dat het begrip school, naar zijn wezen, heel oud is.

listisch-individualistische opleiding < 
mag worden toegclaten. En terecht . 
in verband met de bestudeering van 
Hoogeschool.

Maar laten wij om die weinige, ons oog verheugende zwaluwen, 
nog niet verwachten, dat de zomer spoedig zal aanbreken. Eerst 
fundamenteele wijziging in innerlijke gezindheid, waarvan wij in 
onderwijs, van zijn hoogste tot laagste organen „en masse" nog ■ 
wijderd zijn, zal de school vermogen om te zetten in wat zij 
is, noch zijn kan: een plaats van opvoeding in en

der aanstaande leeraren langer 
heeft hij die vraag gesteld mede 

i het vraagstuk: Maatschappij en

1~ ~ï~oewel de begrippen onderwijs en o 
wekken van nauw aan elkaar verl

vele gevallen een duidelijk streven om ze zoo schei 
te onderscheiden, al zal wel niemand willen oi 
zeer moeilijk nauwkeurig te trekken is.

Niettemin worden ze ook vaak gevoeld als een tegenstelling 
moeten we toch een definieering beproeven. Wc kunnen m.i. 
volstaan met onder opvoeding alles te begrijpen, waai' 
dellijk doel of rechtstreeksch gevolg de vorming van het karakter wordt 
beoogd, terwijl men zich bij onderwijs ten taak stelt het doen ver
krijgen van vaardigheden en kundigheden. De huidige terminologie moge 
niet geheel meer daarop kloppen ~ men spreekt immers ook wel bijv, 
van lichamelijke opvoeding — doch practisch is de definitie nog best 
te hanteeren.

In de 
schijnlijk 
de < 
bei<
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De vra; 

heden het

5 kreeg, er eene werd 
lend organisch verband,

omvang 
goed geordc

klein gebleven.
en kundig- 
ze in twee

>ep omvat dan 
e middelen te 

liddellijke levensbehoeften.
: overige kundigheden, die 
van de allerkleinste, het

Natuurlijk is het verschil nooit zoo scherp geaccentueerd geweest, 
dat de gezinsopvoeding geen enkele vaardigheid of kundigheid bijbracht 
noch dat het gemeenschappelijk onderricht geen invloed had op de 
karaktervorming. Immers vele vaardigheden en kundigheden eischcn 
naast verstandelijke en lichamelijke eigenschappen ook geestelijke, die 
tevens den grondslag vormen van het karakter.

Tot bovengenoemde arbeidsverdeling moest het uiteraard wel komen, 
daar de bestaanscischen van het gezin niet altijd voldoende gelegen
heid lieten om zich opzettelijk te wijden aan het onderricht, terwijl 
de toenemende ontwikkeling der maatschappij het gaandeweg bezwaar
lijk, zoo niet onmogelijk maakte om het gewcnschtc onderricht met 
voldoende kennis van zaken te geven. De afstand echter (usschen 

en de school is ongetwijfeld eeuwen lang 
aag komt nu aan de orde, welke vaardigheden 
st doel van het onderricht waren. "We gclooven 

hoofdgroepen te mogen onderscheiden, al kan hierbij in het 
geen sprake zijn van een duidelijke grens. De eene groe 
alle vaardigheden, die rechtstreeks dienen om zich de 
verschaffen ter bevrediging van de onmid^.!'

Onder de andere groep begrijpen wc alle 
meer gericht zijn op een samenleving, zelfs 1

In den zeer primitieven staat kan men 
zeer ccnvoudigen aard denken als jagen, visschen, 
digen, strikken zetten, zwemmen, paardrijden e.d. 
eten bereiden, landbewerken, kruidenverzamelen, kleeden 
voor de meisjes.

In strikten zin strekte dit alles geenszins uitsluitend voor cenige 
individueele behoefte, daar uiteraard ook de belangen van het gezin, 
als den oervorm eener samenleving in het geding waren; de technische 
bekwaamheden, die ter instandhouding hiervan, of van verscheidene 
gezinnen te zamen, gevorderd werden, waren nog weinig gedifferen
tieerd.

Naarmate de maatschappelijke ontwikkeling voortschreed, dank zij 
de toenemende verruiming en verrijking der techniek, die een steeds 
verder doorgevoerde arbeidsvcrdceling noodig en mogclijk maakte 
tusschen allen, die aan de maatschappelijke productie deelnamen, 
teekende zich het verschil tusschen opvoeding eu onderwijs duide-

Zoodra de samenleving een grooten 
van een groot aantal gezinnen in een

zich die eerste groep van 
wapens vervaar- 
voor de jongens, 

vervaardigen
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dus ook voor het meisje 
onderwijs

er wel niemand meer,
i op de rechtstreeksche 
: van die van zijn ge: 
zoodanig verscheiden 

uit eigen kracht aan
zijn technisch vermogen reikte, bijdragen 

voor de vervulling der behoeften

uitsluitend richtten 
eigen behoeften of 
waren reeds van : 
machte was 
voor zoover 
schaffen der middelen

>oals hij zelf was aangewezen op de resultaten

wiens vaardigheden en kundigheden zich 
en volledige voorziening van 

’ezin. Trouwens die behoeften 
:n aard, dat niemand meer bij 

alle te voldoen. Ieder moest dus, 
tot het ver- 

van de samen
van het werkleving, zot 

van anderen.
Het is waar, dat eeuwen lang deze beschouwing slechts gold 

de jongens, de latere mannen. Het mei 
voorbereiding in het gezin en was bestemd voor 
De aangeduide ontwikkelingsgang blijft er : 
in de laatste eeuwen aan de vrouw een 
maatschappelijkcn arbeid is opgelegd en dus ook voor 
dezelfde duidelijke scheiding tusschen gezinsopvoeding en 
buiten het gezin zich ging voltrekken.

Niet minder juist ware de opmerking, dat het eigenlijke beeld van 
een school, in modernen zin, voor de overgroote massa absoluut nog 
niet bestond. Inderdaad was voor den jongen de werkplaats de school 
en voor het meisje het ouderlijk of een ander gezin, waar zij diensten 
verrichtte. Wc wenschten echter het volle licht te doen vallen op 
het feit, dat reeds in een vrij vroeg stadium der sociale ontwikkeling 
de opvoeding en het onderwijs in onverschillig welke vaardigheid of 
kundigheid gescheiden waren.

Op de reeds eerder gestelde vraag, wat er onderwazen werd, is 
het antwoord dus eigenlijk afhankelijk van den stand der maatschap
pelijke ontwikkeling. Dit antwoord is te allen tijde gegeven, niet door 
de jeugd, die de eigenlijke, belanghebbende is, doch door de gent 
der ouderen, der volwassenen. Deze wordt daarbij geleid, gelijl 
zelf spreekt, door wat zij als 't toekomstig belang van haar jeugd 
ziet en ’l ligt volkomen in de lijn der menschclijke natuur, overeen
komstig de dwingende eischen der levenspraktijk, daaronder in de 
eerste plaats de mogelijkheid te verstaan zich een bestaan te verzekeren.

Als richtsnoer daarvoor beschikt zij slechts over eigen levenserva
ring. Het belangrijkste resultaat dier ervaring is de wetenschap, dat 
men deel uitmakende van een samenleving, zijn levensbestaan slechts 
vinden kan met die vaardigheden en kundigheden, waaraan deze be
hoefte heeft of welke voor haar van nut zijn, doch dat daarnaast ieder 
een individueel geluksgevoel begeert, dat voor een overgroot deel af
hangt van ieders verhouding tot anderen, van den evenwichtstoestand
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en zijn meeleven met en voortusschen zijn staan tegenover die anderen 
die anderen.

Het wil mij (oeschijnen, dat hier de kern ligt door alle eeuwen heen 
van de opvatting, die het volwassen geslacht, zich bewust van zijn 
verantwoordelijkheid, heeft van zijn plicht ten aanzien zijner jeugd: 
wat de opvoeding betreft, die eigenschappen aan te kweeken, die ge
schikt maken om goed te leven met en voor en zich staande te houden 
tusschen de medemenschen; wat het onderwijs aangaat, dat kennen 
en kunnen aan te brengen, dat nuttig is voor de maatschappij en zóó 
als deze het behoeft.

De bedenking zou kunnen rijzen, dat het gevoerde betoog voor wat 
het onderwijs betreft, tot de onderstelling voert, dat er hiervan alleen 
sprake behoeft te zijn van de levensperiode af, dat de jongens en 
meisjes, in lichamelijk en geestelijk opzicht, voor de rechtstreeksche 
voorbereiding van het arbeidsleven geschikt zijn. M.a.w. dat de school, 
in den meest gewonen zin van het woord, de lagere volksschool, zoo'n 
gewichtige plaats in het sociale leven is gaan innemen, zou in het aan
gevoerde geen verklaring vinden. Ten onrechte echter.

Afgescheiden van de vraag, of er niet vele volmaakt overbodige 
of zelfs schadelijke bekwaamheden in het huidige maatschappelijke 
verband aan den dag treden, zijn er verschillende vaardigheden en 
kundigheden, die niet ten dienste komen van een eigenlijke maatschap
pelijke, d.i. productieve arbeidstaak, doch niettemin als onmisbaar in 
de samenleving worden gevoeld, geacht worden het deel te moeten 
zijn van allen, onverschillig welke plaats men straks in het produc
tieproces zal innemen en welker voorbereiding reeds vroeg in het 
kinderleven ter hand kan worden genomen.

Zoo ontstond vroeg of laat bij elk volk de school voor het jonge 
kind, hoe gebrekkig ook misschien van inrichting nog, voor hoe klein 
deel van het geheel doorgaans, doch evenzeer ter wille van de maat
schappij. De eischen der samenleving, waaraan het individu moet be
antwoorden, op straffe van anders daarin geen bevredigende plaats 
te kunnen innemen bleef en blijft dus het absoluut in acht te nemen 
richtsnoer voor het werk der school.

Aldus gezien heeft de school, ook niet voor het jonge kind, geen 
objectief doel in zich zelf en is de didactisch juiste stelling voor de 
eigenlijke volksschool: „Geef het kind wat des kinds is” toch te lezen 
met de aanvulling: „gezien in het licht van wat de samenleving straks 
vordert." Het begrip school sluit derhalve dat van voorbereiding in 
voor de zeer concrete eischen der opvolgende maatschappij, al moet 
„voorbereiding" voor deze school dan verstaan worden in indirecten zin.
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roelens, die eerbiediging 
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conflict denkbaar, zoodra de school ding'*" 
strijd met wat het gezin voorstaat, of z»» 

de school nalaat te leeren wat het

van zulk conflict, inzonderheid van 
jatieven vorm, is de rechtsgrond voor de finantieele gelijkstel- 
• bijzondere school met de openbare, terwijl de andere vorm

De vraag der mogelijke of noodzakelijke scheiding van opvoeding 
en onderwijs is juist voor deze volksschool van het grootste belang. 
Laten we dan de verhoudingen eens zien zonder eenigc vooringenomen
heid noch in confessionneele noch in politieke richting. Ongetwijfeld 
blijft karaktervorming overwegend de roeping van het gezin, mede ook, 
omdat het kind reeds in zijn allereerste jaren daar de volle zorg onder
gaat. Hoe geschiedt die karaktervorming? Wij formulceren, dunkt ons, 
slechts, wat ieder on voorwaardelijk erkent, als wij stellen, dat de op
voeding tot karakters veel eer verkregen wordt uit het voorbeeld, uit 
de levenshouding der ouderen, in de sfeer van echte broederlijkheid, 
waarin het gcheele gezin verkeert, in de gewoonte van wederzijdschc 
hulpvaardigheid, uit den geest van vertrouwen en aanhankelijkheid van 
de jeugd jegens de ouders, dan in de uitgesproken lessen en verma
ningen, van hoeveel belang en effect die, op het juiste oogenblik aan
gebracht, mogen zijn.

Maar, wij vrageri niet of de school zich daarvan moet onthouden, doch 
wel of de school daar buiten kan bestaan? Juist al datgene, waarin de 
kracht der gezinsopvoeding ligt, bevat tevens het ideaal, dat ieder 
goed onderwijzer voor oogen staat, waarnaar iedere goede school 
streven moet, in spijt van alle zoogenaamde ncutraliteits-eischen.

Lessen en vermaningen zijn zelfs niet uit te sluiten.
’t Is waar, daarin zou het gevaar kunnen schuilen, dat het ge

sproken woord in de school in conflict zou komen met wat het gezin 
leert. Is dat gevaar groot? Och, die vraag lijkt zeer onnoozel in een 
land, waar de heftigste confessioneele- en andere meeningsverschillen 
zich doen gelden, en waar menigeen zich verplicht gevoelt het kind 
reeds te doordringen van gevoelens, die eerbiediging en waardeering 
van anderer gevoelens en leve

Inderdaad is zulk een 
wil leeren, absoluut in s( 
ook in negatieven zin, wanneer 
gezin onmisbaar acht.

De erkenning der mogelijkheid 
den neg; 
ling der 
bij de wet is verboden.

Zonder in het minst iets te kort te willen doen aan het recht van 
hen, die mcenen, dat reeds de school voor het jonge kind van een 
specifieke, confessioneele strekking doortrokken zij, er is toch plaats 
voor een andere beschouwing. In de brochure: .De toekomst van 
ons volksonderwijs" vindt men op bl. 27 dezen zin:
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„leder mensch behoort een zelfstandige persoonlijkheid, een karakter 
te zijn; maar evenzeer is noodig, dat hij een goed lid der gemeenschap 
zij, d.w.z. dat hij zijn aandeel wil dragen in den maatschappclijken 
arbeid en in alle opzichten tegenover zijn medemenschcn als broeder 
of zuster handelt." We kunnen ook zeggen, dat het doel van alle op
voeding de geestelijke groei tot een zcdclijk, tot een goed mensch zij. 
We denken er niet aan hierbij te betwisten, dat het begrip „zcdclijk 
mensch” bij de onderscheidene confessies en bij de nict-gcloovigen 
onderling afwijkende trekken vertoont, doch de kern der vraag is m.i. 
deze, of er inderdaad groote verschillen aan te wijzen zijn in wat men 
algemeen goed of slecht acht, in wat als deugd dan wel als ondeugd 
wordt gezien. Hierop past een besliste ontkenning. Uit de meer
genoemde brochure halen we nog dezen zin op bl. 28 aan De waarde
schatting van arbeidzaamheid, plichtsbetrachting, eerlijkheid, stiptheid, 
netheid, orde en regelmaat, discipline en onderwerping aan een groot er 
geheel is, althans in het huidige West-Europa, in bet algemeen niet 
afhankelijk van de verschillen in levens- en wereldbeschouwing, die de 
geloovigen onderling en van „ongeloovigcn” scheiden.

„Er bestaat voor al die levensbeschouwingen een 
algemeene moraal, zonder welke een samenleving en 
pelijk volksbestaan volstrekt ondenkbaar ware."

Van deze praemisse uitgaande noem ik de volgende fantasie inner
lijk volkomen reëel. Neem een willekeurige groep van kinderen, bij
eengegaard uit onverschillig welke milieus en plaats daarvoor een 
willekeurigen onderwijzer, dan zijn ze allen afkomstig uit en levende 
in een sfeer van dezelfde algemeene beginselen van zedelijkheid. Ver
staat die onderwijzer zijn taak en roeping, dan zal hij door eigen 
houding en bij passende gelegenheden door het gesproken woord die 
kinderen van die algemeene beginselen doordringen; m.a.w. hij zal op 
de wijze, als den pedagoog past en geboden is aan hun zedelijkc op
voeding medewerken naast zijn plicht tot hun verstandelijke vorming.

Wij zien hierbij niet over 't hoofd, dat er velen zijn, naar wier 
overtuiging dit opvoedingswerk onvoldoende is, omdat h.i. de ware 
zedelijkheid pas denkbaar zou zijn op confessionneclen grondslag. 
Hoewel ik niet de minste behoefte gevoel om thans hierover een 

openen, geloof ik toch, dat ook zij bezwaarlijk de 
oogen kunnen sluiten voor de ervaring, dat als kinderen blijken ge
voelig te zijn voor wat in hun terminologie mooi of leclijk genoemd 
mag worden, als ze reeds besef toonen te hebben van plichten en 
verantwoordelijkheid, van eerbied voor ouderen, van goed gedrag 
tegenover anderen, van medegevoel met het lijden van mcnsch en dier,
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Natuurlijk aanvaard ik dadelijk, dat voor den streng-geloovige dit 
goede begin zijn eigenlijke bevestiging, versterking en goede ontwik
kelingsrichting pas verkrijgt met behulp en onder den invloed van 
ccnige bepaalde geloofsleer, doch hij zelfs, zal moeten inzien, dat dit 
eerst ten volle geldt voor het oudere kind.

Het is immers in het algemeen zoo, dat een kind reeds gewoon 
moet zijn goed te handelen nog voor het zich bewust kan zijn dit 
en waaróm aldus te handelen goed heet.

Intusschcn, het feit ligt er nu eenmaal toe, dat naar veler opvat
ting geen opvoeding deugdelijk mag lieeten, die niet een uitgesproken 
confessionnccle basis heeft. Voor hen past het gevoerde betoog niet. 

>oven we te mogen vaststellen, dat — waar het in deze 
ving op aan komt ~ de bewering, de school kan en moet ook 
icdingsinstituut zijn, geen tegenspraak meer ontmoet. Zelfs 

Ie zoo even bedoelde opponenten, want die argumenteeren alleen, 
. nict-confessionnecle moreele opvoeding een innerlijke tegen

spraak is.
Tot welke gevolgtrekkingen dwingt dan de geaccepteerde bewering? 

Overzien we daartoe de feitelijkc situatie.
Veronderstelt eens, dat allen in een land op het terrein van religie 

en ethiek in hoofdzaak dezelfde meeningen huldigden en dus de onder
wijzers in de school en de ouders der op deze school gaande kinde
ren van dezelfde geestesrichting zouden zijn.

Dan zouden er geen principieele verschillen aan den dag treden, ook 
al zou de onderwijzer bij zijn onderwijs tot de formuleering en de al 
of niet leerstellige motiveering van zedelijke begrippen komen.

zou hij hierbij grove pedagogische zonden kunnen begaan door 
met het geestelijk opnemings- en verterings- 

i kind, wat een heel ernstige fout is, doch tot een 
'•"jenover de ouders zou het niet behoeven te komen. 
Hing is echter te dwaas. We zijn nu eenmaal verdeeld 
lelooze reeks van godsdienstige en ongeloovige sec- 

een in heviger mate dan de andere, doch geene 
jezonderd, verketteren.

i moeilijk bevreemden, dat ieder dan hopen moet, dat zijn 
;eloof of levensbeschouwing zijner ouders zal blijven aan- 

1 er geen angstiger gedachte voor hem kan zijn, dan dat zijn
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We keeren weer terug tot onze situatie-teekening. Gelijk bekend, 
was bij den aanvang onzer schoolwetgeving de overheerschende begeerte 
naar ééne school voor allen, om haar het karakter bij uitsluiting te 
geven van overheidsinstelling en haar dus te onttrekken aan het gezag 
der kerk. Deze, in wezen zuiver staatkundige overweging, noopte tot 
den eisch der zoogenaamde neutraliteit, die alleen verstaan werd en 
niet anders kon worden verstaan dan in het voorschrift, de ouders der 
schoolkinderen niet te kwetsen in hun godsdienstige gevoelens. Reli- 
gieuse voorstellingen, die bij niemand tegenspraak zouden opwekken, 
waren dus vrijelijk in de school toegelaten, zelfs in den meest leer- 
stelligen vorm en de vraag, of ze op zich zclven pedagogisch verant
woord zouden zijn, kwam niet eens in 't geding.

De toespitsing tot de zoogenoemde absolute neutraliteit, onder den 
invloed der voortgaande versplintering van inzichten kon bezwaarlijk 
uitblijven. Jammer genoeg scheen de logica te vorderen, dat de neutrale 
school elke illusie, moest opgeven tevens de zedelijke opvoeding te

kind tot een andere of tot geer 
in zijn oogen een ramp voor het 
begrijpelijk, dat wie in dezen gedachtengar 
zijn kind zoo vroeg mogelijk in de sfeer wo 
van het „goede” geloof.

Al wil ik deze mentaliteit geheel in haar waarde laten, 
het evenwel muurvast, dat 't van gemis aan ped 
door te meenen, dat de niet te begrijpen noch 
confessioneele leerstellingen in de prille jeugd I 
het zedelijk zijn.

Erkend moet worden, dat onze tegenvoeters op dit punt de histo
rische ervaring kunnen oproepen der confessionneclc continuïteit in 
bijna elk land gedurende ten minste vele eeuwen, en die ongetwijfeld 
getuigt van de kracht der in de jeugd opgedane geloofsstellingen.

Daartegen voeren we aan, dat dit ten volle geldt van de daarmede 
samenhangende zedelijkheidsbegrippen, doch dat men zich blind houdt 
voor het helaas nog lage peil van zedelijk handelen in bijna alle landen, 
onverschillig welke confessie er in hoofdzaak wordt beleden.

Ons historisch inzicht leert ons juist, dat de verheffing van het 
zedelijk peil voor ons geslacht niet eerder te verwachten is dan wan
neer men bij de opvoeding der jeugd zich volkomen los maakt van de 
leer door de ouderen verkondigd en zijn volle kracht zoekt bij en zijn 
vertrouwen stelt in het leven, door de ouderen ten voorbeeld gesteld.

:n confessie zou kunnen overgaan, wat
: zielcheil moet worden. Zoo is t ook

’ ’ ' ang leeft er voor waakt, dat 
'orde gebracht en gehouden

ged 
de
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er steeds en telkens 
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een positief kenmerk der schoolopvocding
_>unt te nemen en vermoedelijk teekent niemand verzet 

aan, als we dit vinden in het reeds vroeger gestelde „belang der ge
meenschap" (bl. 336 eerste alinea).

Wat we daar schreven is ook als volgt te zeggen: Ine 
mccnschap moeten we leven, wat noodwendig insluit dat de  
ons daartoe in staat stelt. Bij de overweldigende verschci 
aanleg en r ‘ 
voldoen, als hij 

zamenlijk belai 
lingsmogclijkhe

Aanleg en 
economische 
komen als

kunnen dienen, wat door haar voorstanders lange jaren achtereen 
tot haar schade werd toegegeven. De grondfout was, dat de feitelijke 

-’e was, dat de zedelijke opvoeding onafscheidelijk ver- 
geacht aan de verkondiging van godsdienstige of wijs- 

ïllingen of liever aan de inprenting daarvan in de jeugd, 
wat „de ' neutraliteit in de school verbood.

Het behoeft wel geen betoog meer, dat een zoodanige omschrijving 
van de neutraliteit, als de absolute onthouding van wat maar zweemt 
naar een confessionneele opvatting, niemand op den duur bevredigen 
kan, zelfs niet hen, die geloovcn er voorstanders van te zijn.

Wat wonder dus, dat er steeds en telkens opnieuw over de „ware" 
beteekenis er van wordt geredetwist. Hoe wil men ’t eens worden 
over een negatie!

Men moet dus trachten
tot uitgangspunt te nemen 

we dit

en door de ge- 
: gemeenschap 
.cidenheid van 

neigingen zal ieder het best zijn geineenschapsplicht kunnen 
.Is hij tot die taak geroepen kan worden, die aan zijn aan- 

ncigingen beantwoordt, waarom de gemeenschap in aller ge- 
ang er op ingesteld moet zijn aan ieder de ontwikke- 
leid daartoe te bieden.
neiging richten zich echter niet uitsluitend op sociaal- 
bekwaamheden, m.a.w. ze kunnen niet tot volle gelding 

men slechts technische vaardigheden en kundigheden opdoet. 
Leven vraagt meer dan het stoffelijk bestaan, het beteckent bovenal 
een persoonlijkheid zijn.

Het moge schijnen, dat thans in het Oosten als het hoogste ideaal 
gevoeld wordt de rol te vervullen van een nuttig rad in een geweldige 
machinerie, wij, Westerlingen, vragen meer.

Daarmede ontkennen wij niet, dat door de eeuwen heen de kracht 
der gemeenschap in haar gestadigen groei hierin voor een goed deel 
ligt, dat hare leden een bruikbaar rad in de sociale machine vormen. 
Doch van niet minder waarde voor haar ontwikkeling is het, als ieder 
lid poogt een „iemand" te zijn, die’ zelfstandig zoekt naar 
dingen, naar de plaats van ons geslacht in het wereldsys 
oorsprong en toekomst van ’s menschen bestaan, die zich zelf wil zijn 
in denken en streven en die daardoor mede de gemeenschap behoedt 

voor intcllectueelc en moreele verstcening.
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• oorzaak 
loodelijke

onuitroeibare onder
een beu), als hij er 

loeg toe waant, uit angst dat hij anders het slachtoffer 
beul of demon wordt.

het steriele ideaal te koesteren der volkomen 
van alle menschen, zijn we geneigd in 

. levens- en wereldbeschouwingen, een 
vreugde te zien.

: ze in feite slechts de diepe
alle vijandelijke tegenstellingen, van alle d< 

waanzinnig geworden maatschappij.
verschillen van inzichten dan zoo n vijand-

Wel verre dus van
gelijkheid in voelen en denken ■ 
de groote verscheidenheid van 
bron van levenskracht, ja van ■

Het noodlot is echter, dat 
vermag te zijn van 
verscheurdheid in een

Waarom kweeken die 
schap?

Bedreigt ons het verwijt van simpelheid, als wc de eenvoudige ver
klaring hierin zien, dat ieder meent waarheid, de cenige waarheid 
te bezitten en tegenovergestelde meening slechts kan toeschrijven aan 
boo'sheid, onmacht of baatzucht; dat we ons consequent zelden of 
nooit ernstig inspannen de inzichten van anderen te begrijpen, terwijl 
op waarlijk begrijpen bijna altijd volgen kunnen de erkenning van 
ongedachte overeenstemming op vele punten, het verheugende ver
moeden van sterker medestreven naar algemeen welzijn dan men 
mogelijk achtte en waardeering voor de oprechtheid van overtuiging.

Och, we willen niet het lied aanheffen van „Waren alle menschen 
wijs " Toch wil ik mij eens indenken, dat niemand geloofde de 
waarheid in pacht te hebben, noch meende, dat zijn voorstelling van 
het wezen en den loop der dingen voor alle eeuwigheid de cenig juiste 
zal zijn; dat ieder van een ander wilde aannemen, dat deze ook een 
eerlijke overtuiging koestert en poogt een goed medcmensch te zijn 
en zijnerzijds dezelfde houding aanneenit.

Zou het dan onmogelijk zijn, dat de wereld zichzelf een betere toe
komst voorbereidde?!

Zelfs in de hevigste beroeringen, bij de moorddadigste oorlogen, 
of de venijnigste vredesonderhandelingen tracht ieder zijn tegenpartij 
er toe over te halen, of (en minste den schijn te doen aannemen van 
vrijwillig te erkennen, dat zijn inzichten en wcnschen juist en billijk 
waren. Zegevierend geweld hulde zich te allen tijde graag in het 
feestkleed der zegepralende rechtvaardigheid.

De vloek der wereld is het eeuwige, schijnbaar 
linge wantrouwen; ieder wordt een demon of 
zich sterk gene 
van een anderen

Zelfs de klassenstrijd is in zijn diepste wezen angst voor het in
dividueel bestaan.

En toch zijn we onderworpen aan de opperste noodzaak, dat we 
allen met elkander moeten leven, dat allen van allen afhankelijk zijn.
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dat alle onderlinge strijd zelfmoord en masse is. Er is geen mogelijk
heid om uit den noodlottigen cirkel te komen dan door elkander te 
leeren verstaan.

Helaas, geen geslacht bezit de zedelijke kracht zich los te maken 
van ingewortelde neigingen en van vast verankerde angstvoorstellingen, 
zelfs niet, al leerden al zijn leden inzien, dat ze noodlottig zijn.

Doch wel kan elk geslacht, dat de kwaal leert onderkennen, er 
voor waken, dat het jonge opgroeiende geslacht aan datzelfde nood
lot weerloos wordt overgeleverd.

Het ware een goedkoop genoegen zich van dat alles af te maken 
met het een utopie te schelden. Er is inderdaad niet de minste scherp
zinnigheid of menschenkcnnis vereischt om toe te geven, dat ecnig 
duurzaam resultaat slechts te verwachten is, zelfs in de allergunstig
ste verhouding, dan na doorwerking door vele geslachten heen.

Maar wie de verhoudingen ziet als boven geschetst, ook in hun 
onloochenbaar causaal verband, die kan tot geen andere conclusie 
komen dan dat het de duurste plicht van het heerschende geslacht 
is niets te verzuimen om zijn jeugd voor te bereiden voor een betere 
toekomst, die het alleen verwerven kan door eigen kracht in en door 
de gemeenschap van straks.

Ik zou dit willen noemen de ware zedelijke opvoeding en wijl die 
vóór alles slechts beteekenis erlangt in het voorbeeld en de levens
houding der ouderen moest ook de school in haar wezen en leven, 
in haar inrichting, in haar sociale plaats, in haar getrouwe afspiege
ling der gemeenschap daaraan zoo veel mogelijk beantwoorden.

Hiermede sluiten we weer aan bij wat we zoo even als het resul
taat van ons historisch inzicht gaven.

In het licht van deze conclusies is het bestaan van allerlei secte- 
scholen naast de openbare, is de tegenstelling van de standenscholen 
contra de zoogenoemde volksschool onzedclijk; daardoor wordt immers 
bestendigd en versterkt wat de ramp is der wereld, wijl de menschen 
vijandig tegenover elkaar worden gesteld op den simpelen grond van 
geloofsverschil of ongelijkheid in maatschappelijke positie, wat boven
dien een al te gulle grond is voor nationalistische oorlogsncigingen.

Hierin ligt geenszins een wraking van een wettelijk recht op een 
richtingsschool. We willen er alleen mee constatecren de rampzaligheid 
van het feit, dat men nog steeds zulk recht erkennen moet, waarvan 
we niet schromen als onze overtuiging uit te spreken, dat het een 
groot onrecht beteekent, aan een misdaad grenzende, tegenover onze 
jeugd, d.i. tegenover het geslacht, dat na ons komt.

Als die jeugd haar eigen toekomstig, haar opperste belang kon
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een plicht voelen in eigen handel 
ituigenis af te leggen, natuurlijk zoo- 
t vallen niet verhoedt, al behoort

Laat nu niemand meewarig het hoofd schudden over den naieveling, 
die blijkbaar dwaas genoeg is te meenen, dat wc naar zoo’n toekomst 
moeten streven en die blind schijnt voor het feit, dat de menschclijke 
natuur zich tegen eene verwezenlijking verzet. Wat weet men echter 
van die menschelijke natuur en van de groeimogelijkheden, die zij in 
zich bergt!

Bovendien, wat zin heeft eigenlijk alle opvoeding, als zij zich niet 
het schoonst mogelijke ideaal ten doel stelt en niet haar kracht tot 
volhardend pogen put uit de overtuiging, dat het ideaal bereikbaar, 
ten minste te naderen is, zij ’t dan zelfs na ettelijke eeuwen!

Nemen we nu eens den ouder, den onderwijzer, den volwasssene, 
die zich bewust dat ideaal als richtsnoer voor het leven heeft ge
steld en wien het tevens klaar voor den geest staat, dat idealen nooit 
vervuld worden, als ieder wacht tot allen er voor willen werken, 
doch dat de stuwende kracht moet uitgaan van het individu, wiens 
voorbeeld bevruchtend kan en moet werken op de gemoedsgesteldheid 
van anderen.

Zou ieder hunner het dan niet als 
en wandel van die overtuiging get' 
ver als menschelijke zwakheid het 
het opstaan er weer op volgen.

Slechts op deze wijze draagt hij dan een werkzaam aandeel bij in 
de opvoeding

Kan, wie 
ter, een p<”-< 
dert voor cm 
beschouwing

schelijke zwakhc 
. er weer op v 
> deze wijze di 

ig der jeugd.
: aan dit alles beantwoordt, anders zijn dan een karak

persoonlijkheid, die recht wil doen aan en eerbied bevor- 
r elke anderc persoonlijkheid, onverschillig de levens- en wereld- 
>v,ng, die deze aanhangt?

Wie ’t zóó ziet — eii de menschheid zal slechts een hooger zcdclijk 
peil bereiken naarmate een steeds grooter aantal menschen ’t zóó 
zien — is in zijn ziel niet anders tegenover kinderen in eigen gezin 
dan tegenover die in de school of van overal elders.

Ziedaar mijn opvatting van neutraal.

begrijpen, dan zou zij onweerstaanbaar verlangen in de school reeds 
er aan gewend en er toe voorbereid te worden om met allen samen 
te leven en te werken, elkander te leeren waardeeren bij alle verschil 
van inzichten en meeningen, zich naar elkander te leeren schikken, 
opdat zij eenmaal bij alle verschil in levensbeschouwingen, in gemeen
schap en onderlinge goede trouw wil beproeven de bestaansmoeilijk- 
heden op te lossen.
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de school

groote rol, 

jutten, waarover 
:n gang der ontwi 

en den ganj 
verband trachtende te doorzien met

voor de openbare school en

opvatting.Wie zich volkomen vertrouwd heeft gemaakt met deze o 
mag gerust zijn oogen wijd open houden voor de verbijster» 
deeldheid in denken en streven en de allerdroevigst daaruit voort
spruitende vijandigheid in onderlinge gevoelens, blij mag zich deswegen 
verplicht achten er rekening mede te houden, dat niemand rechfstreek- 
schc tegenwerkende invloeden wil ondervinden in zijn streven om 
eigen kinderen te zien opgroeien in de wereldbeschouwing, die hem 
de juiste dunkt, hij zal niettemin, beter dan wie ook, waarlijk deug
delijk opvoedend onderwijs kunnen geven aan kinderen aller gezindten.

En wie 't geheel in zijn onverbrekelijken samenhang vermag te zien, 
zal voor zijn kind geen ander onderwijs verlangen.

School en gemeenschap en 
als gemeenschap 

door G. VAN VEEN.

') Genesis XXVI : 19—22.
’) Liberaal scheldwoord uit de schoolstrijd.

"X sT"achter, wat is er van den nacht 
n ’’ gaat hij (die nacht) voorbij?’’

Niemand vermag het duister der toekomst te verhelderen op een 
wijze, dat ieder menschelijk oog onderscheiden kan. Oude wijsheid 
heeft geweten, dat er twee putten zijn met levend water, waaruit 
men drinken kan, om in de toekomst te blikken en men heeft in 
die putten terecht de kennis van de natuur en van de historie gezien. 
Maar over die putten — zegt de Bijbel *) — werd getwist en ten
slotte is er maar één put, waarover men niet met anderen twisten 
kan: dat is die van de eigen innerlijke zekerheid. Deze alleen .maakt 
ruimte", maar deze innerlijke zekerheid biedt — gelukkig — weer
stand aan elke anatomische bewerking en is slechts „A prendre ou A 
laisser", alzoo niet discussiabel.

Deze laatste „innerlijke zekerheid" speelt in de ontwikkeling van 
ons schoolwezen een groote rol, maar wie in redelijkheid iets zien 
wil van de toekomst der openbare school kan niet anders doen dan 
drinken uit de putten, waarover getwist wordt — m.a.w. hij moet 
den vcrtnoedelijken gang der ontwikkeling afleiden uit zijn kennis van 
de menschelijke natuur en den gang der historie, deze in onderling 

de kans om mis te verstaan.
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I

i niet

elka«

Wij zien dan aan het begin der negentiende eeuw een monopolis
tische staatsschool, die de trots en de hope is der herboren Nedcr- 
landsche natie. De psyche dezer natie is op dat moment een zeer 
bijzondere, modekind van haar tijd en als alle modekinderen weinig 
diep. Zij wordt gekenmerkt door de woorden ratioiialistisch-optimistisch 
en is optimistisch in haar rationalisme en rationalistisch in haar op
timisme. Zij gelooft (optimistisch) in de natuur van den mensch. maar 
het is een geloof, dat vertrouwen moet putten uit redeneering. Ze 
vindt, wie in de sfeer van het absolute niet blijft redcnceren, „een 
nachtvogel" 2), wil zelfs de kinderen braaf redcnceren door het be
kijken van deugdmodellen (Brave Hendrik en Brave Maria) en heeft 
er nog geen weet van, dat wie zich in geestelijken zin aan de natuur 
verkoopt, bij het zwartste pessimisme terecht komt (determinisme).

Deze rationalistisch-optimistische levenshouding, ook in onze dagen 
in bepaalde kringen van „bewusten” nog zeer levendig, kenmerkt zich 
vanzelfsprekend door een geringschatting van wat anders denkt en 
voelt en dit land zou niet het psychische realisme van het Calvinisme 
in zijn bloed hebben moeten opnemen, om zich naar dit moralisme zonder 
religieuse wortels en naar dit denken in modest ijl te voegen. Charac- 
terologisch is het Nederland op zijn allerbest, dat den strijd tegen de 
oppervlakkige Engelsch-Fransche Auf klarung, ons op Duitsch roman
tische wijze opgcdischt, met grimmige vastbeslotenheid aanvaardt. 
Characterologisch op zijn best. . . sociologisch op zijn smalst, maar 
men wijte dit meer aan de verwaten leiders uit „verlichte" kringen 
in die dagen, die zoo vol van zichzelf waren, dat ze geen moment uit 
zichzelf konden treden, dan aan de „kleine luyden", aan wie „de nood 
was opgelegd".

Toch . . . sociologisch reactie. Immers hier is sprake van isolatie en 
niet van een nieuwe difterentiatie. Er leefde intusschen in den libe
ralen tijdgeest ook een prachtig stuk sociaal idealisme. Men wou 
dit van ouds door partijtwist verscheurde land maken tot „ein einiges 
Volk von BrUdcrn". Weg met kliekjes- en hokjesgedoe, weg met 
kerkisme en provincialisme, allen „Nederlanders met elkaar", het oog 
gericht op het <5éne nationale ideaal van den vrijen Ncderlandschen 
staat. Wij zouden niet pas geleden moeten hebben onder een volk- 
onteerende radioruzic, waarin nog een bij uitstek „vooruitstrevend" 
Nederlander durft uitspreken, dat de eenheid van het Nederlandsche 
volk een fictie is, die slechts uitdrukking vindt in douanetarieven en 
buitenlandsche vertegenwoordiging, om niet veel te kunnen meevoelen 
van het idealisme, dat het begin der negentiende eeuw bewoog.

Wee het volk, waar de menschen elkaar bij alle verschil ook niet
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5gen

werkt

iu- 

lenheid

als broeders herkennen, waar, zooals practijk is in dit land, de boeren- 
kindertjes, die een langen weg naar huis moeten afleggen uit hun 
bijzondere school, onder streng ouderlijk en geestelijk verbod leven, 
den eenzamen weg af te leggen met kinderen van de .Staatsschool”, 
met wie het hun hoogstens veroorloofd is te vechten.

Het ideaal van één school voor alle kinderen van heel de natie 
blijft in ons leven. Maar wij weten vierderlei: 1. dat het een dwaas
heid is „rechts", zooals gebruikelijk is, met de schuld te bezwaren, 
dat de dingen den noodlottigen loop namen, dien ze hebben genomen; 
2. dat ook heden ten dage de separatistische worm, die knaagt 
de paedagogische eenheid der natie, niet minder verwoestend w 
onder de voorstanders der openbare school dan onder haar teget 
standers; 3. dat wij het rationalistische gelijkheidsideaal der Aufkli 
rung zullen hebben vaarwel te zeggen en in volle overtuiging 
hebben te aanvaarden het geloof aan een eenheid in verscheidt 
en 4. dat, wil deze eenheid geen leege klank zijn, zij om der kinderen 
wil dan ook dient te spreken uit de aanvaarding van wat er aan 
volkseenheid is, omdat wij in een wat hoort te zijn toch weer uiteen 
zouden moeten gaan.

Indien wij de voorstanders van de openbare school onderzochten 
op de vraag, of zij, om te komen tot een entente cordiale met hun 
medeburgers, bereid zijn te erkennen, dat er recht van oppe 
van rechts tegen een vervlakt liberaal rationalisme; dat de 
school ook nu nog meer schade ondervindt van de partijzi 
zijn voorstanders dan van die van zijn tegenstanders; dat 
opvoeding in de eerste plaats gewetensvorming 
in den medemensch als waardevol accent in de 
waarheid dient te worden aanvaard en geöerl 
metterdaad gelooven in de nationale eenheid van ons volk en 
niet enkel schoolpolitiek wenschen te exploiteeren, dan zouden 
voorloopig nog zonderlinge antwoorden moeten krijgen.

Maar, als de crisis, die ook ons paedagogisch gemeenebest teistert 
en die om redenen, die ik niet nader uiteen hoef te zetten, voor de 
openbare school in 't bijzonder noodlottig zou kunnen worden, ten 
slotte een winst aan sociaal besef mocht opleveren, uit nood geboren, 
dan acht ik het mogelijk, dat een wil tot wederzijds verstaan vaardig 
wordt, die tot eenheid in verscheidenheid kan voeren ~ een eenheid, die 
ideëel en ook zakelijk geboden schijnt, omdat het per slot van rekening 
de Staatsgemecnschap is, die ons om haar zelfswil haar middelen ter 
beschikking stelt en daarom op ons allen morcele rechten heeft.

Om deze inleiding te besluiten. Ik heb verleden jaar naar aanlei-

>ositie was 
i openbare 
jzucht van 

it, waar alle 
is, de gewetensspraak 
groote totaliteit der 

rbiedigd; dat zij zelf 
van ons volk en die
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leenen < 
vermogt 
zich lat', 
verbinding, t

Wie zich 
„Christelijke

lereerst noodig hi 
ychologische litter 
1-ethischc type, is

op eigen 
leerende.

ding van artikelen van mijn hand over het geschiedenisonderwijs in 
„Het Kind" o.m. een ernstige correspondentie gehad met „een man 
van rechts”. Wij kwamen daarin vrijwel tot deze conclusie: de fout 
van links is, dat het steeds waardcvollc, maar bijkomstige accenten, 
die uit den tijdgeest opkomen, verabsoluteert en fundamentecler waar
heden negeert — de fout van rechts is, dat het zijn absolute waar
heden misbruikt voor kcukcnrccepten, m.a.w. de cischcn, die uit de 
tijd opkomen, met wantrouwen tegemoet tredende, in de opportunis
tische sfeer opereert met wat in de absolute sfeer dient te blijven, 
willen ook niet duizenden, die zich voor de absolute waarheid buigen, 
maar in den tijd voort moeten, daarvan afkeerig worden tot groote 
schade van het godsdienstig leven.

Hier is „schuld” naar twee zijden. Indien wij het begrip neutraliteit 
nieuwe uitwerking moesten geven, zouden wij het niet willen ont- 

aan de biologie, waar neutraal heet alles, wat zijn scheppend 
gen heeft verloren — maar aan de chemie, waar zuren en basen 
iten neutraliseeren, in een evenwichtstoestand, waar een nieuwe 

een hoogere eenheid ontstaat: het zout.
i realiseert, dat er in de /owWr/’-neutrale opvoeding tot 

: en Maatschappelijke deugden” één component is, die 
„in beginsel” vast hoort te liggen en een ander, die steeds wisselt — 
zal weten, dat slechts het leven zelf hier het ware opvoedingszout 
kan bereiden, eeuwig actief, eeuwig experimenteerend — en dat de 
vraag, of wij voor onze volkseenheid het beste zullen bereiken, wat 
bereikbaar is, afhangt van de vraag, of wij, al of niet 
terrein, onze arbeid willen doen „in gemeenschap”, van clkaar 
elkaar steunende, immer bereid ervaringen uit te wisselen.

Hoe ver die arbeid „in gemeenschap” zal gaan — of niet veel 
gemeenschappelijk kan worden van wat nu gescheiden geschiedt en 
niet eenmaal een eenige gemeenschapsschool, naar binnen rijk geva
rieerd en met velerlei accent komen zal, zoodanig, dat elke variatie 
ook in de practijk haar eigen doelmatigheid kan bewijzen, dat is een 
toekomstvraag.

Wat wij allereerst noodig hebben is gemeenschapszin. Maar waar 
volgens de psychologische litteratuur alle ware opvoeders behooren 
tot het sociaal-ethischc type, is een gemeenschapszin bij den opvoeder, 
die over de haag van eigen tuin weet heen te kijken en raad weet 
te geven en te ontvangen, geen overdreven eisch. Misschien — mijn 
eigen ervaring ten opzichte van de bijzondere school maakt mij op
timistisch — zou men zelfs cens in eikaars tuin op 
om te ervaren dat er meer „eigen en gelijk" is dan
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dezelfde 
de binding c 
van verloop

ik het pre 
arbeid

in velerlei

• opvoeding tof gemeenschaps- 
nibarc school te zeggen, een 
is, dat ik als docent in de 

Maatschappelijk 'Werk wel verplicht

Het is mijn taak in dit artikel iets over 
zin in verband met de toekomst der opet 
taak, die mij in zooverre niet vreemd i 
paedagogiek aan de School voor 
ben aan de opvoeding tot gemeenschapszin immer in ’t bijzonder mijn 
aandacht te wijden.

Gij zult aldus pleeg ik het probleem tegenover mijn leerlingen 
te stellen •— in uw verderen arbeid met en onder menschen te maken 
krijgen met vereenigingsleven in velerlei vorm, vanaf het onnoozele 
brciclubje voor meisjes tot de ontwikkelingsclub tot bestudcering van 
geestelijke vraagstukken voor volwassenen toe. Gij zult vaak tot de 
conclusie komen, dat gij maar half, soms in ’t geheel niet slaagt en 
gij zult de oorzaken van uw fiasco moeten opsporen. En immer zult 
gij voor dezelfde opgave staan: hoe bind ik mijn menschen, want 
waar de binding onvoldoende is, dreigt immer de ontbinding in den 
vorm van verloop of demoralisatie.

Het lijkt ondoenlijk om in betrekking tot zoo vcelvormigen arbeid 
als waartoe gij geroepen zult worden, over de grondslagen i 
leiding iets te zeggen, wat hout snijdt. In werkelijkheid is ’t 
eenvoudig, omdat ten opzichte van die grondslagen de aard van 
arbeid, dien gij zult leiden, het bijkomstige is en de onveranderlijke 
aard van den individueelen en collectief te binden mensch immer 
dezelfde. Zoo is het dus slechts noodig na te gaan, wat de mensch 
in gemeenschap actief houdt, om te weten, aan welke eischen een 
gemeenschap moet voldoen, om zich gezond en krachtig te kunnen 
ontwikkelen.

Deze eischen zijn eenvoudig en er is niemand, die niet onmiddellijk 
’t gevoel zal krijgen, dat ’t gezond verstand deze eischen reeds „van 
zelf" kent. Om goed te functionneeren, moet elke gemeenschap voor 
zijn leden zijn: a. werkgemeenschap; b. belangengemeenschap; c. geeste
lijke gemeenschap. Dat wil niet zeggen, dat zij voor ieder die tot 
haar komt, alle drie deze functiën in gelijke mate en op gelijke wijze 
zal kunnen doen aanvoelcn, integendeel het hoofdaccent zal voor den 
een hier vallen en voor den ander daar, maar sterk gebonden zijn 
zij pas, als alle drie de aspecten van de gemeenschap voor hen spreken.

Werkgemeenschap. Ieder onzer draagt tengevolge van het simpele 
feit, dat hij geregeld eet en drinkt en een mensch is, bewust of on
bewust physieke en geestelijke spanningen in zich mee. Deze span
ningen moeten een uitweg vinden, willen we innerlijk niet op een 
hopelooze wijze in de knoop raken. M.a.w. we moeten wat doen, 
actief zijn. Overal waar niets gedaan wordt (natuurlijk behoeft dit
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doen zich niet te uiten in zichtbare physieke beweging) en niet gerust 
wordt na den arbeid, dreigt gevaar voor demoralisatie.

En terwijl wij arbeiden, ondergaan wij een dubbele verrijking — er 
is een voortdurende vermeerdering van doelmatigheid in onze physieke 
en geestelijke beweging eenerzijds en anderzijds binden wij ons met 
steeds sterker banden aan de dingen, die ons bezig houden. „Wij wer
ken aan het werk, maar ’t werk werkt ook aan ons,” heeft mej. 
Knappert eens treffend gezegd. En het geestelijk effect van deze 
arbeid is: liefde. Het arbeidersvrouwtje, dat zich spiegelen kan in de 
kast, die ze dagelijks met nimmer falende vlijt opwrijft, is gelicCut 
aan haar kast als aan een kostbaar bezit. Niet, omdat zij deze kast 
kocht met moeizaam uitgezuinigde spaarpenningen, ofschoon ook deze 
„voorarbeid” uitermate waarde vol is (hoeveel wordt niet al te ge
makkelijk ons eigendom zonder voor ons wezenlijk bezit te zijn), maar 
omdat de kast dagelijks het voorwerp is van haar arbeidzame zorg. 
Zoo zal ze ook met liefdevolle trots haar man en kinderen aanzien, 
als deze in keurig gewasschen en gestreken kleedercn, deels eigen
gemaakt, deels zorgzaam gespaard, uitstappen als haar „bezit", waarop 
ze zooveel „vlijt heeft gedaan”. En haar daadlicfde wordt beloond 

want deze vorm van daadwerkelijke sympathie wordt immer be
grepen, waar de verhoudingen gezond zijn en eenvoudig. Hebben de 
Wibaut’s aan dit geweldige offer in arbeid van de arbeidersvrouw 
gedacht, toen zij hun boek schreven en aan de trouw, waarop zooveel 
actieve toewijding recht geeft boven de sympathie voor een parasiet, 
die zich volgens hen in de huwelijksgemeenschap der eenvoudigen zou 
mogen dringen? Arbeid adelt, arbeid bindt en maakt vrij tegelijk. 
Arbeid is het fundament van elke wezenlijke gemeenschap, het beste 
preservatief tegen bederf.

Belangengemeenschap. Het klinkt misschien niet erg „idealistisch”, 
maar wil een gemeenschap ons binden, dan moeten wij wat aan haar 
hebben, wij willen resultaat, succes op onzen arbeid en wij moeten dat 
resultaat, dat succes voelen als ons succes, ons resultaat. Naarmate wij 

liger zijn, primitiever, over minder fantasie beschikken, moet 
iltaat een tastbaarder vorm hebben en zullen wij ook meer 

behoefte hebben aan rechtstreeksche erkenning van ons resultaat door 
de leiding, in welke ons streven samenkomt en uitdrukking vindt. Ik 
herhaal: dit klinkt niet zeer idealistisch, maar de groote massa kan 
van den idealistischen wind niet leven. Natuurlijk hoeft dat resultaat 
en die erkenning van resultaat niet immer matericele uitdrukking te 
vinden, integendeel, betaling zou vaak een al te poover succes zijn 
/— maar (ik denk aan de voortreffelijke maquette van een dorpsschool
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met volledige inventaris en omgeving, onlangs op de tentoonstelling 
„Moeder en Kind" te zien en door alle kinderen van een hoogste 
klasse in wekenlange arbeid samen gemaakt) — het is niet voldoende 
dat daar het gezamenlijk prachtig resultaat staat, noch dat dit resultaat 
buiten de school gewaardeerd zal worden, Jantje is gelukkig met het 
feit, dat hij eenige rijen banken maakte. Pietje glorieert in den water
molen, dien hij alleen maakte en wordt niet moe er naar te kijken, 

aandacht op het dak, dat zoo mooi bevestigd is 
:i Marie vestigt schuchter uw aandacht op het feit, 
van klei modelleerde en beschilderde.
’t feit te verbloemen — zoo zijn we allemaal, de 

de grooten. De onderwijzer die het heele schooltoezicht 
i „aan zijn laars lapt", vergeet niet collega's en echtgcnoote 

te vertellen, dat de schoolopziener het schrijven of ’t zingen van de 
klas prima vond. En als hij zijn autoriteit (die hem overigens „niets 
doet", — „dat moet u goed begrijpen") tegen komt, dan groet hij 
sympathiek met een gezicht van: „Ja, ja — ik ben die man van dat 
schrijven of dat zingen — u kent me nog wel".

W’ce ons, als wij zoo ver komen, dat het resultaat van onzen arbeid 
en de waardeering van buitenaf ervan ons onverschillig zou laten. 
We zouden tot de onopvoedbaren behooren en zeker niet meer 
kunnen opvoeden.

Geestelijke gemeenschap. De dinj 
zooals alle leven ledig blijft zone 
steeds het lichtje in den top van onze levenspiramide te ontsteken, maar 
zij moet ons toch wel ’t gevoel geven, dat de lichtleiding binnen die 
piramide functionneert op een wijze, dat wij vertrouwen, dat daar
binnen alles licht te maken is.

Het is dus niet mogelijk de gemeenschapszin te saneeren met een 
soort werkverschaffing, zelfs al zouden daar materieele resultaten aan 
verbonden worden. Daarover hoeft maar weinig gezegd te worden: 
dit hangt samen met onze hecle menschelijke structuur, die zich — ge
lukkig — in het zinlooze niet voegen kan zonder zich in zijn geestelijke 
waarde geschonden te voelen. Dit is het wat zooveel volmaakt doel- 
loozc militaire arbeid zoo gehaat maakt. De grofste smaad, die de 
Duitsche Fcldwebel zijn ondergeschikte kon aandoen, was b.v. bij 
wijze van straf het vullen van een vat op het kazerneplein, dat nooit 
dienst deed, met kleine blikjes water (om het vat na vulling onmid
dellijk baldadig om te laten gooien) of het laten poetsen van de trap 
met tandenborstels, die hém hadden getSrgerd. Wie denkt hier niet 
aan onze „strafregels"? Trouwens onze school zit vol van 
arbeid
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Deze drie criteria — werkgemeenschap, belangengemeenschap, ge< 
lijke gemeenschap —• laten zich voor de toetsing van het gehalte van 
alle gemeenschapsleven aanwenden, of dit betrekking heeft op het 
gezinsleven, het kerkelijk, het schoolleven dan wel op een van de 
andere veelvuldige vormen van gemeenschapsleven, die wij in de sociale 
opvoeding tegenkomen. Hebben wij op deze manier onze diagnose 
kunnen vaststellen, en zwakke kanten gevonden, dan volgt de therapie 
gemakkelijker dan wanneer wij de gemecnschapsfuncties niet onder
scheiden hebben.

Voor een volledige behandeling van het probleem, in de titel van 
dit opstel genoemd, is het noodig te begrijpen, dat de school niet 
zichzelf genoeg is, zooals altijd nog onderwijzers schijnen te meenen, 
die zichzelf genoeg zijn, maar dat de school als vooroefeningsinstituut 
voor het leven, dat leven tot waarde moet brengen, wat wel niet 
mogelijk is, als de school den zin van dat leven niet verstaat. Zelf 
geen natuurlijke levenskring, moet ze zich functioneel zoo nauw en 
goed mogelijk bij de natuurlijke levenskringen aansluiten, om haar 
werk in organisch verband te kunnen doen op een wijze, die een 
organisch werkend volksbewustzijn bevredigt. Want pas, als dat volks
bewustzijn organisch bevredigend functionneert, zal het in wijder (inter
nationaal) verband in verbanden kunnen ingroeien en zich aan het 
natuurlijke assimilatieproces onderwerpen. Zij, die het organisch karakter 
van het volksbewustzijn niet eerbiedigen, mogen in woorden belijders 
zijn van een broedergemeenschap der volken, er bestaat in de broe
derschap geen grootbedrijf, dat zich niet in en door het kleinbedrijf 
ontwikkelde en de deugden, in dat kleinbedrijf gewonnen, niet vasthield.

Welke dus ook de wereldomspannende idealen van de school mogen 
worden, zij zal nooit of nimmer mogen voorbijgaan aan de gegeven 
natuurlijke levenskringen en zich bewust moeten maken, dat geen 
school zich wortelen kan in het volksbewustzijn, die niet haar ver
houding ten opzichte van de twee organisch gewortelde structuren, 
gezin en staat, heeft bepaald. Zij neemt ten opzichte van deze twee 
levensvormen een dienende plaats in, ten opzichte van het gezin heeft 
zij een completcerendc, ten opzichte van den staat een opleidiugshxticfa. 
In haar opvoedingstaak sluit zij aan bij de gezinssfeer. Aan den.staat 
binden haar overwegend utilistische strevingen, ook al is er in de 
diepte meer dan gevoelsmatig uitdrukking kan vinden.

Ik ben mij bewust, dat hier een lang betoog noodig zou zijn, om 
stelling te nemen tegen allerlei verouderd liberalisme, dat links en
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,*lei instanties tegen :

: opvoedingsobject. .. het Nederlandsche kind.
: opvoedingsubject... de Nederlandsche onderwijzer.
opdrachtgevers : de Nederlandsche ouders en de Neder- 

en al deze instanties zullen gezamenlijk moeten mee- 
de school te maken tot een gemeenschap, zullen zich dus 

leenschap, haar belangen-

ïzinsleven 
naar rege 

rechtv. 
gemeenschap tot heil.

Wij komen nu in het < 
worden geplaatst, drieërl 

het 
het 
de i _ 

landschc Staat 
werken, om de school te maken tot een 
deelgenoot moeten maken in haar werkgemt 
gemeenschap en haar geestelijke gemeenscha

I. Het Nederlandsche kind. Er is, zoo zeiden we, maar één positief- 
neutrale opvoeding acceptabel en dat is die, waarin het leven zelf 
zich met het opvoedkundig beginsel verbindt en het zout bereidt, dat 
het bederf nu en later zooveel mogclijk uit het kinderleven kan weren. 
Het beginsel zelf is in diepste instantie niet discussiabel (al wordt 
het bediscussieerd), maar hier zal men den boom kennen aan zijn 
vruchten en, als men op 't gebied van de school over de hcele linie 
het gevoel zou kunnen herwinnen, dat men werkt aan één taak, dan 
zal men vanzelf oog voor eikaars vruchten krijgen, de kwaliteiten 
weten te herleiden tot hef beginsel en van elkaar overnemen, wat 
bruikbaar zal blijken en dat zal meer zijn dan men thans vermoedt. 
Want er is geweldig veel woord-antithese in onderwijskringen 
men zich wezenlijk voor elkaar opensfelde en slechts daden liet 
zou blijken geen stand te houden.

Het beginsel zullen we dus laten rusten en ons 
wenden, alzoo de vraag een oogenblik onder de oog< 
verre de school voor het kind is levensgemeenschap, dat 
ruimte biedt voor actie, nuttige actie en zinvolle actie.

rechts rondspookt en dat van den staat niet weten wil. Ik heb hier
voor geen ruimte, maak intusschen voor Nederland gaarne Rathenau’s 
ideaal mee tot het mijne: Wir werden einen Staat aufrichten, der 
sachlicher, organischer, gcrechter, freicr und leistungsfühiger ist als jeder 
andere Staat, der sich der neuen Wirtschaftsform anpaszt und alle 
Krafte dcc deutschen Arbeit enffaltet" ’)

Wij zullen „front maken” voor een gezond staatkundig en een ge
zond gezinsleven en de school, elke Nederlandsche school, zal aan beide 
kanten haar regenereerende werking hebben te doen, zakclijker, or
ganischer, rechtvaardiger, vrijer en practischcr dan tot heden, de
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a. Werkgemeenschap. Het verhaal wordt eentonig, maar het hoeft 
ditmaal niet lang te zijn. Indien de Nederlandsche onderwijzer zich 
de simpele vraag voor wilde leggen, wat doe tk, dat het kind zelf 
kan doen, waar dring ik mij op en dwing het kind tot passiviteit, 
dan zou aan de school als werkgemeenschap voor het kind ontzaglijk 
veel blijken te verbeteren en daarmee aan haar sfeer.

Men kent mijn stokpaardje: het lezen. Men hoeft het kind niet te 
leeren lezen. Dat leert het kind zichzelf met het grootste gemak en 
het zal in de toekomst nog gemakkelijker gaan, als de globalisatie- 
methode van Decroly, reeds op Katholieke scholen in Nederland in 
gebruik, ingang vindt. Maar 't gaat ook met de methodes, die wij 
hebben, voortreffelijk. Heb ik niet aan de school voor Persoonlijkhcids- 
onderwijs te Amsterdam alle leerlingen in de eerste klasse mogen 
onderzoeken? De onderwijzeres verklaarde mij buiten het dirigecren 
en controleeren van de activiteit, er vrijwel niets aan te hebben 
gedaan. Ieder bezig, met ijver en vuur. „Mijnheer ik heb dit boekje 

. al voor de zesde maal uit en ik kan het zoo goed. Mag ik u eens 
voorlezen." En waarlijk het gaat voortreffelijk. Het is haast niet te 
gelooven, dat dit de vrucht is van enkele maanden zelfstandige kin
derlijke arbeid. „Zij kan het nog niet zoo goed, maar ik help haar 
altijd, ziet u." „Ik ook wel eens” opponeert een ander. Maar degene, 
die de gunst van „het mogen helpen” uitdeelt, laat duidelijk merken, 
dat ze liever van Anna geholpen is dan van Marie. En inderdaad 
Anna lijkt ook veel liever. Maar het kind, dat achter is, heeft geen 
tijd zich verder met de conversatie af te geven, ze 
Als ik haar vraag, ook eens voor mij te lezen, vindt 
en, als ik afscheid neem met het welgemeend com[' 
best gaat" en dat ze met een paar weken er heelemaal bovenop zal 
zijn, dan is ze door en door gelukkig.

Wat een heerlijke bijenkorfacliviteit! En geen juffrouw, die gromt 
of snauwt, omdat armen niet over elkaar blijven of voeten schuifelen. 
Er is leven, maar het leven is organisch en ordelijk. Men wordt er 
niet moe van. Ook de juffrouw is niet moe. „Nooit — ook niet om

: graag. W'at het vak zoo enerveerend maakt, 
— dat eeuwige in verband willen houden van

vier uur". Ik geloof het 
is dat eeuwige mennen - 
wat vrij wil zijn.

Misschien heb ik toch nog één opmerking. Het is mij nog een ietsje 
te individualistisch. Ik zou nog meer samen willen laten doen. Niet 
op de oude klassikale manier. Iets, dat bestemd was voor allemaal, 
voor de gemeenschap. Een fijn voordrachtjc, waarvan allen genoten 
 met goede intonatie en passende gebaren gezegd. Waarbij ook de
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uitspraak, de hccle dictie werd verzorgd. Ik critiseer niet, wat heb 
ik ten slotte zelf gedaan, dat ik zou durven critiseeren ? Maar ik heb 
het gezien. Ik heb ook de kinderen actief gezien in kritiek, opbouwende 
kritiek op wat ten beste werd gegeven voor allen. Samen arbeiden 
— niet enkel in onderlinge hulp, maar ten dienste van 't geheel, dat 

nog het hoogste en biedt het meest.
onderwijs ik denk aan de hoogere klassen, aan de einde- 

. dat er „luid" gelezen wordt in „doorrenboekjes”. Tot ver- 
onderwijzers en leerlingen. We laten nu maar buiten bc- 

ing het feit, dat het psychologisch mis is dat enkel ooglezcn 
luisteraars, dat anderhalf maal zoo snel gaat, te willen binden 

aan het luidlczen van den eenling, die het woord heeft. Psychologisch 
rammelt dit heele stuk leestraditie. Maar waarom niet elk kind af
zonderlijk met stillezen aan ’t werk gezet, zoodat hel actief is, vragen 
beantwoordende, aanteekeningen makende en straks een excerpt? Wat 
een tijdverknoeierij, maar bovenal wat een dwingen tot passiviteit en 
verveling met alle demoralisatie van dien.

Zullen we over andere vakken spreken? Aardrijkskunde? In mijn 
herinnering komt een mondelinge aardrijkskundeles, waarin de namen 
van een provincie geleerd werden; klassikaal. Voorgezegd, herhaald 
in koor en dan een voor een voor de klasse en een grauwe verveling 
bij degenen, die van dit stuntelen niets meer hadden te leeren. Alsof 
de kinderen deze namen niet zonder eenige moeite hoofdelijk leeren 
in een kwart van den tijd en veel beter!

Ik denk aan de geschiedenisrepetitie, waarover ik in „Paed. Studiën" 
schreef. „Hoe heetten de koningen van het oude Egypte?” „ Rhizoforen", 
schreef de een, „toendra’s” de ander, „hieroglyphen” een derde. Als 
wrakhout dreven al deze moeilijke woorden in het bewustzijn rond. 
Waardoor? Omdat de kinderen de stof passief hadden opgenomen 
en niet actief bewerkt en in eigen logische structuur vastgezet.

Er zou nog veel te zeggen zijn, vooral over wat de school gezamenlijk 
kan doen, niet zooals hel klassikaal onderwijs ten individueelen nutte 
alleen, maar voor de schoolgemeenschap. Ik denk aan de schoolmaquette 
in de inspectie Hoorn, waarover ik sprak, waaraan ieder had mede
gewerkt als vrijwilliger een onderdeel voor zijn rekening nemende, 
de een met een bordliniaal in den handwijzer klimmend om de af
metingen precies vast te stellen, de ander den bouw van het schoolhek 
nagaande en deszelfs lengte en hoogte vaststellende en voor dagen 
bezet. „Meester”, zei een meisje, „ik heb al maar loopen denken, hoe 
we die wei moeten krijgen. Gisteravond in mijn bed wist ik het in 
eens. We koopen en schilderen met.... kijk u eens, ik heb het
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om de ambitie te prikkelt 
Zoo alleen is het tr 

schoonere stijl

Ook het kind wil resultaat. En het is 
geven in den vorm

1. Maar dit resultaat 
van steunt op het 

uitnoodiging tot het 
en op zijn meerdere 

maar al te vaak bewust worden op

mogelijk die trieste rij van eindelooze dictees, 
de nog schoonere stijloefeningen of taaloefeningen of hoe al die 
klungelarij nog meer mag heeten, met een schijn van ambitie te doen 
doorwerken. Wat zou er van die ambitie overblijven, als niet de 
eerzucht een beter cijfer te hebben dan de concurrent en de bijgeloovige 
vrees voor het oordeel der roode inkt de kinderen in de stokken hield? 
Hoe zouden wij hen het belang van dit alles moeten laten aan voelen 
in dit sprokkelhout eener levende taal met een levende functie?

^Vie herinnert zich niet de privaatles gegeven aan den man, die 
een baantje op het oog had, waarvoor hij examen moest doen? Het 
stuntelig begin en de verbluffende ijveren volharding, die alle moeilijk
heden wist te overwinnen en het nog prachtig haalde. Wat veel cor
rectie had de les gegeven, maar anders toch fijn, als ze zelf willen!

Wat doen wij, om de kinderen zelf te laten willen? Ik kom weer 
op mijn lees-taalonderwijs. Maken wij onze kinderen duidelijk, dat 
ze later in den maatschappelijken omgang in de eerste plaats ge
taxeerd zullen worden op grond van hun taalbeheersching? Dat het 
maar schijn is, dat de portemonnaie den stand bepaalt en dat ge
dachten en gedachtenuitdrukking, mondeling en schriftclijk het wezen
lijk doen? Dat beschaving in de eerste plaats is een lange worsteling 
met de menschelijkc taal, een fijner instrument dan ooit techniek zal 
kunnen maken? En, dat, van volksverheffing gesproken, deze in de 
eerste plaats met een verbeterd peil van taalbeheersching, passief en 
actief, moet worden bereikt?

„If the teaching of the language were properly and universally 
provided for, the difference between educated and uneducatcd 
speech which at present causes so much prejudice and dilficulty 
of intercourse on both sides, would gradually disappear." *)

') The teaching of English in Engiand. — Rapport Board of Education — 
Londen. Pag. 22.

met een stukje geprobeerd, precies de kleur van gras, ziet u wel" ....
Inderdaad er is nog wel een en ander te doen, voor wij onze 

kinderen in school zoo actief hebben gemaakt, dat we „geen kinderen 
meer aan ze hebben".

b. Belangengemeenschap.
zeker heel „verdienstelijk", dat wij dat resultaat ( 
van cijfers, die in het puntenschrift komen te staan, 
kweekt geen gemeenschapszin, want de waarde er 
feit, dat anderen minder hebben gekregen, is een 
kind gerit 
jaloersch 
geroepen.

heb!
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Inderdaad ‘de mate, waarin de mensch zijn taal behecrscht, zal 
voor ’t grootste gedeelte zijn gevoel van eigenwaarde bepalen en het 
zuivere gevoel van eigenwaarde zal van grootcn invloed zijn op zijn 
levensgang. Maar dan dient de plicht tot zoo intensief mogelijke 
taalbeoefening als zuivere utiliteitsvraag ook in onderwijzers en leer
lingen te leven en moeten alle vormen van beoefening zoo krachtig 
mogelijk worden aangegrepen. Dan kan het zijn, dat een kind sukkelt 
met eenvoudige stijlvormen en dat we hem zullen raden: „Neem je 
boekje met stijloefeningen en werk het door en vraag maar aan Jan 
of Piet, als je vastzit en als die je niet helpen, kom bij mij." Dan 
kan het zijn, dat we een ander zeggen: „Het is nog altijd mis met 
je d’s en t’s — neem een boekje en werk het door en gebruik je 
verstand en laten je vrinden je helpen, als je niet voort kan" en 
weer een ander zullen we met e’s en o’s, met ij’s en ei's laten oefenen, 
tot hij vast te paard zit, maar al deze dingen zullen in hun doel
matigheid begrepen en door ’t kind gewild moeten worden.

En we zullen niet meer bij wijze van werkverschaffing vormsommen 
laten maken, die buiten alle levenswerkelijkheid staan maar alle arbeid 
zal gewijd zijn aan dingen, die ze werkelijk willen weten. En Willem 
zal voor ons allen de cijfers van de regenval in Australië nazoeken 
en ons duidelijk maken, hoe het landschap daar de weerslag van 
ondervindt met zijn flora en fauna en Dora zal aanteekeningen maken 
uit de ontdekkingsreizen van Stanley en wij zullen allen kennis nemen 
van wat zij ons te zeggen heeft, zooals Karei, die van motoren droomt, 
voor ons wat teekeningen zal maken, om ons duidelijk te maken, hoe 
zoo’n ding werkt — en wij zullen allemaal noodig hebben „de gewone 
dingen" te weten —■ m.a.w. de parate kennis moeten hebben, zonder 
welke je je niet redden kan.

Zoo zal de doelmatigheid haar entrée maken in het leerj 
geen suggestie van doelmatigheid, maar een zelf leven uit doel 
heid en het schoolleven zal een élan krijgen, dat het tot dusverre 
maar te pijnlijk mist. En als wij dan ook dingen doen voor en met 
elkaar, die nuttig zijn, zal de belangengemeenschap zijn geboren.

c. Geestelijke gemeenschap. Hierover wil ik niet veel zeggen, al is 
de verleiding groot. Maar hier kunnen beschouwingen voorloopig slechts 
van 't doel afvoeren, want 't betreft de put, waarover men niet kan 
twisten, zonder het levende water, dat hij inhoudt, te vergiftigen. 
Geestelijke gemeenschap steunt ten slotte in de eerste plaats op inner
lijke ervaring en die is persoonlijk en ontleding kan haar slechts ver
nielen. Laat ik dan alleen zeggen, dat uit de eerste twee putten, waarvan 
ik sprak, die van de historie en die van de natuur op school over-
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antithetisc 
hij een

II.

en ongrijpbare in de sfeer, 
openbare school en in de bijzondere .— na
hart de uitgangen des levens zijn en omdat 

beweegt, ook nog immer opkomt uit „de

vlocdig gedronken kan worden 
staat in eerbied te naderen en 
puttelijken rijkdom die ze ons bieden, zeer 
die achter de dingen leeft, kan doen vermoeden, 
kinderen ze als een 
Wie dat kan — maar I 
overtuiging niet aan een 
ik uitdrukkelijk wil zeggen, dat 
ook voor mij bet hoogste 
lijke gemeenschap ingeleid.
dat diezelfde beleving zich uiten kan en uiten 
wie „naast ons” zijn (onze genooten) en " 
die de omgang met andere levende wezens 
ten) stelt, waarvoor onze liefde is ontwaakt.

Dit alles hoort tot het ondefinieerbare 
die ik gevonden heb in de 
tuurlijk, omdat van uit het 
wat het hart in de diepte ' 
gemeene gratie”, om met Kuyper te sprei

Een school, die op deze wijze immanent bewogen wordt, zal niet 
naar middelen hoeven te zoeken zich kunstmatig met allerlei leuzen 
te handhaven. Ze zal zichzelf tot leven brengen en in vertrouwen 
afwachten, wat de toekomst over haar beschikt. Die toekomst zal zijn 
voor de school, die werkelijk gemeenschap is. Die, welke geen ge
meenschap is, zal verliezen — die, welke ’t meest gemeenschap is zal 
winnen en als alle huidige vormen zich handhaven naast elkaar, zal 
dit slechts bewijzen, dat het mogelijk is om uit verschillende principes 
tot hetzelfde resultaat te komen. Maar dan is rivaliteit ook niet 

noodig, omdat men dan werkt aan eenzelfde taak en wie in zijn 
sche instelling volhardt, die zal uiteindelijk verliezen, omdat 

. tekort heeft aan gemeenschapszin.

De Nederlandsche onderwijzer.
Werkgemeenschap. Het is niet noodig den Nederlandschen onder

wijzer te zeggen, dat het middel, om van zijn school te houden, is 
voor haar te werken. De echte onderwijzer hoort volgens dc litteratuur 
tot het sociaal-ethische, type en dit type is geroepen 

• blaken”, zich dienende uit te putten. Indien ik het 
hebben de laatste maanden me wel weer geleerd 
in onze scholen door den onderwijzer worden

Indien ik dan toch nog waag iets te zeggen, is het, om de vraag

en dat wie het als onderwijzer ver
in eerbied te getuigen van den onuit- 

bieden, zeer veel van de waarheid, 
zoodanig, dat de 

symbool van diepere werkelijkheid kunnen zien, 
het is zecr persoonlijk en naar mijn eerlijke 

i bepaalden godsdienstvorm gebonden, waarmee 
een bewuste godsdienstige doorleving 

ï blijft die beeft de kinderen in een geesi 
1. Waarbij dan nog moet worden uitgesprok» 

moet in den omgang met 
in den eerbied voor de normen, 

(menschen, dieren en plan-

„ verterende te 
nog niet wist, dan 

welke massa’s werk



SCHOOL EN, EN DE SCHOOL ALS GEMEENSCHAP 359

‘) Men zie (c dien opzichte de droci 
zgn. Beklijvingsrapport, vermeld in Mee

komt én in de gezindheid der 
• opgemerkt, dat het 
dooft en niet zulke,

zijn vadcr- 
is er onge- 

verlamt 
<ren. De 
•wijs niet

evigc uitkomsten van een enquête van het 
cdedeeling lil van het Nutsseminarium.

want de 
doen’’ en 
zijn aan \

op te werpen, in verband met mijn vorige bespreking, of het niet wat 
minder kan, of het goed is zich zoo af te beulen, en of de schoolge
meenschap er niet wel bij zou varen en hijzelf tevens, als de onder
wijzer zich wat meer bepaalde tot het dirigeeren van de zelfwerk- 

t zou er nog genoeg te doen overblijven, 
is als een gezin, „er is altijd wel wat te 

, dan werk je nog", maar er zou een winst 
en belangstelling, die het actievere 

ing me duidelijk is geworden 
lit dat de onderwijzer meer 

hij zich minder opdringt. Zoo 
kiiiucicn wegnemen, de beste

zich
zaamheid der kinderen. Dan 

schoolgemeenschap i
i „als je niet werkt, 
vaderlijke vriendelijkheid

kind mede niet ontberen kan. Als één dini 
uit wat ik heb mogen zien, dan is het dit 
doet voor de gemeenschap naarmate f" 
min als de moeders, die alles voor de kinderen 
zijn, zoo min is het dc onderwijzer.

b. Belangengemeenschap. Ook van dit probleem zal ik maar weinig 
kunnen zeggen, waar dit artikel het mij toegemeten bestek ver te 
buiten gaat. De vraag, in hoeverre de onderwijzer aan de school als 
belangengemeenschap is te binden, heeft een materieele en een mo- 
reele kant.

Het is buiten alle realiteit van een arbeider te vragen 
land lief te hebben, als hij daarin verhongert. Omgekeerd 
twijfeld het gevaar, dat men natuurlijke en ideëcle sympathie 
door alle belangstelling te beleggen in de materieele verhoudingen. De 
machtsmensch en de economische mensch kunnen in het onderwijs 
aarden.

Maar dit dient buiten allen twijfel gesteld, dat, wil de staat den 
onderwijzer in gemeenschapzin binden aan de school, hij hem tot aan 
de grens van zijn vermogen in staat moet stellen zijn zorgen buiten 
de school te laten en dat kan niet, als in het gezin de materieele 
zorg op dc troon zit.

En wat dc moreele kant van de zaak betreft, dc onderwijzer bindt 
zichzelf aan de schoolgemeenschap in de eerste plaats door het resul
taat van zijn arbeid, dat tot uiting 1 
kinderen èn in hun vorderingen. Hierbij zij echter 
resultaten moeten zijn, waarin hij werkelijk gel 
waarom hij in zijn hart lacht.1)

Den onderwijzer te binden aan zijn school als belangengemeenschap 
is echter in niet geringe mate het werk van ouders en autoriteiten. 
Beide kunnen hier veel doen door hem van hun oprechte waardeering



 
SCHOOL EN. EN DE SCHOOL ALS GEMEENSCHAP360

ï
=

pat dat
1 woord

van het kind wat
3 spreken, ten
Ook hier in-

. die ideëel in het hart van 
ren. Dan pas zal het moge- 

school is voor 
loodig van den 

 ' wordt en meer
de verbanden tusschen de

te doen blijken. Als ik me niet vergis, is naar dezen kant de bijzon
dere school in het voordeel bij de openbare. Deze waardcering, wil 
ze effect hebben, veronderstelt den familiegeest zoodanig, dat tn de 
ouders èn de autoriteiten met de school meeleven.

Ik onthoud mij van het geven van feiten, hoezeer in ’t bijzonder 
de openbare sehool in de hoofdstad in dezen nog een tekort heeft. 
Speciaal de laatste weken hebben weer een pijnlijk gemis aan saam- 
hoorigheid tusschen onderwijzers en schooltoezicht getoond. Dit kan 
zoo onmogelijk blijven doorgaan.

c. Geestelijke gemeenschap. Was het ten opzichte 
moeilijk over de school als geestelijke gemeenschap te 
opzichte van den onderwijzer gaat dat gemakkelijker. ( 
tusschen moet ik met een enkel woord volstaan.

In de gemeenschap der school staat de onderwijzer als het leidende, 
liet bewuste element. Wil zijn werk zin voor hem hebben, dan moet 

zichzelf allereerst zijn arbeid in dieper verband, dat wil dus 
voor het kind, voor het gezin en voor de 
zou de paedagogiek niet anders doen dan 

• leeren, hoe belangrijk zijn werk is, dan zou zij reeds 
taak hebben vervuld", heeft Gunning eens gezegd.

dat hij dat 
gevoel en in- 
Daarvoor is

hij voor
zeggen in zijn beteekenis
maatschappij doorzien. .Al zou de paec.„D_o.... —  
den onderwijzer leeren, hoe belangrijk zijn werk is, dan 
een belangrijke taak hebben vervuld", heeft Gunning

Inderdaad. Maar, zooals wij zeiden het is niet genoeg, 
zelf voelt, hij dient ook in staat te zijn bij de kinderen 
zicht voor den dieperen zin van hun arbeid te openen, 
noodig, dat hij zelf open is gemaakt.

Waar hij straks ouders en autoriteiten moet inleiden in zijn school
gemeenschap, heeft men menschen noodig.
't schoolwerk staan en intellectueel er boven. Dan pas 
lijk zijn ook de ouders van de beteekenis van wat de 
't kind, te doordringen. Maar daarvoor is vorming n< 
onderwijzer, waarbij minder dan tot nog toe .geleerd" 
afgestoken wordt naar de diepte, waar 
verschijnselen beginnen te spreken.

Opvoering van het peil van den onderwijzer tot een geestelijk levend 
mensch! Daarvoor ook de deuren van het huis der wetenschap voor 
hem openen, zoodat hij de paedagogische leiderstaak in de volks
gemeenschap aan kan, waarom deze tijd roept. Zoodanig, dat niet 
alleen de kinderen proCtceren van de school, maar ook de ouders, die 
vaak nog meer leiding noodig hebben. Ziedaar een eerste cisch, om 
den onderwijzer in staat te stellen de school als geestelijke gemeen
schap te beleven.
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nog 
dien

het

dank in vervulling doen , 
van de school in de komen< 
over zijn voor de ouders, om I 
over hebben. De ouders der 
die der bijzondere, nog weinig rechtstreeks met het belang der school 
hebben bemoeid, zullen het kunnen en, naar wij hopen, ook willen 
leeren. Waarom zou er om de openbare school ook niet een fleurig 
vereenigingslcvcn kunnen opbloeien, waarvan de school materieel pro
fiteert? Indien zulke vereenigingen werken met centrale kassen, zal 
men de scholen met een arme bevolking niet voorbijgaan.

Het is maar de vraag in hoeverre ook de openbare onderwijzer 
er in slaagt de ouders aan de school te binden. Dan zal blijken, dat 
de ouderhand hier veel te doen vindt en veel doen wil.

b. Belangengemeenschap. Het inzicht, dat de school het lot van 
kind in handen heeft en dat het .schoolresultaat veelszins beslissend 
is voor zijn verder leven, moet de ouders worden bijgebracht. Zij 
zullen, zooals ik dat meer dan eens zag, ook periodiek met de resul
taten van het onderwijs kennis moeten maken, in ’t bijzonder eens 
moeten kunnen zien, wat hun eigen kind presteert. Een verhoogde 
belangstelling bij de ouders werkt op den arbeid van ’t kind gunstig 
terug.

Aan den anderen kant — al zal dat voorloopig wel niet veel ge
wicht in de schaal leggen —■ zullen de ouders de onderwijzers hun 
wenschen ten opzichte van de school kenbaar moeten kunnen maken. 
Dikwijls zullen die getuigen van gebrekkig inzicht. Dan is het goed, 
dat ze uitgesproken zijn, opdat ze door den onderwijzer kunnen worden 
rechtgezet. Maar het is zeer wel mogelijk, dat gestimuleerd door ouders 
(we denken vooral aan ’t platteland) het onderwijs veel van zijn for
malistisch karakter zou komen te verliezen en zich meer bij de practijk 
van het leven aanpassen.

c. Geestelijke gemeenschap. Deze is aan een bijzondere school ge
makkelijker op te bouwen dan aan de openbare, waar zooveel kinderen 
van diverse geestelijke pluimage onderdak moeten vinden. Maar toch 
is misschien nergens paedagogische zendingsarbeid meer noodig dan 
aan vele openbare scholen. Niet op dogmatischen grondslag natuurlijk. 
Maar er is zooveel wanbegrip, zooveel on- en misverstand bij de 
ouders, er worden vaak zoo grove fouten gemaakt in de huiselijke op-

III. A. De ouders.
a. Werkgemeenschap. De ouders moeten voor de school wat doen 

en de onderwijzer zal hen daartoe in staat moeten stellen. De finan- 
ciecle nood, waarin de staatskas verkeert, zal deze eischen tegen wil 
en dank in vervulling doen gaan. Het laat zich aanzien, dat de outillage 

ide jaren lijden zal. Er zal gelegenheid te 
te toonen, dat zij voor de school wat 
openbare school, die zich anders dan 
recht 
men en.

Hing 
de k
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verdieping, die 
waarvan 

i werpen
maakt, zoo rijk, als waarvan nimmer 

1. Wat al problemen werpen zich op, 
lang van de school zeker, maar ’t 
ilotseling hevig mee doorleefd door 
■t het ook zijn belang, heeft hij deel

voeding, dat een sociaal voelende en een geestelijk rijpe onderwijzers- 
persoonlijkheid hier prachtig opbouwend werk kan doen.

Is het niet vooral ter wille van dezen kant van het maatschappelijk 
werk, dat mej. Knappert immer voor een fundamenteelc d.w.z. ook 
geestelijk gefundeerde opleiding der maatschappelijke werksters heeft 
gepleit? En hoeveel prachtig werk is door deze vrouwen verricht, 
juist ten gevolge ■van het feit, dat ze middenin de volksbuurt stonden 
en tevens er boven, zoodat een stil respect voor haar persoonlijkheid 
haar invloed verzekerde.

Een sociaal voelende onderwijzer zou geleidelijk de school tot cul
tureel centrum van de buurt kunnen maken, een geestelijke steun en 
een lichtbaak voor velen, voor de ouders niet het minst.

III. B. De Staat. De staat nadert de school door middel van zijn 
controleerende ambtenaren. Nadat ik naar aanleiding van het regec- 
ringsverslag 1926/'27 uitvoerig over hun methode van werken heb 
geschreven, hoef ik daarop nu niet weer in te gaan. Er is zeker geen 
land aan te wijzen waar de controleerende autoriteit zoo weinig deel 
heeft aan de school als werkgemeenschap. Uitzonderingen bevestigen 
den regel. Wat wij in de inspectie Hoorn nog kort geleden mochten 
zien, heeft onze overtuiging bevestigd, dat niet alleen een actieve 
samenwerking in Nederland mogelijk is, maar ook, dat zij inspecteur 
en personeel in hartelijke persoonlijke verhouding brengen kan.

Zoo wordt uit deze werkgemeenschap voor de inspectie een belan
gengemeenschap geboren. Want door actieve bemoeiïng met de school 
(we denken nu ook in ’t bijzonder aan den Utrechtschen gemeente
lijke inspecteur) ondergaat de inspectorale functie een 
het werk tot een levensvulling maakt, zoo rijk, als i 
te voren kon worden gedroomd. Wat al problemen 
die om oplossing vragen, in ’t belang van de school 
belang van de school wordt nu plotseling hevig mee 
den inspecteur en daardoor wordt 
aan de belangengemeenschap.

En op den bodem van deze belangengemeenschap ligt de geestelijke 
gemeenschap met de onderwijzers, met de kinderen (de Utrechtsche 
inspecteur staat zelf eiken dag voor de klasse); met leiders en docenten 
van scholen voor voortgezet onderwijs en ouders.

En hier komt dan wel het sterkst naar voren de noodzaak, de 
dingen die men tegenkomt, goed en slecht, te begrijpen, den psycho- 
logischen achtergrond van alles te herkennen, juist, om daarover met 
vrucht met alle instanties te kunnen praten. Wij willen niet meer
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npathie waagt, is de tijd voor loyale 
lij zal winnen, die de gemeenschaps-

: goed heeft geacht, tot schade 
onderwijs.

kritiseeren dan noodig is, willen alleen de hoop uitspreken, dat in de 
toekomst bij de benoeming van schoolautoriteiten alleen zij een kans 
zullen krijgen, die op grond van studie en bekwaamheid waarlijk aan 
de school als werk-, als belangen- en als geestelijke gemeenschap deel 
zullen hebben <en dat de tijd voorbijgaat, waarin deze belangrijke 
functies als politieke fooien worden uitgedeeld, waarvoor tot nu toe 
geen enkele partij zich te goed heeft geacht, tot schade van 't onder
wijs en den geest in het <

Maar de leiding der school als nationaal instituut berust in hoogste 
instantie niet bij controlecrende ambtenaren, maar bij de verant
woordelijke staatslieden. Een mooi vak werkelijk staatsman te zijn 1 
Hoe velen zijn geroepen, maar hoe weinigen uitverkoren! Hoe velen 
blijven slechts politicus, zij komen, om met Kjellèn te spreken, niet 
verder dan „met den wind der politieke driften te zeilen.” Hoe velen 
blijven zich partijhoofd voelen, hoe weinig, leiders van het heelc volk. 
Hebben wij — mogen wij vragen — al wel eens een staatsman gehad, 
aan wien wij, welke ook zijn partij was, ons allen verbonden wisten 
over partijtegenstellingen heen? Zooals dat in Engeland mogclijk is.

Zal de school in al haar geledingen worden één nationaal instituut, 
dan zal er een staatsman noodig zijn, die aan elk harer principieel 
verscheiden deelen aandacht wijdt, die aan elk dezer declen het gevoel 
geeft, dat zij „an höchster Stelle" worden gewaardeerd. Maar bij 
formeele waardeering zal het niet moeten blijven. De leider zal zijn 
maatregelen zoo moeten nemen, dat deze deelen niet los van elkaar 
blijven staan, in vijandige gezindheid, maar dat ze gezamenlijk worden 
opgenomen in den dienst van het volksgeheel, waaraan in eensge
zindheid en onderlinge samenwerking een gelukkiger toekomst moet 
worden bereid.

Pas als men 't met deze symj 
concurrentie geboren, waarin hij 
gedachte het dichtst benadert.

Deze opvoeding tot loyaliteit jegens het kind, jegens de Neder- 
landsche ouders en jegens den Staat moge in de toekomst ook in den 
Nederlandschen staatsman, die zich boven partijpolitiek verheft, een 
in waarheid nationale uitdrukking vinden. Op ’t gebied van het 
onderwijs groeien de verhoudingen in de richting van een eenheid in 
verscheidenheid. Ik trof in een confessioneel bijzondere school als 
leerling een dochter van een uitgesproken liberaal medeburger van 
geestelijke standing en vroeg aan het hoofd, hoe dit kon. De vader 
was op de school geweest, had met de methode van zelfwerkzaam-
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vraagd, of zijn 
ind tot nu toe

Kind, gezin, school en gemeenschap 
door IDA HE1JERMANS.

Z~\m de verhouding te bepalen, die
genoemd, moet er eerst de vraa 

kind staat tegenover de ouders en 
den Staat, de maatschappij, de samenleving, want wat de een 
de gemeenschap bedoelt, omschrijft de ander door dé andere woorden.

Het kind is niet het eigendom van zijn ouders, die zelven de erfenis 
van tallooze voorgeslachten in zich dragen.

De verhouding kind, gezin, school en gemeenschap.
er in het bovenstaande wordt 

•aag beantwoord worden hoe het 
hoe tegenover de gemeenschap, of 
inleving, want wat de een met

heid kennis gemaakt, de sfeer aangevoeld en had gevi 
kind daar op school mocht. De school, waar zijn kin 
was, maakte haar naar zijn zin niet actief genoeg. Het kind aardde 
best. Daartegenover ken ik een streng katholieke familie, die in het 
openbare leven een rol speelt, waarvan de kinderen op de openbare 
school gaan, die zich bijzonder in de gunst van de familie verheugt.

Sociologisch en paedagogisch beide is dit verschijnsel zeer belangrijk. 
Het is te hopen dat de scholen haar principiëele basis bewaren, 
maar op deze wijze wordt het reactionaire karakter, dat in haar 
neiging tot isolatie zat, waarover wij in 't begin spraken, opgeheven. 
Dan komt ook de tijd, dat de leerkrachten met elkaar op collegialen 
voet leeren verkceren en eikaars inzicht en werkmethode kunnen 
helpen vormen. Bij bet Middelbaar en Gymnasiaal onderwijs is zulks 
reeds in sterke mate 't geval. De leerkrachten van openbare en bij
zondere inrichtingen verkeeren met elkaar op den voet van hartelijke 
collegialiteit en behandelen problemen van gemeenschappelijk belang 
in voortreffelijke harmonie.

Het is te hopen, dat ook in het lager onderwijs na niet te langen 
tijd deze verhouding ontstaat. Dan zal men niet meer in een vinnigen 
schoolstrijd, ingegeven door godsdienstige, politieke of pacdagogische 
meeningzucht zijn kracht zoeken, maar eenvoudig zijn arbeid voor 
zichzelf laten spreken. Waarbij — wij herhalen ■— die school het 
meest zal trekken, die kinderen en ouders het meest door haar sfeer 
en haar arbeid zal weten te binden.

Aan den werkelijken staatsman blijft de taak voorbehouden door 
stimuleering tot samenwerking aan den verderen opbouw van den 
organischen staat in den geest van Rathenau’s „Neue Staat" mee 
te arbeiden.
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;aat.
niet verder kunnen en willen kijken dan het omslotene 

. gezin, onderwijzers en leeraars, die het terrein der 
>akenen, dat zij den invloed van de ouders weren, kun- 

opvoeders zijn. De laatsten niet, omdat zij het kind 
een geheel zien, de eersten niet, omdat zij in sfruisvogel- 

>olitiek niet achter den leerling de vader en moeder zien, die in het 
ad het leven voortzetten.

Het kind zelf is weer de schakel tusschen verleden, heden en toe
komst.

De ouders is de taak opgedragen het te beschermen in zijn hulpe
loosheid, de door het leven — de religieuze mensch zal zeggen de door 
God geroepenen te zijn, ~ om het hun toevertrouwde op te voeden.

Doch de gemeenschap, door welk ander woord ook omschreven, 
kan en mag die taak niet aan de ouders alleen ovcrlaten, juist omdat 
het kind in zich een verleden van eigenschappen en invloeden draagt, 
erfenis van hen, die voor gingen, en door zijn ontwikkeling de som 
van geluk en gezondheid, of ellende en ziekte der gemeenschap ver
meerdert. Die gemeenschap is het geheel van haar samenstellende indi
vidu's. Alle verwording van elk individu wreekt zich op en in haar.

Zij heeft de nooit van haar af te wentelen taak mee te spreken 
in en toe te zien op de leiding van elk kind.

Daarom de scholen, door haar gesticht en onderhouden.
Doch nimmer kan en mag die gemeenschap het kind aan zijn ouders 

ontnemen, het opvoeden uitsluitend naar gemeenschapsbeginselen. Want 
in de ouders zet zich door het kind het leven voort. Zooals het jong 
van elk dier eerst door het vader- en moederdier beide, of dooreen 
van hen gekoesterd en verzorgd wordt, voor het opgaat in de soort, 
zoo zijn de ouders er eerst voor het kind. Voor hen is het eerste 
lachje, naar hen strekt het de armpjes uit; een kind zonder de veilige 
plaats in het gezin is als een plant zonder bodem om te wortelen. 
Dat gezin is de veilige haven voor het levensschecpje van het kind; 
de golven van het rumoer en de verwarring der wereld breken daar 
aan de veilige kust. Het is niet meer een der velen, een der millioenen 
in de gemeenschap, het is een enkeling in kleinen kring.

Het is het kind van zijn vader en zijn moeder; het is echter ook 
lid der gemeenschap van heden en morgen.

Slechts die opvoeding kan goed zijn waar de ouders en de ver
tegenwoordigers der gemeenschap, het huis en de school dus, elkander 
volkomen aanvullen en begrijpen, van elkanders sfeer doordrongen 
zijn, elkanders doel trachten te bereiken, weten waar het in beide 
sferen om gaat

Ouders, die 
van het eigen 
school zoo afbc 
nen nooit goede o 
niet als een gehe< 
poli 
kiiu
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È
De school voldoet slechts in de zeldzame gevallen aan haar 

gemeenschapsplicht.

n grootgebracht, 
looi over het kind

opvoeders, niet in het gezin, en evenmin ten 
schap.
zijn d<

is voor een gezonde gemeenschap, kan 
genoemde scholen, wel van een soort 

an het geschiedt in elk levend lichaam

zeldzamer zijn de scholen, waar van opvoeding sprake 
van samenwerking tnet het gezin en het wekken en 

datgeen in hun leerlingen, wat noodig is om hen tot
' gemeenschap te maken.
scholen doen het niet, de confessioneele evenmin, de 

voor de meest gegoede leerlingen ook al niet.
voor hun kinderen talloozc ouders geen 
het positieve van hun geloofsovertuiging .

Niet alle ouders zijn o 
opzichte van de gemeens<

Doch nog zeldzamer zijn de scholen, 
is in den zin van samenwerking inet het gezin 
vormen van 
goede leden der

De openbare s
allerbeste scholen voor de meest

Van de openbare willen 
gebruik maken, omdat zij er 
missen.

De Roomsch-Katholieke, de orthodox- of vrijzinnig-protestant ge
richte, de Joodsche scholen brengen hun leerlingen allen in de sfeer, 
waarin slechts ademen kunnen zij, welke die bizonderc omgeving 
verlangen.

De standenschool verzamelt slechts troepjes kinderen, wier ouders 
tot het milieu van de financiëel-sterken behooren.

Zoo worden de kinderen in afzonderlijke groepen 
wordt door de ouders al reeds van af de kleuterschol 
beschikt.

Van opvoeding, die noodig i 
geen sprake wezen in elk der 
„cellenbouw”, alleen anders dai 
van plant, dier en mensch.

Want bij ben wordt het geheel, het lichaam doorstroomd door 
voedingsvocht of bloedstroom, die afgeven wat elke cel noodig heeft 
en het onbruikbare wegvoeren.

In den scholenbouw, zooals wij dien kennen, willen ouders en school 
zelf de kinderen inkapselen. En toch ademen allen dezelfde lucht in, 
spreken één taal, hebben hetzelfde land lief, moeten dezelfde wetten 
gehoorzamen.

Ook de wet op het lager onderwijs, die het inkapselen ook daarom 
bevordert, omdat zij alleen het aanleeren van wat schoolsche kennis 
verplichtend stelt en voor de rest, waar het gcmeenschapsopvoeding 
betreft, maar Gods water over Gods akker laat loopen.

De wet wil eigenlijk slechts een soort van politietoezicht op de 
naleving van haar voorschriften.

Zij geeft ouders en scholen het recht tot inkapselen van de kin-
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Vrijzinnig 
maar geei 

Sn lar

Ga

Mei 
bcteekei

Wandel
meer zij, i

langs banken en 
menschen gezeten hebben 

ei' een krans van 
...sappelen, bananen en 
brood gezet-.. 1— 

worden, in de onmi 
even op te staan en de afval erin te 

maar om zi<
> maar

datgccn
het i

het smijt-maar-neer
Er wordt gespuwi 

verbiedende conducteur 
algemeen belang 
er gevaar geloop 
Als er geen klc

Vergrijpen in het groote en kleine tegen de gemeenschap.
Zooals een ziekteproces in het lichaam zich openbaart èn door 

i wat niets schijnt te beteekenen, tn door symptomen, die wijzen 
op het vergevorderde ervan, zoo ook herkent de opmerkzame waar
nemer aan allerlei verschijnselen, dat in het individu in het algemeen 
het lid der gemeenschap niet zich ontwikkelde.

Zie hoe in onze groote steden de bloemen in de plantsoenen door 
afsluitende omheiningen tegen baldadige en roovende handen moeten 
beschermd worden, ofschoon al het bloeiende toch gemeenschaps- 
eigendom is, dus aan aller zorg kan toevertrouwd worden.

i na hoe datgeen wat onbeheerd is, onmiddellijk aan vernieling 
>rooi staat, soms alleen uit louter zucht om kapot te slaan.

k op hoe muren besmeurd worden ook met woorden van obscene

1 eens langs banken en plekken in plantsoenen en wat dies 
waar menschen gezeten hebben en aan het eten waren. 

Overal gewoonlijk ligt er een krans van schillen, afkomstig van 
„apennootjes,” sinaasappelen, bananen en andere vruchten, papier, 
waarin chocola en brood gezeten hebben, al is de ijzeren mand, waarin 
vuil gedeponeerd kan worden, in de onmiddellijke nabijheid. De moeite 
om even op te staan en de afval erin te gooien is nog te veel voor 
die allen, welke de rommel maar om zich heen strooien. Want de 
grond, waarop zij morsen, is maar gemeenschapseigendom1 Het is 
een heel gewoon verschijnsel gade te slaan hoe de vaders en moeders 
en andere volwassenen aan de kinderen naast hen het voorbeeld van 

■ systeem te zien geven, ook in trams en treinen, 
zd en gerookt, als het maar eenigszins kan en de 

uit de buurt is, want voorschriften, in het 
ng gegeven, gelden voor heel velen alleen dan, wanneer 
jopen wordt om door een „agent” gesnapt te worden, 
leedjes geklopt mogen worden op uren, dat de voorbij

deren, maar nergens eischt zij in duidelijke woorden, dat in het kind 
de mcnsch der toekomst, het lid der gemeenschap gevormd en geëer
biedigd wordt, die met anderen in één geheel te leven heeft, één 
individu is onder de massa der individu’s is.

Onze scholen kweeken nu groepen leerlingen openbare scholen, 
Roomsch-Katholieken, Orthodoxe en Vrijzinnige Protestanten, Joden, 
menschen uit heel gegoede kringen, maar geen leden eener gemeen
schap, geen volk dat één taal spreekt, één land bewoont, geen een
heid in de groote volkerengemeenschap.
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■

onderwijzers als opvoeders.

baarlijke sncl- 
>pcn wordt

;ezin in het al- 
iv.ad leiden in 
, voor de ge-

Ouders en

Als een kind geleid wordt in zijn ontwikkeling door opvoeders, die 
dat zijn in de echte beteekenis van het woord, kan het uitgroeien tot 
een mensch, in wien de vermogens tot eerbiedig bewonderen van al 
het machtige in het heelal tot wasdom hebben kunnen komen, die al

en cigarette worden overal 
sommigen doen het overal 

>urg, bioscoop, in werkplaatsen 
osch en heide, waar één vonk 

ngen tot voor- 
t. Het zou toch 

anderen op

gaiigers geen stof moeten inademen, gebeurt dat reinigen toch, als de 
politie niet te zien is.

Degenen onder het publiek, die zich een aanmerking op de wets
overtredingen veroorloven, zijn zeldzame vogels, krijgen scheldwoorden 
naar het hoofd geworpen. Wat heeft iemand zich te bemoeien met 
iets als gemeenschapsbelang!

Kinderen kunnen allerlei baldadigheden uithalen, omdat slechts de 
de een of andere uitzonderings volwassene begrijpt, dat er door hen 
iets misdaan wordt tegenover allen in de gemeenschap.

Radio-overlast ontneemt nachtrust en ontspannende stilte, als er te 
hard of met open ramen gespeeld wordt. Wje aldus hindert, bekommert 
zich niet om de menschen in zijn nabijheid, zal soms zich zoo verbergen, 
dat niet meer na te gaan is vanwaar het lawaai komt.

Auto’s toeten midden in den nacht, ook als het niet noodig is om 
dreigend gevaar te signaleeren.

Motorfietsen en auto's rennen langs de wegen met gev< 
heid, matigen slechts dan hun gang, als er gevaar gcloopcn wordt om 
bekeuringen op te loopen. Als dat niet het geval is, waarom zou dan 

■ de snelheids-maniak, de eenling zich bekommeren om anderen? Waarom 
ook zou hij niet genieten, al chauffeerend, van den alcoholhoudcnden 
drank?

Lucifers, nog brandende stukjes sigaar 
achteloos neergeworpen. De handen van 
machinaal: in trams, treinen, schöuwbv® 
met licht ontvlambaar materiaal, in bosch en hei 
al het droge kan doen ontvlammen! En de aanmaning»*' 
zichtigheid in de bosschen en de couranten helpen niet, n 
immers al te zot wezen het rookgenot even ter wille van 
te geven, zich niet enkel eenling te voelen, maar ook lid der gemeen
schap, verantwoordelijk tegenover haar!

AAGe om zich heen kijkt en door de verschijnselen de oorzaken tracht 
te kennen, weet, en zeker in ons land, dat noch het gezi 
gemeen, noch de scholen van welke richting ook, het kin< 
de richting, waar het goed is fen voor het individu, fen 
meenschap.
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hoe de kinderen tot vol-

anders tegenover

'olgens 
zij

opvoeders af en 

grenzen

opvoeders te : 
tonder te begrijp1 

zoontje of dot

het wondere om hem met deemoed nadert, tot beleven van het leven 
in staat is, in en door den arbeid tot zelfverwezenlijking kan komen, 
door hem in vreugde te verrichten, omdat er aan een levensbehoefte 
voldaan wordt, even natuurlijk als het lesschcn van dorst en honger.

Omdat zoo weinig kinderen tot dien mensch kunnen uitgroeien, is 
er zooveel onnoemelijk individueele ellende om ons heen, maar ook 
maatschappelijke. Want de maatschappij, de gemeenschap, is hel geheel 
van hen, welke haar samenstellen, de eenlingen dus. Hoe kan zij ge
zond zijn, als haar leden geestelijk verschrompelen, lichamelijk niet 
kunnen gedijen!

Het hangt ook van hun o 
komen uitgroei kunnen geral

De ouders, die niet over de grenzen van het gezin heenkijken, niet 
begrijpen, dat het gezin de cel is, afhankelijk van het wel en wee 
der gemeenschap, werken noch voor het heden, noch voor de toekomst.

De onderwijzenden in de scholen evenmin, welke niets dan een 
luttel beetje kennis kunnen en mogen aanbrengen, aan hun taak meenen 
te voldoen, wanneer zij zich slechts richten naar het letterlijke van 
wet lelijke voorschriften.

Om anders te kunnen werken is een gansch andere opleiding voor 
hen noodig. Met onverteerde boekenkennis worden zij de school in
gestuurd. Zij hebben niet loeren schiften of peilen, niet lecren rond
kijken, noch door onderzoek methodes kunnen vergelijken. Zoogenaamd 
«afgestudeerd” komen zij in de school. Niemand dwingt hen tot onder
dompelingen in het verfrisschende bad tot studie in andere scholen, 
in andere streken.

Ouders critiseeren maar al te vaak zonder zelf opvoeders te zijn; 
onderwijzers verzetten zich tegen de „leekencritiek zonder te begrijpen, 
dat het gaat noch om een schoolkind, noch om een zoontje of doch
tertje uit een of ander gezin, doch om het kind, hetzelfde kind thuis 
en op school.

Slechts dan zullen èn ouders fcn onderwijzers 
elkander zich gedragen, wanneer beide categorieën als opvoeders t 
over het kind komen te staan en de onderwijzers leeraars zijn volgt 
hun beroep, dat zij zoo grondig hebben kunnen bestudeeren, dat 
als zoodanig vanzelf vertrouwen kunnen wekken en behouden gelijk 
de kundige arts, de bekwame vakman op elk ander gebied.

Hoe kan een onderwijzer van heden reeds als zoodanig gelden? 
Nog wordt hij gevormd in en met een groep van enkel toekomstige 
schoolmeesters, kan hij al lesgeven op een leeftijd, dat hij nog leer
ling moest zijn.
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i bouwen

een school, als centra

Hoe er in de school gemeenschapsopvoeding kan plaats hebben.

lingsmogclijk- 
lerd worden, 
l een mensch, 

lecnschap 
:t geheci.

Indien in de school alleen in het kind alle ontwikkelii 
heden van zijn bizonderen aanleg nagegaan en bevorde 
loopt het gevaar in zijn individualiteit uit te groeien tot < 
die zich niet kan en ook niet wil voelen als een lid der gemeenschap 
met plichten tegenover en verantwoordelijkheid voor het geheel. 
Daarom rust er op de school de taak, omdat zij in haar wezen ver
tegenwoordigster is van die gemeenschap, doelbewust de opvoeding 
daardoor te verwezenlijken. Het kind dient voor haar in het in zijn 
aanleg gegeven individu te zijn, in de groeiende mensch, die in zich 
de erfenis der voorgaande geslachten draagt, in de schakel is tusschcii 
heden en toekomst.

In de school, in de klasse of de groep mag het kind niet meer 
enkel de eenling zijn. Het is dit, wanneer het slechts voor zichzelf 
werkt, de moeilijkheden alleen oplost en de klassestilte een geïsoleerd 
geheel is, dat slechts in enkele momenten met zijn medeburgers te 
maken heeft, ze niet helpen mag, hun hulp ook niet kan inroepen en 
soms door dat afzonderings-opvoedingssysteem ze als zijn vijanden
mededingers beschouwt, die met hem streven naar dezelfde onder
scheidingen van cijfers, nummers en prijzen. School en klasse worden dan 
tot een soort kampterrein, waar de overwinning voor de sterksten is.

De gemeenschap wordt alleen gediend in een school, klasse of 
groep, waar gezamenlijk gearbeid wordt, naast de ontwikkeling van 
het noodzakelijk individuecle, het groepenwerk, waaraan elk zijn taak 
heeft te verrichten en zijn eigen opgaaf heeft te verrichten, een 
integreerend deel van de schoolopvoeding vormt. Zwakken en sterken 
helpen daar elkander, hulp kan worden gevraagd en gegeven door 
den leerling aan zijn medescholier, want de school, de klasse, de groep 
kan alleen voor de gemeenschap opvoeden, als zij zelve er een is.

Het kind groeit nu vaak op in een gezin en 
van opvoeding niet voor hun taak berekend.

Op de ouders kan nog invloed uitgeoefend worden door cursussen 
en wat dies meer zij.

De onderwijzers hebben echter een gansch andere vorming noodig. 
Uit het luttele, aan hun opleiding voorgeschreven, blijkt maar al te 
zeer hoe er van gemeenschapsidealen nog weinig sprake is in het 
heden, want werd er naar de verwezenlijking gestreefd, dan zou er 
in de eerste plaats toegezien worden op hun opleiding, want in en 
door de school hebben zij mee te helpen bouwen aan het heden en 
de toekomst, aan een gezonde gemeenscha
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leenschap al het ontstellend wreede, dat in onzen 
htclijk monster zijn vangarmen uitslaat, ooit in de

het pai
vitalen 

Van dierenverzorging is in bijna geen enkele school sprake. Er zijn 
aquaria. Insecten worden soms waargenomen. Maar het wonder, dat 
het dier is, wordt niet geëerbiedigd. Nog strekt het kind naar het 

om het te grijpen terwille van het bezit, 
de vlinder om gegrepen te worden; 

er om door hem er uitgehaald te wor- 
vangt het dier, ter wille van de pret.

Dan heeft elk kind voor haar een plicht op zich te nemen. De 
gemeenschap en de leerling dienen elkander in den zin van allen voor 
een en een voor allen. Er zijn door allen om beurten werkjes te 
verrichten, die de orde en netheid bevorderen van het lokaal, de 
school. Met strengheid dient er toegezien, dat die arbeid getrouw en 
gewetensvol wordt verricht. Wie dat werk niet goed verricht, begaat 
een verzuim tegenover allen, is geen goed lid van de schoolgemeen
schap. Zou kunnen uitgroeien tot een mensch, die tekort schiet in zijn 
verplichtingen later tegenover de gemeenschap der volwassenen.

In de school moet een kind ook leeren met zorg te behandelen 
alles wat in en van die school is: het boek, de bank, het gebouw, 
zuinig te wezen met de materialen, want alles behoort de gemeen
schap, zooals aan de gemeenschap der volwassenen de openbare ge
bouwen, het plantsoen, het bosch en wat dies meer zij. Uit het kind 
dat zorg leert dragen voor het tijdelijk hem toevertrouwde, kan niet 
de mensch verworden, die in baldadigheid vernielt en besmeurt.

Maar wijder dan school en gemeenschap is de kosmos, in anderen 
polsslag nog klopt het afleven.

Van dien kosmos maakt ook het kind deel uit, dat alleven open
baart zich ook in hem.

Hij heeft ook een taak te vervullen, tegenover al wat leeft om hem. 
Er is altijd voor hem een levensopenbaring te beschermen of te eer
biedigen.

In, om en bij elke school dienen dieren en planten te zijn om waar 
te nemen en te verzorgen. Reeds zijn er de school- en werktuinen, 

zij hebben slechts plaats voor enkele kinderen uit de kinder- 
. Nog zijn die tuinen voor het allergrootste deel overgelaten aan 
irticulier initiatief, wordt het werk, daar verricht, niet door 
i band aan het schoolgeheel verbonden. ■

— ging - —
worden soms waai

dier is, wordt niet g-- 
dier al te vaak de hand uit 
De vogel is er om hem te vangen, 
al wat in het water leeft, is < 
den. Het kind doodt, wondt en 
het in bezit nemen.

Van distelen kunnen ook in opvoedkundig opzicht geen vijgen ge
plukt worden.

Hoe kan de gem< 
tijd als een gedroch
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jeheel be-

;egaa

kiem bestrijden, als het niet ook in de school met de kinderen begint, 
ze leert verzorgen, het leven hoeden en beschermen met de daad van 
de bescherming zelf, het doet in elke school met elk kind naar zijn 
mate van kunnen en kennen ?

Ook tegenover zijn medescholieren. In elke school zijn ouderen en 
jongeren, in elke groep sterkeren en zwakkeren, zij de tot leiden en 
zij de tot volgen aangewezenen.

De opvoeding richt zich nog maar al te weinig tot het krachtige, 
het vermogen tot beschermen of leiden in de kinderen. De schooi is 
er de aangewezen plaats voor, omdat daar altijd groepen van kin
deren zijn. Daar kunnen de kinderen iets leeren en voelen voor ge- 
meenschapsplichten en deugden, door ze tegenover hun medescholieren 
in praktijk te brengen. Daar is de ongezochte gelegenheid om individu 
en groep op elkander te laten inwerken, om de school te doen be
grijpen welke schoone en onafwijsbare taak van gemeenschapsopvoe- 
dings-orgaan te zijn er op haar rust. ••

Verbrokkeling tot „vakken".
Dat de school nog geen gemcenschapsinstituut is, het wordt ook 

bewezen door de versnippering der zoogenaamde leerstof tot „vakken". 
De wet schrijft het onderwijs er in voor en de allergrootste meerder
heid der scholen, zoowel de confessioncele als de openbare, houden 
er zich stipt aan, geven onderwijs volgens lesroosters, in bepaalde 
tijdseenheden verdeeld in taal, rekenen, schrijven, lezen, geschiedenis, 
aardrijkskunde, kennis der natuur, om slechts datgeen op te noemen 
wat als het voornaamste beschouwd wordt.

V/at de kinderen leeren moeten, wordt niet als een geheel be
schouwd. Er wordt niet uitgegaan van het inzicht, dat alle zooge
naamde vakken in elkander grijpen, er geen grenslijn te trekken is 
tusschen de taal en al het andere, geen rekenen te leeren is door 
kinderen, die de woorden niet begrijpen, het schrijven zichtbare vorm 
van woorden is, het lezen het in zich opnemen van woorden is en 
pas dan aan zijn doel beantwoordt, wanneer het kind er zich reken
schap van geeft wat het wel en wat niet verwerkt, geschiedenis en 
aardrijkskunde onmiddellijk met elkander in verband staan en al weer 
met taal als zoodanig, kennis der natuur organisch verbonden is met 
die der aarde.

Zoo zou er doorgegaan kunnen worden. Er zij echter nog naar 
verwezen, dat het goede spreken geen deel uitmaakt van de wettelijkc 
voorschriften, ofschoon toch er heel wat minder begripsverwarring en 
strijd onder de volwassenen zouden zijn, indien de kinderen reeds
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vernieuwd.

Verdraagzaamheid.

" op
doorgronden, niet dee- 

grootste en kleinste 
ideren, alles meenen 

uit hun, door hen

leerden zich naar hun mate van ontwikkeling goed uit te drukken en 
te begrijpen wat een ander met zijn woorden bedoelt en of het zou 
kunnen zijn, dat twee, die tcgcnov<zr elkander meenen te staan, in het 
wezen der zaak hetzelfde bedoelen, doch zich niet in dezelfde termen 
uitdrukken.

Bovendien wordt door de vakkenindeeling slechts in zekere mate 
het intellect ontwikkeld. Het gevoelsleven van het kind wordt niet 
ontwikkeld. En daardoor groeien er talloozen op tot volwassenen, 
die met het verstand alles meenen te kunnen Gw 
moedig en eerbiedig het wonder, dat zich in het 
van de wereld om en in ons openbaart, weten te na< 
te kunnen verklaren of het alleen beschouwen van
als vaststaandc, normen aangenomen. Het kind, dat uit zijn aard zoeker 
en ontdekker is, zwerftochten onderneemt in de wereld van het hem 
onbekende, wordt school-leerling, die aanneemt zonder meer.

En dan is er de examendressuur, die vermoeit en doet verschrompelen 
wie zich aan haar onderwerpen moet. De gemeenschap vraagt zich 
door middel van haar scholen bitter weinig af wat er nu gebeuren 
moet met de kinderen, die niet aan de exameneischen voldoen, wat 
met de duizenden en duizenden anderen, die zij toestaat het leven in 
te gaan met een miniem beetje kennis zonder meer.

De gemeenschap, die zich als zoodanig voelt, zal alle schoolopvoe- 
ding doordringen van haar eenheidsverlangen en het vakkensysteem 
omwerken tot één geheel, dat niets verwaarloost, doch de declen als 
één complex beschouwt, zooals in het lichaam waar uit lucht, licht 
en voedsel alle organen worden opgebouwd, onderhouden en

Laten wij het ons niet inpraten, dat een scholensysteem, zooals wij 
dat in ons land hebben en helaas steeds verder uitwerken, ooit volks
gemeenschap zou kunnen bevorderen. Daarvoor moeten de individu’s 
elkander leeren eerbiedigen, begrijpen, dat er ook in anderen dan 
bijbelschen zin „veel wegen naar het huis des Vaders" voeren.

Wat kan er echter in de practijk van het schoolleven van verdraag
zaamheid terecht komen ?

Hoe leeren de individu’s met elkander omgaan?
Reeds op den kleuterleeftijd worden kinderen van kinderen ge

scheiden. Het splitsingssysteem zet zich voort in de lagere en de 
U.L.O. school. Ook in het nijverheidsonderwijs en de middelbare 
school. Ook in de universiteiten.
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I

wanneer

i

brJ
rekken in

en dan in daad of in gedachten pelgt 
plekjes als het Drie-landen-punt bij 

Istap uit ons land in Duitschland, en
kunstmatige van de grenslijn dezelfde heide, plan- 

szelfdc wijze voortzetten cn uit- 
ling van natuur en eenheid is; 
school met school te doen optrt 

naar éénzelfde doel, door allen

Ook in het „derde milieu", bij de padvinders, de jcugdvereenigingen 
enz. enz.

Laten we dan maar met den mond zingen: „Blijf één, blijf één, 
mijn Vaderland". Met de daad drijven we alle kinderen en alle 
jongeren in afgesloten groepen samen en verbazen ons dan over al 
de onverdraagzaamheid, al den haat, al het onderling verketteren van 
van de volwassenen.

We kennen de gemeenschapsschool nog niet, omdat de volwassene 
zich nog niet lid van een gemeenschap voelt.

We kunnen die school alleen voorbereiden doelbewust, wanneer 
we zoeken naar wat vereenigt, door de kinderen te leeren elkander 
te begrijpen;

door uit onze school- en leesboeken alles te weren wat eigenge
rechtigheid der volwassenen betcekent;

door in het geschiedenisonderwijs grooten als grooten te zien, ook 
als ze het slechts zijn in het licht van hun tijd;

door de aardrijkskunde te doen zijn één voeren in de schoonheid 
der aarde en haar volheid, en te doen begrijpen waarom dit of dat 
deel der aarde woonplaats van dit of dat volk moest zijn;

door te wijzen op het schoone in de erfenis der voorgeslachten;
door het onderwijs ervan te doordringen, dat sommige strijders en 

denkers aan de gansche menschheid behooren;
door zoo nu en dan in daad of in gedachten pelgrimstochten te 

ondernemen naar plekjes als het Drie-landen-punt bij Vaals, waar 
men met één voetstap uit ons land in Duitschland, en ook in België 
is, waar over het kunstmatige van de g .

rngroei, alle flora en fauna zich op de:
reiden, zoodat oorlog schendin
door waar het maar kan sc.

gevoel van saamhoorigheid 
danig gezien en gevoeld.

De wereld dreigt ten onder te gaan aan verdeeldheid, haat, het 
egocentrische van het individu, de partij, het provinciale en benauwend 
opgevatte nationale.

Alleen de gemeenschap kan redding brengen, het bewustzijn, dat 
allen allen te dienen en te ontwikkelen hebben.

En slechts dan zal de school daartoe meewerken, wanneer zij gc- 
meenschaps-instituut is in haar opvoedingssysteem, haar onderwijs- 
opvatting, haar taak om èn in het kind het individu te vormen ên 
hel lid der volksgemeenschap, der volkereneenheid dus van de gansche 
wereld.
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D”

zeggen: „Als 
eischcn, dat zij 

ideren niet kan

De school en de nationale saamhoorigheid 
door Prof. Dr. J. H. GUNNING Win.

aflevering is gewijd aan de school en „de gemeenschap". Dat 
van huis uit een abstract begrip. Echtgcnooten leven al of 

niet „in gemeenschap van goederen". De Joden, zoo lezen wij Joh. 4 : 9, 
„houden geen gemeenschap met de Samaritanen" en Paulus wcnscht 
zijn gemeentenaren toe „de gemeenschap des Heiligen Gecstes”. Het 
betcckent het samen bezitten, samen genieten of gebruiken van iets, 
het samen zijn in iets.

Gemeenschap onderstelt dus altijd minstens twee. Maar die twee 
of meer personen, die iets gemeen hebben of doen, worden nu ook 
— en ziedaar de concrete beteekenis een „gemeenschap" genoemd.

Er zijn dus een oneindig aantal gemeenschappen, van kleinen en 
zeer kleinen tot grooten en zeer grooten omgang toe. Zij kunnen ieder 
oogenblik willekeurig of onwillekeurig ontstaan of gesloten worden, 
ontbonden worden of eindigen. Zij kunnen evengoed zijn van voorbij- 
gaanden als van blijvenden aard, evengoed bestaan uit toevallig te
zamen gekomen of uit opzettelijk tezamen gebrachte personen.

Is er onder die duizenderlei vormen ook een, die „de" gemeenschap 
mag genoemd worden? Zoo ja, wat daaronder te verstaan?

Ik heb eens een sociaaldemocratisch arbeider hooren 
ik niet meer werken kan, zal ik van de gemeenschap 
mij onderhoudt en als ik 't schoolgeld voor mijn kin< 
betalen, eisch ik dat de gemeenschap ’t voor mij doet. Dat is mijn 
goed recht, want ik heb altijd voor de gemeenschap gewerkt, zonder 
evenwel iets over te houden." Wat bedoelde deze man, wat bedoelen 
allen, die zoo spreken, met „de" gemeenschap?

Practisch zeker de openbare kas(sen). Maar ook theoretisch?
De Duitschers hebben 't tegenwoordig druk over het onderscheid 

tusschen „Gemeinschaft und Gesellschaft". Het sein gaf het aldus 
betitelde boek van Fr. Tonnies, dat in 1922 verschenen, terstond in 
duizenden exemplaren verspreid werd; ik bezit de 7e uitgaaf, van 
het jaar 1926! ’t Loont ook voor ons de moeite, even hierbij stil te

Woorden hebben hun eigen —> en vaak een zeer eigenaardige ~ 
geschiedenis. De vertaling van „Gemeinschaft" levert, zoo schijnt ’t 
althans, geen moeilijkheden op; maar hoe moeten wij „Gesellschaft" 
vertalen? Daarvoor dienen zich aan: „maatschappij”, „genootschap", 
„vereeniging” en ook „gezelschap", dat, thans in dien zin verouderd, 
vroeger veel voorkwam in den titel van allerlei vereenigingen, gelijk 
thans nog, als ik mij niet vergis in den naam van een oude vereeni-
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vakbond

tot ’t abstracte

en

i

pulseert meer in de steden, 

op ’t land.
begrip .maatschappij" is altijd gemakke- 

tkclijker te vatten dan het begrip »gc- 
crgelijking daarmede altijd het meer concrete 
in den aanvang opmerkten en straks weer 

leenschap" ook vaak concreet gebruikt, het behoudt 

:en onweerstaanbare neiging om

ging van beoefenaren der wiskunde. Toen de leeraren aan neder- 
landsche gymnasia zich tot een vakbond vercenigdcn, in 1830, noem
den zij dien .Genootschap”, evenzoo deden later de ncderlandsche 
onderwijzers. Maar de nog later komende leeraren aan H.B.-scholen 
stichtten een Vereeniging” en de jonge klasseonderwijzers een „Bond . 
Toen in ’t heetst van den doleantiestrijd Dr. Kuypcr de Ned. Hcrv. 
Kerk een doodelijken smet wilde aanwrijven, verkondigde hij zijn 
volgelingen, dat zij niet een kerk, maar slechts een „genootschap 
was. De oude Nieuwenhuyzen noemde zijn „het nut van het algemeen 
beoogende stichting een „Maatschappij"; thans kennen wij niet veel 
meer zulke .maatschappijen”, maar des te meer „maatschappijen 
voor levensverzekering en drg. Dit woord heeft echter met ’t Duitsche 
.Gesellschaft” gemeen, dat ’t ook wordt gebruikt voor de (min of 
meer) geordende samenleving, waarin alle (min of meer) beschaafde 
cultuurvolken leven: „de" maatschappij. Dit woord schijnt dus t meest 
geschikt om als equivalent voor „Gesellschaft" te dienen.

Hoe onderscheiden zich dan volgens Tonnies „gemeenschap 
„maatschappij"? Aan beide is gemeen, dat zij een verhouding, en ' 
een vaste verhouding en verbinding tusschen menschen en menschen 
te kennen geven, maar de „gemeenschap” is een organisme, de maat
schappij een organisatie. Dat dit wel wat al te eenvoudig is uitgedrukt, 
blijkt terstond als men bedenkt, dat men ’t onderscheid niet zóó 
omschrijven kan: een gemeenschap is gegroeid, een maatschappij ge
vormd-, anders zou men haar geboortedag moeten kunnen opsporen 
en haar jaar- of eeuwfeesten vieren.

Duidelijker reeds voelen wij ’t onderscheid, als wij naast elkaar 
stellen: „zijn intrede doen in de maatschappij" en „opgenomen worden 
in de gemeenschap der geloovigen." Maar moeilijker wordt het weer, 
als wij opmerken, dat b.v. de leden der „Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen" ongetwijfeld in een zekere gemeenschap met elkaar 
leven — van hoe los verband overigens ook — en zeer zeker de 
leden van „de” maatschappij, maar even zeker de leden eener Brand- 
waarborgmaatschappij niet.

Het maatschappelijk leven, zegt Tonnies, 
maar gemeenschap is er meer en beter

Eén ding is duidelijk: het t w 'c 
lijker en meestal veel gemakkclijkc. 
meenschap’’, omdat ’t in verj 
is. Al wordt, gelijk wij in 
zullen opvatten, „gem< 
als ’t ware altijd e< 
terug te keeren.
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de oude schoolrepublick

voedt zij ook
•Gemeenschap, 

ven — wat 
— zelfs in

van Trotzendorf en

ook een organisme? 
iets, dat, zooals wij 

itigc partij onder haar 
wordt. Welke evenwel

ïrkten aangaande het ge- 
irimitieve mensche- 
lijk, dat de school

latschappij ? Ongc- 
ichappij is in miniatuur, 
t'appij, wat sommigen 

srkondigden en soms 
naar .de" (grooie)

Wenden wij ons nu tof de school. Is zij een ma< 
twijfcld, met dien verstande, dat zij een maatsc' 
Zij is een vóórafschaduwing van .de” maatschaj 
zoo sterk gevoeld hebben, dat zij de stelling ver 
ook in praktijk brachten, dat de school geheel 
maatschappij moest worden gemodelleerd. ') 

een organisatie; is zij 
dat zij het ook moet zijn, is i 
een machtige en luidruchtig'’ 

;nd en bestreden wui 
geheel andere houding aanneemt, waarop wij

*) Men denke aan 
van Gcorge Williams

2) Mag ik lerloops 
die ik daaraan hecht.

De maatschappij is ontstaan uit de practische levensbehoeften van 
den mcnsch, de gemeenschap is noch gevormd noch ontstaan, zij is er 
altijd geweest, want zij is een essentieel bestanddeel, een zeer diep 
liggende en vast gewortelde wezenstrek van den mensch. De mensch 
is niet alleen een kuddedier, niet slechts ’t zooön politikon, ’t staten
vormend wezen, van Aristotcles, maar hij voelt ~~ en dat voelt zelfs 
de meest verbasterde alsook de meest primitieve mensch — altijd 
verwantschap met zijn soortgenooten; hij voelt en weet, dat zij allen 
van één geslacht, uit éénen bloede zijn en wanneer dat gevoel zich 
tot rijpheid ontwikkelt, dan weet hij dat alle menschen broeders zijn. 
De mcnsch is essentieel een gemeenschapswezen, dat buiten mensche- 
lijkc gemeenschap eenvoudig niet leven, Iaat staan tieren kan. Daarom 
zoekt de mensch altijd instinctmatig gemeenschap.

herinneren aan 't onderscheid, dat ik maak, en de waarde 
tusschen .opleiding" en .opvoeding"?

latschappij moest worden
De school is zeer zeker

Zij kin het zijn;
allen weten, door
dienaren hartstochtclijk ontkei 
tegenover de klasse een 
nog terugkomen.

De school voedt op voor ’f leven, zegt men. Ongetwijfeld houdt 
dat in, dat zij opleidt *) voor de maatschappij, maar 
op voor de gemeenschap'1. In ieder geval vormt zij zelf een gem 
immers de kinderen leven er een vorm van gemeenschapslevi 
nog iets meer beteekent dan gemeenschappelijk schoolgaan 
die scholen, die slechts uit „<

Als ’t waar is, wat wij 
meenschapsbesef en 
lijke instincten — en 
óf alle aanspraak op den

voor 
t ’) 
•>? I

leven er een vorm
gemeen:

.cellen" heeten te bestaan.
zooeven opmei 

de gemeenschapsbehoefte als pri 
’t is waar — dan is het duidelij

naam van opvoedingsinstituut moet laten

de moderne
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»P ’fc

r
zij onderhouden:
dat zijn de gemeenschap""" 

1 der zaak .
nog zoo zeer het karakter 

irheid. Eén blik in de ge-

ring,
in denzelfden kring 

gesticht en wordt
.uelijke instellingen 

opvoeden.

I

varen óf opvoeden moet tot gemeenschapsleven. Waarachtige opvoe
ding bestaat niet en is niet bestaanbaar dan als opvoeding voor — 
de of een — gemeenschap: dat erkent ook de meest overtuigde „In- 
dividualp&dagog').”

') Gelui.
van haar onderwijs, zich 
schapszin wordt aangc' 
wijzen elkander dienste

opvoedingen, waarvan 
.1 de andere nog maar 

voornamelijk in ons dierbaar vaderland: 
de sectarische opvoeding. Zulke scholen dragen 

karakter, bestemd als zij zijn voor de kinderen uit een 
die door hun ouders bestemd worden

; te worden. Voor dat doel zijn 
len zij onderhouden: ’t zijn dus 
en dat zijn de gemeenschappen, 

, in den grond der zaak ook, al 
g hunner leden ook i 
ja van onaantastbaai

instaande het radicaal individualisme 
juist in haar scholen een gemeen

ten de kinderen er tezamen en be-

Voor „de of een” gemeenschap, zeiden wij, en moesten wij wel 
zeggen. Hiermede zijn wij teruggekeerd tot ons uitgangspunt en nemen 
de draad, die wij slechts schijnbaar hebben laten vallen, weder op 
om die nu voort te spinnen. Er zijn allerlei gemeenschap/^» (in concreto), 
dat is duidelijk, maar er is ook zoo iets als „de” gemeenschap , 
althans iedereen heeft er den mond vol van. Maar wat er eigenlijk 
onder verstaan moet worden, is veel minder duidelijk; ’t is alleen 
duidelijk, dat er een zeer sterk gevoelselement in meespreekt. Wie 
echter redeneeren wil o'ver „de” school en „de” gemeenschap, zal 
toch wel voor ’t minst ernstig moeten trachten zich rekenschap te 
geven, wat hij daaronder verstaat of verstaan wil hebben.

Daar ’t meerdere altijd ’t mindere inhoudt, sluit een opvoeden van 
„de” gemeenschap niet alleen een opvoeden voor „een” gemeenschap 
niet uit, maar veeleer vanzelf In. En hiermede zijn wij meteen op ’t 
terrein waar wij wezen moeten, op paedagogisch terrein.

Laat ons, nu ’t blijkt dat wij ’t veilig kunnen doen, dat zoo uiterst 
vage en ongrijpbaar begrip van „de” gemeenschap even laten rusten, 
en ons er eerst toe bepalen, dat de school, zoo zij anders opvoedt, 
althans zeker voor een, en hoogstwaarschijnlijk voor cenige gemeen
schappen opvoedt.

Als leerrijke voorbeelden noemen wij twee c 
de eene nu haar tijd wel zal gehad hebben en 
al te welig tiert, althans en 
de standsopvoeding en 
een exclusief k  
bepaalden levenskring, 
op hun beurt lid vai 
zij ook opzettelijk gesnum. 
willekeurige menschel ijl.. 
waarvoor zij hun kinderen 
dragen zij in bet oog 
van noodzakelijkheid, j<

jige b.v. Montessori, die niettegcnsi 
onderwijs, zich er op beroemt, dat j 

'gekweekt. Inderdaad leve
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igen is het 
• vaderlooze

weder een
gezin ge-

, waarin ieder kind ge
werkt en sterft. En ’t 

van 't kind uit gezien.

jeven, dat dit ook geldt voor 
.Maar", zal hij zeggen, .op t 

lurlijk hier niet 
te merken, dat zelfs van de

de geestelijke orden 
de Kerk zelf is dat 

et gedisputeerd worden; 
de R.K. Kerk de levens-

er om deze 
terstond, die tot de

en (of)

ring om ’t gezin 
scherp doet uit- 

igdleven nooit meer, kón

male gevallen — 
de familie.

Voor het kind hebben deze kringen het bijzondere, dat het er 
zich thuis gevoelt, een factor, voor de opvoeding van de allergrootste 
beteekenis.

Onderzoeken wij nu verder welke kleinere kringen 
twee eerste heenliggen, dan ontmoeten wij er 
andere boven omschreven categorie behooren, die ’t karakter 
natuurnoodzakelijkheid missen, nl. het dorp of de stad, de stand 
de partij, de kerk en eenigermate ook de school, met dien 
stande, dat deze laatste nooit een concentrischen krinj 
heen vormt, een feit, dat haar kunstmatig karakter scw 
komen. De school heeft in 't kinder- en jeugd!-.— ------
nooit meer hebben dan een episodisch karakter.

Derhalve is de eerste natuurlijke en werkelijk concentrische kring

schicdenis leert, dat zij voorbijgaande levensvormen zijn, die opkomen 
en verdwijnen. *)

Hun kunstmatig karakter blijkt ook daaruit, dat, hoezeer zij zich 
ook beijveren, niets of niemand hun kan waarborgen, dat zij met hun 
kinderen hun doel zullen bereiken. Dezen kunnen altijd, mondig ge
worden zijnde, uit den bestaanden kring uit- en tot een anderen toe
treden, iets wat wij dagelijks om ons heen zien gebeuren.

Ook kan al hun exclusiviteit niet beletten, dat zij zelf altijd weer 
in andere levenskringen ingevoegd zijn, waartoe zij dus willens of 
onwillens hun kinderen ook moeten opleiden.

Want er zijn óók natuurlijke levenskringen, 
boren wordt en waarin ieder mensch leeft, • 
eigenaardige van deze kringen is, dat zij, 
concentrische kringen vormen.

De eerste, kleinste en meest natuurlijke van al die krinj 
gezin. Dat er onvolledige en verwoeste gezinnen zijn, dat er ’ 
kinderen geboren worden en ouderlooze weezen bestaan, 
hier niets aan; in zekeren zin vormt zelfs de ongehuwde m< 
gezin en in ieder geval is 't normale, dat elk kind in een | 
boren en in een gezin opgevoed wordt.

Bovendien ligt —■ met weinige uitzonderingen, zelfs in die abnor- 
om dezen eersten kring altijd heen de tweede kring:

’) Ieder katholiek zal toegc 
en congregaties in zijn Kerk. . 
allerminst toepasselijk." Daarover zal natui 
voor ons doel is ’t genoeg op 
vormen met de eeuwen verande
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i
wordt t 
die taal

jcboortc toebehoort cn 
evenwel ccnige toe- 

en erkend, vaak zelfs

de twee factoren, waardoor de nationaliteit bepaald 
en de geschiedenis.

menschclijke vermogens’t meest typische; 
ze is althans voor zijn ontwikkeling als mensch het meest onmisbare. 
De niet alleen doofstomme maar ook blinde Helen Keiler werd eerst 
voor hoogere ontwikkeling vatbaar, toen het tot haar doordrong, dat 
de mensch het vermogen heeft om dingen en denkbeelden uit te druk
ken in symbolen, die men „woorden" noemt, en waaruit de „taal" 

opgebouwd. In de taal groeit het normale kind vanzelf in, en 
11 noemen wij zijn moedertaal; ’t is echter eigenlijk niet de taal 

zijn moeder, maar van zijn natie. Dit geldt zonder uitzondering: 
wanneer een kind van zijn moeder slechts haar eigen taal leert en 
niet die van zijn omgeving, hetzij omdat die moeder zelf een buiten- 
landsche is, hetzij omdat het gezin in het buitenland leeft, dan behoort 
het kind psychologisch ook niet tot de natie, in welker midden het 
gezin woont, maar tot de natie zijner moeder cn hij blijft daartoe 
behooren, zoolang hij slechts hAAr taal spreekt. En daar het kind 
zich alleen thuis gevoelt onder menschen, wier taal het verstaat en 
die zijn taal verstaan en zich onder een andere taal sprekende men
schen vreemd, verlaten en ongelukkig gevoelt, zoo is het nationaliteits
gevoel een der elementairste, een der meest natuurlijke en normale 
gevoelens van het kind.

En de tweede naast de taal en de eigenlijke natie-vormende factor 
is de geschiedenis. Dat ziet men 't duidelijkst aan naties met meer 
dan één taal of meer dan één godsdienst, als de Zwitsersche en de 
Nedcrlandsche. De natie is het historische product bij uitnemendheid. 
Den historischen oorsprong kunnen wij dus noch wegcijferen noch 
wegschuiven; of ’t ons bevalt of niet, wij kunnen er niets aan veran
deren, dat elk in normale omstandigheden opgroeiend normaal kind 
niet alleen als lid van een natie geboren is, maar ook altijd nationaal 
wordt opgevoed, nog niet eens zoozeer omdat zijn opvoeders lid van 
een natie zijn — want dat kunnen wel vaderlandslooze gezellen zijn, 
of althans zich verbeelden te zijn — maar eenvoudig omdat het ge- 
heele milieu, waarin het opgroeit, niet slechts dc personen maar ook 
de dingen, woning, huisraad, klecding, levensinrichtingen en levens-

die op dc familie volgt: de natie. Dat deze tot dezelfde soort behoort 
als gezin en familie blijkt terstond uit deze twee kenmerken: 1. Dat 
’t kind er van zijn geboorte af en door zijn geb' 
2. dat ’t er zich in thuis gevoelt. Dit vereischt 
lichting, want dit wordt niet algemeen ingezien 
bestreden.

Het ligt aan 
wordt: de taal

Dc taal is misschien van alle
voor
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de <
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ivoeden

zeer wijden kring liggen natuurlijk 
ig van naties met ver- 

menschheid. De tusschen- 
of verwaarloosd worden: de 
en even concentrisch als de

I
zoo wil. 

paedagogiek 
hetgeen 

organische wereld heer- 
algemeene menschelijke 

er bij 
overeenkomstig het historisch karakter der natie. En diezelfde 

>giek leert ook — en dat is zelfs een van haar zekerste en 
’ le voorschriften, en dat zoowel voor de opvoeding 

in engercn zin als voor alle onderwijs geldt — dat men steeds moet 
beginnen met het naastbijliggendc, dat men altijd den weg moet 
volgen van het oude en bekende naar het nieuwe en on- of minder

') Wisseling van nationaliteit kan hier buiten beschouwing blijven. Zij is niet 
des kinds en behoort niet lot ’t gebied der paedagogiek, maar tol dat van recht 
en politiek.

gewoonten, ja ook de levensopvattingen, omdat het alles historisch is 
geworden of gewrocht, historisch gekleurd en afgcstcmpcld, hetgeen 
precies hetzelfde is als te zeggen, dat het den nationalcn stempel 
draagt. ’)

Rondom dezen, betrekkelijk reeds 
nog andere, wijdere als: het werelddeel, de krin; 
wanle gelijktijdige cultuur en ten slotte de 
liggende kunnen misschien overgeslagen 
menschheid-kring is even onvermijdelijk 
drie eerste kringen.

Vragen wij of deze laatste, omvangrijkste kring identisch is met 
„de” gemeenschap, waarvan wij het begrip trachtten op te sporen, 
dan zegt ons taalgevoel ons terstond, dat dit niet ’t geval is. Maar 
t zegt ons niet, waarin dan wel ’t verschil bestaat en ik vrees, 
dat onze voorafgaande onderzoekingen daarover nog niet veel licht 
hebben verspreid en dat wij de hoop moeten opgeven het langs dezen 
weg te vinden. Maar dat is niet erg, omdat zij ons, naar ik meen, in 
ieder geval dat geleerd, resp. duidelijker gemaakt hebben, wat voor 
ons huidig doel noodig en genoeg is, nl. dat opvoeding voor „de" 
mccnschap in concreto niets anders beteekenen kan dan opvoc 
voor „een" gemeenschap, en dat voor dat doel de natuurlijke con
centrische gemeenschappen ’t eerst in aanmerking komen, de meeste 
waarde hebben en de eenige volstrekt onvermijdelijke en noodzake
lijke zijn.

En zulks niet, omdat dit aan de een of andere partij behaagt, of 
in cenig stelsel past, maar eenvoudig omdat de natuur het 
En daarom wil het ook de paedagogiek, want de ware 
leert, dat ’t kind moet worden opgevoed volgens de natuur, 
zoowel beteekent overeenkomstig de in de 
schcnde levenswetten als overeenkomstig de algemeene mens 
en de bijzondere kinderlijke natuur, alsmede, kunnen wij thans 
voegen, < 
paedagoj 
minst betwijfeldi
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daarbij steeds zooveelniet den

niet
kan, maar

. van onzen
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Basedow's De

psychologisch en 
lurlijke concentrisc

i paedagogische eischen, en is 
lisbaar. Hij is aan den eenen 

lig ei.
daarom

dan natuurlijk, dat het kind zijn land en volk 
daar alleen voelt ’t zich thuis en kan ’t ge- 

aangeboren", zong onze Vondel). 
Het is een vaste wet in de plantenwereld, dat iedere plant zich aan
passen moet aan den bodem, waarin zij wortelt, slaagt zij daarin 
niet, dan kwijnt en sterft zij; slaagt zij daarin goed, dan gedijt zij

i tijd, maar ijverig reeds be- 
iilisinc”. Zeer interessant is 
iessau met Fröbel'» Kcilbau.

van het 
t ’t kind 

en vanzelf thuis in voelt en anderzijds ruim genoeg, 
desnoods — ik zeg: desnoods — levenslang kan

■) Overigens volstrekt geen nieuwigheid 
proefd door de Philanthropijnen met hun , 
de vergelijking, ook in dit opzicht, van

bekende en niet den omgekeerden, en dat men 
mogelijk den geleidelijken weg moet volgen.

Dus, wat er ook moge te verstaan zijn onder „Opvoeding voor de 
gemeenschap", in geen geval kan die bij de peripherie beginnen, 
maar altijd slechts zoo dicht mogelijk bij het middenpunt — dat is 
in dit geval het kind zelf en zijn naaste omgeving. En daar opzette
lijke opvoeding voor het gezin en de familie totaal overbodig is, om
dat zij vanzelf geschiedt en in ieder geval geheel buiten het bereik 
en het vermogen der school ligt, zoo kan de opvoeding voor de ge
meenschap door de school, zoodra zij zich gaat uitstrekken boven den 
beperkten en kunstmatigen kring van de school zelf, zich slechts rich
ten op de natie.

En wat men ook moge verstaan onder saamhoorigheidsgcvocl en 
opvoeding daartoe, zeker is ’t, dat deze door ’t kind slechts kan 

igeleerd worden door beoefening in een kleineren kring, die zich 
evenwel gaandeweg moet verwijden. Het is daarom een dwaasheid, 
en een onvruchtbare dwaasheid, ’t kind aan boord te willen komen 
met internationalisme, met de algemeene broederschap der volken en 
meer zulke verhevenheden, die ten eenenmalc buiten den gezichtseinder 
van het kind liggen. *) Ongetwijfeld liggen internationale gevoelens en 
algemeene menschenliefde hooger dan „esprit de clocher" en moet dus 
van dit laatste af naar dat hoogere heen worden „op’’-gcvocd, 
men moet beginnen bij het begin. Er kan niet ernstig genoeg op 
wezen worden, dat de kinderen nationaal worden opgevoed, ; 
alleen omdat ’t, zooals wij boven aantoonden, niet anders 
omdat dit psychologisch en paedagogisch de eenig juiste weg is. Die 
derde natuurlijke concentrische kring toch voldoet aan alle psycholo
gische en paedagogische eischen, en is voor de ontwikkeling v 
kind onmisbaar. Hij is aan den eenen kant klein genoeg, dat 
er zich spoedig 
dat het kind a 
blijven.

Het is niet meer 
liefheeft, want daar en 
dijen. („De liefde tot zijn land is ieder 

vaste wet in de plantcnwerc
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Er zijn nog andere 
waarachtig internatioi

vezelen af, waarlangs zijn 
waarin hij wortelt en 
waarvan de tegenwoordige wereld

argumenten om te bewijzen dat juist hij, die een 
inalisme nastreeft, moet beginnen zijn kinderen

ook nergens anders zoo goed. Voor het kind geldt dezelfde wet: het 
kin nict kosmopolitisch opgevoed worden en wie ’t beproeft, bezon
digt zich aan het kind, vooral wanneer hij dit tracht te doen door 
het — immers natuurlijke — nationaliteitsgevoel in het kind te be
strijden. Wie dat doet, toont daarmede, dat hij ’t kind niet wil op
voeden om des kinds zelfs wil, maar ten bate van eigen theorieën en 
utopieën; hij neemt het kind niet zooals het is, maar zooals hij zou 
wenschen dat het was. Zoodoende bindt hij sommige van de beste 

groeikracht moet opstijgen uit den bodem, 
kweekt hij ontwortelde menschen, een species, 

waarlijk al meer dan genoeg heeft.

Dit alles zou natuurlijk niet klemmen, wanneer vaderlandsliefde 
eensluidend was met „esprit de clocher” of nog erger met chauvi
nisme. ’t Eerste is pure bekrompenheid, ’t tweede zelfoverschatting, 
aanmatiging en, zooal niet reeds zelf haat, dan toch een vruchtbare 
bron van haat. Ondeugden dus, terwijl vaderlandsliefde een deugd 
is. Zij kunnen dus immer iets gemeen hebben en ik heb ook nooit 
begrepen, wat zij gemeen zouden kunnen hebben. Liefde toch, die 
zich voedt met minachting of haat tegen anderen, kan nooit ware 
liefde zijn. Vaderlandsliefde is alleen dan echte liefde, wanneer zij 
beantwoordt aan de qualihcaties van 1 Cor. XIII. Maar wij weten 
nu immers hoe de zaak ligt. Evenals de kring „gezin" ingevoegd ligt 
in den kring „natie" en deze weer in den kring „menschheid", zoo 
ligt ook de vaderlandsliefde ingewikkeld in de algemeene menschenliefde. 
Fénélon zeide: „ik heb mijn naaste meer lief dan mijzelf, en mijn 
volk meer dan mijn naaste en de menschheid meer dan mijn volk." 
Maar hij zeide niet: „ik ben begonnen met de menschheid lief te 
hebben, heb daaruit geleerd mijn volk lief te hebben, en ben zoo 
tenslotte aangeland bij de liefde voor mij zelf". Het kind begint van 
nature bij zichzelf: het is een bij uitstek egocentrisch wezen, zijn 
eerste levenskring is zelfs nog niet eens het gezin, maar uitsluitend 
zijn eigen dierbaar en gewichtig persoontje. Maar hoe zal een kind 
ooit leeren vreemden lief te hebben, wanneer het niet eerst zijn 
„naasten", zijn ouders, broeders en zusters en huisgenooten heeft 
leeren liefhebben? En hoe zal iemand de menschheid liefhebben, als 
hij niet eerst en allermeest zijn eigen volk liefheeft?
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weg 
aard

en die van zijn volk nationalistisch op te voeden en 
opvoeden, maar dat zou ons hier te ver voeren *).

Maar wij willen nog langs een anderen weg aantoonen, waarom 't 
aankweeken van vaderlandsliefde uit den aard der zaak behoort tot 
de paedagogische taak der school.

Een zeer vooraanstaande plaats onder alle „christelijke en maat
schappelijke deugden” — te weten naar haar waarde, helaas niet naar 
de mate van haar toepassing — wordt ingenomen door de dankbaar
heid, door H. Pierson eens genoemd de fijnste en edelste vrucht van 
het christelijk geloof. Zij is in de kinderziel van nature aanwezig 
ligt daar vlak naast de bewondering. Beide gevoelens zijn daarom voor 
*t kind zoo natuurlijk, omdat het zich klein en hulpbehoevend weet. 
Het is daarom een weldaad voor het kind hem gelegenheid te geven 
voor dankbaarheid en bewondering en weinig minder dan een misdaad 
hem die opzettelijk te onthouden of te ontnemen. Echte vaderlands
liefde nu bestaat voor het grootste gedeelte uit eerlijke bewondering 

nederige dankbaarheid. Vaderlandsliefde, dat beteekent, dat wij 
ons bewust zijn, dat wat wij hebben en zijn te danken te hebben 
aan onze voorvaderen, die voor ons hebben gezwoegd, gestreden en 
geleden, dat ons erfgoederen zijn toevertrouwd, die wij zelf niet ge
wrocht hebben en die wij niet te grabbelen mogen gooien of verslonsen, 
omdat wij daarmede de menschheid zouden verarmen en ons zelf ver
lagen; het beteekent, dat wij ons bewust zijn, dat wij een naam hebben 
hoog te houden, die ons zware verplichtingen oplegt, omdat ’t „noblesse 
oblige" ook onder de natiën geldt, ’t Gevoel van nationale saamhoorig- 
heid verbindt ons misschien nog ruim zoo veel met ’t voorgeslacht als 
met onze tijdgenooten. Er is geen beter voedingsbodem voor de na
tuurlijke bewonderings- en dankbaarheidsbehoeften van het kind, wan
neer eenmaal ouders, verwanten en kameraden hun beurt hebben gehad, 
dan de historie — mits men hem namelijk de geschiedenis geeft van 
den mensch en niet van de waskaars.

Dit nu brengt ons weder terug naar de school. W ant het is van
zelf duidelijk ~ en wij behoeven daarvoor niet eens te herinneren 
aan ’t geen boven omtrent de natie-vormendc kracht der historie ge
zegd is — dat, indien waarlijk tot de roeping der school behoort, zooals 
wij meenen te hebben aangetoond, vaderlandsliefde en gevoel van 
nationale saamhoorigheid te bevorderen en in één woord in echt natio- 
nalen geest op te voeden, zij dit in de eerste en

•) Ecnige heb ik behandeld in mijn rede „Internationalisme en Nationalisme 
in de Opvoeding”, afgedrukt in „Het Kind” van 20 Februari 1932, waaraan ik 
ook ’t een en ander voor dit artikel ontleend heb.
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■) Dat en hoe dat kan en moet 
prachtige artikelen van G. van Veen 
den vorigen jaargang van 
voorliet Geschiedenisonderwijs, verschenen in de „Losse

2) In ’t voorbijgaan zij opgemerkt, dat dit ook niet 
psychologie. Want het is niet waar 
leeft het tot op 11, 12 j. leeftijd nog 1 
zeker niet eenzijdig of overwegend gec 
tuigend uit zijn voorliefde voor sproo 
onverschilligheid voor alle „hisloire cc

zal moeten doen door het geschiedenisonderwijs *), dat hierdoor meteen 
zich zijn eigen plaats gewaarborgd ziet ook op de gewone lagere school. ’) 
En dan natuurlijk de geschiedenis van zijn eigen land en volk, want 
elke andere ligt te ver van hem af, althans van het schoolkind, dat 
onmogelijk reeds verplichtingen kan voelen aan de eminente figuren van 
andere natiën. (Ook dat komt later wel).

Het behoeft niet gezegd, dat deze en dergelijke beschouwingen nu 
juist niet behooren tot ’t „ijzeren bestanddeel” der nedcrlandsche 
schoolpaedagogiek. De slappe en geestelooze wijze waarop de vader- 
landschc geschiedenis op onze scholen maar al te veel onderwezen, 
of niet-onderwezen wordt, is meer dan ergerlijk en diep betreurens- 
waardig. Maar het nederlandsche volk heeft ook in dit opzicht het 
onderwijs, dat het verdient. Het nationaliteitsgevoel was bij ons 
nooit heel levendig en ’t aanwakkeren ervan is na 1831 spoedig in 
discredict geraakt, waartoe de litteraire beweging van 1880 zeker ’t 
hare heeft bijgedragen, want uit onze oudere dichters spreekt wel 
degelijk echt en warm nationaliteitsgevoel. In den laatsten tijd heeft 
die a-nationalc stemming, die juist onder vele onderwijzers zoo sterk 
heerscht, nieuw voedsel en een schijnbare legitimatie gekregen door
dat immers’' allcrwege, min of meer uitgaande van den Volkenbond 
en door bemiddeling zelfs der regeeringen, de hulp der school in
geroepen wordt voor 't aankweeken van internationalisme. Maar 
dan is ’t toch wel heel merkwaardig, dat op het 3e Intern. Congres 
voor zedelijke opvoeding, gehouden te Genhve 1922, dat geheel ge
wijd was aan de „solidariteit en de opvoeding” en aan „den geest 
van internationalisme en het onderwijs in de geschiedenis", juist 

en wel zeer gezaghebbende stemmen, die er 
op wezen, dat de eenige weg om tot ’t ware internationalisme te 
komen, leidt door ’t nationalisme heen. Hetgeen geheel past in het 
kader van ons tegenwoordig betoog.

Die afkeer van, die angst voor, dat smalen 
en alles wat daarmede samenhangt is, behalve

geschieden, daarvoor zij s 
van Veen „Rondom het Geschiede 
„Hel Kind”. Zie ook het verslag van 

e paedagogisch 
:t in strijd is i 

ir, dal het kind alleen in 't h< 
heelemaal niet in den tijd, 

eoriënteerd is naar het heder 
nokjes, sagen en legenden en 
contemporaine".
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cheid. Men dcnkc 
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hapsgevoel, 
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en dringt ’t

. ook didactisch, van wege 
duitsche keizers. En die ziji

') Natuurlijk 
slechts aan de • 
de hollandschc graven!

’) Meer dan eens heeft het nederlandsche volk aangeboden gcbiedsvergrooling 
ten koste van anderen jwcigtii.

3) Hij zal, behalve van de reeds aangehaalde artikelen van Van Veen, ook 
veel profijt kunnen hebben van hel aardige en toch zoo echt wetenschappelijke 
boekje van R. Bovci, „L'instinct combattit", Neuchalcl 1917 (lel op het jaartal!)

voor de kinderziel direct schadelijk is, ook daarom van de zijde 
van de nederlandsche onderwijzers zoo verwonderlijk, omdat onze 
vaderlandschc geschiedenis, pacdagogisch gesproken, een waar buiten
kansje is1). Weinig geschiedenissen toch zijn minder bedenkelijk, min
der aanstootelijk en rijker aan verheffende elementen dan de onze. 
Zeker, onze voorvaderen waren ook geen engelen en hebben vele 
afkeurenswaardige en schandelijke daden verricht, maar alles bij 
elkaar genomen is ons nationaal blazoen reiner dan dat van welke 
andere natie ook. Het buitenland en de menschheid zijn heel wat 

verplicht dan wij aan hen en wij hebben ten allen 
hen te lijden gehad dan zij van ons. Niet 

maar ook onze nationale wil heeft ons 
’t is moeilijk in de geheele profane 
en nobele karakters te vinden als 'c 
Ruijter. Zulke figuren staan boven alle 

men zich dus sparen kan, maar hun

ren van

i haar overzichtelijkhc 
jn nog lang zoo niet

Hiermede zoude onze taak afgeloopen zijn, ware het niet, dat de 
eigenaardige schooltoestandcn van ons vaderland nog een afzonder
lijke beschouwing vereischten. Gelijk wij reeds in den aanvang 
merkten, kweekt de sectarische school wel een zeker gemeenschap® 
maar dat uitsluitend bestemd is voor eigen kring. In ons lana nu ■■ 
’t sectarisch onderwijs over de geheele linie gezegevierd

meer aan ons 
tijde heel wat meer van 
slechts onze kleinheid, 
veroveringen behoed2) 
schiedcnis twee zulke gave 
Prins Willem en onze de 
opzettelijke verheerlijking, die men zich dus sparen kan, maar 
zwakheden opzettelijk op te sporen en breed uit te meten is waar
lijk geen opvoeding en de kinderen van hun bestaan zelfs onkundig 
te houden is een onrecht. Wie meent, dat de dan toch onvermijde
lijke „histoire balaille” in ieder geval uit den booze is3), hij ga eens 
na hoeveel het kleine Nederland in bijna elke periode van zijn zelf
standig volksbestaan —- ook en niet ’t minst in onze dagen — ge
presteerd heeft in al die dingen, waarin, naar het koninklijk woord 
onzer Koningin, ook een kleine natie groot kan zijn.
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seft men daar om 
lecnschap" de vaste en : 
lus de ouders der leerlingen. Daar 
en echte gemeenschappen geschapen, 

ngen en toen ik aan der intelligentste let 
Ie: „acht gij zulk een 
:rs?” was het na een lichte

aangegeven zin) behoort ook 
hebben en de zuiver sociaal- 

>edig zullen hebben. De in vele 
n Bremer „Gemeinschaftsschulen", 

jen een eigen 
Dnaangaande 

van Prof.

ontastbare bc- 
*n van: de gehcelc 

schitterende

op te hitsen en 
slaagt.

'ist hopeloos staat, en ik wijs 
op een aantal moedgevende verschijnselen. Niet alleen dat als ’t er 
op aankomt het natuurlijk en instinctmatig nationaliteitsgevoel tot nog 
toe bij iedere gelegenheid sterker is gebleken dan alle leer en alle 
partijpropaganda, maar dat sectarische overtuigdheid en nationaliteits
gevoel elkander allerminst uitsluiten, dat zien wij juist bijzonder duidelijk 
aan onze roomsch-katholieke medeburgers.

Immers aan de herleving van het gevoel i

) Tot het sectarisch onderwijs (in den door ons e 
de vrijzinnig prolcstantsche school, die wij reeds h< 
democratische school, die wij misschien ook spoedig z 
opzichten zoo hoogst merkwaardige Hamburger en Bremer _Gemein„vu«, 
die zichzelf zoo noemen, hadden zeker in bel kader dezer beschouwing» 
en een breede plaats verdiend, had de ruimte het slechts toegelaten. Dier 
moeten wij volstaan met den lezer te verwijzen naar de artikelen v 
Kohnstamm c.a. in dit tijdschrift. Slechts dit. Met helder bewustzijn 
paedagogisch inzicht heeft men daar om dat zoo uiterst vage en 
grip van „de gemeenschap*' de vaste en zichtbare lijn getrokker 
schoolbevolking plus de ouders der leerlingen. Daarmede heeft men 
resultaten bereikt en echte gemeenschappen geschapen. Maar ’t zijn sociaaldemocra
tische scheppingen en toen ik aan der intelligentste leerkrachten van een dier scholen 
de vraag stelde: „acht gij zulk een school als de uwe bestaanbaar met nict-socia- 
listische ouders?" was het na een lichte aarzeling gegeven antwoord een eerlijk 
en overtuigd „neen.'

zgnd. „neutrale” onderwijs nog steeds meer 
of zulk een onderwijs nog de mogelijkheid oper 
van nationaal saamhoorigheidsgevoel, gesteld dat 
Wat zoo nu en dan bekend wordt van het katholiek 
niet altijd bemoedigend; nog onbevredigender is voormijngevoel.dat 
de protestantsch-christelijke scholen, die er een eer in stellen, natio
nale gevoelens aan te kwecken en zelfs dikwijls beweren daarvan het 
monopolie te bezitten, inderdaad wel nationaliteitsgevoel aankweeken, 
maar van een zoo sectarisch patroon, dat 't voor geen andere partij 
of gezindte bruikbaar is, wat dan ook niet gewild wordt. Zoodat zelfs 
onder dezen naarn toch eigenlijk meer sectarische eigengerechtigheid 
dan nationale saamhoorigheid wordt bevorderd.

De eenheidsschool, in welken vorm ook, is in Nederland 
mogelijkheid geworden, zeker voor langen tijd en misschien voor g< 
Ja erger, wat de mannen van de Bataafsche Republiek, en zelfs 
de illusionisten van 1857 bedoeld hadden als een cement van natio
nale eenheid, dat is geworden tot het scherpste wapen om de 
van hetzelfde vaderland tegen elkaar op te hitsen en van 
vervreemden. Indien althans de toeleg s.

Toch geloof ik, dat de zaak allermins
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van den eerbied voor historische monumenten, van de belangstel
ling in en waardeering voor de nationale kunst, die in den loop der 
XIXe eeuw tot een jammerlijke laagte gezonken waren, hebben vooral 
katholieken den stoot gegeven. Thans schijnt het niet meer dan na
tuurlijk, dat het Rijksmuseum te Amsterdam een internationaal aan- 
trekkingspunt is geworden van den eersten rang, maar hoe lang is 
’t geleden, dat dit museum werd opgericht en hoeveel moeite heeft 
’t gekost om het tot stand te brengen? Dat herinneren ouderen van 
dagen als schrijver dezes zich nog zeer goed. En ook, dat wij zijn 
totstandkoming feitelijk te danken hebben aan ’t enthousiasme, de 
energie en den kunstzin, ja maar ook aan het nationaliteitsgevoel 
van twee bons catholiques: Victor de Stucrs en P. J. Cuypers. En 
was ook Schaepman niet een echt nationale figuur? En wie staat nu 
bovenaan op de lijst van de medewerkers aan het in 1935 te ver
schijnen nationale gedenkboek van Prins Willem I? Een katholiek!

Behooren ook onze orthodoxe Joden, die toch eigenlijk leden zijn 
van een afzonderlijke „natie”, niet tot onze warmste en meest be
trouwbare vaderlanders? Evenals in Duitschland de katholieken!

En let wel, het patriotisme is bij deze personen geenszins een op
flikkering van 'l instinctmatig nationaliteitsgevoel als bij de duitsche 
sociaal-democraten in 1914, en evenmin betcekent het bij hen 
breuk met of een ontgroeien aan hun opvoeding. Waaruit dus zonne
klaar blijkt, dat sectarische opvoeding volstrekt niet a- of anti
nationaal behoeft te zijn.

Ten slotte hebben alle nederlandsche scholen te doen met neder- 
landsche kinderen, die zij — zooals wij hebben 
niet anders dan nederlandsch kunnen opvoeden.
reeds daardoor, dat zij zich als werktuig voor het onderwijs van 
nederlandsche taal bedienen?1) In welke zij ook nederlandsche lie
deren laten zingen, geen „vadcrlandsche” misschien (met i 
teekens), maar dan toch nederlandsche. Wordt niet het 
deel van het aardrijkskundig onderwijs besteed aan het 
en zijn kolonies, het overgroot deel van

*) Curieus is ’t, dat juist in diezelfde kringen van 
zoo kilteloorig toonen op ’t punt van nationalitcilszin, ziel 
tuigde tegenstanders bevinden van de wederinvoering 
lagere school. Terecht betoogen zij, dal ’t kind eerst zij 

(waarvoor hij jaren noodig heeft) voordat hij 
kunnen beroepen op de uitkomst van 

igen, die leeren hoezeer tweetalige kinderen 
lien voor hun later leven een voordeel. Men denkc ook 

cultuurstrijd.

nszins ccn < 
ij dc duitsc
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Maar in de opvoeding moeten wij altijd dat wat wij moeten doen 
ook willen, anders gedijt onze arbeid toch niet en zaaien wij op het 
water. De opvoeders ook der nederlandsche „spes patriae" moeten 
weten, dat het opperste doel der 
Karakter-hcbben nu bcteckent zich 
zelf zijn, die niet in* een vasten bodem wortelt, 
dueele gebeurlijkheden en uitzonderingen daargel 
richtsnoer voor de school kunnen zijn — alleen d< 
Juist van internationaal standpunt is 't noodig 
echte Nederlanders zijn, want wat heeft de wereld anders aan hen? ‘) 
Gesteld eens, dat wij door een vreemd volk werden overhecrscht of 
ingelijfd —■ dit behoefde nog niet eens een politieke inlijving te zijn; ’t 
zou ook een geestelijke, een culturccle kunnen zijn en dat gevaar zou 
veel grootcr zijn en ligt veel meer voor de deur — dan zou terstond 
het geestelijk niveau van ons volk dalen en de eminente talenten, die 
onder ons geboren zouden worden, zouden zich eerst moeten dépayseeren 
om iets van bcteckenis te worden in de wereld. Zoo hebben b.v. de 
bewoners van den Elzas, die toch eigenlijk een eigen natie uitmaken 
met eigen taal en zeden, maar let wel, zonder eigen geschiedenis, 
eeuwen lang alleen iets kunnen beteekenen, hetzij als Duitscher hetzij 
als Franschman.’)

Zonder den nationalcn inslag is dus alle schoolopvoeding incom
pleet, ontbreekt er iets aan haar ruggemerg. Daar nu dit uit den 
aard der zaak voor alle scholen geldt, zoo rijst de vraag of misschien 
niet juist hier de weg kan liggen om de verloren eenheid en ’t ver
minderd eenheidsbesef onder ons volk door middel van de school weder 
te herstellen? Als alle scholen gevoelen en bedenken, dat hun kinderen 
toch niet slechts nu eenmaal Nederlanders zijn, maar nooit iets van 
waarachtige bctcekenis kunnen worden dan als echte Nederlanders, 
dat 't nationale saamhoorigheidsgevoel een groote en onmisbare bron 
van kracht is en in de ontwikkeling van het kind eerder aan de beurt 
komt en dieper wortelen schiet dan internationalisme of algcmcene

') 'I Kan misschien tot verduidelijking dienen als ik er 1 
le internationale sociaaldemocralie aan nederlandsche par 

goede Nederlanders zijn?
2) Een voorbeeld uil onze dagen is nog Albert Schweilzer, een 

die als professor in Straatsburg, dat toen nog Duitsch was. zijn 
beroemd bock over Bacli in hel Fransch schreef en nu, door de Fi 
illusionccrd, geheel Duitscher is geworden.
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de onderwijzer

I

re burgersc 
ogere burg

Het openbaar lager onderwijs en 
door W. EMMENS.

"VT’olgens Mededeeling No. 5, 1932, van het Centraal Bureau voor 
’ de Statistiek bedroeg het aantal leerlingen van de openbare 

lagere scholen in 1929 455.583, in 1930 447.141; dus een vermindering 
van 8.442. Het aantal leerlingen van de bijzondere lagere scholen 
bedroeg in 1929 705.828, in 1930 736.009; dus een vermeerdering 
van 30.181. Deze getallen geven wel de algemeene tendenz van de 
laatste jaren vóór 1930 aan: terwijl de bijzondere lagere scholen dus 
een snelle stijging van het aantal leerlingen vertoonen, gaat dit bij 
het openbaar lager onderwijs langzaam achteruit. Hoewel mij geen 
statistische gegevens over 1931 en 1932 ten dienste staan, krijg ik even
wel de indruk, dat in deze jaren de achteruitgang van het openbaar 
lager onderwijs zich met rassche schreden voltrekt. Mocht dit zoo 
doorgaan, dan zal de tijd komen, dat het bijzonder onderwijs inder
daad regel, het openbaar onderwijs uitzondering zal zijn.

Dat deze snelle groei van het bijzonder onderwijs zich niet beperkt 
tot het lager onderwijs en dus een gevolg van wijdere cultuurten- 
denzen moet zijn, blijkt reeds duidelijk, wanneer men het geheel van 
het onderwijs beschouwt. In de laatste decennia zijn een groot aan
tal bijzondere onderwijsinrichtingen verrezen: vele R.K. lagere scholen, 
R.K. hoogere burgerscholen en lycea, de R.K. universiteit, de R.K. 
handelshoogeschool, vele schakeeringen van Protestantsche lagere 
scholen. Christelijke hoogere burgerscholen, gymnasia ein lycea; Jood- 
sche lagere scholen en hoogere burgerscholen; een Vrijzinnig-Chris-

menscheniiefde, zullen zij dan ook niet tot 't besef komen, dat ’t natio
naliteitsgevoel niet in een hoek mag worden geduwd, maar ook niet 
sectarisch behoeft overgeschilderd te worden ? Dat die onmisbare 
nationale inslag toch eigenlijk voor allen dezelfde is, omdat hij niet 
een politieke» of religieuzen, maar een deels psychologischen deels 
historischen oorsprong heeft? En zal dan niet, als en in zooverre 
het nationaliteitsgevoel op „de” school in dien zin wordt opgevat 
en beoefend, de school een zeer belangrijke bijdrage leveren tot 
herstel en versterking van het gevoel van nationale saamhoorigheid?

Deze gedachten worden aan alle nederlandsche onderwijzers en 
onderwijzeressen, van welke denominatie ook, bescheidcnlijk ter over
weging aangeboden.



') Socialisatie of Individualisatie?

latrcgelen

een anthroposophisch lyceum

school nog 
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jing van 
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' ze moeten : 
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ze vragen, of cr algemeene 
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telijk lyceum; een theosophisch lyceum; 
en zelfs bijzondere neutrale scholen.

Deze ontwikkeling laat zich voornamelijk verklaren uit twee geeste
lijke stroomingen. De eene is het individualisatie-proces, dat reeds 
vóór de wereldoorlog werkte, maar zich door deze oorlog in sneller 
tempo ontwikkelde. De naties waren zich hun eigen wezen weer bewust 
geworden; men ging weer terug in het eigen verleden, om de draden 
met het heden weer aan te knoopen. De naties gingen tot individualisatie 
over, wat zich zeer duidelijk in de motiveeringen van de onderwijs
hervormingen tijdens en na de oorlog uitsprak. Deze bezinning op 
eigen aard en wezen beperkte zich evenwel niet tot een volk in zijn 
geheel, maar pakte ook groepen en enkelingen. Als gevolg daarvan 
de oprichting van de Joodsche scholen, van de vele Christelijke 
schooltjes en van de standenscholen b.v. — De standen in de maatschap
pij (men kan dit „ Allzumenschliches" (?) goed-of afkeuren) bestonden 
en bestaan. Ook tegen de theoretische gelijkmakingstendenz in hand
haaft deze „kapitalistische" levensuiting zich in volle bloei bij de 
arbeidersklasse. De standenscholen, die men weg wilde hebben, kwamen 
door het algemeen menschelijke individualisatie-proces vanzelve weer 
als bijzondere neutrale scholen te voorschijn. — In tegenstelling met 
Mr. van der Helm ’), die in de zich ontwikkelende individualisatie 
een gevaar ziet en daartegen waarschuwt, juich ik elke versterking 
van het individueele (ook in de opvoeding) toe; elke poging, om de 
rechten van het individu tegenover de doodende gelijkmakingszucht 
van de massa te verdedigen, zie ik met welgevallen. De tweede 
strooming, die in bovengenoemde ontwikkeling van het bijzonder 
onderwijs zichtbaar wordt, is de behoefte aan geestelijke verdieping, 
aan godsdienst.

Zij, die de openbare school nog steeds als de nationale school, als 
de school van de gemeenschap zien en haar preferecren boven de bij
zondere, niet meer, omdat het onderwijs op de eerste beter zou zijn, 
maar omdat ze door het samenzijn van allerlei gezindten verdraag
zaamheid kweekt, moeten zich in hun verdediging van het openbaar 
onderwijs niet alleen bepalen tot individueele ouderbewerking. want 
dan hebben ze slechts atoompjes te pakken, maar ze moeten zich ook 
afvragen, welke cultuurtendenzen thans in de 
En hebben ze dit vastgcsteld, dan kunnen 
maatregelen genomen kunnen worden en zoo 
uitgang van de openbare lagere school te stuiten.
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Breekt op een gegeven moment een nieuwe geestelijke tendenz door, 
dan wordt ze door enkelingen geformuleerd, want de scheppers en 
dragers van een nieuwe richting zijn individuen en niet de massa. Het 
lijkt me toe, dat zoo'n nieuwe geestelijke strooming een 30, 40, 50-tal 
jarcn noodig heeft, om tot de onderste lagen van de maatschappij 
door te sijpelen. Worden de onderwijzers daardoor gepakt, dan zijn 
ze als ’t ware door hun beroep voorbestemd, zoo’n tendenz te ideali- 
seeren, want, ofschoon de openbare school in de eerste plaats was, 
is en blijft onderwijsinrichting, ze is toch ook in meer of mindere mate 
opvoedingsinstituut. De onderwijzer is bewust of onbewust ook op
voeder. Hij is geen gramophoonplaat, die alleen zijn kennis afdraait, 
maar achter zijn onderwijs staat de mensch, de persoonlijkheid, die 
zich afvraagt: Waartoe geef ik onderwijs en waartoe voed ik op? De 
onderwijzer, bij wie zich deze vraag in sterke mate doet gelden, vormt 
zich vanzelve een cultuurideaal, dat zijn onderwijs inspireert, al moet 
dit op de openbare school achter de neutraliteitslijn verborgen blijven. 
Zonder zoo’n ideaal is de onderwijzer een lecrmachine.

Is dit cultuurideaal een gevolg van een breede, machtige strooming 
in de gemeenschap, dan kan men een opgang van de openbare school 
verwachten. Dekt zich dit cultuurideaal met een strooming van een 
gemeenschapsver/, dan worden tegenstrijdige groepen daardoor af- 
gestooten en naar ’t bijzonder onderwijs gestuwd.

Hoe is in ’t kort de ontwikkeling van het cultuurideaal van de 
onderwijzer der openbare school geweest? En hoe zal de ontwikkeling 
daarvan hoogstwaarschijnlijk in de toekomst zijn?

De openbare lagere school is een schepping van 
dat vijftig jaar geleden een geweldige kracht ontwikk 
uit een levensbeschouwing. Deze was in zeer 
gericht. Om het bovenzinnelijke 
geloovigen zag men met een zeker 
was in discrediet; maar de posi 
heid verlichten, de raadselen 
schen vormen. Met enthousiasme werd 
beschouwing door de onderwijsautoriteiten 
om de beste methoden voor 
openbare school beleefde een 
het beginsel harer schepping in 
zoo zeer opvoedingsinstituut

Maar het positivisme, dat zijn hoogtepunt omstreeks 1880 beleefde, 
zakte langzaam in elkaar. Het geloof en de wijsbegeerte stegen weer 
langzaam in eerc. En thans? Terwijl vroeger een natuurwetenschap-

het liberalisme, 
kolde, die het putte 

in zeer sterke mate positivistisch 
bekommerde men zich niet; op de 

medelijden neer, de wijsbegeerte 
isitieve wetenschappen zouden de mensch- 

dezer wereld oplossen en goede men
op de basis van deze levens- 

en de onderwijzers gewerkt, 
het bijbrengen van kennis te vinden. De 
tijdperk van groote bloei. Ze was door 

hooge mate onderwijsinrichting en niet
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Het 
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goed d<

Maar het Marxisme heeft de onderwijzers parten gespeeld. In 
overeenstemming met dit „wetenschappelijk" socialisme verlangden ze 
godsdicnstloosheid van de openbare school, met veel meer kracht en 
stelligheid dan het liberalisme soms de kleurloosheid cischte. De 
antithese werd scherp. De groepen van het bijzonder onderwijs maakten 
deze eisch tot de hunne en verlangden daarom, dat de openbare lagere 
school alleen mechanische vaardigheden, werktuiglijk lezen, schrijven 
en rekenen, mocht onderwijzen. Deze eisch van godsdienstloosheid 
heeft het openbaar lager onderwijs veel kwaad gedaan, te meer daar 
hij in een tijd gesteld werd, waar het geloof weer begon op te bloeien. 
En hoe is het thans met de godsdienstloosbeid van het iMarxisme? 
In de S.D.A.P. is deze in beginsel al lang overwonnen: Voormannen 
van de S. D.A.P. kunnen geloovige Christenmenscben zijn. In Duitschland 
is het niet anders. In het „Vorwort" tot „Über Religion’’ van Lenin 

vindt men volgende passage:
Und in den sozialdcmokratischen Presseorganen und Revuen (z.B. 

Sozialistische Monatshefte!) erscheinen Artikel, „dasz sich die Ar- 
beiter ihre religiösen Geftlhlc nicht verderben lassen sollten", dasz 
„der Sozialismus mit den letzten ewigen Kraften der Frömmigkeit 
durchstrUmt werden mtlsse.” Mit Freude konstatiert man, dasz cine 
„ncue Religiositeit in der Arbeiterklasse im Entstehen" sei. „Unge- 
mein zahlrciche unserer Parteimitglieder beteiligen sich aktiv am reli
giösen Gemeinschaftsleben und wollen weder auf die Uuszeren Formen 
noch auf ihr innerliches Verhaltnis zur Kirche und Religion verzichten
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pelijk mcnsch zonder geloof als het type van het navolgenswaardig 
cultuurideaal werd beschouwd, vindt men thans een pre' 
natuurwetenschappen, die tevens geloovig is, het beeld v 
diepe menschelijkheid.

Naast geloof en wijsbegeerte evenwel schoot 
rationalisme welig op: het Marxisme.

Had de positivistische levensbeschouwing enthousiasme in de rijen 
der openbare onderwijzers gewekt, het godsdienstlooze Marxisme 
werd met een soort godsdienstig élan door een gedeelte van hen 
aangchangen en zonder van hun levensbeschouwing voor de klasse 
te getuigen, putte menige openbare volksonderwijzer uit het Marxisme, 
of liever, uit het geloof aan een komend aardsch paradijs, de kracht, 
om met gloed voor het volkskind bezig te zijn. „De onderwijzers, die 
socialist zijn, zijn de beste leerkrachten", hoorde men meer dan eens.

was evenwel nog in de tijd, dat socialist-zijn persoonlijke moed 
-soonlijke opofferingsgezindheid eischte, twee kenmerken van een 
locent.
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radijs en in het materialisme zeer aan het verblecken is. 
boven zei, zijn geestelijke behoeften van onze tijd: de 

de rechten van het individu tegen de gemeenschap 
irdedigen en de behoefte aan geloof, aan eeuwige waarden, 
de aanhangers van de openbare school na en 

gemakkelijkst volgens de politieke indecling, d.
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de S. D. A. P. in Nederland zit 
van het historisch 
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usw. usw. Alleen de massa van de S. D. A. P. in Nederland zit nog 
vast in de godsdienstloosbeid van het historisch materialisme, doch 
de tijd lijkt mij niet ver meer, dat een geestelijke ommekeer zich ook 
in haar zal beginnen te voltrekken, temeer daar het geloof in 
aardsch paradijs en in het materialisme

Zooals ik l 
behoefte, om 
(massa) te vet

Gaan wc 
we helaas het 
deze: de Libert 
Communisten.

De Liberalen en de Vrijzinnig-Democraten houden nog de rechten 
van het individu in meer of mindere mate hoog; ze zijn dus in zooverre 
in overeenstemming met een der tendenzen van onze tijd, maar hun 
politieke zienswijze bevat niet meer het beginsel van een levensbe
schouwing, waaruit de onderwijzer een cultuuridcaal in totaliteit kan 
halen. Uit de beginselen van de S. D. A. P. laat zich wel een politiek 
program samenstellen, maar geen cinheitliche levensbeschouwing meer. 
Hooren we dan ook, dat ouders, die politiek liberaal of vrijzinnig- 
democraat zijn, toch hun kind naar een Christelijke of bijzondere 
neutrale school zenden, dan vinden wc dat thans al heel gewoon. Wel 
een bewijs, hoe zeer de onverschilligheid ten opzichte van de openbare 
school al in deze groepen is doorgedrongen. Ja, de oprichting van de 
Vereeniging van vrijzinnig-godsdienstigc liberalen bewijst, hoe de wen
ding naar de godsdienst zich hier begint te voltrekken. Zouden 
van een S.D.A.P.er in ons land hooren, dat hij zijn kind naar 
Christelijke of bijzondere neutrale school zond, dan zouden we 
even opkijken, maar het tenslotte verklaarbaar vinden. Alleen 
communisme biedt de atheïstische onderwijzer nog een cultuurideaal, 
maar een van het in beginsel overleefd materialistisch Marxisme. Nu 
het rationalisme van 1880 de massa heeft bereikt, geniet het commu
nisme, behalve als politiek beginsel nog, als radicaal atheïsme in meer 
of mindere mate haar gunst, maar tegenover de opbloei van het geloof 
en bet individueele kan op geestelijk gebied in West-Europa het Marxis- 
tisch-communistisch ideaal als achterlijk worden beschouwd. In dit 
opzicht is „ De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socia
lisme” van H. Roland Holst-van der Schalk zeer leerzaam, ofschoon 
haar aanvallen op het kapitalisme en het Marxistisch socialisme eigen
lijk niets anders zijn dan aanvallen op de zondige mensch.

Voor de onderwijzer, die liberaal, vrijzinnig-democraat of S.D.A.P.er
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gingen het recht, op 
te geven. In godsdiens 
malen dat probleem 
school.

Stel, dat op de openbare lagere school weer godsdienstonderwijs, 
in meerdere mate als thans al gebeurt, door een geestelijke op be
paalde uren wordt gegeven ~~ is daarmee de openbare school gered? 
Ik geloof het niet. De ouders prefereeren een school met een reli
gieuze sfeer voor hun kinderen en deze kan alleen door geestelijke 
gelijkgerichtheid van samenwerkende onderwijzers tot stand komen. 
Dit zou van zelf leiden tot de bijzondere school, die dan vrijzinnig- 
godsdienstige onderwijzers tot zich zou trekken. In dit geval zou de 
school niet alleen onderwijsinrichting zijn, maar tevens en van nature 
met veel meer recht en kracht dan de openbare school opvoedings
instituut worden. Voor hen, die deze bijzondere school niet wensch- 
ten, zou dan de openbare lagere school in stand moeten worden ge
houden.

Uit het bovenstaande blijkt wel, dat ik de 
ing geef; het oper 
conditie te verke» 

religieuze verdiepinf 
levensbeschouwing ;

is, doen zich, wat de neutraliteitsidec betreft, geen moeilijkheden voor, 
want bewust of onbewust leven ze over 't algemeen uit de Christelijke 
moraal en „de opleiding tot Christelijke en maatschappelijke deugden’’ 
nemen ze als vanzelfsprekend. Iets anders is dit voor de onderwijzer, 
die overtuigd communist is, want hij is een aanhanger van de »Um- 
wertung aller Wcrtc" in anti-christelijke zin. De neutraliteit en de 
opleiding tot christelijke en maatschappelijke deugden moet voor hem 
iets ondraaglijks zijn. Er zijn twee oplossingen voor hem mogelijk: óf 
hij verlaat vrijwillig of gedwongen het onderwijs, óf art. 42 van de lager 
onderwijswet wordt in die zin gewijzigd, dat hij het recht krijgt anti- 
christelijke leeringen te verkondigen. Maar stel, dat dit laatste plaats 
vond, dan zou dit de openbare lagere school meteen morsdood maken.

Niet een van de linksche groepen heeft dus thans voor het open
baar onderwijs een stimulccrende, vruchtbare levensbeschouwing, want 
deze moet in de eerste plaats religieus gericht zijn. Wil de openbare 
lagere school inct haar tijd meegaan, dan heeft ze in de eerste plaats 
niet alleen de godsdienstloosheid te laten varen, maar ook positief 
het godsdienstonderwijs binnen te halen. De wet geeft aan vereeni- 

de openbare lagere school godsdienstonderwijs 
ngen wordt in de laatste tijd meer- 
:lfs voor de openbare middelbare

openbare school geen 
groote kans op uitbreiding geef; het openbaar lager onderwijs lijkt 
me in zeer ongunstige conditie te verkeeren ten opzichte van de 
groeiende behoefte a an religieuze verdieping. Het neutraliteitsbeginsel 
past uitstekend bij een levensbeschouwing als het positivisme of het 
materialisme, waar het bovenzinnelijke wordt uitgeschakeld. Nu even-
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Iets omtrent den geest op de Openbare Scholen 
door H. M. W. BANDEL.

.Het g 
hel algen 
openbare

srdieping.

ag vertoont, is 
lijke ommekeer

wel beide stroomingen in beginsel dood zijn, nu dit rationalisme over
wonnen is en het bovenzinnelijke zich weer doet gelden, is het neu
traliteitsbeginsel een sta-in-de-weg voor geestelijke verdieping. Ook 
de mentaliteit van de openbare onderwijzer, die over ’t algemeen 
nog een sterke positivistische of materialistische inslag 
niet geschikt, om een stuwende kracht in de' geestelijl 
te zijn.

Het is kenmerkend
niet aan de opp< 
worstelen, toch c 
religieuze opvoeding te 
niet”. Inderdaad. De behoefte

■ tegen de achter ons liggende peri 
en het grenzenloos oppervlakkig 
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en schoonheid zonder religieus centrum, 
zich lange t 
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de openbare onderwijzer, o

godsdienst-onderwijs vindt over 
:mecn een goede plaats op onze 
e scholen."

J. N. Bakhuizen v. d. Brink.

voor onze tijd, dat vele ouders, die zich zelf 
pervlakkigheid van een uiterlijk leven kunnen ont- 
een sterk verlangen koesteren, hun kinderen een 

geven, want „zonder dat gaat het toch 
aan geestelijke verdieping als reactie 

•riode van het onverschillig positivisme 
kig materialisme lijkt me wel zoo sterk 
schclijke idealen van goedheid, waarheid 

waarmee de openbare school 
tijd tevreden kon stellen, thans futloos zijn. Is het niet 
, hoe door de Vereeniging van vrijzinnig-godsdienstige liberalen 

>ositivistische politieke neutraliteitslijn van de vroegere liberalen 
ut doorbroken ?

zoover ik zie, zijn algemeene maatregelen om de achteruitgang 
het openbaar lager onderwijs te stuiten, dan ook niet te nemen. 

Ja, ’t zou me niets verwonderen, wanneer over eenigc tijd, evenals 
thans in Duitschland, een der politieke partijen in ons land met de 
propaganda voor de opheffing van de openbare lagere school begon.

T n de nummers 19 en 20 van het „Alg. Weekblad” 8ste Jaargang 
heeft de oud-secretaris der Synode, Dr. Bakhuizen van den Brink, 

onder den titel: „Godsdienstonderwijs op de openbare scholen" o.a. 
bovengenoemd oordeel, dat ik als motto boven dit artikel plaatste, 
uitgesproken. Dit getuigt er wel van, dat men aan de uitvoering van 
art. 26 der L. O.-wet 1920 niets in den weg legt. Integendeel, de
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R. K. landgc- 
vijf-en-

om onze kinderen, op te merken, dat ter rechter- 
zoo'n schitterende wijze de achterstand in methodisch opzicht 
aald, zoodat men daar, ik denk b.v. aan het leesonderwijs, 

op het allerbeste?

achterstand in pacdaj 
: was, heb

we bedenken, dat het toch nog wel wat 
"«doopte kinderen op de openbare scholen 
nulad). Is men hier klaar met te denken: 

men zóó doende, niet het gevaar 
van Zijn Geest, wilde binden

wijze waarop men in de openbare scholen „den bedienaren van den 
godsdienst" tegemoet treedt, ontlokt Bakhuizen van den Brink deze 
woorden: „Wij prijzen hun houding, die het veelal den van buiten 
komende gemakkelijk maakt en hem steunt."

Is deze loyale houding, vooral omdat zij de personen bij het open
baar onderwijs betreft, geen verblijdend teeken ? Zegt ze ons niet, 
dat we uit de felle periode van de these en de antithese, beide vol- 

>men zijn in de minder eenzijdige phase der

betreft, ( 
uit de felle perio< 

komen begrijpelijk, gekoi 
synthese?

Zeker, er zullen hier en daar nog wel kleine en „kleinliche" scher
mutselingen plaats hebben, maar een feit is het, dat het „groo 
gevecht” gestaakt is en de krachten vrij gekomen zijn voor den opbou’ 
En dit zoowel rechts als links. Of is het geen verrukkelijk iets, 
rukkelijk allereerst om onze kinderen, op te 
zijde op z 
is ingeha;
kan bogen

En is het geen blijinakend teeken, te zien, dat onze 
nooten den achterstand in pacdagogisch opzicht, die er een 
twintig jaar geleden nog was, hebben weten in te halen en 
mee in de voorste gelederen staan?

En ter linkerzijde? ’k Aarzel niet om te zeggen: ook hier bespeurt 
men dat de krachten bezig zijn aan den opbouw, en dat vooral aan 
den opbouw van den geest. Van het negatieve keert men zich af, 
men wil meer het positieve, ’k Hoop daar zoo dadelijk op terug te komen 
en op enkele verblijdende symptomen te wijzen. Maar eerst moet ik 
stilstaan bij een moeilijkheid, zoowel voor rechts als voor links.

Voor rechts schijnt mij de grootc moeilijkheid (Bakhuizen van den 
Brink sprak reeds van „hen, die zeggen uit liefde voor het bijzonder 
onderwijs, aan het godsdienstonderwijs op de openbare scholen per
soonlijk niet te kunnen medewerken of sterker nog, niet te mogen 
medewerken") om nu te kunnen vergeven en te vergeten. We schakelen 
alle ijveren voor „christelijk onderwijs" uit min edele motieven hier 
uit, en verstaan dan die moeilijkheid om nu royale medewerking te 
verleencn aan wie eertijds verdrukte. En toch, er zijn feiten, die ons 
dringen tot herziening.

In de eerste plaats moeten 
zeggen wil, „dat 50% onzer ged' 
gaat” (zie no. 19 Alg. Weekbk 
„ziet toe en wordt warm ?’’ Zou 
loopen dat men God en de werking
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*) P. Oosterlee: Gcsch. van het Chr. Onderwijs" Erven Bobo p. 290.
2) Ds. Langman, voorstander van Chr. Onderwijs, zei volgens verslag Alg. 

Handelsblad 7 April op de Ned. Hcrv. Prcd. Verg. „De resultaten van het 
christelijk en catechetisch onderwijs zijn miniem" en vroeg: „Is ons onderwijs 
dan wel in de goede lijn?"

’) Prof. Kohnstamm in „Bijbelkennis en Openbaar Onderwijs" Pacdag. Studiën. 
April 1932.

aan een bepaalde (de eigen) organisatie? Een gevaar, waar we allen 
ieder oogenblile aan bloot staan, maar dat in den grond der zaak toch 
wel getuigt van een niet-reformatorische houding. Bovendien weet 
toch iedere insider wel, dat de „eigen organisatie" zich toch niet 
beroemen kan op 100 procent safety tegenover de „gevaren" der 
„andere organisatie". Zeide een kenner der Chr. school, als wijlen 
P. Oosterlee, niet in 1929 nog: „Ook de Chr. school heeft haar 
karakteristieken levensvorm nog niet kunnen vinden. ■)"

Wèl heeft de Chr. school bepaalde vormen, zij is b.v. school met 
den Bijbel, maar daarom is zij nog niet de school met eigen levens- 
vormen, de school uit den Bijbel, zooals Prof. Buytcndijk dat zoo 
juist typeerde. De besten hebben begrepen, dat men hier eerst aan 
het begin staat van een zeer „schwierige Aufgabe,” en dat er nog 
heel wat inspanning noodig is, om op „eigen terrein”, het dualisme 
te overwinnen tusschen „de grondslagen der liberale Aufkktrungs- 
school c:n de Christelijke details, die men er aan toevoegde."

Prof. Buytendijk ziet dit dualisme tusschen „grondslagen" en „de
tails" zelfs als „noodlottig voor het godsdienstig leven." 2) Zoo, zich 
bewust wordend van eigen toestand, is er geen plaats voor zelfge
noegzaamheid en zelfverzekerdheid. Dan gaan vanzelf hart en oor 
open voor wat anderen ons in hun werk toonen.

Kijken we dan nu verder naar de „anderen". Dan is ook hier eerst 
een groote moeilijkheid weg te werken. En die is, de mcening dat de 
openbare school gebonden zou zijn, aan die „malle caricatuur van 
neutraliteit",3) die b.v. Bijbelkennis uitsluit. Afgezien van het feit, 
dal het woord neutraliteit in de geheele L.O.-wet niet voorkomt, moet 
ook die opvatting van neutraliteit als „een volstrekt willekeurige wets
interpretatie" gesignaleerd worden, die in strijd is met den geest der 
wet. Daarover behoeft nu niet veel meer gezegd te worden en de be
langstellende lezers verwijs ik naar de artikelen 2 tot en met 6 uit 
„Individu en Gemeenschap", alsmede naar ’t Aprilnummer van „Paedag. 
Studiën" 1932, waar Prof. Kohnstamm uitvoerig bij die zoogenaamde 
neutraliteit stilstaat.

Die opvatting van neutraliteit, die in sterke negativiteit haar kracht
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enbare onder
lat enkelncga-

i „Het Kind" Jrg. 1931 gelezen hebben. In zijn 
van „Rondom het Geschiedenisonderwijs" van 28

geen 
ntellectualistisch 

aan de kin<

zoekt, vindt niet alleen geen steun bij de groote opvoeders der mensch- 
heid, zelfs niet bij de intellectualistisch georienteerde paedagogen der 
Aufkhtrung, maar ze onthoudt aan de kinderen het meest innige, warme 
en kcrnige der persoonlijkheid van den opvoeder. En zoo wordt de 
klacht van Dr. Banning begrijpelijk, die vraagt: „Hebben we niet te 
veel vergeten, dat de openbare school door de neutraliteit nog sterker 
prakties-technies kcnnis-apparaat werd dan zij in het 19e eeuwsc 
kapitalisme reeds geworden was ?"

Daar zit het bedenkclijke, dat door die negatieve neutraliteits-op- 
vatting de beteekenis der openbare school verschraald wordt tot 
„praktisch-technisch Z'r««zj-apparaat” en dus de beteekenis dier school 
als o/?'or<ZZrt^f-instituut verkleind wordt. "Want ook volgens Dr. Ban
ning is de gebiedende eisch voor alle opvoeding necrgelegd in deze 
woorden: „het uitstralen van het leven en het geloof is voorwaarde 
voor het wekken van het leven". Eerst de zonnestralen wekken de 
aanwezige kiemkracht en brengen die tot volle en rijke ontplooiing.

Nu meene toch niemand, dat de gewraakte neutraliteits-opvatting, 
aangehangen wordt door alle leerkrachten bij het opei ’ 
wijs. Ook hier is velerlei schakeering. Maar zeker is, da 
tieve neutraliteit niet begeerd wordt door al de geloovige R.K. openbare 
onderwijzers, ook niet door de leden of geestverwanten van de V.C. 
0.0. (Vereeniging van Christen-onderwijzers aan Overheidsscholen). 
Evenmin zijn daarvan aanhangers al degenen, die met een warm- 
humanistischen inslag toch een open oog hebben voor de beteekenis 
van het reformatorische beginsel, zooals de breede groep der z.g. 
rechts-modernen, die in den geest van Roessingh-Heering denken en 
voelen. Ook de rcligieus-socialisten houden, getuige het artikel van 
Dr. W. Banning in de Soc. Gids van Jan. 1932, geen pleidooi voor 
negatieve neutraliteit. Integendeel. Zei niet de heer G. van Veen, 
destijds (socialistisch) onderwijzer te Amsterdam, thans adj. Directeur 
van het Nuts-Seminarium, in een conferentie over geschiedenis-onder- 
wijs in 1925: „Gij zult verstaan, hoezeer ik het betreur, vooral om 
der kinderen wil, dat de loop van zaken er toe heeft geleid, dat de 
bijbelsche geschiedenis van onze scholen is verdreven, juist, omdat in 
die geschiedenis het psychische moment in zijn normatief karakter 
overhecrschte. Ik zou u willen vragen, of de tijd niet gekomen is 
voor ons, om ’t pleit voor haar weer op te nemen."

En dat de heer van Veen in dezen niet verzwakt is, maar versterkt, 
weten allen, die zijn uitgebreide artikelenreeks „Rondom het Geschie- 
denis-Onderwijs" in Kind** ïra 10X1 knhhnn. In znn
slotartikel XVIII
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November 1931, kolom 577 zegt de heer van Veen na bestrijding van 
het verziekte groepssubjcctivisme, dat de fcitelijke toestand altijd zeer 
vertroebelt (ook van de historie van eigen volk). „Hier is de bijbclsche 
geschiedenis de ideale stof, omdat hier dejwaardeering der handelende 
figuren buiten onze opportuniteit staat, zoodat deze zuiver op hun 
menschenwaarde kunnen worden getoetst. Zoo gezien is het onderwijs 
in bijbelsche geschiedenis een uitstekende propadeuse voor de behan
deling van nationale- en wereldgeschiedenis, omdat zij zuiverend en 
verdiepend op ons oordeel werkt, ook omdat ze ons eerbied leert."

Maar ’k ga nog verder. Behalve de vier reeds genoemde groepen, 
zijn er nog meerderen die de negatieve neutraliteit niet begeeren. Voor 
velen in den lande is openbaar onderwijs nog synoniem met „die rooie 
Bond van Neder]. Onderwijzers" en dan haast men zich er bij te 
zeggen : „en die zijn dan toch allemaal vóór die absolute neutraliteit, 
niet alleen in godsdienstig, maar ook in staatkundig opzicht". Dat 
openbaar onderwijs synoniem zou zijn met „Bond van Nederl. Onder
wijzers” is ten eenenmale, denk b.v. alleen maar aan het N.O.G., niet 
waar. Maar dat ook de leden van den „Bond" allemaal voor abso
lute neutraliteit, zoowel in godsdienstig als staatkundig opzicht zouden 
zijn, weiger ik te gelooven. 'k Ben bang, dat hier tegenstanders, nog 
uit de periode van these en anti-these, te veel gegeneraliseerd en dus 
gechargeerd hebben. Nu, in de periode van de synthese, zien we ook 
andere feiten.

En dan wijs ik erop, hoe in 1907 reeds de „Eerste Reeks" van 
„Zonneschijn" een serie leesboeken voor de lagere school door T. van 
Buul, hoofd eener openbare school, verscheen. Later, in de jaren 
1920~’23 verscheen een „Tweede Reeks”. En véél gebruikt. Van 
enkele was in 1929 reeds een 20e druk 1

En nu de geest dezer boekjes. Beslist niet vol negatie t.o.z. van 
vaderland en religie, ’k Streepte een 14-tal lessen aan over „Vader
landsliefde”, waaronder ons „'Wilhelmus” en het „Wien Neerlandsch 
bloed" en meerdere „Git Valerius' Gedenkklank”.

Ook in godsdienstig opzicht een weldadige, bouwende sfeer, waarin 
de geest van Christus hart en gemoed verwarmt en sticht, ’k Streepte 
een 42-tal lessen aan, waaronder van mannen als Pierson, Schrijver, 
Oosterlee, Gczelle, Geerten Gossaert, Schacpman e.a. die waarborgen, 
dat er niet gestreefd is naar negatieve neutrale eenvormigheid, maar 
dat positieve godsdienstige vorming en verrijking bedoeld is. Ook, 
Bijbelfragmenten ontbreken niet. Van de zijde van het bijzonder onder
wijs oogstte „Zonneschijn" dan ook veel lof.

D. Wouters, dest ijds hoofd van een Chr. School, prees „Zonhe-
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AVaar leden en diverse Organen van den Bond zóó oordeelden, 
en „Zonneschijn" op alle scholen wenschten, daar meende ik met 
grond te mogen nccrschrijven: „Maar dat ook de leden van den „Bond” 
allemaal voor absolute neutraliteit, zoowel in godsdienstig als staat
kundig opzicht zouden zijn, weiger ik te gelooven.”

Het ziet er dan ook m.i. wat de personen bij het openbaar onder
wijs betreft, wel wat minder dor, woestijnachtig en negatief uit, dan 
vele outsiders vermoeden en.... zeggen. En de geest, die toch altijd 
allereerst afhangt van de personen, is daarmee in overeenstemming. 
Zoo wordt het dan ook volkomen begrijpelijk, dat men „Zonneschijn”

schijn” als „de thans wel haast algemeen als de best erkende school- 
leesboekjes”. En G. v. Andel, hoofd eener Chr. M.U.L.O.-school te 
Utrecht, schreef: ,,'k Ben blij, dat de schrijver niet „neutraal” is geweest, 
want — ’t klinke paradoxaal, maar ’t is zoo, — ware hij „neutraal" 
geweest, dan was hij ’t niet geweest”.

Ook „de Chr. Onderwijzer" en „Het Katholieke Schoolblad" be
groetten „Zonneschijn" met sympathie en hadden geen opmerkingen, 
welke aanschaffing bedcnkclijk zouden maken.

En hoe stond nu „De Bond van Nederl. Onderwijzers" er tegen
over? Afwijzend? of zachter uitgedrukt: vol reserve ? Luister slechts.

P. J. Bol, redacteur van het vooruit strevende maandschrift: „De 
nieuwe School”, dat reeds vele producten der schoolpers gehekeld en 
afgemaakt had, prees in 1908 de „Eerste Reeks” als „het beste, verre
weg het beste leesboek, dat er is”. En de bekende schoolman en 
schrijver Th. J. Thijssen, destijds nog onderwijzer, thans „vrijgestelde" 
van den Bond van Ned. Onderwijzers, schreef, als medc-redacteur, 
van „De nieuwe School”, in zijn bespreking in't Maartnummer 1908: 
„Als ik dit maar bereikt heb, dat veel lezers probeeren de boekjes 
in handen te krijgen, dan is de zaak gezond; dón komen de boekjes 
van Van Bind er wel. En dan komt er in onze scholen een tijd van 
tintelend leesonderwijs".

Ook uit Thijssens pen kwam nog dit: „Ik ben een beetje moe van 
al het prijzen, en wou nu wel eindigen over Van Buul. Ik zie geen 

i duidelijk te maken, hoe lijn bijna alle lessen in deze boekjes 
zou dan een aflevering vol moeten nadrukken". Is dit geen 

en juichend binnenhalen? Ook „De Klasseonder- 
van de Afd. Rotterdam en „Openbaar Onderwijs”, 

Leiden van den Bond van Ned. Onderwijzers waren 
„Zonneschijn" en kwamen tot de conclusie: „De leer- 

van de boekjes smullen” en„ Neen, „Zonneschijn” mag op
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met gejuich binncnhaalde. Dat Dr. Bakhuizen v. d. Brink de tegemoet* 
komende en welwillende houding tegenover het „godsdienstonderwijs" 
kon prijzen. Dat het openbare onderwijsblad „Het Volksonderwijs" 
in zijn no. van 28 Jan. 1932 kennis van den Bijbel warm kwam aan
bevelen en een 6-tal geschikte boeken daarvoor aanwees, o.a. het 
voortreffelijke werkje van G. Flipse, Hoofd der Openb. Lag. School 
te Kamperland, „Bijbelfragmenten uit het O.T." *) en „de Bijb. Gesch. 
met plaatjes", door Ds. A. A. Sepp, uitgave „Editio" Hillegom.

Wie soms nog mocht meenen, dat misschien in de leesboeken voor 
de openbare school na „Zonneschijn", tweede reeks in 1923, een andere 
geest zich liet gelden, dien moge ik hier wijzen op „Oude Verhalen", 
het uitnemende werkje der H. H. Van der Kleij en Veenbaas, uitgave 
Wolters, Groningen. In het eerste deeltje worden mythen en sagen 
behandeld. In het tweede deeltje historische personen. Niet minder 
dan 70 blz. (meer dan de helft) zijn hier gewijd aan oud-Testamen- 
tische personen van Abraham af tot Nebucadr

Dan zullen een goede plaats zich gaan veroveren de deeltjes van 
„Het ruischende Woud" door v. d. Kleij en Ubbink.

Tot nu toe verschenen pas de deeltjes 7 tot en met 10, juist voor 
de hoogere leerjaren bestemd, ’k Las o.m. stukken van schrijvers als 
J. Luyken, H. B. Stowe, Andersen, Kingsley, Beets, G. Schrijver, 
Peter Rosegger, Hille Gaerthé, Gezcllc, René de Clercq, Jacq. v. d. 
Waals, Selma Lagerlöf e.a. Hiermee is de kans op een negatieve 
neutraliteit wel sterk verminderd. Diepere tonen worden gehoord in 
„Het ruischende Woud". Mag ’k slechts één voorbeeld geven?

In ’t 10e deeltje blz. 102—106 staat een les over „Kerstnacht”. 
Eerst wordt verteld, hoe het Kerstlied „Stille nacht” ontstaan is, 
hoe de eenvoudige onderwijzer Mohr van zijn vriend Gruber, den 
dorpsorganist, de bekende melodie kreeg. Dan volgt een episode uit 
de geschiedenis van dit lied, ’t Was Kerstnacht, in den Russisch- 
Japanschen oorlog (1904—1905). De dagen vóór Kerst waren voor 
de oorlogvoerenden vol verschrikking geweest. „Maar 
veld stil onder den sterrenhemel. Geen geluid werd gel. 
spitste ieder z’n ooren. Over de vlakte heen klonl. 
een krachtige mannenstem. Eén der Russen was O' 
loopgraaf en zong, overmand door heilige geestdrift, ht, 
en Gruber: Stille nacht, heilige nacht....

Onbeweeglijk stond hij in ’t groote, witte veld en zong.

') Prof. Kobnslamm besprak dit werkje uitvoerig 
Studiën” April 1932. Het is uitgegeven bij Woll 
prijs f 0.85.
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Feiten Pogingenen

i
I hebben 
sderwijs-

geoutil- 
is te ver-

onderwijsbervor-

nger triomfen behaald

: geen vijanden. Er waren alleen 
die luisterden allen met hijgend 

den groofen Vredevorst, die als een

mingen. Wij wezen er daarbij op. dat 
in het Voorloopig Verslag van de Tweede 
Kamcroverdc Onderwijsbcgrooling 1932 
nadere vragen in verband daarmede 
waren gesteld. Sedert heeft zoowel bij 
de behandeling der begrooting in de 
Tweede als in de Eerste Kamer dit 
onderwerp een punt van gedachten
wisseling uitgemaakt.

en schoon was zijn stem en ongetwijfeld had de zan; 
in Moskou, St. Petersburg en andere groote stee

Nu stond hij op ’t slagveld, aangestaard door honderden oogen, 
tegenover de monden van vele kanonnen en geweren, een niet te 
missen doel voor zijn vijanden.

Maar er waren op dit oogenblik 
maar menschen, kin deren Gods. En ■ 
verlangen naar het lied van 
Kindeke op aarde was gekomen.

Vrede op aarde, een zaligen vreê. 
Deelt nu God aan Zijn kinderen mee....

De zanger zong zijn lied ten einde uit. Toen dook hij in zijn loop
graaf terug. Maar in de harten van allen, die rondom lagen, had hij 
één oogenblik vrede gebracht; één stonde had hij vriend en vijand 
gevoerd naar het geluk, dat ze dood hadden gewaand...."

De verleiding is groot dóór te gaan, maar ’k beloofde slechts één 
voorbeeld te noemen, ’k Wijs nog op de twee deeltjes „Fielden van 
de Dag”, waarin „Werkers voor ons allen", zooals Moeder, als „de 
Dolvers van de zwarte diamant", de Zwoegers op het IJ en de Putjes
schepper, met groote liefde getcckend worden. En voor welke leer
lingen? „Bestemd voor leerlingen van alle scholen", zegt de heer Brants 
in zijn „Inleiding". In deze twee boekjes hebben menschen van ver
schillende levensrichting hun bijdrage geleverd en de redactie bestond 
uit een drietal bekende schoolmannen, resp. hoofd van een R.K., een 
openbare en een Ghr. school.

„Primula veris” zong het in me. Een eerste vrucht van synthetisch 
denken! Oude partijleuzen blijken den zich doorbrekenden geest niet 
meer juist te benaderen. Een nieuwe lente vol belofte kondigt zich

We zijn, ook op schoolgebied evenals op andere terreinen, op 
weg naar een nieuwe Zrvr/zjeenheid.

Onderwijsraad en Centraal Paeda- 
gogisch Instituut.

*rn ons nummer van Dcc. 1931 
-L wij het rapport van den One 
raad medegedeeld betreffende de 
of men in ons land voldoende 
leerd is om de noodige gegevens 
krijgen over onderwijstoestanden . 
de voorbereiding van
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Anders staal de ondergetcekende tegen
over het denkbeeld, dal de Onderwijs
raad in de tweede plaats heeft genoemd. 
Zooals hij ook reeds in de Eerste Kamer 
heeft opgemerkt, schijnt het hem a 
vankelijk toe. dat de inrichting van 
cenlraal-informatiebureau, waar alle 
telijke gegevens betreffende het Net 
landsch onderwijs en de belangrijkste 
omtrent het buitenland worden verzameld 
en al deze gegevens voor alle belang
stellenden toegankelijk worden gesteld, 
inderdaad nuttig zal kunnen zijn. De 
ondergetcekende denkt hierbij niet aan 
eene Rijksinslelling, al zou medewerking 
van Rijkswege aan het tot stand brengen 
en het bevorderen van hel voortbestaan 
van een dergelijk instituut niet 
sloten behoeven te zijn. Integcnd 
er, naar zijne mcening. bij het st 
van eene dergelijkc instelling naar ge
streefd moeten worden, dat alle krachten, 
die op dit gebied reeds werkzaam zijn, 
zich tol een gemeenschappelijk doel ver- 
eenigen. Het spreekt vanzelf, dal het 
mede van de wijze, waarop een dergelijk 
informatiebureau zou worden ingericht 
en zou werken, zal moeten afhangen, 
of medewerking van hel Rijk kan worden 
verleend.

Op 23 J 
teekende aai 
hierboven _ 
medegedeeld. Dar., 
lege verzocht de 
inrichting van een 
bureau tot een j 
maken, hem vet 
komsten van dit 
te brengen, en 
advies omtrent evenlt 
van Regeer’ — 
nader rapport heen u 
nog niet ontvangen."

Bij de mondelinge behandeling werd 
dit punt door verscheidene afgevaardig
den ter sprake gebracht.

De heer Zijlstra zeidc daaromtrent:
„Nog wil ik mijn volle instemming 

betuigen met hetgeen de Minister heeft 
opgemerkl in zijn Memorie van Antwoord 
omtrent hel scheppen van een federatief 
verband van instellingen voor empirisch- 
paedagogisch onderzoek. Dergelijke we
tenschappelijke onderzoekingen, zegt de

Bij zijn Memorie van 
de Tweede Kamer deed 
volgende mededeeling:

„Met belangstelling heeft de onder- 
geteckende kennis genomen van het aan 
hem onder dagteekening van 31 Maart 
1931 doorden Onderwijsraad uitgebracht 
rapport over de vraag, of men in ons 
land voldoende geoutilleerd is om de 
noodige gegevens te verkrijgen over 
onderwijstoestanden en over de voor
bereiding van onderwijshervormingen, 
•zoowel in Nederland als in de landen, 
welker regeling voor ons land van be- 
teckenis zou kunnen zijn. Uit dit rapport 
blijkt, dat de Onderwijsraad meent de 
bovenbedoelde vraag ontkennend te moe
ten beantwoorden, waarna eenige mid
delen tot verbetering worden aange
wezen. Vooral twee daarvan hebben de 
bijzondere aandacht van den onderge- 
teekendc getrokken. Ook omdat hij zich 
over die twee middelen reeds in hel kort 
beeft uitgesproken bij de beraadslaging 
over de ontwcrp-begrooling voor 1931, 
op 19 Maart 1931 in de Eerste Kamer 
gehouden, waarnaar nu ook in hel Voor- 
loopig Verslag der Tweede Kamer ver
wezen wordt.

Nadere overweging van dit onderwerp 
beeft den ondergetcekende in zijne tijdens 
die beraadslaging geuite meening be
vestigd.

Hij kan zich dan ook niet aansluiten 
bij het denkbeeld, door den Onderwijs
raad aanbevolen, dat van Rijkswege er 
toe zou moeten worden medegewerkt om 
te komen tol het scheppen van een 
federatief verband van instellingen voor 
empirisch-paedagogisch onderzoek. Hel 
komt bem voor, dal dergelijke wetenschappe
lijke onderzoekingen moeien en kunnen wor
den overgelalen aan de instellingen en per
sonen, die zieb daartoe geroepen gevoelen 
en in die richting reeds werkzaam zijn. De 
Regeering zal te eeniger tijd er toe 
kunnen komen van de resultaten der 
ingestelde onderzoekingen gebruik te 
maken bij de door haar te nemen be
slissingen, maar zij behoort er zich naar 
zijn meening van te onthouden, door 
welke medewerking ook, op het ver
krijgen van die resultaten zekeren invloed 
te laten gelden, en daarop dus reeds bij 
voorbaat een bepaald stempel te drukken.
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aan instellingen en 
daartoe geroepen

recht, 
'ergela ten 
die zich

>verons

a voor het 
onderwijs, ging hij

wanneer men
Regeering zou 

ef verband van 
't bedoeld.

men niet tot een dergelijk.
pel behoeft te konten, lees ik, 
eggen mag. in de alinea, waar

zoo straks de aandacht van den

de Regeering geoutilleerd? Nu heb ik 
in de Memorie van Antwoord gelezen 
de houding, die de Minister wil aan
nemen tegenover gedachten, die gelan
ceerd zijn door den Onderwijsraad. Ik 
wil wel zeggen, dat ik van hetgeen hier 
in paragraaf 3 staat, blz. 5, de alinea, 
die aanvangl met de woorden: .Anders 
staat de ondergcleekende tegenover het 
denkbeeld, dat de Onderwijsraad in de 
tweede plaats heeft genoemd”, met in
stemming en dankbaarheid heb kennis 
genomen. De Minister zegt daar, gelijk 
de geachte afgevaardigde de heer Zijlstra 
straks heeft herinnerd:

„dat de inrichting van een centraal 
informatiebureau, waar alle feitelijke 
gegevens betreffende het Ncderlandsch 
onderwijs en de belangrijkste omtrent 
hel buitenland worden verzameld en al 
deze gegevens voor alle belangstellen
den toegankelijk worden gesteld, inder
daad nuttig zal kunnen zijn.' 
Dal is een positieve uitspraak, waarvan 

ik herhalen wil, dat ik ze waardeer.
Nu heeft de Minister zich veel minder 

welwillend gesteld, omdat zijn overtuiging 
hem in een andere richting drijft, tegen
over het andere denkbeeld, dal van 
Rijkswege er toe zou moeten mede
gewerkt worden om te komen tot het 
scheppen van een federatief verband van 
instellingen voor empirisch-paedagogisch 
onderzoek. Mij persoonlijk zou het aan
genamer geweest zijn, wanneer ook te 
dezer zake de Minister iels meer toe
gankelijk ware geweest. In de hoop, 
dat ik misschien op den duur in die 
richting iets zal kunnen uitwerken, wil 
ik wel zeggen, dat ik geheel mcdega 
met de gedachte van den heer Zijlstra. 
dat wij bij de quaestie van de paeda- 
gogie niet moeten krijgen dingen niet 
een Staatsstcmpel. Ongeveer deze woor
den heeft de heer Zijlstra gebruikt. 
Terwijl ik dat met hem eens ben, meen 
ik niet, dat men het Staalsslempel zou 
krijgen, wanneer men met medewerking 
van de Regeering zou komen tot een 
federatief verband van instellingen, als 
hier wordt be ’

En dat
Staatsstempel 
als ik hel zeggt

i goed is. om 
,w van het arme 

experiment vaak dient.
Met het centraal informatiebureau 

slaat het natuurlijk wat anders. Men 
zou zoo iets moeten kunnen zien, om na 
te gaan of hel noodig is. dat hel Rijk 
er zich mee bemoeit.”

Minder voldaan loonde zich de heer 
Slolemaker de Bruine. Na gewezen te 
hebben op de talrijke klachten os 
onderwijs en de mislukking 
velen, die ongeschikt blijken 
door hen genoten onder-.-.-:;.-, 
aldus voort;

.Wat mij in de klachten over 
resultaten van het onderwijs 
hindert, is het ontmoedigende, dat i 
volgt en volgen moet, niet alleen - 
de ouders, die hun kinderen aan 
dergelijkc inrichting toevertrouwen, maar 
ook voor de onderwijzers, die een ge- 
hcclen levenstijd zich er aan geven. Ik 
geloof, dat men dien onderwijzers geen 
dienst doet door hun voortdurend, zonder 
dal het gebaseerd is, te vertellen, dat 
zij eigenlijk hun tijd besteden, hun toe
wijding geven, hun leven wijden aan 
datgene, wat geen resultaat biedt, dus 
de moeite van de toewijding niet waard 
is. Nog afgezien daarvan, dat het onder
wijs veel geld kost en dat wij wel waar 
voor ons geld zouden willen hebben. 
Maar den moreelcn kant bij de onder
wijzers en de ouders schat ik hooger 
dan den financieelen kant.

Nu is de vraag deze: zijn wij en is

Minister te 
worden overg 
personen, óic

Dergelijke onderzoekingen 
zoozeer beheerscht door de be 
van welke men uitgaat, dal > 
zelfstandigheid noodzakelijk is 
wordt er slechts van een federatie ge
waagd, maar ook zonder bemoeiing der 
Overheid is uitwisseling van gedachten 
en strijd van meeningen zeer wel mogelijk. 
De onderwijspers staat daartoe open 
en er verschijnen paedagogischc theorieën 
meer dan genoeg. Veel te veel misschien, 
als men alles even ernstig zou nemen en 
s Rijks schatkist zou moeten dienen om 
er een grootere werkingssfeer voor te 
bieden dan goed is. om nu nog maar 
te zwijgen van hel arme kind, dal als 
experimei
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sr heb

t hel betrekkelijk 
positieve, dat nu 

i Anlwoor

met alle waar- 
g voor het bc- 
Vrije Univer- 
juist achten, 

crwijs van de rich- 
jc Universiteit haar 

vindt, weten- 
ing kan ont-

:r dat de Minister er een 
op drukt. Ik heb hel gevoel, 
de Regcering zegt: de 

zal wellicht iets kunnen doen 
met dal centraal informatie- 

indcr hel gevaarlijke Staats- 
dan op den duur met be* 
hetgeen thans de Minister 

ook iets meer zal kunnen 
eikt. 

. wil

van personen, die van deze zaak bui
tengewoon op de hoogte zijn, het een 
en ander medegedeeld, dat ik nu alleen 
maar zal voorlezen.

Het rapport van den Onderwijsraad 
van 31 Maart LI. zegt:

„dal, afgezien van zeer bescheiden 
hulpmiddelen aan de gemeentelijke 
en Vrije Universiteit te Amsterdam 
—* door de leiders dicr inrichtingen 
als alleszins onvoldoende gekarakte
riseerd ■—de outillage aan onze 
instellingen van hooger onderwijs nog 
vrijwel alles te wenschen overlaal.

Sedert is:
a. bekend geworden, dat de Vrije 

Universiteit haai- paedologisch insti
tuut lot een goed gefundeerd en breed 
opgezet instituut uitbouwt;

b. uit de redevoering van den Am- 
stcrdamschcn rector-magnificus bij de 
ambtsoverdracht en uit enkele opmer
kingen bij de jongste onderwijsbe- 
grooting in den Amsterdamschcn raad 
gebleken, dat de instelling aan de 
gemeentelijke universiteit ~ het Nuts- 
seminarium voor Paedagogick — in 
ernstig gevaar verkeert.

Zijn den Minister deze feiten be
kend en brengen zij geen verandering 
in zijn standpunt?

Kan de Minister, 
dccring, ja bewondering 
langrijke werk, dat de \ 
silcit onderneemt, het j 
dat alleen het onder; 
ting, die in de Vrije vun 
geestelijk middelpunt v’ 
schappelijke voorlichting 
vangen ?

Beboeren niet ook de andere lakken 
van onderwijs, met name het open
bare, over wetenschappelijke voor
lichting te kunnen beschikken?

Is de Minister, in het licht dezer 
feiten, bereid, zijn standpunt in dicr 
voege te wijzigen, dat hij, zoodra de 
stand der financiën dit toelaat, wil 
helpen bevorderen, dat door het tot 
stand komen van zulk een instituut 
aan een der Rijks-universiteilen, of 
zoo noodig op andere wijze, andere 
richtingen van ons onderwijs in dit 
opzicht niet achter behoeven te staan 
bij de genoemde?"

Minister heb gevraagd: daar namelijk, 
waar wordt gezegd, dat bij de quacstie 
van dat centraal informatiebureau de 
Regcering wellicht zal kunnen mede
werken, zonder * - * *•
Staatsslempcl o[

Regcering i 
in verband : 
bureau, zoi . 
stempel, dat < 
trekking tot 1 
afwijst, er oo 
worden bereil

Maar ik wil met 
weinige, maar toch positieve, dat 
reeds in de Memorie van Antwoord si 
mij ingenomen verklaren, in de hoop, 
dal op den duur wij nog iets verder 
komen ; ik herhaal, omdat liet niet alleen 
voor de ouders maar ook voor de met 
toewijding werkende onderwijzers noodig 
is, dat wij in Nederland beschikken over 
de resultaten van studie en onderzoek 
van leeraren en hoogleerarcn — als er 
nog cens geld is, ook van een hoog- 
leeraar aan een der openbare univer- 
sitcitcn ■— en over een bewerking dier 
resultaten. Niet aldus, dat de conclusie 
wordt vaslgcsteld bij meerderheid van 
stemmen en met het Staalsstcmpcl, op
gelegd aan de menschen in Nederland, 
maar opdat wie studccren wil, het gevoel 
heeft: Ik weet nu, waar ik een goed 
gefundeerd oordeel kan vinden of mij 
kan vormen. En: als wij over tien jaar 
weer eens te hooren krijgen, dat de 
resultaten van het onderwijs slecht zijn, 
dan kan ik antwoorden: inderdaad, dat 
zijn zij, óf wel : gelukkig is er geen woord 
van waar; wan t ik heb hier de bewijze

Ook de heer ter Laan achtte hc* 
de Memorie van Antwoord me 
deelde slechts ten deele bevredige 
Hij merkte daaromtrent het volgende op.

„Wat betreft het centraal bureau 
voor inlichtingen over onderwijstoe
standen, zegt de Onderwijsraad in zijn 
rapport, dat men in Nederland niet 
voldoende op de hoogte is. De Onder
wijsraad wil verder een verband lus- 
schen alle instellingen, die zich daar
mede bezighouden. Volgens den Minister 
moet dit overgelatcn worden aan par
ticulieren. Nu wordt mij uit den kring
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Ik laat het hierb 
nog aan toevoegen, 
voor inlicht! 
den vooral 
bureau 
Bond 
dat men 
holpen."

De Minis 
kers als

beantwoordde de spre-

u perse noodig, dat van 
wordt bevorderd een

sk? Ik ben daarom 
-vulling van dien 

land te bcoor- 
aangelegen- 
aard. en nu 
roek, dat in* 
i Overheid»- 

’ and. zou 
ipcl. zoo- 

i Staalspae- 
I ik als de 
wel. dat de 
niet bepleit 

dat dal de con-

slccht zijn. De hoofdinspeclcur in het 
Zuiden de heer Truijen deelt o.a. mede, 
dat naar zijn mcening de resultaten van 
het onderwijs veel beter zijn dan in hel 
verleden.

Is daarvoor nu 
Overheidswege woi 
federatief verband i 
dagogisch onderzool* 
zoo bang voor de ' .. 
wensch, omdat dat verba 
deelen zou krijgen interne 
heden van paedagogischen 
vrees ik, dat op dat onderze 
gesteld wordt door een van < 
wege ingcstcld federatief verbant 
gedrukt worden het Staatsstcmp 
dal wij zouden krijgen een 
dagogiek en daarvoor ben 
dood zoo bang. Ik weet v 
geachte afgevaardigde dat i 
heeft, maar ik vrees, J 
sequentie zou zijn."

Ook in de Memorie van Antwoord 
aan de Eerste Kamer gaf de Minister 
dit antwoord, naar aanleiding van her
haald vragen daaromtrent in hel Voor- 
loopig Verslag. Merkwaardig genoeg 
toont echter een andere passage uit die 
Memorie van Antwoord, dat wij, bij 
voortduring van den huldigen toestand, 
veel meer gevaar loopen voor Staats- 
paedagogiek van een zeer bedenkchjke 
soort, dan wanneer werkelijk exact- 
onderzochtc en objectieve gegevens over 
de resultaten van het onderwijs ter be
schikking der autoriteiten stonden.

In het Voorloopig Verslag was n.l. 
met hel oog op een subsidie-aanvrage 
van het Monlcssori-Lyceum te Amster
dam de vraag gesteld, .welk standpunt 
de Minister te dezer zake inneemt. Ook 
zou men gaarne zijne opvatting in het 
algemeen over de Montessori methode 
vernemen”. Het antwoord daarop luidde 
als volgt:

. De proefnemingen-mel de toepassing 
der Monlessori-methode op de middel
bare scholen zijn zóó gering in aantal 
(voor zooveel den ondergeleckcnde be
kend, volgt men ze slechts aan één school, 
n.l. te Amsterdam) en hebben nog zóó 
kort geduurd (bedoelde school werd eerst 
10 September 1930 geopend), dat wets
wijzigingen op grond van met die methode

II lier Hierbij; ik wil er enkel 
toevoegen, dat bij dit bureau 

.-klingen over ondcrwijstocstan- 
1 gelet moet worden op hei 

voor onderwijsadviezen van den 
van Nederlandschc Onderwijzers, 
nigeen reeds zoo goed heeft gc-

i volgt:
..verschillende geachte sprekers heb

ben ter sprake gebracht het rapport 
van den Onderwijsraad over het cen
traal informatiebureau. Over het alge
meen heeft het toejuiching gevonden, 
dat ik aan den Onderwijsraad heb ge
schreven, in te stemmen met de gedachte, 
om te bevorderen de oprichting van een

e objectieve gegevens met be- 
tot het onderwijs hier te lande

i het onderwijs, zoomede ten 
: van de Rcgeering. Ik heb den 
wijsraad verzocht, een onderzoek 
stellen, mij daarvan verslag te

Verschillende geachte afgevaardigden 
hebben betreurd -— de geachte afge
vaardigde de heer Slolemaker de Bruine 
heeft dat in zachte termen gedaan, 
zooals wij van bom gewend zijn 
dal ik niet ben ingegaan op een ande
ren wcnsch van den Onderwijsraad, 
welke neerkwam op een federatief ver
band van instellingen voor empirisch- 
pacdagogisch onderzoek. Hoe nuttig dat 
kan zijn, zeiden die geachte afgevaar
digden, kan blijken uil de veelomstreden 
vraag, of de resultaten van liet onder
wijs nog goed zijn. Ik betwijfel, of het 
noodig zou zijn, voor de beantwoording 
van een dergclijkc vraag aan den wcnsch 
van den Onderwijsraad te voldoen. Im
mers de resultaten van het onderwijs 
worden elk jaar voor de Regcering be
oordeeld door de inspectie. Ik heb hier 
een drukproef van hel Onderwijsver
slag over 1929, dat binnenkort zal wor
den gepubliceerd: daarin wordt o.a. 
door de hoofdinspecteurs rapport uit
gebracht over de onderwijsresultaten en 
dezen staan volstrekt niet op hel stand
punt, dat de onderwijsresultaten zoo
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:r op Ie wijzen, 
dal de inspectie 

in didaktische
■ >, en ook niet wel 
r dat zij dit thans 

laar ingrijpen anders 
tdrukken te kunnen

maal eenige invloed van de rijksorganen 
op leerplan, lesrooster en leerboeken on
vermijdelijk is en door de wet dan ook 
wordt gcëischt. In dezelfde richting wijst

getreden Amsterdamschen inspecteur, den 
heer van Ravcstevn, dat wij mede in 
ons laatste December-nummer publi
ceerden. Wij lezen daar (p. 90): „Een 
van de eerste dingen, die ik heb gedaan 
bij de invoering van het nieuwe leerplan, 
is mij tegen Thijssens sommenboeken 
verzetten. Bij hel rekenen gaat het niet 
alleen om ’t antwoord, maar in hoofd
zaak om de weg, die tot antwoord leidt. 
Deze tendenz tot mechanisatie vindt u 
ook bij het lezen. Mijn indruk is, dat 
de resultaten van hel aanvankelijk lees
onderwijs voortrcllelijk zijn. En juist 
daarom begint op ‘l einde van ’t derde 
leerjaar 't kind zoover te komen, dat 
het over de leesstof kan nadenken. Dan 
moet er een nieuw elem< 
stof worden gebracht, a 
zelfs de techniek van

Deze opmerkingen h 
der vakpers zeer de aanc 
en sterke bestrijding uitgei 
allerminst onze bedoeling v 
te kiezen in dien strijd <’ 
Maar wel dienen wij er 
dal hier wederom blijkt, di 
zich van het ingrijpen 
quaesties niet onthoudt, < 
kan onthouden, maar c... 
moet doen, zonder haar :~ 
dan door vage inorunm 
moliveeren.

Wij achten dan ook het laatste woord 
in deze quaestie van de objectieve studie 
der onderwijsresultaten nog geenszins 
gesproken. Voorloopig willen wij ons 
gaarne aansluiten bij de hulde, den Mi
nister in de Tweede Kamer gebracht, 
voor zijn bereidverklaring ter zake van 
een centraal bureau van informatie en 
documentatie. Ongetwijfeld zal door het 
tot stand komen daarvan reeds een be
langrijke stap in de goede richting zijn 
gedaan. Wij zien dan ook hel daarom
trent gevraagde rapport van den Onder
wijsraad met grootc belangstelling lege-

verkregen resultaten thans zeker nog niet 
gemotiveerd zouden zijn. Ook gaven de 
hoofdinspecteurs van het lager onderwijs 
als hun meening te kennen, dat de 
resultaten van het Montessori-onderwijs 
op lagere scholen niet zeer bemoedigend 
waren en dat er voorshands geen aan
leiding is hel in de scholen voor voor
bereidend hoogcr onderwijs in te voeren 
of invoering daarvan mogelijk te maken. 
Onder deze omstandigheden moet de 
ondergeteekendc zich zijn oordeel om
trent de hierbedoelde incth< 
behouden."

Dit antwoord geeft om meer dan één 
reden tot opmerkingen aanleiding. Immers, 
wal zijn de gronden, waarop de hoofd
inspecteurs de resultaten van hel Montes
sori-onderwijs op lagere scholen niet zeer 
bemoedigend achten? In het door ons 
(April 1931) medegedeelde rapport van 
den Onderwijsraad wordt twijfel uitge- 

doende over tijd en gelegenheid beschik
ken tot het bestudeeren van Neder- 
landschc schooltoeslanden......... ja zelfs
tot het behoorlijk in studie nemen van 
gegevens daaromtrent, voor zoover zulke 
gegevens door anderen worden gepubli
ceerd. overbelast als zij schijnen te zijn 
door administratieve beslommeringen en 
bet veel te groole aantal scholen in hunne 
inspectie." Is nu zulk een onderzoek 
omtrent de resultaten der Montessori
scholen wel ingestcld? En zou hel dan 
niet in hooge mate wenschelijk zijn, dat 
die nauwkeurige gegevens werden ge
publiceerd? Behoorde trouwens naast 
hel oordeel der hoofdinspecteurs van het 
lager onderwijs niet ook dat der inspec
teurs van het M. O., van Lycea en 
Gymnasia gewicht in de schaal te wer
pen. en beschikken dezen thans, in strijd 
met wat het rapport van den Onderwijs
raad doet vermoeden, over voldoende 
objectieve gegevens omtrent de uitkomsten 
van meer individueel onderwijs?

Het is wel duidelijk, dat het stand
punt van den Minister in stede van de 
terecht gevreesde Staatspacdagogiek te 
keeren, integendeel een willekeurige, op 
vage indrukken berustende bemoeiing 
der inspectie met onderwijsmethoden in 
de hand moet werken, omdat nu een-
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Lichtbeelden-Vereeniging
AMSTERDAM SINGEL 289-293

Centraal bureau voor lantaarnplaten en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 — POST-GIRO 15476

, Plastiek, Bouwkunst, Stedenbouw 
en prenten). Stadsgezichten. —

De Lichtbeelden-Vereeniging heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van + 50.000 stuks lantaarnplaten op het gebied van:

Kunstgeschiedenis
Schilderkunst, 
(ook kaarten < 

Cultuurgeschiedenis.
Aardrijkskunde

Oppervlaktevormen, Grondsoorten, Begroeiing, 
Bebouwing, Verkeerswegen, Economie, Industrie.

Sterrenkunde. :
Natuurlijke Historie.
Landbouw en Veeteelt

in ons land speciaal voor het Landbouwonderwijs.

Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen. 
Voor alle personen of vereenigingen, die practisch aan ontwikkelingswerk dóén 

is de Lichtbeelden-Vereeniging een onmisbaar Hulpinstituut.
In 1930 werden 150.000 lantaarnplaatjes van haar betrokken.

Men kan per serie huren a f5.— en een abonnement van 15 series 
per jaar nemen voor f30.~. Alle lichtbeelden kunnen ook gekocht 

worden, evenals een groot aantal foto's.

De Vereeniging is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een archief 
leggen van eigen opnamen van Nederland: schilderkunst, architectuur, ! .

• teristieke landschappen, ‘begroeiïng, typen van boerderijen, dorpenaanleg, 
—------------------ = industrie en landbouw. =========================

Uitvoerige catalogi voor alle onderdeelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.
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') Catalogus Tentoonstelling .Moeder en

Wat heeft, na de sluiting, de Tentoonstelling 
„Moeder en Kind” ons nog te zeggen? 
door M. E. H. SANDBERG—GEISWEIT VAN DER NETTEN.

aagt een andere 
tlling die komen 
rond van deze

Och rijven over een tentoonstelling die geweest is vra« 
opzet, dan mededeelingen doen over een tentoonstel.

zal of die is. Ik wil daarom trachten ook de achtergrond van 
tentoonstelling voor u te doen leven in verband met de diepere ge
dachten, die haar bezielden en in verband met de Volksontwikkeling, 
die mede door deze gedachten gedragen wordt; hier en daar zal ik 
een greep doen uit feiten en cijfers, om voor zoover dit mogelijk is, 
deze ontwikkeling door voorbeelden te staven; trachten na te gaan 
wat deze tentoonstelling als uiting beteekende, uit welken geest zij 
geboren werd, wat men in haar miste en welken wensch voor de 
toekomst zij daardoor geboren doet worden.

De gedachten, die haar bezielden, vonden uiting in de korte artikels 
van vooraanstaande mannen en vrouwen, waarmede de catalogus als 
’t ware doorschoten is. De meesten dezer werkten mede aan den 
opbouw der tentoonstelling en dus is getracht in de uitvoering die 
gedachten te belichamen. Het voor het groote doel der tentoonstel
ling meest typische, dat de inleiding vormt tot de groep „Moeder”, 
staat aan het hoofd van dit artikel en doet voelen wat de moeder- 
gedachte in het wereldgebeuren voor levenbewarende en beschuttende 
kracht heeft, die veel verder reikt dan het feit der geboorte en de 
verzorging en opvoeding van het kind. Deze gedachte kwam tot uiting in 
de opzet en in de uitwerking der tentoonstelling. In de cyclus: „Moeder 
en Kind” uiteengezet in de keurig uitgevoerde en mooi geïllustreerde 
blauwe brochure, die in 1931 verscheen en waarvan Prof. Dr. J. H.

„Het is niet liet moederzijn op zichzelf, maar het is de moederlijkheid in 
het algemeen, die geëerd wordt in het moederzijn, door alle tijden heen. De 
moederlijkheid is de zorg, met voorbijzien van eigen leven, van de soort: 
het is voor den eenling en voor het heele menschengeslacht de troost en 
rust, het is het begrijpen, het aansporen, het waardecren, het terughouden, 
het is de zorg en de zachtheid, het is het verwachten en het vergeven, het 
is herinnering en vooruitzien, verleden en toekomst.

De moederlijkheid is in het wereldproces de brandende fakkel, die door
gegeven wordt van geslacht op geslacht.

Aan deze moederlijkheid als kostbaarst menschengoed, hebben 
deel, of zij een kind ter wereld brachten of niet...,

Moederzijn is tegelijk opperste levensvervulling en diepste levenstragic
J. RIEMENS—REURSL?
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Gunning, —- een man, die het weten kan — getuigde, dat deze zoo 
buitengewoon goed doordacht en opgezet was, komt deze gedachte, 
van het wijdere moederschap tot uitdrukking. Deze cyclus werd op 
de tentoonstelling in groepen, diorama’s, plastische voorstellingen, korte 
sprekende teksten uitgewerkt, en toonde „de vrouw in haar opgang 
naar het moederschap en de moeder in verhouding tot haar kind," 
maar gaf ook aan, hoe het moederlijk gevoel, het zorgende element 
zich over de geheele maatschappij uitstrekt, beter gezegd de geheele 
maatschappij, voor zoover deze het toelaat, dóórtrekt en doorwarmt.

De groepverdeeling van den cyclus is uit deze gedachte opgebouwd, 
welke vooral naar voren komt in de groepen: II, VII, VIII en X.

Groepverdeeling: I. De rijpere jeugd-, II. de vrouw in het maatschap
pelijk leven; III. de moeder-, IV. moeder en kind; V. de zuigeling; 
VI. de kleuter; VII. het schoolgaande kind; VIII. kinderziekte; IX. het 
gezinsleven; X. het abnormale kind; XI. moeder en kind in de koloniën, 
terwijl aan het geheel was toegevoegd een collectie schilderijen en 
beeldhouwwerken: „Moeder en kind in de kunstgeschiedenis” door Prof. 
Dr. W. Vogelsang.

De leidende gedachte van deze tentoonstelling werd verzinnebeeld 
door de over ons geheele land verspreide, buitengewoon geslaagde 
reclameplaat van v. Woerkom, die in simpele lijnen de silhouet van 
een moeder en kind geeft, die uitzien, als ’t ware, in de toekomst, in 
het leven; de vragende belangstelling bij het kind, de verwachtende 
aanvaarding bij de moeder, met even naar boven gewend gelaat, zijn met 
enkele lijnen heel fijn weergegeven.

Is het bewust of onbewust geschied, dat de kleur van deze plaat, 
de kleur der tentoonstelling, blauw was, de kleur der trouw, die in de 
moeder haar beste aardsche uiting vindt?

Het cachet van kunstzinnigheid, van afwezigheid van onnoodige 
versieringen, van goede harmonische opbouw was (op enkele uitzon
deringen na) met volhardende schifting en ordening, welbewust over 

: geheele tentoonstelling volgehouden.
Het was goed gezien, dat het niet en nergens mocht gaan om een 

vereeniging, een instelling, ■— een beperkt belang — maar dat het 
gaan moest om het geheel en dat alles daaraan dienstbaar moest zijn. 
Dit kwam niet alleen het geheel ten goede, maar was bovendien op
voedend voor hen, die gemeenlijk om de boom het bosch niet zien.

De goed doordachte en verzorgde inrichting, zoowel wat de ver- 
deeling in groote lijnen aangaat, als wat betreft de ordening en inhoud 
der groepen, de rustgevende verrassing hier en daar van een intieme 
sfeer, die aan „thuis” deed denken, was het werk van Dr. Joh.
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Salomonson, die de ziel en leider was van deze groote onderneming, 
en wat betreft den bouw van de architecten A. J. Kramer en L. KalfF.

Aan de volgende artistieke medewerkers(sters) was o.a. de uitvoe
ring van onderdcelen opgedragen: Peter Alma, Prof. Huib Luns, 
Prof. W. Kcner, J. Sjollema, W. J. H. B. Sandberg, Jan van Putten, 
M. Krabbe, Esther van Hoogstraten, Dr. F. van Thienen.

De tentoonstelling heeft jaren van voorbereiding gekost. Het is 
goed, dat men nooit weet, wat er aan een werk dat men begint, 
vastzit. Indien men 't wist, men zou nooit den moed hebben een 
grooten arbeid te ondernemen. Zoo is het ook hier gegaan. De moei
lijkheden komen gaandeweg en dagelijks staat men er voor ze te 
overwinnen, en misschien gelukt het nooit geheel tot eigen en ieders 
bevrediging. Maar dit staat vast, dat het Wetenschappelijk gedeelte (en 
over dit deel wil ik, op een enkele uitzondering na, alleen schrijven) 
een enorme werkprestatie geweest is, speciaal van den leider van het 
geheel, vanaf het verschijnen van bovengenoemde blauwe brochure 
tot aan den dag der feestelijke opening op 17 Juni 1932, en 
gedurende de volgende weken.

Prof. Dr. A. H. M. ). van Rooy, voorzitter van het Tentoon- 
stellingsbestuur, heeft in de openingsrede gezegd, dat het doel der 
Tentoonstelling was „leering en inzicht bieden”, ook zou zij bevor
deren, dat een volgende generatie opgroeide „in het licht van ons 
beste en nieuwste weten. ' 2)

Duizende personen hebben aan dezen oproep gehoor gegeven, door 
hun komst, en urenlange aandachtige beschouwing van het gebodene. 
Deze tentoonstelling is een peilschaal geweest van de hedendaagsche 
kinderverzorging, niet alleen van Nederland, vele buitenlandsche inzen
dingen, gaven haar een internationaal karakter. Al kan men niet 
zeggen, dat zij een hygiënisch-medisch stempel vertoonde, hetgeen, 
gezien de samenstelling van het bestuur, geen bevreemding zou hebben 
gebaard, zoo was zelfs deze enorme ruimte niet voldoende om b.v. 
de nieuwere stroomingen bij het onderwijs tot hun recht te doen 
komen, al was er eerlijk naar gestreefd aan opvoeding, onderwijs 
en aan de idiëele goederen der menschheid de hun toekomende plaats 
te verzekeren.

De tegenstelling „vroeger" en „nu", was zooveel mogelijk volgehouden 
en vertoonde een verblijdenden groei, wat betreft: hygiënisch inzicht, 
techniek der verzorging, aanpassing aan natuur en aanleg van het kind, 
verdiept inzicht op het gebied van opvoeding en onderwijs. (Al dadelijk

■) Cat. hl. 15. ») Dr. S. bl. 21.



TENTOONSTELLING „MOEDER EN KIND"

nieuwe

*) v. Mevr. A. P. J. den Tex—Dikkers.

I

I
wil ik noemen de meeste frappante tegenstellingen: de oude en 
kraamkamer, weeskamer, woning.)

Niet alzoo met wat het oog bekoort: het speelgoed, de kinder
meubels, uit vroeger eeuwen boeiden ons oog door bekoorlijkheid; 
hoe onpractisch en onhygiënisch zij ook vaak was: de kinderkleeding uit 
verschillende lang vervlogen tijdperken, toch stonden wij er voor stil, 
verrast door het geheel en de verzorgde details, zooals zij daar om
hulden de levensgetrouwe „geesteskinderen" van Kathe Kruse, gemodel
leerd door haar fijne vingertoppen (ik las, dat wie deze ziet het geheim 
van haar scheppingen kent); deze voorwerpen en klecding ontstaan 
uit een bezonken cultuur, ademden geduld en rust; vormen geschapen 
in gehoorzaamheid aan een innerlijk gebeuren, innerlijk beleven; deze 
schoonheid vindt men slechts sporadisch in de voortbrengselen van 
dezen tijd; het technisch juiste, het praktische, het koelzakelijk ver
standelijke, nog riet doorademd van de innerlijke beleving, die een 
kunstwerk schept van het simpelste gegeven, overheerscht, als 
wilde men zich eerst ontdoen van de franje en onnoodigc versierselen 
der )9de eeuw en gunde men zich niet den tijden de rust voor inner- 
lijken groei en bezonkenheid, die schoonheid van vorm doet ontstaan.

En toch I Zijn niet de poppen van Kilthc Kruse in dezen tijd ont
staan ; gaven zij niet als 't ware het leven terug aan de kleeding uit 
vroeger tijd?

Was er niet ook schoonheid, zij het van anderen aard in de wel
doende sfeer van de plattelandsschool, in de statistieken, in de kinder
speelkamer ontworpen door Paul Bromberg (VI), in de simpele aan
valligheid van de kleeding der Hollandsche inzending, *) en van die 
gezonden uit Amerika, in de details van de inzending der Industrie
scholen? Gaat het nu niet ook reeds bewust, al kwam dit onvoldoende 
tot uiting op deze tentoonstelling, in het nieuwe onderwijs om de 
innerlijke beleving? Een mooi staaltje hiervan was het werk van een 
volksschool te Hamburg, ingezonden door O: Wommelsdorff, (groep 
VII en IX). Deze inzending, te groot om in baar geheel geplaatst 
te worden, deed zien de ontwikkeling van het kind, zooals deze tot 
uiting komt in zijn tcekeningen; er was individueel werk en groeps- 
arbeid, volgens het beginsel, dat het bij onderwijs en opvoeding gaat 
om „Ein Erlebnis, d. w.z. dat arbeiden verbonden is met het geheele 
wezen van den mensch, van het kind; dat het door dezen arbeid 
groeit, zich opheft, verder komt; dat het niet in de eerste plaats gaat 
om het resultaat, maar om wat de arbeid aan den mensch doet, om
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gemeen- 
cind zich 

het werk inschakelt op de plaats.

toonstelling 
ontwikkel

ingen en 
ndeel, het vrije 
ing aan, waarop

van de Stichting

van kleuters (VI) (waar- 
;root deel van zijn tijd het 
ind scheppend werk.

voor den opvoeder, 
normale kind bestaat het leven uit een oneindige 
onderzoekingen en ontdekkingen. Men moet het 

>elen, integendeel, het vrije spel geeft de groote 
lijke ontwikkeling aan, waarop de opvoeder bouwen

het Erlebnis". De 5 meters lange friezen zijn ontstaan uit g 
schappelijke belevingen, in gezamenlijken arbeid, waarbij elk ki 
als vanzelf door de vreugde van 
die hem in het geheel toekomt.

Ditzelfde principe vond men terug in de inzending 
voor Kinderstudie (VI, VII).

Een grafische voorstelling boven het werk 
onder ook timmerwerk) toonde aan, welk groc 
kind uit eigen drang besteedt aan zoogenaamd

Deze kinderlijke uitingen zijn tevens richtsnoeren
„Voor het jonge, 

reeks van heerlijke 
kind niet lecren spe 
lijnen der kinderlijke 
moet.” *)

Van schep 
de beel

ippend vermogen der kinderen getuigde ook: de inzending 
van de beeldhouwster Martha Bergcmann—Könitzer uit Jena; zij 
weet kinderen er toe te leiden zich beeldend te uiten;

en de inzending: het Décroly Onderwijs (VII) (Stichting voor 
Kinderstudie): „de school moet het kind leeren zelfstandig te onder
zoeken, te denken, te handelen.”.... „Een werkelijke explosie van 
werk, en het volharden daarin ontstaat eerst dan, als onderwerp en 
werkwijze aangepast zijn aan de ontwikkelingsmogelijkheden van het 
kind op bepaalden leeftijd." 2)

In onze eeuw van bewustwording wordt dus bewust gestreefd 
ruimte, tijd, materiaal te verschaffen aan het kind, zoodat het de ge
legenheid en de rust heeft om uit innerlijken drang, —■ dit fonda
ment van de kunst in alle eeuwen, — te werken; — al zal ook hier 
de scholing, de volharding, de zelftucht niet mogen ontbreken.

Altijd past het rijke, veelzijdige leven zich weer aan tot de be
hoeften van den mensch. Waar te midden van de onrust en het 
jachten om records van een steeds slinkend aantal minuten en secon
den, de innerlijke beleving dreigt versmoord te worden, daar wordt 
zij centraal gesteld in opvoeding en onderwijs.

Van vroeger naar nu viel dus in menig opzicht een verblijdenden 
groei waar te nemen, waaromtrent ik hieronder enkele door de len

ing vastgelegde momenten wil aanduiden, die voor de Volks- 
•ling van belang zijn. Ik kan allerminst volledig zijn en moet 
daar een greep doen.
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haar plaats, die ordenend 
vrouw op

zorging en Opvoeding, 's-Gravendijkwal 26, Rotter- 
G. G. M. de Vos, arts.

voor Maatschappelijk werk te Amsterdam, Directrice

en Varseveld
•spreid over ons

voor Maatschappelijk werk ie Sittard, Directrice Mejuf-

van landbouwhuishoudscholen schijnt het type 
groepen van leerlingen, aan elk gedurende 2 

gegeven wordt, zeer goed te bevallen, om- 
; houdt met de behoefte aan arbeidskrach-

Groep I gaf aan den groei van het Huishoudonderwijs in de + 
40 jaren sinds de oprichting van de eerste huishoudschool, en daar
naast die van het landbouwhuishoudonderwijs, weergegeven door een 
kaart van Nederland met vlaggetjes.

In 1910 de eerste landbouwhuishoudscholen te Veendam 
en nu, 22 jaren later, deze nuttige instellingen vers 
gcheele land.

Van de 3 typen 
waar wisselend aan 
dagen wekelijks, onderwijs i 
dat deze indeeling rekening 
ten in huis en hof.

Naast de opleiding tot huisvrouw vond de opleiding voor kinder
verzorging en opvoeding haar plaats; voornamelijk de opleiding tot 
leerares in kinderverzorging en opvoeding, en tot leidster voor jeugd
tehuizen, zooals deze op 4 plaatsen in ons land gegeven wo rdt, ‘) op 
een wijze zooals in het buitenland nog niet geschiedt. Een kaart van 
Nederland toonde ook hier, dat sinds de eerst gediplomeerden de 
school verlieten, in 1923, aan ± 103 scholen voor Nijverheidsonderwijs 
(hieronder begrepen de landbouwhuishoudscholen) onderwijs in kinder
verzorging en opvoeding gegeven werd, voorts vele cursussen voor in
stellingen en vereenigingen.

Ook voor de verzorging en opvoeding van kinderen in tehuizen, 
vacantiekolonies, volks- en buurthuizen, kleuterklassen wordt steeds 
meer naar krachten gevraagd, die bovengenoemd diploma van de 
vereeniging tot bevordering van het onderwijs in kinderverzorging en 
opvoeding zooals op bovengenoemde kaart werd aangeduid, of van 
de scholen voor maatschappelijk werk hebben verworven. In deze 
groep vond ook de beroepskeus haar plaats, die ordenend en schif
tend tracht de geschikte man en de geschikte vrouw op de juiste 
plaats in de Maatschappij te stellen.

Over de tentoonstelling verspreid, werden aangetroffen: een 12-tal 
schijven,2) die verschillende opleidingen voor de vrouw typeerden:

’) Aan dc Nieuwe Huishoudschool, Gabriël Metsustraat 8, Amsterdam, Direc
trice Mejuffrouw J. C. van Duyl;

de School voor Kinderverzorging 
dam, Directrice Mejuffrouw C

aan dc R.-K. School
Mejuffrouw F. Have:

aan de R.-K. School ' 
frouw W. Hillen.

2) Cal. blz. 20,
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gegevens omtrent vóóropleidir 
in het midden de vrouw in c

sn doodgeboren 
de geboorte <

ling, opleiding, toekomstmogelijkheden, met 
de uitoefening van een bepaald beroep; 

vooral trok de aandacht de schijf verbeeldende: de opleiding der 
verpleegster (VIII) en de veelzijdigheid van dezen werkkring.

Een groot aantal statistieken, uitgevoerd door verschillende kunste
naars, onder de bekwame leiding van Dr. T. van den Brink, gaf in 
elke groep een statistisch beeld van de zorg voor moeder en kind, 
dat zien liet: „groei en resultaten" ook „lacunes en beteekenis van 
nauwe samenwerking." ') Zoo werd b.v. aangetoond, dat op 100 
werkende vrouwen in den leeftijd van 15—65 jaar in België, Engeland, 
Duitschland, Frankrijk en Polen, respectievelijk 31, 38, 51, 62, 73 
arbeiden in een beroep, in Nederland 30.

In de stand „Moeder en kind” werd

den Brink, , 
een statistisch beeld van de zorg voor moeder en 

„groei en resultaten" ook „lacunes en beteekenis 
werking." ') Zoo werd b.v. aangetoond, dat op 

in den leeftijd van 15—65jaar in België, Engel.
en Polen, r* 

roep, in Nederlai 
>eder en kind” werd aangetoond dat in 1931 in 

Nederland niet minder dan ^311 kinderen doodgeboren werden en 
dat 3032 stierven in de eerste week na de geboorte en dat 562 
moeders stierven aan de gevolgen der geboorte. Aandacht werd ge
vestigd op de preventieve geneeskunde, — wordt niet wat de doktoren 
betreft, langzamerhand het accent verlegd van „geneesheer” naar „hy
giënist", — en in dit verband op de noodzakelijkheid van zich tijdig 
onder toezicht stellen, gewezen?

Statistisch werd aangetoond dat de dalende geboortefrequentie 
overal in Nederland en in het buitenland waarneembaar is, in de 
groote stad, op het platteland, in buurten met hoogen en lagen wel
stand, in alle groepen van beroepen en van godsdiensten. Er worden 
ook minder kinderen een jaar na het huwelijk geboren.

Dat de voorbehoeding ook voor besmettelijke ziekte, en bovenal het 
weerbaar maken van het jonge kind door zon, lucht en een juiste 
voeding dringend noodzakelijk is, blijkt uit de statistiek (VIII), dat 
aan mazelen per jaar in Nederland 500 kinderen, aan kinkhoest 600, 
aan diphterie 450 kinderen sterven, aan ingewandsziekten 9001

Reeds vóór dat zij naar school gaan worden 68 °/0 der kinderen door 
mazelen, 35 °/o door kinkhoest, 5,4 % roodvonk, 6,3 % door diphterie 
aangetast.

Ook werd door 4 wandplaten van T. Raemakers aangetoond welk 
een invloed alcohol heeft op het nageslacht; naarmate de grootvader 
meer drinkt, wordt een vermindering geconstateerd van het zoogver- 
mogen bij de kleindochters en van het weerstandsvermogen bij de 
zuigeling. De hoeveelheid alcohol die de vader drinkt, is van betee
kenis op de kans op zenuwlijden en t.b.c. voor zijn kinderen.
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I

het spierstelsel.”

r

| op de 500 
i; dit getal

In den zuigelingenhoek, door het Nat. Reizend Museum 
en opvoeders ingericht met eenvoudige middelen, binnen 1 
velen, vonden 10-minutcn-cursussen plaats, onder leiding 
der Hoop, die veel belangstelling trokken.

’) Inz. Hygiëne Museum, Dresden.
2) Rcichsmuscum DusseldorfT.

>ver deed een grafische voorstelling zien, dat 
50 jaar geleden niet minder dan 95 stierven

Daartcgenoi 
zuigelingen er 
is nu 25.

De zuigelingensterfte van kunstmatig gevoede kinderen is i 3 tot 
4 X zoo groot als bij kinderen, die de moeder zelf voedt.

De heilzame werking van de consullatie-bureaux doet zich hier ge
voelen. In 250 gemeenten van ons land waren in 1930 reeds 350 consul
tatiebureaus opgericht. Een modelconsultatie-bureau voor zuigelingen 
der gem. Amsterdam was in stand V aanwezig.

Dr. van der Zande, onder wiens leiding deze groep werd ingericht, 
schrijft: .Geen moeder, die in het gelukkig bezit is van een gezond 
geboren baby, behoeft met de voeding getob te hebben, géén kind 
behoeft aan een voedingsstoornis te gronde te gaan indien de ad
viezen van het bureau opgevolgd worden”. De vermindering der zui
gelingensterfte is de stevige achtergrond waarop deze bewering rust.

Van medische zijde werd mij verzekerd, dat een ander groot voor
deel van het consultatie-bureau is dat het de moeders overtuigt 
de noodzakelijkheid van het volgen van moedcrcursussen om r 
kennis en inzicht te verwerven.

De geboorteklok wees aan dat elke 3 minuten in Nederland een 
kind geboren wordt; (van 1870 tot 1880 iedere 2 minuten).

Hoe dat pasgeboren kind hygiënisch te verzorgen, daarover werd 
men door modellen, diapositieven, platen, foto’s, met korte spreuken, 
waarvan ik hieronder enkele volgen laat, voorgelicht:

„Laat de zuigeling zich vrijelijk kunnen bewegen. Trappelen met de 
beentjes is voor hen hetzelfde als uit wandelen gaan.” *)

. Buikligging bevordert de ontwikkeling van
„Ons kind eet zoo slecht dokter!”
.Drinkt het te veel? Snoept het te veel? Eet het te veel tusschen de 

maaltijden? Speelt het onder het eten? Zit het te veel thuis? Dwing 
geen kind tot eten. Honger is de beste kok.”

„In den zomer bij groote warmte is voor het kind vochttoevoer 
gewichtiger dan voedsel.”

„Zoo ook bij ziekte. Melk is voedsel. Geeft het kind slappe thee 
of frisch water te drinken. 2)

den zuigelingenhoek, door het Nat. Reizend Museum voor ouders 
/ceders ingericht met eenvoudige middelen, binnen het bereik vap

l van mej. S. van
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11 voor de bevordering der normale ont-

janisatie, de belangen 
landbouw in ’t groot.

Butlerick patronen verkrijgb 
' ■ ; op bestelling bij de

ander door bemiddeling i 
sndijkwa) 26, Rotterdam 

ie Economics te zien 
bovengen. Bureau

Plein, Ainstc 
s en opvoeders, 's C 
iven van bet Bureau 
srstelt meer in den trant van

Gaven de artistieke 
satie betrof, ingericht 
fend bewijs hoe sport 

'g goed is, in grot 
Igedachte luidt:

bereikbaar is, de schoonheid harer bewegingt 
fotografieën gedemonstreerd, 
van deze methode door

geeft aan de gewone
■ voeden, zich kleeden, 

wetenschappelijk onderzoek 
van het b

jbaar bij de Firma 
'e Firma Hirscb & 

van het Mu- 
m, waar alle 

zijn en welk' 
te gaan werken.

sportdiorama’s in groep I (wat de jeugdorgani- 
door het Ned. Jeugdleiders Instituut) een tref- 

en gymnastiek veredelend werken mits de 
leiding goed is, in groep II werd de Mensendieck methode, waarvan de 
grondgedachte luidt: .Er bestaat een schoonheid, die voor iedere 
vrouw bereikbaar is, de schoonheid harer bewegingen in het dage- 
lijksch leven", aan fotografieën gedemonstreerd, en groep X werd de 
zegenrijke invloed van deze methode door een inzending bekend ge
maakt. Onvergetelijk was de Engelsche foto van een meisje met 
bochel vóór de behandeling en met een prachtig recht ruggetje erna! 

Verblijdend was ook dat in de industrieele stand van „Ado werk
plaatsen", (Apeldoorn) eindelijk een karretje te koop werd aangebo
den waarvan het zitvlak horizontaal blijft, (niet scheef) wanneer het 
getrokken of geduwd wordt, zulks door het aanbrengen van een 
scharnier in de stok; hetgeen bevorderlijk is voor de houding van 
het kind speciaal van de rug.

Ook op andere wijze wordt 
wikkeling zeer veel gedaan.

In dit verband moet de aandacht 
afd. Kleuter ingezonden: „Zonnepakjes

nter"; „zoii doorlaten 
ig gedaan op het 
den gezondheids-

gevestigd worden op de, in de 
w , ss” en „Winterpakjes”, door het

.Bureau of Home Economics" te Washington. Dit bureau, dat uit
gaat van het Ministerie van Landbouw, is een merkwaardige Ameri- 
kaansche instelling, die een goed gefundeerden wetenschappelijken 
grondslag geeft aan de gewone verrichtingen van het dagclijksch 
leven: zich voeden, zich kleeden, wonen.

Dit wetenschappelijk onderzoek geschiedt door de deskundige, 
vrouwelijke medewerkers van het bureau. Het vormt de andere helft 
van het werk der mannen.

Is dit meer gericht op de groote lijnen, org« 
der volkswelvaart en alles wat behoort tot de 
dit werk van vrouwen verzorgt de, in het groot geheel niet minder 
waardevolle, détails, die behooren tot het persoonlijk meer intieme 
leven. Dit Bureau had behalve deze kleeding gemaakt: op „zelfdoen", 
.zich zelf helpen", „buitenspelen ook in den win 
in den zomer," ') ook nog een belangrijke inzending 
gebied der voeding; (o.a. invloed van vitaminen op < 
toestand van dieren). ')

') Van de zonnepakjes zijn nu 
Homberger te Amsterdam: kinderkleeding 
Co., Leidsche Plein, Amsterdam; een en a 
seum voor ouders en opvoeders, 's Graver , 
modellen en uitgaven van bet Bureau of Home 
Museum zich voor
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I

*

I
het baan 
slechts

') Van de Nederlandsche Montessori-Vcreeniging.
«) Cat. blz. 72.
•) Ontworpen door Paul Bromberg, naar gegevens van het museum v, O. en O.; 

uitgevoerd door de firma H. Pander en Zonen.

De noodzakelijkheid van kleuterspeelplaatsen werd gedemonstreerd 
aan het aantal ongelukken dat den kleuter treft; in dit verband trof 
de buitengewoon mooie inzending der Amsterdamsche kinderbewaar- 
plaatsen.

Ook de groei van het onderwijs werd, zoover de ruimte het toe
liet, met grootc zorg gedemonstreerd door de Stichting voor Kinder
studie, reeds vroeger genoemd, en door 4 met groote zorg ingerichte 
leslokalen; bovenal bleek het streven opvoeding en onderwijs en hy
giënische verzorging te doen samen gaan, rechtdoende aan het principe 
dat deze drie factoren, die het kind beïnvloeden, moeten samenwerken.

De inzending: „Montessori-opvoeding en onderwijs"1) (V. O. en 
L. O.) wilde voornamelijk door haar inrichting, door het tentoonge
stelde materiaal den nadruk leggen op het baanbrekend besef (ook 
door Décroly gehuldigd): „dat het feit slechts een moment is in het 
kennis-proces, geen gekristaliseerde waarheid", dat het dus niet in 
de eerste plaats gaat om het zich eigen maken van een zoo groot 
mogelijk aantal feiten; dat het accent verschoven en de nadruk gelegd 
wordt op onderzoeken en denken. „ De taak van de school is dezen 
onderzoekingsdrang te handhaven door aan het kind de middelen te 
verschaffen, door welke deze kostelijke gave zich kan ontwikkelen.’’ ’)

Het Fröbelonderwijs werd vertegenwoordigd door een klasselokaal 
V.O. Amsterdam, ook naar de behoeften van het kind aan zelfstandig
heid en bewegingsvrijheid, met grootc zorg en bekwaamheid ingericht.

Typisch was te zien hoe het Fröbel-, Montessori-, Decrolyonderwijs 
naar elkaar toegroeien, veel van dezelfde uiterlijke kenteekenen ver- 
toonen, zelfs in verschillend opzicht elkaar principieel naderen; ook 
van eikaars inzicht profiteeren.

Hoe meer het kind, zijn aanleg, mogelijkheden en behoeften, uit
gangspunt en toetssteen wordt, hoe objectiever en wetenschappelijker, 
doorzuiverd van eerbied en liefde voor het levensproces dat in elk 
mensebenkind zich voltrekt, de volwassen leider(ster) staat naast het 
kind, hoe meer punten van overeenkomst er in de leiding en de 
inrichting der verschillende scholen zullen zijn.

De aangrenzende kinderkamer,3) voor ouders die één ruimte beschik 
baar hebben voor kinderen van verschillende leeftijden, gaf de gelegen
heid om ook in het huisgezin aan den drang naar zelfwerkzaamheid
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het

•) Cat. blz. 90.

1

heerlijk

zoo ideale samenwerking 
Ook hier samengaan van 
en onderwijs. Ramen, 
lokaal beslaan, inlijstend 
bloemen in de vei

te voldoen, om aan het kind thuis eene omgeving, berekend aan zijn 
behoeften, te verschaffen.

In de afdeeling: Het schoolgaande kind, was onder leiding van den 
inspecteur van het L. O. Dr. Westerouen van Meeteren een platte- 
landsschool ingericht, die terecht groote belangstelling trok.

Voor velen was deze school een openbaring dat het zóó kan, een 
van architect (de heer D. Saai) en schoolman, 
hygiënische eischen, met die van opvoeding 

i, die steeds een geheelen wand van het school- 
een heerlijk stuk Hollandsch landschap, 

ïnsterbank; vensters, die in onderdeelen geopend 
worden, mogelijkheid tot ventileeren gedurende de les, — niet alleen 
in de pauzen; geen schoollucht! — Ruime gelegenheid tot het wasschen 
van handen, twee warmwaterdouches in kleine, maar doelmatige 
badkamers, die ook gebruikt worden voor de verdere bevolking van 
het dorp. De opvoedende kracht van dit gebouw is bemerkbaar bij 
drie groepen van menschen: de kinderen, de onderwijzers, de besturen. 
De kinderen behandelen de mooie lokalen en voorwerpen met zorg; 
ditzelfde verblijdende verschijnsel, ook door Montessori gereleveerd 
en benut, vindt men terug bij de arme en vaak verwaarloosde kin
deren, die in Weenen worden ondergebracht in het mooie oude slot 
Wilhelminenberg.

Deze school is het type van de 100 in de laatste 5 jaren in de 
inspectie Hoorn ingerichte plattelandsscholen. Het is een 4 manschool, 
deze organisatie bevalt uitstekend. Het werk der kinderen, op de 
tentoonstelling te zien, stond in het teeken van ernst en arbeidsvreugde; 
groote zorg werd besteed aan het zich leeren uiten, uitdrukken door 
teekenen, door de taal. Vakj. en zingen worden als hoofdvakken aan
gemerkt naast taal, teekenen en handenarbeid.

Vak j. wordt beschouwd als voorbereiding voor hef maatschappelijk 
leven: -het leert samenwerking, nu op het speelveld, later in den 
gemeenteraad." ') Ook hier weder in deze school het vrij maken van 
wat in het kind leeft: „de lichaamsbewegingen, spontaan verricht, 
en van binnenuit geregeld en gecontroleerd. Niet op meesterscommando, 
maar met zijn aansporing op eigen instigatie en initiatief werken 1" ’)

Dit levenwekkend principe werd ook gehuldigd in de kleine maar 
uitnemende inzending kleurig en fleurig knipwerk van kinderen inge
zonden door de Nieuwe Schoolvereeniging te Amsterdam.

In groep IX: het gezinsleven, was in de afdeeling: Het Boek, in
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| jebracht 
t gebied

belangrijke collectie boeken bijeenge 
op het

i geestelijk 
oude, een 

eenzijdigheid.
gczinsmoei- 
ir het matri-

bijna kunnen zeggen: zij is de ui 
..._'._ijn der massa, ook n 

vele vooraanstaande leiders doorgec 
de mooie reclameplaat „Moeder en

■

in dit licht de tentoonstelling „Moeder en kind" 
men bijna kunnen zeggen: zij is de uitdrukking 

deze zeker nog niet tot het bewustzijn der massa, ook nog niet 
van vele vooraanstaande leiders doorgedrongen 
en de mooie reclameplaat „Moeder en kind" zou 

dan kunnen zien als een symbool.
en moet deze tentoonstelling eerder zien als een 
een anderen zin. Deze tentoonstelling is de samen

van een periode van moederverecring. Nu in onzen 
: vrouw veel meer naar elkander zijn toegegroeid, 

meer samen werken, samen genieten, nu er meer eenheid van belangstelling 
is, ondanks het onverwoestbaar verschil in wezen, —• is daar een 

samenwerken ook waar het de volmaking . van een der 
het moederschap betreft, niet begrepen in

samengaan, 
hoogste functies, die \ 
dezen ontwikkelingsgan

Waar, kort gezegd, 
heid, de man het gez< 
autoriteit meestal als twee ges< 
afwisselend, temperend op elkaar inwerkten, het kind dit zeer | 
aanvoelde (zocht het niet zijn steun bij vader, zijn troost bij mot 
ook niet vaak verzachting van een steviger aanpak bij de laatste?), 
is het daar niet denkbaar, dat door de samenwerking van man en

een stemmig lokaaltje een
door mevrouw J. Riemens—Reurslag, ook litteratuur 
der nieuwe stroomingen in opvoeding en onderwijs.

Nog zij even aangestipt dat ook getuigden van verblijdenden groei 
de inzendingen betreffende de zorg voor de onverzorgde, verwaar
loosde en asociale jeugd, die voor de ongehuwde moeder: U.V.O.M. 
en de jonge vereeniging F. I.O. M. en die van het abnormale kind.

Wanneer men dit alles nagaat en ook nog zijn gedachten laat gaan 
over het vele niet genoemde, dan beseft men welk een weg de mensch- 
heid vanaf haar primitieven staat heeft afgelegd; van hoeveel geduldig 
wetenschappelijk werk, aanpassend inzicht, technische bekwaamheid, 
getuigde niet, wat te zien was op deze tentoonstelling, die stond in 
het teeken van „Moeder en Kind!"

Terecht schreef de leider der tentoonstelling over een 
pogen: een gestadige vernieuwing en verrijking van het 
tijdelijk hoogtepunt. Maar toch was er een leemte, een

Een moeder, sprekende van dezen tijd en zijn groote ( 
lijkheden, zeide tot mij: Ik zie het zóó, dat wij gaan naai 
archaat.

5Vanneer men 
overdenkt, dan zou

tot het bewustzijn
ontwikkelingsgang.

Maar men kan
teeken des tijds in 
vattende afsluiting ’ 
tijd de man en de

ang?
J, in de opvoeding vroeger, de vrouw de zacht- 
:ag vertegenwoordigde, en deze zachtheid en deze 

scheiden factoren, elkaar beurtelings 
inwerkten, het kind dit zeer goed
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Wat is

volkstuin is

b. hij

arbeid

Volkstuinen en Stadsuitbreiding ') 
door Ir. C. H. CLAASSEN.

welke voordeelen geeft zijn bezit f

schikt voor den groei van bloe- 
Ismenschen ■— geen arbeiders 

verpoozing kun-

1

vrouw, het kind de ouderlijke invloed meer voelen gaat als één; dat 
bet gezamenlijk overleg, het samen verworven inzicht, voert — zoo- 

: gezinnen al doet — tot een werkelijk harmonische 
tblheid krachtig sterk van wezen is, en het gezag 

en het samengaan van deze, vroeger 
:nde elementen, de vrij- 

dit geslacht?
kind" een sluitsteen, die 

laten wij 
naast elkaar werken, van gis- 

nu ingeluid worde 
volharding door-

een volkstuin en

Tj* en volkstuin is een plekje grond, ges<
' men, groenten en fruit, waarop stads

alleen, maar ook middenstanders — de noodzakelijke 
nen vinden.

De voordeelen van het bezit van een volkstuin zijn velerlei:
a. hij (de volkstuin) vormt een sociaal economisch middel ter ver

heffing en verhooging van het levensgeluk van zijn bezitter;
verhoogt de gezondheid door het vertoeven in de buitenlucht, 

bevordert de hygiëne;
(Zenuwachtigc en bleekzuchtige kinderen ondervinden den 

kalmeerenden invloed van het buiten zijn en het beoefenen van 
eenige bezigheden in den tuin. De tuinbezigheid scherpt het oog, 
ontwikkelt de spierbeweging (been-, romp- en armoefeningen) 
bij jong en oud).

c. hij versterkt den familieband door gemeenschappelijken 
en verpoozing in rustige omgeving;

d. hij werkt mede tot verhooging der spaarzaamheid;
e. tuinarbeid is sport van edelen aard voor oud en jong.
Een volkstuin vormt een kostelijk wapen voor arbeiders en middenstan-

') Korte samenvatting van de rede gehouden bij gelegenheid van het 15-jarig 
bestaan van het Algemeen Verbond van Volkstuindersverccnigingen in Nederland.

als het in dc beste 
sfeer, waar de zacl 
liefderijk, steunend, beschermend, 
vaak naast (soms ook tegenover elkaar) werkei 
heid in gebondenheid scheppe voor het kind van

Dan is de tentoonstelling: „Moeder en 
niet alleen afsluit de periode der moedervereering, maar 
hopen ook beëindigd het tijdperk van 
tmg, van verwarring, van tegen elkaar botsen. Dat 
het nieuwe tijdperk, waarin met strijd, moeite en 
geworsteld zal worden tot een diepere harmonie.
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ders in den strijd tegen armoede, alcoholisme, voorkomt den invloed 
het deprimeeren van het zenuw-

i

slechte stadslucht op de gezondheid en 
leven door den invloed eener groote stad.

het volkstuinwezen worden be- 
migingen, die lid behooren te zijn 

laamd Algemeen Verbond van Volks-

■ voorstellen 
ighebbenden

lil. Vereenigingsleven.
De belangen der volkstuinders en 

hartigd door de plaatselijke vereet 
van den Landelijken Bond, gena 
tuindersvereenigingen in Nederk

De taak van een landelijken bond goed opgevat is: leiding te 
om door overleg en samenwerking, studie en voorlichting 
naar voren te doen komen, die voor overheid en belang 
van beteekenis zijn.

Het nut van den landelijken bond is drieërlei:
Zij is als feit een erkenning van de groote beteekenis van de volks

tuinen voor de bevolking onzer steden: arbeiders, zoowel als midden
standers,

II. De beteekenis van den volkstuin in ons land.

ngerc cischen stelt 
reiden

Deze neemt voortdurend toe doordien de behoefte aan volkstuinen 
grooter wordt, naarmate het leven strengere cischen stelt aan den 
dagelijkschcn arbeid, de steden zich uitbreiden en de behoeftebevre
diging ten aanzien van verpoozing voor groot en klein, oud en jong 
meer op den vóórgrond treedt. Cijfers omtrent het aantal volkstuinen 
zijn in ons land nog niet volledig bekend.

Een onderzoek, ingesteld door een commissie in 1913—1915 door 
de Mij tot Nut van het Algemeen, waarvan Mr. F. Oldeweld te 
Amsterdam secretaris was, leerde, dat er in 1913—1915 reeds 2153 
volkstuinen waren. Sedert dien tijd is dat getal sterk gestegen. Die groote 
uitbreiding mag voor een belangrijk gedeelte als het gevolg v an het 
bekweeken van oorlogstuintjes gelden. Wat eerst als een noodzake
lijkheid gold voor de voedselvoorziening der steden, ging langzamer
hand in een vorm over, waarbij hygiënische grondslagen en verhoo- 
ging van het levensgeluk der bezitters op den voorgrond traden.

Veilig mag men nu aannemen, dat er 10.000 tuintjes in ons land 
aanwezig zijn.

Oorspronkelijk stonder. de volkstuinen in den dienst van Armen
zorg. Zij hebben nu daarmede niets meer te maken.

Volkstuiniers zijn zelfstandige, economisch vrije menschen, die een deel 
hunner behoeftebevrediging door middel van het verzorgen van volks
tuintjes dekken.
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1875, 
be-

wettelijke regelingen in het

jeugdverzorging en 
schoolwerktuinen.

5 op haar werkprogramma te plaat- 
in het leven roepen van een wet- 

regelingen.
>ed als niet, in het buitenland

Wil het bov< 
goed doen zich 
andere ver<

vereenigingen tot verhooging van het stadsschoon;
vereenigingen tot behoud van natuurmonumenten;
vereenigingen voor jeugdverzorging en -opvoeding;
vereenigingen voor
Een landelijke organisatie behoort 

sen het helpen bevorderen van het i 
geving, van gewestelijke of gemeentelijke >

In ons land bestaan die nog zoo go< 
daarentegen wel.

Laten wij in het kort nagaan, welke 
buitenland voorkomen.

Engeland 1908. De Small Holdings en Allotments act, geeft aan, 
dat gemeentebesturen verplicht zijn perceelen voor de teelt van groen
ten enz. voor de arbeidersbevolking op aannemelijke voorwaarden 
beschikbaar te stellen, zoodra er vraag voor bestaat.

van 1909 worden de gemeentebesturen gerechtigd dezen 
dat met de verhu-

Zij is als vorm een uiting van het volkomen juiste inzicht, dat de 
ontwikkeling van het volkstuinwezen het best mogelijk is door gestadige, 
deskundige, objectieve voorlichting.

Zij is als prikkel van beteekenis om door een juiste diagnose der 
kwalen, waaraan het volkstuinwezen lijdt, tot verbetering te komen.

Een landelijke organisatie van plaatselijke vereenigingen van volks- 
tuinders kan buitengewoon nuttig werk verrichten, indien zij haar 
taak breed, diep en ernstig opvat; dan is de levenskrachtige kiem 
voor haar verdere ontwikkeling aanwezig en opent zich voor haar 
werkzaamheid een perspectief, dat in beteekenis zal toenemen, naar
mate er meer eischen zullen worden gesteld aan de behoeftebevredi
ging der menschen.

vengenoemde bereikt worden, dan zal die organisatie 
:h te verstaan en waar noodig samen te werken met 

reenigingen, welke zich op aanverwant gebied bewegen, bijv.

Bij wet van 1909 worden de gemeentebesturei 
grond te koopen of te huren, onder voorwaarde, < 
ring geen winst mag behaald worden.

Door de wet van 1908 in verband te brengen met die van 
kunnen graafschappen credieten geven voor den aankoop van 
noodigdheden aan plaatselijke volkstuinvereenigingen.

Bij wet van 1925 is aan de Public Works Loan Commissioners 
het recht gegeven aan goedgekeurde vereenigingen van volkstuiners 
’/s der waarde van den grond te leenen. indien zij dien grond willen 
koopen. Zij zelf moeten dan ’/5 van de koopsom betalen. Tevens is
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hygiönisch-
skracht en

n, gehceten Klein- 
’eschreven is, dat 
aan vereenigingen 

pachten in aan-
>r den Minister 

grond,voor land- 
schikking behoort

bij dezelfde wet bepaald (1925), dat stedelijke besturen volkstuinen 
mogen aanleggen, al kunnen de inkomsten de uitgaven niet geheel 
dekken.

De wet van 1922 schrijft voor, dat steden boven 10.000 inwoners 
een volkstuincommissie in het leven moeten roepen en in 1925 werd 
deze wet toepasselijk verklaard voor steden met minder dan 10.000 
inwoners, mits er 400 volkstuinders aanwezig zijn.

Frankrijk. De stichting van de Lique du Coin de Terre et du Foyer 
Federation Nationale des Jardins Ouvriers in 1896 erkend bij de wet 
van 8 Aug. 1909 was een der belangrijkste mijlpalen in de geschiedenis 
van het volkstuinwezen in Frankrijk. Deze vereeniging is nog steeds 
zoowel ziel als lichaam van het volkstuinwezen in dat Rijk.

Bij wet van 5 Dec. 1922 ontving deze vereeniging dezelfde voor- 
deelen als die, welke zijn toegekend aan de Ver. voor Goedkoope 
woningen.

Openbare diensten der Habitation A bon Marché kunnen volgens 
deze wet volkstuinen stichten, terwijl zij tevens de mogelijkheid open
stelt, op grond van het algemeen nut, op het ontvangen van subsidie 
van den staat en op credieten tegen bijzonder lage rente.

Duitschland. Het volkstuinwezen vond zijn eersten steun bij wet 
van 4 April 1916, regelende, dat gemeenten met meer dan 10.000 in
woners de pachtprijzen van de gronden, die beschikbaar moeten worden 
gesteld, niet hooger dan voor den oorlog mogen vaststellen.

Bij Bondsraadverordening van 12 Oct. 1917 werd bepaald dat door 
de gemeenten geen opzegging van pacht voor de gronden, waarop 
volkstuinen zijn aangelegd, mag plaats vinden.

Op 13 Juli 1919 werd een wetsvoorstel aangenomen, 
garten und Kleinpacht-Verordnung, waarbij voorge 
verpachting van gronden eerst behoort te geschieden 
van belanghebbenden, vóórdat particulieren voor het [ 
merking kunnen komen en op 30 Maart 1922 werd door 
van Volkswelvaart bepaald, dat elke stad haar eigen ( 
of tuinbouwdoeleinden bestemd, het allereerst ter best 
te stellen voor volkstuinen.

De landelijke organisaties in het buitenland bewegen zich op een 
veelzijdig terrein, doordien zij het werk van den arts Schreber, die in 
1861 stierf, voortzetten in de door hem bedoelde richting op h; 
sociaal terrein door verhooging van de physische volksl 
veredeling van het volk.

Zoo bevorderen zij;
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Dresden 
Breslau

5 aan de 
js te stellen, als zij 
lie in verband met

uitbreidit

naar buiten:

De jeugdverzorging:

Speelplaatsen MUnchen 390.000 kinderen in 1905
62.502 kinderen
36.172 kinderen

Hamburg 309.010 kinderen

,'ekening moet worden gehot 
tag naar grond voor volkstuinen.
idsbestuur moet minstens ééns per jaar overwegen of meer 
eventueel welke gronden binnen het gebied der uitbreidings- 

1 gereserveerd voor volkstuinen. De stedelijke 
>r dit doel bestemmen, zelfs vóór er werkelijk 

:t goedvinden van het Ministerie van Gezondheid, 
>verleg pleegt met het Ministerie van Landbouw, 

grond voor volkstuinen bestemd 
»n het Ministerie van Landbouw,

Engeland. Bij wet van 1925 is voorgeschreven, dat bij het 
van plannen voor stadsuitbreiding re 
met de vraag naar grond voor volks 

Ieder staf 
gronden en t 
plannen dienen te worden 
besturen kunnen grond voor 
vraag naar bestaat, met 
dat te dien opzichte ovcrn 

Het is het stadsbestuur verboden j 
te verkoopen, zonder toestemming vai 
gehoord het Ministerie van Gezondheid.

Duitschland. Op 1 Oct. 1919 werd door de Rijksregeering 
gemeentebesturen medegedeeld het op hoogen prijs *“ 
er toe wilden overgaan beambten te benoemen, di

Wandeltochten,
Ouderavonden,
Melk- en badkolonies.
Lezen van goede boeken,
Zang en muziek.
Sparen,
Ontwikkelingscursussen,
Huisnijverheid;

2. Organisatorischen arbeid

Behartigen der belangen van de volkstuinen bij:
Rcgcering, Fabrikanten,
Provincie, Bouwvcreenigingen,
Gemeenten, Spoorweg Mijen.

Een belangrijk deel van de werkzaamheid der landelijke organisatie 
is het uitoefenen van invloed bij de gemeenten ten aanzien harer 
uitbreidingsplannen. In het buitenland is het volkstuinwezen bij de 
wet beschermd, zoodat bij de uitbreiding der steden met zijn belangen 
wordt rekening gehouden.
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den aankoop1IIS
1 grond dicht bij de 
zonder voldoende op 

l van gemeenten of van 
. waren: herhaaldelijk 

van het centrum der stad 
de zijde der volkstuinders, 
weiland goede tuingrond is 
groote kosten voor de ge
aard met onvoldoende voor- •

van 
aanleg te wenschen

de uitbreiding der gemeenten de belangen der volkstuinen speciaal 
zullen hebben te behartigen, terwijl bij verordening van den Minister 
van Volkswelvaart van 27 Jan. 1920 voor Pruisen de aanstelling van 
deze ambtenaren voor iedere stad en icderen landkring werd bevolen. 
Op 6 Febr. 1923 werd door den Minister voor de Volkswelvaart 
opnieuw vastgesteld, dat de gemeenten verplicht zijn in haar uitbrei
dingsplannen voldoende stukken grond te reserveeren voor volkstuinen 
van blijvenden aard.

Wet van 10 Mei 1920: Reichsheimstttttengesi 
dat indien er gemeenten zijn, waarin de behoefte l 
voor Heimstïtten of volkstuinen, maar daaraan onvoldoende 
wijden, de hoogere autoriteiten bevoegd zijn een deel van 
grond blijvend daarvoor te bestemmen of gronden voor 
of de onteigening daarvoor aan te wijzen.

Frankrijk. Dezelfde voordeelen, die de wet op den bouw van goed- 
koope woningen verleent, geniet het volkstuinwezen, eveneens ten aan
zien van haar belangen bij de uitbreidingsplannen der gemeenten.

En hiermede zijn wij aangeland bij de kern van ons betoog: Volks
tuinen van blijvenden aard.

Hoe was het tot heden? De inbezitname van 
stad door de volkstuinders geschiedde als regel 5 
de toekomst te letten; onverschillig of de grond 
particulieren afkomstig was. De gevolgen daarvan 
verplaatsen der tuinen naar terreinen verder 
gelegen. Dit vergde groote opofferingen van 
doordien er jaren overheen gaan éér van 
gemaakt. Maar het veroorzaakte eveneens 
meente. De verplaatsing ging dikwijls gepa: 
bereiding voor den nieuwen tuinaanleg, waaronder de liefhebberij 
belanghebbenden lijdt en het aanzien van den 
overlaat.

Hoe moet het worden in het vervolg?
De opvatting, dat de gemeente door het volkstuinwezen te steunen 

op de goedkoopste wijze hetzelfde principe behartigt, waarop zij den 
aanleg van plantsoenen, parken en speelterreinen grondt, heeft nog 
niet voldoende bij allen postgevat, die geroepen zijn aan de stads
ontwikkeling hun beste krachten te wijden.

Aanleg en bebouwing der volkstuincomplexen behooren evengoed 
aan schoonheidsrcgelen onderworpen te zijn als het bouwen van alle 
onderdeelen eener stad.
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Volksontwikkeling in Sovjet-Rusland, 
door HERMIEN VAN DER HEIDE.

en de stadsuitbreiding 
een onmisbaar deel gelden;
permanente plaats in het stadsbeeld

Het is gew< 
de aandacht d

Wanneer het bovengenoemde 
niet uitblijven of:

bij den stadsaanleg, de stadsontwikkeling
zullen de volkstuinen als

b. zullen de tuinen op 
kunnen rekenen;

c. zullen de aanleg, het onderhoud, de versiering der volkstuinen 
zich zeker zóó in hun voordeel wijzigen, dat deze tuinen door 
de gemeenten niet gaarne meer zullen worden gemist, om hun 
schoonheid en sociaal-hygtënisch nut.

Blijvende volkstuinen behooren evengoed in het plan van aanleg, in het 
ilan van ontwikkeling als in het uitbreidingsplan eener gemeente te wor
den opgenomen, als objecten van stedenbouwkundigen- en van socialen 
aard, waartoe o.m. behooren: speelterreinen, sportterreinen, wandel
en strandparken, schoolwerktuinen.

Nu wordt er dikwijls onvoldoende aandacht geschonken aan: 
de plaatsing en den vorm der tuinhuisjes volgens een vast plan;, 
de beplanting, zoowel de algemeene als de bijzondere;
de aanwezigheid van slootjes met stilstaand water;
de aanwezigheid van kleine mest- of compostvergaarplaatsen;
de speelplaatsen der kinderen.

Komt hierin de noodige verandering, dan gaan de volkstuinen een deel 
van de groote gemeentelijke huishouding vormen.

Worden de volkstuinders opgevoed in den aangegeven zin, dan zullen 
de gemeentebesturen hun taak onvoldoende opvatten, als zij het stichten 
van blijvende volkstuincomplexen en de instandhouding dezer, niet 
krachtdadig bevorderen.

/Anze cultuur is
diepe kloof.

Bij on s onzekerheid, gebrek aan vaste lijn en richting, een afwach
tende houding, sterke banden met het verleden, die een groot deel 
van onze cultuur vertegenwoordigen, diep besef van de schakel die 
het verleden bindt met het heden en ook met de toekomst.

van de huidige Russische gescheiden door een

venscht, dat aanleg en bebouwing der volkstuincomplexen 
der schoonheidscommissies niet langer ontbeert.

werkelijkheid wordt, dan kan het
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gemaakt tusschen Duitsche 
willen
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speciale voorstel- 
lolen, volkshuizen, 

het woord 
van de vrije

In Rusland de radicale breuk met het verleden. De nieuwbouw begint 
nu. Het plan is niet onzeker, het is vast omlijnd. De weg mag onzeker 
zijn hier en daar, ongebaand en onbegaanbaar. Maar het doel is scherp 
en van elke weg is met zekerheid te bepalen of die naar het doel 
toeloopt, ja, dan neen. Zij wegen worden niet getolereerd. Individueele 
uitstapjes evenmin. Het is een algemeen opgaan in een zeer bepaald 
voorgeschreven lijn, een verzamelen van krachten voor een vast afge
bakende richting. Het verleden ligt ver daarachter als iets, waar men 
geen rekening mee heeft te houden. Het nieuwe, dat nu in Rusland over- 
heerscht, moet op zichzelf steunen. Het is in de wereldgeschiedenis een 
eerste gebeurtenis. Het heeft alleen heden en toekomst.

Overgeleverde cultuurwaarden bestaan niet. Alles moet 
getoetst en gemeten. En de maatstaf is er in het groote gezamenlijke doel.

„Cultureel is datgene, wat dienstbaar is aan de revolutie, oncultureel, 
kleinburgerlijk, wat de revolutie schade aanbrengt", zegt Klaus 
in zijn boekje over de jeugd van Sovjet-Rusland.

In alle levensvormen vinden we een nieuwe oriëntatie.
En veel van wat in onze cultuur vanzelfsprekend is, uit traditie, 

uit historische groei, uit maatschappelijke noodzakelijkheid, is voor 
het huidige Rusland verdwenen, omgezet, vervormd.

Zoo is het ook gegaan met de z.g. „volksontwikkeling".
Ph. KUnkele heeft in „Freie Volksbildung" een interessante verge

lijking gemaakt tusschen Duitsche en Russische volksontwikkeling.
Wij willen uit zijn artikel de voornaamste punten naar voren halen.
De vergelijking heeft ook voor ons waarde, want, tegenover Rusland 

gesteld, staan wij naast de Duitsche opvattingen. De verschilpunten, 
die er genoemd worden, gelden evengoed voor onze volksontwikkeling, 
die zich in hoofdzaak toch beweegt over dezelfde banen als die van 
onze Oostelijke naburen.

Bij ons zijn aan het begrip volksontwikkeling zeer s 
lingen gebonden, als volksuniversiteiten, volkshoogeschc 
openbare leeszalen, enz. Ook denken we bij het noemen van 
„volksontwikkeling" aan het probleem van het besteden 
tijd, aan verhouding tusschen arbeid en vrije tijd, enz.

In Rusland zijn er andere associaties. Als men het heeft over volks
ontwikkeling denkt men allereerst aan het vijfjarenplan. Daar is ver
der, maar toch direct in verband hiermee en niet als een afzonder
lijke waarde, de opheffing van het analfabetisme, het clubwerk, de 
z.g. ieeshutten, enz.

Volksontwikkeling bij ons I 
aanvullend werk, De huidige ma<
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zijn krachten volledig te ontplooien. Hij heeft 
noodig, wat zijn leven versterkt en door-

heid aan den mensch om 
naast zijn werk iets anders 
dringt.

Aparte instellingen, vereenigingen, < 
hoefte te bevredigen. Zij doen dit elk 
eigen levens- en wereldbeschouwing.

De Sovjetstaat erkent niet een dergelijke aparte behoefte. Volgens 
een vast systeem, vanuit een centraal punt, wordt de volksontwikke
ling geleid, deze arbeid houdt in, zoowel het schoolsche werk (vol
wassenen de kunst van lezen, schrijven en rekenen bijbrengen) als de 
bewustmaking op politiek-maatschappelijk gebied.

Wij kennen ten onzent een aparte ontwikkeling voor volwassenen.
Al weer een verschilpunt met Sovjet-Rusland, dat nergens een spe

ciale scheiding maakt tusschen de verschillende generaties.
Tegenover de geweldige opgave, die het nieuwe Rusland heeft te 

vervullen op alle levensgebieden, in eigen land zoowel als ten aanzien 
van het buitenland, is elke burger, oud of jong, onervaren en groen.

Misschien is het zelfs zoo, dat de jongeren ten aanzien van die taak, die 
hen uiteraard beter ligt dan de ouderen, minder groen en jeugdig zijn, 
dan zij, die uit een ander tijdperk stammen en die onvermijdelijk veel 
idcologiëen uit dat tijdperk als onnoodige ballast meesleepen.

Ontwikkeling voor volwassenen bij ons is voor een belangrijk deel 
gedekt door de vraag: hoe kan de vrije tijd productief worden ge
maakt als tegenwicht voor de steeds eentoniger wordende arbeid ? 
En daarbij komt in deze crisistijd een nieuwe vraag, n.1. hoe kan aan 
al degenen die uitgesloten zijn van het productieproces, door de steeds 
toenemende werkloosheid, een tegenwicht gegeven worden voor de 
ellendige gevolgen van deze uitsluiting?

Deze vragen rijzen niet in Sovjet-Rusland.
De Rus kent niet meer de tegenstelling tusschen arbeid en vrije 

tijd, zooals wij die kennen. Doordat het leven sterk vanuit een centraal 
principe geleid wordt, een principe, dat elk onderdeel van de samen
leving doordringt, is de tegenstelling arbeid en vrije tijd opgeheven, 
of in elk geval in veel minder scherpen vorm komen te staan.

Er is niet meer, als vaak bij ons, een noodzakelijk leven (op fabriek 
of kantoor) en een .eigenlijk" leven (in de vrije tijd).

De arbeid is niet een 
te aanvaarden als een 
opgave, de vervulling 
de doorslaggevende factor

En al de opgaven van 1

tegenstelling tusschen arbeid 
^ordat het leven sterk vanuit een 

principe, dat elk onderdeel van 
tegenstelling arbeid 
minder scherpen 

bij ons, een no< 
r" 1,

noodzakelijk kwaad, dat de enkeling heeft 
voorwaarde voor zijn bestaan. Arbeid is de 

van het bolsjewisme. In het productieproces ligt
• van het huidige Rusland.
het leven worden in deze groote stroom
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ontwikkeling hebben de arbeiders 
lomt achteraan.

angrijke boek .. De ontredderde
llectueel in vergelijking met die

opgenomen, deze stroom, die geen verfakkinj 
biedt voor doode armen, zooals een afzon 
het gebruik aan vrije tijd zou zijn.

Nog een verschilpunt wordt door Kllnkele genoemd.
In onze volksontwikkeling zitten nog allerlei resten van de oorspr
Zelfs het feit, dat veel organisaties niet meer van boven af kot 

maar uit de betreffende categorieën zelf, heeft niet deze resten gel 
kunnen verwijderen, Nog altijd zit er in veel vormen van volksont
wikkeling het element van aflossen van schuld door de bevoorrechte 
klasse tegenover de minder bedeelden.

Deze aflossing bestaat dan uit een cultureele overdracht.
In Sovjet-Rusland gaat de ontwikkeling bijna andersom.
Daar heeft het intellect, de gegoede burgerklasse, geen bevoor

rechting meer, waardoor zij zich genoodzaakt voelt, een schuld af te

Het tegendeel is eerder
De eerste rechten op i

De beter gesitueerde k(
Maurice Hindus vertelt in zijn belai

Wereld" over de plaats van de intelL 
van den arbeider.

Volgens de communisten is de intellectueel te veel verindividualiseerd, 
te zeer bewust van zijn eigen superioriteit, om doordrongen te kunnen 
worden van den nieuwen socialen geest.

Politiek doet hij daarom vrijwel niet mee. Wil hij lid worden van 
de communistische partij, dan heeft hij een proeftijd van twee jaar 
noodig, waar de proletariër met een van zes maanden kan volstaan.

De boer, de communist, de jeugd, hebben allen een nieuw zelf
vertrouwen gekregen, een nieuwe waardigheid. Zij hebben hun „ik” 
ontdekt of teruggekregen. Maar de intellectueel moet zijn „ik" op 
den achtergrond stellen.

De geestelijke waarden, waarmee hij is opgegroeid, passen niet 
meer in de nieuwe maatschappij. In plaats van ze anderen mee te 
deelen, moet hij zich aanpassen. Hij moet zichzelf geheel vernieuwen.

Op het gebied van onderwijs staat alles in de eerste plaats open 
voor de proletariër. Geen proletariër, die de bevoegdheid heeft, om 
op de universiteit te komen, behoeft ooit bang te zijn, dat er geen 
plaats voor hem is en evenmin behoeft hij zich bezorgd te maken 
over de onkosten gedurende de eerste jaren der studie. Als de centrale 
regeering alle beurzen, waarover zij de beschikking heeft, al uitgedeeld 
heeft, zal zijn eigen vakvereeniging hem er wel een verschaffen, zoodat
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Volksontwikkeling bij ons 

leven, van mensch en maatschap
Volksontwikkeling in Ruslauu 

tasten en zoeken naar 
Rusland wil het leven 
mensch beter uitrusten

Er is geen versnippering i 
ontwikkeling. Overal vinden 
lijn, waarin afgesneden is, wat niet direct tot bet doel voert.

hij door kan gaan met studeeren zonder zorg voor zijn levensonderhoud.
Zoodra iemand in Rusland een particuliere onderneming heeft, 

verliest hij zijn burgerrechten. De staat ziet hem niet graag en 
hem zooveel mogclijk te ontdoen van de economische voordeelen, 
hij zich verschafte.

Hindus vertelt enkele treffende staaltjes over de onderwijsmogelijk
heid van kinderen van particuliere ondernemers. In een kleine stad 

>s er een oude man, die een theehuis beheert. De achttienjarige zoon 
van deze man is een boekenwurm. Hij wilde graag naar de universi- 
teit. maar die mogelijkheid wasvoor hem afgesneden, omdat zijn vader 
een theehuis in eigendom had. De man was weliswaar arm, maar 
hij had door dit eigendom zijn burgerrechten verloren en daarmee 
was er voor de zoon geen plaats op de universiteit, tenzij deze zijn 
vader niet langer wilde erkennen, zich onafhankelijk verklaarde en 
een andere naam aannam. Een paar van zijn vrienden hadden dit 
gedaan, maar hij kon er niet toe komen. Zijn vader was oud en 
weduwnaar, hij wilde hem niet alleen laten, ook al moest hij dan tot 
diens dood een paria blijven.

En een schrijfster vertelt het volgende: „Mijn zoon is juist op de 
middelbare school gekomen. Het is een intelligente en ambitieuse 
jongen. Hij praat al over de universiteit eri over zijn toekomstplannen. 
Maar hij weet niet, dat ik geen burgerrechten heb, omdat ik niet 
sympathiseer met de Revolutie <*n dat daaroin de deuren van de 
universiteit waarschijnlijk voor hem gesloten zullen zijn. Ik heb het 
hart niet, om het hem te vertellen. Als hij van deze moeilijkheid 
hoort, zal hij een gewichtige beslissing 
den steek moeten laten, niet alleen door ergens te gaar 
ook door mij wettelijk niet te erkennen en anders kan 
teit en een wetenschappelijke carrière vaarwel zeggen.

Bij deze radicale ommekeer in de verhoudingen is er dus niets meer 
over van de vroegere bevoorrechting van de beter gesitueerde.

Als een laatste verschil tusschen volksontwikkeling ten ontzent en 
in Rusland is het volgende te noemen.

wil oriënteering, bezinning op vragen van 
chappij.
land wil het leven niet wegen, wil niet 

mogelijkheden en banen, volksontwikkeling in 
van eiken dag meester worden, zij wil de 

voor die overmeestering.
in verschillende organisaties van volks-

i we dezelfde principes, dezelfde scherpe
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Bekijken we vanuit dit licht enkele van de middelen, die in Rusland 
dienstbaar worden gemaakt aan dat doel, dan vinden we deze ge
sloten levenseenheid terug in alle uitingen.

Daar is allereerst de strijd tegen het analfabetisme.
In 1897 waren er op 1000 inwoners 22.3 boven de 10 j. die lezen 

en schrijven konden.
In 1920 was dat getal gestegen tot 319.7, in 1926 tol 445.2.
Maar ondanks deze vooruitgang waren er in 1928 in Rusland nog 

18.000.000 menschen (waaronder 17.000.000 boeren) die niet konden 
lezen en schrijven.

Het is niet alleen het analfabetisme, dat moet worden overwonnen 
bij deze schare, hun heele cultureele niveau moet worden verhoogd, 
zoodat zij ook in den vollen zin van het woord burgers van de Sovjet
staat worden, zoodat zij de werkwijze en het doel van het communisme 
begrijpen en kunnen helpen verwezenlijken. De moezjik, de Russische 
boer, is zeer achterlijk, zoowel op politiek gebied, als op het terrein 
van landbouwtechniek <:n hygiëne. Tegelijk met lezen eii schrijven 
moet hij andere dingen leeren. De leermeesters trachten door ge
sprekken, door behandeling van het loopende nieuws, de boer uit 
zijn geestelijk isolement op te heffen.

Merkwaardig voor de verhoudingen tusschen de generaties in Sovjet- 
Rusland is weer, dat het heel vaak de jongeren zijn, die de ouderen 
onderwijzen. Soms zijn de kinderen de leermeesters van de ouders.

De leerboeken, die worden gebruikt, staan ook weer onmiddellijk 
in verband met de allesbeheerschende gedachten van de Sovjet. De 
allereerste leeslesjes gaan over de rol die Lcnin speelde in de Rus
sische revolutionaire beweging.

In de groote strijd tegen het analfabetisme ligt dus een 
middel voor de machtige propaganda van het centrale beginsel.

Hetzelfde geldt voor het werk, dat in het Roode Leger wordt 
gedaan. Want in dat Roode Leger worden de 8—900.000 jonge 
daten niet alleen opgeleid voor de krijgsdienst, maar daar krijgen zij 
cultureele scholing, waardoor zij, ook als zij de dienst hebben verlaten, 
behooren tot het kader van de Sovjetstaat. Veel van de politieke 
ambten (Mehnert zegt dat hel er op het land ongev eer de helft zijn) 
worden bezet door de gewezen soldaten uit het Roode Leger.

Dit wil heel wat zeggen, als we weten, dat de recruten, die 
aankomen, doorgaans op een zeer lage trap van ontwikkeling staan.

Behalve de militaire training wordt de soldaat in het Roode Leger 
geoefend in allerlei kundigheden, die de maatschappij noodig heeft. 
Hij leert een tractor besturen en hij doet mee aan allerlei campagnes, 
waarin extra hulpverleening wordt gevraagd.
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de ontwikkeling in zijn

tijdschrift als ontwikkelingsmiddel in de

geel
; slechts

i een heel apart 
igogisch — ook

reeft droeve schilderingen van het lot van veel 
.-■lts te vinden zijn achterin stoffige bewaarplaatsen 
van de bibliotheken, waar men alleen met steile 

komen.

Lucie AVilson vertelt in haar boekje over onderwijs in het nieuwe 
Rusland, dat de soldaat van het roode leger twee maanden voor hij 
uit dienst treedt een speciale training krijgt voor zijn taak bij terugkeer 
in het kleine dorp, waarvan hij meestal komt en waar een culturcelc 
taak hem wacht.

Maar behalve deze speciale training is 
geheele diensttijd — ee n ontwikkeling met diverse hulpmiddelen.

Daar is de onmisbare muurkrant, twee en een halve meter lang en 
75 c.M. hoog, die geredigeerd wordt door 3 leden van de Konsomol, 
de communistische jeugdorganisatie, een partijlid en een partijlooze, 
een blad, dal de bijeenkomsten van het regiment aankondigt, verslagen 
geeft van de verschillende kringen voor zelfontwikkeling, oproepen doet 
voor vrijwillig overwerk voor een of ander maatschappelijk doe), cri- 
tische en ironische berichten geeft en caricaturen publiceert over het 
wel en wee van de soldatensamenleving, en aan hooger geplaatsten 
openlijk verantwoording vraagt over verzuimen of verkeerde handeling. 
Als een openbaar geweten en als een bron van voorlichting werkt de 
muurkrant.

Dan is een belangrijk hulpmiddel gelegen in de kringen voor zelf
ontwikkeling, groepen van 4—30 man, die zoowel de bevelhebbers als 
de gewone soldaten omvatten. Het toetreden tot deze groepen is geheel 
vrijwillig. De onderwerpen, die bestudeerd worden, zijn zeer uiteen- 
loopend, politiek, litteratuur, dramatische kunst, radio, muziek, taal, 
sport, enz.

De bibliotheek van het roode leger is welvoorzien. In 1927 waren 
er in het geheel voor de soldaten 9546 bibliotheken met gezamenlijk 
8.945.000 boeken. Per hoofd was dit 16 boeken.

Dit over het roode leger.
Nu nog iets over boek en 

Sovjet.
Het roode leger mag dan in het bezit zijn van een uitgebreide boekerij, 

en over het algemeen is het bibliotheekwezen zeer gegroeid onder het 
Sovjet-bewind, maar de boeken zijn toch voor een groot deel verdrongen 
door de tijdschriften en brochures, die in overweldigende massa worden 
geproduceerd.

Klaus Mehnert 
boeken, die nog 
of in de hooge ka: 
ladders bij kan

En de nieuwe boeken, die er toch ook wel zijn, dragen ■ 
karakter. Romans of studieboeken, zij zijn altijd paeda^
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humor 
lyriek in 

Deze zes lyrische bijdragei 
voor het socialisme. Nauweli 
landschap of de huidige opga... 
door deze landschapsverheerlij' 
eindigt onverbiddelijk in het bcji 
de rivier en de morgei 
ving van de fabrieks[

Ook de bioscoop speelt 
der bioscopen heeft zich sinds

In het 
roebel uitgegeven.

ti engeren zin 
zes lyrische bijdt

>eelt het tijdschrift zulk een rok
jt men de brochures opgestapeld, in de 

de tijdschrif-

over 1931 van sovjet- 
iriften, door de breede 

t opgenomen.

irgang 1931 eens 
wel een aardig

;en staan toch ook nog 
dijks bezingt men de s 
o gave, het huidige leven drinj 
si-lijking heen. Een loflied 

bejubelen van een gro< 
instemming in Moskou sluit af 
•poort van het werk „Dynamo".

een groote rol bij de opvoeding. Het getal 
scopen heeft zich sinds 1929 tot 37.800 verdrievoudigd.
:t algemeen werd in 1931 voor volksontwikkeling vier milliard

zij trachten het volk in een bepaalde richting op te voeden en
Beter dan het boek werkt het tijdschrift.
Het tijdschrift, het vlugschrift, dat in honderdduizende exemplaren 

in het land verspreid wordt, is het opvoedingsmiddel bij uitnemend
heid in de Sovjetstaat.

In tjeen land ter wereld spet
Bij d i boekhandelaren vindt

„leeshutten” zijn altijd de meeste menschen te vinden aan 
tentafels.

De voor Duitschland uitgegeven catalogus 
russische periodieken bevat alleen al 400 tijdschi 
massa van het volk gelezen. De kranten zijn hierbij niet

Een van de belangrijkste tijdschriften is de „Jonge gat 
Mehnert heeft de stof uit 24 nummers van de jaar 

geordend. En het overzicht, dat hij geeft, doet ons • 
inzicht krijgen in de accenten, die de pers legt.

Onder de 2000 blz. is er geen enkele, waarin 
kan uitrusten van de spanning van het politieke en 

De lyriek was als volgt verdeeld:
arbeidsenthousiasme, arbeidsliederen, beschrijving van 
arbeid  
agitatieliederen, revolutionaire pathos  
enthousiasme voor de strijd van het roode leger . . 
buitenland, wereldcrisis, emigratie, internationale 
solidariteit, ontkenning van rasverschillen  

van buitenlandsche rev.gedichten  
op slecht werk en verkeerd aanpakke

de strijd 
van het

igt zi
3 de

;niet los 
schoonheid

zich weer 
op de Djnepr 

'root krachtwerk aan 
af met een beschrij-
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‘ssimisten hadden ons uit 
de tijden er niet naar zijn, 
en de boeren geld uit de 

een weekcursus ten behoeve

Ontwikkelingswerk te Bakkeveen.
Vereeniging tot stichting van Vblkshoogescholen 

door J. P. TIERSMA.

zich een paar menschen tegen- 
en geloof hebben in een zaak 
haar verwezenlijking te arbei-

AIs laatste opvoedingsmiddel willen we de clubs noemen, die veelal 
bij een fabriek behooren en die aan den arbeider de gelegenheid 
geven lichamelijk en geestelijk welzijn te behartigen. Veel van het 
leven, dat zich eertijds in huis afspeelde, is nu naar de club verlegd.

De fabriek heeft voor de sovjetburger het vijandige karakter van 
een dwanginstituut verloren. Het is niet noodig na afloop van de 
arbeidstijd zoo snel mogelijk deze werkplaats te verlaten.

Integendeel. De fabriek is het middelpunt van waaruit het leven 
van den arbeider geleid wordt. Daar liggen de opbouwende krachten 
van de samenleving, waarvan hij een organisch deel vormt. De mo
derne fabriek leidt de krachten van den arbeider in zijn vrijen tijd. 
Daar zijn de sportvelden, daar is de mogelijkheid tot verdere beroeps
scholing, daar geeft het bedrijfstheater voorstellingen, daar kan hij 
met zijn familie goedxoop de maaltijden gebruiken, daar vindt hij het 
clubgebouw, met de voor elke club onmisbare attributen, n.l. de muur
kant, de Leninhoek, de boekerij, de tijdschriftentafel, het schaakspel, 
de ontwikkelingskringen voor politiek, techniek, lichaamscultuur, enz.

Dit zijn de fundamenten, waarop wordt gebouwd.
Maar al deze ontspannings- en ontwikkelingsmiddelen staan in 

directe samenhang met het geheele economische leven.
De sterke samenhang van elk deel van het geestelijk en maatschap

pelijk leven met het geheel, vormt wel een zeer voornaam onderscheid 
tusschen de cultuur in Rusland en de onze, een onderscheid, dat zich 
ook op het terrein van volksontwikkeling doet gelden.

/^\m te beginnen is altijd moeilijk. En pess 
' den treure voorgehouden, .dat thans d< 

om mei volkshoogcschoolwerk te beginnen 
zak te kloppen voor het bekostigen van 
van hun zoons."

En toch!....
Pessimisten hebben nooit gelijk, waar i 

over hen bevinden, die op goede gronden 
en bereid zijn met volle toewijding aan h. 
den. Dus ging men in zee....



28 ONTWIKKELINGSWERK TE BAKKEVEEN

') Gelagkamers (Red.).

si

1

i er vol van 
alle monden

tot elkander brengt, hen tot eenheid, 
ingt, zoo ook snoert hij- de families 

jen versteviging en verinnerlijking van 
lijnt mij toe, alsof ons volk nog nimmer

Ander bezwaar! „Ja, die meisjescursussen op de „Vonk" slagen 
nu wel allemaal, maar met de boerenjongens van tegenwoordig valt 
niets te beginnen. Meisjes zijn zoo Anders: die zijn onzelfstandig, 
kneedbaar, kunnen alle kanten uit, maar jongens van boven de twintig 
van het platteland, hou maar, dat zijn persoonlijkheden, karakters, 
gesloten en stroef, en voor jullie mooie idealistische gemeenschap niet 
geschikt!"

Wij voelden wel, daar zat in die opmerking een kern van waarheid. 
Soms, op bijeenkomsten van jonge boeren, bekeken wij die blauw- 
oogige, helder gewasschcn boerenknapen eens goed, en wij trachten 
te weten te komen, wat er achter die veelal weinig open gelaten, 
achter dat gezichtsmasker, waarop naar het scheen enkel norschheid 
en beperktheid te-lezen was, verborgen zat, wat er zich verschool, 
heel diep en ongenaakbaar voor vader, moeder, zuster, vriend en 
vriendin, in zoo'n jongensziel.... Dan overwogen wij wel eens eenigs- 
zins beklemd, of met dit materiaal het groote werk kon worden aan
gevangen met eenig uitzicht op succes, die geweldige vormings- en 
ontwikkelingsarbeid van een boerenstand, van gansch een volk, zooals 
het Deensche volk dat heeft vermocht. Maar waarom zouden wij beklemd 
zijn en twijfelen? Is de mensch niet op weg, beweegt de menschhcid 
zich niet naar een ver, verborgen en schoon doel en zijn de mogelijk
heden niet onuitputtelijk?

Vooral in Friesland trillen de luchten van beloften.
De spoortreinen, de autobussen en jachtweiden ') zijn 

gesprekken in zeur- en klaagtoon over crisis en malaise en < 
spreken op tijd en wijle de sombere woorden van den diepen geeste
lijken en materieelen nood, die als een triest spook de nienschheid 
omklemd houdt. Doch nooit was er dieper gevoel en inniger gemeenschap 
tusschen de geesten der menschen, die, van illusie en vrome hoop 
beroofd, zoeken en tasten naar andere waarden, naar nieuwen bloei 
en die zelfs tegenwoordig nog bezield kunnen spreken en handelen 
rondom ideeën, waarvan zij eenig heil voor de samenleving verwachten. 
Dikwijls moet ik denken aan hetgeen ik onlangs van de hand van 
een vrouw in een Duitsch tijdschrift las. Zij schreef namelijk over 
het vieren van het Kerstfeest in Duitschland. Zooals de materieele 
nood de menschen van het dorp 
vriendschap en gemeenschap dwit 
hechter aaneen; er is allerwegc 
den onderlingen band. Het schij
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beteekenen, dat wij onbekwaam 
pionierend werk te doen.

groepen uiteen: de 
ooerenbedrijf of in 

waren
> magazijnbediende, 
zochten de boeren
op onbezette tijden;

1 redekavelen over 
koeien

en hun belan< 
en varkens en

weer en

1, dat zij „met het 
Zondag

chtig

zoo „verinnerlicht" het Kerstfeest vierde als in het noodjaar 1931. 
Men kon geen dure geschenken meer geven  toen gaf men zich 
meer rekenschap van de eigenlijke Kerstboodschap, die men vroeger, 
in de wieling van het feest, niet had verstaan.

Zoo ongeveer schreef deze Duitsche vrouw. Inderdaad: maat
schappelijke nood maakt in dieper liggende gebieden nieuwe krachten 
en machten los. Zij verschijnen aan de oppervlakte, winnen geluid  
en er zingen zachte beloften in de luchten.

Zoo ooit, dan is voor het volkshoogcschoolwerk in ons land thans 
de tijd gekomen. De. objectieve voorwaarden zijn aanwezig; mislukt 
het ons, dan zou dat alleen maar 
zijn om in de kentering der tijden

Op een mooien Zaterdagmiddag in Februari van dit jaar, bij vrie
zend weer en heldere luchten, kwamen de deelnemers aan in het kleine 
wouddorp Bakkeveen. Twee van hen hadden op het laatste oogenblik 
gemeld, dat zij „met het oog op het mooie winterweer de Zaterdag 
en Zondag gaarne thuis zouden doorbrengen.” Natuurlijk was het 
verlangen om die dagen met schaatsenrijden heerlijk te verdoen, hen 
te machtig geweest. Wij konden over die eerste teleurstelling spoedig 
getroost zijn, daar wij wisten, dat <;r bij sterk ijs in Friesland des Zon
dags bijvoorbeeld geen kip in de kerken komt. . . Van dat besluit, om de 
eerste dagen weg te blijven, zouden de twee aan het einde der week 
niets dan spijt gevoelen, want eerstens had de al te kortstondige 
winter door plots invallenden dooi hun ijsgenot bedorven en tweedens 
groeide met eiken nieuwen dag zoozeer de ingenomenheid met den 
cursus in hunne harten, dat zij het betreurden dat die vijf dagen 
geen vier weken konden worden.

Reeds vanaf het eerste uur viel onze kleine gemeenschap 12 
jongens met twee permanente leiders —> in twee gre 
negen plattelanders waren allen werkzaam in het b< 
de tuinderij en de veehouderij van hun vaders; de andere drie 
werklooze jongemannen uit de stad, van beroep 
werktuigkundig teekenaar en monteur. Uiteraard z 
jongens elkanders gezelschap op de wandeling en c 
telkens zag men hen troepsgewijze wandelen en 
onvervalschte plattelandsproblemen: de lage melkprijzen, over 
en varkens en den nood van het zuivelbedrijf. Zij deden weinig moeite 
om de stadsjongens in hun midden en hun belangstelling op te nemen, 
want dezen interesseerden koeien en varkens en al den aankleve in-
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Het was een 
werkten, met ell

derdaad veel minder, terwijl zij hun belangstelling gaarne lieten gaan 
‘^rreinen, waar de boerenjongens slecht thuis waren: als de 
■ogen spraken over de bioscoop en „mooie filmsterren”, over 
'arken en arbeidersbeweging, dan hoorden de boerenjongens 
iteresseerd toe en wachtten op een gelegenheid om over het 
luwde onderwerp: „kij, bargen en lege prizen” (koeien, varkens 

lage prijzen) weer iets anders te gaan zeggen.
ir de leiding lag hier al dadelijk een moeilijkheid, die nog zwaarder 

o w wegen door het feit der tweetaligheid, dat overigens duidelijke 
voordeelen aan den cursus heeft bewezen. De plattelanders spraken 
steeds Friesch onder elkaar èn met de leiders, die het Friesch evenzeer 
beheerschten. De stadsjongens spraken daarentegen alleen Hollandsch, 
dat wil eigenlijk zeggen: „Leeuwardersch”, een eigenaardig vergroeid 
en verwrongen „stadfriesch" dialect. De stadsjongens zeiden „je" en 
„jou" tegen elkaar en „U” tegen de leiders; de plattelanders spraken 
elkander aan met het vertrouwelijke „dü" en noemden de leiders 
(mannelijke en vrouwelijke) ,Jo", zooals naar Friesche gewoonte be
tamelijk is.

Langzamerhand groeide er iets van een gemeenschap. De groeps
vorming bleef de eerste twee dagen scherp afgebakend, nochtans kwam 
er toenadering door de wandelingen, door de lessen-met-vragen en 
discussie, ja maar vooral ook door het gezamenlijk zingen. Eerst ging 
het moeizaam; denk eens aan: Friesche boerenjongens die.... zingen! 
Dat beteekent voor hen: Anders zijn dan thuis, gehéél anders, elke 
inkapseling wig, uit-je-zelf-weg-kruipen .... en dan.... zingen! Hoeveel 
Friesche ouders zijn er niet, die hun kinderen, hun volwassen kinderen, 
nooit spontaan hooren zingen? Maar later: wat zongen die jongens! 
Ze vroegen er om, steeds maar weer te zingen. Alle volkshoogeschool- 
liederen, de vier met Frieschen en twee met Hollandschen tekst. En 
toen de cursus naar het einde liep, hoe mooi, hoe gevoelvol en soms 
allen ontroerend, werd er toen gezongen! Het gezamenlijke zingen is 
voor een dergelijkc samenleving van ongemeene beteekenis.

Toen de twee teleurgestelde schaatsenrijders waren aangekomen, 
ging het beter worden, ’t Waren óók boerenzoons, Friesch sprekenden, 

leigingen en interessen, die volmaakt plattelandsch waren ge-

hun belangstelling reikte ook verder en zoo vonden stads
en boerenjongens elkaar tenslotte al debatteerende. De twee 

lers pakten de bespraakter stadsjongens aan, gingen voor de 
ie woorden van de stedelingen niet uit den weg en beant-

; agressieve manier van debatteeren van één der stads- 
een wijze van betoogen, die even zakelijk als hardnekkig 
‘ r51eed naar grofheden. Van meet af aan werden de ge- 

..ucrling anders; als de stedelingen met de plattelanders 
>erd het al spoedig debatteeren, dat de spaanders er af
ar menigmaal kwamen zij zoodoende tot de kern en stelden 
le een probleem soms verrassend zuiver.

genot te zien, hoe deze twee groepen op elkaar in- 
Ikaar streden, doch nooit geheel één werden. Zijn stad
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waren bewuster, uiterlijk meer beschaafder; 
Fricsche boerenjongens meer cultuur, meer 
hooger potenties. De stedelingen drukten 
maar het schriftelijk werk was van de platte- 
groepen tezamen bouwden onzen cursus op, 

geworden en waaraan wij vele onuitroeibare 
:waren. Allen voelden de waarheid van de opmerking 

die uit de anonyme rapporten aan het einde van den 
rgelezen:

ssen van de volkshoogeschool moeten steeds een menging 
inds- en stadsbevolking, daar dit de gemeenschapsidee

kenis, < 
hebben 
nemers 
wikkeling 
in geen schoo,, ■> 
hooren spreken < 
de laatste twee 
vergaderingen van < ,
leerlingen bij het landboi 
met een vreemd licht in 
dingen van Denemarken 
Christen Kold, die de 
vroeg en henzelven wil 
meer zouden stil blijven

En het streven van 
geschool wilde 
lijnen.

Een goede gedachte is het geweest, de i 
van een oudere kracht, een Friesche boer en ontf 
buurt woont en dien we nu maar Fennema zullen n< 
nema is farmer geweest in Australi’é en in Canada 
andere landen bereisd. Niet alleen dat Fennema 
is bovendien een humane persoonlijkheid, die, 
eigenaardigheden, veel boeiende kanten bezit 
jongens kennis met een door den strijd gead< 
dan gewoon verstaat van den zin en

Daar zaten wij op den eersten avond, allemaal vreemde gezichten 
tegen elkaar aan te kijken! Wij dronken thee in de kamer van de 
Bakkevecnster herberg, waar wij allen waren ingekwartierd ... 
uitmuntende verzorging ondervonden van vrouw van der Meer 
haar beide vriéndelijke dochters. De leider hield een inleiding over 
de bedoeling van deze week en ging in het kort na de hooge betee- 
kenis, die de Deensche volkshoogescholen voor het Deensche volk 
hebben gehad. Deze inleiding was wel noodig, want de meeste deel- 

waren volledig onbekend met streven en doel van het ont- 
igswerk, dat hen naar Bakkeveen had geroepen. In geen kerk, 
schoo), in geen vergadering en in geen gezin hadden zij ooit 

over dit uitermate belangrijke onderwerp. Alleen in 
: ja ren was er soms een spreekster of spreker in de 

de jonge Landbouwers en den Bond van oud- 
indbouwhuishoudonderwijs verschenen en die had, 

de oogen en geheel enthousiast, wonderlijke 
i verteld, van Grundtvig en dien zonderlingen 
boerenjongens op het land naar hun horloge 

ilde opwinden, dat zij hun geheele leven niet 
n staan.

... ..... die bewej 
stichten, werd i

en platteland niet twee polen, hi 
zij wel ooit inéén kunnen vloei 
De stedelingen van onzen c»>-« 
dan de plattelanders, ze 
men voelde echter in de 
innerlijke beschaving en 
zich mondeling betcr uit, 
landers het beste. Beide 
die hen en ons lief is 
herinneringen be' 
van één hunner, 
cursus werd voorf

„ Deze cursus: 
zijn van plattelar 
bevordert.”
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vrij le»

*) In het Hollandsch 
van Hasting van de Frie

werden geg< 
ler cursisten, 
voor een l

ng over 
rsisten en

i (Gczclle en 
iesche schrijfster

rom, waartoe en 
vrije tijd. Kunst 
der plattelands- 

Boeren- 
riesland. 
feningen

ocht dwars door heide en duinen 
ir de theorielessen werden gegeven, 

ing, doch niemand der cursisten, ook 
roeide behoefte zich voor een kerkgang 
hield een beschouwing over leven en 

: maal vonden cursisten en leiders 
:et debat. Wat smaakte daarna

Multatuli). In het Friesch: uit de Hoara's 
mej. S. Kloosterman.

oudere kracht 
die ik in mijn 
verhaal te ho' 
aangeland < 
schap had
' e meest

sprak op den eersten avond over „de volkshoogeschool, 
leven heb gehad", en toen kregen de jongens het boeiende 

■■ nooren van zijn jeugd, toen hij tenslotte in Genbve was 
aangeland en daar een jaar temidden van een internationale gemeen
schap had geleefd en dagelijks in de gelegenheid was geweest, met 
de meest uitecnloopende denkrichtingen en geestesstroomingen in 
contact te komen. Fennema’s grondstelling was: „onderzoek alle 
dingen en behoud het goede" en zoo heeft hij in zijn verder leven 
de herinnering aan het leven in Genève meegedragen als een kost
baar bezit. Genfeve was zijn volkshoogeschool geweest.

We zullen straks nog eenmaal van dezen bijzonderen en zeer 
gewaardeerden medewerker spreken; voor een niet gering deel is 
het aan zijn rustige, zelfs voor een belangrijk deel onzichtbare, mede
werking te danken geweest, dat de cursus zoo'n succesvol verloop 
heeft gehad.

De Zondag ving aan met een toe 
naar de boerderij Allardsoog, waar 
Er was gelegenheid voor kerkgal 
niet de gereformeerde jongens, v< 
af te zonderen. Een der leiders I 
streven van Gandhi; voor de 
elkander in een langdurig en 
de koffie!

Des namiddags ging de cursus op excursie onder 
econoom. Men trok naar de historische Eenerschan 
wandeling van een half uur, waar de jongens 
les in de historie kregen.

Welke leerstof er in die week behandeld werd? De lesrooster 
vermeldde de volgende onderwerpen.

Geschiedenis van de streek en het 
hoe lezen wij ? Geestelijke ontplooiing, 
en volksleven (met lichtbeelden). Aard 
samenleving (met lichtbeeld ' " 
letterkunde uit Vlaandei 
Lezingen over Gai 
in voorlezen en d< 

Er waren t“ 
Groninger groot 
een feestavond.

ïr leiding van een 
■iUns in Drente, een 
een aanschouwelijke

 land. ^Vaaroi 
wij ? Geestelijke ontplooiing, arbeid en v , 

(met lichtbeelden). Aard ein waarde der platu 
iet lichtbeelden). Bouwkunst. Volksletterkunde. E 
ut Vlaanderen, Denemarken, Holland en Fri 
r' indhi en de Deensche Volkshoogeschool. Oefe

:u declamatie. ’) 
twee excursies: naar de Eenerschans en naar een 

lotboerenbedrijf. Verder een les over het bijenleven en 
«, waaraan ook de dorpsbevolking heeft deelgenomen.

(Wordt vervolgd).
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Art. 42 lid 2 L.O.-wet in de praktijk 
door Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM.

i Ermelo, 
i'ootste wel- 
Igende mede

V

mogen 
dingen 

1931, in hc

Tn den aanhef van 
J- 1932, heb ik met 
artikelen van mijn hand over de verplichtingen c 
„ncutraliteits”-artikcl onzer L.O.-wet den ondert 
legt, zonder daar verder op deze zaak in te gaan, 
dat er ten opzichte van den uitleg van dat artikel vrijwel 
munis opinio was bereikt. Een mcdedeeling in het Corrcspouuei 
blad van de Ver. v. Christ. Onderwijzers, verschenen kort na 
schrijven van bedoeld artikel, heeft mij echter van het tegendeel 

wets-uitlegging 
inbaar

van Aug.-Sept. 
t van vroegere 

zoogenaamde 
al of niet op

meende.

i de Ver. v. Christ. Onderwijzers, verschenen 
van bedoeld artikel, heeft mij echter 

tuigd. En ik acht het gebleken verschil van 
groot gewicht voor ons onderwijs, in ’t bijzonder ons opei 
wijs, dat ik meen het niet onbesproken te mogen laten.

Wat is het geval? Afgaande op mededeelingen van den heer Zijl- 
stra in de Tweede Kamer op 15 Dec. 1931, in hoofdzaak bevestigd 
door den Minister in zijn daarop gegeven bescheid, in verband met 
het uitblijven van een rectificatie van deze mededeelingen en de zich 
daaraan vastknoopende in Volksonderwijs van 28 Jan. 1932, heb ik 
in een artikel Bijbelkennis en Onderwijs in Paed. Stud. van April 
1932 aangenomen, dat zich thans in de praktijk het vroeger door mij 
ondenkbaar geacht geval had voorgedaan, dat werkelijk een onder
wijzer, bij welken tak van onderwijs dan ook „welbewust van wat hij 
zegt, zou uitspreken, dat men ■— nog zoel in tegenwoordigheid van kin
deren — zvèl zou behooren te handelen in strijd met den eerbied, ver
schuldigd aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden."

De tegenspraak, niet uitgelokt door het Tweede Kamerdebat en 
het genoemde artikel in Volksonderwijs, is nu echter — zij het met 
een vertraging van enkele maanden — in het genoemde correspon
dentieblad van 20 Juli 1.1. verschenen. De redactie deelt daar mede 
dat „het oud-hoofd der school te Vierhouten voor zich zelf overtuigd 
is, dat nooit een anti-Roomsch woord over zijn lippen is gekomen. 
Door hem wordt „afgeven" op iemands geloof als zonde beschouwd."

Daardoor werd natuurlijk de mededeeling van den heer Zijlstra in 
de Tweede Kamer, die nauw verband legde tusschen bet aan dezen 
onderwijzer verleende ontslag en overtreding van zijn wettelijke ver
plichtingen ex art. 42, volkomen onbegrijpelijk. Ik heb het daarom, 
om helderheid in deze zaak te brengen, mijn plicht geacht, < 
zoek om inlichtingen te richten tot het Gemeentebestuur van 
waaronder Vierhouten ressorteert. Uit de mij met de grot 
willendhcid verstrekte gegevens, ben ik gerechtigd bet volgc

mijn artikel in Volksontwikkeling 
een enkel woord melding gemaakt 

over de verplichtingen die het 
r L.O.-wet den onderwijzer al ol 
deze zaak in te gaan. Immers ik 

len uitleg van dat artikel vrijwel een 
>ondentie- 

het

van zoo 
onder-
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den inspecteur < 
paedagogisch 

wijzer in Nederland mag 
wet de wet is — beeft 
delingc > 
niet in i 

(Men
deeling, dat hij „afgeven op iemands 

De inspecteur heeft daarop deze i

geciteerde medc- 
>ndc beschouwt”.) 
I een begeleidend 

van Ermelo; van een 
’aagde dit schrijven niet. Na 
Gemeentebestuur met de wet

te deelen. De lezing door het Correspondentieblad gegeven, blijkt in 
alle hoofdzaken juist te zijn. Naar aanleiding van een gerezen klacht 
heeft de waarnemende inspecteur (niet de inspecteur te Ede, van wien 
ik in Paed. St. mocht aannemen, dat hij de duidelijke bewoordingen 
der wet zou nalcven) een bezoek gebracht aan de school te Vier
houten. Als resultaat van dat bezoek heeft hij den betrokken onder
wijzer een verklaring gevraagd niet omtrent diens wettelijke verplich
tingen, maar omtrent de op geen enkel wetsartikel gebaseerde vraag, 
of hij in staat en bereid was .neutraal onderwijs” te geven. In stede 
van den inspecteur er op attent te maken, dat dit een uiterst om
streden paedagogisch probleem is, waaromtrent ieder openbaar onder

zeggen en denken wat hij wil zoolang de 
de betrokken onderwijzer gemeend een mon- 

en schriftelijke verklaring te moeten geven, dat hij daartoe 
staat was.
i vergelijke deze formuleering met de boven

> geloof als zoi 
verklaring met 

schrijven ingezonden bij het Gemeentebestuur 
werkelijke overtreding van art. 42 gew< 
de zaak te hebben onderzocht, kon dit I 
in de hand dan ook niet anders doen dan als zijn conclusie den in
specteur te kennen geve n .dat B. eri W. van Ermelo in de destijds 
door het Hoofd van de school voor Openbaar Lager Onderwijs te 
Vierhouten gedane schriftelijke mededeeling, dat hij de neutraliteit 
van de O.L.S. te Vierhouten niet kan noch wil handhaven, geen ver
band vermochten te zien met het bepaalde bij art. 42 der Wet op 
het Lager Onderwijs."

Daarmede was de zaak, wat Vierhouten betreft, ten einde. De 
inspecteur is niet in hooger beroep gegaan, wat hij ook moeilijk had 
kunnen doen, gezien de onwettigheid van den door hem gestelden 
eisch. Het ontslag, door het betrokken schoolhoofd enkele jaren later 
genomen, heeft niet in causaal verband gestaan met deze zaak, even
min de omzetting van de O.L.S. in een bijzondere.

Wat dit verband betreft wordt de lezing, door den heer KI. de 
Vries in Volksonderwijs gegeven, door de naast betrokken autoriteit 
ten volle bevestigd.

Maar al was daarmede de zaak voor Vierhouten ten einde, voor 
Nederland is zij dit m.i. nog niet. Het is in het belang van het open
baar onderwijs niet voldoende, dat er rechters te Nunspeet zijn, die 
een onwettigheid herstellen als hier werd begaan. Wanneer een van
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Speeltuinwerk is Volksontwikkeling 
door G. PH. SELMAN.

inzinkin 
idijt, overa 
ing van de

vastgesteld
23 Juni 1932 zijn goedgekeurd 

een eer zijn te mogei 
het toen geschetste speelt

"X JT ocht ondergeteckende in Mei 1931 het genoegen smaken in dit 
-L’A. maandblad te mogen getuigen van de op 15 Maart 1931 opge
richte Nederlandsche Unie van Speeltuinorganisaties en een uiteen
zetting geven van het doel en streven dezer Unie, thans, nu op een 
buitengewoon speeltuincongres te Arnhem d.d. 19 December 1931 
de statuten en reglementen zijn vastgesteld en deze Unie wetten bij 
Koninklijk Besluit van 23 Juni 1932 zijn goedgekeurd en in druk 
zijn verschenen, zal het hem een eer zijn te mogen vertellen van den 
verderen uitbouw van het toen geschetste speeltuinwerk in stad en

Wel moet de fundeering van dat speeltuinwerk stevig zijn gelegd, 
wel moet er een bijzondere stuwende kracht schuilen in de Speel
tuin volksbeweging, wars van politieke en materieele tendenzen en 
belangen, wel moet er een zuiver idealisme sluimeren in die duizenden 
ouders, nu reeds binnen een paar jaar na de oprichting van de Unie 
met tal van mooie feiten kan worden bewezen, dat in weerwil van 
misère en malaise, van teruggang en inzinking op veler gebied, het 
speeltuinwerk in Nederland alom gedijt, overal groeit en bloeit.

Spceltuinarbeid is volksontwikkeling van de beste soort.
Een stukje geschiedenis vooraf:

de ambtenaren, met de handhaving der wet belast, zelf subjectieve 
meeningen in de plaats gaat stellen van den tekst der wet, schijnt 
het niet overbodig, dat opnieuw de vraag wordt gesteld, in 1908 bij 
de onderwijsbegrooting tot Minister Rink gericht, of niet „in naam 
van het neutraliteitsbeginsel eischen worden gesteld, welke toch inder
daad niet uit het beginsel voortvloeien en welke aan de openbare 
school ernstig afbreuk doen.” Minister Rink antwoordde met een 
aanhaling van den tekst der wet, er uitdrukkelijk op wijzende dat 
het woord „neutraliteit" daarin niet voorkomt. Het spreekt van
zelf, dat bij een zoo goed wetskenner als Minister Terpstra is, het 
vragen van zijn interpretatie is een vragen naar den bekenden weg. 
Toch blijkt dit niet overbodig te zijn, nu èn de tekst der wet èn de 
ministerieele interpretatie van de daaruit voortvloeiende verplichtingen 
niet slechts bij een lid van het onderwijzers-corps, maar zelfs bij een 
lid der inspectie nog in het vergeetboek blijkt te kunnen geraken.
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ngeb 
iidd<

Nationaal Congres

werkelijke massale 
deze natuurlijke

paar weken 
:bouw

jurg mogelijk zijn, weet ieder, 
terdamsche Specltuinvereeni-

ing te brengen.
Speel tuin beweging 

Ncder-
ecti

Op 27 en 28 Mei 1926 is te ’s-Gravenhagc een 
voor ontwikkeling van volwassenen gehouden.

Prof. Dr. Pb. Kohnstamm bracht prae-advies uit over de vraag: 
„Wordt zelfwerkzaamheid van volwassenen door den arbeid van 
instellingen, die zich hunne ontwikkeling ten doel stellen, voldoende 
bevorderd ?

Zoo neen, op welke wijze ware hierin veranderii
De erkenning, van de deugdelijkheid onzer mooie S 

ligt in het prae-advies als een fonkelende diamant vervat. De 
landsche Oudercommissies, zoo vertelt Prof. K. lijden meestal 
vrij kwijnend bestaan; (en de toestand is nu — 6jaar later — ondanks 
Centrale ouderraden en Neder). Ouderraad met hunne organen niet 
veel beter! S.) een of twee vergaderingen per jaar, waar men bijeen- 
cenkomt om te luisteren en een heel enkele een vraag stelt, zijn het 
meeste wat zij tot stand brengen. Daarentegen lees ik in een verslag 
over scholen te Hamburg het volgende:

„Wie tatkrgftige und selbstlose Arbeit der Eltern vereinigt mit 
den Lehrern und Schtllern hat es ermöglicht, dass 15 Scholen die 
GrUndung eigener Land- und Schulheime verwirklichcn konnlen, und 
dass fllr 5 Schulen Gartenland zur Bearbcitung hcrgcgcbcn worden 
ist. —• Volgt een opgave van de aantallen uren, die door ouders 
belangeloos gegeven zijn voor wat wij verstaan onder „speeltuinwerk’'.'

En prof. K. schrijft n*i die opsomming:
„Dat deze dingen niet alleen in Hambui 

die het werk van den Bond van Arnstci 
gingen kent.

„En nu is het mijn vaste overtuiging, dat elke 
volksontwikkclingsbeweging aanknoopen moet aan 
activiteit."

Wij verstaan dit geluid en denken aan ’t clubhuis en vacantiehuis 
van „Amsterdam-Zuid" en releveeren de prestatie, die begin 1932 
„Buiksloterham" te zien gaf, waar in een paar weken een overdekte 
speelgclegenheid tot een eenvoudig Tuingebouw voor clubwerk werd 
omgetooverd. En natuurlijk uit eigen middelen en door eigen speel- 
tuinmenschen.

Daar wordt verteld door eigen menschen, daar is een radio-toestel 
door speeltuinhanden gemaakt, daar geven de moeders handwerkles 
en leiden vaders bootjes-, Gguurzaag- en houtsnijclubs, daar worden 
dagjes naar buiten en kinderfeesten voorbereid, daar kan prof. K. 
de praktijk van zijn overtuiging vinden.

Verderop lezen wij nog:
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>rof. K.:
’, dat het

en schoonere bekro- 
streven der vele ouders-speeltuin-

gevallen de Neder- 
leiden, uit het hart

werk, dat den s 
van het vraagstul

van goed geleid

8 October zijn er niet 
en uitstekend ingerichte 

Purmerend, in Mei te Gronin- 
Aalsmeer, in Juli te

verder schrijft pr> 
geloof inderdaad, dat het van 
_jj de leiders der speeltuinbewegini

zetten ze aan het werk

als

Deze woorden zijn mij, wien de eer te beurt is 
landschc Unie van Speeltuinorganisaties te mogen 
gegrepen.

Niet alleen uit de historie
(uinvereenigingen, die zich 
lustrum te vieren met 
maar bovenal uit mijn 
buiten Amsterdam 
bewijzen.

Bepalen wij ons slechts tot het jaar 1932.
In het tijdsverloop tusschen 23 April en 

minder dan 14 nieuwe, keurig aangelegde 
speeltuinen geopend en wel in April te 
gen, Hengelo en Utrecht, in Juni te Haarlem en 
Meppel, Zwolle, Leiden en Eindhoven, in Augustus te Amsterdam 
Noord en West. Arnhem, in September te Amsterdam Centrum en 
in October te Amsterdam Oost.

Mooiere belooning voor zuiver volksinitiatief 
ning op het volhardend werken en 
genooten is nauwelijks denkbaar.

In Purmerend was het het Gemeentebestuur, dat het speelterrein 
aanbood en waren het de ouders der speeltuinkindercn die voor de 
toestellen en het beheer van den speeltuin zorgden.

In Haarlem Noord aanschouwden wij de resultaten 
speeltuinwerk in optima forma.

„Het eigen werk, dat den speeltuinmenschen lief is, daar ligt eigen
lijk de kern van het vraagstuk.

„Werkelijke ontwikkeling kan alleen bij iets beginnen, dat 
lief is.”
en nog

„Ik geloof inderdaad, dat het van fijne psychologische intuïtie 
getuigt bij de leiders der speel tuinbeweging, dat zij de ouders samen
brengen voor gemeenschappelijke!! arbeid, die hun na aan het hart 
ligt. Zij zetten ze aan het werk voor het gemeenschappelijk welzijn 
van hun kinderen; ze laten ze niet studeeren, maar dragen ze een 
taak op. Een taak, die dan achteraf weer tot studie noopt, zooals 
bijv, de leiding der kinderclubs, waaruit de goed bezochte leiders- 
cursussen voortvloeien, omdat men voelt er behoefte aan te hebben. 
En dan eerst slagen zij. Op deze wijze wordt het werk der speel
tuin vereenigingen evengoed een ontwikkelingswerk voor volwassenen

voor kinderen. En het pakt het eerste op de meest uitzicht gevende

opmaakt op 
een Spceltuinfees 
persoonlijke ervarins 

valt de waarheid van

den Bond van Amsterdamsche Speel- 
> 21 Januari 1933 haar derde 
istavond in het Concertgebouw, 

igen in de vele gemeenten 
■ de aangehaalde zinnen te
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Mof 
De

voor de ongerepte weide, 
meizoentjes, waar klaver 
bloeien tot oogenpracht en

in Eindhoven 
I van de speel- 

jenoemd.
.nschedé, Groningen, 

Vreewijk, dat dezen

vele departementen het voorbeeld van Amersfoort volgen, 
er door worden gediend.

i toegepast.
van een stukje natuur, 

in hun spelen.
een gedeelte der speelweide

Daar is door de eigen menschen voor de omrastering gezorgd en 
werden een duizendtal boompjes geplant.

De heer A. W. Bos, gewezen Directeur van Publieke Werken te 
Amsterdam getuigde eens :

„Omgeven door een plantsoenrand tellen de speeltuinen mede in de 
onmisbare open ruimten van het stratencomplex en met haar vroolijke 
stoffeering zorgen zij voor het blijde accent in de steenen omgeving”.

Ook in Haarlem heeft men dit begrepen en
Daar is een plas vijver gegraven te midden » 

waar de kinderen kunnen genieten
Daar zijn greppels dichtgemaakt en is 

herschapen in een korfbalveld.
Daar zijn de speelwerktuigen, vervaardigd door werkloozen, opge- 

stcld en is een eigen gebouw verrezen uit de afbraak van het gewezen 
home eener roei- en zeilvereeniging.

En men heeft nog plaatsruimte opengelaten 
waar de boter- en pinksterbloemen, waar 
en pluimgrassen kunnen blijven groeien en 
natuurgenot.

Leiden toonde overeenstemming met Purmerend en i 
en Amsterdam Noord volgde men het mooie voorbeeld 
tuin-vereeniging Meerlebosch te Haarlem bovengc

In Mei 1931 schreven wij over Amsterdam, En
Haarlem Oost, Rotterdam, Kralingcn en Vreewijk, dat dezen zomer 
zijn eerste lustrum vierde, over de Zaanstreek met haar 10-tal een
voudig ingerichte speeltuinen en er zijn nog tal van plaatsen aan te 
wijzen, waar de speeltuingedachte in kloeke daden van zelfdoen is 
omgezet.

In Amersfoort zijn de voorbeelden, die aantoonen, dat het aldaar 
gevestigde Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 
onze speeltuinbeweging een warm hart toedraagt; den Wclcd. Heer 
Baan hebben wij loeren kennen en waardeeren als een goed Speel- 
tuinvriend.

Volkontwikkeling zal



werkloozen')

r

jener Kraft, die stets

f

iden, als

Ontwikkeling en ontspanning van 
door ƒ. HOVENS GREVE.

Tndien het waar is, dat ledigheid des duivels oorkussen is, dan liggen 
thans velen in ons land op deze ongewenschte sluimerrol en zullen 

we ons hart moeten vasthouden, als de activiteit ontwaakt die in dezen 
toestand wordt uitgebroed.

Maar een duivel, liggend op zijn oorkussen, is nog iets waarnaar 
men met een zekere sympathie kan kijken. Men kan in spanning kijken 
en afwachten en denken: ha, daar ligt hij, welke daad is bezig in 
hem te groeien en hoe zal ik mij daartegen te weer stellen? AVelnu, 
de houding van zich te weer willen stellen is nog de slechtste niet 
en van den strijd tusschen dezen duivel en ons stel ik mij de beste 
resultaten^ voor.

Deze duivel is misschien wel „ein Teil von 
das Böse will, und stets dat Gute schafft".

Maar er is iets dat veel erger is.
De ledigheid verwekt — neen, dat woord is mij te actief — laat 

toe dat alle activiteit, lust tof werken, tot inspanning, verslapt, ver
schrompelt, vergaat, dat van den ingeschapen drang naar bezig te zijn, 
die geen gezond menschenkind ontbreekt, niets overblijft dan gemelijke 
onverschilligheid; dat slapheid en luiheid zich als een dikke slijmerige 
laag uitbreidt over wat in zijn oorsprong een dan toch maar kostelijke 
kern van levensdrang was, die kern verstikkend of als een emulsie 
amorph in zich opnemend.

Wee de amorphen —- de vormloozen.
De werkloosheid, die in onze, zich in vicieuzen cirkel bewegende 

maatschappij, steeds verder om zich heen grijpt, bedreigt het heden 
en onze toekomst met een geslacht van amorphen.

Verschrikkelijk is het lot van den 50-jarige, die in dezen tijd zijn werk 
verliest, hij zal tenzij het geluk hem gunstig is, het nooit terug krijgen 
en steeds op steun van anderen zijn aangewezen.

Verschrikkelijk is het lot van den 40-jarige, wiens kansen beter 
zijn, maar wiens gezin ook nog meer van zijn leege handen vraagt.

Verschrikkelijk is het lot van den 30-jarige, wien in den eersten 
opgang tot meerdere welvaart de werktuigen daartoe uit de handen 
worden geslagen.

Maar zij allen waren reeds door het leven gevormd tot wat zij in 
hun aardsch bestaan verder zouden zijn. De zware tijd slaat hen hard

') Rede uitgesproken op de Algemeene Vergadering der Mij. tot Nut van t 
Algemeen op 18 Mei 1932.
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werkplaats i
gebeuren, 
dragen

? opgroeiende arbeidersjeugd door onze samenleving 
jedaan is verontrustend weinig in verhouding tot de behoefte.

moge hier ter illustratie dienen.
igen in ons land bedraagt rond 700.000. Daar- 
mderwijs in een of anderen voTm. Er is dus

voor wie het arbeidsmilieu voor de

en meedoogenloos, maar hun levensvorm hadden zij, de een meer, de 
ander minder gelukkig gevonden en zij zullen van hun omstandigheden 
nog het beste trachten te maken, omdat zij hun verworven vorm hebben 
te verdedigen tegen instorting.

Erger en voor hen èn voor onze
de werkloosheid voor de jongeren <

en -houding nog 
ndigen

■ samenleving zijn de gevolgen van 
onder de arbeiders.

Deze menschen in wording, die hun levensvorm 
voor een groot deel moeten vinden, zien zich in den tegenwooi 
tijd de gelegenheid daartoe ontglippen.

Immers voor dezen leeftijd is meer dan voor wie ook het arbeids
milieu waarin ze worden gesteld, hun verder ontwikkclingsinstituut.

Niet dat dit milieu ook vóór den crisistijd ook maar eenigszins 
voldeed aan bescheiden eischen.

Ieder, die van nabij of uit de verte maar iets hoort van de „op
voeding", die de jonge arbeider na het verlaten van de lagere school 
in fabriek of werkplaats van zijn oudere makkers ontvangt, zal weten 
dat hier dingen gebeuren, waarvoor onze samenleving geenszins de 
verantwoording dragen kan.

Wat voor de 
wordt ged...
Een enkel cijfer

Het aantal 14—18-jari{
van krijgen rond 200.000 oi
een rest van een half millioen, 
verdere vorming moet zorgen.

Met die cijfers voor oogen, durf ik mij niet te scharen onder hen 
die de invoering van geheel of partieel verplicht voortgezet onderwijs 
in aan de behoefte aangepasten vorm meenen te moeten ontraden, 
uit vrees van sabotage van de onwilligen.

Maar hoe dan ook, vóór de crisis kregen ook deze jonge menschen 
nog vorming door den arbeid!

Het heeft zijn goede zijde, dat wij door den nood dezer tijden ons 
bewust worden, hoezeer de arbeid op zichzelf, zonder veel opvoed
kundige bijmcngsclcn, ten slotte een vormende waarde voor het karakter 
van den jongen mensch heeft, die oneindig ver uitgaat boven de mis
vormende waarde van het tot niets doen veroordeeld zijn.

Tegen deze misvorming nu hebben wij te strijden.
Tegen misvorming in lichamelijken zin zijn we gewapend of liever 

zijn wc geneigd in het geweer te treden, omdat ze ons physiekc oog 
treft en via dezen weg ons hart en ons verantwoordelijkheidsgevoel.

De misvorming in geestelijken zin, die een gevolg is van werk
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1000, maar 
. de Sociaal-

ergcr, de gelatenheid, 
pvolgcrs van zijn, open
dus een veel grooter

straks niet zullen zeggen: 
druk maken; in óns kleine departement 

die spugen liever kringetjes, dan 
departement 

te ver van elkaar, dan dat je iets 
s groote departement zijn er 
de Christelijken willen dat en

igeland, is de misvorming 
ik daarstraks sprak, 

i vormloos werktuig 
van de werkplaats

maar twintig werkloozen, maar
ze zich geestelijk zouden inspannen. In óns uitgestrekte 
er 200, maar die wonen t

. zou kunnen doen. In óns 
de Roomschen willen dit en <

meer en aan de gemeenschap wordt over

zoeken en niet vinden en van de verbittering, er 
erger de onverschilligheid, die daar weer de opv 
baart zich niet zoo zichtbaar en direct en is di 
gevaar.

Als we bij de onverschilligheid zijn aan;
zoo ver gekomen, dat de vormeloosheid, waarvan i 
intreedt. En een vormeloos mensch zoo goed als een 
is verloren, kunnen we weggooien bij het afval 
van onze samenleving.

Onze samenleving vormt verontrustend veel afval.
In onzen tijd kunnen we oprecht bewondering koesteren voor de 

wijze waarop het afval van fabrieken in steeds groeiende mate tot 
waardevolle nevenproducten wordt verwerkt en de economie der 
bedrijven zal er wel voor zorgen, dat dit proces steeds efficiënter 
wordt toegepast. Maar aan den anderen kant hooren wij uit Amerika 
hoe men steeds onachtzamer omgaat met het afgewerkte product, 
dat de fabriek heeft verlaten, nadat het eenigen tijd zijn dienst heeft 
gedaan. Automobielen worden door hun eigenaars op straat gezet en 
verlaten.

Ze hebben geen waarde 
gelaten ze op te ruimen.

Moet het zoo gaan met het menschenmateriaal in onze samenleving, 
zelfs voordat het product nog zijn voltooiing heeft bereikt, eenvoudig 
omdat er te veel van is?

Gij zult zeggen: Gij vergeet tot wien ge spreekt. Gij spreekt tot 
de leden van de Maatschappij tot nut van ’t algemeen, ja zelfs tot 
de afgevaardigden, dus vertrouwensmannen, dus het beste deel van 
die Maatschappij, die volgens de beginselen van den Christelijke!! 
godsdienst het algemeen volksgeluk wil bevorderen!

Het is niet nóódig ons voor te houden, dat menschen-materiaal, dat 
jeugdig menschen-materiaal het edelste materiaal is, dat ons ter be
werking gegeven is. Het is niet nóódig ons te waarschuwen, dat we 
het niet als afval hebben te beschouwen.

Goed dat is dus dan niet noodig.
Maar dan spreken we dus af, dat we 

Waarvoor zouden we ons < 
zijn maar twintig werkloozen, 
dat 
zijn
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Hel

, van de middel- 
Pekela, terwijl

noodig heeft, zal hij 
□gingen.
■aag in kennis hebben

zoodanig 
geven door uit 

iplaatskaraktcr 
mogelijk 

. thcore-

is deze: Wij 
van den arbeid c.q. het beroep van 

ing komende personen. „Op den voorgrond moet staan, 
gelijk de vergrooting van de vakkennis en waar dit niet 
verschaffing van waarde vollen arbeid bevorderd wordt; 
van algemeene ontwikkeling en ontspanning komt slechts 
van den nog overblijvenden vrijen tijd in aanmerking, 

ige heeft reeds bijna een jaar geleden z.g.
: arbeiders ingericht, waar thans 
ïwerking, electrotechniek, timmeren.

vierderlei aard.
oote stad; 2. Werk in een middelstad; 3. Werk 
<d of op ’t platteland; 4. Werk in internaten.

Van de groote stad neem ik als voorbeeld Den Haag, 
stad Leeuwarden en Amersfoort, v an de kleine Oude I 
ik verwacht dat de afgevaardigden van enkele departementen straks 
ons van hun ervaringen zullen laten profitecren.

Het werk in Den Haag is een typisch voorbeeld van weldoordacht 
grootestadswerk, van breede allure. De lectuur van de rapporten van 
de Commissie, welke door het Haagsche Crisiscomité is ingesteld, is 
leerrijk voor ieder die zich met dit werk wil bezighouden, omdat met 
een schier academische volledigheid allerlei vraagpunten, die in dit werk 
verscholen liggen, naar voren worden gehaald, terwijl gepoogd wordt 
een antwoord op die vragen te vinden. De grondgedachte i 
hebben bij dit werk uit te gaan van den arbeid c.q. het beroep 
de in aanmerking 
dat zooveel moge 
mogelijk is de x 
de verschaffing v 
als aanvulling van den nog

De gemeente 's-Gravenhaj 
vakcursussen voor wcrklooze jonge 
onderwijs gegeven wordt in metaalbex 
meubelmaken en schilderen.

Bovendien is daaraan een afzonderlijke cursus in het autogeen las- 
schen verbonden, die ook door ouderen wordt gevolgd. Deze cursussen 
zijn als maatregel van werkloozenzorg ingericht en worden als 
ook door het rijk gesteund. Het onderwijs wordt er gegt 
de werkloozen zelf gerecruteerde krachten. Het werkpk 
treedt op den voorgrond en er wordt gestreefd naar zooveel 
aanpassing bij de individueele behoeften der leerlingen.

democraten willen weer wat anders, maar allen zijn het eens dat 
het Nut er liever heelemédl maar buiten moet blijven.

Dan spreken we dus af, dat we dit alles en nog veel meer wat 
nietsdoen kan verdedigen niet zullen zeggen, maar dat we zullen zeggen: 
Hoe dan ook, er moet wat gebeuren!

Het eerste wat de maatschappelijke werker 
stevig werken, zijn feiten en het tweede zijn pog

Met „Feiten en pogingen” zal ik u dus vandas 
te stellen.

Zij zullen zijn van
1. Werk in een groo

in een heel kleine stad



>ef een andere 
zij die in het

jeven wordt, vloeit uit het 
»ijv. het vakteekenen. Ve

bezwaren door één 
roepen, maar daarover 

omdat het de werk*

in de

arbeid te laten 
en gereed- 

stads-

per week gedurende 3 uur daags

tisch onderwijs, voor zoover het gegeven wordt, vloeit uit het practisch 
onderwijs onmiddellijk voort. Zoo bijv, het vakteekenen. Verder zijn 
aan deze cursussen verbonden ontwikkelende filmvoorstellingen en be
zoeken aan het schoolmuseum.

De leerlingen krijgen 5 dagen 
onderwijs.

Met hetgeen er verder nog aan ontspanningsgelegenheid wordt ge
geven, zijn de dagen daarmede behoorlijk bezet.

De gemeente heeft voor dit werk een oud leegstaand schoolgebouw 
in het centrum der stad beschikbaar gesteld. Zooveel mogelijk en 
dikwijls met groot succes is er naar gestreefd de leerlingen produc- 
tieven, speciaal voor dit crisiswerk-zelf productieven 
doen. Zoo hebben de timmerlieden hun eigen werkbanken 
schapskasten gemaakt en zullen ze straks banken maken voor 
plantsoen, dat door wcrkloozc tuinders wordt aangelegd. Een heele 

waaraan nog voor méénden werk is, vinden zij en andere beroepen 
op- en inrichting van een houten leslokaal in den schooltuin, waar 
komenden winter cursussen zullen worden gehouden. Het spreekt 

vanzelf dat er evenzeer smeden, als electrotechnici als ververs aan te 
pas komen. Voor het werk dat hun wacht hebben de smeden alvast 
twee ovens gebouwd en zien we een jeugdigen timmerman — als hij 
dien naatn ten minste verdient — planken door een eicctrische schaaf
machine schuiven, waaruit ze na een minuut of wat keurig glad vandaan 
komen.

Toen zijn we eerlijk even geschrokken en we vroegen onzen leidsman, 
de alles overziende professor Van Poelje, directeur van de afdeeling 
Onderwijs der gemeente ’s-Gravenhage: leert hij daar nu wel wat van 
en we dachten aan onze eigen jeugdtobberijen om een plank met een 
handschaaf behoorlijk glad af te leveren. Maar het antwoord luidde: 
In Den Haag werkt elke timmerman van eenige betcekenis met een 
electrische schaaf en wordt dus gevraagd aan den werkzoeker: kun 
je daarmee overweg.

Ik behoef u niet te zeggen wat al vragen en 
zoo’n concreet feit in ons worden wakker gerc 
gaat het vandaag niet. Toch vermeldde ik bet 
methode karakteriseert: nieuwe zakelijkheid. Niet vragen wat zou je 
goed en aardig vinden, maar wat vraagt de realiteit.

Behalve de bovengenoemde ambachten heeft de Haagsche commissie 
bij wijze van proef een andere groep werkloozen in haar belangstelling 
betrokken, n.1. zij die in het bloemisten- of tuiniersbedrijf werkzaam 
zijn. De directeur der gemcenteplantsoenen heeft daarbij zijn volle
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mcdewerkin;
den dat

ting verleend. Natuurlijk moet hier geen werk verricht wor- 
indcrs door gemeentewerklieden zou worken verricht, maar 

is een groot park van 100 H.A. 
die in de eerste jaren nog niet 

en waar thans een arbeidsveld 
werklooze tuiniers of anderen, die voor dezen 

teid bezitten, 
deze grondci 

weer eens voor

ggen: „Wat een 
itschappij. Kopjes 

i nog zakgeld ook 1 
in geboden wordt.' 
stellen, zoo

anders door gemeentewerklieden
heeft in den Haag, dat bezig is 

aan te leggen, allerlei stukken grond, 
onderhanden zouden worden genomen 
is te vinden voor jonge 
arbeid lust en geschikth<

Bij mijn bezoek aan deze gronden trof ik het, want er was juist sta
king! En zoo werd ik weer eens voor de zoovcelste maal met den neus 
op de realiteit der moeilijkheden gedrukt, waarmee ieder die dit werk 
begint in aanraking komt. Daar stonden ze, een groepje jonge 
schen van 16 tot 25 jaar en ze vertelden op rustigen toon, d; 
niet langer wilden Waarom niet? Ten eerste hadden ze gehoopt hier
mee althans een klein zakgeld te verdienen; ten tweede sleten hun 
kleeren en schoenen erg van dit werk; ten derde hadden ze als ze 
thuis kwamen veel meer honger dan voordat ze dit werk begonnen 
waren; ten vierde kwam de laatste dagen telkens een oudere vakge
noot langs het terrein, die hun uitschold voor onderkruiper of liever 
voor „duikboot", een bewijs dat ook in het deftige Den Haag het 
volk zijn humor niet mist. Maar humor of niet, de jongeman die naast 
mij stond, verklaarde mij dat zakgeld, kleeren en honger 't ergste niet 
was, maar „duikboot" dat kon hij niet verdragen.

Later bleek, dat hij die dit duikbootprojecticl gelanceerd had, een 
teleurgesteld adspirantleider van dit werk was, die als ongeschikt 
door den directeur was afgewezen. Een verzachtende omstandigheid! 
Maar daar staat meteen het vraagstuk van de zich aanbiedende leiders 
duidelijk voor ons. De heer Van Poelje heeft de „stakers" kunnen 
bevredigen door hun uitzicht te geven op werkpakken en een extra- 
boterham.

Hij verklaarde mij dat de zakgeld-kwestie van hooger hand in af- 
wijzenden zin was beslist, zeer tot zijn spijt.

Ziedaar weer een nieuwe vraag. Velen zullen zegf 
onzin. De werkloozen worden het troetelkind der maat; 
koffie, kopjes thee, zakjes tabak, sigaretten en nu r 
Laat ze dankbaar zijn, dat ze de kans krijgen, die hun 
Ik kan mij die gedachten en gevoelens goed voorstellen, zoo goed, dat 
ik hier geen positief advies zou durven geven, al mag ik misschien 
uw aandacht vragen voor de situatie, waarin een jonge werklooze 
verkeert, die weck in, week uit geen cent verdient, die zich dus niets 
veroorlooven kan, dat geld kost, die alles moet vragen en dan nog 
wel in een gezin, dat gebaseerd was vermoedelijk voor een deel op
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*) Een ernstig mcnsch zei mij 
Kng is. Men zij gerust, het korre 
noten, zal op de Friesche tafel z.

Onder middelgroote steden van ons land, die zich veel moeite hebben 
gegeven voor de ontwikkeling en ontspanning der werkloozen, mag 
zeker Leeuwarden met eere genoemd worden.

Anders dan elders is Leeuwarden niet begonnen met de groote 
trom te slaan, wat in ons geval beteekent het geven van een voor alle 
werkloozen toegankelijke uitvoering met aantrekkelijk programma, waar
in dan tevens de plannen en mogelijkheden worden uiteengezet. Het 
Noorden en Friesland zeker, is stil, gesloten, bedachtzaam en

Dit karakter toont zich ook in den eersten opzet van 
dat niets deed dan een mededeeling plaatsen, dat werkloozen die ge
legenheid tot ontwikkeling wenschten, zich daarvoor konden opgeven 
ten stadhuize.

Er gaven zich 40 op, van wie ten slotte practisch 20 kwamen. Dat 
was een bescheiden begin en zoo wilde het de betrokken commissie, 
die rustig aan het werk toog en de resultaten hebben bewezen, dat 
hddr opzet in déze omgeving de juiste was, want ten slotte hebben 
100 cursisten van dit werk geprofiteerd en nog eens 100 hebben, geen 
cursus volgende, toch van de localiteiten waar geschaakt, gedamd, 
gelezen en voorgelezen werd, geregeld gebruik gemaakt.

Aan de Leeuwarder commissie heeft psychologisch inzicht en 
niet ontbroken. Zoo vertelde ons een der bestuursleden, dat de 
welke Economie, Aardrijkskunde, Duitsch, Engelsch, Esperai 
Hulp bij ongelukken en Algemeen vormend onderwijs omvatte, gedoopt 
werd „ Politie-en Ambtenarencursus''. Men ziet, men kan de commissie 
scheppende fantasie niet ontzeggen en de werkloozen vonden deze om
schrijving van hun cursus animeerlijk en handelden daarnaar. ')

En wilt gij weten hoe de ongeschoolde werklooze jeugd geïnteres- 

ij dat dit toch eigenlijk een misleidende voorstel- 
rcltje zout, waarmee deze term moet worden ge- 
zekcr niet ontbreken.

zijn eigen verdienste. Zoo gezien kan in een halven of hcelen 
weekgeld misschien toch ook nog een opbouwend element sc 
dat men niet veronachtzamen moet.

Ik geloof dat plaatselijkc en individuecle omstandigheden ons daarbij 
tot richtsnoer zullen moeten dienen.

Ik moet afstappen van Den Haag, dat intusschen door zijn grooten 
opzet niet behoeft af te schrikken, maar welks algemeene grondge
dachten ook elders kunnen worden toegepast en ik kom nu tot proef
nemingen op kleinere schaal.



deze zal tn.i. ] 
caliteiten vers 
stelt, heeft

nu gevoelen de anders 
>ben wij in Amersfoort 

voor allen toe-

seerd werd voor de dam-, schaak- en leesmiddagen ? Onze tactvolle 
Commissie heeft ze tot een eigen organisatie weten te brengen onder 
den naam L.A.C. Leve de L.A.C. Gij raadt het in geen tienen wat 
dit beteekent; ik heb bet ook niet geraden, maar toen ik de oplossing 
hoorde, heeft mijn hart in zijn binnenste gelachen: De Leeuwarder 
Amateurs Combinatie. Als dit niet fleurig en zwierig is dan weet ik 
het niet, je zoudt er zóó lid van willen worden.

Als gij het niet de moeite waard vindt, dat ik bij zoo'n grapje zoo 
lang stil sta, dan hebt gij ’t mis. Dit werk brengt ons voortdurend in 
situaties waar juist het foefje of het grapje ons redding brengen kan.

Maar dit is niet het eenige wat de Leeuwarder actie siert.
Ik noem u andere. Het werk is den geheelen winter, door bijna 

alle leerkrachten gratis verricht. Daarnaast had de gemeente een 
onderwijzer voor het algemeen leiderschap vrijgesteld.

Deze algemeene leider is naar mij voorkomt voor grootere plaat
sen onontbeerlijk. Afgezien van de contrdle die gcwcnscht is, is 
het ook aan te bevelen, dat er in een eenigszins omvangrijk werk
verband. dat uiteraard toch al een zekere onsamenhangendheid ver
toont, er althans één is, die continu het heele zaakje in zijn bewust
zijn en zoo mogelijk onder oogen heeft.

Dit werd in Leeuwarden vergemakkelijkt, doordat alles in één door 
de gemeente beschikbaar gesteld gebouw plaats vond.

Ziehier een practisch punt, dat ook even onze aandacht vraagt. 
Zal men het werk centraliseeren of zal men het over verschillende 
gebouwen verdoelen.

De beantwoording er van hangt zoo sterk van plaatselijke omstan
digheden af, dat een voor allen geldend advies niet is te geven. Ik 
herinner in dit verband aan de neiging van de verschillende richtingen 
om hun kudde apart te houden en aan de begrijpelijke ambitie om 
een gebouw, dat men als organisatie bezit, voor dit mooie en belang
rijke werk beschikbaar te stellen. Uiteraard worden daardoor con- 
curreerende ambities opgewekt en het geval is niet theoretisch, dat 
men in een gegeven situatie haast te veel localiteit beschikbaar heeft.

Persoonlijk neig ik er toe om centralisatie aan te bevelen. Maar 
practisch alleen mogelijk zijn, indien de gemeente de lo- 

rschaft. Elke vereeniging, die een gebouw beschikbaar 
een richting of zij is neutraal en zooals men weet: dit is 

in ons land eerst richt een richting!
In zoo’n gebouw van een bepaalde richting 

gerichten zich niet op hun gemak. Verder hebl 
bijv, ervaren, dat cursisten zelfs voor het sinds jaren
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In dit 
direct bij den aanvang 
6 cursisten, die zich zou r 
richting, in de gelegenheid 
regeling 
schichtig 
groep 
cursus

lieken, Liberalen, Vrijzinnig-Democraten en 
geval werd deze goede samenwerking ' 
den aanvang werd afgesproken, dat elke groep 

aanmelden voor onderricht 
.1 zou worden gesf 

verzoende direct alle medewerke 
tegenover elkaar stonden en in de pr« 

van ongeveer 6 leerlingen hiervan gebru 
van algemeen ontwikkelend onderwijs.

gankelijke gebouw der Openbare Leeszaal, waarin tegenwoordig een 
cursus voor werkloozen gehouden wordt, bleven omhangen totdat de 
cursusleider kwam en hen meetroonde. Een duidelijk bewijs van de 
aanwezigheid van allerlei remmingen, waarvan we ons niet bewust 
zijn en die we nauwelijks kunnen begrijpen.

In Leeuwarden heeft men, doordat de gemeente een gebouw be
schikbaar stelde, het richtings-gebouwenbezwaar gelukkig vermeden.

Deze centralisatie heeft de volgende voordeelen:
1. Kosten-bcsparing van vuur, licht en schoonhouden.
2. Bevordering van het contact en dus overleg en dus samenwer

king van de leerkrachten, waardoor het geheel meer een eenheid wordt.
3. Verhooging van de aantrekkelijkheid van het bezoek voor de 

cursisten en voor de clubgenooten.
Ik noem expressclijk niét bestrijding van den sectegeest, want men 

moet zich niet verbeelden, dat deze cursussen op dien geest invloed 
oefenen en zoo men deze gedachte naar voren zou willen schuiven, 
zou men op hoogst ontactvolle wijze juist de gemoederen ongerust 
maken.

geloof dat men 
het als tijdelijk 

brengt dan in

Ik geloof dat men in veel plaatsen bij dit crisis werk, juist omdat 
men het als tijdelijk voelt, de partijtegenstellingen minder sterk naar- 
voren brengt dan in ons schoolwezen. Een gelukkig verschijnsel, dat 
we intusschen met tact tegemoet moeten treden en dat we niet moeten 
willen uitbuiten om er iets blijvends mee te willen behalen. Als axioma 
kan ook in dit werk wel gelden, dat iedere organisator moet uitgaan 
van de aanwezigheid der richtingsgevoeligheden en dankbaar moet 
zijn voor elke bereidverklaring om de scheiding in sectarisch werk 
niet al te streng door te voeren.

Levert de Leeuwarder organisatie, waar alle richtingen in één ge
bouw samenwerken, ons in dit opzicht een aantrekkelijk voorbeeld, 
de organisatie van het werk te Amersfoort, waarover ik thans een 

ander vertellen wil, geeft ook een beeld van goede samenwerking
Anti-revolutionnairen, Christelijk-Historischen, Roomsch-Katho- 

Sociaal- Democraten.
verkregen, doordat 

van minstens 
van een bepaalde 

steld dit te ontvangen. Deze 
tenden, die eerst een beetje 

iraktijk heeft slechts één 
'uik gemaakt, voor een 

een getal, dat in het
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die wij

opgaven en

PDe

>erd, dat elke daarvoor

veer 2 
De volgende 
Algemeen onderwijs 
Vreemde talen 
Machincschrijven 
Stenographie 
Teekencn (algemeen) 
Teekenen (vak) 
Autogeen lasschen 
Autotechniek 
Beton vlechten 
El eetrotech n i ek 
Mcubelmaken 
Timmeren 
Schilderen

niet valt tegenover de 200 inschrijvingen voor cursussen, 
hadden tc boeken.

De richtingsmoeilijkhcid deed zich verder nog op een tweede 
voor, n.1. bij het geven van algeincene ontspanninningsavonden. 
oplossing is hier geweest, dat besloten w< 
in aanmerking komende groep of partij het recht zou krijgen op 
2 X f 50.— ten bate van twee avonden, welke de betrokken groep 
mocht geven, geheel naar eigen geest en inzicht, doch zóó dat de 
andere partijen er met waardecring naar konden luisteren. Een soort 
van edelen wedstrijd dus tusschen de groepen, die ons een aantal 
aardige avonden heeft bezorgd, waar het bezoek minimaal 100, maar 
als regel 3 a 400 tot zelfs 600 toe bedroeg. De werkloozen mochten 
daar hun vrouwen en eventueel hun meisjes meenemen.

De regeling der cursussen is op de volgende wijze tot stand ge
komen. De arbeidsbeurs heeft tot alle ingeschreven werkloozen een 
vragenlijst gezonden waarop moest worden ingcvuld leeftijd, beroep, 
vooropleiding en gewenschte cursus of cursussen.

Het resultaat was een chaos van wenschen, waaraan wc ónmoge
lijk konden voldoen: kapperscursussen, banketbakkerscursussen, kcllner- 

'Cursussen en verschillende andere meer moesten vervallen; ook bier 
stelden wij het getal van 6 deelnemers als minimum. Daar verschil
lenden zich voor drie of meer cursussen opgaven en wij zooveel mo- 
gclijk ambitie wilden binden, is er naar gestreefd een rooster op te 
maken, waarin aan de gestelde wenschen zooveel mogelijk werd vol
daan en wel zoo, dat elk vak over twee morgens of twee middagen 
in de week kon beschikken. Een dergelijke lesperiode omvatte onge- 

uur en werd met f2.50 gehonoreerd.
cursussen werden gegeven: 

aan 25 personen.
. 10 

10 
12 
16 
26 
30 
20 
10
6 
6 
6 
6
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5- ongeveer 30 personen
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I

lichamelijke oefeningen

begon, telt nu 14 en 
voor een diploma klaar

sport en

wege met hun 
werklooze 
bezoek op 
alle meden 
het nuttig effect van dezen maatregel heel groot is geweest, echter 
valt natuurlijk moeilijk te beoordeelen of het verloop zonder dezen

Terwijl aan 
deelnamen.

Deze cursussen, waarvan de voorbereiding plaats vond in Januari 
van dit jaar, zijn omstreeks 1 Februari begonnen. Tot nu toe kunnen 
wij er van zeggen, dat voor het algemeen onderwijs, het schilderen 
en het timmeren geen voldoende blijvende belangstelling heeft bestaan; 
deze cursussen zijn dan ook vóór of op 1 Mei opgeheven.

De cursus betonvlcchten, die reeds in de laatste maanden van 1931 
bestond, is niet opgeheven, doch afgeloopen en heeft 8 behoorlijke 
betonvlechters afgeleverd.

stenographic, die met 7 leerlingen 
zomer verschillende cursisten

De cursus 
hoopt dezen 
te krijgen.

De cursus machineschrijven begon met 5 en telt er nu 9.
Ik noem deze twee cursussen apart, omdat zij het omgekeerde 

vertoonen van het gebruikelijke verloop. Het is n.l. een gewoon 
verschijnsel, waarop ieder die met dit werk begint zich moet voor
bereiden, dat het aantal adspirant-cursisten soms vrij groot is, dat dan 
op de eerste les reeds aanmerkelijk minder verschijnen en dat na 
een paar lessen dit getal weer aanzienlijk gereduceerd wordt.

Na een week of drie kent men zijn trouwe klanten wel, maar 
komt het eigenaardige aan dit werk inhaerente verschijnsel, dat soms 
de besten het eerst weer cens een karweitje krijgen en wegvallen, 
waartegenover dan weer aanvullingen staan van nieuwe werkloozen 
of nieuw geïnteresseerden.

Voor die zeer gcwenschte aanvullingen is de dagelijkschc intensieve 
samenwerking met de arbeidsbeurs onontbeerlijk. In Amersfoort was 
die samenwerking volmaakt en dit apparaat werkte met een correctheid 

i regelmaat, waarvoor ik haar hier graag openlijk hulde uitspreck. 
U begrijpt, dat wij dan ook niet de minste moeite hebben gehad 

met het stempelvraagstuk; een door den cursusleider gewaarmerkte 
presentielijst der cursisten loste die moeilijkheid direct afdoende op.

Een andere samenwerking is ook noodzakelijk, n.l. die met de 
vakbonden, eventueel bestuurdersbonden.

Behalve aan het begin van onze cursussen hebben wij ook halver- 
vertegenwoordigers vergaderd en hun verzocht hun 

aangeslotenen, hetzij in een vergadering, hetzij door huis- 
tc wekken aan de cursussen deel te nemen. Hoewel ons 

swerking werd toegezegd hebben wij niet den indruk dat
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Het 
schaal

zijn 
dit

gecombineerd 
eeftijd maken, 

en als men 
het grijpen

excursies te voet 
de merkwaardig-

maatregel niet grooter zou zijn geweest. In elk geval ook deze mede
werking achten wij voor dit werk onontbeerlijk.

De onontkoombare fluctuaties in het aantal leerlingen, ge 
met den verschillenden aanleg en den verschillenden let. 
dat aan de cursusleiders zware eischen worden gesteld , 
nu bedenkt, dat de leiders voor dit werk maar niet voor 
liggen, dan kAn men wel zeggen: „als een cursus niet slaagt, het ligt 
aan den leider", maar ik geloof dat wc beter zullen doen met te 
zeggen als een cursus ivèl slaagt: het ligt aan den leider en dat we 
dan onzen hoed voor hem of haar mogen afnemen.

Behalve de reeds genoemde cursussen meenen wij te kunnen hand
haven dien in het teekenen, autogeen lasschen, autotechniek, electro- 
techniek en meubelmaken.

In plaats van de sport zullen wij dezen zomer 
en per fiets houden, om van de natuur te genieten en 
heden van onze provincie te bezoeken.

Verder vonden reeds plaats bezoeken aan verschilllende Amcrs- 
foortsche fabrieken, ik noem de gasfabriek, een bierbrouwerij, de 
gemeentelijke slachtplaats en een glasslijperij, telkens met ongeveer 
25 personen; sommige moesten dubbel gehouden worden.

Als ik u ten slotte noem twee geslaagde natuur-historische excur
sies en drie rondgangen in het plaatselijk museum en vermeld dat 
allerlei vereenigingen gedurende den winter vrijkaarten hebben gegeven 
van 10 tot 100 per avond voor haar uitvoeringen, dat verder in de 
volksgebouwcn van Roomsch-Katholieke, Christelijke en Sociaal-De
mocratische en Neutrale zijde steeds gelegenheid was voor schaken, 
dammen en dergelijke spelen, dan heeft u vrijwel een beeld van wat 
in een middelgroote plaats in ons land gedurende dezen crisistijd voor 
de ontspanning en ontwikkeling van wcrkloozen kan worden gedaan 
en is gedaan.

Neen, dan ben ik nog niet klaar, want dan moet ik nog vermelden 
dat de Openbare Leeszaal en Bibliotheek gratis lezerskaarten voor 
wcrkloozen beschikbaar stelde, waarvan 60 gebruik maakten, die in 
totaal 535 boeken lazen in de afgeloopcn drie maanden.

spreekt vanzelf, dat het niet mogelijk is, het werk op deze 
ook in kleinere gemeenten uit te voeren. Men kan nu eenmaal 

geen cursussen op touw zetten, als het aantal geïnteresseerden voor 
één vak te klein is en daar wij daarmee in een plaats van 40.000 
inwoners reeds moeilijkheden ondervonden, zal dit in kleinere plaatsen 
uiteraard nog veel lastiger zijn. Men moet dan streven naar meer 
algemeene cursussen en al zijn we hiermee in Amersfoort niet ge-
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ïker, Hoek

genoemde voorbeeld van Leeuwarden i 
:n daarnaast bovendien de practijk st
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iccntc van 7500 inwoners werd gedurende de maanden 
lari en Maart een algemeene ontwikkelingscursus gc- 
gedurende twee dagen in de weck, telkens twee uur, 

Staats* 
Brievenschrijven. Het aantal deelnemers 

van 25 tot 30 om in Maart

lukkig geweest, het reeds 
ons troosten en we kunnei 
van Oude-Pekela.

In deze geme 
Januari, Febru; 
geven en wel ge<  .. 
in de vakken Natuurlijke Historie, Letterkunde, Geschiedenis en 
inrichting, Aardrijkskunde en “ 
varieerde in de eerste twee maanden 
geleidelijk te zakken tot 10.

Blijkens het rapport van den cursusleider was de houding der leer
lingen uitstekend en de belangstelling zeer bevredigend. Daarnaast 
bestond een cursus van 22 lessen in het houtzagen, die gemiddeld 
door 13 cursisten werd bezocht en een in groenteteelt van 6 lessen, 
waaraan gemiddeld 12 personen deelnamen.

Soortgelijke gunstige berichten kunnen wij vermelden uit Lobith, 
Dolden, Franeker, Hoek van Holland en Bolsward.

Natuurlijk staat daartegenover ook allerlei teleurstellend nieuws. 
Daar zijn in de eerste plaats onze eigen ervaringen bij het onderzoek 
naar wat in de departementen in dit opzicht als behoefte werd ge
voeld of niet-gcvoeld en wat door hen werd gedaan of niet-gedaan. 
Het jaarverslag van het hoofdbestuur geeft daarvan een beknopt 
overzicht.

Dan komen de berichten van de departementen, die het werk ter 
hand genomen hebben en die teleurgesteld zijn: Als voorbeeld noem 
ik Oosterbeek, dat ook vol goeden wil het werk aanvatte maar zag 
mislukken. Maar de brief van den secretaris, dien ik j.l. Vrijdag ont
ving, eindigt met de woorden: .Toch geven wij het nog niet op en 
zullen het in het najaar nog eens probeeren. Er is nu wat meer ond< 
vinding op dat gebied, de werkloozen staan er niet zoo vreemd 
tegenover en bovendien: alle begin is moeilijk."

Het is niet de bedoeling van onze vergadering om bij mislukkingen 
lang stil te staan. Zij hebben alleen waarde voor ons als zij tot een 
nieuwe verbeterde poging leiden en daarom noemde ik even Ooster- 
beck, omdat dit de goede wijze vertoont waarop men een teleurstelling 
heeft te dragen. Mogen dus — zoo er straks van teleurstellingen 
mocht worden gesproken — alleen die worden vermeld, die tot een 
positieve betere daad zullen leiden.

Ik kom thans aan mijn laatste punt. Een bespreking van wat voor 
de ontwikkeling en ontspanning van werkloozen kan worden gedaan 
en is gedaan zou een belangrijke lacune vertoonen, indien niet melding 
werd gemaakt van de tijdelijke internaten voor werkloozen. .
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morgenwoord werd gelezen c 

rs, de tweede week door

In het buitenhuis „De Vonk” te Noordwijkerhout kwamen van 
2—16 April van dit jaar 25 jonge werklooze mannen tusschen 17 en 
28 jaar samen om een werkverband te vormen, dat hun lichamelijke 
en geestelijke krachten, die onder den druk der omstandigheden moes
ten verzwakken, weer zou opwekken en versterken.

De jongens kwamen uit Amsterdam, Leiden, Rotterdam en 
gen; het waren Katholieken, leden van christelijke jongelin 
gingen, S.D.A.P.-crs en er waren er ook met sterke sympi 
anarchie en communisme.

Men denke zich eens even in de moeilijkheid om 
heterogeen gezelschap veertien dagen lang iets te geven, 
houdt! Men realiseere zich de moeilijkheid, dat zij, die 
samenzijn eenige geestelijke verheffing willen geven, niet eens 
lijkheid van den arbeid en zijn versterkende kracht, als 
verkeeren, op den voorgrot.2 ' 2.„ t.  
van een der cursisten, die op den eersten vraj 
bus kwam: „Wat moeten wij doen ni deze 14 dagen”, is waai 
wel geschikt om ons de zware taak der leiding in al zijn omvang te 
doen voelen.

Maar ondanks al die bezwaren en nog veel meer bleef men 14 
dagen samen, beleefde men in deze 14 dagen veel momenten van 
vreugde, van hartelijkheid en vaak kinderlijk vermaak, van humor. 
Van de laatste hadden de Amsterdammers speciaal het geheim, vertelt 
ons de leidster van het troepje.

De dagindeeling was gevt
Om 8 uur luidde de bel -
Na het ontbijt kwam men 

werd gemaakt en een kort 
De eerste week door de leiders

In deze vergadering moet ik daarover kort zijn, want dat een de
partement er toe zou overgegaan om een dergelijk internaat in het 
leven te roepen, acht ik practisch uitgesloten. Dat ik er toch over 
spreek, is omdat ik hier een vorm van werkzaamheid zie, waarbij de 
invloed van mensch tot mensch aanmerkelijk grooter kan zijn dan bij 
al wat wij met onze cursussen enz. zullen kunnen bereiken, maar juist 
daarom hoop ik, dat wat van deze internaten uitstraalt ons ook even 
verwarmen zal, omdat wij uit deze warmte den lust en de kracht 
zullen putten in ons bescheidener werk ook iets van die uitwisseling 
van menschelijkheid te brengen zonder welke elke arbeid aan levende 
mcnschen tot dorheid en onvruchtbaarheid is gedoemd.
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nu zou 1

Na het morgenwoord volgde het noodige l 
wasschen, kamers schoonmaken, aardappelen 
maken, enz Om tien uur volgde een lezing met levei 
tot om half een de bel voor het middagmaal ging. . 
den verschillende theoretische en practische werkt

Om 6 uur avondmaal en daarna 
persberichten.

Om 8 uur nog een lezing of muziek, spel en wai 
gezongen. En — het zingen ging bijzonder goed.

Een hoogtepunt vormden de Dinsdagavonden, waarin vragen uit 
de vragenbus werden behandeld. Ik geef u hier enkele van de ge
stelde vragen.

Bestaat het spiritisme of is het fantasie van overspannen geesten ? 
Wat is cultuur? Wat is het verschil tusschen wijsgeerig en historisch 
materialisme ?

Waarom moet de gehuwde vrouw in de fabriek werken? Wat is 
tucht, wat is zelftucht? Wie is de oorzaak van de wereldcrisis? Wat 
is de inhoud van de huwelijkswet? Hoe staan wij, arbeidersjongens, 
tegenover den dienstplicht?

Wanneer komt een damwedstrijd ?
Waarom zijn er geen speelkaarten?
En als men nu zou willen zeggen: Wat beteekent dit alles, wat 

zullen al die vragen en haar beantwoording een verwarring stichten 
in deze ongeschoolde hoofden, dan heb ik daarop maar één antwoord. 
Dat is het antwoord van de cursisten zelf.

Een schrijft:
Toen ik wist,

zou gaan voor een 
tegenover.

Als je een week zonder werk bent, interesseer je je nog wel voor 
iets, doch naarmate het langer aanhoudt, die werkeloosheid, verslapt 
langzamerhand die activiteit.

Nu zijn die twee weken om en zeg
Ik vind het een prachtig doel, derge

’t Houdt de menschen omhoog. Men zal 
afdalen tot het banale.

Een ander:
Het waren veertien dagen, om nimmer te vergeten voor iemand, die 

doelloos rondzwierf in een stad als Amsterdam, die geen vreugde biedt.
Leerrijk waren de lezingen, mooi de wandelingen, prettig de goede 

verstandhouding van deze kleine gemeenschap.

huishoudelijke werk. Af- 
i schillen, groente schoon- 

’ «endige discussies 
Na het eten wcr- 
groepen gevormd, 

de voornaamste

jmaal 
practische 

verslag
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roelens en 
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voor de honderden, moge 
mijn uiteenzetting heb ge- 

ing of verhooging van 
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werkloozen mij gegeven? 
> vol van lezingen, vragen- 
overpeinzingen pas waarde

iets te beurt vallen en van onzen 
nemen of

onge menschen gegaan en de gevolgen voor 
Ibaar zijn.
om dit soort werk het allerbelangrijkste te 

de opheffing en vorming der werkloozcn kan worden

Het waren veertien dagen, die lieten zien, dat er nog iets anders 
was dan de strijd om het bestaan, waarin wij onder den voet ge- 
loopen waren.

Heel graag kom ik nog eens terug.
Een ander:
Wat heeft de veertiendaagsche cursus voor

Ik weet't niet, ik zit op’t oogenblik nog zoo 
avonden, enz., enz., dingen die na ernstige ■ 
zullen krijgen.

Maar wel weet ik dat de cursus mij iets ontnomen heeft: de ellendige 
sloopende omgeving. Twee weken daarvan los zijn, beteekent veertien 
vreugdevolle dagen, als men niet dacht aan de omgeving, waaruit je 
kwam, de omgeving waar honderden jongens doelloos langs de straten 
loopen, omdat ’t thuis niet alles is, met het gewillig en krachtig lichaam 
te gaan zitten, dat in staat is zooveel productief werk te verrichten.

Ik wil schreeuwen van woede, dat er nog duizenden jongens zijn 
die niet hebben gehad, zooals ik, en dat ik weer terug moet.

Een ander:
Ik heb het gevoel, dat ik deze veertien dagen pas voor het eerst 

geleefd heb.
Men voelt het: hier is iets bijzonders gebeurd in het leven der 

deelnemers.
Anders dan bij het zoo noodzakelijke werk 

het zijn duizenden, dat ik in het begin van 
schetst en dat bijbrengen van kennis en handhaving 
technische vaardigheid beoogde, is hier de ziel a> 
grepen.

Wij allen weten, dat de gevoelens en gedachten, die leiding geven 
aan ons leven, vaak zijn verbonden met een bepaalden sterken indruk, 
die ons dikwijls slechts voor een kort moment, althans voor een korte 
periode werd geschonken. Ieder draagt daarvan de herinnering in zijn 
binnenste.

Zoo is het met deze jong 
hun leven kunnen onschatbd

Daarom aarzel ik niet
noemen wat voor
gedaan.

Natuurlijk kan slechts weinigen zoo
plicht om het eenvoudige meer massale werk ter hand te 
te ondersteunen, neemt dit werk niets af.

Maar voor het zegenrijke werk van De Vonk of van
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5. Naast de vakor^J 
der gemeente een bei«i 
stuur den eersten opro

6. In grootere plaat 
werk in handen van
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I

vraag: hoe zal dit 
blijvenden aard

Socialisten te Bentveld of van de A. J. C. op den Paaschheuvel of 
van welk ander opbouwend internaat voor werkloozen ook, wil ik 
wenschcn, dat het in het komende jaar zooveel vermenigvuldigd moge 
worden als.... als het mogelijk zal zijn leiders te vinden om dit werk 
te dragen.

Want zoo ergens, dan komt het hier op de leiders aan. Maar 
meene niet, en daarmee heb ik den weg naar het massawerk weer 
teruggevonden, men meene niet dat ook in onze vak- of ontwikkelings
cursussen, die wij in den tijd die voor ons ligt zullen propagecren, 
steunen of zelf op touw zetten, de vonk die soms onverwacht over- 

>ringt van mensch tot mensch, zich niet zou manifestecren. Maar als 
j overspringt, dan Is onze cursus gered en ons werk niet tevergeefs.
Als ik nu tot slot nog een conclusie zal formuleeren, waarin de 

ervaring die op verschillende plaatsen in het afgeloopen werkjaar is 
opgedaan, wordt neergelegd, dan kom ik tot de volgende stellingen:

1. Het werk voor de ontwikkeling en ontspanning van werkloozen 
is practisch uitvoerbaar. Zoowel in groote als in kleine steden als op 
het platteland.

2. In alle drie 
werk moeten best

3. Deze beschouwing

: gebieden zal men het 
schouwen.
■uuwing heeft drie voordeelen: 

men behoeft zich niet te pijnigen met de 
werk moeten worden opgezet, als het van 
wordt;
men zal ontdekken, dat voor crisiswerk de beurzen, zoowel 
officiecle als particuliere, gemakkelijker opengaan;
men zal op de basis crisiswerk getnakkelijker samenwerk 
kunnen bereiken tusschen alle richtingen.

4. Bij de organisatie van dit werk dient men van meet af de ver
schillende instanties der arbeidersorganisaties te erkennen en te in- 
teressceren.

Men zal daarbij in veel plaatsen op een gebrek aan 
stuiten, waarover men zich niet heeft te ergeren, maar dat 
te verklaren uit de begrijpelijke bewustzijnsverenging, die een 
is van de energie, die moet worden aangewend ten bate v 
matericele belangen der vakvereenigingsleden. 

organisaties geve men aan 
>elangrijke rol, liefst zelfs in dien zin, dat dit be

roep van zich laat uitgaan.
«atsen legge men de dagelijksche leiding van dit 
een daarvoor vrijgemaakte en zoo noodig geho-
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de

zc kunnen.

worde de voorkeur gegeven, wat niet 
niet zouden kunnen slagen. Alles 

geve geen cursussen, al is daarvoor de 
een voortrelïelijken leider heeft; zij ver-

noreerde kracht. Controle van den gang van zaken is noodig en 
vindingrijkheid van iemand, die dagelijks zijn gedachten over het werk 
Iaat gaan.

7. Aan practijkcursussen 
betcckent dat theoretische cursussen 
hangt van den leider af. Men 
aanvrage groot, als men niet 
loopen anders toch.

8. Het sterke verloop der cursussen, dat voor het weer te werk 
stellen, vaak juist van de besten, ontstaat, mag niet ontmoedigen.

Proeven dienen te worden genomen met korte cursussen, die toch 
een zekeren samenhang vertoonen.

9. Men vermijde het samenvallen van excursies en ontspannings
werk met cursussen, omdat men dan gevaar loopt aan de cursussen 
bezoek te onttrekken.

10. Het werk worde zooveel mogclijk overdag gegeven. Centrali
satie in een gebouw verdient aanbeveling.

Geachte afgevaardigden, ziedaar het werk waarvoor het Hoofd
bestuur meende uw aandacht opnieuw te moeten vragen.

Het laat zich niet aanzien, dat in den komenden winter het werk 
voor ontwikkeling en ontspanning van werkloozen minder noodig zal 
zijn dan tot nu toe. De economische zijde van het probleem der werk
loosheid beeft ons vandaag niet bezig gehouden en zal in de discussies 
moeten worden uitgeschakeld. Maar de geestelijke kant van het vraag
stuk, die ten nauwste samenhangt met de problemen van de ontwik
keling der rijpere jeugd en de volwassenen in het algemeen, stelt niet 
minder eischen aan ons allen. De economische zijde doet de schuld
vraag, zij het niet de individueele, onmiddellijk in ons oprijzen, maar 
daarover niet.

Maar in de geestelijke zijde is de schuldvraag evenmin te ontgaan 
en wij zullen haar niet vermijden.

Op de vraag: wat hebt gij voor dezen gedaan, kunnen wij niet 
antwoorden met Kaïns woord: Ben ik mijns broeders hoeder?

Wij allen zijn verantwoordelijk voor wat er voor de werkloozen 
van dezen tijd gebeurt of niet gebeurt. Voor ons land, voor onze 
stad, voor ons dorp en als we zoo omvattend werk niet aankunnen, 
dan toch voor dien éénen werklooze, die wij door onze persoonlijke 
daad of ons persoonlijk woord steun konden geven.

Moge nóóit het bewustzijn dat we dit nalieten ons behoeven te 
drukken, als we onze eigen kinderen laten leeren wat ze willen, laten 
doen wat zc willen, laten worden wat
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Vierde Internationale samenkomst 
der Volkshuizen te Berlijn van 16-20 Juli 

door Dr. K. F. PROOST.

ons land leiden de Volkshuizen een vrij individualistisch bestaan, 
een algemeen programma, éénzelfde werkwijze is niet veel 

; dit zijn voordeelcn, daar nu naar verschillenden 
omstandigheden gearbeid kan worden en men zich kan aanpas- 

de typische eigenaardigheden van iedere bevolkingssoort. 
. '_jid in het 
>aan, de invloed 
lefte aan 

den „ Bond van 
maar op

wij zijn ontgro
Wil de Vol

T"van een algemeei 
sprake. Stellig heeft 
aard en 
sing aan de typische eigenaardigheden 
Stellig heeft dit ook zijn nadeelen, daar bij meerdere eenheie 
werk planmatiger te werk zou kunnen worden gegj 
grooter zou worden en de beweging sterker. De beho< 
satie heeft ten onzent geleid tot oprichting van 
huizen”, die nog in haar kinderschoenen staat, 
zeker resultaten zal bereiken.

Jong is ook nog het internationaal contact, het is pas voor de vier
de maal dat, thans te Berlijn, een internationale samenkomst plaats 
vond. Hebben deze internationale bijeenkomsten zin? Het wil mij voor
komen van wel; contact met het buitenland is altijd goed, al staat 
het voor mij niet vast dat wij in deze zoo geweldig veel van het 
buitenland kunnen lecren. Het midden houdend tusschen de opvattingen 
dat bij ons alles slechter is dan elders en dat bij ons alles het beste 
is, geloof ik dat het Volkshuis  werk bij ons niet op laag peil staat en 
dat bij ons ernstig gestreefd wordt naar verdieping en verheffing. Een 
Duitschcr kreeg op de conferentie, nadat hij de Hollandsche afge
vaardigden gehoord en gesproken had, den indruk, dat wij zoo „filo
sofisch” te werk gingen. Het leek mij dat hieruit een juiste waardcering 
sprak. Veel Volkshuiswerk in het buitenland (en ook nog wel in ons 
land) berust nog op een verouderde mentaliteit van een vorige periode, 
waarin de dingen van boven af uitgereikt worden aan de minderbe
deelden. Dank zij een zekere neutraliteit in den min gunstigen zin 
van het woord worden de groote dingen ontweken. De nieuwe 

>of in de toekomst der arbeidersklasse, 
>pen. Zij zal er dus op uit zijn de ac- 
kkelen, een beroep te doen op eigen

een verouderde mentaliteit van 
van boven af uitgereikt worden

het woord worden de £ 
mentaliteit wortelt in het geloc 
die de cultuur mede zal schepp 
tiviteit der bezoekers te ontwik! 
denken en voelen.

Hoe weinig openbaarde zich van dezen ; 
deels een volslagen „burgerlijke” wijze van 
deels een kerkelijke en godsdienstige voof

olkshuisbeweging niet verstarren, dan zal zij zich ook
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i groote problemen van leven en maatschappij moeten bezig 
houden. Het kan niet ontkend worden, dat de vraagpunten 
congres inderdaad over groote dingen 

olitieke radicaliseering van de bcvoll 
van voorsteden aan den rand van 

dagen. Over het

durven 
op het congres inderdaad over groote dingen gingen: de werkloos
heid, de politieke radicaliseering van de bevolking der groote steden, 
het ontstaan van voorsteden aan den rand van groote steden. Dit 
zijn wel de groote feiten onzer dagen. Over het laatste kregen wij 
merkwaardige mededeeiingen van Engelsche zijde. Het eerste treft 
ons allen. Dat het tweede vooral ter sprake kwam door de Duit- 
sche toestanden, ligt voor de hand. De felheid der verhoudingen daar 
is maar al te bekend. De politieke radicaliseering is bij ons natuur
lijk veel minder sterk, maar bestaat toch evenzeer. Zal het Volkshuis 
in dezen iets kunnen doen? Mijns inziens wel, als het de feitelijke 
toestanden maar aandurft. Temidden der partij-verdeeldheid moet er 
een centraal punt zijn, waar men elkaar vinden kan. Partij-verdeeldheid 
is niet het hoogste, boven de partijen staat iets bindends. In Duitsch- 
land schijnt het mogelijk te zijn dat in de Volkshuizen menschen van 
verschillende partijen elkaar toch vinden. Het zeer tijdelijkc karakter 
van zekere gemoedsgesteldheden schept mogelijkheden, het dikwijls 
particuliere karakter ook. Gemeenschappelijke bezinning is waardevol. 
Daarom behoeven de Volkshuizen nog geen allegaartjes te worden.

Wanneer wij nu, na enkele maanden, onze indrukken van het Congres 
nog even verzamelen, dan zijn wij ons bewust, dat wij wel sterk met 
de Duitsche toestanden hebben meegelcefd. Het waren juist de be
wogen dagen, dat de Pruisische ministers door von Papen werden 
afgezet, dat groote mcetingen werden belegd en nationaal-socialistische 
relletjes in scène werden gezet. Er was groote spanning in den „Ulmen- 
hof” in een voorstad van Berlijn, een centrum van Volksontwikkeling 
onder leiding van Professor Sigmund Schulzc. Zwaargcladen was 
deze conferentie natuurlijk ook. Elk uur werd gevuld, al ontbrak de 
verademing niet geheel door een boottocht over de Mliggelsee, door 
ofticicele en officieuze tochten naar Berlijn, waar wij vooral vertoefden 
in Bcrlijn-Oost, met zijn lange straten en eindeloozc kazerne-woningen. 
Vriendelijk en welwillend stonden de afgevaardigden uit de diverse 
landen tegenover elkaar, al ontbrak het niet aan gevoeligheden. Meer 
indruk dan menig referaat maakte het Loeffler-kwartet, een vader 
met drie dochters, die in ongekende saamhoorigheid musiceerden. Uit 
de feitelijkheden memoreeren wij nog de voortreffelijke inleiding van 
de Koe, de benoeming tot algemeen secretaresse van Mej. Knappert. 
Zonder chauvinisme gelooven wij dat het geen kwaad kan, dat Holland 
in dit internationaal verband een rol speelt.
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Ontwikkelingswerk te Bakkeveen 
Vereeniging tot Stichting van Volkshoogescholen 

door J. P. WIERSMA.
1

zangen. Deze 
: en soms een 

ing uit het 
Wij zongen

I
I

II (Slot).

„morgenwoord” aangev;
dan 10 minuten duurde 

gedachte of een ervaring
,.iiep de vereischte sfeer. V.
> de meisjescursussen. Meisjes zijn 
tunnen kwinkeleeren en j 

mannen of jont 
gcvoelighc 
ieder

lederen morgen werd met een 
korte toespraak, die niet langer . 
bijbeltekst, in den regel een losse ged 
cursusleven tot onderwerp had, schie| 
niet, zooals men pleegt te doen op at 
bepaald anders „ veranlagt”; die kunnen kwinkeleeren en jolig zijn, 
om 't even of het ochtend of avond is. Bij mannen of jongens aan 
de ochtend-ontbijttafel zal men in den regel geen gevoeligheden aan
treden; dan grenst de sfeer aan het nurksche, in ieder geval proeft 
men den alsem der nuchterheid. Een morgenwoord, dat tot den geest 
spreekt, sluit zich daar nog het best bij aan. Doch zingen richt zich 
tot het' hart; doet het zulks niet dan is het weinig meer dan onaan
genaam gebrom. Dus wij zongen ’s morgens niet 1 Na de koffie kwamen 
soms de tongen (en de harten!) los. En ’s avonds zetten onze jongens 
Alle registers open en om half elf gingen wij naar bed met het ge
voel, in een concert van gehalte te hebben meegezongen.

Het ging niet altijd van een leien dakje 1 Vooral met één der jongens 
(toevallig de oudste) hadden wij in het begin moeite. Door opvoeding, 
milieu en teleurstelling blijkbaar verbitterd, scheen hij aanvankelijk 
niet geneigd, eigenschappen te toonen, zooals goeden wil, bereidheid, 
vriendelijkheid, hulpvaardigheid, waar zonder een gemeenschap als 
deze ten cencnmale tot mislukking is gedoemd. Hij kwam bijna steeds 
te laat aan tafel, zat ongemanierd te eten, zond zijn opmerkingen als 
gloeiende uitroepteekens over den disch en men kreeg weinig meer 
te zien dan een koel, bijna vijandig masker. Vermoedelijk uit gemak
zucht of om zijn meerdere gevatheid (die inderdaad, ofschoon enkel 
op verstandelijk terrein, op velerlei gebied die der grootste helft 
der cursisten overtrof) te toonen, schreef hij het dictée na de les 
niet op, hetgeen storend werkte.

Deze jongeman, die kennelijk streed tegen een minderwaardigheids
complex en wiens cynisme hem helaas telkens de baas werd, was in 
den aanvang een hinderlijk element, waarmee we voelden te worstelen 
te zullen krijgen. In hem detoneerde de cursus. Natuurlijk mocht dit 
niet zoo blijven. Volkshoogeschoolwerk begint niet bij de theorie, 
maar bij het leven en moet, zal het ooit waarde krijgen, invloed 
winnen in hel persoonlijk leven. Deze hinderlijke elementen, die de
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Over een zoo subtiel ding als arbeidsvreugde handelden drie voor
drachten, die tenslotte nog een belangrijke enquête opleverden. Wat 
een mooi onderwerp voor jongens, die het voorrecht hebben, in een zelf 
gekozen of gaarne aangenomen beroep hun arbeidskracht en -lust te 
plaatsen. Nog teveel echter wordt de arbeid gedachtenloos en met 
tegenzin gedaan en overal loopt nog de timmerman van prof. Bolland 
rond, die met een norsch gezicht door het huis liep met een hamer in 
zijn hand en riep: „Waar moet ik de rotzooi aanspijkeren ?” Om het 
verband te lecren zien, dat er bestaat tusschen arbeidslust en geeste
lijke ontplooiing, is op zichzelf reeds zoo nuttig, dat het een cursus 
als deze rechtvaardigt.

Aardig was het op te merken, hoei 
konden verdragen. De stadsjongens li< 
collega’s van het laml te doen gevovk 
stand in velerlei opzicht is. Onze lesgevers spr«

gemeenschap weerstreven, om te 
rende elementen tot meestuwende 
rijkste werk, waarbij 
achter staat en moet

In dit geval had n 
vergeefsch zou 
dat er bijzondt 
geval zou hij natui 

Nu nam een d< 
letterkunde, die Streui . .. 
duidelijk gelegde klemtonen de 
zijn zoon Louis over den sch< 
Barbele's naam in al die jaren 
noemd. In het morgenwoord vi 
behande 

de man 
eigen tekort 
zoolang men 
van liefde ti. 
op den bewustei

Later bleek, c 
meerde, 

it lan” telkens 
gewonnen

en sedert hadden wij ii 
nadien bewezen heeft 
dat hij dit opstel 
zich in zijne teekei 
opwaarts

vormen, hen te maken van opkee- 
invloeden, wordt dan het belang

de belangrijkheid van gedoceerde leerstof ten 
staan.

men het besliste gevoel, dat de moeite niet te 
zijn en dat de jongeman het meer dan waard was, 

lere aandacht aan hem werd besteed; in het andere 
lurlijk uit den cursus verwijderd zijn.
Ier leiders hem voor een „apartje”. De leeraar in 

ivels „Vlaschaard” behandelde, besprak met j 
delijk gelegde klemtonen de hebbelijkheid van boer Vermeulen, 

zoon Louis over den schouder zijn bevelen toeroept en zijn < 
naam in al die jaren dat zij getrouwd zijn, nooit hec 

In het morgenwoord van een anderen leider werd het 
leid van den man, die zich bij Kold er over beklaagde, 

inig christelijke liefde in de wereld was. Kold, die wi 
weinig voor zijn gezin over had, wees den klas 

het gaf niets over de wereld en de menschcn 
If onmachtig bleef, in eige n naaste o 
verrichten. Wij hadden het gevoel, dal 
en cursist niet zonder uitwerking bleef.

. dat deze cursist zeer verdienstelijk voorlas en decla- 
wat een kracht ten goede werd. Toen hij werd uitgekozen, 
der beste zangers, bij den zang „Wy geane sjongend troch 

ss het refrein in te zetten, scheen hij voor den cursus 
te zijn en zich voor zijn deel voor den goeden gang van 

verantwoordelijk te stellen. Zoo werd onze vriend gewonnen 
•dert hadden wij in heim een gewaardeerde medewerker, die ook 

i bewezen heeft ons streven zeer gezind te zijn, Waar ik weet, 
’’’ ' 1 zal lezen, voeg ik er de wensch aan toe, dat hij

zijne teekening zal herkennen en de cultivecrende reeks in 
tsche curven zal voortzetten.

weel critiek onze boerenjongens 
ieten zich niet onbetuigd om hun 

,'oclen, hoe „achterlijk" de boeren
raken voorts zeer critisch
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laten vallen, draagt reeds het nut en de 
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getracht wordt het probleem zuiver 

sts nader te komen. Als de cursist 
1 vindt, die past op zijn eigen ziel, 
nken nooit meer stil blijft staan. 

Iers eenigszins in verlegenheid. Het be- 
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over het nuchtere leven van onze boeren, die hun bedrijven hebben 
geperfectionneerd, doch bij hun bedrijfstechnische ontwikkeling hun 
geestelijke en morcele vorming hebben vergeten. Steeds weer werden 
de boerenbevolkingen van Scandinavië hun als lichtend voorbeeld ge
steld. Tenslotte was daar onze lesgcver-architect, die in een geestige 
causerie met lichtbeelden op overduidelijke wijze aantoondc, hoe het 
platteland zijn bouwkunstig schoon van vroeger tijden heeft verknoeid 
en thans kan gelden als een toonwinkel van afschuwclijke bouwwerken, 
welker stijlen men zonder eenig gevoel van schoonheid en verantwoor
delijkheid, heeft geïmiteerd. Maar wat lachten enze boerenjongens met 
hun gezonden lach om de zonden hunner vaders! En de architect__
had hij wel ooit een aandachtigcr en dankbaarder publiek?

Den avond voor het vertrek der cursisten werd er een openbare ver
gadering gehouden, waar de leiders voor een volle zaal een uiteen
zetting gaven van het streven der volkshoogeschoolbeweging. De volks- 
hoogeschoolliederen klonken dien avond uit tachtig kelen. Drie der 
cursisten gevoelden behoefte om in het openbaar te getuigen van hun 
voldoening over den cursus.

Er was een ontspanningsavond en een vragenavond.
Tal van vragen waren ingekomen. Wij doen een greep.
Hoe bevordert men het vrije spreken in het publiek?
Wat is Spiritisme? Berust het op natuurwetten, of is het verdwazing, 

of bedrog?
Hoe denkt men over de 
Is er een voortbestaan r 

die voor?
Wat was er eerder: de kip of het ei? 
Hoe kom ik aan een degelijke vrouw? 
Enzoovoort.
Men is blij met die vragen, omdat men er uit voelt, dat de cursisten 

worstelen met verschillende problemen, die op hen komen aan stormen. 
Maar vaak zit men er mee verlegen, want ach, men 
maar zoo weinig en soms zou men als leider dezelfde 
menschen willen stellen ....

Toch pakt men ze aan, die 
er dan ontstaat tusschen zich dief 
luisterende leerlingen, die soms onveri 
nieuw licht op een probleem 
stichting van zoo’n vragenavond in 
niet wordt opgelost! Als er maar j 
te stellen en zijn peillooze diepten iet 
maar zélf gaat denken en de sleutel 
zoodat het uurwerk van ’t eigen den 

Met één vraag zaten de leiders ee 
trof de laatste vraag. Was deze vraa* 
neergeschreven? En zoo niet, is het 
op zoon vraag een goed antwoord ‘ a

Wij vonden onzen ouderen vriend Fennema berc 
beantwoorden. De jongens waren ongeduldig. Het bl<
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i zelfs een levenskwestie was gewor- 

in ongedurigheid het tijdstip, waarop het antwoord

misschien

Islever 
vestigde 

verzen”.
met: „een cursist, die U dankbaar

jeven".
lezen cursus spreken”.

weken hebben geduurd".

vraag voor de meesten van hen < 
bezat, voor een of twee cursisten 
den. Zij verbeidden in 

worden.
leiders, die dit tafereel konden aanschouwen, werd dit 

izonder oogenblik. Daar zat voor de schare jongemannen, met 
indacht stralende gezichten, een oudere man, diep in de vijftig, 
d gelaat met twee vriendelijke oogen, te doceeren over iets 

'j had beleefd (en dat voor hem een tragische inslag had). En 
uadelijk was hij bij de kern. Hij zei: „Zie jongens, e en vrouw moet 
bovenal ook je engel zijn. Haar moet je zooveel liefde en vercering 
toedragen, dat ze later in staat zal zijn, veel schoons in je leven te 

en je te behoeden voor vele dingen, die je gedaan zou heb- 
zij er niet was geweest. Als jullie die vrouw niet kunnen 

dan is het beter ongetrouwd door het leven te gaan. Want 
slukt je huwelijk en wordt je ongelukkig”.

van ontroering heeft geblonken in de oogen van hen, die in 
deze gewichtige vraag om raad en steun zochten. Na de beantwoor
ding bleef het een poosje stil. Even later namen de jongens afscheid 
van ons.

Wij zongen voor het laatst nog eens al onze liederen.
Toen wij hen nawuifden, scheen het ons alsof zij en wij allen blijder 

en gelukkiger waren dan een week geleden, toen we elkaar voor het 
eerst te Bakkeveen hadden ontmoet.

En ik dacht: als met één week reeds  
internaten met zulke jongens van twee, vier w< 
nog een opbeuring en een schoonheid brengen in 

En het oordeel onzer jongens? Ziet hier 
„Alle lessen hadden mijn geheele aandacht, 
„Moeilijk waren de lessen in geestelijke < 

omdat ik voor deze onderwerpen nooit veel i • w . ,
belangstelling is door de lessen wel vermeerderd".

„De inhoud der lessen drong misschien niet altijd tot mij door, maar 
bij later nadenken begreep ik ’t wel weer”.

„Mijn persoonlijk gevoelsleven is door dezen cursus zeer verrijkt". 
- Het zingen stichtte en vestigde een gemeenschapsband, niet het 

minst om den inhoud der "
Een rapport was onderteekend 

is voor het vele, dat hem is geg< 
„Ik zal steeds met lof over de 
„Deze cursus moest minstens vier



PogingenFeiten en

zijn'

II. Conclusies inzake de industrie-jeugd.

arbeid.

;;

Nederlandsch Jeugd- 
____ Plantage Fransclie 
Lmsterdam.

') Secretariaat 
leidersinstitituut. 
Laan 14, At

mogelijkheid voor ambachts- 
voor de plattelandsjeugd inoct 

worden.
Voor de meisjes moet ten platte- 

toudonderwijs gegeven wor-

I
n hieronder de conclusies vol- 
>e de verschillende commissies

VI. Naast uitbreiding der vakoplei
ding, acht de commissie een belangrijk 
middel ter spoedige verbetering van den 
huidigen toestand der jeugdige werk- 
loozen, het organiseeren van ontwikke
ling en ontspanning.

VIL Tenslotte acht de commissie het 
verschaffen van bezigheid zooveel mo
gelijk in den vorm van arbeid, vooral 
voor de ongeschoolde arbeiders, zeer 
gewenscht. In dit verband moet worden 
genoemd de grootc beteeknnis van kam
pen en internaten voor werklooze jeugd.

De commissie meent dat voor dit werk 
voldoende werkobjecten te vinden zijn.

VIII. De commissie spreekt als haar 
oordeel uit. dat tot doorvoering van alle 
bovengenoemde maatregelen, krachtda
dige steun van de overheid noodzake
lijk is.

i nauwkeurige gegevens 
l-werkioosheid te ver- 
ï indruk der commissie, 

jongeren, die in de 
zijn geweest, werk-

arbeidMefcnplaat&n ovet 
enkele proefnemingen i

V. Daar ook bij dit werk de methode 
der vrije jeugdvorming loegepast zal 
dienen te worden, acht de commissie de 
jeugdorganisaties de aangewezen instan-

y^e landelijke commissie ter bestrijding 
van de gevolgen van jeugdwerk

loosheid ') — geformeerd door verschil
lende jeugdorganisaties —• heeft aan den 
Minister van Binnenlandsche Zaken een 
schrijven gericht betreffende de organi
satie van den arbeid voor de werklooze 
jeugd voor den a.s. winter.

Bij dit schrijven behooren een vier
tal rapporten door subcommissies uit
gebracht over onderdeden van bet 
omvangrijke werk. Zij behandelen I de 
werklooze plattelandsjeugd, 11 de wcrk
looze industriejeugd. UI het zomerwerk 
voor de werklooze jeugd, IV de werk
looze meisjes.

Wij laten hi

gekomen.

een der belangrijkste oor- 
werkloosheid is de 

de steeds meer extensief 
tning van den land- en 
de commissie Ier ver- 

den bestaanden toestand 
tot het uitoefenen van 

tegelijkertijd op 
noodzakelijk.
it doel te geraken, is 
5 der jeugdige land- 
kelijk. De commissie 
uitbreiding, moderni- 

laking van

I. Conclusies inzake de plattelandsjeugd.
I. De werkloosheid op het platteland, 

zoowel onder volwassenen als onder 
jeugdigen — welke niet alleen veroorzaakt 
wordt door de huidige crisis — is de 
laatste jaren sterk in omvang loegenomen 
en vertoont meer en meer een blijvend 
karakter.

II. Daar . 
zaken der toenemende 
rationalisatie en 
wordende beoefening 
tuinbouw, acht ae 
betering van 
het overgaan 
verschillende cultures 
hetzelfde bedrijf, r

III. Om lot dit 
meerdere scholing der jeug-.. 
arbeiders noodzakclijk. De C 
beveelt daartoe uitbreiding, 
seering en meerdere bekendmc 
het bestaande vakonderwijs ten 
lande aan.

IV. De 
onderwijs 
vergroot s 

lande huishc

I. Hoewel geen i 
omtrent de jeugd- 
krijgen zijn, is de 
dat zeker 15% de 
industrie werkzaam 
loos is.

II. Teneinde in de toekomst over juiste 
gegevens te beschikken, is het gewenscht 
dat onderzocht wordt op welke wijze 
een verplichte melding voor jeugdige 
werkloozcn zou zijn in te voeren,

III. Ter bestrijding van de zeer na- 
dccligc gevolgen, die werkloosheid spe
ciaal voor jongeren kan hebben, noemt 
de commissie als doeltreffende middelen: 
het geven van deskundige vakopleiding; 
het bieden van werkgelegenheid, hel 
organiseeren van ontwikkeling en ont
spanning.

IV. Om de jongeren op ruime schaal 
werkgelegenheid te kunnen bieden, dringt 
de commissie er op aan in ons land —• 
evenals dit in het buitenland reeds het

tot het stichten van z.g.
:r te gaan, althans 
in deze richting
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het

*

; ook dit

I
lelijk de 
g komt, 
voldaan.

worden.
IV. Financieele steun aan de organi- 

seerende lichamen is dringend nood
zakelijk.

tics om — in samenwerking met de 
vakbeweging — de algemecnc organisatie 
op zich te nemen.

VI. Evenals voor de vakopleiding en 
het algemccne ont wikkelings- en ont
spanningswerk is steun van de over
heid. naast die van particulieren, ook 
hier noodzakelijk

- practische sociale werk
ster op labriekcn.

dit vakonderwijs zal de alge- 
raklcrvorming van hei meisje 

grond dienen te staan, om 
de opleiding zal moeten 

de organen 
r zal a'an

moeten zijn, 
us het geval is 
rganisatie —* bij 

, ; hier te lande, 
erkloos-zijnde meisjes 

w en ontspanningswerk 
worden georganiseerd, waarbij 

t practische nuttige werk op den voor- 
>nd zal dienen te slaan, in verband 
t de belangstelling der meisjes; en 

ontspanning slechts als waarde- 
fwisseling daarmee moeten wor-

111. Conclusies inzake hel zomerwerk.
I. Het organisecrcn van speciaal zo* 

merwerk voor de werklooze jeugd, aan
passend bij de veranderde behoeften 
gedurende die periode van hel jaar, is 
noodzakelijk.

II. Het verdient aanbeveling 
werk — evenals het winterwerk - 
matig op te zetten.

III. Het zomerwerk zal zoo mogclijk 
uit de volgende onderdeden dienen te 
bestaan:

Vakopleiding of andere bezigheid, die 
het karakter van arbeid heeft.

Ontwikkeling (waarbij behooren excur
sies).

Ontspanning, waarbij voorname 
sportbeoefening in aanmerking 
mits aan bepaalde cischen wordt vc

Kampeeren. waarbij de verschillende 
werk gecombineerd kunnen

IV. Conclusies inzake hel meisjeswerk.
I. Dc indruk der commissie is, dat 

over bet algemeen de werkloosheid onder 
dc vrouwelijke jeugd in ons land minder 
groot is dan onder de jongens;

dat echter in verschillende streken, 
vooral waar meer meisjes in dc industrie 
werkzaam zijn, de werkloosheid onder 
de vrouwclijke jeugd toenemende is.

II. Het inrichtcn van eenvoudig vak
onderwijs voor meisjes is een zeer be
langrijk middel lol het wegnemen van 
de oorzaak der meisjeswerkloosheid en 
tot het verminderen der werkloosheid 
onder de manlijke jeugd. Dc werkloos
heid onder de vrouwelijke jeugd ■—■ hoe
wel ontstaan in dc huidige economische 
crisis —- is toch slechts kunnen ontstaan,

V. Bij c 
hecle karaktervorming van 
op den voorgrond dienen 
welke reden de opleiding 
geschieden in verband met 
der Vrije Jeugdvorming. Verder 
het onderwijs dc mogelijkheid 
geld verdienen verbonden i 
b.v. zooals dit reeds het 
sinds de laatste rcorg 
Nijverheidsonderwijs

VI. Voor dc werk 
zal onlwikkelings- en or 
moeten worden georgan 
hel practische nuttige w< 

volle al
Vil.' De aandacht der publieke opinie 

zal gevestigd moeten worden op het 
vakonderwijs voor meisjes, dat ter be
strijding der jeugdwerkloosheid in bet 
algemeen van dc grootste bcteckenis is, 
daar dc opleiding der meisjes voor de 
voor haar geëigende vrouwelijkc beroe
pen. tengevolge zou hebben een werk
verruiming voor de manlijke jeugdige 
arbeiders.

doordat er een overwegend tekort was 
aan vakopleiding voor de meisjes. Deze 
is bij dc toch dringend noodzakelijkc 
algemecnc ontwikkeling van hel vak
onderwijs, oponnalutirlijkc wijze geremd. 
Hel is in principe mogelijk nieuwe werk
kringen voor het meisje te vinden : ter
wijl de overvloed van buitenlandsche 
krachten in htiishoudclijkcn dienst cn het 
tekort van krachten in het naaibedrijf 
er op wijzen dat ook binnen dc be
staande mogelijkheden vermindering der 
werkloosheid mogelijk is, zoo er meerdere 
vakopleiding komt.

Nieuwe mogelijke vormen van vak
opleiding zijn :

Opleiding tot tijdelijke hulp in de 
huishouding.

Opleiding lot kraamverzorgster.
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In hoever eischt de politieke radicaliseering der 
grootstedelijke bevolking wijziging van de taak 

der volkshuizen ? 0
door A. DE KOE.

Inleiding ge 
te Berlijn

eigen rol de geestelijke ont
gelden en de 

eichten in den

op de Vierde Internationale Conferentie van Volks- 
tot 20 Juli 1932. (Zie ook Volksontwikkeling Noren-

van Ia en c. In or- 
i te danken aan de 
iet leven geroepen

ng te plaatsen.
lebben zij op te komen

Stellingen.
1. De Feiten.

a. De verstarring der democratie.
b. Het veldwinnen van een radicaal streven in de arbeiders

beweging.
c. De afnemende beteekenis van de volksvertegenwoordiging en 

de groeiende macht der wereld van het kapitaal.
d. De opkomst van een nationalistische strooming van 

lijken huize.
e. De geestelijke ontreddering.

Hun samenhang.

a. De politieke radicaliseering is het gevolg 
ganisatorisch opzicht heeft zij haar welslagen 
toestanden, welke door de wereldcrisis in h< 
werden.

b. De nationalistische strooming is een uiting van verweer tegen 
de door de democratie verkregen resultaten. Zij ontleende haar 
nationalistisch karakter aan de van lieverlede ontstane belemme
ringen in het volkerenverkeer, terwijl haar anti-democratische 
strekkingen steun vinden in de verstarring der democratie en 
de afnemende beteekenis van het parlement.

c. In deze verschijnselen speelt een
reddering, die zich op elk levensgebied doet 
groote factor is bij het ontbreken van vooruitzi 
bestaanden chaos.

Onze taak.
De Volkshuizen hebben geen partij te kiezen in den politieken 
strijd.

b. Tegenover den economischen chaos hebben zij de noodzake
lijkheid van maatschappelijke vernieuwing

c. Tegenover de geestelijke verwildering he
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naar een 
maar naar

I
jo

mogen wij
’.ijcis was
wij spreken zullen, reeds ingezet, voor
van het economisch evenwicht sprake v 

'ebied de toestand door de crisis verscherpt c 
orloopend in onze beschouwingen verondersteld

voor een levenshouding, die blijvende waarden erkent als alge- 
meene richtsnoeren voor het persoonlijke en maatschappelijke

d. In deze levenshouding zullen de volken niet streven 
zinnelooze vermeerdering van 
hetgeen den mensch vormt en

e. yVaar deze levenshouding een
daar dienen de Volkshuizen dit met

stoffelijke dingen, 
den mensch dient, 

godsdienstig uitgangspunt heeft, 
nadruk te doen uitkomen.

Toelichting.
I. De feiten.
Bij de behandeling van de feiten, welke kenmerkend zijn voor den 

toestand, in welken de Volkshuizen heden ten dage hun werk hebben 
te verrichten, mogen wij er van afzien afzonderlijk de wereldcrisis te 
noemen, Eenerzijds was de ontwikkeling der dingen in het sociale 
leven, waarover wij spreken zullen, reeds ingezet, voor dat er van een zoo 
felle verstoring van het economisch evenwicht sprake was, anderzijds 
is op elk gebied de toestand door de crisis verscherpt en zal deze 
dan ook doorloopend in onze beschouwingen verondersteld of genoemd 
worden.

Slechts in één opzicht schijnt de crisis zich als een afzonderlijk 
vraagstuk aan de Volkshuizen op te dringen, nl. ten aanzien der gees
telijke behoeften-bevrediging van de werkloozenmassa’s. Deze vraag 
rijst thans evenwel niet voor het eerst, al stelt zij zich thans scher
per dan ooit. Waar het hier vóór alles op aankomt is, tegenover 
het geheel der huidige toestanden, de algemeene beginselen te stellen, 
waaruit de Volkshuizen hun maatschappelijke taak hebben te ont
wikkelen.

Zoo beginnen wij dan met hier te wijzen op de teleurstellende wer
king der democratie. Krachtens de medezeggingschap der velen zou 
de grootst mogelijke vrijheid in staat en samenleving bereikt worden. 
Theoretisch onaanvechtbaar, praktisch niet verwezenlijkt. Een partij
apparaat werd in het leven geroepen, dat in de werkelijkheid schier 
alle bevoegdheden van de massa zich toeëigende, dat de partijpro
gramma's en de candidatenlijsten samenstelt, dat censuur op afwij
kende rneeningen uitoefent in het partijblad en in de binnenkamer 
politiek maakt. Op de partijcongressen is de kritiek de stem van den 
roepende in de woestijn geworden, en de eenige politieke werkzaam
heid bestaat voor de velen daarin, dat zij éénmaal in de jaar of 4 
hun stem mogen uitbrengen op een candidatenlijst, die voor een per
soonlijke keuze zoo goed als geen ruimte laat.
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oolitiekc leven
:en vorm van 
van de crisis-

ontwikkelde zich in dezelfde richting. Hier 
; meer en meer toespitst op 
en op diplomatische onder- 

s en zustervereenigingen. Vervreemding van 
een tijd van omkeer als deze daarvan het

van zaken te betee- 
ic lichamen, gebonden

Het vakverenigingsleven 
ontstond een ambtenarij, die haar taak 
het beheer van het vereenigingskapitaal < 
handelingen met werkgevers 
den geest der massa is in < 
onvermijdelijk gevolg.

Het is gebleken, dat in Nederland, ondanks de toeneming in de 
laatste jaren van het ledental der Sociaal Democratische Arbeiders 
Partij en de geestverwante vakverenigingen, en ondanks de groote 
uitbreiding der arbeiderspers, de zoogenaamde .moderne arbeiders
beweging” bij een niet onbelangrijk deel der arbeiders en jongeren 
haar werfkracht verloren heeft. Dit mag immers worden afgeleid 
uit hel boven verwachting groote aantal leden, dat zich, terstond na 
de oprichting der nieuwe socialistische partij, bij deze aansloot; waarbij 
de vraag naar de uitzichten dezer partij in het midden gelaten kunnen 
worden.

De nieuwe partij is echter niet de belichaming van een uiterst 
radicalisme. Zij houdt de democratische gedachte vast, wenscht echter 
haar actie niet tot het parlement te beperken. Overigens zal moeten 
worden afgewacht in welke richting zij zich ontwikkelen zal.

Bovendien wint hier te lande het communisme aan kracht, al is 
het nog nergens een macht van beteekenis in het p< 
geworden. Het zijn vooral jongeren die zich tot deze 
radicalisme aangetrokkén gevoelen, naast slachtoffers 
omstandigheden.

In een wereld, waar het eigenlijke doel, dat men zich zoo goed als 
algemeen stelt, de verkrijging van stoffelijke goederen is, ontstaat de 
mogelijkheid dat, in zekere beslissende momenten, de wezenlijke macht
hebbers niet zijn zij, die de politieke machtsmiddelen, maar zij, die 
de kapitaalbronnen tot hun beschikking hebben. De nieuwe geschie
denis gaf hiervan herhaaldelijk voorbeelden, doch wat door de orga
nisatie van de geldwereld heden ten dage mogelijk is gebleken, stelt 
al het vroegere in de schaduw. Ondanks de versterking van bet 
staatslichaam, ondanks de omvangrijke uitbreiding van de werkzaam
heden zijner organe*n en den groei van het nationaliteitsbesef in de 
groote massa, weet het bankkapitaal aan de democratische staten 
zijn wil op te leggen. Zoo blijkt, dat de democratie haar doeleinden 
niet bereiken kan, zoolang zij zich niet uitstrekt ook over het gebied 
der economie.

Voor de arbeidersbeweging heeft deze gang v. 
kenen, dat haar actie in de vertegenwoordigende
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krachten.

I

tolitiek staande macht, niet meer 
daaraan tot nog toe werd toege-

van min of meer fascistische strekking 
nier te lande baan te breken. Zij is 

kan niet geacht worden krachtigen steun 
volksaard. Toch vindt zij zekere, 

«nunlen, die haar een beperkte ont- 
jeloven.

als deze zijn door een boven de pol 
het overgroote belang heeft, dat d<

Een nationalistische strooming v 
tracht zich in den laatsten tijd hi 
van burgerlijken huize en 
te vinden in den Nederlandschen 
nader aan te wijzen, aanknoopingspu 
wikkelingsmogelijkheid schijnen te bel

Een afzonderlijk verschijnsel in het algemeene beeld van den tijd is 
de geestelijke ontreddering. Niet minder dan in de wereld der economie 
staan wij hier voor den chaos, en het is niet ongerijmd beide te 
houden voor de elkaar aanvullende deelen van één geheel. Bieden 
niet de conferenties der groote staatslieden over het wereldherstel 
het schouwspel van geestelijke hulpbehoevendheid en verdwaasdheid?

De jacht op winst vernietigt alle hoogere waarden. In de verwoes
ting der schoonheid van onze dorpen en steden teekent zij het spoor 
van haar barbaarschheid af, en met alle andere geestelijke waarden 
doet zij hetzelfde. In verGjnde, sentimenteele vormen biedt onze be
schaving het schouwspel van het bankroet harer waarden, die, in de 
oogenblikken dat het er om spant, geen reëele krachten blijken te zijn.

In laffe zelfverheerlijking liggen wij op de knieën voor „die Errun- 
genschaften unsrer Technik", terwijl wij onbekwaam zijn deze voor 
het heil der menschheid te gebruiken. Wij spreken van onze techniek, 
die echter zoo weinig ons eigendom is, dat wij niet alleen haar niet 
weten te beheerschen, maar haar willooze speelballen geworden zijn.

Wij gaan groot op ons organiseerend talent, welks nieuwste uit
komst de baaierd is. Het organiseeren van den vrede eischt ander
soortige eigenschappen dan het voeren van den (economischen en 
militairen) oorlog. Nu het er op aankomt den wereldvrede en de 
welvaart der volken te regelen, staan de vertegenwoordigers der 
mogendheden in vergadering te stamelen en uitvluchten te zoeken. Zij 
weten het niet en zij kunnen het niet, want hun ontbreekt de zede
lijke wil tot den wereldvrede, hun ontbreekt de moed om den sprong 
te wagen, die nieuwe horizonten openen zal. En dit is in den grond 
niet anders dan gebrek aan levensmoed. Het leven is geen rekensom, 
en de volken, die zich heden de beste rekenaars toonen, zullen straks 
blijken de minste weerstandskracht te bezitten. De opgang der volken 
is tenslotte afhankelijk van de ongereptheid hunner scheppende krachten.

De onmacht van Genfeve is de geestelijke armoede der volken. Wat 
aan onzen tijd ontbreekt is de ordening der geestelijke
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II. De onderlinge samenkang der feiten.

De politieke radicaliseering is een gevolg van de verstarring der 
democratie en de afnemende beteekenis van de volksvertegenwoordi
ging. De verstarde democratie moest falen tegenover de door mechani- 
seering en rationaliseering in het leven geroepen toestanden, welke ten
slotte in de wereldcrisis uitmondden. Terwijl zij vlijtig de belangen 
behartigde van de vakvereenigingsleden, die in de nieuw ingerichte 
bedrijven aan het werk konden blijven, verloor zij meer en meer het 
verband met de duurzaam uitgestootenen en de jongelieden, die jaar 
op jaar wachten tot de fabriekspoorten ook een keer voor hen zullen 
opengaan.

grondslagen der maat- 
dezen chaotischen toe

naar den maatschap-

Voorheen vond het geestelijk leven zijn voornaamste organisatie in 
de godsdienstige gemeenschap, die voor elk gebied des levens draag
ster der richtsnoeren was. Nieuwe behoeften gaven het aanzien aan 
politieke partijen, vakvereenigingen, een uitgebreide dagbladpers en 
instellingen van vermaak, van alle welke een zedelijke beïnvloeding 
uitgaat, welke buiten hun terrein behoorde te vallen. De bezinning 
op de richtsnoeren van het leven is in een geordende moderne samen
leving de taak van het vrijwillige vereenigingsleven. De daar gevon
den normen hebben een algemeene geldigheid, ook voor het terrein 
van den politieken en economischen strijd. Politieke- en vakvereeni- 
gingen hebben hun aanhang te werven op de programma’s, die hun 
doel en middelen bevatten. Dit doel beperkt zich tot een afgebakend 
deel van het leven, dat een zekeren zedelijken grondslag, heeft die 
tegelijk met het hoofdoogmerk wordt voorgestaan. Daarbuiten echter 
behoort zedclijke beïnvloeding niet tot hun bevoegdheid; hiermee wordt 
slechts verwarring bereikt.

In sterkere mate geldt dit nog van de dagbladpers en de vermaaks- 
instellingen, die als ondernemingen op winst uit zijn. Dit doel heeft 
de strekking tenslotte niets te ontzien, indien de winstmogelijkheden 
slechts gebaat worden. Zoo kregen wij een sensatiepers, bioscopen 
en theaters, voor wie niets te laag is om er mee voor den dag te 
komen, terwijl hun elke gedachte of lijn, die een norm zou kunnen 
wezen, ontbreekt.

Dit is de volslagene geestelijke chaos. Onze maatschappij maakt, 
krachtens haar eigen economisch beginsel, ondernemingen mogelijk, 
wier werkzaamheid tenslotte de geestelijke 
schappij ondermijnt. De verwildering, die van 
stand het noodzakelijk gevolg is, voert regelrecht 
pelijken ondergang.
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den laatsten tijd zijn fascistische sym- 
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Deze twee groepen vormen den vijfden stand, die van de parlementaire 
werkzaamheid en de vakactie geen duurzaam heil meer verwacht. 
Voorzoover zijn leden bij de ellende van het uitzichtlooze heden niet 
al hun maatschappelijke instinkten inboeten, werpen zij zich in de 
radicale strooming, die uitlaat geeft aan wat er aan opgehoopte 
kracht nog in hen leeft.

De democratie zal zich op den duur slechts kunnen handhaven, 
indien zij haar kracht zoekt in de ontwikkeling der massa tot zelf
bestuur. In deze haar roeping is zij tot heden tekort geschoten. Dit 
geldt voor ons democratisch bewind in het algemeen, maar niet van 
elke daaraan deelhebbende groep in even sterke mate. Het voort
stuwende deel onzer politieke partijen heeft bij voortduring den eisch 
van beter volksonderwijs en -ontwikkeling laten hooren. Dit heeft 
echter niet kunnen verhinderen, dat dit deel zelf ten prooi is geworden 
aan den mechaniseerenden invloed van een partijleven, dat niet steunt 
op de wezenlijke medezeggenschap van een daartoe geschoolde massa. 
Slechts in die mate, waarin het aan onze democratie gelukkv 
rekening te houden met alles wat er leeft in de door haar geoi 
seerde massa, zal zij aan het uiterste politieke radicalisme den 
uit de zeilen kunnen nemen.

Een nationalistische stroominf 
gelden. Slechts is men zich in <i 
pathieën bewust geworden en c 
derlijke partijvorming.

Van huis uit is deze stroomin*' 
bereikte resultaten, een burge 
de afnemende beteekenis van 
heden welkom.

Meer steun echter vindt deze beweging in de belemmeringen van 
het wereldverkeer, welke meer en meer elk volk op zichzelf aanwijzen 
voor de voorziening in zijn behoeften. Bovendien kan zij steunen op 
het in breede lagen van de bevolking doorgedrongen staats- en volks
bewustzijn, als gevolg van de uitoefening van het algemeen kiesrecht 
en de voordeelcn der sociale wetgeving.

Aldus is zij niet zonder kans op eenigen aanhang uit volkskringen. 
Maar groot kunnen wij haar vooruitzichten niet aanslaan. Door te 
werken met het revolutiespook zal weliswaar eenig succes te be
halen zijn, maar de geheele vakbeweging, van welke richting ook — 
Roomsch Katholieke, Protestantsch Christelijke en Algemeene — zou 
zij tegen zich in het harnas jagen, zoodra zij een vinger mocht uitsteken 
naar de sociale wetgeving. De burgerlijke oorsprong dezer beweging
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lil. De taak der Volkshuizen.

De Volkshuizen hebben in den politieleen strijd'geen 
Partij kiezen wil zeggen zich ondergeschikt maken « 
der partij. In de politiek wordt gestreefd naar 
hebben de partijen slechts belang bij een 
de kans opent op vergrooting van hun aanhang, 
zij daartoe hun eigen ontwikkelingsorganen in he

Het democratische beginsel eischt echter, dat het volk worde ge
bracht op een ontwikkelingspeil, hetwelk de toetsing mogelijk maakt 
ook van de eigen partijbeginselen en -taktiek. Een ontwikkelingswerk, 
dat deze mogelijkheden omvat, behoort tot de taak der Volkshuizen. 
Zij zijn in waarheid scheppingen der democratie, in het leven geroe
pen om het volk de bestemming van eigen lot in handen te geven, 
voorzoover menschelijke wilsbeschikking daartoe bij machte en ge

laat niet toe een breede laag onzer bevolking te omvatten. Zoodat 
wij niet kunnen aannemen, dat deze strooming een trek van beteeke- 
nis worden zal in het geestelijk aspect van Nederland; in eik geval 
is het daar heden ten dage nog verre vandaan.

Bij alle aandacht, die de politieke en economische omstandigheden 
opeischen, valt echter te bedenken, dat geen politiek zonder meer en 
geen economie zonder meer de wereld redden kunnen. De wereld 
schreeuwt om ordening, maar geen ordening zal daadwerkelijk zijn, 
als zij niet leeft in het bewustzijn der volken. Welken aannemelijken 
zin heeft het ons productievermogen al maar te vergrooten, indien 
daardoor niet de welstand van heel het volk wordt verhoogd? Wat 
beteekent het, dat het eene volk het goud optast in zijn kluizen, 
terwijl een arbeidzaam buurvolk van de hand in den tand moet leven? 
Er bestaat geen ridderlijkheid (usschen de volken, omdat zij leven 
bij doode dingen. De waarden, welke wij begeeren, zijn stoffelijke 
dingen; wat geen geld opbrengt heet niet reëel. Op den achter
grond van de armoedige gedachtenwisseling over aanvalswapenen ter 
ontwapeningsconferentie, weten wij als één der overwegingen te staan, 
dat aan een zwaar bewapende moderne kruiser meer te verdienen 
valt dan aan een 200-tons duikbootje.

Geen politiek en geen economie zullen onze wereld redden 
ondergang, zoolang wij niet aflaten van onze 
tegenover dooie dingen, en er niet eindelijk toe besluiten 
Mensch te doen worden, en den medemensch te dienen. Dan eerst 
zal bij productie en politiek de vraag gelden alle menschelijke belan
gen ten volle tot hun recht te doen komen.

i partij te kiezen, 
aan het parool 

machtsvorming; daarom 
volksontwikkeling, die hun 

;. Zoo mogelijk roepen 
iet leven.
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lappelijke en zedelijke waarden, krachtens eigen 
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straf geweld tot uitkomst moet hebben. Een vreed- 
moeilijk meer denken.

1 gezegd worden, dat de 
zich in de toekomst zal •

roepen is. De richting der politiek en de doeleinden der economi
sche werkzaamheid moeten worden bepaald door de algemeene richt
snoeren voor leven en maatschappij. Het ligt op het terrein der 
politieke werkzaamheid aan deze algemeene doelstelling de bizondere 
vormen te geven voor de betrekkingen der individuen in het staats
verband, tegenover elkaar en tegenover het geheel. Maar het is de 
taak der Volkshuizen het volk er toe te brengen het geheel van 
leven, maatschappij en kosmos te overzien, hun onderling 
gen te vinden en de plaats van den enkelen rnensch in 
te bepalen.

Een werkzaamheid volgens deze opvatting brengt de mogelijkheid 
mee van botsing met een staatsmacht, die zelf drager en bevorderaar 
is van een wereldbeschouwing, of die althans als staatsgevaarlijk elke 

brandmerkt, welke geacht wordt niet te stronken met doel 
icn van het hoogste gezag. Bolsjewisme 

zich in de richting van 
praktisch dit punt niet reeds bereikt is : j 

worden geduld, die zich niet 
het heilige woord, dat

Zou dit gevaar niet dreigen van 
sociaaldemocratie? Het blijft voorshands 
omstandigheid, dat de partij zonder wercldbesi 
den doorslag geven, maar de ontwikkeling der dinj 
der dingen zal moeten blijken of niet de voortwoek 
van alle maatschappelijke en 
noodzakelijkheid, in den strijd 
het gebruik van 
zame ontwikkeling laat zich

Slechts dit kan met zekerheid gezegd worden, dat de geweldsvor
men, in welke de staatsmacht zich in de toekomst zal doen gek 
in hoogc mate afhankelijk zullen zijn van wat er aan zedelijke kr<- 
nog over zal wezen.

Daarom is de taak der Volkshuizen tegenover de aangeduide ■ 
schijnselen vóór alles een zedelijke, t.w. de herstelling van verbinding 
met gemeenschapswaarden. Deze taak is slechts te volbrengen in het 
bezit van een wereldbeschouwing, waarin leven, gemeenschap en 
kosmos als een levenseenheid worden verstaan.

op zedelijke krachten moeten 
de vrije organen der volksontwik- 

door het staatsgezag op prijs 
gesteld, naarmate zij zich in het heden sterker betoond heb-
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VIII, 310.

wel als

Arbeidersavondscholen van het Instituut 
voor Arbeidersontwikkeling, 

door P. VOOGD.

‘) Men vergelijke de opstellen in Volksontwikkeling VI. 126 en

T T et Instituut voor Arbeidersontwikkeling’) heeft van de dag zijner 
A J. oprichting — 16 November 1924 — af, mondelinge voordrachten 
op het program gezet. Ook als geheel op zich zelf staande, z.g. losse 
voordrachten, lezingen, causerieën of hoe men ze noeme, voorzien ze 
in een behoefte. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen, dat ze van de 
programma’s zouden verdwijnen. Ze zullen integendeel als wekkers 
van belangstelling steeds daarop blijven.

Maar een afdoende en geheel bevredigende vorm van ontwikke
lingsarbeid zijn ze niet. Aanvankelijk worden ze wel als zoodanig 
gevoeld; maar al spoedig ontwaakt bij een kern de drang naar meer 
intensief werk dan met de losse voordrachten kan worden verricht. 
Naast de voordrachten komen voor de besten de cursussen, d.z. de 
voordrachtreeksen; naast de reeksen komen de werkcursussen en de 
clubs, zoowel bij de op een speciaal doel gerichte scholingsarbcid als 
bij de meer algemeen gehouden leekenontwikkeling, waar antwoord 
op levensvragen wordt gezocht.

Voor elke vorm van ontwikkelingsarbeid is ter bereiking van een 
behoorlijk resultaat noodig, dat de deelnemers althans over een grond
slag van positieve kennis beschikken. Dit nu is bij de arbeiders vaak 
niet het geval. De school laat ze te vroeg los. Juist op een leeftijd, 
dat de psychische gesteldheid der jongeren hen ontvankelijk maakt 
voor begrip van de samenhang, het verband der dingen, moeten de 
meesten de schoolbanken verlaten. Wie arbeidersontwikkeling wil 
brengen, moet rekening houden met hun tekort aan onontbeerlijke 
schoolsche parate kennis. Het is een geweldige hinderpaal bij hun 
vorming.

Deze hinderpaal, die door een goed georganiseerd, van overheids
wege gefinancierd vervolgonderwijs had moeten zijn verwijderd, moet 
nu — bij gebrek aan dit onderwijs — door de particuliere ontwik- 
kelings- en opvoedingsinstituten voor jongeren en volwassenen uit de 
weg worden geruimd.

Zoo rijpte ook in het Instituut voor Arbeidersontwikkeling bij 
de verdieping en uitbreiding zijner werkzaamheden het inzicht, dat 
zonder fundamenteel/ begripsvorming de arbeiders het instrument 
missen, om op ontwikkelingsgebied verder te komen. Dit Instituut is 
nu in een stadium getreden, dat alom de behoefte wordt gevoeld aan
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en de voorbereidende kaderscholen 
.ontwikkeling.

lat door de leiding der 
met het Curatorium en het 

pogingen voort te zetten, teneinde te 
een veertigtal van zulke plaatseiijke

meer systematische, grondige scholingsarbeid naast het andere werk. 
Gaandeweg is de belangstelling daar-voor grooter geworden.

Reeds in 1930 werd in een ontwikkelingsconferentie op Troelstra- 
oord de leuze aangcheven: stelselmatig onderwijs voor volwassenen!

Een jaar later — op het congres van Juni 1931 —■ stond het punt 
op de agenda. Een voor dit doel samengestelde commissie ’) had een 
onderzoek ingesteld naar datgene, wat door de overheid op dit ge
bied reeds was gepresteerd. Het resultaat was bedroevend mager, 

eenigszins bevredigende 
van overheidswege was

■gres van
■el samengestelde 

datgene, wat door de overheid 
gepresteerd. Het resultaat was bedroevi 

Sporadisch slechts trof men in ons land een 
regeling van volwassenen-onderwijs aan, dat 
ingericht of werd gesteund.

Het congres begreep, dat hier de arbeiders zelf moesten ingrijpen. 
De algemeenc richtlijnen van dit onderwijs voor volwassenen werden 
op het congres aangegeven en aan bovengenoemde commissie werd dit 
werk ter uitvoering opgedragen.

Duidelijk was de opzet: eenvoudig aanvangsonderwijs. De bedoe
ling kon echter niet zijn, om hierbij op de duur te blijven staan. Van 
het begin af aan was het oog gericht op een later verder gaand 
sociaal onderwijs. Op het eenvoudige onderwijs voor volwassenen 
zouden lessen moeten volgen in meer vakken en met meer leeraren. 
Deze verder gaande scholing was voorloopig nog niet in onderdeelen 
geregeld, daar het Instituut aanvankelijk van plan was slechts met 
het eenvoudige onderwijs voor volwassenen een begin te maken.

Door het optreden van Dr. J. Hemelrijk kwam echter in dit aan
vankelijke voornemen verandering. Als Voorzitter van het Curatorium 
der Centrale Arbeiderskaderschool op Troclstraoord had hij de nood
zakelijkheid gevoeld der stichting van enkele voorbereidende pla 
selijke kaderscholen ten behoeve van een betere selectie der leerlin; 
voor de centrale internaatsschool. 2) Een proef met de stichting x 
een tiental kaderscholen slaagde zoo goed, d< 
moderne arbeidersbeweging, na overleg 
Instituut werd besloten, die 
geraken tot dc oprichting van 
kaderscholen.

Door deze arbeid, die begin Mei 1931 door Instituut en Curatorium 
ter hand werd genomen, was de uitvoering van het plan der aan- 
vangsscholen voor volwassenen eenigszins vertraagd. Intusschen slechts

■) Bestaande uil de leden H. Ploeg Jr., Aug. Reitsma. Th. J. Thijsscn, P. K. 
Polderman en P. Voogd.

2) Zie voor deze inrichting ei 
van Dr. ). Hemelrijk in Volksoi
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velen verlang 
8 tot 10 uur)

dierenwereld, 
eigen land:

enthousiaste mede- 
richtlijnen en vooruitzichten der 

orgvuldig doordacht. Als kern van 
:rkt Sociale Kennis, een term, waaraan 

>oven het Duitsche „Blirgerkunde" of 
mikte „gemeenschapskennis".

een inleidende behandeling

aan één 
unnia en 
len voor

korte tijd. Reeds de volgende maand had het Centraal Bestuur zijn 
goedkeuring gehecht aan een rapport en aan voorstellen der commis
sie voor het onderwijs aan volwassenen. Gewezen werd op het schro
melijk gemis aan overheidszorg voor het bedoelde eenvoudige lager 
onderwijs voor volwassenen.

De plaatselijke kaderscholen ■— zegt het rapport — kunnen in deze 
behoefte niet voorzien. Zij zijn bestemd voor een groep, waaraan op 
studiegebied hoogere eischen moeten en wellicht kunnen worden ge
steld.

Voor lagere functionarissen, voor hen, die het worden willen en 
voor een breedere groep van belangstellende arbeiders en arbeidsters 
in het algemeen zal echter een eenvoudiger soort van onderwijs wel
kom zijn, waaraan velen zullen kunnen en willen meedoen en uit welks 
deelnemers in de toekomst zeker ook candidaten voor de te stichten 
plaatselijke kaderscholen zullen voortkomen.

De Commissie houdt er zich van overtuigd, dat de tijd rijp moet 
worden geacht om ook voor hen een onderwijsgelegenhcid in het leven 
te roepen. Met het scheppen van ook deze gelegenheid zal een traps
gewijs opgebouwd systematisch geheel van onderwijs voor volwassenen 
worden verkregen, dat slechts wacht op belangstelling en werkkracht 
onzer afdeelingcn en de hulp van toegewijde onderwijzers om betrek
kelijk spoedig tot ontwikkeling en vruchtdragende resultaten te komen.

De commissie zou aan de naam Arbeidersavondscholcn de voorkeur 
willen geven. Zij meent, dat mede met het oog op het andere werk, 
dat in de arbeidersbeweging van velen verlangd wordt, niet meer dan 
één avond per week (b.v. van 8 tot 10 uur) aan dit onderwijs zou moeten 
worden gewijd.”

Verder werd voorgesteld, het onderwijs op te dragen 
bekwame leerkracht. In algemeene trekken werden leerprograi 
organisatie der scholen omschreven en de te nemen maatregeh 
de oprichting vastgesteld.

Het gelukte de commissie eenige deskundige en 
werkers te vinden; programma, richtlijnen en 
arbeidersavondscholcn werden 
het leerprogramma werd aangem< 
de commissie de voorkeur gaf bc 
het ten onzent ook wel gebrt

Kort samengevat omvat dit kernvak
van de aarde als deel van het zonnestelsel, een nadere beschouwing 
der aarde met de oceanen en continenten, de planten- en 
een algemeen overzicht van Europa en een bespreking van
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af

bewerken der stof geschiedt in collectieve samen
aantal deskundige en paedagogische krachten onder

ig. politiek en economisch. De ervaring moet leeren, wat 
n hiervan met vrucht onderwezen en geleerd kan worden. 
rekenen vormen met sociale kennis een samenhangend geheel, 

en stijloefeningen, maar vooral de reken- en administratie- 
op betrekking. Een aantal berekeningen, grafteken 

eveneens onmiddellijk aan bij de leerstof der

natuurkundig 
in 40 weken

Taal en
De taal-
opgaven hebben er 
en statistieken sluiten 
sociale kennis.

Het kiezen en 
werking van een 
verantwoordelijkheid der commissie.

Centraal worden op deze wijze lesbrieven voorbereid, die door de 
leerlingen en leeraren op alle arbeidersavondscholen worden gebruikt. 
Wij zijn op deze wijze verzekerd van een algemeene gelijke grondslag. 
Daarnaast wordt van centrale zijde op gezette tijden gelegenheid aan 
de leerkrachten gegeven ervaringen, wenschen, wenken mee te deelen 
of te ontvangen. Over en weer samenwerkend, brengen allen op 
deze wijze het materiaal bijeen ter verbetering der lesbrieven, waaruit 
(en slotte het algemeene leerboek voor de arbeidersavondscholen te voor
schijn zal komen, dat de toets der kritiek en der ervaring zal hebben 
doorstaan.

Wij hebben in het voorgaande in zeer grove trekken de opzet van 
de arbeidersavondscholen geschetst.

Laat ons thans wat meer in détails de organisatie en het leerplan 
dier scholen nagaan om dan te besluiten met eenige mededeelingen 
over de belangstelling, die de plannen bij talrijke arbeiders hebben 
gevonden.

De voorbereiding werd ter hand genomen door toezending van een 
prospectus, met een plan van actie en een toelichtende circulaire 
aan de Instituutsafdeelingen. Wij verzochten de afdeelingen commis
sies van voorbereiding te vormen, die prospectussen zouden uitzetten 
en bij voldoende belangstelling over te gaan tot het benoemen van school
besturen, welke zorg zouden dragen voor de aanwijzing van een leer
kracht en de huisvesting in een schoollokaal. Van de aanvang af 
werden de gewestelijke comité’s van het Instituut bij de propaganda, 
de voorlichting en de voorbereiding betrokken. Krachtig werd de 
propaganda gevoerd door circulaires aan de organisatie’s, artikelen 
in de pers, vergaderingen en besprekingen, opwekkingen per radio, 
aanplakbilletten enz.

In steeds dringender bewoordingen werd de arbeiders onder het 
oog gebracht, dat zij zich moesten laten inschrijven. In ons pro
spectus heet het;
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1

j

-

om de belemmering van 
te ruimen, hun geest op 

te stellen voor de 
gelegenheid moet

c gevoeld 
moderne

eenige administratieve kennis, eenvoudig handelsre- 
van het boekhouden. Noodzakelijke kennis 
een jaarverslag wil kunnen lezen,

onderwijs in het groot te o 
ers en arbeidsters de gelegc

i het Nederlandsche volk ontving en ontvangt 
in zijn jeugd nog zeer onvoldoende onderwijs. De overheid draagt 
zoo goed als geen zorg er voor, dat de gebreken van het onderwijs 
aan de jeugd op oudere leeftijd kunnen worden aangevuld.

Nergens wordt het onvoldoende jeugd-onderwijs zoo sterk 
als een belemmering in het latere leven als bij de leden der r 
arbeidersbeweging.

Duizenden kunnen de manier niet vinden, 
de slechte schoolontwikkeling uit de weg 
latere leeftijd te scholen en zich daardoor open 
rijkere geestesontwikkeling, waartoe iedet in de 
kunnen worden gesteld.

Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling telt onder zijn leden zeer 
velen, die met deze groote belemmering voor hun geestelijke ontwik
keling hebben te strijden. Zoo lang het bestaat heeft het dus ge
poogd door onderwijs aan volwassenen in de eenvoudige schoolvakken 
dit bezwaar op te heffen. En met veel succes! Voor velen, die deze 
eenvoudige cursussen van het Instituut volgden, is dc weg geopend 
tot een algemeene ontwikkeling. Men leerde door het Instituut boeken 
en kranten lezen, studccren, maar ook met meer begrip schoonheid 
genieten.

Thans acht het Centraal Bestuur van het Instituut de tijd geko
men, dit eenvoudige onderwijs in het groot te organisceren, om zoo 
veel mogelijk arbeiders en arbeidsters de gelegenheid te geven zich 
verder te ontwikkelen.

In geheel Nederland organiseeren wij Arbeiders-Avondscholen.
Onderivijsvakken.
Op deze scholen zal onderwijs worden gegeven in drie vakken: 

prettige manier, geheel op volwas- 
nderwijs gegeven in zuiver schrijven, 

en — niet te vergeten — in het

Het grootste deel van 
n jeugd nog zeer < 
joed als geen zorg « 
•e jeugd op < 

wordt

1. Nederlandsche taal. Op een [ 
sen kameraden ingesteld, wordt on 
in stellen, in goed correspondeeren 
met begrip lezen van moeilijke leerstof in kranten, tijdschriften 
goede boeken.

2. Rekenen en
kenen en de grondbegrippen
voor ieder, die bijvoorbeeld een jaarverslag wil kunnen lezen, voor 
iedere huisvrouw, om zoo goed mogelijk haar huishoudgeld te kunnen 
beheeren, voor ieder, die met begrip een eenvoudig economisch artikel 
in de krant wil lezen, kortom: voor iedereen!

3. Sociale kennis. Een nieuw vak, maar een leervak, waarin aan 
ieder volwassene eenige tijd onderwijs zou moeten zijn gegeven. Bij
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in de pers werden in deze g<

trant niets , 
waren, inet 
gonnen 
leven goe 
de leerlii1

een beetje aardrijkskunde, een beetje 
beetje staatsrecht enz. ? Wij antwoorden: Inderdaad, 

nog veel meer bij elkaar in één verband. Wij willen 
1 „dingen van alle dag" leeren begrijpen. Aan ieder, 

dat verband leerde zien, zal dit inzicht bij-

het lezen van de krant of een boek, bij het bezoeken van vergade
ringen, het luisteren naar een radiolezing, zal ieder herhaaldelijk op 
begrippen stuiten, die hij of zij niet „thuis kan brengen". Eenige een
voudige voorbeelden uit de „kopjes" van een avondblad:

„Herstel monarchie besproken". Wat is een monarchie?
„Overtreding van ivct en verordening". Wat is een wet, wat een 

verordening, hoe komen zij tot stand?
„Arbeidsloos inkomen buiten schot". Wat is arbeidsloos inkomen?
„De Kamer-fractie bijeen". Wat is de beteekenis van de Tweede, 

wat van de Eerste Kamer in ons volksbestaan?
„Vechtpartij in „Queensland"Waar ligt Queensland, hoe kan ik 

dat vinden?
„Zeelieden-rou/rrtr/ opgezegd”. Wat is een collectief arbeidscontract, 

hoe ontstaat het?
„Turkije lid van de Bond". Wat beteekent thans het lidmaatschap 

van Turkije (waar ligt het?) van de Volkenbond ? Hoe ontstaat de 
Volkenbond?

Een ingewijde zal vragen: dus 
geschiedenis, een 
maar alles en i 
het verband der 
die op eenvoudige wijze 
blijven.

Verschillende opwekkingen in de pers werden in deze geest gesteld. 
Er werd op gewezen, dat de arbeidersavondscholen ook voor ander 
werk van het Instituut een noodzakelijke grondslag beteekenen en 
dat het onderwijs met dat der herhalingsscholen volgens de oude 

gemeen heeft. Hier kon ook, doordat de leerlingen ouder 
hun levenservaring rekening gehouden worden. Velen bc- 

nu pas te beseffen, van welk groot belang voor hun verder 
;oed fundamenteel onderwijs kon zijn. Beschoolmeesterd zonden 
ningen niet worden. Zij moesten nu alle valsche schaamte op 

. zij zetten.
Deze propaganda had een verrassend resultaat. Het was, alsof 

groote groepen op deze gelegenheid gewacht hadden. Leerlingen en 
leerkrachten meldden- zich aan. In grooten getale. Schoolbesturen 
werden gevormd. Aanvragen om schoollokalen aan de gemeenteraden 
verzonden. Alom trad een verblijdende activiteit aan de dag.

De besturen en leiders der gestichte arbeidersavondscholen werden 
omtrent organisatie, leerplan en methode ingelicht. De duur van de 
cursussen werd bepaald op 40 weken per jaar. Voorloopig werd een
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de methode vol-

Als proefprogram voor het eerste jaar werd het volgende schema

zoo moge 
jven de<

leerplan voor een éénjarige cursus ontworpen. Iedere week één 
avond les gedurende drie maal drie kwartier, eventueel drie kwartier 
Nederlandsch en vijf kwartier of anderhalf uur Sociale en admistra- 
tieve kennis.

Hoewel de scholen een organisatorisch onderdeel werden van het 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling, werden zij toegankelijk gesteld 
ook voor niet-ledcn der moderne arbeidersbeweging.

Het schoolgeld werd matig berekend: 15 cent per week voor ieder 
lid of donateur van het Instituut, 20 cent voor niet-Icden. Bovendien 
hadden de leerlingen f2.25 te betalen voor de lesbrieven Sociale en 
administratieve kennis en voor de leidraad Nederlandsch.

Het administratie-materiaal werd centraal ingericht. Driemaande- 
lijksche afrekening geschiedt; de batige saldi worden gestort in een 
Centraal Schoolfonds, waaruit armlastige scholen worden gesteund. Op 
formulieren van het administratie-materiaal wordt het Centraal Bestuur 
van het Instituut regelmatig op de hoogte gehouden van de gang van 
zaken aan iedere school.

'Werklooze leerlingen kunnen gedeeltelijk van hun verplichtingen 
worden ontheven'. Voor hen is een bepaalde regeling vastgesteld, 
teneinde zoo mogclijk te verkrijgen, dat zij aan het werk der school 
kunnen blijven deelnemen. Soms steunen werkende leerlingen of vak
organisaties; tenslotte kan een beroep worden gedaan op de Over
heid of een te stichten reservefonds.

Een minimum-aantal is niet gesteld; de scholen hebben gemiddeld 
20 leerlingen.

Over het algemeen verplicht gestelde leerplan en 
staan wij met de volgende mededeelingen:

Voor Nederlandsch is een handleiding gegeven, die door alle leer
lingen gebruikt wordt. Leidinggevend waren de volgende gedachten: 
Zoo min mogelijk schoolsche kennis, zoo min mogelijk taalkundige 
termen; zoo interessant mogelijke leerstof,

De leidraad is verdeeld in tien lessen, die dus in veertig avonden 
moeten worden behandeld. Elke les is verdeeld in een afdeeling A 
(werkwoordelijke vormen), B (spelling) en C (stelopgavcn).

Wat de Sociale kennis aangaat, het doel van dit onderwijs is het 
brengen van inzicht in en kennis van de voornaamste maatschappe
lijke verschijnselen in het heden. Deze kennis wordt gewoonlijk in 
de rubrieken aardrijkskunde, staatsinrichting, economie en geschiedenis 
ondergebracht.



S

ARBEIDERSAVONDSCHOLEN82

gemeenten. Kaart-

maatregel

Gemeentebestuur. Gemeenten. Indeeling van

Jige kaart 
«dichtheid.

vastgesteld, verdeeld over 40 lessen (St. K. beteekent Statistisch 
kaartje).

1. Inleiding. Iets over groepsvorming.
2, 3. De aarde als hemellichaam. Het zonnestelsel. Afstandsberc- 

keningen en afstandsverhoudingen. Lengtematen.
4. De Aarde. Oceanen en continenten. Gebergten, laagvlakten. 

Afbeelding in de kaart. (Hoogtekaart der aarde). Oppervlakten. 
Vlak te verhoudingen.

5. Grove klimaatindeeling. Grootc landschappen en rivieren. Meten 
van temperaturen. Berekenen van gemiddelden (temperatuur, regenval).

6. Groote cultuurgebieden der voornaamste economische planten 
en dieren. Voornaamste bodemproducten (St. k.). Jaarcijfers over de 
opbrengsten van de verschillende grondstoffen. Optellingen, verhou- 
dingscijfers, gewichts- en inhoudsmaten.

7. Bevolkingsverdeeling over de aarde (immigratie, emigratie). Mi- 
gratiedrang als gevolg van de relatieve bevolkingsdichtheid. (St. k.). 
Berekeningen hierover.

8. 9. Behandeling van Europa op dezelfde wijze als de behandeling 
van de aarde. (St. k.). Hoogtekaart Europa. Natuurkundige kaart
kennis. Berekeningen.

10. Nederland. Ligging in Europa. Landschappen. Grondsoorten- 
kaart Nederland. Kaartkennis. Berekeningen.

11. Nederland. Bevolkingsverdeeling. Voornaamste steden. Kaart
kennis. Berekeningen.

12. Nederland. Productie en verkeer. Berekeningen, grafieken.
13. Staat — volk — rijk. Staatsvormen. De grootste staten. Ne- 

derlandsche staat en volk. (St. k.). Staatkundige kaart. Kaartkennis. 
Allerlei berekeningen.

14. Staten van Europa. Wereldrijken. (St. k.). Staatkundig 
van Europa. Kaartkennis. -Berekeningen over bevolkingsd 
totale bevolking enz.

15-23. Nederlandsche Staatsorganisatie.
15. Wetgevende en uitvoerende macht. Ministers. Kroon. Volk, 

Volksvertegenwoordiging.
16. Kiesrecht, kiesplicht, kies-stelsel. Berekeningen!
17-19. Wet. Tot stand komen van een wet, Algemeene 

van bestuur. Grondwet. Organ. wetten.
20. Taak van ministers en van de Kroon.
21. Provinciaal bestuur. Provinciale indeeling. Kaartkennis. Bere

keningen.
22. 23.

kennis.
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>oli-

anderc

het met

tusschen

■

op gericht. Het onderwijs der arbeiders- 
te leggen. De nauwe samenhang t 

de verschillende onderdeden der stof maakt dit wenschelijk.

24, 25. Economische ontwikkeling van Nederland, Europa, wereld. 
(St. k.). Grafieken. Berekeningen.

26. Goederenverkeer. Geldverkeer. Practische cijfers en berekeningen.
27. Economische en politieke ontwikkeling. Kapitalisme, liberalisme, 

socialisme. Statistische gegevens. Berekeningen.
28. 29. Ontwikkeling arbeidersbeweging. S.D.A.P. en andere p< 

tieke groepeeringen. Statistische berekeningen. Vereenigingsadmi 
stratie.

30-32. Vakbeweging.
30. Ontwikkeling der vakorganisaties in Nederland en 

landen. (St. k.). Statistische berekeningen. Administratie.
31. Vakbezveging. Vormen van centralisatie. Statistische bereke

ningen. Administratie.
32. Vakbeweging en Politiek. Administratie.
33-36. Sociale voorzieningen. Sociale wetgeving. Practische taak 

van de vakbeweging in dezen (ziekte-, invaliditeits- en ouderdoms- 
verzekering. Werkloosheidsverzekering. Veiligheidswetten. Arbeids
conflict, arbeidsbemiddeling). Administratie. Statistische gegevens en 
berekeningen.

37-40. Eenvoudige boekhoudkundige kennis, noodig voor 
eenig begrip lezen van een jaarverslag en een begroeting.

Rekenen en administratieve kennis sluiten zich zooals reeds is opge
merkt nauw bij de sociale kennis aan. Ze worden daarom samen 
onderwezen. Geleerd wordt niet alleen grafieken te lesen, maar ook 
ze te teekenen.

Het onderwijs in administratie wordt in hoofdzaak gegeven in de 
vorm van vereenigingsadministratie. Ook invullen van formulieren bij 
geld- en giroverkeer. Getracht zal worden jaarverslagen en begroe
tingen van vereenigingspenningmeesters de leerlingen goed te leeren 
lezen en begrijpen.

De lesbrieven bevatten met het oog op de zelfwerkzaamheid der 
leerlingen veel verwijzingen, vragen, opgaven en herhalingen. Van 
aanschouwelijke hulpmiddelen (kaarten, platen, afbeeldingen, licht
beelden, kranten en tijdschriften) wordt een passend gebruik gemaakt, 
voor zoover de tijd het toelaat. Ook beeldstatistisch materiaal vol
gens de Wecnsche methode van Dr. Neurath, zal bij het onderwijs 
worden gebruikt.

Het streven is overal er 
avondscholen in één hand t<
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ontvangst der arbei-

het oogenblik dat 
een maand van 

■ggcn, dat er inplaats 
komen.

zoo noodig boe- 
voor de voorberei-

In een verder stadium van het onderwijs zullen de leiders der 
scholen gewestelijk worden samengebracht. Zoowel het contact der 
leiders onderling als dat van hen met de centrale leiding zal noodig 
zijn. Voorloopig wordt dit contact onderhouden door „mededeelingen”, 
die regelmatig met de lesbrieven aan de leiders worden verzonden. 
In deze „Mededeelingen” wordt de leerstof toegclicht. Boeken, die 
van belang zijn bij het onderwijs worden besproken. Ook de leiders 
kunnen zelf aan het woord komen en hun opmerkingen, vragen, wen
ken en critische opmerkingen ten beste geven.

De leerkrachten worden in de gelegenheid gesteld 
ken bij de centrale leiding in leen te krijgen, die 
ding der lessen goede diensten kunnen bewijzen.

De leerlingen worden aan geregeld maken van huiswerk gewend.
De subjectieve elementen van dit onderwijs liggen in de persoon 

van de leerkrachten. Zij hebben zich belangeloos en vol idealisme 
beschikbaar gesteld. Wij verwachten, dat zij de aangewezenen zullen 
zijn, die sfeer in de scholen zullen weten te brengen en het doel 
weten te bereiken, waarvoor de scholen zijn geslicht en dat door 
enkele onzer trouwe medewerkers zóó is geformuleerd:

„het vormen van geestelijk vrijstaande menschcn, die toegenomen 
zijn in technische vaardigheid, noodig voor het opnemen en verwer
ken van kennis en wier geest ingcsteld is op dienst aan de gemeen
schap”.

Wij spraken reeds vluchtig over de gunstige 
dersavondscholen bij de georganiseerde arbeidei

Toen wij met de voorbereiding van dit werk begonnen, in Juli en 
Augustus van dit jaar, wekten de bezuinigingsplannen-Welter alom 
groote bezorgdheid. Vooral de afbraakpogingen bij het onderwijs 
verleidden ons tot het aanheffen van een leuze. Laat ons antwoord 
op de Welterplanncn zijn — zoo zeiden wij dat vóór 1 Januari 
1933 zullen zijn opgericht door het Instituut voor Arbeidersontwik
keling honderd scholen, n.1. veertig plaatselijke kaderscholen en zestig 
arbeidersavondscholcn.

Wij zijn op het oogenblik dat wc dit schrijven nog in November, 
nog meer dan een maand van Nieuwjaar af. En met een zekere trots 
kunnen wij zeggen, dat er inplaats van veertig ongeveer 50 kader- 
scholcn zullen komen. En wat betreft de arbeidersavondscholen, 
honderdtwintig zullen wij in de loop van dezewinter zeker halen.

Dan nemen ongeveer 2500 leerlingen aan dit onderwijs deel.
Dal zegt genoeg voor de geestdrift, waarmee dit scholcnplan is
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1

maatschappij is in belangrijke mate het ge- 
■appelijke wijze van denken, welke streeft naar 

iclusies. Omgekeerd wordt 
■stesrichting bevorderd, 

het rationeel denken,

Tn de ontwikkeling 
cenniën, komt dui< 

zin. Steeds meer

Onderwijs en efficiency 
door D. B. BAARSLAG.

begroet en voor de inspanning en de volharding, waarmee de arbei
ders hun schouders onder het werk hebben gezet.

Er zullen zich zeer zeker nog verschillende moeilijkheden voordoen 
eer wij in dit opzicht van een gevestigde reputatie van dit scholen- 
werk kunnen spreken.

Toezicht en
ciering, mede met het
leerkrachten.

Maar wij hebben de gegronde verwachting, dat ook dit 
gelukken.

En bovendien biedt dit werk schitterende toekomst-perspcctieven 
voor een latere differentiatie van dit onderwijs, waardoor nog vele 
verlangens kunnen worden bevredigd, vele behoeften op dit gebied 
kunnen worden vervuld.

controle moeten nog geregeld worden, evenals de finan- 
oog op een geldeiijke tegemoetkoming aan de

; der samenleving inzonderheid in de laatste de- 
idclijk tot uitdrukking een streven in rationeelcn 

breekt zich een geestesrichting baan, die naar doel
treffendheid, zakelijkheid, .nieuwe zakelijkheid'’ streeft, steeds minder 
zal gehecht worden aan zinledig geworden vormen, of titels zonder 
beteekenis.

Deze ontwikkeling c 
volg van de wetenschappelijke wijze van 
een objectieve vastlegging van feiten en con< 
de ontwikkeling der wetenschap door deze gees 
Vooral in de technische wetenschappen heeft 
aangezien daarbij in de meeste gevallen aangaande feiten en conclu
sies een objectieve zekerheid te verkrijgen is, tot belangrijke resultaten 
geleid, terwijl ook in de leiding der ondernemingen en industrieën steeds 
meer naar rationalisatie gestreefd wordt. In het maatschappelijk ver
keer echter, in de ontwikkeling van het staatsbestuur, ook in de 
ontwikkeling van het onderwijs kan men in het algemeen niet op een 
dergelijke ontwikkeling bogen.

Wat is daarvan de reden. In het algemeen, omdat hier niet sprake 
is alleen van een objectief vaststellen van feiten en conclusies, maar 
voorstelling van feiten en opbouwen van conclusies gebruikt worden 
als wapenen in den belangenstrijd en de mceningen vertroebeld wor-
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de algemeene opvoedende taak 
igenomen wordt dat karakters 
slechts het intoomen van de 

:n mogelijk is, en welke ik hier verder laat 
derwijsinstellingen enkel tot taak dienen te1

den door psychologische factoren. Inzonderheid bij het onderwijs en 
bij den invloed van het onderwijs op de maatschappij kan men vast
stellen een gemis aan erkenning van wat de psychologische weten
schap leert en had behooren te leeren. Allerminst is de inrichting 
van het onderwijs doordrongen van een geest, die objectief psycho
logische feiten vastlegt en daaruit algemeen aanvaarde conclusies trekt. 
En dit is te meer merkwaardig, aangezien juist dit onderwijs overal 
rationalisatie en methodisch zoeken tracht te bevorderen, maar in eigen 
huis soms de eenvoudigste waarheden voorbij gaat.

Dat komt, zooals ik reeds aangaf, door den belangenstrijd, welke 
de objectiviteit kruist. Afgezien van de algemeene opv< 
van het onderwijs, waarbij soms aangenomen wordt c 
gevormd worden, terwijl toch dikwijls 
meest hinderlijke uitingen mogclijk is, 
rusten, zouden onze ond< 
hebben kennis mede te deelen en intellectueelc gaven te ontwikkelen. 
In stede daarvan blijkt mede aan het onderwijs de maatschappelijke 
taak opgedragen te zijn de toegang tot bepaalde beroepen of func
ties moeilijker te maken dan met de eischcn, welke deze beroepen of 
functies inderdaad stellen, overeen te brengen is. Dit is irrationeel 
en wreekt zich in de inrichting van het onderwijs. Ten dcelc is deze 
bemoeilijking van den toegang tot bepaalde beroepen ook een gevolg 
van het overschatten van den factor kennis als zoodanig. Inderdaad 
is de wetenschap oorzaak van een groote maatschappelijke vooruit
gang, deze is echter nimmer veroorzaakt door het opstapelen van 
kennis in hoofden met encyclopaedistischen aanleg.

De ontwikkeling der maatschappij gaat in het algemeen zeker niet 
in de richting, welke een groote kennis voor het vervullen van een 
taak eischt. Verreweg de meeste functies vragen steeds enger speciali- 
ceering en daar, waar de machine den arbeid overneemt, steeds minder 
vaardigheid en wetenschap. Niet ieder jurist kan U in een octrooi- 
proces van dienst zijn. En voor electrisch koken is zeer weinig kennis 
der electriciteitsleer noodig. In de meeste gevallen ook in technische 
beroepen koken wij allen ons potje, ook waar het precies luistert, 
zonder dat wij veel van het hoe en waarom behoeven te weten. Voor 
die functies, waarvoor wel een uitgebreide kennis en algemeene ont
wikkeling noodig is, behoeft deze in den regel niet diep te gaan. 
Gezond verstand en gedachtenconcentratie is bijna steeds noodig, ik 
heb er desnoods vrede mede, dat men dit tegenwoordig graag weten
schappelijk geschoold denken noemt, als men slechts bedenken wil, 
dat allerminst door de psychologische wetenschap is aangetoond, dat
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tot

ontwikkeling en het belang 
lerd, door elk persoon in de

het verzamelen van kennis of schoolsche oefening deze eigenschappen 
bevordert of in sterkere mate bevordert dan het verwerken der 
problemen, welke het leven zelf stelt.

De glorie der wetenschap heeft geleid tot een overschatten van 
den factor kennis en van den factor opleiding. Verder komt er nog 
bij de factor menschelijke ijdelheid. Indien b.v. het beroep tooneel- 
speler in het maatschappelijk verkeer naar voren komt, gaat men er 
over denken een hoogeschool voor tooneelspelers te stichten. Men 
gaat dan voor de uitoefening van een functie, waarin artistieke gaven 
beslissend zijn, een leergang ontwerpen, die vooral niet korter of 
minder zwaar zijn mag, als voor beroepen, waarmede men in standing 
gelijk wil komen. De volgende stap is dan, dat men al of niet met 
wettelijke maatregelen alle niet academisch gevormden voor dit be
roep gaat weren. Voor tooneelspeler zijn wij thans zoover nog niet, 
voor verschillende andere beroepen is men al aardig op weg, in ieder 
geval gaat de ontwikkeling in deze richting.

Het steeds volgen van de historische lijn biedt den minsten weer
stand, maar leidt tot een verstarren van vormen en opvattingen, 
waaruit het steeds naar vernieuwing zoekende leven eventueel een 
gewelddadige uitweg zoekt. Wie geen revolutie, maar evolutie wil, 
moet trachten verstarring te vermijden en de bakens verzetten, indien 
een bepaalde ontwikkeling tot vastloopen, tot onredelijkheid leidt. 
Wie gezond wil blijven, moet gezond leven. Men bereikt enkel een 
catastrophe met een ongezonde levenswijze en een wet, die ziek zijn 
verbiedt. En zoo is het ook in het maatschappelijk leven. Elke on
redelijkheid leidt vroeg of laat tot verbittering, elke onredelijke 
scheiding versplintert de volkskracht. Dat komt niet dadelijk uit, er 
is infectie noodig of ongunstige omstandigheden, maar zij sloopen 
alleen het niet gezonde lichaam.

Men dient zich af te vragen, door welke middelen bereikt zou 
kunnen worden, dat de onderwijsinrichting in de maatschappij dienst
baar gemaakt zou kunnen worden aan dat ideaal, waarnaar wij allen 
onder verschillende leuzen en in verschillende partijen ingedeeld toch 
bijna zonder uitzondering voorgeven te streven: het ideaal van een 
maatschappij waarin de krachten, welke daarin gegeven zijn, tot zoo 
goed mogelijke ontwikkeling kunnen komen, een maatschappij, waarin 
ieder naar mate van aanleg en ontwikkeling zijn werkkracht ten 
algemeenen nutte kan aanwenden, opdat met zoo min mogelijk zwoegen 
en leed een zoo groot mogelijke welvaart verkregen worde. Een 
rustige ontwikkeling en het belang der maatschappij wordt het meest 
bevorderd, door elk persoon in de gelegenheid te stellen door be-
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kwaamhcid en ijver de plaats te bereiken, waartoe deze hem in staat 
stellen. Een scheiding naar schoolsche diploma’s niet uitsluiting van 
volkomen bekwame personen op grond van geringere schoolsche presta
ties gedurende hun rijpere en zeer rijpe jeugd, welke prestaties aller
minst noodig zijn om deze functies te vervullen, een onlogische barrière 
stellen voor het te veel aan gegadigden zal op den duur tot ver
zwakking der maatschappij leiden. Het is verder opmerkelijk, dat de 
eisch van schoolsche diploma’s het minst gesteld wordt in moeilijke 
bedrijven en omstandigheden, maar het meest bij het meer automa
tische van sommige ambtelijke functies.

AVant niet een maximum aan kennis is eerste vereischte. De in 
;eest aanwezige en voor een bepaalde functie onnoodigc voor

belemmeren de andere in hun vrije werking. Men moet 
deelen. Men kan niet tegelijkertijd een 

■oed koopman, een beroemd 
ue zijn, het

stellingen 
kiezen of deelen. Men kan niet tegelijkertijd een groot staatsman, 
een goed koopman, een beroemd literator en tevens een veelwetend 
geleerde zijn, het is psychologisch bijkans onbestaanbaar, al kan men 
voor genieën een mogelijkheid open houden. En welke aantcckeningen 
kan men op diploma’s zetten, in verband met gevoclscompiexen, voor- 
oordcelen, opleiding in een eenzijdige richting, welke het gezond oordeel 
meer schaden kunnen dan een gebrek aan kennis.

Voor het uitoefenen van bepaalde functies in het maatschappelijk 
leven dienen in vele gevallen andere factoren meer te gelden dan het 
genoten onderwijs. Deze andere factoren, zooals gebleken karakter
eigenschappen, gezond en objectief oordeel, de gave hoofd- en bij
zaken te onderscheiden, de gave, het bereikbare en het onbereikbare 
af te wegen, zelfstandigheid, de combinatie van gemeenschapszin en 
persoonlijk streven, welke den omgang met anderen in juiste banen 
leidt, dienen veel en veel zwaarder te wegen dan eens — let wel, 
dan eens geconstateerde kennis.

Elke aanleg, elke studie, elke werkkring brengt mede een bepaalde 
denkrichting, een zekere eenzijdigheid. Zoo zal, wie steeds geleerd 
heeft in gemiddelde kostprijzen te denken, niet licht het verschil tus- 
schen gemiddelde zelfkosten en de meerkosten veor een extra pro
ductie begrijpen, ook al is hij een kraan in de veel moeilijker diffe
rentiaal- en integraalrekening. Zoo zal de technicus, die gewend is in 
technische eenheden te denken, de financieele resultaten eener centrale 
afmeten naar de verbruikte caloriën, wat niet steeds juist is. Een 
administrateur of jurist zal te precies worden en een handelsman te 
vlot, de wetenschappelijke handelsman zal wereldcrisissen probecren 
op te lossen inplaats van tot zaken te komen, de wetenschappelijke 
bedrijfsleider zal geen oog hebben voor het uit een wetenschappelijk
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en ontwikkeling bij 
voortgezette studie

Een jeugdstudie, waai 
werkt wordt en een 
voor op de 99 °/o transpiratie 
Edison voor slagen 
ondanks de bescherming 
haar adepten geeft en 
beschikt, de eigenlijke 

dikwijls komen 
mderen. De officieele 

weinig te verwijten

oogpunt volkomen onbelangrijke dagelijksche gebeuren in zijn bedrijf. 
Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan 
dat een uitvinder zakenman wordt, of een artist financier of geleerde. 
Waar onze schat is, daar is onze belangstelling.

De groote geesten, dat zijn zij, die in meer dan één denkrichting 
kunnen denken. Een zware eenzijdige studie bevordert dit niet, men 
dient zijn geest'ook nog wat vrij te houden. Groote belangstelling voor 
een bepaald gebied van wetenschap is moeilijk te persen volgens het 
model van een bestaand systeem. Niet het summum van kennis maar 
de bepaalde denkrichting, de juridische, de technische, de administra
tieve, de commercieele, de artistieke is van meer belang. Combinaties 
zijn zeldzaam, men bereikt ook niets met een bepaalde denkrichting 
boven alle andere te stellen. Men bereikt iets door samenwerking, 
niet alleen in zakelijk, maar ook in maatschappelijk opzicht.

irbij enkel abstracte kennis opgenomen en ver- 
vroolijke studententijd bereidt in den regel niet 

en de 1 0/a inspiratie, welke volgens 
noodzakelijk is. Zoo is het verklaarbaar, dat 

en den voorsprong, welke de universiteit 
ondanks de geweldige middelen, waarover zij 
vindingen en de impuls tot het inslaan van 

nieuwe wegen dikwijls komen van buitenstaanders, als Edison, Martin 
en zoovele anderen. De officieele wetenschap heeft zich trouwens ook 
wel eens vergist en weinig te verwijten aan de rechters van Galilei. 
Het is een algemeen psychologische inenschelijke eigenschap eigen 
autoriteit te hoog aan te slaan.’ Men denke slechts aan Priesnitz, 
Pasteur, Koch, de antiseptische behandeling, de bestrijding der kraam
vrouwenkoorts en de houding der officieele wetenschap dienaangaande.

Wat dient de taak van ons hooger onderwijs te zijn. Ons hooger 
onderwijs dient de wetenschap te bevorderen. Deze taak staat grooten- 
deels naast de taak van opleiding tot maatschappelijke functies, al 
kan soms de opleiding dienstbaar daaraan gemaakt worden. Men 
dient zich echter af te vragen, of het registreeren van alle denkbare 
feiten wel in alle opzichten een maatschappelijk belang is en of ook 
in dezen niet te veel geëischt wordt. Men kan een oneindig aantal 
boeken maken, b.v. over alle vergaderingen, wetten of besluiten, die 
er geweest zijn. Niet alle wetenschappelijk werk is nuttig of belang
wekkend.

Verder dient het hooger onderwijs de kennis 
te brengen, voor die functies, waarvoor een 
gewenscht of noodzakelijk is.
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Men vergcte echter niet, dat ook de universiteit zwaar gebukt gaat 
onder haar hoogen ouderdom, onder het zich steeds verder vast
werken in de historische lijn. Moge in de dagen van Plato en ook 
nog in de middeleeuwen de academie de eenige bron van kennis 
geweest zijn, die tijd is lang voorbij. In onze dagen is elke kennis, 
elke vaardigheid voor personen met aanleg ook door zelfstudie te 
verkrijgen. Dit doet niets af aan het feit, dat studie aan de universiteit 
zijn groote waarde kan hebben, persoonlijk ben ik enkel dankbaar 
voor het' historisch inzicht, dat ik daar verwierf, maar het is niet en 
vooral niet de eenige weg of altijd de beste weg.

De universiteit zou zich aan deze erkenning dienen aan te passen 
en reeds iets in de goede richting prestoeren, indien zij er toe over
ging meer leiding te geven aan zelfstudie, of zelfstudie hoogcr aan 
te slaan dan het leveren van het bewijs dat men het pasklaar toe
bereide allemaal geslikt heeft. Zij zou nog iets verder kunnen gaan 
in de goede richting en in ruime mate rekening kunnen houden inet 
hetgeen in het leven zelf gepresteerd wordt. Zoo zou zij ook hen, die 
reeds een dagtaak naar behooren vervullen, in haar sfeer kunnen be
trekken. Thans oefent zij eensdeels te grooten invloed op 
schappij en staat er anderzijds voor een goed deel afzijdig 
schrijven van een jeugdwerk, dat somtijds meer blijk ge< 
pilatievermogen dar. van combinatievermogen en intellig 
thans in maatschappelijk opzicht door den do ' • 1
noreerd, met „al de voorrechten welke wet 
kennen", dan werkzaamheden in de practijk des 
van meer belang zijn en grooter kennis en 
opgemerkt voorbij gaan. Men denke slechts 
digen, die bijna nimmer doctoreeren 
kunde met hun hoogen titel, die van

Ik bedoel niet dat het gewenscht is, dat 
als Staat in den Staat, welke zelfs het hoofd 
stuurderen uit eigen autoriteit tot waardighedc 
in de tegenwoordige omstandigheden de practijk moet worden voort
gezet, dat personen, welke buiten de universiteit tot invloedrijke 
sities gekomen zijn, tot doctor h.c. worden verheven. Bij de geldei 
omstandigheden wekt dit den schijn, alsof deze personen hun 
verkregen hadden dank zij de universiteit en is er dus op 
de invloed der universiteit onredelijk te versterken.

Men zou de noodige waarborgen, dat het Staatsbelang en 
geschaad werd, niet kunnen ontberen, 
het, indien men er toe kon besluiten de oflicicele
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voorrechten aan universitaire diploma’s ver- 

steeds meerderen. De verzwaring der eischen, welke 
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titulatuur op grond van schoolopleiding geheel af te schaffen, het is 
wellicht te veel gevergd van de menschelijke ijdelheid. Maar deze 
ijdelheid leidt er toe, dat in sommige universitaire kringen het stre
ven toeneemt steeds meerdere voorrechten te verbinden aan de studie 
aan een hoogeschool, er is zelfs en vooral ook bij onze oostelijke 
buren, waarvan het steeds gemakkelijk naar ons toevloeit, een toe
nemend streven onder universitaire opgeleiden zich afzonderlijk te 
organisceren en zich als een min of meer gesloten maatschappelijke 
groep te gedragen. Dit is allerminst redelijk, alleen al omdat intel- 
lectïieelc gaven niet steeds erfelijk zijn en de natuur blijkbaar tus- 
schen de hoogc golven van inteilectueele generaties soms een rustiger 
generatie noodig acht, zoodat een klasse van intellectueelen slechts 
kunstmatig bestaanbaar is. Maar het groote gevaar is, dat er een 
kloof te meer gespleten wordt in die groep der maatschappij, die 
voor het handhaven van een geordende samenleving in de eerste plaats 
eensgezind zou dienen te zijn.

Het is verder in psychologisch 
doordachtheid en consequentie men 
gen aantreft. Zoo kan de 
dat aan het vrije handelsverkeer 
ondernemingen zoo 
te worden gelegd, plotseling 
om onderwijsaangelcgenhedr 
niet meer voor hem, de v 
het made in Leiden of <

Door de bijzondere ■ 
bonden trekt men 
bij het geldende barrière-sysl 
ten goede aan een gezonde 
en van het lichaam, het kweekt personen, die door de mot 
welke zij zelf ondervonden, diploma's zeer overschatten 
voor anderen eischen, het kweekt personen, die meenen 
hebben voor hun overmatige geestelijk inspanning tegenov< 
schappij bepaalde eischen te mogen stellen, het zal op 
teleurgesteld intellectueel proletariaat kweeken met al 
gevolgen daaraan verbonden.

Men zal de studie aan de universiteit, indien men hooge eischen 
blijft stellen, niet als een eisch voor bepaalde beroepen of maatschap
pelijke functies mogen stellen, maar hoogstens als een aanbeveling. 
Of men zal waarborgen dienen te scheppen, dat voor het behalen 
van diploma’s welke tot bepaalde functies den toegang verschaffen.
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Natuurlijk is voor bepaalden arbeid een 
noodig. Maar het is onmogelijk door een 
kennis bij te brengen, welke naderhand in de practijk des 
noodig kan zijn. Het is bovendien ongewcnscht hiernaar te streven, 
omdat een te veel aan voorstellingen schaadt, inzonderheid in die 
functies, waarin men steeds paraat moet zijn, steeds over enkele voor
stellingen snel en zeker moet kunnen beschikken, steeds de belangrijke 
richtsnoeren klaar en onomncvcld voor oogen moet hebben en over 
een goede gezondheid moet beschikken. Voor deze functies is een 
zware studie verderfelijk. Daarentegen zijn er ook maatschappelijke 
functies, die intelligenties eischen, welke op examens nimmer tot hun 
recht komen. Vlug en oppervlakkig denken geeft door het psycholo
gisch daarmede samengaande vlot spreken een grootc voorsprong. De 
langzame, maar dikwijls weinig oppervlakkig werkende intelligenties, 
zelfs de esprits de 1'escalier, zijn voor arbeid welke niet per half uur 
betaald wordt, of <i ia minute af te leveren is, ook van maatschappe
lijke waarde. De psychologische wetenschap zal in deze dingen ons 
nog veel moeten leeren. Aangezien eerst in de practijk des levens blijkt, 
welke kennis noodig is, dient het onderwijs er op gei icht te zijn bij 
te brengen, hoe men zich over een bepaald onderdeel van kennis het 
best oriënteeren kan, het dient belangstelling te wekken, die noodig 

van de verdere kennis en het bijhou- 
de verdere ontwikkeling der wetenschap.

pudding” is niet het recept, waarnaar zij bereid 
proof of the pudding is in the eating."
the best win. De eischen der maatschappij, niet de school- 

eischen, moeten doorslaggevend zijn.
En daarom dient gcstiecf' 

eisch van hooger onderwijs 
worden, tot het noodige.

Ongetwijfeld zal men de hoogeschool dan niet meer kunnen ge
bruiken als barrière om den toeloop voor bepaalde functies te ver
minderen. Aan het diploma zijn dan geen rechten, ook geen moreele 
rechten meer te ontkenen. Maar is dit juist niet de meest gewenschte 
toestand. Men geeft gewoonlijk grif toe, dat een bepaalde studie of 
diploma geen geschiktheid waarborgt, zelfs als men meent, dat het 
een bewijs van bekwaamheid geeft.
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Maar hoe is het dan psychologisch verklaarbaar, dat men tege
lijkertijd onrustig wordt, omdat niet alle gediplomeerden een hen 
passenden werkkring vinden. Dit zou dan juist de goede toestand 
moeten zijn. Vele bekwamen, waaruit men de weinige gcschikten 
zoekt. Maar deze zoogenaamde bekwamen zijn voor lagere functies 
ongeschikt gemaakt, en ze zijn niet steeds bekwaam. Waarom Iaat 
men niet veel meer in de practijk des levens naar voren komen, wie 
geschiktheid bezitten en geeft, voor zoover dan ruimere kennis noodig 
mocht blijken, de gelegenheid door het leiden der zelfstudie van zulke 
personen, om naast hun maatschappelijken werkkring de diploma's 
te verkrijgen, welke men dan bepaaldelijk noodig acht. Dan zal men 
zich in zijn eischen echter ook zeer moeten beperken, wil men de 
hoofdzaak, de maatschappelijke taak, niet schaden.

Men meent ook wel, dat de waarde der universitaire opleiding 
bijzonderlijk ligt in de overname van goede omgangsvormen, de uit
wisseling van gedachten met hoogerstaande personen, de aangeknooptc 
relaties, enz. Ongetwijfeld valt de waarde daarvan niet te ontkennen, 
men is echter ook wel cens blind, voor hetgeen het maatschappelijk 
leven en het bedrijfsleven overigens biedt en zou kunnen bieden. Er 
zijn ook in dit opzicht veel hobbies. Men dweept met een 
opleiding en is blind voor de waarde van een opvc_2i..e 
oude Testament of acht deze negatief. En omgekeerd.

Hetgeen voor het hooger onderwijs gezegd is, geldt ook voor het 
middelbaar onderwijs. Ten deele bereidt dit voor om het hooger on
derwijs te kunnen volgen, ten deele is het einddoel.

Zoodra men niet meer de noodzakelijkheid aanneemt van het tegen
gaan van te grooten toeloop naar het hooger onderwijs of hierin op 
andere wijze wil voorzien, is er eigenlijk zeer weinig aan te voeren 
om voor het met practische resultaten volgen van hooger onderwijs 
een diploma verplicht te stellen, inzonderheid indien dit ook al weer 
eischen stelt, welke voor een met vrucht volgen daarvan, niet absoluut 
noodzakelijk zijn. Grammaticale nauwkeurigheid is niet noodzakelijk 
om zich op de hoogte te stellen van hetgeen in een bepaald vak van 
wetenschap in vreemde talen gepubliceerd wordt. En een ruime be
langstelling voor andere vakken van wetenschap is, hoewel soms ge- 
wenscht, niet altijd noodig.

Voor zoover middelbaar onderwijs einddoel is, is het thans, als 
gevolg van de diploma-eischen. zeer versnipperd. Men zou één middel
bare school dienen te hebben voor al het onderwijs aan de rijpere 
jeugd, met ruime lokalen, waarin alle vakken tot hun recht konden 
komen. Men zou in verband met de zeer speciale eischen, welke het
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leven stelt, voor elk leerling de mogelijkheid dienen te openen, zoo* 
veel of zoo weinig vakken te volgen, als gewenscht wordt. Waarom 
moet een aanstaand actuaris zich in plant- en dierkunde verdiepen, 
of zich uitsloven in talenstudie, leder wordt met zijn eigen aanleg 
geboren en voor velerlei aanleg past een bepaalde maatschappelijke 
functie.

Waarom tracht men eenheidsproducten te kweeken, zelfs ondanks 
echter juist door de thans bestaande differentiatie in het middelbaar 
onderwijs. Niet om de algemeen vormende waarde van bepaalde 
studie, zooals b.v. van plant* en dierkunde of sterrekunde. Zeker er 
zijn hobbies, ieder heeft die voor zijn eigen veld van belangstelling 
en dit is goed ook. Maar daarom behoeven anderen niet dezelfde 
te hebben. Men moet liefhebberijen vrij laten. En waarom 
plant- en dierkunde wel algemeen vormend voor leerlingen 
H.B.S. en niet voor leerlingen van een Middelbaar Technische School 
of van een Ambachtsschool. Laat men toch voor de gehccle rijpere 
jeugd, ook voor hen, die het handwerk kiezen, de mogelijkheid open
laten hun speciale belangstelling te ontwikkelen. Het zal de maat
schappij slechts ten goede komen, vooral indien deze overvloedscrisis 
slechts internationaal oplosbaar mocht blijken door verkorting van 
den werktijd.

In het beroep, dat von Papen, de Duitsche Rijkskanselier, dezer 
dagen op het Duitsche volk deed, kwamen deze gedenkw. 
woorden: Het Duitsche volk is slechts te redden door die p 
saamhoorigheid, waardoor in den oorlog de zoon van den gel 
en van den boerenarbeider naast elkaar als kameraden hun 
deden. Men is wat laat met dit inzicht. Want wil men dat werkelijk 
bevorderen, dan zal men niet eerst in de loopgraven, maar in het 
geheele maatschappelijke leven naar deze saamhoorigheid moeten 
streven, dan bestaat de mogelijkheid daden te stellen, in plaats van 
schoone woorden te uiten. Dan zal men o.a. komen tot één school 
voor de rijpere jeugd, waar ieder de vakken zal.volgen naar het 
doel dat hij zich stelt en alleen diploma's voor elk vak afzonderlijk 
te verkrijgen zijn. Vanzelf zal zich dan voor bepaalde beroepen een 
zekere usance ontwikkelen. De toekomstige actuaris b.v. zal naast 
wiskunde ook staatsinrichting, de beginselen van het ret' 
en ten minste één vreemde taal nemen en als hij er 
liefhebberij voor voelt misschien ook plantkunde. En - 
muziek of rethorica. Van algemeen vormende waarde van 
wijs gesproken, waarom is plantkunde belangrijker dan de kunst 
behoorlijk spreken en discussiecren. En waarom zou 
ingenieur er ook niet een ambacht bij nemen.
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Het onderwijs ook op de middelbare school zal verder zoo zijn in 
te richten, dat men rekening houdt met de psychologische waarheden. 
Men zal in den leeftijd, dat het geheugen het meest geschikt is voor 
opnemen, wat noodig is memorisecren en redeneeren en bewijzen ver
schuiven naar den tijd, waarin de geschiktheid daartoe zich ontwikkelt.

Ook bij het Lager onderwijs is men niet in alle opzichten op den 
juisten weg. Over de resultaten van dat onderwijs wordt nog al eens 
geklaagd, ondanks het feit dat de kosten zoozeer gestegen zijn. Komt 
dit ook niet hier vandaan dat men te weinig met psychologische fac
toren rekent. De ouderwetsche werkwijze, die mogelijk wat dor en 
droog was, voelde, zij het dikwijls iutuïtief, dat het opnemen van ken
nis het beste kon geschieden door de aandacht v an het kind uitsluitend 
daarop te concentreeren, terwijl thans soms door een schijnbaar vroo- 
lijker en levendiger methode de aandacht afgeleid wordt. Bij het lecren 
van vreemde talen b.v. leerde men woordenreeksen en kon dan al 
spoedig eenige eenvoudige en ietwat onmogelijke zinnnen maken. Thans 
komt men onmiddellijk met het levende woord; ik neem aan dat deze 
methode goed is, indien men het kind daarmede voortdurend en langeren 
tijd met zijn gedachten in de vreemde taal zou kunnen overplaatsen. 
Het geeft thans in vele gevallen te veel moeilijkheden te gelijk en is 
te veel een spel. In het algemeen tracht men ook te veel te verklaren 
—- het voorbeeld is klassiek van den onderwijzer, die in de eerste 
klas met het axioma der rekenkunde begon. Door het vele doen bij 
de ouderwetsche methode ontwaakte soms het inzicht bij den leer
ling. Ongetwijfeld is het te waardeeren, dat de school zooveel aan
genamer geworden is, maar voor het bijbrengen van kennis en vaar
digheid moet ernstig geconcentreerd gewerkt worden. Men kan trouwens 
het een en het andere bereiken, indien men de eigenlijke kennis op 
de ouderwetsche manier aanbrengt en de vele tijd, die dan nog over
blijft, aanwendt om belangstelling te wekken. De lagere school heeft 
bovendien niet uitsluitend de maatschappelijke taak van leerschool, 
men dient te erkennen, dat haar functie eveneens is, de kinderen een 
onderkomen en bezigheid te verschaffen in den tijd dat de ouders 
daarvoor niet zorgen kunnen, wat niet het oog op de gezondheid der 
leerlingen ook döor spel en wandeling zou kunnen geschieden.

Ook bij het lager onderwijs geldt verder hetgeen ten aanzien van 
diploma's hiervoor is opgemerkt. Men kan als onderwijzer door voort
gezette studie zijn gezondheid en levensvreugde ernstig benadeeld 
hebben en dus minder geschikt zijn voor het behoorlijk vervullen van 
zijn functie en toch het etiket opgedrukt krijgen, dat men thans eerst 
recht daarvoor geschikt is.
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twintig belangrijke redenen, spi 
is, dat wij geen kanonnen hebben. Mijn grief tegen de tegci 
intellectucele en maatschappelijke ontwikkeling is, dat 
aandacht besteedt aan de overige negentien argumenten.

Men moet zoeken naar het eenc noodige. En indien de ge 
saamboorigheid en een redelijke ontwikkeling der maatschaj 
in den ouderlingen samenhang tusschen onderwijs en maatschappij eerst 
komen kan, nadat wij cerst met schade en schande wijs geworden 
zijn, dan is zeker het juiste oogenblik gemist. De gang van het wereld
gebeuren is onverbiddelijk, de bezoldiging der maatschappelijke zonde 
is de dood. Er is betrekkelijk weinig intelligentie noodig om dit te 
voorzien.

Indien men alleen beschikt over de kennis noodig voor het geven 
van het eenvoudige onderwijs op de lagere school, vroolijk en opge
wekt is, zijn klas boeit, aangeboren tact heeft om met kinderen om 
te gaan, dan wordt men in onze maatschappij als onvolwaardig en 

gevallen als onbruikbaar gestempeld. De onderwijzer, die in 
>fd allerlei kennis opstapelt, die hem nooit te pas zal komen, 

die een wandelende encyclopedie wordt, liefst in vele talen, zijn ge
zondheid schaadt, zijn levensvreugde verwoest, doordat hij zijn ideaal 
stelt buiten zijn arbeid in eervolle diploma's, die maakt carrière, die 
betalen wc beter, dat is onze man.

Ook het probleem van de opleiding tot onderwijzer zou in belang
rijke mate opgclost zijn, indien deze geschiedde aan de ééne middel
bare school voor alle onderwijs aan de rijpere jeugd. Trouwens de 
grootc moeilijkheid der beroepskeuze in hel algemeen zou daarmede 
nader tot een oplossing gekomen zijn.

Misschien zou er iets te bereiken zijn, indien een congres van be
langstellenden en psychologen eenige desiderata ten aanzien van het 
onderwijs in verband met de behoeften der maatschappij objectief 
formuleerde.

Misschien zal men door particulier initiatief tot betere onderwijs
instellingen moeten komen, gezien de stroefheid, welke aan staats
instellingen in ons land inhaerent is. Het valt niet te ontkennen, dat 
een sneller handelen mogclijk is bij een meer geconcentreerd staats
gezag,

Men zal in het voot 
zoeken. Toen Frederili
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De Zwijgerherdenking 
door G. VAN VEEN. 
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Daarom ben ick verdreven,
Om Landt om Luyd gebracht  

(Wilhelmus van Nanouwen).

'>^1 ederland gaat zich tegen 24 April 1933 met de Zwijgerherdenking 
’ aan een sociaal-psychologisch experiment onderwerpen,

die zijn tijd meeleeft, ten zeerste moet interesseeren e n dat de 
schappelijken onderzoeker der toekomst overvloedig materiaal zal 
schaffen voor een diagnose op ons volkskarakter.

Wie de individueel-menschelijke kant der historie in de eerste 
plaats waardeert, zal denken aan een vroom en ernstig moedertje, 
dat het leven schonk aan haar eersteling. Indien moeders wisten, 
wat voor lijdenskelk het leven achter de opperste weelde van het 
moederschap gereed houdt Gelukkig heeft dit jonge vrouwtje 
niet geweten, toen ze haar borelingske in de koesterende armen had, 
dat ze hem reeds op elfjarige leeftijd zou moeten loslaten, om hem 
te zien verdwijnen in de maalstroom van de fel bruisende wereld
politiek, die niet minder dan vier van haar zoons uit haar vredig en 
landelijk tehuis zou lokken en in doodclijke omarming vasthouden.

Ten slotte zijn de vier zoons strijdende ondergegaan voor een groote 
zaak en wij kunnen hen op een afstand slechts benijden. De schrij
nendste tragiek schuilt in het lot van de moeder, die af moet wachten 
en stil moet zijn in haar angstig dobberen tusschen hoop en vrees. Ea 
wie denkt aan haar, als hij historie schrijft? Laten wij Juliana van 
Stolberg even gedenken.

Mcer imponeert ons de levensgang van den held van het drama 
zelf, uit wiens leven onder geweldige spanningen de Nieuwe Tijd ge
boren wordt.

Groot is het aantal van zijn betuttelaars. Maar is niet juist het 
wonder in dit karakter, dat uit een wuften en wereldschen, hoog- 
hartigen en sceptischen jongeman langzamerhand groeit een ernstig 
en diep mensch van stalen wil ~ uit den ijdelen bepluimden jongen 
edelman een vroom huisvader in sjofele chambercloak, wien al de 
verantwoordelijke zorgen voor een ten doode toe om zijn bestaan 
worstelende natie gaan door de gegroefde, denkende kop, waarin 
voor ijdele gedachten geen plaats meer is? En dit alles is pas mogelijk, 
als de koninklijke en keizerlijke gunsteling, nadat hij hoog geheven 
is geweest op de verraderlijke toppen van wereldsche glorie, wordt 
neergesmakt in diepe kolken van stoffelijke en geestelijke ellende. 
Reeds als zijn tweede vrouw zich ten opzichte van hem misdraagt en 
zich voor het oog van de wereld vergooit, vertoonen zich de eerste
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trekken van een diepere, milde en zwijgzame verdraagzaamheid, die 
hem haar doet vasthouden, tot het niet meer gaat.

Deze nobele grondtrek zal zich geleidelijk tot sublieme menschelijk- 
heid verdiepen, die hem tot den wijzen leider zal maken van de 
eeuwig muitende troep, aan welks hoofd hij tot taak had de reactie 
te weerstaan. Een modern mensch zal hij zijn, die den feilen en be- 
leedigenden Dathenus, wiens bewustzijnsvernauwing Nederland in het 
verlies zijner Vlaamsche provincies het hart zal kosten, begrijpt in 
zijn teugellooze strijddrift — die tot woede van de geestdrijvers noch
tans banden van persoonlijke vriendschap onderhoudt zelfs met Katho
lieke geestelijken, in wie hij den mensch blijft zoeken achter een hem 
niet meer sympathieke leer.

Wie zou den euvelen moed hebben naar dezen Oranje met steenen 
te gooien, als hij zich het meest kritieke moment uit de historie voor 
den geest haalt: Oranje ziek en verlaten in het armelijkc Delft en 
de Spanjaarden voor de tweede maal voor het benarde Leiden, dat 
het eeuwig dwarsboomende particularisme ondanks zijn voortdurend 
aandringen had verzuimd van leeftocht te voorzien? Deze situatie 
is een drama op zichzelf — en alleen hij, die zoo een wanhopigen 
worstelstrijd heeft gestreden, waarin Godszaak en menschenzaak ge
lijkelijk op het spel stonden, kan verstaan, hoe in uren als deze het 
goud uit den smeltkroes van 
schijn moest komen. ’)

Het is wel de zuiverste toets op de menschelijke pers 
wat het leed van den mensch inaakt. Bij Oranje heeft dat 
meerdere openheid, steeds grooter verdraagzaamheid, steeds dieper 
menschelijkheid gewekt en daarin steekt hij volgens ons modern be
wustzijn torenhoog uit boven de drijvers, die hij nochtans in hun 
fanatieke eenzijdigheid de ruggegraat van het verzet wist tegen den 
onderdrukker. Hij de hersenen, zij gevoels- en bewegingszenuwen 
beide van den opstand.

Want boven alles blijft hij de Leider. Hij laat zich noch door 
sympathieën, noch door antipathieën van den rechten weg dringen, her
kent ieder accent op zijn waarde en tracht het tot waarde te brengen, 
al is de drager er van voor zijn open Renaissancebewustzijn nog 
zulk een verengd wezen. Zijn instelling is bovenpersoonlijk, „sach- 
lich” zeggen we tegenwoordig. Maar dat woord „sachlich" is wel 
zeer onbevredigend, omdat het groote geheim, velerlei soort van men- 
schen te gebruiken, geen zaak is van techniek, maar van diepste

') Hoe juist schrijft van 1 
Wie ’s prinsen voorspoed er
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story the fault of the Dutch 
Is praising too little and blaming too rnuch.

Ons individualisme heeft ons meer dan een ander volk voorbestemd, 
om op het terrein van de historie de prooi te worden van het criti- 
cisme. De .bevindelijkheid” op het terrein van de historie ligt ons
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Hoe zal Nederland reageeren op de herdenking 
zijn grootsten man, dat samenvalt met het ge«j< 
zelf, en welks beteekenis ver over onze grei 
landen, waar vroeger of later de worsteling 
aanvang heeft genomen?

De houding van doorsnee-intellectueel Nederland is gemakkelijk ge- 
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liefdeverbondenheid aan menschen en roeping beide, die tot doorbreking 
van alle „ Ichhaftigkcit" in staatstelt. Deze slechts maakt bekwaam in het 
wezen van den intelligente tevens de domheid, in dat van den ijverigen 
godsdienstige ook het ongeloof, in dat van den „ongeloovige” mede een 
brandend geloof te herkennen —» en in hen allen de bouwstoffen voor 
een tempel, waarvan de leider zich als bouwmeester geroepen weet.

Dit is alleen den allerdiepst-geloovige gegeven, wiens ziel op het 
rythme der goddelijkheid zelve meedeint, zonder zich aan overgeleverde 
gevocls- en gedachtcciiché’s gevangen te geven. Zóó is Oranje .... 
geworden en gebleven ondanks het feit, dat het lot hem voerde in 
de branding der politiek, in welker opportuniteit bij de kleine eer- 
en heerschzuchtigen zooveel karakterschade wordt geleden en werd 
geleden in een tijd, dat Macchiavelli de toon aangaf.

Oranje .... de naam is in de wereldhistorie tot 
worden van positieve verdraagzaamheid, een 
op de grens van Middeleeuwen en Nieuwe 
licht vooruitwerpt over eeuwen, die volgen.

Oranje een symbool, waarin zich het rood van het Renaissance- 
hart, in 't welk zich in steeds sterkere mate de vrije levensliefde 
zal ontwikkelen, verbindt met het gouden geel van het geloof, dat moet 
blijven stralen, om de stijgende lijn in de menschelijke ontwikkeling 
te bewaren. Oranje als kleurensymbool alzoo een synthese, waarin 
de polaire spanning bewaard is, die de maatschappelijke dynamiek 
verzekert.... Oranje als persoon de omzetting van dit beginsel in 
de daad, welke de geboorte beteekent van een levende democratie, 
waarin geen dictatuur meer aarden kan, omdat de wereld erkent de 
eeuwige wisselwerking van geest en natuur, van gezag en vrijheid, 
van wet en geweten, van transcendentie en immanentie.

'mbool ge- 
symbool 

tiend zijn
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tniet, zooals deze den Engelschen ligt, die op dit terrein op het stand
punt staan van „goodor bad, my country-man". Iedere historische figuur, 
die de Engelsche geschiedenis mee heeft gcm.- 
en wordt met al zijn gebreken en deugden als 
wordt als „country-man" gezi

Niet alzoo doet de Nedei
zeer
duwzijdt
de [
dier

Hetf

laakt, is „van de familie" 
Is familielid geaccepteerd, 

ïzien en gewaardeerd.
erlander, in wien de nationale familiezin 

zwak is ontwikkeld. In een ander tijdschrift *) heb ik de scha
len van ons criticisme belicht. Wij neigen maar al te zeer tot 

parafrase van de historie, zijn, helaas, onbekwaam uit het hart 
r historie zelf te leven.
letgecn een zware nationale zonde beteekent, die zich in onzen 

ontwikkelingsgang ernstig moet wreken en ... . wreekt.
De Engclschman heeft ons -in een versje, waarin ik zooeven een 

paar woorden veranderde, ons gebrek aan royaliteit verweten in 
geldzaken. Inderdaad wonen wij hier in andcrhalve-centjesland. Maar 
onze zuinigheid mag niet onze ernstigste fout hectcn, zou onder om
standigheid een deugd kunnen zijn, als zij maar niet onze zuinigheid 
aan geestdrift overheerschte, die een veel ernstiger fout is. Ik sprak 
in den aan vang van een psychologisch experiment van sociaal-psycho- 
logische aard, dat de Zwijgerherdcnking zal worden. De nazaat zal 
ongetwijfeld mogen constateeren, dat de natie haar nationale held 
„op een koopje" heeft herdacht en in de crisis een dankbaar excuus 
heeft gevonden, om „soberheid" te betrachten. Alsof niet juist in 
dagen van crisis de accu's geladen moeten worden met energie, die 
in beter tijden tot effect moet worden gebracht en, alsof het niet 
goed zou zijn in ruzieland, eens heelemaal tot het besef te worden 
gebracht, dat er in het verleden op dit kleine stuk grond groote 
dingen zijn gebeurd, waarin de nationale volkskracht zich verhief en 
diepgaande sporen naliet in de menschheidsgeschiedenis.

Maar wij zijn te arm.... Tc arm aan geestdrift. Inderdaad! Voor- 
zoover die geestdrift tot uiting komt, treedt zij niet buiten het eigen 
winkeltje. Indien Oranje in deze dagen kon zien, wat er van zijn 
stichting geworden is, zou hij kunnen ervaren, dat de particularistische 
geest zich sedert zijn dagen niet heeft verloochend, maar dat zijn her
denking daar slachtoffer van zal worden, zooals zijn breede, verdraag
zame politiek daarvan slachtoffer is geweest.

Indien Oranje mij iets zegt, dan is hij voor inij de kampioen voor 
wat ik in een vorig artikel genoemd heb: „Eenheid in Verscheidenheid”.

Nog immer leeft ons volkskarakter uit het beginsel dei verscheiden
heid alleen, zonder elk der levensacccnten zijn betrekkelijk recht te

9 Soc. Gid» van 1 Jan. 1933.
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van stooten weet, alleen gelooft in overgang 
andere uiterste, zich tot polaire spanning vei 
schillen erkent, maar tot het 
juist de nuttige levensdynamiek 
seeren. Tot dat inzicht heeft, 
zich opgewerkt, tot dat inzicht 
landsche par'

De Neder
een volkseenheid in verdr< 
draagzaainheid, die 
in zijn wijsheid had

waar men er zelf maar één met overtuiging kan aanhangen, 
van Oranje heeft de moordende dialectiek, die alléén 

j van het eene 
>olaire spanning versynthetiseerd, die 
et inzicht is gerijpt, dat deze span. ’ 

verhoogen zonder deze te desc' 
mag ik zeggen, de moderne psy< 

reikt het nog immer woekerende 
irticularisme nog niet.
^rlandsche liberaal is in de practijk de man geweest, die 

>zaamheid voorstond, maar dan een ver
was, omdat hij meende, dat deze zichspanningloos 

op te lossen.
De godsdienstige sccten zijn tot op dezen dag van 't geloof, dat zij 

alleen en voor zich sterk genoeg zijn om een verzekeringspolis af te 
geven, waardoor het heil der wereld veilig wordt gesteld.

In ’t socialisme leeft nog de liberale droom, een structuurlooze 
eenheid te kunnen grondvesten, maar dan op de basis van het gemeen- 
schapsbezit. Daar heerscht nog het liberale „laisser faire" in psycholo- 
gischen zin, waarmee men het niet ver zal brengen, helaas.

Als de teekenen niet bedriegen, zal in de herdenking van deze drie 
groepen het beginsel der verscheidenheid den hoofdtoon hebben en wat 
wezenlijk in Oranje is, het besef van volkseenheid, zwijgen.

De liberaal zal dus met veel vertoon W. v. Oranje de verdraaga 
heidsrib uit het lijf breken, die hij zijn specialiteit waant, en de 
natie voorhouden als de essentie van Oranjes wezen.

De godsdienstige sectariër zal van Oranje een orthodox geloovige 
maken in Ncderlandschen stijl en hem als geloofsheld karakterisecren.

De socialist zal hem een revolutionnaire rib uit het lichaam z 
en hem als een opstandige eeren tegen aardsche machten, als< 
een socialist ware....

En de groote Zwijger zal dit typisch Nederlandsche spel met een 
ironisch lachje aanzien en constateeren, dat alles nog is als van ouds, 
toen hij ook Nederlands eenheid niet te redden vermocht. Hij zal 
daarna de liberaal met een vriendelijk gezicht zeggen: „Inderdaad, 
ik wis verdraagzaam, maar niet als gij, want ik was een weinig 
méér....” En den kerkgeloovige: „Inderdaad, ik wis godsdienstig, 
maar niet als gij, want ik was een weinig méér. .. ." En den socia
list: „Inderdaad, ik wis opstandig, maar niet als gij, want ik was 
een weinig méér . . .

„Meer was ik dan gij allen, want ik had tegenover den geweldenaar.
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die van mij een „ellendige” (= uit mijn land gebannene) had gems 
een verbond gesloten met den „Potentaat der Potentaten” die 
zon deed opgaan over alle Nederlanders, voor wier lot ik mij op 
bres had gesteld, omdat ik mij voor hen allen verantwoordelijk voel< 
Dddrom ben ick verdreven... Indien gij mij eeren wilt, gedraagt U 
dan niet als „ellendeling” (= iemand, die het contact met de volksziel 
verbroken heeft), want, ziet, dat is mijn noodlot geweest, dat ik, ellendige, 
in mijn leven steeds tegen „ellendelingen" heb moeten vechten, die blind 
en doof waren voor mijn eenheidsstreven, ook daar, waar ik hun be
ginselen in werkelijke eerbied ontzag.

Rome zal als stille getuige deze herdenking meemaken, zich niet 
afzonderen ditmaal en geen kwaad spreken, zooals te veel is geschied. 
^Ve kunnen het den Katholieken niet euvel duiden, dat zij niet in een 
jubel losbarsten, omdat er geen groep is, welke de figuur van Oranje 
meer te denken geeft dan juist de Katholieken.

Aan den persoon van Oranje bindt zich de herinnering aan een tra
gische worsteling der Moederkerk, om haar eenheid te bewaren. 
Niemand minder dan Hugo de Groot zou later betreuren, dat die 
eenheid doorbroken was, wat het sein gaf tot een teugelloos individu
alisme. Zouden er Katholieken zijn, die begrijpen, dat als de wijze 
geest van Den Zwijger in de Katholieke Kerk had geheerscht in 
plaats van een verbond aan te gaan met Spaansch fanatisme, binnen 
haar muren een eenheid van verscheidenheid in godsdienstigen zin 
mogelijk ware geweest, welke Oranje in het staalkundige heeft ge
zocht, een eenheid, die de polaire spanningen, waarvan wij spraken, 
binnen één kerkverband had gehouden....?

De denkende Katholiek moet, meen ik, met een zekeren weemoed, 
Oranje’s wijsheid gedenken, waaraan het Rome in de noodlottige ure 
heeft ontbroken. Hij kan Oranje niet verwijten, dat deze geen zachte 
en milde meester is geweest. Veroordeelde hij niet scherp den moord 
op de „Gorcumsche martelaren", die in de katholieke geschiedenis
boekjes zulk een rol speelt, zonder dat men aan het tegenwicht van 
kettersch bloed, dat voor rekening komt van katholiek fanatisme, 
voldoende aandacht schenkt.. . .?

Neen, 'Willem van Oranje kan den denkenden Katholiek moeilijk 
hatelijk zijn.... Vooral, als hij denkt aan het vele goede, dat uit 
zijn geest voor den Katholiek is voortgekomen. Waar leven de ka
tholieken als hier? Zelfs in Romaansche landen? Rome heeft gewon
nen, waar het gedwongen was afstand te doen van de geestelijke 
dictatuur, omdat daardoor pas zijn innerlijke krachten vrijkwamen, 
die een hoogeren vorm van aanpassing aan het volksbewustzijn moge
lijk maakten.



DE ZWIJGERHERDENKING 103

4

t

i-

als ik hun

rf-
zware

f-

op 
het

Het ( 
kleinere

hart

op
hulpmic 

volkskracht).

') Nadat ik dit schreef, lees ik in een verslag van een congres van de Unie 
van Christelijke Onderwijzers, dat haar voorzitter pleitte, voor een gemeenschap* 
pclijke herdenking van Oranje als „volksbevrijder" en voor afzonderlijke herden
king daarnaast voor iedere groep, die een bijzonder accent in hem wil ecren.

Dat is inderdaad de oplossing.... hier krijgen eenheid en verscheidenheid beide 
haar recht, dat ze hebben te bewaren.

particu.

tnige plaats, 
van ’t land, op

En toch blijft de Nederlander „een ellendeling” — leeft hij schier 
zonder contact met de volksziel als geheel, stelt er zich tegenover in 
particularistische eigenwaan of, wat misschien nog erger is, exploiteert 
ze ten eigen bate en schuwt den andersdenkenden landgenoot. ')

Als ik dit neerschrijf, is dit voor mij een droeve realiteit. Ik ben 
niet voor niet tweemaal secretaris geweest van een Nederlandsch 
Paedagogisch Congres. Ik heb een diepen blik mogen slaan in dat 
kleingeestige en verfoeilijke particularisme, dat tot cultuurarbeid van 
werkelijk nationale beteekenis onbekwaam maakt.

Hier is een taak voor onze jongeren. Men zal mij niet verdenken 
eenige sympathie te hebben voor het fascisme, maar als de behoefte 
aan nationale binding, die door de jongeren vaart, er in zou mogen 
slagen, niet om de schuttingen op het vaderlandsche erf omver te 
halen (daarvoor zijn zij te veel hulpmiddel tot principieele bezinning 
en als zoodanig bron van volkskracht), maar om deze schuttingen met 
wijde deuren uit te rusten, die open kunnen, als er een zaak van 
algemccne beteekenis aan de orde is, dan zal ik gaarne dezen geest 
onder de jongeren prijzen, want zij zullen er eindelijk in slagen, waar 
noodig, het volk als geheel te doen functionneeren, wat Oranje's taak 
is geweest, taak, die hem gedeeltelijk bij de handen is afgebroken.

En als ik hun een tastbaar ideaal zou mogen voorhouden, dan zou 
het er een zijn van symbolische beteekenis: zorg, dat Amsterdam be
halve historisch en cultureel centrum ook bestuurscentrum wordt van 
’t land en ook, ais ge daarin niet mocht slagen — het zal een bijzonder 

opgave zijn, die intusschen met één slag een eind zou maken 
aan veel verlammend particularisme ~ zorg er voor, dat op het hoofd
plein van deze stad aan dezen nationalen held bij uitnemendheid, wien 
niemand in redelijkheid iets kan verwijten en dien allen hebben te 
eeren, een standbeeld wordt opgericht, welks fundament de eeuwen 
kan weerstaan.

irticularisme onzer grootsteedsche regenten, die van wat 
zijn geweest dan De Zwijger, heeft hem dat standbeeld 

waar het hoort, nooit gegund. Maar dAAr in 
den Dam te Amsterdam hoort het, omdat hij
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Zal onze schooljeugd iets
Ik sprak met een uitgever

op de pers had in verband met het jubileui
Geen één. Hij wou geen risico loopen . .. 

stroppen komen
Zulke boeken moeten

massale afname. Hij 
hebben, maar de ervai 
behoefte" voelden.

Het zou wel bij een plaat blijven, wat symbolisch, wat onbegrij
pelijk eri zéér leelijk, als gewoonlijk in onverschilligheid aanvaard, zoo 
niet met spot, maar verder zou er niet van komen. De tijden waren 
er trouwens niet naar, om een risico van beteekenis te nemen.

Ik heb mij bij dat gesprek een weinig opgewonden. Ik zeg niet: 
wat een uitgever! Want tenslotte heeft elk land de uitgevers, die 
het verdient. Maar: wat een land! Wat een land, dat de stichter 
van zijn eigen staat niet waardig keurt, om er zich wat druk voor 
te maken of er eenig risico voor te loopen! Zoo worden de risico's 
gehonoreerd, die dezen man den titel van «Vader des Vaderlands" 
bezorgden!

Is het al te laat? Anders dient alsnog te worden ingegrepen, om

zelf niet minder is dan het kloppende hart onzer Ncderlandsche historie, 
het hart, dat gij op een nieuw in te stellen feestdag, waarop de 
geboorte van de vrije Nederlandsche Staat wordt herdacht, door 
Oranje ten doop gehouden, weer opnieuw moet laten kloppen.

Niet ter eere van deze of gene partij, van deze of gene kerk, van 
deze of gene volksklasse, maar ter eere van den Nederlandsche Volks
geest, die in Oranje haar klassieken aanvoerder vond en die eindelijk 
wel eens tot bewustzijn mag komen van zijn waarde en wezen.

Jong Nederland, wees U zelf in principieelen, socialen en politieleen 
zin, kies partij in alle zaken, waarin een ernstige levenopvatting U 
dwingt partij te kiezen, maar onttrek U aan den worgenden greep der 
«ellendelingen", die reeds bij de gèboorte der natie als booze fecün 
gestaan hebben aan haar wieg, zie de middelen te vinden, om 
wat ons verdeeld houdt en moet houden, in den geest van ( 
Uw geloof in de volkseenheid metterdaad te belijden.

En laat U niet door een beroep op onze nationale armoede 
intimideeren in tijden als deze. Een volk is zoo arm, als het zich 
voelt
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Overheidszorg voor het kleuteronderwijs 
door Dr. PHILIP J. IDENBURG.

T Tet bewaarschoolonderwijs in Nederland, een der oudere takken 
-4- J- van onderwijs, geniet de bedenkeliike reputatie van de meest 
ongeordende tak te zijn. Een wettelijke regeling ontbreekt. Ieder doet 
wat goed is in zijn oogen.

Er is een klein begin van Regeeringszorg. Daarnevens zijn er ge
meentelijke bemoeiingen, zich openbarend in een profusie van me
thoden en regelingen, waarin ternauwernood eenig systeem valt te 
ontdekken. Eenige jaren geleden schreef Dr. S. Elzinga over „de chaos" 
van het middelbaar onderwijs. Het voorbereidend onderwijs maakt 
aanspraak op een gelijke qualificatie.

De werkzaamheid der Rijksoverheid ten opzichte van dezen tak 
van kleuterzorg is in enkele woorden samen te vatten. Zij bestaat 
in het oefenen van hygiënisch en paeda( 
worden, dat in ’t bijzonder de aanstelling de 
het bewaarschoolonderwijs een belangrijke

ons van den plicht te kwijten in tijden als deze, dat de 
staatkundige en sociale democratie zoo moeilijke tijden beleven en tot 
verwording neigen, voor onze kinderen het beeld op te roepen van 
een man, die voor de volksvrijheid zijn leven heeft ingezet.

Er zijn meerdere middelen, die tot dat doel bruikbaar zijn — maar 
één middel, dat tot allen spreekt zonder onderscheid, is de film. Het 
is zeker al te laat een goed tooneelstuk te schrijven, waarvoor zijn 
leven rijke stof biedt, rijker dan Egmond, die Goethe inspireerde, 
maar het is niet te laat uit de literatuur onder leiding van historici, 
letterkundigen en regisseurs een aantal historische tooneelen op het 
witte doek te brengen, die elk Nederlandsch kind een uurtje kunnen 
doen opgaan in het leven van onzen volksheld.

Om aan Nederland de vraag te stellen, of in April met minder 
kan worden volstaan, werd dit artikel geschreven.

Wij wachten met eenige spanning af, of de Regeering in dezen tot 
initiatief bereid is en misschien zelfs eenige duizenden guldens voor 
dit nationale doel wil offeren.

Zoo niet, dan zou ik denken, dat deze regeering de natie van 
delingen" heeft, die zij verdient in tegenstelling met Oranje, die 
beter aan ons verdiende.
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'1 Zie Lcon Bauwen». Alanuel de Legitlalion Scolaire, Bruxelles 1926 met 
Supplement, Bruxelles 1929. Voorts James F. Abel, Educalion in Belgium, Wa
shington 1932.

’) Zie Nouveau Code de l' Inelruclion Primaire, Paris 1930; Dr. P. Frieden, 
Doe franxOtitcbe Bildungoveeen, Paderborn 1927 en Otto Völckcr, Dat Bildunge- 
veten in Frankreicb, Braunschweig, Berlin, Hamburg 1927.

het kleuteronderwijs moet worden genoemd. De nijvere, opbouwende 
arbeid dezer dames ondervindt dan ook algemeene waardeering.

Het mag wel eens worden uitgesproken, dat Nederland, voorzoover 
betreft de Rijkszorg voor het bewaarschoolonderwijs. bij menig ander 
land in Europa ten achter blijft.

In België ') zijn de „ecoles gardiennes” voor zoover de subsidie
regeling betreft, met de lagere scholen gelijkgesteld. De Loi organique 
de l’Enseignement Primaire regelt in art. 53 de voorwaarden voor het 
genieten der Rijkssubsidie. Zij hebben betrekking op de huisvesting, 
het werkplan, de kosteloosheid van het onderwijs, de nationaliteit 
en bevoegdheid van het onderwijzend personeel en het toezicht van
wege het Rijk.

De Rijksbijdrage bestaat in de vergoeding der wettelijke salarissen.
In een gemeente met minder dan 1000 inwoners komen volgens 

Arrète royal van 31 December 1928 slechts voor subsidie in aanmer
king klassen, die tenminste 20 leerlingen tellen. Voor genx 
meer dan 1000 inwoners is het minimum-aantal leerlinge 
tweede klasse mag worden geopend, wanneer 
tot 40 stijgt, een derde wanneer het op 
25 leerlingen daarboven een nieuwe klasse mag

De toelatingsleeftijd is 3 jaar; de maximum-le 
leerplicht begint, d.i. 6 jaar.

De Fransche Loi sur l'organisation de renseignement public van 30 
October 1886 2) maakt eveneens melding van „écolcs maternellcs” en 
„classes enfantines". Volgens het Décret organique van 18 Januari 
1887, op dit punt bij decreet van 15 Juli 1921 gewijzigd, kunnen de 
écoles maternelles worden opgericht in gemeenten met meer dan 2000 
inwoners, in kleinere gemeenten worden zij door klassen, verbonden 
aan de school voor gewoon lager onderwijs vervangen. Het Rijk geeft 
subsidie voor scholen en klassen in gemeenten met meer dan 1200 
inwoners. Ook hier worden bepaalde eischen gesteld aan de inrichting 
der gebouwen, het werkplan en de bevoegdheid van het personeel.

Het minimum-aantal leerlingen per klasse is hier 25, het maximum
aantal 50.

De toelatingsleeftijd is 2 jaar, de maximum-leeftijd 6.
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In de Engclsche Education Act rgit ') ontbreekt het bewaarschool 
onderwijs evenmin. De plaatselijke onderwijsautoriteiten zijn bevoegd 
„nursery schools" op de richten of te subsidieeren. Het Rijk draagt 
in de kosten der erkende scholen voor 50 °/0 bij. De subsidievoor
waarden betreffen ook hier de schoolinrichting, de werkwijze en het 
onderwijzend personeel.

De minimum-toelatingsleeftijd is hier 2 jaar, terwijl tenzij de Board 
of Education ontheffing verleent, de maximum-leeftijd der leerlingen 
5 jaar is.

Voorzoovcr Duitschland betreft, wordt de rechtspositie der bewaar
scholen in Pruisen behcerscht eenerzijds door de Staatsministerialin- 
struktion van3\ December 1839 tot uitvoering van den kabinetsorder 
van 24 November 1839, andererzijds door het Reichsgcsctz Jür Jugend- 
vjohlfahrt van 9 Juli 1922.

Volgens de eerstbedoelde regelen is voor de oprichting van een 
bijzondere bewaarschool de vergunning der Overheid vereischt. Deze 
wordt slechts verleend, wanneer aan de stichting van zulk een school 
behoefte bestaat. Zijn er voldoende openbare scholen, dan wordt de 
vergunning niet verleend. Ook wordt er bij het verleenen daarvan 
gelet op de geschiktheid van de leidster, terwijl er van staatswege 
toezicht wordt geoefend.

Volgens de regeling van het Reichsjugendwohlfahrtgesetz worden 
de kinderen, die de bewaarschool bezoeken, als Pflegekinder beschouwd. 
In den regel moet voor het nemen van Pflegekinder vergunning van 
het Jugendamt worden gevraagd. Daarvan zijn de bewaarscholen 
vrijgesteld, maar ook krachtens deze wet wordt er toezicht op de 
scholen geoefend. Dit toezicht betreft zoowel openbare als bijzondere 
instellingen.

Uit deze nevens elkander staande bepalingen zou 
dubbel toezicht kunnen voortvloeien. Onlangs zijn echter 
genomen om

Voor andere landen 
is mij niet bekend of 
troffen.

In Tsjecho-Slowakije*) vinden wij weer een uitvoerige wettelijke 
regeling. Het Reichsvolksschulgesetz van 14 Mei 1869, sedert de tot
standkoming een en ander maal gewijzigd, bevat, in onderscheid met

') Zie Tbc Education Act, 1921, uitgave Sir John Lithiby, London 1923.
’) Zie Padagogixbej Zentralblatl 1932. Heft 11. blz. 599 vlgg.
’) Zie Kamil Buzek, Einfübrung in die Organiealion de.r Volkeecbutveeeiu in 

der Tej'cbo-SloeakiM-ben Republik, Prag 1929.



e

OVERHEIDSZORG VOOR HET KLEUTERONDERWIJS108

r

echter een 
genomen.
tostiging der scholen door den

') Zie
’) Zie  

ting la Kinder,

de wetgeving in andere landen, voor de grootere gemeenten een ver
plichting tot het oprichten van KindergUrten, waarvoor zij dan staats
subsidie genieten. Overigens gelden ook hier algemeene regelingen 
voor voorbereidende scholen en klassen, welke op den staat der ge
bouwen en de bevoegdheid van het onderwijzend personeel betrekking 
hebben.

De leeftijd der leerlingen varieert hier van 3—6 jaar.
Voorzoover mijne beperkte kennis der buitenlandsche onderwijs

organisatie gaat, bezit Hongarije') de meest ingrijpende regeling van 
het bewaarschoolonderwijs. De wettelijke regeling van de Klcinkinder- 
bewahranstalten vond plaats in het jaar 189). De naam dezer instel
lingen zou kunnen doen denken aan crèches, maar de aanduiding van 
haar taak, welke de wet geeft, wijst op een ruimer arbeidsveld. Hierin 
is de geestelijke ontwikkeling der kleuters begrepen. Daadwerkclijk 
worden de kinderen dan ook volgens de methoden van Fröbel r>f Mon- 
tessori bezig gehouden. Zij staan daarbij onder leiding van bevoegde 
krachten.

In Hongarije bestaat niet alleen een verplichting voor de gemeenten 
om in de oprichting van bewaarscholen te voorzien, maar tevens voor 
de ouders om de kinderen, voor wie thuis geen doorloopend toezicht 
is, naar deze scholen te zenden. Op de overtreding van dit voor
schrift is een geldboete gesteld. De scholen die kosteloos toegankelijk 
zijn, staan onder staatstoezicht. De leeftijd der kinderen is 3—6 jaar.

Richten wij het oog thans nog op de Vereenigde Staten van Noord- 
Amerika2) dan blijkt het, dat ook daar in het wetboek van bijna 
alle staten bepalingen omtrent de Kindergartens zijn opgenomen. 
Slechts in 8 staten bestaan er geen wettelijke regelen dienaangaande. 
Maar hier vallen de Kindergartens onder de algemeene onderwijs- 
wetgeving. De wetten zijn overigens ten deele „permissive” d.w.z. 
zij machtigen tot het stichten van kleuterscholen onder bepaalde om
standigheden, ten deele „mandatory” d.w.z. zij leggen een verplichting 
op tot het stichten van zulke scholen, wanneer een zeker aantal 
(gewoonlijk 25) daartoe bevoegde inwoners, meestal ouders, zulks 
verlangen. In 34 staten vindt men wetten van de eerste en in 7 staten 
van de tweede soort. In 2 van de eerstgenoemde 34 staten heeft 
men voor steden van bepaalde grootte echter een verplichting tot 
schoolstichting bij gebleken behoefte opgt

In een aantal staten geschiedt de bekt 
staat, in andere door de locale organen.

Julius Kornis, Unganu Unterricbljweeen teil dem tp^ellkriege, Leipzig 1930.
Mary Dabney Davis en Ward W. Kcesecker, State Legislalion Rela- 

rgarlene, Washington 1932.



OVERHEIDSZORG VOOR HET KLEUTERONDERWIJS 109

F

1919-

de Statistiek
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van bel Voorbereidend Onder-zczcn opmet nadruk gew« 
Jravenhage 1930.

1M’o.

Dc leeftijdsgrenzen der leerlingen loopen in de verschillende staten 
uiteen. In 3 staten worden kleuters van 3—6 jaar toegelaten, in 17 
staten van 4—6 jaar, in 2 staten van 4—7 jaar, in 2 staten van 
4^2—6 jaar, in 3 staten van 5—6 jaar en in 1 staat van 5—8 jaar. 
De overige staten hebben dienaangaande geen regeling getroffen of 
volstaan met het aangeven van een regeling voor toelating of ontslag.

Genoeg evenwel om aannemelijk te maken, dat Nederland bij andere 
landen te dezer zake is achtergebleven. Gelijk den lezer bekend zal 
zijn, werd wel getracht om tot een wettelijke regeling te komen. Bij 
Koninklijke boodschap van 28 Augustus 1920 heeft de Regcering een 
ontwerp van wet tot regeling van het bewaarschoolonderwijs inge
diend. ') Op 21 Maart 1923 werd het evenwel weer ingetrokken. En 
hoewel sedert dien dc aandrang op de Regeering tot het nemen van 
een nieuw initiatief niet heeft afgelaten, zijn wij thans, naar allen schijn, 
verder dan ooit van een algemeene regeling dezer materie verwijderd.

Het voorbereidend onderwijs is geheel aangewezen op de zorgen 
van het particulier initiatief en van de gemeentelijke overheid. Van 
oudsher was het een arbeidsveld voor vereenigingen en particuliere 
personen meer dan van overheidsorganen. In 1860 waren er in ons 
land 68 openbare bewaarscholen met 9480 leerlingen en 655 bijzondere 
bewaarscholen met 40.037 leerlingen.2) Toen bezocht dus 19 °/0 der 
schoolbevolking een gemeentelijke school en 81 °/0 een bijzondere in
stelling. Deze verhouding heeft zich in den loop der tijden wel iets 
doch niet sterk gewijzigd. Volgens de laatste beschikbare gegevens, 
welke den toestand op 31 December 1930 betroffen, waren er 288 
openbare scholen met 39043 leerlingen en 1562 bijzondere scholen 
met 139644 leerlingen. De percentages leerlingen waren toen voor 
het openbaar onderwijs 22 % en voor het bijzonder 78 °/0.

Slechts eein klein gedeelte van de kleuters bezoekt de scholen n.l. 
nog niet een vierde gedeelte van het totale aantal. In de groote steden 
bedraagt het aantal leerlingen van bewaarscholen omstreeks een derde 
gedeelte van de bevolking in den kleuterleeftijd. Er zijn nog tal van 
gemeenten, waar in ’t geheel geen voorbereidend onderwijs, openbaar 
noch bijzonder, wordt gegeven. Van de 1077 gemeenten, welke ons 
land rijk is. hebben er 408 geen bewaarschool. In Zuid-Holland, Utrecht, 
Groningen en Drenthe ontbreekt zulk een school in de meerderheid 
der gemeenten. Veel scholen zijn er daarentegen in Noord-Brabant.

Koninklijke boodschap van 28 Augustus 1920, Hand. Tweede Kamer 
Bijl. no. 550.
Hier zij i

1929, s-Gi
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AANTAL GEMEENTEN

PROVINCIËN
Totaal

subsidie

Het Rijk . . 445 436 1077196

162 
I 12 
183 
126 
109 
71 
43 
59 
57 
34 
121

85
55
53
45
23
25
18
17
4

76

54
24
21
20
11
12
10
16
5
6
17

23
44
107
53
53
36
8

25
35
24
28

met bijzondere scholen 
voor Voorbereidend 
Onderwijs waarvan

| geen subsidie

verleenen

Noord-Brabant 
Gelderland 
Zuid-Holland 
Noord-Holland 
Zeeland 
Utrecht 
Friesland . 
Overijssel . 
Groningen 
Drenthe 
Limburg .

ntvangt 
. rscholen 
196 doen r 

blijken uit h<

zonder 
bijzondere 

scholen voor

bereidend 
Onderwijs

de gemeente 
hen, dan valt van een 
:id nog weinig te be- 
:rrein voor statistische 

aantrekkelijke taak voor 
n, niet schromend, 

weergave van het bestaande

zijn ontleend aan een artikel van mijn
1 onderwije" in hel Weekblad voor Ge- 

verzameling van het materiaal geschiedde 
de Statistiek.

Deze en de navolgende gegevens : 
„De gemeenten en bet voorbereidend 

langen 1932. nos. 38 en 39. De
Centraal Bureau voor

In de gemeenten, waar wèl bewaarscholen zijn, zijn de levensvoor
waarden dezer instellingen lang niet altijd gunstig. Ik denk vooral aan 
de bijzondere scholen. Hoe vaak komt het nog voor, dat deze het 
geheel zonder steun uit de gemeentekas moeten stellen! Ongeveer 3/s 
gedeelte der bijzondere scholen ontvangt zulken bijstand. Van de 641 
gemeenten, waar bijzondere bewaarscholen zijn, geven er 445 in ceniger- 
lei vorm subsidies. De overige 196 doen niets.

Een en ander moge nader blijken uit het navolgende staatje. ')

Onder de gemeenten, die geenerlei steun geven, treffen wij o.a. aan 
Apeldoorn, Haarlemmermeer, Amersfoort en Lonneker

Letten wij op de bepalingen, welke de verhouding van 
ten opzichte van het kleuteronderwijs beheersehen, dan t 
ontwikkeling in de richting van eenvormigheid nog 
speuren. Dit is wel een bijzonder ongunstig ter 
bearbeiding. Maar anderzijds ligt hier een 
wie, de vele voetangels en klemmen, die hier liggen 
wil pogen door zoo stelselmatig mogelijk o 
den weg tot eenige meerdere eenheid te banen.

Er zijn welgeteld twaalf methoden van subsidieering.
Zij volgen hierna :

meenlebcb
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Z de huisvesting;

100I verstre

PROVINCIËN

22
3

2
3

2
2

2 2 82

22 3 2 3 5118

84 24872 31 9 15 9 19Het Rijk. 9

2
2
I

8.
9.

10.

3
3
3
3

i i I
2

2
2

2.
3.

8

3

7
5

7

59
26

21
35
16
14

I
28

5

6
11
5
5

'6

i5^ r
Noord-Brabant 
Gelderland 
Zuid-Holland 
Noord-Holland 
Zeeland . 
Utrecht . . 
Friesland . 
Overijssel 
Groningen 
Drenthe . . 
Limburg .

ii

per school ;
leerling;
leerkracht;

tegemoetkoming
school en per

bedrag 
bedrag 
bedrag 
bedrag per 
bedrag per school c 
bedrag per school t 

een bedrag per school, 
een bedrag per leerling 
een bedrag per leerling 
een bedrag per leerling, per I 
een bedrag per leerkracht en 

'ai> deze : 
getroffen. 
<e- toekenning 
meer dan de 1

Aantal gemeenten, dat een jaarlijksch 
bedrag per school verstrekt van

1

uedrag per 
bedrag per 
bedrag per 
bedrag per 
bedrag per 

subsidiewijzen worden

ing in de huisvesting;
;r leerling ;

per leerkracht ;
voor de huisvesting;
r leerkracht en voor 1
i per leerkracht;
i voor de huisvesting;

leerkracht en voor de huisvesting ;
1 voor de huisvesting
de beide eerstgenoemde het meest

aangetn
De toekenning van een bedrag per school is de subsidiewijze in 248 

d.i. meer dan de helft der subsidieerende gemeenten. Vooral de kleinere 
gemeenten berekenen den steun op deze wijze. Er wordt jaarlijks een 
vaste som per school op de gemeentebegrooting uitgetrokken. De grootte 
der bijdrage hangt samen zoowel met den welstand der gemeente als 
met de grootte der ondersteunde scholen. In 9 gemeenten blijft bet 
bedrag beneden de f 100, in 84 varieert het van f 100—f249, in 72 
van f250—f499, in 31 van f500—f749, in 9 van f750—f999, in 15 
van f1000—f1249, terwijl het in 9 gemeenten boven het laatstbe
doelde bedrag uitgaat. Uit onderstaand staatje blijkt, dat vooral in 
de Zuidelijke provinciën veel met een vast bedrag wordt gesubsidieerd.
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?■S "•Provinciën Totaal

2
6 2 3

3 3

2
2 2

•4 5 3

63

Het Rijk . . 29 38 5 16 8 6 2 1288

i
9
3
3
5

8
3

3
2

20
12
29
21
6
4
5

14
1

I
2

1
11

3
s

15 s“' 

: |:
I-
1 14

Aantal 
bedrf

gemid- 
bedrag 

■meenten veelal 
mening van bet 
" de vaststel- 

..jiijke bijzondere 
scholen naar gelang

' school i 
>epaald. De t 
ietckort, blijl 
iderjaar. In 
tebegrooting e< 

n. Dit bed. 
dingen 
rmelde

1 gemeenten, < 
-ag per leerlii

dat een jaarlijksch 
ing verstrekt van

Noord-Brabant 
Gelderland 
Zuid-Holland 
Noord-Holland 
Zeeland 
Utrecht 
Friesland . 
Overijssel. . 
Groningen 
Drenthe . 
Limburg .

per leerling beschikbaar wordt 
d.i. meer dan een derde van 
Van de grootere gemeenten, welke hare bi 
noemen wij Breda, Eindho. 
dam, Deventer, Enschede, 

Sommige gemeenten hebt 
telling van art. 28 der Lag< 
gedurende den in de verordening 
ziekte afwezig zijn, wordt geen s 
beperkt tot leerlingen van een ‘ 
der gemeentenaren. De grootl 
per jaar van f 0,75 tot f 55. 1 
ceerde subsidieeringsmethode 
voor. De frequentie der 
staand staatje.

Hierbij zij aangeteekend, dat indien in een gemeente aan verschil
lende scholen uitecnloopende bedragen worden toegekend, het 
deld bedrag per school is opgenomen. In 19 gemeenten is het 
per school niet bepaald. De gemeente voorziet in die gemeenten 
in het exploitatietekort, blijkend uit de overgelegde reken* 
afgeloopen kalenderjaar. In Utrecht wordt jaarlijks bij üc >■< 
ling der gemeentebegrooting een som voor de gezamenlijk 1 
scholen uitgetrokken. Dit bedrag wordt onder de ! 
van het aantal leerlingen verdeeld.

In 3/4 van de vermelde gemeenten wordt de steun verleend zonder 
voorwaarden.

De tweede subsidieeringsmethode is die, waarbij een bepaald bedrag 
leerling beschikbaar wordt gesteld. Deze methode wordt in 127 

■r dan een derde van de subsidieerende gemeenten gevolgd. 
: grootere gemeenten, welke hare bijdrage aldus berekenen, 
wij Breda, Eindhoven, Nijmegen, Gouda. Vlaardingen, Zaan- 

, Deventer, Enschede, Hengelo (O.), Kampen, Zwolle en Venlo. 
immige gemeenten hebben een vasten teldatum, andere volgen de 

art. 28 der Lager-onderwijswet 1920. Voor leerlingen, die 
ngen omschreven tijd anders dan wegens 
subsidie betaald. Soms blijft de subsidie 

i bepaalden leeftijd en (of) tot de kinderen 
grootte van de bijdrage per leerling varieert 

Bij een na te vermelden meer gecompli- 
komt nog wel eens een hooger bedrag 

verschillende bedragen is vervat in onder-
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gevallen

huisvesting 
iningen, 
indhou-

• leerling
Jen Heldt 

• en voor ' t g 
Ift, Leiden

van het onderwij- 
11 gemeenten aan
aar een bedrag per 
grootte der school 

; der leerkrachten.
de school in

lecnten geven een bijdrage, berekend per 
is o.m. het geval te Arnhem en te D<

:n berekenen de subsidie per leerling 
zijn: 's-Hertogenbosch, Tilburg, Delf

'Somtijds houdt het bedrag per leerling verband 
der ouders, soms met de grootte van het exploit 
Deze gevallen zijn in de kolom „onbepaald” op{

Bij deze methode van subsidiecring zijn i>, v 
subsidievoorwaarden gesteld.

De subsidiemetboden, hierboven genummerd 3 t/m 12, blijven tot 
enkele tientallen gemeenten beperkt.

In 10 gemeenten wordt uitsluitend een subsidie verleend voor het 
onderwijzend personeel. Deze subsidie bestaat gewoonlijk in de ver
goeding van de salarissen of een gedeelte daarvan. Somtijds moet 
daarbij ook gedacht worden aan een bijdrage in de kosten der pen- 
sionneering. Tot de grootere gemeenten, welke deze derde subsidi- 
eeringswijze volgen, behooren Leeuwarden, Almelo en Maastricht.

Drie gemeenten volstaan met het geven van een tegemoetkoming in 
de huisvesting der bijzondere scholen. Deze tegemoetkoming kan be
staan in een som gelds doch ook, gelijk in Emmen, in de beschik
baarstelling van leegstaande lokalen van openbare scholen.

In sommige gemeenten is indertijd bij de stichting van de bijzondere 
bewaarschool een bedrag ineens beschikbaar gesteld. Deze gevallen 
zijn in de opgaven niet begrepen.

Een berekening der subsidie, bestaande een bedrag voor de school 
in haar geheel, vermeerderd met een bepaalde som per leerling, vindt men 
in 2 gemeenten: Katwijk en Hoorn.

Een bedrag per school en een bijdrat 
zend personeel wordt eveneens in sl 
getroffen. Onder deze bevindt zich 
school wordt uitgekeerd, hetwelk 
en een voorziening is getroffen voor de 
In Vecnendaal betaalt de gemeente 
haar geheel en bovendien 75 %

In 13 gemeenten gaat met c 
een tegemoetkoming in de huis

Een subsidieering per schc 
treft men in 4 gemeenten a 
alwaar de gemeente vergoe 
ding, 85 % van de bezoldig, 
kosten van rente, aflossing 
gelijk percentage van de hm 
Schiedam.

Eveneens 4 gemt 
per leerkracht. Dit

Negen gemeentel' 
bouw. Onder deze : 
Alkmaar.

Per leerling, per leerkrac 
toegekend in 7 gemeenten, 
lem, Hilversum en Kerkrr 
aan de bijzondere schole" 
neel, zij geeft voorts per »<

j.irage in de kosten • 
slechts een tweetal 

uh Rotterdam, alwa< 
samenhangt met de g 

pensionneering < 
een bedrag voor 

°/0 van de bezoldiging.
de toekenning van een bedrag per school 

isvesting gepaard.
kool, per leerkracht en voor de

aan. Onder deze bevindt zich Gror 
>edt: 85 % van de kosten van instat 
■ iging en pensioensuitgaven en 85 % 1

j en afschrijving bij eigendom of c.' 
iur. Verder behoort tot deze groep

icht en voor de kuisvesting wordt subsidie 
, onder welke Rheden, ’s-Gravenhage, Haar- 
rade. De gemeente ’s-Gravenhage vergoedt 

□ len de salarissen van het onderwijzend perso- 
>er leerling een bijdrage, varieerend tusschen

met het inkon 
itatictekort der scht 

opgenomen.
in de helft der
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ü:;

dat er onder de 
voorbereidend 

van deze gelegen- 
i van voorwaarden 
t hierin, zoolang nog 
:enige wijze, waarop

'elden twee subsidiceringswijzen naast 
, waar de betreffende verordeningen 
' lancieelcn toestand der gemeente 
ergaan, een subsidieregeling voor 
die niét aan bepaalde eischen vol
school te Veenendaal met een vast 
t een bedrag per leerling, In Vlis- 

bedrag per leerling regel, doch 
n ter dekking van het exploi-

ook de verklaring van het feit, 
subsidieering van het bijzonder 

irgegaan, nog zoo weinige zijn, die 
. jen gemaakt om door het stellen 

n dit onderwijs op te voeren. Toch ligt 
iet voorbereidend onderwijs regelt, de ee

f 0.25—f 1.25 per kwartaal, afhankelijk van het bedrag van het 
schoolgeld. Daarnevens draagt de gemeente, in de gevallen, die daar
voor in aanmerking komen, de kosten van verbouwing of verandering van 
inrichting van bestaande bijzondere scholen en die van de stichting 
van nieuwe scholen, die in den regel eigendom van de gemeente wor
den, doch kosteloos voor onbepaalden tijd aan het schoolbestuur in 
bruikleen worden gegeven. De gemeente Haarlem geeft een tegemoet
koming in de jaarwedden van het onderwijzend personeel tot een be
drag, dat f 300 blijft beneden het salaris volgens de salarisregeling 
voor de openbare scholen, een bedrag per leerling, varieerend van 

‘sjaars, samenhangend met het betaalde schoolgeld en een 
1 vergoeding in de kosten van onderhoud en verbouw 
van 4 u/0 van de geschatte waarde van het gebouw of 

het gebouw (open terrein hieronder begrepen) voor 
gebruik.

een subsidieering per leerkracht en voor ’tgebouw in 
>nden, b.v. te Dordrecht, Amsterdam en Heerlen. 
_'o. .'.e geheele bezoldiging van het onderwijzend 

sonderc scholen en voorts de rente en aflossing van 
king der gemeente gestichte schoolgebouw of c.q. de 
oolgebouw. 
gemeenten

jaarlijksche 
bedrage 
deelte van 
onderwijs in p.  

Eindelijk wordt e»" r"
5 gemeenten gevonden, I 
Amsterdam bekostigt de 
personeel der bijzoi ' 
het met medewerk' 
huur van het schot

In een 10-tal gemeenten geld' 
elkaar. Zoo had men te Velsen, 
overigens in verband met den fina 
tijdelijk wijzigingen moesten onder( 
scholen die wél, en voor scholen, < 
doen. In Ede subsidieert men de s 
bedrag en die te Bennekom met 
singen is de subsidieering met een 
één school ontvangt bovendien een som 
tatietekort.

De lezer heeft intusschen reeds opgemerkt, dat van eenige unifor
miteit nog niet veel te bespeuren valt.

Er heerschen op dit gebied, het land als geheel beschouwd, nog 
primitieve toestanden. Voor een deel is dit een gevolg van een gebrek 
aan inzicht in de beteekenis van het kleuteronderwijs als zoodanig. 
Het is bekend, dat velen de bewaarschool beschouwen als een be- 
waarplaats, waar de kinderen wat worden bezig gehouden Anderen 
zien daarin een vangnet voor de lagere school hunner richting. Dat 
deskundige leiding in de kleuterjaren voor de geestelijke en lichame
lijke ontwikkeling van het kind een zegen kan zijn en dat deze tak 
van onderwijs zijn waarde in zichzelf draagt, is nog allerminst ge
meen goed.

Daarin ligt zeker 
gemeenten, die tot 
onderwijs zijn over 
heid gebruik hebbt 
het peil van 
geen wet he'
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voor het 
i f229.541.

>ijzonder onder

zijn

Gd.

de plaat 
aag. Zou het 
igesteld voor 
bsidieering 
ïd bij de o  .

'pieeren van een verordening 
n systeem, men doet wat n« 
>otte ’ ”

ite iets over de kosten van het voorbereidend onderwijs, 
ir 1929 zijn deze bekend.

iu jaar is er voor de exploitatie van het voorbereidend 
i ons land uitgegeven f 7.161.755. Hiertegenover stond 

f 390.079. Deze inkomsten vloeien, voorzoover het 
■wijs betreft, voornamelijk voort uit schoolgelden en 
i pensioensbijdragen. De netto uitgaven bedroegen dus 
dit bedrag is f 4.097.470 voo>r het openbaar en 

r het bijzonder onderwijs begrepen. Terwijl dus in 
■ ding van het aantal leerlingen tusschen beide takken 

als 22 : 78, verhielden zich de gemeenteuitgaven

waarborgen kunnen worden geschapen voor de behoorlijke quali- 
t van het bijzonder onderwijs. Van de 445 subsidieerende gemeenten 
> er slechts 166. welke hare bijdrage van de naleving van bepaalde 
bsidies afhankelijk hebben gemaakt. In de zuidelijke provinciën en 
ilderland verbindt de groote meerderheid der subsidieerende ge

meenten aan steunverleening geen enkele voorwaarde. Slechts in Zuid- 
Holland en Friesland overtreft het aantal gemeenten, dat voorwaarden 
stelt dat, waar dit niet geschiedt. Gemeenten, waar werkelijk een 
behoorlijk stel regelen bestaat, vormen een kleine minderheid. Na
tuurlijk staat dit verschijnsel in nauw verband met de hoogte der 
subsidie. Wie weinig betaalt mist het recht om veel te verlangen.

In mijn boven aangehaald artikel vindt de lezer ook een analyse 
van de voorwaarden, welke in de verschillende gemeenten plegen 
voor te komen. Ik moet van een herhaling van het daar neerge- 
schrevene in verband met de plaatsruimte af zien. In stede daarvan 
plaats ik hier een vraag. Zou het niet wenschelijk zijn, dat er eens 
een leidraad werd opgesteld voor de samenstelling van gemeentelijke 
verordeningen tot subsidieering van bijzondere bewaarscholen? Er 
heerscht op dit gebied bij de gemeentebesturen nog zeer veel on
wetendheid. Bij het concipieeren van een verordening gaat men zelden 
uit van een weloverwogen systeem, men doet wat naburige gemeenten 
van ongeveer gelijke grootte doen. Eenige leiding zou, dunkt mij, 
welkom zijn.

Ten besluit
Voor het jaai
In genoemd jï 

onderwijs in 
aan inkomsten 
openbaar ondert 
het verhaal van 
f 6.771.676. In 
f 2.674.206 voor 
1929 de verhoud! 
van onderwijs was 
als 61 : 39.

De uitgaven wegens schoolstichting bedroegen in 1929 
openbaar onderwijs f988.979 en voor het bijzonder onderwijs

Wij zullen ons verder echter tot de exploitatiekosten bej 
In den navolgenden staat zijn deze voor openbaar en bijz.. 

wijs afzonderlijk per leerling berekend.
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GemeentenProvinciën

Het Rijk . .18

35
52
53

2
38
13
26
16
12

20
5

38
28
26
■ 3*

22
31

4
8

iiddelde 
bijzonder 
i. Hierop

•ling
in d. .

verhouding 
het bijzondc

plal

Netto 
bedrag in 
guldens

meer dan 100.000 inw.
Gemeenten met:
Amsterdam . . . .
Rotterdam
's-Gravenhage .
Utrecht  
Haarlem  
Groningen ....
50.001 — 100.000 inw. 
20.001—50.000 inw.

5.001—20.000 inw. 
5.000 en minder inw.

onderwijs f 109 per leer- 
•wijs f20 per leerling (netto) 

ste drie gemeente zijn de bedragen voor beide 
hoogst en onder deze weer voor ’s-Graven- 
afstand tusschen de f 139, aldaar gemiddeld 

bewaarschoolonderwijs uitgegeven en 
leenten! Nog grooter is de afstand 

in de f74, aldaar per leerling 
en de f 3, waarmede in de

louding tusschen de gemi 
en de subsidie aen het bij 

leenten en gemeentegroepen. i

Gemiddeld wordt dus voor het openbaar 
ling (netto) en voor het bijzonder onderv 
uitgegeven. In de grootste drie gemeente z 
takken van onderwijs het hoogst en onder 
hagc. Er is wel een groote afstand tusschen 
per leerling voor het openbaar 
de f28 in de groep der kleinste gcm< 
naar verhouding tusschen de subsidie vai 
aan het bijzonder onderwijs toegekend, 
kleine plattelandsgemeenten wordt volsta 

Opmerkelijk is overigens ook de verbot 
kosten van het openbaar onderwijs 
onderwijs in de verschillende gem< 
werpt onderstaand staatje licht.

Per f ioo, per leerling van het openbaar onderwijs besteed, werd per 
leerling van het bijzonder onderwijs uitgegeven:

18
Bij de beoordeeling van deze gemiddelden, wachte de lezer zich 

echter voor een misverstand. Onder de aantallen leerlingen der bij
zondere scholen vindt men die van gesubsidieerde zoowel als van 
ongesubsidieerde scholen. De indruk zou kunnen ontstaan, dat het 
bedrag per leerling der gesubsidieerde scholen was vermeld. In ver
scheidene gemeenten zijn echter bijzondere scholen, die, wijl zij niet 
aan de gestelde subsidievoorwaarden voldoen, buiten de subsidieregeling 
vallen. In Amsterdam waren in 1929 40, in Rotterdam 12, in ’s-Graven- 
hage 5, in Haarlem 2 en in Groningen 5 ongesubsidieerde scholen. 
De beschikbare gegevens laten een berekening per leerling eener ge
subsidieerde school niet toe.

Voor het openbaar onderwijs kan nog een specificatie der kosten 
worden gegeven. Deze volgt op de volgende pagina:

') Zie de noot bij den vorigen staat.

Netto 
bedrag in 
guldens

Noord-Brabant 
Gelderland .... 
Zuid-Holland 
Noord Holland 
Zeeland  
Utrecht  
Friesland  
Overijssel .... 
Groningen .... 
Drenthe  
Limburg

Het Rijk . . 
de beoordeeling van

■r een misverstand. Onder de aanio 
tre scholen vindt men die van gesubs' ' 
subsidieerde scholen. De indruk zou ku

er leerling der gesubsidieerde scholen 
gemeenten zijn echter bijzondei 

stelde subsidievoorwaarden v<1 ' 
i Amsterdam waren

, in Haarlem 2 en in 
schikbare gegevens 
eerde school niet t 

inbaar on< 
i. Deze
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nog

burgerlijke grot 
:entra en de kerk, wat 
telijke gemeenschap.

In hoever eischt de politieke radicaliseering der 
grootstedelijke bevolking wijziging van de taak 

der Volkshuizen?1) 
door E. C. KNAPPERT.

is wel g<
; heel 
irlijkc orga

k leute ronder \v

') In navolging va 
persoonlijke voorkeur 
dit opslel aan.

van A. de Koe gebruiken wij dit woord. Omdat echter onze 
ur uitgaat naar „radicalisatie", treft men -ook dien vorm in

middelen en f 1 voor
leerling is laag, slechts f 3.30. Het verhaal 

brengt f 3.90 op. De 
ben ik gekomen aan 

het gebied

T Tet antwoord op deze vraag door den vroegeren Directeur van 
A A het Rotterdamsche Volkshuis gegeven, bracht het vorige nummer 
van Volksontwikkeling. Men herinnert zich hoe dit onderwerp de 
hoofdschotel uitmaakte van het besprokene op de Vierde Internatio
nale conferentie van Volkshuizen te Berlijn in Juli van het vorige jaar.

Door het voorbereidingscomité was dezelfde vraag gesteld aan 
Duitschland, Oostenrijk, de Scandinavische landen en Finland.

Wij meenen dat het van belang is te zien hoe zij er tegenover staan.
Beginnen wij met de kleinere landen, waar de vraag veel minder 

nijpt dan in Oostenrijk en Duitschland. Trouwens waar erger dan 
in deze beide centrale landen ?

De Finsche afgevaardigde dan besprak achtereenvolgens het werk 
der volkshuizen in verband met de burgerlijke groepen en het verband 
tusschen de ontwikkelingscentra en de kerk, wat hier zeggen wil. de 
evangelisch-luthersche kerkt

Gemiddeld werd dus f91.50 per leerling voor de salarissen en pen
sioen van het onderwijzend en helpend personeel besteed, d.i. ruim 70n/0 
van de totale kosten, f 30.75 vo<>r onderhoud van gebouwen en ter
reinen, f 1.60 voor onderhoud van schoolmeubelen, f 2 voor leer- 

andere doeleinden. Het gemiddeld schoolgeld 
per leerling is laag, slechts f 3.30. Het verhaal van de pensioens
bijdragen brengt f 3.90 op. De overige inkomsten bcloopen f 0.60.

Hiermede ben ik gekomen aan het eind van mijn uiteenzetting. Het 
gebleken, dat er op het gebied van het bewaarschoolonderwijs 
I wat arbeid zal moeten worden verzet vóór er van een be- 
• organisatie sprake kan zijn. Organisatorisch verkeert het 

wijs nog in het stadium van den zuigeling. Moge het in 
toenemende mate de zorg deelachtig worden welke aan zulk 
pasgeborene toekomt.
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f

kerk: de 
het

Igende:
de laatste jaren sterk gegroeid : 

quantitatieve radicaliseering dus. Bovendien is sedert kort in verband 
1 op de officieele arbeidsparty 
icalisecring dus. Het nationaal- 

model, speelt in Noorwegen geen rol. De

ngen. Na

van religieuse.

hunne roeping, die geen partijen 
teilijkheden die ontstaan door de

er voor

Er is een groot verschil tusschen de houding der arbeiders gedurende 
en kort na den oorlog en nu. Toen was er groote belangstelling voor 
de sociale boodschap van het Christendom. Nu is die er niet meer. 
Voor een deel is dit te wijten aan de verdeeldheid onder de arbeiders, 
voor een ander deel aan het feit, dat de strijd der behoudende par
tijen tegen de sociaal-democratie vaak wordt gestreden in naam van 
de kerk. De arbeidersjeugd bekommert zich weinig om politieke 
sociale vragen, óf omdat ze te jong is, óf omdat ze te moe is.

Waarom de houding der burgerlijke kringen tegenover de volks
huizen een andere is geworden?

Het werk werd toegejuicht zoolang de bourgeoisie er voor de ar
beiders een afleiding in zag van politieke en sociale vragen. Na de 
omwenteling en den burgeroorlog, waarin de arbeiders het onderspit 
dolven, wordt, op een paar uitzonderingen na, het werk niet meer 
gewaardeerd. Wat voornamelijk blijkt uit vermindering van contri
buties, waaraan de crisis natuurlijk ook haar aandeel heeft.

Het initiatief tot stichting der volkshuizen werd genomen door de 
predikanten kregen daardoor een kans de sociale beteekenis 

van het Christendom naar voren te brengen. Na verloop van tijd 
begon men te bemerken dat er in de kerk zelve sprake was van een 
radicalisatie naar rechts.

Daar uit den aard der zaak het werk, van religieusen geest door
trokken, zich niet kerkelijk orieönteerde, werd de belangstelling van 
de kerk voor het ideaal der ontwikkelingscentra verlamd. Vandaar 
deze situatie: de kerk en de conservatieve burgerlijke groepen vinden 
het werk te rood en te weinig uitgesproken godsdienstig, de arbei
ders wantrouwen den behoudenden invloed van 
slotte de ontwikkelingscentra steunen.

Deze blijven getrouw aan haar taak: de opwekking 
sociale en politieke belangstelling.

Door getrouw te blijven aan deze 
kent, vermijden zij het best de mot 
radicalisatie der verschillende partijen, die hun werk alleen 
kunnen schaden.

Tot zoover de Finsche rapporteur.
Over Noorwegen hooren wij het vol[
De arbeidersjeugd-organisatics zijn c

langstellii 
'lamd. V<

de conservatieve burgerlijke groepen
te weinig uitgesproken godsdienstig, de

lenden invloed van de kerk, waarop ten

met den noodtoestand druk uitgeoefend 
tot krachtig ingrijpen: qualitatieve radic 
socialisme naar Duitsch
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den enkeling, 
ing 
de

suger-zaak, 
dat de tegen- 
materialistische

middenpartij is het vaakst regecringspartij en heeft politiek groote 
betcekenis. Het begrip van een burgerblok is misschien versterkt 
omdat de arbeidspartij weigert deel aan de regcering te nemen. De 
radicaliseering heeft alleen economische oorzaken.

Daar Noorwegen niet de weelde kent der wereldsteden, is hier 
de bitterheid der arbeiders minder groot. Als agitatiemiddel doet 
weelde intusschen wel dienst.

Wat nu de houding der volkshuizen betreft tegenover de politieke 
problemen, daar deze laatste veel ouder zijn dan het eenige Noor- 
weegsche volkshuis, kan van een wijziging in deze houding geen 
sprake zijn (?)

Dit volkshuis is gesticht door de christelijke studentenbeweging 
met een dubbel doel.

lo. Studenten de gelegenheid te geven een deel van hun vrijen tijd 
ter beschikking te stellen van anderen. En ze daardoor een sociale 
scholing te geven. Het nauwe verband tusschen beide ligt voor de 
hand. Dit „Settlemcnt” heeft geen politieke kleur. Het heeft dus 
geen zin om van politieken invloed te spreken. Terwijl er door de be
woners der buurt intense politiek gedreven wordt, zijn bovendien de 
studenten, die in het volkshuis werken, jong als zij zijn, nog bezig zich 
een politieke levensbeschouwing te vormen.

Doel van het werk is om door het samenzijn van studenten 
ders tot cultureelcn gezamenlijken arbeid te komen.

Wat men voor oogen heeft is de ontwikkeling van
In Zweden staan de zaken anders. Daar is een sterke radicaliseerinf 

naar het communisme toe. Helaas bevechten de Sowjetgroep en 
andere elkaar zoo geweldig, dat het prestige der partij bij de andere 
arbeidersgroepen gering is. De sociaaldemocratie neemt in kracht en 
in omvang toe, vooral onder de jongeren. Zij heeft sterk radicale 
groepen, dank zij de toetreding tot de partij van een groot aantal 
communisten, dank zij ook de studentenvereeniging Clarté, die de partij 
beïnvloedt.

De gebeurtenissen der laatste jaren, bovenal de Keet 
hebben in breede kringen geleid tot de overtuiging, 
woordige maatschappijorde op springen staat. De sterk 
inslag van het Zweedsche socialisme werkt ongunstig op ideeële 
strevingen, waarin men tijd- en kracht verspilling ziet. De volksont- 
wikkelingsbeweging heeft zich intusschen betrekkelijk buiten den 
partijstrijd kunnen houden. Door de vakvereenigingen is de arbeiders- 
Ontwikkelingsbond ontstaan met zijn studiekringen door het gansche 
land, welke bezocht worden door arbeiders uit alle partijen. Dit

een deel van 
ig te stellen van anderen. En ze daardoor 
zen. Het nauwe verband tusschen beide ligt 
sttlemcnt” heeft geen 

van politieken invloed te 
der buurt intense politiek gcc
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van standpunt 
ippelijken her-

extremisten kwamen 
» voor god: 

individu» 
paar

'ingen de
:ht naar

samengaan vertoont zich ook elders. Vóór twintig jaar ging 
sociaaldemocratische jongeren en vakvercenigingslcden niet licl 
een andere dan hunne eigen volkshoogeschool. Nu bezoekt men 
alle. Den vorigen winter zijn ongeveer duizend arbeiders uit de 
industrie op volkshoogescholen geweest, die vroeger alleen 
boerenzonen en een klein aantal landarbeiders bezocht werden. Wat 
de radicaiisatie naar rechts betreft, nationaal-socialismc en fascisme 
beteekenen weinig. Maar op de gymnasia en middelbare scholen 

ig propaganda gemaakt. Intusschen heeft de nationale 
nadering afgewezen en leiders met fascistische neigingen

wordt krachtig 
jeugdbond toem 
verwijderd.

Deze nationale jeugdbond neemt sterk in om vang toe. Hij bemoeit 
zich niet met politiek, maar doet druk aan wapenoefeningen en ziet 
in militaire maatregelen en tolmuren de beste verdedigingsmiddelen 
voor het eigen land. Het landvolk ziet zijn jeugd in een zeer grooten 
bond vereenigd tot behartiging van de eigen belangen en versterking 
van de liefde tot den grond. De tusschenpartijen nemen af in aantal.

Zelfs afgezien van de politieke partijvormingen is er een grootere 
spanning dan vroeger tusschen de verschillende maatschappelijke 
groepen te constateeren. In alle kringen komt een besef tot uiting, 

te moraal en met de tegenwoordige maat
niet meer te houden is.

miswerk wordt gezegd dat het niet noemenswaard 
gebeurtenissen der laatste jaren. In alle afdee- 
deelnemers, haast uitsluitend afkomstig uit de 

welgestelde arbeiders die weinig geleden hebben door de

dat het met de burgerlijk»
schappij-inrichting

Van het volkshi 
verzwaard is door de 
lingen stijgt het aantal 
kringen der

Politieke belangstelling is onder hunne jeugd niet sterk. Vanzelf sluit 
zij zich aan bij de sociaal-democratische arbeiderspartij.

De volkshoogescholen worden behalve door sociaal-democraten ook 
door communisten en syndicalisten bezocht. Daar staan politiek en 
economie in het middelpunt der belangstelling.

De onderlinge verstandhouding bleef goed en de 
tot meer bezadigde stemming. De belangstelling voor godsdienstige 
vraagstukken is gering. Er zijn echter een aantal individuen in wie 
zich sterke godsdienstige opleving openbaart. Een paar weekeinden 
ter bespreking van vragen op geestelijk terrein werden bezocht door 
een honderdtal arbeiders: eerlijkheid was van deze bijeenkomsten het 
kenmerk.

Wat het volkshuis betreft, meent men dat wijziging » 
niet begeerd wordt. Natuurlijk bevordert het maatschai
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ii Van 
siderlei

■ gen, en 
ipelijken

ervoor te waarschuwen niet te 
en Zuid, Oost- en West-Duitsch- 

het platteland anders is dan in de 
groote wereldsteden.
de radicalisatie hoofdzakelijk de 

en in steeds grooter omvang 
voor. Het gaat natuurlijk hoofd

en „settlements" te 
arbeidsgemeenschap Berlijn-

vormingsarbeid. Het hoopt op een geweldlooze omzetting van 
schappelijke verhoudingen, meent hiertoe bij te kunnen drag 
bovendien door een natuurlijk samenlrcften in gemeenschapp 
arbeid van menschcn uit zeer verschillenden kring, te komen tot 
wijdere dan de klasse-solidaritcit.

Dit wat de noordelijke landen betreft, Denemarken sprak, jammer 
genoeg, in deze kwestie niet mee.

Dat wij een veel scherper geluid hooren uit de centrale landen, 
spreekt vanzelf.

Het is niet te verwonderen, dat het Oostenrijksche rapport bijna 
geheel gewijd is aan een uiteenzetting van den sociaal-economischen 
en politieken toestand van het eigen land.

Wat het volkshuis aangaat en zijn verhouding tot de naar rechts 
en links steeds radicaler wordende groepen, daarvan hooren wij weinig. 
Dat het verzoenend optreedt spreekt vanzelf. Het tracht verzoenend 
werk te doen. Wat het eigen land betreft, beteekent dit, de vormen 
van den klassenstrijd te verzachten. In een tijd van scherpe toespit
sing der tegenstellingen en van politieke en economische verwarring 
is hiervan niet veel te verwachten. Alle krachten worden bovendien 
ingespannen om den geest van verzoening en vertrouwen ook over het 
internationale leven vaardig te maken.

En nu Duitschland.
De verslaggever begint met ons 

vergeten dat de toestand in Noord- 
land niet dezelfde is, dat die op 
steden, in deze anders dan in de

En terwijl op het platteland 
arbeiders raakt, komt zij in de steden 
onder werkgevers en werknemers 
zakelijk om de steden, wijl daar de volkshuizen 
vinden zijn. Toen voor twintig jaar de 
Oost ontstond, was de bevolking er hoofdzakelijk sociaal-democratisch, 
de klassenstrijd werd krachtig gevoerd, maar daarnaast werd gestreefd 
naar deelneming aan de regeering enz.; dit was nog zoo na den oorlog. 
Maar toen kwamen de inflatie, de werkloosheid en toen daarop de 
economische crisis volgde, greep het communisme met steeds grooter 
kracht om zich heen. Het staat nu zoo, dat jonge menschen tusschen 
twintig en dertig jaar voor de sociaal-democratie verloren gaan 
de arbeiderswijken in de groote steden geldt, dat de bevolking bek 
kunne tusschen twintig en vijfendertig jaar communistisch stemt. En 
dit in toenemende mate. De radicaliseering naar rechts (nationaal-
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:n kan.
socialisme) beeft op de arbeiders geen vat; daarentegen in hooge 
op de bezittende klassen, voor zoover men daar nog van spreker 
De burgerlijke jeugd is even sterk naar rechts opgeschoven 
arbeidersjeugd naar links: tusschen twintig en vijfendertig jaar stemt 
de eerste nationaal-socialistisch. Waar gedurende de laatste tien jaar, 
het vertrouwen in de mogelijkheid van een vreedzame oplossing van 
geschillen, door allerlei bekende oorzaken klap op klap heeft gekregen, 
hebben de vredesvrienden het steeds moeilijken en vindt de gewelds
theorie meer aanhangers dan ooit te voren sedert den oorlog.

Verzoeningswerk, internationaal zoowel als nationaal, wordt steeds 
zwaarder. Nederzettingen als die van Berlijn-Oost, welke doelbewust 
met groote kracht in dezen opbouwend arbeiden, gaan hierbij de 
laatste jaren beslist tegen den stroom in. Hare vroegere vrienden, 
hetzij rechtsche, hetzij linksche extremisten, verliezen zij. Uit de bur
gerlijke kringen ontvangen zij geen werkers meer. Onnoodig te zeggen 
dat deze houding der burgerklasse een grievende teleurstelling is juist 
voor dat deel der bevolking, dat zich offers getroost heeft om tot 
eenstemmigheid te komen. Bitter is het, dat de burgerij het ideaal van 
een volksgemeenschap schijnt te hebben opgegeven. Deze bitterheid 
wordt verergerd door het onverantwoordelijke geld-verkwistcn der 
oorlogs-parvenues, die liever aan de grofste en onzinnigste weelde hun 
geld verliezen dan dat het in handen valt van den bclastingheffenden 
staat. Dat het proletariaat en vóór alles het werklooze proletariaat 
door deze burgerlijke levenshouding steeds meer tot verzet geprikkeld 
wordt en om uitkomst den blik oostwaarts wendt, verbaast wel nie
mand. In deze kringen wordt alleen nog hulp verwacht van een com
munistische maatschappij-ordening.

Wat zijn onder deze omstandigheden de huidige verplichtingen van 
volkshuizen en nederzettingen als die van Oost-Berlijn ?

Waar de naaste buren van de nederzetting, de arbeidersbevolking 
uit de wijk, alleen nog heil verwachten van het communisme, voelen 
zij zich hoe langer hoe meer vervreemd van oude vrienden uit de 
burgerij. Bovendien heeft voor hen de burgerlijke cultuur de aureool 
verloren waarmede het proletariaat haar omhangen had; dit verwacht 
alleen heil van een proletarische maatschappij.

Maar nu is het eigenaardige, dat de grootste moeilijkheid voor het 
„settlement" en de dragers van zijn arbeid niet hierin ligt, maar in 
de vijandschap tusschen de sociaal-democraten die trouw blijven aan 
hun cultureel middelpunt en de communisten uit de buurtschap die 
er niets mede te maken willen hebben en alleen heil verwachten van 
Moscou. Het is vanzelfsprekend dat de werkers uit de arbeidsgemeen-
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«gelijkheid 
lappelijken 
jke wereld

het i 
>otste I 
«geren.

schap zich wenden tot sociaal-democraten en communisten zonder 
onderscheid.

Maar onder de arbeiders staat het anders. Zij vertrouwen elkaar 
niet en het grootste wantrouwen komt van de zijde der communisten. 
De grootste kans om het wantrouwen te overwinnen heeft men onder 
de jongeren. Het behoeft nauwelijks gezegd, hoezeer onder deze om
standigheden de arbeid verzwaard wordt. Er wordt gezocht naar 
middelen om de arbeiders in de door de arbeidersgemeenschap be
legde bijeenkomsten, cursussen enz. bij elkaar te houden. Zaak is 
dat geen sociaaldemocratische kliek op den voorgrond treedt. En uit 
de houding der leiders moet blijken dat ook zij aan de moge 
gelooven dat in het communisme elementen zijn van maatschap 
opbouw. Hoe de werkers zelven staan tegenover de burgerlijke 
mag natuurlijk niet verzwegen worden.

In deze verhouding ligt een nieuw probleem, tot welks oplossing 
de werkelijkheid krachtdadig medewerkt. Want al de burgerlijke 
werkers, die niet zeer innig met de gemeenschap verbonden zijn, ver
dwijnen de een voor, de andere na. De oude garde staat natuurlijk pal.

Merkwaardig is het op te merken hoe, gedurende de laatste acht, 
negen jaren de bijdragen der gegoeden afnemen, die uit arbeiders
kringen zelve, toenemen. Noch geld, noch moreele steun, noch arbeid 
is uit de kringen der gegoeden meer te verwachten. Van pogingen 
lot verzoening wil men niet meer hooren en de arbeidsgemeenschap 
moet aanvaarden, dat van deze zijde niets meer te hopen is. Men 
blijft natuurlijk voeling zoeken, maar met een vanzelfsprekende sympa
thie voor het werk is het gedaan.

Natuurlijk mag niet vergeten worden dat het werk zich zelf wij
zigt, ja dat partij-kiezen onvermijdelijk zou kunnen worden. Kwam het 
b.v. tot een nationaal-socialistische of communistische dictatuur, dan 
zou zeker een arbeid niet geduld worden, welke zou trachten beide 
volksdeelen te vereenigen. Misschien zou een deel van den ontwik
kelingsarbeid kunnen worden voortgezet. De arbeidsgemeenschap zou 
dan voor de vraag komen te staan in hoeverre zij zich bij de regeering 
zou kunnen aansluiten. Hierop behoeven wij niet in te gaan. Zooveel 
is echter wel duidelijk, dat men dan in nauwere samenwerking met 
een kern uit de bevolking zal moeten trachten verder te gaan.

Buurtschap zou dan nog meer gaan beteekenen dan tot nu toe. Bij 
sterke onderdrukking van het proletariaat zoo goed als in het tegen
overgestelde geval zou het wel eens de taak der Duitsche settlements 
kunnen wezen, binnen het proletariaat zelf vormend werk te verrichten 
alleen ten bate van het proletariaat.
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Uit de Pers.

hel

economisch sterke 
zuiver financieel 

aten, die door

zijn met werk- 
kinds problemen, 
worden, meer en

van het congres, de ook hier te lande 
lund-Schultze, kwam tot de volgende samenvatting: 
loopt hierop uit, dat wij de werkelijkheid in het 

en dat de samenwerking tot één doel voor alle 
■e geest der scttlements 
een Jood, den Grieken

e politiek)

weldig systeem tot bescheen 
zekering tegen de gevaren 
loosheid is opgebouwd, om : 
gevaar van 
te houden.

I n de economi 
dit een zui 
in de stal 
zijn gevolg

„Next door to Labour" het Amerikaansche wachtwoord, zou dan 
ook het Duitschc moeten worden. De arbeidersgemeenschap Berlijn- 
Oost heeft van den aanvang af den sterksten nadruk gelegd niet op 
wcderzijdsche waardeering der klassen, maar op opbouwend werk in 
de arbeiderswijk zelve. Hoe meer de politieke hartstocht raast, hoe 
belangrijker de taak eener volksopvoeding wordt, die tot doel heeft 
te midden van verdwaasde hartstochten waarheid en gerechtigheid 
en, zoo mogelijk, wat daarboven uitgaat te verwerkelijken.

Er moet, zij het op nog zoo kleine schaal, een basis gelegd worden, 
waarop werkers uit alle maatschappelijke kringen en met zeer onder
scheiden inzichten, gezamenlijk kunnen werken.

Een arbeid, waaraan de intellectueelen en hunne proletarische buurt- 
genooten op dezelfde wijze en met gelijke verantwoordelijkheid deel 
hebben, is door de politieke radicalisatie naar links en naar rechts 
wel gewijzigd, maar is in den grond toch de oude roeping der Settle- 
ments, die te midden van grooter gevaren en nieuwe moeilijkheden 
moet worden doorgezet.

Ziehier wat Duitschland te overdenken geeft.
Degenen onder ons, die in dagelijksche aanraking 

loosheid en hare slachtoffers, weten hoezeer DuitschL 
althans in onze groote handelssteden, ook de onze

En dat zij moeten opgelost worden in denzclfden geest, staat althans 
voor ondergeteekende vast.

Trouwens de voorzitter
bekende Prof. Siegmt

„Al het gezegde loopt hierop uit, dat wij de 
oog moeten vatten en dat de samenwerking f 
„settlements” gewenscht is. Wij hopen dat de 
(en volkshuizen) ons ertoe brengt den Joden 
een Griek, den Romeinen een Romein te zijn."

cerc stalen moge
I vraagstuk zijn.
* den oorlog en 

zwaarder getroffen zijn.

rming en ver- 
„ de gevaren der wei 
opgebouwd, om althans I 

i verhongeren buiten de de

International Quarlerly oj Aiu/l 
EDucation I. 3 (Nov. '32).

E. Laack schrijft over de Vrijwillige 
Arbeidsdienst in Duitschland. De vol
keren der wereld staan tamelijk rade
loos tegenover de groote werkloosheid 
en de problemen die zij meebrengt. De 
werkloosheid tast de grondslagen van 
het menschelijk bestaan aan. Een ge-
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i 1931 wen 
:nst ingcsteld.

veel gediscussieerd 
welke wijze voor dit

deelnemers; 
uit te voeren

werkloozen, manlijk 
Gewerktvelijk

fmiiloimililijk ?
t dubbele veraniwoordelijk-

nuspi- 
vercenigingen. federaties c.d.

1 1 * met Rijksgeld geftnan-
kan alleen worden uitge- 

echtspersoonlijkheid bezit- 
tamen, die maatschappelijk nut 
>f door vereenigingen die groe- 

rbeidsdiensl willigen" om- 
* door staten, gemeenten, 

en dergelijke.

De deelnemers staan onder de 
ciën van vercenigingen. federatie 
Het werk dal met Rijksgeld » 
cierd wordt, kan alleen ' 
voerd door ree 
lende lichamen 
bcoogen of uw 
pen van „ Art 
vatten, verder 
waterschappen

bevestigend beant- 
vormen van werk

en betrekkelijk normale 
dringt de nood om na 
niet wenschelijk wordt 

verricht zonder dat 
-rieele belooning van

dringt zich de vraag op: kan men voor 
de prestatie van den wcrkloozcnsleun 
ook een tegenprestatie in den vorm van 
arbeid ten behoeve van de gemeenschap 
verlangen en in de tweede plaats: is 
hel niel noodzakclijk om afgezien van 
matcriccle overwegingen, aan de miljoe
nen werkloozen bezigheid te verschaffen 
die zin heeft.

Deze vragen zijn 
woord door allerlei 
verschaffing tegen 1 
loonen. Thans dr' 
te gaan of het mei 
dal arbeid wordt 
hiervoor een matei 
belcekcnis wordt bi 

Het denkbeeld
arbeidsdienst, < 
beidsdienslpiicl 
de vrede van
dienstplicht.

Men kent twee vormen van werk
gemeenschap; het open en het gesloten 
kamp. Hel laatste is behalve werk, ook

Practischc arbeid, pacdagogische ver
zorging en weloverwogen gebruik van 
vrijen tijd zijn hier tot een eenheid ge
bracht. Deze vorm past meer voor werk 
op het platteland dan in de steden, w'aar 
het „open kamp" toepassing vindt. Hier 
bestaat meestal alleen werkgemeenschap 
of hoogstens ook nog „eetgemeenschap”.

17elke werkobjeclen ?
In 1931 aanleg van sportterreinen e.d. 

In 1932 worden hiervoor in het bijzonder 
aangewezen in kuituur brengen van woes- 
len grond, draineer-werken, werk aan 
dijken en bouw*rijp maken van gronden. 
(In hoeverre dit niet in strijd is met prin
cipe 3 is niet zonder meer duidelijk. Ref.)

Homogene of heterogene groepen?
Men streeft — en met succes — naar 
vormen van heterogene groepen, naar 

i samenlevcn van de jongere generatie 
t bet volk, ondanks alle verschillen 

van partijpolitiek en wereldbeschouwing. 
Samenlcven, samenwerken, begrip voor 
de tegenstellingen der klassen en levens
beschouwingen, den tegenstander au 
scrieux nemen, enz. worden als voor- 
declen aangemerkt.

Intusschen valt daarnaast een streven 
van politieke en kerkelijke groepen te 
conslatceren. welke in deze arbeids
kampen een middel zien, om speciaal 
hun eigen leden te steunen en op Ie 
voeden en hun positie als bijzondere 
volksgroep te versterken, een streven 
dal van regecringswcgc zoo niet tegen
gegaan. dan toch binnen zekere perken 
gehouden wordt.

" ' rijver meent dat het gewenscht 
jn dat in iederen staat een cen- 

aam gevormd werd, dat alle 
eerde organisaties in zich zou 

Ike dan in de eerste plaats 
,-an den arbeidsdienst en niet 

groep zouden moeten be- 
emt in dit verband met name 

lerg en Hessen.
terug te komen.)

Schrij 
traal 'lichaam 

geïn teresseeru* 
opnemen, wrell 
hel belang vz 
dat van hun 
oogen. Hij noer.......... . .....
het werk in Würtcnberj 
(Wij hopen hierop nog U.

Leiderjeroagetnk. 
Aanvankelijk is 

over de vraag, op

betaald.
»ecld van een verplichten 
of zoo men wil van ar- 

ehl is in Duilschland na 
1918, die den militairen 

waaraan het Duilsche volk 
was, ophicf, opgekomen, doch 

verwezenlijkt. Bij het stijgen der 
(loosheid kreeg deze gedachte nieuw 

voedsel, maar thans op de basis der 
vrijwilligheid. In Juli 1931 werd de 
vrijwillige arbeidsdienst ingcsteld.

Drie principes:
1. de dienst moet vrijwillig zijn;
2. hel werk moet van publiek belang 

zijn;
3. het moet enkel aanvullend (zusalz- 

lich) zijn en dus geen enkelen in hel 
werk slaanden werk of uitzicht op werk 
ontnemen.

Het omvat alle 
en vrouwelijk lol 25 jaar. 
wordt 6 a 7 uur per dag.

IFie zijn .

heid:
a. ten aanzien van de
b. ten aanzien van het
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Boekaankondiging.

de

Albert Lamni. Belrogene Jagend. - Ver
lag B. Cajjirer, Berlin 1932; RAi. 4.50.

...'even, vol rca- 
allen, daardoor 
(lectuur,

phase gekomen. Hij heeft 
vormen van leiders aan 
Algemecnc richtlijnen 
ming uitgcstippcld. liet 
kend zijn te zijner tijd 
hoeverre deze maatregc

rd hel

Schrijve 
1926 met 
durende een 
Erwerblosen 
verzorgd.

Hij vertelt va:n eindelooze schier tot 
wanhoop brengende ondervindingen van 
ruwheid en onverschilligheid der gaande 
en komende jongens, een lang verhaal 
dat door zijn telkens terug' ' 
mededeelingen van mislukking 
stelling haast vermoeiend werkt, maar 
daardoor wel een indruk geeft van het 
schier hopelooze van dit werk.

'er (teekenleeraar) heeft sinds 
t een collega (meubelmaker) ge- 

aanlal jaren in Berlijn een 
- Jugendheim van de stad

daarbij het 
zich getrokken, 

zijn voor die vor-

tc vernemen, in 
jel geslaagd is.

J. H. Gr.

werk geschikte leiders zouden kunnen 
worden gevormd. Uiteraard hebben de 
voorstanders van homogene kampen het 
recht om de leiders aan te wijzen, voor 
zich opgeëischt. Door het besluit van 
den Rijkscommissaris van 5 September 
1932. is deze kwestie in een nieuwe

Toch ontstaat na langen lijd onmis
kenbaar een band van vertrouwen en 
vriendschappelijkheid lusschen de vaste 
gasten en den leider en krijgt men inet 
dezen het gevoel dat hel volhoudcn ten 
slotte op niet weinigen van deze ver
wilderde grootsladsjcugd een invloed ten 
goede gaat uitoefenen.

Dan komt de groolc teleurstelling. 
Voor deze soort van min of meer vrije 
Jugcndpflegc heeft de stad geen geld 
meer beschikbaar en een nieuwe periode 
breekt aan, wanrin met Staatssubsidie 
het werk wordt voortgezet. Nu is hel 
uil met de vrijheid van de leiders en 
hun systeem. Zij moeten zich aan hel 
voorschrift houden dal geen „Jugcnd- 
pflege” maar vaste driemaandschc cur
sussen worden gegeven. Wie vroeger 
reeds een jaar aan hel vrije werk deel
nam, is thans uitgesloten en wie na drie 
maanden juist hel eerste contact ge
vonden heeft, moet plaats maken voor 
een volgende lichting.

Zoo worden wel mooie statistieken 
van bulpverleening mogelijk en de ge
tallen stijgen en laten zich in een rap
port goed lezen, maar de geest is er 
uit: Betrogenc Jugend!

Wie de ervaringen van Weitsch kent, 
vindt in dit boek niet veel nieuws, be
halve dan dat het werk in Berlijn on
getwijfeld nog vele malen mocilijker is 
dan dat wat Weitsch schildert. Hier is 
er een tvpischc grootestadssfeer en het 
werk is daardoor voor onze groote- 
stads-lciders zeker van belang, al was 
het alleen maar om zich aan te spicge- 

w len en om den moed niet te verliezen,
igkeercnde Bepaalde gelukkige oplossingen voor 
j en teleur- bijzonder lastige gevallen geeft hel niet: 

' ir de schrijver speelt nooit een mooie rol.
Het boek maakt daardoor een sobe- 

ren, eerlijken indruk. J. H. Gr.

Er nel Halfner, Jagend nuf der Land- 
alraeee Berlin. - J^erlag B. Caairer, 
Berlin 1952; R. AI. 4.50.

Schetst leven en avonturen van 
Berlijnsche „Jugendclique" Blulsbrüc ... 
Trouw aan elkander is de eenigc deugd 
die ze bezitten, verder staan ze voor 
niets, volslagen amoreel en dus elke on
zedelijkheid acceplecrcnd en zonder aan
stoot bedrijvend.

Vlot en boeiend geschrei 
lislische situaties en geva" 
ook geschikt als prikkel! 
voor het niet bedoeld is.

Waardevol voor den volksopvoeder 
als materiaal voor de kennis van de 
verwilderde grootestadsjeugd. Bevat te
vens een onuitgewerkte tendenz tegen 
de Jugendfürsorge-anstallen, die de na
ïeve kleine misdadigers(sters) dwingt tot 
maandenlang samenleven met geraffi
neerd uitschot van denzelfden leeftijd 
en daardoor de eersten voor hun leven 
bederft.

Dat het ook anders kan bewijst het 
volgende boek.
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Het misbruik van het Instituut 
der bijzondere leerstoelen 

door Professor Dr. B. ). H. OV1NK.

geruimen tijd 
de door haar 

want van fysici en

geleden verscheen onder bovenstaand opschrift van 
klein artikel dat eenigc polemiek

waar het Instituut 
waar „instellingen, stichtingen 

of rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen" van de Regeering 
het recht kunnen verkrijgen om aan de bestaande openbare univcr- 
siteiten hoogieeraren aan te stellen, die dan .bijzondere" hecten, in 
tegenstelling tot de „gewone” en „buitengewone” welke door den 
Staat benoemd worden. Men zou hen, zooals ook wel geschied is, 
„losse professoren” kunneu noemen, daar zij eigenlijk buiten het 
universitair verband staan en door de Senaten en Faculteiten niet 
in hun midden behoeven te worden toegelaten.

Dat alleen wij Nederlanders dit Instituut gekregen hebben, hangt 
samen met den religieus-politieken schoolstrijd, dien wij, zooals ner
gens anders ter wereld, in de laatste halve eeuw hebben gestreden. 
Om dit duidelijk te maken, moeten wij teruggaan tot het jaar 1880 
toen te Amsterdam door de Vereeniging van Hooger Onderwijs op 
Gereformeerden grondslag de Vrije Universiteit werd opgericht. Zij 
was bestemd om de christelijke levens- en wereldbeschouwing, zooals 
die in een bepaalde kerkelijke geloofsleer was uitgedrukt, ook in de 
Wetenschap en het Universitair onderwijs tot haar recht te doen 
komen.

Nu had deze Vrije (d.i. van den Staat vrije) Universiteit gedurende 
een geruimen tijd voor hare diploma's nog niet den effectus civilis, 
d.i. de door haar gegradueerde personen (nl. filologen en j 

medici was toen, en is ook nu nog, geen
konden niet direct krachtens hun diploma in dienst treden van staat 
of gemeente. Het was nu een der bedoelingen van Minister Kuyper 
met de in 1902/1903 ingediende voorstellen tot wijziging van de Wet 
op het Hooger Onderwijs, om aan de Vrije Universiteit den effectus

Ons land is, voorzoover ik weet, het eenige, 
der bijzondere leerstoelen bestaat, d.i. 

,‘rsoonlijkheid bezittende 
om aan

en grondiger te be- 
dit verzoek, daar ik 

voor het Hooger 
over dit onderwerp

TT enige maanden gele .
mij in de N. Rott. Courant een 

uitlokte.
Blijkbaar naar aanleiding daarvan verzocht mij de redactie 

dit Maandblad hier de kwestie wat uitvoeriger 
spreken. Bereidwillig voldoe ik bij dezen aan 
het zeer gewenscht vind, dat in die kringen die zich 
Onderwijs interesseeren, met kennis van zaken 
geoordeeld wordt.
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tng in
*richt, 

spoedig 
of poli-

civilis te verschaffen. Intusschen, lang niet door alle Kamerleden werd 
deze poging met sympathie begroet. Niet weinigen onder hen — 
vooral onder de overigens christelijk gezinden — waren van oordeel, 
dat aan de behoefte om ook andere dan de door de staatshoogleeraren 
beleden beginselen aan het woord te laten komen, even goed op 
andere wijze kon worden voldaan, nl. door aan bepaalde stichtingen 
of instellingen het recht te verleenen om aan de reeds bestaande 
openbare universiteiten „bijzondere” hoogleeraren voor het geven van 
onderwijs in afwijkenden geest te benoemen. Om deze Kamerleden 
tegemoet te komen, heeft Minister Kuyper de Art. 170—184 (het 
hoofdstuk over de bijzondere leerstoelen aan welke hij zelf niet veel 
waarde hechtte) in zijn wetswijziging opgenomen.

De Memorie van Toelichting bij het ontwerp (zitting 1902/3 no. 135) 
zegt hieromtrent: „Het doel van dit hoofdstuk is niet het Rijk te 
ontlasten door een gedeelte van het onderwijs door instellingen, 
stichtingen of vereenigingen te laten betalen .... De strekking is voor
standers van andere dan thans aan de Rijksuniversiteiten meer algemeen 
beleden beginselen in de gelegenheid te stellen, hunne richting op onderwijs
gebied aan de Rijksuniversiteiten meer dan thans het geval is, te doen 
vertegenwoordigen.”

In het voorbijgaan zij hier nog aan toegevoegd, dat de wet zoo- 
als zij was voorgesteld, door de Tweede Kamer werd aangenomen, 
door de Eerste daarentegen werd verworpen. Eerst nadat deze 
was ontbonden en de nieuw gekozen Eerste Kamer haar eveneens 
had aangenomen, kon de wet in 1905 in het Staatsblad worden 
gepubliceerd.

Welke bijzondere leerstoelen nu in den loop der jaren strei 
den geest der wet aan de verschillende universiteiten zijn opgei 
willen wij thans niet nagaan. Dit is zeker, dat er ai vrij 
eenige werden gevestigd, waarbij van afwijkende religieuse 
tieke beginselen niet in het minst meer sprake was.

En het kan niet ontkend worden, dat daartoe enkele behoorden, 
die, voorloopig een zekere leemte aanvullend, aan het universitair 
onderwijs inderdaad ten goede zijn gekomen. Als voorbeelden noemen 
wij die in enkele moderne talen te Utrecht en vooral den leerstoel 
in de Muziekwetenschap, die, voor een drietal jaren, eveneens te 
Utrecht, door de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst werd 
gevestigd. Dezen laatsten zouden wij waarlijk niet meer willen missen. 
Immers ons land is bijna het eenige, waar de Muziekwetenschap 
niet aan eenige universiteit is vertegenwoordigd. En daar de Staat
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in dezen niet doet, wat op zijn weg ligt, mogen de steeds talrijker 
wordende personen, die ook in dit belangrijk vak grondig willen 
geschoold worden en daarin den doctorsgraad behalen, aan de genoemde 
Maatschappij dankbaar zijn, dat zij door de vestiging van een 
bijzonderen leerstoel — waarvan wij intusschen hopen, dat hij zoo 
spoedig mogelijk voor een ordinariaat van staatswege moge plaats 
maken — aan hun wenschen en behoeften is tegemoet gekomen.

Kon de oprichting van dezen leerstoel, en van nog eenige andere, 
door de betreffende Faculteiten met ingenomenheid worden begroet, 
er waren er andere, die hun werden opgedrongen en op zijn best als 
overbodig, soms zelfs als storend werden gevoeld en dit des te meer 
naarmate hun aantal steeds toenam.

Immers al spoedig bemerkte men, hoe gemakkelijk een bijzonder 
professoraat te verkrijgen was. Een kleine groep behoefde maar een 
geringe som (voor statuten en salaris) bijeen te brengen, zich als 
curatorium te constitueercn en dan de Koninklijke goedkeuring te 
vragen, om aan een door hen bewonderd en miskend geacht persoon 
den professorstitel te bezorgen. De universiteiten waren hiertegen 
zoo goed als machteloos. Wel moest bij de oprichting van een bij
zond eren leerstoel volgens Art. 170 het advies van Curatoren en 
Senaat worden ingewonnen. Maar deze laatste scheen weinig anders 
te kunnen doen, dan na te gaan of aan zekere formeele eischen 
voldaan was. De beslissing berustte tenslotte bij den Minister. Ook 
deze echter scheen, wanneer de zaak formeel in orde was, moeilijk 
zijn goedkeuring te kunnen weigeren, zelfs wanneer hij persoonlijk 
met de oprichting weinig ingenomen was.

Dit was (en is?) althans de algemeene op' 
Onderwijsraad) als volgt uitgedrukt: .Volg 
wettelijke bepalingen heeft de Regeering alleen zegge 
statuten en reglementen der instellingen. Over de 
bijzondere hoogleeraren en de voorwaarden, waaronder zij 
worden, heeft de Regeering geen medezeggenschap. 1 
naar de financiën of naar het wetenschappelijk doel 
die een bijzonderen leerstoel wil vestigen, kan, 
ingesteld, in verband met de wettelijke bepalingen, slechts 
beteekenis zijn. Iedere kleine groej 
maken, is daartoe feitelijk in staat. 1 
in hoofdstuk VI van titel III bepalingen omtrent het toezicht op de 
bijzondere leerstoelen, doch de leden van de Commissie van toezicht 

ig invloed oefenen; hun taak bepaalt er zich 
reele oraties bijwonen en een enkele maal de
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Dat deze opvatting geheel juist is, lijkt mij niet boven allen twijfel 
verheven. Immers het onderzoek, of de statuten en reglementen in 
orde zijn, kan, zou men zoo zeggen, evengoed door ambtenaren buiten 

Daarvoor behoeft toch niet het „advies’ 
en de Senaat te worden

„gehoord".
Hoe dit nu ook zij. dit is zeker, dat weldra de nieuwe leerstoelen, 

zooals men pleegt te zeggen, als paddestoelen uit den grond rezen. 
Personen, die zich in een beperkt onderdeel van een vak eeniger- 
mate hadden ingewerkt en vroeger in het gunstigste geval de ver
gunning verkregen zouden hebben om daarin aan een universiteit als 
privaatdocent te mogen optreden, werden nu ineens professor, en dat 
soms zonder dat zij in hun wetenschap iets van beteckenis hadden 
gepraesteerd en terwijl verreweg het grootste deel van hun tijd en 
werkkracht door een of andere betrekking werd in beslag genomen. 
De eenige rem tegen al te lichtvaardige benoemingen lag in art. 173, 
waarin het bezit van een doctoralen graad geëischt werd. Maar ook 
hiervan kon dispensatie worden verleend.

Het behoeft geen betoog, dat het voortdurend toenemen van het 
aantal dezer soort professoraten niet alleen een nog verder dalen 
van het aanzien en het gezag der staatshoogleeraren ten gevolge 
hebben moest, maar ook, wat veel zwaarder weegt, lang niet altijd 
het wetenschappelijk karakter van het universitair onderwijs bevor
derde en zelfs menigmaal de studenten verwarde en verstrooide.

Zeer gegrond is de klacht in het Weekblad voor Christendom en 
Kuituur (4 Nov. 1932): „Doordat het getal docenten aan de Univer
siteit in sommige Faculteiten op bedenkelijke wijze is toegenomen, 
zien wij nu gebeuren, dat er een hopeloos gedrang is om aan 
doende college uren te komen. Er zijn practisch maar een vi 
waarop college-uren kunnen worden gesteld. Er moet nu 
lijke manieren getracht worden, ergens een plaatsje voor 
docent te vinden. Als dit eindelijk gelukt is, moet er worden 
voor studenten. Dit lukt lang niet altijd in voldoende mate, 
gevallen staan de bedoelde docenten voor leege banken. Veel onge
lukkiger is nog dit, dat de aandacht der studenten op een hopelooze 
wijze versnipperd wordt. Het is nu al dikwijls moeilijk de aandacht 
te concentreeren, omdat er in de acadcmie-jaren zooveel tegelijk op 
den student afkomt. Maar nu er nog tal van docenten bijkomen, die 
allen natuurlijk een speciale zending hebben, wordt er op alle moge
lijke manieren aan de studenten getrokken en geplukt, zeer tot schade 
van het eigenlijke onderwijs en van een vast kader van meer geregelde 
opleiding."



MISBRUIK INSTITUUT BIJZONDERE LEERSTOELEN 133

'r

I

o geheel anders ge- 
vakken die niet door 

afwijkende levens- en 
komt, nu spreekt het 

. geen oordeel 
doelmatigheid

Steeds sterker wordt dan ook beseft, dat wij ons met het Instituut 
der bijzondere leerstoelen in een verkeerde richting bewegen.

Reeds in 1928 heeft de Onderwijsraad een poging gedaan 
misbruik van het Instituut door het voorstellen van een 
wijzigingen te beteugelen. Dit lichaam was overtuigd (en 
goede gronden) dat een belangrijke verbetering zou 
— wij noemen alleen de h< 
werd ingevoegd, dat de gewenschte leerstoelen ook door lectoren 
kunnen worden „bezet" (in pi. v. bekleed), 2e in art. 172 van de 
instelling of stichting bij dc indiening van haar verzoekschrift niet 
alleen verlangd werd de overlegging van de statuten, de akte of het 
reglement betreffende de oprichting, maar ook een uiteenzetting van 
de bronnen waaruit ei> de wijze waarop dc kosten van den leerstoel 
door de instelling etc. zullen worden bestreden, 3c in art. 174 werd 
imgevoegd: „elke benoeming tot bijzonder hoogleeraar behoeft onze 
bekrachtiging, dc betrokken faculteit of faculteiten gehoord," 4e nog 
afzonderlijk de bepaling werd opgenomen, dat elk verzoek om aan
wijzing „getoetst wordt aan het belang van het Hooger Onderwijs 
in het algemeen."

Het is duidelijk, dat door de eerste der voorgestelde wetswijzi
gingen dc drang naar een bijzondcren leerstoel terstond annmerkelijk 
zou verzwakken. Immers juist om het aanzien en het gezag, dat nog 
altijd aan den professorstitel verbonden is, is het zeer velen te doen. 
Een lectoraat wordt lang zoo begeerlijk niet geacht.

Door de daarop volgende wijzigingen zou de invloed van de Re- 
geering cn de universiteit op de benoemingen aanzienlijk worden 
versterkt.

Dit laatste wordt dringend noodig 
iets geheel anders geworden is, dan 
lag, nl. om afwijkende

In den wetgever 
aan de universiteit , 
slissing over

paar wets- 
dit o.i. op 

langrijke verbetering zou intreden wanneer 
loofdzaken — le in art. 170 de bepaling

ingend noodig nu van het Instituut geleidelijk 
>rden is, dan oorspronkelijk in de bedoeling 
levensbeginselen tot hun recht te brengen.

- van 1905 was het volkomen consequent, dat hij 
geen invloed van beteekenis toekende bij de be- 

al of niet loelaten. Het ondersvijs der bijzondere hoog- 
leeraren was immers gericht tegen het openbare.

Nu echter het karakter van het Instituut zoo 
worden is en er leerstoelen worden gevestigd in v 
den Staat worden verzorgd cn waarbij een 
wereldbeschouwing niet meer in aanmerking 
volstrekt niet langer vanzelf: le dat de Universiteiten 
meer zouden mogen hebben over dc wenschelijkheid en ■ 
van den bijzonderen leerstoel en over de wetenschappelijke competentie
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Het Jeugdwerkloozen-vraagstuk op het 
platteland.

(Rede uitgesproken op het tweede Congres der Landelijke 
Commissie ter bestrijding der gevolgen van 
de jeugdwerkloosheid op 30 Januari 1933)

door Dr. H. G. W. VAN DER WIELEN.

‘an verschillende zijden zal heden over den nood der jonge werk- 
loozen en zijn bestrijdingswijze gesproken worden en mij is de 

taak toegedacht meer het jeugdwerkloozenvraagstuk op het platte
land in beknopte vorm te behandelen en tijdens deze behandeling aan 
te geven wat er m.i. gedaan kan worden onder de huidige omstan
digheden gezien de tegenwoordige maatschappelijke verhoudingen waar 
wij onder leven.

Buiten de tewerkstelling der jongeren tegen behoorlijke belooning, 
waarvoor op het oogcnblik de voorwaarden en mogelijkheden dus niet 
aanwezig zijn, dienen wij naar andere wegen uit te zien, waarlangs 
wij de talrijke mannelijke jongeren ten plattelande kunnen betrekken 
in nuttige, zinvolle en vormende arbeid. Zou de werkloosheid ten 
plattelande, zooals ik haar zelf practisch als theoretisch gedurende een 
zestal jaren in Friesland ken, uitsluitend een verschijnsel van korteren 
adem zijn, welk verschijnsel pas ni. 1929 opgetreden was, dan zou 
ik niet zoo sceptisch staan als nu tegenover de ontwikkeling en ont
wikkelende ontspanning, met tot uitsluitend doel, let wel, om de jon
geren bezig te houden. Ontwikkelingscursussen zonder bepaald doel, 
zonder een streven om iets te bereiken zijn m.i. wel voor korteren

van den te benoemen hooglecraar en 2e dat de Minister zich niet 
meer gerechtigd zou mogen achten tot het weigeren cener goedkeu
ring, wanneer slechts aan zekere formeele eischen is voldaan. Integen
deel hij moet, rekening houdend met het advies der universiteit, zich 
wel degelijk de vraag kunnen stellen, of de aangezochte leerstoel in 
het belang is van het universitaire onderwijs.

Wat de reden is, dat de in 1928 door een zoo bevoegd lichaam 
als de Onderwijsraad voorgestelde veranderingen nog steeds niet zijn 
aangebracht, wij moeten eerlijk verklaren het niet te begrijpen. Het 

waarlijk te wenschen dat spoedig tot deze of dergelijkc wetswij- 
■ng het initiatief wordt genomen, opdat er een einde kome aan de 
riegenheid en onzekerheid waarin wij nu verkeeren.
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duur mogelijk, doch zullen bij chronisch wordende werkloosheid door 
het gemis aan belangstelling na enkele jaren zich zelf onmogelijk maken. 
Ook bij enkele stedelijke ontwikkelingscursussen, waar deze arbeid 
reeds eenige jaren gaande is, komen zulke verschijnselen reeds voor 
en we mogen gerust nu reeds zeggen, dat wij het grootste percentage 
jonge wcrkloozen, die wij het ééne jaar bij de arbeid betrokken 
hebben, het volgende jaar hoewel werkloos gebleven niet meer op 
onze ontwikkelingscursus terug zien. In Leeuwarden was in October 
1932 van de cursisten uit 1931/1932 49% werkloos gebleven, ± 10% 
van dit aantal melden zich aan voor de cursus 1932/1933.

Hoeveel te meer is het zaak op het platteland, waarvan bekend is 
dat de werkloosheid sterk chronische vormen dreigt aan te nemen, 
geheel andere wegen te bewandelen. Voor dengecn, die met het karakter 
der werkloosheid ten plattclande niet bekend is, is het goed te weten, 
voordat men gaat zoeken naar de beste tegemoetkoming in dezen 
nood, dat de structuur dezer werkloosheid een geheel andere is, dan 
die der stedelijke. Reeds direct na den wereldoorlog speuren wij 
haar aanvangen.

De duizenden arbeiders, die tot 1880 een werkkring hadden gevonden 
in de veenderijen en ontginningen en na de crisis van *80 en de daarop 
volgende jaren voor een groot gedeelte van het jaar werden betrokken 
in andere agrarische bedrijven, waar zij ook de buitenlandsche seizoen
arbeiders vervingen, óf afvloeiden naar de groot-industriën van Twente 
en Holland en de zich snel ontwikkelende veenkoloniale nijverheid, 
óf in de Duitsche landbouw een werkgelegenheid vonden, kwamen 
na den oorlog opnieuw vrij. De oorzaken hiervan liggen in de toe
nemende rationalisatie van het landbouwbedrijf, door het invoeren 
der machinale werkkracht; het teloor gaan van de zooeven genoemde 
overvloedige werkgelegenheid in Duitschland, het extensiviceren van 
de landbouw door het geringe rendement der bedrijven en de over- 
machtige buitenlandsche concurrentie in die takken van het agrarische 
bedrijf, welke juist veel arbeidskrachten vergden (aardappel, suiker- 
bietenbouw, enz.). Den grooten arbeidsreserves in den Zuidoosthoek 
van Friesland, in den Zuidwesthoek van Groningen en in de veen
koloniën van het oosten dezer provincie en het aangrenzende Drente 
werden zoo een gedeelte der bestaansmiddelen onttrokken!

Velen wisten hun boerenbedrijfjes door het gemis der seizoeninkom- 
vergrooten het leger der plat- 
waarin wij op het oogenblik 

>nieuw door de toevoeging van 
: zuivelnijverheid, het geheel stil-
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liggen der bouwbedrijven en metaalnijverheid sloot op het platteland 
opnieuw tienduizenden, thans meest geschoolden, uit het productie
proces. Het is dus niet te verwonderen dat gemeenten als Opsterland 
met amper 20.000 zielen 700 gezinshoofden, Ooststcllingwerf met nog 
geen 15.000 inwoners 500 gezinshoofden en Emmen met 40.000 in
woners 4000 kostwinners in de werkverschaffing of ondersteuning 
ook een zeer groot aantal jonge werkloozen hebben, b.v. Emmen 
een 1600-tal tusschen 18 en 24 jaar. Wat dient er gedaan te worden 
om deze groepen, waarvan we zeker weten, dat zij de eerst komende 
jaren geen bestaansmogelijkheden zullen vinden, toch voor algehcele 
.wegzakken” te behoeden. Ontwikkeling en arbeid, ontwikkelende ar
beid met zin en inhoud en geen ontwikkeling zonder systeem, zonder 
doel is voor hen de aangewezen weg. Wij moeten trachten den jongen 
werkloozen in deze gedwongen tijd van werkloosheid, meer ontwikkeling 
en inzicht, in de allereerste plaats practisch bij te brengen, om zoo hun 
levensmogelijkheden te versterken, hun vakbekwaamheid en handvaar
digheid op velerlei gebied te vergrooten, hen om te vormen. Alles moet 
gedaan worden om deze agrarische reserves, die in zoo vele streken van 
ons land aanwezig zijn en thans voor goed hun bestaansmogelijkheden 
kwijt zijn, te verminderen en te doen verdwijnen en dit kan uitslui
tend door de jongeren een hoogere ontwikkeling bij te brengen, dan 
uitsluitend het zeer eenvoudige grondwerk, het dollen en spitten, zoo- 
als men tot dusver gewoon was, en waar men door gedwongen was 
zijn levenskansen aan een bepaald bedrijf te binden.

Het Rapport der Landelijke Commissie, waarin ervaren deskundigen 
op land- en tuinbouwgebied hebben gearbeid, geeft ook de richting 
en het systeem dezer ontwikkeling aan. Wij lezen daar:

„Wellicht zal het mogelijk zijn de werkloosheid voor een deel te 
doen verminderen door in de bedrijven te komen tot grootcre per- 
fectionneering van elke cultuur, die op het bedrijf uitgeoefend kan 
worden.............”

„Om de bovengenoemde perfectionneering in het bedrijf door te 
voeren, zou een veel grooter kwantum arbeiders geschoold moeten 
zijn dan op het oogenblik het geval is."

En dan geeft men met het oog op de intensivieering
-2—:._'"Le groei der veel fijner ges 
;root gedeelte der arbeidskrachten 
enk naast land-en

voeren. Vervolgens met het oog < 
' en de rationalisatie, het omgaan m<
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Met dit rapport en de wetenschap van het bovenstaande voor 
oogen, kan men thans aan de arbeid gaan. Over de opzet van dien 
arbeid, over de moeilijkheden en haar oplossingen, zooals wij die in 
Friesland, waar thans 70 °/0 van de gemeenten arbeiden aan hun 
jeugdwerkloozenopzct, wil ik U iets mededeclen.

Voor dat de passage in de Troonrede was uitgesproken en de 
tweede ministeriëele circulaire van 10 November j.l. was verschenen, 
werd er in Friesland reeds een sterke propaganda gevoerd voor doel
treffend ontwikkelingswerk.

Men wist echter niet hoe aan te vangen en daarom was het een 
heuglijk teeken, dat 50 % van de Friesche gemeenten een vijftal flinke 
jonge arbeiders uitzonden naar Bakkeveen, waar in het werkkamp 
het Rapport van de Landelijke Commissie in zakformaat werd uit
gewerkt, terwijl aan de oproep om deel te nemen aan de excursie 
naar dit werk en aan de vergadering waar deskundigen het Rapport 
der Commissie behandelden, door tal van provinciale autoriteiten, 
gemeentebesturen, vak- en jeugdorganisaties werd gehoor gegeven. 
Zoo was men er niet alleen in geslaagd de belangstelling te wekken, 
doch ook kon men een inzicht verstrekken over een mogclijke opzet 
van de ontwikkelingsarbeid ten plattelande, terwijl men tevens over 
een kern van jongeren beschikte, welke, moesten de gemeentebesturen 
in samenwerking met de desbetreffende organisaties komen tot het 
inrichten van cursussen, de deelname der jongeren aan de ingerichte 
cursussen van onderop zou steunen.

Doch hoe te komen tot plaatselijke cursussen? De dorpen liggen 
immers zoover van elkander en zijn, ieder voor zich, te klein om een 
cursus van beteekenis, die in aanmerking zou komen voor Rijkssub- 
sidie, te organisecren. En waar vandaan de leiding te betrekken, zoo’n 
hoogst belangrijke factor bij het slagen van een cursus, laat staan de 
lesgevers, die overdag zoo moeilijk te vinden zijn? En dat met de deplo
rabele toestand waarin de gemeente-ftnanciën zich bevinden. Steeds 
meer voelde men de noodzaak der concentratie, van de samenwerking 
van gemeenten in bepaalde centrale punten, waar men beschikte over 
onderwijsinstituten van cenigc beteekenis, waar men lokaliteiten en werk
gelegenheid bezat. In Friesland ziet men zoo allerwege de concentratie 
zich voltrekken, b.v. Leeuwarden werkt met Leeuwarderadeel, Idaar- 
deradeel, Baardcradeel en Menaldumadeel samen in Leeuwarden, waar 
de cursussen dienen voor een rayon met 80.000 inwoners. Zoo ook 
in Hcerenveen voor een viertal gemeenten, in Bakkeveen voor een 
vijftal, te Kollum voor een tweetal enz. De voordeelen hieraan ver
bonden zijn zeer velen, men kan voor een minimum aan financiën het
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den desbetreffenden leider voor zijn taak. Tal van
noemen, waar op deze wijze het ontwikkelingswerk strandt 

:n alzoo verloren gaan. Beschikt men over een goeden 
itelijk aanvangen, want hij is het die in 

de practijk de arbeid organiseert en uitbouwt.
Meer en meer gaat men in het Noorden er toe over, gedwongen 

door de belangstelling der jongens, de practische arbeid in het centrum 
te stellen en de theoretische cursussen op het practische werk te 
oriënteeren.

Trekt enkel theorie de aandacht niet, wanneer men 
ziet dat die theorie noodzakelijk is voor de praktijk, < 
zal ze daardoor doelmatiger en aantrekkelijker worden.

Ook daarom is het noodzakelijk dat er een practisch werkobject 
komt, dat eenigen zin heeft. Daarom arbeidt men tegenwoordig in 
.de Leeuwarder Combinatie" aan de inrichting van een eigen gebouw 
en werkplaatsen, aan de vervaarding van eigen gereedschap, zeilboot en 
inventaris van de jeugdherberg, in Doniawerstal aan een vereenigings- 
gebouw voor jonge werkloozen, in Bakkeveen aan het optrekken van 
een vleugel der volkshoogeschool en in het beplantingsbedrijf, in 
Ferwerderadeel in de gemeentelijke proeftuinen enz.

Tenslotte over de factor, welke het slagen der gcheele opzet be- 
heerscht: de deelname, de vrijwillige deelname der jongens. Wij be
hoeven ons niet te ontveinzen, dat hoe goed die cursussen voor ont
wikkelende arbeid ook zijn georganiseerd, de deelname nog vaak 
bijzonder veel te wenschen overlaat en het verloop der cursussen nog 
immer bijzonder groot is, waardoor veel arbeid mislukt. De lessen 
zelfs van den besten cursusgever boeien niet meer zoodra de schaats 
kan ondergebonden worden, of de voorjaarstemperatuur naar buiten 
trekt. Dan verdwijnen de cursisten, dan zijn onze ontwikkelingsinstituten 
schaars bevolkt.

Wij mogen het hier gerust constateeren: de drang tot ontwikkelen

maximum aan werk bereiken. Temeer omdat men de kwestie van de 
leiding slechts eenmaal heeft op te lossen. Want met deze kwestie 
staat of valt zooveel ontwikkelingswerk. De leider moet alle kwaliteiten 
bezitten, vakkennis zoowel als paedagogische, organisatorische als 
medelevende eigenschappen. En uit den aard der zaak menschen van 
deze kwaliteit zijn zoo weinig te vinden, temeer omdat het als een 
crisisfunctie beschouwd wordt, de bezoldiging laag, het werk zwaar 
en de vooruitzichten nihil zijn. Veel te weinig wordt m.i. hier op 
gelet, want het mislukken van het ontwikkelingswerk is veel te wijten 
aan het ontbreken van eenigerlei leiding of het niet opgewassen zijn 
van den desbetrefifenden leider voor zijn taak. Tal van gemeenten zijn 
zoo te noemen, waar op 
en de gelden alzoo verlorc 
leider, dan kan het werk feit
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van jongens van 
tegen voor dien 

gevoelen 
der onge

schoolden 
Leeuwarden

is onder de jongeren niet groot. Had men op 1 Januari 125 inschrij
vingen voor de ontwikkelingscursussen te Leeuwarden, daartegenover 
stond een 250-tal inschrijvingen voor het ontspanningslokaal.

AVelke oorzaken liggen er buiten de tevoren genoemde hieraan ten 
grondslag en hoe zijn ze te verbeteren.

1. Voor eerst het fabriekssysteem. Het betrekken
14 tot 18 jaar bij de sterk gerationaliseerde fabricage i

ns uit die bedrijven
lijn groeit het leger

groote groep ong<
ïden van 1932 te L<

ten zeerste aanbeveling ver- 
practisch konden aan 
loon, dat als zakgeld 
haast nooit vinden van

leeftijd niet slechte belooning. De jongens 
voor geen enkele ontwikkeling, langs die lij 
schoolden met den dag. 80 °/0 van die | 
d.w.z. pl.m. 90 man is ook in de zomermaanc 
zonder eenige arbeid gebleven.

2. Het ontbreken van eenig zakgeld bij het cursusbezoek. Menigmaal 
heb ik moeten ervaren dat goed geschoolde krachten en uitstekende 
werkers op de cursussen, dagen verzuimden om te zoeken naar een 
handlangersdienstje dat hun eenig zakgeld zou opbrengen. Het bezwaar 
ontmoet men ook nog veel sterker op het platteland, waar de werk- 
verschaffingsuitkceringen bij lange na niet toereikend zijn, om de jongens 
wat zakgeld te verstrekken.

In het gcheele werksysteem zou 
dienen, dat de cursisten gedurende enkele uren 
een' werkobject tegen betaling van een zeker 
kon beschouwd worden. Het immer zoeken en 
werk breekt alle ontwikkelingsarbeid radicaal.

3. Het te weinig betrekken van de jongens bij de opzet en de pro- 
pageering. Het opdragen van een eigen taak, het voelen van de ver
antwoordelijkheid, het geven van leiding: het zijn zulke belangrijke facto
ren om de ambitie in de arbeid te doen groeien, en het doorzettingsver
mogen sterker te maken. Bijzonder merkwaardige staaltjes zou ik 
daarvan kunnen mededeelen. Voelen de jongens het ontwikkelingswerk 
als een stuk van hunzelf, dat mede door henzelf gedragen moet wor
den wil het slagen en niet als iets dat van bovenaf voor hen geor
ganiseerd wordt, dan slaagt de deelname niet alleen, doch blijft ook 
het volhouden en de arbeidslust goed. Daarom is het niet alleen zaak 
om met hen voortdurend alle zaken zoo openhartig mogelijk te be
spreken, de conflicten op te lossen, doch ook bij hun een deel van 
de leiding te laten berusten. Doch dat vereischt van het toezicht de 
gehcele persoon, omdat deze zich juist op dit punt zoo intens en 
voortdurend moet blijven geven, zonder de zaak te veel los te laten.
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het treffen 
wen onder-

Ontwikkeling van jeugdig personeel in dienst 
van het Staatsbedrijf der P. T. T. 

door ƒ. W. GROENEYK,
ven de afdeeling Arbeid bij het hoofdbestuur der P. T. T.

>gclijke oplossing van dit vraagstuk, hetwelk de be- 
oogen ziet; zij heeft zich bezonnen op h 

velke de eventueel nadeelige gevolgen kunt

| \e leiding van het Staatsbedrijf der P. T. T. heeft zich voor enkele 
jarcn op het standpunt gesteld, dat vraagstukken, betreffende 

sociale zorg voor de personen in dienst van het bedrijf, als een inte- 
greerend onderdeel van het beleid van de bedrijfsleiding zijn te be
schouwen.

Een der belangrijke hierbij naar voren tredende vraagstukken is wel: 
de ontwikkeling van het jeugdig personeel. In de eerste plaats is hierbij 
gedacht aan de jongens, die belast zijn met de bestelling van tele
grammen en expressc-stukken en enkele lichte werkzaamheden in hoofd
zaak bij den kantoordienst. Dit werk is van een dusdanigen eenvou- 
digen aard, dat het uitvoeren daarvan slechts passend geacht kan 
worden voor jeugdige ongeschoolde arbeidskrachten; bovendien zou 
dit werk — ware het aan volwassen arbeiders opgedragen — uit
gaven vorderen, die in vergelijk met de beteekenis daarvan te hoog 
moeten worden geacht.

In het algemeen kan worden gezegd, dat deze jongelingen, zooals 
zij bij het Staatsbedrijf der P. T. T. worden genoemd, bestemd zijn 
om op 19- k 20-jarigen leeftijd het bestellers-corps aan te vullen. Niet 
alle jongelingen kunnen tot besteller benoemd worden. Eenerzijds toch 
bestaat de mogelijkheid, dat de behoefte aan aanvulling van het corps 
geringer is dan het jaarlijks voor aanvulling beschikbaar aantal jonge
lingen, anderzijds zullen er zich onder de jongelingen enkelen bevinden, 
op wier opname in vast dienstverband zal blijken geen prijs te worden 
gesteld en weer anderen, die bij een geneeskundige keuring voor be
steller ongeschikt worden bevonden, ondanks het feit dat zij bij hunne 
indiensttreding aan een vóórkeuring worden onderworpen.

Vast staat alzoo, dat een min of meer beteekenend aantal jeugdige 
personen, die als jongeling bij het Staatsbedrijf in dienst treden, niet 
voor vervulling van een bestellers-vacature in aanmerking zullen kunnen 
komen. Zij, die dit lot treft, hebben in dienst van het bedrijf hunne 
beste jaren, waarin zij zich tot geschoolden arbeider hadden kunnen 
ontwikkelen, laten voorbij gaan; zij keeren terug op de arbeidsmarkt 
op een leeftijd, die hun weinig uitzicht meer biedt zich tot vak werk
lieden te bekwamen.

Het is de mo£ 
drijfslciding onder c 
van maatregelen, w<
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proef van bekwaamheid af te 
g éénmaal na verloop van vier 

hun bekwaamheid te toonen. Bij niet- 
de jongelingen

lat zij in dienst getreden zijn, wordt be- 
geschiktheid van iederen jongeling het 

:kking rechtvaardigen. Is dit het geval, 
in de gelegenheid gesteld, onder de noo- 

voorlichting zich theoretisch te bekwamen voor de betrekking 
besteller bij den postdienst.

proeftijd zes maanden heeft geduurd, 
i de betrokken groep naar vastgestelde

• behoefte, welke zich thans voordoet aan aan- 
tot nader order bepaald, dat deze praktische 

na de keuring plaats vindt.

dat een eventueel niet 
komende jongeling niet 
kracht op de arbeidsmat

Eerst een enkel woord over de opleiding van de jongelingen in den 
P. T. T.-dienst, waarvoor laatstelijk in 1930 vaste regelen zijn gesteld.

Volgens het „Reglement voor de jongelingen bij den kantoordienst" 
treden de jongelingen op ISA 16 jarigen leeftijd op schriftelijke arbeids
overeenkomst in dienst. Vereischt wordt onder meer, dat zij Neder
lander zijn, van goed, zedelijk gedrag en volgens verklaring van een 
controlcerend geneesheer een goede gezondheid genieten. Vóór hunne 
indiensttreding worden zij onderworpen aan een onderzoek omtrent 
hun elementaire ontwikkeling.

Uiterlijk zes maanden, nada'. 
slist, of gedrag, karakter en j 
voortzetten van de dienstbetrel 
dan worden de jongelingen 
dige voorlichting zich theor

Na acht maanden hebben zij een p 
leggen; slagen zij niet, dan wordt nog 
maanden de gelegenheid gegeven 
slagen voor de eerste proef ontvangen de jongelingen een schriftelijke 
waarschuwing en worden hun ouders of voogden ingelicht.

In de maand Februari van het jaar, waarin de jongelingen den 
18-jarigen leeftijd bereiken, worden zij onderworpen aan het genees
kundig onderzoek voor de betrekking van besteller bij den P.T.T.-dienst. 
Zijn zij geneeskundig goedgekeurd, dan worden zij bij den postdienst 
in de gelegenheid gesteld hun praktische geschiktheid voor besteller 
te bewijzen. ’)

Wanneer vorenbedoelde | 
worden de jongelingen van

’) In verband inct de geringere 
vulling van het bestel Icrscorps. is t 
werkzaamstclling eerst een vol jaar

vangen voor jeugdige personen, voor wie mogelijk in de toekomst geen 
plaats in het bedrijf zal zijn.

Door mede deze taak op haar schouders te nemen, ontstaat een 
tweeledige zorg van de zijde van de bedrijfsleiding voor de ontwikke
ling van de jongelingen. Aan den eenen kant: het treffen van maat
regelen, waardoor uit den jongeling een goed voor zijn toekomstige 
taak voorbereide besteller kan groeien; aan de andere zijde: zorg, 

een eventueel niet voor benoeming tot besteller in aanmerking 
op 19 A 20 jarigen leeftijd als ongeschoolde 

irkt terugkeert.
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jehand- 
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personen 

rkzaam

ehts

zijn, wordt gej 
dienst als hier b 
sporadisch in.

sr beweging toe overgegaan, voor- 
enkele plaatsen, acht uren per week 

’ ig van de jongelingen, hetzij 
beroep of ambacht. Zij vor- 

in wier belang de maatregelen getroffen wer
ing in dezen zin, dat zij van hun 
:k beschikbaar stellen voor hunne

regelen gerangschikt naar hun algemeene geschiktheid. Het bij deze 
rangschikking verkregen volgnummer wordt aan de betrokkenen mede
gedeeld. De opgemaakte rangschikking wordt uiterlijk 1 October van 
elk jaar ter kennis gebracht van den Direcleur-Generaal, vergezeld 
van een voorstel omtrent de aanwijzing van een aantal jongelingen 
van de betrokken groep, die — gelet op hun algemeene geschiktheid 
en op de behoeften van den dienst in de toekomst — voor eene 
definitieve werkzaamstelling bij den postdienst in
komen. De Directeur-Generaal bepaalt jaarlijks voor elk kantoor 
hoeveel jongelingen van elke groep in dienst zullen worden g< 
haafd; zij krijgen een aanwijzing als adspirant-besteller. De adsj 
bestellers komen bij behoefte in aanmerking voor 
besteller, in den regel ter plaatse.

De jongelingen, die geneeskundig niet zijn goedgekeurd en 
ingevolge de beslissing van den Directeur-Generaal niet voor eene 
aanwijzing als adspirant-besteller in aanmerking komen, worden 
ontslagen met een opzeggingstermijn van drie maanden, welke in 
bijzondere gevallen met 6 maanden verlengd kan worden.

We komen nu tot het tweede gedeelte van het vraagstuk, n.l. wat 
is met betrekking tot de ontwikkeling van de jongelingen buiten den 
postdienst van de zijde van de bedrijfsleiding gedaan en ten deele 
tot een begin van uitvoering gebracht.

Volgens het bepaalde in artikel 47 van het arbeidsovereenkomsten 
besluit, wordt aan arbeiders beneden 20 jaar, die dit wenschen, zoo 
mogclijk op de gevraagde uren, indien de belangen van den dienst 
zich daartegen niet verzetten, gedurende ten hoogste acht uren per 
week van den normalen werktijd gelegenheid gegeven de lessen te 
volgen in inrichtingen van godsdienst-, voortgezet-, herhalings- of vak
onderwijs, voor zoover aan die personen zulk onderwijs niet vanwege 
het dienstvak, waarbij zij werkzaam zijn, wordt gegeven.

Een verzoek om vrijstelling van dienst als hier bedoeld komt van 
de zijde van de jongelingen slecl

De bedrijfsleiding is er nu ■ 
loopig bij wijze van proef op 
beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling 
in elementaire richting, dan wel in eenig 
dert van de jongelingen, 
den, in de eerste plaats medewerking 
vrijen tijd mede acht uren per week 
verdere ontwikkeling.

Eene zich aanstonds
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werd in de eerste plaats 
het Nijverheidsonderwijs,

werd in 
directeur

in en welke zijn 
lijke kans op suc-

stelling van 
De besprel 
in dezelfde 
heid werd

chauffeur, auto-
Voor de uitwerking 

weging gegeven nader ■ 
bureau voor beroepskei

Deze directeur, de heer G. Koning, 
digc wenken te geven 
totstandkoming van 

eenige jongelingen 
>reking liep, wat de kei 

richting als die met den heer Hofstede. De
naar voren 

bij hunne aanmelding

dienstvak der P. T. T.
In ovei

opleiding
anderen werkkring 
stand, welke regelii 

De namen van de jongelingen worden onmiddellijk 
treding medegedeeld aan den directeur van het gemeentelijk bureau 
voor beroepskeuze. Den jongelingen wordt opgedragen op een door 
den directeur vastgesteld uur zoo mogelijk met hun ouders zich aan 
diens bureau te vervoegen.
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richting zal de elementaire ontwikkeling moeten gaan 
de beroepen, die zich voor eene opleiding met redelijl 
ces, leenen.

Voorlichting in deze werd in de eerste plaats gezocht bij den In- 
specteur-Generaal van het Nijverheidsonderwijs, den heer Ir. G. Hof
stede. Om meerdere redenen werd het geven van onderwijs in school
vakken vanwege het bedrijf door hem ontraden. Bijaldien het ver
krijgen van dergelijk onderwijs door jongelingen bepaaldelijk wordt 
verzocht, ligt het uiteraard voor de hand de noodige medewerking 
voor het verkrijgen daarvan te verleenen.

Van een volledige vakopleiding voor de jongelingen kan bij een be
schikbaren tijd van ±16 uur per week geen sprake zijn; deze tijd 
wordt nochtans zeer wel voldoende geoordeeld, om bijaldien voor 
het doel 3 i 4 jaren beschikbaar zijn, jongelingen in de gelegenheid 
te stellen zich een zoodanige vakkennis en vaardigheid te verwerven, 
dat zij in sommige beroepen als aankomende krachten verder in de 
praktijk voldoende routine kunnen bereiken. In dit verband werd ge
dacht aan een beroep als dat van autogeen- of electrisch-lasscher, 

en motorrijwielhersteller, schildersgezel, stoffeerder, 
ng van den gedachten maatregel werd in over- 
•r in overleg te treden met den directeur van het 

ïuze te 's-Gravenhage.
was zoo welwillend de noo- 

en zijne medewerking toe te zeggen voor de 
een ter plaatse te nemen proef tot werkzaam- 

i in zich daartoe eigenende bedrijven, 
suze der beroepen betreft, in hoofdzaak 

wenschelijk- 
gebracht voor den vervolge de jongens direct 

 voor den P. T. T.-dienst in kennis te stellen met de 
jelijkheid tot opleiding voor eenig bedrijf of beroep buiten het 

~ ~ “ en hunne medewerking daartoe te vorderen.
srleg met den heer Koning kwam eene „Regeling voor de vak- 
; van jongelingen ter voorbereiding van hun overgang in een 

j in geval van ontslag uit den P. T. T.-dienst” tot 
■ling in het kort op het volgende neerkomt.
de jongelingen worden onmiddellijk na hun indienst- 
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i dienst 
opgaaf 

relingen

met betrekking tot den be- 
zijde van het bedrijf als van

De directeur van het bureau deelt het betrokken hoofd van 
van de jongelingen mede welk advies door hem is gegeven onder 
van de meest gewcnschte opleiding. Is geen gelegenheid de jongelingen 
werkzaam te stellen in eenige instelling van het Staatsbedrijf, zooals 
de Automobiel-, Motorrijwiel- en Rijwielcentrale of de Centrale Werk
plaats, dan wel wordt door het bureau van beroepskeuze werkzaam- 
stelling in een andere richting of in andere bedrijven voor de jonge
lingen b< 
de jongelingen op de meest gei_.o

De jongelingen kunnen verder zoo 
door het bureau voor beroepskeuze 
onderwijs. Indien de theoretische of de praktische vormin| 
■edebrengen, worden deze door het Staatsbedrijf voldaan, 

ten hoogste f 0.25 per
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van beroepskei 
andere richting of in andere bedrijven

>eter geacht, dan verleent de directeur zijne tusschenkomst, om 
ngelingen op de meest geëigende wijze te plaatsen.
jongelingen kunnen verder zoo noodig het onderwijs volgen aan 
het bureau voor beroepskeuze aan te wijzen inrichtingen van 

r. ing kosten 
medebrengen, worden deze door het Staatsbedrijf voldaan, doch tot 
een bedrag van ten hoogste f 0.25 per week, door inhouding op het 
loon verhaald; voor zooveel de kosten boven dit bedrag uitgaan, worden 
zij door het Staatsbedrijf gedragen. Bedoeld verhaal geschiedt uit
sluitend uit paedagogische overweging.

Jongelingen, van wie niet verwacht kan worden, dat zij tot goede 
ambtenaren zullen opgroeien, of die ook na herhaalde waarschuwing 
blijk geven niet te willen medewerken met vorenbedoelde in hun eigen 
belang getroffen maatregelen, behooren zoo spoedig mogelijk te worden 
ontslagen.

Voorts bevat de r<*o 
schikbaar te stellen tijd 
den jongeling, als reeds

Zooals hiervoren is medegedeeld, is hef wenschelijk reeds van de 
indiensttreding van de jongelingen af het oog op hunne ontwikkeling 
in eenig beroep of bedrijf gericht te houden en daarmede zoo spoedig 
doenlijk een aanvang te doen maken. De tijdsomstandigheden zijn 
oorzaak, dat voor het tegenwoordige geen nieuwe jongelingen in dienst 
worden genomen. Ten einde de gedachte proefregeling nochtans tot 
uitvoering te brengen, werd besloten een aanvang met de opleiding 
te maken met eenige reeds korter of langer in functie zijnde jonge
lingen en wel in de eerste plaats te ’s-Gravenhage en te Utrecht.

Te 's-Gravenhage zijn in den loop van den zomer van 1932 tien 
jongelingen één dag in de week praktisch te werk gesteld en wel een 
jongeling bij een firma voor het zetten van glas in lood, drie jonge
lingen op den gemeentelijken vakcursus voor het motorenvak, Nieuwe 
Schoolstraat 22, vier jongelingen bij de A. M. R. C. (automobiel-, 
motorrijwiel- en rijwielcentrale) van het P. T. T.-bedrijf. Deze acht 
jongelingen volgden van October af tevens vier maal per week een

regeling bepalingen 
tijd, zoowel van de 

s werd vermeld.

;elin(
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de theoretische avondcursussen te blijven volgen, 

'cnheid gesteld. Voor zooveel voor deze cursussen 
igd waren, — hetgeen voor vier jongelingen het 

voor den duur van den loopenden cursus 
tomen, Van deze gelegenheid

gemeentelijke avondnijverheidsschool. Twee jongelingen werden opg< 
in kantoorarbeid nml. één op de gemeentelijke Handels-avondsc 
en één op de Haagsche opleidingsschool (tot voorbereiding voor 
examen van klerk bij de Departementen).

Tengevolge van een overcompleet aan bestellend personeel te 
’s-Gravenhage, moest in October 1932 tot het ontslag van 18 jongelingen 
met de minste anciënniteit worden overgegaan.

Ook zeven van de practisch tewerkgestelde jongelingen waren bij 
dezen maatregel getroffen; ontslagen werden de drie jongelingen, die 
den gemeentelijken vakcursus voor het motorenvak bezochten, twee 
jongelingen werkzaam bij de A.M.R.C. en de beide jongelingen, die 
voor kantoorarbeid werden opgeleid. Door bemiddeling van den 
directeur van het bureau voor beroepskeuze werd bereikt, dat de 
eerste drie na het ontslag den gemeentelijken cursus mochten blijven 
volgen en dat de beide jongelingen, die bij de A.M.R.C. werkzaam 
waren geweest, de gelegenheid kon worden geboden hun practische 
opleiding kosteloos voort te zetten aan den gemeentelijken vakcursus 
in het motorenvak; een hunner heeft van de gelegenheid gebruik 
gemaakt. Voorts werden de ontslagen jongelingen, die 
stelden de lessen aan 
daartoe in de gelegci 
lesgelden verschuldigt 
geval was — werden deze voor den duur 
geheel voor rekening van het bedrijf genor 
hebben twee jongelingen gebruik gemaakt.

Te Utrecht werden 3 jongelingen in de proefneming betrokken. 
Aanvankelijk bestond het voornemen één dezer jongens een opleiding 
te geven buiten het bedrijf, n.1. aan de Nijverheidsschool voor 
technische vakken. Het slechte gedrag van den betrokken jongeling 
was evenwel oorzaak, dat van dit voornemen werd afgezien. Hij werd 
in de gelegenheid gesteld een keuze te doen uit een der beroepen, 
waarvoor ten kantore gelegenheid tot opleiding bestond, namelijk 
stoffeerder, rijwielhersteller, timmerman, meubelmaker en schilder. 
Hij koos het laatste beroep. Zijn opleiding ving in Juni aan. In Sep
tember werd hij wegens wangedrag ontslagen. De beide andere jonge
lingen, die eveneens in het bedrijf te werk werden gesteld, daar zij 
het beroep van rijwielhersteller gekozen hadden, werden in Mei in 
opleiding genomen. Een van hen volgt tevens een avondcursus in 
Ncderlandschc taal, rekenen, enz. aan de gemeentelijke avondschool 
voor nijverheidsonderwijs. De opleiding van den anderen jongeling 
moest in October j.1. worden gestaakt, omdat hij wegens afkeuring
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den dienst moest verlaten. Hij heeft thans elders werk gevonden, 
zonder dat daarbij zijn praktische opleiding tot uiting komt.

In November werden twee andere jongelingen in het bedrijf in op
leiding genomen; één als timmerman, de andere als rijwielhersteller.

Nadat alzoo de proefnemingen te ’s-Gravenhage en Utrecht opgang 
waren gebracht, werd besloten hierin mede te betrekken eenige jonge
lingen werkzaam op de kantoren Eindhoven, Groningen, Haarlem, 
Leeuwarden, Arnhem en Nijmegen.

In eerstgenoemde vier plaatsen werden in den loop van het najaar 
met de leiders van de bureaus voor beroepskeuze besprekingen ge
voerd, waarbij de te 's-Gravenhage getroffen regeling als grondslag 
diende. Sommige van deze bureaux konden, in tegenstelling met dat 
te 's-Gravenhage, zich niet belasten met de zorg van de plaatsing 
van de jongelingen in eenig beroep of bedrijf. In de eerste plaats zal 
de hulp daarvoor zijn te zoeken bij de arbeidsbeurs.

Tegen het einde van het jaar waren de onderhandelingen in het 
algemeen zoover gevorderd, dat verwacht kan worden, dat binnen 
korten tijd ook in de genoemde plaatsen enkele jongelingen practisch 
in eenig bedrijf te werk zullen kunnen worden gesteld.

Te Arnhem en te Nijmegen vinden in den loop van 
Januari besprekingen plaats.

Vorenstaande uiteenzetting geeft een beeld van 
zijde van het Staatsbedrijf der P.T.T. wordt beproefd, 
de bezwaren, welke kleven aan de indienstneming 
ongeschoolde arbeidskrachten, voor wie mogelijk 
wellicht geen plaats in het bedrijf zal zijn, zoo 
voor een belangrijk deel te ondervangen. ')

Blijkt de bedrijfsleiding met de proefneming op den goeden weg 
te zijn, dan zal daarop geleidelijk worden voortgegaan.

Wellicht bestaat een volgend jaar de gelegenheid de verkregen 
resultaten eens aan een nadere beschouwing te onderwerpen.

’s-Gravenhage, 16 Januari 1933.



Een belangrijke lezing.
(De Daltonmethode bij het Middelbaar Onderwijs), 

door G. VAN VEEN.

O" dit onderwerp sprak Dr. W. F. de Groot, Directeur eener 
Hoogere Burgerschool te ’s Gravenhage, op -20 Januari l.l. in 

het gebouw der Amsterdamsche Universiteit. Indien ik gaarne op 
enkele punten in deze rede de aandacht vestig en daarover iets in 
het midden breng, dan is het niet, om een soort van verslag uit te 
brengen. In alle groote bladen is een vrij uitvoerige samenvatting 
van het referaat verschenen en het ligt bovendien in de bedoeling 
van den referent de lezing in druk te geven. Een verslag is dus 
overbodig.

Maar het zijn enkele kwesties, in rede en debat te berde gebracht, 
die een wat scherpere belichting alleszins waard zijn. Want daar
over bestond bij het te kleine gehoor geen verschil van meening: de 
rede wAs belangrijk. Hoe kon het ook anders: hier kwam een direc
teur van een H.B.S. verslag doen van een zesjarige Daltonpractijk, 
een experiment, waaraan zich (de 58 lagere scholen buiten rekening 
gelaten) nog slechts één Lyceum heeft bezondigd in Nederland.

Ik gebruik dat woord „bezondigd" met opzet. Want het is een 
zonde in didactisch Nederland iets wezenlijk te willen, en het is een 
doodzonde iets nieuws te willen. Doodzonde, waarvoor men trouwens 
als leider gemakkelijk bewaard blijft, wat de uitvoering betreft. Heb
ben we in Amsterdam niet een H.B.S.-directeur, van wien het een 
publiek geheim is, dat hij zijn benoeming aan zijn Daltonprincipes 
dankt en die in vele jaren geen stap in deze richting heeft kunnen 
doen, omdat hij voor een slagboom staat, die niemand vermag te ont
sluiten, ook de autoriteiten niet, die dezen functionnaris benoemden?

Het is een trieste taak in Nederland het probleem der onderwijs- 
leiding te moeten dóórdenken en ik onthoud me daar ditmaal van. 
Alleen wil ik zeggen, dat de toestand tragisch is. Met welk woord 
ik wil zeggen, dat hier geen personen meer verantwoordelijk zijn, maar 
dat het stelsel verziekt is. Elke hervormingsdrang loopt in ’t zand, 
omdat nergens organische verbanden functionneeren.

Er waren er op de vergadering, die ontstemd waren over het feit, 
dat geen enkele autoriteit (één vrouwelijk gemeenteraadslid uitgezon
derd, die zelf uit de paedagogiek komt,) acte de présence had ge
geven, noch van de controleerende, noch van de besturende colleges. 
Die ontstemming was ongerechtvaardigd. Denkt men soms, dat 
Nederlandsche Autoriteiten geen geweten hebben en voor hun pleizier 
in aanraking komen met menschen, in wie inzicht en wilsspanning
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een revolutionnair verbond hebben aangegaan? Dat ze niet gaarne 
zouden komen, als ze voor deze menschen iets zouden kunnen doen?

In deze bevroren wereld is de heer De Groot een revolutionnair. 
Niet in de geliiuGge zin van het woord, waarin men van revolution- 
naire spanning spreekt, als er zware rookverschijnselen optreden 
en allerlei w<lordautomatismen worden opgestuwd. Revolutionnaire 
spanning, de echte, onderstelt tweeërlei: inzicht en wil. Een van 
mijn leermeesters placht te zeggen: er is maar één mensch waarlijk 
revolutionnair en dat is de wetenschapsmensch, omdat hij principieel 
andere en betere mogelijkheden erkent dan de werkelijkheid, waarin 
hij staat. Inderdaad: denktraagheid en conservatisme zijn wezens ver
want. Maar het is onvoldoende (men hoeft maar om zich heen te 
kijken, om overal de bevestiging te vinden), een scherpzinnig denker 
te zijn. Want wetenschappelijke drang is maar één kant van den 
positieven revolutionnair. Hij dient een zielestructuur te hebben, waarin 
spanningen worden opgeroepen als de Umwelt niet harmonieert met 
de Innerwelt en het product moet zijn wilskracht en geestdrift. Wie 
beredeneeren kan, dat de dingen niet in orde zijn, is nog maar een 
hervormer met lamme handen, hij moet de verandering ook willen. 
Ook dan pas ontstaat het vermogen anderen te inspireeren.

En hierin ligt nu de beteekenis van Dr. de Groot: bij hem zijn 
inzicht en wil verbonden en geven als natuurlijk product de daad. 
Het is mode in een deel onzer pers (ook al een automatisme?) over 
.de revolutionaire gezindheid" onzer vaderlandsche paedagogen te 
klagen. Dit is erger dan .laster".... dat is een absurditeit! Zei ons 
dezelfde leermeester niet, dien ik boven aanhaalde, dat de omwen
telingszucht begint bij nieuwsgierigheid? Wc weten dat al vanaf de 
appelhistorie in het Paradijs. Zelfs de nieuwsgierigheid echter is bij 
de Nederlandsche leerkracht vrijwel afwezig. Voor de vergadering 
waren 1000 (schrijve en zegge duizend) uitnoodigingen verzonden 
aan ambtelijk geïnteresseerden. De besturen zaten in angst, of zij 
de stroom van belangstellenden zouden kunnen opvangen. Dat zou 
een sneu geval zijn. Hadden ze niet beter gedaan Bellevue te nemen? 
Het viel mee: de zaal voor tweehonderd menschen was nog niet 
half bezet met zestig A zeventig bezoekers.

De spreker verweet het Middelbaar Onderwijs zijn conservatisme. 
Hij sprak van „een chineesche muur", die „van binnen uit onder- 
mijnd" moest worden. Strategisch lijkt me deze opvatting alleszins 
juist en wij wenschen den spreker succes. Aanvallen van buitenaf 
zijn zeker tot mislukking gedoemd, al zou het heele overige Azië ten 
strijde trekken. En dat doet Azië niet....
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en hoogere aanpassingen 
voor ons zijn inzichten

■) De uitdrukking ving ik op uit de mond

Alleen ware het wellicht juist geweest er op te wijzen, dat zelfs 
Chineesche muren één vijand hebben, die machtiger is dan zij en dat 
is de tand des tijds, die geen bressen slaat, maar bressen knaagt. 
Het is de maatschappelijke evolutie, die deze tand slijpt, onverdroten. 
En het eens zoo stoere bolwerk verbrokkelt, zonder dat er één 
geruchtmakend feit geschiedt. Op zekeren dag trekken „de melaatschen 
buiten de poort" naar binnen, en zonder gerucht bezetten zij alle 
strategische punten. Dan wil het wel eens te iaat of bijna te laat 
zijn. De maatschappij heeft de „bijzondere" organen geschapen, omdat 
haar behoeften onbevredigd bleven en niemand zich de moeite had 
getroost in zijn valsch gevoel van veiligheid, daarover zelfs maar na 
te denken. Laat de openbare middelbare school zoomin als de open
bare lagere al te gerust zijn op de toekomst. Het zou zéér jammer 
zijn, als zij de maatschappelijke evolutie niet meer als bedding zouden 
kunnen dienen. Ik zeg dit niet voor mijn genoegen, maar ik ben 
wel eens héél bang. En ik ben van nature het tegengestelde van een 
„défaitist”.

Maar Dr. De Groot althans is op nieuwe 
bedacht en mij trof het beeld, waarin hij 
verduidelijkte.

Onze school — het is al meer gezegd — staat eigenlijk psychologisch 
nog in de Middeleeuwen, leeft uit de gedachte der scholastiek, is 
dictatoriaal, of zooats Gunning zegt „unilateraal" ingesteld. De wil 
van de paedagoog is niet alleen in formeele zin wet, maar ook prac- 
tisch. De lecraar is het eenige kracht- en warmtecentrum, hij staat 
aan de handle, waarmee hij op elk moment de wil van de leerling 
kan omzetten en in andere richting dirigeeren. En het menu, dat hij 
klaar heeft gezet en waarover hij alleen te zeggen heeft — wat gaat 
hem de spontane belangstelling van de leerling aan? — wordt onder 
het didactisch motto „Hap, slik!"') verorberd. „Verorberd” is in dit 
verband natuurlijk een dwaas woord — het wordt de leerling in de 
keel gestampt op alle uren van de dag, ook als hij kokhalst.

De lezer heeft wel begrepen, dat deze beschrijving van dit „scholas- 
tisch-didactisch" proces voor mijn rekening komt, maar niet voor die 
van Dr. de Groot. Ze geeft intusschen het inzicht van Dr. de Groot 
volledig weer, alleen wat ongeduldiger. En voor ongeduld is reden.

Een typisch kenmerk van alle Renaissancepaedagogen (de Renais
sance wordt bewogen door de spontaniteitsgedachte) is, dat ze tegen 
het dictatoriale en unilaterale principe in verzet komen en het ver-
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vangen door het democratische, bilaterale. Of men Vives leest, Com- 
menius, Pestalozzi, Rousseau, Fröbel, Montessori, Miss Parkhurst 
(de Renaissance werkt nog altijd door en begint in de paedagogiek 
pas op de practijk in te werken. Tot dusverre waren het maar: 
words, words ) bij allen komt de gedachte naar voren: dring 
je toch niet zoo autoritair aan de leerling op, paedagoog, maar laat 
het kind tot vrije activiteit, tot zelfwerkzaamheid komen. Men zou 
zeggen, dat na vierhonderd jaar van propaganda een omzetting in 
de practijk niet te vroeg komt. Maar het is vooral voor den vol
wassen man heel moeilijk zijn autoritaire positie ten opzichte van den 
onvolwassene, 't zij kind of pubescent, prijs te geven. Wij mannen 
zijn zoo flink. Tegenover de rijpende jeugd, voor zoover men 
niet dwingen kan, worden we nu eindelijk liberaal, omdat onze 
heid daar niet meer ernstig genomen wordt.

Maar tegenover het kind gaat het nog moeilijk. Daar is het 
den volwassene te gemakkelijk de baas te spelen en een unilaterale 
verhouding te handhaven. De eenige, die hier het onrecht en de psy- 

ng voelt, althans daarvoor open is te maken, is de 
dat Gunning gelijk heeft, als hij zegt, dat de vrou- 

grootste paedagogische revolutie is, die ooit heeft 
it beteekenen namen als Ellen Key, Montessori, 

Miss Parkhurst? Dat de vrouw voor het kind is gaan staan en voor 
zijn vrijheid opkomt tegenover den man, dien ze van zijn Middel- 
eeuwsche gezagstroon heeft gehaald. Een mannelijk paedagoog zonder 
podium .... in wat voor tijden leven wij ?

De heer De Groot heeft de „klassikale" leerkracht niet verweten, 
dat hij in psychische zin nog Middeleeuwer is. Deze interpretatie 
komt voor mijn rekening. Hij drukte zich „mathematisch" uit en zei, 
dat het onderwijs de overgang noodig had van de cirkel met het 
ééne middelpunt naar de ellips met zijn twee brandpunten. De heer 
De Groot verwerpt terecht het andere unilaterale uiterste, dat als 
leuze aanbeft: „Alles vom Kinde aus”. In het eene brandpunt, waarin 
de leeraar het leerstoflicht doet gloeien, in het andere brandpunt de 
leerling. „En evenals, wanneer in het ééne brandpunt een warmte
bron staat, het andere de stralen opvangt, zoo zullen ook deze twee 
paedagogische centra onder eikaars invloed staan." Aldus de heer 
De Groot. Het is de Renaissancegedachte der polariteit, die hier 
naar voren treedt, de Kantiaansche gedachte der wisselwerking, die 
het geheim openbaart der cosmische dynamiek, het bilaterale principe, 
waarvoor Gunning opkomt en, dat ~ volgens Dr. De Groot —• 
menigen leeraar zoo moeilijk afgaat. Het was al moeilijk voor den man,
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die in het centrum van het leven stond en van de vrouw een planeet 
had gemaakt, voor haar „op te schuiven" en haar te veroorloven tegen
over ') hem in polaire verhouding een vaste plaats in te nemen. Maar, 
och, er is zooveel dat eerst onmogelijk lijkt en toch went. Het staats
gezag heeft deze kunst moeten leeren tegenover „het volk". De leeraar 
zal het leeren tegenover den leerling, zooals.... de school het zal 
leeren tegenover de maatschappij. Bipolariteit is allerwege de wet 
van het leveri geworden, waarop de maatschappelijke dynamiek steunt. 
Zelfs de economische dictator, de ondernemer moet langzamerhand 
wennen aan het denkbeeld, dat een arbeider een wezen is met rechten. 
Het leerproces is overal pijnlijk, wederzijds.... maar de Renaissance 
doet haar werk op alle terrein des levens en nergens, waar menschen- 
geest zich zijn waarde bewust wordt, kan hij meer worden gedrongen 
in de positie van unilaterale afhankelijkheid.

De habitus va n den leerling wordt in deze bilaterale verhouding 
een gansch andere. Hij treedt den leeraar vrijmoedig tegemoet, ziet 
in dezen zijn helper en raadsman en niet meer den klassedictator. En 
nu hij op eigen verantwoordelijkheid de stof moet aanpakken, wijkt 
het schuwe en passieve uit zijn houding. Op het examen maakt hij 
niet meer de indruk „dóódgelecrd" te zijn en antwoordt met rustige 
zekerheid. Het is als overal: vrije verantwoordelijkheid sterkt de wil, 
wekt zelfvertrouwen, de leibandpaedagogiek der passiviteit onder
mijnt die, kweekt automaten.

Loopt de tucht geen gevaar? Na de pauze ’s morgens beginnen de 
daltonuren. De leerling kiest de plaats, waar hij werken wil. De 
eerste tien minuten is het niet geoorloofd zich van die plaats te ver
wijderen, om een algemeene onrust te voorkomen. Maar dan is men 
vrij binnen de school te gaan, waar men wil. Men kan naar de lees
kamer gaan, waar zwijgend gelezen moet worden en waar toezicht 
is van een ouderen leerling. Men kan naar ieder der vaklokalen , 
waar een leeraar is en waar spreken en samenwerken met an< 
geoorloofd is. Men kan in een van de nissen in de gang gaan werken 
buiten eenig toezicht, als men het prettig vindt. En ondanks deze 
vrijheid gebeuren er geen ongelukken; en de geest is beter dan ooit, 
van wanordelijkheid is geen sprake. Hier heeft wezenlijke tucht, op 
zelftucht gebaseerd, de opgedrongen „orde", die nog geen tucht was 

paedagogische zin, vervangen. En in de wijze, waarop leeraar en 
:rling nu op elkaar reageeren, is alle verzetsspanning geweken. Als

•) Het is een wonder van psychologisch inzicht, dat reeds in het scheppings- 
verband in den bijbel de positie van de vrouw wordt gezien als .tegenover’ 
den man.
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elke overgang wordt ook hier' wat gevraagd van de aanpassing, aan
passing aan practische eischen niet het minst, maar ais eens die aan
passing bereikt is, wenscht niemand de oude toestand terug. De leeraar 
niet en de leerling zeker niet.

Zelfs de uiterlijke krachtmiddelen van zakelijke controle laat t 
geleidelijk schieten. In de eerste twee jaren hebben de leerlingen 
een kaart, waarop voor een afgemaaktc taak een paraaf wordt 
geven. Ook dan reeds wordt geen dwang meer geoefend, maar, 
dien noodig, wil men den leerling kunnen bijwijze 
straf, als de taken op de daartoe gestelde tijd niet afkomen. De 
leerling mag een nieuwe beginnen, ook ais de oude niet heelemaal af 
zijn. Onder omstandigheden mag hij taken in vakken, waarin hij goed 
is, zelfs overslaan, om meer aandacht aan andere taken te wijden. 
Elke maand wordt voor elk vak een cijfer bij den directeur ingele
verd. En pas, als deze cijfers onbevredigend zijn, worden de eerste 
twee jaren ter verantwoording geroepen, als de taken in verband met 
de betrokken vakken niet geparafeerd zijn. Dan volgt geen straf, 
slechts een ernstige waarschuwing, die wel ter harte wordt genomen.

In de hoogere jaren is geen contrdle meer noodig. Daar bepaalt 
de taak van de leeraar zich slechts tot hulp en bijstand. Als het wat 
druk loopt, schrijven de leerlingen, die zich aanmelden, hun naarn in 
volgorde op het bord en als de leeraar met iemand klaar is, leest hij 
de volgende naam luid op. Wie wachten moet, is intusschen aan het 
werk gegaan met een andere taak. Niemand is ledig. Het grootc ge
heim van de voortdurende activiteit der leerlingen stelt slechts één 
eisch. En dat is deze, dat de leerlingen het verband voelen tusschen 
de taken en het proefwerk, dat op het eind van de maand wordt 
gegeven. Zij nemen geen genoegen met werkverschaffing. Zij willen 
nuttigen arbeid en een resultaat op dien arbeid, dat zij terugvinden 
in hun rapporten. Als de leeraar dat verband legt, loopt alles op 
rolletjes en denkt niemand aan luieren. ')

En — nu komen we aan een nog belangrijker kwestie — de taken 
zijn niet, om te „leeren”, maar om te bewerken. Dr. de Groot bleek 
een groot tegenstander te zijn van het mechanisch memoriseeren, dat 
op de Middelbare school zulk een rol speelt. De opdrachten leiden 
er toe, dat allerlei lectuur moet worden nageslagen: romans, reis
beschrijvingen in kranten en tijdschriften voorhanden, handboeken en 
allerlei andere werken, welke in de leeskamer aanwezig zijn. Hier 
wordt alzoo „gestudeerd” meer dan geleerd en de resultaten dier 
studie worden op allerlei wijze schriftelijk vastgelegd.

') Ik vond in de ervaringen van Dr. de Groot bewaarheid, v 
Novembernummer aangaande de school als „belangengemeenschap"
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De inleider bleek van meening — en zou 
een afzonderlijke lezing verdedigen — dat de school tot ■ 
zins de denkactiviteit der kinderen heeft geremd en hui 
geschaad door hun geheugen te belasten met ali< 
fatsoenlijk mcnsch paraat heeft, noch paraat hoeft te hebben.

Dit was een interessant punt en zooals te verwachten was, kwam 
in 't debat de antieke opvatting in het geweer, die geheugenoefening 
aanprees als uitermate belangrijk. Het werd, ook omdat de tijd voor 
diepere discussie ontbrak, een ja en neenspelletje; zoodat de kwestie 
niet zuiver gesteld kon worden. Dat iemand zou kunnen meenen, dat 
mechanistisch geheugenwerk, dat ondoelmatig is en dus zinloos, .vor
mende waarde” kan hebben, is bezwaarlijk aan te nemen. Wc moeten 
dus gelooven, dat de strijd liep over de vraag waar de grenzen 
van het zinvolle en zinlooze liggen. Wij spraken deze week met iemand, 
die zijn doctoraal economie had gedaan cn die zijn verontwaardiging 
luchtte over zijn H.B. S., die hem niet het geringste inzicht in de 
economische evolutie en in economische verhoudingen had bijgebracht 
en waar het eenen regende, als de leerling niet de uit- en invoercijfers 
betreffende verschillende landen en verschillende producten uit het 
hoofd wist op te zeggen. Op dezelfde wijze moesten van tallooze 
plaatsen de takken van industrie van buiten worden gekend. Een 
volmaakt zinloos werk, omdat deze dingen een paar maanden later 
toch weer vergeten zijn. En gelukkig ~ want is een voorwaarde 

goed verstand niet dat het veel weet te vergeten? Hier zijn 
cn werkmethode noodig, zoodanig, dat men de feiten vinden 
op een behoorlijk niveau verwerken. Dat vermogen te ont

wikkelen, is de opdracht welke de school te vervullen heeft en er 
zal wel geen deskundige zijn, die het gebruikelijke feitenmateriaal 
geen volledige ballast vindt.

Een kostelijke en bovendien rAke boutade gaf de Spotternij en 
Sotternijschrijver van .De Telegraaf”. Ik vond haar overgenomen in 
een links staand orgaan van het Lager Onderwijs. Intusschen moet 
mij van het hart, hoezeer de onderwijzers zelf volharden bij de 
negatieve instelling op het probleem. Wat doen zij zelf om het gesig
naleerde euvel te bestrijden èn in de lagere school èn in de strijd 
voor hun „geestelijke emancipatie"?

Ziehier de „Telegraaf"-man en 
het M.O.:

„18 Dec. Het gaat niet goed met ons 
digen, cn wie de klachten leest, die de 
dc hoofdakte slaken, zal de schrik om 
lukkige candidalcn verweten:
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dat zij van de drooglegging der Zuiderzee niet veel afweten ;
noch voldoende op de hoogte zijn van de radio- en vlicgdienstverbinding 

met Indië en ook niets van den verbeterden toestand op CuraQao;
dat zij van de nieuwste geschiedenis alleen wat namen en jaartallen
en van de geestelijke stroomingen in dien tijd, haar oorsprong en 

zoo goed als niets weten;
dat hun kennis van de koloniale politiek uit de jongste jaren te wenschen 

overlaat;
dat „ 

het verdrae 
van de bete

dat men s
dat men <

voldoende "
dat zij van
dal de niet

zoo goed als ge 
drag v;jn Vers» 
beteekenis

i slecht op
i de alicreenvouc 
waarneemt;

inde nieuwere stroomingen op paedagogiscMgcbied niet veel afweten; 
ieuwe psychologische theorieën tal van candidaten niet bekend waren; 

dat hun kennis van de lichtgasfabricalie — ik las eerst giftgasfabricatie. 
maar gelukkig las ik verkeerd — en van het hoogovenproccs gering was; 

en dan zullen er nog we) een vijf en twintig minder ernstige klachten zijn 
en nu vraagt men zich als nuchter mcnsch af, hoe hel in de hersenen van 
een candidaat er moet uil zien, die onze jonge schrijvers kent, die weet boe 
je lichtgas maakt en waarom een hoogoven niets met banketbakken te maken 
heeft, die hel Verdrag van Versailles uit zijn hoofd opzegl. precies weet 
hoe het Twenle-Rijnkanaal zal werken op de watcrvcrversching der Zuider
zee en hoe het toegaat op Cura^ao, sinds meneer van Slobbe er gouverneur 
is en bij dit alles nog op de hoogte is van de nieuwste geestelijke stroo
mingen op psychologisch en cultureel gebied en dan nog geen vreemdeling 
is op het terrein 
als hij hel heeft 
hoe de nieuwe I’hilips-lamf 
stapelgek is, dan neem *' 1

Van ons, journaliste 
de boogie zijn, maar : 
hoofdakte in zij- 1—' 
sjouwden, zou. 
weten, slaan j 
maar een ongc 

doet, moet hij er .
Men zegt wel: 

maar ik wist niet, 
lage te halen.

Arme, arme onderwijzers! Gelukkig, dat de kinderen zoo 
om negen tiende van al die geleerdheid langs zich heen te laten 

Tegen dit soort zinnelooze en zinlooze mishandeling ging 
de kritiek van Dr. de Groot en wij herhalen, dat het jammer was 
dat op dit hoogst belangrijke punt de discussie geen klaarheid bracht, 
juist, omdat hier een van de allerergste zonden van het Middelbaar 
Onderwijs werd opengedekt. Wij houden hel voor waarschijnlijk, dat

eerst giftgasfabric;
ychologiscbi
van de lid

las ik verkeerd —— en van het hoogover( 
:n er nog wel een vijf en twintig minder ernstig 
men zich als nuchter mensch af, hoe hel in de hersenen 

moet uil zien, die onze jonge schrijvers kent, die 
waarom een hoogoven niets met banketbakken

■ drag van Versailles uit zijn hoofd opzc ' 
Dijnkanaal zal werken op de waterverver— o . 
.gaat op Curacao, sinds meneer van Slobbe er | 
i nog op de hoogte is van de nieuwste geestel 
ologisch en cultureel gebied en dan nog geen vreer  
onzer koloniale politiek, een diplomaat een lesje kan geven 
over het verdrag van Locarno en u precies kan uitleggen 

 ip werkt. Indien een dergclijke jonge man niet 
ik beleefd mijn petje voor hem af.

ten, is het bekend, dat wij niets weten en van alles op 
. . als wij van al de dingen, die een candidaat voor de 

zijn hoofd moet proppen, ook maar een tiende met ons mee- 
>uden wij totaal ongeschikt voor ons vak zijn. Als wij iets niet 

wij als een haas een of ander lexion op en klaar is Kees, 
gelukkig schoolhoofd moet zich van al die dingen een grondige 

>is verworven hebben en als een onnoozel jongetje hem een wijze vraag 
. moet hij er onmiddellijk het juiste antwoord op welen te geven.

zegt wel: „honderd schoolmeesters en negen en negentig gekken”. 
; wist niet, dat wij angstig-benauwend hard op weg zijn dit percen-
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andere

en den heer De Groot, 

dat hij onder de ver-

n op de origineelc 
ie theorie van de

*) Het is nu, meenen wij, ruim 
gedachte kwam, dal het goed 
opvoeding bestudeerde en

opponent op zijn woorden 

het zoo erg niet, als hij 

het zei, mogelijk ook schoot hij in zijn ijver den nieuwlichter te weer

staan even zijn doel voorbij, wat ons allemaal op onze beurt over

komt of is overkomen (de opponent overdreef toch zeker ook, toen 

hij de schrielheid van het Amsterdamsche gemeentebestuur inzake de 

schoolbibliotheken hekelde? Zóó erg is het zeker niet!). maar er bleef 

uit deze discussies toch wel een beetje een griezelgevoel bij ons achter. 

Ziedaar twee academici, die met elkaar discussieeren over doel en 

beteekenis van het mechanisch geheugenwerk op de Middelbare 

school, dat — we overdrijven zeker niet — de geestelijke gezondheid 

en de levensvreugde der leerlingen ten nauwste raakt en een van 

deze intelligente menschen voert de discussie op een peil, waarbij het 

duidelijk wordt, dat hij doel, methode en waarde van dit geheugen

werk eenvoudig niet onderscheidt, waardoor hij komt tot een dilet

tantische generalisatie, welke het heele probleem verduistert.

Hier maakte zich een leemte in de opleiding van den leeraar 

voelbaar. ')

Hoe instructief deze memoriseerdiscussie intusschen ook was 

hopen zéér, dat Dr. de Groot daarop terug komt) er was een 

dertig j*ar geleden, dat men 
1 zou zijn, als de leeraar ook de 

we zijn nog even ver.

hier een misverstand was tusschen den opponent 

De eerste stelde de kwestie psychologisch zoo, 

denking viel de geheugendressuur als zoodanig te apprecieeren 

om „de vormende waarde”. Men moet altijd van zijn medemenschen 

het beste denken en stellig bedoelde hij het zoo erg niet, als hij 

het zei, ofschoon het naar de letter genomen héél erg was. Maar 

hij was docent in een vreemde taal en inderdaad ligt in ieder vak 

het probleem weer eenigszins anders. Het memoriseeren van woor

den b.v., die steeds ter beschikking moeten zijn in de vreemde taal 

en automatisch moeten willen opveeren, als men die noodig heeft en 

die vooral voor het type mensch, dat remmingen ondervindt door 

gebrek aan zelfvertrouwen bij het gebruik der vreemde taal, een 

vaste, betrouwbare onderlaag moeten vormen in bet „woord bewust

zijn”, dit memoriseeren is wel heel iets anders dan het beruchte jaar

tallen-, namen- en cijfergedoe in de vakken geschiedenis en aardrijks

kunde, dat volkomen zinloos is, dat uit het geheugen verstuift als 

kaf voor de wind en dat de liefde voor en het inzicht in het vak 

vernielt.

Ik herhaal: het zou onbillijk zijn den 

vast te leggen, waarschijnlijk bedoelde hij
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i

ven, wat 
ïdering" tussch 

>m, de Duitscht 
gemakkelijk 

lie geladen i: 
vroeg ik. „i 
will< *

eens in het publiek een opmer- 
>örloofd in Nederland zijn liefde 

, indien men vooraf de vol- 
kcl 1 van zijn geloofsbelijdenis 
doe en ik zeg met nadruk:

king é 
voor h, 
maaktf
aanvaat 
"“öe" 

sider, 
één sch<» 
en zich 
voor de 
is een h<

allen eens 
vakgenot» 
sider ______  _____
sehade nooit iets

Deze opmerkin 
zorgde mij een 
Maar van veel 
heer De Groot aai 
Daltonmethode als 
— dat de taalontwikke....o 
onderwijs geen kans krijgt, 
krijgt, als de leerling schepr-------
stofverwerking bij de taken inplat 
wijze te „leeren", ontwikkelt niet

-!*t. Maar hij is in- 
uzi .e Neerlandici aan 
die elkaar bestrijden 
voor een school en 

: zich handhaven. Er 
isten, die pas wijkt, 

___ jAArover zijn ze het 
twee derde van de meeningen der 

t niet te pas komt. De booze out- 
iriteit, waarvan de leerling tot zijn

bare School. Ik ben in mijn leven eens zoo onverstandig geweest 
daarover als outsider mijn meening te zeggen en mijn weg is sedert 
niet op rozen gegaan. Ik bedoelde het zoo goed, al schijn ik het niet 
altijd op gelukkige wijze te zeggen: ik zou zoo graag het vak Neder- 
landsch als kernvak op onze Middelbare Scholen zien (ik voel me nu 

imaal Nederlander), een springlevende bron van gemeenschapsleven 
ik heb het gevoel, dat het (de goeie docenten niet te na gespro- 

:n) zoo dood is als een pier, ik woonde nog kort geleden een feest
pond bij op een H.B.S. Er werd een tooncclvoorstelling gegeven. In 

woord voortreffelijk. Wat een leven, wat een élan brengt zulk 
in een school, wat een „verbroedering" tusschen leeraren en 

>•«•»! De Fransche leeraar glom, de Duitscher straalde, de 
iman transpireerde; het is niet gemakkelijk régisseur te zijn...

:not in een sfeer te zijn, die geladen is met activiteit en 
./aar is de Neerlandicus?” vroeg ik. „O, die komt nooit”, 
dit heelc werk zou moeten willen dragen, „kwam nooit", 

it geval niet, om onaangenaam te zijn — ik vermeld het 
,._'at het mij typeerend lijkt voor de dofheid van het vak 
jsch op onze Middelbare Scholen in het bewustzijn van 
:n leerlingen beiden.
ik zei: ik heb hierover \ 

Maar het is alleen 
Nederlandsch te l 
den Neerlandicus «< . 

ïtgeen ik inderdaad niet

en”i 

ken)

één

leerlingen 
Engelschn- 
wat een geno 
spanning. „W; 
De man, die d‘‘ 
Ik vertel dit 
alleen, omdat 
Nederlandsch 
leeraren ei 

Zooals i 
gemaakt, 
het vak 
theid van • 
aardt. Hef 
reden.

heer De Groot aanvaardt artikel 1 ook niet, 
mag het dus zeggen, zegt het ten minste. Drie 

:hool, zoo zei hij, beteekent drie meeningen, 
handhaven. De lezer bedenke, wat dit 
leerlingen beteekent: drie meeningen, die 

aopelooze verdeeldheid onder deze specialis 
outsider een hunner kritiseert. Want dl 

:ns, ook al zou de kriticus twee derde 
..noten mee hebben, dat dit 
maakt kennis met een solidar 

merkt.
King van Dr. de Groot, die onweersproken bleef, bc- 
kleine persoonlijke satisfactie, die ik wel noodig had. 
diepere strekking waren de beschouwingen, welke de 

in het verband tusschen het Nederlandsch en de 
> zoodanig verbond. Hij wees er op — en terecht 
wikkeling bij de hap-slikmethode van het klassikale 

' Dat de taalontwikkeling pas een kans 
eppend ingrijpt in de stof. De methode van 
ten inplaats van de leerstof op oudersvetsche 

t alleen het denkinitiatief van de leer-
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jke didactiek, 
leerling 

ikheid ii 
zredif

verwerking in de belevings- 
het vormgevend vermogen, 

tdurcnd van buiten 
de leerling meewei 

niet moe wordt 
het lager ondr

albev

i ervaring mee. Hij had 
>ek gehad, die gedurende 

i ons land 
:id Nederlandsch 
de taal van het 
e krijgen was en 
het ook leeren 

:vervuld aangaande 
■rd — maar in één 

delbare school de meer- 
iderwijs in de moeder

telijk werk had aan- 
als buitenlander

heeft blijkbaar 
Wat voor onze 

ook zij, die prijs 
'zonder eenige 

iaoimet aandrang 
te komen ten algemeenen 
te leggen en tot eens-

die zich in 
igen wreekt. In de 

iu in uitingsdurf, wat, 
itposten op de debet-

lingen, maar werkt, omdat daarmee die 
sfeer wordt gebracht, ook bevruchtend op het vormgevend vermogt 
dat tot uiting dringt inplaats dat er voortdurend van buiten af aan 
geplukt en getrokken wordt, zonder dat de leerling meewerkt. Dit 
is de gedachte, welke ons Nutsseminarium niet moe wordt telkens 
en telkens naar voren te brengen ook voor het lager onderwijs. 
Hier ligt ongetwijfeld een van de groote verdiensten van het Dalton- 
stelsel, dat het via de beleving van de stof het taalbewustzijn der 
leerlingen wekt en activeert. Hier is een „vormende waarde", die 
van eenige meerdere beteekenis is dan de geheugenoefening, die de 
opponent van daar straks verdedigde en die slechts in papegaaientaai 
uitmondt.

De heer De Groot deelde een interessante - ö ... 
twee Decnsche onderwijsdeskundigen op bezoek gehad, die i 
een langeren tijd studie van het Middelbaar Onderwijs in 
hadden gemaakt. Een van hen had voor de gelegenheid Ned 
geleerd, omdat hij begreep, dat zonder kennis van o< 
land eenige diepere kijk op ons onderwijs wel niet te 
hij had niet alleen Nederlandsch leeren lezen, maar I 
spreken. Deze buitenlander dan was van diep respect • 
de massa kennis, die op onze instituten verzet wei 
opzicht (zou hij denken) was de Deensche middr'1 
dere van de Hollandschc en dat was in het onCici < 
taal. Een zoo stuntelige stijl, als hij in het schriftc 
getroffen — en het was zéér frappant, dat deze hèm 
moest op vallen — een dergelijke stijl zou men in Denemarken zeker 
niet aantreften.

Het is natuurlijk niet alléén onze achterlij! 
de gebrekkige taalbeheersching der M.O.-1< 
diepte schuilt hier ook onze algemeene zwal 
zooals ik al meer opmerkte, tegenover de ci c 
zijde van ons calvinisme moet worden geboekt.

Ook spreekt in de gebrekkige waardeering der taal de zwakheid 
van ons nationaal bewustzijn. Typisch kwam dat tot uiting, toen bij 
het debat bleek, dat de Deensche middeibate scholen zes uur op de 
lesrooster hebben voor het Deensch en de Nederlandsche .... twee voor 
het Nederlandsch. Maar demonstreert zich alleen in dit urental niet 
typisch, hoe weinig invloed onze Neerlandicus heeft op de Middel
bare School? En zou ook hier niet gelden, dat elk vak ten slotte het 
aantal uren krijgt, dat het verdient?

De Neerlandicus, die ziek ligt aan individualisme, 
heel zwakke verbindingen met het volksbewustzijn, 
volkskracht niet onbedenkelijk is, reden waarom 
stellen op een verlevendiging van dat volksbewustzijn (z< 
neiging tot chauvinisme) onze leeraren in de moedertaal m 
zullen moeten verzoeken voor hun rechten op 
nutte en hun oneenigheden op vakterrein bij 
gezinde arbeid te komen.

Zij in de eerste plaats zouden moeten zien, wat er voor hen in het
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ngrijl
Grc

onaantas 
die

ding

Daltor*

hun in 
ik ken i 
Tenslotf

moedige menschen.moedig zijn. De tijd vraagt

misschien s 
wanen, hun I

óók

ctiek

Middelbare School er voor, die ouders 
welke voor een goed deel op veel hoogcr 

staan eenerzijds en die anderzijds zooveel meer 
omdat de pubescent ook in het gezin

o stroef gaat — wij denken 
iken — niet veel vlotter gaan, 

: aan een nieuwe orientee- 
>ssing van het probleem niet 

in overeenstemming met de

:onstelsel zit en misschien zouden ze willen inzien, dat degene, 
te hun vijanden wanen, hun beste vrienden zijn. Ik althans wensch 

de strijd voor meerdere uren op het leerplan gaarne succes, 
geen belangrijker menschen dan zij.... zouden kunnen worden, 

tte nog één kwestie en óók zeer belangrijk. De gedachte der 
polariteit, waardoor de rede van Dr. De Groot gedragen werd, 
bepaalde zich niet tot de didactiek in de school. Dr. De Groot ziet 
ook de verhouding: school en maatschappij, in bescheiden om vang: 
school en gezin. Ook tusschen deze twee grootheden moeten de brand* 
puntrelaties worden in het leven geroepen, opdat tusschen beide een 
actieve relatie moge ontslaan. Ook dit denkbeeld ondersteunen wij 
gaarne. De „zin” dezer samenwerking moge dan wat dieper liggen 
dan wat hoofdzaak werd voor de vergadering: linanciëcle steun voor 
de aankoop van nuttige dingen. Ook dit is goed. Een zaak waar
voor men offers brengt, waardeert men. Maar dieper ligt het probleem, 
dat men in de school de reacties van het gezin moet kunnen aan
voelen en in het gezin met de school meeleven.

In „Volksontwikkeling” is meermalen de samenwerking tusschen 
„School en Huis” voor de Lagere School bepleit. Het valt niet te 
ontkennen, dat daar de samenwerking wordt bemoeilijkt tengevolge 
van het feit, dat op paedagogisch terrein de ouders dikwijls eerst 
moeten worden opgevoed, voor ze wezenlijk iels te geven hebben. 
Ofschoon ook deze vorming, deze bespreking van problemen de op
voeding van de kinderen rakende, op zichzelf een cultureel werk van 
beteekenis is.

Hoeveel gunstiger staat de 
in haar werk kan betrekken, 
intellectueel niveau 
behoefte hebben aan contact, 
vaak zoo moeiliik te leiden is. 

Zou bovendien veel van 
aan het invoeren van kern- en 
als de school merkt, hoezeer 
ring onder de ouders leeft en zou 
op veiliger basis zijn gesteld, ais 
ouders kon worden tot stand g< ' 

We zeiden in de aanvang, <i<u u< 
leek op haar toekomst, omdat ze L~ 
heid van de Chineesche muur gel„ 
geschiedenis meer is gemaakt. Als < 
tegenheid openstelt voor de ouders 
passingsvermogen winnen. Misschien, 
meer behoefte zal krijgen aan paedagogisch 
te verzekeren, dat dan minder op dictatori 

Moge het zoo worden — en moge Dr. c. 
moge er zelfs te eeniger tijd in Amsterdam de 
zen, waarvoor wij al vele jaren een directeur h< 

Heb de moed het eens drie maanden te pi 
Dr. de Groot.

Inderdaad... laten wij

wat nu zoo 
keuzevakk 

de behoefte 
zou de oplos 

*, als ze ii 
gebracht ?
dat de Middelbare School ons te gerust 

ten onrechte in de onaantastbaar- 
;eloofde, een vergissing, die in de 
s de school haar poort ook bij ge- 

zal ze in levenskracht en aan- 
dat ook dan de leeraar iets 
'sche studie, om zijn prestige 

,riale basis zal rusten.
. de Groot succes hebben en 
lam de Daltonschool verrij- 

lebben.
«robeeren, adviseerde
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eugd 
cntrcerd in deze 
lie de jeugd uit 

te trekken, kan geen 
mee te helpen inet a 
aan de versterking der sc 
arbeidersbeweging; de algei 
kapitalistische gezindheid te 
vormen tot een positieve v 
socialisme."

Daarop volgt eveneens van Koos 
Vorrink een uitvoerig rapport over het 
werk der A.J.C.-afdeelingen en van Flip 
Barmes over het werk van de AJ.C. 
te Amsterdam, waarover door dezelfde 
schrijver in V.O. van Mei/Juni 1932 uit
voerig verslag is gedaan.

Leveren bovengenoemde 1 
reeds belangwekkend materiai 
der die zich met het vraagslu 
ontwikkeling en ontspanning v 
loozen in de practijk bezig I 
is in nog meerdere mate het j 
nummer lil van deze serie in

tnllnuii
Wij 

veel we 
ginnen 
niet meer 
die de onderne 
of het materi». 
worden al te 
te vatten (beidt 
in de practijk 
gevallen schrot t 
een enkel gloeiend kooit 
was het spoedig geheel 
mee we natuurlijk en 
doelen te zeggen dat 
lende plaatsen goed e 
en wordt geleverd.

Maar geen werk is voor een zoo hoog 
percentage geslaagd als dat der kampen. 
Volkomen begrijpelijk. Het is niet onze 
bedoeling de factoren op te sommen 
die daartoe medewerken : ieder kan ze 
gemakkelijk vinden.

Van dit enthousiasme is dit mooie 
boekje vol. Het is een verkwikking er 
in te lezen. Enthousiasme van de leiders. 
Enthousiasme van de deelnemers.

Niet minder dan 23 kampen werden 
gehouden met 1029 deelnemers (900 
manlijke, 139 vrouwelijke). Vijfleiders- 
kampen, dus leerkampen voor functio
narissen van verschillenden aard, achttien 
werkkampen.

Met vreugde constateert het hoofd
bestuur der A.J.C., dat naast 618 werk
loze AJ.C.-leden, 411 nict-leden aan de 
kampen deelnamen. „Zij hebben zich 
in overgroote meerderheid bij ons vol
komen thuis gevoeld. Zij hebben ons 
werk eens nader leeren kennen en het 
ondanks andere politieke en godsdien
stige opvattingen, ondanks andere levens
gewoonten leeren waardeeren." En een 
blz. vroeger spreekt het hoofdbestuur

Deze ongeveer 70 blz. groote bro
chure behandelt een bepaalde vorm van 
wcrkloozen-ont wikkeling, n.l. de kampen.

Bij al wat lot nu toe over de kampen 
of internaten voor ontwikkeling en ont
spanning van werkioozen is gepubli
ceerd, of zij nu van neutrale, politieke 
dan wel van religieuze zijde zijn onder
nomen, treft ons één gemeenschappelijke 
trek, dat is het enthousiasme.

aiajme achterna.
I hebben in het afgeloopen jaar 
verk op allerlei plaatsen zien be- 
i met „heilig" vuur, maar of het 

dan „Flammentanze" waren 
rnemers uitvoerden, dan wel 
riaal waarmee gewerkt moet 
e dof is om zelf ook vuur 
:ide komt naar onze ervaring 

rijkelijk voor), in veel 
jmpeldc het vuur in tot 

gloeiend kooltje en in andere 
oedig geheel uitgelaaid. Waar- 

gelukkig niet be- 
niet in verschil-, 

en stevig werk is

brochures 
aal voor ie- 

gsluk van de

in de practijk bezig houdt, dit 
mg meerdere mate het geval met 
:r lil van deze serie in het laatst 
afgeloopen jaar verschenen.

JT\e A. J. C. heeft in December 1931 
en October 1932 twee brochures 

gepubliceerd, getiteld Werklooze Jeugd, 
Bemoeiingen en Ervaringen I en II, die 
tot doel hadden in de eerste plaats de 
aandacht te vestigen op de moreele nood 
der werklooze jeugd en de noodzake
lijkheid om haar op te heffen uil haar 
depressie, in de tweede plaats om de 
mogelijkheden daartoe te zoeken en aan 
te wijzen en in de derde plaats om door 
voorbeelden te geven van geslaagd werk, 
moed en lust te geven dit op meerdere 
plaatsen ter hand te nemen.

In de eerste brochure vinden we re
feraten over het begin van dit werk te 
Groningen, Rotterdam, Zaandam, Am
sterdam en Usquert, zooals dit, hetzij 
door verschillende vercenigingen of co- 
milé's van heterogene samenstelling, het
zij door de A. J. C. of andere lichamen 
van de S.D.A.P. alleen is verricht.

De tweede brochure is uit den aard 
der zaak — men bad nu een jaar wer
ken achter den rug — meer enkel so
ciaaldemocratisch georiënteerd. Het be
gint met een afdruk van de Radiorede 
van Koos Vorrink op 9 April 1932 voor 
de Vara gehouden. De strekking van 
deze lezenswaardige beschouwing, ge
titeld: „De Jeugd en de Crisis”, is ge
concentreerd in deze slotwoorden : „De 
les die de jeugd uit deze krisis heeft 

een, kan geen andere zijn dan 
helpen inet al haar geestdrift 

’ ’ der socialistische 
emeen anli- 

helpcn om
vil tut hel
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uit. dat 
poraties 
kracht n 
jeufJ:"*

p te maken of onder 
sdingen ook huur is

tactiek van geven 
van de zijde van 
leilijkheid royaal 
n” op te lossen.

! Vierhouten werd 
r gebouwd op het 

-terrein. Er werden verder een 
I houten banken en 50 oprouw- 

tafels voor de zomerkampcmenten 
en een 150 ijzeren militaire 

cribben opgeknapt.
Een grootc verdienste zal hij ver

werven. die voor hel tewerkstellen der 
werkloozen in ontwikkelings- en ont- 
spanningsverband een ruime voorraad 
van belangwekkende en animeerlijke 
werkobjectcn weel te bedenken, die aan 
geen lewerkgcstclden werk ontnemen, 
noch uitzicht op werk vernietigen.

Met de wensch. dat dit blijkbaar zoo 
goed georganiseerde A.J.C. werk naast 
het vele andere, dal op het oogcnbhk 
in ons land geschiedt voorontwikkeling 
en ontspanning van werkloozen in hel 
voor ons liggende jaar op nog ruimere 
schaal zal kunnen worden toegepast, 
sluiten wij onze beschouwingen over 
deze belangwekkende brochurenreeks.

J. H.Gr.

er door daartoe geëigende kor- 
uit het sociale leven met alle 

.... naar gestreefd moet worden de 
ugdige werkloozen bet geloof aan de 
tiale tertmlenM aller votleegenoolen 

(cursivecring van referent) niet te laten 
verliezen.

Het zal voor velen die in de A.J.C. 
ten onrechte in de eerste plaats een 
politieke strijdvereeniging zien, een open
baring zijn, deze woorden uit dit „kamp" 
te mogen hooren. Hel is niet uitgesloten, 
dat men ze in strijd acht met de uil de 
tweede brochure hierboven aangehaalde 
woorden van Koos Vorrink, men ver- 
gete echter niet dat deze in een ander 
verband werden gesproken.

Over kampen of internaten hebben 
Hermien van der Heide. Dr. Banning 
en de heer Wïersma in dit tijdschrift 
reeds uitvoerig geschreven, wij mogen 
volstaan met de mededeeling, dat ook 
hier een rijke bron van waardcering 
voor dit werk voor ons wordt ontsloten.

Zakelijk _ en wie niet zakelijk is, 
kan dit werk niet doen —- is nog in
teressant, dal voor 7089 man-dagen 
noodig was 1’13.916.—, dus f 1.96 per 
man per dag. De afdeelingen, particu
lieren en gewesten droegen tot dit be
drag rond f 6900.— bij. hel N.V.V. 
en de Vakbonden f 2700—, het Na
tionaal Crisiscomité f 4000..—.

Niet te vergeten is daarbij dal de 
A.J.C. voor dit doel hel bekende kamp
huis „de Paaschheuvel" beschikbaar 
stelde; het is echter uit de gegevens 
die in één post van f 4000___velerlei

samenvatten, niet op 
onkosten en vergoed 
verdisconteerd.

Een belangrijk punt vermelden wij tot 
slot. Dit zijn de werkobjectcn. De 
kwestie van de werkobjectcn beschou
wen wij als een van de allerbelangrijkste 
voor het komende jaar.

Er zal vee) tact en la 
en nemen noodig zijn 
de vakbonden om deze moe 
en niet al te „gebonden*

In de kamp-dagen te 
een nieuwe schuur 
A.J.C.-terrein. Er v 
100-tal ’ 
bare 
gemaakt 
bedkr
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, Plastiek, Bouwkunst, Stedenbouw 
en prenten), Stadsgezichten. —

Lichtbeelden-Vereeniging
AMSTERDAM - SINGEL 289-293

Centraal bureau voor lantaarnplaten en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 — POST-OIRO 15476

archief aan te 
itcctuur, karak- 
dorpenaanleg,

De Lichtbeelden-Vereeniging heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van + 50.000 stuks lantaarnplaten op het gebied van:

Kunstgeschiedenis
Schilderkunst, 
(ook kaarten <

Cultuurgeschiedenis.
Aardrijkskunde

Oppervlaktevormen, Grondsoorten, Begroeiing, 
Bebouwing, Verkeerswegen, Economie, Industrie.

Sterrenkunde.
Natuurlijke Historie.
Landbouw en Veeteelt

in ons land, speciaal voor het Landbouwonderwijs.

Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen. 
Voor alle personen of vercenigingen, die practisch aan ontwikkelingswerk doen 

is de Lichtbeelden-Vereeniging een onmisbaar Hulpinstituut 
In 1930 werden 150.000 lantaarnplaatjes van haar betrokken.

Men kan per serie huren a f5.— en een abonnement van 15 series 
per jaar nemen voor f30—. Alle lichtbeelden kunnen ook gekocht 

worden, evenals een groot aantal foto’s.

De Vereeniging is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een 
leggen van eigen opnamen van Nederland: schilderkunst, archif 
teristieke landschappen, begroeiïng, typen van boerderijen, 
========= industrie en landbouw. —. =

Uitvoerige catalogi voor alle onderdeelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.



De Vrijwillige Arbeidsdienst in Duitschland 
door J. HOVENS GREVE.

Und die allen Licdcr 
Dass die Walder wied 
Fühlen wir es muss g 

unj ziebl die neue

/. Algemeene oriènteering.

Het is niet zonder betcekenis, dat wij een beschouwing die zich 
bezig zal houden niet de nuchtere, ja barre, realiteit, beginnen met 
een lied, dat ons midden in de romantiek voert. Want aan de Roman
tiek was eigen, dat zij op allerlei wijze naar den ongezienen kant der 
dingen keek en het vraagstuk, dat wij hier zullen behandelen, dringt 
zich wel uiterlijk aan ons op als een probleem van sociaal-economischen 
aard, maar het zal herhaaldelijk blijken, dat sociaal-pacdagogische 
factoren in niet mindere mate dit probleem beheerschen.

De term Vrijwillige Arbeidsdienst klinkt ons Nederlanders zoo 
ongewoon in de ooren, dat een kleine toelichting niet overbodig lijkt.

Toen de vrede van Versailles voor Duitschland de algemeene dienst
plicht had opgeheven, beteekende dit niet alleen een verpletterende 
slag voor al wat dit land aan militaire aspiraties bezat, maar men 
zag zich tegelijkertijd een belangrijk instituut van geestelijke vorming 
— zij het dan vao een bepaalde nuance — ontvallen. Men moge over 
deze vorming niet al te waardeerend kunnen denken, wie Duitschland 
en het Duitsche volk kent weet, dat het volk mede aan deze vorming 
kwaliteiten ontleende, die niet enkel negatief zijn te waardeeren. Geen 
wonder, dat in Duitschland zelf direct na 1918 velen zich verhieven, 
die trachtten althans voor het opvoedend element, dat de algemeene 
(leger)dienstplicht bezeten had, iets anders in de plaats te stellen. 
Een van de denkbeelden, die daarvoor naar analogie van het ver
loren gegane naar voren werden geschoven, was dat van de algemeene 
„arbeidsdienstplicht". Dit denkbeeld heeft — zeer begrijpelijk bij de 
tegenwoordige maatschappelijke verhoudingen — schipbreuk moeten 
lijden o.a. op de klippen der economische bezwaren. Hoe de vrije markt 
zich zou hebben moeten aanpassen bij den regelmatigen stroom van
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der hoeksteenen

natuurlijk steeds minder sprake 
een kans 
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van een niiliioen jonge mannen, 
nlieuw, is ook inderdaad een probleem, waar- 
,e afgeloopen jaren zeker niet opgewassen zou

’) Sindsdien heeft zooals men weel Hillcr in zijn eerste brallende programma
rede als Rijkskansclicr den arbeidsdicnstplicht als een der hoeksteenen van zijn 
staatsgebouw gekenmerkt.

2) Ecnige maanden geleden heeft een groep belangstellenden in den Haag 
hetzelfde onderwerp aan de orde gesteld, maar door ten declc onbekende fac
toren is er niet de aandacht aan geschonken, die het verdient.

producten van den gcordenden arbeid 
elk jaar maar weer opni 
tegen Duitschland in de 
zijn geweest.

Met de stijgende werkloosheid kon er 
van zijn, dat de voorstanders van den arbcidsdienstplicht 
kregen, al hebben de nationaal-socialistcn in Januari nog een 
sche poging in die richting gedaan. *)

Intusschen het sociaal-paedagogische clement, dat in die arbeidsdienst- 
plicht-gedachte vervat was, heeft de geesten niet onverschillig gelaten 
en heeft het aanzien gegeven aan een instituut dat, nauw met die 
gedachte verwant, de bezwaren er van in mindere mate vertoont: het 
instituut van den Vrijwilligen Arbeidsdienst.

Wij slaan de verschillende mijlpalen over die den weg van dit denk
beeld sedert 1925 aanduiden en stappen direct naar Juli 1931, het 
moment waarop de vrijwillige arbeidsdienst wettelijk, zij het dan „not- 
verordnungsgeselzmUszig’1, werd geregeld.

Als we de illusie van een klandestiene legervoorberciding, die on
getwijfeld door verschillende politieke groepen gekoesterd wordt in 
verband met den vrijwilligen arbeidsdienst, terzijde laten, dan blijven 
twee gewichtige motieven over, de ecnige twee trouwens die door 
dc regeering als geldig worden erkend.

Ten eerste het economische motief.
De Vrijwillige Arbeidsdienst (V. A. D.) gaat uit van de werkloos

heid, hij wil deze trachten te verminderen en verzachten eenerzijds 
en anderzijds wil hij ook economische waarden scheppen, kapitaal- 
vormend werken dus. Dat beteekent, dat het gaat om ernstige reëele 
arbeid, niet om een min of meer willekeurig vullen van ledigen uren 
op aangename of nuttige wijze. Hoezeer dit laatste van beteekenis 
is — wij in ons land steken nog midden in dit overgangsstadium — 
in Duitschland is men door de klemmende nood dit stadium te boven, 
streeft men althans ernstig en gelijk wij zullen zien met resultaat er 
naar dit stadium te boven te komen. Het is voorzeker niet in de laatste 
plaats dc bedoeling van dit artikel om de aandacht van onze regee
ring en onze organisatoren (of moeten wij de volgorde omkeeren) op 
dit werk te vestigen, ter overweging in hoeverre het bruikbare ele
menten voor ons land bevat. 2)
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Bij de 
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arbeid, 2

door gem<
Jschappetij

>dzakelijk
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Deze ernstige reSele arbeid — er moet per dag 6 uur behoorlijk 
en onder toezicht aan een duidelijk omschreven taak gewerkt wor
den — is natuurlijk economisch gesproken een bron van moeilijkheden, 
waarop we straks nog terugkomen.

Het tweede het sociaal paedagogischc motief.
Kalin, de president van het Arbeitsamt in Stuttgart, waar wij ma

teriaal voor dit vraagstuk verzamelden, drukt dit ongeveer als volgt

Arbeidsdienst voedt op tot volksgemeenschap, door gemeenschap
pelijk leven, gemeenschappelijken arbeid, kameraadschappelijkheid en 
een goede en redelijke dagverdeeling. Hij vormt een noodzakelijk tegen
wicht tegen de zedelijke nadeelen der werkloosheid en de versplin
tering in tallooze partijen en partij-nuances van het volk. Iets ge
meenschappelijks hebben wij nauwelijks meer, zoo zegt hij, de enkeling 
wordt in zijn hokje geboren en komt er tot zijn dood niet weer uit. 
Laat ons aan de Jeugd tenminste voor korten tijd de gelegenheid geven 
om een gezamenlijkcn weg te bewandelen tot wederzijds kennen en 
waardeeren. Bovendien strekt de arbeidsdienst tot ontwikkeling van 
de persoonlijkheid, terwijl de werkloosheid die vernietigt of in ver
keerden banen leidt; hij versterkt het plichtsgevoel en de verantwoor
delijkheidszin, het begrip van de beteekenis van het gezag en van 
de waarde van gcregelden arbeid.

Het ethische element speelt bij het instituut van den vrij willigen 
arbeidsdienst dus een belangrijke rol. Wij behoeven in den tegen- 
woordigen tijd waarlijk geen betoog meer te leveren voor de ethische 
waarde van ernstigen arbeid op zichzelf, maar aan den anderen kant 
is het duidelijk, dat de organisatoren van den V. A. D., indien zij 
spreken van plichtsgevoel, verantwoordelijkheidszin en gemeenschapszin, 
toch ook naast den invloed van den arbeid dien van persoonlijke lei
ding in het oog hebben, die de in kiem aanwezige mogelijkheden tot 
al dit moois tot verdere ontwikkeling moet doen komen.

Leiding gedurende de arbeidsuren, maar meer nog leiding gedurende 
den daartusschen en daarna liggenden vrijen tijd.

organisatie van den V. A. D. wordt dan ook uitgegaan van 
:hte, dat de dienstwilligen per dag 10 uur tezamen zijn, 6 uur 
i uur voor maaltijden en vrije beweging, 2 uur voor ontwik

kelingswerk. Als regel wordt gewerkt gedurende perioden van 20 weken 
achtereen, welke kunnen worden verlengd tot HO weken. Duidelijk 
komt bij deze cijfers de overwegende rol van den arbeid uit.

II. Organisatievorm.
Als we bedenken, dat het instituut van den V. A. D. op het oogen- 

blik ongeveer een kwart millioen jonge werkers van 18 tot 25 jaar
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onivat en dus niet maar een kwestie is van hier en daar een 
wcrkloozen te onttrekken aan den dcprimcerenden invloed van 
bestaan van nietsdoen en afwacbten, dan wordt het onmiddellijk dui
delijk, dat hier van allerlei zijden bezwaren en moeilijkheden rijzen. 
Wij zullen ze nader onder de oogen zien, doch geven tot goed begrip 
eerst een beknopt overzicht van de voornaamste wettelijke bepalingen, 
die aan den V. A. I). ten grondslag liggen.

I. De V. A. D. geeft aan den jongen Duitscher de gelegenheid 
om ten bate van de gemeenschap in vereeniging met anderen 
(kampen) vrijwillig ernstigen arbeid te verrichten en zich tege
lijk lichamelijk en geestelijk-zedelijk te versterken. Elke jonge 
man of vrouw beneden 25 jaar, werkloos of niet, kan zich 
hiervoor aanmelden, onafhankelijk van ontwikkelingsgraad, 
maatschappelijke positie, partij of wereldbeschouwing.

Het te verrichten werk moet ten algemeene nutte strekken 
en „ZusStzlich’’ zijn, met welke laatste term bedoeld wordt, 
dat het alleen mag worden uitgevoerd als het een toegift 
op, niet als het een vermindering van de bestaande of te 
scheppen werkobjccten van de vrije markt beteckent.

b. De V. A. D. dient de volksgemeenschap in haar geheel; 
hij mag niet voor politieke doeleinden gebruikt worden.

Men onderscheidt „Trager der Arbeit" en „Trager des Dienstes". 
De „TrUger der Arbeit" zijn de economisch verantwoordelijke 
uitvoerders van het werk. De „Trager des Dienstes” zijn de 
geestelijk verantwoordelijke leiders van de werkende groep.

De eersten zijn óf publiekrechtelijke lichamen óf vereeni- 
gingen en stichtingen ten algemeenen nutte en tenslotte ook 
vereenigingen van „ Arbeidsdienstwilligen". Onder bijzondere 
beperkende bepalingen kunnen het ook gewc»* L.Ar-:;.,»™

Voor „Trager des Dienstes" komen behalv 
lichamen ook vereenigingen in aanmerking, < 
schikt zijn voor het werk i>an geestelijke lei 
satie, dus vereenigingen van volksontwikkeling, 
dergelijke. Zij hebben te zorgen voor den goedei 
kamp en voor het goed gebruik van den vrijen I 
lijke en geestelijke oefening).
De kosten worden bestreden uit de openbare kassen (voor 
een klein deel uit wat de werkloozenverzekeringsdicnst uit
hoofde van deze hulpverleening bespaart, voor een groot deel 
uit een speciaal hiervoor beschikbaar gestelde Rijksbijdragen, 
voor een ander deel uit de kas van den „Trager der Arbeit").
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gehuisvest,
> het platteland.
ing en huisvesting 

het meest in de groote steden 
waarin men den gcheelen dag, . 
en alleen huiswaarts gaat om 
platteland aan, daar waar 
zamcnlijke onderbrenging.

De „TrUger des Dienstes" die hun taak serieus opvatten, geven aan 
gesloten kampen verre de voorkeur én achten de open kampen het 
minst geschikt om den goeden werk- en kameraadschapsgeest te schep
pen, welken zij nastreven.

Indien nu ergens belangstelling bestaat voor het instellen van een 
V. A. D. (en die belangstelling ontwikkelt zich zienderoogen op een 
wijze die nauwelijks is bij te houden) en men heeft een geschikt arbeids- 
objcct (zie beneden) gevonden, dat voldoet aan de bovengenoemde 
eischen van „Gemeinnlltzigkeit” en „ZusUtzlichkeit" dan moeten de 
TrUger der Arbeit en de TrUger des Dienstes gezamenlijk een verzoek 
richten tot den voorzitter van het „ Arbeitsamt" in de betrokken plaats. 
Dit verzoek moet aantoonen: le. dat het te ondernemen werk „Ge- 
mcinnUtzig” is, 2e. dat het „ZusUtzlich is, 3e. waarom het niet als 
gewone werkverschaffing kan worden uitgevoerd. Verder moet het 
opgeven wie de technische en wie de geestelijke leiding zal hebben, 
hoeveel arbeidsdiensfwilligen er aan zullen deelnemen en op hoeveel 
dagwerken van 6 uur de arbeid wordt geschat, verder natuurlijk nog 
tal van details, die voor ons op het oogenblik niet van belang zijn 
en last not least een begrooting van het geheel.

De voorzitter van het plaatselijke Arbeitsamt zendt de aanvragen 
door met zijn advies, dat aan een 10-tal nauwkeurig omschreven 
vragen gebonden is en de beslissing over de toewijzing van de Rijks- 
toelagen wordt gegeven door het hoofd van het Landesarbeitsamt, 
waartoe de betrokken plaats behoort. Deze laatste getiteld Bezirks- 
commissar is eventueel verantwoording schuldig aan den Reichscom- 
missar, die direct onder den Rijksminister van arbeid staat.

De middelen, die het Rijk voor dit doel beschikbaar stelt, bedragen 
2 Mark per man en per dag. Zij strekken voor de zoogenaamde 
persoonlijke kosten van den V. A. D. welke in totaal voor een ge
sloten kamp pl.m. 2.50 tot 3 Mark mogen bedragen, het ontbrekende 
en de kosten van zakelijken aard (technische leiding, werkmateriaal

De V. A. D. wordt, zooals wij met een enkel woord reeds aan
duidden, georganiseerd in kampen, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
in gesloten, half open en open kampen.

Gesloten kampen zijn die, waarbij de deelnemers gedurende dag en 
nacht worden gehuisvest, gevoed en bezig gehouden, men vindt ze 
meestal op het platteland. Open kampen zijn die, waar de deelnemers 
voor voeding en huisvesting naar hun woning teruggaan, zij worden 

i gevonden. Half open kampen zijn die, 
althans minstens 10 uur tezamen blijft 
te slapen. Wij troffen deze ook op het 

geen gebouw beschikbaar was voor ge-
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van de 
en in de practijk mogclijk 

iringen van tientallen kampen 
i aanmerking nemen, dat dit 

van 40 man met 125 arbeids- 
Door collectieven aankoop van 

zoo laag mogelijk

0.22 
0.10 
0.05 
0.02
0.10 
0.07 
2.50

Mark
0.50
1.20

dergelijke) moeten worden gedragen door de Trager der Arbeit, dus 
een ander publickrechtelijk lichaam enz. die het werk

Per arbeidsdag . . .

Van deze 2.50 Mark kan de Rijksbcdrage minimaal 2 Mark 
goeden. Het restcerende bedrag van 50 pf. per man per 
alle overige bovengenoemde inatcricele kosten moeten dus

M.
8.50
2.15 
0.78 
4.65 
1.95 
1.28 
4.50 
0.70 
0.40

24.91 
8.22

. 21.78
M. 30

M. 30.— X 40 : 5000 = .
Leiding (1 leider, 1 hulpkracht kost 

Mark
Voordrachten, lichtbeelden, 
Administratiekosten 
Ongevallenverzekering . 
Wasch en reparaties 
Onvoorzien.........................

de gemeente of < 
laten uitvoeren.

Daar het van
per dag wordt besteed, geven wij hieronder een overzicht 
onderdeden met de daarvoor uitgetrokken 
gebleken bedragen (ontleend aan de ervai 
in Wllrtemberg). Men moet daarbij in 
bedragen zijn voor een gesloten kamp 
dagen = 5000 dagwerken van 6 uur.
groote kwantums worden natuurlijk de kosten 
gehouden.
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dit artikel reeds weder afgetreden.

de |

het schrijven van‘) Helaas na

Triiger der Arbeit gedragen worden. Het is natuurlijk onmogelijk 
voor deze laatste algcmeene normen aan te gevei

Bij elk ondernomen werk zijn die verschillend, 
de kosten om het werk tot stand te brengen 
gemeente enz. gcr 
als werkverschaffing

En hiermede zijn t
practischc uitvoering en de

>rdoen, die trouwens niet alleen

Uitwerking in de practijk.

Gezien het feit dat op sommige tijdstippen een kwart millioen 
en meer jonge menschen van 18 tot 25 jaar ongeveer in Duitschland 
zich geworpen hebben in den V. A. D-, behoeft het geen betoog, 
dat de verordening die tot deze werkmethode de mogelijkheid opende, 
een groot succes is geweest. Het is niet doenlijk om door eigen 
aanschouwing een volledigen indruk te krijgen van wat op dit gebied 
op het oogenblik geschiedt en anderzijds is het toch noodzakelijk de 
vele indrukken, die men zich door lectuur kan verschaffen, aan een 
aantal objecten der practijk te toetsen en de vragen, 'die zich vanzelf 
opdringen, aan menschen die van den beginne af in deze practijk 
hebben gestaan, te kunnen voorleggen.

Daar wij in de betrokken tijdschriftartikelen herhaaldelijk het 
„Heimatwerk” in Wllrtemberg onder leiding van Direktor BUucrle 
met bijzondere waardeering zagen vermeld en bovendien de minister 
van arbeid Dr. Syrup *)> die met volle stuwkracht achter dit werk 
stond en den geest ervan voor zoover mogelijk aangaf, zijn werk
gebied tot voor kort in Wllrtemberg vond, meenden wij nergens beter 
dan hier ons materiaal en onze indrukken te kunnen verzamelen.

De staat Wllrtemberg telt ruim 2J-£ millioen inwoners, dus onge
veer ’/3 van ons land. Op het oogenblik van ons onderzoek waren 
er ongeveer 200 Arbeitslager „in Betrieb", waarvan verreweg de 
meeste op het platte land.

Nu moet men zich niet, naar analogie van wat wij in ons land met 
de werkloozenkampen of internaten zien geschieden, denken dat deze 
kampen zijn samengesteld uit jonge menschen, die uit de steden of 
althans uit ver uiteenliggende streken naar een bepaald centrum zijn 
getrokken. Dat kwam in Duitschland in de vroegere periode van de 
zoogenaamde „Freizeiten” eveneens wel voor, maar nu de kampen 
met een betrekkelijke dichtheid over het land zijn uitgebreid, ligt het 
voor de hand dat men de menschen in hun eigen omgeving te werk

maar als regel zijn 
voor de betrokken 

ïringer dan wanneer het werk op de open markt of 
zou worden uitgevoerd.
ve van de wettelijke organisatie aangeland bij 

moeilijkheden, die zich daarbij kunnen 
van economischen aard zijn.
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stelt. Ook de langere duur (20 tot 40 weken) maakt dit gewenscht.
Wij begonnen ons bezoek met een meisjeskamp. Het oude klooster 

te Denkendorf, waar wij 10 jaar geleden voor het eerst kennis maakten 
met een meisjes volkshoogescbool min of meer volgens Dcensch model, 
was tbans door den nood der tijden omgezet in een meisjeswerkkamp. 
Waar vroeger de welvarende boerendochters cenige maanden onder 
goede leiding aan hun geestelijke vorming konden werken, waren nu 
een 40-tal werklooze meisjes bijeen, die in de eerste plaats met een 
serieuze dagtaak van zes uur hun kost en hun inwoning en wat zak
geld kwamen verdienen en in de uren daarnaast met spel, lichamelijke 
oefening, lectuur en ander geestelijk werk boven de misère van hun 
werkloosheid werden uitgetild.

Onze practisch gerichte vraag: wat laat U twintig weken lang 40 
meisjes 6 uur per dag verrichten aan werk, dat zooals wij weten 
„gemeinnlltzig" en „zusUtzlich” moet zijn, kreeg zijn antwoord onmid
dellijk van de wanden der zaal waarin wij stonden Op houten rekken, 
keurig opgestapeld en geëtiketteerd, lagen de stapels lakens, sloopen, 
handdoeken en ander huishoudelijk gerief waarmee deze meisjeshanden 
in voortdurenden arbeid aan de voortdurende behoeften van tal van 
mannenkampen trachten te voorzien. Een paar lokalen verder vonden 
wij een flinke waschkeuken met moderne waschketels, waar vermoe
delijk slechts een deel van de vuile wasch, die al deze kampen 
leveren, kon worden .bewUltigt". Zoo stonden we meteen middt 
een der vele practisch organisatorische vragen in de oplossing 
van wij gerust af en toe bij onze

1 (et volgende centrum, dat wij bezochten, lag in een dorpje, dat 
een zekere beruchtheid had wegens den fel communistische!) geest, die 
er heerschte.

Onze begeleider moest dien avond daarheen om de jonge mannen, 
die zich gemeld hadden en die den volgenden dag beginnen zouden, te 
orienteeren omtrent de bedoeling van het kamp, dat zij zouden vormen. 
Hij achtte het niet uitgesloten, dat er zich moeilijkheden zouden voor
doen en zoo prepareerden wij ons op een ervaring, die ons in ver
band met het onderzoek, dat wij benonnen waren, in bijzondere mate 
interesseerde. Immers de wijze waarop de jonge mannen, die in dit 
communistische dorp woonden, zouden reageeren mocht als een toets
steen worden aangemerkt voor den graad van waardecring, die de 
uiterste linkerzijde der bevolking practisch — niet theoretisch ~ ten 
opzichte van het werk der V. A. D. koestert.

Met den burgemeester van dit boerendorp 
het schoollokaal waar de „arbeidsvrijwilligers”

De burgemeester deelde ons al aanstonds
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bereikten we in stikdonkeren nacht. Het lag 
>aren achterweg in een klein dorp en was onder- 

primitieve loodsen van een leegstaand

i dan hij bij dit werk kon plaatsen. De arbeids- 
■esteki, dat het ontworpen werk door 25 jongc- 

moest worden tot stand gebracht en er hadden

mannen meer waren 
inspectie had vastge 
mannen in 20 weken 
zich 32 aangemeld.

Aan den burgemeester viel nu de pijnlijke taak ten deel om 7 van 
deze 32 aan het verstand te brengen, dat zij niet mee mochten doen.

Hoed af voor dezen eenvoudigen burgemeester en de gemoedclijk 
Zuid-Duitsche wijze waarop hij in dit met jonge menschen gevulde 
lokaal zeven van hen even aan zijn tafeltje liet komen en voor ieder, 
zonder dat de anderen het konden hooren, z’n eigen argument had 
om hen te overtuigen, dat de andere 25 meer recht op deze begeerde 
plaatshadden. Hoed af ook voor de wijze waarop de teleurgestelden 
zich gedroegen.

Wij hebben in dit avonduur in dit boerendorp, dit opstandige 
communistische boerendorp, verschillende dingen ervaren.

Ten eerste, dat deze vorm van werk sterk begeerd wordt. Ten 
tweede, dat deze begeerte voor een niet belangrijk deel voortkomt 
uit de overweging, dat kost en inwoning plus 40 pf. per dag en 
werken heel wat beter is dan niets en niet werken, maar toch ook 
nog beter dan steun trekken en niet werken. Ten derde, dat de 
eenvoudige gemeenteraadsleden niet in de eerste plaats warm loopen 
om de ideëele beteekenis van het werken op zichzelf, maar dat zij eerst 
met leepe oogjes half dichtgeknepen zitten uit te rekenen: wat brengt 
deze V. A. D. voor materieele voordeelen in ons dorp. En daar dit 
practisch altijd een plus oplevert, is het platteland willig en inventief 
ten aanzien van de werkobjecten.

Ten vierde dat, of men communisten dan wel nationaaLsocialisten 
of beide voor zich heeft, indien men van mensch tot mensch sprekende 
den goeden toon weet te treffen, men altijd rekenen mag op succes. 
Onze burgemeester en onze leider van dien avond verstonden dat 
beiden voortreffelijk.

Ons volgende kamp
aan een haast onvindbaren achterweg in 
gebracht in een paar zeer 
landhuis.

Hoe primitief het hier ook was — wij hebben sindsdien aanmerke
lijk betere onderbrenging gezien — de sfeer was uitstekend, dat zagen 
we onmiddellijk toen we gewend waren aan het bescheiden licht, dat 
een drietal petroleumlampen warm over de twintig jonge mannen 
goot, die hier hun avond met gezang en muziek doorbrachten. Hier 
heerschten orde en hulpvaatdigheid. Welke van deze werkloozen 
daarvoor zorgde kon ik in 't halfdonker van de eerste minuut niet 
zien, maar m'n jas hing al aan een spijker aan den muur, voordat ik
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fllhlen wir: es muss gelingen, 
Mit uns zieht die neue Zeil!

In dit kamp kwamen wij voor het eerst in aanraking met de uni
formiteit der kleeding en wij begrepen plotseling, dat wij de beteekenis 
daarvan anders moesten beschouwen dan wij nog dien ochtend in 
theorie gedaan hadden.

Dien ochtend had men ons n,l. op het bureau van den „Verein 
zur Förderung der Volksbildung’" welks kampen wij nu bezochten, 
verteld, dat de jonge menschen graag een uniforme kleeding droegen 
in deze kampen. Het was een Hauptmann a. D. die mij dat vertelde 
en als rasechte Hollander had ik mij daarover een inwendige glim
lach veroorloofd. Toen ik nu deze jonge menschen in hun keurige 
blauwe truien en broeken sportief om mij heen zag staan, voelde ik, 
dat voor hen in dezen dracht niets militairistisch gelegen is, maar 
dat wij er voor de meesten van hen niet meer beteekenis aan behoeven 
te hechten dan de beteekenis die de voetballer hecht aan het costuum 
van zijn club: het uiterlijk accent der saamhoorigheid.

Wij weten zeer goed, dat deze gemoedelijke opvatting niet overal 
van toepassing is. Er zijn kampen waarin een kwalijk verholen mili- 
tairistische geest heerscht en nu Hitler aan het roer is gekomen zal 
dit er niet minder op worden, maar dit element is zeer zeker niet 
noodzakclijk inhaerent aan de beweging in het algemeen. De overheid 
heeft dan ook in haar richting aangevende voorschriften de gedachte 
aan militaire opvoeding in deze kampen nadrukkelijk afgewezen.

De tijd zal leeren of zij dit standpunt onder Hitler zal blijven 
handhaven.

Het volgende kamp, dat wij bezochten, miste de romantische pri
mitiviteit van het vorige. Begrijpelijk, want het was een kamp in een 
voorstad van Stuttgart en kwam in zijn betere uiterlijke verzorging 
tegemoet aan de hoogere eischen, die de jonge Stadsbevolking aan 
logies en omgeving pleegt te stellen. Het maakte den indruk van een 
eenvoudige stadsjeugdherberg. Als werkobject had men een nabijge
legen niet meer normaal productieve steengroeve.

Als werkobjecten van de twee volgende kampen, die weer temidden 
van een volkomen afgelegen landelijke omgeving lagen, diende de aanleg 
van twee boschwegen voor houtafvoer. Het komt n.l. herhaaldelijk

wist, dat ik hem uit had. Zoo iets zegt boekdeelen. En toen ik wat 
gepraat had over den rijkdom van volksliederen van het Duitschc 
volk en onze betrekkelijke armoede daar tegenover, stelden deze uit 
het werk gestootenen zich voor mij op en zongen spontaan twee lie
deren met een uitdrukking op hun gezichten, die mij nu nog het hart 
verwarmt.
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opgedrongen had: waar ligt toch
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• "C men in organisatorisch opzicht in Duitschland 
■ten overtreffen, men verwachte hier niet, dat 
geest even over de grenzen een oplossing zou 

■ principieel juist is en dus daardoor beter aanvaardbaar 
:nksels, die in het Hollandsch brein zouden kunnen op-
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op, die bij een normaal 
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voor dat afgelegen gemeentelijk boschbezit tengevolge 
houtprijzen niet meer loonend te exploitceren 
kosten te hoog zijn. Nieuwe wegen den berg < 
arbeidsloon nooit tot stand zouden komen, wordt 
van de V. A. D. uitgekapt en voor houtafvoer 
spreekt vanzelf dat daarvoor geen goed verzorgt 
zijn, maar dat een tertiaire weg voor primitief vervoer per 
voldoende is.

Hier bracht de practijk ons dus direct in aanrakii 
de veelvuldige oplossingen van de vraag, die zich t 
tisch in Holland voortdurend aan ons 
het kriterium der „Zusatzlichkeit" f

Wie uit ervaring weet, hoe moeilijk het in ons eigen land is om 
serieuze werkobjecten, waar dus wat „in zit’, te vinden voor de werk- 
loozengroepen, die in veel gevallen toch maar gedurende een korten 
tijd te werk moeten worden gesteld en herhaaldelijk gestuit is op de 
bezwaren die door de vakbonden niet zonder recht worden geopperd 
tegen de gevaren, die deze objecten leveren of zouden kunnen leveren, 
wegens werkonttrekking of loondruk, moet wel met extra veel belang
stelling uitzien naar de oplossingen, die men in Duitschland voor deze 
bezwaren heeft gevonden.

Het vraagstuk om voor < 
periodes van 20 weken 6 uur 
is van een zooveel grootere o 
weg te vallen.

En nu moge 
in vele opzichte: 
vindingrijke g< 
gevonden die p 
dan de bedeni 
komen.

Om het kort te zeggen: nood leert niet alleen bidden, maar ook 
aanvaarden.

Toen in 1931 van bovenaf de V.A.D. werd ingesteld en de cischen 
der „GemeinnUtzigkeit" en Zuslitzlichkeit" waren geformuleerd, spreekt 
het vanzelf, dat van de zijde der vakbonden ernstige bezwaren werden 
geopperd. Zij liggen zoo voor de hand, dat wij ze hier niet behoeven 
te herhalen.

Maar de regeering bleek een practisch open oog te hebben gehad 
voor de behoefte, die onder de werkelooze jeugd bestond aan de 
mogelijkheden die zij met deze Verordnung opende en van alle kanten 
meldden zich overal de arbeidsvrijwilligers aan. Men behoeft over 
deze „vrijwilligheid" geen lyrische vreugdetonen te slaken, er ligt

organisatorisch 
reffen, men
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op te merken, dat het nuttig rendement van deze wcr- 
100 pCt. van dat van ervaren arbeiders ligt en dat boven

wordt, omstandigheden die het kostenverschil

goed stuk materieele nood aan ten grondslag, 
te loochenein het feit dat duizenden zich meldden, 
ling materieel niet profiteerden, ') zoodat wij moge 
ook de behoefte aan regelmatige gebonden arbeid 
van intensiteit een krachtig woord heeft meegespr 
tocht, die de V.A.D. door de Duitsche landen hi

Daar zagen dus de vakbonden ook hun jonge 
tot dezen dienst toetreden en hun leiders h« 
te houden. Het is voor een goed begrip van den gang van zaken 
niet noodzakelijk hicr in onderdeelen na te gaan, hoeveel procent 
gewijzigd inzicht en hoeveel procent tactische overwegingen bij de 
verschillende vakbonden hebben gegolden ter bepaling van hun uit
eindelijke houding.

Natuurlijk zijn deze procenten bij den eenen bond geheel anders 
verdeeld, dan bij den anderen. Maar de informaties, die wij per
soonlijk inwonnen bij de zoogenaamde Freie Gewerkschaften en de 
beschouwingen, die de tijdschriften van de moderne vakbeweging, welke 
ons in dit verband het meest interesseerden over deze materie leveren, 
laten geen twijfel over of beide elementen hebben een rol gespeeld.

De V. A. D. is sinds Augustus '32 practisch door de vakbeweging 
in Duitschland aanvaard en de moeilijkheid, die het begrip der Zu- 
sUtzlichkeit baarde, is in den koop mee opgenomen.

Natuurlijk dat men zich voorbehoudt’ elk bijzonder geval kritisch te 
mogen bekijken, natuurlijk ook dat deze kritiek in de gegeven om
standigheden dus practisch een grootere soepelheid vertoont, dan zij 
bezit in perioden waarin de kansen op vrijen arbeid of op arbeid op 
de basis van werkverschaffing gunstiger zijn dan nu. De kwestie is 
daarbij dus niet, zooals bij ons: waar trekken wij de grens tusschen 
vrije arbeidsobject en wcrkverschaffingsobject, maar hier is de vraag 
ineen verder stadium gekomen n.1.: waar ligt de grens tusschen werk- 
verschaffingsobjecten, die immers nog min of meer normaal betaald 
worden en vrijwilllige-arbeidsobjecten, wier betaling op een aanmer
kelijk lager peil ligt. 2)

De theoretische vaststelling
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>en, de practijk echter blijkt heel 
>rie en wordt in den regel bepaald

maar oppervlakkig 
oefening ook in deze

ontwikkeling van den geest 
van onze kampen 

voorgeschreven

en voorschriften in het leven geroepe 
wat eenvoudiger te zijn dan de theot 
door de draagkracht van de gemeente die den arbeid wil ondernemen. 
Koos men aanvankelijk sportterreinen, zweminrichtingen en soortgelijke 
vereenigingsdocleinden als wcrkobjecten, thans wordt bij voorkeur 
uitgezien naar zulk werk, dat tastbare economische voordeelen biedt.

Daarvoor komen met name in aanmerking bodemverbetering, 
drainage, rivier- en beekcorrccties, veld- en boschwegen, boschaanleg, 
bouwrijp maken van grond en dergelijke. Deze opsomming toont aan, 
dat in de qualiGcatie van het object zonder meer nog geen waarborg 
voor de „Zustttzlichkeit" is gelegen; deze wordt per geval door het 
betreffende Arbeitsamt vastgcstcld.

Op onze vraag aan een der leiders van het Landesarbeitsamt te 
Stuttgart, dat geheel Zuid-West Duitschland met honderden arbeids
kampen omvat, of zich hierbij niet herhaaldelijk moeilijkheden voor
deden met de vakbonden, deelde deze ons mede, dat sinds het moment 
dat de vakbonden dit werk in principe aanvaard hadden, dus sinds 
ongeveer :> maanden, slechts tweemaal bezwaren tegen een bepaald 
werk van hun zijde waren ingediend. Merkwaardig in dit verband 
is nog het feit, dat, in tegenstelling met hetgeen tnen op het eerste 
gezicht zou verwachten, naast de sterke ontwikkeling van de V. A. D.- 
kampen een sterke toename van werkverschaffmgsarbeid valt te 
conslatccrcn. In het door ons bezochte gewest bedroeg het aantal 
Notstandsarbciten (werkverschaffingen) in 1931 4000 en in 1932 niet 
minder dan 9000.

Het laatste kamp, dat wij bezochten, was speciaal ingericht op de 
voorziening van de groote, nauwelijks te bevredigen, behoefte aan 
kampleiders. Het behoeft geen betoog, dat het slagen van een arbeids
kamp, ook al wordt verreweg het grootste deel van den dag gevuld 
met betrekkelijk zware handenarbeid aan de geestelijke leiding hooge 
eischen stelt. Wel realisecre men zich, dat werken en nog eens 
werken de hoofdschotel van de dagverdeeling uitmaakt, zoodat bijv, 
een van onze adviseurs terecht opmerkte: voor velen die daaraan niet 
gewoon zijn is dit zoo’n inspanning, dat hun lichaam althans in de 
eerste weken niet de minste behoefte heeft aan verdere „oefening 
In het werk alleen is in den eersten tijd voor een groot aantal der 
deelnemers al sport genoeg gelegen. ')

Dit beteckcnt, dat ook de uren aan 
gewijd, niet zoo’n groote rol spelen als in sommige 
van een of twee weken, waar de arbeid niet aan

het Duitsche volk 
andere lichamelijke

') Overigens behoeft men 
om te weten dat turnen en 
met liefde worden beoefend.
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waren er bij die zelf eerst als gewoon arbeidsdienstwilligc 
gewerkt en ook die reeds als leiders waren opgetreden en 
toekomstige problemen reeds aan den lijve of liever aan lijf 

ziel hadden gevoeld. In hetzelfde gebouw was ook een gewoon 
amp ondergebracht, zoodat men voortdurend met de practijk 
iraking
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quantums gebonden is. Maar dat neemt niet weg, 
het kamp een belangrijke en moeilijke taak heeft 
dikwijls niet in voldoende mate te vinden zijn.

Men kan zelfs zonder overdrijving van een aanzienlijk tekort aan 
goede leiders spreken. Eén geval is ons zelfs ter oorc gekomen, waar 
een tijdlang zeven kampen door één leider moesten worden geholpen. 
Dat is natuurlijk volslagen onmogelijk en een gevaar bovendien. Maar 
intusschcn wordt er hard gewerkt om dit euvel te verhelpen.

Om in de behoefte aan leiders te voorzien, worden door den „Bc- 
zirkscommissar" van het Landesarbeitsamt leiderscursusscn van zes 
weken ingesteld. Zoo’n leiderscursus zelf heeft ook het karakter van 
een kamp, met dit onderscheid, dat men er in plaats van zes uur 
ongeveer drie uur handenarbeid verricht en de vrijkomende uren be
steedt aan cursussen en besprekingen, die onmiddellijk met het leiders- 
werk in verband staan.

Voor deze leiderscursusscn, die ook hoofdzakclijk uit werkloozen, 
maar dan als regel van een hooger intellectueel peil, bestaan (wij 

onze o.a. studenten, onderwijzers, ingenieurs en archi- 
>p dat wij bezochten 

gevestigd in een prachtig op een heuvel gelegen oud kerkelijk 
dat de staat Würtembcrg hiervoor beschikbaar had gesteld, 
telde ongeveer 40 deelnemers, die de „Auslcse” vormden van 

400 sollicitanten!
Daar waren er bij die zelf eerst als g' 

hadden gewerkt en ook die reeds als lei 
dus hun toekomstige problemen reeds aan 
en ziel hadden gevoeld, 
werkkamp ondergebi  
in aanraking bleef.

De veertig aanstaande leiders die hier bijeen tvaren, behoorden prak
tisch tot alle politieke en religieuze richtingen. Dit was aan de discussies, 
waaraan wij deel mochten nemen, zeer duidelijk te merken en het 
was belangwekkend en soms vermakelijk om de botsingen waar te 
nemen, die door verschil in stand en opvoeding en politieke over
tuiging en wereldbeschouwing aan de discussies na een inleiding van 
den leider levendigheid verleenden, zonder een oogenblik de goede 
verstandhouding te verstoren. Het bindend element van den arbeid, 
van de samenleving, van het gemeenschappelijk doel bleek hier als 
elders een opvoedende kracht van den allerecrsten rang.

Wij herhalen van den allereersten rang. Want hierin Di 
waar in den politicken strijd de par 
over elkander staan, dan is ons lam 
 niet als ideaal van iemand, die het
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realiteit — dat honderden en nog eens honderden van werkkampen 
zijn samengesteld uit leden van uit allerlei lagen der maatschappij en 
wat nog veel meer zegt, uit leden van allerlei religieuze en politieke 
groepen.

Zonder dat zij harrewarren of elkander bestoken, samen werkend 
aan één doe), alle verschil van Gesinnung ten spijt, het doel om in 
ernstigen arbeid ten algemeenen nutte uit te komen boven de wanhoop 
van lediggang en crisisdruk. Samengebracht door den nood als in een 
loopgraaf, waar de persoonlijke voorkeur op den achtergrond ge
drongen wordt door de gemeenschappelijke bedreiging.

En zoo moge dit artikel, dat wij — ondanks de warmte, die ons 
bij de herinnering van wat wij beleefden, vervulde — zoo zakelijk 
mogelijk gehouden hebben, eindigen met een klein brokje ideologie.

In Duitschland bestaan op het oogenblik duizenden werkkampen 
met tienduizenden werkers. De geestelijke verzorging van de werk
kampen is toevertrouwd aan leiders van allerlei nuance. Allerlei poli
tieke en religieuze groepen hebben voor zich opgeëischt kampen naar 
hun inzicht te mogen inrichten en aan dien eisch heeft de regcering 
wijselijk voldaan, maar tegelijk heeft zij gedecreteerd: Gij zult deze 
kampen niet dienstbaar maken aan eenig politiek of ander groepen- 
belang. Gij zult ze zóó leiden, dat er voor den nationaal-socialist 
plaats is in een sociaal-democratisch kamp en dat er voor den sociaal
democraat plaats is in een Stahlhelmkamp en zoo verder ad infinitum. 
En dat dit decreet niet een leeg machtwoord is gebleven, maar levende 
werkelijkheid is geworden, dat hebben wij in dit hevig door den nood 
dezer tijden getroffen, maar eeuwig krachtige land tot onze bewon
dering ervaren.

Vragen wij ons nu af: is dit instituut van den V. A. D. in ons 
land na te volgen, dan zouden wij hiertoe zeker niet zonder voorbe
houd willen aansporen. Maar wij zijn overtuigd, dat er alle reden is 
voor de betrokken autoriteiten, zoowel als voor de vakbonden om 
hun standpunt te bepalen ten opzichte van de economische vraag
stukken die dit nieuwe middel tot bestrijding van de moreele inzin
king die een gevolg is van de werkloosheid ongetwijfeld inhoudt.

Dat de economische moeilijkheden, die zich hierbij voordoen, echter 
niet zonder verband met de zedelijke en opvoedende waarde van de 
te scheppen arbeidsmogelijkheden zullen mogen worden overwogen en 
gewogen, meenen wij te hebben aangetoond. Dat de jeugdvereenigin- 
gen en de andere instituten voor volksontwikkeling, die ons land in ruime 
mate telt, het zich tot een dure plicht en tot een eer zullen stellen 
om eventueele werkgelegenheden tot een zoo hoog mogelijk geestelijk 
en zedelijk rendement op te voeren, daarvan zijn wc overtuigd.
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Tn den afgeloopcn herfst en voorwinter werden
Bakkevecn, op de terreinen van de Vereeniging tol 

Volkshoogescholcn, drie kampen, van 14 dagen ieder, 
werkloozcn uit Friesland gehouden. Aan het eerste kam] 
Oclober namen 36 cursisten deel uit 13 gemeenten; a 
kamp van 1 — 15 November 56 uit 15 gemeenten; aan 
van 1—15 December 40 jongens uit 13 gemeenten.

De organisatie van deze kampen berustte bij het werkcomité, dat 
was samengesteld uit drie leden van de Vereeniging tot stichting van 
Volkshoogcscholen, onder wie twee bestuursleden dier Vereeniging, 
en drie vooraanstaande leden van het District Leeuwarden van de 
Maatschappij tot Nut van het algemeen. De dagclijkschc leiding be
rustte bij de hecren Dr. H. G. W. van der Wielen en ƒ. P. Wiersma, 
terwijl mevr. A. C. Wiersma-Risselada fungeerde als leidster van de 
kamphuishouding, hierin bijgestaan door vier meisjes, onder wie twee 
z.g. practikanten van de Opleidingsschool voor landbouwbuishoud- 
leeraresscn „Nieuw-Rollecate” te Deventer. Dc practisclie werkzaam
heden — het maken van de betonfundecring van den vleugel der 
Volkshoogeschool, graaf-, spit- en poot werk op dc terreinen en in de 
kweckerij — werden geleid door een bouwkundig opzichter, die een 
drietal ondcropzichtcrs benevens een leider voor het boschwcrk tot 
zijn beschikking had. De verantwoordelijkheid voor den bouw van de 
school berust bij den architect Jans te Almelo, die voor kweckerij en 
beplanting bij ir. Pannekoek te Leeuwarden.

Dc deelnemers aan dc kampen waren gehuisvest in de boerderij 
„Allardsoog", een nog al primitieve boerenwoning met een ruim cn 
licht lokaal, waarin de middagcursussen werden gehouden, terwijl in 
een kleinere lokaliteit, dc z.g. bibliotheek, de lessen, waarbij maar 
een groep jongens betrokken was, werden gegeven. Dc bibliotheek 
diende tevens tot leeszaal en studeervertrek. Dc voorkamer van de 
boerderij was bewoond door het vrouwelijk personeel. Voor nacht
verblijf van de cursisten deed dienst een groote, solicd gebouwde 
houten loods met 52 ingebouwde bedden. In deze loods waren voldoende 
brandemmers aanwezig, terwijl zij een clcctrischc verbinding had met 
dc keuken. Ingeval van ziekte kon dc patiënt op zijn bed een sein 
aan dc keuken geven.

In deze ontwikkelingskampen 
aan geestelijken arbeid, met dien 
in het bosch, in dc kwcekcrij en 
middags namen de jongens deel

Werk- en ontwikkelingskampen voor 
werkloozen te Bakkeveen, 

door J. P. WIERSMA.
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uren waren bestemd voor ontspanning en studie, deels ook werden 
zij benul voor samenkomsten. Een enkele maal hield men in het kamp 
een vergadering met de mannen en vrouwen uit de streek, een grens
bevolking van Friezen, Groningers en Drenthe. Er was namelijk sprake 
van de verbetering van een zandweg, een hoofdverbindingsweg naar 
hel kamp, die goeddeels een modderpoel was en onze kampen zeer 
veel ongerief bezorgde. De gemeente Leek wilde echter alleen onder 
zeker beding de verbetering van den weg ter hand nemen; er diende 
door de belanghebbenden een som van vijf honderd gulden bijeen 
te worden gebracht. Gemeente en Rijk zouden dan gezamenlijk voor 
de andere kosten staan. Het werkcomité voornoemd had de koe bij 
de horens gepakt, hetgeen de streekboertjes wisten. Vandaar hun 
groote belangstelling voor de vergadering, waar de leiders en kamp- 
jongens het woord voerden, waar gezongen werd en gedeclameerd, 
terwijl de inteekenlijst er van hand tot hand ging. Het plan gelukte:

; gereed en men kan straks althans zonder 
dsoog bereiken.

tot ons onderwerp.
heeft in de practijk goed voldaan. Niet minder 
en ontspanning, werd de practische arbeid in de 
cursisten gewaardeerd. Met groote lust rukten 

op het bouwwerk en in de kweekerij 
het terrein te werken. Zij vonden de 

er zich totaal aan wijdden;
en stellig ook

; het woord voerden, 
de inteekenlijst er van 

thans is de weg zoo goed als 
laarzen het kampement Allard 

Doch nu terug 1 
Deze dagindeeling 

dan de ontwikkeling 
morgenuren door de 
zij iederen morgen uit teneinde 
of op een ander gedeelte van 1 
werkobjcctcn wel zóó boeiend, dat zij 
bijgevolg konden hun prestaties steeds op waardeering 
op lof aanspraak maken.

Om zeven uur was het reveille. Half acht verscheen men aan de 
lange tafels voor het ontbijt, dat steeds op tijd verzorgd was door 
de vrouwen, van wie elk als „tafelmoeder" hare verantwoordelijke 
taak had, wat ongetwijfeld de gezelligheid verhoogde en den goeden 
toon bij de gesprekken ten goede is gekomen.

Gewoonlijk maakte tijdens het ontbijt een der leiders het programma 
van den dag bekend. Hierbij sprak ook vaak de humor een woordje 
mee, want meermalen waren er aardige voorvallen mede te deelen 
of vielen er kleine tekortkomingen vast te stellen, die dan aanleiding 
werden tot een open bespreking in vollen ernst ingezet, doch met 
gczclligcn tafelkout als nabetrachting. Steeds werd de dagtaak, hoe 
slecht het weer soms ook kon zijn, in de juiste opgewekte stemming 
begonnen. Eigenlijk niemand van de jongens was afkeerig van het 
practische werk; wel hield ieder er zijn apart tempo op na, dat ook 
wel eens in lijntrekkerij ontaardde, zelfs was er een drietal dat den 
gchcclen ochtend op de heide aan het zoeken was naar een  
hamer] Maar over dit voorval hebben de betrokkenen van hun collega’s



WERK- EN ONTW1KKELINGSKAMPEN TE BAKKEVEEN178

.i

$

r

Ji

Ê'
%

i heidezoden 
en bij de vet
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de tafels te dampen. Tegelijkertijd 

van veertien dagen werden de vol- 
een uur):

en practisch les.

Nederlandsche taal, 3 lessen.
Friesche taal, 3 lessen.
Nederlandsch-Friesch (vergelijkende taalles), 3 lessen.
Economische Aardrijkskunde, 3 lessen.
Geschiedenis van de streek, 3 lessen.
Staathuishoudkunde, 2 lessen.
Economie, 3 lessen.
Boekhouden, 3 lessen.
Declamatie, 4 lessen.
Zang en Muziek, 4 uur. Theorie en Zangkoor.
Tractorlessen. Iedere cursist ontving theoretisch 

en leerde zelfstandig den tractor berijden.
Natuurkunde, 2 lessen (inleiding (ot de motorlessen), 
Motorkennis, ó lessen (demonstratie-motor was aanwezig). 
Bijenkorfvlechten, 5 lessen.
Cursus Eerste Hulp bij Ongelukken

heel wat moeten hooren en in de kampkrant verscheen er zelfs een 
gedichtje op met teekening van den kampteekenaar. In den regel wees 
de thermometer van de werklust in de kampen bepaald hoog. De 
los- en laadplocg, die voor het transport van de specie voor de 
betonwerken had te zorgen, meldde zich dikwijls vrijwillig wanneer 
het werk zulks noodig had; het begrip arbeidsschuwheid bleef in 
deze kampen een legende.

Kwart na acht luidde de bel; alle cursisten trokken het bosch in, 
uitgezonderd de corvee, die den gehcelen morgen onder leiding der 
huishoudsters bezig was. De timmerlieden maakten de betonbekisting; 
de grondwerkers groeven een put, vervoerden zand en grint, of waren 
aan het stobbe-rooien. In de kweekcrij werd gchouwecld, geëgaliseerd 
en gepoot; bet aangekomen plantsoen werd geplant, honderden teerc 
douglas-sparretjes werden op de akkers uitgezet. Een groep jongens 
richtte op het sportveld tribunes van heidezoden op. Anderen hielpen 
mee bij het vlechten van betonijzer en bij de verbetering van rijwiel-

Tot twaalfuur-vijftien waren de cursisten op deze wijze werkzaam 
in de open lucht, niet steeds onder aangename en stabiele weers
omstandigheden. Klokke één was men weer vereenigd in de grootc 
woonkamer voor het middagmaal. Na afloop werd het middag
programma aangekondigd. Daarna ging men voetballen of springen, 
lezen of schrijven.

Om drie uur stond de thee op 
vingen de lessen aan. Per kamp 
gende lessen gegeven (ieder les e
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aanwezig).
slechts enkele deelnemers wor-

lezingen door de leiders gegeven, werden er 
en gehouden door leerkrachten van elders.
lezing over de volgende onderwerpen:

planten.
internationaal.

Les in het chauffeercn (auto was
Deze laatste les kon uiteraard aan 

den gegeven.

Hierbij kan nog het volgende worden opgemerkt. De practische 
cursus bijenkorfvlechten werd gegeven door een ijmker. De deelne
mers leerden zelfstandig een ronden bijenkorf vlechten. Enkele jongens 
vonden dit werk zoo interessant, dat zij bij hun thuiskomst dadelijk 
hebben geprobeerd, in hun gemeente een dergelijken cursus te orga- 
niseeren. Hun was namelijk duidelijk geworden, dat men voor weinig 
kosten in het bezit kan komen van een bijenstal, die bescheiden in
komsten kan afwerpen. De cursus Eerste Hulp enz., die gegeven 
werd door een semi-arts, viel ook zeer in den smaak. Het was jami 
dat deze leerkracht zijn lessen niet in alle drie kampen heeft kui

Naast de lessen en 
in het kamp voordrachtei 
In elk kamp was er een 1

Het leven van dieren en
De werkloosheid, nationaal en
Het ontginningsbedrijf in Schoterland.
Bodemkennis (met excursie).
Over de coöperatieve gedachte.
De Deenschc volkshoogeschool.
Volksleven te Staphorst, met lichtbeelden.
Bouwkunst op het platteland, met lichtbeelden.
Over Suriname en CuraQao, met lichtbeelden, of:
Zendingswerk op Nieuw-Guinea, met lichtbeelden.

Voor de lichtbeeldcn-avonden trok het kamp’s avonds 
veen. Dit was een mooie ontspanning, | 
wandeling van vijf kilometer dwars door 
men hiertoe wel genoodzaakt, daar op 
net nog niet is doorgedrongen. Bakkei 
en hoe afgelegen, was voor het kamp

De overige avonden werden doorge. 
woonlijk was er een programma, hetgeen wel noodig w 
toch niet overgroote ruimte en gelegenheid voor afzonderi 
Soms ook was er een vrije avond. Dan zat men bijeen 
olielampen, er werd gedamd, geschaakt, gespeeld en 
de meisjes chocolade schonken of vreedzaam zaten te 
daar zat een jongen stil en aandachtig te schrijven i 
iemand anders, en dan zag men wel cens, dat op 
van heimwee werd weggewerkt. Want niet alle

. »amp ’s avonds naar Bakkc- 
geschikt voor een prachtige 

' heide e n duinen, tevens was
■ Allardsoog zelfs het electrisch 
ween, hoe nietig op zichzelf ook 

ip „de wereld”.
gebracht in het kampement. Ge- 

ictgeen wel noodig was, gezien de 
;enheid voor afzondering in groepen, 

men bijeen onder de groote 
i gezongen, terwijl 
■ breien. Hier en 
naar huis of aan 

die manier een rest 
jongens konden zich
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onmiddellijk afstemmen op de eenzaamheid van deze streck. Men was 
hier volkomen van de buitenwereld afgesloten; alleen te voet en per 
rijwiel kan men 's winters in dit oord doordringen.

Niettemin genoot men hier van de natuur, men werd niet moe te 
staren over de grootc bruine heide met de lilliput-meertjcs, achter 
welke immense vlakte de duintoppen en de imposante bosch-coulissen 
van Bakkevccn oprijzen. Er was hier veel te zien en te vinden voor 
wie oogen had. Zoo verstilde er veel van het rumoer dat de jongens 
uit hun steden en dorpen hadden meegebracht. Op de heide vergaten 
ze vanzelf hun slechte gewoonten om veel cigaretten te rooken en O 
Kovacs en den bekenden cyclus te zingen. De eigen kampliederen, 
waaronder vele op Fricschen tekst, wonnen het tenslotte. Er waren 
jongens, die zich wel ccns uitten in dien zin, dat dit verblijf aan de 
heide een dieper klank in hen had losgemaakt; de stilte en de rust 
van deze dagen hadden iets in hen hersteld, geheeld. Wat in het 
verleden misschien vergroofd, verwrongen was, werd door de aan
raking met het buitenleven en het onderlinge samenzijn in opwaarts 
gcrichten geest, plotseling tot de juiste verhouding teruggebracht.

In ieder kamp waren er vertelavonden en vragenavonden met zulke 
heftige en soms ongemeen pittige discussies achterna, dat de kaïnp- 
rcgel „10.30 naar bed" wel eens met voeten werd getreden. Dan ging 
men zelfs in de kribben nog eens rustig (?) aan het nabeschouwen 
en tot lang na middernacht werden er hccte interrupties over de hoofden 
afgevuurd. Deze middcrnacht-intermezzo’s bleven den volgenden ochtend 
nooit onopgemerkt. Dan sliep een aantal jongens door de reveille heen 
en kwam te laat aan het ontbijt: kleine overtredingen van den kamp- 
rcgel, die door iedereen werden opgemerkt en later met een grootc 
dosis ironisch commentaAr overgoten.

Er was ook een avond gewijd aan de volkshoogeschoolgcdachte. 
Dan sprak een der leiders over den cultuur- en beschavingsarbeid 
van de Deensche volkshoogcscholcn. De cursisten voelden in den aan
vang niets voor een volkshoogeschool, om de eenvoudige reden, dat 
zij van den inhoud van dat woord niets begrepen en er nooit over 
hadden hooren spreken, evenmin er van hadden gelezen. Maar ten
slotte zagen zij de betonfundeering met den dag sprekender vormen 
aannemen; er kwamen op den heuvel in liet bosch betonstypen te staan, 
reuze-dingen, waarop je je met cenige fantasie al het gebouw, dat op 
een plaatje stond, kon denken. En dan kwam er wel eens zoo’n goeie 
dorpeling naar ons toeloopen, die vroeg: „Je moest ons eens iets ver
tellen van zoo'n volkshoogeschool. 'W^at dat nu is, daar weet niemand 
van ons eigenlijk het rechte

Dan voelden wc dat het tijd werd 
de Volkshoogeschool-idce. Tot nog to<
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geweid, in het besef, dat de jongens hier in de eerste plaats gekomen 
waren voor hun zelf en in de tweede plaats om een school mee (c 
helpen bouwen, die in de toekomst voor hen en hun kinderen zou 
openstaan. Die school van hout en steen hebben wij steeds als iets 
bijkomstigs gezien ; de volkshoogeschool moet allereerst gebouwd wor
den in de harten en geesten der menschen.

Sprekende en vragen stellende over de Dcensche Volkshoogeschool 
en de mogelijkheid om in ons land een begin met dezen beschavings
arbeid te maken, werden de meeste jongens door deze idee gegrepen. 
Dan glom het licht van het volkshoogeschool-ideaal, dat van den 
synthetische!) opbouw eener volksgemeenschap, als een zuiver schijn
sel door de besprekingen heen. Men voelde het als juist en goed, 
dat in de volkshoogeschool, en ook in deze kampen, de nadruk werd 
gelegd op datgene wat allen menschen verbindt, op de idee der wor
dende gemeenschap onder de menschen, groeiend over alle kunstma
tige of dogmatische kloven, scheidingen en begrenzingen heen. Op 
meer dan één avond werden de besprekingen geheven naar een plan, 
waarheen de beste eigenschappen en de diepste verlangens der deel
nemers reikten; tenslotte voelde niemand het als storend, neen, in 
hooge mate als wenschelijk en goed, dat jongens van alle richtingen 
en kerken hier te Bakkevecn bijeen waren. En steeds weer, en hoe 
langer hoe bezielder zongen zij de volkshoogeschoolliederen, welke 
deze synthetische, opwaartsch gerichte gedachte ademen. Op de 
meeste dezer avonden heerschte in het kamp een sfeer, die elkeen 
dwong zich innerlijk te richten, en bijgevolg rijk was aan ©ogenblik
ken van gemeenschapsleven, die tot het beste behooren van wat tus- 
schen menschen mogelijk is.

Ook de lichtere stemmingen hebben in de kampen geenszins ont
broken. De feestavonden aan het slot van ieder kamp, niet te vergeten 
ook de Sint-Nicolaasavond, waren hoogtepunten van vreugde en soms 
haast onstuimige pret. Dan liet men de klok maar toertjes maken en 
na elke langdurige avondpret rezen er plannen voor het maken van 
urenlange nachtwandelingen tot aan de reveille, plannen die ook weer 
even snel stierven.

Een paar malen ging het kamp 
torischc Eenerschans en maakte 
veenster duinen.

De Zondag in het kamp droeg een eigen stempel, ’s Ochtends was 
er gelegenheid tot kerkgang. Dan togen de Katholieke jongens naar 
de Laatmis te Veenhuizen; de gereformeerde genooten trokken naai
de Gereformeerde kerken in de buurt; de vrijzinnigen bezochten de 
Hervormde kerken in den omtrek. Voor hen die thuis bleven (ongeveer 
drie kwart) werd na de koffie een wijdingssamenkomst gehouden,

op excursie; men bezocht de his- 
een bodem-excursie naar de Bakke-
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waar een der leiders sprak over „De bergrede 
eeuwige in ons leven" en over de vrouwenlip 
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Ik mag drie belangrijke geb< 
vergeten : de voetbalwedstrijd, 
van de kampkrant. Dat waren 
de minst geïnteresseerden bleven 
gebeurtenissen 
maakten mede 
leiders zijn 
allen, die in 
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Tenslotte. Men vraagt mij wel eens: wat is nu het prac 
van zoo’n 14-daagsch verblijf in de kampen te Bakkeveen? 
niet werkelijk tekort? Heeft het zin, voor zoo’n kamp zooveel geld 
uit te geven?

Dat kan mijn antwoord het volgende zijn.
Inderdaad is veertien dagen een eenigzins kort tijdsbestek. Was 

het mogelijk, dan zou men er nog beter een maand van kunnen maken. 
Twee maanden was ook voor niemand slecht. Doch tekort is een 
14-daagsch verblijf ook weer niet. Zoo’n kamp brengt de deelnemers 
min of meer in een bepaalde innerlijke spanning, die voor de kamp- 
samenleving een waarde kan beteekenen, ongeacht den tijdsduur en 
die ook weer niet te lang mag duren: men kan niet steeds innerlijk 
gespannen zijn op gevaar af dat de veer zal knappen.

En nu de praktijk. Te Bakkeveen wordt den cursisten bijgebracht, 
dat het contact tusschen hen en de leiding in de toekomst voort zal 
duren. Zij, de kampdeelnemers, worden beschouwd als propagandisten 
voor den opzet van het ontwikkelingswerk voor jeugdige wcrkloozen 
in de eigen gemeente. Zij brengen verslag uit over het kamp aan hun 
burgemeester, die van de kampleiding het verzoek ontvangt, de cur
sisten voor een bespreking te ontvangen en hen gelegenheid te geven 
zich uit te spreken over den aard en de waarde van de ontwikke- 
lingskampen te Bakkeveen. Waar dit zoo 
cursisten in de vergadering van Burgemeester

Dank zij het dóór
meer dan tien Friesche gemeenten reeds 
met den opzet van cursussen. Zij leggen 
leden van alle vakorganisaties in 
medewerking aller verbonden in 
zekeren.

gebeurtenissen in de kampsamenleving niet 
de afscheidsavond en het verschijnen 
hoogtepunten in het kampleven. Zelfs 

i dan niet onbewogen. Op zulke 
grijpt de herinnering steeds weer terug, want zij 
de kampen tot hetgeen zij voor de cursisten en de 

geworden : tot onvergefelijke weken. Een verademing voor 
den poel der gedwongen werkloosheid zitten en toch, als 

naar het betere, het hoogerc en zuivere streven en zoeken.

hen gelegenheid te geven 
waarde van de ontwikke- 

> gelegen komt, worden de 
gadering van Burgemeester en wethouders toegelaten, 
jórwerken der kampjongens van Bakkeveen, kon in 

een begin worden gemaakt 
bezoeken af bij de bestuurs- 

gemeente, teneinde zich van 
i alle jeugdorganisaties te
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De waarde van den arbeid in moreel opzicht 
de „onvolwaardigen” 
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De kampleiding zorgt harerzijds voor contact met B. en W. en 
met de Raadscommissies, zoodat van boven af en van onderen op, 
de zaak van het cursuswerk wordt opgezet. Nu en dan houdt de 
kampleiding een vergadering met alle cursisten van de drie kampen, 
in welke bijeenkomsten de resultaten over de gehcele provincie wor
den besproken. Is de kampleiding, van wie één met een speciale op
dracht van de „Landelijke Commissie ter bestrijding van de gevolgen 
der jeugdwerkloosheid" in het Noorden is belast, er in geslaagd, het 
cursuswerk met den steun van B. en W. en van de Vakbonden en de 
Jeugd-organisaties in een gemeente op touw te zetten, dan worden 
alle jeugdige werkloozen in die gemeente door de kampcursisten van 
Bakkeveen bezocht en bewerkt.

Reeds thans kan men vaststellen, dat door den invloed van het 
kampwerk te Bakkeveen, de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeug
dige werkloozen in Friesland beduidend grooter zijn geworden.

Na het houden der Groningschc en Drentsche ontwikkelingskar 
— die in Februari zijn aangevangen — zal voor deze provincie: 
werk op de zelfde wijze kunnen worden uitgebouwd.

Toor het overgroote deel kunnen menschelijke behoeften slechts
* bevredigd worden met behulp der producten van menschelijken 

arbeid. Dit geldt uiteraard de materieele behoeften in den ruimsten 
zin des woords; niet minder evenwel de meer ideitele, welke betrek
king hebben op het terrein van ontwikkeling en ontspanning.

De bijna onbegrensde verscheidenheid in bedoelde pro 
danken aan een tot het uiterste doorgevoerde arbeidsdeelit 
tot samenwerking feitelijk van allen, die onze aarde bewonen, ter, 
het arbeiden op zichzelf de voorwaarde is voor lichamelijke en 
telijke gezondheid.

De bestendiging van het stoffelijk bestaan van ons 
m.a.w. volkomen beheerscht door de mogelijkheid van voldoende pro
ductie; de arbeid is voorts de grondslag eencr geordende samenleving; 
zonder hem is een waarachtige gemeenschap zelfs niet denkbaar, ter
wijl hij tenslotte de hoofdbron is van individueele, alzijdige gezondheid.

Afgezien nu van de feitelijke, chaotische verhoudingen 
geerend economisch systeem, zal het wel geen tegenspraak 
dat de gemeenschap, zoowel als geheel gezien, als ten aanzien
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haar leden afzonderlijk, slechts dan innerlijk gezond mag 
ieder zijn aandeel heeft in het totaal van den socialen arbeid 
taak naar beste weten en kunnen vervult.

Nu mag men veilig dc stelling uitspreken, dat het in dc natuur des 
menschen ligt, zooveel mogelijk aan producticvcn, d.i. op eenigerlci 
wijze nuttigen arbeid deel te nemen en theoretisch behoefde men zich 
dus over dit onderwerp verder niet warm te maken.

Doch in de historische ontwikkeling der maatschappij werkten en 
werken zoovele onderscheidene, tegenwerkende krachten, dat het goed 
is zich de consequentie van het bovengeschetste wezen der maatschappij 
weer eens goed voor oogen te stellen.

Die zou aldus geformuleerd kunnen worden, dat op 
rust er naar te streven te eeniger tijd zijn behoorlijke 
algemeene productie te kunnen nemen, waartegenover van de 
schap kan gevorderd worden, ieder in de gelegenheid te stel 
daartoe voor te bereiden en in dc toekomst een 
waarborgen.

Dc ideale toepassing daarvan zou dus zijn, dat kinderen en jeugdige 
personen nog in 't geheel geen of nog niet ten volle producticvcn 
arbeid verrichten, wijl zij nog op den weg ter lichamelijke en geestelijke 
voorbereiding zijn, dc volwassenen in alles moeten voorzien wat de 
gemeenschap behoeft, terwijl de ouden van dagen, die bun gemeen
schapstaak vervuld hebben, niet meer of in slechts geringe mate 
bijdragen tot den maatschappelijke» rijkdom.

Deze ideale toepassing veronderstelt feitelijk geen zieken, zwakken 
en herstellenden, die tijdelijk niet over hun volle krachten beschikken, 
doch het begrip gemeenschap zou alle beteekenis verloren hebben, 
indien het niet tevens in zich sloot den plicht om alles beschikbaar 
te stellen, wat dienen kan om hen weer tot volledige vervulling van 
hun maatschappelijke taak in staat te stellen.

En de jeugd, bn dc ouden, bn de zieken c.s., zij allen genieten dus 
van de vruchten van het werken van anderen zonder een tegen
prestatie, doch aangezien ieder in deze positie heeft verkeerd of met 
groote waarschijnlijkheid zal of kan komen te verkccrcn, kost het 
weinig inspanning deze zorg als een verplichting der gemeenschap 
te erkennen.

Een bijzondere plaats in deze beschaving nemen allen in, die door 
op zijn hoogst zoover kunnen 

nog gedeeltelijk dezelfde arbeidsgeschiktheid 
in den normalen mensch. Daartoe rekenen 
op betrekkelijk nog jeugdigen leeftijd door 

ïd hun gewone werk niet meer kunnen
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nemen

men nog 
hen, die in duidelijken 

positief gebrekkige

Aan deze groep willen we in dit artikel bijzondere aandacht wijden.
Met blijdschap mag dan voor alles geconstateerd worden, dat de 

belangstelling in het lot en de toekomst der lichamelijke en geestelijke 
defecten groeiende is, al gaat het dan nog in geen te snel tempo. 
Hoe grootcr die belangstelling wordt, hoe ijveriger men er zich op 
toelegt in de nooden dezer misdeelden te voorzien, des te duidelijker 
treedt aan het licht, hoe buitengewoon moeilijk het probleem is hiervoor 
een goede oplossing te vinden.

Het geldt het vraagstuk der zoogeni 
krachten, dal voor het eerst in vollen 
belangrijke A.V.O.-Congrcs in 1928

duidelijk,

laamde onvolwaardigc arbeids- 
i omvang gesteld is op het zeer 
gehouden te Amsterdam.

Daar bleek ten eerste duidelijk, dat een bruikbare definitie 
het begrip „onvolwaardigheid” nog ontbreekt, voorts dat 
weinig weet van de aantallen in ons land van 
zin onvolwaardig moeten hcctcn tengevolge van positief gebrekkige 
vermogens en ten slotte, dat men nog slechts vage voorstellingen heeft 
van hun werkelijk lot.

Het ligt voor de hand dat er sedert ernstige pogingen in het werk 
gesteld zijn en worden om van een en ander nauwkeurige gegevens 
te verkrijgen. Het lezenswaardig orgaan der sedert gestichte A.V.O.- 
vereeniging verzamelt deze gegevens naar gelang ze verworven worden. 
In 1931 heeft deze vereeniging op uitgebreide schaal een enquête in
gesteld in 't gchccle land, om zoo precies mogelijk een overzicht te 
verkrijgen. Men wil dus allereerst te weten komen hoeveel blinden, 
halfblinden, dooven, slechthoorendcn, tuberculeusen, zwakzinnigen, 
idioten, krankzinnigen enz. zijn.

En dan komt de vraag aan de orde, boe ze leven, wat ze 
wat wordt er voor hen gedaan, doch bovenal, welke plaats 
zij in de gemeenschap, welk aandeel hebben zij in de algemeenc 
bcidstaak.

De schier onoverkomelijke moeilijkheid is natuurlijk, dat de grootc 
meerderheid van hen niet bij machte is een volle arbeidsdagtaak te 
vervullen, overeenkomende met die van een validen arbeider. Zij zijn 
dus in het arbeidsproces minder waard voor den ondernemer en krach
tens het beginsel van loon naar prestatie, kunnen ze dus slechts aan
spraak maken op een geringer loon, wat misschien weer onvoldoende 
is voor levensonderhoud, waardoor de liefdadigheid toch weer moet 
bijspringen. Maar dan dreigt hij een gevaar te worden van de 
„volwaardige”, dus duurdere, arbeidskracht, die vreest verdrongen te 
worden.

In het Januari-nummer van het A.V.O.-maandblad geeft de heer 
D. een uitstekende omschrijving van de positie der on vol waardige 
ongclukkigcn. Ziehier de aanhaling.
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Als men nu in het oog houdt, hoe roekeloos er 
wordt omgesprongen, omdat hij genoeg te krijgen 
lang beloog, dat incn in den huldigen maatsclianm 
maatschappelijk mindergeschikte geen plaats heen.

Hoe meer sociale verbeteringen er zijn gekomen, hoe bezwaarlijke!' het 
den maatschappelijk mindergeschikten viel, zich een positie te veroveren. Wij 
wijzen op den invloed der hooge loonen en van de andere arbeidsvoorwaarden. 
Wij zouden nog kunnen wijzen op de neiging van sommige vakken om zich 
te sluiten, zooals b.v. het diamantvak vertoont, de typografie gaat vertoonen 
en andere vakken mogelijk zullen overnemen. Het opcralicveld voor minder- 
geschiklen wordt begrensd door zulke maatregelen. De succcsvollc strijd tegen 
de huisindustrie verdient alle toejuiching, maar dal hierdoor aan de maat
schappelijk minder geschiklen een vrij groot en vaak zeer geëigend i 
terrein wordt ontnomen, staat voor ons vast. Het verplichte lidma. 
werkt in dezelfde richting. Het grootste deel der maatschappelijk 
geschiklen staat om redenen, waarop wij hier niet nader hoeven in l 
buiten de eigenlijke vakorganisaties. Hoe meer de kwestie van het verplichte 
lidmaatschap naar voren komt, hoe enger de kansen op arbeid voor de in 
welk opzicht ook defecten, begrensd worden.

De toenemende geneigdheid lot het vaststellen van een leeftijdsgrens, zoo
wel door overheidslichamen als particuliere werkgevers Ircft vooral de werk
lieden van gevorderden leeftijd. De pensioenregelingen, niet slechts voor publick- 
rechtclijk geëmployeerden, maar ook voor tal van particuliere ondernemingen 
geldende, de sociale voorzieningen, als ziekte- en ongevallenwet, verhoogen 
het risico der tewerkstelling van onvolwaardigen. Ergo worden zij builen 
het arbeidsproces gehouden.

Bij de huidige werkloosheidszorg visschen de mindergeschikten ook weer 
achter het net. Bij de algemeene welvaarlspolitick. het tegenwoordige slag
woord in den strijd tegen de werkloosheid, gaat het om het uitzetten der 
economische bedrijfsmogelijkheden, om konkurrcnzfahige bedrijfsontwikkeling, 
waarbij de ellebogen- en vuislcnpolitiek op de arbeidsmarkt opgeld zal doen. 
Bij de z.g. werkverschaffingen, waarbij tegenwoordig ook de economie voorop 
moet staan, vallen de zwakke broeders uit, als er soms een enkele in de 
werkverschaffingsplocgen is verdwaald geraakt. De arbeiders willen nu een
maal wel voor een vrouw, maar niet voor een man werken. De onderstcu-

: positie van den niet-volwaardigen arbeider is er onder den invloed 
sociale economische sfeer, waarin wij leven, niet beter op geworden, 

i aantal breidt zich uit als gevolg van de steeds scherper cischen, die 
en niet minder ook als gevolg van allerlei sociale en hygië- 

srbeteringen. Het aantal ouderen en zwakkeren, dal in leven wordt 
vroeger; de bevolkingstoename doel voor overbe- 

het aantal dergenen. die den gruwelijken strijd om het 
kunnen voeren, vermenigvuldigt zich. De hier gc- 

wegen niet op tegen bet feil, dal hel proces 
de kans op werk voor de niet-volwaardigen heeft 

de niet-vol waardige arbeidskrachten on- of 
geschoolden. De vakarbeid stelt als regel te zware eischcn aan 

i. Hoe meer de vakarbeid wijkt voor den ongeschoolden- 
; grooter de markt wordt, waarop de onvolwaardige zijn 
;en vindt. Maar..............hoe grooter ook de concurrentie
met het gevolg, dat de minder geschikte toch weer wordt

beid, h<
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Intusschen is deze stand van zaken begrijpelijk, vooral nu in dezen 
tijd van waanzinnige verhoudingen. Alleen in ons land reeds honderd
duizenden valide werkloozen, hunkerende naar eenige werkgelegenheid 
en die haar dan nog zien weggenomen, zooals zij dat voor zichzelven 
omschrijven, door hen, voor wie de publieke liefdadigheid toch wel 
zorgen moet en zal.

Tot zoover schijnt het slechts een economisch vraagstuk te zijn en 
dus minder geëigend in dit tijdschrift. Doch dan vergete men niet 
de derde beteekenis van den arbeid, die van de voot waarde voor 
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Met toenemende duidelijkheid 

lat de ergste ramp van de voortdurende 
en moreele verwording is.

, spant men zich toch gaandeweg 
trijden.

ning der wcrklooshcidsslachlolTers is tegenwoordig gradueel: eerst de ver
zekering, dan de crisisstcun. dan nog cens een bijzondere armenondcrstcuning 
voor valide arbeidskrachten en ten slotte voor de laagste categorieën van 
armenzorg in engcren zin. de echte bcdecling, die men tegenwoordig ook 
met den wcidschen naam van maatschappelijk hulpbetoon betitelt. Natuurlijk 
hoort de Onvolwaardigc Arbeidskracht, die werkloos wordt, als regel thuis 
in de laagste groep der steuntrekkers. Georganiseerd is hij als regel niet. 
Ergo kan de wcrkloozc Onvolwaardige nooit verzekerings- of crisisuit- 
keering ontvangen; daarenboven, lol de valide arbeidskrachten behoort hij 
ook niet. Wal blijft er voor hem dan anders over dan de echte bcdeeling 
naast den paria en den arbeidsschuwe ? Dat brengt geestelijke en moreele 
deprimalie. pariagevoel en pauperisme. Want men vergete niet, dat vooral 
deze werkloozc al een heel eind gezakt zal zijn, voor hij in de Overheids
zorg wordt opgenomen. Ook hier ontbreekt zijn pleitbezorger, de vakveree- 
niging. Terwijl in vele gevallen bij intijds ingrijpen, ook op andere wijze 
dan in den vorm van steun, verder afzakken ware voorkomen geworden en 
daardoor allerlei ernstige euvelen.”

en geestelijke gezo 
immers treedt aan den dag, d< 
werkeloosheid juist de intellectueele

Hoe absoluut onvoldoende nog, 
wat meer in, om dit euvel te bestr ,

Het meest richt zich dat streven nog op het eminente belang der 
jeugdige werkloozen, waarover in dit tijdschrift herhaaldelijk mede- 
deelingen hebben gestaan.

Als ooit de diepe ernst begrepen is van het oude woord: „ledig
heid is des duivels oorkussen", dan is het nu, waarin voor ontelbare 
jonge personen elke waarde aan vakkennis en algemeene ontwikkeling 
verloren schijnt gegaan, wijl elk uitzicht op doelmatig benutten dier 
kennis ontbreekt, zoodat er zelfs niets meer aan gelegen schijnt te 
liggen, al gaat alle in den leertijd verworven kennis weer te loor. 
Juist nit moeten de volwassenen het als den duursten plicht tegen
over de jeugd gevoelen, dat deze opkomende generatie behoed moet 
worden voor moreel en intellectueel verval, opdat zij in de hopelijk 
komende betere tijden ten volle berekend kunnen blijken voor haar taak.

Dat behoeden is slechts mogelijk aan de hand van nuttigen arbeid
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In het nummer van December 1931 van 
de aanhaling gedaan uit het orgaan van 
schcn Typografenbond :

zich misschien zullen herinneren, w 
stander van het in 1928 gehouden 
wordt bedoeld : Nederlandsche

en intellectueel leven in geest en gemoed sterkend gemeenschapsleven.
Het is ongetwijfeld een schier bovcnmenschelijke opdracht voorde 

oudere generaties, doch ze moet vervuld worden wil ons geslacht niet 
ondergaan en gelukkig zijn er velen, die met inzicht, ijver en toewij
ding aan die opdracht gevolg trachten te geven.

AVie .wordt dan niet met deernis vervuld, als hij zich afvraagt, wat 
er dan met de „onvolwaardigen" geschiedt, met hen, waaraan «nuchter- 
economisch" gesproken toch niet zooveel verloren wordt. En toch, 
meer nog dan bij wie ook, moet men bij hen den arbeid niet in de 
eerste plaats zien als een economischen factor, doch wel in zijn mo- 
reele en therapeutische waarde. Ik weet heel goed, dat dc arbeid 

i ook nuttig moet zijn, d.i. economisch verantwoord, waar- 
mogelijkheid van conflict met den validen arbeider steeds dreigt. 

.* dagen deed zich dat in een bepaald geval in acuten vorm 
aan mij voor. Het lag zóó: Een zwakzinnige jongen had een kleine 
tiental jaren in een gesticht doorgebracht. Daar was hem een vak, 
het boekbinden geleerd. Hoewel hij geenszins een volledig vakman 
was geworden, zijn intellect zal daarvoor ook wel steeds ontoereikend 
blijven, is hij toch zeer goed bruikbaar, mits onder voldoende leiding. 
Dc omstandigheden leidden er nu toe, dat een verder verblijf in het 
gesticht niet meer noodig was en hij dus in het ouderlijk huis terug 
kwam, doch gelukkig onder de hoede bleef van de gemeentelijke „na
zorg". Een geschikte werkplaats werd gevonden, maar hij moest dan 
lid eener vak-organisatie worden, want de jongen was op een leeftijd 
gekomen, dat de werkgever, krachtens overeenkomst, hem niet als 
ongeorganiseerde mocht aannemen. En nu begon de ellende, noch de 
moderne, noch de christelijke vakvereeniging wilde hem inschrijven, 
want hij was geen volle arbeidskracht, wat volkomen juist is, maar 
ze wilden ook niet toestaan, dat de werkgever hem voor minder loon 
aan het werk stelde, in overeenstemming met zijn arbeidsprestatie, 
wijl zij vreesden, dat dan het collectief arbeidscontract gevaar liep.

gevolg? De jongen, voor wien geregelde arbeid een heil- 
dat zijn zeer labiel moreel evenwicht in stand vermag te 

i een zoodanige lastpost voor zijn omgeving wordt, dat hij 
vreezen is, weer naar een gesticht terug moet onder ongun- 

geestescondities. Moet hierop gelden het „Tout comprendre
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spook der werkloosheid.

alle „onvolwaardigen” een 
voor zoover hun krachten < 
sociaal-moreelen plicht.

is, zullen wij niet onder 
ipzichte van andere zaken 

onze mcening te zeggen. Dat wij de 
’ die zich beperkt tot het zoeken van 

willen wij hier nogmaals zeggen, 
tel steunen van de onvolwaardigen. 
maar eenigszins mogelijk is, daarvan

- arbeidskrachten. Wij stonden vrij 
ze vcrccniging. Wel achten wij het 

van de lichamelijk of geestelijk 
, te en economische belangen gediend 

i de zeer voor de hand liggende reden, 
konden inzien, dal onze samenleving 
arbeidskracht. Er is, jammer genoeg, 

:ht, gevormd door valide menschen. dat 
roeien der pogingen om door het af- 
er te vergrooten".

raken vinden van vakbestuurders, die 
iek terrein bewegen, maar de aanha- 

ngetwijfeld weer wat de 
arbeiders gevoelt, 
gevoelen vonnis te vellen, 

rhoudingen best te begrij-

sche waarde van 
het arbeiden in zoo’n beschouwing volkomen miskend is en ik ben 
zeer geneigd te gelooven, dat deze miskenning een der voornaamste 
hinderpalen is voor den groei eener grootsche beweging tot de her
vorming onzer maatschappij tot een waarlijke gemeenschap, zooals ik 
in den aanvang van dit artikel omschreef.

Zoolang steun, „rijkelijke” steun, een gelukkig surrogaat wordt 
genoemd voor arbeid, voor productieven arbeid, zoolang is het ge- 
moedspeil voor een ware gemeenschap nog niet bereikt.

Hoe verklaarbaar deze mentaliteit ook zij, wie er van overtuigd is, 
dat het nadeel is voor de maatschappij als belangrijke deelen ervan 
opzettelijk buitengesloten gehouden worden van de zegenrijke werking 
van het arbeiden, evenzeer als wanneer het te wijten is aan econo
mische wanverhoudingen, kan er bezwaarlijk in berusten.

Zonder twijfel eischt .
„onvolwaardigen” beharti
neming van
door het

Doch krachtig ijveren om 
arbeidsproces te verzekeren, 
reiken, beschouw ik als een

dering van den arbeid voor 
onverschillig tegenover het streven 
sympathiek, dat men zich het lot . 
achterlijken. Dat hiermede maatsc' 
werden, konden wij niet toegeven, 
dat w*ij ook met den besten 
behoefte zou hebben aan menschelijke 
nog zooveel „Reserve" van deze krach 
ik de sociale waarde maar niet kan geve 
richten van invaliden bet wcrkloozcnleger

Een andere aanhaling luidt als volgt:
„Dat ons de heele beweging niet erg sympathiek 

stoelen en banken steken, zoo min als wij ons ten oj 
door iets of iemand laten wcerhouden onze meer 
zorg voor onvolwaardigen, voor zoover 
arbeid voor dezen, een Spielerei vinden, t 
Dal is natuurlijk heel wat anders, dan hc 
De menschen zoo rijkelijk te steunen als i 
zijn wij groote voorstanders".

We kunnen wel andere uitspr< 
zich echter ook op algemeen politie 
lingen van deze twee bestuurders geven on 
overgroote meerderheid der georganiseerde

Het is niet mijn bedoeling om over zulk (_ 
wijl het in de heerschende economische verhoudingen 
pen is in hen, die slechts hun onmiddellijk eigenbelang

Te betreuren blijft het in hooge mate, dat de cthisc

len
hebben 

, Reserve"
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aantal deelnemers kan

jodig

het

aanvragen

d”bij

wordenRijks- en Gemeentesubsidie voor 
jtwikkelingswerk van werkloozen.

; huur locali-
:n deze gratis

op- 
aanlal

talve in

be- 
be-

verlecnt.
I uit, de hierbij terug- 
i, nadat U ze aan de 

voorgaande hebt herzien. 
Ie zenden, waarna ik voor 

oedigc afdoening zal zorg-

icn heeft 
: gemeenten welke 

i hebben ingediend inzake 
verk voor werkloozen, de 
laire gericht:

geval Uwe gemeente cur- 
1932 begonnen, dit jaar 

m voort te zetten, gelieve U den 
eveneens met hel voorgaande in 

overeenstemming te brengen en mij voor
stellen te doen."

Met alle waardcering voor de opwek
king, die van den minister meermalen 
is uitgegaan tot de gemeente om dit ont
wikkelingswerk ter hand te nemen, komt 
nci ons voor, dat de Minister ditmaal 
niet gelukkig is geweest bij hel zoeken 
naar een kriterium, dat het bedrag der 
ter beschikking te stellen gelden zal

De circulaire wekt den indruk, dat 
de minister eindelijk de krachtige reactie, 
die zijn vroegere aansporingen trachten 
te wekken, heeft ontvangen en dat de 
aanvragen van de gemeenten een om
vang hebben gekregen, die men aan
vankelijk niet had verwacht. Men is in 
den Haag te dien aanzien blijkbaar het 
jaar der proefneming te boven en meent 
thans op grond van die proefneming een 
vast systeem van subsidiecring te kunnen 
opstellen.

Naast het groote aantal der o 
zal een zekere kwistigheid in den op--* 
van enkele gemeenten ook een rol bij 
de overwegingen van den minister hebben

T\e Minister van Binncnl. Zakt 
-Lr tot B. enW, van de; 

bij hem plannen 
onl wikkelingsw 
volgende circuit

.Uw College heeft bij mij plannen 
ingediend inzake ontwikkelingscursussen 
voor werkloozen. Zooals U bekend is, 
ben ik bereid, dit ontwikkelingswerk 
van Rijkswege geldelijk te steunen.

Nu evenwel de tijden tot groote so
berheid dwingen en verder ■— hetgeen 
ik toejuich — een regelmatig toenemend 
aantal gemeenten werkzaam wil zijn ten 
behoeve van hel ontwikkelingswerk, acht 
ik het noodzakelijk, dat ten opzichte 
van bet bedrag, dat Rijk en gemeente 
tezamen, voor hel ontwikkelingswerk in 
1933 zullen besteden, voor het geheele 
land, een uniforme regeling geldt.

Als uitganspunt voor de hierbedoelde 
regeling zal gelden: le. het gemiddeld 
aantal werkloozen dat Uwe gemeente, 
volgens de opgaven, welke U mij hebt 
verstrekt, in het tweede halfjaar van 
1932 telde en 2e. een bedrag van f 3.50 
per werklooze.

Volgens de onder le. bedoelde 
gaven, bedroeg het gemiddelde 
werkloozen voor Uwe gemeente over 
hel tweede halfjaar van 1932.........

In het jaar 1933 mag derha1* 
Uwe gemeente van Overheidswege ( 
en gemeente samen) voor ontwikkel! 
werk ten hoogste X f 3.50 is I 
worden besteed. Van laatstgenoemd 
drag. draagt het Rijk een nader te 
palen deel d.w.z. in geen geval 
dan 75’/o- (^Vanneer de cursussen 
den loop van hel jaar beginnen, zal niet 
het volle bedrag ad f beschikbaar 
mogen worden gesteld, doch een even
redig lager bedrag).

Aangezien hel genoemde bedrag voor 
bel gebeele jaar 1933 bestemd is en het 
niet buitengesloten is, dat in den loop 
van hel jaar een toenemend aantal per
sonen aan het ontwikkelingswerk zal 
deelnemen, raad ik U dringend aan, de 
door U ingezonden plannen, welke hierbij 
teruggaan, opnieuw en zeer nauwgezet 
na te gaan, opdat het door groote ver
sobering. wordt mogclijk gemaakt, dat

een flink 
bereikt.

Eenige middelen welke van belang 
kunnen zijn om tol bezuiniging in de 
uitgaven te komen, zijn :

a. belangrijke verlaging 
teilen (zooveel mogelijk dienei v 
beschikbaar le worden gesteld);

b. trachten de beschikking le krijgen 
over leerkrachten, die met geen, of des
noods met een zeer bescheiden honora
rium genoegen nemen ;

c. groote beperking in de uitgaven 
voor materialen en leerbehoeften (het 
is in.i. niet noodig dat nieuwe leermid
delen worden gebruikt).

Nadrukkelijk wijs ik er op, dat het 
Rijk uitsluitend voor ontwikkelingsdoel
einden subsidie ’

Ik noodig U 
gaande si 
hand van 
opnieuw i 
een zeer spoe

Voor het 
sussen, in 
wenschl vor



FEITEN EN POGINGEN 191

J. H. Gr.

>ct g.- 
aof

rgadering- der lande- 
ter bestrijding van 
Jeugdwerkloosheid.

>f liever

1933 wil

Openbare verj 
lijke commissie 1 
de gevolgen der J

zeer algemcer 
licht bij deze 
ontmoeten. Degr 
lage der dcelne: 
der werkioc 
zullen van de 

Ware het 
had bepaald 
75#/o van f’ 
kon een

Wij willen hopen 
deze circulaire < 
moge vinden, op 
Ic groot worde 
van activiteit een 
stemi 

hebbe 
intellect ten 
de goede : 

Meer ■ 
sing van c 
een ander 
regeling « 
speelde ■*’

z^xnder voorzitterschap van professor 
V/ F, Freneken heeft bovengenoemde 
commissie een vergadering in den Vlaag 
gehouden, waartoe belangstellenden uit 
het gehecle land in zeer grooten gctalen, 
zijn opgetrokken.

Het ontwikke' 
werk voor werkl 
gende belangstel! 
belangstelling be[ 
enkel lot de j 
een groot a 
omvatte dit 
loozen zon

telings- en ontspannings- 
rkloozcn mag zich in stij- 

lling verheugen en deze 
a ?paalt zich uiteraard niet 
jeugdige werkloozen: voor 

aantal vergaderingbezockcrs 
die belangstelling alle werk- 

>nder grenzen van leeftijd en,

en door een 

rsussen wei
feling weinig bezwaar 

o. jolstcn, waarhet percen- 
ccinemcrs tegenover het totaal 
sozen uiteraard het kleinst is, 

e regeling profitecren.
nu nog zóó, dal de minister 

I dat de JJyXabijdragen lol 
>■> f 3.50 was gelimiteerd, dan 
actieve en opoflerende gemeente 

nog besluiten het ontbrekende zelf 
te vullen. De circulaire spreekt echter 
„ft ijk en Gemeente .ritmen".

Stel A weet '.;00 werkloozen voor 
cursussen ie vinden en gemeente B vindt 
er 4000. dan kan A per cursist besteden 
f 17.50 en B f35. terwijl B uitcr.n 
gemakkelijk klassr 
cursisten en A va 
met klassen van

De kosten van 
groolcr dan die van I 
schikbare bedrag per 
zienlijk kleiner is.

De middelsoort gemeenten worden 
door deze regeling gedupeerd. De kleine 
gemeenten, waar per vak te weinig be
langstellenden zijn om veel cursus 
het leven te roepen, zullen dot 

sncentratic naar één 
*n gehouden curst 
e rege1'

dal in de praclijk 
een soepele toepassing 

rpdat niet de verleiding 
groot worde om met een minimum 

activiteit een maximum van onder- 
ining na te streven.
,)it zou een uitwisseling van scherp- 
jiglieid tusschen den minister en de 
leentebesturcn ten gevolge kunnen 
■oen, die mogclijk ons maatschappelijk 

ten goede zou komen, maar die 

echter dan een' soepele toepas- 
gcmelde circulaire zouden wij 

:re regeling prelerecren. Een 
w waarin het „mnn-uur” een rol 

telde. Wij zeggen met opztt een rol 
elde, omdat gelijk wij boven reeds 

opmerkten, een .m.in-uur in een mid
delsoort gemeente kostbaarder is dan 
in een groole gemeente en in een kleine 
gemeente mogclijk weer goedkooper 
wordt. Dan is de behoefte aan locali- 
teiten in de eene gemeente wel en in 
de andere niet zonder kosten van be- 
tcekenis op te lossen, desgelijks is het 
met de beschikbare leerkrachten. Voor 
een redelijke oplossing van de vraag 
hoeveel een gemeente mag besteden voor 
dit werk, is feitelijk cc n bestudeering 
per geval noodig.

Dat daarbij dan met meer factoren 
rekening moet worden gehouden, dan 
die welke de ministericcle circulaire 
noemt, meenen wij in het bovenstaande 
te hebben aangetoond.

gespeeld ; het oogenblik is aangebroken 
om wat gereserveerder Ie worden en 
een zekere tweeslachtigheid in het betoog 
is daarvan hel gevolg, wat men het dui
delijkst aanvoclt in het slot van de alinea, 
die begint met „Aangezien" welk slot 
de belangstellende maatschappelijke wer
ker zeker twee of driemaal dient te 
lezen, voor het hem duidelijk 

Het kriterium waarom h< 
dus hel aantal werkloozen, c.. 
meen Ie in zekere periode lelt 
geleld heeft; hel laatste omdat 
blijkbaar in den Haag voor 
weten waar men aan toe is.

Niet de activiteit die een gemeente 
ontwikkelt en het aantal cursussen, dal 
zij in het leven roept, bepalen het be
drag. dal zij beschikbaar mag stellen; 
ook niet het aantal cursisten dat zij 
weet te boeien, ook niet hel aantal uren 
dat zij ontwikkelingswerk laat verrichten. 
Al deze facturen slaan er builen. Als 
gemeente A 1000 werkloozen heeft, mag 
zij maximaal f 3500 besteden, als ge
meente B 40.000 werkloozen heeft, dan 
wordt dit getal f 140.000.

*’■ ' A weet P00 werkloozen 
te vinden en gemeente B

f 35. terwijl B uiteraard 
dassen kan vormen van 24 

aak blij zal moeten zijn

A per cursist zijn dus 
B. terwijl hel be- 

■ hoofd juist aan-
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van poli* van hun ervaring 
kunnen geven.

en elders 
om in deze bc- 

punt dat schijn* 
aard is, maar 

ten sterkste 
raag of hei werk 
ontspanning van 

, althans bij voor- 
i groepen gcschci- 
uwing, dan wel of 
verdient, rcspcc- 

>m personen van 
ld beschouwing 

«l ncn opbouwend

aanwezig, die opgrond 
deze instructie hadden 
Wij hopen in ons tijdschrift 
gelegenheid te vinden 
hoeftc te voorzien. Een 
baar van theoretischen 
dal niettemin met de practijk 
samenhangt. was de vn 
voor ontwikkeling en o 
werkloozen uitsluitend. ■ 
keur, moet geschieden in { 
den naar wereldbcschoui 
het hier aanbeveling i 
tievelijk mogelijk is, or , 
allerlei richting en wereldb 
samen te voeren en met hen 
werk te verrichten.

De leiding van de conferentie stond 
uitgesproken op het standpunt van het 
„getrennt marschicrcn".

Onze persoonlijke neiging en ook onze 
ervaring pleit voor het gezamenlijk wer
ken. Wij incenen, dal het een vergissing 
is, om de methoden der jeugdbeweging, 
waarvan men overigens voor dit werk 
veel kan en moet Iccrcn, „mir nichts dir 
nichls" over te nemen voor het hiervan 
zoo sterk afwijkende werk van de werk- 
loozcn. Wij weten, dat in het buiten
land ongetelde en in ons land reeds 
meerdere werkloozcnkampen zijn uilge- 
gaan van de gedachte, dat het uitstekend is 
jonge menschen van verschillende wereld
beschouwing samen te voeren. Wij weten, 
dal zij zich zelf hcrhaaldelijk met waar- 
dcering hebben uitgesproken over het 
frisschc dal door die vermenging wordt 
verkregen en hel is ons bekend, dat 
verschillenden die kampen van beide 
soort hebben leeren kennen, zich hebben 
uitgesproken voor zulke waar verschil
lende richtingen vertegenwoordigd zijn. 
De mede onder leiding van de Maat
schappij lot nut van ’t algemeen geor
ganiseerde kampen te Bakkeveen geven 
daarvoor welgeslaagde voorbeelden.

laten wij er direct bijvoegen, 
tieke of religieusc richting.

Nu was met alle waardecring voor 
het behartigenswaarde, dat er gezegd 
werd, deze vergadering voor velen een 
teleurstelling.

Te zeer waren de inleiders ingestcld 
op de werklooze jtugd alleen, ja bij de 
woorden van enkelen, drong zich met 
onbehagen de vraag bij velen op: is 
het doel van deze vergadering eigenlijk 
om de jeugdwerkloosheid te gebruiken 
tot versterking van de verschillende jeugd
organisaties, of zijn wij hier om geïn
strueerd te worden omtrent de beste 
methoden om practische nooden op te

Voor de ingewijden in het werk van 
de werkloozen was hier geen nieuws te 
hooren. wat zoo erg niet was, maar 
voor de oningewijden was de bijeen
komst bijzonder weinig instructief. Dit 
kan niet gezegd worden van de inlei
dingen van Dr. v. d. Wielen en den 
Heer Koos Vorrink, maar daar deze 
beiden een zeer speciaal onderdeel be
handelden, kreeg een groot gedeelte der 
aanwezigen niet wal het noodig had.

Steeds meer vestigde men dus zijn hoop 
op de rede van den Heer Doelen, die 
het zou hebben over „De organisatie van 
den arbeid voor jeugdige werkloozen in 
verschillende Nederlandschegemeenten".

Dit was een onderwerp, voor de ver
gadering van groote beteekenis, doch 
helaas deelde de spreker mee, dat hij 
het gewijzigd had en alleen zou spreken 
over de organisatie van het werk in 
Amsterdam, een onderwerp dal min of 
meer samen viel met dat van Mr. Roze-

Door deze verandering 
kregen vee) afgevaardigd 
plaatsen niet de gegev 
wijzingen waaraan zij 
hoeftc hebben.

Toch waren ter vergadering, naar wij 
opmerken konden, verschillende personen
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Het is thans meer dan ooit tijd 
om kennis te nemen van 
onderstaande Nutsuitgaven:

DE TOEKOMST VAN ONS 
VOLKSONDERWIJS I

door A. H.Gerhard en Ph. Kohnstamm f 1.—

DE TOEKOMST VAN ONS 
VOLKSONDERWIJS Hl 
HET VERVOLGONDERWIJS 
Rapport met bijlagen ... f2.5026 (eethoekje! ■

400 .. b>; 1UU van een eoort, met
4 ets! bijlagen..................... - - f4«.00

leiding + Contrólebladen + Klaeeeetaat) . . f 0.90

’t algemeen 
>s-Reurslag.

geboorte tot 
lagere school.

het eerste 
’egd;

TOEKOMST VAN ONS 
VOLKSONDERWIJS IV 
HET VERVOLGONDERWIJS TEN 
PLATTELANDE, Rappor» . ’fl.—

Onder bovengenoemden titel heeft de Maatschappij tot nut van ’ 
twee boekjes uitgegeven van de hand van Mevrouw J. Riemen:

Het eerste deeltje behandelt de opvoeding van het kind van de 
den schoolleeftijd. Het tweede deeltje behandelt de periode van de 1 
De boekjes hebben een uitstekende pers en sinds het verschijnen van 
deeltje in September 1927 zijn er in totaal 45000 exemplaren van opgelegc., 

voor paedagogisch werk in ons land voorzeker een ongehoord getal. 
----------  DE PRIJS PER DEELTJE IS f0.60. ------------------  
Voor vereenigingen per 100 exempl. f 25.—■ Per 1000 exempl f 200.—

NUTSUITGEVERIJ - CENTRAAL-STATION - AMSTERDAM

DE TOEKOMST VAN ONS 
VOLKSONDERWIJS II 
D A LT O N S C H O L E N (Uitverkocht) 
door L. C. T. Bigot, P. A. Diels en 
Ph. Kohnstamm.

UITGAVE VAN 
J. B. WOLTERS 
GRONINGEN 
DEN HAAG 
BATAVIA 

Dr. LU N ING PRAK

School, Beroep en Aanleg 
Met 14 figuren en 7 buitentekstplaten 

PRIJS f 4.50
TESTS 
voor Verstandelijke Ontwikkeling op de 

Lagere School
Vertaald en bewerkt naar 
National Intelligence Te 
door Dr. J. LUNING PRAK 
•n Mej. J. L. F. H. MEERTENS

■ van tin eoort ra. 1 etei bijlagen f 3.75 
.. .. 2 .. .. f13.60

bij 100 van één eoort, met
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Lichtbeelden-Vereeniging
AMSTERDAM - SINGEL 289-293

Centraal bureau voor lantaamplaten en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 — POST-GIRO 15476U-
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archief aan te' 
itectuur, karak- 

dorpenaanleg.

De Lichtbeelden-Vereeniging heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van + 50.000 stuks lantaarnplaten op het gebied van:

Kunstgeschiedenis
Schilderkunst, Plastiek, Bouwkunst, Ste denhouw 
(ook kaarten en prenten). Stadsgezichten. — 

Cultuurgeschiedenis.
Aardrijkskunde

Oppervlaktevormen, Grondsoorten, Begroeiïng, 
Bebouwing, Verkeerswegen, Economie, Industrie.

Sterrenkunde. ' 
Natuurlijke Historie.
Landbouw en Veeteelt

in ons land speciaal voor het Landbouwonderwijs.

Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen.
Voor alle personen of vereenigingen, die practisch aan ontwikkelingswerk doen 
is de Lichtbeelden-Vereeniging een onmisbaar Hulpinstituut 

In 1930 werden 150.000 lantaarnplaatjes van haar betrokken.
Men kan per serie huren a f5.— en een abonnement van 15 series 
per jaar nemen voor f30.—. Alle lichtbeelden kunnen ook gekocht 

worden, evenals een groot aantal foto’s.
De Vereeniging is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een 
leggen van eigen opnamen van Nederland: schilderkunst, archif 
teristieke landschappen, begroeiïng, typen van boerderijen, 

, 1 1,1 ■ . ... = industrie en landbouw. - ■■ —. .=
Uitvoerige catalogi voor alle onderdeelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.
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De emancipatie van den onderwijzer') 
door G. VAN VEEN.

Het woord emancipatie is van Latijnsche afkomst. Volgens de 
Romeinsche opvatting was de onvrije object: hij werd geëmancipeerd. 
De heer emancipeerde zijn slaaf, de familievader zijn zoon. De een 
kreeg vrijheid van beweging, de andere de vrije beschikking over zijn 
vermogen. Met het opkomen der moderne spontaneïteitsgedachte wijzigt 
zich de beteekenis. De onvrije wordt subject: hij emancipeert zichzelf. 
Op Romeinsche verhoudingen overgebracht, zou men dus naar de 
moderne beteekenis zich een gebonden slaaf moeten voorstellen, die 
met veel inspanning zich eerst een hand weet vrij te maken, om zich 
daarna geleidelijk verder van zijn banden te ontdoen.

Want het is misschien goed even te bedenken, dat het 
van emancipatie manus (= hand) is. De hand is het syi 
vrije verantwoordelijke handeling, welke het doel is der

Nog een opmerking verdient hier plaats. Volgens ons 
is de emancipatie niet meer een separate daad, maar een 
de overgang aangeeft van gebonc 
maar tot een vrijheid in verantwoordelijkheid, die niet anders dan 
de hoogste vorm van gebondenheid is. Dit proces doorloopt verschil
lende fasen, waarin de psychische toestand van het subject zich ge
leidelijk wijzigt, om tot zelfbeheersching in verantwoordelijkheid op 
te klimmen. In overeenstemming met de psychische overgangen zullen 
de gedragingen zich geleidelijk wijzigen.

Die fasen laten zich het treffendst herkennen 
emancipatie-epos van de uittocht der Joden

') Lezing gehouden voor de afd. Amsterdam

Tn wat ik te zeggen heb, zal een kritische toon klinken. Ik hoop 
intusschen, dat men van mij zal willen aannemen, dat niet de ge

ringste bedoeling voorzit, om eenige organisatie of eenigen persoon 
onaangenaam te zijn. Integendeel — bij het uitspreken van mijn ge
dachten zal ik veeleer het gevoel hebben diep in eigen vleesch te 
snijden. Maar we leven in een tijd, dat we ons de pijn der zelfkritiek 
niet mogen besparen. Deze tijd vraagt van ons rigoureus eerlijk te 
worden, willen we de wereld niet aan gemeenplaatsen en half ver
sleten leuzen te gronde zien gaan.
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gewelddaad (Mozes begint met doodslag). Dan volgt een 
and-même. Men stelt zich volkomen antithetisch in op den 
<ker. De sfeer is geladen; plagen komen. In deze fase wor- 

psychische banden doorgesneden.
onder sterke gevoelsspanning en achtervolging de niet- 

triënteerde opmarsch. Men leeft van het mannah uit de hemel; 
b’.z. de beweging wordt door idealisme gedragen, niet door inzicht

Onredelijke druk wekt een onhoudbare spanning, die bij het 
passionneerde type tot uitbarsting 
met een gewelddaad (Mozes begint met doodslag). Dan volgt 
verzet-quar 
onderdruk! 
den knellende

Dan volgt 
georiëi.

geleid.
Als de leider den Sinal bestijgt en de schare, door haar troebel 

instinct gedreven, nog verraad pleegt aan haar eigenlijke zending, 
volgen eerst veertig jaren van omzwerving, voor de georiënteerde 
opmarsch een aan vang neemt. Tucht, voorschrift, zelfs minutieusc reg- 
lementeering zijn bij deze opmarsch de eerste banden, waarmee de 
vrijheidsschare zichzelf bindt. Overtreding der eenmaal aanvaarde 
tucht wordt nu een zware zonde, die streng wordt gestraft.

En lenslotte, als het doel bereikt is, volgt de opbouwende arbeid 
op het nieuwe arbeidsveld. De romantici voelen zich bedrogen. Ze 
hadden zich alles zooveel anders voorgesteld. Ze verlangen naar de 
schoone schijn uit het verleden terug. Bij de joden volgt als eeuwige 
tragiek, dat ze straks het teruggevonden thuis weer in onrust brengen 
en worden uitgedreven, om nieuw lijden tegemoet te gaan.

Het is de taak van elke leiding de vier fasen zoo vlot m 
elkaar te doen overgaan en de groep tijdig op de volgende 
te bereiden, wil men tragische verwikkelingen vermijden en 
doel missen. Helaas, schijnt het noodlot van iedere emancipatiebe
weging, dat ze veel te lang in de tweede en derde fase (verzet-quand- 
même en niet-georiënteerde opmarsch) blijft. Het antithetisch voelen 
als instinctieve reactie stelt weinig eischen, geeft een romantisch 
gevoel van kracht, vooral wanneer zich dit door gemakkelijke leuzen 
laat prikkelen. Duurt deze fase te lang, dan wordt zij tot een zeer 
onsympathieke vorm van psychologisch parasitisme, dat de tegen
standers met alle zonden der ’vereld belaadt eri alle verantwoorde
lijkheid nog op hem afschüift in een periode, dat men in feite al lang 
zijn aandeel in die verantwoordelijkheid draagt.
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die van Bistnarck, Von Bulow, Rathenau en Ludwig hebben ons nu 
wel doen zien, aan wat voor menschen het socialisme de verantwoor
delijkheid vóór den oorlog in handen liet, die het zich tot deugd rekende 
niet te willen dragen. En als dan de oorlog komt, dan moet men die 
dragen, schoon men er prat op ging, daarvan los te wezen. Dan merkt 
men, dat alle theorie grijs is en dat gevoelens, die men heeft geloo
chend, sterker zijn dan „principieele" woorden. Men bewilligt oorlogs- 
kredieten en trekt mee ten oorlog, zal daar later zelfs trotsch op zijn. 
En na den oorlog mag men de failliete boedel redderen en, als dat 
moeilijkheden meebrengt, dan wordt men maar te gemakkelijk gedu
peerd, omdat tegenstanders zich de negatieve instelling op het volks
bewustzijn van vóór den oorlog nog herinneren en daar nu opnieuw 
hun voordeel mee doen en, helaas, met succes.

De Nederlandsche onderwijzer moge uit deze tragedie leeren, hoe 
gevaarlijk het is zich door Prinzipiënreiterei van het volksbewustzijn 
te vervreemden. Dit laat zich niet voortdurend door middelpuntvlie
dende krachten uiteentrekken. Met absolute zekerheid komt de tijd, 
dat weer de centripetale krachten inzetten en dan is het niemand 
wel zichzelf buiten de kring te hebben gesloten.

Hoe ligt nu het emancipatieprobleem bij den onderwijzer? De 
negentiger jaren vinden een „hulponderwijzer”, die onder verantwoorde
lijkheid van een ambulant hoofd, die de eigenlijke onderwijzer heet 
der school, niet meer dan een kweekelingenpositie inneemt. Om diens 
zelfvertrouwen zooveel mogelijk te drukken, heeft men een volkomen 
kunstmatig rangenstelsel, dat hem in persoonlijke en ambtelijke af
hankelijkheid houdt. Zijn opleiding is slecht. Hij is in geestelijke zin 
product van geheugendressuur en drager van volkomen steriel ge
maakte clichékennis, die niets met levende wetenschap te maken heeft. 
In de oogcn van den echten intellectueel is hij dan ook niet anders 
dan een uitermate geborneerd wetertje zonder wetenschappelijke denk
houding. De filosofische, psychologische, ethische en sociale proble
matiek, die uit zijn werk naar voren treedt als in geen ander, zijn 
voor hem een volkomen gesloten boek.

Deze hulponderwijzer nu moet gemaakt worden tot een vrije en 
verantwoordelijke werker in de school, wiens arbeid beantwoordt aan 
sociale en wetenschappelijke eischen, evenknie op zijn terrein van 
medicus en jurist, levende spil van onze volkscultuur, ten volle be
rekend voor zijn taak in de school, niet alleen zoodanig, dat hij deze 
in bewustheid kan uitvoeren, maar ook in staat naar buiten reken
schap te geven van zijn arbeid en deze in harmonie met de maat
schappelijke ontwikkeling uit te bouwen.



196 DE EMANCIPATIE VAN DEN ONDERWIJZER

ideëele

!

wil onze

>rimitieve
, die zich

“ebracht, leggen g‘ 
ding, die later in 
'inden.

■ •

knappe 
rond voor een 
i oeid in sterke mate voedsel zal 

ing. Geen huiselijk verkeer op 
'eekeling in zijn kosthuis met h< 

>mgangstechniek ervaart, vindt hij maar te | 
nachting van den kleinsteedschen kleinl 

zijn teenen staat en hem een model lijkt van klein; 
het kosthuis ligt bij de avondboterham het „NieuwsbL

voor zes lezers. Niemand van de kweekelingen

Het staat van te voren vast, dat deze emancipatie niet langs i 
lijnen kan verloopen. Innerlijke en uiterlijke voorwaarden zijn 
voor te ongunstig. Ook is het te voorzien, dat de komende worsteling 
ernstige gevaren zal meebrengen, want deze onderwijzer moet tegen
over de publieke opinie verantwoordelijkheid dragen voor een school, 
die, ofschoon nog in een bloeiperiode, bezig is haar monopolistische 
positie te verliezen. Tegenover zijn school staat een andere, die als 
zoodanig in emancipatie is, en die bij die emancipatie gestuwd wordt 
door een bezielend geestelijk beginsel, dat bij den dienaar der open
bare school in volkomen latente toestand verkeert, zoo het al aan
wezig mag worden geacht.

Buitenstaanders en ook jongere collega's hebben mij meermalen hun 
verbazing beleden, dat wij, die omstreeks 1900 onze entree maakten 

openbare school, zoo fel konden reageeren als wij deden. Ik 
ize bewustzijnsvernauwing uit die dagen niet verdedigen, alleen 
constateeren, dat als wij ooit écht en wdAr zijn geweest, we 

het toen waren. We waren zoo, omdat we, gegeven de innerlijke en 
uiterlijke omstandigheden, zoo moesten zijn en dit moeten moge dan 
weinig positieve uitkomsten voor de school hebben opgeleverd, mede 
door de kortzichtigheid van de leiding, het blijft niettemin waar, dat 
het sterk ideëel gericht was.

Wie oordeelen wil, moet probeeren te begrijpen. Laat ik iets van 
mijn eigen ontwikkelingsgang vertellen, die met kleine variaties, de 
ontwikkelingsgang is van een groot deel van mijn generatie. Dorps
jongen. Uit een arbeidersgezin van bescheiden ontwikkelingspeil. 
Schoolknap. „Kan afgrijselijk leeren”, oordeelde het dorp. Leerde 
inderdaad afgrijselijk-, maakte op 14-jarige leeftijd sommen voor de 
hoofdakte, kende 118 plaatsen in Frankrijk. Het ontbreken van 
geestelijk tegenwicht, het aanleggen van primitieve geestelijke maat
staven, een begrijpelijke familiestreefzucht, die zich door middel van 
een knappe zoon tot waarde ziet gebracht, leggen gemakkelijk de 
grond voor een „ichhafte" levenshouding, die later in de beroeps
arbeid in sterke mate voedsel zal vinden. Kostelooze kweekschool
opleiding. Geen huiselijk verkeer op de kweekschool en, voorzoover 
de kweekeling in zijn kosthuis met het familieleven in aanraking komt 
en zijn tekort aan omgangstechniek ervaart, vindt hij maarte gemakkelijk 
aanleiding tot minachting van den kleinsteedschen kleinburger, die 
altijd op zijn teenen staat en hem een model lijkt van kleingeestig
heid. In het kosthuis ligt bij de avondboterham het „Nieuwsblad voor 
Nederland", één blad
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Op school wordt „geleerd”. Het is een buitengewoon goeie school. 
Wie aanpakt, is zoo goed als klaar voor de hoofdakte. Maar in 
geestelijke zin zitten alle ramen potdicht. Niemand die er aan denkt 
op de felle conflicten, die straks zullen komen, voor te bereiden, zelfs 
maar iets van wat daarbuiten in de vrije maatschappij woelt, te 
doen voorvoelen. De directeur poseert als een groot vereerder van 
Rousseau. Maar een van eigen armelijke zakcenten gekochte voetbal, 
waarmee het studiejaar zich op Zaterdagmiddag op het overigens 
zeer ongeschikte excercitieveld onschuldig vermaakt, komt onverbid
delijk op de paedagogische index. Heele generaties heeft de directeur 
door de voetbal ten gronde zien gaan, die van hun boeken vervreemdden 
en via de kroeg hun leven eindigden in de goot. Wij mogen zoowaar 
dansles hebben, als onze ouders het goedvinden. Maar een verzoek, 
om de meisjes van de normaalschool tot de dansles toe te laten, 
wordt onverbiddelijk afgewezen. Wij dansen alzoo met jongens, wijden 
elkaar onze reverences. Het is vreeselijk jammer, dat wat wij daar 
presteerden, niet op een film is vastgelegd. Het zou zoo verlossend 
op ons werken als wij over ons verleden leerden lachen, ofschoon 
het in de grond een trieste geschiedenis is geweest.

De aldus „gevormde" onderwijzer begint zijn maatschappelijke taak. 
Ondanks alles heeft hij een sterk roepingsbesef. Het examen maakt 
hem tot een gegradueerde, hij „voelt zich", want hij gelooft in kennis. 
Meestal komt hij op een dorp. Mijn kort verblijf daar lijkt me nog 
een idylle. Het isolement blijft vrijwel gehandhaafd, maar op school 
is een vriendelijke, collegiale geest. De oude dorpspredikant is de 
vriend, met wien veel wordt gepraat. Deels uit erkentelijkheid, deels 
om stof te hebben voor volgende conversatie, verzuimt de onderwijzer 
maar zelden de kerk.

Als gezegd, het lijkt een 
middag aan de zeedijk bij eb lig 
dan is alles wel heel mooi, maar in 
rottend wier, dat vast zit op de ondiej 
wereld groot, geweldig — dichtbij is z. 
niet op dit dorp met zijn banaliteit 
golven witte mutsen dragen.

In de groote plaats komt het conflict. Ik ben nog maar twintig, nog 
steeds in mijn puberteitsjaren. Ik kom in een groote industrieplaats. 
Men vindt er mij uitermate groen. Van de „beweging" heb ik zelfs nooit
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gehoord. De onderwijzerswereld is in rep en roer. De autoriteiten 
hebben iets schoons uitgevonden. Voortaan zullen de onderwijzers 
verdeeld worden in vier klassen, elk met een eigen salarisschaal. 
Natuurlijk ben ik hier laagste klasse. Mijn carrière als zoodanig vindt 
haar grens bij de middelklasse der scbool. Alle jonge onderwijzers 
zijn razend vanwege deze opzettelijke kleineering, die in het school
werk geen enkele reëele steun vindt. Zij winden mekaar op. In een 
minimum van tijd kook ik mee. Dat ik een klein salaris krijg als 
beginneling, dat versta ik best. Maar deze indeeling, waar we alle
maal voor precies hetzelfde werk staan, voel ik als je reinste „pesterij".

Ik krijg mijn eerste bezoek van mijn predikant. Hij bevalt me niet 
erg. Vermoedelijk ben ik zelf veranderd, maar in ieder geval vind 
ik hem hautain en beschermerig. Mijn puberteitsgcvoeligheid stoot zich 
aan zijn pose. Dan begint hij over mijn „mooie positie als jonge man". 
Hij beroemt er zich op, dat het denkbeeld van de salarisklassen uit 
zijn brein is gesproten. Mijn zelfbeheersching en mijn eerbied voor 
dezen hooghartigen heer houden het niet. „ Dan hebt U tenminste 
genoeg gedaan, om U voor Uw heele verdere leven te schamen” zeg 
ik in ziedende drift. Hij is doodelijk belcedigd, grijpt hoed en wandel
stok. Ik zal hem niet weer zien, zal in geen twintig jaar meer een 
kerk betreden. Hij zal in zijn kringen verder vertellen van 
geest onder de jonge onderwijzers. Ik zal onder de collega's succes 
hebben, als ik vertel, hoe ik „die vent" zijn vet heb gegeven. Ik 
word lid van de Bond.

De situatie is duidelijk. De generatie, welke ons jonge onderwijzers 
vooraf gaat, vindt het in haar zelfgenoegzaamheid niet de moeite 
waard ons te begrijpen. Was men ons sympathiek tegemoet getreden, 
had men aan de eene kant met onze gevoeligheid een weinig willen 
rekenen, aan de andere kant ons doen begrijpen, had men het contact 
met ons bewaard, dan zouden de dingen een gansch andere loop 
hebben genomen. Maar de arme jonge schoolmeester werd met hoog
hartigheid en zelfverzekerdheid betaald, buiten elke intellectueele kring 
gesloten en stelde zich op zijn beurt schadeloos door zich hoog te 
paard te hijschen.

Ik ben nog twintig als ik in de hoofdstad kom, nog steeds pubescent. 
De hoofdstad is vol van onderwijzers van mijn leeftijd. De school
wereld is vol van verhalen over de pas afgeloopen strijd tegen het 
rangenstelsel en nu vangt de strijd aan tegen het ambulantisme. Wij 
zien het ambulante hoofd als uiterlijk symbool van onze onmondig
heid. Vele jaren later zal men hem nog „onze natuurlijke vijand" 
noemen.
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Hecl erg? Ongetwijfeld. Maar ook hier valt het grootste deel van 
de schuld op de vorige generatie, die het zich met haar bedenkelijke 
bestuursmethoden, welke wel van alle dieper begrip gespeend leken, 
te gemakkelijk maakte. Men denke aan onze leeftijd en onze taak. 
Overgevoelig, van zeer labiel zelfvertrouwen, vol „minderwaardigheids
complexen", daardoor neigende tot „overcompensatie" moesten wij 
onze paedagogische houding vinden tegenover volle klassen met vaak 
moeilijke kinderen en daarbij hard studeeren. Op zeven man personeel 
is er één zonder vaste taak, die werk moet zoeken. Terwijl de jonge 
onderwijzer al zijn psychische kracht noodig heeft, om zich een har
monische sfeer te scheppen, wordt die sfeer gedurig doorbroken door 
het verschijnen van den leider eni door opmerkingen, welke hij ten 
beste geeft. Hij accentueert onbewust op deze wijze de labiliteit, die 
de jonge leerkracht ondanks alles in zichz

Van zelf sprekend reageert het ambulante hoofd 
compensatie neigende houding van 
hautaine houding, die de Ktlnkclsche duivel 
Waar dit hoofd niet 
anders dan subjectieve 
wijzer niet meer waarde hebben dan andere 
en minder waarde dan de subjectieve meening 
uit eigen inzicht handelen moet en 
lijkheid draagt.

Intusschen zouden deze conflicten psychologisch in hoofdzaak pubec- 
teitsstoornissen hebben kunnen blijven en verder op zakelijke basis 
kunnen zijn uitgestreden, als ouderen, die deze conflicten hadden kunnen 
remmen, niet zelf zoo sterk onder invloed hadden gestaan van de 
emancipatiementaliteit der arbeiders, die onder Duitsche invloed het 
beginsel van de klassestrijd gingen verabsoluteeren. Die ouderen zagen 
de emancipatiestrijd van de onderwijzers als een onderdeel van die 
der loonarbeiders, waarbij het deugd heette deze tot het uiterste te 
verscherpen. „Tempering van de klassenstrijd" was verachtelijk. Aldus 
werd het hoofd gezien als de vertegenwoordiger van de burgerklasse 
en streed de onderwijzer de strijd der proletariërs. Het is vooral de 
socialistische „Volksonderwijzer" die met een fanatiek cynisme dit 
inzicht de jonge onderwijzers heeft bijgebracht.

Men heeft hier mutatis mutandis hetzelfde verschijnsel, dat men 
in het groot in Duitschland heeft kunnen waarnemen. Trouwens — ik 
heb dat in „ Het Kind" uitvoerig besproken — wij zijn — onbewust — 
in sterke mate dupe geworden van Duitsche infectie, waarvan men 
in deze dagen ervaart, hoe gemakkelijk ze psychotische vormen aan-
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neemt. De Duitscher is nu eenmaal ongeremd en emotioneel, als hij 
niet gedrild wordt. In geen land ter wereld is het dogma van de 
klassestrijd zoo verabsoluteerd als in Duitschland, nergens heeft het 
zoo sterk zijn humaniteitsgevoel ingeboet. In de Duitsche zin van het 
woord waren noch Troelstra, noch v. d. Velde, noch Jaurès, noch 
Mac Donald Marxisten. Daarvoor waren ze te menschelijk, dachten 
en voelden te menschelijk.

De oorzaak, dat het humanisme uit de pre 
landen zoo volledig kon verdwijnen, vindt 1 
dat in het dogma van de klassenstrijd de minderwaardigheidscom
plexen van de Joden als verdrukt ras zich vereenigden met die der 
arbeiders als verdrukte klasse. Waar de Joden niet verdrukt werden, 
kon deze hardheid niet ontstaan, bleef er altijd eenige ruimte voor 
een politiek, die zich niet op het wekken van de meeste weerstand 
richtte. Want typisch voor alle Marxistische politiek is steeds ge
weest, dat ze de psychologische, „tactische” methoden, die naar de 
weg van de minste weerstand zoeken, „principieel” verwierp, waar
voor ze natuurlijk boeten moest, zoodra de tegenpartij haar meerdere 
werd in „machtsvorming" en daarop haar recht baseerde.

In de emancipatiestrijd der onderwijzers verbinden zich op het 
engere terrein der opvoeding de emancipatiegevoelens van den pubes- 
cent, die zich in zijn recht op zelfbeschikking voelt bedreigd, met de 
emancipatiegevoelens der arbeiders en nemen daardoor bij hem fana
tieker, harder en persoonlijker vormen aan dan men het in „de groote 
beweging” aantreft, zoo zelfs, dat Troelstra als leider de onderwijzers 
tot de orde moet roepen. AVat hem trouwens niets geeft, want daar
voor is de bewustzijnsvernauwing te sterk geworden.

Zooals ik zei, eischt de ernst der tijden een rigoureuse zelfkritiek 
van ons. De raad van onze vrienden hebben wij niet ter harte ge
nomen, wij zullen nu moeten trachten uit de tragische lessen der 
geschiedenis leering te putten. En dat zal nog moeilijk genoeg gaan.

Wij moeten dan constateeren, dat de wijze, waarop de emanci
patiestrijd der onderwijzers is gevoerd als gevolg van het feit, dat 
ze lang in de tweede en derde fase is blijven steken, ernstige be
zwaren heeft meegebracht.

1. Het beginsel der strijdende solidariteit heeft op de scholen 
dat van de bindende collegialiteit overheerscht. Daaronder heeft de 
sfeer sterk geleden. Hoe erg dit is, leert de moderne psychologie, die 
aan een harmonische sfeer in de opvoeding zulk een groote beteekenis 
toekent. Als men aan een Engelsch onderwijzer vertelt, dat het hoofd 
van de school hier „de natuurlijke vijand” van zijn onderwijzers werd
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 sns de moderne Engelschman bij uitstek het ge- 

rijanische verbanden intact houdt, is hiermee het ver- 
ïngelsche opvatting en Nederlandsche (Amsterdamsche) 
sel scherp geste 

practijk bevorder 
zijn houding 
de erfenis, die 

hem als

■—tcld.
uerde de Nederlandsche openbare onder

zijn houding het sectarisme. Hij was een slecht rent- 
de erfenis, die het liberalisme in zijn handen had gesteld, 
men hem als excuus aanrekenen, dat hij zich in de school 

i moest en gedurende deze periode weinig oog kon heb- 
dan nog moet men betreuren, 

negatieve houding volhardde, lang, nadat van werkelijke 
school sprake was. Er is geen tweede land in Europa, 

de onderwijzer in de school zoo vrij leeft als hier.

genoemd, dan is hij stom verbaasd. Mr. Lynch, de bekende Engel- 
sche daltonist, wien ik dit vertelde en die zelf ambulant hoofd was, 
antwoordde lakoniek: „Well, I think, Englishmen cannot understand 
that. I don't think it is sportsmanlike. My colleagues call me „ Dick", 
you know".

Inderdaad, het is geen Engelsche stijl, maar „made in Germany”, 
ofschoon men in Duitschland zelf, waar het individualisme minder 
sterk is, onze gespannen verhoudingen in de scholen, nooit heeft ge-

2. Tengevolge van de verabsoluteering der tegenstellingen in de 
school, kwam de onderwijzer maar te gemakkelijk tot de verabsolu
teering van de tegenstellingen buiten de school in de lijn van de 
Duitsche opvatting van de klassenstrijd. Daardoor kreeg die onder
wijzer een volkomen onjuiste en gevaarlijke sociaal-paedagogische in
stelling. De volksonderwijzer moet het volk als eenheid kunnen zien. 
Die eenheid is immers de bestaansgrond van de openbare school. 
Het is geen wonder, dat, waar hij die eenheid niet in eigen geest 
beleefde, de populariteit van zijn school daalde.

Dezelfde Mr. Lynch, die ik zoo even noemde, zei me, dat een 
belangrijk deel van de leiders der Engelsche „Union of Teachers” 
socialisten waren, maar dat zij er voor zorgden alles te vermijden, 
wat de school als zoodanig in opspraak kon brengen.

Het gevolg van deze voorzichtige houding en meer nog van het 
feit, dat de Engelsche onderwijzer werkelijk nationaal voelt, is, dat 
de openbare school in Engeland gestadig groeit. „Our country-men 
say: if you want religion theoretically, you should send your children 
to church-schools, if you want religion practically you must send 
them to the schools

Waar religie volgei 
voel is, dat orga 
schil tusschen Enj 
practijk wel hee,

3. In de 
wijzer door 
meester van 
Ook al kan 
emancipeeren 
ben voor sociale verantwoordelijkheden, 
dat hij in zijn 
druk in de
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gees 
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cond blijven, als niet elke leeftijd zijn natuurlijk aandeel 
' publieke opinie.
deel der onderwijspers leest, ontkomt niet aan ’t gevoel, 

menigmaal vergeten, wat zij aan hun leeftijd schuldig 
er een ruzieromantiek levend gehouden, die mogelijk 

>ubescent in de smaak valt, maar die toch de mensch van 
reftijd onpasselijk zou moeten maken. Deze puberteitsliteratuur 

jen aan mijn eerste onderwijzersjeugd, toen 
het jagerlatijn der emancipatie en elkaar de

4. De strijdende vakvereeniging, die bewust of onbewust uit het 
Marxisme leeft, biedt een ongunstig geestelijk klimaat voor den pae- 
dagoog. Dat marxisme n.1. leidt de aandacht af van den mensch als 
zelfstandige geestelijke waarde, ziet deze veeleer als massaal product 
van maatschappelijke verhoudingen in plaats van als schepper van eigen 
en maatschappelijk leven. De Marxist denkt enkel in „machtsverhou
dingen”. Vandaar dat dit Marxisme paedagogisch ook volkomen steriel 
is gebleven, vóór de opkomst van het revisionisme paedagogisch niets, 
daarna weinig presteerde.

Ook de Nederlandsche vakbeweging heeft paedagogisch niets ge
presteerd, kan noch innerlijk tot paedagogische werkzaamheid komen, 
noch naar buiten een paedagogisch tijdschrift op de been brengen, 
als daartoe pogingen worden aangewend. Ieder uitgever van paeda
gogische lectuur beklaagt zich over het gebrek aan belangstelling bij 
de onderwijzers.

5. Een van de oorzaken, dat de onderwijzer niet meer in 
lijke beweging is te brengen is het feit, dat het beginsel van 
ding in de scholen totaal is vernield. De heer Thijssen heeft deze toe
stand geïdealiseerd door de school voor te stellen als een conglo
meraat van „cellen", die paedagogisch niet meer met elkaar te maken 
hebben dan de eenmansschooltjes in een zelfde gemeente, behalve, 
dat zij voor de goede gang van zaken wat uiterlijke ordemaatregelen 
moeten treffen. Deze celtheorie is uitermate bedenkelijk, omdat zij ieder 
onderwijzer op zichzelf stelt en de bewegingszenuw in het onderwijs- 
organisme doorsnijdt, dat zich dan ook inderdaad niet meer bewegen

6. Tengevolge van al deze omstandigheden is een toestand inge
treden, die men het best kan aanduiden met „psychische fixatie”. Men 
kent in de Duitsche jeugdbeweging het verschijnsel van de jonge man, 
die tot zijn rijpere leeftijd in deze jeugdbeweging blijft hangen en dan 
op zijn vijftigste jaar redeneert, gebaart en kijkt als een „frissche” 
achttienjarige. Een buitengewoon onfrisch verschijnsel. De maatschappij 
kan niet gez< 
levert in de

WJe een c 
dat de leiders 
zijn. Zoo wordt 
bij den pu' 
rijpere leef 
wekt bij mij herinnering^ 
wij allen vol zaten van 1
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Is er dan niets bereikt met de emancipatie? Formeel genoeg, om 
er een bloeiend paedagogisch leven mee overeind te houden. Het 
fatale intusschen is, dat men met zijn „overwinningen" niets heeft 
gedaan, omdat de constructieve gezindheid totaal afwezig was.

De onderwijzers hebben hun vurig begeerde en met nadruk geëischte 
schoolvergaderingen gekregen. Zij zouden voor het interne schoolleven 
groote beteekenis kunnen hebben, maar er is geen behoefte aan samen- 
spreking en dus doet men met schoolvergaderingen ook niets.

Het Amsterdamsche schoolparlement, waarvan voorzitters en secre
tarissen der schoolvergaderingen lid zijn, ook een instituut, waarvoor 
krachtig is gestreden, stelde mede te leur. Belangrijk werk wordt er 
niet gedaan. Een enkel rapport, dat uitkwam, was van zeer bescheiden 
kwaliteit. Hierbij moet billijkheidshalve worden opgemerkt, dat goede 
arbeid ook wel heel anders moet worden opgezet en hulpmiddelen 
eischt, waarover dit instituut niet beschikt.

De eenige cultureele strooming, 
den Nederlandschen onderwijzer is 
beweging geweest onder leiding

welke uit de emancipatiestrijd van 
voortgekomen, is de Nieuwe-School- 

van Theo Thijssen en P. Bol. Ik heb

kranige zetten vertelden, waarmee wij onze bovenmeester schaakmat 
hadden gezet. Nu ik rustig achter mijn bureau deze dingen kan be
kijken, vraag ik me af, hoe de wereld er zou uitzien, als elke cate
gorie zijn kleine menschelijke en klein-menschelijke ruzies aan publiciteit 
prijs zou geven. Dat de jongeren, die nog wel behoefte aan kranig
heden zullen hebben, daarin smaak vinden, is bij hun leeftijd te ver
staan. Dat de ouderen zich daartegen niet al lang hebben verzet, is 
alleen te begrijpen, als men aanneemt, dat ook zij daarin nog genoegen 
vinden. Maar dan is dat heel erg en heeft het publiek goede reden 
daarover een scherp oordeel uit te spreken.

Zou men zich het Weekblad van het Middelbaar Onderwijs een 
dergclijkc vuile-waschbehandeling van interne aangelegenheden, welke 
toch ook het M. O. wel kent, kunnen voorstellen? De onderwijzer 
toont hiermee op de weg van het werkelijke zelfrespect, dat de beste 
graadmeter is voor de innerlijke emancipatie, nog maar zeer weinig 
te zijn gevorderd.

Ik wil uitdrukkelijk 2 
corps dit soort lectuui 
van de reputatie 
divertissement" voor 
het cultureele peil 
presenteerd.

zeggen, te weten, dat de rijpere geesten in het 
ir al lang beu zijn, maar dan is hun taak ter wille 

van het corps te vragen, dat dit soort „malicieus 
i* achttienjarige:! niet meer als officieele uiting van 
van den onderwijzer in het algemeen wordt ge-
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met den eerste, den eigenlijken leider, wel eens meeningsverschil gehad, 
omdat ik vond, dat hij te individualistisch was. Waar de onderwijzers
wereld geen zakeiijke verschillen kent en alle meeningsverschillen in 
het emotioneele overbrengt, meent de Amsterdamsche schoolmeester, 
dat ik een antipathie heb tegen Thijssen. Niets is minder waar. Ik 
heb een groote, oprechte waardeering voor hem. Hij is man van zeld
zame paedagogische intuïtie, heeft een zeer nuchter oordeel en een 
helder inzicht in algemeene situaties, waarin de onderwijzer in het 
algemeen niet uitmunt, wat Thijssen's taak als leider moeilijk maakt.

Men denke aan het advies, dat ongetwijfeld op inspiratie van den 
heer Th. inzake de Willem de Zwijgerherdenking door het Hoofd
bestuur van de Bond is uitgegeven en de wijze, waarop dit verstandige 
advies in Amsterdam is gestrand.

De inzet van de Nieuwe-Schoolbeweging was niet minder dan geniaal. 
Zij was een aanval op de verkalkte AufklUrungsmethodiek en nooit 
is een breekijzer met meer bekwaamheid gehanteerd. Thijssen greep 
intuïtief reeds vooruit op een psychologie, die nog geboren moest worden: 
de structuurpsychologie, hij stelde den onderwijzer tot het levende 
middelpunt van een levende klasse. Er had in Nederland een wonder 
kunnen gebeuren, als naast en in harmonie met de emancipatiebeweging 
der strijdende vakvereeniging een paedagogische beweging was opge
bloeid, die Thijssen's ideeën tot een nieuwe onderwijspractijk had 
uitgewerkt. Waarschijnlijk was Nederland dan het eerste land in de 
schoolhervorming geworden, waar het nu het laatste is.

Het heeft niet zoo mogen zijn. De Nieuwe Schoolbeweging heeft 
zich geleidelijk bij het strijdsentiment van den onderwijzer aangepast 
in plaats van zijn paedagogiscb sentiment te ontwikkelen. En naar
mate dit proces van aanpassing voortschreed, kwamen de gedienstig
heden van de dagelijksche practijk meer op den voorgrond en werd 
het practisch resultaat meer een versterking van dan een reactie 
tegen de routine, als hoedanig ze was opgezet.

En zoo stierf in 1918 De Nieuwe School op het toppunt van haar 
abonnentental een roemlooze dood, zonder dat er iets wezenlijks in 
onze scholen was veranderd. Het schooltoezicht is van meening, dat 
de Nederlandsche schoolmeester meer slaaf van zijn leesboekjes is 
dan ooit. Ik denk er niet aan hier een hooghartig oordeel over deze 
betreurenswaardige gang van zaken uit te spreken. Als een persoon 
van het formaat van den heer Thijssen, kunstenaar-paedagoog van 
beteekenis, ten slotte zijn levenswerk prijs moet geven en onderduiken 
in den vakvereenigingsman, dan moet hier sprake zijn van een fataliteit, 
welke niet te keeren was. Ik verbeeld me de factoren, welke deze
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der

Economische moeilijkheden bij den arbeid voor 
onvolwaardigen

door ALBERT DAAN, arts a/d Nazorginrichtingen te Gennep.

TAc eeuw waarin wij leven heeft zich tot dusverre gekenmerkt door 
' een sterk stijgende lijn in de maatschappelijke belangstelling voor 

sociale problemen van economischen, bedrijfstechnischen en hygiëni- 
schen aard. Het ligt voor de hand dat de desbetreffende maatregelen 
naast de verbetering der bestaande toestanden, vooral de voorkoming 
van nieuwe ellende beoogden. Deze maatregelen hebben dan ook 
vanaf den beginne medegewerkt tot behartiging van de belangen der 
zoogenaamde .onvolwaardigen" in zooverre er op de toename van dit 
deel der menschheid een remmende invloed werd uitgeoefend. De 
grootc groep wegens lichamelijke en geestelijke tekorten van het maat
schappelijk bedrijfsleven uitgeslotenen, genoot pas in het laatste de
cennium .als groep’' de belangstelling, die zij verdiende. Vermoedelijk 
spelen vele factoren hier een stimuleerende rol. In de eerste plaats 
werden de landen, die aan den wereldoorlog deelnamen, na 1918 over
stroomd met een leger onvolwaardigen, wier verzorging en lotsver
betering niet op zich kon laten wachten. Verder leidden de belangen 
der groote verzekeringsorganen tot een statistische omvatting van de 
bedrijfsmatig ontstane invaliditeit en de mogelijkheid harer verbetering. 
Instituten, vereenigingen, medisch-paedagogische organen, begonnen 
zich voor de maatschappelijke belangen der aan hun zorg toever
trouwde bijzondere groepen van onvolwaardigen warm te maken en

fataliteit hebben beheerscht, in het voorgaande te hebben ontwikkeld, 
ook al bleef een belangrijke: de strijd voor de materieele positie, die 
zooveel andere belangstelling moest dooden, onbesproken.

Maar misschien is de situatie, waarin de maatschappij op dit oogen- 
blik verkeert, in staat, om deze fataliteit te breken. Verbeteringen 
in materieele positie zijn voor lange tijd uitgesloten, kans op plaatsing 
bij andere takken van onderwijs door het halen van middelbare be
voegdheden is er practisch niet, de positie van de openbare school 
eischt van binnenuit dringend versterking, de emancipatie van den 
onderwijzer heeft zich nog maar voor een klein deel voltrokken. Hier 
moeten dus andere, meer geestelijke wegen worden gezocht.

En daarmee kom ik aan het opbouwende deel van mijn uiteenzetting.
(Wordt vervolgd).
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het samenvloeien al dezer rivieren tot een zee van meeningen
het .vraagstuk als geheel” kon niet uitblijven. Hier te lande is het 
A.V.O.-congres te Amsterdam in den jare 1928 bijeengekomen, waar 
zich de meeningen der uil verschillend oogpunt belangstellenden hebben 
uitgckristalliseerd. l iet is daarbij al dadelijk gebleken, dat het probleem 
der onvolwaardigen als één geheel behoort te worden gezien. Op het 
eerste gezicht is dit niet plausibel. Het vraagstuk heeft namelijk als 
ieder sociaal probleem vele facetten, het raakt als zoodanig de eco
nomische, de sociologische, de politieke en godsdienstige inzichten en 
anderzijds brengt de bijzondere verzorging der maatschappelijk onvol
waardigen ons op het gebied van den geneeskundige en den paedagoog. 
Dat er ondanks dit veelvoudig contact met andere eenheden van 
maatschappelijk streven klemmende reden is voor een organische 
samenvatting der onvolwaardigen-zorg, moge 
feiten, die uit het congreswerk als bakens 
te voorschijn kwamen. Deze zijn:

I. De voor alle groepen van onvolwaardigen gelijke en voornaamste 
algemeene maatschappelijke zorg is die der arbeidsbemiddeling onder 
bijzondere medische of paedagogische voorwaarden.

II. De in de verschillende groepen van onvolwaardigen, op ver
schillenden leeftijd en op verschillende plaatsen te treffen bijzondere 
medisch-lichamelijke, psychiatrische en paedagogische maatregelen, 
vereischen alle als grondslag de keuring, medisch, paedagogisch-em- 
pirisch, eventueel psychotechnisch.

Hieruit concludceren we tot de wenschelijkheid van de uitvoering 
dezer beginselen door een stelsel van keurings- en bemiddelingsbureaus, 

een „einheitliche" uitbouw van het reeds bestaande vormt met 
dusdanige werkwijze, dat geen individu, dat deze zorg behoeft, 
de leiding kan ontsnappen.

ng van de arbeidsquaestie zij er aan herinnerd, dat het 
zich wijselijk beperkte tot den onvolwaardigen arbeids

kracht, wat behelst, dat men opzetl 
zware vormen van krankzinnigheid en dementie tot geen arbeid ge
schikte buiten de beschouwing heeft willen laten. Zonder dat dit wil 
impliceeren, dat deze laatste groepen voldoende zorg genieten. Zoo 
er ergens reden is zich te beperken dan is het wel hier. Moeilijker 

: grens naar het absoluut ongeschikte, is echter die naar het 
irdige te bepalen. Naar verschillende gezichtspunten gegeven, 

valt dan ook de definitie der O.A.K. zeer verschillend uit en daar
mee de hoeveelheid onvolwaardigen. Het alleruiterste criterium zou 
b.v. kunnen worden gegeven door de tendenz der werkgevers-keurings-
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■) C. v. d. Lende. Arbeidsvoorwaarden en 
A.V.O, Congres, A'dam 1928.

O.A.K. (van Werknemersslandpunt)

diensten, die op medische of psychotechnische gronden nog slechts de 
allerbeste werkkrachten aannemen en in tijden van lage conjunctuur 
het leger der werkeloozen vermeerderen met al degenen, die onder 
den tijdelijk hoog liggenden norm bliiven, en die dus onvolwaardig 
voor de markt blijken. Theoretisch is dit criterium niet te aanvaarden 
wegens zijn labiliteit, practisch riet, omdat daarbij iedere zorg voor het 
dan zeer groote leger van onvolwaardigen — bij veronderstelde al- 
geheele beroepsselectic — met de oplossing van het werkeloosheids- 
vraagstuk zou samenvallen. De draagwijdte harer voorzieningen zoo 
ver uit te strekken zal zeker niet het verlangen van eenige onvol- 
waardigen-zorg zijn. Zelfs het criterium van de beperking dezer zorg 
tot allen, die om welke reden ook, in hun werk onder den bedrijf- 
sadat') blijven, is te ruim gesteld, zelfs wanneer men onder dien 
adat verstaat het minimum, dat krachtens ervaring en traditie van 
een arbeider verwacht mag worden. Wij houden veeleer déze beperking 
van het begrip der onvolwaardigen voor practisch, dat als oorzaken 
hunner minderwaardigheid door ervaren medisch-psychologische keu
ringsdiensten duidelijk aantoonbare lichamelijke of geestelijke tekorten 
worden vastgesteld.

Hiermee komt men dan terug tot al de bijzondere groepen van onvol
waardigen, die oorspronkelijk aanleiding waren tot het opwerpen der 
stof: blinden, doofstommen, verminkten, gebrekkigen, tuberculeuzen, 
achterlijken en lijders aan vallende ziekte, personen met geestelijke 
afwijkingen. Weliswaar is nu hiermee het begrip beperkt en gedefi
nieerd, maar de moeilijkheid eenvoudig verplaatst naar den genees
kundige, resp. den psychologisch deskundige, die thans telkens weer 
de vraag zal hebben te beantwoorden, in hoeverre de geconstateerde 
tekorten in voldoende mate ziekelijk mogen heeten (karakterfouten!) 
om de onderzochte personen van de zorg voor O.A.K. te laten pro- 
fiteeren. Zoomin als dit in de maatschappij het geval is, zoomin is er 
medisch-lichamelijk of psychologisch ergens een scherpe grens te trekken. 
In grensgevallen zal men veelal te maken hebben met een betrekkelijke 
onvolwaardigheid, d.i. ongeschiktheid voor een bepaald beroep. Zoo zal 
iemand met een platvoet of een onaangename karaktereigenschap, 
geenszins als zickelijk kunnen worden beschouwd, zijn arbeidskracht 
niet als onvolwaardig. Het komt er hier slechts op aan, een juist

roeps- en milieuadvies te verstrekken, dat den onvolv •
leel tot volwaardig kan maken. Moet het keuringsbui
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O.A.K. Tuberculose-artsen 
regelmatig controle voor allen, 
universiteit aankomen, die in 

en doof- 
lelding van 
. zegenrijke 
»geling der 

op die wijze zal men zeker 
’eboren of verkregen onvolwaardig- 
.-Jagogische of geneeskundige validi-

zeer zeker bemoeien, zoo beteekent dit meteen, dat er geen natuurlijke 
grens voor zijn bemoeienissen te vinden is. Men mag in het algemeen 
toch aannemen, dat er onder de niet kennelijk onvolwaardige arbeids- 
loozen heel wat zijn, die hun ontslag hebben te danken aan een of 
ander tekort in arbeidsqualitcit, dat door een ervaren beroepskundige 
instantie met behulp van keuringsuitslagen en psychotechnische ge
gevens aantoonbaar ware. Het is duidelijk, dat in een verre toekomst 
men zich niet zal kunnen onttrekken aan het adviseeren in al deze 
gevallen. De positieve adviezen voor de soort van arbeid zullen dan 
voor ieder verkrijgbaar moeten zijn ter voorkoming van relatieve on
volwaardigheid.

Met het oog op deze toekomstige zeer belangrijke functie van de 
organen voor beroepsadvies annex keuring en psychotechnisch onder
zoek, lijdt het geen twijfel, dat men te eeniger tijd over zal moeten 
gaan tot de verplichte keuring van alle individuen, waarbij gebreken 
tijdig kunnen woiden vastgesteld. Dit zal ook nu, waar we voor- 
loopig op de kennelijk zieken onze aandacht richten, van nut blijken. 
Immers zoowel bij de tuberculose-bestrijding, waar talloozen aan het 
tijdig herkennen hunner ziekte en de zorg door de consultatie-bureaux 
ontsnappen doordien het bezoek hiervan uit vooroordeel, onkunde, 
onvoorzichtigheid enz. nagelaten wordt, als bij de blinde kinderen, 
waarvan meer dan de helft thuis verkommert door onwetendheid en 
verkeerd bestede liefde der ouders, blijkt hoe noodzakelijk de plicht 
tot het bezoeken der keurings-bureaux is.

Zoo is het bijkans met alle groepen van 
spraken de wenschelijkheid uit van 
die bij een middelbare school of een 
militairen dienst treden enz. Vakmcnschen in de blinden
stommenopleiding adviseeren, den huisdochter plicht tot m< 
gevallen op te leggen teneinde allen te bereiken met een z< 
speciale opleiding. Het is duidelijk, dat hier uniforme rege 
keuringen oplossing brengen kan. Slechts op die wijze zal n 
kunnen zijn, dat ieder geval van aangei 
heid binnen het bereik van een paed< 
teitsverbetering treedt.

tot arbeid, resp. een verhooging 
niet nalaten hier al dadelijk op 
te wijzen. Men dient hier namelijl 

het maatschappelijke te onderscheiden, ongeac 
er tusschen beide bestaat. De oplossing
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die zonder meer 
toezicht van 

en I
tagd (O.v. beveiliging der 

dit met grootere kosten ge

goed in het 
i een keurende 
toe bijzondere

i humanitair 
de manden- 
blinden het 
degenen, die 

geestelijk tekort toch al zooveel moeten ontberen 
van de zegeningen van 

een bestaan te ver-

die zich op het terrein der arbeidsgelegenheden voor onvolwaardigen 
voordoen, kan sterk beheerscht worden door de vraag, welke be- 

van den arbeid men nu op den voorgrond stelt. Al de socio- 
en economische beschouwingen omtrent het verlies aan maat- 

>elijk productievermogen, gelegen in de onbruikbaarheid der 
vaardigen, kunnen ons niet overtuigen van het belang van dit 

-------------- lang bij de bestaande economische ordening de arbeids
capaciteit van zoovele validen braak ligt en de zakelijke rijkdom der 
aarde grooter is dan ooit tevoren. Als alle bronnen dreigen te ver
drogen en alle hens aan dek worden gecommandeerd, dan pas zullen 
we ook om die reden warm kunnen loopen voor den onvokvaardigen- 
arbeid. Voorloopig moeten wij in dien arbeid vooral een 
belang van het individu zien. Het is toch niet omdat op 
markt de vraag het aanbod overtreft, dat wij onzen 1 
vlecht- en rietwerk leeren? Wel echter gaat het er om, < 
door lichamelijk en  
van wat het leven biedt, te laten profiteeren 
den arbeid voor lichaam en ziel en zoo mogelijk 
zekeren uit verdienste.

voor hem die niet over ervaring, kennis of cijfers op dit ge- 
van maatschappelijke werkzaamheid beschikt, zal het priori 

duidelijk zijn, dat de arbeid door den onvokvaardige verricht, in het 
algemeen niet genoeg op kan brengen, om hem in eigen onderhoud, 
in het bijzonder in gezinsonderhoud te laten voorzien. Dit gelukt 
slechts in enkele gevallen en bij bijzondere groepen, waar door aan- 

geen economische onvolwaardigheid meer bestaat, nog wel 
een lichamelijk-geestelijke. Zoo kan een bekwaam kleermaker, ondanks 
een houten been, natuurlijk de concurrentie op de arbeidsmarkt door
staan en zal het eenvoudig element der beroepskeuze hier het vraag
stuk afdoende oplossen. Bij de blinde werklieden, die in de Siemens- 
Schuckert-Werke aan beveiligde machines een bekwaamheid kunnen 
verwerven, die hen boven het normale loonpeil doet klimmen, is het 
probleem eveneens opgelost, hier weliswaar door speciale opleiding 
en intensieve arbeidsbemiddeling. In al deze tot bevredigende resul
taten voerende gevallen kan men uiteindelijk een relatieve volwaar
digheid vaststellen.

Het is in het bijzonder deze groep, 
vrije bedrijf geplaatst kan worden onder 
en beroepskundige centrale. Weliswaar zullen af 
voorzorgen en maatregelen worden gevrai 
machines) van de werkgevers en indien
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paard zou gaan, beteekent dit een omstandigheid, die bij het econo
mische resultaat in aanmerking moeten worden genomen. Indien de 
werkgever dit n.1. voor zijn rekening neemt, is dat niet anders dan 
philantropie. En het kan geen verwondering wekken, dat in vele 
gevallen deze maatregelen te bezwaarlijk zullen blijken voor het ge
wone bedrijf. De meeste tegenstand zal hier komen van den kant der 
middelgroote bedrijven. De grootste zijn weliswaar door intensievere 
selectie (psychotechnisch) op toppraestaties gesteld, maar zullen deze 
juist bij bepaalde onvolwaardigen kunnen vinden. Zij vragen bij steeds 
verder gaande arbeidsverdeeling steeds minder een all-round werk
man en zullen anderzijds het treffen van bijzondere'maatregelen voor 
een bepaalde invalidengroep niet schuwen (Siemens-Schuckcrt). De 
kleine bedrijven daarentegen zijn uit een oogpunt van humaniteit en 
persoonlijke betrekkingen dikwijls te vinden voor tewerkstelling van 
onvolwaardigen.

Veel moeilijker wordt het vraagstuk der tewerkstelling in de vrije 
bedrijven, zoodra een O. A. K. zich in pracstatic niet kan meten met 
een validen arbeider. Gaat men hier uit van het thans wel onom
streden standpunt, dat het loon in verhouding moet staan tot het 
arbeidsresultaat, wil eenerzijds geen loondruk, anderzijds geen phi
lantropie. ontstaan. dan is het duidelijk, dat er voor de aanvulling 
van dat loon tot een minimum levensonderhoud een toelage noodig 
is uit een of ander fonds. Een dergelijke toelage is in sommige ge
vallen de invaliditeitsrente van de R. V. B. In de meeste gevallen 
zoekt men evenwel tevergeefs naar een fonds, waaruit de onvolwaar
dige kan putten. De noodzaak van het vormen van een dusdanig 
fonds in den geest van het „Gemeene fonds" in België, — dat wel
iswaar alleen opleiding en geneeskundige aanpassing der onvolwaar
digen beoogt maar gemakkelijk op dezelfde manier uit te breiden 
ware voor verdere hulpverleening aan de ontslagen personen — kan 
niet in twijfel worden getrokken. Bij de bestaande verhoudingen 
echter is het zeer moeilijk toelagen te verkrijgen uit verschillende 
particuliere en philantropische bronnen en zal het dikwijls gemakke
lijker zijn, de betrokken onvolwaardigen in speciaal voor hen opge
richte werkplaatsen of inrichtingen te werk te stellen. Werkplaats 
en instituut staan hier ongeveer tegenover elkaar als externaat en 
internaat.

Wat nu de werkplaats voor onvolwaardigen betreft, economisch 
staat de zaak er hier niet beter voor dan in het vrije bedrijf. Alleen 
de gelden voor de toelagen op de loonen kunnen hier gemakkelijker 
loskomen, wijl het steun aan een inrichting betreft en geen steun
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het

aan het individu. In het algemeen worden de genoten rente’s enz. 
daarbij door de leiding geïnd en met het loon samen als één geheel 
uitbetaald. Hier spreekt sterk de moreele waarde van arbeid en loon, 
die den ongelukkige bevrijdt van zijn minderwaardigheids- en onnuttig- 
heidsgevoelens. De practischc verwerkelijking der .nazorg” door 
middel van plaatselijke werkplaatsen ondervindt bezwaren van velerlei 
aard. Ten eerste zal zij slechts in de groote steden over een vol
doende reeks van arbeidsmogelijkheden voor alle groepen van onvol- 
waardigen kunnen beschikken — ofwel zij zal zich kunnen splitsen 
in even zoovele speciale afdeelingen. In kleinere plaatsen en op 
platteland is dit onmogelijk.

Voor een zeer groote groep blijft derhalve voorloopig het internaat 
de aangewezen weg. In het algemeen zijn werkgelegenheden van 
dezen aard óf verbonden aan de scholen, de sanatoria enz. waar bet 
valide-maken door opvoeding, scholing, geneeskundige behandeling 
geschiedt, öf aan de inrichtingen en gestichten, waar de geheel arbeids
ongeschikten verpleging en verzorging voor het leven vinden. De 
banden zijn duidelijk: in de buitengewone scholen en de sanatoria 
rijpte dc gedachte van de waarde van den arbeid snel. Hier werkten 
de belangstellende en kundige leiders, hier was reeds het onderwijs- 
en werkmateriaal, bestemd om de arbeidsgeschiktheid te verbeteren. 
Van hier ging derhalve ook de „nazorg” dikwijls uit. In de tuber- 
culose-sanatoria kwam daarbij het wisselende verloop van de ziekte, 
waardoor de verlengde sanatoriale arbeidskuur, bestemd om geleide
lijke aanpassing van het ranke gestel aan den arbeid te verkrijgen, 
dikwijls onderbroken werd, aldus tot een zeer langdurig verblijf leidde 
en tenslotte ongemerkt overging in een permanente nazorgperiode. 
Hier aan grenzen te denken is zuiver theorie. Zoo werden de eerste 
sanatoria naast hunne afdeelingen voor diagnostische observatie en 
klinische behandeling eerst verrijkt met een afdeeling voor z.g. arbeids- 
therapie. Hieruit werd de verlengde sanatoriale arbeidskuur geboren 
en tenslotte meenden enkele sanatoria zich niet te kunnen onttrekken 
aan permanente huisvesting dier onvolwaardigen, die er redelijk werk 
leverden en anderzijds behoefte hadden aan blijvende medische obser
vatie. Zoo ontstonden aan het sanatorium Berg en Bosch te Apel
doorn en Maria-Oord te Gennep, Nazorgafdeelingen. Het feit dat 
er zelfstandige Nazorginrichtingen en -kolonies verrezen buiten de 
sanatoria om, impliceert geen ontkenning van de organische saam- 
hoorigheid van den geneeskundigen en den bedrijfskant. Tenslotte 
hebben ook Zonnestraal, in Engeland Papworth, de Clinique Manu- 
facture van Rollier den medischen dienst op den achtergrond. Analoog
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'steem alleen in die kolo- 
;c bezetting behoorlijken

i zal een dergelijk loonsyst 
een groot percentage der

is de verhouding bij de werkinrichtingen voor achterlijken (Rekken 
b.v.). En hoewel nu de aanwezigheid van een staf van leiders, die 
de geestelijke eigenaardigheden van de aan hun zorg toevertrouwde 
O. A. K. kennen, ook aan den bedrijfskant niet anders dan ten goede 
kan komen, is het toch gewenscht, de arbeidsafdeelingen afzonderlijk 
te exploiteeren, wijl hier een belangrijk oogmerk naast het hygiëni
sche optreedt: de rentabiliteit.

Als nu verschillende internaten arbeidsafdeelingen bezitten, die 
economisch beter werken dan plaatselijke nazorgwerkplaatsen, zal dit 
doorgaans zijn reden vinden in de groolere bezetting dier internaten. 
Heel veel hangt hier af van de ervaring der leiders met de bijzondere 
geschiktheid hunner toegewezenen. Zoo levert bv. het ontginnings- 
bedrijf der Rekkensche inrichtingen voor achterlijken naast rente van 
het kapitaal zelfs een behoorlijke winst. Meteen echter leert ons dit 
voorbeeld, hoe sterk het rendement af zal hangen van den aard der 
invaliditeit. De tuberculose bv. is in tegenstelling met achterlijkheid, 
blindheid, doofstomheid, een aandoening die in zijn uitwerking op de 
arbeidsgeschiktheid van het lichaam geenszins constant is. Veeleer 
zijn de ups en downs van dit ziektebeeld juist fnuikend voor een 
geregelde opleiding, zoowel als een regelmatige productie. Zoo ergens, 
dan is hier het contact met den medicus een voortdurende eisch. Een 
der gevolgen van dien stand van zaken is het onregelmatige beeld, 
dat een tuberculose-nazorginrichting biedt in tegenstelling met die voor 
de andere groepen (psychosen wellicht uitgezonderd).

Er zijn nog verschillende factoren, die veroorzaken, dat een nazorg- 
inrichting voor t.b.c. dikwijls ten opzichte van de arbeidspraestatie 
niet zooveel verschilt van een sanatorium, waar enkelen werken. De 
voornaamste factor in deze is m.i. echter de finantieele. Immers zoo
wel de zelfstandige inrichting als de arbeidsafdeeling van een sana
torium kosten geld. Aan een sanatorium, waar deze afdeeling de 
minste medische zorg, de minste kosten voor onderbrenging meebrengt 
en aan den anderen kant zekere eigen inkomsten heeft, kan men 
hoogstens spreken van de minst dure afdeeling en den werkenden 
patiënten een reductie op den verpleegprijs toestaan. Dit behoort nu 
eigenlijk individueel zoo geregeld te worden, dat bij stijgende arbeids
praestatie de verpleegprijs afneemt tot nul op het oogenblik, waarop 
de verdiensten opwegen tegen de kosten van het verblijf en de medi
sche verpleging. Pas daarna kan bij stijgende praestatie een 
worden toegekend.

In de practijk nu 
nies opgaan, waar c
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hierbij aansluit de moeilijkheid, om patiënten, 
een loon uit te betalen, — immers het 

liddellijk zulks in mindering willen brengen 
den verpleegprijs — dan is het duidelijk dat in de inrichting zekere 

verhoudingen moeten ontstaan, waarbij de zwakke broeder 
nog zwakkere opkomt, hetzij geldelijk, hetzij door zijn arbeid, 

luidelijk, dat dit devies: de zwakken voor de zwakkeren, snel 
plaats moest maken voor het oude beginsel: de sterken voor de zwak
ken, d.w.z. de gemeenschap voor den onvolwaardige. M.a.w. het is de 
hoogste tijd, dat er een fonds wordt opgericht van staats-, provincie- en 
gemeentewege, waaruit het geneeskundig resp. paedagogisch op peil

arbeid verricht, en waar alle tekorten uit een daarvoor bestemd fonds 
worden geput. Waar dit niet het geval is, zal van de leiders een 
groote mate van handigheid en koopmanschap gevergd worden, welke 
door middel van bijzondere finantieele evoluties in ieder bijzonder 
geval van opname of ontslag het voortbestaan der inrichting mogelijk 
maken.

Bij de tuberculose met haar wisselend verloop komt het b.v. dik
wijls voor, dat een patiënt, die maandenlang vier a vijf uur per dag 
kon arbeiden en dus naast zijn invaliditeitsrente nog voor extra loon 
in aanmerking kwam, plotseling in een minder goede lichamelijke toe
stand geraakt, waardoor weer maandenlang de arbeid stil ligt. Men 
zou zich nu deerlijk vergissen door te meenen, dat in een dergelijk 
geval de instanties, die de vroegere verpleging bekostigden, zich nu 
direct weer beschikbaar stellen voor het geven van een nieuwe toe
lage. Er zijn enkele groote gemeenten en een enkele meer vermogende 
vereeniging, die zulks onmiddellijk zouden accepteeren. Op zijn best 
kan het benoodigde geld met groote moeite door de leiders her en 
der bijeen worden geschraapt en in vele gevallen zal zelfs dit niet 
gelukken. Het is begrijpelijk, dat juist dezulken, die zich langen tijd 
door plichtsbetrachting en gemeenschapsgevoel verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de geheele kolonie, moeilijk op straat kunnen worden 
gezet. Ondanks het feit dus, dat tijdens een periode van werkkracht 

'ergelijking van de economische voorwaarden van de patiënt met 
tudingen in de gewone maatschappij ongunstig uitvalt, kan de 

geheele verpleging een schadepost voor de inrichting beteekenen. Het 
igt dus voor de hand, dat met het oog hierop een zeker recht ont

staat, den sterke voor den zwakke te laten opkomen en de finanti- 
eele instanties voor verschillende andere patiënten iets langer den 
vollen verpleegprijs te laten betalen, dan met de toename van hun 
werkkracht overeenkomt.

Wanneer men nu
waarvoor wordt bijgedragen, 
uitzendend lichaam zou onmi

willekeurige 
voor den i 
Het is dt
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hoewel de verpleegkosten in in- 
op de vruchten 

irne iets lager gesteld worden dan in gewone 
meestal slechts van lijdelijke onderbrenging 

men hierdoor moeite heeft de plaatsen 
voor het welslagen der onderneming zeer be

de aanvaarding van gevallen.

brengen van den O.A.K. in werkplaats en internaat worden bekos
tigd. Zoolang hierin niet voorzien wordt, zal het dragen van de ver- 
plegingskosten in de internaten door vercenigingen met beperkte 
fondsen, immer lapwerk blijven. Immers de meeste O.A.K. hebben 
den steun blijvend van noode, en 
richtingen voor onvolwaardigcnarbcid met het oog 
van dien arbeid, gaai 
sanatoria, blijkt toch 
sprake te kunnen zijn. Indien 
bezet te "houden, wat 
langrijk is, komt de medicus licht tot de aanvaarding van 
die eigenlijk niet volkomen in zijn inrichting thuis hooren: hetzij, < 
dat de patiënten daarvoor in te slechten toestand verkeeren en 
geen arbeid gevraagd kan worden, hetzij omdat de ingekomen zieken 
nog geen volle sanatoriumkuur hebben doorgemaakt en deze dan eerst 
behoeven. De uitzendende instanties houden dik wijls minder rekening met 
de bedoeling van de inrichting, dan met het lage dagtarief. Het is nu 
na alles, wat hierover vroeger reeds gezegd werd door vakmenschen, 
duidelijk, dat de enkele arbeidsuren die zich aan het einde van een 
gewone sanatoriumkuur inschakelen in het dagprogram, beschouwd 
moeten worden als een medische maatregel ten nutte van de zieke 
en dus niet voor belooning in aanmerking komen.

Door al de aangevoerde feiten: de vlottende bezetting, de arbeids- 
therapie in engeren zin, d.i. als deel der kuur, de wisselende toestand 
der patiënten, de onzekerheid en het risico, die voor de inrichting 
ontstaan uit de zwakte der betalende fondsen, kan in de nazorg- 
inrichting voor tuberculeuzen thans niet gedacht worden aan een regel
matig doorgevoerd systeem van belooning. Ook in de kolonies is men 
thans nog verplicht, in het werk voornamelijk een „verlengde sana- 
toriale arbeidskuur” te zien, wier tijdelijk karakter de onregelmatige 
finantieele verhoudingen wettigt en zekere individueele onrechtvaardig
heden doet verdragen. Pas na langen observatietijd zal kunnen worden 
uitgemaakt of een naar allen schijn blijvende kracht voor loon in 
aanmerking komt. Voordien wordt vanuit het gezichtspunt der trainings- 
waarde en den prikkel der gemeenschapszin de arbeid zonder loon 
verricht. Men kan om practisch te blijven den werkers af en toe een 
genoegen, een uitstapje, een feestje aanbieden als blijk van waar- 
deering voor het werk.

Summa summarum moet er ten opzichte van het vraagstuk van den 
onvolwaardigenarbeid één conclusie worden uitgesproken: dat hij 
krachtens de alom erkende paedagogische, trainende en moreele waarde
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Een belangrijk pleidooi voor het muziek
onderwijs op de scholen 

door HERMAN RUTTERS.

T et is voor de toestanden in onze muziekwereld van omstreeks 
A een eeuw geleden typeerend, dat een buitenlander — Hoffmann 
von Fallerslcben de Nederlanders moest herinneren aan hun eigen 
rijkdom van volksliederen; dat twee buitenlanders — Kiesewetter en 
Fétis — gingen strijken met de bekroning voor hun antwoorden op 
een prijsvraag, met welke antwoorden zij voor de Nederlanders een 
bloeitijd ontdekten van nationale'muzikaie cultuur uit een ver verleden.

Dit geschiedde in de periode van plotseling ontwaken van ons 
nationaal bewustzijn, dat bii velen tevens het verlangen deed op
vlammen naar een herleving van vaderlandsche muziekcultuur. Een 
verlangen, dat onder meer het aanzijn schonk aan de in 1829 opge
richte „Maatschappij tot bevordering der Toonkunst".

voor alle groepen ook in een tijd, waarin het economisch motief door 
een overvoerdc markt vervalt, aanspraak maakt op een tegemoetkoming 
in de kosten uit de middelen der gemeenschap.

Het feit, dat het particulier initiatief voorloopig zeer nuttig werk 
zou kunnen doen door propaganda te maken voor de gedachte, door 
het oprichten van bijzondere afdeelingen der arbeidsbeurzen met be- 
roepskundige en keuringsbureau*, door het ondersteunen van plaatse
lijke werkplaatsen en internaten voor O.A.K., ontheft ons niet van 
de plicht, een wettelijke regeling van het vraagstuk te stimuleeren, 
die voor tewerkstelling van een deel der O.A.K. in het vrije bedrijf 
zorg draagt, die een fonds vormt voor universeele bekostiging van 
het economisch tekort bij dien arbeid en die eventueel een voor den 
geheelen staat geregelden dienst van keuring, beroepskeuze en arbeids
bemiddeling brengt. Voorloopig herinneren wij hier aan het bestaan 
van het machtige invaliditeitsfonds. Het is althans verheuglijk, dat 
in de kringen van den Raad van Arbeid het inzicht rijpt, dat globale 
steunverleening door dat lichaam te prefereeren is boven het ver
strekken van verplecggelden in bijzondere gevallen. Wij wachten met 
belangstelling af, in welke mate de nazorginrichtingen, die toch ook 
als hoofddoel bezitten: het herstel der volwaardigheid, zoo mogelijk 
in het oude beroep, van de millioenen van genoemd fonds mee zullen 
profiteeren.
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bij alle i

speciaal 
besef ziel

:ugende symptomen ten spijt moet men zich toch afvragen, 
Jaad aan t:en essentieele verandering gedacht mag worden 

buiten het eigenlijk muzikale staande factoren mede

De lange tijd van, laten wij zeggen Jan Pietersz. Sweelinck's dood 
(1621) tot de oprichting van de M.t.b.d.T. is voor ons land een tijd 
van diepe muzikale inzinking geweest. Waarmee wij niet willen zeggen, 
dat ten onzent geen sprake was van muziekbeoefening: integendeel. 
Gezongen en gespeeld werd er steeds naar hartelust; op allerlei 
manieren, onder alle standen en bij alle mogelijke gelegenheden. Maar 
het musiceeren in Nederland geschiedde zoo heel anders dan in den 
vreemde, waar kunstlievende kerken, hoven, aristokratische paleizen 
en patriciërswoningen stuwkrachtige centra waren van een levendige 
muziekcultuur. Vergeleken met landen als Duitschland, Frankrijk en 
Italië had de beoefening der muziek in ons land een veel minder 
belangrijke, vrij onbeduidende functie. En zij miste daarbij, ten deele 
ook daardoor, eik nationaal karakter. Onze voorvaderen verzamelden 
kostbare schilderijen, doch onderhielden geen huiskapellen; de toon
kunst was geen onontbeerlijk décor. Nog veel minder een factor in 
de algemcene ontwikkeling. Op een gezellig avondje bij de familie 
Stastok reciteert mevrouw Dorbeen „Het Rijntje" van Borger en 
declameert Hildebrand „Als ’t kindje binnen komt” van Victor Hugo; 
de muziek komt, bij wijze van verrassende „aardigheid" uit.... een 
speeldoos, verborgen in een lamp-torsende bronzen olifant. Repertoire: 
„Ach du lieber Augustin” en „Oü peut-on être mieux". Dit typeert 
heel raak en scherp de plaats der muziek in het huiselijk leven der 
Nederlanders van omstreeks een eeuw geleden.

Thans, een eeuw later, zijn de toestanden wel heel anders geworden; 
in sommige opzichten kan men zelfs van een radicale wijziging spreken. 
In de eerste plaats ten aanzien van het uitvoeringswezen, dat, vooral 
sinds de laatste vijftig jaar, tot een niveau is gestegen, dat aan ons 
land zelfs een internationale reputatie heeft geschonken en niet alleen 
een sterk e aantrekkingskracht uitoefent op de grootste buitenlandsche 
beroemdheden, maar ook tal van Nederlandsche krachten in den vreemde 
tot gaarne gehoorde verschijningen maakt. In de tweede plaats ten 
opzichte van de maatschappelijke positie en het maatschappelijk aan
zien van den beroepsmusicus. De muziekproductie moge hier in het 
algemeen buiten beschouwing blijven; alleen wil ik constateeren.dat 
de verhouding tusschen import en eigen voortbrenging zich ten gunste 
van laatstgenoemde wel sterk gewijzigd heeft en dat speciaal op het 
gebied van het volkslied de groei van het nationaal besef zich heeft 
laten gelden.

Deze verheuo’ 
of hier inderda» 
en niet al van
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hun werking hebben uitgeoefend. Met andere woorden: of de ont
wikkeling van het Nederlandsche muziekleven uitsluitend, zelfs in de 
voornaamste plaats, mag geïnterpreteerd worden als een manifest 
worden van Nederlandsche muzikaliteit, die door zekere noodlottige 
omstandigheden gedurende ongeveer twee eeuwen latent is gebleven 
en een stadium van laagconjunctuur heeft doorgemaakt. Er zijn tal 
van verschijnselen, recente verschijnselen zelfs, die m.i. voedsel geven 
aan rechtmatigen twijfel te dien opzichte. Doch ik wil hierop niet 
nader ingaan, omdat hetgeen de rechtstreeksche aanleiding tot het 
stellen van deze vraag gaf, iets is, wat voor velen dien twijfel juist zou 
kunnen opheffen en het eigenlijk onderwerp van de hier volgende be
spreking vormt. Namelijk een rede, uitgesproken ter 102de Algc- 
meenc Vergadering van het „Genootschap van Leeraren aan Neder- 
landschc Gymnasiën" den 2den September 1932 door dr. H. E. Becht, 
leeraar aan het Stedelijk Gymnasium te Amersfoort, welke rede onder 
den titel „Waarom Muziekonderwijs?” onlangs in druk is verschenen. ')

Laat ik deze, inderdaad zeer belangwekkende rede, eerst zoo be
knopt mogelijk resumeeren.

Dr. Becht stelt met deze rede voor het eerst in den kring van 
bovengenoemd Genootschap aan de orde het gewichtig vraagstuk van 
„wettelijke erkenning en voorbereidende maatregelen bij geleidelijke 
invoering van algemeen-vormend muziekonderricht — wèl te verstaan 
onderscheiden van muzikaal vakonderwijs! — op den lesrooster van 
„scholen van Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs," dat 
evenwel onderdeel is „van de kwestie der gehééle algemeen-muzikale 
scholing van ons volk", tegenover welk vraagstuk men zich in gym
nasiale kringen tot nog toe geheel afzijdig heeft getoond.

De eigenlijke rede begint met de aandacht er op te vestigen, dat 
ook in de onderwijswereld ten aanzien van algemeen muziekonderwijs 
een zekere kentering is te bespeuren; dr. B. noemt 24 scholen van 
voortgezet onderwijs (3 Gymnasia, 8 Lycea en 13 Middelb. Scholen), 
die in eenigerlci vorm muziek, resp. muziekgeschiedenis op hun pro
gramma hebben. Tot voldoening stemt dit nog geenszins, wanneer men 
zich rekenschap geeft van den omgekeerd-evenredigen strijd, welken 
dit „nog sporadisch resultaat” heeft gekost. En hier zinspeelt dr. B. 
op de actie van de M.t.b.d.T. in het belang van algemeen muziek
onderwijs, van welke geschiedenis hij dan een uitvoerig overzicht geeft. 
Een lijdensgeschiedenis, „welke ten duidelijkste toont, dat ons land 
op dit punt een unicum is van achterlijkheid". Wel hoort men in het
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buitenland ook klachten, doch die zijn van geheel anderen aard; daar 
bestaat in verschillende landen georganiseerd algemeen-vormend mu- 
ziekonderricht; wij daarentegen moeten het eerste begin nog krijgen, 
behoudens dan het meerendeels onbevredigende zingen op de L.S.; 
wij hebben tweeërlei tegelijk te doen: le. den geweldigen achterstand 
bij het buitenland inhalen, 2e. terstond het eventueel in te voeren 
onderwijs op modernen — althans niet verouderden — voet te organi-

Dr. B. keert zich dan tegen hen, die onzen achterstand als normaal 
beschouwen, omdat het Nedcrlandsche volk h.i. niet muzikaal is. Hij 
wijst er op, dat bij het begrip muzikaliteit de drang 
wordt verward met de technische bekwaamheid, die 
stelt. Met de beweerde onmuzikaliteit van den Nederlander acht 
dr. B. het bestaan van zoo vele muziekgezelschappen, zangvereni
gingen e.d. in lijnrechte tegenspraak. Dit getuigt toch van een sterken 
drang. De capaciteit, de zang^»»j/ is evenwel een teer punt; de ge
middelde Nederlander weet niet, wat zingen is; hij heeft het in zijn 
jeugd niet geleerd. De ouders, die hun kinderen wtl muziekonderricht 
kunnen geven, zetten hun kind zoo gauw mogelijk aan een instrument, 
opdat het met spoed leert „een stukje te spelen”.

Voor rechtsgelijkheid va n het muziekonderwijs op de scholen voert 
dr. B. niet minder dan acht argumenten aan. Deze zijn:

1. De muziek is essentieel en overwegend kunst, maar 
een technische, een wetenschappelijke zijde. Het contrast tusschen kunst 
en wetenschap is kunstmatig te zeer toegespitst; de kunst kan het 
zonder kennis, wetenschap, vakmanschap evenmin stellen als de weten
schap zonder fantasie, inventie, inspiratie e:n intuïtie. De muziek eischt, 
tot recht verstand, even goed als andere uitingen van den mensche- 
lijken geest kennis van elementa, die vermeesterd moeten worden.

2. De muziek heeft tot voertuig een taa], de meest internationale 
van alle, verstaanbaar voor ieder, die gelegenheid kreeg, haar te 
leeren. Is die taal het leeren harer „elementa" op onze scholen niet waard?

3. De muziek is een kracht van hooge orde in het leven van 
iederen mensch, die eenigermate in haar werd ingewijd, een kracht 
tot onwaardeerbaren moreelen steun, tot troost, tot verhooging van 
zijn energie onder alle omstandigheden. Dr. B. noemt hier speciaal 
de werking van het arbeidslied en herinnert aan de erkende waarde 
der muziek voor de geestelijke hygiëne van den mensch.

4. In de muziek schuilt een krachtig element van discipline, 
zelftucht. Het besef samen met anderen  met toewijding i 
een koorlied (resp. instrumentaal muziekstuk) te verklanl
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5. Er is een drang naar zelfwerkzaamheid in de school. Merk
waardigerwijze wordt juist dit vak over het hoofd gezien, dat bij 
uitstek geschikt is voor collectieve zelfwerkzaamheid: de muziek.

6. De muziek blijft, tot schoolvak verheven, niet langer „agrément" 
(de waardeering der 18e en 19e eeuw), maar wordt ontwikkelings
mogelijkheid, psychisch criterium tevens.

7. Een argument van physieken aard: het belang 
kundig gebruik van de stem. Voor ieder individu is het 
hygiënische beteekenis, longen, keel 
te beoefenen.

8. Ten slotte een argument van economischen aard. Veel ouders 
moeten, om hun kinderen iets van muziek te laten leeren, zich groote 
opofferingen getroosten. Wordt elementair muziekonderricht bij het 
algemeen muziekonderwijs ingclijfd, dan worden daarmee twee be
langen gediend: Alle leerlingen krijgen een kans op elementair-muzi- 
kale ontwikkeling en leerlingen, die van begaafdheid blijk | 
kunnen vroegtijdig onderkend en eventueel naar muziekscholen 
particulier onderricht worden verwezen voor verdere vorming.

Dr. Becht acht op grond van verschillende ervaringen en uitspraken 
voldoende muzikaliteit in allerlei vormen aanwezig, om muziekonder- 

op de scholen te wettigen, evenzeer als hij ervan overtuigd is, 
lit onderricht door de jeugd van heden zou gewaardeerd worden. 

Er zijn stellige aanwijzingen van behoefte aan musiceeren van beter 
gehalte. Houdt men nu de school gesloten voor algemeen-muzikale 
elementaire ontwikkeling, geleid door competente leerkrachten, dan 
staat te vreezen, dat de jeugd zich op den duur zal helpen buiten de 
school óm, in toenemende mate tot schade van het intellectueele school
werk, en meestal zonder bevoegde leiding, met als onvermijdelijk gevolg: 
algeheele muzikale verwildering. Mogen wij dit werkeloos aanzien, mogen 
mij die medeverantwoordelijkheid aanvaarden? vraagt dr. B.

Vervolgens bespreekt dr. B. de ervaringen van den muziekcursus 
in de jaren 1919/21 aan de gemeentelijke H.B.S. te Schiedam, waar
aan een eind moest komen, toen die school van de gemeente naar 
het Rijk overging en de regeering er geen geld voor kon voteeren, 
maar welke cursus intusschen de mogelijkheid en vruchtbaarheid van
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2. Iedere Nederlander met eenige muzikaliteit, hoe bescheiden in 

graad oogenschijnlijk ook, zal die kunnen ontwikkelen in de jaren 
doorgebracht bij Voorbereidend, Lager en Voortgezet onderwijs in 
een gecontinueerde opleiding van plm. twaalf 4 veertien jaar.

3. Resultaat van het sub 1 en 2 geformuleerde zal zijn: aanmer
kelijk hooger peil van den koorzang door ruimere keuze van goed
geschoolde, meer intelligente, en zuiverder muzikaal-voelende zangers.

4. Deze actieve opleiding zal vanzelf meebrengen een verhoogde 
persoonlijk-/arrZrt/r scholing, dientengevolge een veel uitgebreider, beter 
onderlegd, meer ingewijd publiek kweeken, dan tot dusver aan het 
muziekleven pleegt deel te nemen, aangezien de praestaties der uit
voerende kunstenaars in verband met de ten gehoore gebrachte kunst
werken door de luisteraars (geen hoorders meer alleen!) beter naar 
waarde zullen kunnen worden geschat.

5. Voor de musici zal — nAAst een meer meelevend, hooger 
wikkeld publiek — voorzoover zij paedagogische aspiraties en tale 
bezitten, ruime gelegenheid bestaan, zich te verzekeren van een i 
positie door de vele muziekonderwijzers- en -leeraarsbetrekkir>o<‘r 
op den duur zullen zijn te bezetten. Deze paedagogische w< 
heid zal veel nauwer contact brengen tusschen de musici en het 
groeiend geslacht, via de leerlingen wederom met de wereld bui 
de toonkunstenaarskringen, een contact véél directer en veelvuldiger 
dan nu alleen vanaf het concertpodium mogelijk is. De dwaze, on
beredeneerde heldenvereering naar opvallende uiterlijkheden in persoon

1. Iedere Nederlander, ongeacht f 
levensmilieu, zal in de toekomst gelegc 
jeugd zijn gehoor te oefenen, het hem i 
instrument, de .vox Humana' goed, 1 

kerk-, volks-, of (bij

goed georganiseerd en geleid verplicht muziekonderwijs op scholen van 
voortgezet onderwijs eens en voor goed bewees. Verder het belang
rijk Rapport Juni 1930, uitgebracht aan den Minister van O. K. en 
W., om daarna nog een en ander mee te deelen over de organisatie 
en de resultaten van de z.g. _ Dürer-Schule” te Dresden, waar het 
muziekonderwijs in eersten aanleg is gebaseerd op het volkslied en 
de volksmuziek, en tevens gericht op medewerking tot het doen her
beleven van het oude, teneinde daarbij aan te sluiten met eigen nieuw 
werk, een soort .leekenmuziek” dus. Om ten slotte als gevolgen van 
een eventueele wettelijke invoering van schoolmuzickonderri 
ons volk op te sommen:
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een nationale, resp. ras-eigenschap, waaraan men nu eenmaal

Aldus een uittreksel van de inderdaad belangwekkende rede, waar
van ik de volledige kennismaking niet anders dan warm kan aanbe
velen. De strekking ervan is den lezer wel duidelijk geworden; zij 
komt heel eenvoudig neer op een vurig pleidooi voor wettelijke in
voering van het muziekonderricht op de scholen — van L.O. tot 
H.O. toe. Dit verlangen, om niet te zeggen: deze eisch, is eigenlijk 
de tenor van het betoog.

Een betoog, dat inmiddels niet alleen om zijn propagandistische 
strekking aller aandacht en ernstige overweging verdient, maar ook 
om andere redenen uiterst leerzaam is. Men kan er vooreerst uit 
vernemen, dat ten aanzien van de invoering van muziek als verplicht 
vak in het schoolleerplan, van de erkenning der muziek als nuttig, 
om niet te zeggen: onontbeerlijk element in de algemeene ontwikke
ling, een eeuw van hardnekkigen strijd nog bitter weinig heeft opge
leverd, zóó weinig, dat dr. Becht volmaakt terecht moet constateeren : 
„Wij moeten het eerste begin nog krijgen." Aan goeden wil, sterke 
overtuigingskracht en taaie vastberadenheid heeft het ten onzent wer
kelijk toch niet ontbroken; dat alles heeft echter steeds het karakter 
behouden van individueelen arbeid — van enkelingen of bepaalde 
groepen, om het even — die op de gemeenschap evenwel geen indruk 
kan maken en zeker niet tot dat besef kan doordringen, dat zijn 
exponent vindt in regeering en wetgevende lichamen. Mag men zich 
erover verwonderen, dat deze ervaring min of meer ontmoedigend

ligt in

of praestatie van nii zal plaats maken voor echte, wire hoogschatting, 
op grond van meer begrip van innerlijke individueele begaafdheid en 
waarachtig kunstenaarschap.

Er zullen zich dus voor zeer vele degelijke musici, die nu hun gaven 
verknoeien en moreel te gronde gaan in bioscoop, tingeltangel of 
danshuis, veel gunstiger perspectieven openen van gelukkiger, mensch- 
waardiger toekomst.

6. Van nature reeds muzikale kinderen, die bovendien privé, op 
particuliere-, „Toonkunst’’- of volksmuziekscholen, in het algemeen 
buiten het schoolmuziekonderwijs, gelegenheid krijgen tot instrumentale 
ontwikkeling, zullen door hun meerjarige deugdelijke <J^rwrr«-muzikale 
onderlegging, in het instrumentale veel sneller vorderingen maken, tot 
bevrediging van hcnzelven en tot voldoening van hun docenten, die 
tot steeds verhoogde onderwijspraestaties zich geprikkeld zullen ge
voelen, voor vakleerling of amateur om het even.
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niets kan veranderen? Dat menigeen zich twijfelmoedig gestemd ge
voelt betreffende de kansen van overheidszorg voor deze materie bij 
een volk als het onze, dat meer dan eenig ander geneigd is, nationaal 
belang te verwarren met groepsbelang en cultuurwaarden dienstbaar 
te maken aan politieke doelstelling? De hemel moge er ons vcor be
waren, dat men de muziek op de scholen zou verlagen tot politiek 
strijdobject, doch heeft zij veel kans, als men er geen politiek in ziet?

Misschien houden zij, die er aldus over denken, er een te sombere 
zienswijze op na. Men kan het geval ook anders bekijken en meenen, 
dat ondanks het enthousiasme, dat o.a. aan de Maatschappij tot be
vordering der Toonkunst het leven schonk en deze instelling voort
durend de kracht gaf tot den strijd ook voor degelijk volksmuziek- 
onderwijs, het intellectualisme der negentiende eeuw als geduchte 
rem heeft gewerkt, een intellectualisme, dat op ons volk bijzonder 
vat moest hebben.

Tot deze opvatting gevoelt men zich misschien te meer geneigd, 
indien men denkt aan de verwoestingen, welke het rationalisme in 
een muzikaal sterker land jegens Duitschland in de muziekcultuur 
heeft aangericht. En dat zou voor ons weer hoop kunnen geven, om
dat er ook hier een strooming merkbaar wordt, die zich van het 
overwegend intellectualisme —■ evenzeer ten aanzien van het onder
wijs in het algemeen — afwendt, en den bodem voor de muziek ont
vankelijker maakt.

In elk geval is de beteekenis van de rede van Dr. Becht als 
symptoom allerminst te onderschatten. Tot dusver dacht men bij het 
muzikaal school-onderricht nagenoeg uitsluitend aan het L.O. De 
belangwekkende z.g. „Schiedamsche proef" was te danken aan het 
initiatief va n den toenmaligen directeur, de heer Horn, die, als lid van 
het hoofdbestuur der M. t. b. d. T. met de muzikale kringen recht- 
streeksch contact had. Bij dr. Becht is dit, voorzoover ik weet, niet 
het geval. Hij maakt de quaestie der inlijving van de muziek in de 

aanhangig in de kring van leeraren bij het 
i deze rede weer beschouwt in verband met het 

:ea en Middelbare Scholen de 
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trouwen te schenken en te verwachten, dat de stem van dr. Becht 
sterker weerklank zal vinden dan die eens roependen in de woestijn.

Wat mij in de rede van dr. Becht, behalve de grondi; 
zijn onderwerp, vooral treft, is de bezonken zin voor o 
heid, die den gloed zijner overtuiging en de kracht van 
niet in het minst tempert. Een werkelijkheidszin, die des te grooter 
vertrouwen wekt. Dr. Becht is volstrekt niet blind voor de 
bezwaren, die aan de vervulling van zijn desiderata —• hij spr< 
necessaria, noodzakelijkheden — zijn verbonden. Hij draaft ni 
met den matcloozen ijver van een fanaticus; hij toont te veel 
tischen zin, te veel uit ervaring geputte wijsheid, om te veel i 
te willen, al staat het einddoel hem ook helder voor den geest; hij 
is zeer terecht ervan bewust, dat een en ander slechts langs lijnen 
van geleidelijkheid kan bereikt worden en dat men aan taaie vol
harding ook veel geduld moet paren. Het is geen vier- of vijf jaren
plan, dat hij in zijn rede uiteenzet; hij vraagt ten minste een kwart 
eeuw tijd om althans op den goeden weg te komen, maar eischt dan 
ook terechl, dat men terstond de hand aan den ploeg moet slaan.

En ten slotte is het ook sympathiek en vertrouwenwekkend, dat 
dr. Becht nergens blijk geeft van hoogdravend en overspannen idea
lisme, waaraan zoovele hervormingsplannen te gronde gaan. Dr. Becht 
droomt niet van een „roemrijke toekomst", wil niet Nederland „op- 
stooten in de vaart der volkeren" of iets dergelijks, dat rhctorisch 
heel aardig klinkt, doch au fond weinig beteekent. Hij laat de delicate 
quaestie van de Nederlandsche productiviteit volstrekt buiten het 
geding. Hij vraagt alleen om iets, wat een machtig middel is voor 
een evenwichtigen vorm van den geest, voor verhooging van de kansen 
op geestelijk weerstandsvermogen en levensvreugde. Niet een onder
wijs, dat er op gericht is — zie hier ook een fataal misverstand —• 
nog meer musici te kweeken. Hij beseft de waarheid van „chi va 
piano, va sano; chi va sano, va lontano." Langzaam gaat zeker. 
Verstandig aanpakken. Maar dan ook: aanpakken. Kalm, maar flink. 
Bezonnen, maar niet treuzelen.

Zeer terecht legt hij ook den nadruk op de goede organ 
tot dusver in veel opzichten niet goed, of eigenlijk in het 
is geleid en waaraan men men wellicht ook voor een gro 
mislukking van talrijke pogingen kan wijten, ondanks hun  
dodingen. Een der cardinale fouten lijkt mij wel de neiging van den 
Nederlander, om van boven af te hervormen, van boven af te de- 
creteeren en dicteeren, om precies aan het verkeerde eind te beginnen.
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Terwijl men het muziekonderwijs op de L.S. in gebrekkigheid laat 
voortsukkelen, en zich om dat onderricht bij het voorgezet onderwijs 
totaal niet bekommert, sticht men aan een der Universiteiten een 
leerschool voor muziekwetenschap. Terwijl men de schooljeugd ten 
aanzien van elementaire muziekkennis volmaakt in den steek laat, 
organiseert men jeugdconcertcn met hoogst onvoldoende en van de 

brengende toelichtingen — men zou bijna evengoed Vondel of 
speare aan analphabeten kunnen vertoonen of hen met Goethe 
stichten. In de volkszangbeweging gedraagt men zich nog veel 

te zeer ex kathedra in plaats van te peilen naar hetgeen in het volk 
leeft. En over het algemeen verwart men nog te zeer kennis met 
feitenbagage en cultuur met dressuur.

Dr. Becht heeft met zijn rede zonneklaar aanj 
niet te vervallen en van een heel andere, gezo 
te gaan. Zijn rede heeft te meer waarde, omdat 
voor een oratio pro domo kan houden, omdat zij uitgespr 
een man van algemeen paedagogische ervaringspraktijk, 
eenzijdig-muzikalen kijk heeft, doch als amateur de mentaliteit van den 
amateur kent. En, door zijn dagelijkschen omgang met de amateurs* 
jeugd, uit ervaring kan weten, wat deze wil, verlangt en kan.

Zal zijn rede misschien eens blijken, een nieuw tijdperk ingeluid 
te hebben? Men kan het niet anders dan vurig wenschen.

Ook omdat wij dan des te meer kans krijgen, dat er eindelijk weer 
eens een gezond muziekdilettantisme zal komen en de kloof tusschen 
scheppend kunstenaar en publiek zal worden overbrugd — een kloof, 
die een der noodlottigste kwalen is van ons door en door verworden 
en onnatuurlijk muziekleven, kans ook, dat er een gezond tegenwicht 
wordt gekweekt tegen de fatale excessen van radio en jazz. En omdat 
er een beter publiek komt met zuiverder appreciaties dan die van 
heldenvereering, (zie de Solistencultuur!) waarover dr. Becht zoo’n 
raak en behartigingswaardig woord zegt.
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De emancipatie van den onderwijzer 
door G. VAN VEEN.

II. (Slot).
Tndien het eigenlijke doel der emancipatie is, de groep, welke door 

haar in beweging wordt gebracht, te brengen tot de vrije, ver
antwoordelijke daad, dan is het duidelijk, dat omzetting van de uiter
lijke sociale machtsverhoudingen één van de voorwaarden kan zijn, 
welke tot vrijheid in verantwoordelijkheid kan voeren, maar dat dit 
vrijwel nog slechts de negatieve zijde van het emancipatic-problecm 
is. Het niet meer gehinderd zijn door oude verbanden impliceert nog 
volstrekt niet de positieve wil van de verkregen vrijheid een gebruik 
te maken overeenkomstig dc eischen, die de nieuwe situatie stelt. 
Voor den psychologisch geschoolde is het bovendien vanzelfsprekend, 
dat deze verantwoordelijkheid niet wortelt in de collectieve wil van 
eenigc groep, maar in laatste en hoogste instantie in de individueele 
wil van degenen, welke van die groep " — . . .
duidelijk, dat, waar het werk van den 
opvattingen zoozeer eischen stelt van

instelling 
taak der

>ep, maar in laatste
degenen, welke van die groep deel uitmaken. Ook is het 
dat, waar het werk van den onderwijzer naar moderne 

zoozeer eischen stelt van inzicht, hier in de individuen 
grootc verandering moet intreden, willen ze 
krijgen ten opzichte van hun taak in de school 
school ten opzichte van dc maatschappij, welke 

schappelijk” noemt. L)e gevoelsmatige empirie, die vooral on 
steunt, zal moeten worden omgezet in een werkmethode, g< 
op zakclijke zekerheid, welke naar wetenschappelijke eisch 
wust maakt, dat er vele andere mogelijkheden zijn dan de werkelijk
heid, waarin men staat en dat het goed is uit de vele mog< 
met bewustheid de meest doelmatige te kiezen. Waarbij 
der doelmatigheid op zichzelf weer een aantal problemen zal < 
welke zich slechts aan de hand van de wetenschap laten

Vraagt men nu: wat heeft dc Nederlandsche on<’ 
deze kant gedaan, om zijn stand op verhoogd geestelijk niveau te 
brengen, zoodanig dat hij door de mannen der wetenschap voor vol 
kan worden aangezien, dan zeggen we: niets.

Het is duidelijk, dat deze weg voert naar de poort van de uni- 
versiteit en dat slechts daar de oplossing kan worden nagestreefd 
van de vragen, waarvoor hij als vrije, verantwoordelijke werker zal 
worden gesteld.

Het is ten onzent dc Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, die 
een vijftien jaar geleden onder de indruk van wat in dit opzicht in 
het buitenland werd gedaan, initiatief nam voor het stichten van een 
bijzondere leerstoel in de pacdagogick te Amsterdam, welke leerstoel
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Wat de eerste vraaj 
product is van arbeios* 
waren denken en 
goeddeels nog het ge 
mensch in het bloed en 
arbeid. En de enkeling vindt, dat het niet goed is. Deze 
een soort gevoelsspanning, wordt „revolutionnair". Maar de groote 
massa staat op de bres voor de adat, welke zij heilig verklaart. 
Geleidelijk neemt het aantal denkende zondaren toe en, waar zij de 
utiliteit aan hun zijde blijken te hebben, winnen zij onherroepelijk 
het pleit. Het denken over de arbeid zet zich bij de intelligentsten 
geleidelijk vast als een gewoontchouding en in een stadium van ge
vorderde differentiatie zal deze groep „inventieven" een eigen taak

openbare en bij- 
itschappij, die in 

_el gesteund door het Amstcrdamschc 
i laboratorium opende, dat zich de be- 
igstukken ten doel stelde.
ir zijn, waar een groot aantal studenten

daarna werd gevolgd door leerstoelen aan andere 
zondere Universiteiten. En'het is alweer deze Maal 
tweede instantie, daarbij financieel 
gemeentebestuur, een soort van !<■ 
studeering v.an didactische vraag-1

Het zou wel zeer ondankbaar 
voor het overgroote deel uit onderwijskringen, met enthousiasme de 
lessen volgt, een pessimistische toon aan te slaan. Maar het stelt 
droevig te leur te weten, dat de vakvereenigingen, die zich toch wel 
in hoofdzaak, zoo niet uitsluitend, draagsters der emancipatiebeweging 
hebben gevoeld, blind en doof zijn voor wat daar gebeurt en zich in 
de strijd voor de emancipatie der paedagogiek aan de Universiteit 
zelf, volkomen onbetuigd laten. De tweeëntwintig Mededeelingen, 
welke door het Nutsseminarium werden uitgegeven, werden kenne
lijk systematisch doodgezwegen en zoo moet men zeggen, dat ten
gevolge van een onjuiste oriënteering, de strijd voor de geestelijke 
verheffing van de stand zich voltrekt ondanks de vakvereenigingen en 
goeddeels tegen de geest der vakbeweging in. Men krijgt ook uit 
persoonlijke gesprekken de indruk, dat de „vooruitstrevende" onder
wijzer dikwijls in bewustzijnsvernauwing deugd ziet en van een soort 
ruimtevrees bevangen wordt, als anderen probeeren, de luiken voor 
zijn vensters weg te nemen.

Tweeërlei vraag dringt zich nu op. De eerste is deze: 'Wat is de 
diepere grond van de minachtende houding, welke de man der offi- 
ceele wetenschap zich gaarne nog altijd ten opzichte van de paeda
gogiek permitteert? en ten tweede: Hoe zijn de weerstanden bij den 
paedagogischen practicus zelf te verklaren?

•aag betreft, zij opgemerkt, dat de wetenschap 
idsdifferentieering. In de primitieve maatschappij 

doen één. (Zooals dat bij de practische paedagogiek 
;eval is). Maar de zonde van het denken zit den 

weldra stelt hij zich denkende tegenover zijn

; verklaa
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krijgen. De groote massa van „executieven” zal uitvoeren, wat de 
•„inventieven” doelmatig oordeelden en in een nog verder stadium 
zullen die „inventieven” zich als mannen van wetenschap volkomen 
isoleeren en er trots op zijn aan hun eigen problemen te werken 
buiten direct verband met de practijk en een nieuwe groep van 
arbeidsingenieurs, die der „directieven” zal opkomen en de uitkomsten 
der inventieven pasklaar maken voor sociaal gebruik, om door de 
executieven te worden uitgevoerd.

Nu zit de „inventieve" in zijn ivoren toren. Zijn waarheidstoets is 
voor intern gebruik en buiten bereik van den executieve, die daaraan 
raken mag, noch raken kan. Indien zijn werkmethode, op persoonlijke 
ervaring ten opzichte van zijn materiaal gebaseerd, den wetenschap- 
pelijken zoeker, niet tot een individualist zou maken (hij leeft boven
dien zuiver uit het criticisme), dan zou zijn sociale afgescheidenheid 
op zichzelf dit effect oproepen.

Als deze aristocraat der exactheid met een paedagoog in aanra
king komt, die immer een sociaal gericht werker is, dan vindt hij bij 
dezen wetenschappelijk vele dingen niet in orde. De quantificeerings- 
methodes aan de hand van tellerij en meierij spelen, meent hij, in de 
paedagogiek een te kleine rol. Dit tellen en meten kent de paeda- 
gogick in sterke mate, maar de uitkomsten moeten maar te vaak 
„intuïtief” verwerkt en versyntheseerd worden, om tot een bruikbare 
arbeidshypothesc te kunnen voeren. Dat synthetiseeren even „weten
schappelijk” is als analyseeren en dat hij ’t zelf in zijn beste momenten 
ook doet, als hij de feiten vatten en omramen wil, dat zal misschien 
de werker uit de natuurwetenschappelijke school nog willen toegeven, 
maar nu komt een ander element hem in de arbeid van den paeda
goog verontrusten.

De exacte natuurwetenschappelijke werker is dictator. Wat zijn 
experimenten hem bij herhaling toonen, is bewezen en welke executieve 
zou het in zijn hoofd durven halen daaraan te twijfelen? Dezen blijft 
slechts de uitvoering volgens voorschrift.

Bij den paedagoog staat de zaak anders. Hij mag aan de hand van 
het meest uitgebreide feitenmateriaal evidente onjuistheden in gevolgde 
werkmethodes kunnen aanwijzen en de sterkste gronden kunnen aan
voeren voor een andere methode, die meer succes belooft, hij blijft 
afhankelijk van den practischen paedagoog, die zijn uitkomsten waar 
moet maken. Pas, als deze toegankelijk blijkt voor zijn inzichten en 
bereid en in staat met overtuiging en geloof die inzichten te verwerke
lijken, komt er wat van terecht en is het bewijs van de superioriteit 
van zijn standpunt te leveren.
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k

meer, die zich laten socialiseeren. Ik denk b.v. aan 
welke ik reeds de eer had (misschien wat te scherp) haar < 
te verwijlen.

M.a. w. de paedagogische waarheid komt pas tot effect, wanneer 
inventieve, directieve en executieve daarvoor gezamenlijk opengaan. 
Elke executieve is in staat de arbeid van den wetenschappelijken 
vorscher in zijn vak tot onvruchtbaarheid te doemen en, als hem dit 
gelukt) neemt hij het recht uit te spreken, dat het wetenschappelijke 
standpunt .onwaar” is en een onwezenlijk product van de studeerkamer.

En de .men" in de straat trekt daaruit de voorbarige conclusie, dat 
.dus" de vondsten der theorie geen waarde hebben en dat men naar 
de practijk moet gaan, om de bron der waarheid te openen. Hij vergist 
zich: de executieve was voor de waarheid niet open te maken en 
daarom kon zij niet tot effect worden gebracht, maar daaruit volgt 
geenszins, dat nu uit de arbeid van den practischcn werker de waar
heid zich puur zou openbaren.

Het is te begrijpen, waar blijkens mijn ervaring de man der .echte" 
wetenschap volstrekt niets verder is, dan de man in de straat, dat hij 
met dezen de hoogmoedige houding ten opzichte van de paedagogiek 
gemeen heeften, dat hij als het aan hem lag, de paedagogiek ten eeuwigen 
dage als „onwetenschappelijk" buiten de poort der universiteit zou 
willen houden.

Wij staan er iets anders tegenover. Wij voelen ons geenszins zijn 
mindere. Integendeel, wij weten, dat'ons in de paedagogiek een weten
schappelijk vak gegeven is, dat alleen bij een werkelijk sociale instel
ling van zijn beoefenaren functionneeren kan.1) Van dat soort vakken 
heeft de wetenschap er, helaas, maar te weinig en dat is een van de 
oorzaken, dat zij zoo sterk ontbindend op onze sociale structuren 
heeft gewerkt.

Het is dus volkomen juist, als wij een oogenblik (we zullen ons 
zelf zoo meteen corrigeeren) den professor in de paedagogiek als 
„inventieve” mogen zien, den onderwijsinspecteur als „directieve" en 
den onderwijzer als „executieve", dat noch inventieve, noch directieve 
iets vermogen ten opzichte van het onderwijs, als de executieve 
niet meewerkt. Maar we kunnen de zaak ook evengoed omkeeren 
en zeggen: als de onderwijzer zich uitsluitend executief instelt, dan is 
elke mogelijkheid, om ons verstarde schoolstelsel ooit op een andere 
en hoogere basis te brengen ook voorgoed verkeken, omdat de psy- 
chologisch-didactische processen, waarmee hij werkt, voor hem een 
gesloten boek blijven, dat hem door den wetenschappelijken werker 
alleen maar geopend kan worden. Hij zal nooit zijn school in het

') Er zijn er wel meer, die zich laten socialiseeren. Ik denk b.v. aan de 
taalwetenschap, welke ik reeds de eer had (misschien wat te scherp) haar on
sociale instelling



F

DE EMANCIPATIE VAN DEN ONDERWIJZER 229

:da- 
lere 

intel-

maatschappelijke kader kunnen inschakelen op een wijze, die socio
logisch juist is, wat de taak van den directieve is, omdat naast wat 
hij doet in zijn klasse, de studie der sociale problemen boven zijn 
krachten gaat.

Hier kan alleen een eerlijk sociaal zich instellen tot het doel voeren. 
De inventieve, de directieve en de executieve hebben te verstaan, dat 
ze elkaar noodig hebben, dat ze samen werken aan één taak, die mislukt, 
zoodra een van de drie coöperatoren zijn plicht verzaakt of de samen
werking verbreekt. Maar daar volgt onmiddellijk uit, dat de paeda- 
gogiek de democratische wetenschap par cxcellence is — dat hier alleen 
op voet van gelijkheid en collegialiteit resultaat is te bereiken.

En nu kom ik dan meteen tot mijn correctie. Zakelijk mag er iets voor 
de indeeling inventief, directief, executief mogen pleiten, in zoo verre 
taken zijn onderscheiden (bestudeering der problematiek, organisatie, 
practisch-paedagogische arbeid) psychologisch is deze onderscheiding 
zeker niet mogelijk.

In andere vakken volgt de indeeling de intelligentiegeleding van de 
massa, in verschillende intelligentiequotiënten uit te drukken — daar 
wordt de inventieve (de échte) tot de oorspronkelijke denker en super- 
intcllectucel, de directieve tot de man van groote combinatorische 
gaven en de executieve tot de „kleine man" in geestelijke zin.

In de paedagogische arbeid gaat deze onderscheiding zeker niet < 
Aan de directieve en inventieve functie van den practischen pae< 
goog worden van moment tot moment, wanneer hij althans op ied< 
situatie gewapend zal zijn, hooge eischen gesteld. Hij moet een 
ligent mensch zijn. Prak rekent — blijkens een persoonlijke informa
tie — een intelligentiequotiënt van 125 volstrekt niet boven zijn maat. 
Dat heeft hij ook hierom noodig, omdat alles, wat door den inven
tieve en den directieve heengaat, door hem begrepen en gewaardeerd 
moet worden, wil hij het in zijn werk tot waarde brengen. Hij neemt 
dus ten opzichte van „inventieve" <:n „directieve" beiden dezelfde 
positie in, die op andere terreinen de directieve moet innemen tegen
over den inventieve. De eerste moet ook alles begrijpen van wat de 
inventieve hem voorlegt en hij moet bovendien alles in bruikbare 
vormen verwerken. Het blijft de taak van elk practisch schoolman, 
om ten slotte, wat de theorie suggereert en de leiding wenschelijk 
oordeelt, in practische vormen te gieten, die een vruchtbare arbeid 
kunnen dienen.

Met een en ander is meteen gezegd, dat een antipathieke verhou
ding tusschen de drie instanties, welke in Nederland vrij algemeen is 
(al komt ze niet altijd tot openbare uitdrukking) voor het onderwijs
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In de tweede plaats — zoo zei ik — ondervindt de ontwikkeling 
van de paedagogiek weerstand van de practici, die uit de „adat 
leven en aan alles wat zich buiten die adat beweegt werkelijkheids
waarde ontzeggen. Natuurlijk zit er waarheid in wat ik eens den 
heer Thijssen hoorde betoogen, dat het feit, dat een zekere paeda- 
gogische practijk zich een paar geslachten kon handhaven, op zich
zelf getuigenis aflegt van zijn werkelijkheidswaarde. Het is een waarheid 
van Pragmatisme en Behaviorisme, dat ten slotte de toets op de 
waarheid het leven zelf is. Maar het zou al een zeer barbaarsche 
levensverenging zijn, als men daarmee zou willen uitspreken, dat dat
gene, wat nog niet in de practijk beproefd werd, nu ook ipso facto 
onwaar zou zijn. Dit zou immers beteekenen, dat de inventieve geen 
taak had, dat alle geloof in de vooruitgang moest worden opgegeven. 
Het onderwijs is van huis uit conservatief genoeg (moet — dit tusschen 
haakjes - als alles wat sociaal voelt, gematigd conservatief blijven, 
om de vastheid van lijn te bewaren, die slechts vaste structuren in 
de „Gestaltung” van individu en gemeenschap waarborgt), om weer
stand te bieden tegen bellenblazerij. Niemand kan deze trouwens 
hartgrondiger haten dan ik, maar er liggen te veel reöele vraagsf 
op oplossing te wachten dan dat de practicus verantwoord zo 
den theoretischen werker te blijven honen en dwarsboomen.

Laat ik een problemenserie mogen noemen, waar m.i. alles op 
schroeven staat. Zij betreft de doelstelling van onze lagere school in 
het algemeen en van de openbare lagere school in 't bijzonder. Wij 
doen maar zoo wat. Dat alle opvoeding stelling moet nemen ten 
opzichte van drie vragen t.w. van het religieuse principe, van het 
sociale principe en van het biologische principe in het 
hoe velen van ons dringt het door?

funest is. Hier moet in de practijk een hartelijke samenwerking komen 
wil het het onderwijs als geheel goed gaan.

Dan pas is het onderwijs op wetenschappelijk peil te brengen. Dan 
pas is het mogelijk het onderwijs in de waardeering van het publiek 
te maken tot een vak van intellectueele standing. Als tot nog toe de 
openbare meening dat onderwijs als een zaak heeft gezien, die aan 
zijn beoefenaar zeer bescheiden intellectueele. eischen stelt, dan is dat 
voor een groot deel het gevolg van het feit, dat dit onderwijs zich
zelf in onverstand voor het proces de wetenschappelijke slructureering 
opzettelijk heeft afgesloten.

Waarmee de practicus dus al heel naief het dédain van 
der „ware wetenschap" heeft overeind gehouden, dat zonder zijn 
negatieve instelling reeds lang zou zijn overwonnen.
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De meesten van ons bepalen zich tot een typisch onwetenschap
pelijke afweerreactie, zoodra het begrip religie paedagogisch aan de 
orde komt. Dat religie volgens modern begrip is de reactie van den 
mensch als wezenseenheid op het leven als wezenstotaliteit en dat 
door de wijze, waarop gereageerd wordt, de levensgang van het 
individu goeddeels wordt bepaald, het dringt niet tot ons door, niemand 
heeft er ons trouwens ooit over gesproken, want zelfs de eenvou
digste filosofische noties ontbreken ons. Men heeft ons dus niet eens 
tot het begrip gebracht, dat een bewuste stellingname in deze voor 
den opvoeder uitermate gewenscht is.

Dat alles wat in school wordt onderwezen, de wijze, waarop wordt 
onderwezen en de sfeer, waarin wordt opgevoed, sociaal verantwoord 
moet worden, omdat onderwijs, dat niet positief sociaal gericht is, 
de uitgroei van de sociale gemeenschap belemmert, misschien zelfs in 
gevaar brengt, wie onzer, die daar ooit een vraagstuk heeft gezien? 
Trouwens wie onzer heeft ooit iets aan sociale paedagogiek gedaan?

En dat er ten slotte is een individueel-biologische en sociaal-bio- 
logische eisch, waarbij eerbied voor de immanente krachten in individu 
en maatschappij wordt verondersteld en een recht op zelfontwikkeling, 
tegen gewelddadige mechanistische tendenzen in, welke individu en ge
meenschap bedreigen, wie onzer, die zich daarover druk maakt?

En wij verdedigen de openbare school als je en de school. Uitstekend. 
Maar wie van ons kan het pleit voor die openbare school op een 
behoorlijk geestelijk niveau voeren? Wie van ons kan de principieele 
grondslagen der openbare school in een behoorlijk wetenschappelijk 
debat verdedigen tegenover den wetenschappelijken katholiek en den 
wetenschappelijken calvinist? Wij zijn „neutrale" onderwijzers, zouden 
natuurlijk, om wezenlijk neutraal te zijn, de filosofische, ethische, sociale 
standpunten van de verschillende richtingen moeten kennen. Ook om 
onze standpunten paedagogisch daartegenover af te kunnen grenzen, 
en in groote stijl daarvoor opnieuw de cultuurkamp te kunnen opnemen. 
Maar, als er iemand in geestelijke onbewustheid leeft van de diepere 
zin der geestelijke stroomingen, dan is het — dank zij zijn onweten
schappelijke opleiding — de Nederlandsche onderwijzer.

En als hij dan ook zijn school als van ouds verdedigt, dan doet hij 
het volgens het oude antithetische recept, dat als dom en slecht ziet, 
wat zich buiten de psyche van de eigen groep beweegt. Ik ben blij, 
dat er een voorstel voor de algemeene vergadering van het N. O. G. 
is, om eens te onderzoeken, wat nu eigenlijk wel de inhoud is van 
dat ongelukkige woord „neutraal", dat nog altijd als vlag boven onze 
school waait. Het wordt tijd, dat we daar eens over studeeren.
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Belangrijker echter is nog de stellingname van den onderwijzer tegen
over de wetenschap in verband met zijn dagelijksche practijk, Uit den 
treuren hoor ik nog uit de mond van de practici, die zich ver boven 
het wetenschappelijk gedoe van het Nutsseminarium verheven wanen, 
dat intuïtie en ervaring de toon aangeven in het onderwijs en dat de 
schoolmeester eeuwig minachting zal houden voor de theorie, omdat 
ze grijs ziet.

Als deze practici genoeg 
dat een van haar axioma's 
maakt. Dat er een intuïtieve aanleg moet zijn, 
leeren denken en voelen, zooals er een muzikale 
moet zijn, om musicus en mathematicus van

Maar zoo min als de musicus en de mathematicus het in hun hoofd 
zullen halen, om „de geregistreerde ervaring" (want dat is wetenschap) 
van anderen en hun con< 
zoo min kan de pae 
wuste zoekers en b< 
geweest is, is bekwaam over 
die door „duizend oogen" heeft gekeken 
uit wetenschappelijke lectuur, wat deskundif 
vuldig gezifte feiten en cijfers hebben bije« 
we hem daarnaast raden ook Rusland zei. 
in persoonlijke beleving kan men slechts 
nog slechts eenzijdige indi

Als, om een voorbeeld te noemen, 
kinderleugens onderscheidt, welk 
dat hij in elk dezer typen 
zijn, om als hij bepaalde gevi 
dat hij in de practijk steeds 
preteerd en behandeld? Daarvoor zijn menschelijke vermogens te be
perkt, is ook individueele ervaring te gering. Maar Als wij dan voor 
het eerst een geval tegenkomen, is dan niet van belang, dat wij dat 
„thuis" kunnen brengen, omdat wij het reeds uit de litteratuur kenden ?

Er wordt met het woord intuïtie allergekst gescharreld door degenen, 
die met breed gebaar den paedagoog tot artist verheffen. Intuïtie 
onderstelt meerderlei: openheid en gevoeligheid (als liefde voor het 
kind zich uitende), maar heel wezenlijk ook (zij 't dan ook onbewust 
vaak) ervaring. Zonder ervaring grijpt de paedagoog voortdurend 
mis. Hij moet intuïtief het geval waarvoor hij staat herkennen, om 
er zijn houding tegenover te bepalen. Maar herkennen is weer kennen. 
Er moet dus een beeld zijn, waaraan getoetst kan worden. En het
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is de taak van de wetenschap het bewustzijn (en het onderbewustzijn, 
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practici systematisch hun 
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houder kunnen maken in een zaak, waarin anderen de verwerking 
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van den onderwijzer? De zaak is heel eenvoudig, 
weg. De onderwijzer heeft genoeg „geleerd”, als 
achter den rug heeft. De academicus begint ook 
nasium aan zijn eigenlijke vak en
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i systematisch hun ervaringen in de wetenschap zouden willen 
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—'. .. gebeuren in het belang van de emancipatie 
den onderwijzer? De zaak is heel eenvoudig. De hoofdakte moet 

;. De onderwijzer heeft genoeg „geleerd”, als hij zijn kweekschool 
rug heeft. De academicus begint ook na H.B.S. ~ 

aan zijn eigenlijke vak en de algemeene kennis van 
wijzer is voldoende, als hij zijn kweekschoolopleiding heeft 
die niet veel achter hoeft te staan bij H.B.S. opleiding, iuv 
tenminste nog het geval mocht zijn.

Ik acht het ook voor de werkelijke liefde tot de studie funest, als 
na de kweekschoolopleiding de „leerderij" voor de hoofdakte opnieuw 
doorgaat. Ik heb genoeg examinatoren voor de hoofdakte gesproken, 
om te weten van welk gehalte de daar gepresteerde kennis is. En 
ik acht het geen winst voor het onderwijs, als het eenige resultaat 
van de instamperij is, dat men zielsverheugd is, dat men voor goed 
van „die rotzooi" af is. Wij hebben onderwijzers noodig, die uit wer
kelijke belangstelling blijven lezen in de vakken, waarin ze zijn op
geleid, niet zulke, wier ambitie binnen enkele voorgeschreven boeken 
besloten is geweest, welke ze hebben moeten afrossen en wier be
langstelling verder is geparalyseerd.

Na de kweekschool gaat men dus in de practijk, maar dan begint 
aan de hand van de practijk de eigenlijke wetenschappelijke vakstudie. 
De vakstudie op de kweekschool moet er zooveel mogelijk op gericht 
zijn, dat de onderwijzer practisch voort kan; daarna zal hij zich be- 
zvust moeten maken wat hij doet, om meer te worden dan routinier. 
Er is geen reden de verdere studie voor de volledige bevoegdheid 
op minder dan vier, of vijf jaar te stellen. Voor den academicus is 
dat ook het minimum. In verband met zijn practische werkzaamheden 
zal hij universitaire cursussen moeten kunnen loopen op 
en Zaterdagmiddagen in de grondwetenschappen filosofie, psyc 
biologie, sociologie (alles in verband met zijn eigenlijke vak) 
tuurlijk in het hoofdvak paedagogiek.
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zekeren. Een gedenatureerde onderwijzer beteekent een gedci 
volksopvoeding.

Hiervoor zullen de Universiteiten voor hem geopend moeten wor
den, die uiteraard volledig geoutilleerd zijn of geoutilleerd moeten 
worden. Maar voor veel onderwijzers zullen universiteiten te afge
legen zijn. Voor hen is het noodig, dat vanwege de universiteiten 
dependances worden gesticht in een of meer plaatsen der provincies, 
die geen universitcit hebben. Daar zullen lessen kunnen worden gegeven 
door lectoren, die dus het onderwijs op universitair peil kunnen geven.

De studie zal geen actenjagerij mogen zijn. Er zal in universitaire 
stijl moeten worden gestudeerd, zoodanig, dat denkdynamiek en in
zicht het examen bcheerschen en niet parate kennis, op geheugen 
gebaseerd. Een stelsel van tentamens moet het eigenlijke examen 
voorbereiden zooals aan de universitcit.

Voorloopig kunnen misschien de bestaande Middelbare bevoegd
heden, al of niet herzien, als einddiploma worden uitgereikt. De 
mogelijkheid voor promotie moet echter open blijven, vooral ook, om 
krachten te kweeken, die straks de professoren en lectorenplaatsen 
kunnen bezetten cenerzijds en de directieve functies anderzijds.

Zoodoende zullen alle onderwijskrachten met volledige bevoegdheid 
geestelijk uit dezelfde bron gevoed zijn en kan de collegiale sfeer 
tusschen de instanties ontstaan, die wij eerste voorwaardc 
genoemd voor de ontwikkeling van ons opvoedingsstelsel.

van den onderwijzer betreft, zou ik 
;gen, dat hij met vertrouwen zijn toekomst kan afwachlen, 
p de geschetste wijze zijn geestelijke emancipatie heeft vol- 
n de eerste jaren is weinig te verwachten, ook al blijft hij 

van propaganda en demonstratie te baat nemen.
van opleving moet een onderwijzer vinden, die 

ïidende intellectueele krachten in het volk kan 
van meening, dat deze onderwijzer een bijzonder recht 
salarieering kan laten gelden. De onderwijzer toch, 

’oed zal doen, moet zich dienend kunnen geven, moet 
ieratuur uit den treuren wordt betoogd sociaal-ethisch
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vijf en

Openbare Leeszalen

Een gedenkboek der leeszaalbeweging 
door C. A. STEENBERGEN.

Geschiedenis der Leeszaalbeweging 
uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan 
der Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Biblio
theken. Door Dr. H. E. Greve, secretaris der C.V. ’s-Gravenhage 
1933.

En hiermee ben ik aan het eind gekomen van mijn taak. De dingen, 
die wij bespraken, gaan ver uit buiten het engere groepsbelang van 
den onderwijzer. Zij raken het hart van ons volksleven zelf, waarvan 
de onderwijzer de spil moet zijn.

Als onder de onderwijzers voor deze denkbeelden voorloopig i 
geen algemeene belangstelling mocht zijn te verwachten de apat 
is zeldzaam groot en ik ben dus‘ wel wat bang — dan mag ik ze 
de aandacht vragen van hen, die oog hebben voor groote algemeene 
volksbelangen buiten de kring der volksopvoeders.

In meer dan één opzicht dreigt in deze tijden ontworteling bij de 
massa. Een zeer groot deel is van alle geestelijke leiding vervreemd; 
economische omstandigheden werken sterk in de richting van demorali- 
seering.

Meer dan ooit is het noodig te werken aan de geestelijke struc- 
tureering van ons volk. Geen groep kan bij die structureering een 
zoo groote en gezegende rol spelen als de onderwijzer — geen groep 
kan ook, indien men ze verwaarloost, in de dislokatie van het volks
bewustzijn passief een grootere rol spelen.

Daarom eischt een wijdzichtige politiek, dat de staat werkt aan 
de verheffing van het peil van den onderwijzer, opdat inzicht en 
en verantwoordelijkheid verder zijn schreden kunnen leiden tot heil 
van ons volk.

I \e couranten brachten het verslag van de feestvergadering der 
C.V.O.L.B. in de Ridderzaal te ’s-Gravenhage op Dinsdag 18 

April, den 2óen verjaardag van haar oprichting, waarin haar voor
zitter, Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, de herdenkingsrede uitsprak, 
waarna het bestuur o.a. door den Minister van Onderwijs werd ge
huldigd. Een hulde, ten volle verdiend. Immers de C.V. heeft het 
geluk gehad, twintig jaar lang een man van groote voortvarendheid 
en ondernemingsgeest, die meer dan iemand anders den stoot gaf tot
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haar oprichting, tot voorzitter te hebben, en daarnaast in Dri Greve 
een secretaris te bezitten, die van den aanvang af zijn organisatorische 
bekwaamheid, groofe vakkennis en even groote werkkracht in den 
dienst van de leeszaalbeweging heeft gesteld. Van deze voortreffelijke 
eigenschappen getuigt mede dit gedenkboek, dat aandachtige bestu- 
deering verdient in den kring der belangstellenden in onze geestelijke 
volksontwikkeling, die immers in h<foge mate wordt bevorderd door 
de openbare leeszalen.

De eerste drie hoofdstukken (Aard en taak der C.V. De leden 
der C.V. — De instellingen der C.V.) raken over het geheel de meer 
interne aangelegenheden, die vooral belangstelling zullen vinden bij 
leeszaalbesturen en -personeel. Maar ook buitenstaanders zullen veel 
kunnen leeren uit dit helder gegroepeerd en gedetailleerd overzicht 
van het ontstaan en den groei dezer vereeniging, met de onvermijdelijke 
strubbelingen tengevolge van conflicten tusschen de belangen der ver
schillende leden-groepen en in verband o.a. met de opleiding der lees- 
zaal-ambtenaren. De C.V. ontving reeds bij haar opzet een zeer 
eigenaardig karakter, waarvoor althans in ons land moeilijk een pa
rallel zou te vinden zijn. Zij was niet, zooals licht te vermoeden ware, 
eenvoudig een centrale organisatie van de bij haar oprichting bestaande 
zes leeszalen — zij was ook niet uitsluitend een propaganda-vereeniging 
tot uitbreiding van de .leeszaalbeweging" in ons land; zij was het 
een èn het ander, maar daarnevens en daarboven werd zij door haai 
oprichters dadelijk gezien als een intermediair lichaam tusschen de 
Regeering, wier — zedelijke en financieele —> steun zij voor een gun
stige ontwikkeling der leeszaalbeweging onmisbaar achtte, en de 
individueele leeszalen. Dit doel werd door de beleidvolle actie van 
het bestuur, ondanks vele, soms bijna onoverkomelijke moeilijkheden, 
in den loop der jaren meer en meer gerealiseerd, zoodat de C. V. 
thans reeds sinds jaren de positie inneemt van uitsluitend, semi-officieel 
adviseur der Regeering in alle leeszaalaangelegcnheden, van contrale
en vertrouwenslichaam tegenover, maar ook voor de leeszalen.

Deze opzet kwam reeds dadelijk tot uitdrukking, werd daarnaast 
ook bevorderd door de samenstelling van het bestuur, waarin behalve 
vertegenwoordigers der leeszalen en enkele vakkundigen op bibliotheek
gebied, politici van beteekenis en invloed werden opgenomen, waar
onder de te vroeg verscheiden vrijzinnig-democratische leider Dr. D. 
Bos, die van 1908-1913 de C.V. als voorzitter leidde, voorts Dr. J. 
Th. de Visser, van 1909-1917 bestuurslid, tevens voorzitter van de 
Commissie van toezicht op de leeszalen; Mr. V. H. Rutgers, bestuurs
lid van 1913-1926, in tegenstelling tot velen van zijn partijgenooten
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een warm voorstander der leeszaalbeweging, ten slotte ook Mr. M. 
A. M. "Waszink na zijn aftreden als Minister van Onderwijs. Ook 
vooraanstaande sociaal-democratische figuren, onder wie Dr. Th. Stoop 
te Dordrecht, die tot 1927 de financiën der C.V. behartigde, hadden 
zitting in haar bestuur.

Deze namen zijn een welsprekend getuigenis daarvoor, dat het aan 
de C.V. gelukt is, tegenover de politieke en godsdienstige richtingen 
een positief-neutraal standpunt in te nemen; zij streefde er steeds 
naar, aan de billijke eischen en verlangens van elke richting zooveel 
mogelijk tegemoet te komen. Ondanks allerlei wrijvingen en conflicten 
slaagde zij er daardoor in, zoowel de R.K. Leeszaalbeweging, die zich 
in 1916 tot „Bond van R.K. Leeszalen in Nederland" kristalliseerde, 
als ook de veel later ontstane, orthodox-protestantsche „Christelijke" 
leeszaalbeweging tezamen met de „algemeene" 
onder haar leiding te houden, zeer ten voordeele van de vele ge
meenschappelijke belangen, die aan al deze leeszalen eigen zijn.

In het vierde hoofdstuk van zijn Gedenkboek: „ De overheid en de 
leeszalen" schetst Dr. Greve de wordingsgeschiedenis van de uiterst 
ingewikkelde financieele verhoudingen tusschen de leeszalen en het 
Rijk, de provincies en de gemeenten. Mede door de beleidvolle be
moeiingen van de C.V. heeft de regeering niet alleen in den loop der 
jaren de leeszalen met steeds aangroeiende bedragen (met een kleine 
inzinking van 1922-1927 en helaas weer sinds 1932) gesteund (van 
f 1000 in 1908 tot f240.000 in 1931), maar bovendien werkte deze 
regecringssleun door de daaraan verbonden voorwaarden stimuleerend 
op de subsidies der provincies en gemeenten, die in 1921 een bedrag 
van f 117.500, resp. f958.700 bereikten. Daartegenover groeiden de 
bijdragen van particulieren van f535 in 1899 tot f466.000 in 1931. 
Van ingrijpende beteekenis voor deze financieele verhoudingen waren 
de onder Minister de Visser in 1921 en Minister Waszink in 1928 
vastgestelde Rijkssubsidievoorwaarden voor de O.L.B.

Naast de financieele zijde van de rijksbemoeiing staat het contro- 
leerend toezicht; dat de C.V., aanvankelijk door een commissie ad hoe, 
sinds 1920 in hoofdzaak door haren inspecteur Dr. P. C. Molhuysen 
op de leeszalen heeft uitgeoefend. Als richtsnoer daarbij werd aan
genomen, dat alle (dus ook confessioneel gerichte) leeszalen aan 
bepaalde eischen (ten aanzien van lokaliteiten, uren van openstelling, 
geschooldheid van het personeel, overvloed en veelzijdigheid van de 
aanwezige boeken en tijdschriften, wering van eenzijdig tendentieuse 
en in zedelijk opzicht minderwaardige lectuur, enz.) moeten voldoen, 
om voor rijkssteun in aanmerking te kunnen komen.
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Resumeerend kan wel worden vastgesteld, dat een zoo 
en krachtige centrale organisatie van het openbare 
nauwelijks in een ander land wordt aangetroffen ■ 
van dit bibliotheekwezen met zijn 84 O.L.B. ■ 
plaatsen boven 20.000 inwoners en niet weinige 
voor een zeer groot deel aan de werkzaamheid de 
te danken is.

In het laatste hoofdstuk .De lecszaalgedachte in Nederland” 
begeeft de auteur zich buiten de grenzen van het eigenlijke werk der 
C.V. en betreedt hij een terrein, uitermate aantrekkelijk ook voor 
een ruimer publiek van ondeskundigen. De groei der leeszaalgedachte 
met de daaraan verbonden, deels nog onopgeloste, ja in wezen onop
losbare problemen wordt hier gezien in samenhang met de geestelijke 
en sociale stroomingen van het midden der vorige eeuw tot op onzen 
tijd. Ook in de opkomst der leeszaalbeweging zijn we getuige van 
het samenstooten tusschen het 19c eeuwsch liberalisme en individua
lisme met het opkomende socialisme en de democratie der 20 eeuw. 
Wij kunnen ons thans nauwelijks meer voorstellen, dat men vóór 
50 jaar in economische en cultureele aangelegenheden nog alle heil 
verwachtte van het particuliere initiatief en dat de bourgeoisie nog 
geheel leefde in het oude standenbewustzijn, dat alleen aan standen
bibliotheken in haar beide typische vormen: het alleen voor leden 
toegankelijke, zich zelf bedruipende „leeszaalmuseum" voorden gezeten 
burger, daartegenover de op philantropische basis geschoeide „volks
bibliotheek” voor den „kleinen man”, het aanzijn kon geven. Zonder 
begrip of waardeering stond de groote meerderheid ook der intellec- 
tueelen ten onzent tot de allerlaatste jaren der eeuw tegenover het 
nieuwe zuiver democratische bibliotheektype, dat reeds omstreeks 
1850 in Amerika was opgekomen en omstreeks 1875 in Engeland 
navolging had gevonden en dat in het cene woordje „public” een 
nieuwe kultuurgedachte: „Door de gemeenschap voor de gemeen
schap" prachtig uitdrukte. Hoe jammer, dat de Maatschappij tot 
nut van ’t algemeen, het geesteskind en de belichaming van een anderen 
tijd van nieuwe, groote denkbeelden, 100 jaar later de 
tijden misverstond en liever aan 
volksbibliotheken, die eertijds een 
bleef vasthouden.

Zooals elke nieuwe beweging had ook de openbare-leeszaal-gedachte 
ten onzent haar voorloopers, onder wie bovenal Mr. B. W. A. E. 
Baron Sloet tot Oldhuis, die reeds in 1850 in de Tweede Kamer 
aandrong op het instellen van een bibliotheekwet, waarbij de ge-
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meenten tot het onderhoud van openbare bibliotheken verplicht zouden 
worden. Maar zijn vérziende bedoelingen bleven nagenoeg geïsoleerd; 
enkele verwante pogingen bleken evenzeer tot mislukken gedoemd. 
Eerst in het laatste decennium der eeuw — den tijd van de opkomst 
der Volkshuizen — brak de leeszaalgcdachte definitief door, schuchter 
eerst in de aanvankelijk nog in Toynbee-geest geconcipieerde Utrecht- 
sche Openbare Leeszaal (1892), welbewust voor het eerst te Dord
recht (1898), in de eerste jaren der twintigste eeuw gevolgd door 
Groningen, 's-Gravenhage en Leeuwarden, terwijl de oude Rotter- 
damsche stadsbibliotheek zich in dezelfde jaren tot Openbare Lees
zaal omzette. Intusschen was met het gloren der eeuw ook de pu
blieke belangstelling voor de openbare bibliotheek ontwaakt, en een 
stroom van tijdschriften- eii conrantenartikelen hield zich met het 
nieuwe onderwerp bezig. Zeer veel invloed op den groei der bewe
ging had het in 1900 gepubliceerde boek van den Hamburger 
thecaris Dr. E. Schultze „Freie öffentliche Bibliotheken". Ii 
volgde de dissertatie van Dr. Greve : „Openbare leesmusea 
bibliotheken", dat ook in het Duitsch werd vertaald en, hoewel thans 
in menig opzicht verouderd, nog altijd ons eenige standaardwerk over 
deze materie is gebleven. Inmiddels hadden de zes eerste leeszalen 
tezamen een Centraal-bureau gesticht, dat het uitgangspunt werd 
voor de stichting der Centrale Vereeniging. De leeszaalgedac 
tastbaren vorm verkregen en sloeg haar wortels en takke 
richtingen uit.

Wij volgen nog met Dr. Greve den groei van enkele der voor
naamste vertakkingen. Over de confessioneele leeszalen werd reeds 
boven gesproken. Terwijl de Roomsch-Katholieken op principieele 
gronden bezwaar hadden tegen het beginsel van het vrije onderzoek: 
het ter lezing geven aan personen boven 18 jaar van boeken en tijd
schriften van de meest uiteenloopende levensrichting, in de verwach
ting, dat volwassen lezers tot zelfstandig denken en schiften in staat 
zullen zijn — een standpunt, dat noodzakelijk moest voeren tot de 
stichting van afzonderlijke R.K. Leeszalen, die uitdrukkelijk alle tegen 
het R.K. beginsel strijdende lectuur uitsluiten — stelden zich de voor
standers der (Protestantsch) Christelijke leeszalen (waarvan er thans 
in den lande een tiental bestaan, slechts vier met rijkssteun) op het 
minder exclusieve standpunt, dat wel boeken van afwijkende levens
richting in de leeszaal toelaatbaar zijn, mits leeszaalbestuur en -per
soneel ook op den volwassen lezer naar den graad van zijn geeste
telijke rijpheid in den geest der orthodox-christelijke levensbeschouwing 
invloed oefenen bij de keuze van de voor hem geschikte boeken. Hier
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ig: geen 
verhouding 

•robleem der open
iet voor eenduidige

staat dus wereldbeschouwing tegenover wereldbeschouwin; 
wonder, dat in de zooeven geschetste tegenstellingen in de 
tusschen bibliotheek en lezer het eigenlijke kernpr 
bare leeszaal wordt geraakt, een probleem, dat ni< 
oplossing vatbaar is.

Een ander probleem van weinig minder ingrijpende beteekenis, dat 
in den loop der jaren telkens naar voren kwam en herhaaidelijk in 
de opeenvolgende organen der C. V. (De Boekzaal van 1908-1912, 
het Maandblad voor Bibliotheekwezen 1913-'15, Bibliotheekleven sinds 
1916) werd besproken, was het zoogenaamde romanvraagstuk. Dat 
de openbare leeszaal naast studie- en ontwikkelingslectuur ook romans 
zou uitleenen, stond van den aanvang af boven discussie. De groote 
moeilijkheid lag in het trekken van de juiste grens tusschen de romans 
van aesthetische of ethische waarde, van welke men een positieven, 
opbouwenden invloed mocht verwachten, en de zoogenaamde „zuivere 
ontspanningslectuur", die over ’t algemeen als ontoelaatbaar naar de 
volks- en huurbibliotheken werd verwezen. Bijzonder moeilijk bleef 
ook steeds de beslissing over de vraag, hoe te handelen met boeken 
van kunstwaarde, die desondanks moreel gevaar kunnen opleveren 
voor een deel der lezers. Ook over deze problemen zal het laatste 
woord lang ongesproken blijven, al wijst de ontwikkeling der discussies 
op een voortdurende verdieping der probleemstelling, vooral door de 
hedendaagsche „lezerpsychologie”, waartoe de Leipziger bibliothecaris 
Walter Hofmann en Dr. D. Bartling, directeur der O. L. B. te Doe- 
tinchem (artikelenreeks „Sensatiegenot" in Bibliotheekleven 1927) 
zulke belangrijke bijdragen hebben geleverd.

Uit den rijken inhoud van het laatste hoofdstuk van het Gedenk
boek moge hier nog een derde belangrijk onderwerp worden aangestipt, 
door Dr. Greve uitvoerig behandeld: de uitbreiding van het leeszaal- 
werk tot het platteland door middel der provinciale leeszaalbonden 
(waarvan in de laatste vijftien jaar slechts vijf (Friesland, Zuid-Holland, 
Utrecht, Gelderland en Groningen) tot actie kwamen), in den vorm 
van door de leeszalen in de omringende kleinere plaatsen gevestigde 
.correspondentschappen", die ook voor dorpsbewoners de mogelijkheid 
opcnstelden, om van de weldaden der naburige O.L.B. te profitecren. 
Pioniers waren hier de leeszalen te Sneek(1912) en Alkmaar (1914). 
In 1920 werd, dank zij alweer de bemoeiingen der C. V., een Rijks- 
regeling verkregen, waardoor, in verhouding met het aantal inwoners 
buiten de grootere plaatsen in elke provincie, een rijkssubsidie aan 
eiken provincialen leeszaalbond voor dit doel werd toegezegd, onder 
voorwaarde, dat ook de Prov. Staten een evenredigen steun zouden
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verleenen. In hetzelfde jaar werden ook de in 1904 door den heer 
B. Bymholt opgerichte, in hun prille jeugd (1907) door het „Nut" 
geadopteerde en tot bloei gebrachte „reizende bibliotheken" als zelf
standige „Centrale Vereeniging voor de R. B." in de Rijkssubsidic- 
regeling voo r de plattelandslcctuurvoorziening opgenomen; zij vullen 
het buitenwerk der leeszalen aan, door jaarlijks een 160-tal der kleinste 
en meest afgelegen dorpjes met een miniatuurbibliotheek te voorzien.

Tal van andere, niet minder belangrijke vormen en vertakkingen 
van het leeszaalwcrk, waarvan het Gedenkboek melding maakt, 
moeten hier helaas onbesproken blijven. Maar de rijke inhoud der 
„Bijlagen" mag niet met stilzwijgen worden voorbijgegaan. Geheel in 
overeenstemming met de zorgvuldige documentatie van het gehecle 
boek, neergclegd in een overvloed van noten onder welhaast elke 
bladzijde, geven die Bijlagen ten eerste een reeks tabellen en grafische 
statistieken, waaruit de prachtige groei van de leeszaalbeweging op 
overduidelijke wijze blijkt. Zoo klom het totale boekenbezit der lees
zalen tot ruim 1.780.000, dat der jaarlijksche bezoeken tot ruim 2.100.000, 
dat der jaarlijksche uitleeningen tot meer dan 5.365.000. Het totaal 
der inkomsten bedroeg in 1931 ruim f 1.780.000. Een kaartje van 
Nederland toont de tegenwoordige verspreiding der leeszalen, corres
pondentschappen en reizende bibliotheeken, waarbij duidelijk in het 
oog springt, hoe slechts enkele landsdeelen: het noorden der Veluwe, 
de oostelijke helft van Zeeuwsch-Vlaanderen, een groot deel van 
Noord-Limburg, nog van de voorziening door openbare bibliotheken 
verstoken zijn. Ten slotte de Prenten-atlas; een historische portretten
galerij vain voorloopers, bestuursleden, schenkers, leeszaalpioniers en: 
een alleraardigste, complete verzameling van Leeszaal-Nederland in 
beeld : Gebouwen van de buitenzijde, de oudste leeszalen ook inwendig, 
kiekjes van jeugdleeszaalwerk en tentoonstellingen.

Dc epiloog van het Gedenkboek is wegens den nood der tijden 
in mineur gesteld. Maar beluisteren wij het slotwoord:

„Ongunstige seizoenen heeft ons leeszaalwezen gekend en tegenspoed 
meer en zwaarder dan een nog jong leven ongestraft kan ondergaan. 
Toch is de lecszaalgedachte niet ondergegaan."

„Ondanks ook dezen nieuwen aanval op haar bestaan. De 
geheele leeszaalgeschiedenis in Nederland is vol „ondanksen”; menige 
paragraaf v.an dit gedenkboek kon met „ondanks" aanvangen. Het 
zijn niet de onbelangrijkste levens, waarin het woord „ondanks" vaak 
terugkeert."

„Ondanks dalende inkomsten, stijgend gebruik. Ondanks kortingen, 
ruimer arbeid. Ondanks minder boeken, meer menschen. Ondanks 
alles: Leeszalen."
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de muzikale ontwikkeling te 
aan

De Volksmuziekschool te Amsterdam 
door WILLEM GEHRELS, directeur dezer instelling.

Wordt op 
scngracht 7C

beperking
jelaten of 
ent voor

het overgroote deel

school een uiterst mini- 
:ngt en dat het voort- 

in ’t geheel niets doet, 
gebracht.
de school is het 

het feit, dat het particuliere muziek- 
en bovendien zonder eenige 

alleman bedreven kan worden, in 
groote fouten be- 
dat het onbereik-

') 5 aanvraag gratis loegczondcn door het Bureau voor Schoolmuziek, 
'08, Amsterdam C.

i het Aprilnummer van Volksontwikkeling besprak Herman Ruttcrs 
de uitstekende rede van dr. H. E. Hecht „Waarom Muziekonder- 

een artikel: „Een belangrijk pleidooi voor het muziek- 
op de scholen." Dit moge aanleiding zijn thans te spreken 
der pogingen (tot mijn spijt niet genoemd door Rutters) 

komen, n.1. de Stichting

r.
wijs?”') in 
onderwijs o< 
over een der pogingen (tot mijn spijt niet 
om tot een betere muzikale ontwikkeling te 
„Volksmuziekschool” te Amsterdam.

Het is niet wel doenlijk één kant van 
bespreken zonder aandacht te wijden aan de vele andere kanten.

Het zou trouwens een ernstige fout zijn bij den opzet cener Volks
muziekschool en bij mcdedeelingen over dit nieuwe instituut deze ver
banden uit het oog te verliezen. Echter kunnen zij hier ter plaatse 
slechts aangestipt worden. Voor een meer uitvoerige behandeling ben 
ik zoo vrij te verwijzen naar mijn studie „Muziek in Opvoeding en 
Onderwijs", verschenen als mededeeling No. 12 van het Nutsscmina- 
rium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

De tegenwoordige toestand, dat de lagere 
male hoeveelheid muzikale ontwikkeling bijbret 
gezet onderwijs, U.L.O., M.O., V.H.O., enz., 
heeft — terecht reeds vele pennen in beweging gebracht.

Doch ook met de muzikale ontwikkeling nAAst 
niet in orde. Gezwegen van 
onderwijs geheel los staat van de school 
wettelijke beperking door Jan en 
’t midden gelaten of het — dientengevolge — met | 
hept is, dient voc>r alles geconstateerd te worden 
baar is voor het overgroote deel van de Nederlandsche jeugd, voor zeer 
zeker wel 900/o.

Viool-, piano-, fluitles, enz. kan slechts als privaat-onderricht ge
geven worden, althans niet in klassen van eenige grootte. Daardoor 
is het alleen voor de kinderen van hen, die een tamelijk ruim inkomen 
genieten. Zoo is de muziek geworden een luxe, uitsluitend voor een 
kleinen kring van fijnproevers. Toetreding tot dien kring is afhankelijk 
van maatschappelijken welstand. De groote massa blijft van behoor-



DE VOLKSMUZIEKSCHOOL TE AMSTERDAM 243

tic tijk

;er is, in handen van 
: straat- en operette-

Rutters over de rede van Dr. Becht 
aan te toonen, dat muziek méér is dan 
wettelijke erkenning van de muziek

lijk muziekonderwijs verstoken of valt, wat nog erge 
beunhazen. Voor haarisdetingel-tangelmuziek.de 
deun. Dat een enkeling zich daaraan ontworsteld heeft, doet 
algemeenheid dezer uitspraak niets af.

Men mag dezen toestand veilig qualificeeren als een wantoestand. 
Er bestaat voor het volkskind op elk gebied gelegenheid zich voor 
weinig of geen geld te bekwamen. Men denke aan teeken-, kook-, 
huishoud-, kunstnijverheidscholen, enz. enz. Alleen op 't gebied der 
muziek bestaan deze inrichtingen nog niet.

Maar er zijn toch volkszangscholen? Inderdaad. Doch in de pral 
blijken deze niet veel anders te zijn dan kinderkoren, met al het 
werpelijke daarvan, als: muzikale dressuur, groote-menschen-concerten- 
in-zakformaat, persoonlijke eerzucht van den dirigent, enz. Ik kan op 
deze plaats niet anders dan •— zonder bewijs — signaleeren.

Hoe men er ook overigens over denken moge, vast staat, dat zij 
geen doelbewuste muzikale ontwikkeling nastreven en geen gelegenheid 
geven tot instrumentaal muziekonderwijs.

Ik kan mij na het artikel van 
ontslagen achten van den plicht . 
een luxe, of om te bewijzen, dat 
als schoolvak een gebiedende eisch is.

Ondanks alle oflicieele afzijdigheid echter, wordt er door het „volk" 
aan muziek gedaan. Men denke aan de rol, die de muziek, ook bij 
ons, in de jeugdbeweging speelt. Nog lang niet is men daar zoover, 
dat — zooals b.v. in de A.J.C. — de onmiskenbare begeerte der 
jeugd naar muziek getracht wordt in goede banen te leiden. De mu
zikale prestaties van tal van jeugdvercenigingcn zijn maar al te vaak 
van dien aard, dat ze met een gerust geweten abominabel genoemd 
mogen worden. De echte musicus voelt dan ook een diepe minachting 
voor dit gedoe, inplaats van in te zien, dat hier een vruchtbare akker 
braak ligt.

Verder de vele koorvereenigingen en liedertafels. Doch wat hier 
nog bereikt wordt is een gevolg van eindeloos voor- en nadoen, zonder 
eenig muzikaal begrip. Hoor slechts de algemeenc klacht der dirigenten 
over het gebrek aan de meest-elementaire muzikale ontwikkeling.

Bij de muziekgezelschappen is de toestand niet beter. Ook hier 
wel de vreugde van het zèlf-muziek-maken, doch steeds in zijn meest 
primitieven vorm. Slechts dressuur leidt tot eenigszins aannemelijke 
resultaten.

tangelmuziek.de
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een weg te vinden is, doet

In „De Muziek" van 29 Nov. schreef ik:

We raken hier 
grootste belang zij 

een muzikaal-ontwikkcld 
scheppende en herscheppt 
voor zich eischen.

muziekonderwijs zijn 
begrip van de muziek 

dan zullen de leerlingen 
: voor muzikale uitingen, 
van theoretische zaken.

de volksontwikkeling van het 
vraagstuk van den vrijen tijd, 
amofoon en radio, in hoeverre 
ed uitoefent op de muzikale 

lie een artikel

„Echter, gesteld dat op de school inderdaad het 
intrede doet, dan nog zal daar slechts een elementair 
gevormd kunnen worden. Wordt dit goed gegeven, 
de school verlaten met een ontwaakte belangstelling 
ondersteund door een min of meer bescheiden kennis 
Elders heb ik een onderscheiding gemaakt iusschcn

a. jJIuzikaal-gewcligcn, en
b. /Muzikaal-begaafden, 

waarbij men dan tusschen de uitersten: absolute onmuzikalitcit en muzikale 
genialiteit een zeer groot aantal variaties aanlrcft. Op zekere hoogte nu is 
een lijn te trekken, die de grens vormt tusschen bovenstaande groepen.

Op de muzikaal-gevocligen zal de school (lagere zoowel als middelbare) 
ch dienen in te stellen, Doch onder hen schuilen ook de muzikaal-bcgaaf- 
:n; wanneer zij de gewekte belangstelling in daden willen omzctlen en 

naast of na de school actief willen gaan musiceeren door instrumentaal 
muziekonderwijs te nemen, dan vinden zij daartoe, als de geldelijke positie 
hunner ouders het tenminste niet toelaat, geen gelegenheid. M.a.w. geen 
geld, geen muziek.

Dat voor een enkelen hoogst-begaafde wel 
aan de algemeenheid dezer uitspraak niets af.

Wij eischen tegenwoordig, dat elk individu de gelegenheid zal krijgen 
talenten, die het van nature meegekregen heeft, te ontwikkelen. Welnu, 
muzikale talenten van het volkskind zijn gedoemd om te verschrompc 
ook al zou de school in de toekomst zich voor de algcmcene muzikale ■ 
wikkeling meer interesseeren dan heden ten dage."

Geleid door bovenstaande overwegingen riep, op voorstel van Mevr. 
G. Polak—de Meyer en mij, de afdeeling Amsterdam van de Kon. 
Ned. Toonkunstenaars-Ver. (toenmaals Muziekpaed. Verbond) een 
commissie in het leven, die opdracht kreeg het vraagstuk van volks- 

oogen te zien en zoo mogelijk tot oplossing 
:ngen. Deze commissie, bestaande uit de voorstellers en de heer 
ronkhorst, stelde zich in verbinding met verschillende vereeni- 
t en personen, werkzaam op maatschappelijk, muzikaal en pac- 
isch gebied. Reeds spoedig bleek, dat er groote belangstelling 
■d voor dezen kant der muzikale opvoeding, zoodat een grooter
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Toezicht werd gevormd door: W. A. Hamelberg, 
van ’t Algemeen), mr. H. Fortuin, secretaris. 

Asperen v. d. Velde (Ons Huis), mevr. H. van Dam

Iresden
M. J. A. Moltzer (Jeugdwerk- 

van Veen (Nutssem. v. Paed.)

aan de ouders werden 
> aan bestaande muziek-

voor 5 te vormen
Januari 1932 werden 175 jongens 

plaatst in de groepen Trompenbur; 
en Nieuwendammerham, namen oi 
groepen in gebouwen van Ons Huis of 
waren ondergebracht. Daar besloten was 
te bouwen, werd begonnen 
deelen over 2 jaar. Daarna zou 
de orde komen.

Door het stellen van een inkomengrens ; 
slechts leerlingen aangenomen, die het onderwijs

comité gevormd kon worden, dat zich ten doel stelde tot oprichting 
van een volksmuziekschool te komen.

Midden 1931 waren de voorbereidingen zoover gevorderd, dat de 
notarieelc acte van de Stichting Volksmuziekschool (V.M.S.) gepas
seerd kon worden. Het voorloopig comité werd in zijn geheel genoemd 
als Raad van Toezicht; deze koos uit zijn midden tot bestuurders: 
Mr. ƒ. H. Polenaar, voorzitter (A'damsche Kunstkring „Voor Allen”), 
Mevr. G. Polak—de Mcyer, secretaresse (Ver. v. Muz. Ontw. der 

penningmeesteresse, Dr. P. 
Dr. W. L. Hendriks (Dir.

Schooljeugd), Mevr. E. Reens—Gerzon, 
Cronheim (Mij. t. Bev. der Toonkunst), 
afd. Onderwijs). 

De Raad van 
voorzitter (Mij t. Nut 
mevr. C. P. van 
van Isselt (ref. Afd. Kunstzaken), J. du Bois (Bond v.A’damsche 
tuinver.), H. L. T. J. Deelen (inspect. Vrije Jeugd vorming). Sem Di 
(dir. A’damsch Conservatorium), mr. 
besturen), P. F. Sanders (muziekred.), G. 
en Dr. F. M. Wibaut (oud-weth.).

Hoewel de tijdsomstandigheden voor het inwerkingstellen van het 
nieuwe instituut allesbehalve gunstig waren, werd toch besloten te 
beginnen, zij het op bescheiden schaal. Achteraf is gebleken, dat deze 
maatregel uitstekend was, omdat de interne moeilijkheden niet gering 
waren. Bovendien is het geheele te bestrijken terrein nog terra incognita.

Dank zij een niet onbelangrijk subsidie van de Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst en de bijdragen van particulieren (later 
ook van de Afdeeling Amsterdam van het Nut) kon een oproeping 
van leerlingen plaats vinden. De eerste vraag, of er in „volkskringen’’ 
eigenlijk wel voldoende belangstelling voor dit onderwijs bestond, 
werd afdoende beantwoord, toen zich, na een bescheiden propaganda, 

groepen niet minder dan 311 candidaatjes aanmeldden, 
.verden 175 jongens en meisjes van 10 en 11 jaar gc- 

urg, Hortus, Muiderpoort, Stadion 
ontleend aan de buurten, waar de 

van speeltuinvereenigingen 
de school van onder af op 

met elementair muziekonderricht, te ver- 
eerst het instrumentaal-onderwijs aan
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van particulieren niet konden betalen, terwijl vakopleiding 
werd. Hierdoor was concurrentie met andere instellingen

land waarschijnlijk geheel nieuwe manier wordt 
Met zoo'n 

ige melo- 
worden in

opgeheven werd. Bij 
. 200 leerlingen. Het 

jaar bedroeg, werd voor 1933 
e of gedeeltelijk ontheffing in

haar eigen (gediplomeerde) muzieklecraar of 
iding van den leeraar-directeur vormde het per- 
>elangste!lenden een werkgemeenschap, waar het 
: en alle verdere kwesties besproken werden.

scholen of 
uitgesloten 
buitengesloten.

Elke groep kreeg 1 
-leerares. Onder leidii 
soneel met enkele bc 
leerplan, de methode

gezet onderwijs zal dit 
wordt ook gedaan aan 
lingen.

Op een voor ons 
het notenschrift aangeleerd volgens het solmisatiesysteem. 
succes, dat na een half jaar de leerlingen een zeer eenvoudig 
die .van ’t blad" zongen. Geleerde liederen en canons

Reeds van te 
bruikelijke methoden 
konden worden geve 
boeien en te binden. 
Immers, op dwang van < 
gerekend worden en het 
interessant te maken, dat de leerlinge 
dagschool nog een uur op 
heeft geleerd, dat de straat 
Vele andere moe 
voor, maar aan het einde 
geconstateerd worden, dat de 

groepen gevot 
todanig teruggeloof

voren stond vast, dat aan de V.M.S. niet de ge- 
van voorbereidend muziekonderwijs (Solfège) 

'olgd. Het was voor alles zaak de kinderen te 
. Geschiedde dit niet, dan zou de zaak verloopen. 

de zijde der ouders kon maar zeer weinig 
: zou een hccle opgave worden de stof zóó 

jen 2 maal per week van de 
de V.M.S. zouden komen. De praktijk 
een niet te onderschatten concurrent is. 

>eilijkheden, niet voorzien of onderschat, deden zich 
van het eerste jaar kon met voldoening 

proef geslaagd was. Op 1 Jan. '33 
werden 4 nieuwe groepen gevormd, terwijl het aantal leerlingen van 
1 groep zoodanig teruggeloopen was, dat deze < 
het schrijven van dit artikel telt de school plm. 
schoolgeld, dat aanvankelijk 6 gld. per j 
verhoogd tot 8 gld. Echter is geheele 
bizondere gevallen mogelijk.

Thans eenigc bizonderheden over het onderwijs. Uitgangs- en mid
delpunt van dit voorbereidend muzikaal onderricht is: het zingen. 
Slechts vanuit het zingen worden theoretische kwesties behandeld. 
De tegenstelling .vervelende theorie" en .prettig zingen" is uit den 
booze. Wat van onze oude volksliederen voor kinderen geschikt is, 
wordt hierbij betrokken. De V.M.S. wil niet alleen een muziekschool 
zijn voor het volk, doch ook een school voor volksmuziek. Bij het voort- 

nog beter tot zijn recht kunnen komen. Veel 
het Canon zingen, zeer ten genoege der leer-
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muziekboekjes ingeschreven, terwijl het cijferschrift volledig gebannen is.
Van de tonica-do-methode hebben we de voorstelling van elk der 

noten do, re, mi, enz. door een handbeweging overgenomen, hetgeen 
de aanschouwelijkheid en de trefzekerheid ten goede komt.

Het is hier niet de plaats om de methode in bizonderheden te be
schrijven, noch de wijze, waarop wij gehoor- en trefoefeningen, adem
haling en uitspraak behandelen. Wel lijkt het me vermeldenswaard, 
dat we veel laten improviseeren. Een melodietje, als vraag gegeven, 
wordt door de kinderen beantwoord, op een kort zinnetje bedenken 
ze een wijsje, op een wijsje woorden. Op deze wijze leeren ze met 
de noten omgaan als een timmerman met zijn gereedschap.

De door kinderen zoo begeerde activiteit laten we tot uiting komen 
door rhythmische oefeningen in het klappen en loopen, door het uit
voeren van liederen met eenvoudige pasjes en eenvoudige volksdansjes. 
Hierin zit tevens een voorbereiding voor de eventueel later te be
oefenen rhythmische gymnastiek en volksdans.

Ten slotte hebben we onze luisteroefeningen, die ten doel hebben 
om te komen tot passief muziekgenot. Hierbij speelt de leeraar iets 
voor, dat besproken en zoo mogelijk onder woorden gebracht wordt.

Op deze manier trachten wij alles wat in het kind leeft aan muzi
kaliteit tot uiting en ontwikkeling te brengen.

Merkwaardig is het om te zien, hoe verschillend de kinderen op 
diverse elementen reageeren en dit geeft ons een goed denkbeeld van 
hun muzikale begaafdheid. Dat hebben we noodig, want aan ’t eind 
van het tweede jaar wordt de gelegenheid opengesteld tot het volgen 
van instrumentaallessen. Slechts leerlingen, die voldoenden aanleg 
bezitten, worden n.1. tot dit onderwijs toegelaten. De andere worden 
in zanggroepen vereenigd, of in groepen waar volgens Dalcroze aan 
de muzikaal-rhythmische opvoeding gearbeid wordt. Daarnaast komen, 
indien er voldoende belangstelling is, volksdansgroepen.

Op welke instrumenten les gegeven zal worden is weer een vraag
stuk op zichzelf. Aan de gewone muziekscholen domineert de piano 
in hevige mate. De V.M.S. zal een ruime plaats inruimen aan de 
samenspelinstrumenten als (luiten, blokfluiten, strijkinstrumenten, mis
schien zelfs occarino's e.d. Eén groote gedachte zal echter allen moeten 
omvatten, één gedachte, die tot uiting komt in het gemeenschappelijk 
musiceeren. Bovendien komen er voor allen verplichte uren, waar 
theoretisch verder gewerkt en de ontwikkelingsgang der muziek be
studeerd wordt.
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Feitelijk begint dus eerst met Januari a.s. de eigenlijke V.M.S. 
Zonder een centraal punt, een eigen gebouw, hoe bescheiden ook, 
zullen we het niet kunnen stellen. Het zal voor het Bestuur een zware 
taak zijn in dezen tijd de daarvoor bcnoodigde gelden van overheid 
en particulieren te verkrijgen.

Doch het succes, dat reeds geboekt is, de belangstelling, die ouders 
en kinderen, autoriteiten en particulieren getoond hebben, zijn een 
sterke stimulans om te trachten de komende moeilijkheden te over
winnen. Het feit, dat hier methodes en principes aan de praktijk 
kunnen worden getoetst, dat aan de V.M.S. muziekpaedagogisch ge
ëxperimenteerd wordt, maakt de zaak ook voor het officieele onder
wijs van belang. De nuchtere onderwijsman vraagt bij elke hervorming 
naar een stuk praktijk om hem te overtuigen. Welnu, dat kan de 
V.M.S. hem geven.

Er is ontzaglijk veel geredeneerd en 
commissies in den loop der jaren is legio, 
werkelijke en krachtige poging gedaan om 
scheiden schaal -- het muzikale peil van 1 
verhoogen. Het muzikaal-analphabetisme 
onze volksontwikkeling een 
dient te worden.

'an het begin dezer eeuw af hebben de kinderpsychologen geha
merd op het aambeeld van de individuecle verschillen tusschen de 

schoolkinderen en de noodzaak daarmee meer rekening te houden, 
dan in een eenvormig klassikaal onderwijs mogelijk is. En het plei
dooi van deze brillante reeks van onderzoekers —• ik noem slechts 
als sterren van de eerste grootte Alfred Binet, Lewis Terman, Cyril 
Burt en Ovide Decroly — is ingeslagen.

Het vorig jaar betoogde Claparède, de bekende Geneefsche hoog- 
leeraar, bij een paedagogische lezing in Den Haag, hoe de mensch 
tevreden voortleeft in zijn gewoontebestaan zoolang de harmonie ge
handhaafd blijft en hoe pas wanneer een ernstige verstoring dier 
harmonie dreigt of een stuk van zijn illusiewereld in duigen is ge
vallen, hij moeizaam en zuchtend aan de pijnlijke taak begint zijn 
biologische reserves in het strijdperk te brengen, n.1. te denken. In
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deze biologische beschouwingswijze is het denken dus de heelmeester, 
die de wonden en ziekten, bestaande in aanpassingstekorten tusschen 
wensch en werkelijkheid, moet genezen of voorkomen. Zoolang het 
individu gezond is maalt hij nergens om: maar pijn en zwakte richt 
zijn geest op middelen om de gezondheid, de levensharmonie te her
stellen.

Ongetwijfeld zit er aan het denken zulk een biologische kant en 
ten aanzien van het onderwijs vinden we daarvan zeer schoone de
monstraties. Want bovengenoemde leer van de differentiatie der leer- 
capaciteit is haar zegetocht niet begonnen als een academisch inzicht. 
Weliswaar hadden Galton e.a. deze leer op geniale wijze theoretisch 
ontwikkeld, maar hun leering is vooreerst steriel gebleven. Tot een 
practisch-paedagogische vrucht rijpte zij pas door het geploeter en 
gezwoeg met de zwakzinnige kinderen, die totaal incapabel waren 
van het schoolsche onderwijs te profiteeren en als remblokken aan 
den onderwijswagen hingen. Naast Itard en Seguin, is Binet's naam 
onverbrekelijk met dit vraagstuk verbonden.

En men kan nu erkentelijk constateeren dat, althans in theorie, het 
speciale onderwijs voor zwakzinnigen in alle cultuurlanden als de 
juiste oplossing is erkend. Zij het ook dat in de schoolpraktijk meestal 
slechts een derde deel of nog minder der debiele kinderen van deze 
speciale opvoedkundige verzorging profiteert. Nu de ergste paedago- 
gische pijn weer voorbij is, men althans den naam van het genees
middel kent, hervat het routineleven in de school zijn rol.

Weliswaar heeft men in Amerika verder doorgedacht en juistere 
consequenties getrokken uit die leer der individueele verschillen, is 
ook in Duitschland de onderwijsdilFerentiatie in tal van plaatsen 
verder doorgevoerd, en ziet men sporadisch nog elders verdienstelijke 
pogingen in deze richting, maar een communis opinio als ten aanzien 
van dat ergste fiasco, het normale onderwijs aan abnormale kinderen, 
bestaat niet. Hier te lande meent men veelal naïef, maar geheel te 
goeder trouw, dat na de segregatie van die 1 of 2 °/0 zwakzinnige 
kinderen, er verder geen reden is tot onderwijsdifferentiatie.

En juist door het onderbrengen dier zwakzinnige kinderen in speciale 
scholen en de graag gekoesterde illusie, dat het daarmee nu in orde 
is, heeft dit eenigste concrete voorbeeld van onderwijsdifferentiatie 
voor tal van leidende paedagogen zijn mogelijke waarde als exempel 
en richtsnoer ingeboet. Zij hebben er eenvoudig geen weet van. Daar 
komt nog iets anders bij.

Er bestaat in ons land een tamelijk diepe kloof tusschen het prak
tisch onderwijs geven en het theoretisch beoefenen der paedagogische
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wetenschap. De leerkracht heeft meestal, om 
uit te drukken, als de bel gaat zijn buik er vol , 
hem resteerenden tijd aan ontspanning, huiselijke zorgt 
vakstudie (die „per definitionem" nooit paedagogiek 
compositie e.d. En slechts zij die geen praktische 
voor hun paedagogischc driften, razen zich uit in inktstroomen 
geduldig papier. Zooals ik dat nu b.v. hier doe.

En die kloof, die wel eens wat nader mag worden verkend, is in 
Nederland zoo groot, dat onze academische docenten in de paedago
giek voor het meerendeel praktische onderwijservaring, buiten de 
hoogeschool dan, missen. In angstige droomen wekt onze paedago
giek bij mij dan soms ook middeleeuwsche reminiscenties.

Onder de strakke alleenheerschappij der theologie werd in de 
middeleeuwen ook de natuurwetenschap naar analogie der theologi
sche wetenschap beoefend. Het was een vanzelfsprekend tamelijk 
verachte discipline, waaraan nog eenige standing kon worden bijgezet 
door het citeeren van kerkvaders, klassieke schrijvers 
Met proefnemingen zou men zich natuurlijk niet aflaten, 
goudbegeerig alchimist na; maar een geleerd debat over 
waarbij Paracelsus en Aristoteles, Albertus Magnus i 
Lullus in het gevecht werden gebracht, kon als een 
poozing van nobeler overpeinzingen en redetwisten worden 
reerd. Vanzelfsprekend was het beste citatenkanon en 
debater dus de knapste natuurkundige.

In den beroemden roman van Mereschkowski over Leonardo vindt 
ook de wijsgeerig niet geschoolde dezen grappigen toestand fel be
licht door het protest van da Vinei, die zelf wil onderzoeken, be
grijpen en weten, zelf wil putten uit de schatkamers der natuur, en het 
vermaan zijner vrienden om zich toch te verdiepen in de onfeilbare 
klassieken, in de ware wetenschap, en af te laten van zijn verdwaasd 
streven naar eigen en nieuw inzicht.

Het is nog geen drie eeuwen geleden, dat omstreeks den tijd van Crom- 
well een geheim genootschap, dat even later tot de Roj'al Society 
werd gepromoveerd, om de tafel plaats nam om de toen verbreide 
leer te toetsen, dat een spin, geplaatst in een magischen cirkel van 
„eenhoornpoeder” daar niet uit zou kunnen komen. De spin wandelde 
doodgemoedereerd over de magische cirkel heen en deze „leer” was 
ontploft. O.a. zaten aan die tafel Robert Boyle en Isatic Newton.

Wat een afschuwelijk bijgeloof! Neen, wat een grootheid in het 
kleine, wat een schitterende triumf van werkelijkheidszin en intellec- 
tueele nieuwsgierigheid over leeg verbalisme en verschaalde dogma-
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tiek. Want die simpele zwenking, om het nu eindelijk ook eens aan 
de spin te vragen, in plaats van aan een dozijn kerkvaders en klas
sieken, daarop was men in eeuwen niet gekomen.

In Molière’s Maladc Imaginaire vindt men, naar een door Plautus 
reeds gecreëerd prototype, een juweel van een parallel van dit goo
chelen met leege termen en begrippen op medisch terrein. Wat met
een aanduidt, hoe deze simulatie van inzicht en wetenschap de eeuwen 
trotseeit en wel onuitroeibaar zal zijn. Ik meen dat op goede gronden 
is vol te houden, dat het huidig stadium der Nederlandsche paeda- 
gogiek van deze smetten nog lang niet vrij is, al mag wel de hoop 
worden gekoesterd, dat we het culminatiepunt hebben overschreden.

De verzoeking is ook wel groot! Tal van interessante en strijdige 
opvattingen worden verdedigd. Theologie, philosophie en psychologie 
nemen beurtelings de stuurloozc paedagogiek op sleeptouw. En waar 
moet de arme schoolmeester zich bergen, als een orthodox Montesso- 
riaan, een eclectisch psychoanalyst, een kampioen der Gestaltpsycho
logie, Piaget, de Eidctik, de anthroposoGe en nog een dozijn andere 
in onoverzichtelijke warreling hem beurtelings aan zijn jasje komen 
trekken? En dan, ze zijn zoo verraderlijk interessant, al deze „geestes- 
stroomingen” ! Een nuttig huismiddeltje is, tusschen twee haakjes, zich 
altijd consequent af te vragen: kan ik dit dikke boek of dit 'lijvig 
artikel ook even indeelen naar a. verzameld materiaal (hoeveel en 
hoe verzameld), b. verklaringshypothese(n), c. verificatie, d. betcekenis 
en grenzen. Het is frappant hoe weinig er dan bij enkele der momen
teel luidst klinkende namen overblijft. In kolom a. en c. soms vrijwel 
niets. Maar daarvoor heeft de practische onderwijsman meestal tijd 
noch lust.

En dus gaat hij met de paedagogiek te werk, zooals de onderwijzer 
met zijn van buiten geleerd schoolboek over de paedagogiek: hij ne
geert dit vak volkomen bij zijn schooltaak. Die schoolboeken over de 
paedagogiek zijn trouwens wel haast even erg als de middelceuwsche 
natuurkunde: een excerpt uit leerstukken, historische bijzonderheden, 
dozijnen autoriteiten en methoden, waarvan alleen het inzien al dui
zelig maakt. Het is niet te verwonderen, dat de oudlecrling van de 
kweekschool dezen verbalen ballast bij de intrede in de schoolklas 
terzijde stelt en precies handelt alsof hij of zij nooit van paedagogiek 
gehoord had.

Men kan het ook zoo zeggen, 
gogiek biedt vele gevaren. Slechts 
de overstelpende veelheid van gesc 
haar volkomen tegendeel in volle c
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zwakke geluid der waarheid opvangen. En hoe groot is niet het ge
vaar, dat men de lectuur selecteert in de richting van een sympathie.

Met restricties voor uitzonderingen naar beide kanten, kan men 
zeggen dat de Angelsaksische paedagogiek zich tamelijk goed vrij 
heeft weten te houden van deze verbale strikken en zich in het al
gemeen op verdienstelijke wijze aan de werkelijkheid heeft vastge
klemd; in Duitschland daalde de meer of minder succesvolle philosoof 
tot de paedagogiek af, bleef het de illusie zelfs van den kinderpsy
choloog, om nog eens als philosoof „anerkannt zu werden", en zijn 
hierdoor merkwaardige déraillementen ontstaan, waarvan we in Ne
derland jammer genoeg meer schade en schande hebben ondervonden, 
dan de Angelsaksische nuchterheid en empirie ons tot nog toe voor
deel brachten.

Er is slechts één afdoende remedie tegen deze verbale aberraties, 
het bad in de schoolsche werkelijkheid. Putten aan de bron zelf, zich 
verdiepen in den nood der schoolkinderen, klassikaal en individueel. 
En het zal ook niet zoo lang meer duren, dat de wetenschappelijke 
paedagoog meer op den medicus gaat gelijken. Dat men hem zal waar- 
deeren niet naar zijn belezenheid of debatersqualiteiten, maar naar 
zijn ervaring en kunde als onderzoeker. Vragen als: a. wat vindt U 
van de globale methode van leesonderricht; b. wat denkt U van in
telligentietests; c. zou volgens Uw opinie onderricht in handenarbeid 
het latere nijverheidsonderwijs ten goede komen?, ~ moeten plaats 
maken voorj: A. welke ervaring deed U zelf op met de globale lees
methode, met hoeveel kinderen, van welken leeftijd, met welk I.Q., 
hoe zijn de leesresultaten bepaald; B. heeft U niet indertijd 10 eerste 
klassen gebinetteerd, en nu ze drie jaar later met een klassikalen 
intelligentietest zijn onderzocht, welke verschillen doen zich nu voor 
in de variatie der resultaten, zijn de afwijkingen het grootst bij de 
achterlijken of bij de begaafden; bij de jongens of bij de 
welke test sluit zich het dichtst aa n bij de schoolsche rekenprestaties, 
welke bij het leesonderricht etc.; C. hoeveel leerlingen in handen
arbeid onderwezen heeft U gevolgd op de nijverheidsschool, welke 
verschillen heeft U geconstateerd met leerlingen zonder deze training, 
in welke vakken, voor welke niveaux van bekwaamheid . .. ? Zooals 
gezegd, nemen de verblijdende symptomen van dezen nieuwen geest 
gelukkig hand over hand toe.

Dit betreft de beoefening der theoretische paedagogi 
ten aanzien van den practischen schoolmeester stonden 
psychologen steeds voor raadselen, waarvan ik nu 
thema van dit artikel ga ontvouwen.

pek. Maar ook 
i en staan wij 
een als hoofd-
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De taak van
van een en hetzelfde schoolsche confectiepakje atan jonge 
jonge dwergen. En men zou verwachten dat elke ondert 
onderwijzer op haar of zijn achterste beenen stond te 
tegen een dergelijke dwaze opdracht en een zoo ridicule 
satie. Onze ooren moesten tuiten van 
dit gclijkheidsdogma en

In stede daarvan kabbelende rust en algemeene tevredenheid. Wel 
zijn er andere punten, die worden bediscussieerd (behalve natuurlijk 
enkele vitale, niet-paedagogische interesses), zooals didactiek, leer
middelen, programma's, aansluiting met het voortgezet onderwijs e.d., 
maar deze kardinale kwestie schijnt voor de leerkrachten niet te be
staan.

In een tijdvak van ruim 30 jaar hebben wij nu millioenen kinderen 
en volwassenen onderzocht met onze zoogenaamde intelligentietests. En 
met alle verschil van proefmateriaal, methode en resultaat, over dit 
punt waren we altijd geheel eenstemmig: de verschillen tusschen de 
incnschen in verstandelijke gaven zijn veel grooter dan de publieke opinie 
of de school tot nu toe heeft ingerien. Die verschillen zijn, om het met 
een enkel voorbeeld duidelijk te maken, zoo groot, dat een juist be
ginnende eerste klas met zesjarige kinderen als regel meerdere leer
lingen bevat, die het intellectueel niveau van vijfjarigen nog niet be
reikt hebben en evenzeer een groepje, dat het verstandelijk peil van 
zevenjarigen reeds overschreed, terwijl één leerling zoo achterlijk is, 
dat hij met een vierjarige overeenkomt, en een ander al de achtjari
gen op zij streeft. Een groote divergentie dus, die in opvolgende 
klassen waaiervormig uitgroeiend, steeds erger zou worden, indien 
niet het zitten blijven de verschillen bijknipte. Niettemin is in elke 
klas een spreiding in intelligentie over vier jaren verstandelijken leef
tijd de regel.

In den loop der laatste 12 jaren onderzocht ik zelve of liet door 
mijn assistenten onderzoeken ongeveer 55000 personen, candidaten 
voor, leerlingen of abituriënten van Nederlandsche scholen, van prak
tisch alle schooltypen, varieerend in leeftijd van 3 tot 50 jaar, in ver
stand van imbecil tot hoog begaafd, afkomstig uit alle streken des 
lands. En in elke groep, in elke klas vonden wij weer die forsche 
verschillen, nimmer gelijkheid.

wendt krampachtige 
resultaat hebben, dat 
eenvoudige sommetjes af 
en beide fout, in denzelfden 
analphabeten ten spijt.
den onderwijzer komt dus neer op het aantrekken 
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En daarom is het met groote voldoening, i 
ik kan getuigen dat bovenvermelde conclusie 
Dat deze problemen wel degelijk springlevend zijn 
kracht die ze maar wil zien, wordt ad oculos gedc 
het voortreffelijk vlugschrift van den heer D. Tiemersma, hoofd der 
school te Amsterdam: Het Eenheidskind, Product van het Klassikale 
Stelsel,1) met den ondertitel: 'Wat doet de Lagere School met de 
begaafdheid van ieder kind?

Hier hebben we nu het uiterst zeldzame, niet genoeg te waardeeren 
schouwspel, dat een praktisch schoolmeester, die naar het schijnt 
van alle psychologische en statistische smetten is vrij gebleven, schep
pend slechts uit eigen waarneming in eigen klas, deze fundamenteele 
onderwijsfout volkomen doorziet ’en op moeilijk te overtreffen wijze 
aan den schandpaal nagelt.

En er is reden om. ons applaus nog tot een da capo te doen aan
zwellen, want de heer Tiemersma richt zijn aandacht nu eens niet 
op de achterlijken — die zeker ook hulp behoeven, maar al tal van 
kampioenen hebben gevonden, zoowel amateurs als professionals —, 
maar houdt een vurig pleidooi voor de steeds verwaarloosde begaaf
den, wier misdadige miskenning hem met gerechtvaardigde ergernis 
vervult. En daarin is hij niet alleen een opmerkelijk begaafd waar
nemer, maar ook een baanbreker hier te lande. Ik kan niet beter 
doen dan den heer Tiemersma zelve het woord te j

 maar de verwaarloozing waar we ongcmei 
doen, geldt een geheel andere groep van kinderen.

Het zijn niet de mismaakten, de achterlijken, de misdeclden, maar 
juist de vluggerts, de intelligenten, de begaafden in de klas.

Deze worden verwaarloosd, schromelijk verwaarloosd, 
onderwijzers merken het zoo niet — en — de ouders, — ze • 
niet.

Waar voor achterlijke kinderen aparte scholen voor buitengewoon 
onderwijs worden ingericht, waar van een zwakken broeder in de 

genomen, voor hem extra moeite wordt ge- 
prijzenswaard is, meen ik, dat we ook wel eens 
mogen schenken aan het begaafde kind en ons 

we hem of haar wel geven, wat het noodig heeft.
nu niet te gauw:  maar dat kind komt er wel, die 
aparte zorg noodig, want als we zeggen: „dat kind

/el,” dan bedoelen we, dat het met 6 of 7 jaar met loffe-
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van het streng 
ijverige onderwijzeres, die het als haar taak 

af te werken en die probeert alle kinderen 
i en die daarom maanden 
zijn aan wat boven
zon weten, dan zal ieder 

toch toestemmen, dat hier kostbare tijd voor een begaafden jon
en dat — wat veel erger is — leergierigheid, werk- 
voor schoolwerk reeds in de eerste schoolmaanden 

wordt versmoord. Verwaarloozing !"
„Langzaam aan, niet te haastig. Niet te vlug. We komen er wel. 

We moeten allemaal mee. Kalm, kalm. Wacht maar even.
Ja, zóó erg is het, dat zelfs de begaafde leerling niet 

vloed van het onverbiddelijke stelsel ontkomt, en zich ook 
passen in de zoete rust en deze zetten tot in lengte van 
wat ze reeds in de eerste klas op zes-jarigen leeftijd hebben 
leerd: „het op hun slofjes af te kunnen."

Zonder strijd noch kroon, want ze hebben zich nooit behoeven in 
te spannen — echt inspannen, zooals de jeugd zich zoo gaarne geheel 
aan zijn werk geeft, — ze gingen altijd met voldoende c.,. 
rapport naar huis en kregen na zes jaar loffelijk ontslag.

Kalmte en rust.
Maar juist dat heel kalme rustige 

in den begaafden jongen 
jaar af iets systematisch is 
siasme voor werken, zoeken

renteniers-achtige, zegt me, dat 
gemaakt, van zijn zesde levens
ik kort jeugdig, vurig enthou- 

zou willen noemen."

lijk ontslag de school kan verlaten of met gunstig gevolg het toela- 
voor een andere onderwijsinrichting aflegt, maar  

t een waarborg, dat we aan dit kind hebben gedaan, wat er 
;edaan kon worden, dat dit kind zich heeft ontwikkeld, zooals 
.ii in overeenstemming met zijn ontvangen talenten ontwikkelen?

ons hedendaagsch systeem kent, weet maar al te goed, 
met dit kind eigenlijk niets anders hebben gedaan, van den 

af, dan remmen — remmen
„Ik wil trachten het nog anders te zeggen:
a. Menig begaafde jongen 

en kan dan reeds tot 100 tel 
direct, kan zelfs eenvoudige optellingen en aftrekkingen maken, heeft 
de cijfers reeds van de klok geleerd — en als hij oudere broertjes 
en zusjes heeft — heeft hij nog veel meer geleerd.

Komt deze leerling in de eerste klas onder den adem 
klassikale systeem bij een 
beschouwt, het programma af te werken en 
na 52 weken in de tweede klas te krijgen 
besteedt — het fundament moet toch goed : 
bedoelde leerling met een paar lesjes reeds i 
me toch toestemmen, dat hier kostbare tijd 
gen verloren gaat 
lust, enthousiasme
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Wordt vervolgd.

Het leekenspel in de Rotterdamsche Volkshuizen 
door IDA HEIJERMANS.

„Het Procrustesbed:
de vlugge leest 1 minuut. Hij is 1}-^ minuut „te groot",
de achterlijke leest 4 minuten. Hij is minuut „te klein", 
de gemiddelde leest 1% minuut. Hij past!

het

>rd. Hij

^schreven voor 
loge wijze ont- 

jang, 
iteit

Een tweemansschool aan te bevelen boven een 6-mansschool ?
Voor een jongen als Piet en met een stelsel als het klassikale in 

allen ernst.... ja!
In een tweemansschool moet men tenminste eenigszins met het stelsel 

breken, al is men nog zoo verstokt conservatief, en daar pikt de vlugge 
leerling nog eens een extraatje op door de aanwezigheid van andere 
klassen".

van „Ons Huis", is de stichter der 
geweest. Door het nauwe contact dat er tusschen 

>nd, is het mogelijk geworden, dat wat in deze clubs 
werkte en woelde, zijn geestelijken neerslag vond in het merkwaar
dige orgaan De Brandaris, dat verslagen brengt en bracht van lezin
gen, besprekingen, beschouwingen, van alles wat om oplossing vraagt 
in het denk- en gevoelsleven van de leden der clubs.

Daardoor kon het ook, dat de Koe Winterzonnewende schreef, een

den 17en Maart in het Rotterdamsche „Ons Huis" voor 
van Henriëttc Roland Holst werd 

jrak dr. K. F. Proost, de directeur, een inleidend wooi 
dat het leekenspel ten tooneele werd gebracht door de ont- 

„Ons Huis", het Zuider- en het Kralingsche 
uit den geest dezer volkshuizen

^T’oen
eerst De roep der stad 

voerd, spr;
vertelde, d<
wikkelingsclubs van
Volkshuis en dat dit spel is geboren 
en hun sfeer.

Inderdaad! En het merkwaardige is het bovendien, dat De roep 
der stad het derde is in de serie der leekenspelcn, ges 
de Rotterdamsche inrichtingen, en zij alle drie op anak  
stonden, waardoor een lijn is aan te wijzen in hun ontwikkclingsga 
maar tevens een verschil, niet alleen het gevolg der individualit 
van hen, die het schreven, maar ook van den tijd, waarin zij ont
stonden.

A. de Koe, de eerste directeur 
ontwikkelingsclubs ( 
hem en hen ontstol
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, dat er 
de drie 

van strijd.

de Koe, 
van het zich steeds meer 

van den arbeid. In de bloeiende 
De geleerden roepen haar toe, 

haar is, omdat „de onontkoombre wet” de 
wie te veel zijn.

een andere boodschap: „Het Leven is de 
krachten. Mijn roep, die dienend strijden, 
den vrede, die uit werkend strijden daagt." 

i vertwijfeling is vorm gegeven door Hen-

ig midwinterspel, zooals hij het zelf betitelt, en waarvan 
laatste nummer van Wording zegt: „Dit spel ontstond als 

an geestelijk samenstrijden met de kameraden van de Ont- 
iclub in Ons Huis te Rotterdam.”
uende keeren is het spel opgevoerd, elk jaar in den tijd der

zinnebeeldig 
hij in het I 
neerslag van 
wikkelingsclu

Verschillet 
zonnewende.

Toen schreef G. ). Lindemans het Lentespel, dat op een zonnigen 
Junidag voor het eerst werd gespeeld het afgeloopen jaar in de dui
nen van Wassenaar. Doch ook hij gaf vorm aan gezamenlijk beleven. 
In hetzelfde nummer van Wording, waarin de Koe’s spel is opgenomen, 
staat het andere en er wordt bij vermeld: „De woorden van dit 
spel zijn van G. J. Lindemans. Geest en gedachte zijn echter geheel 
voortgekomen uit de O. C. van Ons Huis te Rotterdam en tot een 
spelschema gemaakt door dr. J. C. Proost-Thoden van Velzen."

Samenwerking heeft er eveneens plaats gehad tusschen de dichteres 
van De roep der stad en het Rotterdamsche „Ons Huis”. Aan het 
spel werd door haar vorm gegeven in Februari—-November 1932, in 
overleg met de leiding van „Ons Huis" en de ontwikkelingsclubs.

Het spreekt dus vanzelf, dat het niet iets toevalligs if — 
eenheid is te bespeuren in de beschouwingen, waarmede 
leekenspelen eindigen. Alle drie zijn ontstaan in tijden 
leed en ellende.

In Winterzonnewende zegt de Verkonder: „Leven is sterker dan 
moedeloosheid waant” en hij zegt tot den mensch: „In u-zelf, broeder, 
groeien geweldige krachten, geboren in diepten van 't levende Al.”

En de massa begrijpt het en roept uit: „Heil dan het Leven, de 
eeuwige stijging, de eeuwige druk en de eeuwige bevrijding."

Van invretender leed spreekt het Lentespel. Dat kon niet 
want het werd in later jaren geschreven dan het spel van 
in dezen tijd van crisis en werkloosheid, van het zich steeds 
voltrekkende proces der mechanisatie 
lente, voelt de massa zich uitgestooten. 
dat er geen uitkomst voor 
vernietiging wil van

Doch het geloof brengt 
een'ge, eeuw'ge bron van 
wijding vraagt, schenkt u den vrede, die uit werkend strijden daagt."

Aan climax van leed en vertwijfeling is vorm gegeven door Hen- 
riëtte Roland Holst, want in De roep der stad uit zich èn het leed 
van den enkeling, èn het verwarrende der groote stad, van Rotterdam, 
dat in betrekkelijk korten tijd groeide van stadje tot het groote
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omging
opvoe

■i)6t

ging van 
tardeiid genot, vindt geen steunende hand,

den ondergang.
en de eenheid van het dorp is de versplintering in

i publiek.
het had in alle tijden, toen 

en wie schouwde in wat hij zag

om mooiheid of schoonheid, 
r buiten en wordt met inner- 

speeld," zei dr. Proost in zijn inleidend woord.
is weinig toe te voegen. Sfeer was er in de

was er daardoor 
agen werden in hoofd 
I. In anderen tijd ver- 

belevcn, elke dag van

centrum, hetwelk het nu is en duizenden van het platteland tot zich 
trok. Dit leekenspel werd dus tot iets, dat als het werkelijke kon 
aangevoeld worden door wie het gaven, hen die het speelden en de 
anderen, welke het opvoeren zagen.

Een kenmerkend verschil bij alle overeenkomst 
tusschen dit spel en de beide vorige. Andere vrag 
en hart van uitbeeldcrs en toeschouwers gesteld, i 
plaatste het, omdat in de periode, die we nu 
heden verschilt van dien van gisteren.

In al het beklemmende van de grootc stad, in al de overtuigingen, 
die om aanhangers strijden, is de inensch, welke naar de stad gelokt 
werd door haar belofte van werk, haar licht en vermaak, als verbij
sterd, hij gaat onder in de zuiging van eentonigen arbeid, wordt meege
sleept in draaikolken van onta< 
die wegtrekt van

Voor de rust
de plaats gekomen.

Maar ook nu is troost en bevrijding te bieden door wie schouwend 
en begrijpend waarneemt. Eenheid en kameraadschap uitten zich, toen 
in de botsing tusschen de bemanning van schepen en de leiders der 
Holland-Amerika lijn geen daad van geweld hoefde te geschieden of 
gestraft te worden; —• de stad brengt ook bevrijding, omdat zij den 
mensch voert naar wijder verband van menschen. De dorpeling, ge
vangen in kleinen kring, komt tof dieper schouwen: „Ik voelde het 
leven godlijk; ik voelde God worden, in de sferre’, in den mensch, in 
al wat groeit en vergaat."

Weer begrijpt de massa, voelt zich getroost en gelouterd: „Gij leeft 
in ons, in U leven wij, zoo wordt breeder de stroom en voller het tij."

Wie dit alles zag en hoorde, zich gegrepen voelde, weet, dat er 
in het Rotterdamsche „Ons Huis" door en met deze leekenspelen 
iets zeer merkwaardigs zich heeft ontwikkeld.

Zij, die aan deze spelen vorm gaven, beluisterden wat er 
in hen, die ze opvoerden en degenen, welke naar ze luisterden. De 
brug werd geslagen tusschen tooneel en

Het spel krijgt er de beteekenis, die I 
het voortkwam uit het leven zelf 
eigen beleven terugvond.

„Het is niet om kunst te doen, niet < 
doch het spel brengt innerlijk leven naar 
lijke overtuiging gespe»'^ " "

Aan deze woorden
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van een

zijn 
igcn, 
niet

optreden

aanleiding 
>uding

te schrij'

er climax in den ontwikkelingsgang der

sn menschen werd De roep der stad ingestudeerd, 
*ren en ouderen spee 
■ubs, zij ook, die func

spelers uit de drie deelen der stad
het Oosten, als. een groot gezin voor

Het herstel van een nationaal recht voor de 
belangrijkste tak van de volksontwikkeling, 

het lager onderwijs,
door W. EMMENS. 

s bekendheid, 

openbaar oi 
een van de 

smd, ligt m.i 
„Volksor'. sdactie

liceerd ovei _r  
..o gelaten.
redactie stelde ik voor, naar ; 
die in de N.R.C. over de hou 

uitgesproken, de inzender 
„Volksontwikkeling"

zaal, in de stilte, waarin geluisterd, in de 
svolgd werd.

teres heeft het niet beneden zich geacht vorm 
wat haar gevraagd werd om uit te beelden 
die speelden en luisterden. Hoe zou het ook 

oen! Want meer dan ooit is er wijdheid van 
van voelen noodig om boven het martelende van

opvoering, sfeer in de 
ontroering, waarmee ge'

Onze grootste dichte 
te geven aan hetgeen ’ 
voor de eenvoudigen, 
anders gekund hebbe 
schouwen en diepte 
dezen tijd uit te komen.

De drie leekenspelen van het Rottcrdamschc .Ons Huis" dragen 
een toekomstbelofte in zich èn door wat zij zeggen, èn door hun 
uitbeelding.

Met de eigei 
gevoerd; jongere 
ontwikkelingsclul 
van de stichting, 
het Zuiden en het Oosten, als. 
eenheid, die de stad is.

Ook in dat opzicht was 
drie leekenspelen.

t deze zelf artikelen over 
iceeren. Hiertoe bestond 
■mee de redactie als zoo- 

toch niet te moeten doen.

van een artikel van 
; van de onderwijzers 

dit artikel uit te noodi{ 
jven. Men achtte dit i

l—l et is van algemeene bekendheid, dat het openbaar lager onder- 
wijs in de laatste jaren met snelle schreden achteruitgaat. De 

voorstanders van het openbaar onderwijs schrijven dit aan verschil
lende oorzaken toe; een van de voornaamste oorzaken, die gewoon
lijk niet wordt genoemd, ligt m.i. in het optreden van de onderwijzers.

r' redactie van „Volksontwikkeling" heeft meermalen opstellen 
er het openbaar onderwijs, maar dit optreden buitengepubli 

bespreking ge
In de redac 

iemand, Cnc >■ 
meening had i 
daarover in , 
gewenscht.

In de redactie stelde ik daarna voor, dat 
de houding van de onderwijzers zou public 
wel eenige neiging, maar om redenen, waarti 
danig niets had te maken, meende men, het

selden met elkander: de leden der 
acties hebben bij den gewonen arbeid 

l: het centrum, 
de grootere
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nens de : 
»ebt onla
; Amster

[•zifter van de 
uitgesproken 

>g ingegrepen 
(Avondblad)

>tte voor, een uiteenzetting te geven 
lager onderwijs, om in verband daar* 

e onderwijzers, aangesloten bij de com- 
iderwijs werden verwijderd. Art. 42 stelt 
de eisch: „opleiding tot alle christelijke 

Daar een onderwijzer door zijn aan- 
: partij, openlijk getuigenis aflegt van zijn 

inzonderheid tegen hel christendom, 
■ding en voor de ondermijning van het 
in art. 42 gestelde eisch te voldoen, 

ïtzelfde artikel worden geschorst. 
;<r onderwijs hebben op grond van 
•en onderwijzers te verlangen, die 
i en niet het gezag ondermijnen of

In de redactie stelde ik tenslot 
van art. 42 van de wet op het l< 
mede te eischen, dat alvast de 
munistische partij, uit het onde 
namelijk aan de onderwijzers d« 
en maatschappelijke deugden." 
sluiting bij de communistische 
strijd tegen elke godsdienst en 
van zijn strijd voor gezinsontbindin" 
gezag, is hij niet in staat aan de in *< 
en moet daarom op grond van hef? 
De voorstanders van het openbaar 
art. 42 het recht, voor hun kindere 
niet de christelijke leer bestrijden 
helpen ondermijnen.

Meer dan ooit ben ik na de woorden van den voor? 
Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland, 
op de 35ste algemeene vergadering, overtuigd, dat al lanj 
had moeten worden. In de N.R.C. van 15 April 1933 
staat namelijk het volgende:

„Waar het hoofdbestuur ook komt, in dorp of stad, overal treft 
het ons," aldus ging spr. (— de voorzitter van genoemde vereeniging) 
voert, „dat de rijksinspectcur in bepaalde gevallen' dc macht tot in
grijpen ontbreekt. Toen er jaren geleden, andere verhoudingen waren 
en het ambtelijk gezag ook ambtelijk overwicht beteekende, waren er 
ook geen wettelijke bepalingen noodig, die een ingrijpen van den in
specteur mogelijk maakten. Doch nu alles op zijn grondvesten schudt 
en de verhoudingen uit het oog worden verloren, nu bovendien het 
besturen vaak veranderd is in bestuurd worden door de vakorgani
satie van dezelfde kleur, nu betreuren wij het, dat er geen man is, 
die namens de regeering een gebiedend „Halt" kan doen hooren. Gij 
allen hebt onlangs een artikel kunnen lezen van het bestuur der af 
deeling Amsterdam over het optreden van een onderwijzer, die zich 
niet ontzag, onder schooltijd een intimideerend briefje te schrijven 
aan zijn onmiddellijken chef en die bovendien in het orgaan van de 
afdeeling Amsterdam van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers 
een stukje plaatste, dat alle perken van beschaving en ambtelijke 
verhouding te buiten gaat. Wij betreuren het, dat de autoriteiten 
hierbij werkeloos blijven of moeten blijven."

Is dit niet muiterij aan boord van het schip van hel lager onderwijs?
Ik juich het daarom van harte toe, dat niet meer, zooals nog kort 

geleden, door afzonderlijke personen, maar thans door een georgani
seerde groep openlijk de eisch wordt gesteld, dat „de roode onder
wijzers” (bedoeld zal zijn ook de roode elementen in het overige 
onderwijs) uit het openbaar onderwijs verdwijnen, om een nationaal 
openbaar onderwijs weer tot een denkbare mogelijkheid te maken.

Daar de overige leden van de redactie hebben gemeend, geen enkele 
mijner pogingen in deze richting te kunnen steunen, al zijn ze ook 
allen voorstanders van het openbaar onderwijs, treed ik uit de redactie 
van „Volksontwikkeling .
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Onder bovengenoemden titel
twee boekjes uitgegeven van de hand van M

Het eerste deeltje behandelt de opvoeding van het kir..* . 
den schoolleeftijd. Het tweede deeltje behandelt de periode  
De boekjes hebben een uitstekende pers en sinds het verschiji 
deeltje in September 1927 zijn er in totaal 45000 exemplar 

voor paedagogisch werk in ons land voorzeker een ong« 
----- ----- DE PRIJS PER DEELTJE IS f0.60. - 

Voor vereenigingen per 100 exempl. f 25.— Per 1000 exempl f200.—
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Lichtbeelden-Vereeniging
AMSTERDAM - SINGEL 289-293

Centraal bureau voor lantaarn platen en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 - POST-GIRO 15476

Plastiek, Bouwkunst, Stedenbouw 
prenten). Stadsgezichten. . —

naast de Lichtbeeldencc 
i van Nederland: schilder 
begroeiïng, typen van l 
industrie en landbouw.

Uitvoerige catalogi voor alle onderdeden en alle verdere 
informatie* zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.

De Lichtbeelden-Vereeniging heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van + 50.000 stuks lantaamplaten op het gebied van:

Kunstgeschiedenis
Schilderkunst,
(ook kaarten <

Cultuurgeschiedenis.
Aardrijkskunde

Oppervlaktevormen, Grondsoorten, Begroeiïng,
Bebouwing, Verkeerswegen, Economie, Industrie.

Sterrenkunde. .
Natuurlijke Historie.
Landbouw en Veeteelten

in ons land speciaal Voor het Landbouwonderwijs! 

Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen. 
Voor alle personen of vercenigingen, dieprattisch aan ontwikkelingswerk doen 
is de Lichtbeelden-Vereeniging een onmisbaar Hulpinstituut 

In 1930 werden 150.000 lantaarnplaatjes van haar betrokken.
Men kan per serie huren a f5.— en een abonnement van 15 series 
per jaar nemen voor f30.—. Alle lichtbeelden kunnen ook gekocht 

worden, evenals een groot aantal foto’s.
De Vereeniging is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een archief aan te 
leggen van eigen opnamen van Nederland: schilderkunst, architectuur, karak
teristieke landschappen, begroeiing, typen van boerderijen, dorpenaanleg.
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lift

Redac 
keerdei

Dat wij zulk 
gegeven, niet hebben geschroomd, m 
emancipatie van den onderwijzer", 
halingen zijn verschenen en 

belangrijke groep opcnbai

de onderwijsleiding

Nationaal Recht en Volksontwikkeling.

Tn ons vorig nummer moesten wij er mee volstaan, het bericht te 
brengen omtrent de uittreding van Dr. Emmens uit onze redactie; 

want het bereikte ons te laat om er aanstonds een redactioneele 
verklaring aan te kunnen toevoegen. Thans zien wij ons genoopt tot 
de volgende uiteenzetting van ons standpunt.

Wij kunnen de omschrijving daarvan, die Dr. Emmens geeft, niet 
'« juist erkennen. Wij moeten de voorstelling wraken alsof onze 

ictie geen plaats zou willen verleenen aan artikelen, die een ver- 
' :n geest bij een deel der openbare onderwijzers bestrijden.

een critiek in het belang van de openbare school 
moge blijken uit het artikel „De 

", waaruit in de groote pers aan- 
waarin één onzer leden op de fouten van 

een belangrijke groep openbare onderwijzers heeft gewezen. Het ligt 
trouwens in onze bedoeling, binnenkort nog nader op het vraagstuk 
van de onderwijsleiding en wat daarmee in verband staat, terug te 
komen. Maar het geschil, waartoe zich geleidelijk, in besprekingen binnen 
de redactie-vergadering en daarbuiten, het meeningsverschil tusschen 
Dr. Emmens en ons toespitste, was van geheel anderen aard; het betrof 
in wezen tenslotte de vraag, of in Nederland de wet de wet zou blijven, 
dan wel met uitschakeling van het wettelijk gezag, gebogen zou worden 
naar den wensch van een kleine groep, die ook in Nederland de dictatuur 
wil zien verwezenlijkt. Het is waar, dat onze huidige redactie een
stemmig en met de grootste beslistheid geweigerd heeft Dr. Emmens 
ook maar één stap te volgen op dien weg.

Dr. Emmens zegt een beroep te willen doen op „nationaal" recht 
voor een „nationaal openbaar onderwijs". Wij zijn integendeel over
tuigd, dat niets zoo on-Nederlandsch is als de elders veld winnende 
strooming om het recht ondergeschikt te maken aan de willekeur van 
wie de macht bezit. De discussie over de hiermee samenhangende 
vragen bracht een zóó sterke divergentie van meeningen tusschen Dr. 
Emmens en de overige leden van de redactie aan het licht, dat onze 
wegen moesten scheiden.
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pleegt

Het bed van Procrustes 
door Dr. J. LUNING PRAK.

toog laat Tiemersma een koster- 
af herrijzen voor een tweespraak 
oolhoofd te Amsterdam. De koster 

prachtige leermiddelen, 
* hier en daar ziet hij

II

De heer Tiemersma komt ook tot prachtige detailkritiek op de school
methode. De vader van kleine Piet in de tweede klas is koopman en 
komt met de juffrouw praten, want met Piet gaat het hcelemaal niet 
naar wensch. Piet is een begaafd ventje, die zich suf verveelt bij het 
herkauwen der leeslesjes, en steeds standjes oploopt. Dit tafereel is 
naar het leven getcekend; elk ouder van een meer intelligent kind 
zal zeggen, hè ja! Ziehier het slot van den dialoog:

„Vader  Hoeveel boekjes lezen de kinderen in de tweede klas 
zoo met elkaar uit?

Onderwijzeres. Ik heb voor de twéede klas 6 stel, maar doorgaans 
neem ik eerst nog eens de laatste 2 boekjes van de eerste klas, dat 
wordt dan 8 stel.

V. En doen ze daar een geheel jaar over?
O. (een beetje vinnig) Ja mijnheer, dat is de leesstof voor het 

tweede leerjaar en als ik daarmee klaar kom, dan ben ik heel dankbaar.
V. U moet niet boos worden juf, ik zei U reeds, dat ik van onder

wijszaken geen verstand heb, maar als koopman dacht ik zoo: Als 
U in plaats van 6 X 45 gelijke boekjes eens enkel 45 verschillende 
boekjes had, dan was de school goedkoop uit, en de kinderen best 
af. De leesboekjes kosten 6 X zoo goedkoop en de kinderen lazen 

zooveel. Als belastingbetaler lijkt mij het eerste wel aantrekkelijk, 
en als vader van Piet lijkt mij het tweede wel gewenscht; maar.... 
het is natuurlijk erg dom van mij, want als het werkelijk zóó een
voudig was, dan zou de een of andere schoolmeester dit allang hebben 
uitgevonden.

O. Nu mijnheer, dat zijn dingen, die U beter met het hoofd kunt 
bespreken, maar die is al 40 jaren in het vak en zal wel niet veel 
ooren hebben naar al die dwaze nieuwigheden, zooals hij ze 
te noemen.”

Ter verlevendiging van zijn bete 
schoolmeester van 1810 uit zijn gral 
met den heer Paeda uit 1932, schot 
is vol bewondering voor de mooie school, de [ 
de velerlei geleerdheid der leerkrachten, maar 
nog aanleiding tot kritiek.

„Koster. Die vertelling, ik bedoel Uw eerste les, was buitengewoon. 
Zoo iets hebben onze kinderen toch moeten missen helaas. Wat een 
ingespannen belangstelling bij de kinderen, maar het viel mij op, dat
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den tijd.

i

l'

<

het kindje.

tijd was?
het erg jammer vonden,

en zag op mijn horloge,

dat?
lijk te veronderstellen, dat allen precies 
hebben.

1 met wat ik in mijn practijk altijd heb 
zoo veel verschillen in aanleg en be-

10 keer moet zeggen, wat een ander al

Een protest tegen de kalenderdwingelandij:
„ De een is geboren 2H uur voor den fatalen datum, en 

zwak naar lichaam en geest, ziet zich de deur geopend.

.schilderijtje" houden ? 
ie toch zelf?

dat is geen gemakkelijke baas.
eens tegenkom, zal ik hem 

bekwaamheid over kan laten,

ontijdig af te breken.
ipier tot zulke dingen in staat is. 
slaaf van de rooster en worden

mijnheer P., maar ik vind het 
en misdadig voor de 

repeteeren niet noodig hebben".

U zoo plotseling afbrak, als met een schrik ophield. U keek op Uw 
' horloge, liep naar zoo'n ingelijste staat aan de muur en begon met

Aardrijkskunde.
Paeda. Ja, ik dacht plotseling aan 

dat ik al 5 minuten over tijd was.
Die staat aan de muur is onze rooster, waarop staat, welk vak 

van les tot les aan de orde is en zoo zag ik, dat wij Aardrijkskunde 
moesten doen.

K. En was dat erg, dat U even over
Ik kon aan de kinderen merken, dat ze 

dat U zoo onverwacht afbrak.
Moet U zich zoo vreeselijk stipt aan dat .

Als ik het wel heb, dan fabriceert U dat ding toch zelf?
P. Of ik dat ding zelf in elkaar zet! Menige vacantie was er mee 

gemoeid en bedorven.
Maar U moet niet vergeten, dat het onderteekend is door het 

bestuur en door den Inspecteur, en
K. Nu, als ik dien mijnheer Inspecteur 

toch zeggen, dat hij gerust aan Uw I 
om te bepalen, hoe lang elke les mag

Ik vond het zonde, dat verhaal zoo
Het is toch te gek, dat zoo’n stukje pa]
Als ik het goed zie, dan bent U de : 

de kinderen de dupe van Uw rooster.
Neen, mijnheer P. bewondering voor Uw rooster heb ik niet".
„K. Ja, ik moet U toestemmen, dat het mij ook wel erg gemakkelijk 

voor de onderw. lijkt, allen precies over dezelfde kam te scheren, 
maar ik vraag mij toch af: mag

Het lijkt mij zoo onnatuurlijk 
hetzelfde en evenveel noodig h«

Het lijkt mij zoo in strijd i 
waargenomen, dat de kinderen 
gaafdheid, en dat je de een 
van zijn vriendje heeft geleerd.

U moet het mij niet kwalijk nemen 
een afbeulen van die stakkers, die niet kunnen, 
vluggen, die al dat herhalen en
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individueel onderwijs met los klasse-verband, daar moet

Een 
zelf dei

de praktijk. Hij 
raktische voorstellen, 
e, in het Vondelpark 

van den architect

reerd en is

van een

ag ik ingeruimd voor de zelfwerkzaamheid -~ 
zelf doen — alsmede voor onderricht door

De ander, twee dagen later zag hij het levenslicht, die, gezond en 
sterk naar lichaam en geest, de vreugd en trots van de onderwijzeres 
zou zijn, hij wordt geweerd en is nog een jaar zijn moeder tot last.

Deze klacht moet dus blijven, zoolang men aan het kl.st. vasthoudt, 
en de toelating afhankelijk stelt van een datum, alsof die datum be
slissend is, of een kind geschikt is voor het onderwijs op de L.S.

Breek met het stelsel en geef minsten 4 maal per jaar gelegenheid 
om in het voorbereidende klasje te worden geplaatst en houdt ze 
daar, totdat ze werkelijk geschikt zijn voor

iderwijs 
tl per •- 

geplaal
L.O.”

„Een eenheidsschool, met een eenheidsleerplan. bevolkt met een- 
heidskinderen is een utopie, omdat men wel zoo'n school kan bouwen, 
wel zoo'n leerplan in elkaar kan zetten, maar van de levende ver
scheidenheid: de kinderen, niet een eenheid kan maken."

Deze zienswijze lijkt mij zoo juist, zoo treffend, dat ik den inspecteur 
der kweekscholen zou durven adviseeren, de kostelijkste bladzijden uit 
deze brochure in de hoogste klas der kweekschool wekelijks te laten 
voordragen. Daarvoor zou ik het encyclopedisch handboek der Pae- 
dagogiek volgaarne willen opofferen.

Maar de schrijver is niet tevergeefs een man van 
geeft niet enkel kritiek, maar komt ook met prak 
zelfs met een concreet plan voor een school, die, i 
geprojecteerd, ons al in de duidelijke ontwerpen 
Johan Brouwer voor oogen wordt gesteld.

De paedagogische geloofsbelijdenis van den heer Tiemersma vinden 
we op pagina 55.

„Meer  ‘ ...
het heen!

Waar ik spreek van individueel onderwijs bedoel ik niet dat er 
geen enkele klassikale les meer zou gegeven mogen worden. Integen
deel, ondanks de gebreken van het oude systeem moet toch erkend, 
dat er ook voordeelen aan verbonden zijn, die zooveel mogelijk benut 
moeten worden in de nieuwe school.

Daar is het groote economische voordeel, dat het goedkooper is 
eenzelfde onderwerp of moeilijkheid voor 40 a 60 leerlingen tegelijk 
te behandelen dan dit voor ieder der leerlingen afzonderlijk te doen.

Hieruit volgt reeds, dat ik de taak van den onderwijzer als docent 
niet geheel over boord gooi, al wil ik hem veel van de praatgelegen- 
heid ontnemen.

groote plaats vraag
tnken, zelf zoeken, z
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jelijk), niet 
Ier achter-

gcschiedenis, plantkunde, dierkunde, natuurkunde 
inderwijs.
Klassikale leeslessen acht ik noodzakclijk. Het doel is 

zen, want dat gaat veel 
1, doch het luid lezen 

van mooi gevonden

de kinderen onderling, maar dat de leerlingen alles beter en gauwer 
zouden leeren, wanneer ze onderricht werden door medeleerlingen, 
inplaats van door den ervaren en bekwamen onderwijzer, ontken ik 
ten stelligste.

Dit economisch voordeel zal vooral benut worden bij de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, plantkunde, dierkunde, natuurkunde en 
aanschouwingson

Ook enkele kl
dan niet oefening in het technisch lezen te gev< 
beter en vlugger individueel en in clubverband, 
van reeds eerder gelezen gedeelten, het reciteeren 
gedichten enz.”

Zeer tot mijn spijt kan ik met de concrete plannen van den heer 
Tiemersma niet geheel meegaan, en moet ik nu ook een enkel woord 
van kritiek invlechten, al overwegen voor mij de positieve zijden van 
deze brochure honderdvoudig boven de negatieve.

In het kort komt deze kritiek hierop neer, dat de heer Tiemersma 
te zeer vervuld van de miskenning van de begaafden (eigenlijk kan 
momenteel geen onderwijsman daarvan te sterk vervuld zijn), te warm 
pleitend voor de ontplooiing der begaafheden (even onmoge 
voldoende aandacht heeft overgehouden voorde miskenning d< 
lijken en de ontplooiing der onbegaafdheid.

Hij ziet de differentiatie te veel als een differentiatie van talenten, 
te weinig als een variatie van idioot, via imbecii, debiel, dom, middel
matig, vlug, knap, begaafd tot hoogbegaafd en geniaal. Teveel als 
een anders, te weinig als een meer en minder.

Indien de heer Tiemersma zich in dorre handboeken der kinder
psychologie had verdiept of in de nog saaier folianten der statistiek, 
dan zouden zijn voorstellen er anders hebben uitgezien. Ik vrees dat 
hij dan ook zijn prachtig élan zou hebben verloren, en betreur het 
dus geenszins dat hij in dit heele vraagstuk slechts op eigen waar
neming en inzicht heeft gebouwd. Maar een volledig plan voor onder
wijshervorming moet nu eenmaal de volle werkelijkheid in het oog 
vatten. Enkele illustraties om mijn bedoeling te verduidelijken.

De variatie in leestijden van 1 tot-I minuten, die de schrijver noteert 
en welke het Procrustesbed tof 2X moet rekken en comprimeeren, 
is .juist. Maar op pag. 92 schildert Tiemersma de ontwikkeling van 
2 normale kinderen en een minder begaafde leerling.

En zijn eenzijdigheid, wellicht voortspruitend uit het meer begaafde 
leerlingenmateriaal zijner school, (U.L.O.) springt hier duidelijk in het oog.
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jaar verder dan hun 
van 8 jaar, 

115, niet 
het peil van 10 

: bij het klassikale

De twee normale kinderen n.l. zijn gemiddeld een 
kalenderleeftijd, dc achtjarige heeft in vier vakken het peil 
in 5 van 10 jaar bereikt. Wij zouden zeggen een I.Q. van 
van 100. Ook de normale B. is met zijn 9 jaar op I 
beland, terwijl de minder begaafde C., 10 jaar oud, die 
stelsel volgens Tiemersma 2 maal had moeten blijven zitten, gemiddeld 
zooveel presteert als een jongen van 9J-<> jaar, een I.Q, van 95 dus. 
We missen hier den rijkdom der werkelijke variatie, die ons in 
elke school kinderen toont van 10 jaar, die gemiddeld in hun school
vakken zooveel bereiken als een 7-jarige, naast begaafden, die met 10 
jaar al evenveel presteeren als een 14- of 15-jarige.

Verwant hieraan is Tiemersma's onjuist oordeel over het zittenblijven.
Pag. 12 „Het percentage zittenblijvers op dc lagere school is, vooral 

in de lagere klassen, zeer klein." Vindt U 10—15% zittenblijvers per 
klas zoon klein percentage?

Pag. 13, en het aantal zittenblijvers in een eerste klas van 
nul of één op de 40 leerlingen behoort niet tot de uitzonderingen." 
Toegegeven, maar van 8 of 10 ook niet.

Pag. 43. „Voor ongeveer 90% is het gedurende 6 jaar, hetzelfde 
onderwijs in hetzelfde tempo." Pardon, voor 40% slechts. En 30% 
blijft 2 tot 10 maal zitten. Zie, o.a. voor Amsterdam, hierover mijn 
brochure: De school in Cijfers, Ui tg. Wolters, pag. 17.

Het baart eenige verwondering dat prof. Waterink, hoogleeraar 
in de paedagogiek aan de Vrije Universiteit, die deze brochure van 
een inleidend woord voorzag, zich niet geroepen heeft gevoeld den 
auteur op deze elementaire misvattingen attent te maken. Maar dat 
heeft hij blijkbaar verzuimd. En het gevolg is dat de heer Tiemersma, 
de capaciteiten der kinderen eenzijdig overschattend, in zijn constructief 
betoog op deze wrakke basis een praktisch onuitvoerbare schoolor
ganisatie heeft gebouwd.

Ik meen dat de plannen van den heer Tiemersma voor het bijeen
brengen van alle leerlingen in groote werklokalen en werkzalen slechts 
uitvoerbaar zijn voor de meer begaafde leerlingen, zegge de l.Q.’s 
boven dc 110, en dan nog slechts boven dc 8 jaar.

De jonge kinderen, en dc middelmatige en achterlijke duurzaam, 
hebben veel meer behoefte aan leiding en steun dan hun in zulk een 
organisatie ten deel kan vallen. De vrije vorming van clubjes is heel 
aantrekkelijk, maar I. Q’s van 80 en 120 hebben elkaar in clubjes 
ook niet veel te zeggen. De rondgaande leermeester als hulpvaardig 
vriend (bij het Nijverheidsonderwijs kennen wij hem al tientallen jaren) 
is voortreffelijk, maar gedeeld op 60 leerlingen geeft dat 1 minuut
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*- de betonfundamenten van ons Volks- 
geschreven de leuzen: „Weg met 

tend arbeid tegen vol loon”. Even

Ervaringen in het ontwikkelingswerk voor 
jeugdige werkloozen in het noorden van het land, 

door Dr. H. G. W. v. d. WIELEN, Bakkeveen.

A A7"ij willen in dit artikel een begin maken met mededeelingen omtrent 
’’ ervaringen, welke wij in het korte bestek van enkele jaren 

hebben opgedaan bij de organisatie van den arbeid voor jonge werk
loozen in tal van plattelandsgemeenten.

Op zekeren nacht werden op 
hoogeschoolgebouw te Bakkeveen 
de werkloozenkampen" - „Uitsluit*

per kind per uur, d.w.z. dat ze niet elke week aan de beurt kunnen 
komen. De schrijver bedenke ook, dat de klassen bij het B. L. O. in 
doorsnee slechts 15 leerlingen hebben en dat 30 pCt. der schoolkin
deren dichter bij deze leerlingen staat in bevattelijkheid dan bij de 
begaafde.i, die hij in bet oog heeft gevat.

Maar ook van deze constructieve paedagogische denkbeelden van 
den heer Tiemersma zou een dankbaar gebruik gemaakt kunnen worden, 
wanneer eerst door een rationeel onderzoek der leerlingen en een 
doelmatige classificatie of schooltoewijzing, in aansluiting bij den ge- 
constateerden aanleg, meer homogene groepen zijn gevormd. En dan 
ben ik het geheel met hem eens, dat de groep der meer begaafden, 
waarop hij speciaal het oog heeft gevestigd, in zulk een school, waar 
initiatief en activiteit worden geprikkeld en zelfstandigheid wordt 
aangemoedigd, een veel passender milieu zullen vinden dan in het 
bestaande Procustesbed. En tevens, dat het de hoogste tijd wordt, 
dat de school zich bewust wordt van haar zware schuld ten aanzien 
der begaafde, geknotte en geremde kinderen.

Ik hoop, dat de heer Tiemersma de voldoening moge beleven, dat 
zijn klaroengeschal de oude dogma's doet ineenstorten en den weg 
vrij maakt voor een betere aanpassing van het schoolsch milieu aan 
de individuecle eigenaardigheid der leerlingen.

Ik wil eindigen met alle ouders en leerkrachten ten sterkste te 
adviseeren deze brochure aandachtig te lezen en rustig bij zichzelf 
te overwegen of de bezwaren van den schrijver tegen het klassikale 
onderwijs in zijn huidigen vorm niet maar al te wel zijn gefundeerd. 
Zoo gauw deze overtuiging breeder veld wint, kan dan de opbouw 
beginnen.



268 ONTWIKKELINGSWERK JEUGDIGE WERKLOOZEN

Sikkel.

komt iels

ieder 
pelijke 
in het pre 
mogelijkheid 
een gezin te 
slechts voor een 
in een periode 
geschapen

zou zijn.

op zijn manier de nieuwe maatschap- 
weer een plaats 

kunnen krijgen en dat voor de jongeren de 
wordt, door het deelnemen aan den arbeid, 

i te onderhouden. Doch momenteel staat men 
dit maatschappelijk leven, 
crisis, waardoor het feit 
mannen en vrouwen dag 

lloopen en iets van het allernoodzake- 
geestelijk en stoffelijk gebied missen, n. I. werk, dat voor 

het gezin, waaruit zij voortkomen, vruchten afwerpt, 
er in deze opschriften inderdaad een kern van 

omstandigheden toegepast, moeten 
totale opoffering van een groot gedeelte 

>osheid vernietigt alle wilskracht, 
een nevel van doffe onver

en vakbekwaamheid sterk

r groepen jongeren 
meest juiste s 

of dient er ten minste naar te streven,

verder op de werkloods stond de onderteekening: Hamer en 
Vanzelfsprekend stemmen dergelijke opschriften tot nadenken 
ze de overweging meer dan waard, omdat hier naar voren 
van de sfeer, waarin vele der jonge werkloozen, vooral de onge
schoolden, leven, hoewel zij (de opschriften) hier door een bepaalde 
groepeering naar voren gebracht worden.

Natuurlijk zijn velen het er over eens, dat voor 
de volle arbeid tegen behoorlijke belooning het 
Men streeft er naar,

naar zijn opvattingen en
vormen te ontwikkelen in dien zin, dat allen 
roductie-proces kunnen krijgen en dat voor 

geschapen wordt, door het deelnemen ; 
vormen en

langzame omvorming van 
van langdurige ziekte, van 

wordt, dat bijna 120.000 jonge 
in dag uit zonder arbeid rondloopen en 
lijkste op geestelijk en stoffelijk gebied missen, n. I. 
henzelf en voor

Daarom schuilt
waarheid, doch, onder de huidige 
zij onvermijdelijk leiden tot een 
onzer jeugd, want de duur der werkloc 
doet alle idealen en ideeën vervagen in 
schilligheid, maakt, dat de handvaardigheid 
verminderen.

Het heeft al veel te lang geduurd, voor men ertoe gekomen is, een 
aanvang te maken met het aanpakken van dit vraagstuk, waarmede 
de toekomst van onze maatschappij staat of valt. Reeds veel te lang 
heeft men gewacht, zich ook ingaande met deze problemen te bemoeien, 
— heeft men de jongens aan de straat overgclaten, levende in het 
geloof, dat deze crisis van voorbijgaanden aard zou zijn.

Men dient dus zoo spoedig mogelijk te komen tot het scheppen 
van iets, dat den werkelijken arbeid zooveel mogelijk nabijkomt, — 
van een surrogaat van den arbeid. Vandaar dat het allernoodzakelijkst 
is, dat het practische werk in het centrum van de aandacht der 
menschen, die zich met ontwikkelingsvragen bezighouden, staat. Tegen
over het gemis aan belooning, dient men zooveel mogelijk een ver
vanging te stellen, deels in den vorm van zakgeld, deels in den vorm 
van geestelijke ontwikkeling en algemeen-vormenden arbeid, welke
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r
hen vraagt 

dusdanig 
j en om- 

menschen, waar 
:ele vervuld zijn,

aan te wijzen. Men moet 
igens aan die cursussen deelnemen en 
Na eerst op school of ambachtcursus 

onder leiding te hebben gewerkt, komen zij bij den baas, op de fa
briek of elders, waar zij zich geheel te gedragen hebben naar de 
aanwijzingen, welke gegeven worden vanuit een centraalpunt of door 
den werkbaas of opzichter; of in sterk gerationaliseerde bedrijven 
zijn ze gedwongen, zich geheel en al in te stellen op de machine, 
welke hen zoowel handeling als tijdsduur voorschrijft. 'I Sprankje 
initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en eigen inzicht, waar vele 
menschen zoo weinig van bezitten, wordt vaak op zoo'n manier ge
heel gedood. Nu komen deze jongens ineens zonder arbeid te staan, 
komen dus in een toestand op straat, welke van hen vereischt, zelf 
in het leven een initiatief te nemen en te dragen, — van 
eigen verantwoordelijkheid. Men kan zich begrijpen, dat een 
besef, hetgeen alleen dan aanwezig is, als het zich door ervaring 
standigheden gevormd heeft, juist bij deze jonge n»en«cher 
bovengenoemde voorwaarden niet of slechts ten de< 
totaal ontbreekt.

Hoeveel studenten kunnen, wanneer zij voor zichzelf moeten arbeiden, 
zonder dat een examen in zicht is, regelmatig tot zelfstudie en bezigheid

ten deele betrekking heeft op het practische werk, dat de jongens 
verrichten.

Tal van voorbeelden uit de praktijk bewijzen echter, dat, hoe goed 
ook de arbeid in dezen zin wordt opgezet, toch de animo bij de jon
gens zelf spoedig verflauwt, de deelname na aanvankelijke belang
stelling afneemt en vaak tot nul gereduceerd wordt. Zelfs bij het 
vak, dat algemeen de aandacht van de jongens vraagt — het motor- 
vak — bepaalt zich de aandacht vaak uitsluitend tot het laten draaien 
van den motor, het chauffeeren enz., — tot de sensationeele zijde. 
Maar zoodra het aankomt op langzame, geduldige montage, verdwij
nen velen van de cursussen en bepaalt hun medewerking zich hoofd
zakelijk tot af en toe de vraag: „of de motor al klaar is" — .of hij 
al weer draait" enz.

Ook kent men al voorbeelden, dat op zekere plaatsen in het Noor
den van het land met de vervaardiging van een grooter werkobject 
begonnen is, doch dat de belangstelling zoo tanende was. dat men 
betaalde vakwerklieden den arbeid zelf moest laten voltooien.

Dus, het allerbeste in deze richting is wel eens bewerkstelligd, 
doch ook vaak mislukt. Is daarmede de arbeid veroordeeld ? Waarom 
strandde die deelname?

Verschillende oorzaken zijn daarvoor 
zich even indenken, welke jongens aan 
onder welke omstandigheden.
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komen? Hoeveel te minder mag men dit dus hier eischenl Bij de 
allerbesten is dit waar te nemen, — misschien maar enkelen op de 
groote massa. Daarbij komt tegelijkertijd een uitermate groote gevoe
ligheid, een sterk groeiend minderwaardigheidscomplex: men ziet zich 
uitgeschakeld, men denkt zich onnoodig in het maatschappelijk gebeuren, 
terwijl de ontwikkeling, waarmede men zich bezig houdt, door wei
nigen gewaardeerd wordt, ja, vaak zelfs door de ouders met „onnut” 
bestempeld en daarom tegengewerkt wordt, zoodat voor het regel
matig volgen der cursussen in hooge mate wilskracht vereischt is. Uit 
het verloop van veel cursussen blijkt, dat deze wilskracht sporadisch 
bestaat.

Zoo begrijpt men, dat, zoowel aan den arbeid, als aan de leiding, 
de hoogste eischen dienen te worden gesteld.

Vooreerst wat den arbeid betreft. Noodzakelijk is het, practisch 
werk te vinden, b.v. een belangrijk arbeidsobject, dat geen conflicten 
oplevert met de vakbeweging noch met de bestaande of te concipieeren 
plannen van werkverschaffing, doch dat tevens handenarbeid met een 
ideaal doel op zichzelf vertegenwoordigt, tot de massa spreekt, waar 
„men” belang in stelt en wat men erkent als sociaal nuttig, zoodat 
de werker zich weer opgenomen gevoelt in het maatschappelijk leven 
en daar weer een plaats inneemt, die hem de achting van allen be
zorgt. En dan dient bij dezen practischen arbeid en de theoretische 
lessen, welke daarop betrekking hebben, steeds in het oog gehouden, 
dat een schoolsch karakter hiervan geweerd moet worden, dat de 
cursist telkens en telkens weer in het geheel betrokken wordt en zich 
op zoo’n wijze verantwoordelijk gaat gevoelen voor het geheel, — de 
zaak als eigen zaak mee gaat dragen en uitbouwen. Daarvoor is een 
leiding noodzakelijk, die de nooden en toestanden der jongens volkomen 
aanvoelt, niet idealiseert, maar begrijpt en góéd begrijpt, die weet 
een zeker verantwoordelijkheidsgevoel op hen over te dragen, hun 
initiatief te prikkelen, hen weet te doen volhouden, ook als er zich 
in het werk moeilijkheden voordoen.

De leiding behoort niet in de allereerste plaats te berusten bij den 
vakman, maar veel meer in handen van den paedagoog te zijn, — 
in handen van iemand, die sfeer weet te scheppen, met de menschen 
spreekt over hun moeilijkheden, hen steeds opnieuw tot arbeiden aanzet 
door hen het doel, waarvoor ze arbeiden, voor oogen te houden.

Het vraagstuk dient dus allereerst van den moreelen kant gezien 
te worden en daarna moet men het gaan beschouwen vanuit het 
oogpunt van behoud van vakbekwaamheid, handvaardigheid enz.

Weliswaar is de aanwezigheid van den vakman onontbeerlijk.
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kelijk is het, de aangeslotenen, vaak ouders, tol 
aan het wel-

maar hij mag geen leiding geven, wanneer hij de andere, zoo even 
genoemde eigenschappen niet bezit. Het oppertoezicht dient dan elders 
te berusten. Daarom ook, dat voorop dient te worden gesteld, dat 
de geest der jeugdbeweging in het werk moet tot uiting komen. De 
leiding moet dan niet alleen op de hoogte zijn van de beginselen der 
vrijere jeugdvorming, doch ook in wezen daarvan doordrongen.

Het is voorshands niel mogelijk, dat hier in het Noorden de jeugd- 
vereenigingen den arbeid organiseeren. Men beseft wel, dat men 

organisatorisch niet in staat is. Doch haar principes dienen, 
als eenigszins mogelijk is, bij het werk in acht te worden

;n opzet en het verloop 
ikend. Bij hen zijn de 
jc propaganda, huis- 

van vele werklooze 
en zij zullen 

meer en meer een 
door de jongeren te verrichten 

jven berusten in het uitvoeren alleen 
jeugdherberg, doch men dient geheel in de Fijn der 

: Commissie vastgcstelde besluiten te komen tot 
* gedétailleerd en uitgebreider uitgewerkt aangeeft, 
>t de jeugdherberg in de toekomst de jongeren ten

over de medewerking der vakvereenigingen in deze 
loffelijke uitzonderingen natuurlijk, niet immer 
Veelal hebben zij hun taak beperkt tot het 

aan den Raad, zonder te beseffen, dat dan pas

daartoe 
zooveel 
genomen.

Daarnaast moet aan de vakorganisaties bij den 
van den arbeid een groote plaats worden toegeki 
werklooze leden ingeschreven. Zij kunnen door 
bezoek enz., invloed uitoefenen op de ouders 
jongeren. Zij weten welke arbeid verricht moet worden 
ook in de toekomst, nu de crisis blijft aanhouden, 
vast plan moeten vaststellen van 
werkobjecten. Men mag niet blij’ 
van de stereotiepe 
door de Landelijke 
een plan, dat meer 
welke objecten naast 
goede komen.

De ervaring heeft ons geleerd — de heer Molendijk en anderen 
hebben dit zoo duidelijk te kennen gegeven op de j.I. Noorderdistricts- 
vergadering voor werkloozenzorg te Leeuwarden —■ dat wij er niet 
zullen komen met het hoofdzakelijk blijven uitvoeren van arbeid, zooals 
momenteel op de cursussen gedaan wordt, b.v. houtsnijwerk, figuur
zagen, het vervaardigen van eigen gereedschap, speelgoed, enz. Telkens 
kwam op deze vergadering tot uitdrukking, dat men werk van langeren 
adem moet aanpakken. Enkele gemeentebesturen waren deze richting 
reeds opgegaan.

Onze ervaringen 
materie zijn, met zeer 
schitterend te noemen, 
zenden van een adres 
de arbeid aanvangt.

Dringend noodzak 
de overtuiging te brengen, dat zij moeten medewerken 
slagen van het doel, waarvoor het werk begonnen is.

Deze opmerkingen bevatten geen enkel verwijt aan de bestuurders
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der organisaties, daar wij, beter misschien dan wie ook, weten, welke 
arbeid in crisistijd op hun schouders neerkomt, maar in hoofdzaak zijn 
ze bedoeld om aan te geven, waar hun aandacht in de toekomst op 
moet geconcentreerd worden, zoodat men van de leden, meer dan tot 
dusver het geval was, daadwerkelijke en niet enkel sympathiseérende 
medewerking, welke zich tot woorden bepaalt, ontvangt.

Achtereenvolgens hebben wij nu den arbeid, de leiding en de propa
ganda voor het werk terloops besproken. Er zou nog veel meer hiervan 
gezegd kunnen worden, doch voorwaarde voor het welslagen van den 
arbeid in dit opzicht is en blijft, nu het crisiswerk permanent dreigt 
te worden, een behoorlijke Gnancieele basis van den opzet en men zal 
er op den duur niet buiten kunnen, de leiding, welke moreel aan de 
hoogste eischen moet voldoen, beter te bezoldigen dan nu geschiedt. 
Ónmogelijk is het, jaar in jaar uit gratis gebruik te maken van een 
groep van menschen, welke om zoo te zeggen dag aan dag met den 
arbeid moeten bezig zijn. Ook voor grootere wcrkobjecten dienen van 
overheidswege gelden beschikbaar te worden gesteld om de technische 
en vakkundige uitvoering zoo goed en degelijk mogelijk te maken, opdat 
de arbeid ook zijn opvoedkundige waarde niet mist en het werk niet 
uitsluitend kleinwerk blijft, waardoor noch de fantasie noch de arbeids- 
lust van den cursist geprikkeld wordt.

Ook de belooning van den deelnemer aan het werk dient in studie 
genomen te worden. Wij moeten ons even indenken, hoe op het platte
land hier in het Noorden de werkeloosheid zeer omvangrijk is en dat 
de werkverschaffing, waarin de gezinshoofden geplaatst zijn, met allerlei 
toeslagen, hoogstens een wekelijksche uitkeering waarborgt van f 12. — 
tot f 15.— per week en f8.— in de rouleerweek. Grootere gezinnen 
verkeeren hierdoor in zeer slechte financiëele omstandigheden, zoodat 
het niet mogelijk is, de oudere jongens, die bij huis omloopen, eenig 
zakgeld te geven. Men is gedupeerd door het gemis aan werk en 
men voelt dit dagelijks nog te meer als men bij moeder of vader of 
bij het meisje geld moet vragen voor haarknippen, schoenlappen of 
sigaretten. Het spreekt vanzelf, dat men hiertoe slechts noodgedwongen 
overgaat en alles tracht te doen om wekelijks een zakgeld bij elkander 
te zoeken. Het is soms een zielige vertooning als men werkelijk kun
dige vaklieden de cursussen ziet onderbreken om een vrachtje te 
kruiën, een koffer te dragen of dergelijkc bezigheden te verrichten. 
Het slechte verloop van de cursussen valt ook hieraan te wijten, 
omdat men bij eenmaal missen al het verband kwijt raakt.

Aan het geven van zakgeld is dus niet te ontkomen, wil men het 
tot dusver wankele en moeilijke werk bestendigen en doen slagen.

Op andere wijze zouden ook de sociale lasten van het gezin, waaruit
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de cursist voortkomt, verlicht kunnen worden, door b.v. het onder
houd van laatstgenoemde te bekostigen.

De richting, welke het werk moet worden uitgestuwd, is die van 
de z.g. „open werkkampen", kampen, welke in de nabijheid van de 
stad of het dorp gelegen zijn, waar men de jongere werkloozen dage
lijks in grootere of kleinere groepen kan samentrekken en waar in 
de morgenuren wordt gearbeid op bovengenoemde wijze aan de ver
vaardiging van een grooter werkobject, voor welken arbeid dan als 
zakgeld een behoorlijk uurloon wordt uitgekeerd, terwijl de middag
uren gewijd zullen worden aan theoretische lessen, betreffende de 
practische vakken.

Langs dezen weg verkrijgt men, dat alle voorwaarden voor het 
welslagen aanwezig zijn: arbeidsobject, onderhoud, zakgeld enz.

Eveneens gaat men de moreele gevaren, welke geschapen worden 
door een langer samenbrengen van groote groepen jongens van dezen 
leeftijd in een internaat, zooals de vrijwillige arbeidsdienst in Duitsch- 
land te zien geeft, tegen, door den band met het gezin niet te verbreken.

Hiermee zijn natuurlijk niet veroordeeld de twee- tot zesweeksche 
internaten, welke tot dusver op sommige plaatsen van het land voor 
jongere werkloozen worden gehouden. Zij zijn juist noodzakelijk als 
stimulans voor het slagen van de open-werkkamp-idee. Want hoe 
verfrisschend werkt het niet, als men eens voor eenigen tijd onttrok
ken wordt aan het gezin, waar men toch op den duur, bij langere 
werkloosheid, vaak als „onnuttige opvreter" beschouwd wordt.

Hoe verheugend is het niet, dat de regeering in troonrede en minis- 
terieele circulaire de noodzakelijkheid van het ingrijpen in den toestand 
der jeugdwerkloosheid erkend heeft. Zij wordt in dezen geruggesteund 
door de publieke opinie. Bijna alle volksgroepen staan in dezen achter 
haar, zoodat zij de volte instemming zal ontvangen, wanneer zij dezen 
arbeid krachtig moreel en financieel steunt.

Prof. Frencken haalde bij de opening van de j.1. gehouden bijeen
komst der Landelijke Commissie een woord aan van Kardinaal Bertram 
uit Breslau, waarin hij de zorg voor de jeugdige werkloozen als eerste 
staatszorg betitelde.

In dit artikel hebben wij het resultaat medegedeeld van de ervaringen, 
die wij hebben opgedaan in het ontwikkelingswerk onder de werklooze 
jongeren ten plattelande.

Natuurlijk kan men, gezien de resultaten, over de bovenomschreven 
werkwijze bezwaren te berde brengen bij de oplossing van dit vraagstuk, 
of zelfs totaal van meening verschillen. Om enkele van die practische 
bezwaren te ondervangen, is het wenschelijk, dat in een volgend artikel 
deze arbeidsmethoden meer in bijzonderheden worden besproken.
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deed dan den strijd verder • 
gerij de kracht verleenden, 
bijzondere levenskrachtige en 
winnen.”

Het is natuurlijk niet 
dieper in te gaan op 

i waren d< 
ld, in Duitschland het besef rijpte 
het onrecht

bespreking van dc p 
gehouden op 22 Apr

an twee dingen behooren wij ons bewust te zijn. Dat wij ons 
noch door het verleden mogen laten binden, noch ons gedragen 

alsof er geen verleden was en wij op een nieuwe aarde stonden. 
Wilt gij het hooren uit den mond van mannen van gezag?

Nietzsche in zijn: _Vom Nutzen und Nachteil der Historie fllr das 
Leben", waarschuwt ervoor dat er een waardschatting is van het 
historische, waarbij het leven verkommert en ontaardt.

En Hendrik de Man in zijn „Opbouwend Socialisme”, leert ons 
dat „het socialisme (op het terrein dat ons bezighoudt) niets anders 

voeren voor doeleinden, die eens de bur- 
, een afstervende genotscultuur door een 

scheppende arbeidscultuur te over*

ting als deze, 
aanleiding of 

irop in Amerika, 
daden tot uiting 

door aange- 
ï gezegd, dat 
het fabrieks

plaats die de Volks- en 'Dorpshuizen 
sril te Rotterdam, op de Conferentie

mogelijk in een korte uiteenzettii 
uieper in te gaan op de beteekenisvolle vraag wat de a 
aanleidingen waren dat in Engeland eerst, kort daai 
in Nederland, in Duitschland het besef rijpte en in • 
kwam van het onrecht aan de volksklassen de eeuwen < 
daan, door ze buiten de cultuur te plaatsen. Alleen zij gez< 
de ontstellende gevolgen van de industrieele revolutie, die het f 
proletariaat in het leven riep, hier een groote rol speelden.

Groeiende rijkdom en weelde en comfort ter eene, stijgende ar
moede, ellende, ontbering en ais gevolg verwording, ter andere zijde 
schiepen tegenstellingen, die zich in de verbeelding vasthaakten en 
steeds meerderen niet met rust lieten.

Het was de tijd, waarin de oogen open gingen voor ondragelijke 
woningtoestanden en hunne gevolgen, voor den ziel en lichaam ver
woestenden invloed van het zoogenaamde sweating-system, voor de 
volslagen hulpeloosheid van duizenden en millioenen door onkunde en 
gebrek. Van hen, die deze dingen zagen en ze onduldbaar achtten, 
zetten sommigen al hunne krachten in tot verbetering van woning
toestanden, bevordering van hygiëne, bestrijding van tuberculose, ver
bod van kinderarbeid, verkorting van arbeidsduur. Anderen concen
treerden zich met al hunne macht op de taak der volksopvoeding.
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richt het
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rapport over „Persoonlijke bemoeiingen 
belang van minder ontwikkelden, met 

(Toynbeewerk).
die het rapport uitbracht, bestond

een nieuw inzicht in 
menschelijke verplichtingen wordt ge-

eeuw geleden, werd opgeri 
van het radicale Kamerlid

land betreft zijn wij in den tijd der sociale wetgeving, 
humanistische sociale ethiek. En niemand uwer 

en op dat der volksopvoeding telkens

In 1886, dus bijna een halve 
Sociale Weekblad, onder redactie 
Kerdijk.

' Een jaar te voren was, gelijk wij zagen, in Londen’s Oosteinde 
Toynbee-Hall gesticht, het eerste settlement ter wereld, d.w.z. de 
eerste nederzetting in een opzettelijk daarvoor gebouwd huis of hui
zencomplex in het hartje van een arbeiderswijk, waar intellectueelen 

1 zich metterwoon vestigden on> in hun vrijen tijd als buren met hunne 
: buren om te gaan, en in de hoop te gelegener tijd in openbare licha

men, naast de élite van de wijk : herbergiers, huisjesmelkers, winke- 
\ liers, zitting te krijgen en medezeggingschap in zaken van openbaar 

belang. Jaar op jaar nam het aantal settlements in Engeland toe.
Hier bij ons, juist als in Engeland, hadden boeken en tijdschrift

artikelen het publiek voor zoover het voor deze dingen openstond, 
voorgelicht. In '91 verschenen Hélène Mercier's Verbonden Schakels, 
in '93 haar Sociale Droomen en Daden, in '97 hare Sociale Schetsen. 
Terwijl hare artikelen over de werken van den Franschen econoom 
Le Play in het Sociale Weekblad in ruimen kring de aandacht trokken. 
Wie toen jong waren en gekweld werden door de sociale misstanden 
grepen met begeerige handen naar het Sociale Weekblad, dat zater
dagsmorgens op de ontbijttafel lag. Persoonlijk herinner ik mij hoe 
ik herhaalde malen, niet zonder iets van gewetens-onrust, het blad 
ter hand nam vóór de Hervorming, dat andere vertrouwde week
blad van den zaterdagmorgen.

In 1892 verscheen het Nutsri 
van meer ontwikkelden in ’t 1 
als ondertitel tusschen haakjes:

De commissie van onderzoek

Dat daarvoor opzettelijk daartoe geschapen gebouwen noodig waren, 
werd overal gevoeld. En zoo verrees in 1884 Toynbee-Hall in Lon
den, in '89 Huil House in Chicago, in '91 Ons Huis in Amsterdam. 
In '90 begon Dr. Walther Classen zijn arbeid in Hamburg, zonder 
een dergelijk middelpunt.

Men gevoelt, er zat iets nieuws in de lucht;
menschelijke verhoudingen en

Wat ons
uitvloeisel van een
zal zich verbazen op dit gebied 
dezelfde namen te ontmoeten.
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Mr. v. Gijn is dezer dagen overleden.

, w.
die nog

jaar schreef Prof. v. d. Vlugt zijn bekende drie Gids-
gaf aan Lord

uit leden der liberale en radicale partij Mr. A. Bloembergen, 
J. Blijdenstein, Mr. F. N. Sickenga, Dr. W. Pleyte, met als sc 
taris-rapporteur Mr. A. van Gijn, de eenige, naar ik meen, 
in leven is. ')

In hetzelfde j ' <• v» «• 1 j
artikelen, waarbij hij in Engeland de grootste 
Shaftesbury en de zijnen, o.i. ten onrechte.

Een jaar te voren dan werd in Amsterdam, in de Jordaan het 
eerste volkshuis gesticht „Ons Huis". In '93 volgden Middelburg en 
Den Haag, in '96 Schiedam, in '99 Leiden, Rotterdam eerst in 1909. 
In Amsterdam woonde P. W. Janssen, in Middelburg F. Wibaut, 
in Den Haag A. Kerdijk, in Schiedam M. C. M. de Groot, in Leiden 
H. L. Drucker. Zooals immer waren eerst bepaalde individuen dragers 
van het nieuwe inzicht. Walter Besant had niet mogen zeggen: „Not 
your money, but yourself" waarmede hij, terecht, opkwam tegen de 
gangbare philanthropie — want wij zouden nooit bereikt hebben wat 
nu verkregen is zonder den zeer krachtigen geldelijken steun van de 
genoemde mannen. De meesten hebben ook hun persoonlijk aandeel 
in het werk gehad. In die dagen vond het slechts belangstelling in 
kleinen kring. Allermeest, zoo niet uitsluitend, onder de radicalen, 
wat later de vrijzinnig-democraten werden en onder de vrijzinnig- 
godsdienstigen. De Protestantenbond b.v. met zijn commissie voor 
maatschappelijke belangen, slaagde erin in vele harer afdeelingen ont
wikkelingswerk tot stand te brengen. Van een „beweging” zooals in 
Engeland en in Amerika kan men intusschen ten onzent niet spreken. 
Die warm geloopen waren, bleven warm. Maar „men’’ trok zich van 
al deze dingen weinig aan, meestal niets. Kenmerkend voor ons land 
is daarbij, dat de mannen die voor volksopvoeding op groote schaal 
opkwamen, niet in mannen, maar in vrouwen hunne talrijkste, zoo 
niet eenige, helpers vonden. In Engeland was dit anders èn tenge
volge van geheel andere toestanden bij het hooger onderwijs, waar
door van een kloof tusschen de mannen der wetenschap aan den 
oenen kant en den handelsman en bedrijfsleider, die direct met den 
arbeider te maken heeft aan de andere zijde, geen sprake is en omdat 
daar sedert de industrieele revolutie de arbeidstoestanden zóó ont
stellend ellendig waren, dat mannen in breeden kring, economen en 
anderen zich ermee moesten bezig houden. Bij ons is het de eerste 
25 jaar zoo geweest: In de besturen een groote meerderheid van 
mannen, in den daadwerkelijken arbeid het tegenovergestelde. En de
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mannen, die in de practijk mede-arbeidden, waren meestal gewezen 
.predikanten en studenten in de theologie. Levendig herinner ik mij 
‘mijn vreugde toen in het Leidsche Volkshuis de eerste niet-theolo- 
gische student zijn intree deed als clubleider, het was Mr. A. M.

1 Joekes. Dit leek mij als symptoom daarom zooveel waard, wijl eruit 
bleek, dat het besef van verantwoordelijkheid tegenover de massa 
ook doordrong buiten den kring van hen, van wie men een dergelijk 
inzicht als 't ware automatisch verwachtte. Natuurlijk mag niet ver
geten worden dat het clubwerk met kinderen, met meisjes, gaven en 
talenten onderstelt die meer onder vrouwen, dan onder mannen wor
den aangetroffen. Wat hier oorzaak, wat gevolg is, is intusschen 
moeilijk te zeggen. Toen mij gevraagd werd de leiding van het Leidsche 
Volkshuis op mij te nemen, en ik den Heer Tours, directeur van het

! Amsterdamsche „Ons Huis", raadpleegde of een vrouw voor deze 
post geschikt was. kwam de wedervraag, of ik, zoo noodig, bij mach
te zou zijn een dronkaard te verwijderen! Dat een vrouw in die dagen,

1 en nu nog, in het algemeen gesproken, minder belangstelling heeft 
voor maatschappijleer en al wat er mee samenhangt, zich minder 
rekenschap geeft van algemeene toestanden, wilt gij misstanden, en 
daardoor eer het groote verband der dingen uit het oog verliest en 
de beteekenis van het groote voor het kleine, van het alge 
het bizondere, daaraan werd niet gedacht. En toch is v 
ver reikend in zijne gevolgen geweest.

Als ideaal hebben wij steeds gezien de samenwerking van man en 
vrouw. Afgezien hiervan zullen wij echter voorwaar niet vergeten 
dat er dingen waren die men vóór 30, 40 jaar niet zien kón en die 
ons nu duidelijk zijn.

Met het groote aandeel dat vrouwen, in den aanvang vooral, in 
het Volkshuiswerk gehad hebben, hangt naar wij meenen, nog iets 
anders samen. De vrouw dan is steeds meer op de praktijk gericht dan 
de man, bekommert zich minder om theorieën en beginselen. En waar 
het nu bij alle pionierswerk aankomt op de daad, waar bovendien 
ieder Volkshuis zich vormt naar zijn onmiddellijke omgeving, daar is 
het voorwaar geen wonder, dat volkshuizen en dorpshuizen overal 
op zich zelf staande grootheden geworden zijn. Waarbij van een al
gemeen beginsel nauwelijks sprake kon wezen. Waarbij nog boven
dienmet tal van Holiandsche eigenaardigheden moet gerekend worden. 
Heeft het bv. hier niet veel langer dan elders geduurd, 
Bond van Volks- en Dorpshuizen tot stand kwam?

En stellig willen wij ons ook nu nog voor oogen houden dat, zelfs 
onder de rook van Amsterdam, nog feudale toestanden en verhoudingen
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bestaan, dat overal en altijd de grootstad, de provinciestad, het platte
land, in verschillend tempo opmarcheeren naar toch eenzelfde einddoel. 
Wat dat einddoel was? In de laatste decenniën van de vorige en in 
de eerste van deze eeuw, rees bij Mr. Kerdijk en de zijnen het verlan
gen, de klassen nader tot elkaar te brengen en wederzijdsch vertrouwen 
te wekken. De wereld, zoo meende men, zou er anders uitzien wan
neer de arbeider uit het oosteinde en de heer uit het westeinde 
elkaar leerden kennen en waardeeren, afgezien van wederzijdsche 
persoonlijke waardeering, doch maatschappelijk gezien. Dat dit een 
illusie is gebleken, weten wij. Anderen echter, met name Prof. Drucker, 
zagen verder en dieper. Ik herinner mij hoe ik een zekcr Leidsch 
hoogleeraar voor deelname aan ons werk meende te kunnen winnen 
door er op te wijzen, wat de volkshuizen voor de ontwikkeling en 
bewustwording der massa zouden kunnen beteekenen en hoe de stichter 
van het Leidsche Volkshuis met teleurstelling in zijn stem, de opmer
king maakte: „ Dan doet hij het eerst recht niet.”

Maar er is iets anders, mijns inziens, bedenkelijker, al erkent ieder 
eerlijk mensch met historischen zin, dat ook dit een tijdsverschijnsel 
is. In het reeds genoemde Nutsrapport, wordt als grondslag en doel 
der beweging deze stelling gegeven:

„Elk mensch, zedelijk of verstandelijk hooger staande dan een ander, 
moet trachten dien ander tot dezelfde hoogte op te heffen.” Zie hierin 
de noodlottige erfenis van de in menig opzicht zoo groote 19e eeuw.

Slechts zeer weinigen in die dagen zijn aan dit gevoel van meer
derheid ontkomen. Geen wonder, in een tijd en in een land waarin 
het kennen van andere talen dan de eigene plus de grootst mogelijke 
voorraad van parate kennis, het individu stempelden tot een meer
derwaardig wezen, waarbij inzicht, wijsheid, karakter óf in de tweede 
plaats kwamen óf heel geen plaats vonden. In een tijd, die in „succes” 
verdienste zag, en in bezit het brevet van menschwaardigheid, en die 
van de geweldige vormende invloeden, die milieu en opvoeding heeten, 
alleen nog maar uit boeken wilde weten.

Waren het niet alleen de radicalen die den eisch stelden dat ge
lijke mogelijkheden tot ontwikkeling voor ieder kind zouden worden 
in het leveii geroepen? „Tot ontwikkeling”, verder zag men niet. En 
daarom meende men dat gelijke mogelijkheden gelijke kansen gaven. 
Onze tijd, die het om „menschvorming” te doen is, ziet meer, verder 
en dieper. En vraagt daarom meer.

In Engeland, het eenige land waar het Ministerie van Onderwijs, 
Ministerie van Opvoeding heet, waar bovendien Ruskin gepredikt 
had dat succes in levenswijze — in living — meer was dan succes
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Door het Leidsche Volkshuis is in 1899 beslist een 
voor het laatste, d.w.z. voor menschvorming, waaraan 
ontwikkeling ondergeschikt werd gemaakt.

In Leiden, dat met vele universiteitssteden gemeen heeft, men denke 
aan Oxford, dat de stad uit twee helften bestaat die van elkaar 
zoowat niets af weten, in Leiden dan met zijn zoo talrijke fabrieks
bevolking, was Mr. Steinmetz reeds verscheidene jaren vóórdat het 
Volkshuis gesticht werd, met ontwikkelingswerk onder arbeiders be
gonnen, terwijl een dozijn jonge vrouwen uit den kring der „Modernen" 
clubwerk met fabrieksmeisjes hebben aangevangen.

Later, in 1894, werd in het hartje der fabriekswijk, dank zij den 
geldelijken steun van de stichters van het Amsterdamsche en van het 
Leidsche Volkshuis, een wijkgebouw geopend door de zeer talrijke 
groep van hen, die wel in zooverre kinderen van hun tijd waren dat zij 
de vormende beteekenis van verstandelijke ontwikkeling overschatten, 
maar die daartegen een krachtig correctief hadden in de zekerheid, 
dat 's levens grondslag een geestelijke is. Aan dit wijkgebouw, waar
aan weldra een polikliniek met wijkverpleging verbonden werd, heb
ben de latere redacteuren van De Blijde Wereld hunne eerste kennis
making te danken met het fabrieksproletariaat. Voor de stichters 
van het wijkgebouw is het een bittere teleurstelling geweest, dat het 
vrijzinnig protestantisme als geheel zich nimmer verantwoordelijk heeft 
gevoeld voor de opheffing van de massa. Zij boden de Leidsche af- 
deeling van den Ned. Protestantenbond de stichting aan, een gebaar 
dat tot niets heeft geleid. Vele jaren later werd, op een jaarverga
dering te Arnhem, bij monde van Prof. Eerdmans, verklaard dat deze
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godsdienst

I

eigen wijze, op de

verbeeldii 
geweest,

en elders, heeft intusschen het eerste 
wellicht blijvende» aard. Overal heeft

arbeid den Bond als zoodanig, niet aanging. De vergadering beaamde 
dit. Wat niet heeft verhinderd dat het Leidsche wijkgebouw als 
paradepaard al die jaren heeft dienst gedaan. Dat individuen uit 
dezen kring voortgekömen, in den aanvang het grootste aandeel ge
had hebben aan de taak der volksontwikkeling, is bekend.

, Geen wonder, want hier sprak, zij het zonder woorden, het reli
gieus humanisme, dat een van de pijlers is van het vrijzinnig protes
tantisme. Waar dit dus nimmer cultuur en religie heeft kunnen 
scheiden, noch minder zich ooit heeft kunnen afwenden van de cul
tuur, waar het bovendien een scherp onderscheid maakte tusschen 
een historischen, wilt gij, institutioncclcn godsdienst en religie, waar 
het deze voor het meest waardevolle bestanddeel houdt in gene en 
propaganda maken voor een bepaalden godsdienstvorm haar, niet uit 
onverschilligheid maar uit beginsel, vreemd is, daar ligt het voor de 
hand dat uit het midden zijner belijdenis een groot aantal arbeiders 
op dit terrein voortkwamen.

Van de vele volkshuizen, die voor en na verrezen, zijn het meest 
op den voorgrond getreden Amsterdam, Leiden en Rotterdam. Daar 
zijn vele oorzaken voor aan te wijzen. Wij volstaan met er ééne te 
noemen, waaraan men niet in de eerste plaats denkt en die, meen ik, 
van groote beteekenis is. Deze drie steden zijn de eenige, waar voor 
de nieuwe onderneming een eigen huis gebouwd is. Dat men daar 
dus rekening heeft kunnen houden met de zeer aparte behoeften, 
waaraan een volkshuis moet kunnen voldoen, is van groot belang. 

<' Maar onzes inziens weegt nog zwaarder, dat maandenlang de volks- 
’ing zich ermede heeft bezig gehouden, ja ermede vervuld is 

dat de plaatselijke bladen er telkens aandacht voor vragen, 
goed- of afkeurend. En dat daardoor het Huis en alles wat ermee 
samenhangt, reeds een plaats in het gedachten- en verbeeldingsleven 
der arbeiders had ingenomen, vóórdat zij het betraden. Deze drie 
volkshuizen zijn van invloed geweest, ieder op 
verdere ontwikkeling van het werk in ons land.

W-at er van een Volkshuis wordt, hangt af van het milieu, d.w.z. 
van de plaatselijke gesteldheid en van de persoonlijkheid van den 
hoofdleider.

Op menig Volkshuis, hier 
hoofd een stempel gedrukt van 
men het wantrouwen der bevolking moeten overwinnen. Doch in deze, 
heeft A. ƒ. Tours, als directeur van het eerste Volkshuis in Neder
land, het spits moeten afbijten. Hangt het wellicht hiermede samen 
dat, naar het ons toeschijnt, Amsterdam steeds het opportunisme
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letarische" cultuur nog niet hoorde, en toen er —■ in het algemeen 
gesproken — bij niemand twijfel bestond aan de waarde der bestaande 
cultuur, toen wij allen het inderdaad vanzelfsprekend vonden, dat 
wij aan de minderbedeelden geen grooter dienst konden bewijzen, 
dan hen aan onze cultuurgoederen deel te doen hebben. Van per
soonlijk inzicht hing af of men reeds onderscheidde tusschen cultuur 

beschaving. Er waren volkshuizen, waar men b.v. diep voelde hoe 
nauw waarachtige cultuur met natuur samenhangt 
ving" van natuur verwijdert. Waar men angstvallig 
van het volkshuis hield wat naar de maatstaf van 
dus van het volkshuispubliek, waardevol was. Er waren 
men meedeinde met de publieke opinie.

Niemand verzette zich tegen het een of tegen het ander. Of liever, 
het laatste sprak vanzelf. Het eerste gold voor een persoonlijke eigen
aardigheid. „Men" zag niet wat „men” nu mofet zien en ziet, zij het 
vaak tegen wil en dank. Wat intusschen helaas niet zeggen wil dat, 
om met Hendrik de Man te spreken, „hoogachting van den met ont
wikkeling gepaard gaanden arbeid" reeds weder overal de plaats heeft 
ingenomen van „de hoogachting van den door de beschaving verfijn
den lediggang". Maar ook in die kwade tijden ontbraken niet de 
menschen voor wie wat men is zwaarder weegt dan wat men heeft, 
ook uit het oogpunt van cultuur. Doch algemeen gold het inzicht dat 
de maatschappelijk hoogere aan den maatschappelijk lagere iets te 
brengen had, iets zeer waardevols geven kon. Er moesten mogelijk
heden geschapen worden dat geen Gi< 
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zij daaraan te danken hebben een wezenlijk aandeel aan de cultuur
goederen. Vergeten wij intusschen niet dat, reeds eenige jaren vóór 
1914, dank zij de burgerlijke jeugdbeweging, allereerst in Duitschland, 
krachtens het deel hebben aan waarachtige cultuurgoederen, aan de 
„beschaving", de valsche beschaving der grootstad, 
klaard was.

Het is echter zeker niet zonder beteekenis dat reeds in 1909 een 
onzer volkshuizen met proletarische jeugd naar buiten trok, niet als 
dagjesmenschen, maar voor een weekeinde. En dat het al vóór 2) jaar 
een volkshuis gelukt werkgevers te bewegen aan deze jeugd een volle 
vacantieweek toe te staan, zij het — op één uitzondering na — zonder 
behoud van loon. En hoe lang reeds hebl 
volkshuizen hun buitenverblijven!

Het is waar, deze jeugd ging naar buiten onder leiding. Maar is 
het een verouderd begrip dat uit de goed-geleiden de beste leiders 
voortkomen ?

Voor de continuïteit in het sociale beleven waarvan de Man spreekt, 
had hij ook bewijzen kunnen vinden in het Volkshuis-wezen van voor
heen en thans.

Dat de volkshuizen ontstaan zijn in een tijd met overweg 
vidualistische tendenzen kwam misschien het sterkst uit bij

De V. H. bezoekers, althans een groot aantal hunner, 
rijp voor een dieper gemeenschapsbesef. Immers, wil er uit het kudde
dier een gemeenschapsmensch worden, dan moet daartusschen het 
stadium liggen van individualisatie.

Pogingen om onder de werkers iets van een gemeenschappelijk inzicht 
te kweeken, zijn toen vrijwel mislukt. De meesten deden hun werk uit 
plichtsgevoel. Van het besef gemeenschappelijk toekomstwerk te ver
richten, merkte men niets. En dus was er noch de vreugde, noch het 
saamhoorigheidsbesef van wie gezamenlijk de schouders zetten onder 
eenzelfde taak. En zeker waren er zéér weinigen, indien al, die zich 
één voelden, wezenseen met de volkshuis-bezoekers. Wie het wel 
voelden en den overgang naar andere tijden hebben meegemaakt, 
weten te spreken van levensverruiming en levensverrijking, toen zij 
niet langer voor maar met de arbeiders in hun volkshuis konden 
werken. Hierin nu ligt, meen ik, het groote, principicele verschil tus- 
schen voorheen en thans.

Maar ook hier vergete men nimmer dat het dorp en de stad, dat 
het eene deel van het land en het andere niet tegelijkertijd tot in
zichten komen, die — als niet alles bedriegt •— tot gemeenschappelijk 
bezit moeten worden.
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Doel en grondslagen van het Volkshuis 
door A. DE KOE.

en levenskringen, waarin de ] 
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I. Het Volkshuis heeft de volksontwikkeling dienstbaar 
aan de vorming van een geestelijke volksgemeenschap?''

II. Het gaat daarbij uit van de erkenning, dat 
i geestelijke waarden de wezenlijke krachten 
*ming gegeven zijn.
III. Het vormt daartoe werk- < 

soonlijke verwerving van geestelijl 
dienen der gemeenschap.

I. Het doel.
De benamingen V " *

te vormen gemeenschap, volk, te bi
zij een samenhangend volk worden.

Ondanks velerlei verschil
een volk, bestaat er toch e

Wat niet beteekent dat alle volks- en dorpshuizen onder één vlag 
varen: verre van dien. Nooit mag op alle hetzelfde stempel gedrukt 
worden .Het is b.v. mijn vaste overtuiging dat Rotterdam met zijn 
drie volkshuizen in federatief verband, die alle een eigen karakter 
hebben en in verschillend volkscentrum werken, meer beantwoordt 
aan de eischen van heden en toekomst dan Amsterdam met zijn haast 
krampachtige centralisatie. En men behoeft tegenwoordig waarlijk 
geen Marxist te zijn om van een dorpshuis te midden van een land
bouwende bevolking iets anders te verwachten dan van een huis in 
het hartje van een industrie-centrum. Maar wat wij wel kunnen hopen, 
zoo niet vragen is, dat meer en meer in ieder volkshuis, groot of 
klein, in stad of dorp, het werk worde opgebouwd door de bezoe- f 
kers zei ven. Wij gelooven dat leiding daarbij onontbeerlijk blijft en ' 
van ingrijpende beteekenis, een leiding echter die leidt va.n binnenuit 
in plaats van van bovenaf. Zooals hier en daar reeds geschiedt.

Van een breuk met het verleden behoeft bij de nieuwe koers geen 
sprake te zijn.

Een gebrand raam in de cathedraal van Chartres stelt de vier 
evangelisten voor, gezeten op de schouders van de vier groote profeten. 
Zij zien verder, veel verder. Dank zij dezen.

Als wij, uit de twintigste eeuw, in dezen even wijs zijn als de der- 
tiende-eeuwers, dan meen ik, dat voor het Nederlandsche volks- en 
dorpshuis een toekomst van krachtig opbouwend werk is weggelegd.

Volkshuis, Ons Huis, geven 
schap, volk, te binden menscht

•lerfeï
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Nederlandsche volk 
hap, kunst, zeevaart, 
industrie en koloniaal 

i de werken der be- 
een krachtigen, zeer

iets nevelachtigs, het 
aard zich door daden in de j 

s een beroep op het beste, 
Elk van ons weet daarvan

reldoorlog —• het ’
: Ontwikkelingscl

:mburgers te
deze en dergelijke 
banden tusschen

:n der gezellige avonden daar 
derg. dansten, maakte dat

i gedaan wordt op onzen volksaard, dan rijst 
Ik van getuigen uit onze geschiedenis, die met 

een klein land een eervolle plek in de wereld

en gedragingen, dat er reden is te spreken van een eigen volksaard, 
een eigen volkspersoonlijkheid.

Het is niet twijfelachtig, dat in dezen zin het 
een persoonlijkheid is. Ons kunnen in wctensch, 
scheepsbouw, waterbouwkunde, land-, tuinbouw, i> 
bestuur geven ons een vooraanstaande plaats in i 
schaving. Bovendien heeft onze geschiedenis 
bizonderen volksaard geopenbaard.

Daarom past ons een zelfbewustzijn, dat er toe drijf 
te handhaven in een zelfstandig bestaan met eigen bcs< 
Dit bewustzijn plaatst ons niet tegenover 
leert ons, dat er grenzen bestaan, die niet l 
grenzen op de kaart, in de taal en in onz< 
worden maar al te zeer bedreigd.

Wat is het, dat menschen tot een volk maakt?
Hun verkeer met de natuur van hun land: heiden, bosschen, moe

rassen, weiden, meren, zee en duinen; de wijze, waarop zij hun huizen 
inrichten, hun bouwtrant, de aanleg van hun dorpen en sleden, alles 
wat zij gemaakt hebben van het land, waarin zij eeuwenlang hun 
levensstriid hebben gevoerd; en dan het geestelijk stempel, dat die 
strijd aan hun wezen heeft ingedrukt, de daaruit gegroeide taal, de 
waarde, die zij aan het huisgezin hebben toegekend, hun zeden en 
gewoonten, hun levenshouding, ~ dat alles is het wat in zich bevat 
de samensmedende krachten, die ons tot een volk maken.

De nauwe verbinding met de menschen, die op dit stukje grond 
leven en geleefd hebben sinds vele eeuwen van zwoegen en strijd, 
heeft gemaakt, dat er ontstaan is wat wij dc Nederlandsche volks
aard noemen.

Wanneer kapi 
van de Atlantiqi 
.water- en vuu 
geleefd heeft a< 
voor oogen.

Wanneer een beroep 
voor den geest een woll 
dergelijke daden aan 
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Een beroep op onzen volksaard is niet 
in eens verstaan, omdat deze i 
denis heeft doen kennen. Het is 
in ons volk heeft geopenbaard, 
er in zijn ziel deel aan.

In den eersten tijd na den 
inflatiejaren •— waren wij van 
Rotterdam met Duitschcrs 
een 7-daagschen vacantiecursi 
poogden de Duitschers 
opnieuw aan te leggen, 
onzen Peerdesprong, ”

onlangs het wrak 
zijn scheepsvolk 

•d bij elkeen, die 
van zulke menschen
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op de Duitschers een onverwacht grooten indruk. Een gestudeerde 
dame van historische en kunstzinnige ontwikkeling uitte zich daarover 
in deze woorden: „fetzt verstehe ich das Holltindische Volk".

Men ziet ons in het buitenland graag zooals de regecrcnde geslachten 
i ons volk waren in den tijd van nationaal verval: sloom en deftig. 
:r echter — in ons dansen .— werd een openbaring van kracht 

«je ingehouden kracht, die zich als spanning voelbaar maakt, 
Frieschen dans, de zich meer uitgevende kracht van den 

tksischen Peerdesprong. Daaruit ging men verstaan de taaie 
ing en de bruisende kracht van onzen Vvu«3(1 
jeldt in nog sterkere mate van de taal. Het 
e teeken van hef wezen van een volk is zijn 

drukking van zijn innerlijke v 
ïstclijke verbindingen met de 
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:n, in zijn kleinheid tegenovei
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t al dat gebeuren en zichzelf ver
meer met zijn geschiedenis en de
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Dit gek 
zuiverste teeken van het 
is de rechtstreeksche uitdri 
het leven en van zijn gces. 
Met de eigen ervaringen van 
bodem, waarop het eeuwenlang 
loopen moest om te gew< 
onder de slagen van het levei 
macht van het Al, onder het 
winningen, — met dat alles wti 
ziel van het volk daarop haar 
vormen van de taal leerde het volk 
staan, en zoo groeide het steeds r 
aarde samen.

Snijd deze wortels van taal en van bodem af, wat gebeurt wan
neer menschen zich vestigen onder een vreemd volk, en verlies van 
geestelijke kracht zal er gevolg van zijn. Als voorbeeld kan hier 
gelden de brutaal op het stoffelijke gerichte geest van het volkeren
mengelmoes Amerika.

Maar ook het afsnijden van één dezer wortels kan al voldoet 
zijn. Laat onze menschen zich vestigen in Ned.-IndiB; ; 
door de geheel andere toestanden van het klimaat heeft w
volge, dat de geest zich niet meer naar zijn aard ontplooien kan.

Verlies van de eigen taal heeft dit gevolg in nog sterkere mate. 
Want zonder eigen taal sluiten zich de toegangen tot het innerlijk 
leven: zij openen zich slechts op de klanken, die eenmaal opwelden 
in diepe, heilige ervaringen van het voorgeslacht. Het heilige laat 
zich alleen verstaan wanneer wij het in alle echtheid naderen, zóó 
als wij wezenlijk zijn. Zóó zijn wij alleen met het eigen, zelfgeschapen 
woord van ons volk. Het is onwaarheid en schande het Heilige te 
naderen in het confectiepak van aan den vreemde ontleende klanken.

Dat is het groote gevaar van den stroom van vreemde uitdruk
kingen, die men, in ontaardende slapheid, tegenwoordig over onze 
grenzen binnenlaaf. Het is de afbraak van het beeldend vermogen 
onzer eigen taal, het voert daar besfanddeelen in, die alleen bruik
baar zijn aan de oppervlakte van het leven, en daarom versterkt het 
de krachten, die zich op het sfollijke belang, en niets anders dan dat, 
richten. Want schending van de taal is schending van ons wezen. 
Waar de taal verbastert, daar verbastert het volk. De verbastering.
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aard is rechtstreeks 
peil als volk, en 

Onder de volken

het Volkshuis als hoogste doel: de geestelijke volks
getrouw aan haar wezen, eigen beschavingsvormen 

irmee haar zelfstandige bijdrage levert tot den opgang

.... beteekenen van een 
de taal zichzelf — te 
openen voor den gees- 
de vormen van andere

is te ondergaan, is de uiting van 
ie op letterlijk elk gebied de gezonde

die de Nederlandsche taal bezig is 
een onbeschaamde vervlakking, die 
levenskrachten opznigt.

Handhaving van de taal in zuiverheid van 
noodzakelijk voor de handhaving van ons geestelijk 
dientengevolge van ons zelfstandig volksbestaan. ' 
heeft alleen het eigene recht op zelfstandigheid.

Wat kan voor de wereld de zelfstandigheid 
Nederland, dat voortgaat zijn taal — en in 
ontmannen, zijn bioskopen en tooneelzalen te 
telijken en zedelijken afval van rondom, en 
volken klakkeloos na te bauwen?

Een klein volk kan op den duur zijn zelfstandigheid slechts bewa
ren, wanneer het eigen hoedanigheid als een bizondere waarde aan 
de algemeene beschaving weet toe te voegen, wanneer het de waar
den dier algemeene beschaving weet om te smelten en te stempelen 
tot eigen munt, wanneer het niet overneemt, maar geeft, wanneer het 
de waarden, die van elders komen, eerst keurt, dan schift, om ten
slotte het bruikbare te dwingen in zijn eigen vormen.

Een volk moet heerscher zijn op eigen gebied, geen slaaf in eigen 
huis. Niets is het onze, dat niet uit ons geboren is, niet uit onzen 
geest zijn gestalte ontvangen heeft. Al het andere laten wij ons in 
verdoemelijke slapheid opdwingen, het verkracht ons volkswezen en 
doet ons de aanspraak op onze rechten als volk verliezen.

En nu begrijpe men uit dit alles wel, dat zich daarin niet een vij
andige gezindheid jegens andere volken uit. Het gaat hier om het 
vaststellen van een werkelijkheid: de werkelijke beteekenis van het 
volkseigene. Theorieën over internationalisme kunnen daar niets aan 
veranderen. Het volkseigene in zijn grootc beteekenis is een vast ge
geven, het internationalisme is daartegenover niet meer dan een schim. 
Bij deze schim valt niet te leven. Het bestaan van verschillend ge
aarde volken is een gegeven van het wereldleven, evenals men in 
planten- en dierenwereld soorten en ondersoorten kent. Internationa
lisme in den zin van gelijkmaking der volken zou opstand tegen een 
goddelijke orde zijn. Internationalisme kan alleen zin hebben als stre
ven naar vreedzame verbindingen en samenwerking met andere volken, 
ook tot het in het leven roepen van gemeenschappelijke instellingen. 
Een en ander evenwel op den grondslag van een vreedzamen wed
ijver, omdat slechts daarin de goddelijke wet der ontwikkeling betracht 
kan worden.

Zoo heeft dan 
gemeenschap, die, 
schept, en daarme 
der menschheid.

II. De grondslag.

Onze tijd is een andere dan die, waarin het Volkshuis ontstond. 
Men kan echter zeggen, dat in dezen algemeenen zin het doel, dat 
men zich gesteld heeft, hetzelfde gebleven is: dat men de geestelijke
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het V<

beschaving algemeen wcnschte te maken. In den beginne echter gold 
daarbij het inzicht, dat aan de eene zijde' der maatschappelijke kloof 
deze beschaving aanwezig was, en dat haar dragers tot plicht hadden 
deze over te brengen naar hen, die aan de andere zijde daarvan 
verstoken waren.

De arbeiders hebben deze weldaad niet geestdriftig aangenomen. 
Toen eenmaal de arbeidersbeweging in kracht was gaan groeien, 
mengde zich vijandschap in de aanvankelijke onverschilligheid en aar
zeling, die wel uit een zeker wantrouwen waren voortgevloeid. Maar 
de vijandschap heeft het pleit toch niet gewonnen in dezen zin, dat men 
het streven v an het Volkshuis en verwante bemoeiingen beslist en 
in den grond heeft afgewezen. In de houding der arbeidersbeweging 
is te dezen aanzien nimmer klaarheid gekomen, want de vraag, welke 
het hier geldt: hoe staat zij tegenover de gegeven beschaving? deze 
vraag heeft zij in den grond nóg niet beantwoord. Weliswaar streeft 
men naar een nieuwen maatschappij vorm, maar waar is het geeste
lijk beginsel, dat de beschaving van de nieuwe maatschappij zal dra
gen? Indien wij daarheen inderdaad op marsch zijn, zoo moeten de 
duidelijke aanwijzingen van het nieuwe beginsel nu toch wel voor
handen zijn. Maai- dat is het geval niet!

Het nieuwe geestelijke beginsel is 
aanwezig: met een nieuwen maatschï 
streeft men in werkelijkheid uit wat 
het kapitalisme. Wij mogen hier deze 
bijgaan: onze taak ligt op het veld 
hebben daarom dit leven in 
stap te volgen.

In den burgerlijk-kapitalistischen maatschappij vorm geldt als be
ginsel de persoonlijke vrijheid van den enkelen mensch om zijn be
langen met alle krachten te doen gelden, De eerste verkondigers van 
dit beginsel verwachtten daarvan het grootste welzijn voor het grootst 
mogelijke aantal menschen. Nu het echter meer dan een eeuw is 
toegepast geworden, is het duidelijk als de dag geworden, dat maat
schappij en beschaving ermee ten gronde gaan. Want de persoonlijke 
vrijheid heeft in den economischen wedijver zoozeer de aandacht op 
het stoffelijke gericht, zoozeer zelfzucht en genotzucht aangewakkerd, 
en deze levenshouding is allengs in alle kringen der bevolking, ook 
in die van de arbeidersbeweging, zoozeer de gangbaregeworden.dat 
een algemeen verval van bindende geestelijke waarden het gevolg is 
geweest, met verscherping der tegenstellingen tusschen menschen, 
groepen en volken. Zoodat wij niet alleen te doen hebben met een 
crjsis, die de welvaart van alle volken bedreigt, maar bovendien met 
het gevaar, waarin heel de beschaving der westersche menschheid 
verkeert.

Het geestelijk beginsel van het kapitalisme, dat de levenshouding 
grondde op de belangen van den enkelen mensch, heeft den levens
ader van den godsdienst afgesneden en daarmee aan alle ontbindende 
krachten vrij spel gegeven.

De algemeene verlegenheid tegenover de groote vragen van wereld-

; in de arbeidersbeweging niet 
lappijvorm op papier leeft en 
t het geestelijk beginsel is van 

dingen niet stilzwijgend voor- 
van het geestelijke leven; wij 

zijn verschijningsvormen van stap tot
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tijd

jke eenheid, die a 
r het moet op d. 
i doel is, waar 
-n. De g 
xzakelijke uitkon- 
hier niet goed-

ons aan een paar voorbeelden nader rekenschap geven 
stand, waarin wij geraakt zijn.

ïrste plaats dan de techniek. Zij heeft een reusachtige op- 
r voortbrengingsmogelijkheden gegeven. Beweegreden daar- 

'soonlijke belang bij het neerdrukken der voortbrengings- 
voorsprong te krijgen in de mededinging.

ït hier gesteld te worden of vergrooting van de voort
bedrijven gepaard gaat met verbetering der alge- 
Igens de liberaal-economische leer zou dat niet 

worden. Wij ondervonden echter, dat de technische 
den laatsten tijd de blijvende werkloosheid van 

tantallen arbeiders tengevolge hadden, wier koopkracht 
:rde productie daardoor grootendcels wegviel, 
zelfvernietigcnden gang van zaken het woord 

d.i. het inrichten van de voortbrenging op 
lijk werken. Maar is het dan redelijk, dat wij 

zoogen. verbeteringen, millioenen 
houden? De redelijkheid van onze

verkeer, oorlog, vrede, legt reeds de kwaal bloot, die diep in ons 
voortwoekert en onze kracht tot zedelijk en redelijk handelen ver
lamt. Het is onze geestelijke verscheurdheid, het is, dat ons leven 
niet is een gaaf geheel, hetwelk in één geestelijk middelpunt wordt 
samengevat en daarvandaan zijn orders aanneemt voor elk levens
gebied. Alles ligt bij on s uit elkaar: het hoofd weet niet wat de hand 
doet en het been gaat alleen op stap. Wij zijn beginselloos gewor
den, in ons doen en laten worden wij niet meer bcheerschl door één 
machtige stuwkracht, die bij elk ding de richting bepaalt.

Zoo is het in het persoonlijke, zoo is het in het maatschappelijke. 
^Vetenschap, techniek, politiek, godsdienst, kunst, sport, — eik hun
ner gaat eigen wegen, elk heeft zijn eigen levensgebied, waarop hij 
geen inspraak van buiten duldt. Zij vormen niet tezamen een levend 
lichaam, maar zijn afzonderlijke gebieden geworden, waar elke be
oefenaar geheel in kan en mag opgaan. Men heeft het besef verloren 
van de armoede van levens, die aldus maar een breuk van het leven 
kennen, en de verbeelding reikt niet tot de voorstelling van de rijke 
geestelijke eenheid, die al deze gebieden in zich zou kunnen vereenigen.

Maar het moet op den duur op ondergang uitloopen, wanneer er 
niet één doel is, wa<ir alle leden van het maatschappelijk lichaam op 
aansturen. De grove geweldpolitiek, die in Europa triomfen viert, is 
de noodzakelijke uitkomst van onze maatschappelijke verwording. Wij 
hebben hier niet goed- of af te keuren. Hier valt slechts te erkennen, 
dat het zoo komen moest, onverbiddelijk, krachtens de wetten van 
het leven.

Laten wij < 
van den toest 

In de eer- 
voering der 
toe was het pers. 
kosten, teneinde ’ 

De vraag dient 
brengingskracht der 
meene welvaart? Volj 
betwijfeld kunnen 
maatregelen van 
ontzachlijke ai 
tegenover de vermeerderde

Men heeft voor dezen z< 
rationalisatie ingevoerd, 
den grondslag van redelij 
het klaargespeeld hebben met onze 
van de goed gedekte tafel verre te 
beschaving is onredelijk geworden.

Zelfs zouden wij aan de onredelijkheid niet ontkomen wanneer men 
te eenigertijd, met verkorting van den arbeidsdag, al die werkloozen 
weer in het bedrijf zou willen opnemen. Want in tal van belangrijke 
fabrieksbedrijven, naar den nieuwsten maatstaf ingericht, is de be
hoefte aan handenarbeid zoo grondig uitgerationaliseerd, dat dan een
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■ettelijke ziekten zoo welig voort, dat ette- 
er aan ten gronde gingen. En het is te 
weg eerlang zoover komen zal, dat dit 
bestaan onmogelijk wordt.

■gen aan
gesloten, die hun werk verrichten op het platteland. Men is in dezen 
kring wel eens van meening, dat beschouwingen als de hier gegevene 
hun niets te zeggen hebben tegenover de vragen van hun dagelijksch 
werk. Deze meening is een dwaling: de verscheurdheid van het leven 
doet haar werk vlak vóór de deur van het Dorpshuis, ja er middenin.

Want wordt er binnen zijn muren geen landbouwonderwijs gegeven? 
Er is een huishoudkunde ook van landbouw en veehouderij: grond
slag der huishouding van een veehouderij-bedrijf is een goed veeslag, 
en hiervan die dieren die sterk en gezond zijn. Slechts van deze is 
bij goede verzorging groote opbrengst te verwachten.

Daarnaast worden kunstmiddelen toegepast om het vee te i 
kelen tot doorgaande groote inelkopbrengst, ook in den winter, 
de natuur als rusttijd voor het vee aanwijst. De kunstmiddeler 
staan hier in de toediening van krachtvoeder en de verwijder:~ ~ 
het kalf, onmiddellijk na de geboorte. Verder is men er op ui 
weidestukken zoo klein- en zoo dicht mogelijk bij elkaar, aan te 1 
opdat zij in korten tijd worden afgegraasd en daarna opnieuw be 
kunnen worden voor een tweede weidebeurt. Bovendien wordt 
doende tijd uitgespaard bij het overbrengen van het vee van de 
weide in de andere. Naast de toediening van krachtiger voeding w< 
de bewegingsvrijheid van het vee met deze nieuwe practijken tot ; 
kleine grondstukken beperkt.

Dit wegduwen nu van de natuurlijke winterrust zoo verzekert 
mij een deskundige —, dit opvoeren van de levensspanningen bij het 
vee tot een hoogtepunt en het beperken van zijn lichaamsbeweging 
tot het allergeringste, zij ondermijnen op den duur de krachten van het 
vee, zoodat het voor de hand ligt hier verband te zoeken met het 
verderflijke mond- en klauwzeer, dat vroeger <>m de zóóveel jaren ver
scheen, doch tegenwoordig aan de orde blijft. En ook de tuberculose 
tiert vanzelfsprekend welig op dezen bodem van lichaamsverzwakking.

In sterkere mate nog geldt dit van de kippenhouderij. De behoefte 
aan winterrust wordt hier volkomen ontkend: met electrische ver
lichting en krachtvoer, waardoor de dieren er toe aangezet worden 
ook in de lange winternachten voedsel tot zich te nemen, wordt de 
eieropbrengst zoo hoog mogelijk opgevoerd. Bovendien worden de 
dieren na den eersten, voordeeligen, leg afgeslacht, zoodat er geen 
broedeieren van den tweeden leg, het krachtigste levenstijdperk, in 
voldoende hoeveelheid beschikbaar komen voor het opkweeken van 
nieuwe, sterke geslachten.

Ook hier woekeren besme 
lijke groote hoenderparken 
voorzien, dat het op dezen 
bedrijf als grondslag van een

zoo radicale verkorting van den werkdag zou moeten volgen, dat de 
arbeid nog slechts spel zou zijn.

Onze redelijkheid is onredelijk geworden, ons goed in kwaad ver
keerd. Dat is het noodlot van een maatschappij, die de paden van 
het leven verlaten heeft.

Andere voorbeelden levert ons het platteland. 
Bij den Bond van Volkshuizen zijn verschillend!

■'esloten, die hun werk verrichten op het platteland. Men is 
I eens van meening, dat beschouwingen als de hier a 

zeggen hebben tegenover de vragen van hun daj 
meening is een dwaling: de verscheurdheid van 

werk vlak vóór de deur van het Dorpshuis, ja er 
binnen zijn muren geen landbouwonderu " 

ook van landbouw en 
i een veehouderij-bedrijf
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beschaving heeft den strijd aangebonden tegen 
•en de menschelijke — om haar de baas te worden, 
van de daken, dat wij met onze techniek haar al 

opvatting is, behalve een grove dwaling, 
irmoedige levenshouding. Zijn wij dan geen 

leven wij dan niet haar leven? En zou dan 
:n? Als de natuur onredelijk is, waar halen 
lan? Indien haar wetten ons niet zullen 
luuwoare richtsnoeren voor het leven te
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Deze voorbeelden wijzen op een uitbuiting 
bouw, die in haar kortzichtigheid tenslotte de 
staan vernietigt.

De westersche t 
natuur •— ook tegei 
Predikt men niet v«... _  
onder de knie hebben? Deze 
het teeken van een diep-an 
deelen meer van de natuur, 
de pink het lichaam regeerei 
wij dan redelijkheid vandaan? li 
leiden, waar zijn din betrouwba 
vinden ?

In het Alwezen leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Daar ligt 
de grondslag van ons bestaan, daarheen wijst het kompas van ons 
leven, daar welt de bron van alle levens- en geesteskracht. Ons leven 
ligt aan brokstukken, omdat wij aan deze bron onze kracht niet zoeken. 
Vandaar die machteloosheid tegenover den nood van den tijd. Zij is 
de onvermijdelijke uitkomst van de dwalingen, waarmee de burger
lijke levensopvatting ons belast heeft. In onderwerping aan het Al
wezen zal ons leven weer een heel leven kunnen zijn, sterk en gaaf. 
De Eeuwigheid moet ademen over hef leven heen, zoodat alles weer 
gedaan kan worden als .een heilig dienstwerk: staatkunde, stoffelijke 
behoeften-voorziening, wetenschap, kunst, ontspanning en geestelijke 
verheffing.

Onder den adem der Eeuwigheid zal eindelijk afgerekend kunnen 
worden met dien armzaligen, wansmakelijken, levenslaffen kultuuraf- 
val, waar de ontreddering van den tijdgeest haar zwanenzang bij 
zingt. In een nieuwe verbinding met den Eeuwige krijgt de wester
sche beschaving haar laatste kans. Grijpt zij deze aan, dan zal hel
leven weer rijk kunnen worden, en de opbouw kunnen aanvangen 
van den tempel, waar de Mensch, zoon van God, in wonen zal.

Wat beteekent in dezen staat van zaken de klassenstrijd? Wan
neer de arbeidersbeweging niet de draagster is van een geestelijk 
beginsel, dat de kracht in zich heeft leven en samenlcven te vormen 
tot een in alle deelen samenhangend geheel, wanneer zij integendeel, 
het, leven en samenleven verscheurend, beginsel van de burgerlijke 
wereld aangenomen heeft, dan zal de arbeidersklasse even onmachtig 
tot den opbouw van een nieuwe wereld zijn als de kapitalistische. 
En dan zijn wij dus allen het spoor bijster en dringt zich de nood
zakelijkheid op, dat zich een massale wil vorme om te vinden die 
hooge kracht, die in staat is leven en maatschappij te richten en te 
vormen, door beide te stellen, niet onder het welbehagen van den 
mensch, maar onder den wil van de Almacht.

De klassenstrijd is dus een uitgebrande vulkaan, als 
werkelijk geworden. Als leer zal hij voortaan 
zijn. Als strijd voor groepsbelangen binnen he 
hij nog recht van bestaan, maar gevoerd als 
lijking van een principieel nieuwe orde, kan hij 
bevorderen en een chaos zonder verschiet teweeg

van de natuur, een roof- 
eigen bronnen van be-
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III. Door middel- van werk- en levenskringen.

Evenals in levei 
gebondenheid in 

hebben in het grool 
met de oude dwalin* 
ons zou bestaan, mei ■ 
zouden zijn uit hun 
als doel wordt nagcc.----------

Deze opvatting is in strijd met de werkelijkheid van 
binding verkeerende beschaving. Ons heeft het besef 
elke maatschappelijke groep in geestelijken nood verkc

onge
„sn de 
De str 

vóór c" 
en toen 
kinderen voortbrengt en 
meer algemeen aanvaard, 
schien wel het sterkst naar

Verder zijn er offers te 
Nieuwe geestelijke bewegingen 
geweest door onthouding en 
zichzelf, maar ter verkrijging 
met aandacht het gebeuren 
met schaamte, een ontstellend 
waargenomen daar, waar 
genotzuchtig geslacht heeft 
stoffelijke nood is onder ons 
Slechts in geestelijke kracht 
schap, door hel n'

Dit is dus de g 
waken, die, vereen! 
in het bezit van de 
orde in te stellen 
ons samenleven.

Voor het Volkshuis leidt deze beschouwing tot 
dat het, voor zijn arbeid aan de geestelijke volk: 
heeft te laten leiden door het beginsel der verl 
bovennienschelijke. In het dienen van de hooj 
het beschavingvormend beginsel van het Volksl

De strijd, dien wij nu op 1 
leer, dat daar een vrijmachtig 
vol eeuwig krachten.

De strijd gaat tegen de ontbinding van 
tuchteloosheid en de zelfzucht van menschen , 
vernederend vermaaksleven op tooneel, in bioskooj 
de ongebondene genotzucht, tegen het zedenbedei 
tegen de algemeene stuurloosheid.

*"* 'rijd gaat vóór: onderwerping aan den Eeuwige, vóórdienen, 
offeren. Verder dan ooit is onze wereld van het offer vervreemd, 

?ch berust elke maatschappij op het offer van de moeder, die 
voortbrengt en opvoedt. Maar zelfs dit offer wordt niet 

’ Dit is het teeken aan den wand, dat mis
onzen ondergang heenwijst. 
brengen van genot, gemak en 

van beteekenis zijn altijd ge 
gewilde soberheid, niet terw 
en handhaving van geestkracf 

u van dezen tijd volgt, zal, mi
laamte, een ontstellend gebrek aan zedclijke kr« 

wnomen daar, waar hij het niet zou hebben verwal 
ig geslacht heeft niets zoozeer noodig als geestkraci 
nood is onder ons zoo diep en tragisch als de ge< 

wstelijke kracht kunnen wij ons geven aan de , 
:t offer groeien en zegevieren groote bewegingt 

groote strijd: die krachten onder ons te dc 
nigd, tenslotte alles zullen moeten doen. Want eerst 
Jcze krachten zullen wij macht hebben om een nieuwe 
op den veranderden economischen ondergrond van

en en samenleving moet het beginsel der godsdienstige 
het Volkshuis vormgevend zijn voor alle onderdeden 

het werk. Alles wat gedaan wordt moet zijn noodzakelijkheid 
roote werkplan. En dan moet afgerekend worden 
ding, dat er een bepaalde groep van personen onder 
iet name de intellectueelen, die als zoodanig in staat 
■un geestelijk bezit aan anderen te geven wat hier 
"gestreefd.
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de vereischteworstelen op

lelings- 
diencn

slechts door 
hoogte

dat de< 
van leven en 
dezen weg wor 
pelijke waarde 
zijn deel aan 
van de ander

Ieder dit

bizonder bedoeld 
op de grondslagen 

worden gedaan. Langs 
tot een gemeenschap

door zijn medearbeiden 
'ordt zich bewust

gezamenlijk trachten
: kunnen komen.
trom moet dit werk — en hier wordt in het 
eel van het werk, waarin men zich bezint 

samenleven — in kameraadschap 
ordt de persoonlijke ontwikkeling 
>e gemaakt: elke deelnemer levert 
de ontwikkeling der anderen, ieder 

■ueren te ontvangen.
ient, en ondergaat aan het eind de verwondering meer 

hebben ontvangen dan gegeven.
Zoo ontstaat tusschen de muren van het Volkshuis de ontwikk< 

gemeente. En zoo maakt het zijn deelnemers bekwaam tot het < 
der volksgemeensc’ 

Tenslotte kan 
drukt worden: 
van geestelijke

van het Volkshuis derhalve aldus uitge- 
: ontwikkeling als middel tot de vorming 
i schap.

;en dan 
tusschei

het doel - 
persoonlijke 
volksgemeen:
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informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.
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Onderwifsleiding
door Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM.

T>ij dc debatten over de jongste Regeerings-verklaring heeft de heer 
de Geer ook dc toen nog aanstaande benoeming van een direc- 

teur-generaal van onderwijs ter sprake gebracht. Hij deed dit — 
blijkens de courantenverslagen — door „in verband met de aanstel
ling van een directeur-gencraal van onderwijs het kabinet den vriend- 
schappelijken raad te geven de voorbereidingen tot de bezuiniging 
niet al te kostbaar te maken". Het verslag vermeldt hierbij: Groote 
vroolijkheid. En wie zou zich, juist in dezen zwaren tijd niet harte
lijk verblijden, dat de leden der Tweede Kamer den bij uitstek Neder- 
landschcn zin voor humor nog niet verloren hebben?

Maar de benoeming van een nieuwen, hoogen functionaris aan ons 
Departement van Onderwijs heeft toch ook, wat ae Engelschen zouden 
noemen „its more serious sidc” en het is daaraan, dat ik hier enkele 
bladzijden zou willen wijden.

Toen, ruim vijftien jaar geleden, J. H. Gunning afscheid had ge
nomen van zijn ambt als schoolopziener, haalde hij in een interview 
over zijn ervaringen als kenmerkend voor het Nederlandsche onder
wijsstelsel een woord aan van wijlen zijn chef, den hoofdinspectcur 
Eabius: Boven ons is het luchtledige. Het was dezelfde indruk, 
waaraan wijlen Dr. Bos in de Tweede Kamer uiting gaf, toen hij 
bij een van de debatten, die geleid hebben tot instellen van een Depar
tement van Onderwijs, den aanstaanden leider daarvan den raad 
gaf: „De Minister verzorgc vóór alles het instrument waarmede hij 
werken moet, zijn departement".

Onze eerste Minister van Onderwijs heeft dien raad in den wind 
geslagen, en zijn beide opvolgers, uit de beide andere partijen van 
rechts, hebben den geschapen toestand bestendigd. Men mag dit zeggen, 
zonder in 't minst te kort te doen aan de waardeering voor de be
kwame, ijverige en steeds hulpvaardige mannen, die tot een der hoogere 
posten aan het departement werden geroepen; dezen zou men veeleer 
onrecht doen door het tegendeel vol te houden, omdat dan een groot 
deel van de ontegenzeggelijk — lang vóór de wereldcrisis begon — in 
Nederland heerschende onderwijs-malaise mede op hun rekening zou 
kunnen, ja zou moeten worden geschreven, een boeking in klaarblijke- 
lijken strijd met hun opdracht, die niet onderwijs-leiding maar onder- 
wijs-administratie inhield. Niet een personen-, maar veeleer een be- 
ginsel-quaestie is hier dus naar onze opvatting in ’t spel, en die opvatting 
wordt versterkt door het feit, dat de opvolger van Dr. Bos als leider 
der vrijzinnig-democratische Kamerfractie, tot het Minister-ambt ge-
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dien

Onderwijs

van omstreeks de helft der 
r hun kinderen, niet in strijd 
r pacificatie zeer beslist ook 
in het oog.
ï vinnige

roepen, door zijn eerste ministerieele daad toont, den wenk van 
voorganger ter harte te nemen.

Dat die voorganger tevens de door alle politieke partijen betreurde 
voorzitter der Pacificatie-Commissie — de eigenlijke vader van de 
Onderwijs-Pacificatie in Nederland ■— was, bewijst afdoende, dat geen 
onderwijs-,,politiek" in kleineerenden zin wordt bedoeld. Maar wel 
had Dr. Bos — naast het goede recht \ 
Nederlandsche ouders op onderwijs voor 
met hun beginselen — in zijn wensch naar 
een specifiek Openbaar-onderwijs-belang ir

De schoolstrijd toch had, gelijk iedere vinnige concurrentiestrijd, 
het wederzijdsch wantrouwen der strijdenden fel doen oplaaien

Beweerde men ter linkerzijde, dat alleen het „denkend deel der 
natie” op goed onderwijs gesteld was, en dat dus vóór alles krachtige 
■waarborgen moesten worden verlangd om te beletten dat het bijzonder 
onderwijs z’n peil niet opzettelijk zou doen zakken, van de andere 
zijde werd in iedere bemoeiing van staatsorganen met onderwijszaken 
een onduldbaar ingrijpen in de richting van het onderwijs, ja een 
aanslag op het beginsel-zelf van het Bijzonder onderwijs gevonden. 
De in Nederland — in afwijking van alle andere mij bekende landen 
— nog thans heerschende opvattingen over de taak van de onderwijs
inspectie, werden daaruit geboren; in stede van een stimulcerend, 
leven-wekkend werd zij een zuiver controleerend orgaan. En daaruit 
moest noudzakelijk het geestelijke vacuum voortvloeien, in de boven 
geciteerde uitspraak van „insiders" gesignaleerd.

De hoop mocht worden gekoesterd, dat een principieele onderwijs- 
pacificatie hier verandering zou brengen. Wanneer eenmaal beide 
takken van het onderwijs als onmisbaar in een Nedcriandsch onder
wijsstelsel en daarom gelijkgerechtigd waren erkend, scheen ten opzichte 
van zijn didaktische en paedagogischc efficiSncy de zorg voor het 
bijzonder onderwijs gerust aan zijn eigen leiders te kunnen worden 
overgclaten, maar omgekeerd ook de daardoor vrijkomende energie 
der overheidsorganen te kunnen worden besteed aan een werkelijke 
didaktische en paedagogische zorg voor het overheidsonderwijs, zonder 
dat redelijkerwijs dit streven met wantrouwen door de voorstanders 
van bijzonder onderwijs mocht worden begroet, laat staan worden 
tegengewerkt.

De eerste gedachte is inderdaad voor een deel in vervulling gegaan; 
het bijzonder onderwijs der verschillende richtingen heeft een eigen 
inspectie en centrale organen van advies opgebouwd.

Tegen wat met name door het R.K Centraal Bureau voor
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van openbaar 
'er. Want van 

sorganen op onderwijsgebied, hun sti- 
e algemeen-con- 
van het Nijver-

den nadruk legde op de absolute vrijheid van 
ons eenige bladzijden 2) verder 

zoo ter loops mede: „ Een van de eerste dingen, die ik heb gedaan 
bij de invoering van het nieuwe leerplan, is mij tegen Thijssen’s 
sommenboeken verzetten.” Het resultaat is geweest, dat de Amster- 
damsche onderwijzers met al hun theoretische vrijheid in de praktijk

■) Volksontwikkeling van Dec. 1931 p. 85.
2) 1. c. p. 90.

en Opvoeding is en wordt verricht, ziet de voorstander ■ 
onderwijs op, met bewondering gemengd met wat naijvt 
de dubbele functie der overheidsorganen op onderwijsge' 
mulecrende functie voor het eigen onderwijs naast de t 
trolcercnde voor alle onderwijs is met uitzondering 
heidsonderwijs — onder het bewind der vroegere ministers wel heel 
weinig terecht gekomen. Veel meer dan de gewoonlijk naar voren 
gebrachte bezwaren schijnt dit mij een reden voor de voorstanders 
der openbare school om zich teleurgesteld te achten door de uitkomsten 
der bevrediging.

Billijkheidshalve dient aan deze constateering echter onmiddellijk te 
worden toegevoegd, dat de schuld ervoor volstrekt niet alleen de 
voorstanders van het bijzonder onderwijs treft. Met name de vak
organisaties op het gebied van het openbaar onderwijs hebben uit 
een valsch gevoel van „vrijheid in het onderwijs” de bestendiging van 
dezen hoogst onbevredigenden toestand, om het zacht te zeggen, eer 
bevorderd dan bestreden. „In geen enkel land heeft het onderwijs 
dan ook zooveel vrijheid als hier. Dat hangt ook weer samen met de 
psyche van onze onderwijzers, aan wier vrijheid men niet raken mag,” 
zoo verklaarde een ander scheidend lid der inspectie ter verklaring 
van het feit, dat in Nederland het Centrale gezag paedagogisch inder
daad geen gezag heeft, maar in hoofdzaak zich met administratie en 
geldzaken bemoeit. ') Dientengevolge heerscht in ons onderwijs in elk 
van zijn geledingen een individualisme, dat den buitenlandschen des
kundige met de grootste verbazing vervult, wanneer hij bijv, op zijn 
vraag naar het Nederlandsche aequivalent van Richtlinien, Suggestions 
en andere publicaties van overheidswege op didaktisch en methodisch 
terrein ten antwoord krijgt, dat de Nederlandsche overheid voor haar 
onderwijs zich bepaalt tot de publiceering van wet-teksten en Konink
lijke Besluiten, en een jaarverslag, dat eerst in den allerjongsten tijd 
een andere bestaansreden verraadt dan een grondwettelijk voorschrift.

Maar daar een caricatuur nu eenmaal nergens levensvatbaar is, 
beteekent zulk een toestand allerminst werkelijke vrijheid. Hetzelfde 
interview, dat zoo 
den onderwijzer in Nederland, deelde

ter loops mede: „ Een van de eerste dinj
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rannie, getei 
1 bet heerst

i

Kleinschreibung u. 
kommen, ist kein 
von Fehlcrn und 
Wörterbuch von 
onfeilbaar het kind

Doordat het eenige, wat officiec 
naam van het vak is, volgens 
Nederlandschen onderwijzer in het bek 
plan niet gewaarborgd, maar aan banc 
de «onvrije" buitenlandscbe onderwijzer

Men zegt terecht, dat onder de dictatuur 
het regeeringsstelsel is: tyrannie, getemperd door 
in een regelloos schoolstelsel het heerschende print' 
temperd door individueele willekeur.... van den t

het recht hebben tot de keuze uit twee rekenmethodes, die naast 
goede ook wel zeer betwistbare eigenaardigheden vertoonen en die 
vele onderwijzers gaarne zouden vervangen. Maar zelfs een motivee- 
ring van dit verlangen is niet gemakkelijk, omdat ook de motieven 
voor de voorgeschreven methodes volstrekt onbekend zijn; deskundige 
kritiek en gedachtenwisseling is uitgesloten.

Wil men een ander voorbeeld. Wij zijn in Nederland zóó vrij, 
dat zelfs een dispensatieartikel in de wet experimenteer-scholen schept, 
die van Lesrooster, leerplan en wat dies meer zij, zijn vrijgesteld, om 
hun eigen methodiek te kunnen volgen. Maar het werkelijk principiëel 
gebruik maken van die vrijheid zou het personeel aan zulk een school 
slecht bekomen. Want de resultaten ervan worden niet beoordeeld 
naar immanente maatstaven, door deskundigen ontleend aan het didak- 
tisch-paedagogische stelsel waarvoor die scholen zijn opgericht, maar 
naar de „vorderingen" in schoolboekjes, die lijnrecht tegen de grond
gedachten van dat stelsel in gaan. Als dat niet geschiedt door de 
autoriteiten, dan in elk geval door de school van voortgezet onder
wijs, waaraan de eerste haar leerlingen moet afleveren. Want omdat 
ieder „vrij" is, mogen daarbij alle, ook de meest onpsychologische en 
ondeskundige eischen worden gesteld, en men pleegt van die „vrijheid” 
bij onze toelatingsexamens een ruim gebruik te maken.

Een Nederlandsch onderwijzer moest het eens in zijn hoofd krijgen, 
zijn vrijheid te gebruiken om werkelijk /<z<z/onderwijs te geven in plaats 
van spelltngon&erwijs, door te handelen naar de regels over spelling, 
die de Pruisische Richtliniën fllr die Lehrplttne der Volksschulen be
vatten: „Die EinprUgung von Rechtschreibregein ist tunlichst zu be- 
schrUnken. Auf Spitzlindigkeiten wie sie besondcrs bei der Groos- und 

und bei der Schreibung gleichklingender Wörter vor- 
n Gewicht an legen. Als Hilfsmittel zur Vermeidung 

zur Befestigung der Rechtschreibung ist auch das 
den SchUlern zu benutzen." Zijn leerlingen zouden 

van de rekening worden.
;el over taalonderwijs vaststaat, de 

art 2 lrf, is zoo de vrijheid van den 
langrijkste deel van het leer- 
iden gelegd op een wijze, die 

niet licht zou dulden.
van den „sterken man" 

revolutie; zoo is 
irincipc: anarchie, gc- 

ander. Want een
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97.

bied<

nu eenmaal altijd een gemeenschap.

') Volksontw. van Dcc. 1931

nog eens uitdrukkelijk 
volstrekt niet alleen

M.O.

Want gezag o 
moet ook gele; 

gelegenheid in h 
voor sommi 
dc „kennis van 
vrij zeldzame 
heid zich op 
een secret de 

Men heeft 
zij geen oog zou

werkelijk schoolstelsel onderstelt 
dus samenwerking van velen.

En dit „principe" doordringt — het zij nog eens uitdrukkelijk ge
zegd — ons geheele onderwijs; het geldt volstrekt niet alleen voor 
één tak ervan. AVat bijv, het toelatingsexamen M.O. voor de L.S. 
doet, bewerkt het eindexamen voor de M.S. of het Gymnasium. Ja 
het verband op de school voor voortgezet onderwijs pleegt door het 
heerschende individualisme, gecombineerd met het vakleeraren-stelsel, 
nog veel meer te ontbreken en daarmede de kans daar werkelijk 
vruchtbaar onderwijs te geven veel kleiner te zijn dan die onze huidige 
lagere school pleegt te bieden.

Er is nog een tweede omstandigheid, die ten nauwste samenhangt 
met de boven aangehaalde constateering.dat erin Nederland geenerlei 
centraal pacdagogisch gezag bestaat. Wiens dagelijksche taak opgaat 
in administratieve en linantieele controle, die kan — als hij zich eens 
op ander terrein begeeft — nog wel macht uitoefenen, maar geen 
gezag. Want gezag onderstelt niet alleen deskundigheid, de deskundig
heid moet ook gelegenheid vinden om tot uiting te komen, Dat die 

het Nederlandsche onderwijs-stelsel ontbreekt, heeft 
lige onderdeden het rapport van den onderwijsraad ') over 

onderwijstoestanden" met een in oflicieele staatsstukken 
openhartigheid uitgesproken. Dat dezelfde omstandig- 
andere terreinen nog veelvuldiger voordoet is, helaas, 
Polichinelle.
aan de redactie van Volksontwikkeling verweten, dat 

hebben voor de eischen van het gezag in het onder
wijs. Het tegendeel is waar. Ik meen te mogen spreken namens de 
geheele redactie wanneer ik zeg, dat wij niets liever zouden willen 
dan een zeer krachtig gezag, dat wil düs zeggen, macht berustende 
niet op geweld, maar op recht en inzicht. Naast deskundigheid moet 
dus altijd aanwezig zijn de gezindheid om het recht van den ander te 
eerbiedigen, die gezindheid vloeit niet zonder meer voort uit de des
kundigheid, maar ze heeft zonder deze geen beteekenis. Al ware het 
alleen, omdat zonder die deskundigheid noch de afbakening van be- 
voegdheidsgrenzen, noch een op overtuiging van den ander gerichte 
invloed mogelijk is.

In zeer bijzondere mate geldt dit van een contröle van onderwijs
resultaten, die nooit mechanisch kan worden uitgevoerd. Reeds daar-
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De groote vraag zal

----I::ke dcugder. . 
. moeien worden vc 
srlijk levensgedrag er 
t ongehoorzaamheid

, op dezen gr< 
Hing van een dringende l 
iderwijs langs zijn eigen methode

, Ier aanvulling 
ig met de goec 
des lands. die

nu zijn: beteekent de jongste wijziging op het

’“e verwildering 
i de beslaande 
men volhouden.

sielijke en 
bijzonder 

bepalingen

') Wanneer ik deze restrictie maak, is dat omdat bij de huidige 
op geestelijk gebied de vraag rijst of wij de jure consliluendo d 
bijna volstrekte vrijheid voor hel bijzonder onderwijs zullen kunt 
Ik bedoel, of niet een bepaling als die van art. 42 omtrent de „christ 
maatschappelijke deugden" zij het in anderen vorm, ook voor hel I 
onderwijs zal moeten worden voorgeschreven, ter aanvulling van de 
over ergerlijk levensgedrag en onderwijs strijdig met de goede zeden 
rende tot ongehoorzaamheid aan de wetten des lands, die art. 10 thans 
voor alle onderwijs verbindend stelt.

om, omdat het resultaat even sterk afhangt van de klasse of den 
leerling, als van den docent. Een heel groot stuk van de conflicten 
op dit gebied zouden vermeden worden als iedereen in het onderwijs 
doordrongen was van het besef, dat onderwijzen niet is „ingieten van 
leerstof," maar een taak, waarbij het op wil en vermogen van den 
leerling minstens evenveel aankomt als op de zoo veel .— en niet ten 
onrechte geprezen „persoonlijkheid van den man voor de klas". 
Een billijke beoordeeling is daarom alleen mogclijk met behulp van 
een objectiveering der maatstaven, zoowel van de bereikte resultaten, 
als van aanleg en milieu der klasse, waarvan wij in Nederland door 
het hcerschende anarchisme verder verwijderd zijn dan in eenig ander 
mij bekend land. Niet minder behoedzaam dient in onderwijsbeoor- 
deelingen de omstandigheid te maken, dat wereldbeschouwingsvragen 
en technische beoordeeling hier moeilijker te splitsen zijn dan op 
eenig ander gebied. Juist daarom dient vast te staan dat van eeltige 
staatspaedagogische inmenging, die niet door de wet wordt vastge
legd, geen sprake mag zijn.

De inrichting van het bijzonder onderwijs dient dus onder de hui
dige wetgeving ’) practisch geheel aan dat onderwijs te worden over
gelaten; alleen de wettelijk vaststaande verplichtingen dienen, gelijk 
tot nu, te worden gecontroleerd, omdat in een groot corps misbruiken 
altijd mogelijk zijn. En natuurlijk zal niets het bijzonder onderwijs 
verhinderen, uit eigen vrije keuze zijn voordeel te doen met den sti- 
muleerenden invloed, die ook van overheidsorganen kan uitgaan; het 
voorbeeld van het nijverheidsonderwijs wijst die mogelijkheid reeds 
aan. Maar het zou zeker in hooge mate onbillijk, en in lijnrechte 
tegenspraak met de idee der gelijkstelling zijn, op dezen grond ook 
voor het overheidsonderwijs de vervulling van een dringende behoefte 
te verhinderen, waarin het bijzonder on< 
voorziet.
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soortgelijke gebeurtenissen
5 hij bij de wisseling 
’ol fungeert in der
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>enbaar onderwijs en in al zijn 
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Bezuidenhout slechts een persoonswisseling dan wel een verandering 
van stelsel. Het verleden zoo van den nieuwen Minister, als van zijn 
directeur-generaal geeft recht tot de laatste veronderstelling. De heer 
Marchant heeft in den korten tijd van zijn wethouderschap in Den 
Haag getoond, dat hij niet slechts een scherpzinnig en geestig criticus 
is, maar doortastend zijn wil weet te doen gelden, ook bij maatre
gelen die hem tijdelijk onpopulair kunnen maken. Aan die karakter
eigenschap zal hij groote behoefte hebben in de moeilijke jaren, die 
met onze geheele staatshuishouding het onderwijs tegemoet gaat. Maar 
zijn groote zin voor rechtvaardigheid en zijn stoere democratische 
overtuiging waarborgen, dat hij de juist bij het onderwijs noodzake
lijke sfeer van bewegingsvrijheid zal eerbiedigen, haar eerder door 
omschrijving zal bevestigen en beveiligen, dan de toestand van anar
chistische schijn-vrijheid te bestendigen, waaronder ons openbaar onder
wijs in de laatste decennia heeft geleefd.

Van den heer van Poelje is het bekend, dat hij zijn kracht als 
leider der Haagsche onderwijs-afdeeling niet heeft gezocht in het 
administreeren, maar in het organiseeren. Uit een onderwijs-milieu 
voortgekomen, heeft hij zijn liefde verpand aan den inhoud, niet alleen 
aan den wettelijken vorm van het onderwijs. Men mag aannemen, dat 
hij het ambt van directeur-generaal niet zou hebben aanvaard, als het 
dirigeeren zich alleen tot den titel, en niet tot de werkelijkheid zou 
mogen uitstrekken. Anderzijds waarborgt zijn verleden als belangstel
lend en actief leider van een groot onderwijs-complex, dat hij niet on- 
noodig autonomie aan banden zal leggen. Hij weet bijv, uit eigen erva
ring, hoe pijnlijk het voor zulk een leider is, wanneer grondig voor
bereide en weloverwogen maatregelen voor een aanecnsluitings-regeling 
plotseling doorkruist worden door een K.B., door een scheidend Mi
nister op de valreep uitgelokt en zoo haastig in elkaar gezet, dat de 
zinstorende drukfouten het nu nog tot de risee van den goeden ver
staander maken.

Herhaling van soortgelijke gebeurtenissen mag wel als uitgesloten 
gelden, zoolang hij bij de wisselingen in het politieke Ministersambt 
als ruhender Pol fungeert in der Erscheinungen Flucht.

Natuurlijk kunnen, zoomin als een zwaluw den zomer kan maken, 
zoo min twee dignitarissen, zelfs in de hoogste functies, jeugdige be
wegelijkheid brengen 
wijs-stelsel. Maar da 
nog meer stil verzet zullen zij krachtig 
gelukkig in alle takken van ons ope 
geledingen — inspectie, directeuren
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De plaats der Volkshuizen in het oeconomisch- 
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de conferentie van van Volkshuizen,

I ‘Xe opdracht om te spreken over de plaats, die de Volkshuizen 
“ in het oeconomisch-sociale leven van onzen tijd innemen, is zeer 

vereerend, maar de uitvoering ervan niet zoo eenvoudig en gemakkelijk. 
Is de formuleering van de opgave niet wat arrogant en zouden wij niet 
huiverig worden deze plaats te bepalen? Is niet oprechter de vraag: 
hebben wij Volkshuizen wel een plaats? Beteekenen wij iets of zijn 
wij eigenlijk niets? Deze vraag, die ons reeds lang kon plagen, kwam

wijzers — tal van mannen en vrouwen doordrongen van het besef, 
dat een nieuwe tijd, met ongekende eischen aan de gemeenschap, ook 
een nieuwe geest in het onderwijs vraagt; dat met name de tijd van 
het extreme individualisme achter ons ligt, dat leiding, welbewuste 
en bezonnen leiding de kracht der persoonlijkheid en haar werkings- 
veld niet vermindert, maar — juist in het onderwijs — pas tot haar 
recht brengt. Er zijn, naast vele lofredenaars van den tijd die achter 
ons ligt, een groot aantal hervormingsgezinden, die beseffen, dat Neder
land niet alléén kan blijven staan bij de onderwijs-inrichting uit een 
voorgaande eeuw. Misschien zal zelfs in sommige opzichten de bezui- 
nigingsnood een deugd blijken te zijn. Inderdaad, met meer recht dan 
ooit mag in dezen tijd worden gevraagd, dat de millioenen voor 
Onderwijs wel worden besteed.

En zelfs als — wat ik lang niet onmogelijk acht — de aandacht 
van den wetgever in de eerstvolgende periode het meest door het 
meest dringende, economische en sociale vragen, 
nomen en grondige wijziging onzer wetgeving, hc 
door gehandicapt zal worden, dan behoeft de • 
openbaar onderwijs daarop niet te wachten. Nog 
geving heeft alle interne regeling en bemoeiing, de 
geheel, behoefte aan verlevendiging en vernieuwing. I< 
tal van punten aanwijzen, wier regeling niet wacht op vernieuwde 
wetgeving, maar slechts op een even krachtigen als bewusten en be
zonken centralen wil. Moge de toekomst bewijzen, dat die wil zijn 
intrede op het Bezuidenhout heeft gedaan.
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wederom bij ons op, toen de opvoering van „De Roep der Stad", 
gisteravond door u bijgewoond, door bet liberale blad „ De Nieuwe 
Rotterdammer”, als gevaarlijk socialistisch werd gesignaleerd, een posi
tief oordeel, dat echter weer dadelijk teniet werd gedaan door de 
socialistische pers die bij monde van de „Voorwaarts”, het slot van 
dit stuk toch maar „zoetsappig" werd geacht. Hetgeen tezamen de 
conclusie rechtvaardigen zou: wij staan toch nergens en zijn blijk
baar niets. Een conclusie, die de doorsnee-mensch toch niet zonder 
bitterheid trekt!

Vragen wij echter of er geen reden is „niets te zijn en nergens te 
staan" geacht te worden, dan kunnen wij daarop moeilijk geheel en 
al ontkennend antwoorden. Dit vloeit dan niet zoozeer hieruit voort, 
dat er verschillende stroomingen door het werk van de Volkshuizen 
gaan, als wel uit het verleden, dat elke beweging nu eenmaal als een 
blok aan het been heeft mee te sleepen. Maar daar het verleden nooit 
op een bepaalden datum ophoudt, integendeel voortwerkt in heden 
en toekomst, kunnen wij toch wel weer spreken van diverse stroo
mingen in het Volkshuiswezen.

Echter. . . een last uit het verleden drukt ons wel. En wel de con
stellatie van de maatschappij. Daarom ontkomen wij niet aan een blik 
op het verleden der Volkshuizen, dat wij kunnen zien als een historie 
van mannen en vrouwen, die ze tot stand brachten, maar dat wij ook 
in zijn algemeenheid, als toestand en verhoudingen, kunnen beschouwen. 
En dan waren de verhoudingen in het maatschappelijk leven der 19de 
eeuw zoo, dat er was een burgerij, door worsteling en revolutie naar 
boven en tot heerschappij gekomen, en een onderliggende klasse van 
arbeiders, het proletariaat, dat materieel en geestelijk, een jammeevol 
bestaan leidde. Het is hier niet de plaats u dit in alle uitvoerigheid 
te schilderen, ik geloof ook niet dat het noodig is, want is er nog 
wel iemand die zou willen ontkennen, dat het lot van het proletari
aat meer dan vreeselijk is geweest? Maar de burgerij was toch niet 
heelemaal gewetenloos en „het geweten", zegt Hendrik de Man in 
zijn werk „De Socialistische Idee", speelt in het sociale leven een 
veel grootere rol, dan de meeste menschen gelooven: „Sinds een 
eeuw zijn er geen bezitters meer, bij wie de geheime onrust van het 
geweten niet is binnengeslopen." Resultaat van het veronruste ge
weten der burgerij is de liefdadigheid, de weldadigheid, de filanthro- 
pie. Resultaat van het verontruste geweten zijn —•. ook de Volks
huizen. Er moest iets gedaan worden voor misdeelde kinderen, voor 
de op straat zwervende jeugd, voor de ouderen, die iets meer wilden van 
het leven dan het neerdrukkende arbeidsbestaan van eiken dag, en die
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zich bevrijdet 
haar deel

toch ook wel eenig deel mochten hebben aan wat wij noemen de 
„cultuur". Uit iiberaal-socialen geest werden de Volkshuizen geboren 
en gedreven. Zij waren „voor de arbeiders”, zooals het Leidsche 
Volkshuis uitdrukkelijk in zijn statuten heeft vastgelegd, blijkbaar 
minder optimistisch dan verschillende andere statuten, die blijmoedig 
gewagen van „bevordering van den omgang (usschen de verschillende 
kringen der samenleving." Volksontwikkeling kon men het algeinecne 
doel der Volkshuizen noemen. Maar als een gift, een geschenk, als 
bevoogding. De voorzichtigheid moest daarbij worden betracht, andcrcr 
gevoelens moesten worden ontzien, er moest ruimte zijn vooreen ieder, 
ontwikkeling voor ieder, van welke politieke of godsdienstige over
tuiging ook. —- Dit alles hebben wij te zien in het licht van het ver
leden, het einde der 19de eeuw, het begin der 20ste. — Sindsdien is 
er in het maatschappelijk leven veel veranderd. Twee dingen zullen 
hier in het bijzonder naar voren moeten worden gehaald.

Ten eerste de ontwikkelingsgang der arbeidersklasse. Het won
der is geschied dat zij zich bewust werd van haar minderwaardig
heidspositie en zich bevrijden wilde. Begeerte raakte haar aan en 
zij stond op om haar deel van leven te veroveren. En alweer: ik 
behoef U dit niet ook maar eenigermate uitvoerig te schetsen, omdat 
het ons allen bekend is. Er kwam bewustwording van maatschappe
lijke waardigheid, van mee te willen tellen. Zij wilde niet meer zijn 
de verachte, de begenadigde. Door strijd en offering heen steeg zij 
omhoog op den maatschappelijken ladder: meer loon, beter woning, 
verkorting van den arbeidstijd werden haar deel, maar geen klasse 
verheft zich maatschappelijk zonder meer, elke opkomende en op
gekomen klasse schept cultuur, schenkt nieuwe waarden of, be
scheidener gezegd, zoekt naar nieuwe cultuurvormen. Daarom moest 
de arbeidersklasse ook een nieuwe geesteshouding aannemen. Het 
probleem kwam tot haar, toen de vrije tijd haar de mogelijkheid 
bracht, zich met andere vragen bezig te houden, die wij kortweg 
de geestelijke noemen. Zij moest cultureelen inhoud geven aan haar 
leven, dat jarenlang, na het ontwaken, den inhoud door den strijd 
had gekrijgen.

Had zij een nieuwe cultuur te verwerkelijken tegenover haar voor
gangster de burgerij? Het woord „burgerlijk" en burgerlijke cultuur 
als iets verachtelijks ligt velen in den mond bestorven. In zooverre 
hebben deze velen gelijk, als zij burgerlijk door „bourgeois” en cul
tuur door beschaving vervangen. Stellig had de burgerij eenmaal 
hooge idealen gehad („vrijheid, gelijkheid, broederschap”), maar zij 
heeft ze niet verwezenlijkt, zij heeft gebracht de cultuur van het
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besit en daaraan alle waarden afgemeten. Aan het latere stadium 
van het „burgerlijke” leven heeft de arbeidersklasse weinig of niets 
te ontlecnen, haar grootste taak is veeleer te waken voor „verbur
gerlijking”. Zoo heeft de arbeidersklasse te zoeken naar stijl, naar 
vorm in het licht, niet van het verleden, maar van de toekomst. Want 
zij droomt van een toekomst, ook nog in onze benarde en benauwde 
dagen, waarin een betere maatschappij, een hoogerstaande mensch- 
heid, een zuiverder cultuur zullen worden verwerkelijkt. Ook in onze 
benauwde en benarde dagen, waarin wij ons door het ingewikkelde, 
reactionaire, niet van de wijs zullen moeten laten brengen, maar dat 
geloof bewaren. De ontwikkeling, de rechtlijnige, waarin velen mis
schien geloofd hebben, moge onderbroken zijn; zij moge tragischer, 
door op- en ondergangen, zich voltrekken, het geloof in een betere 
wereld laat zich niet schok

Deze uitweiding was noodzakelijk om te komen tot de plaats
bepaling voor de Volkshuizen. Men kan meer of minder sceptisch 
staan tegenover de toekomst; meer of minder sceptisch tegenover de 
hoeveelheid en hoedanigheid der door de arbeidersklasse gebrachte 
cultuur, het willen en het verlangen kan men niet loochenen. Er 
mogen nog de massa's zijn, die zich vergapen aan den schijn der 
„burgerlijke” cultuur, er is een arbeiderscultuurbeweging. En nu her
inner ik wederom aan het feit, dat de Volkshuizen zijn opgericht 
voor de arbeiders en wordt de vraag: zien wij de verandering der 
tijden zullen wij dan de conclusie niet willen aanvaarden, dal wij 
de ontwikkeling niet meer als een geschenk van uit onze hooge ontwik
keling hebben te brengen, maar dat wij nu met de arbeiders als mede- 
schcppende kracht, aan de cultuur hebben te arbeiden? Door en met 
de arbeiders zal zij gevormd moeten worden. Dan zal ook het werk 
in de Volkshuizen, voor ouderen en jongeren, in dit teeken moeten staan 
en anders moeten zijn of worden dan zooveel jaar geleden bij een 
andere mentaliteit. Wij zullen gedragen moeten wom 
geloof in de arbeidersklasse en de intellectueel, die dit 
zal als genoot-leider hier zijn werk kunnen verrichten. . 
aan haar zijde moeten staan en 
moeten beseffen dat wij in dezen tijd , 
verbrokkeling samen hebben te zoeken 
en de levenshouding, < 
zekerd burgerlijk bes 
in- en uitspanningen. De cultuur, . 
verwerkelijken, zal moeten zijn : genu 
het gaarne toe, een groot woord.
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verlichting
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en dat is

zit, niet waard is, dat hij de sacramenten ontvangt; de 
'hristelijken hebben zich afzonderlijk georganiseerd en zoo 

jeloof hun wat beteekent, vinden zij alleen in eigen samenzijn de 
geestelijk voedsel biedt.
geest stammend, is dus van den beginne af 

Volkshuizen gezet. Linksch is ook de

atomisatie, mechanisatie, specialisatie ; de nieuwe zal hebben te zoeken 
naar binding, eenheid, samenhang, broederlijkheid, zal hebben te zijn 
humanistisch in dien zin, dat de menschheid geldt en haar leven 
vindt in het productieproces. De oude wereld heeft den mensch van 
zijn waarde als mensch beroofd en ondergeschikt gemaakt aan de 
veruiterlijking. Het bezit zal niet gelden, maar de arbeid zal gelden. 
U zult mij ten goede houden, dat ik hier niet inga op het probleem 
van de verhouding individu en gemeenschap, het is een vraag op 
zichzelf en stof voor meer dan één referaat.

Ten tweede wijs ik u op een anderen ontwikkelingsgang 
deze: dat de verhoudingen tusschen de menschengroepen scherper zijn

/orden. Het ideaal der verdraagzaamheid van de 18e ceuwschc 
en het 19e eeuwsche liberalisme is zoo goed als teloor 

en het weinigje dat er nog van rest, is bezig te verdwijnen.
is een belangrijk punt voor de Volkshuizen. Even belangrijk als 

het feit, dat de arbeidersklasse, hoewel zij als geheel wel tot be
wustwording kwam, geen eenheid is geworden. Het „Proletariërs 
aller landen vereenigt u,” is. niet vervuld. Verschillende geestelijke 
structuur loopt door de arbeiders heen. De scherpere verhoudingen 
van de verschillende groepen in een volk hebben wij te aanvaarden. 
Verdraagzaamheid is trouwens volstrekt niet altijd zoo’n verheven en 
prachtig ding. Zij kan zijn: beginselloosheid, slapheid, scepticisme; 
onverdraagzaamheid kan zijn groot en diep waarheidsbesef, strijdlust 
voor de waarheid, overtuigd zijn. Wie zou in dezen tijd van gewel
dige botsingen het leven zoo van zijn waarden en overtuigingen willen 
en kunnen berooven, dat wij wel allen gemoedelijk naast elkaar 
konden vegeteeren? AVij moeten wel heel aan den buitenkant met 
elkander omgaan en wel bijzonder bekwaam zijn in het verbergen 
van diepste overtuigingen, om niet te botsen. Een deel van ons leven 
zou dan verloochend worden, en men wane ni.et dat dan juist het 
hooge algemeen-menschelijke gevonden zou zijn!

Scheidingen zullen wij dus als een werkelijkheid hebben te erkennen; 
en het bijeenbrengen van allen behoort tot de onmogelijkheden; de 
tijden dat Katholieken in een algemeene vereeniging zaten, zijn lang 
voorbij. Van dien kant heet het dat hij, die in een niet-Katholicke 
vereeniging z 
Orthodox-CI 
hun gelc_f L 
sfeer die hen bindt en

Uit liberaal-socialen gees 
een linksch stempel op de
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Het zal echter de taak der Volkshuizen zijn, de groote lijnen in 
dezen te blijven zien, zich niet te verliezen in tijdelijke formaties en 
min of meer toevallige groepeeringen. Zij zullen nietj achter een bepaalde 
politieke partij rnogen aanloopen. Partijen en dergelijke groepeeringen 
zijn voortreffelijke dingen, niet als zoodanig, maar omdat zij verbinden 
en een kracht zijn. Echter staat vast dat alle partij-leven mytholo
gisch vereeringsobject wordt, dat partij partij-tactiek meebrengt, dat 
het bij partij-formatie maar weinig om cultuur-vraagstukken gaat. 
Partij draagt de noodzakelijkheid der verenging in zich. Er kunnen 
tijden zijn dat partijen alles zijn, dat het dienen van de partij leven- 
vervuliend kan zijn; maar vroeger of later wil iemand meer dan de 
partij. En met alle waardeering van de partij, blijft waar dat zij een 
tijdelijk karakter draagt en begrensd is. Wanneer dus meerdere par
tijen langs verschillende wegen naar het ééne doel jagen, moet er een 
mogelijkheid zijn elkander boven de partijen uit te vinden. En hier
door blijft het de mooie taak in hoogere eenheid de arbeidersklasse 
elkaar te doen vinden, al moet men zich ook hier niet voorstellen dat 

zoo gemakkelijk is de uitersten, ook niet in de linkschc groepen, 
te vereenigen.

De bedoeling van deze vereeniging l 
zijn maatschappelijken strijd af te hout 
bezielt hem ertoe. Erg is het als er 
den strijd voor hun klasse cn voor
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huizen als een vluchtheuvel en een genoegelijk thuis zouden beschouwen. 
Het Volkshuis zou ze moeten leeren dat ze een plaats in de strijd- 
gcledcrcn hebben in te nemen. Het Volkshuis is er ook niet om zoo 
met de menschen te filosofeeren, dat zij hun strijdvaardigheid ver
liezen. Dit gevaar is er en de vrees van de arbeidersbeweging, dat 
wie naar een Volkshuis gaat, verloren is, heeft een kans niet geheel 
ongegrond te zijn. Wie filosofeert en de dingen van alle kanten bekijkt, 
loopt gevaar zijn daadkracht verloren te zien gaan, zich niet meer 
warm voor iets te maken. Is het niet in zekeren zin de vloek der 
intellectueelen, dat zij zoo veel kanten zien en daardoor nergens komen 
te staan? Maar er is ook een andere mogelijkheid, n.l. deze dat het 
Volkshuis waakt voor al te groote koestering en gezelligheid ; inplaats 
van de straat afhoudt, de straat opjaagt om in het wijdere levens
verband der wereld op te gaan. De ongelukkigste arbeider is hij, 
die geestelijk boven zijn stand leeft, zich verdiept in allerlei, wat toch 
zijn leven niet raakt, hij is de incest ontwortelde. Deze ontwikkeling 
is niet schoon. De „geleerde" arbeider is een misproduct, de arbeider 
moet zijn leven leeren begrijpen, zijn plaats in het productieproces 
weten, iets van de wereld om hem heen leeren verstaan, hij moet 
arbeider willen zijn.

Tot dit leven heeft het Volkshuis op te wekken en te bezielen, 
dan eerst vervult het zijn taak: een doorgangshuis tot het leven en 
de wereld te zijn. Het moet ontwikkelen, loswikkelen, krachten los
maken in den mensch, die zijn leven zin en inhoud geven.

Deze ontwikkeling is van gansch anderen aard, dan de negentiende- 
eeuwsche, die typisch intellectualistisch getint was, in den stijl der 
eeuw, wier leuze was: kennis is macht. Toegegeven dat een zekere 
mate van kennis voor het begrijpen voorondersteld moet worden, kan 
echter het doel nooit kennis zijn. Hoogstens zal zij middel zijn. Het 
inzicht dat kennis niet het einddoel mag zijn, begint zich baan te 
breken, maar het menschdom is nog zoo vertrouwd met dit streven 
naar kennis, dat het de grootste moeite schijnt te kosten, het stempel 
der kennis kwijt te raken en in den grond anders te worden. De 
onderwijswereld levert wel een beeld van den taaien strijd om een 
andere instelling. Hel is, geloof ik, in dit verband geen al te stoute 
bewering, dat het Volkshuis als ontwikkclingsinstituut een geheel 
eigen plaats inneemt en kan blijven innemen. Deze eigen plaats hangt 
ten nauwste samen met het feit, dat ontwikkelingswerk in een eigen 
gebouw van bijzonderen aard kan zijn. Dit gebouw is de centrale 
plaats, waar alles geschiedt. In het bezit van een centrum zit de 
groote beteekenis van het samenhangend geheel, zit de mogelijkheid
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lappen 
kheden.

door dat leeft

cultuurgemeenschappen te vormen in dienst van de gemeenschaps- 
cultuur. Zondcr in te gaan op den aard van de werkwijze van b.v. 
de Volksuniversiteit en het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, kan 
het Volkshuis zich tusschen dergelijke instellingen volkomen handhaven. 
De Volksuniversiteit schept geen vaste verbanden der deelnemers 
onderling, men kan haar cursussen volgen en doet dit als eenling. 
Een korte poos zit men toevallig bijeen, om straks weer zijn eigen 
gang te gaan. Als vreemden gaan de deelnemers elkander in het leven 
voorbij. De volgers van de cursussen van het Instituut voor Arbei
dersontwikkeling zijn wel gebonden door min of meer dezelfde levens- 
cn wereldbeschouwing, maar de zin der cursussen kan moeilijk als 
gemeenschapvorincnd worden beschouwd. Waarbij komt dat beide 
instellingen de ontwikkeling zoeken door kennisvermeerdering.

Het bezit van een vast huis is dus inderdaad van bijzondere be- 
teekenis voor de gemeenschappelijke vorming; het elkaar geregeld in 
clubverband tcrugzien, het vertrouwd raken met elkander noopt tot 
zich geven en zich openstellen. En waar het dan niet gaat om enkel 
de wijsheid over zich te laten uitstorten, is de mogelijkheid zich te 
vormen veel grooter.

Te grooter nog, waar een van de belangrijkste werkzaamheden van 
het Volkshuis behoort te zijn: werken op de activiteit, niet alleen in 
het overdenken en bespreken, maar ook in het doen. Het knoopt in 
dit opzicht aan bij oude tijden, toen in den drang tot zelfontplooiing, 
in het gezamenlijk doen, een brok cultuurleven bloeide, dat later in 
den cultuur-loozen tijd wel verloren moest gaan. AVanneer in de Volks
huizen gedaan wordt aan dansen, zingen, leekespel, sport, dan hebben 
wij hier te doen met een' stuk levende volkscultuur, waarbij de mensch 
handelend en bewegend innerlijkheid naar buiten brengt. Hierin zie 
men geen reactie of conservatisme, integendeel. Zoekend naar een 
nieuwe gemeenschapscultuur in een nog overwegend individualistische 
periode, was het nieuwe nog niet aanstonds aanwezig, het moest nog 
groeien. En men moest, als aanloop, wel terug naar tijden, waarin de 
gemeenschap meer beleekend had en het individueele leven meer moest 
opgaan in het collectieve. Het uitgangspunt in het oudere nemend, 
maar daar doorheen groeiend, wordt gearbeid aan een gemcenschaps- 
cultuur van den nieuwen, komenden tijd, waarin de collectiviteit over- 
heerschen zal.

Het huis alleen is in staat op deze wijze bindend te werken, kleine 
cultuurgemeenschappen te vormen, die iets verwerkelijken van toe
komstige mogelijkheden. De mensch vormt zich aldus tot gemeenschaps
wezen, door dat leeft en doet met anderen. Alle spelen, alle dansen
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:id daarvan wordt hier met nadruk naar 
opzicht kan het verleden als een last op- 
ind, dat in den tijd toen de Volkshuizen

enz. dwingt den mensch in verbanden, doet hem zich onderschikken 
in een geheel.

Het is mogelijk dat met deze wijze van werken de Volkshuizen 
nooit de groote massa bereiken en medewerken aan de vorming van 
een zekere élite. Natuurlijk heeft het vormen van een élite zijn scha- 

j duwzijde, wie zou het ontkennen? Om één groot gevaar te noemen, 
hoovaardij, zich superieur voelen kan dreigen. Maar geen beweging, 
wil zij niet onder massale vervlakking gedrukt gaan, kan ontkomen 
aan deze élite-vorming, die wij liever zouden noemen érr/ivorming. 
In elke beweging moeten kernen zijn, die sterker nog dan de massa, 
de groote gedachte der beweging dragen. In deze kernen wordt de 
gedachte zuiverder bewaard ; aan hen, die aan haar deelnemen, worden 
grootere eischen gesteld, zij zijn de dragers der gedachte. Van hen 

gaan stroomen van leven naar de periferie In den zuiveren wil 
;c het waken tegen de hoovaardij en het superioriteitsgevoel. Zijn 
voor de Volkshuizen al te groote woorden? Gij kunt het leven 

in hen zoo laag of zoo hoog taxeeren als ge wilt, in den grond doet 
dat aan het hierboven betoogde niets af. En wederom geldt ook in 
dit opzicht de eisch, dat men het leven niet enkel zoeke in zijn 
Volkshuis, matir dat men met het daar veroverde als levend mensch 
in de wereld, in zijn omgeving sta. En bovenal gelde dat men in 
het Voikshuiï"zichzelf inbrenge in de gemeenschap, niet enkel er kome 
om te halen, wat er te halen valt.

Uit al het bovengenoemde moge blijken, dat het ideaal van het 
Volkshuis moet zijn: te zoeken naar normen, het leven te brengen 
vanuit een bepaalden doordachten geest, een organisch geheel te zijn, 
waarin geen plaats is voor toevalligheden. Daarmede parallel gaat 
een democratische geest en een democratische organisatie; de deel
nemers aan het werk bepalen met hun leiders zelf den geest, zij orga- 
seeren zelf de werkzaamheden, niet in dien zin dat de helft plus één 
de zaken regelt, maar met het gevoel een gemeenschap, in den waar- 
achtigen zin van het woord, te vormen en getrouw te moeten blijven 
aan den zelfbepaalden geest, die evolueeren kan, maar niet mag wor
den verloochend. Het spreekt vanzelf dat dit zelf bepalen van den 
geest en de organisatie weer samonhangt met het mondig worden 
van de arbeidersklasse, die de dingen niet meer alleen ontvangt en 
geschonken krijgt.

Aan dit organische geheel r 
trokken zijn. De wenschelijkheü 
voren gebracht. Ook in dit c 
treden. Het lag voor de hat
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en andere instellingen door de burgerij voor de arbeiders werden 
opgericht, de besturen door de burgerij zelf werden gevormd. Het 
ligt in de lijn der ontwikkeling dat hierin verandering is gekomen en 
komt. Tusschen allerlei besturen en het werk in de Volkshuizen is een 
groote afstand ontstaan, doordat zij zich alleen maar bestuurderen 
voelen. Hun bedoelingen mogen goed zijn, de zaak zelve is niet in 
orde. Wie van het werk niets weet, wijze de eer af bestuurder te 
zijn. Tot eigen schrik bemerken zij den een of anderen dag dat de 
veranderingen in het maatschappelijk leven, die hun niet zijn ontgaan, 
zich ook voordoen in hun eigen vereenigingen. Zij waanden dat alles 
nog ging op de oude gemakkelijke wijze. Dat was die van de onge
vaarlijke geestelijke filanthropie.

Is het een al te groote eisch, dat wij willen mee-levende, begrij
pende besturen? En dat zij die bestuurders zijn, er ook werken zullen 
en van het werk iets zullen weten? Is het een te groote eisch, dat 
er contact zal zijn tusschen bestuur en huis? Wie buiten het werk 
staat, ambieere eenvoudig ook dergelijke leidende functies niet. Deze 
bevoogding is uit den tijd en hebbe afgedaan!

Zooals wij de (min of meer) geestelijke filanthropie afwijzen, zoo 
wijzen wij ook de zakelijke af. Filanthropie nemen wij hier in de min 
gunstige beteekenis, de niet belangelooze, de niet onbaatzuchtige, die 
weet dat voor wat iets hoort, en er van uitgaat dat slechts onder 
zekere voorwaarden gegeven kan worden. Nu eens minder parlemen
tair gezegd: dat bepaalde gezindheden gekocht kunnen worden. Bij 
het scherper worden der maatschappelijke verhoudingen moet men 
zich hier alweer niet te zeer over verbazen en wij kunnen ons be
grijpen, dat men alleen geestverwante instellingen met zijn geld steunt.

Zal de burgerij dus haar handen aftrekken van de Volkshuizen, 
haar eigen stichting, wanneer dezen een door haar niet-gewilden kant 
uitgaan en geen steunpilaar der oude maatschappij meer zijn? Het is 
mogelijk, al zijn er gelukkig ruim denkenden die oog hebben voor de 
historische ontwikkeling en begrijpen dat er nu eenmaal groei en ver
andering in de maatschappelijke constellatie zit, die zij aanvaarden. 
Door deze ruimen-van-geest is en wordt goed werk gedaan en wij 
weten dat ten volle te waardeeren.

Maar mochten de Volkshuizen door de verscherpte verhoudingen 
in den druk komen, en mochten de arbeiders ze niet zelf in stand 
kunnen houden, nu, dan hebben wij ze toch liever niet dan als filan- 
thropische instituten, waar zoet- en beziggehouden wordt.

Ten slotte: men zie in dit referaat geen romantische verheerlijking 
der arbeidersklasse; deze is ons verre. Wij trachtten veeleer de wer-
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Een belangrijk onderzoek 
door IDA HEIJERMANS.

kelijkheid te zien. Maar 
in de befeekenis van de 
den wijze kunnen zij een 
arbeiders en intellectueelen

op de basis der werkelijkheid gelooven wij 
Volkshuizen voor de toekomst. Op beschei- 

sttikje cultuur-arbeid verrichten, wanneer 
ze tot levende instituten weten te maken.

Xi7" aarom hier geschreven over De lagere school en het stil-lezcn
▼ ’ (Een onderzoek inzake het zelfstandig verwerken van leesstof 

door leerlingen der hoogste klassen van lagere scholen in de gemeente 
Utrecht), verschenen bij Wolters als no. 23 der Mededeelingen van 
het Nutsseminarium voor paedagogiek aan de Universiteit van Amster
dam, en samengesteld door A. H. van der Hoeve, Ph. Kohnstamm 
en G. van Veen? Omdat de studie, de resultaten van het onderzoek, 
verre uitreiken boven een kwestie van didactiek, doch in het wezen 
der zaak nauw verbonden zijn met de wijze, waarop de volksont
wikkeling op de lagere school te dienen is, door het soort onderwijs 
er gegeven, èn ten opzichte van de selectie voor de bevolking der 
middelbare scholen, èn voor de leerlingen, voor wie de lagere school 
nog eindonderwijs moet geven.

Op bladz. 28 lezen we: „Niet wat een kind weet en zelfstandigen 
staat is te verwerken op een gegeven oogenblik kan een diagnose geven 
omtrent toekomstmogelijkheden, maar alleen de wijze, waarop zijn 
denken zich heeft ontwikkeld gedurende een zeker tijdsverloop kan indi
catie geven omtrent hetgeen we van hem kunnen verwachten.”

En blz. 34: „Aldus hebben in het verleden de examens in sterke 
mate het onderwijs op de Lagere School beheerscht en blijven zij 
daarop groote invloed uitoefenen, zooals zij dat op de ontwikkeling 
van de wetenschap in hef algemeen hebben gedaan. ^Vanneer dus in 
deze examens veranderingen worden aangebracht, zoodanig dat duidelijk 
blijkt, dat men op de gebruikelijke ballast van parate kennis bij de 
opneming geen prijs meer stelt (afgrenzing zou hier zeer wenschelijk 
zijn), maar dat men daarentegen gaarne ervaart, dat kinderen een
voudige opgaven, die niet kunnen zijn ingeoefend, zelfstandig kunnen 
verwerken, dan moet dat op het Lager Onderwijs een gunstige invloed 
hebben en zal dit van de gebruikelijke over-mechanisatie afstand doen 
ten gunste van de dynamiseering van het kinderlijke denken."

Blz. 38. „Een school, die zich op deze kant van ’t examen zou 
instellen, houdt ook op, de kinderen te dupeeren, voor wie het Lager
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En in de slotconclusies en perspectieven lezen we blz. 195: „Wie het 
wel meent met de volksopvoeding — en noemen wij ons niet allen 
„democraat"? — kan niet met onverschilligheid voorbijgaan aan resul
taten, als wij in hoofdstuk III overlegden. Hij kan niet blind blijven 
voor de waarheid, dat in de school de schoone schijn een kostbaar 
altaar heeft, maar dat die schoot in de eerste geestelijke behoefte 
van ons volk, dat lezend moet kunnen opnemen en verwerken en zijn 
gedachten mondeling en schriftclijk moet loeren uitdrukken, — een 
vermogen, dat niet boven de krachten ligt van den normalen mensch 
— te kort schiet. Te kort schiet op een wijze, die, ware ze niet vat
baar voor correctie, onverbiddelijk een vonnis zou beteekenen voor 
onze democratische Staatsinstellingen, welke zich alleen kunnen hand
haven, als ze kunnen rekenen op burgers, die geleerd hebben, op een 
behoorlijk niveau zelfstandig te denken.

„Als de Staat zal kunnen rekenen op het verantwoordelijkheids
gevoel zijner burgers, geen kans wil loopen, dat ze aan allerlei psy
chosen ten offer vallen, dan moet de denkdynamiek onzer leerlingen 
worden ontwikkeld, dan moeten ze leeren op eigen oordeel te ver
trouwen, ook al weten we heel goed, dat hun denken op een basis 
van behcerschte kennis moet steunen, waarvoor ook dressuur tot op 
zekere hoogte onmisbaar is."

En ten opzichte van zakelijke lectuur staat er blz. 197: „Daarbij 
zullen we tot de erkenning moeten komen, dat, evenzeer als voor 
den a.s. H.B.S.-scholier deze belangstelling noodig is, ze voor 
oudere leerlingen gewenscht is. Zouden kinderen, van school gaande, 
niet verder zijn gebracht, dan dat ze alleen kunnen denken over wat 
hen emotionneert, dan zouden we voor hun zelfontwikkeling van het 
verdere lezen weinig mogen verwachten. We zullen hen dus reeds 
op de Lagere School met zakelijke stof moeten bezig houden, om ze 
niet aan de z.g.n. „leeshonger", die zich maar te gemakkelijk op sen- 
satielectuur werpt en niet tot rustig critisch denken voeren kan, ten 
prooi te zien vallen. '

Deze weinige citaten — mijn potlood schrapte, er véél meer aan ■— 
doen zien, dat de studie der drie schrijvers op heel wat meer 
onderzoeklicht doen vallen dan op de kwestie van het stillezen 
zich zelf genomen. Hoe zou het anders te verwachten zijn, waar 
samenwerkten de drie onderzoekers, wier werkkring en individuali-
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boek tot iets 
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tijd hadden { 
te maken om
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teit elkander aanvulden, zoodat een resultaat is verkregen, dat dit 
lijvige boek tot iets zeer bizonders stempelt op het terrein onzer 
Hollandsche geschriften op het gebied der opvoedkunde!

Het is hier niet de plaats om de wijze van werken der drie onder
zoekers op den voet te volgen, omdat die valt buiten het kader van 
ons tijdschrift.

Slechts mag er op gewezen worden, dat met wetenschappelijke 
voorzichtigheid conclusies zijn getrokken en het resultaat der onder
zoekingen van alle kanten belicht werd. Eerst had er een vooronder
zoek plaats om hen, die conclusies wilden trekken, ervan te overtuigen 
of de leesstof wel of niet goed gekozen was, Met uiterste nauwge
zetheid werd nagegaan in hoeverre er voor de beoordceling van het 
werk der kinderen éénzelfde maatstaf kon aangelegd worden door 
de drie beoordeelaars. En aangetoond wordt, dat de leerling niet 
enkel mag beoordeeld worden naar wat fout is volgens het oordeel 
der volwassenen, want lezen we blz. 201: „Men kan eerst rustig be- 
studeeren, waar de leerling te kort schoot en welke vragen hem in 
verband daarmee zullen moeten worden gesteld, om de oorzaak van 
zijn in gebreke blijven na te gaan. Dan pas zal men merken hoe 
onjuist het is, fouten alleen maar te tellen en niet tot hun oorsprong 
in het denkproces van den leerling zelf door te dringen. Bij een deel 
zal de fout in absolute onmacht liggen; anderen zullen volledig hebben 
begrepen, maar bij de verwoording hebben gefaald; weer anderen, 
die gemakkelijk op het goede spoor zijn te brengen, zullen slachtoffer 
blijken van een klein defect in hun concentratie, dat bij kinderen zoo 
gemakkelijk optreedt."

Voor hun onderzoek konden de schrijvers beschikken over klassen 
leerlingen der verschillende Utrechtsche scholen. Zij lieten hen ver
schillende stukjes stil lezen; de kinderen moesten óf allerlei vragen 
schriftelijk beantwoorden, óf het geheel weergeven, nadat zij voldoenden 

gehad om den inhoud te verwerken en aanteekeningen
> het geheugen steun te geven. De onderwerpen waren 

van zakelijken of emotioneelen aard.
Er kan slechts een woord van hulde worden neergeschreven over 

de wijze, waarop alles in elkaar werd gezet, zoowel waar het ging om 
den graad van intelligentie der leerlingen, als om hun reactie op het 
emotioneele, hun voorstellingsvermogen en het zich indenken in de 
verschillende situaties.

Voorts werd het onderzoek getoetst aan het 
der kinderen.

We lezen in een vergelijking tusschen werk van kinderen uit ver
schillend milieu:
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positief zijn zij in de vergelijking van de resultaten door den 
geleverd door jongens en meisjes. Uit die vergelijking der 
«lijkt, dat over de gehecle linie de meisjes achter bleven bij 

i de drie onderzoekers aan hun beschouwingen 
van de stof was misschien meer in de man

relijke linie en het ligt voor de hand, dat de 
'•■«’<*sopstcl" gegeven was, de jongens achter 

i. In ieder geval blijkt in het emotioneele 
iet meisje te liggen," (blz. 180).

er op, dat omtrent de resultaten bij 
gelijkend onderzoek het „terrein vol voetangels en klemmen" 

t opzicht alles „nog eens op breedcr schaal zal moeten

iringen alleen de kinderen van de hoogstaange- 
. We mogen in verband met het geringe aantal 

zal menig onder- 
. een zeker wel-

als geestelijke 
houdt,” (blz. 175).

Dan wordt erop gewezen, dat kinderen van academici hoog ge
noteerd konden worden voor hun werk, ook die van ambtenaren, 
terwijl de kinderen uit gezinnen van handwerkers en neringdoenden, 
en die der „losse arbeiders” in hun arbeid minder hoog aangeslagen 
moesten worden.

Maar de onderzoekers wijzen 
dit vergelij' !  
ligt, zoodat in dit 
worden herhaald.”

Meer pn 
arbeid, gel 
cijfers blijl 
de jongens. Doch i 
hier aan toe: „De 
nclijke dan de vrouwi 
meisjes, indien een „meisjes< 
zich zouden hebben gelaten, 
opstel de kracht van h<

Het lijkt mij toe, dat deze uitspraak onderschreven kan worden, 
misschien in minder sterke mate voor den laatsten geciteerden zin, 
want ook de zakelijke vertelstof had een overwegend mannelijken 
inslag. Het meest de drie stukjes Eendenkooi, Spion en Velutue, die 
veel meer de belangstelling van jonj 
ken. In het weergeven van deze < 
meest bij de jongens achter get 
wekt voor Eendenkooi, omdat dit

„In deze reeks spi 
slagenen uit de band, 
daar zeker geen verbindende conclusie uit trekken, al: 
wijzer van oordeel zijn, dat een overschrijding van 
standspeil den kinderen lang niet altijd meer ten goede komt. Daar 
schijnt het in bijzondere gevallen nog wel eens voor te komen, dat 
de gezinsband verslapt en dat het gezin als werk-, als belangen- en 

gemeenschap de kinderen niet meer zoo solide omvat 
75). 
erop gewezen.

zijn de meisjes dan ook het 
gebleven, wat wellicht verwondering 
ut stukje toch ook een „emotioneelen" 

kant heeft. De kinderen moesten hier in het tot in bizonderheden af
dalende stukje nagaan hoe de eenden gevangen worden, ze in dc 
hokjes terecht komen, tot ten slotte de kooiker komt en „in letter
lijken zin met een „handomdraai” een eind aan hun leven maakt." 
Verteld wordt eveneens hoe de tamme eenden de wilde lokken en 
een hondje, door de nieuwsgierigheid van de wilde eenden, de vogels 
met zich mee troont en hun den terugweg afsnijdt.
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mocht

Het wil mij voorkomen, dat dergelijke stukjes, hoe ze ook best 
materiaal leverden, bekeken uit het standpunt der onderzoekers, niet 
in kinderlectuur in het algemeen, en schoolleesstof in het bizonder, 
op hun plaats zijn. Hat, ondanks het cmotioneele element, de meisjes 
hier de minderen bleken van de jongens, zou misschien ook daardoor 
verklaard moeten worden, dat zij, om zich in deze materie in te wer
ken, meer innerlijken weerstand moesten overwinnen dan de jongens.

Ik meen, met de onderzoekers dus, dat het resultaat van vergelij
kend onderzoek tusschen de prestaties van jongens en meisjes, alleen 
zuiver zal zijn, wanneer de stof zoo gekozen is, dat beiden er volgens 
hun psyche op rcageeren kunnen, en ook voor beiden de tegenproef 
genomen wordt, nl. de reactie van den jongen op het mcisjesopstel 
en die van haar op het jongenswerk.

Doch het voornaamste is, dat de studie der drie hecren wijde 
perspectieven opent, zij met hun belangrijk onderzoek aangetoond heb
ben, dat in onderwijs en opvoeding niets op zichzelf staat. Van on
geveer zeshonderd leerlingen konden zij den arbeid nagaan; zij be
wezen, dat de kinderen ontstellend slecht soms vermochten te lezen, 
en heel veel moeite hadden, wanneer zij in het opgegeven werk onver
wacht kwamen te staan voor moeilijkheden, niet enkel op taalgebied 
liggend. Zij lieten echter ook zien, dat betrekkelijk veel kinderen toch 
ook wat terecht brachten van het werk, al kwamen zij door de soort 
opgaven er voor het eerst mee in aanraking.

Het komt er dus op aan de natuurlijke denkkracht en het ver
mogen tot oordeelen te ontwikkelen. „Het onderwijs dient gehaald te 
worden in de belevingssfeer, de onderwijzers moeten geplaatst worden 
te midden van levende kinderen." Zoo staat het op blz. 31 en op blz. 
40: „Het kind moet, meenen wij — uit eigen kracht de stof naderen, 
daarin met eigen vermogen doordringen, zooveel mogelijk volgens 
methode verwerken en in eigen vorm uitdrukken.'*

Inderdaad, en nog eens inderdaad.
Beelden uit mijn eigen lange jaren in het onderwijs duiken op.
Ik zie mij nog als jonge onderwijzeres fouten en zinswendingen in 

het werk der leerlingen zelf verbeteren, — ik denk terug aan de uren 
van grijze verveling met acht- en negenjarigen, toen zij hetzelfde lesje 
met de kleine handjes uit den treure moesten bijwijzen en ik als een 
politieagent bijwijs-overtredingen moest „bekeuren”. Welk een marte
ling voor de kinderen en mij 1

Toen werd ik leerling in de school van het leven, kon en 
vrijheid veroveren in mijn wijze van werken.

Ik verbeterde zelf geen fouten meer, streepte slechts bescheiden



EEN BELANGRIJK ONDERZOEK 315

er naar hen geluisterd zal

T7 r zijn drie groote bewegingen, die de structuur onzer samenleving 
-L- sterk beïnvloeden en wijzigen. Dat zijn de arbeidersbeweging, de 
vrouwenbeweging en de jeugdbeweging. Deze drie bewegingen hebben 
dit gemeen, dat een bepaalde groep van personen, die in de samen
leving volgens traditie, behoort tot de klasse der gesubordineerden 
of overheerschten, minstens streeft naar gelijkrechtigheid met de over- 
hecrschende groep of klasse. Men mag over deze bewegingen denken

De Jeugdbeweging en de school der toekomst. 
Voordracht gehouden voor de oudervereeniging 

van de 5de H.B.S. te den Haag,
door Dr. W. F. DE GROOT.

aan, liet elke leerling bij mij komen om mij te laten zien hoe zij zelf 
verbeterd had, of te vragen dat wat zij niet begreep. En „de schul
dige” ging alleen dan met een „terechtwijzing” naar haar plaats, 
wanneer zij aan de eigen fouten niet genoeg aandacht had besteed.

En als zij door een schooluitstapje iets werkelijk „beleefd” hadden, 
wat verstonden mijn jonge schrijfsters dan de kunst van „opstellen" 
maken 1

AVe lazen niet meer hetzelfde uit den treure. Ik vroeg niet meer 
naar wat zij wel of niet begrepen, maar zij moesten noteeren uit 
opgegeven bladzijden wat zij niet begrepen.

En de belevingssfeer kwam in ons werk, want de mensch voor de 
klasse was alleen „boos”, wanneer de „studenten" zich niet afvroegen 
wanneer zij wel, en wanneer niet de woorden uit het boek begrepen, 
hun eigen schat van woorden en begrippen niet toetsten aan die van 
de mensebestem uit de bladzijden.

Het was voor mij een vreugde door de studie van de drie onder
zoekers aan die uren van echten arbeid met mijn meisjes herinnerd 
te worden.

In de donkere tijden, die 
der Hoeve, Kohnstamm en van Veen 
in duidelijke taal, dat het leesonderwijs 
dan een 
van ons 
denken kan 
scherpzinnig

we beleven, is het werk der heeren van 
van Veen een lichtpunt. Zij bewijzen 

oneindig meer beteekent 
kwestie van methode of didactiek, zij wijzen op de leemten 
onderwijs, ook in zijn opbouw, en toonen aan, dat het kind 

en- wil; zij hebben hun betoog overtuigend heider en 
herpzinnig opgebouwd.
De voorspelling is niet gewaagd, dat 

en moet worden.
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wil, één dhi( 
en dat ze I

vacantie gezamenlijk < 
en trekken, het voogc 
op hun eigen terrein 
bedwongen 
Maar de je 
die bovendien heeft 
behoefte aan activiteit, spot 
zich niet meer zoo gemakk 
houding, waartoe de school haar gene 
ons niets verwonderen, dat vooral in 
jeugdbeweging, ook het karakter van • 
deren is. In het algemeen is er een krachtig 
die ook in de schoolorganisatie rekening w

oorlog aan-
er in de
zwerven

dat wanneer wij den zin e 
willen uitgedrukt zien, wij 

op dit gebied bij 
jeugdbeweging het aller- 
t en krachtigst ontwik-

zooals men wil, één ding is zeker, dat men ze niet meer weg kan 
redeneeren en dat ze hun stempel hebben gedrukt op de huidige 
samenleving en het maatschappelijk gebeuren. Hoe interessant het 
ook zou zijn om de drie genoemde bewegingen in verband met elkaar 
te beschouwen en de overeenkomstige trekken naar voren te brengen, 
het zou ons veel te ver voeren en wij zullen ons dan ook beperken 
tot het naar voren brengen van eenigc essentiëele momenten uit de 
jeugdbeweging en dan nog alleen die, welke met de school verband 
houden. Zij, die er meer van weten willen, verwijs ik naar het werk 
van Prof. Mathilde Vaërting, „Die Macht der Massen", waaraan 
ook het een en ander voor deze voordracht is ontleend. In de jeugd
beweging heeft men te zien een protest tegen de overheersching der 
ouderen over de jongeren. Het is niet zoo zeer een strijd tusschen 
de jeugdopvattingen en die der volwassenen, als wel een verzet tegen 
het streven der ouderen om hun opvattingen aan de jongeren op te 
dringen.

Het is natuurlijk niet toevallig, 
beteekenis der jeugdbeweging goed 
aandacht hebben te schenken aan hetgeen r 
oostelijke naburen plaats vindt. Daar is de je 
eerst aangevangen en heeft zich er het snelst en krat 
keld. Twee oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen:

Ten eerste werd in Duitschland de jeugd sterker gemasregelt dan 
elders en ten tweede hebben de tragische gevolgen .van den wereld
oorlog op maatschappelijk en economisch gebied, het vertrouwen van 
de jeugd in de leiding der ouderen sterk ondermijnd.

In Duitschland is de jeugdbeweging reeds voor den 
gevangen met de „ Wandervögel”. Groepen jongelui trokken 

op ujf en schudden in die periode van
;dijschap der ouderen van zich af. Hier zijn zij 

en kunnen hun natuurlijke, doch door de ouderen 
"“n neiging tot autonomie en zelfregeling van harte botvieren. 
Ie jeugd, die op deze manier van de vrijheid heeft geproefd en 
sndien heeft ervaren, hoe dit leven veel meer aanpast bij hun 

ontaniteit, krachts- en wilsontplooiing schikt 
tkelijk tot de passieve en ondergeschikte 

leigd is te dwingen. En het kan 
i Duitschland met den groei der 
de school sterk aan het veran- 

tige strooming waar te nemen, 
wil houden met de behoefte



den achter 
ontgaatopvoeders ontgin; 

mptomatisch 
:n en in doen <

tot den onmondige, 
Ik kom hier straks 
voren brei 

den I

van mijn H.B.S.-

en die de oude verhouding 
één was van de autoriteit 

van kameraadschappelijkheid. 
terug, alleen wil ik nog even naar 
uiting van de gewijzigde verhouding 

op sommige Duitsche scholen de 
leeraar, maar van den Mitarbeiter. 

waarom ik hier zoo sterk Duitsche 
breng. Wij hebben toch te maken met de 

met haar belangen. Wanneer ik dat doe, dan 
onze Hollandsche jeugd leeft en 

in Duitschland veel ster-
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der jeugd aan autonomie en zelfregeling 
den leeraar tot den leerling, welke er 

wil omzetten in één 
uitvoerig op 

;ngen, dat als typische 
van den leeraar tot den leerling 
leerlingen niet meer spreken van hun 
Allicht zullen velen van u vragen, 
voorbeelden naar voren 
Hollandsche jeugd en 
is het omdat wat zeer zeker ook in 
werkt, door de bijzondere omstandigheden 
ker tot uitdrukking komt dan bij ons.

De golven der revolutie slaan nu eenmaal in Holland niet zoo 
hoog op als in het buitenland, dat hangt samen met onzen nuchteren 
volksaard en ook met de omstandigheden, die hoewel niet rooskleurig, 
toch altijd gunstiger zijn dan bij onze oostelijke naburen. Daardoor 
voltrekt zich bij ons de evolutie op alle cultuurgebieden, ook op dat 
van opvoeding en onderwijs in een kalmer, rustiger tempo dan elders. 
Wij zijn gemeenlijk een phase verschil achter en hoewel ik dit in het 
algemeen niet zoo'n nadeel vind, acht ik voor de opvoeding en het 
onderwijs thans wel het moment gekomen, om dit verschil in phase 
in te halen. Ik zal mij beperken tot de opvoeding der rijpere jeugd 
en dit weer zoover het betreft de jeugd, die haar opleiding geniet 
op een middelbare school. De behoefte der rijpere jeugd naar auto
nomie en zelfregeling, het verlangen naar een terrein, waar men ver
lost is van de voogdijschap der ouderen, heeft in Holland onder meer 
geleid tot de oprichting van schoolvereenigingen.

Ik herinner mij nog levendig, dat in het laatste jaar 
tijd deze beweging een aanvang nam. Het verzet van vele leeraren was 
niet gering, sommige waren sceptisch, andere ironisch gestemd, ver
scheidene onverschillig, weinige bemoedigend. Het streven kwam te veel 
in conflict met het geliefkoosde beeld van den bescheiden, volgzamen 
leerling, wien het in gepast besef van eigen onvolkomenheid en nietigheid 
niet anders betaamt dan voorloopig op den achtergrond te blijven. 
Velen leeraren en opvoeders ontging het en ontgaat het nog, dat de 
geheele beweging een symptomatisch karakter draagt. In die behoefte 
om naar voren te treden en in doen en laten het groote-menschengedoe 
te imiteeren, hebben wij niets anders te zien dan een symptoom van 
de zeer begrijpelijke en natuurlijke neiging om de eigen krachten te 
ontplooien en te ontwikkelen en ze te bevrijden van de dwingende



; zooveel te 
:n vereenigen
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en vaak belemmerende macht der ouderen Het is een vaak nog onbe
wuste instinctieve drang naar activiteit en zelfopvoeding, een protest 
tegen de gedwongen passiviteit waartoe de eenzijdige opvoeding en 
leiding van ouderen noodzakelijkerwijs voert. Hiertegen komt de jeugd 
in haar puberteit en ook in de napubertcit in opstand, een opstand, 
die niet gebroken, maar wel in goede banen moet worden geleid, om
dat deze opstand een volkomen natuurlijk en gezond karakter draagt. 
Het is de periode, dat het zelfontwikkelings-principc op krachtige 
wijze doorbreekt, waarmee onherroepelijk gepaard gaat een poging 
om zich te bevrijden van autoriteits- en opvoedingsdwang.

Op een van de vorige ouderavonden, toen ik sprak over den moei
lijken leeftijd, heb ik in herinnering gebracht welke moeilijkheden en 
conflicten in deze periode in het gezin ontstaan, ik wil daar niet op 
terugkomen, ik wil alleen nog maar naar voren brengen, dat huilende, 
weeklagende moeders en donderende vaders het conflict niet tot zijn 
oplossing brengen, doch veeleer verergeren. Maak U goed duidelijk, 
dat de puberteit en de napuberteit de perioden zijn, waarin het individu 
strijdt om zijn bevrijding, en dat alle uitingen, hoe onbegrijpelijk en 
pijnlijk soms, niets anders zijn dan symptomen van dien strijd. Doch 
genoeg hiervan, keeren wij weer terug naar de schoolvcrceniging, die 
wij in al haar uitingen, hetzij deze ons sympathiek dan wel onsym
pathiek zijn, ook hebben te beschouwen als een symptoom van het 
doorbreken der zelfstandigheidsneiging. De bezwaren, die door de 
tegenstanders van een schoolvereeniging werden uitgesproken, kwamen 
hierop neer, dat men vreesde, dat de eenvoud der kinderen gevaar 
zou loopen en dat behoeften en verlangens zouden worden gewekt, die 
met hun leeftijd niet te vereenigen zijn. Het moet erkend worden, dat 
zij, die deze gevolgen voorzagen, inderdaad gelijk hebben gekregen. 
Het zal nu ongeveer acht jaar geleden zijn, dat de overheid heeft 
ingegrepen door de bepaling, dat avonden gegeven door schoolveree- 
nigingen, in het algemeen niet langer mochten duren dan tot 12 uur, 
waardoor in eens een eind werd gemaakt aan de zeer bedenkelijke 
gewoonte van het souper, dat gemeenlijk op dien tijd aanving en eerst 
om 2 of 3 uur in den nacht eindigde. Deze bepaling werd in het 
algemeen bij alle ouders en leeraren met bijzondere sympathie begroet. 
Ik behoef U niet te schilderen, tot welke ongewenschte praktijken 
de gewoonte om een meisje voor het souper te vragen aanleiding gaf. 
Hoewel door de vervroeging van het sluitingsuur een groote uitwas 
van de avonden der schoolvereenigingen was weggenomen, liet de 
geest en het peil der avonden voor vele ouders nog 
wenschen over, dat zij zich er nog steeds niet mee kondei



jeugdgemeenschap ge 
:, wanneer zij geen ho<  
'•«nroken, dat de samenleving der volwas- 
jeze deugden mist.

en tweede eeuw 
geschriften de zeden van 

1de, heeft de merkwaardige 
reverentia et cura. Wij 

verschuldigd.
en beteekenis

en daarvan blijk gaven door er 
niet mee te bemoeien, een houding 
sloten. Deze houding acht ik onjuist 
hier een kwestie geldt die ook ons 
van de zaak de volwassenen zelf de schuld zijn 
ontwikkeling. Wat toch is het geval? Uit gebrek 
en gemis aan vermogc 
toevlucht tot de nabo 
van dat der volwassenen 
komt voor onze 
heid getroffen c

nooit te verschijnen en zich er ook 
waarbij vele leeraren zich aan- 
en onbillijk, onjuist omdat het 

raakt, onbillijk omdat inden grond 
van die verkeerde 
aan eigen inhoud 

gen om zelf richting te geven, neemt de jeugd haar 
lootsing. Haar amusementsleven is een navolging 

en wat wij daarin hebben af te keuren 
: rekening. Sterk heeft mij dan ook steeds de onbillijk* 
om de jongeren verantwoordelijk te stellen voor het 

inderdaad vaak lage peil hunner feestavonden, reden waarom ik het 
voor eenige jaren op een ouderavond voor de jeugd heb opgenomen.

Nadat ik gewezen had op de gegrondheid der klachten over het 
karakter der jeugdsamenkomsten, waarvan eigenlijk de dans, vaak niet in 
onbedenkelijken vorm het hoogtepunt vormt, stelde ik de vraag, wie 
wij hiervoor eigenlijk een verwijt hebben te maken. Na het voor
gaande vermoedt U natuurlijk wel, hoe het antwoord uitviel. Wan
neer, zoo betoogde ik, een jeugdgemeenschap gebrek aan ernst en dieper 
levensbesef aan den dag legt, wanneer zij geen hooge beginselen of wijding 
kent, dan is daarmee uitgespr 
senen. die zij imiteert al deze

Juvenalis, een Romeinsch dichter uit de eerste 
onzer jaartelling, die in tal van satirische 
het in verval zijnde Romeinsche rijk hekek 
woorden gesproken: Maxima debetur puero 
zijn onzen kinderen de grootste achting en zorg

Wij leven in een tijd, dat deze leuze dezelfde waarde 
heeft als ten tijde van Juvenalis. Want wij hebben wel te bedenken, 
dat de jeugd van nature tot ernstige dingen is geneigd en een kiem 
tot hooger leven in zich draagt. Zoo deze niet tot ontwikkeling komt, 
ligt het aan de omstandigheden, die voor de ontplooiing ervan ongunstig 
waren. En voor die omstandigheden zijn wij verantwoordelijk. Zoo 
ongeveer sprak ik voor eenige jaren op een ouderavond. Sindsdien 
heeft het probleem van de schoolvereeniging mij geen rust gelaten, 
want hoewel ik de overtuiging had de diagnose juist te hebben gesteld, 
had ik toch het gevoel de oplossing van dit moeilijke probleem niet 
gegeven te hebben. Deze is mij eerst voor kort duidelijk geworden. 
De oplossing is deze, dat de schoolvereeniging niet moet zijn een 
vereeniging naast de school, de school zelf moet de schoolvereeniging 
zijn, en alles wat zij naar voren brengt, moet uit de school zelf op-
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verlost j

de school zelf 
loolvcrceniging

bloeien. Zoolang 
school, waar de 
missen, n.1. de vi 
de plaats is,

de schoolvereeniging een organisatie blijft naast de 
kinderen hopen te vinden, wat zij op < 
rijheid der zelfbepaling, zoolang de sch<

waar de leerlingen zich inet een zucht van verlichting 
de school bevrijd en verlost gevoelen, is het de school nog niet 

gelukt om de psyche van de jeugd te verstaan in den mocilijksten 
tijd van hare ontwikkeling, wanneer ze onze hulp zoo dringend noodig 
heeft. Deze hulp moeten wij haar op onbekrompen wijze geven en 
niet rusten, voordat de school zich zoo aan de jeugd en haar natuur- 

ngens heeft aangepast, dat de vraag 
school vanzelf verstomt.

hoe de school zich heeft te ontwikkelen, op
mogelijk aanpast bij de ontwikkclingseischen

nature behoefte 
en oordeelen betreft. Men 
ze in zijn angst geweld aan 

in deze neigingen de middelen 
den wil en

i. Worden wij in de opvoeding te 
eigen machtspositie, dan 

de

Daar werd gcöischt 
deze eischen stonden 

met de machtspositie
Wat echter de ge. 

riteitsgeloof voor het 
der zelfstandigheid, c 
tegenover de jeugd hun machtsposi 
wordt gewenscht. Zulk een machtsi 
bij te dragen tot een werkelijke karakterontwikkeling der jeugd, die 
is alleen mogelijk wanneer tusschen ouderen en jongeren een menschelijk- 
persoonlijke verhouding bestaat. Iemand die tegenover een ander een 
machtspositie inneemt, werpt tusschen hem en zichzelf een scheids
muur op, van een wederzijdsch begrijpen of zelfs maar aanvoelen 
kan slechts zeer gebrekkig sprake zijn. Zooals reeds is opgemerkt, 
heeft de rijpere jeugd van nature behoefte aan autonomie, zoowel 
wat de wilsuitingen als wat het denken 
moet niet bang zijn voor deze neiging en ze in zijn angst geweld 
doen. Veeleer heeft men in deze neigingen de middelen te zien, die 
de natuur aanwendt om den wil en het denken te oefenen en tot 
zelfstandigheid te brengen. Worden wij in de opvoeding te veel be- 
heerscht door de zorg voor onze eigen machtspositie, dan leidt dit 
vanzelf tot een onderdrukken en neerslaan van de volkomen natuur
lijke en vanzelfsprekende behoefte der jeugd aan een van binnen uit 
gerichte activiteit; zulk een opvoedingssysteem, dat in den grond der 
zaak een dwangsysteem is, maakt de jeugd passief. Elk opvoedings-

lijke eischen en redelijke verlang 
naar een vereeniging naast de s 

Thans komt de vra> 
dat zij inderdaad zoove, 
der rijpere jeugd.

Hoe was het in de oude school? De school van onze jonge jaren? 
gehoorzaamheid en autoriteitsgeloof en achter 
de tuchtmiddelen. De leerling had zich te richten 

den leeraar, niet de leeraar naar den leerling, dit hield verband 
van de ouderen over de jongeren.

gehoorzaamheid is voor den wil, dat is het auto- 
■t denken, beiden belemmeren zij de ontwikkeling 
die dan ook door de ouderen, in zooverre zij 

>sitie willen handhaven, geenszins 
tsverhouding vermag echter weinig
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:en,

trijs te 
i af te

o Duitsche scholen 
iet weligst tiert op

,, dan moeten wij den 
en dit dalen zal vaak

voorgaf

systeem, dat berust op de leuze „dwingt ze om in te gaan", is er op 
uit de jeugd er aan te gewennen om te ondergaan en te dulden, in
plaats van te handelen en zelfstandig te denken. Zulk een dwang
systeem maakt óf de jeugd opstandig óf het bereidt den bodem voor 
tot onderworpenheid, in zooverre de wil niet ontwikkeld wordt tot 
eigen gebruik, maar tot dat van anderen.

Derhalve zal bij een opvoeding, waarbij de opvoeders een machts
positie innemen tegenover de opvoedclingen, niet het karakter worden 
gevormd van een vrij mcnsch, maar dat van één. die in willen en 
denken een sterke afhankelijkheid van anderen toont.

Is zulk een opvoeding reeds in het algemeen af te keuren, zeker 
gaat ze lijnrecht in tegen het streven dat aan de H.B.S. opleiding 
mag worden toegeschreven, n.1. de leerlingen voor te bereiden tot 
verantwoordelijke en leidende functies in onze samenleving. Functies, 
die mcnschen vragen welke iets op eigen verantwoording durven te 
ondernemen, menschcn met den moed van een eigen oordeel en een 
eigen wil. De opvoeding tot gehoorzaamheid en onderworpenheid 
vormt ook de voedingsbodem van vele en velerlei karakterfouten. 
Want machteloos als de kinderen zijn om openlijk de strijd aan te 
binden tegen hun ovcrheerschers, nemen zij hun toevlucht tot ver
borgen middelen. De machtmiddelcn van hen, die machteloos zijn om 
met open vizier te strijden, zijn leugen en huichelarij en wanneer door 
de eenzijdige machtspositie der ouderen de jeugd voortdurend ge
dwongen wordt haar toevlucht te nemen tot ondergrondsch verzet, 
kan zij voor goed worden bedorven. Een enquête op 
gehouden heeft uitgewezen, dat de onoprechtheid he 
de strenge scholen.

Uit het voorgaande blijkt wel duidelijk dat de opvoedingsmiddelen, 
die door de ouderen worden toegepast, wanneer zij daarbij een machts
positie innemen en laten gelden, verre van pacdagogisch zijn, zij zijn 
niet aangepast aan den eigen aard der jeugd en ook niet bedacht om 
hun karakter te ontwikkelen, doch alleen om ze er onder te houden.

Machtmiddelen zijn geen opvoedingsmiddelen.
Hoe komen wij uit de moeilijkheid? Alleen doordat wij in de op

voeding de verhouding boven-onder prijs geven en haar alleen baseeren 
op het beginsel der gelijkgerechtigdheid. Wanneer wij een open en 
eerlijke jeugd willen opkweeken, zonder achterbakschheid, een jeugd 
die met vreugde en vanzelfsprekendheid haar opvoeding ondergaat, 
omdat zij er zelf actief aan deelneemt, dan moeten wij den moed 
hebben om onze machtspositie prijs te geven, 
durf hebben om van ons voetstuk af te dalen e
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het beginsel van

geworden, iets 
ndicn zelf de schuld

begonnen zijn om 
doordat wij onzen 

aan te spreken, inpla: 
• „u”. Hierdoor werd 

:rklcind en is in onze 
, die zich keert tegen < 

' ï machtspositie herinne
■ dn, of kortweg de jeugd 
lan ook niets anders dai 
der oude overheerschings- 

j dat streven naar zelfstandig- 
•ijgeinaakt.
niet vernietigen, doch een goed

blijken in den eigenlijken zin 
in den grond foutief de j 
wassenen. De jeugd is niet 
heid, die er geen eigen 
zich slechts heeft te richten i 
waar een phase in de ontwil 
eigen geaardheden. Haar 
gelijk staan 
kleuren dl 
pubertcitsjarc 

De vraag 
gelijkrecht

Voor 
wijzing in de richting, 
zijn zich te ontwikkelen, 
en jongeren, zooals die I 
de school bezochten, d; 
in de richting der toeni.. .. 
gen zin anders van wordt,   .. 

Verschillende malen heb ik door leeraren de opmerking hooren 
maken, dat de jeugd van heden het in openhartigheid en eerlijkheid 
verre wint van die van vroeger en zelf ben ik er vast van overtuigd, 
dat dit inderdaad zoo is. Daarnaast hoort men ook weer vaak de 
verzuchting slaken, dat de jeugd van heden voor niets en niemand 
meer respect heeft; de laatste meening is in haar eenzijdigheid vol
komen onjuist en onwaar. De zaak staat zoo. De jeugd laat zich 
door ons geen respect meer opdringen of suggcrcercn, zij Iaat zich 
de waardemeter voor het respect niet meer door ons in de hand 
duwen, zij wil zelf oordeelen. Den eerbied voor de ouderen, alleen 
omdat zij meer jaren tellen dan zij zelf, verwerpt zij, en volkomen 
terecht. Maar een persoon met grootmenschclijke hoedanigheden, die 
weet zij niet alleen te respecteeren, maar zelfs te vereeren en te 
verafgoden, geheel in overeenstemming met den idealistischen aanleg, 
die de jeugd eigen is. Het respect is dus niet bij de jeugd verloren 
gegaan, geenzins, zij is alleen wat kritischer geworden, iets wat wij 
hebben toe te juichen, en waarvan wij bovendien zelf de schuld zijn. 
Want vergeet niet, dat wij ouderen zelf reeds begonnen zijn om een 
gedeelte van onze machtspositie prijs te geven, doordat wij onzen kin
deren toestaan ons met het gemoedelijkc „jij” aan te spreken, inplaats 
van met het ontzag en eerbied aanduidende „u”. Hierdoor werd de 
afstand tusschen ons en onze kinderen verkleind en is in onze kin
deren vanzelf een geest wakker geroepen, die zich keert tegen eiken 
vorm van opvoeding die nog aan onze oude machtspositie herinnert.

De behoefte der jeugd aan een eigen terrein, of kortweg de jeugd
beweging in al haar verschijningsvormen, is dan ook niets anders dan 
een protest tegen de overgeleverde vormen 
opvoeding en de krachten, die zich bij 
heid openbaren, zijn door ons zelf vrijg

Maar opdat die krachten elkaar tn

des woords, een stijgen te zijn. Het is 
jeugd te beschouwen als onvolkomen vol- 

et het stadium der onrijpheid en onmondig- 
wil en oordeel op na te houden heeft, maar 

naar de volwassenen. De jeugd is wel is 
phase in de ontwikkeling, maar één met eigen wetten en 

irdhcden. Haar onzen wil en ons oordeel op te dringen zou 
met van een rozenknop te verlangen, dat ze dezelfde 

Iraagt als de bloem. Prof. Gunning noemt het kind in de 
j ren dan ook „het volwassenkind".

aag rijst natuurlijk of opvoeding volgens 
itigdheid practisch doorvoerbaar is.
de beantwoording van deze vraag hebben wij reeds een aan- 
in de richting, waarin het onderwijs en de opvoeding bezig 
te ontwikkelen. Wanneer men de verhouding van ouderen 

1 heden is, vergelijkt met die, toen wij zelf nog 
ïzochten, dan neemt men reeds een sterke ontwikkeling 
g der toenadering waar en dat de jeugd daar in gunsti- 

van wordt, is ook duidelijk waar te nemen. 
: malen heb ik door leeraren de opmerking 
jeugd van heden het in openhartigheid en 
die van vroeger en zelf ben ik er vast van ov< 

zoo is. Daarnaast hoort men ook weer 
dat de jeugd van heden voor niets en nic 
; de laatste meening is in haar eenzijdighei< 
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Gunning op een bijeen] 
voor was ik toevallig 

ioor een oud-leerlinj 
. Er zijn natuurlijk 
die regels wor ' 

worden als het 
en door iedei 
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opleveren, is het noodig dat wij ouderen de jeugd 
ize hulp zal zij echter alleen aanvaarden, wanneer 
verhouding van boven-onder prijsgeven en ons stel- 

>unt der gelijkgerechtigdheid, d.w.z. wanneer wij op
en onderwijs basecren op het beginsel der kameraadschappe- 

, In Duitschland zijn op verschillende scholen proefnemingen 
gedaan inet een onderwijs, waarbij de leeraar niet meer is de zich 
op een voetstuk stellende docent, maar de kameraad der jongeren, 
de „Mitarbeiter". Een van de zuiverste voorbeelden is de Odenwald
schule bij Heidelbcrg, van Paul Geheeb.

Voor cenigen lijd vertelde Dr. C. P. Gunning op een bijeenkomst 
van deze school en eenigc dagen daarvoor was ik toevallig in de 
gelegenheid om mij te laten voorlichten door een oud-leeriing der 
school. Het is de school die zichzelf regeert. Er zijn natuurlijk regelen, 
waaraan een ieder zich heeft te houden, die regels worden echter 
niet van bovenaf voorgeschreven, doch ze worden als het ware * 
zelf uit het gemeenschapsleven geboren en door iedereen aanv» 
Zelf schrijft Geheeb van zijn school het volgende: Er is geen u 
scher over de gchcele gemeenschap, er is noch een chef, noch 
ondergeschikte, men hoort nergens bevelen of instructies gevet 
strijdt niet met elkaar om rechten, allerminst tusschen- volwa 
en kinderen. Het stemrecht voor de schoolgemeenschap is <-.e 
en gelijk voor jong en oud. Evenals bij de leerlingen is ook 1 
leeraar elke bevoorrechting op grond van de meerdere jaren 
sloten. De leeraar is van elke uiterlijke macht beroofd en moet 
geheel verlaten op zijn innerlijke krachten en zijn persoonlijkheid.

Hetgeen de hierboven vermelde oud-leerling mij van zijn ervaringen 
vertelde, was vrijwel met de beginselverklaring van Geheeb in over
eenstemming. Wij hebben op deze school dus te doen met de verst- 
doorgevoerde toepassing van het gelijkgerechtigdheidsbeginsel.

De zoogenaamde krachtige hand ontbreekt geheel, zoodat de gein» 
plaats, dat de jeugd bij haar opvoeding daarnaar zoo sterk zou verlan 
of ze noodig zou hebben, niet in allen deele waar schijnt te zijn, i 
is misschien mogelijk, dat de jeugd, die volgens de boven-onder opv< 
ding wordt grootgebracht, door gebrek aan zelfstandigheid naar 
sterke hand verlangt, maar het is de vraag of dit verlanj 
aanwezig is bij een kind, wiens psyche nog niet is vervormd 
voortdurende rol van ondergeschikte en onmondige. Zeker is 
de leerlingen op de Odenwaldschule absoluut geen verlangen 
naar de sterke hand.

Klinket zei eens op een lezing: „Verantwoordelijkheidsgevoel voor 
de gemeenschap moet worden aangekweekt, maar daarvoor is noodig 
dat alle leden van een gemeenschap op dezelfde trap staan. Dit is 
vooral van belang voor den leeraar,. W anneer hij op deze basis van 
gelijkheid samen kon werken met zijn leerlingen, zouden vele problemen 
van gezag en orde verdwijnen en veel slapelooze nachten gespaard 
worden." Hoe gemoedelijk de verhoudingen op de Odenwaldschule 
zijn wordt geteekend door het feit, dat de leerlingen den directeur 
aanspreken met „lieber Paulus".
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Opdat u nu nog verder met gerustheid naar mij zult luisteren geef 
ik u de verzekering, dat ik niet van plan ben om een dergelijke proef
neming hier op de H.B.S. te nemen, daar zijn wij nog ver vandaan, 
de titel van mijn voordracht luidt dan ook : de school der toekomst. 
Bovendien ben ik mij er volkomen van bewust, dat wij de toestanden, 
die op de Odenwaldschule heerschen, zoo maar niet op Hollandschen 
bodem kunnen overplantcn, nog afgezien van de vraag of de paedago- 
gische proefnemingen van Gehceb in alle opzichten navolging verdienen.

Als het essentieele in de school van Geheeb beschouw ik dit, dat 
zij meer hecht aan de gezindheid dan aan den uiterlijken vorm en 
wat dat betreft kan zij voor de ontwikkeling van ons onderwijs en 
onze opvoeding richtinggevend zijn. In de oude school met de straffe 
van boven opgelegde orde is de verhouding precies tegenovergesteld, 
daar offert men de gezindheid aan den uiterlijken vorm op. Want 
hoe strenger de orde, des te meer wordt het ware gezicht van de 
leerlingen voor ons verborgen. Hoe strenger het regime, hoe meer de 
leeraren en de leider beschouwd worden als een vijandige macht, 
waartegen men zich heeft te weren en aan te sluiten.

Het geval van de klas, die zich in het verzet tegc 
solidair verklaart is algemeen bekend, zulk een aansluil 
een ondergrond, die verre van idëeel is.

„Das Uussere Bild der Klasse ist musterhaft, eine Freude fUr jeden 
Schulrat alten Stiles. Aber im Inneren glirt ein Sumpf der den 
Charakter der Schiller vergiftet. Die Einheit des Charakters wird 
von Grund aus durch diese Gewöhnung zur Doppelgesichtigkeit gcstört. 
Der Mensch wird falsch und zwiespdltig weil sein Denken und Handeln, 
seine Uussere Haltung und seine innere Gesinnung, bestUndig in Wider- 
streit stchen".

De opvoeding op de basis der gelijkrechtigdheid met de daarmee 
samengaande natuurlijke en kameraadschappelijken omgang tusschen 
leeraar en leerling zal ook een gunstigen invloed hebben op de ver
houding van de leerlingen onderling. Jongere leerlingen zullen zich 
eerder een vermaning van een oudere laten welgevallen, dan bij de 
boven-onder opvoeding. Herhaalde malen is men in de gelegenheid 
om te constateeren dat een opmerking van een ouderen leerling aan 
een jongeren door den laatste als aanmatiging wordt opgevat gewoon 
als hij is om in een vermaning niets anders te zien dan een machts- 
uiting, waartoe hij zijn ouderen broeder nog niet gerechtigd acht.

De groote beteekenis van de opvoeding die berust op wederzijdse!» 
vertrouwen is wel dit, dat de kinderen uit de sfeer der machtsver
houding worden overgebracht in de sociale sfeer. De gelijkgerechtigd- 
heidsbewegingen leiden uit den aard der zaak tot zelfregeering, welke 
in de jeugd twee goede hoedanigheden ontwikkelt, ten eerste gemeen
schapszin met idëeelen grondslag, n.1. het gemeenschappelijk iets tot 
stand brengen en niet zooals bij de boven-onder opvoeding het zich 
gezamenlijk keeren tegen een overmacht en ten tweede de autonomie, 
namelijk het handelen op eigen verantwoording. Men leert zijn indi- 
vidueele kwaliteiten in dienst stellen van de gemeenschap, d.w.z. men 
ontwikkelt zich tot persoonlijkheid.



DE JEUGDBEWEGING EN DE SCHOOL DER TOEKOMST 325

■

>ok te

in, wij

uderen en 
ling der 
zoeding i

nog toekomstmuziek betreft, behoeft geen betoog, want 
ikter der school veronderstelt ook een evolutie in de 

i opvattingen van de opvoeders zelf, onze eigen houding 
■langrijke wijziging ondergaan in dien zin, dat wij ons niet 

:ent maar ook leider voelen, en dan weer niet een leider, 
e groep zijn wil opdringt, maar veel meer de leider, die 

te schikken naar de groepswil, begrijpende dat opvoeden 
maar laten ontwikkelen. Hij heeft alleen te 

rden voor een goede ontwikkeling zoo gunstig 
 ... voorwaarden behooren zeker de gaven zijner 

inlijkheid. Er is een ding, waaraan wij ouderen niet zoo 
namelijk om de autonomie onzer leerlingen niet 
strafbaars te beschouwen.
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n miuuel, waarvan het individu zich bedient in zijn strijd om 
rrijding der eigen persoonlijkheid. De strijd, die in alle eeuwig» 
estreden zal worden door de jonge persoonlijkheid, die zichzelf 
t wordt en zich los wil maken van de voogdijschap van hen, 
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Ik hoop er voldoende in geslaagd te zijn u te overtuigen van de 
wenschelijkheid en de mogelijkheid eener schoolorganisatie, die veel 
meer dan tot heden het geval is, de gelegenheid biedt om aan de 
zoo natuurlijke neigingen tot activiteit en zelregeling der leerlingen 
tegemoet te komen. De paedagogische winst, die door den verander
den geest in het H .B.S.-onderwijs te boeken valt, is zeer veelzijdig.

Ten eerste wordt de school behalve de plaats waar men zich kun
digheden verwerft, een kweekplaats van goede en bruikbare karakter
eigenschappen, waaronder zoodanige zijn te verstaan die een zekere 
harmonie veitoonen tusschen de neiging tot autonomie en gemeenschaps
zin, een evenwicht tusschen de individueele en sociale hoedanigheden.

de zelfregeering. Het is niet de leeraar, die de geboden bept 
regelt, maar de schoolgemeenschap stelt zelf in samenwerking 
leeraren de schoolbepalingcn en wetten vast. Niet de leeraar 
het toezicht op de goede navolging der voorschriften, doch 
meenschap zelf. Het is weer niet de leeraar, die de overtrt 
en vergrijpen straft, doch ook dit ligt in handen der gemeenst

In deze overdraging van de orde handhaving aan de gemeens 
zelf ligt het groote geheim der gelijkgerechtigdheid. Deze ox 1 
zet de straffen van geweldmiddelen om in paedagogische 
Want wanneer een kind door den leeraar wordt gestraft, da» 
zijn individueele wil beperkt door een anderen maar machtiger 
dueelen wil. In den strijd tusschen twee individueele machtsu 
lijdt het kind als de zwakkere de nederlaag. Wordt het kina 
de gemeenschap gestraft, dan is die straf geen symptoom x 
inperking van den wil van den zwakkere. Het gaat hier niet meer 
om een machtsconflicl tusschen twee persoonlijke wilsuitingen, maar 
het gaat hier om een conflict tusschen twee beginselen, namelijk de 
egoïstische zelfbepaling tegenovt:r de cischen der gemeenschap. 
opgevat, worden de disciplinaire hulpmiddelen algemeen aanvaarde 
zelfsprekendheden en noodzakelijkheden.

Wij zouden vooral uit Duitschland velerlei voorbeelden kunnen 
aanhalen, die er op wijzen, dat bij de nieuwe onderwijs- en opvoe- 
dingsstroomingen steeds weer het beginsel wordt gepropageerd, < 
de opvoedingsmiddelen uit handen der ouderen in die der jeugd 
doen overgaan, en waar dit geschiedt verandert het passieve op( 
voed worden door de ouderen in een actieve zelfopvoeding. V 
in de oude als in de nieuwe opvoeding, is ook nog plaats x 
natuurlijke straf en het verstandige, vertrouwclijke onderhout 
vernUnftige Zureden". Beide methoden hebben dit voordeel, 
niet zooals bij de straf door den leeraar gegeven, tussc 
zijn leerling onwillekeurig een scheidingsmuur opwerpen, 
nadering blijvend in den weg kan staan.

Het spreekt vanzelf, dat op de nieuwe sc 
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Maar ten tweede en dat is in verband met het onderwerp van dezen 
avond wel het voornaamste: de jeugd heeft naast de school, geen 
eigen terrein meer noodig, de stroomingen die zich in de jeugdbewe
gingen kenbaar maken, worden opgevangen in de bedding der school 
zelf. Dat is de groote winst. Heeft men thans op de meeste scholen, 
naast de school een schoolvereeniging, — het autonome terrein der 
leerlingen — de nieuwe school moet zelf dat terrein worden. De be
zwaren van zulk een eigen terrein heb ik in den aanvang reeds uit
eengezet, wij kunnen er nog aan toevoegen de voortdurende aanlei
ding tot conflicten tusschcn de school en de leerlingen, waaraan nooit 
een einde kan komen, zoolang de leerling in zijn leeraar niet < 
kameraad maar zijn meerdere blijft zien, onder wiens toezicht 
staat, zoolang er dus nog sprake is van een machtsverhouding 
niet van een verhouding die gebaseerd is op wederzijdsch vertroi 
Het geeft wel te denken, dat in Engeland, waar vooral door de 
een nauwe band ontstaat tusseben leeraar en leerling, 
ging niet is begonnen, maar wel in Duitschland, 
school een soort van kadaverdiscipline heerschte.

Ik wil in dit verband nog wijzen op de Daltonmethode, die er niet 
weinig toe meewerkt om de nieuwe school voor te bereiden en wel 
in hoofdzaak om twee redenen. Ten eerste schept de Daltonmethode 
voortdurend de gelegenheid dat de leerlingen hun aandeel krijgen in 
de organisatie en de inrichting der schoot en ten tweede komen de 
twee partijen, leeraren en leerlingen, nauwer tot elkaar, zoodat de 
school meer en meer het karakter gaat krijgen van een groote werk
gemeenschap, waar leeraren en leerlingen meer met elkaar samen
werken aan één gemeenschappelijk doel, dan dat de ééne partij er 
door de andere bewerkt wordt. Keeren wij nog een oogenblik terug 
naar de Oldenwaldschule van Paul Geheeb en schenken wij onze 
aandacht aan het antwoord, dat Geheeb gaf op de volgende vraag 
van Dr. Gunning: „Hoe staat U tegenover de taak der ouders in 
de opvoeding?" Het antwoord kunt U lezen in het verslag van de 
lezing in het Ochtendblad van het Vaderland van 21 April. De ouders, 
aldus het verslag, sluit Geheeb geheel en al uit; de taak der ouders 
acht hij afgedaan, zij hebben niet den tijd en het eindelooze geduld 
voor de kinderen. Kinderen opvoeden is zich op de hoogte van alle 
psychologische kennis stellen, meeleven met de jeugd, dat kan een 
ouder van dezen tijd niet. Daarom moet het kind zoo spoedig mogclijk 
worden toevertrouwd aan den opvoeder bij gratie.

Tot zoover Geheeb. Dr. Gunning kon zich echter ir*4 
ning niet vereenigen en het deed zoo warm aan, dat hij 
„Ik kan dat niet aanvaarden, wanneer ik denk aan wat ik zelf van 
huis uit heb mede gekregen". Ik sta geheel aan de zijde van Dr. 
Gunning. Inderdaad moet worden toegegeven, dat de taak der ouders 
een buitengewoon moeilijke is en dat velen nog maar weinig besef 
hebben van de groote problemen waarvoor zij in de opvoeding ge
plaatst zijn, maar in plaats van het gezin bij de opvoeding uit te 
schakelen, moeten wij een aanvang maken met ons zelf op te voeden. 
Ik weet niet wie het geweest is, maar er is iemand die de juiste en
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hij opmerkte: 

i wat ik zelf 
de zijde van 

wok der ot 
■ weinig I 
opvoeding



DE JEUGDBEWEGING EN DE SCHOOL DER TOEKOMST328

ooi, meer 
de school 

geestelijke 
bepalingen

inde 
is en bin-

rake opmerking het 
' aanvangt. .

mC»lder

ideren bij

gevraagd, 
>elangrijke

1 bij 
■> ik

richting en 
:n de drang 
uitvloeisel 
niet geeft

len |

hebben, want allet 
ontplooien en 1 

waardoor al het

ij deu :eft gemaakt, dat de opvoeding der kindci 
ouders aanvangt. Nu is het inderdaad waar, dat voor het 
ambacht of ambt altijd een zekere voorbereiding wordt 
hoe veel te meer is dit dan noodig voor het moeilijke en belangri 
ambt van opvoeder. En wanneer wij dan denken aan onze onkunde c 
trent de problemen der jeugdopvoeding en aan onze hulpeloosheid 
zoovele conflicten, dan zegen ik nog steeds het oogenblik waarop ik 
het initiatief nam tot deze oudervereeniging, waarvan het hoofddoel 
moet zijn om in samenwerking met de school verheldering en voor
lichting te brengen in de vele, moeilijke, maar tegelijk zoo interessante 
problemen der kinderpsychologie. Het gezin kan en mag bij de op
voeding niet worden uitgeschakeld en in zooverre het nog niet vol
doende theoretisch is voorgelicht, wat intusschen niet wegneemt, dat 
vaak instinctief de juiste weg wordt ingeslagen, dienen wij er met 
elkaar toe mee te werken, dat door onderlinge besprekingen en ge
dachtenwisselingen dit theoretisch tekort zoo snel mogelijk worde 
aangevuld. Want hij die in de opvoeding het gezin zou willen uit
schakelen, onderschat de paedagogische kracht van de lamp in de 
huiskamer.

De jeugd voor wie deze niet heeft geschenen, mist in haar latere 
leven alle herinnering, waaraan zij zich kan verwarmen. School, gezin 
en jeugd vormen een on verbreekbare drieëenheid, drie in getal, maar 
één in den geest, waar het betreft het gemeenschappelijk doel om 
autonome en tegelijk sociaal voelende menschen te vormen, d.w.z. men- 
schen die hun individueele hoedanigheden in dienst stellen van de 
gemeenschap. Doch dit is slechts mogelijk wanneer geen der drie par
tijen een machtspositie inneemt, de samenwerking moet wedcrzijdsch 
vertrouwen tot basis hebben, want alleen in deze sfeer kan het eigen 
leven van het kind zich ontplooien en toont het ons zijn ware gezicht. 
Zedelijke krachten, waardoor al het menschelijk handelen gedragen 
moet worden, worden nu eenmaal alleen in een geestelijke gemeen
schap gekweekt.

School en gezin zijn en blijven de aangewezen kweekplaats 
die zedelijke krachten, zij moeten door hun aard, hun inrichtinj 
hun sfeer de jeugd dusdanig aantrekken, dat de behoefte ei 
naar een derde centrum van zelf verflauwt. Die drang is een 
van het instinctieve gevoel der jeugd, dat de school haar 
waarnaar zij verlangt en waarop zij recht heeft.

Zij verlangt van haar dat zij meer is dan een woordschoc 
dan een conglomeraat van vakken, zij verlangt instinctief, dat du » 
zal zijn een levensschool, een oefenplaats zoowel voor hun 
als zedelijke krachten. Zulk een school is niet met eenige bepal 
in het leven te roepen, zij moet worden voorbereid. Aan die 
bereiding, aan die ontwikkeling moeten wij gezamenlijk werken 
overtuiging dat het doel waarnaar wij streven bereikbaar 
nen afzienbaren tijd bereikt moet worden.
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iUe fragmentarisch

De Wereldcrisis')
door Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM.

uitwerking 
Alg. Verg.

tegd, dat wij bij het zoeken 
niet zouden moeten beginnen 
ver ik ook van

verwijderd, ik ben diep < 
larheid jegens Marx, dat hij, 

hardnekkigheid.

V» Taar staan wij? Staan wij nog wel, of drijven wij, onmachtig 
* * en stuurloos voort naar een ongekende en ongewilde toekomst? 

Dat zijn de kwellende vragen voor ieder, die met open oog dezen 
benauwenden tijd beleeft. Ons hoofdbestuur heeft mij verzocht, iets, 
dat lijkt op de voorbereiding althans van een antwoord, hier te 
geven. Ik voel mij genoopt verantwoording af te leggen, waarom ik 
die taak niet, als te zwaar, heb afgewezen.

Menigeen zal meenen, dat over de oorzaken der wereldcrisis en 
het wereldperspectief alleen of allereerst de econoom als vakman 
aan het woord moet komen. Ik denk er natuurlijk niet aan mij hier 
als specialist in zijn plaats te stellen, maar ik ben overtuigd, dat de 
diepste oorzaken van wat ons bezig houdt, niet liggen op zijn tradi
tioneel vakgebied. Zie ik het wel, dan is de gisting om ons heen 
slechts een symptoom er van, dat de eeuwenoude strijd tusschen 
Natuur en Mcnsch is getreden in een nieuwe phase. En nu is het 
juist „het Nut" geweest, dat mij, geschoold in de studie der Natuur, 
geroepen heeft tot de studie van den Mensch. Die opdracht en de 
gelegenheid, die ze inhield, is een van de groote vormende krachten 
in mijn leven geworden. Ik ben overtuigd, dat de synthese van die 
beide studiën den blik scherpt voor mogelijkheden, maar ook voor 
gevaren, waaraan de specialist te gemakkelijk voorbij gaat. En ten 
slotte, als wij spreken van ^Vereldcrisis, bedoelen wij inmmers niet 
alleen, zelfs niet allereerst, de materieele ontwrichting, maar den 
menschelijken nood, die er uit voortvloeit. En de diepste nood, juist 
van dezen tijd, ligt op geestelijk terrein.

Daarmede is natuurlijk allerminst gez< 
naar de oorzaken van de Wereldcrisis t 
op economisch gebied. Integendeel; hoe ver ik ook van het Marxisme 
als wereldbeschouwing ben verwijderd, ik ben diep overtuigd van 
onzen plicht van dankbaarheid jegens Marx, dat hij, met een vóór 
hem ongekende scherpte en hardnekkigheid, ons heeft gewezen op 
de nauwe vervlechting, ook in het economisch leven, van het stoffe
lijke en het geestelijke. Hoe eenzijdig hij dat verband ook heeft

') Het hier volgende is een schriftelijke uitwerking van de aanteekeningen. 
die ten grondslag lagen aan mijn rede op de Alg. Verg, onzer Maatschapp.) op 
7 Juni 1.1. Het komt dus in de details niet overeen met het geïmprov.seerde, 
gesproken woord. Toch heb ik, hier en daar wat verduidelijkende en aanvullende, 
gemeend hel karakter van het geheel te moeten bewaren, hoe fragmentarisch en 
onvolledig dat ook zij.
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gevondcn, die ze 
>o der uitvindingen, 
naar aangewezen 
was nog zoo ge- 

igendeel bevestigd 
voor de eeuwigheid te bouwen, 

de spoorwegnetten der wereld, met al

gezien en beschreven, ons inzicht, dat er een wisselwerking 
arbeidsproces en moraal, ja van arbeidsproces en wereldbeschc 
danken wij toch voor een goed deel aan den nadruk, waarmede 
het probleem van den samenhang heeft gesteld.

Laat ons dan beginnen met een oog te werpen 
van de stijgende welvaart in het voor-oorlogsche W< 
ik wel, dan dient men er vier te onderscheiden.

West-Europa is de geboorteplaats van de inenschelijke overhecrsching 
van de natuur door de machine. Het voorbeeld van Groot-Brittannië 
volgende, hebben de andere landen van West-Europa — zij het ook 
op zekeren afstand — mede geprofiteerd van de vrijmakende kracht 
dier overheersching. De berichten uit den tijd, toen de machine nog 
niet als de trouwe helper van den mensch optrad en die uit den 
overgangstijd, klinken ons thans als een sprookje in de ooren. 
Veertien- of zeslienurige arbeidsdagen, kinder: 
aanvulling der productie, hoe ver schijnt dit alles achter

Toch zou de machine een eeuw gelee... ...D ... -
zijn om geleidelijk het welvaartspeil sterk te vcrhoogcn, wanneer er 
niet groote onontgonnen terreinen waren geweest, die in den loop 
der 19e eeuw in exploitatie konden worden genomen. Zij werkten 
als het ware als de buffers, die den schok braken van een te snelle 
uitzetting der productie. Telkens als de oude landen „verzadigd” 
gingen worden met goederen, kon men nieuwe landen voor het 
wereldverkeer gaan openen.

En aan die „opening” van nieuwe landen, hetzij door het ontginnen 
van maagdclijken bodem, hetzij door het intensiever in kuituur nemen 
van tropische gewesten, bestond tevens groote behoefte voor de 
voedsel-voorziening van de snel groeiende Europeesche bevolking. 
Het in dienst stellen der machine was slechts een van de gevolgen 
van de groeiende natuurbeheersching. Een ander was dc opkomst 
der hygiëne en ziektebestrijding, die in ongedacht tempo dc sterfte
cijfers deed dalen. Ik behoef hier geen bevolkings-statistieken te 
vermelden; het feit is bekend genoeg.

Daarentegen heeft m.i. ook bij de economen 
heid, die ik wil noemen, nog niet al de aandacht p> 
verdient. Ik bedoel het rustige, ononderbroken tempo > 
waardoor elke volgende generatie als het ware h< 
taak kreeg. Of juister, het tempo der uitvindingen v 
matigd, dat iedere generatie niet geschokt, maar integ 
werd in haar verwachtingen iets voor de eeuwighc 
Wie van de bouwers van
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waf er aan vast zat, zou niet verontwaardigd de bespottelijke ver
onderstelling hebben afgewezen, dat binnen een eeuw dit ultra-moderne 
verkeersmiddel den concurrentiestrijd zou moeten opgeven? Wie van 
de groote en kleine Nederlandsche spaarders, die in het derde kwart 
der 19e eeuw het Amerikaansche net hielpen bouwen, was niet 
overtuigd, dat een solide geldbelegging iets was, dat op verre na
geslachten kon worden overgedragen?

En toen na den stoom en het gas de electriciteit kwam, en na de 
electriciteit de motor, toen scheen daardoor niets anders te gebeuren, 
dan dat nieuwe productie-mogelijkheden, tevens ook nieuwe arbeids
mogelijkheden werden geschapen, die in het minst geen afbreuk be
hoefden te doen aan het reeds bestaande. Een nieuwe uitvinding 
scheen op den duur nooit iets anders te kunnen doen, dan de reeds 
heerschende welvaart te doen toenemen. Het was een rustige en 
veilige tijd, die vrijwel onbeperkt scheen te kunnen doorloopen.

Eigenlijk waren er slechts twee groote zorgen, die zijn economen 
kwelden. Het eerste was het bevolkingsvraagstuk. Malthus had er 
reeds in de eerste helft der eeuw op gewezen, dat de toename der 
voedingsmiddelen onmogelijk gelijken tred kon houden met die der 
bevolking, en de uitkomsten schenen hem volledig in het gelijk te 
stellen, ook al was door de toename van het ontgonnen gebied de 
direkte dreiging nog uitgebleven. Desniettemin bleef uitbreiding der 
productie door uitbreiding van productie-middelen, niet alleen het 
door eigenbelang voorgeschreven doel, het was ook idieëel beschouwd 
het volstrekt noodzakelijke. Daarom was alles welkom, wat de pro
ductie kon bevorderen, alles verderfelijk wat haar kon belemmeren. 
Wereldverkeer en de daarmede onverbrekelijk verbonden verdeeling 
van arbeid was het wachtwoord van den tijd, spaarzaamheid haar 
groote deugd. En door die spaarzaamheid en het gebruik van zijn 
werkkracht kon iedere arbeider zich een bestaan verschaffen; de 
arbeidsmogelijkheid was immers onbegrensd; de „fatsoenlijke" arbeider 
kon dan ook — theoretisch, en meestal feitelijk — altijd werk vinden, 
mits hij zijn eischen niet te hoog stelde, want de karige natuur gaf 
nu eenmaal niet genoeg om ieder in rijkdom te doen leven.

En daarmede heb ik de tweede reden tot bezorgdheid gene 
van de officieele economie van dien tijd : het arbeidersvraagstuk, 
gunde den gezeten werkman een behoorlijk bestaan, maar hij diende 
te begrijpen, dat de menschheid is gesteld in zoodanige omstandig
heden, dat haar groote meerderheid te allen tijde het niet breed zal 
hebben. Door sterke uitbreiding van de productie kon men zorget 
dat het peil niet daalde, ja zelfs steeg, maar dan diende ook d



 
332 DE WERELDCRISIS

I
f

•>

tichte

QR

—appel 
ontket<

liking ont-
uit den

gemeen-
lakkelijk-

S
il

ï

hebben ■ 
In de 

reeds dot 
gecorrigeerd. Want een opperm; 
van be:rekkelijk nabij gadeslaan, over 
alleen maar speculeeren. Een feit is het, dat de theorie 
socialen mensch, die alleen bedorven 
verhoudingen, een propaganda-methode 
waarbij vóór alles gewerkt werd op de instinkten

grootste inspanning gericht te worden op de uitbreiding van het bezit 
aan productiemiddelen. Het groote middel daartoe scheen de concur
rentie der ondernemers, die er voor zorgde, dat het bespaarde kapitaal 
aan den besten en krachtigsten werd ter beschikking gesteld, om het 
te gebruiken op de voordeeligste wijze voor de gemeenschap. Alleen 
langs dien weg kon ook het lot der .werkende klasse" worden op
gevoerd en aan een klasse van werkeloozen dacht nog niemand.

Niemand, behalve wellicht de scherpzinnige denker, dien ik reeds 
heb genoemd. In elk geval heeft Marx duidelijk doorzien, dat een 
stelsel van productie, niet principieel op consumptie (en de daarvoor 
benoodigde hulpmiddelen) gericht, maar waarvan de leiders door 
andere oogmerken worden geleid, op den duur onherroepelijk tot een 
katastrofe moet leiden. Het punt waar hij gefaald heeft en onher
stelbaar gefaald, betrof niet de psychologie van den ondernemer, 
maar die van de massa.

Eigenlijk gaan hij en zijn volgelingen uit van dezelfde leer van den 
mensch, die ook aan het stelsel van zijn liberale tegenstanders ten 
grondslag lag. Beiden hebben uit de 18e eeuw als uitgangspunt over
genomen de opvatting, dat de mensch van nature goed is. Als men 
hem maar laat werken in het juiste maatschappelijke stelsel, zal dus 
alles vanzelf op harmonie uitloopen, althans op de meest harmonische 
wereld, die in dit ondermaansche denkbaar is. Alleen ten opzi 
van dat stelsel staan de opvattingen diametraal tegenover elk 
De klassieke economie gelooft in een ideale klasse van leiders, die 
de menschheid als geheel, niet alleen zichzelf, tot steeds grooter 
welvaart kan brengen, het Marxisme in een ideaal rijk van den vrede, 
dat aangebroken zal zijn zoodra de klassestaat zal plaats gemaakt 

voor de klasselooze maatschappij.
praktijk was de laatste misvatting de gevaarlijkste, misschien 

>ordat de eerste door de macht der feiten beter kon worden 
een oppermachtige ondernemersklasse kon men 

een klasselooze maatschappij 
van den 

wordt door maatschappelijke 
en politiek hebben ontketend, 

van aggressie en 
haat van de massa. Zelfs de groepen, die door die predik', 
stonden, vakvereenigingen en politieke partijen, leefden meer 
strijd tegen een gemeenschappelijken vijand, dan uit een 
schappelijke positieve visie. Karakteristiek daarvoor is de gemi 
heid, waarmede men zich afmaakte van de vraag, wat men zou
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d ; dat daarmede misschien 
beloofd, toonde hij nog

„den dag na de revolutie”. Kautsky voorspe 
een drie-urige werkdag kon worden ingevoerd 
een vloek in plaats van een zegen was L 
volstrekt niet te beseffen.

Trouwens, het is heel wat gemakkelijker thans dit probleem te 
ontdekken, dan een kwart of een halve eeuw geleden.

Wij moeten ons realiseeren, dat de vraag naar de beteekenis van 
den arbeid voor den mcnsch eigenlijk eerst van recentcn datum is. 
In de gcheele Oudheid en Middeleeuwen door is arbeid — ik bedoel: 

i productieve arbeid ~ een bittere noodzakelijkheid, 
bitter ook en vooral door de lage sociale waardeering, die men er 
door vindt. De heerschcnde standen doen er niet aan mee; hun tijd 
wordt op andere wijze besteed, zonder dat men tot het bewustzijn 
komt, dat hier een probleem zou kunnen liggen.

Een begin van verandering brengt eerst de overgang der Middel
eeuwen naar den „Nieuwen Tijd”, die nu weer achter ons schijnt 
te liggen. Ik laat de m.i. onoplosbare, immers verkeerd gestelde vraag 
liggen of in de nieuwe waardeering van den arbeid de geestelijke 
verandering oorzaak was van de economische, dan wel omgekeerd. 
Een feit is het, waarvoor eerst Max Weber onze oogen ten volle 
heeft geopend, dat met de 16e eeuw een radikale verandering begint 
in levensgevoel en doelstelling der West-Europeesche menschheid. 
Van een noodzakelijk kwaad wordt arbeid ook arbeid in dienst 
der materieele productie — het eigenlijke levensdoel, dat den waren 
adel van den mensch bepaalt. Natuurlijk heeft zulk een fundamen- 
teele herziening van de diepste levenshouding langen tijd noodig om 
zich consequent uit te werken. In de Parijsche salons der 18e eeuw, 
de brandpunten der toenmalige beschaving, merkt men er nog niet 
heel veel van. En toch beteekent de Fransche Revolutie feitelijk, dat 
de heerschappij in den staat overgaat van de niet productief bezige 
standen op de „nijvere burgerij”. Daarmede zijn de politieke en maat
schappelijke factoren geschapen voor de ontwikkeling in de 19e eeuw, 
die wij reeds leerden kennen.

Inderdaad, wat men ook voor kwaads van dit nieuwe leiderstype 
— den groot-induslriecl of den bankier b.v. — zou kunnen zeggen, 
het is onzuivere en onwaarachtige demagogie hen ervan te betichten luie
rende genieters te zijn, die zooveel consumptie-goederen voor zichzelf, 
hun familie of onderhoorigen verkwisten, dat daardoor de levensstan
daard van de groote massa zou worden gedrukt. Sombart heeft deze 
verandering van de seigncuriale in de burgerlijke levenshouding meester
lijk beschreven. Hij laat ons zien., dat zij moet leiden tot een her-
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ziening van alle moreele beoordeeling. De oorlog en de lichamelijke 
strijd zijn niet langer levenstaak van den heerschenden stand; zij zijn 
een misschien onvermijdelijk, maar toch barbaarsch overblijfsel uit den 
ruwen vóórtijd. Gelijk binnenslands niet geweld maar redelijke ver
standhouding moet heerschen, zoo zal groeiende internationale recht
spraak meer en meer vrije baan maken voor een vreedzamen wedijver 
naar steeds grooter welvaart. Ik bedoel allerminst te zeggen, dat 
parlementaire democratie en internationale verstandhouding geen die
pere geestelijke wortelen zouden hebben, maar voor velen beteekenden 
en beteekenen zij toch niet meer, dan een praktisch middel om ,het 
vechten over te slaan" en aanstonds de handen vrij te hebben voor 

materieele productie.... waarvan het nut twijfelachtig begint te
worden.

Want ziedaar de tragische uitkomst waarvoor wij staan: de mensch 
te gronde te gaan aan zijn overwinning. Hij heeft de Natuur 

in zijn dienst leeren stellen, maar hij heeft het stuur over 
verloren, omdat hij den vijand in eigen boezem heeft onder

schat. Zoo schijnt hij thans bezig de menschheid te gronde te richten.
Reeds tegen het einde der 19e eeuw, en 

van de onze, beginnen de voorteekenen te spi 
heeft om te hooren. De groote industri'éele voorsprong van 
Europa is aan het afnemen; de gemakkelijk te ontginnen terreinen 
beginnen vol te raken, na de sterftecijfers beginnen ook de geboorte
cijfers ') den invloed der rationaliseering te vertoonen, altemaal 
om een verdere uitbreiding van ons productie-apparaat, 
dustrie vooral, zoo niet overbodig te maken, dan toch ze 
bleem te zien.

Scherp werd dat belicht in een boek van Hildebrand, in 1910 
verschenen, dat tot titel voert: Die Erschlltterung der Industric- 
herrschaft und des Industriesozialismus. Tegen omstreeks 1925 voor
spelt hij een katastrofe voor West-Europa, omdat het geen uitbreidings
mogelijkheid meer voor zijn industrie zal vinden. Ik herinner mij het 
boek zoo goed, omdat ik in den eenigen verkiezingsstrijd, dien ik 
voerde, nu juist twintig jaar geleden, mede- en tegenstanders telkens

‘) Ik kon in het kader van mijn voordracht niet ook nog plaats vinden voor 
de bespreking van dit fundamenleele feit. Neemt men aan, dat het slechts van 
voorbijgaanden aard is, dan openen zich weer geheel andere perspectieven, dan 
waarover hier wordt gesproken. En het blijft natuurlijk denkbaar, dat zelfs in 
een sterk gerationaliseerde samenleving, de geboortecijfers weer een stijgende lijn 
zullen inslaan, zoo sterk, dat het probleem van Malthus weer zou oplcven. Maar 
vooralsnog ontbreken daarvoor alle aanwijzingen in de werkelijkheid: ik heb daarom 
gemeend die mogelijkheid hier verder onbeproken te mogen laten.
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aan de Structurwandlungen der deutschen 

verhandelingen in 1929 uitgegeven onder 
van het W^eltwirtschaftliche

weer poogde er op te wijzen. Maar men had er nog 
Trouwens ik moet thans erkennen, dat ook de schrij 
langrijk punt te kort schoot, hij voorzag niet — « 
nauwelijks voorzien — dal de natuurbeheersching 
doen gelden op het gebied der agrarische, als der 
ductie en door dit feit is zijn voorspelling van 
boerenstand op het tegendeel uitgeloopen.

Aanvankelijk ziet het er na 1913 echter niet uit, alsof er een 
arbeidstekort dreigende zou zijn, in stede van een te veel: de oorlog 
breekt uit. Ik laat nu daar, of ook dit feit in wezen reeds een be
vestiging is van Hildcbrands theorie; al heeft de strijd om .afzet
gebieden’' een rol gespeeld in het complex van oorzaken, dat tot den 
oorlog leidde, de eenige oorzaak was hij zeker niet. Maar in elk 
geval is er nu voor een aantal jaren werk in overvloed en van allerlei 
aard. Geweldig is de toename der behoeften — schepen, wapenen, 
ammunitie vooral — en dat terwijl tientallen millioenen jonge arbeids
krachten aan de productie worden onttrokken. In alle landen worden 
daarom de beste geesten aan het werk gezet om arbeidsbesparende 
machines en methoden te verzinnen. En men slaagt erin, den uitval 
dier arbeidskrachten meer dan te compenseeren. Zoo heeft de oorlog 
de in kiem reeds aanwezige structureele crisis slechts in schijn 
traagd; de geweldige krachtsinspanning, waartoe hij dwong, 
haar vermoedelijk nog eerder, in elk geval nog feller doen uitbat

Men komt nog heel vaak de meening tegen, dat de ooi 
wereld heeft „verarmd”, dat wij thans leven onder de naweeën van 
materieele verkwisting in dien tijd en dat wij dus door zuinigheid 
en sparen deze crisis, zooals haar voorgangsters, zullen moeten over
winnen.

Laat mij eenige cijfers 
leen ze voor het meerendcel 
Volkswirtschaft, een reeks 
leiding van Prof. Bernard Harms, leider 
Archiv in Kiel.

Ik lees daarin het volgende: „Sedert het jaar 1907 werkten in de 
Duitsche bedrijven ongeveer 11.4 mill. paardenkrachten meer. Dat 
beteekent een inschakeling, die gelijk staat aan 50 mill. levende 
paarden (de helft van alle paarden op de wereld) of berekend naar 
menschenarbeid, zooals ze door de bouwers van de pyramiden, maar 
ook door de Middeleeuwsche kerkenbouwers nog gebruikt werd, van 
honderden millioenen menschelijke slaven. We staan niet aan het 
einde, maar zeker eerst aan het begin van dit proces."
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„In de Duitsche mijnen was de arbeidsbesparing van 1926 tegen
over 1913: 62%. Ondanks den verkorten arbeidstijd produceerde 
daarom elke arbeider, terwijl in 1924 de opbrengst per hoofd 90% 
van die van 1913 was geweest: in 1926 118, in 1928 126, in 1930 152.”

„In de margarine-industrie was in 1929 slechts % deel van het 
personeel voor verpakking noodig als in 1910.”

„Men zou gemakkelijk kunnen aantoonen, dat er < 
gebieden vol-automatische machines zijn, met wier prod 
op onafzienbaren tijd de consumptie niet gelijken tred

Nog sterker dan de cijfers van het „verarmde” Duitschland ! 
die van het „rijke” Amerika. Kcynes schrijft ervan (in Oct. 
„In 1925 werd 40 % meer geproduceerd dan in 1919. In zeer weinige 
jaren zullen wij het beleven, dat ter verschaffing van alle voedings
middelen, grondstoffen en produkten een kwart voldoende is van de 
arbeidskrachten waaraan wij gewend waren."

Wij hebben het beleefd, en wij behoeven ons dus niet te ver
wonderen, dat er 30 millioen werkloozen in de wereld zijn. Eigenlijk 
moesten wij ons verbazen, dat er niet nog veel meer zijn. En nog 
verwonderlijker is het, dat dit alles beheerschende feit niet in het 
middelpunt van alle crisis-beschouwingen wordt gesteld. Telkens en 
telkens verzekert men ons, dat er geen „algemeene overproductie” 
kan bestaan en men herinnert er ons aan, dat er 
lioenen zijn, die te kort komen, ja honger lijden.

Dat zal wel waar zijn 1 Maar is de menschheid bereid en in staat, 
om als eenheid georganiseerd, aan hen die gebrek lijden gratis uit 
haar overvloed te schenken? Koffie uit Brazilië, suiker en tabak uit 
Indië, eieren en zuivelproducten uit Nederland, vleesch uit Argentinië, 
graan uit Canada, getransporteerd in thans opgelegde schepen, be
mand door nu werklooze zeelieden? Het zijn niet materieele, maar 
psychische weerstanden, die dit verhinderen. Wij vragen, collectief 
genomen, als tegenpraestatie van de stakkers en tobbers, die niets 
hebben of kunnen produceeren, een gelijke waarde en wel met de 
onuitgesproken, maar onverbiddelijke voorwaarde, dat wij die waarde
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niet in gebruiksgoederen willen ontvangen. Want voor één ding zijn 
wij, allen gezamenlijk, die thans leven, nog meer bevreesd dan om 
iets weg te schenken, dat is: iets om niet te krijgen. Dat bleek al 
aanstonds, dadelijk na den oorlog, bij de zoogenaamde „herstel- 
schuldcn". Met hand en tand heeft men in Frankrijk zich er tegen verzet, 
dat de Duitschers werkelijk in Frankrijk aan het herstellen zouden ga< 
dat werk wilde men zelf doen. En — dat is juist het tragische 
verbijsterende — niet geheel ten onrechte.

Want hierin onderscheidt zich deze crisis van iedere voorgaande, 
dat wij lijden aan onzen overvloed. Wij hebben aan niets te kort 
voor materieele productie. Er ontbreekt ons geen grondstof, geen pro
ductiemiddel, geen energievorm, geen kennis van productiemethode en 
allerminst arbeiders. Wij hebben integendeel een productie-apparaat, 
zoo groot, dat het volbelast werkende de geheele menschheid in 
comfort zou kunnen doen leven. En wat nog ontbreekt, allereerst 
op het gebied der huisvesting, zouden wij in weinige jaren, hoogstens 
een generatie, kunnen aanvullen. Wij hebben immers in de weinige 
jaren na den oorlog in Nederland ongeveer een kwart van de huizen 
gebouwd, die er thans staan. De natuur is ons onderdanig in al wat 
wij wenschen; zij schenkt niet meer karig, maar uit gullen overvloed. 
Onmctclijke rijkdommen bergt zij nog, die open staan voor menschelijk 
vernuft. Wat ons ontbreekt is „slechts” de heerschappij over men- 
schel ij kc instincten en hartstochten. Want zonder die heerschappij 
moeten wij in Brazilië wegen aanleggen met koflieboonen, elders graan 
verstoken, melkkoeien slachten en werkloozen laten kleumen in de kou, 
terwijl de mijnen stilstaan, omdat alle kolenbergplaatsen vol zijn en 
de onverkoopbare olievoorraden wegvloeien.

En het benauwde, nachtmerrie-achtige van deze situatie is, dat wij 
haar niet kunnen keeren door den goeden wil van den enkeling of 
van een kleine groep. Alleen gemeenschappelijke productie- en con- 
sumptieregeling kan helpen. Maar van die harmonische samenwerking 
is de menschheid verder dan ooit verwijderd. Want zij is bevangen 
in een paniek voor wat haar nog meer ter harte gaat dan voeding 
en kleeding en woning. Nog nijpender dan de materieele nood, die 
wij alom aanschouwen, is de algemeene arbeidsnood. En natuurlijk, 
die zouden wij niet de wereld uit helpen als wij de tariefmuren slechtten 
en het wereldverkeer herstelden en den arbeid weer verdeelden. Want 
al die maatregelen dienen immers juist om arbeid te besparen, om 
met minder arbeid dezelfde hoeveelheid productie te bereiken. En wij 
hebben producten te over, en arbeid te kort. Daarom tracht ieder 
van de geïndustrialiseerde volken — en dat worden er meer en meer
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voor alles zijn kostelijkste goed, zijn arbeidsmogelijkheid te beschermen.
De oude economie moge schoon gelijk hebben, dat het een voor

deel en nooit een nadeel kan zijn, wanneer het buitenland ons vrij
wel om niet wil bedienen, aan de moordende psychologische uitwer
king van de vermeerderde werkeloosheid heeft zij niet gedacht, omdat 
zij onwrikbaar vasthield aan het dogma van de oneindige uitbreidings
mogelijkheid van materieele productie.

Maar de feiten dwingen ons thans af te zien van die simplistische 
oplossing; we beginnen iets te doorzien van de volle gecompliceerd
heid van het probleem. Daar is allereerst de oncontroleerbaarheid 
van de groote fundamenteele uitvindingen. Het is zeker denkbaar, dat 
onze natuurbeheersching steeds blijft groeien in dier voege, dat ze ook 
steeds nieuwe werkgelegenheid schept, zooals het gegaan is in den tijd 

electriciteit en benzinemotor, van kunstmest, 
vliegtuig. Het is natuurlijk denkbaar, dat 99 °/0 

alleszins bevredigende werkgelegen- 
ng van een grootsch plan tot koloni- 
; mij betreft, in nog verdere deelen 

jrige 1 °/0 in een rustige werkweek van 
van al de behoeften, die wij 

deze of een dergelijke oplossing blijft 
nog is het feit, dat het ontijdig komen 

onze huidige maatschappij althans, nog 
ontwrichtender kan werken, dan het te lang uitblijven, 
den landbouw, die zoo scherp afsteekt bij wat zich 

len liet verwachten, is zeker voor een zeer belang- 
van de industrieele vastlegging van de stikstof 

vermeerderde biologische inzicht, die samen de 
geweldig hebben verhoogd. AVat zou het 
r we, in plaats van stikstof tot kunstmest 
. den dag leerden de kip, de koe en den 

en voedingsmiddelen direct uit de anor- 
roduceeren? Het is duidelijk, dat we een crisis 
bij de huidige nog slechts kinderspel is, wanneer 

zulk een uitvinding werd overgelaten aan 
van den particulieren ondernemer, of 

geheele natie. Heilzaam voor de menschheid als geheel 
uitvinding slechts kunnen zijn als zij zeer geleidelijk, in 

een of twee generaties, kon worden ingevoerd, 
zich zou leeren aanpassen aan de
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Maar soortgelijke ontwrichting, zij hef op kleiner schaal, kan ook 
het gevolg zijn van een reeks van elkaar in snel tempo volgende ver
beteringen van bestaande productiemiddelen, als de toepassing er van 
alleen door particulier of partieel winstbejag wordt beheerscht. Onder 
zulke omstandigheden schept de nieuwe uitvinding alleen waarde in 
beperkten kring; voor de gemeenschap vernietigt zij meer dan zij schept 
n.1. het oude productiemiddel. De mogelijkheid bestaat zelfs, dat langs 
dien weg de wereldproductie blijvend zou worden gericht in de eerste 
plaats op steeds moderner en rationeeier productiemiddelen, terwijl 
die van enkele jaren geleden waardeloos zijn geworden en de over- 
groote meerderheid van de menschheid, hetzij binnen of buiten het 
arbeidsproces, in het leven wordt gehouden op een welvaartspeil, ver 
beneden de gemiddelde opbrengst van een arbeidsdag bij beter ge
leide proc

Misschi 
van zulk een

roductie.
unien moeten wij zelfs in de heerschende crisis reeds een begin 

chronische dreiging zien. Toen ik boven wees op het 
groote verschil in levenshouding tusschen den seigneur en den bourgeois 
als maatschappelijk leider, bedoelde ik volstrekt niet den laatste als 
een moreeler, minder zelfzuchtig type ten koste van den eerste te 
verheffen. Niet de menschelijke aard is veranderd, maar de middelen, 
door welke men zijn machtige positie uitdrukt. De moderne onder
nemer omringt zich niet met een stoet cliënten of slaven, zooals de 
Romeinsche patriciër of met een bende gewapende krijgslieden, zooals 
de Middeleeuwsche edelman of vorst. Het zou belachelijk schril 
afsteken bij zijn gerationaliseerden persoon en hem slechts lastig zijn 
in zijn werk. De teekenen van zijn overmacht over menschen, waarop 
hij prat gaat en waarin hij voldoening zoekt, zijn steeds groeiende 
ondernemingen.

Dat beteekent, van uit de gemeenschap gezien, dat de grandseigncur 
ook en niet in de laatste plaats schoonheid bevordert. Hij maakt 
een park of een kasteel, als hij groote macht heeft bouwt hij zelfs 
een pyramide of een kathedraal. De moderne ondernemer daarentegen 
bouwt een nieuwe fabriek, met nieuwe machines, waarin hij eenige 
procenten goedkooper kan produceeren dan in de vorige, omdat er 
slechts door drie kwart of de helft van de arbeiders in wordt gewerkt. 
Misschien zou hij zelf trouwens wel anders willen, maar hij kan 
veelal niet, want met de verouderde fabriek is de concurrentie niet 
vol te houden.

Zoolang nu de technische vernieuwing, dat wil in laatste instantie 
zeggen: de natuurbeheersching, nog vrij langzaam groeiende was, 
konden de ondernemer en de beleggers, die hem de uitvoering van
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zijn plannen mogelijk maakten, zich de weelde veroorloven nog een 
deel van de winst op seigneuriale wijze te besteden, wat altijd 
beteekent dat men aan andere menschen niet alleen levensonderhoud, 
maar ook een taak en een levensdoel geeft. Maar naarmate het 
tempo van de toename in natuurbeheersching zelf toeneemt, moet er 
onder den druk der concurrentie sneller afgeschreven worden om de 
onderneming staande te houden. Zoo verdwijnt de winst en de 
veilige belegging en daarmede de laatste rest van seigneuriale levens
houding. Ieder gaat op alles bezuinigen en juist de nict-direkt-produc- 
tieve arbeid wordt verminderd, de werkloosheid en doelloosheid van 
het leven klimt in steeds stijgende mate. En de gemeenschap houdt 
alleen ruïnes van fabrieken over in plaats van natuurmonumenten, 
kathedralen en pyramiden.

Hier blijkt, dat door de combinatie van steeds sneller voort
schrijdende techniek en .vrije" concurrentie de mcnsch in nog anderen 
zin slaaf wordt van de machine dan het Marxisme voorzag. Niet 
alleen de arbeider wordt haar slachtoffer, ook de overvleugelde 
ondernemer en de „rentenier”, die zijn dividenden ziet passeeren en 
zijn coupons waardeloos worden. De nuttigheid, tot hoogste levens
doel verheven, blijkt ten slotte voor ieder onnut. Ik bedoel daar
mede geen veroordeelend vonnis te vellen over den tijd, die achter 
ons ligt. Niet alleen zou napleiten dwaasheid zijn, misschien zou er 

>eden wil geen beter middel ziin geweest om zoo snel 
}d welvaartspeil te stijgen als wij in de 19e eeuw 
, Maar het is duidelijk, dat wij thans ons niet meer 

e van den .economischen mensch".
►weg kan wijzen uit de wereldcrisis, moet 
kelijkeni mensch.

heeft: een taak, een doel, een ideaal, is 
i op het gebied der matcrieele productie 
iders begrepen van de grootc bewegingen, 

ons heen de macht hebben veroverd en ook in onze eigen 
omgeving snel aan krachten winnen. En deze bewegingen staan, 
psychologisch gesproken, zooveel sterker dan het burgerlijk humanisme, 
omdat zij evenmin schromen als het Marxisme om alle aggressieve, 
negatieve instincten in hun dienst uit te buiten. Van het Marxisme 
nemen ze de methode over van den klassenstrijd, maar ze richten 
haar op een doel dat voor de massa veel meer nabij ligt dan de 
abstracte menschheid: op het volk of het ras. In het .heilige egoïsme" 
van het fascisme komt die tweeledigheid tot uiting; er is een doel 
dat boven ons staat, waarvoor wij ons mogen en moeten inspannen
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besef van het „heilige bloed”, dat door zijn aderen stroomt, zijn 
aggressieve instincten weet te richten en te concentreeren op den 
haat tegen den geest, dien hij niet begrijpt en den sterkeren concurrent, 
dien hij vreest, en deze motieven tezaamverbindt in een beroep op 
zijn offervaardigheid en bereidheid, alles, zijn leven zelfs veil te 
hebben voor het hooge goed van het vaderland. Tot een werkloos 
„stempelaar” heeft de geest va n de 19e eeuw hem gemaakt of dreigt 
ze hem elk oogenblik te maken. Het nieuwe Rijk belooft hem 
bescherming tegen alle gevaren en een menschwaardig bestaan in 
den dienst van een idee, die hij begrijpt.

Ik ben er verre van den groeienden afkeer van de parlementaire 
democratie en de nijging tot de dictatuur uitsluitend uit ontwrichte 
arbeidsverhoudingen te verklaren, maar dat deze den drang in die 
richting krachtig hebben bevorderd, schijnt mij niet wel betwijfelbaar. 
Hoe sterk ook elders dan in de bedoelde landen, die geen demo
cratische traditie bezaten, de arbeidsnood de 19e eeuwsche grond
slagen der maatschappij aantast, blijkt trouwens ook daar waar die 
arbeidsnood niet vervlochten is met en verscherpt is door de minder
waardigheidsgevoelens van een verslagen volk. Wie had nog weinige 
jaren geleden durven vóórspellen, dat de Bank of Engeland haar 
verplichtingen zou kunnen herroepen, dat het schatrijke Amerika, nog 
rijker geworden in en door den oorlog, desniettemin zou breken met 
alle tradities van den soliden koopman.

Laten wij, liever dan te moraliseeren of onszelf te verhoovaardigen, 
erkennen dat hier aardverschuivingen werken in de fundamenten onzer 
maatschappij. In laatste instantie zijn al de verbijsterende maatregelen 
van de laatste paar jaren op economisch gebied psychologisch ten 
nauwste verbonden met de paniek van een menschheid, die niet haar 
materieele bestaan, maar haar arbeidsmogelijkheid ziet bedreigd, die 
zij als den zin van het bestaan zelf is gaan waardeeren.

Zoo dreigt de nieuwe tijd aan alle kanten in gevaar te brenget 
wat ons vroeger onwankelbaar scheen. Maar wat wij individueel nie 
kunnen bereiken, den voortgang der arbeidsvermindering aan banden 
te leggen en daarmede de uitschakeling van den mensch uit de pro
ductie, dat kan de georganiseerde volkswil, de nationalistische staat. 
Het streven naar autarkie is op dit doel gericht; tevergeefs wijst de
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klassieke economie er op dat dit streven irrationeel is, dat wij aldus 
duurder produceeren, meer arbeid moeten geven voor wat met minder 
inspanning elders gemaakt zou kunnen worden. ^Vant het is de hui
dige generatie niet meer om arbeidsbesparing, om vermindering van 
inspanning te doen. Integendeel, wat zij zoekt met alle kracht van de 
wanhoop is een taak, die aan de menschelijke inspanning weer een 
sterk sprekenden inhoud geeft. Kan het zijn op den weg der productie; 
zoo niet dan op den weg der destructie. En daarom kan men de ge
varen, die de toekomst bergt, ook niet keeren door te wijzen op den 
nieuwen oorlog, die meer en meer dreigt, naar mate de landen zich 
chauvinistisch gaan afsluiten. Het is nog altijd beter te sterven in 
dienst van een idee, dan het naakte leven te rekken zonder inhoud 
of zin.

Volgt men dezen weg, dan komt men tot een maatschapp* 
die de idee van den grandseigneur onder nieuwe omstandigheden ver
werkelijkt. Wat zijn de S.A.-troepen anders dan de tot honderddui
zenden gegroeide stoet van dienaren, die den zin en den inhoud van 
hun leven vinden, in den wil van den leider allereerst, in het zoete 
besef van macht over hun medemenschen bovendien? Wal zullen 
straks de millioenen van den „arbeidsdienstplicht" beteekenen? Niet 
op .arbeid” in den zin der 19e eeuw zijn zij gericht; integendeel, hun 
organisatie en encadreering ontlast de arbeidsmacht van overtollige 
handen. Maar ook zij voelen zich niet als werkelooze stempelaars, 
die leven van aalmoezen, maar als de aanstaande heeren en 
hebbers der wereld, omdat hun leider hen daartoe bestemt.

Wie die mentaliteit ziet groeien, haar oorzaken doorziet en haar 
gevolgen bevroedt, kan niet meer volstaan met de aanbeveling van 
oude oplossingen. Willen wij de idealen der democratie van een zelf
standige, vrije raenschheid niet opgeven, dan zullen wij moeten be
seffen, dat de mensch van brood alleen niet kan leven, dat de groc 
nood, die deze wereld-crisis openbaart, die van een levensdoel, 
zinvolle menschelijke bezigheid is. Wie hier geen weg weet aan 
wijzen, heeft niet het recht te verwachten, dat de menschheid, de 
jeugd bovenal, hem zou volgen. Beter zou het zijn, overal terug te 
keeren tot productievormen, die wij lang verlaten waanden, tot pri
mitieve arbeidsverhoudingen op allerlei gebied, dan in een technisch 
volmaakte wereld een groot deel van de menschheid geestelijk te zien 
ondergaan. Zoo krijgt plotseling een oud, te lang vergeten woord 
volle actueele beteekenis: Wat baat het een mensch, zoo hij de ge- 
heele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel?

Maar is het niet een dwaze utopie te verwachten, dat men langs
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jaren is dat anders geworden, 
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concurrentie, van aggressie 
en dienstvaardigheid, van 
samenleving maakten. Een 

w uren bevredigt alle vitale behoeften van huis- 
voeding rijkelijk; in den schoot der natuur zijn nog 
ienbare mogelijkheden verborgen.

tijd, dat de natuur niet 
iderdanige dienaar. Niets

— als wij den vijand in

dien weg een oplossing zou kunnen verkrijgen? Kan men de wijzers 
van den tijd achteruitzetten? Inderdaad, ik geloof niet dat het kan, 
maar ik geloof ook niet, dat het noodig is. De mensch leeft niet om 
te werken, hij werkt om te leven, zoo wij althans onder .werk” alleen 
de vervulling der materieele behoeften verstaan. En al mogen deze 
eindig zijn en haar bevrediging met stijgende natuurbeheersching slechts 
een dagtaak van luttele uren eischen, anders staat het met den arbeid 
voor geestelijke goederen. Onbegrensde mogelijkheden staan hier open, 
veel rijker terreinen dan de 19e eeuw ooit heeft ontgonnen. En naar
mate wij meer aandacht en studie aan deze problemen geven, naar 
die mate zullen wij er nieuwe, onverwachte mogelijkheden ontmoeten.

Ik weet, dat wat ik hier zeg, niet wetenschappelijk bewezen kan 
worden, al zouden tal van wetenschappelijk gefundeerde voorbeelden 
en illustraties tot staving er van gegeven kunnen worden. Maar in 
laatste instantie wordt onze levenskeuze niet geleid door wetenschap, 
maar door geloof en vertrouwen. Gelooven wij in het diepst onzer 
ziel aan een menschheid, geroepen niet om haat en geweld te ver
eeuwigen, maar aan een menschheid, bestemd om in vrede geluk te 
vinden? Het antwoord, dat ik geef, ontleen ik aan Hem, die mijn 
Leider is en bij Wien ik mij veiliger weet dan bij een der góden van 
deze eeuw: Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid 
en alle deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dat heeft Hij mij 
geleerd.

Het is een verbijsterend woord. Hoe vaak heb ik, hebben millioenen 
anderen er naar geluisterd als naar een verre, vreemde boodschap 
van verborgen, nauwelijks verstaanbaren zin. Want wie zou gewaagd 
hebben te beweren, dat het niets dan simpele, letterlijke waarheid 
bevatte? De mensch stond immers tegenover een overmachtige natuur, 
die hem van alle kanten met verplettering bedreigde; slechts met de 
uiterste krachtinspanning kon hij zich tegenover haar staande houden. 
Wat vermocht de richting van zijn wil tegenover bovenmenschelijke 
krachten?

En ziet, in weinige tientallen 
Het is het teeken van dezen 
is, maar onze trouwe on< 
— ik wees er reeds op 
waren, als wij, in stede van de instincten van 
en haat, de gevoelens van saamhoorigheid 
een edelen wedijver tot het beginsel onzer 
arbeidsdag van weinige uren bevredigt alle vitale behoeften 
vesting, kleeding, 5 
onmetelijke, onafzit
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Die nationale Revolution in Deutschland 
und die Volksbildung

door Dr. HANS MüHLE, Vollubochschulleiter, Berltn-Wilbelmshagen.

Zouden wij dan moeten wanhopen de wegen te vinden om den van 
de natuur vrij geworden mensch te leeren zijn leven te stellen in dienst 
van een hooger taak dan het vernietigen of vertrappen van den naaste? 
Zouden wij niet mogen hopen, dat de mcnsch, geschapen naar Gods 
beeld, zoo hij ernstig wil, de kracht zal krijgen de wereld te winnen 
zonder zijn ziel aan haar te verliezen?

Maar zal hij willen? Ziedaar de groote decisie, waarvoor de Wereld
crisis de menschheid plaatst.

T/- ein Staat kann auf die Mitwirkung der Volksbildung verzichten, 
um den rechten Staat aufzubauen. Denn Staat ist ja nur um 

des Volkes willen da. Staat muss sich daher dauernd fragen: „Woher 
nehme ich die Krafte zur Bildung des Volksbewusstseins”. Die deutsche 
Verfassung hat daher im Artikel 148, Absatz 4 festgelegt: „Das 
Volksbildungswesen, einschliesslich der Volkshochschulen, soll von 
Reich, LUndern und Gemeinden gefördert werden”. Dementsprechend 
hatte sich bald nach dem Weltkriege eine, man kUnnte geradezu sagen 
Bewegung der deutschen Volksbildung entwickelt, die nach einem 
anfünglichen, etwas fieberhaften Anfang, insonderheit bei den Abend- 
volkshochschulen, in eine starke, immer besser fundamentierte Arbeit 
hineinging und weit über die deutschen Grenzen die Augen der Welt 
auf sich zog. Das Besondere war, dass der Weg gefunden wurde 
von dem Vorkriegs-Typ der Volksbildung, die mehr in der Vermitt- 
lung von Kulturglitern als Abendunterhaltung bestand, zu einer ver- 
tieften Erfassung der besonderen seelischen und geistigen Situation 
des modernen Staatsburgers. Die Abcndvolkshochschulen wurden der 
Ort, auf dem alle Standc und Parteien sich linden konnten, um zusammen 
die brennenden Fragen der Zeit durchzukHmpfen. Es ging also um 
den Menseken, um den deutschen Menschen in seiner gesamten Situa
tion. Am stUrksten beweisen die Volkshochschulheime, die den Men
schen sogar fUr ein halbes Jahr ganz loslusten von seinem Beruf, 
seiner Familie und seiner Partei, um ihn bewusst werden zu lassen, 
welche Verantwortung aus der Schicksalslage ihm das Volk aufer- 
legt. An 7o solcher Heime entstanden und Ubten ihren Einflusszuzammen 
mit den Abcndvolkshochschulen aus. Es entstand hier fUr Tausende 
und Millionen eine geistige Heimat.
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Dann kam die AVirtschaftskrise, Einsparungen wurden immer drin
gender. Es wurde von gewissen Seiten gcsagt, die Volksbildung gekt 
kaputt, wei! vielleicht hie und da ein Abschnitt aufgegeben werden 
musste. Oder es hicss: „Die Volkshochschulen halten sich uur noch 
durch die Arbeitslosen ‘. Dieses „Nur", ist gerade der stUrkste Beweis 
für die rechte Volksbildung. Denn wer hatte es ntltiger, zum „Volke" 
zu werden als die arbeitslosen Massen, die, mit ihrer Entwurzelung, 
geistigcn und seclischen Vcrödung und ihrem Mindei wertigkeitsge- 
fllhl, Staatsburger II. Klasse zu sein, vielleicht die grösste Gefahr 
für Volk und Staat bildcten. Nachweisbar schwoll die Volksbildungs- 
arbeit in dem gleichen Verhitltnis an, wie die Mittel abnahmen. Schon 
von der letzten Regierung wurde auf Verlangen des Finanzministeriums 
der Referent fUr Volksbildungswesen iin Ministerium des Inneren 
abgebaut, aber die Arbeit wurde ausgebaut. Es wurden Tagesschulen 
für die Arbeitslosen eingerichtet, die Kurse wurden vermehrt, ja es 
gelang im letzten Winter sogar, in Qucrbach in Schlesien eine neue 
Hcimvolkshochschule, die in besonderer Weise den Arbeitslosen diente, 
einzurichten.

Nebco dieser Volksbildungsarbeit, die den Namen trug, g 
aber eine Volksbildung, die von den Parteien aus gescbah. Ins< 
heit war es die kommunistische und nationalsazialistische Partei, die 
jedcn freien Augenblick im Leben ihrer Parteigenossen zur Schulung 
benutzten. Der Vorzug war dabei, das ganz scharf umrissene Ziele 
greifbar nahe lagen, die nationale oder proletarische Revolution. Das 
gab fUr Hundertausende, insonderheit von der arbeitslosen Masse 
eine Möglichkeit, einer Idee kampfend zu dienen, die ihnen die trost- 
lose Ocde hofthungsloser Arbeitslosigkeit erhellte. Das Bildungs- 
programm dieser Parteien war bis ins Letzte abgestimmt auf die 
Psyche der Massen. Da es im tSglichen Kampf init dem Gegner, sei 
es der bestehende Staat oder die gegnerische Partei ganz pr 
Aufgaben zu lösen gab, war ein lebendiger Schwung in der 
Alles strömte aus dem Leben und hatte auch ein praktisches, 
tisches Ziel. Das war von Tag zu Tag festzustellen. Sei es, dass 
Parteigenossen zunahmen, wodurch neue Aufgaben entstanden, sie 
hineinzuführen in die Idee, oder man sah, wie politische Ziele wirk- 
lich erfochten wurden. Dazu kam die Uniformierung, die das Gefuhl 
der Verbundenheit ungeinein stuukte. Wahrend die Volksbildung 
ihren Weg seit 1918 ungehindert gehen konnte, mussten die beiden 
FlUgelparteien unter Druck und Verfolgung arbeiten. Das entwickelte 
Krtifte der Hingabe.

.Wahrend die politische
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lediglich auf die Arbeiterklasse und die ErkSmpfung ihrer Herrschaft 
richtete, hatte Hitler das Idcal der Volksgemeinschaft aufgezeigt, eine 
Idee, die aller Volksbildung zugrunde liegt. Daher waren die Ziele 
der N.S. D. A.P. im grande die gleichen wie bei den Volksbildnern. 
Nur war der Weg ein ganz andcrer.

Hitler kam vom Volke, war unbelastet durch akademisches GcpUck 
und ging nur mit deni Sturmgepïck seiner politischen Idee hinein in 
die Massc. Er kam aus der Masse, er kam aus dein fcldgrauen Heer 
als der unbekannte Gefreite und hatte etwas wie das zweite Gesicht 
fllr das, was die Masse wollte. Seine Erfolge machten ihn zu 
Fuhrer”, der die Geschickc der Millionen von sehnsllchtigen 
schen aus dem Grau des Alltags in eine grosse starkc Erlebnismög- 
lichkeit brachte. Er scheukte Abertausenden, die am Rande seelischer 
Verzweiflung standen, eiqen neuen Glauben an das Leben, und dieser 
Glauben hiess: Volk. Tausende und Abertausende formierten sich in 
der braunen Armee zu einer Kameradschaft, die ein StUck Volk war.

ngsarbeit umfasste Gebiete, die auch in der Volkshoch- 
indelt wurden. Auch dort gab es Kurse llber Rassenfragen, 

llber das Volkstuin, Uber den Faschismus und Kommunismus. Aber 
der Gegensatz war, in dieser braunen Armee wurde das alles unter 
kUmpferiscliem Aspekt betrachtet, es wurden praktische Tagesparolcn 
daran geknlipft, alles, was man erarbeitet hatte wurde vielleicht schon 
auf der niichsten Wahiversammiung. bei der nachsten Diskussions- 
rede verwandt als Waffe oder 5Vehr.

Auch der Mensch stand in Vordergrund, aber in einem ganz be- 
stimmten Sinne: Der deulsche Mensch als Kampfer fllr das dritte 
Reich. Alle Charaktereigenschaften, die dafUr gut waren, wurden 
ausgebildet. Also zunachst in geschichtlicher Anknllpfung an die 
Militartradition des Volkes, alles, was zum Ftlhren der Waffe, zum 
Strassenkampf oder auch zum Karnpf im Gelande dienen konnte. So 
wurde die Disziplin, der Gehorsam, das Schauen in festern Vertrauen 
auf den Ftlhrer als Charakterschulung mitgeteilt. Das waren keine 
kleinen Dinge, wenn man bedenkt, dass diese Jagend zum grossen 
Teil der heilsamen Zucht und BSndigung der Arbeit entbehrte. Wenn 
man weiss, wie vielen der Vater wUhrend des Krieges fehlte und 
wievieie Überhaupt nur von der vielleicht zu weichen Multerhand 
erzogen worden waren. —• Dazu kommt, dass unserem Volke seit 
Beginn seiner Geschichte ein soldatischer Zug zt 
Eigentümlichkeit. Die römischen Legionen hatt 
die deutschen zogen in der Völkerwanderung durch die 
kannte Welt, immer Kampfer. Die Landsknechte sind e

tu eigen ist als National- 
tten blonde Germanen, 

e ganze be- 
ebenso wie
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die Ritter undenkbar ohne Deutschland. Der preussischc Drill hat 
bis in den Weltkrieg hinein den besten Soldaten der Welt mit ge- 
bildet. Und min, diese Welt der Waffenfreudigkeit ohne Wehr- 
pflicht, llberall gebunden, — da musste es eine Reaktion geben. Und 
es war die Jugend selbst, die sich von den freieren, individuelleren 
Formen der Jugendbewegung immer mehr abwandte, um wieder in 
Marschkolonnen, in Uniformen filr eine Idee marschicren zu ktlnnen. 
Es steekt darin eine grosse Hingabebereitschaft bis zum Letzten.

Diese Welle soldatischer Disziplin fand jetzt eine Verbindung mit 
der Volksbildung durch den Arbeitsdienst. Der Freiwillige Arbeits
dienst ist entstanden von den Heimvolkshochschulen her und den 
von der Jugendbewegung geleiteten Blinden. Das erste Arb'eitslager 
fand statt Ostern 1925 in Colborn und verband die KrUfte des Alt- 
Wandervogels durch 3 Aufgaben: Werkarbcit, geistige Auseinander- 
setzung in Arbeitsgemeinschaften und musischen Uebungen. Das Volks- 
hochschulkeim Boberhaus in Schlesien ist daim insbesondere TrSger 
der Idee des Arbeitslagers gewesen. Von da aus hat man die Er- 
fahrungen in Bulgarien gesammelt. Der jungdeutsche Orden, und der 

 'riffen auch sehr schnell diesen Gedanken auf und die Heim-
nulen wurden die gegebenen Pllitze flir die Ftlhrerschu- 

lung. Der Staat erkannte, dass er 
entwickelte Form vorfand, die zur F 
sehr viel helfcn konnte und nahm daher die gesamte Arbeit 
straffe Hand, so dass schon vor der nationalcn Revolution 
Arbeitsdienstfreiwillige 
Arbeit. Hier ist von 
Arbeitsdienst eingegangen, 
Die neue Regierung fand < 
beitslosigkeit der Jugend I

hier eine aus der Jugend selbst 
Betreuung der arbeitslosen Jugend 
iaher d:c Arb-:t in seine

dass schon vor der nationalcn Revolution an 300.000 
aus dem werklosen Heer abwanderten in die 

J. Hovens Grove schon so ausfllhrlich auf den 
, dass ich mich darauf beschrUnken kann. 
diese, vielleicht im Augenblick bei der Ar- 
beste Möglichkeit der Volksbildung vor. 

Die nationalsozialistische Jugend «zar nicht die Schöpferin dieser Idee, 
ihre ganze Kraft hatte sie auf den rein politischen Kampf verwandt. 
Der neue Staat erkannt aber sofort, dass hier ein Ansatzpunkt frucht- 
barer Volksbildungsarbeit gegeben war, den er mit vollem Herzen 
bejahen konnte. Man kann sagen, dass die nationale Revolution keinem 
anderen Zweige der Volksbildung so sympatisdi gegentlber steht wie 
gerade dem Arbeitsdienst.

Das Arbeitslagcr fordert Zucht, Kameradschaft, Unterordnung 
unter die Lagerleitung, es ist daher ganz natilrlich, dass hier vieles 
anklingt. Infolgedessen wurden alle Massnahmen fUr die Weiterent- 

lung des Freiwilligen Arbeitsdienstes unterstlitzt, ja es wurde 
?orderung des Arbeitsdienstpflicht aufgestellt. ZunUchst aber ist
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hat. Schliesslich die evangelische» und die katholischen Lager. Es 
sind jetzt fllr alle Lager 7 Standen Arbcit vorgeschricben, dazu kom
men noch mehrere Stundcn wöchcntlich fllr Ordnungsllbungcn. Wenn 
wir den Ausgangspunkt der Lagerbcwegung beachtcn, sehen wir, dass 
die Arbeit und die Ausbildung zu straffer Disziplin sehr versterkt 
ist. NatUrlich hat dafUr die geistige Auscinandersctzung und die mu
sische Möglichkcit an Spielraum erhcblich verloren. Denn bei 7 stUn- 
diger Arbeit. verbunden mit Marschllbungen, straffen Sport, ist selbst- 
verstandlich bei den meisten ein solcher Grad von Mtldigkcit verhanden, 
dass es zu den geistigen Bildungsmöglichkeiten weit weniger als früher 
kommen kann. Es wird dadurch errcicht, dass jeder, auch dergar nicht 
geistig Aufgeschlossene mitmachen kann, wir nahern uns damir dem 
Ideal unseres Volksheeres von früher, in dem der einfachste Knecht 
vom Lande mit dem Akadcmiker in der Hauplsache zunUchst einmal 
ganz die gleiche Ausbildung durchlaufen musste.

Das neu eingerichtetc Werkhalbjahr fllr Abituriënten entspricht auch 
dem Prinzip. Die Abituriënten sollen nicht sogleich auf die Univer- 
sitiit, sondern sie sollen zunachst mit Arbeitcrn, ilandwerkern und 
Angestellten zusammen in ein Arbeitsiager gehen. Hierdurch sollen 
sie keine Nachtcile im Studium haben, sondern ebenso gestellt wer
den wie die anderen. Man will dadurch eine stUrkere Verbindung 
der spUteren Akademiker mit dem Volke erreichen. Das ist sicherlich 
eine noch bessere Möglichkeit als das frtlhere Einjtihrigen-Jahr, bei dem 
doch durch das ausserhalb der Kaserne wohnen, im Kasino essen, 
einen Putzer haben so viele Untcrschiede waren in der LebensFuh- 
rung, dass die Gelegenheit nicht so gUnstig war wie jetzt beim Ar
beitsiager, wo das ganse Leben geteilt wird.

Wie lange der Arbeitsdienst bleiben wird, ist nicht zu sagen, man 
kann ihn als Vorstufe zur allgemeinen Wehrpflicht, zu der heute 
viele Krafte wieder hindrUngen, auffassen, man kann ihn aber auch 
neben einem Dienst mit der Waffe bejahen und man kann ihn bei- 
behalten auch in Zeiten voller Arbeitsmöglichkeiten als eine neue, 
uns aus der Not gescheukte Volksbildungsmöglichkeit, wie wir sie 
in dieser Breite kaum bishec besassen.

es noch nicht so weit, denn es sind dazu ganz ausserordentliche Mittel 
erfordcrlich. Es ist aber alles so eingerichtet, dass eine Ueberführung 
in die Arbeitsdienstpflicht vielleicht schon im Herbst stattfinden kann. 
Es ist alles in Fluss, man kann daher nichts Abschlicssendes sagen. 
Im Augenblick zeichnen sich 4 Grappen ab. Die nationalsozialisti- 
schen Lager, die ihre Lebcnsform natUrlich sehr der S.A. annUheren. 
Sodann das Stahlhelmlagcr, das ja schon eine 

mgelischen und die katl
7 Stundcn Arbeit vc 

noch mehrere Stundcn wöchcntlich fllr Oi
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dcm Liberalismus Vorschub 
von einem hochgezll 
Zuzugeben ist, dass 
hochschulcn kam, der Marxismus 
beitsgei 
wollte 
alle Volkskreise da sein. Aber man sagen, dass die Volks- 

politisch neutral zu 
sein. Weitcr war ihre pedagogische Haltung auch so, dass sie immer 
vcrsuchten, fllr die sUmtlichcn Parteien da zu sein. Sie wollten den 
vielfachen Chor des deutschen Volkslebens zusammenfassen und jedem 
zu eigener Vertiefung verhelfen. Selbst wenn der Staat aus diesen 
Grllnden den Instituten alle Mittcl entziehen wllrde, ist es gut mög- 
lich, dass die Volkshochschulen als eine Notwendigkeit besteken bleiben 
werden. Denn sie wlirden der Platz sein, wo Tausende von Suchcnden 
Antwortcn linden wlirden auf die Fragen nach dem Sinn des Lebens, 
und insonderheit ihres persönlichen Lebens. Aber gerade der Deut
sche, der den faustischen Trieb in sich hat, der ein geborener Philo- 
soph der Freiheit und des Individualismus ist, braucht die Vielfar- 
bigkeit der Volksbildungsarbeit, wie wir sie in Deutschland entwickelt 
haken. Das wird jeder Staat binnen kurzem spllren und wird daher 
die Erfahrungcn der Volksbildung zu verwertcn haben. Es ist daher 
damit zu rcchnen, dass im Rahmen der möglichen Mittel auch in 
diesem Staate die finanzielle Hilfe bleibt.

2. Die Frage der Selbstiindigkeit ist sicherlich ebenso wichtig. Es 
kommt bei der Volksbildung alles darauf an, dass sic echt, wahrhaftig 
und natiirlich wttchst. Sie ist ein organisches Lebewesen, das sich aus 
dcm Volksboden entfaltet und daher mechanische Dinge nicht gebrauchen 
kann. In einer wundervollen Vielheit hat sich die dcutsche Volksbildung 
entwickelt. Die durch Konfessionen gebundene Arbeit ist vielleicht

Auf der Linie des Arbeitsdienstes hat sich also die nationale Re- 
volution voll init der Volksbildung vcrbunden, allerdings nicht ohne 
den Arbeitsdienst wesentlich zu verandern. Wieweit die Erfahrungen 
in der Praxis wieder zurUckfuhren zu den Ergebnissen der Volks
bildung bleibt abzuwarten.

Auf dem Ubrigen Gebiete der Volksbildung wird es 
Grundfragen gehen:

1. Ohne finanzielle Hilfe des Staatcs und der Kommunen werden 
weder die Abend-Volkshochschule noch die Heimvolkshochschulc ihre 
Arbeiten in vollem Umfangc durchsetzcn können. Oftmals sind nun 
Vorwtirfe laut geworden, dass diesc Institute dem Marxismus und 

geleistet hatten. Gelegentlich ist auch 
hochgeztichteten Intellektualismus gesprochen worden, 

ist, dass entsprechend dcm Volkc, das zu den Volks- 
an vielen Stellen auch mit als Ar- 

imeinsschaft behandelt wurde. Aber das war ja notwendig, 
die Volkshochschule wirklich Volksbildung treiben, also für

bildungsinstilute immer wieder versucht haben, 
idagogische Haltung 
ïichcn Parteien da
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scheint. Desgleichen werden die landlichen Volkshochschulen, die 
stark von Grundtvig her bestimmt sind, ihren Weg hinein ins Bauern- 
volk in voller Freiheit fortsetzen. Aber man wird sicherlich auch bei 
der stadtischen Volksbildungsarbeit den anderen sozialen Verhalt- 
nissen Rechnung tragen. Professor Eduard Spranger betont in cinem 
„Marz 1933" Uberschriebenen Aufsatz in  Die Erziehung", dass wir 
in Deutschland nicht einen .Erziehungsdiktator" brauchen, sondern 
einen ungezwungcnen Geist, der aus den gesunden und echten Ticfcn 
wahrhaft deutschen Lebens herauswachst. Es ist ein besondcres Vcr- 
dienst der deutschen Erwachsenenbildung, den Kampf der Ucber- 
zeugungen als eines der wichtigsten paaagogischcn Mittel der Volksbil
dung erarbeitet zu haben. Dazu bleibt weiterhin die freie Volksbildung 
einer der besten Kampfplatze, hier kann um Wissen, Glauben und 
Tun in den verschiedensten Arbeitsgemeinschaften gerungen werden, 
und jeder kann einen Schritt weitcr in das Lebenszentrum tun. Dcnn 
jenes Motto: Deutsch sein, heisst eine Sache um ihrer selbst willen tun, 
ist ja ein unsichtbares Symbol der Volksbildung gewesen. Wenn jetzt 
Millionen von Menschen sich mit grosser Hingabe dem Volkstum 
zu wenden, ohne aber durch eigene Erfahrung oder eigenen Kampf 
dahin gelangt zu sein, dann kann gerade die Volksbildungsarbeit an 
die Front gerufen werden, um diese Massen zu vertiefen. zu verinner- 
lichen und so zu bewussten deutschen Menschen zu machen. Dcnn alle 
Volksbildung hat ja nur den letzten Sinn in der Volkwerdung. Wir 
Deutschen werden spat ein Volk, das haben unsere Besten immer 
gewusst, darum brauchen wir viel Geduld. Niemand kann aber den 
Staat bei dieser geduldigen, zahen Arbeit besser helfcn als die Volks
bildung, deren Erfahrung so gross ist wie ihre Liebe zum ganzen 
de utscher.
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allerlei inlichtingen verstrekten, heb ik van 
nuttig gebruik kunnen maken. Ik voel mij gedrongen, i 
eens openlijk mijn dank uit te spreken. Maar ik get 
men, om een goed oordeel over het onderwijs in Zuid-Af 
even veel of meer jaren zou noodig hebben, als ik weker 
heb. In het onderstaande mag men dus niets anders zien dan < 
vlakkigen indruk van een belangstellend bezoeker, van iemai 
zijn geheele leven in het lager onderwijs in Nederland heeft door
gebracht en die thans eenige weken vol eerbied heeft toegezien naar 
het prachtige ontwikkelingswerk, dat in de jonge Unie van Zuid-Afrika 
tot stand komt.

den beschikbaren tijd een 
daarvoor nog 

rvoel diep, dat 
ifrika te vellen, 

:n gebruikt 
den opper- 

ind, die

Het onderwijs der jeugd heeft in Zuid-Afrika altijd veel belang
stelling gewekt. In 1651 stichtte Jan van Riebeek de volkplanting 
aan de Kaap de Goede Hoop met ongeveer 100 personen. Dit getal 
nam heel geleidelijk toe en bedroeg 25 jaar later eerst pl.m. 600. 
Het eerste werk der kolonisten is geweest, landbouwgewassen te 
kwecken en vee te telen ter proviandeering van de schepen naar of 
van Indië en om een fort te bouwen om de nederzetting te beschermen. 
Toch heeft men in dien moeilijken begintijd, toen het aantal kinderen 
aan de Kaap stellig heel gering moet geweest zijn, reeds aan het 
onderwijs gedacht: de eerste school is in 1663 geopend met 17 leer
lingen. Een eigenlijk schoolgebouw was er nog niet: het onderwijs 
werd gegeven in een soort schuur, die meteen als verblijf moest 
dienen voor passagiers en schepelingen, als een vloot de haven binnen 
liep. Gebeurde dat, dan werd de school zoolang gesloten; na het 
vertrek van de vloot ging het onderwijs weer door. Waarschijnlijk 
zal het ambt van onderwijzer en cathechiseermeester, misschien zelfs 
wel van predikant, in één hand geweest zijn. Maar wanneer men 
bedenkt, hoe primitief toen nog de onderwijstoestanden in het moeder
land waren, getuigt het bestaan van deze school toch van de groote 
belangstelling, die de nieuwe kolonie van het begin van haar bestaan 
af voor het onderwijs der jeugd gehad heeft.

Ik kwam in Zuid-Afrika voor het eerst in Durban aan wal. 
Terwijl wij wachtten op het verlof om van boord te mogen gaan, 
stond ik in bewondering voor het mooie panorama. Prachtig loopt 
de stad op tegen een heuvelrij; tusschen de roode daken der huizen 
straalt het groen der parken; de eerste indruk, dien men zóó van 
het vreemde werelddeel krijgt, is buitengewoon bekoorlijk. Een groot 
gebouw verheft zich boven alles uit e:n trekt dadelijk de aandacht. 
Iemand, die naast mij over de verschansing geleund stond, wist mij
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te vertellen, dat dit Howard College is, 
hoogere school. Hij vertelde 
Gemeentebestuur van Durban gege» 
geschonken door een particulier, den 
tot zijn negende jaar school geg; 
Zuid-Afrika gekomen, had zich da;

zijn jeugd gei
verschillende
verborgen lagen. Een < 
debarqueeren, bleek hij 
naar mijn hotel zou 
paar scholen opmerkzaam en, bij het 
fooi aannemen: het was hem een

stelde in het

een soort middelbare of 
zelfs bij, dat de grond door het 

geven was, maar het gebouw was 
cd heer Davis. Deze, die zelf slechts 
'aan had, was als scheepsjongen in 
lar opgewerkt en had in den 

>rlog veel geld verdiend met het transport van soldaten en f 
ook zijn zoon verloren. Zijn vorstelijk geschenk was een 

andere jongelui de voordeelen te laten genieten, die hij 
:mist had. Mijn vriendelijke zegsman wees 
schoolgebouwen aan, die meestal half in het groen 

oogenblik later, toen wij verlof kregen om te 
j de chauffeur te zijn van den wagen, die mij 

brengen. Onder weg maakte hij mij nog op een 
' " ’..-t hotel gekomen, wilde hij geen 

genoegen geweest, iemand te mogen 
onderwijs van zijn volk. Dat was 

tennismaking met het onderwijs in het nieuwe land.
In Bloemfontein genoot ik veel vriendelijkheid van iemand, die 

vroeger onderwijzer geweest was. Hij vertelde mij, hoe hij. na reeds 
ccnige jaren ergens anders in Zuid-Afrika geweest te zijn, in 1902 
in Transvaal gekomen was. De groote Boerenoorlog was toen juist 
geëindigd: het geheele land was verwoest. De boerderij, waar hij 
kwam, was afgebrand; hij moest zijn onderwijs beginnen onder een 
afdakje. Maar 't allereerst werd een gebouwtje opgezet, waarin hij 
school zou kunnen houden: de eigenaar van de plaats vond het onder
wijs voor zijn kinderen van meer belang dan zijn eigen huisvesting!

’t Zijn alle drie slechts losse opmerkingen, maar zij bewijzen toch 
wel, hoe groote belangstelling het onderwijs in Zuid-Afrika geniet 
en steeds genoten heeft. Geen wonder, dat in dit land leerplicht 
heerscht voor vrijwel alle blanke kinderen van 7 tot 13, vaak zelfs 
tot 15 of 16 jaar. In dit land met zijn ver verspreide bevolking, waar 
velen leven ver buiten de maatschappij, op mijlen afstand van een 
schoolgebouw, telt men onder de blanken bijna geen analphabeten: 
volgens de laatste beschikbare cijfers kan 9-1 pCt. der bevolking 
boven de 7 jaar lezen en schrijven, 1,6 pCt. alleen lezen en slechts 
2,7 pCt. noch lezen, noch schrijven! Dat doet aan Noorwegen denken, 
waar ook een kleine bevolking over een reusachtig land verspreid 
is, waar schoolbezoek moeilijk en soms zelfs onmogelijk is, en waar 
toch de volksontwikkeling op 

Aan de verschillende Unit
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studeerden volgens het laatste jaarverslag 6829 studenten. Dit waren 
allen blanken. De totale blanke bevolking bedroeg toen 1825636 per
sonen. Naar die verhouding zouden er in Nederland meer dan 28000 
studenten moeten zijn! Zelfs als men in aanmerking neemt, dat men 
onder een Universiteit in Zuid-Afrika niet in alle opzichten hetzelfde 
verstaat als in Nederland, lijkt dit aantal studeerenden abnormaal 
hoog. Maar men moet bedenken, dat de blanke bevolking hier heerscht 
en heerschen wil en voor langen tijd ook nog hecrschen moet over 
een massa van plm. 8000000 anderen: zij moet dus in haar ontwik
keling een groot overwicht bezitten. Het geheele openbare leven van 
een volk van 10 millioen moet gaande gehouden worden door nog 
geen 2 millioen. Niet voor ieder is daarvoor een Universitaire op
leiding noodig — gelukkig niet. Maar wel moet iedere blanke be
schikken over een groote mate van algemeene ontwikkeling, van vak
kennis, van bekwaamheid in een beroep. De tijd, dat de blanke vol
staan kon met een zeer extensief veeteeltbedrijf, is voor goed voorbij: 
de weinigen, die dat niet begrepen hebben, zijn afgedaald tot een 
hopeloos pauperisme. Meer nog dan in Europa bestaat er behoefte 
aan goed onderwijs in elke richting: goed lager onderwijs, goed 
landbouwonderwijs, goed huishoudonderwijs voor meisjes, goede tech
nische opleiding, goed middelbaar onderwijs en goed hooger onder
wijs. In Zuid-Afrika hangt het bestaan van den blanke onmiddellijk 
af van zijn bekwaamheid: de mogelijkheid om met een minimum van 
ontwikkeling als ongeschoold arbeider door het leven te komen, ver
valt hier, omdat hij dan den inboorling op zijn weg vindt, die zich 
met zijn veel geringer behoeften met een heel laag loon tevreden 
stelt. Hij moet boven den inboorling staan, of hij kan niet bestaan.

Verklaarbaar is het dus, dat de Regeering onder deze omstandig
heden haar aandacht wel wat heel sterk concentreert op de blanke 
bevolking. Het onderwijs van de inboorlingen is voor het grootste 
gedeelte in de handen van kerkgenootschappen of vereenigingen van 
godsdienstigen aard, die voor haar werk dikwijls subsidie van de 
Regeering ontvangen. De Indiërs, die vooral in Natal, doch in min
dere mate ook in Kaapland en Transvaal voorkomen, zijn meestal 
zelf zeer gesteld op het onderwijs van hun kinderen en wijden daar
aan veel zorg; ook de Regeering steunt daarin. Maar in hoofdzaak 
richt zich de aandacht op het onderwijs van den blanke, en ik per
soonlijk heb alleen daarmee kennis gemaakt.

Tot de scholen voor blanken worden alleen kinderen toegelaten, 
die bewijzen kunnen, minstens drie generaties lang van onvermengd 
Europeesch bloed te zijn. Waar de registers van den Burgerlijken
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Stand niet altijd uitmuntten door nauwkeurigheid, vooral niet in 
tijd, die nu een 60-tal jaren achter ons ligt, zal er 
nog al eens de hand moeten gelicht worden. Ik krec 
dat in Kaapland de scheidingslijn naar huidskleur min< 
trokken werd.

Volgens de informatie, die ik van iemand ontving, die zeer zeker 
tot oordeelen bevoegd is, staat de Afrikaansche jeugd in intelligentie 
stellig niet achter, maar waarschijnlijk wel iets boven de Europeesche 
jeugd in Holland en Engeland. Helaas voegde mijn zegsman er aan 
toe, dat de intelligentie in de laatste jaren, na den groeten wereld
oorlog, afnam; waarschijnlijk doordat een ander gehalte van immi
granten zich thans in hun land vestigde. In hoeverre dit laatste 
waar is, of dat wij hier alleen weer te maken hebben met een 
algemeene klacht over achteruitgang, zooals men die thans over de 
geheele wereld hoort, kan ik niet bcoordeelen. In elk geval mag men 
dan toch wel aannemen, dat de Afrikaansche onderwijzer geen 
slechter leerlingen-materiaal te bewerken krijgt dan zijn Europeesche 
collega.

De 
Vóór

„grondwet" van de Unie van Zuid-Afrika dateert van 1910. 
dien tijd regelde ieder van de vier staten (thans provincies 

genoemd), waaruit de Unie bestaat, haar eigen onderwijs. De grond
wet van 1910 heeft dat gedeeltelijk zóó gelaten: het lager en 
middelbaar onderwijs staat onder de provincie, het hooger onderwijs 
onder de Unie; eveneens het landbouw- en technisch onderwijs, de 
tuchtscholen en de rijksopvoedingsgestichten. Naar het mij toescheen, 
bestaat er een neiging om de bemoeienissen van de Unie verder uit 
te strekken, die van de provincie te beperken.

Mijn persoonlijke belangstelling ging niet uit naar 
wij in ons land Hooger Onderwijs zouden noemen; 
inrichting van dien aard bezocht en kan hierover niets mededeelen. 
In hoofdzaak moet ik mij tot het lager onderwijs bepalen.

De inrichting van het lager onderwijs is dus in de vier provincies 
niet in alle onderdeelen gelijk: de kosten per leerling, de wijze van 
benoemen der onderwijzers, de salarieering enz. (oonen verschillen. 
Toch is er in hoofdzaken zooveel overeenstemming, dat men in het 
algemeen wel van één onderwijsstelsel spreken kan.

Het land is verdeeld in districten; in elk district is een schoolraad. 
Deze heeft het recht verordeningen uit te vaardigen en voorschriften 
te maken; ook besluit hij tot oprichting van nieuwe scholen en heeft 
de beslissing in financieele kwesties. Elke school heeft een school
commissie, die de belangen van die school behartigt; zij behoeft
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Dit is echter een heel ongnnstig geva 
substanderd overgeslagcn, vaak wel 
11-jarige leerlingen in standerd VI 

Naar boven wordt de school vaak 
Soms komen er zelfs nog 
karakter van onze M.U.
Leeft men nog wel eens een ander sys 
men twee infant-classes, (substanderd A 
(standerd I—IV) terwijl dan in een 
samengevoegd zijn.

Maar ook in dat geval blijft standerd VI haar beteekenis behou
den : aan ’t einde van die klasse wordt een examen afgelegd en de 
leerling, die daaraan voldaan heeft, is vrij van de verplichting van 
de leerplichtwet, ook al is hij nog geen 15 jaar.

In ’t algemeen is het onderwijs kosteloos, maar soms krijgen school- 
- commissies vergunning een zeker schoolgeld te heffen, dat dan ge
bruikt wordt ten behoeve van die bepaalde school. Kinderen, die dat 
niet betalen kunnen, mogen echter niet verwijderd worden. Boeken 
en andere schoolbehoeften worden gratis verstrekt, in elk geval in 
de lagere leerjaren; hier en daar moeten de ouders ze betalen van 
standerd IV af en vrij dikwijls geschiedt dit in de klassen boven 
standerd VI.

volstrekt niet uit ouders van leerlingen te bestaan en verschilt daarin 
van onze „oudercommissies", op wie zij anders wel gelijkt. De 
schoolraad heeft verreweg den meesten invloed: hij benoemt ook de 
onderwijzers, maar daarna moet de Regecring de benoeming nog 
bekrachtigen en het salaris vaststellen. In de meeste gevallen bestaat 
er volledige samenwerking tusschen het hoofd der school en den 
schoolraad. Voor ons, Nederlanders, is het opvallend, dat in het 
beheer der school de gemeenteraad dus geheel uitgeschakeld is; al 
kan hij wel door een of meer leden in den schoolraad vertegen
woordigd zijn.

In 't algemeen gaat men van de zesklassige grondschoot uit, maar 
daarop zijn veel variaties mogelijk. Heel dikwijls zijn er nog één of 
twee klassen beneden de aanvangsklasse: men spreekt dan van 
substanderd A en B; daarop volgen dan standerd 1 tot en met 6. 
Bewaarscholen zijn isr in Zuid-Afrika heel weinig (ik heb er zelfs 
nooit anders dan bet Duitsche woord Kindergarten voor gezien of 
gehoord!); in zeker opzicht nemen de substanderds die rol over, 
maar er wordt toch ook al gelezen en geschreven. Ais een kind dus 
op zevenjarigen leeftijd in substanderd A komt, kan hij regelmatig 
overgaan en toch eerst op 15 jaar standerd VI doorloopen hebben.

:val; meestal wordt er wel één 
-el beiden — ik heb ook wel
aangetronen.

verlengd met een zevende klasse. 
; wel vier klassen, zoodat de school dan hel 
I.L.O.-scholen krijgt. Op kleinere plaatsen 

rsteem: in een 
l en B) en vier

ander gebouw de h<



356 INDRUKKEN VAN HET ONDERWIJS IN ZUID-AFRIKA

I 
si

g

enbaar en 
>e politiek,

1

1
Gewoonlijk is er vijf dagen per week school; de Zaterdag is vrij. 

De schooltijden verschillen nog al, maar als een gemiddeld voorbeeld 
kan een regeling dienen, waarbij de school begint om acht uur en 
eindigt om half drie, onderbroken door twee pauzen voor de gehcele 
school, één van 10.30 tot 10.45 en één van 12.15 tot 1 uur, dus 6% 
uur per dag, waarvan dan één uur pauze afgaat. Per week wordt 
dat 27 uur of met de pauzen mee 32)£ uur; vaak gaat de hoogste 
klasse in den winter nog een kwartier later naar huis. In ’t alge
meen wordt er weinig huiswerk gegeven, meestal alleen in de zesde 
klasse; enkele scholen vinden echter huiswerk beslist noodzakclijk. 
Zij motiveeren dan, dat „dit hom moet leer om tuis navorsingswerk 
te doen en bij hom ’n verantwoordclikhcidsgevocl moet ontwikkel”; 
een motiveering die zeker overweging waard is.

De vacanties zijn langer dan bij ons; ik denk, dat 40 schoolweken 
per jaar wel het maximum is. Daarentegen wordt er nooit vrij ge
geven voor warmte, ofschoon de hitte welecns erg hinderlijk kan zijn, 
en natuurlijk bestaat er geen „ijsvacantie".

In Nederland beheerscht het verschil tusschcn openbaar en bij
zonder onderwijs een groot deel van de binnenlandsche politiek, en 
in Zuid-Afrika bestaat dat verschil vrijwel niet. Zoo goed als alle 
scholen ontvangen een zelfde subsidie van de Regecring, berekend 
naar het aantal leerlingen. Op alle scholen, die wij gemakshalve 
maar even openbare zuilen noemen, wordt het Onze Vader gebeden, 
worden Christelijke liederen (psalmen en gezangen) gezongen en wordt 
godsdienstonderwijs gegeven. Er zijn wel heel veel verschillende kleine 
kerkgenootschappen, maar de geestelijken dier verschillende gezindten 
gaan meestal vriendschappelijk met elkaar om en streven in onder
wijszaken naar overeenstemming. De neiging tot het oprichten van 
sektescholen is gering, al wordt er van zekere zijde wel eens op aan
gedrongen. Op een overwegend R.K.school treft men ook wel Pro- 
testantsche leerlingen aan. In 't algemeen kan men zeggen dat een 
lagere school in Zuid-Afrika altijd eenigszins Christelijk getint is, 
maar zeer zelden een bepaalde confessioneele kleur draagt.

Het aantal leerlingen per onderwijzer varieert een weinig in de 
verschillende provincies, maar bedraagt gemiddeld 30 A 33. Dat wil 
niet zeggen, dat de klassen nooit grooter zijn; ik heb ook wel 50 en 
meer leerlingen in één lokaal aangetroffen. Over het geheel is de 
klasseformatie losser dan bij ons: de onderwijzer beperkt zich niet 
zoo uitsluitend tot één leerjaar. Het komt voor, dat een leerkracht 
het aardrijkskundc-onderwijs in drie of meer klassen geeft; een ander 
geeft dan in zijn klasse b.v. zingen of teekenen. Vakonderwijzers(essen),
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Een aardig staaltje van die mentaliteit 
schen. In een gezelschap van 
over de behoefte aan een wereldtaal in onze dagen, 
dan vroeger aan zijn eigen land gebonden is. Men sprak 
over Esperanto, tot een 
eigenlijk ? Er is toch Engelsch"! Dat haar o[ 
zeer ongepast was in het gemengde gezelsc 
heid tegenover de Engel schen, die g< 
sprak, ontging haar geheel; zelfs 
gemaakt werd, kon zij die niet inzien. Bij dien toestand 
grijpen, dat de „taalkwestie" altijd een netelig onderwerp 
Afrikaander voelt zich altijd bedreigd en blijft strijdvaardig; de

zooals bij ons voor nuttige handwerken, gymnastiek of teekenen heb 
ik in de klassen beneden standerd VII nooit aangetroffen; ook niet 
voor slöjd, dat toch wel dikwijls onderwezen wordt. Op die manier 
komt zelfs in de lagere school al iets van het leeraarssysteem onzer 
middelbare scholen; beneden standerd III wordt echter zelden ge
wisseld.

Op grootere scholen (ik trof er een van 486 en zelfs een van 700 
leerlingen) is het hoofd ambulant; gewoonlijk heeft hij dan toch een 
of meer vakken in enkele klassen voor zijn rekening. Ook is er dan 
vaak een secretaresse voor den gcheelen of den halven schooltijd, die 
de administratie bijhoudt. Aan vele scholen is ook een schootknecht, 
soms met zijn vrouw; zij kunnen dan niet alleen het gebouw schoon 
houden, maar verleenen ook hulp bij het huishoudonderwijs der meisjes 
op de gemengde scholen. (De meeste scholen worden door jongens 
en meisjes gezamenlijk bezocht).

Een groote moeilijkheid levert de talenkwestie op. < 
de twee talen, Engelsch en Afrikaansch, gelijk gestek 
elk kind in beide talen onderwezen moet worden. In de grootere 

er meestal afzonderlijke scholen voor leerlingen, wier 
fnn<jstaal thuis Engelsch is en voor hen, die thuis Afrikaansch 
=ixvu: op zulke scholen wordt dan in de laagste leerjaren alleen 
gegeven in de taal, die het gezin spreekt, en komt er later de 

andere taal bij, soms één les per dag, soms slechts een paar uur 
per week. In kleinere plaatsen levert die kwestie nog meer moeilijk- 

De Afrikaansch-sprekenden zijn meestal felle strijders voor 
hun taal, maar gevoelen nog te veel de behoefte aan 

Engelsch om dit onderwijs te verwaarloozen; de Engelsch- 
zijn meestal, bewust of onbewust, zóó overtuigd van de 

geen andere iets voelen kunnen, 
mag ik hier misschien inlas- 

ontwikkelde menschen liep het gesprek 
nu ieder minder 
over Volapuck, 

dame zei: „Maar waarnaar zoekt men toch 
jpmerking op dat oogenblik 
schap, dat alleen uit beleefd- 

■een Afrikaansch verstonden, Engelsch 
s toen zij op haar fout opmerkzaam 

is het te be- 
blijft: de 
Engelsch-
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man neemt als de natuurlijkste zaak van de wereld kalm te veel, tot 
hem er op gewezen wordt. Over dat onderwerp zou, ook los van de 
scholen, nog heel wat te zeggen zijn.

Het is heel moeilijk een oordeel te vellen over de resultaten van 
het onderwijs, wanneer men slechts een zeer klein aantal scholen 
bezocht heeft en uit den aard der zaak slechts een vluchtig kijkje in 
het werk heeft kunnen nemen: de volgende opmerkingen geef ik dus 
onder veel reserve. De leesstof in de middel- en hoogere klassen is 
beslist moeilijker dan bij ons: zelfs komen in standerd V en VI 
klassieke werken uit de wereldliteratuur voor, min of meer pasklaar 
gemaakt voor de jeugd. Soms trof ik een zekere neiging tot schema- 
tiseeren aan: „Wie dit boek kan lezen, behoort in standerd VI enz.” 
maar op een andere school keurde men die wijze van beoordeelcn 
sterk af.

Over het taalonderwijs durf ik mij in 't geheel niet uitspreken: 
besloeg nog al een ruime plaats op den lesrooster; er wer- 
opstelten gemaakt, waarbij de leerlingen de noodige vrijheid 

in keuze van onderwerp en wijze van behandeling; ■— toch 
: nog wel ouderwetsche „stijloefeningen" en bleek het in 
al moeilijk te zijn om kinderen tot behoorlijke mondelinge 
van gedachten te brengen. Ik zou geneigd zijn om het 

>ger aan te slaan dan hier. Rekenen 
ver dan bij ons: een gedeelte van de 

naar mijn meening in het onlogische stelsel van maten 
n gewichten en het ingewikkelde geldsysteem. Aardrijkskunde en ge- 
ihiedenis zijn zóó anders dan in Nederland, dat vergelijking niet moge

lijk is en evenzoo is het met kennis der natuur. Ik zou zeggen, dat 
men van deze drie vakken, als afzonderlijk leervak beschouwd, niet 
zoo veel terecht brengt, maar dat men in plaats daarvan een mate 
van „algemeene kennis" aanbrengt, waarop de meeste van onze leer
lingen jaloersch zouden mogen zijn.

Iemand, die door zijn geheelen levensloop stelling tot oordeelen en 
vergelijken bevoegd is, zei mij, dat de Afrikaander van 14 jaar onge
veer 20 pCt. in kennis achter staat bij den Nederlander van dien 
leeftijd. En toch betwijfel ik dat, en wel om de volgende reden.

Aan het einde van standerd VI wordt een examen afgenomen ter 
verkrijging van het zoogenaamde Junior Matriek, dat toegang geeft 
tot allerlei inrichtingen van voortgezet en middelbaar onderwijs en 
dat een einde maakt aan de verplichting van de leerplichtwet. In dat 
examen hebben klasse-onderwijzer, hoofd der school en inspecteur 
allen wat te zeggen: ieders aandeel is in de verschillende provincies
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niet geheel gelijk en over de grenzen van ieders bevoegdheid bestaat 
wel eenig verschil van meening, maar in elk geval bestaat dat examen. 
Ik heb de opgaven van 1932 voor mij liggen en wil ze graag aan ’t 
einde van dit artikel afdrukken, als de Redactie mij plaatsruimte 
kan toestaan. Ieder vakman zal dan moeten erkennen, dat er een 
storm zou opgaan tegen een H.B.S. in Nederland, die het zou durven 
bestaan, zulk moeilijk werk te eischen voor het toelatingsexamen. 
Laten wij nu toegeven, dat standerd VI in Zuid-Afrika wel een half 
jaar hooger geschat mag worden dan de zesde klasse in ons land, 
dan moeten wij toch bevestigen, dat een school, die zich zelf zulke 
eischen durft stellen voor zijn eindresultaat, op hoog peil moet staan. 
En als men dan nog weet, dat ieder onverbiddelijk afgewezen is, die 
niet minstens 40 pCt. van de sommen goed heeft, wordt men toch 
ook weer voorzichtiger in zijn oordeel over het rekenen. Zoo’n school 

maar minstens 25 pCt. hooger.
gekeerd. Volgens officieele statistieken verlaten 

ongeveer 24000 Europcesche (— blanke) ieer- 
hebben 16000 standerd VI niet bereikt, 

en 4800 zijn nog verder, dus 
>ger. Dit wil dus zeggen, dat 2/3 

zonder te voldoen aan het Junior 
iets anders. Onze Nederlandsche onderwijzers 

I op de middelmaat: zij streven naar zooveel 
i vorderingen der geheele klasse, en dan kan 

— • (ft-ikaansche onderwijzer kijkt
o_ geeft hun meer gelegenheid om 

bereikt dus met hen meer. Met heel veel schroom 
waag ik het te vragen, of de Afrikaan misschien onbewust voelt, 
welk een groote behoefte zijn volk aan leiders heeft, en of de Neder
lander niet misschien onbewust te veel hecht aan het dogma der ge
lijkheid van alle menschen.

Het leerplan der Afrikaansche scholen laat meer vrijheid toe dan 
het Nederlandsche. Ook dat heeft zijn voor- en zijn nadeelen. Bij 
het geschiedenis-onderwijs komt daardoor het doorloopend verhaal 
der gebeurtenissen weinig tot zijn recht, maar een bepaald onder
deel of tijdvak wordt beter behandeld. Bij aardrijkskunde hecht men 
weinig aan een gelijkmatige behandeling der leerstof: een onderwijzer, 
die zelf uit Australië komt, vertelt zijn leerlingen veel van Nieuw- 
Holland en weinig van Engeland; en als een volgend jaar diezelfde 
klasse in handen van een Schot is, wordt de leerstof geheel anders 
gekozen: de eenheid van behandeling in dezelfde school laat dikwijls
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ik zeggen, dat er in Zuid-Afrika veel meer nieuwe methodes gepro
beerd worden dan in Nederland: men ziet Dalton-sysfeem, Decroly, 
Montessori, script-writing en nog modernere dingen mooi toegepast, 
maar dikwijls niet in een school, doch in een klasse. Naar mijn 
meening bereikt een goed onderwijzer meer en komt zijn persoonlijk
heid beter tot zijn recht in Zuid-Afrika dan bij ons, maar een matig 
onderwijzer bereikt er minder en werkt er verslappender op zijn 
leerlingen. Is hier misschien ook het jonge land met zijn groote ruimte 
en met zijn vele mogelijkheden te zien tegenover het oude land, waar 
men elleboog aan elleboog met zijn buurman staat?

In één ding staan de Afrikaansche scholen heel beslist hooger dan 
de Nederlandsche, en wel in orde en tucht, het laatste woord in 
zijn ware beteekenis genomen van „trekking naar het goede”. Om 
mijn meening duidelijk te maken, vertel ik een paar kleine bijzonder
heden. In Kaapstad zou ik op bezoek komen bij iemand, die een 
oud-leerling van mij is. Zijn beide zoons waren heel nieuwsgierig mij 
te zien: een Nederlander en daarbij oud-onderwijzer van hun vader 
moest wel iets merkwaardigs zijn in hun oog. Bij mijn aankomst 
haalde de vader mij af: hij verontschuldigde zijn oudsten zoon, die 
eerst een uur later zou thuis komen, want hij moest meedoen in een 
schoolcompetitie en hij kon toch zijn klassegenooten niet in de steek 
laten! De saamhoorigheid met zijn klasse had het van zijn nieuws
gierigheid gewonnen! Toen ik een paar dagen later in die school 
geweest was, zei ik tegen de zoons: „Wel, jongens! wat was het 
aantreden van de klassen na de schoolpauze gisteren goed. Dat was 
model, hoor!" En een der jongens antwoordde: „’t Zou ook wel 
schande geweest zijn, als ’t anders was”. Dat gevoel ontbreekt bij 

Hollandsche jongens: het gevoel van verantwoordelijkheid voor 
het gedrag van eigen klasse. In Durban zag ik klassen zonder eenig 
toezicht van een hoogere verdieping gaan naar een lokaal in een 
ander deel van het gebouw, in absolute orde en zonder dat er anders 
dan gewoon, zacht tegen elkaar gesproken werd. In Bloemfontein 
zag ik een gcbeele school in het vrije kwartier buiten, vrij spelend, 
met een verrassend minimum van toezicht, zonder die dwaze luid
ruchtigheid, die bij ons bij elk spel noodig schijnt. In Kaapstad reed 
in de pauze een ijswagen het speelterrein op en de leerlingen kochten 
ververschingen, zonder gedrang en zonder onderling gekijf, terwijl 
toch niemand van de onderwijzers naar het geval omkeek. Is daar 
een hoogere mate van orde bereikt door invloed van de school, of
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ligt het aan ’t gezin, aan den volksaard? In Pieter Maritzburg kwa
men op een middag, dat ik in het Museum was, herhaaldelijk kin
deren binnen, zonder dat de portier het noodig vond, hen extra te 
vermanen, zonder dat de suppoosten in de zaal meer notitie van hen 
namen dan van iemand anders. Zij gedroegen zich onberispelijk, liepen 
bedaard, raakten de opgezette dieren niet aan, leunden niet op de 
ruiten, schreeuwden elkaar niets toe, al spraken zij misschien wel 
iets luider, dan een volwassen bezoeker dat in een museum doet. In 
Durban zag ik hetzelfde. In Nederland komen kinderen zonder ge
leide niet naar een museum, en als er nog eens een binnen komt, 
weet hij zich niet te gedragen. Van een hoog geplaatsten persoon, 
die een functie bekleed heeft in vele landen, vernam ik, dat de Ne- 
derlandsche handelsman het herhaaldelijk adegt tegen den Engelschen 
concurrent, ofschoon hij waarschijnlijk wetenschappelijk beter onder
legd is en misschien een beter artikel aanbiedt, door een gebrek aan 
savoir-vivre, van uiterlijke beschavingsvormen ~ is dat niet een andere 
kant van dezelfde zaak? Is het een uiting van ons volkskarakter, is 
het een gebrek in de opvoeding? Ligt het aan de school of ligt het 
dieper? In elk geval kan ik verklaren, dat ik herhaaldelijk in Zuid- 
Afrikaansche scholen een gevoel van jaloerschheid niet heb kunnen 
onderdrukken, dat hier iets bereikt is, wat wij missen of wat ten
minste in Nederland te zelden voorkomt.

Afrikaansche scholen lichaamsstraffen nog officieel toege
lijkt mij vreemd bij een systeem, dat zoo direct en met 

zoo veel succes een beroep doet op het eergevoel der jeugd. Toch 
kan het daar voorkomen, dat een jongen van 14 jaar een paar ge
voelige slagen op zijn zitdeelen krijgt, waarbij hij voorover gebogen 
staat met de handen op de voeten. Zulk een straf schijnt geen ge
voel van opstandigheid te wekken tegen den onderwijzer, die ze toe
past. En de onderwijzer schijnt geen gevoel van wrevel tegen zich 
zelf te gevoelen, dat hij nog zulk een middel noodig heeft! Wat is 
het toch moeilijk, zich in andere opvoedingsmethoden in te denken.

Ook in leermiddelen verschilt Zuid-Afrika aanzienlijk van Neder
land. Wandplaten zijn er veel minder, ik heb niets gezien, dat op 
gelijke lijn kan gesteld worden met onze artistieke platen voor aard
rijkskunde en geschiedenis, voor plant- en dierkunde; ook zag ik op
vallend weinig platen voor aanschouwingsonderwijs. Wandkaarten 
zijn er ook minder dan bij ons; daarentegen zag ik eenige malen 
door den onderwijzer gemaakte reliëfkaarten van verrassend goede 
kwaliteit. Soms heeft een onderwijzer(es) met behulp van de leerlingen 
heele verzamelingen bijeen gebracht van prentbriefkaarten, platen uit
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tijdschriften, uitknipsels uit kranten enz., die juist aan de samenwer
king der geheele klasse een waarde ontleenen, die meer dan vergoedt, 
wat er aan stelselmatigheid en kunstzinnigheid ontbreekt. Ook in dit 
opzicht kan men opmerken, dat de onderwijzer meer op zijn eigen 
initiatief aangewezen is, en dat velen dat uitstekend in ’t werk weten 
te stellen. De dure teekenplaten uit ons land ontbreken: toch heb 
ik in een paar klassen buitengewoon goed teekenwerk gezien en juist 
dat ging in vrijere richting dan bij ons meestal het geval is. Ook 
zag ik atlassen, die goed op Zuid-Afrikaansche scholen berekend 
waren, geen bloote copieën van Nederlandsch of Engelsch kaartwerk. 
Daarentegen bleek een leesplankje, dat ik in een aanvangsklasse aan
trof, al heel nauw verwant met een Nederlandsche uitgave. Voor 
de schoolbibliotheek schijnt meer geld beschikbaar dan bij ons: een 
hoofd vertelde mij op mijn vraag, dat hij daarvoor £ 25 per jaar 
besteden mocht. Dit is een hooger bedrag dan ergens in ons land. 
Zit ook in dit verschil weer de neiging verborgen om de jeugd tot 
grootere zelfwerkzaamheid aan te sporen?

In een zoo uifgebreid gebied, waarin moderne steden en eenzame 
steppen liggen, verschillen de schoolgebouwen natuurlijk onderling 
veel. In sommige streken kunnen alle verwarmingstoestellen ontbreken, 
in andere kent men toch ook wel tijden, dat een kachel heel aange
naam is. Maar overal schijnt de zon krachtiger dan bij ons. Waar 
wij dus in ons land zoeken naar veel en groote ramen, stelt men in 
Zuid-Afrika andere eischen. De ramen zijn kleiner, en, wat ons heel 
weinig gewenscht schijnt, dikwijls in twee zijwanden aangebracht, 
zoodat het licht zoowel van rechts als van links invalt. Een bepaald 
stelsel van ventilatie heb ik zelden aangetroffen; meestal stonden 
eenvoudig deuren en ramen open. Bij ons is een schoolgebouw een 
verzameling van klasselokalen van gelijke grootte; in Zuid-Afrika, 
waar de klasseformatie zooveel soepeler is, treft men lokalen van 
allerlei grootte in één gebouw. Aan de voorschriften, die bij ons be
staan over de plaatsing der banken, stoort men zich weinig; mis
schien bestaan ze daar ook niet en in elk geval zouden ze daar al 
heel moeilijk uitvoerbaar zijn: de afstand van de laatste bank tot 
den achtermuur of tot den werkmuur is volgens onze opvattingen 
vaak foutief. Bij de banken zelf wordt ook minder op de eischen der 
hygiëne gelet. In de Nederlandsche moderne schoolgebouwen zijn de 
schoolborden meestal beter, maar in Afrika ziet men het voordeel van 
betere wandborden ook wel in. De losse borden op ezels verdwijnen 
ook daar.

In ’t algemeen zien de gebouwen
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tegenover staan ook weer heel belai 
kaansche scholen is meestal wel een 1 
wijs in slöjd en in huishoudkunde 
voor het bergen der leermiddelen, 
Nederlandsche onderwijzers zouden opgetogen staan bij den aanblik 
van de „hal", die in Afrika dikwijls ivoorkomt, een zaal, waarin alle 
leerlingen gelijktijdig plaats kunnen vinden en die voor verschillende 
doeleinden gebruikt kan worden, zoowel voor het uitspreken van het 
morgengebed als voor een koorzangles, een gymnastiekles of een 
schoolfeestje. En wanneer wij de speelplaatsen en sportterreinen in 
Afrika vergelijken met de onze, dan legt Nederland het hopeloos af, 
dan staan wij vfer, vèr achter! Bij een kleine school vond ik b.v. een 
speelplaats van plm. 2.5 h.a.; de slechtst bedeelde school, die ik be
zocht, had toch nog 2000 M2. Hier speelt de lagere prijs van den 
grond natuurlijk een rol, maar toch ook de veel grootere plaats die 
de sport, de lichaamsoefening in de geheele opvoeding inneemt. Ook 
is de onderwijzer gewoonlijk meer direct bij de sport der jeugd be
trokken dan bij ons, en wordt daardoor de speelplaats als een onmis
baar toevoegsel van het schoolgebouw gevoeld. Zou er misschien 
verband bestaan tusschen het groot aantal speelterreinen en sport
velden in Zuid-Afrika en het feit, dat ik nergens voetballende jongens 
in de straten der steden gezien heb?

Er zijn in Zuid-Afrika veel meer onderwijzeressen dan onderwijzers. 
Waarschijnlijk moet de verklaring van dat verschijnsel gezocht wor
den in de hooge loonen, die een werkman verdienen kan. Tot voor 
een paar jaar was 15 shilling per dag een gewoon loon voor een 
werkman; zelfs kwamen loonen voor van £ 40 en £ 50 per maand. 
Onder zulke omstandigheden gingen de ouders er niet gemakkelijk toe 
over, hun zoon voor onderwijzer op te leiden ; voor de dochters was dat 
wat anders. Deze schaarschte aan manlijke leerkrachten verklaart, dat 
men aan een groote, gemengde school wel eens een vrouwelijk hoofd 
kan vinden; is er een man aan het hoofd, dan is hij gewoonlijk niet 
in Zuid-Afrika geboren; van 62 scholen in Pretoria en Johannesburg 
komen 58 hoofden van over-zee. Ook kon men vroeger aan de op
leiding niet zulke bijzonder hooge eischen stellen: men was al vrij 
spoedig tevreden met de kennis van den onderwijzer. Op de weinige 
kweekscholen kwamen bijna alleen vrouwelijke leerlingen voor. Dit 
is in korten tijd grondig veranderd, en men behoeft geen Marxist te 
zijn om te gelooven, dat economische factoren daarin van belang ge
weest zijn, al valt ook een meer ideëel streven daar naast niet te 
miskennen, wat vooral blijkt uit de verbetering van. de opleiding en
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uit den wensch om contact te krijgen met de Universiteit. De kweek
scholen tellen op dit oogenblik ook heel veel manlijke leerlingen; de 
eischen voor toelating omvatten meestal na het „matriek” nog een 
paar jaar bezoek aan een „College" of „ University" of aan een 
middelbare landbouwschool. De eigenlijke kweekschool-opleiding is 
dan slechts kort (twee jaar). Er wordt vijf dagen per week les ge
geven, eiken dag 7 lessen van 40 minuten. De sport, waaraan toch 
alle leerlingen deelnemen, valt buiten dien tijd. Aan kennis van ge
schiedenis der opvoeding wordt veel gewicht gehecht. De opleiding 
in de practijk vraagt twee schooltijden per week; daarenboven moeten 
de kweekelingen in de lange voorjaarsvacantie trachten in een of 
andere school werkzaam te zijn. Een hoofdakte, als bij ons, bestaat 
niet. Daarentegen trachten veel onderwijzers een middelbare bevoegd
heid te verkrijgen: zij moeten dan echter eerst B.A. worden, en dat 
is zonder bezoek aan de Universiteit niet mogelijk. De opleiding der 
onderwijzers gaat dus in Zuid-Afrika niet meer geheel buiten het 
Hooger Onderwijs om. Op dit oogenblik is er, evenals bij ons, een 
overcompleet aan onderwijzers: daardoor nemen menschen met mid
delbare bevoegdheid graag een lagere betrekking aan. Voor onder
wijzers uit Europa is er dus thans geen plaats; zelfs is het de vraag 
of hun akte nu nog als geldig geaccepteerd zou worden. In elk ge
val is grondige kennis van Engelsch voorden Nederlandschen onder
wijzer onmisbaar. Voor iemand met hoogere bevoegdheid dan alleen 
de akte als onderwijzer zou er misschien op den duur nog wel een 
plaats te krijgen zijn, als hij zich eerst een paar jaar aan ’s lands 
zeden leerde aanpassen in een ondergeschikte betrekking.

De salaris-regeling verschilt veel met de onze, en is in de afzon
derlijke provincies ook niet gelijk..

Opvallend is het groote onderscheid tusschen manlijke en vrouw
lijke leerkrachten. De regeling is als volgt:

Aanvang. Jaarlijksche verhooging.
£ 17-10-0 
. 17-10-0 
. 15- 0-0 
. 15- 0-0
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Vrijdagnamiddag: 1. 
ontwikkeling van die ki 
die skooldae agter die . .

2. Hoe kan die skool karakter opvoed sodat die kind, as hij groot 
gewoed het, man van karakter sal wees?

Saterdagoggend: 1. Hoe moet die skool help om 
tuur te bevorder?

daar als bij 
vereenigingen 
voor de leden of zelfs betrokken zijn bij woningbouw.

Vroeger bestonden in Nederland zoogenaamde arrondissements- 
vergaderingen, waar onderwijzers en schoolopziener gezellig samen
kwamen en onderwerpen, meest van paedagogischen aard, bespraken; 
in verschillende streken van ons land bestaan zij als inspectie-ver- 
gaderingen nog. Ook Zuid-Afrika kent dergelijke samenkomsten; de 
besprekingen schijnen er een zeer practisch karakter te dragen; voor 
de aardigheid copieer ik de agenda van een vergadering op 17 en 
18 Maart j.l. die in ons land stellig geen slecht figuur zou maken.

Onderwerp: Die Skool en die Lewe.
Vrijdagoggend : 1. Hoe bring ons
2. Hoe leer ons die kinders op die primêre skool die gezondheids- 

-gewoontes sodat hulle die in die later lewe nog sal ont- 
toepas ?

Alle salarissen van ambtenaren, dus ook van onderwijzers, zijn 
tijdelijk verlaagd, ik meen met 5 pCt.; in April '33 is die verlaging 
voor de meeste ambtenaren ingetrokken, maar voor onderwijzers niet.

De verlofsrcgeling bij ziekte is gunstig. Het pensioen, op 60-jarigen 
leeftijd, kan ongeveer de helft van het salaris bedragen. Weduwen

en weezenpensioen bestaat niet, en wachtgeld ook niet.
De positie van den onderwijzer is vrij vast; behalve bij verminde

ring van het aantal leerlingen, loopt zijn betrekking weinig gevaar. 
Ontslag, behalve op eigen verzoek, is verder natuurlijk mogelijk bij 
slecht levensgedrag of onzedelijkheid. Geven de resultaten van zijn 
werk in school reden tot ontevredenheid bij ouders en autoriteiten, 
dan kan ook tot ontslag overgegaan worden, maar de eene provincie 
treedt in dit opzicht veel sneller en krasser op dan de andere.

Op ’t gebied der onderwijzers-vereenigingen bestaat minder ver
deeldheid dan bij ons: in Oranje-Vrijstaat bestaat slechts één ver- 
eeniging; in andcrc provincies zijn er meer, soms gescheiden naarde 
taal, soms naar de plaatsing aan lagere of middelbare scholen. In
stellingen als spaarbank, ondersteuningsfonds, weerstandskas bestaan 

ons. De andere omstandigheden hebben meegebracht, dat 
n zich soms ook belasten met het verrichten van inkoopen 
:n of zelfs betrokken zijn bij w>

schoolopziener gez< 
ledagogischen aard, 
1 bestaan zij als insp<

ictisch k< 
van een
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2. Hoe moet huisgesin, kerk, skool en 
dit alles te verkrij?

samelewing saamwerk om

4. Wiskunde, komen Boekhouden en Handels- 
van de derde taal komen Stenografie en Typen.

per week, elke les 40 minuten. Door 
er telkens een andere groepeering 

deze school zijn 15 onderwijzers (leeraren) ver
geven, gemiddeld 32. De leeraar, 
belast met bibliotheek, correctie 
;n verschil gemaakt tusschen de 
gewoon lagere school krijgt men 

j uit is „to cram some technical 
boys, nor to railroad them through the bookknowledge 

»«■'”, maar om hen in een atmosfeer van boeken en 
om hen allerlei mogelijkheden aan te bieden, 

maar waardoor 
hun gaven en

Dergelijke onderwerpen brengen er ons van zelf toe, nu < 
het gedeelte van het onderwijs boven klasse VI te kijken, 
wordt de vergelijking nog mocilijker. Op een groote en zeer goede 
school, die ik bezocht, werden alleen jongens toegelaten, die standerd 
VI doorloopen hebben; geen der leerlingen was beneden de 13jaar. 
De school stond dichter bij een Nederlandsche U.L.O. dan bij een
H. B.S. Evenals bij ons leed de inrichting onder het sterke verloop; 
in de laagste klasse, die men dan standerd Vil zou kunnen noemen, 
zaten 158, in VIII 90, in IX 55 en in X 45 leerlingen. Het hoofd 
(of de directeur) vond dat niet abnormaal en helaas moet ik zeggen, 
dat het in Nederland ook niet abnormaal zou zijn. Eigenlijk bestond 
de inrichting uit twee scholen, een afdeeling A, die opleidt voor nog 
verdcr gaand onderwijs, dus voor de University, en een afdeeling B, 
die meer handelsafdeeling is. In A zijn de vakken van onderwijs
I. Engelsch, 2. Afrikaansch, 3. Geschiedenis, 4. keuze tusschen 5Vis- 
kunde of Letterkunde, welke laatste dan nog weer Afrikaansche of 
Nederlandsche kan zijn, 5. Natuurkunde, wat nog weer keuze toeiaat 
uit plant- en dierkunde of scheikunde, 6. een derde taal, die dan 
Latijn of Duitsch kan zijn. In B worden dezelfde vakken onderwezen, 
maar in plaats van 
rekenen, en inplaats 
Er zijn 5 dagen van 7 lessen 
de groote variatie in vakken is 
van leerlingen; aan 
bonden, die van 28 tot 35 lessen 
die minder dan 35 lessen geeft, is 
enz. Bij de salarieering wordt geei 
leervakken. Nog meer dan op de ( 
hier den indruk, dat men er niet op 
course into the boys, nor to railroad 
of some profession”, maar om hen in een atmosfeer 
wetenschap te brengen, 
waarvan velen geen gebruik zullen weten te maken, 
de besten gelegenheid krijgen tot ontwikkeling naar 
krachten.

De korte tijd van mijn verblijf in Zuid-Afrika liet mij helaas niet 
toe, veel kennis te nemen van de verschillende vormen van voortge
zet onderwijs. Er zijn volledige ambachtsscholen in. Johannesburg en



INDRUKKEN VAN HET ONDERWIJS IN ZUID-AFRIKA 367

r

I
!

één huishoud- 
meisjes, die 

en zelfs VIII

Benoni, in Pretoria en Piefermarifzburg, en een eenigszins gewijzigd 
type in Kaapstad. In ’t algemeen moeten de leerlingen bij toelating 
standerd VI doorloopen hebben, maar de mogelijkheid om na stan
derd V toegelaten te worden, is niet geheel afgesloten. De cursus 
duurt twee jaar: als doel wordt opgegeven „van een jongen een be
kwaam werker en denker in zijn vak te maken."

Evenals bij ons betrekken deze scholen hun leerlingen uit de plaats 
zelf. Daarenboven zijn er echter ambachtsscholen, waaraan meteen 
een internaat verbonden is, te Worcester, Oudtshoorn. Karreedouw, 
Knysna, Uitenhage, Adelaide, Ficksburg, Kroonstad, Bloemfontein, 
Jacobsdal, Polchefstroom, Wolmaransstad en Middelburg. Deze scholen 
zijn dus bestemd voor jongens uit kleinere plaatsen en van het platte 
land. Er wordt £ 12 per jaar schoolgeld en £ 24 kostgeld betaald, 
waarvan geheele of gedeeltelijke ontheffing mogclijk is.

In een land, waar een groot deel van de bevolking nog op het 
platte land woont en landbouw en veeteelt zeer belangrijke middelen 
van bestaan zijn, kunnen landbouwscholen niet ontbreken. Dergelijke 
scholen zijn te Augsburg, Oakdale, Marlow, Twecspruit, Brits en 
Weston. Natuurlijk hebben deze scholen alle internaten, daar de 
jongelui voor het meerendeel op vrij grooten afstand wonen.

Wat de landbouwscholen en de ambachtsscholen met hostels (= 
internaten) voor de jongens zijn, zijn de huishoudscholen (Housecraft 
Schools) voor meisjes te R ie beek AVest, George, Adelaide, Bethlehem, 
Tweespruit, Christiana, Wolmeransstad, Potchefstroom, Hartebeest- 
poortdam en Lagcrsdrift. Daarenboven is er nog een dergelijke school 
in Ladybrand, die zich geheel op de boerderij specialiseert.

Ik heb het genoegen gehad, één landbouwschool en 
school te bezoeken. Op de huishoudschool waren 104 
alle standerd VI, maar verschillende ook standerd VII 
doorloopen hadden.

De cursus is driejarig, maar na twee jaar verdwijnen heel wat 
leerlingen. Bij het onderwijs wordt vooral rekening gehouden met de 
huishouding van een degelijke Afrikaanschc Boerenvrouw, maar een 
gedeelte der meisjes gaat toch ook wel in betrekking, ’s Morgens 
van 8 tot 9.30 worden de gewone schoolvakken onderwezen; later 
op den dag koken, wasschen, strijken, huidenbereiden, naaien, costuum- 
naaien enz. De verschillende bezigheden nemen een groot deel van 
den dag in beslag, al blijft er natuurlijk nog wel eenige tijd over 
voor ontspanning en voor werk naar eigen verkiezing. De meisjes 
slapen in kamertjes voor 2 personen, heel eenvoudig, maar uitstekend 
in orde. De gebouwen in 't algemeen zijn veel eenvoudiger dan in
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onderwijs 
gaat, 't 
gave van‘4I3

ons land. Buitengewoon veel wordt overgelaten a an het beleid der 
onderwijzeressen, maar vooral van de directrice, niet alleen wat het

—’!js betreft, maar ook wat de inrichting der gebouwen aan
is hier, zooals z oo dikwijls in Zuid-Afrika: iemand, die de 
organisatie heeft en die daarvoor voelt, heeft er een taak, 

hcm(haar) meer eischt maar ook meer voldoening geeft dan in 
Nederland, doch een zwakke, ongeschikte persoon doet er meer kwaad.

Op de landbouwschool, die ik bezocht, viel dat ook zeer duidelijk 
op: hier werden zelfs sommige gebouwen door de jongelui zelf op
gericht, onder leiding natuurlijk van het hoofd. Er waren weinig 
leermiddelen, die in den handel verkrijgbaar zijn, daarentegen waren 
er groote verzamelingen bij elkaar gebracht door eigen initiatief: 
bodemsoorten, kunstmeststoffen, landbouwgewassen, nuttige en schade
lijke dieren, ziekten onder planten en vee, enz. Het onderwijs was 
geheel gedaltoniseerd; de „taken" stonden alle in verband met den 
landbouw of de veeteelt. Er werden waarnemingen gedaan over tem
peratuur, wind en regenval, er was een onderzoek naar de rentabi
liteit van verschillende schapenrassen, het vee werd „gedipt” voor 
ziektebestrijding, er was een meer intensief en rendabel pluimveebe- 
drijf, er waren proefvelden voor tabak en andere landbouwgewassen, 
er was een jonge boomgaard. Maar boven alles stond, dat er op de 
geheele school een heerlijke geest was van werklust en van bevredi
ging in den arbeid. Bij het middagmaal heb ik mee aangezeten. De 
geheele school was bijeen in één groote zaal. Voor tafel sprak de 
dominé een kort gebed uit, dat allen staande en eerbiedig mee baden; 
diezelfde dominé vreesde niet aan zijn waardigheid te kort te doen 
als hij met de jongelui voetbalde! Ik ben overtuigd, dat op 
landbouwschool en op deze huishoudschool heel veel bereikt 
voor de opvoeding van een goed geslacht.

Tot mijn spijt heb ik niet meer kunnen zien van het onderwijs aan 
leerlingen boven den leerplichtigen leeftijd, al is er ook op dit ge
bied in Zuid-Afrika nog heel wat meer opmerkelijks. Een paar in
richtingen voor verwaarloosde en misdadige kinderen, die ik bezoeken 
kon, getuigen van de groote belangstelling van de Regeering en van 
de ernstige wil, de jeugd te beschermen tegen haar eigen afdwalingen 
en tegen de nalatigheid of het onverstand der ouders; maar geluk
kig vallen deze scholen nog buiten het gewone kader van het onder
wijs en kunnen zij hier dus beter onbesproken blijven. Dichter bij 
ons gewone onderwijs staan echter een openluchtschool en een „op- 
portunity-school” zoodat ik misschien daarover nog iets meededen kan.

In dit land van groote ruimten, waar de steden op een enkele
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inrichting, die niet
overwoj

of andere manier <

gering: in gel
e ligging

word*
de school

uitzondering na i 
waar de wind i» 
aan openluchtschc 
en wel in Durban. 
land zou jaloersch kunnen worden op het open 
Dat de inrichting van de school anders is dan 
aard der zaak. Behalve de zwakken en de pre-tuberculosen, die daar 
als bij ons de meerderheid uitmaken, worden ook nog allerlei kinderen 
toegelaten, wier ziekte van zoodanigen aard is, dat een gunstige in
werking verwacht kan worden van een eenigszins ander schoolregime 
en een verblijf in de buitenlucht. Een kind met een beugel om het 
been, een spraakgebrekkige, een horrelvoet zou men bij ons naar 
andere inrichtingen verwijzen, omdat in ons land veel grooter speciali
satie mogclijk is. Maar als men dergelijke kinderen opneemt, moet 
men zich ook daarnaar inrichten en zoo treft men er gecompliceerde 
toestellen aan, die wij missen. Daarentegen zijn de gewone dingen, 
de schoolbanken, de rustbedden enz. bij ons veel practischer en beter. 
Ook de voeding is bij ons steviger: misschien dal een ander klimaat 
andere eischen stelt. Er is een eigen keuken en men meent, dat de 

en dat er meer variatie 
één douchebad, zoodat de geheele 
een bad kan krijgen. Daarentegen 
van zonnebaden. Er zijn 54 leer

jaar; verdeeld over vier

nog geen menschenagglomeraten geworden zijn, en 
nog over groote open velden strijkt, is de behoefte 

holen gering: in geheel Zuid-Afrika is er slechts éénz 
De ligging is schitterend, iedere school in ons 

jaloersch kunnen worden op het open terrein om het gebouw, 
van de school anders is dan bij ons, ligt in den

leeskundige 
scholen

eigen keuken 
spijzen op die manier smakelijker kunnen zijn 
mogelijk is. Er is één kuipbad en '' * *
school zelfs niet eens per week 
maakt men een zeer ruim gebruik 
lingen, jongens en meisjes van 7 tot 15 
klassen; jongens boven de 14 jaar worden niet meer opgenomen. De 
leerlingen worden aangewezen door een medicus; daar er echter 
slechts één geneeskundige inspecteur voor geheel Natal is, kan hij 
slechts zelden de scholen bezoeken; de onderwijzers der gewone 
scholen mogen hem echter wel op een geval attent maken en zijn 
hulp inroepen. De schooltijden zijn van acht tot half drie, met een 
flinke pauze in het midden. De leerkrachten worden eenvoudig door 
de autoriteiten aangewezen en ontvangen geen extra belooning.

Deze school kan op dit oogenblik de vergelijking met een goede 
openluchtschool in Nederland, b.v. met die in Rotterdam, niet door
staan; toch lijkt mij de organisatie in beginsel goed. Wanneer de 
bevolking in Natal toeneemt, de behoefte aan openluchtscholen grooter 
en daardoor meer differentiatie mogelijk wordt, kan uit dit begin iets 
heel goeds worden.

De opportunity-school daarentegen lijkt mij een 
in ieder opzicht wel overwogen is. De grondgedachte is, kinderen, 
die op een of andere manier achter zijn, een gelegenheid (= oppor-
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vone onderwijs te kunnen volgen, 
teel mooi. Maar de uitvoering is

ivoudig eenige 
en komen 

andere 
een, dat 

hoog staat en kracht en lust 
blijft Zuid-Afrika niet verder 
, zelfs kan het oudere land,

ik z<

1

van
10 minuten. De leer- 

krijgen geen 
aan te be- 

• veel hazen

I
I

tunity) te geven, weer het gewone onderwijs te kunnen volgen. Dit 
lijkt zoo op het eerste oog heel mooi. Maar de uitvoering is naar 
mijn meening al wel heel vreemd. Ik zag b.v. vier achterlijken, typische 
Mongooltjes, van wie het absoluut uitgesloten is, dat zij ooit gewoon 
onderwijs zullen kunnen volgen, één epileptisch meisje, één met Natal- 
zweren aan de beenen, één hoorstomme, vijf doofstommen (en dat 
nog wel, terwijl er een goede school voor doofstommen in Kaapstad, 
in ^Vorcester en in Kingwilliamstown is!) één zeer bijziend kind, één 
kind met een geheel misvormden mond —• en er waren ook vrij nor
male kinderen, die op 15-jarigen leeftijd waarschijnlijk wel standerd 
VI doorloopen zouden hebben. Een groep groote meisjes kreeg huis- 
houdonderwijs, voor de jongens is er houtslöjd. Volgens de bedoeling 
moeten de klassen hoogstens 15 leerlingen tellen, maar ik zag er 
en toe veel meer in één lokaal. Co'éducatie lijkt mij in een dergelijk 
milieu ook niet altijd wenschelijk. De schooltijden zijn van 8.30 tot 
1.15, tweemaal onderbroken door een pauze van 
krachten worden door de autoriteiten aangewezen en I 
hooger salaris. Deze school leek mij niet voor navolging 
velen: zij doet te veel denken aan een hond, die achter 
tegelijk aanloopt, en er dus niet één vangt.

Mijn opmerkingen over het onderwijs in Zuid-Afrika mogen niet 
met een dissonant afsluiten. Ik heb getracht, mijn indrukken, onvol
ledig en oppervlakkig als ze zijn mogen, zoo getrouw mogelijk te 
geven. Ik beeld mij niet in, altijd juist gezien te hebben, nog veel 
minder heb ik de dwaze arrogantie te meenen, dat mijn critiek daar 
iets verbeteren kan. Maar wel hoop ik, dat wij in Nederland er nog 
eens weer aan herinnerd zullen worden, dat ons onderwijsstelsel niet 
het eenig mogelijke is. In een ander land vervallen eeni 
verschilpunten, die ons dingen van primair belang schijnen 
weer andere voor, die wij niet kennen. Men tracht er langs 
wegen het ideaal te benaderen: een geslacht op te kweek< 
intellectueel flink ontwikkeld is, moreel hoog staat en kracht 
gevoelt tot handelen. Naar mijn meening bl 

'beneden dat ideaal dan wij in Nederland, 
dat tot sleur en zelfvoldaanheid neigt, nog wel wat ontleenen 
het jongere frisschere op het zuidelijk halfrond. Het jonge land zal 
voor zijn cultuur voorloopig nog steun moeten zoeken bij Engeland 
en, naar men mag hopen, vooral bij Nederland. Maar als iets van 
zijn frischheid, zijn jeugdig élan, zijn-waardeering voor persoonlijkheid 
en karakter kan overgaan naar het oude Europa, betaalt het daar
mede dien steun ten volle af.
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(Veertig minuten).

475?

•sent van 5 ghienies?
lelvoudige rente op £ 24 vir 3 maande teen 7X

AANHANGSEL 
Eindexamen Standerd VI 1932. 

Rekenkunde. 
Vraestel A.

r i'/t-C'M- 7»)

□Op
. die ib.
trijs. Bere

7. 'n Munisipale belasting is 3%" d. in die £. Hoeveel word betaal 
op eiendom gewaardeer teen £ 960?

8. Bereken in kubieke voet die volume
6 voet hoog, 15 dm dik.

rsent per jaar. Bij die ent van 
igde rente en S, 50 van die skuld. 

van die skuld.

muur 100 jrts lank.

1. Vereenvoudig ---------------jy—

2. Skrijf in £ s. d.: £ 7.683.
3. Hoeveel is 64 persent van •
4. Wat is die gemiddelde van

9 jr. 3 mde; 8 jr. 8 mde; 8 jr. 2 mde; 7 jr. 10 mde, 9 jr. 5 mde?
5. Wat is 5 pers
6. Soek die enke 

persent per jaar.

tar?
van 20 mijl per t

die verkoc

sy wins persent.
Watter gewig water val op 'n vierkantige veld waarvan die

REKENKUNDE 
Vraestel B.

Die totale Uniale opbrengs van 
Bereken die waarde hiervan teen

(Anderhalwc uur).
goud in 1925 was 9.597.581 

onse. Bereken die waarde hiervan teen £ 4 4 s lid. die ons.
(Antwoord moet korrek wees tot die naaste £.)
2. Op 3 Mei betaal ’n bank £ 370. 10 s uit vir ’n wissel van 

£ 375 wat op 15 Maart getrek is vir 4 maande. Watter rentekoers 
per jaar het die bank gevra ?

3. 'n Man leen £ 125 teen 6X pers-..'. r__ ‘___2"
die eerste jaar betaal hij die verskuldigde rente en £ 50 
Bij die ent van die twede jaar betaal hij die balans 
Hoeveel betaal hij:

(a) bij die ent van die eerste jaar?
(b) bij die ent van die twede jaar?
4. ’n Motor loop teen ’n spoed van 20 mijl per uur vir 30 minute, 

en daarna teen ’n spoed van 25 mijl per uur vir 15 minute. Wat 
was die gemiddelde spoed in mijl per uur vir die hele afstand?

5. ’n Agent koop 50 1b. botter teen 1 s 3 d. die 1b., en verkoop 
dit teen Is. 8 d. die ib. op die mark. Hij betaal 5 persent kommissie 
op die verkoopprijs. Bereken

(a) sy totale ■
(b)
6.
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vlugtende bandiet — ’n bandiet- 
s met hullc windbukse. Vertel wat

’n half), 
van die

i uur en

maand.

moet jou vader met sij kleinvee trek. Skrijf ’n

man 40 skape 
in 4 dae kan 

10 man en 5

heb.
tsgenoemde,

die bokke

op die brief.

van 5 dm? 1 k vt. water
jou

en beantwoord

dag kan skeer, en as 3 man net 
soos 4 seuns in 5 dae kan skeer, 

om 2.600 skape te skeer?

Of:
Weëns die droogte 

kort saaklike brief aan ’n bekende in 'n naburige distrik om vir wei- 
veld te vra. Geef, en vra vir, besonderhede.

3. Lees die onderstaande stukkie noukeurig deur 
dan die vrae daaroor:

„ Die bewoners 
verspreid gewoon; 
teen Kersmis, het 
deur verbale van famielievetes [vetes = twiste] en doodslag 
bij hierdie romantiese stof het ander verhale gekom waarin hi 
meer belang gestel het: die geskiedenis van hullc roemrijke • 
ders, wat die oorweldiger getrotscer (— weerstaan) het 
na Ijsland gevlug het as om sij slarve te word".

sij 100 jaarts lank is, gedurende 'n reënval 
weeg 62,5 1b. Gee jou antwoord in Ib.

7. ’n Man koop ’n huis vir £ 1.250. Hij betaal dorpsbclasting 
tegen 3 d. in die £ en verhuur die huis teen £ 8 per maand. Watter 
rentekoers per jaar ontvang hij op die koopprijs?

8. As een man 40 skape in een 
so veel skape in 4 dae kan skeer 
hoe lank sal 10 man en 5 seuns neem

van Ijsland was 'n bevolking van boerc en het 
gedurende die lang en kou wintermaande vcral 
hulle bijmekaar gekom en die tijd veraangenaam 

famielievetes [vetes = twiste] en doodslag, maar 
hulle nog 

ï voorva- 
en liewer

AFRIKAANS AS EERSTE TAAL

1. Maak 'n opstel van omtrent 25 tot 30 reëls 
volgende: —

(a) ’n Ou skoolbank vertel van interessante gebeurtenisse waar
van hij in sij dae getuie gewees het.

(b) Die woeligste dag op ons dorp.
(c) ’n Bosrijke omgeving — 'n x 

wagter met sij geweer — drie seuns 
gebeur het.

(d) Die lafhartigste daad, waarvan ek nog ooit gehoor
(ej 'n Samespraak tussen ’n boer en sij veewagter. Laas 

wat anders ’n baie getroue ou skepsel is, het gister van 
laat wegraak.

2. Skrijf een van die volgende briewe: —
Jij het verlede jaar standerd VI gemaak. Jou prinsipaal (prinsipalc) 

skrijf dat hij (sij) 'n betrekking vir jou in die posdiens kan krij. Skrijf 
nou 'n kort saaklike antwoord op die brief.
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sê in watter be-

|uarters).
d should be

; op 15 Oktober aanbestel.
lie iinkervleuel wijk, het hij moed rerloor. 

die wakkerste seun in die klas.

ENGLISH AS FIRST LANGUAGE.
(One hour and three-qu

]. Your composition should be about 25 lines long and

van die voorvoegsels in die volgende

van die woorde wat gekursi-

waarvan
Mij grootste belang in al die dinge 

kommando want ek dog dat as die 
vir mij ’n kans sou wees om 
mij dus omhaal van die Hottentots, 
met luidrugtigheid, lawaai en 
handje te gaan, soos die oors 
Barmen, wat in die dae ’n s<

7. Diktee.

(1) . Watter omstandigheid het die lewe van hierdie boere minder 
aangenaam gcmaak?

(2) . Uit watter woorde kan jij opmaak dat Ijsland ten noorde 
van die ewenaar lê?

(3) . Waarom, dink jij, het die bewoners van Ijsland veral teen 
Kersmis bijmekaar gekom ?

(4) . Waarom was hulle trots
(5) . (a). Noem ’n tijdperk uil 

beskou; (b). Noem die naam van 
kaanse geskiedenis.

4. Kies vijf van die volgende, en verduidelik hulle betekenis, of 
gebruik hulle in sinne sodat die betekenis duidelik uitkom:

Iemand onder vier oë sien — met die mond vol tande staan — 
voet bij stuk hou — hare op die tande hê — iemand die kop was 
— kop in een mus wees met iemand — die voete onder 'n ander 
man se tafel insteek — met twee monde praat -- iemand op die 
vingers tik — teen die bors stuit —■ uit die veld geslaan —■ iemand 
roskam.

5. (rt). Skrijf die teenoorgestelde 
weer is:

Die gevaar neem af.
Hij is -• •
Toe di
Hij was 
Iemand vertrou.
(b). Wat is die betekenis 

woorde:
Herdruk, verdwaal, onwetend, bemoedig, misluk.
6. Skrijf vier bijsinne uit die volgende stukke en 

trekking hul staan tot die sin waarvan hul af hanklik is:
grootste belang in al die dinge was om saam te gaan met die 

indo want ek dog dat as die Herero’s verslaan word daar 
deur te kom na mij ouers toe. Ek laat 

en die kommando val in die pad 
stofwolke. Maar in plaats van na Oka- 

rspronkelike plan was, swink hulle af na 
sendingstasie was.

op hulle geskiedenis?
it die geskiedenis wat jij as roemrijk

’n oorweldiger uit die Suid-Afri-
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1

iping out in a thickly wooded 
irty. Write a letter to 
’ routine, and any exci-

'ainst which 
I thoroughly

-aph and answer the questions

mg t 
danger 

of the b<

your class-teacher to speak for 
of-school occupation, e.g. carpen- 

■collecting, etc. Write

f the pai 
laily

should return to your

holiday ca

>p-site, the d«

boat and were car- 
r of sinking, they 
»oys relate their

rays of a candle shone 
As he started upright, 
and he was invited to 
suspicion), and he

spend the long 
ilaining why you 

_...y, suggcsting that your 
you, and telling what you

written in paragraphs. You may choose any one of these four sub- 
jects:

(«). Two families spent a 
valley. Imagine that you were 
a friend and describe the cam] 
ting incidents that occurred.

(b). A fortner school-fellow has invited you to 
holidays with him (or her). Reply by letter, expl 
can accept the invitation for a fortnight only, 
friend should return to your home with 
propose to do to make his (or her) visit enjoyable.

(r). Two boys went fishing in a small rowinj 
ried out to sea in a sudden squall. When in o, 
were rescued by a motor-launch. Let one 
experiences.

(d). You have been chosen by y 
five minutes on your favourite out-of-school occi 
try, cookery, gardening, rabbit-keeping, stamp-c< 
down what you would say on one topic only.

2. Supply suitable words to complete these sentences:
This carriage is.... for ladies only. Trespassers will be. .. . The 

aeroplane .... at the aerodrome. • The members must now.... a 
new president, as Mr. X. has .... the position. On seeing the lions, 
we .... a hasty retreat.

3. Read the following passage and write down the word in each 
bracket that best completes the sense. Do not copy the passage. 
Your answer wille consist of nine words only:

The traveller sheltered from the rain in a doorway agj 
he (bent, bowed, leant) heavily, for his weary tramp had i 
(excited, exhausted, extended) him. The house itself seemed to be 
(occupied, unoccupied): no lights shone from the Windows and no 
(sights, signs, sounds) echoed from within. He was therefore astonish 
ed when a hoarse whisper (arose, aroused, raised) him from the 
(daze, doze) into which he had fallen and the r- 
through a barred opening in the door itself. As he started upright, 
this (flung, hung, swung) open on its hinges and he was invited to 
enter. This he did with some (superstition, suspicion), and he was 
(refreshed, relieved, revived) to find inside a coupie of harmles, old 
women who acted as caretakers.

4. Read the following paragr; 
it. Letter your answers correctly
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late.

will)

your pockets on 
servant, „1 wish

>site meaning to: encourt 
ing conversation in the 
answer

gave the name of 
>ecbanically put his

of the prefixes in the words intervene and 
words containing the same prefixes.

zords needed to 
the sentence:

are there?

a phrase. Find 
you describe 
the clause in

•age; fire inhale, wrap. 
third person and the 

with the words: The master ordered

Still disguised as a washerwoman, Mr. Toad ; 
the station nearest the village where he lived, and m< 
fingers, in search of the necessary money, where his waistcoat pocket 
should have been. But here the cotton gown infervened and frustrated 
his elforts. In a sort of nightmare he struggled with the strange 
uncanny thing that seemed to hold his hands and laugh at him, 
whilc other travellers, forming up in a line behind, waited with gro- 
wing impatience.

(<l). How many mi
Write down their
(0- Two clauses

main (principal) clauses

are connected with the word where, and one 
with the word that. Name their kind, and say how each clause is 
related to its own main (principal) clause.

(c). What is the difference between a clause and 
two kinds of phrase in the paragraph. How would j 
each of these phrases if you wcre analysing in detail tl 
which it occurs?

(rf). Give the meaning 
impatient. Give two other words containing the same

5. (<z) Write down on your answer paper the w< 
complete the following sentences. Do not copy

You seem to be taller than (he or him).
I invited her to accompany Jack and (I or me).
Mij mother does not like (our or us) sitting up so
The heavy rain has (laid or lain) the dust.
You (sball or will) not harm the poor creature, I (shall or 

not allow it.
(b). By using suffixes form:
Adjectives from the nouns: advantage; decision, intellect, nuntber.
(e). By using prefixes form.
Verts with the oppos
6. Report the followii 

past tense. Begin your i 
John....

.Come here, John", said the master, .and empty 
to the table." „Before 1 do that, sir’’, answered the 
to know why you have callcd me from my work, and what right 
you have to examine my property”. „I will. cxplain all that later, 
said Mr. P. „You may disobey my order if you choose, but in that 
case you will have to accept a weck’s pay instead of notice, since 
I never employ a man I cannot trust.’
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|!l <«>
&&('>

f- 
g-

van hierdie stam ?

en 'n half.

j

c. In watter 
op slawe-eienaars ?

Voor geschiedenis in aardrijkskunde worden dezelfde vragen in ’t 
Engelsch en in ’t Afrikaansch gedaan en kunnen naar keuze in een 
dier talen beantwoord worden. Ik geef alles hier in ’t Afrikaansch.

GESKIEDENIS.

..aap beïnvloed: 
Philips II van Spanje. 
Nantes deur Lodewijk XIV.

Een uur
Afdeling A. — Vaderlandse Geskiedenis 

(Beantwoord die volgende vrae).
1. a. Wie was die eerste sendelinge wat die Hottentotte bearbei het?
b. Watter sendingstasie is deur hulle gestig?
c. Tot watter sendinggenootskap het Dr. Philip behoor?
d. Waarom is hij soms ’n „Politieke Sendeling genoem ?”
e. Noem enige gebeurtenis wat jij met sij naam verbind.
f. Watter sendeling was onder die Bctsjoeana werkzaam?
g. Wat is die naam van die sendingstasie deur hom gestig?
h. Wie was die groot ontdekkingsreiziger onder die sendelinge?
i. Watter deel van Afrika het hij deurreis?
j. Wat was sij doel?
2. a. AVaarom is slawe in die Kaap ingevoer?
b. Waarom is die invoer na 1807 gestaak?

opsig is ’n stelsel van slawernij nadelig in sij invloed 
.s?

In watter jaar is slawernij in alle Britse bezittings afgeskaf? 
Wie se naam verbind jij met hierdie gebeurtenis?
Waarom was die Kaapse boere oor hierdie maatreël ontevrede? 
h. Wie het die meeste gelij — veeboere of landbouers? Waarom? 
Was die vrijsetting van slawe ’n belangrike oorsaak van die 

Groot Trek?
j. Noem ’n rede vir jou antwoord.
3. Sê van vijf van die volgende jaartalle waarom jij hul belangrik 

vind:
1486—1510—1652—1657—1688—1795—1820—1872—1902—1910.
Hoe het die volgende gebeurtenisse die Ka;

Die strijd tussen Holland en 
Herroeping van die Edik van 
Die Franse Omtwenteling. 
Die Napoleontiese Oorloë. 
Die Krim Oorlog.

4. (a) Hoe het die Basoetoe stam ontstaan?
(b) Wie was die stigter en groot opperhoof
(c) Wat was die naam van sij vesting?
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brue: Verligting

■oep?
>rlog gehelj 
een van di< Waar was vrede r 

in Rusland vandag?

e gelei?
Regering, gewoonlik aan

hij gedurig in strijd met die trekkers Noord van

en 1852) waarin die Basoetoes

van Provinsiale Rade?

gebeurtenisse Britse politiek ten Noorde van

(d) Waarom was 
die Groot rivier?

(r) Watter poging tot 'n oplossing is deur Sir Harry Smith in 
1848 gemaak?

(/) Noem op twee gevcgte (1851 
oorwin het.

(g) Hoe het hierdie gel ‘  
die Grootrivier beïnvloed ?

(/«) Wanneer is die Basoetoe vraagstuk finaal opgelos?
(/) Hoe is Basoetoeland gered van inlijwing deur die Vrijstaat?
5. Antwoord (a) of b).
a. Wie verteenwoordig die Koning in Suid-Afrika?
Deur wie word hij benoem ?
Die Unie-Parlement bestaan uit twee Huise —• noem hulle.
Wat is die vernaamste werk van elk?
Wie stel die Eerste Minister aan?
Deur watter beginsel word hij in sij keuse
Vir hoelank blij die Uitvoerende Mag. of I 

die bewind ?
Wie is die plaaslike Parlementslid?
b. Watter dienste staan onder beheer
Vir hoelank word die lede gekies?
Uit wie bestaan die Uitvoerende Komitee?
Wat word die wette, wat Provinsiale Rade maak, genoem?
Deur wie word die Administrateur aangestel?
Wie is die plaaslike Provinsiale raadslid?
Noem die plaaslike liggame in die Kaapprovinsie wat vir die vol

gende dienste verantwoordelik is:
Primère en Sekondère Onderwijs, Publieke paaie en 

en sanitasie in dorpe; Hospitale.

Afdeling B.
(Beantwoord vyf van die volgende vrae).

6. Wie was die eerste vors wat die Westerse beskaving in Rus
land ingevoer het? Teen wie moes oorlog verklaar word om Rusland 
tot aan die Noorde te laat uitbrei? Wie het die Krim in 1782 vir 
Rusland geannekseer? Wie het die eerste Russiese parlement bijeen- 
gcroep? Wie was die bondgenote wat Turkye teen Rusland in die 
Krimoorlog gehelp het? Watter stad het die bondgenote beleër? 
Noem een van die gevegte. Waar was vrede na die oorlog gesluit? 
Wat is die regeringsvorm ••
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'orm het 
c vir die

jebeur? Watter
4 geopen? Van 

leem? Watter president 
ting van die Volke- 
lede van die Volke-

die generaals v 
was die gevolg 

oorlog met Abraham 
gebou, < 
eilande f

7. Watter moondheid het ’n spoorweg van Europa na die ooste- 
like kus van Asië gebou ? Deur watter provinsie van Sjiena het die 
spoorweg geloop? Aan watter Europese moondhede het enige twee 
van die volgende behoor: Port Athur, Vladiwostok, Wei-hai-wei? 
Wat noem ons die opstand in Sjiena teen die verdeling van Sjiena 
deur die Europese moondhede? Noem twee moondhede wat troepe 
gestuur het om die opstand te onderdruk. Watter moondheid was 
begerig om Mantsjoerije in besit te neem? In die oorlog tussen 
Rusland en Japan, wie het gewon (<r) op land, (b) op see?

8. Wie was die stigter van die Verbond van Jong-ltalië? Wat 
was die doel van die Verbond? Noem een van die gevegte in die 
oorlog tussen Albert en Oostenrijk. Wat was die gevolg van die 
oorlog? Wie was Koning van Sardicnic na Albert? Watter Euro
pese moondheid het die Italianers teen die Oostenrijkers gehelp? 
Die bondgenote het die Oostenrijkers in twee gevegte verslaan, noem 
een van hulle. Gee die naam van die staatsman wat so veel gedoen 
het vir die unifikasie van Italië: Wie het Napels en Sisielië verower? 
In watter jaar het die eerste Italiaanse parlement vergader?

9. AVie was die president van die Verenigde State van Amerika 
toe die burgeroorlog uitgebreek het? In watter jaar het die oorlog 
begin? Watter state het slawernij verdedig, die Noordelike of die 
Suidelike? Noem een van die generaals van die Suidelike troepe? 
Wat slawernij betref, wat was die gevolg van die oorlog? Wat het 
aan die end van die oorlog met Abraham Lincoln gel 
groot kanaal is deur die V.S.A. gebou, en in 1914 
wie het die V.S.A. die Filippijnse eilande gene 
van die V.S.A. is verantwoordelik vir die stigtii 
bond? Is die V.S.A. een van die vernaamste le, 
bond?

10. Noem twee Europese moondhede wat kompanjies geve 
om handel met Indië te drijwe. Wie was verantwoordelik 
Swart Hol van Kalkutta? Waar het die Engelse wraak geneem vir 
die wrede misdaad? Wie was die Engelse leier? Watter wet het 
die bestuur van siviele en militêre saké onder die Engelse parlement 
gebring? In watter jaar het die Indiese opstand uitgebreek? Wat 
was die gruweldaad van Nana Sahib? Watter verandering in die 
regeringstelsel van Indië het na die onderdrukking van die opstand 
plaatsgevind ? Wie is vandag die Indiese leier van die beweging vir self- 

regering?
11. Waarmee staan die naam van elk van die volgende goed be

kend: James Watt, John Howard, Marconi, die gebroeders Wright,
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1 tof 10 genom-

27.

die volgende stede.

vervaardig in die stad wat

lommer is. 
ie streek B?

ewenaar. is taamlik geskik

van die stede wat van

het die Europese moondhede bijmekaar 
spreek? Waar het 
het die Britse rijk 'n

Lord John Russel, Edison, Eiizabeth Fry, Mme Curie, Stephenson, 
Röntgen ?

12. Watter Vrede het die wêreldoorlog beëindig? Watter Bond 
is na die oorlog gevorm? Waar is die setel van die Bond? 'Watter 
twee lede van die Bond het vanjaar teen mekaar oorlog verklaar? 
Wie se kolonies is na die wêreldoorlog deur die Bond as mandaat
gebied uitgegee? Wat moet elke mandataris elke jaar aan die Bond 
lewer? Watter gebied word deur die Unie, as mandataris van die 
Bond, bestuur? Waar het die Europese moondhede bijmekaar ge- 
kom om reparasies en oorlogskulde te bespreek? Waar het die 
moondhede ontwapening bespreek? Waar h< 
konferensie gehou vanjaar?

AARDRIJKSKUNDE.
Een uur en ’n half.

Vrae 1 tot 50 moet die bij-

30 tot 38. Vul die ligging in, op die kaart, van

(N.B. Bij die beantwoording 
gaande kaart gebruik word).

1 tot 10. Gee die name

2 genommer is?
c. d. e. f.

as ’n hoofweg van handels-

11. In watter land lê die stad wat 4 genommer is?
12. In watter land lê die stad wat 2
.13 tot 18. Benoem die riviere a. b. c.
19. Watter nadeel het die rivier c. , 

verkeer.
20. Gee die lengtegraad van die stad wat 8 gene
21. Waarom is die streek A digter bevolk as dit
(Beantwoord in 'n paar woorde).
22. Watter streek, D of E, krij die swaarste reënval?
23. Wat is die vernaamste voedselgewas wat in streek D verbou 

word ?
24. Wat is die vernaamste voedselgewas wat in streek E verbou 

word ?
25. Watter belangrike fabrikaat word

6 genommer is?
26. Die streek C, hoewel digbij die

vir blanke nedersetting. Geef die rede in ’n sin.
Wat is die vernaamste gewasse wat in streek F verbou word.

28. Wat is die vernaamste nijwerheid van die streek G?
?9. Suikerriet word in die streek H verbou. Geef die rede in
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60.

naam
van gemelde

op 21 Junie?
op 21 Junie?

lê. Is die

van elke stad deur 
e nommer wat tussen

> 21 Junie? 
>p 21 De-

39. Merk 
stad in brcc<

40. Gee die
41 tot 48. Dui 

wat tussen hakies 
straat (41), Baai a

j na die Diagram beantwoord 
Breedtelijne.)

•wijsing 
is P~

65. Geef <

aan die breedtelijn ab gegee? 
aan die breedtelijn cd gegee ? 

Kanton lê op cd. Gee die breedtegraad a

reg bokant die ewenaar avees?
al die son sij hoogste punt bereik 

of gh)?
sal ’n skaduweestok geen skaduw 

21 December?
antwoord op Vraag 1

bokant die horison langs ab on
bokant die horison langs ij op

stad

Mocnie name inskrijwe nie; merk die ligging v 
’n stippeltjie en plaas naasaan elke stippeltjie, die 
hakies staan. Bijvoorbeeld, merk die ligging van Huil deur 'n stip
peltjie-en naasaan die stippeltjie, plaas die nommer 30; naasaan die 
stippeltjie wat Moskou aandui, plaas die nommer 31 en so voort: 
Huil (30), Moskou (31), Karachi (32), Rangoon (.33), Peking (34), 
Singapore (35), Aden (36), Madras (37), ^Vellington, N.S. (38).

i op die kaart, met 'n klein kruisic (X) die ligging van ’n 
:dtegraad 60° N., lengtegraad 30° O.

naam van hierdic stad.
op die kaart aan, deur middel van die nommers 

s gedruk staan, die ligging van die volgende : Behring- 
van Bengal (42), Stille Oseaan (43) Middellandse 

See (44) Spanje (45), Tibet (46) China (47) Goudkus (48).
49. Dui aan deur pijltjies op die kaart te teken, die Suidwestelike 

Moesson wat oor die Arabiese See waai.
50. Dui die Benguala-stroom en sij rigting aan, deur middel van 

pijltjies.
(Vrae 51 tot 65 moet deur verv 

word. N.B. Die lijne ab, cd. ens.,
51. Watter een van die twee posisies, A of B, toon winter in 

die Suidelikc Halfrond?
52. Watter naam word
53. Watter naam word
54. Kalkutta 

stede.
55. Benoem die breedtelijn gh.
56. Langs watter breedtelijn val die sonstrale vertikaal op ’
57. Langs watter breedtelijn val die sonstrale vertikaal oj 

cember?
58. Op watter dae sa) die son r
59. Langs watter breedtelijn sal 

op middag van 21 Junie (cd, ef of
60. Langs watter breedtelijn s» 

werp nie op ware middag van
61. Geef die redes vir u
62. Vir hoelank is die son
63. Vir hoelank is die son
64. Die lijn mo toon die breedtelijn waarop Kaapsf 

son ooit reg bokant Kaapstad?
die rede vir u antwoord op Vraag 64.
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die barometer vin-

70.

Chili

Newfoundland belangrik?

die Unie93.

sij

72.
73.
74.
75.

81.
82.
83.
84.
85.

wat in die Sao Paulo-streek 
van die Brasiliaansc Hoog-

Amerika.
die V.S.A.?

van die Kaapprovinsie is veral belangrik om

van Suid-Afrika kom die Parlc-

om zij grool-

van die Kanadese Transkon-

verwag word as

O.) op ’n sekere dag om 
op diesefde dag om 6.28 v.m. 

tad?

66. Watter verandering in lugdruk word deur die stijging van 
barometer aangedui?

67. Watter soort weer kan 
nig sak?

68. Uit watter rigting waai die winde wat vir die Suidwestelike 
streek van die Kaapprovinsie reënt bring?

69. As sonsopgang te Kaapstad (18*/2 °
7 v.m. is en sonsopgang te Grahamstad < 
is, wat is die lengtegraad van Grahamsti

Benoem die grootste stad in die Verenigde State van Amerika.
Benoem die langste rivier in die Verenigde State van
Wat is die vernaamste stad in die mielicstreek van
Wat is die vernaamste katoen-hawe in die V. S. A.?
Watter nijwerheid is veral aan Pittsburg verbonde?
Watter kosbare delfstof word uit die woestijnsireek van 

verkrij ?
76. Benoem die vernaamste bergreeks in Suid-Amerika.
77. Wat is die vernaamste gewas

van Brazilië (d.i. die Suidoostelike deel 
land) verbou word ?

78. Benoem die grootste stad in Kanada.
79. Watter Provinsie in Kanada is veral belangrik 

vee boerderij ?
80. Wat is die westelike terminus 

tinentale Spoorweg?
In watter Kanadese Provinsie is Ottawa?
Om watter nijwerheid is die Kus van 
In watter land is Geneve?
Waarom is Geneve 'n stad van internationale belangrikheid.
Wat is die hoofstad van die Ierse Vrijstaat?

86 tot 88. Watter nijwerhede is veral verbonde aan: Manchester, 
Leeds, Belfast?

89. Van watter hawe in Engeland seil die stoombote van die 
„Union-Castle"?

90 tot 92. Sê uit watter lande Suid-Afrika die volgende invoer: 
Stewels en skoene, gekondenseerde melk, blikkies vis. (Gee een land 
vir elke invoerartiekel).

In watter stad in 
ment bijeen?

94. Watter deel 
wijnbou ?
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sïj bas

radiovan

A

Vakopleiding met behulp 
door R. C. VAN REE.

I

Isvoorws 
vervuiler

appi 
looiden 
produc 

i voor t

Nederland 
vaklieden 
een beter 

«loosheid.

ïlden

. radi< 
bete» 

aste toekc 
:hniek

die i

95. Gee die rede vir u antwoord op vraag 94.
96. Wattcr van die volgende dorpe lè die hoogste bo die sccspieül: 

George, Pretoria, Paarl?
97. (a). Wattcr streek is Suid-Afrika is belangrik 

bome? (wattelbome).
(6). Waarvoor word die bas van die bome gebruik?
98. Wat word die inboorlinge van Nu-Seeland genoem?
99. Wat is die vernaamste nijverheid van die Canterbury vlaktes 

van Nu-Seeland?
100. Gee die vernaamste uitvoerartiekels aan van Nu Seeland.

an de overweging, of het wenschelijk is het hier te lande be- 
’ staande vakonderwijs uit te breiden door daaraan toe te voegen 

een systeem van vakonderwijs met behulp van radio, dient vooraf 
te gaan de beantwoording van de vraag, welke beteekcnis het vak
onderwijs voor ambacht en industrie in de naaste toekomst zal hebben. 
Bij de aanzienlijke wijzigingen die zich in de techniek der voortbrenging 
voltrekken en voltrokken hebben, wijzigingen, die van grooten invloed 
waren en zijn op de eischen, die aan den geschoolden arbeider — en 
daarmede aan het vakonderwijs — moeten worden gesteld, kan men 
zich niet blijven beroepen op ten deele verouderde inzichten.

Zoolang, gelijk dat tot nu toe (afgezien van de crisis) in 
het geval is, de vraag naar geschoolde en goed opgeleide 
het aanbod beduidend overtreft, kan de geschoolde arbeider e 
loon bedingen; hij zal ook minder bedreigd worden door werkl 
Naarmate vraag en aanbod in deze meer in evenwicht komen, 
deze persoonlijke voordeelen, verbonden aan vakonderwijs (en 
lijke andere goede vakopleiding), aan beteekenis verliezen en gro< 
deels verloren gaan. Eenerzijds neemt de capaciteit van het 
onderwijs toe, anderzijds tracht de industrie steeds meer geschool 
arbeid te elimineeren. Het aanbod zal dus toenemen, de vraag waar
schijnlijk niet of in mindere mate en zoo schijnt de tijd niet ver, dat 
men bij de propaganda voor vakonderwijs het persoonlijke materieele 
voordeel niet meer als argument zal kunnen bezigen.

Daar komt bij een strooming naar een zekere nivelleering van de 
arbeidsvoorwaarden voor allen, die in het maatschappelijk leven een 
taak vervullen, ongeacht of die taak veel of weinig van de capaci
teiten van de betrokkenen vraagt. Het groote en ten deele onge
motiveerde verschil in appreciatie van hoofd- en handenarbeid, van 
geschoolden en ongeschoolden arbeid, schijnt wel te zullen vervlakken. 
De sterke stijging der productie per hoofd schept de mogelijkheid 
voor een goed bestaan voor allen.
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De persoonlijke materieele factor kan dus voor hen, die over twintig, 
dertig jaren in het volle bedrijfsleven zullen staan, niet ineer den 
doorslag geven bij de overwegingen van het voor en tegen van een 
vakschoolopleiding. Andere overwegingen zullen voor hen de voorkeur 
voor het vakonderwijs moeten bepalen.

Wanneer men dan gadeslaat den heilzamen en bevruchtenden in
vloed van arbeidsvreugde  , liefde voo>r de dagclijksche taak, verant
woordelijkheidsgevoel bii den arbeid, op het geestelijk leven van het 
individu, komt men spoedig tot de erkenning, dat volledige en har
monische geestelijke ontplooiïng slechts mogelijk is. als de mensch 
staat in de juiste verhouding tot zijn dagelijksche werk. Iedere mcnsch 
op de juiste plaats in het productie-apparaat en die plaats bepaald 
door de kennis en vaardigheid, door de psychische en physischc 
eigenschappen en zoo mogelijk ook door de adspiraties van de be
trokkenen, is dan een voor de hand liggende, schoon moeilijk te 
verwezelijken eiseb. Maar om dit te verwerkelijken zijn een doel
treffende beroepskeuzevoorlichting en daarnaast een weloverwogen 
vakopleiding onmisbaar.

Met arbeidsvreugde en belangstelling voor het werk gaan parallel 
levensvreugde, maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, gemeen
schapszin; het persoonlijke belang is daarbij in hoogc mate betrokken. 
Maar dc som van wat van dit alles leeft in hoofd en hart van alle 
werkers, is bovendien van de grootste beteekenis voor staat en 
samenleving.

Daarnaast heeft het vakonderwijs de taak, aan industrie en am
bacht de geschoolde krachten toe te voeren, waaraan behoefte bestaat.

De industrieele voortbrenging, ontstaan uit en oorspronkelijk geheel 
gericht op het handwerk, langzamerhand en aarzelend zich daarvan 
vrijmakende, dan volgende zich steeds duidelijker afteekenende 1“ ' 
en meer en meer zich uitkristalliseerende principes en thans — in de 
laatste jaren — geheel gericht op wat de moderne bedrijfswetenschap 
in zoo forsche contouren aangaf, steunende op een zich snel ontwi. 
kelende techniek, die haar meer en meer de noodige mii 
en werktuigen — verschafte, uit iedere mogelijkheid w< 
lijkheden scheppende, heeft ook de plaats, het aar 
van den mensch in het productieproces geheel ge 
groot aantal werd het aandeel in den arbeid teruggeui 
eenige nagenoeg onmiddellijk aan te leeren handgr 
werd de arbeid van de vaklieden eenerzijds vereenve 
zijds werden daaraan nieuwe en deels v :.

Ook het ambacht bleef niet onbeïnvloed. He 
waardoor hier moeilijk, daar zwaar werk werd 
ging industrieele voortbrengselen toepassen, waarvs 
vroeger veelal topprestaties vergde. Aan den andei 
den ambachtsman van dezen tijd eischen van vaardrgl 
van kennis worden gesteld, waar men vroeger niet <

De splitsing van den menschelijken arbeid in de in 
omstandigheid, dat hetgeen wellicht eeuwen als het moeilijl 
heeft gegolden, thans niet meer van den vakman wordt
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het ambacht) wel ten naaste bij

spreekt tot de fantasie; zoo werd de .ontscholing” van den arbeid 
tot een axioma verheven, waarbij men echter wat al te makkelijk 
over het hoofd zag. dat alleen een uitgebreid onderzoek kan beves
tigen, of die ontscholing inderdaad de afmetingen aanneemt, die men 
geneigd is te veronderstellen.

Nauwkeurige gegevens van recenten datum zijn niet ter 
Zij zijn ook moeilijk te verkrijgen, omdat het beeld sterk 
wordt door allerlei tusschenvormen, die het nagenoeg ondoei 
een scheidingslijn consequent te trekken. Het is eenvoudig 
schoolden arbeid te omschrijven als arbeid, waa 
handelen van den betrokken arbeider van doorsk 
op kwaliteit en kwantiteit van het werk 
bedrijven iederen afzonderlijken arbeid aan 
blijkt direct hoe vaak het (vrij willeker- 
de indeeling te pas moet komen. Dit ai><= 
het aantal geschoolde arbeiders in de 
onder te verstaan de industrie en E.. _ 
is te benaderen.

Ongeveer de helft van de hier te lande in de nijverheid arbeidende 
personen werkt in de ambachtsbedrijven. Uit den aard der zaak zijn 
dit nagenoeg alle geschoolde personen. De verhouding ambacht: in
dustrie is in deze vrij permanent. Met de uitbreiding van de industrie 
ging die van het ambacht samen. De automobielindustrie maakte overal 
(geschoolde) autohcrstellcrs noodig. De electrotechniscbe industrie — 
die ook hier te lande zoovelen in het grootbedrijf concentreerde —- 
gaf tevens in ieder dorp aan (geschoolde) installateurs en monteurs 
werk. Naast minder sterk sprekende maar soortgelijke verschijnselen 
in de rijwiel-, de schoenen- en de kleederbranche staan een paar 
voorbeelden van relatieven achteruitgang: hoefsmederij, wagenmakerij; 
gevolgen van de toenemende motortractie. Het laat zich niet aanzien, 
dat in ons land, met zijn platteland van groote economische betee- 
kenis, binnen afzienbaren tijd een belangrijke verschuiving van de am
bachtsbedrijven naar de industrie zal plaats hebben en zoo kan wel 
aangenomen worden, dat alvast de helft van de in de nijverheid werk
zame personen blijvend bij de groep geschoolden zal moeten worden 
ingedeeld. Nagenoeg zonder uitzondering komen de leden van deze 
groep voor vakonderwijs en vakopleiding in aanmerking.

Van de andere helft — die dus in fabrieksmatig werkende bedrijven 
is ondergebracht — behooren veel meer personen tot de groep ge
schoolden, dan gewoonlijk wordt aangenomen. Dat geldt zelfs voor 
de bedrijven, waarin de arbeidssplitsing het verste is doorgevoerd. 
Ten deele nemen zij rechtstreeks aan de productie deel, maar een 
grooter gedeelte is noodig, om den productieven arbeid mogelijk te 
maken, t.w. bazen, opzichters, controleurs, instructeurs, machinisten, 
machineherstellers, monteurs, machinebouwers, gereedsebapmakers. tim
merlieden, modelmakers, enz. enz. Steunende op vroegere onderzoe
kingen, kan wel worden aangenomen, dat in de Nederlandsche industrie 
gemiddeld tusschen 45 en 50 % van het personeel geschoold is.

Aldus komt men tot een totaal van 70 A 75 °/0 geschoolden
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') Onder vakscholen worden hier verslaan de scholen die — gewoonlijk in 
verband met ter plaatse gevoelde behoefte — voor een bepaald vak of wel voor 
een paar verwante vakken opleiden : schoenmaken, leerlooien, textiel, kleibewerking. 
kleermaken, instrumentmaken, goud- en zilversmeden, horlogenlaken, typografie, 
grafische vakken, banketbakken, behangen, rietvlechten, enz.

de geheele Nederlandsche nijverheid, een cijfer, dat door den rela
tieven teruggang van de geschoolde vaklieden in de industrie slechts 
weinig daalt, tengevolge van de stabiliteit van de ambachtsbcdrij ven.

Tegenover een langzaam relatieven achteruitgang staat in tijden 
van gunstige conjuctuur een nummerickc stijging, door de sterke toe
name van het aantal in de nijverheid te werk gestelde personen. Zoo 
steeg in hel tijdperk 1922—1929 het aantal in de Nederlandschc nijver
heid werkzame personen (afgezien van alleenwerkende patroons in 
bedrijven zonder krachtwerktuigen) met rond 180.000 (bijna 26 °/0). 
Het aantal bedrijven nam toe met rond 20.500 (ruim 19%). Het ge
middelde aantal arbeiders steeg vt»n 6,75 op 7,1 (hoofdzakelijk als 
gevolg van personeeltoename in de metaalvakken en in de textiel
industrie).

Zoolang deze gi 
nemende vraag naar 
dan zal de vraag in 
die in de industrie wellicht

De stelling, dat het vakoi 
toekomst hun beteekenis geheel 
dus geheel ongegrond.

De capaciteit van het lagere nijverheidsonderwijs voor jongens hier 
te lande blijkt uit het volgende staafje, dat werd samengesteld uit 
gegevens, voorkomende in het Verslag van den staat van het onder
wijs over 1928—1929.

aanhoudt zal er geen sprake zijn van een af- 
;eschoolde krachten. Komt hij eenmaal tot staan, 

t ambacht nagenoeg permanent blijven, maar 
gaandeweg terugloopen.

inderwijs en de vakopleiding in de naaste 
' tl of grootendeels zullen verliezen is
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reiding van het aantal scholen. 
w lechts weinig meer; in de in aan- 
.•a bestaat een school. Wel worden 
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set. Door de hooge kosten van het 
□een is de geneigdheid om de scholen 
omdat dit meestal zeer ingrijpende

aantal opgenomen leerlingen met het aantal aanv 
leerlingen een niet onbelangrijke toename t.o.v. de 
Voor wat betreft de ambachtsscholen en de avon 
ledigen cursus is dat nagenoeg geheel een gevolj 
van meer leerlingen en niet van uitbreiding van h 
Het aantal van deze scholen stijgt slechts weinig 
merking komende bevolkingscentra bestaat een s 
in de laatste jaren verschillende i ’ 
dan ook altijd nagenoeg geheel beze 
Nijverheidsonderwijs in het algemi 
uit te breiden niet groot, ook al t 
verbouwingen met zich brengt.

Het getal van rond 7500 leerlingen, dat in 1928 de scholen verliet, 
na min of meer volledig theorethisch vakonderwijs te hebben genoten 
(leerlingen van ambachtsscholen en vak- en avondscholen met vol
ledigen cursus) kan bij de tegenwoordige grootte van de scholen 
opgevoerd worden, wanneer met een verloop van 10 °/0 wordt ge
rekend, tot ca. 19000. Door uitbreiding van het leerplan van de 
teekcnscholen en door omzetting van de vrij algemeen ingevoerde 
driejarige cursussen van de ambachtsscholen in tweejarige en vijfjarige 
(winter)cursussen van de avondscholen in vierjarige, kan het aantal 
leerlingen dat bereikt wordt, belangrijk worden vergroot. Het eerste 
stuit in hoofdzaak af op gebrek aan geschikte leerkrachten ten 
lande, tegen het tweede worden van de zijde van het 
zooveel bezwaren aangevoerd, dat zeer stellig mag worden aang-. 
dat voor nagenoeg alle scholen met name voor de dagschok ’ 
omzetting beduidend grootere nadeelen dan voordeelen zal 
Opvoering van de efficiency van het nijverheidsonderwijs schiji 
mogelijk, maar deze moet eerder gericht zijn op vermeerderir 
parate kennis, inzicht en vaardigheden, dan op verkorting 
cursusduur.

Voor velen is tenslotte het bezoek van 
gesloten door de ligging van de woon] ’ 
waar een school gevestigd is. Alles b. 
conclusie dat een belangrijke uitbreidii 
nijverheidsonderwijs binnen afzienbare!

In de laatste normale jaren 
ca. 40.000 jongens van 17 jaar. 
30.000 voor geschoolden arbeid 
een derde van de personen, die 
het noodige vakonderwijs verstokt 
de avondteekenscholen wat teekenc 
gezet lager onderwijs.

Men kan groote waardeering hebben voor het werk, dat op deze 
teekenscholen wordt verricht, maar daarnaast erkennen, dat hier van 
theoretische vakopleiding slechts weinig sprake is. Vooral op de dorpen 
wordt het teekenonderricht gegeven door een persoon, die het vak 
van een deel van zijn leerlingen niet zelf beoefent. Ook het onderwijs 
in meetkunde, natuurkunde en rekenen, gewoonlijk gegeven door een
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onderwijzer van een lagere school, kan slechts in beperkte mate op 
het vak van de leerlingen zijn gericht. De teekcnscholen in de steden 
mogen er wat beter voor staan, geheel ontkomen zij toch ook niet 
aan deze bezwaren. Bovendien is het leerplan te beperkt.

Wanneer men dit alles overziet, is het verklaarbaar, dat uitgezien 
wordt naar methoden, die zooveel mogelijk in het bestaande tekort 
voorzien. Aldus kon correspondentie-onderwijs ontstaan en zoo lag 
het voor de hand, dat overwogen werd of van de mogelijkheden die 
door den radio-omroep geboden worden, gebruik kan worden gemaakt. 
Dat laatste leek al direct aantrekkelijk, omdat zoo alle ver van de 
bevolkingscentra wonende personen bereikt kunnen worden. Het is 
geenszins toevallig, dat het eerste geregelde vakonderwijs door middel 
van radio hier te lande voor de schippers werd gegeven (sedert 1926).

Dat dit onderwijs voor bepaalde vakken met succes kan worden 
gegeven aan personen, die de schoolbanken zijn ontgroeid, is wel be
wezen met de cursussen in vreemde talen. Ook meer op de praktijk 
gerichte vakken als koken, naaien, knippen, e. d. blijken uitstekend 
voor de microfoon behandeld te kunnen worden. Al is het uit der 
aard moeilijk de resultaten van bepaald onderwijs te overzien (en 
zeker bij het beperkte contact dat het radio-onderwijs schept), men 
behoeft slechts de moeite te nemen, eens naar een paar van die lessen 
te luisteren, om tot de overtuiging te komen, dat dit systeem goed is. 
Informatie bij personen, die dergelijke cursussen volgen, bevestigen 
dit algemeen.

Niemand zal beweren, dat vakonderwijs met bchi' 
de schaduw kan staan van schoolonderwijs, zelfs run 
zelfde aantal lesuren beschikbaar zou zijn. Maar zon 
zelfs een beperkt aantal radiolessen in de theorie 
de vakopleiding van toekomstige ambachtslieden e 
arbeiders in de industrie, zeer ten goede komen.

Daarvoor is evenwel noodig .— het spreekt wel haast 1 
maar bovendien heeft de ervaring het reeds bewezen, — dat 
aan de methode van onderwijs als aan den leeraar en aar 
leerling bijzondere eischen moeten worden gesteld.

De methode van onderwijs wijkt geheel af van die van de r 
heidsscholen. De beschikbare tijd dwingt tot groote beperki 
zoodat iedere uitwijding moet worden vermeden. Men dient 
nauwkeurig rekenschap van te geven, wat de leerlingen 
noodig hebben en dat te geven, ontdaan van alle franje 
breken van een persoonlijk contact tusschen docent en cursist 
een geheel van de schoolpraktijk afwijkende wijze van un 
noodig, veelal met behulp van speciaal voor dit doel or4” 
tcekeningen en schetsen. Een voordeel is dat men, veel meer 
de scholen, bij deze, grootendeels reeds in het betreffende vak 
zame leerlingen, kan steunen op en verwijzen naar dat, wat iederen 
beoefenaar uit de praktijk van het vak bekend is. Zoo kan iedere 
uitzending — en dat is dringend noodig ook — aansluiten op de 
praktijk van het vak.

Met lezingen alleen komt men er niet. Het gesproken woord, hoe
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dit onderwijs volharding, doorzettings- 
t luisteren en de ernstige wil, het be- 

'i op te nemen. Bij te jonge personen 
itbreken, dat het niet te verwachten 

lelijk effect zal hebben, te meer niet, 
ekenis van het vakonderwijs nog niet 

:t geval bij personen van ca. 16 tot 20 jaar; 
en de cursisten moeten worden gezocht. Zij 
lat een tekort aan theoretische vakkennis een 

voldoende inzicht in de praktijk van 
n de beteekenis van wat zij leeren aan te voelen 
int liggen de schooljaren nog niet zoo ver achter 
’eele op het lager onderwijs kan worden voort- 
ïgingen sluiten natuurlijk allerminst uit, dat ook 
: met succes een radio-vakcursus zullen kunnen

noodig ook om niet aan studie gewende personen te onderwijzen, 
laat daarvoor niet voldoende indrukken achter. Rustig nalezen en 
herlezen van het behandelde is gewenscht en het is daarom noodig, 
dat de leerling na afloop van de les een uitvoerig overzicht daar
van tot zijn beschikking heeft. Vooraf dient hij de teekeningen, 
schetsen, schriftelijke aanwijzingen e.d. te ontvangen, die in de les 
zullen worden gebruikt.

De leeraar dient groote ervaring te hebben. Indien eenigszins 
mogelijk, zal hij hetzelfde onderwerp voor een klas met leerlingen 
van ongeveer gelijke capaciteit moeten hebben behandeld. Dan alleen 
is te verwachten, dat hij geheel zal aanvoelen wat moeilijk en wat 
gemakkelijk wordt opgenomen, m.a.w. wat hij uitvoerig moet toe
lichten en waar hij gemakkelijk overheen kan glijden. Hij moet een 
goede spreker zijn, die zijn vak geheel beheerscht; alleen dan zal hij 
zijn gehoor een half uur achtereen kunnen boeien. Hij moet voldoende 
boven de stof staan om zich geheel los te kunnen maken van de 
schoolpraktijk.

Van de leerlingen eischt < 
vermogen, concentratie bij het .... 
handelde zooveel mogclijk in zich 
zal daaraan meestal nog zooveel ont 
is, dat een vakcursus een rede1’ 
omdat zij meestal de groote beteek* 
inzien. Dat is wel het geval 1 
vooral onder deze zullen uc 
leerden reeds inzien, dat een 
rem vormt, zij hebben verder 
het vak gekregen, om 
en aan den anderen kant 
hen, dat niet ten de< 
gebouwd. Deze overweg 
oudere personen vaak

Behalve op de hier besproken manier kan het vakonderwijs stellig 
ook op andere wijze van den radio-omroep profiteeren. Hier wordt 
allereerst gedacht aan het onderwijs voor meisjes, wellicht minder 
gericht op kennis, noodig voor het beroep dan op die van huishoude
lijke bekwaamheden. Daarnaast kunnen schooluitzendingen worden ge
organiseerd, waarin specialiteiten bepaalde vakonderwerpen voor de 
nijverheidsscholen kunnen behandelen. Bepaalde, op zichzelf staande 
lezingen voor oudere personen kunnen, in den vorm van vakvoorlich- 
ting, veel nut afwerpen. Hoofdzaak zal echter blijven moeten de ver
zorging van cursussen voor jongelieden, die niet op andere (betere) 
wijze theoretisch vakonderwijs kunnen krijgen.

Van groot belang zal het daarbij zijn, dat de (plattelands) teeken- 
scholen meewerken. Daar komen jongens uit alle ambachten samen. 
Zeer goed kunnen de jongens voor een bepaald vak, onder leiding 
van den, gewoonlijk in dat vak niet deskundigen teekenleeraar, aan 
den cursus voor dit vak deelnemen. De leider kan zijn klas obser-
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bij kan na afloop mogelijk nog eens wat verduidelijken 
verder eventueel opkomende vragen aan den docent doorgeven, 
die voor deze methode wat huiverig waren, kregen reeds ongel 
Zij wordt al eenige jaren op de schippersvakscholen toegepast en ge< 
daar zeer bevredigende resultaten. Zij biedt nog het niet te ond< 
schatten voordeel, dat de plaatselijke leeraar op een ongezochte manier 
het een en ander uit het vak van zijn leerlingen wordt bijgebracht.

De „Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding voor hand
werkslieden in Nederland” heeft voor een paar jaren het initiatief 
genomen tot de oprichting van een federatie van belanghebbende en 
belangstellende vereenigingen, welke tot taak kreeg, het vakonderwijs 
door middel van radio in den beschikbaren zendtijd te organiseeren en 
te verzorgen. Alle belangrijke, direct bij het vakonderwijs betrokken 
vereenigingen zagen aanstonds het belang van dit werk in en traden 
tot de federatie toe. Ook va n de zijde der vakorganisaties werd een 
verheugende belangstelling ondervonden; drie belangrijke vakcentrales 
zijn bij de federatie aangesloten, benevens het verbond „Patrimonium”. 
Verder traden toe twee groote omroepvereenigingen, de K.R.O. en 
de V.A.R.A. Behalve d e met name genoemde vereenigingen zijn thans 
lid: de „Bond van vereenigingen tot het geven van nijverheidsonder
wijs", de „Vereeniging van directies van nijverheidsscholen", de .. Ncder- 
landsche bond van leeraren en leeraressen bij het nijverheidsonderwijs”, 
de „R.K. Bond van directeuren, directrices, leeraren en leeraressen 
bij het nijverheidsonderwijs St. Bernardus”, het „R.K. Werkliedenver
bond”, en het „Nederlandsch verbond van vakvereenigingen”. Het 
mag wel een zeer heugelijk feit genoemd worden, dat vereenigingen 
van personen van zoo uiteenloopende levensrichting bij dit werk tot 
samenwerking kwamen en thans in de beste harmonie het doel, dat 
deze federatie gesteld werd, trachten te verwezenlijken.

De federatie kreeg den naam „Federatie voor radiovakonderwijs 
in Nederland”. Zij begon haar werkzaamheden onder zeer gedrukte 
tijdsomstandigheden.

De belangstelling van de direct belanghebbenden voor vakonder
wijs en vakopleiding is op het oogenblik minimaal. Men vraagt zich 
af, waartoe vakonderwijs zou dienen, nu het vak zijn beste beoefe
naars bij honderden afstoot en velen waarschijnlijk voorgoed de kans 
ontnomen heeft, het ooit weer op te vatten. Er behoort inderdaad 
moed toe onder arbeiders de vakopleiding te propageeren in dezen 
tijd, nu een groot deel van hen, die zoo goed voorbereid de vakscholen 
verlieten, reeds jaren rondloopen, zonder aan den slag te kunnen komen.

Maar toch zal, wanneer eenmaal het economische getij keert, de 
vraag naar geschoolde krachten opleven, wellicht sterker dan ooit. 
Het is te voorzien, dat bij zeer velen, door het gedwongen ledigloopen, 
de vakvaardigheid zoodanig is teruggegaan, dat zij voor hun taak niet 
meer berekend zullen zijn. Meer nog dan anders rust op het vak
onderwijs de taak, paraat te blijven en te zorgen, dat het niet met 
nagenoeg ledige handen staat, wanneer straks ambacht en industrie 
weer gaan roepen om geschoolde krachten.

Het is daarom ook in hooge mate te betreuren, dat de federatie
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Inmiddels meende het bestuur, dat een poging kan worden gedaan, 
iets voor de werkloozen te geven. Met de medewerking van de plaatse
lijke commissies voor ontwikkeling en ontspanning van werkloozen is 
dat gemakkelijk te verwezenlijken. Deze commissies kunnen de in aan
merking komende werkloozen in een lokaal met een ontvanginstallatie 
of een aansluiting op het plaatselijke radio-distributienet verzamelen, 
onder leiding van een gcschikten persoon. Na afloop kan misschien 
nog wat over het behandelde nagepraat worden, waarbij eventueele 
vragen voor den docent kunnen worden genoteerd. Er kan voor ge
zorgd worden, dat iedere luisteraar tijdens de les voor zich heeft de 
schetsen, teekeningen, enz., die behandeld worden. Tevens kan hem 
een uitvoerig resumé van het behandelde ter hand worden gesteld.

Na ampele bespreking heeft het bestuur der federatie met haar 
onderwijscommissie besloten, bij genoegzame deelname, voor de werk
loozen een cursus in het lezen van teekeningen te geven. Vaardigheid 
in het lezen van teekeningen is voor ambachtslieden en geschoolde 
vakarbeiders een voorname eisch. Alle geschoolde metaalbewerkers, 
houtbewerkers, bouwvakarbeiders, betonwerkers, monteurs,enz. moeten 
vlot een werkteekening kunnen lezen. Op de teekening is alles aan
gegeven, wat zij moeten weten, iedere vorm, iedere afmeting. Zonder 
iets te vragen kan de vaardige vakman van de teekening het werk 
maken. Ontbreekt evenwel die vaardigheid in het lezen (het begrijpen) 
van een teekening geheel of ten deele, dan heeft dat in de werkplaats 
een eindeloos vragen, met daaraan verbonden heen- en weer loopen 
tengevolge. Bovendien worden dan vaak verkeerde conclusies getrokken 
en vergissingen gemaakt en dat brengt gewoonlijk mislukking van het 
werk, tijd- en materiaalverlies mee. Zoo heeft de vakman, die behoorlijk 

teekening kan lezen een grooten voorsprong op zijn collega, die 
: vaardigheid mist. De laatste wordt achtergesteld en hij voelt dit 
-t in zijn vaardigheden gewoonlijk als een ernstig gemis, 
ndererzijds is het kunnen lezen van teekeningen noodzaki 

eratuur te volgen. Nagenoeg altijd wordt daarbij als 
toelichting gebruik gemaakt van schetsen en teeker 

iten en doorsneden, die voor een niet ter zake 
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o wordt bij de belanghebbenden wel algemeen ingezien, dat lezen
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van teekeningen voor hen van groote beteekenis is. Dat verklaart de 
flinke bezetting van de avondteekenscholcn en dat maakt het waar
schijnlijk, dat voor deze radiocursus ook voldoende belangstelling zal 
komen. Voor het bestuur leek deze cursus ook aantrekkelijk, omdat 
het er bij mogelijk is, gelijktijdig voor alle vakken het noodige te 
geven en verder, omdat daarbij op ongezochte wijze tal van op de 
verschillende vakken betrekking hebbende wetenswaardigheden kunnen 
worden verteld en toegelicht. Dat maakt het luisteren gemakkelijker, 
houdt de belangstelling wakker en het kan tevens de in deze tijden 
van gedwongen lediggang zoo tanende intresse voor het vak wat 
verlevendigen.

De federatie is met het voorbereidende werk voor dezen cursus 
gereed. Het wachten is nu op de plaatselijke commissies vcor ont
wikkeling van de werkloozen. De offers, die van hen worden gevraagd, 
zijn gering. Een lokaal met een leider voor een uurtje per week en 
een kleine geldelijke bijdragen ter bestrijding van de kosten van uit
zending en drukwerk, dat zal wel nergens op bezwaren stuiten. Om 
de belanghebbende bijeen te krijgen zal meer een beroep moeten 
worden gedaan op persoonlijke offervaardigheid. Men mag dan al 
kunnen wijzen op een cursus, die voor hen van veel beteekenis kan 
zijn, zij mogen zelf het belang ook inzien, het is eenmaal moeilijk 
personen die de kinderschoenen ontgroeid zijn, voor onderwijs te 
verzamelen. Maar het werk, dat in plaatsen waar men het ernstig 
ter hand nam tot stand kwam, is toch een bewijs dat het kan.

opwekking om de federatie bij deze taak in het persoonlijk 
van de werkloozen allereerst, maar toch ook indirect in het 
van de geheele samenleving te steunen, gericht tot allen, die 
t dit werk een groote draagwijdte en beteekenis kan hebben, 

:t ontbreken. Mogen in iedere plaats in Nederland per- 
:n gevonden, die onder dit werk hun schouders zetten. 

- .—zekerdl
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Zomergenoegens 
door Dr. K. F. PROOST.

oogpunt 
deze zomer

leven kan. Men breekt los uit de stad, zeker, i 
toch zoo, dat men de „cultuur” overplant naar

Zoo maakt dit geheele zomerbedrijf den indruk 
holheid, als men geen erger woorden ter qualilicatie 
Wat voor zin heeft het als een pas geopend natuui 
dagen 30.000 bezoekers trekt, zoodat de badende menschen „als water
lelies” naast elkaar staan? Het zou naïef zijn te meenen, dat dat 
ook maar iets te maken had met natuurgenot of met een terugkeer 
tot de natuur. Het gaat om de conversatie, het badpak, het bijbe-

^7ooals men ziet bevat dit nummer van Volksontwikkeling een aan- 
tal artikelen, die gewijd zijn aan den cultureelen zomerarbeid van 

verschillende organisaties. Aanleiding om een dergelijk nummer samen 
te stellen waren enkele indrukken, die de schrijver van dit inleidende 
artikel zoo in den loop van den zomer ontvangen had in verband 
met wat zoo’n zomer aan de massa biedt en wat de massa zoekt, 
en dat weer van uit het oogpunt van de cultureele, de volksontwik- 
kelendc waarde. En juist deze zomer moest wel tot bepaalde indruk
ken leiden, omdat hij zoo buitengewoon mooi was en zoovele kansen 
en mogelijkheden bood. En niet alleen dat hij mooi was, hij was 
harmonisch en van een egaalheid, als wij zelden beleven.

Welke die indrukken dan waren?
Stellig moest de eerste en meest domineerende wel zijn, dat naar 

den uiterlijken kant in de menschenwereld en in het bewegen der 
menschen, van dat harmonische, dat in de natuur heerschte, buiten
gewoon weinig te bespeuren was. Integendeel, het algemeene aspect 
was dat van rumoer en lawaai; van eindeloos gejacht en ontstellende 
onrust. Onze steden en stedekens waren vol van er uit- en er door
jagende menigten, de groote wegen waren er van overvuld. Indruk van 
geschetter en getoeter, van geraas en davering, één groote lawaai- 
prestatie die aansloeg tegen de velden en de huizen.

En waarvoor dit alles? Om uiteindelijk de rust buiten te vinden? 
Om, uit afschuw voor de stad, waaruit men is losgebroken, de lou
terende aanraking met de natuur te zoeken, zich te verdiepen, nieuwe 
lichamelijke en geestelijke krachten op te doen? Voor een kleiner 
gedeelte allicht wel, maar gering is betrekkelijk het aantal van hen 
die het eenvoudige zwerven door de natuur waarachtig liefhebben 
en zoeken. En voor hoevelen is het onmogelijk zich los te maken van 

geciviliseerde samenleving! Hoevelen blijven zich daarbuiten ge- 
igen als de stadsmensch, die niet zonder zijn steedsche genoegens 
en kan. Men breekt los uit de stad, zeker, maar eigenlijk is het 

het land.
van leegheid en 

: gebruiken wil.
urbad in twee
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Boven teekenden wij een en ander van wat gezocht wordt door 
de menigte en wij wezen er in het bijzonder op dat het alles zoo 
.onnatuurlijk” is in den tijd, dat de natuur hoogtij viert en het leven 
eigenlijk zoo anders ingesteld moest zijn. Is het echter billijk den 
nadruk te leggen op het zoeken van deze genietingen ? Moet hier niet 
meer de nadruk vallen op wat geboden wordt? Want wij moeten 
niet vergeten, dat het hier eigenlijk alles ondernemingen geldt. Onder
neming is het lunapark, onderneming in het strand, onderneming is 
het villadorp, onderneming is de dierentuin, onderneming zijn de treinen 
en de autobussen, onderneming is de grond. En voor de onderneming 
is geld noodig en voor het slagen van de onderneming is winst noo-

hoorende restaurant, om het bewaren van het mondaine en ontaardt 
erger dingen. De genoten en te genieten genoegens van het 

:n behoeven hier niet opgesomd te worden; aan onze zee
stranden en andere centra van zomerleven vindt men ze in allerlei 
variaties: danspartijen, muziek, men bridget, straperloot, ja dit laatste 
is het allernieuwste en blijkt een wonderbare attractie. Een onge
kende speelwoede heeft zich dit jaar ontketend in ons landje, dat 
daar anders niet zóó veel aan pleegt te doen. En aan dit alles worden 
dan de schoone herinneringen ontleend, waarmede men den winter 
ingaat. Men kan dit alles zien als de elementen eener ondergaande 
cultuur, die in het dagelijksch leven geen stijl meer brengen kan en 
bestempelen met den naam van burgerlijk. Men zal dan niet ver van 
de waarheid af zijn. Of is dit pessimistisch gezien en is het eigenlijk 
altijd zoo geweest? Het wil ons toch voorkomen dat, omdat het alweer 
zoo begrijpelijk is — dit jaar het proces der leegheid, der innerlijke 
leegheid, duidelijker is dan vroeger jaren. Begrijpelijk in het licht der 
wereldsituatie, die steeds spannender en dreigender wordt. Want ook 
weinig zomers brachten interessanter dagbladen, weinig zomers waren 
zoo vol van angstig gerucht en ontreddering. En op een vulkaan danst 
men graag. Men vlucht in de holheid der luidruchtigheid om de 
werkelijkheid te ontgaan. De ziel kan de spanning niet dragen en 
zoekt zich te redden in de luchtigheid. In een wereld van matcloozc 
ellende laait de schijnvreugde te hooger op. Maar zij is geen triumf 
over het leven, negatieve wanhoopsuiting. De geest kan weinig ver
dragen. Alleen het vluchtige trekt nog. Men zoekt sensatie, de sterke 

Sensationeel zijn de wereldgebeurtenissen, sensationeel de 
ook al in hun uiterlijk, sensationeel de vermaken, het is 

geen waarachtige cultuur, het is zonder 
: decadentie ligt er dik boven op. Unter-
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>rijzen werden 
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badplaats tot bloei brenger 
om de schoonheid e 
nen. Als het seizoen 
jnoonheid van den

dig. De genieting is winst-object van den ondernemer. Er wordt ge
speculeerd op wat in een mensch zit aan lagere instincten, Hoe 
gerafGneerder, hoe meer winst. Een stuk natuur exploiteeren is een 
groote kunst, een badplaats tot bloei brengen vereischt veel hoofd
brekens. Het gaat niet om de schoonheid en de diepere beleving, 
de exploitatie moet kloppen. Als het seizoen voorbij is, verhalen de 
dagbladen niet van de schoonheid van den zomer om de schoonheid 
zelve, maar bepalen zij zich tot de winst die door bet mooie weer 
kon worden behaald. Er is maar één maatstaf en die is het geld dat 
er uitkwam. Wij behoeven ons daarover niet te verbazen in een 
wereld, waarin alles tot waar is gedegradeerd. Waarom zouden wij 
het gewoon vinden dat een fabiek er niet is om artikelen voort te 
brengen, maar om winst te maken en er ons wel over verwonderen 
dat de zee of een bosch als waar werd beschouwd ? Ook dat is al 
een oud verschijnsel. Maar het wordt een mensch toch wel eens 
angstig te moede, dat er langzamerhand geen stukje grond meer is, 
waar niet op de een of andere wijze uitgehaald is wat er alan geld 
in zit en dat alles in handen van ondernemers valt. Wij doen echter 
goed om deze dingen te zien, zooals zij zijn, ons geen illusies te maken 
en te weten dat wij telkens weer met vermomming te doen hebben. 
Om alweer maar geen erger woorden te gebruiken.

Is ook in dit opzicht deze zomer erger geweest, al is het verschijnsel 
al oud? Natuurlijk wel, in verband met de wereldsituatie. Het be
drijfsleven kwijnt, uiterste list moet worden gebruikt om nog wat 
te verdienen. Geen wonder dat men zich met alle kracht op zotner- 
genoegens toelegt. Er zit nog wel geld bij de menschen, het is maar 
de kunst ze er van te ontdoen. Daarom wordt alle reclame nog wat 
brutaler en schetterender om haar suggestie nog sterker te maken. 
Daarom worden alle feest-mogelijkheden uitgebuit. Dit jaar was den 
ondernemers mee, allerlei steden konden hun zooveelhonderdjarig be
staan vieren; dank zij den nood der tijden gelukte het om hier en 
daar de kermis in eere hersteld te krijgen, konden concessies gemak
kelijker verkregen worden. Overal stranden, overal dierenparken en 
wat niet al. De ondernemingen bloeiden. En tegelijk heette het dat 
men allerlei gevoelens van dieperen aard diende! De pr 
laag gesteld, zoo laag dat er bijna geen winstmarge bleef 
men wist er leven in te brengen.

En de zomer daverde van gerucht.
Er werd dus veel geboden. En de psychische gesteldheid der me

nigte werkte mede om overal de ondernemingen te doen slagen. Zij 
werd — het woord is niet fraai — een gemakkelijke prooi, daar de
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en het overdenken 
genieting zochten 

afzonderlijk

weerstand steeds get 
Wij zijn ontredderd.

en wat heeft het met dc volksontwik-

i het per

ïringer wordt. Wij wezen er boven reeds op. 
In alle opzichten, in alle kringen. De tijd kan 

alles brengen. Fascisme, oorlog, revolutie, communisme. Nergens is 
eenig houvast. De misère waart overal om ons heen. Elke dag brengt 
verrassingen. Geniet dan ook maar den dag, pluk het oogenblik. Aan
passing in de chaotische verwarring is onmogelijk, want waar zouden 
wij ons bij aanpassen? Bij het eenig zekere van dezen tijd, het ver
snellende tempo, blijken wij ons niet te kunnen aanpassen. De wereld 
is een dolhuis: de eene helft werkt zich een ongeluk, de andere helft 
loopt leeg. Alle groepeeringen veranderen, wie vroeger vrienden waren, 
zijn nu vijanden. Er is een schijn van rust in de verhoudingen, inder
daad verscherpen zij zich, de wrok tast zich op. Tot de brand uit
breekt. Innerlijk is de wereld voos en staat zij op instorten.

En wij straperloën en bridgen en dansen en staan als waterlelies 
naast elkaar!

Zomer 1933.
De onderneming bloeit!
Is dit alles te pessimistisch 

keling te maken?
Te pessimistisch, ja, als wij niet naar 

bijzondere kijken. Het is mogelijk dat wie in zijn kring rondziet, een 
geheel ander beeld geeft. Hij zal zich misschien verheugen in de 
dingen, die in zijn kring mogelijk zijn en bloeien. Hij stelt zich buiten 
de leegte van het mondaine, geciviliseerde gedoe. Voor hem 
misschien: zoo is de wereld nu eenmaal, \ 
Hij kijkt slechts naar wat er in zijn omgevii 

ander is er natuurlijk wel. Wij

in het bijzonder
„Mariken

het algemeenc, maar naar het 
ring rondziet, 
verheug» 

bloeien. Hij stelt zit
rde gedoe. Voor hem geldt 
wij zijn in de bezinning bijeen, 
j—ing leeft.

Een en ander is er natuurlijk wel. Wij kunnen ook denken aan 
de vele openluchtvoorstellingen, op tal van plaatsen met ernstige be
doelingen gegeven.') Wij denken hier in het bijzonder aan een belang
rijke gebeurtenis als de vertooning van „Mariken van Nieumeghen" 
op het marktplein te Nijmegen, met zooveel toewijding gegeven en 
door zoovelen bijgewoond.

Wij kunnen ook denken aan de honderden, misschien wel duizenden, 
die werkelijk de natuur introkken, inderdaad iets beleefd hebben 
van schoonheid en vreugde, van wijding en ontroering, voor wien het 
niet ging om dc jazz of om het pension, dat meer of minder bood.

Wij kunnen ook denken aan dc velen, die in hun vacantietijd de 
combinatie zochten van het genieten van de natuur 
van belangrijke levensproblemen, die verdieping en

•) Hierover hoopt de redactie van Volksontwikkeling nog een 
artikel te publiceeren.
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de vol-

'oots en

en vonden en voor wie zomerdagen een bron geweest zijn van 
lijke verdieping en van groofe ontspanning. Daarvan zullen < 
gende artikelen getuigen.

Maar om dit plus en min, om kleinere groepen gaat het hier toch 
in den grond niet. Tenslotte gaat het — en hiermede komen wij tot 
het verband van onze opmerkingen met de volksontwikkeling — om 
de gebrokenheid van den levensstijl. De volkeren hebben geen stijl, 
geen cultuur meer. Het volksleven is inhoudloos geworden, humbug 
en snobisme. En nu houde men in het oog dat volksontwikkeling niet 
is een ding van zwaarheid en gewichtigheid, van kennisvermeerdering 
of geleerdheid. Eenvoudig gezegd: volksontwikkeling is evenzeer een 
zaak van ontspanning, v an blijheid. Ook feestvieren, feestelijk gestemd 
zijn op de juiste wijze, is een zaak van cultuur, van stijl. In onder- 
nemershandcn kan daar natuurlijk niets van terecht komen, want 
daar zoekt men geen stijl en geen blijheid, daar zoekt men winst. 
En om winst te behalen, moet men niet op het beste in den mensch 
werken, maar op zijn lagere instincten.

Het is niet waar, dat de menigte niet iets beters zou willen. Als 
men het betere maar bood, of liever, als de structuur van den tijd 
een andere was en de maatschappelijke verhoudingen op een andere 
basis waren opgebouwd. Maar zoover, dat er een nieuwe cultuur, 
een het volk omvattende cultuur zou kunnen bestaan, zijn wij nog 
lang niet. Verdeeldheid en verbrokkeldheid beheerschen onze wereld.

Homo homini lupus, de mensch een object van winst, modern ge
zegd. Omdat het vanzelf oprijzende er niet is, moet er geboden wor
den. Het is dwaasheid te beweren, dat het goede gebodene niet zou 
worden aanvaard. Een menigte kan tot massa in de beleving van iets 
groots en schoons worden. Maar het meeste gebodene raakt niet de 
kern van het leven, van het algemeene leven. Wat wordt b.v. op 
het tooneel vertoond, dat het hart van het volk raakt ?

En nu is de groote vraag, als wij ons daarbij tot den zomer be
palen, valt er iets te doen en wat valt er te doen? Overdreven 
illusies moeten wij ons daarbij niet maken. Wie zou meenen de win
zucht te kunnen keeren, te kunnen concurreeren met de „onderne
ming”? Zoolang er concurrentie is tusschen den ondernemer en den 
cultuur-idealist, blijft de zekerheid dat het ideëele het niet massaal 
wint. En evenmin zullen wij gelooven dat bij de huidige spanning en 
dreiging der wereldsituatie de ziel der menigte zich op het goede zal 
instellen.

Er zou echter misschien toch iets kunnen gebeuren. Waarom zouden 
niet reizende spelers onze steden en dorpen in den zomer kunnen afreizen
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er iets

I

; van het 
>enbaart

Het zomerwerk van het Nederlandsch 
Jongelingsverbond, 

door H. GORDEAU.

zijn blijheid 
irganiseerd kunnen worden? Maar dan 
, maar wat bij het land en de omgeving 

ngen geen zinrijke 
sultaat van gemeen- 
en zang massaler 

Iragen tot het strijdvolle leven? En waarom zouden geen 
1 kunnen plaats vinden, waarin iets van de nobelheid des 

zich openbaart? Natuurlijk niet op de zinloozc wijze, waarop 
>ort wordt bedreven, in den stijl der concurrentie.

die wij noemden is het vooral de uitbeelding
> den voorgrond treedt. Opt 
Ie activiteit, die de krachten in 

dit willen voorstellen grootsch en massaal.

Z~\fschoon het Nederl. Jongelingsverbond juist op 23 October voor 
' de tachtigste maal zijn Stichtingsdag hoopt te herdenken, —- 

daarmee de oudste protestantsch christelijke jeugdorganisatie is en 
bereids een heele historie achter den rug heeft, — zijn Zomcrwerk 
dateert pas van omstreeks 1911, toen voor het eerst, op de terreinen 
der bekende Stichting . Hoenderloo’’ het eerste Jongenskamp gebouwd 
werd.

Sindsdien heeft deze speciale arbeid zich al meer uitgebreid, zoo- 
dat thans gedurende de zomermaanden in het mooie Buitenhuis „de 
Ernst Sillem Hoeve" aan den rijksstraatweg van Bilthoven, of den 
Dolder naar Soestdijk, en op de beide Kampterreinen te Hulshorst 
(voor jonge mannen) en te Oud Leusden bij Amersfoort (voor jongens 
van 12—16) honderden jongeren gelegenheid vinden hun vacantiedagen 
of weken zóó door te brengen, dat ze na afloop en in herinnering 
nóg dankbaar en blij kunnen zijn, om de fijne wijze, waarop ze uit 
zijn geweest.

Om te preciseeren: het Jongenskamp zag alleen dezen zomer 1000

en buiten voorstellingen geven? Maar dan ook van stukken die iets 
van den zomer uitdrukken, van zijn blijheid en heerlijkheid. Waarom 
zouden geen dansfeesten geot_ 
geen jazz en dergelijke zaken, maar wat bij het land 
past. En waarom zouden stedelingen èn dorpeling 
uitvoeringen en vertooningen kunnen geven, als resuiv< 
schappelijken arbeid? Waarom zou geen muziek 
kunnen bijdragen tot het strijdvolle leven ? En 
sportfeesten kunnen plaats vinden, waarin iets

bijna alle sp<
In de dingen

leven door de menschen, die op 
echte cultuur zich niet steeds door d< 
losmaakt? Wij zouden ons 
Hier zou iets te organiseeren zijn.

En dan zou er iets van zomer-cultuur kunnen groeien.
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iskamp zijn de 
•, Haarlem 42,

vrije dag is

gasten (846 jongens met 154 man staf) het Jongemannenkamp te 
Hulshorst 300 man (waaronder 125 werkloozen, waarop we nader 
nog terug komen, en een 25 man staf), het Zomerhuis had 4000 man
dagen, terwijl eindelijk nog aan de door het Verbond georganiseerde 
reizen, naar Zuid-Limburg en het Sauerland, ongeveer 50 man deel
namen. Wc schatten dus zeker niet te hoog, wanneer we stellen, dat 
gedurende dezen zomer meer dan 2000 jonge menschen voor langer 
of korter tijd, onder de leiding van Bondswege hun vac&ntietijd heb
ben doorgebracht, op een manier, die de kans open laat, dat het 
opbouwende en karaktervormende element volkomen tot zijn recht 
komen kon.

Hoe mooi dit getal op zichzelf is, in vergelijking tot het totaal van 
32700 georganiseerden (18900 jongemannen en 13800 jongens) gaat 
het toch slechts om ruim 6 pCt.; een feit, dat ais vanzelf de beide 
vragen rijzen doet: „Hoe dat zoo komt; en of dat zoo blijven kan".

Laat ons allereerst vaststellen, dat de aantallen, ondanks crisis 
en malaise zelfs, van jaar tot jaar rustig stijgen. Voor het Jongens
kamp bedroeg deze stijging, dank zij een intens gevoerde propaganda, 
zelfs 25 pCt. En de prachtige zomer heeft voor Hulshorst en E.S. 
Hoeve het bezoek eveneens gunstig beïnvloed. Maar — voor honderden 
onzer leden bestaat er nog steeds geen gelegenheid om vacantie te 
nemen. Nu en dan een vrije dag is al mooi. En de heerschende werk
loosheid maakt het lastiger, dan ooit werk, dat men nog heeft, door 
het stellen van eischen ten deze in de waagschaal te gaan stellen. 
Een tweede oorzaak, van heel wat gunstiger aard trouwens, welke 
remmend inwerkt op het Bondszomerwerk, schuilt in het feit, dat 
het Verbond doelbewust zelf telkens weer den nadruk legt op de 
grootc beteekenis van het gezinsleven, en er zeker geen kritiek op 
uit wil oefenen, wanneer ook de opgroeiende kinderen mét Vader 
en Moeder samen uittrekken gedurende de vacantie. Eindelijk nog 
vindt verreweg het grooter deel der Bondsleden zijn woonplaats ten 
plattelande, waar de behoefte om eindelijk weer eens tot de natuur 
terug te keeren, uit den aard der zaak niet bestaat, ook al blijft 
daar de verandering van omgeving en gezelschap aanlokkelijk genoeg. 
Gaan we voor de Kampen de herkomst der gasten na, dan blijkt 
ook, dat uit de steden het grootste contingent wordt aangevoerd. 
Voor het Jongemannenkamp b.v. 70 uit Rotterdam, 30 uit Amster
dam, 40 uit Twenthe, 20 uit Schiedam, 15 uit Vlissingen, 10 uit 
Weesp; waaronder 85 kantoorbedienden, 65 vaklieden, 40 fabrieks
arbeiders, 20 onderwijzers; voor het Jongenskamp zijn de getallen 
Rotterdam 166, Amsterdam 115, Schiedam 43, Haarlem 42, Scheve-
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dergelijke

41, Utrecht 25, Enschede 23, Hilversum 21, Hillegersberg 21,
20, Deventer 19, Dordrecht 19, den Helder 14, Wcesp 13,

11, Ridderkerk 10, terwijl dan nog een 
iverse plaatsen, die alleen kwamen of in

op z'n allerkortst 
>onlijke geaardheid

vloeit goeddeels voort uit de visie, welke we 
hebben. En het zal wellicht de moeite Iconen 

we met dit Zomerweek

Er zijn menschen genoeg, 
spannetijds überhaupt wel i< 
van al de overige weken. Met stelligheid antwoorden

dringend 
menschen 

voor iedere 
al den leegen tijd 

" voor een 
we dan het gewenschte antwoord 

J. V. voor de meeste 
voor sommigen

jonge menschen zoo goed als geheel 
werd — in 84-urige werkweken b.v. 

meer terug verlangen — was heel de vraag 
ng en haar beantwoording van niet meer 
s. Sinds echter de achturige arbeidsdag, 

liddag, vrijwel gemeengoed werd voor duizenden, 
voor jeugdorganisaties, diezelfde vraag dringend en haar 

noodzakelijk. Nu duizenden jonge menschen week na 
1 aan maand werkloos omhangen is voor iedere mee- 

; de kwestie: hoe vullen we 
:n? haast tot een obsessie geworden. En 

klein gedeelte slechts trachten 
Zomerwerk, dat in het N.

periode van één week omvat, 
zelfs zich niet verder uitstrekt, dan een enkel week-end.

die twijfelend vragen, of een 
iets betcekent tegenover de troosteloosheid

we hen: „Ja!

ningen 
Delft 
Groningen 12, Vlaardingen 
231 jongens resfeeren uit dn 
groepjes van 2 en 3.

Zeker is hef, dat het Neder). Jongel. Verbond, wanneer het, door 
intensiever propaganda over de geheele linie, zijn Zomerwerk nog zou 
willen opvoeren, over een aanzienlijk achterland beschikt, dat als 
terrein van arbeid zijn dankbare vruchten wel zou geven. Maar, bij 
Buitenwerk wellicht nog sterker, dan in den gewonen arbeid binnens
huis, komt het in hooge mate op de leiding aan, goede leiding, welke 
veel moeilijker te vinden is, dan de gasten. Vandaar, dat we op de 
vraag: „Of dat zoo blijven kan?” antwoorden: „Er is rustige groei; 
we hebben er geen behoefte aan ook maar in iets kunstmatig op te 
gaan jagen.”

Deze rustige houding 
op heel dit Zomerwerk 
iets dieper in te gaan op de vraag: „Wat 
bedoelen ?”

Volwaardige vrije-tijds-vulling. Zóó is het wel > 
saamgevat; maar levensbeschouwing, milieu en perso< 
maken een dergelijke tijdsvulling voor verschillende groepen toch wel 
zeer verschillend.

Zoolang het leven, ook van 
door arbeid in beslag genomen 
waarnaar we stellig niet 
van goede vrije-tijds-bestedinj 
dan academische beteekenis. 
met vrijen Zaterdagmi 
werd vooral voor jeug 
beantwoording r 
week en maand 
levende jeugdleiding 
dezer jonge menschei 
zeer klein 
te vinden in ons 
deelnemers slechts een
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■ s, werkloos of niet, zelf maar eens van hooren 
■e week van gezellig verkeer, in waarachtige 

sfeer, die allen bekend 
en kracht tot verder

Ge moest er de jongens, 
getuigen, hoe een enkele week van gezellig verkeer, in waarachfif 
vriendschap, met onderling begrijpen en in een 
en geliefd is, voor maanden weer moed geeft 
dragen.

Meteendoor is daarmee reeds gezegd, wat we met ons Zomerwerk 
bedoelen. Het woord „sfeer" is er een, dat onder ons veel en graag 
wordt gebruikt en naar we meenen, terecht; al valt het dikwijls 
moeilijk anderen duidelijk te maken, wat we er mee bedoelen. Toch 
dient ook hier de poging nog maar eens gewaagd. We willen zoo 
graag, dat de jongen of de jongeman, die in een gezond gezinsmilieu 
opgroeit en verkeert, het beste van de positief bouwende elementen 
uit die omgeving óók terugvindt in zijn zomer-ontspanningsleven. Nu 
is het volkomen duidelijk, dat de intensiteit van genieting volstrekt 
niet wordt bepaald door de hoeveelheid geld, of door de overdaad, 
welke eraan ten koste wordt gelegd. Integendeel, waarachtig genot 
wordt eerder gehinderd dan bevorderd door smulpaperij, fijne dineetjes 
en prikkelende dranken. Vandaar dat we naar het stoffelijke zooveel 
waarde hechten aan soberheid en eenvoud, wat het smakelijke en 
smaakvolle allerminst uitsluit. Ook in gezond gezinsleven wordt daarop 
immers gelet? En wat we met ons Buitenwerk, zoo goed als met 
onze Woonhuizen voor vrijgezellen, allereerst vóór hebben is dit: een 
echt gezond christelijk gezinsleven zoo dicht mogelijk te benaderen.

Dat openbaart zich echter niet uitsluitend, zelfs niet in de eerste 
plaats, in het stoffelijke. Dat is dan ook slechts de omlijsting of om
vatting van „de sfeer" waarover we het reeds hadden. Die sfeer zelf 
wordt geschapen uit geestelijke, uit gevoels- en uit verstandelijke 
elementen.

Is het in het christelijk gezin gezonde gewoonte iederen maaltijd 
met gebed te beginnen, met dankzegging te sluiten, waarom zouden 
we datzelfde dan ook op reis, in het Kamp, of binnen de muren van 
ons Zomerhuis niet volhouden I En de jongeman, die gewend is op 
Zondag geregeld zijn kerkgang te maken, dient ook in onze ontspan
ningsoorden daartoe gelegenheid te vinden. Het is duidelijk, dat de 
jongen of jongeman zelf het van deze levenshouding niet af laat hangen, 
of hij zal komen of niet. Evenmin stelt het Ned. Jonge!. Verbond het 
als eisch, dat men deze levensbeschouwing geheel deelen moet, om in 
Zomerhuis of Kamp te worden ontvangen. Graag wil het voor ieder 
jong leven, ook door zijn Zomerwerk, tot een zegen zijn.

Wat wel wordt geëischt van iederen gast, dat is: eerbied voor het 
heilige, vertrouwen in de leiding, aanpassing bij het milieu.
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=
'cving niet aller- 
jtgeen hij blijkt 

zou ver-

Er bestaan menschen genoeg, die ondanks eigen geloof in breed
heid van blik, toch betwijfelen, of eeiii dergelijke voorwaarde het 
verblijf van eenig andersdenkende in den N. J. V.-kring niet onmogelijk 
maken moet. Feit is evenwel, dat toch voor een groot deel de zomer
gasten uit niet-christelijken kring komen en zich echt op hun gemak 
gevoelen. Een zekere affiniteit tusschen gast en omgeving dient er 
ondertusschen wel te bestaan; evenals tusschen gast en gast; en ten- 
deele wordt dit alles ook door levensbeschouwing beheerscht. Maar 
tenslotte wordt iemands waarde vooral door zijn omgc 
eerst beoordeeld, naar hetgeen hij leert, maar naar he(_ 
te zijn. En indien jong christendom om de ziel het lichaam 
geten, wanneer het niet vol blijdschap kon wezen, evenzeer 
ernst, dan was het reeds daarmee geoordeeld.

Bij al de eenvoud van levensmilieu, voeding, kleeding, tractatie, bij 
de wijding, welke hier voor iederen dag onmisbaar wordt geacht, 
weerklinkt de vroolijke lach, het lustige lied, de geestige scherts volop. 
Aan het jonge lichaam wordt voldoende rust gegund, maar de Spel- 
leiders, die geen enkele week ontbreken, durven ook bij sport, spel en 
morgengymnastiek een pittige inspanning te vragen. En het moet al 
heel ongunstig weer zijn, wanneer het dagelijksche zwemmen achter
wege moet blijven. Met den meer of minder uitgestrekten zwerftocht 
te voet of per fiets, met een spel dam, schaak, sjoelbak of ping-pong 
wordt zoo de langste dag zelfs makkelijk gevuld.

Toch zijn waarschijnlijk de oogenblikken en kwartieren en zelfs 
halve uren tusschen dat alles in van de grootste beteekenis. En het 
is stellig niet aan den buitenkant te zien, en nog minder in de eerste 
uren, wat een jongen of jongeman inwendig bezig houdt, beweegt, 
ontroert of zelfs kwelt. Op het onverwachtst echter, als terloops 
tusschen een grap en een lied in, wordt door den een of ander een 
opmerking gemaakt, een woord losjes daarheen geworpen, dat op 
eenmaal in het hart van een ander nauwelijks-onderdrukten-strijd 
weer op doet laaien, of ook wel dat een lichtstraal werpt op een 
vraag, die lang onoplosbaar scheen. En dan zoekt de wakker-ge- 
schrokkene straks gelegenheid tot een gesprek met een vriend, met 
een leider, dat tusschen die beide als vertrouwelijkheid verzwegen 
blijft, of ook wel aanleiding geeft tot een plotselinge algemeene en 
diepgaande bespreking over vraagstukken, welke hemel en aarde, tijd 
en eeuwigheid, persoonlijk of heel het maatschappelijk leven kunnen 
raken. Vooral het avonduur, wanneer de absolute stilte heerscht 
onder de bestarnde lucht, leent zich tot dergclijke besprekingen, waar
bij de luisteraar soms nog meer opsteekt, dan zij die spreken.
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neergeslagen oog, zeggen 
ze een week in kamp of : 
dan niet over werkloosl

In deze crisisjaren geldt dat wel in bijzondere mate voor hen die 
werkloos zijn en toch een week in de Kampen, een week in ons 
Zomerhuis komen doorbrengen.

De deelnemers van een dergelijke week weten niet van elkaar, 
wie nu voor eigen rekening komt, of wie er door de vrijwillige bij
dragen van zijn medebondsleden toe in de gelegenheid werd gesteld.

In de eigenlijke werkkampen, waarvan we er in dezen zomer een 
drietal hadden, is dat natuurlijk anders.

De deelnemers kwamen ditmaal uit Twente, Rotterdam, Amster
dam en Vlissingen. Verreweg de meesten waren reeds meer dan een 
half jaar zonder en er zaten textielarbeiders onder en scheepsbouwers, 
bouwvakarbeiders en kantoormannen.

Men moet niet naar het uiterlijk oordeelen, wanneer men hun 
moeilijkheden wil leeren kennen. Er zijn er onder, die met een veel 
gebruikt confectie-pak toch „mijnheer” blijven. De moedeloosheid van 
houding, de matheid van toon en het neergeslagen oog, zeggen meer.

In het algemeen gesproken vinden ze een week in kamp of zomer
huis juist daarom zoo fijn, omdat er dan niet over werkloosheid ge
sproken wordt. Maar het wordt hun zelf meestal te machtig; heele- 
maal hun leed verzwijgen kunnen ze niet. En wanneer ze over hun 
toekomst beginnen, zonder eenig uitzicht; over hun verlovingsjaren, 
zonder kans op een huwelijk, over hun ouderlijk huis, waar ze niets 
inbrengen, dan schiet een mensch het hart vol. Dan laat de moede
loosheid zich niet meer terug dringen en gluurt het spook van de 
armoede om den hoek. En wat het meest verbaast, dat is, dat de 
jongens nog zijn, zooals ze zijn! Wel heel sterk blijkt dat hun C. J. 
M. V. en hun Verbond onuitputtelijke bronnen voor hen zijn van 
conversatie en vriendschapsleven, maar ook dat hun moeilijk leven 
erdoor wordt beschermd en bemoedigd.

En onmiddellijk na zoo’n bespreking sl 
aan. Maar het is evengoed mogelijk, dat 
tigheid ook weer door een enkele grap wordt

Zit juist in die sterke afwisseling van 
ernst en luim, van sportieve inspanning 
wondere bekoring voor onze jonge mensi 
in welken vorm dan ook?

De jongens zelf zullen op een dergelijke vraag, welke hun nimmer 
gesteld moet worden trouwens, wel geen antwoord geven. De fijnste 
levenservaringen worden door jonge menschen zeker niet onder woor
den gebracht. Slechts een extra stevige handdruk of een enkele blik 
getuigen ervan, dat de vacantie-week wel iets heel bijzonders is geweest.
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:n hun onbekende makkers de verblijfkosten voor hen bij 
.e Vrienden uit de eigen plaatselijke Vereeniging zorgen voor 

de reiskosten en wat zakgeld. Dit soort vereenigingsleven lijkt ons 
van nog hooger waardij, dan het methodisch op z’n best in elkander 
gezette programma: het getuigt van echt christelijke solidariteit.

Met werklooze jongens zoo tot zestien jaar hebben we gelukkig 
nog niet te rekenen. Maar de zoons van werklooze vaders dan? Ja, 
ook zij zijn tot een bepaald aantal, in onze Jongenskampen 
geweest, doordat de andere jongens voor hen betaalden.

En toch klaagt ook de leiding niet.
Want het is anderzijds toch ook weer 

zoo’n waardevol werk, jonge menschen in een week van ontspanning, 
eerlijke vreugde, en occasioneelen ernst, weer moed te mogen geven 
en kracht voor een jaar van wie weet, hoe moeilijke omstandigheden.

Het slotwoord kan zeer sober zijn, schoon we 
ontbreken.

We handelden over het Zomerwerk van het N. J. V. zooals het 
zich openbaart, zooals het door de beginselen van eenvoud, lichaams- 
naast karakterverzorging, eerbied voor het heilige, vertrouwen in de 
leiding, aanpassen bij de sfeer, benadering van gezond christelijke 
gezinsleven en het denk-om-je-buurman! beheerscht wordt.

Maar het begint niet pas als het begint; en als de laatste gast 
vertrekt is het niet afgeloopen.

Het eischt een ontzaglijk stuk voorbereiding in vorming van lei
ders, in correspondentie, in onderling overleg, in bouw, verzorging 
van het materieel en inkoop. En de leiding, wanneer alles eenmaal 
draait is geen kleinigheid, en een spannende,

De jongere komt, omdat hij vacantie heeft en 
wil hebben, wat z’n volle recht is.

De leiding draagt de verantwoordelijkheid, bij dag 
als de zon schijnt en wanneer het een week lang niets doet, dan al 
maar regenen.

„een vrij, blij leven”
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Het Zomer werk van de Vrijzinnig Christelijke 
Jeugd Centrale
door J. M. VAN VEEN

T~\e Vrijzinnig Christelijke Jeugdbeweging heeft haar eigen jeugd
werk, haar eigen jeugdzorg geschapen. Het waren leden van de 

Vrijzinnig Christelijke Studentenbond (V. C. S. B.) en van de Vrijzinnig 
Christelijke Jongercnbond (V.C. ƒ. B.), die het kampwerk begonnen 
en aan verschillende andere soorten van werk voor de jeugd mee 
gingen doen.

Dat ligt in de aard der rede. In de Studentenbond en de Jongeren- 
bond waren jonge menschen tot God gekomen. Zij waren tot religieus 
leven geroepen. En het is in de geschiedenis nog altijd zoo geweest, 
dat daar, waar menschen deze roepstem vernemen en volgen, zij 
andere menschen tot datzelfde willen brengen, wat zij tot hun vreugde 
en heil hadden gevonden. Maar dit .roepen" van andere menschen 
beteekent ook voor henzelf iets geweldigs; zij vinden namelijk op deze 
wijze een vorm, die hun gelegenheid geeft, hun eigen tot bewustzijn 
gebracht religieus leven waar te maken, concreet en reëel te vormen.

Het zijn deze twee elementen, die b.v. in de uit- en inwendige 
zending der Christelijke kerken tot uiting komen. Want de zending 
hebben we niet alleen te beschouwen als een middel tot uitbreiding 
der religie, maar ook als een middel, waaraan de religie der Chris
tenen zich kan „bet<itigen", vormen. Het werk in de achterbuurten 
van het Leger des Heils doet niet alleen goed werk aan de paupers, 
maar ook aan eigen leden, die een concreet arbeidsveld, werkobject 
hebben op deze manier. En zonder werkobjecten wordt religie steriel 
en abstract. Trouwens waarachtige religie schept zich deze werk
objecten vanzelf.

Het jeugdwerk der Vrijzinnig Christelijke Jeugdbeweging betee- 
kende voor haar leden een werkobject. Dat was van minstens even 
veel beteekenis als haar pogingen om door het jeugdwerk jongens en 
meisjes tot God te brengen. Want menschen te wekken voor reli
gieus leven, ach, het is onze ervaring, dat dat, van de menschelijke 
kant gezien, niet zoo lastig is. Naar de wekroep willen de jongeren 
best luisteren. Zelfs wanneer wij in ons jeugdwerk het beginsel van 
onze arbeid meer concreet stellen, dat we principieel mogen noemen: 
de medearbeid aan de komst van het Godsrijk op aarde. Wat echter 
wel zeer moeilijk is, dat is het realiseeren, het levend maken van de 
wekroep in het leven der jongens en meisjes, zóó dat de geestdrift 
van .het eerste oogenblik" wordt tot duurzame trouw aan religieuze 
waarden. En nu is het toch wel leerzaam, dat zij, die onder gunstige
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meisjes

■veging.

op verschillende
Texel, Rencsse,

omstandigheden hebben mogen werken of leiden in een kamp o 
club over het algemeen voor goed gewonnen zijn voor onze bew< 
Zij hadden gelegenheid hun Christendom gestalte te geven.

Ons jeugdwerk wil het religieuze leven van jongens en 
wekken; het wil de leiders voor God behouden.

Ons zomerwerk nu is voor de eene helft jeugdwerk, voor de andere 
helft jeugdbewegingsleven. 5Vat het eerste betreft: het zomerwerk van 
onze „Centrale Raad voor Vrijzinnig Christelijk Jeugdwerk” (het 
lichaam voor jeugdwerk van de V. C. S. B. en de V. C. ƒ. B.) bestaat 
grootendeels uit kampwerk. De laatste jaren worden 
plaatsen in het land (b.v. Sleen, Diever, Leersum, 
Lochern, Ardennen) ± 20 kampen voor jongens en 20 kampen 
meisjes georganiseerd met 1400 k 1600 deelnemers, meest leerlingen van 
de middelbare scholen. Ge kunt u dat wel ongeveer voorstellen : veertig 
kampen met mooi weer en slecht weer, met veel sport en veel honger, 
veel getier en lawaai, ’s avonds een inleiding, ’s Zondags een preek, 
’smorgens de vlaggen hijschen, een lied en een wijdingswoord, veel per
soonlijke gesprekken tusschen leiders en kinderen. Want daar zijn twin
tig A zestig kinderen met al hun moeilijkheden en eigenaardigheden, 
met al hun misère thuis of op school, met al hun zoeken naar houvast 
en geluk. En nu heb je ze voor een dag of tien ver van alle bioscopen 
en zonnebaden, ver van alle sensatielectuur en liefdesavonturen.

Je wilt probeeren ze deze dagen iets te geven van stevig houvast 
en echt geluk, nu je ze ver van de stad ergens in een stukje natuur 
onder je hoede hebt. Want aanstonds strijkt de bedwelmende groote- 
stadslucht weer over hen neer. Velen komen dan ook een volgend jaar 
niet meer terug. Het doorsnee-zomerleven biedt immers zooveel sensatie, 
die wij in onze kampen niet willen bieden. En er zijn zooveel ouders 
die, zelf gewend aan amusement en avontuur, de sensatiedrift van hun 
kinderen niet weten te overwinnen en te beteugelen. Alleen de besten 
worden dan ook blijvend gegrepen, maar om de meerderhcidsjongei 
en -meisjes, die bij toeval in het kamp komen of gestuurd door ouder 
die op reis willen gaan en nu onze kampen beschouwen als veilig 
en goedkoop pension voor hun kinderen, blijvend te grijpen, dat is 
ons grootste ideaal. En dan worden we wel eens pessimistisch. Toch 
houden we met alle kracht de strijd tegen de doorsnee zomergenoe- 
gens en de demoraliseerende grootestadspleziertjes vol. „Wij hebben 
frisschen moed aan te kweeken om in de wereld aan te pakken, 
onrecht in recht te verkeeren; heelemaal: een geloof in de overwinning 
der ethische krachten. Doen wij dat niet, dan kunnen wij onze kampen 
net zoo goed niet houden". (Prof. Dr. L. J. van Holk in ons „Kamp- 
leidersboek", Assen, 1929, blz. 16).
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Het is onze door de jaren gerijpte ervaring, dat de strijd tegen 
de ontbindende krachten van het gemiddelde zomerleven buitengewoon 
moeilijk is en ste eds moeilijker wordt. Dat is ook de ervaring van 
andere bewegingen, die eerlijk durven zijn. Daarnaast wordt de mentali
teit der jongeren met het jaar anders, zakelijker, of hoe men dat 
noemen wil. Sommige bewegingen probeeren het met actueele, nieuwe 
vormen. Wij ook. Het is bijvoorbeeld onze ervaring, dat de jongeren 
tegenwoordig zelfwerkzaamheid willen. Wij voeren de zelfwerkzaam
heid steeds meer in onze kampen in. Maar wij wenschen geen methoden 
in te voeren, die in strijd zouden komen met de inhoud van onze 
Vrijzinnig Protestantsche beginselen. Wij staan zeer voorzichtig tegen
over alle vormen van „zending" als uiterlijk middel om de jeugd toch 
maar te winnen. Het Vrijzinnig Protestantisme erkent de vaak schit
terende resultaten der „zending". Zeker, maar is steeds bang geweest 
voor zendingsarbeid, die tot het uiterlijke beperkt blijft. Waarachtige 
opvoeding moet er mee gepaard gaan. Het is ons bij ons kampwerk 
te doen om opvoedingsarbeid, de langzame omvorming van jongeren 
tot een innerlijke gezindheid en diep verantwoordelijkheidsgevoel.

Een zeer geliefde zendingsvorm van jeugdwerk is tegenwoordig het 
overnemen van gebruiken en methoden uit het soldatenleven. Heel 
veel jongens willen dat wel. Nu is er onder de jongens van Neder
land hcusch nog wel plaats voor iets meer orde en tucht, maar de 
steeds meer veld winnende militairisatie achten we een groot 
Zoo licht wordt het middel tot doel. En dan gaat een physi 
taire levens- en wereldbeschouwing zich absoluut stellen. Hetj 
den duur de vorming van alle persoonlijke zelfstandigheid in < 
oordeelen en handelen in de kiem smoort.

Deze opvoedingsarbeid in de kampen eischt goede 
ding. We zetten dan ook nooit kampen op, als we 
zijn van behoorlijke leiding.

Het groote voordeel van kampen onder goede leiding boven het 
individueele trekken langs jeugdherbergen, of het individueel kampee- 
ren met een eigen tent, springt terstond in het oog. De hoofdleiding 
van onze kampen berust in handen van predikanten, leeraren en de 
gewone leiders zijn studenten, onderwijzeressen, enzoovoort, die met 
veel zorg worden uitgekozen.

Als wij deze opvoedingsarbeid zoo hoog stellen, dan spreekt het 
vanzelf, dat wij ijverig contact zoeken met de opvoeders in het eerste 
en tweede milieu. Nog steeds zijn het gezin en de school dè gelegen
heden tot religieuze opvoeding en persoonlijkheidsvorming. Wij hebben 
onze Raden van Ouderen, aan wie wij voortdurend om advies vragen
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en in het voorjaar vindt al sinds drie jaren in Barchem een conferentie 
plaats, waarvoor wij ouders van kampkinderen en onderwijskrachten 
uit de omgeving van ons werk uitnoodigen. Zoo blijft er voortdurend 
contact en is er redelijke kans, dat onze groote en verantwoordelijke 
aanvullende taak zoo goed mogelijk wordt vervuld.

Het is elk jaar weer een vreugde leider te zijn in een kamp, om 
de natuur en het slapen in een tent, om de ernst en de pret, om de 
sportwedstrijden en het kampvuur aan het eind van de kampdagen, 
bovenal om de jongens en meisjes zelf. In elk goed kamp wordt een 
gemeenschap geboren lusschen de deelnemers, die veel verkeerd in
dividualisme der puberteit-en veel egocentriciteit weet te breken. In 
elk goed kamp werken reëele krachten van vernieuwing.

Naast het kampwerk ons jeugdwerk in de zomer — zijn • 
tallooze conferenties, landdagen, fietstochten en vacanticreizcn 
de ouderen, voor de leden van de V. C. S. B., de V. C.J.B. en 
„Rijzende Kerk" (een organisatie vooral uit jongeren 
land bestaand).

De V.C.S. B. heeft jaarlijks zijn achtda;
gemiddeld ruim honderd stil 

allerlei onderwerpen in een 
gehouden.
.C.J.B. heeft gedurende de Pinksterdagen overal in het land 

en organiseert in Juli en Augustus voor zijn 
onze Bondshuizen en z.g. Bondsreizen in

Leersum waar 
waar over 
worden g< 

De V.C 
zijn Pinksterconferenties 
leden vacantieweken in 
binnen- en buitenland.

De „Rijzende Kerk" houdt haar landdagen, fietstochten en 
menten. Op verschillende plaatsen in den lande op den Zondagm 
ergens in de hei een predikant, die achter een geïmproi 
voor een schare, per bus of fiets gearriveerd, het 
op den Zondagmiddag leekenspelen en wedstrijden.

Het is een bont geheel, ons zomerwerk, al naar de behoeften en 
mogelijkheden die er zijn. Maar het vindt alles zijn eenheid in één 
grondslag van geloof en in één doel: „de vernieuwende kracht van 
het vrije Christelijk geloof te versterken in het persoonlijk leven 
onzer leden en in het leven der gemeenschap". (Uit Beginselprogram 
der V.C.J.C.) Gelijk uitgesproken is in onze insignespreuk:

„Verbonden met allen, die van goeden wille zijn.
Gedragen door hooger kracht.
Geroepen tot vernieuwing van de wereld en van ons leven, 
Willen wij God met al onsse krachten dienen."
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Katholiek Zomerwerk 
door BERNARD VERHOEVEN.

een aanvanj

Gedurende de Pinksterdagen van dit jaar vond de eerste landelijke 
bijeenkomst plaats van alle vier organisaties, aangesloten bij de V C.J.C. 
Samen ongeveer 1750 deelnemers waren er te Soesterberg. Mede 
begunstigd door fraai weer was dit Pinksterkamp een hoogtepunt in 
de, zij het dan nog korte geschiedenis der Vrijzinnige Jeugdbeweging. 
Jongeren uit alle standen en lagen der maatschappij waren daar 
bijeen, één in hun zoeken en vereeren van God.

Wij waren er trotsch op, dat dit mogelijk was: al deze jongeren 
van zóó verschillende geaardheid, van zóó verschillende plaats in de 
cultuur afkomstig, toch werkelijk één groote gemeenschap. Wij be
schouwden het als een positieve bijdrage tot het vormen van de 
ideale volksgemeenschap, die uitgaat boven alle verschillen in ontwik
keling en stand onder de Nederlandsche jongeren. Zoo beschouwd was 
dit Pinksterfeest zeker het schoonste stuk zomerwerk, dat wij tot 
dusver gehad hebben in de Vrijzinnig Christelijke Jeugdbeweging.

A an het verzoek der Redactie van „Volksontwikkeling" om iets 
■*- mede te deden over aard en omvang van het geestelijk Zomerwerk 

in Katholieken kring voldoe ik gaarne, al gaat met deze bereid
willigheid een groote mate van bescheidenheid gepaard. De beschik
bare gegevens zijn op dit gebied betrekkelijk schaarsch. Op volledigheid 
kan ik allerminst staat maken. Het Zomerwerk toch, zooals men dit 
in de latere jaren is gaan verstaan en beoefenen, en zooals dit in de 
kringen van A.J.C-ers en Vrijzinnig-Christelijke Jongeren reeds een 
periode van ontwikkeling doormaakte, verkeert bij de Katholieken 
nog in een aanvangs-stadium. Allerlei initiatieven ontwaken op dit 
terrein. Het spreekt vanzelf, dat de prille groei van deze kiemen 
dikwijls ook aan een nauwgezetten speurzin ontsnapt. Men kan 
zelfs verder gaan en zeggen, dat dit begin van een klaarblijkelijk 
nieuw groeiproces cerder op de verborgenheid dan op de openbaarheid 
aanspraken kan laten gelden.

Ongetwijfeld verspreidt zich het Zomerweek, ook bij ons, zeer snel 
in de breedte. De grenzen ervan zijn moeilijk te bepalen. Het is 
bijvoorbeeld de vraag, of de Verkennersbeweging met haar tallooze 
periodieke Zomerkampen binnen die omheining vallen. Is dit bepaalde 
seizoen-arbeid van een bepaalde Jeugdbeweging of organisatorisch
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cultureel Zomerweek? We laten het antwoord voor wat het is. In 
elk geval mag geconstateerd worden, dat door de buitengewoon snel 
opbloeiende Katholieke Verkennerij een ideaal Zomerwerk voor 
duizenden jongeren wordt verricht. En anderzijds, dat deze zomertrek 
naar de natuur, deze sportieve gemeenschapsuiting in de open lucht 
ook op andere kringen stimuleerend werkt.

Een andere factor mag niet over het hoofd worden gezien. Sinds 
jaar en dag bestaat en bloeit onder de Katholieken het Retraite-wezen. 
Het is onder hen een veelvuldige gewoonte, zich jaarlijks een drie 
tot viertal dagen in een z.g. geestelijke retraite af te zonderen, en 
zich op de diepste levenswaarheden te bezinnen. Verschillende retraite
huizen bergen jaarlijks vele duizenden refraitanten. Dit is vanzelf 
geen essentieel Zomerwerk, maar practisch komt voor verreweg de 
meeste deelnemers alleen de Zomervacantie voor een dergelijke geeste
lijke oefening in aanmerking. Het is logisch, dat wat andere kringen 
voor hun diepste zielsbehoeften in Zomerbijeenkomsten, en dan dikwijls 
in den vorm van vrijere en met meer sier verluchte gemeenschappen 
zoeken, voor vele Katholieken in de retraites wordt gevonden. Natuur
lijk is dit geen cultureel Zomerwerk in den eigenlijken zin, maar het 
geeft een verklaring voor het feit, dat de opbloei van dit werk 
daardoor werd beperkt en vertraagd. Het is overigens duidelijk, dat 
beide naast elkander kunnen en zullen bestaan.

Het Zomerwerk is in diepsten grond o.i. een groei naar het organische. 
Langen tijd gold de Winter als het geëigende domein voor Ontwikke
ling, terwijl de Zomer geen andere bedoeling had dan een orgelpunt 
van verpoozing en verstrooiing te zijn. Deze slagboom tusschen de 
seizoen-tijdperken van het eene, ondeelbare leven is, als onlogisch en 
ondoelmatig, weggenomen. Het besef drong door, dat de Zomer zooveel 
andere en eigene mogelijkheden bood voor een gemeenschapsleven, en 
dat met name in de verbondenheid met de natuur e:n in de feestelijkheid 
van het zomersch ontspanningsleven andere levenswaarden in het 
ontwikkelingswerk naar voren konden treden. Dat de ontwikkeling 
hier de kanalen van de zelfwerkzaamheid kon volgen, dat hier ruimte 
was voor speelschheid en geadeld vermaak, en dat dik wijls meer dan 
in den winter de verstandelijke ontwikkeling zich kon bewegen naar 
de cultureele vorming, de Volksbildung. Dit organisch karakter van 
de Ontwikkeling, of liever het sterke accent daarop in het Zomerwerk, 
is daarvan o.i. de nieuwe bate en de eigen waarde.

Om thans tot het concrete over te gaan.
Een bijzonder opmerkelijk verschijnsel is de werkzaamheid der 

Katholieke Studentengilden. Deze organisatie-vorni is in andere kringen,
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naar we meenen, onbekend. De gilden zijn losse groepeeringen in de 
officieele Katholieke Stildcnten-vereenigingen. Ze zijn provinciesgcwijze 
gerangschikt — zoo bestaat er een Brabantsch, een Hollandsch, een 
Limburgsch gilde — en bekennen zich tot hun bloed,'hun stam, hun 
volk. Zij zoeken juist het contact met het volk van de streek, waar 
zij hun kamp- en studiedagen houden. Zij willen dat hun onderlinge 
samensprekingen over problemen van Kerk, Land, Gouw een volkschen 
inslag hebben en zoo mogelijk weerklank vinden in het volk. Daarom 
ook wordt meestal door de kampecrende gildegenooten een Leekenspel 
in de ope n lucht voor het volk opgevoerd.

Het zij ons vergund als voorbeeld van deze werkzaamheid een 
enkel kampprogramma van het Brabantsche studentengilde van 
Onze Lieve Vrouw —• te vermelden.
Eerste dag: „Het volksleven in Brabant, fundament van de gilde" 

„De geschiedenis van de gildebeweging", Vital Haesart. 
Tweede dag: „De sociale instelling in het Brabantse", Dr. A.C. B. Arts. 
Derde dag „ De Brabantse Kuituur”, Gerard Knuvelder.

„Nationale Opvoeding", Theo Peters.
Landdag 30 Juli te Huybergen. Feest voor heel het volk. Pater 

Dr. Jacobs spreekt over het Volkstooneel in de openlucht.
De Zomer is bij uitstek de tijd voor Studiedagen of -weken. Deze 

worden meestal in pensionaten en studiehuizen gehouden. Zoo vindt 
jaarlijks een Sociale Studieweek te Rolduc plaats, waar onder leiding 
van Mgr. Dr. Poels door vooraanstaande persoonlijkheden actueele 
sociale kwesties worden besproken, en waar naast den voorman de 
gemeene man zich onder het gehoor bevindt.

We noemen voorts in deze categorie een Katholieke Paedagogische 
Week, een Liturgische Week en een Missiecursus als vaste jaarlijksche 
programnummers.

Het Weekendwezen beleeft een snellen voortgang, met name in 
de kringen der Jeugdbeweging. Zoo organiseerde de Jonge Werk- 
liedenbond in het Aartsbisdom Utrecht een dubbele reeks van drie 
weekends, gehouden in een tweetal retraite-huizen, waar naast onder- 

van religieuze en sociale ontwikkeling, ook cultureele thema's 
orde kwamen. Op dit gebied ging de gelijksoortige organisatie 

in het Bisdom ’s Hertogenbosch verder, en belegde een cursus van 
5 Weekends te den Bosch en Eindhoven, geheel gewijd aan cultureele 
zelfwerkzaamheid onder beproefde leiding: Leekenspel, Spreekkoor, 
Volksdans, Volkslied enz. De hier vermelde pogingen zijn zeer geslaagd, 
en zullen ongetwijfeld door een groote reeks van dergelijke samen
komsten, ook in andere takken van jeugdbeweging, worden gevolgd.
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Woodbrookers-zomerwerk 
door Dr. W. BANNING.

dat in dc loop van 
■ookersvercniging en 
c van dc differentiatie 

ondogmaticsc religieuze grondslag

dpen bij 
zerk, dat 
>nomiese

eigenaardig bont gezelschap, 
door de kursussen der Woodbrc 

t, gevolg voornamelik

De hoofdleiding van deze werkzaamheid zal wellicht voor een 
belangrijk deel toevallen aan het op te richten Gemeenschapsoord 
voor Katholieke Cultuur, dat vermoedelijk komend jaar door jonge 
werkloozen zal worden opgebouwd, en dat bedoeld is als het cultureele 
centrum voor Zomerweek en cultureel georienteerd vacantiewezen. Aan 
een dergelijk centrum, en mede aan een stijlvolle huisvesting voor het 
Zomerwerk, is op het oogenblik dringend behoefte.

Een voorlooper heeft het Gemeenschapsoord reeds gevonden in 
een Gemeenschapshuis dat werkeiooze Studenten van middelbare 
technische scholen te Groesbeek zelf hebben gebouwd.

De Idee leeft, en het Zomerwerk in den besten zin van het woord 
heeft thans onder dc Katholieken een goede levenskans.

Waarschijnlijk zal over enkele jaren een artikel met heel wat 
rijker feitenmateriaal te schrijven zijn, dan dit sobere relaas mag 
aanbieden.

T T et is wel een
een zomer 

haar werkverbanden heengaat, 
die deze organisatie vanuit E< 
beeft weten toe te passen.

In de vroege zomer, het was nog Juni, zetten wij in met twee 
kursussen te Barchem, beide van 12 dagen, die tot ons z.g. „Ont
wikkelingswerk" behoren onder leiding van de daarvoor speciaal 
werkzame directrice, Mej. Wilbrenninck. Dit ontwikkelingswerk bedoelt 
breder en langduriger verblijven in de geest van Volkshogescholen 
voor te bereiden. De eerste der hier bedoelde kursussen was speciaal 
voor sociale werksters: leidsters van vacantiekolonies, leerling-ver- 
pleegsters, leidsters van Nutswerk, Zondagschoolleidsters, in totaal 
16 jonge vrouwen, die zich met elkaar verdiepten in kinderlektuur, 
kinderwetten, sociale hygiëne, religieuze opvoeding, plattelandsjeugd- 
werk — duidelijk is, dat de behandelde onderwerpen rechtstreeks 
met het werk der deelnemers in verband stonden. Een tweede kursus 
met 11 deelneemsters van het platteland trachtte haar te hel| 
het begrijpen van eigen plaats in het volksleven ~ prachtig wc 
wij met te groter kracht trachten vast te houden, nu de ekoi
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ook 
trdig:

nationaal-socialist. 
naar de zuiverste 

men eens door 
andere organisaties heen breekt tot

i de

speciaal de plattelanders zozeer remmen in hun ont-omstandigheden
wikkelingsmogelikheden.

De Julimaand bracht een derde internaat eveneens onder leiding 
Mej. Wilbrenninck, .ten dienste va n de Jeugdbeweging" zoals 

>s en meisjes uit verschillende jeugdorganisaties en 
het om 9 dagen met elkaar samen te leven, 

ditmaal: vrijzinnig christeliken, blauwe jeugd, A.J.C.-ers, 
en ook tot onze groote vreugde een 
wel eens moeilik, om elkaar werkelik 

maar wat is het prachtig, als 
n politieke en 
klop van het hart wordt verstaan. Ik 

honderd zulke plaatsen wensen, waar men elkaar uit zeer \ 
;nde kampen kan ontmoeten èn leren waarderen; het zou 
om beginselen zoveel geesteliker en waardiger maken.

nu tot de algemene kursussen der Woodbrookers. Eerst 
over de „ordening van het 

slechts toegankelik voor 
mannen, 
wereld

het heet; 27 jongen: 
levenskringen wagen 
Wij hadden <’ 
N.B.A.S.
Het was wel eens moeilik, 
motieven te verstaan ~~ 
de scheidsmuren van 
die sferen waar de )< 
graag 1 
schillei 
strijd <

Ik kom
de z.g. „zakenkursus", ditmaal handelend 
maatschappelik-ekonomies leven" en ook nu 
wie in het zakenleven staan. Eigenaardig: zeer overwegend 
allen uit de felle maatschappelike werkelikheid van een 
in krisis en nood: fabrikanten, bedrijfsleiders, bankdirecteuren, inge
nieurs enz. En daar tussen door een paar professoren (prof. Frijda, 
die sprak over de z.g. Planwirtschaft; prof. Josephus Jitta, handelend 
over Nationalisme en Internationalisme; mr. Boasson, die Hitler en 
Stalin schilderde als voorbeeld en waarschuwing) en een paar dominees — 
en elk jaar gaat het goed, in die diepere zin waarin men het in 
Barchem bedoelt: dat men objektief erkent dat het maatschappelik 
leven geestelike richtlijnen en krachten behoeft, dat men subjektief 
beleeft welk een grote geestelike waarde een ontmoeting betekent in 
een geestelik gerichte sfeer. In het geheel dit jaar 70 bezoekers.

Daarop volgde dan een theologies-wijsgerige kursus, over het 
anthropologies probleem. Als deelnemers overwegend predikanten (40); 
men was gewaarschuwd: hel zou studie worden, opwerpen en door
denken van problemen: de mens in de verschillende verbanden (het 
biologies, psychologies, sociologies, kultureel en theologies verband). 
Deze kursus droeg dus meer het karakter van een leergang.

Er waren ditmaal drie „gewone" Barchem-kursussen, bijeenkomsten 
waar ieder welkom is die komen wil „in oprecht verlangen naar God". 
Hier wordt geen onderscheid gemaakt naar werkkring, studierichting, 
politieke of godsdienstige overtuiging. Een dezer kursussen was gewijd 
aan de mens als natuur- en kultuurwezen, een andere besprak de
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Islag

goed. Dit keer 
bleek dat twee 

voortreffelik, dat geen 
kunnen verbeteren. Er 

i een leergang dikwels 
prachtig materiaal naar voren! De tweede leergang behandelde de 
vraagstukken van de demokratie, haar wezen en waarde, de mogelik- 
heden van uitbouw door nieuwe organen, haar samenhang met socialisme 
en religie. Behandel deze onderwerpen in socialistiese kring (ook hier: 
intellektuclen en arbeiders) en er zit meteen die spanning in van het 
besef: hierbij gaat het om ons leven. En als er de mogelikheid 
getoond wordt van een doorgevoerde, radikale demokratie die opbouwt

velerlei moeilikheden, teleurstellingen en rijkdom die er liggen kan in 
de omgang met mensen; de laatste stelde de vraag naar richting 
zowel in het persoonlik als in het gemeenschapsleven; zij telden in 
het geheel ruim 200 bezoekers, mensen die kwamen om versterking 
en verrijking van hun godsdienstig leven te zoeken.

Het Werkverband voi□r modern religieuze bewustwording, gem< 
schap en kuituur, dat op uitgesproken religieus-monistiese grond: 
zijn werk verricht, hield een korte leergang voor 27 deelnemers, die 
van dr. Van Senden een inleiding in het religieus-monismc te horen 
kregen; het organiseerde verder een kursus over enkele kultuur- 
problemen: gekleurde rassen, demokratie, jeugd, zakelikheid, waar
voor zich een 20-tal belangstellenden hadden gemeld. Enkele tussen
liggende dagen werden besteed aan wat wij, zolang geen beter woord 
gevonden wordt, „retraite" blijven noemen: een intiem, gcestclik 
gericht en gekoncentreerd samenzijn, waarin de geest rust zoekt in 
zijn Grond.

Het andere Werk verband, de Arbeidersgemeenschap, verrichtte 
zijn religieus-socialistiese arbeid zowel te Barchcm als te Bentveld. 
Reeds gedurende vele jaren staan er „leergangen" op het programma; 
dit jaar twee, beide van ruim een week, met telkens 30 deelnemers. 
De eerste ging over het boek van schrijver dezes: „Marx en verder". 
Wij zitten dan met z’n allen in de morgenuren in de werkkamer van 
„Heidehof" gebogen over het boek, waarvan een bepaald gedeelte 
doorgewerkt moet worden; er heerst een echte werkstilte, slechts 
nu en dan onderbroken, wanneer een vreemd woord of een duistere 
zin uitleg behoeft, ’s Middags komen drie der deelnemers een resumé 
geven en leiden daarmee de algemene bespreking in. Het gezelschap 
was gemengd: een paar academici, een paar onderwijzers, een aantal 
arbeiders, ook werklozen, een paar plattelanders, die niet anders dan 
Lager Onderwijs genoten — en elke keer gaat het 
beleefden we een paar dankbare verrassingen, toen 
plattelandsmeisjes een resumé leverden zo , 
doctorandus in ekonomie of filosofie het zou 
komt juist in zulk een werkgemeenschap van

ig materiaal naar voren! De tweede leergang btnuu, 
tukken van de demokratie, haar wezen en waarde, de 
van uitbouw door nieuwe organen, haar samenhai

religie. Behandel deze onderwerpen in socialistiese 
en arbeiders) en er
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en vernieuwt, dan is er de weldadige ontspanning van het uitzicht.
Behalve dan deze leergangen van sterk gekoncentreerde werkzaam

heid gaf de Arbeidersgemeenschap drie gewone vierdaagse kursussen; 
een die de rechtvaardiging en verdediging van het religieus-socialisme 
aan de orde stelde; een tweede wierp de vraag op naar de mens: 
wat heeft de maatschappij van hem gemaakt, wat heeft God met 
hem bedoeld; een derde vroeg aandacht voor de taak van den enkeling 
in maatschappelike en geestelike verbanden. Deze drie kursussen 
telden te samen een 150 deelnemers.

In Bentveld, waar de Arbeidersgemeenschaj 
bezit, ging zij in de zomermaanden door 
een week 
Juli en

Onder»

jen van 
gemeenschap drie ( 
uiging en verdediging 
een tweede wierp de 

van hem 
: vroeg aandacht 
geestelil

usuLap haar eigen gebouwen 
met haar bijeenkomsten van 

voor werklozen, mannen en vrouwen. In de maanden Juni, 
Augustus hadden wij 5 van zulke weken, drie voor vrouwen, 

voor mannen; elke week logeren er dan 50 mensen in ons huis, 
werpen, waarover telkens gesproken wordt met al de nood 

zoekende, worstelende, dikwels ook aan de rand van wanhoop 
levende mcnschen: demokratie, diktatuur, fascisme, geweld, krisis. 
En daarachter leeft zo dikwels de vraag naar de zin van het leven, 
juist bij hen die zich uitgestoten gevoelen en toch hun menselike 
waarde willen redden en behouden. Over de invloed, die deze inter
naten op de werklozen hebben, werd in een vorige jaargang van dit 
tijdschrift uitvoerig bericht.

Ziedaar in vogelvlucht iets van ons yVoodbrookerswerk in de 
zomermaanden, waartoe zich ongeveer 700 mensen aangetrokken hebben 
gevoeld. Mensen van zeer verschillende leeftijd: ouders en volwassen 
kinderen, soms ook grootouders en kleinkinderen kunnen in de verschil
lende onderdelen van het werk met dezelfde vereniging in aanraking zijn 
gekomen. Mensen ook uit zeer verschillende levenskringen: fabrikanten, 
professoren, werklozen, sociale werkers, dominees, jeugdbewegers, huis
vrouwen, ingenieurs — zij hebben deze zomer elk op eigen wijze iets 
meegenomen van de intimiteit en de rust van het Achterhoekse 
landschap, van de zedelike verantwoordelikheid en religieuze ernst 
die Barchem voor hen betekent. Op een van de kursussen is het 
door een leider in zijn openingswoord gezegd: valt ons werk hier — 
als wij denken aan de ekonomiese chaos, zedelike ontwrichting, de 
dreigende oorlogsmogelikheden — niet te vergelijken met de druppel 
op een gloeiende plaat? Op een andere bijeenkomst werd in de 
sluiting gezegd: er kan ook een groot gevaar in liggen, om zo een 
week geestelike luxe en fijnproeverij te bedrijven. Stellig zijn deze 
kanten er. Aan de andere kant weten wij dat velen innerlike veer
kracht opdeden en met versterkte verstilde moed weerkeerden naar
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Uit het zomerwerk der moderne 
Arbeidersbeweging, 

door P. VOOGD.

tvoeri

en dooi 
jrwerk < 
it gebied

er commentaar

ze, waarop 
;e bracht.
Jen vragen- 

worden 
tuk meer

r werk, dat 
>op van deze

hun plaats in het leven. En —als het geoorloofd is met een persoonlik 
woord te sluiten — mij is dit jaar scherper dan ooit bewust geworden, 
hoe bitter nodig plaatsen zijn waar men bereid is in openheid te 
zoeken naar het hoogste. In een wereld van zinloze leegheid ener-, 
felle harfstochtelike haat, negatie en bruutheid anderzijds, zijn plaatsen 
waar de majesteit van het objektieve wordt beleden en scheidsmuren 
tussen mensen kunnen wegvallen, een zegen. Zij het dan dat zij te 
weinigen verzamelen en hun stem in het rumoer des tijds wordt 
overschreeuwd. Regenerende krachten echter ontspringen steeds op 
stille eenzame plaatsen.

Allereerst dan het zomerwerk voor de arbeidersjeugd, in het bijzonder 
dat der A. J. C. Het werk verdient een uitvoeriger bespreking dan de 
schetsmatige aanduiding, die hier kan worden gegeven. Er is in de 
laatste tijd zeker door de vakv ereenigingen en door de arbeiderssport- 
bond meer aandacht gewijd aan het zomerwerk der jonge leden dan 
vroeger het geval was, maar speciaal op het gebied van het wandelen

Hoe nu reeds velen hun vacantie door brengen.
f—lef Instituut voor Arbeidersontwikkeling heeft het initiatief ge- 
A nomen tot het houden van een enquête naar de wijze 
de vrije tijd door de bevolking van ons land wordt doorge

Onder leiding van deskundigen (sociografcn) zijn en worde 
lijsten samengesteld, die onder verschillende bevolkingsgroepen 
uitgezet en welker beantwoording over dit belangrijke vraagsti 
licht zal verspreiden.

Het onderzoek za] zoo objectief mogelijk worden geleid. Wij loopen 
er niet op vooruit. Wanneer de uitkomsten bekend zijn, zal de ge
legenheid zeker ook wel in dit tijdschrift worden geboden om ze nader 
te publiceeren en er commentaar op te leveren.

Hier willen wij slechts eenige aanwijzingen geven over 
voor en door arbeiders, zoowel jonge als oude, in de loo 
zomer is georganiseerd.

Ik geloof niet te veel te zeggen, wanneer ik beweer, dat nu reeds 
velen hun vacantie en in 't algemeen hun vrije tijd in de zomer op 
een voortreffelijke wijze doorbrengen. Het betreft werk, dat zeker 
ook in andere kringen dan de hier bedoelde wordt verricht. Wanneer 
dit laatste hier niet wordt genoemd, dan is het niet een bewijs van 
gemis aan waardeering, doch dan spruit het voort uit de noodzakelijk
heid mij te beperken tot die werkzaamheden, waarmede ik krachtens 
mijn werk in de moderne arbeidersbeweging eenigszins van meer nabij 
bekend ben.
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Het

Voor de volwassen arbeiders, die hun vacantie zoo g< 
wenschen door te brengen, werkt naast de bevriende 
«Zomers buiten" o. a. de stichting „Troelstraoord".

Zij is op 3 September 1926 opgericht. Het hoofdgebouw te Beek
bergen werd op ld Augustus 1927 in gebruik genomen. Het bedrijf 
werkt nu dus ruim zes jaar. Van de aanvang af bleek de behoefte 
aan logiesruimte zoo groot, dat men spoedig tot uitbreiding moest 
overgaan. Deze uitbreiding beperkte zich niet slechts tot de gebouwen, 
maar strekte zich ook uit over de terreinen.

Het Troelstraoord is niet alleen vacantie-, doch ook studieoord. 
Men heeft gemeend de groote leider, ter eere van wie de stichting 
is opgericht, door deze dubbele bestemming het best te kunnen gedenken.

Zelf heeft hij slechts korte tijd op het Troelstraoord mogen door-

kampeeren is het de A. J. C-, die dit belangrijke opvoedkundige 
_rk hoe langer hoe krachtiger heeft georganiseerd.

afgeloopcn zomer heeft weer een groot aantal jongeren ge- 
'd. Wie kennis neemt van hun talrijke feesten, zwerf-, confe- 
vrijheids-, vacantie- en kinderkampen, wie uit de kampkranten 
welk een systematische en aantrekkelijke wijze dit werk wordt 

1 en uitgevoerd, moet onder de indruk komen van de groote 
> voor de opvoeding, welke deze kampen bezitten.
:paaldc groepen zijn ze dienstbaar gemaakt aan de bevordering 
■ spel, zang en muziek, volksdans en tooneel. In het bijzonder 
neld worden het oefenkamp van 1—8 Juli, toen niet minder 
1 ’ienspclers, dansers en muzikanten een week lang op de 

te Vierhouten onder deskundige leiding bijeen waren 
neenschappelijke besprekingen en oefeningen het peil der 
dezer jongeren te verheffen.

irnaast verdienen de spel- en sportcursussen in de verschillende 
'esten de aandacht, waar de leiders van vrije en behendigheids- 
:ningen, en van balspelen worden gevormd, mede onder bevoegde 

. Ook de natuurhistorische leidersvorming wordt in de zomer

totaal aanti 
kampen in Vi< 

r dan 2500.
Wie zich de vraag : 

gebreide schaal deze kampei 
van verschillende leeftijd e 
tische scholing, herinnere 
durende een reeks van j 
kampfonds, dat het aanzijn heeft gegeven aan een 
en terreinen, is door de geregelde bijdragen der leden 
jaren gegroeid tot een belangrijk bezit. Aan dit weri 
wordt m. i. door velen, die zich voor opvoedkundige dinj 
nog veel te weinig aandacht geschonken. Het is daarom 
tak van werkzaamheid meen te mogen wijzen.

stelt, hoe het mogelijk is, dat op zulk een uit
en kunnen worden georganiseerd voor groepen 
en voor uiteenloopende practische en theore- 

zich, dat de A. J. C. haar leden reeds ge- 
jaren heeft opgevoed in offervaardigheid. Het 

zijn heeft gegeven aan een aantal kamphuizen 
c geregelde bijdragen der leden in de loop der 
i belangrijk bezit. Aan dit werk der A. J. C.

’ opvoedkundige dingen interesseeren, 
iken. Het is daarom, dat ik op deze

ezicl 
:ht g<
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i niet in 
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. eggen er conferenties en ook cursussen 
Arbeiderskadcrschool, die er ’s winters 
schrift reeds vroeger melding gemaakt.

se vleugels voor logeer-

 J, waarop de arbeidersbeweging, die 
: trotsch mag zijn.
dit jaar is de stichting nog een tweede gebouw

brengen. Zijn x
1928 en 1929.

Hij overleed
Verschillende .

van langere duur.
wordt gehouden, i:
Behalve een aula 
gasten en een bibli 

Het Troelsti 
moderne arbeic. 
geschenken van

Deze vercering 
oord heerscht en 1 
hotel of pension bezit. Ir 
zulk een prachtig studie- 

Uiteraard wordt i 
inrichting. Er is nu [

Gedurende het vacantiesc 
Arbeidersontwikkeling meest, 
oord. De groepen logé’s 
Instituutsbestuur.

De bedoeling met deze weken is die 
doen zien, hoe op de beste wijze de vrije 
de vacantie kan worden besteed voor c 
nauwer onderling verband der deelnemers 
opluistering.

Vermelden we nog de aanwezigheid van een steunfonds, bestaande 
uit vrijwillige bijdragen en de jaarlijksche verlotingen, wier opbrengst 
de exploitatie ten goede komt.

Krachtens een subsidie van het Nederlandsch Verbond van Vak- 
vereenigingen is het Stichtingsbestuur in staat jaarlijks aan een aantal 
leden der beweging gratis pension te geven, terwijl de besturen der 
aangewezen organisaties, waarvan deze leden deel uitmaken, de reis
kosten dragen. Op deze wijze kan ook gezorgd worden, dat een aantal 
personen, die anders niet in staat zouden zijn, Troelstraoord te be
zoeken, daar nu met hun vrouw eenige dagen kosteloos kunnen door
brengen.

Troelsf
haar schier,

In de ze1"1' 
rijker geword 

Het is het 
der vakvereenigingen aan het uca 

Hiermede is een lang gekoestei 
een wijze als te Beekbergen gesel 
brengen, in vervulling gegaan. Er is pl 
Ook hier organiseerde het Instituut » 
paar z.g. Instituutsvacantieweken.

Naar het zich laat aanzien, zal dit 
Gelukkig is er ruimte voor uitbreiding

op 12 Mei 1930.
: organisaties beleg 

r. Over de A 
is in dit tijdsc 

bevat het gebouw nog twe< 
liotheek.

traoord is een bewijs van de groote vereering, die de 
idersbeweging voor haar leider koesterde. Talrijk zijn de 

haar organisaties en van verschillende personen.
j spreekt het duidelijkst uit de sfeer, die in Troelstra- 
het een heel ander karakter geeft dan een gewoon

’t. In binnen- en buitenland zal men tevergeefs 
LUMie- en vacantieoord voor arbeiders zoeken.
in de zomer het meest gebruik gemaakt van de 
plaats voor ongeveer 120 gasten.

"seizoen organiseert het Instituut voor 
tal eenige vacantieweken op het Troelstra- 

staan dan geheel onder leiding van het

Istraoord is een instelling,
:hiep, terecht trotsch mag
c zomer van cZ j --

t vacantieoord te Egmond aan Zee, dat een geschenk is 
in het bestuur van het N. V. V.

arde wensch van vele arbeiders, op 
:hiedt, hun vacantie aan zee door te 
i- ’z plaats voor ongeveer 60 gasten, 
tuut voor Arbeidersontwikkeling een
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De programma's der Volksuniversiteiten 
1933-34 *),

door H. CH. G. J. VAN DER MANDERE.

de kring der modei 
tic der Natuurvrien

is, moeten wij

') Rede gehouden voor de Radio-Volksuniversiteit.

uuderne arbeiders- 
’rienden, onderdeel 
nadere bespreking 

ons echter

der arbeiders om naar buiten te 
en moed op te doen met de be- 
tot de erkenning moeten komen, 

moet worden gedaan.
herbergen veel gelegenbeden 
op een nog goedkooper wijze 
de regenereerende krachten

waarop < 
'er ze die bezaten, x 
>ord te Beekbergen 
;en groote cultureel'

Wie de wijze, 
brachten, voorzoover 
die het Troelstraot 
zal beseften, welk et 
festeert.

Vergelijkt men echter de behoefte 
trekken en daar gezondheid, kracht 
staande mogelijkheden, dan zal men 
dat er op dit gebied nog zeer veel

Vooral zullen er in de trant der jeugdhe 
voor volwassenen moeten komen om hen c 
buiten te doen verblijven en hen zoo van o 
der natuur te doen genieten.

Een begin met dit werk is in <’ ' ’ , 
beweging gedaan door de organisatie der N 
van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling 
van dit werk, dat bij voorkeur zomerwerk i 
tot een volgende gelegenheid voorbehouden.

{^ngeveer twintig jaren geleden heeft de beweging voor University 
Extension, waarvoor reeds in de negentiger jaren, in het bijzonder 

door het Nut, aandacht was gevraagd, ook in Nederland wortel ge
schoten. Onder den naam van Volksuniversiteiten zijn eerst in de 
groote. later in de kleinere steden instellingen opgericht, die de ont
wikkeling van volwassenen op elk denkbaar gebied beoogen. Zij dragen 
den naam van Volksuniversiteiten; een naam, die wel eens en niet 
geheel ten onrechte onjuist wordt gcheeten. Maar zij zijn gegoten in 
een vorm, waardoor de University Extension bij Nederlandsche tra
dities en Nederlandsch volkskarakter is aangepast. Amsterdam stichtte 
in 1912 de eerste Volksuniversiteit; Groningen volgde; Den Haag en 
Rotterdam komen dicht daarna in de lijst, die thans 21 Volksuniversi
teiten omvat, vereenigd in den Bond van Volksuniversiteiten. Daartoe 
behoort thans voor het eerst ook die te Antwerpen, welker leergangen 
geheel in de Nederlandsche taal worden gegeven, gelijk, tengevolge 
van een omwerking der statuten van den Bond, ook andere Volks- 
universiteiten, hetzij over zee, hetzij in vreemde landen gevestigd, tot 
dezen Bond kunnen toetreden, voorzoover zij overwegend Nederlandsch 
karakter hebben. Dat echter bepalingen zijn getroffen om te waar
borgen, dat de in Nederland gevestigde Volksuniversiteiten in den

de arbeiders vroeger hun vrije tijd door
vergelijkt met de mogelijkheden, 

i en te Egmond aan Zee biedt, 
vooruitgang zich daarin mani-
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„ , „ '-'gene te brengen
hl lc brengen: van veelzijdigen aard, niet 
leerschend, maar zeker niet uitputtend. 

Jaarverslagen als van de programma's 
>iet aan het gevoel, dat juist thans het 
i wordt gewaardeerd in kringen, die 

' geen oor en geen oog hadden, en 
;n of niet uitbreiding voor de Volks
zin ook, in ons land mogelijk is.

deze 21 programma's een overzicht 
lok maar in het minst op volledig- 
lig is het daartoe de Volksuniver- 
splitsen. Die der groote, welke een 

i; die, welke zich toeleggen op 
samenstellen van zoodanig volledig 

>p dit, het andere jaar '
' onder'

de

Bond en in zijn bestuur blijven overwegen, zal door ieder als begrijpelijk 
en als cisch van goede organisatie worden gevoeld.

De Volksuniversiteitsbeweging ving met een niet te miskennen elan 
en enthousiasme aan. Zij breidde zich gedurende de oorlogsjaren snel 
uit; toen werd gevoeld, wat in dezen crisistijd langzamer tot de menigte 
doordringt, dat instellingen als de Volksuniversiteiten de beste vrienden 
zijn van hen, die door de crisis in moeilijke omstandigheden of in nood 
verkeeren, omdat zij eene intellectuecle afleiding schenken, die nimmer 
nalaat den hoorder geestelijk rijker te doen vertrekken dan hij is 
gekomen. Het valt niet te ontkennen, dat het met de uitbreiding van 
het aantal der Volksuniversiteiten niet is gegaan zooals men, op grond 
van het opwekkend begin, mocht hopen. Maar de Volksuniversiteiten, 
die zich vestigden, zijn zoowel in de groote als in de kleine plaatsen 
veerkrachtig gebleken. En het stemt zeker tot voldoening, dat men, 
het laatst verschenen Jaarboekje van den Bond der Volksuniversiteiten 
doorbladerende, bemerkt, dat van achteruitgang in den gewonen zin 
des woords geen sprake is. Zeker, vooral in de tweede helft van 1931 
hebben ook de Volksuniversiteiten teruggang van ledental en van 
aantallen cursisten ondervonden, maar de programma’s konden toch 
als gewoonlijk worden uitgevoerd, en de terugslag, ditmaal van op- 
bouwenden aard, is in vele gevallen niet achterwege gebleven. Wanneer 
wij dan ook de programma's 1933 — '34 bijna volledig voor ons hebben 
liggen, constateeren wij een dubbele zorg voor het innerlijk en het 
uiterlijk dier programma's; een poging om op elk gebied datgene te brengen 
wat de Volksuniversiteit dient te brengen: van veelzijdigen aard, niet 
specifiek, een vraagstuk beheerschend, maar zeker nici 
Wanneer men zoowel van de Jaarverslagen als van de 
kennis neemt, ontkomt men niet aan het gevoel, dat jui 
werk der Volksuniversiteiten wordt gewaardeerd in 
wellicht vóór de crisis daarvoor geen oor en geen oog 
doet zich opnieuw de vraag gelden of niet uitbrcidii 
universiteitsbeweging, in welken zin ook, in ons 1

Het gaat niet wel aan om van deze 21 
te geven, en zeker niet een, dat oo 
heid aanspraak mag maken. Noodij 
siteiten in een drietal groepen te sp .. 
volledig programma kunnen uitvoeren; die, welke 
het, zij het ook in beperkten vorm, samenstellen van „ „
programma; die, welke het eene jaar op dit, het andere jaar opdat 
gebied tot haar leden en niet-leden komen met zoowel onderwerpen 
als sprekers, die de moeite waard zijn. Vestigen wij de aandacht 
van de luisteraars te Alkmaar, te Apeldoorn en te Zwolle op de 
daar bestaande Volksuniversiteiten, welker programma’s niet vol
doende uitgewerkt in ons bezit zijn, gelijk ook met de R.K. Volks
universiteit te Nijmegen het geval is. Maar wanneer wij zien het 
programma van Amersfoort, mag gewezen worden op een cursus van 
Otto van Tussenbroek over de „nieuwe kunst”, en van Dr. Brandt 
over „de wereld na den oorlog van 1914 tot heden". Van Almelo 
vermelden wij een cursus van Siegfried van Praag over Joodsche
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letterkunde, maar ook dc bij uitstek verzorgde filmvoorstellingen, die in 
haar programma zijn opgenomen. Van Assen een aantal belangwek
kende cursussen, maar ook een verzorgde uitvoering van Egmont, 
waaraan de Groninger Orkest Vereeniging medewerking verleent. 
Van Eindhoven, waar Volksuniversiteit en Departement van het 
Nut één zijn, cursussen van Ds. van Senden over „Cultuur en Cul
turen” en van Prof, van Mourik Broekman over „het moderne ge
zinsleven”. Van Naarden-Bussum cursussen van Dr. Banning over 
„wijzigingen in dc sociale moraal", van Prof. Bolkestein over den 
„ondergang der Romeinsche beschaving als spiegel voor onzen tijd”. 
Van dc Algemccnc Volksuniversiteit te Nijmegen, cursussen over 
„socialisme en levensbeschouwing" van Ds. Horreus de Haas en over 
het „vraagstuk van het leven" van Prof. Jordan. En van Hengelo, 
cursussen van Prof, van Holk over „moderne religieuse stroomingen", 
en van Mej. Labbcrton over „moeilijkheden in kinderlevens". Waar
bij wij aanteckcncn, dat Hengelo, gelijk een groot aantal andere 
Volksuniversiteiten, op hare programma’s missen den jaarlijkschen 
leergang van Herman Poort te Groningen, te vroeg aan dc zijnen, 
aan zijn werk, ook aan de Volksuniversiteiten ontvallen. Met zijn 
kennis, zijn humaan inzicht en zijn enthousiasme was hij een docent 
voor het Volksunivcrsiteitspubliek in den besten zin des woords, die 
bij velen niet licht zal worden vergeten.

Komen wij tot een tweede groep, dan vragen wij aandacht voor 
Arnhem, Enschedé, Groningen, Haarlem, Hilversum en Utrecht met 
programma's, die uitgewerkter zija. Ook hier, gelijk bij de voorgaande, 
slechts een enkele greep, in het bijzonder om het steeds gevarieerd 
karakter van die programma’s te doen zien. In Arnhem cursussen 
van Dr. Dudok over Galsworthy en van Dr. H. E. van Gelder en 
den heer Fccnstra over het „binnenhuis onzer voorouders" tegenover 
het „hedendaagsche binnenhuis”. Te Enschedé, welks Volksuniversi
teit een bijzondere attractie heeft in zijn goed verzorgd orgaan, cur
sussen over de aieuwe Nedcrlandsche letteren door verschillende 
vooraanstaande literatoren: over het „instinct bij de dieren door 
Prof. Buylendijk : over de „leer van geld-, crediet- en bankwezen 
door Prof. Bordewijk; over het „aspect van den tijd” door den heer 
Riccardo. Te Groningen een cursus van Mr. N. Stufkens over het 
„Duitsch nationaal-socialisme, zijn algemeen geestelijke grondgedachte 
en historische en sociale voorbereiding”. Te Haarlem een cursus van 
den heer Verkruysen over kleine Italiaansche steden met eigen film
opnamen, daar gewaardeerd gelijk elders. Te Hilversum cursussen 
over Spaansche cultuur van de Professoren Van Dam en Huib Luns, 
de laatste ook een gaarne gehoorde Volksuniversiteit-spreker; van 
Prof. Cohen over een reis naar Griekenland; van den heer Sigten- 
horst Meyer over Sweelinck's muziek, die hij zoo gaarne nader tot 
velen brengt. Te Utrecht cursussen van een drietal vooraanstaanden 
over de „Staatsrechtelijke en maatschappelijke positie van 
buiten Palestina”, van Dr. van der Waerden over „mensch en r 
van den heer Pleijsier over een bij uitstek actueel onderwe 
„belangenstrijd op en om den grooten Oceaan”. Tal van nu
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men op deze programma's gelijke namen tegen, ook van een man als 
de heer van dcr Sleen, die onvermoeid naar Indië en naar andere 
landen reist om daarvan te vertellen. Het duidt aan, dat er in eiken 
kring der wetenschap, op theoretisch en praktisch gebied, personen 
worden gevonden, bij uitstek geschikt om voor een Volksuniversiteits- 
publiek te spreken.

Luisteraars te Amsterdam, te Rotterdam, te 's-Gravenhage, evenals 
die te Antwerpen, kunnen ervan verzekerd zijn, dat zij, wanneer zij 
zich tot het secretariaat der Volksuniversiteit te hunnent wenden, 
een programma ontvangen, dat elk jaar volledig kan worden gehecten, 
al hangt het eiken keer van de hoorders, die zich aanmelden, af of 
het ook volledig kan worden uitgevoerd. Treft men op de Ncder- 
landsche programma’s cursussen aan om Vlaanderen tot Nederland 
te brengen, dat te Antwerpen bevat er een over Ncderlandschc kunst
geschiedenis. Maar daarnevens cursussen over het wezen van het 
Vlaamsche volk, zijn psychologie, zijn roman, de jongste sociale stroo- 
mingen, en tal van andere onderwerpen. Het is te waardecrcn werk, 
dat door de Antwerpsche Volksuniversiteit wordt ondernomen met 
groote stuwkracht en inspanning. Zij heeft kunnen loeren van de 
ervaringen der ouderen in Nederland. Zoo in ruime mate van die te 
Amsterdam, die ook dit jaar een programma geeft, waarop zoowel 
natuurwetenschappen als techniek; geschiedenis, land- en volkenkunde 
als sociale wetenschappen en hare toepassing; geestelijke wetenschappen 
als opvoeding tot kunstgenot voorkomen. Verschillende van de docenten, 
die trekken naar de Volksuniversiteiten in de kleinere plaatsen, doen 
zich te Amsterdam gelijk ook in andere groote plaatsen hooren; het 
doen van een greep uit deze programma’s is in de groote plaatsen 
nog moeilijker dan in de kleine. Wellicht mag er, wat het Amster- 
damsche programma betreft, de aandacht op worden gevestigd, dat 
dit ruimer dan andere programma's aan geschiedenis aandacht schenkt: 

:meene, landelijke en plaatselijke geschiedenis, maar ook, zij het 
sociaal opzicht, aan de internationale gemeenschap door twee 

jssen, gewijd door den psychiater Groeneveld aan het vraagstuk 
den modernen oorlog in het algemeen, door den oud-artillerist 
Warmelo aan het wezen van dien modernen oorlog. Velen, die 
r al te gauw vergeten schijnen te zijn welke ellenden de groote 

>rlog over geheel de wereld bracht, zullen goed doen deze leergangen 
overwegen.
De Rotterdamsche Volksuniversiteit is vcelzij naar 11e kanten.diga 

Niet slechts door middel van leergangen voedt zij hare leden en een 
groot deel van het Rotteidamsche publiek op, maar ook door haar 
met zorg uitgekozen tooneelvoorstellingen; opera’s, voor den a.s. winter 
voorgenomen; muziek. Zien wij haar programma, dan is dit, gelijk 
ook te Amsterdam en te 's-Gravenhage, te splitsen in twee deelen; 
dat der Juistercursussen en dat der werkcursussen. De namen spreken 
voor zichzelf; komt men naar de leergangen uitsluitend om te luisteren, 
wellicht om aan het einde den docent een enkele vraag te stellen ; 
op de werkcursussen werkt men ook thuis. Die werkcursussen zijn 
te Rotterdam, als te 's-Gravenhage de studiekringen, veelal aan de
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talen gewijd en omvangrijk is langzamerhand het gebied, dat de Volks
universiteiten betreden, want het omvat niet slechts Fransch, Duitsch 
en Engelsch, maar Sp aansch en Italiaansch, Grieksch en Latijn, ja 
ook Russisch en vanzelfsprekend hier en daar Esperanto. Zooveel 
mogelijk heeft Rotterdam zich aangepast bij het werkzame leven van 
de havenstad; zoo zijn er naast de avondleergangen, die het hoofd
bestanddeel van het programma vormen, Zaterdagmiddagcursussen. 
Hier is het programma werkelijk te groot om ook maar een enkele 
greep te doen; wie er meer van weten wil raadplege het programma, 
dat reeds door zijn uiterlijk tot bestudeeren uitnoodigt. De Volks
universiteit te Rotterdam heeft het voordeel zoo aangenaam gevestigd 
te zijn in het, toch nabij het stadscentrum gelegen ruime buitenhuis 
op de Wesfzeedijk; vandaar gaat een stroom van cultureel leven over 
Rotterdam uit, maar al te graag geneigd dezen te ontvangen.

En tenslotte ’s-Gravenhage, ten aanzien waarvan deze spreker zich 
moet beperken, teneinde niet met een goed Hollandsch spreekwoord, 
dat zou noodzaken ramen en deuren open te zetten, in conflict te 
komen! Maar ook hier een programma, dat volledig kan worden ge
noemd. Een programma, waarvan de Haagsche luisteraars op het hart 
kan worden gebonden om, indien zij dit nog niet in bezit hebben, het 
aan te vragen bij het Secretariaat, gevestigd Laan van Meerdervoort 
49, geopend eiken dag. Een programma, dat godsdienst en wijsbegeerte 
naast beeldende kunst, tooncclkunst, muziek en letterkunde bevat; 
geschiedenis naast staats- en rechtswetenschappen en economie; tech
niek en natuurwetenschappen naast land- en volkenkunde en Neder- 
landsch-lndiü. Een programma, dat zich tracht bij den tijd aan te 
passen door niet alleen het oor te hooren, maar ook het oog te zien 
te geven. Vandaar een leergang als die van Cor van der Lugt Melsert, 
die kijkjes achter het tooneel vergunt; als die betreffende de kunst 
van Venetië en zoo straks wellicht een over Finland, waarbij reizen 
daarheen aansluiten; vandaar bezoeken aan fabrieken en aan sociale 
instellingen, waarover velen wel spreken maar zonder er veel van te 
weten. Hier aandacht aan literatuur, niet slechts door Nederlandschc 
literatoren van dezen tijd uit eigen werk te doen voorlezen, maar door 
vooraanstaande figuren als Mevrouw van Wageningcn-Salomons en 
Mevrouw Boldingh-Goemans. Ook hier geschiedenis, behandeld door 
een man als Dr. Japikse, en naast dezen een Bothenius Brouwer, een 
Enthoven en op parlemcntair gebied een van Raalte. Ook hier de 
practijk van het leven: op het gebied van het burgerlijk recht, waaraan 
de heer Veegens aandacht wijdt: van de gezinshygiëne, van de kennis 
van het menschclijk lichaam, van de eleclricitcit in huis en toestel, 
van de verklaring van de radio, van de planten in huis en tuin, ja van 
wat al niet. Ook hier gelijk elders een den Dolaard over zijne om-

:_gen in den Balkan; ook hier de heer van der Slcen over Zuid- 
ika; ook hier een reeks belang wekkende voordrachten o\-ev 
ideren. De Haagsche Volksuniversiteit geelt, gelijk in de stad 
,ct Vredespaleis gebruikelijk te doen is, meer aandacht xxellivht

1 jre aan internationale vraagstukken;^«oo is er een. leergang 
itickc vraagstukken vim dezen tijd," die •ekx'v Nedvriand
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woord een woord van opwekking zijn. Opwekking 

*• in deze moeilijke tijden men er noch komt met 
.iven neerzitten, noch met zich verstrooien alleen 

z jaen. Want zulke verstrooiing brengt mede, dat op
• de ledigheid van het innerlijk eer toeneemt dan vermindert, 
nauniversiteiten trachten afleiding te brengen aan den geest 
n, die met groote zorg is bezet. Maar die afleiding is middel 
doel; doel is, dat kennis wordt bijgebracht, inzicht gegeven 

dingen, het nuttige gepaard aan wat men het aangename 
maar het aangename voor een ontwikkeld oog en oor. Wie 

Iksuniversiteit nog niet kent, begeve zich daarheen en vrage een 
;ramma; geen twijfel of hij of zij zal zich gedrongen gevoelen tot 
r!

niet direct, maar toch van zeer nabij raken; vraagstukken, waarover 
een ieder wel spreekt, maar waarvan men niet zoo heel veel weet.

Dat mag vermeld worden, omdat bij het doorbladeren van programma's 
het dengene, die zich met deze internationale vraagstukken bezighoudt, 
opvalt, dat in dit opzicht de leiding, door de Volksuniversiteiten ge
geven, nog niet veel beteekent. Het daartegen gehoorde argument, 
dat de belangstelling daarvoor gering is, is evenmin afdoende tegenover 
deze vraagstukken als tegenover eenig ander; het is juist aan de 
Volksuniversiteiten om te trachten die belangstelling te wekken!

De Bond van Volksuniversiteiten begint dit jaar met een reeks 
programma’s, die voor de hoorders aantrekkelijkheid te over hebben. 
Maar begint ook met een eigen orgaan, waartoe het tijdschrift „Leven 
en Werken”, door de yVereldbibliotheek uitgegeven en tevoren voor 
vrouwen en meisjes bestemd, is getransformeerd. De redactie ervan 
is uitgebreid, wat op zichzelf weinig zegt, maar de inhoud zal. gezien 
het nieuwe karakter van het tijdschrift, worden gericht op de alge- 
meene behoeften der Volksuniversiteiten. Leden der Volksuniversi
teiten krijgen dit tijdschrift voor f 6.50 per jaar, een niet onbelangrijke 
reductie op den gewonen abonnementsprijs van f 8.50. Betalen zij 
onmiddellijk f7.50, waartoe zij zich bij elke Volksuniversiteit kunnen 
aanmelden, dan ontvangen zij het tijdschrift van 1 October a.s. tot 
31 December van

Moge het laatste 
om te verstaan, dat ir 
klagen of bij de pakker 
om den tijd te dooden. 1 
den duur de ledighei J 
De Volksuniversiteit 
van velen, die met groote zorg 
en geen doel; doel is, dat kenn 
in tal van 
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DE TOEKOMST VAN ONS 
VOLKSONDERWIJS II 
D A LT O N S C H O L E N (Uitverkocht) 
door L. C. T. Bigot, P. A. Diels en 
Ph. Kohnstamm.

Onder bovengenoemden titel heeft de Maatschappij tot nut van ’ 
twee boekjes uitgegeven van de hand van Mevrouw J. Riemens 

Het eerste deeltje behandelt de opvoeding van het kind van de 
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Arbeid en

Presses universitaire! de 
des loisirs du travailleur

vrije tijd als sociologies probleem 
door Dr. J. P. KRUIJT.

Paris 1924 (Les 
,'organisation 
z.j., p.'63.

>) Paul Rives, La Corvee de joie. 
France). Geciteerd in: Depasse en Andr 
en Belgique et A 1'etranger. La Louvière.

' I ’oen een Frans sociaal onderzoeker, Paul Rives, enige jaren na de 
invoering van de 8-urige arbeidsdag in de Franse fabrieken, een 

enquête instelde naar de besteding van de vrije tijd door de arbeiders, 
was bet resultaat van zijn onderzoek niet zeer bemoedigend. Men was 
gewend aan de eeuwenoude tijdsbesteding van werken, slapen en zo 
nu en dan feestvieren. Werd de werkdag verkort, dan gebruikte 
men de vrijkomende tijd voor de beide andere genoemde categorieën, 
zolang niet de behoefte was opgewekt, die tijd anders te benutten. 
Bij zijn ondervraging kreeg de schrijver o.a. van een 30-jarige arbeider 
als antwoord: „Ja, wat of ik doe, wanneer ik niet in de werkplaats 
of in de kroeg zit? Wel, dan slaap ik. En als ik niet slaap?.... 
Nou, dan .... zeg eens vrouw, wat voer ik eigenlik uit als ik niets 
te doen heb?" En de schrijver voegt er aan toe: „Créer des institutions 
ce n est que mi-besogne; en apprendre 1’usage, voila 1’essentiel" *).

Niemand zal ontkennen dat, waar zulke toestanden bestaan, de 
besteding van de vrije tijd een practies probleem is geworden, naar 
welks oplossing de leiders van een volk krachtig behoren te streven. 
Het is niet de bedoeling van dit artikel te betogen, dat in Nederland 
bet vraagstuk der besteding van de vrije tijd even dringend om een 
oplossing vraagt. Zeer waarschijnlik bestaan toestanden als boven
geschetste in veel mindere mate bij o ns dan in Frankrijk. Maar 
zekerheid kan hier ook slechts een enquête geven, die dezer dagen 
door het Instituut voor Arbeidersontwikkeling over ons gehele land 
wordt ingesteld, en welker resultaten te zijner tijd hopelik duidelik 
maken zullen, wat er bij ons in dit opzicht nog valt te verbeteren.

Is de voorarbeid van enquêtes e.d. nodig voor de oplossing van 
het practiese probleem, nog meer voorarbeid wordt vereist voor de 
beantwoording van het theoretiese probleem: welke invloeden werken 
op de grootte en de wijze van besteding van de vrije tijd, vroeger 
en nu, bij ons en bij andere volkeren? De behandeling daarvan is 
zeker ook van belang voor practici: ze opent hun de ogen voor de 
problemen, die aan het gehele vraagstuk vastzitten, ze geeft hun het 
vereiste geduld, om rustig de resultaten van hun maatregelen af te 
wachten en niets te forceren, ze maant hen tot bescheidenheid, om 
in afwachting van die resultaten niet al te veel van hun arbeid te
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') Enig sociografïes materiaal met een voorlopige typologie der vrije-tijds* 
besteding geeft A. Sternheim, Zum Problem der Freizeitgestaltung (in Zeitschr. 
für Sozialforschung 1932. p. 336—355).

Het ligt voor de hand, dat de grootte en de wijze van besteding 
van de vrije tijd samenhangt met de aard van de arbeid, die een 
volk moet verrichten om te kunnen bestaan. Zelfs kan men zeggen, 
dat de aanwezigheid van vrije tijd mede veronderstelt die van een 
„gedwongen" (beter wellicht: een „gebonden") tijdsbesteding aan de 
arbeid voor het levensonderhoud. Wie niet arbeiden hoeft of mag 
of kan — de rentenier, de werkloze, de invalide — heeft dus, para
doxaal uitgedrukt, met alle overdrijving aan paradoxen gemeen, 'geen 
vrije tijd, omdat hij niets dan vrije tijd heeft. Uit een dit jaar ver- 

publicatie betreffende de resultaten van een onderzoek naar 
volgen van de langdurige werkloosheid in het Oostenrijkse 
tsplaatsje Marienthal is duidelik gebleken, dat de gedwongen 
tijd van deze werklozen bijna niet gevuld wordt. „Das Nicht- 

leherrscht den Tag". Typies is in dit verband een antwoord 
één dier werkloze arbeiders: „Ich hab früher weniger Zeit ftlr 

mich gehabt, aber mehr für mich getan" en van een ander: 
sol ein Arbeitsloser denn mit seiner Zeit machen?" Vroege» 
men nog arbeid had, bezat men in beperkte mate vrije tijd, d 
overleg werd besteed — nu heeft men een zee van tijd

verwachten, ze verrijkt allicht ook hun kennis van eventueel te be
nutten middelen, die tot verbetering kunnen leiden.

De voorarbeid, nodig voor de behandeling van zulk een sociologies 
probleem, zou o.a. moeten bestaan in een inductief onderzoek bij na
tuurvolken, en bij kultuurvolken in verleden en heden, m.a.w. in een 
ethnologies, histories en een sociografïes onderzoek. ')

Waar dit bij ons weten nog zo goed als niet heeft plaats gehad, 
kan hier slechts een eerste oriëntering van het probleem worden 
gegeven, en in verband met het korte bestek van dit artikel ook nog 
slechts volgens enkele gezichtspunten.

Voorop moet staan, dat, al kan het resultaat van het onderzoek na
tuurlik anders leren, te verwachten is een veelheid van beïnvloedende 
factoren. Wie zonder vooringenomen standpunt sociologiese problemen 
heeft bestudeerd weet, dat deze verwachting al zo vaak bevestigd 
is, wanneer het onderzoek op voldoende wijze van een ruim materiaal 
gebruik maakte, zodat de veelvuldig gekonstateerde algemene wissel
werking der verschillende sociale verschijnselen met recht als de 
hoofd wet van de sociologie wordt beschouwd.
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voert men niets uit: „Was man vor dem Essen unternehmen möchte, 
kann ja ebensogut nachher geschehen, oder am Abend; und plötzlich 
ist der Tag um, ohne dasz es geschehen ware" *).

In tweeërlei opzicht, objectief en subjectief, heeft de arbeid van 
een volk betekenis voor de grootte en de besteding van de vrije tijd. 
In de eerste plaats objectief: de arbeid is de bron van de welvaart, 
zonder welke geen menswaardige besteding van de vrije tijd denkbaar 
is. Nog sterker uitgedrukt kan men zeggen — ook zonder het histories 
materialisme te aanvaarden — dat de aard van het bestaansmiddel, 
dat een volksgroep uitoefent, van grote betekenis is voor zijn gehele 
verdere kuituur, dus ook voor de aard van zijn vrije-tijds-besteding. 
Bovendien: van de productiviteit van de arbeid hangt af, of er nog 
vrije tijd overblijft en hoeveel. In de tweede plaats is de arbeid 
subjectief van betekenis: de wijze waarop de arbeid bij een gemeen
schap — en bij het individu I — staat aangeschreven, beïnvloedt sterk 
de waardering van de vrije tijd, gelijk natuurlik ook omgekeerd.

Wij willen eerst de betekenis van de arbeid, afgezien van haar 
waardering, nader beschouwen. Zonder arbeid geen menswaardig 
bestaan, geen kultureel leven, geen verheffende vrije-tijds-benutting, 
dit alles natuurlik, wanneer we de gehele gemeenschap op het oog 
hebben. Latere differentiëring maakt het mogelik, dat arbeid en vrije 
tijd over de verschillende individuen ener zelfde gemeenschap al zeer 
ongclijk verdeeld worden. Maar ook de betekenis van de arbeid 
voor de gehele groep is sterk uiteenlopend. Hoe verschilt niet de 
productiviteit van de arbeid, als we de primitieven vergelijken met 
de moderne kultuurvolken! Tussen de Bosjesman in de Kalahari, 
die moeizaam zijn kostje opscharrelt, levend van de hand in de tand, 
van knollen, wortels, vruchten en kleinere dieren, — die na een dag 
vlijtig verzamelen blij is, als hij die avond tenminste zijn honger 
stillen kan — en de Amerikaanse farmer, die, geholpen door een 
enkele knecht, met zijn „combined harvester" een zeer grote hoeveel
heid graan maait, dorst en zuivert op één dag, ligt een geweldige 
afstand.

Het verschil verklaren tussen die beide uitersten, dat betekent 
uiteenzetten de gehele ontwikkeling van het sociaal-economies leven. 
Door steeds meer om zich heen grijpende arbeidsverenigiti' 
beidsverdeling —- coöperatie en differentiatie — neemt de prod 
van de arbeid toe. Maar dit geschiedt lang niet overal in
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mate. Zeker hebben de natuurlike faktoren — het physies milieu — mee
gewerkt om deze verschillen te veroorzaken. Waar de natuur al te 
vijandig was: in de koude poolstreken en in de droge woestijnen, in 
de ongezonde tropiese oerwouden en de hogere delen der hoog
gebergten,' was de opbrengst van de arbeid klein, en daardoor bleef 
de bevolkingsdichtheid gering, de beschaving laag. Een goed voorbeeld 
vormen de Australiese negers, de inboorlingen van Nieuw-Holland. 
Hun kuituur is wel buitengewoon laag: ze kennen geen landbouw 
en geen veeteelt (wanneer we afzien van de getemde dingo, de Aus
traliese hond). Ze dragen zo goed als geen kleding en hun woning 
bestaat slechts uit een simpel windscherm van boomschors, met wat 
takken in de grond bevestigd. Het zijn verzamelaars en jagers: de 
vrouwen verzamelen knollen, wortels, bessen en maden, de mannen 
jagen op kangoeroes, vogels en hagedissen. Maar slecht is dan ook 
het hen omgevende physiese milieu: voor een zeer groot deel bestaat 
het uit woestijnen en steppen, de gevolgen van het klimaat worden 
nog verergerd door gloedwinden, stofstormen, droge, van alle regen 
verstoken jaren, en door de geringe aanwezigheid van waterrijke 
rivieren. Grote stukken zijn zonder vegetatie of slechts bedekt met 
het oneetbare spinifex. De inheemse fauna is niet overvloedig en 
levert geen tembare dieren op en ook zeer weinig soorten, die een 
goede jachtbuit vormen. Zo moest de inboorling in dit ongunstige 
woongebied wel op een laag peil van beschaving blijven staan. Ver
andering bracht eerst de komst van de Europeaan, die zijn kultuur- 
planten en dieren invoerde en daarmee landbouw en veeteelt mogelik 
maakte, ook door zijn techniek: irrigatie, stuwen, artesiese bronnen, 
«dry farming" — en zelfs daarmee gewapend voert de blanke nog 
een harde strijd tegen de ongunstige natuur.

Voor zulke primitieve stammen is de arbeid soms buitengewoon 
zwaar: de jacht op een kangoeroe, bovendien niet zonder levensge
vaar, kan uren duren, voor het de Australiër gelukt, het achtervolgde 
dier met een knuppel te doden. En welk een tijd en geduld moeten 
ze niet besteden aan de vervaardiging van hun zeker niet zo primi
tieve stenen en houten wapenen: speren en speerwerper, schilden, 
boemerang, en messen van kwartsiet. Zo is de arbeid bij deze na
tuurvolkeren al niet zonder betekenis, maar toch nog weinig produc
tief. Arbeidsvreugde is hier zeker aanwezig, ongedifferentieerd als de 
arbeid op deze trap is, is ze niet eentonig en geeft volle bevrediging, 
bovendien: de nood is vaak groot, de prikkel dus sterk. Feitelik 
kunnen we hier arbeidstijd en vrije-tijd nog niet scheiden, zo min als 
we dit bij het in het wild levende dier kunnen doen. Het is juist
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De grote vooruitgang in de arbeidsproductiviteit vond plaats in 

de oudste centra der beschaving, bijv, in China, Voor-lndië, Irak en 
Egypte, in streken, waar enerzijds de natuur niet vijandig was — vrucht
bare bodem, warm klimaat, voldoende regen of aanwezigheid van grote 
rivieren — maar waar anderzijds de voordelen van het physies milieu 
eerst dan goed uitgebuit konden worden, wanneer men overging tot 
irrigatie, die de arbeidsopbrcngst enorm verhoogde, die echter ook 
alleen mogelik was. wanneer de mens getemd werd tot geduldige, 
regelmatige arbeid. Alleen reeds de uitvinding van de landbouw ver
breedde zeer de levensbasis, maar nog meer die van landbouw met 
irrigatie. De bevolking nam in aantal toe, daarmee weer de maat- 
schappelike differentiatie en het beschavingspeil, die op hun beurt 
de arbeidsproductiviteit weer vergrootten.

Indien wc in het bovenstaande recht hebben laten wedervaren aan 
de betekenis van het geografies milieu, volgt daaruit nog niet, dat 
dit een beslissende of zelfs een belangrijke factor is ter verklaring 
van de ontwikkeling van het sociaal-economies en kultureel leven. 
Zo wordt dikwijls betoogd, dat bij de verspreiding van de kuituur 
over de aarde het klimaat een beslissende factor is en dat een 
poolwaartse verschuiving van de kuituur vooruitgang meebracht, maar 
een verschuiving naar de evenaar tot achteruitgang leidde. Meestal 
wordt dan gewezen op het rijtje: Egypte, Mesop< 
Griekenland, Rome, Frankrijk, Duitsland, Engeland 
Dank zij de hogere arbeidsproductiviteit ten gevolge

de tragiek in het lot van primitieve stammen, dat ze enerzijds veelal 
ongeschikt blijken om zich te laten temmen in het gareel van de 

eentonige arbeid, die de hogere arbeidsvormen vereisen, 
dat anderzijds die hogere arbeidsvormen, welke meer en meer op 
grondgebied van de gehele aarde beslag leggen, hun geen ruimte 

sr laten ~ dan alleen de alleronherbergzaamste streken — om 
hun moeizaam, maar veel meer afwisselend zwervend leven te blijven 
leiden.

De vijandschap van een ongunstig milieu is dus één der factoren 
ter verklaring van de lage arbeidsproductiviteit van primitieve vol
keren. Waar de natuur maar even een kans gaf, werd die echter 
aangegrepen en benut: de inboorlingen van Noord-Australië, waar 
de visvangst veel oplcvert, staan al dadelik op een hogere bescha- 
vingstrap dan die in Centraal Australië; evenzo maakte de rijkdom 
der arctiese fauna het aan de Eskimo’s, dit merkwaardig aan;

mogelik te leven — en gelukkig te leven! —• in een 
slecht klimaat.

grote vooruitga
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beschaving en dank zij groter mogelikheden tot aanpassing, zo 
redeneert men dan verder, kon de mens een steeds koeler klimaat 
trotseren. Daar dit koudere klimaat de vervulling van meer behoeften 
vereist, neemt de betekenis van de arbeid door de Noordwaartse 
verschuiving van de beschaving toe en daarmee de gehele cultuur, 
eveneens doordat dit koelere klimaat gezonder is en de arbeidslust 
beter aanwakkert. Gewezen wordt dan op volkeren als de Schotten, 
de Zweden en Noren, de IJslanders en Finnen. Maar men zwijgt 
over Lappen, Eskimo's, Samojeden enz. Dit gebrek aan vol
gehouden inductief onderzoek schijnt het fatum te zijn van alle 
geografiese deterministen, of misschien nog beter: van alle eenzijdige 
theoretici. ’) Men kan alleen met zekerheid zeggen: naarmate de 
beschaving stijgt, breidt ze zich uit over gebieden, die eerst onbe
woonbaar waren, niet alleen over gebieden die kouder zijn, maar 
ook over warmere of drogere gebieden, dank zij de toegenomen 
aanpassingsmogelikheden ten gevolge van de verbeterde techniek.

Evenzo kan men moeilik uitinaken of de lage beschaving van sommige 
volkjes in de tropen — de Koeboe’s op Sumatra, de Weddas op 
Ceylon, de Papoea’s op Nieuw-Guinea enz. — een gevolg is van de 
geringe behoeften ten gevolge van het warme klimaat, waardoor zij 
niet tot inspanning worden aangespoord, of dat het klimaat zelf recht
streeks de arbeidskracht vermindert — wat nog door de tropiese 
ziekten wordt verergerd — óf dat tenslotte de geringe energie een 
aangeboren trek, een deel van bet raskarakter is, waarbij natuurlik 
weer de vraag oprijst, hoe die rasverschillen dan weer ontstaan zijn. 
Hoe het zij, zelfs een uitgesproken anthropogeograaf — d. i. een aan
hanger van de leer, die de physiese, psychiese en sociale verschillen 
der mensengroepen wil verklaren uit de verschillen in het physies 
milieu — als Huntington2), die het klimaat beschouwt als de belang
rijke factor in het vormen van de beschavingsverschillen, neemt naast 
dit klimaat ook het raskarakter en de accumulatie van de kuituur als 
verklaringsfactoren aan. Dat men er met de anthropogeografie alleen 
niet komt, blijkt bijv, ook uit het feit, dat de Amerikaanse inboorlingen 
in het prae-Columbiaanse Amerika zo goed als niet gekomen zijn, gelijk 
in de Oude Wereld, tot de belangrijke uitvindingen van het smeden 
van ijzer en van de veeteelt, hoewel de natuurlike voorwaarden (aan
wezigheid van ijzererts en van tembare dieren, bijv, het rendier) vervuld 
waren.
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sociografie van Enschede. 1929,Dr. A. Blonk, Fabrieken en menschen, een') Di 
p. 188.

Ongetwijfeld is ook de kultuuraccumulatie van zeer groot belang 
voor de verklaring van de opvoering der arbeidsproductiviteit en 
daarmee van de mogelikheid tot vergroting van de vrije tijd. Duidelik 
blijkt dit uit onze economiese geschiedenis van de laatste 100 jaar. 
De moderne wetenschap maakte de moderne techniek mogelik en de 
arbeiders in de daardoor ontstane moderne industrie hadden, ook al 
waren hun arbeidsdagen nog lang, één groot voordeel boven de werkers, 
waaruit zij werden gerecruteerd — boertjes, handwerkslieden in 
ambacht of manufactuur, huiswerkers — dat zij regelmatig vrije tijd 
hadden, afgezien dan van het feit, dat die vrije tijd nog veel te kort 
was, en hun welvaarts- en ontwikkelingspeil te gering om er goed 
gebruik van te maken. De eerste fabriekswevers van Twente werkten 
in de fabrieken in het begin misschien niet zo veel korter, maar zeker 
veel regelmatiger dan de huiswevers, tevens keuterboertjes ’). Ook 
de Zaansc arbeiders, voortgekomen uit de groep der vroegere molen
knechts, maakten in de fabrieken aanvankelik lange dagen, maar waren 
toch ook bevrijd van de buitensporig lange werktijden der arbeiders 
op dc molens bij gunstige wind.

Tweeërlei tendentie had de machinale industrie : enerzijds verlenging 
van de arbeidstijd, en invoering van nachtarbeid, om de rentabiliteit 
der machines te verhogen en continu-arbeid mogelik te maken, ander
zijds verdwijning van veel zware en vervelende handenarbeid, ver
snelling van het tempo en dus verhoging van de opbrengst en daarmee 
later, toen de arbeiders door eigen machtsvorming en hulp van de 
staat een groter aandeel van deze verhoogde opbrengst verkregen, 
verhoging van hun welvaartspeil, verkorting van de arbeidsdag en 
voor alles, zelfs onder de slechte arbeidsvoorwaarden van de begin
nende industrie, regelmaat in hun arbeidstijd, de mogelikheid op ge
regelde tijden vrij te hebben, wat zo belangrijk is voor de ontwik
keling van het verenigingsleven. Is de arbeider eenmaal de fabrieks- 
poort uit, dan is de overblijvende tijd —• hoe kort ook aanvankelik
— geheel eigen bezit. Zelfs zijn gedachten hoeven zich niet met de 
fabriek — die niet zijn eigen bedrijf is, als bij de handwerkersbaas
— bezig te houden. Hoe zeer steekt dit af bij de in principe alle 
tijd en aandacht in beslag nemende arbeid van huiswerkers, van keuter
boertjes, ook van landarbeiders, vooral wanneer deze zelf nog een 
stukje grond voor eigen rekening bewerken. Zelfs maakt de moderne 
techniek voor agrariese werkers deze regelmaat mogelik: de farmer
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*) Margarete Adams, Ausnutzung der Freizeit des Arbeiters, Köln 1929. 

p. 70.

in Amerika, die een .combined harvester” bezit, kan in de 
eerst ’s morgens 8 of 9 uur beginnen, als de dauw op 1 
opgedroogd, en moet al weer ophouden, wanneer de avondt 
slaat; hij houdt dus zelfs in de drukste tijd nog vrije 
En wat heeft de zuivelfabriek niet de boerin en haar pers 
last van een buitengewoon zware en neerdrukkende taak 1

De aard van de arbeid heeft nog een andere invloed op de wijze 
van de vrije-tijd-besteding: veel hangt af van de bevrediging, die de 
arbeid geeft aan de geestelike behoeften; worden die niet gedurende 
de arbeid zelve bevredigd, bijv, bij afstompende, geestdodende arbeid, 
dan wordt instinctief compensatie gezocht in de vrije tijd, gelijk een 
arbeid, die de behoefte aan lichaamsbeweging niet voldoende bevre
digt, ter compensatie de lust tot sport e.d. opwekt. Aangetoond is, dat 
de rationalisering, die de arbeid intensiever en daarmee vermoeiender 
heeft gemaakt, de zucht bevorderd heeft, in de vrije tijd de lectuur 
te beperken tot lichte, geen inspanning vereisende lektuur.2) Evenzo 
is bekend, dat lange werktijden het misbruik van alcohol en het 
kroegbezoek bevorderen, terwijl gebleken is, dat na de invoering van 
de 8-urige arbeidsdag dit misbruik afnam.3) In Duitsland is aange
toond, dat het bioscoopbezoek in het algemeen bij verlenging van de 
arbeidstijd toenam.4)

Niet slechts objectief heeft de arbeid grote betekenis voor de vrije 
tijd. Ook de plaats, die hij inneemt in de levensbeschouwing, in casu 
de betekenis, die men hecht aan de arbeid, het motief, waarom men 
arbeidt, en tenslotte ook, met het vorige samenhangend, de waardering 
van tijd in het algemeen, van vrije tijd in het bizonder, in bet kort: 
de „economiese geest" — om het veel gebruikte Duitse woord „V/irt- 
schaftsgeist" maar letterlik te vertalen —■ heeft invloed. Van grote 
betekenis is voor dit alles de principiële onderscheiding, die de sociologie 
in navolging van Max Weber, Sombart e. a. maakt: ze ziet twee hoofd
typen in de verschillende schakeringen van de economiese gezindheid 
der volkeren (of individuen): enerzijds het streven om door arbeid in
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Spanien. 1928, pagina 23—29: id., Vom 
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’) Rülil, Vom Wirtschal 
Wirtschaftsgeist im Oriënt,

het levensonderhoud te voorzien, het nodige — en niet meer dan dat __
te verdienen om bepaalde, door de traditie binnen zekere grenzen 
gehouden behoeften te dekken: het „ Bedarfdeckungsprinzip" — ander
zijds het streven, zoveel mogeiik geld te verdienen, verre uitgaande 
boven datgene, wat nodig is voor de bevrediging van eigen behoeften: 
het „Erwerbsprinzip", het laatste, om met Max Weber te spreken, de 
uiting van de kapitalistiese, het eerste die van de voorkapitalistiese 
geest. Er moge over dit alles een felle pennestrijd ontbrand zijn: of 
deze kapitalistiese geest gevolg of oorzaak was van het kapitalisme, 
of ze sterk beïnvloed is door religieuze dan wel meer door economiese 
factoren, of misschien zelfs door psychiese verschillen tussen rassen 
en volkeren — de genoemde onderscheiding blijft belangrijk, ook al 
zijn beide begrippen slechts abstracties, die nergens met volledige 
zuiverheid door concrete vormen gedekt worden. Een bevestiging van 
deze belangrijkheid vinden we in de sociografiese studiën van Alfred 
Rü/il over de Wirtschaftsgesinnung van enige volkeren. Het „Bedarf
deckungsprinzip" vinden we in de economiese geest van de Oriënt, 
maar ook nog in die van de Spanjaarden: de arbeid staat er niet 
hoog aangeschreven, wordt als een noodzakelik kwaad beschouwd. 
Eerder ziet men in de vrije tijd, gevuld met conversatie, roken, dromend 
mijmeren of langzaam slenteren het eigenlike doel van het leven. „Time 
is money" is er een onbekend, in elk geval onbegrepen spreekwoord, 
eigenlik ontbreekt er geheel ons moderne begrip, dat tijd een economies 
goed is, gelijk dit ook ontbrak aan onze Middeleeuwse voorouders. 
Nergens vindt men er het jachtige tempo van ons 
noch in het zakenleven, noch in het spoorwegve

Hoe geheel anders is dit in de Verenigde St
Scala der Lebenswerte die wirtschaftlichen die böchste Stufe erhalten 
haben”, waar arbeid de vulling en vervulling van het leven is, waar 
het arbeidstempo sneller is dan in Europa. Maar daar gaat men in 
het algemeen ook zo geheel in het „business”-leven op, dat men geen 
tijd heeft aan het kulturele leven deel te nemen en dit ook niet als 
een gemis voelt. In vroeger tijd, toen de Puriteinse geest nog zijn 
stempel drukte op de bevolking in het Oosten van de Verenigde 
Staten, werd daar alle lediggang als een doodzonde beschouwd. Wel 
mocht er ’s Zondags niet gewerkt worden — de Zondagsheiliging 
was er uiterst streng — maar voor ontspanning mocht ook deze dag 
niet worden benut: „niemand arbeidde, maar ook niemand scheen te
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leven". Dit laatste is nu ook in Amerika wel zeer veranderd, het 
beroep van rentenier is er al lang niet meer onbekend, de sport, de 
auto, de bioscoop is niet meer weg te denken uit het Amerikaanse 
leven. Toch zal de echte Amerikaan nog immer de vrije tijd utilisties 
en rationalisties beoordelen en dan alleen goed besteed achten, wanneer 
hij wordt gebruikt om gezondheid en arbeidskracht te verhogen.')

Hoe deze zeer grote verschillen in de „Wirtschaftsgeist" verklaard 
moeten worden, is weer een zeer moeilik probleem. Anthropogeografen 
zoeken de oplossing in het verschil in klimaat, maar gaan daarbij 
zeker veel te ver, zoals bijv. Philippson, die aan de geringere huiselik- 
heid van de bewoners van het .Middellandse zeegebied tengevolge 
van het warmere klimaat, vergeleken bij de huiselikheid der inwoners 
van het minder warme Noorden, een gehele rij van gevolgen toeschrijft, 
waaronder zelfs trekken van het volkskarakter, zonder te bedenken, 
dat omgekeerd dit laatste ook wel eens invloed op de levenswijze 
zou kunnen uitoefenen. 2) Duidelik blijkt de fout van deze eenzijdige 
verklaring, indien we bedenken dat in Algerië twee volksgroepen, 
levend in hetzelfde klimaat als dé rest der Algerijnse bevolking, boven 
deze uitsteken in arbeidzaamheid, n.1. de Kabylen en vooral de Moza- 
biten. 3) En het „arbeidsfanatisme" van de Yankees toe te schrijven 
aan de tot energie prikkelende grote temperatuurswisseling van het 
Amerikaanse klimaat is al even eenzijdig; andere factoren: de aktiviteit, 
die het emigrantentype veelal kenmerkt, de invloed van de Puriteinse 
geest met zijn „innerweltliche” askese en de snelle ontplooiing van het 
kapitalistiese productiesysteem in dit land der onbegrensde mogelik- 
heden hebben ongetwijfeld ook medegewerkt.

Tussen de bovengenoemde twee opvattingen en waarderingen van 
de arbeid en de vrije tijd — die van de Oriënt en die van het 
Puriteinse Amerika — ligt de onze in, waar precies is moeilik, te 
zeggen. De een zal oordelen, dat er een een golf van genotzucht 
onder de huidige generatie is waar te nemen, de ander, dat nog te 
veel levens versomberen in de tredmolen van de dagelikse arbeid. 
Tussen beide klippen door te zeilen is moeilik, en zwaar is de taak 
van de volksopvoeders, die tot het gelukken daarvan veel kunnen 
bijdragen. Niemand zal echter de noodzakclikheid van een flinke vrije 
tijd voor alle huidige werkers kunnen ontkennen, als correctief van 
de intensieve arbeid onzer gemechaniseerde en gerationaliseerde be
drijven en als compensatie voor de vermindering — hoewel niet ver-

') Rühl, Vom Wirtschaftsgeist in Amerika, p. 22—39, 90—91.
’) Das Mittelmcergebict, 4te Aufl. 1922, p. 196—202.
3) Rühl, Vom Wirtschaftsgeist im Oriënt, p. 55, 84, 92.
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dwijning — der arbeidsvreugde ten gevolge van de steeds verder 
gaande differentiëring van de arbeid.

Deze differentiëring va n de arbeid is een onderwerp, dat 
nader dienen te beschouwen. Immers, tot dusverre bezagen 
objectieve en subjectieve betekenis van de arbeid in hoofdzat 
de gehele gemeenschap: zijn productiviteit voor de groep i 
geheel, zijn waardering in de publieke opinie. Maar de arbeidsver
deling bracht juist met zich mede een diep ingrijpende sociale diffe
rentiëring. in standen en klassen, die, binnen een zelfde gemeenschap, 
al zeer verschillend begiftigd werden met vrije tijd: enerzijds als 
uiterste de, in zuivere vorm zeker weinig talrijke, niet-arbeidende 
personen, dc „fainéants", de „leisure class", anderzijds de vrije-tijd- 
lozen, die ook in geheel zuivere vorm zeldzaam zijn. Maar door heel 
dc cconomiese geschiedenis treffen we toch groepen aan, die het 
laatste type benaderen: hetzij de mijnslaven van Attica in het oude 
Athene, of de plantageslaven der Romeinse latifundia, de Engelse 
fabrieksarbeiders in het begin van de 19de eeuw, of de wevers in 
de huisindustrie van Silezië in het midden van die eeuw, gelijk Haupt- 
ntann ze heeft beschreven. Deze differentiëring is van grote betekenis, 
want niets heeft er meer toe meegewerkt, naast het verschil in wel
vaart, dan juist dit kwantitatieve verschil in de vrije tijd, welke weer 
kwalitatieve verschillen in de aard der besteding — met zich 
meebrengt, om het grote onderscheid in het beschavingspeil der ver
schillende klassen te bestendigen. Het is ongetwijfeld niet toevallig, 
wanneer de geschiedsschrijver van de Nederlandse arbeidersklasse 
van vóór 1870, Dr. I. H. Brugmans, konstateert, dat dc werkdag 
van deze arbeiders veelal zeer lang was, en tevens hun beschavings
peil laag.*) Een vergelijking van de vrije-tijds-besteding der toenmalige 
veralcoholiseerde en merendeels analfabetiese arbeiders en de huidige 
met hun veel groter aantal vrije uren, valt onmiskenbaar in het voor
deel van laatstgenoemde uit.

Dat die vroegere Nederlandse arbeiders zich niet eerder verzet 
hebben tegen de lange arbeidsdagen, wordt na lezing van Brugmans 
boek volkomen begrüpelik: onderlinge aansluiting was van deze slappe, 
ondervoede en door alcohol gedemoraliseerde werklieden met hun 
volkomen gemis aan klassebesef niet te verwachten. Daartoe werkte 
ook mede de patriarchale verhouding, die er bestond tussen arbeider 
en patroon. Heel veel arbeiders woonden ook bij de werkgever in.
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Hoewel het bovenstaande niet de pretentie had, een inductief onder
zoek te zijn, mogen we er toch wel uit concluderen, dat belangrijke 
factoren, die de grootte of de wijze van besteding van de vrije tijd 
hebben beïnvloed, juist die zijn, welke op het verloop der gehele 
kultuurgeschiedenis inwerkten: de arbeidsverdeling met als gevolgde 
toeneming der arbeidsproductiviteit en die der sociale differentiëring. 
Factoren als het physies milieu en het ras hebben indirekt meege-

') Zie de .Studiën über die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit- 
nehmern" van het Internationaal Bureau van de Arbeid te Genève (Reihe A, 
No. 33 en 35), waarin ook de toestanden op de fabrieken van

of in woningen, vlak bij de werkplaats staande en aan 
toebehorende, wat de patriarchale verhouding nog 
dageliks elkaar zien, het meeleven in eikaars vreug 
goedde veel van de ellende der lange arbeidsdagen 
Ook hier is echter de differentiëring voortgeschreden. Werkgevers 
en werknemers werden twee scherp gescheiden klassen, met weinig 
onderlinge omgang, met verschil in belangen en in belangstelling, zelfs 
dikwijls met verschillende woonplaatsen: het forensenwezen heeft ge
maakt, dat vele werkgevers zich vestigden in streken, met meer na
tuurschoon bedeeld dan de standplaats hunner fabrieken. Zo ver
dween de patriarchale verhouding om vervangen te worden door een 
meer zakelike, die alle omgang van werkgever en werknemer gedu
rende de arbeidstijd tot een . minimum herleidt, en in de vrije tijd van 
de arbeider zelfs geheel verdwijnen doet. En vele verschijnselen wijzen 
er op, dat men wederzijds de oude toestand niet terugwenst: men 
denke aan de uitlating van een grootondernemer als Ford, dat in 
de industrie voor patriarchalisme geen gelegenheid is, en wat de 
werknemers betreft: het is bijv, een bekend feit, dat de landarbeiders, 
die nog het langst in patriarchale verhouding tot hun werkgevers 
hebben gestaan, hoe langer hoe minder geneigd zijn, vast arbeider 
te worden, en er de voorkeur aan geven, .los arbeider” te zijn, om
dat de eerste positie te vee) bindt en te weinig vrijheid geeft juist 
door de nauwe patriarchale betrekking tot de boer. Toch laat ook 
de huidige zakelike verhouding tussen werkgevers en werknemers nog 
de mogelikheid over van belangstelling en bemoeiingen van de patroon 
met de vrije tijd, z<3 niet van elke werknemer individueel, dan toch 
van de collectiviteit der arbeiders: het oprichten van personeelsmu- 
ziek- of voetbalclubs, van parken, sportterreinen, recreatiezalen, fa
brieksscholen of cursussen enz. *)
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werkt door hun beïnvloeding van het arbeidsproces. Of ze ook 
direkt hebben ingewerkt? Een voorbeeld van dirckte inwerking van 
het physies milieu op de besteding van de vrije tijd hebben we mis
schien in het verband, dat dikwijls wordt gelegd tussen de zachte 
winters in Engeland en de populariteit van de sport bij de Engelsen. ’) 
We denken ook aan het verschil in betekenis van de ijssport in 
Friesland en Holland vergeleken met andere, minder waterrijke delen 
van ons land. Evenzo is misschien in sommige gevallen het ras-, resp. 
het volks- of strcek-karakter van invloed: wellicht verklaart een aan
geboren grotere muzikaliteit het feit, dat in ons land in de provincies 
Noord-Hoiland en Noord-Brabant meer dan elders de muziekvereni
gingen van dilettanten tot bloei zijn gekomen. De aloude spreuk: Frisia 
non cantat — al of niet waar voor het heden — laat in elk geval 
zien, dat tussen volkskarakter en vrije-tijds-besteding al eerder verband 
is gelegd. Sommige volkeren of rassen kenmerken zich door een merk
waardige lust om uren te redekavelen, en daarin het grootste genot 
te vinden, bijv, de negers: Pechu'èl Loesche konstateerde het al heel 
sterk bij de Bafioti in de Franse Kongo, met hun eindeloze „palavers", 
hun praatbijcenkomsten 2).

Ook zal bij een nader onderzoek niet verwaarloosd mogen worden 
na te gaan de invloed van de grote sociale collectiva op de vrije tijd, 
vooral van de staat, de kerken en de partijen. De politieke partijen 
der arbeiders en hun vakverenigingen hebben jaren lang zich hoofd- 
zakelik bezig gehouden met succesvolle pogingen tot vergroting van 
de vrije tijd hunner leden, tot tenslotte na de wereldoorlog de wet
geving in verschillende landen deze arbeid bekroonde met de invoering 
van een wettelike achturendag, zij het niet voor alle arbeiders en zij 
het ook hier en daar gevolgd door een stapje terug. Daarna begonnen 
de arbeiderspartijen eigenlik pas goed aan de moeilike taak, ook de 
besteding va.w de vrije tijd te beïnvloeden. Terwijl in vele landen de 
vrije organisaties (politiek of niet-politiek) hierbij de belangrijkste rol 
spelen, zijn er weer andere landen, waar de staat op de voorgrond 
treedt. In het huidige Italië staat een belangrijk deel van deze arbeid 
onder toezicht van een officiëel lichaam (de «Opera i 
Dopolavoro”), dat in de eerste plaats het staatsbelang, 
het individu in ’t oog houdt 3). In het nationaal-socialistl  

organisatie van de vrije-tijds-besteding nu
In de Angelsaksiese landen, speciaal in de Verenigde Staten, 

door Dr. Halbfasz in: Handbuch der Englandkundc, 1928, deel I p. 9. 
volkskunde von Loango 1907, p. 90/1.
Sternheim, l.c.p. 343.
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Werkloozenzorg in Nederland 
door J. A. BERGER.

wc enige voorlopige conclusies neer- 
slechts klein aantal feiten, omtrent het 

andere maatschappelijke vers»
het probleem zal a

's-besteding veel
: is geschied. Dit is
•ijke bijdragen
Nederlandse sociografei

I. Werkloozenzorg door middel van arbeid.
TAe economische depressie heeft een ontzaglijke werkloosheid ten- 

gevolge gehad in alle landen van de wereld.
Elke regeering is gedwongen geworden zich met de werkloozenzorg, 

de bestrijding der werkloosheid en de leniging van de nood der werk- 
loozen bezig te houden.

In het bovenstaande hebben 
gelegd, aan de hand van een 
verband tussen vrije tijd en andere maatschappelijke verschijnselen. 
Een diepere behandeling van het probleem zal alleen mogelijk zijn, 
wanneer over de huidige vrije-tijds-besteding veel meer materiaal is 
verzameld dan tot dusverre is geschied. Dit is een arbeid, waartoe 
de sociografie zeker belangrijke bijdragen kan leveren. Wat ons land 
betreft, hopen we, dat de Nederlandse sociografen in dit opzicht 
binnen korte tijd meer van zich zullen laten horen.

spelen de kerken hierbij een grote rol, en ook in ons land en in België 
is het kerkelik verenigingsleven van grote betekenis. Toch is in het 
algemeen de invloed van de kerken op de vrije-tijdsbesteding veel 
geringer dan vroeger, getuige in de eerste plaats reeds het verminderd 
kerkbezoek en het toegenomen gebruik van de Zondag voor sport, 
toerisme en andere ontspanningen.

Ook negatief hebben de grote collectiva invloed uitgeoefend — 
of P°Se>l u*t te oefenen — op de besteding van de vrije tijd, n.1. door 
bepaalde ontspanningen te verbieden, niet altijd met succes. De 
geschiedenis van de Hervormde Kerk in 17de en 18de eeuw wemelt 
van het vermelden van zulke verbodsbepalingen, tegen het kaartspel, 
tegen het dansen, tegen de comedie, tegen de kermis, alles op straffe 
van onthouding van het avondmaal. En de burgerlike overheid 
sanctioneerde dit in sommige gevallen met haar plakkaten, die dikwijls 
al evenmin hielpen als de verbodsbepalingen van de kerk. Toch zijn 
deze zeker niet zonder invloed geweest: men vergelijke maar cens de 
mentaliteit van de bevolking van overwegend Protestantse streken 
met die, waarop de Katholieke Kerk, welke minder streng te 
bovengenoemde vermaken stond, ook na de Hervorming haar 
is blijven drukken.
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de aard van hetElke regeering heeft plannen gemaakt en naar 
land met meer of minder bombarie aangekondigd.

Ook onze dagbladen bevatten regelmatig in de buitenlandsche 
kronieken plannen van die Regeeringen en cijfers omtrent de kosten.

Opmerkelijk evenwel dat over hetgeen in ons land geschiedt slechts 
sporadisch iets in de bladen verschijnt. Soms vindt men een klein 
berichtje onder gemeentenieuws, maar een geheel van wat er in ons 
land geschiedt trof ik de laatste jaren niet aan.

Hoe staat het nu in ons land. Zijn wij minder doortastend dan 
andere landen, geschiedt er in ons land niets? Moeten wij niet eens 
een kijkje gaan nemen in andere landen?

Wij, in ons land zijn pioniers op dit gebied, 
kanen èn Duitschers bij ons zijn komen kijken 
in de dagbladen betreffende de Duitsche en 
juist zijn, hebben deze landen ons

Reeds een jaar of veertien kennen wij in 
van werklooze arbeiders. Geen steun, maar 
verschaffing in de oude slechte beteekenis

Duizenden hectaren woeste 
ontwaterd en ontgonnen. W 
Rheederveld, de Eelder- en 
ontginningen bij Bourtange en

In Friesland de ontginningei
Mandeveld bij Bakkeveen is aangekocht 
door werklooze arbeiders.

Wij willen wijzen op de ontginning van het Witteveen waar een 
geheel dorp uit de grond verrees, de ontginning van het Zwindersche- 
veld, beide ontginningen in Drenthe.

In Overijsel kennen we de ontwatering en ontginning 
Staphorsterveld en de Staphorsterhei en de ontwatering en 
van de ^Veitemanslanden bij Vriezeveen, waar straks ook 
nieuw dorp verrijzen zal.

In Brabant wordt de Peel ontgonnen.
Deze opsomming van ontginningswerken is onvolledig. Groofe werken, 

de tallooze ontginningen door werkloozen, waarbij de leiding in handen 
van particulieren is, zijn niet genoemd.

Uitgestrekte bebosschingen in Drenthe en bij Hardenberg en Stap
horst worden in werkverschaffing uitgevoerd.

Kanalisatie van riviertjes, zooals de Schoonderbeek, de Regge, 
Schipbeek, de Bolkschebeek, de Eefschebeek, de Buurschebeek, v< 
schillende beken in Limburg en Brabant, is of wordt uitgevoerd in

zoo zelfs dat fen Arneri- 
en indien de berichten 

Amerikaansche plannen 
voorbeeld nagevolgd.

ons land tewerkstelling 
arbeid. En geen werk- 

van het woord.
grond zijn door werklooze arbeiders 

'ij denken aan het AVeenderveld, het 
Peizermaden, de Tolberterpetten, de 

Jispinghuizen. Alle werken in Groningen. 
;n bij Wolvega, terwijl nu weer het 

om ontgonnen te worden



48 WERKLOOZENZORG IN NEDERLAND

be-

r

van de arbeiders die nimmer 
flinke arbeid verlangd. Loon naar

zandweo"
Honuc 

rijke spo 
gesticht.

Werken van groote, blijvende ivaarde voor ons volk, werken van groole 
cultureele beteekenis.

gen 
>vuaffing gemaakt, tal- 
meerdere stadsparken

ons artikel betoogden wij, dat deze tewerk- 
arbeiders geen werkverschaffing zou zijn in de 

Geen zand verzetten van de eene

Zijn de bovengenoemde werken groote werkverschaffingen, waarbij 
arbeiders uit een aantal gemeenten zijn geplaatst, daarnaast willen 
wij wijzen op de gemeentelijke werkverschaffingen. Duizenden kilometers 

ivegen werden verbeterd, talrijke tertiaire wegen verbeterd, 
inderden zwemscholen werden in werkverschafl 
«oortvelden in werkverschaffing aangelegd,

In' den aanvang van 
stelling van werklooze arbeiders geen werkverschaffing 
oude beteekenis van het woord. Geen zand verzetten 
kant van het terrein naar de andere kant en terug.

Geen keienklopper, geen houtjeshakken, geen vuuraanmakers maken, 
geen straatwieden.

In de werkverschaffing wordt ■— ook 
grondwerk verrichten ■— arbeid en 
prestatie, arbeid in tarief.

werkverschaffing. Door deze kanalisatie worden gehecle streken bevrijd 
van last en schade, regelmatig aangericht door deze riviertjes.

De dijken van den Rijn bij Maurik eri Lienden, van de Waal bij 
Tiel worden verzwaard in werkverschaffing.

De bochten in de Maas bij Lithoyen zullen worden afgesneden, 
het werk wordt in werkverschaffing uitgevoerd.

Het Rijn-Twenthe-kanaal wordt voor het grootste gedeelte in werk
verschaffing uitgevoerd.

De Hollandsche Biesbosch werd in werkverschaffing drooggemaakt.

Hoe heeft ons
werklooze arbeiders, zijn evenals de 
betaald door de gemeentebesturen uit 
de kosten van materialen in een
streden moeten worden.

In deze tijd van ontzettende malaise zijn wij erin geslaagd gro< 
kostbare objecten in het leven te roepen, werken van blijvende 
teekenis, ook en in de eerste plaats, voor ons nageslacht, maar wij 
presenteeren de kostenrekening niet aan het nageslacht, zelfs niet een 
deel, hoewel dat bij een financieel conservatieve politiek geoorloofd 
en verantwoord zou zijn.

volk dit gefinancierd. De loonen, uitbetaald aan de 
gelden, noodig voor de steun, 
de loopende begrooting, terwijl 

kort bestek (meestal 5 jaren) be-
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1933

vermoeden datWij

Gedeeltelijk 
werkloos

24.349
23.401
21.631
19.913 
20.077 
18.408

47.690
53.790
58.097
54.140
51.893
45.498

139.795
165.945
155.479
144.633
137.575
129.296

Geheel 
werkloos

403.697
384.030
347.310
312.119
294.249
2'0.936

Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni

gehouden door den heer C. P. J. Zaalberg 
de afdeeling voor Technische Economie v.

4 Maart 1933, zie de Ingenieur, 1933,

vele lezers zich nimmer gerealiseerd hadden, 
dat dergelijke groote aantallen arbeiders werden tewerkgesteld.

Aantal personen 
geplaatst bij 
werkverschaffing

Aantal personen 
gesteund 
krachtens 

een steunregeling

Hier dient erop gewezen te worden, dat de vakbeweging in Neder-

Het is wel zeer te bejammeren, dat zoo dikwijls nog de meening 
wordt gewekt — al of niet tendentieus ~ dat de arbeid in de werk
verschaffing een peulschilletje zou zijn.

Zelfs de heer Zaalberg, oud-directeur-generaal van den Arbeid, 
moest bij alle kritiek die hij op de werkverschaffing in het algemeen 
had, en op een bepaalde gemeente in het bijzonder, toch verklaren :

„Laat ik daar dadelijk tegenover plaatsen de werkverschaffingen, 
waar de leiding zoo goed is, dat de aannemers van grondwerk hun 
arbeiders uit zoon werkverschaffing halen, omdat ze er goed hebben 
leeren werken en aan orde en tucht gewend zijn geraakt. Ik durf 
hier wel noemen den aanleg van het Leidsche Hout, de inpoldering 
van een stuk Biesbosch en vele ontginningen en ontwateringswerken 
onder leiding van de Ned. Heidemaatschappij of de Grond Mij.” 
(Voordracht gehouden door den heer C. P. J. Zaalberg in de ver
gadering van de afdeeling voor Technische Economie v. h. Kon. In
stituut van Ingenieurs, 4 Maart 1933, zie de Ingenieur, 1933, no. 12, 
technische economie).

Dit gunstige oordeel van den heer Zaalberg geldt dus vrijwel voor 
alle werkverschaffingen, omdat zoo goed als alle, zeker 95 pCt., van 
de werkverschaffingen onder leiding van genoemde maatschappijen 
worden uitgevoerd.

Het aantal tewcrkgestelden in de werkverschaffing is niet gering. 
Deze cijfers volgen hieronder:
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verzwaring

Gel-

wij, dat arbeid ver

Ontwatering en
Ontwatering van
Kanalisatie van de Dinkel.
Verbetering afwatering in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland 

en Utrecht.
Sneller in uitvoering nemen van de dijkverhooging en 

in de Betuwe.
Drooglegging van de Brabantsche Biesboseb.
Landaanwinning in de Dollard en Wadden.
Bebossching van de Oirschotsche hei.
Ontginning van de heide bij Losser en Overdinkel.
Bebossching in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en 

derland.

beteekenis, niet alleen niet afwijzend 
n gestaan, maar integendeel steeds 
rkverschaffing uitvoeren van deze

van werken, die in werk- 
n geschieden, genoemd.
N oord- Brabant.

het Zwin in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen.
Verbetering Overijsselsch kanaal.
Voortgaande ontwatering van groote streken bij Staphorst.
Voortgaande ontwatering bij Giethoorn.

ontginning van heide bij Varsseveld. 
het Koornburgerveen bij Winterswijk.

land, althans de vakcentralen van
tegenover de werkverschaffing hebben 
aangedrongen hebben op het in werk 
werken.

Nog onlangs werd door het Nederlandsch Verbond van Vakveree- 
nigingen een adres aan de Regeering gericht, in welk adres o.a. werd 
aangedrongen op werkverschaffing. In dit adres werd, nadat gewezen 
werd op de mogelijkheid en wenschelijkheid van groote werken als 
vrij werk, het volgende opgemerkt:

„Zooals wij hierboven reeds betoogden, meenen
de voorkeur verdient boven steun.” (blz. 14).

En op blz. 15 van dit adres wordt gezegd:
„^Vij meenen dan ook, dat aan de gemeentelijke werkverschaffingen 

met Rijkssubsidies veel meer aandacht dan tot dusver het geval is 
geweest, zal moeten worden besteed, om de werkloozen te helpen.

»Daarnaast is evenwel het aantal werkloozen zoo groot en de 
werkloosheid in bepaalde streken reeds van zoo lange duur, dat wij 
de aandacht van uw regeering vragen voor de uitvoering van een 
aantal groote objecten in werkverschaffing, vooral omdat te voorzien 
is, dat in bepaalde streken de werkloosheid slechts zeer langzaam 
zal afnemen.''

In het adres wordt dan de volgende lijst 
verschaffing zouden kunnen

Inpolderingen in West 1>
Inpoldering van
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Holland tot den Helder

bovengenoemde hulp 
de arbeiders, die een

de duinen van Hoek van 
en AVadden eilanden.

de wegen, zoowel primaire, secundaire, tertiaire en

Bebossching van 
en op de Zceuwsche-

Beplanting van 
binnenwegen.

Beplanting van niet-waterkeerende dijken."

Wij meenen met het bovenstaande in vogelvlucht gegeven te hebben 
een overzicht van wat er in ons land gebeurt en wij meenen, dat 
inderdaad het niet te boud is, als wij constateeren, dat ons land op 
dit gebied de andere landen ver vooruit is.

De bovengenoemde hulp aan werkloozen betrof alleen de ouderen, 
gezin te verzorgen hebben.

Zooals men ziet, wordt hier de voorkeur werk boven steun positief 
uitgesproken en zelfs een aantal werken genoemd.

de vakbekwaam- 
werkloozen. Juist immers in de eerste jaren in 

: jonge arbeider, ook al heeft hij een ambachts- 
noodige handvaardigheid en de practische er-

77. Zorg voor de werklooze jeugd.
De Regecringsbepalingen laten niet toe aan ongehuwde arbeiders 

en arbeidsters steun te verleenen. Evenmin staat de Regeering toe, 
deze jonge, ongehuwde arbeiders in de werkverschaffing te plaatsen.

Deze jonge arbeiders, die voor een groot deel reeds in het vrije 
bedrijf een plaats hadden gevonden en ten deele geheel of gedeeltelijk 
economisch onafhankelijk waren, hebben dus geen eigen inkomsten.

De ouders zijn in een aantal gevallen werkloos, moeten dus met 
het geheele gezin leven van hetgeen de vader in de werkverschaffing 
verdient of als steun ontvangt. Voor elke uitgave, die de jonge ar
beider heeft, moet hij bij de ouders aankloppen. Dit geeft, bij de zeer 
beperkte inkomsten der ouders, telkens moeilijkheden in het gezin.

Het ontbreken van eenige inkomsten bij de jonge arbeiders zal op 
den duur moeten leiden tot een zeer sterke stijging der jeugdcrimi
naliteit en tot andere uitwassen.

Daarnaast dreigt een zeer sterke achteruitgang van
heid dezer jeugdige 
het bedrijf krijgt de 
school doorloopcn, de i

In de eerste plaats 
de tweede plaats is he 
dat men kan beschikken 
als eenmaal de crisis

's is dat van belang voor den arbeider zelf, in 
het van het allergrootste belang voor het bedrijf, 

over een groot aantal geschoolde arbeiders, 
weer wijkt.
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aantal dezer joii( 
te heffen, zich

gaan vervullen, in normale 
onsocialen in 
gevaar, 
beiders 
aan te passen

Men verlieze toch niet uit het < 
lang buiten het bedrijf, geen enkel 
alle orde 
zelfs niet

Ooi

grond- 
teek te

overgegaan om mogelijkheden te scheppen, dat de jeugdige 
arbeiders althans hunne theoretische vakbekwaamheid konden ver- 
hoogen. In enkele plaatsen werden cursussen geopend in zoo'n groot 
aantal, dat a.h.w. complete ambachtsscholen ontstonden.

Voor de ongeschoolde jonge arbeiders werden algemeene ontwik
kelingscursussen ingesteld en handvaardigheidscursussen.

Met den langen duur der crisis nam evenwel toe het gemis aan 
eenig zakgeld, zoo zelfs dat de theoretische cursussen moeten vcrloopen.

De jonge arbeiders zijn bereid voor eenig geld elke arbeid te aan
vaarden en laten, indien zij daarin slagen, de cursus schieten.

Indien dit normale regelmatige arbeid is, ook al is deze buiten hun 
beroep, dan is dit toe te juichen. Maar indien onze jonge arbeiders 
gaan venten met allerlei mogelijke waren, indien zij de karweitjes 

omstandigheden verricht door a-sociale en 
onze maatschappij, dan is dit een groot maatschappelijk 

omdat de kans zeer groot is, dat een aantal dezer jonge ar- 
later de kracht zal missen zich op te heffen, zich opnieuw 

aan en in het bedrijfsleven.
oog dat de jonge werklooze, zoo- 

:1e regel meer in het leven heeft;
en regelmaat is verstoord. De jonge werklooze arbeider is 
meer in staat van de mooie natuur, van het mooie weer 

inieten.
ok voor onze jonge arbeiders is arbeid dringend noodig. Evenwel 

niet vrijwillige arbeidsdienst.
Mijn grootste bezwaren tegen deze vrijwillige arbeidsdienst, zooals 

die bij onze naburen bestaat, zijn:
le. De grootste werkverschaffingen hebben wij noodig voor onze 

oudere arbeiders;
2e. Is het al niet wcnschelijk de oudere arbeiders in kampen onder 

te brengen en buiten het gezin te doen leven, voor de jongere arbei
ders is dat bezwaar nog grooter. Juist in de jeugdjaren kan de jonge 
arbeider het gezinsverband niet missen;

3e. Ontginningsarbeid, welke dan veelal door deze jongere arbeiders 
wordt uitgevoerd, is minder geschikt, omdat:

a. hun vakbekwaamheid niet wordt verhoogd, eerder achteruit 
gaat, hetgeen blijvende schade voor de jonge arbeider en voor het 
bedrijfsleven beteekent;

b. het gevaar bestaat, dat, indien de jon; 
arbeid verstaat, hij geneigd zal zijn zijn v»<

jonge arbeider deze | 
vakarbeid in de stc

Sommige gemeentebesturen zijn er reeds in den aanvang 
crisis toe overgegaan om mogelijkheden te scheppen, dat de j< 

■eoretische vakbekwaamheid konc 
werden
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in cli

i telijke jeugd vereenigingsgebou wen. 
en werktuinen.
:eltuinen.

en de jeugd zelf

3
4
5.
Zooals men dus ziet, werken ten algemeenen nutte 

ten goede komende.
jeugdherbergen behoeft niet te worden betoogd.

:"--~-,-~~~-;nigingsgebouwcn vereischen wel eenige
Het nut van j
De gemeentelijke jeugdvereei 

toelichting.
Onze jeugd voetbalt, tennist, speelt hockey, handbal, korfbal, turnt, 

daarnaast zijn ze lid van een jeugdvereeniging, van een H.B.S.- 
enz. Dit brengt met zich mede vergaderingen, bijeenkomsten, 

, enz. Gebouwen waarin zij kunnen vergaderen bestaan bijna 
jeen enkele stad. Meestal wordt vergaderd in ongezellige, rookerige 
len, zelfs niet alcoholvrij.

groot aantal arbeiders maken vooral daarom bezwaren tegen 
welnemen door hun kinderen aan dergelijke vereenigingen.

onze meening bestaat aan een gebouw, waarin dergelijke 
groote behoefte, terwijl deze 

rorden.

laten en tijdelijk grondarbeider zal worden in het vrije bedrijf. Bij 
het stijgen der jaren komt hij dan terecht bij de groep losse arbeiders.

Beter komt het ons dus voor, onze werklooze jeugd voort te laten 
gaan op den ingeslagen weg, daarnaast evenwel ook door deze jonge 
arbeiders, arbeid te laten verrichten, zooals die in hun eigen bedrijf 
wordt verricht.

Er zijn tal van 
kunnen worden uitgc 

Jeugdhet 
Gcmeenf 
School- 
Kinderspe< 
Speelweide

lezingen,

lokale
Een

het deelnemen door hun kinderen
Naar onze meening bestaat 

vergaderingen kunnen plaats vinden, 
gebouwen rendabel beheerd kunnen w<

In tal van gemeenten werd de noodzakelijkheid van school- 
werktuinen reeds ingezien. In een aantal ontbreken deze nog.

Speeltuinen behoeven m. i. geen toelichting.
In onze jeugd, bij minder snelverkeer, was er in elke stad of elk 

dorp wel een plaats te vinden, waar de jeugd naar hartelust spelen 
of voetballen kon.

Dit is thans anders. Er zijn wel in elke plaats mooie, goed inge
richte sportvelden. Alleen deze velden zijn eigendom van of gehuurd 
door een club. Men moet lid zijn van een club, om in clubverband 
op de bepaalde speelavond van het veld gebruik te mogen maken.

Dringend behoefte is er in elke gemeente aan desnoods tijdelijk 
ingerichte speelweiden, waar onze jeugd kan spelen.

objecten die door onze jeugdige werkloozen zouden 
jevoerd, n. 1.:
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gewoon blijven.

dat

speelweiden

op het werk.
het vrije bedrijf gevolgd

ïrgoeding

:nige zeer vak- 
leiding geven.

aan de jongens cenig 
lende bezwaren af de

tmliggende , 
en 's avon<

voor het gebruik van 
terwijl ook een vergoe- 
iig is.
jdherberg op de door ons

Geschoolde arbeiders theoretisch vakonderwijs tot 12 uur.
Ongeschoolden algemeene ontwikkelingscursussen. Men moet ervoor 

waken deze cursussen te maken tot voortgezet lager onderwijs. Indien 
men dit doet, moet de cursus mislukken.

>nge arbeiders moet opgewekt worden, belang- 
ikweekt.
.uied, zal

dit doet, moet de
De aandacht dezer jong

stelling moet worden gekvi
Pas indien dit is geschied, zal men de jongens meer schoolonderwijs 

kunnen gaan geven. Uit den aard kan een plaats worden ingeruimd 
voor sport.

Bij uitvoering van de bovengenoemde objecten kunnen metselaars, 
timmerlieden, betonvlechters, schilders electriciens, metaalbewerkers, 
worden tewerkgesteld. De ongeschoolde arbeiders kunnen bij het 
grondwerk worden geplaatst.

Indien men dan b.v. nog het theoretisch gedeelte en het praktisch 
gedeelte als een geheel ziet, zullen onze jonge arbeiders beter gehol
pen worden, dan op de wijze als de vrijwillige arbeidsdienst dit doet.

Een cursus zou als volgt kunnen worden ingericht:
8 uur aanvang cursus voor geschoolde en ongeschoolde arbeiders.

is aan het bedrijfsleven 
worden.

is het dat op het werk eet
> de jongens voorlichting en

's Middags worden de jongens tewerkgesteld 
Zooveel mogelijk moeten de gebruiken van 

worden.
Het is noodig dat de jongen:
Er moet dus goed gearbeid i
Van het grootste belang i 

bekwame arbeiders zijn, die

Zooals wij reeds betoogden is het noodig d; 
geld gegeven wordt. Het stuit op verschilk 
jongens loon te geven.

Evenwel moet in elk geval een verg 
rijwiel en gereedschappen gegeven wor
ding voor de slijtage van werkkleeding

Het is ons bekend, dat in Emmen de 
geschetste wijze werd gebouwd.

In andere gemeenten is men bezig aan het maken van 
met kleedkamertjes, enz. Steenwijk, Zutphen.

Wij zouden er nog op willen wijzen dat het natuurlijk mogelijk is 
dat een aantal gemeenten samenwerken, in Emmen werkten b.v. aan 
de school jongens uit omliggende gemeenten. Er waren jongens bij, 
die 20 K.M. 's ochtends en ’s avonds fietsten.
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het

Plant- 
iding 
ic tijk

jwbedri 
k van het 
werknemers

en Plantkunde (secr. de heer 
regeling van het leerlingwezen

.vorganisatie is 
imissie worden 

ig, en drie leden 
Afdeeling bc- 

igen dit systeem

a. Vanwege 
kunde is < 
van jonge 
van de vc 

is toe
b. Elke afdee 

mede optreed 
staande uit vi 
van wie beke 
één of 
gevallen var

Bij ui 
in hun [

c. Op plaat 
gevestigd, 
samenges

igelieden, die zich als leerling 
te lichten en te helpt 
ring van werkkrin 
rde alles, wat in h

svat, beter 
het voor”

looze jeugd in u

De vakbekwaamheid der landarbeiders, tuinders, tuinlieden en ar
beiders in de fruitcultuur, is sterk achteruit gegaan.

Alles wijst er op, dat willen wij onze plaats op de wereldmarkt 
behouden, onze fruitcultuur intensiever zal moeten geschieden, het 
fruit beter verzorgd.

Hetzelfde geldt voor onze tuinders.
Door de Ned. Mij. vo<>r Tuinbouw ■

J. C. xM. Mensing te Aalsmeer), is een 
in het tuinbouwvak getroffen.

Deze regeling is als volgt:

andere tuinbouwc 
dergelijke comni 

die verceniginj 
waar geen 

verceniginj

van ’t Nut, particulieren steunen daarbij 
en org. van werkgevers en arbeiders,

5 deze wijze het werk voor de werklooze jeugd 
ïltreffender is dan de vrijwillige arbeidsdienst.

sprake geweest van de werk- 
ït platteland zijn er mogelijk-

: de Kon. Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en 
een regeling ingeslcld, beoogendc leiding te geven bij de opleidi 

;elicden, die daarvoor aanleg toonen te bezitten, in de prac..,_ 
verschillende takken van Tuinbouw; waarvan de uitvoering vol- 

; algemeen geldende bepalingen aan de afdeelingen der Maatschappij 
ievertrouwd.

reling kan daartoe een vakcommissie benoemen, die tegelijkertijd 
treedt als commissie van Toezicht op de Wintercursussen, be- 

vijf leden, die practisch een tuinbouwbedrijf uitoefenen, of wel 
«end is, dat zij op de hoogte zijn van het vak. Opname van 

meer erkend bekwame en geschoolde werknemers zal in bepaalde 
in goede invloed kunnen zijn.
eding van één of meer leden, worden dadelijk evenveel anderen 

plaats benoemd.
itsen, waar naast de Afdeeling een
1, kan in samenwerking daarmede een c 

ssteld, bestaande uit twee leden, door die 
: Afdeeling te benoemen. Op plaatsen, v 

staat, zal ’t op prijs worden gesteld als andere 
overnemen.
De vak-commissiën hebben tot taak, de jongell.
bij de Maatschappij hebben laten inschrijven, voor
ten aanzien van plaatsing op een kweckerij, veranderi 
zoowel ter plaatse als naar buiten en voorts aangaanc 
belang van de leerling kan worden geacht.

Wij weten dat in meerdere gemeenten plannen voor dergelijkc 
werken in uitvoering zijn.

Rotaryclubs, afdeelingen
de gemeentebesturen

Wij geloovcn dat op
aangevat, beter en doel

In het voorgaande is vrijwel alleen
in de steden. Ook v<>or het plattel
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de

rste knecht

schriften van de Tuinbou w-Wintercursus wordt 
aantcekening voor practische bedrevenheid

d-l

ten einde 
(sten kunnen 

der leden 
van tijd tot

Dagboek uitgereikt, waarin de 
ichte werkzaamheden moet ver- 

satroon eens per week voor gezien 
icr Vakcommissie gecontroleerd.

ingeschreven, 
plaar van he’t

•ling wordt een 
door hem verrit 

'ordt door de pati 
lid der

overleg door de vak-commissie een 
toekomstige tuinbouwers worden 

seling alleen geschiedt op grond van 
>. Om daartoe te geraken, is samen- 
i noodzakclijk, waartoe de vakcom- 

e kweekers stellen, die bereid zijn met 
en voeling houden met vak-commissiën

Voor dit doe) kan in onderling 
plaatsing- en uitwisselingsystecm voor 
gevolgd, waarbij plaatsing en uitwisse 
goede en betrouwbare getuigschriften, 
werking tusschen theorie en practijk 
missies zich 'op de hoogte van de k 
de vak-commissie mede te werken 
in andere plaatsen.
Bij het uitreiken der geluigschri 
door de vak-commissie ook een 
gegeven.
Jongelieden, die de leeftijd van 14 jaren hebben bereikt, kunnen zich als 

'leerling laten inschrijven, waartoe zij zich aanmeldcn bij de secretaris cener 
afdeeling der Maatschappij. Desgewenscht kunnen de jongelieden zich ook 
laten inschrijven bij de secretaris van een met de afdeeling te dezer zake 
samenwerkende vereeniging.
De vak-commissies vergaderen ten minste twee maal per jaar, 
de belangen der ingeschreven leerlingen te bespreken ; deze laats

- gelang hunne belangen dit wenschelijk maken, zich lot een 
van de commisie wenden, terwijl ook de leden der commissie • 
tijd de leerlingen en hunne patroons bezoeken.
Iedere jongeling, die als leerling bij de Maatschappij wordt ir- 
krijgt van de vak-commissie bij de inschrijving een excmpla. 
Leerlingwezen in het Tuinbouwvak en de examenprogramma's 
en 2de knecht. Het bewijs van 2de knecht kan de leerling behalen, door 
zich, na minstens 3-jarige, onafgebroken werkzaamheid in de practijk, aan 
een vakkundig onderzoek te onderwerpen, waarvoor de meest voorkomende 
practische werkzaamheden handig en vlot moeten verricht. Voor dit onder
zoek, dat jaarlijks ten overstaan der vak-commissies wordt gehouden, 
worden door het Hoofdbestuur der Maatschappij, overeenkomstig de be
hoeften der practijk, eischen vastgesteld.
Jongelieden, die het bewijs van tweede knecht hebben verworven, kunnen 
zich op dezelfde wijze bekwamen voor eerste knecht en na drie jaren 
voortgczellc arbeid in de practijk, het diploma voor eerste knecht behalen, 
door te voldoen aan de eischen voor practische bedrevenheid en techni
sche bekwaamheid in het vak, welke eischen evenzoo bij algemeene maat
regel door het Hooldbestuur der Maatschappij worden vastgesteld.

Dit onderzoek, waarvoor de candidaten vooraf een nader te bepalen 
bedrag moeten storten, wordt eenmaal per jaar op vaste plaatsen der 
Rijks gehouden door een commissie, daartoe jaarlijks door het Hoofdbe
stuur te benoemen.

Zij, die niet in de gelegenheid zijn geweest 't examen voor 
knecht te doen, kunnen ter beoordecling van ’t Hoofdbestuur. < 
stel van een plaatselijke vak-commissie, tot het examen voor eers 
worden tocgelaten.
Aan iedere ingeschreven leerli-- ’ 
leerling van dag tot dag de dooi 
melden. Het dagboek wordt dóór 
geteekend en bij bezoek van een
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gekeurd.
in deze geregeld overleg 
van het betrokken gebied.

heeft de gemeentelijke commissie 
;n der jeugdwerkloosheid te Emmen 

Maatschappij voor Tuinbouw en 
gericht, om als afdeeling 
erkend. De erkenning 

heeft de gem. commissie als erkende afdee 
>en, zooals in de regeling 
wordt aanbevolen. De vakcc

op die bedrijven te werk gesteld, 
joedgekeu 

wijzen, dat 
>uwconsulent

In verband met deze regeling 
voor de bestrijding van de gevolget 
tot de Koninklijke Nederlandsche 
Plantkunde te Aalsmeer het verzoek gericht, om als afdeeling van 
genoemde Maatschappij te worden erkend. De erkenning is ver
kregen. Vervolgens heeft de gem. commissie als erkende afdeeling een 
vakcommissie in het leven geroepen, zooals in de regeling van het 
leerlingwezen in het tuinbouwvak wordt aanbevolen. De vakcommissie 
te Emmen bestaat o.m. uit de drie chefs der onderscheidene proef
tuinen. Door middel van een ingezonden stuk in de Emmer Courant 
heeft de gemeentelijke commissie de ouders gewezen op de mogelijk
heid om jongens van 14—16 jaar in de verschillende tuinbouwbe
drijven enz. te plaatsen. Het gevolg van het een en ander is geweest, 
dat thans reeds 14 jongens onder toezicht van de vakcommissie staan.

Aan iedere jongen is een dagboek, waarin hij de verrichte werk
zaamheden van dag tot dag moet opteckenen, uitgereikt. De vak- 

jen in de week volgen 
op de tuinbouwschool te Nieuw-Amsterdam.

ontvangen wekelijks een vergoeding van fl.— if 1.50 
hen verrichte arbeid. Kan de werkgever geen vergoeding 

gemeentelijke commissie, welke het 
aan de werkgever en deze weer aan de jongen, 
een goede gezondheid genieten;
goed lager onderwijs genoten hebben;

voor de tuinbouw;

commissie controleert het dagboek. Twee dag< 
de jongens de lessen

De jongens 
voor de door 
geven, dan geschiedt dit door de 
bedrag dan uitbetaalt

De jongen moet: a.
b.  
c. geschikt zijn
d. tuinbouwschoolonderwijs volgen.

Uiteraard zijn de jongens alleen 
welke door de vakcommissie zijn g<

Ten slotte wil ik er nog op ' 
is gepleegd met de Rijkstuinboi

Naar mijn meening zou een dergelijke regeling in tal van gemeenten 
in ons land kunnen worden opgezet. Overal wordt de behoefte aan 
vakbekwaamheid in de tuinbouw gevoeld. Ook voor onze jonge 
arbeiders in de vruchtenkweekerijen en in de landbouw zou wellicht 
een dergelijke regeling getroffen kunnen worden.

Wij meenen hiermede van het vraagstuk der jeugdwerkloosheid 
te mogen afstappen. Wij willen als onze meening uitspreken, dat, 
indien het vraagstuk der jeugd-werkloosheid in ons land op een der
gelijke wijze als boven geschetst zou worden aangepakt, dit de hulp 
aan de jonge werkloozen doeltreffender zou maken en voor het bedrijfs-
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dan arbeid, opgezet zooals dit

'i

leven betere resultaten zou afwerpen 
in de vrijwillige arbeidsdienst wordt bedoeld.

Voor de jonge werklooze meisjes zou 
opgezet, terwijl bovendien 

industrie-onderwijs aandacht:

het N.V.V. werd een groote 
ige werkloozen. Niet 
indacht der Regeering

het werk op een dergelijke 
aan het huishoud- 

zou kunnen worden
wijze kunnen worden 
onderwijs en eventueel ii 
geschonken.

In het bovengenoemde adres van 
plaats ingeruimd voor het vraagstuk der jonj 
alleen dat op het hierboven ontwikkelde de aar 
werd gevestigd. Het adres vroeg bovendien:

.Bovendien ware te overwegen, ongeschoolde jonge arbeiders, 
die om bepaalde redenen niet geschikt zijn voor het volgen van 
ontwikkelingscursussen, gelegenheid te geven, arbeid te verrichten 
in normale werkverschaffingswerken, zooals zulks thans door 
oudere werkloozen geschiedt. Voor jeugdige werkloozen zouden 
dan speciale kampen zijn in het leven te roepen. Deze jeugdige 
arbeiders kunnen evenwel na het beëindigen van hun dagtaak 
niet aan hun lot worden overgelaten. Zou dit geschieden, dan 
zal ongetwijfeld de kans groot zijn, dat de proef mislukt.

Wij meenen dan ook, dat deze jeugdige arbeiders naast de 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen, gelegenheid moet worden 
geboden tot een goede ontspanning. Willen deze werkkampen 
slagen, dan zal naast een voor zijn taak berekende technische 
leider een persoon moeten worden aangewezen, de geestelijke 
leider van het werkkamp, geschikt en bekwaam door langdurige 
ervaring, om de jeugdige werkloozen ook na de arbeid te leiden.”

Wij meenen, met dit adres, dat dit niet afgewezen behoeft te wor
den, alleen zouden wij deze kampen in de eerste plaats willen bestemmen 
voor de jongere arbeiders, die werkloos zijn en als kostganger moeten 
leven. De steun aan deze kostgangers, die van f 5.50 tot f 7.— per 
week varieert, naar de grootte der gemeenten, is absoluut onvoldoende 
om cenige kleeding enz. te koopen.

Deze jonge arbeiders, die toch reeds buiten het gezinsleven staan, 
zouden in de eerste plaats voor deze kampen in aanmerking komen.



Rozen-

Gezonde groei der Nederlandsche 
Speeltuinbeweging 

door G. PH. SELMAN.

toegankelijk , 
iuJen verdi 
Op Zaterdag

Speeltuinen ofw

zich naar de veilig spelende 
st Karthuizerplantsoen.

buigen

Z^\p 25 Mei 1.1. (Hemelvaartsdag) heeft de Nederlandsche Unie van 
Speeltuinorganisaties, wier grondslagen en beginselprogramma wij 

in dit Tijdschrift voor Volksontwikkeling reeds hebben mogen ont
vouwen, haar congres gehouden in de Tuinzaal van het Gemeentelijk 
Concertgebouw te Haarlem.

Daar kwam o.m. het jaarverslag 1932 in behandeling en kon ten 
aanzien van dit loopende jaar, op grond der verblijdende mededee- 
lingen over de opening van nieuwe Speeltuinen in April j.l. te IJmuiden 
(., Dc Moerberg") en te Hengelo (O.) worden geconstateerd, dat de 
gezonde groei der Nederlandsche Speeltuinbeweging, voor en na de 
oprichting van de N. U. S. O. d.d. 15 Maart 1931, zich krachtig 
openbaart.

Talrijk zijn de feiten, die aantoonen, hoe in het initiatief der ouders 
een bron van gezonde volkskracht ligt, die begeesterend werkt en 
kan leiden tot Volksopvoeding en Volksontwikkeling van de beste soort.

Merkwaardig is het verschil in tijd en tempo, dat ten aanzien van 
de vestiging en uitbouw der speeltuinbeweging valt waar te nemen 
tusschen Amsterdam en Rotterdam.

Amsterdam, waar reeds meer dan 50 jaar geleden, op initiatief 
van den WelEd. Heer N. Tetterode, door de Vereeniging tot Ver
edeling van het Volksvermaak een tweetal Speeltuinen, één in het 
Weteringplantsoen en een aan de Marnixstraat werden ingericht en 
toegankelijk gesteld voor buurtkinderen en scholieren, die een kaartje 
hadden verdiend of „gekocht”.

dag 12 Mei 1923 werden deze oudste hoofdstedelijke 
>ffici8el overgedragen aan den in 1917 opgerichten Bond 

Amsterdamsche Speeltuinvereenigingen, die ze in vol vertrouwen 
in dagelijksch beheer gaf aan de Vereenigingen Wetering- en 
kwartier.

Amsterdam, dat momenteel 36 speeltuinen plus 5 zandspeelplaatsen 
telt, waarvan de weled. Heer A. W. Bos, gewezen Directeur van 
Publieke werken getuigde, dat zij (de speeltuinen), omgeven door een 
plantsoenrand medetellen in de onmisbare open ruimten van het 
stratencomplex en met de vroolijke stofteering zorgen voor hel blijde 
accent in de steenen omgeving.

De oude gevels in de Jordaan 
kinderen in den 7VóW<Z«Tspeeltuin
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-

en „Westerspeeltuin" 
.. , „Ons Belang-Z.B. 
jaren een eigen maand-

ontleend aan den oud- 
het Barendsplein bevindt 
van den Overtoom, op

. —iging „Fahrenheit", uie 
speeltuin beheert; 60. de vereenigii 

8 October 1932 door het
>p het Mariotteplein in beheer is ges< 

’ ’ n „District V”
rbelang" doopte

In de Czaar Peterstraat, op een der Oostelijke eilanden, dichtbij 
den eemig overgebleven Amsterdamschen Molen „de Gooyer ligt 
de „<9ai7?rspeeltuin”.

Op de westelijke eilanden tnef de namen, 
Hollandschen glorietijd der ontdekkingen, op 
zich de „Z«/<frrspeeltuin" en aan het einde van den Overtoom, 
het J.J. Cremerplcin bloeit sedert 1908 de welhaast jubileerei 
„ WrjZrrspeeltuin".

In Amsterdam benoorden het IJ, zijn niet minder dan 6 speeltuin- 
vereenigingen met name: „Nieuwendammerham", die een inpandigen 
speeltuin beheert in de Vogelbuurt; „Buiksloterham", die een tuin 
heeft tusschen den Heimansweg en de Ranonkelkade; „Ons Belang- 
Zomers Buiten”, die een der nieuwste tuinen in beheer heeft, gelegen 
aan het einde van den Wingerdweg in het Florapark; „Tuindorp- 
Oostzaan", die op het Plejadenplein gevestigd is; „Tuindorp-Nieu- 
wendam” en „Tuindorp-Buiksloot”, gelegen in de Gemeentelijke Wo
ningcomplexen tusschen de Nieuwendammer- en Buiksloterdijken in 
de voormalig zelfstandige en thans door Amsterdam geannexeerde 
dorpen Nieuwendam en Buiksloot.

Evenals de „Noorder"-, „Ooster-", „Zuider-" < 
geven „Nieuwendammerham", „Buiksloterham", 
en „Tuindorp-Oostzaan" reeds een reeks van 
blad uit.

In het huidige Oosten van onze vergroote speeltuinhoofdstad heb
ben domicilie gekozen: 1 o. de vereeniging „Oosterpark-O.B." in 1908 
opgericht, die jarenlang in het Oosterpark een terrein heeft beheerd, 
waarop thans een prachtige opcnluchtscbool staat en die voor dat 
verlies aan speelruimte ruimschoots schadeloos is gesteld door de toe
wijzing van den prachtigcn nieuw aangelegden tuin in het Oosterpark; 
2o. de vereeniging „Insulinde", die den mooien ruimen tuin op het 
Makassarplein beheert; 3o. de vereeniging „Het Oosten”, met een 
speeltuin aan de Joubertstraat; 4o. de vereeniging „Amsterdam-Oost 
met den fraai gelegen en uitstekend ingerichten speeltuin aan het 
Onderlangs; 5o. de vereeniging „Fahrenheit", die in de Schagerlaan 
sinds 1931 een speeltuin beheert; 6o. de vereeniging „Linnaeuspark- 
kwartier”, aan wie op 8 October 1932 door het Gemeentebestuur 
den keurigen speeltuin op het Mariotteplein in beheer is geschonken.

In „Zuid" zijn gevestigd de vereenigingen „District V" in 1913 
opgericht, die haar maandblad „Het Kinderbelang" doopte en een 
speeltuin bezit op het Henrick de Keyserplein, alsmede de vereeni
ging „ Amstèrdam-Zuid” met een speeltuin en eigen clubgebouw aan 
het einde der Trompenburgstraat.
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d.

b.

:eltuinen in beheer 
<e zijn gelegen:

van den R.K.

roeiende beweging ten nutte van onze 
t men niet veel tijd voor bespiegelingen 

karakter, in uitingen en daden der

van een gro. 
rriae is opgedragen, laat i 
verschillen in psyche en

3.
4.
Amsterdam als spet 

der Nederlandsche Sj
Rotterdam ontwaar
Toen werden, kort

Tuindorp „Vreewijk" 
Kralingen aan het einde 
gingen „Vreewijk”

Een poging, om 
buurtbewoners om 
voor het speeltuinwerk, mislukte door totaal gemis 
en wij vroegen ons af, hoe ’t 
vanzelfsprekend

tterdam

i het Colum- 
De Ruyter 
i den Adm.

In het Westen van Amsterdam werken de vereenigingen Wester- 
kwartier met haar speeltuin op het Van Beuningenplein. Het Spaar- 
dammerkwartier op het Zaandammcrplein, Jacob Maris op I ~ 
busplein. Plan West in de Van Speyckstraat, Sportpark I 
bij de Zeven Provinciënstraat, Sloterdijk aan het einde van 
de Ruijterweg en Sloten, met een tuin aan den Akerweg.

Deze vier stadskwartieren tellen samen 25 speeltuinen.
In ’t Centrum der stad zijn gevestigd: de vereeniging „Centraal” 

met den speeltuin aan het Droogbak; de vereeniging „’t Centrum" 
met den tuin op het Waterlooplein; „Kattenburg" met den tuin op 
Kattenburg; „Wittenburg" met een tuin in de Groote Wittenburger
straat en „De Waag" met haar speeltuin aan de Oude Schans.

Volledigheidshalve dienen wij nog te vermelden de zandspeelplaatsen : 
in het Bilderdijkpark;
aan den Buiksloterstraatweg;
aan de Pontanusstraat;
aan de Oostenburgervoorstraat;
aan de Laagte Kadijk.

Bovendien zijn er nog een 4-tal 
Bond van Spceltuinvereenigingen,

1. aan het Slatuinenpad;
2. in de Indische buurt (Tidorestraat);

aan den Spaarndammerdijk;
naast het R.A.I.-gebouw.

■■eeltuinstad bij uitnemendheid, staat aan de spits 
Speeltuinbe weging.
lakte in 1927.

na elkaar, in het prachtig aangelegde nieuwe 
aan de overzijde van de Maas en in het Oude 

van den „Oostzeedijk” de speeltuinvereeni- 
en „Kralingen” opgericht.
door middel van een lezing met lichtbeelden, de 
„Ons Huis” in de Gouvernestraat warm te maken 

aan belangstelling 
ons af, boe ’t mogelijk is, dat wat in Amsterdam als 
in iedere buurt zonder opzettelijke propaganda gedijt, 

in Rotterdam niet schijnt te kunnen en willen groeien uit het eigen 
initiatief der ouders.

Wien de leiding
spes paft
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'licht

Unie van Speellui 
i bloei der Speeltui

Centrales:

Omstr.

8.

Totaal 65 vereenigingen.

flinke
met me

met 34 vereenigingen.
„ 3

8
. 5
. 4
. 3
. 3
„ 5

5.
6.

j 1932 i

woten en het i 
1 1932 een verz 
»De voort 

opwekking 
om lid te 

aan welk v<

van de Nederlandsche 1 
i een gezonden groei en

Amsterdam 
Arnhem 
Groningen 
Kennemer Bond 
Leiden 
Rotterdam en 
Velsen 
De Zaanstreek

van landgenoo 
tot wij eind 1! 

irtiertje over „ 
irt 1931", een 
„Crooswijk”, 

ireeniging, '

tallooze soorten i 
bleef onopgelost, 1 
aan ons radiokwat 
sedert 15 Maai 
luisteraars 
speeltuinvet 
voldeden.

En het wonder is geschied!
Half Mei 1933 schrijft de secretaris dier vereeniging ons, dat het 

ledental is gestegen tot 525, dat de flinke werkploeg met man en 
macht, dag in dag uit, bezig is, om met medewerking van Gemeente
bestuur en Rotterdamsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding, ge
steund door pers en particulieren, een speeltuin aan te leggen,. die 
zal klinken als een klok, dat de vereeniging „Crooswijk" een eigen 
maandblad en kinderkrant uitgeeft en uitmuntend geleide cursussen 
en clubs heeft ingesteld.

Dus speeltuinwerk in optima forma!
Geestelijke volkskracht, welke door zelf aanpakken, door zelf doen, 

zal leiden tot volksontwikkeling, ter bevordering van de geestelijke 
en lichamelijke paraatheid onzer kinderen.

Althans één lichtpunt in deze tijden van 
pessimisme 1

Het jaarverslag 
organisaties getuig 
beweging.

Uit hetgeen 
men niet, dat 
alleen daar in

Niets is minder 
De staat der 1

donker en zwartgallig

wij schreven over Amsterdam en Rotterdam conclui 
speeltuinwerk zich beperkt tot de groote stede 
een behoefte voorziet.

N.USO. geeft aan:

Rotterdamsche „raadsel” 
•zoek uit R. ontvingen om 

ruitgang der Speeltuinbeweging 
g toe te voegen aan de Rott. 
; worden van de gelijknamige 

rerzoek wij gaarne op 17 December
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b. Verspreide vereenigingen:

Totaal 81 vereenigingen

het

Transport 65 vereenigingen.
met 4 „

igingen. 
inemer

Amersfoort 
Alkmaar 
Beverwijk 
Ede 
Eindhoven 
Enkhuizen 
Heerlen 
Meppel 
Purmerend 
Utrecht 
Vlissingen 
W cesp 
Zwolle

enigingen „Patrimo- 
rkwartier”, „Flora” 
e.o. behoort Gouda 

 landam, De Stations- 
:, „Zuid” te Westzaan 
ormerveer.
die folkloristische ge-

waaraan nog moeten worden toegevoegd:
Alphcn, Aalsmeer en Hengelo (Overijsel), terwijl aa n de Centrale 
Velzen de spccituinvereeniging Dé Moerberg te IJmuiden moet wor
den verbonden en nog een tiental vereenigingen in andere plaatsen 
buiten het N. U.S. O.-verband zijn gebleven, of zooals een 4 tal veree
nigingen Cc Enschedé en 1 te Dordrecht hebben bedankt, naar wij 
hopen, tijdelijk.

De centralisatie der speeltuinvereenigingen naar het mooie Amster- 
damsche voorbeeld heeft haar bijzondere beteekenis.

Waar een Gemeentebestuur zetelt, dat een subsidie beschikbaar 
stelt en dit uitkeert aan het Centrale Bestuur loopt de zaak uitste
kend, waar dit nog niet of niet meer het geval is, gaat alles niet 
zoomaar op rolletjes.

Eensgezindheid in een bepaalde buurt ten aanzien van het speel
tuinwerk beteekent nog geenszins volslagen harmonie tusschen alle 
buurten en ter bevordering van die eenheid valt voor de N. U.S. O. 
nog veel en nuttig werk te doen.

Het jaarlijksche congres is naast het gemeenschappelijke oi 
een uitstekend bindmiddel voor alle centrales, waartoe thans 
Amersfoort gerekend moet worden, en de verspreide vcrcenig

Ook het stelsel der Gewestelijke Centrales, waartoe de Kern 
Bond, Rotterdam e.o. en de Zaanstreek behooren, geeft in de . 
tijk moeilijkheden en brengt kosten mede, die in de Gemeent< 
Centrales minder nijpen.

Zoo behooren tot den Kennemerbond de vereei 
nium” en Goed Wonen” te Hillegom en „Oosterl 
en „Meerlebosch” te Haarlem; tot Rotterdam i 
en tot de Zaansche federatie : „Het Zuiden" te Zaj 
buurt te Assendelft, „Onze Jeugd" te Zaandijk, 
en de Wormerveersche Speeltuinvereen. te Woi

't Zijn vooral de Zaansche vereenigingen.
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ikwartier).

de jongens 
:n genoegen zijn, 
mededcelen over

:he Esch). 
urt). 
ïrlebosch).

iundig v

de opv< 
gaan uitwe

een aanwas van 
winst 17 nieuwe

van die 
reden 

ouders

.. ging natuurlijk met eenvoudige feestc- 
.. het in bezit nemen der Tuinen door de 
van vreugde vormde.

recht hebben gehad een of meer 
meevieren, zullen met recht en 

nhoorig- en opofferingsgezindheid der 
der kinderen.

ling buiten sch<
dier be

opv<

bruiken in stand houden en 
Luilakviering, weten te besch;

voorzoover noodig, wij denken aan de

was de
Konden wij in 1931 slechts in geheel Neder);

6 nieuwe speeltuinen boeken, voor 1932 ’ 
tuinen in de volgende chronologische rangot

2-April: Groningen (Noorderpark).
23 April: Purmerend (Kindervreugd).
7 Mei: Groningen (Oranjewijk).
7 Mei: Hengelo (De Hengelose!:

28 Mei: Utrecht (Indische Buur“
27 Juni: Haarlem Noord (Meer,c
27 Juni: Aalsmeer.
2 Juli: Meppel.

15 Juli: Zwolle.
16 Juli: Leiden (Noorderkwartier).
30 Juli: Eindhoven (Kindervreugd).

6 Aug.: Amsterdam (Tuindorp Buiksloot).
27 Aug.: Arnhem West.

4 Sept.: Amsterdam (De Waag).
8 Oct.: Amsterdam (Linnaeusparkl
2 Nov.: Santpoort.

12 Nov.: Leiden (Oosterkwartier).
Op deze eerelijst komen Amsterdam driemaal, Groningen en Leiden 

elk tweemaal en ieder der andere plaatsen eenmaal voor, zoodat 
Amsterdam, waar ieder jaar minstens één nieuwe tuin werd geopend, 
de traditie heeft overtroffen, zonder van plan te zijn om nu maar 
eens een paar jaar over te sla?

De opening dier speeltuinen ( 
lijkheden gepaard, waarvan 
kinderen, het hoofdmoment

Wie het heerlijke voorr;
feesten te mogen bijwonen en
kunnen getuigen van de saaml
en de stralende blijdschap c__ _________

Speeltuinwerk is opvoeding buiten schoolverband.
Een jaarlijksch congres dier beweging leent zich bij uitstek tot het 

aan de orde stellen van een opvoedkundig onderwerp.
Dit jaar vermeldde de agenda een referaat over: De taak van de 

Speeltuinbeweging ten opzichte van de opvoeding der rijpere jeugd.
Daarover zullen wij thans niet gaan uitweiden.
Ons Hoofdbestuur stelt zich voor een studiecommissie te benoemen 

en haar rapport aan het oordeel van een der volgende congressen 
te onderwerpen.

Inmiddels gaat het eenvoudige speeltuinwerk voor 
meisjes zijn gewonen gang en zal het ons een eer en 
te zijner tijd wederom het een en ander te mogen n,< 
den gezonden groei onzer Nederlandschc Speeltuinbeweging.
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vrije tijd twee sterk ge- 
die toeneemt, naarmate 
neerscht wordt. Het is

de

van de grc 
loop der I

vrije tijd in den loop der eeuwen 
door Prof. Dr. CARL MENNICKE.

Arbeid en

We moeten beginnen met een korte beschouwing van de groepen 
van menschen, waarop de veranderingen, die in de loop der tijden 
ontstaan zijn, de minste vat hebben gehad, n.l. bij de boeren. Bij hen 
is de verhouding van arbeid en vrije tijd vrijwel onveranderd. De

de hand, dat arbeidstijd en v 
een scheiding d 

bepaalde organisatie beh<
natuurlijk, dat de mensch zijn arbeidsprestatie beperkt, 

hij weet, dat zijn levensbehoeften bevredigd zijn, want hij 
natuurlijke behoefte aan rust en gezelligheid. Omdat hij 
een geestelijk leven heeft en naast zijn materieele- ook 

i psychische behoeften voelt, zal hij tevens trachten deze 
ijd, die hij tot zijn beschikking heeft, te bevredigen. Men 
j van deze behoeften en de wijze waarop ze bevredigd 

worden, natuurlijk slechts begrijpen in verband met de kultureele 
toestand van de tijd, waarin ze optreden.

In het algemeen kan men zeker zeggen, dat met betrekking tot de 
verhouding van de arbeid en de vrije tijd de toenemende mcchani- 
seering van het arbeidsproces en de differentiatie in de kultureele 
verhoudingen groote problemen naar voren brengen, die hoe langer 
hoe meer vragen om vorming en organisatie.

Het hieronder volgende historische overzicht bepaalt zich tot de 
verhoudingen van de westersche geschiedenis van de middeleeuwen tot 
de tegenwoordige tijd.

T\c mensch is een wezen, dat met behulp van zijn geestesgave
' staat is in zijn levensonderhoud te voorzien, door middel 

een voortdurende, steeds sterker doorgevoerde organisatie van 
arbeid.

Ook bij de primitieve jagers- en visschersvolken kan men al een 
begin van deze planmatige organisatie vinden, hoewel daar de afhan
kelijkheid van allerlei toeval in de natuur en van de natuurlijke staat 
van het bewoonde land zeker de grootste invloed hebben. Duidelijker 
treedt deze planmatigheid echter op, wanneer de mensch ertoe ge
komen is in zijn levensonderhoud te voorzien door landbouw en vee
teelt. En een steeds snellere ontwikkeling van deze organisatie zien 
we, wanneer het handwerk zich losmaakt van de gesloten huishou
ding der Vroonhocve c:n zich zelfstandig in het stedelijk gildebedrijf 
organiseert.

Het ligt voor 
gescheiden waarden worden, 
de arbeid door een 
zeker zeer 
wanneer l 
heeft een 
bovendien 
geestelijke en • 
in de vrije tij< 
kan de aard
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deze vormen

psyc 
sted<

besteed w 
niet gewekt 
onrustige en 
niets zeggen 
herberg m 

Minder

I
‘t gehcel volge 
alle vrije tijd 

wordt. De mensch, die lichaamsarbeid verricht 
en geschoold is, heeft nog heel andere gav< 
bewegelijke stedeling; hij kan n.1. eenvoudig 
en niets doen. De zuinigheid, waarmee de bu 

met hun woorden omgaan, is bijna spreekwoordelijk.
-t bekend zijn de hoogere vormen van het gebruik van de 

vrije tijd bij de boeren, die bijna altijd van religieuze aard zijn. De

boerenarenarbeid verschilt van die van de handwerks- en industrie- 
arbeid, omdat de eerste zich moet aanpassen aan het rythme van de 
jaargetijden. Hiermede hangt samen, dat de boer een groot deel van 
het jaar van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat aan het werk is en 
dus in zijn vrije tijd ongeveer geen andere behoefte kan voelen, dan 
die van te slapen. Dan komen de wintermaanden, als de arbeidsmo
gelijkheden zeer beperkt zijn en hij dus werkelijk zeer veel vrije tijd 
heeft. Er is natuurlijk op de boerenhofstede, zeker op die waar alle 
arbeid nog met de handen verricht werd, en dat was tot het begin van 
de vorige eeuw nog overal bet geval, wel .altijd iets te doen”. Maar in 
de winter zijn dat toch meestal dingen, die wel uitgesteld kunnen wor
den en waarmee men gewoonlijk wacht tot het weer gunstig is. De 
wintermaanden leveren dus voor de boerenbevolking altijd een prach
tige bodem, waarop een besteding van de vrije tijd zich kan ontwik
kelen. Uit de vele verhalen over het boerenleven blijkt dan ook dui
delijk, dat deze bodem vruchtbaar gemaakt is.

Als men een goed inzicht wil krijgen in de inhoud van 
van de vrije tijd, moet men zeker in het oog houden, dat de boer ten
gevolge van het feit, dat hij het grootste deel van het jaar door 
harde lichaamsarbeid in beslag genomen wordt, niet tot geregelde 
geestelijke inspanning kan komen. Dientengevolge is het voor den boer 
niet mogelijk om de besteding van de vrije tijd een geestelijke inhoud 
te geven. De vorm, die deze aanneemt is soms van gezellige, soms van 
psychische aard. Vooral de vormen van gezelligheid kent men bij de 
stedelingen. Iedereen kan meepraten over de kamers, waar gesponnen 
wordt, over de avonden, waarop de jongens en meisjes dansen, of wat 
de vormen van het „zoet verzamen” ook anders mogen zijn. Hierbij 
worden dan sprookjes verteld, liederen gezongen, spelletjes gedaan 
of gedanst, zooals dat in de omgeving gewoonte is. Deze dingen zien 
we in de tegenwoordige tijd op de film en juist hierdoor hebben we 
er een voorstelling van gekregen, hoe de boeren feestvieren. We zien 
hoe dagen-, ja soms wekenlang de voorbereidingen getroffen worden 
en hoe een dergelijk feest dan plaats heeft geheel volgens de traditie. 
Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat niet alle vrije tijd op deze wijze 

en geestelijk 
«ven, dan de 
Jig stilzitten, 
boeren in de
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en Holland is een tegen- 
te keeren. Deze tracht door 
oude traditie

voor dc 
der boeren ten gun 
en het binnendrin

religiet
• eld.
«i> de boerenkunst

■cef- en borduurwerk, in het breien
innen de handen met boetseeren en houtsnijwerk en wordt 

de huisraad op allerlei manieren versierd en verfraaid.
:rkjes zijn algemeen en worden van geslacht op geslacht 

zóó ontstaat een primitieve, maar zeer vruchtbare kui
tuur van het kunstwerk, dat op geheele dorpen en zelfs streken een 
zeer speciaal en aantrekkelijk stempel drukt.

Het behoeft niet verder uiteengezet te worden, dat deze vormen van 
het gebruik van de vrije tijd in de loop van de laatste 50—60 jaren 
in onbruik geraakt is en gevaar loopt geheel te verdwijnen. De oor
zaken hiervoor liggen voor de hand : de ontbindiug van de gesloten
huishouding der boeren ten gunste van de algemeene deelname aan de 
vrije markt en het binnendringen van de technische arbeidsmiddelen 
in de boerenbedrijven.

De boeren komen 
delen en < 
volge, dat

nu in aanraking met de moderne verkeersmid- 
de nieuwere maatschappelijke cultuur en dat heeft tenge- 
ze hun eigen ontwikkeling als achterlijk en omslachtig gaan 

zien. De arbeid wordt gerationaliseerd en geordend en daardoor 
wordt de verhouding van de arbeid en de vrije tijd meer onafhanke
lijk van de wisseling van de jaargetijden.

In Zweden, Denemarken, Duitschland 
beweging ontstaan om deze ontaarding 
systematische oefening en scholing de oude traditie weer tot nieuw 
leven te brengen. Natuurlijk houdt men hierbij rekening met de nieuwere 
levens- en arbeidsvormen.

De Deensche volksuniversiteit voor boeren doet in dit opzicht

oorzaak hiervan is, dat het geheele geestelijk leven van den boer 
bepaald wordt door de traditie en dat deze traditie een kerkelijk- 
godsdienstig karakter heeft. Vele volksspelen, die door de jeugdbe
weging weer tot nieuw leven gewekt zijn, zijn van bocrcnoorsprong 
en hebben in het boerenleven een groote rol gespeeld. Gebeurtenissen, 
zooals de spelen van Obcrammergau, die nu wereldberoemd zijn, 
kwamen in de middeleeuwen bij de boeren veel voor, hoewel de 
vormen natuurlijk veel primitiever waren. Ook de opvoering van 
kluchten was algemeen. Daarbij en ook zelfs bij religieuse feesten 
werd altijd gegeten en gedronken, gedanst en gespeelt

Ten slotte moet erop gewezen worden, dat veel van 
product van de vrije tijd is. Waar tijd en rust is, zooals gedurende 
de stille winterdagen en dc lange avonden in het dorp, daar kan het 
oorspronkelijke talent zich zelfstandig ontwikkelen. Daar wordt de 
wol bizondcr fijn gesponnen, daar heeft de fantasie volop gelegenheid 
zich in hel weef- en borduurwerk, in het breien en naaien uit te leven. 
Daar beginnen de handen met boetseeren en houtsnijwerk 
het huis en de huisraad op allerlei manieren versierd en 
Deze werkjes zijn algemeen en worden van geslacht c 
voortgezet en zóó ontstaat een primitieve, maar zeer vruel
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groepen, 
der goed

bizonder mooi werk. Zonder twijfel zijn al deze pogingen zeer belaag 
rijk, hoewel ze voortdurend gevaar loopen om in een soort roman 
tiek te ontaarden.

De verhouding van de arbeid en de vrije tijd in de arbeidswereld 
van de steden is geheel een zaak van de historische ontwikkeling. 
Want de vorm van het arbeidsproces in de steden is voortdurend 
veranderd en samenhangend daarmee is de gcheelc levensstijl van d e 

menschen anders geworden.
We zullen eerst de verhoudii 

middeleeuwen beschouwen: ook t 
pende veranderingen plaats, 
dingen bepalen.

Het is algemeen bekend, dat het handwerk in de middeleeuwsche 
stad in gilden georganiseerd was. Dat kwam omdat de arbeid in over
eenstemming met de nieuwe vorm van het samenwonen in de stad ge
regeld moest worden, en alleen de arbeidende bevolking zelf kon deze- 
regeling geleidelijk tot stand brengen. Het gilde zelf oefende de con- 
tröle uit, waakte o’ner de kwaliteit van de arbeid, over de arbeids- 
verdeeling en de prijsvorming en zelfs over de ontwikkeling en vorming 
van de arbeidsvoorwaarden, die het als het noodig was zelf precies voor
schreef. De historische voorwaarden voor deze contróleerende organen 
waren te vinden in de traditioneele boerencoöperaties, die in dezelfde 
geest werkten, als de nieuwe groepen. De arbeidsvoorwaarden van 
leerling en gezel konden minder goed zijn, omdat hen uilen in de 
toekomst het meesterschap toelachte en omdat de hoop op het genot 
van de burgerlijke .vrijheden" maakte, dat ze eenige onderdrukking 
en beperking van hun vrijheid wel verdragen konden.

Het spreekt eigenlijk vanzelf, dat bij de arbeidsvoorwaarden niet 
de regeling van de arbeidstijd behoort. De Meester toch is geheel 
baas over zijn tijd en het wordt aan hemzelf overgelaten of hij werk
zaam of lui wil zijn.

De leerlingen en gezellen moeten aan de bevelen van den Meester 
gehoorzamen, hij heeft de paedagogisehe verantwoording en het is 
het vanzelfsprekende recht van den meester, dat hij hun arbeidskracht 
gebruiken kan voor zoover de natuur en de omstandigheden het toe
laten. Hierbij moet men er rekening mee houden, dat ook het hand
werk voor een groot deel afhankelijk is van het seizoen en dat dus 
de tijden van verhoogd arbeidstempo door tijden van matige arbeids
prestatie afgewisseld worden. De meesters komen meestal iedere

ingen in het tijdperk van de echte 
tijdens deze epoche hebben eringrij- 

maar wij zullen ons tot de kern van de



ARBEID EN VRIJE TIJD 69

gaa 
de

gevierd
de klucht
gedicht i
kluchten van

toch in samenhang met
van volkskluchten

morgen samen voor een soort .. Morgensprache”, waar 
waar allerlei nieuws besproken wordt, 
tenslotte ook de belangen van het gilt 

gezellen krijgen in de regel 
kunnen

feest te

een voortdurend 
lag hebben 
gedenken.

ne zijn hem

allen moeten 
verschijnen, waar allerlei nieuws besproken wordt, grappen verteld 
worden en tenslotte ook de belangen van het gilde behandeld 
geregeld worden. De gezellen krijgen in de regel een rusttijd, waar
over ze naar believen kunnen beschikken. Veel mogelijkheden zijn er 
echter voor hen niet, omdat ze bij den meester inwonen en zich aan 
de leiding van den meester en zijn vrouw te onderwerpen hebben.

Men zal dus kunnen begrijpen, dat onder deze omstandigheden het 
streven van de middelecuwsche handwerkslieden, vooral van den gezel 
erop gericht was, zooveel mogelijk dagen te veroveren, waarop hij 
niet behoefde te werken.

Het algemeene streven van die tijd gaat overigens in diezelfde 
richting, maar tevens gaat het hier om de speciale verhoudingen in 
het handwerk en wordt met dit streven het begin van een zekere 
spanning tusschen meesters en gezellen ingeluid.

In de middeleeuwen beteekent „arebeit’’ moeite en last. Het doet 
ons eigenaardig aan te zien, dat de middeleeuwsche mensch, die in 
zijn handwerk zeker een veel rijker en volmaakter arbeidsbevrediging 
kon vinden, dan de arbeider van tegenwoordig, geen arbeidswaar- 
deering in onze zin kent, maar werkelijk meent, dat arbeid dwang 
en „vloek” beteekent. We zien ook met verwondering, dat hij iedere 
gelegenheid te baat neemt om de arbeid te onderbreken en f 
vieren. Die gelegenheid komt vanzelf voort uit de religieuse 
tingen en gebruiken van die tijd, waarin de hemel met 
aantal heiligen bevolkt wordt, die allen hun speciale feestdag 
en die men meent op de meest grootsche wijze te moeten ge 
Hierbij komt dan, dat ieder gilde zijn schutspatroon bezit, die 
gewijde feesten heeft, waaraan de andere gilden ook deelnemen. Ook 
de doopfeesten, bruiloften, begrafenissen, het verkrijgen van de gezel
len- en meestertitel scheppen alle een welkome gelegenheid tot feest
vieren. Deze feesten worden met bijzonder ceremonieel gevierd en gaan 
gepaard met allerlei traditioneele gebruiken; het spel, de klucht en de 
eet- en drinkgelagen spelen een groote rol. Ook het gedicht en de 
meesterzang ontwikkelen zich in die tijd; hoewel de 
Hans Sachs op zichzelf staan, moet men ze 
de algemeene verschijnselen zien, omdat de opvoering 
bij alle feestelijke gelegenheden ook bij de bevolking van de steden 
in zwang was. Ook de meesterzang was geen algemeene zaak van de 
stedelijke omgangsvorm, maar toch ook een symptoom ervoor, dat naar 
een edeler kunstvorm in het gezellige verkeer gezocht werd, toen de 
handwerks- en koopmansstand tot bloei kwam.
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Er is reeds op gewezen, dat de gezellenvereenigingen, die zich 
meestal als religieuse broederschappen aandienden, aan deze vorming 
van de besteding van de vrije tijd een levendig aandeel namen. Zij 
hebben echter eeuwen lang gestreefd naar de verovering van een eigen 
domein van bewegingsvrijheid, waarin ze zich zouden kunnen uitleven. 
Deze neiging hangt ongetwijfeld samen met het feit, dat ze ongetrouwd 
waren en zich moeilijk vrij konden bewegen. Men ging dus op de 
„Wanderschaft” en de strijd om de „blauwe Maandag" ging een 
groote rol spelen. Nog wel tot het einde van de negentiende eeuw 
kan men de overblijfselen van deze strijd vinden.

Men kan er zich tegenwoordig moeilijk een 
hoe straf de gezellen aan het einde der middeleeuwen g> 
waren. Als voorbeeld hiervan diene, dat de bakkersgeze 
eind van de 15de eeuw tien jaar lang een boycot tegen de 
hebben volgehouden. Voor onze opvattingen ging hei »>< 
kleine dingen, had met loon en arbeidstijd niets uit te staan, 
betrof de plaats van de bakkersgezellen in de processie op de sacra
mentsdag. Het rondtrekken van de gezellen ging ook maar niet zóó 
in het wilde weg, maar geschiedde volgens vaste, georganiseerde 
vormen. Het overnachten bij partikulieren en in herbergen, de aan
melding voor de arbeid, het opgenomen worden in de werkplaats, het 
opzeggen van het werk en het verder trekken, het pakken van de 
ransel, de groet bij de ontmoeting van andere handwerkslieden, al 
deze dingen ontwikkelden zich volgens vaste overlevering en boden 
onuitputtelijke mogelijkheden om de trek- en speellust van de menschen 
op een bepaalde wijze te bevredigen. Uit de nieuwere studies over 
deze verschijnselen weten we, dat deze vormen van gezellig verkeer 
ten deele van zinnelijke, soms zelfs van uitgesproken sexueele oor
sprong waren.

Zooals gezegd is de blauwe Maandag altijd een onderwerp van 
strijd geweest en zeker niet in de eerste plaats omdat de meester 
de arbeidstijd, die hiermede verknoeid werd, zoozeer betreurde. Men 
kende nog geen stukwerk en als de behoeften op bepaalde ©ogen
blikken bizonder groot waren, begon het werk vroeger en eindigde 
later. Maar men verzette zich tegen de blauwe Maandag, omdat de 
aandrang, die de gezellenbonden uitoefenden dikwijls lastige, ja zelfs 
ruwe vormen aannam. In alle kringen van de bevolking werd in 
die tijd veel gedronken, en zeer dikwijls werd er ook gevochten. De 
eene gezellenbond trok op tegen de andere en het kwam vaak tot 
veldslagen, die natuurlijk als regel niet met de wapens, maar met 
stokken, steenen en vuisten gevoerd werden.
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III.

De gehcele tijd van het eind van de middeleeuwen (midden van de 
16de eeuw) tot ongeveer het einde van de negentiende eeuw toe moet 
men beschouwen als een overgangstijd, waarin het economisch en 
maatschappelijk organisme voortdurend in beweging is en waarin de 
arbeidende mensch zich telkens voor nieuwe problemen gesteld ziet. 
Dit gekit ook voor de verhouding van de arbeids- en de vrije tijd. 
Tegen het midden van de 16de eeuw beginnen het verlagsysteem en 
de manufactuur op te komen en aan het eind van de 18de eeuw, 
wanneer de maatschappij eigenlijk de nieuwe arbeidsmethode nog 
niet bcheerscht, ontwikkelt zich, samen met de stoom en de electrici- 
teit, de machinale industrie en begint haar triomftocht over de aarde. 
Tegenwoordig zien wij deze onrust, die voortkomt uit de voortdurende 
wisseling van het arbeidsproces, alleen maar in het economische. 
Psychologisch zijn we er reeds lang op „ingesteld''. Toch zijn de 
moeilijkheden, die de menschen aan het begin van dit tijdperk hebben 
moeten overwinnen, ongetwijfeld van psychologische aard. De versto
ring van het kalme rythme, waarin ze zich tot die tijd toe bewogen 
hadden, heeft hen ten deele van de arbeid afkeering gemaakt en 
vervreemd. Er zijn sterkere en meer dwingende maatregelen van 
overheidswege noodig geweest, om de menschen aan het werk te houden 
of weer aan het werk te zetten. Dit heele tijdperk wordt er dan ook 
door gekenmerkt, dat de oude vormen van de besteding van de vrije 
tijd verdwijnen, al is het dan ook zeer langzaam en dat de nieuwe 
vormen zich slechts schaars ontwikkelen. Verandering op dit gebied 
zien we eerst omstreeks 1900 ontstaan. Deze en de tendens, die 
daarmee samengaat worden in hoofdstuk IV nader behandeld.

„Industria” beteekent vlijt en de keuze van dit woord doet reeds 
vermoeden, dat de geestelijke veranderingen, die samengingen met de 
opkomst van „verlag” en manufactuur, een nieuwe arbeidswaardee- 
ring meebrachten. Vooral de dogma's van de Calvinistische kerk 
ontzegden de geloovigen het aardsche genot, dat in de middeleeuwen 
ieder, die geen monnik was, van harte gegund werd. De kerk legde 
zijn leden op, om door ascetische ijver hun gemeenschap met de ge- 
loovigc gemeente te bewijzen. Hierdoor wordt de arbeid van „dwang 
en vloek" tot „zegen en deugd” en deze gedachte kweekt de communis 
opinio, dat er voor den mensch niets heilzamer is, dan zooveel mogelijk 
arbeid. Daar ook het principe van de vrije concurrentie opkomt, 
samengaand met de industrieele ontwikkeling, groeit economisch gezien 
het belang van een grootere arbeidsprestatie en hierdoor verdwijnt
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langzamerhand het oude begrip van de vrije tijd en 
sprake meer van de vorming van een nieuw begrip te dien 
Zelfs de Zondag wordt nuttig besteed en gewijd aan 
ander onderwijs.

Bij dit alles komt, dat, zooals reeds even aangestipt is, de eerste 
periode van deze tijd nog sterk in beslag genomen werd door de 
strijd van de oude arbeidsorganisatie en -methode tegen de nieuwe. 
Men ziet ook, dat in de oude organisatie de onderlinge s> 
hoe langer hoe grooter wordt en dat ze zichzelf een graf 
door in een soort verstarring te vervallen, waardoor ze haar 
op de maatschappelijke levensvormen meer en meer verliest. De 
gilden, die gedurende de geheele middeleeuwen een voortdurende, 
levendige groei vertoond hebben, gaan zich afsluiten. Ze eigenen zich 
een soort monopolie toe, beperken de mogelijkheid om meester te 
worden door de meesterproef te verzwaren en het aantal meester- 
plaatsen in te krimpen en veroordcelen hierdoor de gezellen meer en 
meer tot een levenslang gezel blijven.

In verband met de toenmalige rechtspositie beteekende dat boven
dien ongehuwd blijven, en het is dus zeer begrijpelijk, dat het geor
ganiseerd verzet van de gezellen tegen de meesters hoe langer hoe ' 
feller werd en de strijd van de beide groepen tegen elkaar, meer en 
meer een strijd om de arbeidsvoorwaarden wordt. De strijd om de 
blauwe iMaandag wordt tevens nog agressiever, omdat de Hervor
ming het aantal feestdagen sterk besnoeid heeft.

In de eerste twee eeuwen van deze strijd staan we dus in zekere 
zin voor twee tegengestelde bewegingen. Het handwerk, dat in de 
gilden georganiseerd is, brengt het tot een monopolie-positie, die zijn 
productiviteit verlamt en het kalme tempo van de meesters tot traag
heid vervormt. Omdat de gildevorinen, zooals alle vormen in die tijd, 
verstarren en ten deele slechts formaliteiten worden, krijgt de vrije 
tijd veelal een sfeer van gewichtigheid en kleinburgerlijkheid, waarin 
het boofdthema de wederzijdsche controle op het handhaven van de 
traditioneele vormen is. De feesten en plechtigheden krijgen op deze 
wijze meer en meer een representatief karakter en worden dus ook 
hoe langer boe kostbaarder. Alleen menschen, die geld hebben, kunnen 
nog meester worden, omdat het meesterstuk uit zeer duur materiaal 
gemaakt wordt en de meesterfestijnen met goud betaald moeten worden. 
Op deze wijze vervalt ook de deelname aan de feesten door de ge
zellen en de leerlingen, die vroeger vanzelf sprak; en wanneer deze 
nog op de feesten verschijnen, 
laagstaande groep, 
wel klaarspeelt.



ARBEID EN VRIJE TIJD 73

;aat er hoe langer 
1 wereld van de 

arbeidspres-

zicn, moet men zeker 
bizonder benarde po-

i) Wanneer men deze ges< 
in het oog houden, dat de gc 
sitie bevonden, die heftige

de dag legde). Er 
juist omdat zelfs het begrip van 
Het was juist het lot en de plicht

in de 17de en 18de eeuw 
arbeidskrachten,

reken. Niettegenstaande dat doet het feit zich

Dit is

Geschiedenis rechtvaardig wil bezie 
■ gezellen verbonden zich in een bi 
reacties mee moest brengen.

Hierbij moet tnen dan ook bedenken, dat de Hervorming de volks
feesten van hun religieuse symboliek beroofd had en dat ze daar
door vanzelf al vervlakt waren. Daarom ook werden de vormen van 
het gezellenwezen ruwer en uiterlijker, zoodat ze een toenemende 
plaag werden en men er in de loop van de 18de eeuw toe moet 
overgaan ze van staatswege te onderdrukken. ')

De tegengestelde beweging voltrekt zich in de „verlag” en de manu- 
factuur, welke vorm van industrie sterk bevorderd werd door het 
feit, dat de meesters zich tengevolge van de uitsluiting van de ge
zellen een monopolie-positie veroverd hadden. De ondernemer(verleger) 
voert zijn strijd in de vrije concurrentie en wordt hierin door de Staat 
gesteund. De arbeider voelt deze vrije concurrentie aan den lijve, om
dat de hieruit voortvloeiende verlaging van de prijzen, het loon en de 
arbeidsvoorwaarden drukt. Ik heb er al op gewezen, dat sommige 
geestelijke richtingen het harde lot, dat den arbeider beschoren was, 
verdedigden, (waarbij men dan moet bedenken, dat ook de ondernemer 
vlijt en onverflauwbare activiteit aan de dag legde). Er waren heele- 
maal geen beperkende bepalingen, 
de vrije tijd eigenlijk niet bestond.
van de mcnschen om van de vroege morgen tot de late avond te 
werken. Nieuwe economische onderzoekingen hebben geconstateerd, 
dat er in de 17de en 18de eeuw geen sprake was van een tc groot 
aanbod van arbeidskrachten, maar dat men eerder van een tekort 
kon spreken. Niettegenstaande dat doet het feit zich voor, dat de 
werkelooze arbeiders in steeds grooter getale gaan zwerven en de 
landlooperij en bedelarij sterk toeneemt. Dit is een verschijnsel, dat 
men psychologisch alleen verklaren kan uit de moeite, die de menschen 
hebben om zich aan de nieuwe industriëele eischen aan te passen. 
Er moeten scherpe dwangmaatregelen genomen worden, om de men
schen te wennen aan de nieuwe toestand.

De Staat deporteert massa's arbeiders naar de industriegebieden, 
die er behoefte aan hebben, ze bouwt zelf werkhuizen, waarin de 
landloopers worden opgenomen, ze steunt en sticht industriescholen, 
opdat reeds de kinderen aan eentonige en voortdurende arbeid zullen 
wennen.

Zelfs de kerkelijke en humanitaire, armenzorg gaat 
hoe meer toe over (in tegenstelling met de katholieke 
middeleeuwen) om aan de ondersteuning een eisch voor
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talie vast te knoopen. Als er gëen productieve arbeid verricht wordt, 
tracht men toch op zijn minst nuttig onderwijs te organiseeren en zelfs 
op Zondag geniet men niet van de vrije tijd en doet geen frissche 
moed op voor de komende arbeidsweek, maar wijdt zich aan nuttige 
werken in het belang van de hemel of de aarde. De Zondagsscholen 
omvatten in die tijd ook meer dan het gewone godsdienstonderwijs . 
aan kinderen.

Zeker is het, dat al deze dingen met de ontwikkeling van de ma
chinale industrie enorm verscherpt werden, omdat de industriccle 
mogelijkheden zich zoo snel uitbreiden. Reeds spoedig wordt niet al
leen de arbeid van de mannen, maar ook de vrouwen- en kinder
arbeid „georganiseerd", d.w.z. dat de krachten van de industriearbeiders 
tot het uiterste gebruikt worden, zoodat de vrije tijd slechts ternau
wernood lang genoeg is om te slapen. We weten tegenwoordig, dat 
sommige zins- en genotsbehoeften essentieel zijn voor de menschelijke 
natuur en alleen in zooverre van minder beteekenis voor den mensch 
kunnen worden, als hoogere psychische en geestelijke krachten in hem 
tot ontwikkeling komen. Het is dus niet te verwonderen, dat in de in- 
dustrie-wijken van de groeiende steden de drankzucht en de sexueele 
losbandigheid in een tot hiertoe onbekende mate tierde. De vrije tijd, 
die zich niettegenstaande alles nog handhaaft, dient alleen voor de 
bevrediging van de instincten, omdat voor hoogere dingen alle voor
waarden ontbreken.

De oppositie regen deze toestand is van 
gekomen. Ten eerste van de politieke- en 
zagen, dat de gezondheidstoestand van deze menschenmassa’s bedreigd 
werd, ten tweede van de humanitair voelende persoonlijkheden, die 
de noodzakelijkheid van verheffing van de industriearbeiders inzagen, 
en tenslotte van de zijde van de arbeiders zelf, eerst zeer langzaam 
en daarna in steeds toenemend tempo.

De werkzaamheid van de staat beperkt zich in hoofdzaak tot maat
regelen in het belang van de gezondheid, vooral tot de beperking 
van de vrouwen- en kinderarbeid. Het streven van de menschlievende 
personen gaat in dezelfde richting, maar houdt zich ook bezig met 
de zedelijke en geestelijke verheffing van de handenarbeid-verrichtende 
bevolkingsgroepen. Een voorbeeld hiervan is het werk van Robcrt 
Owen, die de kinderarbeid afschafte en onderwijs en spel ervoor in 
de plaats stelde (in zijn eigen bedrijf in New Lamark), die ook de 
arbeidstijd van de volwassenen verkortte en zorgde, dat vriendelijke 
woningen de behoefte aan het tehuis en de „Feierabend" deden stijgen. 
In Duitschland heeft Schulze-Delitsch arbeidersvereenigingen in het
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De 20ste eeuw houdt de belofte in om de eeuw van de nieuwe 
vorm van de vrije tijd te worden. Er zijn verschillende teeltenen, die 
erop wijzen, dat het probleem van de arbeidsorganisatie in de toe
komst meer en meer tegelijkertijd het probleem van de vorming van

, die weliswaar voor handwerkslieden bedoeld waren, 
maar in ieder geval in de moderne industriëele wereld een eerste 
begin waren voor de bewuste besteding van de vrije tijd.

Wetenschap en ontwikkeling zijn de tooverwoorden, die als leuze 
voorop staan bij de strijd van de arbeiders zelfs om de verove
ring v^n de vrije tijd. In het begin vecht men nog niet altijd voor 
cultureele belangen, maar men tracht een zekere geestelijke ontwik
keling te bereiken, omdat men persoonlijk daarmee in het maatschap
pelijk leven beter vooruit denkt te komen of de positie van de groep 
(zooals in de vakbeweging), of van de klasse (zooals in de socialis
tische beweging), hiermee op een hooger peil hoopt te brengen. Alle 
pogingen van de industrieele arbeiders om de vrije tijd te veroveren, 
zijn de geheele 19de eeuw door bezield geweest van deze gedachte.

Als wij ons een zuiver beeld van deze epoche willen maken, moe
ten we nog een verschijnsel naar voren brengen, dat weliswaar spe
ciaal behoort tot de 19de eeuw, maar dat juist voor de principieele 
beschouwing van ons probleem van bizondere beteekenis is. Wij be
doelen het voor de 19de eeuw zoo karakteristieke type van de „half- 
ontwikkelden", die een product zijn van het streven naar volksont
wikkeling. Ik heb reeds duidelijk gemaakt, dat in die tijd de gebrui
kelijke levensvormen voor de kleinburgerlijke wereld langzaam aan 
verdwijnen. Dit verval van de oude zede zet zich sterker door in 
het begin van de 19de eeuw, als de industrie vrij gelaten, de han
denarbeid naar het platteland verplaatst wordt en de bevolking in 
de groote steden toeneemt. Hierdoor worden ook historisch de tra- 
ditioneele vormen, waarin de vrije tijd doorleefd werd, van hun in
houd beroofd. De „ontwikkelden" gingen de boventoon voeren, 
geloofde in dit tijdperk aan de vooruitgang en aan de kennis, 
nam men gretig de gepopulariseerde wetenschap, die door vereeni- 
gingen voor volksontwikkeling, populaire uitgaven en voordrachten 
geleverd werd, tot zich. En omdat alle mogelijkheden, tot de werke
lijke verdieping en het verwerken van de geboden leerstof ontbraken, 
ontstond het onaangename „geen visch en geen vleesch" product van 
de „halfontwikkelden", waaraan God, noch de menschen noch zijzelf 
eenige vreugde beleefden.
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Hier ligt een principieele moeilijkheid, die 
kent, maar waarvan de kennisname 
die ons deze met problemen overvoerde tijd stelt.

Zoowel in de kringen van de ontwikkelde burgerij, als in die van 
de Marxistisch-socialistische beweging heeft men gemeend, dat de 
oplossing van het probleem eenvoudig was. Het kwam er maar op 
aan, dacht men, dat men het bewustzijn van de menschen bracht op 
het peil van het algemeen wetenschappelijk en kultureel inzicht. De 
menschen zouden dan in staat zijn, om bewust aan het algemeene 
wetenschappelijke en kultureele streven deel te nemen, en ze zouden 
daarin ook de inhoud van de steeds toenemende vrije tijd kunnen 
vinden. De ervaring, die de twintigste eeuw ons gebracht heeft, 
bewijst ons, dat deze opvattingen op een volkomen vergissing be
rusten. De psychologische onderzoekingen hebben het onderscheid 
tusschen de praktische en de theoretische intelligentie aangetoond 
en bewezen, dat het praktische intellekt verre overheerscht en dat 
werkelijke theoretische begaafdheid een relatief weinig voorkomend 
verschijnsel is. Ook de psycho-tcchnische onderzoekingen hebben

de vrije tijd voor den arbeider zal worden. Dit verschijnsel heeft de 
volgende oorzaken.

Niet alleen, dat de techniek in de industrie hoe langer hoe meer 
vooruitgaat, zoodat voortdurend meer handen overbodig worden, het 
is ook gebleken, dat een goede behandeling en het ontzien van de 
menschelijke arbeidskracht gunstig op de productie gewerkt heeft, 
omdat de grootste arbeidsprestatie niet met een overmatig lange arbeids
dag, maar integendeel in de regel met een sterk verkorte (7 tot 8 
uur per dag) bereikt wordt. (Dit kan natuurlijk alleen doorgevoerd 
worden in verband met een straffe organisatie van de arbeid). Een 
groot deel van de dag wordt op deze wijze dus niet door de arbeid 
ingenomen. Als men de tegenwoordige werkeloosheid door een doel
matige organisatie van de arbeid zou kunnen ophelfcn, zou het stuk 
van den dag, dat vrij bleef, nog veel grooter zijn, dan het nu is.

De menschen vinden in hun arbeid zelf slechts zelden een uitgangs
punt voor het gebruik van hun vrije tijd. In de oude handwerktijd, 
was dat juist als regel wel het geval. Toen was het werk en de 
kultureele levenssfeer (ook het gezin, het sociale verkeer, het recht, 
de weerbaarheid, de godsdienst behooren hierbij) een eenheid. Inde 
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duidelijk doen uitkomen, dat de zuiver geestelijke behoeften van de 
menschen zeer gering zijn. Tenslotte hebben alle practische pogingen 
voor de vrije ontwikkeling, die in de laatste tientallen van jaren ge
daan zijn, bewezen, dat de lichamelijke, de psychisch-lichamelijke en 
de gevoelsbehoeften van den mensch veel sterker zijn, dan de wer
kelijk geestelijke. Het is natuurlijk wel waar, dat in een tijd als de 
onze, waarin zooveel levensopvattingen opduiken, ook de behoefte 
aan geestelijke voorlichting bij velen leeft. Deze behoeften mogen 
zeer zeker niet verwaarloosd worden. Integendeel moeten ze zooveel 
mogelijk bevorderd worden en er moet op alle manieren gestreefd 
worden naar hun bevrediging. Maar ook dAlr heeft de praktijk 
van het werk van de volksuniversiteiten ons geleerd, dat de theo
retische methode van de wetenschap, ook in populaire vorm, voor 
de meeste menschen tot op zekere hoogte een gesloten boek is. Men 
moet zich voor dit werk veel meer toeleggen op de speciale vorm 
van ontwikkelingsarbeid in werkgroepen zooals deze ook in Nederland 
hier en daar met succes wordt georganiseerd. In Duitschland heeft 
zich, onder leiding van de Hohenrodter Bond, deze „intensieve" arbeid 
voor de volksontwikkeling gevormd, in tegenstelling met de „exten
sieve" van de vorige eeuw. Het Hitlerregiem heeft deze veelbelovende 
pogingen, evenals vele andere, helaas geheel vernietigd.

Er moet nog eens uitdrukkelijk op gewezen worden, dat tot de tijd 
van de industrialisatie toe alle „kuituur" van de menschen, die in het 
arbeidsproces waren opgenomen, verband hield met de lichamelijke 
arbeidssfeer, dat deze kuituur de uitdrukking was van de ziel, waarin 
naast de religie, met haar symboliek, het oog en de hand de uitvoe
rende organen van de praktische intelligentie, een veel grooter aan
deel hadden, dan de „geest" in de gebruikelijken zin des woords. ')

De nieuwe psychologische onderzoekingen, waarop reeds gewezen 
is, hebben ons dit inzicht bijgebracht. Al is nu, op grond van de 
veranderde maatschappelijke structuur, de weinige verbinding tusschen 
arbeid en kuituur in het algemeen verstoord, toch moet men in ieder 
geval bij de beschouwingen over de vormen van de vrije tijd rekening 
houden met al deze voorwaarden, die misschien wel in de loo] 
honderden en duizenden jaren, maar niet in de eerstkomende 
principiëel zullen veranderen. De lichamelijke, lichamelijk-), 
en de psychische ontwikkeling moet dus evenzeer gecultiveere 
als de speciaal geestelijke.
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moderne spreekkoren, gaan een belangrijke plaats innemen. Met name 
de jongere menschen kunnen hierdoor sterk gepakt en jarenlang vast
gehouden worden.

Muziek en dichtkunst houden wel verband met de plastische uitings
wijze, maar veel meer geldt dit voor het spel, de gymnastiek en de 
dans. We kunnen bier alle vormen van het lichamelijke gezelschapsspel, 
van de gymnastiek en de dans bij betrekken, van de eenvoudige 
oefeningen en de primitieve volksdans af, tot de meest ontwikkelde 
vormen van de lichamelijke rythmiek en dansvorm toe. Hierbij treedt 
ook een nieuwe choreografische uitdrukkingswijze op, die bij de feesten 
van de massa een gro.ole werking kan hebben. Men moet dan ook 
zeggen, dat zich door al deze dingen een nieuwe cultus van het feest 
ontwikkelt.

Ten slotte komen we bij de breedere sfeer van de werkelijk uit
sluitend lichamelijke uitdrukking: het turnen en de sport. Het is 
zeker een groot geluk van de tegenwoordige tijd, dat op dit gebied 
overal het ijs gebroken is en dat de overheid zoowel als de leidende 
maatschappelijke kringen de beteekenis van de lichamelijke ontwik
keling ingezien hebben en bereid zijn de voorwaarden ervoor tot stand 
te brengen. Voor de geheele kultureele ontwikkeling is het van belang, 
dat men bij de bevordering van de sport niet alleen aan de lichame
lijke ontwikkeling denkt, maar ook aan een bepaalde vorm van het 
gebruik van de vrije tijd. De lichamelijke ontwikkeling kan tot zekere 
hoogte ook door dril en mechanische disciplinecring bereikt worden. 
De lichamelijk en lichamelijk-psychisch aangelegde mensch moet de 
mogelijkheid hebben om aan een voor hem geëigende uitdrukkingssfeer 
deel te nemen en daarom moeten alle pogingen tot het vormen van

In de zuiver psychische sfeer behoort natuurlijk in de eerste plaats 
de godsdienst thuis. Er is immers op dit gebied bij de bevolking van 
de groote steden zeer zeker zooveel verwoest, dat alleen door zeer 
voorzichtige, maar door veel initiatief gedragen arbeid nog iets bereikt 
kan worden.

In de tweede plaats ga; 
en wel voornamelijk van d< 
uitdrukkingsvormen: 
ringen van de paed 
kunsten misschien 
dan men tot nu toe heeft aai>{ 
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kan hebben. Ook de dramatische kunst, vooral h<
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in deze bladzijden de samenhang aan te 
de geheele kultureele ontwikkeling. Zeker

T7 n het is juist stijl, die aan het Sinterklaasfeest en aan het Kerst- 
feest, zooals het thans in ons land in vele gevallen gevierd wordt, 

totaal ontbreekt. De oorzaken zijn niet ver te zoeken. Beide feesten

een lichaamskultuur gezien worden in het licht 
werk voor den geheelen tnensch, zoodat ook turnen en spoi 
humanistische zin, ontwikkelingswerk is, (zooals het in de 
oudheid ook was).

Er is over deze onderwerpen nog veel te 
pogingen kunnen noemen om de vorming van. 
verband te brengen met het bedrijf of die; om 
oude eenheid van geestelijke en lichamelijke arbeid 
te brengen. Men kan denken aan de mogelijkheid 
lieleven, waarbij de ouders meer dan tot nu 
leven van hun kinderen en daarin een om 
voor de vulling en de vreugde van 
ontbreekt om op deze punten een ' 
Mijn bedoeling was, om 
toonen van de vrije tijd en 
zijn de problemen van de economische organisatie, de planmatige vor
ming van de productie en de consumptie in deze tijd de allerbelang
rijkste. Wanneer deze niet tot een oplossing gebracht worden, blijft de 
maatschappij in haar bestaan bedreigd. Men moet echter niet meenen, 
dat deze dingen maar op zichzelf staan. In ieder uur van de geschie
denis leven wij menschen geheel, wat ook onze toestand of ons lot 
zijn moge. En als we geen levenskracht, geen levensvreugde en levens- 
vertrouwen meer hebben, dan kunnen we eerst recht niet tegen de 
moeilijke vraagstukken van de economische organisatie opgewassen 
zijn. Wat'ons nog aan kracht overblijft, zullen we moeten gebruiken 
om een goede vorm te vinden voor de vulling van onze vrije tijd. 
Want juist in deze sfeer van de vrije tijd kunnen de meeste men
schen veel beter dan in hun arbeid zich bewust worden van de zin 
des levens, die zij toch moeten kunnen aanvoelen, om de moed tot 
het leven te behouden.
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. Men 
dburg,
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massa heeft zich ervan meester gemaakt, 
op de straat gekomen. Of juister misschien, 

i de straat begonnen.
vst veel hoogere eischen stelt dan het gezins- 

>ringt in het oog.
:n, wijl bij de beide eerste jonj

zoo al niet stijl, t

zijn massaal geworden; de 
vanuit de woning zijn zij or 
voor de massa zijn zij op d

En dat een massaal feest 
en familiefeest, dat spri..o‘. .. ,.B.

Reeds daarom alleen, wijl bij de beide eerste jong en oud vervuld 
is van dezelfde gedachte, waardoor z-oo al niet stijl, althans stemming 
gewaarborgd is. Waardoor tegelijk de voorwaarde aanwezig is voor 
die éénheid in bedoelen, die éénheid in aanvoclen, welke de eerste 
voorwaarde is, waarop iets van .stijl" kan worden verwezenlijkt.

Wij behoeven ons hier niet te verdiepen in de oorzaken, die de 
massa naar voren brachten, die haar binnen het gemeenschapsleven 
trokken en den massamensch in het leven riepen, 
jaren veel besproken boek licht hierover in. ’)

Wij staan voor het feit, dat het massale zich overal gelden laat 
als misschien nooit te voren: in den monumentalen bouw van kerken, 
beurzen, musea, warenhuizen, in het bestaan van huurkazernes, in het 
karakter van het publieke vermaak, in dc sportbeoefening en hare 
verbijsterende uitwassen vooral, treedt het massale naar voren en laat 
het zich gelden.

En dan ook in de wijze van feestvieren.
Sinterklaas. Men meene niet dat het aloude feest van den vijfden 

en zesden December2) van meet afaan een huiselijk feest is geweest 
in dien zin, dat het zich tot het gezin bepaalde. Verre van dien. De 
groote populariteit, die Sinterklaas — Sint Her Clacs — heilige Heer 
Klaas bij ons vanaf den ouden tijd genoten heeft, dankt hij, zooals 
men weet, aan zijn meest karakteristieke eigenschappen; al zijn levens
daden, ook de onmogelijke en de gefingeerde, getuigen van mildheid, 
goedgeefschheid, barmhartigheid en edelmoedigheid.

Dat hij .ook de schutspatroon der zeevarenden is, zal met deze 
populariteit ook wel iets te maken hebben. En zoo is het zeker geen 
toeval dat hij dc beschermheilige is van steden, die aan groote rivieren 
of nabij de zee liggen. Ook dat daar kerken zijn naam dragen, 
denke aan Amsterdam, Dordrecht, Deventer, Kampen, Middel 
Staveren, Muiden enz. enz.

Intusschen hebben wij de bewijzen dat hij hier te lande reeds zeer

') José O Heg* y Gasset: .La rebellion de las masas." Thans ook in het Hol- 
landsch vertaald onder den niet juisten titel van „De opstand der horden.

2) Alle groote kerkclijke feesten beginnen den avond te voren, de vigilia. Men 
denke aan de bctcekenis van Kerstavond, 24 December.
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blijkt

het beeld -

het schijnt, 
men in verband

: men de .Legenda 
verzameld door den

ie geschilderde kerkramen of van 
’hartres).
:cnd aan Dr. Eelco Verwijs’ .Sinterklaas'

') Voor wat hij deed (en bate van kinderen en jeugd zie 
aurea" de Gouden Legenden, tegen het einde der 13e eeuw ■ 
Genueeschcn bisschop de Voragïne.

Men kan dit ook aflczen van oude , 
houwwerk van Gothischc kerken (Chat

’) Bizonderhedcn door mij ontleent 
(1863).

vroeg voornamelijk als kinderheilige vereerd en gevierd is '). Met 
name in Dordt, dat een aan hem gewijde en naar hem genoemde 
kerk, gasthuis en gilde bezit. En deze viering had niet plaats in het 
gezin. Uit een Dordtsche rekening van 1360 blijkt dat de scholieren 
op 6 December vacantie hebben en getracleerd worden. Dit schijnt 
regel te zijn geworden, want in 1403 wordt een uitdeeling vermeld 
van „hotline, claescoeck en taarl” op den zesden December.

Uit de kerkelijke rekeningen van Utrecht uit de 16e eeuw 
dat op Sinterklaas al uitdeelingen geschiedden aan de armen.

Schoolkinderen worden bovendien getracteerd en de vier kinderen 
van een weduwe krijgen ieder twee paar schoenen, waar geldstukken 
in verstopt zijn. Hier en daar was het gewoonte dat de schoolmeester 
een armen schooljongen tot kinderbisschop koos. De hoogere geeste
lijkheid was gehouden den jongen in de klceren te steken. Bovendien 
rustte op de kanunniken de plicht hem bij beurten een dag te eten 
te geven van Sinterklaas tot Onnoozele Kinderendag, dus van 6 tot 
29 December. In Deventer was de rector gehouden den kinderbisschop 
te onderhouden gedurende het gansche Decemberfeestgetij. Men brengt 
deze instelling terug tot den tijd van Geert Groote en zijne Broeders 
des gemeenen levens” J). •

Dat het feest niet ten gevolge van de Hervorming alleen, maar 
door samenwerking van allerlei oorzaken, steeds losser werd van 
kerkelijke instellingen, is een verschijnsel dat hel deelde met allerlei 
midddeleeuwsche inzettingen. Het kwam in handen van de burgerij, 
steeds grootere groepen namen er deel aan, het verloor daarmede 
zijn vaste vormen en verwilderde. En zoo wordt het begrijpelijk dat 
hier en daar, zooals in 1657 in Dordt, op aandringen van den kerke- 
raad de regeering het vieren van het Sinterklaasfeest verbiedt. De 
ruwheden, die met de viering gepaard gingen zijn, naar 
de aanleiding geweest, tot het verbod. Bovendien begon 
hiermede, bezwaar te maken tegen de kosten.

Aan hervorming schijnt niet gedacht, verbieden is gemakkelijker. 
Is het aa'n deze overheidsverboden te danken of te wijten — de 
lezer kieze hier voor zichzelf «— dat het aloude feest zich terugtrok 
in het gezin?
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:n jubelende

huiselijk feest was,

Het bewijs ervan hebben wij o.a. in Breeroo's Moortje. Men her
innert zich de opsomming van alles wat „onze Arent" in zijn schoen 
vindt, „alsset Sinter Klaes was”. Hoe kon het ook anders, waar 
gebruiken door oud-Germaanschen en oud-Christelijken oorsprong 
beide, diep ingeworteld zijn in het volksleven.

Of er een tijd is geweest dat het alléén een 
dat weten wij niet.

Maar wie weet niet hoe in onze academiesteden de gewoonte be
staat, dat een der daartoe uitverkoren leden van de medische facul
teit in vol ornaat de stedelijke ziekenhuizen bezoekt, om van bed tot 
bed te gaan en oud en jong door zijn gulle goedgecfschheid te ver- 
teederen of te verblijden?

En wie kent niet in onze steden de optochten van den , 
man" te paard, met den zwarten knecht achter zich ei 
kinderen er omheen?

Doch er is meer. Reeds sedert een tiental jaren, ja langer wordt in 
toenemende mate het Sinterklaasfeest binnen- èn buitenshuis gevierd, 
het laatste vooral. Het eerst plaatste de school zich naast het gezin. 
Naar wij meenen, ten onrechte. Veel van wat de school heden ten dage 
hare leerlingen aandoct, voelen wij als usurpatie. Het behoort thuis, 
in het gezin of in de jeugdvereeniging, immers „het derde milieu' . Wij 
meenen dat allerlei instellingen, waarvan het Volkshuis het prototype 
is, dat dus dorpshuizen, clubgebouwen, enz., enz., voor zoover ze het 
kind den weg wijzen en helpen om het gezins-Sinterklaasfeest te 
vieren, steviger opbouwend werk verrichten. Voor de scholen der 
armsten, van die kinderen welke nog slechts bij uitzondering hun 
weg vinden naar de daareven genoemde instellingen, mag misschien 
nu nog een uitzondering gemaakt worden. Doch wee als zij het afzet
gebied worden voor afgedankt speelgoed, voor poppen met één arm 
en wagens op drie wielen, voor locomotieven die niet meer fluiten 
kunnen en blokkendoozen of legkaarten waar stukken aan ontbreken.

Of er nog gezinnen zijn waar het bevoorrechte kind, vergezeld van 
een kunstig vers, het eigen oude speelgoed hersteld als surprise terug 
ontvangt? Op zoo’n schoolfeest komt het onvermogen tot vormgeving 
wel zeer sterk uit. Goochelaars zorgen hier voor „surprises". Het is 
waar dat men een kindervriend eeren kan alleen maar door kinderen 
een pretje te bezorgen, maar waar blijft dan de eigen-aard van het 
feest?

Iets meer wordt daarvan verwezenlijkt, waar de heilige zelf tegen
woordig is en het hem gelukt met waardigheid zijn rol te spelen, 
grappen en dwaasheden overlatend aan zijn knechtje.



1

DE FEESTEN VAN DE DECEMBERMAAND 83

die

buurt- en 
eerste eiscl

niet, dat in het massale op zichzelf het bedenkelijke 
is. Het is alleen maar zoo moeilijk de massa te hanteeren. 

ligt in den massamensch. Die is er altijd geweest, maar 
vindt hij zijn gevaarlijksten voedingsbodem. Vóór enkele 

groote stad in ons land, per post kaarten \ 
leeling dat men voor zoo en zooveel bij die

Maar in welk kind dat thuis vo<ar den Sint verschenen is en door 
hem met zachten ernst werd onder handen genomen, persoonlijk, óó 
dat het alleen hemzelven gold, in welk dergelijk bevoorrecht kind zal 
niet iets van binnen knagen of schrijnen bij deze massale nabootsing?

O, de vloek van het massale! Konden niet duizenden kinderen, op 
elkaar gedrongen op een groot stationsplein, vier, neen zes, zeven 
St. Nicolazen, allen met denzelfden trein aangekomen, uit het stations
gebouw zien stappen?

Waar is hier zich rekenschap gevende samenwerking? Gaat het 
hier om de bevrediging van het kinderverlangen of om die van ver
een igingsbest uren?

En het is toch niet ondenkbaar dat het anders zou gaan. Daar zijn 
spccltuinvcreenigingen die zich rekenschap geven van de 

:hen, die aan een massafeest moeten gesteld worden. Eischen 
van orde en van tucht allereerst, een oride en een tucht, die van 
binnenuit verzekerd worden, waar alle deelnemers, jong en oud, zich 
verantwoordelijk voelen voor het welslagen; beter nog, waar zij zich 
bewust zijn dat zij het feest maken. Dan wordt het een verheugend 
schouwspel de deelnemers, oud en jong, in optocht te zien optrekken 
naar het door vertrouwenspersonen uit eigen kring gereed gemaakte 
feestlokaal. En als dan daar de hooge weldoener begroet wordt met 
den schoonen zang van door voorgeslachten reeds gezongen liederen, 
als voor hem echte nationale volksdansen worden uitgevoerd, als 
misschien een spreekkoor van ouderen zijn roemruchte daden verkondigt 
waarvan al de kinderen immers weten, ja dan is het denkbaar dat 
ook hier iets van „stijl" ontstaat, zooals bij een heel enkel lentefeest 
reeds ontegenzeggelijk het geval is. Of het mogelijk zal wezen in 
ruimen kring, op het massafeest, te verwezenlijken wat het gezinsfeest 
zoo groote bekoring geeft? Dat weken te voren, het „een vóór allen 
en allen voor één" verwezenlijkt wordt in daden? Dat iedere enkeling 
en de groep als geheel, weldoener en beweldadigde tevens is? Dat 
dus de idecële gezinsmoraal gelde in het grootere geheel? Wie in het 
ideaal van gezinsleven een overblijfsel ziet uit vergane werkelijkheid, 
glimlacht meewarig. Wie er een profetie in ziet van toekomstig heil, 
spant zijn kracht.

Men meene

He  ̂gevaar 

in de massa 
jaren werden in een £ 
zonden met de mededt
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Het geheel anders geaarde feest van de Decembermaand is Kerstmis. 
Of moet ik zeggen was Kerstmis? Want is het niet mede betrokken in 
het algemeene nivelleringsproces dat niet het lagere tot het boogere 
opheft, maar het hoogerc tot het lagere neertrekt? Is niet Kerstmis 
bij ons een verkapt Sinterklaasfeest geworden? Er moge een waas 
van plechtigheid over liggen, dat is niet meer dan de saus, die van 
hetzelfde gerecht gansch iets anders maken kan of van verschillende 
gerechten hetzelfde.

De oorzaken zijn, naar het mij toeschijnt, niet ver te zoeken. De 
nabijheid van het land van den „Tannenbaum" en onze neiging om 
h<;t vreemde te verkiezen boven het eigene, verklaren niet alles. Maar 
voor het grijpen lag daar voor duizenden, die vervreemd zijn van alle 
kerkelijk leven, een mogelijkheid, om van een innerlijken drang naar 
stichting en opbouwing, misschien meer nog een behoefte aan poëzie 
in het leven van al den dag, te voldoen. Want het schijnt wel of, 
naarmate de kerstgedachte meer naar voren treedt, naarmate de kern 
meer geestelijk wordt gezien, voor een toenemend aantal inenschen 
de kersttijd een aparte, in zekeren zin heilige tijd wordt. Van een 
uitsluitend christelijk, wordt het meer en meer een menschelijk feest. 
Er is verband tusschen de sterke uitbreiding van de buitenkerkelijke 
kerstviering en het naar voren treden van de eeuwige algemeen-men- 
schelijke waarden, die in Kerstmis liggen opgesloten. Zoo is voor 
duizenden joden Kerstmis het feest geworden van het Licht, dat de 
duisternis doorbreekt. En stellig is het verrijking om met Gezelle het 
natuur-gebeuren en het historisch-gebeuren in wederzijdsch verband 
te zien. De kersttijd met de twaalf mocdernachten krijgt daardoor 
diepen zin.

die een volledig uitgedosten bisschop met knecht bestellen kon. Per 
auto zouden de heeren arriveeren en. na verrichten arbeid, op dezelfde 
wijze vertrekken. Of de massamensch, die dit voor elkaar bracht, 

gevonden heeft om de proef te doen gelukken, 
>fanatie ligt hier niet in de auto, maar in het 

loslaten van den huurling op het heiligdom. Zal Sinterklaas in en 
buiten het gezin een stijl-en zinvoi feest zijn, dan geve men zich aller
eerst rekenschap van zijn inhoud. Het moge te betreuren zijn dat 
geweigerde of verminderde subsidies op vele plaatsen school- en 
vereenigingsfeesten ónmogelijk hebben gemaakt, zijn goeden kant heeft 
het zeker. Het dwingt tot eenvoud en het werkt vindingrijkheid in 
de hand.

En voor alle partijen beteekenen beide geluksvermcerdering.
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') Sedert vele jaren. het eerst in 1919 bij de winterzonnewende, .worden in 
Halle natuurl'eesten gehouden, die door duizenden, vooral jongeren, worden bij
gewoond. Men zegt, dat in 1921 aan deze voor een deel oud-Germaansche 
plechtigheden ongeveer 20.000 inenschen hebben deelgenomen.

Maar het kan en het is helaas ook anders. Daar de vele en veler
lei St. Nicolaasfeesten niet alle op een dag kunnen vallen, gaan voor 
velen, voor veel jeugd vooral. Sinterklaas en Kersttijd haast onge
merkt vanzelf in elkaar over. Even gemakkelijk als men met rood 
papier het winkelaspect verandert. En nu wordt de kerstboom kap
stok voor geschenken. Om hem voor gebruik geschikt te maken, heeft 
men hem van zijn wortels moeten berooven, maar dat blijft voor het 
oog verborgen. Slechts waar men den boom behandelt met al den 
eerbied, aan het symbool verschuldigd, is men tevreden met een jong 
exemplaar dat later in den tuin geplant, bij de kinderen telkens weer 
de glorie van .den kerstavond voor de verbeelding roept.

Met het Kerstfeest is het bij ons te lande juist andersom gegaan 
als met Sinterklaas. Is de Sint den huisdreinpel overschreden van 
binnen naar buiten, de kerstboom is van buiten naar binnen geko
men. Wij ontmoeten hem in ons land immers het eerst in allerlei 
localiteiten, waar zondagscholen gehouden worden. Al langer dan 
een halve eeuw is daar geen kerstfeest denkbaar zonder den boom. 
Later wordt hij toegelaten in de kerk, een passender omgeving voor 
het groote feest. En nu heeft hij sedert eenige jaren zelfs hier en 
daar ook in ons land een plaats gekregen onder den blooten hemel, 
dank zij de mogelijkheid hem te verlichten met electrische kaarsen. 
Of hij daar als symbool tot zijn recht komt? Wij betwijfelen het. 
Men moge gedacht hebben aan den dakloozen zwerver, den vage
bond, den eenzame niet langs den weg, maar tusschen beschermende 
muren te midden van menschen, die makkers zijn kunnen, zal de 
lichtende boom hem geheimenissen vertellen die troosten en opbeuren 
en hoop geven.

Dat omgekeerd steeds meerderen, onder de jeugd vooral, tot wie 
de oude symbolen van het feest van het Licht spreken gaan') de 
beschermende muren verlaten om in den heiligen kerstnacht onder 
de sterren de aloude kerstliederen te zingen, dat is zeker bewijs van 
groeiend innerlijk leven en van hernieuwd besef van de symbolische 
waarde van oude gebruiken en gewoonten. Naaldhout en klimop, 
hulst en mistel, kerstblok, kerstlicht, kerstvuur, kerstklokken die 
klinken hoog in de kerktorens of langs de wegen geluid worden door 
de jonge mannen uit de streek, dit alles wordt levend zinnebeeld van
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wat als hoop en verlangen en als gedeeltelijke verwezenlijking leeft 
en altijd geleefd heeft eii altijd leven zal in het menschenhart.

Velerlei staat buitenkerkelijke gemeenschappelijke kerstviering in 
den weg. Maaltijden als bereid worden aan de allerarmsten, aan de 
Chineesche crisis-slachtoffers, kunnen hier nauwlijks genoemd worden; 
barmhartigheid is nimmer feestmotief. Alleen van een geestelijke her
leving is iets te verwachten. Een geestelijke herleving ook in dezen 
zin, dat de beteekenis van het feest uitgangspunt is van de wijze 
van feestviering, dat men niet eromheen feestelijkheden organiseert, 
maar dat van de kern uit gevoeld, gedacht, uitgebeeld wordt. Dat 
monstruositeiten als een kerstbosch van een dozijn kcrslboomen of 
met caricaturen beschilderderde paascheieren dan uit den aard der 
zaak onmogelijk zijn geworden, dat van de verwisseling van kerst
en paaschsymbolen dan geen sprake meer zijn kan, zij in het voor
bijgaan opgemerkt. Andere dwaasheden zullen dan ook tot de ondenk
baarheden gaan behooren; men zal geen Kerstmis meer vieren buiten 
den kersttijd: de data van 24 December en 6 Januari zullen weder 
de grenzen aanwijzen.

Bovendien vraagt de schoonheidswaarde van eenvoud en van begrip 
om volle erkenning, vóórdat uit spontane aandrift door samenwerking 
iets goeds is te verwachten. Beschikte het volksfeest vroeger alleen 
over lied en dans en tooneel als uitdrukkingsmiddelen, tegenwoordig 
zijn spreekkoor en leekenspel een aanwinst van beteekenis.

Als het naar voren komen van de massa uiting is van een groeiend 
gemeenschapsbesef, dan zal het feest opnieuw een sociale functie te 
vervullen hebben en het organisch samenvallen van de hoogtepunten 
van het natuurlijke met het kerkelijke jaar bij inhoud en vormgeving een 
groote rol spelen. Doch een dergelijk proces ontwikkelt zich langzaam, 
gelijk alles wat groeit op natuurlijke wijze. Vooralsnog zal Kerstmis 
nog wel vooral een huiselijk feest blijven, niet in de laatste plaats 
voor de onkerkelijken. Er zijn intusschen al symptomen die wijzen op 
de behoefte om in ruimeren kring van geestverwanten de geestelijke 
zonnewende die Kerstmis heet, te gedenken. Het zou niet de eerste 
maal zijn — men denke aan de openbare liefdemaaltijden van het 
Frankrijk der Groote revolutie — dat in een tijd als de onze, in 
tijden van kentering, van vernieuwing der gemeenschap, het volksfeest 
als uiting van levend geloof, nieuwen inhoud vond en nieuwe vormen.

Of in deze dagen van benauwenis het religieus humanisme, gewor
teld als het is in de kerstgedachte, krachtig genoeg zal blijken tot 
de scheppingsdaad van nieuwe vormgeving?
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T Tet belangrijke artiekel van 
van dit tijdschrift heeft 

school vereniging-jeugd beweging 
met welk een zorg en welk 
geschreven, het wezen van 
jeugdbeweging is er m.i. schei 

In het begin van zijn articn 
het ontstaan 

>efte der rijpere j 
terrein.

Schoolvereniging en Jeugdbeweging, 
door WILLY HARTTORFF.

Dr. W. F. de Groot in het Julie-nummer 
me aanleiding gegeven het vraagstuk 
eens opnieuw te doordenken. Want 

een liefde het genoemde artiekel ook is 
i de schoolvereniging, noch dat van de 
lerp genoeg in belicht.

het begin van zijn artiekel, komt Dr.de Groot tot de uitspraak, 
dat — analoog aan het ontstaan der Wandervögelbeweging in Duits
land — „de behoefte der rijpere jeugd naar autonomie en zelfregeling, 
het verlangen naar een terrein, waar men verlost is van de voogdij
schap der ouderen, in Holland onder meer (heeft) geleid tot de oprich
ting van schoolvereenigingen” (pag. 317).

Als ik me de tijd in herinnering breng, waarin wij met grote geestdrift 
op onze H.B.S., schoolverenigingen van allerlei soort oprichtten, lijkt 
me de bovenaangehaalde uitspraak in het algemeen wel juist, al 
waren ons de motieven dan ook veel minder bewust.

Onjuist komt het me echter voor, deze uitspraak te generaliseeren; 
d.w.z. jeugdbeweging en schoolvereniging op één lijn te blijveu stellen.

Dit is m.i. volstrekt onhoudbaar, als men de ontwikkeling van de 
vrije jeugdvorming in de loop der jaren nagaat.

De oorspronkelike zelfstandige jeugdbeweging werd inderdaad ■— 
in Holland evenzogoed ais in Duitsland en hier niet veel later dan 
daar — geboren uit verzet tegen het ouderen-regime van onderdrukking, 
van „boven-onderopvoeding", zoals Dr. de Groot het zo aardig noemt.

Ieder die iets weet van de geschiedenis der jeugdbeweging, is bekend 
met het feit, dat in de aanvang de doelstellingen — voorzover men 
daar dan van kon spreken — zuiver negatief waren. Dat men trots 
was op zijn programloosheid. Maar deze fase is in Duitsland lang 
voorbij en ook voor Holland is dit een stadium waaraan men ontgroeid 
is, al geldt dit nog niet voor alle jeugdorganisaties. Het is in de 
kringen der jeugdbeweging gangbaar om over de verschillende 
der beweging te spreken. En al bestaan hieromtrent uiteenlopende 
opvattingen, algemeen aanvaard wordt toch in elk geval dat er van 
perioden gesproken kan worden, en dat de eerste — die der vage 
programloosheid — reeds ver achter ons ligt.

Hét grote probleem waarmee jeugdorganisaties van allerlei richting 
op het ogenblik zitten, of ze nu N.B.A.S., J.G.O.B., J.V.O. of V.C.J.B. 
heten is juist de vormgeving. Waarmede niet bedoeld wordt de 
vormgeving van de buitenkant, maar de innerlike „Gestaltung".

Dr.de
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wier werk vanuit een bepaalde 

in aantal, omvang en betekenis toe-

1

’enover zijn de > 
basis werd ge<

vrij wezenlike 
verenigingen zijn sterk in 
goed als alle, in elk geval 
jdbaarheid der neutraliteit

organisaties.

- en. Overal is 
Doelstellings- 

helzij naar de

II
11

getuigen, dan waarin het hier aanj 
ndaar ook dat we iets dieper op o

i gezegd: de kronketisering der doelstellingen heeft 
•ld in de jeugdbeweging, terwijl in de konfessionele 

janisaties een vernieuwing en versterking der principialiteit, c.q. der 

igipsiteifc valt te konstateren.

o. . . ^cn van de 
lelijk en ekonomisch gebied het vertrouwen 

ouderen sterk heeft ondermijnd."
ik in verband met het toen reeds bestaan der 
zeggen, dat het vertrouwen in de ouderen nog 
door de wereldoorlog, dan het al 

van krisis en chaos die er 
veroorzaakt. Ze hebben de jeugd in het algci

Dr. de Groot zegt in zijn artieke). dat „de tragische gevolge 
wereldoorlog op maatschappelijk en ekonomisch geb.c ' 
van de jeugd in de leiding der ouderen sterk heeft

Dit is juist, al zou 
jeugdorganisatie liever 
sterker is ondermijnd door de wereldoorlog, dan het al was. Maar 
de oorlog en vooral de tijd van krisis en chaos die er op volgde, 
hebben meer veroorzaakt. Ze hebben de jeugd in het algemeen ouder, 
minder week gemaakt, d.w.z. minder tevreden met ongevormdheid. In 
de zelfstandige jeugdbonden, de vrije jeugdbeweging, zoals ze zich zo 
graag noemen, wil men die vage vrijheid in de zin van negativiteit en 
ongebondenheid, reeds lang niet meer.

Men wil positiviteit, opbouw. Wie zich hieromtrent nader wil 
oriënteren leze de jeugdkranten van de laatste twee jarei 
de doelstellings-wijziging aan de orde van de dag. D< 
wijziging in de zin van positivering der doelstelling, 
kant der levensbeschouwing, hetzij naar die der politic

Bovendien zag men de laatste jaren en ziet men nog steeds, hoe 
de zuiver politieke jeugdorganisaties in omvang toenemen.

Deze gehele toestand af te maken met het oordeel „dat is onjeugdig” 
zou van een andere geest getuigen, dan waarin het hier aangehaalde 
artiekel is geschreven. Vandaar ook dat we iets dieper op dit vraag
stuk willen ingaan.

Uit de drang naar meer positiviteit, naar strakkere vormgeving, 
blijkt nu een behoefte bij de jongeren aan richting, aan „lijn”. Waar 
men in ons land vroeger de jeugdorganisaties kon onderscheiden in de 
grote, door ouderen geleide, konfessionele verenigingen, en de vrije 
zelfstandige meest neutrale (dikwijls blauwe) jeugdbonden, zou deze 
onderscheiding op dit ogenblik veel en veel te algemeen, te grof zijn.

Want juist in de zelfstandige organisaties heeft een 
splitsing plaats gehad. De zuiver neutrale c 
aantal en omvang achteruitgegaan. In zoo ; 
in de „levende" bonden, is zwaar over de houc 
gediskussieerd.

Daartcgc 
principiële 
genomen.

In het algemeen 
zich sterk ontwikkel 
orgc 
religiuaic.cn> va,*. **. •*„•———— _

Oin hel wezen en de ontwikkeling der jeugdbeweging te kunnen

religiuaic.cn
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van de middelbare 
blijkbaar niet door

misschien aanvaardbaar kunnen zijn, als de 
>ronkelik karakter behouden had. Aangenomen 

kunnen wijzigen, in de zin als door Dr. 
ïweging echter 

nu haar wezen niet 
het inderdaad een derde milieu 
i. onmogelik dat de school haar

begrijpen en volgen is het nodig, dat men de bovengeschetste ont
wikkeling als feit aanvaardt.

Wanneer wij dit echter doen, zullen wij ons met een uitspraak als 
van Dr.de Groot: „de jeugd heeft naast de school geen eigen terrein 
meer noodig, de stroomingen die zich in de jeugdbeweging kenbaar 
maken worden opgevangen in de bedding der school zelf”, niet kunnen 
verenigen.

Hieraan ligt een te statiese beschouwing der jeugdbeweging ten 
grondslag.

De uitspraak zou 
jeugdbeweging haar oorspi 
dan, dal dc school zich zou 
de Groot gedacht en gehoopt wordt. Nu de jeugdbed 
langzamerhand geheel van karakter veranderd is, 
meer alleen inaar reaktie is, maar nu 
op zichzelf is geworden, nu is het m. 
zou kunnen vervangen.

Tenzij men natuurlik een principiële geleding 
schoolwereld zou wensen te aanvaarden, hetgeen 
Dr. de Groot is bedoeld, althans niet is gezegd.

Blijft men vasthouden aan de gedachte van de neutrale middel
bare school, dan zal men tevens moeten blijven aanvaarden de gekleurde 
jeugdbeweging. Omdat in het kort herhaald, de moderne rijpere jeugd 
ruggegraat, lijn, vorm, principialiteit wenst. (Waarmede nog niet 
gezegd is, dat de jeugdbeweging overbodig zou zijn, indien men prin
cipieel middelbaar onderwijs zou hebben).

De jeugdbeweging is dus m.i. niet te vervangen door de school, en 
dus ook niet door de schoolwzzw(?/«£’. Het typiese van een school
vereniging is immers juist, dat ze de leerlingen bijeenbrengt op grond 

belangrijk en ik juich van harte toe, 
: aan het bereiken van het ideaal 
niging zal dan zelfs geen reden 

hebben, zoals Dr. de Groot zelf ook zegt. „ De 
een vereeniging naast de school, de 

ng zijn”, (pag. 319) Daarnaast 
geschakeerde jeugdbeweging ongetwijfeld behouden 

>k voor de jeugd, die de middelbare scholen kan 
i we hopen dat het — als de school een gemeenschap 
mogelik zal zijn beter kontakt tot stand te brengen 

1 en de jeugdbeweging, dan nu het geval is. Hiervoor 
zal zeker nodig zijn de ouders, maar vooral ook de leraren te overtuigen 
van de grote opvoedkundige betekenis van het derde milieu.

vereniging is immers juist, dat : 
van hun leerling-zijn. Dit is zeer 
dat Dr. de Groot zijn krachten geelt 
der schoolJfrw<’rwjr/z<rJtf. De schoolveren 
van bestaan meer 
schoolvereniging moet niet zijn 
school zelf moet de schoolvereenigin 
echter zal de rijk { ’ ' '
moeten blijven; ooi 
bezoeken. Laten 
is geworden — i 
tussen de school

•de jeu( 
jeugd,

Dr.de
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•.in funda-
belang-

""^^7”oor mo ligt ee» ore
V van den heer J. I.

.Voorburg' te V-i..hr "ƒ
Hit is het vers.ag aan 

v-uciale Commissie voor 
ór. Koenen insest^c in var' Bcabantsche geaw 
ea V vjht de grcccste waren.

Gecett dat in. dit rapport algemeene onderwijskwesties 
menreei belang worden aaugesaeden. beeft het aanspraak op

Ie inleiding ter .mot:-. eering.
middelpunt

als de zwakzinnigheid-.-.
pros 

lak it

eer. onderzoek in opdracht van de Pro- 
Zwakzinnigenzorg in Xoorc-B.' .sant door 

leenten, waars au VS aalwijk

rnefschr-ift over .Zwakzinnigheid bij Kinderen 
H- M. Koenen, psychiater aar. het gesticht

Al deze leerhni 
e3c geval buis.

gische acxcergrrx&d ia
Op ’.yX, LeerCngea 

leeriinger. werd een 
m» deze rarzrie-k — 13* *. De 
groep A. bevattend de leerling 
„2l aa» te geringe» verstar., 
wei iet geval was.

A omvat 35, B 225 leerlingen. Dez.e analyse bevestigt ten volle de 
*te,;«.g. dfe de recensent neerschreef in .De School in Cijfers",

t, AaUMM TieUn. Waalwijk 1933. 74 pag.

. Er is wei geen maatschappelijk euvel, dat zoozeer in 
van de tezenw icrdiga belangstelling staat

'A er-ke4.ics.ie:'<ï. armoede, alcoholmisbruik, prostitutie en nog vele 
andere edenden. v-lndea steuig veelal hun oorzaak in zwakzinnigheid ....

Y.vzsa de beschcuw'Ingen tot welke dit onderzoek heeft geleid, 
cjrdrageu &3C het nemen vaa die maatregelen, welke noodzakelijk zqn 
zoowet in net teiang van het zwakzinnige en zwakbegaafde kind, ais in 
het tefang van de kinderen aan wie een normale of bijzondere 
bezaar.dhe:*i werd toebedeeid."

Efe nmierz-vexer zocac eerst de kinderen bijeen, die als .vermoede 
15ï< achreridic ’ auichteti w orden gequalificeerd. Den hoofden van scholen 
werd een opgave verzocht van die leerlingen, welke twee of meer 
ieeriarea ten achter waren benevens diegene, welke, hoewel nog geen 
twee ;aar achter, maarsch^nlqk de schooi niet zouden kunnen volgen.

.Met eea aitvoerige vragenlijst en een grondige bespreking met het 
sciu-xuKoocd en eixe kiasse-onderwqzerfes) werd deze verkenning ge
completeerd. AI deze leerlingen wérden onderzocht (gebinetteerd etc.) 
terwzl voor e& geval huisbezoek de sociale, economische en biolo-

bet licht stelde.
van 7 tot en met 14 jaar (in Vught met 1045 

andere methode gevolgd) vielen 25S leerlingen
De onderzoeker splitst dit materiaal in een 
ingen wier klasseachterstand »iet te wijten 
indelijken aanleg, en een groep B. waarbij dit
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12

Ier 45

dat n.l. het doubleeren we) wordt veroorzaakt door een lange reeks 
van omstandigheden, maar dat een tekort aan verstandelijke gaven 
daarbij verre domineert Bij de achterblijversgroep van dr. Koenen 
valt 87 “/0 der gevallen op rekening van het verstandelijk tekort.

Interessanter is echter den onderzoeker te volgen op zijn pad.
In de kleine groep, die achterblijft zonder intcllectueele debiliteit, 

vindt hij twee meisjes met een ernstig tekort aan gezichtsscherpte, 
leerlingen, die veelvuldig de school hadden verzuimd wegens ziek 
5 die zich moeilijk konden aanpassen aan de hun vreemde omgeving, 2 
verwaarloosden, 2 slechte rekenaars en 7 die faalden door verhoogde 
afleidbaarheid.

Onder groep B telt dr. Koenen 37 zwakzinnigen of „levensdebielen”, 
7 dubieusc gevallen en 181 „leerbedielen”.

Alvorens verder te gaan moet ik een enkele kritische opmerking 
invlechten. Over het heele terrein bevindt de onderzoeker op ong< 
3030 schoolkinderen 64 zwakzinnigen oftewel 2,2%. Hieronde 
jongens en 19 meisjes.

Ik betreur het, dat dr. Koenen 
van dit percentage. Zijn uitgangspu 
de school. Zelve toont hij aan hoe 
de huidige opleiding der leerkrachten 
kan 't m.i. ook moeilijk anders. Het 
moeite geweest een dozijn klassen 
test om te zien of er langs dezen 
zouden worden opgespoord. Ik acht 
percentage van 2,2 % dan beduidend 
wijs ik op het hoofdstuk 
Beroep en 
van Terman 
meer aan het licht.

De onderscheiding van leerdebiel en levensdebitl heeft zeker reden 
van bestaan. Maar m.i. ontkomt dr. Koenen niet geheel aan het 
gevaar hierbij te overdrijven. Ik heb opgemerkt dat artsen, en wellicht 
speciaal gestichtsartsen, er toe neigen de zwakzinnigheid als een 
biologische minusvariant enkel te willen bepalen aan het levenssucces. 
M.a.w. men wil de diagnose van „het leven” als beslissend aannemen.

En waar ik als adviseur over beroepskeuze en personeelaanname 
met dit levenssucces of levensfiasco meer.daadwerkelijk in aanraking 
ben gekomen, op ruime schaal zelfs, meen ik goed te doen een waar
schuwend woord te laten hooren. Al te strikt zal niemand dezen 
maatstaf willen nemen; anders zouden een 25 millioen werkeloozen in

ons niet overtuigt van de juistheid 
>unt is het resultaat en oordeel van 
e gebrekkig dit oordeel wel is. Bij 

en de gangbare schoolorganisatie 
was nu een betrekkelijk geringe 

eens totaal te testen met een groep- 
weg geen verborgen zwakzinnigen 

ht het zeer waarschijnlijk dat het 
zou zijn gestegen. Ter vergelijking 

over Begaafde Kinderen in mijn „School, 
Aanleg" pag. 169 en 170. Bij een geheel analogen opzet 

bracht een volledig testonderzoek nog 20 % begaafden
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igen van 11 2/12 jaar met een Intelligentie Quotiënt 
een klassegang 1,2,2,3,3,4,4, kon de klas onmogel"!.

was hij een goede hulp in de bakkerij van zijn vader: 
zorgde het brood aan de klanten, nam het geld in ontvangst, • 
de achterstallige betalers en de nog te betalen bedragen en slaaf 
voortreffelijk in lastige wanbetalers tot betalen te bewegen en 
desondanks als klant te behouden."

Nog afgezien van het feit, dat deze leerlingen zich ook volgens 
den psychologischen maatstaf boven de zwakzinnigengrcns verheffen 
(I.Q. 79 en 86), deel ik het optimisme van den heer Koenen niet. De 
epitheta ornantia in deze beschrijvingen zijn n.1. allicht afkomstig 
van de ouders zelve, die na de schoolmisère graag anderen en zich
zelf willen bewijzen, dat hun kind toch zoo.capabel is. De ware levens- 
toets komt m.i. pas, wanneer deze zoons hun vader moeten opvolgen 
en zelfstandig beheeren.

Een ervaring met honderden grensgevallen van dibiliteit in het 
praktische bedrijfsleven heeft mij het gevaar van te veel optimisme 
doen inzien. Ook de latere carrière der oud-leerlingen B.L.O., speciaal 
van die meest capabele, welke zgn. een vak hebben geleerd, maant tot 
voorzichtigheid. En het komt mij veel reëelcr en doelmatiger voor in 
dergelijke gevallen te spreken van lichtdebielen, die tijdelijk in een 
beschutte en beschermde levenssituatie zich kunnen handhaven. Anders 
dwingt een conjunctuurwisseling of het overlijden van den beschermer 
ons plotseling de diagnose zwakzinnigheid te stellen.

Wat is nu het lot der ernstig zwakzinnige leerlingen in plaatsen 
waar geen Buitengewoon Lager Onderwijs bestaat?

de wereld nu debiel zijn, die in 1929 nog een 
het economische leven wisten te bereiken.

Er zijn echter tal van achterlijken, die geenszins capabel zijn op 
de vrije arbeidsmarkt te concurreeren, maar wel bij een familielid 
of een zeer humaan patroon onder voortdurende leiding en toezicht 
een beetje kunnen meehelpen en zoo vrijwel in eigen onderhoud voorzien.

Zoo gauw deze gunstige situatie ophoudt blijkt hun debiliteit weer 
naar buiten. En als ouders — ook een levenstest — blijven ze èn 
paedagogisch èn biologisch een ernstig gevaar.

De heer Koenen geeft enkele voorbeelden, waar op een miserabel 
schoolresultaat een zijns inziens voortreffelijk levenssucces volgt:

„Een jongen van 122/l2, met een verstandelijk niveau van 9 3/s jaar 
had de klassegang 1,1,2,2,3,3,4. Hij was een ijverige en ambitieuze 
hulp van zijn vader 
laten heeft, een zelfstandige en

Een jonj
86 en
Thuis

zijns 
122/.-.  , lï, t een verstandelijk niveau
1,1,2,2,3,3,4. Hij was een ijverige 
die tuinder is en is thans, nu hij de school 

harde werker in het bedrijf
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I.Q.

I

op

klas

„ Bij de toetsing 
zer zich over hc« 
aanvankelijk meei 
Dat de differentiatie tusschen vlijt 
derscheid tusschen intelligentie en 
somtijds moeilijk is, werd reeds in een voot 
Ook ontgaat het den onderwijzer wel eens, dat gebrekkige 
in de klas slechts het gevolg zijn van een gemis aan oplettendheid 
gemis aan belangstelling, welke misschien dot 
boeid Ik vond begaafde leerlingen die voor doi 
en bii wie de onoplettendheid te wijten was aan 
onderwijs, een tempo dat niet berekend was 
op die van de groote middelmaat en 
bepaald door de domste leerlingen van

Doch meestal was het uiteenloopen 
gevolg daarvan, dat de onderwijzer bij 
standclijken aanleg niet voldoende rekening hield met 
het kind. Wanneer bijv, een kind van 11’/2 jaar met 
1,1,2,2,3,3, wanneer zoodanig kind met een I.Q. van

> goed kan volgen, dan kost het aanvankelijk wel 
onderwijzer tot het inzicht te brengen, dat zulk een 1

beter op zijn plaats is in een school, waar onderwijs 
aard op een geheel andere wijze gegeven wordt.

,, De debiele kinderen bezochten alle zonder uitzondering de ge
wone Lagere School. Van de imbeciele jongens werd er één thuis ver
zorgd, één zat in de bezinkingsklas van een school voor Buitengewoon 
Onderwijs en de derde was een jongen van J O1/, jaar met een I.Q. van 
55, die nog steeds in de eerste klas van de Lagere School zat, waar men 
hem beschouwde als een deel van den inventaris van het leslokaal. Het 
imbeciele meisje was I2jaren oud, had een I.Q. van -17 en zat in de twee
de klas van de Lagere School.’’

Uit „De School in Cijfers” kan men lezen hoe frequent derge
lijke gevallen nog zijn. In de eerste klas L.O. zaten in 1929 300 1.1. 
van 11 jaar, 250 van 12, 150 van 13 en 65 van 14—16 jaar.

Het belangrijkste en interessantste deel van dit rapport acht ik 
ongetwijfeld de algemeene paedagogische beschouwingen. En het is zeer 
treffend, hoe ook deze onderzoeker weer precies dezelfde ervaringen 
opdoet van ieder, die in de scholen een objectief onderzoek instelt. 
Ervaringen, die zoo hemelsbreed afwijken van de beschouwingen van hen, 
die alleen maar over de paedagogiek praten en schrijven. Men sta mij 
enkele citaten toe.

sing van mijn oordeel aan het oordeel dat de onderwij- 
het kind gevormd had, gelukte het nagenoeg steeds om, bij 

:ningsverschil, tenslotte tot overeenstemming te komen, 
en intelligentie, evenals het on- 

schoolkennis voor den onderwijzer 
>rafgaand hoofdstuk besproken.

vorderingen 
•mis aan oplettendheid door 
uoor andere dingen is ge- 

im gehouden werden 
het tempo van het 

op hun capaciteiten maar 
dat misschien somtijds werd 
de klas.
van ons beider oordeel het 
de beoordeeling van den ver- 

den leeftijd van 
een klassegang 

70 de derde
I eens moeite om 
leerling mogelijk 

van geheel anderen
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ten

I
!

aan ons Lager Onderwijs. Wat dr. Koenen 
moest elke onderwijzer, elke inspecteur, elke 

lunde en ieder die zeggenschap heeft over het

■>

I
ij s 

■-i

....In de lagere klassen kwam het voor, dat de onderwijzer 
onrechte die kinderen als zwakzinnig beschouwde, voor wie de over- 
gang van het leven in de volle vrijheid naar het leven binnen het 
stramme schoolgareel te groot was en die zich nog niet hadden aan
gepast aan den voor hen zoo geheel nieuwen toestand. Niet zelden 
komt het op de kleine dorpen voor, dat een kind voor de eerste maal 
het ouderlijk erf verlaat, wanneer het zijn intrede doet op de school. 
Ook bij kinderen die met overdreven zorgen waren grootgebracht en 
bij wie de omgang met andere kinderen geheel of nagenoeg geheel 
vermeden was, zag ik deze onvoldoende aanpassing welke tot schijn- 
debiliteit leidde. Deze schijndebielen leven op school onder een 
voortdurenden druk, zij spreken niet of nauwelijks en missen de 
gesteldheid, welke onvoorwaardelijk noodig is om van het onderwijs 
profijt te kunnen trekken. Op de speelplaats staan zij in een hoekje 
en oogenschijnlijk maken zij den indruk achterlijk te zijn, een indruk 
welke door de bij het psychologisch onderzoek verkregen bevindingen 
wordt gelogenstraft en welke, zooals bij het huisbezoek dan blijkt, 
allerminst overeenstemt met de gedragingen van het kind in de ver
trouwde huiselijke omgeving. Van de moeder kan men dan vernemen 
dat het kind thuis levendig is, dat het actief deelneemt aan het spel 
van de broertjes en van de zusjes en dat het behulpzaam is en handig. '

Hoofdstuk IV is gewijd 
hier te berde brengt 
leeraar in de opvoedki 
onderwijs, zich inprenten.

. Dat het onderwijs, zooals het op onze Lagere Scholen gegeven 
wordt, veel te moeilijk is voor een groep leerlingen die, zonder zwak
zinnig te zijn, toch door een te geringen verstandelijken aanleg dit 
ondet wijs te kunnen volgen, is bekend en uit mijn onderzoek is gebleken, 
dat deze groep minstens 10 °/0 van de schoolbevolking uitmaakt. Dat 
dit zelfde onderwijs voor een andere groep van leerlingen, de zeer 
begaafden, te gemakkelijk is, is evenmin aan twijfel onderhevig. De 
principieele en ernstige fout van ons Lager Onderwijs is, dat het zich 
niet heeft aangepast aan de natuurlijke verschillen in verstandelijken 
aanleg. Deze verschillen toch zijn bij de kinderen zoo groot, dat de 
school haar heil moet zoeken in een gedwongen aanpassing, welke zij 
tevergeefs tracht te bereiken door de minder begaafden te laten zitten, 
een maatregel welke óók niet leidt tot datgene wat men zou wenschen, 
n.1. homogene klassen met kinderen van gelijken verstandelijken leeftijd 
en aanleg. Te veel gaat de school uit v.an het imaginaire éénheidskind
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grootendeels 
)00 leerlingen

en te weinig kan zij zich abstraheeren van den chronologischen leeftijd 
als basis voor de rangschikking van het haar toevertrouwde kostbare 
leerlingenmateriaal. Een rangschikking naar het jaar van het gewas 
moge rationeel zijn bij het vakkundig ordenen van een welvoorzienen 
wijnkelder; voor de verdeeling van de leerlingen over de verschillende 
leerjaren mocht een juistere basis gelden en we) de intellectueele 
leeftijd en aanleg.

....Naar mijn meening behoeven de levensdebielen onderwijs dat in 
de allereerste plaats gericht is op de behoeften van de praktijk en dat 
rekening houdt met de persoonlijkheid van den leerling. Met andere 
woorden, de levensdebielen behooren op onze scholen voor Buiten
gewoon Onderwijs. De leerdebielen 
wegend theoretisch 
nauw verwant is aan 
doch welks leerproi 
van de Lagere Sch< 
aan de gewone Lage

....Wanneer wij 
leerlingen die, zonder 
volgen door een tekort 

op, dat dit

op onze scholen voor 
daarentegen kunnen een over

onderwijs ontvangen dat, wat de methodiek betreft,
de methoden van het Buitengewoon Onderwijs, 

>grain groote verwantschap heeft met het ieerprogram 
100I, en zij dienen dit onderwijs te ontvangen in een 

;cre School verbonden, specialen leergang.
ons houden aan het minimum getal van 10 °/0 

r zwakzinnig te zijn, de Lagere School niet kunnen 
aan verstandelijken aanleg (ik wees er reeds 

eerder op, dat dit percentage stellig grooter is), dan wil dit zeggen 
dat van de 107 miilioen gulden (bijna een vijfde van het budget), 
welke de overheid in 1932 ten dienste van het Lager Onderwijs 
besteedde, voor 10,7 miilioen gulden aan schoolwijsheid t 
in den wereldaether is verloren gegaan, omdat voor 12O.O( 
op de verkeerde golflengte werd uitgezonden.

Door hun aantal, door de groote gevaren die deze kinderen bedreigen, 
door de grootte van de sommen die wel worden uitgegeven, doch geen 
evenredig nuttig effect sorteeren, door den remmenden invloed die deze 
kinderen uitoefenen op het voor anderen bestemde onderwijs, door 
het onnoemelijk leed dat het herhaalde zitten blijven beteekent voor 
het kind en voor het gezin, door het feit dat voor deze kinderen door 
de overheid niets gedaan wordt, door dit alles hebben zij recht op 
een ernstige proefneming om te trachten ook hen een onderwijs te 
geven, dat hen zoo goed inogelijk paraat maakt voor hun levenstaak.

Ik zou een proefneming in een onzer groote steden willen aanbevelen, 
door samenvoeging van verschillende scholen tot één groote school met 
gedifferentieerde leergangen, waaronder ook een leergang voor de 
levensdebielen.

....Wat moet worden gedaan voor de bijzonder begaafde kinderen, 
voor wie het onderwijs op onze Lagere Scholen dikwijls een bron van
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I Het slothoofdstuk is aan de sociale betcekenis der zwakzinnigheid 
gewijd en in zijn praktische consequenties nogal zwak. Vooral dc be
spreking der eugenetiek is meer theoretisch dan wetenschappelijk. Daar 
wij hier aan het teere gebied van uiteenloopende wereldbeschouwingen 
raken, zou ik den auteur slechts willen adviseeren eens kennis te nemen 
van de ideïen van pater Muckermann, S. J.

Maar elke koe heeft wel een vlekje en dit neemt niet weg dat de 
korte, levendige, goed geschreven brochure van dr. Koenen voor alle 
paedagogisch geïnteresseerden de lezing dubbel waard is. Principes, 
die even natuurlijk als wetenschappelijk bewijsbaar zijn, en die slechts 
door den sleur, waarin ons onderwijs raakte, de gebrekkige opleiding 
der leerkrachten en het nog altijd aangehangen gelijkheidsdogma, 
zoolang konden worden miskend, die beginselen worden hier duidelijk 
en klaar bewezen en verdedigd.

In een jaar tijd hebben we nu de brochure Tiemcrsma over het 
éénheidskind en het verslag van dr. Koenen zien verschijnen. Dr. 
Herderschee uitte zich reeds herhaaldelijk in dezelfde richting, 
de recensent heeft zich met meerdere geschriften niet onbetuigd gek 
Onderwijzer, arts en psycholoog hebben nu eenstemmig en krachtig 
dit lied der individueele verschillen aangeheven met het refrein van 
de noodzakelijke schoolhervorming. Wanneer valt het koor in?

eindelooze verveling is, wier aandacht niet getrokken wordt door de 
voortdurende herhaling van hen reeds lang bekende /eiten en door de 
zich steeds herhalende oplossing van moeilijkheden, welke voor hen 
geen moeilijkheden meer zijn, deze vraag valt buiten het bestek van 
dit onderzoek, dat zich richtte naar de minder begaafden. Wat deze 
kinderen op de school stellig kunnen lecren, is hoe zij zich niet behoeven 
in te spannen en hoe zij hun tijd kunnen verdroomen. Zij loopen ge
vaar dat zij de school verlaten, niet slechts met veel minder kennis 
en hersentraining dan deze hen had kunnen geven, maar wat erger 
is, met groote schade aan hun karakter."
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Naast den tijd van inspanning 
op de uren van verplichten en <

De groei van den vrijen tijd, 
door N. C. WINKEL.

'et doet in een tijd, waarin zoovelen gedoemd zijn tot gedwongen
• lediggang, eenigszins vreemd aan om een verzoek te ontvangen 

een overzicht te willen geven van den groei van den vrijen tijd. 
Een dergelijk onderwerp toch doet onze gedachten teruggaan tot de 
jaren, waarin de groote massa der arbeiders in industrie, landbouw, 
visscherij, in de ondernemingen werkte van den vroegen ochtend tot 
den laten avond en tot de omstandigheden, die langzamerhand den 
werktijd deden inkrimpen, zoodat ook andere belangen, dan die van 
het bedrijf en het in stand houden van het leven van den arbeider 
konden worden behartigd.

Thans zijn de zedelijke gevaren voor den werkelooze veel belang
rijke!' voor hem en voor de samenleving, dan de vragen betreffende 
den vrijen tijd van den regelmatig arbeidenden mensch.

Evenwel vraagt men zich tegenwoordig ook af, of de veranderingen, 
die in het leven van groote groepen arbeiders in de achter ons lig
gende jaren zijn tot stand gekomen en waardoor deze zooveel beter 
toegerust de huidige crises zijn ingegaan, dan bij vroegere crises het 
geval was, wel zullen kunnen blijven bestendigd. De stelling, dat 
het levenspeil van ons volk — en daarbij denkt men niet in de laatste 
plaats aan de arbeiders <— naar omlaag zal moeten, wordt meer en 
meer aanvaard.

Hiermede rekening houdende is er op het oogenblik zeker reden 
om de beteekenis van den vrijen tijd, beschouwd als een onderdeel 
van de sociale positie der arbeiders, naar voren te brengen en daar
bij stil te staan bij de geschiedenis van dien vrijen tijd.

Een moeilijkheid is gelegen in de omstandigheid, dat door het uit
lichten van zoo'n enkel onderdeel, de verschillende gebeurtenissen 
worden beoordeeld naar de waarde, die zij voor dezen kant van de 
zaak hebben en dat uit het oog wordt verloren, hoe de ontwikkeling 
van den vrijen tijd slechts kan worden verstaan als met eiken vezel 
te zijn vergroeid met de geheele sociale geschiedenis der arbeiders 
en daarvan nimmer te kunnen worden losgemaakt of afgescheiden.

Het hier volgende overzicht moet dan ook worden beschouwd als 
een aanduiding van enkele markante punten, welke zich in de ont
wikkelingsgang van het sociale leven der arbeiders hebben vertoond 
en die eenigermate als wegwijzers kunnen dienst doen, om den groei 
van den vrijen tijd te kunnen volgen.
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De vanzelfsprekendheid, 
tijd wordt aanvaard, geeft een 
anderingen, die in dit opzicht in de gedachten 
hebben voltrokken. Immers omstreeks 1860 was voor nagenoeg geen 
enkele categorie van arbeiders sprake van eenigen vrijen tijd, behalve 
wat betreft den vrijen Zondag, hoewel ook deze niet algemeen werd 
genoten. Arbeidstijden van 16 en meer uren waren geen uitzondering 
en zelfs kinderarbeid van dezen duur kwam voor. Wel was dikwijls 
de arbeidstijd voor vrouwen en kinderen korter dan voor mannen — 
voor zoover althans de gang van het bedrijf dit toeliet — maar ook 
hier was de arbeidsduur naar hedendaagsche begrippen ongeoorloofd

In het algemeen kan van dien tijd gezegd worden, dat de arbeidstijd 
in normale gevallen 12 tot 14 uur per dag bedroeg en dat tengevolge 
van extra drukte deze werktijden dikwijls nog belangrijk werden 
overschreden. Rekent men hierbij aan rusttijden tusschen de arbeids
uren ongeveer 2 uur per dag in totaal, dan komt men tot het resultaat, 
dat de arbeiders, die 6 uur ’s morgens in de fabriek gingen, deze om 
8 uur 's avonds weer verlieten en soms nog langere dagen maakten. 
Dat onder deze omstandigheden van vrijen tijd geen sprake is, is 
zonder meer duidelijk. Moeilijker is het om zich een rec«= 
scheppen van de omstandigheden, waaronder toen werd j 
een bevredigend antwoord te vinden op den vraag, hoe 
toestanden konden voortduren zonder een storm van verontwa; 
te wekken, zonder tot wanhopigen massalen opstand te leiden, 
de aandacht van de kerken te trekken.

Het kinderwetje-Van Houten van 1874 bracht in deze toestanden 
slechts weinig verandering. Het hield uitsluitend in een verbod van 
het in dienst nemen of hebben van kinderen beneden 12jaar en was 
bovendien niet toepasselijk op huiselijke en persoonlijke diensten 
noch op veldarbeid. Belangrijk was dit wetje in zooverre als het gold 
als uitgangspunt voor het streven naar een meer omvattende arbeidswet, 
welk streven van de regeering evenwel zeer weinig steun vond bij 
de leden van de Tweede Kamer. Slechts werd bereikt de instelling 
van een parlementaire enquête in 1886 naar de werking van de 
kinderwet, naar de vraag of aanvulling en uitbreiding noodzakelijk 
was en naar de toestanden in fabrieken

volgen de tijd voor de zelf gekozen werkzaamheden; tegenover een 
toenemende eentonigheid van den arbeid moet staan een afnemende 

voor de zorgen voor het dagelijksch brood, 
itplooiïng van den mensch.

waarmede thans het bestaan vau vrijen 
eigenaardig beeld van de groote ver- 

van de menschen zich
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Deze enquête, die de overmatige werktijden nog weer eens scherp 
in het licht stelde, gaf onder meer aanleiding tot het verhoor van 
een glas- en aardewerkfabrikant, die op onbegrijpelijk cynische wijze 
mededeeling deed v'an het feit, dat in zijn fabriek de arbeiders jaarlijks 
vier vrije dagen genoten, met uitzondering van de stokers, die geen 
enkelen vrijen dag hadden. Ook op de Zondagen werd derhalve 
regelmatig doorgewerkt. Zelfs werd door dezen fabrikant medegedeeld, 
dat de arbeiders een wekelijkschen vrijen dag niet zouden wenschen.

Uit de enquête bleek tevens, dat de arbeidstijden ten opzichte van 
die, welke omstreeks 1860 golden, nog geen enkele verkorting hadden 
ondergaan. Evenals toen bleek een 12- tot 14-uren-arbeidsdag normaal 
te zijn en waren de gevallen, waarin langer gewerkt werd, geen 
uitzondering. Zoo werd b.v. in bakkerijen gemiddeld pl.m. 100 uren 
per week gewerkt, ongeveer tusschen ’s avonds 7 uur en ’s middags 
12 uur.

Op deze enquête volgde vrij spoedig een practisch resultaat: de 
arbeidswet v an 5 Mei 1889 tot het tegengaan van overmatigen en 
gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en vrouwen. Deze wet, 
die volgend het voetspoor van het kinderwetje van 1874, niet van 
toepassing was op de bedrijven van landbouw, tuinbouw, boschbouw, 
veehouderij en veenderij, noch op huishoudelijke diensten, handhaafde 
het verbod van kinderarbeid voor kinderen beneden twaalf jaren. 
Daarnaast beperkte deze wet de arbeid voor personen beneden 16 
jaar en voor vrouwen tot ten hoogste elf uren per etmaal en schreef 
voor, dat hun arbeidstijd moest zijn gelegen tusschen 5 uur ’s morgens 
en 7 uur 's avonds. Uitzonderingen hierop konden bij algemeenen 
maatregel van bestuur worden vastgesteld, terwijl de mogelijkheid 
werd geopend voor het verkenen van overwerkvergunningen. Ook 
de Zondagsrust werd als regel voor jeugdige personen en 
voorgeschreven.

Practisch was hiermede uit een oogpunt van «vrijen tijd” nog weinig 
bereikt. Trouwens bij den geheclen opzet was allerminst van de ge
dachte uitgegaan, aan een kleiner of grooter deel der arbeiders een 
recht op vrijen tijd te verzekeren. Men was nog niet verder, dan het 
treffen van enkele maatregelen om de grootste excessen, welke als 
gevolg van de onbeperkte arbeidstijden voorkwamen, eenigermate 
tegen te gaan. De bescherming strekte zich slechts uit tot de zwak
kere arbeiders en op zeer bescheiden wijze. Het verbod van nacht
en Zondagsarbeid van de beschermde personen was misschien nog 
wel de belangrijkste bepaling.

Wanneer iemand als W. H.
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bevrijding" zegt: „Dat onze tegenwoordige (1904) arbeiders, vooral 
de jongeren, niet zóö gedwee, niet zóó uitgeput zijn als het vorige 
geslacht, dat is zeker voor een deel aan die arbeidswet te danken”, 
dan is in het licht van de tegenwoordige toestanden al weer zeer 
moeilijk in te denken, hoe toch de omstandigheden waren vbbr de 
wet van 1889, wanneer die bescheiden beperkingen reeds zoo'n ver
betering tengevolge hadden.

De eigenlijke strijd om „vrijen tijd" vangt in de nu komende jaren 
aan. De zich meer en meer consolideerende vakbeweging stelt bij de 
herhaaldelijk voorkomende arbeidsconflicten naast eischen van hooger 
loon ook den eisch van een 10-urigen arbeidsdag. Hoe weinig serieus 
dit verlangen naar een beperkten arbeidstijd door de werkgevers 
aanvankelijk werd genomen, moge blijken uit het antwoord, dat de 
Rotterdamsche fabrikanten in een conflict met de arbeiders aan het 
bestuur van de smidsgezellenvereeniging St. Eloy gaven: „De verga
dering van fabrikanten en patroons met het bestuur der smidsgezel- 
lenvereeniging St. Eloy, erkent de wenschelijkheid, dat het peil van 
den Nederlandschen werkman zoodanig wordt verhoogd, dat zij met 
een werktijd van 10 uur per dag voldoende in hun onderhoud kunnen 
voorzien, en tevens de werkgevers met vrucht hunne zaken kunnen 
voortzetten".

In „De Geschiedenis der zelfstandige vakbeweging in Nederland" 
noemt J. Oudegeest dit een platonische verklaring, waarin slechts 
geconstateerd wordt, dat de Nederlandsche werkman niet bekwaam, 
niet vlijtig en niet volhardend genoeg is, om voldoende in zijn onder
houd te kunnen voorzien bij een werktijd van 10 uur. In ieder geval 
blijkt hieruit, hoe weinig het recht op vrijen tijd voor de arbeiders 
in die jaren werd erkend.

Naast de vakbeweging begint ook de Sociaal Democratische Bond 
en na 1894 de S.D.A.P. zijn actie voor een beperkten arbeidstijd 
ook voor volwassen mannen, gesteund door het besluit van het in
ternationale socialistische congres te Parijs in 1889 gehouden, waarin 
tot den strijd voor een 8-uren-dag werd aangespoord.

In 1906 wordt een succes geboekt op internationaal gebied door 
het tot stand komen van de conventie van Bern. Hierbij werd voor 
de nijverheid voorgeschreven, dat in bedrijven, waarin meer dan 10 
arbeiders of arbeidsters werkzaam zijn, door vrouwen geen nachtarbeid 
mag worden verricht. Daartoe moest de nachtrust tenminste 11 
uur bedragen, terwijl in geen geval arbeid mocht worden verricht 
tusschen 10 uur 's avonds en ó uur ’s morgens. Deze conventie was 
voor de regeering aanleiding tot het voorbereiden van een wijziging
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van de arbeidswet. Gelijktijdig trachtte de S. D. A. P. in samenwerking 
met het N. V. V. een wettelijken 10-uren arbeidsdag te bereiken en 
daarbij werd niet alleen geageerd tegen de excessen van een over
matigen arbeidsdag, maar werd zeer positief naar voren gebracht de 
beteekenis van den vrijen tijd. In een congresrede werd dit door 
Troelstra aldus weergegeven (Gedenkschriften, 3e deel): „Als wij zien 
arbeidsdagen van 11, 12, 13 en 14 uur en langer en daarbij rekenen 
den tijd van gaan en komen naar en van de fabriek, dan zeggen wij: 
voor het gezin, de ontwikkeling, het staatsburgerschap blijft zoo goed 
als niets over. In de arbeidersklasse is doorgedrongen het fiere besef: 
wij zijn wat anders dan een werkmachine van onzen meester, wij 
willen zijn mensch; nu gevoelen zij: het stukje, afgenomen van onzen 
arbeidsdag, zijn jaren, toegevoegd aan ons leven."

Inmiddels was krachtens de op 1 November 1906 in werkingtredende 
Mijnwet 1903 een verbod van vrouwen- en kinderarbeid voor de mijnen 
uitgevaardigd; bij de bovengrondsche werken werd een minimum-leeftijd 
van 13 jaar en bij de ondergrondsche werken van 16 jaar gevorderd 
om tot den arbeid te kunnen worden toegelaten. Voor kinderen be
neden 16 jaar werd als norm gesteld een maximale arbeidstijd van 
10 uur per etmaal tusschen 6 uur 's morgens en 6 uur 's avonds, terwijl 
ten opzichte van de overige arbeiders slechts werd bepaald, dat deze 
niet langer dan 8J-J uur per etmaal in de ondergrondsche werken 
mochten verblijven. Ten opzichte van den vrijen tijd was van belang 
het verbod van Zondagsarbeid, dat ook gold voor algemeen erkende 
Christelijke feestdagen.

Toch stond dit alles nog zeer ver af van een wettelijk geregelden 
arbeidsduur. De actie voor den 10-uren dag had aanvankelijk geen 
ander resultaat, dan dat allerlei enquêtes werden gehouden, zoowel 
door de regeering als door S. D. A. P. en N. V. V. om de noodige 
gegevens te verzamelen, waarbij ook de vraag naar de economische 
mogelijkheid van een 10-uren dag een groote rol speelde. Het is evenwel 
moeilijk om uit de in dien tijd verzamelde gegevens een indruk te 
verkrijgen omtrent de mate, waarin een 10-uren dag reeds ingang had 
gevonden buiten den wetgever om.

Zoo geeft b.v. F. van der Wal in zijn beschrijving van het ontstaan 
en de vijftigjarige werkzaamheid van den Algemeenen Nederlandschen 
Typografenbond aan, dat in 1908 „op onderscheiden plaatsen in het 
land de 9*/a-urige, ja op sommige zelfs de 9-urige arbeidsdag 
ingevoerd". Daarentegen vermelden de door J. G. Keesing 
Tempel bewerkte gegevens, verkregen van de vakvereenigii 
verzameld in „Arbeidersleven in Nederland", dat in de drul
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lag gedurende
Ook bleken

„een soort van schijn-10-urige arbeidsdag gedurende een deel van het 
jaar” voorkomt door het vele overwerk. Ook bleken sommige arbeiders- 
vakvereenigingen geenszins op een verkorten arbeidstijd te zijn gesteld, 
op grond van de financieele nadeelen voor hen daaraan verbonden. 
Dit was o.a. het geval bij de Zaandamsche bootwerkersvereeniging. 
Toch blijkt wel, dat hier en daar groepen arbeiders reeds een 10-uren 
dag genoten en sommigen zelfs kortere werktijden hadden. Van de 
pl.m. 10.000 arbeiders in de Geldersche steenfabrieken, werkten 
ongeveer 4000 korter dan of ten hoogste 10 uur. In verschillende 
gemeentebedrijven (waterleiding, gas, electriciteit) kwamen 10-urige 
arbeidsdagen voor. Dezelfde werktijd gold in de diamantslijperijen. 
In de verslagen der Arbeidsinspectie over 1909 wordt vermeld, dat 
in ongeveer 9000 nijverheidsbedrijven met 10 of meer arbeiders en 
waar in totaal ruim 300.000 personen werkzaam waren, 42 "la der 
arbeiders 10 uur of minder werkte.

Door de inmiddels aan het bewind gekomen Minister Talma, werd 
de sociale wetgeving krachtig bevorderd en kwam de gewijzigde 
arbeidswet tot stand. Deze arbeidswet 1911 bracht de leeftijd, 
waaronder een kind geen arbeid mocht verrichten .— met uitzondering 
van arbeid in landbouwbedrijven e.d. — van 12 op 13 jaar. Verder 
gaf de wet aan als norm voor den arbeidstijd van vrouwen en jeugdige 
personen 10 uur, welke werktijd gelegen moest zijn tusschen 6 uur v.m. 
en 7 uur n.m.

Nog steeds bleef iedere beperking van den arbeidstijd voor mannen 
uit, al meende het lid van de Tweede Kamer, Aalberse, dat de wet 
practisch toch indirect de fabrieken met zoowel mannelijke als vrouwe
lijke arbeidskrachten verplichtte, om voor het geheele personeel een 
arbeidsdag vast te stellen, zooals de wet ten opzichte van de vrouwen 
voorschreef. Dat de socialistische Kamerleden een geheel andere wet 
noodzakelijk achtten, bleek uit het door hen tijdens de behandeling 
der arbeidswet in de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp, waarbij 
een algemeene 10-uren werkdag werd voorgeschreven, doch dat 
evenwel nimmer in behandeling is gekomen.

De in 1913 in werking tredende Steenhouwerswet bracht den 
vrijen tijd voor alle in dit bedrijf werkzame arbeiders. Hierbij werd 
de arbeidstijd beperkt tot een kwartier vóór zonsopgang en een 
kwartier nA zonsondergang, met dien verstande, dat de w :rktijd in 
ieder geval gelegen moest zijn tusschen 6 uur v.m. en 7 uur n.m. Na 
een overgangstijdperk was de arbeidsduur van personen beneden 17 
jaar vastgcsteld op 7’/a uur, die van arbeiders van 17 jaar en ouder 
op 9 uur. Toch had bij deze wet geenszins de bedoeling voorgezeten
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de

.•swet en de niet ingevoerde ziektewet.
i grond vormden van zijn sociale wetten, waren
:r karakter, dan die, welke in 1919 leidden

i de Arbeidswet 1919, welke zoo’n enorme ver- 
van de arbeidstijden van groote groepen van

om een langdurigen arbeidsdag op zichzelf tegen te gaan; 
wet bestreed de gevreesde steenhouwersziekte door bepalingen ■ 
te stellen in verband met de bijzondere gevaren voor veiligheid 
gezondheid verbonden aan steenhouwersarbeid. De noodzakelijkheid 
van dergelijke maatregelen was niet alleen van medische zijde bepleit, 
maar ook door technische vercenigingen naar voren gebracht en door 
vakvereenigingen bevestigd. Ook de Arbeidsinspectie had over dit 
onderwerp veel gegevens verzameld en de ernst van den toestand 
moge blijken uit enkele der in de verslagen der Arbeidsinspectie over 
de jaren 1903 en 1904 voorkomende mededeelingen:

„Aan het Seminarium te Nijmegen werd zeer veel Pilsener zand
steen in accoord verwerkt, waarbij zeer zware stukken, die men zich 
den tijd niet gunde te keeren en behoorlijk nat te houden. Vele 
steenhouwers zijn kort na het werk gestorven aan longtering.

Bij de restauratie der Groote Kerk te Zwolle zijn ruim 10 steen
houwers beneden de 30 jaren bezweken, die gezond begonnen.

De restauratie van de Groote Kerk te Deventer duurde 1 jaar; 
er werd zandsteen verwerkt in een niet-geventileerd, klein pakhuis 
in een voortdurende stofwolk; veel overwerk; hierna zijn 10 man 
gestorven."

De motieven, die leidden tot de Steenhouwerswet, lagen derhalve 
op hygiënisch terrein. De eerste wet, die als norm de 10-uren dag 
voor mannen bracht en daarbij de bedoeling had om arbeiders een 
zekere mate van vrijen tijd te verzekeren, was de Stuwadoorswet, die 
1 November 1916 in werking trad. Deze wet heeft betrekking op 
werkzaamheden, bestaande in het laden en lossen van schepen en 
hetgeen daarmede rechtstreeks verband houdt. Behalve den 10-uren 
dag voor mannen, bevatte de wet een verbod van vrouwenarbeid en 
van arbeid van personen beneden 18 jaar.

Minister Talma was inmiddels sinds eenige jaren afgetreden. Zijn 
strijd voor de rechten van den mensch en voor de erkenning van 
ethische waarden heeft op wetgevend gebied slechts een klein resultaat 
nagelaten, vergeleken bij het vele werk, dat door hem is voorbereid 
en uitgevoerd. Door de tegenwerking van degenen, die politiek met 
hem verbonden waren, werd zijn arbeid ernstig bemoeilijkt en in vele 
gevallen practisch onmogelijk gemaakt, zooals kan blijken uit het ver
worpen ontwerp-bakkers

De motieven, welke den 
wel van een geheel andei 
tot de aanneming van 
andering voorschreef i
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per dag

arbeiders, werkzaam in fabrieken, winkels, kantoren, apotheken, hotels, 
enz. In plaats van den wil om sociale consequenties te trekken uit 
het Christendom, gold in 1919 de algemeen erkende noodzakelijkheid, 
dat de samenleving anders moest worden, dan zooals de wereldoorlog 
deze had doen kennen. Daarbij kwam bij velen de vrees, dat langs 
revolutionairen weg de veranderingen zich zouden kunnen voltrekken, 
als niet vergaande concessies werden gedaan o. a. ten opzichte van 
een vooruitstrevende sociale politiek. Zoo was het mogelijk, dat de 
Arbeidswet 1919 in de Tweede Kamer werd aangenomen met 69 
tegen 3 stemmen (deze 3 stemmen van de meest linksche leden), terwijl 
toch de invoering van de bepalingen dezer wet slechts zeer langzaam 
plaats vindt, omdat inmiddels deze vrees voor socialistisch-revolutio- 
naire daden geheel is geweken. Op grond van de tegenwoordige 
arbeidswet bestaat een arbeidsverbod voor kinderen beneden 14 jaar 
voor zoover het werkzaamheden betreft buiten landbouw- en soort
gelijke ondernemingen. De belangrijkste bepaling uit de arbeidswet is 
wel de beperking van den arbeidsduur voor alle arbeiders in fabrieken 
of werkplaatsen tot uur per dag en 48 uur per weck (aanvankelijk 
was bepaald 8 uur per dag en 45 uur per week), gelegen tusschen 7 
uur v.m. en 6 uur n.m. met daarnaast de voorgeschreven vrije Zater
dagmiddag en de Zondagsrust. Wel zijn op deze algemeenen regel vele 
uitzonderingen gemaakt, maar dit kan den vrijen tijd van de arbeiders 
in de industrie in groote lijnen niet aantasten. Voor de bakkersgezellen 
werd een afzonderlijke regeling getroffen, waarbij hun eveneens een 
8-uren dag verzekerd werd, met afschaffing van den nachtarbeid. Sinds 
1 Januari 1930 geldt voor het winkelpersnoeel als norm de 9^-urige 
werkdag (53 uur per week) met een halven vrijen dag per week en in 
het algemeen de Zondagsrust. Voor nog enkele kleinere groepen van 
werknemers is de arbeidswet in werking, o. a. voor ziekenhuispersoneel 
en voor arbeid in apotheken, maar groote groepen van arbeiders voor 
wie deze wet beperkende bepalingen omtrent den arbeidsduur aangeeft, 
wachten nog tevergeefs op invoering dezer voorschriften, zooals het 

en de werknemers in het koffiehuis- envolwassen kantoorpersoneel, 
hotelbedrijf.

Gelijktijdig met de arbeidswet 1919 werd voor enkele groepen van 
arbeiders, die buiten deze wet vielen, een overeenkomstige arbeidstijd 
vastgelcgd; dit was o. a. het geval met de havenarbeiders, steenhouwers 
en mijnwerkers.

Zoo zijn door de tegenwoordige arbeidswet groote groepen van 
arbeiders in het bezit van vrijen tijd gekomen, maar daarnaast staan 
nog velen die van iedere behoorlijke regeling van hun vrijen tijd zijn
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evenwel
zoo lang

kantoorpersoneel en drinj 
:rkplaatsen. Soms zijn

tegenover het

orspellingen te doen. De 
rol beeft gespeeld in den 

hare grondslag 
deel beheers

deel van

jenoemde groepen —■ de arbeiders 
,uw en bij de binnenscheepvaart

verstoken, waartoe — naast reeds ger 
bij het vrachtvervoer, in den landbouw 
behooren.

Van den laatsten tijd zijn de vacantieregelingen voor de arbeiders. 
Dergelijke regelingen komen o. a. voor in overheidsbedrijven, bij winkel
en kantoorpersoneel en dringen ook meer en meer door in fabrieken 
en werkplaatsen. Soms zijn de vacantieregelingen in collectieve con
tracten min of meer geconsolideerd, zooals in de typografische vakken, 
waar tegenover het recht op vacantie evenwel de plicht tot een aan
zienlijk aantal overuren staat. Ook in de bouwvakken kent men de 
vacantiedagen. Door de halsstarrige weigering van de arbeiders om 
een plicht tot overwerk te aanvaarden als compensatie voor het recht 
op vacantie, leidde de strijd om vrije dagen, die enkele jaren geleden in 
de Twentsche textielindustrie werd gestreden, tot geen enkel resultaat.

Wanneer wij de voornaamste gebeurtenissen, die den groei van den 
vrijen tijd zichtbaar maken overzien, dan blijkt dat hier veel meer 
sprake is van een „strijd", dan van een „groei" en dat deze strijd nog 
geenszins heeft geleid tot een volledige overwinning. Wat zullen wij 
in dit opzicht van de toekomst mogen verwachten? Ken doorgaande 
groei, een hernieuwde strijd?

Het is thans allerminst een tijd om voot 
sociaal-democratie, die zulk een belangrijke r 
strijd om vrijen tijd, twijfelt thans aan hare grondslagen, weifelt in hare 
practische politiek en wordt voor een deel beheerscht door de vak
beweging, waardoor veel van haar stuwende kracht is verloren gegaan. 
De moderne vakbeweging heeft zich weliswaar wijd vertakt, maar 
haar sfeer is te begrensd om een idieelen strijd te voeren. De sociaal- 
vooruitstrevenden in de Christelijke groepen van verschillende geloofs
overtuiging zijn klein in aantal. Zoo mist tegenwoordig de strijd om 
den vrijen tijd een sterken voorvechter. Bovendien hebben de econo
mische omstandigheden een zoodanigen invloed, dat het heel goed 
mogelijk zou kunnen zijn, dat de groei van den vrijen tijd voor lange 
jaren is stopgezet, ja, dat een deel van hetgeen is bereikt weer te 
niet gaat.

Voor zoover het in den strijd om den vrijen tijd ging 
erkenning van de waarde van ieder mensch, zal deze strijd < 
in bekende of nog onbekende vormen opnieuw uitbreken, 
het Christendom zich in de wereld doet gelden.



Freizeit und Leibesübungen 
von K. GAULHOFER.

A rbeit und Freizeit sind oft als GegensUtze empfunden worden.
So gibt es Zeiten, in denen mlan allgemein die Arbeit als Mühsal 

und Strafe angesehen bat, die Freizeit als das allcin menschenwerte 
Leben. Andere Zeitalter, denen ein wUrdiges Mcnschenleben nur aus 
Arbeit bestand, wUhrend die Freizeit als Diebstahl und SUndc galt. 
Diese Anschauungen spiegeln sich natUrlich auch im Bildungswesen 
wieder. Die hellenische Hochbildung baute sich auf dem Spiel auf; 
die Industriepadagogik des 18. Jahrhundcrts und die Piidagogik des 
19. Jahrhunderts wollten die Bildung ausschliessiich auf der Arbeit 
aufbauen.

Wir fassen heute Arbeit und Freizeit als die beiden zusammen- 
gehörigen und gleich notwendigen Seiten eines vollen Menschenlebens 
auf und ktSnnen uns dementsprechend eine Vollendung der Bildung 
nur denken, wenn beide gestaltet werden.

Dabei haben wir unseren Begriff von „Bildung'’ wesentlich ver
andert. Bekanntlich nannte man frUher jemanden gebildet, wenn er 
am gelehrten Wissen teil batte und ungebildet, wenn ihm dieses 
AVissen feblte. Auf dieser Anschauung rubt die ganze Uitere Volks- 
bildungsarbeit mit allen ihren Unterrichtskursen und populUrwissen- 
schaftlichen Schriften. Jeder sollte auf diesen Wege an den Wissen
schaften teilnehmen können und dadurch gebildet werden. Das Er- 
gebnis war, wie wir jetzt langst eingesehen haben, Halbwissen und 
Ernllchterung auf beiden Seiten.

Den neuen Begriff von Volksbildung hat zuerst Nietzsche geprUgt. 
Er nennt ein Volk gebildet, das Einheit des Stils in allen seinen 
Lebensausserungen zeigt, bis in die Kleinigkeiten des Daseins hinein. 
Bildung dieser Art ist ein Ganzes und ist konkretes Leben. Die Kul- 
turkritiker haben seither immer wieder ausgefllhrt, dass die europUi- 
schen Völker trotz ihrer Kulturleistungen nicht ais gebildet bezeichnet 
werden dllrfen.

Mit der Aenderung der Idee von Volksbildung muss sich natUrlich 
auch ihre Arbeitsweise verUndern. Mit schulmUssiger Organisation 
kann man zwar Kenntnisse vermitteln, nicht aber einen Stil schaffen 
und die ganze Lebenshaltung verUndern. Die gewinnt man nur im 
Leben selbst, und in allen seinen BezUgen. In die konkreten Lebens- 
verhultnisse muss daher die Volksbildungsarbeit eingreifen, wenn sie 
wirken will, in den Altag, die Arbeit und in Spiel und Fest; in Fa
milie, Werkstatt, Bureau und Fabrik; in das private und das öffent- 
liche Lehen. Sie bat tausend verschiedene AnsUtze und ebensoviele
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Wege, aber doch nur ein Ziel, das Leben Uberall mit Geist und 
Haltung zu erfilllen, es zu gestalten.

Es ist wesentlich falsch, wenn man
ingen fllr selbstandig und voneinander gc 
nsieht, dass geistige, seelische und körp 
: sind, nicht nebeneinander Bestehenoc

isötze. Allerdings sc
sprechen; Menschen

die unterscheidbaren Ansütze 
und Bildungsrichtungen fllr selbstandig und voneinander getrennt halt, 
also etwa nicht einsieht, dass geistige, seelische und körperliche Bil- 
dung eine Einheit sind, nicht nebeneinander Bestehendes oder gar 
GegensStze. Allerdings scheint manches in der Gegenwart dem zu 
widcrsprechen; Menschen hoher geistiger Kultur haben vielfach nichts 
fllr körperliche Bildung llbrig, und Menschen feinster körperlicher 
Bildung schcinen oft ganz ungeistig zu sein. Zahlreiche Menschen 
halten das geradezu fllr gesetzmössig, fllr unvermeidlich.

Höchstbildung nach der einen Seite mtlsse eben mit Minderbildung 
nach einer anderen oder allen anderen erkauft werden. Das ist eine 
kleine Wahrheit und ein grosser Irrtum. Spezialistische Höchstleis- 
tungen kommen allerdings zumeist nur auf einem Gebiete zustande, 
dem man sich ausschliesslich widmet und dabei können alle anderen 
Gebiete des Lebens verkllmmern. Beispiele sind manche Gelehrte, 
Spczialarbeiter in der Industrie, Virtuosen, Sportgrössen. Wenn man 
das einzelnc Individuum nur als Zweck im Dienste eines sozialen Ge- 
bildes, z. B. des Staates ansicht, dann erscheint seine Leistung als 
absoluter Wert; nicht aber, wenn man das Menschentum voran stellt. 
Die Leistung hat dann nur beschrMnkte Geltung, ja sie muss sogar 
als Unwert angesehcn werden, sobald sie nur mehr auf Kosten des 
Menschseins möglich ist. Je spezialisierter ein Mensch ist, desto mehr 
bllssteran plastischer Kraft ein und an Einheit seines Lebens. Das 
ist nicht nur die Ansicht der Kulturkritiker und der Volksbildungs- 
kreise, auch die breitere Menge urteilt gefuhlsmüssig so. Sie nimmt 
einen Gelehrten nicht fllr menschlich voll, der sich z. B. körperlich 
vcrnachlUssigt; es besteht so etwas wie ein körperlich-seelisch-geistiges 
Bildungsideal an dem der einzelne gemessen wird. So lösen sich die 
Widersprüche auf: wir versteken, dass ein Mensch reichstes Wissen 
besitzen kann ohne geistige Bildung; ein anderer kann körperlich ausser- 
ordentlich leistungsfahig sein, ohne aber körperliche Kultur zu besitzen. 
Wirkliche Bildung ist eine Ganzheit, die sich sowohl geistig als seelisch- 
körperlich ausdrllckt.

Die Frage nach dem Anteil, den die Leibesllbungen an dem Leben 
des einzelnen Menschen oder dem einer Gruppe, eines Volkes haben, 
ist daher immer in erster Linie eine Frage nach der menschlichen 
Bildungshöhe und nach der Kultur. Wo Leibesllbungen als kulturelle 
Fordcrung auftreten kann man mit Sicherheit annehmen, dass nicht 
nur die körperliche Bildung empfiiidliche Mangel und offenbare Schaden
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die Zeichen 
>. das Zei;

körperliche Uebung und Ausbildung. 
Ubergross, so gibt sie nicht mehr die 

sogar körperlich schadlich. Die 
der modernen rationalisierten Arbeit, 
der wirtschaftlichen Arbeit grössten- 

genommen. 
verhaltnissen nicht 

in frUheren Kuituren für alle

aufweist, sondern dass die gesamte Bildung sich in einer Krise befindet.
Diese allgemeinen Betrachfungen mussten notwendigerweise voraus- 

geschickt werden, da man nur mit dem Bliek auf das Ganze der Volks- 
bildung die Frage besprechen kann, welchen Anteil die Leibesllbungen 
an der Gestaltung der Freizeit haben sollen. Diese Art der Anschauung 
ist oftmals verdunkelt worden. Gerade die Leibesübungen hat man 
gerne nach den ausseren Zwecken angesehen, denen sie dienen sollen, 
oder sie wurden fast ausschliesslich biologisch, psychologisch und 
soziologisch beurteilt. Das gibt wohl die unerlösslichen positivistischen 
Grundlagen, ersetzt aber nicht die Gesamtschau.

Ftlr gcwöhnlich macht man sich nicht ausreichei\d klar, welche 
. Tatigkeiten den Leib Uben, was daher alles zu den Leibesllbungen 

gerechnet werden muss. Man denkt zumeist nur an körperliche Spiele 
oder an bewusste schulmdssige Uebungen; das ist viel zu eng.

Die körperliche Uebung und Bildung erfolgt durch die Alltagsbe- 
wegungen, durch Arbeit, Kampf, Spicl und mitunter noch durch eine 
eigene planmSssige Schulung die wie Schulturnen oder Gymnastik 
nennen. Dazu sind einige Erlauterungen nötig.

Unter Alltagsbewegungen verstehen wir alle Tatigkeiten, die jeder 
Mensch, auch wenn er nicht wirtschaftlich arbeiten muss, zur Er- 
haltung seines Lebens durchftlhren muss. Daher gehören z. B. das 
Gehen, Stehen, Sitzen, die Bewegungen bei der Nahrungsaufnahme, 
der Reinigung, die Zeichen und GebUrden im gesellschaftlichcn Ver- 
kehr, wie z. B. das Zeigen, das Grllssen, das Abweisen usw. Alle 
diese Handlungen und Symbole lernt der Mensch in der Familie und 
in allen den anderen sozialen Verbanden und Gruppen, denen er 
angehört, durch Selbstbiidung und Gewöhnung. Er lernt zie in den 
durch Tradition und Sitte bestimmten Formen und wird durch ihre 
Beherrschung in die Lebens- und Verstandigungsgemeinschaft auf- 
genommen.

Eine zweite Wurzel körperlicher Ausbildung ist die Arbeit, soweit 
sie körperliche Arbeit ist. Solange die Menschen zu ihrem Lebens- 
unterhalt vielseitige Arbeiten verrichten mllssen, bekommen sie durch 
die Arbeit auch eine vielseitige 
Wird die Arbeit einseitig oder 
nötigen Formungsreize oder wirkt 
fortschreitende Spezialisierung 
besonders der industriellen hat 
teils den Wert eines körperlichen Bildungsmittels g

Auch der Kampf ist unter den heutigen Kulturv< 
mehr die körperliche Uebung die er
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wir ringen und boxen und 
izufllgen, sondern in weck-

der Frei-

Mïnner oder doch fllr die Ad elsschicht bedeutete. Nicht etwa, weil 
die Menschheit befriedet w«tre, denn das ist sie leider nicht, sondern 
weil die Kriege technisch-maschinell und chemisch gefllhrt werden 
und nicht mehr von Mann zu Mann. Die ^Vehrhaftigkeit eines Volkes 
hangt vornehmlich von seinem technischen Rlistungsstand ab und von 
der spezialistischen technischen Ausbildung der Soldaten; die Kraft 
und Gewandtheit des Ritters oder Fusskiimpfers alter Zeiten ist 
nicht inchr ausschlaggebend. Damals war Kampf und Verteidigung 
die wcsentliche Ursache und das Ziel der körperlichen Ausbildung 
der Mllnner.

Das körperliche Spiel steht allen diesen zweckhaften TUtigkeiten 
polar gegenüber. Es ist zweckfreie und doch sinnvolle Tatigkeit, 
spontan, triebhaft, lusterftillt. Sowie das Spiel grossen Anteil hat an 
allen nienschlichen Kulturschöpfungen, so ist es eine der Hauptquellen 
der Biklung und Uebung des einzelnen Menschen. Zur vollen Men- 
schenbiklung kommt niemand allein durch Arbeit, sondern nur durch 
Arbeit und Spiel. Das gilt natllrlich auch fllr die körperliche Aus
bildung und Uebung; und es gilt fllr alle Lebensstufen, das Kind, 
den Jugendlichen und den Erwachsenen. Es ist durchaus keine Ueber- 
treibung, wenn einzelne SozialpUdagogen, wie z.B. Nieuwenhuis als 
Hauptursache und zugleich Merkmal der Kultur- und Bildungs 
krise das gestörte Verhaltnis zwischen Spiel und Arbeit im europSi- 
sierten Leben ansehen, und daher der AViederherstellung des Gleich- 
gewichtes dh. hier also dem richtig spielen lernen so grosse kultu- 
relle Bedeutung zumessen.

Spiel ist nur in der Freizeit möglich; richtige Gestaltung < 
zeit heisst deshalb der Hauptsache nach richtig spielen köni

Darllber soll spater noch mehr gesagt werden. Vorher mUssen wir 
uns noch vor Augen halten, dass jedes Gebiet menschlicher Arbeit und 
Zwecktötigkeit inhaltlich der Ausgangspunkt fllr das Spiel sein kann.

So spielen wir mit der Alltagsbewegung. Das Stehen und Gehen, 
und Grllssen wird zu Schmuck- und Kunstformen weitergebildet, zu 
Mitteln der Usthetischcn Darstellung. Zeremoniell und Stil der Ge- 
sellschaft bei verschicdenen Völkern und zu allen Zeiten sind die 
Ergebnisse dieses Spiets.

Wir spielen mit der Arbeit; wandern und laufen und reiten und 
schwimmen, springen, klettern, und werfen „spielend”, das heisst ohne 
Husseren Zweck.

Wir spielen auch mit dem Kampf, wenn 
fechten, nicht urn dem Gegner Schaden zua 
freier Spielhaltung.
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Die Gegensatzpaare Spiel-Arbeit und Spiel-Ernst beziehen sich 
zuntichst nur auf die Tatsache, dass der Spiel stofflich an Arbeit und 
Kampf anknüpft aber seine eigene inncre Halfung hat. Man meint 
damit aber auch oft eine Wertung, stellt also der wertvollen ernsten 
Arbeit die ein brauchbares Ergcbnis liefert, die wertlose SpieltUtig- 
keit gegentlber.

Auch vom Standpunkt der körperlichen Uebung aus muss man 
das Spiel vverten. Sehr viele Spiele zcigen sich dann als wertvollste 
körperliche Rildungsmittel, wUhrend andere zwar echte Spiele sind, 
aber nicht bilden, sondern verbilden und schüdigen. Dcm Spicltrieb 
wohnt kcine Selbstbildungstendenz inne, wie Groos meintc, diese Wer
tung tragen wir nur von aussen hinein. So ist ein Ritterturnier oder 
ein studentisches Duell Spiel, obgleich es dabei Verwundete und Tote 
gibt. Auch ein Wettringen oder ein Sechstagerenncn kann noch Spiel 
sein, wahrend niemand sie als körperliche Bildungsmittel ansprechen 
würde.

Die Formen des Spieles und ihr Stil sind ferner zeit- und kultur- 
gebunden. Jedes Land und Volk, jeder Stand und jede Gruppe, jedes 
Lebensalter entwickelt seine eigenen Spiele, die nicht beliebig Uber- 
tragbar sind. Ueberaus kennzeichnend fllr unsere Maschincnzeit ist 
die Entwicklung des Wettkampf-Sports, der eine Uebertragung der 
Prinzipien der technischen Rationalisicrung und der Höchstleistung in 
die Sphitre des Spieles darstellt. Darum sehen viele moderne Sport- 
spiele der Arbeit so zum Verwechseln ühnlich, ohne deswegen Arbeit

Der moderne Sport hat daher keine Parallelen in frUheren Zeiten. 
Man kann sich kaum einen grösseren Gegensatz denken, wie den 
zwischen einem Sportkampf urn irgend einen Rekord und den religiös 
gebundenen Tttnzen und Kampfspielen magisch denkender Zeiten und 
Völker.

Wir sind gerne bereit, ein Gesamtfest, in detn sich alle Arten der 
Darstellung und des Ausdrucks zeigen, als Steigerung und Höhepunkt 
des Spieles anzusehen, wahrend wir die Entwicklung des Spieles zum 
modernen Höchstleistungssport eher als eine Entartung des Spieles 
bezeichnen möchten. Dabei tun wir, wie bereits gezeigt wurde, unrccht. 
Auch das technisierte und rationalisierte Spiel ist Spiel und echter 
Ausdruck unserer Zeit, soweit und solange sie Maschinenzeit ist. 
Nur wenn wir die Maschine überwinden werden wir auch die Spiele 
Uberwinden, die wir heute bereits als Sportentartungen empfinden.

Schliessiich noch einige Worte uber Schulturnen oder Gymnastik, 
also die bewusste und planvolle schulinUssige körperliche Durchbil-
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■mnas- 
laïven

:rlichkeit als Bil- 
wir in der hellenischen Adelserziehung, in der mittel- 

und wenn auch bereits in sfarlter Veröusser- 
zalier und im weltmannisch-bllrgerlichen 

rosse Volkserziehcr Jahn erweckt dann zu Beginn 
die deutsche Turnbewegung, deren Bedeutung

dung. Sie ist in Europa kaum 100 |ahre alt und hat, wie die jllngsfe 
Zeit lehrt, noch immer keinen fest gesicherten Platz im Schul- und 
Bildungswesen mancher Staaten. Man macht sich nicht einmal das 
Verhaltnis zur freien Selbstbildung richtig klar. Sonst wUre es nam- 
lich nicht möglich, dass man immer wieder glaubt, auf das Schulturnen 
verzichten zu können und seine Aufgaben der Familie der Jugend- 
gruppe, dem Vercin Ubertragen zu dllrfen. Das ware namlich nicht 
einmal dann denkbar, wenn die Familien- und Volkskultur in körper- 
licher, vitaler Hinsicht einwandfrei wHre, wenn wir eine durchgreifende 
Spielkultur haften, gute Spielsitte und Festllberliefcrung. Die Frage 
darf nicht lauten Schulturnen oder freie Körperbildung sondern Schul
turnen und freies Spiel. So fallt es heute doch niemandem mehr ein, 
den Untcrricht in der Muttersprache aus der Schule herausnehmen 
zu wollen, weil man ihren Gebrauch im taglichen Lcben lernen kann. 
Was die Schule an bewusster Sprachschulung geben kann, wUrde im 
freien Erwcrb nur selten und zufallig errungen werden können. Und 
genau so ist es auch mit der Körperbildung. Was die Schulung an 
der Bewegung llber die Körpergeselzlichkeit lehrt und damit anformaler 
Bildung vermittelt, kann man im freien Spiel mit der Bewegung nur 
ausnahmsweise einmal unter besonders gtlnstigen Umstönden erringen. 
Der Missachtung des Schulturnens stcht aber auch seine Ueber- 
schatzung gegenllber. Besonders die Vertreter verschiedener gyn 
tischer und fUnzerischcr Systeme sind zum Teil im guten wenngleich n; 
Glauben, zum Teil aber aus geschaftlichen GrUnden nicht milde ge
worden zu verktlnden, dass das Heil der Menschheit allein von schulmös- 
sigen Uebungen abhange, etwa von einigen Atemtlbungen, verschiedenen 
tUnzerischen Schwüngen und dergleichen mehr. So einfach liegen die 
Dinge nicht. Zuerst muss die Fülle der freien Bewegung da sein, 
hervorgebracht aus dem Lebensgefllhl, unbewusst, spontan, spielhaft; 
dann erst kann planvolle formende Arbeit cinsetzen, kann das Spiel 
in Pflege genommen werden und es kann eine Körperkultur entstehen, 
nicht als ein selbstöndiger Teil der Kultur, sondern als eine Seite 
an ihr. Denn die Prinzipien nach denen diese Formung erfolgt, ’ 
den einem Idealbild der Gesamtpersönlichkeit entnommen, nicht ei 
ausser ihr liegenden Zweck.

Klassische Beispiele soldier geistgeformter Körpei 
dungsideal linden wir in der hellenischen Adelserziehun 
alterlichen Ritterbildung, und wenn auch bereits in 
lichung, im höfischen Cav< 
Gentlemanideal. Der gros 
des 19. Jahrhunderts di



FREÏZEIT UND LEIBESÜBUNGEN112

darin liegt, dass sie ebenfalls ein Ideal mSnnlicher Persönlichkeit 
aufstellte, dessen Körperbildung geistgeformt und durch ein Ethos 
getragen war. Die materialistische und technisicrte Turnerei der 
spSteren Zeit hat natllrlich mit dem Jahnschen Bildungsideal nichts 
gemeinsam.

'Unverkennbar strebt auch
entscheidender Unterscbied

sich nunmehr nicht um die
nur um

fllr die Körpcrkultur ist.
grosser Teil der 

en Teil des Schul- 
i zeitlich und in- 

: Jugend in den 
>rge. Durch die 

ein kleiner Bruchteil der Ju- 
l getrieben wird, 
igemliss und wert-

unsere Zeit nach Körperkultur. Ein 
gegen frUhere Zeiten ist aber der, dass 

es sich nunmehr nicht um die Bildung einer führenden Schicht handelt 
oder nur um den mSnnlichen Teil der Bevölkerung, sondern um beide 
Geschlechter und um die gesamte Bevölkerung aller Stündc und Bcrufe; 
nicht mehr um eine Spitzenkultur, die von wenigen getragen wird und 
denen die breite Masse der Nicht-Gebildeten gegentlber stcht, sondern 
um Gesamtkultur, an der jeder einzelne aktiv als ihr Trager teil hat.

Wer optimistisch veranlagt ist und aus einzelnen Erscheinungen 
rasch allgemeine Schlllsse zieht, wird mit der Gcgenwart zufrieden 
sein. Er stellt fest, dass die Leibesllbungen einen Teil der Schul- 
erziehung bilden, dass sich um die weitere körperliche Ausbildung 
des Jugendlichen beider Geschlechter zahlreiche Vereinigungen und 
Btlnde der Jugendpflege kUmmern, dass die Sport vereinigungen eine 
rasch zunehmende und ansehnliche Zahl von Mitgliedern haben, dass 
alte Volksspiele und Tanze durch eigene Kreise wiederbelcbt worden 
sind, dass Uberall im l ande neue Schwimm- und Badeanstalten ent- 
stehen, die einen gewaltigen Besuch ausweisen können, dass viele 
Menschen das Wochenende mit Wandern, Rudern, Segeln, Kampieren 
verbringen und nicht zuletzt, dass sportliche WettkUmpfe viele Tau- 
sende von begeisterten Zuschauern linden und dass eine Tageszeitung 
ohne umfangreichen Sportteil nicht mehr bestehen könnte.

Das sind durchaus erfreuliche und einwandfreie Anzeichen einer 
starken allgemeinen Volksbewegung — und Gesinnung, eines neuen 
körperlich bestimmten Lebcnsgcfuhls. Bei ntlchterner Betrachtung muss 
man aber seine Zufriedenheit wesentlich herabstimmen, wenn man 
sieht, wie viele Lllcken das Netz noch hat und wie zweifelhaft der 
Wert vieler dieser Bestrebungen

Tatsüchlich geht in den Niederlanden noch ein g 
Kinder durch Schulen, in denen die Gymnastik keinei 
programmes bildet oder in denen die Leibesllbungen 
haltlich ganz unzureiebend sind. Fllr die schulentlassene 
Entwicklungsjahren besteht keine durchgreifende Fllrsoi 
verschiendenen Vereinigungen wird nur 
gendlichen erfasst und was darin an Leibesllbungen 
ist wohl immer gut gemeint, aber hüufig wenig sachj
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vermag
Bildi

igen haben wohl zahlreiche 
resamtzahi der Bcvölkcrung 

zwar eine besondere Auslese

voll. Die Sportklubs und Spielvereinigunj 
Mitglieder, die aber im Verhaltnis zur Ge 
doch nur eine Gruppe darstellen, und 
nach der sportlichen in manchen Zweigen auch nach der (inanziellen 
Leistungsfahigkeit.

Das Badclcben in den neu entstehenden Strandbadern wird von 
der Gefahr bcdroht, ein modisches Vergnligen der Grosstadter zu 
werden, die alle zweifelhaften U nterhaltungen mit dem ganzen Café- 
und Barbetrieb, mit Toiletten und Flirt einfach zur Abwechslung an 
das Wasser verpflanzen. Und der sportliche Wettkampfbetrieb stimmt 
uns bedcnklich, wo er passive Zuschauermassen anlockt, denen es auf 
die Scnsation ankommt. Dcnn hier droht der Sport ins Geschaft 
abzugleiten.

Doch wie immer man sich zu dieser Bewegung stellt; fllr die Volks- 
bildung besteht kein Zweibel darUber, dass sie beeinflusst, gelenkt 
und planmassig gestaltet werden muss.

Wie diese Arbeit geschehen kann, soll hier nur an einem beson
deren Beispie) nöher beleuchtet werden, namlich dem des Industrie- 
arbeitcrs. Er eignet sich fllr eine solche Schilderung besonders gut, 
da er als' ReprUsentant des Maschinenzeitalters angesehen werden 
muss, der die ganze Schwere der Rationalisierung und Mechanisierung 
des Lebens erfahren hat; als Neuankömmling in der europaischen 
Gesellschaft, der bisher nicht reibungslos eingegliedert werden konnte. 
Hier besteht echte pUdagogische Spannung. Der Arbeiterschicht will 
an allen Gütern der Kultur teil haben und aus der Schicht der bUr- 
gerlichen Kulturtrager kommt ihnen der Wille zum Helfen entgegen.

Wie schon oft genug aufgezeigt worden ist, hat die industrielle 
Arbeit einen geringen Bildungswert. Vielfach können Arbeiter mit 
ganz kurzer Aniernzeit, sogcnannte ungelcrnte Arbeiter, verwendet 
werden. Sie haben oft nur einige stets wiederkehrende Handgriffe 
zu verrichten in einem Tempo, das die Maschine oder das laufende 
Band vorschreibt. Körperlich ist solche Arbeit zwar ermUdend aber 
höchst unzureichend und einseitig. Geistig ist sie unbefriedigend, denn 
niemals plant der Industriearbeiter, so wie der Handwerker sein 
Werk und niemals fuhrt er es ganz durch bis zum fertigen Produkt. 
Aus der Arbeit selbst vermag der Industriearbeiter also weder kör
perlich noch geistig die Bildungswerte zu ziehen, die er braucht. 
Dadurch wird die Arbeit meist nur als blosse Erwerbsquelle ange
sehen, nicht aber als ErfUllung und Objektivierung des Lebens. Den- 
noch besteht, wie wir heute wissen auch beim Industriearbeiter die 
Arbeitsfreude, die zum grössten Teil wohl auf der jedem Menschen



FRE1ZE1T UND LE1BESÜBUNGEN114

eigenen Freude an der Tatigkeit ruht, zum anderen Teil aber durch 
das Kollektivbewusstsein der Arbeiter ermöglicht vvird. Sie fublen 
ganz bewusst den Wert ihrer gemeins;

stolz erwuchs
derts, die die Bi
18. Jahrhundert

samen Arbeit, vvenn sie selber 
nur einen Teil davon verrichten können. Auf diesem Arbeits- 

sogar die sozialistische Bildungsthese des 19. Jahrhun- 
lildung ganz auf die Arbeit grlinden wollle, wie das im 

bereits die Industricpadagogik versuchte.
Die Freizeit musste nach dieser These dazu verwendet werden, 

urn Wissen, Kenntnisse und Fertigkeiten zu sammeln, die die Fa- 
briksarbeit nicht bietet, die aber im sachlichen Zusammenhang mit 
ihr stehen.

Das bedeutete eine falsche Verabsolutierung der Lebensform „Ar
beit", und das vollstandige Uebersehen der anderen nicht minder 
wichtigen Lebensform „Spiel". Man versteht sehr gut, dass bei dieser 
Einstellung auch die Leibestlbungen im Dienst der Arbeit gesehen 
werden. Sie haben dann den Zweck, die Arbeitsleistung unmittelbar 
zu steigern, oder mittelbar, indem sie Schaden wegrUumen, die durch 
die industrielle Arbeit entstehen. Diese Möglichkeit der Intensivie- 
rung der Arbeit durch Leibestlbungen wurde und wird noch von 
Vorkampfern der Leibestlbungen als ein Werbemittel gebraucht. Man 
könnte sich ganz gut denken, dass ein Arbeitgeber aus diesem rein 
wirtschaftlichen Zweck heraus filr seine Arbeiter Leibestlbungen ein- 
ftlhrt. TatsSchlich schcint das der Antrieb zu sein, wenn z. B. in Fa- 
briken, in grossen Warenhausern oder im Telephondienst filr die 
Angestellten in einer besonderen Arbeitspause ausgleichende und erho- 
lende Leibestlbungen durchgefllhrt werden. Hier mangelt natUrlich 
jede Bildungsabsicht, was aber nicht besagt, dass solche Uebungen 
keine bildende Wirkung haben. Auch filr die Leibestlbungen in der 
Schule besteht ja manchenorts kein höherer Antrieb. Man gesteht 
sie den Schtllern nicht zu, wiel sie einen eigenen Bildungswert haben, 
der durch nichts anderes ersetzt werden kann, sondern als Erholung 
nach dem Schulsitzen, damit dieses dann wieder langer ausgehalten 
werden kann. Nicht uninteressant ist es zu sehen, wie in beiden Fallen 
die gleichen schulmassigen Turnllbungen filr das richtige Mittel ge
halten werden. Das Pausenturnen in der Schule und im industriellen 
Betrieb beschrankt sich auf möglichst rationalisierte Bcwegungen 
mit Zielen, wie Beförderung des Blutkreislaufes, Ausgleich von Sitz- 
oder Stehschaden, also Kraftigung örtlich geschwachter Muskulatur 
usw. Man hat daflir ahnlich wie die Zimmergymnastiksysteme Gruppen 
von Uebungen aus der schwedisehen Gymnastik ausgewahlt, die ja 
das echte Seitenstllck der rationalisierten Arbeit ist.
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an sich ein Freu- 
ArbeitsfShigkcit 

erfahrungsgemiiss nur ein 
i es langst aufgegeben, die 
janisierten Freillbungsgrup- 
i frei tummeln und spielen. 

man allmShlich zu andcrer 
irlichen Spiel und Tanz aus. 
;rt und die Bedeutung von 

igen. Sic sind aber 
icr kurzen Freizeit 

Hier kann der Aus-

hl. Theorie der Bildung in Hnndbuch der Padngogik. Bd. I Bellz. 
1933. S. 57.

') H. Nohl 
Langensalza 1

Obgleich nun jede kraftige körperliche Bewegung 
denbringer ist und das Wohlbefinden und damit die 
erhöht, haben derartige Pausentlbungen t 
kurzes Leben. An den Schillen hat man 
Pausen zwischen den Lernstunden mit orgt 
pen auszufuilen, man lUsst die Jugend sich 
Und auch in Fabriken und Bctrieben kommt 
Einsicht, und fullt die Pausen mit kilrper 
Das sagt natllrlich nichts gegen den Wei 
irgendwclchen ausgleichenden gymnastischen Uebunj 
fehl ani Platz, wenn es sich um die Ausfllllung 
zwischen angespannten Arbeitsslunden handelt, 
gleich nur in Spie! bestehen und zwar vornehmlich im Spiel mit der 
Bewegung. Aber auch diese spielende Erholung bedarf der fachlichen 
Leitung, besonders weil es sich um kurze ZeitrUume handelt, die so 
gut als möglich ausgcntltzt werden sollen.

Hier wird gewiss noch eine grosse Entwicklung kommen. So wie 
heute bereits manchet* industrielle Betrieb fUr seine Arbeiter und 
Angestellten besondere RUume fllr die Erholung, zum Ausruhen, 
Lesen, Essen, Reinigen zur VerfUgung stellt, wird man auch Uebungs- 
raume in den Betrieben seibst schaffen. Sie bestehen da und dort 
bereits. Ein leerer Saai genllgt file Saalspiele, Gymnastik, Tanz, ein 
kleiner Hof mit gutem Boden oder ein flaches Dach gestatten bei 
gutem Wetter das Ueben im Freien. Und auf manchem Fabriksge- 
iUnde kan sicher ein ausreichendes Spieifeld für grössere Spiele frei- 
gegeben werden. Diese Verbindung der Uebungsstatten mit dem 
Arbeitsort hat grosse Vorzilge. Man erspart Zeit, und gewinnt die 
Uebungsmöglichkeit, die der einzelne Arbeiter nicht schaffen kann, in 
guter Form und unter guter Leitung. Aber das sind bereits organi
satorische Einzelheiten. Ich muss doch noch nUher begründen, warum 
ich fllr die Gestaltung der Freizeit des Arbeiters das Spiel fUr derart 
wichtig halte. Das Spiel ist ein Höhepunkt des menschlichen Daseins. 
Die vielbewunderte griechische Nationalkultur beruht auf dem Spiel. 
Die Griechen sahen in zweckfreien Tun das eigentlichen Wesen alles 
höheren geistigen Lebens, den Schöpfer aller wahrhaft grossen Taten 
und Werke. Nohl sagt1): „Man kan ohne Uebertreibung sagen, dass 
ohne diese breite Spielerfahrung das höhere zweckfreie Leben und die 
Freude, die in ihm gelegen ist, nie zutage getreten wjire. Das gilt auch
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bei, die bcreits einen bestimmten 
auf die Menschen wirkt.

in der Bewegi
i feinen Fllhru

vor

vpgungskunst einer beson- 
mcung, sonst llberwinden 
der körperlichen Darstel-

noch fUr den einzelnen Menschen. Landkindcr und Proletarierkinder 
haben meist nicht spielen gelernt, und so bleibt ihnen auch sp<lter 
die freie Geistigkeit verschlossen."

Eine wahre Körperkultur ist demnach ohne Spiel nicht erreichbar. 
Es hangt allerdings alles davon ab, wie man spielt. Das Spiel kann 
sich so weit aus den Ubrigen Lebensbezllgen lösen und selbstündig 
machen, dass es zum „blossen Spiel” und zum „Sport” wird. Diese 
Gefahr besteht besonders stark bei einem Industriearbciter, weil bei 
ihm das Spiel nicht aus seiner Arbeit herauswachsen kann, weil seine 
Jahresarbeit zwar einen Takt hat, nicht aber einen Rhythinus, wie 
die Arbeit des Bauern, die ja voni Lauf der Natur bestimnit wird. 
Der Arbeiter wird daher nie Leibestlbungen und Spicle betreiben 
können, die in seiner eigenen Lebenssphlire gewachsen sind. Er muss 
sie aus anderen Lebenskreisen llbernehmen.

Das birgt manche Gefahr. Bei aller bewussten Betonung des Strebens 
nach eigener Arbeiterkultur, ist doch die Abhlingigkeit von der adeligen 
und Bllrgerkultur unvermeidliches Schicksal. Was dort besteht, gilt 
als erstrebenswert, auch wenn es wertlos ist. Das trllbt die ohnehin 
geringe Fuhigkeit, echtes von unechtem, gutes vom schlechtcn zu unter- 
scheiden. Man ahmt zuerst blind nach. RatschlSge irgend etwas zu 
unterlassen, die in bestor Absicht gegeben werden, nimmt der Arbeiter 
oft mit dem scharfen Misstrauen auf, man wolle ihm etwas vorent- 
halten. Das haben z. B. Margarete Streicher und ich in den Jahren 
nach dem Weltkrieg in Wicn erfahren. Damals stand Wien in einer 
Hochwelle der rhythmischen Gymnastik und des Tanzes. Auch in den 
sozialistischen Vereinigungen verschiedenster Art wurde es Ublich, die 
jungen Madchen scharenweise zu libelsten Bllhnentanzen in allerlei 
Flitterkram zu dressieren. Unsere Warnung wurde uns vielfach so 
ausgelegt, als ob wir tanzfeindlich waren, oder zumindest den Arbeiter- 
kindern so etwas vornehmes nicht gönnen wollten. Wahrscheinlich 
wird man tlberall die gleiche Erfahrung machen, wenn man Arbeiter 
zur tUnzerischen Darstellung und Bewegungskunst fllhren will. Hier 
liegt ein grosses und verheissungsvolles Arbeitsgebiet auf dem es schon 
manche AnsUtze gibt. Ich denke an die Bewcgungschöre von Laien- 
gruppen wie man sie immer lifter bei Festlichkeiten zu sehen bekommt. 
In der Verbindung mit Sprechchören, Musik und Gesang tragen sie 
zu einer neuen guten Festgestaltung I 
Stilwillen erkennen lUsst, und stark

Natllrlich bedllrfen LehrgUnge i 
ders geschickten und kllnstlerisch 
besonders die MUnner nicht die Scheu
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_n erlebt, dass

die Tanzenden selber 
jegen einzuwenden. 
Dienst eines Festes 

und besondere Weihe be-

gungen

dann. wenn der Tanz be
er nicht Befreiung,

Niemals darf das Ziel der Arbeit in einer Buhnenvorführung 
es kommt ja darauf an, was

dem Tanzen haben. Es ist aber nichts dage 
gewonnene Können gelegentlich in den I 
ird. denn das kann Steigerung

Tatsachc, dass der Gesellschafts- 
regelbaren Gesetz seine Formen 

tkehr zu alten Formen beobachtet 
lung niemals durch Verbote, 
irteilen aufgehalten werden

erblickt werden;

wenn das £ 
gestellt wii 
deuten.

Ob sich die Hoffnung folkloristischer Kreise, die mit Eifer an 
einer Belebung der alten VolkstSnze arbeiten, im Arbeiterkreis er- 
flillen kann, wage ich nicht zu cntscheiden. Es spricht vieles dagegen, 
vor allem die historisch belegbare ~ ' ------
tanz stlindig nach innerem nicht i 
wechselt, dass niemals eine Rlickl 
werden kann und dass eine neue Entwicklui 
durch liesthctisches oder sittliches Aburv 
konnte.

Die Volkstanzbewegung besteht und blllht zwar in fast allen 
Lündern. Sie wurdc erweckt und getragen von der studtischen Jugend 
und ist nirgends tlber diescn Kreis wesentlich hinausgewachsen. Nur 
die bUuerliche Bevölkerung, aus der die Tanze ia ursprllnglich zumeist 
stammen, nahm sie unter glUcklichen UmstHuden auf und brachte sie 
manchenorts wieder zu neuem Leben, Die grosse Menge der Stadt- 
bevölkerung und mit-ihr die Industriearbeiter bleiben doch abseits 
stehen, ausgenommen kleinere Kreise von Menschen, die ahnlich wie 
die Jugend noch starke Bindung zum bodenstUndig Heimatlichen haben, 
oder doch die Sehnsucht darnach in sich tragen.

Ach hier geht es nicht ohne gute klare Flihrung. Wir haben es 
in Oesterreich erlebt, dass grosstudtische Arbeiter z.B. eigene Vereine 
grllndeten, die das „Schuhplatteln”, einen alpenlHndischen Burschen- 
tanz pflegten. Was dabei an Ubler Maskerade und an bllhnenmhssiger 
Verzerrung herauskam, lüsst sich kaum beschreiben. Solche ganz stark 
ortsgebundene Tïnze lassen sich eben einfach nicht beliebig in jeden 
Kreis Ubertragen und wenn man es versucht, werden sie zum Theater.

Vom Standpunkte der Körperbildung aus liegt der Sinn des Tan- 
zens und der tSnzerischen Bewegungsspiele in der Befreiung von 
Hemmungen, im Aufwecken der Bewegungs- und Ausdrucksinstinkte, 
Ein starkes Körpergefuhl und Freude an der Bewegung kann durch 
diese Uebungen entstehen. WUhrend der Körper in der Arbeit stets 
nur das Werkzeug ist, das die v<jm 'Willen diktierten Bewegt 
auszufllhren hat, gewinnt er hier seinen Eigenwert, entdeckt s 
eigenen Rhj’thmus und Schwung. Aber nur 
wegungsgesetzlich, körperlich gut ist. Sonst gibt 
sondern nur andere neue Fesseln.
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- i

Die Bewegung 
?r mit anderen

In jeder guten Gymnastik ftlr einen Arbeiter muss etwas von tSn- 
zeriseber Freiheit und vom Spiel mit der Bewegung sein, aber nicht 
nur Freitheit allein, denn das w3re einfach Auflösung. I~ " 
muss Spannung haben und doch dabei frei sein; odei 
Worten, sie muss geformt sein.

Ich halte deshalb die alten Formen des deutschen und schwedischen 
Turnens oder die der Militarerziehung für ganz ungeeignet. Ihr Ziel 
war, jede Beweging der strengsten Disziplin des Willens zu unter- 
werfen, sie in allen Einzelheiten vorzuschreiben und zwar von aussen 
her, so dass die Bewegung in jedem Augenblick behcrrscht, gespannt, 
gehorsam ist. Das ist auch das Prinzip der technisierten Arbcit, die 
ja auch den Körper nur als Knecht und Diener braucht. Sie hat vor 
den rein forinalen Turnbewegungen aber sogar den Vortcil, dass ihre 
Bewegungen wenigstens üusserlich zwcckhaft verlaufcn.

Es kommt also auch bei Turnen und Gymnastik nicht nur darauf 
an, dass der Arbeiter sie in seiner Freizeit treibt, sondern wie er 
sie treibt. In den Arbeitcr-Turn- und Sport verblinden ist da noch viel 
Arbeit zu tun, da sie noch mehr als die Uiteren bilrgerlichen Verbande 
an guten Leitern Mangel haben. Andererseits ist es ftlr diese jilngeren 
Vereine wieder leichter, sich zu einer guten Arbeitsweise zu bekehren, 
weil sie keine Tradition mit sich schleppen, die auch das schlechte 
Alte gerne bewahren möchte. Das von Arbeiterii immer gerne ge- 
brauchte Schlagwort vom „Fortschritt” ist, wie wir oft sehen konnten, 
ein starker Helfer bei solcher Reformarbeit.

Wahrend vermutlich immer nur kleinere Gruppen der Arbeiter 
ihre Freizeit zu Tanz, Gymnastik, Turnen verwenden dllrften, widmet 
sich hente schon eine weit grössere Anzahl dem Sport in irgend einem 
Zweig.

Der Sport hat schon deswegen 
er öffentlich so hoch im Ansehen 
Mann hat sicher den Wunsch,

n eine grosse Anziehungskraft, weil 
:n steht; ein jüngerer und krUftiger 
an diesem spielenden Messen der 

Krafte teilzunehmen, wobei er seine Energie entfalten kann, wobei 
Mut, Initiative, Kraft und Ausdauer, Ehrgefllhl und Selbstvertrauen 
zur Geltung kommen. Durchwegs Eigenschaften, die in der industriel- 
len Arbeit wenig zur Entfaltung kommen kunnen. Es ist daher nicht 
so wichtig, welches Sportgebiet sich ein Arbeiter wlthlt. Das was 
er dort sucht und findet ist die Entfaltung der Energien im Wett- 
eifer mit anderen; die Befriedigung und Lebensfreude, die in der 
höchsten Anspannung der Krafte liegt, mit dem Sieg als Lohn fUr 
den bestandenen Kampf. Bekanntlich ist der Wetteifer und Wett- 
katnpf vom Sozialismus lange Zeit theoretisch abgelehnt worden,
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'veil er individualistisch sei. Die Arbeiter wollten bewusst dem Gip- 
felsport einen Massensport entgegenstellen, bei dem man sich offcn- 
bar den Wettkampf, wenn nicht ausgeschaltet, so doch wesentlich 
gemildert vorstellte. In der Praxis hat aber sogar Sowjetrussland 
den sportlichen Wettkampf gerade wegen seiner sozialen Wirkungen 
in Pllcge und Uebung genommen. Der richtige Wetteifer stört nicht 
die Gcmeinschaft er ist ja ohne Achtung vor dem Gegner kaum mög- 
lich. Er ruht auch nicht ausschliesslich auf dem Vergleich mit anderen, 
sondern er ist immer zugleich ein gcmeinsames Ringen nach einem 
Ziel, nach der Vollkommenheit, die sich im Rekord zeigt.

Es w3re eine traurige Verarmung des körperlichen Spieles, wenn 
man den Wettkampf ausschalten wollte. Bei der gegenwUrtigen Geltung 
des Sportes ist das ohnehin nicht mUglich, angstliche Padagogen möchten 
allerdings immer wieder auf den Wetteifer wenigstens in der Jugender- 
ziehung odcr doch bei Madchen verzichten. Sie filrchten, dass dabei 
zum Beispiel der Ehrgeiz aufgestachelt werden kBnnte, oder dass in 
den Untcrliegenden das Minderwertigkeitsgeftlhl gestarkt werden 
könnte. Bcides zu Unrecht; diese Gefahr droht nur, wenn der Wett- 
kampl nicht im richtigen Geist gcfllhrt wird, wenn er aus der Sphare 
des echten Spieles abgleitet. Ehrgeizige Strebernaturen entstehen nicht 
durch den Sport, sie zeigen dort nur ihre Anlage unverhllllter und 
können eben deswegen erzicherisch beeinflusst werden; sie kommen 
im Krcise der Sportkameraden als Spielverderber nicht hoch. Und 
das Unterliegen wird bei richtiger sportiieher Haltung niemals als 
DemUtigung empfunden.

Richtiger Sport trUgt also zweifellos grosse Bildungswerte in sich. 
Dass auch das sportliche Spiel entarten kann, so wie jedes Spiel, 
sagt nichts gegen Sport und Spiel im allgemeinen. Er darf nicht zum 
Geschaft, zur Schaustcllung, zum ausserlichen Betrieb werden, er darf 
nie die Menschenwllrde verletzen. Solche Entartungserscheinungen 
bekampft man mit Recht.

Tausende junger Menschen auch aus den arbeitenden Kreisen Enden 
heutc bereits im Sport die Befricdigung ihres Spieltriebes. Wenn aber 
der Sport wirklich Volkssache worden soll, so ist noch eine gewaltige 
innere und aussere Organisationsarbeit nötig. Heute könnten die 
UebungsstHtten, die der Sport besitzt, nicht einen Bruchteil der 
arbeitenden Schichten aufnehmen. Wahrscheinlich lasst sich die Frei- 
zeitgestaltung durch Sport nur dann wirklich verallgemeinern, wenn 
einmal der Bau zahlreicher, wenn auch einfacher Uebungsstatten 
planmUssig durchgeflihrt wird. Reich, Stadte und private Kreise haben 
hier eine gewaltige Aufgabe gemeinsam zu lösen.
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sind. Das Aufsuchen 
imer und kostspieliger 

als anderwo. Dennoch glaube ich, dass man auch hier in den kom
menden Jahren eine rasche Entwicklung des Wanderns im weitesten 
Sinne erwarten muss, wenn erst einmal der Industriearbeiter dafUr 
gewonnen ist. Ich halte die Wanderfahrt fllr die Krone aller Lei- 
besllbungen, ob sie zu Fuss gemacht wird, oder aufdem Fahrrad. 
mit dem Ruderboot oder auf Schlittschuhen. Eisenbahn und Auto 
scheiden natllrlich aus. Man bedenke nur einmal, was in frdheren 
Jahrhundert das Wandern in der Ausbildung der Menschen bedeutete. 
Nicht nur musste jeder Handwerksgeselle reisen, bevor er Meister 
werden konnte, auch die Studenten bezogen wandernd die hohen 
Schulen. Diese lebendige Erfahrung und Bildung wird durch Zeitung 
und Bioskop unscrer Zeit sicher nicht ersetzt. Wllrde nicht vieles 
besser werden, wenn auch heute noch jedem jungen Man eine Wan- 
derzeit mit Stock und Rttnzel vorgeschrieben werden könnte? Es be- 
darf durchaus nicht weiter Reisen in ferne Lttnder; was am Wandern 
menschlich wertvoll ist, gewinnt man auch, wenn man durch die eigene 
Heimat zieht: eine richtige Wanderkultur.

Damit kann ich wohl diesen Rundblick tlber die Leibestlbungen 
schliessen, die fllr die Freizeit des Arbeiters in Frage kommen. Ich 
habe bewusst darauf verzichtet, in Einzelheiten der Organisation ein- 
zugehen und ich habe die Frage der jugendlichen Arbeiter, der Arbei-

Viele Sportzweige sind nur dem jugendlichen Arbeiter zugtinglich. 
Wie soll dann der ïltere Arbeitsmensch seine Freizeit körperlich 
gesund verwenden? Er braucht nicht die Spannung des Wettkampfes, 
sucht nicht die höchste Anspannung seiner KrUfte und Energien, will 
aber doch teil haben an den Wohlgefühl erhöhtcn Lebens, das aus 
dem körperlichen Spiel kommt. Hier koinmt das Wandern und Lagern 
zu seinem Recht, alles was in die Natur hinausfllhrt. Scit der grossen 
Entwicklung der Stadte hat diese Wander- und Wochenendbewegung 
der Stüdtcr begonnen. Sie erfasst immer weitere Kreise und in man
diën Landern auch einen grossen Teil der Industriearbeiter. So findet 
man z. B. in der schönen Umgebung Wiens bei gutem Wetter Tau- 
sende von Arbeitern mit ihren Familien im Freien. Jede Wiese im 
Wienerwald und an der Donau ist mit fröhlichen spielenden jungen 
und alten Menschen besetzt. Ich glaube, dass diese Bewegung in der 
Umgebung der niederlandischen Grosstttdte noch nicht im glcichen 
Ausmass zu bemerken ist. Nur bei Eiswetter wird alles lebendig. 
Das mag zum Teil in der Landschaft liegen, nicht weil sie nicht zum 
Wandern einladen wllrde, sondern weil ihre schönstcn Teile als 
Privatbesitz dem öffentlichen Verkehr entzogen 
der „Erholungslandschaftcn" ist dadurch mllhsai
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meerend» 
■s tegenover

Een geslaagde poging tot tewerkstelling 
van jeugdige werkloozen

door het Comité „Practisch Werken Amsterdam”
door J. A. JOSEPHUS JITTA w.i.

terinnen kautn, die der Werklosen Überhaupt nicht berllhrt. Viel mehr 
kam es mir darauf an, das GrundsUtzIiche der Frage herauszuarbeiten, 
den Geist zu zeigen, in dem Leibesllbungen getrieben werden mUssen, 
wenn sie etwas fUr die inenschlichc Kultur bedeuten sollen. Wenn 
mir das gelungen ist, wird der Schritt zur praktischen Gestaltung 
nicht schwer sein. Denn es ist doch auch hier der Geist, der sich 
die Form schafft.

Z~\nder de onrustbarende gevolgen van de werkloosheid in Neder- 
land neemt de moreele en physieke achteruitgang der jeugdige 

werkloozen zeker niet de laatste plaats in. Het is waarlijk geen 
wonder, dat jonge menschen, die reeds verscheiden jaren achtereen 
werkloos zijn, het gevoel krijgen, dat zij eigenlijk overbodig zijn, dat 
op hen in de maatschappij niet meer gerekend wordt, ja, dat de 
maatschappij iets tegen hen heeft. Zeker is het heel mooi, de jeug
dige werkloozen bezig te houden door ze vakonderwijs te geven, maar 
werk, waar het tenslotte bij het meerendeel der jonge menschen om 
gaat, is het niet.

De overtuiging, dat jeugdige werkloozen, die geen bijzonderen aan
leg tot studie hebben, door het verschaffen van werkgelegenheid het 
best behoed kunnen worden voor moreele en physieke depressies, 
was aanleiding, dat eenige personen in Amsterdam zich tot een comité 
aaneensloten en zich ten doel stelden, jeugdige werkloozen in den 
leeftijd van 17 tot 25 jaar, die van eiken steun verstoken zijn, nuttigen 
arbeid te laten verrichten tot heil van zich zelf en ten bate van de 
gemeenschap. De nadruk valt dus zoowel op practisch als op werken. 
Deze vorm van werkloozensteun staat dus tegenover de ontspannings- 

ontwikkelingscursussen, welke door andere comité s op meerendeels 
zeer lofwaardige wijze georganiseerd worden. Ik stel dus 
elkaar: .laten werken" en .bezig houden".

Bovenal stellen wij aan onze objecten den eisch, dat zij van alge
meen nuttigen aard zijn en dat de zekerheid bestaat, dat de middelen 
ontbreken om deze binnen afzienbaren tijd door geschoolde en betaalde 
werkkrachten te doen uitvoeren. Deze laatsten zullen dus nooit be
nadeeld worden.
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a. door het schrijven van persoonlijke brieven met verzoek 
steun in geld of in natura;

b. door het bezoeken van pbilantropen
c. door het instellen van een comité van

die op belangrijke wijze ons werk steunen;
d. door het kweeken van belangstelling bij officiëele instanties;
e. door het zoeken van contact met andere vereenigingen, welke 

zich de behartiging van jeugdbelangen ten doel stellen;
f. door het distribueeren van circulaires in de geïnteresseerde 

ar geldinzameling, in ons geval bij de 
indelpark;

irsberichten 
radiocauserieën;

van brochures over het werk

geweest met ons eerste object: de 
k, dat, zooals men weet, het eigendom 

en Instandhouding van een Rij- en

zich de behartiging van
f. Jw. Ld distribueeren 

stadswijken, gevolgd dooi 
omwonenden van het Vor

g. door het publiceeren van pei
h. door het houden van
i. door het uitgeven

In aanmerking kt,..»... uicu
van bestaande. Naar samenwerking 
zooveel mogelijk worden gestreefd. Zoodra een 
vonden is, moet door eenige deskundige leden 1 
werkplan worden opgemaakt.

Bijzonder gelukkig zijn wij gei 
verbetering van het Vondelpark, . 
is van de Vereeniging tot Aanleg 
Wandelpark te Amsterdam.

Helaas is het met de middelen van deze Vereeniging zoo slecht 
gesteld, dat zij onmogelijk meer personeel in dienst kan nemen. Ook 
de Gemeente Amsterdam is niet in staat een subsidie voor de zoo 
noodzakelijke verbetering van het Park ter beschikking te stellen. 
De laatste jaren zag het Park, waarvan rijk en arm, jong en oud, 
dagelijks genieten, er dan ook verwaarloosd uit. Het vaste personeel 
van deze instelling vond geen tijd de bosschages schoon te houden, het 
doode hout te verwijderen, de paden en grasvelden te ontdoen van 
onkruid, het strak afsteken van grasband en gazons, het schoonhou
den van heesterbeplantingen, het bijwerken van vijverranden en het 
dagelijks opruimen van papier en rommel uit het Park. Deze taak 
nam onze eerste ploeg jeugdige werkloozen voor hare rekening en de 
praktijk leerde ons, dat wij voor het onderhoud en schoonmaakwerk 
zeker drie jaar, 50 jongens aan het werk kunnen houden.

Men begrijpt, dat daarvoor in de eerste plaats geld noodig is. Het 
Comité P. W. A. tracht op de volgende wijzen aan de zoo noodige 
middelen te komen:
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bijeengebracht

en schoenen
verschillende groote Amster-

i bijzondere demonstraties, zooals wed
en feesten voor iedereen toegankelijk.

van het Comité, zoo- 
lerij;

van het Comité geen loon, wel een tegemoet- 
week, die hen in staat stelt hunne kleine 

jn. Van deze f 5.— wordt f 3.— 
en f 2— gestort op een spas 

voor de Stad Amsterdam. Na < 
i de deelnemers

ons practisch werk aan

t. erkenning van
2. onderwerping . 

wel als aan die van
3. blijk geven van 
Wanneer deze drie

mogelijk maken, wordt de nieuweling 
Indien hij 14 dagen bewezen heeft in 
hij definitief aangenomen.

Het Comité verschaft hare deelnemers werkkleeding 
in bruikleen, dank zij de medewerking van 
damsche firma's.

De jongens ontvangen 
koming van f 5.— per 
wekelijksche onkosten te bestrijdei 
in contanten uitgekeerd en f 2.— gestort op een spaarbankboekje 
op naam bij de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Na drie maanden 
wordt het Spaarbankje aan de deelnemers overhandigd. Onze deel
nemers zijn zich wel bewust, dat zij bevoorrecht zijn boven de velen.

Na een beroep 
werd het noodzaki 
drie maanden 
werden, teneinde

gedaan te hebben op een aantal Amsterdammers, 
lelijke aanvangskapitaal bijeengebracht om 15 jongens 

aan het werk te kunnen houden. Deze deelnemers 
een goede kern te vormen, gerecruteerd uit gezinnen, 

welke den comitéleden persoonlijk goed bekend of hen aanbevolen 
waren door besturen van weeshuizen van alle gezindten, St. Jozefs- 
gezellenvereenigingen, Amsterdamsche Mij. Voor Jongemannen, Pad- 
vindersorganisaties enz. Het spreekt vanzelf, dat jongens uit alle 
organisaties toegelaten kunnen worden tot ons werk.

De jongens hebben zich aan een medische keuring te onderwerpen. 
Uit het rapport van onzen medischen adviseur blijkt, dat van 44 
jongens, die hij gekeurd heeft, er 20 geheel gezond waren en de 
overigen meer of minder afwijkingen vertoonden, die een gedeeltelijke 
medische controle noodzakelijk maakten.

Bij aanneming moeten de deelnemers aan 
de volgende voorwaarden voldoen:

. het wettig staatsgezag;
aan de tucht van de leiding i 

de leiders in Park en stnedc 
groote werklust.

: factoren aanwezig zijn en onze middelen zulks 
op proef aan het werk gezet, 
alle opzichten te voldoen, wordt

j. door het organiseeren van officiëele bezichtigingen van het 
richte werk voor pers, begunstigers en belangstellenden;

k. door het aanbrengen van opschriften, welke de vorderingen van 
het werk aangeven;

l. door het organiseeren van
strijden, tentoonstellingen e
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die met vlijt de ontwikkelingscursussen volgen, welke op zoo voor
treffelijke wijze georganiseerd zijn door vereenigingen en comité’s als: 
A. M. V. ƒ., St. Jozefsgezellenvereeniging, A. J. C., Centraal Comité 
voor jeugdige werkloozen, Gemeente Amsterdam enz. Onze deelnemers 
weten echter ook, dat zij hiertegenover een behoorlijke arbeidspres
tatie moeten geven.

Met een stijging der inkomsten kon het aantal deelnemers tot ruim 
50 worden uitgebreid. Daarbij is er steeds op gelet, dat de kasmid
delen voldoende waren om de deelnemers minstens 3 maanden aan 
het werk te kunnen houden. Deze stijging der inkomsten werd door 
ons verkregen door de groote medewerking van de pers, van philan- 

ngen en door ons reeds vermelde succesvolle beroep 
>elanghebbenden, in ons geval de omwonenden van

tropische instelling 
op de directe be 
het Vondelpark.

Het verdiende bij den aanvang der werkzaamheden reeds aanbeve
ling naar een behoorlijk onderdak voor de deelnemers om te zien, 
waar zij zich konden kleeden, wasschen en hun maaltijd om 12 uur 
konden gebruiken en waar tevens werkkleeding, schoeisel en gereed
schap opgeborgen worden.

Wij gedenken met dankbaarheid de vier maanden gastvrijheid, die 
wij genoten hebben in het Clubhuis van de padvinders in het Vondel
park. Nu ons aantal deelnemers tot ruim 50 is uitgegroeid, hebben 
wij een eigen doelmatig clubhuis noodig geacht. Door onze jongens 
werd dit Clubhuis uit materialen, die gratis door diverse handelaren 
ter beschikking werden gesteld, in eenigc weken opgebouwd. In het 
ruime schaftlokaal bestaat gelegenheid tot het geven van onderricht 
in de beginselen van den tuinbouw. Dit onderricht moet beschouwd 
worden als elementair tuinbouwonderwijs en dient om de jongelui 
aan te moedigen tot den aanleg en het onderhoud van een z.g. volks
tuintje.

Het Clubhuis bevat tevens een waschlokaal met 6 waschbakken 
spoelbak, waar de cantinemeester het gebruikte vaatwerk kan 

omwasschen. Een klein kantoor, een gerecdschappenhok en 2 W.C.'s 
completeeren het inwendige van het Clubhuis. Aardige platen aan de 
wand geven het geheel een vroolijk karakter. Een groote kachel zorgt 
voor de verwarming.

De dagelijksche bezigheden van het grootste deel van onze jongelui, 
zij, die tuinwerk verrichten, heb ik reeds in het kort uiteengezet. Deze 
werkzaamheden worden verricht onder leiding van een tuinbouw
kundige, bijgestaan door een voorman.

Het andere deel der jongens verricht onder deskundige leiding
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;n. In de
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smeedwerk in de aan den Overtoom gelegen werkplaatsen van ons 
Comitélid A. J. Dingemans, alwaar reeds een 80-tal papiermanden, vele 
K.M. grasbandrand en een 70 M. lang bek om het standbeeld van 
Vondel werden vervaardigd. Ook wordt den jongelui het autogeen 
lasschcn geleerd. Onnoodig te zeggen hoe voortreffelijk al dit werk 
tevens als opleiding mag gelden.

De animo voor de werkzaamheden is zoo f 
van deelnemers, die op plaatsing wachten, is 
tot ons leedwezen onmogelijk aan de talrijke aanvragen om 
voldoen. Zij bereiken ons van verschillende zijden. In de eerste plaats 
natuurlijk van jeugdige werkloozen zelf. Soms ook van werkloozen, 
die steun genieten en deze gaarne willen missen om bij ons toch maar 
aan het werk te komen, terwijl die steun vaak meer bedraagt dan 
het bedrag, dat wij vergoeden. Als voorbeeld noem ik het geval van 
een jongeman, die van maatschappelijken steun een wekelijksche onder
steuning van f 8.— ontving en deze gaarne wilde opofferen om bij 
ons voor een veel kleiner bedrag aan het werk te gaan. Het is uiterst 
jammer, dat wij dergclijke jongelui niet aan het werk kunnen zetten. 
Wij moeten ons, hoe gaarne wij ook anders zouden willen, voorloopig 
bepalen tot het tewerkstellen van jeugdige werkloozen, die van allen 
steun verstoken zijn. Wij krijgen ook brieven van ouders, artsen en 
instellingen, die zich op het gebied van jeugdarbeid bewegen, om 
plaatsing van jongens. Uit dezen stroom van aanvragen mogen wij 
conckideeren, dat ons werk voor een grootsche uitbreiding vatbaar is.

Het werk van het Comité staat in de volle belangstelling van het 
Amsterdamsche Gemeentebestuur en het Amsterdamsche publiek. Ook 
de Minister van Sociale Zaken toonde zijn belangstelling door zijn 
bezoek aan het werk in het Vondelpark aan te kondigen.

Uit andere steden hebben ons reeds vele aanvrage 
tingen bereikt, zooals uit Leiden, Enschedé, Arnh< 
Bergen op Zoom enz.

De winter heeft het Comité in zijn werkzaamheden plotseling over
vallen, zoodat het onmogelijk werd in het Vondelpark te werken. 
De harde grond en de gure wind dwongen tot het onderbreken van 
de werkzaamheden. Daarbij kwam, dat de middelen niet voldoende 
toereikend waren, om den geheelen winter door te komen. Ten behoeve 
van de uniformiteit werd ook het werk in de smederij tijdelijk stop
gezet.

gezet en het Comité vertrouwt ; 
mogelijk op grootere schaal, wet
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op der jaren 
„ mijn herinnet 

I groepje voor de i 
ddig ingestudeerde, v< 

Joch die, waai 
zoowel 
passief

De beteekenis van sommige feesten voor kind, 
jongere, volwassene en gemeenschap 

door IDA HEIJERMANS.

door mij gewezen op de leekenspelen voor volwas
van Ons Huis opgevoerd: de Koe’s Midwinter spel,

Van soortgelijke beteekenis zijn de verschillende feesten in het 
Rotterdamschc Ons Huis. Ook daar uit zich steeds meer een groeiende 
eenheid in de feesten.

Steeds meer wordt ook daar gezocht naar een 
geheel omvat, zoowel bij de eigenlijke kinderfeesten, 
voeringen, voor jongeren.

De lentefeesten voor de kinderen geven minder een aaneenvoeging 
van verschillende nummertjes en stukjes, waarbij geen andere draad 
door het geheel loopt dan die van vreugde en lenteblijheid, doch 
bieden meer een geheel, dat ook ontspringt aan de blijheid der lente, 
maar toch alles als een afgerond iets tracht te geven, waardoor meer 
de eenheid van spelers en kijkers gevoeld en dus gediend wordt.

Dit streven werd ook belichaamd in het laatste Sint-Nicolaasfeest, 
toen het vertoonde niet uit losse stukjes bestond, doch één en het
zelfde uitbeeldde: vormgeving van de Sint-Nicolaasgedachte, die het . 
bereiden en ondergaan van vreugde beteekent.

En op andere wijze was er ook van één geheel sprake. Niet enkel 
kinderen speelden, doch ook volwassenen en soms werd de gehcele 
zaal in het spel betrokken.

Ten slotte ging het vertoonde over in het eigenlijke Sint-Nicolaas
feest, zoodat Sint Nicolaas en zijn knecht, die eerst in het spel mee
gespeeld hadden, als vanzelf de rol op zich konden nemen van uitdeelers 
der geschenkjes, door de leiders der kinderciubjes voor de kinderen 
vervaardigd.

Alles werd tof 
de zaal beleefd.

Als in de andere feesten van Ons Huis voor de jongeren en de 
volwassenen.

Reeds wei 
senen, door

an de talrijke schoolfeesten, welke ik in den loo| 
mogen bijwonen, zijn als de best geslaagde in 

blijven voortleven, die waarbij niet een enkel gr' 
van de schoolgemeenschap wat, zij het zorj 
drachten, tooneelstukjes of muziek ten be 
van hoog tot laag ieder van de de schoolgei 
ling als leerkracht, deel had aan het feest, i 
evenzeer actief.

Zulke feesten zijn gemeenschapsopvoeding in de 
van het woord. Het individu voelt zich lid van 
in hem levende en ervarene als geprojecteerd 
andere belichting.

Het schoolfeest krijgt dan dezelfde 
van gelijk gezinden, omdat de eenli. a 
groote gezin van wie mee feest vieren.
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ir nieuwe leekenspelen vertoond, ook ge-
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de
;Pzich
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der vol- 
in allen ge
bet kind is, 

irlijke

Intwik-

niet 
ter wille 

voor en door < 
Het tweede 

■spel voor 
et eigei 
andere 
spel (en 

mis, het 
naar liet

 iets van het ont- 
die het gevolg zijn van een 
gezonde lichaamsoefening, 
werd ten tooneele gevoerd

 voor de jongerei 
gaat is dit: in het 

een lijn gezocht, die door alles 
vertoonde verbindt, zoowel <

rolwasse- 
het spel

voor uit
bet samen
gebakken 

en ook ge-

Lindemans’ Lentespel en De Roep der Stad van Henriëtte Roland Holst, 
alle drie verweven met natuur- en menschenleven, of sfeer en gebeur
tenissen, waarbij spelers en auditorium voor het meerendeel nauw 
betrokken zijn.

Sedert zijn er een paai 
schreven voor Ons Huis.

Het eene, een sportspel, d 
aardende en de minder goede 
sport, niet meer beoefend 
doch ter wille van eerzucht 

en door de sportclubs 
 spel bracht 

winterspel voor de jongere: 
van het eigenlijke Ons Hui.

Op andere wijze behandt 
Koe s spel (en grondslag lig 
duisternis, het donkere 
richt naar het gloren van

Het gaat niet om d« 
zijn, 
wel

dat in beeld bracht 
icue practijken, die het 
alleen voor de ( 

en winstbejag, 
van Ons Huis.

voor het eerst de opvoering van een 
ren van de Volkshuizen, die tot den 1 

tuis behooren.
Jelde het de grondgedachte, die aan 

, ligt: de overwinning van het licht oj 
van ellende en leed der menschen, dat 

hoop en vertrouwen.
o    Je vraag of deze beide midwinterspelen van ge

lijke waarde zijn, of dat voor de jongeren niet te hoog greep.
^Vaar het wel om gaat is dit: in het Rotterdamsche Ons 1 

wordt bewust naar een lijn gezocht, die door alles heen loopt, r 
een draad, die al het vertoonde verbindt, zoowel dat voor kind- 
als voor volwassenen.

Doelbewust wordt ernaar gestreefd in allen te wekken en te ver
sterken het gevoel van samenhoorigheid: in de verschillende kleinere 
kringen van kinderen tot die der volwassenen, die allen behooren tot 
den grooteren van het Volkshuizen-geheel, ~ want de allen omvat
tende gemeenschap, die de samenleving is, kan nooit gezond zijn of 
worden, als het gemeenschapsgevoel niet alle enkelingen omvat.

Voor het eerst zag ik het Midwinterspel van de Koe ten tooneele 
gebracht en den zwaarddans uitvoeren.

Ik constateerde hoe het mogelijk is geworden, dat al de v< 
nen, die speelden en luisterden, onder de betoovering van 
raakten, als werd het voor het eerst opgevoerd. Een schoone 
zinrijke traditie was iets door leven bezield geworden èn • 
voerenden èn voor toeschouwers. En symbolisch was ook h< 
zijn aan lange tafels, waarop later de in Ons Huis zelf f 
oliebollen verschenen, waarvan ieder zich bedienen kon 
nieten van de thee.

Welk een afstand van het feest voor de kinderen tot dat 
wassenen uit de Ontwikkelingsclubs I Hoeveel moest er 
wekt worden om uit te groeien van de vreugde, die van 
tot de wijding en traditie van het Midwinterspel! Welke innet 
groei was er naar buiten zichtbaar om het kind, dat in Ons 
was, te doen worden tot den mensch. die lid was van de Ont 
kelingsclubs, er zijn feesten vierde, en alles bespreken kon, wat 
vragen opdook in hoofd en hart.
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velen derals Ons Huis is dat zeker
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door het gehalt' 
of volwassen leekcn.

Waar echter in dat < 
gedoofd werd, daar woi

scholen wordt er geen of een minimum van tijd voor vrij-

mdacht besteed aan enkele, en 
r_litieken grond wortelen, zijn 

, getrokken, al heb ik ook er 
uop der jaren.
: categorie, door mij behandeld, 
i ons tijdschrift, ook, omdat er 

waar de aandacht op dient

nsch, het wordt l 
door kinderen, j<

tijd voor hen, die ze leiden 
grootere vertooners een koortsachtigc jacht

:n tijd, vindt 
voor uit- 
voor het 
rs, dan-

iek in den mensch 
s, die alles griipt 
/en gaat.

het besteden van vrijei 
geheele school, 

:1 doel, stof als 
volwassene te vormen tot zangers

zijn voor kind en volwassene een factor van 
:ekenis in elk opzicht.

beschouwing is slechts aariJavin. i 
geheel op kerkdijken of politieken 

inen den kring der bespreking 
lende van bijgewoond in den looj 1 

. mij slechts te doen om de c 
'allen binnen het kader van < 
ndere kant aan is verbonden.

onverbrekelijk verbonden aan de ont- 
Zij dienen niet alleen het gemeenschaps- 

i toeschouwer begrijpen en meeleven, van 
gezegd, oefening van lichaam en geest.

en samenspel zijn van groote, vormende 
diepe beteekenis voor de ontwikkeling

De goede feesten : 
groote vormende betec 

die, welke 
niet bini 
verschilh 

Het was 
daar zij va 
nog een an< 
gevestigd.

Al deze vertooningen zijn 
wikkeling in het algemeen. Zi 
gevoel, maar vragen van den t 
den vertooner, gelijk reeds o 

Muziek en dans, declamatie 
en beschavende kracht, van 
van mensch en menschheid.

Zij alle zijn echter een soort van asschepoesters in ons opvoedings
systeem.

In onze 
gemaakt.

Schoolfeesten beteekenen echter in dezen tijd 
en voor de kleinere of grootere vertooners ee 
naar beschikbaren tijd.

En voor inrichtingen < 
vertooners ook het geval.

Waarlijk, het opleiden voor en 
in alles wat annex is met feesten voor de 
voeringen van vereenigingen met cultureel 
grijpen om kind, jongere 1 
sers, orkestleden, voordrage 

Wat minder doode stof, . 
dressuur in onze scholen en 
kind en jongere zielekrachten  o

Niet in uurtjes, met moeite en ten koste van vermoeidheid ’ 
moet blijven geschieden al datgene wat voor de goede opvocdii 
is, doch met volle aandacht in daarvoor uitgetrokken tijd om al 
te leeren wat voor eiken mensch noodig is om eigen gaven 
wikkelen en die van anderen naar waarde te kunnen schatten.

Het is in het wezen der zaak een kwestie van volksopvoeding. 
Haar beteekenis is echter nog niet doorgedrongen tot de machtheb- 
benden. Ons gansche scholensysteem zou er van doordrongen zijn, 
indien begrepen werd, dat goede feesten van vitale beteekenis zijn 

nensch en gemeen: * 
weel krachten 

ilte van 
leekcn.

:hter in dat opzicht de smeulende vlaswie 
1 werd, daar wordt hij de innerlijk verdorde, 
te begrijpen, omdat hij zielloos door het levei
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(en

Creatieve werkloosheid 
door G. VAN VEEN.

dagelijksch g< 
den geest

igainbtenaren
die een wan-

"Y * T'erkloozen Hoevelen gebruiken het woord als onderwerp 
’ ’ van dagelijksch gesprek. Hoe weinigen doorgronden, wat werk

loosheid naar den geestelijken kant inhoudt. O, zeker, — het wordt 
uit den treuren betoogd door wie niet werkloos zijn, dat de positie 
van den werklooze de laatste decennia wel zeer is verbeterd.

vergeleken bij 
de agrarische crisis der negentiger 
van den werklooze beter is gewor- 

i niet is, als wij haar zouden 
dagen reden te verzuchten :

Allereerst stoffelijk. Het is niet te ontkennen, dat 
vroeger — ik herinner me nog 
jaren in Friesland — de positie 
den. Laat ons zeggen, dat ze bij lange na 
wenschcn, dan nog hebben de ouden van < 
.Was het in onzen tijd zóó geweest!”

En geestelijk is het lijden in 2 
werklooze opgehouden heeft een 
werkloosheid en conjunctuur, dat 
voor oogen stond, is thans ieder duidelijk 
de groote onbarmhartige „men” opgehoudet

zooverre minder geworden, dat de 
paria te zijn. Hel verband tusschen 
vorigen geslachten slechts schemerig 

geworden. Daarmee heeft 
:n den werklooze het odium 

van luiheid en ongeschiktheid op te leggen en, voorzoover de armoede 
dreigt, van zorgeloosheid. Niemand onzer voelt zich boven den werk
looze verheven, omdat, wat hem heeft getroffen, duizenden anderen 
kan treffen, als de omstandigheden ongunstig mochten worden, ook 
onszelf. Zelfs de bewering, dat bezit beveiligt tegen ondergang, is 
een ouderwetsche bewering geworden sedert staatsschulden worden 
geannuleerd, de munt zijn waarde kan verliezen, rentegevende papieren 
in snel tempo blijken te kunnen zakken. Leefden we een vijftien jaar 
geleden in een wereld, waar de nonveaux-riches het dagelijksch 
onderwerp van gesprek waren, thans kunnen we ons met een heel 
wat grooter aantal nonveaux-pauvres bezig houden en, als zoovelen 
van dezen zich aan de belangstelling weten te onttrekken, dan is 
het, omdat honderden met waren heldenmoed weigeren zich als 
te laten ontdekken. Wie kennissen heeft onder belasting 
intusschen, weet hoeveel bergen in dalen zijn verkeerd, < 
hopige poging doen het oude prestige te handhaven.

Het is niet meer de arbeider alleen, die lijdt, ook al lijdt hij het 
luidst. Ja, het schijnt mij zelfs een uiterst bedenkelijk symptoom van 
deze crisis (en deze fataliteit vloeit dan voort uit de tendenz van 
rationalisatie), dat zij haar slachtoffers zoekt onder de meest waarde
volle elementen onzer maatschappij. De heele tendenz van economische 
efficiency drijft naar het uitsparen van kostbare werkkrachten en
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moeilijkheden zal komen 
snelle aanpassing eischen 

al zegt mijn leekenverstand, 
>ouw wordt gepleegd, welke

maken dan vro< 
de werkloozen v 
het public 
wcrklooze 
houdingen 
gevoel te : 
den werk) 
een van

En daarmee heeft de ondersteuning, welke hij ontvangt, tevens op
gehouden een aalmoes te zijn; ze is tot een recht geworden ter (ge
deeltelijke) compensatie van het groote onrecht, dat den wcrklooze 
wordt aangedaan in een bedeeling, die hem geen arbeid weet te ver
schaffen.

En de tweede factor, die het moreel van den werklooze gunstig 
moet beïnvloeden, is, dat, naarmate de geestelijke kwaliteit onder 
de werkloozen stijgt, de mogelijkheid moet stijgen onder de werkloozen 
den moed er in te houden.

Ik spreek van mogelijkheid, want ik zou niet graag beweren, dat 
deze mogelijkheid een feitelijkheid is. Ik wil zelfs nog wel verder gaan 
en toegeven, dat de hoeveelheid psychisch leed bij de huidige werk
loosheid oneindig veel grooter moet zijn, dan ooit het geval was. Bij 
groepen, die als vroeger het geval was, op de rand van het paupe
risme leefden, kan het wegzinken in armoede en ellende nog met een 
zeker fatalistisch gevoel worden gedragen. Armoede was nu eenmaal

hun vervanging door on- of mindergeschoolden, die goedkooper zijn. 
Menig bekwaam vakman wordt afgedankt, omdat de patroon in staat 
is zijn werk tot mechanische procédé's te herleiden, die na geringe 
oefening door jonge ongeschoolden kunnen worden gedaan, welke nog 
niet een kwart van het loon verdienen.

Of ten slotte een maatschappij, welke op deze wijze haar bekwaamste 
krachten aan den kant zet, straks niet voor 
te staan, als nieuwe omstandigheden een
— het ligt niet aan mij ter beoordeeling, 
dat hier in psychologischen zin een roofbc 
zich te eeniger tijd wreken moet.

Maar, hoe het zij, werkloosheid is geen geesel meer voor den minder
waardige, wat zij vroeger heette — zij treft zonder aanzien des 
persoons ieder, die oogenblikkelijk gemist kan worden in een arbeids
proces, waarin alleen het oogenblik schijnt te gelden.

Bij alle ellende, die deze toestand meebrengt intusschen, spreken 
twee factoren, die de positie van den werklooze moreel zooveel sterker 

oeger, duidelijk. Sedert het aantal non-valcurs onder 
verhoudingsgewijs zooveel geringer is geworden, heeft 

>ublieke oordeel het begrip van schuld ten opzichte van den 
: losgelaten. Hij is slachtoffer van maatschappelijke ver- 
■ en als deze maatschappij gewend was de taal van het 
spreken, wat helaas niet het geval is, dan zou ze eerder 

tlooze met een woord van excuus moeten naderen dan met 
verwijt.
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'gunstig 
ig goed, 
;edrukt.

psy- 
>eids-

het lot van de mindere standen, als de economische wind ongt 
was. Tegenwoordig worden tal van menschen, die het jarenlang 
zelfs zeer goed hebben gehad, tot een bestaansminimum neergec 
Dat moet deze groepen oneindig zwaarder treffen. Ook is het 
chische leed voor hen, die het voorrecht hebben gekend, hun arb< 
drift aan hooger gekwalificeerde arbeid uit te leven, voor hen, die 
dus min of meer scheppende arbeid hebben mogen verrichten, moeiiijker 
te dragen dan voor hen, in wie geen scheppingsdrang leefde en wier 
initiatief in het productieproces geen kans werd gegeven.

Het is intusschen de vraag — een belangrijke sociaal-paedagogische 
vraag — of deze zee van leed, die over onze werkloozen is gekomen, 
een maatschappelijk nuttig effect kan hebben, of dat dit leed slechts 
kan strekken de chaos te vermeerderen.

Aan de chaos wordt gewerkt overal, waar jammerklacht en zin- 
looze agitatie het woord houden. Jammerklachten demoraliseeren de 
klagers en werken op den duur fnuikend op de sympathie der wel- 
gezindcn. Elke agitatie, die geen redelijke wegen weet te wijzen, ver
laagt den werklooze tot object van exploitatie. Want het mag waar 
zijn — en het is waar — dat het kapitalisme den mensch exploiteert, 
er zijn ook anti-kapitalistische vormen van exploitatie, die den mensch 
in den werklooze niet minder schenden.

Als ik dit schrijf, is het uit de behoefte uitdrukking te geven aan 
mijn overtuiging, dat hij, die meewerkt het gevoel van eigenwaarde 
en zelfvertrouwen, het gevoel van initiatief en geestelijke productivi
teit bij den werklooze overeind te houden, daarmede dezen den groot- 
sten dienst bewijst, die denkbaar is. Praat hem ongelukkig en hij is 
rampzalig, praat hem zwak en hij is krachteloos ■— zeg hem, dat hij 
een redelijk en zedelijk wezen is en den strijd heeft te voeren in en 
tegen zichzelf, om niet weg te zinken en hij zal worstelen. Hij zal 
worstelen en anderen in dat worstelen kunnen bijstaan, omdat de 
werklooze van het jaar 1933 een hooger, sterker menschentype ver
tegenwoordigt dan die van het jaar 1890.

In mij is levendig een gedachte, die Kllnkel verleden jaar uitsprak. 
Men bedenke daarbij, dat Kllnkel toen nog sociaal-democraat was. 
„Ik geloof niet meer”, aldus KUnkel — „en de werkelijkheid is voor 
mij in Duitschland een harde leermeesteres geweest —dat de vooruit
gang het moet hebben van het proletariaat in eigenlijken zin. Hoezeer 
ik ook begrijp en billijk, dat deze groep van armere existenties voor 
haar bestaan strijdt, ik heb toch geen vruchtbare ideeën voor maat
schappelijke hervormingen uit deze kringen zien opkomen. Ik neig 
veeleer tot het inzicht, dat de duizenden, die onder een gunstige
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en geleefd, maar die bij de ongunst 
bestaansonzekerheid en ontbering, 

5 zal uitgaan. Want 
id kan voelen, zal

luucic„iing ben gekomen? Ik sprak kort gel 
van werkloozen. Voordat ik naar de zaal 

poos te praten met den leider van het ontwikkelingswerk, 
zoo zeide hij —• was zoo troosteloos voor deze jonge 
geheel zonder uitzicht. Er waren dan ook zoovelen, 

waren gezakt. Wat is een leven zonder doel, 
wat wordt er van een mensch, die geen deel meer neemt aan het 
arbeidsproces? Het leven is voor den wcrklooze zinloos geworden. 
Welke mensch kan een leven verdragen zonder zin? Is het niet de 
kroon van ons mensch-zijn, dat wij het zinvolle noodig hebben, om 
psychisch gezond te blijven ?

Hij deed me een verhaal van trieste misère. Het is ook inderdaad 
erg. Woorden schieten te kort en men heeft een gevoel van schaamte 
bijna als men in het gelukkig bezit van een arbeidstaak en roepings- 
besef bij deze gestranden binnenstapt....

Toch, zei hij, toch is het wonderlijk. Er zijn er een aantal onder

Hoe ik tot deze ontboezeming 
jonge groep

Het leven — 
menschen, zoo 
die geheel in mekaar

dige schare van intellectueelen, die wat 
>rden, hebben gekend, die niet zullen 

met nieuwe middelen en methoden 
t gedroomd hadden, 
kunnen worden, zal 

ve problemen moeten worden verwacht." 
dat deze kijk op de situatie voor mij nieuw 

nog meer dan toen — dat hij juist is.
een maanwoord in aan alle werkloozen 

de intellectueele en scheppende krachten onder hen.
— laten zij bij elkaar er den moed in houden 
zij geestelijk arbeiden, opdat nieuwe mogclijk- 

die door doffen van geest niet kunnen worden ont- 
i laten zij allen naar zich toehalen onder de werkenden, 

brandende weten te houden. Het succes van 
in het feit, dat hij die vuren van hoop en 
heeft weten te ontsteken, die anderen had-

maatschappelijke conjunctuur hebben 
der tijden worden neergestooten in 
dat van dezen in dagen van crisis de stoot omhoog 
hij, wiens geest een mogelijkheid als werkelijkheid 
slechts ware kracht ontwikkelen.

En het is bij name een geweldig 
heden land van belofte is gewor*. 
rusten voor het is herwonnen en 
tot veilig bezit gemaakt. Van dezen, die nooit 
slachtoffer van een katastrofalen toestand te l< 
de oplossing van de nieuwe ■*

Ik wil graag erkennen, o<u 
was. Maar ik geloof — nu 
Maar dan houdt deze kijk 
en speciaal aan 
Laten zij niet 
niet alleen, maar 
heden opengaan, i 
dekt en gezien en 
die de vuren der hoop t 
Hitler ligt grootendeels 
vertrouwen in de massa 
den laten uitgaan.



CREATIEVE WERKLOOSHEID 133

mogelijk te maken 
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moed putten uit onze nog niet

ij genoeg, 
verlichter

deze jonge menschen, die niet te knakken zijn. Ze zijn als levende 
krachtscentra in den kring, immer actief, altijd belangstellend en, als 
het eene niet meer gaat, pakken ze onverdroten wat nieuws aan. 
Het is, of een gezond instinct ze zegt, dat in activiteit en initiatief 
hun geestelijk behoud ligt. Discretie verbiedt mij een inderdaad tref
fend geval van dezen aard te beschrijven, zooals het mij verteld werd. 
De jonge man, wien het geldt, zou er waarschijnlijk niet gelukkig 
mee zijn en er niet op gesteld zijn, zijn makkers als een voorbeeld 
te worden voorgehouden.

Probeer — aldus mijn gastheer — vooral deze fijne, energieke jonge 
kerels een hart onder de riem te steken. Zij hebben het zoo noodig 
en wat je aan hen gedaan hebt, dat heb je aan de heele groep gedaan.

Het doet er niet toe, wat ik gezegd heb. Hoofdzaak is, dat met 
dezen wensch van den leider een gedachte werd uitgesproken, die 
maar te weinig uitdrukking vindt. Wij zijn in sterke mate slachtoffers 
van een levensbeschouwing, die de menschelijke ziel ziet als product 
van omstandigheden. De ziel is het organisatiepunt, waarin inwendige 
physische en psychische prikkels samenkomen, waarin tevens milieu- 
indrukken worden opgevangen en met de eerste verwerkt tot een een- 
heidsbeleving, die we ikbewustzijn noemen. Dat ikbewustzijn is alzoo 
product van innerlijke en uiterlijke factoren,.. Wij worden door deze 
geleefd. Om het in moderne stijl te zeggen: De mensch is het slag
veld, waarop de talrijke tendenties van zijn driftleven elkaar partij 
geven en de overwinning hangt af...

Ja, waarvan? Is in deze visie niet een potentie vergeten? Is de ziel 
niet soms schepper van omstandigheden, gtijpt zij soms niet scheppend 
in op innerlijke en uiterlijke omstandigheden? En is het niet de konings- 
mensch, die tot het laatst toe het stuur omklemd houdt, orders uit
geeft, op de brug blijft? Heeft het slagveld, waarvan ik zooeven sprak, 
alleen maar drift... heeft het ook de generaal niet? En is het niet 
de onwijsheid van de moderne levensbeschouwing, dat het de veld
heerstalenten in den mensch verwaarloosde?

Weer zie ik die jongelui voor me. Er waren vele gebluschte oogen 
onder, al weet ik, dat ook bij hen het vuur weer onder de asch kan 
gaan glimmen, maar er waren gelukkig ook anderen, die den strijd 
bleven strijden tegen de neerdrukkende krachten in hen zelf en 
buiten hen.

Doen wij genoeg, om deze krachten den strijd i 
en die te verlichten? Doen wij niet beter onze 
te houden, die ze nu langzamerhand wel kennen 
naast hen te gaan staan, zoodat ze
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ƒ aren geleden las ik eens een Engelsch werk, waarin over de 
jeugdmisdaad in Londen werd gehandeld. De schrijver toonde met 
de cijfers aan, dat de frequentie van de jeugdmisdaad op en neer 
gaat met de welvaart der bevolkingsgroepen. Zoo nauw was de 
relatie, dat men een kaartje kon teekenen van Londen en het kleuren 
naar de frequentie van de jeugdcriminaliteit in verschillende districten 
en daarnaast voor de verschillende districten een inkomengcmiddelde 
vaststellen. Als men dan van boven naar beneden rekende met de 
misdaadfrequentie en van beneden naar boven niet de inkomenge- 
middelden en achtereenvolgens met dezelfde tinten de districten kleurde, 
dan zou men hetzelfde gekleurde kaartje van Londen krijgen.

Wel een bewijs, dat „het maatschappelijk zijn het bewustzijn be
paalt’’, niet waar? Pardon, deze conclusie is onjuist. Men zou haar 
slechts mogen trekken, als alle jeugdigen in „poorer London” ont
spoorden en alle beter gesitueerden braaf waren. Maar noch het een 
noch het ander is het geval, aangezien de mensch nog meer is dan 
product van omstandigheden.

Een mensch heeft ook nog consistentie, kan zich handhaven. En in 
dit feit, dat de besten onder ons hun innerlijke bestemming volgen 
durven tegen alle ongunstige omstandigheden in (vaak, dank zij zulke 
omstandigheden, die in hen sterke innerlijke spanningen oproepen), 
ligt de voorwaarde voor regeneratie eener zieke maatschappij. Want 
de demoralisatie moge in „poorer London” grooter afmetingen aan
nemen dan ergens anders, wanneer straks aan de saneering kan 
worden begonnen, dan zijn het de gaaf gebleven elementen, bij wie moet 
worden .aangeknoopt voor een algemeene opheffing, dan vormen zij de 
levende kernen van waaruit het regeneratieproces zich doorzet.

Elke bedoeling is mij verre de werkloozen qua talis te vergelijken 
met de ontspoorde Londensche jeugd. Het gaat hier om het regene- 
ratieprincipe. Al zou ik desnoods moeten toegeven, dat het zinlooze 
bestaan van de werkloozen 95 % hunner doemt tot innerlijke ver
lamming, dan zal ik blijven volhouden, dat 5 °/0 hunner de innerlijke 
bestemming in zich draagt over alle neerdrukkende tendenzen heen 
de gist te zijn, waaruit zich het leven kan herstellen. Meer nog, 
dat de sterksten onder hen het vermogen hebben de 95 “/0 tot 25 0/0 
te reduceeren en dat deze 25 °/0 moedigen dan weer het vermogen 
hebben iets meer licht te brengen in het lot der overigen.
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Wij niet-werkloozen meenen het zoo best en we vinden onszelf al 
zeer verdienstelijk, wanneer wij aan het algemeene klaaggeschrei eenige 
nieuwe zuchten en kreten hebben toegevoegd. Ik las dezer dagen een 
stuk in een onderwijzersblad, waarin deze zuchten vermengd waren 
met litanieën over lekke schoenen en gerafelde pantalons. Niet, dat 
de schrijver ze draagt, maar hij heeft het gevoel, dat hij ze meedraagt, 
als hij ze voor het raam te kijk zet en de voorbijgangers onder de 
indruk brengt van zijn „sociaal gevoel". Maar hij is niet sociaal, want 
deze sentimentaliteit, die de slachtoffers slechts nog dieper in de put 
kan helpen, gaat dan gepaard met een opwekking aan de jongeren 
niet meer over de problemen van het vak te denken. Het geeft toch 
allemaal niks. Reëel zijn slechts de lekke schoenen en 
broek.

Dit soort anti-sociale sentimentaliteit moet, meen ik, scherp ’ 
afgewezen. Afgewezen, omdat daarmee èn de slachtoffers 
maatschappij nog maar dieper in de put worden geholpen 
regeneratiekrachten worden lam gelegd. Die sentimentaliteit vloeit 
voort uit een psychisch pauperisme bij degenen, die voorloopig nog 
geen krimp hebben en ondanks alle (betreurenswaardige) kortingen 
nog immer bevoorrecht zijn boven negen tiende deel der bevolking, 
ook al zullen ze ’t nimmer toegeven, omdat het martelaarschap nu 
eenmaal een levenshouding bij ze is g<

Laten we nog een ding vaststellen, 
arbeidsobjecten. De rationalisatie heeft in de materieele 
duizenden overbodig gemaakt. In de toekomst zal dit proces 
zetten en alleen door een steeds sterkere inkorting van den 
kunnen worden gecompenseerd.

Het lijkt dus wel, alsof wij op weg zijn naar een maatschappij, 
die steeds minder van onze menschelijke arbeidskracht zal vragen, 
omdat de machine onze taak overneemt.

Intusschen is het de noodlottige eenzijdigheid, waarmee wij • 
aandacht op de materieele productie en productieverhoudingen 
blijven richten, die gemaakt heeft, dat wij vergeten hebben, dat 
nieuw arbeidsveld is bezig open te gaan, een veld, dat geen arbeids- 
grenzen kent, noch ooit zal kennen.

Dat arbeidsveld is de vorming en opvoeding van de massa in den 
ruimsten zin van ’t woord. Een massa, die psychisch niet te structu- 
reeren zou zijn, die chaotisch zou blijven als de huidige massa is, kan 
geen geordend productieproces dragen. Er moet komen een algeheele 
mobilisatie van leidende krachten, die naast het materieele een ander 
arbeidsproces gaat organiseeren, waarin ieders hand meewerkt, ieders
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en ieders hart meevoelt met wat als gemeenschaps-hoofd meedenkt
taak ieder voor oogen staat. Ik heb de eerste sporen gezien in Twente, 
waar rappe handen van werkloozen op gemeentegrond een clubhuis 
bouwden (in Glanerbrug), waar andere werkloozen een openlucht
theater bouwden, waarvan ze de speeltroep zelf gaan organiseeren 
(Lonneker), waar werkloozen een kinderbad graven ten dienste van 
een school in de buurt (Lonneker), waar door werkloozen de meu
belen van een Fröbelschool worden gemaakt (Lonneker). Bij al dit 
werk heb ik blijde gezichten gezien en ik had het gevoel, dat hier 
meer was gedaan dan gegraven en getimmerd aan tijdelijke werkob- 
jecten, dat hier gebouwd werd aan een nieuwen tijdgeest. Wij heb
ben een groote schuld aan de werkloozen, maar wij werkenden zijn 
ook maar enge beperkte menschen. Wij geven hun uit eigen bewe
ging niet wat wij kunnen, noch materieel, noch geestelijk. Wij zouden 
wel willen, wij zouden, als wij wilden, zeker veel en veel meer kunnen, 
waardoor het leven van onze werkloozen lichter zou worden en.... 
(dat is de hoofdzaak) zinvol.

Maar de beste elementen onder hen moeten zelf de hand aan de ploeg 
slaan. Zij hebben de tijd en zij hebben er belang bij. Productieve 
geesten moeten werkobjecten bedenken, gericht op gemeenschapsbe
lang en opvoeding tot gemeenschapszin. En zij mogen ons niet met 
rust laten. Zij moeten ons de vraag in het geweten branden: „Wat 
hebt gij voor de werkloozen gedaan? Hebt gij uw broederplicht aan 
de werkloozen vervuld ?”

Nogmaals — men wachte niet op ons initiatief. Men moet het niet 
hebben van philantropen. Werkloozen moeten uit zichzelf kracht ont
wikkelen, beseffen, dat van hen zelf de stoot moet uitgaan, die de 
gemeenschap moet heffen op hooger plan. Ktlnkel heeft het goed gezien.

En als dan een groote Bond van Werkloozen van alle gezindten 
onder goede, constructieve leiding plannen opzet en menschen met 
verantwoordelijkheid in zijn werk betrekt, dan zal het goed gaan.

Van kankeren en jeremieeren is niets te verwachten. De werk- 
looze zij op zijn hoede voor de anti-sociale jammeraars en de machte- 
looze kankeraars. Deze zijn zijn ergste vijanden. Mogen onze werk
loozen alle scheppende krachten onder hen gaan mobiliseeren met de 
wetenschap, dat de mensch tot heerschappij over de omstandigheden 
geroepen is.

Ik eindig met een vraag: Waar zijn de werklooze ingenieurs, advo
caten, leeraren, onderwijzers, vakarbeiders, die een organisatie in 
mekaar timmeren, die in staat is in constructieve gezindheid tot hun 
lotgenooten van alle rangen en standen te gaan en hun arbeidsplannen
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voor te leggen, die het leven der werkloozen inhoud kunnen 'geven 
door het scheppen van werkobjectén ten bate van de gemeenschap en 
die voor dit nationale doel de beurzen van alle welgezinde, niet 
werklooze Nederlanders weten te openen?

Dat zij in Klinkets naam naar voren komen en 
en . . . medewerking dwingen met de middelen, die het roe 
ter beschikking stelt van iederen mensch van sterke en 
Laat het een groot en geniaal plan zijn van opbouw, dat 
opvoeding in algemeenen zin ten goede komt, opdat zij van ons 
gemeenschapsmenschen maken, die we nog zoo weinig zijn.

In een slotartikel wil ik nog iets concreter zijn.

T Tet vraagstuk van den vrijen tijd is al oud. Hoe oud zouden wij 
niet kunnen zeggen. In geen geval verliest het zich in het grijs 

verleden. Tenminste niet als probleem, zooals onze tijd dit kent. Het 
„onze” is waarschijnlijk niet ouder dan ongeveer 1890. En toen be
stond het nog slechts in theorie. De vraag, hoe het practisch op te 
lossen, was nog geenszins urgent. Hoe kon het ook anders? De werk
tijden varieerden nog tusschen de 13 en de 16 uren. Als er toenter
tijd van een vrije-tijd-quaestie sprake zou zijn geweest, dan ware het 
uiteraard niet de vraag geweest, hoe zal de arbeider zijn vrijen tijd 
besteden, maar hoe komt hij aan eenigen vrijen tijd. En het is eerst 
in 1890 ongeveer, dat hierover met eenigen ernst wordt.... gedacht, 
terwijl dan terzelfder tijd het vraagstuk, dat ons in dit artikel zal 
bezighouden, min of meer losjes wordt < 

ƒ. H. Schaper vertelt in het eerste d< 
omtrent eenige bijzonderheden, Het was 
schrijft hij, dat de groote enquête werd gel 
der arbeidende klasse. „Als secretaris der afdeeling Groningen 
den Sociaal-democratischen Bond had ik een overwegend aandec 
de samenstelling van dit rapport” Maar bij een schriftelijk rapj 
bleef het niet. „Op 19 Februari 1891 werd ik nader mondeling 
hoord. Voorzitter was de latere minister Mr. J. D. Veegens; 
heeren Van Alphen, Reeling Brouwer en Van Swinderen waren 
bijzitters.”

Nadat in dit vraaggesprek het een en 
waarin de arbeiders toentertijd verkeerden

:nigen ernst wordt.... 
stuk, dat ons in dit ai 

opgeworpen.
leel der „Herinneringen” hier- 
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'i 1891 werd ik nader mondeling ge-
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Uit dit gesprek blijkt, dat het vraagstuk hier o 
bij deze enquête tol oplossing is gebracht, wat oc 
wachten. Ten eerste was deze nog niet urge 
waren meer om dan met vrijen tijd verleger 
stipten, ten tweede: de oplossing is zeer mot

gespróken en de wenschelijkheid van een inkorting b.v. tot 10 uur 
van deze was geuit, wordt onmiddellijk de quaestie opgeworpen: 
maar als de arbeiders maar tien uur worden opgeroepen naar werk
plaats of fabriek, wat moeten zij tijdens de andere daguren uitvoeren? 
Zullen zij dan niet met hun ziel onder hun arm loopen en tot allerlei 
verkeerds vervallen? Immers ledigheid is des duivels oorkussen. Nu 
zijn wij geneigd te lachen in verband met dien „slechts 10-urigen 
arbeidsdag" over deze vrees en deze bezorgdheid, maar het is geens
zins uitgesloten, dat binnen afzienbaren tijd de toestanden zoodanig 
zullen zijn, dat een dergelijke vrees als in 1890 tot uiting kwam, 
geenszins ongegrond zal blijken en dat ernstige bezorgdheid voor de 
geestelijke volksgezondheid in geenen deele misplaatst zal zijn.

Maar nu de vragen en antwoorden:
Vraag 794: De heer Reeling Brouwer: „Zoudt gij niet meenen, 

dat die lange vrije tijd aanleiding zou geven tot onregelmatigheden 
of verkeerde zaken? Ik geloof, dat wanneer de werktijd maar acht 
uur was, men tot toestanden zou komen, die voor de werklieden niet 
best zijn.

Antwoord: Gij bedoelt zeker, dat de arbeiders op f 
komen, waar zij niet behooren, omdat zij te veel ti 
zou misschien in den eersten tijd gebeuren, maar verscheidene arbeiders 
loopen wel den geheelen winter ledig. Bij regenachtig weer, des 
zomers, dan hebben de metselaars soms dagen lang geen werk. Waar 
blijven die menschen dan ? Zij komen bijvoorbeeld bijeen en spelen 
een kaartje voer een kleinigheid. De jongere werklieden zouden er al 
licht toe komen om zich wat te ontwikkelen, waar zij nu geen tijd 
voor hebben.

Vraag 795. Wordt er nog al veel gelézen? Is 
om gebruik te maken van de bibliotheken?

A. Ja. Men heeft hier bijv, de bibliotheek van 
meeste menschen lezen dan alleen maar romans 
altijd beter dan niets, maar tot ontwikkeling 
hen; voor wie aan het vereenigingsleven < 
beteren. Zij, die dit niet doen, lezen weinig, o 
romans zijn, waarin men elkaar vermoordt of
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De geweldigste natuurkrachten heeft de menschheid in haren dienst 
weten te stellen en deze dienen haar als goedmoedige reuzen. Zij 
mogen een enkele keer eens balsturig zijn, uit den band springen en 
dan een katastrofe veroorzaken, maar in het algemeen dragen zij het 
gareel geduldig en werken als „paarden”, ja, als millioenen en nog 
eens millioenen paarden. In de Duitsche bedrijven werkten in 1929 
11.4 millioen paardckrachten meer dan in 1907.

Hier staat echter iets tegenover. Gelukkig, want anders ware 
misschien geen enkele arbeider om zoo te zeggen meer noodig om 
het productieproces aan den gang te houden, welke gedachte mij een 
paar jaar geleden plotseling overviel bij een bezoek aan 't groote 
krachtstation aan de TrolhUttan watervallen in Zuid-Zweden, waar 
ik temidden van een groot aantal reusachtige en als reuzen werkende 
turbines, slechts één levende werkkracht zag — en deze zat temidden 
van deze ontzaglijke machines, die altijd maar doorwerken .... aan 
een tafeltje staten in te vullen I

Er is wat gewijzigd. Met en wellicht door het toenemen van het 
productievermogen, dank zij de steeds meer vervolmaakte techniek, 
zijn ook de behoeften der menschheid enorm toegenomen. Maar hoe 
deze ook gegroeid zijn met de snelheid van groei van den wonder
boom van wijlen Jona, den profeet, (wij denken slechts aan de gra- 
mofoon, de radio, de auto), de mogelijkheid ze te bevredigen houdt 
met deze méér dan gelijken tred'. Als over eenigen tijd de mensch
heid nog twee- of driemaal meer behoeften zou hebben, te verwachten 
is dit niet, want door den chaos waarin de wereld verkeert, moet ieder 
zich althans voorloopig beperken, „de wal keert op ’t oogenblik het 
schip", maar als de groei tóch doorging, van de behoeften wel te 
verstaan, wij zijn er van overtuigd: het aanbod zou evenredig zijn 
aan de vermeerderde vraag. De productie-mogelijkheden grenzen aan 
het wonderbaarlijke. De moderne mensch kan wat het produceeren 

goederen betreft, wat hij wil. En niemand zal durven beweren, 
dat wij aan ’t einde der mogelijkheden zijn. Een dertigtal jaren ge-

:n sprake is van een ook maar eenigszins bevredigende be- 
ing van de vraag, hoewel het vraagstuk oneindig meer urgent 
de negentiger jaren van de vorige eeuw, ... en binnen af- 

zienbaren tijd zeer zeker nog veel urgenter zal worden.
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r

i
I

teveel blijken, ais 
geval zijn, 
het tekort 

hebben.

>eld op le sommen, 
ite te wagen. Bij 

; over de tweede 
over onze wel zeer

I

leden schreef iemand eens: de uitvindingen en de ontdekkingen volgei 
elkander op als de bliksemstralen op een zwoelen zomeravond, . ..
het onweer is nog steeds niet van de lucht, woedt nog met onver
minderde kracht. Het zou dwaasheid zijn ook maar een poging te 
doen alles wat aan ontdekkingen zich heeft aangemc 
Nog dwazer zich aan voorspellingen te dezen opzicht 
de eerste zouden wij wel zeer onvolledig blijven;
een volgend geslacht zich stellig vroolijk maken ■ 
troebele „helderziendheid".

De mechanisatie gaat steeds verder 
wereld die haren gang l< 
dat de arbeider steeds 
arbeidsproces, het zij 
de eerste en tweede 
niemals wieder".

kan stuiten. Wij 
> meer een qua 

zoo .... de tijd, 
en derde was

en daar is geen macht ter 
mogen nog zoo jammeren, 

■ antité negligcable wordt in het 
,, dat de levende arbeidskracht 

in 't productie-proces „kommt

mocht dit niet 't 
en handomdraaien om 
lenen geen emplooi meer 
behoeven te vervullen.

op te lossen? 
iloegen meer 

en nog eenige van 
;raaf spottend in 't avondblad van 

uitvinden, die het werk doen 
of 6 vordert? Dwaasheid

groot deel van de arbeiders over- 
ze werkloos rond in alle deelen 

gekomen, zooals wij er nog nooit 
met alleen wat haar om vang 
aangaat. Want er is niet een 

gemeenschap is zoo rijk, dat zij in staat 
in het leven te houden, en zij zou op nog royaler 
het noodige kunnen voorzien als de distributie 

aan zoo ernstige storingen leed. Immers, terwijl 
allerlei gebruikt zou kunnen worden, worden elders 

vernietigd, omdat er op de wereldmarkt geen prijs voor

geen

Tot 
gebruiken, maar

s dingen? Of zooals de Tek 
imber j.l. voorsloeg: macn 

maar wier bediening 
te verlangen, 
en verwacht

Tengevolge van dit alles is een 
bodig geworden. Bij millioenen loopen 
van de wereld. Het is tot een crisis geko 
een hebben gekend. In dubbelen zin. Niet 
betreft, maar ook wat haar karakter ; 
tekort aan goederen. De gemeenschap 
blijkt alle werkloozen in het leven te hout 
wijze dezen allen van 
der goederen niet 
hier nog van 
producten 
te maken is.

Er is niet te weinig. Er zou wellicht 
elkeen van ’t noodige was voorzien. En 
’t kost de produceerende wereld geei 

te vullen. En dit terwijl millioe 
rol in ’t productieproces meer t

leder gevoelt het ontzettende van dit probleem. Hoe ’t < 
oudere productievormen terugkeeren ? Geen motorpl 

gebruiken, maar ’t land met de spade bewerken 
zulke dingen? Of zooals de Telegr.__'
30 December j.l. voorsloeg: machines 
van 1 man, maar wier bediening een man 
is het terug te blikken en te verlangen. Maar zoo blijven kan het ook niet.

Verlang van mij niet en verwacht zeker van mij niet, ook maar
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Hij tracht 
igt ze dan? Oie

irobleem en zijn oplossing ook 
c bezit in dezen geenerlei wijs

en zij moet 
nog dan 

I als deze

de meest schuchtere poging over dit pt 
maar eenige wijsheid te debiteeren. Ik 
heid. Alleen dit: er moet een oplossing mogelijk zijn 
worden gevonden. Het moet. Want werkeloosheid is erger i 
de ergste middeleeuwsche epidemie. Zij brengt ook den dood 
aan duizenden, maar een nog veel ergere dan den lichamelijke, den 
geestelijken dood. De gedachte overbodig te zijn, is wel zeer zwaar 
te dragen. De tnensch kan niet werkloos zijn. Hij moet een taak 
hebben. Hij moet een uitweg hebben voor zijn energie. Aan zijn 
arbeidsbehoefte moet hij bevrediging kunnen schenken. Want arbeid 
is het levensdoel, dat den adel van een mensch bepaalt. Dit is ten 
minste een feit voor den Westerling, in elk geval den modernen 
^Vesterling. In een Indische schets van Augusta de Wit wordt een 
Indisch meisje geteekend, die in een zalig stilzitten en voor zich uit 
turen en droomen haar zaligheid vindt en bij wie een Europeesche 
jongeman velerlei pogingen aanwendt smaak in lezen en studeeren bij 
te brengen. Hij tracht haar passiviteit in activiteit om te zetten. En 
wat klaagt ze dan? Die menschen uit Europa willen ook altijd wat

Hiermee willen wij te verstaan geven, dat ’t probleem, waar wij 
mee bezig zijn, bepaaldelijk een modern-Westersch vraagstuk is. Maar 
ter zake. Wij weten nu hoe de toestand is. De productie kan zooals 
in dezen crisistijd blijkt met een beperkt aantal menschen in gang 
worden gehouden en in de naaste toekomst misschien met nog een 
kleiner aantal, daar de ingenieurs wel voort zullen blijven gaan met 
hun pogingen de industrie te perfectionneeren door mechanisatie.

Nu zie ik twee mogelijkheden uit de impasse te geraken. Er ont
staat langzamerhand een menschen-type, in wien ’t verlangen naar 
arbeid is uitgedoofd. Er groeit een massa op die eenvoudig vegeteert 
en door de betrekkelijk weinigen, die voor ’t productieproces noodig 
zijn, wordt gevoed en gekleed, öf en aan dat „of” geloof ik, omdat 
het wegzinken van groote massa's in de passiviteit mij iets verschrik
kelijks lijkt, in elk geval iets mensch-onwaardigs, óf er wordt een 
ordening getroffen, waarbij het mogelijk is allen bij ’t arbeidsproces 
te betrekken. Natuurlijk ieder slechts voor eenige uren per dag, b.v. 
3 uur of 15 uur per week, zooals door sommigen wordt voorspeld, 
dat het alom zoo zal zijn voor het einde dezer eeuw. Dat moge 
weinig zijn, maar het zou een gezegende toestand wezen vergeleken 
bij den tegenwoordige. Een mensch zonder taak, al is het maar een 
eenvoudige, beperkte, korte, is geestelijk verloren. Ieder beseft, dat 
’t zoo zal gaan, althans moet gaan. De eenige moeilijkheid is de



142 DE VRIJE TIJD EN DE SCHOOL

a

zooals wij reeds

meer doelloos zijn, d.i.
■ niet kan bestaan. In 't 

voortaan in ’t zweet 
vloek. Onder ons is 
is ’t feit vastgesteld,

Als de ordenende krachten den huidigen economischen chaos zullen 
hebben overwonnen, zal er veel gewonnen zijn voor den arbeider, 

opmerkten. Deze victorie zal beteekenen een zekere 
regeneratie van millioenen. Maar drie of vijf uur per dag slechts 
werken is niet genoeg om den mensch afdoende voor toch weer drei
gende degeneratie te behoeden. En ook, een mensch kan bij arbeid 
alleen niet leven. In geen geval bij den althans voor de massa vrijwel 
zuiver mechanischen arbeid in ’t huidig productie-proces. In dezen arbeid 
ligt te weinig opwekkends; bijna niets, dat voedsel is voor den geest, 
dat het leven vullen kan met geestelijken inhoud. En zie, zonder dezen

É

11

overgangstijd: hoe allen weer in te schakelen in ’t arbeidsproces, in 
het bijzonder in verband met het bepalen van het arbeidsloon en de 
internationale concurrentie, maar dit kan gevonden worden, om de 
eenvoudige reden, dat er nu ook genoeg is voor allen, althans ge
noeg te maken is met eenige nog meerdere krachtsinspanning der 
machines en nog intensievere bebouwing der gronden.

Dit probleem en zijn oplossing endosseeren wij in vol vertrouwen 
aan de economen. Voor ons is er het andere probleem, dat van niet 
geringere beteekenis is: het probleem van den vrijen tijd, dat dan 
niet het abnormale karakter meer zal dragen van heden in dezen 
crisistijd. Immers dan zal niemands leven 
zonder arbeid, zonder welken de Westerling ni< 
paradijs-verhaal heet het gebod, dat de mensch 
zijns aanschijns zijn brood zal moeten eten, een 
het tot wijsheid geworden, dat arbeid adelt en 
dat ledigheid des duivels oorkussen is.

Ziehier het probleem dat wij willen bespreken. Ieder heeft een 
taak, maar eene, die hem slechts weinige uren per dag opvordert. 
Het ligt toch niet in ons 'bedoelen het werkloozen-vraagstuk van 
heden te bespreken; hoe den arbeider te redden uit de demoralisatie- 
dreiging van het niets-doen, van het overbodig zijn. Ten eerste is de 
oplossing van deze vraag schier onmogelijk, „hoe vullen wij een vol
strekte ledigheid?”, maar wij hebben ons geplaatst op het wel opti
mistische, maar geenszins fantastische standpunt, dat deze crisis voor
bij zal gaan, en dat dan de toestand permanent zal zijn, dien wij 
boven schetsten.

Hoe zal ’t dan gaan met den arbeider en zijn vrijen tijd. Dit te 
bespreken heb ik ook gemeend dat mijn opdracht eigenlijk is.
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uur, dat 
spoedige

vormen

waarschijnlijk

zen, om tot werke- 
zijn, en een 
zij mag niet 

isch mag ze 
veroveren.

wel altijd in ’t midd< 
snde aandacht. Immers, voor een 
er, een die zijn vak verstaat en I

Des' w
principieel onjuist. In dit licht bezien is het bioscoopbezoek en het 
luisteren naar de radio uit den booze. Wel te verstaan: in dit licht 
bezien. Want dat film en radio geen waarde zouden hebben, zou ik 
niet durven beweren. Als ik moe ben en niet over de noodige energie 
meer beschik iets nieuws te ondernemen, acht ik wat luisteren naar 
de radio en wat verstrooiing zoeken in het bioscoop-theater geenszins

;t probleem, bepaaldelijk voor de nu nog 
siders, en welk percentage vormen deze 

ook heden reeds een groot probleem is.
ielpunt moeten staan 

i goed ontwikkeld, ge- 
liefheeft, staat de zaak 

ezig te houden, 
rolmaken. Wiezich in zijn praktijk te verve 

:eft, behoeft geen hulp.
1 hen, die „dommen" arbeid hebben te 
te zamen een groote massa en 

grooter zijn in de toekomst, 
in hun vrijen tijd: in de 10 kil 

ip hen niet opeischt in een wellicht zeer 
ende film „A nous la liberté", gewijd 

den arbeid, wordt ons probleem ook behandeld en 
en arbeidsters vullen den vrijen tijd met

1 genieten 
:hier een

is ’t leven wel te leven natuurlijk, duizenden doen het zonder gees
telijke vulling, maar hoe? In geen geval kunnen en mogen wij vrede 
hebben met een zoodanig bestaan van massa's. Wij hebben te waken 
voor de geestelijke volksgezondheid.

Uit dit alles blijkt, dat het 
werkende, ongeschoolde arbek 
niet van het arbeidsleger. 
En de ongeschoolden zullen 
van onze zorgende 
schoold arbeider, een die zijn vak verstaat 
anders. Die heeft stimulans genoeg in zich zelf zich bezii 
zijn kennis te vermeerderen, zich in zijn praktijk te 
in zich zelf belangstelling he< ’

’t Gaat voor alles om 
richten en deze vormen 1 
zal deze massa relatief nog 

Wat moeten dezen doen 
de arbeid en de slaap 
toekomst. In de bekei 
mechanisatie van 

opgelost. De arbeiders 
visschen en steppen en in stille onbewustheid genieten van de waar
neming der oneindige ruimte boven zich. Ziehier een oplossing der 
dwaasheid. Het vrije leven dezer film-arbeiders deed mij denken aan 
de menschheid vóór den zondvloed, toen feesten en dansen het leven 
vulden. Een van de bekende platen van Doré, waar wij als kinderen 
schier dagelijks van genoten, geeft dit leven in beeld. Het was kort 
voor den ondergang der toenmalige wereld. Welnu, deze film-oplossing 
zou ook tot den ondergang voeren.

Eene werkelijke oplossing moet de middelen aangev< 
lijke levensvulling te komen en zij mag niet .geistlos” z 
tweede voorwaarde, die noodzakelijk moet zijn vervuld: 
van buitenaf in den tnensch ingedragen worden. De mens 
niet passief ontvangen, hij moet zijn levensrijkdom actief

nvege is het bezighouden van den arbeider in zijn vrijen tijd 
pieel onjuist. In dit licht bezien is het bioscoopbezoek

naar
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ssiviteit is het, die de j 
t emotioneele, niet de

het Evange.
gelukk

van het

De 1 
de gei 
wordei

groote moeilijkheid is aanknoopingspt 
woelige plaatsen, waar de „innerlijke” motor 
:n. En ten tweede is daar de vraag: zijn er

>unten te vinden, of juister 
aangezet kan 

bezigheden, lief-

en vindt 
dit levensterrein g< 
vinden.

noodige activiteit voorhanden, 
vrees, zooals deze spreekt uit de 

Schaper gericht, 
>pen. Er is sinds 
der arbeidende 

.. ____ o.nzeggelijk op hooger
van allerlei aard en kleur 

en dragen er nog steeds ’t hare 
le geestelijke mogelijkheden in 
dit betreft toch slechts altijd

uit den booze. Velen die 't druk hebben, is het zich 
wat luisteren en zien, meermalen een verkwikking. Het is 
lijke afwisseling in de reeks 
oplegt, omdat het wezen van zo< 
deel passiviteit is. De klanken 
trekken.

Iets anders is als men deze dingen zoekt om
te vullen. Dit is vergeefsche moeite. Ledigheid laat zich niet

: men zelf vullen. Ook is ’t zelfs voor de 
spanning, want ontspanning
„Wat de massa in de bioscoop

juist de inspanning!

: in deze richting moeten wij de oplossing 
/rijen tijd niet zoeken.

let gaat om de vraag, hoe wij den arbeider zullen activeeren, 
binnen uitgedreven, iets zoekt en vindt en doel. Want 

r altijd iets. Ook op dit levensterrein geldt het woord 
jelie: Wie zoekt, zal vi 
ikig bij velen wel de 
i reden is tot een

heer Brouwer in 1891 tot den heer 
arbeiders de gevaren der ledigheid zullen looj 

deze negentiger jaren veel veranderd in de mentaliteit 
klasse. De arbeidersbeweging heeft haar ontegen: 
peil gebracht en de jeugdbewegingen 
hebben ook ’t hare er toe bijgedragen i 
toe bij, de jeugd te activeeren, d.i. d< 
actie, in beweging te brengen. Maar < 
nog een minderheid. De meerderheid, hoewel zij natuurlijk eenigszins 
mee opgetrokken is, moet toch nog „bewerkt" worden om in werking 
te komen. Wij bedoelen dit niet in politieken zin, dit om misverstand 
te voorkomen, maar in algemeenen zin, in den zin van iets willen 
doen, door inne lijken drang gedreven. En ’t is juist deze meerderheid, 
waarover het gaat in het probleem van den vrijen tijd.

verlustigen in 
zien, meermalen een verkwikking. Het is een koste- 

van actieve handelingen, die ’t leven ons 
>odanig genieten voor een belangrijk 
en beelden laat men aan zich voorbij-

de leegheid des levens

vullen. Ledigheid moet men zelf vullen. Ook is 't zelfs voor de doode, 
leege zielen geen ontspanning, want ontspanning geeft voor dezen 
alleen de inspanning. „Wat de massa in de bioscoop zoekt is geen 
kunst, want echte kunst eischt inspanning en juist de inspanningslooze 
sensatie, de passiviteit is het, die de groote menigte naar de bioscoop 
drijft." Het is 't emotioneele, niet de begeerte zich wat waarde vols 
toe te eigenen, dat trekt.

Om kort te gaan: 
probleem van den vi

H«
zoodat hij van 
te vinden is er

Nu is | 
zoodat er
vragen v 
dat alle
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azij 

zijn

i geen pessimist. Ik ben ook geen optimist, 
mij zelf te vrijwaren voor een kritiek op 

jeveer denzelfden aard als boven gegeven op 
Je kan blind maken.

nuchter werkelijkheidsmensch en mijn waarne
ming en ervaring hebben mij overtuigd, dat er in den mensch, ook in 
den zoogenaamden massa-mensch meer mogelijkheden schuilen dan ge
woonlijk zich openbaren. Maar als dit zoo is, vraagt ge, waarom 
komt er dan bij zoo velen van dit alles zoo weinig tot uiting, ja, zoo 
bitter weinig, dat het lijkt of alle innerlijkheid ontbreekt?

Mijn antwoord luidt: Omdat de mogelijkheden niet of te weinig 
tot ontwikkeling zijn gebracht. De geestelijke krachten blijven bij velen 
te lang in embryonalcn toestand en als deze toestand te lang voort
duurt, sterven ze af. Wat van de geringste spier in ons lichaam geldt, 
geldt ook voor elke geestelijke kracht: als er geen oefening is, treedt 
er athrophie in.

De mogelijkheden moeten gelegenheid krijgen tot ontwikkeling te 
komen, zich te verwerkelijken; wel te verstaan zichzelf te verwerke
lijken. Ontwikkeling komt altijd van binnen uit. Een ander kan dit 
werk niet overnemen. Maar wat wel mogelijk is, ja noodzakelijk, is 
het scheppen van de voorwaarden, waaronder de mogelijkheden zich 
kunnen verwerkelijken. En dat dit zoo jong mogelijk moet gebeuren, 
behoeft na het voorgaande geen betoog. En dat de school hier, al
thans hoofdzakelijk, voor heeft te z orgen, behoeft ook niet nader uit
eengezet. Hier ligt juist haar taak. En belangrijker taak is er bijna 
niet. Als de school de mogelijkheden in hare leerlingen ontdekt, en 
als deze onder haar zorg tot ontwikkeling komen, en de kinderen

hebberijen, die buiten het vak of beroep, den dagelijkschen, dikwijls 
eentonigen, wijl mechanischen arbeid om, den geest kunnen vullen?

Er zijn velen, die aan de mogelijkheid van activeeren van den 
massamensch twijfelen. Zij meenen, dat de geestelijke mogelijkheden 
bij velen zoo weinige zijn en zoo poover in wezen, dat alle pogen 
iu dezen iets te bereiken vruchteloos moet blijven. Dit zijn de pes
simisten. Dezen geloof schenken is gevaarlijk. Want er is geen oor
deel zoo bevoor-oordeeld als het pessimistische, opgebouwd als ’t 
gewoonlijk is uit allerlei gegevens, die met de werkelijkheid maar 
weinig verband houden, maar uit allerlei emoties, samenhangend met 
stands-gcvoelens of gevoelens van teleurstelling, ontstaan. Daarom 
heeten zulke oordeelen dan ook vóór-oordeelen, omdat zij zich reeds 
vormden, vóór ’t oordeel, 't denken over de werkelijkheid, zich met 
’t probleem ging bemoeien.

Maar dit terzijde. Ik ben 
Ik zeg dit nadrukkelijk om ■ 
mijn oordeelen van onge 
den pessimist. Ook liefde

Ik ben realist, een
ervaring hebben mij
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later, groot geworden in de school des levens, de verstandelijke hulp
middelen, die ze zich in en door de school hebben weten te verschaf
fen, gebruiken, dan is het probleem van den vrijen tijd voor een deel 
althans, d.i. voor velen opgelost.

Maar, helaas, de school doet in dezen te weinig. Dit is geen luiheids- 
verwijt. Dit zij verre. Er wordt in de school in het algemeen hard 
gewerkt, door de leerlingen zoowel als door de leerkrachten en de 
hoeveelheid kennis, die de school den kinderen bijbrengt, is niet gering. 
En toch klaagt de „buitenwacht” voortdurend over de poovere 
resultaten van het onderwijs. En telkens als deze klacht tot de school 
doordrong, beijverde zij zich de jeugd nog meer kennis bij tc brengen, 
deed zij er nog „een schepje op”, met het gevolg, dat de klachten 
zoo mogelijk nog talloozer werden.

De school bleek het leven niet te begrijpen. Dit toch klaagt niet 
over een tekort aan kennis, maar hier klaagt het over, dat dc kinderen 
na zooveel jaren leerens nog zoo weinig weten, d.i. met hun kennis 
zoo weinig weten uit te richten, zoo onbeholpen blijken.

„De leerstof,” zegt het rapport van de commissie voor doelmatige 
onderwijsorganisatie, ingesteld door de Nederlandsche Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel, „is in de lagere school onvoldoende 
verwerkt; de kennis der Nederlandsche taal is slecht en onvoldoende. 
Een overgroot deel van de leerlingen, die lager eind-onderwijs hebben 
genoten, is niet in staat zich op eenigszins behoorlijke wijze mondeling 
oi schriftelijk in de Nederlandsche taal uit te drukken; wat op 
school geleerd wordt is te weinig gericht op het praktische leven.”

Dit oordeel stemt overeen, hoewel 't hier in eenigszins anderen zin 
wordt bedoeld, inet wat in No. 23 van de Mededeelingen van het 
Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam 
blz. 32 wordt medegedeeld: .We zijn van meening, dat het parate 
weten een meer dan voldoende hoogte heeft bereikt en verbazen ons 
telkens weer, dat de onderwijzer er in slaagt, dank zij een inspanning, 
die op zichzelf recht heeft op groote waardeering, zijn pupillen tot dit 
uiterlijke resultaat te brengen. Maar wij vinden het weinig minder 
dan tragisch, als wij ons tot nuchter oordeelen zetten over de inner
lijke beteekenis van dit resultaat”, — want dit is niet groot.

Maar nu de oorzaak of oorzaken.
Het ligt niet aan den ijver der leerkrachten, noch aan den ijver 

der leerlingen. Ook niet aan een door sommigen onderstelde, groo- 
tere „domheid” der kinderen van dezen tijd vergeleken bij vroeger. 
Deze veronderstelling klopt niet met de werkelijkheid. De fout schuilt 
ergens anders. Zij schuilt in het karakter van het onderwijsstelsel.

Het zij mij vergund dit in het kort aan te geven.
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dat „mijnheer” bijna 
laardoor kon zij zoo mot

en het onvermogen om 
'renst bij sommige leerlingen aan 
geveld over leerlingen, die tot 

•r de upper-ten. De lagere school

l op nog andere wijze te omschrijven, 
leerlingen niet lezen, d.i. niet zelfstandig 
en er mee werken. En omdat zij dit niet, 

of althans te weinig doet, beschikken de kinderen later niet over de 
noodige intellectueele hulpmiddelen zich zelf verder te ontwikkelen. 
Na het verlaten moeten zij in staat zijn, zonder hulp van anderen, 
iets voor zich zelf lezende te begrijpen. En zie, hier ontbreekt ont
zaglijk veel aan. „Het gemis aan begrip en het onvermogen om de 
eenvoudigste redeneering te volgen, gr« 
het ónmogelijke”, luidt een oordeel, g 
de H.B.S. waren toegelaten, dus over

banen ge
bearbeid
schoolsche banen!

Of om de fout der school o 
meer concreet: zij leert den let 
de leerstof in zich opnemen

De school doet te weinig een beroep op de zelfwerkzaamheid der 
leerlingen; zet het te zelden zelfstandig voor een taak; laat hen te 
weinig „worstelen” met de leerstof. De leerkrachten doen te veel 
zelf; praten te veel zelf; doen te veel voor. Zij trachten langs lijnen 
van de grootste geleidelijkheid den leerlingen allerlei problemen te 
leeren oplossen. Voorwaar, een menschlievend streven de kleine 
menschenkinderen zonder veel inspanning hunnerzijds en zonder te 
veel schokken en sprongen datgene bij te brengen, wat de school altijd 
nog beschouwt als haar eigenlijke taak: het bijbrengen van kennis. 
Maar het is even dom als menschlievend. Immers het verstand wordt 
niet sterker doordat het opgevuld wordt met vele wetenswaardigheden. 
Het groeit alleen, als het zelf die wetenswaardigheden tracht te bemach
tigen. Slechts in momenten, waarin de weetlust uit eigen aandrift zich 
ergens op richt, trekken zich alle gedachten en alle énergie op het werk 
samen. Alle belangstelling vloeit naar één punt; alle krachten richten 
zich op het zelfde, vormen een machtige véél-eenheid en dan gebeurt 
het wonder. Dan groeit er iets. Dan breekt het inzicht door. Dan 
schieten als aan een plant nieuwe loten uit. Dan is het lente-groeitijd.

Een paar jaar geleden deed een meisje, dat opgeleid was aan een 
Montessorischool, maar het laatste leerjaar meemaakte aan een school 
met gewoon klassikaal onderwijs, om meer zekerheid te hebben bij 
toelatingsexamen voor een H.B.S. te zullen slagen, na een paar 
maanden bij haar vader haar beklag, dat „mijnheer" bijna altijd 
praatte en dit vond zij zoo storend; daardoor kon zij zoo moeilijk 
voor zichzelf denken.

Hier schuilt de fout: de leerkracht doet te veel voor, de leerlingen 
doen te veel ni. Hun denken wordt te uitsluitend in bepaalde schoolsche 

geleid, met het gevolg, dat het terrein buiten deze wegen on- 
d blijft: woest en ledig,.... en het leven beweegt zich niet langs
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zelf laat trouwens ook dikwijls dezelfde klacht hooren „zij kunnen 
niet lezen”, op een toon, waaruit duidelijk blijkt, dat zij niet beseft, 
dat zij het den stakkerds niet heeft geleerd. Als zij hiermede een 
ernstig begin maakte en hierbij leerstof gebruikte, waarbij inderdaad 
iets te denken was, de klachten zouden spoedig, althans voor een 

: gering deel, verstommen. Het is mogelijk. Leeren lezen behoort 
de leerbaarheden.

Dit tekort der lagere school heeft zich gewroken en wreekt zich 
nog dagelijks in het leven van zeer velen, in ’t bijzonder uiteraard 
voor wie het lager onderwijs eindonderwijs was. Wij behoeven ons 
er geenszins over te verbazen, dat de „meerderheidsjongen” en later 
de „massa-mensch" bijna nooit naar een boek grijpt, waar hij wat 
aan zou kunnen hebben of als hij het gegrepen heeft, spoedig ter 
zijde legt. Het pakt hem niet. Hij kan er niet bij. Hij heeft er niets 
aan. Het is mogelijk, dat het in een zeker aantal gevallen ligt aan 
een tekort aan intellect, maar ik ben er van overtuigd, dat het in 
meerdere gevallen ligt in het feit, dat hij niet heeft leeren lezen; den 
inhoud van een stuk leesstof zich toe te eigenen; een logischcn ge
dachtengang te volgen. Dus legt hij zijn ontwikkelings-lectuur aan den 
kant en grijpt naar een detective-roman of iets van dergelijken aard. 
Daar kan hij wel bij, omdat de inhoud van zulk soort boeken hem 
kan emotioneeren en aldus eenigermate ook intellectueel kan activeeren.

; dezelfde geschiedenis als waarvan Schaper in 1891 gewag 
ij, die dit niet doen, lezen weinig of het moesten roover- 

zijn, waarin men elkaar vermoordt of iets dergelijks " 
En Hendrik de Man schrijft in „De Psychologie van het Socialisme”: 
„Ik heb het dikwijls opgemerkt, dat in streken met een overwegend 
contingent ongeschoolde arbeiders en daarmee gepaard gaande slechte 
arbeids- en woningtoestanden, de bioscoop-programma’s nog aanmer
kelijk „bloediger”zijn, dan in die van een gemengde arbeidersbevolking!" 

De mentaliteit van den arbeider, speciaal de ongeschoolde, ken
merkt zich door de zucht naar bezig gehouden worden zonder in
spanning. Dit is niet als verwijt bedoeld, wat uit het voorgaande 
duidelijk genoeg zal zijn. Maar het is wel een droevig feit. Een re
organisatie van het lager onderwijs, zoodat het meer gericht is op 
leeren lezen en denken, op denkend lezen is een conditio sine qua 
non voor het oplossen van het probleem van den vrijen tijd. Immers 
er is op het gebied van de lectuur, ontwikkelings- en goede ontspan
ningslectuur zoo ontzaglijk veel te genieten, dat het hebben van tijd 
om er voldoende van te kunnen genieten, een buitenkansje is.
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lijke mogelijkheden, die in zoo'n speelsche ontplooiing 
kracht aan den dag treden, serieus aan te grijpen 
trekken."

Dit is te meer te betreuren, omdat 
door doen" de eenige, althans de meest 
verstandelijke ontwikkeling te komen. Het zijl 
tekort aan dAt soort leerverstand, 
vrijwel uitsluitend appelleert, en > 
worden, terwijl zij het geenszins 
meermalen hebben zij iets anders,

Er zijn evenwel nog andere mogelijkheden in den mensch dan de 
min of meer zuiver intellectueele en hiermee correspondeeren nog 
velerlei andere mogelijkheden den vrijen tijd te benutten, — maar 
helaas, ook in dit opzicht schiet de lagere school dikwijls te kort.

Wij willen trachten zoo kort mogelijk uiteen te zetten, wat wij be
doelen. In de algemeene toelichting tot het onderwijsprogramma der 
Oostenrijksche lagere school lezen wij:

Den kindlichcn Geist erftlllt ein lebhaften Verlangen nach Bewe- 
gung, nach Tatigheit; er quillt Uber von Arbeidslust und Schaffens- 
freude; diese KrUfte, planmSssig beschaftigt und ausgenützt. wirken 
als stUrkstcr Antrieb zu geistiger Entwicklung, wahrend der Zw< 
zu passivcr Aufnahme dargebotenen Lehrstoffes sie brachlegt i 
verkUmmern lasst. Daher ist Selbsttütigheit des Geistet und der Hi 
oberster Grundsatz eines naturgemilssen Kinder-unterrichtes, wobei 
insbesondere die Handbetatigung ein wertvolles, bisher allzusehr 
unterschatztes Erkenntnis- und Bildungsmittel darstellt.

Hiermede is in overeenstemming, wat Dr. Willy Schohaus schrijft 
in „ Donkere schaduwen over het schoolleven”.

„ De school verstaat te weinig de kunst om 
uitgaan van de natuurlijke activiteit van de kinderen 
wijls wegkwijnen.

Als wij kinderen van vóór den leerplichtigen leeftijd b.v. bij het 
spelen op een hoop zand gadeslaan, dan brengen het volle tempera
ment, de levendige fantasie, de taaie wil, de rijkdom aan gevoel en 
de ontroerende vreugde in het scheppen van de kleine bouwmeesters 
ons telkens in verrukking. Dergelijke indrukken krijgt iedere vader, 
die zijn jongen in de werkplaats bij gelegenheid de vrije beschikking 
geeft over wat gereedschap. Iedere moeder, die haar dochtertje zon
der pressen en bedillen in de keuken naast zich haar gang laat gaan, 
is getuige van zoo'n geluk te mogen werken en zoo’n ambitie.

De school is echter meestal nog verre verwijderd om de ontzag-
van de jonge

en profijt van te
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volhouding. Dr. Koenen 
kinderen” van dit soort 
bekend, dat een 
leven in de maatschappij veel 
de eiscben, die de school aan 

>, dingen, welke men 
sren beter dan het abstracte denken op de school 

en voldoende

niet geringe waarde is, dan leerverstand, n.J. levensverstand, d.i. het 
aanpassingsvermogen aan hun maatschappij: het bezit van hoedanig
heden als vlotheid in den omgang, handigheid in het aanpakken, ijver, 

geeft in zijn proefschrift: Zwakzinnigheid bij 
de volgende typeering: „Het is gen< 

aantal zwakbegaafden tegenover de eischen 
en veel beter voldoet dan tegei 
hen stelt. Het zich bezighouden met 

concrete dingen, dingen, welke men betasten, zien en hooren kan, 
ligt dezen kinderen beter dan het abstracte denken op de school en 
bij voldoenden ijver en voldoende mogelijkheid tot concentratie, is 
het een groote groep van de zwakbegaafden, die het onderwijs op 
de lagere school niet kan volgen, toch mogelijk om zich zonder steun 
van anderen in de maatschappij staande te houden. Praetisck kunnen 
is ook een intellectueel vermogen, evenzeer als inprenting, geheugen, 
aandacht, het rangschikken van nieuwe ervaringen in den reeds ver
gaarden schat, evenzeer als pbantasie, oordeel en nog meer. Een be
duidend aantal kinderen, dat door een verstandelijk deficit niet in 
staat is het gewone lager onderwijs te volgen, geeft buiten het school
lokaal geen enkel teeken van achterlijkheid, en deze kinderen kunnen, 
in den regel, in het leven zeer wel slagen ondanks de zeer onvol
doende verstandelijke training, waarmede de school hen aan de maat
schappij overlevert."

Tot degenen, die niet bij machte zijn het zuiver theoretisch onder
wijs te volgen, behooren behalve deze door Dr. Koenen genoemde 
zwakbegaafden nog zeer vele anderen. Wij treffen ze bij groote aan
tallen aan op de zoogenaamde volksscholen, hoewel ze op de scholen 
voor de beter gesitueerden geenszins ontbreken. Ze hebben niet veel 
aan het onderwijs. De meeste schoolwijsheid gaat voor hen verloren. 
Zp wordt hun opgediend in een voor hen ongenietbaren vorm. Toch 
zijn ze intellectueel wel te ontwikkelen. Maar op andere wijze dan 
de gebruikelijke. Hoe ligt na het voorgaande Voor de hand:

„Er moet, waar het leerverstand te kort schiet, een beroep wor
den gedaan op het levensverstand, want „het zich bezighouden met 
concrete dingen, dingen, welke men betasten, zien en hooren kan, ligt 
dezen kinderen beter dan het abstracte denken op de school”. Ze 
hebben wel intellect, immers praktisch kunnen is ook een intellectueel 
vermogen, maar de juiste middelen om het te activeeren worden maar 
zelden aangewend. Onderwijs, dat niet appelleert aan de kinderlijke 
belangstelling, met de hieraan organisch verbonden concentratie van
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gedachten, is tot onvruchtbaarheid gedoemd. En bij deze kinderen 
gaat de belangstelling uit na.»r het concrete en het zich .bezig houden 
met het concrete.

Arbeid, arbeid met de handen, praktische werkzaamheid bevordert 
de ontwikkeling van het praktisch kunnen en daar praktisch kunnen 
wezenlijk een intellectueel vermogen is, de ontwikkeling van het intellect. 
Dit is de weg en voor vele kinderen de eenige, althans de meest 
gewenschte.

een enkel woord over nog eenige mogelijkheden 
vullen, of juister goed en vruchtbaar te besteden, 

nog de sport en het spel. Maar hierover is reeds 
Gaulhofer in deze serie geschreven, zoodat wij ons 
van de plicht dit onderwerp hier nog eens in het

Zoodanig onderwijs als bovengeschetst heeft echter nog een ander, 
zeer belangrijk voordeel en hiermee keeren wij terug tot ons onder
werp: de liefde tot den arbeid, eenmaal gewekt en ontwikkeld, blijft 
den meesten kinderen bij, blijft een factor van belang tot levensvul- 
ling. Bezig kunnen zijn toch is van groote waarde. En de handen
arbeid, door sommigen wellicht opgevoerd tot arbeid in de richting 
van kunstnijverheid, boekbinden, leerbewerking, weven, batikken, ont
werpen van patronen, heeft mede dit voordeel dat het in staat stelt 
thuis bezig te zijn, en met zijn kinderen thuis bezig te zijn. Dat dit 
van groote beteekenis is voor ’t behoud van het gezinsleven behoeft 
geen betoog. En nietwaar, de waarde van een gezellig innig gezins
leven kan niet licht worden overschat. Het onderwijs in handenar
beid is deswege behalve als factor voor de verstandelijke ontwikkeling, 
van groote maatschappelijke beteekenis, wijl er belangrijke geestelijke 
waarden veilig door worden gesteld.

Ten slotte nog 
den vrijen tijd te

Daar is ook 
door professor 
ontslagen achten van de plicht dit onderwerp hier nog 
bijzonder te behandelen.

Anders staat het met het aankweeken van liefde tot de natuur. 
„Ons onvolprezen Hollandsch landschap wordt ook als opvoedings
middel tot dieper leven, nog veel te veel verwaarloosd. Beseffen wij 
voldoende, wat het beteekent, dat een groot deel van onze stadsjeugd 
nauwelijks weet, wat een bloeiende boomgaard is of een rijp tarwe
veld, of een riviergezicht in gouden avondzon of bij een dreigend 
onweer? Men zegge niet, dat de stadskinderen over deze dingen 
ontvankelijk zijn, de ervaring leert anders. Ongetwijfeld geldt 
hier, dat het stadskind tot deze dingen opgevoed moeten worden, 
hetgeen langzaam gaat. Maar ook dit behoort tot de „ontwikkelbaar- 
heden " schrijft Kohnstamm in zijn opstel .De vrije tijd".
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Ten slotte is daar voor den groote-stadsbewoner nog een andere 
mogelijkheid van de natuur te geni'eten: tuinieren. Ook dit kan een 
stuk levensinhoud geven. Wie een stukje land bebouwt, — hoe 
gering ook —■ voor dien kunnen de woorden „inpanning” en „arbeids
vreugde” niet zonder inhoud blijven." Gelukkig breiden zich de gordels 
van arbeidstuintjes om onze groote steden voortdurend uit en speciaal 
de Verecniging voor schoolwcrktuinen doet hier voortreffelijk werk.

Zoo zijn er vele mogelijkheden om den vrijen tijd te vullen, of

Wij herinneren ons met vreugde, hoe eenige schoolmeisjes den derden 
dag van de- M-daagsche vacantie-ontspanning te Utrecht, na zich 
voldoende te hebben georiënteerd op een sportterrein te midden van 
uitgestrekte boomgaarden, tot elkaar zeiden in echte blijdschap, want 
het was een verrassende ontdekking: wat is het hier mooi! Hun 
oogen waren open gegaan, voor het eerst voor de natuur.

Helaas zijn zeer veel volwassenen nog nimmer tot de ontdekking 
gekomen van haar pracht. Zij weten niet wat weelde er in is ge
legen door bosschen te zwerven en over de hei; en te wandelen 
langs onze mooie wateren met hun wuivende rietpluimen. En om te 
genieten behoeft het volstrekt niet altijd mooi weer te zijn. Opwor
stelen tegen een loeienden storm; er goed op gekleed dwars door 
regen en wind stappen, geeft een voor velen helaas ongekend genot. 
Verschillende Jeugdvereenigingen doen in dezen goed werk. Bij troepen 
trekken de jongens en de meisjes in alle getijden naar buiten; flink 
den stap er in. Een lust om te zien. Die jongens en meisjes zullen 
later groot geworden iets hoogers kennen dan 't bioscoopgenot. 
Maar het aankweeken en onderhouden van den lust in de natuur 
heeft behalve het voordeel voor den enkeling nog dit groote voor
deel, dat onze jongens en meisjes later er met hun kinderen op 
zullen trekken, en zie, ook dit is een belangrijke factor voor de 
binding en het samenhouden van het gezin.

Helaas zijn er nog zoo weinige ouders die er met hun kinderen 
op uittrekken. Mijn vrouw en ik, die veel wandelen, zeggen zoo 
dikwijls tegen elkaar: „In de mooiste streken kom je de minste 
menschen tegen.” Ze wandelen ‘s zondags het liefst, waar ook andere 
menschen en liefst veel andere menschen flaneeren. De massa-mensch 
gevoelt zich blijkbaar buiten de massa ongezellig. Wij hebben met 
onze kinderen en die van buren en kennissen, men noemde ons vroeger 
als wij uittrokken „de kostschool”, zeer veel gewandeld en genoten 
en genieten er bij den terugblik nog van. Samen zich inspannen en 
samen genieten bindt.
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Dit moet anders worden. Want alleen door inspanning is 
werkelijke ontspanning.

jren, wat we niet bij onze geboorte in aan- 
Wat beteekent voor de wereld b.v.

,.c geen opvoedingsintuitie heeft, die 
mensch niet tot opvoeder maken, wel 

epen.
lere gebieden gesteld. Wat in de ziel, in den 

') Verkorte inleiding, gehouden voor het Twentsch Instituut voor opvoedings- 
vraagstukken.

besteden. Maar ze moeten worden aan- 
rden aangegrepen als aan de geestelijke 
mensch schuilen, gelegenheid wordt gegeven 

 i. Daar kunnen de jeugdorganisaties veel 
school. Maar dan moet deze een ander karakter 
tuidige school (toch) is meer gericht op passief op- 

inspanning en de handvaardigheid, de exe- 
worden door haar vrijwel geheel veronachtzaamd.”

TT r is een ziekte, die arbeid in dienst der volksontwikkeling ten 
l_v zeerste belemmert. Ze is gebrek aan belangstelling bij de massa 

voor alles, wat geestelijke verheffing betreft. Was het maar 
mogelijk, hiervoor een universaalpil samen te stellen, die in dit op
zicht gunstig zou kunnen werken. Het is echter onze taak, 
zaken van deze ziekte nader onder ’t oog te zien, teneinde 1 
kracht aan te pakken. Mogelijk is dan toch wat te bere ” 

Laat ons beginnen met: „de interesse voor het eigen berc , .
ontbreekt in het algemeen de beroepsliefde en daarmee de zoo n< 
levensvreugde.

De beroepskeuze werd tot nu toe minder bepa 
of geschiktheid voor een bepaald vak, dan wel 
heden, die de arbeidsmarkt bood. Door de groote 
deze factoren op het tweede plan gekomen. 
dacht van de arbeidsmarkt als voornaams1 
en kan de vraag van den invidueelen mens 
komen.
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;edaan moet worden. Een ding is noodig: vertrouwen in het leven, 
v ertrouwen dat, wanneer we woekeren met onze gaven, de maat- 
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gaat veel verloren!

In dit licht gezien, willen we nu nagaan, 
voor de verschillende groepen der menscher

We maken de volgende verdeeling:
a. de werkenden.
b. de werkloozen, die
c. de jeugdige werkloozc
d. de werkloozen zonder

bestaande aanleg te ontdekken. Dit 
tot de zeldzaamheden rekent. De 
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werd les gegeven door meer bestu- 
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een beroep hebben uitgeoefend.

;r interesse.
a. de werkers, dat zijn dus zij, die niet door de werkloosheic 

troffen zijn, waarbij we afzien van het feit, of deze werkers een 
hen begeerd of een opgelegd beroep uitoefenen.
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laast in elk vak bestaan dergelijke mogelijkheden, er bestaan 

cursussen op elk gebied. Vele menschen hebben soms maar een enkel 
duwtje noodig. Maar dan ook kan een goede kern worden gekweekt, 
die voor de geheele opbouw groote waarde heeft. Aansporende lei
ding is hier van groot bt’

Is voor deze zijde der 
voor den geïnteresseerde gelegen 
een tweede categorie verdient S|
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opleiding zich wat in de wereld te leeren bet 
ze kunnen meehelpen aan arbeid voor het In; 
het Instituut bezoeken kunnen afleggen en 
Daardoor komen ze dan met vele en ' 
hetwelk een goede invloed kan hebben
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c. Voor de jeugdige zverkloozen, die van de lagere school gekomen
nog geen beroep hebben uitgeoefend, staat de zaak eerst recht vrij. 
In de eerste plaats moeten worden onderscheiden diegenen onder 
hen, die duidelijke voorkeur hebben voor een bepaald vak. Zij moeten 
gebruik kunnen maken van ingestelde cursussen voor jeugdige 
loozen, waardoor zij hun aanleg kunnen ontwikkelen. Afgezi< 
het feit, of later gelegenheid zal bestaan, tot deze ’ ’
schappij geroepen te worden, staat hier de waarde , 
zelf doen, van het groeien van eigen aanleg. De jeugd 
idealen en het is misdadig, deze te verzwakken of weg te 
waar dat idealisme toch al niet zoo sterk meer is, n 
dubbel voorzichtig zijn met het onthouden van steun d; 
loof, dat de vooruitgang der beschaving nog steeds 
stuwing ontvangt van in de jeugd levende idealen.

In de tweede plaats moet nu gedacht worden aan 
groep van jeugdige werkloozen, die geen uitgesproken beroeps 
hebben, die niet weten wat ze willen worden. Deze zijn steeds 
geweest van de wijd verspreide meening, dat de jongeren vans 
het beroep komen, waar de ouders ze wenschen. Waar uitgesprokei 
voorkeur ontbreekt, is een inleving in een van buitenaf aang< 
beroep zeker beter mogelijk, dan waar die voorkeur duidelijk 
ander beroep is gericht. Want in het laatstge 
we in de practijk tot voorbeelden die menigi 
ernstige conflicten tusschen ouders en kind< 
alle wonden en de scherpe kantjes gaan er op 
zijn er toch geweest en daarvoor de oogen te

Voor diegenen dus, die w 
beveling, excursies te houden ■ 
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als „Helden van den Dag”, 
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d. de groote groep van  

voorkeur. Voor hen passen in dezen tijd 
schappelijke werkobjecten. Zonder preste 
leven. Iets gepresteerd te hebben geeft 
de gelegenheid geven tot presteeren 
waar de massa zelf weinig of geen vermogc 
anderen daarvoor zorgdragen. Aan de 
groote taak gegeven. De beteekenis van „ 
uitbouwen is van groote vormende waarde.

Zulk een werkobject moet ook de beteekenis krijgen 
schcn zelf, niet individueel, maar gemeenschappelijk. Een g 
is het algemeen heerschend wantrouwen, dat de jeugd v 
dikt, waardoor reeds bij voorbaat veel goede ontwik! 
verhinderd.
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ig, dat de jongeren vanzelf in 

Waar uitgesproken 
buitenaf aangewezen 

jrkeur duidelijk op een 
genoemde geval komen 

die menigmaal heenwijzen naar 
en kinderen. De tijd heelt wel 

kantjes gaan er op den duur af, maar ze 
irvoor de oogen te sluiten, is verkeerd, 
geen voorkeur hebben, verdient het aan- 

en voordrachten over de verschillende 
>and hiermee is de idee toe te juichen, die mannen 
ir Brants ertoe hebben geleid, boekjes uit te geven 

Dag”, waarin de beroepen op duidelijke wijze 
Komt er dan een keuze uit voort, dan zijn de 

aangewezen voor de verdere voltooiing.
>ok voor in onze vierde groep: 

oudere werkloozen zonder bepaalde beroeps- 
. in dezen tijd van werkloosheid de gemeen- 
Zonder prestatie kan een mensch n 

lebben geeft houvast en levensmoed. 1 
presteeren is van zedelijk belang.

inig of geen vermogen tot initiatief bezit, 
rgdragen. Aan de opvoeders is hiermee 
De beteekenis van het gezamenlijk schep 

>ote vormende waai 1 
t moet ook de bet
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hun cursussen en ontspanningsavonden zullen mogen 
loopt men gevaar, de opmerking te hooren dat de ge* 
een nieuw stempellokaal behoeft. Hel plan tot bouwen 

mluchtspel voor algemeene volkscultuur in den zomer werd 
de vraag, van wie het dan wel zou zijn, wanneer het

de werkloozen 
houden, dan 
meente zeker 
van een oper 
begroet met 
klaar was.

Dit zijn zeer ontmoedigende ervaringen, maar men moet ze ook in 
het licht der werkelijkheid zien. En dan moet erkend worden, dat 
hier begrijpelijke overwegingen gelden. Immers missen deze menschen 
alle eigendomsrecht, wordt te veel misbruik gemaakt van de omstan
digheid dat ze werkloos zijn en dus wel geneigd zullen zijn, het een 
of ander werk gratis op te knappen, waardoor de gemeenschap op 
goedkoope manier, d.w.z. zonder eenige opoffering van eigen kant dit 
offer geheel legt op de gemeenschapszin van enkelen. Het is schrik
wekkend, hoe gemakkelijk over werkloozen en hun bereidwilligheid 
geoordeeld wordt. Het is goed de grenzen scherp in het oog te houden 
en de werkloozen te beschermen tegen exploitatie. En omdat ze die 
bescherming wellicht nooit ervaren, worden ze zelf in hun houding 
afwijzend. Dat een en ander minder aangenaam aandoet voor iemand, 
die werkelijk alleen het bestwil voor oogen heeft, voor den opvoe
der, die alleen uit liefde deze arbeid verricht, moge te betreuren zijn, 
het feit is alleszins verklaarbaar.

Het vertrouwen te winnen is dus een eerste vereischte. En wan
neer men dat heeft, kan men verder gaan. Wel trekt men uiterst 
kleine groepen met dezen arbeid, maar dit verschijnsel zal zich steeds 
voordoen. Zijn het ook niet altijd de enkelen, die de dingen tot stand 
brengen en blijft de massa der inenschen niet liever in de passieve 
houding met de sigaar achter de kachel toekijken en critiseeren? Hoe 
minder men zelf presteert, hoe ongenadiger de critiek is. Dat weet 
een ieder, die zelf het nieuwe: aandurft en doorzet. Waar dit in de 
gewone maatschappij een dagelijksche ervaring is, moet men zich niet 
verwonderen, wanneer men ook bij de groote getallen werkloozen er 
slechts enkelen vindt, die interesse krijgen in opbouw.

Als die enkelen dan maar een kans krijgen. Daar gaat het om. Die 
kans kan zijn het ontwerpen en bouwen van objecten als bovenge
noemd, waarbij grondwerkers, teekenaars, timmerlieden, metselaars, 
electriciens, tuinders en wat al niet meer gelegenheid krijgen, niet 
iets fictiefs, maar iets reëels te stichten.

Dat voelen de menschen als iets eigens. Dat is hun clublokaal, hun 
tooneel. Ze moeten er zelf het bestuur van vormen. Enkele leden uit 
de officieele commissiën vormen de Raad van Toezicht, die bij alles 
de goedkeuring heeft te geven, waardoor de weg naar uitwassen is 
afgesneden. De werkloozen zelf hebben dat gaarne, het geeft wat 
goede vorm eraan en men is verzekerd, dat het niet door twist of 
tweedracht plotseling kan ophouden te bestaan. Dat onderling gekra
keel komt veel voor en een college, dat autoriteit heeft, kan hier 
mooi werk doen. Als de club maar het gevoel heeft, dat ze daar nu 
eens echt kunnen zijn zonder de toeziende voogd. Vandaar, dat men 
de club veel vrijheid moet schenken. Een eigen reglement, een eigen 
bestuur gaat hier in de goede richtir
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gezelligheid is hier een bindkracht van niet te onderschat 
tenis. Zij bindt de menschen samen om hun activiteit te d< 

kanaal, dat van groot maatschappelijk nut is.
op bestaande vereenigingen is een belangrijke taak voor 
pers geeft in den loop van het jaar een revue van 

waarin feesten en vergaderingen worden vermeld van aller- 
ligingen. Het zou een goed ding zijn, wanneer we eens een 
konden krijgen van alle bestaande vereenigingen. Zulk een

Dergelijke scheppingen behouden waarde voor de volksopvoeding 
ook na dezen tijd van werkloosheid. In die richting moet het verder 
gezocht worden. W at zou het b.v. een goed ding zijn, wanneer door 
de samenwerking van een aantal Twentsche gemeenten door de ge
zamenlijke werkloozencursussen uit dezen ellendigen tijd een z.g. volks
huis kon ontstaan, dat zou kunnen dienen voor kindervacantieoord, 
conferentieplaats en voor allen arbeid, die niet in dienst der kennis
vermeerdering, maar der levensverdieping staat. De menschenkudde 
is steeds gevaarlijk. De mensch, die bewust leeft, is echter voor de 
kudde grootendeels verloren gegaan en krijgt persoonlijke waarde.

Samenarbeid en resultaat, zij geven den mensch moed tot leven. 
Treffend waren tenminste uitdrukkingen van werkloozen bij het einde 
der werkzaamheden: „Jammer, dat het klaar is; hebt U niets meer 
te doen? Hier waren we onze ellende vergeten, die ons thuis den 
ganschen dag tegemoet grimt.”

igevat, moge ik herhalen, dat de interesse van den beroeps- 
g móet worden gewekt en ontwikkeld en dat voor het over- 
nde deel door de opvoeders getracht moet worden te activeeren 
schepping van nieuwe objecten. Een zware taak.

Naast de beroepsinteresse noem ik de vr 
in de meeste gevallen buiten het dagelijksch 
arbeidsveld het gebied, dat door het beroep 
wijze wordt gebruikt.

Elk mensch heeft wel iets wat hij graag doet: verzamelen, knut
selen. Men lette er op, dat het ook hier gaat om een prestatie: 
men kan wat toonen.

Onze aanleg is altijd wat eenzijdig, ieder gaat min of meer een 
bepaalde richting uit. Tenslotte is dat toch een gegeven, waarmede 
we rekening hebben te houden. Doen we dat niet, dan bewegen we 
ons op een gebied, dat buiten de werkelijkheid ligt. En wanneer nu 
die eenzijdigheid gegeven is, moet gezocht worden naar de meest 
geschikte uiting.

Daarvoor is in de vrije maatschappij reeds vanzelf gezorgd. Hon
derden vereenigingen zijn de evenzoovcle uitingen van levende interessen 
onder de menschen. En wanneer we vereenigingen willen zien als 
verzamelplaatsen, waar gelijkgerichte interesse elkaar vindt om tot 
grooter activiteit en tot grooter resultaat te komen, dan zulks bij 
alleen streven mogelijk zou zijn, dan is ons in dien zin duidelijk ge
worden het recht van bestaan van een kanarievereeniging naast een 
Getsclub, naast een vereeniging voor wijsbegeerte.

De gezelligheid is hier een bindkracht van ' 1 1
beteekenis. Zij bindt de menschen samen om I 
stroom en in een kanaal, dat van groot maatsc

Te wijzen op bestaande vereenigingen is 
de pers. De pers geeft in den loop 
berichten, waarin feesten en vergaderii 
lei verceni; 
overzicht k
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Naast de bibliographie is voor een dergelijk overzicht zeker f' 
Naast de jeugdcentrale, waar men inlichtingen kan bekomen omt 
bestaande jeugdvereenigingen, zou een administratief lichaam als 
vereenigingscentrale groot nut hebben.

Zeer moeilijk wordt het probleem echter bij menschen, die zonder 
eenige interesse schijnen te zijn. Zulk verschijnsel constateeren we b.v. 
op avonden, waar jonge mannen van 20 tot 30 jaar uren achtereen 
zich vermaken met een gramafoonplaat, waar telkens een herhaling 
voorkomt van hoi, hoi, waar men van verveling niet weet wat te 
doen en wel twaalf handen een harmonium trachten te misbruiken. 
Hier ervaart men eerst recht dat de groote leegte, die er is, voort
komt uit gebrek aan scheppingskracht. De massa, zoowel rijk als arm, 
mist scheppingskracht, ook de jeugd. Men heeft indertijd wel ge
sproken van jeugdbeweging, maar deze is een fictie geweest, alleen 
bestaanbaar door de kracht van zeer enkelen, waarop de groote 
hoop steunt. Dit gemis vooral maakt de vrije tijd tot een probleem. 
AVant daaruit komt telkens weer de roep om leiders voort, leiders 
die moeten kunnen scheppen, ideeën geven, activeercn tot uitvoering, 
die kunnen aanvoeren en aanvuren.

Er is nog veel te doen. Vooral ook in niet direct opvoedkundige 
kringen. Ik denk hier aan b.v. de bezitters van oude gebouwen en 
landgoederen. Wat is een oud en vervallen huis voor onze jeugd 
waardevol. Het is bekend hoe de jeugd voortdurend reorganiseert. 
Een clublokaal wordt na bepaalden tijd steeds weer veranderd. Re
organisatie zit ze in het bloed. Laat ze daar experimenteeren en 
doen. Dat is niet verloren. Wat de jeugd in zijn jaren doet, wordt 
later in het groote leven op ruimer schaal tot stand gebracht. Laat 
de jeugd in haar gebouw musiceeren, zingen, vertellen, versieren, 
gymnastiseeren, teekenen, in zelfgekozen kleeding loopen. Hoewel al 
deze dingen niets op zichzelf beteekenen, vormen ze de speelruimte 
van leven. En wie in deze speelruimte leven kan, oefent zich in be- 
heersching van het leven en maakt zich vrij van verharding en duf
heid, die onontvankelijk maakt voor alle hooger leven (zie Aloys Henn, 
Zur Padagogik der Freizeit).

Tijd is geen geld, maar tijd - '• * 
lijke wereld. Fritz Klatt noe.... __ 
zeitgestaltung. GrundsUtze und Erfahru' 
gebundenen Menschen. Stuttgart 1929. 
de gelegenheid worden tot ontpk 
’ amenleving zooveel mogelijk vooi _ 

jk veie, dat in menschenaanleg is 
iten, door Jezus eenmaal gegeven, 
niets verloren gaan. Gelegenheid 

menschen hun krachten mogen ontploo 
We hebben ons gehouden aan de algei 

door vrijen tijd, zooals die

tijd is scheppingskans althans voor de zede- 
>emt de vrije tijd scheppende pauze (Frei- 

’ ” r * -ungen zut. Erziehung des berufs- 
w 29. Silberburg). De vrije tijd moet 

ontplooiing van ons geheele leven, opdat 
“•olijk voordeel kan hebben van het ont- 
.naanleg is gegeven. De gelijkenis van de 
al gegeven, geldt ook voor onzen tijd. Er 
.moet geschapen worden, opdat 
mogen ontplooien.

len aan de algemeene 
ons gegeven zijn voor
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geluid te 
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het socialisme. Zij grijpt verder en 
dieper. De demokratie is verstaan als 
de kerngedachte der westerse kuituur, 
waarvan in de historie telkenmale zo
veel verwczcniikt werd, als de politieke 
en sociale verhoudingen mogelik maak
ten..... Pas van uit deze gedachtegang
verkrijgt naar mijn overtuiging, de sociaal- 
demokratic een eigen geestelik fundament. 
Pas dit inzicht geeft haar strijd voor 
instandhouding der demokratiese volks
rechten de diepte en de kracht, die on- 
overwinnelik maken. Pas dit principieele 

een klare onderschei- 
mogelik tussen het demokratiese 

«lisme en welke vorm van diktatoriaal- 
«tssocialisme dan ook".
; mijn geschriften over Democratie 
cal begrijpen hoe sympathiek mij 

'achten zijn. En dat te meer nu 
eeft, dat

des volks. Daarom hebben we het gez 
verwijzen we gaarne naar het congres c' 
verzorging en -Opvoeding in 1933 te 
de handelingen zijn opgenomen in het 
gang 1933, No. 4.

Ik heb hier enkele ideeën uitgesproken. Dat veel activiteit gewekt 
mag worden teneinde te bevorderen, dat het volle rijke menschen- 
leven door steeds meerderen wordt geleefd op een wijze, < 
waardig.

gezin niet genoemd. Daarvoor 
s der Vereeniging voor Kinder- 
Arnhem gehouden en waarvan 
tijdschrift der vereeniging, jaar-

Koo.< 1'oi-rink. Om de erye Afene 
der Nieuwe Gemeen.whap. elrb. Jeugd- 
Centrale, Amsterdam 19 >3. 2SX p.

J^js Eerste deel van cen Handboek
ten dienste van de Vrije Jcugdvor- 

ming geeft de schrijver dit bock met 
den ondertitel: Opvoeding lol het de
mokratiese socialisme, liet behandelt, in 
overeenstemming daarmede, in een Alge
meen Gedeelte eerst principieele vragen 
van doelstelling in drie hoofdstukken: 
Hel wezen der kapitalisticsc bescha
ving, De demokratie als kerngedachte 
der Westerse kuituur. Hel wezen der standpunt maakt 
Jeugdbeweging, in dit laatste niet nala- d*n8 
Jende. in een afzonderlijke paragraaf, de social 
jeugdbeweging als symptoom der demo- sl“al
kralicse ontwikkeling te wnardeeren. 1

Dan volgt bet Zielkundig en Opvoed- ken‘> zal begrijpen hoe sympa....
kundig gedeelte met hoofdstukken o.a. deze gedachten zijn. En dat te m
over De Puberteit en de variaties daarin, de Wereldcrisis') my geleerd hec 
over Opvoeding tot zelfverantwoording. zonder dtep gravende wijziging 
Opvoeding tot socialistiese gezindheid beginselen waarop de tegenwoor 
en Sexuele Opvoeding. volkshuishouding is gebouwd, geen ..

Voor den nauwlettenden lezer wekt wezenlijking dezer idealen denkbaar is. 
reeds deze korte opsomming het ver- Dcze overeenstemming beperkt zich 
moeden, dat bier een nieuw geluid te ook niel lot de doelstelling. Lichamelike 
beluisteren valt. En de Inleiding doet ‘«ebt. geestehke tucht, zedehke tucht 
eiken twijfel daaromtrent ophouden. worden ons als middelen tot dit doel 
-Niet ontkend kan worden, dat in de aangewezen in het hoofdstuk over de 
beschouwingen der oflicieele sociaal- Opvoeding tot somahstiese gezindheid, 
demokratie vrijwel uitsluitend de socia- omdat alleen door die drievoudige tucht 
listiese idee als de eigenlikc en wezen- kan worden bereikt -het uiteindelike 
like doelstelling der beweging werd be- doeI' °P C1gen benen leren staan en het 
grepen. Noch aan vorm, inhoud en dr,n8en ™n verantwoordehkhe.d .
waarde der demokratiese gedachte, noch Maar d.e lucht wordt eerst -bere.kt 
aan de verhouding tussen demokratie d°°r bet kind zoveel mogehk posiheve 
en socialisme, werd, met weinige uil- ondervindingen te verschaffen . En he 
zonderingen, meer dan zeer oppervlak- znl wel geen toeval zijn, maar uitvloeisel 
kige aandacht geschonken..... In dit boek
is demokratie niet begrepen en gewaar
deerd ais de ideale wegbereidster voor
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van dit juiste psychologie 
ik het woord „klassenstrij 
stuk niet heb kunnen v’ 
in hei hcele boek fl 
is geen register om h

216 lezen: .De strijd 
moet in alle landen < 
worden gevoerd. In ■ 
licht nog meer dan in het verleder 
kan slechts met succes gebeurt 

historie

strijders der Wibauls in hun boek juist 
zoo smartelijk hebben gemist. Alleen 
had ik ook hier den samenhang met het 
dragende beginsel graag nog wat meer 
uitgewerkt gezien. Er kan immers geen 
twijfel over zijn, dat de „emancipatie 
der vrouw" niet minder dan die van de 
jeugd en den arbeider uitwerking en 
gevolg is geweest van dat beginsel.

En daarmede nader ik ook hei punt, 
waar m.i. iets nog diepers ontbreekt, 
misschien voorloopig nog ontbreken moet. 
Van het wanbegrip omtrent godsdienst, 
in „Marxistische" geschriften zoo gang
baar, is in dit boek natuurlijk niets te 
vinden. Integendeel, we vinden er (p. 56) 
deze op diep inzicht berustende woorden: 
„Hel Christendom is gebaseerd op de 
gelijkheid van alle mensen voor God en 
op de persoonlike verhouding van mens 
tot God.” En onmiddellijk daaraan voor
afgaande de uitspraak „dat de demokra- 
liese gedachte krachtens haar oorsprong 
het resultaat (is) van hel samentrelïen 
der oud-Germaanse kuituur en het Chris
tendom." Wat de eerste betreft, ik heb 
ook wel eens gedacht, dat die mccgc- 
werkt heeft; ik ben in den laatsten lijd 
Onder den invloed van het Neo-oer- 
Germanisme daaromtrent wat schichtig 
geworden. Den invloed van het laatste 
neem ik, met Vorrink, op het voetspoor 
van Kuyper en Bavinck onvoorwaar
delijk aan. Maar legt ons dit nu niet 
voor „demokratiese opvoeding" twee 
niet slechts gewichtige, maar allesbe- 
hccrschende vragen voor ? Hoe komt 
het, dal nergens buiten den invloedssfeer 
van den Bijbel democratische gedachte 
en democratische levenshouding is ont
slaan? En wal heeft dit onloochenbare 
feit ons te zeggen ten aanzien van de 
toekomst der democratie en dus van de 
eischcn van democratische opvoeding?

Die vragen worden in dit boek niet 
gesteld, laai staan beantwoord. Ik zeide 
reeds: misschien is het goed zoo. Zij 
die gelooven haasten niet. Men mag dit 
ook omkeeren: Zij die haast hebben, 
zijn kleingeloovig. Het zou teveel ge
vergd zijn in één boek, dal reeds zoo
veel had recht te zetten, ook dit nog 
te verwachten. De invloed van dit boek 
op het herstel van een waarlijk Neder- 
landsche kuituur zou er misschien schade 
door geleden hebben. Laat ons dus niet 
ontevredenen kleingeloovig zijn. Pb. K.
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■ geaccentueerde anti-nationale 
de ontwikkeling van het socia- 
het eigen land en daarmee in 

:id slechts belemmeren." 
i dit groolc gevaar had 
.ag wat meer uilgewerkt 
.gezien. Het is immers 

auittetijK, dat met de hier verdedigde 
democratische gedachte, als berustende 
op eerbied, eerbied voor eigen maar ook 
anderen aard, een „uitwissching van 
alle grenzen" volstrekt en principieel 
onvereenigbaar is.

Zeker berust hel gêheele hoofdstuk 
over sexueele opvoeding op de genoemde 
houding van tucht en verantwoordelijk
heid. Om niet te uitvoerig te worden, 
citeer ik slechts twee zinnen, die echter 
welsprekend genoeg zijn. „Waar (eer
bied voor de persoonlikheid en diensl- 
bereidheid) ontbreken is de weg vrij, 
voor wat in hel sexuele leven, zoowel 
in als buiten hel huwelik, het kenmerk 
is der onzedelikheid. het misbruiken van 
een mens, eventueel bet elkaar misbrui
ken, als middel tot bevrediging van zin- 
nelike behoeften, dat wil zeggen, deze 
bevrediging los gezien van uviZ baar wezen 
uilmaakl, dus los van een universele, alles 
doordringende eenbeidsbeleving van twee 
menselike zielen op grond van een 
groot menselik vertrouwen" (p. 238). 
En „Jonge mensen moeten weten, dal 
het huwelik een opgave is, die oerouder- 
stelt, dal twee mensen bereid zijn onver- 
mijdelike teleurstellingen moedig bel boojd 
le bieden en er niet voor op de olucbl te 
slaan." Het zijn de bier door mij gecur
siveerde woorden, die ik en andere be-
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Creatieve werkloosheid 
door G. VAN VEEN.

I", 
ten opzichte v 
ter wille van

geleden cijfers.

i de
> de 
tctes voot

o de voortreffelijk opgc- 
ippelijk werk een ont- 
*<*n emplooi te vinden, 

leien het op de meest 
en daarmee ook aan 

. werk te doen, waar-

> onze moeilijke tijd, nu de staatsinkomsten op bijna catastrofale 
wijze zijn gedaald, moet er op de uitgaven worden besnoeid. Wie 

an deze noodzaak den struisvogel uithangt, zoogenaamd 
sociale belangen, ziet de eenvoudige waarheid voorbij, 

dat, waar het geheel niet meer zou kunnen functionnecren, de neven
functies, hoe belangrijk ook, vanzelf tot stilstand komen.

Zoo valt onder het snoeimes in deze dagen van overheidswege elke 
voorziening, die niet van centrale beteekenis voor het algemeen wel
zijn wordt geacht.

En dat is juist nu vaak heel erg. Niet alleen, omdat de staat op 
deze wijze, evenals de particuliere werkgever, aan het leger der werk- 
loozcn grootc aantallen slachtoffers toevoegt, maar hij bezuinigt juist 
op de diensten, die tengevolge van de werkloosheid noodiger zijn 
dan ooit.

Terwijl — om een voorbeeld te noemen — tengevolge van de werk
loosheid de sociale werkster in volle actie diende te komen, omdat 
zich afgronden van demoralisatie openen, gaan 
leidc leerlingen van de scholen voor maatschap 
redderde maatschappij in met de zekerheid geen 
D.w.z. het emplooi is er wel, maar de middel 
bescheiden voet loonend te maken, ontbreken < 
de meest toegewijde onvermogende de kans een 
aan meer behoefte is dan ooit.

Wie er van houdt over de samenhang der dingen te denken, vindt 
hier een probleem, dat het overdenken waard is.

Wat is in de diepte de oorzaak van deze misère? Is er werkelijk 
geen geld ? ') Dwaasheid. Kijk om u heen en zie, hoe allerwege de 
Ncdcrlandsche burger geld blijkt te hebben voor de meest ijdele ge
noegens eenerzijds en voor vormen van streven, die beantwoorden aan 
zijn persoonlijke ambitie, anderzijds. Men denke, wat het eerste be
treft, aan de kapitalen, die de Nederlander jaarlijks voor zijn genoegen 
in rook omzet of aan de recettes van bioscopen en wedstrijden — 
het tweede betreft aan de sommen, die hij bereid is bijeen te bren 
als er een beroep op de groepsgcdachte wordt gedaan, die 
innerlijk beweegt: collectes voor kerk, school of partij.

') Ik zag nog kort geleden cijfers, waaruit bleek, dat in Duitschland 5 a -t 
maal zooveel wordt uitgegeven aan tabak en alcohol als aan lager, middelbaar 
en hoogcr onderwijs te zanten!
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ï

tegenover 
de positie

■ekt dank zij 
heeft gepi

het eigen ï

ontvangt 
taakt. He

I

toeval, dat
: persoonlijkheid 
p de spits ge-

hoogcre lasten durft 
dat, objectief ge

melijkheid daartoe bestaat, dan is het, omdat zij in de 
.jmoet, die op kunstmatige 
partijpolitiek, die de staat 
tats van als „de eigene".
; aan de eigen staat is de 

groeien voor allen. Waar 
ons allen een beroep doen in tijden van nood

Ons sociaal gevoel blijkt nog te zwak ontwikkeld, oin een deel van 
het geld, dat wij voor onze particuliere genoegens reserveerden, op het 

gemeenschap te leggen; onze gemeenschapszin houdt op 
buiten de groep, waarin wij het doorknippen van de na

traden met onze medeburgers als een levcnsop-

altaar der 
te werken buiten de i 
tuurlijke verbindingsdi 
gave zien.

De staat, die ons ten deze met wat straffe hand aan onze plicht 
zou herinneren, vindt dan allen tegenover zich. Want die staat heeft 
in onze levensvisie allerminst de positie van „gemeenebest”, die hij 
diende te hebben.

Hier wreekt zich onze verwaarloosde politieke opvoeding op onszelf.
Eenerzijds hebben politieke groepen ons de staat als machts- en 

dwangstaat voor oogen gesteld, („de staat verdrukt, de wet is logen”), 
dien het nochtans de moeite loont te veroveren, opdat hij ons een 
maximum van profijt kan verschaffen bij een minimum van offers.

Anderzijds hebben groepen, eveneens van negatieve gevoelens vervuld, 
zich tegen den „socialen vorm van staatsexploitatie van den burger” 
te weer gesteld en meenen: „De staat zet af, de wet, die knevelt, 
de ambtenaar leeft gezellig voort”.... op ónze kosten. Hier zijn pijlen 
afgeschoten, „die dwalend de schutters zelf hebben verwond’’. Ik heb 
elders te duidelijk mijn bezwaren tegen het fascisme uiteengezet dan 
dat ik van sympathie voor zijn geesteshouding kan worden verdacht. 
Maar ik aarzel niettemin geen oogenblik uit te spreken, dat wij in 
dat fascisme de natuurlijke straf ontvangen voor de grove fouten, 
welke in het verleden werden gemaakt. Het is geen toeval, dat een 
te krachtig centripetaal werkend fascisme, dat de vrije p 
belaagt, eenerzijds zich met woede keert tegen een op 
dreven individualisme, waarmee het het liberalisme vereenzelvigt, 
anderzijds zich keert tegen een het algemeen belang negeerend groeps
egoïsme als hoedanig het het Marxisme ziet. Beide richtingen werken 
ontwrichtend op de sociale functie van den staat, die voor ons allen 
levensgemeenschap is, althans moet worden.

En als dan ook de regeering geen nieuwe en 
opleggen ten algemeenen nutte, ondanks het feit, 
sproken, de moge 
massa des volks subjectieve weerstanden ontmoet, die 
wijze zijn gewekt dank zij een enghartige p< 
als „de andere" heeft gepropageerd in plaaf

Liefde voor het eigen land, toewijding 
eenige bodem, waarop sociale veiligheid kan 
die is, kan de staat op
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weerzin 
distels rijpen, die het 
geen voedzame vrucht

doen op 
beuren.

Eerste probleem: de zaak van 
nog versch onder den indruk 
geen sociaal voelend mensch ver; 
hart te laten branden, dat o< 
problemen is onzer 
laatste jaren onze waardeeringsaccenten moeten

landen

logelijkheden, zooals ik ze 
>rgcpraat, waarop 
ik meende goed te 

inderdaad moet ge-

het voorbereidend onderwijs. Ik ben 
van de film „La Maternelle.” Laat toch 

:rgeten die te gaan zien, om zich in het 
de éZrw/rropvoeding een van de eerste 

ï'o/«6xopvoeding. Wij paedagogen hebben in de 
verleggen. Het Lager

Intusschen — het staat vast, dat de staat, die product is van onze 
eigen onwelwillendheden en niet het minst van die van hen, die hem 
de hoogste eischen zouden willen stellen, subjectief niet in staat is 
meer geiden voor sociale doeleinden beschikbaar te stellen. Deed hij 
dit, dan zou hij politieke weerstanden oproepen, welke de sfeer nog 
meer zouden vertroebelen dan momenteel het geval is.

Maar, al kan de staat geen meerdere aanspraken op saamhoorig- 
hcidsgevoel doen gelden, dat beteekent volstrekt niet, dat dit saam- 
hoorigheidsgevoel niet op andere wijze zou zijn te activeeren, zoodanig, 
dat ook de werklooze daarmee zijn voordeel kan doen.

En zoo kom ik dan aan mijn concrete m<  
met meer dan één belanghebbende werklooze heb dooi 
als bescheid kwam: „Het moet kunnen.” Waarop 

te merken, dat, indien het kan, het ook ii

en kunnen de duizenden, die in gevaar zijn, verzekerd zijn, dat hun 
nood in aller verantwoordelijke handen veilig is. Waar wrok en 
vruchten moeten leveren, kunnen toch slechts 
leven van de misdeelde kunnen rekken, maar 
van sociaal voelen mogen heeten.

Wie in het heden of in de toekomst een belangrijke laak voorden 
staat ziet weggclegd, dient te begrijpen, dat die taak slechts vrucht
baar kan zijn als zij kan steunen op positieve gevoelens van toewij
ding van den burger jegens den staat.

Het is een anomalie te verwachten, dat men op een staat, over 
welke men slechts gal en edik heeft uitgestort, „moreele rechten” zou 
hebben. Dat doet denken aan die primitieve Spanjaarden, die een 
heilige, van wien zij tevergeefs iets hebben verwacht, gaan uitschelden 
en zijn beeld met vuil werpen. Heiligen plegen slechts gebeden te 
verhooren, die uit zuivere bronnen vloeiden en dat men burgerdeugd 
zou kunnen brouwen in een pot, die met het vuur van de wrok wordt 
gestookt, is een psychologische vergissing. Een vergissing, die men 
langzamerhand moet leeren corrigeeren, opdat het iederen burger welga....
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voor ons geworden het tijdperk van de intellectueele 
waarbij behoudens het feit, dat goede denk- en werk- 

sporingen kunnen voorkomen, toch niet in de eerste 
le fundeering van de kleine persoonlijkheid wordt

we niet in de eerste plaats aan verwaarloozing 
in zijn verleden jnnr le Amsterdam gehouden

en liefdeloosheid verkom- 
nj gelooven in het wonder, dat 
had kunnen opbloeien.

ing is van een liefdevolle leiding op 
nderzieltje, dat thuis zoo te kort is

Onderwijs is 
dynamiek, 
gewoonten veel onts[ 
plaats aan de moreele 
gedacht.

De fundeering van de individucele instelling op het leven en de 
sociale levenshoudingen zien wij wel in sterke mate, waar de puber 
onder goede leiding en in een goede sfeer zich kan ontwikkelen.

Maar wat vroeger bijzaak was, is thans bijna hoofdzaak geworden: 
de kleuterleeftijd. Of het kind gedurende dezen leeftijd open gaat of 
niet, beslist over de vraag, of het kind positieve moreele eigenschappen 
zal ontwikkelen van dynamisch vermogen, of zijn geest zich in vrijheid 
zal ontplooien.

Waar de kleuter zich in liefde en veiligheid opent, zooals de bloem 
zich opent onder de koesterende stralen van de zon, daar krijgen 
vele mogelijkheden een kans, die anders meestal duurzaam worden 
vernield. De uitspraak van een Mlinchencr psychiater moge niet ge
heel vrij zijn van eenzijdigheid,'ze accentueert op treffende wijze van 
welk overheerschend belang heden ten dage de kleuterleeftijd wordt 
geacht. „Geef mij” — heeft bij gezegd') —■ „het kind van den mis
dadiger, voor het 18 maanden is geworden, stel mij in staat het in 
een zuiver paedagogiscb milieu te plaatsen en ik garandeer U, dat er 
geen misdadiger uit groeit.”

Onvergetelijk zal voor duizenden blijven het scènetje uit de zooeven 
genoemde film, waar Rosé met moederlijk mededoogen het verschrom
pelde, duistere kinderzieltje, dat negatief tot uitdrukking komt in een 
verkommerd, gedegenereerd, morsig gelaat „dat niet lachen kon”, gade
slaat en hoe ze moeilijk, o, zoo moeilijk onder de zegenende straling 
van haar blik eerst een kleine nerveuse lachtrilling op de bovenlip 
van haar protégé oproept. Men ziet de lach, zwakjes nog, hooger en 
hooger klimmen, tot eindelijk het doffe oog begint te glanzen. Ze 
heeft voor de zooveelste maal een klein menschenkind in hel licht 
geheven, dat in bet duister van armoede 
merde en, al zal dit kind sterven, wij 
onder de straling van Rose's liefde

Wie zal zeggen, wat de werkinj 
dc kleuterschool in zoo menig kinu 
gekomen ?

Maar ook, al willen
’) Medegedeeld door Dr. Jsemann
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’) Men bedenke, dat dc bijzondere 
spronkclijk alle uil bijdragen van

denken ten opzichte van den kleuter, voor hoeveel kleinen, die thuis 
al te broeierig worden ingepakt, al te bewust gevormd door over
bezorgde of overbewuste moeders, is de vrije argeloosheid, die op
bloeit uit den omgang va n kleine genooten het middel, om dc gevaren 
van een overprikkelde ikkerigheid te ontgaan en zich in sociaal ver
band thuis te gaan voelen? Voor hoevelen is deze eerste kuur gedu
rende dc gevoelige periode het middel om een opsluiting in het eigen 
ik te ontgaan, waardoor op lateren leeftijd zooveel krachten kunnen 
worden aangewend, die zich anders niet op de werkelijkheid laten 
monteeren? Inderdaad, hier ligt een belang, dat ook onder de moei- 
lijkste omstandigheden behartiging verdient en in tijden van crisis het 
meest, omdat dc schaduw van deze crisis het kinderleven meer dan 
ooit verdonkert. Wie aan dit kinderbelang aandacht schenkt, bouwt 
aan dc volkskracht. En, indien de staat momenteel bereid noch in 
staat is, aan dit belang recht te laten wedervaren, waarmee zouden 
wc dan bij ouders meer succes hebben, als de snaren op de juiste 
wijze worden geraakt?1)

Indien dit voor één belang mogelijk is, dan moet het doenlijk zijn 
hiervoor het particulier initiatief in beweging te brengen.

Ziedaar dan één werkobject voor den Bond van AVerkloozen, waar
over ik dc vorige maal sprak: iedere stad, ieder dorp uit te rusten 
met de noodigc kleuterscholen.

De gemeentebesturen of welwillende particulieren geven een stuk 
grond, werklooze architecten maken eenvoudige plannen, steenfabri
kanten, die zuchten onder hun overproductie, leveren tegen minimale 
prijzen, schippers vervoeren tegen billijke vracht, een inschrijving voor 
andere bouwmaterialen voor dit sociale doel wordt geopend, werk
looze arbeiders stellen zich beschikbaar, het Rijk houdt de werkloozen- 
premie niet in en het leidende comité zorgt plaatselijk en landelijk 
voor zoodanige fondsen, dat een toeslag op die premie de arbeid in 
dienst van de gemeenschap bij allen, die er deel aan hebben, ten goede 
komt en elke aldus gebouwde school krijgt een gedenksteen: „Gebouwd 
in dagen van werkloosheid door werkloozen met de steun hunner 
medeburgers" als een monument, dat de Nederlander in staat is ge
weest een gedwongen rust in nuttige arbeid om te zetten.

En, als eenmaal dc scholen er staan, dan komt de exploitatie. Iedere 
school komt in handen van een vereeniging, die tracht permanente 
bijdragen te krijgen uit de eigen woonplaats. Wie het betalen kan, 
betaalt een redelijk schoolgeld. De onderwijzeres, zoonoodig door

re proteslantsche scholen in Nederland oor- 
veelal smalle beurzen zijn gebouwd.
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geno_D 
willen

I
I

i 
Si t I-

> de basis
le toekomst van China op 

leem blijft open, ook al zijn de lichamelijke
i catastrofe getroffen.
zij — juist zij hebben te overwegen, of nu reeds niet veel 

■""* naar een verre toekomst schijnt verschoven. Ik weet, 
aan het werk is, maar ook hier schuilen mogelijk- 

beweging ten bate van de algemeene volksopvoeding, 
en de lucht is er frisch, frisscher dan in eenig 

nu wordt het meer en 
rijpere jeugd de natuur in te gaan 

„Het Vacantiekindcrfeest”

gehuwde vrouwen geassisteerd, neemt 
loegen. Als straks de tijden beter 

ook' de openbare lichamen

vrijwilligers onder ongehuwde en 
aanvankelijk met een klein salaris 
worden, komt alles in orde. Dan 
wel weer subsidieeren.

Zouden de vele werkloozc sociale werksters, de vele werklooze 
onderwijzeressen bij het voorbereidend onderwijs, indien eerst een 
organisatie van werkloozen zou zijn gesticht, die propagandafondsen 
bijeen had gebracht, niet goed doen het land in te gaan en dit wakker 
te schudden en hef particulier initiatief in gang te zetten? Op ouder
harten is nog nooit vergeefs een beroep gedaan en waar de film, 
waarover ik boven sprak, haar werk heeft gedaan, moeten de kansen 
voor constructief werk gunstig zijn.

Tweede probleem. Als een slag uit een heldere hemel is het ontslag 
van tientallen lichamelijke opvoeders gekomen. Amsterdam, wel wat 
al te royaal, had net zijn derde uur gymnastiek ingevoerd. De Academie 
voor Lichamelijke Opvoeding was breed opgezet onder den onvergete- 
lijken Nieuwenhuis. Hij droomde van nieuwe grondslagen voor de 
Volksopvoeding. Speciaal de proletariërskinderen moesten frissche 
lichamen hebben. Dit lichaam onder tucht te brengen aan de hand 
van strenge disciplineering moest hun een vreugde worden. Dan zou 
een blij levensgevoel en een sterke wil de grondslag worden ook voor 
geestelijke cultuur. Zoo had hij het in de tropen gezien, waar tot 
dusver mede onder de invloed van grootc warmte en een te vroeg 
geprikkelde sexualiteit, wilsconcentratie en daadkracht onbereikbaar 
schenen. Hoe enthousiast kon hij vertellen van de staling van den 
oosterling op de basis van lichamelijke training, hoe zag hij de kracht 
van Japan, de toekomst van China op deze basis verzekerd.

Het probleem blijft open, ook al zijn de lichamelijke opvoedei 
door een

Maar : 
mogelijk is, wat 
dat reeds een enkele aan hef werk is, maar 
heden voor een beweging ten bate van

De Veluwe is groot en de lucht is er 
Amsterdamsch gymnastieklokaal. Reeds nu wordt het meer en meer 
gebruik onder de rijpere jeugd de natuur in te gaan. De jeugdherbergen 
bloeien. De stichting „Het Vacantiekindcrfeest” heeft haar vacantie- 
huisjes, waar kinderen enkele dagen kunnen doorbrengen. Ook deze 
stichtingen moeten zelfsupporting zijn of zullen het moeten worden. 
Is het niet mogelijk, dat onze lichamelijke opvoeders het land over
dekken met kampen, waar kinderen uit de vijfde en zesde klasse ge-
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genieten, ook reeds de 
nog niet altijd bij de trc

.God?” 
moeder

kunstopvattingen 
volk"

de officiecle aestheten?
>odig? Deze verbeelden het zich, 
van het volk de stem van 

aan de boezem van i 
zich niet thuis voelt?

zalen. Zal een 
>omen ruischen 

i op onze 
van „bevoegde 
itige) „hoogte"

durende minstens twee weken per jaar aan goed geleide doelmatige 
lichamelijke oefening doen, zoodoende het derde uur op de scholen, 
dat ze nu moeten missen, inhalende onder heel wat gunstiger conditie?

Hoe prachtig zou het zijn, als deze kinderen op deze wijze een 
voorproefje kregen van wat ze later door middel van de jeugdher
bergen zouden kunnen genieten, ook reeds de goede manieren zich 
eigen maakten, die nu nog niet altijd bij de trekkers worden aange
troffen.

Zeker zeven maanden in het jaar zou men op deze wijze in de 
kampen bezet zijn, indien het er niet spoedig twaalf zouden worden. 
5Vant ook herfst en winter zijn mooi.

Dat men op deze wijze ook aan de geestelijke volksgezondheid werkt 
en speciaal een tekort in den grootstedeling zou helpen aanvullen, het 
hoeft nauwelijks betoog.

En wie zou meenen, dat hiervoor het geld niet te vinden was? Dat 
ondernemende lieden niet reeds bij voorbaat de bouwplannen zouden 
willen maken en de gelden bijeenbrengen, indien slechts de autoriteiten 
de medewerking beloofden, die deze plannen zouden verdienen?

Men hoeft zich heusch niet bezorgd te maken, dat de ouders, wier 
kroost van deze plannen zouden profiteeren, geen financieel offer voor 
deze beste van alle ontspanningen zouden willen brengen. Ook onze 
Middelbare Scholen en Gymnasia, kweekplaatsen van anaemie, zouden 
er wel bij varen. Men zou natuurlijk moeten zorgen, dat de arme 
kinderen hun deel kregen ook zonder betaling.

Derde probleem. De Volkskunst. Ik weet niet, wie het initiatief 
heeft genomen voor het aanleggen van het Twentsche Openlucht
theater, door werkloozen tot stand gebracht. Maar toen ik er stond 
in gezelschap van den actieven en enthousiasten heer Sellenraadt, 
toen werd ik mij ineens scherp bewust, welke mogelijkheden hier 
opengingen.

Het is, om te beginnen, wel een rare opvatting, dat wij 
vaak zoo zwoele ~ kunst moeten genieten in bedompte : 
mooi stukje natuur, waarover de zon straalt, waar de bot 
of de stilte van de avond ligt, niet meer zuiverend werken 
smaak en kunstopvattingen dan allerlei beschouwingen ' 
personen", die „het volk" tot hun (dikwijls twijfelacht 
willen optrekken.

Wat trekt het volk zich aan van
Heeft het volk die aestheten not

Maar was niet van ouds „de stem 
Dé stem van dat volk, dat nog leefde 
natuur, waar de convcntieele leugen
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I

■

pgekomen
: avond

■

het volk zijn eigei 
eigen aard, op 
niet in ecre h< 
leven vermag te uiten? Zou dat zelfs niet de 
het volk tot de hoogere kunst te brengen 
praten, maar waarvoor het totaal onverschi 

Een Engelsche commissie schreef in haar 
Shakespeare niet. De mensch uit Yorkshire, 
voelt en denkt, moet via zijn eigen s 
ontwaking worden gebracht; dan pa: 
wordt voor de glans, die op de hoog 
cens een Shakespeare heeft gewanut 

opent de gelegenheid, om zonder groo-^ 
entrees de eigen bevolking bijeen te krijgen; het geeft tevens gelegen
heid sluimerende aesthetische krachten dramatisch en musicaal zich 
te doen ontwikkelen.

Slechts daar, waar een resonantiebodem is in het publiek, wordt de 
inspiratie bij den scheppenden kunstenaar gevoed. Deze inspiratie ligt 
slap en zielloos ter neer, omdat de vreugdeindustrie het woord heeft 
gekregen onder ons, die ons van de natuur, ook van eigen natuur, 
heeft vervreemd.

Is niet allereerst noodig, dat men het volk tcrugbrengt in zijn eigen 
sfeer in de sfeer van natuurlijkheid .... d.w.z. in de natuur?

Deze zomer was ik in Valkenburg en wij wilden het openlucht
theater bezoeken. We troffen het niet, meende o nze hötclicr: de 
vorige week was er een bekend gezelschap geweest en de volgende 
zou er weer een komen. We zouden nu inaar leeken kunnen hooren. 
Wc zijn toch gegaan en het publiek was — natuurlijk — slechts in 
geringen getale opgekomen ondanks den onvergelijkclijk fijnen avond.

Voor mij zal de avond onvergetelijk blijven. We zagen een Vlaamsch 
volksstuk, wat braaf, wat romantisch zou de cynicus zeggen. Maar 
het werd gespeeld op een wijze, die in haar echtheid bewees, dat 
hier de ziel van het volk zelf sprak in haar natuurlijke eenvoud en 
ik vroeg mij af, of hier in de verheerlijking van de almacht van de 
liefde tusschen twee mcnschen, die elkaar in veel lijden en weder
waardigheid vonden, niet dieper kunst gegeven wordt dan in het 
problematische: „Heeft Constance gelijk?”, waarin de doolhof diep
zinniger heet dan toewijding en overgave.

Het openluchttheater: Zou het niet het begin kunnen worden van 
de renaissance der natuurlijkheid? Ook wat de slof betreft? Zou hier 

sn taal niet gaan spreken, zich niet bezinnen op zijn 
zijn deugden en tekortkomingen? Zou hier het dialect 

lersteld worden, waarin het volk slechts zijn gevoels- 
eenige weg zijn, om 

n, die wij het willen aan- 
aillig blijft?

rapport: Het volk kent 
, die in zijn eigen dialect 

sprake, via zijn eigen kracht tot 
as hebben wij kans, dat hij gevoelig 

voor de glans, die op de hoogere toppen der kunst ligt, waar 
Shakespeare heeft gewandeld.
is een openluchttheater in dubbele zin van beteekenis. Het 
gelegenheid, om zonder groote kosten, dus zonder zware 

ie eigen bevolking bijeen te krij ' '
icaallisch en
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moderne

alle landen als 
r bij een 
getroffen 
evlochten 
Jstip niet

en het kan.

T) lijven de crises min of meer periodiek elkaar opvolgen, (en het 
ziet er ondanks toenemende restricties voorloopig nog niet naar 

uit. dat er een algemeene lijn getrokken wordt in de richting van 
een geordende productie), dan dient de Overheid zich hierop in te 
stellen.

Nu het productie- en distributieapparaat van 
ketting- en inslaggaren in elkaar geweven is, ontstaat er 
crisis in dit wereldweefsel een scheur, waardoor alle landen g 
worden. Geheel anders stond het vroeger, toen dit ineengei 
wereldweefsel nog niet bestond; toen werd op zulk een tijds 
een geheele wereld ernstig gettoffen, doch alleen de verkcerscentra 
werden hevig aangetast.

Ons land b.v. werd bij de crisis van 1825, toen de Hollanders 
aan het wereldverkeer ongeveer niet deelnamen, niet ernstig beroerd; 
bij de studie over deze crisis vraagt men zich zelfs af, of niet juist daar
door onze positie versterkt is.

Is men het er over eens, dat bij dit dooreengestrengeld economisch 
leven een crisis alle beschaafde landen aantast en dat zij min of meer 
periodiek terugkeert, dan is het ook de taak der Overheid zich hierop

Ik zou door kunnen gaan en spreken over zwemgelegenhcden en 
sportvelden en zooveel meer, waaraan behoefte is. Het is niet noodig. 
Indien slechts — als een moderne zendelinge — één sociale werkster 
van de kwaliteit, zooals onze scholen voor Maatschappelijk Werk 
die afleveren, ontwikkelde vrouwen, die nochtans tot dienen bereid 
zijn en het milieu, waarin ze worden geroepen, nemen zooals het is, 
niet met een gevoel van eigen superioriteit, maar met het echte demo
cratische gevoel, dat elke levenssfeer haar waarde in zichzelf draagt 
en slechts van uit die waarde is te ontwikkelen, indien slechts één 
zoo’n werkster haar zendingsarbeid zou kunnen aanvangen in elk 
onzer Ncdcrlandsche dorpen en men wilde haar voorloopig tot een 
sober leven in staat stellen, dan zouden de mogelijkheden voor sociaal- 
pacdagogischc arbeid open gaan. En dan een hoofdbestuur van een 
Bond van Wcrkloozen, dat de centrale leiding houdt, die 't land kan 
overzien, zijn propagandisten uitzendt, zijn opdrachten geeft, bond- 
genooten zoekt....

Het moet kunnen

Werkloosheid en Jeugd 
door Drs. J. C. VAN WIJK.
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I

maatregelen te treffen in het vooruitzichtin te stellen en 
vette en mag<

Ik bedoel hier er voedselvoorraadschuren moeten gevuld 
: ongebreidelde productie, die op rein spe- 
> gebaseerd is, dan nogal weelderig gezorgd, 
bij een langdurige crisis gebrek en steeds 
leien en aan werkgelegenheid.

>ploopende conjunctuur door de Overheid onvol- 
■ zware belastingen, die remmend werken bij den 

hausse, moeten dan inderdaad worden

derhalve 
op vette en magere jaren.

Ik bedoel hier niet, dat 
worden; hiervoor heeft de 
culatieve winstverwachting g< 
Doch de Overheid heeft bij 
meer gebrek aan geldmiddeic

Er wordt bij een o| 
doende gespaard. De 
overgang van baisse naar hausse, moeten dan inderdaad worden ver
minderd; doch men mag niet aldoor voortgaan met de belasting te 
verlagen, eenvoudig, omdat er op een gegeven oogenblik gespaard kan 
en moet worden.

Het is vervolgens niet moeilijk voor de Overheid, in tijd van 
hoogconjunctuur prachtwcgen aan te leggen, sport-stadia, luxe parken, 
bosschen in de omgeving van steden, badhuizen te bouwen, gelegenheden 
voor watersport, enz.; doch dit beteekent in dien tijd een wegtrekken 
uit het productieapparaat van krachten, die volop aan de ontplooiing 
daarvan kunnen medewerken; het is tevens een opsoupeeren van 
werkgelegenheden, waaraan straks behoefte bestaat, als de productie 
der wereld te groot is geworden. Het is tegelijk een opsoupeeren 
van de gelden, welke de overheid had moeten besparen voor een 
zoogenaamd crisisfonds, om bij een toekomstige inzinking te beschikken 
over financiën, welke noodig zijn om dan werken als bovengenoemd 
te kunnen uitvoeren. In plaats van te sparen voor een groot reserve
crisisfonds, heeft men nog dikwijls de eene leening op de andere ge
stapeld. zoodat men dan diep in de schulden steekt; men heeft tegen 
hooge rente het geld geleend, dat in dien tijd weinig koopkracht bezat, 
doch waarvan, met geld dat veel koopkracht bezit, rente en aflossing 
betaald moet worden.

Ook thans bestaat er groote behoefte aan geld ■
Kortstondige werkloosheid zal er altijd blijven 

een geval bestrijdt men de gevolgen, welke hoofdzakclijk 
ciëelen en moreelen aard zijn. Ten opzichte van 
is men dikwijls verzekerd en eventueel dient 
zekeringsplichtig te zijn; ten opzichte van de inoreele 
voldoende zich in te stellen om den vrijen tijd go 
voorzooverre het individu zelf hiervoor den

Heden staan wij echter te midden van 
werkloosheid zonder een fondsvorming, die . 
redigd is en deels tengevolge hiervan zonder voldoende

en werk.
bestaan; bij zulk 

van finan- 
de financiëele gevolgen 

een ieder hiervoor ver- 
e gevolgen is het 
joed te bezetten, 

weg niet weet.
een langdurige ernstige 

aan zulk een crisis geëven- 
werkobjecten.
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veel bedroevender dan

uitgegeven.

iI

van beteekenis, 
wordt geboden

en. wel liefst een 
uitvoering hiervan 

toch op gewezen te

weer op gang gebracht 
besef krijgt in de

Ten behoeve van gezinshoofden, kostwinners enz., heeft men milj
oenen uitgegeven, zonder dat daardoor algemeen nut geschapen werd 
en tevens zonder dat het individueel belang gediend werd, omdat dit 
geld, tenslotte een aalmoes, verstrekt werd zonder dat men de menschen 
trainde op den nieuwen strijd om het bestaan, welke het alleen kan 
strijden door zijn arbeidskracht te bewaren.

Voor de jeugd staat echter alles veel en 
voor de volwassenen.

De leertijd gaat voorbij, zonder dat men zich vakbekwaamheid of 
tenminste routine in eenig werk kan verwerven; ja zelfs zonder te 
lecren werken. In het jonge leven zonder eenig perspectief zijn dikwijls 
alle idealen gedoofd; er heerscht een diepe psychische depressie, 
waardoor een groot deel der jeugd geheel verslapt is. Zij staat daarom 
bloot aan ontelbare moreele gevaren en open voor allerlei excessen.

Men had zich ingcsteld op een kortstondige jeugdwerkloosheid; 
men trachtte den ledigen tijd te vullen door intellectueeele ont
wikkeling en eenige ontspanning; op den duur ontstonden er voor 
een gering deel van deze jeugd vakscholen, waar practisch werk werd 
verricht en waarmede in een dringende behoefte voorzien werd.

Men treft echter voor de massa dezer jeugd de kwaal niet in het 
hart zonder werkverschaffing.

Wij vinden het een vooruitgang van beteekenis, wanneer er aan 
eenige honderden werkgelegenheid wordt geboden in kleinere werk- 
objecten, zooals thans geschiedt; wij begroeten met vreugde een zoo
danige verbetering van inzicht in dit probleem; doch tegelijk pleiten 
wij met nog meer aandrang voor de massa, die 
moet worden door arbeid, waarbij zij wederom het 
Maatschappij nuttig werk te kunnen verrichten.

Voor de massa is noodig Rijks-werkverschaffing e 
afzonderlijke voor de jeugd : zoo zulks echter voor de ui 
groote moeilijkheden meebrengt, dan dient er 
worden, dat men jeugd en volwassenen ook in dit werk niet moet 
gelijkschakelen; de jeugd heeft behalve behoefte aan technische- ook 
behoefe aan paedagogische leiding; werkverschaffing voor de jeugd 
heeft een diep geestelijken inslag.

Werkverschaffing speciaal voor de jeugd is mogelijk. Elders heb 
ik een lans gebroken voor het aanleggen van een zeeweg over de 
duinen van IJmuiden naar den Hoek van Holland, waaraan eenige 
duizenden werk kunnen vinden, dat zij van gewicht achten. Nogmaals 
vestig ik de aandacht op de ontginning van heidegrond, met daarbij het 
perspectief, dat deze grond eigendom kan worden van de werkers zelf.
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toeslag.

1

.1

een leer-

I Overigens accepteeren wij het gaarne, wanneer jeugdige personen 
ingeschakeld worden in de werkverschaffing der volwassenen, mits 
het paedagogisch element niet verwaarloosd wordt.

Daarnaast dienen er andere mogelijkheden onderzocht te worden 
als b.v. emigratie naar Oost en West of b.v. overplaatsing van takken 
van industrie naar 
betreft, verkeert men 
positie als een eeuw , 
men door protectie 
mogelijk gemaakt.

Wanneer de omstandigheden b.v. de toestand van het water enz. 
in Indië gunstig zijn, zou men jonggehuwde textielarbeiders kunnen 
uitzenden met behoud van steun en een toeslag, en de jonge industrie 
kunnen steunen door invoerrechten.

De mogelijkheid moet tenslotte overwogen worden van 
lingreglement voor de particuliere en openbare bedrijven.

Voorts dienen belangrijke onderwerpen als b.v. de beroepskeuze 
voor de jeugd, welke de school verlaat, de vorming van een vol
doend aantal vakmenschen enz. nader bestudeerd te worden.

Te midden van dit alles is het een gelukkig verschijnsel, dat blijkens 
de laatste circulaire van het Departement van Sociale Zaken aan 
de Gemeenten, aldaar een nieuwe wind waait.

Wij mogen thans terecht hopen, dat spoedig werkgelegenheid in 
het klein voor weinigen en in het groot voor de massa der jeugd 
wordt geboden.

Het ligt daarbij m.i. op den weg van de Comité's voor jongere 
werkloozen om hiervoor ook een beroep te doen op den steun van 
de particulieren, die nog salaris genieten of althans over een vast 
inkomen beschikken.

Overwogen zou kunnen worden of het mogelijk is door kleine 
wekelijksche of maandelijksche bijdragen een deel voor de noodige 
financiën bijeen te brengen. Het particulier initiatief kan hier stuwend 
werk verrichten.

er andere
naar Oost en West of b.v. overplaatsing

Oost-Indië. Wat speciaal de Texticl-industrie 
. thans ten opzichte van Japan vrijwel in dezelfde 
geleden ten opzichte van Engeland. Toen heeft 

en geheime subsidies de concurrentie met Engeland



Onderwijs-Statistieken
door A. H. GERHARD.

roken uitgaven, wordt dit deel 
van dezen bijzonderen tak van

volkomen mislukking uitgeloopcn. Daarentegen 
om, zuiver langs den weg van

lethode, die ge- 
verkrijgen ten

N ij verheidsonder wijs.

A ansluitende aan onze overzichten in den 13en jaargang constateeren 
“*■ wc allereerst met vreugde, dat deze uitgaven op voortreffelijke wijze 
worden voortgezet. De statistiek, die we thans willen bespreken, is 
weer de eerste in haar soort. Wie wel eens genoodzaakt is geweest 
uit de vroegere onderwijsverslagen te beproeven zich een beeld te 
vormen van het nijverheidsonderwijs in ons land en daar nooit vol
doende in kon slagen, zal met bijzonder genoegen dit boekdeel ter 
hand nemen.

Er ligt weer een ongelooflijke hoeveelheid aan ten grondslag van 
geduldig naspeuren en kritisch beoordeelen van wat licht kon geven, 
maar verborgen ligt in tallooze verspreide publicaties.

Men krijgt ook respect voor de weloverwogen m< 
volgd is, om zoo betrouwbaar mogelijke gegevens te 
einde in cijfers den huidigen toestand vast te leggen.

Hoeveel bezwaren aan alles verbonden waren is af te leiden uit 
de sober gehouden verontschuldiging in het voorwoord van den directeur 
van het Centraal bureau der Statistiek. Ik bedoel deze twee zinnen: 
„Deze eersteling moet worden beschouwd als een bescheiden stap 
in de richting van een doelmatig statistisch overzicht van ons nijver
heidsonderwijs" en dezen anderen zin: „Uit het bovenstaande blijkt 
wel dat ik er van overtuigd ben, dat het gebodene nog geenszins 
volmaakt is.”

Evenals bij de reeds vroeger bespre 
geopend met een historisch overzicht ' 
onderwijs.

Het aandeel, dat de wetgever in de organisatie van dezen tak ge
nomen heeft, is eigenlijk pas van beteekenis geweest sedert 1920. De 
Inleider memoreert art. 3 uit het Reglement, dat behoorde bij de wet 
van 1806, een Kon. Besl. van 1817, aangevuld in 1829, terwijl de wet 
op het M.O. van 1863 met de instelling van burgerscholen (naast de 
hoogere burgerscholen) bedoelde aan de behoefte aan vakonderwijs 
te voldoen.

Dit is echter op een
ontwikkelde zich geheel buiten de wet
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I

opgaven nemen

trad, bracht door het voor- 
: noodig verklaarde nijver- 

voor dit onderwijs een snelle

Voor een goed inzicht in het 
het groote verschil in de volledi 
de verstrekte gegevens in drie r

voren een vlucht van bctcckenis had 
opsomming der in 1920 bestaande

1870—1920.
sedert de invoering der wet dus

i

: geheele verloop en in verband met 
iigheid der verzamelde cijfers worden 
rubrieken onderscheiden:

en 1859, aanvankelijk als aanvulling

het particulier initiatief, het nijverheidsonderwijs, aangepast aan de 
eischen der praktijk en het kwam tot betrekkelijk grooten bloei. De 
burgerscholen met haar sterk op den voorgrond gehouden algemeen 
vormend karakter, bevredigden eigenlijk niemand en verdwenen gaande
weg automatisch.

De wet, die 1 Januari 1921 in werking ' 
schrift, dat Rijk en gemeente te zamen elke 
heidsschool ten volle subsidieeren moest, 
en gestadige uitbreiding.

Dat dit onderwijs reeds te
genomen, blijkt uit de volgende
inrichtingen:

en 1887.

Dagambachtscholcn
Vakscholen voor
Burgerdagscholen 1870 r
Burgeravondscholen 187(
Teekenscholen reeds lang

in 1920: 326 met 24546 !«=■
Avondnijverheidsscholen in 1921: 371 scholen met 33949 leerl.
Leerlingstelsel eerst geregeld sedert 1892.
Kunstscholen sedert 1797.
Technische scholen sedert 1851 

der kunstscholen.
Scholen voor de zeevaart sedert 1785.
Scholen voor de zeevisscherij sedert 1878.
Scholen voor de binnenvaart sedert 1900.
Scholen voor scheepsmachinist sedert 1893.
Scholen voor meisjes sedert 1865
Landbouwhuishoudscholen sedert 1909.

a. de gegevens over de j
b. de gegevens over de

1921 — 1931 en
c. de volledig uitgewerkte 

die rechtstreeks door het

we dit

sedert 1861.
jongens sedert 1902 en 1904.

nog 5, 1890 nog 1 en 1905 geen.
70 nog 33, 1910 nog 49 en 1920 nog maar 35. 

ng; in 1905 voor het eerst statistisch bewaard, 
leerl.

gegevens over de jaren 1930 en 1931, 
et Centraal Bureau zijn ingewonnen.

Als een samenvatting van verschillende 
staatje op.
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Scholen Cursussen Leerlingen

i

der aantallen scholen 
i regelmatig.

50
95
113
167
277
418
423
481
707

1870
1880
1890
1900
1905
1910
1915
1920
1951

50
95

167
277
441
532
623

2270

')')
')')
23
109
142

1563

Totaal der 
opleidingen

3841 2)
8765 2)
10810 2)
20672 2)
30186 2) 
40097 2) 
51258 2) 
75134 2)

131559

De aanwas < 
vrij gestadig en

en leerlingen was sedert 1920

‘) Deze aantallen onbekend.
2) Deze aantallen zijn onvolledig, doordat bovendien de landbouw- 

huishoudcursussen en sommige opleidingen voor scheepsmachinist niet 
medegetcld zijn kunnen worden.

De 48 tabellen en 7 staten benevens 2 grafieken bevatten een rijke 
bron van gegevens, met behulp waarvan men een tamelijk volledig 
beeld krijgt van wat er aan economische opleiding de gelegenheid 
wordt geboden.

In den gestadigen groei van dit geheel is echter een bedroevende 
stagnatie ingetreden onder den invloed van de huidige crisis, die 
waarschijnlijk pas duidelijk waargenomen kan worden in volgende 
statistieken. Er mag echter zeker, ook te dezer plaatse, op gewezen 
worden, hoezeer deugdelijk en uitgebreid vakonderwijs, juist in dezen 
tijd van het hoogste belang zal blijken voor de toekomst.

Een volledig overzicht van den inhoud te geven is natuurlijk uit
gesloten ; doch enkele grepen er uit kunnen dienstig zijn om de rijke 
geschakeerdhcid van dit soort onderwijs te doen uifkomen.

In het voorwoord wordt er al op gewezen, dat de rubriceering der 
scholen buitengewoon bezwaarlijk was èn door de groote verscheiden
heid in de vakken van onderwijs èn door de zeer ongelijke combina
ties daarvan, door de leerlingen gevolgd èn door den zeer ongelijken 
duur der verschillende volledige schoolopleidingen èn door de opmer
kelijke verscheidenheid in de aantallen lessen, die per week worden 
gegeven.
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i
É

>cele Ri

j

1 sprekende getallen 
Lijk.

gev< 
dag.

geven, die bc-

169 scholen in 55 ver-
24 diverse beroepen, 

'allen van school- 
19879 's avonds

meisjes onderricht op 
i zich te bekwamen voor 
men zeer uiteenloopende 

! genoten onderwijs over 
t onbeslist.

; van tal van nog andere groepen verdient nog een 
g het leerlingwezen, dat ook in de wet van 1920 
>og weinig toepassing heeft gevonden. Een toepassing

Voorbeelden daarvan vindt men o.a. in de dagambacht- en vak
scholen voor jongens: tabellen 5—7. 23407 jongens kregen op 104 scholen 
in 1930 onderwijs in 42 theoretische en 43 practischc, te zamen 85 
vakken ter opleiding voor 34 verschillende beroepen.

De duur dezer opleiding varieerde van 3 maanden tot 5 jaar!
De tabellen 8 —14 hebben betrekking op de avondnijvcrheidsscholcn 

voor jongens ook over het jaar 1930.
Daaruit vinden we dat 39901 leerlingen in 355 scholen onderwijs 

ontvingen in 54 theoretische en 32 practischc vakken, die op even 
zoovele verschillende beroepen wezen. Van deze scholen telden 54 
minder dan 26 leerlingen, terwijl 17 cr meer dan 400 herbergden, 
waarvan 7 boven de 500 leerlingen kwamen. Op 11 scholen duurde 
de opleiding 1 jaar; op verscheidene langer; op 198 zelfs 5 jaar, 
op 5 bleef men 6 jaar en op 1 zeven jaar. Daarnaast valt op te 
merken, in eiken jaarcursus afzonderlijk op sommige scholen 17 weken 
werd gewerkt, tot in andere 52 weken met een verscheidenheid 
18 diverse aantallen weken.

De tabellen 30 tot 35 verschaffen inlichtingen ten aanzien der 
meisjes gedurende 1930.

Toen vonden 45045 *
schillende vakken om

Ook bij haar treft r 
en cursusduur; 22768 
en van 2398 bleef het

Met weglating 
aparte vermelding 
geregeld is, doch no_ 
dan, zooals de wetgever die bedoelde. Op 31 December 1931 (tabel 
18) waren daaronder begrepen 2475 leerlingen, deelnemend aan 29 
onderscheidene opleidingen onder het toezicht van zes vereenigingen 
en in opleiding gegeven bij 959 werkgevers.

Gedetailleerde opgaven kan men er in vinden omtrent de uitslagen 
der examens voor het verkrijgen van 9 acten van bekwaamheid voor 
lager nijverheidsonderwijs, van 30 acten voor middelbaar nijverheids
onderwijs en van 9 aanteekeningen voor bepaalde vakken op andere

In de allermeeste gevallen waren de aantallen afgewezenen tamelijk 
8 Teri slotte mogen wc nog 

trekking hebben op het geh<
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31 December
Aantallen leerlingen in het Rijk op

19311930

jongens .

8.

10.

19311930

.1

i
1 totaal 125063.

ik mij nog veroorlove 
blz. 12. Voorts zijn

Mannelijke .
Vrouwclijke .
Totaal . .

72278
52785

125063

18
13
16

2 
3219 
10037 
16474 
16391 
16067 
12678 
9509 
6061 
4125 

12351 
18149

74989
56570
131559

19
14
16

en kunsti 
ngen vooi

■

Aantallen mannelijke

12.
13.
14.

paar opmerkingen 
1900 niet met die 
der woorden „ Dage

e grafiek op blz. 10 
ibel 22 de fransche 
,.** verkeerd geplaatst.

’) Een 
klopt voor 
vertalingen

20080 
1257 
625 
748 

39901
3268 
1882 
2672
410
1160 
1128 

21615 
23430

293 
6594 

125063

22007 
1400
648
850 

39825 
3478 
2169 
2810
449
1162 
1112 

23258 
24703

505 
7183

131559

onbekend

III. De leeftijden der leerlingen in 1930. 
jonger dan 12 jaai 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20

wil i 

{onderwijs* en
, i in tab< 

{onderwijs*

per duizend 
inwoners

en vrouwelijke leerlingen.

per duizend 
inwoners

Dagambachtscholen 
Dagvakscholcn voor 
Speciale cursussen ... 
Cursussen voor voorb. midd. techn. ond. 
A vond nijver heidsscholen voor jongens. 
Middelbare technische scholen e.d. 
Kunst- en kunstnijverheidsscholen .
Opleidingen voor de binnenvaart .

Idem „ „ zeevisscherij . .
Idem „ „ zeevaart .
Idem scheepsmachinist. .

Opleidingen voor meisjes..........................
Cursussen voor meisjes................................
Opleidingen landbouwhuishoudschool . 
Cursussen landbouwhuishoudschool

Totaal
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Paedagogiek

'l

51512
67526
6025

125063
vermeld, beschikte 

lededeclingcn.
Wordt vervolgd.

een paedagogies element 
bepaalde konfessie de 

hun richting opcisen, is 
: en Rooms-Katolicke -zijde 
gevolg hiervan is, dat in 

lichtings-instanties in het

en Beroepskeuzevoorlichting 
door H. v. d. VLIST.

N.B. Waar geen 
het bureau blijkbaar

en Avondonderwijs in 1930.

gegeven van de paedago- 
•skeuzevoorlichting voordoen en 

sentraal geregelde beroeps-

mededeelingen over 1931 zijn 
nog niet over de noodige m<

I \e vraag of er in beroepskeuzevoorlichting 
schuilt, waardoor aanhangers van een 

uitoefening van die voorlichting ieder voor 
in het biezonder van Protestants-Kristelike 
nadrukkelik bevestigend beantwoord. Het 
sommige plaatsen drie beroepskeuze-voorli 
leven geroepen zijn.

In het onderstaande wordt een beeld 
giese vragen, die zich bij de beroeps 
getracht desondanks de mogelikheid van 
keuzevoorlichting aan te tonen.

Het doel van de beroepskeuzevoorlichting is de ouders in staat te 
stellen tot het kiezen van het juiste beroep voor hun kinderen, ten 
einde voor het betrokken individu de arbeid te vinden, waarvoor het 
krachtens zijn aanleg het meest geschikt is, en het een zo groot 
mogelike kans heeft op maatschappelik slagen en innerlike vrede.

De zin ervan is, dat individu en gemeenschap er de vruchten van 
plukken.

De beroepskeuzeadviseur moet zich, om de gewenste voorlichting 
te kunnen geven, oriënteren op het gehele terrein waarvan de be
roepsarbeid deel uit maakt, dus het zeer ingewikkelde samenstel van 
het maatschappelik leven. Faktoren van zeer uiteenlopende aard (eko- 
nomies, sosiologies, psychologies, paedagogies) hebben invloed op het 
wezen van het beroep en beheersen al naar hun sterkte de aard 
ervan. Een beroep heeft niet een vast omlijnd, voor altijd bepaald 
karakter, doch kan veranderen zodra de beinvloedendc factoren zich 
wijzigen.

IV. Dag- 
Dagonderwijs . . 
Avondonderwijs . , . . 
Afwisselend of onbekend
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de intel- 
>gens zijn 
daarvan

gevallen, waarbij naast de vraag naar het 
>k paedagogicse raad verlangd wordt, heel

ng zelve 
lologiese

J

de goed

van de 
de uitoefening 

te voren een oordeel moeten 
op dat milieu, 
bezitten in de 

zichzelf gelijk te blijven en(of) zich voor 
: passen.
jbleem der beroepskeuzevoorlichting 

paedagogiesc bezinning naast de psyche

Daarnaast moet de beroepskcuze-adviseur zich zo uitgebreid mogc- 
like kennis verschaffen omtrent het wezen van het individu (psychies 
zowel als physies) om daaraan te kunnen vaststellen of er overeen
stemming is aan te wijzen in de eigenschappen, die voor de goede 
uitoefening van bepaalde beroepen vereist zijn en de aanleg van het 
individu, dat zijn raad vraagt.

Ten slotte zal hij er rekening mede moeten houden, dat het wezen 
van het individu, zowel door eigen groei als door veranderende milieu
factoren, wordt beinvloed en zich binnen zekere grenzen kan wijzigen.

De tijd, dat de beroepskeuze-adviseur voor zijn adviezen voldoende 
materiaal meende te bezitten in een overzicht van de stand van de 
arbeidsmarkt, de sijfers van het schoolrapport en zijn eigen intuïtieve 
kijk op het individu, is nagenoeg voorbij.

Ook aan de resultaten van een onderzoek naar het geheugen, de 
reaktie-snclheid, de opmerkzaamheid, afzonderlike delen van - 
ligentic enz., heeft hij niet voldoende. Niet alleen de vermoj 
van betekenis, ook de wijze waarop de proefpersoon zich 
bedient, is belangrijk. Nog veel belangrijker echter is de kennis van 
de diepere lagen der persoonlikheid, door de struktuur, waarvan het 
gedrag in de buitenwereld wordt bepaald en ook de wijze, waarop 
iemand tegenover zichzelf staat. Doch ook deze struktuur is niet 
„bevroren”. Zij is produkt van de aanleg en de invloeden van de 
buitenwereld. Deze invloeden van de buitenwereld blijven werkzaam 
en het ik (het sentrum van de persoonlijkheid) moet zich steeds weer 
opnieuw aan struktuur en buitenwereld toetsen, waardoor veranderde 
instelling door het opdoen van levenservaring mogelik is.

De beroepskcuze-adviseur zal zich dus bij het beoordelen 
persoonlijkheid en van de milieu-invlocden, die van 
van een beroep kunnen uitgaan, van 
trachten te vormen over de reaktie van het individu 
in hoeverre het karakter voldoende veerkracht zal 
gewijzigde omstandigheden 2 
zover nodig daaraan aan te

Hier komt vanuit het prol 
de noodzaak van 
naar voren.

Overigens is het aantal ; 
meest geschikte beroep, ooi 
groot.

Ook komt het voor, dat bij nader onderzoek de wens om van 
beroep of opleiding te veranderen, niet zoozeer blijkt te steunen op
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ongeschiktheid voor het tot nu toe beoefende beroep of de 
apleiding. Veeleer blijkt deze ontstaan te zijn door karakter*

psychiese O”»' 
gevolgde oplei 
moeilijkheden.

De beroepskeuze-adviscur staat daardoor herhaaldelik voor de 
noodzaak naast het cigenlike advies inzake de keuze van beroep of 
opleiding, raad te geven van psycho-therapeutiese en paedagogiese

Een aantal voorbeelden uit de pra
^4. Jongen, oud r6% ja(,r, zit in d<

raktijk moge dit aantonen.
de 3e U. L. O. klasse, wil graag 

machinist ter koopvaardij worden. Volgens de vader wordt het de 
laatste tijd zienderogen minder met zijn vorderingen op school. Hij 
kan wel, maar doet zijn best niet. Heeft niet veel, zin zijn huis
werk te maken, leest veel in de krant en veel boeken, besteedt heel 
veel tijd aan wandelen, maakt lange marsen, maar loopt ook veel 
zonder bepaald doel. De vader (kort aangebonden militair) drukt zich 
lang niet mals over hem uit, vindt hem een luie vlegel, een nietsnutter 
en zegt dat alles waar de jongen bij zit. Hij wil advies over de vraag 
of de jongen maar niet beter van school kan worden genomen, omdat 
hij het M. U. L. O. B. diploma toch, nooit haalt.

Uit inlichtingen blijkt, dat de jongen moeilik uit het hoofd leert en 
dikwijls des avonds goed ingepompte zaken op de les niet meer weet.

Het psychologies onderzoek toont aan, dat de intellectuecle ver
mogens behoorlik middelmatig zijn. Hij beschikt ook over voldoende 
techniese aanleg. Hij is goedhartig, maar verschrikt en geremd, heeft 
veel behoefte aan liefde en gezelligheid, leeft in het algemeen onder 
een grote druk, wordt door minderwaardigheidsgevoel geremd en ge- 
coarteerd, waardoor hij soms plotseling in het geheel geen overzicht 
over de te bewerken stof heeft. Hij wil zich niet geven, staat tegen
over intellectueel werk als tegenover een zeer onaangename opdracht. 
Wel wordt hij gewillig als hij zacht wordt aangepakt; hij werkt alleen 
in een simpatieke sfeer. Zijn ik-gevoel is groot genoeg.

Objectief gesproken moet deze jongen in staat worden geacht het 
M. U. L. O. B. diploma te halen en ook zal hij later zeker wel in 
een techniese werkkring op zijn plaats zijn. Zou de adviseur alleen 
hiermede rekening houden, dan zou hij tot doorzetten moeten adviseren. 
Het is echter duidelik, dat hij zijn vermogens niet gebruikt. Zijn laatste 
rapport is daar een bewijs van.

Verder staat vast, dat zijn wijze van werken foutief is en dat de 
wetenschap, dat hij niet beantwoordt aan het ideaal, dat zijn vader 
zich nu eenmaal van zijn zoon gesteld heeft, zijn zelfvertrouwen heeft 
geschokt.
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I

i verbetering van zijn werk- 
van rythme bij het uit het

I
r
J'

in de 2e klasse van een 
een hekel aan die 

geplaagd, hij vindt het 
wil nu naar zee als stuur- 
aan. De vader kan echter 

zeevaartschool niet bekostigen en wil weten 
ambachtsschool zal laten of niet.

meer zelfvertrouwen

>rgaan, dan zal de adviseur zich moeten 
:n de jongen voortaan zijn eigenschap-

B. Jongen 16 jaar. Is vanuit enkele klassen U.L.O. onderwijs klaar 
gemaakt voor het toelatingsexamen van de Middelbaar Technische 
School. Is daar niet voor geslaagd en zit nu 
ambachtsschool (vak electrotechniek). Hij heeft 
school, het is er hem te ruw, hij wordt er 
werk te grof, niet intellektueel genoeg. Hij 
man; het vrije en gezonde leven trekt hem 
de dure opleiding op een 
of hij de jongen op de

De situatie wordt te moeilijker, omdat de jongen niet gelooft, dat 
zijn vader inderdaad niet in staat is die kosten voor hem te maken. 
Hij denkt, dat dit alleen maar gezegd wordt om hem er van af te 
houden.

Het psychologies onderzoek geeft als resultaat, dat de algemeene 
intelligentie op zichzelf behoorlik middelmatig is, vooral naar de 
taalkundig begripsmatige' kant. Ook op technies gebied zijn er onge-

Was hij 13 of 14 jaar, dan zou het bij zijn geringe intellektucle 
belangstelling waarschijnlijk het beste zijn te trachten het doel langs 
de weg van de praktijk te bereiken. Nu hij ruim 16'/2 is en reeds 
in de 3c U.L.O. klas zit, zou het jammer zijn hem niet enkele kansen 
te geven.

Als het advies dus luidt: door 
afvragen met welke hulpmiddelei 
pen wel zal gaan benutten.

Allereerst is dan te denken aan een 
wijze: betere indeling, gebruikmaking ■ 
hoofd leren.

Verder zal geprobeerd moeten worden hem 
te bezorgen.

Ie. door hem te wijzen op het feit, dat hij voldoende vermogens 
bezit om zijn doel te bereiken.

2e. door het betrokken schoolhoofd met zijn psychiese struktuur 
op de hoogt e te brengen, waardoor een aanmoedigingssfeer kan 
ontstaan.

3e. den vader duidehk te maken, dat hij zijn zoon het gevoel moet 
geven vertrouwen in zijn kunnen te hebben en te vragen wat 
geduld te hebben als alles niet van een leien dakje gaat.

4e. geregelde bespreking tusschen de adviseur en de jongen (eens 
per maand) is verder gewenst om hem het gevoel te geven 
dat er op hem gelet wordt.
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vrij goed functioneel 
' waarneming is goed, 

jen worden nadelig beïnvloed 
e wijze van bewerking van de

is bokkig, koppig

en dwar

: positie 
heerlik 

jort, spel, 
je mooie 

is hem niets 
:erd als hij is

twijfeld enige gaven: goede ruimte-voorstelling, 
inzicht. Vormenzin en tekenaanleg zijn goed. De waarneming is goe 
Administratief en organisatories vermogen worden nadelig beïnvloc 
door een vrij grote omslachtigheid in de wijze van bewerking van < 
stof. De realisatie van deze voor een ambachtsschoolopleiding ruim 
voldoende aanleg wordt belemmerd door de struktuur van zijn karakter, 
dat een sterk vrouwelike inslag vertoont, waardoor het hem niet 
makkelik valt zich in manlik gezelschap te handhaven (ambachtsschool). 
Hij is zeer gevoelig voor indrukken, die uit de omgeving tot hem 
komen. Deze vrouwelike kant hindert hem sterk, hij wil daar tegen in, 
doch mist in wezen de daarvoor nodige fut en doorzetting. Hij 
voelt zich ontevreden, ongelukkig en onrustig, waardoor innerlike 
spanningen en moeilikheden ontstaan, die zich in zijn houding tegen
over de buitenwereld ontladen. Hij gedraagt zich dan lomp en vlegel
achtig, kan moeilik aanwijzingen verdragen en op instrukties wachten, 

en eigenwijs en viert zijn neiging tot rckalsitrantic 
uit in een zekere opzettelike, doch niet openlik aan de dag gebrachte 
laksheid en dwarsheid, die heel veel op lijdelik verzet lijkt. De 
moeilikheden, die deze innerlike tegenstrijdigheden voor hem mede 
brengen, maken dat hij gaarne alleen is, waaruit voor een deel zijn 
behoefte om naar zee te gaan te verklaren is. Voor een ander deel 
berust zijn stuurmanswens op de fantastiese verhalen, die een 
voerder van een onzer grote mailschepen hem heeft gedaan over de 
van de scheepsoffisier; geen zware taak en na afloop een ’ 
leventje als gezocht gezelschap van de passagiers, dansen, spor 
uitgaan in de havenplaats, veel van de wereld zien, de 
uniform, enz. Van de schaduwzijden van het beroep 
verteld of hij heeft er niets van gehoord, geabsorbec 
door de schittering van het makkelike, prettige offisiersleven.

De keuze van het stuurmansberoep is voor hem de vlucht uit de 
ruwe handenarbeid, de grove omgeving, die hem steeds weer kwetst 
en tegelijk de vlucht uit de noodzaak door moeilikheden heen iets 
waardevols te bereiken. Bovendien past het volkomen in zijn levens
plan zonder erg veel inspanning een in aanzien staand mens te zijn. 
Hij heeft het gevoel, dat zo’n opleiding op een zeevaartschool eigen
lik een niemendalletje is en als je je diploma hebt is de poort tot 
het verlangde, makkelike, z.i. op hoger plan staande leven open. Het 
is duidelik, dat het stuurmansberoep — als hij al door de zeevaart
school heen komt — hem op beide gedeelten zal teleurstellen. Dit 
zou te meer te betreuren zijn, omdat voor een stuurman aan de wal 
niet zo veel mogelikheden over blijven.
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i ruwe
Dat hij dus 
hij op <

il ni<

II- ■ ■

igen ook de andere, minder prettige kanten 
rtellen. De wcrkelikheid van het beroep, 

zeevarenden 
len hebben, 

op passagiers- 
prettige dans

in de ver- 
_us op zee precies 

de ambachtsschool 
iets, hij houdt hals-

Dc vader is ten slotte geneigd toe te gev< 
ringen te getroosten, als hij geloven kan, dat < 
daad voor zijn zoon het meest geschikte beroep is.

In overleg met de vader wordt nu besloten de jongen te zeggen, 
dat hij zijn vurige wens kan volgen, als hij zijn diploma van de am
bachtschool zal hebben bereikt (over 1J-2 jaar) óf, dal hij overge
plaatst wordt naar de school voor electrotechniek te Amsterdam, 
waar hij in twee jaar het diploma van kan behalen. Op de laatste 
school krijgt hij wat meer theoretiese vakken dan op de ambachts
school.

In

staat is terwille
omdat juist in het zeemansberoep zulk een houding 
en dat hij dit kan bewijzen door eerst óf het diploma 
óf het diploma van de Electrotechniese School te behalen.

Hij ziet het billike van deze eis in en besluit over te gaan naar 
de Electrotechniese School, ook al om de verandering van omgeving.

Natuurlik is hiermede nog geen verbetering gebracht in het levens
plan van de jongen, doch wel is een daaruit voortkomende overijlde 
stap, die tot mislukking moest voeren, verhinderd.

Bereikt is daarnaast in elk geval, dat een doel met een positief 
interesse karakter als lokmiddel achter de (noodzakelike) opleiding 
met een negatief karakter (ambachtsschool, handenarbeid) wordt 
gesteld1). Waardoor er een vrij grote kans bestaat dat de jongen 
de hindernis zal nemen.

een gesprek met de jongen wordt hem duidelik gemaakt, waar- 
wij (ook zijn vader) van mening zijn, dat hij later spijt zal heb- 
van zijn zeemanskeuze, dat hij dan geen vak zou kennen als hij 

zou willen, maar ook dat hij eerst zou moeten tonen, dat hij in 
van zijn beroepsideaal zich moeilikheden te getroosten, 

zeemansberoep zulk een houding onontbeerlik is, 
ambachtsschool

*) Kurt Lewin. Die psychologische Situation bei Lohn und Strafe, pag. 7.

Het eerst nodige is de jonj 
van het zeemansleven te vertellen. De wcrkelikheid 
het feit, dat een groot aantal zeeoffisicren en andere 
na een 10-tal jaren dolgraag een betrekking op de wal will< 
verder dat het overgrote deel van de stuurlieden niet 
doch op vrachtschepen werken, waar dus van de : 
avonden met passagiers weinig komt, het dikwijls 
houding tussen de leden van de bemanning. — 
de zelfde 01 laangcnaamheden zal vinden, die 
tracht te ontvluchten. Het geeft echter allemaal 
starrig vast aan zijn keuze en het staat wel vast, dat hij alle andere 
richtingen zal saboteren, als hij zijn zin niet krijgt.

'en en zich grote opoffe- 
: dit stuurmanschap inder-



18-j PAEDAGOGIEK EN BEROEPSKEUZEVOORLICHTING

ogst waarsc 
zij nu niet 
'oelt zich n<

niet in werkelikheid hebben 
i zeer moeilijke overgangs- 
klein, afhankelijk van haar 

ïbonden. Dit gevoel wordt 
orgaanminderwaardigheid 

•late menstruatie). Des te 
ig te zijn en zich over 

zetten. Uit deze wens komen 
dus'moeten konstateeren of 

bestaat. Daarnaast schijnt 
een groot kind te beschouwen 
iel van verantwoordelikheid te 

isbaantjes in huis te geven, 
zodat de noodzaak tot weg

gen naar de stad of bood- 
„groot” te zijn, waardoor 

zen. Ook de toestemming 
de V.C.S.B. dat de moe-

C. Meisje, rj'j2 jaar oud. Het meisje, fors voor haar leeftijd, kan 
op de dorpsschool niet vlot mee en geeft ook verdere mocilikheden. 
Zij liegt heel erg, neemt sinds een jaar geregeld kleine bedragen geld 
weg, koopt daar sigaretten voor, die ze aan een jongen van plm. 20 
jaar geeft (volgens de moeder een minderwaardig type). Zij heeft 
geen eergevoel, alles wat er over haar gezegd wordt kan haar niet 
schelen. Had in haar kinderjaren wel vreesclike fantasieën. Schept 
op over de hoeveelheden straf, die ze voor en na krijgt. Zij men
strueert nog niet, heeft wel een grootc belangstelling voor al het 
erotiese. Toen de moeder haar op 11-jarige leeftijd wou inlichten, 
bleek een boerenmeid haar al alles reeds haarfijn uitgelegd te hebben.

Het psychologies onderzoek geeft het volgende beeld.
Over de intelligentie is het moeilik op het ogenblik een oordeel te 

vormen. Vast staat dat de waarneming slecht is. Zij realiseert zich 
niet wat ze ziet, maar zet haar eigen, vaak dromerige gedachten 
daarvoor in de plaats. Deze eigenschap zit haar ook in de weg bij 
prestaties op taalkundig gebied. Een enkel punt van overeenkomst 
tussen twee verschillende woorden doet haar deze woorden vaak als 
gelijk zien. Aan zichzelf overgelaten brengt zij van het werk weinig 
of niets terecht. Daarentegen geeft zij in het mondeling kontakt zo 
nu en dan blijk van behoorlik inzicht en ook van enig begrip van 
analogie. Dit geeft steun aan de veronderstelling, dat zij ook wat 
haar intellektueel werk betreft, in een overgangstoestand verkeert.

In haar karakterologiese struktuur is er het konflikt, dat zij te veel 
wil leven (behoefte aan emotie) en te weinig wil kijken en denken. 
Ook schiet, wat het denken betreft, de functie wel eens te kort. Zij 
slaagt er bovendien niet in aan haar fantasieën in haar denken een 
vorm te geven, die haar bevredigt. Zij is daardoor wel gedwongen, 

• wanneer zij aan haar behoefte aan emotie wil voldoen, wat zij wenst 
ook in werkelikheid te volvoeren. Enige aanleg tot oneerlijkheid valt 
niet te ontkennen.

Dit alles zou zich hoogst waarschijnlijk r 
geopenbaard, wanneer zij nu niet in een 
leeftijd verkeerde. Zij voelt zich nog heel l 
ouders en in alle opzichten aan haar tuis gel 
waarschijnlijk verergerd door een idee van < 
(moeilikheden met de interne secretie, verl. . 
sterker wordt haar wens slim, flink en moedij 
haar afhankelijkheid aan tuis heen te : .
waarschijnlijk de gepleegde oneerlikheden ' 

Allereerst zal een medicus (internist) di 
de aangegeven orgaanminderwaardigheid l 
het geraden haar zooveel mogelik als e 
en te behandelen, bijv, haar een gevoc 
geven door haar eenvoudige vertrouwen! 
naast een betrekkelik royaal zakgeld, : 
nemen vervalt. Ook het haar eens meenemen 
schappen doen zal haar het gevoel geven , 
haar wensen geen andere uitleving behoevt 
tot het deelnemen aan een vakantiekamp van i
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voorlopig niet te bewegen, 
kunnen verklaren waar- 

servatie. De 
dat zij geen

tuele vermogc 
ellektueel 
tekenaai

tem Zij

vrouw, 24. jaar. Is leerling-verpleegster, nu reeds sedert 
i-t werk bevredigt haar niet. Zij wil wat anders. De vraag

i-1

S

haar leven bijna alles half 
een U. L. O. geweest, één j 

loudschool, een tijdje tuis en 
de verpleging gegaan. Haar 

hun zin, vandaar de vele sc1 
en de vrouw zijn aandacui 

de dochters verzette. T 
ishuis. Het niet bevt- „ 
voornamclik aan het ruwe

der haar als straf wilde onthouden, werd aanbevolen als middel om 
haar een gevoel van flinkheid te geven.

Tot het mcdics onderzoek is de moeder
in hoofdzaak omdat zij aan de omgeving niet zou kunnen verk: 
om het kind een week naar een ziekenhuis moet ter obs< 
andere wenken heeft zij opgevolgd. Na 3 maanden blijkt, < 
enkele reden tot klachten geeft.

D. Jonge vi 
2% jaar. Het 
is wat.

Zij heeft in haar leven bijna alles half en gedeeltelik gedaan, ze is 
2 jaar op een L). L. O. geweest, één jaar op een H. B. S., 2 jaar op 
een huishoudschool, een tijdje tuis en nadat haar vader hertrouwde, 
is zij in de verpleging gegaan. Haar vader gaf haar en haar zuster 
in alles hun zin, vandaar de vele schoolwisselingen. Totdat hij her
trouwde en de vrouw zijn aandacht opeiste en zich tegen het ver
wennen van de dochters verzette. Toen was het uit; beiden zochten 
hun heil buitenshuis. Het niet bevredigd zijn in haar verpleegsters- 
werkkring ligt voornamclik aan het ruwe werk, dat zo’n groot deel 
van de dag opeist en de omstandigheid, dat je, zooals zij zich uitdrukt, 
niet meer dan een nummer bent. Het laat de patiënten koud wie er 
komt, als er maar een zuster komt. Het dienstensysteem (wisselstelsel) 
werkt het onpersoonlikc van de verhouding tot de patiënten in de hand.

Vriendinnen heeft ze niet, de kollegaas vindt zij te banaal en zij 
vinden haar buitennissig en verwaand. Ook zijn ze jaloers op haar 
omdat ze altijd zo „opgewekt” is en zoveel uitgaat. Verloofd is zij 
niet, „omdat de mannen altijd de baas willen zijn.”

Het psychologies onderzoek geeft aan, dat de intellektuele vermogens 
zeer behoorlik zijn; ook dat zij behoefte heeft aan intellektueel werk; 
ook is er stellig enige artistisiteit, die zich uit in een tekenaanleg en 
smaak voor kleur en lijn. Zij is ijdel en heerszuchtig, maar ook be
sluiteloos en vaag waar het geldt de middelen te kiezen. Zij is door 
de gespannenheid, waarin zij leeft, driftig, ongeduldig en zeer humeurig. 
Zij heeft in het geheel geen behoefte zich aan iets of iemand te geven 
en wenst de arbeid alleen als middel om er eer mede in te leggen en 
bewonderd te worden, niet als dienst aan de gemeenschap. Zij wenst 
het kontakt met de enkeling alleen om over hem of haar te kunnen 
heersen.

Zij is gedurende het onderzoek zeer bewegelik en ongedurig, ge
haast en nerveus, kan er niet tegen zich geobserveerd te voelen, doet 
kwasi onverschillig; in haar spontaneïteit is zij sterk geremd, zij wei
gert soms plotseling vragen te beantwoorden, lacht om niets en breekt 
eensklaps in tranen uit. Zij heeft bij elke opdracht de neiging onwillig 
te zijn en geeft, ten slotte begonnen, de pogingen spoedig op. Zij staat 
stil als ze lopen moet en loopt als zij moet stilstaan. Ze is steeds in 
de contramine, omdat zij het gevoel heeft dat zij de situaties van het 
leven moet beheersen.

Het is duidelik, dat het vcrplcegstersberoep haar niet kan voldoen, 
omdat zij de instelling van dienen en helpen niet kent, maar in het
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*) Einführung in die Charaklerkunde, Frilz Künkel, pag. 14/15

ien

I I

Aan deze 
jaar) zou nog 
zijn zij echter 
seur inderd< 
dwongen is 
ogcnblil 
kelingspros 
factoren d<

Hij 
uitsluit 
jongen 
hij "in 1 

likbeid 
leven di

lard van zijn werk dus deels 
1. Natuurlik rijzen er bij de 

ook bij het bezien van de

iraden wordt zich 
levenshouding 

leven. Volgens 
de band ge- 
Hct ligt vol- 
aan. Zij wist 

alleen benieuwd 
niet omdat zij 

ï andere weg 
ze schrijft, 
totdat, wie

rsproken, 
ledeeling 
en zij in 

in haar lijn de gevraagde 
reeds, dat zij haar eigen 

sressant ze wel was. Zij 
chten haar houding te wij; 
moeilikheden geeft, dat zij 

Zij gaat dus voorlopig door in de 
weet hoe spoedig, een

praktijk van het afgelopen 
orden toegevoegd. Voorlopig 

dat de beroepskeuze-advi- 
' 'leeft, omdat hij ge

niet alleen met het 
< met het ontwik- 
logene en exogene

zou stellig
itend te ver.

■ het meest
Juist door
het bezit

van bel
.. ... dikwijls 
hun beurt tocl 
even objektie* 
zichtige hanter

De beroepsk 
opvoeder, deel: 
overweging vat 
afzonderlijke gi----------- ----------  .

Daar is allereerst de vraag: wat zit er vast aan een zodanige op
vatting van zijn taak van de beroepskeuze-adviseur in overheidsdienst r

Het is duidelijk, dat het instellen van een psychotechnies onderzoek een 
neutraal karakter draagt, d.w.z. dat zulk een onderzoek op een kind 
van Protestants-Kristelike, Joodse, Rooms-katholiekc of sosialistiese 
huize presies hetzelfde zal zijn. Ook het uit de resultaten van zulk 
een onderzoek afleiden van het juiste beroep voor het individu kan 
nog tot het neutrale gebied worden gerekend, al zijn er al grens-

voorbeelden (alleen uit de f 
een hcele reeks kunnen wov 
voldoende om aan te tonen, 

laad met de paedagogick te maken heel 
> bij zijn adviezen rekening te houden ni 

ikkelike wezen van de kandidaat, maar ook 
mroses, dat dit wezen tengevolge van end< 

doormaakt.
Ilig in zijn taak te kort schieten als hij er zich afmaakte 
verklaren, dat een technies beroep in geval II voorde 

geschikt is en dat de zeevaart niet in aanmerking 
het psychologies onderzoek van de kandidaat komt 

it van gegevens over en krijgt hij inzicht in de persoon- 
etrokkene en leert hij diens reakties op school- en familie- 

. . beter verstaan dan de schoolman of de ouders, die op 
och altijd min of meer partij zijn en daardoor niet altijd 
ief kunnen zien. Met het verkregen beeld kunnen bij voor

ging alle partijen hun voordeel doen, 
skeuze-adviseur zal door de a< 
cis opvoedkundige moeten zijn.

' van de laatste uitspraak en 
te gevallen talloze vragen, 
allereerst de 

taak van 
dat het in

1 draagt, d.w.z.
' ‘ telike, Joods

het

werk uitsluitend zichzelf zoekt. Zij wil wat voor iedere patiënt in
dividueel betekenen, niet omdat dit aan de patiënt ten goede komt, 
maar omdat zij dan zelf wat betekent. Waar de geldingsbehoefte zo 
groot is, moet wel een diep gebrek aan moed en en een groot min
derwaardigheidsgevoel bestaan. ’)

Bij de bespreking van het advies, waarbij haar gei 
te doen opleiden tot Kunstnijvere en waarbij ook haar 
wordt besproken, geeft zij toe volkomen onecht te 1< 
haar mededeeling komt dit doordat haar tuis alles uit 
nomen is en zij in alle luimen werd tegemoet gekomen, 
komen in haar lijn de gevraagde raad in de wind te sli 
tevoren reeds, dat zij haar eigen zin zou doen, was 
hoe interessant ze wel was. Zij blijft in de verpleging, i 
wil trachten haar houding te wijzigen, maar omdat de 
zoveel moeilikheden geeft, dat zij er tegenop ziet, zoals

' ’ 1 2___1.. 2e lijn der „Schaftigkcit",
nieuwe katastrofe zich voordoet.is
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het <

j1 de 

iffet-
juffr™

persoon) ikheid; 
idkundigc raadi 

het gekozen

,eleid, dat de be- 
djn taak zijn voor- 
aardoor er grond

zijne, bijv.
' /iseur een 
lividu.
; van het

Persoonlikhcid in Wording, pag. 24. 
idem pag- 26.
idem pag- 65/66.

i
t zowel opvoedbaarheid als de plicht 
In hoeverre en op welke wijze op- 
de studie van psychologie en pae- 

invloed van erfelikheid en milieu dienen 
jrden genomen, omdat beiden mede van 
der verantwoordelikheid" d.i. de macht 

- daden en verrichtingen te regelen 3). 
erkenning der vrijheid onder vrijheidbeper-

het gaat om de omgeving, 
al rekening moet houden 

Sterker spreekt dit al bij 
likant en priester, kelner, buf

gevallen aan te wijzen, bijv, daar waar 
waarin het kind zal komen, waarbij men 
met de levensbeschouwing der ouders.

van beroepen als zendeling, predi 
juffrouw en toneelspeelster.

Geldt deze neutraliteit ook ten opzichte van de opvoedkundige zijde 
van het berocpskeuze-advies?

Als we de definitie van Prof. Kohnstamm ') over opvoedkunde be
schouwen, is het antwoord duidelik.

..Opvoedkunde beoefenen beteekent het stelselmatig beschouwen en 
in begripsvorm beschrijven van de wijze, waarop zich de nadering van 
de empirische tot de ideale menschelijke persoonlijkheid voltrekt.*’

Het laat zich wel denken, dat men zich over de „empirische men
schelijke persoonlijkheid” een zo objektief mogelik beeld kan trachten 
te vormen, zonder dat de wereldbeschouwing van de onderzoeker daarop 
invloed uitoefent.

Dit is niet het geval met de voorstelling, die de opvoedkundige 
zich maakt over „de ideale menschelijke persoonlijkheid." De wereld
beschouwing van de adviseur beheerst het beeld, dat hij zich van die 
ideale persoonlikhcid stelt.

Uit het voorgaande zou dus moeten worden afgei 
roepskeuze-adviseur in het opvoedkundige deel van zij 
stelling van het persoonlikheidsideaal zal volgen, waardoor 
is voor de vrees, dat geen rekening wordt gehouden met het 
likhcidsideaal van een andere wereldbeschouwing dan de z. 
die der ouders in een bepaald geval. Zo gezien zou de advi 
gevaar kunnen zijn voor de opvoeding van een bepaald indi

Er is echter een andere zienswijze, die met inachtneming 
bovenstaande tot de volgende konklusie leidt.

Prof. Kohnstamm ziet als ideaal der opvoedkunde, dat zij op de 
basis der „begrijpende psychologie der wereldbeschouwingen de bij de 
verschillende wereldbeschouwingen behoorende opvoedkunde ontwik
kelt” 2).

Op deze grondslag is dan ook denkbaar de beroepskeuze-adviseur, 
die, rekening houdend met de verschillende persoonlikheidsidealen, 
naast zijn gewone adviezen zo nu en dan opvoedkundige raadgevingen 
kan plaatsen, die voor de juiste uitoefening van het gekozen beroep 
onmisbaar zijn.

Het bovenstaande sluit in, dat 
tot opvoeding wordt aanvaard, 
gevoed moet en kan worden zal < 
dagogiek duidelik maken. De 
daarbij in aanmerking te woi 
invloed zijn op de „grenzen 
van het geweten om onze 1

Het standpunt van de ■
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') Persoonlikheid in Wording, pag. 67 en T. Künkcls, Einführung,

de

:t vol stoi 
te over

meisje C en 
juding der 

;ewecst. 
t spreekuur krijgt men 

i moeder niet een 14-jarige 
oogenblikken, die ver

ent dat de adviseur de 
serie gebreken en 
edcr op zichzelf al

ling der 
traan zij gebonden 
ngchangcn, wordt 

ergave van het verloop van 
liep gebukt gaat onder haar 

:n beter weten in, omdat

.. de jonge 
ouders op

de gevallen in de praktijk 
.. r__  ... van de ouders zelf.

alle raadgevingen en wenken hangt af van 
van de ouders zelf. Als de individueel 

gebrek daaraan niet vol stond, zou 
-adviseur materiaal te over kunnen

persoon de afloop der gcbeurtc- 
wilsbcsluit, binnen de speling der 

:gelinatigheden, waaraan zij gebonc" ’ 
Klinket wordt aanj 

weergave van 
die dii_,.

'ijst, tegei

kende wet, waarbij de handelende 
nissen vermag te wijzigen door een 
vrijheidbeperkende wetten en re; 
•is dat door Kohnstamin en 
m.i. duidelijk gedemonstreerd in de 
het geval van de jonge vrouw D, , 
„Dressate", doch die alle hulp afwi 
zij nog niet anders kan, d.i. wil.

Een ander moeilik punt, dat bij 
herhaaldelik voordoet, is het probleem

Immers de waarde van " '
de mate van begrip en inzicht . ... 
psychologicse literatuur van het i 
de praktijk van de beroepskeuze-; 
leveren.

In het voorbeeld van de jongen A, het 
vrouw D blijkt al van hoeveel invloed de houdi 
gedrag en karakter van de betrokkenen is gewec

Reeds bij de eerste kennismaking op het spreekuur I 
hiervan een indruk. Zo nog kort geleden een moeder met een 14-j; 
jongen, die zich niet ontzag om in de enkele oogenblikken, die 
liepen tusschen het binnentreden en het moment dat de adviseur 
jongen in een ander vertrek kon loodsen, een serie gebreken 
hebbelikheden van de jongen op te sommen, die ieder op ziJ. ,f 
voldoende waren hem een minderwaardigheidsgevoel te bezon

In een ander geval kon de adviseur een jongen nog bijtijd: 
sturen, toen de vader wou beginnen zijn gal uit te spuwen, 
jongen opnieuw binnen kwam, nadat dus de vader gezegd was, 
het beter was dat hij de zaken, die hij allemaal opnoemde, 
heid van zijn zoon vertelde, begon hij zowaar 
schilderen, als een buitenbeentje, een exempla: 
schaamde en over de herkomst waarvan 
eigenlijk verwonderde. Leerzaam was de blik 
de jongen, volkomen geknauwd, zijn vadvi u>r

In een ander geval was de mislukking op een 
een 1-1-jarigc knaap geheel en al te wijten aan c_ 
vader zijn zoon „opvoedde". De jongen was doodsbenauwd 
vader, ontvluchtte hem waar hij maar kon en zag geen andere 
toen hij was blijven zitten dan de vlucht uit het ouderlik huis, 
liep weg en bleef vier dagen onder water.

Toch zijn dit de gevallen, waarin meer met paedagogiese raad, dan 
met de cigenlike beroepskeuze iets bereikt kan worden.

Uit deze ervaring dringt zich de noodzaak op, dat naast de opvoed
kunde en de opvoeding van het kind de opvoedkunde en de opvoe
ding van ouders en verzorgers wordt ter hand genomen.

Heel het probleem van straf en beloning wordt allereerst beheerst 
door de geaardheid en het inzicht der ouders en de verhouding met 
het kind. Juist de wijze waarop men zich van deze hulpmiddelen

zichzelf
■zorgen, 
tijds weg- 
i. Toen de

was, waarom 
j, in afwezig-

• opnieuw de jongen te 
lar waarover men zich 

waarvan men in de familie zich 
was de blik van „haat" waarmede 
" rader ondertussen aanzag.

iw op een ambachtsschool van 
n de wijze, waarop de 
ioodsbenauwd voor zijn 

uitweg 
>. Hij
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3) Kurl Lewin, Die Psvch. Situation bei Lohn
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straf in haar 

uc&c naar juist

T entoonstelling 
voorbereidend  
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ielbaar en -------
onderwijs •>l"-oe<)er.<, dat er

..schappij. 27 hnuarijot 24 ƒ«

kan in Kolk-r- 
uitgebreid over- 
van al het ten-

het J/mum aw ouüeiv 
‘ te zien was van 
•"ebruari. Maar iets 

over gezegd worden in 
t altijd alles wal be- 
onderwijs en opvoe- 
bekeek van uit het

moet er toch 
ons tijdschrift, dat 
trekking heeft op < 
ding besprak en

1 het sukses ervan belangrijk, 
zonder dat men zich te voren 

verantwoordelikheid" heeft 
tder C). Hier gebruikte I 
leien om flink te schijnen

I n zeer
een juist uuiucc 
gesteld

het kind de straf ii 
i en hielp deze haa

~t Lewin in dit verband opmerkt over de 
ie in de gevallen, waarin een opdracht „mit nega- 
scharakter" moet worden uitgevoerd. 2) 
oelangstelling van het kind te wekken zullen in 

ses hebben.
bezinning op 

d kunnen besj 
men keeren.

pen het doel „gewetensvorming" te bereiken, dan 
:l‘ te wekken” ’) bij het kind. Dan dient het kind 

itraf te begrijpen.
ucii zien de ouders het wezen van de straf niet 

eigen begrip eigenlik niet verder dan dat zij 
het als een middel zien om te beletten dat de kinderen hen over het 
hoofd groeien en hen niet de baas worden. Opvoeding van de ouders 
ook in dit opzicht is dus alweer eerste eis. Want zeer dikwijls wordt 
de vraag gesteld „wat er nou eigenlik gebeuren moet als hij of zij 
iets niet wil of doet of iets nalaat dat moet". Wel een bewijs, dat 
men het zelf niet meer weet en dat de verschillende vroegere „straf"- 
methoden gefaald hebben. Waarschijnlik niet omdat het kind zo slecht 
was, maar omdat de straf op zichzelf fout was, of de toediener zich 
niet klaar voor ogen stelde wat hij eigenlik bereiken wil.

Over het begrip „straf" kan tenslotte ook nog verschillend worden 
gedacht. Is „straf” in de zin als door Prof. Kohnstamm bedoeld wel 
altijd nodig? Bijv, in de situaties, waarvoor de beroepskeuze-adviseur 
geregeld slaat : de gevallen, waarin kinderen met moeilikc konsentratic 
aan hun werk moeten worden gehouden? Hier toch is direkt geen 
kwestie van schuldbesef wekken en zelfs al is dit schuldbesef aan
wezig ook op het ogenblik van de overtreding, i.c. het verlaten van 
het werk of het niet opschieten, dan ook kan straf dikwijls het kind 

met weerhouden.
Leerzaam is wat Kurt 

psychologiesc situatie 
tivem Auflbrderungsch 

Pogingen om de b< 
den regel meer sukses 

Een meer spesiale 
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de bedoeling van de stt«
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het als een middel zien ■ 
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maar met Dallonor 
huiswerk, maar s 
met arbeid aan 
maar alleen 

als de oude

en beknopte opsomming 
hoeveel het tentoongestelde 

en te verwerken geeft, terwijl 
het bovendien toegelicht werd door ver
schillende deskundigen en causerieën 
werden gehouden door dr. W. F. de 
Groot, G. J. van Sicrenberg de Boer, 
dr. G. A. Dudok en dr. J. H. Biege).

Statistieken en grafieken hingen er, 
die bizonder overzichtelijk waren en 
scherp het licht lieten vallen op het 
nieuwe, maar ook het verouderde in het 
gebied, door de tentoonstelling verkend. 
Zoo. — slechts iets kan hier genoemd 
worden — werd in beeld gebracht hoe 
het kind der lagere school, dal daar 
slechts één onderwijzer heeft voor de 
klasse, waartoe het behoort, zonder 
overgang op de middelbare school tien 
gidsen krijgt voor zijn onderwijs.

Grappig en welsprekend sprak hei 
huiswerkdrama tot de bezoekers. Een 
plaat toont hoe de leerling zich van 
zijn huiswerk niets aantrekt, aan sport 
enz. doet en niets dan slechte cijfers 
krijgt. De andere plaat laat zien hoe 
de leerling blokt en blokt, mooie cijfers 
behaalt, maar voor geen ontspanning 
tijd heeft. En in beide gevallen hebben 
de ouders verdriet, omdat hun jongen 
nooit krijgt wat hij noodig heeft: lijd 
voor studie, én voor ontspanning. Een 
dikke, zware tasch met boeken, omdat

standpunt der Volksontwikkeli 
algemeen. En belangrijk was < 
toonstelling zeer zeker.

Er werd om raad en voorlichting 
aan meer dan 100 deskundigen gevraagd. 
Zij bestond uit rubrieken ter algemeene 
orienlcering, als bijv, een en ander, 
bijeengebracht om een antwoord te zoeken 
op de vraag hoe de jeugd zichzelf ziet, 
de wijze van toelating tot M.O. en 
V.H.O., de oudervereenigingen, het 
eindexamen en de toelatingseischen tot 
de univcrsiteilen in verschillende landen, 
de opleiding van den leeraar.

Voorts was er een rubriek voor leer
plannen, huiswerk, leermiddelen, ge
meenschapsleven in de school en enkele 
inzendingen uit het buitenland, — en 
bovendien hadden verschillende Nedcr- 
landschc scholen inzendingen om een 
overzicht te geven van hun soort onder
wijs.

Deze

I kern- en kei
ssenstelsci.

zonder

"cijfers,

: taak.

En ook was geestig in beeld gebracht 

hoe een zeventigjarige nog gekweld 
werd door een angstdroom, als hij in 
den greep zich dacht van het spook 
der eindexamens.

Hel meest boeiende was 
hel geheel der inzendingen van 
schillende scholen.

Hel leek mij. dat er twee stroomingen 
te onderscheiden waren. De ccne gal 
voornamelijk werk der docenten: hun 
leermiddelen, hun verzamelingen, doch 
slechts weinig van de prestaties der 
leerlingen.

De andere en de 
loonde wat de leerlii =. 
den, wat er door het onderwijs in 
jongens en meisjes zclven gewekt ' 
en op de scholen, die gedeeltelijk 
daltoniseerd zijn, zooals de inzendin 
van dr. Dullemen uil Utrcch 
uit Amsterdam en de afdee 
van hel Kennemer Lyccui

Een geheel vormden e 
dalloniseerde scholen van 
uit den Haag en die van < 
Alleen door deze laatste r 
tcnloonstellinge en bezoek 
loonend.

Het was iels -kostelijks al hel ver
nuftig paedagogische van de taken op 
elk gebied na te gaan, hei met liefde 
en overgave verrichte werk te zien in 
zorgvuldig bijgehouden schriften, soms 
rijk versierd. Uit al dit tentoongestelde 
bleek hoe de leerlingen zelf werkten, 
zelf vonden, de leeraar enkel de leider 
was, die op den achtergrond bleef.

Dan waren er nog inzendingen van
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Boekbespreking.
Het onderwijs in 1930.

>
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werken 

en daar.

V erslag van den Onderwijsraad 
strogelen betreffende meer dan 
van hel onderwijs openen dit

Vervolgens worden in afzonderlijke 
hoofdstukken de algemeene regelingen 
en belangrijke gebeurtenissen vermeld 
van het Hooger Onderwijs, het V. H. 
en Midd. Onderwijs, het Nijverheids
onderwijs. hel Lager Onderwijs, < 
verdeeld in Gewoon en Uitgebreid 
Leerplicht, Vervolgonderwijs, Buiten
gewoon L. O. en Onderwijzersopleiding 
en ten slotte Bewaarschoolonderwijs.

Daarna volgt bet 2e deel, het bij
zonder gedeelte, dal de bijlagen bevat, 
behoorendc bij de te voren opgesomde 
onderdeelen.

Het Versl 
en Maat 
één lak ' 
2e deel.

Dan volgt een overzicht van het 
Hooger Onderwijs, aanvangende met 
de wctlelijke bepalingen in het verslag
jaar ingevoerd en verder bijzonderheden 
omtrent elk der Universitciien en Hooge- 
scholen. zoowel wat aangaat het do- 
ceerend personeel, als de aantallen stu
denten. het bezoek en de academische 
examens.

De afdeeling V. H. en M. O. bevat 
eveneens een overzicht van de toepassing 
van verschillende wettelijke bepalingen 
cn mededeeling van ministericele be
sluiten van algemeene strekking. De 
verslagen der Inspecteurs vermelden de 
in hun inspectie aanwezige inrichtingen 
met haar bevolking en doen levens ver
schillende moeilijkheden en bezwaren 
kennen, die zich in 1930 voordeden.

Het Hoofdstuk Nijverheidsonderwijs 
neemt een kleine plaats in voor de op
neming van diverse algemeene zaken.

A Idus is thans het Verslag getiteld, 
dal in 1932 door het Departement 

van Onderwijs werd uitgebracht be
treffende alle takken van Onderwijs in 
Nederland. Voor de eerste maal ver
scheen het in dat jaar in dezen vorm, 
los van de eigenlijke Statistiek, die door 
het Centraal-Burcau wordt verzorgd ')- 
De lezing er van heeft door grooler 
overzichtelijkheid en spaarzaam ge
bruik van statistische gegevens zeer 
gewonnen. Het beval bijv, als altijd zeer 
waardevolle mededeelingen over het 
onderwijs van de verschillende inspec
teurs. maar nu zoodanig gerangschikt, 
dal ze zich veel beter leenen voor ge
regelde bestudeering. Men mag dus 
verwachten, dal al deze mededeelingen 
vaker zullen geraadpleegd worden en 
invloed zullen hebben op het School-

De steen der wijzen is er naar mijn 
oordeel nog niet in gevonden, wal ook 
niet verwacht mocht worden.

Doch de opmerking blijft gerecht
vaardigd, dat er nog meer samenhang in 
behoort te komen. Het is nog te veel 
een naasl-elkaar-stelling der verschil
lende pennevruchlen van de onderschei
dene hoofdinspecleurs.

Dat neemt niet weg. dat het nu reeds 
een waardevol boek is geworden.

Het begint met de opsomming van 
cenige zeer algemeene onderwerpen, die 
hel geheele onderwijs raken.

') Hel verslag over 1931. dat inmiddels 
is verschenen, hopen wij binnenkort te bc-

handwerken zien. Van de Leidschc 
er een leergang, die toonde, 
meisjes daar voor dit vak leeren 
door zelf te kijken, te vinden 
door zich zelf te helpen.

Hel schijnt, dat het belangrijke ten- 
loonstellingsgcbeel, waaraan zóó veel 
studie en arbeid ten grondslag ligt, na 
Rotterdam ook elders zal te zien zijn. 
Het zou te betreuren zijn, als het niet 
gebeurde. I. H.

Monlessori-l'Vceum, dal nog niet 
kon loonen. cn de Vrije School uit 

den Haag.
Over hel algemeen was er weinig 

andere handenarbeid dan teekeningen. 
Alleen de Vrije School had ook hout- 
arbeid liggen van haar leerlingen. De 
andere inrichtingen loonden hoofdzake- 
lijk wat haar leerlingen vermochten te 
prestoeren met de teekenpen ol' hel 
penseel. Een paar meisjesscholen Keten
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Niettemin staat er veel in, dat der 
overdenking waard is. Ik doe maar 
grepen ; over de zoo noodzakelijke nul 
in de organisatie, die de wetgever ein
delijk moest gaan betrachten, over de 
tallooze sociale oorzaken, die storend 
werken, over de talrijke mutaties in dc 
school, over dc vele moeilijkheden der 
plallclandscholcn bij een goede voor
ziening van hoofdenvacalurcs, over de 
zoo wenschelijke voorbereiding voor het 
dagelijksch werk in de school, over de 
herhaalde veranderingen in de leerlingcn- 

. over schoolverzuim, over rege- 
ten aanzien van tewerkstelling 

van wachtgelders, over medewerking 
van de ouders, over de onmogelijkheid 
voor hel schooltoezicht door le uilge- 
breid ambtsgebied en ie veel admini- 
stratieven rompslomp om werkelijk vol
doend toezicht te oefenen enz.

Wie ons onderwijs wil lecren kennen, 
kan uit deze lectuur veel putten naast 
de bestudecring der statistieken.

Van de andere afdeelingen geldt in 
huofdzaak hetzelfde en kortheidshalve 
bepaal ik mij hiertoe.

Uil de Vle afdceling 
ware zeer behnrligingss 

jen aan te halen, 
zooveel ten goede

slothoofdstuk, dc verslagen over 
bewaarschool-onderwijs. wekt bij 

lezing een pijnlijke stemming, want 
verslagen gelden 1930 en we lezen 
in 1934. waarin om bezuinigings- 

overwegingendit onderwijs is geoordeeld 
in de eerste plaats ten offer le kunnen 
/allen. Want uil de verslagen spreekt 
. erheugenis over den vooruitgang, teleur
stelling over de beginnende belemme
ringen, maar overtuiging, hoe hoog noodig 
dit onderwijs is voor ons volk. Moge 
de tijd om den noodiolligen koers van 
thans weer le veranderen, weer spoedig 
aanbreken.

Ten slotte hoop ik. dal uit mijn over
zicht blijken kan, dal wie over eenig 
punt van onderwijs een studie wil maken, 
mede in dit verslag een nuttig en bruik
baar middel voor die studie kan vinden.

A. H. G.

daar de zeer uitvoerige statistiek bijna 
alles bevat, wat dienen kan voor een 
goed inzicht in dezen onderwijstak.

Het Lager Onderwijs vormt den 
hoofdschotel in het boek; het telt niet 
minder dan 362 bladzijden. Zijn onder
afdelingen zijn: 1. De uitvoering der 
L.O.wet 1920; II. De verslagen der 
hoofdinspeclcurs betreffende het lager 
onderwijs: 111. Hel verslag van den 
inspecteur van het buitengewoon lager 
onderwijs; IV. De uitvoering der Leer
plichtwet; V. De verslagen der hoofd
inspecteurs in zake de uitvoering der . 
Leerplichtwet, en VI. De verslagen ............
der hoofdinspeclcurs betreffende dc schaal, 
bevoegdheid tot het geven van lager lingen > 
Onderwijs en dc onderwijzersopleiding.

De le afdecling is een goed ingerichte 
en vermoedelijk volledige samenvatting 
van alle Koninklijke beslissingen en 
getroffen maatregelen in het jaar 1930 
genomen in de volgorde der artikelen 
der L.O.wet, tezamen 116 bladzijden 
tellende. Dit is voor de beheerspraklijk 
der scholen van zeer groot nut, terwijl 
nu gemakkelijk is na le gaan of ter 
zake van eenig artikel der wet in 1930 
een beslissing is gevallen.

Dc IIc afdeeling is dat gedeelte van 
het verslag, dat een inzicht moet doen 
geven in wat er leeft in de school, in 
de waarde en de beteekenis van het 
werk in de school, in de verdiensten 
en de tekortkomingen van hare 
in dc moeilijkheden en bez' 
allerlei omstandigheden aan dc schooi 
opgelegd, in de mogelijkheden lol ver
betering. I let is dus dat gedeelte, waar
van altijd vroeger kon worden gezegd, 
dat ze waardevol materiaal bevatte voor 
de beoordceling van de beteekenis der va) 
school, doch wal steeds begraven bleef vei 
in groole boeken, die zelden of nooit 
door wien ook als studieboek werd 
gebruikt.

In den huidigen, hanteerbaren vorm 
en tot een geheel snamgevoegd leveren 
deze 172 bladzijden verslagen vaak zeer 
interessante lectuur. Weliswaar hebben 
5 hoofdinspeclcurs deze verslagen ge
leverd, die onderling in samenstelling 
en waardebepaling nog al uiteenloopen. 
zoodat een vergelijking van wal deze ver-
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De Lichtbeelden-Vereeniging heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van + 50.000 stuks lantaarnplaten op het gebied van:

Kunstgeschiedenis
Schilderkunst,
(ook kaarten <

Cultuurgeschiedenis.
Aardrijkskunde

Oppervlaktevormen, Grondsoorten, Begroeiïng, 
Bebouwing, Verkeerswegen, Economie, Industrie.

Sterrenkunde.
Natuurlijke Historie.
Landbouw en Veeteelt

in ons land speciaal voor het Landbouwonderwijs.

Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen. 
Voor alle personen of vereenigingen, die practisch aan ontwikkelingswerk doen 
is de Lichtbeelden-Vereeniging een onmisbaar Hulpinstituut.

In 1930 werden 150.000 lantaarnplaatjes van haar betrokken.

Men kan per serie huren i f 4.— (kleine serie f 3.—); Abonnement 
van t5 serie’s (één jaar geldig) f 30.—. van 6 serie’s ff 5.—). Alle 

lichtbeelden kunnen ook gekocht worden, evenals een groot aantal foto’s. 
De Vereeniging is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een archief aan te 
leggen van eigen opnamen van Nederland: schilderkunst, architectuur,karak
teristieke landschappen, begroeiïng, typen van boerderijen, dorpenaanleg, 

— industrie en landbouw. — ■ - - ■ ='
Uitvoerige catalogi voor alle onderdeden en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.

e
Lichtbeelden-Vereeniging

AMSTERDAM - SINGEL 289-293
Centraal bureau voor lantaarnplaten en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 — POST-G1RO 15476



LeerkrachtenLeerlingenScholen

Bijz. TotaalTotaal Openb.Bijz. Bijz.Openb. Totaal Openb.

1929
1930
1931
1932

3610
3591
3550
3444

737411
770188
797379
814783

Onderwijs-Statistieken 
door A. H. GERHARD.

4452
4634
4778
4911

22100
23364

1218381
1243712
1268077
127 1833

480970
473524
470698
460050

37881
39200 
40104 
39949

van het 
i in 1929

15781
15836
15774
15009

zou veel te

;ang ging nog sneller bij het G.L.O. want bij het 
en deze percentages in 1929: 44.6% tegen 55.4%, 

in 1932: 43.8% tegen 56.2%.
Over de oorzaken van dezen gestadigen achteruitgang 

zeggen zijn!
In het vorige artikel lieten 

trent de verhoudingei 
zich een opmerkelijke 
kan die doen zien.

De staat II bevat de absolute aantallen bij het G.L.O. op 31 
Dec. 1932 en voor het U.L.O.

Gewoon en Uitgebreid Lager Onderwijs.

Na de uitvoerige uiteenzetting in het nummer van Maart 1932 om
trent de vorigc uitgave betreffende dit onderwijs en waarin ik de 
groote waarde van deze statistiek door haar samenstelling voor een 
goed begrip van ons Onderwijswezen heb aangetoond, kan ik mij nu 
bepalen tot vergelijking ten aanzien der uitkomsten voor belangrijke 
onderdeden en tot nadere aanwijzing van nieuw verstrekte gegevens.

De staat in genoemd overzicht op blz. 179 en waaruit men de 
vergelijkende ontwikkeling in het algemeen leert kennen van het open
baar tegenover het bijzonder onderwijs kan nu als volgt voortgezet 
worden. Successievelijk geeft die aan den toestand op 31 Dec. der 
jaren 1929, 1930, 1931, 1932 betreffende de aantallen scholen, der 
leerlingen en der leerkrachten bij het geheele Lager Onderwijs.

we hierop volgen een aanwijzing om- 
sn tusschen jongens en meisjes. In 1932 heeft 

verschuiving geconstateerd. De volgende staat

8062
8225 
8328 
8355

Hieruit blijkt duidelijk de voortdurende achteruitgang nog ’ 
openbaar onderwijs. Was de verhouding der leerlingaantallen 
nog 39.5 % tegen 60.5 %, in 1932 was die reeds verminderd tot 36.1 % 
tegen 63.9 %.

Deze achteruitga
U.L.O. alleen ware:
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Scholen:

TotaalTotaal J- M.J-

752403499240248613628 585965 1199593Totalen .

31
III.

19291932
M._L_L _L M. L. M.M,

42.19

46.87 53.49 46.51Totalen . 49— 48.85 53.1351 — 51.15

-

!

223335
155760
225015

9518
390293

427072
304275
450165
18081

772521

47.7048.81 1
50.02
47.36
49.48

17661
11365
10227
995

22587

15317
8295
10177
1203

19675

Op 31 December 1932:
G. L. O. U.L. O.

57.28
48.15
43.31
51.92

____G. L. O. 
1929

52.30
51.19
49.98
52.64
50.52

42.72
51.85
56.69
48.08

52.68
51.12
48.94
52.51
49.91

32978
19660
20404

2198
42262

47.32
48.88
51.06
47.49
50.09

aan het U.L.O. 
is. Daarentegen is het vrouwelijk 
Jigd bij de neutrale Bijzondere 

meer uitgesproken standen*

203737
148515
225150

8563
382228

Openbare . . . . 
Prot .-Christelijke 
Roomseb-Katholieke 
Overige Bijzondere 
Alle Bijzondere .

perccnts verhoudingen 
Dec. 1932.

en het U. L. O.

igzaam, de 
de meisjes

In staat III stellen we nu naast elkaar de 
voor elke schoolsoort van 31 Dec. 1929 en

54.54 45.36 53.55 46.45
- ‘ 57.81 ------

50.12 49.88
45.27 54.7»'
53.45 46.5»

Percentsverhouding tusschen de aantallen jongens en meisjes 
bij het Openbaar en het Bijzonder Onderwijs, onderschei- 
denlijk voor G. L. O. en U. L. O. in 1929 en 1932:________

U. L. d.
1932

Openbare .... 
Prot.-Christelijke 
Roomsch-Katholieke 
Overige Bijzondere 
Alle Bijzondere

Van het geheele aantal leerlingen bij het G. L. O. 
te zamen zijn 51.3 % jongens en 48.7% meisjes.

Uit dezen staat III blijkt derhalve, dat, zij ’t ook lanj 
verschuiving van Openbaar naar Bijzonder sterker is bij < 
dan bij de jongens.

Voorts zien we, dat over 't algemeen de deelneming 
duidelijk het grootst is bij de jongens 
element het sterkst vertegenwoordi 
Scholen, wat waarschijnlijk wijst op het 
school-karakter van deze groep.

De opmerkelijke verschuiving, waar we zoo even op zinspeelden, 
wordt waargenomen bij de katholieken.
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IVa.

BB

10831035

U. L. O. als boven.IVb.

B

266 i 266

1403 1492
1688

V B
Totaal 
A BI ■

103
77

180

2 
aJ b 
49 

106 
165

1868

3560

55
130
185

29
63
92

119
132
251

262
516
778

269
533
802

62 61 36
204 204 124

160
Bijzonder

Bijzonder

Totaal

A I B

7284|7553

3
B

*7»
522 358 

111611267
1638|1625

*!■

71
17 9

2

I B

234jl88

I B t
G. L. O.

Vcrdeeling der scholen naar hef aantal leerkrachten.

3
________ I B
12131168 6241 595 S8ö| 562
21| 20 459 440 7521 783 
... ....  1338.'1345 2991

jevende van het G.L.O. en IVb hetzelfde 
je gevallen wijst de kolom A de aantallen 

getal leerkrachten op 31 December 1929 
voor 31 December 1932.

Men ziet hoe het aantal eenmansscholen bij het openbaar onderwijs 
sterk is achteruitgegaan, bij het bijzonder onderwijs tamelijk gelijk is 
gebleven, terwijl de scholen met grootere aantallen leerkrachten bij 
het Bijzonder Onderwijs snel stijgt. Dit geldt het G.L.O. Bij hef 
U.L.O. foonen de verschuivingen kleiner verschil.

A | B

Op een andere wijze kan men deze verandering demonsfreeren met 
onderstaande staten Va en Vb, samengesteld uit de tabellen 7 en 10, 
waarin de scholen onderscheiden zijn naar de aantallen leerlingen.

Waren 4 jaar geleden de meisjes op deze scholen nog veel talrijker 
dan de jongens, in 1932 waren de aantallen, zoowel bij het G.L.O. 
als bij het U.L.O. bijna volkomen gelijk geworden. Bij alle overige 
groepen zijn de verhoudingen in dit opzicht tamelijk wel gelijk gebleven.

Belangrijke veranderingen hebben zich voltrokken in de verhouding 
van Openbaar en Bijzonder wat betreft de kleine en de eenmans
scholen.

Uit de tabellen 3 en 5 van de jongste uitgave hebben we onder
staande staten samengesteld.

IVa den toestand aangev, 
voor het U.L.O. In beide 
scholen met het aangegeven 
en de kolom B hetzelfde
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Va.

B

Vb. U.L.O. als boven.

B

18 88

Vla.

11 — 15 16—20 21—25 26-306—10Ond.w.

>
656228 2054 4444161 669

579 | 615

lOlcnmcer

A | B
1-20

A B

Hoofd

21-40

A B
41-60

B
61-80
A B

39
37
52
33

81-100 

A I B

81-100

A B

231
172
191
75

1-20
A B

864
501
567
122

1953
1160
1187
144

11

Totaal

A B

Totaal
A B

6
36
34

2926
1569
1935

132

269
533

80215

24
62

86

42
100

142
123

159

262
516
778

249
69 ,

318 !

55
179

234

3348 3175
5935 4378
7285 7555

243

316

96 125
45 128

253

11
133
137
25

306

167156

61-80

* I »________
349 345 300 I 281 291 I 286 2056!
230 I 268 279 515 .334 | 584 2908

'S79 j 594

124

Openbaar 102 85
Bijzonder 11 14

97

7/
383

Openbaar 
Bijzonder

625 I 670

Openbare 
Prot.-Chr. 
R.-Kath.
Overige Bijz.

101-400

A | B

5611926 
a->vS;5255 
4964|5161

G.L.O.
Verdecling der scholen naar de aantallen leerlingen.

21-40 41-60
A | BH 

■

I I t f
■

f 1

1

40!enmccr
A | B

7| 6 100i 95 
107 I 100

Een merkwaardig gegeven bevatten de volgende staten Vla en vlb, 
geput uit de tabellen 43 en 44 over de aantallen leerlingen per leer
kracht en die heel duidelijk laat zien, hoe weinig beteekcnis eigenlijk 
te hechten is aan een algemeen gemiddelde van het aantal leerlingen 
per leerkracht.

G. L. O. 
Leerkrachten met aantal leerlingen onder dagelijksche leiding 

op 31 December 1932.

De heel kleine scholen belangrijk verminderd bij het openbaar G.L.O. 
en evenzoo alle scholen boven 40 leerlingen achteruitgegaan. Bij het 
U.L.O. zijn de grootere scholen in aantal vermeerderd.

Het U.L.O. wijst bij de scholen tot 60 leerlingen op vermindering, 
doch daar boven op belangrijke vermeerdering.
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VIb.

6—10 11 — 15 16—20 21—26 26—30O.

Samen 4) 212 437 632 753 713

Hoofden 1929 1932
711
168

2469
9825

383
189

2723
11006

127
104
169
37

246
163
201
22

381
160
159
13

362
197
171
23

H (

6
12
20
3

60
59
80
13

46 uit de uitgave 
en VIb

resp. 23 Openb., 132Pr.-Chr., 131 R.K., 25 overige Bijz. scholen, 
en in 1932: 11 . 133 . 137 . 25 . . ')

Openbare
Prot.-Chr.
R.-Kath.
Overige Bijz.

Uit een samenvatting 
dezer Statistiek over het 
uit dit artikel ontleenen '

van de tabellen 45 en
: jaar 1929 benevens de staatjes Vla 
we nog het volgende staatje:

U. L. O. als voren 
op 31 Dec. 1932.

lorganisatie is het 
irband de achter- 

gegevens vermeld 
: de redacteur er

Een der belangrijkste problemen voor de schooloi 
vraagstuk der „zitten-blijvers’’ en daarmede in ver 
blijvers. Reeds in mijn vorig overzicht heb ik de . 
over dit punt. Ook in deze laatste uitgave wijdt 
waardevolle beschouwingen aan.

Overeenkomstig den staat op blz. 183 in het Maartnummer 1932, 
hebben wij ook nu weer zoo’n staat samengesteld, geput uit tabel 31.

In de bovenste rij zijn uiter
aard de ambulante hoofden 
begrepen d.w.z. in 1929:

*) Als aardige bijzor 
leerkrachten moeten uil 
van 31 —35 leerlingen, 
36—40 leerl. en 1 het :

en Onderwijzers

i leerlingen.
1 — 10 

11—20 
21—30

inderheid, om te laten zien welke kunststukken sommige 
ithalcn, ontleen ik aan tabel 43 dat 17 een klasse hebben 
n, verdeeld over «ven of zet leerjaren, 5 hetzelfde van 

;t schijnt te kunnen met 41—45 leerlingen!
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VII. Stand op 31 December 1930 bij bet G. L. O.

Normale leeftijd Totaal

2e jaar

366507 160480

76 pagina's, 44 staten

li
III
IV

-zal
der

129795
110425
96009
87366
80219
58638
36122

1776
17

1166661
>5867

1182528

geplaatst
.te hoog

Zeer

>msten

9371 
18598 
27502 
33182 
37285 
29714

4745 
78

600367
leerjaren

Totale schoolbevolking

VI 
VII 
VIII

IX

8669 
7020 
6501
5352
4845
4928
1794

196
2

197443
189737
187320
185630
174835
142905
86243
2519

29

49608
53694
57308
59730
52486
49625
43582

469
5

> den duur 
len weg.

een Verslag, bevattende

39307
Niet te verdoelen over

Beneden 
normalen 
leeftijd 

(voorlijk)

een inleiding van

genomen over 
il ik aan, dat

160480 kinderen te laag 
en 39307 leerlingen die

Aantallen leerlingen

Boven 
normalen 
leeftijd 

(achterlijk)

Dat wil dus zeggen, dat
waren tegen 966874 die normaal 
zaten" voor hun leeftijd.

Bij het U.L.O. waren deze cijfers op 31 December 1930, (tabel 32). 
1968 „voorlijk", 46379 normaal en 128-^7 „achterlijk".

Omtrent de „zitten-blijvers" werden in de voorliggende uitgave voor 
het eerst gegevens opgenomen over het schooljaar 1929—1930.

Uit de inleiding haal ik aan, dat aan het eind van dat schooljaar 
139757 leerlingen = 12.3 °/0 van het totaal niet bevorderd zijn. Na 
het eerste leerjaar bleven de meesten „zitten" of 15.1 °la. Van de 
meisjes bleven over 't geheel gemiddeld 11.3 °/<> en van de jongens 
13.4 ’/0 zitten.

Bij het U.L O. werden 8748 = 16.4 0/0 leerlingen niet „verhoogd". 
Bij de meisjes was het ook weer gunstiger, behalve in de hoogste 
klasse.

Dat probleem zal nog heel wat hoofdbrekens kosten, 
ongelijke grootten der klassen, ongunstige schoolverhoudingen, 
methoden, alles kan daarop van invloed zijn. De statistische uitkor 
zullen op den duur een goed hulpmiddel blijken bij het zoeken 
den goedt

Uit
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1

Unsere Fraj 
Erstens, die I

i beantworten versuchen: 
einselne Arbeitslose und

Kulturelle Schaden der Arbeitslosigkeit 
door W. KWECKSILBER.

ƒ

inrichtingen der 
;nde uitgaven derzelfde soort statis- 
. der tabellen uit een vorige uitgaaf,

ige mllssen wir von zwei Seiten zu 
kulturellen Schaden, die jedcr <

"ICTach Kant ist Kultur der letzte Zweck der Natur. Wissenschaft
’ und Kunst — im weitesten Sinn — sind die HaupttUtigkeiten 

der Kultur, deren Trager die wohlgeordnete Gesellschaft ist. Durch 
Gemeinschaftsarbeit, durch die Entwicklung von Horde zur Gesell
schaft, in der ein Jeder kleines Teilchen im groszen Ganzen ist, durch 
die Kulturentwicklung wurde der Mensch.

Wclche Wirkungen hat nun die Arbeitslosigkeit auf den Fortgang 
dieser Entwicklung? Wie wird diese durch die Arbeitslosigkeit groszer 
Volksteile gehemmt und zurllckgeworfen ? Mit diesen Fragen, die uns 
auszerordentlich wesentlich scheinen, wollen wir uns nun ein wenig 
beschaftigen. Niemand wird es dem Verfasser dieses Aufsatzes libel 
nehmen, dasz er dies Problem aus dem Gang der deutschen Dinge 
heraus betrachtet. Deutschland hatte verhaltnismMszig besonders unter 
der Geiszel der Arbeitslosigkeit zu leiden, und so sind gerade dort 
die meisten Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht worden. Letzten 
Endes ist es aber doch so, dasz in diesen Fragen zwischen den ein- 
zelnen LHndern keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Im Grunde 
wirkt sich Arbeitslosigkeit auf den von ihr getroffenen Menschen in 
Amerika, in England, in Holland genau so aus wie in Deutschland.

en 65 tabellen, zou natuurlijk nog veel meer zijn aan te halen, dat 
alle belangstelling verdient.

Het gebruik van rad io en schoolbioscoop, het volgen der lessen in 
Fransch, Duitsch en Engelsch, de bestemming der leerlingen na het 
verlaten der school, de uitslagen van allerlei examens, de toekomstige 
aantallen geslaagde onderwijzers enz. zijn alle onderwerpen, die studie 
vorderen, ''oor wie deze dingen interesseeren is onze schoolstatistiek 
tegenwoordig boeiende lectuur en vooral de inleiding, waaruit grondige 
kennis dezer materie en een scherpzinnig hanteeren van ’t cijfer
materiaal blijkt. Misschien zou ’t wel aanbeveling verdienen, dat er 
wat meer eenheid kwam in de opschriften, volgorde en 
tabellen tussehen de achtereenvolgend 
tiek met vermelding der volgnummers d< 
die er op correspondeeren.
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r

? 1 LI
i

trSgt. Zweitens, die Schaden, die der 
5 drohen durch die Arbeitslosigkeit derer, 

su TrUgern der Kultur berufen haf.
Zukunft. Man sagt auch: Wer die Jugend hat, 

j! Aber . . . wie ist es um jene 
ler Jugend, deren

damit die ganze Gesellschaft t 
kulturellen Gesamtentwicklung 
die die Bcstimmung zi

Die Jugend ist die Zukunft. Man sag 
dem ist die Zukunft. Gut und richtig! A 
Jugend bestellt, die arbeitslos geworden, mit jen< 
Zahl tagtaglich crschreckend steigt? Sie lebt in Kulturlandern. Eigen
schaften, die im Lauf der Jahrtausende, im Lauf vieler Generationen 
durch Kulturfortschritt sich in den Mcnschen entwickelt haben und 
das Fundament von Pflichtgefuhl und Verantwortungsbewusztsein, 
das Fundament einer Gesellschaft geworden sind, werden, im Falie 
Ihngerer Arbeitslosigkeit weggeschwemmt und fortgetrieben. Woran 
Jahrtausende gearbeitet haben. wird nun — ganz besondcrs deutlich, 
ganz besonders furchtbar bei der Jugend — in wcnigen Jahrcn der 
Arbeitslosigkeit niedergerissen. Und weil vor allen, der junge Mensch 
das Opferder Wirtschaftskrise wird, weil vor allen, durch den Schaden, 
den er nimmt, die Zukunft, der Fortschritt der Kultur gefiihrdet ist, 
wollen wir ihn in den Vordergrund unserer Bctrachtungen stellen.

Zur Zeit seiner Tatigkeit im Betrieb beherrschtc den Jugendlichen
— einen starker, den andern schwUcher — ein Verlangen nach Ordnung. 
Jeder Jugendlichc trHgt in sich die Sehnsucht nach einer Daseins- 
grundlage mit ausrcichender Existenzsicherheit und ist zufrieden, solange 
er auf einem Wege ist, der ihn voraussichtlich zu diesem Ziel führt. 
Dieses Ziel stiltzt seine Arbeitsfreude. In solcher Situation will der 
junge Mensch ein klares Bild von Welt, von Gesellschaft und Staat 
gewinnen, von Zusammenhiingen, von dem Ineinanderflieszen der einen 
in die andere Idee; er will das Chaos, das ihn in so vielen — insbe- 
sondere geistigen — Dingen umgibt, durchbrechen. Nachdem er die 
Schule verlassen hat, sehnt er sich nach Verantwortlichkeit, will er 
beweisen, dasz auch er etwas zu leisten versteht; er verlangt Geltung, 
und nie möchte er Ubersehen werden.

Da setzt man ihn vor die Tllr, der Betrieb benötigt ihn nicht mehr. 
In der crsten Zeit wird er sich energisch nach neuer Arbeitsmöglich- 
keit umschauen; anfangs wird der Jugendlichc sich auch bemlihen, 
sich ftlr seinen Beruf weiterzubilden, ui» dann vielleicht eher in eine 
Position hineinkommcn zu können. Er nimmt technische und ahnliche
— oft nur auf spezialisiertc Fachfragcn eingehcnde — Bllcher zur 
Hand und befaszt sich mit ihnen. Bekommt er aber trotz all seiner 
Bemtlhungen keine neue Arbeit — was ja gegenwUrtig leider meist 
der Fall ist — wird er milde, und er resigniert. Betrtlbt stellt er 
fest: .Alles Lernen hat keinen Zweck...." — Und mit diesem Augen- 
blick macht er mit seiner LektUre Schlusz.
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licht

Diesem eesten Beispiel wollen wir weiter nachgehen : Einst geistig 
aufgcschlosscne Menschen. sind nach lange re r Arbeitslosigkeit nicht 
mehr in der Lage, aus eigener Iniative ein ernstes Buch zu lesen. 
Aus vielen, vielen westdeutschen Zuschriften, die diese Behauptung 
beweisen, greife ich die eines 24-jahrigen ehemaligen Schlossers heraus, 
der mir seit je als sehr intelligent bekannt war. Er schreibt unter 
anderm Nach den ersten Seiten — von Upton Sinclairs „Boston" 
— konnte ich nicht mehr weiter. Jch konnte mich auf das Buch nicht 
konz.entrieren, so sehr ich mich anstrengte...." Eine traurige Feststel- 
lung, die AlIgemeingUltigkeit besitzt. Im gleichen Sinn auszert sich 
eine 28-jahrigc ehemalige Privatsekretarin: „Heute hatten wir viel 
Zeit, unsere Bildung nachzuholen. Heute sind dreiviertel von uns 
arbeitslos. Wir wissen oft gar nicht, was wir mit all unserer Zeit 
anfangen sollen. Gedichte lesen?.... Und wenn wir es wollen — wir 
köiinen es einfach nicht mehr! Wir haben keinen Sinn dafllr, wir 
mllssen uns anstrengen dabei, dasz wir nicht immer sagen: Sorgen 
haben die Leute! Das klingt so frivol, und es ist doch nur bitter 
traurig....”

Positive, scheinbar tief verankerte Eigenschaften werden zerstört:
In seiner Arbeit hat der Jugendliche sein Ziel gesucht. Gibt man 

ihm nun kein Ziel — oder, was auch schon hüufig vorkommt: aus 
der Schule Entlassene bekommen von vomherein keine Arbeit, lernen 
also nie geregelte Tatigkeit kennen — oder raubt man es ihm gar, so 
erlahmt seine Kraft. Seine Stellung zu den verschiedensten Dingen 
und Problemen andert sich, kehrt sich allzu oft in ihr Gegenteil. 
Ordnungsverlangen schwindet; man hat diesem ja den Boden fort- 
gezogen. Mit dem Ende jeder geordneten Tatigkeit schwindet auch 
der Zeitsinn; sonst war der Tag Stunde fUr Stunde eingeteilt und 
hatte seine Bestimmung; Pause nach getaner Arbeit war gut und 
nlitzlich. Nu» aber hat die Zeit ihren Sinn verloren. (Man 
beispielsweise, oft feststellen, dasz Erwerbslose zu Verabredunj 
viel zu spat oder viel zu frllh erscheinen. Sie rechnen eben ni> 
mehr mit der Minute . . .).

lm Betrieb hat man sich einfllgen mllssen; eine gewisse Disziplin 
war notwendig. Die Zeit der Arbeitslosigkeit macht sie wieder zu- 
nichte. Alle Verantwortung und Verantwortlichkeit ist genommen. 
Man kommt sich Uberflllssig, minderwertig vor. Unsicherheit wachst, 
und man traut sich nichts mehr zu. So sinkt also auch Selbstvertrauen, 
so sinkt aller Mut. An Stelle einer auf positive Ziele gerichteten 
Aklivitat tritt entweder vollstandige Mudigkeit und Hoffnungslosig- 
keit, vollstandige Passivitat oder aber auf negative Ziele gerichtete
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>eigt, hinterjedem 
r Familie wUchst;

AktivitSt. Ein 29-j3hriger erwerbsloser Arbeiter bekennt: „...Ichstehe 
vor der Zukunft. Nein. .. Steken? Bewuszt werden? Ich lasse 
mich gehen, treiben. Oder ich sitze. Ich sitze auf einem Platz, wenn 
ich einen habe, oder ich hocke, in mich geduckt, in eincr Ecke. Oder 
in den naszkalten vier 5Vttnden, wenn ich Überhaupt welche um mich 
hab. Plötzlich, ich friere, ich stehe auf, ich laufc mich warm. Oder 
ich lungere herum, zu Hause, in der Stadt. Ich tummel mich zum 
Hafen, zum Kanal und stiere in sein Wasser..."

Der Arbeitslose wird haltlos, Idszt sich treiben... Konzentrations- 
fahigkeit ist ihm unmöglich. Eine oft zu beobachtendc Tatsache, die man 
nicht übersehen darf, ist — mit all dem, was wir eben genannt ha- 
ben — seine wachsende Arbeitsunlust, die fllr ihn und schlieszlich fUr 
die ganze Gesellschaft zu einer nicht zu unterschStzcnden Gefahr 
wird. Diese Arbeitsunlust ist nicht eine Folge der Minderwertigkeit 
des Erwerblosen, nicht eine Folge einer ihm ctwa angcborenen oder 
anerzogenen Faulheit — obwohl natllrlich auch dies hin und wieder 
vorkommt sie ist vielmehr aus der Erfolglosigkeit sein es frllheren 
Strebens, seiner frllheren Arbeit, seiner einstigen Bcmllhungcn, die 
ihn doch nicht vor dem Schicksal der Erwerbslosigkcit bewahrt haben, 
zu erklaren, diese Arbeitsunlust ist eine Folge der Aussichtslosigkeit 
seiner Situation.

Die weiteren Auswirkungen dieser allgemein-kulturellen Schaden, 
die zunachst nur das Individuum treffen? Sein Verhiiltnis zur Umwelt 
Sndert sich mit der Zeit grundstttzlich und tiefgehend. Und damit 
rlicken die direkten Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die Ge- 
samtentwicklung unserer Kultur qualend nahe in unser Blickfeld. 
Zuerst: Das Verhaltnis zur Familie, der ersten Gemeinschaft, die 
einen Jeden umgibt, Hndert sich grundlegend. Der Arbeitslose — vor 
allem der jüngere — bringt nichts mehr ein, er wird „litstig". Seine 
dauernde Untatigkeit reizt seine Angehörigen, auf deren Hilfe er, 
wie einst als kleines Kind, nun angewiesen ist. Er zHhlt nicht mit und 
hat den Mund zu halten. Man macht ihm, dem gUnzlich Schuldlosen, 
wohl auch hin und wieder, versteekt oder offen, Vorwtlrfe. Die 
Angehörigen tun es nicht aus Schlechtigkeit oder VerstHndnislosigkeit. 
(Wenngleich auch dies manchmal der Fall ist. Nein, ihr Verhalten 
dem oder den erwerbslosen Familienmitgliedern gegenllber ist eine 
Folge ihrer Nervositat, die von Tag zu Tag steigt. Aber auch der 
Erwerbslosc ist immerzu gereizt und allzu leicht gene' 
Wort einen Vorwurf zu suchen. Die Spannung in der 
ein Risz, der oft nic wieder geheilt werden kann. Der Arbeitslose 
wendet sich mehr und mehr aus dem Bezirk seiner Familie und sucht 
sich wo anders Ersatz, auf der Gasse, in der Kneipe....
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sehen. Er, der Erwerbslose, 
hat .Gillek", er ist nicht aus

Miszgunst und Neid verdichten sich manchmal sogar zu dem kindi- 
schen Gefilhl: der dort, der noch Arbeit hat, ist mitschuld an deinem 
UnglUck; wSre jener nicht gewesen, dann hüttest du deinen Platz 
an der Maschine oder im Bllro nicht zu verlassen brauchen....

Verbitterung und Skepsis lassen den Arbeitslosen oft hinten Dingen 
und Menschen eher — und nur — Negatives als Positives witteen.

Sind dies alles nicht Gefahren, die einer jeden Kultur drohen? 
Wenn cin groszer Teil des Volkes durch Arbeifslosigkeit im wahrsten 
Sinn des Wortes kulturlos wird, wenn dies Los besonders die junge 
Generation trifft, ist der Fortschritt jeder Kultur aufs schwerste 
gefahrdef!

Doch weiter: Wir ha ben
haltlos macht. Und diese Hal

gesagt, dasz langere Arbeifslosigkeit 
dtlosigkeit wieder treibt den Menschen 

leicht unter den Einflusz Anderer, gerade die Seite kann ihn jetzt 
rasch beeinflussen, die er vielleicht sonst immer tief verabscheut hat: 
die asozialen, die „lumpenproletarischen” Elemente, die in jeder Grosz* 
stadt ihr unterirdisches Dasein flihren, die Diebs- und Verbrecher- 
kliquen. Auszerdem sieht mancher Arbeitslose. dasz er in .Gemein-

Seine Stel hing zum Staat wird eine andere. Seine Verneinung und 
Ablehnung des Staatskürpers verdichtet sich immer mehr zu einem 
nicht llinger zu unterdrUckendcn Hasz gegen Staat, gogen alle Staats- 
ordnung. Wenn er nicht ganz passiv, apathisch, mllrbe geworden ist, 
wendet er sich solchen Parteien und Gruppen zu, die möglichst radikal 
tun, die in ihrer Agitation möglichst haszvoll und blutrlinstig auftreten. 
Der Arbeitslose sieht ja oft Überhaupt in jedem hyperradikal-hyste- 
rischen Geschrei ein Zeichen von Aktivitüt. Er verwechselt eben 
Radau mit Aktivismus. (Ich sagte schon eben: Seine einst auf positive 
Ziele gcrichtete AktivitUt schliigt in eine auf negative Ziele gerichtete 
um.) Schlieszlich lehnt er sich gegen alles und jedes traditionell Ge- 
wachsene auf: gegen den Fachverband, dem er frUher meist angehört 
hatte, gegen all die Institutionen, die ihm jetzt irgendwie, durch Kurse 
oder tlhnliche Einrichtungen, in etwa zu helfen vecsuchen. fa, endlich 
bildet sich in ihm ein gegen den noch in Arbeit Stehenden gerichteter 
Hasz. Tatslichlich mllssen wir gegenwartig mehr oder minder fest- 
stellen, dasz sich die Kluft zwischen den arbeitslos Gewordenen und 
den noch Werkenden so sehr vertieft hat, dasz wir es hier schon 
mit zwei sich bekiimpfenden Gruppen, mit zwei Klassen innerhalb 
des Proletariats zu tun haben. Wie viele Arbeitslose sind immer mehr 
geneigt, im Werkenden den Feind zu 
musz stempeln gehn, der andre dagegen 
seinern Wirkungskreis herausgestoszen.

szgunst und Neid verdichten sich manchmal sogar zu ■
Gefilhl: der dort, der noch Arbeit hat, ist mitschuld
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schaft" mit jenen Leuten „noch Geld verdienen kann”.... Auf der Gasse 
droht er ganz zu verwahrlosen und ins Verbrechertum hinabzugleiten. 
(Aus einer Reihe von Berichten und Bilchern, die sich mit diesem 
Problem beschöftigen, nenne ich „Jugend aufder Landstrasze Berlin” von 
Ernst Haffner. Der Autor zeigt uns die Banden und Kliquen, die in 
Berlin von Jugendlichen gebildet wurden und dort ihr Unwesen treiben; 
von vielen berichtet Haffner, die sich bis zuletzt gewehrt haben, die 
bis zuletzt auf Arbeitssuche waren, die bis zuletzt ehrlich bleiben 
wollten.... Aber als alles vergebens und fruchtlos war, helen sie, dumpf 
und stumpf geworden, dem Verbrechertum in die Hande....) Eine 
Kette ohne Ende. „Was haben wir schon zu verlieten?’’, ist ein 
haufiger Ausspruch jungcr Arbeitsloser. Und weil er glaubt, nichts 
verlieren zu können, will er, der zur Tatenlosigkeit Verdammte, alles 
kurz und klein schlagen. Vernichtungsdrang treibt ihn. Noch schlechter 
kann es auf keinen Fall kommen, höchstens sol! er dabei „gewinnen” 
können. Dies ist ein Gedankengang, der das Tun und Lassen mancher 
Groszstadt-Arbeitsloser bestimmt. (Soweit man hier von „Gedanken- 
gang” sprechen kann, wie oft ist es Bcsinnungslosigkeit!....)

1932 ist im Cassirer-Verlag-Berlin ein Buch „Betrogene Jugend" 
erschienen, in dem ein erfolgreicher Pttdagoge, Albert Lamm, mit 
groszem VerstHndnis von der arbeitslosen Jugend und besonders von 
jenem Teil spricht, dem man am deutlichsten die Verwahrlosung an- 
merkt. Es waren nicht disziplinierte, verstandige Menschen, mit denen 
Albert Lamm zu tun hatte; alles was mit Gesetz und Gcsetzlichkeit 
zusammenhing, betrachteten sie als eine ihnen persönlich llbelwollende 
Welt, die sie mit ganzem Hasz verfolgten. Sie rèbellierten, urn Krach 
zu schlagen, sie muszten sich austoben . . . Sie chikanierten, wo sich 
ihnen nur eine Möglichkeit bot, sie spotteten und höhnten. An einer 
Stelle sagt Albert Lamm: „Sie zerstören und wollen nur zerstören: 
Tische und Stllhle, Menschen und Vertrauen. Sie haben aufgehört, 
zu leiden, und haben eine helle Freude daran, Leiden zu schaffen. 
Man erkennt eines Tages ihre Gesichter, an einem kaum merkbaren 
LUcheln, das nicht zu deuten ist. Oft brechen sie dann eines Tages 
zusammen. Es ist ihr Schicksal, so zu sein . . •”

Sehen wir uns doch einmal die Statistiken Uber das Steigen der 
Kriminalitlit an! Wie viele ehemals gesittete und ordentliche Men
schen sind — mcist nach liingerer — Arbeitslosigkeit hinabgesunken I 
Der bekannte belgische Statistiker Prins sagt einmal: „Der Arbeiter 
ist immer an der Grenze der Heimatlosigkeit. Der ganze Arbeiter- 
stand steht in der ersten Reihe der wirtschaftlichen Schlachtordnung 
und unterliegt in diesem Kampf zuerst, ob er nun in Krankheit oder
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igen, die sich 
:bend — vor

in Verbrechen verfallt.” .—'Der deutsche Leiter bcdeutender psychia- 
triscber Kliniken, Professor Aschaffenburg. schreibt: , Wir werden 
hUufig bei der Untersuchung der individuellen Eigenart des Verbre- 
chers zu dem Boden zurUckgelangen, in dem sie wurzelt, zu 
Lebcnsverhaltnissen, denen sie erliegt.”

Dasz daneben — wieder besonders der jugendliche — Arbeitslose 
sittlich gefahrdet ist, braucht nicht weiter belegt zu werden. Aus all 
den Umstanden heraus, die ich zu entwickeln versucht habe, lUszt 
sich auch diese Tatsache folgern. Ich möchte jedoch an dieser Stelle 
die VVorte cines 19-jahrigen westdeutschen Erwerbslosen notieren: 
..... Urn zehn Uhr abends war ich wie gewöhnlich in der . . . gasse 
(die sich im berllchtigten Viertel einer rheinischen Groszstadt be- 
fmdct. — Vcrfasser). Da quasselt tnich plötzlich so ein dicker Kerl 
an und sagt leise, ich soll mal mitkommen. Ich konnte mir denken, 
was er wollte. Zuerst halte ich gar keine Lust, und ich schamte mich 
sehr. Aber dann —■ Ich sage es dir ganz offen. Dann bin ich mitge- 
gangen. Den fünf Mark, die er mir bot, konnte ich nicht wider- 
stehen. Fllr flinf Mark habe ich mich verkauft, jawohl I . .— Die- 
sen Jungen kanntc ich von frtlher her; immer war er fleiszig und 
still, fast vcrtraumt gewescn .. . Bis ihn Arbeitslosigkeit niederwarf 
und verandcrte . . .

Aus dem fast unUbersehbar groszen Komplex der Fra; 
— sich aus der Beschaftigung mit unserem Thema erget 
uns auftllrmen, sei noch eine herausgegriffen.

In Deutschland hat man die Erfahrung gemacht, dasz gerade Arbeits
lose fUr einen Krieg schwarmten. Ja, das ist der plastischste Ausdruck: 
Sie schwarmten fUr einen Krieg.... Die Ursache? Ihr Untatigsein, 
graue Eintönigkeit und Öde, die sie umgab, liesz nicht wenige einen 
Krieg herbeihoffcn, herbeisehnen. Krieg war ihnen mit romantischen 
Abenteuern, mit Buntheit und Gefahr verbunden. Ja, und das wollten 
sie.... Auch fUr andere Dinge „schwarmten” sie, die festen Boden 
unter den Fllszen verloren hatten: Fllr all die Gillek und Heil ver- 
sprechenden astronomischen BlUttchen. fllr den Propheten Weiszen- 
berg in Potsdam, der alle Krankheiten mit Weichkase heilen wollte, 
fllr alle möglichen Sekten, fllr schlimmsten Kitsch und Schund, ob er 
sich ihnen nun in Btichern oder auf der Leinwand bot. (Beobachtungen 
und Umfragen bei den Uppig auftauchenden kleinen „Bibliotheken 
hatten erschlltternde Ergebnisse).

Anfangs hatten wir bereits auf die mangelnde Konzentrationsfahig- 
keit arbeitsloser Menschen hingewiesen.

Und andere wiederum, sehr oft gerade die, die sich ehemals intensiv
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lassen hat, ist der geistij 
i grosze I 
dieses

mit geistigen 
mlissen sich r

i Dingen, mit Literator und 'Kunst, bescböftigt hatten, 
nun einschrUnken. (Hier spreche ich von jenen, die noch 

in Arbeit sind, deren Verdienst aber recht körglich geworden ist). 
von Brot allein....” Doch wenn er vor der 

sich zunUchst Brot. Und falls dann kein Cent
„DerMcnsch lebt nicht 
Wahl steht, kauft er 
mehr ilbrig bleibt....'

Da die Nachfrage nach Literatur und Kunst allllberall nachge- 
lassen hat, ist der geistig schöpferische Mensch, der Schriftsteller, 
der KUnstler in grosze Not gekommen. — Damit sei die zweite Frage, 
die im Rahmen dieses Aufsatzes gestellt ist, kurz beantwortet: Welche 
Schaden drohen der kulturcllen Gesamtentwicklung durch die Arbeits- 
losigkeit derer, die die Bcstimmung zu TrSgern der Kultur berufen 
hat, der Schriftsteller, Kllnstler, Akademiker? Auch sic sind natur- 
gemasz in dem Augenblick arbeitslos, wo man flir ihrc Arbeit keine 
Verwendung hat. Wenn der Verleger die Manuskriptc des Schrift
stellers nicht in Druck geben kann, wenn Zeitschriften und Zeilungen, 
wenn Rundfunksender Arbeiten zurUckschicken, wenn der Kunsthandel 
die Bilder des Malers nicht benötigt, wenn Kapellen keine Musiker 
mehr einstcllen, wenn Akademiker nach allen möglicben Studiën nir- 
gends unterkommen können, ist der Schriftsteller, ist der Maler, ist 
der Musiker, ist der Akademiker — arbeitslos. Eine zu einfachc 
Feststellung; doch es ist leider notwendig, diese Feststellung in aller 
Eindeutigkeit zu treffen, weil sie noch zu wenig beachtet wird. Wie 
sich die Arbeitslosigkeit bei diesen Menscben auswirkt, welche Formen 
sie hier angenommen hat .... ich glaube, dies am besten durch die 
Wiedergabe von Zuschriften bekanntcr deutscher KUnstler und Schrift
steller — die aus dem Jahre 1932 stammen, iUustrieren zu können. 
(Jhre Namen können nicht preisgegeben werden). Hören wir, was 
ein Dichter der Frontgeneration schreibt: .... 5Vohin soll ich im 
siebenten Arbeitslosenwinter mit meinen Hungerm'aulern ? Seit 1924 
bin ich arbeitslos. Wann ich das letzte Mal warmes Essen bekam, 
kann ich nicht sagen. Das letzte Jahr war ein langes Entsetzen. Weih- 
nachten legte das Christkind mein Ultestes achtjahriges Töchterchen 
in den Sarg. Seitdcm ist Weihnachten ein Totenfest fllr mich "

Von einem namhaften Kllnstler wird dies mitgeteilt: Er
wlirde, glaube ich, niemals jemandem sagen, dasz er ohne Kohlen ist, 
dasz ihm zeitweise Licht und Gas versiegell wurde und wird, dasz 
er Mietschulden hat und wenig zu essen. Keine Arbeit ist ihm zu 
gering. Wenn er dann und wann Anstrcicherarbeiten bekoinmen kann, 
fllhren diese denkenden Finger mit Ernst den Pinsel. Dasz er ein 
anerkannter KUnstler ist, beweisen ja auch seinc Portrlits in Univer-
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erhebende Tatsachen sind in diesem 
’atsachen, die man in ihrer Kraszheit 

darf. Eest in solch greller Beleuchtung wied

Nllchterne und keineswegs 
Aufsatz festgestellt worden,- T< 
nicht verhullen

sitït und Schulen. Es war mir ein seelisch niederdrllckendes Erlebnis, 
mit ihm zum Pfandhaus gehen zu mUssen, wo er seine letzte Habe 
verpfandete...

Und schlicszlich die Zuschrift eiries jungen sUddeutschen Schrift
stellers: .. Ich bin schamlos. Wenn ich meine Scham heute einmal 
fallen lasse und von mir persönlich rede, so tue ich es, weil ich diese 
Scham fllr falsch halte. Jedermann spricht von seiner Not, der Kauf- 
mann, der Handwerker, der Beamte. der Arbeiter. Nur der KUnstler 
und Schriftsteller schweigt. Es ist eine Art Tradition, im Privatleben 
und in der Öffentlichkeit vo n seiner Not zu schweigen.

Ich bin kein Prominenter und denke von mir selbst in groszer Be
scheiden heit. Immcrhin habe ich etwa 25 BUcher veröffentlicht, von 
denen eins eine Auflage von 27 000 erreichte und in etliche Weltspra- 
chen übersetzt wurde.

Heute sind meine Einnahmen durch meine Bllcher, da sie nicht 
unterhaltend, sondern innerlicher Natur sind, gleich Null. Gelegentlich 
erhalte ich von meinem Verleger etwa 7,50 Mark als Halbjahrs- 
honorar oder weniger. Mcin Existenzminimum war seit anderthalb 
Jahren durchschnittlich 30 bis 40 Mark monatlich. Damit habe ich 
gelcbt, ohne zu winseln oder mich selbst zu bemitleiden.

Dieses Existenzminimum ist heute auch hinfallig geworden. Was 
ist zu tun, wenn ein Mensch zu gesund ist, urn dem Leben zu ent- 
fliehen oder zu verhungern ? Ich bin willens, jede, auch die niedrigste 
Arbeit zu Ubernehmcn. Ich (inde keine. Ich sehe keinen Ausweg aus 
meiner Not, und ich bin skeptisch genug, anzunebemen, dasz es selbst 
meinen Verehrcrn gleichgUltig ist. ob ich lebe oder verhungere.

Liebe und Gemeinschaftssinn sterben unter den Menschen aus, da
mit auch Dichtung und Kunst. Oder ob ich mich irre in meiner 
Skepsis . . .?”

Wir wissen, dasz sich aus der Schar der KUnstler und Schrift
steller und Wissenschaftler nur wenige, ganz wenige an die Öffent
lichkeit wagen mit solchen Bekenntnissen. Die meisten schweigen. 
Hin und wieder treten Stiftungen flir sie ein. Nach einigen Wochen 
hungern die alt und milde Gewordenen weiter. Ja, auch sie, die geistig 
schöpferischen Menschen, die in vorderster Front der Kulturentwicklung 
stehen, auch sie werden milde und ausgehöhlt, auch sie zerbricht.... 
die Arbeitslosigkeit.
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in de rij der schrijvers, dan
. Omdat ik tenslotte toch wel 

ik mij willen voorstellen als de

V olksopvoeding
door S. ALGRA.

om ook iets te zeggen over 
een veilig

me dus vergissen. Vaki

i, van het 
en goed 
voor het

vieles gewahren, was man vorher Ubersehen hat, vielleicht ubersehen 
wollte

Unser Ideal musz eine Kultur sein, die jeden Einzelnen des Volkes 
erreicht und endlich von jedem Individuum getragen wird. Die 
Voraussetzungen eines wahren Kulturfortschritts werden erst dann 
geschaffen sein, wemi der Arbeitslosigkeit ein Ende gemacht worden ist. 
Es darf nicht mehr Menschen geben, die in bitterer Resignation von 
sich sagen: „ .... Ich hab ein Paar Htinde, und hab doch keine  
Ich hab ein Hirn, und hab doch keins  Der Morgen lacht, doch 
nicht fUr mich *’

worden herinnerd en waarmee 
:nomen dat een dergelijke 
■w, zou hij met een hand- 

dit artikel zou reeds een begin

TTeel is er in de laatste tientallen jaren gezegd, gesproken en 
’ geschreven over ons onderwijs. Door de vakmenschcn, de politici, 

de organisaties van kiezers, door leden van kerkgenootschappen, door 
allerlei vereenigingen op philantropisch gebied, behartigers van belangen 
der blinden, doofstommen en achterlijken, door jeugdleiders en nog 
meer anderen.

Dat is natuurlijk en gelukkig.
Natuurlijk, omdat we immers leven in de beroemde eeuw 

even beroemde kind, gelukkig, omdat goed onderwijs — 
onderwijs voor allen in ’t bijzonder een voorwaardc is x 
opvoeren der cultuur.

Als ik met dit artikel mij voeg 
ik niet welke vlag ik zal hijschen 
herkenningsteeken wil voeren, zou 
woordvoerder van een groep menschen, die aan het hun ontbreken 
van voldoende vooropleiding dagelijks 
ze telkens weer te kampen hebben. Aangcnoi 
groep bestaat! Maar indien hij niet bestond, 
omdraai zijn te wekken; plaatsing van 
daarvoor zijn.

Zoo heb ik mij dus het recht verschaft 
het onderwijs, terwijl m’n plaats bovendien een veilige is, want ik 
ben geen deskundige. Ik mag me dus vergissen. Vakmenschen mogen 
zich niet vergissen zooals U weet, die moeten steeds gedegen betoogen 
leveren, vooral technisch juist, anders worden ze onmiddellijk op de
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toe in twisten onder 
aansluiting tusschen de

;eef het lager-, 
ontsluitend-.

vingers getikt door welwillende collega’s, die op eenig onderdeel iets 
juister georiënteerd zijn.

Welnu, van dat recht maak ik dadelijk gebruik enge 
middelbaar- en hooger onderwijs bijnamen : grondleggend-, 
en openbarend onderwijs.

Als ’k er nu eerst even luchtig overheen mag glijden en daarbij 
aan den top beginnen, dan lijkt 't mij toe dat daar de drang tot 
openbaring van den zin van het Leven wel heeft moeten leiden tot 
den wensch en ook tot het pogen, om de grenzen zoo wijd mogelijk 
te trekken. Onze professoren moeten bij het medevoeren van hunne 
leerlingen naar de toppen van de wetenschap, kunnen verwijzen naar 
de lagere gebieden, die dus bekend terrein voor dezen moeten zijn. Het 
ontsluiten van deze gebieden zie ’k als taak van het middelbaar onder
wijs. Zal dit in den gestelden tijd deze taak goed vervullen, dan heeft 
het grondleggend onderwijs te zorgen dat de voorbereiding voldoende is.

Deze draad loopt door het onderwijssamenstcl, maar hij staat onder 
voortdurende en steeds toenemende spanning. Want terwijl de weten
schap zich voortdurend in stijgende lijn beweegt, zit de draad van 
onder vast aan de capaciteit van het kind.

Die spanning openbaart zich dan ook af en 
de vakmcnschen over eischen en vorm van 
samenstellende deelen van het onderwijsgeheel.

Over deze aangelegenheid spreek ik niet; mogen de deskundigen 
er in slagen hier de oplossing te brengen.

Thans stel ’k mij aan ’t hoofd van mijn troepen, ze mogen dan 
reeds werkelijk bestaan of nog slechts denkbeeldig leven. Dat zijn 
zij, die genoegen moesten nemen met alleen de eerste afdeeling van 
het onderwijs en zij die straks, al stellen we ons de verbeteringen 
nog zoo mooi voor, het eveneens hun gansche leven zullen moeten 
doen met wat de lagere school hun kan geven. Ik zie niet voorbij, 
dat reeds getracht wordt dat weinige aan te vullen door middel van 
vervolgonderwijs en vakcursussen, evenmin als ’t feit, dat eenige 
instellingen door middel van briefonderwijs op dit gebied werkzaam 
zijn. Ik wil me zelfs onthouden van een oordeel over de werkelijke 
vorderingen die op deze wijze practisch gemaakt kunnen worden, 
omdat ’k het over heel iets anders wil hebben.

Als we ons n.1. de vraag voorleggen of dit voldoende is, dan volgt 
daaruit vanzelf de tweede: Waarvoor moet het dienen.

En dan luidde tot dusver het antwoord: Om na de schooljaren 
een opfrissching van het toen geleerde te geven, met als t kan nog 
een beetje erbij ter betere toerusting in den strijd om ’t bestaan. Om



210 VOLKSOPVOEDING

'i

i,

'ïü
■:

5

daarbij dat het ten deze werkzame deel
bewust, hetzij latent aanwezig is bij allen, dan hang' 
vanaf of we de juiste snaar weten te treffen om te wot

Onder alle tonen welke wij kunnen beluisteren in de menschen- 
ziel, klinkt bij elk, maar niet bij allen even duidelijk een sonorcn 
grondtoon door de voortdurende trilling van den klankbodem der 
ziel veroorzaakt. Deze is het welke wij tot uitgang moeten nemen 
en op welke andere accoorden kunnen worden afgestemd. Omdat die

dus als arbeidskracht aan waarde te winnen. Of 't daarvoor voldoende 
was laat ik alweer in 't midden, maar kom dan nu aan op het terrein 
waar ik wil zijn en wel met de andere helft der vraag: is dat vol
doende om verder den weg door het leven en de maatschappij te 
vinden en in staat te zijn gemeenschappelijk met anderen te bouwen 
aan verhooging en tegelijk verdieping van 't leven; is het voldoende 
ook, om aan eigen kinderen de leiding te geven die ze behoeven?

De vraag stellen is haar beantwoorden.
Niemand heeft dit volksdeel nog ooit a<tngaande deze zaken stelsel

matig ingewijd; de één vangt hier wat op, de ander leest daar eens 
iets, maar van het vermogen zelf eenigszins te bepalen wat goed en 
noodig is, kan eenvoudig geen sprake zijn omdat men zijn denken niet 
heeft leeren richten.

Het eenige wat geacht kan worden min of meer in bovenbedoelden 
zin iets tot stand te brengen, is de arbeid van de geestelijkheid, evenals 
hier en daar het instituut voor arbeidersontwikkeling en in grootere 
plaatsen de Volksuniversiteit.

Echter zijn beide eerstgenoemde instantie’s uiteraard eenzijdig ge
oriënteerd, terwijl het laatstgenoemde maar weer slechts een bepaalde 
en beperkte groep bereikt, wier vooropleiding reeds weer ruimer is.

Genoeg voor het hier gestelde doel geeft het onderwijs dus bij 
lange na niet, terwijl geen ander instituut tot heden in de leemte 
voorziet. De vraag of deze voorziening wenschelijk ware, zal voor 
ieder, althans uit paedagogischen kring, overbodig zijn.

Rest nog een andere n.1.: Mag er een redelijk resultaat verwacht 
worden, of met andere woorden, is de onderwijsgrondslag zóó dat 
hij zich leent om, met voorbijgaan van wat ik het ontsluitend onder
wijs noemde, iets te kunnen dragen van het openbarende.

Voorzoo ver daaronder moet worden verstaan: exacte wetenschap, 
zou de vraag zelf een dwaasheid zijn; maar indien we ons zouden 
richten tot het gezond verstand en het gemoed en we stelden deze 
beide in werking om aan de hand daarvan te spreken over mensch- 
zijn en over het leeren kennen van onze kinderen en we bedenken 

van den ziele-inhoud hetzij 
igt het er maar 
orden verstaan.
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dan het

grondtoon. De 
de gemeenschap 
harmonie waar

op welke wij elkaar kunnen 
synthese die allen verbinden 
van alle opvoeding, het punt 

:eren bij elk nieuw probleem

jelijkheid tot verrijking van 
ling, tot opvoering van ons 

een noodzakelijk-

bij allen dezelfde is, is 't de grondslag 
vinden, is het tevens de basis voor de 
kan. Daar hij bovendien de basis is 
waartoe wij telkens moeten terugkeeren bij elk nieuw probleem in 
het kinderleven — och, niet in 't kinderleven alleen — is het ont
dekken van deze bron voor alle ouders voorwaarde voor het ge
lukken van hunne opvoeding.

Echter is daarmee de waarde nog niet uitgeput. Want de sociale 
beteekenis van den mensch wordt behalve door bekwaamheid 
vaardigheid bepaald door en gericht volgens dien 
vraag of de maatschappij beter, de cultuur hooger, 
idealer zal worden, hangt af van de kracht en de 
mede die grondtoon klinkt in de individueele ziel.

Als ik goed zie, dan ligt hier een mog< 
menig leven, van winst voor de opvoedi 
sociaal leven. En niet alleen een mogelijkheid; ook 
heid, althans een groote wenschelijkheid.

Ligt het daarom niet op den weg van sociaal-paedagogisch georiën
teerde instellingen, te overwegen of niet hier een initiatief genomen 
dient te worden?

Want evenals de bevolking slechts nut kan hebben van de aan
wezigheid ergens, in groote voorraad, van goed drinkwater, als door 
middel van een buizennet met pompstations en watertorens de distributie 
mogelijk wordt gemaakt, evenzoo kan de denkkracht en het genie van 
onze enkele groote voorgangers op paedagogisch terrein slechts zegen
rijke vruchten brengen, als door middel van een organisatie hunne 
denkbeelden en leeringen worden uitgedragen onder het volk.

Men zou kunnen tegenwerpen: hebben wij daarvoor dan een nieuwe 
organisatie noodig, naast de school? Is de school niet het juiste uit
gangspunt voor dezen arbeid ?

Naar mijn inzien is deze taak teveel omvattend dan dat de onder
wijzers, naast hun arbeid in de school, deze doeltreffend zouden 
kunnen vervullen. Bovendien schijnen mij er meerdere practische 
bezwaren tegen te rijzen. B.v., op welke wijze zullen de onderwijzers 
als corps de noodige scholing opdoen en onderhouden. Gevoelt elke 
onderwijzer een zekere roeping op dit gebied, zonder welke hij niet 
in staat zal blijken dit werk te doen.

Zal ieder bereid blijken de inzichten van de uiteraard zeer weinige 
voortrekkers te volgen; zoo niet, moeten deze dan als onderwijzer 
geweerd worden?

En gesteld een oogenblik de mogelijkheid, hoe bewaren ze 
onderling verband en het contact met de centrale leiding?
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door dr. Kruijt getoond, mogen wij

Als ’k nu in

de dagelijksche 
25 jaar in mijne 

n de kerk in ’t 
, op straffe van 
lals, maar ook 

’t leven, dat

R
ra

Neen, het is 
worden opg< 
onderwijzers

En dat te 
niet alleen

geen zaak die naast een volledige taak hen nog kan 
gedragen, al blijft het wenschelijk dat in zoo breed mogelijke 
rskring algemeene denkbeelden hieromtrent worden verbreid.

meer niet als men in 't oog houdt dat hier is uitgegaan 
van de noodzakelijkheid van voorlichting in speciale gevallen, 

dat tevens gedacht is aan een ontwikkeling van de ouders, zoo, 
dat zij ook in ’t algemeen beter begrip krijgen van de eischen die de 
opvoeding van hunne kinderen aan hen stelt en inzicht in de ont
wikkeling van het opgroeiende kind.

Als ’k nu in groote trekken de taak mag omschrijven zooals ik me 
die heb voorgesteld, dan wil ’k beginnen met:

Het in verschillende plaatsen van een bepaald rayon houden van 
lezingen, ten doel hebbend: zooveel mogelijk inzicht bij te brengen 
omtrent de geschiedenis der menschheid, zoodanig afgewogen en afge
rond dat, bij de geringe diepgang die 't kan hebben, toch iemand ook 
met weinig ontwikkeling zichzelf kan herkennen als schakel in de keten 
van alle leven. Om dit begrip is ’t mij te doen, want dat zie ik als 
grondslag voor: het wekken van verantwoordelijkheidsgevoel; de wil 
om anderen te begrijpen en te waardeeren ook al wijken die in denk
wijze en opvattingen af van eigen meening; het aanvoelen in welk 
verband men z’n kinderen moet plaatsen en hen die plaats wijzen.

Het resultaat wat ik op den duur daarvan verwacht buiten de 
opvoeding is: geen gelijkschakeling van de geesten maar wel een 
principiëeler leven van den mcnsch. Al naar eigen aanleg en structuur 
zal de één teruggevoerd worden naar de kerk, welke die dan ook zij, 
de ander des te overtuigder naar vrije gedachte of naar zijn maat
schappelijk werk en politieke vereeniging, maar allen zullen het waar
diger, principiëeler doen dan voorheen. In dit verband mag’k misschien 
opmerken dat de toenemende onkerkelijkheid in Nederland, verleden 
jaar door dr. J. P. Kruijt aangetoond, naar mijn meening voor een 
deel haar oorzaak vindt hierin, dat de mensch geen gelijken tred 
heeft kunnen houden met de maatschappelijke ontwikkeling, terwijl 
de binding van de kerken niet in staat is gebleken de leegte te kunnen 
vullen die is ontstaan tusschen haar leeringen en 
practijk van het leven. Zeer verbreid was voor een 
omgeving reeds de meening, dat men de geboden van 
dagelijksch leven toch niet in toepassing kon brengen, 
niet alleen te worden aangezien voor een onnoozele h« 
van op alle gebied gedupeerd te worden. De kerk en 
waren twee.

Gedachtig aan de feiten ons
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aannemen dat ook in dit opzicht een juiste voorlichting bij de opv< 
ding, het geven van een richtsnoer om te komen tot het besef van 
het groote en eeuwige verband aller dingen, niet overbodig is.

Is deze basis gelegd, dan kan van daaruit met ontzaggelijk ruimer 
en dieper bewustzijn het speciale terrein van de opvoeding worden 
betreden, als tweede gedeelte van de taak. De algemeene voorlich
ting omtrent de kennis van het kind vanaf de geboorte tot aan de 
volwassenheid kan, evenals het voorgaande, massaal worden behan
deld. Als grootste voordeel zie ik, dat op deze wijze kan worden 
vermeden dat een kind in z’n prille jeugd verkeerd wordt geleid, 
zoodat op latercn leeftijd niet alleen veel geleerd maar vooral veel 
afgeteerd moet worden.

Dat afleeren brengt conQicten, die bij 
begin, voorkomen hadden kunnen worden.

Eindelijk, als derde deel van de taak, het behandelen van indivi- 
dueelc gevallen.

Hier zal ten nauwste samengewerkt moeten worden met het gezin 
en de school, terwijl het raadplegen van een medicus in sommige 
gevallen noodig zal blijken. Soms zal het uitgangspunt in school liggen, 
als de klachten zich tot daar beperken en omgekeerd zal ’t voor
komen, dat, hoewel de school tevreden is, het gedrag en de houding 
buiten de school en thuis te wenschen overlaat.

Terwijl als de goede plaats in 't groote verband veroverd is, ook 
nog moeilijkheden in het gezin buiten de kinderen om, maar waarvan 
zij den terugslag ondervinden, nu en dan opgelost zullen kunnen 
worden, althans de schrijnendste vorm daaraan ontnomen.

Ziehier in groote trekken den arbeid zooals ik die mij voorstel, 
van welks nut en noodzakelijkheid ik diep overtuigd ben.

Onnoodig nog te herhalen dat deze vèr uitgaat boven wat het 
onderwijzerscorps in staat zou zijn extra te doen. Afgezien nog van het 
feit, zooals hoop ik duidelijk zal zijn geworden, dat alleen menschen 
met levenservaring deze taak naar behooren zullen kunnen vervullen.

Komende tot de vraag, hoe dan de organisatie tot stand kan 
worden gebracht, heb ik gedacht aan gebruikmaking, zoo mogeiijk, 
van reeds bestaande instellingen. Om verschillende redenen, o.a. Cnan- 
cieele, schijnt mij dat gewenscht, al denk ik dan aan een zelfstandig 
onderdeel daarvan met contribueerende leden.

Meer bepaald, om haar algemeen karakter en den aard van reeds 
door haar aangevat werk, schijnt mij de „Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen’’ met hare vertakkingen over het geheele land, wel de 
meest aangewezene.
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een aanmerkelijken idealistische:! inslag; 
/ pogen zou zonder dat kunnen gelukken. 
, voldoende realiteit te onderkennen om 

betrouwbaren grondsjag te vormen.
* en als zoodanig zou er een zekere tendenz 
schreven — van het principe: „de geheele 
doordat het gezin niet alleen in zijn waarde

over de 
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Weliswaar zou slechts geleidelijk het gansche apparaat in werking 
kunnen worden gesteld, doch eenigszins voorbereidend werk, b.v. de 
propaganda door middel van het verspreiden •— verkoopen 
daartoe samengestelde vlugschriftjes, zou toch wei dadelijk i 
geheele linie kunnen worden begonnen. Overigens zou een 
kunnen worden gehouden om uit te maken in welk deel van 1 
met de intensieve bewerking het best kan worden begonnen. Dit 
onderzoek zou een peiling kunnen zijn naar de instemming van de 
bevolking met het plan, waarbij bijzondere aandacht aan het platte
land diende te worden geschonken. Voor den stedeling en 
den groot-stedeling die zulks wcnscht is beter gelegenheid om 
zochten steun reeds nu te erlangen.

Als begin stel ik mij de werkzaamheid voor van één persoon, die 
in voortdurend contact met het hoofdkwartier den opbouw begint.

Aangenomen een oogenblik dat de plaatselijke instantie's van „Het 
Nut’’ als knooppunten van het te spreiden net kunnen fungeeren, 
konden die in hun winterwerk bijeenkomsten projecteeren, waarop 
de plannen konden worden ontwikkeld en zoo mogelijk kernen ge
sticht. De organisator kon reeds dadelijk, ter bevestiging ook van 
hetjj voorloopig gelegde verband, overal waar dit gewenscht werd, 
individueel raadgevend optreden.

In de bewerking van een rayon voelt hij op den duur waar kan 
worden overgegaan tot het vormen van een kring, waarbinnen zelf
standig werk kan worden gedaan. Hij zoekt dan voor en liefst binnen 
dien kring een leider, die, na instructie en voorbereiding door de 
hoofdleiding samen met hem dat zelfstandige kringwerk kan besturen. 
Deze kan dan ook het gezinswerk overnemen, terwijl voor bijzonder 
moeilijke gevallen op den duur een „logeerhuis" kon worden gesticht 
waar gelegenheid moest zijn voor wat langduriger observatie van 
kinderen en misschien ook .... gezinnen. Fondsvorming bij 't begin zou 
daarvoor den grondslag moeten leggen. In ’t voorbijgaan zij daarneven 
gesteld, dat subsidieering door de overheid geenszins tot de onmogelijk
heden behoeft te worden gerekend, al is gemeenschappelijke inspanning 
in beginsel te

Er zit in dit 
gelukkig. 
Evenwel valt er, dunkt mij, 
voor dat idealisme een

Het is een tegenhanger — 
aan kunnen worden toeges< 
opvoeding aan den staat", < 
wordt gelaten, maar juist principieel versterkt.
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‘P
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Een onderzoek in Amerikaansche gezinnen 
van werkeloozen 

door IDA HEIIERMANS.

'T’oen ik The adjustment of twenty Jive families under the stress of 
JL unemployment ontving, een dissertatie van Ida Houwink om bevor

derd te worden tot Master of Science door de Washington Universiteit 
te St. Louis, ben ik met belangstelling gaan lezen, hn door het onder-

Nadrukkelijk zij hier vastgesteld dat ik deze tegenstelling pas 
nu realiseer terwijl ik het bestaansrecht van dit plan nog eens over
weeg, zoodat van een vooropstelling van een of ander politiek element 
geen kwestie was.

Wel is gedacht aan een analogie aan de economische ontwikkeling. 
Wij leven in een tijdperk dat zich kenmerkt door rationalisatie en 
specialisatie op het terrein der voortbrenging. Het productiesysteem 
wordt voortgestuwd door deze eischen, die eerder zullen toe- dan 
afnemen. Daarmee samenhangend is het instituut der beroepskeuze 
reeds lang actueel. Het streven om iemands beroep aan te wijzen in 
overeenstemming met bijzondere persoonlijke eigenschappen en capa
citeiten, verheugt zich in breede belangstelling en terecht. Maar 
de vraag: wat moet mijn kind worden is zoo overheerschend, dat die 
andere, en toch eigenlijk belangrijkere: hoe zal mijn kind zich vormen, 
tot heden volkomen op den achtergrond is gebleven.

En voorzoover deze vraag, die voor mensch en maatschappij zoo 
beteekenend is, wel door bezorgde ouders gesteld wordt, tast de 
overgroote meerderheid in ’t duister, hoopt zij slechts en tracht dan 
maar haar normen den kinderen bij te brengen. Het kind verstaat 
deze groote-menschen-moraal lang niet altijd en als het dit opdringen 
voortdurend ondervindt, dan voelt het dit als iets vijandigs en verzet 
zich óf — wat erger nog is — het neemt den schijn aan van gehoor
zaamheid.

Wie schetst ons de zorg en het verdriet van deze ouders en wie 
benadert hun aantal? Zullen zij niet dankbaar de helpende hand aan
vaarden van een zijde waar hun nood begrepen en verstaan wordt?

En langzaam aan, als ’t hem die dit werk aanvat slechts gelukt 
het vertrouwen te winnen, als hij in staat is één der hunnen te zijn 
met den wil tot begrijpen en meeleven, zal ’t aantal groeien en onge
merkt zal hunne zelfwerkzaamheid zich ontplooien uit zelfvertrouwen, 
het kind van zelfkennis.
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daarin behandeld, èn door de persoon van de schrijfster, 
behoort tot onze familie, is Amerikaansche, omdat haar ouders 

in den tijd van den wereldoorlog zich hebben laten naturaliseeren tot 
Amerikaansche burgers. Van oorsprong is zij dus een Hollandsche, 
doch daar zij geboren werd in St. Louis en alleen Amerikaansche 
scholen bezocht, is zij natuurlijk niet meer naar aard en wezen geheel 
als Hollandsche te beschouwen.

De stof, door haar behandeld, eischtc iemand, die over ervaring 
kan beschikken. Zij heeft rondgetast op verschillend geb ed, voor zij 
haar studie begon, was eerst na afgelegde examens wal jaren ver
bonden aan een openbare bibliotheek, was daarna werkzaam bij een 
groote uitgeversfirma te New York, en, onbevredigd, ging zij toen 
studeeren. Dit zoeken heeft haar dus ondervinding doen krijgen op 
verschillend gebied, wat haar ten goede is gekomen voor den arbeid, 
door de dissertatie gevergd. Die kon niet verricht worden door iemand, 
welke naar haar leeftijd gerekend, gerangschikt zou moeten worden 
onder de jonge studenten.

Het door haar gekozen onderwerp wekte echter vooral mijn belang
stelling, omdat in Volksontwikkeling de werkloosheid als verschijnsel 
in onzen tijd reeds dikwijls behandeld is, het niet te scheiden is, 
meen ik, van het vraagstuk der opvoeding tot het ge 
tijd, terwijl ook het meest verontrustende gevolg der 
de demoralisatie van hen, die er door getroffen

Dit wordt eveneens aangetoond in deze Amerikaansche studie.
Wie tot den kern van het vraagstuk wil doordringen, moet bij het 

lezen ervan, voor onze Hollandsche toestanden er zich rekenschap 
van geven, dat hier, in ons kleine land, alles anders is dan in Amerika, 
geen Hollandsche of eenige Europeesche stad te vergelijken is bij 
St. Louis, waar de schrijfster zich geheel heeft ingewerkt in het 
leven en de omstandigheden van vijf en twintig gezinnen van werk- 
loozen, om na te gaan in welke mate die werkloosheid invloed heeft 
gehad op hun gansche bestaan.

Er werden gezinnen gekozen, die als echte Amerikaansche te be
schouwen waren, dus geen, die zich hadden laten naturaliseeren en 
het onderzoek omvatte evenmin negers. Deze beperking van de stof 
der studie bewijst al, dat wij met de lectuur ons hebben te ver
plaatsen in Amerika. We moeten het ook doen, als we de lange 
bibliografische lijst volgen, waarnaar ten slotte de schrijfster verwijst, 
en die een opsomming geeft van al de boeken, die zij moest door
werken.

Indien het echter alleen om .papieren” studiemateriaal ging, er



AMERIKAANSCH E GEZINNEN VAN WERKELOOZEN 217

het soort

I

I

zou in Volksontwikkeling door mij niet over deze dissertatie geschre
ven worden. Doch mcnschen zijn tenslotte menschen overal, werk- 
loozen eveneens. Aan ziel en lichaam ondervinden zij den invloed 
van maanden na maanden, jaar na jaar werkloosheid.

Het contact met de vijf en twintig gezinnen, het levende en door
leefde van het onderzoek der jonge vrouw is dat wat voor alle landen 
belangrijk is.

Doch om dit tot zijn recht te laten komen, heeft zij, voor zij haar 
conclusies trok, haar algemeenen indruk onder woorden bracht, op 
minutieuze wijze moeten nagaan op welke wijze de crisis het bestaan 
der gezinnen aantastte.

De Hollandsche lezer kan zich niet Amerikaansch genoeg instellen, 
oin al het minutieuze van dat onderzoek naar waarde geheel te 
schatten. Het lijkt te veelomvattend, te wijdloopig, te statistisch. 
Het zou korter hebben gekund, van uit Europeesch standpunt be
keken. Het maakt, van daaruit bezien, de studie te lijvig.

De schrijfster vertelt eerst in welk deel van St. Louis de ge
zinnen wonen. Om een maatstaf tot toetsing te hebben, teneinde te 
bepalen in welke mate de crisis invloed had op het leven en de om
standigheden der onderzochte gezinnen, verdeelt zij het tijdperk in 
haar gegevens omvat, in drie perioden. Zij koos daartoe gezinnen, 
waarvan voor de crisis, de man en vader voortdurend werk had. 
Dat noemt zij de eerste periode; dan volgt die van werk hebben nu 
en dan; eindelijk de derde, die van volslagen werkeloosheid zonder 
eenig uitzicht op het eindigen ervan.

Deze new poor, zooals zij hen noemt, werden nu door haar onder
vraagd, naar een scherp omlijnd stelsel van vragen. Vermoedelijk 
was het als zoodanig niet gansch haar eigen systeem. De vragen zijn 
daartoe, meen ik, tc typisch Amerikaansch, omvatten te systematisch 
de gcheele wijze van leven der gezinnen, gaan in elk opzicht na wat 
voor hen de gevolgen van de crisis zijn in de drie perioden, die het 
onderzoek overziet: de verdiensten of inkomsten natuurlijk, het soort 
van den arbeid, vroeger verricht en de jobs daarna van den man, 
de vrouw, de kinderen.

Doch merkwaardig vooral is het soort peilend onderzoek, zooals het 
werd ingesteld, voor Europa, meen ik, in het algemeen en voor ons 
Hollanders in het bizonder, waar het den levensstandaard der ge
zinnen der werkloozen betreft, voor en na de crisis. De vragen be
troffen bet aantal en het soort ziekten in de drie perioden, waarin 
zij den tijd, waarover het onderzoek liep, verdeelde, en de medische 
hulp, toen ingeroepen. Zij ging na het soort woningen, iu dien tijd
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bedrag in de drie perioden, er geld beschikbaar was voor i 
als ijs — weer moeten we er hier aan denken, dat in het ’ 
St. Louis het ijsverbruik iets anders beteekent dan hier en een 
geen weelde-artikel is, — of er kranten gekocht werden, snot 
enz. enz.

Er is door mij slechts een 
schrijfster verzameld, dat zij 
ning toelicht.

Bladzijden na bladzijden worden aan -dit onderzoek gewijd. 
Te statistisch, te Amerikaansch zullen velen oordeelen.
Maar toch wordt voor den lezer, die door dit alles weet heen te 

zien en door de feiten den achtergrond gaat ontdekken, het in zijn 
nuchterheid van cijfers en mededeelingen één realiteit van grauwe 
ellende en somberen achteruitgang. Langzaam gaat de levensstandaard 
van die nnv poor achteruit, totdat zij proletariërs worden in de meest 
werkelijke beteekenis van het woord. De crisis vreet hun oeconomi- 
schen toestand aan, hun lichaam en hun ziel.

Het kan dan ook niet anders dat na de onderzoekster met al haar 
statistische gegevens, de mensch aan het woord is, die mede voelt, 
mede lijdt.

betrokken, het aantal bewoners en de kamers, waarover zij beschik
ken konden, hoeveel bedden zij hadden en hocvelen er in elk bed 
slapen moesten, waar er verwarmingsgelegenheden waren en ’ 
welken aard, hoe in de drie perioden de meubelen waren en 
kleeding.

In bizonderheden werd ook de voeding nagegaan, wat er in den 
tijd voor en gedurende de crisis gebruikt werd aan vlecsch, melk, 
fruit, groenten, brood, koffie en andere kruidenierswaren.

Voorts werd nauwkeurig onderzocht wat en hoe het soort ont
spanning was: het bioscoopbezoek in de drie perioden, de gelegenheid 
om naar radio’s te luisteren, de omgang met vrienden en familie, 
lectuur, kaartspel, het rijden in auto's — ten opzichte van het laatste 
hebben wij in Europa ons er natuurlijk rekenschap van tc geven, dat 
in Amerika het bezit van een auto iets heel gewoons is, ■— sport, 
groepdansen, zwemmen, gezelschapsspelen enz.

Ook werd ernaar gevraagd in welke mate voor en in de crisis 
kerkbezoek plaats had.

Dan, •— ik noem natuurlijk de vragen 
sertatie, — waaruit de inkomsten best, 
vrienden, familie, buren, vakvcreenigiiv 
staat steunden, of er verzekeringspremies

hier
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Dit maakt volgens mij haar hoofdstukken Personal reactions and 
family relations en al haar Conclusions tot de belangrijkste van haar 
studie. Zij citeert een uitlating van Arthur Pound, waarin hij zegt: 
„even zoo goed als vrije tijd noodzakelijk schijnt voor het verdiepen 
van beschaving, zoo is ook werkeloosheid noodig om haar wijder te 
maken... Een natie, die op de basis der industrie staat als de onze, 
met elleboogsruimtc en eerzucht, heeft een surplus van arbeid noodig." 
De schrijfster van de dissertatie zegt in antwoord daarop dit: „Eco
nomische redeneertrant mag het daarmee wel of niet eens zijn, maar 
wie met de werkloozen in contact geweest is en van nabij den in
vloed van de crisis op het gezin heeft waargenomen, moet alleen 
constateercn, dat werkeloosheid een hooge prijs is om daarmee het 
wijder worden van onze beschaving te betalen. Want tenslotte kan 
dat wijder worden niets anders zijn dan het meerdere geluk van 
mcnschelijke wezens. Want waarom zouden de menschen der toekomst 
het beter hebben ten koste van het tegenwoordig geslacht?”

Ik onderstreepte mcnschelijke wezens. Het zijn die, welke de schrijf
ster herkend heeft in haar onderzoek boven de cijfers en het minuti
eus wetenschappelijk onderzoek uit, omdat zij met hen persoonlijk in 
contact geweest is, met hen gesproken heeft, den invloed van de 
crisis heeft nagegaan op lieden van vleesch en bloed, menschen als 
zij zelf. „ Het dieper in de schuld raken, het niet meer betalen kunnen 
van verzekeringspremies, de vrees voor een begrafenis als armlastige, 
die over de gezinnen als een vreeselijk spooksel hangt, het verlies van 
het opgespaarde geld, en het ontbreken van ontspanning, dat alles 
beteekent een vermindering van menschelijk geluk, het brengt 'n de 
gezinnen een sfeer van angst, onzekerheid en een gevoel van onwer
kelijkheid, — nauwelijks te begrijpen door hen, die in andere omstan
digheden leven.”

De schrijfster heeft allerlei vertrouwelijke mededeelingen gekregen.
Hier en daar zij er door mij een enkele greep uit gedaan.
De psychologie der werkeloozen wordt als weerspiegeld door de 

vijf en twintig gezinnen... De mannen, werkeloos geworden, konden 
nauwelijks begrijpen, dat dit een feit was en het werd iets verschrikke
lijks den langen duur van die werkloosheid te aanvaarden. Zij wisten 
met hun tijd geen raad; zij liepen naar fabrieken en groote zaken, 
waar nog werk was, om er ook aan deel te mogen nemen. Het was 
altijd vergeefsch. Zij wisten niet door de dagen heen te komen, 
vroegen zich wanhopig af, of het hun eigen schuld was, dat zij geen 
werk konden vinden.

Een vader vertelde, dat zijn dochtertje boos op hem was, omdat
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hij haar niet als vroeger een penny geven kon 
het scheen hem, dat de crisis over was, 
tegen hem aanvlijde.

En al blijkt het soms, dat sommige vaders hun kinderen beter 
leeren begrijpen, omdat zij meer met hen samen zijn, over het alge- 

:onstatcerd, dat in de gezinnen een 
ï menschcn prikkelbaar waren, èn

meen werd er verteld en geconstateerd, dat in de gezinnen een geest 
van onvrede was, omdat de menschcn prikkelbaar waren, èn door 
den gedaalden levensstandaard, èn omdat zij elkander in den weg

Sommigen hadden met plannen tot zelfmoord rond geloopen.
De mannen hadden het meest onder alles geleden, omdat zij door 

gemis aan arbeid als tot stuurlooze wrakken waren geworden. Voor 
de vrouwen was er steeds het werk thuis, al waren er onder haar, 
die geen lust of moed meer hadden om alles te onderhouden. Zij 
voelden het gemis aan ontspanning als het pijnlijkste van haar toestand.

Soms had de crisis de liefde tusschen man en vrouw doen kwijnen, 
omdat zij hem de ellende verweet.

In andere gezinnen leden ook de zoons van 18 en 16 jaar, omdat 
zij niet wisten wat aan te vangen met zichzelven in al de uren zonder 
werk. Een van hen trok soms weken aan het zwerven, omdat hij 
zich een last voor zijn ouders voelde. Een ander, een achttienjarige, 
wenschte maar, dat er oorlog kwam, dan had hij ten minste wat te doen.

Ik heb deze uitlating onderstreept, want zij manifesteert op welke 
wijze de crisis het zieleleven aantast.

De ouders lijden er onder, dat zij hun kinderen niets kunnen laten 
leeren. Die kinderen groeien meestal op in een atmosfeer van zorg, 
ongedurigheid en voortdurende vrees, wat hun alle jeugd ontneemt. 
Het gezinsleven was hier en daar tot een drukkenden last voor allen 
geworden, de uren niet om door te worstelen, vooral, gelijk reeds 
gezegd, voor de mannen, die geen kostwinner meer konden zijn en 
niet wisten wat aan te vangen met hun leegen tijd.

Het wil mij voorkomen, dat de enkele zinnen, die ik uit de blad
zijden overnam, waarin de schrijfster het invretend ziekteproces schetst, 
dat het gevolg is van de werkloosheid voor den arbeider, zijn vrouw 
en kinderen, in al hun beknoptheid, al geven zij slechts een vagen 
indruk van het geheel der hoofdstukken, die vertellen van het contact 
tusschen de onderzoekster en haar gezinnen, toch aantoonen hoe dat 
contact in de schrijfster de mensch wekte, in wie het hart zich gelden 
liet bij al het aanschouwde, het onderzochte en het haar toevertrouwde.

Zij verzamelde hier materiaal, dat niet in cijfers of staten aan te 
geven is.
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Onderwijs.

de

E.
N.

het onderwijs in het huidige 
Duitschland

door A. H. GERHARD.

Door het lezen

tuio.
en samenleving j 
zichzelf de moge 
gekozen actie de

vraagt het meest dringend om

1

P ttelijkc
/ kunn

verhoudingen over de 
groote gees 
wingen hebl 
van de Reichs-1

Was de Duitsche onderwijzer in de jongste politieke cycloon 
trouwe hoeder dezer idealen?

Eenige maanden gelcd<
nuchtering. Men krij{

het pedagogisch

De geest van

Die gezinnen in St. Louis hebben hun lotgenooten in gansch de 
wereld, óók in ons land. Wij kennen ze allen, de gedemoraliseerden, 
de door de zuigkracht van het moeras der werkeloosheid gegrepenen. 
Wij zien ze slenteren in de groote steden vlak bij ons: de jongeren 
en de ouderen.

Het probleem van den leegen tijd 
oplossing ook voor hen.

Deze Amerikaansche dissertatie,
die meeleefde, meevoelde en
zocht, werpt helder licht op 
op welke wijze uren, waarin j 
te besteden zijn. De werkloosl

len schreef ik elders: „Indroevig is de ont- 
rijgt uit alles den indruk, dat de officieele dragers 

van het pedagogisch ideaal zich geestdriftig met verzaking van al het 
schoons, vroeger verkondigd, wijden aan een afschuwelijke vergiftiging

’) Zie de besprekingen in de III en IV jaargang van dit tijdschrift.

J. van Del. Hitler-regime en 
V. de Arbeiderspers.

' ‘"ke malen reeds heeft men in de Nederlandsche pers aanhalingen 
kunnen lezen van wat Duitsche onderwijzers onder de nieuwe 

 opvoedingstaak schreven, de taak, waaraan de
:esten uit ’t Duitsche spraakgebied voortreffelijke beschou- 

jben gewijd en die we terug vonden in de verhandelingen 
-Schul Konferenz van 1920 *).

geschreven door een jonge vrouw, 
meeleed met de gezinnen, die zij onder- 
> den toestand van hen, die niet weten 
geen beroepsarbeid verricht kan worden, 

sheid is een verschrikking, maar striemt 
nog meer, als de tijd uit niets dan leege uren gaat bestaan.

' van de Amerikaansche studie, die het opvoedings-
raagstuk niet bespreekt, werd ik echter dieper dan ooit ervan over- 
ligd, dat in huis en school er dan slechts aan het geluk van individu 
i samenleving gearbeid wordt, wanneer kind, jongere en mensch in 

gelijkheden aanwezig weten of ontdekken om in zelf 
len demon der demoralisatie te kunnen weerstaan.
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<le lezing

■>

i Pestalozzi 
jen rekent, 

kameel

der kinderziel. Doch de bange twijfel is gerezen, of al die met den 
mond beleden idealen inderdaad leefden in vroeger jaren, waar nü zoo 
ontelbaar velen uit de jeugd van een 20 jaar geleden, respectabelen 
van thans, den huidigen gruweltijd toejuichen."

Volkomen billijk lijkt mij deze uitspraak niet na de lezing van v. 
Det's boekje. Hij deed een goed werk met een duidelijk overzicht te 
geven van de rampzalige ontwikkeling op onderwijsgebied in ons groote 
buurland, waaraan wij, in spijt van alles, veel te danken hebben op 
pedagogisch gebied, met te trachten een verklaring er voor te vinden 
en met zijn vertrouwen op een beteren tijd te motiveeren.

Het ziet er inderdaad hopeloos 'uit.
„ Het land der groote paedagogen, het land van Pestalozzi, het land 

van Lessing en Kant, het land van Diesterweg, den grooten strijder 
voor de rechten van onderwijs en onderwijzers, is op het oogenblik 
een toonbeeld van geestelijken dwang, van onderdrukking der over
tuiging, van knotting der vrije meeningsuiting zonder wedergade.” (blz. 7).

Het werkje begint en eindigt met twee goede motto’s aan 
ontleend, die de schrijver terecht tot de Duitsche pedagoge 
Het laatste vooral moge vertrouwen wekken: „Lichter gaat een 
door het oog van een naald, dan dat één mensch een volk regeert, 
zooals het behoort geregeerd te worden.”

Het schoolwezen werd na den oorlog in Duitschland beheerscht 
door de grondwet van Weimar in art. H8 luidende:

„In alle scholen moet gestreefd worden naar zedelijke vorming, 
goede gezindheid als burger van den Staat, naar een opvatting van 
het persoonlijk zoowel als van het beroepsleven, die bevorderlijk is 
aan de eenheid van het Duitsche volk en de verzoening der volkeren.

Bij het onderwijs in de openbare scholen moet gezorgd worden, 
dat de gevoelens van andersdenkenden niet worden gekwetst. Kennis 
van hel staatsburgerlijk leven en arbeidsonderwijs zijn leervakken 
der school. Ieder leerling ontvangt bij het verlaten der school een 
exemplaar van de Grond wet. Het werk der volksontwikkeling met 
inbegrip der Volksuniversiteiten moet door het Rijk, de Staten en 
de Gemeenten bevorderd worden," (bl. 18 en 19).

Dit was een doorn in het oog van de oer-conservatieve en eco
nomisch machtige partij der Duitsch-nationalen, die steeds ageerden 
tegen de democratische inrichting der school en haar grondslag van 
godsdienstvrijheid. Hun stelregel was: „Maar niet slechts in de con- 
fessionneele scholen, ook in elke andere school moet de verbonden
heid met de Kerk in acht genomen worden,” (bl. 16).

Zij werden de „gangmakers” van Hitler en door diens partij verre
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ïzondheid 
>cid. door 
wettelijk

H

sgenooten tot Staatsburger 
Kerk zijn de instellingen.

der volksgezor
ran jeugdarbeid

met behulp van een
len grootst mogelijken steun aan 

ïlijke ontwikkeling der jeugd

:n leeftijd gezinsopvoeding 
; dier gezinsopvoeding op

et gezin zelf.
de opvoeding in handen v 

; voor een „richtige" opvoeding 
Jskracht. Niet-Duilschers mogen

2. De 
zijn. De

van kinderen, wier
5 geven. De ouders
i de Duitsche school

geen eigenlijk program. In 1920 had 
d, dat officieel aangenomen werd en

Is er te veel gezegd van het suggestieve karakter, terwijl wie der 
groote massa bespeurt dadelijk de adders onder het gras?

Deze artikelen zijn na de beslissende verkiezingen van 5 Maart '33 
uitgewerkt door de Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei 
tot een „Schulprogramm", waarvan we op blz. 31 een resumé vinden, 
waarin de adders tot vollen wasdom zijn gebracht.

vrijheid van alle godsdienstige belijdenissen in 
r zoover zij niet diens bestaan bedreigen of tegen het zede- 
oraalgevoel van het Gcrmaansche ras indruiseben.
; zoodanig staat op het standpunt van het positieve Chris- 
zich confessionneel aan een bepaalde belijdenis te binden.”

: maken, moet de Staal
 van het

moeten zich aan de
begrijpen van

,-hool worden n;
vorming van bega

1 of b------  -

„1. De gehcelc opvoeding der Duitsche volksf 
. in handen van den Slaat. Gezin, School en 
de Staal gebruikt voor zijn opvoeding.

opvoeding moet tot den leerplichtiger 
Staal neemt daarom de bescherming 

daarmede die van bet
I. De Staat neemt zelf d< 

ouders geen waarborg 
betalen met hun arbeids

Art. 20. .Om ieder Duitscher, die ijver en goeden aanleg bezit, het 
verkrijgen van hoogere ontwikkeling en daarmede van leidende posities 
mogelijk te maken, moet de Staal zorgdragen voor een volledig uitge
bouwde organisatie van het gcheele schoolwezen. De leerplans van alle 
scholen moeten zich aan de eischen van het praclische leven aanpassen.

Hel loeren begrijpen van de Staats-idee moet reeds van den beginne 
af door de school worden nagestreefd (Staats-burgerlijk onderwijs). Wij 
eischen de vorming van begaafde kinderen van arme ouders, zonder aan
zien van stand of beroep, op kosten van den Staat”.

Art. 21. „De Staat moet zorgen voor bevordering i 
door bescherming van moeder en kind, door verbod vr 
verbetering der lichamelijke ontwikkeling 
vastgestelde turn- en sportplicht en door d< 
alle vereenigingen, die zich met de lichamel 
bezig houden".

Art. 24. „Wij eischen 
den Staat, voor zoover 
lijkheids- en moraalgev

De partij als 
lendom zonder :

overtroffen in reactie. Deze had
Gotlfricd Teder er een opgesteld
in 1926 onveranderlijk verklaard.

Dit was met zijn vele aan het socialisme ontleende eischen en door 
de brutaliteit der toezeggingen een ongemeen suggestief stuk, dat ge
makkelijk een heilsboodschap kon worden voor een uit het geestelijk 
lood geslagen massa.

Voor het onderhavige onderwerp zijn de volgende artikelen van 
beteekenis.
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met zijn volgelingen gansch
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verwingmiddel. Leer-

gemeenst 
mensch,

anisatie , 
Ike soort

en slechts

aan lichaamsoefe-

schapsschool. 
, de vorming

jspersonen.
: het eenige staatsprinciep is de 
,zoo wil ik, zoo beveel ik" in zijn

als gast bezoeken, (Joden, voor zoover zij nog als gasten in Duitschland 
geduld worden).

4. De Duitsche School is Staatsschool zonder eenig 
plicht vangt met zes jaar aan.

5. De Duitsche School is een posilief-christclijke g
6. Het doel der Duitsche School is de Duitsche n

van het karakter in zijn „raMÜcbe ZuMmmenjelzung".
biede geen doode kennis aan, maar alleen datgene,

:hikt is voor karaktervorming.
moet een zeer ruime plaats worden ingeruimd

Wie over de cursiveeringen of wat tusschen aanhr.lingstcckens staat 
heenleest, vindt veel, dat hem kan aanlachen. Doch inderdaad ligt er 
de volkomen overheersching van den Staat in. Het onderrecht, als de 
kern van elk modern schoolwezen, tegenover den plicht van den Staat 
geheel opgeheven.

Ouders, de school, de kerk slechts uitvoerders van den Staatswil, 
van de wieg tot het graf, zoolang zij hun taak vervullen naar de 
voorschriften van dien Staat!

En de Staat, belichaamd in één persoon, de leider, wiens wil de 
eenige algemeene wet is, via de door hem aangestelde en slechts aan 
hem verantwoordelijke regeerings

De vernietiging der democratie: 
boven decreteerende autoriteit: 
modernsten drager.

Hoe is ’t mogelijk dat één man 
volk zóó knechten kon.

v. Det poogt dit te verklaren uit den geestesaanleg en de funeste 
omstandigheden, zonder zich in diepzinnige minderwaardigheids-com- 
plexen te verliezen.

„Twee zielen wonen in het Duitsche volk. De eene is de teedere, 
humane, licht in het sentimenteele overgaande volksziel, die het geluk 
nastreeft door middel van humaniteit, mededoogen, opofferende liefde; 
door middel van vrijheid en rechtsgelijkheid. De andere is de ruwe, 
machtsaanmatigende heerschersziel, die door geweld zijn wil tracht 
op te leggen, die geen medelijden kent, die hard en wreed is tot in 
het gruwzame toe."

Het schijnt mij toe, dat deze beschouwing wel wat simplistisch is 
en te veel geïnspireerd op wat men nü feitelijk aan beestachtigheden

het karakter in
Het onderwijs 

wat gesel *’
8. Er 

ningen.
9. Het hoofdprincipe is de opvoeding tot het Christendom.

10. Het gehecle volksonderwijs moet tot één organisatie gemaakt worden.
11. Elke Duiljcber heeft recht van toegang tot elke soort school. Armoede 

of onvermogen mag daarvoor geen beletsel zijn.”
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,z. 98).

vergiftiging door het

> zich moeten nemen, 
luitsch-nationale trots

een grc 
i hun d<

Duitschlands nederlaag tot de diepste 
die ooit een volk heeft ondergaan, een 

zwaarder te dragen dan het verlies van

op de moreele

van den heerscher waarneemt. Toch is er 
van juistheid in, die echter door de omstandig- 

groote beteekenis heeft gekregen. De eco- 
Irukten aanvankelijk zwaarder op Duitschland

door de slavendienaren 
ongetwijfeld een kern 
heden een onbehoorlijk j 
nomische verhoudingen dl 
dan elders.

„Honderdduizenden wanhopigen in Duitschland, ontwortelde midden
standers, werkloozc proletariërs, jeugd, die nimmer arbeidde, hebben 
rondgeloopen met de gedachte: „Er moet iets gebeuren." Zij hebben 
de democratie niet verlaten, omdat baar doeleinden hun niet langer 
begeerlijk schenen, maar omdat ze niet snel genoeg bereikt werden. 
Zij hebben zich in de armen van één man geworpen en hem alle macht 
overgelaten, omdat zij dachten dat hij doen zou” (blz. 63).

Naar ‘t mij schijnt moet men hier één ding niet voorbij zien. Her
haalde malen is het in de geschiedenis voorgekomen, dat één man de 
massa biologccren kon, doch in het volk tegenkrachten werkzaam 
waren. Waardoor hier niet?

Terecht wijst de schrijver dan 
Verdrag van Versailles.

Duitschland had bij dat verdrag de schuld op 
zan Versailles infecteerde de Di 
i kanker — die zijn vergiftigend werk bleef voort-

„Het Verdrag v; 
met niet minder dan 
zetten.

Men heeft door die bepaling 
moreele vernedering gemaakt, 
vernedering, op den duur 
een geheel leger.

Zelfs als hel waar was, dat Duitschland alleen de schuldige w 
dan nog zou dit artikel ontactisch en wraakgierig geweest zijn” (blz.

Eigenlijk had men dit artikel al lang moeten schrappen!
Hoe moest bij dit alles de ontzettend suggestieve grieven ■ 

loften van een beweging zonder de minste scrupules, op de 
inwerken!

Volkomen juist is de opmerking: „"Wie de geschiedenis van het 
tijdperk voor de verkiezingen van 5 Maart 19'3 bestudeert, dien 
wordt het steeds duidelijker, hoe diep het nationaal-socialisme in alle 
lagen der bevolking was doorgedrongen. Hij gaat inzien, dat het niet 
zoo plotseling aan de macht is gekomen, als het uiterlijk wel lijkt. 
Hij gevoelt dat de groepen, die er zich tegen verzetten, hoe langer 
boe meer door den wassenden vloed bedreigd werden.

Inderdaad. Het is een feit gebleken, dat een groot deel van het 
volk volkomen sympathiseert met de nazi’s en hun dolste handelingen,
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bijwerk w< 
mdcrverwec 

maucbelyke

veder nor- 
seking ge- 

cadaver

janken en 
saboteeren. . .

dan iets anders. Wat van Det daar- 
ten berge rijzen en vooral wat van

waarbij evenwel rekening gehouden moet worden met de zeer waar
schijnlijke omstandigheid, dat de meerderheid, door de volstrekte 
gelijkschakeling van de pers, onkundig is van de tallooze gruwelen, 
bedreven tegen de Marxisten en joden. Ik zou geneigd zijn te zeggen, 
dat duizenden en nog eens duizenden Duitschers eigenlijk onwennig 
stonden tegenover de idee der ware democratie en dank zij den 
algemeenen karaktertrek gemaszregelt te kunnen worden, zich toch 
behoorlijk gedroegen, maar plotseling aan hun ware neigingen gehoor 
gaven, toen met Hitler het hek van den dam viel.

Ongelooflijk snel ging het met gewetensvrijheid en 
standigheid bergaf.

En in de school sneller nog 
over mededeelt, doet ons de haren 
den onderwijzer gceischt werd.

Een paar staaltjes uit tientallen. .
Een majoor Lehmann schrijft 25 Dec. 1932 in de Hamburger Nach- 

richten wat onder lichaamsoefeningen en weerbaarheid te verstaan is. 
Het slot luidt:

i met vrijwilligheid een- 
it de volksscholen b.v. 
en verliederlijking juist 
van dwang noodig. bet 

jeleidc „leveé en masse" zijn, 
rwijzerscorps van pacifistisch 
stisch te veredelen ; voldoende 

, zijn beschikbaar, zoowel 
sginnen wij systematisch en 

iarigen te toonen, welke edele 
sken, als zij op de rechte wijze

„Versterking van de jeugd en arbeidsdienst zijn 
voudig niet te verwezenlijken, de meerderheid uit 
blijft eenvoudig weg. Om echter de verslonzing e 
van deze kinderen te overwinnen, is allerlei soort ’ 
weerbaarheidsdoel moet een door den Slaat ge 
En voor het zoover is beginnen wij het onderx 
ongedierte te zuiveren en weerbaarheidssportist 
plaatsvervangers, met den besten wil bezield, 
voor den geest als voor bet lichaam; vooraf beg 
gansch voorzichtig den tien- en twaalfjar"* 
krachten er in het menschelijk lichaam stekv,,, 
gewekt worden.

Dit zal den jongens veel vreugde geven, al 
fistische ouders ook en pogen zij het werk te

Want, wat willen wij?
Wij willen uit de jeugd zonder eenig militaristisch l 

male menschen maken, ze van haar pacifistische beer 
nezen; wij willen haar leeren begrijpen, waartoe het 
■eigenlijk daar is," (bl. 41).

En hoe ziet men de zedelijke vorming van den jongen „duitschen 
menseb"?

De ThUringsche Minister van Onderwijs Wachter schreef per ver
ordening voor, dat op alle scholen aan het einde der week de onder
wijzers met hun leerlingen het volgende gesprek moesten houden:

„Hoort het artikel, dat Duitschlands vijanden uitdachten, om 
in eeuwigheid te schandvlekken:
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deze mentaliteit 
lebber spi

om zich heen 
en ’t duurde niet lang of elke machthebber sprak voortaan: Ik wil, 
ik zal zorgen, ik beveel, dat de onderwijzers denken, spreken, handelen 
naar mijn inzicht en anders, als zij ongeneeslijk zijn, gaan zij er uit, 
de straat op of in een concentratiekamp.

Wie zal de eerlijke, overtuigden van een vrije pedagogie tellen, 

welke thans in de kampen zitten.

den Nationaal-Socialistischen Onder-
., waarvan No. 5 luidde:
ij opgave te doen van alle onderwijzers 
ich over onzen Leider, Kanselier Adolf 

op smalende wijze hebben uitgelaten.
sr uitvoerig te geven.'*

; noemde dit aanbrengersstuk een dolk- 
lariteil (blz. 108).

Duitschland 

die de geallieerde en 
anden tengevolge van 
1 en zijn bondgenooten

van onderwijzers- 
tegen de volstrekte 

igheid geprotesteerd.

en Georg

De geallieerde en geassocieerde Regeeringen verklaren en 
erkent, dat Duitschland en zijn bondgenooten als veroorzakers 
woordclijk zijn voor alle verliezen en vernielingen, d* ' 
geassocieerde Regeeringen en de inwoners hunner lat 
den oorlog, die hun door de schuld van Duitschland 
werd opgedrongen en geleden hebben."

De klasse in koor ten antwoord:
.De Duilsche schande zal branden in onze zielen tot den dagdereerc 

en der vrijheid!”

hlke week dit als een nieuw geloofsartikel ingehamerd.
En wee den onderwijzer, die ook maar in het minste van dit en 

honderd andere dingen wou afwijken. Men had er een eenvoudig 
middel op gevonden.

De over-talrijke leden 
wijzersbond kregen diverse bevelen, 

„Ik verzoek al onze leden, mij 
en opvoedende ambtenaren, die zie 
Hitler. na zijn .ambtsaanvaarding 
ik verzoek deze medcdeclingen zeei

De Leipziger Lehrerzeitung 
sloot tegen de onderlinge solid<

Eere wien eere toekomt. Verschillende 'organen 
bonden hebben tegen al dit afschuwelijk gedoe, t- 
ontzieling van alle onderwijs met kracht en waardigh 
toen het reeds gevaarlijk was.

v. Det geeft daarvan vele treffende staaltjes.
Maar — duizenden onderwijzers bewezen gretig handlangersdiensten. 

Zij brachten aan, zij denuncieerden, zij lasterden en zóó konden de 
nieuwe machthebbers verder gaan. Een der moedigste redacties, van 
de Leipziger Lehrerzeitung, zag haar nummer van 15 verschijnen als 
een enkel blaadje, waarop niets anders stond dan: De Leipziger 
Lehrerzeitung is door het politie-presidium van Leipzig voor 3 maanden 
verboden. Dat bericht werd later aangevuld met: De voorzitter van 
den Saksischen Onderwijzersbond, Trinks, de secretaris Fehlhaber, 
de redacteuren der Sachsische Schulzeitung, Alfred Weller 
KIe mm zijn in Schutshaft genomen.

Met beangstigende snelheid greep i 
duurde niet lang of elke machtht

I zorgen, ik beveel, dat de onderwijzers 
mijn inzicht en 

op of in 
d de



228 ONDERWIJS IN HET HUIDIGE DUITSCHLAND

■

■
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doet niets af aan mijn overtuiging, dat v. 
en ten volle aller belangstelling verdient.

Terecht mocht van Det : 
den vrijen onderwijzersstand 
lijke opvt 
recht of i

; steeds waardevolle pedagogische 
leen pedagogische Schund, dat ver-

zeggen, dat hiermede de ondergang van 
1 was bezegeld en daarmede ook de waar- 

'oedingsschool, in wie thans tienduizenden werken, die op
uit vrees in den geest der Nazi’s hun taak vervullen.

In het slothoofdstuk zet de auteur uiteen, waarom hij overtuigd 
is, in den geest van het woord van Pestalozzi, dat het huidige systeem 
op den duur vallen moet en men kan ’t er mede eens zijn, mits men 
dien duur niet te kort neemt. Hij houdt een pleidooi voor hetgeen in 
Duitschland was gewrocht en als marxistisch onkruid was gescholden, 
al was ’t feitelijk in overeenstemming met wat grootc geesten uit de 
burgerlijke partijen hadden geleerd. Wel hebben de sociaal-democraten 
uit overtuiging daaraan mede gewerkt. Toch lijkt mij dit hoofdstuk 
niet het best geslaagde. Dat een zoo volkomen ontwrichting van een 
goed gefundeerd schoolwezen in zoo korten tijd mogelijk was, wordt 
zielkundig niet voldoende verklaard door de na-oorlogschc mentali
teit en een infaam vredesverdrag.

Er hebben zich in uitgebreide intellectuecle volkskringen 
omkeeringen gemanifesteerd, die bezwaarlijk zijn toe te schrijven aan 
de simpele werking van economische tegenspoeden, ’t Klinkt misschien 
wat vreemd, maar soms lijkt ‘t mij toe, dat 't Duitsche volk toch 
ook in zijn waardevolle geledingen voorbeschikt was voor de huidige 
geestelijke ontreddering, die nog lang niet, vrees ik, door de meerder
heid als een „ontreddering’’wordt gevoeld. Stellig zal ’t nieuwe regime 
te gronde gaan aan de onmacht om ook maar een luttel deel van 
zijne vele, radicale beloften te vervullen. Deze teleurstelling zal mis
schien tot een omkeer voeren in de politieke verhoudingen, zal hopelijk 
de democratie weer terugbrengen, maar een omkeer in de mentali
teit....? Er zal veel ruimte blijven voor den twijfel of het onderwijs 
en opvoedingssysteem, zooals het daar en elders reilde en zeilde, wel 
innerlijk goed was. Ik ben mij er zeer wel bewust van, dat deze twijfel 
vragen van verre strekking oproept; een ervan is stellig deze, of ons 
onderwijs en opvoedingstelsel voldoende georiënteerd is op de sterk 
veranderde eischen, die de maatschappij aan haar leden is gaan stellen. 
Het gist immers reeds lang op dit terrein.

Ook in Duitschland, waar nog 
studiën verschijnen. Het is niet alle 
schijnt.

Maar deze bedenking < 
Det's geschrift verdienstelijk is
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Aansluiting

slotzin de aanwijzing

van Middelbaar en Hooger 
Onderwijs

door Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM.

stelling toch met het beruchte .in cauda venenum" bevat 
van het cenige remedie, dat de aangewezen.

’ ■ ‘erwijl het vraagstuk van de aansluiting van L. en M.O. ook in 
ons land reeds een tiental jaren het voorwerp van nauwkeurige 

studie is geweest, had —• in tegenstelling bijv, van Amerika — de 
ovcrgang van M. en V. H. O. naar de Universiteit tot voor kort 
nauwelijks de aandacht getrokken.

Het is de verdienste van een Commissie, vertegenwoordigende de 
Amsterdamsche en Utrechtsche Faculteiten der Wis- en Natuurkunde, 
de Technische en de Landbouwhoogeschool „de kat de bel te hebben 
aanoebonden". Ik kies deze ietwat huiselijke omschrijving, die mij in 
i ulgemcen ten opzichte van zoo ernstige en eerbiedwaardige lichamen 

gemakkelijk uit de pen zou vloeien, omdat zij m.i. het karakter 
den bedoelden stap niet ongeschikt typeert.

geesten sterk alarmeerend schrijven aan
W. d.d. 17 Febr. '33, werd de stelling 

instelling met die van 
„weinig bevredigende resultaten" opleverde en dat dien- 

zolge „in de laatste jaren geklaagd (wordt) over het te groote 
I studenten, dat in aanleg of in elementaire kennis te kort

niet gemakkelijk uit de pen 
van den bedoelden stap niet

In een luid-klinkend en de 
den Minister van O., K. en 
uitgesproken, dat de huidige H.B.S. — in teget 
vóór 1921 — „weinig bevredigende resultaten" c 
tengevolge „in de laatste jaren geklaagd (wordt) 
aantal 
schiet".

Het spreekt vanzelf, dat deze meer emotioneele dan objectieve en 
practische wijze van het vraagstuk aan de orde te stellen — en de 
laatste eigenschappen had men immers juist van vertegenwoordigers 
der exacte en toegepaste wetenschappen mogen verwachten, — niet 
kon nalaten een sterke beweging in den aldus aangevallen kring van 
ons onderwijs in 't leven te roepen. Het Hoofdbestuur van de A.V.M.O. 
wendde zich tot het publiek met „een ernstig woord van protest"; 
ingezonden stukken in de vakpers en de dagbladen gaven uiting aan 
de verontwaardiging der schrijvers; zij kritiseerden de in het adres 
voorgestelde maatregelen, toonden dat deze klaarblijkelijk heel weinig 
ernstig overwogen waren en vroegen — zeker niet ten onrechte — 
naar nauwkeurige diagnose van de feiten en een onderzoek, of de 
schuld ook bij het H O. kon liggen. Voor zoover die stukken mij 
nog ten dienste staan moet ik echter constateeren, dat de gewekte 
verontwaardiging de schrijvers over het hoofd deed zien, dat de slot
zin van het adres zeer wel in den laatstgenoemden zin kon worden 
uitgelegd.

In 
deze
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Volksontwikkeling van

inderdaad — als de diagnose juist blijkt — zeer ernstige kwaal kan 
genezen, n.1. „ernstige studie". Dat de nadere omschrijving van die 
studie alleen gewaagt van de „middelen tot verbetering', niet van 
een onderzoek naar de oorzaken der kwaal, mag waarschijnlijk op 
rekening worden gesteld van de omstandigheid, dat de stellers van 
het adres in hun dagelijkschen arbeid zóó vertrouwd zijn met de 
causale denkwijze, dat zij dit onderzoek naar de feiten en hun oor
zaken, als vanzelfsprekend, niet met zooveel woorden noemen. Of zij 
met hun verzoek om deze studie te doen ondernemen, gericht tot een 
Minister van Onderwijs, die herhaaldelijk had verklaard — het adres 
stamt nog uit de periode, dat ik in mijn stuk Ondcrwijsleiding ‘) als 
een thans afgeslotene heb aangeduid — dat studiën op het gebied 
der paedagogiek in Nederland juist nóóit regeeringstaak mochten zijn, 
tegen deze zienswijze op bedekte wijze wilden opkomen of van het 
uitgesproken afwijzend oordeel onkundig waren gebleven, vermag ik 
niet te gissen. Mogelijk blijft het ook, dat de moeilijkheid van de 
gevraagde studie en de aard en de omvang dcr daarvoor benoodigde 
middelen, den stellers niet volkomen helder voor den geest hebben 
gestaan. Zeker schijnt mij alleen, dat als deze studie eenmaal wordt 
ondernomen, zij niet voor de poort dcr Universiteit of Hoogeschool 
zal moeten eindigen, maar veeleer daar binnen zal moeten beginnen.

Laat mij slechts enkele punten noemen, waar zij in elk geval zal 
moeten aanknoopen.

Het adres gaat er van uit, dat „in de laatste jaren geklaagd (wordt) 
over het te groote aantal studenten, dat in aanleg of in elementaire 
kennis te kort schiet". Wordt hier bedoeld — gelijk de samenhang 
doet vermoeden — dat dit te kort vroeger niet bestond, dan zou, 
ter beslissing van die vraag, een vergelijkende statistiek van den 
toestand nu en vóór 1921 zeker onmisbaar zijn. Ik herinner mij toch 
zeer goed, dat in dien „goeden, ouden tijd" bij de propaedeutische 
examens te Delft, die ik een reeks van jaren mede heb afgenomen, 
hcrhaaldelijk de vraag bediscussieerd werd of ongeveer de helft dan 
wel driekwart van de aankomende Delftsche studenten de Hoogeschool 
verlieten zonder hun doel te hebben bereikt. De laatste schatting 
werd in ’t algemeen sterk overdreven geacht, van de eerste durfde 
dat niemand beweren. Maar men legde — evenals bij de analoge 
cijfers voor het. M.O. — in die dagen zulk een resultaat met zekere 
gerustheid naast zich neer. Bedoelt de „Commissie ter zake onvol
doende voor-opleiding" nu, dat de statistische cijfers thans een nog
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intita-

gedurende
:, geenerlei
er, die in

veel ernstiger beeld te zien zouden geven, óf wel, dat er thans 
„geklaagd wordt” over wat vroeger als vanzelfsprekend werd aanvaard?

Is het eerste het geval, dan zou — gelijk gezegd — vergelijkend 
statistisch materiaal onontbeerlijk zijn voor een betrouwbare ver
gelijking van de perioden vóór en na 1921. Maar dat materiaal zal 
wel nauwelijks meer te krijgen zijn en het schijnt mij ook niet zoo 
héél belangrijk. Aan de tekortkomingen van vroeger kunnen wij toch 
niet veel meer veranderen. Wel lijkt het mij in hooge mate gewenscht, 
dal voor den huidigen toestand een even nauwkeurig onderzoek ten 
opzichte van het H.O. wordt ingesteld, als dat waarmede Revesz 
in 1926 de bovenbedoelde studie van het aansluitingsvraagstuk tusschen 
L. en M.O. heeft ingeluid. Een onderzoek, let wel, niet alleen ten 
opzichte van de studenten, die examens doen, maar omtrent allen, 
die aan Universiteit en Hoogeschool gaan studeeren. Het adres der 
Commissie laat in 't midden, waar en bij wie de ervaringen zijn opgedaan, 
waarop men zich beroept. Maar het is immers een secret de Poli- 
chinelle dat de aankomende student in zeer vele gevallen g 
langen tijd, vaak tot het eerste tentamen of examen toe, 
aanraking met zijn professoren heeft. Maar hoe velen zijn , 
't geheel niet zoover komen?

Verwacht mag worden, dat het Centraal Bureau v<>or de Statistiek, 
dat in de laatste jaren onze kennis op onderwijsgebied op zoo menig 
punt heeft aangcvuld en verdiept, ons ten opzichte van deze quar 
lieve gegevens binnen een studentengeneratie de noodige inlichti 
zal verschaffen. Maar veel moeilijker zal het qualitatieve onderzoek 
zijn, waarvoor thans nog vrijwel alle voorarbeid ontbreekt.

Terecht zegt het adres, dat bij de huidige eindexamenregeling „ook 
goede cijfers voor de hoofdvakken nog allerminst een waarborg voor 
geschiktheid bieden, omdat bij de vaststelling van die cijfers andere 
overwegingen dan geschiktheid voor latere zelfstandige wetenschappe
lijke werkzaamheid hebben gegolden, en inderdaad bij denLestaanden 
toestand hebben moeten gelden.”

Maar het gaat met geen enkele zinswending in op het bij uitstek 
moeilijke probleem, hoe men dan wfel „geschiktheid voor latere zelf
standige wetenschappelijke werkzaamheid” zal moeten vaststellen, noch 
op de vraag of met deze omschrijving niet een eisch is gesteld, waaraan 
van de thans slagende studenten van Universiteit en Hoogeschool 
slechts enkele procenten voldoen.

Blijkbaar hebben ook de beide Delftsche onderteekenaren van het 
adres de noodzakelijkheid van zelfstandige wetenschappelijke werkzaam
heid niet zoo sterk gevoeld, dat zij er in geslaagd zijn hun collega, in
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en weergave 
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representeert. Het is 
jaren ons nog scheidt 

ue naaste collega's in 
hoogeschool zóó diametraal verschillend

van een korten tekst < 
van daaraan aanknoope 
sten gegeven voor ied» 
leerling van de hoogste 
zou zijn een eenvoudig ■ 
tessens daarvan in zuiver Neder);

Maar hoe staat het nu
hicr te doen met een te kort in erfelijken 
Met invloeden van den tijdgeest, die 
ning zoo weinig gunstig is? Met de

noemde tekort zich uit „in een 
ding, doch niet zelden ook in een 
i te gering begrip van de samen- 
>~einig ontwikkeld gevoel voor —

’ijke betoog, en ten slotte ook 
beheersching van de Neder-

hetzelfde vak aan dezelfde Hoogeschool, te weerhouden om eischcn 
aan het eindexamen te stellen, die lijnrecht tegen den hier uitgedrukten 
wcnsch ingaan. „Het is naar mijne innige overtuiging de kwaal van 
het tegenwoordige onderwijssysteem aan de H. B. S., dat de technische 
vaardigheid in de mathematische vakken op een te lagen trap van 
ontwikkeling staat. Door het invoeren van de beginselen der diffe
rentiaal- en integraalrekening en de gelijktijdige besnoeiing van allerlei 
oefenmateriaal zou die technische vaardigheid nog meer achtcruitgaan," 
zoo sprak de huidige rector-magniCcus der Technische Hoogeschool, 
Dr. J. G. Rutgers in zijn diesrede van 8 Jan. 1.1. over: „Ons middel
baar en voorbereidend onderwijs."

Het is duidelijk, dat de technische vaardigheid in het maken van 
allerlei berekeningen, die de ingenieur in zijn werk — of is het alleen 
maar de a.s. ingenieur bij zijn examen-studie? — tegenkomt, een 
andere functie is, dan het inzicht op quantitatief-functioneel en 
logisch gebied, dat voor alle andere abituriënten van M. enV. H.O. 
de vormende waarde van wiskunde-onderwijs r<* 
ook duidelijk, dat nauwkeurige studie van vele ja 
van de oplossing van een probleem, dat door de 
dezelfde afdeeling derzelfde 
wordt gesteld.

Het adres zegt ook, dat het gen» 
onvoldoende z.g. algemeene ontwikkel: 
te geringe diepte van de kennis, een 
hang der verschijnselen en een te weinif 
ook het eenvoudigste — wetenschappelijl 
door een vaak ontstellend gemis aan l 
landsche Taal".

Hier ben ik in de gelegenheid, althans een kleine bijdrage 
tot toetsing van de uitgesproken meening. Een onderzoek, c 
H. C. Funke op mijn verzoek gedaan met de lectuur 

een korten tekst op het gebied der biologie, cn
>ende vragen, heeft zeer teleurstellende uitkom- 
ler die mocht verwachten, dat de gemii

klas van Gymnasium of H.B.S. wbl ii 
wetenschappelijk betoog te volgen en

landsch weer te geven.
met de oorzaken van dit feit? Hebben wij 

aanleg bij de meerderheid?
voor rustige objectieve bezin- 
opkomst van nieuwe sociale
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•ie en de selectie voor het M.O..
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stelde richting.

2) Levende Talen, Febr. 1933 p.
s) Het voortgezet onderwijs in de

klassen, zooals het adres in aansluiting aan een veel uitgesproken, 
maar nog nooit goed gestaafde1) meening, beweert? Met werkelijke 
tekortkomingen — dus verbeterbare eigenschappen — van het M.O., 
zooals de Commissie in haar naam (Com. ter zake onvoldoende voor
opleiding) reeds poneert? Of misschien ook met subjectieve, op onvol
doende kennis van het bereikbare rustende verwachtingen?

Met zekerheid valt hier niets te zeggen. Enkele vermoedens kan 
men uitspreken. Men kan bijv, er op wijzen dat voor de overgroote 
meerderheid der Neerlandici ■— waarbij men ook die in de andere 
moderne talen mag voegen — taalonderwijs en onderwijs in streng 
en fijn logisch denken volkomen gescheiden zijn. Naar hun meening 
dient taal-onderwijs voor alles literair-aesthetisch te zijn gericht.

Tot hun tolk maakt zich bijv. Dr. J. van Ham als hij schrijft: 
„ Dat ontleden een nuttige oefening in logies denken en redeneeren 
is. moge voor de ontleding als <fc«£oefening pleiten, niet voor de ont
leding als /««/oefening. Ons grammatikaal onderwijs is niet bedoeld 
als een variatie op dat in de mathematica.” En ook Dr. J. Leest, 
als hij het als vanzelfsprekend beschouwt, dat de letterkundige t 
voor ieder leerling als de hoogste vorm van taalgebruik moet geldei

Klaarblijkelijk vindt leeren denken — dat toch naar men zou aan
nemen het centrale doel van „voorbereidend hooger onderwijs” zou 
moeten zijn —■ geen „natuurlijke" beschermers bij dat onderwijs. Ieder 
vak-leeraar kaatst het een ander toe, de taalleeraar den mathematicus, 
deze echter (zie het voorbeeld van Dr. Rutgers) is er evenmin van 
gediend, hij stelt als eersten eisch „technische rekenvaardigheid." 
Inderdaad toonen kritieken op ons gangbaar wiskunde-onderwijs als 
die van Mevr. Ehrenfest—Afanassjewa en van den heer W. Rein- 
dersma — ik mag daarnaast stellen een nog niet gepubliceerd onder
zoek, dat een van mijn leerlingen, de heer Baretta uitvoerde dat 
dit traditioneele onderwijs zich geenszins voldoende van zijn taak ten 
deze bewust is. En aan de empirische natuurwetenschap, die, zeker 
althans voor de B-Faculteiten, mede de leerschool voor het denken 
zou moeten vormen, ontbreken in de huidige school de onmisbare 
middelen op de school om het beste te realiseeren wat zij te geven 
heeft: gelegenheid tot nauwkeurige waarneming en experiment.
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behoeven te wachten, ze zou 

lijk, mee kunnen beginnen.

het aantal 
>old zijn in 

vchologie van het denken, slechts met behulp van een nonius 
onderdeden van een percent zou kunnen worden bepaald?

er duidelijk zóóveel te verbeteren valt, behoeven wij dus 
pessimistisch te zijn; het is zeker niet uitgesloten, dat over 

ihenleeftijd de aankomende studenten aanzienlijk beter toe- 
---- .. ____ I.appelijke taak hun intrede in Universiteit

.■school zullen doen, dan thans het geval is. En wanneer tegen 
de genoemde instituten zullen hebben begrepen, dat zij niet 

t een taak van wetenschappelijk onderzoek hebben te ver- 
maar van scholing van hun leerlingen, dus van tegemoet komen 

hun behoeften, zullen er

Trouwens, hoe zou men mogen verwachten, dat ons M. O. de taak 
van „leeren denken" naar behooren zou vervullen, zoo lang 1 
van de docenten bij dit onderwijs, die eenigermate geschoc 
de psychologie van het denken, slechts met behulp van e 
bij de o..

Waar 
geenszins 
een menscl 
gerust voor een wetenschaj 
en Hoogeschool zullen doen, dan thans het geval is. En 
dien tijd de genoemde instituten zullen hebben begr 
allereerst een taak van wetenschappelijk onderzoel 
vullen, maar van scholing van hun leerlingen, dus van 
aan hun behoeften, zullen er zeker heel wat minder daarvan stranden, 
dan thans het geval is. Universiteit en Hoogeschool zouden zelfs geen 
menschenleeftijd met die hervorming behoeven te wachten, ze zouden 
er reeds aanstonds, zij het geleidelijk, mee kunnen beginnen. Laat mij 
slechts een enkel voorbeeld geven.

Het Akademische Statuut heeft getracht de studie van den aan
komenden medicus zóó in te richten, dat deze aan zijn wenschen en 
belangstellingsrichting tegemoet kwam. Daarom heeft het Statuut het 
propaedeutisch examen als afzonderlijk examen afgeschaft en de vakken 
ervan opgenomen in het candidaatsexamen in de medicijnen. De ge 
dachte, die daarbij voorzat was deze, dat de aankomende student in 
de medicijnen aanstonds in de gelegenheid moet zijn, zich bezig te 
houden met de studie van den mensch, waarvoor hij immers aan de 
Universiteit komt. Anatomie en physiologie van den mensch zouden 
dus aanstonds beginnen, de hulpwetenschappen (natuur- en scheikunde, 
plant- en dierkunde) die hij op school reeds jaren had beoefend, zou 
de student alleen als capita selecta tegenkomen tot nadere toelichting 
van die problemen, waarop de studie van zijn eigen vak hem nood
zakelijkerwijze brengt. Van dien gedachtengang is echter niets gereali
seerd; de betrokken faculteiten hebben alles bij het oude gelaten. D.w.z. 
dat men van vele studenten in de medicijnen de klacht kan vernemen, dat 
zij gedurende de eerste jaren aan de Universiteit niets hooren over 
de dingen, waarvoor ze zijn gekomen, maar in stede daarvan bezig 
worden gehouden gedeeltelijk met repetitie van het reeds op 
nasium of H. B. S. geleerde, gedeeltelijk met dieper gaande 
zoekingen, waarvan hun echter het verband ontgaat met de vragen, 
waarvoor zij naar de Universiteit zijn gekomen. Ook hier zou een 
leergang, die met moderne psychologische en didaktische eischen reke
ning hield, groote verbetering kunnen brengen.
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corporaties een i 
stein in 't leven 
verder zal voeren, 
zijn, dat wij nog zoozeer in den vóórarbeid staan, dat zulk een ver
kenning aan een dieper gravend onderzoek, dat trouwens moeilijk 
commissoriaal verricht zou kunnen worden, vooraf zal moeten gaan.

Tot zulk een verkenning heeft ook de Redactie van Volksontwik
keling een kleine bijdrage willen leveren. Zij heeft zich gewend tot 
een aantal hoogleeraren, van wie zij wist dat zij groote belangstelling

Maar zelfs met al die verbeteringen zal men niet voor teleurstellingen 
gevrijwaard zijn, zoolang de verwachtingen die men koestert, zuiver 
subjectief zijn, niet op nauwkeurige objectieve studie van het gemiddeld 
bereikbare berusten. Heel veel van de kritiek, die men uit, van de 
eischen, die men stelt, schijnt mij als maatstaf hoofdzakelijk uit te 
gaan van de eischen, waaraan men zelf meent te kunnen voldoen. 
Nog afgezien van de vraag, of men in de herinnering eigen vroegere 
praestaties niet gemakkelijk overschat, is het duidelijk, dat de gemiddelde 
student op een ander niveau moet staan dan de gemiddelde professor. 
Dat kon een halve eeuw geleden anders zijn, toen het aantal stu
deerenden nog heel gering was; in onzen tijd — nu wetenschappelijke 
studie, die heel iets anders is dan .voorbereiding tot zelfstandigen 
wctcnschappelijken arbeid" — in het maatschappelijk belang te recht 
van breede scharen wordt verwacht, is deze maatstaf geheel mis
leidend. En de studie van objectieve maatstaven bevindt zich nog pas 
in het aller-allercerste stadium.

Men ziet het, aan aanleiding en gelegenheid tot zeer diepgaande 
onderzoekingen ontbreekt het hier geenszins. En men moet er, naar 
ik herhaal, de genoemde Commissie dankbaar voor zijn — hoe ver 
men overigens ook van haar meeningen afwijkt — dat zij den eersten 
stoot daartoe heeft gegeven. Want inderdaad is de steen aan't rollen 
geraakt. In haar Augustus-vergadering heeft de A. V. M.O. het on
derwerp laten inleiden door den heer Bolkestein, die op de hem eigen 
heldere en objectieve wijze een eerste verkenning van het terrein 
heeft gegeven. Het mag zeker wel aan zijn rustig en bezadigd woord 
toegeschreven worden, dat de aanvankelijk wat turbulente en heftige 
discussie gekanaliseerd is, zoodat de baan vrij is geworden voor een 
verdere gemeenschappelijke overweging door de beide partijen, die 
in het geding zijn. Als uitvloeisel van die vergadering is, naar de 
bladen dezer dagen berichtten, door de vier samenwerkende leeraren-

•poraties een commissie onder voorzitterschap van den heer Bolke- 
geroepen, die de verkenning van het terrein wat 

ti. Het zal immers uit het voorgaande wel duidelijk
zoozeer 
dieper
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een klein gedeelte der

hadden voor de menschen-vortnende zijde van hun taak. En zij heeft 
hun de vraag voorgelegd of zij de bezwaren deelden, in den laatsten 
tijd van universitaire zijde uitgesproken omtrent geschiktheid en voor
bereiding der aankomende studenten ? Zoo ja — aldus luidde het 
redactioneel verzoek verder — zoudt Gij ons deze bezwaren willen 
aangeven en ons willen mededeelen welke positieve eischen van ka
rakter en wetenschappelijke geschiktheid Gij meent te moeten stellen 
aan de studenten, welke in .Uwe faculteit aankomen?

Als een bijdrage tot de verkenning van dit problemencomplex, waar
van wij, naar wij hopen, in het voorgaande het grootc belang vol
doende hebben uiteengezet, laten wij hier de antwoorden volgen, 
voor zoover wij machtiging tot publicatie gekregen hebben.

Professor D. Cohen, Amsterdam, schrijft:
Is het gehalte der aankomende studenten slechter dan vroeger? 

Men moet over eene grootere ervaring dan de mijne beschikken om 
hierop een antwoord te durven geven. En zelfs wie daarover beschikt, 
mag bij het uitspreken van een oordeel zich wel ernstig afvragen, 
of bij het klimmen der jaren de eischen, die men stelt, niet, zonder 
dat men het wil, grooter worden en de objectieve kijk daardoor ver
loren gaat.

Men dient voor alles zich af te vragen: „Moet de universiteit van 
eiken student een wetenschappelijke!! aanleg eischen, of is het vol
doende, dat hij wordt voorbereid voor het beroep, dat hij gaat be- 
kleeden? Deze twee zaken zijn uiteraard niet geheel te scheiden. 
Wie een beroep vervult, dat met wetenschap te maken heeft, kan 
van zin daartoe niet gespeend zijn. De leeraar, die onderricht geeft 
in letterkunde of geschiedenis, zal zijn taak op onvoldoende wijze 
vervullen, als hij niet de gave bezit een wetenschappelijk probleem 
te doorgronden en, voorzoover dit tegenover jonge mcnschen mogelijk 
is, uiteen te zetten. Bepaalt hij zich tot het laten leeren van gram
matica en woorden, tot het vertalen van zinnen, en tot het vertellen 
van geschiedenis zonder daaraan de kleur te geven, die onderzoek 
van wetenschappelijke vraagstukken medebrengt, dan zal zijn onder
richt voor het leven niets geven. Hiermede is natuurlijk niet bedoeld, 
dat ook eenvoudig onderricht en uit het hoofd laten leeren niet noodig 
zou zijn. Maar eerst het onderzoek, daarop steunend, geeft den prikkel, 
die literatuur en wetenschap maakt tot het levend bezit, dat leidt 
tot beschaving.

Het kan niet ontkend worden dat slechts
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drama.

studenten deze gave medebrengt. Ware het anders, de kwestie zou 
niet gesteld zijn. De vraag rijst dus: wat kan er gedaan worden om 
lust tot wetenschap te wekken, zoo zij niet uit zichzelf aanwezig is.

Hiertoe eerst de student. Geëischt mag worden, dat hij althans 
het vermogen bezit om vlug de leerstof in zich op te nemen, om zich 
te concentreeren, om door te zetten ook door moeilijkheden heen. 
Wie het intellect niet bezit.... Ik heb in mijn faculteit droeve ge
vallen gezien van jonge mannen en vrouwen, die na vele jaren het 
eindexamen gymnasium hadden volbracht, dan „uit roeping" letteren 
waren gaan studceren, eindelijk, als zij aan hun tentamens toe kwamen 
en hun examens, twee-, drie-, viermaal werden afgewezen, doch ten 
slotte zooveel kennis hadden vergaard, dat men hen wel moest toe
laten — onder de verzuchting, dat men de kinderen beklaagde, die 
door hen in „het vak" zouden worden ingewijd. Kunnen niet de rec
toren der gymnasia hun invloed gebruiken om deze ongelukkigen, die 
ook anderen tot last zijn, tijdig op een anderen weg te brengen? De 
universiteit mist de bevoegdheid af te wijzen, als het examen voldoende 
is. En dan is de student te oud, om den goeden raad een ander beroep 
te kiezen, nog te volgen. En wie volharding mist.... Niet alle weten
schap is even boeiend, en velen heb ik al zien stranden omdat hun 
de gave ontbrak, er „door heen te bijten." Zoo moet aanleg van 
geest en karakter zich in hen verbinden.

Maar gesteld deze beide zijn aanwezig, kan dan de zin voor weten
schap worden gewekt? Men vergeve het mij, zoo ik hier ouderwetsch 
schijn. Maar ik pleit voor twee veranderingen: beperking en concen
tratie. Men weet nu toch langzamerhand wel dat ons gymnasium- 
programma overladen is. Laat een oudere zich eens zóó’n dag 
stellen: elke vijftig minuten een ander onderwerp, een ander 
een andere stem. En de les: dikwijls alleen les overhooren, 
geven, les bespreken; klaar. O, de heerlijkheid, als men eens 
achtereen aan één vak zich kan wijden. Doordringen in een 
een gedicht, een wiskundig probleem, een stuk natuurkunde. Laat men 
van het programma weer wat vakken afnemen, en niet gelooven dat 
het kind meer kan dan de rnensch: alles weten. Ik zeg niet: alleen 
of in hoofdzaak Latijn en Grieksch. Laat, als het moet, het wat 
anders zijn. Als het maar weinig is, of neen „multum": veel in weinig. 
Dat iets van den geest van den dichter, niet van zijn woord alleen, 
doordringe. Dat de oplossing van een vraagstuk tot een juichende 
vreugde worde, na uren gemeenschappelijk zoeken. Of dat eens drie, 
vier uren mogen besteed worden aan eigen onderzoek. Het kind zal 
weinig geleerd hebben: maar lust tot onderzoek hebben verkregen.
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Professor A. D. Pokker, Haarlem, schrijft:

Naar aanleiding van de vraag betreffende eventueele bezwaren 
inzake geschiktheid en voorbereiding van aankomende studenten, wil 
ik gaarne mededeelen, dat de studenten waarmede ik in aanraking

i de

van de vraag 
en voorbereidii

i maar
i de begeerte 
worden

;nt, maar 
den mensch.

tudenten waarmede ik in aanraking 
kom, niet meer zijn aankomende studenten, doch candidaten die reeu: 
cenige jaren aan de universiteit studeeren. De begaafdheden en 
ontwikkeling van deze studenten loopen zeer ver uiteen. Er zijn 
bij, met een vlotte geest en aangename manier van optreden, maar 
een zeer groot gedeelte is houterig en schutterig en moeilijk in be
weging te brengen.

Het valt mij dikwijls op in geschriften, zelfs van doctorandi en 
promovendi, dat zij de Nederlandsche taal slecht beheerschen en niet 
helder tot uitdrukking brengen wat zij bedoelen te zeggen. Ik waag 
niet te beoordeelen of dit tekort te wijten is aan de voorbereiding 
van de Middelbare School. Er blijft de mogelijkheid, dat de jonge 
menschen te veel ingesteld zijn op het experiment en op het denken

Neen, ik pleit hier niet voor een systeem. Elk systeem stoot zich 
tegen het eindexamen-programma. Als men ooit tot beperking zou 
kunnen komen! Het zou een uitbreiding zijn, niet van kennis wellicht, 
spoedig vergeten, maar van zin voor wetenschap, lang behouden.

En ook de universiteit: beperking en concentratie. Zelfs voor den 
intelligenten student in de letteren is de omvang der leerstof groot. 
Hoor hun gesprekken: „Wat vraagt „hij” op het tentamen? Ben je 
„dat” boek al door?” Slechts enkelen kunnen een wetenschappelijk 
probleem bespreken. De moesten hebben geen tijd er voor. Ook hier 
zou vermindering der eischen rust brengen en lust tot onderzoek. Men 
heeft te zeer gemeend elk nieuw-ontdekt deel eener wetenschap tot 
examenstof te moeten proclameeren. Zeker: het academisch statuut 
laat juist voor de letteren ruime keuze. Maar zelfs nu drukt de stof 
den geest. Hij moet zich daarvan los maken, wil hij tot ontplooiing 
komen en de belangstelling winnen, die voor studie en lecraarschap 
noodzakelijk is. Voor den intelligenten student moet de leerstof bijzaak 
kunnen wezen; hoofdzaak de colleges, die inlciden in wetenschappelijk 
onderzoek, de oefeningen, die tot eigen onderzoek brengen, het denken 
dat, zich baseerend op het weten maar ten slotte zich daarboven 
verheffend, de bevrediging geeft en de begeerte naar verder streven. 
Dan kan de zin tot wetenschap worden gewekt, die bevruchtend 
werkt, niet alleen voor den student, maar ook voor den docent, en 
door hem voor den leerling en
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germanismen en I

makkelijk te kunnen hanteeren. Misschien 
lig Ncderlandsche literatuur onder de oogen, 
Duitsche zegswijzen zich eerder aan hun geest

committeerde bij de eindexamens van 
crhaaldelijk in aanraking gebracht met 

zulk een leermethode. Zoodra men een vraag stelt, 
gewone boekje valt, vindt men een vacuum. Dit komt 
hoewel ik met genoegen hieraan moet toevoegen, dat 

het niet de regel is en dat men vaak aardige vlotte reacties aantreft. 
Spreekt men met leeraren die zich bedienen van het systeem —• van- 
buiten-leeren .—, dan hoort men hcrhaaldelijk dat zij wel gaarne een 
ander zouden wenschen, maar dat zij rekening hebben te houden met 
opmerkingen van gecommitteerden en dat er vele gecommitteerden 
zijn, die verlangen dat bepaalde details gekend worden die de leeraar 
zelf liever vervangen zou door wat meer levender stof. Het kwaad 
zit dus zeer diep. Zeer algemeen beschouwt men de school als leer- 
instituut, in plaats van de opleidings-plaats tot zelfstandig nadenken, 
zelfstandig opmerken en verwerken van een aangeboden ervaringsstof. 
Toch is het dit laatste wat men voor een universitaire studie noodig 
heeft.

Indien men zou moeten formuleeren welke positieve eischen van 
karakter en wetenschappelijke geschiktheid gesteld zouden moeten 
worden aan de studenten in de faculteit der wis- en natuurkunde, 
dan is het noodig om te onderscheiden tusschen de wiskunde en natuur
wetenschap. Wat het laatste betreft, is noodig een frissche en onbe-

in formules, 
krijgen 
zoodat 
opdringen.

Onlangs had ik wederom de gelegenheid te ervaren, dat leeraren 
aan de Middelbare School, hoezeer ook verlangende om den leerlingen 
een stuk natuurkundige werkelijkheid voor oogen te stellen en met 
hen, experimenteerende en nadenkende. tot de uitkomsten te geraken, 
welke in de z.g. natuurwetten belichaamd zijn, verklaren, dat dit op 
de Middelbare School niet doenlijk is. Zij zeggen, dat zij daartoe veel 
te veel tijd tc kort zouden komen. Ook zeggen zij, dat slechts een 
kleine groep van leerlingen het onderwijs op deze manier zou kunnen 
volgen en dat zij, willen zij de anderen niet ontmoedigen, gedwongen 
zijn om meestal de resultaten eenvoudig mede te deelen en te laten 
Iccrcn. Uit dergclijkc getuigenissen blijkt, dat aan de scholen over- 
hecrscht een leersysteem, dat zelfstandig nadenken niet bevordert, 
integendeel overbodig maakt en dat een habitus kweekt van over
nemen en op het geheugen vertrouwen, in plaats van eigen oordeel 
te oefenen.

Ook mijne ervaring als gecc 
gymnasia en lycea heeft mij hei 
de resultaten van zulk een leermethode. Zoodra men 
die buiten het gewone boekje valt, vindt men 
dikwijls voor.
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vangen kijk op de werkelijkheid, een 
om de aandacht te concentreeren < 
schijnsel. Voorts het vermogen om in de fantasie omstandigheden van 
een proef te varieeren en zich voor oogcn te stellen wat de uitkomst 
vermoedelijk kan, of zal moeten zijn.

Wat de wiskunde betreft, behoeft de blik niet in de eerste plaats 
naar buiten gericht te zijn. De aandacht kan zich meer concentreeren 
op het logische verband en op de abstracte relaties. In alle gevallen 
is het eerste en het laatste noodige: oorspronkelijkheid, een opgewekte 
frissche belangstelling, en een vermogen om zijn gedachten te formu- 
leeren en in voor anderen verstaanbare taal uit te drukken.

Het onderwerp is te veelzijdig en te vluchtig, te 
om veel positieve uitspraken te kunnen doen en 
schuldiging, indien ik in dit opzicht te kort schiet.

Professor H. f fordan, Utrecht, schrijft:
De moeilijkheden, die de jonge studenten hebben om academische 

voordrachten, mits ze werkelijk academisch zijn, te volgen, is zeker 
zéér groot. De vraag of zij genoeg weten, zal ik niet beantwoorden, 
omdat het niet om weten of althans niet in de eerste plaats om weten 
gaat. Als men rijden wil, is het onvoldoende om over een auto te 
beschikken, de auto moet ook kunnen rijden. Welnu, de auto van hun 
weten zit hopeloos vast. Best mogclijk dat het een auto is. Ik ben 
ervan overtuigd, dat er heel wat weten in dien jongen mensch zit. 
Maar met behulp van dit weten of van welk materiaal dan ook tot 
inzicht, d.w.z. een dynamische voorstelling van een proces te komen, 
dat schijnt uitermate moeilijk voor hen te zijn. En juist dit hebben 
ze noodig. De starre, statische formuleeringen b.v. van de eindresul
taten van een chemische evenwichtsreactie, of van een thermodyna- 
misch evenwicht zullen zij wel kennen. Maar de processen waardoor 
deze evenwichten bereikt worden, de processen dus, die de levens
verschijnselen beheerschen, kunnen zij zich in den regel niet voorstellen. 
Natuurlijk kennen zij de wetten van de gasabsorbtie in water en 
weten zeker ook wel den absorptiecoëfficiënt van zuurstof of kool
zuur in gedestilleerd water bij kamertemperatuur. Welke voorwaarden 
echter bij de ademhaling van een waterdier verwezenlijkt zijn, welke 
verschuivingen van evenwichten hierbij plaats hebben, voorts de ver
houding van land- en waterademhaling enz., dat alles zijn vraagstukkken, 
die zij zeer moeilijk kunnen begrijpen.

Nog erger wordt de zaak, als een relatie besproken moet worden,
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begrijpen ook niet, 
eenige waarde 

werk, maar om het

die men gewoon is, in vorm van een kromme uit te drukken: b.v. 
de dissociatiekromme van Haemoglobine, of wanneer men talrijke 
verschijnselen samenvoegt om een inzicht in zekere levensverrich
tingen als geheel te verkrijgen. Aangezien levensverschijnselen steeds 
op geco-relativeerde veranderingen berusten, dus op een wijze, die wij 
boven met de „rijdende auto” vergeleken, begrepen moeten worden, is 
het bijna onmogelijk zich een denkbeeld te vormen aangaande hun 
weten, d.w.d.z. aangaande de deelen uit welke de „stilstaande auto” 
bestaat. Dit weten is immers vaak het aantal feiten, die ze zouden 
kunnen reproduceeren, indien men de juiste vraag zou stellen, waar
mede de feiten geassocieerd zijn. Bij den aankomenden student wekt 
een verschijnsel slechts zelden de daarbij passende begrippen en de 
begrippen wekken die verschijnselen in de verbeelding op, waaruit de 
begrippen zijn afgeleid.

Een tamelijk groot gedeelte van de studenten leert in den beschik
baren tijd tamelijk goed dynamisch denken. Zij, die het niet doen, 
die nog in het candidaatstentamen of -examen slechts uit het hoofd 
geleerde volzinnen op de „juist” gestelde vraag weten te reproduceeren, 
vormen, naar ik meen, een minderheid. De aanleg ontbreekt dus niet. 
Of zij, na zoodoende geschoold te zijn, ook het materiaal, hetwelk zij 
aan de school danken, los weten te maken, weet ik niet. Evenmin 
weet ik, hoe zij zouden voldoen, indien zij minder statisch stof op 
school hadden verwerkt.

Zeer moeilijk is het ook, de jonge studenten 
heid te krijgen.

Ze werken in een practicum meestal zóó, dat zij zich ervan over
tuigen, dat het resultaat der proef overeenkomt met datgeen wat 
over deze proef in het boek staat.

Zij hebben niet geleerd ervaring op te doen en 
dat de „feiten" slechts als samenvatting van ervaring 
hebben. Het gaat bij velen in het geheel niet om 
resultaat, d.w.z. het examen.

De waardeering van de feiten is bij velen geheel geassocieerd met 
den wensch examen te doen. Gegrepen worden door een probleem, 
een onderzoek te verrichten alleen wegens dat onderzoek, dat is 
slechts aan weinigen gegeven en deze hebben het niet door de school 
geleerd. De tijd, die zij zich in één laboratorium of met één vraag
stuk moeten bezig houden, wordt hun door den docent voorgeschreven. 
Velen zouden dankbaar aanvaarden, als men ze vroeger zou ontslaan, 
of de taak verminderen, zelfs al zouden zij daarvoor een paar honderd 
pagina’s uit een boek meer moeten leeren. Dat dit anders worde.
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zou ik den „positieven eisch” willen noemen, 
„karakter en wetenschappelijke geschiktheid”.

De beantwoording van deze door LJ gestelde vraag vermag trou
wens geen denkbeeld te geven van het tekort van het tegenwoordige 
onderwijs. Dit mag immers volstrekt niet getoetst worden aan de 
eischen van hen, die met het geven van onderwijs aan de leerlingen 
voortgaan, maar slechts aan de eischen die het leven stelt. Maar 
ook het leven eischt, dat de kennis inzicht is („dat de auto kan rijden") 
en dat men in staat is een werk te doen, louter uit belangstelling 
voor dat werk, niet slechts ter wille van de carribre.

Professor L. S. Ornstein, Utrecht, schrijft:
Over de studenten Wis- en Natuurkunde (candidaatsexamens a-d), 

waarmede ik in aanraking kom, kan ik het volgende opmerken.
De opleiding der middelbare scholen leidt m.i. te weinig tot zelf

standig werken en denken op. Terwijl de feitenkennis voldoende is, 
zijn de meeste studenten van het eerste jaar niet getraind tot zelf
standig denken. Een vergelijking van de cijfers op de eindexamens 
behaald en die, welke op practica en tentamens gegeven worden, 
toont dat duidelijk in dien zin, dat hooge cijfers op het eindexamen 
geen waarborg bieden, dat het oordeel van mijn assistenten en mij 
ook gunstig is. Groote moeite heeft de meerderheid der studenten 
met het schriftelijk uitdrukken van hunne gedachten, hetgeen 
zoowel in de verslagen van practicumproeven, die zij inleven 
uit briefjes, die men van hen ontvangt.

De algemeene ontwikkeling en belangstelling laat m.i. te wenschen 
over. Vele studenten kennen te weinig Fransch en Engelsch om met 
vrucht de wetenschappelijke lectuur of voordrachten in deze talen 
te volgen, laat staan een gesprek te voeren, Bij de groote meerder
heid is door het onderwijs geen algemeene cultureele belangstelling 
gewekt, zoodat zij, indien zij zich in hun studententijd niet in deze 
richting ontwikkelen, op zijn hoogst goede vakmenschen worden, doch 
nimmer hun vak in het algemeene schema der intellectueele cultuur

Meer dan vroeger het geval 
W. & N. de 
formeele strijd 
een „schooltje”
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vooral op

vaak ook 
goede en 

:n hadden

Professor S. R. Steinmets, Amsterdam, schrijft:
Gaarne wil ik de gestelde vragen zoo goed mogelijk beantwoorden. 

Ik beperk mij daarbij tot mijne eigene ervaringen, dus tot mijne 
vakken: de Sociale Geographie (alias Sociographie) en de Ethnologie, 
maar natuurlijk leerde ik de opvattingen en bevindingen van de 
collega's, die mede examen afnamen (dus in Geschiedenis en Sociologie) 
ook kennen.

Ik beschik over de ervaring van ruim 25jarer 
de enorme toename van het aantal leerlingen, toen 
alleen de aanstaande M.O. (dus onderwijzers), maar 
studenten in deze vakken studeerden; zoo 
de H.B.S. !>., vooral in de laatste jaren nam hun get; 
met 50 (ook wat meer vrouwelijke studenten waren hi< 
hen vrij goed kennen: op ’t college, maar vooral op 
op de seminaar-a vonden en ’t werkcollege en dan bij 
de tentamens. Na deze inleiding beantwoord ik nu

1. In het algemeen meende ik geen vermindering in de geschiktheid 
en voorbereiding der aankomende studenten te bespeuren. De ijver en 
toewijding bij 't maken van opstellen (wat allicht een paar maanden 
neemt) waren niet minder. Dat de examens in peil daalden of dat

meer niet slaagden, is mij en ook mijn collega’s, zoover ik weet, 
t opgevallen. Ik betreur dat het aantal voor de 
menden afgenomen is, daar zij uit den aard der zaak 

troep vormden en bovendien ouder, rijper, meer ervaren, 
maatschappelijk gebied, waren.

2. Zeer onvoldoende leek mij altijd de letterkundige 
de algemeene ontwikkeling der studenten. De liefde voor 
mooie boeken bleek meestal gering te zijn, maar weinigei 
vrijwillig wat beters gelezen.

Maar: of de algemeene beschaving nu minder was bij het gros 
der studenten dan vroeger in Leiden, toen ik jaren lang repetitor in 
de rechten was, betwijfel ik zeer. Het gevoel voor de Nederlandsche 
taal als literaire uitdrukking is zeker onvoldoende. Verreweg de 
meesten lazen hun eigen opstel slecht voor en het kostte veel moeite, 
vooral de meisjes, tot wat levendiger deelneming aan het dpbat te 
brengen. De meisjes, ook de zeer beschaafde en intelligente, kwamen 
maar zeer zelden hiertoe, al was hun wil goed genoeg.

Het kwam niij voor, dat het onderwijs in de Nederlandsche taal 
en letterkunde en evenzeer in de zoogenaamde moderne talen zeer 
onvoldoende is en ^at de kunst van spreken en schrijven verwaar
loosd wordt.

:n en was getuige van 
vanaf 1921 niet 

ook normale 
goed als alle stamden van 

nam hun getal toe: in 1931 
ierbij). Ik leerde 
’t spreekuur en 

i de examens en 
de vragen.
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Professor f. Waterink, Amsterdam, schrijft:

Gaarne ben ik bereid te pogen de mij gestelde vragen te beant
woorden.

De eerste vraag luidt: of ik de bezwaren deel die in den laatsten 
tijd van universitaire zijde uitgespr 
en de voorbereiding van de aankot 
bezwaren deel, deze aan te geven.

Daarna volgt dan een tweede vraag: welke eischen ik ineen te 
moeten stellen.

Wat de eerste vraag betreft, zij het mij vergund op te merken, 
dat ik moeilijk kan zeggen, dat ik „de” bezwaren deel die in den 
laatsten tijd zijn uitgesproken, omdat ik daarmede misschien zou gaan 
staan achter alle uitingen die voor en na in deze materie zijn gedaan.

Zoo algemeen zou ik het niet durven zeggen. Ook al omdat ik 
alle bezwaren die uitgesproken zijn niet vernomen heb. Maar wan
neer men mij vraagt of ik bezwaren heb, dan zeg ik: ongetwijfeld.

Welke die bezwaren zijn?
Wel, uit den aard der zaak kom ik krachtens mijn vakken het 

meest in aanraking met jonge menschen die een gymnasiale opleiding 
ontvingen. Wanneer studenten van de B-faculteiten met H.B.S.op- 
leiding in de richting van een van mijn vakken gaan studeeren, dan 
kan dat pas na het candidaatsexainen en dan heeft de Universiteit 
reeds eenige jaren vormend gewerkt.

Mijn hoofdbezwaren nu tegen dc geschiktheid en voorbereiding d 
aankomende studenten zou ik, rekening houdende met het feit dat 
dus voornamelijk de van het Gymnasium komende studenten bedoel, 
als volgt kunnen omschrijven.

In de eerste plaats zijn de jonge n 
ontwikkeld. Ze kennen wel eenige bt 
facta en acta, maar met het historisch 
weinig op de hoogte. Dat geldt niet alleen van I 
Geschiedenis, maar het geldt ook bijvoorbeeld van 
aan schoone letteren, van verschillende litterair-k 
die internationaal bekend dienen te zijn.

In Frankrijk, Duitschland en de Ver. Staten is dit zeker veel beter.
3. Ik acht het zeer gcwenscht, dat wettelijk gere 

niemand tot leeraar aan H.B.S. of Gymnasium ben< 
niet gedurende één jaar een oefenschool in de pr: 
onderwijs heeft doorgemaakt onder leiding van bekw< 
in zijn vak en na afgelegd examen hierin.
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van jonge
dat men

Het is in het algemeen onmogelijk om cultuur-psychologische be
schouwingen te geven voor de eerste- of tweede-jaars studenten, omdat 
ze de feiten waarbij deze beschouwingen zich dienen aan te sluiten, 
eenvoudig niet kennen.

i zijn zij in den regel wel
allermodernste uitingen van

namen
voetballers, hockeyspelers 

en de waarde van

te weinig steun in de
In de derde plaats dien 

de algemeene ontwikkeling < 
te wenschen overlaat. Hoe 
blijk dat ze geregeld een dagblac 
geen zaak van de opleiding. Ik gc 
En toch is het wèl zaak van de 
de sfeer die er heerscht op school. Het is 
zelfsheid".

Wanneer een jongmensch leeft in een omgeving waar iets als vanzelf
sprekend wordt beschouwd, werkt dat opvoedend op hem. Het be-

hebbende op 
klassieke geest

Daarentegen zijn zij in den regel wel zeer goed op de hoogte met 
enkele van de allermodernste uitingen van de zoogenaamde kunst. Ze 
kennen allerlei jazz-schlagers, namen van filmacteurs en soms ook 
namen van voetballers, hockeyspelers enz. Kortom er is veel te weinig 
inzicht in den zin en de waarde van het nationaal cultuurbezit en 
van de cultureele goederen die eigendom zijn van de menschheid der 
laatste eeuwen.

In de tweede plaats meen ik in het algemeen (hier zijn meer uit
zonderingen dan bij het sub 1 genoemde) te moeten constateeren, dat 
de studie van de klassieken weinig vormend heeft gewerkt. Of het 
komt doordat de Latijnsche thema is afgeschaft dan wei doordien 
in het algemeen de aandacht voor de klassieken verslapt of wel door
dat men voor alles oppervlakkiger werkt dan vroeger, ik weet het 
niet, maar wel weet ik dat het bii een vroegere generatie 
mcnschen die het Gymnasium verliet niet wel denkbaar was 
eenvoudig geen weg wist met de volgende Latijnsche vormen:

„peccavissetis" (onvertaalbaar voor alle individuen van een groep 
van 29 studenten, komende van verschillende Gymnasia),

.donaturus” (onvertaalbaar voor 21 menschen in dezelfde groep), 
„fore" (door 18 menschen uit dezelfde groep aangezien voor een 

schrijffout en door verschillende met verwringing van den geheelen 
zin vertaald als genitivus van forum).

Dit zijn een paar voorbeelden betrekking hebbende op de taal
kennis. Maar hoe weinig heeft veelszins de klassieke geest op de 
menschen ingewerkt. Het wijsgeerig denken, dat zulk een kostelijken 
grondslag vinden kan in de beoefening van de klassieken, heeft veel 

vooropleiding onzer jonge academici.
nt daarnaast dan te worden opgemerkt, dat 

op ander gebied in den regel nog al veel 
: weinig nieuw-aankomende studenten geven 

id lezen. Men zal zeggen: dit is toch 
jeef dat tot op zekere hoogte toe.

opleiding. Het is een quaestie van 
een quaestie van .van-
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In de tweede plaats 
de studie voor 
nu speciaal

zou ik wenschen, dat de voorbereiding van 
de Universiteit een wijziging onderging. Ik denk hier 

aan de A-faculteiten, gelijk gezegd. Welke wijziging ik
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en Hoogere Burgerscholen 
zóó gegeven werd, dat uitgegaan 

igeinenschen met den inhoud van de 
. Thans lezen tientallen, misschien 

jelui alleen het sportnieuws en misschien 
e rubriek vermakelijkheden.

een zeer speciaal bezwaar, geeft 
gunstige uitzonderingen) de prin- 

van de hoofdwaar*

-.roep op 
voor heeren

Dit verwijt treft echter zoowel de catcchesatic door de kerk 
aan onze „studeerende" jeugd, als het Christelijk Middelbaar 
wijs. Dit verwijt treft ook de ouders

In de vijfde plaats komen er te veel domme studenten 
domsten hebben meestal de grootste mond en 
sfeer in hun kring.

Welke eischen van karakter en 
meen te moeten stellen?

In de eerste plaats moet er aanleg zijn 
aanleg, belangstelling. Al is er 
naar een Universiteit komt om 
om een „baan” waarin hij zijn „kost” hoo| 
hoort hij ook iets te kennen van de waan 
belangstelling in althans één der vakken

Een student die in zijn studententijd niets anders doet dan zich 
„klaar vossen" voor zijn examen, wordt een verzamelplaats van futi
liteiten, die hij straks toch weer vergeet. De aanleg van een student 
behoort minstens die van een middelmatig goed denker te zijn. Daar- 

gewenscht, dat hij open en eerlijk tegenover het leven sta 
al eerlijk zij tegenover zichzelf, zijn ouders en

studentenmaatschappij dreigen
■ vormen voor de vrijheid wj 
aanspraak maakt.

er aan de studenten ook bepaalde karakter-eischen

hoorde zoo te zijn dat op onze Gymnasia 
door alle leeraren het onderwijs zóó gegev< 
werd van de gedachte, dat de jongeinenschen 
couranten op de hoogte waren.
honderdtallen van onze jongel 
nog de advertenties onder de

In de vierde plaats, maar dit is 
in het algemeen (ook hier zijn zeer 
cipieele kennis, èn de kennis van den Bijbel én van de hoofdwaar
heden van het Christelijk geloof, bij aankomende studenten reden tot 
grootc bezorgdheid. Een beroep op dingen, die een goede boeren- 
catechesant weet, is vaak voor heeren studenten volslagen abacadabra. 

gegeven 
Onder- 

van de betrokken jongcmenschen.

bederven meestal de
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I

Ie gedragen door een kennis van de be- 
Vandaar dat ik den eisch stel, dat onze

•zou begeeren is uit de bovengemaakte opmerkingen gemakkelijk te 
begrijpen. De jongcmenschen die van een Gymnasium komen, moeten 
ontwikkeling hebben. Ontwikkeling beteekent: kennis van en inzicht 
in het nationale cultuurbezit en van die cultuurgoederen, die in de 
loop der eeuwen internationaal eigendom geworden zijn.

Daarvoor is niet genoeg, dat de jongemenschen een beschouwinkje 
geleerd hebben over eenige dichters of schrijvers, zij moeten de his
torie kennen; en als belangrijkste documenten uit die historie het 
literaire bezit van ons volk. Daartoe moeten zij bijv, verzen van onze 
voornaamste dichters leeren; niet slechts als illustratie bij het ge
leerde, maar ook om, als ze ouder worden, de cultuursfeer te kunnen 
nabeleven. Ze moeten de historie kennen, ook kennen de bijzonder
heden der nationale en internationale verhoudingen. Zoo alleen kunnen 
ze komen tot inzicht in de ontwikkeling der dingen. Dat naar mijn 
meening de historie van Gods Kerk hierbij niet mag worden over
geslagen, zal men licht verstaan.

Heel het onderwijs worde 
ginselen, waaruit men leeft. V 
onderwijzers principieel zijn.

En voor de rest meen ik dat veel gewonnen was indien we zoover 
konden komen, dat ons Gymnasium weer een Gymnasium werd, d.w.z. 
weer een school der klassieken. Splits wat mij betreft de A- en B- 
afdceling dan maar in de vierde klas, maar laten de A-leerlingen dan 
weer een werkelijk klassieke vorming ontvangen. Geef ze de Latijn- 
sche thema terug en leer ze goed de moderne talen en schrap voor 
hen de veelal nutteloozc lessen in natuur- en scheikunde, die er sinds 
het verdwijnen van de Latijnsche thema bijkwamen. Niet dat ik op 
zichzelf bezwaren heb tegen deze vakken, maar tenslotte weten de 
menschen er aan het eind van het Gymnasium toch niets van.

Laten de B-leerlingen goed de B-vakken leeren èn Geschiedenis. 
Een van de ongelukkigste dingen is, dat Geschiedenis voor het B- 
eindexamen is afgeschaft Ik wilde wel dat men begreep, dat de 
historie de ruggegraat is voor alle algemeene ontwikkeling.

. Kortom, onze jonge menschen hebben noodig een school, die een 
eigen karakter heeft. In de laatste jaren dreigen de scholen die 
voorbereiden voor de Universitaire studie, al meer karakterloos te 
worden: het is geen vleesch en het isgeenvisch; het is geen klassiek- 
literaire en het is geen natuur-wetenschappelijk-exacte opleiding. En 
daarvan zijn heel veel van onze aankomende studenten het slachtoffer.

En dan zou ik daarbij gaarne willen dat de docenten aan onze 
Middelbare Scholen en Gymnasia paedagogen waren, niet enkel 
leeraren en leeraressen, zooals er nu te veel zijn.
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TAe Spaansche philosoof en essayist José Ortega Y Gasset heeft 
ons fijnzinnige beschouwingen geschonken o ver „de .opstand der 

massa’s".2) Hij teekent daarin onzen tijd als den tijd van het aan
zwellen der menigten. Zijn werk draagt geenszins uitsluitend of in 
hoofdzaak een politieke strekking. Overal, op zcdclijk, geestelijk, 
staatkundig, economisch en religieus gebied, in onze zeden en gewoonten, 
tot in den aard van onze kleeding en van onze genoegens toe, ziet de 
schrijver de opkomst der massa's. Reeds visueel kunnen wij deze 
waarnemen. „De steden zijn overvuld met menschen, de huizen met 
huurders, de hotels met gasten, de treinen met reizigers, de café's 
met bezoekers. Er zijn te veel voorbijgangers in de straten, te veel 
patiënten in de wachtkamers van beroemde doktoren. Schouwburgen 
en bioscopen wemelen, wanneer zij althans niet geheel uit den tijd 
vallen, van bezoekers, badplaatsen van zomergasten. Wat vroeger 
geen probleem was, is het nu onophoudelijk : een plaats te vinden".3) 
Het is voldoende deze schets eenigszins uit te werken om te raken 
aan het verschijnsel, waarover ik in dit uur enkele opmerkingen wil 
maken: dat van de massa's, welke zich in deze dagen verdringen 
binnen onze universiteiten en hoogescholen.

De feiten, waarom het daarbij gaat, vinden hun oorsprong 
langrijke verschuivingen, welke zich reeds gedurende tientalli 
jaren in onze maatschappij aan het voltrekken zijn.

Ik denk in de eerste plaats aan den loop der bevolking. Het aan
tal inwoners van ons land is in de laatste decenniën sterk toegeno
men. Op 31 December 1909 telde ons land £.858.175 inwoners, op 
31 December 1930 waren er 7.9S5.565.4) In 21 jaren dus een accres 
van 2.077.390 inwoners d.i. met 35,5 pCt. Bovendien is niet slechts 
de totale bevolking gegroeid, er hebben zich ook veranderingen vol
trokken in den opbouw der bevolking. Raadplegen wij de desbetref
fende cijfers van de uitkomsten der volkstellingen, dan blijkt het, dat 
de personen in den leeftijd van 20—29 jaar, waaronder dus ook de 
meeste studenten vallen, in 1910 16 pCt. en in 1930 17,2 pCt. van 
de bevolking uitmaakten.

‘) Openbare les. gehouden bij de aanvaardinp • - 1 • 
de geschiedenis, theorie en statistiek van het sciavuawezcn ■ 
Amsterdam op 24 April 1934.

’) José Ortega Y Gasset, Der Aufeland der /Matsen. 
1933, in 't Hollandsch vertaald onder den minder gelukki| 
Horden. ’s-Gravenhage 1933.

3) Naar de Duitsche vert. bl. 7 en v!;
4) Zie KolkoleLling 31 December 1930,
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1930

land

ontwikkeling van bel openbaai- en bijzonder onderwijs le Amsterdam. 
>29. bl. XXXVI en vlg.
i 7 November 1917, Staatsblad No. 616.

van 15 Juni 1921. Staatsblad 800.

') Zie De < 
Amsterdam 191

2) Wet van
3) Koninklijk besluit
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de trek van 

hangend met 
kringen, die 

en, zijn daardoor 
'crticale richting

sger onderwijs konden vcrkrij( 
:wel in beperkter mate.

Welke invloed zulk een schijnbaar geringe verandering in de samen
stelling der bevolking naar de leeftijden heeft, kan blijken uit het 
feit, dat er bij de laatste volkstelling 665.898 personen minder ge
weest zouden zijn in de zoo juist genoemde leeftijdsjaren, indien de 
bevolking van 1930 op dezelfde wijze was opgebouwd als die van 1910.

Voor de verklaring van de maatschappelijke veranderingen, waai™ 
ik doelde, kunnen echter andere gewichtige factoren in ’t 
worden gebracht.

Ik noem sociaal-economische feiten, als de toenemende 
reeds vóór den oorlog maar ook in de jaren daarna, en 
het platteland naar de stad, op haar beurt weer samenhai 
de industrialiseering van ons land. De maatschappelijke ki 
voor hun kinderen hooger onderwijs konden vcrkrijgei 
in horizontale en, hoewel in beperkter mate, ook ve 
uit gebreid.

Ons onderwijsstelsel ontving in de laatste decenniën een meer 
dcmocratischen inslag. Nieuwe, vroeger buitengesloten, bevolkings
groepen leverden een aangroeiend contingent leerlingen voor onze 
middelbare en hooge scholen. *) Het aantal instellingen, welke voor 
het hooger onderwijs voorbereiden, nam snel toe. Tusschen 1915 en 
' kwam er een honderdtal scholen bij. Voerden de verhuizing 

de stad en de betere verkeersmiddelen veel leerlingen van het 
naar de centra, ook op het platteland werd voor de gelegen

heid tot het ontvangen van voortgezet onderwijs in ruimer mate dan 
vroeger gezorgd. Kleine plaatsen als Appingedam, Oud-Beyerland, 
Purmerend, Valburg, Waalwijk, Middelharnis en Oostburg, kregen 
in den loop der laatste 15 jaar middelbare scholen. Ook onze univer- 
siteiten en hoogescholen stegen in aantal. Voor ons vraagstuk is 
echter belangrijker, dat zij haar poorten wijder openden en haar 
arbeidsveld in menig opzicht verruimden. Zoo brak de wet van 1917,2) 
die men als wet-Limburg pleegt aan te duiden, het monopolie der 
klassiek-humanistisch gevormden ten aanzien van de universitaire 
examens. In 1920 werden de 0-leerlingen van het gymnasium tot de 
faculteit der rechtsgeleerdheid toegelaten. Het Academisch Statuut3) 
van het volgend jaar gaf een groote vrijheid bij het inrichten der 
studie. De studie der moderne talen werd binnen het kader der uni- 
versiteit mogelijk. Evenzoo die in de aardrijkskunde en de Indologi-
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er reeds 13.476. In de laatste 7 jaar tijds dus 

met meer dan 4.000 studenten, d.i. met 43 pCt. En 
nog even terug op de zoo juist gegeven 
aanwas der bevolking. Uit het bevolking 
van het getal studenten slechts zeer ten <

‘) Voor deze en volgende statistische gegevens betreffende het h 
wijs zie: Statistiek van bel Hooger Onderwijs 1930/'31, 's-Gravenhagc 
/Hededeelingen van de afdccling Onderwijsstalistiek van het Centraal 
de Statistiek te 's-Gravcnhage.

2) Voor deze en volgende statistische gegevens 
hooger en middelbaar onderwijs zie Slalijliek van 
/Middelbaar Onderwijs 1930—1931, 's-Gravenhage 1932 
de afdeeling Onderwijs-statistick.

schc wetenschappen. De veeartsenijkunde cn de landbouwwetenschap 
werden in de sfeer van het hooger onderwijs betrokken.

Een factor op zichzelf vormt de komst der meisjes, eerst bij het 
middelbaar, dan ook bij het hooger onderwijs. De vrouwenbeweging 
heeft het aangezicht der samenleving in menig opzicht gewijzigd; zij 
droeg ook haar deel bij tot de structuurveranderingen, waaruit ons 
probleem is voortgekomen. In 1915 vormden de meisjesstudenten 14 
pCt. van het totaal aantal studenten, in 1932 21,5 pCt. *)

Bij het reeds genoemde komen factoren van geheel ander karakter. 
Waarom gaat het verlangen van zoovelen uit naar den wetenschap
pelijker! graad? Is het niet voor een deel omdat, als gevolg van een 
cultuur-historische ontwikkeling van meer dan een eeuw, de handen- 

aan sociale waardeering heeft ingeboet? Er zijn zeer velen, 
eenmaal in den arbeid met de hand iets minderwaardigs zien 

vergelijking met den superieur geachten arbeid met het hoofd. De 
waarde van een beroep stijgt voor hen naarmate het verder van de 
materie verwijderd blijft. Vele ouders, die zelf nog niet tot den kring 
der intellectueelen vermochten op te klimmen, zijn vervuld van de 
stille hoop, dat zij hun zoon of dochter nog eens zoover kunnen 
brengen. Zij getroosten zich daarvoor vele opofferingen. De zucht 
tot standsverheffing drijft er hen toe hun kindertal te beperken, 
teneinde de zwaar drukkende kosten der opleiding te kunnen dragen.

De gevolgen zijn af te lezen uit de statistieken van het middel* 
baar- en hooger onderwijs. Beperken wij ons tot de na-oorlogsche 
periode dan zien wij, dat het aantal scholieren van middelbare scholen 
van 1918/'19 tot 1925/’26 met 14.122 of 46 pCt. is toegenomen. *) Van 
1925/’26 tot 1932/'33, eveneens een 7-jarige periode, was het accres 
veel geringer, n.l. 4.250 of 9 pCt. Het aantal studenten steeg 
7.141 in 1918/’19 tot 9.438 in‘1925/’26, d.i. in 7 jaar tr.xt 32 ;
In 1932/’33 waren 
een stijging 
nu kom ik 
omtrent den 
deze toename
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geheel het Europeesche 
aangeduid als het vraag- 
en hoogescholen.

n, op matig-uitge- 
allerlei meening; 

bekoring van woorden,

klaren. Per millioen inwoners waren er in 1918, 1.053 studenten, in 
1925, 1.272 en

Zoo ontstond het probh 
continent wordt gew< 
stuk van de overbevt

in 1932, 1.647.
leem, waarmede op 

zorsteld en dat men heeft 
zolking der universiteiten

Trachten wij dit vraagstuk in zijn wezen te verstaan, dan doen 
wij ’t beste ons uitgangspunt te nemen in de dubbele opdracht, welke 
de Hoogcronderwijswet van 1876 aan het hooger onderwijs geeft. 
Het hooger onderwijs heeft, volgens artikel 1 dezer wet, een taak 
van vorming en voorbereiding vooreerst tot zelfstandige beoefening 
der wetenschappen en daarnevens tot het bekleeden van maatschap
pelijke betrekkingen, waarvoor een wetenschappelijke opleiding wordt 
vcreischt. Het zorgwekkende in de geschetste ontwikkeling schijnt 
ons, dat zij zoowel de functie van opvoeding als die van opleiding 
problematiek stelt.

De functie van opvoeding.
Daar is, om nu eens met den uitwendigen kant te beginnen, het 

tekort aan ruimte in de universitaire gebouwen. In alle landen van 
het Europeescbe continent klaagt men daarover. De collegezalen, 
laboratoria en bibliotheken zijn overvol. Gebrek aan plaats brengt 
vooral in de exacte vakken groote moeilijkheden. De vorming der 
studenten leidt er schade door, maar de tijd is een grondige verbete
ring niet welgezind.

Toch zijn het niet de vaak ongunstige materieele voorzieningen, die 
onze universiteiten en hoogescholen zoo ver deden afglijden van het 
ideaal, door Prof. Dr. Is. van Dijk, zoo meesterlijk in zijn Vota Aca
demica *) geteekend. De eerste bladzijde van zijn verhandeling over 
„academische vorming” verduidelijkt het besproken begrip door het 
te stellen tegenover: „africhting”. In ’t verder verloop der uiteen
zettingen wordt academische vorming nader omschreven als opvoeding 
van het verstand, opvoeding van den geest, als leeren denken, leeren 
na-denken en overdenken, leeren door-denken en leeren zelf-denken. 
Van de goede studenten wordt verwacht, dat zij bij het verlaten der 
academie zich drieërlei gave hebben eigen gemaakt:2)

„1°. dat hun geest op een matig-uitgebreid terrein, 
breide terreinen heeft leeren staan boven het gruis van a.

2°. dat hun geest heeft leeren staan boven de 
van algemeene woorden;

') Groningen 1904.
’) t.a.p. bl. 46.
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VI

in geest zóó heeft leeren staan boven de grens tusschen 
hun niet-weten, dat zij die grens nu met eenige klaarheid

3°. dat hun 
hun weten en hi 
kunnen zien."

Hoeveel (naar dezen maatstaf als goed beschouwde) studenten 
zouden er aan onze hoogescholen verkeeren? En hoe velen zouden 
behooren tot hen van wie de schrijver zou zeggen, dat zij uitsluitend 
geleerd hebben kennis te apporteeren?

Zie ik goed, dan is de oorsprong van talrijke klachten der hoog- 
leeraren over het dalend peil hunner studenten niet zoozeer gelegen 
in de omstandigheid, dat de alumni deze apporteerkunst niet machtig 
zijn, doch veeleer hierin, dat zij de gave missen om zuiver te onder
scheiden, zuiver te ontleden, zuiver te vergelijken, zuiver te classifi- 
ceeren en zuiver te verbinden. De critiek spruit, naar ik aanneem, 
minder voort uit een geconstateerd gebrek aan kennis, dan wel uit 
een veelvuldig voorkomend gemis aan belangstelling en wetenschappe- 
lijken zin.

Academische studie is, naar haren aard, nu eenmaal geen massa- 
bedrijf. Het massale conflicteert met haar wezen. Doch bovendien: 
Wat zoekt de massa aan de universiteit? Zij komt daar veelal, ge
dreven door materialistische beweegredenen.

Naar niet zonder grond wordt aangenomen, betcekent het verza
melen van bepaalde hoeveelheden kennis zooveel als het bijeenbrengen 
van een zeker kapitaal. Het kan den bezitter dienen tot het veroveren 
van een plaats in de maatschappij. „Kennis is macht" meent men. Deze 
overtuigingen voeren aan onze hooge scholen tallooze leerlingen toe. 
Juist in deze dagen, nu het geloof in de opklimmingskansen in het 
bedrijfsleven verloren gaat en het meer dan ooit twijfelachtig mag 
heeten of ook de soldaat in hel economisch leger zijn maarschalks
staf in den ransel draagt, zoekt men zekerheid en tracht zich in den 
strijd om de gevestigde positie met graden en titels te wapenen. Zoo
danige drijfveeren voeren aan onze hooger-ondcrwijsinstellingen echter 
niet het menschen-materiaal toe, waaruit wetenschappelijk geschoolde 
mannen en vrouwen worden gevormd.

Overigens, het studenten-deel der universiteitsbevolking moge zich 
tegenwoordig slecht leenen voor de opvoeding van den geest, waarover 
Prof, van Dijk zoo treffend schreef, de hoogieeraren hebben soms weinig 
van opvoeders, in den door hem bedoelden zin. Hun werkzaamheden zijn 
in 't bijzonder in de druk bezochte faculteiten en studievakken dermate 
omvangrijk geworden, dat hun de gelegenheid om rustige aandacht te 
schenken aan de vorming van hun leerlingen ten eenenmale ontbreekt. 
In vele gevallen valt het eerste persoonlijk contact tusschen hoog-
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vooruitgi- 
aanvankc 
schappij.

i colleges, 
it het hem

heid

grootc sprong.
nieuw-gegradueerden van

De crisis heeft deze
tenminste tweeledig.

In deze dagen van economischen nood zijn talloozen genoodzaakt 
al hun denken en willen te richten op de voorziening in hun biolo
gische bestaansmogelijkheid. De bevrediging der hoogere, cultureele

het aantal studenten in de medicijnen werd ge- 
cen verbeterde zorg voor de volksgezondheid, ge- 

gaande met een meerdere specialisatie in de medische beroepen, 
talrijke juristen was er plaats in de administratie, den handel 

en het bankwezen. De groote vlucht van het voorbereidend hooger 
en middelbaar onderwijs stimuleerde de vraag naar leeraren en mo
tiveerde zoodoende het wassende studentental in de natuur-philo- 
sophische en literaire faculteiten. Voor de industrie werden ingenieurs 
en chemici gevraagd. Voor de handelseconomen was er oorspronkelijk 
voldoende afzetgebied. Niet alleen ons land nam afgestudeerden op, 
ook de gewesten over zee trokken velen tot zich.

Maar langzamerhand is het aanbod van afgestudeerden de vraag 
toch verre gaan overtreffen. De academiseering is te snel gegaan. 
Van 540 afgestudeerden in 1918/'19 op 1485 in 1932/’33 was een te 

. Per millioen inwoners steeg het jaarlijksche contingent 
leerden van 80 in 1918 tot 181 in 1932.

overvulling accuut gemaakt. Haar invloed is

leeraar en student samen met het eerste examen. Soms vragen 
examens en tentamens van den hoogleeraar zóóveel tijd, dat 
vrijwel ondoenlijk wordt wetenschappelijk bij te blijven, om 
maar niet te spreken van de steeds meer wegvallende gelegenhc 
tot nieuw, zelfstandig onderzoek.

Door dit alles wordt de wetenschappelijk vormende functie 
universiteit in gevaar gebracht.

Maar ook de functie vran opleiding tot maatschappelijke beroepen 
komt in deze dagen in ’t gedrang. Heeft het zin personen voor te 
bereiden voor de beoefening van maatschappelijke functies in zulk een 
groot getal, dat reeds bij voorbaat van zeer velen gezegd kan worden, 
dat zij nimmer een bij hun opleiding passenden werkkring zullen 
kunnen vinden?

Zeker, het ware onjuist te vergeten, dat tegenover de behoefte 
onderwijs, komende van den kant van, op den maatschappelijken 

■ang hunner kinderen beluste, ouders en leergierige studenten, 
lelijk heeft gestaan een toenemende behoefte van de maat- 
, welke de stijging van het aantal studeerenden gemotiveerd 

kon doen schijnen.
De toename van 

rechtvaardigd door 
paard g 
Voor ti
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; een anderen invloed. Conrad 
litsche universiteitcn betreft,

1884. S. 16 11’.; Fr. Eulenberg. Die 1 
zur Gegenwarl, Leipzif

<-n functies
<arop thans

jehecl achterwege, 
cmici ingekrompen, 

onder

bezet zijn. Wij constateerden 
hoogescholen per jaar 
leveren. Zal 
de koloniën, 
in het eigen

■

behoeften wordt tot later verschoven of blijft ge 
Zoodoende wordt het aantal functies voor acadei 
of de jaarlijksche uitbreiding va n haar aantal, waarop heel het 
wijsapparaat is ingesteld, blijft tot een minimum beperkt.

Wat dit beteekent, mogen enkele eenvoudige feiten lecren. Blijkens 
de uitkomsten van de Volkstelling 1930 bedroeg het aantal in een 
beroep werkzame academici in Nederland ongeveer 20.000. Men 
schat de gemiddelde beroepsduur van een afgestudeerde op 50 i 35 
jaren, zoodat de jaarlijksche vervangingsbehoefte aan afgestudeer
den + 3 pCt. van de totale bezetting d.i. 600 bedraagt. Deze 
schatting is aan den gunstigen kant wijl, als gevolg van den opbloei 
van het economisch en maatschappelijk leven in de laatste decenniën, 
de jongere leeftijdsjaren onder de beroepsbeoefenaren bijzonder sterk 

zoo juist, dat onze universiteiten en 
i per jaar tegenwoordig 1485 gegradueerden per jaar af- 
de maatschappij deze opnemen, dan zou dit, zoo niet in 
grootendeels moeten zijn in nieuwe te scheppen 
land. Het is duidelijk,-dat de vooruitzichten daar 

buitengewoon ongunstig zijn.
Maar de crisis heeft tegelijkertijd nog 

en Eulenburg hebben, voorzoover de Dui 
een innig verband aangewezen tusschen den economischen toestand 
en het universiteitsbezoek. ') ' Dit verband lag in het verleden zóó, 
dat gunstige economische omstandigheden dit bezoek plegen te be
perken, terwijl ongunstige het getal studenten doen toenemen. Wel- 
nu, —’ ik duidde er reeds even op — de geschiedenis herhaalt zich 
thans ook in ons land. De toekomst in handel en bedrijf ziet cr voor 
jonge menschen allerminst rooskleurig uit en nu beweegt de stroom 
zich in de richting van de vrije beroepen en de ambtelijke betrek
kingen, waarvoor de universiteit den toegang ontsluit.

Voor velen is de studie het palliatief tegen werkloosheid. Speciaal 
de juridische faculteit en naar allen schijn ook de handclsfaculteit en 
-hoogescholen herbergen veel „ vcrlegenheidsstudenten”. Anderen zoeken 
de studie in de hoop als gegradueerden de concurrentie op de arbeids
markt beter te kunnen doorstaan. Reeds bij het voorbereidend hoo- 
ger en middelbaar onderwijs doen deze motieven het aantal leerlingen 
in versterkte mate toenemen. Van 1930 tot 1931 werd een stijging 
met 3,8 pCt., van 1931 tot 1932 een met 5 pCt. geregistreerd. Bij

') J. Conrad, Dat Uiiivereildfajludium in Deuljcblanü wabrend Oer lel zien 50 
Jabre, Jena 1884. S. 16 11’.; Fr. Eulenberg. Die Frequenz Oer Oeulecben Univerji- 
talen eon ibrer Gründung bu zur Gegemrarl, Lcipzig 1904, S. 256 IT.



STUDIE, CRISIS. STUDIECR1SIS 255

loogt 
akt.

1930/’31 
en van

gestudeerden in welken werkkrit 
slechts vrucht, wanneer zij str, 

>efening der wetenschap 
>eroep vruchtbaar wordt 

Hetzij wij het oog richten op de binnenzijde van het universitaire 
leven, op de vorming, welke daarvan uitgaat op de jonge menschen, 
die daaraan deelnemen, dan wel of wij letten op den naar de maat
schappij gerichten kant onzer universitaire opleiding, op de aanpassing 
van deze opleiding aan de maatschappelijke behoefte, in het eene, 
zoowel als het andere geval rijst voor ons oog een groot dreigend 
vraagteeken en het wil ons toeschijnen, dat onze hoogeschool-opleiding 
in beiderlei opzicht uit het rechte spoor is geraakt.

de universiteiten vertoont zich het verschijnsel in scherper vorm. 
Van 1929/'30 op 193O/’3I een accres met 325 studenten d. i. een 
stijging met 3,6 pCt., van 1930/’31 op 1931/’32 een accres met 397 
studenten, d. i. van 4,2 pCt. en van 1951/’32 op 1932/'33 een toename 
met 595, d. i. met 6 pCt. Daartegenover neemt de aanwas van het 
getal studenten der hoogescholen, die immers opleiden voor functies, 
welke met het economische leven in meer rcchtstreeksch verband staan, 
een bescheidener tempo aan. In 1929/'30 op 1930/’31 kwamen er aan 
de hoogescholen 247 studenten bij, d. i. een accres van 11,1 pCt., van 
1930/'31 op 1931/'32 bedroeg de toename 253, d. i. een stijging even
eens met 1) pCt. en in het laatste jaar, dus van 1931/’32 op 1932/’33 
is de toename tot 170 beperkt gebleven. Zij bedroeg nog slechts 6 pCt. 
In zeer sterke mate is dit toe te schrijven aan Delft en ^Vageningen. 
De handelshoogeschool registreerde, voornamelijk doordat velen na 
het candidaatsexamen hun studie voortzetten, in deze crisisjaren nog 
een belangrijke stijging van haar studentental.

Alles samengenomen bestaat er — en dit is van groote be- 
teekenis — geen grond voor de verwachting, dat de natuurlijke loop 
der dingen, waarop wij in vroeger jaren zoo groote verwachtingen 
bouwden, in het somber aspect eenig licht zal brengen. Nieuwe golven 
leergierigen komen ons voortgezet en hooger onderwijs overstroomen. 
Straks zullen zij den toestand op de arbeidsmarkt der intellectueele 
beroepen nog nijpender maken, dan hij thans reeds is.

Dit alles dringt met groote kracht de vraag aan ons op of de 
oplcidingsarbeid van onze universiteiten en hoogescholen nog wel de 
waarde heeft, welke wij daaraan tot dusver hebben toegekend. En 
ik ben te dien aanzien niet gerustgesteld wanneer men mij zegt, dat 
de academische opleiding, ook indien zij niet in daarbij passend werk 
tot haar recht komt, toch immer bijdraagt tot een verhoogde bruik
baarheid der gestudeerden in welken werkkring dan ook. Universitaire 
studie draagt slechts vrucht, wanneer zij straks in voortgezette be
oefening der wetenschap of in de praktische uitoefening van een 
beroep vruchtbaar wordt gemaakt.
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dc hand, dat de 
over beperking

wij het conflict tusschen 
n opmerken, hoe het 
:lde hoofdarbeiders 
:rping der bestaande 
een instinctmatigen

Na het voorafgaande ligt de gevoigtrekkir 
weg naar een vernieuwde universiteit o. n>.

bewustzijn bevret
door selectie

ing voor 
naar een vernieuwde universiteit o. n>. zal loopen 
het aantal studenten. Ik voeg daar aanstonds aan 
mijn mccning, slechts één wijze van beperking is, die het rechts- 

:digt en dc belangen der samenleving dient, de beperking 
naar de maatstaven van bekwaamheid en geschiktheid.

Zoeken wij niet naar een noodoplossing maar naar een zinvol herstel 
van wat is scheef gegroeid, dan zal echter blijken, dat deze selcc- 
teerende beperking niet zal kunnen staan aan het begin doch slechts

aan geestelijke leiders, 
„te staan boven het gruis 

te staan boven de bekoring

Dit is in alle opzichten een zeer ernstig verschijnsel. Onderwijskundig. 
Economisch. Niet minder voor het moreel en geestelijk welzijn van 
ons volk.

Juist nu heeft ons volk dringende behoefte 
die zich hebben verworven die gave om 
van allerlei meening" en de wijsheid „om 
van algemeene woorden.”

Daartegenover ontmoeten wij tal van gegradueerden, die gespeend 
van eiken critischen zin, voorgaan in de afgoderij van het groote, leege 
woord. Kennis werd wellicht in hun brein opgestapeld, wezenlijke 
vorming wordt bij velen maar al te zeer gemist. Hun denkvermogen 
en wetenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel bleven onopgevoed.

Het te groote aanbod op de arbeidsmarkt der academische beroepen 
sluit een wezenlijke bedreiging in zich van de plaats, welke deze be
roepen in het maatschappelijk bestel innemen. Voor mijn besef is het 
daarbij nog niet het ergste, dat dc inkomens dalen maar wel, dat de 
gestudeerde hoofdarbeider zijn taak niet meer kan vervullen. Hij, die 
moest zijn de leider van zijn volk, de man, die geleerd moet hebben 
te staan voor het klare, het zakelijke, het objectieve inzicht, zal worden 
neergetrokken in de wereld van den - kleinen strijd, om de kleine, 
persoonlijke belangen. Het somberst perspectief is niet, dat zich ook 
wat de gestudeerden betreft, economische verschuivingen zullen vol
trekken, maar dat de beroepseer, de standsmoraal, althans in de vrije 
beroepen, gaat zinken. In andere landen zagen 
de generaties geboren worden. Wij hebben kunnen 
niet in de laatste plaats de groepen der ontwortel' 
zijn geweest, die zich hebben gericht op de omverwei 
orde in staat en maatschappij, gehoorzamend aan < 
drang tot zelfhandhaving.

Deze gevaren liggen ook hier op dc loer.
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het

steeds ijverig bij zijn 
een vat vol feitenkennis 

zaken altijd, men kan ze 

v * en ZfO., 4e jaargang (1929), bl. 2 vlgg.
H.O. zelfde jaargang bl. 78 vlgg.

rijke studenten, 
overzicht geeft 
zoo hoog wist te klimmen, voert boven de 
worden overwonnen, naar de vergezichten 
niet te ontkennen, dat het vigcerende stelsel, indien 
noemen, een 
paalden 
enkeling en samenleving met dezen vorm zijn 
nemingen juist, dan voert hij tot wat wij 
zouden kunnen noemen. Het verzamelen 
het, op

zal passen aan het einde van een herordening van het universitaire 
leven naar binnen en naar buiten.

Eerst wanneer de universiteit zich 
paedagogische taak 
hervormd, 
dragen tot de 
hiertoe noodige i 
verantwoordelijk 
den toegelaten. !■ 
ondcrwijsinstellin 
individualistiscl 
gemeens 
richtingen zijn 
in een nauw p<" 
die straks bij

weer bewust wordt van haar 
en hare inrichting dienovereenkomstig zal zijn 

mag van haar worden verwacht, dat zij zal kunnen bij- 
aanwijzing der voor de studie waarlijk geschikten. Het 

inzicht ontkiemt eerst, wanneer de universiteit zich 
k gaat achten voor hen, die binnen hare poorten wor- 
In haar tegenwoordige organisatie dragen onze hooger- 

llingen nog volkomen het stempel van de (en einde loopende 
:he cultuurperiode. Zij missen de kenmerken eener arbeids- 

iscbap. Zeker, zelfs in de drukbezochte faculteiten en studie- 
er kleine groepen studenten, die zich mogen verheugen 

persoonlijk contact met hun wetenschappelijke leiders en 
>ij het beëindigen der studie met ongeveinsde dankbaarheid 

kunnen getuigen van den stimuleerenden invloed, welke deze aanraking 
op hun ontwikkeling heeft gehad. Mijn gedachten gaan echter naar 
de velen, die juist aan de middelbare school ontwassen, plotseling ge
noopt zijn zonder steun en leiding van ouderen den weg te zoeken 

vreemd gebied van wetenschap. Ik denk ook aan de tal- 
voor wie de repetitor de cenige gids is, die hun een 
van het terrein hunner studie en hun, indien hij zelf 

massa stof, welke moet 
van den geest. Het valt 

i men ’t zoo mag 
en leidt tot een be
vraag is echter of 

Zijn mijn

zekere selecteerende werking heeft 
vorm van „survival of the fittest". De 
en samenleving met dezen vorm zijn gediend. Zijn mijn waar

de vlucht in de kennis 
van statische kennis wordt 

den duur nimmer falend, redmiddel in dezen strijd om 
studenten-bestaan.

Prof. Dr. Kohlbrugge klaagde in „Gesin en SchooC’ ') dat de hoog- 
leeraren machteloos staan tegenover de vele candidaten, die niet bij 
het hoogcr onderwijs behooren, maar die men bij hun examens vrij
wel niet kan afwijzen vanwege hun feitenkennis.

„De goede leerlingen van het M.O., die er 
om van buiten te leeren, die van hun hoofd 
maken, slagen bij het H.O. tenslotte van

') De kanten Her leerlingen bij bel .11.0.
en ell.O. en
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;anisatie der hooge school, ook hare 
ippelijk leven vragen vernieuwing. Ik

’) Ueber Gefiibrdung un3 Erncuerung 3er deultcben Univerjitül, Lcipzig 1930.

Niet alleen de interne org< 
betrekkingen met het maatschap

komt, ware 
te komen. R< 
teiten, in ons I 
waardoor een 
denheid der middelbare school 
zelfstandigen arbeid — en

Op deze wijze kan de universiteit zich 
vormen over hare leerlingen.

Het is mijn stellige overtuiging, dat slechts de herboren hooge school 
kan bijdragen tot de oplossing van het probleem van de selectie der 
waarlijk geschikte». Slechts haar werkplaatsen leveren de test der 
werkelijke bekwaamheid, slechts dAAr kan door gezette studie en 
aandachtige observatie het materiaal worden aangedragen, waarmede 
straks het netelige vraagstuk van de aansluiting van middelbaar en 
hooger onderwijs tot oplossing kan worden gebracht.

niet laten zakken, al deed men het nog zoo gaarne. Zij kunnen op
nemen maar niet weergeven, zij kunnen niets zelfstandig verwerken, 
zij kunnen niets zelfstandig bedenken, zij zijn machines. Zoo de hoog- 
leeraren bewijzen gingen eischen, dat men het geleerde zelfstandig 
verwerkt heeft, dan zouden zeker 50 °/0 der studenten weggejaagd 
moeten worden." Zoo treedt een onmiskenbare degeneratie van de 
studie in.

Over de bijzonderheden der noodzakelijke hervorming kan ik thans 
niet spreken. Laat mij slechts mogen wijzen op een voorstel van den 
bekenden Berlijnschen philosoof en psycholoog Eduard Spranger. ‘) 
Zijn denkbeelden tot wijziging van de organisatie der universiteit 
doen in de verte denken aan de Amerikaansche colleges. De studenten 
zouden in de hervormde universiteit hun eerste studiejaar in kleine 
werkgemeenschappen van ongeveer 30 man doorbrengen. Zij zouden 
daarbij staan onder leiding van ouderen, die men, om in het gang
baar spraakgebruik te blijven, als assistenten zou kunnen betitelen. 
Het studieprogramma voor het eerste jaar zou worden herzien. Onder 
leiding der assistenten zouden de eerste-jaars een oriëntatie ontvangen 
in het vak van hunne studie. Zij zouden leeren werken.

De gedachte aan zoodanige reorganisatie heeft destijds bij verschei
dene Duitsche hoogleeraren instemming gevonden. Naar het mij voor- 

! op deze wijze aan ook bij ons gevoelde behoeften tegemoet 
Leeds bestaan er, ook in de geesteswetenschappelijke facul- 

land aanknoopingspunten voor een zoodanige organisatie, 
tusschenstadium wordt geschapen tusschen de gebon- 

— nog al te weinig een inleiding tot 
de onbeperkte vrijheid der hooge school.

een betrouwbaar oordeel
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ludolf Friedlacndcr, Der Arbeihpreis bei Den /reien Beru/en, München en 
; 1933.

en andere moeilijkheden geheel of ten deele

Hooge School en 
eeft men dat on 
‘erecbl igungowcocn, 

rafolelle /nr

') Zie <
2) Ook 

Schut,ui

Leipzig

o.m. H. R. Kruyt, Hooge School en Alaalocbappy, Amsterdam 1931.
i in Duitscliland heeft men dat ondervonden. Zie Gertrud Baumer, 

afban, Berufsauoleoe, iembligunfiveMi, Berlin 1930. De in 1930 te Kiel 
gestichte Kolko^irljcba/llicbe Zenlralotelle für HocbxbuljluDium unD AkaDtmijcbeo 
ucru/weoen. heeft in dit opzicht baanbrekend werk gedaan. Zie de literatuur

persoonlijk bekommerd zijn over de des- 
>roductic van intellectueel geschoolden aan 

igt, zij mogen deelcn in het lot van hun oud- 
ichtofFer werden, de universiteit blijft onbe- 

" igswcrk. Het past niet in haar struc- 
tschappelijkcn kant van haar werk 

inlaten. Zij huldigt stilzwijgend het dogma, dat het vrije spel der 
onze samenleving den staat der volmaaktheid het dichtst

de teekenen der tijden goed, dan is onze maatschappij het 
individualisme moede. Men haakt naar ordening aller- 

op het onder
naar mijn meening, 
gegradueerden in

ben mij bewust daarmede een veelomvattend vraags 
Ons onderwerp belicht slechts een bepaalde zijde >

In het tegenwoordig bestel speelt de vraag, of er behoefte bestaat 
aan de steeds toenemende aantallen gegradueerden, welke jaarlijks 
aan de maatschappij worden afgeleverd, voor onze hooge scholen

De hooglecraren mogen | 
organisatie, welke de overpi 
onze samenleving toebreng 
leerlingen, die daarvan slat 
wogen voortgaan met haar opleiding 
tuur, dat zij zich met dezen maat: 

krachten 
nabij zal brei

Versta ik < 
liberalisme en 
wege. Hel schijnt mij niet uitgesloten, dat deze ook 
havigc gebied te verwezenlijken zou zijn. Het ware, 
niet ónmogelijk om aanbod van en behoefte aan 
nauwer samenhang te brengen.

Ik erken, dat hiertoe groote moeilijkheden te overwinnen zouden 
zijn. Wij missen thans nog de gegevens, welke ons een juist inzicht 
geven in het conjunctuurvcrloop van de arbeidsmarkt der intellectu- 
eclcn. 2) Een bijkomende moeilijkheid is, dat als gevolg van meer dan 
één omstandigheid, deze arbeidsmarkt een uiterst traag reactiever
mogen vertoont. Wanneer wij ons mogen bedienen van de termino
logie der stoffelijke voortbrenging, kunnen wij zeggen, dat de productie 
van een gegradueerde zich over langen tijd n.1. 4—7 jaren uitstrekt. 
Een prompte reactie van het aanbod op de vraag wordt daardoor 
verhinderd. Voorts werkt het prijsmechanisme bij de in aanmerking 
komende beroepen veel minder gevoelig dan bij den handenarbeid 
het geval is. 3)

Op welke wijze deze



260 STUDIE, CRISIS, STUD1ECRIS1S

I

1

deze.

•>g zoekende 
ippij liggen

I

a 1932.
launders en P. A. Wilson, Tbc

Profcótioiu
») In I

Zie Wallcr Heinrich, Daa SlaiiHtveuii, Jena
Zie hel standaardwerk van A. M. Carr Sa

na, Oxford 1933.
Duilschland en Hongarije kent men

ondervangen kunnen worden, valt thans nog niet in bijzonderheden 
aan te £even. Wij weten niet, welke structuur de maatschappij in 
de toekomst zal aannemen. Evenmin valt te bepalen hoe de univer- 
siteit in haar midden zal kunnen functionneeren. Wij zijn nog 
naar nieuwe organisatievormen. In onze huidige maatschap] 
echter aanknoopingspunten voor nieuwe vormen van samenlevcn en 
samenwerken, waarin de solidariteitsgedachtc tot uitdrukking zal 
komen. Zulke aanknoopingspunten voor meerdere ordening zijn er 
ook voorzoover ons vraagstuk aangaat. Ik denk aan de winnende 
beteekenis der standsorganisatics ’) op het gebied van de vrije be
roepen. Zou het geheel ondenkbaar zijn, dat uit een nauw contact 
der universiteiten en hoogcscholcn met deze organisaties een zekere 
reguleering van de arbeidsmarkt der intellectueclen tot stand kwam?

Engeland zou ons in dezen tot voorbeeld kunnen strekken. Zonder 
ingrijpende overheidsmaatregelen wist het zich voor de overbevolking 
zijner universiteiten te vrijwaren.2) De verklaring ligt in de regulee- 
rende functie, welke de standsorganisatics vervullen. Zij houden zich 
nauwkeurig van behoefte en aanbod op de hoogte en waken tegen 
het ontstaan van disharmonie tusschen deze beide. De leiders der 
opleidende scholen of faculteiten zijn, ook wanneer de betreffende 
instellingen niet rechtstreeks van de standsorganisatics uitgaan, toch 
meestal nauw bij deze organisaties betrokken. Zij moedigen in daartoe 
leidende gevallen de keuze van het beroep aan of raden deze af.

Ik geef aan zulk een harmonische regeling verre den voorkeur boven 
het gewelddadig ingrijpen door het centrale staatsgezag, dat eenvou
digweg een numerus clausus oplegt.3) Hier is een vorm geschapen, 
welke zeker ook wel bezwaren kan doen rijzen en gevaren doen 
ontstaan, doch welke gesproten is uit de krachten, die werken in het 
vrije maatschappelijke leven en die daardoor de voordeelen draagt van 
natuurlijkheid en onopzettelijkheid.

Liggen in deze richting voor ons land geen mogelijkheden ? Of heeft 
de 19de eeuw ons zóózeer vervreemd van al wat zweemt naar de 
organisatievormen van het gildenwezen, dat slechts het dwingend 
Overheidsgezag in dezen heil kan brengen?

Hoe dit zij, de verstrekkende gevolgen van de oververzadiging onzer 
maatschappij met intellectueel geschoolden zullen noodzakelijkerwijze . 
moeten leiden tot een herziening van de betrekkingen tusschen hooge- 
school en maatschappij.
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door L. C. T. BIGOT.

Untersuchungen zur 
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Sikorski, Berufliche Eingliederung, nicht Ausspcrrung der 
jungen Generation (V, 196);

Dezelfde Planwirtschaft für die akademischen Berufe(VI, 
5);

Dezelfde Der neueste Stand der HochschuldberfUllung 
(VII, 4);
Lage der akademischen Bcrufc, uitgegeven door 
ingen. Bewerkt door de Volkswirtschaftliche 
zhschulstudium und akademiscbes Berufswesen

’oen in Augustus 1933 het Koninklijk Besluit werd afgckondigd, 
waarbij de Kweekscholen tot opleiding van Onderwijzers en 

Onderwijzeressen van inrichtingen met 4-jarige cursus in inrichtingen 
met 3-jarige cursus werden omgezet, deed weldra in de pers het be
richt de ronde, dat Minister Marchant het plan had te komen met 
een plan tot reorganisatie, waarbij die inrichtingen scholen met 5- 
jarige cursiis zouden worden. Voor de niet-ingewijden is deze ge
dachtengang zonder twijfel vreemd; wie de opleiding kent, weet, dat 
de omzetting tot 3-jarige scholen noodig was, om te komen tot de 
5-jarige kweekschool.

Wat was het geval?
De kweekscholen waren in de regel inrichtingen met 4-jarige cursus. 

De leerlingen kwamen er, als ze twee jaar H.B.S., Gymnasium of 
U.L.O. hadden gevolgd; het eindexamen na 4 jaar gaf de bevoegd
heid van ondcrwijzer(es), waarna voor de meeste nog een studie van 
2 jaar volgde voor de hoofdakte, welke laatste studie moest geschie
den, terwijl de leerkrachten reeds in functie waren. De omzetting 
van 4 jaar in 3 jaar had, — naast de bezuiniging — ten doel een 
verbetering aan te brengen, wat betreft de aansluiting met de op
leiding van de leerlingen, voor zij op de kweekschool komen. Nu de 
kweekschool 3-jarig is, d.w.z. nu de Minister de laagste klasse van 
de kweekscholen heeft afgekapt, krijgen de jonge lieden een jaar 
langer voor-onderwijs. Zij volgen nu een onderwijs, dat op zichzelf
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ongeveer gelijk 
goed halverwege

■->**/o be- 
imbinatie

als een afgerond geheel kan worden beschouwd en 
staat met 5 jaar H.B.S. Dat de beste leerlingen 
de U.L.O.S. naar de kweekscholen overgaan, daarmee is 't

Ongetwijfeld brengt deze omzetting op alle Kweekscholen groo 
moeilijkheden met zich. De cursus 1934—1935 is voor de kweekschol» 
een zwaar jaar. Vermindering van het aantal lesuren met 25°/0 
teekent: minder leerkrachten, op wachtgeldstelling, nieuwe conium 
van vakken, enz. enz. Intusschen, door deze moeilijkheden moest 
wel heen, om te komen tot wat de Minister nu in zijn ontwerp voor
stelt: de 5-jarige kweekschool.

Op 20 April 1.1. verscheen de Koninklijke Boodschap met de Re
geling van de opleiding van ouderwijzers en onderwijzeressen voor het 
lager onderwijs en van de bevoegdheid, verbonden aan de akten van be
kwaamheid tot het geven van lager onderwijs. Het is geen voorstel tot 
wijziging van de Wet op het Lager Onderwijs, bij welke wet tot 
nu toe de opleiding steeds was geregeld, maar een voorstel, om de 
opleiding in een afzonderlijke wet te brengen, die de Kweekschool- 
wet 1934 zal hecten.

In de algemeene beschouwingen, waarmee de Minister de memorie 
van toelichting op zijn ontwerp opent, zet hij zijn denkbeelden over 
de onderwijzersopleiding uiteen.

De Minister maakt een scheiding tusschen de algemeene kennis en 
ontwikkeling, die de onderwijzer tot een goede uitoefening van zijn 
beroep noodig heeft en de vakkennis en vakbekwaamheid. Hij is van 
meening, dat voor het aanbrengen dier algemeene kennis en ontwik
keling geen afzonderlijke opleiding voor den onderwijzer noodig is; 
deze kan die vorming verwerven op de scholen, welke daarvoor aan
gewezen zijn. Indien de wetgever vrij stond tegenover deze materie, 
zou hij zich, meent de Minister, kunnen beperken tot het scheppen 
van gelegenheden voor de speciale vakopleiding.

Maar de wetgever is niet vrij. Sedert de wet van 1878 zijn aller- 
.wege inrichtingen gesticht tot opleiding van onderwijzers, in een tijd 
toen nog lang niet in alle deelen van ons land gelegenheid was voort
gezet onderwijs te krijgen. Jarenlang waren de normaalscholen en 
kweekscholen de eenige inrichtingen van voortgezet onderwijs voor 
de kinderen van het volk, vooral ten plattelande. Deze normaalscholen 
na 1920 kweekscholen geworden, hebben zich met de oude kweek
scholen weten te handhaven, ook toen allerwege hoogere burgerscholen 
en U. L. O.-scholen in de behoefte aan voortgezet onderwijs kwamen
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voorzien. Deze kweekscholen voldoen over het algemeen genomen, 
meent de Minister, aan zoo hooge eischen, dat haar opheffing een 
gewaagd experiment zou zijn.

Het ontwerp handhaaft dan ook de kweekschoolopleiding. Maar 
■— en hier naderen we een tweede hoofdpunt uit het ontwerp — dat 
beteekent niet, dat de opleiding in haar tegenwoordige omvang zal 
blijven bestaan, m. a. w. het -ontwerp brengt bepalingen, die ’t de 
regeering mogelijk maken het aantal kweekscholen te beperken naar 
de behoefte aan leerkrachten. Aan de toestand van nu, waarbij de 
kweekscholen hun leerlingen slechts voor een klein deel als onder
wijzers zien werkzaam gesteld, maar voor een belangrijk deel naar 
andere beroepen zien overgaan, wil de Minister voor goed een eind 
maken. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn er genoeg, daarvoor 
moeten de kweekscholen niet dienen. Wie op de kweekschool wordt 
toegelaten, moet menschelijkerwijs gesproken zeker zijn, dat hij na 
volbrachte studie een plaats als onderwijzer(es) verkrijgt. Met behoud 
van een ruime marge, moet de opleiding dus zoo geregeld worden, 
dat het aantal afgeleverde leerlingen overeenkomt met het aantal 
benoodigde leerkrachten; de zorg voor die marge, meent de Minister 
te kunnen overlaten aan de vrije opleiding, welke voor het staats- 
onderwijzersexamen voorbereidt: de z.g.n. stoomcursus: .met de af
schaffing daarvan is geen enkel belang gemoeid.”

Dit beginsel beteekent in de praktijk de opheffing van verscheidene 
kweekscholen; rijkskweekscholen, waarvan de Minister de al-of niet 
opheffing in eigen hand heeft en bijzondere kweekscholen, waarover 
in het Ontwerp (Art. 16, le alinea) bepaald wordt, dat zij alleen 
subsidie zullen ontvangen, als ., Wij, na raadpleging van daarbij be
trokken onderwijsorganisaties, de onderwijsraad gehoord, gelet op de be
hoefte aan de kweekschool en de daaraan verbonden verhooging van 
rijksuitgaven, de oprichting en instandhouding hebben goedgekeurd.

Ongetwijfeld zal deze maatregel: aantal kweekscholen in overeen
stemming met de behoeften aan leerkrachten, in de praktijk grootc 
moeilijkheden opleveren. Niet alleen, dat de statistieke gegevens van 
de laatste jaren door de economische moeilijkheden zeer onzuiver zijn, 
maar de leerlingen van de verschillende soorten van kweekscholen 
gaan later volstrekt niet altijd de lagere scholen dienen dierzelfde 
soort. De R.K. Kweekscholen leiden ook leerkrachten op voor de 
openbare scholen; van de rijkskweekscholen gaan vele naar het bij
zonder onderwijs en neutraal-bijzondere kweekscholen leiden bijna 
uitsluitend op voor het openbaar onderwijs. Indien echter — op welke
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belangrijkwijze dan ook — deze moelijkheden zijn weggenomen, is een 
voordeel verkregen.

liet derde en belangrijkste punt uit het ontwerp is de groote ver
betering, die het brengt in de opleiding zelve.

Hoe zal de kweekschool van het ontwerp er uitzien?
Zij, die op de school worden toegelaten, zijn 15 A 16 jaar, zij 

moeten een H.B.S. 3-jarige cursus, 3 klassen van de H.B.S. 5-jarige 
cursus. Gymnasium of Lyceum of 4 klassen van een H.B.S. voor 
meisjes hebben afgeloopen. De klassen I en II van de kweekschool 
zijn voornamelijk gewijd aan voortgezet algemeen onderwijs. Aan het 
eind van de 2e klasse komt een splitsing; de vrouwelijke leerlingen, 
van wie gebleken is, dat ze meer in 't bijzonder zijn aangewezen 
voor het onderwijs aan jonge kinderen worden geplaatst in een UI 
A klasse. De mannelijke leerlingen en de overige vrouwelijke leer
lingen worden opgenomen in een III B klasse.

Het onderwijs in III A wordt in hoofdzaak gericht op de theore
tische en practische voorbereiding voor het geven van onderwijs aan 
jonge kinderen; in ’t bijzonder, zoo zegt het ontwerp, zal aandacht 
moeten worden gewijd aan de gezondheidsleer, de psychologie van 
het jonge kind en de methode van onderwijs.

Het onderwijs in III B geeft voorbereiding voor het onderwijs in 
IV en V.

Aan het eind van klasse UIA staat een schooleindexamen, afge
nomen onder toezicht van gecommitteerden. De geslaagden verkrijgen 
bevoegdheid tot het geven van onderwijs in de twee laagste klassen 
der lagere school of in de drie laagste klassen, als de school maar 
twee leerkrachten telt.

Aan het eind van klasse III B staat een overgangsexamen, 
eens afgenomen onder toezicht van gecommitteerden, dat toegang g< 
tot de klasse IV. Dit overgangsexamen draagt voor verschillci 
vakken een afsluitend karakter.

Het onderwijs in klassen IV en V zal voor niet meer dan de 
helft uit theoretische lessen bestaan; de overige tijd is bestemd voor 
oefening in de praktijk van het lesgeven en eigen vrije studie. Aan 
het eind van klasse V wordt een eindexamen geplaatst onder toezicht 
van gecommitteerden, dat bij slagen de bevoegdheid van onderwijzer 
verleent. Deze akte geeft geen bevoegdheid voor de moderne talen, 
wiskunde enz., hiervoor worden afzonderlijke akten ingesteld, waar
voor de onderwijzer na beëindiging van zijn kweekschool kan gaan 
studeeren.

Hoe in de praktijk de drie examens (eindexamen III A, overgangs-
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i deze regeling zijn o.i. buitengewoon groot. Wij
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overweegt, zal inzien van welk een 
verp voor onze onderwijzersopleiding is. 
idere kweekscholen betreft, wordt het

Toen in het najaar van 1933 bekend werd, dat Minister Marchant 
: omzetting der kweekscholen in inrichtingen met 5-jarige cursus 
'"—■'oog, wendde het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut 

t Algemeen zich tot den Minister met een adres (21 Nov. 1933) 
: zijn denkbeelden over dit vraagstuk uiteenzette.

In het ontwerp, zooals het thans wordt aangeboden is — het zij 
dankbaar erkend veel van die denkbeelden verwezenlijkt. Op 
enkele punten van verschil zij hier de aandacht gevestigd.

e. een vergoeding van de overige kosten.
De vergoeding onder a wordt gelijk aan de geschatte huurwaarde.
Die onder c wordt berekend naar het getal leerlingen; voor de 

rijkskweekscholen wordt n.1. elk jaar door den Minister bepaald het 
bedrag, dat per leerling in het eerstvolgend kalenderjaar wordt be
schikbaar gesteld voor de kosten der scholen, met uitzondering van 
die voor gebouwen en salarissen. De bijzondere scholen ontvangen 
per leerling een gelijk bedrag.

De schoolgelden der bijzondere
’s Rijks kas.

examen III B naar IV en eindexamen V) onder toezicht van één of 
meer gecommitteerden zullen moeten worden afgenomen, zonder het 
onderwijs in de andere klassen al te veel te schaden, zal voor de 
directeuren in de toekomst een zware puzzle zijn. Maar dat is een 
detailpunt voor later.

De voordeelen van 
vermelden:

a. Er is een goede aaneensluiting gekomen bij de vooropleiding.
b. De theoretische en practische vakopleiding komt beter tot 

haar recht.
c. Behalve de onderwijzeressen A komen de jonge leerkrachten op 

oudere leeftijd zelfstandig voor de klasse te staan.
d. De hoofdakte-studie is vervallen.
Wie deze voordeelen even ,

grootc beteekenis dit wetsontw<
Wat de subsidies van bijzone 

volgende voorgcsteld :
Evenals thans zal de subsidie drieledig zijn:
a. een vergoeding in de kosten van grond en schoollokalen;
b. het bedrag van de salarissen, die gelijk moeten zijn aan die van 

de rijkskweekscholen.
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split-

voorgescl

Acht de Minister twee jaar voldoende, om te komen tot een 
sing van leerlingen, die we nu kortweg maar leerlingen A en 
lingen B zullen noemen? Het Nutsadres bepleitte de wcnschelijkheid, 
om eerst na drie jaar tot die keuze over te gaan. Dit laatste ge
schiedde vooral op het groote belang van deze keuze; immers ze is 
onherroepelijk; wanneer in het derde leerjaar blijkt, dat de leerling 
zich toch eigenlijk minder tot het onderwijs aan jongere kinderen 
geschikt gevoelt, is terugkeer hoogst moeilijk. Twee jaar is wel wat 
kort voor de docenten tot het nemen van een beslissing in deze.

Een tweede belangrijker kwestie is de verdere opleiding van den 
onderwijzer, nadat hij de kweekschool heeft afgeloopen. Het is toch 
uitgesloten te achten, dat de aldus opgeleiden allen geschikt en bekwaam 
genoeg zijn, om ook de meer leidende posities bij het lager onderwijs 
te beklecdcn.

We begrijpen, dat de Minister in de tegenwoordige tijdsomstandig
heden geen voorstellen kan doen om daarin te voorzien; immers ook 
bij dit ontwerp spreekt de bezuiniging menig hartig woordje mee. 
Maar in de Memorie van Toelichting, waar de onderwijzersopleiding 
in 't algemeen wordt besproken, hadden we gaarne een verwijzing 
gezien —' bescheidener kan het niet — naar de wenschelijkheid van 
gelegenheden tot verdere in hoofdzaak paedagogische studiën, universi
taire leergangen, enz.

Ter aanmoediging
ininisteriëcle opm<

meer, omda

van het particuliere initiatief in dezen zou zulk 
een ininisteriëele opmerking van beteekenis kunnen zijn. Deze opmerking 
klemt te meer, omdat logisch gesproken in een kweekschoolwet toch 
eigenlijk ook een paragraaf behoort over de opleiding van de docenten 
aan de kweekscholen. Intusschen volgens artikel 2 en de daarbij be
boerende plaats in de Memorie van toelichting zal als waarborg 
voor een goede verzorging van het vak opvoedkunde bij algemeene 
maatregel van bestuur worden voorgeschreven, welke bevoegdheid 
hiervoor wordt gevorderd.

Het komt ons voor, dat, zoolang geen officieele M.O.akte bestaat, 
hier een erkenning van de semi-officieele akte Paedagogiek M.O. ge- 
wenscht is.

Er zou over het ontwerp nog heel wat te zeggen zijn: over de 
bevoegdheden der docenten, over de vraag voor welke vakken het 
overgangsexamen van klasse III naar klasse IV een afsluitend karakter 
zal dragen, over de handenarbeid, over het wenschelijkc van een af
zonderlijke akte voor lichamelijke oefening, over de invloed van ge
committeerden, over de inrichting der examens, enz.

Doch dit zijn detailkwesties, die nadere bestudeering vragen.
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Thans hebben we ons willen bepalen tot de hoofdzaken en de quin- 
tessence daarvan is, dat dit wetsontwerp, eenmaal wet geworden, 
de onderwijzersopleiding een zeer belangrijke stap vooruit brengt. 
Het is te hopen, dat het Minister Marchant gelukt zijn wet voor 
31 Augustus 1934 in het Staatsblad te krijgen.
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Geestelijke leiding ‘) 
door Prof. Dr. CARL MENNICKE.

den is. Het verst 
met een tot nu toe 
op, niet alleen in de 
politiek, 
van de 
wordt door niets 

irekendheid,

■'^Tiemand, wien het lot van de menschen en van de menschenmaat- 
schappij ter harte gaat, zal kunnen ontkennen, dat juist nu het 

vraagstuk van de geestelijke leiding voor ons zeer belangrijk gewor- 
schijnsel van de bewuste politieke leiding dringt zich 

ongehoorde scherpte en opzettelijkheid aan ons 
beteekenis van de leiding van de buitenlands.che 

ook in den zin van de overheersching en de vorming 
in het binnenland. Deze opzettelijkheid en scherpte 

zoo duidelijk gekarakteriseerd als door de vanzelf
sprekendheid, waarmee het geestelijk leiderschap opgeëischt wordt. 
In Rusland, in Italië, in Duitschland heeft de politieke leiding de 
aanmatiging te meenen, dat ze alle leden van de bevolking hun wereld
beschouwing, hun geestelijke houding kan voorschrijven. Ze tracht 
zelfs door paedagogische invloeden en dwingende voorschriften en 
maatregelen van allerlei aard haar opvattingen bij allen a.h.w. in te 
enten. Hierin ligt een enorm gevaar. Want de politieke wil van den 
leider betreft natuurlijk de menschen, zooals ze op een bepaald oogen- 
blik zijn. Hij werkt zonder aarzelen met middelen, die erop ingesteld 
zijn om de menschen, die hij aantreft, te boeien en te mobiliseeren. 
En zelfs zijn idealisme roept in de eerste plaats de lagere harts
tochten wakker, zooals haat- en wraakgevoel, eerzucht, machtshonger, 
de behoefte aan bedwelming in allerlei vorm enz. Uit het boek van 
Hitler „Mein Kampf" blijkt dat alles zeer duidelijk. Tot nu toe had 
echter de wil van den geestelijken leider in de geschiedenis de taak 
om het diepere geestelijke wezen van den rnensch, zijn drang naar 
vrijheid en volkomenheid naar voren en tot zijn recht te doen komen. 
Daarom ook hadden de geestelijke leiders tot nu toe hun eigen ge
bied, hun eigen invloedsmiddelen, hun eigen organisatiewijze, die alle 
in grootere of kleinere tegenstelling stonden tot de politieke leiding. 
Ze voelden zich juist geroepen tegenover die politieke leiding de be
langen te verdedigen van den rnensch, zooals die het zedelijk ideaal 
het meest nabij komt. Wanneer tegenwoordig de politieke leiding 
de geestelijke heeft overweldigd, wanneer, zooals in Duitschland als 
een soort groteske symboliek gebeurd is, de Staat de kerk eenvou
dig „gelijkschakelt", dan dreigt de zaak van het menschelijke wezen, 
zijn hoogste en werkelijke roeping in de maatschappij in verval te 
geraken. En allen, die de verantwoording voelen en mee willen werken

’) Omwerking van een rede gehouden te Amersfoort voor de universitaire leer
gang van de School voor Wijsbegeerte.
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■

-

om deze schande voor de menschheid te verhinderen, moeten trachten 
de weg te vinden om de werkelijke geestelijke leiding in stand te 
houden of opnieuw op te bouwen.

Om te beginnen een paar historische opmerkingen.
De geestelijke leiders, die in de loop van onze westerschc geschie

denis de grootste invloed gehad hebben, n.I. Augustinus en Thomas 
van Aquino, hebben hun beteekenis te danken aan het feit, dat hun 
denken gedragen en bepaald werd door een religieuse overtuiging, 
die bij alle medemenschen, die ze bereikten, een absolute, autoritaire 
waarde had. Als Augustinus zegt: ego vero evangelio non crcdcrem, 
nisi ecclasiae auctoritas me commoveret, d. w. z. „ik zou werkelijk het 
évangelie niet gelooven, als de autoriteit van de kerk mij daartoe 
niet bewoog,” dan ziet men duidelijk deze achtergrond oplichten. En 
men moet dit woord niet verkeerd begrijpen. In de mond van Augus
tinus is het geen psychologie, maar geloovige deemoed, die hem met 
den minsten slaaf van de Christelijke kerkgemeenschap verbindt.

Het geestelijk leiderschap van Luthcr en Calvijn is vergeleken hiermee 
reeds zeer sterk beperkt, om van philosophen zooals Plato of Aris- 
toteles geheel te zwijgen. De oorzaak hiervoor ligt voor de hand. De 
positie van geestelijk leider wordt bij deze mannen niet gesteund door 
een autoritaire instelling. Bij de Hervormers bestaat nog wel een 
autoritaire instantie n.1. de bijbel, maar de onderwerping daaraan 
kan men toch alleen zien als uiting van het vrije geweten. En bij de 
groote philosophen is de vaststelling en erkenning van de waarheid 
eerst recht een daad van vrije, innerlijke, geestelijke arbeid. Onder 
deze omstandigheden moet dus het karakter van de leiderspositie 
geheel veranderen en sterker begrensd worden.

Met dit tegenover elkaar stellen van verschillende typen van geeste
lijke leiders wordt een ontwikkeling gekarakteriseerd, die zich in de 
geheele geschiedenis der menschheid, zoover we die kennen, altijd 
weer voltrekt: de ontwikkeling van de autoritaire gebondenheid tot 
de innerlijke vrijheid. Men zal begrijpen, dat daarmee het probleem 
van de geestelijke leiding veel ingewikkelder geworden is. Om onze 
positie duidelijk te doorvoelen moet men echter begrijpen, dat men 
de draagwijdte van deze toenemende complicaties tot heden toe meestal 
niet voldoende gezien heeft. Zoowel de Hervormers als de philosophen 
uit den tijd van het rationalisme en het idealisme waren ervan over
tuigd, dat de menschelijke wil altijd op het vinden van de waarheid 
gericht bleef, dat deze wil de onverbreekbare band bleef tusschen 
leider en zij die geleid werden en dat zelfs de verschillende groepen, 
die door meeningsverschillen gescheiden waren, hierdoor verbonden
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philc

bleven. Juist het feit, dat in het verloop der dingen gebleken is, dat 
opzichte van de vraag van 
gebracht, waarin we ons nu

beheerscht
naar het bevredigen van 

>rtgebracht. Deze idee had 
mie tot rechtvaardiging van

deze opvatting onjuist is, heeft ons ten 
de geestelijke leiding in de moeilijkheid 
bevinden.

Want met de ontwikkeling tot de autonomie, uit de autoriteit tot 
de vrijheid, gaat samen een stijgende tendens tot secularizatie (wereldlijk 
worden) van de kuituur. In de middeleeuwen is de positie van de 
kerk, in het oude Griekenland die van de cultus universeel. De staat 
en het economisch leven, philosophie en kunst, recht en opvoeding, 
zedelijkheid en samenleving zijn gesteld onder de geestelijke macht, 
die door de religieuze idee vertegenwoordigd wordt. Er is geen 
levenssfeer denkbaar, die niet in laatste instantie deze leiding aan
vaardt. Hiermee krijgt iedere geestelijke leiding een vast uitgangspunt.

Als men zich vrijmaakt van deze autoriteit, treedt overal het 
streven naar -zelfstandigheid van de verschillende kultuurgebieden op. 
De 17de en 18de eeuw zijn vol van geestelijk streven naar erkenning 
van eigen bestaansrecht van staat en economisch leven, van philosophie 
en kunst, van recht en opvoeding, van zedelijkheid en samenleving. 
Men tracht al deze gebieden vrij te maken van de overheersching 
van boven hen staande geestelijke invloeden. Dit beteekent, dat de 
wercldsche krachten, die tot die tijd gebrandmerkt waren als zondig, 
toen gelegitimeerd werden en zich vrij en ongehinderd ontplooien 
konden. Men geloofde werkelijk, dat de immanente ontplooiing van 
alle krachten de werkelijke en volkomen orde zou doen ontstaan. 
We weten echter nu zeer goed, dat dit geloof een dwaalleer was.

Wanneer we deze immanente kultuurkrachten, waarvan het theo
retisch denken van de 17de en 18de eeuw zoo’n goedgeloovig gebruik 
gemaakt heeft, eens nader bezien, zullen we tot de conclusie komen, 
dat ze uitvloeisels zijn van de menschelijke drang tot zelfbehoud, die 
bepaald worden door de maatschappelijke groep, met de leden waar
van de enkeling hetzelfde economische lot ondergaat. In de philosophie 
van Hegel werd nog zoo mooi uiteengezet, dat wanneer de enkeling 
naar de vervulling van zijn eigenbelang streeft, hij tevens bewust of 
onbewust de algemeene idee dienen moet. De algemeen bekende ge
dachte van de „list van de rede" is bijna geraffineerd te noemen. 
Maar terwijl de idee meende listig te kunnen zijn, werd ze zelf de 
dupe en werd ze a.h.w. voor de gek gehouden. Inplaats dat het 
door een overhcerschende rede geleid en beheerscht wordt, heeft 
het ontketende streven van de groepen naar het bevredigen 
hun eigenbelang juist zijn eigen idee voor1 
echter alleen de beteekenis van een formul
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s
1 dat de bevrijding 

voert tot vrijmakii 
aanzien van de 
groote steden « 
het bewustzijn , 
de radio) een

suggestie en sensatie
• grootste invloed op I 
;val, dat wij eerst in d< 

inzichten komen. De groote massa van c

we duidelijk gemaakt, dat de 
i gevoel van goddelijk-geestelijke roeping 
van de autoriteit tot de vrijheid leidden, 
hebben met de meening, dat de drang 

en dat de 
losmaken, 

die waarheid

meer voor den 
van de klassen

praktijk van de maatschappelijke 
meer op de achtergrond gedrongen. Als de 

probceren haar invloed door te zetten, 
niets anders kon doen dan de „list der idee" op 
epassen. Het religieuze socialisme b.v. kon zich 
icialistische beweging alleen dan aansluiten, als

het streven naar dit eigenbelang. Wat er soms nog 
dag kwam, zooals b.v. bij het Marxisme de idee 
looze maatschappij, werd in de praktijk van 
strijd hoe langer hoe 
geestelijke leiding wilde 
bleek het, dat ze 
veranderde wijze toej 
bij de proletarisch-soc 
het de klassenstrijd als onafwendbare noodzakelijkheid aanvaardde. 
Daarentegen eischte het, dat de idee van de algemeen-menschelijkc 
solidariteit tot stand zou komen in dc zin van een geleidelijke psy- 
chisch-geestelijke verdieping van de beweging en haar vormende ten
densen. Men heeft zelfs getracht te bewijzen, dat deze eisch in de 
immanente ontwikkeling zelf lag. Maar ook deze, zoo bij uitstek voor
zichtige wijze, om gebruik te maken van een zelfstandige geestelijke 
leiding, heeft geen ingang kunnen vinden. Integendeel is deze leiding 
voortdurend door het belangen-bewustzijn van de beweging vol wan
trouwen waargenomen en in haar handelingen gecontroleerd en aan 
banden gelegd.

Met deze uiteenzettingen hebben 
geestelijke leiders, die met een 
het maatschappelijk bewustzijn 
een kardinale vergissing begaan I 
naar waarheid bij de menschen onweerstaanbaar werkte 
bevrijding van de autoriteit in de menschen de wil zou 
om zich op grond van een innerlijke zelfbestemming aan 
te binden. Deze ontwikkeling van de dingen is trouwens natuurlijk niet 
geheel uitgebleven. Bij velen heeft ze zich telkens weer voltrokken. Maar 
wanneer we de maatschappij in haar geheel beschouwen, zien we, 

uit de autoritaire gebondenheid voor een groot deel 
ing van de menschelijke driften. Dat beteekent ten 

j opéénhooping van menschenmassa’s in de moderne 
en de ontwikkeling van de techniek, waardoor men 
van deze massa bereiken kan (de pers, de bioscoop, 
ontketening van een massa-psychologische reactie. 

Hierdoor wordt de invloed van de echte geestelijke leiding zoo goed 
als illusoir en kan hij, die het meest zonder aarzelen en het handigst 
door middel van suggestie en sensatie van de bevrijde hartstochten 
gebruik maakt, de grootste invloed op het massabewustzijn krijgen.

Het is geen toeval, dat wij eerst in de laatste tijd tot deze droevige 
de menschen heeft zich slechts
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;cn willen 
i zijn, niet

calvinisten blijven. Want 
alleen aan God gebonder 
vrijheid. Met stellen van de 
naar het wezen, het karakter, 
ligt in het wezen van 
deze inhoud vervuld en 
Hiermee is het karakter 
het wet 
onbeperkte mogelijkheid, dat de 
situatie, waarin ze zich toevallig 

gezegd: juist de 
het beginsel van

van sociologische

geleidelijk losgemaakt van de tradities, waardoor ze gebonden was. 
De werkelijke grondslagen van de humanistische kuituur van de vorige 
eeuw waren, dat zien we nu zeer goed in, niet het natuurrecht, de 
autonome ethiek en het streven naar een ideale toestand voor de 
menschheid. Eigenlijk waren deze grondslagen de traditioneele over
blijfselen van godsdienst en moraal, die in breede kringen nog leefden. 
Hierbij kwam dan de kans, die het economisch leven velen schonk 
om een bevredigende ontwikkelingsmogelijkheid te vinden. Eerst nu 
zijn deze overblijfselen vrijwel opgebruikt en nu komt ook het onge
luk voor den dag, dat men noch van het reformatorisch, noch van 
het rationalistisch perspektief uit vermoeden kon.

Wanneer we nu deze werkelijkheid eerlijk onder de oog< 
zien cn wanneer we de moeilijkheden, die eraan verbonden 
verkleinen en wanneer we dan de vraag van de geestelijke leiding 
opnieuw naar voren brengen, dan kunnen we niet meer terugkeeren 
tot de aanvaarding van een institutioneel gevestigde autoriteit. Psycho
logisch gezien bestaat het ook heden nog, dat sommigen een bepaalde 
instantie (b.v. de paus) als de absoluut beslissende aannemen. Wij 
hebben zelfs gezien, dat de psychologische behoeften van de massa 
vooralsnog in dit opzicht een achteruitgang meebrengen. Deze oplos
sing kan echter voor een ontelbaar aantal menschen nooit meer de 
oplossing zijn. Het principiëele inzicht in de positie, die de mensch 
in de wereld inneemt, moet hem ertoe dwingen om de vrijheid van 
overtuiging te vorderen. Het wezen van den mensch staat en valt 
met deze vrijheid. In dit opzicht moeten we protestanten en vóór alles 

de calvinistische gedachte, dat de mensch 
:n is, bedoelt niets anders dan die eisch van 

vraag naar de bedoeling van het zijn, 
naar de zinvolle inhoud van de wereld, 

den mensch en daarmee het streven om van 
in zijn doen en laten bepaald te worden.

van de vrijheid onmiddelijk gegeven. Ook in 
irkelijke humanisme heeft men met vrijheid nooit bedoeld de 

menschelijke natuur zich in iedere 
situatie, waarin ze zich toevallig bevindt, zou uitleven. We hebben 
het al eerder gezegd: juist de humanisten hebben de vrijheid als het 
streven naar het beginsel van de waarheid opgevat. Dit beginsel, 
dat de religie en de philosophie op hun hoogtepunt als het hunne 
aanvaardt hebben, is ook voor ons onverwoestbaar. Wanneer we 
het verloochenen, schenden we de menschheid zelve.

Als we inzien, dat de mensch op duizenderlei wijze
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heef

maar dat s

-J°P £ 
en de Ie, 
i eenigszins 
echter al haat

het leven in 
noodzakelijk, 

op zijn geeste- 
van andere leidende 

in de vrije uitwisseling 
voor de volgc- 

I van een echte overtuiging de 
uitverkorene te aanvaarden en 
om op de hoogte van zijn taak 
menschen en menschengroepen 
geweld, dan kan de leider de 

geheel niet meer in hun ware 
in dag tot dag meer tegenover 

verliest met onafwendbare

telijke kuituur, die zich een grc 
op economisch zoowel als 

itiek de vrije loop gelaten, die in 
hield met het lot en de levensbehoeften 
maatschappij een eenigszins gevestigd 

die toelaten. Wanneer ze echter al haar krachten

. ___ ,.jt probleem en wij moeten
^makkelijk te maken. Wij moeten 
,, dat politieke leiding op ir 

ze niet de risico wil loc

de menschelijke ge 
om zichzelf 

s vragen hoe de 
gaan.
de geestelijke leiding tegen- 

door een autoritaire instantie bekrachtigd kan 
worden, maar dat ze zichzelf wdar moet maken door de overtuigings
kracht, die haar zinvolle verklaring van de wereld en 
zich draagt. Wanneer dat wddr is volgt daaruit ook 
dat de invloed van den leider slechts gegrond kan zijn 
lijke kracht; dat de leider zich ten opzichte 
krachten slechts kan doorzetten en handhaven 
van de gedachte. Valt deze garantie weg, dan eindigt 
lingen de mogelijkheid om op grond 
leiding, die hun deze schenkt, als de i 
de leider zelf verliest de mogelijkheid < 
te blijven. Want als de uitingen van 
onderdrukt worden door dwang en 
moeilijkheden en belemmeringen in het 
grootte onderkennen, dan staat hij vai 
een valsch beeld van de werkelijkheid en 
zekerheid de macht, die de ware leiding bezit.

Hier raken we werkelijk de kern van het 
er voor oppassen het ons niet te gemakkelijk 
ons nauwgezet voor oogen houden, dat politieke leiding op macht 
berust en aangewezen is op dwang, als ze niet de risico wil loopen, 
dat de door haar noodzakelijk geachte maatregelen verstoord of 
onmogelijk gemaakt worden. We moeten nog meer toegeven. De 
liberale economische en maatschappelijke kuituur, die zich een groote 
mate van vrijheid toegeëigend had, op economisch zoowel als op 
geestelijk gebied, heeft een soort krit 
het geheel geen verband meer 
van het geheel. Zoolang de 
bestaan heeft kan ze

en psychologische factoren afhankelijk is, is het licht mogelijk, dat we 
dit beginsel uit het oog verliezen en wij de moed missen om de vrijheid 
ernstig op te vatten. Het onaanvechtbare feit van deze groote afhanke
lijkheid was ook de oorzaak van de mogelijkheid, dat men de massa 
psychologisch knechten kon, dat men het openbaar bewustzijn zóó kon 
inpalmen met het absoluut stellen van aardschc gegevens zooals ras, 
volk en natie. Maar voor den mensch, die werkelijk inzicht gekregen 
heeft in het wezen van de menschelijke geest en zijn vrijheid, kan dit 
ongeluk slechts aanleiding zijn om zichzelf des te dieper te bezinnen 
en zich des te dringender af te vragen hoe de ware roeping van den 
mensch beter in vervulling zal kunnen ,

Uit al deze overwegingen blijkt, dat 
woordig niet
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instinkf

i ges

hij zich met ernst onderwerper 
t gebied van de vrijheid van 
abstractie, die de 19de eeuw

moet inspannen om de strijd om het bestaan met succes te kunnen 
voeren, dan moet ze de kritiek dezelfde dwang opleggen, waaraan 
ze zelf onderworpen is, en moet die kritiek dus beperken. Het zou 
een verkeerde opvatting zijn van de veranderingen in de verhoudingen, 
als we het liberale vrijheidsbegrip tegen die beperkingen zouden wil
len uitspelen.

Het wezen van den mensch met zijn geestelijke inhoud kan onder 
geen enkele omstandigheid prijs gegeven worden. Duidelijk is aan
getoond, dat het ideaal van de vrijheid daarmee onverbrekelijk 
bonden is. Deze overtuiging is 
zeer kritisch ten opzichte van 

de vrijheid in de eeuw van 
gehad heeft. De zin van de 
wat hij wil. Dat was

onverwoestbaar bij ons, maar wij staan 
de organisatievorm, die het menschzijn 
het burgerlijk liberalisme en idealisme 

van de vrijheid is niet, dat de mensch kan doen 
in de liberale 19de eeuw zoowel in het eco

nomische leven als in de kuituur de opvatting van de vrijheid. En 
de sociale geschiedenis van de negentiende eeuw is een doorloopend, 
verpletterend bewijs voor het feit, dat de waarde van den mensch 
daardoor niet alleen gevestigd, maar ook verwoest werd. Ik herhaal: 
ook gevestigd, want de menschheid moest loskomen van de oude 
banden omdat die geen innerlijke waarde meer hadden, en daar
voor had ze het liberalisme noodig. Maar dit liberalisme is niet de 
uiteindclijke vorm van de maatschappelijke organisatie, maar heeft 
alleen de negatieve voorwaarden geschapen voor een positieve nieuwe 
orde. En deze positieve nieuwe orde moet in de eerste plaats grenzen 
trekken voor den mensch, waaraan hij zich met ernst onderwerpen 
moet. Niet alleen de grenzen, die het 
anderen hem stelt. Dat is een hopeloze a 
de grootste moeilijkheden bereid heeft.

De mensch leeft niet van uit het begrip van zijn menschzijn, maar 
uit de bronnen van een positieve waardeinhoud, die voor hem de 
zin van het menschzijn voelbaar maken en vertegenwoordigen. Met 

irool van de vrijheid zonder meer brengt men alleen de lagere 
eten van de menschen tot daadwerkelijke ontwikkeling. Juist 

wanneer men het menschzijn en de innerlijke vrijheid van den mensch 
uit de katastrofe redden wil, moet men zich vastbesloten van de 
liberale opvattingen losmaken. Men moet begrijpen, dat alleen posi
tieve gebondenheid, die de menschen de strengste beperkingen oplegt, 
hulp kan brengen. Het lijdt geen twijfel, dat in Duitschland de nieuwe 
gebondenheid op de lagere instinkten steunt. Daarmee heeft men de 
heerschappij van de dwang en het geweld bevestigd, met bedreiging 
en tot nadeel van het ware wezen van den mensch. Met het gebruik
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Liefde

vervolgd).

opgerii

de poÉ 
millioe

In c

voor de natuur in verband met de 
besteding van de vrije tijd.

(Jeugdherbergen en Natuurvriendenhuizen) 
door P. VOOGD.

Z^Xver het aankweeken van de liefde tot de natuur in verband met 
' de besteding van de vrije tijd zijn in dit tijdschrift reeds enkele 

opmerkingen gemaakt. In „Het vraagstuk van den vrijen tijd en de 
school" (Februari 1934) stipte A. H. va n de Hoeve aan, wat in 
verband met het gezin, de school en de jeugdvereeniging reeds geschiedt. 
Dr. Kruyt verwees naar de studie van A. Stcrnheim. Deze noemde 
in zijn overzicht „Zum Problcm der Freizeitgeslaltung” (Zeitschrift 
fllr Sozialforschung, Jahrg. 1932 III Institut fllr Sozialforschung 
Frankfurt a/Main) o.a. het tuinieren. Hij herinnerde er aan, dat vooral 

de oorlog in de meeste landen op dit gebied organisaties werden 
richt, die reeds tot een internationale centrale waren gekomen, 
s zich in 1931 tot de Volkenbond wendde met het verzoek om 
jgingen van deze beweging te bevorderen, welke al meer dan elf 
>en aanhangers telde en in verschillende landen van overheids- 

werd gesteund.
de beweging van de kleine tuinbewerkers vindt men naast een 

streven naar een materieel voordeel, een moreel verlangen naar psy
chische rust en naar paedagogischc versterking door natuurgenot.

Deze laatste motieven zijn vooral in onze tijd van de grootste

van het liberale vrijheidsparool tegenover wat zich nu en in de eerst
komende jaren in de wereld zal voltrekken, komen we echter niet 
verder. Wc kunnen de massa alleen positief bcinvloeden, wanneer 
het ons gelukt de maatschappelijke krachten aan een nieuwe inhoud 
te binden en op de verwezenlijking van die nieuwe inhoud te richten. 
Dit moet dus leiden tot een georganiseerd streven van de maat
schappelijke krachten, dat niet alleen het parool vrijheid, maar ook 
de parolen gebondenheid, verantwoordelijkheid, orde in zijn vaandel 
voert. Ik behoef er niet nog eens op te wijzen, dat deze nieuwe in
houd in zekere zin een toetssteen heeft aan de vorm waarin hij op
treedt. Want de tegenwoordige en zeker de toekomstige maatschappij 
kan alleen bestaan, wanneer de echte krachten van de ethos en van 
de ratio in vrijheid in haar zullen kunnen hecrschcn.

(Wordt
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op de beweging voor de jeugdkerber- 
op het werk der „Natuurvrienden".

van Duitsche, de laatste van
■ong. De eerste kan, wat zijn ontstaan betreft, als

uit de

alle kanten

het sterkst. Dan komt men 
andere voordeelen te erkennen, 

n paedagogische zijden van het 
‘ding van de vrije tijd. En na 

zolgcn —• dringt ook de

uitgespreid en dit nog
Nu is men er op uit, de leerlingen 

scholen, ook die van het voortgezet 
hen tot vlijtige gebruikers der jeug. 
voorbereiden van jeugdherbergtochter 
een economischer gebruik van deze 
Een intensieve propaganda maakt 
Hoe meer herberggelegenheden er

Aanvankelijk ging het wat stroef.
Toen maar eerst het ijs gebroken was, ging het echter steeds vlotter. 

De Hollander loopt niet gauw warm voor een nieuw idee. Eerst 
moeten de vele bezwaren en bezwaartjes wel degelijk van 
zijn bekeken, voor men de nieuwigheid aanvaardt. Het gemak 
goedkoopte spreken echter het eerst en 
er gaandeweg toe ook de waarde van 
Men krijgt oog voor de hygiënische en 
goede buitenleven en de prettige besteding v. 
veel ervaring —< goed voorgaan doet goed v<

beteekenis voor jong en oud. Van niet minder gewicht echter moet 
in deze zin daarnaast worden genoemd de beweging der trekkers, die 
mede in een aantal landen de aandacht op zich vestigt. Wij hebben 
voor de jongeren speciaal het oog 
gen, voor de ouderen in het bijzonder

Beide zijn van uitheemsche, de eerste
Oostcnrijksche oorspre
bekend verondersteld worden. In Nederland hebben de jeugdherbei 
binnen betrekkelijk korte tijd burgerrecht gekregen. Dit blijkt m 
volgende cijfers:

In 1929, het beginjaar der Nederlandsche jeugdherbergbeweging, 
bedroeg het aantal overnachtingen 8500. In 1932 was het iets meer 
dan 100000. En in 1933, het laatste vereenigingsjaar, kon men con- 
stateeren, dat het aantal overnachtingen gedurende dit laatste jaar 
tot 1-46000 was gestegen, dus met -46 %.

Het was het jaar der Hitlergebeurtenissen. Velen, die anders naar 
Duitschland gingen, bezochten dit jaar jeugdherbergen in ons eigen 
land. Maar ook zonder deze bijzondere omstandigheid zou men van 
een verbazingwekkend snelle groei hebben gesproken. Hij is slechts 
te verklaren uit het feit, dat de jeugdherbergen geheel aan de be
hoeften van deze tijd beantwoorden.

In de korte tijd van enkele jaren is er ook ten onzent een jeugd- 
herbergencentralc gekomen, die haar net over het geheele land heeft 

en dit nog steeds doet, tot zelfs over onze eilanden.
men er op uit, de leerlingen van de hoogere klassen der 

onderwijs, in te schakelen en 
igdherbergen te maken. Door het 
.en van scholieren, tracht men tot 

nuttige instellingen te komen, 
ze hoe langer hoe meer populair, 

komen, des te meer blijken er noodig.
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kregen ni 
ontdekt.

Welk

geest van soberheid en zelfwerkzaamheid, van gemeenschapszin en 
zelftucht door.

Tien jaar geleden waren het nog maar elitetroepen der jeugdbe
weging, die gingen wandelen en kampeeren. Nu wordt het trekken 
meer algemeen, ook buiten speciale trekkersbonden, die zich tot taak 
stellen, meer regelmatig er op uit te gaan en een vaste gewoonte te 
maken van goede trektochten. In alle kringen wordt reeds voelbaar 
tot welke gunstige gevolgen dit leidt. Men gaat genieten van de 
buitenlucht, krijgt eerbied voor het liefelijke of geweldige natuurge
beuren, strekt de tochten in de vacanties steeds verder uit, tot zelfs 
in het buitenland, verbindt het trekken met sommige takken van 
buitensport. De trekkers leeren de weelde kennen van de ontdek
kingen, van het overwinnen van moeilijkheden. Het ongedachte komt 
binnen hun bereik. Niet alleen de natuur, maar ook de kunst en de 
schoonheid van dorpen en steden leeren zij kennen.

Het streven van de besten is niet om de jeugdherbergen slechts 
als goedkoope hotels te beschouwen, maar om er leef- en woonge
meenschappen van te maken, waar men een goede sfeer schept.

In 1934 werden geen tochten naar Duitschland bevorderd onder 
verantwoordelijkheid der Nederlandsche Jeugdherbergcentrale, om
dat onder de huidige omstandigheden de fundamenteele voorwaarden 
daar ontbraken, die aan jeugdherbergen internationaal moeten wor
den gesteld.

De trekker is overigens nu een bekend verschijnsel.
De rugzak is een onontbeerlijk hulpmiddel geworden. Reeds vormt 

zich iets als een „wandercultuur". Men krijgt oog voor folklore, tracht 
oude volksdrachten en volksgebruiken te leeren kennen en in stand 
te houden; leekentooneel, leekendans, bewegingskoren, volkszang, 
volksdans doen hun schuchtere intrede. Het leven in een jeugdherberg 
is een practische leerschool van handigheid en redzaamheid, als men 

beter kan wenschen. Op ongezochte wijze wordt contact ver- 
1 met mensch, dier en cultuur. Nu pas wordt het land waarlijk 

Niet alleen het land, maar ook het water!
een verrijking van het bestaan!

Behalve de jeugdherberg verschijnt de tent. Het kampeeren neemt 
toe. In verbinding daarmee treden fiets en kano op. Het komt er 
niet slechts op aan, het aantal jeugdherbergen te vermeerderen, maar 
tevens ontstaat het streven, naar de eisch, dat wil zeggen waarlijk 
goed te trekken en dit goede trekken te propageeren. Wat men zelf 
door de jeugdherbergen heeft ontvangen, wil men doorgeven.

„Al dit nieuwe" aldus een propagandageschrift van de Neder-
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voorloopig in deze beweging nog

') Volksontwikkeling, Januari 1934, blz. 120.

; sterker 
ïchts de

>stel ‘) reeds op, dat de beweging der 
weerslag vormt op de ontwikkeling 

aan het schaatsenrijden, het bij uitstek 
ledingen van ons volk 

vindt. Een beeld als de omgeving van Weenen biedt, 
duizenden arbeiders met hun gezinnen van de natuur genieten, 
men zomers echter in die omvang in ons land nog niet.

een verheugend verschijnsel, dat in een aantal landen, 
onze, de trek naar de natuur toeneemt. Speciaal zij hier 
de natuurvriendenbeweging der arbeiders, die steeds aan

landsche Trekkcrsbond — „deze liefde voor de natuur, die eerbied 
voor het leven, de opener houding tegenover den medemensch, de 
spontane, ongedwongen levensblijheid willen zij doorgeven aan allen, 
die het nog niet bezitten en misschien zelfs niet eens bemerken, welk 
.een verarming het gemis daarvan voor hun leven beteekent."

De perspectieven van het werk der jeugdherbergen zijn groot. Niet 
slechts kwantitatief, maar ook kwalitatief. Ja vooral kwalitatief. Jong 
geleerd, oud gedaan. Maar vooral jong goed geleerd, oud goed gedaan.

Er zijn er onder de trekkers, die zich wel eens bezorgd maken 
over de toekomst der jeugdherbergbeweging. Het zijn degenen, die 
vreezen voor een kwantitatief te snelle groei. Zij merken op, dat een 
aantal bezoekers der jeugdherbergen deze overstroomen inplaats van 
ze doeltreffend gebruiken, Dit gebruik moet geleerd worden. Het is 

beangst vragen sommigen 
een voldoend aantal goede 

taakt, zoodat de jeugdherbergbeweging op

doeltreffend gebruiken, Dit gebruik moet 
een zaak van opvoeding, van leiding. En b 
zich af, of voor paedagqgische leiding wel 
krachten worden vrij gem; 
behoorlijk peil blijft of komt.

Zeker zal bet steeds moeilijk zijn het kwantitatieve en het kwali
tatieve eenigszins met elkaar in overeenstemming te brengen of te 
houden.

Hoe het zij, vast staat, dat men 
werk genoeg voor de boeg heeft.

Dat geldt voor de arbeid der jeugdherbergen, die feitelijk nog als 
pioniersarbeid moet worden aangemerkt. xMaar het geldt in nog : 
mate voor de volwassen arbeiders, die op dit terrein nog sle< 
eerste stappen hebben gezet.

Gaulhofer wees er in zijn ops 
natuurvrienden een natuurlijke 
der steden. Hij herinnerde aan het schaatsei 
Nederlandsche wintervermaak, dat in alle gele 
zijn beoefenaren 
waar 
vindt

Toch is het 
ook in het 
gewezen op 
terrein wint.

Haar geschiedenis dagteekent van 1896 en zij vond haar oorsprong 
in Weenen. Georg Schmiedl, een leeraar, riep haar in 't leven. Een
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g gaven het middel aan,

i gave 
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de vrij<

van degenen, die mede aan haar wieg hebben gestaan, was de be
kende Dr. Karl Renner. Zij doopten de nieuwe vereeniging die der 
„Natuurvrienden’’. Van de aanvang of zagen deze pioniers, dat de 
ontwikkeling der steden naast onmiskenbare voordeelen een gevaar 
opleverde. Dit gevaar was gelegen in de zucht naar minderwaardige 
genoegens en het wennen aan oppervlakkige en schadelijke levens
gewoonten. Het gevoels- en gedachteleven van de arbeidersklasse 
uit die tijd, nog niet door sociale wetgeving beschermd en evenmin 
door politieke scholing en opvoeding versterkt, bewoog zich nog op 
een veel te laag peil.

De vérziende oprichters dezer vereeniging 
om daarin verandering en verbetering te bren_

Het leven der arbeiders moest een andere inhoud en daardoor 
meer uitzicht, meer perspectief krijgen. Eensdeels moest de uitbuiting 
verminderen. Meer en beter voedsel, een l\etere woning, meer vrije 
tijd, dat waren de eischen, die zich opdrongen. Anderdeels moest die 
vrije tijd beter worden besteed. Andere, betere levensgewoonten 
moesten de vroegere, minderwaardige vervangen. Deze voorgangers 
preekten niet uitsluitend, zij gaven hun aanhangers voor het slechte 
wat goeds in de plaats. In plaats van kroeg en kaartspel gaven zij 
hun leven, ontspanning in de vrije natuur. Zij zagen de geweldige 
industrialisatie, die de bevolking overal van het platteland naar de 
steden zoog, haar ontwortelde en een klove schiep tusschen natuur 
en cultuur. Zij zagen de vervreemding der proletariërs van het land. 
Onder de invloed van hun strijd begonnen deze weer mensch te 
worden en keerden tot de natuur — doch nu bewust —- terug.

En deze ontwikkeling kon men in het eene land na het andere 
ontwaren. Het eene vendel natuurvrienden voegde zich bij het andere. 
In ons land was het een groep uit de Nederlandsche Reisverceniging, 
de Nederlandsche Arbeiders-Reisvereeniging, welke zich bij de Natuur- 
vrienden-Internationale voegde.

Evenals de confessioneele reisvereenigingen was de N. A. R. V. 
aanvankelijk feitelijk weinig meer dan een toeristenorganisatie. Door 
de aansluiting van de N.A. R. V. bij het Instituut voor Arbeiders
ontwikkeling trad zij echter in een beter, hooger stadium. Vorm en 
inhoud van het natuurvriendenwerk wijzigen zich in gunstige zin. Niet 
de verplaatsing der leden blijft hoofddoel. Men gaat het werk ver
beteren. Het streven komt op naar een ware buitencultuur. Het 

. ledental neemt toe, nadert reeds de 10.000 in een vijftigtal natuur- 
vriendengroepen, die al of niet in samenwerking met de plaatselijke 
Instituutsbesturen een eigen leven leiden. Winter- en zomerplannen
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en streek, van 
ongelukken, 

mikrokosmische)

worden centraal in syllabi uitgewerkt. De groepen vormen het terrein 
voor het buitenwerk. In de toekomst zullen zij, die speciaal op de 
voorlichting betreffende dit werk zijn ingesteld, de gegevens, die be
trekking hebben op wandelen en kampeeren, moeten verzamelen, 
wandelingen moeten projecteeren, bezienswaardigheden registreeren 
evenals jeugdherbergen en kampcerplaatsen. Vooral aan afzonderlijke 
trekkers zullen ze belangrijke diensten kunnen bewijzen. Voor deze 
categorie is trouwens reeds een afzonderlijk bureau (Bureau B) inge
richt, dat op de duur hoe langer hoe beter geoutilleerd zal zijn naarmate 
in elke streek des lands door zorgvuldige archief-, verzamel- en organi- 
satiearbeid de hulpmiddelen toenemen.

De afzonderlijke afdeeling Buitenlandsche Reizen staat nu onder de 
leiding van een eigen directeur. Ze ondergaat een voortdurende ver
betering en uitbreiding. Speciaal zal door voorlichting der reisleiders 
voor verbetering van dit reiswerk veel kunnen worden gedaan, wanneer 
met het scholingswerk door middel van de uitgave van syllabi de 
reizigers beter op cultureele, geografische, ethnologische, artistieke 
economische, en andere bijzonderheden kunnen worden voorbereid. 
Ook een doeltreffende ontwikkelingsarbeid door middel van films 
en staande lichtbeelden kan hier een goede toepassing vinden.

Dit wat het speciale deel der reizen betreft.
Men heeft voor het natuurvriendenwerk in deze ruime zin nog 

nauwelijks de eerste stappen gezet. Doch reeds valt nu met zeker
heid te vóórspellen, dat deze beweging een groote toekomst heeft.

Evenals in andere landen is niet slechts in Nederland, maar ook 
in Vlaanderen een zich snel uitbreidende natuurvriendenbeweging aan 
het opkomen. Naarmate de leidersscholing voor deze beweging om 
zich heen grijpt, zal zij aan betcekenis winnen.

De jeugdbeweging heeft voorbereidend werk gedaan. Natuurhisto
rische vereenigingen en wandelcursussen zullen theoretische kennis 
en practische bekwaamheden brengen, kennis van land 
wandelen en kampeeren, van hygiëne, eerste hulp bij 
geologie en algemeene kosmische (makrokosmische en 
begrippen.

Ook zonder geleerdheidsvertoon zijn zij aan te brengen op het 
prachtige terrein der natuurhistorie. In verschillende groepen worden 
nu reeds een groot aantal voor- en najaarstentoonstellingen georgani
seerd. waarbij niet in de eerste plaats gewezen wordt op het bij
zondere, maar waar telkens blijkt, dat overal de stof in allerlei land
schappen voor het grijpen ligt. Wie eenmaal de proef met aantrekkelijke, 
zeer eenvoudige hulpmiddelen neemt, staat verrast, welk een groot
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het natuurvriendenwerk is dat der

p het

zens Reisgids der
Vondelstraat 15,

dergelijke natuurvriendenhuizen be
korte tijd van haar bestaan over

igen verschaft het Zomerboek 1934 (leve 
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling.

jeboeid worden door dit werk, dat onder 
voor ongekende uitbreiding vatbaar is.

tste jaren heeft het natuurvriendenwerk in een reeks 
aanleiding gegeven tot het stichten van een aantal 

weer hun eigen lichtbeelden maken. Zoo- 
voor natuurhistorische musea en studie- 
:volg is. Onafzienbaar in de goede 
lenwerk worden geacht ten aanzien

aantal eenvoudige menschen g< 
goede leiding voor ongekende

In de laats 
plaatsen weer 
fotoclubs, die dikwijls ook 
goed als ook dc belangstelling 
clubs vaak het verrassende get 
gevolgen moet het natuurvriend) 
van een sociaal opgevatte natuurbescherming, op welk gebied nog 
zooveel moet gebeuren.

Een belangrijk onderdeel van 
natuurvriendenhuizen.

In 1907 bouwde de afdeeling 
eerste natuurvriendenhuis op hei 
naar buiten brengen uit de tvjui 
zeggen, hen voeren in de vrije natuur 
wilde zeggen gelegenheden scheppen

Weenen der Natuurvrienden het 
Padasterjoch in Tirol. Dc arbeiders 

buiten brengen uit de walm van herbergen en koffiehuizen wilde 
", hen voeren in de vrije natuur van bergen en bosschen. Het 
zeggen gelegenheden scheppen om daar goedkoop te overnachten. 

De dure hotels konden zij niet betalen, in de berghutten der burger
lijke Alpenvcreenigingen werden zij niet tocgelaten, zoodat hun niets 
anders overbleef dan zelf hun eigen natuurvriendenhuizen te stichten. 
En dit geschiedde onder de veelzeggende leuze: „Berg vrij!” En op 
het voetspoor der Oostenrijkers volgden de andere landen. Honderden 
van deze natuurvriendenhuizen zijn nu reeds in een aantal landen 
door eigen kracht der arbeiders in het leven geroepen. Arbeiders 
hebben de gelden bijeengebracht, hebben ze vaak zelf in eigen vrije 
tijd gebouwd. Het is een beschavingsarbeid van de beste soort. De 
sfecr, die in die natuurhuizen heerscht, is dezelfde als die in de goede 
jeugdherbergen. Omgekeerd stimulecren deze de oprichting van de 
natuurvriendenhuizen. Ook in ons eigen land tellen de natuurvrienden 
reeds een aantal vacantieverblijven met ruime slaapzalen en goede 
bedden en met aantrekkelijke dagvertrekken. Voor een gering bedrag 
kan worden overnacht. De bewoners houden zelf de verblijven schoon. 
Ze kunnen in de ruime keukens zelf hun eigen potje koken. Zoo wordt 
het verblijf er goedkoop. Kortom, een natuurvriendenhuis is een jeugd
herberg voor volwassenen. ') 

Behalve over een achttal van 
schikt deze jonge beweging in de 
een aantal kampeerterreinen.

*) Nadere inlichting 
Natuurvrienden) van I 
Amsterdam. 40 ct.
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Mogelijkheid van samenwerking tusschen ver
schillende instanties, welke zich bezighouden met 

ontwikkeling op het platteland')
door Gr. G. SMIT.

zeggen

hoop d
U alle

kampeerterreinen der moderne arbei- 
ting opgenomen en onder het beheer 
teld.

natuurvriendenhuizen is zeker nog

U samenwerking 

welke zich bezigho 
is geen gemakkelijl 
lijk het is den 
welke zich op

dat ik U met evenveel — naar ik hoop i 
naar huis moet laten gaan als U hier gekoi

i dat ik U mee kan nemen naar den top van een
ue groepen in vogelvlucht kunt zien, waar U de 

van het landschap kunt genieten en er 
wachte harmonie in kunt ontdekken.

Hoewel de buitenstaander vrij algemeen denkt dat het platteland 
verstoken is van elke ontwikkelingsmogelijkheid, valt dit in de prac- 
tijk verbazend mee.

heeft mij uitgenoodigd hier te bespreken welke mogelijkheden van 
king er bestaan tusschen de verschillende instanties 
i<jhouden met ontwikkelingswerk op het platteland. Dat 
...jjke taak. Wie het platteland kent, weet hoe moei- 
weg te zoeken tusschen de vele groepen en groepjes, 

dit terrein bewegen. Ik kan U nu reeds met zekerheid 
•el — naar ik hoop met meer — proble- 

als U hier gekomen bent. Maar ik 
heuvel waar 

veelkleurigheid 
— een onver-

') Lezing gehouden voor den Nederlnndschen Bond van Volkshuizen op 
April 1934.

Alle zijn in de mooiste streken van ons land in en bij bosch of 
water gelegen. Het vorig jaar werd er o.a. een geopend aan de 
Vecht (Oud Holland) en een aan de Reeuwijksche plassen {Elf-hoeven
huis). Dit jaar is het natuurvriendenhuis Den Braam bij Enschede in 
het prachtige gebied van de Buurscrbeek aanmerkelijk vergroot en 
is door eigen offervaardigheid van natuurvrienden uit Amsterdam, 
Hilversum en Utrecht een mooi huis opgetrokken bij de Lage Vuur- 
schc {Ons Honk). Bij Rotterdam ligt te Oostvoorne een uitgebreid en 
goed ingericht kampeerterrein.

Alle natuurvriendenhuizen en 
dersbeweging zijn nu in één stichting 
van afzonderlijke commissies gesteiu

Het werk der jeugdherbergen en 
pionierswerk. Maar het zal voor het aankweeken van de liefde voor 
de natuur en het goed besteden van de vrije tijd rijke vruchten dragen.
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en welk

maatschappelijke weekste 
>1 in de groote stad op

bemesten,

wat zij in de stad gezien heeft, 
dorp een „volkshuis" of

1 de ontwikkeling van den tnensch niet als 
maximum dosis inzicht, kennis en vaal 

als de ontplooiï""

De jonge, maatschappelijke werkster, die kersverseb van haar op
leidingsschool in de groote stad op het platteland komt, stelt zich 
voor een onontgonnen terrein voor zich te zien, waar zij naar harte
lust kan ploegen, zaaien en bemesten, om straks de rijpe vruchten 
te kunnen oogsten. Meer dan cens stelt zij zich daarbij als ideaal 
voor oogen wat zij in de stad gezien heeft, en zij hoopt spoedig in 
het kleine dorp een „volkshuis" of een „ons huis" te zien verrijzen, 
dat misschien niet even groot is als te Rotterdam of Amsterdam, maar 
dat toch hetzelfde in miniatuur omvat. Dan komt de desillusie: zij 
merkt dat in dat onbewerkte dorp een ijzeren traditie bestaat, die 
zij niet verbuigen kan; dat er tallooze groepjes zijn, die elk hun eigen 
ideaal nastreven, groot of klein. En het lijkt wel, dat hoe meer zij 
de kracht van die groepjes tracht te breken, hoe meer in die kleine 
gebieden alle krachten worden gemobiliseerd om zich te handhaven.

De maatschappelijke werkster, die uit het dorp afkomstig is of el
ders van het platteland komt, heeft veel voor. Zij weet welke stroo- 
mingen er op het platteland werken en zij weel dat zij daar terdege 
rekening mee moet houden. Haar ideaal is met haar werk de gehecle 
bevolking te kunnen bereiken en zij zoekt dus een weg tot samenwer
king. Maar al te vaak merkt zij dan dat haar pogingen schipbreuk lijden.

Hoe is nu toch samenwerking te verkrijgen?
Het is nu mijn bedoeling U een overzicht te geven van 

schillende instanties welke op dit gebied werkzaam zijn, 
veld zij bestrijken, om dan te kunnen nagaan, hoe hier een 
te leggen.

Ik zie het ideaal van 
het aanleeren van een maximum dosis inzicht, kennis en vaardigheid, 
van z.g. „algemeene ontwikkeling", maar als de ontplooiïng van den 
mensch in zijn geheel tot een goed lid van gezin en maatschappij, dat 
in staat is de taak in huis of bedrijf goed en met vreugd te volbrengen.

Om na te gaan welke organen hiervoor werkzaam zijn op het platte
land, heb ik een overzicht gemaakt, waarvoor ik een indeeling van 
de geheele ontwikkeling heb moeten maken. Deze is vrij willekeurig, 
elke andere zou even goed bruikbaar zijn. Maar het gaat niet om de 
indeeling, het gaat om het overzicht.

"in de kolommen is aangegeven of een orgaan als regel wel (!) als 
regel niet (—■), of soms wel en soms niet (±) op een bepaald terrein . 
werkzaam is. Ook deze invulling is aanvechtbaar, omdat dit werk
terrein plaatselijk zeer uiteenloopt. Ik adviseer dus ieder om voor 
de eigen woonplaats een dergelijk overzicht te maken, om een goed 
beeld te krijgen van het werk dat verricht wordt en van die terreinen 
die nog braak liggen.
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MOGELIJKHEID VAN SAMENWERKING
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: groepen wordt 
sf verband zou 

■oeilijkheden op

mogelijk te betreuren dat al dat werk niet door 
gedaan.
n groote, neutrale organisatie was, die al deze ont

wikkeling moest bijbrengen, zou men niet op één gebied, maar bijna 
op elk gebied, komen tot een enorme vervlakking — men zou de 
menschen het ideaal, de banier waarachter ze aangaan, uit de hand 

en daarmede zou men het diepste leven, het vuur in ze 
" '  ;eert de diepste krachten

ivolle ongebruikt. Dit is 
onuitvoerbaarheid.

 ergel.,..  
en laat het meest w 

ideaal — nog afgezien van

Het is mij niet m 
één orgaan wordt gt 

Wanneer er één 
rikkeling moest bijl

:lk ge

nemen — en daarmede zou men
dooden. Neen, één dergelijk instituut negc 
van den mensch en laat het meest waardci 
dus niet ons ideaal — nog afgezien van de practische 
Wat willen wij dan?

Om de aanwezige krachten zoo goed mogelijk te gebruiken, moet 
elke groep zijn eigen terrein behouden. Maar elke groep inoct gord 
werken op dat terrein. Dat gebeurt niet altijd. Meer dan een ver- 
eeniging ontspruit door energie van enkele flinke menschen, om na 
langeren, maar dikwijls ook zeer korten tijd, weer in te zakken. 
Spreekt men van opheffing of samenvoeging met een andere vereeniging, 
dan leven de oude krachten weer op en toonen een onverwachte 
liefde voor het oude ideaal. Meestal zijn ze vrij gemakkelijk tot nieuw 
leven te wekken, wanneer men nieuwe mogelijkheden opent.

Is het wenschelijk dat er verband tusschen al deze 
gebracht? Ja, want wanneer men een soort federatief 
kunnen leggen, zou het mogelijk zijn verschillende m< 
te lossen.

In de eerste plaats op het gebied van huisvesting.
Dit kan zuiver uit economisch oogpunt gebeuren of tevens met 

den wensch dat men door het eene werk het andere leert kennen, 
dat er een soort trek naar één centraal punt ontstaal, waar ver
schillende nuttige instellingen verzameld zijn. Als voorbeeld daarvan 
noem ik U het Buurthuis in Marken. Hier is ondergebracht een 
eenvoudig ziekenhuisje met spreekkamer voor den dokter, lighal en 
hoogtezon. Tevens woont hier de wijkverpleegster, is er het magazijn 
van het Groene Kruis en wordt er consultatiebureau voor zuige
lingen gehouden.

In hetzelfde gebouw zijn twee lokalen voor huishoudonderwijs en 
onderwijs in de naaldvakken en de woonvertrekken voor de leerares. 
’s Winters wordt hier de visscherijschool voor jongens gehouden. Bj 
het Buurthuis is een tuin, waar de meisjes leeren groenten en bloemen 
te verbouwen en daaraangrenzend is een perceel tuingrond dat als 
proeftuin dienst doet. Het gebouw is tot stand gekomen door samen
werking van gemeente en provincie met de departementen van volks
gezondheid en onderwijs.
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t

werkwijze alleen
1 geschieden.
i is deze werkwijze alleen mogelijk in plaatsen waar de be- 
; homogeen is. Hoe meer de bevolking gedifferentieerd is, hoe 
iet federatief verband zich zal hebben terug te trekken. Ten

men zich nog alleen beperken tot voorlichting. Daarbij 
'eheel het eigen streven uit te schakelen en alleen te be- 

organisaties, welke werken, zoo goed mogelijk hun 
de houding geworden van de Centrale Vereeniging 

van Drenthe in he

organisaties,
jouden,

Een dergelijke combinatie in één gebouw kan op zeer vele manieren 
tot stand komen.

Ook is het mogelijk dat de organisatie, welke het gebouw exploi
teert, werk, dat anders ongedaan blijft, zelfstandig uitvoert.

Een zeer goed voorbeeld hiervan is het dorpshuis te Paterswoldc, 
dat buitengewoon mooie resultaten heeft bereikt. Hoe dit werkt 
behoef ik U niet uiteen te zetten, dit zal straks door mevrouw B&bler- 
Boerma

Toch 
volking 
meer hc 
slotte kan 
dient men gelicci 
vorderen dat de organisaties, welke werken, zoo go 
werk doen. Dit is de houding geworden v an de Cent 
voor Opbouw van Drenthe in het jeugdwerk. Zoo is het jeugdleiders- 
instituut in de Drentsche venen ontstaan. Dit instituut geeft voor
lichting aan alle organisaties, van welke richting ook, welke zich met 
jeugdwerk bezighouden, zonder zich er zelf in te mengen.

Een andere mogelijkheid voor deze werkwijze vindt men in Duitsch- 
land. Hier bestaan de Landwirtschaftkammern, die een landbouw- 
huishoudconsulente in dienst hebben, welke inspectrice is van het 
landbouwhuishoudonderwijs, adviseuse van de boerinnenorganisaties, 
redactrice van haar organen en consulente van de vereenigingen 
welke zich met ontwikkelingswerk op het platteland bezighouden. Zij 
bespreekt met de besturen de werkprogramma’s en houdt conferenties 
voor de leiding.

Het is in de practijk gebleken dat het mogelijk is op deze wijze 
te werken. Alleen worden dan zeer hooge eischen aan de leiding 
gesteld. Het is dan ook zeer goed wanneer deze uit de voormannen 
van de verschillende richtingen is samengesteld. En het is buitengewoon 
goed, wanneer deze eenige autoriteit heeft zooals dit met de vereeni
gingen voor opbouwwerk in Drenthe en Groningen het geval is. Ik 
zie dan ook in dergclijke vereenigingen de beste mogelijkheid voor 
samenwerking tusschen de verschillende instanties en het is werkelijk 
jammer, dat deze nog slechts in twee provincies bestaan.

Het is wel eigenaardig dat de bevolking eerst tot een bepaald 
welvaartsniveau moet afzakken, eer de provincie dit werk ter hand 
neemt, terwijl toch zooveel moeite en zorg voorkomen kon worden, 
wanneer het in alle streken provinciaal georganiseerd was.

Wanneer ik dus mijn opvattingen samenvat, kom ik tot de vol
gende conclusie:
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zedelijke plichten

tlU
■ J

organisaties on-

Indien er samenwerking bestond tusschen verschillende instanties, 
zou er meer bereikt kunnen worden op het terrein van ontwikke
lingswerk op het platteland.

In de meeste gevallen is samensmelting van deze 
mogelijk.

Een federatief verband, liefst met eenige autoriteit, kan 
vruchtbaar werk doen mits het zich bepaalt tot adviseeren 
ganiseeren en de uitvoering zooveel mogelijk overlaat aan de bestaande 
organisaties.

Het leiding geven bij dit werk is wel uiterst moeilijk, maar mis
schien daarom ook wel juist buitengewoon mooi. Wie het ter hand 
wil nemen dient het platteland te kennen en, wat nog meer waard 
is, er van te houden in al zijn vormen, in al zijn geledingen. Hij zal 
veel moeten weten van aard en behoeften van dc streek waar hij 
werkt, maar hij zal vooral eerbied moeten hebben voor de traditie, 
voor het volkseigene en de oude waarden die daarin schuilen. Wie 
dat niet heeft, begaat fouten die niet alleen de mislukking van het 
werk ten gevolge hebben, maar die de volksziel schade knnnen doen.

Hoeveel fouten zijn er niet gemaakt door de oppervlakkige, goed
willende predikanten, onderwijzers en onderwijzeressen en maatschap
pelijke werksters, die in hun waan van stedeling die .achterlijke" 
plattelandsbevolking tot hun hoog beschavingspeil wilden opheffen! 
En daarbij stuktrapten dat, wat als gouden rijkdom in het hart van 
het volk was gegroeid. Die niet alleen veel 
bedorven, de woningbouw, de feesten, maar 
eigen grond, tot het eigen bedrijf, voor 
van nabuurschap, en nog veel goede dingen

Daarom, weest voorzichtig en 
door liefde en eerbied voor de

dat, wat als gouden rijkdoi
van de kleeding hebben 
ook de liefde tot den 

de eigen 
meer.

laat Uw werk gedragen worden 
bevolking waarvoor ge werkt.
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' niet. Als er een 
een nieuwe cirkel

Het dorpshuis als plaatselijk centrum voor 
maatschappelijk werk op het platteland )

door G. BAHLER-BOERMA.

') Lezing gehouden voor den Nederlandschen Bond van Volkshuizen op 
April 1934.

Qedert de laatste kwarteeuw is de geestelijke samenhang van het 
dorpsleven voortdurend verminderd. Heele groepen gaan steeds 

meer op in kerkelijk of politiek partijleven, anderen vinden hun mid
delpunt in het cultuur- of het vermaaksleven van groote steden — 
dichtbij en veraf —. En de overblijvenden verengen hun wereld door 
uitsluitend te leven voor eigen gezin of bedrijf, nu de verbrokkelde 
dorpsgemeenschap hen eenzaam laat.

Geheel verdwenen is de dorpsgemeenschap r 
nieuw middelpunt kan worden gesteld, kan er o< 
worden getrokken, die het dorpsleven omvat.

Dit centrum voor plattelandsleven kan het dorpshuis worden, in 
sommige opzichten overeenkomende met het volkshuis der groote stad.

Dit laatste werd gesticht door warmvoelende persoonlijkheden uit 
de hoogst beschaafde kringen voor hen die tot de allerlaagste be- 
hooren. Misschien waren er 5, 10 tusschenliggende bevolkingslagen, 
die deze uitersten scheidden.

Wat deze allerontwikkeldsten deden voor de allerachterlijksten 
moest aanvankelijk wel geheel van één kant komen. De gevers moesten 
voor Alles — vorm en inhoud, leiding en uitwerking — zorgen, welke 
laatste aan daartoe bevoegden werd opgedragen. Er zijn dus stich
ters, werkers en bezoekers. Langzamerhand zijn de bezoekers tot 
medezeggenschap en medewerking gegroeid.

Evenals het volkshuis zal een dorpshuis zich aanvankelijk moeten 
instellen op de ergste tekorten. En in cultureelen zin zijn niet de 
allerarmsten of achterlijksten de meest behoeftigen, maar de meest 
leergierigen, de geestelijk hongerenden. Dezen zijn het, die de dorps
huizen helpen oprichten.

Maar ze zijn èók de bezoekers, de deelnemers aan de geboden 
ontwikkelingsmogelijkheden, zijn ook in vele gevallen de werkers, 
zoolang bevoegde, gesalarieerde krachten onbereikbaar zijn.

Elke bevolkingsgroep op het dorp mist ontwikkelingskansen, der
halve is het dorpshuis voor de geheele bevolking noodig.

In de stichting der dorpshuizen heeft de dorpsbevolking zelve 
trachten te voorzien in de eigen leemten.
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Voortgekomen uit de behoeften der gebeele bevolking is het inge
steld op allen. Het dorpshuis is: Ons Dorpshuis.

Het spreekt vanzelf, dat voor zoo'n inrichting de rechtsvorm, die 
eener vereeniging met rechtspersoonlijkheid inoet zijn, met zoo laag 
mogelijke contributie, met medezeggenschap voor ieder lid. Het komt 
voor, dat vader, moeder en kinderen allen lid zijn, zoodat veel ge
meenschappelijk beleven mogelijk is, al durven we het woord .ge
meenschap" nog lang niet te gebruiken.

Zoo’n vereeniging .Ons Dorpshuis", heeft allereerst noodig ruimte, 
vrijheid, soepelheid om zich te richten naar plaatselijke mogelijkheden 
en behoeften, zelfs naar lijdelijke en plotselinge nooden. Een dorps
huis moet bijna altijd „ja" kunnen zeggen.

Toch moet het langs jaren vooruit geziene lijnen 
menschontplooiïng helpen verwezenlijken.

Voor verschillende onderdeelen zal het ten nauwste moeten samen
werken met de reeds bestaande vormen van ontwikkelingswerk en 
vooral met de filiaalmogelijkheden der laatste 15 jaar. De heer Jos. 
Cohen, directeur der Openbare Leeszaal te Groningen, nam in 1915 
het initiatief tot het eerste boekenliliaal in ons land; Mevr. Leliman — 
Bosch, Inspectrice van het Nijverheidsonderwijs aan meisjes, stichtte 
in 1920 het eerste filiaal een er Industrieschool en van een Kook- en 
Huishoudschool, welke alle werden gehuisvest in het eerste dorps
huis. Dergelijke filiaalvorming is ook voor andere ontwikkelingsge
legenheden aan te bevelen.

Waar mogelijk zal het dorpshuis onderdak moeten geven aan alle 
maatschappelijk werk in den allerruimsten zin van het woord. Elk 
dorpshuisbestuur behoeft niet zelf al dat werk op te zetten of te 
leiden. Als de werkende vereenigingen of personen er het centrum 
voor hun werk vestigen, is de gelegenheid voor onderling contact en 
onderlinge samenwerking al zóó groot, dat alles er beter door gedijt. 
Het is de symbiose der vereenigingen; samenleving tot wederzijdsch 
voordeel. Men heeft gevallen waargenomen waar de eene plant de 
andere, waar planten en dieren elkaar noodig hebben in een bepaalde 
levensverhouding. Een verhouding waarbij men elkander niet verdrukt 
of verslindt, maar elkander laat leven, doet leven. Zulke symbiose- 
gevallen kunnen in een dorpshuis tal van vereenigingen beleven.

Bijna alle vereenigingswerk op de dorpen mist: le. een behoorlijk 
onderdak; 2e. een conciërge, die zich gehéél kan vrijhouden voor de 
verzorging van het tehuis en het materiaal der vereenigingen; 3e. een 
bevoegde kracht, die zich aan de leiding en belevendiging van deze 
combinatie van maatschappelijke werkzaamheden geheel kan wijden.
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Deze drie idealen: een huis, een huisverzorgcr en een directie zullen 
alleen dón ooit vervuld kunnen worden als een groot aantal strevingen 
samenstroomt. Geen enkele vereeniging afzonderlijk kan aan een 
conciërge en een directrice een voldoende taak en behoorlijke bezol
diging geven. Als men allerlei combineert, dat in grootere plaatsen 
afzonderlijk kan bestaan: — een volkshuis, een vereenigingsgebouw, 
leslokalen voor vakonderwijs, ruimte voor lichamelijke opvoeding, een 
brokkenhuis — dan kan mettertijd iets worden bereikt waarbij allen 
elkaar het leven mogeiijk maken.

Heel goed kan ik me voorstellen, dat een academisch opgeleid, 
wetenschappelijk aangelegd, hoog ontwikkelde griezelt van wat zóó 
een ordelooze veelheid lijkt. Maar ’t is vreemd, het gaat er mee als 
met een kaleidoscoop. Een ordeloos hoopje gekleurde schilfers wordt 
geschud en een veeIheid van aardige, regelmatige figuren volgt elkaar 
in onberekenbaar aantal op. Dat doet de innerlijke constructie van 
het doosje. Zoo iets gebeurt er ook in een dorpshuis: het blijft niet 
bij combinatie zonder meer. Op de een of andere wonderlijke wijze 
bloeit het uit tot een composiet of klinkt het uit als een compositie 
op zeldzame oogenblikken.

Wat er dan zooal gebeuren kan in dorpshuizen? Er zij plaats voor 
het werk der Volksuniversiteit maar ook voor dat van het brokken
huis, plaats voor de leeszaal maar ook voor het hygiënisch consultatie
bureau, plaats voor landbouwhuishoudonderwijs maar ook voor volks
dansen, plaats voor cursussen in talen en literatuur maar ook voor 
een badgelegenheid, plaats voor vergaderingen van een Boerinnenbond 
maar ook van een Sociaal Democratische Vrouwenclub. Kortom, de 
onordelijke veelheid van een dorpshuis, gedragen door de eenheidsge
dachte eener zoo harmonisch mogelijke ontwikkeling van lichaam en geest 
vuile aan, wat hieraan op het dorp ontbreekt. Waarmee niet gezegd 
wil zijn, dat elk dorpshuis hetzelfde zou moeten doen. Het moet niets 
dan wat plaatselijk moest.

Waarom zou het wèl in een dorpshuis hooren om een armen, jongen 
werkelooze plaats en materiaal te verschaffen voor zijn liefhebberij 
in teekenen, maar niet om hem een betere jas te verschalfen, zoodat 
hij naar een zangvereeniging van jongeren kan gaan, waarbij hij zich 
graag wil aansluiten? Waarom wèl kook- en waschles aan meisjes, 
maar niet een briefje op de deur met: „hulp aangeboden voor de 
morgenuren", waardoor die meisjes eerder gelegenheid krijgen om die 
kundigheden uit te oefenen? Waarom het houden van een moeder- 
cursus wel, maar het uitleenen van een daar aangeprezen wieg niet ? 
Waarom wèl aan meisjes stofversiering leeren en niet het vervaar
digen van een hygiënische matras voor een zieke huismoeder?
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georganiseerde werkzaamheden moet absoluut vrij blijven van annexatie. 
Maar we maken zooveel meer grenzen dan er behoeven te zijn.

Dit heet ontwikkelingswerk. Dat is philanthropie. Er bestaat echter 
ontwikkelingswerk, dat philanthropie is. Er is philanthropie, die ont
wikkelend werkt. Hulp bij de nitvotring van ’t geen in cursus of 
lezing wordt geleerd of aangeprezen, is geen philanthropie zonder 
meer. Stoffelijke steun voor ontwikkeling behoeft niet te vernederen, 
maar kan verheffen. Hulp tot zelfhelp is geen philanthropie. In groo- 
tere plaatsen zijn er voor al deze soorten steun andere organen, 
zoodat een volkshuis een duidelijker begrensd werkgebied heeft dan 
een dorpshuis in dit opzicht.

Het kan u zijn opgevallen, dat niet allereerst is besproken welke 
taak een dorpshuis kan hebben voor het geestelijk leven. Wie in 
Nederland „geestelijk leven" zegt, moet denken: Kerk, partij, secte. 
Het geestelijk gebied is vervormd tot een kunstmatig gebergte. Met 
geestelijke splijtstoffen heeft men zulke diepe kloven gemaakt, dat 
toenadering alleen mogelijk is voor hen, die kunnen vliegen.

In deze periode van geestelijke afsluiting, kan een dorpshuis niet 
in elke plaats de hoogste en diepste roerselen raken.

Het kan lectuur ter tafel leggen, die doet beseffen, dat toch één 
zon alle ravijnen overschijnt, één leeuwerik in vele door slooten ge
scheiden weilanden hoorbaar is, éénzelfde lucht de longen doordringt 
van allen, die elkaar verketteren. Voorshands zal het zich moeten 
beperken tot terrein, dat nog voor gemeenschappelijk of desnoods 
voor wisselgebruik open staat. ^Vant waarom zou daar, waar het 
eene uur de A.J.C. volksdanst, niet op een ander uur een andersge- 
zinde groep, godsdienstige liederen leeren zingen onder eigen leiding?

Ook aan dit gezamenlijk gebruik zijn grenzen. Ze zullen plaatsclijk 
verschillen, zelfs misschien per geval. Alleen datgene wat, alleen de
gene die het verdere gemeenschappelijke samenhuizen uiteen zou jagen, 
moet worden geweerd.

Om te beseffen welke enorme hiaten een dorpshuis heeft aan te 
vullen bedenke men, dat er op de meeste kleinere dorpen geen enkele 
gelegenheid is voor algemeene ontwikkeling na het voldoend (of on
voldoend) genoten lager onderwijs. Acht jaar geleden waren er 600000 
jongeren op 't platteland, die in 't geheel geen onderwijs kregen na 
de lagere school. Dat aantal is iets verminderd door de stichting van 
een aantal lagere land- en tuinbouwscholen, een gedachte van den 
voormaligen Inspecteur van het Landbouwonderwijs dr. K. H. M. 
van der Zande, die deze kostelijke verrijking van het plattelands-
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Ook de lagere land- en tuinbouwdagscholen bereiken al jongens 
uit arbeidsgezinnen. In verscheiden gevallen bleken werkgevers be
reid 1 of 2 dagen in de week vrij te geven voor schoolbezoek. Het 
eerste leerjaar van zoo’n vierjarigen cursus legt een grondslag van 
algemeene ontwikkeling, die den gezichtskring verruimt. Op lateren 
leeftijd, als boerenknecht, gelukt het soms nog verscheiden andere 
arbeiderszoons op een land- of tuinbouwcursus te krijgen gedurende 
de winteravonden. Afgezien van de algemeene- en vakkennis is al
léén reeds de inspanning verbonden aan dit cursusbezoek van waarde. 
Want hersengymnastiek heeft ons landvolk nog veel noodiger dan 
lichaamsoefening.

Ook het vergaderbezoek valt den landarbeider veel 
indien een dorpshuis daarvoor open staat. Toen alle jaa 
ringen en lezingen plaats hadden in vergunningen, hielden 
ringskosten menig arbeider terug. Waar deze kosten vervallen in 
een dorpshuis, nemen ze veel meer deel aan het publieke leven.

Ten opzichte van het vakonderwijs verschilt de plaats der dorps
huizen van die der steedsche volkshuizen. Het in de laatste gegeven 
vakonderwijs werd ingekrompen naarmate de gelegenheden voor vak
opleiding toenamen en meer binnen het bereik van breeder volkslagen 
kwamen. De volkshuizen deden in dit opzicht pionierswerk.

In de dorpshuizen heeft het vakonderwijs dadelijk een groote plaats 
ingenomen, omdat dit op vele dorpen óf ontbrak öf geen voldoende 
onderdak had zooals o.a. het landbouwhuishoudonderwijs en de winter- 
avondcursussen voor lager landbouwonderwijs.

In kleine plaatsen beneden de 5000 inwoners is nog vandaag voor 
slechts 6 jongens en -4 meisjes op de duizend vakonderwijs bereikbaar. 
In de gemeente Groningen echter bezoeken -11 jongens en 35 meisjes 
van elke duizend inwoners het Nijverheidsonderwijs. Dat is 76 tegen 
10 op een dorp. En die 76 krijgen dat onderwijs in de eigen woon-
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plaats. De dorpsjongeren, voor wie vakonderwijs bereikbaar is, moeten 
er nog terdege naar reiken. In menig dorp bestaat geen enkele ge
legenheid daarvoor. De jongeren moeten per rijwiel, trein of bus 
inrichtingen elders bezoeken en zijn daarvoor van ’s morgens vroeg 
tot aan den avond van huis. Enkele mcergegoeden plaatsen hun 
kinderen elders op een school intern of moeten zich met kosthuizen 
behelpen. En nog een ander deel van die 10 per duizend bestaat uit 
ambachtsjongens, die na hun werkdag tot 6 u. ’s avonds gauw thuis 
eten, van kleeren verwisselen en zich reppen naar een winteravond- 
school in een naburige stad, om tegen 11 uur of nog later weer thuis 
te komen, vier winters lang.

In dorpen met een avondteekencursus vanwege de Vereeniging voor 
Ambachtsonderwijs of vanwege een Nutsdepartemcnt kan een klein 
deel der jongeren in eigen woonplaats zijn vakkennis aanvullen. In 
Drenthe bestaat daarnaast het .leerlingstelsel van Mr. Harm Smeenge" 
voor practische opleiding tot een ambacht. Zoo nu en dan heeft er 
voor de landbouwende bevolking een landbouw- of landbouwhuishoud- 
cursus plaats, terwijl sommige dorpen een landb.huishoud-, lagere land- 
of tuinbouwschool rijk zijn Met al deze middelen te zamen worden 
dan bereikt gemiddeld 10 per duizend inwoners. Dit cijfer 10 is een 
gemiddelde, want er zijn aantallen dorpen waar het misschien 2 op 
de duizend moet zijn.

De stichting van elk nieuw dorpshuis doet het plaatselijk verhou- 
dingscijfer onmiddellijk belangrijk stijgen.

Er zijn dorpshuizen waar wekelijks 100 meisjes Nijverheidsonder
wijs krijgen door middel van het filiaalstelsel, in beide bedoelde ge
vallen een stijging met 20 op de duizend.

De telling van ’t aantal deelneemsters aan verschillende Nijver- 
heidscursussen in een jaar geeft wel eens 't cijfer van 300. Door 
invoering van vakteekenen, vermeerdering van landbouw- en instelling 
van tuinbouwlessen, cursussen in boekhouden, handelscorrespondentie 
en talen werden eveneens menigmaal 100 deelnemers gebaat, zoodat 
in zoo’n periode 40 per duizend in eigen dorp eenige vakkennis konden 
opdoen. Voor één dorp vind ik in een jaar ruim 2500 uren aan vak- 
pnderwijs vanwege een dorpshuis na aftrek van alle vacanties. In 
hoofdzaak is al dit onderwijs voor de meisjes gericht op practisch 
gebruik in eigen huis, al hielp het menigmaal aan een werkkring; voor 
de jongens op bepaalde betrekkingen of bedrijven.

Het is ondenkbaar dat — evenals dit gebeurde in de groote centra 
— een reeks van plaatselijke vakscholen al dit onderwijs zal over
nemen, alleen al door de kleinheid der dorpen. Het dorpshuis zal
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Juist omdat dit soort vakonderwijs honderden bereikt, die er alleen 
bij kunnen nu 't zóó bereikbaar is gemaakt, kan het meteen zooveel 
bijdragen tot de algemeene ontwikkeling.

Is het enkel maar een voordeel uit geldelijk oogpunt als de meisjes, 
die naailessen volgen, haar eigen klceding leeren maken? Of is het 
ook van cultureclc waarde als de vrouw dat kan? Zelfs al is ’t 
voorloopig nadocn en geen eigen bedenksel? Is het niet een herstel 
van oude waardigheid en onafhankelijkheid als de vrouw weer kan 
wat grootindustrie en confectie haar hadden afgeleerd?

En is het niet ontwikkelend als een meisje, dat altijd ploetert in 
keuken, stal en schuur zich één dag in de week inspant om rustig 
te luisteren naar wat een beschaafde leerares uitlegt? Dat ze een 
behoorlijk antwoord moet geven op vragen waarbij ze moet denken? 
Dat ze zindelijk moet werken en keurig afwerken? Dat ze het koken 
meer leert bezien uit een oogpunt van voeding?

Eén zoo’n dag per week op een leeftijd, dat de schoolinvloed al 
deels is weggesleten, werkt 1 Een boer uit een Drentsch gehuchtje 
vroeg eens:'.wat doen ze met die meisjes in zoo’n dorpshuis? Want 

leeren er veel meer dan alleen maar naaien”. Bij de jongens, die 
geregeld van een of andere vakcursus gebruik maken, blijkt dat minder 
duidelijk.

De scheidingslijn tusschen algemeene ontwikkeling e 
in zoo’n milieu niet recht als een Groningsch kanaal, 
anderend Drentsch riviertje, dat in slangenbocht voortgar 
sche bocht schiet een eind in ’t land van boer Polling en de e.v. 
rechtsche kronkelt in ’t eigendom van boer Dilling. Zoo meandert 
het vakonderwijs herhaaldelijk van het directe nut naar dat van al
gemeene ontwikkeling, van menschontplooiïng. Dat ieder in het dorps
huis is „mensch onder menschen”, dat het arme voogdijkind en de 
netjes gckleede mevrouw op éénzelfde les zitten, verhoogt beider 
waardigheid. Wie goed doorvoelt wat dit inhoudt, begrijpt wat de 
naam „Ons Dorpshuis” eigenlijk wil zeggen.

Door aanpassing aan plaatselijke werktijden, door betaling naar 
draagkracht, door hulp voor lesgeld of materiaal, kan een dorpshuis 
er voor zorgen, dat ook de armste Nijverheidsonderwijs kan ont
vangen. Voor elke vrouw, voor ieder meisje is het Nijverheidsonder
wijs in een of anderen vorm bereikbaar, als ze er den tijd voor kan 
vrijmaken. Het is hooge uitzondering als de werkgeefsters niet daar-
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Ook begaafdheid in een of andere richting brengt een dorpshuis 
gemakkelijk aan het licht, doordat de bezoekers er met zoo velerlei 
in aanraking komen. En doordat zoovele strevingen hun onderdak 
vinden in een dorpshuis, kan de eenmaal gebleken aanleg met steun 
van andere vereenigingen worden ontwikkeld en leiden tot een levens
taak. Voor verschillende jongens en meisjes is het dorpshuis de toe
gang geweest tot opleiding en tol een bevredigende werkkring, die 
weer reizen, kunst- en natuurgenot mogelijk maakte.

In de meeste stedelijke volkshuizen is ook het bibliotheekwerk af
genomen of van karakter veranderd door de latere oprichting ’ 
openbare boekerijen. Ook op dit gebied ligt de taak van een dor 
huis geheel anders. In de meeste dorpen bestaat geen bockhandel 
uitleenboekerij. In andere is er een Nutsbibliothcek of komt een 1 
met 100 boeken per winter van de Vereeniging voor Reizende Biblio- 
thecken te Broek in AVatcrland, die ook vaklectuur beschikbaar stelt. 
Verder zijn er in ettelijke dorpen schoolbibliotheken, meer of minder 
goed voorzien, meer of minder goed onderhouden.

Toen echter in het eerste dorpshuis het eerste boekenfiliaal eener 
openbare leeszaal werd gevestigd, werd opeens in beginsel alle lectuur 
bereikbaar doordat alle openbare leeszalen onderling en met weten
schappelijke boekerijen zijn verbonden. Later ging de regeering centrale 
boekerijen steunen ten behoeve der plattelandslcctuurvoorziening, die 
voor 't meerendeel den vorm heeft van correspondentschap d.w.z. ge
legenheid biedt tot uitlcening van aangevraagde boeken. Veel meer 
nog dan een correspondentschap kan een filiaal bereiken, dat niet enkel 
aangevraagde werken en een wisselbibliotheek, maar ook wisselende 
collecties voor een leestafel ontvangt van de boekencentrale.

Wat zoo’n dorpsleeszaal beteekent voor meer ontwikkelden in af
gelegen plaatsen — waar men bijna ieder bock, waarmee men wil 
kennismaken, moet koopen — is voor stadsbewoners, die misschien 
zuchten onder het te veel dat wordt aangekondigd en zich opdringt, 
haast niet te beseffen. Het gevoel van afgesneden zijn, dat sommige 
meer ontwikkelden, die onvrijwillig op een dorp wonen, kwelt, wordt 
er voor een deel door weggenomen. Een predikantsfamilie, die verhuisd 
was naar een plaats waar geen boeken te zien waren naar een ge
meente met dorpshuis en boekenfiliaal, was zoo verrukt van dit laatste, 
dat de eerste uitroep was: .eindelijk weer boeken.” Dadelijk werd 
een 10-(al lidmaatschappen genomen en even zoovele boeken meegenomen 
naar de pastorie. Dat zoo’n boekerij onder één dak huist met vak-
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en ontwikkelingscursussen bevordert de belangstelling v< 
boekcnfiliaal kan zijn aanvragen en uitstallingen van bo< 
naar loopende of komende cursussen. In één der dorpshuizen bleek 
de invloed van verschillende cursussen op de boekenkeuze 3 jaar lang 
aantoonbaar. Niet alleen de deelnemers, ook anderen die van hen 
over ’t behandelde onderwerp en de besproken of aanverwante lectuur 
hadden gehoord, kregen belangstelling. Juist doordat er minder nieuwe 
indrukken zijn, die de vorige overdrukken en wegdrukken, kan er op 
het land meer worden verwerkt van cursus en lectuur. En waar bij 
lezen de grens tusschen ontwikkeling en ontspanning heel sterk zigzagt, 
zijn wc met de bockenuitleening meteen aan het werk voor de beste
ding van den vrijen tijd. De vrije toegang tot de leeszaal, de koste- 
looze uitlecning van vaklectuur, de minimum contributie, die zoo noodig 
wel door derden wordt betaald, heffen alle geldelijke bezwaren op.

Voor letterlijk elk staat er zooveel lectuur open als hij kan ver
staan. Een filiaal in een kleine gemeente kan jaarlijks zoo’n 10000 
boeken onder de menschen brengen. En zou het zonder beteekenis 
blijven voor de toekomst als voor kinderen uit allerlei kringen de 
kinderlccszaal den Zondagmiddaguitgang vormt? Zoudt u daar ook 
verwachten de kinderen van een petroleumventer, ijscoman, vodden
koopman en woonwagenbewoner, die iemand onlangs alle gelijktijdig 
in een dorpslecszaal aantrof?

Niet alleen het boek zal de dorpsleeszaal hebben te breng* 
moet ook in dorpsformaat museum en kunsthandel vertegenwoo 
zij het op verre na niet in die mate als het op 't gebied van 
mogelijk is.

Uitstalling van voorwerpen uit en afbeeldir 
en oude tijden zullen er den gezichtskring hc 
producties zullen er moeten heenwijzen naar 
werken. En voor het onbekende nabije 
oog moeten worden gescherpt.

Geheel zonder invloed kan het toch niet zijn als daar kostbare 
plaatwerken voor ieder ten inzage liggen. Als daar in ’t voorjaar de 
knop van levensuitbreking, in ’t najaar de paddestoel en het herfst
blad van levensomzetting, in den winter de velerlei bessentakken van 
levensvoortzetting getuigen? Oudere leeszaalbezoekers willen wel eens 
hardnekkig ontkennen, dat die gloeiend verkleurde blaren, uitgespreid 
onder glas en die eigenaardig grijsblauwe bessen in Nederland zou
den groeien. De verbazing als die groeiplaats 30 M. van de leeszaal 
verwijderd is en als die bes rijpt in buurmans tuin! Na bezichtiging 

zulke kleine uitstallingen volgt dikwijls de opmerking .ik wil er
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Is er vrij veel verschil tusschen het groote volkshuis der stad 
een dorpshuis wat betreft vakonderwijs en 
punt van clubwerk kan de overeenkomst gro

De ruime plaats, die dit bij alle volkshuis' 
het dorp niet worden verkleind. Het kind, dat bijna den geheclen

nu toch ééns beter op gaan letten." Maar ook wel: »ik kom straks 
iets brengen, dat er nog aan ontbreekt".

. Onder de kinderen zijn er al vrij wat, die dadelijk kijken 
iets belangwekkends te zien is, die er vragen over stellen, er echt 
bij stilstaan. En ze kwamen toch enkel maar om een boek te ver
ruilen. Natuurlijk moet zoo'n boekenuitleening dan niet door een loket 
gebeuren, maar zoo ver mogelijk achter in de leeszaal, zoodat ieder 
zooveel mogelijk boekenkasten en leestafels voorbij moet. Niet op den 
grondslag van: „hoe ben ik het gauwst weer van je af’’, maar „hoe 
moet ik het aanleggen om je hier te boeien." Met volwassen buiten- 
menschen valt dat niet gemakkelijk. Ze zijn zoo gewoon op te gaan 
in hun werk en recht op hun onmiddcllijk doel af te gaan cn niet te 
letten op wat daar buiten valt, dat men hun dwars voor de voeten 
moet zetten, wat men hun onder de oogen wil brengen. M.a.w. een 
tafeltje plaatsen midden op hun pad. Zelfs dan is er voor sommigen 
nog een brandende kaars of slinger groen noodig, om het oog te 
trekken naar ’t geen daar is necrgelegd. Ook helpt het wel om een 
uitleentafel parallel met een uitstaltafel te plaatsen, met enkel een 
nauwen doorgang er tusschen. 'Wie op zijn boek wacht, staat dan 
rakelings naast een uitstalling. Toch zijn er dan nog, die hun pak 
boeken plaatsen óp de uitgestalde voorwerpen zonder deze te zien. 
Maakt een ander een opmerking of doet een vraag, dan vallen ook 
de nietkijkers nog wel eens erg mee. Zij moeten hooren om te zien.

Natuurlijk brengt een excursie met een groep natuurliefhebbers 
verder dan die kleine heenwijzingen naar het rhythme van het jaar 
in de dorpsleeszaal. Maar kunnen die kleine heenwijzingen niet juist 
voldoende zijn voor een begin? Is niet het richten der belangstelling 
het begin van alles? Is niet de kiem nog onmisbaarder groeivoorwaarde 
dan de omgeving? En waar mogelijk zal e en dorpshuis het niet bij 
heenwijzingen laten, maar museumbezoek onder leiding in een nabije 
of verre stad organiseeren cn natuurwaarneming bevorderen. Onlangs 
nog bleek me, dat die kleine heenwijzingen in een dorpshuis hun werk 
doen. Een jonge man, die op zijn dertigsten verjaardag zijn leven eens 
overzag, verklaarde: mijn liefde voor muziek en voor letterkunde heb 
ik te danken aan een dorpshuis en de bewuste en onbewuste invloed
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vormen.

en, heeft 
zelf mag 
ar wordt

en gezin kan hier 
1 om de tafel, be- 

gezaagd door een der jongens op 
ig de theemuts af door haar doch- 

en bekijkt haar verjaarsgeschenk nog 
kopjes volschenkt. Vader zit verdiept in een land- 

gevestigd in het dorps- 
. voor de tuinbouwles, 

de pas op 'n timmerclub gemaakte

lorpskind. is in den regel hevig, het ver- 
voorlezen minder. Vooral de jongens wer-

of ouders het te doen gev<
zélf mag doen en vaak
: zeggen van clubs waarwotm 
zang, spelletjes, voorlezen enz.

dag moet doen wat onderwijzers 
deze gelegenheid, waar het nu eens 
kiezen noodig. Alle goeds, dat er is te 
gedaan aan handenarbeid, teekenen, 3 
geldt evenzeer voor dprpsclubs.

De werklust \ran het d< ” ’ ’ 
langen naar spelletjes en 
ken graag ongestoord door.

De onwillekeurige wisselwerking tusschen club 
heel groot zijn. Ik zie een gezin bij avond zittend 
schenen door een hanglamp, keurig 
zijn club. Moeder neemt voorzichtig 
tertje geweven op ’t dorpshuis 
eens voor ze de kopj  
bouwboek uit de Reizende Landbouwboekerij | 
huis. De oudste jongen maakt zijn huiswerk 
de jongere broer wrijft ijverig om 
boekenplank nog glimmender te maken. De oudste dochter werkt de 
japon af, begonnen op de naailes; een jonger meisje is verweg, al 
lezende met een club in Valkenburg. Een kleuter zit bij moeder voor 
de zooveelste maal de doos uit en in te pakken waarin alles wordt 
geborgen gemaakt op 't kleuterklasje. De jongste ligt in het wiegje 
door moeder aangevraagd bij de moederuitleening, nu toch eindelijk 
overtuigd, dat dit een beter plaatsje is dan tusschen 2 volwassenen 
in een bedstee.

Als straks de boekenplank wordt opgehangen, blijkt bij ’t licht van 
het pergamenten wandlampje, dat een zelfgetcekende paddenstoelen
kalender en gezaagde zwartjes naar Daan Hoeksema de wandver
siering vormen. Want de kinderen kleeden tegenwoordig het huis 
aan. En hoe eenvoudig, ja gebrekkig soms hun werk mag zijn, ’t is 
altijd beter dan de smakelooze prullen vroeger door vader en moeder 
aangeschaft en steeds vermeerderd met opgedrongen rommel van 
radgebekte galanterieventers uit de stad.

Er wordt wel eens gevreesd, dat lessen en clubs uithuizig zouden 
maken. Maar van elke les of club komt iets mee, dat het huis ver
rijkt en van de kroeguithuizigheid komt niets dan gezinsverarming. 
Ook kan voorkomen worden dat dezelfde personen aan al te veel 
dingen meedoen indien alles is gecentraliseerd in een dorpshuis.

L.l. Zaterdag zag ik een dorpshuis volop in werking. Kinderen van 
5 tot 16 jaar stroomden er in en uit. Een gedeelte ging eerst naar 
de clubs, een ander naar de leeszaal voor boekenruiling of lezen, weer
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anderen naar de afdeeling lichamelijke opvoeding, 
lessen of n;»ar de badinrichting. Het was een taferc 
waaraan alleen ontbrak: < 
van alle scholen elkaar zoo 
zich zelf.

Een grot 
bij stapels 
later in

groote jongens stond kijkend en

4

II 
i I 
I

i
-

■

-

. en raadsels 
ij wil natee- 
2 tot 5 uur 

is de leeszaal dan geen 
1 papier en potlooden en zoo, 
gekozen heeft, hoort hij een bel 

begint. Even gaat hij kijken 
ig. Dan terug naar de leeszaal

naar gymnastiek- 
ting. Het was een tafereel van kindergeluk, 

een aangrenzend speelterrein. Dat kinderen 
leeren kennen is al een dorpsbelang op

groep volwassenen en groote jongens stond kijkend en keurend 
cis manden gemaakt door jeugdige werkloozen en verdween 
een zaaltje voor de eindles van het tuinbouwonderwijs,

Wat doet nu een kleine jongen, die enkel maar wat plaatjes wil 
gaan kijken in de kinderleeszaal, op zoo’n middag een indrukken op. 
Altijd weer staan de kleinere jongens bij het riet vlecht werk. En be- 
redeneeren: .wat hebben die jongens toch een hoop gemaakt in 6 
weken". .Die tafel is fijn, moet je eens zien." „Die mand is scheef". 
„Wil ik wel gelooven, je kent het ook maar niet ineens." „Wat is het 
goedkoop." „Mijn broer heeft ook geen werk, 'k wou dat hij cr ook 
heen ging als ’t weer begint." Eén komt er met een paar kwartjes 
aan om voor moeder een bloemenmand te koopen. Een ander vraagt: 

waarom zijn al die mannen en vrouwen hier?" En leeft dan mee, 
uat dit ouders zijn van de 40 jongens, die op de tuinbouwles zijn 

’ tag eindexamen doen! Zou bij er later ook heen gaan? 
jongens trekt met de leidster naar een clubkamer, 

gaan ze. Daar mag hij ’n volgend jaar op. 
hij de leeszaal in. Uitzoeken welke versjes 

wil overschrijven en welke plaat hij 
mag als de kinderleeszaal, die van 

gesloten wordt. Van 5 tot 7 uur
. Dan geeft de juffrouw je wel 
raag wat wilt blijven. Als hij g< 
3 ja, een nieuwe gymnastiekgroep 
:bouw voor lichamelijke opvoeding 
ezen tot 5

„wa 
dat 
en dat 8 vandaa

Een groepje j< 
Figuurzagen

Dan gaat 
hij morgen na 5 uur 
kenen. Want dat 
open is, 
leeszaal.
als je graao ---- ....
luiden. O ja, een nieuwe gymnastiekgi 
bij ’t gebouw voor lichamelijke opvoc 
om te lezen tot 5 uur.

Zonder het dorpshuis zou hij waarschijnlijk zijn aandacht hebben 
verdeeld tusschen een bakkerswinkel en een galanteriewinkelraam.

Het dorpshuis bij avond wijkt weer af van het stedelijk volkshuis. 
Ook op het dorp lezingen en cursussen voor volwassenen, uitgaande 
van het dorpshuis, maar daarnaast veel bijeenkomsten, cursussen, 
lezingen, films, uitgaande van verschillende vereenigingen, die er hun 
centrum namen. In de niet door lessen of clubs bezette uren wordt 
vergaderruimte afgestaan. Uitgesloten zijn openbare vergaderingen, 
waar andersdenkenden op kwetsende wijze worden aangevallen. Aan
gezien zulks op verkiezingsvergaderingen te doen gebruikelijk is, kun-
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nen die van geen enkele richting worden toegelaten. Overigens kunnen 
allerlei richtingen er hun tehuis hebben en voor een matig bedrag 
een beperkt vergaderrecht. Met verwondering las ik enkele maanden 
geleden in een artikel in Volksontwikkeling de vraag: .Zou het zoo'n 
wereldschokkende gebeurtenis zijn, indien de A.J.C. binnen de muren 
van een Volkshuis hare bijeenkomsten hield?” Jaren geleden reeds 
hielden stads-A.J.C.groepen hare kerstbijeenkomsten in een dorpshuis, 
waar ze den gcheelen dag op hun eigen wijze —- en die was vol 
wijding — doorbrachten. Toch was er geen enkel bestuurslid van 
dat dorpshuis S.D.A.P.er. In een ander dorpshuis houdt de A.J.C. 
wekelijks bijeenkomsten. Niettemin worden clubs en lessen in zoo’n 
dorpshuis door jongeren uit rechtsche kringen bezocht.

Een jaar na de oprichting van zeker dorpshuis werd in dezelfde 
plaats een afdeeling van de S. D.A.P. gesticht, die vroeg in het ge
bouw te mogen vergaderen. Het meest conservatieve bestuurslid ver
klaarde: „ik ben tegenstander van de S.D.A.P., monarchist, sterk 
oranjegezind. Maar ik vind, dat we uit onpartijdigheid het verzoek 
moeten toestaan, want een dorpshuis is noch monarchistisch noch 
republikeinsch. Als deze menschcn liever in een alcoholvrije omgeving 
vergaderen, moeten wij dat steunen.” Toen ditzelfde dorpshuis enkele 
jaren later een lokaal voor Nijverheidsonderwijs noodig had, werden 
alle landbouwers aandeelhouders. Wel werd nu en dan door een 
enkele tegenstander het dorpshuis „rood" genoemd, maar ieder kende 
het bestuur en wist dat dit etiket van partijdigheid onwaar was.

Het hechtte dan ook niet.
Velen zijn in dezen tijd erg bang voor het woord neutraliteit, ja 

voor elke soepelheid. Alles moet in strak partij- of sectarisch verband 
gebeuren. Iemand, die niets gevoelt voor partij of secte-propaganda, 
wordt aangezien voor een sufferd bf.. .. een lafaard.

Moeten ook de volkshuizen een politieke of godsdienstige beginsel
verklaring aanbieden? Een etiket aanvaarden?

De openbare leeszalen verschaffen mogelijkheden voor studie, letter
kundig genot en ontspanning. Zij propageeren geen alleenzaligmakende 
richting. Zijn ze nu niets waard, omdat ze voor niets propaganda 
maken? Is de waarde van elk werk afhankelijk van de richtings- 
naam ?

Voor het determineeren graaft men een plant geheel uit; wortel 
en stengelvorm, blad en bloem moeten worden onderzocht om den 
naam vast te stellen. Voor een wetenschappelijke etiketteering is 
dat noodig. Maar wie appels, peren of kersen gaat plukken volgt 
deze methode niet. Hij heeft genoeg aan de uitspraak: aan de vruchten
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rortelopgraving

1
lijk nog

Ja doet de oprichtin 
ineenstorten. Strn»

leVnnein hun bereik weten te brengen 

hulp in de bereiking van de eerstvolge 
dingen waarin de

■

kent men den boom. En de eter zal wel zonder 
weten of hij een appel of een kers in den mond heeft.

Zoo zijn er dorpshuiswerkers, die een voor hen zelven duidelijk 
omlijnde levens- en wereldbeschouwing hebben, van waaruit ze zelf
bewust leven en hun werk doen, zonder aldoor aan te kondigen: 
.zoo vertakken zich mijn wortels, ddar haal ik mijn levenssappen." 
Zij laten het aan ieder over de vruchten te keuren.

De gedetermineerde plant gaat naar de afvalemmer en wordt geen 
sieraad meer voor wei of tuin, zal geen zaden uitstrooien voor toe
komstige schoonheid. Dorpshuiswerk, dat aldoor onderwoeld zou 
worden voor opgravingen naar beginselverklai ingcn (want waar is 
men ooit klaar met een beginselverklaring?) zou aan vruchtbaarheid, 
inboeten. Om het maar niet sterker uit te drukken.

Ik kan me iemand voorstellen, die liever onder de weer modern 
geworden hakbijl zijn leven zou laten, dan zijn beginsel te verlooche
nen. En die toch zijn leven kan wijden aan werk in een z.g. neutrale 
inrichting, waar hij zijn persoonlijke overtuiging niet propageert, een- 

op hetzelfde oogenblik behoefte heeft 
waterhoeveelheid, die uw varen noodig 

cactus? En plaatst u de varen in de droge warmte, 
een juist het tegendeel van 

aan beiden hetzelfde: een goede ver-

En die toch

voudig omdat niet ieder ander 
aan hetzelfde. Geeft u de 
heeft, ook aan uw
die de cactus vraagt? Neen, u geeft de 
wat de ander krijgt. En toch 
zorging.

Ontzaggelijk belangrijk is dan ook, dat de leiders de bezoekers 
begrijpen en datgene binnen hun bereik weten te brengen wat elk 
verder brengt. De hulp in de bereiking van de eerstvolgende faze. 
Een van de weinige dingen waarin de eene mensch den ander wer
kelijk helpen kan.

De opvatting, dat alle ontwikkelings- en ontspanningswerk partij-, 
kerk- of sectewerk behoort te zijn, heeft in de grootste steden nog 
de minst erge gevolgen, omdat elke groep afzonderlijk nog voldoende 
getalsterkte bezit om te werken. Op kleine dorpen zal nóg verdere 
versplitsing niets overlaten dan splinters. Nu reeds doet de oprichting 
van een nieuwe vereeniging een andere groep ineenstorten. Straks 
clubwerk van iedere nuance? Vrijzinnige, sociaal democratische en 
communistische cursus in E.H.B.O.? Kerkelijke, anti-kerkelijke en 
onkerkelijke zangvereenigingen? Zakelijke en socialistische weefcur- 
sussen? Kortom, naast de groepeering naar bloedverwantschap en 
beroep komen er nog ongeveer 120 verdeelingen bij als werkelijk alle 
maatschappelijk werk afgescheiden moet gebeuren. Het dorp is dan 
opgedeeld en de brokjes hebben geen van alle leefkracht. Het is als
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sring aantal per- 
ing op een 
en dorps<

een plant zóó gescheurd in stekken, dat geen enkele kan aanwortelen. 
Zou het niet beter zijn die eeuwenoude werk- en levensgemeenschap, 
die het dorp is, maar ineens op te heften dan die verder te vergrui
zelen? O, als men er eens mee ophield. Er is nog iets van dorps
gemeenschap, die kan opleven en uitgroeien. Partijgangers en sectariërs 
van buitenaf, uit op wat leden, zorgen voor steeds grooter verwijde
ring. Wat een ontreddering ze achterlaten in de dorpen, wat een 
scha ze doen aan opbloeiend éénheidswerk, dat beseffen die propa
gandisten van links en van rechts niet, of zien het als een succes.

Allen, die samenwerking met andersdenkenden bewust als ideaal 
nastreven en allen, die inzien dat —■ gegeven het ger 
sonen en hulpbronnen — volledige sectarische uitleving op een dorp 
op ondergang uitloopt, kunnen samenbouwen aan een dorpscentrum 
ten dienste van allen. Zooals de vele putjes en regenbakken worden 
vervangen door een gemeenschappelijke waterleiding, zooals de vele 
petroleumlampjes vervangbaar bleken door de eene stroomleiding, zoo 
moeten wc practisch, nuchter en heel eenvoudig een groote dorps- 
centrale bouwen. Dat ideale dorpshuis is een huis met vele deuren. 
Een deur voor de kleuters, de schooljeugd, de schoolvrije jeugd; een 
deur voor ontwikkeling en ontspanning in velerlei vorm voor volwas
senen; een deur voor de boekenliefhebbers; een deur voor maat
schappelijk hulpbetoon; een deur voor lichamelijke opvoeding; een 
deur naar een werkplaats voor werklustigen; een deur voor het vereeni- 
gingsleven van allerlei schakeering. Wat er verder niet of wel in elk 
dorpshuis behoort, dat hebben we rustig aan de plaatselijke behoeften 
en mogelijkheden over te laten.

Ruim zij het als de ruime hemel 
en kleurloos licht uitstralend over ; 
brekingsdroppel ontmoet —• dat er 
dorpshuis.

om ons dorp; als een zon warmte 
allen. En als dat licht de rechte 

■ dan een regenboog sta boven het
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Geestelijke leiding 
door Prof. Dr. CARL MENNICKE.

de voor- 
ilisme het 
was in de 

latschappij niet

zorige beschouwingen is het negatieve sterk op 
rond getreden. Wij hebben ingezien, dat het liberal 

de geestelijke leiding, zooals het gegroeid 
en in de moderne ma;

:n, juist omdat het aannam, dat reeds 
vrijheid de { 

ontstaan. Deze li

T) ij onze 
_L> gr< 

probleem van 
reformatie, in het rationalisme 
tot een oplossing kon brenget 
door de propaganda voor de vrijheid de gewenschte maatschappe
lijke toestand vanzelf zou ontstaan. Deze lichtzinnigheid (en aanzien 
van het wereldgebeuren heeft zich zwaar gewroken. De biltere ervarin
gen van deze eeuw hebben duidelijk aan het licht gebracht, dat vrijheid 
en rijpheid onverbrekelijk wet elkaar verbonden zijn, dat vrijheid alleen 
in rijpheid te bereiken is. Met dit positieve onderwerp hebben we ons 
in dit hoofdstuk bezig te houden.

Wij hebben reeds gezien, dat de mensch door de positie, die hij 
in de wereld inneemt, ertoe geroepen is om te weten van de diepste 
inhoud der wereld en in zijn doen en laten daardoor bepaald te 
worden. We moeten er nu nog eens uitdrukkelijker dan tot nu toe 
op wijzen, dat het hier gaat om de vervulling van een ethisch-geeste- 
lijke taak. We willen zeker niet bestrijden, dat ook de weg van de 
speciaal geestelijk-theoretische arbeid tot de kennis van het wezen 
der wereld kan voeren. Altijd weer zijn er menschen geweest, die 
deze weg gegaan zijn en die hem klaarblijkelijk moesten gaan. Maar 
wanneer men de samenhang van alle philosoiische stelsels van betee- 
kenis goed begrijpt, dan ziet men in, dat ze allen hebben duidelijk 
gemaakt, dat het wezen van de geest zich in de ethos vervuld ziet 
en dat daarom ook alleen de ethisch gerijpte mensch het volwaardig 
orgaan van de geest kan zijn. Plato, Aristoteles, Kant, Hegel — zij 
allen meenen, dat dit niet anders mogelijk is. En terecht, want de 
mensch is een wezen, dat voortdurend handelen, zijn houding bepalen 
en beslissen moet. Iedere levensuiting bewijst, dat het nooit om inzicht 
alléén, maar altijd óók om de kracht van de zelfbeheersching en van 
de wil gaat. Ook de lange jeugd van den mensch, het eigenaardige 
proces van de puberteitsjaren, de problemen van liefde en huwelijk 
bewijzen duidelijk, dat de ontwikkelingsgang van den mensch een 
proces tot rijpwording is. De diepe bronnen van zijn wezen zijn slechts 
zeer geleidelijk toegankelijk voor geestelijke- en zedelijke arbeid.

Hier komt dus het centrale begrip te voorschijn, van waaruit zich 
de grondverhouding van den mensch tot de wereld vormt: de mensch 
is het wezen, bij wien de kern van de levenshouding de verantwoor-
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dat hij er naar 
eerste plaats mc 
vloed vestigen 
zijn volgelingen 
dingswerk.

Bestaansvoorwaarde voor 
bezit van een echte overtuiging 
hangers kweeken. Maar de metu<- 
en het humanisme te werk gingen.

latschappij behoefte 
geestelijke 
leden zich

op der eeuwen het traditioneele stelsel van ver- 
inden uiteengevallen is, staan wij nu voor de taak 

vormen. En wanneer we niet willen dulden, dat 
zang en macht wordt, dan blijft ons alleen de mo
de geestelijke leiding in de menschelijke maatschappij 
en invloed te brengen. Ook onder een systeem van 

srheid bereikt worden, maar stellig 
en de rijpheid van den mensch. Ik 
goede leiding uiteen te zetten.
het algemeen inzien, dat geestelijke 
en aanvaard moet worden en waar- 

zeer uitdrukkelijk voorop 
een dwaling zijn te meenen, dat de leider slecht 
zou hebben van de waarheid in te zien. Wij weten 

zeer goed, dat het ook zijn taak is ervoor te zorgen, 
" i zeggen
organiseeren. In de 
'eiken kan, zijn in- 

verder op uit zijn, om

een dergelijke houding is natuurlijk het 
ng. Iedere echte overtuiging wil aan- 
:thoden, waarmede het protestantisme 

om hun aanhang te verkrijgen, gingen

delijkheid is. De adel, die in de drang naar vrijheid ligt, kan zijn 
vervulling alleen vinden, wanneer de kracht tot het dragen van ver
antwoording, die het juiste gebruik van de vrijheid waarborgt, rijp 
geworden is.

Deze kracht ontwikkelt zich echter alleen, als bepaalde verplich
tingen gevoeld en nagekomen worden. Wint alleen ervaring en oefe
ning kunnen het begrip wekken, dat de vormen van de menschelijke 
samenleving zuiver en alleen afhangen van de mate van verantwoor
delijkheidsgevoel, welke in die samenleving aanwezig is. Alleen erva- 

>efening kunnen de wil tot het aanvaarden van verantwoor- 
cn te weeg brengen, dat dat verantwoor- 
>nieuw tot ontwikkeling komt.
,'S zeggen, dan dat de mat 

van morcele verplichtingen 
verantwoordelijkheidsgevoel van I

ring en o< 
delijkheid wakker houden 
delijksgevoel altijd weer opi 

Dit alles wil niets anders 
heeft aan een systeem 
banden, waarin het v 
kan ontwikkelen.

Daar in de loop 
plichtingen en banue 
een nieuw te moeten 
het er één van dwt 
gelijkheid over, om < 
weer tot aanzien 
dwang kan misschien bestaanszekei 
alleen ten koste van de vrijheid 
zal trachten het systeem

Om te beginnen moeten 
leiding een 
bij de wil 
staan. Het zou 
verantwoording 
tegenwoordig 
dat die waarheid tot werkelijkheid zal worden. Dat wil dus 

moet streven, om de leiding te o 
loet hij in de kring, die hij direkt ber< 
. en consolideeren. Hij moet er

mee te sleepen tot onafgebroken organisatorisch

taak is, die begrepen 
om haar te volbrengen

tling 
hebben
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de opvatting uit, dat men de 
geven, maar dat de keuze in laatste 
liggen. Nu hebben we echter in- 

mensch zelfstandig kan kiezen, een 
den mensch tot zelfbestemming . 

■ensebheid tenminste moet 
ing, die verantwoordelijkheid 
in de macht van

tot nu toe, bewust of onbewust, van 
menschen wel het materiaal moest 
instantie bij den mensch zelf moest 
gezien, dat de aanname, dat de 
overschatting van het vermogen van 
is. Het overgroote deel' der mensebheid tenminste moet gegrepen 
worden door een geestelijke leiding, die verantwoordelijkheidsbewust- 
zijn heeft, anders vervalt het aan de macht van hen, die de massa- 
driften weten te bevredigen. Nu we dit weten staan we voor het 
alternatief: óf het gelukt om de geestelijke leiding zóó te organiseeren, 
dat ze werkelijk weer invloed krijgt op de breede kringen, óf de 
politieke en daarmede de geestelijke knechting van de massa is een 
noodlot voor de menschheid, dat niet te keeren valt. Anders gezegd: 
óf het gelukt om de gemeenschapsbanden van de menschen zóó te 
organiseeren, dat in hen het echte verantwoordclijksbewustzijn kan 
groeien en dat daardoor de menschclijkc vrijheid verwerkelijkt kan 
worden, óf het systeem van dwang zet zich door, waarbij dan de 
hoogere zin van het menschzijn aan de naakte wil tot leven ten offer 
valt. Wanneer cchter het alternatief zoo scherp en onontkoombaar 
gesteld is en de afhankelijkheid der menschen van de invloeden, die 
hen bestoken, zóó duidelijk is, dan kan ook de geestelijke leiding van 
protestantisme en humanisme niet langer aarzelen, om uit haar reserve 
los te komen en om de middelen aan te wenden, die geëigend zijn, om 
aan de geestelijke leiding overwegende invloed te verzekeren.

Men zat misschien geneigd zijn, om hier tegen in te brengen, dat 
dat beteekent den duivel door Beëlzebul uitwerpen. Men zou ons dan 
volkomen misverstaan. Fascisme en nationaalsocialisme zeilen onder de 
vlag van de „eenheid". Ze laten er zich op voorstaan, dat ze de twist 
opgeheven en eenheid van voelen en willen tot stand hebben gebracht. 
(Alsof niet juist zijzelf eerst de twist op de spits gedreven hebben 
en alle pogingen om die op menschwaardige wijze te beslechten, met 
verachtelijke middelen te schande gemaakt hebben. En alsof niet iedere 
dag het troostclooze bewijs levert, dat de hemelhoog geprezen een
heid een leege schijn is, dat ziel en geest van het volk onder de 
geesel van machlswillekeur steunt en zucht). Een dergelijke „eenheid” 
is een doel zonder zin en kan alleen daar geschapen worden, waar 
het gevoel vpor de werkelijke, eeuwige roeping van den mensch ver
loren gegaan is. Het doet mij genoegen, om tegen dit zinnelooze stre
ven een Hollandsche getuige te kunnen oproepen. Abraham Kuyper 
keert zich in zijn rede (van 23 Maart 1873) over de „vrijheid” tegen 
het eenheidsstreven van de Katholieke kerk en van de Prolestantsche
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en drijven de massa
' druk van de angst en

Geestelijke leiding 
verder altijd behoefte

staatskerk (waardoor Juist de eenheid verstoord was) en zegt het 
woord, dat in zijn grondgedachte ieder religieus voelend mensch onder
schrijven moet: „De geest van Christus werkt niet dan geestelijk en 
poogt eenheid in het vele te werken, niet omgekeerd het vele naar 
de eenheid te dwingen.” Nooit kan geestelijke leiding de gewelddadige 
en dwingende onderwerping van menschen en menschengroepen willen 
(ook niet met een beroep op het doel, dat de middelen heiligt). Echte 
geestelijke leiding is in werkelijkheid alleen ddér inogelijk, waar ze 
zich in den strijd om zich te handhaven telkens opnieuw op de proef 
ziet gesteld. Het is echter heel iets anders om in te zien: dat de 
mensch maar zeer zelden zijn keuze doet op grond van inzicht; dat iedere 
hoogere waarheid nooit in adaequatc (overeenkomstige) begrippen, maar 
slechts in symbolen en symboolbegrippen kan worden uitgedrukt; dat 
het opnamevermogen voor zulke symbolen en symboolbegrippen samen
hangt met de psychische rijpheid van de menschen; en dat het dus niet 
alleen een «togen, maar ook een moeten is om de invloeden, waaron
der de mensch leeft, paedagogisch zoo te organiseeren, dat de ideale 
verhouding tusschen vrijheid en rijpheid bereikt kan worden.

Alles bijeengenomen kan men dus, naar ik meen, voor de organisatie 
van de geestelijke leiding, het volgende richtsnoer opstellen:

Oók als één leider de werkelijke inhoud aan de geestelijke leiding 
geeft, berust toch altijd de verantwoordelijkheid bij een groep. En 
deze groepsarbeid heeft niet alleen betrekking op de techniek van de 
organisatie. De problemen van de sociale psychologie, waarvoor 
iedere geestelijke leiding zich gesteld ziet, maken een voortdurende 
gemeenschappelijke arbeid van onderzoek en verdieping noodzakelijk. 
Ten eerste moeten de bestaande psychologische behoeften en moge
lijkheden (die vaak min of meer verborgen zijn), vastgesteld worden. 
Een dergelijke peil-arbeid moet echter tevens de taal van de symbolen, 
de meest overtuigende uitdrukkingsmiddelen scheppen, waaraan de 
geestelijke leiding behoefte heeft, als ze in de breedte veld wil 
winnen. Daar de huidige massa moeilijk te peilen is, het maatschap
pelijk net vele mazen heeft en de invloed, die de enkeling dienten
gevolge ondergaat, vaag is en van allerlei toevalligheden afhangt, 
kan alleen een bewuste arbeid aan de vorming van de middelen, die 
de leiding noodig heeft, verder helpen. Leiders die dat niet begrijpen, 
verwaarloozen eenvoudig een deel van hun verantwoordelijke taak 

drijven de massa in de schoot van hen, wier leiding onder de 
van de angst en de haast van alledag staat.

in den zin, zooals hier uiteengezet is, heeft 
aan een breeder kring van bewust overtuigde
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medewerkers. Of dit leidt tot vorming 
men op bestaande groepen inwerkt, is 
orde. Belangrijk en beslissend is, dat 
sfeer bestaat en 
niet moet gebeuren 
Juist hier moet een levendig 
plaats vinden, waarbij de denkbeelden 
hun innerlijke waarde moeten handhaven 
opnieuw en dief 
onafwendbaar, <

van een eigen kring, of dat 
groepen inwerkt, is een vraag van de tweede 
beslissend is, dat er een intensieve invloeds- 

ontwikkeld wordt. Het spreekt vanzelf, dat dit 
in den zin van gewone dogmatische opleiding, 

lige geestelijke uitwisseling van gedachten 
denkbeelden van de leiding zich krachtens 

en waanloor ze zich telkens 
:per kunnen grondvesten. Aan de andere kant is het 
dat deze kring van overtuigde volgelingen verplichtingen 

krijgt. Niet alleen de algemeene plicht tot meewerken, maar speciaal 
de verplichting om bij alle discussies zich te hoeden voor het over
schrijden der grenzen, daar dit de volledige uitwerking van de zaak 
belemmeren zou. Dat is ook iets, waartegen we ons tot nu toe altijd 
instinktief verzet hebben. Nu moeten we echter begrijpen, dat breede 

• kringen van menschen niet in staat zijn om bepaalde discussies en 
problemen te begrijpen. Gevoeld hebben wij bewusten en meer psy
chologisch geschoolden dat altijd wel, maar wij hebben geloofd, dat 
de dingen op de één of andere wijze wel in het reine zouden komen. 
Deze vergissing is mede oorzaak voor het harde noodlot v an het 
oogenblik, en daarom is het hoog tijd, dat we deze gedachten laten

Ten slotte het werken in de breedte, dat eigenlijk een zaak van 
de suggestieve beïnvloeding is. Hier hebben wij, die voortkomen uit 
het liberalisme en het protestantisme, de meeste remmen. In ieder 
geval gedragen we ons hier in het begin als groote stumpers, die tot 
taak hebben te leeren en ons op te werken tot grootere moed en 
tot meer initiatief. We hebben zeker grond om de vervlakkende in
vloed van dergelijk werk te vreezen. Maar verdieping houdt ook een 
gevaar in, omdat ze tot afzondering voert. Gevaar mag nooit een 
bedenking vormen. We leven als menschen altijd tusschen Scilla en 
Gharybdis en loopen altijd het meeste gevaar om in de stroom mee
gesleurd te worden, als we voor de een of de ander op de vlucht zijn. 
Overwinnen kunnen we het gevaar nooit door voor de werkelijkheid uit 
de weg te gaan, maar alleen daardoor, dat we uit hoofde van onze 
concentratie op het wezen der dingen tot een voortdurend meer vol
maakte omvatting van de werkelijkheid komen.

Alleen in deze spanning kan ook de eigenlijke synthese tusschen 
deemoed en koenheid tot stand komen, waaruit de geestelijke leiding 
alleen haar beheerschende kracht kan putten.

Een dergclijke organisatie van de geestelijke leiding zou



GEESTELIJKE LEIDING 311

stuk
In

noelijke 
val het 
irbij de 

Sen 
lar.

i de

. die

. die 
hun taak

Iwongen

aangeduid in welke richting de aanvulling

van een nieuwe orde, dat door de liberale ontwikkeling van de 
maatschappij opgeworpen is, op een volkomen andere wijze oplossen, 
dan het fascisme en het nationaal-socialisme het doen. Dan zou geen 
gedwongen schijneenheid ontstaan, waarin de echte overtuiging tot 
spot wordt (men leze de smadelijke insinuaties van den Duitschen 
minister voor de propaganda op de „Christelijkheid” van de kerken), 
maar een véélheid zou nog veel nadrukkelijker dan tot nu toe toege
staan worden. Een veelheid, waarin de eerbied voor de menschelijke 
overtuiging de gemeenschappelijke sfeer zou zijn, waarbuiten men 
onmogelijk vrij zou kunnen ademen. Zeer zeker zou deze eerbied geen 
aanleiding moeten geven tot „liberalistische” willekeur (en daarmee 
dus, zooals we gezien hebben, tot het loslaten van het driftleven), 
maar hij zou de verplichting voor de groep en voor den enkeling 
inhouden om niet te rusten alvorens zelfs het laatste lid van 
maatschappij „tot overtuiging'" gekomen is. D.w.z., dat het de \ 
heeft betreden, die voert tot het hart van de wereld, omdat op 
weg alleen de mensch zijn eigenlijke roeping vervullen kan. Allen, 
geroepen zijn om geestelijke leiding te geven, weten, dat ze 
niet vervuld hebben, zoolang dit doel niet bereikt is. Allen moeten 
ze inzien, dat deze taak vervuld moet worden, omdat anders het nood
lot ons zal voeren tot het primitieve barbarendom.

Maar blijft op deze wijze het probleem van de maatschappe 
bestaanszekerheid niet onopgelost? Is het niet in ieder geval 
positieve effect van het bolsjewisme en het fascisme, dat daat 
economische en organisatorische krachten in één richting gedrongt 
worden en dat dus de verschillende groepen niet meer tegen elkaa 
maar nog slechts met elkaar handelen? Deze vraag wijst er al op 
dat ons program een aanvulling behoeft. Ik ben zeker absoluut niet 
van meening, dat de economische moeilijkheden op het oogenblik in 
Italië, Rusland of Duitschland ook maar eenigzins kleiner zijn, dan 
in alle andere landen van de aarde. Ook voor de meest kortzichtige 
wordt de aanvechtbaarheid van de Duitsche „ Arbeitsschlacht” ^van 
week tot week duidelijker. Binnenkort zullen wel de menschen uit
gestorven zijn, dienog zouden willen volhouden, dat het monsteroffer 
aan kultuurwaarden ook maar eenigzins in verhouding staat tot wat 
op economisch gebied bereikt werd. Maar dat neemt niet weg, dat 
het vraagstuk van de economische organisatie brandend is, zóó bran
dend, dat het in alle andere landen onontkoombaar zal voeren tot 
de ineenstorting van de echte kuituur, als het niet gelukt dit vraag- 

op te lossen.
het kort heb ik al
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liggen moet. Hoe meer de geestelijke leiding, in de hierboven ge
noemde beteekenis van het woord invloed krijgt, des te vrijer zullen 
de krachten van de ethos (verantwoordelijkheid voor de gemeenschap) 
zich kunnen ontwikkelen mfet de krachten van de ratio.

Ook Hitler verzekert in iedere redevoering iedere dag opnieuw, 
dat niemand een oplossing weet en dat de pogingen, die aangewend 
worden, kunnen mislukken. Inderdaad zijn de gegeven moeilijkheden 
zóó groot, dat zelfs het beste geestelijke inzicht nauwelijks groot ge
noeg is om iets te bereiken. Maar juist dit benoodigde inzicht kan 
in de atmosfeer van het vooroordeel en van de absolute partijheer- 
schappij, zooals zij b.v. in het tegenwoordige Duilschland bestaat, 
niet gedijen en niet tot ontwikkeling komen. Het kan trouwens slechts 
dilr groeien, waar het gemeenschapsleven georganiseerd is met het 
oog op de roeping van den mensch tot de vrijheid. Dan spreekt het 
van zelf, dat de geestelijke arbeid van de menschcn ook werkelijk 
ernstig opgevat wordt. Maar dan kan bet niet anders of dit moet 
ook in het karakter van de geestelijke leiding uitkomen. Van „enkel 
innerlijkheid” kan geen sprake meer zijn. Juist het zuiverste geestelijk 
weten omtrent de roeping van den mensch moet de erkenning in
houden, dat de verantwoordelijkheid van de geestelijke leiding die 
zijde van het menschlijk wezen, die aan de aarde gebonden is, moet 
omvatten. Daarom ook moet de goede geestelijke leiding nadenken 
over de problemen van de sociale techniek en nagaan hoe ze die 
techniek bevruchten en bevorderen kan. Ze moet trachten om breede 
lagen der bevolking bereid te doen zijn, om zich aan de noodzakelijk
heden van de gemeenschappelijke bestaanszekerheid te onderwerpen 
en moet trachten bij hen de wil aan te kweeken om gezamelijk te 
arbeiden en gemeenschappelijke inspanning op te brengen. Juist dan 
zal zij ook nimmer het bewustzijn kunnen verliezen, dat slechts wer
kelijk produktieve arbeid, die door ieder lid van de bevolking als 
zinvol gevoeld wordt voor de oplossing van de gemeenschapsvorming 
op den duur bevrediging kan geven. (De sociaal-technische plannen 
op zichzelf zijn natuurlijk altijd de taak van deskundigen).

In al deze beschouwingen speelt iets mee, daarvan ben ik mij zeer 
goed bewust, dat ten slotte duidelijk naar voren gebracht moet wor
den. Een maatschappij, die in het teeken van de geestelijke leiding 
staat, moet aan de paedagogische organisatie bepaalde eischen stellen. 
Men kan de draagwijdte van deze eischen slechts volkomen inzien, 
als men er zich goed van bewust is, dat de ontbinding van de tra- 
ditioneele banden in het tijdperk van het liberalisme in sterke mate 
niet alleen een psychologische, maar ook een kortweg reëele zin had.
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men van een ondergaan van de in- 
verplichtingen en daarmee van een 

i het verantwoordelijkheidsbewustzijn 
we echter hebben ingezien, dat 

i geestelijke inhouden in zich op 
ver- 

de beteekenis 
meer gezegd te

Het gezin, de werkplaats en de gemeente zijn van vorm veranderd. 
De vroegere vorm was een band voor de menschen, soms zelfs < 
knellende band, die hun bepaalde verplichtingen oplegde. Streng 
afgemeten was de afstand van het kind tot het hoofd van de fami 
van den leerling tot den meester, van den leerling tot den leeraar 
maar nu zijn al deze banden los en vaag gew 
van ontelbaar veel menschen is tegenwoordig : 
en de willekeur afhankelijk, dat men van een 
vloed van bepaalde banden en 
rijp worden van de krachten van 
nauwelijks meer spreken kan. Omdat • 
de mogelijkheid voor den mensch, om 
te nemen, in enge verbinding staat met de rijpheid, die zijn 
antwoordelijkheidsgevoel bereikt heeft, behoeft over 
van een dergelijke paedagogische organisatie niets 
worden.

Voor hem die de samenhang der dingen ziet is het allang duidelijk, 
dat vanuit verschillende uitgangspunten als het ware instinktief in 
deze richting gewerkt wordt. (Op geen ander punt worden we er 
ons zoo pijnlijk van bewust, wat de z.g. Duitsche revolutie al niet 
verwoest heeft). De geheele paedagogische beweging van dezen tijd 
zoo goed als de geheele jeugdbeweging trachten tot dit doel te komen. 
En zonder twijfel behoorcn ook een geheele rij van 
bemoeiingen tot deze categorie. Overal gaat het erom, om 
denden mensch de gemeenschapsverplichtingen, waaraan 
ontkomen kan, te laten beleven. Om deze te kunnen 
dus bepaalde krachten ontwikkeld worden. Het is nog lang n 
ver, dat we zouden kunnen zeggen, dat we het in dit opzicht 
bevredigende oplossing gebracht hebben. Hier ligt voor gezin 
school, voor de opvoeding van de jeugd en de jeugdbeweging, voor 
bedrijf en vakbeweging, voor civiele en kerkelijke gemeente een taak, 
die schier niet te overzien is. Hoe grooter het deel van deze taak is, 
dat vervuld wordt, des te vruchtbaarder wordt het werken, des te 
dieper de kracht van de geestelijke leiding.

De vraag is nu of het in de calvinistische landen gelukken zal om 
deze uitweg uit de moeilijkheden te vinden, die de eenige werkelijk 
menschwaardige uitweg is. (Want juist deze landen zijn op grond 
van hun geestelijke grondslagen degenen, die in de eerste plaats 
daartoe geroepen zijn.) Het ligt in de natuur van de toestand waarin 
de mensch zich bevindt, dat we dat niet weten, maar slechts hopen 
kunnen. Het is vast en zeker een godvergeten leugen, als Hitler en
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Göbbels de wereld willen inpraten, dat God altijd alleen hen ge- 
i heeft, die zichzelf wisten te helpen. Maar het blijft een 
leid, dat God slechts de oprechten tot de overwinning voert, 

en diepe zin kunnen we het woord van Schiller

_ Der Menschheit Wtlrde ist in eure Hand c 
Sie sinkt mit euch, mit euch wird Sie sich h<

op het Lager Onderwijs, de Wet- 
:n. De verwachtingen waren in som- 

spannen, de linanciëelc gelijkstelling was nu in 
'elegd, men droomde van een algcheele verbete- 
derwijs. Een tijd van groote bloei voor de school

lie de wet-1920 en 
de orde stelde. Reeds op 

verdedigde de heer A. H. Gerhard 
door het Nut gevormde commissie ter 
gekomen was en in 1923 verscheen een 

serie: „De Toekomst van ons volksonder- 
>*steld door A. H. Gerhard en Dr. Ph. Kohnstamm, 
zsprekingen en uitkomsten der commissie in beknopte 
weergegeven en nieuwe gezichtspunten werden geopend.

■y i 7"e schreven 1920; de Wet
' ’ de Visser was aangenomei 

mige kringen hoog gesf 
de onderwijswet neerge 
ring van ons lager ond< 
zou aanbreken.

Weldra kwamen de teleurstellingen en de tegenslagen: de nieuwe 
opleiding bleef geheel achterwege; alleen enkele verbeteringen kwamen 
tot stand — het nieuw-georganiseerde toezicht moest wegens te groote 
kosten worden vervangen door een andere regeling — het vervolg
onderwijs werd afgeschaft — het aantal leerlingen per klasse en per 
onderwijzer vergroot — tegen de bedoelingen van de wct-1920 in ont
stonden allerwege opleidingsscholen, milieuscholen, enz. in 't kort 
gezegd, wis sukkelden met ons onderwijs weer terug tot ongeveer vóór 
Kappeijne, behalve wat de kosten betreft; die waren gestegen tot 
een niet te gelooven fractie van de totale staatsuitgaven. Het is te 
hopen, dat de thans door Minister Marchant aangekondigde nieuwe 
onderwijswet inderdaad een wet van het onderwijs wordt en zich niet 
bepaalt tot financiëele regelingen.

Talrijk waren de problemen, di 
werking in de praktijk aan 
Vergadering van het Nut in 1922 
de conclusies, waartoe een 
bestudeering dezer vragen 
brochure, de eerste van de s 
wijs," samengest 
waarin de besp 
vorm werden
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bewust, dat 
:geven, maar 

was het, dat de aan- 
zich sedert enkele jaren 
t z.g.n. Daltonplan. In 

commissie van drie onderwijs- 
om de Dalton-scholen te bestudeeren 

»en. Het merkwaardige daarbij is, 
ontwikkeling het verband met het vraagstuk: de 

ten en het Daltonplan uitgroeide 
de voordeel.en, die het in zich-

rapport van de boven
en het trok onmiddellijk sterk de aandacht, 

zeldzame gebeurtenis in het leven van een veree- 
tweede druk en werd allerwege besproken, niet 

epartementen en 
denkbeeld uitge-

') De toekomst van ons Volksonderwijs 
(Daltonrapport) door L. C. T. Bigot. P. A 
Nutsuilgeverij 1924. Centraal Station,

Een van de belangrijkste kwesties, die in deze besprekingen en 
publicaties naar voren kwam, was die over de z.g.n. eenheidsschool, 
de school van de Wet-1920. Algemeen was men in het Nut de opinie 
toegedaan, dat het voorschrift: één school voor alle kinderen van 
6—13 jaar nooit mocht opgevat worden in die zin, dat nu alle kinderen 
ook hetzelfde moesten leeren. De juiste opvatting van de term een
heidsschool vraagt volgens het rapport een organisatie van het onderwijs 
waarbij elk kind, onafhankelijk van de maatschappelijke positie van 
de ouders, moet kunnen bereiken, waartoe zijn geestelijke gaven hem 
in staat stellen. Als beletsel hiertegen stond daar het streng door
gevoerde klassikaal onderwijs, de opvatting, dat een klasse is een 
groep kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd, die in dezelfde tijd 
dezelfde leerstof moet worden bijgebracht. Zoo kwam het denkbeeld 
naar voren van scholen met losser klasse-verband d.w.z. een organi
satie, waarin de strenge lijn van het klassikaal onderwijs werd losgelaten 
en plaats werd ingeruimd voor individueel onderwijs.

Intusschen was men in het Nut zich er helder van 1 
met zulk een algemcene aanduiding geen oplossing was gei 
alleen het probleem werd gesteld. In deze tijd was het, < 
dacht in Nederland getrokken werd door een 2 
in Engeland sterk uitbreidende beweging: het 
December *23 besloot het Nut een 
mannen naar Engeland te zenden, 
en daarover rapport uit te brenget 
dat in de verdere ontwikkeling he 
eenheidsschool vrijwel werd losgelate 
tot een onderwijsorganisatie, die om 
zelf bevat, op tal van plaatsen werd gekos

In het voorjaar van 1924 verscheen het r£ 
vermelde studie-commissie') 
Het beleefde een zeldzame gebeukvemo .<< 
nigingsrapport een tweede druk en werd allerwege 
het minst op de talrijke bijeenkomsten, door Nutsdej 
andere vereenigingen ter bespreking van het nieuwe ó 
schreven.

Natuurlijk waren er onder de critici stemmen, die de samenstelling 
van de commissie laakten: deze menschen weten er niets van, er had

— II, Scholen met losser klassevcrband 
» . A. Diels en Prof. Dr. Ph. Kohnstamm. 
Amsterdam.
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I

I

kennen de school niet, enz. 
e op de dingen, 
•beid, die later

het is de 
±Jke poging 
igaan. Ons 
suren, meer

I
sslaagd, deze gedacht 

spraken van een stroovuurtje, dat wel 
>ben van de historie ongelijk gekregen.

iroken op het gebied 
aolen, steunend op

ons onderwijs vervolgd. Het 
>te in ons onderwijs vast te hechten;

irtje, dat wel gauw zou zijn 
nAtrv.An.Art Overal, waar 

van de school 
nieuwe denk

een onderwijzeres mee moeten gaan, ze
Ook waren er, die zich beroemden op hun nuchtere kijk 
menschen, zooals ze zeiden, van de dagelijksche schoolarl 
niet het verwijt wilden hooren, dat ze het publiek erin hadden laten 
loopen en die van humbug spraken, vooral omdat er voor de radio 
over dit onderwerp was gesproken. Van die papieren jongens in 
brochures moesten ze niets hebben enz.

Zulk soort critici komen overal en altijd voor de dag, als er een 
nieuw denkbeeld wordt uitgesproken; men doet hel beste met dezulken 
maar te laten praten. Een andere groep bestrijders in die eerste 
jaren, waren zij, die in het rapport de overtuiging hadden meenen te 
vinden, dat in Engeland het onderwijs hooger stond dan hier in Neder
land; wat trouwens nergens in het rapport te lezen was. „Wij be
hoeven ons niet te schamen voor onze school en van Engeland hebben 
wij niets te leeren; die opgaven en die sommetjes uit het rapport 
maken ze bij mij in de 5e klasse, enz.” Dat deze afwijzende houding 
een gevolg was van een misverstand, zal in de loop van de jaren wel 
zijn gebleken; ook die andere vaak gehoorde opmerking behoort daarbij, 
dat de een- en tweemansschool op het platteland altijd Daltonscholen 
zijn geweest en het nog zijn zonder het te weten.

De ernstigste, de meest overwogen critiek kwam van de zijde van 
hen, die het klassikaal onderwijs zagen aangevallen en die een achter
uitgang van onze school vreesden door meerdere individualisatie.

Een klasse, zoo beweerde men en zeer terecht, beleeft zulke mooie 
oogenblikken, die van beteekenis zijn voor het verdere leven van het 
kind. Het klasseverband helpt in niet geringe mate mee om het kind 
te vormen tot lid van de groote menschen-gcmeenschap, h 
grondslag van de zegenrijke, dwingende macht der school. Eli 
tot verslapping van dat verband moet worden tegengeg 
onderwijs is goed: met wat kleiner klassen, korter lesi 
schriftelijk werk is de zaak geheel in orde.

We zouden zoo nog eenigen tijd kunnen doorgaan met uit de 
beprekingen van het Nutsrapport mededeelingcn en meeningen op te 

we zullen dat echter nalaten, omdat de tijd hier zijn schiftende 
rol reeds in zekere zin heeft vervuld.

De Dalton-idee heeft haar weg door 
Nut is erin ge* 
zij die in 19'24 spraken van 
uitgebrand, hebben van de historie c 
nieuwe denkbeelden worden uitgespr 
en het onderwijs, — waar men sch<
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»evolg gewe 
opgemerkt, 
zaaiende

?en andere organisatie 
sft leeren inzien, dat 
nadeelen heeft; de statistiek is gekomen en heeft op 
licht laten vallen op de getallen uitvallers bij het klass 

omvang van deze kwaal, ook op d 
>ond, welk een groote fout h< 

geen voldoende rekening te houden 
Ie geestelijke ontwikkeling van de 
telijke verschillen — niet het minst 
leymans onder de onderwijzers ge- 
anders — afvoeren van het geloof

i „et gevolg geweest van de critiok, zooals zelfbewust door een 
werd opgemerkt, maar overeenkomstig de traditie van het Nut. 
i een zaaiende vereeniging geweest; ze deed op het terrein van 

Iksontwikkeling steeds hel voorbereidende werk.
>rging, maar schonk de oogst aan de intusschen 
in het maatschappelijke leven. De geschiedenis 

spaarbanken, van de volksuniversiteiten, enz. enz..

■) Dit is niet het 
enkelen criticus 
Hel Nut is altijd 
onderwijs en volk: 
mestte, zaaide; steunde bij de verzor 
naar voren gekomen organisaties i 
van ons onderwijs, van onze 
wijst dit duidelijk i

het terrein
Ze ontgon, 

de intussc

beelden opricht of organiseert — komt het Dallonstandpunt ter 
sprake. Niet alleen de onderwijzers, maar het geheele Nederlandsche 
volk heeft geleerd, dat naast de klassikale school en de Montessori
school nog een andere organisatie mogclijk is, die volgens het Daltonplari.

Men heeft leeren inzien, dat de klassikale school ernstige, niet te 
verhelpen nadeelen heeft; de statistiek is gekomen en heeft op felle 
wijze het licht laten vallen op de getallen uitvallers bij het klassikaal 
onderwijs: de zitten-blijvers. De omvang van deze kwaal, ook op de 
lagere school, heeft duidelijk aangetoond, welk een groote fout het 
klassikaal onderwijs begaat door ge 
met de bijzondere verschillen in de geestelijke ontwikkeling vt 
kinderen. De kennis van de geestelijke verschillen — niet het 
door het werk x’an Prof. G. Heymans onder de onderwijzers 
bracht — moest — het kon niet anders —• afvoeren van het gel 
in het allecn-zaligmakende van het klassikaal onderwijs.

Een paedagogiscb streven, dat aan de Dalton-denkbeelden veel 
steun heeft gegeven — of moet ik dat andersom zeggen? — is dat 
naar meerdere activiteit van de leerlingen bij het onderwijs. De bij 
het klassikaal onderwijs vaak voorkomende toestand: de onderwijzer 
verklaart, legt uit, het kind luistert en probeert te onthouden, wat 
geleerd wordt, — die toestand, „wenn alle schlafen und einer spricht, 
das nennt man gewöhnlich Unterricht,” —• wordt algemeen afgekeurd.

Het sterk naar voren treden van de individueele geestelijke ver
schillen, — de drang naar grootere zelfwerkzaamheid, — de statistieken 
van de zitten-blijvers hebben de DaltonideeBn ongetwijfeld gesteund.

Daarnaast heeft men het Daltonplan ook beter leeren kennen en 
waardeeren. Men heeft begrepen, dat de ontwerpster van het Dalton
plan, Miss Parkhurst, haar apostel in Engeland, Mr. Lynch en ook 
degenen, die deze denkbeelden naar Nederland brachten, toch niet 
zulke snoode belagers van ons volksonderwijs waren en het goed recht 
van klassikale lessen zeer zeker erkenden. Zonder verdere propa
ganda —■ na een campagne, die allerwegen het Daltonplan bekend 
maakte, heeft het Nut gemeend de verdere groei aan de tijd te moeten 
overlaten ‘) — heeft de Daltongedachte haar weg vervolgd en vele
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ling

I

I

van de hand 
die de waarde van de Dalton- 

. aantoonden.
en het Daltonplan,

middelbare school, die 
deel zijner lesuren 

gedaltoniseerd 
.ten worden, indien 
gewerkt.

geling beter 
tan worden 

bij werken in hun eigen 
een doet daar langer over 

. te gaan naar hun lievelings- 
meer persoonlijkheidsuiting 

nivelleering.I In hetzelfde jaar van het Nutsrapport verschenen 
van Dr. S. C. Bokhorst twee brochures, <” 
gedachte voor het M.O. en het U.L.O.

Van het werk van Lynch: Individueel werk 
verscheen een Nederlandsche vertaling; P. Bakkum schreef een studie 
over Aardrijkskunde in de Daltonschool; A. R. J. Bazuin over Dal- 
toniseeren op de Christelijke school; J. H. Bolt bestudeerde het 
vraagstuk in zijn Nieuwe wegen in Opvoeding en Onderwijs en

onderwijzers en leeraren tot nadenken gebracht over hun dagelijksche 
taak.

Zoo is de Daltongedachte in de loop van de jaren beter begrepen.
Op een paar punten mag daarbij worden gewezen.
Ongetwijfeld brengt de Dalton-regeling een verandering in de ver

houding: leerling-onderwijzer, maar veel grooter verandering in die 
van leerling-leerstof.

De verdeeling van de leerstof in twee stukken: het stuk, dat de 
leerling zelf kan vinden, zelf kan vermeesteren en het stuk, dat de 
onderwijzer hem eenvoudig kan mededeelen — een eerste kenmerk 
van elk Daltonplan — heeft het verschil tusschen leeren en onder
wezen worden helder bewust gemaakt. De leerling ontvangt niet alle 
kennis met behulp van den onderwijzer; ze wordt hem niet gegeven, 
niet opgedrongen. De leerling wordt geactiveerd tegenover de leerstof 
en aangespoord tot zelf opzoeken en zelf vinden. Het proces gaat 
daardoor nooit buiten hem om; hij krijgt grooter verantwoordelijk
heid, moet ook meer produceeren dan bij het klassikale stelsel. Zijn 
schriftelijk werk is veel meer eigen arbeid en heeft minder het karakter 
van een toepassing, een reproductie van de hem door den onderwijzer 
medegedeelde kennis.

Men heeft ingezien, dat een docent op een 
gewoon klassikaal onderwijs geeft, maar in een 
huiswerk laat maken of lessen laat leeren, nog geen 
onderwijs geeft. Van Daltonisatie kan eerst gesproken 
de leerstof volgens bovenaangeduid beginsel is omgc

In de tweede plaats is men de vrijheid van de Dalton-rcg< 
gaan begrijpen. Ze is geen bandeloosheid; geen enkel vak ka 
verwaarloosd, maar de leerlingen kunnen er

ipo. Ze moeten hun taken afwerken; de
i de ander en dan zijn :« vrij, om.......

vak. Daardoor is er in de Daltonschool 
en minder uniformiseering en
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Dalton

rmnasiaal 
,e (Paed.

i in dc Naluur- 
inderverzorging

volgens Dalton (Euclides ’32). De Nieuwe

i het onderwijs 
tonmethode (Kir

Daltonorganisatie

werken alle leerlingen zelfstandig aan 
de klassikale uren worden de lessen 

en mogelijkheid

Mej. Schaly rapporteerde over haar ervaringen in den sub-Dalton- 
klasse.

Over het Dalton-onderwijs en de lagere school schreven verder: 
M. Vrij, Mevr. Riemens-Reurslag, E. Evers enz.

Van de studies over Middelbaar Dalton-onderwijs vermelden we 
die van Dr. W. F. de Groot ■), Mej. Dr. J. H. Biegel’) en Dr.a A. v. 
R. Dortland-Sillevis3).

We noemden hier enkele van de studiën, die het meest de aandacht 
trokken; een volledige literatuurlijst plaatsen wij aan het slot van 
dit artikel.

In November 1931 werd de Nederlandsche Daltonvereeniging 
opgericht; ze omvat thans een sectie M.O, L.O. en Nijverheids
onderwijs en is ontstaan uit de behoefte aan onderlinge samenwerking 
en beter contact tusschen de Daltonisten in Nederland. Ze draagt 
meer het karakter van een studievereeniging dan van een propaganda- 
vereeniging en telt plm. 100 leden; de secretaresse is Mej. Dr. J. H. 
Biegel, Dan

Van de lagere scholen zijn er 
gedaltoniseerd; bij het Middelbaar onderwijs maakt 
tusschen Dalton-scholen en 
Eigenlijke Dalton-scholen zijn scholen, 
volgens de Dalton-beginselen wordt 
H.B. S. aan de Aronskelkweg te 's-1 
F. de Groot); ze is gevestigd in een nieuw 
met de Dalton-praktijk is rekening gehot 
methode volledig toegepast.

De laatste twee morgenuren 
hun week- en maandtaken; op 
zoodanig gegeven, dat rekening gehouden wordt met 
geschapen tot deze zelfwerkzaamheid.

Ofschoon niet zoo volledig, is ook de school van Mej. Dr. J. M. 
Graftdijk (gemeentelijk Lyceum voor meisjes te ’s-Gravenhage Wald. 
Pyrmontkade 5) zulk een Daltonschool.

') Het wiskundig onderv 
H.B.S. te den Haag (1933

’) Poging tot aanwendin 
lijke Historie (Paedagogisc... 
en Opvoeding, Januari '3^'

’) Middelbare Daltonsei 
onderwijs. Nov. '27 en 
Stud. '31).

onderling
beter contact tusschen de Daltonisten in Nederi. 

van een studievereeniging dan
en telt plm. 100 leden; de secretaresse is Mej.

niël de Langestraat 12, Amsterdam.
scholen zijn er volgens dc nieuwste gegevens 50 

men onderscheid 
scholen met gedaltoniseerd onderwijs, 

waar het geheele onderwijs 
gegeven. Zulk een school is de 

•Gravenhage (Directeur Dr. W. 
’ gebouw, bij welks ontwerp 
>uden. Hier wordt de Dalton-

uviwiis

“33).
nding der Daltonmcthodc bij
ischc studiën '29 en '52). Daltc 
•34).
>nscholen (weekblad voor Middelbaar

Mei'31). Middelbare school en
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ing 5 
het

vcnd tot de hoofden 
dat zij de Dalton-

jeheel of gedeeltelijk gedaltoniseerd?
van de redenen.
systeem van de vaklokalen?

jen reeds geleid tot vaste conclusies ? Ook

Scholen met gedaltoniseerd onderwijs zijn de scholen, waar een of 
meer vakken zijn gedaltoniseerd; het geval, dat een leeraar zijn vak 
daltoniseert, terwijl zijn collega's dat niet doen, is mogelijk en komt 
in de praktijk herhaaldetijk voor. Zoo is op het Vossius-gymnasium 
te Amsterdam het onderwijs in de biologie al sedert 1925 door de 
leerares Mej. Dr. J. H. Biegel gedaltoniseerd; in het nieuwe 
dat in 1933 geopend werd, zijn bij de inrichting van de loka. 
dit vak en de s

Ten einde

■c gebouw, 
>pend werd, zijn bij de inrichting van de lokalen voor 
schooltuin rekening gehouden met de speciale eischen 

deze onderwijsmethode.
een overzicht te krijgen van wat in dit opzicht bereikt 

is, heeft de redactie van dit tijdschrift zich gew 
van scholen en onderwijzers, van wie bekend was, 
denkbeelden in hun scholen of klassen toepasten, met de volgende

a. Is Uw school gel
Gaarne met vermeldii
b. Volgt U daarbij
c. Hebben Uw ervaringc 

wat betreft de resultaten ?
d. Hoe reageeren kinderen? En ouders?
e. Hebt U misschien nog andere opmerkingen hieraan toe te voegen.
Van de antwoorden, die. van een kleine vijftigtal scholen inkwamen, 

valt het volgende te rapporteeren :
a. Geheel gedaltoniseerde scholen zijn er maar enkele; overeen

komstig de denkbeelden van Lynch, die in ons land het meest bekend 
geworden zijn, sluit men de twee of drie eerste leerjaren der Lagere 
School meestal van daltoniseeren uit. Waar men dit niet doet o.a. 
op de school van de Nieuwe Schoolvereeniging te Amsterdam (direc
teur M. Vrij), krijgen de leerlingen van de tweede klas 4 dagen in 
de week een dagtaak voor rekenen, Ned. taal en lezen.

Op andere scholen zijn voor deze jonge leerlingen halve-dag-taken 
ingesteld. Over het algemeen acht men de min of meer zelfstandige 
arbeid in de school alleen mogelijk, als de leerlingen de aanvankelijke 
vaardigheid van lezen en schrijven hebben verworven. Op de Pallas- 
Athene-school te Amersfoort volgen de vier eerste klassen de Mon- 
tessori-methode; bij de gedaltoniseerde klassen worden hier de taken 
niet schriftelijk gegeven: ze zijn individueel. Het taakwerk — een van 
de belangrijkste kenmerken van het Daltonplan — acht men in 't 
algemeen te moeilijk en ook niet geschikt voor de twee laagste klassen.

Op een tweetal lagere scholen zijn slechts enkele vakken gedalto- 
niseerd: n.I. rekenen en Ned. taal.
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> de laatste 
leer Nooter,

zeer positief. Ze 
; de leerlingen 
groepjes in de

scholen
Naast deze 

sultaten van het 
zijn volgens 
scherp 
slordig 

d. .
vinden 't 
schieten l 
klas, wat

De i

moeten
Het oordeel

over het algemeen zeer tevreden, 
ie spreken van weinig verschil, 
s, is de overgroote meerderheid 

leerlingen werken met veel ambitie; de hoe- 
grooter; de niet-telkens onderbroken voort-

— reeds Lynch deed die ervaring 
op peil te houden. Ook was 
het gehaast afwerken van

b. Vaklokalen vindt men in de Ned. Daltonscholen (althans de 
lagere) zeer sporadisch. De onderwijzer wil zijn troepje liefst bijeen
houden; dit geschiedt op grond van de overweging, dat de eenheid 
van de klasse niet mag worden verbroken; ook ter vermijding van 
te veel correctie voor enkele leerkrachten en hier en daar tengevolge 
van gebrek aan lokaliteiten.

c. Over de resultaten is men 
Behoudens heel enkele stemmen, die 
vergeleken bij ’t klassikaal onderwijs, 
hier vol lof. De vlugge 
veelheid leerstof wordt 
gang wordt door de leerlingen erg prettig gevonden. Normale kin
deren komen op tijd klaar voor H.B.S. en Gymn., — al stellen 
sommigen dezer scholen eischen, waardoor in ’t laatste half jaar een 
klassikale training noodig is. De zwakke leerlingen worden eerder als 
zoodanig herkend; ze durven meer vragen en kunnen beter geholpen 
worden dan in ’t klassikale stelsel. Verschillende scholen achten een 
Dalton-regeling beter voorbereiding voor het Middelbaar Onderwijs. 
De heer Vrij meldt, dat enkele objectieve metingen, verricht door 
studeerenden a an het Nutsseminarium voor Paedagogiek te Amster
dam, uitwijzen, dat de resulaten ten opzichte van de opdrachten van 
die proeven, een hooger niveau bereiken aan deze school dan aan

van gelijk milieu met klassikaal onderwijs.
aanprijzingen kwamen ook enkele klachten in; de re- 

rekenen — reeds Lynch deed die ervaring op ~ 
sommigen moeilijk op peil te houden. Ook was vaak een 

■o toezicht noodig, waar het gehaast afwerken van de taken, 
ig schrift tot resultaat had.

De kinderen reageeren op de Daltonregeling i 
prettig werken. Er is groote belangstelling; 

harder op, er vormen zich samenwerkende 
t een prettige sfeer schept en zeer animeerend is. Ook voelen 
hun verantwoordelijkheid voor het eigen werk.

vrijheid wordt echter niet steeds gewaardeerd door de leerlingen ;
i er ook, die liever onder de dwang van een preciese opgave 

preciese rooster werken dan dat ze dat alles zelf zoo'n beetje 
uitzoeken.

van de ouders over het Dalton-stelsel hangt voor een 
belangrijk deel af van de vorderingen der kinderen.

e. Enkele berichtgevers verwijzen in hun antwoord op 
vraag naar door hen geschreven bijdragen; zoo o.a. de he
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1 en

hoofd van de Hagedoornschool te Amsterdam; zijn denkbeelden over 
gedeeltelijke daltoniseering zijn neergelegd in zijn diffcrcntiatieplan. 
De kaarten-administratie van Lynch acht de heer Buschbach, direc
teur van de Hengelosche Schoolvereeniging, te omslachtig en on- 
practisch; ook wijkt hij in andere onderdeden van het Daltonplan 
o.a. wat betreft de taken af van de gewone wijze van werken.

Uit deze rapporten blijkt ten duidelijkste, dat 
in ons land ernstig, met groote animo 
op de dingen wordt gewerkt. We zijn 
denkbeelden rustig en langzaam in het 
doordringen; we gronden de 
de Dalton-gedachte in zich heeft en 
nisme geen dogmatiek heeft; het ondersd 
soepelheid en laat dus veel verschillende 
deden toe, zooals ook uit de resultaten 
blijkt. Dat het nog niet veel meer 
ongetwijfeld aan de geest van de tijd; de 
bij het onderwijs betrokken zijn, is zoozeer 
riBele belangen, dat alle andere kwesties op

Gelukkig is dit nog niet algemeen het geval 
Aigemeene Vergadering van de vereeniging 
1933, waar Dr. de Groot een inleiding gaf 
„de rede en de daarop gevolgde levendig 
Orgaan, hebben op alle aanwezigen 
En het orgaan spoort aan tot het 
U.L. O.School.

Voor een belangrijk deel is de niet-snellere verbreiding het gevolg 
van het — in veel opzichten begrijpelijk en daarom in zekere zin 
te verontschuldigen ~ conservatisme onder de onderwijzers.

Opgeleid in het geloof aan de voortreffelijkheid van het klassikaal 
onderwijs, —• vast overtuigd, dat hel systeem, waaronder zij werkten 
goed was, — zich niet verantwoord voelend tegenover de kinderen, 
om groote veranderingen aan te brengen, keerden zij zich tegen elk 
streven, dat een reformatie der school met zich bracht. Dat heeft 
de handenarbeid in ons land ondervonden, en het Montessorianismc; 
het persoonlijkheidsonderwijs en het Daltonplan.

Daarbij werkte nog een andere oorzaak. De onderwijzersvereeni- 
gingen, die zich voor 1900, zij 't in bescheiden mate, ook metpaeda- 
gogische vraagstukken bezighielden, werden door de loop der gebeur- 
enissen meer en meer gedreven naar den strijd voor hun school en

aan het Dalton-plan 
en ook met een nuchtere kijk 
ervan overtuigd, dat de Dalton
onderwijs in Nederland zullen 

leze meening op de groote waarde, die 
ook op het feit, dat het Dalto- 

:heidt zich door een groote 
opvattingen in de onder- 

van bovengenoemde enquête 
toepassing gevonden heeft, ligt 

aandacht van allen, die 
geconcentreerd op de mate- 

de achtergrond raken. 
; dat bleek o.a. op de 

voor M.U.L.O. in Dec. 
over de Dalton-School; 

ige discussies, zoo schrijft het 
een diepen indruk gemaakt. ’ 

nemen van een proef met een
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en t

dinj
Bigot, L

de verbetering van de materiëele omstandigheden der onderwij- 
Ook de strijd tusschen de verschillende groepen van onderwij- 

veel aandacht en kracht. Tengevolge daarvan kwam de 
imcr genoeg bij vele beoefenaars verloopen was 

de methodiek, te staan buiten het centrum van de 
tegenover opvoedkundige vraagstukken werd in 't 

iding aangenomen van gematigde onverschilligheid, 
: passiviteit. In ’t bijzonder ondervond het Dalton- 

nadeel, dat men van een toepassing ervan een wederin- 
van het ambulantisme van het schoolhoofd vreesde.

Maar al is door deze en andere oorzaken het aantal Daltonscholen 
niet zoo groot als het onder gunstiger omstandigheden had kunnen 
zijn, het Daltonbeginsel heeft zijn weg gevonden. Allcrwege, waar 
men streeft naar verbetering van het onderwijs, naar meerdere indi
vidualisatie en differentiëering, komt men tot een organisatie met 
een losser klasseverband. Voor de verdere ontwikkeling van ons 
onderwijs is het te hopen, dat de omstandigheden in de toekomst 
zich mogen wijzigen.

De zich uitbreidende belangstelling in de studie van de Paeda- 
gogiek en aanverwante vakken wijst reeds in die richting.

zers vroeg 
paedagogiek, die jami
in uitrafcling
belangstelling
algemeen een
— van berustende
stelsel het nadeel,
voering
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ing tusschen de beide levens
geluk geheel de cultuur, ook 

uct economisch leven, hebben 
live waarheid vermeld. Naast deze 

een welvaarts- 
‘ positief bij tot 

>gen, ja, het is daarvoor 
gevaar van dezen crisistijd is, dat hij alle licht werpt 

: doch deze creditzijde niet tot haar recht laat komen.

het nauwe verband te 
en het econo- 
getuigen van, 

> economische gebied voor
onderwijs. Wij worden er 

van velerlei 
van welvaart opgetrokken, zijn 

;ing. Nu 
te brok-

De School en het Economische Leven 
door Dr. PHILIP ƒ. IDENBURG.

Inleiding.

Tndien ooit een tijd geschikt 
doen gevoelen, dat er 

mische leven dan is het de 
dat de ernstige inzinking, welke 
doet, doorwerkt op het terrein 
telkens opnicu 
soort scholen

A. y. Lynch. The Dalton Plan in the Elementary f 
y. M. Mackinder. Individual Work in Infant's Sch< 
Helen Parkhorst. Education on the Dalton Plan. 
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was om ons 
is tusschen het schoolwezen 

onze. Dagelijks zijn wij er 
zich op 

van het < 
inieuw aan herinnerd, dat het trotsch bouwsel 

en cursussen, in tijden 
grondslagen heeft in den bodem der stoffelijke voortbrenging 
deze bodem zijn vastigheid verliest, begint het bouwwerk af tc 
kelen. Wij zien het proces zich voor onze oogen voltrekken doch 
niemand weet hoe het causaal verband, dat hier zijn werk doet, ware 
te verbreken.

Er is echter nog een andere betrekkin" 
gebieden. Wanneer wij opmerken, dat, gel 
het schoolwezen wordt gedragen door het 
wij hiermede nog slechts de hal 
passieve relatie, is er de actieve. Het onderwijs is 
factor van niet te onderschatten beteekenis. Het draagt f 
het functioneeren onzer economische instellingen, ja, het 
onmisbaar. Het gevaar van dezen crisistijd i: 
op de debetzijde

C. Critiek op het Dalton-Onderwijs.
Rapport. Nieuwe Onderwijs-denkbeelden. Het Lager Onderwijs. 

(Uitgave: Bond van Nederl. Onderwijzers).
Correspondentieblad. (Nu: „De Boeg"). Naar het Beloofde land, 

door Bredemeyer. Enkele (sociologisch-psychologische) be
schouwingen, door Bredemeyer.
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bel

de 18de eeuw _
>1, sprak het economische motief mede, 
idere drijfveeren. De nieuwe staat
gelijkheid vorderden een, universeele 

Geen hechter waarborg voor de vrij- 
rechten van den 
de gelijkheid dan 

>t op het gebied 
deze wijze zou 

nieuwe volksgemeenschap.

de onderwijsuitgaven. Wanneer 
van integreerendc bestanddcclen 

, ware dit niet alleen cultureel 
gevolgen der destructie onvermij- 
doorwerken.

Met reden eischt men besparing op 
deze bezuiniging evenwel in afbraak 
van het schoolstelsel zou uitloopen, 
een zwaar verlies, doch zouden de 
delijk ook in de economische sfeer

Over beiderlei betrekking tusschen de school en het economische 
leven hoop ik enkele beschouwingen te geven. Ter inleiding daarvan 
ga echter vooraf een korte historische bespreking, waaruit ons zal 
blijken, dat voc>r elk der beide gezichtspunten in de geschiedenis van 
het Nederlandsche onderwijs der laatste 150 jaren aanknoopings- 
punten te vinden zijn.

§ 1. Een blik in de historie.

Bij het streven naar verbetering van het onderwijs, door welks 
invloed tegen het einde van de 18de eeuw de grondslagen werden 
gelegd van de moderne volksschool.

Zeker, krachtiger werkten ana, 
kundige idealen van vrijheid en ° 
verbreiding der volksverlichting. Geen hechter waarbor, 
heden des volks dan de algemeene kennis van de 
mensch en den burger. Geen zekerder weg naar 
de vereffening van de groote verschillen, welke er juist 
der kennis tusschen de volksgcnooten bestonden. Op ó 
het onderwijs bijdragen tot de vorming eener

Toch werd ook toen ingezien, dat het onderwijs een factor van 
gewicht zou kunnen worden bij de economische opheffing der natie.

AUerwege zijn sporen van dit besef te vinden. Een voorbeeld 
levert ons de Engelsche econoom Malthus. In zijn studie over het 
bevolkingsvraagstuk *) tracht hij aan te toonen, dat de natuur op 
den weg naar het geluk een moeilijk te overkomen hindernis heeft 
gelegd: het sexueele instinct, dat, wanneer het in zijn werking niet 
wordt geremd, zal leiden tot ellende en gebrek. Slechts door moral 
restraint kunnen deze gevolgen worden voorkomen. Malthus verstaat 
daaronder: onthouding van eiken sexueelen omgang buiten het huwelijk 
en uitstel van het huwelijk tot den tijd, dat de mensch in staat zal 
zijn financieel de verantwoordelijkheid voor zijn gezin te dragen. 
Teneinde dit te bereiken achtte Malthus een uitgebreid stelsel van 
volksonderwijs noodzakelijk. Zulk een nationaal onderwijsstelsel is in 
zijn oog het eenig juiste middel tot bestrijding van het pauperisme.

') Eeeay on tbe Principle of Populalion (1798). Zie mijn De Slaat en 
{''olkjonderwi/e in Engeland, Groningen, Den Haag 1929.
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:u warden 1884.
't Algemeen Deel III, Am-

August
Jabrbunderlo

te geestelijke 
erde hadden, 

over de regeling
merkelijke beschou- 
') Hij wenscht dit 

van nieuwe vin- 
:n en haar toepassingen 
tstreeks tot verhooging

Condorcet, de groote theoreticus op het gebied der schoolorganisatie 
uit de eerste periode der Fransche revolutie, weet in zijn plannen 
als geen ander recht te doen zoowel aan de gedachte van vrijheid 
als aan die van gelijkheid.

Dat deze geestelijke goederen niet de uitsluitende aandacht 
dezen geleerde hadden, blijkt evenwel uit zijn opmt 
wingen over de regeling van het vervolgonderwijs. ') 
onderwijs in dienst te stellen van de popularisatie 
dingen op het gebied der natuurwetenschappen 
op landbouw en nijverheid en het zoo rechts 
van de welvaart te doen bijdragen.

In het levenswerk van den Duitschen landedelman Von Rochow 2) 
neemt het economisch motief de overheerschendc plaats in. Zijn oog
merk was door verstandelijke vorming de boeren economisch sterk 
te maken. Daartoe schreef hij in 1772 zijn boek: „Versuch eines 
Schulbuchs für Kinder der Landleute oder zum Gebrauch in Dorfschil
len', in het volgend jaar gevolgd door zijn: „Bauernfrcund".

In beide uitgaven, waarvan de eerste voor de onderwijzers en de 
tweede voor de leerlingen bestemd was, traden de economische ten
denties duidelijk naar voren. De leerstof en de wijze van behande
ling waren gericht op de practische behoeften van de jeugdige dorps
bewoners.

Onder Duitschen invloed ontsproten ook in ons land verwante 
gedachten. In navolging van hetgeen bij onze Oostelijke naburen 
werd ondernomen, trachtte ten onzent J. H. Swildens 3) het peil van 
het volksonderwijs te verhoogen door het invoeren van goede leer
boekjes. In zijn . Vaderlandsch A. B. Boek voor de Nederlandsche jeugd' 
(1795) staat de „huishoudelijke en gezelschaplijke kennis’’ op den 
voorgrond. Besproken worden: landbouw en veeteelt, handel en be
drijven, orde in het nuttig besteden van den tijd, de vereischten voor 
een goede huishouding, enz.

In zijn verhandeling .Over de gebreken in de Burgerscholen" *) toont 
Carl Gottlieb Horstig zich een warm voorstander van onderwijs in

‘) Rapport Mir rorganioalion générale De l‘inolruction pubtii/ue, aangeboden aan 
de Nationale Vergadering 20 April 1792. Afgedrukt bij F. de la Fontainerie, 
Ereneb Liberalüm and EDucation in Ibe Eigbteentb Century, New York en Lon
den 1932.

2) Zie Dr. August Gans. Dao ökonomioebe Alotiv in der preuwioeben PaDagogik 
Deo acblzebnlen Jabrbunderto, Halle 1930.

’) Zie Mr. W. B. S. Boelcs, De Patriot J. H. SwilDeno, Leci
*) Verhandelingen der Maatschappij tot Nut van 

sterdam 1795.
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geschoolde 
plaats ging 
.. Voor de

Dr. W. C. A. Visser, Redevoer 
Adres aan de ledematen der ir 

Amsterdam door Diaconen van

Een goede halve eeuw later is de constellatie geheel gewijzigd 
Thans vraagt men opnieuw om verbetering van het onderwijs maar 
nu gaat het niet meer om den man uit 't volk doch om de belangen 
van den burgerstand, nu richt zich de aandacht op wat wij thans 
als nijverheids-, middelbaar- en handelsonderwijs betitelen.

De „industrieele revolutie" van het einde der 18de eeuw had ook 
in ons land nagewerkt. Reeds in de eerste decenniën na de eeuws- 
wisseling werden er in verscheidene fabrieken machines ingevoerd. 
De commercieele ontwikkeling nam onder den koopman-koning een 
zekeren vlucht. Op het terrein van het verkeer te land en te water 
zette een algeheele omkeer in.

Dit alles stelde zijn eischen aan het schoolwezen.
In de nijverheid werd behoefte gevoeld 

krachten. Naarmate de scheepvaart voor 
maken, vroeg men ook daar techr

aan technisch g1 
faart voor stoomvaart ph 
inisch onderlegd personeel.

oering over bet lot der armen, Sneek 1818, hl. 39 vlg. 
Ned. GereJ. Gemeente van Jezus Christus binnen 

voorschrcevcn Gemeente, 1795 en 1797.

handenarbeid in de scholen. De zuiver paedagogische beteekenis van 
dit vak spreekt hem stellig toe, maar hij verzuimt niet te wijzen op 
de waarde, welke dit onderwijs heeft als voorbereiding voor de latere 
uitoefening van het beroep.

Aanvankelijk beoogden de ijveraars voor schoolverbetering vooral 
de geestelijke en economische opheffing van den „gemeenen man”, 
d.w.z. van de groote ongedifferentieerde klasse van hen, die in kom
mervolle, „armoedige’’ omstandigheden verkeerden. Ook de arbeider 
werd daartoe gerekend. Arbeidersvraagstuk en armoedevraagstuk, 
sociale quaestie en pauperisme werden in die dagen niet onderscheiden.

Er was alle aanleiding om voor deze bevolkingsgroep voorzieningen 
te treffen. Een officieel rapport uit het begin der 19de eeuw deelt 
mede, dat er te Amsterdam op een bevolking van 217024 zielen 108324 
bedeelden waren.1) Dat was dus juist de helft. Uit andere gegevens 
is mij gebleken, dat de Hervormde Diaconie te Amsterdam in 1795 
25000 personen had te steunen 2). Dat was aanmerkelijk minder maar 
toch altijd nog meer dan 10 pCt. van de bevolking. In andere ge
meenten was het somtijds niet beter. En het getuigt van juist inzicht, 
dat men hier niet slechts met ondersteuning in geld en kleeding 
trachtte te helpen, doch het onderwijs en de opvoeding der kinderen 
ter hand nam. Schoolstichting was sociaal werk van de beste soort.
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1931, 's-Gravenhage 1933.NyverbeidMndervtye 1930 en

ransche scholen en de instituten konden 
voorzien.

en Middelbaar Onderu'yj, 1930 en
/ Inlek

'• 1931,

*) Aangchaald bij Dr. S. Elzinga, De Grondvlagen der Maalocbappyocbool, Gro
ten enz. 1933. bl. 50.
> Zie Statistiek van bel
:iding.

Zie Statistiek van bel Voorbereidend Hooger 
'i-Gravenhagc 1932, Inleiding.

koopmansfunctie, welke belangrijk in beteekenis begon te stijgen, was 
de scholing, welke de practijk bood, niet meer voldoende. H. A. Wijnne 
beschrijft omstreeks 1860 de veranderingen, die zich in dit opzicht 
hadden voltrokken, als volgt: ')

„Kennis van de scheepvaart en rederij-usantiën van onderscheidene 
havens, van handel- en wisselregt, van tarieven en entrepots, van de 
smaak, de voortbrenging en de behoeften van onderscheidene vol
keren is iets wat voor menigeen onmisbaar mag geacht worden.

De stoomvaart en de telegraphie hebben het voorkomen des aard
rijks veranderd. Het assurantiewezen is een studie op zich zelve. De 
nijverheidsman, 't zij koopman of fabrikant moet bekend zijn met de 
usantiën, de hulpbronnen en de debouchés veler plaatsen. Hij mag 
geen vreemdeling zijn in de geographie of de statistiek der landen, 
met welke hij in verbinding staat, hij moet hunne talen kunnen spreken 
en schrijven. Zonder staathuishoudkundige kennis zal hij zich geen 
denkbeeld kunnen vormen, wat crediet is, zal hij de ingewikkelde 
oorzaken, die den toestand der geldmarkt bepalen, niet kunnen vat
ten, zal het hem onbekend zijn, waaraan de rijzing of daling der 
wisselkoersen moet toegeschreven worden; zal hij, wanneer eene han- 
delscrisis aan den gezigteinder komt opdagen, niet intijds de noodige 
maatregelen weten te nemen, de zeilen weten te bergen, om in eene 
veilige haven binnen te loopen.”

De enkele academies, de Fransvhc 
in deze nieuwe behoeften niet meer

Zoo ontstonden na 1850 schoolopleidingen voor de onderofficieren 
in het industrieele legercorps dus zij, die tot taak hebben aan het 
lagere personeel in de nijverheid leiding te geven bij de uitvoering 
van het werk. Het getal zeevaartscholen breidde zich uit. In 1861 
kwam de eerste ambachtsschool tot stand. ’).

Enkele tientallen jaren eerder was er op het gebied van het alge
meen vormend onderwijs een beweging begonnen, welke verstrekkende 
gevolgen met zich zou dragen. 3) De oude Latijnsche school met haar 
onderwijs in voornamelijk Latijn en Grieksch, aangevuld door enkele 
„onmisbare kundigheden" de beginselen der wiskunde, de nieuwe en 
oude aardrijkskunde, de nieuwe en oude geschiedenis, de Grieksche
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Onderwijs te boven, 
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tatschappij" niet 

fabrieksvlijt of handel, maar 
tomen, is het daarbij blijkbaar om 

toepassing op economische en

oudele lijden
’) Memorie
’) Opkomst , 
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gunstig. Handel, scheepvaart, nij-
1 en landbouw breidden zich sterk uit. Prof. Dr. H. Blink 
op, dat Nederland technisch tot zulk een ontwikkeling was 

voorbereid. Er waren havens, waterwegen, spoorwegen en een han
delsvloot van beteekenis. 2)

Maar wat zou er van deze economische ontwikkeling terecht ge
komen zijn, indien ons schoolstelsel deze evolutie niet had meegemaakt? 
Hoe zou het daarmede geloopen zijn, indien ons land niet juist ook 
in deze jaren scholen van allerlei soort in ’t leven had geroepen? In 
deze ontwikkeling deelde dilmaal ook in sterke mate het hooger 
onderwijs.3) Wat ons schoolwezen economisch waard is, valt moeilijk 
te schatten. Ook de diensten, welke ons hooger onderwijs bewees 
aan industrie en handel, landbouw en scheepvaart kunnen niet worden 
getaxeerd. Re bijdragen tot den economischen opbloei, geleverd door

en Latijnsche fabelkunde, deze oude Latijnsche school had een nieuwe 
loot voortgebracht, aanvankelijk bekend als „tweede afdeeling”. Hier 
onderwees men, nevens de van ouds bekende vakken: Nederlandsch, 
de drie moderne talen, natuurkunde, scheikunde, natuurlijke historie, 
staathuishoudkunde, cosmographie, boekhouden en werktuigkunde. 
Aan verscheidene Latijnsche scholen werd zulk een meer moderne 
afdeeling geopend. Zoo oriënteerde ons schoolstelsel zich aan de op
komende behoeften.

In 1865 regelde de Middelbaar-onderwijswet het
„die talrijke burgerij, welke het Lage
algemeene kennis, beschaving en voorbereiding voor 
bedrijven der nijvere maatschappij tracht”. „Nijvere mai 
enkel in hare richting op landbouw en 
in den meest uitgebreiden zin ;
kennis der tegenwoordige werek 
technische diensten te doen." ')

Zoo stuwden de krachten uit het economische leven de ontwikke
ling van het onderwijs, dat men als welvaartsfactor van beteekenis 
wist te waardeeren. En, wanneer ons schoolstelsel tegen het einde 
der 19de eeuw, zijn enorme eerst kort geleden gestuite vlucht aan
vangt, is dit wederom een uitvloeisel van den verderen vooruitgang 
op economisch gebied. Ons land treedt dan een economischen bloei
tijd in.

De wereldconjunctuur was ons j 
verheid en landbouw breidden ziel

■ van Toelichting tot het Ontwerp.
van Nederland air economiscb-geograpbiocb gebied van 

Amsterdam 1925, hl. 214. 
Statistiek van
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•) Deze en volgende cijfers aangaande de kosten van het 
ontleend aan den Slalijliek van He koeten van bel OnHei'vyj. 
lager onderwijs voorheen en thans, ’s-Gravenhage 1933, Inle

Over het onderwijs als verbruiker van economische goe< 
wij in dit historische overzicht korter zijn. Er werd reed: 
dat deze zijde van het onderwerp ons meer aansprc 
dusver behandelde. Dit hangt stellig samen met het 
beteekcnis van het schoolwezen als consument met exacter gegevens 
kunnen toelichten.

In 1860 kostte het geheele lager onderwijs aan de Overheid niet 
meer dan f 3.208.000. ’)

In 1900 waren de kosten tot f 15.336.000 gestegen. Deze stijging 
was een gevolg van den aanwas van de schoolbevolking, welke op 
zijn beurt aan vergrooting van het getal inwoners en meer algemeene 
verbreiding van het lager onderwijs was toe te schrijven.

Maar hier werkten tevens andere factoren. Ook per leerling stegen 
de kosten aanzienlijk. In 1860 bedroegen de exploitatiekosten eener 
openbare lagere school f 11.20 per leerling, in 1900 was dit bedrag 
tot f 27.30 gestegen. Het peil van het onderwijs werd in deze jaren 
belangrijk verhoogd en dit openbaarde zich in grooter aantal leer
krachten en betere bezoldiging daarvan, gunstiger voorzieningen op 
het gebied der huisvesting en betere uitrusting der scholen met 
leermiddelen en schoolbehoeften. De stijging van het absolute bedrag

de technische hoogeschool, de handelshoogescholen, de landbouw- 
hoogeschool, de veeartsenijkundige opleiding en last not least door 
de zoo uiterst productieve natuurwetenschappelijke faculteiten onzer 
universiteiten, kunnen evenwel moeilijk te hoog worden aangeslagen. 
De ontplooiing van ons schoolwezen in al zijn vertakkingen was niet 
een luxe doch een conditie sine qua non voor de stoffelijke welvaart, 
waarin ons land zich heeft mogen verheugen.

En nu hebben wij in ’t voorafgaande in hoofdzaak gedacht aan 
vorming van producenten. Er dient echter op te worden gewezen, 
dat de positieve bijdrage van ons schoolwezen tot den cconomischen 
bloei, mede heeft bestaan in de vorming der consumenten. Met de 
stijging van het ontwikkelingspeil der bevolking nemen ook hare be
hoeften en de mogelijkheden om deze te bevredigen toe. Er is niet 
slechts een belangrijke scholing van noode om de voortbrengselen der 
hedendaagsche nijverheid tot stand te brengen, doch ook om ze te 
gebruiken. Zulke ontwikkelde verbruikers heeft het evolueerende 
schoolwezen ons land geleverd.
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Van Zuinigheid en Wijsheid 
door G. VAN VEEN.

voorzoover

vergoeding, welke 
onderwijs werd

der uitgaven was mede toe te schrijven aan de 
uit de Overheidskas ten behoeve van het bijzonder 
gegeven.

Van 190C
lager onderwijs een accres van F 15.3;
deze toename vindt haar verklaring
het aantal leerlingen, anderdeels in de verbeterin; 
bepalingen van het bijzonder onderwijs d.w.z. i 
Overheid van uitgaven, tevoren uit particuliere

Dat deze verklaring echter ook ditmaal a. . ... 
moge blijken uit het feit, dat de gemiddelde kosten 
lager onderwijs per leerling als gevolg van overeei 
ringen, als zoojuist vermeld, vooral door verhoog 
salarissen, van F 27.30 per leerling in 1900 tot 
gestegen.

Het is niet noodig den lezer verder met detailcijfers te vermoeien. 
Bij eiken tak van onderwijs vindt men een accres, gelijk het onder
havige. De totale Overheidsuitgaven voor het onderwijs bedroegen in 
1880 ruim F14 millioen, in 1900 bijna F28 millioen. In deze periode 
van twintig jaren kwam dus een verdubbeling tot stand. En thans 
zijn de onderwijsuitgaven uit de publieke klassen niet ver van de.... 
F235 millioen!

Een volk kan zich zoodai 
de staat van zijn economi 
niet mogelijk waarden 
duceerd. Luchtkasteelen 
Aan idealen heeft het : 
daarvan was slechts mogelijk, 
heden zulks toelieten.

)0 tot 1929 vertoonden de Overheidsuitgaven voor het 
rwijs een accres van F 15.336.000 tot F 129.106.000. Ook 
">e vindt haar verklaring deels in de vermeerdering van 
teerlingen, anderdeels in de verbetering van de subsidie- 

i van het bijzonder onderwijs d.w.z. in de overname door de 
van uitgaven, tevoren uit particuliere middelen bestreden, 

verklaring echter ook ditmaal allerminst afdoende is 
uit het Feit, dat de gemiddelde kosten van het openbaar 

:nkomstige verbete- 
>ging der onderwijze 
5t F 123.40 in 1929 :

odanige offers slechts getroosten, wanneer 
lische leven dit toelaat. Het is nu eenmaal 
te verbruiken, welke niet vooraf zijn gepro- 

i zijn er ook op dit gebied van oudsher gebouwd, 
zelden ontbroken. Maar de verwerkelijking 

de economische omstandig- 
(Wordt vervolgd).

nkele weken geleden woonde ik een bijeenkomst bij van een ver- 
eeniging, welke zich bezig houdt met de bestudcering van moderne 

onderwijsvraagstukken. Een paar leden hadden een methode voor 
een van de leervakken ontworpen, aangepast bij het individuecle on
derwijs en een hunner gaf daarover een zeer interessante uiteenzetting.

De bedoeling was, dat deze methode zou worden uitgegeven. De 
aanwezige leerkrachten toonden zich over de algemeene beschouwingen 
en de wijze, waarop ze waren uitgewerkt, uitermate voldaan en per
soonlijk had ik ook het gevoel, dat hier zeer belangrijk werk was 
geleverd, waardoor de zelfwerkzaamheid van de leerlingen der lagere 
school voor het behandelde vak gelegenheid kreeg zich te ontplooien.

Bij de geanimeerde besprekingen intusschen kwam een vraag van 
een van de aanwezigen op den voorgrond: wat zal deze methode voor 
kosten meebrengen ? De ontwerpers hadden zich achtereenvolgens één 
boekje gedacht voor het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar.

bijeenkomst 
: de bestudce 

leden hadden 
aangepast bij 

sen zeer interes 
methode 
zich over 
•gewerkt,

eid van 
:nheid k
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volkomen bewust, dat deze niet alleen ernstig moet

') Dat deze bepaling zeer ongelijk werkt voor openbaar en bijzonder onderwijs 
en dat alleen reeds, doordat praclixb deze fixatie slechts geldt voor bet openbaar 
onderwijs, de openbare school pauperschool dreigt te worden, hoop ik in een 
volgend artikel in het licht te stellen.

>gste klassen wekte 
?est eens weten, boe 
: toegestane bedrag 
o-emeenten f2.— per 
amften, pennen, pot- 
' ol, teekenpapier, 

lekjes had te bekostigen, om 
Het was eenvoudig dwaas- 

i f2.— 10 °/0 zou kunnen

>g de grief, dat er pastel 
. Ook pastel was luxe

boekjes, waarin, aan de hand van gegeven stof, vragen zouden worden 
verwerkt en hier en daar schetsjes gekleurd. Deze drie boekjes gaven 
een afgerond geheel van aardrijkskundige kennis, die de leerling op 
het eind der zesde klasse zou moeten beheerschen. Het zou noodig 
zijn, dat het eerste en tweede boekje ter beschikking was, als het 
derde werd doorgewerkt, om vroegere leerstof te kunnen naslaan en te 
repeteeren. Intusschen zouden op deze wijze bewerkte boekjes niet meer 
door een anderen leerling zijn te gebruiken, omdat eenmaal bewerkte 
boekjes hun dienst hadden bewezen, aangezien ze uiteraard in ingevulden 
staat niet opnieuw te bewerken waren. Een van de aanwezigen wees er 
terecht op, hoe goed het was zulke boekjes bij het verlaten der school als 
een soort arbeidsbezit mee naar huis te geven. Is niet een van de 
bezwaren van het huidige schoolonderwijs, dat het arbeidsresultaat 
zijn waarde verliest, als de meester zijn cijfer heeft gegeven? Vele 
kinderen zouden er prijs op stellen de boekjes te mogen behouden 
en het weten, dat ze aan iets van duurzamer waarde bezig waren, 
zou bij de kinderen de instelling op het werk gunstig beïnvloeden, 
welke bij het gebruikelijke werk van korten adem, waarin de school- 
arbeid opgaat, niet tot gevoel van verantwoordelijkheid kan leiden. 
Optimisten meenden bovendien, dat menigeen ook later den inhoud 
dezer boekjes nog wel zou raadplegen.

Ik zei dan, dat de vraag kwam: wat zal deze methode aan kosten 
meebrengen? De ontwerpers noemden een prijs van 20 A 25 cents 
per exemplaar, wat ongeveer f10.—■ zou zijn per leerjaar en aldus 
een schoolbudgct van een school met zes bezette lokalen jaarlijks met 
een bedrag van f30.— zou belasten.

Dit bedrag van f10.— voor elk der drie hoog 
kreten van teleurstelling. Stel je voor — men mot 
moeilijk het op ’t oogenblik al was om met het 
voor de leermiddelen rond te komen, dat in veel geme< 
leerling en per jaar bedroeg'), waarvoor men schrift' 
looden, leien en griffels, krijt, pastel, verf, houtskool, 
cahiers, inkt en bovendien lees- en leerboekjes had te 
van vele andere dingen maar te zwijgen. I 
heid te meenen, dat van dit bedrag van 
worden besteed voor aardrijkskundeboekjes . . .

Een van de bezwaarden had bovendien nog 
zou noodig zijn, om de boekjes te kleuren. < 
tegenwoordig!

Dit zuinigheidsincident, dat plotseling als een domper werkte op 
de vlam van geestdrift, geeft mij aanleiding tot enkele opmerkingen, 
welke naar mijn meening van practische beteekenis zijn.

En laat ik dan beginnen met te zeggen, dat ik er niet aan denk 
den eisch van zuinigheid, dien de tijdsomstandigheden stellen, licht 
op te nemen.

Ik ben me
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oog, maar toch vraag ik mij af, 
of hier meerdere eenvoud behalve 

concentratie zou beteekenen bij het 
mijn jeugd kenden we die mooie plaatjes 

:hien één van de oorzaken, dat de tekst 
ons had dan bij de huidige jeugd, die wel

itgaven 
... ...... verschenen, 
op grond van haar 
moest veelal het 

door nog beter papier 
; om den drang tot 
ize kinderen zouden 

wat eenvoudiger was 
1 eenvoud en soberheid 
lenk ik b.v. aan een 

van 119 bldz. een 
van de bladzijde

worden genomen, maar zelfs, dat wij ons aan zijn dwingenden greep 
niet kunnen en mogen ontworstelen. Dat ook het onderwijs daarbij 
veeren heeft te laten, zal alleen ontkend kunnen worden door dengene, 
die geen oog heeft voor de werkelijkheid.

Ik wil nog wel verder gaan. Als ik de diverse schooluil 
doorkijk, die in de laatste tien jaren aan de markt zijn 
dan zou ik niet durven zeggen, dat elke volgende 
innerlijke waarde in e en behoefte voorziet, dan 
aesthetische element uiterlijke aandacht trekken, < 
met nog mooiere letter en nog mooiere illustraties 
koopen bij den onderwijzer aan te wakkeren. On; 
er niet minder aan toe zijn geweest, als alles v 
gehouden. Ik zou zelfs meenen, dat op dit gebied 
hun concentratie ten goede komt. En hierbij deun 
zekere geschiedenisuitgave, waarin ik in een deeltje 
zestigtal plaatjes aantref, die elk ongeveer de helft 
in beslag nemen, waarop ze gcplaat:

De boekjes zijn een lust voor het 
of het niet eenvoudiger kan en 
zuinigheid niet een winst aan 
lezende en leerende kind. In r 
niet in den tekst. Is dat misset 
zelf wat meer aandacht bij 
uitermate vluchtig is?

Ik zou me dus heel goed kunnen voorstellen, dat ik, schoolautoriteit 
zijnde, wel eens mijn veto zou uitspreken over een nieuwe aanvraag, 
die in geen enkel opzicht een methodische vernieuwing beteekende doch 
enkel een bezwijken voor de verleiding van uitgeversreclame. En ik 
zou dat zeker doen, als hiervoor een extra-crediet werd gevraagd 
onder het mom van een verandering van methode, zooals nog al schijnt 
te zijn voorgekomen.

Ook kennen wij bij het lager onderwijs werkboeken, op zich 
verdienstelijke uitgaven, waarvan het me steeds heeft willen toeschiji 
dat ze even goed aan hun doel beantwoorden, als de leerlingen 
antwoord in een gewoon cahier schrijven in plaats van tusschen 
gedrukten tekst, die daarmee voor een anderen leerling onbruikt 
wordt. AVaarom zouden we 20 cent per leerling uitgeven als 
cahier van een paar centen even goed kan dienen? We mogen 
leerlingen best wat gevoel voor economie bijbrengen en ik zou 
een gezond gevoel bij hen achten, als ze het „zonde" vonden 
gedrukt rekenboek met vluchtige pen voor opvolgers onbruikba" 
maken. Te meer, omdat men van zulke boeken zeker niet mag verow 
stellen, dat de leerling ze ais een kostbaar bezit zal bewaren. Onze 
sommen laten nu eenmaal geen gevoelens van aanhankelijkheid achter.

Dit alles moest ik even met nadruk zeggen, om niet verdacht te 
worden het recht voor het onderwijs te eischen cr maar op los te 
leven. Bij elke opvoeding hoort zeker het zorgvuldig omgaan met de 
arbeidsmiddelen.

En toch, om tot de kwestie terug te keeren, welke onze paeda- 
gogische bijeenkomst bezig hield, kunnen al te formalistische zuinig-
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............ Jus volkomen gelijk, als zij eischen, 
onnoodige uitgaven worden vermeden. Maar zij zouden wel zeer 
paard achter den wagen spannen, wanneer zij de bedragen, die 
school voor leermiddelen mag uittrekken, gingen lixeeren op een 
dat het leerproces in staat van bevriezing wordt gebracht.

Alen realisecre zich even de verhouding tusschen den post salarissen 
en van de exploitatie der gebouwen eenerzijds en dien van de uit
gave van de leermiddelen anderzijds. De uitgaven voor personeel aan een 
Amsterdamsche school, minimaal berekend, kunnen zeker niet onder de 
f 10000 blijven, de kosten voor rente en afschrijving gebouw plus die 
voor schoonmaak en verwarming, al weer minimaal gesteld, stellig 
niet beneden f6000. Ik veronderstel zelfs, dat een totaal bedrag van 
f16000 belangrijk te laag is geraamd. Stel nu, dat op een school met 
zes lokalen gaan 240 leerlingen, dan beteekent dit, dat het bedrag voor 
leermiddelen te besteden zéker beneden 6oo gulden blijft.

Hef is duidelijk alzoo, dat deze uitgave voor de leermiddelen maar 
enkele procenten bedraagt van de totaalkosten, maar de deskundige 
zal onmiddellijk inzien, dat op deze kleine uitgave van enkele hon
derden guldens jaarlijks het heele leerproces steunt. Wij weten, dat alle 
moderne inzichten (men denke slechts aan de methode Montessori) 
de beteekenis van het leermiddel als uitgangspunt voor de zelfwerk
zaamheid van den leerling meer en meer op der 
gebracht.

Voorzoover het nu mogelijk is op 
ze een kleinen post op de onderwijsuitgave 
ook hier op de kleintjes te passen, onn , 
kleintjes toch weer één groote maken. Maar 
bedragen gaan bezuinigen en het resultaat 
in de scholen zich niet kan ontwikkelen 
dan zou de zuinigheid de wijsheid bedr 
millioenen hun rendement missen, doord; 
besparen.

Het is zoo noodig dit met nadruk te zeggen, omdat het leerpro 
op het punt van de zelfwerkzaamheid der leerlingen ongetwijfeld 
de komende jaren belangrijke veranderingen zal ondergaan. Beter 
gezegd: moet ondergaan, wil het zich aan den doodenden greep van 
mechanisatie en routine ontworstelen, waarin het zit vastgeklemd. 
Zouden de mogelijkheden van verandering afstuiten op formalisti
sche en bureaucratische opvattingen omtrent schooluitgaven, die met 
het leerproces niet rekenen, dan zou dat eenerzijds een verzwakking 
van onze volkskracht beteekenen en anderzijds zouden de millioenen- 
uitgaven, als gezegd, door een kortzichtig beleid hun nuttig effect 
komen te misser

De bespreking 
ik boven sprak. 

Het betreft I 
der kinderen 
haar recht k<



336 VAN ZUINIGHEID EN WIJSHEID

kunnen 
lent verlies

, dat, 
iet blc<

lerwijs 
' omt 1

Ewesties tegc 
. ... het belang 
ligingsschablor 
ikoste van de 

deze dagen

Irijkskundige 
iten houden, 

izen. En deze i 
het werk direc

iderwijs- 

tefcnen, het 
o- vies wordt 

1 ’ ' 'et deskun- 
ketting 

wat gebeuren kan en 
in verontrustende mate

ling, die zich 
'eten te doen

i tegenover

i krachtige, deskundige leidin» 
de mannen der financiën wen 

weet te verdedigen 
in de wortels bedreig.— 

i niet uit het oog mogen vcrlie-

: fonds van aardrijkskundige kennis en inzicht, dat de kinde- 
beschikking moeten houden, waarnaar ze ook steeds weer 

verwezen. En deze uitgave van 30 gulden per school, 
intensiteit van het werk direct ten goede komt, van 20 cent 
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moet brengen, dat wensch ik niet te betalen?
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Dit zou geen redelijke L 
rapport, dat de commissie 
sluiting tusschen lager en 
waarin de groote kwaal 
initiatief wordt genoemd, 
paedagogische eisch voor 
zaamheid te verschaffen uit ■ 
opkomt. Het zou zijn water 
algemeene klacht nog verder

Hier dringt zich opi 
beleid op, die ik reeds 
de eisch, dat 
recht en de v 
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De regeering legge dus de inspectie de plicht op scherp toe te zien, 
dat geen onnoodige uitgaven worden gedaan, ze vrage van haar te
vens echter acht te geven, dat niet aan vitale deelen van het sub
tiele onderwijsorganisme worde geraakt, waardoor het leerproces 
zou kunnen verstarren en de overblijvende groote uitgaven hun ren
dement verliezen, ze rekene bovenal op het initiatief der inspectie 
alles te bevorderen, wat dit leerproces kan activeeren, zoo noodig 
ten koste van relatief kleine uitgaven, waardoor groote uitgaven be
ter tot hun recht komen.

Van ouds heerschte volgens een reeds klassiek geworden woord 
boven ons onderwijs het luchtledige en dat bracht in dagen van kri- 
sis als vanzelf een indrogen van den onderwijsakker mee. Laten we 
hopen, dat, als we nu door de krisis zijn heen geworsteld naast veel, 
dat niet bleek te handhaven, omdat we op eenvoudiger voet moes
ten gaan leven, ook veel is opgekomen, waardoor de efficiency van 
ons onderwijs is verhoogd.

Veel komt hieraan op een 
in vitale kwesties tegenover de mannen 
gelden en het belang van het groote 
bezuinigingsschablones, die het leven :

Tenkoste van de toekomst, die wij 
zen, in deze dagen minder dan ooit.
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De invloed van de tijdsomstandigheden op de 
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door KLAAS TOORNSTRA.
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T Tet beeld van onze tijd wordt in sterke mate beïnvloed door de 
A-l- ekonomiese krisis en de gevolgen daarvan.

De werkloosheid heeft haar stempel gedrukt op het leven van 
honderdduizenden. De materieele nood, de zorg om het stolfelik 
bestaan, de onzekerheid of men tot de ongelukkigen zal gaan behoren, 
die de eenvoudige, stoffelike grondslag van het leven door ontslag 
verliezen, heeft de mentaliteit van de mensen in het algemeen dus
danig beïnvloed, dat vrijwel uitsluitend de belangstelling op het 
stoftelikc is gericht en op de vraag, of en hoe de stoffelike waarden 
van het leven verkregen en behouden kunnen worden. Men neemt 
dit verschijnsel waar in vrijwel alle kringen. Het leven vermateria- 
liseert juist door de stoffelikc nood. De geestelike en zedelike waarden 
van het leven en de belangstelling daarvoor worden op de achter
grond geschoven.

Niet alleen de vermaterialisering, ook de stijj 
rustheid van de mensen zijn een gevolg van üc 
waaronder wij leven.

Daarnevens treedt op een gevaarlike verscherping van de maat- 
schappelike tegenstellingen. In tal van gezinnen heerst bittere armoede, 
vele groepen van ons volk lijden gebrek. Een nieuwe groep — die 
der „werklozen-sedert-jaren" — ontstaat. Men spreekt van „een 
vijfde stand" en zijn lot schijnt geen ander te zijn, dan te moeten 
vervallen tot een beklagenswaardig en niet meer op te heffen pauperisme.

Wie zich te binnen brengt, wat b.v. de ontwikkeling van de 
arbeidersbeweging in Nederland in de laatste halve eeuw door ver
betering in de sociale toestand van de arbeidersmassa's heeft tot 
stand gebracht en tot welke zegenrijke ontwikkeling van het geestelik 
leven dier massa’s deze verbeteringen de mogelikheden openden of 
die bevorderden, moet zich met zorg afvragen, wat er terecht moet 
komen van de beschaving, indien de door de krisis en de werkloos
heid steeds verder doorvretende verarming tot een 
op grote schaal zal leiden.

Ook ernstige tegenstellingen in de geestelike gesteldheid der mensen 
treden op. Aan de ene kant groeit de behoudzucht, voortspruitende 
uit de angst der stoffelike waarden, die men nog bezit in de onzeker-

volgen een vijftal inleidingen en co-rcfcralcn welke zijn 
Jcugdleidersconfcrentic van het Nederlandsch Jeugdleiders- 

(28_29 Mei 1934).
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heid van de tijd te zullen verliezen. Aan de andere kant dreigt de 
radikalisering van de massa’s, die meer en meer geloven „niets meer 
te verliezen te hebben". Aan de ene kant groeit sociaal en politiek 
de wil tot en de macht van de reaksie, aan de andere kant ont
wikkelt zich het verlangen naar revolutie. Extremisme naar beide 
kanten uit zich in het openbare leven en levert een gevaar op voor 
de ontwikkeling van de volkskracht en de volkswelvaart.

In zo'n tijdsbestek heeft het opgroeiend geslacht het moeilik. Met 
name de arbeidersjeugd wordt getroffen door de slagen van de krisis 
in het ekonomiese leven. Zij staat eerder dan de meer bevoorrechte 
groepen der jeugd in het produksieproces. Zij ontvangt er eerder dan 
andere groepen de slagen van. Maar de krisis van deze tijd heeft 
zozeer om zich heen gegrepen, dat vèr buiten de kring der jeugd uit 
het arbeidersgezin de slagen vallen en men mag zeggen, dat het ge
hele opgroeiend geslacht wordt getroffen.

Bijna 100.000 jeugdige werklozen hebben wij naar schatting in ons 
land. Naar schatting. Want zuivere gegevens staan ons niet ten 
dienste. Een juiste „inventarisering" van het mensenmateriaal (men 
vergeve ons deze uitdrukking) bestaat niet. Van machineonderdelen, 
van de inventaris van spoorwegrijtuigen, van de inhoud van materiaal- 
kasten maakt men zorgvuldige lijsten op. Maar waar onze jongens 
en meisjes blijven, die van school gaan, of zij en waar zij werk vinden, 
of zij en hoe lang zij werkloos zijn, tot welke beroepen zij behoren 
en of zij op enigerlei wijze daarin terug zouden kunnen keren, van 
dat alles is ons vrijwel niets bekend. Daarvoor moeten wij schat
tingen maken. Honderdduizend jonge mensen zijn, naar zo een schat
ting, zonder werk.

Men zou van hen een grot 
vrij willekeurig. Er zijn er, dit 
hebben, geen werk hebben kunnen vinden. Zij zijn 14, 15, 16, 17 jaar 
geworden en lopen werkloos rond. Zij hebben zich misschien een 
bescheiden taak in „het grote leven" gedroomd. Hun jonge leven gaat 
voorbij en hun droom wordt niet vervuld.

Er zijn er anderen. Zij waren toegerust met meer aanleg. Zij waren 
zo gelukkig, meer onderwijs te ontvangen dan de eersten. Zij hebben 
zich op scholen of instituten voor verder onderwijs of vakopleiding 
bekwaamd voor het vak, het beroep, de funksie, die zij zich gekozen 
hadden. Ook zij hebben zich in hun beste oogenblikken hun maat- 
schappelike taak voor oogen gesteld en zichzelve en de gemeenschap 
beloofd te zullen streven naar een waardige vervulling van die taak. 
Ook hiin droom vervloog. Jaren achtereen duurt de krisis, jaren 
achtereen wachten zij en
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Er zijn er, die na enige jaren van werken in beroep of bedrijf op 
17-, 18-, 19-jarige leeftijd worden ontslagen. Voor het bedrijf worden 
zij in deze moeilike krisistijd te duur. Hun werk kan tengevolge van 
de evenzeer om zich heen grijpende mechanisatie van de arbeid wor
den verricht door minder — en door jonger en goedkoper personeel. 
En jonge mensen, wier leven pas beginnen gaat, zij worden uit het 
maatschappelik leven gedrongen en staan als te oud en uitgediend 
op nog geen twintigjarige leeftijd ter zijde.

Men mag de vraag stellen, wat betekent dat alles voor deze jongeren?
Men leert geen vak of verleert het. Men blijft leven op goed ge

luk, zonder doel en zonder plan. Men had wat (nog slechts weinig 
— de eerste grondslagen) bereikt, men deed daar moeite voor, men 
besteedde er tijd, geld, energie aan ~ het is alles verloren, het is 
alles vergeefs. Teleurstelling en bitterheid besluipen de harten van 
dezulken en richten er hun verwoestende invloed aan.

Er is een ander gevolg, niet minder ernstig. Men leert zich niet 
voegen in een sociaal arbeidsverband. Men leert geen plichten kennen 
en geen plichten vervullen. Men leert geen verantwoordelikheid dra
gen noch jegens de mensen, noch jegens zijn maatschappelike taak. 
Men leert evenmin zijn dag en zijn tijd indelen, noch zich een doel 
stellen of dat met anderen in onderlinge samenwerking en verant
woordelikheid te bereiken.

En waar geen gemeenschappelike arbeid, tezamen met leeftijds
genoten mogelik is, daar wordt ook onmogelik het geestelik verkeer 
met die leeftijds- en arbeidsgenoten. Wellicht is het ontbreken daar
van de ergste slag voor het geestelike leven, omdat het verkeer met 
anderen de geestelike aktiviteit bevordert en het ontbreken daarvan 
deze doodt en leidt tot geestelike luiheid, lusteloosheid, onverschilligheid.

Daarbij treedt tegelijkertijd een arbeidsschuwbeid op. Niet een 
arbeidsschuwheid in de banale zin van het woord.

Niet een vrees voor de arbeid omdat men te lui is om te werken, 
maar vrees voor de arbeid, omdat men zich bij zijn werk niet meer 
vertrouwt. Men is niet zeker meer van zichzelf — van zijn vaardig
heid met gereedschap, met werktuigen, bij de machine. En dan vreet 
tegelijkertijd de twijfel in het hart en kwijnt ' 
door de ziel en zinnen prikkelende arbeid zo 
kan worden en dat zo onontbeerlik is voor de geestelike 
groei van het jonge geslacht.

En zo vervreemdt het individu 
aan de ontwikkeling van anti-sociale 
onverschilligheid, eenzelvigheid.
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Zo verliest de jonge mens het geloof in de zin van het leven en 
het vertrouwen in het leven.

Ontstellend zijn de voorbeelden van jonge mensen, die ten prooi 
vallen aan zwaarmoedigheid, radeloosheid, wanhoop.

Geremd ook in de natuurlike groei naar de zelfstandigheid, zowel 
materieel als moreel, voelt de jonge mens op pijnlike wijze zijn af- 
hankelikheid.

Vooral bij de ouderen is dit het geval. Zij zijn aangew» 
giften en gaven van ouders of familie, die meestentijds de 
hulp niet kunnen verschaffen. Niet zelden is een verbitterde stemming 
in de gezinnen daarvan het gevolg en dikwijls ontmoeten zij, die onder 
de werkloze jeugd verkeren jonge mensen, die de ouderlike woning 
hebben verlaten omdat zij het er niet langer konden uithouden.

Men mag hierbij niet vergeten, welk een leed er wordt geleden door 
tal van jonge mannen en vrouwen, wier huweliksplannen in geen 
jaren nog in vervulling kunnen gaan en die daardoor op 
like proef worden gesteld, dat zij moreel ernstig schade 
vertrouwen in elkaar en in de toekomst verliezen en 
de jonge man, financieel steunend op de weinige verdiensten 
meisje, opnieuw in zijn zelfvertrouwen wordt geschokt.

Spekulerend op wanhoop en opstandigheid van zulk een 
er helaas nog al te vaak volwassenen, die deze jongeren 
karretje hunner extremistiese plannen weten te spa» 
jongeren, maar deze ouderen, die hun verantwoordelikl 
zijn daardoor de oorzaak van veel nieuwe teleurstellinj 
wekte verwachtingen niet in vervulling gaan, van veel 
dikwijls deze jongeren 
dadige handelingen.

In zijn boek „Herfsttij der Middeleeuwen", herinnert professor 
Huizinga er aan, hoe elk nieuw geslacht harstochtelik verlangt naar 
een betere wereld.

Het jonge geslacht van deze tijd, dat zijn allerbeste krachten zou 
willen wijden aan de totstandkoming van een betere wereld (welke 
dan ook), voelt zich misleid, bedrogen, bedreigd.

En indien het vervalt tot extremisme, dan moge 
bedenken dat zij daarvoor mede de verantwoordel 
gemeenschap moet zich rekenschap geven van 
reeds uit morele plicht. Maar ook nog omdat de gevolgen 
tijdsomstandigheden, de gesteldheid der jongeren ernstige 
de gemeenschap zelve met zich brengen. Grote groepen 1 
werken geleerd. Als een zware
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zorg voor hun bestaan. Het bedrijfsleven zal ten achter geraken door 
een geweldig tekort aan geoefende en geschoolde arbeidskrachten. 
Meer nog dan vroeger zal het „kwaliteitswerk" gevaar loopen.

Een algemene verzwakking van de stoffelike, geestelike en zedclike 
volkskracht zal daarvan het gevolg zijn.

Bevordering van deze volkskracht was steeds de ernstige taak van 
de Vrije Jeugd vorming. Haar kenmerkende taak was: een reaksie 
te zijn tegen de geest van de tijd. De rationalisering en mechanisering 
van het leven bracht (en brengt) de ziel van de mens, de waardig
heid van de mens in gevaar. De beweging der Vrije Jeugd vorming 
is gegroeid uit de behoefte, daartegen een tegenwicht te vormen.

Jeugdbeweging wilde gehele mens bevrijden, hem zijn ontwikkelings- 
mogelikheden tonen en hem de verantwoordelikheid leren om deze 
mogelikheden te gebruiken.

Meer dan ooit is de arbeid van de jeugdbeweging nodig, 
mogelikheden door het ontbreken van arbeid, 
van het bestaan, door de uitzichtsloosheid van 
verloren te gaan.

In deze periode, waarin lichamelike en geestelike onvt 
en geweld de demokratiese rechten des volks en van het indivi 
hier bedreigen, dAAr vernietigen is deze arbeid dubbel nodig.

Jeugdbeweging is niet denkbaar zonder demokratiese grond: 
voor het verkeer tussen mensen.

Zij is in ons land een stuk demokraties volksleven en ontwikkelt 
daardoor in haar eigen gemeenschapsleven de tegenkrachten tegen de 
geest van onze tijd.

Zij wil in en door haar arbeid deugden aankweken van 
geestelike aktiviteit, verantwoordelikheid, persoonlikheid.

Zij heeft de sociale hulparbeid het eerst en het best georganiseerd 
tot steun aan de jonge slachtoffers van deze schrikkelike krisistijd, 
en heeft in de samenwerking van groepen van allerlei richting een 
heilzame toenadering tussen politiek verschillend denkende groeperingen 
tot stand gebracht.

Zij wekt nieuwe krachten in de besten van de rijpere jeugd. Zij 
bevrucht de nieuwe generatie, die straks geroepen zal worden de 
maatschappij te vormen en te besturen

Zij geeft daardoor richting en inhoud 
geslacht.

Moge zij daarin gesterkt worden door het besef, dat in alle groepen, 
die zich verantwoordelik voelen v<30r het lot van de mensheid, de 
wil tot samen werken en samen strijden groeit.

Nos jungit juventusl
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De invloed van de jeugd op de 
tijdsomstandigheden 

door GREE HACKENITZ, (de Graal).

A Ivorens te beginnen met de inleiding over „De invloed der jeugd 
op de tijdsomstandigheden”, wilde ik gaarne even opmerken, 

dat dit onderwerp ons toegezonden is. Wij zelf zouden dit, omdat 
onze eigen jeugdbeweging nog zoo jong is, nooit gekozen hebben. 
Waar echter in den tijd, dien wij beleven, alles zich in zoo’n ver
bijsterend snel tempo afwikkelt en er in één jaar dikwijls meer ge
beurt dan in den goeden ouden tijd terug in 10 of 20, hebben wij 
gemeend, dat het misschien goed zou zijn, onzen aanvankelijken schroom 
in dezen te overwinnen en in het kort aan te geven, hoe wij ons 
denken, hoe de jeugd, wanneer ze eenmaal begeesterd is door een 
hoog ideaal, een ideaal; dat een menschenlcvcn lang onze zielen in 
brand vermag te zetten, in staat zal zijn de wereld radicaal van aan
schijn te doen veranderen.

Het is een feit, dat zich telkens en telkens weer herhaalt, maar 
dat desniettemin een feit is van groote beteekenis, dat iedere gene
ratie van menschenkinderen, eenmaal komende tot de jaren van ont
luiking van geest en hart, in botsing komt met bestaande toestanden 
en er een heel andere meening op na pleegt te houden dan de gang
bare der ouderen. '

Daar is wel in de allereerste plaats een drang naar daden, naar 
zelfwerkzaamheid. En nog slechts enkele jaren geleden was het vooral 
het gevoel, dat het zoo eeuwig lang duurt voor men bezadigd genoeg 
geacht wordt, in het college der ouderen te worden opgenomen. Een 
ongenadige hekel aan zwaarwichtige vergaderingen met voorzichtige 
besluiten, een afschuw van dat langzame werken op de lange 
baan. Een zucht om nü dadelijk daden te stellen en aan wantoestan
den een einde te maken.

De jeugd ziet het alles wel heel eenvoudig 
teert in de eerste plaats, dat er veel is, dat 
zich op, om het uit den weg te ruimen, het koste wat

Wij zitten met de erfenis onzer vaderen, aan ons de taak een 
betere maatschappij voor te bereiden, een maatschappij, waarin we 
allen als broeders en zusters kunnen leven, opkomend voor eikaars 
belangen, niet meer naast elkaar, maar met elkaar, optrekkend het 
groote gemeenschapshuis, waarin wij allen kunnen leven, werken en 
een open oog en hart hebben voor eikaars belangen.

Daar moet e en andere tijd komen. Al wat jong is heeft genoeg 
van de koude zelfgenoegzaamheid en rustige zelfverzekerdheid van het
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louter berekenend verstand, van kansberekening 
jongere voelt in zich de Excelsior-stuwing en 
om zich blijvend te kunnen onttrekken aan 
die door den geweldigen voortgang van de techniek over 
zijn losgebroken en die dreigen den ganse hen ntensch te vermechani- 
seeren. Niet alleen het lichaam, maar ook geest en 1

En het is een verblijdend teeken — zooiets als een 
zonnestraal op een grijzen, triesten regendag — dat 
elkaar in dezen tijd opzoekt en zich nauw aaneensluit, de cgo-centrici- 
teit — zoo gemakkelijk eigen aan de jeugd, bang als ze is, niet be
grepen te worden — afschudt, en zich open en fier aan elkaar uit
levert, om schouder aan schouder, taai van volharding, moedig van 

,wil, den strijd aan te binden, al wat verkeerd of slecht is op te 
ruimen en op te komen voor haar goed recht: de volle karakter- 
ontplooiing, zoodat zij kan leven volgens eigen hooge levensprincipen.

Iedere jeugdbeweging streeft bewust naar een verandering van de 
wereld. De jongeren, die hun idealen leeren beleven, willen die mee
deden aan de massa's in steeds breeder kringen en met steeds grooter 
intensiteit. Zij breken met alle sleur en geven frisch en oorspronkelijk 
onder eigen vorm hun ideeën en gedachten door, zoodat tenslotte 
een andere denkwijze, n.l; de hunne gaat zegevieren. Dit brengt met 
zich een zich geheel anders instellen en een heel andere levenshouding 
van de massa.

Waar wij allen, als ik ’t zoo zeggen mag, oververzadigd zijn 
de crisis en langzaam maar zeker tot de ontdekking zijn gekomen 
van de ontzaglijke moeilijkheden, die een goede verdeeling van de 
wereldproducten met zich brengt —• waar de wereld formeel vast is 
geloopen ondanks alle knappe koppen en zelfs de meest gerenommeerde 
econoom geen uitweg weet ■— daar kunnen wij als het zoo doorgaat, 
zoo langzamerhand zelf crisisproducten 
ik dan maar zeggen wil, dat het er ;
aarde nog nooit zoo'n stel ongelukkige, 
heeft getorst als op dit oogenblik.

Daar zijn heel veel menschen, die inderdaad zwaar door de crisis 
zijn getroffen en ik denk hier wel in de allereerste plaats aan de 
massa's jonge werkloozen en de ouderen, die naar het schijnt, door 
de vraag naar goedkoope werkkrachten heelemaal niet meer aan den 
slag kunnen raken.

Wij weten al uitentreure, dat de toepassing van uitvindingen van 
chemischen, biologischen en technischen aard in de laatste vijftien 
jaar, de productiemethode in den landbouw en
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gewijzigd hebben. Denken we maar aan de bemesting van stikstof 
uit de lucht, de mechaniseering van de graanbouw in Noord-Amerika 
en Rusland, de snellere verbindingen, waardoor geweldige massa's 
nieuwe goederen op de markt gebracht zijn.

De steenkolen grootendeels vervangen door motoren en electrici- 
teit, de machines in de plaats van handenarbeid. Wij weten ook, dat 
er ondanks den overstelpenden overvloed door groote lagen van de 
bevolking in bijna alle landen van de wereld gebrek geleden wordt.

Maar zal dit alles ook slechts eenigermate verbeteren, wanneer 
wij allen den moed laten zakken en leven in bange ongerustheid, of 
dit alles misschien nog erger afmetingen kan aannemen? Wie zal het 
zeggen, wie kan het zeggen. Geen sterveling immers. Is het niet 
dwaas de reservekrachten, die er in ons schuilen, te laten opteren 
door een vagen angst op een mogelijk komend iets?

Natuurlijk zouden wij onmenschen zijn, wanneer wij niet meevoelden 
het groote leed, maar laten wij zooveel mogclijk geven, van wat wij 
bezitten ook aan geestelijke kracht, aan liefde, aan hartelijkheid. 
Hoe zullen we dit vermogen, wij die nog werken mogen, wanneer 
de crisis ons zóó beangstigt, dat ze al onze energie neemt?

Angst verlamt. De jeugd moet sterk staan, en de jeugd heeft een 
onverwoestbare vitale kracht. Angst is het kenmerk van de zwakken. 
Daarom: het onverwoestbare jeugdoptimisme zal met vertrouwen de 
toekomst tegemoet gaan, wanneer de jeugd geleerd heeft zich fier en 
bewust door deze donkeren tijden heen te slaan.

Het makkelijkst leven is niet altijd het gelukkigst leven.
Moeilijkheden werken verlammend, maar kunnen ook opvoeden tot 

grootheid van karakter; tot een ontplooiing van zielekrachten, die 
anders nooit in werking gesteld worden.

De jonge mensch zóó ingesteld, . kan in die mate geluk om zich 
heen verspreiden. Anderen zullen hem pogen na te volgen, het leven 
zal althans minder wreed lijken voor velen.

Dat kan alleen, wanneer zijn ideaal hem draagt en hij vast gelooft 
in de uiteindelijke verwezenlijking, wanneer dit ideaal een menschen- 
leven vermag te vullen, een menschenleven lang iemand kan begeesteren 
en bezielen en het beste wat in iemand is vermag los te kloppen.

Wij moeten blij zijn, dat wij in dezen tijd mogen leven, een tijd van 
geweldige verandering. Alles wankelt en waggelt op zijn fundamenten. 
Maar het mooiste is, dat een ontzaggelijke gelijkwording onder de 
menschen zich baan breekt. Allerlei ongelijke volken en beschavingen 
assimileeren zich en dat komt o.a. door de middelen van verkeer. In den 
tijd van Columbus leefden wij een halfjaar van Amerika af, in het



per boot.

het groote 
het snelle 

dat is: 
gemaakt 
Zij ver
en jaren

leven. De technische denkvorm in Amerika, de 
Beide: stuwers, drijvers. Beide zijn wreed 
vurig; beide groote partijen. Maar in Azië 
zure wrangheid, in Amerika van 
doelmatigheid, die alles opoffert

begin van de 19e eeuw nog 
Per vliegmachine enkele dag

Wanneer Prof. Piccard voortgang maakt met zijn stratosfeervluchten, 
misschien nog maar enkele uren. Zoodoende wordt elk land kleiner, 
leven we niet meer in vijf continenten, maar in vijf provincies.

Alles is dus noodgedwongen aan het gelijk worden. We kunnen 
invloed op elkaar uitoefenen. De Duitscher Colin Ross, die het alles 

we op het 
schielijk 

één als op 
Indië

g een maand, nu slechts 8 dagen 
«gen.

en het Bolsjewisme hebben den technischen

petroleumtrusts, rubbertrusts heeft een ge' 
gebeuren dat binnen de 70, 80 jaar de 
trusts werd geregeerd. Kapitaal en 
de Mammon zegeviert.

Amerika: de wereld 
staal, van het geld <

en het geld
dienen het niet voor niets. Zij stt 
lang in.

Het Amerikanisme 
vooruitgang gemeen.

Sovjet-Rusland heeft zich geworpen op de Amerikaansche techniek. 
Beide verafgoden de techniek. De Russen, mythisch-denkend, laag- 
beschaafd, maar juist daarom van hun techniek een God makend en 
de echte godsdienst opium vindend.

Er is tusschen beide karakterovereenkomst en wezensverwantschap, 
bij beide is het de stof, die zegepraalt. In den grond is zoowel het 
heroïsme van Sovjet-Rusland als de koele zakelijkheid van Amerika 
geheel en al materialistisch en technisch geörienteerd.

Beide eischen intens werken, menschen die op hooge spanning 
mystieke in Rusland, 

en hard, en bitter en 
groeit een heroïsme van 

berekenende doelmatigheid, een 
aan het doel. Of de middelen zondig.

Amerika met zijn techniek, het kapitalisme met zijn trusts, zijn 
■n geweldige macht. Het zou kunnen 

ue menschheid slechts door de 
geldmarkt hebben alleen waarde :

lange jaren heeft bestudeerd, komt tot de ervaring, dat 
oogenblik leven in een tijd van angstige massa-assimilatie. Een 
uniformeeringsproces. Het Chineeschc Rijk was nooit zoo 
dit oogenblik, Sovjet-Rusland is nooit zoo één geweest. Voor-Ii 
was nooit zoo één.

van de machine, van de petroleum en 
van het geld en de concurrentie, de wereld van 
en de magische cijfers, van de dynamische almacht, m.a.w. 

: kunnen verhoogmoed, het menschelijk kunnen tot God 
van de menschen vergod. Zij prestoeren iets. 
' ‘ rr" studeeren, spannen zich jaren
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niet toe: onverbiddellijke

Zij

den even-

■

Corne-

vrouwen, bij wie 
invloed zich op 
allen heerschten

Zij 
mensch en stelden ze

En wanneer we zoo 
komen we daar verschillende 
omgeving domineerden: een

dige krachten. 
rod-Mcnsch en

menschen van tegenwoordig is extreem, 
geven voor 100 % met geheel haar hart, 
Is aan den man meer eigen de kracht, 

bezit meer de overgave. Eenmaal gewonnen voor een grootsche 
ze ervoor door het vuur gaan en in rilcksichtloos hcröisme 

>oten invloed op het wereldbestel 
ten kwade —■ en heeft dit door

altijd geweest. Haat kan mee, maar de haat is 
Als haat en liefde botsen, wint de 

i eeuwen groeien in bepaalde groepen 
c zoo. Vele 
en sommige

menschwaardig zijn of niet, dat doet er 
opoffering aan het doel van den Ucbermensch.

Het Amerikanisme en het Bolsjewisme zijn geweldig 
Maar zij zullen het niet winnen. Wij hebben den Go». 
Zijne Belofte en daar gelooven wij in. Bovendien de liefde. Bij de 
anderen is daar geen van tweëen sprake van. De liefde is goed om 
meisjes en vrouwen zoet te houden. Daar geldt ze voor in Amerika 
en Sovjet-Rusland.

Maar liefde is er
altijd een vulkaan-uitbarsting. Als haat en
haat het gewoonlijk, Liefde kan eeuwen groeien in bepaalde 
van menschen. Dat is niet alleen in de Katholieke Kerk 
matriarchale cultures hebben eeuwenlang in vrede geleefd t 
in groote welvaart en eensgezindheid.

Wij willen de onderlinge liefde terug in de wereld. De liefde, die 
— wij zijn ervan overtuigd •— in staat zal blijken Amerikanisme en 
Bolsjewisme te bezweren en het evenwicht te herstellen tusschcn 
intellect en hart. Maar dan een alomvattende, onbaatzuchtige, zich 
zelf in niets ontziende, heroïsche liefde.

De geest onder de jonge tr, 
Ook de jonge vrouw wil zich 
met het beste wat zij kan geven, 
de vrouw ’ 
idee, zal ze ervoor door het vuur 
zichzelf niet sparen. Zij kan een groo 
uitoefenen — ten goede zoowel als tc 
alle tijden heen dan ook getoond.

Denken wij aan de drie eerste eeuwen van onze jaartelling, waarin 
het Christendom over de heele toenmalige beschaafde wereld werd 
verbreid, in welke verbreiding de vrouwen een belangrijken rol speelden 
door haar grooten moed én vurig geloof. Aan de Christenkoninginnen, 
die door haar huwelijk met barbarenvorsten heele landen gekerstend 
hebben en er beschaving en vrede brachten. De geleerde klooster- 

men van heinde en ver kwam om raad en wier 
□ die wijze uitstrekte tot ver buiten de abdijen, 
sn om te kunnen dienen.

Sij gebruikten haar intellect en hartegaven ten bate van
isch en stelden ze werkelijk in dienst van de gemeenschap.

achtereenvolgens negentien eeuwen
groote vrouwen tegen, die allen 

Christina de Pisan, Juliana van
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op het • 
cn onaf

vrouw

Stonden de 
kleine groep 
anders. Dui: 
eensgezind op 
van offer cn 
aldus te veranderen.

Hoe trachten wij nu 
op de allereerste plaats 
vitale levenskracht.

i invloed te verkrijgen en uit te oefenen? Door 
een gelukkig ménsch te zijn. Een mensch met 

met offergeest, met spanning, met gezonde levens-

vcle anderen, die 
voorloopsters van

In de negc
of veranderd. Wat zien we geL 
trekken de fabrieken in. Tegelijk 
grijpende verandering plaats in de 
we maar aan kleeding, voeding, '

De vrouw krijgt een onafhankc 
als de man. Zij denkt in alles den 
blijft zij onbevredigd. Pl.m. 1900 komen 
van de eigen ontwikkeling, eigen 
begint te dagen en de vrouw 1 
noodig is: op c 
de vrouw vindt 
welijke mildheid en overgave.

Wij hebben het aan de vrouwenbeweging te danken, dat de jonge 
vrouw op het oogenblik kan werken op practisch ieder terrein. Dat 
zij vrij cn onafhankelijk in het leven kan staan. Dat zij zelf in eigen 
levensonderhoud kan voorzien en economisch onafhankelijk kan zijn. 
Zij kan haar invloed overal doen gelden op fabriek, kantoor, werk
plaats. In eigen milieu, in eigen land, maar ook ver daarbuiten. Zij 
kan haar idealen uitstorten op anderen, zij kan persoonlijk invloed 
uitoefenen, vooral door haar voorbeeld van hooge plichtsbetrachting 
en onkreukbare moraal.

vrouwen vroeger vrij geisoleerd, met dikwijls maar een 
> van vastberaden volgelingen, nu zijn de toestanden heel 
izenden en duizenden, bezield door eenzelfde ideaal trekken 

en sluiten zich aaneen om tezamen een geest van liefde, 
versterving te verspreiden over de heele wereld en haar

liënberg, Mary Ward, Pauline Marie Jaricot. Een Anne Marie Schuur
man, Wolf en Deken, een Madame de Sévigné, Florence Nightingale. 

De meesten van dezen brachten ingrijpende veranderingen tot stand 
of streden een menschcnleven lang voor het ideaal, dat zij zich hadden 
gesteld, om tenslotte dikwijls uitgeput, maar niet gedesillusioneerd, 
te sterven, wel wetend, dat zij de baanbreeksters waren voor de 

na haar zouden komen. Het waren allen toch 
de groote vrouwenbeweging.

jentiende eeuw is het arbeidsveld van de vrouw verlegd 
rd. Wat zien we gebeuren? De vrouw en het meisje 

heeft door de industrialisatie in. 
huiselijke werkzaamheden. Denken 

verwarming, verlichting, keuken.
celijke positie en eischt gelijke rechten 

man te kunen evenaren. Ten slotte 
we in de tweede phase: die 

i werk, eigen weg; tot het tenslotte 
begint in te zien, wat er eigenlijk 

de wereld te drukken het stempel van vrouwelijkheid; 
Jt zichzelf terug. Naast de mannelijke kracht de vrou-
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onze goedheid niet ontaarden in eene gemakkelijke tamheid, 
vanuit de verte Jcsus Christus, Ons Hooge Voorbeeld, 
werkheiligheid navolgen.

- wij volgen hier de Litanie van Jesus’Volkomen
heden van Prof. Dr. Jac. van Ginneken —- Jesus Christus in Wien 
de wereld heeft gekend den grootsten Individualist en tegelijk den 
meest socialen Mas?aredder, den Heeler van alle zieken naar lichaam 
en ziel; tegelijk den Stichter van een geluksvolle maatschappij. Den 
machtigen Omverwerper en Vernieuwer der wereldgeschiedenis, Die

lust, een mensch, die zon
en die weet, dat beide go 
die in ons schuilt, tot de 
terugdeinzen voor de 
Ook daar, waar 
kan worden.

Zelfwerkzaamheid, zelfopvoeding, vrij baan laten aan en aanmoedi
ging van alle initiatief, rekening houden met ieders persoonlijken aanleg 
om zoo te komen tot eene harmonische ontwikkeling van natuur en 

haar manier 
ie, fleurige, dat 
trekt, anderen 

' levensplan.
te worden. Het is eenvou- 

intuitief begrijpen: «Zoo ge

en schaduwzijde van het leven beide kent 
;oed zijn op zijn tijd. Wij moeten de kracht, 
e hoogste potentie weten op te voeren, niet 

moeilijkheden, die zich voordoen, maar durven, 
offers gevraagd worden en het wel eens heel zwaar
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alle initiatief, rekening houden
te komen tot eene harmonische ontwikkeling 

bovennatuur. Zoo zichzelf vormend zal het meisje op 
invloed krijgen en, waar zij invloed heeft door het frissch< 
van haar uitgaat, en waardoor zij anderen boeit en 
ook vermogen op te voeren tot een booger 

Daar hoeft niet zooveel bij verhandeld t< 
dig eene kwestie van aanvoeling, van 
lukkig zou ik ook willen zijn”.

Als je zoo op spanning leeft, is het leven waard, geleefd te worden. 
Dan verdwijnt alle sleur, alle afmatting, alle vale saaiheid.

Wie gelukkig is, voelt in zich den drang, dat geluk uit te dragen 
en er anderen van mee te deelen. Wij hoeven in onzen*tijd niet lang 
naar middelen te zoeken om hieraan gevolg te kunnen geven. Toonee), 
film, spel, zang, dans, radio, de «mode, wij kunnen ze alle in dienst 
stellen van onze idee en we kunnen er duizenden tegelijk mee be
reiken.

Wanneer alleen zullen we een vasten, blijvenden invloed ten goede 
kunnen ontwikkelen? Wanneer ieder lid der jeugdbeweging zich de 
volle verantwoordelijkheid bewust is: een goed mensch te moeten 
zijn. Goed in den volsten zin van het woord. Goed voor ieder mede- 
mensch. Goed denkend en goed willend, altijd en overal. Altijd de 
liefde stellend boven alles. Wanneer ieder zich weet weg te cijferen, 
en eigen belang weet achter te stellen, waar het gemeenschapsbelang 
dit vraagt.

Moge c 
Wij willen 
in leven en

Jesus Christus —



eerste plaats het Hooge

De taak der ouderen,
door H. GORDEAU (Nederlandsch Jongelingsverbond).

!

om bij

ons geleerd heeft het oude niet te verwerpen, omdat het oud is en 
het nieuwe te aanvaarden, omdat het nieuw is, maar in alles het 
beste, het schoonste te kiezen. Hij is geen onmogelijkheden komen 
leeraren. Hij heeft van alles Zelf in de e ”__o_
Voorbeeld gegeven.

Wij zijn er vast van overtuigd, dat, wanneer wij de consequentie 
van een leven in Christus aandurven, wij als menschen van den 
komenden tijd zullen passen in een betere wereldorde, die wij aldus 
zelf mee hebben voorbereid.

-aag gerezen: „Staat het mis- 
•t heel vriendelijk te zeggen), 

eigenlijk zou wezen?" 
ïggen!"

op m'n qui-vive gebracht: Ik dien vooral op 
ro domo te gaan houden!
los genoeg en ook zoodanig objectief, < 

loor het luchtig gespeel van 
i en terzijde te stellen! Niet ik.

wil, dat ik in ieder geval mijn taak 
referaat, niet makkelijk vind.

van mijn taak afmaken, indien ik 
: der ouderen is.... van tijd tot 

toespraak te produceeren."
er meer van me verwacht —

naamge' 
eft g<

r schuilt ongetwijfeld welwillendheid in het feit, dat zij, die deze 
conferentie organiseerden, juist één der ouderen hebben gevraagd, 

dit onderwerp in te leiden.
„Als iemand weten kan wat die taak der ouderen is, dan allicht 

zijzelve."
Bij den verkorene echter is ook de vr< 

schien zóó, dat de jongeren zelf, (om het 
zich niet klaar bewust zijn, wat die taak e

„Laat die ouderen het zélf dan maar zeggen!'
Dat denken heeft me op m'n qui-vive gebr.

te passen geen oratio pro domo te gaan hout
Maar wie is er selbstlos genoeg

het overdenken en redeneeren, ald<
vóór-ingenomenheid te onderkennen

Waarmee ik slechts zeggen
als oudere: het leveren van dit

Ik zou mij immers te makkelijk ’
kortheidshalve poneerde: „De taak
tijd een

•Wordt er meer van me verwacht — en dat zAl wel — dan moet 
ik eerlijk zeggen, dat de naamgeving van m’n onderwerp 
heelemaal aan een denklijn heeft geholpen.

De taak der ouderen! Wat kan men daarmee bedoelen? Wat zijn 
eigenlijk ouderen? Als ik het wel overleg, diende ik zelfs óók nog te 
weten, wat jongeren zijn.

Want op geen gebied zoozeer als op dat der vrije jeugdvorming.
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1 zelf niet 
oogen der

hft

ing wel plaatsen: 
hoort daar stellig bij:

ng der 
>and met

vindt men makkelijker menschen, die graag jong blijven, en 
ontdekken, dat ze reeds tot die ouderen behooren, in de c 
waarlijk jongeren.

Hier en dadelijk mag ik dan ook de opmerlcinj
Indien iets de taak der ouderen kan zijn, dan k< 

eerlijk oudere te wezen.
Voor het overige geloof ik niet ver van de bedoelinj 

stellers te blijven, wanneer ik m’n onderwerp in verba 
totaal der vraagstukken dezer conferentie bezie.

Er is gehandeld over: dezen tijd; hoe deze tijd- de jeugd, 
de jeugd dezen tijd beïnvloedt.

Waarschijnlijk is dus de bedoeling: „Wat is de taak der ouderen 
in dezen tijd, tegenover deze jeugdI'

Voorts verstaan we dan onder „ouderen” niet de verst-gcvorderde 
jongeren, in welke jeugdgroepeering ook; wil de volledig uitgegroeide 
menschen in het algemeen, van wat leeftijd dan ook; meer in ’t 
bijzonder diegenen, die zich voor jeugdorganisatie interessceren, of 
daarin leiding trachten te geven, of mede te werken.

Ja. Wat is hun taak!
Iedere taak in deze menschenwereld wordt bepaald:

door hetgeen er in zeker tijdsgewricht noodzakelijk gedaan 
moet worden; in dezen net zoo goed als in welken anderen tijd ook.

Is er dus een tekort op welk levensterrein der jongeren ook, dat 
om vervulling roept, en niet door die jongeren zelf kan worden ver
holpen, dan ligt dAAr een taak voor de ouderen.

Laat een mensch echter maar cens iets doen, dat bulten zijn eigen 
aard, buiten zijn begaafdheid, bulten zijn typische wezen ligt. Dat 
gAAt niet.

In dezen wonderen tijd is er veel ziek, en dus veel te herstellen; 
veel krom en dus veel recht te maken; veel verward en duister en 
ellendig.... Is er, om in dat alles verbetering te brengen, niet vèfcl 
te doen? Indien het er ooit van komt, dat het nog anders en beter 
wordt, en heel het jonge leven zegt: „Ja! het moet en het zal!” (waar 
het ook gelijk aan heeft), dan zal de taak vervuld moeten worden 
door de menschen zbbals ze er zijn: jongen tn ouden èn van allerlei 
leeftijd.

Niemand gelooft, dat het zou kunnen door de ouderen alleen; 
maar misschien zonder hen; ondanks hen; door de jongeren alleen! 
In dat geval is er geen taak voor de ouderen; staan ze slechts in 
den weg.
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dikwijls
- ‘asschen £ 
uen kan,

dat de tegenstelling 
twee elkaar onmiddel 

maar conflicten

.Is de jeugd in het algemeen, 
leel, inderdaad zóó?”

■ zeker. Het wordt ook hierdoor bewezen, 
de anti-these tusschen het geslacht, dat pas 
, dat haast gaan moet, zullen we even moeten

volstrekt wantrouwen. De gezonde twijfel is v< 
zwijgen. Deze jeugd blijft in de puberteitsverschijns 
er niet boven uit. Deze jongens en m< 
verantwoordelijke menschen, mannen en 
op zich nemen  Dat is het nu juist, wat 
kenmerkt; ze blijft steken in de critiek op de vorige 
de samenleving, op het leven zelf en komt niet tot de 

Tot zoover Dr. Roose.
We laten ruimte voor de vraag: 

of althans voor een overwegend de 
Een tegenstelling is er 
En deze tegenstelling, < 

aankomt en het geslacht, 
bespreken.

Er zijn natuurlijk jongeren, die ddt onverbiddelijk gelooven. „Daar 
is een diep wantrouwen tegenover alles, wat vorige geslachten hebben 
tot stand gebracht. „Wat ouderen aanprijzen, wordt door vele 
jongeren per sé verworpen," merkte Dr. J. C. Roose op in zijn recent 
artikel over „Moderne Jeugd”, „zooals opgroeiende kinderen in een 
gezin waar de ouders niet alleen voortdurend twisten, maar elkanders 
leven verbitteren, ja, onmogelijk maken, zóó staat de jeugd van 1934 
in haar geheel temidden van de volkerenfamilie. Daardoor zijn ze 
met achterdocht vervuld. Ook waar ze het nog niet kunnen bewijzen, 
vermoeden ze, dat veel, wat de ouderen over godsdienst en moraal 
spraken, phrase was of huichelarij ” „De natuurlijke frissche 
critiek van de rijpende jeugd is bij de moderne jeugd geworden tot 
een volstrekt wantrouwen. De gezonde twijfel is vergroeid tot star 

■selen steken, komt 
leisjes groeien niet dóór tot 
i vrouwen, die zelf de taak 

onze moderne jeugd 
generatie, op 
daad."

Er bestaat een natuurlijke tegenstelling tusschen twee elkaar onmid
dellijk opvolgende generaties; een veel sterker tegenstelling zelfs, dan 
tusschen twee generaties, die één geslacht verder van elkaar ver
wijderd zijn. Daarom zijn, in het algemeen, grootvaders en groot
moeders zulke gewaardeerde en dikwijls hartelijk beminde menschen.

Wanneer echter de tegenstelling tusschen grootouders en kleinkinderen 
tot een vriendelijke harmonie leiden kan, dan is het reeds daarom 
niet aanvaardbaar, dat de tegenstelling tusschen de vaders en de 
kinderen, tusschen twee elkaar onmiddellijk opvolgende generaties 
persé en alleen maar conflicten zou moeten scheppen. Integendeel. 
Al deze tegenstelling moet, in de natuurlijke orde der dingen, bedoeld 
wezen, als over-en-weer elkaar verrijkende veelvormigheid, die tot 
completeering der menschheid-als-geheel strekt.
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5 in dagen als de onze makkelijk 
>aar-elkaar-in-’t geheel-niet-meer-

tot in den 
of vrouw;

een school 
tseling door 

;en verdwijnen 
: óók met deze

Desondanks neemt die tegenstelling 
den vorm aan van een totaal-on vrucht ba 
begrijpen.

Geen wonder,

krampad
zekerhedt
gewonnen hebben. En de jon;
nieuwe visie te wagen, 
stellig de betere mófet e 
angstig óf manen.

Wordt zóó de tegenstelling niet als vanzelf tot onvruchtbaar conflict?

gekomen, b.v. als ge < 
der tijden, indien plots

het

i
k
■ >

■ >

geen kind 
: ge verder

waar ouderen en jongeren beide leven in 't besef, 
op een dwaalweg zijn geraakt. Terwijl vele ouderen zich 

:htig vast klemmen aan opvattingen en vermeende of werkelijke 
ien, die ze trouwens ook met moeite genoeg op het leven 

j.ngeren zijn juist bereid, om het met iedere 
’, in het vaste geloof, dat de andere weg ook 
en z«il zijn, die weg, vanwaar de ouderen hen

Toch is zonder deze minstens drie elkaar tegengestelde generaties 
Überhaupt geenerlei leven denkbaar.

Het gezin, de school, de kerk, het bedrijf, de partij en heel de 
maatschappij, houden eensklaps op te bestaan, wanneer niet telkens 
opnieuw de jongeren worden toegevoerd. Maar ook zij zijn in beweging, 
worden opgestuwd, krijgen een andere plaats, een andere taak.

Uit het gezin; dóór de school; nóór de maatschappij en 
dood, worden ze van kind — jongen of meisje; dan man • 
eindelijk grijze.

Uit ouders geboren, tijdenlang van hen afhankelijk, worden ze 
zelf almaar ouder, ouder

Is bij U nimmer de gedachte opg< 
uit ziet gaan: „Ondanks den nood c 
wat catastrofe ook, al deze kinderen hun ouders 
over heel het wijde wereldvlak tegelijk, dan was 
stoeiende, juichende, dartelende jongeren gedaan 1"

Of die andere gedachte, nóg veel vreeslijker wellicht:
„Stel, dat een Hooger Macht dan de onze het oordeel sprak: Deze 

jeugd zal de laatste zijn — heeft Flamarion het daar niet over b.v., 
als hij mijmert over „het laatste menschenpaar, doodvriezend aan den 
evenaar?" van dit oogenblik af wordt geen kind meer geboren. 
Wat het • stoffelijk bestaan betreft behoeft ge verder geen zorgen 
meer te hebben; wat er is kunt ge nemen; zult ge deelen met steeds 
kleiner getal/’

En dan het angstig beleven: „Vandaag weer moeten we onze dooden 
begraven; de menschenhaag vóór ons wordt telkens dunner, ijler; wie 
zal de laatste zijn? Want we durven niet meer achterom te kijken. 
Niemand volgt er meer."
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solidariteit des levens, die niemand op den duur straffeloos

ikelijl

staat, brui
! eeuwen, <

het verwijt te 
op het

generatiestrijd 
een sektestrijd 
ze jong is, de 

i trachte de ouderen 
(Zie de Standaard

!gen?
stellig

voor die kostbare jonge plant te

d geeft in dezen donkeren tijd, het is, dat 
komen.

nog ouderen zijn, om

zeggen, op het i 
niet langer zal

en gij jongeren, elkaar te

van zijn 
eeuwenoude werkelijkheid 

van de tegenstelling tusschen de ouderen en de jongeren openbaart: 
„Hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het 
hart der kinderen tot hunne vaders." (Maleachi 4:6). Het is een 
woord voor meer dan 24 eeuwen gesproken, in een tijd van matheid, 
kleurloosheid en zonder perspectief zoo goed als de onze. Maar het

er voor van haar strijd een 
•‘■'er een klassestrijd en bijna 
i meene niet, dat zij, omdat 
lerder kan zien; doch zij 

igen.” i 
kolom).

is eigenlijk het leven heeft.

, we hebben elkaar
“'•ren; en gij óns."
igblad de Nederlander), zei

vaar af van 
lijk ben, en tezeer

Als er iets is, dat moed 
er nog jong leven in blijft k

En dat er

Er is een 
loochenen kan.

Zal ik het zeg;
Ja, ik wil het i 

moeten hooren, dat 
sentiment afgestemd:

„Mannen en vrouwen, van wat leeftijd dan ook, 
noodig als brood; wij ouderen, jullie jongere”;

Nog pas (bij het jubileum van het dagbl<.2 2. 
oud-Minister Jhr. de Geer:

„Onze jeugd hoede zich 
te maken, zooals we vroegei 
hebben gehad. De jeugd m 
dingen duidelijker en helde 
van de juistheid harer argumenten te overtuig 
van Donderdag 17 Mei ’34, bldz. 7 eerste 1

Want het is niet zóó, dat wie jong 
voor een poosje, en daarna, in-het-ouder-worden niet meer, of slechts 
een restant. Het is ook niet zóó, dat wij, ouderen, eigenlijk het leven 
pas zouden hebben, en gij jongeren nog maar iets ervan.

Zóó is het: „Het leven heeft ons!" Het komt uit verre verten, zoekt 
een nieuwen aanvang in den jonggeborene, schiet door de aderen van 
wie jong zijn, klopt trager in het hart van ons, ouderen. En als ons 
tikken stille staat, bruischt dat zelfde leven alweer lang verder, gelijk 
het door de eeuwen, die gingen, tot in onze kinderen is aangeland; 
gelijk het voort zal vloeien naar andere verre verten; en tot er geen 
tijd meer zal zijn.

Zullen we niet trachten, wij ouderen, 
erkennen, elk in zijn eigen aard, elk in zijn typische taak?

Er is een oud profetenwoord, dat in het rein-wifte licht 
goddelijk idealisme tevens de naakte en 

tegenstelling tusschen de ouderen 
1 het hart



354 DE TAAK DER OUDEREN

! levens- 
die niet 
brengen.

levenshoudit 
gevonden. 2

:■!

i

generaties, die nA ons 
de verantwoordelijkheid

voor ouderen, of zij daar

waar levensbeschouwing, en levens-

n goed, dat iedereen gevoelt: het is 
de tegenstelling toe te spitsen.

zijn bezig de hunne te verwerven.
hebben een levenshouding, hoe jammerlijk misschien ook.

... zijn bezig er een aan te nemen.
dan niet de taak van ons, ouderen, te waardeeren Wat goed

toekomst; 
en wij mede

igen, 
sn hébben hun levensbeschouwing, hoe falikant die wellicht

en door indi 
verankerd; vinden hun oors 
en terug in vroegere geslach 
gij u niet losmaken kunt.

Ook beheerschen ze weer een 
zijn zullen, voor wier fouten gij 
zullen dra;

Ouderer 
mag zijn.

Jongeren
Ouderen
Jongeren 
Is het

is tevens zoo diep menschelijk en
beter in die lijn te denken, dan c

Tenzij...., tenzij het conflict onuitwijkbi

Het is duidelijk, dat in de merkwaardige samenleving, welke de 
jeugdorganisatie nu eenmaal is en zijn moet, die tegenstelling, of dat 
conflict makkelijk dusdanige afmetingen krijgen, dat de vraag rijst, of 
er op dit speciale jeugdterrein nog plaats is . «r™
nog een taak kunnen hebben.

Waarom zou er geen taak voor hen zijn?
Op ieder levensterrein .— en ik noem nog eens: gezin, school, kerk, 

bedrijf, partij en maatschappij — is de tegenstelling tusschcn de twee 
generaties o.a. daarin waarneembaar, dat de beste jongeren niet alleen 
vruchtbare ideeën aandragen, maar tevens bouwen, terwijl de ouderen 
bewaren en bewaken. Waarom zou dat hier niet zoo zijn?

Ik geloof wel, om geheel op het terrein der vrije jeugdvorming te 
blijven, dat de jongeren voor hun ontspannigs- en gezelligheidslcven, 
voor een goed deel hunner duborganisatie en besturing, zich zelf 
kunnen helpen.

Zoodra het echter gaal om de aanvaarding van verantwoordelijk
heid, zakelijk of organisatorisch, in breeder verband, zijn de jongeren 
zichzelf niet meer genoeg.

Nog sterker gaat dit klemmen, 
houding nog in geding komen.

Men versta mij wel. Ik beweer niet, dat gij, jongeren, onze 
beschouwing klakkeloos zpudt moeten overnemen; dat ge 
nader zoudt mogen en moeten beschouwen of onder kritiek

Ik bedoel dit: levensbeschouwing en levenshouding beide, zijn nooit 
waarden-op-zichzelf en door individuen gevonden. Ze liggen historisch 

rongen, dwars door ons, ouderen heen, 
:n en geestelijke invloeden, waarvan ook
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schatten tot

het anders wilt:
le taak der ouderen: frissche, oorsponkelijke jonge kracht 
verstarrend geslacht te doen kennen.

Een ander oud 
licht op

Als J<

en te dienen, dan

>ging te wagen bij de jon; 
icht gaan begrijpen, waai

van schuld, daar waar het, gelijk in

ondci «ud profetenwoord werpt een merkwaardig verhelderend
> hetgeen ik tot slot meen te mogen zeggen.
[esaja in later jaren verhaalt hoe hij als zeer jonge man tot 

zijn taak werd geroepen, om profetenwerk te gaan doen, d.i. om door 
daad en woord van recht, van Gods recht te gaan getuigen, dan 
vertelt hij hoe moeilijk het hem was „Ja” te zeggen, „zend mij!” Om 
tweeërlei reden, één van zelfkennis en één van menschenkennis.

Het eerste bezwaar was dit: .Ik ben zelf een man onrein van lippen.'' 
Om het tweede is het me nog meer te doen:
.Ik woon in het midden van een volk, dat onrein van lippen is."
Want bij voldoende zelfkennis, menschenkennis, en ik voeg er voor 

mij persoonlijk bij: Godskennis, komen ouderen en jongeren tot de 
ontdekking, dat in de solidariteit van leven, waarover we het boven 
hadden, tevens gegeven is: een solidariteit van zepen en van vloek, van 
goede eigenschap en van schuld.

Ja, er is ook een solidariteit 
onze dagen, bitter mis gaat.

ingeren, opdat 
tardeeren mis

is, te waarschuwen tegen hetgeen we, naar ons beste weten als 
kwaad moeten brandmerken ?

Voorts zie ik dit aan ons ouderen toegewezen:
deze jongeren te verdedigen tegenover, haar te doen begrijpen 

door andere ouderen.
Omgekeerd echter ook: een po( 

zij, zoo mogelijk, een vorig geslac 
schien.

Of, zoo ge l
het is d<

aan een ’
Maar ook:

de in en door het verleden verzamelde waarden en 
in het midden der jongeren uit te dragen.

In één woord:
het is de taak der ouderen, naar alle zijden, de overbrugging 

te zijn tusschen verleden en toekomst.
Dat zal ons zeker niet lukken, indien de ouderen dit zouden willen 

verstaan als een oproep tot heerschen, dicteeren, vóórschrijven en 
negatieve kritiek.

Indien echter de ouderen bereid zijn te luisteren 
houd ik er mij van overtuigd, dat de jongeren zelf vroeg of laat tot 
het inzicht zullen komen, dat er meer is, waardoor de opeenvolgende 
generaties gebonden zijn, dan waardoor ze verdeeld worden.
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Co-referaat
door J.M. VAN VEEN, (Vrijt. Chr. Jeugdcentra!*).

: grooter deel 
wij de 
levensei

welke jongere of 
aan elkaar,

~V a Tanneer ik het voorrecht heb, om de gedachtenwisseling
’ ’ de referaten voort te zetten, dan wil ik beginnen met 

zeggen, dat het mij niet mogelijk is, om na dergelijke, algemeen 
gehouden referaten terstond op enkele bijzondere punten in te gaan. 
Ik kan, dunkt mij, alleen met vrucht eenige oogenblikken van Uw 
aandacht vragen, als ik, die hier toch sta als vertegenwoordiger van 
een bepaalde groep, heel in het kort iets zeg over enkele beginselen, 
die gelden bij het jeugdwerk van die groep, althans over die, welke 
verband houden met het onderwerp dat aan de orde is, n.1. de tijds
omstandigheden en onze jeugd. Dit klemt des te meer om nog een andere 
reden. Naar het mij voorkomt, wordt de invloed van de tijdsomstandig
heden van een zeer eenzijdige kant belicht, als men alleen op het 
vraagstuk van de werkloosheid ingaat. Ik wil geenszins ontkennen de 
ontzaglijke beteekenis van de werkloosheid in dezen, ik begrijp ook 
best, hoe juist van socialistische zijde getuigd wordt van de waarde 
van de arbeid en de ellende van de werkloosheid, ik begrijp ook, dat 
het beter is om één element uit de tijdsomstandigheden goed naar voren 
te laten komen dan vele maar half. Toch moet het mij van het hart, 
dat wij niet genoeg kunnen zeggen, dat, hoe belangrijk de materieele 
oorzaken b.v. van de demoralisatie der rijpere jeugd zijn en hoe be
langrijk het dus is om die oorzaken te bestrijden en in hun vernietigende 
werking te beperken, dat daarnaast de invloed van de tijdsomstandig
heden toch ook een geestelijke is, een kwestie van mentaliteit, van levens- 
cn wereldbeschouwing. En als dit zoo is, dan gaat het er om, of het 
ons zal gelukken om tegenover de levens-en wereldbeschouwingen die 
in steeds toenemende mate de jongeren in hun greep krijgen, onze 
levens- en wereldbeschouwingen krachtig te blijven stellen, of het ons

Laat ons, ouderen, het grooter deel van die schuld treffen — maar 
vergeet niet, dat ook wij de jongeren zijn van een vorig geslacht.

Een atomististische levensopvatting, een individualistisch indifferen
tisme, van welke jongere of oudere ook, moet zich wreken.

We hangen aan elkaar, we komen voort uit elkaar. Laten we 
eerlijk tot gemeenschappelijke schuldbelijdenis komen. In die erkenning 
slechts kan het beginpunt van „den weg terug” worden gevonden.

We zijn op elkaar aangewezen: laat ons samen pogen den weg 
naar Omhoog weer te vinden.
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:heel wordt 
s invloed

ons werkzal gelukken om de methoden der vrije jeugdvorming bij 
gebruikelijk, te handhaven, of het ons zal gelukken tenslotte, om de 
mentaliteit van de jeugd te bewaren voor, ik wil niet zeggen Bolsche- 
wisme en Amerikanisme en zeker deze niet zoo simplistisch becritiseeren 
als mej. H. deed, doch voor het tegenwoordig zich met snel tempo 
doorzettende naturalisme, de hand over hand toenemendepaganiseering, 
het religieus en zedelijk indifferentisme.

DAAr oefenen dan ook de tijdsomstandigheden in de eerste plaats 
hun vernietigende werking uit, waar geen positieve, tot in de diepten 
van de menschelijke persoonlijkheid reikende levens- en wereldbe
schouwing meer is, waar geen religie, geen christendom als levende 
demonstrabele kracht in menschen en menschengroepen meer is.

Wanneer ik nu juist over deze strijd tusschen verschillende gezind
heden een enkel ding ga zeggen, dan moet ik eerst een en ander 
vertellen over methode en bedoeling van ons Vrijzinnig Christelijk 
Jeugdwerk.

De methode van het jeugdwerk, door ons toegepast, vloeit voort 
uit het humanistisch opvoedingsideaal. Leid de jongeren zoo op, dat 
de rijkdom van het menschelijk wezen zoo mogelijk in zijn volheid bij 
hen tot ontplooiing komt. Streef naar een oefening van al hun ver
mogens door lichamelijke en geestelijke vorming. Het is het streven 
naar „het ideaal van een vol-ontwikkeld mensch, wiens krachten in 
overeenstemming met zijn leeftijdsperiode en zijn aanleg tot een har
monisch geheel wordt geoefend” (Beg. Verkl. V. C. ƒ. C.), waarbij 
de leidende invloed van het geloofsleven noodzakelijk is.

Dit ideaal is alleen te verwerkelijken wanneer het gedragen wordt 
door een optimistische menschbeschouwing, die eerbied heeft voor het 
waardevolle in ieder mensch, die steeds een beroep doet op het betere 
in de mensch, die de jeugd vertrouwt, in vrijheid opvoedt — al wordt, 
zoo noodig, de roede niet gespaard —- en spoedig de zelfwerkzaam
heid der jongereni zal probeeren te wekken.

Haar methode is verder volstrekt ondogmatisch. AVanneer het de 
vorming tot een volgroeid mensch kan bevorderen, zal ze coëducatie 
toepassen; wanneer het deze vorming in de weg staat, zal ze in een 
ander geval de coëducatie niet toepassen. Wanneer ons doel, n.1. om 
jonge menschen op te voeden tot karaktervolle en zelfstandige chris
tenen, in de eene club beter door de methode der jeugdzorg toe te 
passen, bereikt wordt, welnu, dan jeugdzorg. In een ander geval zullen 
wij de methode der jeugdbeweging toepassen. Vandaar dat bij ons 
(zie ook Hartmann „De jonge generatie in Europa,” blz. 110) de 
verhouding tusschen jongeren en ouderen en het aandeel der ouderen
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van de cultuur en 
onze menschen de 

levensvernietiging 
op haar

hoog-conjunctuur met 
te jagen. In een tijd als 

i humanisme overdreven 
juist eenige kenmerken, die 
s doel van ons werk.

!

Doel en methode zijn alleen in een tijd van 
redelijke kans op slagen te gebruiken en na ( 
deze lijkt het optimisme van het Christelijk 
en .weltfremd". Want onze tijd toont ju:** 
lijnrecht ingaan zoowel tegen methode als

in de leiding geen probleem is. Dat is louter een kwestie van oppor
tuniteit, niet van principe. Als het doel maar bereikt wordt. En als 
er bij de leiding maar een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en groote 
liefde is. Maar, en hier sluit zich de cirkel, de leiders, zelf in een 
sfeer van vrije training en beheersching van eigen krachten opgevoed, 
zullen in sterkere mate ook dit moeilijke principe van leiding kunnen 
verwerkelijken.

Dit alles geldt ook onze houding ten opzichte 
de tijdsomstandigheden. In vertrouwen laten wij 
cultuur met haar kansen op levensontwikkeling en 
benaderen. Wij leeren onze jongeren de cultuur te schiften 
waarde en onwaarde. Dit eischt een sterk kritisch vermogen en ver
antwoordelijkheidsbesef en juist dit willen wij bij de jeugd ontwikkelen. 
Een beweging, die er een minder optimistische menschbeschouwing 
op na zal houden, zal veel eerder eigen groep en bezit omtuinen en 
afzonderen en pas, als alle seinen op veilig staan, iets nieuws of iets 
anders gaan aanvatten.

Over het doel alleen het volgende. Onze beweging legt steeds, zij 
het wel eens naief en ondoordacht, de nadruk op de piactische conse
quenties van het Christelijk geloof, wil op Angelsaksische wijze (zie 
Dr. W. J. Aalders, .Om de kerk," blz. 111 vlg.) een doordringing 
van gansch het leven en gansch de maatschappij door de geest der 
Christelijke humaniteit eri de wereld steeds meer laten worden, zoo 
God het wil, tot een afspiegeling van Zijn Rijk, zooals Jezus Christus 
ons dat bracht. Zij stelt daarom met nadruk het ideaal der cultureele 
en religieuze katholiciteit. Alle rassen, volkeren, volksgroepen, klassen, 
standen, geslachten en leeftijden ziende in het licht van Gods liefde, 
streeft ze voor haar deel naar meerdere solidariteit tusschen deze 
onderdeelen en wel op de basis van gelijkgerechtigheid en gelijk
waardigheid, als norm de liefde en als voorwaarde de gerechtigheid. 
Ook hier is ons werk alleen mogelijk bij een moedig optimisme, n.1. 
het geloof in de mogelijkheid van een religieuze ordening van de 
menschelijkc cultuur en groepeeringen. En verder alleen mogelijk als 
de humanistische gezindheid van waarachtigheid, zachtmoedigheid en 
vertrouwen ons leidt.
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klein land. Met Gods hulp hope 
methode. Maar er staat meer 
het humanistisch Christendom

noemen. In de eerste plaats dit. Daar

Wat het doel betreft: wij beleven, door allerlei omstandigheden 
de waarheid van het spreekwoord: dat het hemd nader is dan de 
rok. Bijna onoverkomelijke spanningen tusschen rassen, volkeren, 
klassen, geslachten en leeftijden doen zich voor, leder vecht voor zijn 
eigen standje, solidariteitsgevoelens en eenheidsgedachten worden als 
irreel en utopisch uitgekreten.

En wat de opvoedingsmethode betreft: ook weer door allerlei 
omstandigheden wordt de jeugd van verschillende kant principieel 
niet-humanistisch opgevoed. Niet meer opvoeding in vrijheid, maar 
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en dus geen vertrouwen, maar 
vrees en karakterschending. Geen harmonische oefening van alle 
menschelijke vermogens, maar door de steeds meer veld winnende 
militairisatie (daarmee bedoel ik een op grove wijze overnemen van 
gewoonten en methodes uit het soldatenleven in het gewone maat
schappelijke leven), het zich absoluut stellen van de physieke vermogens. 
Geen eerbied meer voor het andere of de andere maar .Streberei”, 
onwaarachtige mythe-vorming van de tegenstander en lage strijd- 
methoden. Geen training meer van het kritisch vermogen der jongeren, 
maar opzettelijke, propagandistisch geraffineerd bewerkstelligde ver
starring in oppervlakkige dogma’s. Geen opvoeding meer van de jeugd, 
zoodat de verschillende levenskringen, gezin, school, volksgroep, partij, 
jeugdvereeniging hun aanspraak kunnen laten gelden, maar alle jongeren 
van zeer verschillende levensbeschouwing en levenshouding onder het 
juk van een massaal-nivelleerend staatsinstituut.

Wat nu te doen? Onze Vrijzinnig Protestantsche beweging is 
een kleine groepcering in een klein land. Met Gods hulp hopen wij 
trouw te blijven aan doel en methode. Maar er staat meer op het 
spel dan de beginselen van het humanistisch Christendom alleen. 
Het ideaal. b.v. der vrije jeugdvorming als zoodanig, zooals dat in de 
stellingen van de Centrale Jeugdraad neergelegd is, staat op het spel.

Ge kunt zeggen wat ge wilt, maar een nationaal-socialist heeft 
wel eenigszins gelijk als hij de vrije jeugdvorming voorzoover ze 
werkelijk vrij is, van demo-liberale. van humanistische oorsprong acht.

Het gaat, zooals de heer T. in een escapade aan het eind van zijn 
referaat, eigenlijk niet behoorend bij de opzet van zijn lezing, maar 
toch terecht gemaakt, om het bestaan van de vrije jeugdvorming Über
haupt. En daar moeten wij, wanneer wij op deze conferentie spreken 
over de tijdsomstandigheden en hun invloed op de rijpere jeugd en 
de taak der ouderen over spreken.

En dan wil ik twee dingen
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op de jeugd wat betreft de 
bepaalde crisisinvloeden

de invloed van de tijdsomstandigheden 
mentaliteit, waarin vele jongeren door bepaalde crisisinvloeden en 
-bewegingen geraken, zoo groot is, is het zaak dat het ideaal der 
vrije jeugdvorming met alle macht gehandhaafd wordt, dat de dreigende 
militairisatie en verpolitiseering met alle zedelijke en religieuze ver
kommering van dien, dat alle propaganda voor een massaal-nivel- 
leerende opvoeding door een totalistische staat zoo krachtdadig mogelijk 
wordt tegengegaan. Dat kan door de politieke strijd, maar het kan 
ook — en daar wil ik het over hebben —• door een versterking van 
het godsdienstig en zedelijk normbesef en — en daar is het me in 
het bijzonder om te doen —— door de handhaving van de mogelijkheid, 
dat ouders en leiders gelegenheid hebben om in vrijheid hun kinderen 
en jongeren op te voeden, zoo volledig mogelijk. Het geweldig belang 
van het bestaan van vrije kerken, vrije scholen, vrije jeugdvereeni- 
gingen springt terstond in het oog.

En wanneer dan door invloed b.v. van de godsdienstige verceni- 
gingen de militairisatie en verpolitiseering-op-z’n-smalst van de jeugd 
b.v. beneden een nader te bepalen leeftijd kan worden tegengeg 
door regeeringsmaatregelen, dan moeten die vereenigingen dat hei 
niet nalaten. Een groot vraagstuk in dit verband is ook, hoe wij 
de jeugd, die niet bereikt wordt door de religieuze en idealistische 
levens- en wereldbeschouwingen kunnen redden uit de handen van 
hen, die juist hun aandacht richten op deze indifferente jeugd.

In de tweede plaats het volgende. Holland, daartoe door ligging, 
geschiedenis, volksmentaliteit bevoordeeld, kan een ontzaglijke roeping 
blijven behouden (Lloyd George: „Not what a nation wins, but what 
a nation gives, makes that nation great") door de solidariteitsgedachte, 
de eenheidsgedachte hartstochtelijk te blijven belijden.

Wanneer van bepaalde kant in ons land zelfs het werk van de 
verceniging „Volkenbond en Vrede” wordt aangevallen, begint het 
er op te gelijken, dat binnenkort zelfs het meest gematigd pacifisme 
en streven naar een internationale rechtsordening in de ban wordt 
gedaan. Maar — en daar gaat het me nu om — dan dient de 
solidariteitsgedachte allereerst in eigen midden te worden beleden, een 
solidariteit, die in het N.J.I. tegen alle hetze van buiten moet worden 
gedemonstreerd, karaktervol en zonder te marchandeeren,

Er zou over die solidariteit meer te zeggen zijn. Ik laat het hierbij. 
Wanneer ik deze dingen zeg, heb ik heusch niet het gevoel alleen 
te praten pro vobis. Ik sta hier te spreken pro domo: de religieuze 
en cultureele eenheidsgedachte van het Vrijzinnig Protestantisme en 
het humanistische opvoedingsideaal. En wij kunnen deze dingen juist
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Co-referaat
door J. PRONT (Joogercn-Vredes-Actie).

van de, het vorig jaar vermoorde.

Tk spreek hier namens een organisatie die het anti-militarismc als 
-*• centraal punt heeft. Daarnaast spreek ik hier als vertegenwoor
diger van dat wat er nog aan vrije jeugd-beweging overgebleven is. 
Uit dat .overgebleven” blijkt, dat ik hieronder iets anders meen te 
mogen verstaan, dan wat hier in de referaten van gisteren en heden 
is naar voren gebracht. Het is zaak daarop straks nader in te gaan. 
Ik wilde slechts vooraf aangeven vanuit welke gezindheid mijn referaat 
voortkomt.

Ik wil dan beginnen met een woord 
Duitsche prof. Th. Lessing:

Het werkelijke weten van alle echte jeugd is, dat te haar leven niet 
laat inzetten voor anderer doel en zich niet wil buigen voor een andere 
autoriteit, dan de autoriteit die ze zelf voelt als zoodanig.

Van zulke jeugd, die dan, volgens L., echte jeugd is, is heden ten 
dage weinig te vinden. Wij moesten vaststellen, dat de thans rijpende 
generaties zich laten inzetten voor anderer doel en zich buigen voor 
andere autoriteit dan die zij-zelf voelen als zoodanig. Op talrijke 
punten en in tal van vereenigingen wordt de jeugd aangenomen, in- 
gelijfd, geregistreerd, opgevoed en afgeleverd aan de instanties voor 
wier heil die organisaties werken. Wellicht overdrijf ik eenigszins; dat 
neemt niet weg, dat ieder in staat is zekere elementen in die richting 
te bespeuren.

zeggen, omdat wij geen politieke maar religieuze vereeniging 
omdat wij Überhaupt geen officieel of officieus contact hebben 
een of andere politieke partij of beweging. Dat is ons nadeel, i 
ook onze glorie.

Wij spreken over de tijdsomstandigheden en de rijpere jeugd.
Zoolang er nog eenige barmhartigheidszin, eenige liefde voor de 

rijpere jeugd en het opgroeiende kind is, eenig begrip voor de moei
lijkheden waarin de jeugd verkeert, eenig hooggestemd idealisme of 
religieuze toekomstverwachting, laat dan de strijd tegen de mentaliteit 
van het heidendom en het barbarisme krachtdadig zijn. Want dat 
onze taak zoo ontzaglijk zwaar is, komt niet, omdat de jeugd niet 
weet, hoe het moet — dat is niet zoo erg maar omdat zoo ont
zaglijk veel ouderen het niet meer weten of niet meer in staat zijn om 
vitaal en frisch pal te staan voor de waarden die op het spel staan. 
Opdat Christus verheerlijkt, Zijn Rijk verwezenlijkt worde.
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Verdergaand moesten wij zelfs vaststellen, dat deze generaties niet 
eens het vermogen bezitten zelf een autoriteit als zoodanig te voelen, 
te doorvoelen. Haar intuïtie, haar geestelijke vermogen, haar spon
taneïteit, haar koenheid, haar intransigentie, haar opstandigheidswil 
is er niet of nog

Van dit alles droeg eenmaal de jeugdbeweging het kenmerk. Het 
had geen zin hierop in te gaan, indien niet in het einde van het referaat 
van den heer Toornstra, welk einde ik eenigszins als een „happy end" 
heb aangevoeld, de jeugdbeweging naar voren ware getild tegen de 
autocratie, tegen de verwildering, tegen de mcchaniseering, enz. Dit 
is m.i. niet juist. Indien er sprake is van een „beweging" < 
er hoogstens een van leiders. Er zal geen beweging van d< 
vonden worden, die als zelfstandige beweging zich thans 
doeleinden inzet. Als zooiets zich zou inzetten is het voor 
pelijke doeleinden. Want waar de huidige maatschappelijke nood de 
ondergrond vormt van wat de geesten beïnvloedt, daar zal, dis een 
beweging zich kin inzetten, zij moeten stormloopen tegen de maat
schappelijke kwalen.

Vanuit onze gezichtshoek vertegenwoordigt de psychische toestand 
der jeugd een krisis der jeugd op zichzelf, waardoor zij een gevaar 
beteekent voor de West-Europeesche kuituur; daarnaast — dit, in 
verband met de invloed van de jeugd op de tijdsomstandigheden — 
belet deze psychische toestand der jeugd ten eenenmale een beslissende 
invloed op de tijdsomstandigheden uit te oefenen.

De jonge generatie bestaat uit: oorlogskinderen. Onvoldoende ge
voed. regelloos opgegroeid, met angst en nerveusiteit doorkoortst, met 
iets in hun ziel dat duidelijke sporen ontving van het doorstane leed. 
Oorlogskinderen! Daardoor is zij reeds weerstandsloos; op de drem- 

van het menschenleven wordt deze erfelijk-oorlogsbelaste jeugd 
jrepen door een vreeselijke crisis. Daarin moet zij een weg 
, toonen waartoe zij in staal is! En het eenig-genezende, het 

eenig-zinvolle: arbeid ontbreekt.
Er is hier over de schuld der ouderen gesproken; daaraan wil ik 

toevoegen dat ook mijn generatie, Jahrgang 1902, gefaald heeft. Zij 
heeft noch de wegen gevonden, noch de krachten op het daarvoor 
juiste moment weten te ontplooiïen.

Deze crisis der jonge generatie kan helaas door haarzelf niet 
worden opgelost; dit „helaas" spruit voort uit het karakter der vrije 
jeugdbeweging, als welker woordvoerder ik hier getuig (het gevaar 
loopend hier een grafrede uit te spreken).

Is er evenwel nog een overgebleven groep mensen die de impulsen
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dezer vrije jeugdbeweging niet hebben losgelaten? Zij zijn m.i. van
daag voor een groot deel te vinden in het anti-militaristische kamp 
der jongeren. Dit kan heden JVA, morgen anders heeten. De vorm 
is ondergeschikt; de organisatie als zoodanig, bijzaak. Dat kamp 
onderscheidt zich èn van de hier aanwezige organisaties èn ook van 
de vroegere jeugdbeweging. Van de vroegere jeugdbeweging omdat 
het de strijd voor maatschappelijke idealen en direct tegen maatschap
pelijk kwaad als zijn hoofd-opgave ziet naast de scholing daartoe. 
Dus niet de opvoeding van de leden in engeren zin. Dat bevat tegelijk 
het verschil met de hier aanwezige groepen: de jeugdleider bij ons 
bestaat niet, tenzij hij voorganger is in maatschappelijke strijd en 
scholing. Waarnaast onmiddelijk deze onderscheiding komt, dat elke 
politieke en godsdienstige gezindheid er een plaats kan vinden.

Onze wereldbeschouwing is thans aan het ontstaan. Er herneemt 
op de bodem van de maatschappelijke nood van vandaag een wereld
beschouwing haar rechten die het Leven en de Eerbied voor het 
Leven, het Levende, het Geschapene, tot uitgangspunt neemt. Die 
van daaruit in eerste lijn de Oorlog onvoorwaardelijk afwijst. Die 

daaruit vervolgens elke Leven-inpcrkende beknotting van vrijheid 
denken afwijst. Die streeft naar een zinvolle gemeenschap. Echter 
van gemeenschap wil spreken, voordat de allerbelangrijkste voor- 

zolle economische orde is geschapen. Die in 
de huidige economische orde zooal niet de oorzaak dan toch zeker 
de onmiddellijke aanleiding van de a.s. oorlogen ziet. En van uit dit 
alles de steun van iedcr aanvaardt, maar de ontrouw van anderen, 
om opportunistische overwegingen, met alle felheid afwijst en hekelt.

Wat in de inleidingen hier gemist werd, dat was het besef dat 
de jeugd waarover wij spreken, straks op de velden van eer die men 
op konferenties, in wapenfabrieken, regeeringen en pers is bezig voor 
te bereiden, zal worden omgebracht; is voorts, dat van de psychische 
gesteldheid dezer jeugd, onder invloed van oorlog en crisis ontstaan, 
straks profijt getrokken gaat worden; dat dus de crisis veel meer 
dan de werkeloosheid voornaam gevolg heeft, dat zij een machtige 
voorwaarde tot het kunnen voeren van oorlog, d.w.z. Levenschen
ding en -vernietiging is, van welke voorwaarde de belanghebbenden 
èn de verblinden èn de wanhopigen gebruik maken. Men heeft zich 
o.i. daartegen tot het uiterste te verweren. En daarmee heeft voor 
ons het Vaderland e.d. overigens respectabele instellingen niets, elke 
jeugd-groepeering van iedere politieke en godsdienstige gezindheid 
alles te maken.

Men zegt, dat de jonge generatie, veelal onbewust, naar een betere
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oogenblik lijkt öns de strijd tegen militarisme en oorlog 
Ist. Dat is dus het terrein van ónze actie. Niet voor 
■ wij ons meer en meer er van bewust worden, dat het 

jven aan ons beginsel in een wereld die een tegengesteld 
groeiende mate vertoont, offers van ons zal eischen. Maar 

zille van het Leven, om der wille van onze geschonden

wereld snakt. Ook ik zal mij vandaag niet ermee bezighouden met 
de vraag hoe die betere wereld er zal uitzien. Maar toch stel ik hier 
de vraag of de tendenz die zich bij de massa der jeugd voordoet en 
gaat voordoen niet die is, dat zij die betere wereld, zeker on
bewust maar daarom niet minder positief, zoekt in de wereld van 
den dood? Die wereld waaruit zij, het leven, is voortgekomen; daar 
waarin, in wier schoot zij zich veilig voelt; naar welker veiligheid 
zij terugverlangt? AVanneer dat ook slechts ten dcelc zoo mocht zijn, 
dan kin een oorlog door haar verlangd worden en aangegrepen worden. 
Daarom heeft iedere groepeering zich in dienst van het leven te 
stellen, en haar invloed op dit punt te concentreeren.

Wat wij door het organiseeren van steeds grooter aantallen in de 
jeugdvereenigingen hebben zien opkomen en met angst hebben gevolgd, 
is, naast het ontstaan van tallooze volgelingen, die buigen voor een 
andere autoriteit dan die zijzelf als zoodanig voelen, die uniformecring, 
die uivelleering die de vrije jeugdbeweging reeds in de padvinders- 
beweging onaangenaam aandeed. Want thans, nu meer dan ooit het 
ondergeschikte totaal, de on-persoonlijke kwantiteit als ’t ware de 
hoeksteen vormt voor de a.s. oorlog, daar doen wij afstand van al 
onze vrijheids-, jeugdbewegings-aversies, nu zien wij slechts, dat het 
militaire, d.w.z. de geest van onder-schikking, opzien naar de meer
dere, de nivellcering, het kommando, enz. door alle groepen, veelal 
onbewust van de onvermijdelijke psychische gevolgen, is aanvaard. 
Met alle magische teekenen en alle burocratie die aan elk militair 
apparaat verbonden zijn.

Ik ben verheugd hier zoo een en ander te hebben kunnen weer
geven van wat onze houding bepaalt. De jeugd getroffen door oorlog 
en crisis staat voor een nieuwe oorlog. Haar psychische bereidheid 
heeft ieder tegen te gaan. Hier ligt m.i. de taak van de vrije jeugd- 
vorming. Kan dan de jeugd invloed uitoefenen op de tijdsomstandig
heden? De huidige tijdsomstandigheden zijn o.i. in sterke mate bepaald 
door de economische crisis. Slechts dan kin de jeugd invloed uit
oefenen wanneer zij een aanval doet op de maatschappelijke misstanden, 

oorlog) door middel van nieuwe door haarzelf te scheppen 
en slrijdmethoden. Dit kan dan jeugd- of jongerenbeweging
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De School en het Economische Leven 
door Dr. PHILIP J. IDENBURG.
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satic. Dank zij zijn economische hulpbronnen kon 

verbreid lager onderwijs gedu 
voeren, kan het aan bijna een derde 
wijs gevolgd hebben, nog voortgezet algemeen vormend of dagvak- 
onderwijs bieden en op een bevolking van 8 millioen inwoners niet 
minder dan vijf meerendeels goed uifgeruste universiteiten en vier 
hoogcscholen in stand houden.

Wij willen op dit punt nog wat uitvoeriger ingaan en eens onder
zoeken welk kapitaal er in ons schoolwezen is geïnvesteerd en wat 
de kosten zijn van de exploitatie daarvan.

Voor de taxatie van de waarde der schoolgebouwen en terreinen 
nemen wij ons uitgangspunt in officieel vaststaande cijfers. De regelen, 
welke de Lageronderwijswet 1920 heeft getroffen met betrekking tot 
de bijdragen, welke de besturen der bijzondere scholen uit de ge
meentekas genieten voor de gebouwen en de inrichting daarvan, stellen 
ons namelijk als onbedoeld gevolg in staat om een taxatie te maken 
van de waarde der bijzondere lagere scholen met haar inventarissen. 
De bedoelde regelen betreffen vooreerst de gebouwen, welke op 1 
Januari 1921 eigendom der besturen waren en thans nog in gebruik 
zijn, vervolgens ook den schoolbouw na genoemden datum.

Wij beschrijven deze regelingen met een enkel woord onder ver
melding van de gegevens, welke wij daaraan danken.

Het beginsel der financieele gelijkstelling van openbaar en bijzon
der onderwijs bracht met zich mede, dat de kosten van de gebouwen 
der bijzondere scholen en hare inrichting zouden worden gedragen 
door de openbare kassen. Deze regeling kon echter niet meer wor
den toegepast op de scholen, die vóór de inwerkingtreding der Lager
onderwijswet in gebruik of in aanbouw waren. Deze gebouwen waren 
vaak met groote opofferingen door de voorstanders van het bijzonder 
onderwijs gesticht en niet zelden rustten daarop nog zware lasten. 
Daarom werd in art. 205 der Wet bepaald, dat de gemeenten jaar
lijks aan de besturen der bijzondere scholen een bepaalde rentever-
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>ger dan ten tijde, 
waren. Daarom werd bepaald, dat als grondslag voor de 
zou worden genomen de waarde op 1 Juli 1914 of, indien 
later was geopend, de waarde op den dag der opcning.

Sedert 1 Juli 1914 zijn echter al weer 20 jaren verloopen. Wij 
wenschen de waarde dezer gebouwen in 1934 te weten. Daarvoor 
moeten wij in de eerste plaats rekening houden met een afschrijving 
op de gebouwen wegens slijtage en veroudering. Wij stellen deze 
op 2 pCt. per jaar, een percentage, dat ook de wet noemt in een 
bepaling, waarop ik kortheidshalve niet inga (art. 205, 9e lid). Daar
tegenover moeten wij in aanmerking nemen, dat de bouwkosten wel-

goeding zouden betalen, berekend over de getaxeerde waarde van 
de terreinen, gebouwen en schoolmeubelen, welke op 1 Januari 1921 
eigendom der schoolbesturen waren. Deze vergoeding wordt betaald 
zoolang en voorzoover de schoolgebouwen voor hun bestemming wor
den gebruikt.

Als gevolg van 
gebouwen, welke bij het bijzonder onderwijs in 
schat. Wij weten niet hoeveel het totaal 
bedragen. Evenmin is bekend welk 
schoolgebouwen thans nog bij het 
Maar wij kunnen het gezochte b< 
deren doordat wij weten, welke 
art. 205 der Lageronderwijswet 
wijl tevens het rentepercentage

deze wetsbepaling zijn in 1921 nagenoeg alle school
gebruik waren, ge- 

van al die schattingen heeft 
t gedeelte van de toen getaxeerde 
bijzonder onderwijs in gebruik is. 

jedrag toch vrij nauwkeurig bena- 
som de gemeenten jaarlijks krachtens 
aan de schoolbesturen uitbctalen en 
van de vergoeding bekend is. Het 

bedrag der totale vergoeding beloopt thans ongeveer f 6 millioen *), 
het rentepercentage kan op 6 pCt. worden gesteld ’). Een eenvou
dige berekening leert ons, dat de totale waarde van de gebouwen 
der bijzondere scholen, die op 1 Januari 1921 eigendom der besturen 
waren en thans nog in gebruik zijn, op f 100 millioen is geschat.

Wij zijn met deze berekening evenwel nog niet geheel gereed. Op 
1 Januari 1921 leefde men in een duren tijd, ook wat de bouw
prijzen betreft. AVanneer men de schoolgebouwen toen geschat had 
naar de waarde op dien datum, zouden de taxaties abnormaal hoog 
zijn uitgevallen, in elk geval hooger dan ten tijde, waarop de scholen 
gebouwd waren. Daarom werd bepaald, dat als grondslag v> 
schatting zou worden genomen de waarde op 1 Juli 1914 of, 
de school later was
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1928: 4,47%; 1929: 4,383%; in 1930 steeg het weer tot -4,487%; >n 1931 
bedroeg het 4,158%; in 1932: 5.787%; in 1933: 3,988 % en in 1934: 4,039%

Het overgroote deel der nieuwe scholen werd in de eerstgenoemde jaren ge
slicht.
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voor schoolbouw is uitgegeven ontbreken, maar 
om het vrij nauwkeurig te berekenen. Wanneer 
bijzondere school geld ontvangt voor 

verandering van inrichting 
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over gestorte waarborgsommen uitbetalen, bedraagt

iswaar in de laatste jaren enorm zijn gedaald, maar dat zij die in 
1914 (och altijd nog wel met 15 pCt. overtreffen. Houden wij met 
beide factoren rekening, dan daalt het gevonden bedrag tot f 75 
millioen.

Dit geldt dus de oudere gebouwen van
Sedert 1 Januari 1921 zijn evenwel op k- 

van nieuwe gebouwen gesticht. Statistische 
bedrag, dat gedurende de werking van de 
aan bijzondere scholen voor schoolbouw 
er is weer een weg om het vrij nam 
het bestuur van een 
en uitbreiding, verbouwing of 
school, voor aanschaffing van 
middelen, moet bet 15% van 
in de gemeentekas storten. Over deze waarborgsoi 
meente een bepaalde rentevergoeding 
waarin zij werd gestort. Het totaal, 
rentevergoeding 
ruim f780.000.

Stellen wij nu het rentepercentage dezer vei 
5 % ') dan valt gemakkelijk te berekenen, dat

>mmen f 15.600.000 bedraagt en
e scholen uitgekeerde kapitaal IM/|4 van

borgsom 
zondere 
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Zoo komen wij tot de uitkomst, welke sommige lezers wellicht zal 
verrassen : dat de gebouwen alleen nog maar van het bijzonder lager 
onderwijs, oude en nieuwe samen, ƒ ƒ77 millioen waard zijn.

Van het openbaar onderwijs zijn overeenkomstige becijferinger 
mogelijk. Nu de financieele gelijkstelling meer dan 12 !-~— 

men echter aannemen, dat de huisvesting 
inbare en bijzondere scholen op gelijk peil zijn ge 
der gebouwen en inventarissen der openbare sch< 

van de bijzondere scholen niet veel ontloopen 
er bijna 29000 lokalen *). De gemidc

c lokalen der lagere scholen vindt men in de Slalijliek 
’agee onderwijj 1950, 1951, 1952, 's-Gravenhage 1935.
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per lokaal bedraagt dus ongeveer f6100.'—• Bij het openbaar lager 
onderwijs zijn er bijna 20.000 lokalen. De totale waarde van de 
openbare lagere scholen valt dus op f 122 millioen te stellen.

Wij berekenen derhalve de waarde van de gezamenlijke lagere 
scholen met de inventarissen op f 176 millioen plus f 122 millioen, 
d.i. rond f 300 millioen.

Onze becijferingen voör de overige takken van onderwijs kunnen 
beknopter zijn.

Aan de hand van een aantal aanbestedingscijfers schat ik de waarde 
van de middelbare scholen op gemiddeld f8600.— per lokaal. Er zijn 
bij deze scholen 4550 lokalen ’)» zoodat de totale waarde kan worden 
gesteld op bijna f 39 millioen. Hierin zijn echter noch de grond noch 
de inrichting begrepen. Per 20 lokalen rekent men 4000 M2 grond, 
welke in waarde, naar de grootte der gemeente, varieert tusschcn 
f40— en f8— de M2. Aan de hand van cleze gegevens kunnen wij 
de waarde van de tot de middelbare scholen behoorende grond op 
f 18 millioen stellen. De inventaris schat men wel op lOpCt. van de 
waarde der scholen. Zij kan dus op f 3.9 millioen worden getaxeerd. 
Zoodoende komen wij ertoe de totale waarde der middelbaar onderwijs
gebouwen met grond en inventaris op f60 millioen te stellen.

De waarde der kweekschoolgebouwen met toebehooren, in totaal 
930 lokalen2), bedraagt, op overeenkomstige wijze becijferd, ƒ 10millioen.

Naarmate wij voortgaan worden onze schattingen meer speculatief. 
Voor de scholen, behoorende tot het nijverheidsonderwijs, ontbreken 
ons betrouwbare aanknoopingspunten. Op grond van enkele steek
proeven en inlichtingen van terzake kundigen, meen ik voor deze 
gebouwen en terreinen met inrichting f 50 millioen te mogen noteeren.

Intusschen wachten nog enkele gewichtige takken van onderwijs 
op bespreking. Ik noem het hooger onderwijs. Op grond van enkele 
jaren geleden ingewonnen inlichtingen van den Rijksgebouwendienst, 
stel ik de waarde der hoogeronderwijsgebouwen op f 35 millioen. 
Voor de waardebepaling van de vaak kostbare inrichtingen der labo
ratoria enz., ontbreken mij alle gegevens. Wij gaan wel niet te.ver, 
indien wij daarvoor bij ’t zoo juist genoemde bedrag nog f 25 millioen 
optellen, zoodat wij hier in totaal op f 60 millioen komen.

Daarnevens zijn er nog de gebouwen van het bewaarschoolonder- 
wijs, het landbouwonderwijs, het kunstnijverheidsonderwijs, de onder
wijsadministratie — schatten wij ze tezamen op f IO millioen.

1) Ontleend aan de Statistiek van bel voorbereidend booger en middelbaar onderwijs 
1930, 1931. ’s-Gravcnhage 1932.

2) Inlichting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, afd. Onderwijsstaiisliek.
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Het eindresultaat onzer millioenen-becijfering is, dat het totale 
kapitaal, hetwelk in de gebouwen, terreinen en inventarissen van ons 
onderwijs is geïnvesteerd, rond f 500 millioen bedraagt.

Wij moeten ons met schattingen als de gegevene tevreden stellen. 
Het is, gelijk ik reeds deed uitkomen waarschijnlijk, dat dit bedrag 
een paar millioen bezijden het mathematisch juiste cijfer is. Wie 100% 
zekerheid vraagt, moet ik teleurstellen. Onze becijferingen kunnen 
echter in helder licht zetten om cijfers van welke grootte-orde het 
in deze materie gaat. Zij hebben, dunkt mij, doen zien, welke enorme 
kapitalen er in ons schoolwezen zijn belegd. Reeds hierdoor is ons 
onderwijs, economisch gesproken, een factor van eminent gewicht.

En nu komen de jaarlijksche exploitatiekosten daar nog bij. Ze 
bedragen f 145 millioen van 't Rijk en bovendien nog f 87 millioen 
.van de gemeenten d.i. f 232 millioen 'sjaars. Wij spreken dan nog 
niet eens van de bedragen, die door particulieren voor het onder
wijs, denk b.v aan het bewaarschoolonderwijs, worden ten koste 
gelegd en die niet in de administratie der Overheid zijn begrepen. 
Bijna een zestiende deel van ons belastbare volksinkomen, dat f 4 
milliard bedraagt, wordt voor het onderwijs besteed.

Kapitaal- en exploitatierekening van dit onderwijsbedrijf zijn te 
vergelijken met die eener onderneming van de eerste grootte, gelijk de 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleum- 
bronnen in Nederlandsch-Indië of de Nederlandsche Handelmaat
schappij.

Gelijk deze economische lichamen verbreidt ook het onderwijsbedrijf 
welvaart. Het doet dit niet slechts in den vorm van het onstoffelijk 
product, in den geest van zijn pupillen belichaamd, doch ook door de 
enorme loonbedragen, die jaarlijks worden uitbetaald. Niet minder 
dan 60.000 docenten zijn er bij ons onderwijs werkzaam. Aan hen 
wordt, naar men mag aannemen, 75% van de totale exploitatiekosten, 
d.i. f 174 millioen verloond.

Het aantal personen, dat rechtstreeks van ons onderwijs leeft, zal 
300.000 bedragen. Indirect zijn er nog veel meer menschen bij ons 
onderwijs betrokken. Denken wij slechts aan den schoolbouw, aan 
het onderhoud en schoonhouden der scholen en vergeten wij vooral 
niet de schoolboeken en leermiddelen-industrie. Per jaar wordt er voor 
schoolbehoeften (boeken en leermiddelen) zeker f 10 millioen uitgegeven, 
waarvan naar men mag aannemen *) f 6% millioen wordt verloond.
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Rechtvaardigen de door mij gegeven cijfers de veel verkondigde 
meening, dat ons onderwijs onnoodig kostbaar is?

Ik meen van niet. Wie alleen maar weet wat de dingen kosten en 
niet wat ze waard zijn, weet slechts de helft. Ik wensch niet mee te 
doen met hen, die hooge kostencijfers opzichzelf voldoende achten om 
de alarmklok te luiden en de bezuinigingsleus aan te heffen. Het 
licht, dat alleen op de debetzijde wordt geworpen, misleidt. De vraag 
is maar of tegen de kosten de baten oplevercn. Daarover maak ik 
in de volgende paragraaf nog enkele opmerkingen.

Thans dienen wij nog onder oogen te zien, dat de economische 
basis, waarop ons trotsche onderwijsgebouw is opgetrokken, begint 
ineen te schrompelen. Onze welvaart is in de laatste jaren enorm 
gedaald. Raadplegen wij de conjunctuurcijfers dan zien wij na 1929 
over de geheele linie een teruggang: in de koersen der aandeelen, in 
de opbrengst der beursbelasting, in de aanbestedingen 
bouw, in in- en uitvoer, in de aanvragen in verhoudinf 
biedingen bij de arbeidsbeurzen, in den giro-omzet van de 1 
Bank, in de indexcijfers der groothandelsprijzcn, enz.
merken wij een ernstige teruggang op in het gezamenlijk inkomen der 
aangeslagenen voor de Rijksinkomstenbelasting. In 1930/31 bedroeg 
het f 4.367 millioen, in 1932/33 was het reeds tot f 3.657 millioen 
teruggeloopen. Dit beteekent: in enkele jaren een achteruitgang met 
f710 millioen.

Het gemiddeld inkomen per aangeslagene daalde in deze jaren van 
f 2308 tot f 2192. Ook de vermogens liepen terug. In 1929/30 be
droegen de voor de vermogensbelasting in aanmerking komende ver
mogens f 15.666 millioen, in 1932/33 nog slechts f 11.718 millioen. 
H et gemiddelde in deze berekening begrepen vermogen verminderde 
van f 81.000 tot f 65.000—.

Zoo begint het materieele fundament, waarop ons 
af te brokkelen.

Wat dit beteekent zien wij in ons land reeds duidelijk. Wij 
constateeren, dat heele stukken van ons schoolstelsel in hun bestaan 
ernstig bedreigd worden. Denken wij slechts aan het bewaarschool- 
onderwijs en het toch reeds armetierige vervolgonderwijs. Wij zien 
hoe de condities, waaronder de overige takken van onderwijs werken 
moeten, met den dag ongunstiger worden en hoe de noodzakelijke 
uitbreiding, b.v. van ons nijverheidsonderwijs, achterwege moet blijven.

zergeten niet hoe allerwege de bezoldigingen aan kortingen 
onderworpen.
over deze dingen, die allen min of meer bekend zijn, niet



DE SCHOOL EN HET ECONOMISCHE LEVEN 571

zóó 
van elders raadplegen, schijnt 

i bevoorrechte uitzonderings-

geschrift van

i Government Printing
i Governement Printir
wn) in Education, Sta.

Genève 1934.

>rtgelijken arbeid, de vraag of 
gedane moeite en 
hoogte is met de

j Office Washington, 1933.
ting Office, Washington 1933. Zie ook John Cooper, 
lanford University Press California 1933.

uitwijden. Wijl de crisis niet tot ons land beperkt bleef, is 
allerwege. Ja, wanneer wij de berichten • 
het Nederlandsche onderwijs nog in een 
positie te verkeeren.

Hoogst ernstige verwoesting richtte de crisis o.m. in Noord-Amerika 
aan. Een pamflet van het Office of Education te Washington, 
getiteld „The deepening crisis in education" ') bevat daaromtrent ont
stellende gegevens. Ik vermeld daaruit het volgende: Honderdduizend 
kinderen kunnen geen onderwijs meer ontvangen, omdat de scholen 
gesloten zijn; meer dan 2.650.000 kinderen tusschen 6 en 13 jaar 
ontvangen geen onderwijs meer in normale schooljaren; ditzelfde geldt 
voor 521.000 kinderen va n 14 en 15 jaar. De schooljaren zijn voor 
hen teruggebracht tot perioden varieerend tusschen 4 en 9 maanden. 
Ongeveer 2000 plattelandsscholen in 24 staten werden gesloten. 
Verscheidene particuliere scholen hebben de exploitatie moeten staken. 
Zestien scholen voor voortgezet onderwijs werden opgeheven. Even- 
zoo ongeveer 1500 handelsscbolen en colleges. De salarissen zijn 
zoodanig verlaagd, dat één op elke vier Amerikaansche onderwijzers 
minder verdient dan een ongeschoold arbeider, d.i. 728 dollar per jaar. 
Meer dan 84000 plattelandsonderwijzers hebben minder dan 450 dollar. 
De kortingspercentages loopen op tot 40 pCt. Ongeveer 200.000 
onderwijzers zijn werkloos. De salarisbetalingen vertoonen een achter
stand van 40 millioen dollar. De onbetaalde schoolbelasting beloopt 
100 millioen dollar.

En in andere landen?
Van twee zijden heeft men getracht een overzicht te erlangen van 

den invloed van de economische depressie op het onderwijs in een 
groot aantal landen. De resultaten zijn neergelegd, vooreerst in een

James F. Abel, Chief, Division of Foreign School Sy
stems van het Office of Education te Washington, getiteld .The 
effects of the economie depression on education in other countries" ’). 
Verder deed het Bureau International d' Education te Genève een 
rapport het licht zien, genaamd „Les economies dans la domaine de 
l'instruction publique". 3)

Het is voor mij, gelijk bij veel soot 
dergelijke overzichten-in-vogelvlucht dc daarvoor 
de kosten loonen. Slechts wie nauwkeurig op de
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onderwijsorganisatie in de landen, waarvan verslag wordt gedaan, 
zou er iets aan kunnen hebben, indien de verzamelde gegevens niet 
juist voor den deskundige te weinig diepgaand waren. Eén indruk 
zal ieder lezer dezer geschriften echter bijblijven; dat, gelijk ik reeds 
aanduidde, salariskorting, vergrooting van klassen, concentratie van 
scholen, stopzetting van den schoolbouw, verhooging van schoolgelden, 
vermindering van de credieten voor leermiddelen enz. geen specifiek 
Nederlandsche verschijnselen zijn, maar allerwege worden aangetrolfen. 
Het kan hem tot troost strekken in eigen zorg en leed.

Maar het zou onjuist zijn, indien dit onze éénige leering bleef. De 
crisis, welke thans onze cultuur bedreigt, dient als een ernstig viene 
tekel te worden beschouwd. Zij maant ons tot bezinning. Is hel niet 
de economische ontwikkeling die in menig opzicht beslist over het 
voortbestaan eener cultuur? Is het niet juist de verstoring der econo
mische grondslagen, die blijkens de lessen der historie den ondergang 
daarvan kan veroorzaken?

In tijden als deze rust op de dragers der cultuur 
verantwoordelijkheid. Zeker, zij zijn niet aansprakelijk 
economisch verval, maar het is om der wille 
cultuur-organisaties wil hun zaak om door het betrachten van een 
weloverwogen economie- het verval dezer organisaties te verhoeden.

Ziet hier wat men Kulturwirtschaft genoemd heeft. Gerhard Mcnz 
wijst er in zijn aldus getitelde studie ') op, dat de verzorging van 
het cultureele leven en cultureele praestaties zelf mede vallen onder 
economische wetten, economische functies zijn en in elk geval voor 
hun doorvoering economische maatregelen noodig hebben.

Zullen zij mogelijk zijn en blijven, dan hangt dat af van 
schikbaar zijn van de noodige stoffelijke middelen, doch niet minder 
van een doelmatige organisatie van het gebruik daarvan. Daarom 
moet de groote vraag van dezen tijd zijn: hoe is de cultuur, of — 
om ons tot ons onderwerp te bepalen — hoe is ons onderwijs te 
organiseeren, zóó dat het ook in onze dagen economisch stand kan 
houden?

De teekenen der tijden manen met groote stelligheid tot rationa- 
en coördinatie. Het ligt niet in mijn bedoeling de mogelijkheden, 

welke daartoe ook in het Nederlandsche schoolwezen nog besloten 
liggen, in dit artikel verder te onderzoeken. De weg daartoe is bij 
verschillende takken van onderwijs reeds ingeslagcn. Maar er valt 
meer te doen. Bij velen leeft de overtuiging, dat o.m. een strengere
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schifting der leerlingen naar hun capaciteiten paedagogisch en finan
cieel voordeel brengen zou. Uit het Geneefsche rapport, bovenver
meld, blijkt, ') dat in Oostenrijk, Dantzig, Finland en Polen op deze 
wijze reeds veel is bereikt. Uit deze landen wordt gemeld: een groote 
vermindering van het aantal zitten-blijvers door een strengere en 
meer oordeelkundige selectie der leerlingen naar hun capaciteiten. 
Uit Hongarije en Bulgarije komen berichten omtrent soortgelijke 
maatregelen. Het ware onverantwoordelijk, indien ons land de moge
lijkheden tot stelselmatiger verdeeling van het leerlingen-matcriaal, 
welke de wetenschap thans biedt, ongebruikt zou laten. AVanneer 
het alternatief luidt: ordening of afbraak, efficiency of ondergang 
— en zoo staat het — kan de keus niet twijfelachtig zijn.
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dit onderzoek

§ 3. Hoe het schoolwezen tot den bloei van het economische 
leven bijdraagt.

Wij hebben in de vorige paragraaf met een reeks van exacte ge
gevens aangetoond wat ons schoolwezen jaarlijks vraagt. De moei
lijkheid, waarvoor wij thans staan is, dat de kosten zich betrekkelijk 
gemakkelijk in cijfers laten vastleggen, maar de baten moeilijk in
getallen zijn uit te meten.

Dit laatste is wel eens
Zoo heeft, gelijk ik elders al eens heb medeged 

Education, het groote studie-instituut van de Vere 
Noord-Amerika, getracht het economisch belang e< 
van het onderwijs statistisch te bewijzen.2) Het heefi 
scheidene staten een onderzoek ingesteld naar 
onderwijsuitgaven per 
en vermogen per hoof

De uitkomst van dit onderzoek was, dat staten, die het hoogste 
inkomen per hoofd hebben, gewoonlijk 10 of 20 jaar te voren 
hoofd het meest voor onderwijsdoeleinden hebben uitgegeven, 
blijkclijk — zoo schrijft de leider van dit onderzoek — is deze vooraf
gaande uitgave voor het onderwijs op het inkomen van invloed geweest.

In het vermogen van de verschillende staten weerspiegelt zich de 
beteekenis van het onderwijs niet zoo spoedig. Het effect is hier niet 
zoo sprekend als bij het inkomen. Toch blijkt dat bij rangschikking 
der staten naar de grootte van het vermogen per hoofd of bij ver
gelijking van de absolute cijfers, het resultaat hetzelfde is als bij het
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inkomen: de staten, die het meeste voor het onderwijs uitgaven, ver- 
toonen later het grootste vermogen per hoofd. Ook het omgekeerde 
is, met enkele uitzonderingen waar: staten, die minder voor onderwijs 
uitgaven, hadden 10 of 20 jaar later een kleiner vermogen per hoofd.

Voorts tellen de staten met de hoogere onderwijsuitgaven per hoofd 
gewoonlijk minder analphabeten, terwijl de staten met lagere uitgaven 
voor het onderwijs per hoofd een hooger percentage analphabeten 
hebben. Hooger inkomen en vermogen per hoofd worden meestal 
gevonden in de s

De con< 
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Ondanks de in het oog loopende moeilijkheden, welke 
statistische bewijs 
op de juiste wijze 
staat ten goe'' 
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ontwikkeling en 
van den levensstandaard.

Men is in Amerikaansche statistische publicaties soms wat vlug 
met conclusies. Spreekt een propagandistische bedoeling bij het op
stellen eener berekening mede, dan noemt men daar gaarne bewijs 
wat wij liever als vermoeden of waarschijnlijkheid zouden betitelen. 
Ook dit onderzoek overtuigt, hoe treffend de uitslag zij, alleen de 
overtuigden.

Meer waarde hecht ik aan een meer recent onderzoek, ') dat 
eveneens in Noord-Amerika werd ingesteld, zich evenwel afspeelde 
op een meer beperkt gebied, en betrekking had op een bepaalde 
groep personen van wie velerlei bijzonderheden bekend waren en 
hetwelk ten doel had vast te stellen niet welken invloed het onderwijs 
in ’t algemeen, doch speciaal het land- en tuinbouwonderwijs heelt 
op de welvaart van de landbouwers, aan wie het genot van zulk 
onderwijs te beurt valt. In het onderzoek werden betrokken 150 
farmers in Virginia. Een gedeelte van hen had op de High School 
land- en tuinbouwonderwijs genoten, het andere deel had weliswaar 
de High School bezocht, doch andersoortig onderwijs gehad. De 
welvaart van elk dezer beide groepen werd nu vergeleken. Niet zoo 
maar, ruwweg. Er werd een minutieus onderzoek ingesteld naar alle 

van. invloed kunnen zijn op de resultaten van hef boeren-
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hooger
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staten met de lagere percentages analphabeten.
iclusie, waartoe deze studie den leider van het onderzoek

aan het 
van zoo iets verbonden zijn, blijkt, dat gelden, die 
voor onderwijsdoeleinden worden aangewend, den 

lede komen, wijl zij bijdragen tot verhooging van het 
net vermogen, medewerken tot vermindering van het 

en eindelijk zoowel betere gelegenheid bieden tot zelf
ontplooiing van den mensch als leiden tot verhooging
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bedrijf, zooals de ligging, de aard van het bedrijf, den leeftijd van 
den bedrijfsleider, het aantal jaren gedurende welke hij de High School 
bezocht, de gemiddelde cijfers op deze school behaald voor de gezamen
lijke vakken, het aantal jaren praktijk sedert het verlaten van de 
High School, de grootte van de farm, de grootte van het in cultuur 
gebrachte gebied, bet geïnvesteerde kapitaal, de positie van den 
farmer (eigenaar, zaakwaarnemer, pachter), de lichamelijke gesteld
heid van den farmer en zijn nationaliteit en ras. De bedrijfsresultaten 
werden gedurende een periode van twee jaren, 1930 en 1931, door 
deskundigen opgenomen. De farmers waren onbekend met het ware 
doel van het onderzoek.

Bij het treffen van vergeli 
somde, bijzonderheden reken 
volgt:

In elk type van cultuur behaalden geschoolde boeren voor hun 
arbeid een grooter inkomen dan niet geschoolde boeren. Het gemid
delde arbeidsinkomen van de ongeschoolde boeren was 549 dollar, 
dat van de geschoolde 860 dollar of 311 dollar meer. Dit is een 
belangrijk verschil vooral als men rekent met de abnormale omstan
digheden in het bedrijf gedurende de jaren van het onderzoek. Het 
gemiddelde inkomen van de groep der geschoolden was 163 °/0 van 
dat van de groep ongeschoolden.

Men merkte op, dat de opbrengst der velden bij de geschoolden 
grooter was dan bij de ongeschoolden, dat de geschoolden hun producten 
gunstiger over het land verdeelden, dat zij een betere boekhouding 
en een meer economische bedrijfsleiding voerden. Ook wisten de ge
schoolden zich door coöperatieven inkoop grootere voordeelen te ver
schaffen. In de boerenorganisaties waren ze .tweemaal zoo actief" 
als de ongeschoolden.

Slechts op grond van nauwkeurige kennis van de wijze waarop 
en alle omstandigheden, waaronder deze enquête werd ingesteld, 
zou het mogelijk zijn dit onderzoek naar waarde te schatten. In 
onderscheid met dat, waarvan zoo straks melding werd gemaakt, maakt 
het echter den indruk van groote zorgvuldigheid ten aanzien van de 
methode en gepaste voorzichtigheid in de gevolgtrekkingen. De gunstige 
uitwerking van de betrokken soort van onderwijs is hier inderdaad 
aannemelijk gemaakt.

Soortgelijke onderzoekingen zijn mij voor andere vormen van oplei
ding niet bekend. In vele gevallen zouden zij ook uiterst moeilijk zijn 
door te voeren. Het tijdstip is nog ver verwijderd, waarop wij de 
economische waarde niet slechts van allerhande soort van vakoplei-
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Tot dusver spraken wij nog uitsluitend over den dienst, welke de 
school aan het economische leven bewijst door de vorming van maat
schappelijke werkers. Het is niet de eenige wijze, waarop de school 
de welvaart dient. Ik wil nog afzonderlijk de aandacht vestigen op 
de taak, welke het schoolwezen verricht als maatschappelijk sorteer- 
instituut. Het is voor het bedrijfsleven van eminent belang den rechten 
man op de rechte plaats te hebben. Men zou zich kunnen denken, 
dat tot verzekering daarvan aan de opname in eenigerlei functie een 
onderzoek voorafging in den vorm van een toelatingsexamen. Daarvan 
zijn voorbeelden in verleden en heden bekend. Maar hoe grooter de

ding maar ook ' 
in geldbedragen 
nuchtere cijfers op de debetzijde der rekening, waarover 
vorige paragraaf handelden, op de creditzijde de uitkomsten moeten 
plaatsen onzer incidenteele waarnemingen en ons subjectief waardee- 
ringsoordeel. Hier ligt, gelijk bekend, een oorzaak van veel strijd. 
Het is een feit, dat de taxatie van de zijde der leiders van ons 
economische leven niet immer zóó hoog uitvalt, als gezien de grootc 
jaarlijks gebrachte offers, mocht worden verwacht. Ik herinner slechts 
aan het Rapport van de Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid 
en Handel en aan de enquête, door de Redactie van De Telegraaf 
in 1930 bij verscheidene vooraanstaande personen uit handel en industrie 
ingesteld. Het opmerkelijke in de van die zijde geoefende kritiek is, 
dat de gesignaleerde tekortkomingen niet bestaan in het ontbreken 
bij de oud-leerlingen van bepaalde met het oog op de productie nood
zakelijke technische vaardigheden, doch in de te geringe bijdrage der 
school tot de vorming van het karakter en de verstandelijke vermo
gens harer leerlingen. Juist de algemeen menschelijke eigenschappen 
blijken bij de waardeering dezer kritici veel gewicht in de schaal te 
leggen. Daarom mag hun oordeel ook niet met een beroep op de 
mensch-vormende taak van het onderwijs worden terzijde geschoven. 
Er is een hooge mate van “overeenstemming tusschen de eischen van 
de zijde van het cultureele en die van den kant van het economische 
leven aan de school gesteld. Wanneer de school zich meer dan tot 
nu toe het geval is, zal richten op de ontplooiing van initiatief en 
verantwoordelijkheidsgevoel, wanneer zij haar leerlingen meer dan 
thans zal opvoeden tot zelf-denken en zelf-doen en ze zal leeren werken 
en samen-werken, zal zij daarmede niet slechts de menschelijke waarde, 
maar ook de economische waarde van haar arbeid verhoogen.
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; tot maatschi 
lit middel

maar hem toch trouw 
>eling verleent zekere 
roegdheden, welke het

op verschillende 
sorteering door

aandrang tot maatschappelijke posities wordt, des te minder beant
woordt dit middel aan het doel, des te grooter ook worden de bezwaren 
voor hen, die candidaten moeten aannemen. En omdat men nn eenmaal 
niet kan afzien van het constateeren van de noodige voorbereiding, 
móet deze zaak worden toevertrouwd óf aan een bijzondere instelling 
— staatsexamen, onderzoek door bureau voor beroepskeuze — óf en 
dit is veel eenvoudiger, die taak moet aan de verschillende opleidings
instellingen worden toevertrouwd. Dit laatste heeft het groote voor
deel, dat die instellingen met de persoonlijkheid van den candidaat 
bekend zijn. Het oordeel van de leerkrachten komt zoodoende tot 
zijn recht. Door toezicht en erkenning vanwege de Overheid krijgt 
het einddiploma zijn eigenlijke waarde. Zoo vervult de school de taak 
van maatschappelijk voor-sorteerapparaat, waarin de jonge menschen 
in verschillende rubrieken worden gesorteerd.

Reeds aanstonds wordt er uit de leerlingen der volksschool een 
aantal geschift, dat naar het buitengewoon onderwijs, bestemd voor 
doofstommen, blinden, zwakzinnigen, slechthoorenden, enz. wordt 
verwezen.

Na het doorloopen der lagere school gaat een deel naar de u.l.o.- 
school, een ander deel naar de ambachts- en meisjesnijverheidsscholen, 
weer een andere groep bezoekt de middelbare school of het gymnasium. 
Van de laatstgenoemden geniet een klein aantal nog een universitaire 
opleiding. Zoo ontstaan maatschappelijke rubrieken: oud-leerlingen 
van scholen voor buitengewoon onderwijs, personen met alleen maar 
lagere schoolopleiding, oud-leerlingen van u.l.o.-scholen, hoogere burger
scholen of gymnasia, academische gegradueerden.

Ons economische leven gebruikt deze menschentypen 
wijze, in veel gevallen alleen maar afgaande op de 
het schoolstelsel.

Binnen elk van de genoemde schoolsoorten vindt automatisch weer 
een nadere sorteering plaats. De leerlingen der scholen van zwak
zinnigen worden onderscheiden in imbecillen en debielen. De leerlingen 
der andere schooltypen naar de vraag of zij het einddoel der school 
bereikten en zoo niet, uit welke klasse zij haar hebben verlaten. De 
universiteit classificeert met verschillende graden en titels. Een nog 
nauwkeuriger sorteering geven de schoolrapporten en de getuigschriften 
bij het verlaten der school, waarop soms de cijfers vermeld staan. 
Zoo ontvangt elk mensch een stempel, dat wel niet uiterlijk bp 
staat afgedrukt en dat ook wel wat uitslijt, maar hem toch tr 
het leven door vergezelt. Een bepaalde afstempc 
rechten. Wij kennen de lange lijsten van de beve
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de „beste distri- 
maatschappij geen

■

n of het economische leven gemakshalve 
>ol vertrouwt, of het wel voldoende kansen 

niet in een schoolgetuigschrift staat uitgedrukt, 
«nort aan de Constituante

toute valeur, tant pour eux que 
irendre i jouir pleinement de leur

Wij handelden over de 
Daarmede is de bijdrage

opleiding 
van de s

einddiploma der H.B.S. of van een Handelsschool geeft en van de 
posten, waartoe het m.u.l.o.-diploma toegang verleent. Voorzoover er 
geen lijsten bestaan, is er wel de ongeschreven wet krachtens welke 
voor een bepaalde functie menschen met een bepaald stempel worden 
bestemd. Het sorteerstempel is tevens toegangsbewijs.

Nu ben ik allerminst blind voor de bezwaren, welke dit systeem 
aankleven.

Het sorteer-apparaat werkt allerminst onfeilbaar. De school huldigt 
andere normen dan het leven. De waardeering der school klopt daar
door vaak niet met die van de maatschappij. Het is een bekend feit, 
door tal van roemrijke voorbeelden geïllustreerd, dat schoolknapheid 
en levenssucces allerminst plegen samen te gaan.

Daarbij komen de maatschappelijke oorzaken, welke ertoe leiden, 
dat in veel gevallen niet iemands geestelijk en verstandelijk maar zijn 
financieel kunnen over zijn opleiding beslist. Het is een notoir feit, 
dat onze middelbare scholen door tal van leerlingen worden bezocht, 
die beter plaats zouden maken voor anderen, die wel de gaven maar 

deze opleiding te volgen. Aan onze 
aan wie dit voorrecht allerminst is 
i wordt soms nog het einddiploma of 
mdar men kan de overtuiging niet van 

en het sorteer-apparaat
de academische 
zich afzetten, dat 
heeft gt

Ooki
niet soms te veel > 
laat aan het talent.

En toch! In zijn Rapport aan de Constituante omschrijft Talleyrand 
het onderwijs als: „1'art plus on moins perfectionné de mettre les 
hommes en toute valeur, tant pour eux que pour leur semblables, 
de leur apprendre i jouir pleinement de leur droits, k respecter et 
remplir facilement tous leur devoirs, en un mot k vivre heureux et 
A vivres utiles, et A préparer ainsi la solution du problème le plus 
dificile peul-ètre des socittis, qui consiste dans la meilleure distribution 
des hommes." Inderdaad, van het oogenblik, dat met de standen wordt 
afgerekend, een uiterst moeilijk probleem, dat van 
butie der menschen". Ons schoolwezen bewijst de 
geringen dienst door deze voor te bereiden.

ng en sorteering van producenten, 
school tot den bloei van het eco-

niet de middelen bezitten om 
universiteiten studeeren velen, 
besteed. Met hangen en wurgen 

dcmische graad behaald, i 
s-cUcU, dat de vlag de lading niet dekt 
;efaald.
mag men zich afvragen 

op de schoo 
. dat

.appoi v <*c*n 
„1'art plus
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eigenlijk nog 
terste rationa- 

doelmatig mogelijke bedrijfs-

*r- ’) 

krachtig

') Londen 1932, zie bl. 50.
’) De Zakenwereld, Oclober 1933.

nomische leven echter niet uitgeput. De school vormt ook den con
sument en dat is evenzeer een zaak van eminent gewicht. Onze 
hedendaagsche productie veronderstelt een bevolking op een zeker 
ontwikkelingsniveau. In een land van analphabeten waren zij ondenk-

Het is immers niet voldoende, dat wij moderne productiemiddelen 
en bekwame producenten hebben, er moet ook een publiek zijn, dat 
van het bestaan der producten door middel van prijscouranten en 
advertenties kan kennis nemen, dat ze kan gebruiken en ze daarom 
koopt. Wat heeft men aan auto’s, wanneer er niet een publiek is, 
dat daarmede met zekere kennis van zaken weet om te gaan. Wat 
heeft men aan schrijfmachines, wanneer er geen schrijvers zijn, die 
zich daarvan kunnen bedienen. Wat baten boeken als er geen lezers 
zijn. Met het ontwikkelingspeil stijgen de behoeften der bevolking 
en nemen dus de mogelijkheden van den producent toe.

De vraag is gesteld of de school juist in dezen crisistijd in dit 
opzicht niet een bijzondere taak heeft. Allerwege dalen thans de in
komsten, zij komen in wanverhouding te staan tot de uitgaven en 
wijl er geen middel is om de inkomsten weer te doen stijgen, blijft 
er niet anders over dan de verlaging der uitgaven. Wij moeten, zoo 
zegt men, komen tot verlaging van den levensstandaard. Laten wij 
ons echter niet ontveinzen, dat de productie daarvan den terugslag 
zal ondervinden! De koopkracht neemt af en de afzet loopt terug.

Deze omstandigheden zijn wel zeer geschikt om de juistheid te doen 
gevoelen van het betoog van Filene in zijn Succesful living in the 
Machine Agc'}. Deze schreef: „every business is so completely depen- 
dent upon the mass consumer’s dollar, that every business-man, when 
he discovers the situation, must soon be fighting to preserve that 
dollar as earnestly and as constantly as he can be dependend upon 
the light for the preservation of his own business.

Dat was het leidend motief bij de bijeenroeping van het merk
waardig congres, dat in October van het vorig jaar te Brussel heeft 
plaats gevonden, het Congres tot Opvoeding van den Kooper. 
Efficiency bij het koopen is, zoo begreep men, niet slechts het belar 
van den kooper zelf maar ook dat van den producent, die zoo 
mogelijk moet strijden voor het behoud van de koopkracht.

Een groot deel van het publiek moet het koopen 
leeren. In de productie kent men in onzen tijd de uitc 
lisatie. Getracht wordt te komen tot zoo
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5

van koopcn.

onnoodig uitg< 
bepaald
„goed"

opvoeden tot beperking 
idaardiseering, dan

van de keuze, tot 
ware een verlaging van 

'elvaartspeil daardoor merk-

de levering „franco huis". Een groot waren

voering. In de comsumptie daarentegen wordt bijna alles nog door de 
traditie beheerscht. Hoe weinig huisvrouwen streven er bewust naar 
hun huishoudgeld zoo rendabel mogelijk te maken! Zij zijn slechts 

:n, dat met den trouwring ook wel

der dagelijksche levensbe- 
daagt zich over de groote prijs- 

die aan huis, maar 
een rijdende groenten

rendabei m 
huishoud-dilettanten, die geloofden, 
het verstand zou komen.

Hoeveel geld wordt er onnoodig uitgegeven, omdat de huisvrouw 
de voedingswaarden van bepaalde artikelen niet voldoende kent en 
zij „veel" en „zwaar" met „goed" cn „voedzaam" verwart? Hoeveel 
gaat in het huishouden verloren omdat de huisvrouw niet weet hoe 
zij restanten practisch kan verwerken ?

Zulk gebrek aan efficiency vindt men nu ook bij de wijze
Laat mij dit met enkele voorbeelden toelichten.
Het eerste ontleen ik aan het congresverslag. .Men bekijke", zoo 

lees ik daar, „eens de staalkaarten van een fabriek b.v. van gewat
teerde dekens. Wij willen zeker geen pleidooi houden voor dekens in 
eenheidskleur, maar moeten er nu heusch bijv, alleen in rosé zeven 
verschillende nuances zijn? Die de op haar rijk assortiment prat gaande 
zaak natuurlijk alle zeven in voorraad heeft, terwijl het publiek even 
natuurlijk naar een achtste nuance vraagt en zich pijnlijk verbaasd 
toont, wanneer deze in deze prima zaak niet voorhanden blijkt?"

Gelukt het, het publiek minder veeleischend te maken, en het zijn 
eischen inzake een zoo uitgebreid mogelijke keuze te doen beperken, 
dan beteekent dit voor den detailhandelaar het aanhouden van kleinere 
voorraden, dus minder vastgelegd kapitaal, kleinere opslagruimten, 
minder onderhoudskosten, kleiner verlies aan verlegen artikelen, der
halve vermindering zijner onkosten, grootere winsten en/of lagere 
verkoopsprijzen.

Ditzelfde geldt ook bij het inkoopen 
hoeften. De Nederlandsche huisvrouw bekl 
verschillen b.v. van de groente aan de markt en 
tegelijkertijd verlangt zij, dat zich eiken morgen 
winkel bij haar aanmeldt met een volledige sorteering.

Men acht de vleeschprijzen hoog, doch stelt er prijs op,'s morgens 
zijn vleesch te bestellen en het enkele uren later thuis te ontvangen 
precies van de soort en qualiteit, welke men dien morgen in 't hoofd 
heeft gekregen.

Kan men het publiek < 
een zekere mate van stam 
levenskosten mogelijk zonder dat het 
baar werd aangetast.

Ditzelfde geldt van
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en cursussen in de 
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i misschien is het mogelijk 
voon lager onderwijs en in 
,e toekomstige huisvrouwen 
voor te bereiden.

publiek verlangt deze be- 
middenstander met het gevolg niet 
een stuk van diens winst opvreten 

het gekochte object met de lasten daar- '

huis kan zich dit perr 
diening ook van den gew< 
slechts, dat .de leveringskc 
maar ook, dat de kosten 
voor worden verhoogd.

II et Brusselsche congres zag hier een taak van de school. Het vroeg o.m.
„Voorlichting omtrent de voedingswaarde der levensmiddelen reeds 

op de school maar dan op praktische wijze".
„Opname in het leerplan van het laatste schooljaar van 

het koopcn, door middel van budgeteeren van het inkomen 
neelc verdeeling van het huishoudgeld."

Inderdaad, niet slechts voor de huishoudscholen e 
landbouwhuishoudscholen ligt hier een taak. Het is 
voor het vervolgonderwijs voor meisjes en n 
in de hoogste klassen der school voor gewo 
de scholen voor uitgebreid lager onderwijs de 
door dergelijke voorlichting op haar taak



VERHANDELINGEN EN BESCHOUWINGEN.

Bladz.

6
J. M.

59

121

srzoek in Amerikaansche gezinnen
215

221

65
79
87
90
97
106

178
199
208

13
17
20
24

27
33
46

onderwijs in het huidige

126
129, 161 

de

van sommige feesten 
gemeenschap
sheid ....

van den vrijen tijd en

van het

Dr. K. F. Proost. Zomergenoegens  
H. Gordeau. Het zomerwerk van het Nederlandsch Jongelings

verbond .........
van Veen. Het zomerwerk van de Vrijzinnig Christelijke 

Jeugd Centrale ...
Bernard Verhoeven. Katholiek Zomerwerk . . . .
Dr. W. Banning. Woodbrookers-zomerwerk .... 
P. Voogd. Uit het zomerwerk der moderne Arbeidersbeweging 
H. Ch. G. J. van der Mandere. De programma's der Volks

universiteiten 1933—’34 ......
Dr. P. J. Kruyt. Arbeid en vrije tijd als sociologies probleem 
J. A. Berger. Werkloozenzorg in Nederland . . . .
G. Ph. Selman. Gezonde groei der Nederlandsche Speeltuin- 

beweging .........

138
153
169

173, 193
>skeuze-voorlichting
Ier Arbeitslosigkeit

en vrije tijd in den loop

Inhoudsopgave van den vijftienden Jaargang. 

Prof. Dr. Carl Mennicke. Arbeid 
der eeuwen

E. C. Knappert. De feesten van de Decembermaand . 
•Willy Harttorff. Schoolvereniging en Jeugdbeweging 
Dr. J. Luning Prak. Een belangwekkend Rapport
N. C. Winkel. De groei van den vrijen tijd .... 
K. Gaulhofer. Freizeit und Leibestlbungen .... 
J. A. Josephus Jitta. Een geslaagde poging tot tewerkstelling 

van jeugdige werkloozen .
Ida Heyermans. De beteekenis ' 

kind, jongere, volwassene en £
G. van Veen. Creatieve werkloosl 
A. H. v. d. Hoeve. Het vraagstuk

school ....
J. A. Sellenraad. Vrije tijd 
Drs. J. C. van Wijk. Werkloosheid en Jeugd 
A. H. Gerhard. Onderwijs-Statistieken .
H. v. d. Vliet. Paedagogiek en Beroeps 
W. Kwechsilber. Kulturelle Schaden de 
S. Algra. Volksopvoeding 
Ida Heyermans. Een ondei

van werkloozen .
A. H. Gerhard. De geest - 

Duitschland



276

283

337

189

342
349.
356
361

290 
314

159
192

Wijsheid . . . .
de tijdsomstandigheden op

de rijpere jeugd ....
van de Jeugd op de tijdsom-

tusschen ver- 
1 met ontwik-

FEITEN EN POGINGEN.
• en voorbereidend hooger on- 
maatschappij door I. H. .

229
248
262

269, 306

BOEKAANKONDIGING.
Koos Vorrink. Om de vrije rnensch der Nieuwe Gemeenschap 

door Ph. K
Het onderwijs in 1930 door A. H. G

het Economische
325, 337, 365

332

Tentoonstelling het middelbaar 
derwijs en de veranderde i

Prof. Dr. Ph. Kohnstamm. Aansluiting van Middelbaar en 
Hooger Onderwijs .......

Dr. Ph. J. Idenhurg. Studie, crisis, studiecrisis
L. C. T. Bigot. Het ontwerp-Kweekschoolwet
Prof. Dr. Carl Mennicke. Geestelijke leiding. . 2
P. Voogd. Liefde voor de natuur in verband met de besteding 

van de vrije tijd. ....
Gr. G. Smit. Mogelijkheid van samenwerking tu 

schillende instanties, welke zich bezighouden 
heling op het platte land ....

G. Buhlcr-Boerma. Het dorpshuis als plaatselijk centrum voor 
maatschappelijk werk op het platteland ....

L. C. T. Bigot. Tien jaren Dalton .
Dr. Philip J. Idenburg. De School en

G. van Veen. Van Zuinigheid en
Klaas Toornstra, De invloed van 

de mentaliteit van
Gree Hackenitz. De Invloed 

standigheden
H. Gordeau. De taak der Ouderen
J. M. van Veen. Co-referaat .
J. Pront. Co-referaat



INHOUD VAN AFLEVERING 11-12.

Bladz.

De invloed
337

De invloed
342

349De taak der ouderen, door H. Gordeau 

356Co-re£eraat, door J. M. 

361Co-referaat, door J. Pront

365

van de jeugd op de tijdsomstandigheden, 
door Gree Hackenitz ‘

van Veen

van de tijdsomstandigheden op de mentaEteit van 
de rijpere jeugd, door Klaas Toornstra

De School en het Economische Leven, 
door Dr. Philip J. Idenburg . ■



f

van de serie 

VRIJ-RELIGIEUSE
TOESPRAKENI

1

TOT GELUK GEBOREN

uitgekomen bij P. Dz. VEEN, 
te Amersfoort, a 20 cent. —

I

3
■

I

i

I

DE TOEKOMST VAN ONS 
VOLKSONDERWIJS IV 
HET VERVOLGONDERWIJS TEN 
PLATTELANDE, Rapport f 1.—

Het is thans meer dan ooit tijd 
om kennis te nemen van 
onderstaande Nutsuitgaven:

DE TOEKOMST VAN ONS 
VOLKSONDERWIJS I

door A. H. Gerhard en Ph. Kohnstamm f !.—

DE TOEKOMST VAN ONS 
VOLKSONDERWIJS III 
HET VERVOLGONDERWIJS 
Rapport met bijlagen . . . f2.50

DE TOEKOMST VAN ONS 
VOLKSONDERWIJS II 
DALTONSCHOLEN (Uitverkocht) 
door L. C. T. Bigot, P. A. Diels en 
Ph. Kohnstamm.

De oorspronkelijke rede van 
Professor MENNICKE op
genomen in dit nummer 
over „Geistige Führung” 
in verschenen als no. 4

Onder bovengenoemden titel heeft de Maatschappij tot nut van ’t algemeen 
twee boekjes uitgegeven van de hand van Mevrouw J. Riemens-Reurslag. 

Het eerste deeltje behandelt de opvoeding van het kind van de geboorte tot 
den schoolleeftijd. Het tweede deeltje behandelt de periode van de lagere school. 
De boekjes hebben een uitstekende pers en sinds het verschijnen van het eerste 
deeltje in September 1927 zijn er in totaal 45000 exemplaren van opgelegd; 

voor paedagogisch werk in ons land voorzeker een ongehoord getal. 
---------- DE PRIJS PER DEELTJE IS f0.60. -------------------  

Voor vereenigingen per 100 exempl. f 25.— Per 1000 exempl f 200
NU1SUITGEVERIJ - CENTRAAL-STATION - AMSTERDAM



c 16®JAARGANG. OCTOBER 1934 N°. 1.

MVKKIRM F*T»I*

VOLKS 
ONTWIKKELING
MAANDBLAD ,©O©^ HET
NUTSINSTITUUT ¥@©^ VOLKSONTWIKKELING

MIJ.TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN 
CENTRAAL STATION, AMSTERDAM

PER 
JAAR 
F 8,75

PER 
nummer 
F 0.75

Ion Nieuwenhuyzen
1784

ONDER REDACTIE VAN:
Prof Dr. PH.KOHNSTAMM, L.C.T.BIGOT, Prof. R. CASIMIR, A. H.GERHARD,

Prof. Dr. J. H. GUNNING Wz„ IDA HEYERMANS, Dr. Ph. J. IDENBURG, 
Dr. K. F. PROOST, G. VAN VEEN, J. HOVENS GREVE, Secretaris



r

AMERSFOORT„PATRIA”NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP DRUKKERIJ



Xy/KXMXXMMXXMJÖtMMKXXMKMXKKK

;chelc tijdschrift in dc
:n als de spelling-;

de artikelen
daclie, welke uitdrukkelijk verklaren, dat zij 
dat hun bijdragen in deze

De redactie is tot dit
thans vastgestelde regeling geen enkele bedenking 
omdat zij het van ’t allerhoogste belang acht, dat, zoveel als 
mogelijk is, 
komt.

j \< redactie van
-■—vervolg het gel 
bekenel is aeworden

Dit geldt niet voor

„Volksontwikkeling" heeft besloten, dat in het 
spelling zal verschijnen, die 

-Marchant.
van die schrijvers buiten de re- 

bezwaar tegen hebben, 
spelling zullen verschijnen.
besluit gekomen, niet omdat zij tegen de 

zou hebben, maar

de bestaande anarchie op spellingsgebied een einde

Ze is er namelijk sterk van overtuigd, dat onvastheid op het stuk 
van dc uiterlike vorm der geschreven taal (de spelling) onverschillig
heid en slordigheid te dien aanzien in hoge mate bevordert met het 
funeste gevolg, dat er ook veel minder zorg besteed wordt aan zuiver 
schrijven ten opzichte van het taalgebruik zelf, wat betreft woord
keus, zinsbouw, woordschikking, enz.

De ervaring heeft overtuigend geleerd, dat taal en spelling in die 
zin samenhangen, dat wie gewend is streng de regelen voor de laat
ste in acht te nemen, des te eerder ook de noodzakelijkheid erkent 
van nauwkeurige controle op het gebruik der eerste.

Wie daarvan overtuigd is, moet dan ook mede alles in het werk 
stellen om eenheid in de spelling te bevorderen, nu ze thans bij de 
examens voor het lager- en het middelbaar onderwijs is voorgeschreven.

Het beste middel daartoe is zelf het voorbeeld te geven, wat blijk
baar door velen zal worden toegepast; hopelijk zal de grote meer
derheid der schrijvenden daartoe willen overgaan, want de hoofdzaak 
is, dat de „nieuwe" spelling in de gewone school zal worden inge
voerd en dat mag slechts verwacht worden, als ze buiten de school 
regel begint te worden.



2 REDACTIE

DE REDACTIE.

I

nauwkeurig schrijven 
noodlottig

Of er veel moeilijkheden zullen rijzen is niet te 
ieder naar beste weten hierbij handelen. Dan zal ; 
kunnen blijken of een

over de betekenis

vóórspellen. Eaat 
pas uit de praktijk 

strengere formulering der regels nodig zal zijn.

; geredigeerd is. dat zij 
'oor de eerste -! punten 

van punt 5 is denk
een beroepsnaam als ‘Ie naam 

mannelijk persoon moet worden beschouwd; doch dit redt

zo heilzame gewoonte van 
gelegd worden en daarvoor is niets

In de school moet de 
in alle opzichten 
als verwarring.

Dc school moet verlost worden van deze verwarring, die erger is 
dan welke minder gelukkige regeling ook, mits deze slechts voor alle 
onderwijs geldt.

Deze opvatting huldigt de redactie, al is zij niet blind voor hel feit, 
dat de uitgevaardigde regeling niet zodanig 
alle twijfel omtrent de toepassing uitsluit. V< 
geldt dit niet. Enige weifeling in de toepassing 
baar, als de kwestie zich voordoet of 
van een 
zich wel.

Punt 6 biedt de gelegenheid tot velerlei discussie 
van „beschaafd spraakgebruik''.

Toch mag dit naar de mening der redactie geen bezwaar zijn legen 
haar besluit.



I. Bespreking door het lager onderwijs,

i van het 
Landsdruh

Departement van Onder- 
ikkerij.

hierom, of

een vertegenwoordiger van 
den heer l’. Bakktun.

rapport behandelt een voor 
'ichtige vraag. Het gaat in 
1 M.O., een onderwerp, dat

No. 3 van de mededelingen 
Wetenschappen. Algemene 1

haar voorzitter wel „Commissie 
haar bij uitstek bekend ter- 
van haar leden, als b.v. het 

Lager- en Voortgezet Onder- 
i van het Nutsseminarium op 
laar als „ voorarbeid’’ zouden

Een hoogst belangrijk rapport vraagt onze aandacht. Toen de com
missie, gevormd door het Nutsseminarium voor Paedagogiek te Am
sterdam, de Haagse Toelatingscommissie en drie leden, aangewezen 
door den Minister, vorig jaar haar arbeid begon, hebben velen zich 
afgevraagd met welk resultaat zij de onderwijswereld zou verrassen 
in het moeilijke probleem der selectie en aansluiting, dat ieder jaar 
weer de beide betrokkenen, het L.O. en het M.O. zoo weinig be
vrediging schenkt.

We wisten, dat de commissie, naar 
Bolkestein” genoemd, zich op een voor 
rein bewoog en dat de vele publicaties 
Haagse rapport „De Aansluiting van 
wijs" en de verschillende mededelingen 
en met betrekking tot dit vraagstuk, h< 
kunnen dienen.

dus met spanning haar werk tegemoet zagen, was het 
we in het ontwerp, dat de commissie den Minister zou

Het Rapport der Commissie
ter formulering van een voorstel tot wettelijke regeling der toelating 

tot de eerste klasse ener Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus. ’)

■) Bijlage van 
wijs. Kunsten en

T Tet in bovenstaande titel genoemde 
ons gehele onderwijs uiterst gewi 

wezen om de aansluiting van L.O. en M.O., een 
reeds jaren vele deskundigen heeft bezig gehouden. Geen wonder, 
want met deze vraag hangen tal van paedagogische en didactische vragen 
zo nauw samen, dat men niet overdrijft als men zegt, dat beide 
takken van onderwijs dril, end behoefte hebben aan een goede op
lossing van dit vragen-complex, ja dat hun nuttig effect feitelijk van 
deze goede oplossing afhankelijk is.

Het bovengenoemde rapport acht onze redactie van grote bete
kenis. /,i) heelt daarom bes! >!■ n het, in afwijking van haar gewoonte, 
niet door een doch door twee deskundigen te doen bespreken; zij 
meende dat bet juist was daarvoor een deskundige zowel uit de kringen 
van het L.O. als uit die van hel M.O. uit te nodigen.
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Onderwijs heeft, zal de betekenis

het L.O.

alle candidaten tussen

F
I

aangeboden in de bijlagen.

het gen
: aanleg, 

igenlijst verkreget
: geschiktheid bestaat" en
ider onderzoek wil onderwerpen, 

na het eerste onderzoek voor sommige

examineren, 
en het werk, 

ngscommissie.
Ie Commissie van Advies.

I. De nieuwe wijze van
11. De examenvakken

III. De Toelating
IV. De Centrale

van Middelbaar
Nederlandse

aanbieden, de doorvoering en uitwerking zouden vinden van de con
clusies en het ervaringsmateriaal, in die publicaties neergelegd.

Wie een of meer daarvan kent, leest dit Ontwerp Koninklijk 
Besluit met de Bijlagen en Toelichtende nota met dubbele interesse.

De commissie heeft daarin haar wetenschappelijk gefundeerde op
vattingen laten doorklinken en de uitwerking daarvan in het gepro
jecteerde examen en de aangeboden voorbeelden van examenwerk 
zullen een frisse wind in onze onderwijswereld doen waaien.

W^ant door de invloed, die het toelatingsexamen, direct en indirect 
op het Lager Onderwijs heeft, zal de betekenis van dit rapport, 
behalve voor het examen, ook van het allergrootste belang voor de 
ontwikkeling van ons gehele Lager Onderwijs zijn.

Om niet over dit rapport, dat juist door zijn bondig gehouden 
algemene beschouwingen uitmunt, weer een rapport te silnnven, zal 
ik mij bij de bespreking van die mogelijke invloed op en betekenis 
voor het L.O. bepalen tot enkele der belangrijkste punten: als

Het examen wordt gesplitst in 3 delen.
Ie. Een „Eerste onderzoek" te houden voor

15 April en 15 Mei, gedurende 4 schooltijden. De candidaat H.B.S.er 
onderwerpt zich daarbij aan een schriftelijk onderzoek naar:

a. „de mate, waarin zijn verstandelijke aanleg ontwikkeld 
vormd is”;
„zijn vertrouwdheid met de voor het volgen
Onderwijs vereiste begrippen op het gebied van
taal, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis."

2e. Een mondeling „Aanvullend eerste onderzoek", tussen 15 Mei 
en 15 Juni, dat dezelfde eisen omvat als bij a en b hierboven genoemd.

Aan dit examen nemen alleen die candidaten deel, bij wie voor 
de toelatingscommissie, op grond van het gemaakte werk, de alge
mene indruk omtrent hun verstandelijke aanleg, de bij hen gebleken 
werkgewoonten en de door de vragenlijst verkregen inlichtingen 
„gerechtvaardigde twijfel omtrent de geschiktheid bestaat" en die zij 
voor een of meer vakken aan een nat

Op dezelfde gronden kan zij



b)

sexamen

zoek, waaraan
■e gev.
zal iet

b en c van dit 
de commissie in het

genoemde 
onderwijs

punten i, b en c van dit examenprogramma 
opzet van de commissie in het oog: het onder

scheid, dat /ij wenst te zien in hei onderzoek naar de geschiktheid 
van de candidaat tot liet volgen van Middelbaar Onderwijs (a en

r zijn kennis (c). welk standpunt zij in haar Algemene 
uitvoerig toelicht, omdat in de verwaarlozing van dit 

■ grote gebreken van het huidige examen bestond, 
klheidsonderzoek, waaraan de commissie bij de 

ven boven de parate kennis 
:ts nieuws zijn intrede in het

reeds besluiten tot: „ Kennelijke ongeschiktheid”, wat hen 
examen geheel uitsluit en voor andere direct tot
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men de

candidati
voor het verdere
„Geschiktheid”.

Deze laatste candidatcn en zij, die het „Aanvullend eerste onder
zoek” met goed gevolg doorstaan hebben, worden tenslotte opgeroepen 
voor 3e. het „Tweede onderzoek", te houden tussen 15 Juni en 15 Juli, 
gedurende 2 schooltijden.

Dit is een schriftelijk onderzoek naar:
c. „zijn vaardigheid in het gebruiken van die kennis in de 

leervakken (zie b), welke voor het volgen van dit 
onmisbaar is”.

en dat
Beschouwingen
onderscheid h.i. een der

Juist met dit geschik
beoordeling de Voorrang wenst te 
(hoe belangrijk zij die ook acht) z< 
examen doen.

De grondgedachte voor dit eerste onderzoek kan ik het best weer
geven door hetgeen in Mededeling 23 van het Nutsseminarium (blz. 
199) over de wijziging, die het toelatingsexamen behoeft, staat ge
schreven :

„de toetsing van de leesfunctie zal hoofdzaak moeten zijn 
in een vorm, die niet voor mechanisatie vatbaar is".

In haar Algemene Beschouwingen stelt de commissie dan ook als 
basis voor dit onderzoek de volgende eis:

„dat hij (de candidaat) een tekst, die te zijner beschikking staat, 
behoorlijk kan begrijpen, hoofdzaken van bijzaken weet te onder
scheiden, gevolgtrekkingen hieruit weet af te leiden en die aan de 
gegevens van deze tekst en andere voor de hand liggende gegevens 
kan toetsen”.

Hoewel zij meent, dat bij het „Aanvullend eerste onderzoek de 
toelatingscommissie desgewenst ook van de tot nu toe gangbare 
psychologische intelligentietests gebruik kan maken (zie toelichting 
bij Art. 7) is de commissie bij de formulering van het Eerste onder
zoek en de samenstelling van het examenwerk uitgegaan van verkregen
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Denkp

terecht alle 4 de
Geschiedenis in

lediging;

onderlijk

inteïli-

tpsycho-
■lligentie

geschikt heidsonderzock komen zeer 
:d. Taal, Rekenen, Aardrijkskunde en

Voor het 
vakken: Net 
aanmerking.

Voor ieder vak krijgen de candidaten een stuk stillecsstof voor 
zich en aan de hand van een serie, soms 2 series, vragen en opdrach
ten volgt een analyse er van. Alleen bij Ned. Taal wordt verlangd 
daarna weer tot een synthese te komen, door het weergeven der 
feiten of een deel er van, in de vorm van een opstel.

Naast de algemene intelligentie, wordt in deze vragen dus ook 
„de vertrouwdheid van de candidaat met de voor het volgen van 
Middelbaar onderwijs vereiste begrippen op het gebied van Ned. 
Taal, Rekenen, Aardrijkskunde en Geschiedenis” getoetst.

ervaringen bij onderzoekingen, gebaseerd op nieuwe 
logische opvattingen, die met een doorecnvlechting 
en kennis rekening houden.

Aanvankelijk was de richting, die het Nutsseminarium volgde bij 
het zoeken naar een goede oplossing van het selectie- en a.mslnitings- 
problcem in de lijn van de Intelligenzforschung van Ster 
bij het selectieonderzoek te Hamburg lot toepassing kw

De intelligcntieondcrzoekingen brachten echter nog geen 
men zag, dat intelligente leerlingen b.v. andere wegen wilden 
dan de test vroeg en bleef voorde differentiatie naar an< 
middelen zoeken, die een betere kijk, ook op de iudit :dm n 
zouden geven, waartoe men van paedagogisch standpunt 
verplicht is.

De veronderstelling, dat intelligentie in steeds meer me 
tallen zou zijn vast te leggen werd losgelaten en daarmee 
gentiemetingen.

Wetenschappelijke overwegingen (als van de schoed van Selz) voer
den tot het inzicht, dat de intelligentie niet een een-diineiisionalc 
grootheid is en dat zij kan blijken te bestaan uil onderdelen, die niet 
in een getal te meten zijn, maar elkaar kunnen beïnvloeden.

Van uit dit standpunt kwamen de opgaven, als in Mededeling 23, 
tot stand en moeten we het examenwerk in de Bijlagen van dit Rap
port bezien; opgaven, die in de belevingssfeer der kinderen liggen, 
verband houden met hetgeen de Lagere school haar leerlingen aan 
werk of werkgewoonlen heeft kunnen aanbieden en de Middelbare 
school voor haar onderwijs mag eisen.

Als zodanig hebben zij door haar normgevend karakter voor ons 
gehele lager-onderwijs meer waarde dan de psychologische intelligen
tietests.
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vervoergelcgenheid per spoor, los

ter illustra-

Ook hier gaat het natuurlijk weer om inzicht, om een herkennen 
van een probleem in een of andere situatie, niet om de paraatheid 
van definities. Uit de vragen bij: „Met de Insulindc op reis", een 
stuk tekst met opdrachten voor Aardrijkskunde, neem ik t< 
tic daarvan het volgende voorbeeld.

Vraag 27: „Ik vind de vissersplaatsen bij Rotterdam gunstiger 
liggen voor het bedrijf dan b.v. West-Terschelling. Waarom?”

Hier moet de candidaat problemen als: voedselvoorziening der 
grote sleden; achterland; vlugge 
van het eigenlijke verhaal herkent

In «Ie tol heden gangbare methoden voor Aardrijkskunde vinden wc 
evenwel zelden of nooit opgaven in deze zin, die een beroep op het 
kinderlijk denken doen.

loei moet In t du- kant uit en zal het nieuwe examen stimulerend

Een öde factor .11 de beoordeling van de geschiktheid van de can
didaat zijn Je „ werkgc woonten”, waarvoor de Commissie een open 
oog heeft. Ook hier gaan de wenken weer verder dan het examen.

Dat zij b.v. het gebruik van een woordenlijst op het examen voor
schrijft orn het examenwerk van taalfouten te zuiveren, zal het woor
denboek in de 1. s. een groter- betekenis kunnen geven.

Dat de woordenboekjes b.v. in de kastjes der leerlingen voorkomen, 
betekent nog niet dat zij, behalve voor het zoeken naar het geslacht 
der zelfstandige naamwoorden, voor alle taalwerk gebruikt worden 
of mogen worden, zomin als de kinderen gewend wordt de betekenis 
van moeilijke woorden in de lees- of taalles daarin op te zoeken.

Het gebruik van spoorboekjes in de school is niet nieuw, maar voor 
hoevelen bleef dit in de Aardrijkskundeles toch niet zo iets als 
„Spielerei"?

Als de kinderen vertrouwd gemaakt worden met het principe, dat 
aan zoon woordenboek, telefoongids, alphabetische namenlijst in het 
spoorboekje te grondslag ligt, hebben zij iets waardevols in het ge
bied der ordeningsvormen leren beheersen.

Een werkgewoonte als zorgvuldigheid bij de spelling wil de Com
missie bereiken door voortdurende zelfcontrole en nauwkeurigheid bij 
alle schriftelijk werk. Aan de hand van het ingelevcrde schriftelijk 
werk wordt beoordeeld of de candidaat de Nederlandse taal zuiver 
schrijft.

Ik herinner in dit verband nog even aan de enquête, die destijds 
door de z.g. „ Beklijvingscommissie" onder een veertigtal personelen 
van lagere scholen te Amsterdam werd gehouden.
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hij in

collega, den heer J. Jonges, gaven wij in onze

Op de vraag: „Verwacht U een vermeerdering van spellingsfouten?' 
werd overwegend met „ja" geantwoord. Dan is er (och op het gebied 
van zuiver schrijven, ondanks dictees en invuloefeningen iets niet in 
orde. Daarom is het goed gezien, wd men hier in de toekomst meer 
hoopvolle verwachtingen mogen koesteren, dat in het Rapport zo 
sterk de aandacht gevestigd wordt op liet belang van deze gewoonte 
van zelfcontrole. Laat een leerling, wanneer hij twijfelt. zi;n 
boek raadplegen; als dit tot een vaste gewoonte wordt, 
zijn latere leven ook zekerheid verlangen en niet zo g.ui 
spellingsslordigheid vervallen.

Wij missen in het nieuwe ontwerp voor deze kant ■.
Taal het dictee. Men ziet, dat de commissie niet geschroomd i, 11 zelfs 
„heilige huisjes” geheel af te breken en voor de ontspan,. , . die zij 
hierdoor de lagere school brengt, mag de laatste haat .1 ,t dank
baar zijn.

Hiermee bedoel ik allerminst, dat nu het dictee maar - ,, de I. S. 
zou moeten verdwijnen of in verband met het voorgaande, mets zonder 
hulp van een woordenboek goed geschreven kan worden, w.mt daarmee 
zouden de kinderen, die eindonderwijs ontvangen, noch die naar 
het M. O. overgaan, gebaat zijn.

Maar de met moeilijkheden doorweven dictee-zinnen, de verwarrende 
invuloefeningen kunnen verdwijnen, die voor het examen ..geoefend" 
werden en voor het rapportcijfer voor Nederlands de doorslaggevende 
factor vormden.

Ondanks de vele taalleissen aan die moeilijke dictees besteed, bleef 
de zuiver schrijfattitude maar al te vaak tot dit gebied der Ned. faal 
beperkt. De opstellen spraken dikwijls een „andere taal", d.w.z. 
fouten, die men niet meer zou verwachten.

Een onderzoek in die richting bevestigde mij dit feit nog eens. Van 
2 zesde klassen was de ene veel beter in „taal" (lees: dictees — 
want daarop berustte de vergelijking) dan de andere. Beide maakten 
een verslagopstel voor me. Niet alleen was de structuur der opstellen 
van de „mindere” klas veel beter, maar zij bleek bij nauwkeurige 
telling en vergelijking van de spelfouten ook een lager gemiddelde te 
hebben dan de „betere”, die de dictees toch zoo goed beheerste.

Dat bovendien uit de goedgeschreven „moeilijkheden” van het 
examendictee nog maar niet met zekerheid afgeleid mag worden, dat 
die nu ook het eigendom der kinderen zijn, zomin als iedere fout het 
onherroepelijk bewijs is, dat het kind „het niet weet,” moge het 
volgende illustreren.

Op initiatief van een
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9 fouten. Hij maakte 3 fouten „minder".

fouten gemaakt.
-1 fouten. Hij maakte d fouten „minder’’,

18 fouten.

lerking in het Haagse Ra[ 
zeer weinig intellectueel L

de lagere 
oplossing

rypi:
kon h<

leer niet tot dat

zesde klassen ongeveer halfweg de cursus een dictee van het toe
latingsexamen Amsterdam 1927, dat voor de kinderen nog flink moeilijk 
was. Direct na afloop gingen wij tot ander werk over en voor
kwamen daardoor, dat zij met elkaar over het gemaakte dictee spraken. 
Na 3 dagen, waarin de moeilijkheden niet in een of andere vorm 
behandeld waren, gaven wij het dictee nog eens. Zonder al te veel 
in details te treden, geef ik het resultaat van mijn klas (de bevin
dingen van den heer Jonges stemden daarmee overeen).

Door 23 leerlingen waren de 1ste maal 210 fouten, de 2de 
192 fouten gemaakt. Een vermindering (dus: verbetering!) van 
W'.it bleek nu In) nauwkeurige vergelijking der fouten in beide dictees? 
\'an de oorspronkelijke 210 foutieve woorden, waren er nu 81 goed 
geschreven, inaar er waren weer 63 nieuwe fouten bijgekomen.

Een 2de onderzoek met een dictee (56 invullingen) van het toe
latingsexamen Amsterdam 1929 gaf:

1ste ma.d 135 l a.iten, 2de maal 12-1 fouten. Deze ogenschijnlijke 
vei betering uas weer hel gevolg van 58 „oude" fouten minder en 
d7 „nieuwe" fouten erbij.

Voor enkele kinderen afzonderlijk :
E. II. Beide keren 3 fouten. Alle 3 fouten uit het 1ste dictee, in 

het 2de goed, maar 3 nieuwe
D. S. Daalt van 5 fouten op 

maar 3 nieuwe fouten meer.
T. N. Klimt van 6 fouten op 

maar 6 nieuwe fouten meer.
Nu mene men niet, dat met het verdwijnen van de moeilijke dictees, 

invulpuzzles en de gangbare denkvraagstukjes, het toelatingsexamen 
zoveel gemakkelijker zal worden. Aandachtige lezing van de opgaven 
voor Nederlands b.v. in de Bijlagen I en 11 zal zek< 
oordeel voeren.

Het geheel andere examen mag „gemakkelijker’’ heten, omdat het 
nu op een gezonde basis rust. Het is moeilijker, omdat de opleidings
school de zekerheid, die zij vroeger door een hoog opvoeren van de 
parate kennis of dril in de typische examenopgaven voor de kans 
van slagen harer leerlingen kon hebben, thans mist, nu men voor een 
onderzoek staat, waar de mechanisatie slechts een geringe rol speelt, 
en inzicht en aanpak van het werk meer naar voren komen; factoren, 
die door de wijze van werken en het onderwijs sterk beïnvloed, maar 
er niet door bepaald kunnen worden.

De opmerking in het Haagse Rapport „dat dressuur op 
school ook zeer weinig intellectueel begaafden kan leren, de
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I

k

verdwij nen.

stelling 
gesteld.

opleidingsschool als drilschool moge verdwijnen, een bekend 
weer moeten voldoen aan eisen, door 
de verantwoordelijkheid, die daarvoor 
de leerlingen of school rust, een stempel

dezer (gangbare denk-)sommen op de vereiste wijze n 
klopt wel met ieders ervaring en Bijlage III in h< 
daarvan nog eens een treffend bewijs.

Hoe er gestoomd wordt voor het toelatingsexamen en 
men en taaloefeningen als huiswerk worden opgegeven, 
zijn naaste omgeving wel uitmaken. De opvoering van I 
met het oog op de admissie-examens, kan m.i. hier en < 
barende vormen aannemen.

En de ouders (zonder wettelijkc voorschriften tot kinderbesulicrn.nig 
op dit gebied!) slikken het, omdat „het examen het vraagt.

Dus: Geen „Opleidingsscholen” meer? zoals het Algemeen '• I m- 
delsblad boven een bespreking van dit rapport als kop pl... 'i -'.e en 
dat betrekking had op de overigens juiste opmerking: „De ti 

tussen opleidingsscholen en gewone volksscholen is ter 
Als de lagere school zich wat meer op de ontwikkeling 

het zelfstandig denken en zelfwerkzaamheid gaat instellen, d.n. i 
ook de begaafde leerling van de volksschool zijn kans en 
kunst- en vliegwerk met parate kennis volgestopte leerling der op
leidingsschool zijn kans komen te missen . . . .”

Met de daaruit getrokken conclusie: „Geen Opleidingsscholen meer ', 
ben ik het evenwel niet eens.

Het is de grote verdienste van dit rapport dal, in tegenstelling 
met het oude examen, de lagere school, ook voor haar leerlingen, 
die eindonderwijs ontvangen, er niet anders dan wel bij kan varen, 
als zij haar onderwijs richt naar de eisen, die aan de candidaten 
voor het nieuwe toelatingsexamen gesteld worden.

In wezen behoeft er dan geen tegenstelling in de aard van het 
onderwijs te zijn. Dit neemt niet weg, dat een onderscheid zal blij
ven bestaan.

De opleiding;. 1 ! J.
feit is het, dat het ieder jaar 
welk examen ook gesteld, en 
op de leerkrachten tegenover 
op het onderwijs drukken.

Al vervalt de mogelijkheid van mechanisatie van deze nieuwe op
gaven voor het eerste onderzoek, scholen, die alle of de meeste leer
lingen naar het Middelbaar Onderwijs zien overgaan, zullen in de 
eerste plaats zorg dragen haar onderwijs „in de geest” van het 
nieuwe examen in te richten, en in het belang van haar leerlingen 
meer met de daargestelde eisen of wensen trachten rekening te houden, 
dan andere scholen.

Dit onderscheid zal haar blijven stempelen tot opleidingsschool.

neer te schrijven.' 
iet Rapport geeft
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het
ting

■)  Experimentcllc Untcrsuchungcn übcr das Lcrnverfahrcn". Zeitschr. fur Psych. 
Band 109.

zal tegelijk kunnen zijn opleiden 
voor de taak, die de

als Middelbaar onder
aan het nieuwe examenwerk te 

■ een betere aansluiting tussen

De afwijzing van deze nieuwe onderwijsdcnkbeelden, omdat het 
oude examen belette de vele dressuur over boord te gooien, vervalt 

„•n het rapport schept de mogelijkheid het onderwijs in die rich- 
om te buigen.

Het tweede ondersoek naar „de vaardigheid en het gebruiken van 
die kennis in de genoemde leervakken, welke voor het volgen van dit 
onderwijs onmisbaar is” geschiedt met „Scholastic” of „schoolvorde
ringentests”, zoals we die op enkele examens — b.v. voor Geschie
denis en Aardrijkskunde — reeds zien gebruiken.

Dit gedeelte brengt daarom minder „nieuws" en zou voor de Lagere 
School op zichzelf niet van zoveel belang zijn, als de Commissie zich 
alleen tot het examineren van die parate kennis bepaalde.

Maarzij doet meer en vestigt vooral de aandacht op de 
zakelijke afgrenzing ervan.

llermann ') tonen aan, dat er een duide- 
n leermethode en leerresultaat en zo zal als 
instigc II.B.S.er, Gymnasiast of Lyceïst meer 

:en : hoe hij leert, dan wat hij geleerd heeft ■ een stand- 
lict rapport naar voren komt, wanneer gezegd wordt, 
op inzicht, dan op weten aankomt.

Ik meen dan ook. dat liet rapport van grote invloed zal zijn voor 
die scholen, die volgens de Dalton- of Montessorimethode werkende, 
juist ruime aandacht aan de manier van werken der leerlingen

Van grote betekenis, zoowel voor het Lag< 
wijs, is het, dat de beginselen, die ; 
grondslag liggen ook de basis voor 
beide leggen.

Opleiden voor dit nieuwe examen
voor de Middelbare School, een voorbereiding 
leerlingen daar wacht.

Dat kon van de oude regeling niet gezegd worden; daar hielden 
de exameneisen zoo weinig rekening met hetgeen de Middelbare 
school \ an haar h el lingen vraagt, dat scholen, die in haar opleiding 
vooral dn- voorbereiding als het centrale punt zagen en de leerlingen 
tot zelfstandig v .erken en studeren trachtten te brengen, steeds weer 
in conl! et kwamen met de veelheid van feiten, die het op paraatheid 
ingcslelde examen vro<

Onderzoekingen als
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■ijl bij

L

ngen van leesstof, omdat 
5 school aan de kinderen 
hetgeen de kinderen Liter 

maatschappij voor zelfontwikkeling

’eboden examenstof in bijlage
aer", met de zeer geslaagde ( 

van zodanig gehalte, ,
behoorlijke spreiding

De komende Mededeling 24 v. h. Nutsseminarium zal over 
onderzoekingen met dit werk gedaan uitvoerig op de resultaten 
mogelijkheden van beoordeling hiervan ingaan.

De opstellen worden gegeven over onderwerpen, die een zakelijke

„werking 
„wij daat

en in de 
hebben". (Mededeling 23, blz. 49).

blijkt wel duidelijk, welk een belangrijke plaats aan het stillezen en 
aan een vaardig gebruik der Nederlandse taal toegewezen wordt.

De hoge eisen, die aan beide gesteld worden, zullen in de lagere 
school in de eerste plaats tussen deze vakken de schotjes lager maken 
of geheel doen verdwijnen.

Maar ook voor de andere vakken zal onder invloed van liet nieuwe 
examen een meer in elkaar overgrijpen moeten plaats vinden en z.d 
de aardrijkskunde- of natuurkundeles b.v. stof tot rekenopg.i v. n ii.wn, 
de geschiedenisles weer voor aardrijkskundige werkstukken kunnen 
zorgen enz.

Allereerst zal echter het stillezen de aandacht van de l.iper. .Jmol 
vragen en een deel van de „gewone" leesles opeisen.

Voor niet ingewijden in het gebied van het „stillezen nog
even wijzen op het verschil tussen het stillezen, zoals In. r o. . i... ld 
wordt en het „silent-reading”, zoals dat door de Amerika.i td- 
leestests in Nederland bekendheid kreeg.

Deze laatste toetsen de „leesvaardigheid", het hoeveel, 
het stillezen, zoals dat door het Nutsseminarium wordt \ 
het centrale punt is: wat begrijpen de kinderen van de 
wat nemen zij er van mee.

Deze laatste richting overschrijdt de Amerikaanse di 
begrijpen en denken.

„Wij willen de kinderen tot zelfstandig lezen, tot zelfstandige
; en tot zelfstandige weergave bren 
irin het belangrijkste zien, wat de 

ikan leren, het belangrijkste tevens 
„bij verder onderwijs 
„zullen nodig

Zo zal het actief bezig zijn va n slechts één hardoplczende leerling 
in de klassikale leesles worden vervangen door een actief bezig zijn 
van de gehele klas met leesstof, waarover zij opdrachten krijgt.

De bespreking van het verdwenen dictee deed ons al bij de ver
anderingen, die het vak Nederlands ten goede komen, stilstaan. De 
aangeboden examenstof in bijlage 1 „Spaart de vogels" en „ De Buik
spreker", met de zeer geslaagde grammaticale examenopgaven in bij
lage 2 zijn van zodanig gehalte, dat voor de beoordeling zeer zeker 
een behoorlijke spreiding in het aantal fouten tot stand zal komen.

ing 24 v. h. Nutsseminarium zal over de
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dit niet 
beredeneerd te worden, 
haai- leerlingen leren zich

ï geschiedt in de vragen 
het opstel de synthetische weergave van het 

bepaald onderdeel vraagt. Samen met de verkregen 
/ragen zal hierbij, duidelijker dan bij slechts een 
zou zijn, uitkomen of de candidaat de logische 

de relaties begrepen heeft.
van het „ Opstelmaken” zal de Lagere 
daar hebben te herzien, vooral in de stof of 

voor deze beoefening der Neder-

analyse der feiten moeten loelatcn. Dit laatste 
en opdrachten, waarna 
geheel of 
resultaten van di
van beide mogelijk 
ordening der feiten

Ook in de richting 
zich nog wel hier en 
het onderwerp, dat zij de kinderen 
landse taal aanbiedt.

Niet minder belangrijk dan voor Ncd. faal is de wijziging, die de 
commissie di- traditionele opvattingen voor de exameneisen voor 
rekenen wd aanbrengen.

De aanval is Iner natuurlijk gericht op de zo berucht geworden 
typen van vraagstukjes, de z.g. denksommen, waaraan ontzettend veel 
tijd en moeite op de lagere school besteed wordt en waarvan men 
de waarde, zowel voor de selectie als voor de aansluiting, meer en 
meer betwijfelt.

In een apart hoofdstuk (par. 5 der Algemene Beschouwingen) volgt 
een heldere uiteenzetting van de eisen aan rekenen te stellen, van 
de mogelijkheden, die zich voor een betere aansluiting voordoen, terwijl 
daarbij scherp rekening gehouden wordt met de moeilijkheden, die 
aan deze nieuwe oriëntering verbonden zijn.

Ook voor rekenen wil de commissie weer uitgaan van een tekst, 
welke een aantal quantitatieve gegevens bevat, die de candidaat bij 
de opdrachten moet weten te verwerken in daarvoor nodig zijnde 
berekeningen; maar ook mogen er tabellen, grafieken en schcmatekenin- 
gen in voorkomen, die tot opdrachten van geheel andere aard aan
leiding kunnen geven (o.a. tot het z.g. topologisch rekenen).

Juist omdat zij meent hier vooral niet te mogen forceren en grote 
voorzichtigheid in acht te moeten nemen, wil de commissie zo weinig 
mogelijk voorschrijven, maar de Lagere School, Toelatingscommissies 
en Centrale Commissie van Advies laten bouwen aan hetgeen zij 
meent te moeten aangeven voor een betere selectie en aansluiting.

Wel bepaalt zij, dat liet voortaan toegestaan is aan de candidaten, 
dus aan de opleidende school, van de „in de wiskunde gangbare of 
soortgelijke afkortingen en verkorte schrijfwijzen" gebruik te maken.

Is in een vraagstuk een liniaire vergelijking (of meerdere) aan te 
tonen, dan behoeft dit niet meer volgens de z.g. rekenkundige methode

maar mag de Lagere School hier voortaan 
van wiskundige hulpmiddelen te bedienen.
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is

1o dit 
leling

den vijver.”
de leerlingen 

het totaal was

rafieken en
bijlagen zeer 
genot de 9 nieuwe typen 
door te nemen.

als waarschuwing 
te stellen en zich v< 
veel voorbereiding

werd deze opgave onvoldoende uit- 
het eenvoudig ónmogelijk geweest 

over te moeten schakelen op 
niet toe te krijgen geweest, de opdracht

dienen, om zijn verwachtingen niet 
,oor ogen te houden, dat nieuwe wegen 

en aanpassing verlangt.

door de geheel andere 
gaat, moeten leren instellen op < 

We weten reeds uit Mededel 
opdracht No. 3 bij „Een Eendei 
de oppervlakte van 

Door 64,5% van 
gevoerd; 41,2% van 
te midden van dit „taalwerk" zich 
„rekenwerk" en waren er 
uit te voeren.

Dit moge 
direct te hoog 
te bewandelen

Facultatief houdt zij het aflezen, gebruiken en samenstellen van 
tabellen, grafieken en schematekeningen, hoewel de gegeven voor
beelden in de bijlagen zeer stimulerend zullen werken.

Het is een genot de 9 nieuwe typen van opdrachten voorrekenen 
in bijlage III '

In een noot op blz. *17 verklaart de Commissie, dat zij zich bewust 
met de aangeboden voorbeelden van examenwerk nog nu-t de 

„ideale uitdrukking van de principes in haar rapport neergelegd, te 
hebben gevonden” en hoopt op opbouwende critiek der practici.

Inderdaad schuilen onder de opgaven enkele lastige, die zeker I.lin
nen concurreren met de moeilijkste van de vroegere examen-ommen 
en die enerzijds aanleiding tot critiek zullen geven, anderzij.1- red.n 
tot geruststelling, dat het niet „al te gemakkelijk” wordt.

Vooropgesteld zij, dat het principe, dat uit dit werk spreekt, . 1
is en al zal het blijken, dat hier etI daar te hoog gegrepen is, er 
liggen hier een serie goed gestelde opdrachten voor ons. die een 
duidelijk beeld geven, welke richting we met dit gedeelte v.ni ons 
rekenonderwijs op de Lagere School uit moeten.

Ik noem direct de mooie opgaven voor het z.g. topologisc h rekenen 
bij de „Padvindersoefeningen", het aflezen van een grafiek van tlier- 
mometerstanden, het zelf maken daarvan op ruitjespapicr en ik ver
heug mij er reeds bij voorbaat op, in het nieuwe schooljaar de kin
deren daarop te zien „aanvallen”.

Bij deze en andere opgaven moeten wij evenwel bedenken, dat, 
wat hier in deze voorbeelden wordt aangeboden, als eindresultaat 
moet worden gezien van een richting, waarin we ons tot nog toe of 
geheel niet of slechts gedeeltelijk bewogen.

Eer men zijn leerlingen hieraan zet, om zich een oordeel over de 
geschiktheid van dit werk te verwerven, zal men hen door eenvoudiger 
opgaven en door de geheel andere aanpak, die van liet stillezen uit- 

„andere" rekenen.
; 23 hoe moeilijk bleek te zijn de 
>oi”: „Geef de lengtematen op en
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De commissie is zich dat (en volle bewust geweest bij haar opzet; 
laat dat ook het geval zijn bij hen, die aan de verwezenlijking van 
haar plan willen meewerken.

Ik geef nog slechts enkele titels dezer nieuwe 
daaruit al blijkt, hoe de leerlingen hier voor een 
worden, dat hun belangstelling kan wekken.

No. 1.

HET RAPPORT DER COMMISSIE ENZ.

Een schooltaak.
Pad v i ndersoefeningen.
Een voetbal vraagstuk.
Samen kranten lezen, 
l'.cn om crdeelde erfenis.

en Geschiedenis zal het van grote 
belangrijke plaats in het geschikt- 

en dat zulk een scherpe scheiding 
en het gebleken inzicht ge-

Voor de vakken Aardrijkskunde 
betekenis zijn, dat ook zij zulk een 
heidsonderzoek hebben gekregen 
tussen de parate kennis voor die vakken 
trokken wordt.

Voor Geschiedenis (zie bijlage IV B) wordt in een goed gesteld 
verhaal de geschiedenis van de Amerikaanse Vrijheidsoorlog (1775— 
1785) gegeven en daarbij vermeld, dat deze bevrijdingsoorlog veel 
overeenkomst vertoont met de wijze, waarop onze voorvaderen zich 
eenmaal van het Spaanse juk hebben bevrijd.

Hierover worden eerst 25 vragen gedaan, waarvoor de gegevens 
uit de tekst gezocht moeten worden, daarna volgen weer 25 vragen, 
die bedoelen na te gaan of de candidaten de vergelijking kunnen 
aantonen tussen de Amerikaanse Vrijheidsoorlog en onze opstand 
tegen Spanje, door de overeenkomstige gebeurtenissen, personen en 
handelingen te noemen of te beschrijven.

„Met de „Insulinde" op reis" (zie bijlage IV A) geeft de candi
daten een reisverhaal in briefvorm. Zij moeten daarover eerst in 15 
vragen weer gegevens uit de tekst zoeken of afleiden, terwijl een 2e 
serie van 34 vragen het inzicht en begripmatig denken toetst.

Natuurlijk wisselen ook hier moeilijke en gemakkelijke opgJ 
elkaar af, maar zeker is het de commissie gelukt voor de beide ■ 
ken voorbeelden te geven, die niet boven de krachten der leerlingen 
behoeven te gaan, als het onderwijs hierin, dank zij de beperking, die 
voor de parate kennis verlangd wordt en waarvan de opgaven voor 
het 2de onderzoek (zie bijlage VII) getuigen, de richting uitgaat, als 
in het rapport wordt voorgestaan.

De bedoeling van de Commissie, de parate kennis tot het strikt 
noodzakelijke te beperken, komt duidelijk tot uiting in de aangeboden

sommen, omdat 
probleem geplaatst
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bijlage VII. die voor alle vier vakken zeer

Artikel 5 van
• ingesteld door een 

Hogere Burgerst 
van Lagere Scho

Deze samenwerking van Lagcr- 
Commissie in de eerste plaats nodig 
tussen beide takken van 01 
een betere selectie en

In de keren, dat een 
leidingsschool van een 
te Amsterdam deel uitm 
èn voor ons persoonlijk fen ' 
contact te krijgen met hen. 
Wij brachten dan ook altijd 
vergadering verslag uit

Het is m.i. dan ook 
rapport de weg aanj 
commissies, waar 
oordeeld worden i 
de gel

dien zullen ook vergelijkingei 
toegelaten leerlingen, die

Het rapport geeft aan 
karakter, dan bij de tot heden ingesti 
op

schoolvorderingentcsfs van
eenvoudig zijn gehouden.

Het zal de Lagere School zeker gelukken, haar leerlingen aan deze 
eisen te laten voldoen, zonder daarbij de andere kant van haar 
opleiding te moeten verwaarlozen, die in de eerste plaats de ont
wikkeling van het kinderlijk denken behoort te beogen.

het ontwerp bepaalt, dat het onderzoek z.d woid.-n 
Toelatingscommissie, bestaande uit leraren : i 

school en voor zover mogelijk uit vier ondei 'A ij/ is 
tolen, terwijl de directeur der Il.B.S. voorzitter >■.

van Lager- en Middelbaar Onderwijs acht de 
en nuttig, om de vele miss erst.inden 

onderwijs uit de weg te ruimen en daardoor 
aansluiting te dienen.

of meer leden van het personeel 
dergelijke commissie bij de toel.it m. 
naakten, heb de steeds ondervond -i 

voor de school van belang 
, aan wie men zijn leerlingen 
1 na afloop der examens in on. 

van onze bevindingen daar opgeda.
van belang voor de Lagere School, dat het 

tgeeft tot dit wederzijds contact in de toelatings- 
• gezamenlijk het examenwerk en de resultaten be
en waar de discussies over al of niet toelating, nu 

jebleken geschiktheid zulk een voorname factor is, op een geheel 
:c niveau moeten komen, dan vroeger het geval kon zijn. Boven

in gemaakt worden met in andere jaren 
men nu in hun prestaties zal blijven volgen, 
deze Toelatingscommissies een geheel ander 

telde commissies. Met het examen 
zichzelf is de taak der Toelatingscommissie nog niet beëindigd; 

zij zal zich ook rekenschap geven van de prestaties der leerlingen 
om daaruit conclusies te trekken of haar diagnose goed geweest is, 
en of de beoordelingsnormen juist waren.

Van belang is ook de verplichting, die het ontwerp de commissie 
voorschrijft, om verslag uit te brengen aan den inspecteur van het 
gymnasiaal en het middelbaar onderwijs over haar ervaringen bij het 
examen opgedaan en haar mogelijke conclusies en wensen ten opzichte 
daarvan.

toel.it
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de toenelatcn leerlinge 
de lagere school 
onderwijs.

land ingcstelde Centrale 
voor de tijd van 5 jaar

Nieuw is ti nslotte de voor het gehele 
Commissie van Advies, waarvan de leden 
door den Minister worden benoemd.

Als eerste en belangrijkste taak rust op haar het samenstellen van 
examenopgaven voor het Eerste Onderzoek. Van haar ontvangen dus 
de Toelatingscommissies het examenwerk voor dit eerste deel van 
het onderzoek, maar ze zijn — welk een goede greep voor ons land — 
vrij hiervan gebruik te maken of niet. Voor die scholen, welke de 
Minister of een andere autoriteit kan dwingen hiervan wel gebruik 
te maken, blijft toch de vrijheid eigen bcoordelingsmaatstaven aan te 
mogen leggen. Wel blij ven de Toelatingscommissies verplicht ook over 
eigen werk en de daar aangelegde normen verantwoording af te leggen, 
zodat de betrokken inspectie er voor kan waken, dat de eisen, voor 
toelating tot de middelbare school gesteld, niet al te veel dalen.

De Centrale Commissie van Advies zal door al deze rapporten 
aan de inspecties uitgebracht voortdurend over studie- en vergelijkings
materiaal beschikken en door haar uitkomsten het schooltoezicht van 
grote dienst kunnen zijn.

Door deze nieuwe instantie en de bepaling (art. 13) dat het ge
maakte werk 10 jaar bewaard moet blijven, opent zich dus de gelegen
heid van deze examens, waarop het selectie- en aansluitingsprobleem 
berust, een ernstige studie te maken. Waar was dat bij de huidige 
regeling goed mogelijk? Met welk een grote moeite en eindeloze 
debatten in verschillende instanties (ik denk b.v. aan Amsterdam)

De commissie is voorts verplicht aan de hand van een uitgebreidc 
vragenlijst, die als bijlage aan het ontwerp-Koninklijk Besluit is toe
gevoegd, het oordeel van de lagere school over de candidaten in te 
winnen. Hier is dus nog een middel om het contact met het lager 
onderwijs te bevorderen, want de zeer gedetailleerde vragenlijst ver
schal t de commissie nauwkeurige gegevens over de aflcverende school 
en haar leerlingen. Deze gegevens zullen bij het eindoordeel over de 
al- of niet geschiktheid van veel betekenis zijn. Door deze gegevens 
en door de vier vertegenwoordigers in de Toelatingscommissie, zal 
de lagere school Jus meer invloed en medezeggenschap over en ver- 

de toelating tot de middelbare school krijgen, 
erant woordelijkheid en het blijven volgen van 
i lijkt mij een factor van groot gewicht voor 

het goede contact tussen haar en het middelbaar



20 HET RAPPORT DER COMMISSIE ENZ.

leid. Vernamen

rgrootste 
icn lezen 

verdere

ook werk in diezelfde geest 
de lagere school mogen verslrel 

objectieve maatstaf haar

werd het examenwerk vaak samengesteld. Vernamen we echter ooit 
daarmee? Waar kon men de beoordelingsnormen 

:t als selectiematcriaal niet altijd deugdelijk was, 
de vele doublures in de eerste klassen der middelbare

bovengt 
werkzaam

van de bevindingen
bestuderen? Dat het 
bewezen ons 
school wel.

Behalve het ontwerpen van de opgaven zal de centrale commissie 
ook beoordelingsnormen trachten aan te geven, om de verschillende 
Toelatingscommissies een basis te verschaffen om haar beoordelings
methoden daarmee te kunnen vergelijken.

Maar hier naderde de commissie een gebied, waar ze zag het 
gehele lager onderwijs te kunnen dienen. Vandaar de belangrijke 
opmerking in het rapport, dat de taak van de centr.de commissie 
zich verder mag uitstrekken dan het examen en «at daarmee onmid- 
delijk samenhangt.

Zij zal, buiten de examens om, 
beoordelingsnormen voorzien 
om deze in staat te stellen naar- een 
lingen en haar werk te vergelijken.

Dit kan van groot belang voor onze volksschool worden, l ot he.h 
was vaak de opleidingsschool een voorbeeld, dat 
mogelijk probeerde te benaderen. Men mocht dan op het examen 
niet anders dan critiek hebben, bewust of onbewust streel de men er 
naar zijn leerlingen ook zover te brengen, als die op de opleidings
scholen.

Zoals enkele onderzoekingen aantonen, hebben deze laatste door 
verschillende factoren, waarop ik hier niet zal ingaan, over het 
algemeen een beter leerlingenmateriaal. Wat voor die scholen door 
hard werken en veel, soms te veel, huiswerk te bereiken was, werd 
voor de gewone volksschool funest en ontaardde in „dode dril”.

De centrale commissie kan haar een ander richtsnoer geven in het 
;cnoemde werk. Laat de volksschool nu streven in deze richting 

te zijn. Dan benadert zij de opleidingsschool beter dan 
vroeger en geeft het volkskind een opleiding, waarmee het meer 
gediend is dan met veel parate schoolkennis.

Haar leerlingen te brengen tot denkend lezen is van de allerj 
waarde voor hen, voor wie de krant — en die goed te kunne 
is moeilijk — een zeer belangrijke bron voor informatie en 
ontwikkeling zal zijn.

De beide instanties: de Toelatingscommissie en de Centrale Com
missie van Advies zullen vele mogelijkheden scheppen, die een beter 
verband tussen L. O. en M.O. kunnen doen ontstaan en de opgedane

centr.de
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II. cru vertegentvoordiger van het middelbaar onderwijs
Dr. A. y. van Pesch.

Zo langzamerhand begin ik mij te gevoelen als een redenaar, die 
een jubilaris moet toespreken en reeds elf voorgangers het gras voor 
zijn voeten liec't zien wegmaaien. Wat kan hij anders doen dan „zich 
aansluiten In; de vorige sprekers, enz."’!

Toen ik het Rapport, dat de „Commissie ter formulering van een 
bevredigend: regeling der toelating tot de eerste klasse van gymnasium, 
lyceum en hogere burgerschool" direct na het verschijnen bestelde en 
met stijgende interesse bestudeerde, had ik bij het lezen van de 
voorrede (als ik het inleidend schrijven van de Commissie aan den 
Minister van Onderwijs zo noemen mag) en van het ontwerp Koninklijk 
Besluit hier en daar en marge notities gemaakt, tegenwerpingen ge
noteerd, zelfs (wil ik eerlijk bekennen) schampere opmerkingen ge
maakt over de mogelijkheden in de praktijk. Maar na het ontwerp- 
Koninklijk Besluit en Vragenlijst voor de lagere school volgde nog 
een „toelichtende nota"; de kleinigheden, die er van mijn notities 
c.d. nog overbleven na het lezen dezer nota, verdwenen nog vrijwel 
geheel toen ik ook de „toelichting op de artikelen" gelezen had. De 
Bijlagen hielpen nog hier en .daar mij op te helderen wat nog niet 
scherp omlijnd in mijn hoofd was. En toen was het klaar als glas 
dat dit Rapport, als het doel bereikt en het oude, thans in werking 
zijnde K.B. doet vervangen door het nieuwe, thans ontworpen K.B., 
een zeer belangrijke verbetering zal kunnen brengen in het moeilijke 
schiften der candidatcn van de 1. s. voor de m. s.

In tevreden stemming legde ik het Rapport neer, en nam een brief 
op van de Redactie v an „Volksontwikkeling", welke brief het ver
zoek bevatte het. Rapport te bespreken in dit tijdschrift. Al had ik

ervaringen en critiek zullen nu kunnen bruikbaar gemaakt worden 
aan een voortdurende verbetering van het selectie- en aansluitings
probleem.

Het rapport getuigt van een ernstige studie en het feit, dat reeds 
veel met dit werk geëxperimenteerd is, waarover in de binnenkort 
verschijnende Mededeling 24 van het Nutsseminarium nadere bijzonder
heden volgen, verhoogt de waarde ervan in hoge mate.

Moge de lagere school met aandacht kennis nemen van dit voor 
haar zo betckcnisvolle rapport, waarin men in ieder gedeelte de 
belangen van beide, L. O. en M. O., van zo een ruim standpunt vindt 
bepleit.
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: en twede klasse 
niet onderworpen 

>riden legt. Hoe dus

bezwaren, ik nam de uitnodiging toch gaarne aan, maar zoals steeds 
kwam ook hier het berouw (c laat. Het liefste zou ik van de be
spreking der voorgestelde regeling geheel vrijgesteld zijn, want er is 
reeds zoo rijkelijk gesproken en geschreven over de aansluitingsmoei
lijkheden. Als ik mijn zin had schreef ik niet, maar wachtte ik de 
resultaten af, die de voorgestclde schiftingsmethode zal geien, want 
„the proof of the pudding’’ is nog steeds „in the e.ilni"”, zoveel 
weet ik wel van koken en van paedagogiek af. Het gehele schiltings- 
probleem is van zo talrijke factoren afhankelijk, factoren, du m een 
K. B. niet alle in rekening te brengen zijn, dat ik gaarne eerst eens 
tien jaren praktijk meemaakte met de nieuwe regeling 
schreef. Maai' dat kan nu eenmaal niet; de redactie 
mijn oordeel en verwachtingen. Met zekerheid kan ik . 
dat de tot nu toe gevolgde schiftingsstelsels 
noch het toelatingsexamen in de ouderwetse vorm. m 
ting door middel van „verklaringen ' der lagere school, 
binatie van beide. Alle drie stelsels heb ik meegv ma.il.: 
hebben mij teleurgesteld.

Maar nu de gevraagde bespreking.
Wat valt er te bespreken? liet Rapport, zoals ik rei 

behandelt de gehele materie zo omvattend, tegelijk zijn eigen critiek 
als ’t ware bevattend, dat er voor bespreken geen reden meer is. 
Ik zou kunnen volstaan met allen, die in de lagere school, de middel
bare school (voor ’t gemak sluit ik hier ook lycea en gymnasia in) 
en hun onderlinge verhouding belang stellen, d.w.z. dus niet alleen 
onderwijzers en leraren, maar ook verstandige ouders, dringend aan 
te raden dit Rapport dadelijk te bestellen en te bestuderen in hun 
eigen belang. Alles wat ik meer zou zeggen, zou op zijn best een 
paraphrase zijn van hetgeen de Commissie in haar Rapport schreef.

Hier komt nog bij dat ik wel de toezegging deed, er over te schrijven, 
maar dat al spoedig het gevoel opkwam: „ik heb ’t nu wel toege- 
zegd, maar ben ik nu wei de aangewezen man om over een Konink
lijk Besluit te schrijven dat bedoeld is voor een schooltype, dat het 
mijneniet is?" Ik heb een gemeentelijke H.B.S. 3-j.c. onder mijn be
heer en de toelating voor deze school houdt eigenlijk geen verband 
met die van de H.B.S. 5-j.c. Al is het programma eerste en tweede 
klasse (helaas) jaren geleden uit, naar ik meen, democratische over
wegingen van ten slotte anti-democratisch effect, gelijk gemaakt aan 
dat der eerste en twede klasse ee ner H.B.S. 5-j.c., toch is de toe
latingsregeling niet onderworpen aan het Koninklijk Besluit dat de 
5-jarige aan banden legt. Hoe dus een nieuw K.B. eruit ziet, is voor
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de H.B.S. 3-j.c. betrekkelijk onverschillig; de mogelijkheid bestaat im
mers dat als dit ontwerp niet van kracht werd, de daarin gevolgde 
methode van toelating toch voor de gemeentelijke scholen, die niet 
gebonden zijn door het Kon. Besluit, kan worden toegepast, dus te 
Amsterdam voor de vier H.B.S. 3-j.c., de H.B.S. voor Meisjes, het 
Lyceum voor Meisjes, de Openbare Gemeentelijke Gymnasia en het 
R.K. (>y mnasium. Deze scholen zijn vertegenwoordigd in de Amster
damse Centrale Schiltingscommissie en voorzover de gemeente geen 
zeggine--s< li.ip heeft over enkele dezer scholen, hebben de curatoria 
dezer scholen reeds jaren lang hun medewerking gegeven om tot een
heid in < x imi n-opgaven te komen.

De ■>-. :-v. cging dat ik geen H.B.S. 5-j. onder mijn beheer heb, 
en die mij ivankelijk huiverig maakte mij aan een bespreking te 
zetten, ut 'i., -4 dat men zeggen zal: „bemoei je toch alsjeblieft met 
je ciein dan', heb ik ten slotte toch niet te zwaar laten wegen. 
Het In i it nok zijn vbördeel dat de criticus niet al te na betrokken 
is bij de II.B.S. 5-j.c.; men staat wat vrijer en kan de zaak mogelijk 
wat md . oordcelder bezien. En mijn laatste aarzeling overwon 
ik to n d. overwoog dat ik in de lange jaren, die ik lid ben der 
Amsterdamse Centrale Schiftingscommissie, toch niet voor niets op 
talrijke en zeer langdurige Zaterdagmiddagvergaderingen de bloem 
van paedagogen uit lager-, middelbaar en gymnasiaalonderwijs, zowel 
openbaai' als bijzonder, heb horen oreren en critiseren en dat ik niet 
voor niets de levendige branding dezer discussies steeds weer mach
teloos heb zien afglijden van de grauwe klip van het Kon. Besluit, 
dat de 11 B.S. 5-j.c. bindt. Altijd weer was dit de grote sta-in-den- 
weg. En daardoor heb ik er genoeg mee te maken gehad, om er een 
oordeel over te kunnen hebben, vooral over de onaangename kanten 
ervan, al heb ik dan ook nooit een toelatingsexamen afgenomen vol
gens dit K.B.

Hoewel ik hiermee wel aannemelijk gemaakt hoop te hebben dat ik 
zonder al te grote bezwaren hier mijn pen op papier zet, het grote 
beletsel kan ik niet wegwerken n.1. dat het Rapport zelf reeds zó 
alles bevat, dat er niet zo heel veel aan toe te voegen is. Men bc- 
schouwe dus het volgende als kleinigheden, minder dan een dessert 
zelfs na een copieus diner.

De commissie heeft opmerkelijk vlug gewerkt. In het late najaar 
van 1933 heeft zij zich geformeerd en in het voorjaar van 1934 was 
het Rapport reeds kant en klaar. Dit vlugge werken heeft denkelijk 
twee oorzaken gehad. De ene oorzaak was de samenstelling der 
commissie. Meestal toch wanneer dergelijke commissies op onderwijs-
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gebied

::

gevormd worden, hetzij van rijkswege, hetzij van gemeente
wege, laboreert men (vooral in het laatste geval) al spoedig met de 
moeilijkheid dat iedere instantie zijn lepel in de soep wil steken om 
mee te roeren en dat de politiek al spoedig om de hoek komt kijken 
zodat men wel de politiek juiste maar niet altijd de meest deskundige 
leden in de commissie krijgt. Bovendien zijn deze commissies dan. om 
ieder recht te laten ervaren, omvangrijk en daarom langzaam in 
hun actie.

In dit geval echter was de commissie klein en bestond uitsluitend 
uit leden, die zich reeds lang met het moeilijke schillingsproblecm 
hebben bezig gehouden en die allen bezield waren uitsluitend m< t de 
wens dit probleem nu cens op te lossen of tenminste n.ulci tot zijn 
oplossing te brengen. De combinatie was werkelijk buil viigvwoon 
gelukkig: het Nutsseminarium voor Paedagogiek, dat j.ir.nl.iug samen
werkte met de Amsterdamse Centrale Schilliur-hhi.ui.-tot te 
kwader ure deze samenwerking verbroken werd, de II...,. i vlatings- 
commissie, die ook reeds jarenlang dit aansluitingss raagst ui. t lieorvt isch 
en practisch bestudeerde, en last bui not least de drie, door den 
Minister van Onderwijs aangewezen leden, de Rijk-m '..ui van
het middelbaar en gymnasiaal onderwijs G. Bolkestem, de Kijksinspcc- 
teur van de onderwijzersopleiding J. y. 't Hart en de chci van de 
afdeling onderwijsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statis
tiek Dr. Ph. J. Idenburg. Deze drie leden deden naar alle waar
schijnlijkheid heel wat meer dan een half-officiele tint geven aan deze 
particuliere commissie, en alleen reeds het feit dat de heer Bolkestcin 
zijn naam onder het rapport zette, zal voor velen een reden zijn met 
vermeerderde sympathie deze proefneming gade te slaan.

Men boude mij deze opmerking ten goede, maar het corps leraren 
en directeuren is nu en dan schichtig en het vreest wel eens dat 
propagandisten de zaken wat erg fraai zien. Het Paedagogisch Nuts
seminarium heeft propaganda gevoerd, neen heelt deze moeten voeren 
mag ik wel zeggen, maar de vermelde schichtigheid is daar het gevolg 
van, en dan is het te waarderen als er een kalmerende hand in de 
buurt is.

De tweede oorzaak van het snelle werk der commissie ligt m.i. in 
het feit dat dit Rapport eigenlijk de kristallisatie is van een overver
zadigde, onderkoelde oplossing, die reeds jaren klaar stond. Zo’n 
oplossing in labiele toestand kan lang staan, tot door het inwerpen . 
van een klein kristalletje of zelfs nog geringere oorzaak opeens de 
gehele massa kristalliseert. Zo is ’t hier ook gegaan. Zowel de Haagse 
toelatingscommissie als het Nutsseminarium voor Paedagogiek baddei
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wel

een zo 
geven, stemt opgewekt!

Ilt-t thans van kracht zijnde K.B. had nog wel enige goede kanten 
>1 loendc medewerking der middelbare school, was het nog 

geweest tenminste een deel der nieuwe ondcrzoek- 
n erin te schuiven. Ik wijs b.v. op art. 5 sub 2 van dit K.B. 
n voor .Vr ,/< -rlandse taal onder a als toelatingseis stelt: „nauw- 

•n '..it uurlijk lezen en goed verstaan van eenvoudig proza en 
\ wil lige poëzie.” Daar valt alles onder wat het ontwerp K.B. 

op dit i liied wenst. En zelfs het schriftelijk weergeven van het 
beruchte „eerst verteld en daarna voorgelezen opstel verhaaltje”, sluit 
het verslagopstel niet uit, zoals de heer Bolkestein indertijd gerust
stellend meedeelde aan de Centrale Schiftingscommissie te Amsterdam. 
Maar zeer terecht heelt men de voorkeur gegeven aan een K.B., dat 
zoiets uitdrukkelijk en goed omschreven voorschrijft, want het bleek 
indertijd in Amsterdam voldoende dat wat de Rijksinspectcur nog 
mogelijk acht, door halsstarrige mensen geweigerd wordt, juist op 
grond van dit K.B. Wat heeft men er aan als iemand wel iets mag 
doen maar hel niet wil! Dit ontwerp K.B. geeft niet alleen een 
regeling, die de moeite waard is om dan toch in ieder geval eens te 
proberen, daar zij met volle zekerheid veel beter is dan de oude 
regeling, maar bovendien heeft de Commissie, gewaarschuwd door 
de ervaringen die ik reeds aangaf, in art. 10 het ónmogelijk gemaakt 
dat individualistische opvattingen toch hoogtij blijven vieren.

Tc Amsterdam zou het toepassen van dit artikel betekenen dat 
eindelijk de langgezochte eenheid in examenwerk bereikt werd, waar
om de Centrale Schiftingscommissie reeds jaren geworsteld heeft, 
zonder het ooit te bereiken, niettegenstaande concessie op concessie, 
die aan de H.B.S. 5 j.c. gedaan werden, waarbij zelfs het contact met het 
Nutsseminarium voor Paedagogiek verbroken werd. Van de Gemeen
lijke Gymnasia te Amsterdam, het R.K. Lyceum, het Lyc. voor 
Meisjes, dus die scholen waar de curatoren de schiftingsregeling in 
handen hebben, is nooit iets anders dan volle medewerking verkregen,

reeds jaren lang de stoffen in zich opgelost, die nu in minimale tijd 
alleen maar behoefden te kristalliseren, maar die niet meer gemaakt 
behoefden te worden. Het kan ons verheugen dat de evcnwichts- 
verstormg voor deze kristallisatie uitgegaan is van de belangrijke 
N utsst ichting, die weer eens bewijst welke onmisbare factor onze 
Maatschappij nog is in onze samenleving, al zijn er anderhalve eeuw 
verlopen sinds de stichting en al zijn de maatschappelijke toestanden 
zo hemelsbreed verschillend van die uit het eind der achttiende eeuw. 
Dat het Nut in een zo uiterst moderne materie nog de leiding kan
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zodat deze scholen die niet onder het K.B. vallen, allicht zich gaarne 
zullen blijven voegen in de algemene eenheid. Zeer terecht wijst de 
Commissie er immers op dat afzonderlijk werk voor die typen scholen 
niet nodig is en dat men hoogstens een andere maatstaf van beoor
deling behoeft aan te leggen.

Uiterst belangrijk acht ik het teniet doen der drie „hoofdgebreken 
der huidige regeling" zoals in de toelichtende nota wordt gezegd. In 
de eerste en belangrijkste plaats omdat men nu onderscheid gemaakt 
heeft tussen de kennis van de candidaat en zijn y Z é-■/’ om hel 
m.o. te volgen, want inderdaad heeft het tegenwoordige K.B. de 
laatste eigenschap vrijwel volkomen genegeerd, 1'erccht mug men 
feitenkennis eisen, want de m.s. kan niet van meet ut uun i,. .. i ihh ii. 
Maar dat de aanwezigheid van deze feitenkennis ook muur enige 
garantie geeft voor een succesvolle loopbaan ah 
overtuiging meer. Er zijn heel andere eigensc 
worden volgens het ontwerp K.B. werkelijk 
ieder geval wordt er meer waarde aan 
kennis, die tot nu toe de doorslag geelt. Ik licto u i vi liet zonodig 
zal zijn als de Commissie 'I acht, dat deze geschiktheid onderzocht 
wordt bij alle vakken.

Ik geloof dat men had kunnen volstaan met Nedei lauds en met 
rekenen, misschien zelfs wel met het eerstgenoemde vak .die n. \\ ant 
ook na het bestuderen der werk voorbeelden uit Bijlage l\ A „Met 
de Insulinde of> reis" en B ,. De Amerikaanse vrijkeidsoarlog (/ ~~ < — //>'.>) 
vrees ik, dat geschiedenis en aardrijkskunde toch te lastige, onge
schikte vakken zijn om er iets anders mee te onderzoeken dan feiten
kennis en dat men van de l.s. moeilijk zal kunnen eisen het onderwijs 
in deze vakken zo in te richten, dat het gros der leerlingen (dus niet 
alleen de toekomstige candidatcn van de m.s.) onderwijs krijgt, gericht 
op deze examenopgaven. Ik vrees, dat slechts zéér goede leerlingen 
hier iets van terecht zullen brengen en nu is het weliswaar gewenst 
de kwaliteit der scholieren op de m.s. te verbeteren en kwantiteit 
desnoods te verminderen, maar door dit soort opgaven zou men toch 
het ene te veel verbeteren en daartoe het andere te veel verminderen.

Ik ben het niet eens met hen, die menen dat de li.B.S. zich richten 
moet naar het aantal leerlingen dat er zich voor beschikbaar stelt, 
maar al te sterke selectie, is toch ook niet nodig. Men zou dan 
vervallen in de sterke selectie, die het gevolg zou geweest kunnen 
zijn van de rekenopgaven voor de H.B.S. 5-j. te Amsterdam van het 
afgelopen toelatingsexamen (rekenwerk B); de Centrale Schiftings- 
commissie verwierp dit werk, al waren er velen (ook ik), die gaarne de
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5« 
bij

;aven 
srlands

r ik

materiaal nog
groter schaal.

Toen in de Centrale Schiftingscommissie, waarin ik een voorstander
was van het verslagopstel zooals de heer van Veen kan getuigen.

proef genomen hadden of dit soort werk een aanduiding kon zijn voor 
het wel of niet kunnen volgen van wiskunde-onderwijs, vooral meet
kunde; de H.B.S. 5-j., die het werk behield, durfde echter ook niet 
aan om deze opgaven anders te beschouwen dan als een proef.

Zo zou ik mij kunnen voorstellen, dat het werk uit Bijlage IV A 
en B als proef te gebruiken was, maar de stof is te weinig kinderlijk 
om er bij mislukte beantwoording een candidaat op af te wijzen. Ik 
vrees dal van de kant der l.s. ook nogal oppositie zou komen tegen 
dit onderzoek. bij geschiedenis nog meer dan bij aardrijkskunde.

Laat men deze beide vakken vallen uit het eerste onderzoek en beperkt 
men i. h tot de feitenkennis, clie bij het tweede onderzoek getoetst wordt, 
dan heelt m< ■n nog het voordeel dat er tijd gewonnen wordt bij het 
eerste midi t zoek. Zelfs al gebeurt dit eerste onderzoek eenige maanden 
vóot liet cu rsus-cinde, dan is het toch een zware last op de schouders 
van ernstig werkende docenten en het is beter dat niet nodeloos 
vier m< nsen belast worden, waar men met twee kan volstaan. Ik geloof 
met dat de vakmensen voor geschiedenis en aardrijkskunde zoo erg 
aan zuilen dringen op deze gelijkstelling met Nederlands en rekenen. 
En liet argument, dat door verschil in belangstelling het geval zich 
kan voordoen dat een candidaat bij het éne vak veel meer blijken 
geelt van nadenken dan bij het andere, voel ik niet zo zwaar, ten
minste niet zó dat bij een toelatingsexamen voor een school, die alge
mene ontwikkeling moet geven, bij zo jeugdige candidaten reeds een 
oog moet worden dichtgeknepen omdat zij bij de toch nog eenvoudig» 
Nederlandse opgaven reeds niet meer voldoende nadenken en 
geschiedenis of aardrijkskunde nog wtl I

Wanneer een kind door bijzondere aanleg de opgaven uit Bijlage 
IV A en B goed maakt, zal het stellig ook bij Nederlands en waar
schijnlijk ook bij rekenen wel blijk geven „na te kunnen denken" en 
daar is ’t ten slotte toch alleen om te doen.

De commissie heeft proeven genomen met dit geschiedenis- 
aardrijkskundewerk en is „niet teleurgesteld"; deze term is, naar 
meen, veelzeggend ! Trouwens : van proeven gesproken, ik geloof gaar 
dat de Haagse toclatingscommisie meer gegevens heeft op het gebied 
van vcrslagopstcllcn, maar heeft men daar ook de correlatie onder-

t op de m.s. van dit verslagopstel met de rapportcijfers van de 
:hillende vakken? Naar ik meen, heeft het Nutsseminarium dit 

niet, tenminste niet van de Amsterdamse scholen op
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.hrift v

ugdc

op aani 
nemen op <

jpgegeven werd op de lagere scholen 
ds geselecteerd waren door toclatings- 

Wanneer in het najaar in de 
verslagopstel was opgegeven en dit op 

st het Nutsseminarium) was nagezien, dan zou 
veest zijn na te gaan (ik had haast reeds gezegd : 
i ben overtuigd dat dit het geval zou geweest zijn) 

tussen de resultaten van dit verslagopstel en 
der verschillende vakken, vooral ook voor wiskunde, 

dat is jammer, want men zou 
het ontwerp-K. B. lot 

erlandici der

die toenmaals nog secretaris was dezer commissie, deze methode van 
onderzoek verworpen was, heb ik er op aangedrongen om er ten
minste uitgebreidc proeven mede te nemen op de m.s. Mijn bedoeling 
was dat dit verslagopstel niet opgegeven werd op de laget 
maar aan de leerlingen, die reeds geselecteerd waren 
examen of door verklaring der I. s.
eerste klasse-afdelingen een 
een centraal punt (liefst l.-i 
het gemakkelijk gew 
te bewijzen, want ik 
of er correlatie was 
de rapportcijfers 
Helaas is deze proef niet genomen en 
dan allicht met nog meer vertrouwen dan nu 
een werkelijk K.B. zien worden. Men zal zeggen: de
H. B.S. 5 j. waren hier misschien niet voor te vinden 
het leerlingenaantal op de H.B.S. 5-j., en in 
gebonden scholen was groot genoeg om daa 
B. en W., rijk materiaal te verzamelen.

Het twedc hoofdgebrek van het bestaande K. B.. dat ik met veen 
zal zien verdwijnen, is het geringe verband tussen I. s. en m. s. 
Amsterdam hebben B. en W. voor de niet-gebonden siholen (d.< 
„niet gebonden door het K. B. ') dwingend voorgeschreven, dat de 
examen-commissies zouden bestaan uit vier docenten der m.s. en vier 
leerkrachten uit het l.o. Deze laatsten hadden volkomen gelijke rechten, 
zagen ook het examenwerk na en gaven er zelfstandig cijfers voor. 
Deze gedwongen samenwerking heeft in alle opzichten voldaan ge
durende nu reeds een aantal jaren. Door een rouleringsslelsel zorgden 
B. en W. er voor dat telkens nieuwe leerkrachten der I. s. in deze 
toelatingscommissies kwamen naast enkelen, die liet jaar tevoren 
reeds meewerkten. Voor de H.B.S. 5 j. echter kon men niet verder 
komen dan adviserende examen-commissielcdcn uit het 1. o. In het 
ontwerp-K.B. doen de docenten der 1. s. nu geregeld (voor zover de 
voorraad strekt) hun intrede als gelijkwaardige beoordelingselementen. 
Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de rijke ervaring, die de
I. s. op kan doen omtrent hun leerlingen, door het stelsel der vragen
lijsten. Ook dit stelsel heeft men in Amsterdam reeds geruimen tijd 
toegepast, alhoewel met minder succes dan men er eerst van ver
wachtte. Ik heb verschillende schoolhoofden en onderwijzers leren 
kennen, die deze „verklaringen", zoals de vragenlijsten heten, zeer 
zorgvuldig invulden, zodat ik op hun oordeel meer af durfde gaan 
dan op het examen, dat hier en daar nog afgenomen moest worden.
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aansluiting van I.s. 
nu. Men versta 
geven tot deze 

>1 slechts een of 
een goede leer-

Ik bedoel dat een leerling, die door de 1. s. „geschikt" werd geacht 
door een hoofd, dat ik als betrouwbaar kende, meer kans van slagen 
had op de m. s. dan een leerling die „ongeschikt” werd beoordeeld 
door de I. s. en dan na een examen toch werd toegelaten! Maar er 
waren helaas ook te veel gevallen waarin het invullen der vragen
lijsten niet betrouwbaar geschiedde en dat heeft er eindelijk toe ge
leid dat dit jaar te Amsterdam voor alle niet-gebonden scholen, op 
verzoek der Directeuren en met gunstig advies der Centrale Schiftings- 
commissie, een verplicht examen Nederlands is ingevoerd. — Hopelijk 
hebben de vragenlijsten uit het ontwerp der Commissie een beter lot. 
De vragen zijn wat uitvoeriger dan op de Amsterdamse lijst en ik 
kan niet anders zeggen dan dat vraag 1 („hoeveel leerlingen gingen 
er de laatste drie jaren resp. naar een H.B.S., lyc. of gymn.’’?), 
vraug '.! („uit welke leerjaren waren deze leerlingen afkomstig? Hoe- 
vvlen mjrii er gemiddeld uit elk dezer leerjaren?”), vraag 2e (net
heid. ... ui aatheid, werktempo), om maar enkele te noemen, grote

Mn , on er alleen de opmerking bij kunnen maken, die ik met 
vit i aaiziinig doe: had men er niet nog wat vragen bij kunnen doen 
b.v. „hoe gedraagt zich de leerling bij onrechtvaardige straf of ver- 
inauin:.’,„hoe reageert hij op een minder goed humeur van de docent?” 
„hoe houdt hij zich onder het ontvangen van zogenaamde paedago- 
gisclie cijfers?" (niet-ingewijden mogen hier vernemen dat dit onvol
doende cijfers zijn, die men geeft om des leerlings ijver te prikkelen 1 
al is het cijfer eigenlijk voldoende); „hoe reageert hij op het ver
werken van aantekeningen voor gedrag of vergeetachtigheid in het 
vorderingencijfer?"; „hoe reageert de candidaat op een docent, die 
de gave mist iets duidelijk uit te leggen en ongeduldig wordt als 
men hem hardnekkig niet begrijpt?". Want als de leerling, wiens 
vragenlijst onverdeeld gunstig is, op de m.s. komt, zou alles goed gaan 
als de docenten zelf alle goede eigenschappen bezaten, die zij bij 
hun leerlingen aanwezig wensen. Maar ik geef toe: daarmee kan 
geen K.B. rekening houden en daardoor zal de 
en m.s. altijd blijven haperen, zij het ook minder dan 
mij wel; ik bedoel niet dat alle docenten aanleiding 
aanvullingsvragen 1 Maar er behoeft aan een school 
twee dezer minder gelukkige exemplaren te zijn om 
ling grondig in de war en van de kook te brengen, ook in andere 
vakken !

Het derde hoofdgebrek van het K.B., dat weggenomen zal kunnen 
worden, is het gebrek aan continuïteit in toelatingseisen, juist omdat 
het bestaande K.B. nogal vaag is in zijn eisen. Deze continuïteit
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de

orte schrijf-

wordt nu gewaarborgd door de instelling van een Centrale Commissie 
van Advies, die niet alleen de belangrijke taak heeft de werkstukken 
te ontwerpen voor het onderzoek, maar ook de bcoordelingsnormen 
vast te stellen, waartoe de ervaring van vorige jaren geleid heelt. 
Daar de leden dezer Centrale Commissie van Advies voor een periode 
van vijf jaar benoemd zullen worden, is er ongetwijfeld continuïteit 
te verwachten, terwijl het in functie blijven der roclatmescommissies 
en de van haar verlangde verslagen rijkelijk materiaal zal verschaffen 
voor het onderzoek van de waarde der nieuwe schiltincsinethode.

Naast deze grote voordelen van het nieuwe ontwerp zijn er nog 
vele kleinere, die alle welkom zijn; zo is het instituut der voorwaar- 
delijke toelating, mits bescheiden gebruikt, zeer aanlokkelijk; zeil heb 
ik er al eens (zij ’t dan niet officieel) gebruik van gemaal.I. Evi neens 
is toe te juichen dat bij rekenen gebruik mag word, n gema.il t .van 
de in de wisk. gangbare of soortgelijke afkortingen en 
wijzen”; dat het spoorboekje zijn intree doet op < 
examenwerk, ook voor studiedoeleinden, ter beschik kin-, slaat van 
de inspectie; dat candidaten, die bij het eerste onderzoek kei u lijk 
ongeschikt bleken (ook na mondeling examen) direct afgewezen wor
den; en zoo meer. Het deed mij ook veel genoegen dat ik commissie de 
wederinvoering van Frans als selectiemiddel volkomen overbodig acht.

Als bezwaar tegen de voorgestelde regeling voel ik eigenlijk vooral 
correctie-quaestic. Deze correctie moet geschieden (evenals tot nu 

toe) door de toelatingscommissies, dus practisch voor ieder vak door 
een leraar en een onderwijzer. Nu zou ik de correctie van het tweede 
onderzoek met vol vertrouwen aan alle docenten en onderwijzers op
dragen, maar voor de correctie bij het eerste onderzoek vrees ik voor 
teleurstellingen. Rekent men werkelijk alle docenten van m. en l.o. 
competent voor het nazien van verslagopstellen e.d.?

De commissie zelf schrijft toch in haar Toelichtende Nota (blz. 26): 
„wil men het selectievraagstuk een belangrijke schrede vooruitbrengen, 
dan zal men moeten breken met de nog vrij algemeen gehuldigde 
gedachte, dat de moeilijke taak van examinator en corrector zonder 
enige speciale voorbereiding naar behoren kan worden volbracht.” 
Inderdaad, zo is het. Maar waarom rekent de commissie dan dat 
alle onderwijzers en leraren deze speciale voorbereiding reeds door
lopen hebben? Zelfs met beoordelingsnormen zal een ongeoefend 
examinator geen raad weten met een verslagopstel. Mijn ervaring 
gaat die kant uit; ik zag een overigens uitstekend docent er vrij hulpe
loos tegenover staan. Eveneens in de Toelichting staat op pag. 22: 
„wij vestigen de aandacht op de cursief gedrukte woorden, omdat de 
hier voorgestelde wijze van examineren nieuw is en uit de omschrijving

gema.il
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een kind 
woord 
of zal

dat zij de kinderen 
rekenen kan dat het 

>rdcn) muurvast in het 
ogenblik zijn gedachten- 

i school bij zijn werk) moet 
■ boek te hulp te roep 

irdenboeken.

en pag. 23: „omdat het 
eenduidig door de vraag bepaald is, wordt hier- 

: aanmerkelijk verzwaard."
laakt in schiftingsquaesties 
leeft daar ook ervaringen 

: werkelijk op de juiste, en 
geschieden. Als het mogelijk 

schicden door enige centrale 
Iheid van het werk daarvoor

dus gemakkelijk misverstand kan ontstaan” i 
goede antwoord niet eenduidig door de vraag 
door de corrcctietaak aanmerkelijk

Voor zover ik Neerlandici heb mecgema 
te Amsterdam (en het Nutsseminarium h< 
mee opgedaan!) betwijfel ik of correctie 
door de commissie bedoelde wijze zal 
was zou ik de correctie liever zien gesc 
commissies; maar ik vrees dat de hoeveel) 
wel een rem zal zijn.

Dan hel> ik ook bezwaar tegen het beschikbaar stellen van een 
woordenlijst voor de candidaat bij het nazien van zijn schriftelijk 
werk. Is het werkelijk te veel gevergd van de 1. 
zo oefent in zuiver spellen dat de m. s. erop 
woordbeeld (tenminste van de gangbare wooi 
kinderhoofd zit en dat de leerling niet ieder 
gang (met bij het examen, maar later op 
Hink : -bi i i,en om hel omslachtige woordenboek te hulp te roepen? In 

i ben ik reeds geen voorstander van woordenboeken. Komt 
•erder tot lezen van boeken in vreemde talen als het ieder 

opzockt en daardoor de interesse in het verhaal kwijt raakt, 
het niet juist tot lezen komen als het vrijgelaten wordt te raden 

naar de betekenis en soms mis te raden maar de draad van 't verhaal 
te blijven vasthouden?

Als punten, die ik betreur (al kan ik er geen belangrijke bezwaren 
in zien), kan ik vermelden, dat het inderdaad jammer is dat de 
missie zelf ook heeft moeten inzien dat niet alle candidatcn aan een 
mondeling onderzoek onderworpen kunnen worden. Het is inderdaad 
te tijdrovend, m aar het blijft jammer, dat het schriftelijk zich uit
drukken zo sterk bevoordeeld wordt boven het mondeling zich uit
drukken. Goed spreken is toch even hard nodig op onze middelbare 
scholen als goedlez en en goed schrijven. —■ Verder betreur ik de on
vermijdelijke vroege inschrijving der candidaten. In Amsterdam hebben 
verschillende hoofden reeds meermalen bij mij aangedrongen of’t niet 
mogelijk was de inschrijving te verschuiven naar een later datum 
dan thans. En nu wordt zij nog vroeger! Het is dan nog moeilijker 
voor het I.o.-personeel om met zijn oordeel gereed te zijn en de 
ouders advies te kunnen geven over de keuze van school. •— En ten 
derde betreur ik, dat bij de beoordclingscijfers het twijfelcijfer 5 niet 
is afgeschaft ; men kan de examinatoren er spoedig genoeg aan wennen 
óf een besliste 4 óf een besliste 6 te geven. Bij dubio is het, naar 
ik meen, in het belang van de candidaat hem een 4 te geven!
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1

iport een belangrijke 
ook vele behartigens- 

beschouwingen bevat. Moge het spoedig 
niet alleen, maar mogen ook de resultaten 

'evens belangrijke invloed kunnen uit- 
te onderwijsrcgeling, die éóns toch wel

Het is te verwachten dat een schift 
wordt voorgestaan, niet alleen uitstek 
de tegenwoordige bestaande toestand van lagere- en middelbare 
school, maar dat de toegepaste principes op den duur <n4. de werk
wijze op de lagere school zelf en vermocdclijk ook op d. m i : Ibare 
school diepgaand zal beïnvloeden. Daarmee wordt d,.n automatisch 
en geleidelijk hetzelfde doel bereikt als dat wat d. Amsterdamse 
Schiftingscommissie stelde voor een door haar 
Amsterdam gevraagde onderzoek-commissic, die 
er bij de Ls. en m.s. veranderd moest worden 
ting tussen beide instituten te bereiken. B. en W. waren bereid tot 
het instellen dezer commissie, die echter in hel moeras der gemeen
telijke Cnancieele en politieke crisis is verzonken naar ik vrees, even 
spoorloos als Westerschouwen in zee. Maar zij is ook niet meer 
nodig, want als men bij de voorgcstekle schifting bereikt dat men op de 
middelbare scholen alleen leerlingen krijgt die goed lezen wat er staat, 
goed begrijpen wat zij lezen en goed zeggen of schrijven wat zij be
doelen, die dus de enigst mogelijke grondbeginselen van iedere gees
telijke ontwikkeling beheerschen, is er ontzaggelijk veel gewonnen, 
vooral als alle docenten in hun jeugd ook deze drie kunsten terdege 
geleerd hebben.

Tot slot mag ik nog eens uitdrukkelijk zeggen hoe ik mij verheug 
over dit Rapport, dat ik met niet genoeg warmte aan ieder ter lezing 
kan aanbevelen. Zelfs in het onverhoopt geval dat alles bij het oude 
blijft, wat ik niet aan kan nemen, is het Rapport een 
aanwinst in de aansluitingsquaestic, daar het 
waardige opmerkingen en 
een nieuw K.B. opleveren i 
zoo zijn, dat de verkregen gege 
oefenen bij de nieuwe wettelijke 
komen zal I

n B. en

Eindelijk een paar kleine omissies. Is het niet wenselijk in art. -I 
een regel bij te voegen, waarin staat dat de l.s. de vragenlijst inge
vuld en getekend voor een bepaalde datum moet inleveren? Anders 
zou ‘t kunnen voorkomen, dat een onderwijzer dit als iets facultatiefs 
beschouwt en hij zou zich met succes beroepen op dit artikel als het 
in deze vorm blijft. — In art. 6 moet in de voorlaatste alinea bijgevoegd 
worden dat het stuk daarbij niet ter beschikking van de candidaat 
blijft. Want dit is zeker de bedoeling? Misschien heb ik 't ergens 
over ’t hoofd gezien, maar ’t dient toch in het artikel zeil te staan.
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zich liever

1 n onder 
c ucsvnaaven 
hel jaarlijkse! 
Stukjens uiige

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan der 
Maatschappij tot nut van 't algemeen

door A. H. GERHARD.

De meest kenmerkende eigenschap van het. „Nut” is wel deze, dat 
het in zijn lange levensloop — die daardoor eigenlijk pas verklaard 
wordt — zich meer en beter dan wel erkend en begrepen wordt, 
heelt weten aan te passen aan de veranderende aspecten van de tijd 
en dat het. telkens waar en wanneer deze nieuwe eisen stelde aan 
de werkzaamheid ener vereniging met zo'n groots doel, als de kleine 
groep uit Edwin zich heelt durven indenken, ernstig poogde daaraan

Mogelijk dat lang niet ieder daarmede instemt en
mvit in wat humor over „Tante Nut”, toch moet de aandachtigc 
lezing van ’t Gedenkboek wel nopen tot minder smalend oordeel.

Wij zien dan dat men het Nut geen onrecht doet, wanneer men 
het omschrijft, als in hoofdzaak de organisatie van meer of minder 
vrijzinnig denkende middenstanders, van intellectuelen, die zich mede 
verantwoordelijkheid bewust zijn voor de belangen en de noden van 
het minder bevoorrechte deel der gemeenschap en die steeds oprecht 
hebben gepoogd die belangen naar beste weten te dienen en deze 
noden te leren verstaan op zuiver humanistische grondslag.

Oppervlakkig bezien schijnt er niet veel in het karakter der Maat-
zuiver humanistische grondsu

niet veel in het karakte 
schappij veranderd te zijn gedurende haar 150-jarig bestaan.

Wij zullen evenwel aan de hand van de verschillende doelom
schrijvingen die de Nutswctten van 1786 af bevatten, enige aan
wijzingen geven waaruit de geleidelijke verandering van dat karakter 
blijkt.

kunsten 
ten einde 
ten dien 
wordt, één of 
delen over de

In 1786 ontschreef zij haar doel en streven als volgt:

■ . Het voornaame doeleinde van dit Genootschap zal zijn, nutte 
en weelcnschappen onder den gemeenen Burger voort te planten, 

dezelve te beschaaven en ten algeinccnen nutte, te verbeeteren: 
einde zal het jaarlijksch, of zoo dikwijls zulks goed gevonden 

meer Stukjens uitgeeven, welke naar goedvinden zullen han- 
naavolgcndc kunsten en weelcnschappen, als: Zedenkunde,

I A.it bij dc herdenking van het 150-jarig bestaan onzer Maat- 
schappij ons tijdschrift niet achter wil noch kan blijven, spreekt 

vanzelf. Naast de voortreffelijke algemene en volledige overzichten 
:n liet gedenkboek van de gehele levensgang der Maatschappij ligt 
het voor de hand, dat wij ons beperken tot een uiteenzetting van 
de plaats, the ons tijdschrift in die levensgang inneemt en hoe het
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Ar(. 1.

.!i n Burger.

. — (en ■ geveer
. : . pi /..I
deuedem d< or wie ook

s aanwenden.
te verbeteren

Werken voor 
•ld worden, 

zulke daden van 
op de algemeene

Zang-, ƒ■

nog steeds op het standpunt zich niet te 
burgerlijke geschillen en stelt bovendien 

’ werk geheel anders zal zijn dan dat van 
Wetenschap in hogere zin.

Het doeleinde der Maatschappij is: Godsvrucht cn rooie zeden, 
overeenkomstig met de grondbeginselen van den Christclijkcn Godsdienst, te 
bevorderen, .—• en voorts zoodanige nuttige kundigheden en wetenschappen, 
als voornamelijk voor den minvermogenden Burgerstand nnonlbei i lijk zijn, 
voort te planten; ten einde daardoor deszclfs verstand te beschaven, het 
hart te vormen, en, zoo veel mogelijk, algemeen geluk (c verspreiden.

In art. 2 stelt zij zich t 
mengen in godsdienstige en 
uitdrukkelijk vast, dat haar 
andere Maatschappijen, van

om de Opvoeding der

Spel-, Lees-, Reken- en

In 1805 ging de doelstelling nog iets verder:

Ook zal dit Genootschap alles 
de Schooien in ons Vaderland, l 

geeven eener goede opvoedin

De wet van 1815 luidde op deze punten vrijwel gelijk aan die van 
1805 met deze niet onbelangrijke wijziging dat punt A als volgt werd 
geredigeerd:

In de wet van 1795 aanvaardde zij deze omschrijving.:

Art. 3. Dit doel zal zij trachten te bereiken, door:
A. In de eerste plaats zich te beijveren dat alles worde aangewend, ten 

einde de jeugd in de scholen, zoo ten aanzien van de leerwijze, als de 
daartoe benoodigde schoolboeken, genot hebbe van die vorderingen, welke 
in dit zoo belangrijk onderwerp, van lijd tol tijd, zoo in, als builen het Va
derland plaats hebben.

B. In de tweede plaats, door het uitgeven van zoodanige A 
bejaarden, als tol het bovengenoemde einde geschikt geöordcek

C. In het, zoo veel mogelijk, openlijk erkennen van 
edelmoedigheid en andere uitstekende deugden, als welke 
achting cn dankbaarheid aanspraak maken.

Het doeleinde deezer Maatschappije is (zonder . i. !: ia 
gerlijke of godsdienstige geschillen) om godvrucht. ;•■.•:• 
kunsten cn wetenschappen, voornaamelijk bij den min'vin 
voord te planten, en dus verstand en hart te best li.i.i-. ■ n, ■ 
nutte, te verbeeteren. Tot dat einde zal zij Jaarlijks, — 
als in 1Z86 de artt. 6 en 7 doch voegt er aan toe:) 
daaden van edelmoedigheid en andere uitstcekendc ,i< u - n ■ 
verricht, zoo veel mogelijk trachten te bcloonen.

Wijsbegeerte, Reden-, Natuur-kundc, Natuurlijke- vadcrlandsche- en alge
meene-Historie, Landbouw, Kruid. Bouw-Arlzen v, Heel- cn Schei-kundc, 
Koopmanschap, Stuurmanskunst, Rechtsgeleerdheid. Zang-, Speel-, Schilder
kunst cn Fabrijkcn enz. Alle deze stukken nu zullen opzettelijk zodanig 
moeten worden ingcricht, dat zij bepaaldelijk aan hel hoofdoogmerk beant
woorden, moetende zij dus zoo klaar, algemeen cn Eenvouwig zijn, als mo
gelijk is.

Art. 7.
Jeugd en 
aan de hand 
Schrijfkundc.
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voor jonge

df (In dc eerste 
naar vermogen 
hel Onderwijs

voortdut

die veel
kort en 1

aan de verbetering van den 
maatschappelijken toestand inzonderheid

is, wcrkzi 
der Jeugd 
in dit opzicht, te helpen

zich te beijveren, om, bij 
zaam te zijn, omtrent al 1 
1 betreft, ten einde de ht 

bevordert

icring van het reeds geleerde, en 
:n bekwaming van Jonge Lieden,

1 ■' Schoolwezen, onderscheiden in:
mmiddcllijk de wetenschap van het Onderwijs bc- 
schoolonderwijzers zijn geschikt, en 

e jeugd, 
tikt voor de Jeugd in de Scholen, en 
hebben verlaten, verdeeld in ;

n ter herinner 
rrbcrciding en

De wet van 1854 bevatte een belangrijk nieuw punt D in art. 3:

1. Boeken, betrekkelijk het
<1. De zoodanige, die onmidr 

treffen en uitsluitend voor Knul
b. Leerboeken voorde :-----

b. Leer- en leesboeken
c. Leesboeken ter voori 

hun volgend leven.
111. Volks-Lcesboeken, of Leesboeken voor Bejaarden.

en zooveel in 
Opvoeding en 

relingen van het

Art. 1. Hel doel der Maatschappij is: naar de beginselen van den christe- 
lijkcn godsdienst, algemeen volksgeluk te bevorderen. Te dien einde tracht 
zij mede te werken lot verbetering van den verstandelijken, zedelijken en

In de vierde plaats, door het lot stand brengen of ondersteunen van zoo
danige algemeen nuttige Inrigtingen. als hare opgegeven bedoelingen kunnen 
bevorderen, inzonderheid door hare Departementen.

De wetswijzigingen van 1844, 1854, 1864, 1874 brachten geen be
langrijke verandering in de doelstelling, die veel eenvoudiger was 
geredigeerd, alleen lezen we sedert 1854 kort en krachtig:

„De Maatschappij wijdt hare zorg 
verstandelijken, zedelijken en 
der mingegoede volksklasse”.

Wel omschreef ze steeds en zeer uitvoerig de vele en onderschei
dene terreinen, waarop ze werkzaam was, doch liet dit na sedert 
1885. De wijziging van dit jaar is trouwens zeer interessant in vele 
opzichten. Doelstelling en werkprogram zijn geheel samengevat in

Terwijl in art. 18 van de Wet van 1805-reeds gewag werd gemaakt 
van Leesbibliotheken wordt in art 18 van de W^et van 1815 de 
oprichting van Leesbibliotheken aangemoedigd.

In 1825 werd bovenbedoeld punt A opnieuw uitgebreid met de 
vaststelling, dat de opvoeding en het onderwijs der jeugd „ook na het 
verlaten der scholen” moest worden behartigd, terwijl wederom in 
art. 18 voor het eerst gewag wordt gemaakt van „Herhalingsschool 
of Leesgezelschap onder de Jongelingschap.”

In art. 69 wordt voorts een uitvoerige omschrijving gegeven van 
al de diverse werken door de Maatschappij uit te geven als volgt:
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het doel der Maatschappij •er in-

1885 is in alle volgende

gj-

') Gedenkboek.

rolks, 
ijs, de 
isvermogen

oordigt de Maatschappij > 
vergadering de voorstede’ 

.ittig oordeelt, en i:
de algemeene vergadering, in 

der Maatschappij te hand

in en bui- 
voorslellen. welke

gadcring, in elk on-

gold 
redelijk 

iving en

men, dat 
der Vcr-

i toestand des vc 
en het onderwijs, 
van het arbcidsi

bepaaldelijk door invloed te oefenen 
redding van volksbegrippen en de

En wat men 
wachtte leert 
prijsvraag:

„Een, door onderwijs en eigen oefening verkregene, vatbaar- en 
vaardigheid der gezamenlijke burgers van den Staat door alle dassen 
heen,-zowel vrouwen als mannen, waardoor zij in het algemeen, 
duidelijke op overtuiging gegronde kennis hebben van en een ge
zond oordeel vellen .— over die zaken, welke in het gemeene leven, 
eenen onmiddellijkcn en gewigtigen invloed hebben op hunnen natuurlijken

maatschappelijke!! 
op de opvoeding < 
verheffing zoowel 
werklieden.

Art. 50. Hel hoofdbestuur vertegenwoon 
ten rechten. Het doet aan de algemeene • 
het in het belang der Maatschappij nul 
houdens zijn verantwoordelijkheid aan c 
voorzien en spoedeischend gevai in naam

En in artikel 3 had zij vastgesteld, dat zij haar doel trai hl te be
reiken voornamelijk door de werkzaamheden en ins(< Hing» n i.mhaar 
departementen, hetgeen duidelijk geaccentueerd wei i in de bepaling, 
dat de Departementen vrij zijn in de keuze harer middelen ter be
reiking van het doel der Maatschappij en in de regeling 
stellingen.

Dit karakter der wet van 
houden.

Uit dat summiere overzicht blijkt wel, vaak uil ogenschijnlijk 
ringe veranderingen of aanvullingen, hoe de doelstelling evolueei 
in de loop der jaren. Om het begin te verstaan moet men zich w 
indenken in de algemene toestand van land en volk, wat helder is 
uiteengezet in het gedenkboek door den lieer Bigot en in de geestes
gesteldheid van anderhalve eeuw geleden.

Uit het artikel van Mej. Knappert geef ik twee aanhalingen.

de Maatschappij werd opgericht (oen de Duitsche Aufklarung 
in ons land haar triomfen vierden, toen ,.Verlichting" als geneesmiddel 
voor alle kwalen, toen men meende dat men langs den weg van r 
inzicht, de bron der waarheid z.ou bereiken, toen men van bcschav 
van verstandelijke kennis wonderen verwachtte. Het zou nog een poos 
vóórdat men in toon-aangevendc klingen tot de ontdekking zou komc 
beschaving en algemeene ontwikkeling, hel ideaal van den mcnsch dc 
lichting, als toegift tot cc:n beslaan naar waarde kunnen geschat worden, 
maar als inhoud va:n een leven te kort schieten". ')

toen onder volksverlichting verstond en van haar ver- 
ons de volgende omschrijving uit een in 1800 bekroonde



150-JARIG BESTAAN 37

weerspiegelen geheel in de allereerste doel-

eerste punt aangeland

een andere geest, heersende in die dagen, 
in de woorden van een gezaghebbende

t aan die -i'olkj- 
:ht over volkshuis-

islijn gewoonlijk getrokken wordt 
,'cnsstandaard. Nog altijd worden 

repen de lieden met een groot 
■me, of de crème de la crème 
met bescheiden inkomens en 

:r de lagere standen, het volk, 
daarom ook vereenzelvigd

van 1920/’2I behandelde

onze beschouwing.
Volksontwikkeling 

en, dan moeten wij 
wat wij onder „ont- 

die twee punten

van hun tijdclijk en van hun toe

gang van ons tijdschrift,
Wzn. het onderwerp:

volksopvoeding. Daarin vinden we deze op-

') Gedenkboek.

en zedelijken welvaart, ten opzigte 
komend bestaan.” ') 

Deze beschouwingen 
omschrijvingen.

Zc ademen echter ook nog
Ik geef die ook graag weer 

schrijver.
In de tweede jaarga»

Dr. ). II. Gunning Wz 
Volksontwikkeling en 

■nerkingen:
„Hier raken wij aan een der twee hoofdpunten van 

Wannier wij namelijk willen bereiken, dal de woorden 
eu Volksopvoeding een concrete betcekenis voor ons krijgen, , 
mi' duidelijk maken, zoowel wat wij onder „volk" als wat 
wikkeling” en „opvoeding’' verstaan. In welke volgorde wij

Wi) zijn nu echter als van 'zelf bij het 

dit dus thans nader bezien.
Het is ook wel hel gewichtigste, omdat het van bijzonder gewicht is voor 

onzi n iipl en het begrip daarvan ook meer en meer algemeen begint te worden.
De woorden volksontwikkeling en volksopvoeding stammen uit den lijd, 

dal men onder „hel volk” verstond de rest van het menschdom na aftrek 
van de bovenste lagen. Die bovenste lagen of laag bestond dan uit de besten, 
waartoe de apostels der volksontwikkeling natuurlijk altijd in ieder geval 
zich zelf rekenden. Dit waren uil den aard der zaak altijd slechts enkelen.

De rest vormden de „velen”, zooals de Grieken zeiden, waarvan Nietsche 
smalend „die viel zu vielen” gemaakt heeft, de menigte, de massa, het vul
gus, en dal was hel, wat men onder „het volk” verstond.

ISer.tlond ? of .... JSertlaal ? of welken anderen zin heeft het woord „volk” 
ook nog in onze dagen in samenstellingen als ee/Xrevermaken, voZGspclcn, ver- 
eenigingen tot heil )et voltes, een iv/Gredenaar, de vo/Gbuurten enz. enz.? 
Deze samenstellingen zijn zoo talrijk en nog zoozeer in gebruik, dat het te 
vrcczcn staal, dal wij ook bij de woorden Volksontwikkeling en volksop
voeding aan hel eerste bestanddeel meer of minder onbewust dezelfde be
tcekenis hechten.

Het groole ongeluk daarbij is. dal de grens 
langs de grenspalen van den economischen leve 
onder de „hoogere standen" gewoonlijk begre 
inkomen, waarvan dan de „upper ten" de crêr 
uitmaken, daaronder volgt de middenstand, i 
meestal ook nog eenig kapitaal en daaronder 
dat niets bezit, van zijn arbeid moet leven en 
wordt met de arbeiders, aliaj het proletariaat.

Met die onderscheiding, die zelfs nog len grondslag ligt 
huizen", waaraan Mej. Knappert den titel harer voordrach 
tyerk ontleende, is hier natuurlijk niets aan te vangen.

Zij moge nuttig en goed geweest zijn voor den tijd van een Jan Nieuwen- 
huyzen, zij is absoluut onbruikbaar voor onzen tijd. In onzen tijd is zij een
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de

men dan ook juist daarom

kleinering der pioniers dezer 
paste volkomen in de geest 
de eerste tientallen van jaren 

n ongetwijfeld ook het enig

gezegd, langzaam is de ontwikkeling geweest, 
de verschillende wetswijzigingen.

Het „ Aufkliirings"-beginsel en de patriarchale mentaliteit komen 
in de eerste redacties heel scherp uit. Interessant is daarvoor de toe
voeging in 1795, waarbij beloningen werden uitgeloofd voor ongewone 
beoefening van deugden. In 1805 kreeg de doelstelling een algemener 
karakter door opzettelijk alg taak te stellen: „algemeen geluk te ver
spreiden”.

In 18)5 beleven wij het herstel der onafhankelijkheid en de ge
boorte van het koningschap met zijn dictatoriale trekken, in de toe
voeging, dat de Maatschappij zich tot plicht stelt, „de heilzame be
doelingen van het gouvernement te bevorderen", welke plicht sedert 
184-1 niet meer nadrukkelijk wordt uitgesproken.

Een betekenisvolle uitbreiding zie ik in de wijziging van 1825, toen 
de zorg voor onderwijs en opvoeding zich ook uitdrukkelijk moest 
uitstrekken „na het verlaten der scholen”.

■-lachten, *^an s,c,nPch men 
den ai-inc, uitreikt.” '

beletsel voor alle waarachtig en sociaal werk, dat
niet meer w/Xanvcrk, maar sociaal werk noemt.

Gebruikt men haar, al is het ook maar in gedae 
onvermijdelijk al dat volkswerk tot licfdadighcidsw- 
ook verkapte, aalmoezen, die de bevoordeelde, 
goedgunstigheid aan den »linder bevoordeelde,

Hoewel we geenszins ons verbeelden mogen, dat we deze verhou
dingen thans geheel te boven zijn gekomen, mag toch met volle recht 
gezegd worden, dat van 150 jaar geleden de verlichte en redelijk 
welvarende burgerij in haar verhouding tot en hartelijke belangstelling 
voor de „grote massa" door zeer patriarchale gevoelens w erd geleid. 
Ook geloofde zij alles te mogen verwachten van onderwijs <-h eerde 
met macht voor het onderwijs aan de jeugd, al meende -n 'lat het 
voor die „grote massa" tot het „onontbeerlijke" beperkt kon blijven.

Algemene ontwikkeling was dringend nodig en de Mi.iischappij 
heeft er met kracht en klem voor geijverd, doch het „standenbesei” 
was wel zo vanzelfsprekend, dat men voor de overgrote meerderheid 
der jeugd een schoolontwikkeling tot ongeveer 12 jaar voldoende 
achtte en daarna èn voorbereiding tot en onmiddellijke deelneming 
in de maatschappelijke arbeid nodig achtte. Voor de verdere ont
wikkeling diende dan de tallooze geschriften, waartoe de verworven 
leeskunst diende.

Deze uiteenzetting bedoelt niet een 
Maatschappij. De geschetste mentaliteit 
van die tijd en wat de Maatschappij in 
als haar doel zag, was absoluut nodig e 
mogeliike.

Maar, gelijk reeds 
zoals die spreekt uit
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gaandeweg kreeg, 
en minutieus de 

een érgren-

opzicht sloeg de Maatschappij daarna in 1885 haar 
wijd uit. Men leze daarover nog eens na de aangehaalde

Daaruit mag immers afgeleid worden, dat 't niet meer voldoende 
werd geacht, als maar het nodige gewone lager schoolonderwijs werd 
genoten. Men begon toen ook van herhalingsscholen te spreken en 
bevorderde sterk de stichting van Leesbibliotheken.

Lag aanvankelijk de volle kracht van het werk der Maatschappij 
bij het „hoofddepartement", in 1834 kwam duidelijk een democratisch 
streven uit door vast te stellen, dat het doel der Maatschappij niet 
alleen bestond in liet bevorderen van onderwijs, dus het doen be
zoeken der scholen en in de bezorging van goede leer- en leesboeken 
doch <><>k de totstandbrenging van allerlei instellingen, die rechtstreeks 
op hel doel alg meen en dat dit inzonderheid van de Departementen

aan haar werkzaamheden geen 
dan wat zij in het belang der maatschappij nuttig

I )e bemoeienis der Vereniging hield zichtbaar gelijke tred met het 
groeiend beset in de algemene maatschappij, dat ontwikkeling, ver
stand lijke ontwikkeling wel te verstaan, niet de almachtige motor 
was voor het te verspreiden „algemeene geluk”.

In IS.>4 omvatte de doelstelling reeds de „verstandelijke, zedelijke 
en maatschappelijke toestand" doch de patriarchale stemming klonk 
nog na in de precisering „inzonderheid der mingegoede volksklasse.”

Of men het zich klaar bewust maakte, betwijfel ik, maar het staat 
wel tamelijk vast, dat men toch handelde alsof het met de zedelijk
heid en beschaving der „meergegoede” en „hogere” standen redelijk 
goed geschapen stond.

Hoewel haar arbeidsterrein wel ruimer grenzen 
omschreef de Maatschappij steeds tamelijk uitvoerig 
door haar te verrichten werkzaamheden, wat feitelijk ook 
zing betekende.

In velerlei 
vleugels wel 
artikelen.

Ten eerste begrijpt ze haar taak ais te omvatten „het volk” en 
niet meer inzonderheid het „mingegoede” deel. Voorts brengt zij binnen 
haar arbeidsveld dit buitengewoon belangrijke punt: „de verheffing 
ook van den levensstandaard der werklieden." als middel tot bevor
dering van het algemeen volksgeluk. De twijfel lijkt mij zelfs niet 
ongewettigd of alle Nutsleden wel steeds de draagwijdte van deze 
uitbreiding klaar voor ogen hebben.

En ten slotte stelt de Maatschappij 
andere grens meer 
oordeelt.

Na dien was verdere wijziging feitelijk onnodig, want eigenlijk is
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lij hebben volksont- 
.,,, steeds een hoofd- 

schiedenis gedurende 150 jaren nagaat, zal 
door de naïeve wijze, waarop deze vragen 

geest van de tijd.
:crd worden een steeds hel- 

van de ingewikkeldheid en veelsoortigheid 
het gaat en van de samenhang met andere

o de weg gezet, die, 
lijker tot het inzicht 
allen, juist vorderde, 

ntwikkeling bereikbaar

de Maatschappij bevoegd alles te ondernemen, wat zij goed acht en 
dienstig kan zijn aan haar ruim gestelde doel. Wie nu de zeer respec
tabele lijst van uitgaven in het Gedenkboek naslaat in het licht van 
vorenstaande uiteenzetting, ziet de ontwikkelingsgang ook in die lijst 
duidelijk gedemonstreerd.

Intussen vind ik vrijheid de aandacht te vestigen op een karakter
trek der Maatschappij, die m.i. zeer bevorderlijk geweest is aan de 
geschetste ontwikkeling. Dat is de wijze van samenstelling van het 
Hoofdbestuur. Geconstateerd mag worden, dat over ’t akeniirti ge
nomen de leiding steeds berust heeft bij mannen en in latere jaren 
ook vrouwen, die een open oog hadden voor de veranderend'’ aspec
ten van de tijd, de voortschrijdende behoeften der samenleving en 
vooral voor het groeiend besef van de op allen rustende geinvenschaps- 
plicht en daardoor in waarheid voorgangers en leiders 
werk in de departementen.

Feitelijk is dit te danken aan de grote invloed, die elk hoofdbestuur 
steeds heeft gehad, zij het met samenwerking der departementen, op 
de benoeming van nieuwe leden. Dit echter terloop*

In de gehele ontwikkeling van de Maatschappij 
wikkelingsvragen, gelijk uit het overzicht is gebleken, 
rol gespeeld. Wie haar gesc' 
dikwijls getroffen worden d< 
worden benaderd, trouwens geheel in de

Daarnaast kan echter ook geconstatec 
derder zich bewust worden 
der problemen, waarom 
sociale vraagstukken.

Aanvankelijk immers scheen de zaak der volksontwikkeling niet 
zeer gecompliceerd: er sprak een gevoel van welwillend plichtsbesef 
in de betere klassen jegens de grote massa des volks, voor wie een 
levensbelang werd erkend in een redelijke, algemene ontwikkeling, 
terwijl deze tevens een soort beveiliging was voor de gehele maat
schappij in het belang van orde en rust. Voorgelicht en gestuwd door 
wat de besten uit die klassen leerden, begreep de Overheid haar 
taak om voor dat minimum van algemene ontwikkeling de gelegen
heden te doen openen en de middelen te doen aanwijzen.

Daarmede was de eerste welberaamde stap op de weg 
naarmate men daarop voortschreed, steeds duidelij 
bracht, dat het belang der gemeenschap, dus van a 
dat voor al haar leden de ruimst mogelijke on
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men geen oog 
mannen van 

geschriften 
tend hebben

oprichting van de Nutscommissie voor Onderwijs. 
:t besluit tot oprichting van het Nutsseminarium

ï en van haar 
particulier ini- 
gestadig beter

_.Lap zelve, 
voortdurend

tijdschrift op 
opgelegdi

Dank zij het baanbrekend werk der Maatschappij < 
leidende elementen en hetgeen door deze, uit het pat 
tiaticf dus. tot stand werd gebracht, begon men ook ge 
te begrijpen, dat ter bereiking van het doel die gcmecnscha| 
als overheid, de organen moest in het leven roepen om die 
aangroeiende taak te vervullen.

In vele gevallen waren het inderdaad mede die instellingen en ge
schriften, die als voorbeeld en gids dienden voor wat in het algemeen 
als nodig mocht worden gezien en hoe de uitvoering mogelijk was.

Het ware een bewijs van onvoldoende historische kennis, indien 
men over 't hoofd wilde zien, dat er ook andere, grote lichamen zijn 
geweest, zii ’t met een beperkter doelstelling, die ijverig hebben mee- 
gvwcrkt aan de verheffing van het jdgemenc ontwikkelingspeil; doch 
’t zou van nog minder historisch inzicht getuigen, indien 
wilde hebben voor dil feit, dat in die andere lichamen r 
„hel Xut' meermalen de drijvende kracht waren en zijn 
(zie slechts de lange lijst vooral der onderwerpen) bevruchtt

1 leze geleidelijke bewustwording spreekt zich in het leven onzer 
Maatschappij in de twintigste eeuw uit door drie maatregelen 
verstrekkende aard.

In 1906 door de <
In 1918 door het 

voor paedagogick.
In 1919 door het in het leven roepen van ons tijdschrift.
Hiermede heeft de Maatschappij drie organen geschapen, waartoe 

haar geschiedenis nood wendig voerde, die elk met zijn eigen middelen 
en techniek vragen stellen en daarvoor oplossingen trachten te vinden 
op het gebied der volksontwikkeling, van de bewaarscholen tot de 
universiteit, van de schoolbanken tot de ontwikkclingskampen voor 
werklozen.

In hoeverre ons tijdschrift op bevredigende wijze zijn door de ge
schiedenis van het Nut opgelegde taak vervult, staat ter beoordeling 
van anderen dan van de redactie.



Toynbee Halfs vijftigjarig bestaan, 
door E. C. KNAPPERT.

L

den ander af dan die hem gebruikt? 
dezen in den ander den 
en met in wezen denzclf- 

aanleg? Het eerst gingen open de oogen van hen, 
en krotten betraden met in hun ziel de overtuiging, 

benedcn-menschelijke toestanden zijn, die er eenvoudig niet 
mogen, en die tevens de kleine burgerij kenden in haar harte- 

kleinzieligc fatsoenlijkheid. Ken hunner was Samuel Barnett, de 
oudste van de twee zoons van den eigenaar van een groote ijzer
gieterij. Van Samuels grootvaders was de een houtkooper, de ander 
reeder. Hij stamde dus uit de wereld van handel en nijverheid. Ver
trouwen en aanhankelijkheid kenmerkten de familieverhoudingen. Maar 
Barnett beklaagt zich over gemis aan doortastendheid en strengheid 
bij zijn ouders: had hij geen lust, dan behoefde hij niet naar school. 
Zooals bij zoovele Engelschc kinderen uit die dagen en nog wel later, 
wisselden zeer willekeurig privaat- en schoolonderwijs elkander af. 
Geboren in 1844, ging hij in '62, dus toen hij achttien was, naar

T) innen afzienbaren tijd zal het wellicht mogelijk zijn de geschiedenis 
' te vertellen van een beweging, die zich over Europa en Amerika 

en in japan heeft verspreid en die haar oorsprong genomen heeft in 
wat als het eerste „settlement” ter wereld den naam draagt van 
Toynbee Hall. Deze mogelijkheid ontheft ons echter, naar w ij meenen, 
niet van de verplichting stil te staan bij het gouden feest van het 
Moederhuis aller „settlements", volkshuizen, „centres sociaux ” of hoe 
dergelijke instellingen verder hecten mogen.

In December dan is het vijftig jaar geleden, «lal in het ■-t-.-ind 
van Londen een huis werd gebouwd, dat wereldvvrina.irdli'. ;d ver
kregen heeft omdat het gestalte gaf aan wat (oen door alle waar
achtige humanisten gevoeld werd als cisch van gerechtigheid. Uit dc 
wordings- en ontwikkelingsgeschiedenis van Toynbee Hall willen wij 
dan enkele grepen doen.

Het is voorwaar geen wonder dat in het land, waar de industri- 
eele revolutie vroeger en in meer ontstellende afmetingen haar beslag 
kreeg dan waar elders, dat in het land van de groot industrie bij 
uitnemendheid, proletariaat en pauperisme zich op schrik- neen angst
wekkende wijze uitbreidden. De oogen moesten daar wel eer open
gaan dan elders. De oogen van wie? Van ondernemers en werk-

Natuurlijk niet.
^Vant wie staat verder van

En voor wien is het moeilijker dan voor 
mensch te zien met gelijke physicke nooden 
den menschelijken aanleg? Het eerst gingen 
die de sloppen 
dat er 
wezen n 
looze, kl
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A 
zijn jonge 
van de sl 
zamelde.

idegom hulp- 
dc leden van 

ophaalde, 
zich vcr-

Het huwelijk werd ingezegend in St. Mary's, waar de brui< 
geweest was. I*Ict publiek dat de kerk vulde, bestond uit i 

jensclubs, de bewoners van de huizen, waar de bruid huur 
sloppen waar zij drie avonden in de weck de bewoners om

Oxford. liet jaar te voren had hij onder de leiding gestaan vaneen 
privaatdocent, die hem had leeren denken niet alleen, maar hem tot 
de ontdekking had gebracht dat denken genot is, hoe pijnlijk ook de 
resultaten zijn kunnen. Helaas bracht zijn vader hem onderin Wad- 
ham-College, welks hoofd een zeer rechtzinnige, stijve Tory was. Wel 
de minst geëigende leidsman voor een jongen man, die een vraagteeken 
zede achter alles, wat hem als waarheid was bijgebracht. Hoe be
treurt hij later, dat zijn jaren in Oxford hem zooveel minder gegeven 
hebben dan mogelijk geweest ware.

Als hij na een theologische studie van drie jaar zijn graad haalt, 
werkt hii twee jaar als docent aan Engeland's oudste public school” 
die van Win> ih< -4er, in 1587 gesticht door Bisschop William of Wy- 
keham. Aan B.iriwtt zeil zal de humor niet ontgaan zijn, dat hij het 
daar verdiend. l.i bespaarde voor een reis naar Amerika. .,Geboren 
en opgevoed in een atmosfeer van conservatisme, werd door wat ik 
in Amerika zag en hoorde, al dit conservatisme voor goed uit mij 
geklopt,” schrijd hii later. En welk conservatisme! Vraagt men nu 
nog aan ven jongen van de Winchester School, waarom zij allen tot 
op dezen dag hun muts afnemen voor een sedert de Hervorming 
lecge nis boven den ingang van het schoolcomplex, dan is het ant
woord: „Omdat alle jongens de eeuwen door het altijd gedaan heb
ben.” Weer in Engeland terug, ontmoeten wij Barnett als hulppre
diker in Marylebonc, in de buurt van Paddington. Daar had toen, 
dank zij Ruskin’s geldelijken steun, Octavia Hill haar werk begonnen.

Wat hij dankt aan den omgang met haar, aan hun gezamenlijken 
arbeid en aan de weelde in haar iemand te vinden met dezelfde 
idealen, waaraan zij wèl, hij toen nog niet in woorden uitdrukking 
geven kon, daarvan heeft zijn werk in Toynbee Hall dag aan dag 
getuigd. Dat deze twee elkander onmeedoogend afwerkten, ligt voor 
de hand. Barnett’s geest richtte zich in die dagen al meer op socio
logische dan op theologische vraagstukken, waardoor het nauwe ver
band tusschen stoffelijk en geestelijk leven, tusschen levensomstandig
heden en levenshouding hem voorgoed werd ingescherpt.

Kort na zijn huwelijk met Harriet Rowland, een der helpsters van 
Octavia Hill,1) vestigt hij zich in Whitechapel, als predikant van 
St. Jude’s, de kerk die grenst aan wat ongeveer twaalf jaar later
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commensalen. I )c

Toynbee Hall zou zijn. Wat het jonge echtpaar in die eerste jaren 
had door te maken, daarvan kunnen wij Hollanders ons moeilijk een 
voorstelling maken. Want van een geheel stadsdeel, dat door averecht- 
schc philanthropic totaal gepauperiseerd is en alle besel van eigen
waarde, van zelfstandigheid, van onafhankelijkheid verloren heeft, 
daarvan hebben wij geen weet. Bovendien is er één omstandigheid, 
waardoor ingrijpende verbeteringen vrijwel waren uitgesloten. In dat 
deel van Londen bestond de bevolking uit ongeschoolde en losse 
arbeiders, kleine neringdoenden, veelal in geheeld noed. menschen, 
die hun bestaan vonden in het houden van comiiiviis.óui. 1 >■ upper 
ten” waren winkeliers en herbergiers, wier ruimen- hj.ls e in 
staat stelden mede het beroep van huisjesmelker uit le oei- u< n. De 
eenige intellectueelen op een bevolking zoo talrijk, i.< t.driiuer .m die 
van een onzer groote provinciesteden, waren doctoren, ■ i < ..I.anten 
en priesters. Zonder de „settlements” zou dit zoo zijn tot op .ie/, n dag.

Onnoodig te zeggen wat dit beteekendc in een tijd, toen de volks
huisvesting nog geen onderwerp was van zorg, hel woinngvi i igstuk 
dus niet bestond, toen de C.O.S., de Charity Oipun .1 n Society 
pas een paar jaar oud was, toen volksontwikkeling , ,, volksopvoe
ding nog geen problemen waren. Behalve Lord Shaltcsbury en de 
geestelijkheid bemoeiden zich in die dagen met de bestaande toestanden 
alleen welwillende gefortuneerde vrouwen die, door haar volslagen 
onkunde van achtergronden en oorzaken, door haar aalmoezen en 
hulpverleening, de hoop op verbetering van hen die wisten, tol wan
hoop brachten.

En de theorieën der economen berustten uiterst zelden op nauw
keurige waarneming. Door dit alles wordt begrijpelijk, dat in Barnett 
de gedachte opkwam in deze stads.wijk, die een gemeente op zich zelve 
was, intellectueelen te importeeren, niet als gasten maar als bewoners.

Hier nu ligt de oorsprong van het „Scttlement”, de nederzetting 
van van buiten aangebrachten in een bepaald milieu. Barnetts vrouw 
sprak het uit: „Als mannen, beschaafde denkende jonge mannen van 
deze dingen wisten, dan zouden zij anders worden.” En toen een 
kostschoolvriendin, Gertrude Toynbee in de pastorie bij de Barnetts 
logeerde, in al de moeilijkheden en bezwaren betrokken werd en 
voorstelde over een en ander te schrijven aan haar broer Arnold in 
Oxford, toen was de eerste stap gedaan, die geleid heeft tot een 
beweging waarvan nu, na vijftig jaren, de zegenrijke gevolgen voor 
breede volksgroepen in het zicht komen. Hoe gaarne stonden wij stil 
bij de geregelde bezoeken, die de Barnetts aan Oxford brachten, 
waar Toynbee gezorgd had voor het samenbrengen van groepen jonge
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menschen van wie iets te verwachten was. Soms waren er twee, soms 
een dozijn. In de oude Turlstreet, op de kamers van Andrew Lang, 
nu aartsbisschop van Canterbury, op de rivier of picknickende aan 
haar schilderachtige oevers, werden de problemen besproken, die aan 
Barnet! den titel bezorgden van „unpaid philosopher in social econo- 
mv". Asquith, Milner, Edward Grey, Carson, Ball, zoo heetten enke
len zijner toehoorders. Dat Ruskin in die dagen zijn als met electri- 
citeil cel.uien i uileges gaf, dat Thomas Hill Green door leer en leven 

m studenten beïnvloed had in dezelfde richting, 
van de aanwezige ontvankelijkheid, herinnerd.

zij logeeren in de pastorie van AVhitcchapcl 
oen Dr. Jowett de Plato-kenner, als hoofd 

van oi c ,!!.■■ i- i >t zijn studenten sprak over levensverrijking als 
gevolg v.m vin ndscli.ip met de armen, beaamden reeds meerderen

i >o, li hiermee was Barnett er niet. Wat hij noodig 
e bewoners die dus recht hadden om in besturen ge- 
n en lid te zijn van openbare lichamen. En dit kon 

worden door een „settlement”. Toen dan ook in 
1883 het verzoek kwam of de Barnett’s de leiding op zich wilden 
nemen van een te stichten gebouw waar aan een veertig intellectu- 
cclcn huisvesting kon verleend worden, aanvaardden zij de opdracht 
als een roeping. Waar de middelen vandaan kwamen ? Het is bekend, 
hoe in Engeland allerlei instellingen van openbaar nut: ziekenhuizen, 
evangelisaticlokalen, zeemanshuizen enz. enz. gesticht en onderhouden 
worden door bepaalde groepen van menschen. Zoo zijn b.v. de scholieren 
van de reeds genoemde „public school" van Winchester, finantieel ver
antwoordelijk voor het werk onder scheepsmaatjes in het naburige Sout- 
hampton. Zoo dankt menig gebouw voor inwendige zending in Londen 
zijn ontstaan en voortbestaan aan het een of andere „college" in Oxford 
en Cambridge. Er was intusschen twijfel gerezen aan de oude methode 
om menschen te bereiken door propaganda voor het een of andere 
kerkelijk geloof, voor geheel-onthouding of wat dan ook. En de pre
dikant Barnett pleitte voor direct contact van mensch tot mensch. *) En 
zoo gebeurde het dat een groep studenten van St. John's College te 
Cambridge, die iets wilden doen voor hun misdeelde landgenooten en 
niet besluiten konden tot een gebouw voor inwendige zending, Barnett 
om raad vroegen.

In het antwoord op 
als Oost-Londen, waar een
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noodwendig kunstmatig, maar op de meest natuurlijke wijze moest 
worden voorzien, wilde men ooit tot betere toestanden komen. Want, 
daar .ignorance does not know its own remedy" ben ;t de behar
tiging der algemeene belangen, bij de bewoners zclven niet in de beste 
handen. Van belang was dus, dat mannen van cultuur en kennis, 
zonder iets anders te beoogen dan het algemeen welzijn, door een jaar 
ter plaatse te wonen, zich het recht verwierven in de pl.i.itselijke 
besturen zitting te krijgen. Lag het nu niet voor de hand, zoo be
toogde Barnett in zijn brief dat, wie uit het midden der ontwikkel
den en beschaafden in Londen zijn werk had, kwam wonci, in een 
van die misdeelde wijken?

Uit dezen brief groeide een voordracht door l’.irnctt iutzclfdc 
jaar in St. John’s College te Oxford gehouden.

Oxford en Cambridge werkten samen en brachten het benoodigdc 
kapitaal bijeen. Het Februari-nummer van de Ninetecnth < entury 
Review bracht in '84 een artikel van een zekeren Mr. linou . over 
den aard van Settlement werk en hoe de schrijver zich d. i. idn, dacht. 
Geen wonder dat aan dezen gevraagd werd zelf de leider te willen 
zijn. Van onder het pseudoniem kwam Samuell Barnett te voorschijn.

Het jaar te voren was Arnold Toynbee op 31-jarigen leeltijd ge
storven. Zijn aandeel aan het werk der sociale gerechtigheid lag niet 
in Londen, maar in Oxford, in den bezielenden invloed dien zijn magi
sche persoonlijkheid op zijn medestudenten uitoefende. Een zeer zwakke 
gezondheid had hem allen langdurigen arbeid in Londen’s achterbuurten 
onmogelijk gemaakt. Een jaar na zijn dood kwamen zijn vrienden 
bijeen in zijn „college", het oude Balliol met zijn democratische tra
ditie. Dr. Jowett, het hoofd, had aa n Barnett verzocht de herden
kingsrede te houden. Onder den indruk van liet gesprokene besloot 
men het te bouwen settlement naar Toynbee ’) te noemen.

Op Kerstavond van hetzelfde jaar sliepen de eerste „settlers" in 
Toynbee Hall. Sedert is het Huis nooit zonder „residents” geweest, 
die hun werk in Londen hadden, maar hun avonden en Zondagen te 
midden van hunne buren doorbrachten in het Huis of daarbuiten. 
Velen hebben er jaren gewoond. Het duurde natuurlijk eenigen tijd, 
vóórdat deze mannen zóó waren ingeburgerd dat zij in openbare 
lichamen gekozen werden. Met welk een geestdrift kon Mrs. Barnett 
jaren later nog vertellen van den grooten dag — red-letter-day voor 
Toynbee Hall ■— toen voor het eerst een der inwonenden tot lid van 
wat wij den gemeenteraad zouden noemen, gekozen werd.

') Dat Mrs. Humphry Ward in Roberl Elsincre Arnold Toynbee heeft ge- 
teckend, dien ten minste voor den geest heeft gehad, is bekend.
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schrijvers, zelfs als landarbeiders, smeden, houthakkers, 
ting met de boeren te leven. Jonge vrouwen deden 
Lzelfde als onderwijzeressen, vroedvrouwen, ver-

Wat is nu 
dagen van pionii

Maken wij ons waar, 
thode, die hier voor het eerst werd toegepast en 
vooral in Amerika het meest kenmerkende is geblei 
„Neighbours all” is de titel van een boek, voor 
schreven door een vrouw, die jaren lang gewoond i 
in het me st l> kende Settlement van Boston. Andere methoden 
ook : : . beprueld. Dappere en toegewijde enkelingen
„slums -.i.i'i wonen, doch hadden er hunne gezondheid, 
bij in '■ In l'ovnbce Hall vonden de bewoners behoorlijke kamers, 

•z.imcnh;k zooals zij dat in hunne „colleges" gewoon waren 
i Jus met hunne gelijken. Maar onder hetzelfde dak, in den 
!< i 'el van het huis, zijn dc ontvangkamers, gymnastiek- en 
J bibliotheek enz. voor dc bezoekers. En in de straten, 

'i ii voelen zij zich thuis en bezoeken zij hunne buren.
.imb. re wegen bewandeld zijn, weet een ieder. Men denke 

het w erk der Russische „intelligentsia" in de jaren na de 
afschutting der lijl eigenschap in 1861. Kropotkin vertelt van duizenden 
jonge mannen, die zich in c .■ dorpen vestigden als dokters, onder
wijzers, dorp 
om in nauwe aanraking 
bij honderden hetze;
pleegsters.

En meende Toynbee niet dat volksontwikkeling en volksopvc 
sterk zouden bevorderd worden, indien het onder studeerende 
lectueelen met begrip van verantwoordelijkheid, gewoonte werd in 
hunne maandenlange vacantics voordrachten te houden in de groote 
industriecentra? En reeds toen was er sprake van wat weldra als 
„ U ni versity Extension’’ in maatschappelijk hoogere kringen c”" 
levensverrijking zou brengen aan duizenden; over plaatselijl 
van ontwikkeling werd eveneens gedacht. En dit is tcnslott

land gebeurd is, al is door het Engelsche settlement ten onzent 
gegeven. In 1905 verscheen in de Uni versity Review een 

van Barnett waarin hij, wat naar zijn overtuiging de beste 
toegelicht op een wijze, ook tot ons nog sprekend. Men 

■ aanhalingen.
heden wetten tot stand brengen, die de armen 

■n en de rijken omlaag, maar wanneer hiermede 
liefdeloosheid zouden toenemen, en indien bet 
omhoog gestuwde armen niet in staat bleken
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J om hun denken van punt tot
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om hunne macht te gebruiken of te genieten, wat zou de 
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Het belangrijke toch is niet dat de 
dat rijken en armen beiden in gelijke 
staan zullen voelen en, samen levende in vrede en 
gemeenschap tot een zegen zullen maken voor alle volkeren."

Deze regels werden geschreven in 1905, door een man die, 
dan eenig ander, wettelijke hervormingen toejuichte e 
brengen. Is niet aanleiding tot de eerste woningwet 
weest, door Barnett met een Parlementslid gebracht .tan 
van Toynbee Hall? Dat het Settlement in nauw 
staat met de Universiteit, werd ons reeds duidelijk. T\\ 
waren daarvoor die in ons land niet bestaan. I)e -.t 
wij reeds: een bepaalde groep van studenten ol juister 
„college” leverde de fondsen.

De andere kunnen wij slechts noemen, zonder er dieper op in te 
gaan: het verschil namelijk (usschen de inrichting van ile l'.niielsche en 
onze universiteiten. Daar heeft ook de aanstaande croot-indii'.t rieel, 
reeder, koopman, zijn drie jaar gekend in Oxford ol Cambridge of 
aan een der jongere universiteiten. Doch ook hier buitenom zijn de 
volgende woorden van Barnett te waardeeren.

„De universiteiten bezitten de kennis van het mcnschciijk gebeuren, 
mate hebben hunne professoren en docenten het geheim 
dat leven niet bestaat in bezit en dat de maatschappij a 
dan geweld of zelfzucht, en in hunne woningen geven zij 
van een eenvoudige en beschaafde levenswijze. Zij 
uit te drukken bestudeerd, en kunnen de ge * 
woorden brengen. Met een wetenschappelijk 
historie, zij schallen de traditie naar juiste 
de misgrepen, die in oude tijden grc„L„!.- 
gedaan. Hun geest is er op ingesteld om hun denken 
te gaan. De worstelingen der menschheid in de richti 
hebben zij gevolgd, zij weten iels van wal in den mensci 
hel hem mogelijk is le volbrengen.

Indien deze nationale universiteiten, met haar rijkdom aan kennis, tegelij
kertijd den druk gevoelden van die problemen, welke lijden beleekenen voor 
den arbeider, dan zouden zij wachttorens zijn vanwaar wachters de leckenen 
der lijden zouden onderkennen, die bewegingen aan den horizon, nu niet 
grootcr dan eens inans hand, maar die weldra den hemel zullen overdekken. 
Als zij krachtens hunne sympathie de onrust gevoelden die over de ganschc 
wereld bezorgdheid baart aan regeerders, dan zouden zij aan de nooden vorm 
geven, en tot hen die roepen en tot hen die luisteren, den zin brengen van 
deze onrust. Indien zij in aanraking waren met de arbeiders in hel groot
bedrijf, dan zouden zij hun onderricht aanpassen aan de nooden en het be-
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Oxfordschc hooglceraar gevraagd wordt Hioe de Uni- 
zon moeten aanpassen om een plaats in (—e nemen in 

men vooruitgang, is zijn antwoord : „Door in har-re nabijbeid 
een centrum te scheppen van de groot-industrie’’. ') Em toen een 
Oxlor.l-.cli -.tintent liet Leidsche volkshuis bezocht, was zijn eerste 
vraag ol liet gesticht was ter wille van de studenten.

Op andere wijze dan Barnctt zich hier voorstelde, is door hem- 
zelven aan zijn verlangen voldaan. Honderden jonge mannnen zijn door 
1 oynliee Hall heengegaan, hebben er gedurende een wi inter een of 
verscheidene jaren gewoond en hebben in vanzelf spreke md, natuur
lijk contact geleefd met arbeiders. Niet alleen, zelfs niet in de eerste 
plaats, als docenten, maar als leden van dezelfde besturven. In com
missies voor armenzorg, openbare hygiene, volkshuisvest :ing, school- 

hebben zij op voet van gelijkheid met elkander o' 
moeilijkheden gestaan die oplossing eischtcn, 

het gemccne best te bevorderen.
Toen stelster dezes in een voordracht in Toynbee HalUl den nadruk 

legde op het groote voorrecht dat, dank zij dit en andereSScttlements, 
Engeland tal van we rkgevers bezat, die arbeiders als niens^chen gekend 
hebben voordat deze hunne werknemers werden, kwam va™1 achter uit 
de zaal een stem: „Ja, maar veel, veel te weinig”. Het *'Vas die van 
Seebohm Rowntree uit York2). En als Asquith in 1908-•'1,s rainister' 
president de Barnetts hun door Herkomer geschilderd p^°Hret aan
biedt, dan zegt hij o.a.: „Indien men mij vroeg waarin groote bi’’ 
drage van Canon Barnett bestaat tot verheffing van onz<=r ‘haatschap-

grip van menschen, worstelende om hun plaats 
derd arbeidssysteem cn zouden zij beter op de hoogte 
van theorieën over feiten. Een gedemocratiseerde universi 
zijn de beginselen te propagccrcn. die ten grondslag liggen 
pelijken vooruitgang, om het volk te toonen wat verandert 
anderbaar is in de maatschappelijke structuur, wat zijn trots. W1 .t 
is m zijn historisch verleden, welke uitgaven welstand scheppewn of die ver
nietigen; Zij zou ertoe genoopt worden het probleem der werk.-loozen op te 
lo.seii. waarom er zooveel werkloosheid moet zijn bij de vraag snaar arbeids- 
kiaclit, wanneer de menschen behoorlijk gekleed, gevoed, gehiuiisvest zouden 
zuil. In ied, I- geval zou zij de natie op geneesmiddelen wijz-zen. die niet 
erger waren dan de kwaal.”

Oxford vcrwe*enlij|tt. De au”‘ 
:omple"n- Of Wat racn .

‘) Sedert enkele jaren is dit voor 
strie heeft er een van hare grootste 
bereikt is?

2) Misschien nog meer 
factor in Business” en
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spreektliet probleem

voor beide

pelijke idealen, dan zou ik zeggen, dat hij de eerste was, die zich 
waar maakte hoe de soort van vorming, die de universiteit geeft en 
de soort van ondervinding, die alleen dagelijksche omgang met het 
volk geven kan, te vereenigen zijn".

Dat Barnett ook de andere zijde
wel van zelf:

wal le doen, en hoe het 
vaak blind en onna- 
ning geven aan de 
p(; niet in staat een 
op een fraaie leus; 

zelfzucht het eenige 
zou een Parlc-
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?rn

„Heeft de universiteit aanraking 
met de universiteit. Arbeiders hu
is van dagelijksch cont 
bet verdriet en de nooden

De kracht tot het brengen va 
de arbeidsklasse aan hare zijde.

Had zij haar deel van de kennis, 
teiten, dan zou zij beter weten wal 
te doen. Zooals de dingen nu s 
denkend. Blind voor de dingen 
menschelijke natuur, terwijl hij naars 
gedachtengang te volgen, terwijl 1 
geneigd om voedsel voor het c 
motief van handelen en gewei 
ment van i 
kracht van 
zijn 
volbrengen

a voedsel - 
handelen 

arbeiders staan 
n een volk - 

kunst? Hoe zouden 
indien zij, 

ontspanning hadc

Maar genoeg. Voor Barnett staat vast, dat niet alleen 
groepen, natuurlijke, vanzelfsprekende omgang levenswinst 
verrijking beteekent, maar dat de toekomst van het volk ermede staat 
of valt.

Het is bijna dertig jaar geleden dat Barnett zóó schreef. Bchooren 
deze dingen tot wat altijd actueel blijft?

Vraagt men nu in hoeverre Toynbee Hall, in de halve eeuw van 
zijn bestaan, verwezenlijkt heeft wat Barnett zich voorstcldc, dan 
moeten wij daarop het antwoord schuldig blijven, want het is niet 
te geven. Welk aandeel het Settlement heeft in de verschuiving, die 
in Whitechapel’s bevolking heeft plaats gehad, is niet te gissen. 
Teekenend is dat een der opvolgers van Barnett met eenige zijner 
medewerkers de plaats verliet om oostwaarts te trekken waar, in 
de nabijheid der dokken, pionierswerk moest verricht worden. Toyn
bee Hall werd als maatschappelijk middelpunt van een bepaalde 
volksbuurt, geboorteplaats van velerlei socialen arbeid, geboorte
plaats, uitgangspunt en middelpunt. Het werd de verzamelplaats van 

mannen en vrouwen uit alle rangen en standen, de plaats waar lessen

ting met het volk noodig. zeker ook het volk 
hebben de karaktersterkte, die een gevolg 

itact met nooddruft, de lucht van arbeid, s;. mpalhie met 
van buren, wier zwakheden ook de hunne zijn, 

pn van offers en de macht van hel aantal, heeft

te beoogt
i, is de arbeider v.tak

> die werkelijk voldoening 
rstiglijk den schijn naloop 

hij gereedelijk handelt

aan tegenover wat zoo n gr
— zijn tradities, zijn lettel

de arbeiders zelven in de toekomst 
doorvoed, goed gekleed, en goed gcliuh 

Idcn dan het schouwspel van een voetbalmatch ‘
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Men bedenke hierbij dat het eerste „Settlement" ter wereld 
sectarisch was, dat daar dus samen leefden en werkten mannen van 
verschillende staatkundige en godsdienstige overtuiging. In dit opzicht 
is Toynbee Hall goddank ook een voorbeeld geweest en gebleven, 
al ontbreken de sectarische settlements niet, zelfs niet in haar on
middellijke nabijheid. Voor zoover ons bekend, heeft dit samenzijn van 
zoo verschillend gerichte elementen althans onder de Barnetts, maar 
éénmaal aanleiding gegeven tot moeilijkheden, namelijk tijdens den 
Boerenoorlog. Het echtpaar stond aan de zijde der Boeren, wat aan 
de gezamenlijke maaltijden tot uiting kwam. De Barnetts bleven toen 
een tijdlang van tafel weg.

Bij de reeds genoemde gelegenheid kon Asquith getuigen: „Van den 
aanvang af hebben de „residents” nimmer de livrei gedragen van een 
bepaalde school, hetzij kerkelijk of politiek, en het is hun gelukt die 
eigenaardige combinatie in het leven te roepen van individualisme en 
samenwerking, die mannen uit den meest verschillenden kring, 
bezield door tegenovergestelde inzichten, in staat stelde in dien! 
gemeenschap samen te gaan.
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i> .. Wij leeren veel aan; wij leeren meer af. Wij 
allerbelangrijkst — wij hebben niet alleen de gele 

erwijden, om ruimer inzichten en een
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cn cursussen gegeven werden, clubs en debatavonden werden geor
ganiseerd, tentoonstellingen en muziekuitvoeringen werden gehouden; 
de plaats vanwaaruit wandeltochten, bezoeken aan musea, weldra 
ook reizen zelfs zeer verre, ondernomen werden. En langzamerhand 
is het ook meer en meer geworden wat Minister Asquith een sociaal 
laboratorium noemde, dat onder de bezielde, bezielende en sereene 
leiding van Barnett een openbaring werd voor een niet gering aan
tal jonge mannen, die later in de journalistiek, in het publieke 
in het sociale leven naam maakten.

De laatste jaren is Toynbee Hall ook als internationaal centrum 
in beteekenis gestegen. Doch daarover nu niet. Het zij ons vergund 
uit cei’ verslag nog de woorden van een der bewoners aan te halen:
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Toynbee Hall hopt

f 1919.
:ir outlook, King & Son, London:

of

van Bristo

lo. De

2o. De
werking komen op voet \ 

Waartoe dit leiden kan is, 
duidelijk geworden.

De verdere ontwikkeling van 
gend artikel te behandelen.

canon van Westminster ') werd benoemd, 
naar „ Deans Court" bij Westminster-abbey en legde 

neer als directeur van Toynbee Hall. Men schiep 
van president, opdat hij officieel verbonden zou 

de menschelijkc banden voor hem

Toen in 1906 Barnett tot 
verhuisde hij 
tegelijk zijn ambt 
toen de waardigheid van president, 
blijven aan een plaats, waarmede < 
onverbrekelijk waren.

Samenvattende komen wij tot de conclusie dal door Toynbee Hall 
vóór alles naar voren is gebracht :

Engeland erkentelijkheid toont voor diensten 
predikanten der staatskerk is, door deze tot 
de een of andere Cathedraal. Dit legt ccnige 

regel niet onbelangrijk jaargeld. In 
tol benoemd.

noodzakelijkheid van nabuurschap en d.iz.-liikscbi- omz me. 
menschen uit levenskringen, die in den r.-.'d afgescheiden 
elkander leven.
noodzakelijkheid dat hoofd- en band werkers tot .'.mo

gelijkheid.

ir wij hopen, uil deze bladzijden

BRONNEN:
Practicable Socialistn, Essays on social reform, by Samucl & Hen- 

rietta Barnett, London. Longmans, Green and Co. and New York 1895.

Towards social reform, by Canon and Mrs. S. A. Barnett. T. 
Fisher Unwin, London, Leipsic 1909.

Practicable Socialism. New Series by Canon S. A. Barnett (tbc 
late) and Mrs. S. A. Barnett. Longmans, Green and Co. London, 
New York, Calcutta and Madras 1915.

Canon Barnett: his life, work and friends, by bis wife, 2 dln. 
London, John Murray

Settlements and thei

') Een van dc wijzen waarop I 
aan dc gemeenschap bewezen door 
„Canon" domheer te benoemen van 
verplichtingen op en verzekert een 
1893 was Barnett reeds tot Canon



waarde kan

het ondcrvx 
toestand ni 
moeten wij 
in zulke g< 
organisatiewijze, en *2e.

nieuwe gedachten op

Kindergemeenschap') 
door KEES BOEKE.

geschermd 
in dikwijls

igers van 
dividuele groei

van „de Werkplaat»" te

meer en meer dreigt 
i verbetering van de 
>p materieel terrein, 
ie terreinen waar ze 

o dat van de werk- en 
geestelijke achtergrond, 

gered door 
ïdachten die 
en wordt in 

gewerkt. Maar toch is

"X >j is door de redactie gevraagd in dit blad te schrijven over het 
geschrift dat dezer dagen onder bovenstaande titel bij de firma 

Bijleveld te Utrecht verschijnt.
Ik vond het al een grote pretentie, een boek te schrijven over het 

werk op opvoed- en onderwijskundig terrein dat wij deze laatste 9 jaar 
in Bilthovcn gedaan hebben, maar deed het ten slotte toen mij bleek, 
dat verschillende mensen graag een beschrijving er van lezen wilden.

Nog gi nter aanmatiging vind ik het, nu te gaan schrijven over wat 
ik geschreven heb: het maakt de zaak veel te gewichtig. En toch heb 
ik besloten .•..ui het verzoek te voldoen, daar ik geloof, dat het soort 
werk dat v. :> in „de Werkplaats” trachten te doen, van 
zijn in de moeilijke tijden die wij beleven.

< isis, waarin de wereld verkeert, r 
js te zullen doen achteruitgaan, en 
t v erwacht kan worden door hulp O| 
-.oeken naar nieuwe momenten op die 
.dien te vinden zijn, dus t le. op 

>oral op dat van de g 
toestand, die hopeloos scheen, , 

we gedachten op deze beide gebieden. Niet dat de ge< 
ons werk ten grondslag liggen nieuw zijn: reeds is 

allerlei landen in dezelfde richting als bij ons
ons land betreft, veel van de inrichting van ons werk anders 
an de meeste scholen, zodat het wellicht zin heeft het tedan die \

beschrijven.'
De grondgedachte er van is in het geheel niets bijzonders. Integen

deel, deze is niet anders, dan een bewust streven, om kinderen van 
allerlei leeftijd en milieu samen in zo groot mogelijke vrijheid te laten 
opgrocien in een blije, harmonieuse en werkzame sfeer, waar zij zich 
stelselmatig naar aard en aanleg ontwikkelen kunnen, en zich tevens 
kunnen leren ordenen als bewuste dragers van het gemeenschapsleven.

Het is dus een samengaan van individuele groei en ontwikkeling 
van het gemeenschapsbesef.

Vaak is en wordt op een m.i. onverantwoordelijke wijze j 
met het woord en het begrip „vrijheid”. Het gevolg is dai 
dat kinderen doen waar zij „zin in hebben”, dat zij lui of werkschuw 
worden en hun eigen belang laten spreken meer dan het belang van 
het algemeen.

b „Kindergemeenschap, ervaringen cn perspectieven 
Bilthoven", met 29 illustraties; pr. geb. £3.90.
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vaarlijke dwaling 
worden los van

appelen > 
Ihouding

') Sommige 
Bilthoven” („V

volgens 
waaruit 
waarlijk

van circa 
16 of 17 werkers 

groenten, 
helpen tot in- 
n.1. dienen als

Dit nu vind ik een zeer gevaarlijke dwaling. Een mens kan 
mijn overtuiging niet zich zelf worden los van de gemeenschap 
bij is voortgekomen en waarin hij leeft. De mens kan eerst ' 
méns worden als deel van de mensheid als geheel.

Vandaar dan ook, dat in het werk van „de Werkpla ats” deze 
beide lijnen sterk spreken: Er is veel dat aanstuurt op indivi luecl 
werk (ook op didaktisch terrein hebben wij een groot aantal hulp
middelen') ontwikkeld die hierin meehelpen), maar tegelijkertijd heb
ben wij vele zaken die hun ontstaan danken aan ons bewuste streven 
de kinderen te helpen zichzelf te ordenen als deel van grotere 
verband.

Wij hebben na 
gemeenschap”, die ordelijk functionneert, 
in twee groepen verdeeld, hun opvoeding

Er zijn 21 jonge kinderen 
van 8 tot 17, jongens en i 
die in twee aparte pavi 
plan dagelijks voor zich-, 
groepen lessen krijgen 
enkele onderwerpen die 
recht komen. Deze lessen worden 
ten, waarvan 6 met middelbare

De kinderen komen voor het • 
en omgeving, dus uit De Bilt, G, 
ook uit Zeist, Soest, Hilversum, Amersfoort < 
de gehele dag over en nemen hun brood mei 
gezamclijke maaltijd hebben.

Daar er ook buiten de kring die per fiets en trein te bereiken is, 
verschillenden waren die hun kinderen graag wilden laten profiteren 
van het gelukkige werkleven dat de „Werkplaats Kindcrgcmcenschap 
Bilthoven” geeft aan zijn „werkers” (dat zijn de kinderen), zijn al een 
tiental gezinnen naar Bilthoven verhuisd. Maar voor velen is dit na
tuurlijk onmogelijk. Daarom hebben wij een internaat geopend, waar 
jongens en meisjes van verschillende leeftijden wonen.

Bij de „WkK.B.” behoort verder een uitgestrekte tuin 
2 H.A., waar de oudere kinderen in 3 groepen van 
een middag in de week op het land gaan werken, en waar 
aardappelen en vruchten verbouwd worden, die meehelpt* 
standhouding van het werk. Deze producten moeten n.i. i

e van deze zijn reeds uitgegeven door de „ Werkplaatsgemeenscliap 
.W.G.B.").

deze 9 jaren bereikt, dat er nu bestaat een ..Kinder
en waar een 75-tal kinderen, 

en onderwijs ontvangen.
van 3 tot 7 5 8 jaren en een 54-tal 

meisjes uit alle kringen van de maatschappij, 
'iljoens volgens een zorgvuldig uitgedacht leer- 
izelf werken, maar ook in kleinere of grotere 

in de gewone schoolvakken en bovendien in 
: in de scholen dikwijls weinig of niet tot hun 

gegeven door een 17-tal lecrkrach- 
en 6 met lagere onderwijsbevoegdheid.

st grootste deel op en neer uit Bilthoven 
Groenekan, Den Dolder, Utrecht, maar 

en Bussuin. Allen blijven 
■e, zodat wij dagelijks een
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verantwoorde -

wassen 
houden 
geeft een < 
kinderen v

deling v 
gemaakt

of
> oud, neemt 

door een van

de beide groepen heeft zijn eigen 
ng. Die van de jongsten 
hoe ernstig en bewust het gebeurt) door 

jaar of 6 A 7! Elk

Die van 
: ernstig en

ordenen.
Elk van de beide groepen heeft zijn eigen gemeenschapsleven, dus 

ook zijn eigen Bespreking. Die van de jongsten wordt geleid (en het 
is alleraardigst te zien, hoe ernstig en bewust het gebeurt) door een 
jongen of meisje van een jaar of 6 h 7! Elk van de aanwezigen, 
jong en oud, neemt aan deze samenkomsten deel en de afspraken 
worden door een van de kinderen keurig in een minutenboek inge
schreven.

Om te zorgen, dat bij de g 
wordt toch stelselmatig gewei 
hun kennis of vaa 
lende „vakken" in 
door een overzichtelijkc 
onderscheiden. Elk van 
delen” verdeeld, en een kind kan in elk 
afleggen. Om tot deze proeven, die maai 

worden afgenomen, te worden toegelaten, moet 
<t worden en verder meestal een

groote vrijheid die de kinderen gelaten 
 erkt zal worden, zodat geen hiaten in 

rdigheid zullen ontstaan, hebben wij de verschil- 
groepen verenigd, welke zowel door kleuren als 

nummering kunnen worden aangeduid en 
deze vakken is in een bepaald aantal „vak- 

van deze vakdelen een „proef” 
indelijks schriftelijk en mon- 

een „werkstuk’’ 
voorgeschreven hoeveelheid

voeding voor de gezinnen der medewerkers die hun gehele tijd en 
energie aan het werk geven, en — zo is ons plan — ook eenmaal 
om het mogelijk te maken dat kinderen die niet na hun 14e jaar 
zouden kunnen „door-lercn", allen tot hun 18e jaar zich kunnen blij
ven ontwikkelen in onze kring.

Dit is trouwens een gedachte die op allerlei terrein naar voren 
treedt in liet werk : De kinderen doen al lerende zeer veel productief 
werk, en helpen aldus op wezenlijke wijze mee, het geheel in stand 
te houden. Al dit werk is vrijwillig. Zij timmeren meubels, naaien, 

doen allerlei werk dat wij nodig hebben, en bovendien 
en onderhouden zij de inventaris. Dit 
tevens maakt het het werk van de 

„cellier", omdat deze steeds voelen dat er behoefte is 
aan datgene waaraan zij hun arbeid geven.

Ook vele leermiddelen en hulpmiddelen bij het werk worden door 
hen gemaakt, gerepareerd of onderhouden, zoodat zij meer hart krij
gen voor de gemeenschap waarin zij zijn opgenomen.

Aldus ontwikkelt zich in hen een sterk gevoel van 
lijkheid voor de gang van zaken.

Dit laatste blijkt vooral in de wekelijkse „Bespreking", een ver
gadering van ons allen, kinderen en ouderen, door twee van de 
kinderen geleid, waar „afspraken" worden gemaakt ten einde het 

leenschapslcvcn steeds beter te regelen en tot in onderdelen te

! het gebouw schoon 
enorme besparing en
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tarin hij ze
> aangege 
'olgprde \

op kaarten duide-

een „werkboekje" wi 
maar hij is vrij in

lijk dat de instelling dezer I.V.O.-diploma's een 
van ons werk, daar 

'orden is, dat een kind dat in 
i de wereld daarbuiten erkenning

schriftclijk en mondeling werk gedaan worden dat
lijk omschreven staat.

Ieder kind krijgt
hij doen moet.proeven 

aflegt.
Telkens als hij „slaagt” voor een proef, wordt dit door het kleuren 

van een vakje in zijn werkboekje aangetekend, zodat ieder kind steeds 
weet hoe ver hij gevorderd is, en wij ook met een oogopslag kunnen 
zien, waarop hij zich nog moet toeleggen.

Wij geloven n.1. (en de ervaring van de jaren dat wil ia-» erkt 
hebben heelt het ons bewezen), dat kinderen behoelle hebben aan 
het concrete en het beperkte. Zij zijn gelukkig als wij ouderen er voor
zorgen, dat zij steeds een beperkte, tastbare opgave voor zich krijgen, 
al weten zij evengoed als wij, dat als zij „klaar” zullen zijn, neer 
iets nieuws volgen zal.

Wanneer een werker de voorgeschreven proeven met. suc. es heeft 
afgelegd, krijgt hij een „diploma”. Voor de oudere kinderen, dus zij 
die werk doen dat overeenstemt met dat van de U.L.O.- ol middel
bare scholen, worden de proeven voor de diploma’s afgelegd voor een 
gecombineerde commissie van leerkrachten van de Pallas Atheneschool 
te Amersfoort, de U.L.O.school van de Bussumsë Montessori-vcrcni- 
ging en onze „Werkplaats”.

Deze drie onderwijsinstellingen zullen h.1. voortaan samenwerken 
in het uitreiken van twee „I.V.O.diploma’s” (d.w.z. diploma’s voor 
„individueel voortgezet onderwijs”), waarvan het eerste („l.V.O. 1”) 
in de plaats kan treden van het U.L.O.diploma of einddiploma 5-j. 
H.B.S. en het tweede („I.V.O II”) van einddiploma 5-j. II.B.S. of 
Gymnasium. Een groot verschil met deze bestaande diploma’s bestaat 
echter op twee punten: le worden de I.V.O.diploma's verstrekt niet 
op grond van een examen, maar als gevolg van het geregeld werk dooi
de jaren heen en 2e worden zij gegeven als resultaat van sterk 
gedifferentieerd werk, waarbij de eisen voor „speciaalvakken”, te 
kiezen uit minstens twee vakgroepen, worden verzwaard, terwijl die 
voor de overige (algemene) vakken aanmerkelijk worden verlicht.

Daarnaast wordt ook een „algemeen diploma" beschikbaar gesteld, 
waarbij de stof meer gelijkelijk over alle in aanmerking komende 
vakken verdeeld «

Het is duidclijl 
belangrijk moment betekent in de geschiedenis 
nu de mogelijkheid veel groter gew< 
de „Werkplaats" gevormd is, ook in
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■

van he

zal vinden voor de arbeid die het in de Kindergemeenschap verricht 
heeft. Nog groter zal deze mogelijkheid worden, als, zoals wij hopen, 
meerdere scholen zich bij de reeds gevormde kern zullen aansluiten.

mogen : 
al doen 

beschouwing ook 
En ook, dat ieder 
wanneer

n het alleen-zijn 
wezen tot hetzelfde voert: zich te 

oneindige geheel aller dingen, niet de begeerte zich

Wat de geestelijke achtergrond van het werk betreft, daarover 
kan in een kort artikel als dit uit den aard der zaak niet veel gezegd 
worden. 1'och moet ik met enkele woorden trachten enige belangrijke 
grondgedachten te doen spreken.

De „grote vrijheid'' waarover ik reeds sprak is een gevolg van het 
feit, dat v. ij zoveel maar mogclijk is alle dwang vermijden, al zullen 
wij in bepaalde gevallen, waar ons zulks als „behandeling" tijdelijk 
nodig lijkt, een kind niet de vaste leiding onthouden zonder welke 
hij soms m l tot werken komen kan. Vrees inboezemen, dus „straffen” 
en ook prijzen beloven doen wij nooit, en ook trachten wij zoveel 
mogelijk de kinderen niet in een bepaalde richting te stuwen door 
suggestieve middelen, daar wij voor alles wensen dat ieder kind zich 
naar zijn wezen ontplooien zal, gelovende dat aldus het beste in hem 
het snelste en het sterkste tot zijn recht zal komen.

Bij mij persoonlijk komt dit voort uit een na veel denken gerijpte 
overtuiging, dat wij het Al mogen zien als één geheel, waarin alles 
zijn relatieve waarde heeft, al doen de dingen zich van uit elk sub
jectief punt van beschouwing ook vaak als felle en onverzoenlijke 
contrasten voor. En ook, dat ieder onzer niet beter doen, niet hoger 
reiken kan, dan wanneer hij zich in de volledige eerlijkheid en de 
ernstige stilte van het alleen-zijn verdiept door „in te keren tot zich
zelf," of, wat in wezen tot hetzelfde voert: zich te openen voor het

er in te verliezen.
Dit relativisme, dit dualistisch monisme, leidt tot die volledige ver

draagzaamheid die elk werk moet kenmerken dat de synthese zoekt. 
En ook voert het tot dat krachtige geloof, dat onontbeerlijk is voor 
ieder die in onze dagen van verbijstering het nieuwe bouwen wil.

Welke plaats in dit alles de figuur van Jezus Christus volgens mijn 
overtuiging inneemt, ook daarover zeg ik kort iets in het boek, waar
over ik hier enkele hoofdlijnen tracht aan te geven, maar ik kan en 
wil niet trachten daarover met enkele woorden iets hier te zeggen. 
Reeds is de uiteenzetting van het „neo-Christendom" zoals ik die in 
het laatste hoofdstuk gegeven heb zo kort, dat deze tot misverstand 
aanleiding geven kan, maar toch zal een zorgvuldig lezen van die 
bladzijden, hoop ik, kunnen meewerken tot een nieuwe en verrijkte 
erkenning van hem die over de gehele wereld ontelbare harten bezielt.
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A.

’) Juist dezer dagen wordt door de Commissie van Beheer van de W.K.B, 
een oproep lot medewerking en steun verzonden, waaraan de volgende personen 
hun morele steun geven: Mevr. Sandbcrg.—Geisweit v. d. Netten, en de heren: 
Ir. A. Bos, voorz. van de Ver. „Het Zuidcr Volkshuis" te Rotterdam, T. C. 
Bos, voorz. Unie v. Chr. Ond.s en Ond.essen in Ned., Sem Dresden, G. de 
Jong, Dir. van het Onderwijsfonds v. d. Scheepvaart, Prof. Kohnstamm, J. 
perius, Oud-Schoolopziencr, W. Terpstra, Gemeentelijk Insp. v. h. L. O., 
Tool, oud-gedelegeerd lid en secr. v. d. Onderwijsraad in Indië en Dr. 
Vor der Hake, Rector v. h. Baarns Lyceum.

In het boek staan vele technische dingen beschreven, vele kleinig
heden van organisatie, methodiek, didaktiek. Sommige lezers zullen 
vinden dat ik te zeer in onderdelen afdaal, maar ik heb het opzette
lijk gedaan, daar ik meen dat juist ook de kleine dingen belangrijk 
en nodig zijn, om het grote doel te benaderen.

Ook heb ik getracht, een beeld te geven van het leven in de 
Werkplaats-kindergemeenschap; over de dagindeling, over de bizondere 
gebeurtenissen: uitvoeringen, excursies, kampen. Ik vertelde iets over 
onze heerlijke tocht in Juni j.l. met ons veertigen op liet opleidings
schip de „ Prins Hendrik", waarop wij 3 weken lan voeren, helemaal 
tot Gent! Ook over ons orkest en het verdere muziekles « n. over het 
frisse buitenleven met zijn dagelijkse gymnastiek en zwemmen, zijn 
zon en spel, zijn nachtwandelingen en bosbcssentochten.

Men zal, als men dat leest, wel merken dat onze 1 imleren een 
heerlijk leven hebben, maar men zal daarnaast, hoop ik. ,i.n> voelen, 
dat al dat prettige samengaat met een ernstig streven, nauwgezet en 
gedegen werk te leveren, en vooral ook te beseffen wat het betekent 
verantwoordelijkheid te dragen.

In een van de laatste hoofdstukken heb ik uitgestippeld hoe ik 
geloof dat de kindergemeenschap zich ontwikkelen kan tot een econo
misch veel sterker en daardoor tevens efficiënter geheel, als het 
breder basis zal kunnen worden aangelegd.

Het plan is, te trachten, meerdere paviljoens te stichten. Elk 
deze zal uit niet meer dan 50 kinderen van allerlei leeftijd mogen 
bestaan, maar alle paviljoens samen zullen één organisch geheel moe
ten vormen, een complex, dat juist daardoor ook in deze benarde 
tijden zichzelf in stand zal kunnen houden.

De sterk toenemende belangstelling in dit plan, zowel in het binnen
land als over de grenzen, geven hoop, dat het door de samenwerking 
van velen eenmaal zal kunnen worden uitgevoerd. ')

Voorlopig echter hebben wij al onze kracht en toewijding nodig, 
om de beide bestaande centra steeds beter te doen worden. Het 
werk geniet noch begeert enige subsidie uit de overheidskassen, en
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I lobbcmalaan 78. Bilthoven.

Nog steeds: Jeugd in nood!
door WILLY KUIN—HARTTORFF.

geven, 
weken

en energie aan het werk 
r de toekomst. Pas enkele

i Beheer 2), die 
geven en ook 

zich heeft ge-

belangstclling te wekken 
:n door een groot aantal 
1 kunnen komen. Vandaar 

van de Werkplaats te

de medewerkers die hun gehele tijd 
aanvaarden volledige onzekerheid voor 
geleden vormde zich de reeds genoemde Commissie van 
trachten wil het werk een vastere economische basis te ( 
naar zijn vermogen de zorg voor de medewerkers op 
nomen.

Hel Boek heb ik geschreven eensdeels om aan hen die zich voor 
het tegenwoordige werk interesseren, de gelegenheid te geven het te 
leren kennen (dit te meer, daar wij feitelijk niet in staat zijn bezoe
kers te ,m(vangen), maar anderdeels om 
voor hel grotere project, dat alleen gedrager 
belangstellende tijdgenoten, tot uitvoering zal 
de ondertitel: ..Ervaringen en perspectieven 
Bilthoven,".

p een vergadering van de landelijke commissie ter bestrijding van 
de gevolgen der jeugdwerkloosheid, werd eens door een bekend 

jeugdleider de opmerking gemaakt, dat het toch wel vreemd was, dat 
men in ons zo ordelijke land, de noodzakelijkheid niet inzag van in
ventarisatie der jeugdige werklozen. Wel pleegt men aan een goed 
bedrijf de eis te stellen, dat er regelmatig nauwkeurige inventarisatie 
plaats vindt, maar aan de maatschappij stelt men deze eis blijkbaar 
niet. Zou men dan werkelijk meubelen of radiotoestellen belangrijker 
vinden dan mcnscn„materiaar’?

De juistheid van deze min of meer ironische opmerking werd me 
weer bizonder duidelijk, toen ik onlangs een artikel in een Duits 
jeugdleidersblad ‘) las, waarin de statistische gegevens besproken werden, 
die de volkstelling van 1933 had opgeleverd; ter gelegenheid waar
van men n.1. een uitgebreid onderzoek naar de aard en de omvang 
der jeugdwerkloosheid had ingcstcld.

Waar nog steeds in ons land de meer dan dringende noodzake
lijkheid van een dergelijk onderzoek niet wordt ingezien, komt het 
me gewenst voor, de aandacht te vragen voor de betekenis daarvan.

') Das Jungc Deutschland Aug. 1934. Dr. Bcrnard Mewes: Die berufliebe 
Slruktur der arbeitslosen Jugcnd.

igegevens 
rerd; ter gelegenheid 
naar de aard en



NOG STEEDS: JEUGD IN NOOD!60

‘) Men bedenke dat 
kn nu weergeven.

deze schatting!
druk over

; sinds enige

grote belang van het verkrijgen van inzicht op alle 
? Wel, dat men daardoor in staat wordt gesteld

inzicht in de gcogra- 
en in de verspreiding

ze van Juni 1933 stammen en dus niet liet juiste beeld

5Vat is nu het j 
genoemde punten ?

In de eerste plaats wordt zo op een gegeven ogenblik bekend, hoe 
groot het totaal aantal jeugdige werklozen is. In ons land werken we 
regelmatig met z.g. deskundige schattingen, hoewel niemand precies 
weet op grond waarvan deze schattingen tot stand komen. Zo sprak 
men een jaar geleden druk over de 100.000 jeugdigen die in ons land 
zonder werk waren; sinds enige maanden spreekt ieder deskundige 
van 70.000.

Veel belangrijkcr echter dan het bekend worden van hel totale 
aan'al is het feit, dat men door een telling een nauwkeurig overzicht 
fcrigt van de samenstelling en verspreiding van de groep ,eiigdigc 
■werklozen.

Wanneer we de Duitse statistieken nagaan,1) blijkt alle: eerst, dal 
«aai de 5 millioen werklozen (4 millioen mannen en 1 :: il iui ■ n)
&SC».-tó" jeugdigen beneden 18 jaar en 1.150.906 jeugdigen van 18 — '25 
jaar- zijn, dat is totaal 26,1 °/0 ! Of zoals men het zo typisch in Duits
land uitdrukt: elke vierde werkloze is een jongere beneden 2.> jaar. 
(Ouder de kantoorbedienden is dit zelfs elke derde!).

Een tweede ontdekking is het ontzaglijk hoge percentage van 
vrouwelijke jeugdigen onder de werklozen. Zoals men weet heerst 
in ons land overal de mening, dat er onder meisjes maar zeer weinig 
werkloosheid voorkomt. Het kan zijn, dat ons land wat dit betreft 
in gunstiger omstandigheden verkeert. Het feit echter dat in Duits
land 47 pet. der beneden 18-jarige werklozen en 26 pet. der 18—25- 
jarigen, meisjes zijn, noopt ons toch wel tot een grondig onderzoek, 
alvorens we meningen als waarheden beschouwen.

Merkwaardigerwijs is verder gebleken, dat de werkloosheid der 
beneden 18-jarigen vooral onder de ongeschoolden voorkomt (ook en 
vooral bij de vrouwelijke huishoudelijke krachten), terwijl bij de 
18—25-jarigen juist de geschoolden het sterkst door werkloosheid 
worden getroffen.

Ten slotte krijgt 
fisebe verspreiding 
over de verschillen'

men door de statistiek een 
van de jeugdwerkloosheid 

inde beroepen.
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doeltreffend te werk tc gt 
jeugdwerkloosheid, zowel

Het wanhopige in ons 
pogingen in hef wilde weg 
cient, ondanks de grote hi 
de meerderheid

;aan bij de bestrijding van de gevolgen der 
1 als bij die van de werkloosheid zelf.
; land is, dat we eigenlijk met onze bestrijdings- 
■g werken. Volkomen onsystematisch en ineffi- 
hoeveclheid goede wil die voor dit werk bij 

de bevolking leeft. Maar een andere manier van 
werken is niet mogelijk bij een zo absoluut gebrek aan gegevens. 
Men weel niet precies hoeveel jeugdigen er zonder werk rondlopen, 
men kent de verhouding van jongens en meisjes niet, evenmin als de 
leeftijds- en Leroepsgroepcring. Het is dan toch ook geen wonder, 
dat men mei Je maat regelen die men ten behoeve der jeugdige werk
lozen treil, nog geen tiende gedeelte bereikt. Hoe kan men iets ten 
behoeve van iemand doen, als men zijn behoeften niet kent?.

Het ■ erijpelijk, maar daarom niet te aanvaarden. Want het is 
onver.;,:t ■ ■ op deze manier langer te werk te gaan. In de
eerste plaats <.md.it men de meerderheid der werkloze jongeren aan 
hun lot overlaat, hetgeen tot ernstige gevolgen voor hen en voor de 
maatschappij kan leiden. In de tweede plaats omdat men het toch al 
zo moeilijk te verkrijgen geld op een roekeloze wijze uitgeeft.

Het is bekend, dat één der veel gebezigde argumenten tegen het 
instellen van een dergelijk onderzoek als boven genoemd in ons land 
is, dat het veel geld kost en dat we dit niet hebben. Alles is be
trekkelijk. Inefficiënt werken gedurende jaren kost eveneens geld. 
Waarschijnlijk zou ook hier de waarheid van het oude spreekwoord 
blijken, dat de Oost voor de Baet uitgaat. Want het is wel zeker, 
dat we met hetzelfde totaalbedrag dat nu wordt uitgegeven alleen 
al ter bestrijding van de gevolgen der jeugdwerkloosheid, zeer veel 
meer zouden bereiken, als wc doeltreffender te werk zouden gaan. 
Bovendien zou een inzicht in de omvang, de aard en de verspreiding 
der jeugdwerkloosheid ons helpen bij de bestrijding van dit euvel zelf. 
We behoeven hier slechts te denken aan de grote taak, die een goede 
voorlichting bij de beroepskeuze heeft, welke voorlichting eerst dan 
werkelijk iets zou kunnen betekenen op dit gebied, als we een over
zicht van de mogelijkheden in de verschillende beroepen hadden.

Wat de geldkwestie betreft, is de oplossing niet zo moeilijk als 
men meent. We zouden immers al een eind op de goede weg zijn, 
als er bij wijze van steekproef éénmaal een onderzoek naar de jeugd
werkloosheid zou worden ingesteld. Voor de uitwerking der gegevens 
—■ zonder twijfel een tijdrovend en omvangrijk werk — zou men de 
medewerking van werkloze jonge intellectuelen kunnen inroepen. Bij

de aard 
bestrijding va

Ie grote taak.
'elke

;ebied, als 
ie beroept
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W. K.— H.

ic-ldden de dag-

het onderzoek zelf, zouden de jongeren kunnen helpen, die de kur- 
sussen van de verschillende plaatselijke comité's bezoeken.

Men bedenke, dat een zeer groot gedeelte van on.jeugd, nog 
steeds in nood is!

Naschrift.

Toen bovenstaand artikel reeds geschreven was, vc 
bladen het antwoord dat de Minister van Sociale 
Kamerlid had gegeven, die betreffende dezelfde kn 
artikel besproken, vragen had gesteld.

Uit dit antwoord blijkt, dat de Minister een ond> i ■■ i ... al' in 
bovenstaand artikel bepleit, niet noodzakelijk acht, o.a. om de x d .cnde 
reden. Sinds korte tijd worden door de organen der arl>. i:l> ling
in gemeenten met meer dan 5000 inwoners, gegevens verzameld omtrent 
mannelijke werkloze arbeiders, gespecificeerd naar de aantallen inge
schrevenen onder de 18jaar, van 18—25 jaar en van 2(> j.i.ir en ouder. 
Bovendien zijn door enkele gemeentelijke arbeidsbeurzen gegevens 
verzameld omtrent het aantal werkzoekenden, die in 19'27 en volgende 
jaren eeii diploma van een inrichting van middelbaar onderwijs be
haalden. De Minister kan daarom niet inzien, welk praktisch nut het 
voorshands zou kunnen opleveren meerdere gegevens te verzamelen 
en te publiceren.

Dit antwoord lijkt steekhoudend en afdoende; het is het echter 
geenszins. Immers ingewijden (en de Minister is één der meest inge
wijden) weten, dat een zeer groot aantal der jeugdige werklozen zich 
niet bij de arbeidsbeurzen meldt. De reden daarvan is wel voornamelijk, 
dat ze toch geen steun krijgen, en dat ze alle hoop op werk krijgen
— ook via de arbeidsbeurzen .—■ reeds lang hebben opgegeven.

Wanneer we zien dat in October 1933 de arbeidsbeurzen opgaven 
dat er 7359 mannelijke werklozen beneden 18 jaar en 48804 van 
18—25 jaar waren, d.i. totaal 56.163, terwijl er volgens deskundige 
schatting zeker 100.000 jeugdigen beneden 24 jaar zonder werk waren, 
dan is het wel duidelijk dat de door de arbeidsbeurzen verzamelde 
gegevens^zrw juist beeld geven van de omvang der jeugdwerkloosheid. 

Bij de genoemde tekortkomingen komt bovendien nog deze, dat ge
gevens omtrent vrouwelijke werklozen totaal ontbreken.

Een onderzoek naar de omvang en de aard der jeugdwerkloosheid in 
ons land .— werkloosheid zowel onder mannelijke als onder vrouwelijke jeugd
— is derhalve nog steeds dringend noodzakelijk!
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Dr. van den Bossche vangt zijn werk 
aan met een gcschiedbeschrijving van 
het technisch onderwijs, welks ontwik
keling in vele opzichten parallel loopt 
aan de ontwikkeling van dit onderwijs 
in ons land. In de aanvang der 19e 
eeuw is ook in België weinig of niets 
van technisch onderwijs te bespeuren. 
Slechts enkele lekenscholen en academies 
leiden een slepend bestaan. De econo
mische opleving in het midden der eeuw 
werkt ook door bij het technisch onder
wijs. De wel van 1 Juli 1850 voor het 
middelbaar onderwijs is in haar bete
kenis voor het technisch onderwijs

mei onze M.O.-wet - 
België mei de middel-' 

in ons land met de 
men te hoog te 

t gevolg was voor beide 
1 een kwijnend beslaan, 
idere scholen, die op par- 
itief en in verband met de

‘ ingen werden opgericht, 
denis beschreven. Slechts 

_______  uieken in de praktijk te 
Een merkwaardig experiment 
oprichting van de Jeerwerk-

E. van den Bossche, Hel teeb- 
niecb onderwijl in België. N.V. 
Standaard Bockhandel, Brus
sel. 193-1. n. 5,50.

T n de Economische-Sociale bibliotheek 
onder leiding van Prof. Dr. F. van 

Goethcm en Prof. Dr. G. Sap, ver
en bovengenoemde monografie. De 

rijver, leraar aan de Hogere Tech- 
he School te Aalst, heeft zich tot 

gesteld het ontstaan, de groei en 
huidige stand van het technisch 

‘gië te beschrijven. Onder 
rwijs moet men hier ver- 
•rwijs. hetwelk men 
.al met de naam i 
aanduidt; bovendi 

rwijs en het handels-

uitvocrig besproken. Tegenover de wei
nige positieve waarden vindt hij in veel 
groter mate de destructieve invloeden 
van de film, een resultaat waartoe ook 
vele opvoeders op grond van jarenlange 
waarnemingen kwamen. §

Alois l'unk, Film uni) Jagend. E.rnïl 
Reinhardl, Münchcn. 1934. Br. 
R.M. 4.80. Leinen R.M. 6.50. 

|~)r. Alois l'unk heeft een poging ge
daan om op grond van een studie 

van het wezen der film en een rondvraag 
op brede schaal een inzicht te krijgen 
in de psychische werking, welke de 
film op de rijpere jeugd uitoefent. Hel 
vraagstuk film en jeugd werd om de 
belangriike psychologische en paedago- 
gischc zijden reeds dikwijls besproken, 
maar tot een exact wetenschappelijk 
onderzoek kwam men slechts zelden.

De schrijver stuurde 3 vragenlijsten 
rond. n.l. een lijst bevallende 21 vragen, 
welke werd toegezonden aan hen, die 
m< l de x eelt uldig contact
kwamen, zoals leraren en jeugdleiders; 
de twede li"i lichtte zich tot de jonge 
mensen van 1 I—18 jaar zelf, opdat zij 

lijst bestemd voor jonge mensen ouder 
dan 18 jaar. die uit hun herinnering 
moesten mededelen hoe de film in de 
leeflijdsjaren tussen 14 en 18 op hen 
had gewerkt. Door deze drievoudige 
opzei kon men geraken lot een zo ob
jectief mogclijke constatering der psy
chische feilen. I let totale materiaal heeft 
betrekking op 14865 jonge mensen.

De enquête verstrekt o.a. inlichtingen 
omtrent de veelvuldigheid en de lijd van 
het bioscoopbezoek. Doordat op de 2e 
vragenlijst tevens geïnformeerd werd 
naar leeftijd, geslacht, godsdienstige 
richting, grootte van de woonplaats en 
beroep, was het mogclijk de invloed 
van deze factoren vast te stellen. De 
vraag -Waarom bezoekt de jeugd de 
bioscoop?" wordt uitvoerig beantwoord. 
Verveling, gewoonte, mode, de moge
lijkheid om zich te ontwikkelen en de 
film zelf blijken de belangrijkste drijf
veren te zijn. Bij de keuze der films 
speelt de aanbeveling door kennissen 
de grootste rol.^Overduidelijk blijkt uit 
de antwoorden hoe krachtig de film be
leefd wordt en hoe vooral de z.g.n. 
dynamische films zich in de bijzondere 
belangstelling mogen verheugen.

De invloed van de film op de karak
tervorming, wordt door den schrijver
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: tak van onderwijs. Verder 
wij nog uitvoerig beschreven de 

iverheidsbemoeiingen op dit ter- 
de totstandkoming en werking van 

jnderwijswet, terwijl ten
woorden worden ge

bloed van de huidige 
noudonderwijs. §

Det,
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een wezenlijke 
wijsgeschiedbcs 
gemerkt. Bocie

vinden, dal hel syslcmati.si 11 leren van 
het huishoudelijk werk, met alles wat 
daarmede samenhangl. niet slechts een 
modegril, maar maatschappehjl

streeks* 188( 

droevend 
arbeidersgezi 
der aanstaar 
nodig om

(kook)scholen, 
schikt persor 
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ook van de hefsti 
de emancipatie oi 
kclijk was hc 
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1. E. I .eliman-Bosch. Gucbie- 
Oenió be! bui.'bniuk'nderwys 
in .Veiki/.m,' Nijgh en van 
Ditmar N.V’. — Rotterdam, 
1953. Gebonden f 1.90.

■■

hIiuislioudonder-

huizen". Oorspronkelijk bedoeld ter ver
betering der erbarmelijke toestanden in 
de vlasnijverheid. ontwikkelden zij zich 
tot concurrenten der industrieclen. Eerst

t einde der 19e en in den aanvang 
20e eeuw valt een krachtige ont

wikkeling van het technisch onderwijs 
waar te nemen. Voor de jongens wor
den dan „beroepsscholen met 
in de school" opgericht, welke 
vergelijken met onze ambacblssc 
Ook het huishoud- en vakonderwij 
meisjes, het landbouwonderwijs < 
handel sonderwijs delen in de snelle 
uitgang.

Na de historische inleie 
Hoofdstuk I een beschrijv 
technisch onderwijs op de 
Voor ons merkwaardig i 
men van de Zondagsnijvc 
waar de leerlingen gedur 
jaren een 40 weken per je 
ontvangen. Ook het gesubs 
lingwezen blijkt in Belg" 
Beroepskeuze en het belang van psycho
technisch onderzoek worden in Hoofd
stuk II besproken. Van groot belang 
voor een juiste beroepskeuze kan vol
gens de schrijver het onderwijs in de 
z.g. 4e graad (de laatste 2 jaren) van 
het lager onderwijs worden. Hoofdstuk 
V behandelt de Overheidsbemoeiingen 
met hel technisch onderwijs. Een wet- 
telijke regeling bestaat in België niet. 
De schrijver verwijst zijn landgenoten 
naar de z.i. uitmuntende regeling in ons 
land, waar Rijk en gemeenten wctlelijk 
verplicht zijn resp. 70 en 30 pet. der 
netto-kosten te dragen. De onzekerheid 
door het ontbreken eener regeling ge
schapen, vormt een niet onbelangrijke 
belemmering voor de noodzakelijke con
tinuïteit en uitbreiding van het onder
wijs. In Hoofdstuk VI worden de ge
dane pogingen lot het 1 
wettelijke regeling uitvoerig besproken, 
terwijl in het slothoofdstuk de econo
mische en sociale betekenis van het 
technisch onderwijs wordt behandeld. 
Evenals de Leuvensche hoogleraar Prof, 
van Goethem in het voorwoord voor dit 
werk, wijst Dr. van den Bossche op 
het levensbelang, hetwelk voor een land 
betrokken is bij de bloei van zijn tech
nisch onderwijs. Vooral deze laatste 
hoofdstukken behandelen vraagstukken.

welke ook voor ons land actueel zijn.
Hel werk wordt besloten met uit

voerige statistische gegevens, welke hi
storie en heden van liet technisch onder
wijs in België belichten. §
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op 17 November 1954.
het artikel van Professor Dr. Carl Mennicke in Volksontwikkeling

Problemen van vrije tijd ‘) 
door J. HOVENS GREVE.

een bijeenkomst, die ik in de loop van dit jaar mocht bijwonen, 
waarin een aantal ..volksontwikkelaars” de problemen van de 

vrije tijd bespraken, kwam men na veel belangwekkende bespiege
lingen tot de conclusie, dat eerst eens duidelijk zou moeten worden 
vastgesteld, wat men eigenlijk onder vrije tijd verstond. Eerlijk ge
zegd sloeg mij toen de schrik om ’t hart en ik meende kort en bondig: 
Vrije tijd is de tijd, die per dag overschiet als de tijd, nodig om te 
slapen, te eten en voor ons bestaan te werken, wordt afgetrokken 
van de ’_'4 uur. die een il.ig nu eenmaal pleegt te hebben.

Ik hoop, dut L hel d zult vinden, dat we ons voor vandaag 
m iar eens houden aan deze omschrijving, er zijn natuurlijk andere 
mogclijk. maar uun- o' loei meen ik hiermee te kunnen volstaan.

Van de c.ud. •, i ;e (ieria.inen vertelt Tacitus, dat zij de arbeid aan 
Ie „onvrijen" overlieten . .. het is volkomen met dit gebruik inover- 

censtemming als i| kunnen constateren, dat in de middeleeuwen het 
woord „arebeit d< betekenis heeft van moeite, nood ol leed.

Een dergelijke tegenstelling van absolute vrijheid van, tegenover 
absolute gebondenheid aan de arbeid valt door alle eeuwen heen en 
in alle streken der wereld waar te nemen en het spreekt vanzelf, 
dat hierdoor spanningen ontstonden en conflicten, die hier zóó en 
elders weer anders hun oplossingen in compromissen vonden.

Zo zien we in de middeleeuwen,2) dat het streven der handwerks
lieden, der gezellen, er voortdurend op gericht is, om zoveel mogelijk 
vrije dagen te hebben en dat is te meer van betekenis omdat, zoals 
men pleegt aan te nemen, het werk in de middeleeuwen een veel 
grotere voldoening moest geven aan de handwerker, die men met 
moderne ogen misschien wat al te zeer als een zelfscheppende kun
stenaar pleegt te zien, dan de bevrediging, die de moderne arbeider 
aan de lopende band kan vinden.

In de middeleeuwen wordt elke gelegenheid te baat genomen om feest 
te vieren. Het grote aantal heiligendagen, waarop het werk werd 
neergelegd en die ieder weer op andere wijze een of andere feeste
lijkheid met zich brachten, kwam op een wijze aan de behoefte aan 
ontspanning tegemoet, om welke wij deze zogenaamde duistere eeuwen 
benijden kunnen, omdat de feestviering verband hield met de hele
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jgen van 16 uur 

regel waren, waarbij 
schafttijden tussen de arbt 
zes uur in de fabriek gingen, er [ 

r uitgingen. Het is duidelijk, dat dan

levensvisie van die tijd en een feest, dat gefundeerd is in de geloofs
overtuiging of wereldbeschouwing der feestvierenden heelt de beste 
basis, die wij ons denken kunnen.

In de eeuwen, die de middeleeuwen van de nieuwe tiid scheiden, 
zien we hoe onder invloed van de leerstellingen der Calvinistische 
kerk de arbeid van „dwang en vloek” wordt verhei en t 
en deugd”. Voor de zondige mens is eigenlijk mets heil 
zoveel mogelijk arbeid. Daarnaast krijgt de arbeid t.n > 
de zich ontwikkelende vrije concurrentie een sleed , grot, 
in de strijd om het bestaan.

De middeleeuwse feesten worden van hun luister Ie;, 
aarden, vervlakken en verruwen en moeten tenslotti m 
de achttiende eeuw van staatswege verboden worden.

Er kwam feitelijk niets voor in de plaats, liet lx o 
ging voor de grote massa geleidelijk aan verloren  
normaal dat zij van de vroege morgen tot de late aviuu

En nu volgt met de overgang van de achttiende na.li
ftende eeuw de periode van steeds ver 
industrialisering.

Bij het schier ongelooflijke misbruik van mannen-, vrouwen- en 
kinderarbeid, dat de eerste decennia van de 19de eeuw kenmerkte, 
zullen we niet blijven stilstaan. We weten allen, dat de 19de eeuw 
er een is geweest van strijd op allerlei punten, maar zeker niet in 
de minst belangrijke mate van strijd op het gebied van vermindering 
van arbeidsuren aanvankelijk — en van verovering van vrije tijd in 
een later stadium.

Voor ons land willen we de hoofdmomenten aanstippen. In een 
artikel van den inspecteur v. d. arbeid, N. C. Winkel, in Volks
ontwikkeling (XV, 97 v.v.) lezen wij dat nog tot omstreeks 1860 
sprake was voor nagenoeg geen enkele categorie van arbeiders van 
enige vrije tijd en dat werkdagen van 16 uur geen uitzondering 
waren en dat 12 en 14 uur regel waren, waarbij dan nog opgeleid 
moeten worden 2 uur voor schafttijden tussen de arbeid, zodat de 
arbeiders, die 's morgens om zes uur in de fabriek gingen, er pas 
's avonds om acht uur weer uitgingen. Het is duidelijk, dat dan de 
eerste vermindering van deze arbeidsduur nog niet kon leiden tot 
iets wat wij — niettegenstaande onze bovengenoemde definitie — 
met de term vrije tijd zouden kunnen betitelen.

Bij eien parlementaire enquête in 1866 deelt een glas- en aarde
werkfabrikant in alle gemoedsrust mee, dat in zijn fabriek de arbei
ders jaarlijks vier, vrije dagen genoten met uitzondering van de stokers,
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> gezien hoe het
 , tijden alleen be-

vrijen, hoe in de middeleeuwen tijdens het gilde- 
... • • ’ > —<- > *—n vrije tijd

In dit korte historische overzicht hebben we dus 
begrip vrije tijd en het bezit daarvan in primitieve f 
perkt was tol de v . .
wezen de gezellen zich in een betrekkelijk groot kwantum v 
mochten verheugen, hoe in de overgangseeuwen de vrije tijd 
arbeiders langzaam maar zeker tot niets ineen schrompelde en

die geen enkele vrije dag hadden en dat op Zondag werd doorge
werkt. Hij meende, dat de arbeiders een wekelijkse vrije dag niet 
zouden wensen. (In dit verband mag ik even meedelen, dat ik elders 
genoteerd vond, dat in de 16de eeuw in het Bcijcrse mijnbedrijf naast 
125 werkdagen, 80 vrije dagen voorkwamen!).

Op deze enquête volgde de arbeidswet van 1889 tot het tegengaan 
van overmatige en gevaarlijke arbeid van jeugdige personen en vrou
wen. Voor de vrije tijd van de normale arbeider had de wet nog 
weinig betekenis.

In de nu komende j.iren begint de eigenlijke strijd om de vrije tijd 
mei de eis van de 10-urige arbeidsdag. Buiten de wetgeving om 
worden in \ erschillende bedrijven kleinere en grotere successen behaald. 
Het moest echter nog 1908 worden voordat de Algemene Nederlandse 
typografenbond kon vaststellen dat op sommige plaatsen een 9J$- 

•en 9-urige werkdag was ingevoerd.
van Talina in 1911 bracht opnieuw verbeteringt 
kinderen, maar iedere wettelijke beperking v 

arbeidstijd voor mannen bleet uil. In 1915 bracht de Steenhoi: 
wet de eerste beperking van de arbeidstijd voor volwassen 
de motieven hiertoe lagen op hygiënisch terrein.

De eerste wet. die als norm de 10-urendag voor mannen bracht 
met de bedoeling hen van enige vrije tijd te verzekeren is de Stuwa 
doorswet, die I November 1916 in werking trad.

Inmiddels was de oorlog gekomen en de verandering van inzicht 
in de maatschappelijke verhoudingen welke deze bracht, ongetwijfeld 
gepaard met vrees van verschillende kanten voor revolutie, heeft aan 
de zoeven geschetste betrekkelijk langzame ontwikkeling van de vrije 
tijd een versnelde beweging gegeven.

In 1919 werd in de Tweede Kamer met 69 stemmen tegen 3 (uiterst 
ngenomen, waarbij de maximale arbeidsduur 
fabrieken en werkplaatsen werd bepaald op 

• dag en 48 uur in de weck, waarnaast de voorgeschreven 
lagmiddag. Voor belangrijke groepen arbeiders (vracht- 

landbouw en binnenscheepvaart) is nog niets geregeld.
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Kohnstamm is geleverd. Maar ik wil heden Uw aandacht 
voor een ander gevolg van alle mechanisering, rationalisering 
perfectionering van de arbeid.

Alle vernuftige methodes van 
toebedeling, al deze verfijnde

zekkende cijfers.
Ie van 6 jaren van 1919 tot 
per arbeider in de ijzer- en 

chemische industrie met 53,2%; in de aardewerk- 
met 55,6%; in de tabakindustrie met 

en in de auto-industric

de 19de en 20ste eeuw in hardnekkige strijd een stuk vrije tijd ver
overd werd, welke strijd onder de invloed der na-oorlogse tijdsom
standigheden belangrijke successen heeft mogen boeken.

Na het zoeven genoemde jaar 1919 hebben wc tien jaar la 
ontwikkeling van het bedrijfsleven kunnen gadeslaan, die door 
oorzaken in 1929 is uitgelopen op een wereldcrisis zoals 
is beleefd.

Voor het onderwerp, dat we vandaag onder ogen zien, het vrije- 
tijdsprobleem, heeft de na-oorlogse 
productie-apparaat gevolgen had, die we 
kunnen overzien.

In het verslag van de rede, die professor Kohnstamm liet vorige 
jaar in onze Algemene Vergadering heeft gehouden, lezen we, dat in 
de Duitse bedrijven in 1929 11,4 millioen paardekrachten meer 
werkten dan in 1907. Dat betekent een inschakeling van arbeids
vermogen, die gelijk staat aan 50 millioen levende paarden of van 
honderden millioenen menselijke slaven. De productie per dag van 
een werkman in de ijzerindustric steeg als men die in Januari 1925, 
100 noemt, in 1926 tot 120, in Mei 1927 tot 140. Ondanks de verkorte 
arbeidstijd produceerde elke arbeider in de Duitse mijnen in 1926, 
118%; in 1928, 126%; in 1930, 152% van de productie van 1913. 
In 1929 was in de margarine-industrie slechts % deel voor verpakking 
nodig als in 1910.

Het National Bureau of economie research geeft 
dien aanzien belangwc

In de korte periode 
productievermogen 
37,6%; in de c'.  
industrie en steenbakkerijen met 55,6 °/0; 
55,7 %; in de rubberindustrie met 99,2 % 
met 120%.

Waarom geef ik U deze cijfers?
Niet omdat zij een geschikt materiaal zouden leveren 

verhandeling over enkele van de oorzaken van de huidig 
werkloosheid; ik zou dan in een verzwakte herhaling v 
betoog, dat het vorige jaar op
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100 °/0 der mensheid ge 

geeft ons de 
lucht, die wij vrijelijk

De voor bijna 100 °/0 der mensheid geldende waarheid, dat wie 
niet werkt ook niet eten zal, geeft ons de verklaring aan de hand, 
dat vrije tijd anders dan de lucht, die wij vrijelijk mogen inademen, 
eigenlijk een economisch goed is, gelijk alles wat sle< 
kan worden verkregen. Maar de paralellie gaat niet 
een voortgezelte toejiame 
economische goederen, door de mens niet

De Oudhollandse wijsheid, dat ledigheic 
is waarlijk niet alleen uitgevonden om de n

mogen 
:chts met moeite 

t geheel op, omdat 
van het bezit van vrije tijd anders dan bij 

lederen, door de mens niet op prijs wordt gesteld, 
idse wijsheid, dat ledigheid des duivels oorkussen 

de luien tot werkzaamheid <

met millioenen toenemende mechanische paardekrachten, al dit vei 
hoogde energic-effect van elke ton steenkolen, van elke liter petroleui 
of benzine, al deze milliarden kilowatts elcctrische enci
steeds meer aan de menselijke behoeften onderworpen watermassa’s 
der aarde ons gehoorzaam leveren, wat produceren zij eigenlijk?

Natuurlijk wij weten het wel. Zij produceren al die duizend en 
een zaken waardoor wij beter wonen, ons beter kleden, beter eten 
misschien. Zij doen nieuwe wegen uitschieten over het land in alle 
richtingen, zij stampen de huizen uit de grond, zij brengen de massa's 
in beweging en doen duizend dingen meer, van waardevol, over nuttig, 
via overbodig tot schadelijk, in alle graden en nuances.

Zij vervullen niet alleen behoeften, maar onder het productie- en 
consumptiesyslcem waaronder we leven of mag ik zeggen nóg leven, 
scheppen zij ze ook, zie maar naar winkelramen en de kranten. Het 
al maar weer scheppen van nieuwe behoeften is wel een van de 
miscCabelstc gevolgen van het door de aansporing van het winstbejag 
steeds hoger stijgende technische vermogen van de hedendaagse mens.

Maar hiertoe is het producerend vermogen dier techniek niet be
perkt. Dat zou het geval zijn indien het productievermogen gelijke 
tred hield met het product van twee factoren, waarvan de ene het 
gemiddelde bcvolkingsaccres uitdrukt en de andere de toename per 
hoofd van de materiële menselijke behoeften. Maar de praktijk leert, 
dat dit productievermogen onevenredig sneller toeneemt. Het zou 
misschien niet waar zijn als de totale productie ten goede kwam aan 
de bevolking der hele aarde, maar ik behoef U slechts het welhaast 
klassiek geworden voorbeeld der verdronken of verstookte Braziliaanse 
koffiebonen te noemen, om elke schijn van kans daarop op het ogenblik 
buiten discussie te stellen. Neen, de moderne techniek produceert 
behalve genoemde zaken een nieuw artikel in het groot, niet zichtbaar 
en niet tastbaar, maar daarom niet minder reëel. Zij is de groot- 
producent van
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te sporen, maar is veeleer de neerslag van met veel leed opgedane 
ervaring.

Zagen wij in onze inleiding, dat vrije tijd aan de en.- k 
begeerd goed is, aan de andere kant is het een bezit 
ingewijden weten, dat het zorgvuldig beheerd moet worden.

Een paar maanden geleden had ik in een departement nu t een der 
bestuursleden een gesprek over onze enquête naar de b t< img van 
de vrije tijd van den loonarbeider. Wilt U weten w.it 
hij, dat kan ik U wel zeggen: over een brug hangen 
spuwen. Daarna trok hij eens flink aan zijn sigaar en 
prachtigste kringetje, dat ik ooit zag, de lucht in en o 
voldoening na. Met welk historisch verhaaltje ik m.i.u 
dat het probleem van de besteding van de vrije lijd er <•. 
voor alle standen geldt.

Nu vind ik kringetjes blazen hcelemaal niet erg. Ik mul het zelfs 
een aangename bezigheid en ik kan dus naar analogie L ruin goed 
navoelen het genoegen om met een flink kwantum tabakssap een 
kring te spuwen, die verder reikt dan mijn vorige en welke golven 
die van mijn buurman overtreffen. Kringetjes spuwen zowel als krin
getjes blazen is per slot toch nog een vorm van uitrustende activiteit 
en ik meen zelfs, dat er nog een aesthetisch element in zit.

Zie, nu zitten we midden in een nieuw probleem. De hoofdvraag 
is niet meer: hoe krijgen we vrije tijd, maar wat dóen we er mee?

De Engelse econoom Keynes rekent reeds met de mogelijkheid van 
een drie-urige werkdag. Wat zullen we 
en in de toekomst? We; dus niet ze! Voor de sigarenroker 
als voor de tabakspruimer is die vraag een levensvraag en 
dat in stijgende mate worden.

Lettende op het gebaren der menigte zal iemand geneigd zijn te 
vragen: „Wat baat het indien we al maar meer vrije tijd krijgen en 
we weten niet wat we er mee zullen doen ?"

Bij een acht-urige werkdag begint deze vra. 
te krijgen, al is het in enigszins andere zin dai 
steller van daareven bedoelde.

Laten we om nuchter te blijven voorop stellen het recht op lui
heid. Het levens- en werktempo is tegenwoordig in veel gevallen zo 
snel, dat we waarlijk niet beginnen moeten met ons te ergeren, in
dien we iemand eens lekker niets zien doen. Wij moeten ons geens
zins verbeelden, dat bij een achturige werkd; 
gezin op na houdt, zich dikwijls zal behoeven 
ik met mijn vrije tijd doen en
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Opvoeding tot eerbied en waardering is dus eigenlijk al nodij 
die ene bescheiden vorm van besteding van vrije tijd welke b» 
uit — laten wc maar zeggen: „kopjes oniwassen”.

Een van de allereerste dingen, die voor de volwassene van tegen
woordig nodig is om zijn allereerste voorraad van vrije tijd goed te 
besteden, is dus opvoeding tot een goed gezinsleven.

Wat dat niet alles omvat behoef ik U in een tijd, waarin de 
Wibauts op een onzalig ogenblik hun boek over „het wordend huwe
lijk” hebben durven publiceren, waarlijk niet te zeggen.

Maar zeker is, dat als een goed gezinsleven een der eerste ver
eisten is voor ongetelde duizenden voor een goede besteding van de 
vrije tijd en als we daartoe willen opvoeden, dat ’t dan nodig is om 
met die opvoeding niet te beginnen op het ogenblik, dat het trouw
boekje wordt uitgereikt.

Neen, opvoeding tot een goed besteden van de vrije tijd begint 
bij het kind en niet eens bij het schoolplichtige kind, maar eigenlijk 
reeds bij de zuigeling, welke het reeds van betekenis is of hij zijn 
vrije tijd (dat is dus voor hem de tijd waarin hij niet „bezet” is met 
zuigen of slapen) besteedt met schreeuwen of tevreden in zijn wieg 
rondkijken.

En of het bewaarschoolkind zich zal 
activiteit zijn schooluren doorbrengen is i

dat zijn ogen niet openstaan voor wat hij thuis zou kunnen doen, 
om de arbeid van zijn vrouw te verlichten of om gezelligheid in zijn 
gezin te brengen. Of dit tekort niet dikwijls zou voorkomen? Ik 
voor mij geloof bij duizenden en nog eens duizenden. En zo zien we 
aan dit ene geval reeds hoezeer een goede besteding van de vrije 
tijd in zijn allereenvoudigste vorm reeds vraagt naar voorbereidende 
opvoeding tot dit werk.

De arbeid va n zijn vrouw verlichten, zei ik daareven. Dat betekent 
vanuit een opvoedkundig standpunt gezien reeds allerlei. Het betekent 
het overwinnen van valse schaamte en eigenlijk is daarvoor nodig 
eerbied vuur liet zogenaamde „vrouwenwerk” waarvoor alweer nodig 
is eerbied idierhai.pl voor het werk van een ander enerzijds en ander- 
zijds het vermogen om aan de dingen om ons heen de maatstaf aan 
te leggen, die aan hen past en niet die wij toevallig in onze eigen 
zak hebben. Men meel de Uivervlucht met kilometers, maar het 
werk van den bankwerker met een micrometerschrocf en 

de motoren van Parmcnticr niet aan
was van Nederland’s Uivervreugdc niets

idierhai.pl
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Wij hebben met een enkel woord reeds gezegd, dat de opvoeding 
tot de juiste besteding van de vrije tijd niet aan een bepaalde leeftijd 
gebonden is. Daarnaast hebben we wel niet bewezen, maar toch 
aangeduid, dat het probleem niet is beperkt tot een bepaalde bevol-

verdere leven niet alleen, maar ook voor de moeder, die hem er heen 
brengt of vandaan haalt en dus voor haar gezinsleven.

En of het lagere-school-kind de school beschouwt als een kwelling, 
dan wel als een welkom arbeidsveld voor zijn vermogens, dal zal voor 
zijn toekomstige vrijetijdsbesteding van de grootste invloed zijn.

Ach — zegt de goede onderwijzer die zijn opvoed 
gedurende een zo belangrijk deel van die schooljaren — 
die zestienjarige jongen overgebleven van wal hij n 
veertien, toen hij ons verliet, beloofde.

Waarom, vraag ik U?
En dan moet m.i. het antwoord luid< 

geen eerbied voor hem heeft gehad.
„Wie moet er nu eerbied hebben voor een veerlu i; 

dat de wereld ingaat. Je zoudl eens zien wat voor eig 
het dan werden, ze verbeelden zich 
nu overigens met de besteding van i

Alles. Als het jongmaatje in werkplaats of fabriek ■ md. re kame
raden zou ontmoeten, die eerbied hadden voor het |or. I. ven, dal 
hier voor ’t eerst door de poort schrijdt, als zij hem begrijpend te
gemoet traden en helpend terzijde stonden, dan zou de zestienjarige 
niet de onverschillige slungel zijn, die hij nu is.

Maar waar , moeten de oudere vakgenoten de eerbied vandaan 
halen, die hun zelf evenmin is ten deel gevallen?

U ziet, langs het rustige kanaaltje der kopjesom wasserij zijn we 
gekomen aan de golvende zee der grote maatschappij, waar elke 
nieuwe golf ons een nieuwe vraag voor de voeten werpt

Indien wij het gevoel van eerbied kunnen wekken < 
aanwezig is kunnen opkweken en versterken, dan zullen we een be
langrijke bijdrage leveren tot een nadere oplossing van het probleem 
der vrijetijdsbesteding. Het is toch niet nodig, niet waar, dat ik in 
dit gezelschap en na dit betoog nog behoef te onderstrepen, dat ik 
met eerbied niet bedoel die bekende verhouding van de mindere lot 
de meerdere, die de mindere kleineert en de meerdere ontsiert. Bij 
eerbied kan ik niet denken aan iets, dat kleineert; eerbied maakt ons 
open, heft ons op, maakt ons tot offers bereid en overstroomt ons met 
geluksgevoel.
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kingslaag. Als we zoals wij hier zitten eerlijk zijn tegenover elkaar, 
dan behoef ik U het bewijs niet te leveren.

Hier bieden zich enkele middelen tot verdeling van de stof aan.
Wij zullen dus het gebied overzien naar de leeftijden van de be

trokkenen en naar de kringen waaruit zij komen, waarnaast de ver
schillende belangstellingsgraden, die overal voorkomen, niet uit het oog 
zullen mogen worden verloren.

Daarbij zullen we aan een enkele paedagogische beschouwing niet 
kunnen ontkomen en tenslotte zullen we moeten nagaan, welke rol 
onze Maatschappij Lij dit werk speelt of zal kunnen en moeten spelen.

1. /’<• m kletitrrlccftijd. Deze heeft zich in de laatste
jaren in een be langstelling van de zijde der moderne psycho
logie mogen wrhe im n. Meer dan ooit te voren is men zich bewust 
geworden dat tal van verschijnselen, die tot geluk of ongeluk van de 
volwassene strekken, teruggaan op indrukken of ervaringen, die het 
kind in deze periode heelt ontvangen of opgedaan. Deze wetenschap 
legt ons de plicht op om aan de ouders de betekenis van hun ge
dragingen tegenover hun kinderen ook op deze leeftijd duidelijk te 
maken. Wc zullen daarbij op verbazing en ongeloof stuiten in elke 
kring van onze samenleving en bovendien nog gelegenheid hebben te 
ervaren, dat het ook voor welingelichten vaak moeilijk is om na het 
het verwerven der kennis, hiernaar ook te handelen.

Dit wat de ouders betreft. Wat de kinderen zelf betreft, na het 
bovenstaande zal het duidelijk zijn van hoe grote betekenis voor 95 % 
van de kleuters het is, om een deel van de dag hun tijd door te 
brengen in goed geleide kleutcrhuizcn, waar ze hun tijd leren besteden 
op een wijze en in een omgeving, die voor slechts 5 °/0 der bevolking 
buiten deze inrichtingen en dan nog maar ten dele te bereiken is. 
Dat wij hiermee niet bedoelen de ouders van hun opvoedingstaak te 
ontheffen behoeft geen betoog. Integendeel, wij menen, dat via het 
kind en wat het in de kleuterschool leert en ervaart de ouders menig 
lesje zullen krijgen. Het is hierom, dat wij eigenlijk van het personeel 
dier inrichtingen het allerbeste zouden willen vragen. Wij weten 
alweer, dat dit in de meeste gevallen nog niet beschikbaar is, al 
stemmen de uitzonderingen ons dankbaar en hoopvol. Hier ligt nog 
oneindig veel te doen en de crisisomstandigheden zullen wat hier en 
daar bereikt is met ondergang bedreigen. Wij voor ons zien al sinds 
jaren in de goede leidster van het kleuterhuis een toekomstige sociale 
opvoedster voor het platteland, al weten wij dat zij dan een geheel 
andere opvoeding zal moeten hebben genoten, dan haar nu te beurt valt.

Maar, zo vragen wij ons af, zou men nu van de nood niet eens
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een deugd kunnen maken? Zou het ónmogelijk zijn, dat de ontwikkelde 
en maatschappelijke belangstellende jonge doktersvrouw ol dominees
vrouw in haar dorp de bewaarschoolschort voorbond en in de morgen
uren aan haar dorpsgenoten liet zien, hoeveel waarde zij hecht aan 
deze opvoeding van jeugdigen in gemeenschap? Dat zij dit zal doen 
zonder er geld voor te vragen spreekt van zelf. Men redenere niet: 
daarmee stoot zij misschien een leerkracht, die er van leven moet, het 
brood uit de mond. In de eerste plaats móeten hier en daar kleuter
scholen wegens intrekking van het gemeentesubsidie worden gesloten. 
In de tweede plaats is het betere te verkiezen boven het minder 
goede en zolang ik een sociaal en moederlijk voelend men-, v*.or onze 
kleuters voor niets zou kunnen krijgen, geef ik daaraan dr cur 
boven een goedwillend jong meisje, dat onze kinderen nog a!s oefen
exemplaren moet hanteren. Genoeg hierover. Ik weet wel: bier zijn 
duizend en één bezwaren omheen. Ruimt U ze maar op en bewaar 
de kern.

II. De schoolplichtige leeftijd. Het kind wordt bewust* r en daar
door de mogelijkheden voor een juiste besteding van zijn vrije tijd 
tal rijker.

De paedagogischc vraagstukken ’ 
in de belangstelling van bepaalde 
paalde groepen ' 
seminarium voor 
nauwkeurig getel

van de lagere school staan midden 
: groepen van leerkrachten en bc- 

van ouders. Als ik alleen maar het woord Nuts- 
r paedagogick uitspreek, dan spreek ik al boekdelen, 
?ld zelfs 23 boekdelen, al zijn ze niet allemaal even 

dik, in 5 jaren tijds! Dat betekent, dat de lagere schoolleeftijd van 
niet minder betekenis is voor het opgrociende kind dan de vorige 
periode. Dat betekent, dat de ouders in hun vrije tijd zich moeten 
bezig houden met wat het kind bezig houdt en bezig houden met hen 
die zich met zijn kind bezig houden, opdat het later als vrij mens in 
de vrije maatschappij zal weten waarmee het zich zelf bezig zal houden 
in zijn vrije tijd.

Maar voor het kind zelf begint de besteding van zijn vrije tijd al 
een punt van gewicht te worden en wij begrijpen, dat er instanties 
buiten gezin en school beginnen te komen, die trachten te zorgen, 
dat die vrije tijd zo efficiënt mogelijk besteed wordt.

III. Ik kom thans aan de derde periode, welke de leeftijd van 
na de lagere school tot het volwassen-zijn omvat.

Hier heeft door maatschappelijke oorzaken de eerste sterke bifur
catie plaats. Een zeker percentage gaat naar scholen van voortgezet 
onderwijs en de overgrotc meerderheid moet thans een vak zoeken.

Voor beide groepen heeft de vrije tijd grote betekenis. Ik vrees
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zijn grimmige kant

waarbij

invloeden <

vrije tijd 
men komt, 

betrekkelijk.

jodem

enkele

men zijn 
het milieu, waaruit

maar zeer
zeker constateren, dat in 

de kans

niet tegenspraak te ontmoeten als ik zeg, dat deze betekenis voor 
de niet verder studerenden het grootst is en dat toch van de rol, 
die de vrije tijd in hun leven speelt, tot nu toe het minst terecht komt.

Tot nu toe was het probleem van de besteding van de vrije tijd 
alleen maar een ernstig probleem; hier begint het 
te tonen.

IV. l iet probleem krijgt in de vierde periode nog ernstiger aspecten, 
we mogen constateren, dat tijdens de overgang van drie naar 
nieuw element buiten alle paedagogiek of maatschappelijke 
om zijn rol begint te spelen, als het liefdeleven in allerlei 

vorm aan beide geslachten, een vervulling van een belangrijk deel 
van de vrije tijd begint te brengen.

In zijn Uesle vorm brengt dit ons gewild nieuw leven en daarmee 
zouden wc kunnen zeggen, dat de cyclus gesloten was, ware het niet 
dat ook de volwassene ouder wordt, zonder dat daarmee zijn vrije 
tijd ophoudt te viagen, hoe besteedt gij mij het best?

Wij duidden reeds aan, dat de wijze waarop 
besteedt, verschillend zou zijn 
Dat is tot op zekere hoogte waar, echter 
Als we om ons heen kijken, dan zullen we 
milieu s van beschaving en ontwikkeling de kans voor het opkomend 
geslacht om op beschaafde en ontwikkelde manier zijn vrije tijd te 
besteden, niet ongunstig is; dat evenwel het gevaar van geestelijke 
overvoeding, of tragischer van geestelijke slapheid, of erger van deca
dentie geenszins te onderschatten is; dat anderzijds een milieu van 
grofheid en bclangstellingloosheid uiteraard een slechte kans biedt 
aan de ontwikkeling van geestelijke belangstelling, maar dat we deze 
dikwijls als ’t ware als oppositie tegen het milieu zien omlioogschieten 
en dat zeker een gezond eenvoudig milieu zonder oververfijning een 
gezonde voedingsbodem vormt voor die frisse geestelijke belangstelling 
zonder welke onze maatschappij zou uiteenvallen in een kleine groep 
geestelijke bonzen en een grauwe massa van belangst ellinglozcn. 
Stellen we dus eens en vooral vast, dat we voor het wekken van 
interesse geen enkele groep moeten uitsluiten van onze pogingen en 
dat we het hovaardige „ze" nooit mogen gebruiken, tenzij we ons 
bewust zijn dat wij op hele gebieden ook tot „ze” moeten worden 
gerekend. Dat betekent verder, dat we bij een goede besteding van 
de vrije tijd vooral niet alléén moeten denken aan geestelijke arbeid. 
Het percentage kinderen, zowel als volwassenen, dat zich meer voelt
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2e.

bijna onoverwinnelijke concurrentie

Het 
tot i

: in alle kringen te traag is 
lan ook.

wel te benaderen, maar de prikkels moeten uiterst 
ivoudig zijn zoals bij de Melbourne-wedstrijd of grof

aangetrokken tot manuele dan tot geestelijke arbeid, is zeker aanzienlijk 
veel groter dan dat van hen, wier voorkeur naar het geestelijke gaat.

t spreekt vanzelf, dat dit ook in de bestelling van de vrije tijd 
uitdrukking moet komen.

belangrijk percentage 
om wat d<

Dit laatste is misschien niet helemaal waar. Zo zijn wij overtuigd 
dat er onder die laatste groep velen schuilen, die bij het Uiversucccs 
hartelijk hebben meegeleefd en er misschien wel een deel van hun 
nachtrust voor hebben opgeofferd, om deze krachtig werkende sensatie 
mee te beleven.

Zij zijn dus nog
krachtig en eeni

Gaan we thans na aan welke algemene eisen het werk moet voldoen, 
dat we in dienst willen stellen van hen, die naar een goede besteding 
van de vrije tijd streven of — niet streven.

Wc dienen ons bij dit werk bij voorbaat bestand te maken tegen 
de teleurstelling, dat de grote massa zich van al on '<■ 
niets aantrekt. Dat spreekt eigenlijk vanzelf om verschillet 
Ik noem er U enkele:

Je. Omdat de historische periode gedurende welke d< 
over vrije tijd beschikt en dus over de besteding <r i.m kon 
denken nog maar uitermate klein is, zodat zich bij li.iar nog 
geen goede traditie heeft kunnen vormen, nog geen gewoonte, 
nog geen vanzelfsprekendheid zich heeft vastgelegd.
Omdat de vormen voor de besteding van de vrije ti|d, die door 
de „volksontwikkelaars" worden aangeboden, in veel gevallen 
niet voldoende rekening houden met dit gebrek aan traditie, 
noch met het feit, zo juist genoemd, dat de overgrote meerder
heid meer tot practische dan tot geestelijke arbeid zich aan
getrokken voelt.

3e. Omdat het commerciële amusements- of vcrstroöiingsbedrijf er 
zich niets van aantrekt of de vrije tijd in zijn instituten door
gebracht bijdraagt tot verheffing dan wel tot vernedering van 
het publiek en omdat het speculerende op de ingeboren neiging 
der mensen om de weg met de minste weerstanden te kiezen, 
hoger gerichte strevingen 
aandoet.

■4e. Omdat een
om zich druk te maken
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fijn?

„dertigduizend

genoemde d 
heldenveren 
kunnen

er goed 
als men 

tot, wij mogen

zoals bij een zogenaamde zesda; 
jeugd prestaties aanknopend, zi

aan eigen, zij het bescheiden 
jrote voetbalwedstrijden, of 

zoals bij optochten, open

maar dat hun grensvlakken 
geldt als opperste pae< 
het hoogste nuttig effect

laagse, of 
zoals bij gi 

door massale bijeenkomsten fascinerend, 
luchtdemonstraties en dergelijke.

Ik ben mij heel goed bewust, dat ik hier rijp en groen in een grote 
pot heb geworpen. De rijpen mogen het mij niet kwalijk nemen en 
zien (roosten, dat er voor de groenen in hun broederschap in dezen 
altijd nog een opbouwend element zit.

Ja ik wil nog wel verder gaan en verklaren, dat er in het feit dat 
mensen in grote spanning toezien naar het spel dat 

mensen bedrijven met een stuk leer” toch nog meer 
ikus ei in zag, die aan een voetbalwedstrijd de juist 

delimti.- .ii In het massagejuich zit ongetwijfeld een stukje 
.•rcring en zolang we 
laten juichen, moeten 
or Pijnenburg, maar er ons 
neven genoemde oorzaken i

ijven met een stuk leer” toch nog 
, die aan een voetbalwedstrijd de 
t massagejuich zit ongetwijfeld een 
: de massa nog niet voor Schweitzer 
i wc haar niet alleen toestaan het te

5 zelfs in verheugen.
van teleurstelling mogen ons een 

wegwijzer zijn bij hel zoeken naar de meest efficiënte methoden om 
een juiste besteding van de vrije tijd te bevorderen.

Het is duidelijk, dat we er op uit zullen moeten zijn om belang
stelling op te wekken. En we weten nu, dat die belangstelling zich 
niet alleen op geestelijke zaken richt. In aanmerking komen dus naast 
geestelijk ontwikkelingswerk, handenarbeid en algemene lichamelijke 
oefening, waarbij wc te bedenken hebben dat deze gebieden niet 
scherp van elkaar gescheiden zijn, maar dat hun grensvlakken over 
elkander schuiven. Voor alle gebieden geldt als opperste paedagogi- 
schc regel, dat door zelfwerkzaamheid het hoogste nuttig effect wordt 
bereikt.

De neiging tot zelfwerkzaamheid behoeven we in de regel niet te 
wekken, in het overgrote deel der mensheid is zij van nature aan
wezig. Ja, ik vraag me af of we zo erg naast de waarheid zouden 
grijpen, als wc zeiden, dat de neiging tot zelfwerkzaamheid soms zo 
sterk is, dat zij anderen geen kans geeft om hun eigen behoefte aan 
zelfwerkzaamheid te bevredigen. Zou men misschien daarvan terecht 
den ouderwetsen schoolmeester een verwijt kunnen maken en : 
deze défaut de sa qualité alleen aan die veel gesmade figuur eigen zi

Wat betekent dat voor ons werk?
Dat we er o.a. naar streven moeten het niet te beperken tot enkele 

lezingen maar dat we die lezingen, waarbij men overigens zeer 
„zelfwerkzaam” kan luisteren, ja eigenlijk alleen goed luistert a>< 
„zelfwerkzaam" is, moeten trachten te gebruiken om 
nu zeggen, meerdere zelfwerkzaamheid te geraken.
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af

graag bekennen, dal ik zelf lani 
Jed daarvan) dat

en toe kunnen vaststellen, dat deze 
voortreffelijk is geslaagd. Ik herinner 
len mocht meedelen in Nuts werk van 
gedurende 10 winterweken gemiddeld 

om onder leiding van een 
student in de handelswetenschappcn 

en bespreken. Zulke 
veel te weinig. Indien 
der vrijetijdsbesteding 

moeten afvragen: Waarom

aan lezingen van beroepssprekers heelt ongc- 
igen tot die geringschatting, alsmede de noncha- 
dc keuze van een onderwerp werd bepaald. Ik 

geloof, dat indien hier scherper geselecteerd wordt, zon el wat spreker 
aiswatonderwerpbetrcft.de lezing een nieuwe betekenis kan krijgen 
voor het wekken van interesse en het stimuleren van zellkx . -rkzaain- 
heid, die we niet moeten onderschatten. Maar spreker ..Is < ma . -e rp 
zullen dan als regel midden in het hedendaagse leven moeit n slaan, 
wat niet betekent, dat ik de historie voor dit doel haar waarde ontzeg.

In de laatste jaren is het mij herhaaldelijk overkómen. d..t ik in 
districtsvergaderingen uit de mededelingen van de afgevaardigden 
over de door hun departementen gehouden lezingen kon opmaken, 
dat geen 10 ja geen 5°/0 van de onderwerpen iets te maken h.ui met 
de grote vragen, die op ’t ogenblik de wereld beroeren.

Dat een mooie vorm van besteding van vrije tijd op 'l ogenblik 
is gelegen in een nadere bestudering van die vragen, zo mogelijk in 
een samenwerkende club of anders uit boek of tijdschrift, spreekt 
vanzelf.

En het is gelukkig, dat we 
vorm in onze departementen 
u er aan wat ik een jaar gelcdi 
het kleine dorp Andijk, waar 
70 mensen op een avond bijeenkwamen, 
plaatselijk predikant en een 
de vragen van de dag te horen uiteenzetten 
voorbeelden zijn er, maar ze zijn er veel en 
werkelijk iets van de ernst van het probleem 
tot u is doorgedrongen, dan zult gij u 
te Andijk wel en bij ons niet?

Op die vraag kan geen ander antwoord volgen dan dat men bij 
ons geen vertrouwen of geen moed heeft gehad, of de noodzaak niet 
heeft gevoeld óf — óf — óf — .... oef!

Na wat ik gezegd heb over de betekenis van de vrije tijd voor 
het gezinsleven, over de waarde van de kennis van eenvoudige op
voedkundige problemen, spreekt het wel vanzelf, dat zo'n studieclub 
zich behalve met de grote vragen van de dagen ook heeft bezig te 
houden met de kleine vragen van onze eigen gedragingen ten opzichte

Het is mode geworden (en ik wil graag bekennen, dat ik zelf lange 
tijd niet vrij ben geweest van de invloed daarvan) dat aan de enkele 
lezing voor de ontwikkeling van de volwassene weinig waarde werd 
gehecht.

De massaproductie 
twijfeld mee bijgedrat 
lance waarmee vaak 
gek 
als

aiswatonderwerpbetrcft.de
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willen

gesproken. Hebt gij in uw departe- 
handenarbeidmodellen al gehad en 

voor jeugdwerk, mejuffrouw Bos, haar 
omgeving reeds gesproken? Weet gij wel, 

de besteding van de vrije tijd met dit werk 
i in één klap slaan; de kleine vliegen van 8—14 jaar en 
ilerbij hun vrcugdevolle Woensdag- en Zaterdagmiddag 
de grote vliegen van 20, 30, 40 jaar, die hier het geluk 

•e arbeid voor anderen nooit nalaat te geven? 
imige departementen 10, 20, 30 volwassenen 

van de vrije tijd

van elkaar en van onze kinderen. Zal ik u eens een onderwerp 
noemen wat fan Nieuwenhuijzen in zijn dagen dorst te formuleren? 
en dan zult ge schrikken. „Welke pligten eischen reden en godsdienst 
van cchtgenooten, zoowel omtrent het zedelijke als het lichamelijke, 
wanneer de vrouw zich in een gezegende staat bevindt".

Met deze vraag, zegt professor Kohnstamm in ons Gedenkboek, 
toont hij een man te zijn die wat de inhoud der problemen betreft 
zijn tijd zeker anderhalve eeuw vooruit is, prof. K. zou althans zeer 
dankbaar zijn, als wij over een werkelijk diepgaand antwoord over 
deze vraag zouden kunnen beschikken.

Nu is het geenszins mijn bedoeling het antwoord op deze vraag 
van uw toekomstige studieclub te verlangen. Maar wat ik wel zou 

wal in de praktijk in Hengelo door de u bekende Heer 
Ehrbcckir mei succes is geschied: neemt u onze beide boekjes „Tot 
Geluk ( leiioia n eens als grondslag voor een aantal ouderbijeenkomsten. 
Laat ieder \oor elke avond een paar hoofdstukjes van te voren lezen 
en kom dan samen om er uw gedachten over uit te spreken en uw 
ervaringen te toetsen aan elkaar.

Meent ge niet, dat dit de houding van de ouders tegenover de 
school tevens zal beïnvloeden en acht gij het uitgesloten, dat na 
afloop van deze avonden een tentoonstelling van het Reizend Museum 
voor ouders en opvoeders, welke gij uit Rotterdam kunt laten komen, 
niet met geheel andere en begrijpender ogen zal worden aangezien, 
dan zonder die voorbereiding?

Van reizende tentoonstellingen 
ment onze reizende collectie 
heeft onze reizende leerkracht 
opwekkend woord in uw 
dat wij ten aanzien van i 
twee vliegen 
ouder, die hi 
beleven en < 
ervaren, dat belangelozi 
Weet gij wel, dat in somi  
aan deze arbeid deelnemen. Is er mooier besteding 
denkbaar?

Wilt gij een andere mogelijkheid?
Het hoofdbestuur is bereid uw departement terwille van uw toe

komstige studieclub te abonneren op groepen van tijdschriften, zo 
ge wilt op een paedagogische groep, op een sociaal-economische groep, 
op een natuur-historische groep of welke andere groepen gij maar
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hele land

■ dat hic r vooi 
dc goede beste.

weer, dat dit

er een leider aanwezig is en 
cens per maand bijeenkomen, 

vooraf opgedragen onderwerp 
:n geven.
mheid de gewichtige rol, die zij

over ons hele land verspreid in de 500 departementen 
van een goede besteding van de vrije tijd voor- 

nieuwe vormen van anderen behoeven na te

ik zal onze
het andere tot bloei is gekomen, 
voorbeelden na te streven.

Maar nu ik aan het einde ben gekomen weet ik 
niet nodig is.

Ik weet dat 
wel zoveel vormen 
komen, dat wij geen 
bootsen.

Wij hebben de lezing, wij hebben de cursus, wij hebben dc be
waarschool, wij hebben de lagere school, wij hebben het vervolg
onderwijs, en wij hebben zelfs het hoger onderwijs — wij hebben 
de toneelclubs, wij hebben het muziekgezelschap, wij hebben de jeugd
club, wij hebben de schooltuin, wij hebben de volkstuin, wij hebben

wilt. Maar op één voorwaarde, n.I. dat 
dat de leden van deze tijdschriftenclub 
waarbij een of twee van hen over een t 
uit die tijdschriften een referaat zullen 

Bij dit alles speelt dc zelfwerkzaam! 
in alle werk moet vervullen.

Bij het jeugdwerk kwam dc behoefte aan manuele bezigheid reeds 
tot zijn recht, al blijft het werk hiertoe niet bepaald.

Maar als we denken aan de school- en werktuin 
ment Warnsveld, die daar nu al sinds jaren 
in onze Maatschappij staat, dan weten wc 
departementen nog mogelijkheden zijn voor 
de vrije tijd, ook voor hen die beter een schop of c.n l..o i. <!.<■> een 
pen hanteren. En hetzelfde geldt voor dc gelukkig t.drnl.er volks
tuinen, die 26 departementen in 't leven hebben geroep. <n liet 
floraliawerk dat in 19 departementen beoefend wordt.

Toen ik rondliep met de gedachte: hoe zal ik voor onze departe
menten spreken over de problemen van vrije tijd en op welke moge
lijkheden zal ik hen wijzen waarop zij leiding kunnen geven aan dc 
besteding van die tijd, meende ik dat ik veel gevallen zou moeten 
aanhalen van geslaagd werk buiten de departementen en de voor
beelden van het prachtige werk van dc Arbeiders Jeugd Centrale, 
van het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling, van bepaalde uit
stekend gedirigeerde Volksuniversiteiten, van dc Amsterdamse Maat
schappij voor Jongemannen, van de Nederlands Christelijke Jonge- 
lingsbond en welke andere instituten voor Volksontwikkeling en 
Volksverheffing al niet meer — stonden mij voor dc geest en ik dacht, 

afgevaardigden vertellen, hoe hier het ene werk cn daar 
om hen te prikkelen de geslaagde
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zullen hem vinden.

een bevredigende

toenemende bewustwordi 
aagstukken verdiept ’ 
ider die nieuwe last

en veel over s
L-t mij te doen

Als net gróótste probleem van 
regeling van het wereldproductie-

Maar ik weet, dat het niet op 
om hier baanbrekend werk te verrichten. Wij zullen hier toeschou
wend moeten afwachten.

Maar als nevenverschijnsel van het economisch gebeuren staat voor 
mij vast, dat een toenemend kwantum van de vrije tijd de mensheid 
zal worden toegemeten.

Wij zijn overtuigd, dat de cultuur van een volk voor een goed deel 
afhangt van de wijze, waarop het zijn vrije tijd besteedt.

Wij weten, dat toename van vrije tijd zonder meer geen geluk be
tekent.

De Maatschappij tot nut van ’t algemeen, die naar de beginselen 
van de Christelijke godsdienst het algemeen volksgeluk wil bevorderen, 
vindt dus in de komende tijd haar taak uitgebreid en^verzwaard tevens.

Uitgebreid om dat de beschikbare tijdsruimte vergroot wordt.
Verzwaard omdat met onze toenemende bewustwording ons inzicht 

in de gecompliceerdheid der vraagstukken verdiept wordt.
Moge onze Maatschappij onder die nieuwe last haar veerkracht

de sportclub, wij hebben de ijsbaan, wij hebben de zwemplaats, wij 
hebben de bibliotheek, wij hebben het leesgezelschap, wij hebben de 
schoolbioscoop en wij hebben de film voor volwassenen — waarlijk 
als we alles, wat we deden, goed deden, dan konden wc trots zijn. 
Maar wij zijn niet trots. Wc weten dat wc van dit alles nog te 
weinig hebben. Maar dat is het ergste niet, we weten dat we dit 
alles lang niet intensief genoeg doen.

Als we waarlijk naast bovengenoemde verenigingen en instituten 
willen werken voor een betere besteding van de steeds groeiende 
vrije tijd, d.m zullen we ons werk op alle punten moeten intensifiëren, 
verdiep, ii. Dan mag het ons niet met rust laten, als we zien dat 
voor dit of dat de belangstelling dalende schijnt, dan moeten we 
zoeken eerst bij ons zelf en dan bij onze organisatie of bij de om
standigheden. waar de fout zit.

Ergens moet hij zitten
Dames en lieren.
Nu het mij vergund is geweest op deze 150ste verjaardag van onze 

Maatschappij liet woord tot U te voeren, heb ik het niet willen 
hebben over het verleden. Ons gedenkboek legt daarvan voldoende 
getuigenis af. l'.igenlijk ging mijn woord ook niet over het heden, al 
moest ik er lang en veel over spreken.

In feite was hel mij te doen om de toekomst.
de toekomst zie ik
en distributiesysteem.
de weg van onze Maatschappij ligt
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Toynbee Hall. ') 

als directeur

Toynbee Halfs vijftigjarig bestaan, 
door E. C. KNAPPERT.

Payez de vótrc personnc!
en de rest zal U toegeworpen worden.

schrijf 
dit tijdi 
van Toyn 

i van den

') Daar de 
nummer van 
geschiedenis ■ 
zij dit opstel

II. De verdere ontwikkeling van

Tn 1906 legde Barnctt zijn betrekking neer als directeur van Toynbee 
Hall na 22 jaar dienst en een verblijf van 33 jaar in Oost-Londen.

Zijn opvolger was T. Edmond Harvey, toen waarnemend directeur, 
later gedurende vele jaren liberaal parlementslid en nu directeur van 
een Settlement in Leeds. Harvey was een leerling van Barnctt, waar
door diens vertrek geen radicale wijziging bracht in liet beleid.

Toen hij op zijn beurt in 1911 zijn ontslag nam, dank zij den druk 
van zijn politieleen arbeid, maakte Barnett hem het grootst mogelijke com
pliment: „De eerste Directeur heeft dit toppunt van geluk bereikt. 
Hij heeft het bestuur van zijn opvolger gezien en hij is voldaan.” 
Harvey’s opvolger Maurice Birley bleef nog korter, slechts tot 1914.

Het belangrijkste kenmerk van deze onmiddellijk aan den ..oorlog 
voorafgaande periode was de steeds nauwere samenwerking met de 
W.E.A. (Workers Educational Association) die in 1903 was opge-

behouden en jong en onvervaard voortschrijden naast de zustcrinsti- 
tuten, die met haar willen zorgen, dat ons volk jong en onvervaard 
tegen de stormen, die ons en de wereld teisteren, kan optornen.

Wat kunnen wij persoonlijk daaraan doen?
Zie, er is ec.i tekort in de wereld aan mensen, die zonder zichzelf 

te zoeken, bereid zijn zich geheel te geven aan maatschappelijk werk, 
dat in duizend vormen om toegewijdc krachten vraagt.

Als we een mens ontmoeten, die zich ergens geheel aai 
voelen wij dat hij kracht uitstraalt, dan zijn wij bereid 
hem te scharen, dan schragen wij zijn kracht, dan ster 
zelfvertrouwen, dan wordt niet een vicieuze cirkel gesloti 
magische keten van krachten.

Ergens moet deze keten beginnen, laat het bij l ", ■

jfster van het artikel over Toynbee Hall in het Novcmber- 
Ischrift over geen volledige gegevens beschikte voor de latere 
,-nbee Hall, noch deze kon bemachtigen, vroeg en verkreeg

en legenwoordigen directeur Dr. J. J. Mallon.
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het Huis

„The acquisitive society".') Men kent hem hier

’oynbee

gansche Ven
Onze „rcsidcnls" interesseerden zich

en laterleerling van

als den schrijver van

richt door Albert Mansbridge, vro< 
een groot persoonlijk vriend van L

Voorwaar niet de minst belangrijke bijdrage van Toynbee Hall 
aan de jonge organisatie, die een nieuwe poging was van vertegen
woordigers der universiteiten en arbeiders, om den arbeiders hoogcr 
onderwijs te bezorgen, was, haar als helper een jongen inwonenden 
werker al te staan, genaamd R. H. Tawney.1) Tawney zou een van 

mannen w.uilen die het meest direct verantwoordelijk waren voor
;ing <

van T<

•digers der universiteiten en arbeiders, 
bezorgen, was, haar als helper 
staan, genaamd R. H. Tawney.1) Tawney 

de mannen worden die het meest direct verantwoordelijk 
hare ontwikkeling over het gansche land en hare vestigit 
soliede en blijvende basis. In 1915 werd de Bibliotheek 
Hall een centrale boekerij voor de W.E.A. Sedert heeft deze zich 
ontwikkeld ( >t de Nationale Centrale Bibliotheek voor leden der 

inriiit wetenschappelijke en geleerde werken over het 
n’giic Koninkrijk worden verspreid.

voor de Padvindersbewcging, 
waartoe maat schappelijke werkers zich voelden aangetrokken, omdat 
zij er een middel in zagen voor de voortgezette opvoeding van jongens, 
die anders straatslijpers zouden worden. De liberalen zagen er een 
opbouwend alternatief in voor verplichten krijgsdienst, welke in de 
critieke jaren voor den oorlog zoo dikwijls bepleit werd.

T. S. Lukis richtte in 1908 de eerste troep op in Oost-Londen, 
slechts weinige dagen nadat Baden-Powell zijn „scouting for Boys" 
had uitgegeven. Onder dezen onzen „resident" en enkele van zijn 
medestanders werd dat een modeltroep. Hij en anderen mengden 
zich in den strijd, die toen woedde over de lijnen, waarlangs de 
padvinderij zich zou ontwikkelen. Zij kwamen op tegen alle strek
kingen in militaire richting. In Toynbee Hall werd steeds de opvoed
kundige opvatting gehuldigd. Zelfs werd het argument naar voren 
gebracht, dat er een eind moest komen aan de padvinderij, zoodra 
de overheid ontwaakte tot hare verantwoordelijkheid van voortgezet 
schoolonderwijs. Intusschen ging men voort met nuttig werk te ver
richten op het terrein van plaatselijk bestuur en in andere richtingen.

Waardevolle en energieke propaganda werd georganiseerd om werk
gevers en werknemers op de hoogte te brengen en op te voeden tot 
goed gebruik van de „Trade Boards act”. Deze wet maakte een loon
regeling mogelijk voor de „sweated” bedrijven zooals de kleermakerij. 
In 1913/1914 werd een poging gedaan om een soort van vereeniging 
op te richten voor de hulpelooze huisarbeiders van Oost-Londen, die 
te zeer geslagen door het lot waren om zichzelven te organiseeren.
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5

n „rcsidents”, 
hen, die had-

In de plaatsclijkc besturen werkten de „residents” voortdurend ter 
bestrijding van laksheid en tot het tegengaan van corruptie.

In 1909 werd William (later Sir William) Bevcridgc’s klassieke 
werk gepubliceerd over „ Unemployment: a Problem of Industrv”, 
waarin de moderne opvatting van werkloosheid als een ziekte van 
het industricele systeem werd gekenschetst. Dit boek had tot grond
slag onderzoekingen door hem gedaan, terwijl hij onderdirecteur was. 
Men heeft dus het recht te zeggen, dat het een bijdrage i.ui Toynbee 
Hall was tot het leven der natie. Bijna onmiddellijk werd de schrijver 
aangewezen om het nationale systeem van arbeidsbeurzen. dat h.i be
pleitte, te organiseeren.

De wereldoorlog bctcckcnt een crisis in de geschiedenis ■. an i nbee 
Hall niet minder dan in die van de natie. Een poos sc 
achtig of het mogelijk zou zijn voort te gaan bij gebrek 
maar weldra boden zich nieuwe aan ter vervanging v.
den dienst genomen. Niemand twijfelde er aan of de oorlog •• 
nen enkele maanden voorbij zijn en het settlement be_ nn t 
kracht aan wat zijn voornaamste drievoudige laak scheen: 

overeenkomstig het verzoek van < 
>pen te doen om den ontstellenden nood te verzachten, 
Jadelijk de bedrijven vain Oost-Londen verkeerden en 
toebereidselen te maken tot oplossing van na-oorlogschc 

was de stichting van een 
volwassenen met het oog op hun overgang 
belangrijke proefneming. Waarschijnlijk was 
volwassenen voor nieuwe beroepen op te 

een middel om industrieelen nood te verlichten. Maar de
slechts tijdelijk. In de lente van 1915 genoot het Oost- 

ongekende voorspoed als gevolg van oorlogsopdrachten, en 
verdere candidaten ter opleiding, werd de school over- 

artillerislen te leeren leer

enkele maanden voorbij zijn

gewone wijze door te gaan, 
geering stappen te doen om 
waarin al d; 
plannen en t 
problemen. In verband met de tweede taak 
school tot opleiding van 
tot andere beroepen, een 
dit de eerste 
leiden als 
nood was slechts lijdelijk. In de lente van 1915 gen< 
einde een ongekende voorspoed als gevolg van oorlogst 
bij gebrek aan verdere candidaten ter opleiding, werd at 
genomen door het ministerie van oorlog, om . 
te naaien, voordat zij naar het front gingen.

Van de toekomstplannen was het belangrijkste dat van den pas 
benoemden energieken jongen Directeur H. George Heath om het 
settlement over te brengen naar Poplar, waar het in staat zou zijn 
in een meer typisch fabrieksdistrict te werken dan Whitcchapel, waar 
de City steeds dieper indrong en waar een groot deel der bevolking 
van vreemde afkomst was.

In 1915 wist Heath het Bestuur van Toynbee Hall over te halen 
erin toe te stemmen, dat het woongedeelte werd overgebracht naar 
twee huizen in Poplar, zoodat men na den oorlog klaar zou staan om
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dc

<]<

jezet in Commercial 
ncock, die tegclijker- 

van oorlog, maar 
1918 besloot het Bestuur het

het Settlement werd in 1919 gevierd met een 
:sideerd door Bryce (later Lord Bryce), die als 
het district in nauw contact had gestaan met dc

wijk. Bovendien 
van beiderlei kunne, 

voor de proef, die het 
en zijn vrouw waren 

noodlottig.
gevolg tusschcn beide om 

te beschermen tegen uit-

') Een club is in hel Engclsch een 
Ier leden opvoedend en ontspannend

organisatie van gelijkgezinden, die ten bate 
werk ter hand neemt.

het werk te beginnen in een overwegend Britschc 
zou het nieuwe settlement „residents” opnemen 
Men had geen slechtcren tijd kunnen kiezen 
intusschcn de moeite waard was te nemen. Heath 
militante pacifisten en deze omstandigheid was

Toynbee Hall in Poplar kwam met goed , 
de bewoners van naburige huurkazernen t< 
buiting. Het opende cursussen en organiseerde clubs.') „Een arbei- 
ders-ad vocaal (Heath teekende verzet aan tegen de uitdrukking: een 
advocaat .Li armen”) gaf rechtskundig advies. In de dagen na de 
groote on'.p ■ Hu ui .Ie munitiefabriek te Silverton in het Oosteindc, 
die mijlen m liet rond verwoesting aanrichtte, werkten de vrouwclijke 
„resident .n.i I gebroken aan het organisecren van onderstand.

Maar I. t nieuwe settlement schoot nooit echt wortel.
oorlog verwekt, werd al grootcr en

proefneming laaide in 1917.
Intussi hen waren de oude werkzaamheden voortgez 

Street 28 (liet oude Toynbee Hall) onder E. F. Hitchcc 
tijd een werkzaam ambtenaar was aan het ministerie 
zonder „residents” en in liet begin van 
woongedeelte te heropenen.

Zoetjesaan verzamelden zich om Hitchcock een aantal oude en 
nieuwe „residents” en toen dc wapenstilstand was tot stand gekomen, 
was alles gereed voor het werk van wederopbouw, dat men zag als 
dc functie van het settlement in het nieuwe Engeland van het na- 
oorlogsche tijdperk.

In een memorandum dat werd voorgelegd aan het bestuur van 
Toynbee Hall, formuleerden de „residents" in 1919 de beginselen, die 
zij meenden dat men behoorde te volgen. Waarschijnlijk is het meest 
treffende kenmerk van hunne voorstellen, dat zij het bijna in niets 
noodig oordeelden af te wijken van Barnett’s beginselen van vóór 
veertig jaar.

De herleving van 
reunistendiner gepres 
parlementslid voor h 
oorspronkelijke inrichting.

Toynbee Hall herwon zonder slag of stoot zijn vroegere nationale 
beteekenis.
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voetbalinatches tusschcn 
(Noot vertaalster).

Hef verband met het verleden in datzelfde jaar door de residents ’ 
bepleit, is sedert bewaard gebleven.

>sitie gehandhaafd als nationale instel-
; op maken zijn internationale reputatie

Mallon <

Het settlement heeft zijn pos 
ling en kan er zelfs aanspraak 
te hebben uitgebreid.

Onder het directeurschap van Dr. J. J. Mallon, die een van de 
leiders geweest was van de beweging tot vestiging van .. 1 rade Boards 
en die zelf een publiek man is met ruime en veelzijdige 1»< l.mgsl <■!- 
ling, heeft het zijn contact behouden met iedere tal; van maatschap
pelijk leven zonder zijn onpartijdig karakter te verliezen. I' aarde 
van dit laatste bleek opnieuw gedurende de algcniecne sl.doa , toen 
Toynbee Hall in Oost-Londcn een rol speelde als vreiles'u en, 
op het voorbeeld van de dokwerkersstaking in IS89, med< \ . i ,i (ot 
handhaving van de orde en de goede stemming De zeer . s'a.u Ie 
concerten, die het organiseerde, droegen hier niet weinig toe bij. )

Dit deel van zijn werkzaamheden, hetwelk mag saamgevat w orden 
onder het hoofd „Volksuniversiteit" heeft zich altijd in stijg; mie lijn 
bewogen. Als in de dagen van Barnett gaat het hier niet om vak- 
maar om cultureel onderwijs. Toynbee Hall is de verzamelplaats van 
een van de grootste afdeelingcn van de W.E.A. in Engeland.

In de laatste jaren is opvallend een toenemende belangstelling voor 
de kunst, in het bizonder voor de tooncclkunst, die te voren tamelijk 
stiefmoederlijk werd behandeld.

Een klein theater, voor een 
de pogingen van de 
gebroken dramatisch) 
karakter.

Vanaf de tachtiger jaren deed Toynbee Hall pionierswerk in het 
organiseeren van goedkoope reizen, een traditie, die eveneens sedert 
den oorlog is voortgezet. Want hoewel de oorspronkelijke Rcizigers- 
club in 1913 bezweek, werd in het settlement in 1921 op zeer kleine 
schaal de Arbeidcrsreisvereeniging opgericht, nu een van de grootste 
en belangrijkste reisorganisaties.

Twee dingen stelde zij zich ten doel: arbeiders in staat te stellen 
meer van de wereld te zien, maar ook omgang tusschen de volken 
te vergemakkelijken als middel tot internationale samenwerking en 
vrede. In vele landen van Europa heeft men het voorbeeld nagevolgd. 
Zoodra er meer vastheid is in geldswaarde, wordt uitwisseling van 
bezoekers op groote schaal tegemoet gezien.

') Mallon organiseerde in die dagen met groot succes 
stakers en polilie-agcnten.

■, voor een groot deel tor stand gekomen dank zij 
e spelers zelven, is het middelpunt van een onaf- 
?he werkzaamheid, meerendecls experimenteel van
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eenige

■langen is evenmin veronacht-

het

tijd tot tijd plaatsclijke

en onderzoekers.
Toynbee Hall om

iwkeurig onderzocht werden, 
gaat het settlcmcnt 

male openbare levenvoort met 
te dienen.

Van zijn na-oorlogsche „residents” zijn Denneth Lindsay, J. R. Old- 
R. II. Turton allen lid van het Parlement geweest, terwijl 
van Listowel in het Hoogerhuis werkzaam is. Die allen en 

plaatselijke lichamen.

van de verschillende universifeiten zijn inge- 
deszelfs problemen op de studie-weken, welke 

en gehouden.
jaarlijksche gebeurtenis is sinds 1921 het 

Engclsch-Amerikaansch seminarium, dat bezocht wordt door 
groepen Amerikaansche maatschappelijke werkers en onderze 
Dr. Sherwood Eddy is hun leider, zij komen naar

field en
de graaf van Listowel in het Hoogei
vele anderen hebben zitting gehad in

Tot de werkzaamheden van den Directeur behooren het lidmaatschap 
van den Nationalcn Economischen Raad, de Koninklijke Commissie 
voor vergunningen, een aantal ministerieele en andere comitecs, en 
cindelooze andere sociale verplichtingen.

Propaganda voor maatschappelijke bel 
zaamd.

Honderden studenten
leid in Oost-Londen en
sedert 1922 jaarlijks worden

Een andere belangrijke j

rlcs Booth — niet die van het 
deelen. (Noot vertaalster).

') Bedoeld wordt het groote werk van Charl 
Heilsleger ■— Life and Labour in Londen, in 17

Van belang blijft onderzoek.
Het ligt voor de hand, dat Toynbeemannen aandeel hebben in het 

Nieuwe Overzicht van Leven e n Werken in Londen, dat de pioniers- 
enquête van Booth ') up-to-datc brengt. Dit werk wordt geleid door 
Sir Hubert Llcwellyn Smith, een vroegeren „president.’'

Als een eerste slap tot financiering van maatschappelijke onder
zoekingen is de Barnelt-vereeniging opgericht, die reeds veel heeft 
mogelijk gemaakt.

Bovendien zijn van tijd tot tijd plaatsclijke enquêtes gehouden van 
beteekenis. Zoo werden b.v. de resultaten van 
r den internationalen economischen toestand naar 

departement i,m financiën gezonden en ter tafel gebracht op 
ministèren ie conferentie over werkloosheid.

Gedurende de laatste tien jaar verschijnen geregeld boeken van 
1'ovnbee I !all-m.innen over hun enquête-werk. Zekere phasen van het 
onderwijs x l ein: losse arbeid in de Londensche havens; decentra
lisatie dei in i i-iiii•; sociale verzekering; de verkeerswet; ziedaar 

de vele sociale kwesties die nam 
i directeur en de inwonende werkers | 
zoo goed liet plaatsclijke als het natioi
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Jchtskumii ■
wekelijks zitting. De zakenmannen 

igcld samen ter bespreking van k>
wijzen is Toynbee Hall gewo

en de leiders te hooren en te 
het Engelsche denken. Aleer 

‘ mannen van beteekenis, heb- 
len van den oceaan is

Engelsche instellingen te bestudccrcn < 
ontmoeten van het Engelsche leven en 
dan duizend Amerikanen, onder welke 
ben deze kweekschool bezocht. Aan beide zijde 
het Seminarium van algemeene bekendheid.

Voor de buurt beteekent Toynbee Hall een sociaal c.nl rum. Daar 
komen vakvereenigingen en de besturen van zieken-, begrafenis-. spaar
fondsen enz. enz. bijeen. Plaatsclijkc dans- en ontspannin isclub' ge
bruiken de lokalen en zalen. Een groot aantal particuliere ma bot
schappen voor maatschappelijk werk 
ten hebben er hunne kantoren. Het 
en minvermogenden houdt er 
de docenten lunchen er gerei 
zaken. Op deze en nog andere 
het middelpunt van het leven der Whitcchapclsche buurt.

Er is in de laatste vijftig jaar een zeer grootc wijziging gekomen 
in de levensomstandigheden van Oost-Londcn en nergens sterker dan 
in den omtrek van Toynbee Hall. Whitcchapel is tegelijk meer re
spectabel en minder kleurrijk en romantisch van aanblik geworden 
dan in 1884. De oorzaken? Het steeds meer binnendringen van de 
.City” en daarmede gepaard gaande veranderingen in hot karakter 
der bevolking.

En daarbij de sociale wetgeving in het leven geroepen door het 
„uitvoerbaar socialisme” dat Barnett een van de eersten predikte en 
in praktijk bracht en dat sedert is doorgedrongen binnen alle poli
tieke partijen. Een bezoek aan de „slums” is niet langer sensationeel 
als in de dagen van „Donkerst Londen".

Maar het maatschappelijk vraagstuk moge dan minder sensationeel 
zijn, ernstig is het nog steeds. In den diepsten grond is het armoede
probleem, wat reeds Barnett’s diagnose was. Een settlemcnt als 
Toynbee Hall heeft nog zeer belangrijke functies te vervullen, als 
een „Volksuniversiteit", als een maatschappelijk middelpunt voor de 
overbevolkte buurt, voor jong en oud uit de omringende huurkazernes 
en als een centrum van propaganda en onderzoek.

In de vervulling van deze oogenschijnlijk oninteressante functies 
kan Toynbee Hall met recht zeggen, dat het de tradities van zijn 
stichters voortzet.



tijd r<

Hoe werkt de vrije school?
door G. J. GISCHLER.

niet anders moest het, 
wijde perspectieven.

jebied der Anthroposofie, 
1 grote verrassingen, 
school te zien kreeg,

nieuwe impulsc 
tijden, ondanks

lichaam, ziel
bestand zijn
vertrouw en

moderne le

in de allerhoogste
...f_ van leven, van originaliteit, ’t werkte inspira- 

de kinderen. Men voelde, dat de leerkrachten met een zeld- 
icwustheid alles voorbrachten, zó en

was hier uitgesloten. Men speurde

"V17”Ö staan aan het begin van een nieuwe tijd. Oude waarden en
* ’ zekerheden hebben afgedaan. De generatie van nu vindt dc 

toegang tot vele welgebaande wegen van vroeger versperd, en moet 
naar nieuwe mogelijkheden zoeken. Dc nieuwe tijd roept om dc nieuwe 
mens, hiermee moet de opvoeding rekening houden. Uit de catastro- 
phale moeilijkheden, die iedere overgangstijd kenmerken, worden

i en waarheden geboren, als zodanig betekenen zulke 
de vele offers die zij vergen, winst voor dc toekomst.
opvoeding veranderen wil het kind van nu, zich naar 

eest harmonisch ontwikkelen en straks tegen het leven 
<>i- i.an men bij het kind voldoende originaliteit, zelf- 
■ .cht ontwikkelen, die hem een houvast zullen geven 

mwrwachtc levensmoeilijkheden en de soepelheid zich 
aan te passen aan dc vele wisselingen, waaraan het 

n d. mens blootstelt.
t.i.it sscholen wettelijk te zeer gevangen zitten in het 

keurslijf van de staatsregeling, zullen het de ongesubsidieerde, parti
culiere scholen moeten zijn, die baanbrekers zijn voor nieuwe richtingen.

Over een bepaald soort van deze particuliere scholen, waarvan 
reeds een 2;>-tal in West-Europa bestaan, wil ik, die jaren lang 
tot mijn grote vreugde dit hoogst originele en succesvolle onderwijs 
mocht leren kennen, hier iets laten volgen, te meer daar te den Haag, 
Zeist en A’dam reeds zulk een school bestaat en dit jaar te Bandoeng 
dc Ie Vrije-School in Ncderlandsch-Indië gesticht is. „Vrij" niet op 
te vatten in dc ongunstige zin van het woord, inaar „vrij" van de 
staats- en gouvernementsregcling.

Na een reis van ruim een jaar door West- en Midden-Europa om 
kennis te maken met het moderne onderwijs en hare resultaten, kwam 
ik tenslotte ook te Stuttgart in de Waldorfschool, waar het onder
wijs gegeven wordt overeenkomstig dc paedagogische beginselen van 
Dr. Rudolf Steiner.

Tot op die dag volslagen leek op het geb 
bracht mij dit verblijf te Stuttgart inderda; 
Wat ik in deze uiterlijk hoogst eenvoudige 
boeide me in dc allerhoogste mate.

’t Onderwijs tintelde van leven, van 
tief op i 
zamc b< 
toevalligheid



90 HOE WERKT DE VRIJE SCHOOL.'

de positieve

pvattingen, hier speurde 
gevoeld.

>ol en al de Vrije Scholen

ten met de diverse leraren. Ik had mij 
hoogheid van op 

nergens elders had 
van deze Waldorfschoc 

■'■’ericht ?
. middelbare school, 7 klassen lagere + 5

en een diepte van inzicht, die een ongekende draagkracht geven aan 
de woorden van de docenten en onderwijzers. Daar gebeurde iels, 
daar stond een geheel leraarscollege van een school met 1000 leer
lingen als één man naast elkaar, met volle liefde en overgave voor 
hun paedagogische arbeid werkend vanuit één groot beginsel. Liefde, 
overgave, toewijding, ik had ze natuurlijk elders ook gevonden, maar 
hier was meer, hier was een onbarmhartig streng en r<’/n <••/.« >.’/ werken 
aan de eigen morele en geestelijke persoonlijkheid. Een dag na dag 
zich zelf herzien en een consequent doorgevoerde meditatieve '.dading. 
Daarom maakte het leraarscollege als zodanig ■ en
sterke indruk. Er waren niet alleen begaafde, geestdriftige enkelingen, 
zoals men natuurlijk in alle richtingen vindt, maar 't 
op een hoog plan.

En hier leek mij het cardinale punt te liggen.
Met systemen en theoriën hoe hoog, hoe volmaakt ook.

niet opvoeden. Alen voedt slechts op, door de eigen letendi
lijkheid. Datgene wat levend verwerkt is, dus tol levcnsbez.it geworden 
is van bepaalde systemen en theoriën heeft slechts w.iardt '.oor de 
opvoeding van kinderen. Daarom behoort het alpha en omega van 
de opvoeder zelfopvoeding te zijn en kan men bij wijze van zeggen, 
beter zijn kind toevertrouwen aan een doodgewone school met prima 
leerkrachten, dan aan de allermodernste onderwijsinrichting, waarvan 
de leerkrachten qua mens disharmonisch zijn of moreel minder sterk 
staan. Datgene wat mij aan de AValdorf-school meer dan aan een 
andere trof, was de streng doorgevoerde zelfopvoeding, en 
levenshouding van de leerkrachten.

Toen begonnen de gesprekke 
niet bedrogen, hier was een 
men mogelijkheden, als ik 

Hoe is de inrichting 
naar haar voorbeeld opger 

I. Zij omvat lagere + 
middelbaar -f- 1 examenklasse.

II. Coëducatie in alle vakken.
III. Geen standenschool, ’t Schoolgeld is progressief.
IV. Niet dan bij hoge uitzondering blijft een kind zitten, ’t Intellect 

verbetert niet door zitten blijven, integendeel werkt het onver
schilligheid en luiheid in de hand, ’t Vermindert het zelfver
trouwen van het kind en een lichamelijk rijper kind werkt 
funest in een klasse met jongeren.

V. De school heeft geen directeur. Het gehele college van leraren

levcnsbez.it
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''

gekozen om de 
de administratie

aardrijks-

ijs gegeven, dus voor 
van de leeftijd der

an 5 — 7 leraren wordt jaarlijks 
buiten te vertegenwoordigen en

5 van zaken, wat ieder een 
oplegt ten aanzien van de

is verantwoordelijk voor de gang 
veel groter verant woordelijkheid c 
gehele school. 
Een raad 
school na;

De belangrijkste vakken als mocder-taal, rekenen, 
kumic, chiedenis, plant- en dierkunde, physica, chemie 
al de r.l.undevakken worden periodesgewijs 
de tijdsduur van 1—6 weken naar gelang 
kinderen . n de belangrijkheid van het vak.
De . t ochtenduren worden dagelijks aan zulk een vak 
bestvi i. ...dat de kinderen er zich rustig en zeker in kunnen 

r zich grondiger mee verbinden, dan wanneer hen 
en ander vak wordt opgedist. Binnen het bestek 
en is voldoende afwisseling mogelijk, zoodat het 
deren, die moeite met een vak hebben, nooit een- 
\ ermociend behoeft te worden. Daarna blijft het 

■n volgende periode, bezinkt, wordt soms schijnbaar 
ar door de repetitie aan 't begin van de volgende 

periode xx ecr in het geheugen teruggeroepen. De ondervinding 
is, dat hel kind met groter vreugde de vakken op deze wijze 
in zich opneemt, omdat de afwisseling groter is. Slechts het 
rekenen moet voortdurend geoefend. Een kort ogenblik wordt 
daar per dag aan besteed buiten de eigenlijke periodes om.

VII. De vreemde talen worden op de Vrije School van de eerste 
klasse lagere school af gegeven, 2 in de 1 e kl., de 3e in de 3e kl. 
Daar het kind van 6 jaar nog zeer dicht bij de nabootsings- 
leeftijd staat, neemt een kind veel gemakkelijker op deze leef
tijd een vreemde taal in zich op dan later, wanneer het hem 
veel groter moeite kost uitspraak en intonatie juist weer te geven. 
Terwijl dit een voorsprong geeft op de vreemde talen in de mid
delbare school, zodat men dan meer tijd aan literatuur kan 
geven en uren, die anders voor rekening van de talen komen, 
nu voor wiskunde kan vrijmaken en andere vakken, die zeer 
veel van het intellect van de kinderen vergen.

Dat dit jeugdig leren van vreemde talen verwarrend zou 
werken op het kind is onjuist, daar men op een leeftijd begint, 
dat het kind zijn moedertaal al tot zekere hoogte beheerst. 
De vreemde talen worden in de lagere klassen van de lagere 
school sprekenderwijs gegeven, zooals ze hun moedertaal leerden.
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de

de latere uren van°P

6e

•oposoGe wordt de 
rachten slechts tot

Geschreven zien de kinderen ’t [ 
derde klasse. Terwijl in de Ac met 
de grammatica begonnen wordt.

VIII. Aan iedere Vrije School is een schoolarts verbonden, die deel 
uitmaakt van het leraren-collcge. Hij is de trouwe raadsman, 
die de leraren en ouders op medisch-, physisch- en psycho
logisch gebied bijstaat. Hij heeft toegang tot lesuren, 
observeert de kinderen en geeft de betreffende leerkrachten 
raad, hoe ze met een bepaalde factor meer ui hel bijzonder 
bij dit of dat kind rekening zouden kunnen houden. Zijn werk 
is in hoofdzaak voorkomend.

IX. Dezelfde leerkracht , van de lagere school gaat let en met de 
8e klasse met de kinderen mee. Pas bij de pubcrteilcovergang 
(wat een natuurlijke afsluiting van een bepaalde k-vin : eriode 
is) gaat het kind in handen van vakleraren over.
Dit is nodig, omdat het paedagogische zwaartepunt in de 
lagere schoolleeftijd valt e n opvoeden een werk van Jaren, niet 
van dagen is.
Slechts door jarenlang contact kan die band tussen een toe
gewijde leerkracht en haar klasse groeien, die paedagogisch 
voor de kinderen het vruchtbaarst is. Ook komen soms pas 
na jaren de gevolgen van de paedagogische maatregelen voor 
de dag, die men in de laagste klassen getroffen heeft.
Tegen te grote eenzijdigheid wordt gezorgd door de vakleraren 
van zang, curythmie, gymnastiek, handenarbeid, tuinbouw, hand
werken enz.

X. De niet intellectuele vakken vallen

XI. Huiswerk wordt in de eerste 4 klassen niet, in de t>e 
zeer weinij

XII. De Vrije .
ig gegeven.
Scholen zijn neutrale scholen. Anthrc 

kinderen niet bijgebracht. Zij dient de leerkri 
richtsnoer om het kinderwezen steeds zuiverder te kunnen 
benaderen. Het onderwijs is klassikaal met mogelijkheid tot 
individuele opgaven.

Maar dit alles beperkt zich slechts tot het uiterlijke van de Vrije 
School. Het essentiele verschil tusschen iedere Dr. Steiner-school 
en andere onderwijs-instituten is, dat de harmonische groei, naar 
lichaam, ziel en geest van het kind, de menswording, nummer één 
is; het levend, scheppend inspiratief onderwijs meer en bewuster tot 
in de détails wordt doorgevoerd, dan ik ooit elders zag.

pas tegen het eind va 
et de eerste beginselen
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"■

het eind-

het 
het

bij de minste 
levensvreemd

en niet bij ons 
staan. Met het intellect bereiken

voor hem grootst mogelijke intensiteit,
vastheid en .

Hoe kunnen we 
levende waarheid wordt en f 
is deze tijd rijk, maar wat 
als ze levensvreemd blijven?

Door van het gehele levende kind zelf uit te gaan 
denken over het kind te blijven

t Leerplan is geheel overeenkomstig de verschillende ontwikkelings
stadia van het kind opgebouwd en houdt in de 1c plaats met het 
paedagogische rekening.

Wie ec n kind disharmonisch en onevenwichtig laat en zich slechts 
tot de intellectuele ontwikkeling beperkt, spant het paard achter de 
wagen, levert een eenzijdige stumperd aan de maatschappij af, die 
wel tot bepaalde starre denkwijzen in staat is, maar 
levensschokken dérailleert, omdat hij theoretisch en 
werd opgevoed.

Wat baten akten, getuigschriften, diploma's voor het levensgeluk 
van de min', ais hem levenswijsheid, levensliefde, levensmoed ont
breken.’ Is hei karakter niet steeds waardevoller gebleken dan 
schoolknapli originaliteit en het in staat zijn tot scheppend denken, 
meer dan a- . nuschc kennis .’ Hoevelen in deze maatschappij zijn 
scheppend .. . denkvermogen, hoevelen groeien in geestelijke zin, 
ook n,\ hun 28e a 50e jaar?

Moet men niet vaak in de opvoeding de fout en oorzaak zoeken? 
Kreeg men in het gewone onderwijs niet dikwijls stenen voor brood ? 
Hoeveel blijft daarvan als levensvatbaar hangen?

Moet men dus actcs, diploma’s en examens negeren? Zoolang de 
maatschappij slechts de poorten tot bepaalde betrekkingen openstelt 
via de brug van bepaalde actes en examens kan men, ondanks de 
diepste overtuiging hoe slecht en betrekkelijk de maatstaf is, die bij 
bepaalde examens wordt aangelegd, dit niet doen. Men snijdt dan te 
veel wegen bij voorbaat voor het kind af.

Daarom leidt de Vrije School ook wel degelijk voor 
examen op. (Dit jaar slaagden 3 van de 4 candidaten.)

Hoe kunnen we nu het ideaal wat we ons voor oogen stellen met 
de opvoeding van een kind bereiken?

Ie. n.1. de mens in het denken tot de voor hem in het leven grootst 
moge lijke klaarheid te brengen.

2c. In het voelen tot de voor hem hoogst mogelijke liefdevolle ont
plooiing en verdieping.

3e. En in het willen tot de
energie.

: dit inderdaad verwezenlijken, zoodat 't praktijk en 
geen dode theorie blijft, want aan theorieën 
\t hebben we aan de schoonste theorieën,
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Bij de 
physieke

driehcid voor zich heeft : 
en weer, bij het levende 
n de wetten van de dode

en intellectueel wezen?

en wordt

wc slechts ten dele de mens, dat wordt in deze tijd nu we allen, 
zelfs de onintellectuelen, toch geïmpregneerd zijn met het intellectuele 
denken van deze tijd, te vaak vergeten.

Men vergeet, dat men in ieder kind een 
lichaam, ziel en geest, die elkaar over 
organisme beïnvloeden. Met het kennen va 
materie onder invloed van het natuurwetenschappelijk deiil.cn van de 
laatste eeuw, dat zulk een hooge vlucht heelt genomen. waar Int 
de technische ontwikkeling betreft, is men te vreemd kone n te staan 
tegenover de zieleproccssen, die slechts door de wetten ■ :. t
wezen te benaderen zijn, terwijl de geest zijn eigen wetten heelt, 
liggend op het gebied van de geest, die slechts langs de weg \ .m gc e te- 
wetenschappelijk onderzoek, van verdieping door meditatie I 1 ■ c. nn.

AVelke grote ontwikkelingsstadia kan men bij liet kind duidelijk 
onderscheiden?

geboorte kan men eigenlijk slechts van de geboorte van hel 
lichaam spreken, ziel en geest zijn dan nog slechts dromend 

slapend aanwezig. In deze eerste levensjaren kan men waarnemen 
s er ordening komt in de chaotische bewegingen, hoe er uitdrukking 

begint te komen in het gezichtje en ’t wezen van het kind. De geest 
werkt er aan. 't Kind is geheel overgegeven aan zijn omgeving, men 
zou haast van een religicuse overgave kunnen spreken. En het bouwt 
zijn lichaampje niet alleen op doordat het voedsel tot zich neemt, 
maar wat er aan moraliteit en liefde in de directe omgeving van het 
kind leeft neemt het ook in zich op en doet zich zelfs tot in het 
physieke van het kind gelden. Terwijl de eerste jaren alle krachten 
voor de opbouw van het lichaam noodig zijn, verandert dit omstreeks 
het 6e en 7e jaar. Men zou eigenlijk de tandenwisseling tot zekere 
hoogte (alle ontwikkeling gaat langzaam, terwijl men echter op be
paalde leeftijden van grote sprongen in de ontwikkeling kan spreken) 
kunnen beschouwen, als de afsluiting van deze eerste periode.

In verhouding groeit het kind niet zoo enorm meer, en komen groei
krachten vrij, die als het ware latent gebleven zijn en zich nu op een 
hoger plan metamorphoseren n.1. helpen aan de opbouw van het 
geheugen. Vóór het 7e jaar is het geheugen meer gebonden geweest 
aan de zintuigelijke waarneming en gewoonte-handelingen. Vandaar 
dat een klein kind uiterst conservatief is, handelingen, dagindeling, 
verhalen liefst op dezelfde wijze herhaalt.

Na het 7e jaar emanciperen zich de geheugen-krachten 
het kind rijp voor de school.

Is dit 6- tot 7-jarige kind nu een denkend

deiil.cn
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In eerste instantie zeer zeker niet.
t Is integendeel in hoge mate dikwijls onlogisch in zijn handelwijze.
Het is n.I. in de eerste plaats in de jaren tusschen 7—ld een 

voelend wezen, levend in sympathieën en antipathieën.
Wil men liet kind het onderwijs dus zo geven, dat het er het meeste 

profijt van heelt en het minste door vermoeid wordt, dan moet men 
aanknopen lm het gevoelsleven, 't Kind moet sterk beeldend onder
wijs onti.ii!. . n. welgevallen aan het goede en schone krijgen, een 
innerlijke \ reu. de daaraan beleven, antipathie tegen het boze en lelijke 
met op gr.md v.in een gebodssysteem. Het wil dit onder leiding van 
de autorit' u i.m de opvoeders, hetzij ouders of onderwijzers. Terwijl 
het zeer jongi kind onbereikbaar is voor ieder autoriteits-principe, 
huilt als In t een gevoel van lichamelijk onbehagen heeft, handelt en 
zich bewe. ' \olgens eigen innerlijke wetten, ’t iets oudere kind meer 
reageert op de intonatie van onze stem, dan op de verstandelijke 
inhoud v.ni onze woorden, heeft ’t 7—14-jarige kind behoefte aan 
een autoriteit, die hij volgt en hem leiding geeft in zijn nog onvol; 
wassen w ilsleven. Ken kind heeft behoefte op deze leeftijd aan zulk 
een leiding, het voelt er zich rustig en veilig in. Niet te willen in
grijpen in In t n ilsleven van het kind, omdat we mis zouden kunnen 
tasten is negatief, hiermee hangen wc slechts ons zelf het brevet van 
onbekwaamheid om, liet kind heeft nog geen geëmancipeerde wil, 
kan niet vrij'willen, dat kan men pas als de persoonlijkheid ontwikkeld 
is, als men geestelijk rijp en vrij is uitgegroeid, dus op veel en 
oudere leeftijd.

Natuurlijk heeft men met tact en wijsheid overeenkomstig het wezen 
van het kind hem te leiden. Men schoolt dus dit wilsleven niet door 
het kind vrij te laten, maar door het kind als geheel in het onderwijs 
op te nemen, hem niet slechts met het hoofd, maar met zijn gemoed, 
zijn handen, voeten en lichaam te laten werken.

Niet omdat onze paedagogie een cultus van het gevoelsleven maakt, 
appelcren we door ons kunstzinnig-beeldend onderwijs, daaraan in 
deze jaren zoo sterk, maar omdat hier in deze jaren het zwaartepunt 
ligt, ‘t kind is overwegend gevoelswezen. In deze jaren legt men de 
basis voor een liefdevolle levenshouding, voor enthousiasme en levens
warmte, op grond van een liefdevolle verbinding met het leven die 
nu gelegd moet worden, kan zich later de mensch ontwikkelen wiens 
wil geleid wordt door deze positieve genegenheid voor al wat goed 
en schoon is, die niet uit harde, koude plicht handelt, maar uit over
tuiging het goede, ware en positieve wil.

Door het kind ook met het lichaam veel te laten doen, wat abso-
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op veel oudere iceitijd 
eenzijdig intellectueel

met zich bepaalde sympathieën 
ten geaardheid, waaraan men 

>et komen, wil het kind vol

ndcrwijs met een soepelheid, 
l-—in de klasse, dan zal het

luut niet beperkt behoeft te blijven tot gymnastiek, curythmielessen 
en de handarbeidsvakken enz. maar zeer goed in het rekenen —■ 
Ncd. Taal onderwijs opgenomen kan worden, komt men tegemoet 
aan de bewegingszin van het jonge kind, die nu zinvol en met chao
tisch, maar onder leiding doelbewust in het onderwijs benut wordt.

Het onderwijs, dat zó en ook rhythmisch gegeven wordt, is tevens 
speciaal voor het minder intelligente kind een weldaad. omdat het 
zich op deze wijze met de te leren stof verbinden kan, daar dit het 
kind veel minder inspanning kost, dan wanneer hel alleen in< t zijn 
hoofd moet werken, terwijl het harmoniserend werkt op het schran- 
derc kind. Want droog intellectueel onderwijs is voor Wr, ook de 
meest intelligente kinderen funest, ’t kweekt eenzijdige oude mannetjes 
en vrouwtjes, ’t werkt verstarrend, verhardend, skleroliserend. Wei 
gevallen van arteriosklerosc op veel oudere leeftijd n.l. na hel 50e 
jaar, hangen samen met tb eenzijdig intellectueel onderwijs in <lv 
jeugd.
. Bij het onderwijs in deze jonge jaren moet men zeer sterk reke
ning houden met het rhythme.

Al wat rhythmisch gebeurt vermoeit ’t minst. (Werkzaamheid van 
hart en longen gaat onverpoosd door van geboorte tot dood zonder 
te vermoeien, spier- en hersen-werkzaamheid vermoeit wel).

Voor het jonge kind is het rhythmische element levensvoedsel (be
hoefte aan rhythmische versjes bij het heel jonge kind met zinloze 
inhoud), ’t Werkt harmoniserend op de nog niet gereguleerde adem- 
haling-bloedsomloop van het kind. Welke factoren moet men in deze 
jaren nog meer in het oog houden, wil het kind zich zo intensief 
mogelijk met de leerstof verbinden? Want op de intensieve verbinding 
komt het aan, wil het onderwijs voor het hele leven vruchtdragend zijn.

Door met subtieler wezensverschillen rekening te houden, die bijv.
a. voortvloeien uit de verschillende temperamenten. Een duidelijk 

uitgesproken temperament brengt i 
en antipathieën en een uitgesprokt 
bij het jonge kind deels tegemoet mot 
profijt van het onderwijs hebben.

Verder met behoefte aan afwisseling in
b. Humor, tragiek.

Spanning, ontspanning.
Vrolijkheid, ernst.
Beweging, rust.

Hanteren we op deze wijze het on ' 
die steeds rekening houdt met de kinderen
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komen te
't Denkleven begint zich 

en gevolg ontwaakt. Te voren 
kind eigenlijk geen geschiedkundig

Denkend wil de jonge : 
Op grond van innerlijke

nieuwe 
van zijn

gop.
F meer als individu 
en de natuurrijken, 

i. Nu is de tijd ge- 
aardrijkskunde

bepaald leerjaar steeds weer anders gegeven 
de soort en hoeveelheid der te behandelen 

van de cisch, die de kinderen ons door hun

De puberteit i./—•15 jaar tot het eind van de schoolleeftijd.

Evenals men de tandenwisselingstijd als de afsluiting van de werking 
van bepaalde plastische krachten kan beschouwen, kan men de 
puberteitsleeftijd beschouwen als de afsluiting van de werking van 
bepaalde muzikale krachten in de opbouw van het lichaam van de 
mcnsch (men denke ook aan één der symptomen n.1. de stemvcrandering).

Meer dan men beseft, werkt nu het gesproken woord, niet alleen 
wat, maar speciaal hoe men de dingen zegt. Een welluidende muzikale 
stem, een goed verzorgde stijl, een mooie opbouw van de te doceren 
stof, een kunstzinnige, welverzorgde taal en bijpassend gebaar, helpen 
het kind en hebben sterke invloed op deze leeftijd.

Nu ontwaakt in de jonge mens zijn bewuste liefde tot wereld en 
mensheid, waarvan de liefde tot het andere geslacht slechts een klein 
onderdeel is. Vriendschapsbanden worden gesloten, sociale neigingen 

voorschijn, clubs vormen zich.
nu vrij te ontwikkelen, ’t Begrip voor oorzaak 

kan men volgens deze wetmatigheid het 
ige ontwikkeling doen begrijpen. Nu wel. 

mens nu het leven benaderen en leren kennen. 
: intellectuele overwegingen en overtuigingen

onderwijs voor een 
moeten worden, niet naar 
stof, maar naar gelang 
wezen stellen.

Omstreeks hel 9e i 10c jaar treedt bij de kinderen een verandering 
t Kind wordt „ Ik-bewuster”, het gaat zichzelf meer als indiv 
beleven, tegenover de hem omringende wereld i 
waarmee het voordien veel meer verbonden was. 
komen het knal dierkunde, plantkunde, geschiedenis.

Omstreek?, het 12e, 13e jaar betreedt het kind weer een 
Icvcnsph.is. . li l groeit meer in de mechanische bewegingen 
skelet, ii.it i oei en zwaarder wordt in deze jaren. De natuurlijk* 
gratie, die <i< bewegingen van het kleine kind kenmerken, gaat ver
loren. Houterig, ongracieus en onhandig wordt het kind, speciaal de 
jongen. Nu is de tijd aangebroken om met vrucht onderwijs te geven 
in vakken, waarin de mechanische wetmatigheid hcerscht, men kan 
met physica, meetkunde, algebra beginnen.

Eindelijk zijn we de puberteitsleeftijd genaderd.
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de ontwikkeling het

het

slecht onderscheiden. Inplaats 
van de opvoeder, treedt nu 

tisch onderscheiden. Zelf kiest het kind zich zijn helden, uit vrije

'oelslevcn overheersen, minder dan In; den 
1 en beheerst door het ik. Maar de vrouw 
draagt in het diepst van haai' ziel een kos- 

voor goed en slecht. Dit ideaalbeeld, 
leid is haar een gids. 1 )aarom treedt 

zekerheid en scherpte van intuïtie op, 
vrouw zal het begeerte- en gevoels- 
na haar 20 — 21e jaar, bij den man

de enkele klasseleraar, die tot het begin van de 9e 
nu voorbij. Vele vakleraren treilen in zijn

gaat het kind goed en 
gave aan de autoriteit 
kritisch 
innerlijke overtuiging.

De tijd van 
kl. het kind begeleidde, is

't Onderwijs wordt van nu af meer op 
denken gericht.

Maar men heeft met meer factoren rekening te hou.1. i. wil men 
de kinderen door deze aan stormen en onevenwichtiglni.i zoo lijke 
tijd zoo goed mogelijk heen helpen.

Welke werking heeft de puberteitsovergang 
meisje ?

In beiden ontwaakt het begeerte-, het liefde-, lui gc-l.iiht 1< ven. 
Bij het meisje in de regel iets vroeger. Bij haar blijft, ook in de 
komende jaren, het geve 
jongen, wordt het geleid 
veel meer dan de man 
misch-idcaal beeld, een norm 
deze innerlijke maatstaf en zekerhi 
zij reeds in deze jaren met een 
die de jongen totaal mist. Bij de 
leven de overhand behouden, ook 
is dat anders.

Het bewustzijn, het Ik is daar de overheersende factor, denkend, 
begrijpend wil de man de wereld en het leven doorvorsen en be
naderen ook de vrouw, die hem meestal het grootste raadsel is. De 
man oordeelt en veroordeelt volgens zijn bewuste intellect, de vrouw 
oordeelt en veroordeelt volgens haar diepste gevoel, volgens een 
onmiddellijk aanvoelen van de mens en de levenssituaties.

Daar het Ik nog niet geëmancipeerd is in deze puberteitsjaren en 
slechts tegen het 21e jaar zich langzamerhand vrij ontwikkelt, mist 
de jongen het richtsnoer, dat hem later leiden zal in zijn leven. Zijn 
optreden is veel onhandiger, hij komt in de ware zin des woords in 
de lummel- en vlegeljaren.

Maar nog iets anders grijpt plaats. In deze leeftijd voelen jongen 
en meisje, dat iets in hen ontwaakt en gerijpt is, wat men niet naar 
buiten toont, wat men verborgen houdt voor de wereld.

Dit roept het sc/iaamtegevoeX te voorschijn en dit doet zich tot in 
de onbewuste gebieden van het zieleleven gelden.
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De jongen

zorgen 
roepen, 

geschiede 
oog I

zijn vlegel-

'heden

en schone bezorgt een tegen- 
de Vrije School in de 9e kl. het kunst ge-

willcni
toekeert, er dus >■

Wil men de km 
dan behoort men 
en morele gevoelens 
behandeling van litteratuur < 
men de kinderen een open 
tischc in de wereld. Een gevoel voor 
een zonsop- en ondergang, van een zee 
teerheid der ontluikende bloemen, de 
sneeuwvlakte enz. zal hen in deze jarei 
keerde erotische neigingen, dan alle mogelijke tot in het uiterste 
gedreven sexuele voorlichting. Dit laatste concentreert de aandacht 
steeds meer op het punt in kwestie, waarover jongeling en meisje 
ingelicht moeten worden. Niet echter behoort het in het centrum der 
aandacht te staan op deze leeftijd.

Een warm gevoel voor het verhevene 
wicht. Vandaar, dat

M.iai 11. .1 grond der zaak bedekt ook zij onder al die uiterlijke 
demonstraties haar werkelijke diepere gevoelens.

Well.e ch wordt in deze aan den opvoeder gesteld?
1 en ■ eindeloos veel zin voor humor. Zonder humor komt men 

eze tijd heelemaal niet, met de kinderen klaar.
e fijngevoelige tederheid moet men verder het diepere 

meer verstopte wezen, het schaamtegevoel, respecteren. Dit behoeft 
nooit in woorden door te klinken, maar moet uit onze houding spreken 
en heeft een ongehoord grote opvoedkundige werking.

Tegenover den jongen moet men laten blijken, dat men 
achtigheid, hoewel men er indien nodig op ingaat, toch in de ( 

zo serieus neemt, terwijl men de koketterieën, de snibbig! 
roganties van het meisje met een zekere humoristische, wel- 
ide gratie opvangt, maar figuurlijk gesproken haar dan de rug 

s geen innerlijk aandeel aan neemt.
kinderen in deze jaren een werkelijke steun meegeven, 

nu voor te zorgen in het onderwijs religieuse 
wakker te roepen, wat aan de hand van de 

en geschiedenis zeer goed kan. Ook moet 
trachten te geven voor het aesthe- 

dc grandiooze schoonheid van 
bij stormweer, de ontroerende 
pure blankheid van een wijde 
;n meer behoeden voor ver

hel meisje verbergen hun werkelijke gevoelens. De 
jongen toont zich lummelachtig, ruw, slungelachtig, om alsjeblieft 
niemand te behoeven tonen wat er aan betere, teerdere gevoelens 
en tendenzen in hem leven. Het meisje toont uiterlijk het omgekeerde, 
ze w il op de voorgrond treden, zich doen gelden, een zekere koketterie 
en snibbiglieid, een overdreven gevoel van eigenwaarde ontwikkelt ze.

Aan kritiek ontbreekt het haar lang niet in deze dwaze en toch 
zo ontroerende leeftijd. Dit tolereert ze niet, dat kan ze zich niet 
laten wei len, wat verbeeldt de wereld zich wel! Zij zal wel eens 
tonen wie ze is!
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schiedenisonderwijs begint, kinderen aan het grote schoolorkest kunnen 
deelnemen, veelstemmige koren uit de klassieke meesterwerken ge
zongen worden, de handwerklessen en de houtarbeid nu meer op het 
vrij-kunstzinnig-scheppende gericht zijn.

Men moet ook hier weer een onderscheid tusschcn jongens en 
meisjes in het oog houden.

Men moet trachten de moreel-ethische gevoelens voor het meisje 
zo te ontwikkelen, dat zij bij haar met een schoonheidsprincipe ver
bonden worden.

Zij moet als het ware een zekere mate van aesthetischc vreugde 
in het goede, zedelijke en religieuse hebben. Het meisje moet wel
behagen voelen in de goddelijke, bovenzinnelijke oorsprong van de 
wereld, het wil rijke beelden voor haar gevoelsleven en haar phan- 
tasie, die uitdrukken hoe schoon een goed en edel mens is, terwijl 
men bij den knaap op de innerlijke kracht doelen moi 
gevolg is van zedelijke hoogheid, en die van de edele mem

Het meisje heeft men in deze jaren voor verwekelijking t< 
het mag geen zinnelijk-aestheetje worden. Gemoedswarmte 
liefde moeten haar daarvoor behoeden.

De jongen mag geen krachtpatser worden. Daarom hebben kin
deren van deze leeftijd zeer sterke behoefte aan idealen. Idealen, 
die een wilskarakter dragen, een doelstelling hebben. Het begeertc- 
leven der kinderen heeft behoefte aan de steun, de ruggegraat, die 
krachtige idealen het geven. Het meisje en de knaap vragen zich af: 
„waartoe is het leven er"? ’t Leven moet zin hebben. Wat is de 
zin, het doel van het leven? ’t Verlangt van ons een richtsnoer. 
Geen groter zegen, dan wanneer de jongeling en het meisje in deze 
leeftijd een mens ontmoeten, tot wie zij vol verering kunnen opzien. 
Dat kan richtinggevend zijn in hun leven. Ze hebben behoefte aan 
heldenverering, grootheid, hoogheid van geest en hoeveel meer doet 
het „levende voorbeeld” niet, dan de „beschrijving” van een held!

De jongen vraagt ook hier weer meer naar de afgeronde persoon
lijkheid, het karakter va:n de betreffende mens, het meisje naar de 
belevingen, de daden, de gebeurtenissen uit het leven van den held.

’t Is dus nodig, dat wij van de meer uiterlijke levensverschijnselen, 
die kinderen van een 9e klasse nog sterk boeien, tot de dieper lig
gende innerlijke opvatting der dingen overgaan. Terwijl bijv, de humor 
en de kritiek in de litteratuur een hoofdmotief voor dat onderwijs 
in de 9e klasse vormen, gaat men in de 10e klasse tot de innerlijke 
structuur der taal over, men behandelt metriek, poëtiek en woord
afleidingen. Aan de hand van de behandeling van het Nibelungenlicd
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.■cnhoping

gescherpt, in de 
: practische vakken handen- 
veldmeten,- kamperen, zijn

en de Gudruns 
bondenheid der 
ontwikkelt, van 
doelstellingen.

Over het geheel wordt de leerstof in de 10e klasse vanuit het 
gezichtspunt van het natuurleven behandeld, terwijl men in de 11e 

vanuit het gezichtspunt van het zielelevcn te be- 
Romantick worden behandeld, maar ook het dra- 

van de Parzivallegcnde 
zoekt in de latere litteratuur metha- 

moticf, terwijl men dit tot in de 19e

;ccft een 
: Vrije 
jongen

nsagc toont men aan, hoe de liefde zich vanuit de ge- 
tr bloedsverwantschap tot de vrije individucelc liefde 
m heidendom tot Christendom met andere deugden en

men gee:

klasse overgaat, ze
spreken. Lyriek en
matisi hv clement in de litteratuur. Men gaat uit 
van Wollgram v. Issschenbach en 
morphos. ii v..n een soortgelijk

In .1 klasse, die de eigenlijke afsluiting van de school vormt 
(de lö. . slechts gericht op de voorbereiding van het eind
examen' w.-riil de leerstof van uit geestelijk gezichtspunt doorgenomen. 
De wereldlitteratuur van de laatste 100 jaar wordt behandeld. In 
de geschil demslessen geeft men een samenvattend beeld tot op de 
huidige tijd toe.

In alle vakken wijst men op grote samenhangen, i 
synthese, zoodat het wereldbeeld wat het onderwijs 
School geeft, ais een machtig en veelzijdig bouwwerk vooi 
mens oprijst en hem de samenhang der dingen doet zien.

11 ij heeft hoge ideële waarden leeren kennen. Sterke positieve im
pulsen voor zijn toekomstig leven meegekregen, hij heeft zelfstandig leren 
werken en kan nu met vrucht een hogere studie vervolgen, die hem 
meer in ,,speciaal” gebieden van de wetenschap zal voeren.

Doordat tot in de hoogste klasse toe voortdurend voor een har
monische ontwikkeling van lichaam, ziel en geest is gezorgd, staat de 
jonge mens niet als eenzijdige intellectuele karikatuur in het leven, met 
een opeenhoping van theoretische, levensvreemde kennis, die slechts 
een ballast voor de geest zijn.

In de intellectuele vakken heeft hij zijn denken 
kunstvakken zijn gevoel ontwikkeld, in de 
arbeid, tuinbouw, eurythmie, gymnastiek, ■ 
lichaam en handen.

Geen wonder, dat de oud-scholieren voldoen in de maatschappij. 
Zij hebben zich niet volgens vaste schablonen ontwikkeld. Door de 
wijze van lesgeven is originaliteit, soepelheid in hun denken aan
gekweekt en hebben ze hun aanpassingsvermogen ontwikkeld. Wat 
de jongeren in deze ontredderde tijd steeds meer te pas zal komen,
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D

Het Gedenkboek der Maatschappij 
tot nut van ’t algemeen 

door Prof. Dr. H. BRUGMANS.

omdat vele oude waarden hebben afgedaan en men nieuwe I 
wegen overeenkomstig nieuwe idealen te zoeken heelt.

Mag ik eindigen met een van Dr. Steiners eigen woorden :

Dem Stoff sich verschrciben, 
Heiszt Seelen zerreiben.
Im Geiste sich (inden 
Heiszt Menschen verbinden. 
Im Menschen sich schaucn, 
Heiszt Wellen erbauen.

• e redactie van Volksontwikkeling heeft mij gevraagd een enkel 
woord in dit orgaan te willen wijden aan het Gedenkboek van 

onze Maatschappij, uitgegeven bij haar andcrhalve-ecuwfeest. liet 
kan de bedoeling niet zijn den inhoud van dit lijvige boek ook maar 
in het kort te resumeeren en evenmin de inhoudopgave af te schrijven 
en daardoor aan te wijzen, welke Nritsmannen van nu zich gegeven 
hebben aan haar geschiedenis, gezien van verschillend standpunt, 
tot uiting komend in haar veelzijdige werkzaamheid. Ik moge vol
staan met naar aanleiding hiervan te zeggen, dat dit gedenkboek door 
zijn zeer vcelzijdigen inhoud een vraagbaak zal worden en blijven 
voor wie in groote lijnen wil weten, wat het Nut in de anderhalve 
eeuw van zijn bestaan heeft beoogd niet alleen, maar ook tot stand 
gebracht. Wie wil, kan het hier vernemen van de meest ervaren en 
beproefde deskundigen.

Maar het gedenkboek geeft meer en juist daarop wilde ik de aan
dacht vestigen, zelfs den nadruk leggen. Her Nut bestaat thans ander
halve eeuw; het dagteekent uit de nadagen der republiek en is bepaald 

pacriotschen huize met een inslag van dissenterschap. Welnu, 
van hoeveel genootschappen, maatschappijen kan het worden gezegd, 
dat zij bij dezen ouden oorsprong niet alleen nog leven, maar nog 
krachtig zijn en bloeien? Een traditie is stellig een kostbaar goed; 
een nobele traditie is even zeker een sterke kracht ten leven. Maar 
geen mensch en geen groep, welke ook, kan van traditie alleen leven, 
ook niet, wanneer men zelf de illusie daarvan heeft. Een traditie 
moet niet alleen geestelijken inhoud hebben, zij moet dien inhoud niet
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nimmi r h

onveranderd aan het nageslacht overleveren; zij moet dien inhoud 
integendeel steeds vernieuwen, kan het zijn, veredelen. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat zij steeds met alle opiniën van den dag 
moet medegaan, en nog veel minder, dat zij als de weerhaan met alle 
winden in ons veranderlijk geestelijk klimaat moet meedraaien. Maar 
dat beteekent wel, dat deze oude traditie zich steeds moet vernieuwen, 
dat zij zich altijd moet aanpassen aan wat na zorgvuldige keuring 
deugdelijk en waardevol is gebleken. Vrijheid en gezag, deze polen 
van ons Lmdsche volksleven, beheerschen ook het leven van onze
maatschapi'u ; in t ri zag der traditie en de vrijheid die traditie telkens 

' .ui de .dealen van een telkens weer nieuwen tijd. 
. i , nat onze maatschappij met haar traditiën en idealen 

L.i.dsche volk als geheel heeft gegrepen. Waarlijk niet 
Hoezeer men in onzen kring het woord neutraliteit 

.o. m de mond heeft gevoerd, neutraal kan niemand 
zijn, die het rli|k ernstig meent met zijn beginselen. Er waren en 
zijn dus m Icii, die i< h door ons levensdoel niet voelen geboeid, eerder 
afgestooten. M.i.u wat \\ ij na anderhalve eeuw toch wel hebben gewonnen, 
is de eerbied van ons streven bij andersdenkenden: juist onze over
tuiging heelt dien eerbied opgewekt, veel meer dan een fictieve neu
traliteit. Onze maatschappij zegt reeds in haar naam, dat zij werkt 
voor het algemeen, maar zij heelt nooit de illusie kunnen hebben, dat 
zij daarbij steunde op het algemeen. Zoo iets heeft nimmer bestaan, 
bestaat niet en kan ook niet bestaan. Het geestesmerk van ons volk, 
waarvan Huizinga in ons gedenkboek spreekt, draagt ook onze 
maatschappij ; maar zij heeft ook kenmerken, die uit een bepaalden 
tijd zijn gegroeid en zich daarna hebben ontwikkeld tot wat wij thans 
in het Nut als sprekende eigenschappen waarnemen. Altijd zullen wij 
blijven streven naar een humanistisch Christendom, waarvan Kohnstamm 
de groote waarde en ook de eigenaardige zwakheden uiteenzet: maar 
hoe weinigen verstaan dit ideaal buiten dezen kring en — laat ons 
eerlijk zijn — toch ook wel daarbinnen.

In anderhalve eeuw is zeer veel veranderd in de geestelijke structuur 
van het Nederlandsche volk. De geestelijke sfeer der achttiende eeuw 
is ons wat vreemd geworden .— is zij eigenlijk wel geheel van ons ver
vreemd ? Ik kan het, gezien vele geestelijke stroomingen van onze tijd, 
nauwelijks geloovcn. Dat is niet alleen een nadeel. AVant al zijn wij 
veel minder nuchter geworden dan ons voorgeslacht, de demonische 
heroiek van andere volken van onze dagen is ons vreemd gebleven. 
Wij blijven als onze voorouders werkzaam tot nut van het algemeen, 
maar het nut zien wij ruimer en breeder dan zij. De mensch beeft veel
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dingen noodig, die in engeren zin tot niets ter wereld nuttig zijn : men 

zou kunnen zeggen, dat men juist die dingen het meest ontbeert, die 

men het minst noodig heeft. Dit bewustzijn breekt zich in onzen tijd 

steeds meer baan, ook in het Nut. Zoo gezien en zoo opgeval, heeft 

het Nut niet alleen een heden, maar ook een toekomst.

Met deze weergave van een indruk moge ons gedenkboek de wereld 
ingaan!

Edwin R. Embree, Margaret 
Sargent Simon, W. I' 
Mum ford : Islam) India 
lo school. The Unive 
Chicago Press, 1934.

Tn 1933 vertrokken naar Ned.-Oost- 
Indië, uitgenodigd door het Gouverne

ment, ter bestudering van land, volk 
en onderwijs 3 personen onder auspi
ciën van de Julius Rosenwald Stichting. 
Het waren; le Edwin R. Embree, de 
president van de Julius Rosenwald 
Stichting, die zich in dienst van deze 
stichting en van de Rockefeller Foun
dation jarenlang bezighield met rassen
kwesties en met het onderwijs onder de 
negers; 2e. Margaret Sargent Simon, 
secretaresse van de Julius Rosenwald 
Stichting en 3e. W. Bryant Mumford, 
hoofdinspectcur en organisator van het 
onderwijs in Brits Taganyika. Van hun 
ervaringen stelden zij een rapport samen, 
hetwelk onder den titel „Island India 
goes to school”, bijzonder smaakvol en 
verzorgd werd uitgegeven.

Het werk vangt aan met een be
schrijving van de geografische gesteld
heid, het klimaat, de voortbrengselen 
en de verscheidenheid der Maleise vol
keren. De invloeden der vreemde Wes
terse en Oost-Aziatische volken en 
verschillende religies als Hindoeïsme 
Islam en Christendom worden in 
kort besproken, terwijl ook aan

den een beschrijving v.m 
schoolsoorten, welke v< 
en Europese bevolking 
Een en ander wordt d

opvoedingssysteem
kingen zijn in hoofdzaal 
de nalatigheid van hi 
om de inlandse bévol 
tol zelfopvoeding. Rel.

sleed aan de technische
op de Europese markt gerichte produc
tie, een streven waaraan ook hei onder
wijs dikwijls ondergeschikt gemaakt 
wordt. Andere punten van critiek vor
men de dreigende overbevolking van Java 
en de hygiënische toestanden waaraan 
te weinig aandacht zou worden ge
schonken. Het boek besluit met belang
wekkende beschouwingen over de ge
wenste verhouding tusschen moederland 
en kolonie, de taak der kolonisten vol
gens Pres. Wilson, de betekenis der 
technische vooruitgang voor het Oosten 
en vele andere vraagstukken, waarvoor 
een land als koloniserende mogendheid 
gesteld wordt. §
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De opleiding van den onderwijzer (in verband 
met zijn sociale taak) ')

door G. VAN VEEN.

') Rede, gehouden voor de Afd. Amsterdam

Ik citeer hieruit:

Rotterdam, (Ned. Taal): „Dikwijls bleek, dat (de candidaten) 
niet op de hoogte waren van de eenvoudige taalverschijnselen....

Opvallend was ook de slordige stijl waarin veel opstellen waren 
geschreven....

De economische toestand van een volk 
aanduiding van het meest ingewikkelde s 
spel en tegenstreven van ongetelde 
geestelijke en materiële krachten en

Dr. I

Tn „liet Onderwijs" van 25 Augustus 1.1. kwam een artikel voor 
van een van de redacteuren, examinator voor de hoofdacte, getiteld: 

„Het Nederlands in liet moeras". Dit artikel bevatte materiaal, om 
een beeld te geven van liet droevig verval, waarin de scholing van 
den onderwijzer, die opgaat voor zijn hoogste bevoegdheid, speciaal wat 
de moedertaal betreft, verkeert.

Deze daad verdiende m.i. lof
belang volkomen
en ik kan mij.
zonder daarin den

Hij schreef o.m.

„Waar blijkbaar alle zelfcontrole bij het schrijven ontbreekt, 
behoeft het niet te verwonderen, dat er herhaalde malen heel ernstig 
gezondigd wordt tegen zinsbouw en taaleigen.

Ja, de slordige en gebrekkige uitdrukking van gedachte gaat zo 
ver, dat de corrector, niet alleen vanwege het slordige schrift, 
maar ook door gebrekkige, stumperige zinsbouw, heel veel tijd moet 
besteden aan het lezen van wat er staat; dat hij vraagtekens plaatst, 
omdat hij het niet begrijpt, of, omdat hij vermoedt, dat de candi- 
daat maar wat schrijft. Over sommige passages moet hij doodeen
voudig heenspringen vanwege de onleesbaarheid.”

Deze auteur heeft over zijn indiscret ie (hij werkte met foutenmaf 
een en ander moeten hooren. Intussen hebben de officiële 
hem sedert grondig gerehabiliteerd.

en was uit een oogpunt van 
gerechtvaardigd. „De nood was den auteur < 

moeilijk voorstellen, dat hij daartoe zal hebben 
examen voorzitter te hebben gekend.
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dc opstellen 
interpunctie, 

gebrekkig.

schrijver') Onderstrepingen van

Amsterdam, (Opvoedkunde): „Het schriltehik werk gal aanleiding 
tot de klacht, dat vele candidaten niet in slaat waren, hun gedach
ten in behoorlijk Nederlands uit te drukken. De \ urm, w aarin de 
opstellen gegoten waren, bleek in veel gevallen gebrekkig. . . 
van een zeer gering aantal candidaten werden de e/'i.'dieu niet door 
ergerlijke taal- en stijlfouten ontsierd.

Als ik mij in de uit deze publicaties ontstane controversen niet 
onbetuigd kon laten, dan was dat, omdat deze mij als een aanleiding 
in de schoot vielen eens te zeggen, wat mij allang bezwaarde. Want 

op het gebied van dc onderwijsopleiding „something rotten 
e State of Holland” is voor mij al lang geen vraag meer.

me nog precies, 
ergens op een

g aanduiden. Op die school gingi
ling: gymnasium, H.B.S., een

:rs. Er was examenwerk gemaakt 
de candidaten, een

dat er o
is in the State of Holland” is voor mij al lang geen vraag

Ik herinner me nog precies, wanneer ik mijn eersle schok kreeg. 
Ik was ergens op een school, die ik alweer uit discretie niet verder 
mag aanduiden. Op die school gingen leerlingen met allerlei voorop
leiding: gymnasium, H.B.S., een enkele met Ulo en ook enkele onder
wijzers. Er was examenwerk gemaakt en ik mocht het inkijken. Het 
bleek, dat een van de candidaten, een onderwijzer, zich over de hele 
linie had onderscheiden door werk, dat in negatieve zin alles wat er 
bij was, met stukken sloeg. Het was werkelijk erg. En toen was het, 
dat de directeur, een academicus, langs zijn neus weg de opmerking 
maakte: „Ik had altijd nog al hoog bij de onderwijzersbevoegdheid 
opgekeken, maar nu sta ik toch verbaasd, dat men met zo weinig 
onderwijzer kan worden”. Ik kon hem toen gelukkig wijzen op ander 
werk, ook van een collega, dat in één woord uitmuntend was ■— maar 
zijn antwoord was: „Nou ja, maar die andere is er toch ook gekomen". 
Die angel is bij mij blijven zweren: hoe in 's hemelsnaam kon iemand 
die zo treurig werk leverde, dc slagboom passeren, die toegang geeft 
tot het onderwijzersambt. Want een type als deze jongeman zou ieder 
mensenkenner in een half uur door moeten hebben.

Ik ben, waar ik kon, mijn licht op gaan steken, en ik had de zaak 
spoedig door: hier was het schooleindexamen de schuldige. Ik be
schuldig niemand; ik zou er niet aan denken. De kweekschoolleraar

De Commissie vraagt zich af, of hier onvoldoende studie-ernst dan 
wel gemis aan dc nodige aanleg oorzaak van de ongunstige resultaten 
moet worden genoemd‘)

Amsterdam, (Ned. Taal): „Een groot gedeelte \ 
vertoonde verregaande slordigheid in stijl, spelling

Dc bouw van de opstellen was dikwijls
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Klaas in de gelet 
trage den

doet wat ieder doet onder -zijn 
en hij komt zelf graag met c 
bus. We herinneren ons toch zeker aller 
Loffelijk Ontslag? Als Jan zijn loffelijk < 
leerling wo 
dom, maar 
enige last r 
van een 

dat ze begt

omstandigheden. II ij helpt zijn leerlingen 
een hoog percentage goede cijfers uit de 

" ;n nog wel de dagen van het 
ontslag kreeg, kon hij b.v. als 

rden toegelatcn in het diamantvak. Jan was ongelooflijk 
hij was een door en door goeie en hartelijke jongen. Nooit 
ee, integendeel Jan geloofde in zijn meester met de trouw 

hond. Bovendien fans ouders waren arm — er hing voor 
van af. En Jans moeder kwam op school. Ze liet je voelen, 
ireep, dat het helemaal van jou afhing en als ze je eindelijk 
id, dat je zei: „We zullen nog eens zien", drukte ze je de 

hand met het verheugde gezicht van ,,O, ik begrijp het al ... . het 
komt in orde.”

De onderwijzer, die werkelijk voor zijn kinderen voelt, kan even
min alleen de verantwoordelijkheid dragen voor lotsbepalingen als 
de moeder, die van nature haar gevoel voor eigen kind als het beste 
meedraagt, wat zij heeft. Op de meest critieke momenten moet ook 
zij „de zaak uit handen geven", wil de redelijke lijn niet uit het oog 
worden verloren.

Ik neem dus den leraar, die een aardigen leerling „helpt", niets 
kwalijk. Alleen moet nadrukkelijk gezegd worden, dat er kleine en 
grote dingen zijn. De onderwijzer, die Jan de toekomst tot het diamant
vak opende, deed daar weinig kwaad mee, ook al marchandeerde hij 
met zijn paedagogisch geweten en al wist hij in de toekomst ook 
voor eigen gevoel zwak te staan. De onderwijzer, die op dezelfde 
overwegingen Piet „een briefje” gaf voor de H.B.S. beging al een 
grotere zonde.... aan Piet en aan de H.B.S. beide, maar de leraar, 
die uit goedhartigheid meewerkt, om Klaas in de gelegenheid te stellen 
of> te voeden met wat hij is: een slordige en trage denker, die vergrijpt 
zich ernstig aan het gemeenschapsbelang.

Ik zou, waar zo ernstige belangen op het spel staan, niemand voor 
een gewetensconflict willen stellen, waarin het gevoel voor eigen 
leerlingen botst met koelere overwegingen.

Hoeveel H.B.S.-leraren zijn er niet, die gaarne van het school- 
eindexamen af zouden zijn op geen andere overweging dan dat ze de 
pijn van zulke gewetensconflicten voelen. Het is een koud kunstje 
een dommen, maar sympathieken leerling te doen slagen — een zwaar 
werk een vraag te doen, waarvan je van te voren weet, dat hij er 
op hangen zal. Voor den bijzitter blijven deze innerlijke roerselen 
natuurlijk verborgen. Hoogstens denkt de leraar, als een zwakke een 
goed figuur heeft gemaakt en de gedelegeerde zegt: „Het was heel
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de U.L.O -scholen

15.5 °/0
1.8 °/o

onze kweekscholen

de kweekschool-e i n dexa m c n s 
personeel op de kweekscholen?
laatste cijfers van liet rijksbureau

>pt de schifting op de kweekscholen?
uitaten geven

d. Van welke kwaliteit is het
Al mijn cijfers haal ik uit de

voor statistiek.
a. De leerlingen.
Van deze komen:

goed” •— .Nu zeg ik ..ja”; maar wat ben ik eigenlijk een huichelaar, 
want ik weet immers, dat het niks is”. Ik herhaal: het is mij bekend, 
dat vele H. B.S.-leraren graag het staatsexamen terug hebben Maar 
hoeveel meer nijpt dit conflict bij het kweekschool-eindcxamen. waar 
leraren toegang tot het opvoedingsambt verlenen?

Maar laten wij de cijfers doen spreken; want die zeggen genoeg.
Ik wil achtereenvolgens nagaan:

a. Van welke kwaliteit zijn de leerlingen, die 
opnemen ?

b. Hoe verlooj
c. Welke resu

uit de eerste klasse

„ ., vierde „

Mee brengen:
diploma A U.L.O.-scholen 22.9 °/0

.. B ., -IJ »/„
„ Driejarige H.B.S. 6,4 u/0
„ Vijfjarige „ of Gymnasium 5,1 °/u

Een andere „vooropleiding” genoten 17,5 °/0

Wij constateren dus, dat 2e en 3e kl. Ulo al bijna 40 pCt. van 
de leerlingen leveren. Met de Ulo A-leerlingen en de leerlingen van 
„andere opleidingen", onder welke laatste wel grotendeels de speciale 
en gebrekkige preparaties zullen vallen, komen we reeds tot So.2 pCt.

Er zal wel niemand zijn onder collega's, die met deze cijfers voor 
ogen, de kwaliteit van de leerlingen onzer kweekscholen hoog durft 
aanslaan. Er is een tijd geweest, dat de knapste leerlingen ten platte- 
lande dongen om een beurs aan onze rijkskweckscholen. Vaak waren 
er honderd gegadigden voor 20 beurzen en 80 gingen teleurgesteld 
naar huis. Maar ook deze 80 waren in zekere zin „de room” van 
ons plattelandsintellect, anders had geen onderwijzer (gezien de meest
al smalle beurs van de ouders) geadviseerd hen een kansje te laten 
wagen. En het waren deze afgewezen leerlingen, die straks groten
deels onze normaallessen bevolkten, waar ze een uiterst gebrekkige
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de H.B.S.

ouds. Tussen 1882 en 
de 60 pet. En

jatieve zin welsprekend. In 1930 slaagde
92.9 pet.» in 1931 92.7 pet., in 1932

eisen stelt. Zo was 
het percentage der 

de hoofdacte werd van ouds 2/3 
men aan het eind een strenge

.'laar het zou kunnen zijn, dat na de plaatsing op 
een zo rigourcuse schifting plaats vond, dat uit het niet-s 
grondniatirni.il slechts het zuivere goud werd behouden. . 
ting, die dan b.v. de II.B.S. nog in rigeur zou 
Men weet, dat onze 
pCt. laat zitten (het jongste cijfer is 23,9 pCt.) 
van de leerlingen de school dóórkomt zonder doubleren 
veer 50 pCt. de eindstreep haalt. Een toestand, die èn 
kas èn voor de betrokken leerlingen overigens fataal is 
selectiemethoden voor de toelating moet voeren.

Hoe staat het nu met de kweekscholen? In de eerste klasse blijft
13.5 pCt. zitten, in de 2e klasse 11.6 pCt. en in de derde klasse
11.5 pCt. Wie het sommetje maakt, zal vinden, dat niet één derde 
maar tweederde in de vierde klasse verschijnt zonder gedoubleerd te 
hebben en als de verhouding ongeveer is als aan de H.BS. dan 
verschijnen zeker 90 pCt. te eniger lijd aan het eindexamen. Gedu-

op de scholen zelf wordt dus een zwakke selectie 
en veel zwakker dan op

de kweekscholen, 
-superieure 
Een schif- 

kunnen overtreffen. 
. Middelbare School reeds in het eerste jaar 25 

en dat ongeveer */3 
en dat onge- 
voor ’s lands 
en tot betere

opleiding kregen, die voor velen nochtans vrucht kon dragen, omdat 
ze intelligent waren. En deze „normaal"-leerlingen wisten, dat ze 
straks op onderwijzers- en hoofdexamens hadden uit te komen met 
de leerlingen van de kweekscholen, die in zekere zin het peil van het 
examen beheersten en dat ze moesten aanpakken. Vroeger kwam dus 
de room van het plattclandsintellect, nu krijgt men in de toekomst, 
als de maatschappii weer trekt, „de ondermelk’’ op onze kweekscholen, 
zoals een deskundige het uitdrukte. Ik zou degenen, die het goed me
nen, willen toevoegen: waakt voor de belangen van het vak, opdat 
het niet verpaupcriscert, eerst geestelijk en dan stoffelijk.

b. De schifting.

rende de studie 
toegepast, veel

c. Examenresultaten.
Maar het zou kunnen wezen, dat de jury, die uiteindelijk 

toegang van het vak heeft te beslissen, scherpe 
het van ouds. Tussen 1882 en 1904 schommelde 
tocgelatenen om de 60 pet. En voor 
naar huis gestuurd. Misschien dus, dat 
geestelijke visitatie toepast.

De getallen zijn in neg;
voor de kweekschooleindexamens
92.8 pet., in 1933 89.9 pet.

Maar voor de staatsexamens, die vermoedelijk heel wat intelligenter

grondniatirni.il
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(veel candidaten met diploma vijf- 
percentages in dezelfde jaren resp.

lyceum, van 
in de tijds-

n de kweekscholen 
maken, m.a.w. dat 

Wetenschap der vakken, welke 
igen denkélan krijgen.

.■holen wordt blijkens de laatste stati-

ik voor U het beeld op te roepen 
delbare bevoegdheid in een c 
en zich nu zijn genoegen v< 
het vak, waarin hij zich E 
krijgt „theorie van 
altijd heeft verfoeid 
Och, hij is een

93.6 pet. met bevoegdheid L.O.
96.9 pel. ,. ., „
42.3 pet. ., „ „

56.6 pet.
56.7 pet.
70 4 pet.

79 pet.
59.4 pet.
49.9 pet.
46.1 pet.
68.2 pet.

i rekening de deur dicht. Hoef 
van den man, die met een mid- 

der humanoriavakken een benoeming krijgt 
vergald ziet door het feit, dat hij naast 
bekwaam voelt, ook nog te onderwijzen 

de rekenkunde,” die hij bij zijn eigen opleiding 
en plantkunde, waarvan hij niets meer weet? 

plichtsgetrouw man: hij gaat voor theorie-rekenen

d. Het personeel der kweekscholen.

Maar ten slotte zou het kunnen zijn, dat wij 
een personeel hebben, dat van lood goud weet 
over een zodanige bekwaamheid in de 
het doceert beschikt, dat ook de trag

Laten ook hier de cijfers mogen sp 
Aan de Nederlandse kweekschol.,., 

stick onderwezen :
Nederlands, door leerkrachten, die 

voegdheid L.O. hebben. 
Lezen, door leerkrachten, voor 
Rekenen, door leerkrachten, voor 
Wiskunde, door leerkrachten, voor 
Handelskennis, door leerkrachten, voor 85.7 pet.

(voor 14.3 pet. alleen met hoofdacte). 
Aardrijkskunde, door leerkrachten, voor 
Geschiedenis, door leerkrachten, voor 
Natuurkunde, door leerkrachten, voor 
Natuurl. historie, door leerkr., voor 
Scheikunde, door leerkrachten, voor 
Frans, door leerkrachten, voor 
Duits, door leerkrachten, voor 
Engels, door leerkrachten, voor 
Paedagogiek, door leerkrachten,

Dit trieste lijstje doet per slot

materiaal ter onderzoek kregen 
jarige en gymnasium) waren de 
55, 62.4, 51 en 50.3 pet.

Kan men zich voorstellen, dat een rector van eer 
wien ik een brief mocht lezen en die, onder invloed i 
omstandigheden een aantal goed geprepareerde leerlingen 
examen zag afwijzen en 100 pet. aan een met name gen< 
school zag slagen, meende, dat hier iets niet in orde v
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'gaf.

eerst zelf een boekje doorwerken en bij gaat ook plantjes determineren, 
maar zal hij daarmee in deze vakken een goed leraar zijn?

Er wordt in ons vak veel over „transfer" gesproken, over de 
disposities, die studie in het ene vak wekt ten opzichte van het andere. 
Ik geloof niet erg in die zakelijke transfer, maar ik heb een buiten
gewoon vertrouwen in persoonlijke transfer. Als ik persoonlijk liefde 
heb gekregen voor enig vak van kennis en daarin actief ben geworden, 
dan is het immer geweest door een leermeester, die mij „gepakt" heeft, 
omdat hij zeil m het vak leefde en omdat hij de diepere zin er van voor 
mij kon laten Imn op een wijze, die als geestelijke verrijking w 
gevoeld. En ik ■ ■ . > i van anderen, dat zij dezelfde ervaring hebl 
En als een ti n -i kindschap ligt in mijn herinnering het gepruts 
al die mensen, die mets te geven hadden dan wat moeizaam vergaai 
kennis, welke nooit wortel had geschoten, „dienders” zonder lek 
en zonder geloot. Ik heb de grijze verveling, welke deze mensen omi 
persoonlijk als de ergste marteling ervaren, waaraan men kan worden 
onderworpen en ik hei inner me, dat we op een hoofdactecursus elkaar 
met spelden zaten te prikken, wat vermoedelijk als een symbolische 
handeling bedoeld was om te onderzoeken, of ergens in de diepte 
het leven nog reageerde. Wat voor doodzonde heeft de Nederlandse 
candidaaf-ondcrwijzer begaan, dat hij moet luisteren naar lessen in 
natuurkunde en natuurlijke historie van mensen, die voor driekwart 
op wat opgewarmde bockjeswijsheid moeten teren en nooit een diepere 
studie van het vak maakten? Ik wil over de 68.2 pet., die paedagogiek 
bedrijft op de basis van een lager-onderwijsbevoegdheid, niet te veel 
zeggen, omdat de middelbare acte in dit vak nog jong is, ofschoon 
de herinnering aan de wijze, waarop onze vakwetenschap van ouds 
gedoceerd werd, in mij zeer wrange gevoelens wekt en ik te dien 
opzichte juist zeer strenge eisen zou willen stellen. Hoevelen onder 
ons hebben niet een afkeer tegen de paedagogiek opgelopen, die ze 
nooit meer kwijt raken, tengevolge van het menu, dat ze vroeger 
hebben moeten verorberen? Als er één kok is onder de docenten, 

geven, dat hij de eetlust niet bederft, dan is het 
en ik ben ook nu nog allesbehalve gerust, al is

die garantie moet 
zeker de paedagoog 
er veel verbeterd.

Moet ik nog iets van de talen zeggen? Ik heb als docent in de 
paedagogiek allijd de raad gegeven: lees de auteurs in hun eigen faal. 
Men moet elke denker in zijn sfeer laten, omdat men hem anders 
denatureert en niet meer aanvoelt, dat wat voor hem wezenlijk moet 
zijn, maar voor ons anders kan wezen, juist omdat wij in een andere 
sfeer leven. Neem een andere taal als voertuig en de hele sfeer is
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weg. Het is toch niet te veel geëist te vragen, dat de aanstaande 
onderwijzer de leidende geesten in hun eigen taal kan lezen? Bovendien 
meen ik, dat onderwijzers enige notie moeten hebben van cultuur
geschiedenis, dat ze iets van Goethe's, Shakespeare’s en Moliórc’s 
betekenis moeten verstaan, al kan het niet meer zijn dan 
lopige kennismaking. Maar wie geven de talen? Aan eci 
drie-jarige in Amsterdam heeft geen leraar een kans, die geen 
heeft. Alaar aan onze kweekscholen wordt gemiddeld door meer Jan 
de helft van de docenten les gegeven met een (de hemel weet v.iak, 
hoe oude) lagere akte.

En wie nu even nadenkt, begrijpt wat dat voor kwi cks< r.ookund- 
examens worden bij zo'n personeelbezetting. Ik heb in „liet I! inikls- 
blad" een examen over de thermometer weergegeven op l.igere-school- 
peil. Is er soms iemand, die nu gezien heeft hoe driekwart van de 
docenten natuurkunde en natuurhistorische lessen geven mei een be
voegdheid lager onderwijs, die niet vooraf begrijpt dal hier eenvoudig 
in heel veel gevallen wat gememoriseerd zal worden, om het op het exa
men op te zeggen? En dat de examinator wel zal oppassen niet buiten 
zijn boekje te gaan, omdat hijzelf daarbuiten heg noch steg weet ? 
Dat wordt immers vanzelf een opdreunen van wat parate kennis, die 
in een vaste vorm met een vooraf bepaalde omvang gememoriseerd is. 
En als ik bezwaar heb gemaakt, omdat de Ned. taal blijkbaar ge
brekkig werd beheerst en omdat ik meende, dat deze taal onmisbare 
voorwaardc was om tot denken te komen, dan kunnen we nu con
stateren, dat het denken in de logische denkvakken vermoedelijk ook 
maar een zeer armoedige kans krijgt.

Ik heb eens een zeergeleerde een verslag horen doen van zo’n 
kweekschooleindexamcn. „Je hoort er dingen, b.v. op gebied van 
historische feiten, waarvan ik nooit gehoord heb en je vraagt je af, 
waar het allemaal voor dient, maar aan enig inzicht komt het maar 
heel zelden toe.”

Wat heeft Nederland aan onderwijzers, die rechtsomkeert moeten 
maken, zodra zij de drempel van het inzicht zijn genaderd, omdat de 
docent daarover in veel gevallen zelf niet heen kan stappen? Ik heb 
gedelegeerden gesproken, die mij vertelden mooie examens te hebben 
mecgemaakt. Ik neem aan, dat zij gelijk hebben, ook al trek ik hun 
eigen deskundigheid vaak in twijfel. Ik neem bij voorbaat aan intussen 
dat er een aantal docenten zijn, die werk leveren, dat boven elke 
lof verheven is en ik zou zelf dadelijk een aantal namen kunnen noemen, 
waarin ik voor honderd procent vertrouwen heb, maar deze loffelijke 
verschijningen mogen onze ogen niet sluiten voor het feit, dat, over
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anim. inst. laag 

veget. laag

absolute laag

de mensclijke 
>edings„schich-

') Misschien draaf 
huis uit carnivoor te 
(plan ten zoek ster), 
vrouw mede uildrt

vage aanduiding laten, doch ik had haar 
tal-paedagogische beschouwing te komen. De 
onderscheidingen, die wij in de individuele

•evoel. In de tweede laag 
teden gewekte 

„driften”, welker bevredig!) 
hoefte" is. Uit de derde „ 
ons bewustzijn gevoed 

met onze medemensen, terwijl in de absolute laag 
roeping en verantwoordelijkheid gegrond zijn, die 
dak) op één centrale intelligentie moeten zijn gerit 

In ieder dezer lagen, met uitzondering van de c 
beurtelings een mannelijke en een vrouwe!
In de animaal-instinctieve laag: disciplinering (m) 
in de sociaal humane laag: orde (m) en
normbesef (m) en mystieke versmelting (v). Wij zijn gewoon op deze 
„Schichten", die uiteraard niet meer zijn dan een werkhypothese, onze 
paedagogische werkzaamheid te oriënteren, met dien verstande, dat 
geen ogenblik de zin van ’t onderdeel voor de totaliteit uit het oog 
wordt verloren, omdat de gezonde ziel als een eenheid moet blijven 
functioneren.

Ik moet het bij deze 
nodig, om tot mijn socia< 
kwestie is n.1., dat de

het geheel genomen, de opleiding 
nog in een stadium verkeert, die 
ernstig maatschappelijk euvel.

van den Nederlandsen onderwijzer 
een blaam is voor het land en een

man zelfs nog duidelijk de sporen van 
I de vrouw als herbivoor is begonnen 
verschillende geaardheid van man en

het volgende tekeningetje:
Dat tekeningetje stelt voor 

\ ziel en haar verschillende vo<
ten”. In de onderste werken de z.g.n. primaire 
functies: ademhaling, bloedsomloop, spijs
vertering, die sterke invloed hebben op ons 
levensgevoel. In de tweede laag worden 
de beneden gewekte energiën omgezet in 

;ing ons een „be- 
„Schicht” wordt 

van uit onze relaties 
onze gevoelens van 
(vandaar het spitse 

richt.
onderste, ‘) wil zich 

ïlijke tendentie uitdrukken, 
en spontaneïteit (v);

sfeer (v); in de absolute laag:

En hiermee ben ik dan aan het tweede deel van mijn betoog 
gekomen : de eisen, die aan den onderwijzer moeten worden gesteld, 
om in een tijd als deze zijn taak naar behoren te kunnen vervullen.

Om in dezen mijn standpunt te belichten, heb ik nodig even iets 
te zeggen van mijn theoretische premissen, zoals die bij ons „in 
de school van Kohnstamm” gelden en ik zou het graag doen aan 
de hand

igl in deze laag de 
zijn (jager), terwijl 

Dit kan zich in de ’ 
rukken.
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') Mensch en menigte in Amerika.

ziel maken, zich functioneel in de collectieve of sociale ziel voort
zetten.

Als wij de directieve maatschappelijke groepen op de Schichten 
van deze collectieve zie] betrekken, dan zijn het de technici, wier 
arbeid wortelt in de animaal-instinctieve laag. Zij voorzien in onze 
„behoeften" en, aangezien die behoeften in ons bewustzijn momenteel 
de toon aangeven, zijn deze technici onder ons zeer geëerd. In de 
bovenste verdieping huizen onze „richters". Zij zijn van velerlei vak. 
Zo hebben wij de wijsgeren, die absolute waarheid bestreven en ons 
met hun logica in verbinding brengen met „de logos". Zij leren ons, 
dat nadenken nooit anders mag zijn dan gehoorzaam den’.en over 
wat ons in die logos is voorgedacht. En zij waken bij de dvnknormen. 
Dan hebben wij de religicus-ethischc richters, die onze aandacht 
vestigen op zedelijke normen, welke geëerbiedigd moeten worden, 
willen wij niet in de chaos verzinken. Onze theologen huizen in deze 
tweede afdeling. In de derde huizen degenen, die de wacht houden 
bij de rechtsnormen, het zijn onze juristen van edele stijl, die hun 
rechtsbewustzijn uit de bronnen van het antieke recht hebben gevoed, 
toen deze nog niet verontreinigd waren. En ten slotte k<mn n v. ij aan 
onze begenadigde kunstenaars, die voor de aesthelischc normen hebben 
te waken en deze tot uitdrukking en erkenning hebben te brengen.

Ik noemde deze vier groepen die der „richters’ , omdat zij als norm- 
dienaren de wacht hebben bij ons geestelijk compas. Intussen zijn er 
in onze verindividualiseerde maatschappij, waarin het sociale totali
teitsgevoel zozeer in het gedrang is gekomen, ernstige ontwrichtingen 
te constateren. Ik zei reeds, dat de technicus als behoel te voorziener 
koning is onder ons. Alleen begint de koningskroon hem wat hoofd
pijn te bezorgen. Het geval herinnert aan de tovcrleerling van Goethe. 
De technicus is een machtig man, maar hoe hij ooit den instinctief 
door hem overprikkelden mens weer baas moet worden, is een raadsel. 
Het is gemakkelijker geesten op te roepen dan ze te bezweren en 
men kan bij Huizinga ') lezen, hoe de trustmagnaten in Amerika 
psychologisch gesproken slachtoffer zijn geworden van hun eigen 
Babylonische torenbouw. Deze maatschappij heeft zich technisch zo 
snel ontwikkeld, dat ze sociaal-psychologisch onbeheersbaar is ge
worden, ook en vooral voor degenen, die wij materieel gesproken, 
geneigd zijn almacht toe te dichten. Deze machtigen zitten als wij 
allen in de armen van de monsterpoliep gevangen, wier maag ze hebben 
verzorgd met het gevoel er een dankbaar huisdier aan te zullen 

krijgen.
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succes
iets niet in

zijn

roepen 
in het

den handigei 
gehad, krijgt hij toch 
orde is, dat er ergens 

machtig bouwsel te ver-

Dc maatschappij is alleen regeerbaar, als „de richters” gezag en 
ontzag hebben. Maar de technicus heeft zijn best gedaan hen tot een 
faillissement te brengen. Hij heeft den denker tot zijn slaaf gemaakt 
en hem geen boeken laten produceren, om waarheid te brengen, maar 
enkel boeken, „die het deden”, waaraan „instinctieve behoefte” was 
en waaraan was te verdienen. Hij heeft den ethicus als een „ouder
wetse sok belachen en hem een plaats in zijn musea toegedacht. Hij 
heeft den kunstenaar omgekocht, om kunst te produceren, die de 
instincten in het gevlei kwam en waarin de hogere kunstnormen werden 
verraden en hij heelt het recht gebogen op een wijze, die een schen
ding betekent van de rechtsnormen, die het „goddelijk” recht degra
deerde tot juristerij, bezoedeld onder de handen van den handigen mens.

Maar nu de technicus volledig succes heeft 
langzamerhand het gevoel, dat er 
een afgrond gaapt, groot genoeg, om

Intussen, liet individualistische noodlot voltrok zich evenzeer aan de 
richters. De denkers gingen een verbond aan met deelwaarheden, 
die veel succes hadden, maar de verbinding met het waarheidsgeheel 
misten — de theologen lieten „de heidenen", die hun ter bekering 
zijn toegewezen, links liggen en hadden slechts gezag onder de stolp 
van hun kerkisme, de juristen trokken zich in hoogmoed terug binnen 
de grenzen van hun formele recht, dat onvruchtbaar werd en de 
aestheten verkommerden evenzeer in de kluis van hun individualis
tische hoogmoed. En dat zij allen te zanten één taak hadden, dat 
één spits dak hunner aller arbeid dekte, welks convergerende lijnen 
moesten wijzen naar de éne centrale intelligentie, waardoor, waaruit 
en waartoe alle geordend leven bestaat, dat voelden ze niet meer. 
En dus leefden ze ook onderling in afzondering met het gevoel, dat 
de buren er niet veel van terecht brachten en hun verdiende loon 
hadden, als ze tot verval raakten. Zo wordt alle individualisme, dat 
de totaliteit loslaat, op de duur ziek tengevolge van „pernicieuse 
anaemie"

Maar deze tijd stelt dwingende eisen. Zou de 
leiding niet kunnen leren het verband te herstellen. 
Middeleeuwen verbroken werd, dan staan we 
„Untergang des Abendlandes” en het is de i 
ligentia, welke verantwoordelijkheid draagt voor de gang van : 
en die zich voor alles op deze samenwerking moet bezinnen.

En nu staan we voor 't droevige feit, dat de groep, die gerc 
is als schakel op te treden tussen de tweede en vierde laag i

maatschappelijke 
dat sedert de 

: met zekerheid voor den 
maatschappelijke intel

de gang van zaken
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zou de maatschappij weer voort kunnen, waar ze
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ander geestelijk niveau moeten beweger . 
erica: moeten zijn. ... Wij zijn allen. 

beseffen. Eet s.aau:.ffer van een langdurige en 
girtiging, die in ce 37e en 3Se eeuw is aangevang; 
eeuwen is men begtzuen Se natuur te idealisercren de natuur te ideal. 

m onschuldige.
;an de natuur danken
i mens van nature goed zou : .’e r. -

ook van nature het recht. Men vergat, dat de naltrar r..-...r et.- s.'.-r: 
rw-t ko-r n.1. dat van de sterkste. En het recht van -ie s:erxste 
:s Se zwakke te overheersen en als hem dat gemakke. ■ scr x :
do-■» —it te schakelen. Het begrip .recht”, in verband gcbr.-cr.t met 
het cezrtu .natuur” is een contradictio in terminis, aangchc.-. , c r.a- 
tner «een recht kent, maar bij conflict slechts geweld aanw c-.-.’.t. cc: 
herten abe rechtsbegrip valt. Recht is slechts aanwer-ig, waar c.i.tuur 
is es dat hadden we ten minste van de Romeinen kunnen .ere.-, recht 
maakt pas haar entree, waar een systeem v.m oixlening is. da: c.i: 
recht kan dragen. De primitieve heeft dus geen vecht om vrij te 
denken geen recht op het vrije woord, geen recht op ondersteuning 
bij ziekte of op pensioen. Al deze .rechten" worden pas later geboren, 
als de sociale ordening zo ver is voorlgescliredcn, dat met deze vechten 
het bestaan van het geheel niet meer in gevaar woixlt gebracht. Maar



DE OPLEIDING VAN DEN ONDERWIJZER 117

t ij d

zijn: de

ook

■ goed onderwijs, op 
Ier sprake, dan

1806

niet tot
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ge onderwijslasten 
alle mooie onder- 

eenvoudig de prulle- 
: productiviteit van 
e plannen vroegen, 

onderwijs ook nu nog 
onze ogen

voortgeschreden, om v 
te doen, hoe graag men

Wie rustig de cijfers bekijkt, 
heeft gegeven, waarin wordt 

wijs 500 millioen gulden in ge-

gunstige zin wijzigt, dan zal 
geleidelijk uit het natuurrecht 

moeten werken aan een 
goed onderwijssysteem en 

hij kan de 
iliseren. Die heeft, als men geen ge- 

ng wil riskeren en die zou ons — vrees ik — 
enkel effect, als de maatschappelijke dis goed

dan komen die rechten ook, omdat een mens zijn medemens geen 
rechten kan onthouden die vervulbaar zijn en elke voortschrijdende 

bijna op de voet wofdt gevolgd door nieuwe rechten, die aan 
en groepen zonder gevaar voor het geheel kunnen worden

ordening 
individuen 
toegekend.

In algemene zin is dan van recht op goed onderwijs, op een goed 
salaris voor den onderwijzer niet eerder sprake, dan wanneer het 
maatschappelijk systeem de toekenning van deze rechten gedoogt^ 
Het onderwijs, gebaseerd op de wet van 1806 was, gezien met onze 
ogen, meer dan armoedig, de salarissen van de onderwijzers waren in 
de let:, r. ... n des woords „hongerlonen” — niet, omdat er ergens 
een boze . atende klasse” was, die toen nog niet tot een hoge 
Onderwijsbegroting kon worden gedwongen, maar om geen andere 
reden dar. dat een arme maatschappij nog geen hoge 
kon dragen. Gedurende de Franse revolutie gaan 
wijsplannen van een radicale geest als Condorcet 
mand in — men wou wel, maar men kon niet; de 
de samenleving was te gering, om uitgaven, als die 
te bekostigen. En men stelle zich het Russische 
maar niet te rooskleurig voor — het is, alweer met 
een uitermate sjofele geschiedenis en het kan ook niet 
sociale ordening is nog lang niet ver genoeg 
onderwijs en onderwijzers grote uitgaven 
zou willen.

En in onze tijd gaan wij zelfs bergaf, 
die Dr. Idenburg in „Volksontwikkeling” I 
berekend, dat de staat voor het ondom 
bouwen, terreinen en inventarissen heeft belegd, terwijl jaarlijks 582 
millioen (gemeenten inbegrepen) aan exploitatiekosten worden uitge
geven, wat bijna een zestiende deel is van ons totale belastbare volks- 
inkomen van -1 milliard gulden en hoe het materiele fundament van 
onze volkswelvaart bezig is af te brokkelen, die weet, dat hier het 
woord „recht” meteen zijn fundament is komen te missen. En wil de 
onderwijzer, dat deze toestand zich in g"n 
hij het bijgeloof in de biceps, zoals dat geiei 
is opgekomen, hebben af te zweren, en mee 
sociaal-economische ordening, waarop een 
daarnaast zijn eigen sociale positie kan steunen. M.a.w. 
klassestrijd voorlopig wel demobil 
welddadige omwenteling 
duur te staan komen, e
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de weg van een op- 
lebben gevestigd. Ik

iemand „neutraal" onderwijs geel 
hebben van de richtingen welke 
godsdienstig, ethisch, juridisch en 
scholing te hebben gehad op sociologisch terrein, zonder anders dan 

en paedago- 
moet m.a.w. in de toekomst 
vraagstukken, waarvoor de 
nieuwe sociale en psycholo-

in de jaren der onrijpheid uit boekjes over psychologie 
giek te hebben „geleerd". De paedagoog 
in de diepte ook iets verstaan van de 
aanpassing van de volksopvoeding aan 
gische eisen hem stelt.

Die aanpassing komt niet automatisch langs < 
leiding vijfj. waarop velen hun hoop h<

voorzien is. Waar niet is, verliest niet alleen de keizer, maar ook de 
proletariër zijn recht op datgene, wat hij duurzaam „veroverd" meende 
te hebben. •

De onderwijzer — we herhalen het — zal zich dus anders moeten 
richten dan hij tot dusver als geesteskind van het natuurrecht, dat 
gewend was te „eisen", gewoon was. Zijn taak wordt het aan een 
nieuwe ordening mee te werken, die weer dragen kan, wat tengevolge 
^an oeconomische verzakking, bezig is weg te zinken. En daarvoor 
zal hij zich op een hoger geestelijk niveau moeten gaan bewegen en 
zijn veelszins negatieve stemmingen in positieve gezindheid moeten 
omzetten. Want dat wordt de algemene opgave: lot een positieve 
gezindheid te komen, die voorwaarde is voor reconstructie. Juist in 
die gezindheid heeft de onderwijzer voor te gaan en leiding t, , \ n. 
Maar niet in de geest van een vaag braafheidsvertoon of een harts
tochtelijk eenheidsgeroep. Neen, zakelijk en doelmatig: met inzicht in 
het wezen van zijn taak en kennis van feiten.

Hij heeft samen te werken en in de tijd, die komen gaat, zal hij 
de richters in hun viervuldigheid hebben te verstaan; hij zal ook de 
opgaven, die een technische ordening stelt aan het systeem van 
menscnlciding, moeten kunnen oplossen. Maar dat kan hij alleen als 
hij of een belangrijke categorie van leiders, die het vertrouwen hebben 
van de groep als geheel, zich op hetzelfde geestelijk niveau kunnen 
bewegen als de richters en de technici. Dan pas wordt een onderling 
verstaan mogelijk, dat nu nog te veel afstuit op het feit, dat de 
onderwijzer als intellectuele halfwas door de intelligent ia niet als 
intellectueel wordt geaccepteerd. M.a. w. er zal gestudeerd moeten 
worden en hard gestudeerd, wil niet alleen de onderwijzer als bond
genoot geaccepteerd worden, maar wil hij ook inderdaad weten
schappelijk de problemen beheersen, waarvoor hij wordt gesteld.

Het zal dan in de toekomst niet meer moeten voorkomen, dat 
jeeft zonder enige wijsgerige notie te 

s zich in het volksleven voordoen op 
aesthetisch terrein, zonder enige
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voor mij ben zeer overtuigd, dat slechts die onderwijzer voor zijn 
taak berekend zal zijn, die sociaal-psychologische vraagstukken weet 
op te lossen op de grondslag van diepgaande studie en veel ervaring, 
dan dat ik aan een H.B.S.-opleiding met veel wiskunde, natuurkunde 
en scheikunde voor dit doel waarde zou willen hechten.

Belangstelling voor de mens als individu en sociaal wezen, voor
bereid door uitstekend biologieonderwijs, met kennis van en inzicht 
in de moede, taal en vreemde talen, in de historie en in maatschappij
verhouding. ,, zijn, naast practische vaardigheid en gevoel voor kunst, 
de meest waardcvolle uitrusting.

Voor deze laak maakt de huidige opleiding niet bekwaam. Indien 
het doel van de paedagogische opleiding was geborneerde mensen te 
kweken, dn- nii-t buiten zichzelf kunnen treden, wier oog nooit tot de 
sociale en culturele horizont reikt, dan kunnen wc met de staf, die 
aan on/e i. •. . kschool werkt, tevreden zijn. Als het doel is geesten 
te kweken, die gevoel hebben voor perspectief, dan zullen wij de 
kweeks, hoolopleiding van de grond af hebben te reconstrueren en 
nieuw, Ir,-, bloed door haar heen moeten laten stromen. Want als 
nieuw socia.d-paedag. probleem rijst het beklemmende vraagstuk op 
van de besteding van de vrije tijd in een maatschappij, die over 
luttel jaren slechts 6, misschien 5 of -I uren „nuttige arbeid" voor 
haar executieve leden overlaat. En naarmate aldus de sociaal-econo- 
mische functie minder beslag legt op den burger, zal in de toekomst 
de vraag naar een sociaal-paedagogisch systeem, waarin de activiteit 
van de enkeling nieuwe prikkels krijgt, welke individu en gemeenschap 
ten goede zullen doen gedijen, meer en meer op de voorgrond treden.

Daarvoor moeten nieuwe mensen klaar staan. De huidige onder
wijzer, die slechts gelooft aan één mogelijkheid en dat is zijn routine- 
werkzaamheid, is voor die aanpassing onbekwaam. Hij moet een ander 
mens worden, hij moet „opengemaakt" worden. Dat zal hem in eerste 
instantie geen materiële vruchten in de schoot werpen — die vruchten 
komen pas, als hij als bekwaam monteur de machinerie weer mee op 
gang heeft helpen brengen. Loopt deze verder vast, dan zal er niemand 
meer dupe zijn dan hij — want hij woont op de culturele bovenver
dieping, die slecht gemeubileerd blijft, als daar beneden het bedrijf hokt.

Wat nu in de toekomst als taak voor den onderwijzer urgent 
wordt, is:

a. te zorgen voor een sociale sfeer van samenwerking in
b. zijn leerlingen die vormen van activiteit bij te bren 

voor de verdere uitbouw van hun persoonlijk leven 
maatschappij nuttig zullen blijken.
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De vermaarde „meerderheidsjongen” van Dr. van Wijk, die 
proletarisch standaardtype vertegenwoordigt, volgens de mening 
veel jeugdleiders, een- standaardtype, dat zich in deze dagen 
werkloosheid nog op angstwekkende wijze vermenigvuldigt, doet 
zien, dat de school in naar dc ene èn naar 
tekort schiet. In een omgeving geplaatst, die een beroep 
sociale cn sociabele eigenschappen, die wat initiatief i 
practische sfeer, staat deze jonge mens met twee linkerhai 
bovendien .lam en slappedanig."

Zal dit type verdwijnen, dan hebben wij een 
lichamelijke training opleidt tot vitaal zelfgevoel 
„gepaste en nuttige kundigheden" worden beo< 
gemeenschapszin, waar het gevoel voor normen, in een 1. ■ f 
verantwoordelijkheid gegrond, zich kan ontwikkelen. Dan zal de school 
zich van haar verouderde concurrcnticbasis moeten losmak n en van 
zoveel, dat, gezien in het licht van deze tijd, waardeloos is geworden.

Maar dan hebben we nieuwe mensen nodig met zenilclingsbloed, 
die met hun beide benen in de maatschappij staan en gevoel hebben 
voor de eisen van de practijk, mensen met organisatorische zin, die 
daarnaast openstaan voor culturele waarden. Dan moet de paedagoog 
als gewaardeerd kameraad dc middenschakel kunnen worden in de 
trits technicus-mensenleidcr-richter, die slechts als driemanschap een 
zieke maatschappij kan saneren.

En, zodra wij algemeen sociale opgaven zien, wordt de taal een 
van onze belangrijkste voertuigen en dc paedagoog de leider, voor 
wie die taal eerste en belangrijkste hulpmiddel is. Maar dan zal juist 
hij die taal meester moeten zijn, niet in de zin van een hoger kunste
naarsschap, maar ten dienste van een emotionele en intelligente ver
tolking van wat er in hemzelf en in zijn groep omgaat.

En ik denk hier in de eerste plaats, om mij tot één hoofdzaak te 
bepalen, aan de wijze van uitdrukking, die èn in de opleiding èn op 
de lagere scholen zozeer verwaarloosd wordt: het spreken. Onwille
keurig komen me voor de geest dc vergaderingen van mijn vakvereniging, 
waar jaar in jaar uit de mensen op hun stoeltje zaten, zonder ooit 
een mond open te doen, luisterende naar een half dozijn executanten. 
Niet, dat ze in dc daar aanhangige materie geen standpunten hadden 
en geen ideeën — dat bleek wel, als men na afloop met de collega’s 
opwandelde en gloednieuwe argumenten hoorde. „Maar, waarom heb 
je dat niet gezégd?" vroeg men dan. „Ik houd er niet van me 
op de voorgrond te plaatsen,” maakte de een zichzelf wijs. „Ik 
voor geen nog zoveel durven" bekende cerlijker een ander en
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•eken dan ook formeel 
Dat men slechts al

volwassenen uitgaan 
te werktuig het woord 
spreken over zaken.

ingrij kst< 
durven

dit is een wijsheid, die 
niet tot uitdrukking 

en voelen toch 
mens speelt niet

beheerste een klein aantal mensen en, lang niet altijd de belangrijksten, 
de groepsopinie.

Wat voor invloed kan er op de brede krini 
van een groep sociale werkers, wier bclat 
is, maar die in eigen kring nog niet eens c 
waarover ze wel een oordeel hebben.

Naar twee kanten moeten de gevolgen ongunstig zijn.
In de eer<te plaats wordt de leiding steriel, die niet uit het levende 

bewust/ini i.u: de leden wordt gevoed. De beraadslagingen missen 
veelzijdig): i.1, Wat nu een smal gootje is, zou een bruisende ideeën
stroom l.unm n zijn als uit het landschap van alle kanten de beken 
haar wat e t -...n voerden. ') Want dat deze bodem in aanleg waterrijk 

ir niet alles verzandde, heb ik vele malen betoogd, 
creld bergt intellect genoeg; alleen wordt dit intellect

genoeg is, i 
De ondvrw 
niet gemobi

Ma.ir i r dreigt nog een ander gevaar en < 
we aan Klages danken. Wie zichzelf opsluit en 
komt, wordt innerlijk verlamd. Omdat zijn denken 
niet wordt uitgedragen, mist de activiteit zin. Een 
straffeloos zijn leven lang voor stommetje. Zo lijdt dus ook met de 
afgeslotenheid de innerlijke productiviteit en er openbaart zich nog 
een andere trek: wie zelf niet tot expressie komt, blijft licht met een 
gevoel van wrevel zitten, dat elke niet afgereageerde inpuls achterlaat 
en kan nu ook niet de vrije activiteit bij anderen op dit punt waar
deren. En zo ontstaat de negatieve gezindheid, vooral ten opzichte 
van dengenc die lot expressie komt zonder mandaat te hebben, vooral, 
wanneer die expressie de nauwgetrokken grenzen van de groepsopinie 
overschrijdt, wat de vrijvoelende en denkende mens natuurlijk licht doet.

Deze dingen moet men in acht nemen, om te verstaan, dat er zo 
weinig aan productief paedagogisch denken bij de onderwijzers naar 
buiten komt. Hun zwak expressievermogen verwacht alles van de 
leiding, die zich in paedagogicis onbetuigd liet. De passiviteit kweekte 
steriliteit en de steriliteit wederom vijandigheid ten opzichte van alles, 
wat zich maar even buiten de gewone lijn bewoog.

En dat was dan nog maar de buitenkant. Want er is natuurlijk 
ook een binnenkant en dat is de school zelf. Wie zelf geremd is in de 
„Ausdruck’’ zal ook in de school geen expressie nastreven. En zo heeft 
het spreken dan ook formeel geen plaats op het leerplan der lagere 
school. Dat men slechts al sprekende leert spreken en dat het spreken

') Dc vreugde van het werk aan het Nutsseminarium is niet het laatst, dat 
het zoveel onderwijzersintellcct mobiliseert.
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•bouwd op een basis

het corps 
dc samenwerking 

noemden, dan moet na 
u,e aan de hand van de 
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de jaren, waarop de medicus, 
zich grondig kunnen hebben voorbereid, 
wetenschappelijk inzicht zal hebben in 

in wijsbegeerte, ethiek, 
iringen.

in ongedwongen verkeer ook in de school voorwaarde is voor het leren 
spreken, dat b.v. het samenwerken in groepsarbeid voor kinderen 
een belangrijk middel is om in natuurlijke conditie tot dat spreken 
te komen — dc onderwijzer wil het niet zien. Hij speurt reeds „wan- 

, waar slechts sprake is van natuurlijke beweging.
zo is het feit, dat hij volgens het starre systeem geleerd heelt 

; heeft gekend binnen de werkende groep, 
gebied van spontane kinderlijke uitingen

wezenlijk wetenschap pel.,.
die hun wortels hebben

sociologie kan onmogelijk, voordat practische ervai
maatschappelijk inzicht hebben doen rijpen,

'erk, dat onder goede leiding moet staan.

orde”, waar slechts spra
En zo is het feit, dat 

en zelf niet de vlotte omgang 
oorzaak, dat hijzelf op 't t 
ruimtevrees heeft gehouden.

Als eens zijn eigen spontane uitingen in een verbeterde opleidmu 
onder leiding van wat oorspronkelijke mensen zijn vrijgekomen, komt 
als vanzelf de neiging, ineen andere meer sociale attitude hut i.imlurhik 
initiatief meer vrijheid te laten. Maar die attitude wordt uil reken
boeken en bij wiskundesommen, bij opname van te mechaniseren kennis 
zonder belevingswaarde niet geleerd. En zo zien we, dat, willen we 
een nieuwe school hebben, eerst aan een nieuwe opleiding mo< t worden 
gebouwd, waar geen paedagogen naar cliché’s worden geknipt, maar 
waar mensen tot zelfstandig denken en handelen w<> 
op een wijze, dat ze later zich aan nieuwe eisen kunt 
En dat natuurlijk niet op het terrein van 
over de hele linie: we moeten immers krijgen 
een ander taalonderwijs, ander rekenen, and< 
aardrijkskunde, andere natuurkunde.... alles gel 
van natuurlijke belangstelling in zelfwerkzaamheid, al 
klassikale lessen niet missen.

Het is hier mijn taak tot dit doel een program voor zulk 
schoolonderwijs te ontwerpen. Het enige, wat mij te doen < 
is nog te betogen, dat met zo’n nieuwe kweekschoolopleiding < 
lijke ontwikkeling van den onderwijzer niet zal zijn algcslot

Zal hij zich of zal althans een belangrijk procent van 
de hoogte bereiken, die wij als noodzakelijk voor 
met andere cultureel leidende groepen, nodig no 
de kweekschoolopleiding de eigenlijke vakstudie 
practijk beginnen. Het is niet nodig, dat de 
is van zijn hoogste bevoegdheid beneden 
de jurist of dc theoloog 
Integendeel, wie wezenlijk 
opvoedingsvragen, die hun 
psychologie en s< 
mensenkennis en 
ernstig wetenschappelijk 
beginnen.
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maatschappij èn het kind èn de

t bij de huidige examenmethode 
>roductief te werken, liet hele 

doel, dat men nastreeft.

voorlopig geen remuncratie zijn te 
deze bevoegdheid recht laat wedervaren, dat 

leert mee te 
hem een be-

') Hierbij zij uitdrukkelijk gezegd, dat ik het 
ook niet doenlijk acht, om anders dan zuiver repr 
systeem van examineren is ondeugdelijk voor hel

25 of 26 jarige 
iding de weten

te hebben beoefend, 
len, die hem tot vol- 

ige in zijn vak, wat hij

En wederom moet ik uitspreken, dat wat nu hoogste bevoegdheid 
is, de hoofdacte. een papier is zonder waarde. Ook hier worden 
enkel snijbloemen geoogst, waarvan alleen de bovengrondse delen wat 
oppervlakkige aandacht hebben. Ik matg hier wel eens zeggen, dat 
een van mijn kennissen, examinator voor de paedagogiek op een hoofd- 
acteexamen en zeil zeer bevoegd, mij zei: „Toen wij alle examenop- 
stellen hadden doorgelezen, kwamen wij als commissie tot de con
clusie, dat er eigenlijk geen een was, dat voldoende verdiende. Het 
was niets — ook de besten brachten het niet verder dan tot het 
napraten van ,t aangeleerde boekenwijsheid, nergens vond men iets 
van eigen g<d.n.htvn op een bescheiden wetenschappelijke niveau uit
gewerkt.” ')

„Het w.i-. mets’'.... laten we dat vast houden: het is niets en 
over een paar jaar zal er niets van over zijn, omdat — bittere ervaring 
van examinatoren — de „opgespoten” kennis niet zijn wortels heeft 
in wezenlijke ervaring. Daarom sterven die snijbloemen zo spoedig. 
Ze laten zieli niet eens overplanten in een natuurlijke voedingsbodem 
— de bezitter van de hoofdacte doet als regel ook geen moeite hun 
leven te vet lengen. Integendeel hij wenst zo spoedig mogelijk te vergeten.

Laat men dus, als het onderwijzersexamen onder behoorlijke waar
borgen is gedaan, gerust het hoofdexamen laten vervallen, dat in 
principe geen hoger niveau betekent, maar laat men op 
leeftijd den onderwijzer na onder wetenschappelijke leit 
schap van zijn vak en derzelvcr grondwetenschappen 
een wetenschappelijke graad ter beschikking stelle 
waardig intellectueel maken en tot deskundig 
nu niet is.

En al moge daaraan misschien 
verbinden, welke aan 
zal de tijd terecht brengen, vooral als de onderwijzer 
bouwen aan een nieuwe orde van zaken, die ook voor 
hoorlijke sociale positie kan dragen.

Daarmee zal en deze vastgelopen 
onderwijzer gebaat zijn.



De vooruitgang der Speeltuinbeweging 
door G. Ph. SELMAN. N. U. S. O. voorzitter.

, tot het stichten v. 
:ze in tal van grote

aargang een schets geven van de snelle 
Speeltuinwerk in Nederland, thans vraag 

tting van de stand van zaken, mede 
iblicaties in 1932 en 1935 van de 
-ing van de gevolgen der jeugd werk- 

genomen door „De Jeugdleider", het keurig verzorgde 
I van het Nederlands Jeugdleiders Instituut van Juli-Aug.

TL fT ocht ik in de vorige jaargang een schets geve 
-*-’X ontwikkeling van het Speeltuinwerk in Neder' 
ik uw aandacht voor een uiteenzetting van de stand 
in verband der herdruk der publicaties in 1932 en 
Landelijke Commissie ter bestrijding van de 
loosheid, opgenomen door „De Jeugdleider’ 
berichtenblad 
1934.

Nu het Amsterdamse Gemeentebestuur het niet op zijn ver.<n'. v.lor
ding wenst te nemen nieuwe bedragen voor de aanleg van Speeltuinen 
op de begroting te brengen, moet er uit een ander vaatje worden 
getapt. En dat vaatje wordt ons gepresenteerd door de Commissie 
bovengenoemd. Reeds in 1933 hadden wij het genoegen in wn -.pwi- 
dentie te mogen treden met de plaatselijke Commissie van een onzer 
IJselsteden, over het object: aanleg van speeltuinen door jeugdige 
werklozen.

Daar had het gemeentebestuur het initiatief genomen een 'bijeen
komst te beleggen van vertegenwoordigers van verschillende instan
ties; als daar zijn: jeugdorganisaties en vakbonden, organen der 
arbeidsbemiddeling, woningbouwverenigingen enz.

Er was een plaatselijk comité gevormd, dat de brochures der 
Commissie bovengenoemd in studie had genomen en zich als practisch 
werk voorstelde het aanleggen van een speeltuin. ')

Onder de objecten ten algemene nutte verstaat de Commissie: 
a. Het aanleggen van sportvelden en speelweiden, als volgt gemoti
veerd: Al beschikken vele gemeenten over goed geoutilleerde sport
terreinen, doorgaans zijn deze uitsluitend ter beschikking van scholen 
en organisaties. Aan terreinen, waar de jeugd geheel vrij sport kan 
beoefenen en kan spelen, bestaat bijna overal grote behoefte.

b. 2. Het aanleggcn van speeltuinen. Motivering:
Hoewel men in een groot aantal gemeenten, doorgaans op initiatief 

van speciale speeltuinverenigingen, tot het stichten van kinderspeel
tuinen is overgegaan, ontbreken deze in tal van grote en middelgrote 
plaatsen ten enenmale.

Juist het aanleggen en inrichten van dergelijke speeltuinen kan een 
uitnemend werkobject voor jeugdige werklozen zijn. Het grondwerk 
zou kunnen geschieden door ongeschoolde arbeiders, omrasteringen 
zouden door metaalbewerkers kunnen worden gemaakt, terwijl enkele 
speelwerktuigen, zoals draaimolen, zweef-schommels, wipplanken, enz.

Deze speeltuin is in de zomer van 1934 geopend. (S.)
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J1

3
3
4
2

Hadleystraat 41.
Hulststraat 8.
Boetzelaerstraat 56.

begr<
W

Amersfoort 
Amsterda m 
Arnhem 
Groningen 
Haarlem 
Leiden 
Rotterdam 
Zaanstreek 
H illegom

Verspreide Leden:

Aalsmeer
Alkmaar ,
Alphen ,

’) In Amsterdam 
op het werkplan voor

Stand op 3t December 1934.

Leden Centrales:

4 vereen.
56

10

aanleggen van een tweetal speeltuinen 
worden gebracht. (S).

zal waarschijnlijk het 
volwassen werklozen

adres: Marconistraat 17.
„ Keizersgracht 252.

H.v. Kolstraat 13.
„ Bedumerweg 16 a.
„ Adr. de Jongcstraat 35.
.. Lusthoflaan 54.
„ Jan v. Avennesstraat 37.
„ Voltastraat 13, Wortnerveer.
„ Parallelweg 127.

door jeugdige bouwvakarbeiders kunnen worden vervaardigd, evenals 
een schuilplaats, zandbak, toiletten enz.

Tot zover liet rapport der Commissie, dal wij gaarne onderschrijven 
en warm aanbevelen. ')

Reeds een paar jaar geleden gaven wij op een 
speeltuinwerk in een kleine gemeente als onze 
dat wij het zouden toejuichen, wanneer l 
besluiten. <i , : J< volwassen werklozen en 
een speelwci.:. I tuin te doen aanleggen. Er zijn toch tal 
waar van ■. ia pelen door de kinderen in de straten en < 
parkeerterrein 1.. nutte pleinen geen sprake meer is. In I

ar op IS Juli l.l. de tweede speeltuin is geopend, heeft

Vil men ; Amsterdam de woorden maken tot mooie daden,
S. O., Bond en Verenigingen als „Hugo de Groot", 

en „Olympia" klaar om te helpen.
ililoen kan worden bereikt, hebben de laatste jaren 

in „Roltei i.im Crooswijk” en „Charlois" en in Amsterdam de ver
enigingen .. I uindorp Buiksloot" en „Tuindorp Nieuwcndam" bewezen, 

't Zij verre van mij ook maar' een enkele speeltuinvereniging in 
ons Speeltuin-Nederland te willen te kort doen.

liet jaarverslag 1954 geeft het volgende overzicht:

lezing over het 
mening te kennen, 

het gemeentebestuur kon 
i de ..jeugdige" te zamen 

van dorpen, 
op de tot 
11 illegom, 

t men dit
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Beverwijk 
Ede 
Eindhoven 
Enkhuizen 
Heerlen 
Hengelo 
Assendelft 
Meppel 
Purmerend 
Utrecht 
Vlissingen 
Weesp 
Zwolle

Almelo, in Deventer en I 
1 en IJmuiden prachtige : 

Apeldoorn, in Eindhoven

1 vereen.adres: H. Burgerstraat 5. 
Poortlaan 18. 
Kalmoesstraat 111. 
Westerstraat hoek Kwakenpad. 
Mesdagstraat 1. 
Sloetsweg 225. 
Stationsbuurt 898. 
Ambonstraat 7. 
Vooruitstraat 7. 
Bocrhavelaan 15. 
Crocuslaan 15. 
Papeiaan 4. 
Sallandstraat II.

Totaal 87 Speeltuinverenigingen.

Hierbij hebben zich in 1954 als lid van De Nederlands. Unie 
van Speeltuinorganisaties, waarvan het secretariaat gevestigd is bij 
J. Schuitemaker, Olympiakade te Amsterdam, doen inschrijven: 1". De 
eerste Asser Speeltuinvereniging, 2°. „De Bataafse Kamp te Hengelo 
in Twente, terwijl in Enschedé en Almelo, in Deventer en Dordrecht, 
in Gouda en den Helder, in Velzen en IJmuiden prachtige speeltuinen 
te vinden zijn en in Zutphen en Apeldoorn, in Eindhoven en elders 
nieuwe verenigingen zijn opgericht.

Natuurlijk begrijpen wij zeer goed, dat de gemeentebesturen ten 
aanzien van het beschikbaar stellen van terreinen geen ijzer met handen 
kunnen breken.

Er zijn voorbeelden van goede wil.
Zo ligt voor mij een missive van Burgemeester en Wethouders 

ener gemeente, waar zich ook de afdeling van de Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen bijzonder voor de speeltuinbeweging interesseert 
en haar naam aan de speeltuinen heeft geschonken, in welk bericht 
wordt medegedeeld, dat bedoeld gemeentebestuur in zijn streven om 
de 4e vereniging ter plaatse aan grond te helpen, gehandicapt is 
geworden door een besluit van Gedeputeerde Staten der bewuste 
provincie.

Ook buiten Amsterdam zijn voorbeelden van speeltuinverenigingen,  
die belangrijk buitenschools jeugdwerk verrichten zonder speeltuin. 
Dat zij, om het ledental op peil te houden, met grote moeilijkheden 
te kampen hebben, ligt voor de hand. Gelukkig de plaats, waar een 
centraal of federatief bestuur van speeltuinvrienden de moed der 
volharding er weet in te houden. Ook de N. U. S. O. zit niet stil.



DE VOORUITGANG DER SPEELTUINBEWEG1NG 127

de geldmiddelen

rijpere jeugd

vrouwen, uit alle delen 
gevolgd, die de N. U. S. O. 

Opvoeding in het clubgebouw

(3), Utrecht (1), 
samen om zich te 
en „grote kinder

land. Wij staan 
>ede pad is gezet.

en rijpe vruchten

ogenblik, dat de onderwijsman Broekhuizen na zijn 
: slojd-cursus te NaUs in Zuid-Zweden zijn leerlingen 

en door een aan een paal bevestigde korf leerde en 
gooien, heeft het korfbalspel naast het voetbalspel, 

>ckey, cricket en zovele andere spelen, ontwikkeld tot 
sport van betekenis.
de hand, dat dit spel voor kinderen en 

voorbij is gegaan.

organiseren 
>elleiders en spelleidsters. 
Nederlandse Bond voor 
reeks van jaren zomer- 

 voor onderwijskrachten
zich thans specialiseert op de bekende, populaire d-daagse wandel- 

negen, kwamen in de week van 21 tot 26 Aug. 
jinleden uit Amsterdam (5), Arnhem (3), Eind- 
(1), Leiden (3), Rotterdam 

en Zaandijk (1) 
bekwamen in de zogenaamde „kleine”

Vallen er (en aanzien der orga 
in de Nederlandse speeltuinbewi 
Unie d.d. 15 Maart 1931 mooie feiten te constateren die 
uitgang wijzen, ook bij belangrijke onderdelen van het veel omvattende 
en veelzijdige speeltuinwerk gaat het bergopwaarts.

In het hierboven aangehaalde verslag wordt gewaagd van een 
korfbalspel-dcmonstratie.

Sedert het c 
bezoek aan de 
met een bal in 
liet werpen en 
naast tennis, ho< 
een nationale

't Ligt voor 
aan de speeltuinen niet

janisatie, centralisatie en concentratie 
veging sedert de oprichting van de 

op voor

in 1933 was het hoogtepunt harer werkzaamheden het or 
van een centrale curcus tot opleiding van spelleiders en spel

Met financiële ei1 morele steun van ^dc Nederlandse B< 
Lichamelijke Opvoeding, die gedurende een 
cursussen in spel en sport heeft georganiseerd

tochten in en om Nijm 
1933 een 30-tal speeltui 
hoven (2), llillegom 
Vlissingcn (1), Wormerveer (3) 
oefenen 
spelen".

Een week lang hebben 33 mannen en 
ons land, de interessante cursus 
Ned. Bond van Lichamelijke 
speeltuinvereniging Oost-Arnhem” georganiseerd hadden.

Deze cursus is een baanbrekende cursus geweest. AVat hier bereikt 
is, moet uitgedragen worden in alle delen van ons 
aan het begin. De eerste schrede op het goede r...

Dat een dergelijke cursus alom in de lande rijke 
draagt, bewijzen de jaarverslagen en maandbladen der diverse speel
tuinverenigingen.

Jammer genoeg mankeert het de N. U. S. O. 
om een dergelijkc hoogtijweek te herhalen.
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dc 
de 

K. B.-leden.

gelukken. Niet iedereen is paedagoog 
speeltuinwerker of -werkster.

il onder Uw jonge korfballers, indien

een 10-tal
van een
15-jarige

ons voorop, maar wel: dat wij o.in. door 
de goede lichamelijke opvoeding der jeugd 
onze jongeren al te vroeg kluistert aan 

idelcn van de levenswijze, daaraan

andere belangrijke factor, die 
ook samenbinden zal.

■fbalclub van de jeugd, die op
de club

en menige oud- 
door zijn optreden in het belang

speeltuinen — helaas niet alle — lenen zich uitstekend 
en vakken volgens de regels der lande-

tulaire spel niet enkel grote betekenis 
t en afwerpt voor de lichamelijke, 
morele ontwikkeling van ons volk 

de heer J. du Bois, gewezen voorzitter

’t Zijn vooral de Amsterdamse speeltuinverenigingen die 
jaren geleden de stoot hebben gegeven tot de instelling 
competitie van twaalftallen van jongens en meisjes beneden de 
leeftijd.

Tal van
voor het uitzetten der velden 
lijke en plaatselijkc bonden.

Een enquête naar aanleiding van de 10-jarige geschiedenis 
Amsterdamse Korfbalbond (A. K. B.) vertelde ons, dat in 22 
30 Amsterdamse speeltuinen door niet minder dan 1600 A 
waarvan 600 adspiranten, regelmatig werd gekorfbald.

Dat dit bij de jeugd zo populaire spel niet enkel gre 
en niet te weerleggen nut heelt en afwerpt voor de 
maar ook voor de geestelijke en 
in zijn jengdgeneratie, toont ons 
van de Bond van Amsterdamse Speeltuinverenigingen en w> 
van de Adspiranten Commissie uit de A. K. B. aan, wa.ir I. 
Juli 1934 nummer van „De Nederlandse Speeltuin’’, schrift:

„Voor ons speeltuinmensen is dc vraag: Niet of wij goede korf
ballers kweken, staat bij 
korfbal medewerken aan 
in een maatschappij, die 
fabriek of kantoor, met al de 
noodzakelijk verbonden.

Naast dit schone is er nog een 
korfbal en speeltuin bij goede leiding i

Enerzijds profiteert de speeltuin-korfbalclub van 
haar toestroomt door het spel onder leiding en waarvoor 
zich maar behoeft open te stellen. Dat gaat haast vanzelf!

Anderzijds echter is het de taak van het speeltuinbestuur het contact 
met de korfballers(sters) zo te doen zijn, dat er een wisselwerking 
komt en de korfballers zich beschikbaar stellen voor hulp bij het 
speeltuinwerk in zijn vele vertakkingen.

Wij hebben hiervan prachtige staaltjes beleefd 
adspirant, groot geworden, heeft ons 
der jeugd bijna tot jaloersheid verwekt.

Het is maar de vraag of een speeltuinbestuur de nodige tact heeft 
om op de jongelui vat te krijgen.

Natuurlijk zal het niet met allen ( 
en nog minder is iedereen goed :

Maar er zijn er ook en vooral



DE VOORUITGANG DER SPEELTUINBEWEGlNG 129

gij

ook in dit opzicht

De l.uuk lijke commissie ter bestrijding van de gevolgen derjeugd- 
werklooshcid noemt in baar objecten ten „algemene" nutte onder a2 
bij het a.uileggen van speeltuinen als „eventueel” het maken van een 
kleine schuilplaats bij de speelplaats."

In haar tweede rubriek: Objecten ten nutte van particuliere ver
enigingen of instellingen, beveelt ze aan: het bouwen van een uitzicht
toren, een boothuis enz. op eigen verenigingsterrein.

Op het verlanglijstje der speeltuinvereniging ontbreekt het bezit 
van een eigen clubgebouw, liefst op de speeltuin, niet.

Nu wil ik mij in dit artikel beperken tot de lichamelijke 01 
der speeltuinjeugd en toch naar 
Arnhem pleiten voor een turnge

Uit dezelfde kring, waarmede 
hebben, omdat van daaruit de zozeer 
moet geschieden, is mij verweten, c  
opvoeding op de scholen zou afbreken ten nutte van 
Zoiets kan mijn bedoeling nooit geweest zijn. Wel 
de gymn..„ti^k, d- ILl.k- !. --
de sfeer der opvoeding buiten schoolverband.

Wij doen dit trouwens al een reeks van jaren en 
valt vooruitgang waar te nemen.

Mooie herinneringen bewaren wij aan de zomer van 192-1, toen 
er onder auspiciën van de Bond van Amsterdamse Speeltuinverenigingen 
in het R. A. I. gebouw een gemeenschappelijke turndemonstratie plaats 
vond van een 1000-tal gymnasten uit de Speeltuin Gymnastiekclubs. 
Een optocht met vlaggen en eigen speeltuinverenigingsmuziekcorpsen 
van uit de Tuin op het Weteringsplantsoen ging aan die uitvoering

■eltuinvereniging o 
t op de speeltuin, 

>t de lichamelijke ontwikkeling 
i naar het schitterende voorbeeld van Oost- 
turngebouw op het speeltuinterrein.

de speeltuingenoten zo gaarne contact 
eer gewenste deskundige voorlichtiing 
, dat ik het onderwijs in de lichamelijke 

het speeltuinwerk.
wensen wij ook 

mastiek, het turnen, de lichte athletiek te betrekken binnen

op Vrijdagavond 25 Augustus 1933

vindt, dan is Uw lichamelijke oefening gepaard gegaan met 
de geestelijke opbouw van het opgrociend geslacht.

En de speeltuin moet arbeiden aan de gehele opgroeiende mens: 
lichaam en geest!"

Dit naar aanleiding van het 10-jarig jubileum van de adspiranten- 
commissie uit den A. K. B., die in 1934 een competitie organiseerde, 
waaraan meer dan honderd twaalftallen deelnamen en volgens onze 
gegevens, ervaring en aanschouwing is het tal van steden, waar 
mooie speeltuinen zijn (Arnhem, Groningen, Haarlem, Leiden, Rotter
dam, Zaandam) navenant.

De demonstratie te Arnhem 
heeft haar doel niet gemist.
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de Speeltuinvereniging van

In het Heden ligt ’t Verleden, 

In het Nu wat worden zal!

Lichamelijke 
in

r geen

en ‘24 Juni in

rdering, waaraan ik kan 
van nu voor ruim 10 jaar als 

aan de korte kniebroek ontwassen, 
inastiekclub assistentie verleende.

dit onderdeel van ons speeltuinwerk lezen wij in 
maandbladen.

en werkloosheid c 
gaan, behoeft zeker

voorat, en ’t spijt mij zeer, c 
de film van dat heerlijke spee

Na die hoogtijdag in onze b< 
tot afdeling en vereniging verhevei 
die dit jaar haar tweede lustrum 
uitvoering in het Concertgebouw op 10 Maart 1.1., en ‘. 
minder geslaagde internationale gymn.wedstrijden op '23 
het Oosterpark.

Dr. K. H. van Schagcn, de Inspecteur voor de 
oefeningen te Amsterdam, leidde het keurig verzorgde progrann 
met de woorden:

,,Amsterdam-Zuid”, onderafdeling vai 
die naam, viert haar tienjarig bestaan.

’t Verwondert ons niet, dat „Amsterdam Zuid ’, 
waardig bestaan voerde, haar tweede lustrum 
wijze wenst te vieren.

Want immers, met deze feestviering streeft ze minder eigen glorie 
na als wel de verbreiding van de gymnastiek in de ruimste zin des 
woords, onder de brede massa van de Amsterdamse bevolking.

Een dergelijk streven kan in een tijd, waarin voor de mvesten de 
lichamelijke inspanning tot een minimum gereduceerd is, het vitale in 
de mens zo weinig gelegenheid geboden wordt zich te uiten, niet 
genoeg gewaardeerd worden.

Ziehier een prachtig staaltje van 
toevoegen, dat de eminente Leider 
schuchtere jongen, ternauwernood 
aan de gymi

En ook over 
jaarverslagen en

Dat wij ondanks cricis, misère, malaise 
ingeslagen speeltuinweg wensen voort te 
nader betoog.

dat wij toen de 50 gulden misti 
seltuingebeuren aan te kopen, 
oeweging is een eenvoudige speeltuinclub

:n en ’t is deze Gymnastiekvereniging, 
vierde, Ie. met een goed geslaagde



i

’ijze de glaasjes te lokken als

Als 't getij verloopt....
door S. BAARDA.

o in hun prille 
loefte aan een

i, prefereert nog steeds 
:r beschikking stelt.wortels, zandrapei

De dochter van 
haar ver

In vaders café stonden op dezelfde

^7^- de dochter va
Het paar wilde 

Om het inkomen te 
werken te open 
/XI heel spoedig 
al scheen te ga

Wat een bergen van zoetigheid 
achter de grote spiegelruiten van 
ook in nog tientallen andere grote en 
buurten. Wie zijn toch de afneemsters

zag ik opgestapeld, niet uitsluitend 
de Jamin- en Nabarrowinkels, maar 

kleine zaken in de dichtbevolkte 
van dit alles?

Drie jaar is het kleine ventje met z’n hoepclbeentjes en bleek 
gezichtje. „Moeder, ikke ook een cent,” bedelt het kereltje, als moeder 
de grotere kinderen, die uit school komen, een cent toestopt voor 
lekkers. Even later wordt de kleine door de groten mecgetrokken, 
om ook zijn cent in te ruilen tegen snoep. Moeder heeft voor zich 
zelf ook wat lekkers gehaald, v<jor bij de thee. Tegen inruiling van 
bonnen is zij de gelukkige bezitster geworden van het lang begeerde 
theeservies dat bij Jamin in de vitrine prijkte; dit wordt nu ingewijd.

m een caféhouder, was al enige jaren verloofd, 
graag trouwen, maar de man verdiende te weinig, 
verhogen, besloot zij een winkel in chocolade- 

icn, „want”, zo zeide zij, „die winkels gaan nog al!” 
kwam ook ik tot de conclusie dat het in dit vak nog

Het ijscokarrctje bij een der stadsparken heeft een gedaantewisseling 
ondergaan: er zijn grote houten borden op aangebracht voor aanprijzing 
van de winter-consumptie als:

1 kop chocolade met slagroom 5 ct.
1 kop chocolade met tompoes 6 ct.
De afnemers van deze rijdende winkels zijn in de regel loopjongens: 

zijn deze dezelfde als die gewend waren aan snoep 
jeugd? Heeft een jongen tussen 14—18 jr. heus beho 
tompoes?

Hoe groot is ook nu nog het verschil tussen stads- en plattelands- 
jeugd. De laatste zijn nog steeds, naar ik veronderstel, aanhangers 
van de moderne voedingsleer, zoals die door een Dr. Hettema wordt 
aanbevolen.

Ze doet niet aan tompoezen en repen chocola, 
:n en appels, die de natuur tei 

den caféhouder heeft haar zakeninzicht niet 
irloving te danken, al bezorgde deze haar de prikkel haar 
: ontplooien.
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het geluk

• geen geestdrift voor de arbeid 
slap; dit is vaak de reden van

nougatblokken, de rumbonen en 
bedoeld een ander publiek te trekken.

geen grote gedachtesprong, van het een op 
voor vader 's Zaterdags niet altijd 

gezouten pinda’s een 
bijzondere gunst van 

de vrouwen verheugden, die op Zondagavond een glaasje kwamen 
drinken met haar echtgenoten? Neen, men hoeft de bloei van haar 
winkel niet aan een algemene helderziendheid in zaken toe te schrijven.

Ze kende haar klanten reeds vroeger.

het graf graven van haar 
haar kinderen?

nu in haar winkel de 
ook al zijn ze

En zelfs kost het haar 
het ander te komen. Moest zij 
allerlei lekkernijen klaar maken, waaronder de 
belangrijke plaats innamen, welke zich in de 

verheugden, die op Zondagavond

over haar kookkunst, welke 
man niet aan de nodige energie kan helpen, doordat 

igswaarde tekort schiet, moeder schept een tekort dat de 
de gevaarlijke toonbank opent. Een ogenblikkelijke neiging 
steeds vaker terugkerende behoefte, de behoefte gewoonte.

iracht, door alcohol opgewekt, kan niet anders dan van 
zware lichamelijke arbeid, na korte 

tweede borrel zich zal voordoen.
de levenskracht te hernieuwen is een 

Maar wie in haar leven in vele huishoudens 
weet wat in vele keukens wordt 
maaltijden vaak zó weinig zorg

■ in de vragen der voeding ook 
er weinig

Als regel heeft elk mens na inspannende arbeid behoefte aan een 
stimulans om weer „fit” te worden. De caféhouders, die m de buurt 
van de fabrieken en werkplaatsen hun bedrijf uitoefenen, weten van 
deze behoefte profijt te trekken. Even vóór dat de fabrivkspoort open 
gaat, ter onderbreking of beëindiging der dagtaak, worden de glaasjes 
met spiritualiën klaargezet, waardoor de arbeiders met \\ i-inig opont
houd, haast in ’t voorbijgaan, ’t vocht kunnen opnem en. Met de 
afrekening heeft de kastelein tot Zaterdagmiddag geduld, tot zolang 
houdt hij de afname wel met streepjes bij.

13e veerki
tijdelijke aard zijn, waardoor bij 
tijd, de behoefte aan een

De natuurlijke bron om 
stevige doelmatige voeding, 
achter de coulissen heeft gekeken en 
gebrouwd, is verbaasd, dat aan de 
wordt besteed. En aangezien de man in de vragen 
nog niet aan het hoofdstuk der calorieën is toegekomen, is 
kans op zaakkundige kritiek.

Vader kan op moeders menu maar 
vinden. Hij voelt zich lusteloos en s 
de toevlucht naar de borrel.

Moeder, die thuis zo tevreden is 
intussen haar man niet aan de nodige 
de voeding 
weg naar 
wordt een i
de gewoonte mogelijk.... verslaafdheid.

Hoe vaak zou door onkunde de vrouw 
eigen huwelijksgeluk en het geluk van
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geestelijk welzijn

kookkunst bij moederHet 
thuis g

van iedere vrouw, 
goede huishoudster 

voor dit werk

zorg als dat

dat

>ede huishoudsters; 
elijke maaltijd voor

deze onkunde een verwijt worden gemaakt?

van man en

tot waarde weet te 
voor de welvaart 
iuogte van het loon 
1 is de graad van 

ander gezin met lager

de getrouwde vrouwen, dat haar 
ontving. Een ander klein deel is ’t, 

huishoudschool of aanverwante instelling, alléén de kook-

van den Minister

Op de vrouw, die een huisgezin heeft te verzorgen, rust een ver
antwoordelijkheid die minstens zo groot is als van menig geëerd 
ambtsdrager.

De vrouw heeft het lichamelijk 
kinderen in baar hand.

Haar financieel beleid eist evenveel

wijze waarop zij het loon van haar man 
brengen, door liet doelmatig te besteden, speelt 
van het gezin minstens een even grote rol als de hooi 
van den man. Is zij een slechte huishoudster, dan is 
efficiency, die zij bereikt, vaak zo laag, dat een 
loon welvarend is in vergelijking met het hare.

Zijn de vrouwen, over ’t algemeen genomen, goe< 
weten zi>, ook met beperkte middelen, een smakeli

Dat hieraan nog wel 't een en ander ontbreekt, is niet enkel af 
te leiden uit hel feit, dat er nog altijd veel oud-brood aan den 
schillenboer wordt mee gegeven. De smakelijke ketelkoek die van 
oud-brood, met verder weinig onkosten, is te bereiden, komt zelden 
of nooit op hel dagelijks menu voor.

Dat een oude geroosterde boterham (zonder korstjes) ais ’t kan 
met een weinigje boter en een korreltje suiker een veel doeltreffender 
versnapering voor de kinderen is, dan bovengenoemde snoeperijtjes, 
wordt door weinig huismoeders begrepen, nog minder toegepast. Om 
van de geroosterde korstjes, die, fijn gewreven, het paneermeel kunnen 
vervangen, maar niet ccns te spreken.

Evenmin schijnt men weinig te weten, hoe resten verwerkt kunnen 
worden, zodat van goed bereid voedsel nooit iets verloren behoeft 
te gaan.

Mag de
— Neen!

Het is eerder een eigenaardig verschijnsel dat 
die trouwt, wordt verwacht dat zij niet alléén een 
maar bovenal een goede kookster is, zonder dat zij 
voldoende is opgeleid.

Het is maar een klein deel van 
opleiding aan een huishoudschool 
dat aan een 
cursussen volgde.

t grootste deel heeft de huishoud- 
geleerd.



ALS GETIJ VERLOOPT.

planmatige

raag 
lektei: is liet 

is?

Spreekwoord 
., dal

voor de vrouw die er zeil ee 
haar is kennis van hel va 

beoordelen en . .

Hierdoor ontbreekt ’t haar niet alléén aan grondige theoretische 
kennis, maar ook vaak nog aan voldoende praktijk; vooral wat 't 
koken betreft.

De meeste moeders zijn nu eenmaal geen leraressen. Waar een 
enkele deze eigenschap, in aanleg, wel bezit, is zij toch niet de meest 
geschikte om te onderrichten. Het zij bij de een omdat ze t geduld 
met eigen kinderen spoedig verliest, bij de ander omdat deze over 
te weinig tijd beschikt en hierdoor ’t leerlingenwerk gauw overneemt, 
vóór dat ’t wordt verknoeid.

Door deze onplanmatige opleiding is er naar ’k 
terrein te vinden, waar de een zo weinig waardering I 
werk-methode van de ander, dan in ’t huishoudbcdrijl.

Niemand zal ’t serieus kunnen verdedigen dat de ongeschoolde 
opleiding aan de behoefte voldoet. Men kan hoogstens de vr 
opwerpen: is liet noodzakeiijk dat iedere vrouw een goed opgei, 
huishoudster

Deze vraag zou ik willen beantwoorden met: ja!
Het huishoudbedrijf, opzettelijk spreek ik van huishoud/'<v/zv//, want 

dit is het inderdaad in haar veel omvattende details, moet iedere 
vrouw als vak kennen. Dit geldt ook voor de 
klein werkzaam aandeel in heeft, voor 
nodig om het werk van haar helpster(s) te kunnen 
waarderen I

Gemis aan waardering voor deze arbeid is mede een der hoofd
oorzaken geweest, dat het huishoud werk, als vak, in discrediet is 
geraakt.

Toen dan ook in de loop der laatste twintig jaren voor de meisjes 
nieuwe werkgelegenheden open kwamen, op kantoor en fabriek, namen 
zij deze kans gretig aan om van het gehate, miskende huishoudwerk 
af te komen.

Hoe dit bedrijf zich in de naaste toekomst zal ontwikkelen, coöpera
tief of in besloten familieverband, de vorm lost het vraagstuk niet op.

Vakkennis is een der eerste voorwaarden voor aanpassing aan 
nieuwe vormen.

Er is een oud-Hollands spreekwoord dat zegt: „De weg naar ’t 
hart van den man gaat door de maag."

’k Laat 't graag in het midden of dit spreekwoord geheel juist is, 
of niet. Naar ’k meen is 't echter wel zó, dat in een huisgezin waar 
de maaltijden altijd goed verzorgd en op tijd klaar zijn, de man en 
ook de volwassen kinderen meer haast zullen maken thuis te komen, 
dan waar dit niet het geval is.
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Feiten Pogingenen

.•Hing

inJ 
dat bij uitzo* 
blijdend mag 
wijzers* de 
J. II. Mulder, 
wachtgelders, m; 
voor dit doel vi 
dienst en bcic 
Aardrijkskund 
genomen tot het innrk 
school tentoonstelling 
onderwijs in Aa«u 
Indie. Zij hadden 
werking van hel 
dat het materiaal 
van het gemt 
vervoer van 
geldt hier

-’spunt van de heren is de 
dat nog altijd de belangstel 
volk voor onze koloniën be

is: zeer veel lager ook dan het 
ang eist. En aangezien Moham- 

1 niet of veel te weinig tot de berg 
it (het Kol. Instituut), zal de berg 
Mohammed komen en een eerste 

slling werd gearrangeerd in de 
Barendszscbool, Krommenie- 
Amsterdam.

artoe uitgenoodigd, aan deze 
bezoek gebracht en trof 
omdat net een nieuwe 

jinnengekomen, zodat ik 
uurtje kon meeluisteren. De ten

van jeugdige werklozen, die de expo- 
silietafels maakten en voorts van par
ticulieren.

UitgangSf 
dachtc, dat 
van ons - 
den peil is 
volksbelang 

tot . . 
tentoonstelling 
Willem Bars 
straat 21, Am

Ik heb, daar 
expositie een 
het bijzonder, 
klasse was bi

De behoef!c om buitenshuis, in café, aan haringkar of in de auto
matiek al vast een vóórproefje te nemen, zal bij degenen die gewend 
zijn zich op vaste lijden behoorlijk te voeden, minder groot zijn.

Een nieuw tijdperk is voor de vrouw ingeluid.
Nu met om haar meer werkgelegenheden aan te bieden, integendeel 

om haar t veroverde arbeidsveld, voor een groot deel, te ontnemen.
I)>t behoeft voor de vrouw niet in alle opzichten achteruitgang te 

betekenen; Int getij verloopt alleen, dus moeten de bakens verzet!
Doelbewust heb ik getracht aan te tonen dat er voor de vrouw 

een groot ..i bcidsveld braak ligt. Het ontginningswerk zal in de 
eerste pl.i.cts door de jongeren moeten worden gedaan.

Hel is daarom naar 'k meen gewenst, dat aan het lager onderwijs, 
als verplu kt leervak, ook huishoudondcrricht wordt verbonden.

Voor de onderen (tegenwoordige en a.s. huisvrouwen) zag’k graag, 
op grote si li.cal, avondhuishoudscholen open gesteld.

Of liet In-.i.lande leerplan van de huishoudscholen zich voldoende 
bij deze c is kan aanpassen, of dat ook hierin eerst hervormingswerk 

icliten, laat ik gaarne ter beoordeling over aan de pas in 
geroepen commissie ter verbetering van de volksvoeding, 

commissie verdient echter de volle medewerking van Rege
ring en gemeentebesturen om te komen tot verhoging van de volksge
zond heid.

Amsterdam heeft de economische 
risis een didactisch novum bcwerkl- 

ing ditmaal eens ver, 
;-n. Twee jonge onder
en R. A. tl. Arntz en 
beiden onderwijzers- 

maar door de regering 
uci vrijgesteld van lijdelijke 
■iden bezitters van een acte 
nde M.O., hebben initiatief 
>t het innrichlen van een 

telling ten dienste van het 
Lardrijkskunde voor Ned. 

daarbij royale mede- 
Koloniale Instituut, 

enaal ter beschikking stelde, 
icenlcbesluur, dat voor het 
de inventaris zorgde (het 

een reizende tentoonstelling),
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ing

, verdienen 
i aandacht. Het is mij be- 
rsussen van een 20-tal 
ereiding zijn voor „lagere- 
van de Koninklijke Ned.

.•erhoudingen,

van de heren 
deze tentoonstcl-

belang

Amsler-

spec 
Sleinrr

aan de orde 
menen ze ■—• de 

het Meisjes-

turlje naar

d°S

lyceum past deze gedachte met zijn 
lingen toe op het Koloniaal Inytilui 
dat hier plaats is voor zelfwerkzaam
heid en teamwork. De leerlingen moeten 
leren zich te bedienen van aanwezige 
statistieken en zelf hun notities maken 
uit wat op de tentoonstelling te hunner 
beschikking wordt gesteld. Ze komen 
dan met opdrachten omtrent bepaalde 
onderwerpen en het is duidelijk, dal als 
in de klasse de opdrachten individueel 
en groepsgewijze verdeeld^ worden, de 

langrijk materiaal óp'school terug

In leidende kringen blijkt nu 
van hel nul dezer tentoonstelling door
drongen : mij werden speciaal de namen 
van de heren Joekr -. v..:i K.r.|.<r> en 
Wcllcr . ge

toonstelling, in een gewoon klasse-lokaal 
opgesteld, is sober gehouden. Er is geen 
ander materiaal dan in het algemeen in 
de hoogste klassen der Lagere School 
ter sprake komt en dan nog alleen dat, 
wat betrekking heeft op het leven van 
de inlanders en een indruk geeft van 
hun beschavingspeil. Zoveel als men in 
een uur met vrucht de revue kan laten 
passeren en niet meer.

Ik heb zelf geboeid een ut 
den heer Arntz zitten luisteren 
kinderen waren een en al oor en < 
Geen wonder trouwens, als een on< 
wijzer met liefde voor de kinderen 
met kennis van zaken praat over d 
gen, die hem interesseren en deze boven
dien alles „echt” kan maken door aller
lei dingen uit die vreemde wereld te 
laten leven. Aan de orde kwamen : 
geestcngeloof met bijbehorende attri
buten, de inlandse woning en de nog 
niet ideale hygiënische verhoudingen, 
kleding, batikken, muziek, toneel, enz.

Hel bleek de bedoeling 
eerst een aantal van 1 
lingen te houden in verschillende delen 
van de stad en daarbij zelf lessen 
geven, maar in de toekomst zouden 
demonslratielessen aan onderwijzers w 
Jen geven, die dan op ee■n periodiek op 
bepaalde plaatsen terugkerende tentoon
stelling zelf hun lessen kunnen geven.

Na ervaring te Amsterdam te hebben 
opgedaan, zouden de heren dit werk 
over het gehele land willen uitbreiden.

Maar zij willen zich niet beperken 
tot het Lager Onderwijs, ook aan het 
U.L.O. en het M.O. zouden ze hun 
tentoonstellingen dienstbaar willen ma
ken. Natuurlijk hebben ze dan ander 
materiaal nodig. Speciaal de cultures 

moeten voor deze scholen aan de orde 
worden gesteld. Ook 
heer Eggink, leraar aan

llcndr.ks ... de
ie Ik trof bij n 
metz. die zich zee. 
d.l initiatief van zijn leerlingen.

derlandse gemeenten goed zullen doen 
zich met de heren in verbinding 
len. Zij hebben er zeker evenveel 
bij als Amsterdam. (Hel adres 
heer Arntz is : Amstellaan 32. .
dain-Z.).

Ook buiten hel onderwijs v. 
deze exposities aandacht. Het i 
kend, dat cursussen van een 
lessen in voorben 
Indiëgangcrs" v;

Maar zouden levens vele ouders van 
kinderen niet met genoegen komen luiste
ren en kijken? En is ook voor hen deze 
tentoonstelling niet zeer nuttig?
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De Lichtbeelden-Vereniging heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van+ 50.000 stuks lantaarnplaten op het gebied van:

Lichtbeelden-Vereniging
AMSTERDAM - SINGEL 289-293

Centraal bureau voor lantaarnplaten en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 — POST-G1RO 15476

Nieuwe afdeling 1934 :
Zeventien series „Nederland” ten behoeve 
van het lager onderwijs. Een zeer zorgvuldig 

en deskundig samengesteld geheel.
----Vraag aparte catalogus =

Kunstgeschiedenis, Cultuurgeschiedenis, 
Aardrijkskunde, Sterrenkunde, Natuur
lijke Historie, Landbouw en Veeteelt, 
Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen.

Voor alle personen of verenigingen, die practisch aan ontwikkelingswerk doen 
is de Lichtbeelden-Vereniging een onpiisbaar Hulpinstituut.

Per jaar worden 150.000 lantaarnplaatjes van haar betrokken.

Men kan per serie huren i f4.— (kleine serie f3.—); Abonnement 
van 15 serie’s (één jaar geldig) f30.—. van 6 serie's f15.—). Alle 

lichtbeelden kunnen ook gekocht worden, evenals een groot aantal foto's.

De Vereniging is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een archief aan te 
leggen van eigen opnamen van Nederland: schilderkunst, architectuur,karak
teristieke landschappen, begroeiing, typen van boerderijen, dorpenaanleg, 

—- industrie en landbouw. ========
Uitvoerige catalogi voor alle onderdelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.
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1

Ontwikkelingscursussen voor 
personeel

door Mr. M. J. A. MOLTZER.

deze algemen 
en wel in : i

verdient en zeker behoort te worden 
verzocht zijn verslag ter beschikking van ons 
verklaarde zich hiertoe bereid; v 
bekorting volgen.

Inrichting:

Een groote zorg baarde de keuze van de docenten, waarbij men 
afhankelijk was van plaatselijke of althans van niet te veraf wonende 
krachten. Op een hoogst enkele uitzondering na mag de keuze — 
waarbij ook de plaatselijke comité s werden geraadpleegd — als een 
gelukkige beschouwd worden, wanneer men in aanmerking neemt de 
appreciatie, welke het onderwijs heeft ondervonden. Bij die keuze 
werd zooveel mogelijk tevens rekening gehouden met de levensrich
ting, die door het grootste gedeelte van het personeel ter plaatse 
werd aangehangen. Ondergeteekende is van oordeel, dat slechts goed 
onderwijs gegeven kan worden, wanneer de docent zich geheel geeft, 
en heeft daarom geenszins den eisch gesteld, dat het onderwijs z.g. 
objectief zou worden gegeven. De objectiviteit is in zooverre betracht 
— althans, zoo was zijn wcnsch — dat het ook voor degenen, die 
afwijkende meeningen huldigen, aangenaam was naar den docent te 
luisteren. Nimmer is een klacht ingediend over gebrek aan objectivi
teit, noch waar een anti-revolutionnair of Katholiek, noch waar een 
sociaal-dcmocraat onderwijs gaf.

proeven van opleiding alle aandacht 
voortgezet, hebben wij Mr. Moltzer 

is tijdschrift te stellen. Mr. Moltzer 
wij laten hel hieronder met een kleine 

DE REDACTIE.

lel zal oningewijden misschien onbegrijpelijk voorkomen, maar hel is een 
. dal in ons land voor gevangenispersoneel tol voor kort generlei vorm 

i opleiding bestond. IIcl is de verdienste van den directeur van de School 
i Maatschappelijk Werk Ie Amsterdam, dal hij, toen hij in 1927 kennis 
eg •• .m pogingen, welke door de desbetreffende ambtenaarsorganisaties 
iden gedaan om tot een opleiding van het gevangenispersoneel te geraken.

1 heelt cc/o.lii met de betrokkenen, uit welk contact een vierjarige 
sus \ oortgekornen. gehouden van 1929 lot 1933. De cursus was in 

tesphisi. ii.I. een algemeen ontwikkelend gedeelte en een speciaal
I L i algemeen ontw ikkelend gedeelte omvatte de vakken: Neder- 

Aardrijkskunde en Rekenkunde. Hel speciaal 
•’oedkunde, Kennis van strafrechtspleging en van 
els en Rcclasscringsarbeid.

1 ’ mene basis door verschillende leerkrachten gc- 
Amsterdam. Arnhem, Breda, 's-Gravenhage, 

Jenbosch, Hoorn, Leeuwarden, Roermond,
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Februari 1929; de

in de

directeuren, 
n objectief 
k. Ook is

icns plaats

I

Niet overal is de cursus 
verschillende oorzaken. Het 
docenten, wat niet altijd even vlot gini 
met den diensttijd, die zelfs met den 
kelijk te overwinnen waren, hebben tof 
in het eene gesticht eerder dan in het ;

cursus

Het resultaat van

lefwerk gemaakt, dat 
. hoofdondcr- 
lam telkens is
; een examen

■meen als voor 
,r Maatschap- 
het onderwijs, 

•nlijk te spreken, 
enheid in dc be-

hema v. elu illend 
zi< h hierbij 
de practijk

den cursus
■naar om

geweest? Een zuiver oordeel 
het oordeel toch niet al te 

igenlijsten rondge- 
de docenten en 
igen geeft nog geen 
:l zooveel mogelijk

den cursus-.

Wat is het resultaat van • 
is daarover niet te vellen, 
subjectief te doen zijn, heeft ondergeteekende 
zonden zoowel aan de deelnemers als aan 
De som van deze subjectieve oordeelvellin; 
beeld tot uitkomst, maar benadert het wel

tezelfder tijd aangevangen. Dat heeft 
■rleg ter plaatse het zoeken naar 

ig, dc moeilijkheden in verband 
i besten wil niet steeds gemak- 

f gevolg gehad, dat dc cursus 
andere kon aanva

Dc eerste cursus is begonnen in Groningi 
laatste in Leeuwarden eind Juni 1929.

Enkele malen zijn dc docenten, zoowel voor het algei 
het bijzonder gedeelte in Amsterdam op de School v< 
pclijk Werk bij elkaar gekomen om over den aard v.i 
dc inrichting en de verdeeling van de stof gezamvi 
waarbij getracht werd eenerzijds zooveel mogclijk vei 
handeling tc verkrijgen, en anderzijds aan dc eigen m 
dige vrijheid tc laten. Telkens werd een uitgebreid scl 
door één van de docenten vervaardigd. Natuurlijk hebbeii 
moeilijkheden voorgedaan, maar onoverkomenlijk zijn 
niet gebleken.

Gelijk reeds opgemerkt, was de cursus in een ahmee 
bijzonder gedeelte gesplitst. Hij zou in totaal 5 jaar d 
termijn is met één jaar overschreden, voornamelijk ten-. v< 
wisseling van vakken, de noodzakelijkheid van repel, . ren 
mens. In den loop van 1934 hebben nog cenigc lierex.m

Voor het algemeen 
door de hoeren L. ( 

ontworpe 
afgelegd.

Voor 1 
vakken, werd telkens 
examen afgenomen. . 
zijn geheel aan het slot

n gedeelte werd elk jaar proefw.... 
Glashouwer en J. Wcstcrhof, resp.

en onderwijzer aan de strafgestichten te Amsterd.
•oen en nagezien. Aan het einde van den cursus is

, gedeeltelijk mondeling, gedeeltelijk schriftelijk.
het bijzonder gedeelte, dat bestond uit een reeks afzonderlijke 

aan het einde van de behandeling der stof een 
Het was moeilijk te vergen, dat dit examen in 

van den cursus zou plaatsvinden.
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nakkclijk

■

loogere ambtenaren, 
adj.-directeur ingc-

Er zijn van 92 cursisten antwoorden ingekomen. Het oordeel van 
de deelnemers over den cursus luidt zonder uitzondering gunstig. 
Slechts één maakt een restrictie ten aanzien van enkele vakken. Een 
groot aantal drukt zich in meer of minder uitbundige termen uit. Alle 
vakken krijgen een beurt bij het antwoord op de vraag: Welke 
onderdeden hebben U het meest geboeid? Verreweg de grootste 
beteekenis wordt door de cursisten aan het bijzonder gedeelte gehecht 
en van dit gedeelte heeft de opvoedkunde en de zielkunde de meeste 
belangstelling gewekt. Het spreekt vanzelf, dat dit toe te schrijven 
is aan het verband, hetwelk tusschen hun werk en deze vakken 
bestaat. Ook waar de lessen in de Nederlandsche taal vooropgesteld

van degenen, die zich tenslotte 
zeer enkelen (3) het diploma niet

daardoor gcmakkelijker geworden eenige conclusies te trekken, welke 
voor de toekomst dienst kunnen doen.

Alvorens echter op de ontvangen antwoorden in te gaan, moge nog 
eens de aandacht erop gevestigd worden, dat de cursus gegeven werd 
aan het in dienst zijnde personeel en dat het volgen daarvan geheel 
vrijwillig is geweest. De krachtige opwekking tot het deelnemen aan 
den cursus, zoowel van de zijde van de plaatselijke comilé's als van 
onderteekenaar dezes, heeft er niet toe mogen leiden, dat het deel
nemen algemeen is geweest. Het totaal aantal cursisten bedroeg 317, 
terwijl erop gerekend kan worden, dat in de betreffende gestichten 
het daarvoor m aanmerking komende personeel uit ongeveer 700 
man bestond.

Onder de deelnemers bevonden zich ook enkele hooi 
In één plaats waren zelfs een directeur en een a_, 
schreien. die niet alleen op deze wijze van hun bijzondere belang
stelling in der. cursus hebben blijk gegeven, en die daardoor zeker er 
groetenden is toe hebben bijgedragen, dat in het onder hun leiding 
staande gesticht de belangstelling zeer groot is geweest.

Van deze I ingeschrevenen bereikten tenslotte 1 15 de eindstreep 
oi 37.5 " ... I )e oudsten, n.l. die boven 50 jaar, zijn allen afgevallen, 
liet grootste aantal deelnemers, maar tevens het grootste aantal 
geslaagden, was geboren tusschen de jaren 1885 en 1896, gelijk uit 
bijlage I blijkt.

Reeds na hel eerste jaar waren de rijen sterk gedund en het aantal 
deelnemers van .>17 op 176 teruggebracht: het tweede jaar vielen 
nog 51 en het 3e jaar nog 23 af.

Op deze wijze wordt duidelijk, dat 
aan het examen onderwierpen, slechts 
deelachtig zijn geworden.
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te be-

was, hoewel wel eens wat 
op andere wijze komt de 

docenten”, zoo schrijft een 
nooit vonden zij ons te lastig met 
nog langer moeten duren. . . . Wij 

zware stof.”
i aangenomen, dat op 
de docenten bijzonder 

zijn, wat één op- 
dan de andere”.

ander geluid ver- 
roemen, hoe

worden, gebeurt dit, omdat de cursisten beter hebben leeren stellen, 
hun woordenkeus is verrijkt en zij daardoor gemakkelijker rapporten 
kunnen uitbrengen over de ingeslotenen.

De wijze van behandeling van de stof prijzen de cursisten in het 
algemeen om strijd: „was bevattelijk, best”; „was goed en duide
lijk"; .was onderhoudend en zeer duidelijk”; „boven alle lof 
heven”. Eén vermeldt: „de behandeling 
hooggaande, zeer goed te volgen". Ook 
appreciatie van de cursisten uit. „Alle 
cursist, „waren ons ter wille en 
vragen stellen. De lessen hadden 
waren te veel alleen met de ons te

Gelijk reeds werd opgemerkt, mag worden 
een heel enkele uitzondering na de keuze van < 
gelukkig is geweest. Natuurlijk zal het wel waar 
merkt: „dat de eene docent begrijpelijker was

Ondertusschen wordt een paar maal ook een 
nomen: „Over de wijze van behandeling kan ik niet 
goed het ook bedoeld zal zijn”.

^Vat heeft er dan aan geschort, zal men vragen. Gewenscht werd 
„een behandeling meer als van een schoolmeester en dan met voor
beelden werken, de voornaamste punten opschrijven en niet dicteeren, 
b.v. zooals de vragenlijst van het eerste cursusjaar”. Een tweede 
schrijft: „Mijn oordeel ov<:r de wijze van behandeling is niet in gun
stige» zin. Ik stel de wijze van bestudeering van vragen en antwoor
den van het eerste jaar ver boven de andere twee jaren. Redenen, 
omdat de onderwerpen veel te uitgebreid werden- behandeld. 'Zooals 
........het in het laatst van den cursus gedaan heeft, kan ik mij ermede 
vereenigen, langzaam dicteeren en opschrijven, maar zooals het eerst 
gebeurde, vlug behandelen en wij verschillende punten aanteekenen 
en thuis uitwerken, was haast onmogelijk."

Deze beide oordeelvellingen wijzen niet uit, wat zij hopen 
wijzen. Het vragen- en antwoordenstelsel, op zichzelf voor w< 
ontwikkelde leerlingen volstrekt niet verwerpelijk, brengt het gevaar 
mede, dat men tevreden is met van buiten geleerde lesjes.

Het algemeen gunstig oordeel der cursisten heeft een groot aan
tal van hen niet weerhouden op de vraag, of het aanbrengen van 
veranderingen bij het organiseeren van een nieuwen cursus wensche- 
lijk werd geacht, bevestigend te beantwoorden. Deze wenschen gaan 
niet steeds in dezelfde richting. Toch bevatten zij aanwijzingen, waar
van een volgend maal gebruik kan worden gemaakt.
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verandering in de wijze van behandeling wil 
zeer begrijpelijke wensch naar voren her 
gedeelte na elkaar te doen behandelen, 

gelukkig geweest, dat de lessen in hetzelfde 
werden gegeven, hetgeen geschied is, omdat 

avond in de week aan den cursus kon 
vak van het bijzonder ge- 
vakken van het algemeen

hebben, en 
speciaal van 
de lessen

Ook over 
vakken, komt 
waarin reeds 
die gaarne de behandeling van 
programma zouden zien geplaatst. Een enkele vraagt 
talen, omdat ook vreemdelingen tot de gevange 
handenarbeid wordt genoemd, terwijl aangedrt 
eerste hulp bij ongelukken.

Naar ondergeteekende voorkomt, hebben degenen, die vragen om 
les in Esperanto, godsdienstleer enz. het doel van den cursus te veel 
uit het oog verloren.

Bij de vraag, of men 
zien aangebracht, komt de 
algemeen en het bijzonder 
Het is zonder twijfel niet g< 
vak om de veertien dagen werden gegeven, 
over het algemeen maar één avond in de v 
worden gewijd, zoodat de ééne week een ' 
deelte en de andere week één of meer 
gedeelte werden gedoceerd.

„Er zouden", schrijft dan ook een cursist, „twee avonden in de 
week moeten en kunnen worden besteed voor den cursus. De dienst 
zou dat toe moeten laten, dat mag geen bezwaar wezen.”

Als slechts één avond in de week onderricht werd gegeven, is dit 
geschied, omdat veelal de lessen buiten diensttijd vielen, waartegen 
terecht groot bezwaar is gemaakt. Na een lange dagtaak is het moei
lijk de noodige aandacht aan het onderwijs te schenken, of — om in 
de eigen taal van één der cursisten te blijven — : ..de uitgebreidheid 
van de stof was voor mij te zwaar in zoon korten tijd, ook met het

Wat de uitgebreidheid van de stof betreft, naast degenen, die 
daarin geen verandering wenschen, staat een niet gering aantal, dat 
het bijzonder gedeelte gaarne uitgebreid zag ten koste van het alge
meen gedeelte. De mcesten hebben, gelijk boven reeds werd mede
gedeeld, daarvoor de grootste belangstelling. Eén ziet zelfs in de 
uitgebreidheid van het algemeen gedeelte de reden, dat er zoovelen 
zijn afgevallen. Een enkele maal wordt zelfs gevraagd het algemeen 
gedeelte geheel weg te laten.

Onder degenen, die aan het algemeen gedeelte de voorkeur gegeven 
wel omdat het hun te geringe kennis of vergeten kennis, 

de Nederlandsche taal, heeft versterkt, zijn er, die juist 
in dit laatste vak willen zien uitgebreid.

den inhoud van de stof, d. w. z. over de te doceeren 
: een aantal wenschen naar voren. Naast de vakken, 
onderwijs is gegeven geworden, zijn er verscheidenen, 

de gevangenisreglcmenten op het 
om les in moderne 

'enisbevolking behooren; 
rongen wordt op meer
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het 
het

meen zeer 
dat verscht 
verschil in

rsoonlijk leven gelden. „Ik ben een 
Een tweede: „Wat ik 

was, waar als het ware

betoog, dat dit ook den langen duur van den 
waarover menige opmerking in de 

vorden.
kele docenten eenigszins meer rekening 

van hun hoorders. Sommigen 
herhaald werd en dat syllabi

!k‘

den cursus in Uw werk 
imeene oordeel, dat men meer 

opgedaan, dat men geestelijk is gegroeid, 
1, dat men meer zelf beheersching heeft

aandacht geschonken worden, 
welke wijze het uit den weg te ruimen 

it het gebrek aan waarachtige belang- 
leiding is geweest om daarin minder 

geweest, maar ook waar 
oplossing is gezocht, is deze niet steeds

oog op de lange diensttijden; ’s morgens 7 uur in dienst tot 12 uur, 
dan gauw naar huis schaften, 2 uur weer in dienst tot 9 of 7 uur, 
dan gauw naar den cursus en dan gebeurde het wel, dat ik niet 
direct met mijn volle aandacht bij den docent was."

Aan dit bezwaar kan niet voldoende
De vraag is alleen maar, op ■ 
is. Het is niet uitgesloten, dat 
stelling bij enkele directeuren aanl< 
tegemoet te komen dan mogelijk zou zijn 
met groote zorg naar een 
gevonden geworden.

Het behoeft geen 
cursus in de hand heeft gewerkt, 
antwoorden is gemaakt gewc 

Gevraagd wordt, of enk
zouden willen houden met het peil 
hadden gaarne gezien, dat de stof meer 
werden verstrekt, wat overigens in verschillende plaatsen geschied is. 
Enkele docenten gaven, in plaats van zelf dictaat te laten houden, 
aan het einde van de les een kort overzicht, hetgeen over het algc- 

op prijs werd gesteld. In dit verband zij erop gewezen, 
leidene cursisten bij de algemeene opmerkingen op 

en het tekort aan ontwikkeling gewezen hebben om 
onderricht behoorlijk te volgen. „De algemeene ontwikkeling", 
heet het in een antwoord, „wat betreft het bijzonder gedeelte, was 
niet voldoende om direct de zware leerstof in zijn geheel te begrijpen 
en te volgen. Na verloop van tijd werd dit veel beter, maar toch 
zou een eenvoudige bandleiding een goed werk hebben verricht.” 
Ook de leeftijd speelt hierbij een rol. „Het is voor onzen leeftijd", 
aldus een ander, „soms moeilijk een cursus te volgen, daar men zoo 
spoedig vergeet. Toch heb ik er geen spijt van, dat ik eraan heb 
deelgenomen.”

Bij de vraag: Welk profijt meent U van 
te hebben getrokken? is vrijwel het alget 
algemeene ontwikkeling heeft < 
dat het inzicht is verruimd, 
gekregen.

Dit zijn opmerkingen, die het pers 
gelukkiger mensch geworden," schrijft één. 
anders niet zag, wat betrekkelijk donker 
een gordijntje voorhing, dat zie ik nu."
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omtrent een bepaald 
betreft." Weer een

Ook ten aanzien van het werk en den omgang met ingeslotenen 
meent men van den cursus profijt te hebben getrokken. Eén noemt 
als zoodanig „een beteren kijk op het gevoelsleven van de aan onze 
zorg toevertrouwde gedetineerden”, een tweede : „meer zelfvertrouwen 
in den omgang met gedetineerden, beter inzicht in de toestanden en 
omstandigheden, waarin deze menschen verkeeren en verkeerd hebben". 
Een derde spreekt van: „ruimer oordeel, milder oordeel, dieper in
denken in het zieleleven van gedetineerden, ruimer blik, men kan de 
menschen beter begrijpen, ook kan men ze beter voorlichten". Een 
vierde schrijft: „je kunt jezelf beter beheerschen en gevoelt meer 
liefde voor je evenmensch, doordat men zichzelf op den achtergrond 
kan brengen  Men krijgt meer zelfstandigheid, ruggegraat”. Een 
vijfde: „voel mij in het algemeen meer ontwikkeld dan voorheen, kan 
mij beter in de geestesgesteldheid van de gevangenen indenken, mijn 
algemcene kennis is verrijkt, kan mij beter en gemakkelijker uitdrukken 
en ben wel in staat een behoorlijke verklaring omtrent een 
persoon te geven, wat zijn geestesgesteldheid 
ander zegt, „dat hij de misdadigheid in een ander licht ziet.”

Zoo zou men kunnen vervolgen. Het spreekt vanzelf, dat, 
men aldus oordeelt, ook de liefde tot het werk grooter is gewor
den. „Het werk is daardoor prettiger", zoo meldt één cursist, „en 
niet zoo geestdoodend meer en nuttiger voor de gedetineerden.” „De 
liefde tot het werk wordt door een dergelijken cursus aangewakkerd, 
wat den gedetineerden ten goede komt", schrijft een ander. Weer 
een ander getuigt: „Ik meen, dat het volgen van den cursus mij meer 
ambitie voor mijn werk heeft gegeven". „Ik gevoel mij voor mijn werk 
thans een heel ander mensch”, schrijft hij tevens. „Ik heb een ruimer 
blik gekregen in het leven van den mensch in aanleg en opvoeding, 
het heeft ons den mensch leeren zien in zijn strijd met goed en kwaad. 
Ons werk brengt ons in aanraking met den gevallen mensch, juist 
daarom was de te behandelen stof voor ons zoo belangrijk.”

Dat sommigen het profijt niet groot achten bij het huidige systeem 
wordt slechts vermeld ter completeering. Het voorzichtige antwoord 
van één der cursisten worde hier echter alsnog overgenomen. „Over 
het profijt van den arbeid, valt voorloopig moeilijk een juist ant
woord te geven. De practijk van ons gevangenisstelsel leent zich er 
niet voor het geleerde voor de volle 100 °/0 te benutten. Het contact 
tusschen personeel en gedetineerden is daartoe onvoldoende. In het 
algemeen geloof ik, dat er een andere geest gekomen is in de laatste 
jaren, wat betreft de verhouding tusschen personeel en gestraften. 
Het is me vroeger meermalen opgevallen, dat een gedetineerde zoo
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cursus

■

■

B:''- ■

in de eerste plaats gevraagd hun oordeel 
en bevattingsvermogen van de cursisten uit 
nog wel wat ontbreekt, mocht reeds van 

nomen, gezien het buitengewoon groote aantal 
igheden hebben niet in elk opzicht meegewerkt 

weg, dat het ge-

spoedig werd verdacht van een simulant te zijn, die veel deed en- 
sprak met allerlei bijbedoelingen. Mede door den cursus is de laatste 
jaren daarin verbetering ingetreden. Allerlei afwijkingen worden thans 
anders beoordeeld, omdat er speciaal ten opzichte van het zieleleven 
ook van den misdadiger juister begrippen zijn bijgebracht. Dat thans 
in den gestrafte meer dan vroeger de mensch wordt erkend en ge
zocht, acht ik een groote vooruitgang.”

Bij de algemeene opmerkingen worden onderwerpen aan de orde 
gesteld, die deels reeds in het bovenstaande zijn verwerkt, zooals de 
te lange duur. Van verschillende kanten wordt uitgesproken, dat — 
gezien de jarenlange inspanning en opoffering — meer waardeering 
was verwacht dan in het uitreiken van een diploma tot uitdrukking 
is gekomen. Dit is een telkens terugkeerende opmerking, al verbindt 
slechts één daaraan de conclusie: „niets dan teleurstelling”. Veeleer 
zal als algemeen oordeel deze uitlating kunnen gelden: „Hoewel wij 
geen tastbare resultaten hebben gekregen, meenen wij toch, dat de 
tijd, aan den cursus besteed, niet verloren is, doch inderdaad winst 
zal opleveren.” Een ander laat zich aldus uit: „jammer, dat het werk 
van de bewaarders zoo weinig wordt gewaardeerd." Ook leeft bij 
velen nog de hoop, dat voor kadervorming in de eerste plaats een 
keuze zal worden gedaan uit degenen, die den cursus met vrucht 
hebben gevolgd. Dikwijls wordt uitgesproken, dat de cursus verplicht 
moest worden gesteld voor het geheele personeel. Meermalen worden 
de hoogere ambtenaren daarin ook betrokken en voorts wordt opge
merkt, dat men — om voor een tijdelijke aanstelling in aanmerking 
te komen — de kennis moest bezitten, die vereischt was voor het 
examen algemeen gedeelte. Een ander drukt zich aldus uit : „dat het 
gehalte van hef geheele personeel zoo moet zijn, dat allen met lust en 
liefde zoo'n cursus zouden volgen en niet een gedeelte, zooals het nu 
het geval is. En dat bovendien de toestand in de gevangenissen zoo
danig zou moeten worden gewijzigd, dat de resultaten van zoo n cursus 
ook zouden kunnen worden toegepast”. Weer een ander betreurt, 
dat het contact is verbroken, en pleit voor de uitgifte van een maand
schrift, waarin de verschillende onderwerpen van den cursus worden 
behandeld en uitgewerkt.

Aan de docenten was 
omtrent ontwikkelingspeil 
te spreken. Dat daaraan 
tevoren worden aangenc 
afvallers. De omstandig 
— hel worde gaarne toegegeven ■— dat neemt niet
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de

I
„voldoende”. Slechts één docent is teleurgesteld. Waar 
ijver is geconstateerd, is dit vooral waargenomen bij 
maar

voel van onmacht den cursus behoorlijk te volgen en te verwerken 
een groote rol moet hebben gespeeld, gelijk ook wel uit enkele der 
antwoorden van de cursisten spreekt.

Het oordeel der docenten komt hiermede geheel overeen. Over het 
algemeen gaat het ontwikkelingspeil boven dat van het gewone lager 
onderwijs niet uit. Van een gedeelte der deelnemers wordt het niet 
hooger geschat dan van een leerling der vierde of vijfde klasse. Daar
tegenover staan anderen, wier ontwikkelingspeil dank zij hun belang
stelling op verschillend gebied zich boven het lagere schoolniveau 
heeft verheven.

Eén docent schrijft, dat het over het algemeen zijn verwachtingen 
heeft overtroffen, daar staat een ander tegenover, die het op een 
enkele uitzondering na te laag vond.

Ook het bevattingsvermogen blijkt zeer uiteen te loopen. Door de 
meeste docenten wordt dit voldoende geacht, tenminste bij hen, die 
aanbleven. Al wordt het niet met zooveel woorden gezegd, toch is 
wel aan te nemen, dat de door één docent gemaakte restrictie: „zij, 
die aanbleven hadden een goed, of zeer goed bevattingsvermogen” 
ook voor de overige leeraren geldt. Enkele constateeren dan ook, dat 
de tragen van begrip verdwenen, of dikwijls wegbleven.

De ijver, ook daarnaar is gevraagd, wordt over het algemeen ge
prezen. Sommige docenten laten zich in deze termen uit: „boven allen 
lof verheven”. Het antwoord van een docent voor het algemeen ge
deelte, moge hier woordelijk volgen: „Deze was vaak zeer groot, 
vooral als men bedenkt, dat de lessen practisch na diensttijd genomen 
en uifgewerkt moesten worden; na vaak lange diensttijden nog eens 
.— meestal onder het critisch oog van eenige waanwijze spruiten — 
gewone lagereschoolkcnnis in te pompen, eischt een sterken wil en 
een grooten ijver. Het feit, dat velen na eenige maanden studie de 
moed ontzonk, zegt voldoende voor het uithoudingsvermogen van de • 
genen, die de eindspurt meemaakten.”

Een docent in een vak van het bijzonder gedeelte meldt :„ Ik moet 
zeggen, dat ik hierover zeer tevreden ben geweest. De deelname aan 
den cursus is vrijwillig. Hoewel er bij enkelen misschien slechts het 
behalen van het diploma aan vastzit, mag men aannemen, dat belang
stelling voor de te behandelen stof de meesten heeft bewogen tot 
deelname. En dat komt aan den ijver ten goede."

Anderen vonden den betoonden ijver „zeer voldoende”, een enkele 
gebrek aan 

de afvallers, 
ook bij degenen, die — hoewel zij aanbleven — toch niet heel

i blijkt zeer uiteen te loopen. 
Idoende geacht, tenminste bij h 

gezegd.
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boden stof, 
dan ook bevredigt 
werd medegedeeld, 
ook in het oog te wot

' ■

goed meekonden. Het ligt daarom voor de hand het antwoord van 
één van de docenten: „over het algemeen goed, bij sommigen was er 
de rechte ambitie niet; dit viel gewoonlijk samen met gering bevat
tingsvermogen” te generaliseeren.

Ook het resultaat, voorzoover betreft het verwerken van de ge- 
waarvan op het examen moest worden blijk gegeven, is 

;end gebleken. Het aantal gezakten is, gelijk reeds 
gering, nl. 3 van de 122. Maar daarbij dient dan 
orden gehouden het inderdaad grootc aantal van 

degenen, die vóór het einde den cursus verlieten. Zien wij iets verder 
dan den uitslag van het examen, zoo worden onze gedachten vanzelf 
geleid in de richting, waarheen sommige docenten deze voeren: „Het 
resultaat aan positieve kennis, wat het speciale deel betreft, is waar
schijnlijk niet blijvend en niet al te groot. Toch heeft het onderwijs 
zeer verruimend gewerkt, algemeene belangstelling en ook die in het 
eigen vak groeide, naarmate het algemeen inzicht grooter werd.” 
Hieraan moge een andere uitlating worden toegevoegd’ „Indirect 
echter is de vrucht van dezen cursus geweest, dat de weetgierigheid 
vergroot is. Nu nog zijn er leerlingen, die mij vragen komen stellen, 
die bewijzen, dat de verkregen beginselen worden uitgewerkt en 
overdacht en aan de practijk getoetst. Eén der leerlingen, die zich 
in de Nederlandsche taal verder wilde bekwamen, ging na afloop van 
den personeelscursus nog eens een gemeentelijken cursus volgen." 

Wij zijn hiermede vanzelf beland bij de vraag, die wel als de aller
gewichtigste mag worden beschouwd: Meent U, dat de gehouden 
cursus dienstig is geweest om het personeel berekender te maken 
voor hun taak? Zoo neen, waarom niet? Zoo ja, in welk opzicht? 

Allergewichtigst, immers met het oog hierop is de cursus opgezet. 
Hier in het bijzonder dienen de antwoorden gewogen te worden. Het 
spreekt vanzelf, dat in deze het oordeel van de docenten, die gelegenheid 
hebben het personeel geregeld in het werk waar te nemen — en dat 
zijn er niet weinige ■— van meer beteekenis is, dan dat van hen, die 
dit niet kunnen doen. Daarmede wordt aan de laatsten geen onrecht 
gedaan. Hun conclusie is echter een meer indirecte, tw. betreft datgene, 
wat zij bij de cursisten gedurende den cursus en op het examen hebben 
meenen te bespeuren.

Ondertusschen kloppen de antwoorden van bijna alle docenten in 
deze geheel met die der cursisten. In drieërlei opzicht meent men, 
dat de cursus het gevolg heeft gehad de deelnemers meer berekend 
te maken voor hun taak. In de eerste plaats hebben zij meer zelf
vertrouwen gekregen bij hun werk. Zij staan rustiger, met meer gezag
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Het is hier wellicht de juiste plaats om te gewagen van het oor
deel van twee docenten, wier antwoorden een volkomen anderen 
geest ademen dan dien der overige. Hier wordt niet op de vraag 
over het nut van den cursus geantwoord: „ongetwijfeld„absoluut", 
„zeer beslist", maar ee n diametraal tegenovergesteld oordeel uitge-

de ingeslotenen; hun minderwaardigheidsgevoel — om de 
’.king te gebruiken — is teruggedrongen. Zij zijn 
efundeerde en beter gestelde rapporten in te 
plaats hebben zij meer belangstelling gelei 

persoon van den gevangene. De bewaarders zien 
vroeger het verband der dingen. Laten wij een docent, wiens 
in de reclasseeringswereld algemeen op prijs wordt gesteld, het woord 
geven: „Bij velen van het personeel is dit zeer zeker het geval. Zij 
zien de gevangenen anders, hebben gemerkt, dat er problemen zijn, 
hebben leeren opmerken en nadenken. Een verhoogd idealisme was 
bij velen waar te nemen. Er waren er, bij wie aanvankelijk, 
blijvend, de beteekenis van het onderwijs vooral lag in het te 
werven diploma, dat de kans bracht op materieele vooruitgang. Niet 
zoo heel weinigen gingen echter onafhankelijk van het hier en daar 
materialistische uitgangspunt de kennis op zichzelf waardeeren en het 
belang ervan voor hun eigen persoonlijkheid en hun werk beseffen." 

In dezelfde lijn ligt het antwoord van den docent, die het bereikte 
resultaat „matig” achtte, desniettegenstaande bij deze vraag vervolgde: 
„Toch meen ik, dat de leerlingen nut van den cursus zullen hebben, 
omdat zij door wat meer psychologisch-psychiatrisch inzicht de per
soon van den gevangene beter zullen aanvoelen en begrijpen, zoodat 
er toch wel practisch resultaat te boeken is.”

Een enkele meent in dit verband als zijn oordeel te moeten uit
spreken, dat slechts bij een ander gevangenissysteem de beteekenis 
van den cursus tot haar recht zou komen. „De cursus was 
tig”, aldus luidt zijn oordeel, „doch allerminst voldoende om van 't 
gevangenispersoneel te maken, wat men hun gaarne toebedenkt. Theorie 
heeft te weinig resultaat, indien de bewaarders niet in de gelegen
heid worden gesteld in de practijk hun taak naar behooren te leeren 
vervullen. De practiscbe opleiding zou moeten uitgaan van daartoe 
geschikte gestichtsdirccteuren. De organisatie is thans dor en amb
telijk. De sfeer deugt niet." Daartegenover moge gesteld worden een 
ander antwoord: „Het besef, ook een bescheiden rol te vervullen in 
de opvoeding, heeft hen uit de ambtelijke sleur verheven 
oog en hart voor hun werk doen krijgen. ’
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sproken. Zij staan als twee eenlingen’) uitermate sceptisch tegenover 
het geheel. De eene meent, dat op een enkele uitzondering na voor 
allen het bereikte resultaat gering is en dat het onderwijs de deel
nemers maar weinig berekender voor hun taak heeft gemaakt, en 
wel omdat het ontwikkelingspeil te gering is.
• De ander acht ook over het algemeen het ontwikkelingspeil onvol
doende en schrijft verder: „Mijn indruk was, dat bij de niet goede 
leerlingen het resultaat nihil was en dat bij de goede het gevaar 
groot was, dat zij het verworvene, nu zij verder zonder deskundige 
leiding werken moeten, spoedig weer geheel vergeten zullen en dat 
zij op den duur door den cursus niet berekender voor hun (aak zullen 
zijn. Een enkele cursus is nog geen opleiding "

Het is gelukkig, dat dit geluid vernomen is. Immers uit de scherpste 
kritiek valt het meest te leeren. Wat heeft dezen beiden docenten 
dit oordeel in de pen gegeven? Beide wijzen, gelijk gezegd, op het 

van het ontwikkelingspeil. De eene acht het bevattings
vermogen en den betoonden ijver voldoende, de ander noemt het 
eerste „verschillend: goed en slecht" en meent, dat de ijver bij de 
meesten te verklaren is, „omdat het meer om het diploma dan om de 
kennis van zaken ging". Deze zelfde docent acht een bezwaar, dat 
vele cursisten te oud waren en dat de cursus na diensttijd werd 
gegeven. Toch zal wel niet misgetast worden, als de diepste grond 
van hun negatief oordeel gezocht moet worden in hetgeen reeds met 
een enkel woord werd aangeduid. De taak van den bewaarder zal 
steeds vervuld worden onder leiding (waarmede geenszins bedoeld is 
te zeggen, dat daaraan behoeven te ontbreken een eigen initiatief en 
inzicht, een zekere mate van zelfstandigheid). Welnu, aan deze leiding 
ontbreekt volgens deze docenten, en van deze twee niet alleen, het 
een en ander. Op de nog niet behandelde vraag, of een nieuwe cursus 
moet worden georganiseerd, luidt van den eene het antwoord: „ja, 
maar onder voorwaarde, dat zij verder onder deskundige leiding blijven 
werken" en van den ander: „alleen, wanneer ook administratief en 
in 't algemeen hooger personeel eraan deelneemt."

Op de kwestie van de leiding wordt nog teruggekomen. Hier worde 
slechts de vraag naar voren gebracht, waaraan is toe te schrijven.

Misschien zou nog een derde aan 
niet gedaan, omdat deze over l 
oordeelt, desondanks niet voor 

een te eenvoudige positie heelt, 
; van huis uil. Van hem wordt 
., noch langdurig contact
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dat het oordeel dezer docenten volkomen 
wijkt. Niet aan hun kijk op de deskundigheid 
staan zij niet alleen, gelijk wij zagen.
een afdoend antwoord te geven. Op één ding _____ _
ondertusschen wijzen. Beiden zijn geleerden. Geleerden met 
wetenschappelijk geweten kennen de gevaren van pope 
wetenschap, die inderdaad ook zeergroot is. Halve k< 
is bedenkelijker dan geen kennis en inderdaad, 
ertoe leidde, dat nog meer dan reeds gebeurt, gesel 
half begrepen termen, zou het middel erger zijn dai

Evenwel, ook andere docenten hebben zich van dit gevaar reken
schap gegeven: „Ik heb moeten oppassen, dat de cursisten niet de 
gedachte kregen, dat ze het nu wel wisten”, schrijft één. En een 
tweede: „Ik geloof inderdaad, dat de cursus wel in een enkel opzicht 
dienstig is geweest om het personeel berekender te maken voor hun 
taak. Echter niet doordat de leerlingen een hoeveelheid parate kennis 
hebben opgedaan. De kennis der behandelde stof blijft summier en 
er is altijd gevaar, dat deze summiere kennis leidt tot waanwiisheid. 
Daarom heb ik er alles op gezet om de leerlingen de noodige voor
zichtigheid bij te brengen in het bepalen van hun oordeel over toe
standen en zaken, liggende op het gebied, waarmede zij bij hun taak 
in aanmerking komen. Het is van groot belang, dat zij er zich voor 
wachten bij de gedetineerden onjuiste denkbeelden omtrent hun straf, 
rechtspraak, gevangeniswezen, reclasscering enz. op te wekken. Dat 
bespaart veel leed en voorkomt het k wecken van een opstandigen 
geest. Ik meen, dat in dit opzicht wel eenig resultaat is bereikt.”

Evenwel, de cursus beoogde geen \^tenschappelijke vorming, maar 
het bijbrengen van vakkennis op grond van wetenschap, voorzoover 
dat van belang is voor de practijk. Daarop komt het aan. De waarde 
nu van de scherpe kritiek der bovenbedoelde docenten ligt in den 
prikkel, dien zij geeft, om zich volkomen rekenschap te geven van 
het doel van het onderwijs, van de daarbij te volgen methoden, van 
de daarmee bereikte resultaten en van de voorwaarden, welke ver
vuld moeten zijn, wil het vrucht dragen.

Over de wenschelijkheid den cursus te herhalen bestaat vrijwel 
een communis opinio. Wel wordt hier en daar verandering, d.w.z. 
verbetering voorgesteld, waarmede het goed zal zijn een volgende 
maal rekening te houden. Enkele docenten dringen erop aan den 
cursus nog eenvoudiger te maken, andere ervoor te zorgen, dat hij 
vooral op de praktijk gericht blijft. Ook vragen sommigen den duur 
te bekorten. De aandacht wordt erop gevestigd, dat getracht moet
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dat daarnaar niet is gevraagd. Eén schrijft: „Het zijn de 
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den ijver en de belangstelling van de cursisten". Een 
een kweekschool voor onderwijzers, 

opmerking: „Nooit heb ik met 
en genegenheid van de

worden de lesuren in diensttijd te doen geven 
avond en dat in het algemeen een regelmatig bezoek moet worden 
verzekerd.

Eenige leeraren pleiten voor een vakopleiding en spreken de meening 
uit, dat deze aan den cursus moet voorafgaan. Daarbij zou o.a. aan 
de orde moeten komen de bespreking van de taak van den bewaarder, 
de behandeling van de gevangenisreglemcnten. Een enkele dringt aan 
op een nog scherpere formuleering van de te behandelen stof, een 
ander op een nog nauweren samenhang tusschen de verschillende 
onderdeden en een derde zou den cursus besloten willen zien door 
lezingen en geregelde boekbesprekingen. Verschillenden spreken uit, 
dat ook het hoogere personeel, in het bijzonder het administratieve 
personeel, daaraan diende deel te nemen. Eén spreekt over de toe
lating van het hulppersoneel en het behalen van het diploma als eisch 
voor een vaste aanstelling. Gevraagd wordt naar leermiddelen, boeken, 
platen enz.

Ook bij de algemcene opmerkingen worden behartigens waardige 
dingen gezegd. Door verschillende docenten wordt betreurd, dat 
aan het diploma geen toelage verbonden was. Er wordt op aan
gedrongen, dat bij bevordering met het diploma zal worden rekening 
gehouden.

Enkele docenten hebben aanleiding gevonden iets van 
dingen mede te deeien, hetgeen nog meer spreekt, wanneer 
wordt, 
prettigste lessen g 
kan U verklaren, 
heb, juist om den ijver en de^ek 
man, vergrijsd als directeur van 
eindigt zijn mededeelingen met de 
meer animo les gegeven en meer medewerking 
leerlingen ondervonden.”

Een vraagstuk, dat telkens in de antwoorden naar voren komt en 
waarop boven reeds werd geduid, zij het niet met zooveel woorden, 
en met de leiding samenhangt, is door één der docenten bij de alge- 
ineene opmerkingen uitdrukkelijk naar voren gebracht: „In het eerste 
jaar van den cursus vroeg één der cursisten zeer bescheiden: „Zit 
daarin niet iets vreemds, dat wij nu allerlei dingen leeren begrijpen, 
dat wij onderling kunnen spreken over dingen, waarvan de hoogere 
gevangenisambtenaren in het algemeen niets weten?" Ik heb gezegd, 
dat ik dit ook vreemd en onjuist vond. U zult zich misschien kunnen 
herinneren, dat ik U destijds geschreven heb, dat m.i. de zaak op
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1 gezet, dat het rationeeler was het a.s. directieperso- 
onderwijzen om dan later door deze, geassisteerd door 
van buiten, de eigenlijke personeelsopleiding in de gc- 

practisch en theoretisch te doen plaats hebben door het 
in goed onderlegde hoogere personeel, aangevuld door meer speciale 
sskundigen. Dit is in het algemeen nog mijn standpunt. Hoewel ik 

het lagere personeel den cursus zeer nuttig heb gevonden en 
i overtuigd ben, dat onder hen iets 

gaan leven, meen ik toch, dat het geva 
noodig heeft, dat de opleiding begint bi 
van daaruit over te gaan op de lageren.”

Ook aan de directies der strafgestichten is een lijst met vragen 
gezonden. Niet allen hebben deze echter beantwoord. Eén deelt mede, 
dat leden van zijn personeel niet aan den cursus hebben deelgenomen, 
een ander, dat hij eerst te kort in functie is om een oordeel uit te 
spreken. Eén directeur hecht aan den gehouden cursus geen betee- 
kenis, twee anderen houden deze voor gering. De overige directeuren 
nemen aan, dat de kennis der deelnemers is verrijkt, één denkt hier
bij aan een vermeerdering van de algemeene ontwikkeling, een ander 
aan meer kennis van het zieleleven van den mensch, terwijl door één 
der directeuren eraan toegevoegd wordt, dat het vanzelf spreekt, 
„dat de opgedane meerdere kennis het vlot functionneeren van den 
dienst ten goede komt ’.

Daarmede zijn wij genaderd aan de volgende vraag: Hebt U kun
nen bemerken, dat van den cursus eenige invloed op het personeel 
is uitgegaan inzake de wijze, waarop het zijn taak vervult? Het be
hoeft geen betoog, dat de directeuren, die aan den cursus geen of 
weinig beteekenis toekennen, deze vraag ontkennend hebben beant
woord, maar zij staan daar echter geenszins alleen in. Sommigen 
achten deze vraag mede in verband met het kleine aantal deelnemers, 
dat volhieid, althans momenteel moeilijk positief te beantwoorden. 
Daar staan echter anderen tegenover. „Bij de beambten, die aan den 
cursus hebben deelgenomen”, zoo luidt een antwoord, „is waarneem
baar een meer zelfbewuste en oordeelkundige wijze van optreden 
jegens de gevangenen.” „Naar mijn meening", aldus een ander, „is 
over het algemeen wel te constateeren, dat het tegenwoordige be
wakingspersoneel met meer tact en bezadigdheid optreedt dan een 
vroegere generatie, welk gunstig verschil voor een deel, naast een 
betere selectie ook wel aan de gehouden cursussen zal zijn toe te 
schrijven." Een derde schrijft: „ik meen, dat het personeel in het 
algemeen wat meer begrijpend tegenover de gevangenen staat.”
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De meeste directeuren achten voortzetting gewenscht. „Ja", zoo 
meldt er één, „zoowel voor de beambten en den dienst als voor de 
gedetineerden. Verplichte deelname door alle ambtenaren worde ernstig 
overwogen." Degenen, die sceptisch staan tegenover den gehouden 
cursus, achten het niet van belang, dat de cursus wordt voortgezet 
en wel om reden, „dat ik nooit heb opgemerkt, dat een cursist een 
beter bewaarder er door geworden is", gelijk één naar voren brengt. 
Een ander schrijft: „Zoolanger niet naar gestreefd wordt de leerstof 
beter te doen aansluiten aan het door de cursisten vroeger genoten 
onderwijs, acht ik het over het algemeen genomen van zeer weinig 
belang, dat met het geven der cursussen wordt voortgegaan.

Bij de vraag naar de gewenschte veranderingen, komt in de eerste 
plaats naar voren de lange duur. En verder: „Men overwege”, zoo 
schrijft één, „de mogelijkheid van toevoeging, zoo noodig ten koste 
van andere vakken van het bijzonder gedeelte, van
1. de beginselen der Nederlandsche letterkunde,
2. eenige onderrichting in de wetten, besluiten, reglementen en voor

schriften betreffende of rakende het gevangeniswezen,
3. lessen in eerste hulp bij ongelukken.”

Een volgende directeur meent: „uitbreiding algemeene ontwikkeling, 
zoodanig, dat de gedachten gemakkelijk en eenvoudig onder woorden 
gebracht kunnen worden”. Dezelfde directeur, die oordeelde, dat er 
een kloof was tusschen de leerstof en het door de cursisten vroeger 
genoten onderwijs meent: „m.i. zouden er, al naar het ontwikke
lingspeil der deelnemers, eenige klassen moeten worden gevormd. Dan 
ook zou het noodzakelijk zijn, dat alle vakken werden gedoceerd 
door een goed, behoorlijk voor dat doel ingewerkten hoofdonderwijzer, 
omdat deze gemakkelijker zou aanvoelen, of de leerstof door de cur
sisten kon worden verwerkt.” Een ander meent, dat bijbrengen van 
talenkennis nuttig zal zijn.

Bij de algemeene opmerkingen werd o. a. deze aangetroffen: „Als 
algemeene opmerking moge ik hieraan toevoegen, dat bij een groot 
gedeelte der deelnemers de ondergrond te mager is om van deze late 
bebouwing veel vrucht te kunnen verwachten. Bovendien schijnt vol
gens uitlatingen van meerdere cursisten, het huiswerk zeer veel van 
bun vrijen tijd te vergen eti zelfs heeft een enkele het opgegeven, 
omdat hij bij zijn studie in de gewone schoolvakken door zijn kin
deren werd uitgelachen. Een bewijs te meer, hoe bezwaarlijk het is 
om onvoldoende onderlegde menschen op laferen leeftijd bij te werken.”

Over de plagerijen der kinderen kan men in verschillende antwoor
den uitlatingen vinden, ook mondeling is daarover ondergetcekende 
meermalen gesproken.
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wezene voor het daaraan deelgenomen 
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kan men een gematigd onverschillige houding proeven.
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het antwoord van één van hen, die den 
vorm voldoende vindt voor het doel en dus geci 
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I. Een niet gering gedeelte van de deelnemers koestert den wensch 
zijn arbeid als opvoedend werk te beschouwen en te verrichten. Dat 
begeerte naar lotsverbetering een rol speelt, is buiten discussie. Het 
zou verwonderlijk zijn, dat bij het gevangenispersoneel een zoo alge
meen verschijnsel als dit niet zou zijn te conslateeren, maar het komt 
ondergeteekende kortzichtig voor om te zeer den nadruk daarop te 
leggen. De cursisten mogen betreuren, dat hun volharding niet met 
een materieele belooning is bekroond geworden, toch spreekt uit de 
antwoorden zulk een duidelijke taal van dankbaarheid, dat geen twijfel 
gewettigd is aan de moreele waardcering van het genoten onderricht. 
Het blijve niet onvermeld, dat bij de besprekingen met het personeel, 
die aan den cursus in de verschillende plaatsen vooraf zijn gegaan, 
de vertegenwoordigers van de organisaties steeds den nadruk op het 
ideëele moment hebben gelegd. Als de vraag ter sprake kwam : „Wat 
brengt het volgen van den cursus ons op?” was telkens hel weder
woord daarop niet de bijzondere aandacht te richten. Door de 
ganisaties en hun leden is dan ook voortdurend er op aan» 
dat het personeel niet uitsluitend „bewaarder” zou zijn, 
dend ambtenaar, en steeds naar voren gebracht dat, 
vangenissen en psychopatheninrichtingen kwamen, 

personeel zou worden gevorderd en dat het per 
hoogere eischen van ontwikkeling moest voldoei

Een groot deel van het huidige personeel is

nog op het gevaar, „dat de meeste cursisten het be- 
«edagogie, psychologie en psychiatrie niet intens hebben 
net gevolg, dat het heel spoedig zal zijn vergeten.”

die het betreuren, dat van hooger 
belooning in uitzicht is gesteld.

is de toon van de antwoorden der directeuren 
van docenten en cursisten. Symptomatisch is 
van hen, die den cursus in den tegenwoordigen 

:n verandering wenscht 
het op den cursus onder

hebbend personeel, hoewel m.i. 
en opzichters bij den arbeid, in 
van bepaald belang geen voort- 

ibelc ontkenning
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hetzij te onontwikkeld om geschikt te worden gemaakt voor 
werkkring bij het gevangeniswezen, die in overeenstemming zou 
met nieuwe begippen omtrent het doel daarvan. Bekijkt men 
cursus in dit licht, dan heeft hij gefaald. Zelfs, wanneer voor een 
oogenblik aangenomen werd, dat de geslaagden voor 100 °/0 wel die 
geschiktheid declachtig zijn geworden, dan nog heeft de cursus aan 
zijn algemeen doel niet beantwoord. Van de + 700 beambten in 
alle gestichten, daarbij niet gerekend het personeel voor 
houdelijken dienst, welke in aanmerking kwamen om < 
te volgen, hebben zich ruim 300 hiertoe opgegeven en :
geslaagd, d.w.z. ± 1/«■ Een der leden van het Landelijk Comité 
sprak meermalen uit, dat hij in dit opzicht den cursus totaal mislukt 
achtte. Afgescheiden van de vraag, of in het algemeen het personeel 

het eene gesticht ontwikkelder is dan aan het andere en waar- 
dit feitelijk is toe te schrijven, dient groote zorg aan de keuze 
beambten te worden besteed. Dat zulk een aanzienlijk deel van 

het personeel geen behoefte heeft getoond aan verdere ontwikkeling, 
geeft toch stellig geen hoogen dunk van hun geestelijke instelling tot 
het ambt. Men moge er nog zoo overtuigd van zijn, dat aanleg en 
karakter voornamer zijn dan opleiding, men moge nog zoo zwaar 
laten wegen de tegenwerkende factoren als leeftijd, gebrekkige ont
wikkeling, cursus na afloop van de dagtaak, moeilijkheden thuis en 
wat dies meer zij. in allen gevalle pleit deze houding geenszins voor 
de behoefte bij het personeel zichzelf op hooger ontwikkelingspeil 
te brengen en daardoor de belangstelling voor hun werk levendig 
te houden. Een veel sterkere selectie dient te worden toegepast. 
Hoe krachtig de selectie is, die in Engeland wordt toegepast, moge 
blijken uit een brief, dien de leider van de Training School for 
Prison OfCcers, Gilbert Hair aan den heer Hart geschreven heeft 
over de Britschc opleiding:

„In every case where there is the slightest doubt regarding 
the suitability of the candidate for the Service it bas been the 
fixed practica for the Service to get the benefit of the doubt, 
i. e., the man is to be told that he lias failcd." *)

III. De hervorming van het gevangeniswezen dient gelijken tred 
te houden met de organisatie van de opleiding. Een opleiding kan
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Daarnaast doen zich natuurlijk allerlei andere >■ 
het niet gewenscht zou zijn om de opleiding op eei 
treeren, gelijk dat in Engeland en

enkelen cursus worden beperkt, 
van één der docenten: „een 
cursus is een pis-aller ge- 

cvenmin een werkelijke 
t men behalve aan de 

en die men voor geschikt-

niet in de lucht hangen, moet ergens toe zijn, men moet tot iets 
worden opgeleid. Herinnerd mag worden aan het antwoord van een 
der docenten, dat een herhaling van den cursus geen zin had, omdat 
er van de bewaarders niets geëischt wordt, waardoor het geleerde 
tot zijn recht zou kunnen komen. Ondcrgeteekende acht deze uit
spraak niet geheel billijk, zij wordt weerlegd door het getuigenis van 
heel wat bewaarders zelve. Ook onder het huidige regiem heeft de 
opleiding zin. Gelukkig kan reeds thans van het personeel een op
voedende kracht uitgaan. De opvoedende kant van het bij c>ns gel
dende gevangenissysteem behoort echter niet tot zijn sterkste zijden 
en moet zoo krachtig worden ontwikkeld, dat de bewaarders geen 
bewaarders meer heeten en zijn. Zij hebben eenmaal niet het gevoel, 
dat men van hooger hand wenscht, dat zij in de rijen der opvoe
dende ambtenaren worden opgenoinen, hetgeen te betreuren valt. De 
antwoorden der deelnemers laten zien, welk een bron van kracht 
onder hen niet of te weinig wordt aangeboord, van welke mogelijk
heden niet of te weinig wordt gebruik gemaakt. Welk een zegen, in 
den vorm van meer arbeidsvreugde bij de betrokkenen, welk een her
nieuwing van levenskracht bij de ingeslotenen hier onontkiemd blijven, 
is niet te meten. Er kunnen en moeten dus krachtbronnen, die in 
het personeel schuilen, in het in dienst zijnde en waarschijnlijk nog 
meer in het toekomstige, worden aangeboord. Maar dan moet in het 
strafstelsel ernst worden gemaakt met de gedachte, dat ook de lagere 
ambtenaren een opvoedende taak hebben.

IV. De opleiding mag niet tot een 
Ten volle worde hier beaamd het woord 
cursus vormt nog geen opleiding.” Deze 
weest en een herhaling van den cursus zou 
opleiding kunnen vervangen. Maar dan dient 
eischen, die men aan de voorontwikkeling 
heid stelt, zich rekenschap te geven:

van de eischen, die men aan het personeel ten aanzien van zijn 
toekomstige werk meent te moeten stellen,
van de vakken en onderwerpen, die men wenscht te behandelen.

i de Engelsche en Amerikaansche schema’s in het ge- 
van Hastings H. Hart, Training Schools for Prison
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er geklaagd over het verschil van behandeling der vakken in de on
derscheidene plaatsen. Daaraan is echter niet te ontkomen. Wordt 
evenwel de opleiding bij een bepaalde school, een bepaald gesticht 
ondergebracht, dan is dit bezwaar opgeheven en worden nog twee 
andere tevens ondervangen. In de eerste plaats behoeft inen dan 
niet alleen aan het in dienst zijnde personeel het onderricht te gevt 
maar kan dit onmiddellijk worden gevolgd door nieuw aangcstcldi 
en in de tweede plaats behoeft de opleiding zich niet te beperken 
tot de groote gestichten. Het personeel van de kleinere inrichtingen 
heeft met jaloersche oogen gezien naar wat elders gebeurde. Men heeft 
gevraagd naar schriftelijke cursussen, waaraan groote moeilijkheden 
zijn verbonden. Dat alles behoort dan tot het verleden. En tenslotte 
is het dan niet noodig meer het volgen van het onderwijs over te 
laten aan de bereidheid van het personeel en kan aan den veel geuiten 
wensch, dat de opleiding verplicht zou zijn voor allen, voldaan worden.

V. De opleiding van het lager personeel zal geen voldragen vruchten 
voortbrengen, indien de opleiding van het hoogere personeel niet mede 
tot oplossing wordt gebracht. Het is hier niet de plaats om dit zeer 
urgente vraagstuk te behandelen, maar, waar het verband houdt met 
de opleidingskwestie van het lagere personeel, moge er althans iets 
van gezegd worden. Bij de verdere herziening van ons strafstelsel zal 
zonder twijfel gebroken worden met het systeem, dat het gcstichts- 
bestuur berust bij de colleges van regenten en zal hetzelfde gebeuren 
wat bij de invoering van de Kinderwetten geschied is, toen aan het 
hoofd van de rijksopvoedingsgestichten directeuren en directrices ge
plaatst werden, welke bijgestaan worden door commissies van toe
zicht. Sedert de invoering van den nieuwen Gevangenismaatregcl in 
Januari 1934 is hetzelfde ten aanzien van Veenhuizen bepaald. In 
dienzelfden maatregel is men slechts schoorvoetend in gelijke richting 
gegaan ten aanzien van de overige strafgestichten. Wil op dit gebied 
met succes verder worden gewerkt, dan zal aan de opleiding van het 
hoogere personeel de noodige aandacht moeten worden geschonken. 
Welk belang deze opleiding ten aanzien van die van het lagere heeft, 
behoeft nauwelijks betoog. Een opleiding van het lagere, het zij eenigen 
docenten en cursisten toegegeven, kan alleen in de practijk beteekenis 
hebben, wanneer bij de toetsing van theorie aan de practijk de direc
ties der strafgestichten daarbij leiding kunnen geven. Zoo er onder 
de directeuren zijn, die dat niet vermogen — en waarschijnlijk is hun 
aantal niet zoo klein — dan is daarvan niemand eenig verwijt te 
maken. Het is nooit van hen verwacht, laat staan geëischt, maar 
het feit is er niet minder waar en betreurenswaard om. Prof. Liep-
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De Grondslagen-wet
door A. H. GERHARD.

trdrijven, er zijn wel 
geschapen 

ient ook vo

geleerde moge ovei 
geen speciale opleiding 
maar zijn boutade verdic

25 November 1934 leest men o.a.

') Over 
gungen de 
richligc 
Einleitun 
zur gesa> 
den twee 
Habniifcriant) 
een Einleitun 
belangrijke be

• is bij de behandeling der jongste onderwijsbegroting een onder
werp ter sprake geweest, zij ’t ook tamelijk vluchtig, dat maar 

matig de aandacht heeft getrokken en dat eigenlijk de meest intense 
belangstelling verdiende van allen, wie de zaak van het onderwijs 

ter harte gaat.
Ik wil beginnen met een getrouw relaas van het hieromtrent bij 

deze gelegenheid verhandelde.
In het Voorlopig Verslag van 

het volgende:

n is al zou ze 
zoor ons land

Aufsichtsbeamte im Strafvollzuge. Die Vorbedin- 
tungen der Aufsichtsbeamten und ihre heutige un- 
in welk rapport het als citaat ontleend is aan de 

pmann zum vierten Heft der Hamburgischen Schriften 
tscnschaft, herausgegeben von Prof. M. Licpmann. In 
>cind Heft IV. Das I lainburgische Jugendgefangnis 

Hermann, welke mij ten dienste slaat, komt slechts 
:bcrs zur zweiten Auflage voor, wanrin wel eenige 

de opleiding zijn te vinden, maar niet hel bewuste.

ergonomen uil Der 
les Berufs, die Leisti 

: Bewcrtung, S. 46, i 
tung van Prof. M. Liepr 
.•samten Strafrechts wisse

von Dr. Walter 
ung des HcrausgeL 
beschouwingen over

mann heeft in een inleiding op een boekje over de Hamburgsche 
jeugdgevangenis HahnBfersand het volgende geschreven:

„Die Mltngel unseres GefUngniswesens hangen im letzten Grunde 
mit allgemeinen Müngeln unsercr geistigen und seelischen Entwick- 
lung zusammen. Vorher aber gilt es, sich llbcr ihre speziellen und 
spezifischen Ursachen klar zu werden. Sie liegen einmal dar in. dasz 
Uns nicht genügend geeignete Krcifte für die Aufgaben des Strafvoll- 
zitges zur Verfügung stehen. Man denke: Es ist vielleicht der einsige 
Beruf in Deutschland, für den nicht einmal eine besondere Berufsaus- 
bildung notwendig erschienen ist. Im Lande des Bcrechtigungswesens 
und der gebahnten Wege kann sozusagen jeder „ungelernte Arbeiter" 
jeden Posten im Gefangnisdienst einnehmen. Vom höchsten Beamten 
bis zum untersten Aufseher gibt es hier insofern keinen Unterschied, 
als sie alle „nicht ausgebildet oder crzogen, sondern — gefunden 
werden.” ')

Deze te jong overleden 
beroepen, waarvoor 
dringend noodig zijn, 
overweging.
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.vijl een 

behandeling wacht, 
een zware taak 
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en hij zich 
terkt. dat 
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zeer hooge eischcn, die de on- 
zal stellen, heeft zich de nood- 

0111 denkbeelden te verwezenlijken 
n heeft voor oogen gehad. Deze voor
vorm bereiken."

de Minister goed doen, zich geheel te wijden aan den 
zeer veel van hem en van zijn ambtenaren eischt".

Bij de openbare behandeling op 14 December 1934 werd aan het 
onderhavige onderwerp weinig tijd besteed. Dr. Moller betreurde, dat 
het ontwerp nog steeds niet bekend was en vooral maakte hij er de

Daartegenover stonden zij, die meenden, dat reorganisatie van het 
onderwijs niet stond op het program dezer Regering, wier taak in 
de eerste plaats was het scheppen van sluitende begrotingen, wat 
diep ingrijpende bezuinigingen vorderde. Van hen leest men de vol
gende zinnen.

„Eenige leden waren van oordeel, dat het niet te betreuren valt, dat het zoo
genaamde grondslagen-onlwerp nog niet bij de Kamer is ingediend.

van Antwoord op bet 
_ "'pende jaar én in het

grond gesteld, dal hij de bezuiniging op het onder
is zou zoeken in een cumulatie van incidenteele be- 
ledige reorganisatie van het onderwijs in zijn geheel, 
in het vooruitzicht, dat in de eerste maanden van 

werp zou verschijnen, 
het ontwerp van een 
aangegeven, heeft de 
welke zijn behandeld

„Herhaaldelijk heeft de Minister én in de Memorie 
Voorloopig Verslag betreffende de begroeting van het loope 
Onderwijsdebat op den voorgrond gesteld, dal hij de bezuinif 
wijs niet in de eerste plaats zou zoeken in een 
zuinigingen, maar in een vollec 
De Minister stelde daarbij ii 
1934 de grondslagcnwct in on

In plaats van te komen met het ontwerp van een algemeenc regeling, z 
hij die in groote lijnen heeft aangegeven, heeft de Minister eenige wijzig 
van onderwijswetten ingediend, welke zijn behandeld en aangenomen, terwi 
ontwerp, betreffende de onderwijzersopleiding nog op verdere bel 1 ’’

Deze leden wilden niet ontkennen, dat de Minister in dezen 
op zich heeft genomen en zij verwonderden er zich dan ook niet over, 
nog niet tot een resultaat is gekomen, doch de omstandigheid, dat van 
meene lijn in ‘s Ministers onderwijspolitiek niets valt te bespeuren 
tot partieele regelingen blijft beperken, heeft het vertrouwen niet verste 
aanvankelijk in dezen bewindsman werd gesteld door die leden, 
van een grondslagenontwerp op prijs zouden hebben gesteld. Gaarne zouder 
vernemen, wanneer de Kamer bedoeld ontwerp zal kunnen verwachten.”

In de Memorie van Antwoord van 10 December 1934 verweert de 
Minister zich tegen bovenaangehaalde verwijten als volgt:

„Inderdaad is gebleken, dal de ondergeteekende, toen hij verleden jaar de 
indiening van een onl werp-Grondslagenwet binnen enkele maanden in uitzicht 
stelde, zich een illusie maakte. Voor die eerste maanden is dit een gevolg geweest 
van den arbeid, dien andere urgente maatregelen hebben geëischt.

Het ontwerp kon eerst in April j.l. aan den Onderwijsraad worden 
Diens advies is thans nog niet ingekomen. Is dus te voorzien, dat de 
veel langer op zich zal laten wachten, door de zeer hooge e 
vermijdelijk gebleken inkrimping van de uitgaven zal stellen, 
zakelijkheid voorgedaan om buiten dit ontwerp o 
welke de ondergeteekende bij den opzet daarvan h< 
stellen zullen derhalve de Kamer in anderen
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verwijt van, dat deze het zo lange tijd bestudeert, 
naar hij meende, „van de baan geraakt" (Hand.

Men ziet, de heer Ketelaar 
meende ook hij, dat deze vertraging geen 
leverde.

Het behoefde ten minste niet tot gevolg te hebben, dat men de 
gewone wetgevende arbeid zou moeten stop zetten ten aanzien van 
die onderwerpen, welker nadere regeling urgent was.

Het antwoord van den Minister op de geopperde bezwaren in 
deze is van grote betekenis, wijl daarin de algemene strekking van 
de bedoelde wet werd aangegeven en van de daarvan te verwachten 
invloed op het gehele onderwijsstelsel.

„De Grondslagen wet trekt de lijn van de constructie van het onderwijs — 
daar zit niet zooveel bijzonders in — en houdt in volmacht aan de Rcgcering 
om bij algemeenen maatregel van bestuur allerlei dingen te regelen, die nu bij 
wettelijkc bepalingen worden geregeld. Zij bedoelt mogelijk te maken, in be
trekkelijk korten tijd van enkele jaren een regeling te geven aan het onderwijs, 
die eenvoudiger en doelmatiger is. Door middel van een zelfstandige herziening 
van de geldende wetten is dit niet mogelijk. Daarover behoeven de heeren niet 
zoo verbaasd te zijn. In afwachting van wat op dien grond tot stand komt, 
blijven gelden de wctlelijke bepalingen, die er op het oogenblik zijn.

Onderwijsraad een 
dat het practisch, 
1047).

Ook de heer Ketelaar toonde zich weinig gesticht over de 
van zaken. Zijn grief betrof ook inzonderheid de Onderwijsraat

„Maar mij heeft toch ook wel als den heer Moller getroffen de mcdedeeling, 
dat dit wetsontwerp aan den Onderwijsraad was toegezonden in April van dit 
jaar en dat op het oogenblik, dat de Minister de Memorie van Antwoord schreef, 
het rapport van den Onderwijsraad nog niet was ingekomen. Dal is na acht 
maanden. Wij hebben nu door een interruptie van den Minister gehoord, dat 
het vandaag juist is ingekomen.

Gaal het evenwel zoo —* ik weet niet, of wij ooit dal rapport zuilen zien en 
ik kan nu nog niet den inhoud beoordcelen .— dal een lichaam, dat eigenlijk 
aan niemand anders verantwoording verschuldigd is dan misschien aan den 
Minister, hoewel die verantwoordelijkheid dan nog maar zeer beirekkelijk zal 
zijn, hel stuk gewoon laat liggen, dat zulk een Raad zegt: het is niet naar 
onzen zin, wij brengen er geen advies over uit. Natuurlijk, men camoufleert dat 
misschien door beweringen als: het is zoo moeilijk, het moet dus wel lang duren. 
Ik vraag mij af, of het niet wenschelijk zal zijn voor de Kamer dit vraagstuk 
eens onder de oogen te zien. Ik weet niet waaraan dit ligt; ik kan daarover 
mijn veronderstellingen hebben.

Er wordt wel eens van cumulatie van betrekkingen gesproken; ik kan denken, 
dat hierop misschien een zekere cumulatie van betrekkingen invloed heeft, dat 
iemand niet genoeg tijd heeft, die rapporten tijdig uit te brengen en geheel te 
vervolmaken, zooals men ze wcnschl. Hel gaat niet aan, dal een lichaam als de 

wijsraad de zaken eigenlijk op eigen verantwoording geheel kan ophouden." 
. 1052).



160 DE GRONDSLAGEN-WET

de

mannen op liet ge 
>t wikkeling

’er» van die grondslagen, waarin 
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') Men vergelijke „De onderwijsraad” jg. XII, bl. 161; „Onderwijsraad 
Centraal Pedagogisch Instituut” ib. bl. 218, jg. XIII bl. 97 en bl. 403; en 
artikelen van Prof. Kohnstamm : „Komt gij met vrede?" jg. XIII bl. 101 c. 
„Onderwijs-leiding" jg. XIV bl. 293 e.v.

De bedoeling is geen andere dan om na het legge 
men een bestek vindt van hel op ie trekken gebc 
regelen, hetzij bij wet, maar voor een groot deel bij algci 
bestuur, voor zoover wettelijke bepalingen niet noodig zijn

De Minister doet dan nog uitkomen, dat de huidige wet z.i. veel te 
veel administratieve bepalingen bevat, wat haar toepassing veel te 
stroef maakt, dat in de door hem gedachte regeling uiteraard de grond
wettelijke positie van het bijzonder onderwijs onaangetast blijft en dat 
men beter deze regeling bij het groeiende onderwijs kan aanpassen.

Verder gaf hij nog deze data: 26 Mei 1933 was hij met deze zaak 
begonnen en had nu, 14 Dec. 1934, het advies van de Onderwijsraad 
ontvangen, „een dikke portefeuille'', dat een inspannende studie vorderde.

Niettemin hoopte hij nog de zaak in behouden haven te kunnen

Het zal de trouwe lezers van dit tijdschrift niet bevreemden, dat 
dit onderwerp hier weer ter sprake komt. Inderdaad „weer", want 
de naam „Grondslagenwet" moge thans aan wat nieuws doen denken, 
de overwegingen, die tot de erkenning der noodzakelijkheid van zoda
nige wet voerden, zijn volkomen dezelfde, als die een rol speelden 
bij het bepleiten van de instelling van een Ondcrwijs-raad en (of) van 
een Centraal Pedagogisch Instituut. ’)

In de onderhavige kwestie komt men onwillekeurig tot twee op
merkingen: le. of er geen overmoed school in de blijkbare mening 
van den Minister, dat hij met zijn, door hem zelf verkozen, raadsman 

zaak in staat van wijzen zou kunnen brengen, die reeds bijna 
kwart eeuw geest en gemoed van verscheidene zeer bekwame 

et gebied van wetgeving voor en organisatie van volks
ontwikkeling heeft bezig gehouden, zonder dat er nog maar enig 
resultaat van wezenlijke betekenis is bereikt.

Doch misschien kunnen we, zodra we kennis krijgen van de ont
worpen wet, tot de blijde erkenning komen, dat op geniale wijze een 
basis is gelegd voor verdere vruchtbare besprekingen;

2e. dat in de aangevochten houding van de Onder wijsraad zich zeer 
ernstig de fout van zijn ontstaan wreekt.

In de tijdschriftartikelen, waarnaar bij noot is verwezen, is op die 
fout nadrukkelijk gewezen en de motivering van dit oordeel mogen 
wc dus als bekend aannemen. Toch wil ik hier éne aanhaling her
balen en wel het woord van De Savornin Lohman in 1919:



DE GRONDSLAGEN-WET 161

didacli

ring deze 
: Onder
een aan-

mcn eigenlijk de Onderwijsraad 
zoveel tijd voor het gevraagde

minimum van 
den Minister het 

het terrein van

„Het Departement is voor het jus constitutum, voor de uitvoering 
van de wet en de Onderwijsraad voor het jus constituendum, voor 
de toekomst, voor de ontwikkeling.”

Het is meer dan jammer, dat Dr. de Visser in zijn scheppin 
klare en zo belangrijke tegenstelling heeft verwaarloosd en de C 
wijsraad in de eerste plaats een taak oplegde, die hem tot 
vullende editie van het Departement maakte.

In feite is, als consequentie daarvan, de Raad in een 
tijd niets anders geworden dan ten behoeve van 
hoogste college voor administratieve rechtspraak op 
toepassing der Onderwijswetten.

Op dit terrein heeft hij bergen van werk verzet, veel verdienstelijks 
verricht, dat echter in niets, letterlijk in niets van enige productieve 
waarde was tegenover de tekenende klacht: „boven ons is het lucht
ledige.” Wat men als het wezenlijke doel van het in het leven te 
roepen lichaam hoopte is in geen enkel opzicht vervuld, dat het n.1. 
leiding en richting zou kunnen geven voor een zodanige .— natuurlijk 
geleidelijke — reorganisatie van ons gehele onderwijssysteem, dat het 
zich kon aansluiten aan de voortschrijdende, streng wetenschappelijk 
gefundeerde, inzichten op paedagogisch en didactisch gebied en orga
nisch de diep ingrijpende veranderingen in de sociaal-economische 
structuur der maatschappij kon volgen.

Onder deze omstandigheden mag 
er geen verwijt van maken, dat hij 
advies nodig had.

Ik zou ook wel, als de heer Ketelaar, een veronderstelling kunnen 
maken doch dan deze, dat misschien de huidige Raad voor het meren
deel zijner leden onder de invloed van zijn eigen historie gedacht heeft 
nuttiger werk te doen te hebben in de talloze administrative geschil
punten en dat derhalve het gevraagde advies overwogen moest worden 
in de weinige vrije ogenblikken, die bedoeld nuttiger werk overliet.

Ware meergemeld advies indertijd opgcvolgd, dan zou de Onder
wijsraad, in de daarbij bedoelde zin samengesteld, waarschijnlijk reeds 
jaren geleden een ontwerp in hoofdlijnen voor algehele reorganisatie 
na ampele voorstudiën hebben gewrocht.

Het heeft niet zo mogen zijn en ’t is, ingevolge de wet der traag
heid, zoveel te moeilijker geworden om doeltreffende instellingen tot 
stand te brengen.

Intussen, men moet daarvoor elke mogelijkheid benutten, die zich 
voordoet of tenminste bruikbaar is te maken. Nu er een Grondslagen
wet in ontwerp ligt, is het zeer gewenst, dat het publiek eigendom
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janisatie der algemene volks
tel zal blijken tot de zo

i gesloten systeem 
gemakkelijk aanpassend 
idactiscli terrein en aan

een gelukkig feit, dat er een 
is, dat zelf de basis kan en zal vormen 

ichtenwisselirig, die niet onwaarschijnlijk 
dan ’t befaamde advies, maar waardoor

rekenschap van moeten geven zonder 
traditionele opvattingen, of het onderwijs enerzijds 

waarvoor hij geestelijk en lichamelijk 
de eisen voldoet, welke voortvloeien 

het geheel, zoals die zich in enig 
studie zal dan beheerst worden 

door de overtuiging, dat de toekomst van elk volk vóór alles afhangt 
in in verstandelijk èn bovenal in moreel opzicht van de ontwikkeling, 
die het in zijn jeugd heeft verworven.

geredelijk toegeven, dat ’t heel begrijpelijk is, als velen 
luldigen, dat in de huidige, benarde tijden dringender 

_ stukken van onderwijsbelang een oplossing vragen dan de voor
bereiding tot het scheppen van een groots en gesloten systeem van 
voorbereidend lager tot hoger onderwijs, zich ; 
aan nieuwe vorderingen op pedagogisch en di<

van de voortschrijdende sociale ontwikkeling.
denkt zal geloven, dat ’t verstandiger is de zaak 
rustiger, tot beter tijden; doch de vraag is of een betere 

voor karakter, inhoud en orgï 
ontwikkeling niet het machtigste midde 
gehoopte sociale redding.

Daarom alleen reeds, achten wij het 
grondslagenwet in ontwerp 
voor een diepgaande gedac 
nog langei' tijd zal vorderen 
de zaak een stap vooruit zal komen.

Januari 1935.

zegd, der s 
:n harmoni

i discussie komt
rertuigd, Als de zaak eenmaal in dis- 
jven of gaandeweg zal een groeiend 

deskundigen tot het inzicht komen, dat 
behoeft, zoowel ten aanzien van 
elk zijner geledingen en hun onder- 

s en waarde in het geheel der 
de bevoegdheden der beherende

worde mét het daarop uitgebrachte advies. Blijkt het vermoeden juist, 
dat dit in de hoofdzaak afwijzend is. dan nog is ’t van belang de 
gronden, waarop dit rust, te leren kennen. De verdienste van ’s Mi
nisters initiatief is in elk geval deze, dat eindelijk het in wezen bran
dende vraagstuk der reorganisatie, beter gezegd, der systematisering 
van het gehele onderwijs tot een sluitend en harmonisch samenhan
gend geheel in concrete vorm in

Van één ding houd ik mij ov< 
cussie is, dan kan ’t niet uitbliji 
aantal belanghebbenden en 
alle onderwijs nieuwe oriëntering 
de maatschappelijke betekenis van 
lingc verhouding, als van zijn plaats 
staatshuishouding en van de taak en c 
en leidende overheidsorganen.

Men zal zich daartoe er 
vooropstelling van 
ieder de opleiding verschaft, 
geschikt is en anderzijds aan 
uit de economische structuur van 
bepaald tijdvak voordoet. Gans deze

dat de toekomst
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oorgegaan met de lessen, 
tellenden getrokken, die 

voor haar het werk toch

Iets over meisjesopvoeding naar aanleiding van 
een paar kookdemonstraties in deze tijd van crisis

door IDA HEIJERMANS.

alle vrouwen toegankelijk, die kunnen en

ernaar toe gedreven door mijn 
er gevaren kunnen dreigen 
gevormd door hen, die met 

ïle guldens, 
vallen door 
i van haat

I lerares een kookdemonstratie voor 

haar te leren hoe in deze crisistijd het gel 
werklozen, door Maatschappelijk hulpbeh 

hen 
dat de te bereiden

der Scholen voor Vrouwenarbeid te Rotterdam geeft een 
kookdemonstratie voor vrouwen. Zij doet het om 

;eld, dat de steuntrekkende 
etoon ondersteunden en wie 

met hen gelijk te stellen zijn, door hen kan uitgegeven worden, het 
best te besteden is, zo dat de te bereiden maaltijd het voedzaamst 
wordt, dus het lichaam der kinderen kan helpen opbouwen, dat der 
volwassenen onderhouden.

De demonstratie is voor 
willen zien en luisteren.

Ook ik ben onder de aanwezigen, 
grote belangstelling, want ik weet, dat 
door ondervoeding van de grote massa, 
hun gezinnen rond moeten komen elke week met slechts enkel» 

De lerares begint. Onmiddellijk wordt zij in de rede gev« 
een paar vrouwen, die met opgewonden stemmen woorden 
en wantrouwen uitschreeuwen, omdat zij in de demonstratie 
poging menen te zien om de steunnormen nog meer te verlagen.

De lerares verdedigt het werk van hulp. Anderen trachten te kal
meren, uit te leggen. Het helpt slechts gedeeltelijk, schijnt soms olie 
op het vuur te zijn.

Die vrouwen willen en kunnen noch luisteren, noch begrijpen. 
Want in haar spreekt slechts de haat tegen allen, die in andere 
omstandigheden verkeren dan zij zelve. Het begrip voedingswaarde 
is hun onbekend; het feit, dat men gas en allerlei ander materiaal 
economisch en oneconomisch gebruiken kan, evenzeer.

Met een gevoel van beklemming ga ik naar huis, dat niet wijkt, 
als mij verteld wordt, dat bij de andere demonstraties hetzelfde is 
voorgevallen, er groepen vrouwen overal verschenen zijn, enkel om 
uiting te geven aan haat en wantrouwen.

Moedig zijn de scholen en haar leraressen dooi 
maar nergens hebben zij de talrijke belangstcu 
zij meenden te mogen verwachten, omdat 
begonnen was.

Het kan wezen, dat er in de opzet wellicht iets over het hoofd 
gezien werd, niet voldoende rekening werd gehouden met de prikkel
baarheid, die het gevolg is van ontbering en werkloosheid. Mogelijk.
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vrouwen, welke niet wilden inzien, dat het werk 
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inzicht trachten te verhelderen? Het gezin, waaruit 

over enige vorming? De 
maatschappij insturen op 
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Maar dat verklaart noch de haat, die zich uitte in het woedende 
verzet, noch het ontstellend gemis aan inzicht.

De oorzaken daarvan liggen veel dieper. Dat saboterende roepen 
en schreeuwen was slechts uiting, verschijnsel van een ziekteproces.

Alles wreekt zich op aarde. Deze voorspelling van Goethe wordt 
schrijnende waarheid in deze tijd van crisis.

De haat tussen mensen van hetzelfde land, dezelfde stad krijgt 
meer dan ooit nu brandstof, die hem doet oplaaien. Er zal heel wat 
moeten geschieden, voor dat vuur geblust is!

En ontstellend is de onkunde, die zich uitte in de houding van 
vrouwen, welke niet wilden, maar ook niet konden luisteren.

Aan wie de schuld?
Die vraag is niet moeilijk te beantwoorden. Wetten en 

hebben zo ontzaglijk veel vergeten te regelen en te verbeteren. Niemand 
onzer gaat in dat opzicht vrij uit. Misschien ook niet die verbitterden, 
die alleen met de argumenten van de felle haat streden, of in doffe 
onverschilligheid berustten, maar zeker hebben wij allen een plicht 
verzaakt door niet het als van de daken te roepen, dat er een wet 
van oorzaak en gevolg is, er nergens vijgen van distelen te lezen zijn 
en een maatschappelijk moeras, dat niet gedempt werd, steeds meer 
gifplanten

We ervaren het
Hoe zouden die 

in haar belang op
Wie hebben dat

zij voortkwamen, dat evenmin beschikte 
scholen, die haar moesten laten gaan en de 
een leeftijd, dat zij in het belang van 
het meest leiding hadden dienen te geven?

De ziektekiemen in mens en samenleving konden veilig voortwoe-

Een ietsje werd geleerd en van allerlei in de kinderhoofden inge
pompt, dat later verdween zonder eenig spoor na te laten.

Hoeveel van die vrouwen hebben een vervolgschool kunnen bezoeken? 
Welk bedroevend klein percentage van haar kon na 
wijs iets anders nog krijgen dan het beetje eenzijdig** 
opgedaan in de zes of zeven schooljaren, door a<=i 
plichtend gesteld ?

Zo moesten er duizenden en duizenden, meisjes en jongens, ver
schrompelen naar ziel en lichaam. We hebben wellicht ons in slaap 
gesust met ons te verbeelden, dat het zo erg niet was. Wie nu echter
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ik mij af, hebben wij allen haar 
in de hoogste zin van

uitgebreid lager 
lycea ? Ook deze 
volkswelzijn gaat 
jes uit de kringen

ogen om te zien, in deze tijd van crisis, 
we slechts oogsten wat we

.*isjes bezoekt de nijverheidsscholen. 
e>i voor al datgcen, 
■den naar haar toe- 
meisjes toegang tot 

kunnen niet toegelaten worden, omdat er te weinig

oren heeft om te horen, en  
ervaart, dat maatschappelijk gesproken, 
zaaiden.

Ik luisterde naar de woorden, uitgeschreeuwd in haat, ik keek 
naar enkele jonge vrouwen, die haar kleine kindertjes hadden mee
gebracht. Wat, wat, vroeg ik mij af, hebben wij allen haar meege
geven om haar moedertaak in de hoogste zin van het woord te ver
vullen?

We hebben wellicht het ziekteproces, dat de mensheid doormaakt, 
nodig om in te zien, dat in zijn symptomen het zich openbaart en 
we allen geroepen zijn om het voortwoekeren te bestrijden.

En daar is voor alles nodig: opvoeding van het meisje in verband 
met eigen individuele gaven, doch ook met de gezinstaak en het 
moederschap, die beide in de meeste gevallen haar wachten zullen.

Op bedroevende wijze wordt deze meisjesopvoeding nog steeds 
aan het toeval overgelaten.

Een heel klein percentage der mei 
die ingericht zijn om haar kennis bij te brengen 
speciaal voor haar bestemd, omdat zij zich wende 
komst van gezinsarbeid. Soms ook vragen veel 
die scholen en 
scholen zijn.

En wat gebeurt er op < 
onderwijs, op onze H.B.S., 
vraag moet beantwoord wot 
het niet alleen om de opv< 
der oeconomisch zwakken.

Er wordt in die andere scholen met alles rekening gehouden: met 
inpompen van allerlei schijngeleerdheid, met echte geleerdheid soms 
ook, met allerlei werk en beroepen, maar niet met de toekomst van 
het meisje als gezinshoofd en moeder.

De lagere school, die het meisje haar deuren uitstuurt op de leef
tijd van twaalf of dertien jaar, zou óók voor dat kind haar taak 
niet volbrengen, wanneer zij in het laatste jaar haar wat van het 
huishouden leerde. Indien zij dat deed, zou zij toch nog altijd te kort 
schieten in de vorming van het meisje tegenover haar moedertaak.

Maar de huishoudelijke kennis vraagt iets anders dan wat lessen, 
aan het meisje gegeven, dat twaalf of dertien jaar oud is.

Wij leven in een tijd, die op elk gebied ander inzicht vraagt, ook 
op dat van het huishoudelijk terrein.

Ik ervoer het bij de eenvoudige demonstratie in de School voor

onze inrichtingen voor 
op onze gymnasia en 

>rden, want voor ons 
'oeding der categoriën meisjt
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ook bij eenvoor vrouwen uit deze crisisperiode, maar 
slijk Electriciteitsbedrijf te Rotterdam.

de door de crisis getroffen vrouwen toonde 
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:cn goed is in deze tijd van ellende, maar c 
als er weer een periode van welvaart zal zijn, 

een overleggend verstand en een vaardige hand om 
:n in elke vorm zo om te gaan, dat er geen gas vers, 

goed te bedienen van kranten en hooikisten om 
en warmte te behouden.

nistratie bij het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf had niet 
doel de economisch het zwaarst getroffenen voor te lichten, 

dienst der gemeente, legde uit hoe een 
gebruikt diende te worden, had het over verschil- 
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andere, ook ; 
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De demonstratie bij het 
slechts tot doel de economi: 
De lerares, ambtenares in i 
electrisch fornuis gebruikt < 
lende toestellen, door de stroom aan v 
toonde, hoe alles geregeld en gecontrol 
beurs van den verbruiker het minst uit te o_. ... ------

Ik luisterde en keek met grote aandacht, was weer getroffen door 
het wonder en het mysterie, dat we clectriciteit noemen en kwam 
onder de indruk van de vorderingen der techniek en al haar vondsten 
om de mens het werk te vergemakkelijken. Maar tevens begreep ik, 
dat zij, die met het keukengerei moesten omgaan, allerminst kinderen 
konden en mochten zijn, want er was oefening en helder begrip voor 
nodig om het te gebruiken, èn om geen stroom te verspillen, en om 
ongelukken te voorkomen.

Beide demonstraties betoogden hoe koken de voedingsw; 
spijzen kan bevorderen of te loor doen gaan, hadden h< 
het in termen, zo eenvoudig mogelijk, over de voor de mens, in ver
band met werk en leeftijd, nodige caloriën, over eiwitten, 
hydraten, zouten en wat dies meer zij.

Hoe kunnen meisjes van twaalf of dertien jaar voor die wijsheid 
reeds rijp zijn? Zou het, als ze haar op die leeftijd geleerd werd, 
niet hetzelfde effect hebben, als al het andere, haar ingepompt in 
ren ontwikkelingsperiode, dat ze het niet verteren kunnen, op de 
uiiur niet vervliegen als kaf voor de wind?

En, zou het beneden de geestelijke „standing” van 
der U.L.O.-scholen, der H.B.S., Gymnasia en Lycea : , . 
die meisjes leerden omgaan met al die toestellen, voor koken 
en welker bediening een helder verstand vraagt? Zou vóór
wijsheid uit den boze zijn, die het verband begrijpt tussen voeding 
en bouw van het lichaam? Is het minder beneden haar „standi 
dan wat ook, dat zij leren en bestuderen moeten?

Doch behalve het directe onderwijs, — dat i 
werd te veel omvattend is om door kinderen van ■ > 
reeds overzien te kunnen worden en dus voor haar , 
kan en mag zijn, — kan de school toch in haar ganse 
kleuterjaren tot aan het einde van de cursus, in de 
die opleiding beoogt van het meisje, dat, wat ook het 
kring haar zal brengen, in elke arbeid gediend is dor 
voor haar zelve, haar gezin, haar kinderen.
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Alles wat haar verstand scherpt, haar handiger maakt, haar ge
zondheid bevordert, werkt ertoe mee om van haar een meisje en 
vrouw te vormen in de hoogste betekenis van het woord.

Zo heel veel vrouwen betreuren het, dat in haar jengel haar vingers 
niet geoefend werden ! Er is natuurlijk aangeboren handigheid, maar 
ook die, welke, al is zij nooit tot de ontwikkeling der echte gave te 
brengen, toch iets bereiken kan, dat waarde heeft voor het hele leven.

En velen zal het gaan als mij, die luisterende naar wat de lera
ressen uitlegden en betoogden, begrepen, dat er iets is, wat elke 
school leren kan. Ligthart schreef en sprak er reeds over, en in de 
demonstraties ervoer ik het. Natuur- en scheikunde hebben zo’n ont
zaglijk grote betekenis voor het dagelijks leven. Het verband tussen 
kooktijd en de warmtebron ervoor gebruikt, het verschil tussen 
warmtegraad van een vlam en het kookpunt van een of andere vloei
stof of materie, waardoor het dwaze verspilling is om bijv, het gas 
hoog te laten branden, als iets al kookt, enz. emz., — ook dat alles 
ware te leren en te begrijpen door elke leerling aan elke school, die 
onderwijs heeft gehad, dat boekengeleerdheid in de ban deed, doch 
prikkelde tot kijken, waarnemen, opmerken, denken.

Zulk een voorbereiding en eindonderwijs moesten al/e meisje 
vatten, uit alle kringen, en alle inrichtingen door haar bezocht

Het is waarlijk niet de eerste keer, dat dit door mij bepleit wordt. 
Jaren geleden deed ik het reeds, óók in de tijd der hoogconjunctuur 
van star en eenzijdig gericht feminisme. Nu echter wordt deze be
schouwing met nog dieper gewortelde overtuiging geschreven. Want 
deze crisistijd rukt de schone schijn weg, die vermooide wat in het 
wezen der zaak slechts ziekte en ellende was.

Op pijnlijke wijze openbaarde het zich bij de demonstra 
de door de crisis getroffen vrouwen hoe onkunde en ha; 
mens en mens verwoestend werken.

In het voorafgaande werd kort uiteen gezet hoe anders gerichte 
scholen met ander onderwijs dan tot nu toe in de meeste gevallen 
gegeven, de onkunde zouden kunnen bestrijden.

En de haat? Wc kunnen niet plotseling 
doen rijzen. Maar wel kan de school zo 
toekomst zaaisel wordt uitgestrooid, waaruit 
gewas kan voortkomen, dat vruchten draagt 
wil om elkander te steunen en te begrijpen.

Waar kinderen leren samenwerken met elkander in 
pelijke arbeid, gaan zij begrijpen, dat zij elkander no< 
gebeurt reeds hier en daar en Kees Bocke vertelde 
keling hoe het onder zijn leiding geschiedt.

Maar op de grote massa der scholen leert het kind zich niet als 
éón in een werkgeheel voelen en beschouwen. En evenmin is de tijd 
reeds aangebroken, dat in zijn onderhouw ons onderwijs samen brengt 
alle kinderen van alle richtingen en uit alle kringen.

Om dit te bereiken is tijd nodig. We groeien evenmin ten opzichte 
daarvan plotseling in een andere samenleving. '1 och kan de school 
voorbereidende arbeid verrichten om betere verhoudingen tot stand
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>rde op de demonstratie, door 
pen, omdat het in deze tijd 

vikkcling op een punt is ge-

te brengen. Gelijk gezegd kan het geschieden door de 
werkgemeenschap te doen zijn, maar met de oudere leerlingen is er 
bewust en systematisch een opvoedingswerk te verrichten en in de 
eerste plaats met de grotere meisjes, om haar iets te doen kennen 
van de oeconomische structuur der maatschappij, wat iets anders 
betekent dan kennis van staatsinrichting zonder meer.

Laten zij inzicht verkrijgen in het lijden en de nood van 
geholpen moeten worden. Ook dat zou niet beneden haar 
„standing” zijn. Het aangeboren moederlijke voelen in ell 
meisje zou begrijpen en meevoelen en het gezonde verst, 
inzien, dat alleen die hulp goed is, die in elk opzicht 
dus gezond makend werkt.

En als dan over de ganse linie van ons onderwijs begrepen werd 
door de jonge en de oudere leerlingen, dat arbeid van het hoofd en 
die der hand in het wezen der zaak nooit twee afzonderlijke gebieden 
beploegen, dan ook zal het fatale wantrouwen gaan verdwijnen, 
waarmee nu de „hoofd”- en de „hand”-arbeiders tegenover elkander 
staan en beider werk niet met wederzijdse minachting beschouwd 
worden. Er zullen altijd leiders in elk werk moeten zijn, doch als de 
leerlingen gezamenlijk hebben leren werken, zal het iets vanzelfs zijn 
in elke arbeidsverhouding, dat die leider er is, omdat die de meest 
geschikte voor zijn taak van aanvoeren en overzien blijkt te wezen.

Ook dit alles wordt door mij niet voor het eerst betoogd. Her- 
„laldelijk uitte ik deze, mijn paedagogisebe overtuiging steeds in het 
geschreven en gesproken woord.

Doch door datgeen wat ik zag en hoot 
mij bijgewoond, moest het mij nu uit de | 
zó blijkt, dat onze maatschappelijke ontwi 
komen, dat koerswijziging noodzakelijk is.

Resumerende wat er betoogd werd, zij het aldus samengevat:
Onkunde en haat doen hun funeste invloeden gevoelen; 
vervolgonderwijs na de lagere school is voor alle meisjes 
het moet voor allen, welke inrichtingen van onderwijs zij 

zoeken, rekening houden met haar arbeid der toekomst van (. 
hoofd en moeder, met eerbied voor en ontwikkeling echter vai 
individuele gaven;

de school als we 
betere verhoudingen 

eerbied voor alle 
worden ;

de leider bij het uitvoeren van werk wordt als vanzelf
de oudere meisjes hebben inzicht nodig 

tuur der maatschappij, haar noden en de 
einde te werken later voor de gezondheid 
schappij.
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leggen van eigen opnamen van Nederland: schilderku 
teristieke landschappen, begroeiïng, typen van bvs 

1 ’ ’= industrie en landbouw. =

Uitvoerige catalogi voor alle onderdelen en
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.

Lichtbeelden-Vereniging
AMSTERDAM - SINGEL 289-293

Centraal bureau voor lantaarnplaten en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 - POST-GIRO 15476

Nieuwe afdeling 1934:

Zeventien series „Nederland” ten behoeve 
van het lager onderwijs. Een zeer zorgvuldig 

en deskundig samengesteld geheel.
------- Vraag aparte catalogus =

Kunstgeschiedenis, Cultuurgeschiedenis, 
Aardrijkskunde, Sterrenkunde, Natuur
lijke Historie, Landbouw en Veeteelt, 
Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen.
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De zegen van de tegenspoed 
door A. H. GERHARD

aangekweekt in de 
jeheel, er 

:n deze

tevens de inecst algemeen erkende

ons tijdschrift geregeld kennis neemt, be- 
izettelijke mededeling, dat het woord 
verzamelnaam betekent voor het begrip 
van verstandelijke vorming en voor dat

V »7”ie van de inhoud van
’ ' hoeft niet meer de opi 

Volksontwikkeling eigenlijk de ’ 
Ontwikkeling in de engere zin 
van opvoeding.

Doch ook dit laatste kan in velerlei zin worden begrepen.
In de eerste plaats denkt men dan uiteraard aan zedelijke opvoe

ding. waarbij als doel is gesteld de vorming van de jeugdige mens 
tot een z.edelijkc persoonlijkheid, die zich onder alle omstandigheden 
in houding en gedrag tegenover zich zelf en zijn medemensen door de 
eisen der moraal laat leiden.

In algemene zin omvat het begrip opvoeding even wel veel meer n.l. 
elk pogen, dat bewust er op gericht is om in de mens (daarbij niet 
uitsluitend aan de jeugd gedacht) goede eigenschappen, inzichten, ge
woonten en neigingen te kweken en tot zo hoog mogelijke ontwik-

,an de jeugd ge<
neigingen 

keling te brengen.
1’wecërlei is hierbij mogelijk.
Men bepaalt zijn aandacht bij het individu, wat door de ouders ge

schiedt bij hun kinderen; wat ook van de onderwijzer mag worden 
verondersteld bij zijn leerlingen.

Feitelijk is dit de oudste en 
opvatting van opvoeding.

De andere richting is deze, waarbij men alle middelen overweegt, 
die er toe strekken kunnen, dat noodzakclijk geoordeelde hoedanig
heden en meningen worden aangekweekt in de massa, in de gemeen
schap, omdat deze, als geheel, er alleen bij gebaat is, als het grootst 
mogelijk aantal harer leden deze gewenste hoedanigheden bezit.

Het grote belang van deze andere richting wordt in toenemend 
sterker mate gevoeld, naarmate de maatschappelijke omstandigheden 
het lot van ieder individu steeds nauwer binden aan dat der gehele 
gemeenschap.

Dit klemt vooral in tijden van grote achteruitgang en dalend levens
peil. Over ’t algemeen genomen, is er geen moeilijken opdracht dan 
om zich aan te passen aan zogenaamd lager niveau. Immers, i 
voelt zich dan gedwongen afstand te doen van de bevrediging 
behoeften, die men als onmisbaar is gaan beschouwen, handelin 
na tc laten, die volkomen redelijk mochten heten, zich gene 
ontzeggen, die geur en kleur aan het leven gaven zonder de 
minderwaardigheid ten gevolge te hebben.
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van of de niet meer te 
; aard zijn, dat ze een 

en moreel welzijn en 
een nadeel is.

iring opdoet, dat veel

veel sleur of gebrek aan 
gewoonten op het terrein van studie, 

>g, die de begeerde resultaten deden 
en kosten dan bij goed beleid

Deze inleiding was nodig en moge er toe dienen om mogelijk misver
stand ten aanzien der strekking van hetgeen volgen gaat te voorkomen.

Het tegenwoordig tijdsgewricht biedt een zeer somber beeld der 
samenleving, gebukt onder de gevolgen van een wereldcrisis, welks 
weerga in de historie niet is te vinden.

In de regel voelt men 'dit gedwongen verlies te sterker, naarmate 
men deze voordelen pas later in het leven heeft leren kennen.

Tegenover zulke daling kan men tweeërlei houding aannemen. Eéne 
is die van rusteloos verzet en te trachten met alle middelen de ver
loren positie te herwinnen. Op zich zelf beschouwd is deze houding 
volkomen begrijpelijk en is ze ook wei te billijken. Moeilijk valt dan 
echter te ontkennen, dat er iets onvruchtbaars in zit, als het uitzicht 
op de herwinning uiterst gering moet gezien worden en slechts tot 
mokkende verbittering voert, die altijd ondermijning van zedelijke 
kracht is.

De andere is die, welke het best gekenschetst is met het gevleugelde 
woord; „To make the best of it."

Dan geeft men zich zelf er 
bevredigen behoeften of genoegens 
onmisbare factor vormen voor ons 
soms leert men dan inzien, dat niet

Ook is het mogelijk, dat men dan de ervaring opdoet, dat veel van 
schijnt te moeten missen, met andere, beter bereikbare 
verkrijgen is of zelfs, dat

onze gp' 
van de huishouding, 

meer inspanning

wat men nu 
middelen te 
kennis te constateren valt in 
der dagtaak of 
verkrijgen met veel 
en kennis nodig

In dit opzicht faalt de opvoeding misschien bij ons 
zich een terrein van nog onbegrensde voorlichting.

Er schijnt een gevaar te duchten. Dit n.l. dat men door verstandig 
handelen en doelmatige kennis de schadelijke gevolgen van de achter
uitgang op te heffen of minder voelbaar te maken, het streven naar 
wederopheffing van het levenspeil verzwakt.

Wie dat vreest, heeft toch geen goede kijk op de ontwikkelingsdrang 
in ons geslacht. Wat dit onder de invloed van de nood der tijden 
wint aan inzicht omtrent de doeltreffendheid der middelen van levens
onderhoud en aan zelfbeheersing over neigingen en begeerten, komt 
juist ten goede aan de strijd voor de vooruitgang.
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tot uitgangspunt neemt de

:slacht zich heeft 
ld tot op de grens

Niet, dat er geen andere tijden van zware economische moeilijkheden 
zijn geweest, doch een, die in gelijke mate alle klassen der maatschappij 
trof, alle delen der wereld had bereikt, haar steeds in angst hield 
voor de dreiging van een algemene oorlog, terwijl hij schier geen 
enkel uitzicht op eindelijk herstel bood, heeft ons geslacht nog niet 
medegemaakt.

Het is hier niet de plaats en allerminst mijn bedoeling om te trachten 
de oorzaken van dit alles bloot te leggen, maar wel om na te gaan, 
welke invloed de huidige toestanden en de daardoor onvermijdelijk 
verwekte mentaliteit kunnen en moeten hebben met het oog op de 
sociale opvoeding.

Het verbijsterende in de ganse situatie is ongetwijfeld dit, dat het 
productie-vermogen van ons geslacht door de verbazende vlucht, die 
de techniek heeft genomen, in die mate gestegen is, dat de voorziening 
in alle redelijke behoeften van ieder binnen ons gemeenschappelijk 
bereik ligt, veel beter dan ooit te voren en niettemin millioenen deel
neming aan het productie-proces wordt onthouden, tot demoraliserende 
werkloosheid zijn gedoemd en daardoor kwalijk in de uiterste nood
druft kunnen voorzien.

En terwijl dit productievermogen nog steeds groter wordt, waf, 
op zichzelf beschouwd, een hoger materieel welvaartsniveau denkbaar 
zou maken, schijnt over de gehele wereld één eis, als resultaat der 
opperste economie, overheersend, dat geheel ons ges 
in te stellen op een lager levenspeil, duidelijk bedoek 
van het in stoffelijk opzicht onmisbare.

Logisch schijnt deze eis niet, als men 
regel van Camphuyzen :

„Ach, waren alle mensen wijs en wilden daarbij wel”.
Immers, als een waarachtige gemeenschap denkbare ware, d.w.z. een 

algemene en oprechte samenwerking van en tussen aZ/r volkeren, klas
sen en individuen, dan kbn deze aarde inderdaad, althans in materieel 
opzicht, een paradijs zijn, terwijl men steeds heviger naar 't schijnt 
allerwegen moeite doet, om de hel te bestendigen.

Maar helaas, de feiten zijn nu eenmaal zo, als zij zijn en 
slacht heeft meer dan ooit bezinning van node.

Het ligt voor de hand, dat deze beschouwing er toe leiden moet, 
dat de „bezinning" zich in de eerste plaats richt op de vraag, hoe 
een betere geestesgesteldheid der volkeren, dus voor alles der indi
viduen te bewerken is, wijl zonder deze op herstel, in welke vorm 
ook, niet te hopen valt.

Deze conclusie klemt, al behoeft men nog geen cynicus te zijn om 

haar een utopie te noemen.
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waarbij de waarschijnlijk 
en moreel gebied geheel

Maar wie zich beijvert de realiteit niet uit het oog te verliezen, 
erkent het als volkomen begrijpelijk, dat overal zij, die het zwaarst 
onder de druk der tijden gebukt gaan, hun volle kracht aanwenden 
in het streven om de economische positie met de vele levensmogelijk
heden welke zij bood en die voor tnillioenen is verloren gegaan, weer 
te herwinnen. Dezen verstaan de roep naar een lager levenspeil slechts 
als een dwang voor de grote massa om duurzaam als een onherstel
baar verlies te aanvaarden van wat men als onmisbaar heeft leren 
beschouwen. Levensgewoonten, die kleur gaven aan een vaak eentonig 
bestaan, levensbehoeften, welker vervulling men meent niet te kunnen 
en dus ook niet wil missen, kortom een verlies, waarin men niets 
anders zien kan dan een achteruitgang, die door niets geboden schijnt, 
een afstand doen van „cultuurgoederen”, die een waardevol bezit vormen.

AVic deze mentaliteit zonder meer kwalificeert als gespeend aan 
alle economisch verantwoordelijkheidsbesef, miskent m.i. de drijfveer 
van alle economische ontwikkeling, in de natuur zelf des mensen ge
legen. Ik vrees namelijk geen ernstige tegenspraak, als ik die zie in 
het rusteloos pogen van de mens, om bevrediging te verkrijgen van 
elke behoefte, als zodanig gevoeld en te overwinnen wat daarin be
lemmert, terwijl door die bevrediging weer nieuwe behoeften worden 
geboren, die tot verder zoeken naar de daarvoor geschikte vervul- 
lingsmiddelen nopen.

Van het ogenblik af, dat niemand meer enige nog 
behoefte zoude kennen noch .... vermoeden en ieder voor elke 
stand in de bevrediging zonder enig verzet week, zou alle 
ontwikkeling op ’t gebied der techniek, d.w.z. de toepassing vé 
verworven kennis der natuurkrachten, welke laatste men ook 
zocht zou hebben, stop staan.

De economische vooruitgang 
begeerte naar groter stoffelijke 
woord genomen.

Aldus schijnt de normale gang van zaken, 
paralel lopende ontwikkeling op geestelijk 
buiten beschouwing kan blijven.

In de gegeven voorstelling krijgt men echter de indruk van een 
over 't algemeen geleidelijk verlopende opgaande lijn in de ontwikkeling, 
die geheel in strijd is met het werkelijke gebeuren. Wij moeten 

>oral ook rekening houden met een andere factor van gro 
en die ik het best geformuleerd vind in het aloude adaj 
leert bidden.” Immers de onweerstaanbare overmacht a» 
natuurkrachten en meer nog de funeste gevolgen
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zo geweld-

'oeld, op zijn innerlijke waarde
dt getoetst.
"t toch altijd waar, de oude stelling, dat die mens slechts 

en vrij is, die van geen enkele zijner neigingen en be
geerten de slaaf is, die de vervulling daarvan dus kan ontberen, voor 
zover ze niet onmiddellijk ' tot levensbehoud moeten dienen, als de 
omstandigheden dat wenselijk of nodig maken, ook al kon hij er 
gaarne aan toegeven, wanneer onthouding niet geboden is.

En wie zal ’t willen ontkennen, dat pedagogisch bezien, de waar
lijk vrije mens zich eerst in tegenspoed, ook aan zich zelf openbaart.

onderlinge vete der mensen deden voortdurend weer • 
van wat verworven was aan materiële welvaart en 
of zelfs mogelijkheden tot bevrediging van neigingen 
door vorige geslachten noch gevoeld of zelfs gekend.

Voortdurend prikkelden deze rampen de energie der ovei 
om het verlorene te herwinnen, het te loor gegane opnieu' 
vinden, wat weder verkregen was beter te beschermen tegen drei> 
gevaren of, door ervaring geleerd, het bestaande op meer doeltrei 
wijze te benutten. Tevens echter drong het velen der meer 
om de innerlijke waarde van de „cultuurgoederen”, die op 
dadige wijze verloren waren geraakt, te beoordelen.

Het is altijd leerzaam orn zich ten behoeve der laatst genoemde 
overwegingen de historische vergelijking te inaken tussen het leven 
van geslachten, die naar tijdsorde ver van elkander verwijderd zijn, 
om dan tot de erkenning te komen, dat het gemis van veel, dat men 
in latere tijden onmisbaar achtte, in vervlogen jaren niet in het minst 
verhinderde om zich behagelijk en gelukkig te voelen.

Als men zich tracht te verdiepen in de levensmogelijkheden der 
aanzienlijken, vele eeuwen geleden, en in die van de arbeidende klas
sen van thans, dan komt men tot verrassende conclusies, afgescheiden 
natuurlijk van de uitzonderlijke ellenden der chronische werklozen.

Hopelijk leest niemand in het voorafgaande een pleidooi voor 
terugkeer naar vroegere tijden, want ’t ware de reinste dwaasheid 
dit in feitelijkc zin te beproeven.

De onuitroeibare natuurlijke neiging in het menselijk geslacht is 
deze, dat het niet laat varen wat wezenlijke winst is. Wel beschouwt 
het onwillekeurig al wat zich nieuw aanmeldt als winst; het kost 
ontzaggelijke moeite en veel tijd vóór dat het op dit gebied het kaf 
van ’t koren leert scheiden.

Daarin ligt nu de eminente taak der sociale pedagogie om de nood
zakelijkheid te doen inzien, dat steeds alles, wat als levensbehoefte 
wordt gevoeld, op zijn innerlijke waarde voor bet levensgeluk van de 
mens wordt

Ze blijft to. 
waarlijk sterk
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in de economische structuur. 
: gunstiger verhoudingen t

zo mogelijk nog verh<

Er zijn er, die in de huidige malaise, als in alle vorige 
komstige zo goed als uitsluitend slechts een economisch 
willen zien, ontstaan als een gevolg 
de heersende maatschappelijke veruv 
immanente economische wetten, waarbij 
gezien in zijn dubbele kwaliteit van 
tamelijk ondergeschikte rol als richtei

slechts kunnen eindigen 
ig is geweest stro te 

succes te kunnen hebben.
; gebeuren, ondanks het 

ogenschijnlijk buiten-menselijk wet- 
mens ziet, als de drager van 

vrij-wel onberekenbaar complex van geestelijke 
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overeen- 
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i aan de mens, hoofdzakelijk 

i producent en consument, een 
inde factor is toebedacht.

Voor hen is de te volgen weg aangewezen, óf men beproeft door 
allerlei maatregelen, inbegrepen de simpele p< 
tegen te gaan of tenminste te verzwakken 
voor goed te voorkomen door wijziging i

In beide gevallen hoopt men weer de 
te zien komen en het verloren levensniveau, 
doch in wezen onveranderd, te herwinnen.

Naar mijn overtuiging zullen al die pogingen s 
met de onvrijwillige erkenning, dat men bezi; 
dorsen, zelfs al lijken ze tijdelijk gunstig

Wie daarentegen in al het maatschappelijk 
daarin duidelijk waar te nemen 
matig verloop, in de eerste plaats de 
dat gebeuren, een 
eigenschappen en

Men versta mij wel, ik zie die vrijheid en die sterkte niet in de 
mens, die de slagen van het noodlot ondergaat zonder de geringste 
poging tot afweer of ter verijdeling dan wel verzachting der gevolgen, 
zonder enige geestelijke veerkracht om zich boven dat lot te ver
heffen door een nieuwe levenstaak te kiezen of door nieuwe wegen 
te beproeven tot verkrijging van nieuwe bestaansmogelijkheden. Ik 
zie ze wel in hem, die door de beproeving komt tot bezinning over 
de waarde van wat verloren is of tot betere waardering van wat 
behouden bleef, die uit de tegenspoed de lessen trekt, die hem leren 
kunnen om op betere wijze te voorzien in wat hij wezenlijk behoeft, 
die getroost prijs geeft, wat slechts schijnbaar tot zijn levensvreugde 
bijdroeg, die er zich op toelegt om met de middelen, die beschikbaar 
zijn gebleven, op meer doeltreffende wijze tot stand te brengen wat 
hij als zijn levenstaak ziet, die daardoor wint in morele kracht en 
waarde als mens, dus ook als wrdnnens.

Ziedaar nu de „aanpassing" die door de nood van de tegenspoed 
tot voordeel wordt in lichamelijk als in geestelijk opzicht.
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ring wil ik wat nader ingaan op twee onderwerpen 
die de huidige malaise ons opdringt, n.L het onderwijs

men veronderstelt, moet zijn houding tegenover deze schrikkelijke tijd 
bepalen mede in 't licht der bovenstaande beschouwingen.

Deze toch vloeien voort uit de ontwikkelingsgeschiedenis van ons 
geslacht, die doet zien dat een volk evenals een individu, dat zich niet 
in een stemming van machteloosheid neerlegt bij de gevolgen vaneen 
ramp, doch niettemin ten volle rekening houdt met hun realiteit en 
zich een klaar beeld tracht te vormen van hoe het de middelen en 
mogelijkheden, die nog ten dienste zijn blijven staan, op andere, doel
treffender wijze zal kunnen aanwenden dan die het gewend was, een 
dieper inzicht verwerft in de wegen, die tot het gewenste doel, tot 
een werkelijke vooruitgang kunnen voeren en de wil om die wegen 
in te slaan.

Zo alleen zal een volk of een individu in waarheid een actiever 
functie vervullen in de bepaling van zijn lot, zijn toekomst, ook ten 
aanzien van alle overige invloeden, dan men gemeenlijk geneigd is aan 
te nemen.

Ter illustreri 
onder de vele, 
en de voeding.

Het eerste onderwerp is we! zeer pijnlijk. Alles, waarop wij met trots 
tcrugzagen als de mooie vrucht van langdurig streven, is met forse 
hand in alle vitale delen dodelijk aangetast.

Het voorbereidend onderwijs, dat gaandeweg steeds beter begre
pen werd als een pracht-voorbereiding voor het werk in de lagere 
school, op weg naar een bijna volledige opheffing. De lagere school 
zelf in velerlei opzicht wreed teruggedrongen op de weg van ruimer 
ontplooiing en wetenschappelijke fundering; het voortgezet onderwijs, 
als onmisbaar erkende vernieuwing, verdieping en uitbreiding van ’t 
gewone onderwijs, zien we bijna overal vallen als éérste offer van 
de moloch der bezuiniging; het vak-onderwijs met zijn wondersnelle 
ontwikkeling sedert enige tientallen van jaren, op de weg van gesta
dige terugdringing tot afbraak toe.

Het moet allen, die in een goed en veelzijdig ontwikkelde jeugd en 
jongelingschap de voorwaarde bij uitnemendheid zien voor een wel 
toegerust volk in de toekomst, een echte nachtmerrie- zijn deze ge
nerale neerslag te moeten aanschouwen.

Begrijpelijk, dat men zich dan moeilijk een andere weg tot redding 
van wat hopeloos dreigt verloren te gaan kan denken, dan eenvoudig
weg herstel van het gehele onderwijswezen, zoals het reilde en zeilde.

Doch, hoe zou men de ogen kunnen sluiten voor het feit in al zijn 
stuitende realiteit, dat uitzicht op bedoeld herstel in de eerste jaren
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mogelijk wordt, naarmate

tijd vele wetenschappelijke 
betreffende de maximale voedings- 

uit hoofde der samenstellende delen 
van de bereidingswijze, doch de belang- 

beperkt en dan nog wel

uitgesloten is en eigenlijk steeds minder 
het langer uitblijft.

Is het dan goed zich te bepalen bij weeklachten over 't verleden en 
slechts te dromen van tijden, die alles terug zullen brengen zoals het was?

Terecht voelen wij het als een zwaar vergrijp tegenover de jeugd 
van nu, die in de eerste plaats de lijdende partij zal zijn onder wat 
zij in haar groeiperiode zal gaan missen, wat zij later niet zal kunnen 
inhalen.

Ik stel mij op ’t ogenblik de man of de vrouw voor, die voor de 
klasse staat van een dikke veertig leerlingen en zich het vroegere 
dertigtal herinnert, wie de nodige leer- en hulpmiddelen kariger zijn 
toegemeten dan hij of zij ooit heeft ondervonden, wie de hoop op 
een echte klasse-gemeenschap, zoals zij die zich vroeger hebben voor
gesteld, is vervlogen en die bovendien zich voortdurend bedreigd weten 
in hun bestaan.

Waf wonder, als de eerste uitroep, toen hij of zij in de nieuwe 
positie zich terugvond, met woede en weemoed was: „daar kan ik nooit 
van terecht brengen, wat mij vroeger lukte I”

Doch wie dan zijn leerlingen aanzirt kan in die stemming niet blijven 
en.... hij zoekt of er geen wegen zijn te vinden.

Over deze mogelijkheid te schrijven is thans niet de bedoeling. Het 
was mij alleen te doen om de reactie op de verklaarbare ontstemming 
en de daardoor noodwendig opgewekte begeerte om zich te verdiepen 
in al wal er reeds verhandeld is over de inrichting en.... inhoud van 
ons onderwijs, over de psychologische fundering der methoden, over 
voor en tegen van het klassikaal onderwijs, over al of niet nauwer 
contact der school met het maatschappelijk leven, over het duurzaam 
nuttig effect van het werk in de school, enz.

Wien zou ’t ergeren, als het zware juk, waaronder het onderwijs thans 
doorgaat, het onbedoelde sein werd voor een innerlijke vernieuwing?

Soortgelijke gedachten gingen mij door het hoofd toen ik kennis 
nam van de velerlei pogingen die in ’t werk gesteld worden om meer 
huishoudelijke kennis, inzonderheid opzichtens de bereiding van maal
tijden, onder de arbeidende bevolking, vooral nog op het platteland 
te verspreiden.

Weliswaar heeft men reeds geruime 
verhandelingen in ’t licht gegeven, 
waarde der maaltijden, zowel 
naar aard en verhouding als van de bereidii 
stelling er voor bleef tot geringe groepen I 
hoofdzakelijk bij welgestelden.
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Maar de -zaak komt anders te staan, als het er juist op aan gaat 
komen, dat het grote gros der werkenden, uit de schaarse middelen, 
voor lijftocht beschikbaar, het maximum-nut haalt. Het artikel „Als 
het getij verloopt" gaf er al een sprekende illustratie op.

En wederom vraag ik, wien zou 't ergeren, als alle klassen der 
maatschappij leerden meer fysieke kracht en gezondheid te putten 
uit bescheidener middelen dan zij vroeger vermochten uit wat veel 
ruimer toevloeide.

Eigenlijk geschiedt dan niet anders dan wat reeds op allerlei ge
bied wordt nagejaagd. De techniek dankt zijn reusachtige vorderingen 
aan de dwingende nood voor alle ondernemers om ten gevolge der 
hevige concurrentie en de verbitterde strijd om het bestaan door 
verbeterde productie-mcthoden en doelmatiger gebruik der arbeids
krachten, de kosten per eenheid van productie te verminderen; het 
toenemend streven naar efficiency op alle gebied is wezenlijk niets 
anders.

Het is allerdroevigst voor de tallozen, die tengevolge van dit alles 
als „overbodig” uit de productie worden gestoten. Men moge dit be
treuren voor wie het treft. Geen sterveling echter die aan de 
lijkheid, -zelfs aan de interne wenselijkheid t 
proces de voortgang zou kunnen stuiten; zc.
men consequent.

De steeds luider klinkende roep om „Ordening” is zelf ook een 
prachtbewijs er voor, dat „nood leert bidden”.

Men moet er zich echter voor hoeden om bijv, bij de twee nader 
bekeken voorbeelden in de aansporing tot bestudering van wat feite
lijk ook een vorm van efficiency is, slechts te zien een steun voor 
wat men de reactie noemt. De waarschuwing is niet overbodig, want 
het is volstrekt niet ondenkbaar, dat sommigen in het eerste geval 
misschien denken, dat het blijkbaar doenlijk is om nog wat verder 
te gaan met de vergroting der klassen en de vermindering der kosten 
voor leer- en hulpmiddelen en dat uit het twede geval de conclusie 
wordt getrokken, dat de „steun” en de lonen nog wel een duwtje 
naar beneden kunnen verdragen.

Dergelijk soort van gevolgtrekkingen zijn steeds 
maakt, doch ze zijn nooit duurzaam een richtsnoer gewt 
ente economie, ze kunnen het evenmin -zijn voor efficie 
noch voor sociale opvoeding.
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De grenzen der opvoeding 
door Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM.
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De mutatietheorie in hare betekenis voor onze•) Prof. Dr. Th. J. 
samenleving. Amsterdam

Tn een geruchtmakende dies-rede') heeft de Rector Magnificus der 
■-*- Amsterdamse Universiteit een overoud vraagstuk opnieuw aan de 
orde gesteld: dat van de grenzen der opvoeding. Hun speelruimte is 
naar zijn mening al zeer gering; met instemming haalt hij een woord 
van Nietzschc aan2): Die beste Erziehung vermag kaum mehr als 
Uber die Erbanlagen zu tUuschen. Men ziet, we zijn daarmede wel 
heel ver verwijderd geraakt van het 18e eeuwse geloof aan de al
macht der opvoeding, zoals wij dat niet slechts bij een emotioneel 
schrijver als Rousseau, maar ook bij een kritische geest als Kant 
aantreften. „Achter de opvoeding ligt verscholen het grote geheim 
van de volmaaktheid der mcnsclijke natuur", zo vindt men aange
tekend in de uitgave van zijn colleges over opvoedkunde.

Ik meen hier als bekend te mogen veronderstellen hoe die ommekeer 
in de 19e eeuw zich heeft voltrokken. Gesteund door feiten, aan de erva
ring ontleend, maar in hoofdzaak op de grondslag van een metafyzische 
causaliteitsleer, die in het spel van moleculen en atomen, beschreven 
door de klassieke mechanica, de diepste oergrond der werkelijkheid 
meent te vinden, kwam in de criminologie een richting op die den 
„geboren misdadiger" als het even beklagenswaardig als onverant
woordelijk produkt ziet van blinde krachtwerkingen. Al ligt de aan
vang der 20e eeuw reeds een derde van een eeuw achter ons, Prof. 
Stomps is nog op dat standpunt blijven staan: alleen de motivering 
is een weinig anders geworden. In de plaats van het fatum der 
moleculen en atomen is dat van de chromosomen getreden, de cel
kernen. die volgens hem de onveranderlijke dragers der geestelijke 
„eigenschappen" zullen zijn. Trouwens, het ware ook wel heel moei
lijk, nu de moderne natuurkunde tot zo diepgravende kritiek van het 
oude determinisme is gekomen, daar nog zijn steunpunt te zoeken. 
Maar overigens blijft alles bij het oude, zelfs de langzamerhand wat 
wankel geworden „stamboom-argumenten" der vorige eeuw ziet men 
hier weer optrekken, gelijk in een wat pover geregisseerde Gijsbreght- 
opvoering, waar al maar weer dezelfde belegeraars de poort van het 
oude klooster binnen trekken. Zo zien wij hier bijv, de beruchte na
komelingen der Juke’s en der Kallikak’s de oppermacht der erfelijk- 

de gedachte schijnt te zijn 
ir zo goed als nooit in de
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>stitué’s, souteneurs, vagebonden 
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„De psychiater als opvoeder." Mededeling No. 6 
>r Paedagogiek.

van hel Nuts-

werkelijkheid, de kinderen van prosl 
en misdadigers in keurige burgerhui; 
en omgekeerd.

Er is dan ook geen reden den schr. op den voet te volgen. Al te 
weinig heeft hij zich — b.v. toen hij uitkomsten als die van Freud 
en Adler „volstrekt waardeloos" verklaarde, omdat zij niet passen 
bij zijn vooropgezette mening — indachtig gehouden aan de onbe
twijfelbaar goede raadgeving, die hij zijn hoorders medegaf'): „Eens 
anders mening moet men steeds respecteren, maar wanneer éclatante 
feiten worden genegeerd, past slechts een medelijdend schouderophalen."

Maar wel schijnt het mij zaak, mede naar aanleiding van deze rede, 
het vraagstuk, zoals het zich in de 20e eeuw aan ons voordoet, nog 
eens in het licht der feiten te bezien. En dan treft ons allereerst de 
geweldige gecompliceerdheid en daardoor de bijkans onontwarbare 
moeilijkheid van het probleem. Zouden wij inderdaad een volkomen 
„ontwarring” vragen, dan zouden wij het „bijkans" van zoeven zeker 
mogen weglaten; de middelen om aanlegs- en omgevings-factoren op 
empirische gronden volledig te scheiden, zullen wel te allen tijde blij
ven ontbreken, al ware het slechts ■— zoals Dr. Bijlmer in zijn rede 
over de betekenis van de erfelijkheidsleer voor de anthropologische 
wetenschappen zo terecht uiteenzet — omdat het experiment bij het 
erfelijkheidsonderzoek aan de anthropologie om duidelijke redenen is 
ontzegd. Desniettemin hebben wij in de laatste decennia feiten van 
vérstrekkende betekenis leren kennen. Ik denk daarbij niet slechts 
aan de reeds genoemde inzichten, die wij aan psycho-analyse en in- 
dividual-psychologie omtrent de mogelijkheid van karakterverandering 
te danken hebben, maar ook aan de feiten bij de behandeling van 
zeer zware psychosen, waarvoor de zogenaamde activiteits- of ver- 
antwoordelijkheidstherapie onze aandacht is komen vragen. 2) Even
wel dit alles betreft de aanwijzing van wat wél door milieu-, dus 
opvoedings-invloeden in de wijdste zin des woords, kan worden be
reikt. Uit den aard der zaak is het veel moeilijken zekerheid te 
krijgen omtrent het omgekeerde, d.w.z. de grens die door de opvoe
ding niet kan worden overschreden. Want de tegenwerping blijft zeer 
moeilijk te ontzenuwen, dat een andere en betere opvoeding misschien 
ware geslaagd, waar de feitelijk toegepaste schipbreuk heeft geleden.

Eigenlijk is er■ dan ook maar — voor zover wij thans zien — slechts 
één groep van verschijnselen aan te wijzen die in dit opzicht positieve

’) Zie mijn 
seminarium vooi
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ng ik een artikel
Zsch. f. .........

een aantal gevallen van een-eiïge tweelingen besproken, die enkele 
na de geboorte gescheiden werden en in verschillende milieus 

roeiden. Er treden naar de beschrijving zeer aanzienlijke verschillen op. in 
t, in karakter of in beide. Daar ik de originele artikelen, die de schrijfster 

naait, nog niet tot mijn beschikking heb, durf ik nog geen definitieve conclusies 
rekken. Ik hoop echter hier of elders op dit punt terug te komen.

(Noot bij de «

*) Zoo juist ontving 
Jg. 1935 van de I

dagen of weken 
opgrr ’ ’ "
intellect, 
aanhaall, n 
te trekken.

bijdragen voor onze kennis kan verschaffen: de vergelijking van één- 
en twee-eiïge tweelingen.1) Hier schijnt inderdaad de gelijkheid van 
milieu-invloed vrijwel gewaarborgd te zijn; vindt men een systematisch 
verschil van gelijkenis tussen de beide soorten van tweelingen in die 
zin, dat de erfelijk identieke een-eiïgen meer op elkaar gelijken, dan 
de erfelijk verschillende twee-eiïgen, dan mag men daarin met zeer 
hoge waarschijnlijkheid een direkt door erfelijkheid bepaalde overeen
stemming zien, al blijft zelfs hier de onveranderlijkheid der aldus ver
kregen eigenaardigheid aan twijfel onderhevig.

Inderdaad toont nu het enige nauwkeurige onderzoek van deze aard, 
dat mij bekend is, zulk een systematisch verschil. Ik bedoel de Ham
burger Zwillingsstudiën van Dr. H. Lottig2). Deze had de gelegenheid 
tien paren een-eiïge met tien paren twee-eiïge tweelingen te vergelijken. 
Ter vergelijking van de psychische resp. karaktereigenschappen — bij 
de zuiver lichamelijke behoef ik hier niet stil te staan bedient hij 
zich van de karakterleer van Klages, die naar bekend is stof, qualiteit 
en structuur van het karakter onderscheidt. In elk van deze drie 
groepen vindt hij duidelijk grotere overeenkomst bij de erfelijk-iden- 
tieke dan bij de erfelijk-verschillende tweelingen. Maar er is ook een 
groot verschil waar te nemen tussen de drie groepen onderling. Ten 
opzichte van wat Klages de stof van het karakter noemt, vindt Lottig 
in hoofdzaak .— schoon hij voor schoolaanleg en geheugen enig voor
behoud maakt — overeenstemming bij de een-eiïgen. Groter is dit ver
schil bij de „qualiteit”, de belangstellingsrichting en de neigingen, als
mede het zelfgevoel. Deze vertonen „eine nicht geringe Modifikations- 
breite”3). Nog sterker zijn de verschillen uitgesproken bij de „structuur", 
waar zij4) „bei dem einen Partner ein ganz anderes Verhalten hervor- 
rufen (können) als bei dem andern, wenn nur die Lebens- und Erlebnis- 
vorgUnge zu einer Modifikation filhren".

Lottig komt dan ook samenvattend tot deze conclusie: Alle fest- 
gesteilten Modifikabilitaten berechtigen jedenfalls zu der Feststellung,
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kregen

dass den erziehenden, vorbeugcnden und keilenden Einfltlsscn auf 
psychischem Gebiet bedeutende Aufgaben zufallen, trotz der starken 
genischen Verankerung aller Eigenschaften. Gilt dies schon ftlr den 
Stoff des Charakters, also vorwiegend fllr die Filhigkeiten, die ja nur 
durch Übung und Anstrengung zu Fertigkeiten werden können, so 

gilt es in viel hervorragenderem Masse fllr Artung und GefUge 
(qualiteit en structuur). Die richtige Leitung und Erziehung gerade 
der differenzierten Naturen crweist sich auch von dicsem Standpunkt 
aus gesehen als eine dringende und lohnende Aufgabe. Und ferner; 
die psycho-therapeutischen Bemllhungen der letzten Jahrzehnte, die 
von Freud aufgedeckten psychischen Mechanismen können in weitem 
Ausmasse fruchtbar sein innerhalb des Bereiches der modifikatori- 
schen VerSnderungen. Mit besonderer Sorgfalt sollte in Zukunft die 
Zwillingspsychologie der nervösen Charaktere gefördert werden, um 
zu erweisen, wieviel an neurotischen Erkrankungen U nabwendbares 
Schicksal darstellen, und wieviel durch falsche Denk- und Lebens- 
weise und durch üussercs Erlebcn bedingt, also prinzipiell „heilbar” 
sind. ')

Men ziet, dat de „grenzen der opvoeding” er in het licht van een 
exact empirisch onderzoek toch weer aanmerkelijk anders uitzien, dan 
zoals men ze zich kan dromen, gebogen over een microscoop of rustig 
zittende achter een schrijftafel. En deze langs biologischen weg ver- 

i uitkomst is des te opmerkelijker, omdat zij — ik wees er 
boven op, dat ook zij nog gronden van twijfel openlaat — op 

haar beurt weer bevestigd wordt door onderzoek van paedagogisch- 
psychologische en psycho-therapeutische zijde. Het spreekt vanzelf, 
dat ik binnen de grenzen van een artikel in Volksontwikkeling mij 
tot een aanduiding van hoofdzaken moet bepalen; maar ook deze 
kan, naar ik hoop, voldoende verduidelijken wat bedoeld is. Laat 
mij beginnen met de eerste der twee genoemde methoden van onder
zoek, de paedagogisch-psychologische. Vrij algemeen neigt de moderne 
karakterleer tot een scheiding van karakter en temperament of tot 
een onderscheiding van „vormen” en „inhouden’ van het karakter, 
die, in bijzonderheden afwijkende van de leer van Klagcs, toch dit 
hoofdkenmerk ermede gemeen heeft, dat onderscheiden wordt tussen 
eigenaardigheden, door de lichamelijke bouw mede bepaald en in 
dezelfde mate als deze aan erfelijkheid onderworpen, en de geeste
lijke inhouden, die in eigenlijke zin het gedrag van de mensch be
sturen. Tevergeefs zal men, naar deze opvatting, trachten het tempo, 
het rhythme en de vitale intensiteit door opvoeding of andere milieu- 

" YTJTT’ 85—8-1.
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dat deze de almacht der
KUnkcls „nonische karakter-

- ervaringsgegevens op dit gebied hel binnenkort verschijnende 
.. C. P. Visscher, „ De godsdienstige opvoeding van het zwak- 
reeks „Afwijkende Kinderen,” den Haag Uiig.-Mij. Haga.

factoren diep te beïnvloeden; zij zijn, even constant als de eigenaar
digheden van de waarneming, gefundeerd in de inrichting der zin
tuigelijke organen. Evenmin gelukt ombuiging van de eigenaardige 
stemmings-variaties en aanpassingsmogelijkheden aan de omgeving, 
die Kretschmer als cyclothym en schizothym of Jung als extrovert of 
introvert heeft beschreven. Een wijziging van deze reactie-z'orwrw 
treedt, zoals o.a. onderzoekingen van een leerling van Jaensch nader 
hebben bevestigd, zelfs niet op bij die diep-ingrijpendc recrysfallisatic 
van de gehele persoonlijkheid, die men „bekering" noemt.

Het staat er nog altijd mede als met de bekering van dien Paulus, 
die wel de gehele richting van z’n geestelijk leven, de inhouden die er 
leiding aan gaven, zag veranderen, maar die in zijn later leven al de 
temperaments-eigenschappen van vóór Damascus nog zo duidelijk aan 
de dag legt. Slechts in zov er heeft de moderne pychologie onze blik 
gescherpt, dat wij heel wat nauwkeuriger tussen „vorm" en „inhoud’ 
beginnen te onderscheiden, ook al zijn wij nog slechts aan het begin. 
En ais resultaat daarvan kunnen wij onze ervaringen aldus formuleren : 
Geen mens is door een erfelijk fatum waarde-blind voor de normen, 
waaronder het menselijk leven staat. De wijze, waarop een mens uiting 
geeft aan zijn medeleven met zijn naaste, aan zijn eerbied voor de 
waarheid, aan zijn ontroering door schoonheid, is in hoge mate bepaald 
door erfelijke factoren, zoals ook zijn lichaamslengte, of zijn klank
expressie of de snelheid van zijn opvatting dat is. Maar principieel is 
geen der grote waardegebieden, zelfs niet het hoogste, dat ze alle 
omvat, zelfs voor den „abnormalen" mens gesloten. ') Treft men des
niettemin schijnbaar volkomen „gesloten", onbereikbare kinderen of 
mensen aan, dan laten zich altijd, en in 't bijzonder juist in de zware 
criminologische gevallen jeugd-trauma's aanwijzen, diepe geestelijke 
verwondingen, die een deel dier geslotenheid verklaren en de mede
verantwoordelijkheid, de solidariteit der maatschappij vastleggen.

Zien wij dus hier bevestigd wat Lottig over de grote betekenis 
van milieu en opvoeding opmerkte, anderzijds plaatst ons die ,,mede
verantwoordelijkheid” voor een andere grens der opvoeding, dan die 
welke een fatalistische erfelijkheidsleer alleen ziet. De ironie der feiten 
heeft het gewild, dat tot de psychologen, wier beschouwingen Prof. 
Stomps als „volstrekt waardeloos” heeft gebrandmerkt, ook Kllnkel 
behoort, van wien bij schijnt aan te nemen 
opvoeding bepleit. Had hij de zin van

') Men verg, voor 
geschrift van Mej. L. 
zinnige kind," in de l
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kunde verstaan, dan zou hij begrepen hebben, dat juist voor Kllnkel 
nauwkeurig ontschreven „grenzen der opvoeding" bestaan, die de op
voeder en de therapeut hebben te eerbiedigen. In de grote ogen
blikken van bet leven, in dat wat Kllnkel Krise noemt, dient ieder 
opvoeder zich bescheiden terug te trekken. Hulpdiensten kan hij ver
richten, de weg wijzen naar het louteringsproces, ten dele daarin 
meegaan, op de hoogtepunten moet de opvoeder zich terugtrekken, 
omdat ieder mens, jong of oud, zijn eigen beslissingen, niet die van 
zijn omgeving moet nemen. Althans geen ander mens mag hier de be
slissing trachten te forceren. Het woord van Geoffroy St. Hilaire, 
dat Prof. Stomps citeert, maar telkens weer schijnt te vergeten: 
„Devant nous se trouve toujours 1’infini", wordt door Kllnkel zeer 
nauwkeurig in ’t oog gehouden. ')

Maar het is niet mijn bedoeling hier anders dan zeer terloops te 
spreken over deze grens der opvoeding, die men de interne zou kunnen 
noemen. Keren wij terug tot de andere, de externe, die bet terrein 
van milieu en opvoeding afgrenst tegenover de causale factoren der 
erfelijkheid. Ik heb boven gezegd, dat niet slechts de paedagoog- 
psycholoog, maar ook de psycho-therapeut tot een scheiding komt 
van „vormen' en „inhouden", die grote overeenkomst toont met de 
door Lottig op biologische gronden getrokken scheidslijn. Ik wil dit 
nog illustreren aan de beschouwing van een afwijking, die door Prof. 
Stomps wederom met voorbijgaan van het beschikbare feitenmateriaal 
wordt besproken: ik bedoel het gebied van de homosexualiteit bij den 
mens. 2)

In zijn onlangs verschenen geschrift Homosexualiteit behandelt Dr. 
J. H. van der Hoop dit vraagstuk. Dat hij het doet in de reeks 
publicaties van de afdeling Nederland van de Wereldbond voor 
Sexuele Hervorming bewijst dat hij het niet a tort et k travers wil 
opnemen voor traditionele opvattingen. Maar juist omdat hij met

Künkel is vermoedelijk mede een gevolg 
)mps doorgedrongen is. dat in 
de gehele hedendaagse karakter, 
c omvat; bij Künkel speciaal 

verkregen eigenschappen aan. 
n de kruising van Europese 

vlinder, die „uitsluitend mannelijke 
>s „bet probleem van dc homo- 

.1 begrepen” acht. (I. c. p. 23) ten 
zich homosexueel zouden gedragen, 

waarschijnlijk niet zo heel gemakkelijk 
het verschil beslaan, dat een mens
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bij wien de implantatie van de 
man uitgesproken homo-sexuele aan<

ernst en nauwkeurigheid kijkt naar de feiten, moet hij de aanlegs- of 
erfelijkheidstheorie der homosexualiteit bestrijden: „Wanneer men 
uitgaat van de vooropgestelde mening, dat de homosexualiteit zich 
alleen uit erfclijke factoren ontwikkelt, dan sluit dit in, dat deze 
uiting voor dergelijke mensen de enige normale uiting betekent en 
dat iemand van andere aanleg niet tot dergelijke voor hem abnor
male uitingen kan worden verleid. De meeste onderzoekers beschouwen 
deze opvatting als onjuist of als niet van toepassing op de grote meer
derheid der gevallen *) (p. 44).

Uit het boek van J. Bauer haalt hij dit oordeel over de bekende 
proeven van Steinach aan, die gewoonlijk van homosexuelc zijde als 
beslissend voor de fatum-theorie worden genoemd : De door Steinach 
beweerde uitstrooiing van cellen van vrouwelijk kiemklierweefsel in 
de geslachtsklieren van homo-sexuele mannen is van verschillende 
zijde bewezen een histologische vergissing te zijn.” (p. 33). En hij 
plaatst er de volgende proeven tegenover: „Twee gevallen, die door 
Bauer worden aangehaald, kunnen nog toelichten, dat het hormoon, 
dat door de nieuw ingebrachte geslachtsklier wordt afgescheiden, 
wel de drift z>ersterkt. maar geen invloed uitoefent op de richting daar
van. Kreuter bracht in het lichaam van een normalen man, die ge
castreerd was wegens tuberculose van beide geslachtsklieren, de ge
slachtsklieren van een homo-sexueel. Daar na vermeerderde de geslachts
drift, maar van een homo-sexuele houding was geen spoor te vinden.

Fischer deed een mededeling over iemand inet gebrekkige ontwik
keling van de geslachtsklieren, die tevoren nooit geslachtsdrift had 
vertoond en bij wien de implantatie van de geslachtsklier van een 
normalen man uitgesproken homo-sexuele aandrift veroorzaakte", (p. 
33/34).

De door mij hier gecursiveerde delen van het citaat geven weer 
nauwkeurig de scheiding aan tussen „vorm” en „inhoud” : de intensiteit 
der levensverrichtingen is een „ vorm”-quaestie, wil men een tempera- 
mentsquaestie, die door de lichamelijke constitutie is bepaald en alleen 
inet dez,e wijzigbaar is. De richting gevende factor, dat wat mee tot 
de geestelijke inhoud behoort, is van gans andere invloeden afhankelijk. 
Zo komt dan ook Dr. van der Hoop tot een besliste afwijzing van 
de erfelijkheidstheorie op dit gebied. „Van de theorie, dat alle homo
sexualiteit aan invloeden van de interne secretie toegeschreven moet 
worden, ontbreken alle bewijzen” (p. 35). Maar natuurlijk hebben 
nog meer dan die ontbrekende bewijzen van het tegendeel de vele 
gevallen van „geneeslijkheid", die in de literatuur zijn vermeld, of

’) Ik cursiveer.
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I
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gelijk elk 
: .De

>aard met
bindingen. En als zij

is het gegaan in alle nauw- 
is blind gebleven voor beide 
lat indien de homosexuele 

een zeer klein aantal 
onderscheiding tussen 

isonderzoeker moeten 
éclatante Feiten," kan

die Dr. van der Hoop, gelijk elk psychotherapeut, uit ervaring kent, 
zijn eindconclusie geleid: .De psycho-analytische inzichten stellen in 
het licht, dat teder ‘) mens in de vroege jeugd homo-erotische wensen 
heeft gehad, die de grondslag voor latere homo-scxuele uitingen 
kunnen ') vormen. De opvoeding krijgt dan nog een groter taak dan 
gewoonlijk wordt aangenomen, omdat juist in de eerste levensjaren 
zeer veel kan worden bereikt, zowel in de goede als in de verkeerde 
richting. Deze opvatting leidt er dus allerminst toe de uitingen van 
de aanleg als een soort noodlot aan te nemen, maar zal er eerder 
naar doen streven die vormen te ontwikkelen, welke een gelukkiger 
aanpassing in het leven mogelijk maken” (p. 44).

Inderdaad, ieder kenner van dit gebied weet — maar die kennis 
is in het grote publiek nog maar al te weinig doorgedrongen — welk 
een rol juist op het gebied der homosexualiteit de verleiding speelt. 
Zij is helaas nauwelijks minder groot dan de zegenrijke invloed der 
genezing dank zij onze modern-psychoiogische beschouwingen. In het 
concrete geval kan men bijna altijd de jeugd-trauma’s waardoor de 
verleiding vat kreeg, aanwijzen. En de homosexualiteit staat dan ook 
nooit op zichzelf; zij gaat gepaard met en is verbonden aan andere 
karakterschaden en infantiele bindingen. En als zij verdwijnt vallen 
ook deze weg en omgekeerd; althans zo is het gegaan in alle 
keurig beschreven gevallen. Prof. Stomps i 
soorten van feiten, die toch aantonen d< 
erfelijkheid voorkomt, zij beperkt moet zijn tot 
der manifeste gevallen. Reeds de eenvoudige < 
feno- en geno-type had hier den erfelijkheids 
waarschuwen. Maar aan dit „negeren van 
men nu — ter wille van de tienduizenden, die het aangaat — niet 
„met een medelijdend schouderophalen" voorbijgaan. Een beroep op 
zijn verantwoordelijkheidsbesef tegenover de jeugd, in 't bijzonder de 
academische jeugd, die hij toesprak, heeft Prof. Stomps bij voorbaat 
afgesneden door zijn loochening van alle verantwoordelijkheid '). Maar 
hen, die zich wél van hun medeverantwoordelijkheid bewust zijn voor 
de geestelijke gezondheid der komende generatie zou ik willen wijzen 
op het merkwaardige feit, dat dadelijk na de oorlog de „Inversions- 
welle” (zie het gelijknamige artikel van William Stern in de Zsch. f. 
pad. Psych. van 1920 deel XXI p. 16) is komen opzetten.

Wie iets van de gevolgen daarvan heeft waargenomen, kan moei
lijk volhouden, dat wij hier met een mutatie in de erfelijkc eigen-
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De intellectuele werklozen

algemeen
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meeste gevallen ook r 
of haar nog wel geldt 
dat de gevolgen 
zijn. Dat „men" 
aan te nemen
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Dat er

30 Juli '34 in 
in enkele zeld- 

nog verschillende 
van de aange- 

’) zal wie van 
genomen, Dr. van der Hoop 
dan hopen, dat steeds meer

al te weinig bekende psycho-thera- 
,grenzen der 

rede is ge-

A Is ik schrijf „intellectuele werklozen”, dan neem ik als voorbeeld 
de werkloze leraren, waartoe ik persoonlijk behoor, zodat ik 

het meeste van wat hier volgt, ken uit eigen ervaring.
Spreekt men over de werkloosheid, dan denkt men in de eerste 

plaats aan handarbeiders en hoofdarbeiders als kantoorbedienden enz. 
onder de intellectuelen werkloosheid bestaat, daar wordt in 

verschillende kringen vaak nog niet voldoende aan gedacht. Het grote 
publiek, wetende dat een handarbeider, die zonder werk is, in het 

niet in staat is zijn vrije tijd nuttig te gebruiken, beredeneert 
hoogstens, dat de intellectueel, die in deze omstandigheden verkeert, 

1 wel wat te doen heeft in de vorm van studie en verder in de 
nog een familie achter zich heeft staan, die hem 

delijk kan ondersteunen. Er wordt dus gemeend 
van de werkloosheid voor ons niet zo actueel zouden 
zo redeneert, is wel begrijpelijk, maar het is niet 

dat een regering, die zelf uit intellectuelen bestaat,

schappen van een volk te doen hebben. Ook ons land is er niet van 
verschoond gebleven; het boek van Groenewegen, dat Stomps citeert, 
was een uitvloeisel van de bezorgdheid, daardoor in sommige acade
mische kringen gewekt. Maar de feiten der psychotherapeutische be
handeling stonden toen nog heel wat minder vast dan nu; vermoe
delijk daardoor heeft Groenewegen zich in hoofdzaak tot descriptie 
bepaald. Hoe sterk de milieu-invloed zich in deze dingen heeft doen 
gelden, hebben nog de opzienbarende publicaties na 
Duitsland geleerd. En al moge de vraag bf er soms 
zame gevallen erfelijke homosexualiteit voorkomt 
beoordeling vinden, dat zij zeker „niet alleen afhangt 
boren neigingen, maar ook van de ideale eischen”, 1 
de feiten onbevooroordeeld kennis heeft genomen, Dr.
moeilijk kunnen tegenspreken. Laten wij 
dere kennis der thans nog maar 
peutische feiten in de toekomst zal beletten, dat de 
opvoeding” worden miskend, gelijk dat in deze rectorale 
schied.
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weer van 
Een ander 

intellectueel d<

een neerlandica 
paar leraren 

?schiedenis en 
Frans, M.O.

en zich daarna

van onze toestand niet beter op de hoogte zou zijn en niet zou inzien, 
dat er meer voor ons gedaan moet worden, dan tot nu toe gebeurde.

De voornaamste moeilijkheid voor ons ligt wel op het volgende 
terrein. Wij zijn het leven begonnen met ons door studie te specia
liseren. Nu komt hier op een gegeven ogenblik een eind aan. Niet 
dat verder studeren geheel onmogelijk is, maar in dit stadium hebben 
wij de praktijk nodig. De zuivere theorie is van weinig belang als 
we die niet aan de ervaring kunnen toetsen, om zo het volgende 
niveau te kunnen bereiken. En juist dit is het punt, waar onze 
moeilijkheden beginnen, want praktisch werken kunnen we niet. Het 
zogenaamde hospiteren (of assisteren, volontairen) aan de middelbare 
scholen komt hiervoor niet in aanmerking, daar we dan toch niet 
geheel zelfstandig kunnen lesgeven, of hoogstens een paar lessen per 
jaar. Dit is niet als een werkkring te beschouwen.

Wij zien nu een eerste groep van gevallen, waarin iemand ' 
een vak zogenaamd „afgestudeerd” is en zich daarna weer op 
ander gebied begint te specialiseren.

Een chemicus studeert rechten, een bioloog chemie, 
klassieke letteren, een lerares Engels medicijnen, een | 
tekenen wiskunde, er zijn mensen met acte M.O. Ges 
Aardrijkskunde, M.O. en doctoraal Nederlands, idem I 
Geschiedenis en Economie, een leraar met M.O. Boekhouden 
Economie studeert voor Accountant, enz.

De gedachtegang hierbij is, dat elke specialisatie een nieuwe kans 
in de maatschappij betekent. Het is natuurlijk duidelijk dat de kansen 
voor de werkloze intellectuelen, als groep genomen, er niet door 
veranderen. Het kan alleen tot gevolg hebben dat de mensen die de 
meeste aanleg voor vak a hebben, door toevallige omstandigheden in 
vak b worden tewerkgesteld, en daardoor de ^-specialisten noodzaken, 
door deze verkleining van hun arbeidskansen, zich ook weer op een 
ander gebied te bekwamen, dat, daar dit niet hun eerste beroeps
keuze was, in de meeste gevallen minder geschikt zal zijn. Dergelijke 
toestanden zijn dan ook niet bevorderlijk voor onze kuituur, daar 
deze toch gebaseerd is op steeds verder doorgevoerde specialisatie. 
Wij pakken verder alles aan en zijn daardoor vaak niet in staat ons 
zelfs op de hoogte te houden van het eigen vak.

Er wordt ook nog anders gereageerd. De bovenvermelde groep 
laat zich niet ontmoedigen, en sommigen beginnen dus zelfs gedeelte
lijk weer van voren af aan.

gedeelte heeft de moed verloren om nog ooit eens als 
laadwerkelijk aan het maatschappelijk leven deel te nemen.
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zijn, worden nog 
De Neerlandicus

I
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M.O. Staathuishoud- 
een grote maat- 

een H.B.S.-

druk te 
oep is er, die er wel een zeer 
ia houdt. Zij zijn aan hun 

zich zo in geschikt, dat zt 
vinden. Immers, een

Zij lijden aan allerlei complexen, waarvan de voornaamste wel die 
van minderwaardigheid is.

Een leraar met acte M. O. Geschiedenis en 
kunde. Lager acte en Hoofdacte, was boekhouder bij 
schappij, en is werkloos. Hij durfde het bijwerken van 
leerling le klasse niet aan.

Een lerares M.O. Frans met kennis van Latijn werd gevraagd het 
overschrijven van Latijnse inscripties, zij voelde zich er niet toe in staat.

Sommigen van deze groep laten echter de studie geheel varen en 
voeren weinig of niets meer uit, met dezelfde gevolgen als hierboven 
genoemd, waarbij niet vergeten mag worden dat een transportarbeider, 
die vijf jaar zonder werk rondloopt, wel moeilijk weer aan het werk
tempo zal kunnen wennen, maar niet in die mate minder voor zijn 
vak geschikt zal geworden zijn als de werkloze intellectueel, die ge
durende lange tijd niets aan zijn vak heeft kunnen doen. Een physicus 
bijvoorbeeld kan er moeilijk een privé-laboratorium op na houden en 
de assistentschappen zelfs zijn maar al te dun gezaaid, ook al omdat 
diegenen die zoiets veroverd hebben, er door de slechte vooruitzich
ten zo lang mogelijk blijven. Het is begrijpelijk dat een leraar Neder
lands zich niet met hart en ziel aan zijn vak kan wijden, als hij niet 
het minste vooruitzicht heeft, in de praktijk zijn kennis te kunnen 
gebruiken. De particuliere lessen die er te krijgen 
meestal onder het actieve lerarencorps verdeeld.
gaat hoogstens stenografie en typen leren om de werkloze kantoor
bedienden en privé-secretaressen de laatste schaarse vliegjes af te 
vangen. De een deelt mede, dat hij wel kan chaufferen en de ander 
probeert het in het kcllnersvak, waardoor het aantal werklozen in 
die branche weer met één vermeerderd wordt. De werkverdeling 
wordt zo een chaos en de maatschappij, die gebaseerd is op specia
lisatie, zet haar specialisten aan dat werk, waarvoor ze niet in de 
eerste plaats gespecialiseerd en geschikt zijn.

Is het niet te begrijpen dat velen onder ons helemaal bij de pakken 
gaan neerzitten? Het is een belang voor de kuituur en voor ons, 
dat aan deze toestand zo spoedig mogelijk een eind komt, hoe dan 
ook. De fout ligt niet aan de werklozen. Wij m&èten iets anders 
gaan doen om ons hoofd boven water te houden, de meesten zijn 
te vèr heen om zich nog erg druk te maken over kultuurbelangen.

Nog een derde groep is er, die er wel een zeer speciaal aanpas
singsvermogen op na houdt. Zij zijn aan hun positie als werkloze 
gewend en hebben er zich zo in geschikt, dat ze het langzamerhand 
een ideaal-toestand gaan vinden. Immers, een werkloze heeft veel
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groe

appe 
werken

mensen die
werken

om voor

ver niet
kan immers nooit weten, het onmogelijke zou eens 

voelen zich onbewust niet meer in staat zich

de Lager Acte behaalde 
op kantoor, 

.* op het behalen 
>elijk werk ver- 
i aan hun diss..

voor op een ander, alles kun je afschuiven op de werkloosheid 
wordt nog op de koop toe door iedereen beklaagd. Deze groe^ 
geldelijk meestal niet het slechtst aan toe. Ze solliciteren lievei 
te veel, men 
kunnen gebeuren en 
te wennen aan dagelijks werk.

Deze laatste is gelukkig niet de grootste groep. Van 
boven hun werkloosheid staan, zijn voorbeelden te over, 
op het gebied van hun vak en pakken daarnaast alles aan 
hun onderhoud te zorgen.

In het orgaan van de vereniging van werkzoekenden met volledige 
M.O.-bevoegdheid (We.M.O.), _We.M.O. Mededelingen” aflevering 
Januari 1935, komt een artikeltje van deze strekking voor, getiteld: 
„Minderwaardig?” Ik haal er dc volgende voorbeelden uit aan:

„Of de leden arbeidsschuw zijn en hoe zij zo al hun dag door
brengen? Een leraar M.O. Tekenen assisteert des morgens een 
enigszins hulpbehoevend heer, die hiervoor de We.M.O. een intel
lectueel vroeg, des middags schildert en batikt hij, volgt een beeld- 
houwcursus en enkele uren zijn gewijd aan ’t bezoeken van een 
paedagogische cursus, het hospiteren en het lesgeven van een werk
lozenclub.

Een neerlandica, die de 4 diploma’s stenografie behaalde, werkt 
des morgens als volontair in een bibliotheek en vult de rest van de 
dag met privaatlessen in Esperanto, Letterkunde, Kunstgeschiedenis 
en Deens en Zweeds vertaalwerk.

Een biologe, die na haar doctoraal examen 
en de hulp-actes Handwerken en Gymnastiek, werkt 
een andere biologe legde zich, na haar promotie, toe 
der actes Handenarbeid, terwijl zij ook wetcnschapo* 
richt op het gebied van haar vak, vele leden 
allen zoeken naar werk en bezigheid.”

Ik voeg er nog aan toe: Een neerlandica werkt op een kantoor, 
nadat ze eerst bij een accountant was, waar ze ook op het kind 
moest passen, een dr. biologie met L.O.- en Montessori-acte was 
kinderjuffrouw en werd ontslagen, omdat ze solliciteerde, enz.

Hieruit blijkt, dat ook wij geldelijke moeilijkheden hebben. Voor 
ons gelden in deze maatschappij ook nog andere normen als voor den 
werklozen handarbeider. Als wij de kans voor een betrekking niet 
willen verspelen, dan moeten wij altijd nog behoorlijk gekleed gaan, 
wij kunnen niet lesgeven op een middelbare school als wij er armoedig 
uitzien. Verder hebben we nog onze noodzakelijke uitgaven voor
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De wil om te werken.

werkeli

T Tet doel van dit artikel is te wijzen op het belang van meer zorg 
voor de spreektaal. Ik wil de gesproken taal bezien als een 

belangrijke factor voor:
I. de gemeenschap; II.de cultuur; Ill.de persoonlijkheid; IV.de 

maatschappelijke positie.

gezonde maatschappij moet 
>ed. Het volontairen heeft 
vlijk de weg opent tot een

overtuigingen 
en hebben we

De sociale waarde van het spreekonderwijs 
door M. VASTENHOUW.
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gemeenschapsgedachte wakker. 
>eilijkheden niet het gevolg zijn 
van de materiëele wereld, zoo

maar van een geestelijk tekort, 
gemeenschapszin.

zo blijft als ze 
generatie 

ouders er

Wij zijn even werkloos als een ander, maar er

,e arbeid. In 
>restatie worden 
et tijdelijk is en

Een van de oudste problemen in de paedagogiek is: hoe vinden 
wij de juiste verhouding tusschen het sociale en het individuecle element 
in de opvoeding? Wij leven thans in een overgangstijd. Achter ons 
ligt eeri periode van eenzijdig overheerschend intellectualisme en indivi
dualisme (deze twee zijn innig verbonden). Thans komt er weer be
hoefte aan een minder eenzijdige opvoeding, want de psyche is méér 
dan enkel intellect. Het individu-los-van-de-gemeenschap is een hersen
schim, een niet levensvatbare afdwaling. Ook de Individualpsychologie 
wijst hier op.

De druk der tijden roept bij velen de ( 
Men gaat beseffen, dat de huidige mor 
van onze onmacht in de beheersching \ 
als eens Malthus veronderstelde, 
voornamelijk een tekort aan

studiewerken enz.
wordt meer van -ons gever;

Wij willen dus betaalde 
prestatie met tegenpre 
alleen dan zin als het 
zeker bestaan.

Maar als de toestand zo blijft als ze is, dan zal bet eenmaal een 
voldongen feit zijn, dat onze generatie overgeslagen is, en wat zullen 
wij moeten beginnen als onze ouders er eenmaal niet meer zullen zijn?

Daarom willen wij werk, en wel betaald werk op ons eigen gebied. 
Dit is niet alleen ons persoonlijk belang, maar in het belang van de 
gehele komende kuituur.

Onder ons zijn alle godsdienstige, politieke en andere 
vertegenwoordigd, maar dit hadden wij allen gemeen 
bijna allen weten te behouden :

II.de
Ill.de
IV.de
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igt verdeeldheid, 
ik verwarring als

vereenigf, taalverschil breng 
van de Babylonische spraal

mi
Het gemeenschap 
van de instinct-g« 
bleem. Men kan jarenlang te midden van een 
het geestelijk iets te benaderen, als men de taal niet kent. Wie een 
vreemd volk wil bestudeeren en begrijpen, moet beginnen met zich 
de faal eigen te maken. „De taal is gansch het volk.” De taal is 
innig saamgeweven met de gansche persoonlijkheid. Taalverschil kan 
menschen scheiden, die naar hun diepste wezen bijeen behooren, terwijl 
taaleenheid bindingen bewerkt fusschen zeer uiteenloopende persoon
lijkheden. Voor het individu is de taal onder meer een adaptatiemiddel, 
een middel om zich te handhaven in de strijd om het bestaan. Alléén, 
d.i. buiten de gemeenschap, is hij niets. Slechts in en door en met 
de gemeenschap kan hij leven. De taal bindt hem aan zijn soortge- 
nooten: zij beïnvloeden hem, en omgekeerd hij hen door middel van 
de taal.

Taaleenheid bindt en 
Het Bijbelsche verhaal 
straf heeft diepe zin.

Onlangs nog kon ik enkele malen constateeren hoe sprekers voor 
de radio emotioneele weerstanden wekten enkel en alleen door hun 
eigenaardige uitspraak van het algemeen beschaafd, weerstanden, die 
absoluut niets te maken hadden met de inhoud van hun betoogt Een
heid in de spreektaal is zeer gewenscht. Verheugend is het feit, dat 

len in de Tweede Kamer gewezen heeft 
in het vervolg bij de examens meer aan

een der candidaten.

een pogen
1 Nu de fouten der democratie zoo duidelijk in het 

iringen, dat velen er geen heil meer in zien, en vragen om een 
nnocratisch (communistisch of fascistisch) stelsel, moeten zij, die 

en gezonde 
haar fouten.

van haar 
ï en den-

minister Marchant kort geledi 
op de noodzakelijkheid, om 
dacht te besteden aan het spreke

Een groot deel van alle menschelijke twist en strijd is „woorden
strijd", d.w.z. een strijd, die onnoodig zou zijn, als men slechts over 
de juiste woorden beschikte. Tot op zekere hoogte is alle denken en 
waarheid zoeken een pogen om de juiste woorden te vinden.

De tijd dringt! 
oog springen, dat 
niet-dem< 
de democratie in waarde houden als de in principe juiste 
maatschappelijke orde, meewerken aan de verbetering van 
De waarde eener democratie wordt bepaald door de waarde v 
leden. Zij veronderstelt een basis van zelfstandig oordeelende 
kende individuen. Gezonde democratie is een ideaal, waar wij in de

De taal nu is een van de belangrijkste middelen, ja het belangrijkste 
liddel, waardoor het individu in relatie treedt met zijn soortgenooten. 

ipsprobleem (de gemeenschap wel te onderscheiden 
;ebonden kudde) ontmoeten wij hier als een taalpro- 
i jarenlang te midden van een volk wonen, zonder 

men de 
begrijpen.
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>ractisch werk. Maar 
t niet zijn, dat velen

zoo weinig 
er activiteit genoeg: jaarlijks verschijnt 
methoden, waarvan helaas de qualiteit 
de quantiteit. Eén verklaring is deze: 
ing van de methoden ontbreekt nog te 
lodenschrijvers bekommert zich niet in 

om de theoretische basis van hun pt 
er een andere verklaring. Kan het

praktijk nog niet aan toe zijn. De moeilijkheden betreffen de uitvoe
ring. maar laten de principes onaangetast. Wij zijn nog niet veel 
verder dan min of meer zelfstandige kudden, zoodat er nog geen 
sprake is van ware democratie. Eén van de ernstigste verwijten, die 
men de leiders der verschillende sociale en politieke groepen kan 
maken, is zeer zeker, dat zij te veel kudde-leiders zijn, d.i. spreek
trompet van het egoïsme en de agressiviteit van hun groep, en te 
weinig volksopvoeders, te weinig paedagogen, die vóór alles de nor
men hoog houden. Zij maken zich bemind door steeds op de bres te 
staan voor de juiste of vermeende rechten van de groep, en wagen 
het niet hun populariteit te riskeeren door te wijzen op datgene, 
zonder hetwelk al die rechten niets beteekenen: zelftucht, plichts
betrachting en een hoogere humaniteit dan de solidariteit van het kuddc- 
instinct. In plaats van steeds weer te wijzen op de normen, loopen 
zij achter de min of meer banale doeleinden van de groep aan. Wie 
de democratie wezenlijk wil, moet beginnen met haar normen te eeren.

W^at heeft dit nu te maken met ons onderwerp?
Elke historische periode heeft haar eigen cultuurleven, en 

spiegeling en drager ervan is de taal. Wanneer men aanneemt dat 
er verschillende cultuurniveaux bestaan, dan dringt deze waardeering 
van de cultuur tot een waardeering van de cultuurtaal. De taal wordt 
dan de graadmeter van de cultuur. Men kan de verschillen niet dui
delijker inzien dan door zich de moeilijkheden van het vertalen voor 
de geest te roepen. Een adaequate overzetting van de eene taal in de 
andere is slechts mogelijk, als de respectieve culturen elkaar vol
doende benaderen. Nieuwenhuis betoogt b.v. dat in Ned. Indië de 
geest, in casu de cultuur van het Westen alleen door een Wester- 
sche taal kan worden gebracht, en dat daarom het Nederlandsch 
(als de door de omstandigheden aangewezen Westersche cultuurtaal) 
de onmisbare schakel is van de feodale naar de nieuwe tijd.

Sedert J. H. v. d. Bosch in 1893 zijn „Pleidooi voor de Moeder
taal, de Jeugd en de Onderwijzers" publiceerde, is er ook in ons 
land door velen getracht, althans theoretisch, een andere geest in 
het taalonderwijs te brengen. Hoe komt het, dat wij 
resultaten zien? Schijnbaar is 
een respectabel aantal nieuwe 
meestal niet evenredig is aan 
de wetenschappelijke fundeerinj 
veel; het meerendeel der metho.
het minst 
daarnaast is
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>otere zorg

van dc

een intuïtief-paedagogisch wantrouwen koesteren ten opzichte van de 
wetenschappelijkheid van een zeker soort taalpositivisme, dat leidt 
tot excessen als: „alle taal als uiting is volmaakt”, of: „de opvoeder 
behoeft zich over het leeren spreken der kinderen niet druk te maken." 
. Nu is het doel van dit artikel te betoogen, dat wij als ouders en 
opvoeders ons over dat leeren spreken wèl druk moeten maken, en 
dat een hoofdfout van het oude taalonderwijs is, dat het deze zijde 
van het taalgebruik heeft verwaarloosd. Weliswaar gaat men 
woordig veelal uit van de leuze: „Taal, is klank", de reactie ' 
Nieuwe-Taalgidsers op een verstarde vormendienst, maar in de prak
tijk komt er van spreekonderwijs, dat men als gevolg van dit uitgangs
punt toch zou verwachten, niets terecht. Eenerzijds moeten we dit 
zeker verklaren uit het feit, dat de onderwijzersopleiding geen aan
dacht schenkt aan het spreekonderwijs. Anderzijds dekt de vlag „taal 
is klank" de lading der methodes meestal slecht. Het mondelinge 
gedeelte wordt hopeloos verwaarloosd, de gesproken taal is nog 
steeds het stiefkind.

Natuurlijk is taal niet altijd klank, evenmin als klank altijd taal is. 
De klanken der gesproken zoowel als de teekens van de geschreven 
taal zijn slechts symbolen voor psychische inhouden. Bedoelt men 
met bovengenoemde leuze echter, dat voor de meeste menschen de 
gesproken taal dc voornaamste is, dan heeft zij zin.

De methode „In Nieuwe Richting” van Alberts en Martens noemt 
als doel van het taalonderwijs: a. de mondelinge uiting van anderen 
te verstaan; b. zich zelf mondeling uit te drukken in de algemeen 
beschaafde omgangstaal; c. de schriftelijke uiting van anderen te 
verstaan; d. zich schriftelijk (volgens een bepaald spellingsysteem) 
uit te drukken in de algemeen beschaafde omgangstaal. Het nieuwe 
en belangrijke in deze doelstelling is: het naar voren brengen van 
de punten a. en b. Hiermee wordt nadrukkelijk de eisch van spreek
onderwijs betoogd. Een verblijdende stap vooruit is, dat de schrijvers 
in hun praktijk bewijzen, dat het hun ernst is met dit spreekonder
wijs. Om misverstand te voorkomen moet ik hierbij de opmerking 
plaatsen, dat het niet gaat om een nieuw „vak": spreken. Het betreft 
een accentverschuiving: van eenzijdig schriftelijk taalonderwijs naar 
een grootere zorg voor de gesproken taal, zoowel wat vorm als inhoud 

betreft.
Alle taal is onvolmaakt. Dit geldt in sterke mate van de gesproken 

taal. Het verschil tusschen actieve en passieve taalbeheerschiug is 
zeer groot. De techniek van het spreken is vaak verkeerd. Zoowel 
aesthetisch als hygiënisch worden er talrijke fouten gemaakt. Zoowel
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naar vorm als naar inhoud is het spreken van de meeste menschen 
ronduit slecht.

Men spreekt van de „verstomming’' in het moderne leven. Alle 
eenvoudige samenlevingen vertoonen de middcleeuwsche voorliefde 
voor het gesproken woord, bij ons dreigt de kijk-sport alles te over
woekeren. Nu is het de taak van de school te hulp te komen in die 

rallen, waar het gezin of de maatschappij te kort schieten. Ook, 
haar invloed gering tegenover de machtige invloeden van huise

lijk en maatschappelijk milieu, ook al overschreeuwen de straat en 
het gezin haar, zooals eens Ligthart zeide. Niet vertwijfelen is hier 
het parool. Vroeg beginnen met het verzorgen van de spreektaal en 
dan volhouden door alle klassen van de school heen, dag in dag uit. 
Zelfs al zien wij in, dat de opvoeding méér is dan het vormen van 
een reeks goede gewoonten, blijft het groote belang van de gewoonte- 
vorming gelden.

Ons geheeie onderwijssysteem moet meer psychologisch en sociolo
gisch gefundeerd worden. Van verschillende zijden en meer in het 
bijzonder door de opkomende sociale psychologie en paedagogie, wordt 
gewezen op de sociale taak van de school. Men spreekt over een 
wcrkschool, gemeenschapsschool, maatschappijschool, enz. enz. Dit 
nieuwe onderwijs, dat streeft naar een echte activiteit-van-binnen-uit, 
zal ongetwijfeld meer gelegenheid geven tot spreken dan het oude. 
Maar ook het omgekeerde is waar. Terecht zegt bovengenoemde 
Nieuwenhuis in zijn Bronnenboek : „Meer dan de invoering van handen
arbeid bepaalt de inrichting van het taalonderwijs het karakter der 
werkschoot”

In de doelstelling van Alberts en Martens wordt het z.g. algemeen 
beschaafd genoemd als de taal, die wij het kind moeten leeren. Waarom 
wordt dit vrijwel algemeen als vanzelfsprekend aangenomen? Enkel 
omdat het de algemeene taal is, waarmee men in het geheeie land 
terecht kan? Of omdat het de taal is, die in de „betere” kringen 
wordt gesproken? Er is nog een derde motief: het algemeen beschaafd 
kan worden beschouwd als de wezenlijke drager van de cultuur van 
een volk. Vergelijk hetgeen boven werd gezegd omtrent het verband 
tusschen taal en cultuur. We benaderen de cultuur van een vreemd 
volk niet bij voorkeur door middel van een dialect. Men moet mij 
goed begrijpen: het doel is hier niet, de ongetwijfeld groote waarde 
van sommige dialecten voor de cultuur te ontkennen, maar: te wijzen 
op het algemeen beschaafd als de belangrijkste drager van de cultuur 
van een volk. Het gaat hier niet over het spreekonderwijs voor de 
dialectsprekenden alleen, maar voor allen, ook voor hen, die thuis 
dagelijks het algemeen beschaafd hooren.
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in de wereld er 
omgangstaal vlot en

ing is vaak de maatstaf voor
ligheden zal degene, die de a

'oeder dergelijke utiliteitsoverwegingen 
Ike school moet zijn onderwijs mede 

bijzondere behoeften van de streek en de 
evenwel, dat de practische werker in de

van een 
in het leven, 

woorden-

Het is met het taalonderwijs als met heel ons onderwijs. Wij leven 
in een overgangsperiode: de hervorming van het taalonderwijs is een 
strijd tegen de atavismen van een klassiek-humanistisch georiënteerde 
periode. Wij hebben geleerd de taal niet langer te beschouwen als 
een logisch opgebouwde statische constructie van het menschelijke 
intellect, maar als een psychische functie, die groeit met zijn drager. 
Met die psychologische taalbeschouwing is o.a. dit gewonnen, dat 
wij nu van paedagogische zijde gaan beseffen, dat het verzorgen van 
de taal van het kind een van de belangrijkste middelen is tot opbouw 
van zijn persoonlijkheid. Naast de paradox: „De taal is gansch het 
volk” zou men een andere kunnen stellen: „De taal is gansch de 
mensch". De waarde van een persoonlijkheid blijkt uit de taal, die 
hij gebruikt, zoowel wat de inhoud als de vorm betreft.

Taal en individu beïnvloeden elkaar wederkeerig; daarom is de 
zorg voor beter spreekondcrwijs méér dan het aanbrengen 
laagje vernis, waardoor men meer kans heeft op succes 
Het verzorgen van de spreektaal, het letten op klank en 
keus, is een werken aan eigen beschaving, aan het eigen karakter. 
Vlot en beschaafd spreken is meer dan vernis, het is een wezenlijk 
beschavingselcment 1 Onze democratische maatschappij heeft heel wat 
standsverschillen genivelleerd, maar de taalverschillen zijn gebleven 
en dit is verklaarbaar. Een weinig omgangstechniek is gauw aange
bracht, maar goed spreken vraagt meer.

Het doel van beter taalonderwijs, en in het bijzonder van het onder
wijs in het spreken, is zeker niet alle leerlingen te verrijken met een 
soort handelsreizigers-welsprekendheid. Het hoog houden van de taal
normen is een werken aan een betere gemeenschap, een hoogere 
cultuur, een beschaafder individu!

Ik wil eindigen met datgene, waarmee ik volgens veler meening 
wellicht had moeten beginnen : met te wijzen op het belang van goed 
spreken voor de economische positie. Inderdaad hangt de maatschap
pelijke positie, het succes in de wereld er vaak van af, in hoeverre 
iemand de algemeene omgangstaal vlot en beschaafd spreekt. De 
mondelinge taalbeheersching is vaak de maatstaf voor promotie. Bij 
overigens gelijke omstandigheden zal degene, die de algemeene taal 
beschaafd spreekt, de beste kansen hebben.

Mag de school, mag een opvc 
negeeren? Zeer zeker niet. Eli 
richten naar de engere en 
bevolking. Het gevaar is
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Feiten Pogingenen

geld, óók

I

telijke eischen" 
j ten allen tijde

lelijke eischen,

5angs

Een toneelstuk voor de
Volksuniversiteit te

dan hebben we in 
sproken taal de 
tonderwijs mee-

jeugd in de 
Rotterdam.

gesi 
spreekt 
iroblecm.

treken van de be- 
; deel hebben

Vatten wij het bovenstaande nog eens samen, 
de eerste plaats geconstateerd, dat eenheid van 
menschen nader tot elkaar brengt, zoodat het s 
werkt aan de oplossing van het gemeenschapspi

Ten tweede vonden we, dat het verstaan en spi
schaafde omgangstaal een voorwaarde is voor het deel hebben aan 

iet eigen volk. Tevens bleek het hooghouden van de 
wezenlijk belang voor een gezonde democratische

. voor het eerst, dat een Volks- 
iversiteit een toneelstuk voor 
i heeft laten vertonen. Dit. op 
genomen, is belangrijk genoeg 

ie aandacht op te vestigen, daar 
i gebied betreden wordt, waarop 
welig tiert en opvoedend werk 

.richt worden. Opgevoerd werd 
IToelle ! IV'au IFau ! of de Zwarte

school de .maatschappelijke eischen" gaat beschouwen als een con
stante grootheid, die hij ten allen tijde heeft na te streven. Elke paeda- 
goog moet telkens weer zijn houding bepalen tusschen twee polen: 
eenerzijds de veelal a-normatieve maatschappelijke eischen, anderzijds 
de normen van zijn levens- en wereldbeschout

van de reclame, is nu juist geen figuur 
om door jongeren bewonderd te worden. 
De spil, waar het stuk om draait, is 
te veel hel geld, óók voor de jongens.

Maar, nu eenmaal een Volks-Univer- 
siteit het jcugdtoneel-tcrrein heeft be
treden. is verbetering te verwachten 
van dit toneel op elk gebied. Doch om 
slechts dit te constateren, wordt hier 
over de opvoering niet geschreven.

Het allerbelangrijkste was de wijze, 
waarop de jongens speelden. De vol
wassenen, die de vertoning zagen, kregen 
hierdoor een les van de allergrootste 
betekenis. Amsterdamse kinderen, uit 
de allereenvoudigste kringen, speelden 
zo bizonder goed, dat het een kostelijk 
iets wrerd naar hen te kijken en te luisteren. 
En zij konden spelen, gelijk zij het deden, 
omdat zij, die leidden, zich hadden ge
voegd naar de aard van deze Amster
damse jongensin elkopzicht. Die moesten

het feit, dat de zorg voor de 
die voor de geschreven taal 
van de persoonlijkheid.
goed spreken vaak bcslis-

de cultuur 
taalnormen van 
samenleving.

Ten derde legden we de nadruk op 
gesproken taal in niet mindere mate dan 
een belangrijke factor is voor de vorming

Ten slotte vermeldden wij het feit, dat 
send is voor de sociale positie.

■Liet is v 
11 unive 
jongeren 
zichzelf ( 
om er dc 
hier een 
onkruid • 
kan vet 
JPoelU 
Hand.

Het stuk als zodanig, — het werd 
voor het eerst in Amsterdam vertoond, 
doch niet voor de V. U., — is wal 
„filmachlig" van inhoud en de middelen, 
die dc jongens, welke de hoofdrollen 
vervullen, gebruiken om lot hun doel 
te geraken, zijn niet overal van de beste 
soort. En een Amerikaanse sigaretten- 
koning, die met kapitalen smijt ter wille
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dit verschijnsel. 
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ogingen,

held v
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voering xviller 
is onder haar at 
toneel. En dat i

:n, verzame 
proza, be 

n de club of i 
te worden

en een neutrale, omdat 
l voorbericht gezegd xvorc 

; wilde houden met de ge* 
indeling van het onderwi,. 

illende door gezindheid 
luwing gescheiden 
leving. Toch moeten, 
11 wensen, „deze __

I vormen, omdat uit 
heid, de kracht en de 
Nederlandse Woord 

tot allen, die onze 
en liefhebben." 

jedeeldhcid niet zoo 
aanvankelijk werd 
*t, dat toen de in- 

e drie delen werden 
„doubletten" 
worden weg- 

de R.K.
Gerand Brom. Bernard 
Albert Vogel: van de 

H. Eekhout, A. L.
J. van Ham ; van de 
A. F. Miranda, Dr. 
r. D. J. Kruytbosch.

— r de drie bundels 
) een smaakvol, 
-twijfeld zal dit 

vinden in de 
kringen, waar- 
Hetzelfde doel 

door den bekenden 
acteur en voordracht- 

.—1 Hul.
(Nic. Maesstr. 52, Amster-

d vinden om op te 
waarnaar het stuk 

konden beleven 
i als leden van 

a^de 

plichten 
te tegen- 

> gewezen, 
tel in het

het de moeite waard 
treden in de club, w 
genoemd is. omdat zij I 
en uitbeelden wat zij __ ___
„De Zwarte Hand” hadden te 
al het geheimzinnige, maar ook 
trouwe kameraadschap en de f 
der samenhorigheid, het eerlijke 
over elkander. Reeds werd erop 
dat het filmachtige wat te vee 
stuk de hoofdrol speelde en er wal 
koortsachtig geaasd werd op het geld 
van den sigaretlenkoning. maar het pu
bliek van jongeren hetwelk speelde of 
keek, kan óók zijn voordeel doen met 
de les, dat om iets te bereiken, slim
heid, moed en doorzettingsvermogen no
dig zijn.

En bovendien konden d 1 '
acteurs zo van ganser harte zich in n 
rollen inleven, omdat zij, die leidde 
niet schaalden en polijstten, waar h 
niet hoefde. Zij lieten de jongens 
spreektrant en actie kinderen blijven, 
ook in hun Amsterdams accent.

Hun spel werd daardoor iets als een 
poging om tot echte volkskunst te komen, 
want die kan alleen ontbloeien uit de 
werkelijkheid.

Laten wij hopen, dat het jeugdtoneel 
bewust daartoe mag blijven bijdragen. 
Wellicht zal dat ook kunnen, als het, 
gelijk gezegd, zich naar een toekomst 
richt, waar het vechten om het bezit 
van geld niet meer de motor van het 
handelen is, de agent van politie en de 
jongens wat meer op kameraadschappe
lijke voet met elkander staan, wat toch de 
normale verhouding behoort te wezen.... 
en.... en.... de ouders ook nog een woordje 
meespreken. Is het als een leken van 
deze lijd te beschouwen, dat zij in dit 
stuk van en voor jongeren geen oogen- 
blik ten tonele verschijnen of zelfs ge

worden '! De kleine, heel kleine 
an het stuk gaat maar in eens 

Amerika, plotseling, alsof hij geen 
rs heeft!

. heeft echter met die op
en betogen, dat er Ie werken 

luspiciën voor het jeugd- 
is het voornaamste !

Ida Heijermans.

\»7e weten het: het Nederlandse volk 
eert zijn dichters i 

schilders; er zullen wel 
ken te vinden zijn voor < 
Een daarvan is ongetwijfeld, dat de x 
kunst heel xvat minder xvordl g 
Op een paar recente feiten en pog,...0..., 
om hierin verbetering te brengen, mogen 
we thans wijzen.

De Maatschappij tot verbetering van 
Woordkunst, enkele jaren geleden op
gericht door xvijlen Albert Vogel, heeft 
bij de firma J. B. Wolters te Gronin
gen, een drietal bundels uitgegeven: 
bloemlezingen, verzamelingen van poezie 
en stukken proza, bestemd om in de 
school, in de club of op de verenigings- 
avonden te worden voorgedragen. Drie 
bundels, een Rooms-Katholieke, een 
Christelijke en een neutrale, omdat men 
■—■ zoals in 't voorbericht gezegd xvordt —• 
rekening wilde houden met de gebrui
kelijke indeling van het onderwijs en 
met verschillende door gezindheid en 
xvcreldbcscbouwing gescheiden groepen 
onzer samenleving. Toch moeten, naar 
de samenstellers wensen, „deze drie 
bundels een geheel 
alle drie de schoonbek 
tederheid van he) b 
zal moeten spreken 
letterkunde bexvonderen 
Dat het met die ge 
eenvoudig xvas als i 
gedacht, bleek hieruit, 
houdsopgaven van dedr 
vergelcken, er heel wat „ 
voorkwamen, die moesten xvon 
gewerkt. De samenstellers van 
bundel xvaren: Gerand Brom. 
Verhoeven en Albert Vogel: 
Ghr. bundel: Jan r 1 ” • 1 
v. Hulzen en Dr. 
neutrale bundel: 
J. L. Walch en Ir 
De firma Wolters gaf d 
(prijs per bundel f2.25) 
uniform uiterlijk, 
mooie xverk zijn 
school en in de anc 
voor het bestemd 
xvordt nagestreefd c 
Amsterdamschen i 
kunstenaar: Paul

Paul Huf (Nic.
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dagogii

Paedagogisch-[ rijpende

F
.

de Woord-
: betekenis

Paedagogisch-psychologische 
leraars-opleiding.

r~\c opleiding der leraren van het M. 
en V. H. O. voor hun eigenlijke

„Op initiatief van en na overleg niet 
de inspectie van het gymnasiaal en het 
middelbaar onderwijs zal door de „Ver
eniging tot bevordering van de studie 
der Paedagogick” — welke vereniging 
de docenten in de paedagogiek aan alle 
Nederlandse universiteiten omvat — en 
door de Rooms-Katholieke Leergangen 
te Tilburg, voor aanstaande leraren een 
eenjarig college ingcsteld worden

a. de paedagogische psycholog 
het bijzonder die van de

b. de algemene 
Na het volgen

door het afleggen

ig nemer.
van technische eisen 

i, kan men die keuze 
voortreffelijk noemen, 

het album: f25__ _ zal
't budget van sommige 

zijn, maar daar moet

. Kweekscho- 
i moeten het 
vijftigtal 

ens bet [

mderwijs bo- 
'■_de bloem-

lidactiek.
in deze colleges 

van een tentamen <

dam Z.) heeft een album gramofoon- 
plalen samengesteld; op deze platen 
met 14 speelkasten, zijn 34 gedichten 
en 1 compleet stuk proza vastgelcgd, 
door Huf op de hem eigene, verdien
stelijke wijze gedeclameerd. Een vijftal 
middeleeuwse gedichten, een gedicht 
van Hooft, twee van Bredero. vijf van 
Vondel, een stuk proza van Vnn Dcys- 
sel, verzen van Alb. Verwey, Vnn Eeden, 
Boutens, Leopold. Herman Gorter en 
een tiental dichters van onze eigen tijd. 
Als we in aanmerking nemen, dat bij 
de keuze ook tal ’ '
zich deden gelder 
niet anders dan

De prijs van het album: 
misschien voor 't budget van 
scholen wat hoog zijn, maar t 
dan iets op gevonden worden: 
H.B.S.. Gymnasia. Lycea, l’ 
len en ook U.L.O. scholen 
voorbeeld volgen van het v 
richtingen, die zich blijkens het pro
spectus, de platen hebben aangeschaft.

Deze gramofoonplaten-serie staat als 
hulpmiddel bij ’t literatuuronderwijs bo
ven de zoeven aangekondigdc 
lezingen; hierom, omdat zij aa: 
lingen iets brengt, wat de Ier 
algemeen gesproken, niet brengen 1* 
d.i. de zuivere artistieke voordracht 
het gedicht of het stuk proza.

Nodig is verder, dat dit eerste album 
door andere wordt gevolgd, teneinde 
verschillende tijdperken en richtingen 
in de literatuur recht te doen.

Voor het onderwijs zou e 
werking van Paul Huf met i 
kunstvereniging van grote 
kunnen worden.

'I Meest geniet de doorsnce-lccrling 
toch van de voordracht, als hij het ge
dicht ook gedrukt voor zich kan nemen ; 
een bloemlezing van het allerbeste en 
dit op de gramofoonplaat; een samen
werking van leraar en voordrachtkun
stenaar.

Als die poging eens een feit werd 1 
_________  Bt.

levenstaak, die immers niet ligt in de 
zelfstandige beoefening der wetenschap, 
maar in onderwijs en opvoeding van jonge 
mensen, heeft in ons land reeds een 
lijdensgeschiedenis van omstreeks één 
derde van een eeuw. De zgn. „Bcvoegd- 
heidscommissie" in 1900 door Minister 
Goeman Borgesius benoemd tot regeling 
van de akten M.O. heeft in haar rap
port van 25 Jan. 1902 de mening uit
gesproken „dal het niet langer geduld 
mocht worden, dat aan leraren bij het 
middelbaar en gymnasiaal onderwijs de 
voorbereiding voor de uitoefening van 
hun ambt ten enen male ontbreekt”. 
Maar al werd door allerlei Staatscom
missies, particuliere commissies, wets
ontwerpen, die de grondgedachten van 
hel rapport der Bevoegdheidscommissie 
overnamen, de belangstelling zo nu en 
dan verlevendigd, het geduld van auto
riteiten, leraren, ouders en in "t bijzonder 
van de voor de opleiding verantwoor
delijke instellingen: de Universiteiten, 
bleek onuitputtelijk. Tot voor enkele 
maanden althans bleef de „onduldbare” 
toestand beslaan.

Thans is dit anders geworden. Bij hel 
te kort schieten van de wetgevende 
macht om dit, gelijk zo menig ander 
staan té' ordenen, heeft hier de praktijk 

zelf althans voor het ene deel der op
leiding, de theoretische, een voorlopige 
oplossing gebracht. Naar het Weekblad 
van het Gymn. en Midd. Onderwijs 
van 12 Sept. 1.1. meldde, is de volgende 
regeling tot stand gekomen :
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Boekaankondiging
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I

in de 
proeven 

irover wij 
ichten.

AN.

Naar wij 
in deze cursus

stig beooi 
daar niet

Radio ao a cullural agcncy- The Na
tional Committcc on Educalion 
by Radio, ^Vashinglon, D.C., *34.

algemene

kost, daardc 
Toch zijn e 
werking v 
laatste tijc 
in dit opzi 
binnenkort

vernemen, is deze regeling 
ook overal doorgevoerd 

t zij door de betrokkenen gun- 
>rdeeld, ook al ontbreekt het 
I geheel aan critici, die menen

National Comrnittce 
Radio, opgex 

organisatie 
ie Ver. Stat 
4 te Washin 

ruim è 
billende

testimonium kunnen verkregen worden. 
De doctorandi, die aan de universiteit 
voor hun doctoraal examen de paeda- 
gogiek als hoofd- of bijvak hebben ge
kozen, zullen dit testimonium zonder 
nader tentamen kunnen verkrijgen. De 
inspectie is voornemens, bij de beoor
deling van de aanspraken van sollici
tanten op een betrekking bij het voor
bereidend hoger en middelbaar onder
wijs, mede waarde toe te kennen aan 
bet bezit va n bedoeld testimonium."

! zij overhaast en 
rrtvarendheid is i

concerns, welke lilm- 
cploitatie, de vervaardi- 
onlvangtoeslellen èn de 

■; in één hand hebben, 
naar 't schijnt maar 

, de mogelijkheden, welke 
wanneer deze mogelijk- 
financiële aard zijn. Niet 

1 de luisteraars is doel

e’public 
aximum

'J^he National Commitlee on Educalion 
by Radio, opgeriebt door 9 der 

machtigste organisaties op onderwijs
gebied in de Ver. Stalen, heeft 7 en 8 
Maart 1934 te Washington een congres 
gehouden, waar ruim 80 vertegenwoor
digers van verschillende kringen uit het 
maatschappelijk leven in de Ver. Staten 

radio als culluurfactoi■ te kennen gaven. 
Van dit congres verscheen onder boven
genoemde titel een rapport, waarin de 
inleidingen, de discussies en de aange
nomen resoluties zijn opgenomen.

Dr. G. F’. Zook wees er in zijn openings
rede op, dat welhaast alle opvoeders het 
er over eens zijn, dat de moderne com
municatiemiddelen als film en radio van 
grote betekenis kunnen zijn als hulp
middelen bij het onderwijs. Hoe men 
echter het grootst nut van deze uit
vindingen zal trekken is nog een open 
vraag en het juiste antwoord te bena
deren, voor wat betreft de radio, was 
het doel van dit congres.

In zoverre de inleiders zich bepaal
den tot de Ver. Staten zelf, waren zij

unaniem van mening, dat tot op heden 
de radio voor de volksopvoeding nog 
lang niet geworden is wat hij had 
kunnen zijn, ja velen meenden zelfs dat 
van een verderflijke werking gesproken 
moest worden.

De machtige 
fabricatie èn -ex 
ging van radio-< 
krachtigste zenders in 
bekommeren zich 
al te weinig om 
de radio biedt, 
heden niet van : 
het belang van de luisteraars is dc 
van de omroep want, zegt Dr. Jeror 
Davis van de Yale University: 1
no interest in ttying to elevate the 
standards, solely in getting the tna> 
return for its adverlisers."

En het resultaat? Dr. Lee dc Forcst. 
één der pioniers op radiogebied. drukt 
zich daarover als volgt uit: „Nine-tenths 
of wliat one can hear is the continual 
drivcl of second-rate jazz, sickening 
crooning by degenerate sax players, in- 
terlarded with blatant sales talk.*'

Zelfs dc jeugd is niet veilig, de „helden" 
en „heldinnen" uit de sensationele radio
verhalen worden voor de rcclamc-wagens 
der betalende adverteerders gespannen.

dat zij overhaast en met on-Ncderlandsc 
voortvarendheid is ingevoerd.

Wat nu nog ontbreekt is de even
eens door de Bevocgdheidscommissie 
aanbevolen practiscbc opleiding. Daar 
deze niet door enkele colleges ingevoerd 
kan worden, maar de medewerking van 
vele leraren, directeuren en schoolbe
sturen vereist, is hel dc vraag of zij 
een algemene regeling zal kunnen vin
den zolang elke maatregel, die geld 

loor reeds veroordeeld lijkt, 
er door belangeloze 

van een aantal leraren 
ijd zeer waardcvollc 
rzicht genomen, waar 
>rt iets hopen te beric
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Ifred Eckardl, Die akademiscbe 
Lebrerbildung. Verlag Hermann 
Böhlaus Nachf.-Weimar 1934. 
R.M. 3.80.

Répertoire 3eo centree nalionaux 
de docnmentation pédagogique. 
Institut international de coopé- 
ration intellectuelle. Paris. 1934

ng van den onder- 
ickardt. prof. Krieck 

kunnen hebben aan 
i zal binnen hel 
moeten komen 

rgische facul- 
w van leerkrachten 

Ibaar en hoger onder
nemen. Passend in 

het nalionaal-socialis- 
Rijk zal er worden ge

in der wijze rs-le raar.ss tand, 
Is „Bildner und Führer” 

stellen de opvoeding van de 
Duitse mcnschen, die nationaal 

en nationaal handelen. §

regeling geleid. Eckardt geeft in zijn 
werk de huidige stand van zaken in 
de verschillende Duitse landen weer, 
terwijl ook van de onderwijzersopleiding 
in sommige andere landen een summier 
overzicht wordt geboden. In de meeste 
Duitse landen is opleiding aan een hoge
school, gecombineerd met practiscli-pae- 
dagogische scholing vereist: slechts Beie
ren en Wurlcinberg kennen nog de 
kweekschoolopleiding.

De ideale vorming 
wijzer zal volgens Een 
e.a. niet plaats 
kweekscholen, maar men 
kader der universiteiten i 
tot oprichting van pacdagog 
teiten, die de opleiding 
voor lager, middelt 
wijs ter hand zullen 
de ideologie van 
tische Derde 1 
vorind een oi 
welks leden zich ale 
tot taak 
jeugd tot 
denken

In Canada had, blijkens het verslag 
van den vertegenwoordiger van de om
roep aldaar, eenzelfde ontwikkelings
gang tot resultaat, dat de op commer- 
eiasle basis gefundeerde zenders zich 

tot de dichtbevolkte streken 
. wijl slechts daar voor hun 

adverteerders zaken waren te doen. Het 
platteland, dat in de eerste plaats ver
lossing uit zijn isolement begeerde, werd 

vaarloosd. De zeer verspreid wonen
farmers telden als kopers immers 
mede. De regering greep toen echter 

heeft door nationalisatie de omroep 
zich getrokken.

resultaat van de gehouden be- 
rekingen werden in de slotzitting van 
t congres met algemene stemmen aan
nomen „Principles which should under- 
American radio policy,” welke ter 

kennisneming aan President Roosevelt 
met verzoek om uitvoering zouden wor
den voorgelcgd.

Het doel van de omroep zal niet 
langer gelegen moeten zijn in het dienen 
van de particuliere belangen van de 
adverteerders maar in het dienen van 
het algemeen belang. Daartoe zal hel 
volgens deze beginselen nodig zijn, dat 
de staat als controlerend orgaan op
treedt en in l bijzonder rekening houdt 
met de belangen der jeugd en der min
derheden. §

TVor het Internationale Instituut voor 
Intellcctueele Samenwerking werd 

een boekje uitgegeven, waarin de bij 
dit instituut aangesloten onderwijscentra 
hun werkwijze in ’t kort uiteenzetten. 
Ons land is b.v. vertegenwoordigd door 
het Nederlandsch Museum van Onder
wijs en Opvoeding te Amsterdam.

Verder bevat het werkje een lijst 
van de voornaamste periodieken op 
onderwijs- en paedagogisch gebied, welke 
in de aangesloten landen verschijnen.

Wellicht kan hel boekje, dal de in
lichtingen in de Franse en in de En
gelse taal verstrekt, van nut zijn voor 
hen. die zich op de hoogte wensen te

onze grenzen. §

TAe onderwijzersopleiding, die zich in 
ons land op ’t ogenblik in de bij

zondere belangstelling mag verheugen, 
vormt ook bij onze Oostclijke naburen 
een moeilijk oplosbaar probleem. Art. 
143 der Duits e Grondwet van Weimar; 
„Die Lehrerbildung ist nach den Grund- 
satzen, die £ur die h’óbcre Bildung al- 
gemein geiten, für das Reich cinheitlich 
zu regeln," hoewel eenstemmig door de 
Nationale Vergadering in 1919 aange
nomen, heeft tol op heden niet lol een 
voor hel gehele Rijk geldende uniforme
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Ontwerpen voor de bouw van Scholen voor het 
Buitengewoon Onderwijs te Amsterdam

door W. H. TEN SELDAM.

A msterdam heeft gedurende de laatste ja ren steeds scholen gebouwd, 
welke uitmunten door eenvoud en doelmatigheid. De ontwerper 

van die gebouwen-was steeds „de dienst der Publieke Werken”, welke 
anoniem werkt. Echter is het geen geheim dat de eigenlijke ontwerper 
de Stadsarchitect, de heer Ir. A. R. Hulshoff is, die kans ziet om 
met beperkte middelen en zonder gebruik te maken van dure uitwen
dige versieringen gebouwen te scheppen, welke harmonisch in het 

passen en door hun juiste en gevoelige verhoudingen steeds 
geheel vormen. En dat niet alleen wat de gevels betreft, 

ing en de doelmatige verdeling der inwendige 
m door een staf van bekwame architecten 

technici bouwde hij schoolgebouwen, welke niet alleen aangenaam 
het onderwijs rustige, fris beschilderde en zon

en vrolijke (rappen en portalen bieden, doch tevens 
en waaraan alle overbodige luxe vreemd is.

van de „Dienst” dat deze in een 
waarbij alles wat ook maar even over- 

; plannen geschrapt moet worden, toch

stadsbeeld 
een■schoon 
doch ook wat de afwerkin[ 
ruimte aangaat. Bijgestaan 

voor het oog zijn, en 
nige lokalen, ruime 
relatief goedkoop zijn en waaraan 
Het pleit voor de bekwaamheid 
tijd van crisis en bezuiniging, 
bodig is, onverbiddelijk uit de 
steeds met beperkte middelen iets schoons weet te scheppen en met 
de ruimte weet te woekeren. En ook, dat men steeds een open oog 
heeft voor de eisen, welke een veranderende en steeds verder voort
schrijdende onderwijsmethodiek stelt, en er dus niet voor terugdeinst 
bestaande plannen te wijzigen en zo nodig door totaal nieuwe te 
vervangen.

Toen in 1933 besloten werd een school voor Buitengewoon Onder
wijs te bouwen in de Kraaipanstraat, werden de bouwplannen voor 
deze school ontworpen conform de eisen, welke men lot die tijd aan 
deze scholen had gesteld. De school werd ingericht voor 6 klassen, 
terwijl er flinke lokalen werden ontworpen voor houtslöjd, kartonslöjd 
en kookonderwijs. De lokalen waren-berekend voor 18 leerlingen en 
werden gemeubeld met tafeltjes en stoeltjes.

Toen men tot de bouw wilde overgaan, maakte de Rijksinspecteur 
van het Buitengewoon Onderwijs (B.O.), Dr. A. van Voorthuysen, 
het Gemeentebestuur er op attent dat het, gezien de nieuwere in
zichten in het Buitengewoon Onderwijs, nuttig zou zijn de lokalen 
groter te maken. Immers bij het B.O. trad de tendentie op om het 
klassikaal onderwijs steeds meer te vervangen door individueel onder
wijs. En dit niet alleen zó, dat tijdens een lesuur in één bepaald vak
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de kinderen individueel verschillend werk in dit vak verrichtten, doch 
zó, dat de leerlingen op hetzelfde moment ook met verschillende vakken 
(waaronder ook handenarbeid) bezig waren. Dus meer in de geest 
zoals we dit op de Montessori- en Daltonscholen aantrelFen.

Deze nieuwere richting bracht de eis tot grotere lokalen met zich 
mee, zoals hieronder nader uiteengezet zal worden.

Het bleek echter dat de uitwerking van de bouwplannen reeds in 
zulk een voortgeschreden staat was, dat het veranderen ervan zeer 
grote kosten met zich zou medebrengen. De Rijksinspccteur heeft toen 
zijn goedkeuring aan de bestaande bouwplannen gehecht, terwijl van 
Gemeentewege werd toegezegd een commissie te benoemen, welke het 
vraagstuk van de bouw der B.O. scholen nader zou bestuderen.

Deze commissie werd toen ingestcld ingevolge besluit van B. en 
W. van Donderdag 11 Mei 1933. Tot leden werden benoemd Dr. A. 
van Voorthuysen, Rijksinspccteur van het B.O., H. J. Kockx, Bouw
kundig Inspecteur L.O., Ir. A. R. Hulshoff, Stadsarchitect, H. A. 
Verhey, Gemeentelijk Inspecteur, Dr. K. H. van Schapen, Gemeentelijk 
Inspecteur voor de lichamelijke opvoeding, Dr. H. Herderschee, School
arts voor het B.O., W. H. ten Seldam, Gemeentelijk Inspecteur van 
het Onderwijs, die tevens tot voorzitter werd benoemd en A. ter Horst, 
Secretaris van de schoolraad voor het B.O.

Deze commissie heeft eerst nagegaan aan welke eisen een moderne 
B.O. school volgens de nieuwere paedagogische inzichten moet vol- 

■am daarbij in haar eerste opzet tot het volgende resultaat:
1. Een eerste vereiste is (trouwens zoals voor alle schoolgebouwen) 

dat licht en lucht aan alle kanten toe kunnen treden, terwijl voorts 
een grote speelruimte aanwezig moet zijn. Verder is het gewenst dat 
het aantal klasse-lokalen niet te klein zij. Immers B.O. scholen zullen 
steeds het karakter dragen van centrale scholen, zodat het aantal 
leerlingen van te voren moeilijk aan te geven is. Men kan wel trachten 
van de bevolking van een district een bepaald percentage van ver
moedelijk zwakzinnigen aan te geven, doch deze cijfers hangen in hoge 
mate af van de eisen welke men stelt voor toelating van leerlingen 
tot B.O. scholen. Van Rijkswege bestaat de neiging een minder aantal 
leerlingen tot de B.O scholen toe te laten door de bovengrens te 
laten zakken. Amsterdam is tot nu toe een der weinige gemeenten, 
die de bovengrens nogal laag houden. Men kan zo allicht tot een 
percentage zwakzinnigen komen van l °/0 van de bevolking der lagere 
scholen. Doch dit getal zegt nog weinig. De B.O. scholen hebben nu 
eenmaal een bepaald milieu-karakter, zodat de welstand van een stads
wijk ook grote invloed heeft op het percentage kinderen uit die wijk.
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dat naar B.O. scholen gaat. Instituten en dure scholen van school
verenigingen herbergen vaak een aantal kinderen, die in ander milieu 
naar een B.O. school gezonden zouden zijn, We kunnen dus niet op 
de kaart, lettende op het aantal gezinnen, op het vermoedelijke aantal 
kinderen en op het vermoedelijke percentage zwakzinnigen daarvan, 
aangeven voor hoeveel leerlingen ergens in een stadsdistrict een B.O. 
school ingericht moet worden. Zodat het veilig is zulk een school niet 
te klein te maken, daar het gemakkelijker is de districtgrenzen zo 
nodig meer naar buiten te verleggen, dan later gedwongen te zijn 
buitenklassen te vormen, met alle daaraan verbonden nadelen. Boven
dien worden de vakarbeidlokalen voor een kleinere school relatief te 
duur. De moderne opvatting eist voorts het inrichten van een huis- 
houdklasse en arbeidklasse, waartoe de grotere meisjes en jongens 
telkens tot één groep verenigd moeten worden. Hiertoe is echter een 
voldoend aantal dezer grotere meisjes en jongens nodig. Van elke 
groep dus 18 of meer. En dit kan alleen plaats vinden op betrekkelijk 
volkrijke scholen. De commissie meende dan ook dat een B.O. school 
tenminste 8 leslokalen moet hebben.

2. Tot nu toe heeft men in de B.O.scholen de klasselokalen be
trekkelijk klein gehouden, daar deze slechts voor 18 leerlingen bestemd 
waren. Alle vakonderwijs geschiedde in de vaklokalen. Er zijn dus 
op de oudere (en ook op de laatst gebouwde) scholen behalve een 
g3*mnastieklokaal ook een of meer lokalen voor kartonarbeid, en een 
of meer lokalen voor houtslöjd. Voorts is in de Amsterdamse scholen 
steeds een keuken aanwezig, alsmede een „huiskamer” en „slaapkamer”, 
welke laatste vertrekken dienen om de meisjes huishoudelijke bezig
heden te leren verrichten.

Sedert zijn de opvattingen, zoals in de inleiding reeds gezegd is, 
echter wel wat veranderd. Het individuele onderricht is meer op de 
voorgrond gekomen, wat met zich medebrengt, dat de leerlingen niet 
steeds met dezelfde leerstof bezig zijn. Zo is het mogelijk, dat een 
leerling, wat minder gedisponeerd tot de meer zuiver „intellectuele” 
vakken, tot karton- (of hout-) arbeid moet overgaan. Dit kan alleen, 
wanneer de gelegenheid in het lokaal of in een belendend lokaal 
aanwezig is. In enkele gevallen in. oudere scholen heeft men dan ook 
de „arbeidsklasse” gevestigd in 2 belendende, door schuifdeuren ge
scheiden lokalen. In het ene lokaal staan de schoolbanken, in het 
andere enkele werkbanken. De leerlingen die een soort „taken op
krijgen, zijn meestentijds in beide lokalen bezig, enkelen werken aan 
hun taal- of rekenwerk, anderen aan metaal-, hout- of kartonwerk.
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• kosten te zien, dan zal het gewenst zijn alle 
»ele lokalen onder te brengen. Dit is bijv, bij

Behoeft men niet op 
klassen in zulke dubbele lokalen onder te brengen, 
de bouw der nieuwe B.O.school te 's Heerenloo geschied. Gezien 
echter de huidige finantiële toestand, kan men dit niet als eis stellen. 
Doch wel, dat de lokalen zó groot worden, dat er behalve gewone 
banken of tafeltjes en stoeltjes ook enkele werkbanken in geplaatst 
kunnen worden. De commissie kwam dan ook tot de eis van acht 
grote leslokalen, waarvan tenminste 2 door schuifdeuren verbonden zijn.

5. Het is mogelijk de tafeltjes zo in te richten, dat er kartonarbeid 
aan verricht kan worden. (In Utrecht heeft men zulk een systeem 
toegepast) Hierdoor kan een afzonderlijk kartonarbeidlokaal dus ver- 
z-allen. Houtarbeid is niet in volkomen stilte te verrichten. Al zal 
het dus gewenst zijn bij het meer individuele onderwijs de mogelijk
heid te scheppen om ook in het lokaal enige houtarbeid te verrichten, 
toch zal het, wil men de leerlingen die met zuivere hoofdarbeid bezig 
zijn niet al te erg storen, nodig blijven de eigenlijke houtarbeid op 
aparte uren in een apart lokaal te onderwijzen. Vandaar dat de 
commissie tot de eis kwam van een lokaal voor houtarbeid.

4. De grotere meisjes hebben, zoals uit de ervaring blijkt, minder 
belangstelling voor de z.g. intellectuele vakken dan voor de hand- 
vaardigheidsvakken. Wil men voor haar ook een „arbeidsklasse" 
inrichten, dan zal dit zoo moeten geschieden, dat ze zowel huishoudelijk 
werk als hoofdarbeid naar verkiezing of naar aanwijzing van de leer
kracht kunnen verrichten. Hiertoe is het nodig, dat de keuken slechts 
door schuifdeuren van het leslokaal gescheiden is, of er een deel van 
uitmaakt (zooals bijv, de keukentjes der Montessorileslokalen). De 
commissie kwam dan ook tot de eis, dat er een eenvoudige, aan een 
leslokaal belendende keuken moest zijn of, indien dit te duur is, 
keukentje in het leslokaal.

Wanneer het leslokaal als een soort van huiskamer wordt inge
richt, met een „buffet", een centrale tafel, een opklapbed en een al 
dan niet verborgen wastafel, als een kamer, waarin ook geslapen en 
zelfs ook gekookt kan worden, zooals dit in de meer bekrompen 
woningen, waaruit de meeste meisjes der B.O.scholen voortkomen, 
regel is. dan is een afzonderlijke „huis"- en „slaapkamer" overbodig. 
Deze betrekkelijk dure ruimten kunnen dus vervallen. De meisjes 
kunnen bovendien de huishoudelijke werkzaamheden veel beter in 
werkelijk gebruikte lokalen verrichten, dan in een steeds ongebruikte 
huis- en slaapkamer. Zij kunnen de les-huiskamer en de keuken schoon
houden, evenals de kamers van het Hoofd, den dokter en het perso-
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slaapkamers zijn onnodig.

2.

a

6.

8.
9.

. 10.

neel, alsmede de badgelegenheid. Zo leren zij het huishouden beter, 
dan door steeds maar weer een ongebruikte schone kamer af te 
sloffen en ongebruikte meubelen op te wrijven. De commissie kwam 
dan ook tot het resultaat: aparte huis- en

Resumerende kwam dus de commissie in haar eerste opzet, en alleen 
lettende op wat zeer wenselijk is, afziende dus van ingrijpende bezuini
gingen tot de volgende eisen :

een deel van het perso- 
aparte personeelkamer ge
meen die laten vervallen 

de scholen in de tuindorpen), omdat ze zo weinig gebruikt 
■ de B.Oscholen zal het gebruik echter frequenter zijn 

bovengenoemde reden.

acht grote leslokalen, liefst van ten minste 7X7 m.
een lokaal voor lichamelijke oefening.
een lokaal voor houtarbeid.
een eenvoudige keuken, door schuifdeuren verbonden met een 
der lokalen.
een dokterskamer met wachtkamer.
een kamer voor het Hoofd.
een personeelskamer.
een eetzaal.
een donkere kamer.
een paar douchecellen.
een flinke speelplaats (liefst met ruimte voor schooltuintjes!.

7. Daar de meeste leerlingen der B.O. scholen uit armer milieu 
komen, is het aantal leerlingen dat schoolvoeding krijgt relatief groot. 
(Op de z.g. bezinkingsscholen blijven alle leerlingen op schooi eten.) 
Op de meeste bestaande scholen is het behelpen. Men laat bijv, in 
het kartonarbeidlokaal of in het gymnastieklokaal eten. Dit is gez 
de etenslucht enz. ongewenst. De commissie kwam daarom tot de 
van een afzonderlijke eetzaal.

6. Een dokterskamer, liefst met wachtkamer, is natuurlijk nodig. De 
laatste kan vervallen, wanneer de hal gelegenheid tot wachten biedt. 
Wel is een donkere kamer zeer gewenst, daar men op vele scholen 
foto's maakt van bijzondere gevallen. Deze donkere kamer kan heel 
bescheiden zijn, een grote kast (met werktafel en een gootsteen) is 
voldoende.

5. Daar bij centrale scholen bijna steeds 
neel tussen de schooltijden overblijft, is een 
wenst. Op de gewone scholen G D.O. heeft 
(behalve op <’ 11 1 ' 1
worden. Op het
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De commissie heeft deze eisen echter nog eens nader bestudeerd 
met het oog op mogelijke verdere bezuiniging. Een B.O. school immers 
is toch altijd duur, dus is het in deze tijd gewenst alles wat ook maar 
enigszins gemist kan worden — al is het ook wenselijk — te laten 
vervallen. De commissie meende op haar oorspronkelijke plan dan 
ook zo nodig de volgende bezuinigingen aan te kunnen brengen:

a. inplaats van met 8 leslokalen kan men er desnoods met 7 vol
staan, indien het houtarbeidlokaal gemakkelijk uil een der klassen te 
bereiken is. Immers bij de opzet met 8 lokalen was gedacht aan een 
arbeidsklasse voor jongens, welke een dubbel lokaal vraagt. Bij het 
ontworpen bouwplan zijn geen belendende, door schuifdeuren geschei
den lokalen mogelijk (behalve bij de keuken), zodat deze inrichting van 
een arbeidsklasse toch moest vervallen.

b. de afzonderlijke eetzaal kan vervallen, wanneer de keuken groot 
genoeg is om deze als eetzaal te gebruiken en er een flinke bergruimte 
wordt gemaakt, waarin de ectzaaltafels en banken opgeborgen kunnen 
worden. De meisjes der huishoudklasse kunnen voor dit alles zorgen 
en krijgen dan tevens een goed object voor huishoudelijke lessen.

c. wanneer er in het gebouw centrale verwarming is, kan de wacht
kamer vervallen, vooral wanneer de dokterskamer op de le verdie
ping komt, zodat de wachtende ouders geen last hebben van tocht 
bij een geopende buitendeur.

de donkere kamer kan ingericht worden als een grote kast in 
de dokterskamer.

e. wanneer de kamer van het Hoofd ruim genoeg gemaakt wordt, 
kan desnoods een afzonderlijke personeelskamer vervallen, vooral 
wanneer er een afzonderlijke garderobe voor het personeel wordt 
ontworpen.

De vraag werd ook onder de ogen gezien of een B.O. school met 
een school voor G.L.O. onder één dak gebouwd kan worden.

Dit toch zou, doordat er dan een gemeenschappelijk gymnastiek
lokaal mogelijk werd, tot een aanmerkelijke bezuiniging leiden. De In
specteur voor de lichamelijke opvoeding had geen bezwaar tegen een 
gemeenschappelijk gebruik van een gymnastieklokaal. Wel verlangde 
hij een flinke speelplaats, daar de lichamelijke oefening vooral bij het 
B.O. grotendeels in de vorm van openluchtspel gegeven behoort te 
worden.

Een overwegend bezwaar van een dubbel schoolgebouw in de vorm 
zoals dit gewoonlijk gebouwd wordt, is het feit dat de schooldeuren 
dicht bijeen liggen in hetzelfde front. Dit is vo>or het B.O. ongewenst. 
Ook voor het G.L.O. kan dit bezwaar van de kant van de ouders
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8.

G.L.O.9.

1

waarbij

het Hoofd, welke tevens kan worden 
en gelegen-

een paar douche-

de volgende eisen: De B.O. school worde onder één dak 
niet een school voor G.L.O. en moet hebben :

garderobe plus W.C. voor het personeel, 
dokterskamer met donkere kamer.
ingang, welke in een andere straat ligt dan die der beien

school voor G.L.O.
grote speelplaats, gescheiden van die der school van

1. 7 leslokalen, ten minste 7X7 m., waarvan één belendend aan 
de keuken en daarvan door schuifdeuren gescheiden.
een keuken, die tevens tot eetzaal kan dienen, met flinke berg
ruimte voor de eetzaaltafels en -banken.
een houtarbeidlokaal.
een lokaal voor lichamelijke opvoeding, 
cellen.
een ruime kamer voor
gebruikt voor pcrsoneclskamer, dus met kookcomfoor
heid tot afwassen.

Voorts gingen de Heren van 
de eisen na welke aan het meubilair 
dit in de plannen ingetekend kon woi

Deze subcommissie formuleerde ook de eisen voor een bnbecillen- 
school. Een centrale imbecillenschool (bezinkingsschool), zoals die in 
Amsterdam voorkomt, stelt andere eisen dan een gewone B.O. school. 
De leerlingen van deze imbecillenscholen krijgen bijna uitsluitend 
manueel onderricht, zodat er een flinke werkruimte (bijv, voor weef- 
tocstellen etc.) in de lokalen moet zijn. Ze blijven allen over, zodat 
de eetgelegenheid andere en zwaardere eisen stelt dan die van de 
gewone B.O. school. De ouders brengen deze leerlingen en komen 
hen halen, zodat er een flinke ruimte voor het wachten (bij slecht 
weder) aanwezig moet zijn. Deze ruimte kan tevens benut worden

De commissie verzocht den I;Ieer Hulshoff een plan te ontwerpen, 
volgens zijn nieuwere opvattingen omtrent scholenbouw, waarbij gelet 
werd op 
gebouwd

Voorthuysen, Herderschee en ter Horst 
gesteld moesten worden, zodat

oplevcren. Deze bezwaren kunnen evenwel ondervangen worden, wan
neer het schoolgebouw op een straathoek gebouwd wordt. De school
deuren kunnen dan in verschillende straten aangebracht worden, zodat 
G.L.O. en B.O. uiterlijk niets met elkaar te maken hebben. Wanneer 
de speelplaats der B.O. school dan doorloopt over de volle diepte 
van het bouwblok, zal deze groot genoeg zijn, terwijl tevens nog een 
achteruitgang mogelijk wordt.
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den Heer Hulshoff

■

langs de

lijkh<

8.

10.

7 X 10 m, waarin behalve 18 tafeltjes 
werktuigen voor de handenarbeid gc-

van deze gegevens, plannen

De uitvoerige gegevens door de subcommissie aan 
verstrekt vindt men in bijlage 1 en 2.

De Heer Hulshoff heeft, aan de hand 
ontworpen :

a. voor een school B.O. belendende aan een school voor G.L.O.
b. voor een imbecillenschool.
De tekeningen van deze plannen zijn achter dit artikel opgenomen. 

Deze plannen werden aldus ingericht, dat, volgens de nieuwere 
plannen voor scholenbouw te Amsterdam de lokalen aan twee tegen
over elkander gelegen zijden ramen hebben, zodat steeds ventilatie door 
geopende ramen mogelijk is, van welke zijde de wind ook moge komen, 
of aan welke zijde er ook rumoer door spelende kinderen moge zijn.

Daartoe moet de schoolgaog langs de lokalen vervallen en zullen 
dus ook de privaten een andere plaats dan in de gewone scholen 
moeten verkrijgen. Deze moeilijkheid is opgelost door telkens twee

om de resultaten van het werk ten toon te stellen (de werkstukken 
worden n.l. vaak door ouders gekocht).

De subcommissie kwam dan ook tot de volgende eisen voor een 
imbecillenschool:

1. een ruime hal, waarin banken en wandkasten om de door de 
leerlingen gemaakte verkoopbare voorwerpen te etaleren. Een wand
bord voor mededelingen.

2. een .jongensklasse" van 
en stoelen ook nog de nodige 
plaatst kunnen worden.

3. een „meisjesklassc" van ten minste 7 X 7 m 
gootstenen en ingericht als „huiskamer".

4. 4 klasselokalen van 7 X
5. een eetzaal (7 X 10 m).
6. een eetkamer voor het personeel, dat op deze school moet over

blijven en in groepen aanwezig is bij de voeding der leerlingen.
7. een speelzaal.

dokterskamer met
een donkere kamer.
2 douchecellen.
een kamer voor het Hoofd.
een flinke bergplaats voor raffia, pitriet, cocos etc.

Het is gewenst dat de sub 3, 5 en 6 genoemde lokaliteiten ge
makkelijk te overzien zijn, daar de meisjes van de huishoudklasse hier 
moeten werken onder toezicht van haar onderwijzeres.

met aanrecht en
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rindt

W.C.
het

jymn 
flinke b 
douches is

en licht

lokalen achter elkaar te bouwen, gescheiden door een ruimte waarin 
kledingbergplaats en privaten zijn aangebracht, terwijl deze ruimte, 
alsmede het achterste klasselokaal via het voorste leslokaal bereikbaar 
zijn. Het spreekt van zelf, dat in dit lokaal dus een flinke doorloop 
open moet blijven, al dan niet door een laag muurtje of door kasten 
van de eigenlijke klasseruimte afgescheiden.

Het plan voor de gewone B.O. school vertoont de volgende kenmerken :
1. De B.O. school is samengebouwd met een school voor G. L.O., 

doch heeft een ingang in een andere straat. De school met speel
plaats beslaat de volle diepte van een bouwblok (in arbeiderswijken) 
nl. 43.50 m.

2. Hierdoor is een speelterrein mogelijk van totaal 886 m2, welk 
terrein gesplitst kan worden in een speelplaats van 17.-40 X 22.50 m 
(392 m2) en een schooltuin van 16.85 X 30.25 m (494 m2). Deze 
afdelingen zijn door hagen gescheiden, De speelplaats is van die der 
gewone L.O.school gescheiden.

3. Op de begane grond vindt men behalve de kamer van het Hoofd 
(tevens personeelskamer) en de garderobe voor het personeel, de grote 
zaal voor houtarbeid (8,5 X 13 m) met twee ruime bergplaatsen en 
een flinke wasgelegenheid (plus W.C.) en in een andere vleugel twee 
klasselokalen vau 7 X 7 m met tussenruimte voor kleren en 
Voorts is er op de speelplaats nog een fietsenbergplaats voor 
personeel.

4. Op de eerste verdieping vindt men in de ene vleugel de huis- 
houdklasse (7 X 8,5 m) grenzende aan de keuken-eetzaal (8,5 X 9 m). 
Deze keuken is op eenvoudige wijze ingericht, terwijl er een grote 
bergruimte met wijde toegang is, waarin de eetzaaltafels en -banken 
ondergebracht kunnen worden. In het middengedeelte vindt men de 
dokterskamer met donkere kamer en een bergruimte voor leermiddelen.

In de andere vleugel weder twee leslokalen van 7 X 7 m.
5. Op de tweede verdieping vindt men in de ene vleugel het ge

meenschappelijk gymnastieklokaal van 8,5 X 16 m met openschuif
baar dak en flinke bergruimten en kleedkamers, terwijl er ook een 
cel met twee douches is aangebracht, welke ook van de B.O.school 
uit. buiten de gymnastiekzaal om, bereikbaar is. In de andere vleugel 
wederom twee leslokalen van 7 X ~ m-

6. Het gehele B.O.gebouw is 591 m2 groot (dat der school G. L. O. 
246 m2), het gehele terrein der B.O.school 1277 m2. Daar het terrein 
der G.L.O.school 595 m2 is, is het totale terrein voor deze twee 
scholen dus 1872 in’ groot.

Alle lokalen hebben aan twee zijden ramen, zodat frisse lucht
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gew<

de school als centraal

...l

i het

men in de ene vleugel: twee les
als .meisjesklasse" met centrale

voor rijwielen 
twee leslokalen v 
voor privaten

8 X 14 >

verdieping vindt
m waarvan een

op de begane

de eisen der subcommissie 
een voor 6 klassen (type A)

voor een groot

mogelijk is rumoer op specl- 
eschijn buiten te sluiten en

De kosten van een 
(dus zowel de school ' 
tijd te schaften zijn 
B.O.school f 83.500

Deze begroting is 
en de douche-inrichti 
meubilering en stoffering.

Wanneer we deze kostenberekening vergelijken met de kosten van 
de bouw van B.O. II in de Kraaipanstraat, welke (omgerekend naar 
de tegenwoordige prijzen en met centrale verwarming) f 125.000.— a 
f 128.000.— bedroegen (ongerekend de grondprijzen), dan zien we 
welk een geweldige bezuiniging dit plan geeft, terwijl toch de klasse- 
ruimte grotcr en de inrichting nóg weer doelmatiger en meer hygiënisch 
is geworden.

Voor een centrale imbecillenschool volgens 
ontwierp de heer Hulshoff twee plannen, 
en een voor 4 klassen (type B).

De eerste is nodig, wanneer 
stadsgedeelte wordt gedacht.

Deze
pleet ingericht gym 
lokaal kan worden 
wat verder uit de buurt v 
mogelijk is. De gebouwen 
een bouwblok.

Bij plan A (voor 
de bergplaats 
personeel, 
kleding en 
speellokaal van 8 X 14 m.

De speelplaats is 14.40 X 26 
dekte zandbak.

Op de eerste 
lokalen van 7 X 7

een com- 
llink speel

kinderen

klassen) vindt men op de begane grond behalve 
i en de garderobe (plus W.C.) van 
van 7 X 7 m met tussenruimte ' 
voorts twee ruime douchecellen en

i dergelijk gebouw, mits in zijn geheel gebouwd, 
voor G.L.O. als die voor B.O.) zouden in deze 
op f 142.000. —, waarvan op rekening van de 

komt en op die der G.L.O.school f 58.500.
is inclusief de kosten van de centrale verwarming 

,-uting der B.O.school, doch exclusief de kosten van

(= 376 m2) en heeft een over

scholen zijn als afzonderlijke scholen gedacht, daar 
'mnastieklokaal niet nodig is en met een 
:■> volstaan. Ook is het gewenst dit soort ki 

van gewone scholen te houden, indien dat 
zijn wederom ontworpen op de hoek van

volop aanwezig kunnen zijn en het steeds r 
plaats of op straat evenals te felle zonnes 
toch te ventileren.

Natuurlijk wordt de school in frisse kleuren opgeschilderd 
tuinbeplanting in aansluiting aan de architectuur aangelegd.
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Bijlage 1.

verwarming 
lering en

Eisen te stellen aan een’
SCHOOL VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS.

1. Houtlokaal.
9 dubbele schaafbanken 152 X 130 cm.
1 enkele schaafbank 153 X 65 cm.

men : een klasselokaal van 7 X 7 m 
waarin behalve de tafeltjes 

een weeftoeslel

den Heer Hulshoff, die in deze 
verricht en door zijn ervaring 
sobere en doelmatige, zui 
ontwerpen. Zij hoopt nu 
worden, dat Amsterdam weer 
dit nieuwe .plan Hulshoff'.

Bij plan B (voor vier klassen) vindt men op de begane grond een 
gewoon leslokaal (7 X 7 m), de „jongensklasse” van 7 X 10,25 m 
en voorts de inrichting als bij plan A; terwijl de eerste verdieping 
gelijk is aain die van plan B. Een tweede verdieping is er niet. 
Doordat de „jongensklasse” groter is dan een gewoon leslokaal, moet 
er bij dit plan een afzonderlijke rijwielbergplaats op de speelplaats 
worden gemaakt. De kosten van dit plan zouden thans f73.000,— 
bedragen (met centrale verwarming en douche-inrichting, doch zonder 
meubilering en stoffering).

De commissie meent de normen voor een B.O. school en voor 
centrale imbecillenscholen zó ontworpen te hebben, dat deze gebouwen 
het aan bruikbaarheid winnen zullen van de bestaande scholen, terwijl 
toch door het weglaten van alles wat ook maar enigzins gemist kon 
worden, de kosten aanmerkelijk geringer geworden zijn. Dat zij dit 
bereikt beeft dankt zij in de eerste plaats aan den Stadsarchitect, 
J— u-----commissie het meeste werk heeft

en inzicht in staat is geweest deze 
linige doch aesthetisch schone plannen te 

maar dat de tijden eens weer zó mogen 
B.O. scholen kan gaan bouwen volgens

tafel en twee weeftoestellen is ingericht; in het middengedeelte: de 
de kamer voor het Hoofd, die voor den dokter (met donkere kamer) 
en de eetkamer voor het personeel, welke grenst aan de eetzaal van 
8 X 10 m.

Op de tweede verdieping vindt
en een „jongensklasse” van 7 X 12.5 m,
en stoeltjes voor 18 leerlingen en dubbele schaafbank,
en mattenweeftoestcllen geplaatst kunnen worden.

Een school, volgens dit plan gebouwd, zou thans inclusief centrale 
en doucheinrichting, doch exclusief de kosten van meubi- 

stoffering f 83.000.~ kosten.
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85 cm).

bureau (in elk geval laden), 
«comfoor.

Plank 
± 40

L

hele lengte o 
voor berging vat

' i

op tafelhoogte 
an benodigdhed<

2 dubbele kasten 140 X 60, hoog 1.80 
1 tafel met zinken blad 120 X 100 cm. 
1 gascomfoor.

2. Donkere kanter.
aan een der wanden over 
cm breed, daarboven idem 

Wasbak, stoel.

3. Kamer Hoofd.
Ruime kasten.
Flinke grote tafel of eenvoudig
4 stoelen. Wasgelegenheid. Gast

4. Dokterskamer.
Flinke tafel (minstens 150 X 70). Zes stoelen.
Aan binnenmuur twee dubbele kasten, waarvan één gedeeltelijk 
hangkast. Tussen deze kasten in: wasbak met granieten zijstukken 
van ± 30 X 30. Ligstoel. Gascomfoor.

5. 3 klasselokalcn (hogere klassen).
18 tafels 60 X 80 met stoeltjes. (Tafels met stevige rand voor‘t 
bevestigen van figuurzaagklemmen). Flinke bergruimte onder ’t blad. 
Een enkele schaafbank (153 X65) of als de ruimte ’t toelaat een 
dubbele (153 X 130).
Lage kasten onder de ramen over de hele lengte van het lokaal 
of open kasten met gordijn, ’t Middenstuk bestaande uit 20 laden, 
+ 50 cm breed en zoo hoog, dat er 5 boven elkaar kunnen. 
Een dubbele hoge kast (130 X35; hoog 185). 
Kist voor karton, papier, enz. 130X35, hoog I 
Tafel leerkracht, minstens 150X70 met stoel.
Bord aan de wand.
Wasbak.
Gascomfoor.
3 andere klasselokalen voor de lagere klassen.
’t Zelfde als boven, maar de tafeltjes 70 X 50, geen schaafbank, 
geen kartonkist, geen gascomfoor.

6. Meisjesklasse.
18 tafeltjes 70X50. 1 tafel leerkracht (150 X 70) met stoel; kasten 
als in andere klassen.

7. Kooklokaal (eetzaal).
Aanrecht onder ramen, zover de ramen reiken, met 3 ingebouwde 
wasbakken. Bergruimte er onder (planken).
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2.
snoeren.

6.

Bijlage II.

een ballennet volstaan 
zinken wasbak met

ruime hal, waarin banken en wandkasten om door de 
gemaakte verkoopbare voorwerpen te etaleren.
rd met mededelingen.

de eetzaal, ruimte 
gemakkelijk op- 
ds losse bladen

120 X 40.
10 X 40.
2 vuilnisemmers, tafels voor 

+ 30 kinderen. Deze tafels moeten g 
kunnen worden, dus niet groot, desnoods

8.

Voor 't opbergen van de ballen kan met 
worden (geen kasten). In de kleedkamer een
4 kranen.
7, 8, 9 te leveren door Gemeentemagazijn, de rest door Gemeente- 
werkplaatsen.

2. Een jongensklasse ± 7 X 10 m. Hierin moet ruimte zijn voor:
18 tafeltjes (70 X 50) en stoeltjes.
1 dubbele schaafbank 152 X 130.

Eisen te stellen aan een 
CENTRALE BEZINK1NGSSCHOOL.

Op de voorgrond dient gesteld, dat in deze scholen nooit te veel 
licht en frisse lucht kan toetreden.

Aanwezig moeten zijn de volgende lokaliteiten:

kinderen
Wandborc

2 tafels (140 X 70) met granieten blad (en onderblad).
2 tafels (120X50) elk met 3 pits gasstel.
1 kolenfornuis met oven.
2 kasten 2 m X 60 cm; hoog 2.40
1 opklapbed.
1 rek voor pannen
1 droogrek + 1
6 strijkplanken, 
biedend voor 
geborgen 
op schragen.

8. Gymnastieklokaal (opgave van den heer Van Schagcn).
Linoleum vloerbedekking met daarop geschilderde omgangsbaan.

8 wandrekken met twee bijbehorende banken, elk van 4 vakken. 
10 klimtouwen.
2 springstandaards met
1 kleine springplank.
2 rubbermatten.
1 springkast.
1 grote bal.
20 kleine (oude Slazenger) ballen.
1 slaghout.
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L ■ '/

meisjes kunnen zitten, met

voor mattenvlechten.

1 tafel 150 X 70 met stoel.
1 striktafel voor 4 personen )
1 pers )
1 sterke tafel (± 180 X 100) met stevige rand, waarvan de helft 
met zink bekleed.
1 raffia bergplaats (bijv, plank 1.40 X 40 met gordijn).
1 diepe wasbak.
1 gascomfoor.
1 lage kast onder de ramen (middenstuk 20 laden zie B.O.)
1 gewone dubbele schoolkast.
1 wandbord.
Kist voor karton enz. (zie B.O.)

3. Meisjesklasse: 7 X 7.
Aanrecht langs raamkant met 2 ingebouwde gootstenen, 2 13 
tweepits gasstellen op ’t aanrecht. Onder 't aanrecht een plank. 
Opklapbed.
Grote tafel in het midden, waaraan 18 
stoelen.
Lange lage kast (middenstuk laden).
Gewone dubbele kast.
Droogrek.
2 strijkplanken.
Tafel leerkracht 150 X 70 met stoel.

4. 4. klasselokalen 7 X 7
18 tafeltjes en stoeltjes, (70 X 50).
Lage kast onder raam (met laden in midden).
Gewone dubbele kast.
Wandbord.
Wasbak.
Tafel leerkracht 150 X 70 met stoel.

5. Eetzaal. (± 7 X 10 m).
6 grote tafels met stoelen.
Lage kasten onder raam (geen laden).
2-pits gasstel.
Wasbakje.

6. Eetkamer voor ’t personeel ± 3% X 4% m.
Tafel ± 160 X 180 en zes stoelen.
1 tafeltje ± 80 X 80, waarop 2-pits gascomfoor.
Wandkastje ± 120 X 40; hoogte ± 80 cm.
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zie B.O.)

raffia, pitriet, cocos, hout.12.

lÜGDl. _ WGDN [II bUinNöEWODN L-O.

t

8.
9.

10.

m»GDÏ LO. 
Mtni)

'root als gymnastieklokaal B.O. (metSpeelzaal, ongeveer zoo grc 
enkele gymnastiektoestellen;

Donkere kamer (zie B.O.) 
Douche met 2 cellen.
Dokterskamer (inrichting : 
Kamer Hoofd (zie B.O.) 
Flinke bergplaats voor

n 2. mi-, ™ rrrnrir
"PÏAN M6ANMO 

,itVGDI L.O.

Is de school te groot voor een bepaalde buurt dan onder 4o. : 2 
klassen. De rest blijft dan gelijk, alleen de eetzaal kan dan zijn ± 
7 X 7 m met 4 tafels.

In elke klasse een ligstoel (dekstoel).
In de school moet plaats zijn voor 4 weeftoestellen, waarvan minstens 

twee in de meisjesklasse.
3, 5 en 6 moeten gemakkelijk te overzien zijn, daar de meisjes van 

de huishoudklasse hier moeten werken en in ’t oog gehouden moeten 
worden door de onderwijzeres der huishoudklasse.
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door H. J. VAN WIELINK.

laard ging. Omstreeks 
lalder, het z.g. zomer-

dic hij slechts

zo bij 
istralië,

; geloofsvorm werd in 
Kelten) op de gezette 

gemeenschap namen 
odsdienstzin, in hun

Oud en nieuw volkstoneel

Tn zijn oorsprong 
van het woord, 

den — de toneelmatige verbeeldii 
mens, dat wil dus zeggen var 
de onzienlijke machten, die

nog tal van andere hun plaats. Ommegangen, 
dramatische voorstellingen maakten deel uit 

van de plechtigheden, zij waren de veruiterlijking van een innerlijke 
gespannenheid, die alle leden der gemeenschap bezielde en aan hun 
religieuse verlangens ontsprong en die ten slotte dikwijls uitbarstte 
in woeste orgiën, waarin de wildste driften uitgevierd werden en jong 
en oud zich in ongebonden sexualiteit uitleefde.

Het behoeft geen betoog dat met de invoering van het Christen
dom — dikwijls tengevolge van een vorstelijk decreet — deze oer-oude 
feesten niet uit het leven der nieuwbakken Christenen verdwenen. 
Hoe zou het kunnen? Van ouder tot ouder, eeuw in eeuw uit, wa
ren ze gevierd met de ernst en de bezieling der heidens-religieuse 
vrees voor de kwade en vertrouwen op de goede góden; het zou te 
naief zijn geweest van de Kerk te verwachten dat het Bijbelwoord, 
vaak nog maar zeer ten dele begrepen, vaak met onwil aangehoord, 
deze oude tradities onmiddellijk zouden doen versterven. Ze begreep 
dat hier geen banvloeken zouden helpen — ze koos een andere, psy-

is alle toneel volkstoneel in de meest absolute zin 
Immers het is —• met zang, muziek en dans verbon- 

ding van de verhouding van de primitieve 
in de hele primitieve gemeenschap, tot 

zijn leven beheersen, maar
benaderen kan met zijn geest door ze te concretiseren, door 
menselijke of dierlijke gestalte zich te verbeelden. Dat is nog 
de primitieven in de duistere binnenlanden van Afrika en Aus 
dat was zo in de oer-tijd van het Griekse toneel en van het klassiek 
Japanse no-spel, dat was ook zo in het heidense West-Europa.

Voor de christelijke godsdienst de heersende 
West-Europa, vierden de Germanen (en de I 
tijden hun heidens-religieuse feesten. Alle leden der g<*r 
aan deze feesten deel, één in hun primitieve gods 
verering van de goede, hun vrees voor de boze den>

Wanneer de dagen weer lengden en het milde jaargetijde dus weer 
dichterbij kwam, werd het midwinterfeest gevierd met allerlei symbo
liek, die tot doel had de vruchtbaarheid van al wat leefde te bevor
deren. In het voorjaar werd aan Freya geofferd, de godin der vrucht
baarheid, wat weer met uitbundige feesten gep; 
St. Jan viel het dolle feest van de zonnegod B;
zonnewende-feest.

En daar tussen hadden 
muziek en zang, dans en 

de plechtigheden, zij
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Uit de heidense natuurspelen kon het middeleeuwse toneel zich 
niet ontwikkelen; gekerstend, konden enkele elementen blijven voort
leven in en naast het eigenlijke middeleeuwse volkstoneel, maar de 
kern daarvan vond zijn oorsprong in een andere bron: die der Chris
telijke eredienst.

De ritus der katholieke kerkdienst heeft in zich zelf een dramatisch 
karakter en er was dus maar weinig nodig om op bepaalde kerkelijke 
feestdagen de dienst tot een lithurgisch drama te doen uitbloeien, 
wat uit de volgende voorbeelden moge blijken.

Twee priesters, Maria en de aartsengel Gabriël verbeeldende, een 
duif boven bun hoofden neerdalend uit het kerkgewelf, veraanschou
welijkten op toneelmatige wijze het gebeuren op Maria Boodschap; 
twee priesters. Jozef en Marie, een krib met een Christuskindse, een 
os en een ezel, geplaatst bij het altaar en op een hoge plaats, op 
het orgel b.v., een engelenkoor, waren voldoende om een eenvoudige

versterkt doordat hij gekroond werd door een weerhaan. Volgens 
Prof. Schrijnen is de Palmpaas een rudimentaire meiboom, „zo men 
wil een christelijke loot van de heidense stam, een schamele rest." 
Opvallend is dat in de Meifeesten der A. ƒ. C. de meiboom weer 
herleefd is; het symbolische planten van de meiboom met linten ver
sierd, onder gezang en gedans grijpt in wezen terug naar oer-oude tijden.

Tenslotte vermelden we de Paasvuren, die nog op vele plaatsen 
ontstoken worden : „lentevuren, die vruchtbaarheid brengen over velden 
en stallen en die vreugdevuren werden of ook zuiveringsvuren in 
christelijke zin, want het volk spreekt dichterlijk van het „doornen
kroon verbranden". Het dramatische karakter van dit feest komt 
nog duidelijk tot uiting in de wijze waarop het te Ootmarsum in 
Overijsel wordt gevierd. Op Paaszondag komen vroeg in de morgen 
enige mannen en jongens op de markt bijeen en heffen daar het oude 
paaslied aan: Christus is opgestaan, enz. Zingend trekken ze de straten 
door, keren op het marktplein terug en gaan ter kerk. In de namiddag 
wordt dit gezang herhaald en besloten door de kerkdienst. Dan trekt 
men naar de stad terug; bij de ingang geven mannen en vrouwen, 
jongens en meisjes, elkaar de hand en nu gaat het in lange rijen 
zingend over de straten en door de huizen tot eindelijk op de markt 
de slotplechtigheid plaats vindt. Dit gebruik, dat vlögglen (vleugelen) 
beet wordt op Paasmaandag herhaald. Het pleit — aldus prof. Schrij
nen — weer voor de samenhang van liturgie en volksgebruiken en 
herinnert aan de Middeleeuwse dramatische kerkdienst.
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chologisch juister weg: ze poogde deze feesten te kerstenen, zoals 
ze dat trachtten met alle heidense symbolen. De stroom van, vaak 
woeste, levenslust, die in deze feesten de dagelijkse gewendheid in 
onstuimige vaart verbrak, af te dammen, lag buiten haar macht, hem 
in te dammen binnen de dijken der christelijke jaar-ordening bood 
meer kans van slagen en eenmaal in het rustige bed der christelijke 
feestviering, was er grote kans dat langzamerhand het heidens karak
ter der feesten zou verdwijnen en de heidense symbolen, voor zover 
ze niet geheel verdwenen, zinneloos zouden worden, zoals b.v. met de 
vermommingen, met de zwaard- en knuppeldansen, oorspronkelijk alle 
vruchtbaarheidssymbolen, geschiedde.

Zo werd het Midwinterfeest gekoppeld aan dat van Christus’ ge
boorte, het Kcrstlicht werd het symbool van het lengen der dagen; 
de feesten ter ere van Freya werden verbonden aan de vastentijd, 
de Balderfeesten gepaard aan het Heilige Sacrementsfcest. Maar de 
uitbundigheid, die de heidense feesten kenmerkte en die in strijd 
was met de christelijke leer der verzaking van de vleeselijke lusten, 
bleef nog even lang haar stempel drukken op de feesten, die daar
door als een veiligheidsklep dienden voor de vaak te hoge druk der 
christelijk-godsdienstige plichten.

Tot diep in de Middeleeuwen, ja dikwijls ver daarna, in enkele 
gevallen tot op de dag van vandaag bleven de overblijfselen van het 
heidens ritueel voortleven. Zo moest het stadsbestuur van Maastricht 
in de 15e eeuw nog het optreden van zwaard- en knuppeldansers in 
processies verbieden.

Het sterzingen op Driekoningen — de ster is het verchristelijkte 
rudimentaire overblijfsel van de nieuwjaarsvuren, als alle heidense 
feestvuren vruchtbaarheidssymbool — was nog tot diep in de vorige 
eeuw een geliefd feest. Drie jongens .— soms ook mannen — als 
koningen verkleed, één hunner met roet zwart gemaakt, gingen van 
huis tot huis en droegen aan een staak een ster, uit papier gesneden 
en met goud en zilver versierd. Treffend noemt prof. Schrijnen het 
sterk op de voorgrond dringende lyrisch-dramatische karakter van 
dit gebruik.

In de vastenavondviering is ten dele een lente-vóórfeest bewaard, 
in de vastenavondkluchten leeft de dolle uitgelatenheid voort die dit 
feest kenmerkte.

De takken of boompjes waarmee kinderen lopen op Palmzondag is een 
ander voorbeeld van synkretisme: een vermenging n.1. van de christe
lijke palmtak en de meiboom, van christendom en natuurreligic. De 
meiboom was bij de heidenen vruchtbaarheidssymbool, wat nog werd
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dramatisch

waarop 1

Uit de heidense natuurspelen kon het middeleeuwse toneel zich 
niet ontwikkelen; gekerstend, konden enkele elementen blijven voort
leven in en naast het eigenlijke middeleeuwse volkstoneel, maar de 
kern daarvan vond zijn oorsprong in een andere bron : die der Chris
telijke eredienst.

De ritus der katholieke kerkdienst heeft in zich zelf een 
karakter en er was dus maar weinig nodig om op bepaalde kerkelijke 
feestdagen de dienst tot een lithurgisch drama te doen uitbloeien, 
wat uit de volgende voorbeelden moge blijken.

Twee priesters, Maria en de aartsengel Gabriël verbeeldende, een 
duif boven hun hoofden neerdalend uit het kerkgewelf, veraanschou
welijkten op toneelmatige wijze het gebeuren op Maria Boodschap; 
twee priesters, jozef en Marie, een krib met een Christuskindje, een 
os en een ezel, geplaatst bij het altaar en op een hoge plaats, op 
het orgel b.v., een engelenkoor, waren voldoende om een eenvoudige

versterkt doordat hij gekroond werd door een weerhaan. Volgens 
Prof. Schrijnen is de Palmpaas een rudimentaire meiboom, „zo men 
wil een christelijke loot van de heidense stam,. een schamele rest.’' 
Opvallend is dat in de Meifeesten der A. J. C. de meiboom weer 
herleefd is; het symbolische planten van de meiboom met linten ver
sierd, onder gezang en gedans grijpt in wezen terug naar oer-oude tijden.

Tenslotte vermelden we de Paasvuren, die nog op vele plaatsen 
ontstoken worden: „lentevuren, die vruchtbaarheid brengen over velden 
en stallen en die vreugdevuren werden of ook zuiveringsvuren in 
christelijke zin, want het volk spreekt dichterlijk van het „doornen
kroon verbranden”. Het dramatische karakter van dit feest komt 
nog duidelijk tot uiting in de wijze waarop het te Ootmarsum in 
Overijsel wordt gevierd. Op Paaszondag komen vroeg in de morgen 
enige mannen en jongens op de markt bijeen en heffen daar het oude 
paaslied aan: Christus is opgestaan, enz. Zingend trekken ze de straten 
door, keren op het marktplein terug en gaan ter kerk. In de namiddag 
wordt dit gezang herhaald en besloten door de kerkdienst. Dan trekt 
men naar de stad terug; bij de ingang geven mannen en vrouwen, 
jongens en meisjes, elkaar de hand en nu gaat het in lange rijen 
zingend over de straten en door de huizen tot eindelijk op de markt 
de slotplechtigheid plaats vindt. Dit gebruik, dat vlögglen (vleugelen) 
heet wordt op Paasmaandag herhaald. Het pleit — aldus prof. Schrij
nen — weer voor de samenhang van liturgie en volksgebruiken en 
herinnert aan de Middeleeuwse dramatische kerkdienst.
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voorstelling te gev< 
achteruit de kerk i 
de herders, die den gel 
Koningen kwamen drie 
togen, achter een sten 

vogen, 
ïleven

christelijk- 
ongevormd 
icidense en

weinig bijdrage
' rekkig

ioende het begrip van wat

verhoedde
voorstellingen 

moest de fantasie 
, geven aan de bijbelse 
ui het bijbelgcbeuren 

en geest der kerk- 
de zin van de

zen van het Kerst-mysterie, enkele geestelijken van 
naar voren schrijdend en neerknielend verbeeldden 

;eborcn Heiland kwamen aanbidden, ein op Drie 
ie priesters, van drie zijden naar het altaar ge- 
rrrelicht aan dat van achter naar voren werd 

bewogen, de fantasie der kerkgangers te hulp en deden hen dieper 
meeleven met het Bijbelverhaal.

AVant dat was het doe) der lithurgische drama's, het < 
godsdienstig besef, dat bij vele christenen nog volkomen c 
was, dat dikwijls nog een verwarrend mengsel was van h< 
christelijke symboliek, een scherper omlijning te geven. De taal, waarin 
de dienst werd gevoerd, het Latijn, kon tot de verheldering van dat 
besef maar weinig bijdragen. In het godsdienstig onderricht was nog 
maar hoogst gebrekkig voorzien en langs deze weg kon dus maar 
hoogst onvoldoende het begrip van wat er in de kerk voorviel, wor
den verhelderd. En dat was zeer noodig. Want de mystieke sfeer 
van de kerkdienst, die op de daarvoor zeer gevoelige primitieve 
middeleeuwen grote indruk maakte, bracht zeker de gelovige in de 
voor godsdienstige contemplatie nodige stemming, maar verhoedde niet 
dat de christelijke symbolen door overgcleverde heidense 
werden verduisterd. Het beeld in toneelmatige vorm 
van de gelovige te hulp komen en scherper vorm 
voorstellingen. Deze dramatische verbeelding vai 
wekte op natuurlijke wijze nieuwe reacties in ziel 
gangers, die daardoor nader gebracht werden tot 
christelijke eredienst.

Eenmaal de weg der dramatiek ingeslagen, ging men snel in de 
nieuwe richting verder. Het lithurgische drama — oorspronkelijk een 
eenvoudige veraanschouwelijking van de dienst en daaraan dan ook 
in tijd en indeling gebonden — werd uitgebreid, er werden voor
stellingen ingevoegd, er namen meer personen aan deel, die uit gods
dienstige lekenvereenigingen werden gekozen, aan costumering en 
decoratie werd toenemende aandacht besteed en na verloop van tijd 
leefden de kerkelijke spelen hun eigen leven, ontwikkelden ze zich 
langs eigen wegen. Brokstukken uit de Bijbel werden in de z.g. 
mysteriespelen opgevoerd. Urenlang duurden de spelen, die een diepe 
indruk op de toeschouwers maakten. Ze zagen in concrete vorm 
zich fragmenten uit Oude en Nieuwe Testament voor ogen gesteld 
en deze vorm van godsdienstige beleving wekte in velen het geloof 
tot nieuw leven en voerde menigeen tot inniger belijdenis. Ook uit 
de mirakelen-litteratuur, waaraan de Katholieke kerk zo rijk is, putte
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bizondere aanleiding 
niet invallen door

de

r

<
-

proza
dialect
Amsteri

van Nym- 
roepsgezelschappen, 
tof op toneelmatige

men stof voor het geestelijk toneel; stukken als Mariken 
weghen, ook thans nog wel opgevoerd door berc 
geven ons een beeld van de wijze waarop deze stc 
wijze werd bewerkt.

Dikwijls gaven bizondere aanleidingen: een besmettelijke ziekte, 
oorlogen, bedreiging met invallen door de Turken e.d. de stoot tof 
het opvoeren van bepaalde spelen, die dan om een zekere aantal jaren 
herhaald werden en soms een zeer lang leven leidden. Het is zeker 
dat vele van dergelijke door een gelofte ontstane spelen eeuwen lang 
hun bestaan hebben weten te rekken en eerst in de 18e eeuw door 
rationalistisch georiënteerde vorsten en landsbesturen verboden werden 
en daardoor teniet gingen. We weten hoe toen ook getracht is een 
eind aan de Oberammergauer Passiespelen te maken; maar de on- 
verzeftelijke geloofsijver van de Oberammergauers heeft het van de 
overheid gewonnen en de spelen rot in’deze tijden met steeds toenemende 
luister en onder groeiende internationale belangstelling in ere gehouden; 
nog steeds worden ze der traditie volkomen getrouw als zuiver volks
toneel — zij het dan modern-technisch geperfectioneerd •— opgevoerd.

Ook in andere streken worden in de laatste decenniën dergelijke 
spelen door het volk opgevoerd, o .a. in Erl in Tirol en in Stieldorf 
in het Zevengebergte. Hoewel de opvoeringen hier primitiever van 
vorm zijn dan die te Oberammergau, is de historische betekenis van 
deze spelen geringer, daar ze eerst uit het eind der vorigc of het 
begin dezer eeuw dateren en niet op een eeuwenoude traditie berusten 
zoals te Oberammergau. Toch mogen we hierin een herleving \ 
het Middeleeuws-geestelijke volkstoneel zien, omdat ongetwijfeld 
stimulans tot deze spelen is uitgegaan van de Middeleeuwse pass 
spelen, van welker betekenis men zich in de loop der 19e eeuw door 
onderzoekingen en studiën — onder invloed van de Romantiek vooral — 
een voorstelling leerde vormen.

Hetzelfde geldt van de in ons land sedert enkele jaren de aandacht 
trekkende Passiespelen te Tegelen in Limburg. Het spel is in volks- 

geschreven en wordt in het zachte en onvervalste Limburgse 
opgevoerd. Volgens Mr. Henrik Scholte, die er in .De Groene 

'dammer” van 15 Aug. 1931 een enthousiaste beschrijving van 
geeft, boeit het spel onophoudelijk en is er menig punt waar uit 
deze veraanschouwelijking van heilige en eenvoudige dingen een grote 
en reine emotie geboren wordt. Het volgend citaat uit genoemd artikel 
geeft ons een goed beeld van het vertoonde alsmede van de vertoners, 
die uit zuivere godsdienstige aandrang hun opvoeringen verzorgen, 
al zullen natuurlijk bij deze en gene ook wel andere drijfveren mee
werken.
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- „Het verloop is conform de Katholieke leer. Den Joden een groot 
aandeel in de tragische en volop levend gehouden ontwikkeling gevend, 
is het niettemin sterk anti-Joods, waarbij de karakters, die uit de 
massa naar voren komen, vanzelf een klassiek-toneelmatige verdeling 
kregen, tot de kleinste „rollen" toe, als die van Barrabas, van Malchus, 
wien een oor werd afgeslagen (en de goede, maar driftige Petrus had 
dat hier kunnen doen!) van Salome, van Veronica en van de vrouw 
tegen wie Petrus den Heer driemaal verloochende (en driemaal kraaide, 
naief maar ontroerend in de simpele en concrete gang van het spel, 
de haan). Judas werd aldus vanzelf de marqué en als zodanig niet 
zonder talent gespeeld; Herodes een nar, Pilatus (dien ik te voren 
in een der pauzes ontmoet had, toen hij nog in zijn bretels 
de allerlandelijkste eenvoud bij een weitje agrarische problemen ! 
op te lossen), Pilatus dan werd een Romeinse raisonneur, tot 
hem even naief en even kinderlijk-concreet, de waskom en 
doek reikte om zijn handen in onschuld te wassen, Den Christus 
sloeg en maltraiteerde men, maar ook de jonge man, die deze zware 
en moeilijke rol te spelen had — hij was een bescheiden spoorweg- 
employe, dien ik had leren kennen, toen hij door de regen aan kwam 
fietsen, een pet op en in zijn Zondags pak, met een kartonnen doos 
achterop, waarin zijn costuum ! — scheen uit het juiste hout gesneden: 
een tengere en ernstige figuur, die ook in het traditionele gebaar de 
vereenzelviging met het heilige bezat.

Het is natuurlijk waar dat men hier en daar —— bij het 
van zoveel krachten uit één dorp — noodzakelijkerwijze in 
ken der rederijkers verviel en dat ook de aesthetica, van dracht en 
kleur bepaald door de traditie der bidprentjes (maar was er één 
onder die duizenden toeschouwers, die iets anders zou wensen dan 
het levend en waarachtig maken van wat hij in zijn dorpse huiskamer 
aldus gezien <mi aldus gedacht had?)"

Tot zover Henrik Scholte. We hebben het Oberammergauer spel 
wel, het Tegelcnse nog niet gezien en moeten wat het laatste betreft 
op beschrijvingen afgaan. Maar het komt ons voor, dat al zijn de 
Beierse opvoeringen in eeuwenoude traditie geworteld, de Tegelense 
daarentegen aan een initiatief van recente datum te danken, waarbij 
invloed van de Beierse en Tiroler opvoeringen niet te miskennen 
valt, — dat desondanks het Limburgse spel in zijn grotere naieviteit 
dichter staat bij het oude Middeleeuwse volkstoneel, dan het Beierse 
van de laatste decenniën.

Of er ook in ons land, of in Vlaams-België nog 
van Middeleeuwse opvoeringen, verborgen in één of
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en le „pogen 
mi leven en met 
langen mede te 
uvwustzijn met

dorpje? We betwijfele 
overal rondspiedende 
ons in mooi opgem, 
lijk is het niet, dat 

zij het nog 
van dergeli 

nog de 
in door nr

, onmoge- 
is, waar 
overblijf- 

oudere

lenhet; immers zou het zo zijn, dan hadden 
? pers-vogels er allicht iets van bespeur ’ 

laakte artikels kond van gedaan. Echter, 
t hier of daar een dorpje of gehuchtje 

men, zij het nog zeer primitief, misschien zelfs rudimentair, • 
selen van dergelijke spelen heeft of waar in het geheugen van 
mensen nog de herinnering leeft aan zulke overblijfselen, sindsdien 
verdreven door onze moderne tijd, die enerzijds de belangstelling voor 
het oude prikkelend, anderzijds de tendentie heeft om veel ouds op 
te ruimen zonder piëteit en te vervangen door „moderner” zaken. 
Mochten hier of daar nog zulke resten leven, al schijnen ze nog zo 
onbelangrijk, dan hopen we dat dit artikel er toe moge bijdragen ze 
aan het licht te brengen. Voor gegevens dienaangaande houdt de redactie 
van dit tijdschrift zich zeer aanbevolen.

We mogen van deze pogingen om langs toneelmatige weg het reli- 
gieuse besef te verdiepen, niet afstappen zonder er op te hebben 
gewezen hoe in verschillende kringen, zowel katholieke als prote
stantse. los van de bovenbesproken traditie, op dit terrein in de 
na-oorlogse-jaren geëxperimenteerd wordt. Wc denken daarbij in de 
eerste plaats aan het lekenspel „Kinderen van dezen Tijd,” op ver
zoek van en in overleg met het bestuur van de Vrijzinnig Christe
lijke Studenten Bond geschreven door Henriette Roland Holst en 
opgevoerd door leken.

De bedoeling van dit spel was voor de V.C.S.B. „uitdrukking te 
geven aan wat er op het ogenblik leeft onder zijn leden, die als reli- 
gieuse intellectuelen in de maatschappij willen staan” 
iets uit te drukken van ons onbevredigd zijn met eiget 
ons leven in de wereld, uiting te geven aan ons verlange 
strijden om een betere gemeenschap, sterk door het bewi 
de eeuwige hoogste levenswaarden verbonden te zijn.”

Het is niet de bedoeling van dit artikel een waardering van dit 
spel te geven evenmin als we dat willen doen van de Katholieke 
lekenspelen „Het Koninklijk Paaskruis” dat met Pasen 1931, „Triomf 
der Levenden”, dat met Pinksteren 1931 en „ Pinksterzegen" dat met 
Pinksteren 1932 werd vertoond, alle drie in het Amsterdams Stadion, 
het eerste en derde door de z.g. Graalmeisjes, het tweede door ver
schillende R.K. organisaties. Wel mogen we constateren dat zowel 
de protestantse als de katholieke spelen — de laatste waren bedoeld 
als een „antwoord" op het eerste — grote indruk hebben gemaakt 
en in ons land de weg hebben geopend voor een geheel nieuwe vorm 
van toneelbeocfening. Dat het bij deze eerste pogingen is gebleven.
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Een veelbelovend begin 
door A. H. GERHARD.

igeven, waarom mij de inhoud heeft 
betekenis is toch dit, dat men in 

eeuw steeds beter is gaan inzien, dat

T Tet zeer interessante artikel van den heer Moltzer in het Februari- 
XX nummer van dit tijdschrift geeft mij aanleiding tot een korte, 
aansluitende beschouwing.

In de eerste plaats wil ik aanj 
verheugd. Een feit van algemene 
de loop van langer dan een

zal zeker niet in de laatste plaats te wijten zijn aan de crisis, die 
al zoveel heeft belemmerd in zijn groei, wat in gunstiger tijden zeker 
tot schone wasdom zou zijn geraakt.

Op bescheidener schaal wordt door kleiner groepen dit werk intussen 
voortgezet en naast andere verdienen hier de Katholieke jeugdgroepen 
genoemd te worden, die zich blijkbaar ijverig op het religieuse leken
spel toeleggen getuige de lijvige „Bundel lekenspelen’’ verscheen bij 
het Toneelfonds „Ons leekenspel” te Haarlem.

Wij vinden daarin lekenspelen van allerlei aard. Op verschillende 
daarvan zullen wij in het vervolg van ons artikel nader ingaan, maar 
hier willen wij de aandacht vestigen op enkele — modern bewerkte — 
mysterie- en mirakelspelen, die duidelijk het streven verraden om in 
moderne vorm dezelfde stof op het toneel te brengen als de Middel
eeuwse Katholieken dat deden en kennelijk met hetzelfde doel: ver
sterking van eigener en anderer godsdienstzin.

We treffen er o.a. in aan „Eerste Blijdschap van Maria: De 
boodschap” uit: De zeven blijdschappen van Maria-mysteriespel, in 
spreek-koor vorm door Jozef Boon C.S.S.R.; „Gastmaal der Kinderen” 
mysterie-spel door Henri Gheon, in het Nederlands bewerkt door 
de bekende Brabantse leken-toneelleider Kees Spierings (in dit stuk 
treden o.a. O.L. Vrouw en het kind Jezus sprekend op); het mira
kelspel „De Vijand" uit het Frans van Henri Brochet, dat een voor
val behandelt uit het leven van den H. Pascalis Baylon, die een 
langdurige, hooglopende twist tussen twee mensen wist te beslechten 
enkel door steeds weer te zeggen: „Broeder, vergeef hem ter Liefde 
Gods"; de mirakelspelen „De Legende van St. Nicolaas" naar Henri 
Gheon, en „St. Franciscus eet pastciën" van Henri Brochet, het eerst 
opgevoerd 26 Januari 1926 te Parijs door de „Compagnons de Notre 
Dame", ter gelegenheid van de „Journées d’Art religieux des Cahiers 
Catholiques". Wordt , vervolgd.
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geoefend zijn

’t doel gerichte voorbereiding.

inzicht

personeel 
lij de aan-

‘t zo moeten 
in de talloze 

beleid kunnen op-

Blijkbaar wint dat inzicht ook veld ten opzichte van het 
in de strafinstellingen. Nog niet algemeen. Bijzonder heeft mi

verworven
i „al doende” kan o, 
de opgelegde taak.

>eeld aan de geschiedenis van het 
irpleging, die voor beide de lang- 

aan onderwijzers en ver- 
we nog lang niet de oude 
groepen van werkenden 

vrede kunnen houden 
eenmaal moeten blij-

allen, aan wie de zorg voor menschen, zowel jonge als oudere, is 
opgedragen of tenminste tegenover dezen een taak hebben te ver
vullen, daartoe naast bijzondere eigenschappen ook kennis en 
moeten hebben van de noden, behoeften, neigingen en driften 
degenen, die aan hun zorg en hoede zijn toevertrouwd.

Die kennis en dat inzicht waaien de gemiddelde mensch niet aan. 
Ik zeg „gemiddelde", omdat er altijd van die geestelijk begenadigden 
zijn geweest en nog zijn voor wie het: „al doende leert men” voldoen
de schijnt. Natuurlijk mogen wij ook voor dezen niet voorbij zien, dat 
de kunst niet verkregen wordt zonder vele misgrepen, die de goede 
weg doen verkennen, maar wat toch altijd iets bedenkelijks heeft, 
wijl de misgrepen in de regel ten koste zijn gegaan van menschen.

Doch voor de allermeesten is deze oefenweg zeer onvoldoende, al 
blijft hij voor ieder onmisbaar. Zij hebben voorafgaande voorlichting 
en methodische uiteenzetting van door ouderen verworven ervaringen 
nodig, om van de lessen, die men „al doende” kan opdocn, het ge- 
wenschte profijt te trekken voor

Ik denk nu, als sprekend voorbt 
onderwijs en van de krankzinnigen vet 
zame evolutie doet zien in de eisen, welke 
plegenden te stellen zijn. Wel is waar zijn 
overheids-paedagogie te boven, dat deze 
vooral niet te veel moeten weten, opdat zij 
met de eenvoudige sociale positie, waarin zij nu 
ven. De eersten zijn al ruimschoots geschikt, als zij de luttele kennis 
kunnen overgieten, die ieder behoort te bezitten, voor de anderen is 
't al mooi genoeg, als ze maar geoefend zijn om precies te doen, wat 
hun gezegd wordt te doen.

Doch er is al heel wat veranderd.
Ik zou, wat gewonnen is, aldus willen omschrijven: men erkent, 

dat ook zij — en dat geldt niet alleen de genoemde groepen — die 
een eenvoudige taak te vervullen hebben ten opzichte van mensen, 
moeten kunnen begrijpen wat ze doen en waarom ze 
doen, als voorgeschreven wordt en bovendien, dat 
onverwachte situaties zelfstandig met verstand en

Dat vordert op
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dat ’t — wie weet — 
echts de eigen inner- 

;oed als niemand een enigs- 
id gehad, zodat de gceste- 
jrden, van zeer onvoldoende 

moeilijk 
’t al-

haling getroffen op hl. 133, waaruit nog onvervalst de 18e eeuwse 
opvatting spreekt: „Daar kennis van het op de cursus onderwezene 
voor het daaraan deelgenomen hebbend personeel, hoewel m.i. niet 
onontbeerlijk voor bewaarders en opzichters bij den arbeid, in geen 
geval schaadt. ..”

Juist „bewaarders”, „bewakers”, hierin schuilt nog onomwonden 
— ’t is grof uitgedrukt — de waakhondenfunctie.

Een belangrijk aantal der cursisten heeft daarentegen duidelijk be
grepen, dat hun werk een opvoedend karakter moet hebben, al is 
daaraan waarschijnlijk niet vreemd de voor onze moderne inzichten 
zonderlinge omstandigheid, dat er in de gevangenis een hogere functie 
bestaat, slechts door enkelen te bereiken : van „opvoedend ambtenaar .

De hulde aan de School voor Maatschappelijk Werk gebracht 
voor het baanbrekend werk, dat zij met het instellen der genoemde 
cursussen heeft gedaan, is volkomen verdiend.

En nu het resultaat. Daarover is de schrijver niet wel te spreken, 
in ieder geval niet opgetogen. Volgens de mededeling waren de cur
sussen bestemd voor het lagere personeel van alle strafinstellingen. 
Dit kon tot bijwoning niet gecommandeerd worden; het inderdaad 
inspannende en veel tijd eisende werk, dat voor de cursus moest 
worden verricht, viel geheel buiten de diensturen, vaak na een zware 
dagtaak; aan het welslagen als cursist was generlei beloning in uit
zicht verbonden. Men houde dit in ’t oog bij de waardering der vol
gende feiten.

Totaal konden in aanmerking komen ongeveer 700 mensen, 
van.velen reeds 50 jaar of ouder; 317 lieten zich inschrijven, 
van 122 het volhielden gedurende de drie & vier jaar, dat de 
duurde; 3 zakten voor ’t diploma.

Zonder enige aarzeling noem ik deze uitslag zeer bemoedigend, die 
een sterke belofte voor de toekomst inhoudt.

Men bedenke toch, dat eigenlijk de enige werkzame prikkel tot 
deelneming, behalve de misschien zeer vage hoop, d 
nog wel ereis een voordeeltje kon opleveren, sle< 
lijke aandrift kon zijn, dat blijkbaar zo goed -L 
zins betekenende algemene ontwikkeling had gehad, zodat de 
lijke basis, waarop voortgebouwd moest worden, van zeer onvol 
constructie was, die dus menigeen het blijven deelnemen te i 
maakte en tenslotte dat er van de „leidende” ambtenaren over 
gemeen bitter weinig aanmoediging uitging.

Of de Duitse aanhaling a:»n ’t slot van ’t artikel voor Nederland 
opgaat, kan ik niet beoordelen. De heer Moltzer zelf vindt, dat ze 
hier toch wel overweging verdient!
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voor alle 
lit terrein

teleurstelling, al zal 't nog 
erkend wordt, dat niemand tot enige func- 

zangenen mag worden toe- 
i niet berekend kan

als de onderhavige is de eerste schrede gezet. On- 
aan; maar een opleiding, die aan 

te verwachten, hoe paradoxaal ‘t ook 
len der functionarissen een goede leer- 

raat nu eenmaal in de wereld alles met 
igs de weg van verscheidene gebrek- 

van volkomenheid.

Of de toestanden in Engeland en Amerika overal kloppen op de 
schone gedachten in de Engelse aanhalingen tot uiting gebracht, weet 
ik ook niet 1 Als ik me herinner wat er wel eens onthuld is over ge- 
vangenis-methoden in Amerika, onder de onschuldige betiteling van 
„the third degree", bekruipt me enige twijfel.

Wat er echter van zij, dit schijnt men wel te moeten aannemen, 
dat ook aan ’t personeel in de hogere leiding geen al te zware eisen 
van voor-opleiding noch van vereiste bekwaamheden of karaktereigen
schappen zijn gesteld.

Bedenkt men dat alles, dan blijf ik te vaster bij mijn opinie dat 
’t een verheugend feit is, dat ± 17 °/0 der gehele personeelsbezet
ting de lust en volharding gehad heeft om drie 4 vier jaren achter
een een studie te volgen, feitelijk alleen om kennis en inzicht op te 
doen van en voor hun dagelijkse taak.

Wat mij vooral tot deze optimistische beschouwing bracht, is de 
zuiver psychologische overweging, dat de éérste vooi waarde om tot 
een doeltreffende opleiding voor enig beroep te komen niet deze is 
of de overheid of de directies haar willen voorschrijven (hoe nuttig 
op zichzelf) maar of het personeel zelf de behoefte er aan gevoelt en 
dus de begeerte er naar koestert en demonstreert.

Want, het begin immers van deugdelijke voorbereiding v 
pedagogisch of psychiatrisch werk is. dat de arbeiders op di 
zich bewust tonen, dat zij in hun ontwikkeling iets missen, wat zij 
intuïtief voelen te behoeven.

Er is dus in mijn ogen geen reden voor 
lang duren voor algemeen 
tie, hoe eenvoudig ook schijnbaar, bij gevangenen 
gelaten, die daarvoor pedagogisch en psychologisch 
worden geacht.

Met cursussen 
getwijfeld ontbreekt er nog veel 
alle vereisten voldoet, is pas 
moge klinken, als er reeds velt 
school hebben doorlopen. Het g; 
horten en stoten en slechts lans 
kige stadia nadert men 't begin
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besloot in 1926 in haar te Amsterdam 
gehouden vergadering, een onderzoek in 
te stellen naar de organisatie van het 
middelbaar onderwijs voor meisjes in 
de verschillende landen van Europa. 
De aanleiding tot dit onderzoek vormden 
de algemeen voorkomende klachten over 
het middelbaar en voorbereidend hoger 
onderwijs. Enerzijds klagen ouders en 
leraren over de overbelasting der kin
deren. terwijl andererzijds de hoogleraren 
zich beklagen over de aankomende stu
denten. wier voorbereiding tot de hogere 
studie veel te wensen over zou laten.

Dr. Amélie Arató werd belast met 
het persoonlijk onderzoek in de onder
scheidene landen en haar bevindingen 
deelt zij nu in bovengenoemd werk

In het inleidend hoofdstuk geeft de 
schrijfster in *t kort aan hoeveel moeilijk
heden en vooroordelen te overwinnen 
waren alvorens in de verschillende lan
den aan de vrouwen toegang verleend 
werd tot de universiteiten en hogescholen. 
Omstreeks 1870 werden in de meeste 
landen de eerste bescheiden pogingen 
daartoe gedaan en men kan heden ten 
dage wel zeggen, dat overal de deuren 
der inrichtingen voor hoger onderwijs 
voor haar openslaan.

Na deze historische inleiding geeft 
de schrijfster in het le deel van haar 
werk een overzicht van de organisatie 
van het middelbaar onderwijs voor 
meisjes in de onderscheidene landen van 
Europa. Daar in dc meeste landen jon
gens en meisjes te zamen of in ieder 
geval gelijksoortig onderwijs ontvangen, 
krijgt men bier een vrij volledig over
zicht van het gehele middelbare onder

wijs. Goed verzorgde en uitvoerige ilgare- 
ken en tabellen helpen mede het inzicht 
vormen. In dit Ie deel worden mede 
behandeld dc toclalings- en eindexamens 
en de internaten.

Het 2c deel van het boek heeft meer 
het eigenlijke onderwijs tol onderwerp. 
Uitvoerige tabellen geven de lesroosters 
van de verschillende schoolsoorten weer, 
terwijl dc schrijfster door voorbeelden 
aangeeft op welk niveau zich de eind
examens bewegen. Hoofdstuk II behan
delt „1’éducalion morale" waarbij ook 
dc coeducatie en de laak der jeugd
verenigingen ter sprake komen. In de 
daarop volgende hoofdstukken worden 
de lichamelijke opvoeding, de scbool- 
hygiëne en de voorbereiding voor dc 
toekomstige speciale taak der vrouwe
lijke jeugd aan een onderzoek onder
worpen.

Ook de positie der vrouwelijke lerares, 
welke positie zij in vele gevallen nog 
belangrijk te verbeteren acht, wordt 
door de schrijfster behandeld. Aan dc 
opleiding van leraren en leraressen is 
hel 3e deel van haar boek gewijd.

In het 4e deel worden dan behan
deld de positie van de oud-leerling als 
moeder der toekomstige leerlingen en 
in ’t algemeen dc verhouding school- 
gezin.

Tenslotte komt de schrijfster tot de 
conclusies, welke dit uitgebreide onder
zoek haar heeft opgedrongen. Grote 
verscheidenheid blijkt er te bestaan in
zake de vooropleiding voor de middel
bare school, het gegeven onderwijs, dc 
duur der academische studie, de vor
ming der leraren en leraressen, enz. 
Eén ding treft men echter in de meeste 
landen aan n.1. groeiende ontevreden
heid met het bestaande. Bijna overal 
werd Dr. Arató medegedeeld, dat 
hervorming van het middelbaar ■ 
wijs gewenst en reeds in voorber 
was. Tout comme chez nous!

v. d. M.
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Oud en nieuw volkstoneel
door H. J. VAN WIELINK.

op geestelijk en 
W est-Europese 

de West-Europese

in de 16e eeuw, toen 
>ep in het leven der 

plaats vonden en

al spoedig 
om daarin 
nam allengs : 
den Kercke”,

er dadelijk 
door krant en I

: geschiedt: het verbreiden 
dien voor nieuwe ideeën, 

-oblemen, dat geschiedde toen dooi' het 
cn allerlei dingen gezegd worden, die 
nreker ernstig zouden zijn aangcrekend. 
-uiig moest zijn en het meermalen is 

.•dichten geschreven hadden, waarin 
1 werden, werden onthoofd of op-

De Middeleeuwse lithurgische drama’s werden oorspronkelijk, zoals 
we boven zagen, opgevoerd enkel door priesters of andere geestelijken. 
Naarmate de spelen echter uitgebreider werden, werd ook het aantal 
personen dat er aan deelnam groter en mpn moest dus wel leken in 
het spel betrekken. In 't begin werden dezen natuurlijk minder belang
rijke rollen toegewezen, waarschijnlijk het eerst de duivelsrotten, die 

een plaats in de drama's kregen, niet in de laatste plaats 
een komisch element aan te brengen. Het aantal leken 
zo toe, dat zij zich gingen verenigen als „Gesellen van 

’, later „Gesellen van den Spele”, nog later Rhetorykers 
genoemd (naar het Frans: Rhetoricien). Deze Kamers van Rhetoryckc 
of Rederijkerskamers (fr. Chambres de Rhetorique) trokken de geeste
lijke toneelspelkunst geheel aan zich, toen in de vijftiende eeuw 
onder invloed der „moderne devotie", toenemend verzet kwam tegen 
het optreden van priesters in toneelstukken en door deze en 
oorzaken — waarop wij hier niet verder kunnen ingaan 
geestelijk drama uit de kerk verdween en in de open lucht: op 
kerkhof of het stadsplein, werd opgevoerd. Al bleef de band 
de kerk meestal bestaan, niet het minst doordat een priester veelal 
fungeerde als leider van de kamer, toch kreeg het toneel, dat nu in 
de letterlijke zin van het woord lekentoneel werd, een ander karakter 
en daardoor ook andere ontwikkelingsmogelijkheden.

Dat kwam vooral tot uiting in 
maatschappelijk gebied zulke dicj 
volken ingrijpende gebeurtenissen 
cultuur zulk een grondige wijziging onderging.

Hef toneel werd de plaats waarde tijdsproblemen behandeld werden 
en behandeld konden worden zonder dat er dadelijk consequenties 
uit behoefden voort te vloeien. Wat nu door krant en brochure, door 
film en radio, door onderwijs en voordracht 
van nieuwe gedachten, het propaganda mal 
het debatteren over allerlei prob’. 
toneel. Vanaf het toneel konden . 
op een andere plaats geuit, de sprei 
Hoewel men ook hier voorzichtig 
voorgekomen dat Rederijkers, die gei 
priesters of de kerk zelf gehekeld 
gehangen.

Als kunst betekenden de spelen der Rederijkers niet veel
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de strijd 
king van de 
rederijkers

naar aanleiding van een 
zin, gesteld: „Welck den mensche stervende 
vraag dwong de deelnemende verenigingen 
het toen brandende vraagstuk der kerkher- 

dat uit de meeste stukken de geest der 
op katholiek standpunt 

’ezen. De Bruggenaars b.v. bepleiten 
: lezen, en in „Gheistelyck bewijs", 
het in de Rederijkers wemelt, laat

meeste er van zijn zelfs niet gedrukt, wat overigens niet betreurd 
behoeft te worden, wanneer we het gehalte in aanmerking nemen van 
de werken, die ons wel overgeleverd zijn. Uit cultuur-historisch oog
punt zijn deze echter van grote betekenis, want er blijkt ten duide
lijkste uit, dat .het toneel in die dagen midden in de werkelijkheid 

ram te staan en een kracht onder de krachten tot vervorming dier 
men het gezicht van 
van den mens ver- 

1, plaats maken voor een 
st).

vanaf de planken op 
zinnen opt 

Twerck der Apostelen, waarin 
dige personen) „Valsch Propheet” 
dat de apostelen het Christendom 

n geloven dat zij door Christus 
de kerk daardoor veel inkomsten 

de godsdienst? De duivels weten

£ 
werkelijkheid werd. In het Rederijkerstoneel ziet 
de tijd veranderen. Men ziet het geloof dat God 
langt, ellende en nood geduldig te dragen, 
geest van opstandigheid", (H. Roland Holst

Op welke wijze men het toneel dienstbaar maakte aan 
tegen de kerk, kan duidelijk blijken uit een korte besprekin 
opgave voor het zinnespel op het landjuweel, d.i. de grote re 
wedstrijd, te Gent in 1539. „De Fonteine", de feestvierende kamer, 
had als vraag voor het zinnespel d.w.z. spel 
van te voren opgegeven 
meesten troost is?" De 
zich uit te spreken over 
vorming; de uitkomst was 
hervorming sprak, terwijl in die weinige, die 
stonden, op misbruiken werd gcwi 
het recht der leken om de bijbel te 
een der personificaties, waarvan 
de priesters zeggen :

De mond is in de kereke, ’t herte is thuys, 
Wij drineken droneken, wij vieren de daghen. 
Wij hooren misse, wij vloecken, wij plaghen, 
Wij stichten kereken met ander lui’s goet.

De Gentse zinnespelen maakten bij de vertoning zulk een indruk, 
dat de bundel herhaaldelijk werd herdrukt en veel gelezen •—• vooral 
toen hij op de index geplaatst werd; zo hebben deze stukken niet 
weinig bijgedragen tot de verbreiding van de Hervorming.

Van de talloze aanvallen die de rederijkers 
de kerk ondernamen, noemen we hier enkel nog „Een spel 
derde, vierde en vijfste Cappittel van 
twee zinnekens (komische zinnebeeldig<■ 
en „Schoon Ypocryt" willen beletten aai 
prediken, want als de mensen zouden 
alleen de zaligheid ontvingen, dan zou o 
verliezen. Wat weten die vissers van
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jge-

zc

1 dat

dat hij de

Hoe nu wordt geschonden des waerheyts predicatie. 
Als van den gheleerden nu lydenden blamacie. 
Si zorghen (= vrezen) ’t verlies van haar goede. 
Want Gods woort en prijst niet den armoede.

op, <
„Redelic
. De Keizer wordt 

•ezen op zijn eigen tekort- 
rgehouden, maar dat 

berisping aan de regering inhoudt, 
1 den schrijver lag, getuige het feit 
: gegeven niet mocht worden opj 

stuk schreef, dat blijkba

het daarheen te leiden dat de apostelen worden gevangen genomen en 
verbannen. De zinnekens, die elkaar plagen, onthullen daarbij hoe 
de mensen bedriegen en afzetten. Later worden de apostelen \ 
gevangen genomen; de soldaten, die daarmee belast zijn, hopen 
ze verbrand zullen worden. Een engel komt hun bevrijden, maar 
ze in de tempel voor het volk prediken worden ze weer gevat.

Aan het slot spreken twee personen de conclusie uit die men uit 
het stuk moet trekken en zeggen daarin o a. hoe men ziet:

Als de waarheid inaar grote rijkdommen gaf, dan zou zij niet zo 
gehaat zijn, maar geprezen worden door de geleerden, zegt de andere.

Tegenover deze spelen stonden natuurlijk andere waarin het katho
lieke standpunt werd verdedigd, zo b.v. in een spel dat de Amster
damse stadsbode Jan Thönisz in 1551 schreef en waarin de toeschou
wers worden aangespoord het oude pad niet te verlaten en de zinnekens 
scherpe dingen zeggen over de aanhangers van de nieuwe leer.

Ook op politiek en economisch terrein doen de Rederijkers zich in hun 
spelen gelden. Zo schreef de bekende Cornelis Everaert zijn spel 
van „d’Ongelycke Munte" (1530), het stuk houdt zich bezig met de 
bezwaren van de verschillende munt-standaards in de verschillende 
plaatsen; er treedt o.a. „ De Scacmele Arbeider" in op, die er zich 
over beklaagt dat hij de grootste schade lijdt. „Redelic Ghevoel” 
meent dat Keizer Karei wel maatregelen zal nemen, 
verder opgehemeld en de arbeider wordt gew< 
komingen en hem worden ontelbare teksten voor 
neemt niet weg dat het spel een berisping aan c 
wat trouwens in de bedoeling van 
dat de eerste bewerking van dit gegev 
voerd en Everaert toen een gematigder 
wel door de beugel kon.

Bekend is ook het „Spel van Tcoren" van Laurens Jansz van 
Haarlem (1565). In dat jaar hadden enige graanhandelaars zich ver
enigd, om grote partijen koren op te kopen en het dan tegen een 
buitengewoon hoge prijs weer van de hand te doen. „Tcoren , in de 
gedaante van een vrouw, wordt door hen op een zolder gevangen 
gehouden, terwijl een burger en een werkman zich beklagen bij „Reden 
die zich tot de regering zal wenden, om de prijs vast te stellen. Mooi
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beroep 
Na

na buiten de

is dit stuk niet, het is voor ons te langdradig om zelfs interessant 
te zijn, maar we kunnen ons voorstellen hoe de tijdgenoten van dit 
„tijdtoneel" gesmuld hebben, hoe zij die de gevolgen van dergelijke 
praktijken aan den lijve ondervonden, zich er over verheugden dat 
hun vrienden op de planken daar zo scherp de waarheid over zeiden. 
En er is niet veel fantasie voor nodig om zich voor ogen te stellen 
hoe de toeschouwers na het spel over deze wantoestand met ver
dubbelde verbolgenheid aan het debatteren zijn geslagen. ‘

Ook dit rederijkerstoneel was dus echt volkstoneel, maar daar het 
in directe betrekking stond tot de problemen van de tijd waarin het 
ontstond, dus echt „tijdtoneel” was en niet zoals de godsdienstige 
spelen algemeen-menselijke vraagstukken behandelde, kan het ons niet 
verwonderen dat deze stukken slechts een zeer tijdelijke betekenis 
hadden en betrekkelijk spoedig na hun opvoering in het vergeetboek 
raakten. In de dagen van hun ontstaan echter stonden ze in het cen
trum van de belangstelling niet alleen van de bevolking, inaar ook 
van de overheid die de meer of minder revolutionaire tendenzen die 
tal van stukken hadden, met lede ogen zag en dan ook al spoedig 
maatregelen nam om deze propaganda voor nieuwe levensbeschou
wingen de kop in te drukken. We zagen reeds hoe Rederijkers werden 
ter dood gebracht, andere werden verbannen of tot bedevaarten, b.v. 
naar Rome veroordeeld. Maar ook preventief trad de overheid op 
— als bij ons de Radio-contróle-commissie — door censuur op de 
op te voeren stukken.

Ons interesseert dit Rederijkerstoneel in bizondere mate, omdat 
wij in de na-oorlogsc-jaren in het dilettanten-toneel een ontwikkeling 
kunnen waarnemen naar een nieuw volkstoneel, dat merkwaardige 
overeenkomst vertoont met het zoöven besprokene. In de loop van 
de zeventiende eeuw had het Rederijkerstoneel z’n betekenis verloren; 
verdrongen door het opkomende beroepstoneel, dat onder renais- 
sancc-invloed stond, zakte het af naar de onderste lagen van het 
volk. Wel werd er in de loop der 18e en der 19e eeuw door dilet
tanten toneel gespeeld, maar dit dilettantentoneel miste eigen karakter 
en was niet meer dan een meestal zeer zwakke nabootsing van het 

pstoneel.
de wereldoorlog heeft zich echter in verschillende kringen een 

toneelbeweging onder leken ontwikkeld, die aan het dilettantentoneel 
een eigen betekenis wil geven, door het een afspiegeling te doen zijn 
van het geestelijk en maatschappelijk leven van zijn beoefenaars 
in tegenstelling met het oudere dilettanten-toneel, dat evenals hel 
hedendaagse beroepstoneel op een enkele uitzondering 
problemen van deze tijd staat.
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de

prole-
in het

Natuurlijk kan men aan dit nieuwere lekentoneel niet de naam 
volkstoneel geven in die zin als we dat in vroeger eeuwen machten 
doen; immers er is thans van eenheid in ons volk allerminst sprake 
en toneel dat, zoals het middeleeuwse en dat van de Rederijkers 
ook, heel de bevolking belang inboezemde, kan er thans moeilijk ge
schreven worden. Maar toch vinden vve in het „tijdtoneel”, zoals 
dat in het bizonder in katholieke en socialistische kringen, maar ook 
in modernc-protestanse groepen in de laatste jaren is ontstaan, zo
veel gelijkenis met het oude volkstoneel, dat we het als een nieuwe 
vorm van volkstoneel mogen begroeten.

We hebben hier in de eerste plaats de z.g. lekenspelen op 'toog, 
‘waarover we hiervoor al een en ander gezegd hebben. Deze hebben 
zich geleidelijk ontwikkeld uit de eenvoudige spreekkoren en zijn als 
deze van Duitse origine. De spreekkoorbeweging vond in Duitsland 
z’n oorsprong in de socialistische jeugdbeweging, die voor z’n 
tariese feesten behoefte had aan een middel tot uitdrukking v« 
gemeenschapsbcsef en dat vond in het gezamenlijk zeggen van 
listische verzen.

Weldra poogde men de werking van het koor te versterken door 
bewegingsplastiek en zo ontstond het bewegingsspreckkoor, waaruit 
zich al spoedig het lekenspel ontwikkelde, dat een sterker dramati
sche werking kreeg doordat men verschillende figuren, meestal per
sonificaties, evenals in de zinnespelen, tegenover elkaar plaatste en zo 
een bepaald conflict stelde en tot oplossing bracht. Het koor bleef 
echter een belangrijke plaats innemen. Andere dan socialistische groe
pen maakten in Duitsland eveneens gebruik van dit middel om aan 
hun beginselen uiting te geven en voor hun ideën propaganda te maken, 
o.a. de Katholieken en vooral ook de Nationaal-Socialisten.

Al spoedig werd door de A.J.C. de spreekkoorbeoefening hier te 
lande nagevolgd en vertaalde en oorspronkelijk Nederlandse leken
spelen vormen in de laatste jaren een belangrijk deel van de feesten 
der Nederlandse socialistische jeugdbeweging. We zagen reeds dat 
ook andere organisaties hier te lande zich op het lekenspel toelegden, 
met name de vrijzinnig-christelijke jeugdgroepen, die een gelukkige 
greep deden toen zij onze grootste dichteres uitnodigden, om voor 
hen een lekenspel te schrijven, aan welk initiatief wij het belangrijke 
spel „ Kinderen van dezen tijd” danken. Dit initiatief vond spoedig 
navolging: de religieus-socialistische beweging vond Mevrouw Roland 
Holst bereid een stuk te schrijven: De Moeder, waarin de opkomst 
van de socialistische beweging, de zich in deze beweging al scherper 
manifesterende tegenstellingen, de strijd tussen de groepen en de ver-
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de korte samenvatting

en 
van „i

wachfe oplossing 
bracht. Daaroj 

loep der 
de stad

deze tegenstellingen op het toneel worden ge
volgde : Wij willen niet — een anti-oorlogspel en 

een lekenspel waarin de trek van de boeren 
ivolgen daarvan voor hun uiterlijk en innerlijk 
ld.

onze Tijd.” wendt zich, vol
open ogen in onze tijd staan.

De Roep der Stad, 
naar de stad en de ge» 
leven worden behandelt

In de laatste jaren zien we in ’t bizonder ook de Katholieke jeugd
groepen zich van het lekenspel bedienen. We merkten reeds op hoe 
het middeleeuwse mysterie- en mirakelspel in lekenspel-vorm herleefde; 
maar ook maatschappelijke vraagstukken worden op deze wijze be
handeld en in het Katholieke licht gezet. En juist deze stukken zijn 
in het verband van dit artikel van een bizondere betekenis omdat 
zij meer dan de andere lekenspelen nog bij de zinnespelen aansluiten» 
Wat trouwens niet te verwonderen is. Want zo ergens dan zal men 
in Katholieke lekenspelbeoefening naar het Middeleeuwse en het 
Rederijkerstoneel teruggrijpen. Hetgeen ook in de inleiding tot de 
bovengenoemde bundel lekenspelen nadrukkelijk wordt geconstateerd.

Ter illustratie hiervan willen we even stilstaan bij twee stukken 
van Michel Beckcr, beide vertaald door Picter van der Valk. Het 
eerste: De Psalm van dezen Tijd — „wil de eeuwige ideeën, die o.a. 
veertig jaar geleden middels de encycliek „Rerum Novaruin" —- zo 
leert ons de korte samenvatting van de inhoud — „de mensheid als 
morcle plicht voor ogen zijn gesteld, in nauw verband brengen met 
onze tijd. Kerk en Paus verschijnen als de door God gezondenen om 
zijn boodschap van „Gerechtigheid, Vrede en Liefde”, ook als bestemd 
voor de arbeiders over te brengen. Tegenover de kreet van het prole
tariaat, de boodschap van de haat der revolutie en de aanvankelijke 
twijfel van alle koren, stelt God (als de Onzichtbare stem) zijn opdracht 
tot de vorming van een nieuwe maatschappij en langzaam erkennen 
de mensen een levensmogelijkheid in speciaal-economische maar in de 
allereerste plaats in geestelijk-religieuze zin. Aan het slot wordt dan 
ook de lofzang van de 150e psalm gezongen”.

Voor wie nimmer een middeleeuwse moraliteit als de beroemde 
„Spieghel der Salicheit van Elckerlyc” of een zinnespel las, doet het 
optreden van God — al blijft die, zoals ook in de M. E. meestal, 
onzichtbaar —, van de Paus (men vergelijke Marike van Nymweghen) 
en zelfs een abstractie als „ De Kerk”, tussen figuren als de pre 
tariër, de oproerling eigenaardig aan; in het oude volkstoneel v 
zo iets, zoals we zagen, heel gewoon. Een volkomen nieuw element 
vormen echter de koren.

Het twede koorspel „De litanie van 
gens de inleiding, „tot allen die met
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••
j

I

onderneemt
dit terrein

de koren der werklozen, 
'tandigen. Het koor der 
uiiek bezingen, herinnert

der

z.g. agitpropfroepcn 
x_o r__c_D c.a) gewerkt en verder enkele socialistische 
arbeiderstoneelverenigingen. De Bond van arbeiderstoneelverenigingen 
maakt onder z'n leden voortdurend propaganda voor deze vorm en 
in verschillende afdelingen onderneemt men pogingen in die richting. 
Wel het aardigste werk heeft op dit terrein de door mej. Lida Polak 
opgerichte en geleide club „Wording” geleverd; op zeer oorspronke
lijke wijze werd bewegingsrhytmiek aangewend ter ondersteuning 
van een kernachtige dialoog. De stukjes werden door de leden in 
onderlinge samenwerking opgesteld en ineengezet en de resultaten 
waren dikwijls heel aardig. Een enkel voorbeeld moge ter illustratie 
dienen: Rationalisatie, een scene die de toepassing vau de rationali-

Het behandelt een donkere werkelijkheid (n.1. de werkloosheid), 
maar het geeft tevens de enige en laatste weg aan, die in naam 
van God voert tot bezinning op de eeuwigheid".

Er (reden als individuële stemmen in op: De koorleider, de 
loze, de vrouw, de opstandige — en verder 
der vrouwen, der hoogmoedigen en der opsta 
hoogmoedigen, die de overwinnigen der techni< 
even aan „Kinderen van deze Tijd", maar de oplossing is een andere : 
het stuk eindigt met een gezamenlijk gebed: Onze Vader.

Deze en dergelijke lekenspelen worden in toenemende mate opge
voerd door groepen van jongemannen en door Graalmeisjes, die spreek
koor en lekenspel in de laatste jaren met ernst beoefenen.

Naast deze lekenspelbeweging vraagt nog een andere vorm onze 
aandacht, die er wel aan verwant is, maar toch in opzet en uitwer
king er van verschilt. Deze vindt zijn oorsprong in Rusland, in de 
groepen der z.g. Blauwe Bloesen, groepjes lekcspelers, die voor en 
in de dagen der omwenteling aan het front onder de soldaten pro
paganda maakten voor de ideeën der revolutie, door bij wijze van 
levende krant de talloze analphabcten onder de Russische soldaten op 
toneelmatige wijze voor te stellen wat er achter het front gebeurde, 
hoe de toestanden in de steden zich wijzigden enz. Na de revolutie 
deden zij dienst ter verbreiding van de nieuwe ideeën onder de boeren 
in de provincie en de arbeiders in de fabrieken, om de eersten de 
voordelen der mechanisatie en der socialisatie, de laatsten de nood
zakelijkheid van een steeds stijgende productiviteit in te prenten.

spoedig in Duitsland en Oostenrijk 
socialistische groepen overgenomen en ook 
en in het bizonder de nationaal socialistische, 

van gemaakt.

steeds stijgende
Deze propaganda-vorm werd al 

door communistische en 
andere als de katholieke 
hebben er een dankbaar gebruik

In ons land hebben enkele communistische 
(agitatie-propaganda-troepen) gewerkt

— Bond \
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onze beschouwingen

We hebben niet de illusie met het bovenstaande alles te hebben 
behandeld wat er over volkstoneel te zeggen valt. Integendeel. Dat 
was trouwens allerminst het doel van dit artikel.

Tal van punten, die zeker de moeite waard zouden geweest zijn 
te bespreken, moesten we of voorbijgaan of konden we maar even 
aanstippen. Wc zijn echter tevreden als we er in geslaagd zijn be
langstelling te wekken voor het volkstoneel als cultuurfactor van zeer 
grote betekenis.

Wat het oude volkstoneel betreft, hopen we dat

b'
b'

De spelet 
spelers c 
beelden door 
c en c' door 1 
door rhytmisch 
strekken. Door de 
gebeurt, werkt dit toi 
van het bewegen van 
werkgevers hun 
groter winst door rationalisatie, dus door 
arbeidskrachten. Telkens verzet zich een 
opgeven; even staakt het bewegen, maar 
allen weer

:rs a, b en bx staan met het gelaat naar het publiek, de 
en c' met de gelaten naar elkaar toegewend. De arbeiders 

r rythmische bewegingen het arbeidsproces uit; de spelers 
het op- en voor-neer-zwaaien der armen, de spelers b en b' 

voor- en achter-uilwiegend de armen beurtelings te 
gelijkmatige, soepele wijze waarop dit bewegen 

meel zeer suggestief, het geeft een heel sterke indruk 
vliegwielen en cylinders. Ondertussen uiten de 

verlangen — in korte dwingende zinnen •— naar 
meer arbeid met minder 
der arbeiders, wil het 

een dwingend woord jaagt 
in steeds sneller tempo gaat het nu 
reven rhytme de arbeiders te machtig

'even; even staakt het bewegen, 
in het gareel en 

voort. Tot dat het steeds opgedr< 
wordt en ze in heftig massaal verzet losbarsten.

satie en de gevolgen daarvan voor de arbeiders wil veraanschouwe
lijken. Als het scherm opgaat, staan tegen een decor van grijze doeken 
een negentiental in zwarte trainingspakken geklede spelers gegroepeerd, 
Op de achtergrond in het midden drie figuren (a) vlak naast elkaar, 
de werkgevers voorstellend die naar steeds groter productiviteit 
streven, op de voorgrond links en rechts twee groepen van acht 
spelers (b en c), arbeiders voorstellend. De groep ziet er ongeveer 
als volgt uit:
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der gemeentelijke drie- 
let begin van de wereld-

padde- 
van on-

De eerste periode gaat van de oprichting c 
jarige H.B.S. in het jaar 1877 tot ongeveer h<

' deze andere: of het toneel 
>g te worden van wat er

nog van zeer jonge 
ïchts te vermoeden.

bij voorbaat wil-
wat wij als Kunst

onze lezers zullen prikkelen tot het nasporen van wat er in ons land 
nog aan resten er van over is.

Wat het nieuwe volkstoneel betreft — dat is i 
datum en de betekenis daarvan is dus nog sle< 
Voor een fout in de beoordeling ervan zouden wc 
len waarschuwen: meet het niet met de maten van 
(met een hóófdletter!) beschouwen. Want dat bedoelt het niet te 
zijn. Dat het dikwijls van taal zwak, aan dramatische poëzie arm en 
gebrekkig van karaktertekening is, deert de socialistische arbeiders 
en de opstandige jeugd evenmin als de katholieke jongeren en de 
Graalmeisjes, wat zij er in verlangen uitgedrukt te zien zijn hun 
idealen, hun gevoelens, hun strijd, hun geloof. Groeit het uit tot kunst, 
des te beter, blijft het in dat opzicht beneden de maat, dan wordt 
dat gelaten aanvaard.

Of deze specimina van volkstoneel betekenis zullen hebben voor 
de vernieuwing van het hedendaagse toneel in ’t algemeen ? Wie kan 
dat zeggen? Het enige wat met zekerheid te zeggen valt is dat het 
antwoord op de vraag of het toneel in de komende tijden als factor 
van culturele betekenis zal zijn of niet zal zijn, besloten ligt in het 
antwoord op deze andere: of het toneel er in zal slagen weer de 
weerspiegeling te worden van wat er leeft in de grote massa’s van 
het volk.

TAe betekenis der driejarige H.B.S. voor de opleiding der jeugd, 
J—die de lagere school reeds doorlopen heeft, en daarmede dus ook 
het bestaansrecht der driejarige H.B.S., is niet te bespreken als er niet 
aan verbonden wordt een kort overzicht over hetgeen de driejarige 
H.B.S. geweest is in iets andere vorm dan de hedendaagse en onder 
zeer afwijkende maatschappelijke omstandigheden vergeleken met de 
hedendaagse. Ik heb namelijk in mijn Amsterdamse leraars- en 
directeurstijd drie perioden in dit type school meegemaakt, een eerste 
periode van soliede en logische bloei, een tweede periode van 
stoelachtige en lichtelijk onlogische groei, een derde periode 
miskenbaar verval.

Betekenis en bestaansrecht der driejarige H.B.S.
door Dr. A. J. VAN PESCH.
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zijn deze nummers

I

1

wel drommels 
nu niet bepaa>

*) Door later plaatsvindende vernummering der scholen 
niet alle dezelfde van thans.

oorlog. In dit lange tijdvak, dat ik natuurlijk slechts ten dele mee
maakte, ontstond naast de „eerste H.B.S. 3 j. c.”, eerst met jongens- 
bevolking, later met gemengde bevolking, de „tweede H.B.S. 3 j. c. 
als een zelfde type school, de „derde H.B.S. 3 j. c.” die de onder
houw was van de toenmalige enige Openbare Handelsschool, en de 
„vierde H.B.S. 3 j. c.", die een afwijkend type had, doordat hier de 
wiskunde in mindere mate, de talen in meerdere mate beoefend wer
den, dus die een handelsopleiding gaf. Het eind dezer periode van 
rusfige bloei is reeds gekomen toen ook nog de „vijfde H.B.S. 3 j. c.” 
verscheen, die zich onder het directoraat van den lateren Inspecteur 
Bolkestein afsplitste van de „vierde drie”. ’)

Wat was de bedoeling der driejarige H.B.S. in deze eerste periode? 
Dat blijkt het allerbest uit het feit dat het schoolgeld voor de drie
jarige belangrijk lager was dan voor de vijfjarige. Het was dus de 
school voor de smalle beurzen, voor de middenstand en zelfs voor 
de gegoede arbeidersstand. Jongens, die eigenlijk wel op een vijfjarige 
(huis behoorden, maar waarvan de ouders liever niet vijf jaar lang 
een vrij hoog schoolgeld betaalden eer de jongen aan kostverdienen 
toe was, gingen naar de school, die hun de gewenste middelbare 
opleiding gaf, dus iets wat tenminste leek op die ener vijfjarige, 
maar die reeds na drie jaren de leerling afleverde om desgewenst 
met het teken ener voltooide opleiding de maatschappij in te gaan, 
een opleiding, die niet zó diep op alle details inging als op de vijf
jarige, maar die even degelijk was en de gehele leerstof, zij het dan 
ook in eenvoudiger vorm, als afgerond geheel behandeld had. Er 
zouden verscheiden bekende namen te noemen zijn op allerlei gebied, 
die een voldoende bewijs zijn dat deze driejarige opleiding aan 
hoge eisen voldeed en haar leerlingen een degelijke ondergrond gaf 
voor hun verdere maatschappelijke ontwikkeling, namen van mensen 
die het „een heel eind in de wereld geschopt hebben.”

Het laat zich ook wel horen dat het leerlingenmateriaal niet slechter 
was dan op de vijfjarige; het waren immers niet de dommer kinderen 
die de driejarige kreeg, maar de kinderen van finantieel minder draag
krachtige ouders. En als ’t puntje bij het paaltje komt heb ik liever 
even intelligente jongelui uit een dergelijke milieu dan uit beter ge
situeerde kringen. Want het is mij steeds opgevallen dat de jongens 
van de driejarige wel drommels goed wisten dat hun ouders ook het 
lagere schoolgeld nu niet bepaald gemakkelijk opbrachten en dat de
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die erg goed voldeden, dan 
jeestelijke 
oij andere

>oed als de le 
■s kool. Terwijl 

rige bestond 
:rschenen nu

enorm

erplan <
I.S. bevatte toch eigenlijk

,S. als onderbouw evengo
>eiden de handels-drie-jarigen als

een particuliere handels-driejarij
Winkeliersvereniging of A.W.V.)

De twede periode loopt van het begin van de wereldoorlog tot 
ongeveer 1925.

Schommelden de getallen der schoolbevolking wat de driejarige 
burgerscholen betreft in 1911 —1914 nog om de 1000, daarna liepen 
de getallen steeds hoger op om in 1924 tot 1999 te stijgen. De school
bevolking was dus in 10 jaar verdubbeld, terwijl de aanwas der 
Amsterdamse bevolking natuurlijk niet gelijken tred hiermee hield. In 
deze tijd breidden de drie-jarige scholen zich enorm uit; de bestaande 
scholen waren overvol. Niet alleen dat er nog een gewone drie-jarige 
H.B.S. bijkwam met algemeen ontwikkelend leerplan der vroegere le,2e, 
3e en 5e 3-jarige, immers de opgerichte 2e O.H. 
ook weer een drie-jarige H.B.f 
O.H.S. maar vooral gro< 
er reeds geruime tijd 
(die der Algemene

zoons door toewijding moesten vergoeden (en dit ook deden!) wat 
de vaders voor hen offerden. Ik kan dan ook niet anders zeggen dan 
dat het lesgeven aan de driejarige school mij een genot was, dat 
nog vergroot werd door het ontbreken der zorgen voor een eind
examen als dat der vijfjarige. De driejarige had en heeft nog een 
schooleindexamen en voor een docent met verantwoordelijkheidsge
voel is dat een best ding.

Waren er leerlingen bij, die erg goed voldeden, dan was de moge
lijkheid van verdere geestelijke ontwikkeling niet uitgesloten. De 
school sloot aardig aan bij andere gespecialiseerde scholen, de Kweek
school voor Onderwijzers, de Middelbaar Technische School, de 
Openbare Handelsschool (4e klasse), die immers zelf op een gelijk
soortige driejarige onderbouw berustte, enz. Zelfs de „vijfjarige” was 
geen onmogelijkheid, De docenten die in dien tijd veel voor de school 
en de leerlingen voelden en die niet meenden dat hun taak ten einde 
was als zij het voorgeschreven aantal les-uren hadden gegeven, werkten 
kosteloos de zeer goede leerlingen bij in hun laatste schooljaar, voor 
wiskunde, natuurkunde en plant- en dierkunde en gewoonlijk zonder 
veel moeite konden deze leerlingen dan de vierde klasse der vijf-jarige 
H.B.S. volgen. Te verbazen was dit goede resultaat niet, immers 
men gaf zijn moeite en tijd uit den aard der zaak alleen aan de zéér 
goede leerlingen, goed van hoofd en goed van wil, dus de élite. Ook 
hier zou ik verscheidene namen kunnen noemen van oud-leerlingcn, 
die via de drie-jarige, de vijfjarige en de hogeschool soliede weten
schappelijke posities veroverden tot professoraten toe.
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op
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'en de

wier ouders zich konden 
geven zonder dadelijk 
die tijd dateert dan 

de vijf-jarige deze

Nu de derde periode, die tot heden voortduurt en waarin de school
bevolking der driejarige burgerscholen van vrijwel 2000 in 1924geleidelijk

iddestoelen de zesde, de zevende, zelfs de achtste 
grond, alle met het handelsprogramma der vierde 

en handelsprogramma.
onmatige schijnbloei van de handel 
oorlog ook deze schijnbloei der 

men vroeg hoofdzakelijk

drie-jarige aan 
de derde plaats mag 
lingen zonder examen, 
lagere school. Zolang 
werknemers, zo snel 
goede qualiteit, werktei

De drie-jarige scholen puildei 
ging op de „drie" vlugg . 2....  
goedkoop. En Als de leerling eens 
kwam in deze economische bloei-p< 
doen, dan was de overgang 
der 3-jarige naar de volgende 
was vrijwel verplicht deze leerlingen te

Dat d eze aansluiting verre van fraai was, zal men allicht begrijpen; 
niet de leerlingen, die wij docenten het uitmuntendst vonden gingen 
over naar de ó-jarige, maar de leerlingen, 
permiteren hun kinderen langer opleiding te 
aan geldverdienen te behoeven te denken. Uit 
ook het alleszins begrijpelijke wantrouwen waarmee 
leerlingen der drie-jarige ontving.

inderdaad als pa< 
drie-jarige uit de 
drie-jarige of met een combinatie van gewoon- 
Hieruit alleen reeds is te zien dat de 
tijdens de hoogconjunctuur na de 
drie-jarige H.B.S. veroorzaakte, immers 
naar kantoorpersoneel.

Maar de Middelbaar Technische Scholen vroegen ook meer materiaal 
om aan de plaatsingsmogelijkheden in de Indische cultures te voldoen, 
de Kweekscholen vroegen veel materiaal om genoeg onderwijzers te 
fokken voor het zich uitbreidend lager- en voorbereidend lager onder
wijs met al zijn specialisaties. Dus ook de gewone drie-jarige burger
scholen waren vol. In deze periode zijn ook de maatregelen genomen, 
die de kiem van het verval, dat in de derde periode zou komen, reeds 
in zich droegen. Deze maatregelen zijn in de eerste plaats de gelijk
stelling van de schoolgelden voor de drie-jarige en de vijf-jarige, ver
bonden met de kosteloze boekenlevering. In de tweede plaats kwam 
de gelijkstelling der programma's van eerste en tweede klasse der 

die der gelijkstaande klassen der vijf-jarige H.B.S. In 
men er ook bij rekenen het toelaten der leer- 

grond van een eenvoudige „verklaring" der 
maatschappij gretig bleef vragen naar nieuwe 
jelijk afgericht en desnoods van niet al te 
leze maatregelen niet slecht.

' ' :n erdoor uit van leerlingen, want het 
de „drie" vlugger dan op de „vijf" al was deze laatste even 

erg goed bleek te zijn of de vader 
>eriode ook in onverwacht goede 

van de volkomen gelijke le en 2e klasse 
klasse der ó-jarige mogelijk; de 5-jarige

nemen.
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laag was

-scholen 
iejarige

ing der gezamenlijke scholen 
egel, die de driejarige in ’t 
;ehele zuiden der stad buiten 

en telkens twee scholen 
en oosten der stad. Invloe- 

onderwijsbelangen staande zijn, naar ik meen, 
'eest aan deze verkeerde maatregel, die nu pas 
t opheffen van een der oostelijke driejarigen ‘) 

de handcisdriejarige in zuid ten dele in een 
ontwikkelend leerplan. Er zijn dus nu nog 

programma 
leis- en alg.

achteruit ging is te verklaren, 
aanvraag der kantoren afnam, 

er nu voor de finantieel minder goed gesitueerden 
geen enkele reden meer was om hun kinderen liever naar een drie
jarige te zenden dan naar een vijfjarige. Als immers het schoolgeld 
even laag was en de boeken even kosteloos en het programma voor 
de eerste twee jaren even moeilijk, dan was er niet de minste reden 
om aan de driejarige de voorkeur te geven. Alleen als men het intellect 
van zijn kinderen niet voldoende vertrouwde voor een complete vijf
jarige leergang, of liever als het schoolhoofd dit niet deed (want de 
ouders volgen nog steeds het uil-valk-systeem), kwam het kind op de

') De school, die het nummer der Ie H.B.S. 3-j.c. geërfd had tegelijk met 
het archief, dat ik er op een der zolders in verregaand chaotische toestand 
aantrof.

achteruitliep met honderden per jaar, om na een kleine stijging na het 
minimum van 1344 in het jaar 1929 iets op te lopen tot 1493 in 1932, 
maar daarna weer te zakken tot het in deze lopende cursus 1339 
bedraagt, zonder veel uitzicht op stijging. Integendeel! De juist ge
sloten inschrijving geeft voor de driejarige burgerscholen weer een 
zeer belangrijke afneming te zien, vergeleken met de inschrijving van 
1934.

Toen met de crisis de vraag naar kantoorkrachten plotseling en in 
toenemende mate afnam, begonnen al dadelijk de handels-driejarigen 
het loodje te leggen. De zesde en achtste driejarige burgers 
veranderden volledig in gewone driejarigen, de zevende dril 
verdween geheel; maar de gewone driejarigen krompen ook in, zodat 
juist toen in 1927 de beroemde le H.B.S. 3 j.c., die op de Wetering
schans hoek Vijzelgracht begonnen was, haar vijftigjarig bestaan zou 
vieren, deze school wegens krimpende bevolkii 
van dit type werd opgeheven, een maatre{ 
algemeen extra trof, omdat daardoor het ge 
het bereik der driejarigen kwam te liggen 
dicht bij elkaar overbleven in het westen 
den geheel buiten de 
niet onschuldig gewee 
hersteld is door het 
en het omzetten van 
driejarige met algemeen 
drie driejarige H.B.-scholen met algemeen ontwikkelend 
(oftewel „gewone” driejarigen) en een met gemengd handt 
ontw. programma.

Waarom ook de gewone driejarige 
niet alleen doordat ook hiervoor de 
maar ook omdat er nu voor de finantieel 

enkele reden 
te zenden dan
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Ier driejarigen is te zoeken

jarige, 
kundig 
hada>->.

leiding te blijven geven, evenal 
ging. Om maar één vak te 
bij het oude programma, 3 
klasse. Bij een werkjaar van 40 weken in de tweede klasse en 
weken in de derde klasse (korter wegens het eindexamen!) had men 
dus totaal 40 X 3 -j" 34 X 3 = 222 uren. Thans echter kreeg men 
slechts in de derde klasse natuurkunde, en wel 5 uur per week, dus 
totaal 34 X 5 = 170 uren. Een dergélijke beperking moet natuurlijk 
zeer schadelijk werken voor zo'n vak, vooral als de uren, die nu aan 
de wiskunde er bij gegeven zijn in de tweede klasse vrijwel nutteloos 
zijn, daar het merendeel der leerlingen, die de driejarige thans heeft, 
er niet rijp voor is. De percentages onvoldoende cijfers op dit gebied 
zal ik maar in portefeuille houden ! Ik persoonlijk heb dan ook 

je argumenten het Ge
weer te herstellen. Ik 

langstelling had gelezen, maar 
. nog hangende was, oordeelde 

imma der driejarige niet te wijzigen. En men 
lat toen hing is ingetrokken en nu hangt

' ■

-

gege 
ideel

is. De percentages onvoldoende cijfers 
in portefeuille houden ! — Ik persooi 

jaren geleden reeds met door cijfers toegelichte 
meentebestuur gevraagd het oude programma 
kreeg bericht dat men alles met bek 
zolang het wetsontwerp op het M.O. 
men het beter het progran 
weet: het wetsontwerp dl 
een ander!

Toch zijn alle Directeuren van driejarige burgerscholen te Amster
dam op ’t ogenblik overtuigd dat er programma-verandering moet 
komen om de zaak weer in orde te krijgen.

Een verdere oorzaak der achteruitgang d<

driejarige. Deze werd dus van nu af aan duidelijk de school voor 
de intellectueel-Mvakkcren, waarvoor de school nooit bedoeld was.

Dit werd nog erger toen de vijfjarige het verplichte toelatingsexamen 
kreeg en de driejarige nog steeds op een verklaring moest of mocht 
blijven toelaten. De toestand werd zo ernstig, dat de Directeuren der 
driejarige burgerscholen het gemeentebestuur een verplicht toelatings
examen vroegen en dit ook verkregen om de stroom van onbruikbare 
leerlingen enigermate te keren. Maar dit bracht en brengt natuurlijk 
weer mede een verminderende schoolbevolking.

Niet alleen dat in dit opzicht de maatregelen, genomen in de tweede 
periode van schijnbloci, ongunstig nawerkten, maar ook in ander op
zicht kwamen slechte gevolgen voor den dag. Het programma, dat in 
de eerste en tweede klas parallel moest lopen aan dat van de vijf- 

!<»<*, was voor de overigens bruikbare leerlingen vooral op wis- 
idig gebied nodeloos overbelast met dingen, waar zij niets aan 
iden, terwijl in de derde klasse opeens het gehele verdere gebied 

razend tempo moest afgegraasd worden om een afgeronde op- 
ing te blijven geven, evenals voorheen. Men begrijpt dat dit niet 

ig. Om maar één vak te noemen: de natuurkunde kreeg vroeger, 
het oude programma, 3 uur in de tweede en 3 uur in de derde 

40 weken in de tweede klasse en 34 
ter wegens 
= 222
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en de toestand

in het feit dat de crisis niet alleen de scholen onmiddellijk aantastte 
in hun leerlingenmateriaal, maar ook langs omwegen. De M.T.S. had 
geen afzetgebied meer voor haar gediplomeerden, dus de leerlingen 
met einddiploma „driejarige" waren niet happig meer op de M.T.S.; 
het onderwijs zat vol met wachtgelders, dus animo voor de Kweek
school voor Onderw. was er ook niet meer. De scheepvaart bloeide 
niet rneer, te veel stuurlui liepen werkeloos rond, dus voor de Kw. 
voor de Zeevaart was ook de animo verminderd. Alle speciale vak
opleidingen waarvoor de driejarige H.B.S. een ideale voorontwikke
ling gaf, hadden de arbeidsmarkt reeds zoo overvoerd b.v. voor ana- 
lyst(e), voor telefonist(e), voor klerk in rijks- of gemeentedienst, voor 
radio-telegrafist(e), voor de Indische cultures (via de Deventer land
bouwschool), enz. enz., dat de leerlingen der driejarige met hun eind
diploma daar geen uitkomst meer vonden. Daar het afzetgebied der 
driejarige burgerscholen zodoende afnam, was ook de toeloop tot 
dit schooltype niet meer zo in trek. Alleen de O.H.S. bleef nog 
flinke afnemer van onze geslaagde leerlingen, al dreigden deze sch< 
ook in een zelfmoordstemming de tak af te zagen waarop zij zaten ; 
zij meenden namelijk dat zij, nu zij omgedoopt waren tot „literair- 
economische H.B.S 5 j.c.”, voor hun fatsoen geen leerlingen der drie
jarige meer konden toelaten tot hun vierde klasse of alleen met 
examen. Gelukkig overwon hier het gezonde verstand 
bleef zoals zij vanouds was.

Niet bevorderlijk voor de resultaten der drie-jarige H.B.S. was 
en is ook de al te gemakkelijke toelating voor leerlingen uit gezinnen, 
die te weinig verdienen om schoolgeld verschuldigd te zijn. Bij een 
scherper selectie is dit niet hinderlijk, maar wel bij een te goedige 
toelating zoals lange jaren heerste. In plaats van de redenatie: „ook 
uit een arm gezin moet een flink kind de ontwikkelings-mogelijkheid 
van het m.o. krijgen," welke stelling krachtig te verdedigen is, kwam 
de redenering: „als uit gegoede gezinnen eigenlijk ongeschikte kinderen 
met kunst- en vliegwerk (door privaatles e. d.) op de m. s. meestrom
pelen, moeten de eigenlijk ongeschikte kinderen van de geen-school- 
geld-betalende gezinnen ditzelfde recht hebben,” welke stelling m.i. 
zeer verwerpelijk is.

Kon ik erop wijzen dat in de eerste bloeiperiode der drie-jarige 
H. B. S. de kinderen, waarvoor het lagere schoolgeld der drie-jarige 
betaald werd, juist door ijver en toewijding dikwijls gunstig afstaken 
bij de leerlingen van scholen met hoger schoolgeld, in de derde periode 
van verval is mij al te vaak overkomen dat ouders de kosteloze 
plaatsing z;o weinig apprecieerden dat zij zelfs de moeite niet namen
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niet anders 
•, alleen de

Eigenlijk ligt in alles wat ik hier als geschiedenis schreef, reeds de 
beantwoording opgesloten van de vraag naar het bestaansrecht der 
drie-jarige burgerschool.

Blijft de zaak zoals zij thans is, dan heeft de driejarige nog wel 
recht van bestaan, maar alleen in beperkte mate. Naar mijn mening 
kunnen veel harer leerlingen, vooral zij die na het einddiploma be
haald te hebben, direct naar kantoor gaan om 't daar als jongste be
diende niet heel ver te brengen (als zij nog een kantoor zelfs vinden) 
en dat is een groot percentage der geslaagden, vrijwel even goed het 
goedkopere U.L.O. bezoeken als het duurdere M.O. Dit laatste duurt 
wel een jaar korter, maar er zijn genoeg leerlingen, die een klas dou
bleren en er dus ook vier jaar over doen, evenals over een vier-jarige 
U.L.O.-school. En dan vermijden zij meteen de moeilijkheden, die voor 
veel leerlingen met wat minder concentratievermogen het stelsel van 
ieder-uur-wisselende leraren meebrengen en die bij klasse-docenten, zoals 
het U.L.O. kent, in veel mindere mate optreden. Voor de leerlingen 
echter, die een verdere opleiding zullen willen ontvangen, hetzij de

eens overleg te plegen met mij of mededeling te doen aan mij als hun 
kind van school werd genomen om een of ander baantje te krijgen 
als ’t op school niet schitterend ging. Het kind verdween opeens, en 
dikwijls had ik de grootste moeite de kosteloos in bruikleen gegeven 
schoolboeken weer binnen te krijgen. Dat kinderen van dit soort 
ouders geen overmatige ijver betoonden (integendeel!) 
te verwachten, want hun ouders schaadden zij er niet 
gemeente, en die was er immers goed voor!

In de laatste jaren is er een bedenkelijk verschijnsel bijgekomen 
dat de drie-jarige H.B.S. niet ten goede komt. Door het vullen der 
klasse-afdelingen tot de rand (en zelfs over de rand) en door het 
opdragen van 28 uren aan de docenten tegelijk met het opheffen 
van een der scholen, dreigen er overcomplete docenten te komen, dus 
wachtgelders. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan benoemt de ge
meente in vacatures geen nieuwe docenten maar laat als sollicitanten 
alleen docenten toe uit de overige gemeentelijke scholen voor middel
baar en voorbereidend hooger onderwijs. Daar nu het lecraarsper- 
soneei zeer begrijpelijk angstig is voor een eventuele rijkssalarisregeling, 
die voor de drie-jarige H.B.S. bedenkelijk veel lager is dan voor een 
vijfjarige H.B.S., „vluchten" docenten der drie-jarige als ’t kan gaarne 
naar vijfjarige en gymnasium, zelfs al bleven zij gaarne aan de school 
die hun goed aanstond. Zo gaan nogal eens uitmuntende docenten 
verloren voor de drie-jarige H.B.S.
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O.H.S., hetzij in de toekomst misschien weer in toenemende mate 
de Kweekscholen (zowel voor Onderwijzers als voor de Zeevaart>, 
hetzij de M.T.S. (in een der bestaande varianten scheepsbouw, 
architektuur, machinebouw, clectrofechniek) en veel andere, ten dele 
reeds door mij vermelde, opleidingen blijft de driejarige H.B.S. een 
uitermate geschikt, ik mag wel zeggen een onmisbaar schooltype, om
dat zij tegelijk met het meer op de eigen energie der leerlingen ge
richte systeem der vak-docenten der vijfjarige, wat de driejarige 
gunstig onderscheidt van het U.L.O., toch ook blijft geven wat de 
vijfjarige in haar eerste drie klassen niet geven kan, namelijk een 
afgerond geheel van algemene ontwikkeling.

Het ideaal zou zijn als de oude toestand der eerste periode weer 
terug kwam, het vroegere programma, het verschil in schoolgeld. Het 
eerste is mogelijk en wenselijk, het laatste is vermoedelijk in deze 
democratische tijden niet mogelijk en misschien ook niet wenselijk. 
Wel zal men voort moeten gaan in de richting waarin men reeds 
ging, n.1. een scherper schifting bij de toelating. Natuurlijk als't kan 
een beter soort schifting dan de tegenwoordige, maar dit kan ver
moedelijk wel bereikt worden zonder zelfs het ontwerp K.B. nog 
werkelijkheid tc zien worden. Onder de bestaande condities is een 
schifting naar het intellect, meer dan naar feitenkennis, m.i. reeds niet 
onmogelijk.

Ondenkbaar is ook niet dat een algemene omwerking der drie-jarige 
H.B.S. in de toekomst kan plaats vinden, waarbij zij naast de voor
opleiding voor de reeds door mij vermelde vak-opleidingen, een belang- 
rijker opdracht heeft in het gehele middelbaar onderwijs n.1. als voor
bereidende school voor de hogere klassen der vijf-jarige, evenals thans 
alleen voor de literair-economische H.B.S. vijf-jarige (A).

Als zij deze plaats gaat innemen behoeft de drie-jarige H.B.S. ook 
niet vrijwel beperkt te blijven tot Amsterdam zoals nu het geval is, 
waar de bevolking door haar eigenaardige samenstelling blijkbaar een 
voorkeur heeft, of tenminste „had’’ v<aor de drie-jarige H.B.S.: de 
Rijksbezuinigingsvoorstellen zijn in deze richting werkzaam.

Maar hoe zij ook wordt of blijft, haar kracht moet de drie-jarige 
H.B.S. blijven zoeken in het geven van eindonderwijs, van een ont
wikkeling tot een afgerond geheel. Latere scholen kunnen dan wijder 
kringen trekken om de gegeven ontwikkelingscirkel, maar de ont- 
wikkelingskring der drie-jarige moet een gehele taart zijn en niet een 
taartpunt!
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De maatschappelijke betekenis van het U.L.O. 
door A. LOBSTEIN.

Pr is verschil tussen het M.U.L.O. van vóór de wet 1920 en het 
z U.L.O., dat we thans kennen. Dat verschil komt niet tot uiting 

in de. éne letter M., die in de wet 1920 verdween, omdat toen het 
Frans als leervak op de L.S. geschrapt werd. Vóór 1920 waren er 
scholen voor Gewoon L.O., Uitgebreid L.O. en Meer Uitgebreid
L. O. De middelgroep verdween en dus schoof het M.U.L.O. een 
plaats terug. Consequent is men met die naams-degradatie niet geweest, 
want Indië behield de oude naam. Het tegenwoordig U.L.O. heeft 
in hoofdzaak dezelfde vakken van onderwijs die ook het vroegere
M. U.L.O. kende.

Een uitzondering dient gemaakt voor het vak Handelskennis, dat 
wel niet verplicht is, maar toch tot de 5 zogenaamde U.L.O.-vakken 
behoort, waaruit volgens de bepalingen van art. 3 der L.O.-wet 1920 
tenminste een drietal gekozen moet worden, wil de school tot de 
U.L.O.-scholen gerekend worden. Dit vak nu, dat aan vele U.L.O.- 
scholen thans onderwezen wordt was op de oude M.U.L.O.-schoien 
vrijwel onbekend.

Maar ook het onderwijs in Handelskennis vormt niet het grote 
verschil tussen de oude M.U.L.O.-scholen en het tegenwoordig U.L.O.

Het M.U.L.O. wAs indertijd een surrogaat-H.B.S. Voor 1905 was 
ook reeds een drang te bekennen naar de H.B.S.; minder sterk was 
de trek naar het gymnasium. Ook in die tijd was het aantal mis
lukkingen op deze soort scholen erg groot, zoals de oud-Wethouder 
van Amsterdam, de heer Polak, met cijfers heeft aangetoond.

Voor vele van deze leerlingen, die dus het H.B.S.-onderwijs niet 
konden volgen, was de Mulo-school een uitkomst. Dit Mulo-onderwijs 
werd vaak gegeven op instituten, maar ook op de „Franse" scholen, 
die in vele kleinere plaatsen soms tot bloei kwamen en die door een 
vrij gunstige regeling een voldoend aantal onderwijzers telden. Dit 
waren dus in het algemeen openbare scholen.

Maar ook het bijzonder onderwijs begon deze scholen in het leven 
te roepen. In het algemeen waren deze scholen standenscholen, soms 
met een vrij hoog schoolgeld. Het aantal Mulo-scholen nam gaande
weg toe, vooral toen met de groei van het Mulo-examen ook het 
aantal voorrechten dat aan het bezit van het Mulo-diploma verbonden 
was, steeds groter werd.

Amsterdam lelde in 1905 slechts één Openbare Muloschool, de 
bekende meisjesschool aan het Molenpad. Eerst in 1907 werd daar de 
eerste Openb. Mulo-school voor jongens en meisjes opgericht, de
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Amstelschool, een school met 18 klassen. Deze school was, evenals 
trouwens de Muloschool aan het Molenpad, een centrale school, die 
aansloot aan het onderwijs op de scholen voor G.L.O. De Amstel
school was voor Amsterdam een novum. Voor het eerst werd nu aan 
de vele goede leerlingen van de Volksschool de gelegenheid voor 
voortgezet onderwijs geopend. De toegang tot H.B.S en Gymn. was 
voor de begaafde leerlingen der Volksschoc! uiterst mee:!:;!.. H-t 
programma 
scholen, de zogen. 3e en

Het Frans, toentertijd 
niet aan 
Mulo-school aan 
opleidingsscholen. De oprichting van 
daad een belangrijke gebeurtenis op

De Wet-1920 schafte, zoals we > 
de L. S. af en gaf een omschrijving 
onderwijs toegankelijk werd voor i 
gezet onderwijs verlangden. Wel werd 
Middelb. school door de afschaffing ' 
latingsexamen veel gemakkelijker gema 
M.S. bleef beperkt en het aantal l< 
overging naar de M.S. was gering. In zeer sterke 
teerde het U.L.O. va n de nieuwe wetsbepalingen.

En hierin accentueert zich nu het verschil tussen de oude Mulo
school en de U. L. O.-school van de Wet-1920:

De U. L. O.-school wordt Volksschool in de ware sin van het woord.
Hier niet een school, die zijn leerlingen betrekt uit bepaalde milieus, 

maar alle kringen zenden hun kinderen naar de U. L. O.-school.
Het arbeiderskind vooral, dat tot nog toe slechts sporadisch ge

legenheid kreeg van het voortgezet onderwijs te profiteren, dringt nu 
de U. L. O.-school binnen om een ontwikkeling te ontvangen, die het 

tot nog toe moest ontberen.
Maar ook de beter-gesitueerden volgen, hoewel aarzelend, 

als meer en meer het begrip doordringt, dat het M. O. (om 
spreken) voor veie middelmatige leerlingen oi 

is en het U.L.O. met zijn eenvoudiger programma en 
die middelmatige leerlingen nog altijd de geleg-..'.---- !
het verkrijgen van eenvoudige betrekkingen in handel, industrie 
administratie, hetzij de voorbereiding kan geven voor 
op Middelbaar Technische scholen. Kweekscholen voor on< 
Zeevaartscholen enz.
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Toename.

2584

L

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

26837 
29421 
33884 
37682 
41022 
51502 
53170 
56970
60810 
67134 
75240

4463
3398
3340

10480
1668
3800
3840
6324
8106

*- -- ■■■■■

Misschien is deze schatting wat te optimistisch, feit is, dat in 1937 
het aantal ULO-leerlingen de 100000 zal overtreffen.

In het „onderzoek naar de behoefte aan 
uitgaande van het Ministerie van 
het aantal leerlingen

1933
1934 
1935 
1936
1937

Het is deze drang naar meer ontwikkeling enerzijds en het een
voudiger onderwijs anderzijds, die de werkelijk-verbazingwekkende 
groei van het U.L.O. veroorzaken. Het is onjuist, de groei van het 
U.L.O. te zien als een crisisverschijnsel, omdat de ouders toch niet 
zouden weten, wat met de kinderen te beginnen en ze nu maar een 
paar jaar „opbergen''. We zullen dat verderop nog even nagaan.

De sterke groei v an het U.L.O. blijkt wel uit de volgende cijfers: 
Amsterdam, dat in 1907 dus 2 Openbare Mulo-scholen bezat, telde 

in 1933 niet minder dan 26 Openbare U.L.O.-scholen. Door combi
natie is in 1934 dit aantal verminderd, maar het aantal leerlingen 
bleef stijgen. Van 1923 tot 1932 wordt alleen in Amsterdam het 
aantal U.L.O.-leerlingen, dat de Openbare scholen bezoekt, ongeveer 
verdubbeld, van + 2700 tot ruim 5000. In diezelfde periode vermin
dert het leerlingenaantal der H.B.S. met 3 j.c. van + 2000 tot + 
1500. Dit verschijnsel vertoont zich in het gehele land.

We geven hieronder een overzicht van het totaal aantal U.L.O.- 
leerlingen; Openbaar en bijzonder samengeteld.

leerkrachten bij het L.O., ’ 
Onderwijs, wordt voor het U.L.O. 

voor de volgende jaren geschat op:
. 85007
. 94655
. 104481
. 114416
. 124318

- '•)
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uitwerking gehad, 
steeg eveneens met

Vergelijken we a 
een stijging

Dit cijfer

van een
de bloei van het U.L.O. een
Het aantal candidaten, dat aan 

:t grote cijfers.
dit aantal in 1922 met dat van 1932, dan zien 

van 180% (van 3024 in 1922 tot 8427 in 1932).
,van 180% komt overeen met de stijging van de school

bevolking. Het aantal candidaten bedroeg in 1934: 9413, terwijl dit 
aantal in 1935 de 10000 niet onbelangrijk zal overtreffen.

Ongetwijfeld heeft de waarde van het Muio-diploma grote betekenis 
gehad voor de ontwikkeling van het U.L.O.

Nu moge het waar zijn, dat een zeker percentage van 
midabele groei toe te schrijven is aan de crisis, dit percentaf 
tegenover de natuurlijke groei van het Mulo een ondergesch 
Deze groei wordt door geen enkel onderwijsinstituut in c 
geëvenaard.

Vergelijken we slechts:
De toename van 1922 t/m 1932 bedraagt voor de U.L.O.-school 180%
Voor de gymnasia: van 1920 t/m 1930, dus over een even lange 

tijdsduur een toename van 4; 50 % (van 5178 tot 7833).
Voor het gehele M.O. in die 10 jaren een toename van 

(van 25895 tot 34350.
Reeds nu telt het U.L.O. méér leerlingen dan alle inrichtingen voor 

M.O. en V.H O. te zamen, zelfs aanzienlijk veel meer.
Merkwaardig is ook, dat, terwijl het Openbaar Lager 

tegenover het bijzonder L.O. meer en meer afbrokkelt, het Openb. 
U.L.O. zich weet te handhaven.

In het reeds genoemde „onderzoek” wordt het percentage der 
leerlingen van Openb.-scholen G.L.O. berekend:

1929 ................................ 39,3
1932 ................................ 35,2
1934  34,3
1937 ................................ 32,8

Voor het Openbaar U.L.O. vonden we: 
1929 . 44,6
1932 ................................ 43,9
1934 ................................ 44,3
1937 ............................... 44,3

ap te wijzen, dat men in de kringen 
Openbaar Onderwijs groter waarde a



De H. B. S. ten Plattelande
door H. C. DERKSEN.

B.;

behand<

enz. en ook 
hogeschool

en de U. L. O.-School

D redenen
voor voor
richting; < 
dan toch

scheikunde en mechanica 
aardoor het belang van 
ing, die als voortzetting 
zhting kiest.

ik niet minder theorie.

.e kleine steden van het platteland kunnen alleen al om financiële 
geen aanspraak maken op verscheidenheid van scholen 

ortgezet onderwijs. Ze moeten voldaan zijn met één zo'n in- 
en dat moet dan die zijn, welke zoal niet geheel op de gewenste 

1 op bevredigende wijze kan voldoen aan de behoeften van 
de opgroeiende jeugd van het stedeke zelf en zijn omgeving, die „hef 
lager onderwijs te boven naar meerdere ontwikkeling tracht”.

Deze school dient er dus rekening mee te houden, dat die jeugd 
telt a.s. artsen, apothekers, tandartsen, dierenartsen, ingenieurs van 
land- en bosbouw, landmeters, ontvangers en inspecteurs der belas
tingen, employés in de cultures en handel, ambtenaren bij de gemeente, 
post en telegrafie en spoorwegen, vliegeniers, analisten enz. en 
enkelen, wier doel het is de studie voort te zetten aan 
of universiteit in wis- en natuurkundige vakken.

Deze school kan niet geven een speciale voorbereiding voor elk 
van de genoemde groepen; zij moet geven de algemene ontwikkeling 
voor al die groepen en daarmee de basis leggen, waarop door het 
individu in zijn verder te kiezen speciale richting kan voortgebouwd 
worden.

Daartoe was lange jaren de H.B.S. met vijfjarige cursus de aan
gewezen inrichting; en zij legde inderdaad de nodige basis op bevredigende 
wijze. Nu is echter sinds jaren de H.B.S. met vijfjarige cursus gesplitst 
in de afdelingen A. <en B.; eri bij keuze tussen die beide moest die 
van het platteland op de afdeling B. vallen, mede om de voorrechten 
aan het getuigschrift van die afdeling verbonden.

De kernvakken van die afdeling B. zijn de wis- en natuurkundige; 
en de eisen voor die vakken zijn eenzijdig opgedreven.

Dat nu is, althans voor het platteland, fataal.
En volgens Prof. Rutgers te Delft is het voor de aankomende 

studenten van de Technische Hogeschool niet eens voldoende, dat ze, 
op hun trap, goede wiskundigen zijn, ze moeten daarbij ook over 
vergaande technische vaardigheid beschikken; terwijl ook zonder die 
vergaande opdrijving het eindexamen van de H.B.S. afd. B. reeds 
te zware eisen stelt voor wis-, natuur- en 
aan een groot deel van haar leerlingen, wai 
velen geofferd wordt ten bate van de enkelin 
van zijn studie de wis- en natuurkundige rich

Met minder voor de wiskundige vakken bedoel
De onderwerpen, die nu behandeld worden, kunnen gehandhaafd blijven.
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zullen hebben en veel kunnen bijdragen tot hun literaire ontwikkeling.
In de beperking blijkt de Meester. De school kan niet haar leer

lingen afleveren pasklaar voor al de verschillende richtingen, die 
ze zullen uitgaan. Ze moet zich beperken tot het aanbrengen van 
degelijke, bezonken kennis, die de leerlust aanwakkert, die allen van 
dienst kan zijn, leggende een vaste grondslag als voorbereiding voor 
het toekomstig levenswerk. De hoogte, waartoe dat levenswerk wordt 
opgevoerd, is verder in hoofdzaak afhankelijk van de energie, waarmee 
het wordt opgevat, niet van een getuigschrift van de H.B.S., en 
ook niet van een aan hogeschool of universiteit verkregen graad.

De H.B.S. telt ook leerlingen, die ten slotte studie in de rechten 
of letteren tot doel kiezen. Voor dezen zou een gymnasium de aan
gewezen voorbereidende inrichting geweest zijn. Maar als een gym
nasium niet heen en weer reizende gevolgd kan worden, dan zijn daaraan 
meer bezwaren dan alleen van de kosten verbonden. Bovendien kan de 
neiging eerst op te ver gevorderde leeftijd blijken. Voor hen staat de weg 
tot de gewenste studie aan de universiteit open na een aanvullings
examen in latijn en grieks, zodat de door deze plattelanders gekozen 
richting niet is afgesloten.

maar daarbij moet het hoofddoel zijn het aanbrengen van goe' 
grippen en juist inzicht, met toepassing in niet te ingewikkelde 
stukken. Voor de enkelen, wier toekomst meer vaardigheid \ 
en die aanleg en lust voor de wiskundige richting hebben, zal 
geen groot bezwaar zijn — met de graag gegeven voorlichting 
hun leraren — op eigen kracht in het tekort-te voorzien.

Ook andere vakken dienen matigheid te betrachten. De vaak heel 
dikke leerboeken doen de vraag opkomen, of ze in de er voor uit
getrokken uren wel bewerkt kunnen worden, laat staan verwerkt. En 
de leerling dient toch hele kennis te krijgen, geen halve. Hele kennis 
is niemand tot last; het is de halve, die de studie moeilijk maakt, 
die overlading brengt en leidt tot overs[

Voor de vreemde talen eist het
moedertaal. Het mag die echter niet 
moet worden voor het in het gedrang 
die de talen bieden en die meer de

veel kunnen bijdragen tot hun

Een niet gering deel van de leerlingen der plattelands H.B.S. kan 
voor zijn toekomstig werk volstaan met de leerstof van de eerste 
drie jaar. Het zijn o.a, de a.s. middenstanders, landbouwers en ver
pleegsters en zij, die hun studie voortzetten aan Middelbaar Technische 
School, Zeevaartschool, Vakschool voor meisjes en Kweekschool voor
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Aan de wens van velen, dat de H.B.S. met vijfjarige cursus ook 
de vooropleiding van onderwijzers zal zijn, is nog niet voldaan.

Tegenwoordig bestaan op het platteland geen hogere burgerscholen 
met driejarige cursus meer; ze zijn alle vijfjarig geworden. Slechts 
een enkele heeft daarbij toen het getuigschrift van welvolbrachte 
driejarige leertijd behouden. M.i. terecht, omdat de school voor het 
platteland is blijven dienen als driejarige en vijfjarige en er onderscheid 
gemaakt mag worden tussen welvolbrachte driejarige leertijd en over- 
gang naar de vierde klasse. Gelet op de leerstof van de vierde klasse 
zal dat beaamd kunnen worden. Toen de scholen met driejarige cursus 
nog bestonden, werd een leerling met het getuigschrift van zo’n school 
dan ook. volgens voorschrift, alleen tot de vierde klasse van een 
vijfjarige elders toegelaten op grond van een verklaring van den directeur, 
dat deze hem bekwaam achtte voor het onderwijs in die klasse.

Aan de school, die het getuigschrift bleef handhaven, werd 
einde van een cursus 
derde klasse, eerst beslist omtrent wie van hen de \ 
leraren kon verklaren, dat ze de drie jaar behoorlijk 

dezen werd het getuigschrift toeg« 
van hen ook de vierde klass

hadden gebracht en
daarna beslist werd, wie 
zouden kunnen volgen.

Nu is ook aan deze school het getuigschrift van welvolbrachte 
driejarige leertijd vervallen, met als gevolg, dat enkele leerlingen, die 
het toch mocht toekomen — en die het ook gekregen zouden hebben, 
als de H.B.S. driejarig was gebleven — na de derde klasse doorlopen 
te hebben, nu de wereld ingaan zonder enig getuigschrift.

Dat is m.i. een ongewenste toestand en voor de genoemde leerlingen 
ook onbillijk tegenover de bezitters v an het U .L. O.-diploma, bij wie 
ze in het algemeen in ontwikkeling toch zeker niet achterstaan en die 

hele en halve geniën uitgesloten — lang niet in staat zijn het 
onderwijs in de vierde klasse van de H.B.S. te volgen.

De onbillijkheid treft te meer, omdat aan het U.L.O.-diploma 
voorrechten zijn verbonden, die nu nog alleen ook gelden voor leer
lingen van de H.B.S., die naar de vierde klasse bevorderd zijn. Ik 
meen dan ook zeer stellig, dat wederinstelling van het oude getuig
schrift billijk en rechtvaardig

Dat de eerste drie jaren 
tot vrij wat hoger peil
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ten bate van zijn leerlingen, zijn kennis

irborgt, daai 
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U.L.O.-diploma waarborgt, daarop behoeft de H.B.S. zich niet te 
verhovaardigen en daarvoor kan de U.L.O.-school geen smaad treffen. 
Het verschil ligt in de omstandigheden.

Hoewel er afwijkingen zijn, geldt toch als stelsel, dat het onderwijs 
aan de U.L.O.-school wordt gegeven door «Z^jrronderwijzers met 
bevoegdheid voor lager onderwijs en dat aan de H.B.S. door vak- 
leraren met bevoegdheid voor middelbaar onderwijs.

Daarmee heeft de H.B.S. een hele voorsprong; want de hoofdzaak 
is niet welke leerstof is behandeld, maar hoe ze is verwerkt. En het 
valt niet te ontkennen, dat alleen hij goed onderwijs kan geven, die 
de leerstof volkomen beheerst. Alleen wie meester is van die stof 
kan juist inzicht geven, de begrippen zuiver aanbrengen, de hoofdzaak 
van bijzaken onderscheiden en verband leggen tussen de onderdelen. 
Alleen hij beschikt, waar ‘t nodig blijkt, over voldoende en geschikte 
voorbeelden tot toelichting; hij durft en kan de zaken van verschillende 
kanten bezien en ook eigen mening geven; hij vreest niet de vragen 
en opmerkingen van de leerlingen, maar hoopt er op. Alleen hij, die 
boven de leerstof staat, kan ontwikkelend onderwijs geven en is in 
staat ook schijnbaar moeilijke leerstof zo voor te dienen, dat ze binnen 
de bevatting van de leerlingen valt.

Hef is niet zo'n geringe zaak de leerstof voor ± 12- tot 16-jarigen 
zo als gewenst is te beheersen, zelfs niet voor enkele verwante vak
ken. Daartoe is beslist nodig middelbare bevoegdheid. En dan nog 
moet de bezitter van die bevoegdheid niet menen, dat hij meteen al 
zijn leerstof voldoende meester is. Hij zal ras ondervinden, dat er 
nog heel wat gapingen in zijn kennis zijn en dat hij niet in alle delen 
het juiste inzicht heeft, zodat hij, zijn taak ernstig opvattend, tot 
bevrediging van zich zelf en 
zal herzien en aanvullen.

Hierin ligt niet iets min vleiends voor de onderwijzers van de U.L.O.- 
school. Ik heb alle eerbied voor hun werklust en werkkracht en stel 
hoog hun kennis van de vele leervakken, maar ze kunnen niet van 
alle zo op de hoogte zijn, als voor inderdaad goed ontwikkelend onderwijs 
nodig is. Daarbij komt nog. dat hun taak zwaarder wordt, doordat 
de U.L.O.-school meer leerlingen met minder goede aanleg telt, dan 
de H.B.S., welke —■ al vergist ze zich daarbij een enkele keer .— 
alleen leerlingen aanneemt, die ze in staat acht het onderwijs te volgen.

Maar al verdient — mede op grond van mogelijke verdere studie — 
de H.B.S. de voorkeur boven de U.L.O.-school, niet overal ten plat- 
telande is gelegenheid tot het volgen van een H.B.S. Daar zal een 
U.L.O.-school op haar plaats zijn en haar diploma een behoefte
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groepen

r algemene ontwikkeling, 
op het onderwijs aan dc

blijven, vooral voor leerlingen met gunstige aanleg. Ook is er een 
hele schare van ouders, die voor hun kinderen het gewoon lager 
onderwijs niet voldoende achten, maar voor hen toch ook niet begeren 
het volledig onderwijs aan een H.B.S.

In het belang van de leerlingen zelf, moet m.i. echter dc U.L.O.- 
school niet op haar banken geplaatst houden degenen, voor wie een 
H.B.S. open staat en die daar het onderwijs met vrucht kunnen volgen.

Het Aiulo-examen is een algemeen examen. Geen enkel onderwijs
instituut kent deze vorm van algemeen examen. Alle scholen voor 
voortgezet onderwijs hebben een schooleindexamen, soms gedeeltelijk 
algemeen, zoals de H.B.S. met 5 j. c. Het is niet de bedoeling om 
in dit artikel de voor- of nadelen van het algemeen examen uiteen 
te zetten. De Mulo-school kent dit examen al sinds 1907. En het 
heeft in de loop der jaren zijn betekenis bewezen.

Die betekenis is tweeledig:
a. Het geeft een zekere waarborg voor
b. Het heeft een belangrijke invloed c

U. L. O.-school uitgeoefend.
Wij zullen dit met een enkel voorbeeld toelichten.
De P. T. T. (post en telegrafie) had voor zijn in dienst zijnde ambte

naren, die promotie wensten te maken, doch niet in het bezit waren 
van een bepaald diploma, een ontwikkelingsexamen ingcstcld. Sinds 
enige jaren is dit ontwikkelingsexamen afgeschaft, doch in plaats 
daarvan is het Alulo-examen voorgeschreven (met enkele vrijstellingen). 
Nieuw aangesteld personeel moet het Alulo-diploma bezitten.

Wat het tweede punt betreft, hierbij denken we o.a. aan dc nieuwe 
Mulo-methodiek, een keur van leerboeken, die rekening houden met 
het gehalte der U.L.O.-leerlingen.

Hoe wordt het U.L.O. door de maatschappij beoordeeld? Het is 
merkwaardig, dat, terwijl uit alle kringen der maatschappij scherpe 
critiek wordt uitgeoefend op H.B.S. en Gymn. het U.L.O. juist daar 
veel meer waardering vindt.

Dit is verklaarbaar. Beide groepen van leerlingen zullen, als ze in 
de practijk komen, eenvoudige arbeid moeten verrichten. Alen ver
wacht dan van den H.B.S.er meer dan van den U.L.O.-leerling. 
Bovendien zal de U.L.O.-leerling in het algemeen bescheiden zijn, 
wetende, dat hij nog zo weinig weet. Het schriftelijk werk wordt op 
de U.L.O.-school in het algemeen beter verzorgd. De onderwijzers 
der U.L.O.-school eisen van hun leerlingen groter netheid en accu
ratesse, kunnen dit eisen, omdat het aantal vakken geringer is. Dit 
zijn factoren, die een gunstig oordeel bevorderen. We dienen te erkennen,
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Internationale paedagogische Conferentie in 
„De Werkplaats” te Bilthoven 

door IDA HEIJERMANS.

hun op 
in de kt

een voortreffelijke opleiding voor 
winkel. Duizenden Al.O.-leerlingen

dat de in het algemeen grotere intelligentie der H.B.S.ers, hun meerdere 
ontwikkeling hun op de duur wel de prioriteit zullen verschaffen.

Niet alleen in de kringen van handel en industrie wordt gunstig 
over het U.L.O. gedacht, ook vele tot oordecl-bevoegden hebben 
woorden van lof voor bet U.L.O. We denken daarbij aan mej. Anna 
Polak, die herhaaldelijk de Mulo-examens bijwoonde, aan het oordeel 
van Dr. Luning Prak, die onlangs in „Onze kinderen en hun toekomst” 
over het U.L.O. schrijft:

„Deze (de U.L.O.-school) geeft 
handel en verkeer, voor kantoor en 
zouden veel meer profiteren van deze wat bescheidener school.”

En uit het Jaarverslag 1933 citeren wij de volgende woorden van 
den Hoofdinspecteur in de 2e Hoofdinspectie:

„Alle inspecteurs roemen het U.L.O., daar zit een vitaliteit 
een doorzettingsvermogen in, die merkwaardig zijn. Hoe hard en 
serieus wordt er gewerkt!”

Is er iets onrustbarends in de grote groei van het U.L.O. en het 
Mulo-examen? Zal het intellectuele proletariaat, dat toch al moeite 
heeft een betrekking te vinden, niet geweldig toenemen? Deze vrees 
is o.i. ongegrond. In normale tijden kan onze maatschappij van deze 
toename geen nadeel ondervinden. De U.L.O.-school brengt het al
gemene peil van ons volk op hoger niveau. Dat mag niet worden 
tegengegaan. Geen belemmering voor deze groei. In dorp en stad 
vindt men thans, juist door de U.L.O.-school, de gelegenheid wat 
meer ontwikkeling op te doen, dan de Volksschool kan geven. Wij 
zijn niet blind voor het feit, dat er leerlingen zijn, voor wie ook het 
U.L.O. ongeschikt is, leerlingen, die het onderwijs in b.v. 3 moderne 
talen en Wiskunde niet kunnen verwerken. Hier zal gezocht moeten 
worden naar een stelsel van differentiatie, een stelsel, waaraan de 
U.L.O.-school zal kunnen voldoen, omdat de Wet dit onderwijs een 
mate van soepelheid heeft toegekend, waarvoor we slechts dankbaar 
kunnen zijn.

T\e leidende persoonlijkheid in deze Conferentie was natuurlijk 
Kees Bocke, de stichter der „Werkplaats.’’ Hij heeft er deze 

inleidingen gehouden: „Het dilemma van het onderwijs en van de
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sprak hij 
ïehandelde 
i de maat-

het productie-apparaat, kunnen de ' 
joöperatie, kernen van waar 
cht kan putten.

de denkbeelden gezegd 
de Conferentie gebracht.

van het verschijnen
i te vertellen waar

maatschappij. Nieuwe factoren in ’t geding”, vervolgens 
over: . De kindergemeenschap Bilthoven” en ten slotte b< 
hij „ De kindergemeenschap als middel tot omvorming van 
schappij.”

In Volksontwikkeling behoeft niet veel over 
te worden, door Boeke onder woorden op 
daar hij in de gelegenheid was naar aanleiding i 
van zijn boek Kindergemeenschap in ons orgaan 
het hem om te doen was en is.

Op de conferentie sprak hij uitvoerig over zijn overtuiging 
wijsgeer en paedagoog, hoe in zijn werkplaats gestreefd werd 
het kind te brengen tot innerlijke vrijheid en daardoor tot zelf-orde- 
ning. Hij wees erop, dat het voert tot zelfverwezenlijking in het 
schrift der leerlingen. Niet als op de gewone school is dat schrift 
bij de kleintjes keurig om later op de middelbare school te veran
deren in het tegengestelde: achteloze slordigheid. Inde „Werkplaats" 
begint het kind met onbeholpen letters, die, hoe ouder het wordt, 
veranderen in het beheerste en keurige, dat het schrijven der oudere 
leerlingen kenmerkt, zoals iedereen, die de tentoonstelling der kinderen 
zag, constateren kon.

Wat leeft, groeit en wijzigt zich, zeide Boeke. Ook de werkplaats 
doet dit. Steeds meer en meer groeit zij uit tot een middel, dat tot 
omvorming der maatschappij kan leiden. Reeds nu, doordat de kin
deren een stuk grond bebouwen, waarvan de door hen gekweekte 
producten ten goede komen aan de leiders der Werkplaats, zijn zij 
als ingeschakeld in het productie-apparaat, kunnen de werkplaatsen 
uitgroeien tot een soort coöperatie, kernen van waar uit de grote 
samenleving genezende kracl

En niet meer is het werk van Boeke iets, dat met hem staat of 
valt. Al is hij een gans bizondere persoonlijkheid, een ongewoon be
gaafde, deze wijsgeer-paedagoog-ingenieur, welke op de conferentie 
lange inleidingen hield, zonder van aantekeningen gebruik te maken, 
de bijeenkomsten met vaste hand leidde, waar het nodig was vlot 
het gesprokene der anderen in het Engels, Frans of Duits vertaalde, 
de eerste viool speelde in een kwartet, bij de zang begeleidde op de 
piano, ons allen versjes liet zingen, door hem gedicht en gecompo
neerd, ■— deze persoonlijkheid was en is natuurlijk de stimulerende 
kracht, maar nieuwe werkplaatsen zijn aan het opkomen. In Rotter
dam zijn de plannen gereed en betrekkelijk spoedig zal er een daar
aan het werk kunnen gaan, — in Arnhem wordt aan de voorberei
dende arbeid begonnen.
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"naakt. Boekc 
looi' de aard 

zelf-contröle leiden, 
■orden, dat de schip- 
te worden, in staat 

i toe ontbroken had.

het werk van het Bureau international 
een der secretaressen verbonden is en 

uit een paar door het bureau gehouden

had

perskinderen, zonder uit hun

Ook is er een gemeenschappelijke arbeid verricht door „De Werk
plaats", de Pallas Athene School te Amersfoort, de Bussumse Mon- 
tessori-vereniging om te komen tot Individueel Voortgezet Onderwijs.

Hoe het principe doorwerkt, bleek ook ter vergadering door een 
kort betoog van den heer G. de Jongh, directeur van het Onderwijs
fonds van de schippers. Hij vertelde, dat er door deze vereniging 
gezocht was naar een goede methode voor schipperskinderen, waarvan 
er nog zeer veel geen onderwijs kunnen krijgen door de eigenaardige 
moeilijkheden, waaronder het schippersgezin verkeert. Hij had van 
allerlei gezien en niet geschikt gevonden voor deze kinderen. Het 
toeval had hem in aanraking gebracht met Boeke en zijn werkplaats, 
toen kinderen met hun leiders per boot een excursie maakten naar 
Gent. Met anderen, die voor en met de schippers werken, had de 
«oreker toen een tocht met Boeke over het Flevo-meer gem< 

daar met zijn leermiddelen gedemonstreerd. En doi 
deze leermiddelen, die tot zelfwerkzaamheid en 
het dit bijzondere auditorium duidelijk gew<

omgeving gerukt 
zouden zijn in te halen datgeen wat hun tot nu

De heer J. G. Wesferweel vertelde uitvoerig hoe er op „De Werk
plaats” door de kinderen gewerkt wordt.

Na een inleiding van den heer L. H. Fonteijn, hoofd van de Mon- 
tessori-school te Bussum over „Inrichting en betekenis van het I.V.O.- 
werk en de l.V.O.-diploma's”, en een bespreking van den heer ƒ. H. 
Bolt, hoofd van de Pallas Athene School te Amersfoort over „Ont
wikkeling van het l.V.O.-werk in het komende jaar", — volgden er 
langdurige besprekingen over datgeen wat noodzakelijk geacht kan 
worden als leerstof voor het voortgezet lager onderwijs en de diploma s 
daarvoor te geven, alles zo ingericht, dat het beginsel der aangesloten 
scholen niet verlochend werd en de leerling toch, maatschappelijk 
gesproken, er door gesteund werd. De bespreking was echter uit de 
aard der zaak van zodanige didactische aard, dat er in ons tijdschrift 
niet veel over gezegd kan worden.

Van de buitenlanders waren aan het woord Mad.lle Rachel Gampert 
uit Genfeve, Lucia Calomeri uit Boekarest, Wyatt Rowson uit Londen 
en Paul Geheeb uit Genève.

De eerstgenoemde sprak over 
te Genève, waaraan zij als 
deelde o.a. een en ander mee 
enquêtes.

Lucia Calomeri, die inspectrice te Boekarest is, veroverde haar
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: gezin, werd er door sommigen met klem 
st kleine kind hoofdzaak blijven.

de voordracht van M. 
rent, die een der avonden

ig volgde, werden verschillende 
rrogingen beschreven, die reeds nu en ook in de toekomst het moge- 

maken of het zullen doen, dat ook de kinderen de oeconomisch 
zwakke kringen uit verschillende landen elkander zullen leren kennen 
door groepsgewijze in vreemde landen te verblijven en er gemeen
schappelijk te leren.

Doch de opvoeding in het 
betoogd, moet zeker voor hel

Een vader had, vertelde hij, van ganser harte zijn kinderen, toen 
zij de lagere school verlaten hadden, naar de Odemvald Schule ge
stuurd, omdat, hoe harmonisch ook zijn gezin was, hij en zijn vrouw 
onmogelijk verwezenlijken konden, ook door gemis aan opleiding voor 
hun taak als ouders, wat die school bood.

Pen slotte moet nog gewezen worden op 
Thiery, directeur van het Schoolmuseum te G<

publiek door haar wijze van voordragen en de ongewone manier, 
waarop zij als inspectrice werken kan. Zij vertelde van de kinder- 
uurtjes, door haar op de scholen gehouden, waarin zij sprookjes ver
telt en hoe zij contact met de kinderen krijgt door hen uit de banken 
en om zich heen te lokken.

Wj’att Rawson, een der directeuren van de NewEducation Fellowship, 
had het over „De mogelijkheid van gezamenlijke internationale actie voor 
vernieuwing van het onderwijs.”

Van de buitenlandse sprekers boeide natuurlijk ook zeer Paul 
Geheeb, door zijn persoonlijkheid en zijn ganse verleden, zodat na 
zijn korte uiteenzefting er een zeer belangrijke bespreking volgde. 
Zijn onderwerp was: „Internationale Kindergemeenschappen."

Volgens hem zou er nooit van wereldvrede sprake kunnen zijn, als 
kinderen van verschillende nationaliteit en verschillend ras niet met 
elkander hadden leren omgaan. De coöperatie der volwassenen moest 
beginnen bij de kinderen. Het nationale is de bodem, waarin de op
voeding moet wortelen, maar het internationale element moet in de 
school ook vertegenwoordigd zijn door leraren van verschillende na
tionaliteit. Hij was eerst verbonden aan een der Landerziehungsheime, 
gesticht door dr. Lietz. De Odenwald Schule, waarvan de spreker 
later de directeur was, ging van andere beginselen uit, omdat de 
Landerziehungsheime steeds meer hun principes begonnen te verloche- 
nen en nu zich geheel „ingeschakeld" hebben.

Geheeb werkt als leider van het Institut Mannier nu in Zwitser
land, te Versoix, en arbeidt in de richting van een Menschheitschule, 
zoals hij het formuleerde.

In de bespreking, die op de inleiding 
pogingen beschreven, die reeds nu en . 
lijk
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twintig jaar arbeid met
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Het lekenspel „Als
Ons Huis te Rott

Ê

i. jij het wilt” in 
tterdam.

die inslu- 
ndigheden 

lange

-
:zig waren 
werd.

leiders, c
: omstanc-.-,— 
i door hun 1 
van opvoerii w 
nartoe elk van 
□en de mannen

lering van elke

aan de band van lichtbeelden vertelde van dit museum. Heel een
voudig, — hij had, zeide hij, nog nooit in het openbaar gesproken, 

schetste hij het ontstaan van dit museum, voortgekomen uit zijn werk 
van onderwijzer en toen door hem in opdracht van de gemeente, uit
gewerkt tot het tegenwoordige museum, dat echter iets anders is dan 
een tentoonstelling, want elk lokaal dient ook voor een klassikale les 
over een onderwerp, daar door den klasseonderwijzer te behandelen. 
In vacanties en Zondagen kan het museum door iedereen bezocht 
worden, ook de tuin, die met al liaar planten een soort openlucht
museum is.

Geboeid luisterden en keken wij naar den spreker, die uit liefde 
voor zijn vak ons het resultaat van vijf en 
kinderen en volwassenen in beeld bracht.

De conferentie is zeer belangrijk geweest. Zij werd bijgewoond 
door plm. 300 belangstellenden.

Wij hebben de „Werkplaats” niet aan de arbeid gezien. Wel was 
er een tentoonstelling van het werk der leerlingen en de leermiddelen, 
waarvan sommige door de kinderen zelf vervaardigd waren. En van 
hun practische arbeid kregen wij toch een staaltje door de handige 
wijze, waarop zij in de vestiaire bezig waren en telkens bij de mid- 
dagthee, die door hen rondgedeeld

’t valt buiten hel kader van Kolko- 
ontwikkeling om het licht te laten 

op dc betekenis van Garmt 
Stuivelings „Als jij hel wilt”. Over dc 
opvoering kan echter niet gezwegen 
worden, omdat het stuk gespeeld werd 
door leken, voor het grootste deel leden 
der Onlwikkelings-clubs van „Ons Huis” 
en voor dc zeer kleine minderheid mede
werkers van deze vereniging. Dus was 
deze opvoering daardoor iets wat 
tot het gebied der volkskunst behoort. 
Ook is er verschil tussen dit lekenspel 
en de spelen, door b.v. Henriëlte Roland 
Holst geschreven. Bij haar nemen spreek
koren voor de uitvoerders dc grootste 
plaats in. Dit is niet meer in die mate 
het geval bij „Als jij het wilt”. Dit

richt zich ook tot het kunnen der indivi
duele spelers, waarvan zeer velen een 
kleinere of grotere rol hebben tc ver

baat er maar dadelijk geconstateerd 
worden, dat het door hen buitengewoon 
goed is gedaan.

Het is waar, dal de Ic 
deerden, onder gunstige < 
verkeerden. Zij kenden 
ervaring op het gebied v 
hun mensen, wisten waart 
hen in staal was, konden 
en vrouwen, jongeren cnouderen 
naar hun prestatievermogen en c 
tot de noodzakclijkc type 
rol komen.

Maar dit alleen verklaart niet geheel 
het bizonderc der opvoering, die tot een 
treffend staal van volkskunst werd.

AI de spelers doorvoelden wat zij te
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Boekaankondiging.

werd door de

Fngland, France
United States 

the Interior, Of- 
•n. Washington,

van Garmt
!. Dat is

, . tot vertrouwen 
n . toekomst van de 

8ïda Heijermans.

Apprenticesbip in 1 
and Germany. I 
Department of tl 
fice of Education 
D. C. 1934.

J-Jr* Department of State der Ver.
Staten heeft rapporten doen samen

stellen van het leerlingwezen in Enge
land. Frankrijk en Duitsland. Deze 
rapporten, welke door de consuls in de 
hoofdsteden werden samengesteld en 
voor gebruik in de Ver. Staten zijn 
bestemd, geven een summier overzicht 
van de huidige stand van het leerling
wezen in genoemde landen. Wellicht 
kan men met deze rapporten ook in 
ons land zijn voordeel doen.

Van de leerlingopleidingcn in Enge
land worden in 't bijzonder die der 
„School of relail distribution", van het 
„Institute of certilied Grocers”, beide in 
Londen en van de „Drapers' Chamber 
of Trade of the United Kingdom" be
handeld. De verslaggever komt tot de 
conclusie, dal de thans reeds kwijnende 
opleidingen tot hel verleden zullen gaan 
behoren, indien men er niet in slaagt de 
leerlingen meer belangstelling en daar
door meer arbeidsvreugde bij te brengen.

Het verslag van Frankrijk vangt aan 
met een beschrijving van de verwording

zeggen hadden. Hel spel werd daar
door iels van hun eigen leven en ook 
tot dat van het publiek, dal in ontroerende 
stilte luisterde. Er was als een geestelijke 
brug gespannen tussen spelers en luis-

opvoering I
In de er

slechts dan een roepi..o 
neer het uitbeeldt wat 
leeft. Dan ontmoeten 
publiek elkander

En ook toonde 
leken als spelers tol 
bedding zich opwers

met vertrouwen en inzicht geleid wordt. 
Wie voordroegen, deden het bijna allen 
met lijn begrip; wat zij zeiden kwam 
„over de planken.” Toch, maatschap
pelijk gesproken, behoren bijna allen, 
die acteerden en de verzen voordroegen, 
tot de zeer eenvoudige kringen.

In den mens zijn er bronnen van 
ontwikkeling, te zelden aangeboord. 
Doch zij zijn er.

De kwaliteit der opvoet 
Stuiveling's stuk bewee 
een reden tot vreugde, 
in de betekenis en 
echte volksontwikkcli

van het leerlingwezen in de gildentijd, 
het verdwijnen tijdens de Revolutie en 
het herstel daarna. De wet van 22 
Februari 1851 heeft de opleiding vol
gens het leerlingstelsel uitvoerig gere
geld. Vermeldenswaard is nog, dat het 
succes van een Parijse school voor win
kelpersoneel, de oprichting van soort
gelijke scholen in vele Franse steden 
tengevolge had.

De Consul-Gencraal van de Ver. 
Staten te Berlijn, wiens rapport het 
uitvoerigst is. ziet in het leerlingstelsel 
vooral een mogelijkheid om de gevolgen 
der jeugdwerkloosheid te verzachten. 
In Duitsland heeft hel middeleeuwse 
gildewezen ■— zij het aangepast aan de 
gewijzigde omstandigheden •— stand ge
houden en is het georganiseerd in de 
gilden en de .. I iandwerkskammern”. 
De Gewerbe-Ordnung regelt het leer
lingwezen en stelt de belangen van 
meester en leerling veilig. Onderscheid 
kan worden gemaakt tussen de vrij
willige gilden en de gilden, in welke, 
op verzoek der betrokkenen, de in
schrijving door de overheid verplichtend 
is gesteld. Een klein stuk bedrijfsorde- 
ning, naar welke door velen zoo ver
langend wordt uitgezien 1 v. d. M.

•lei waarheid
...„ bewezen.
c eerste plaats die, dat het toneel 
dan een roeping vervult, wan- 

' '' * in den mens
a toneelspelers en 
zelfde ontroering.

de opvoering aan, dat 
ol voortreffelijke uit- 
trken kunnen, als er
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Lichtbeelden "Instituut

en

Het Lichtbeelden-Instituut heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van + 50.000 stuks lantaarnplaten op het gebied van:

AMSTERDAM - HEERENGRACHT 284
Centraal bureau voor lantaarnplaten en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 - POST-GIRO 15476

Voor alle personen of verenigingen, die practisch aan ontwikkelingswerk doen 
is het Lichtbeelden-Instituut een onmisbaar Hulpinstituut.

Per jaar worden 150.000 lantaarnplaatjes van haar betrokken.

Men kan per serie huren a f4.— (kleine serie f3.—); Abonnement 
van 15 serie’s (één jaar geldig) f30.—van 6 serie’s ff 5.—. Alle 

lichtbeelden kunnen ook gekocht worden, evenals een groot aantal foto's.
Het Instituut is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een archief aan te 
leggen van eigen opnamen van Nederland: schilderkunst, architectuur,karak
teristieke landschappen, begroeiing, typen van boerderijen, dorpenaanleg, 

- industrie en landbouw. ■ —- '' ' ' —
Uitvoerige catalogi voor alle onderdelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.

Nieuwe afdeling :
Zeventien series „Nederland” ten behoeve 
van het lager onderwijs. Een zeer zorgvuldig 

en deskundig samengesteld geheel.
Vraag aparte catalogus — —=

Kunstgeschiedenis, Cultuurgeschiedenis, 
Aardrijkskunde, Sterrenkunde, Natuur
lijke Historie, Landbouw en Veeteelt, 
Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen.
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') Chómage des jeunes gens, Genève. Bureau International du Travail. 1935.

Jeugdwerkloosheid
door WILLY KUIN—HARTTORFF.

van het Internationaal Arbeids- 
; wel van zeer bijzonder belang 

er besproken zijn, zoals ver- 
ondergrondse arbeid voor

voor een internationale

moeilijk is 
we toch nog meer 

maatregelen op grote

Het resultaat der Geneefse besprekingen is dus geweest, dat 
de 47 punten, waaruit het ontwerp-aanbeveling bestond, heeft 
genomen met 2 kleine wijzigingen.

Deze punten zijn a.h.w. een extrakt van het grote rapport. Een 
rapport dat op zichzelf zó belangrijk is als studie over de jeugd
werkloosheid, dat het ons goed lijkt het hier te bespreken, daarbij 
de indeling van de aanbeveling volgend.

Tn Juni is te Genève de 19e zitting •
bureau gehouden. Een zitting die 

is geweest door de onderwerpen, die 
korting van de arbeidstijd, verbod van 
vrouwen, betaalde vacantie, jeugdwerkloosheid.

In dit artikel willen we ons met het, laatste bezighouden.
Dat het probleem van de jeugdwerkloosheid op deze zitting aan 

de orde is gesteld, vindt zijn oorzaak in een verzoek van de Socia
listische Jcugd-Internationale (23 Aug. '32), orn de mogelijkheid van 
een internationale regeling op dit gebied onder de ogen te willen zien. 
De Raad van Beheer had aan de conferentie overgelaten of zij de 
besprekingen een voorlopig karakter wilde doen dragen, dan wel of 
zij reeds in deze zitting tot het aannemen van een internationale 
regeling wilde komen.

Vandaar dat het rappo 
publiceerd, ') een tweeledig 
een overzicht van de wett 
landen en van de pr< 
een serie punten, die ; 
tueel door ht

zijn a.h.w. een 
zichzelf zó belai 

dat het ons goe< 
de aanbeveling

>orf, dat ten dienste der besf«rekingen is ge
lig karakter draagt. Het eerste gedeelte geeft 
ttclijke eii andere regelingen in verschillende 

•a kt ijk van het werklozenwerk; het eindigt met 
als basis hadden kunnen dienen voor een even- 

let I.A.B. in te stellen enquête.
Het tweede gedeelte bevat het ontwerp 

regeling, in de vorm van een aanbeveling.
Hoewel er in de eerste besprekingen van vele kanten bezwaren 

rezen tegen het reeds in deze zitting aannemen van een aanbeveling, 
is het tenslotte gelukkig toch gebeurd.

Want hoewel erkennende, dat het onderwerp wel zéér 
om zo snel tot algemene uitspraken te komen, zijn 
overtuigd van de noodzaak, zo snel mogelijk 
schaal te nemen.
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Is het gewenst 
werk kunnen vinden, 
moet dan de duur

Om de eerste vra; 
stand in de verschil!

toestemming

over de

robleem van de verlen- 
»t in verband met dat 

lang met het oog 
;ld, n.1. die van 

hen die, van 
de

Leerplicht; minimum-leeftijd voor toelaten van kinderen tot beroeps
ai beid; algemeen- en vakonderwijs.

Het tweede hoofdstuk, waarin de eerste twee punten aan de orde 
komen, is buitengewoon interessant door de gegevens die het bevat 
inzake kinderarbeid. Wie mocht menen dat er — nu in vele landen 
leeftijdsgrenzen zijn gesteld voor 
arbeid door te jonge kinderen 
deel worden ov< 
gen, die op de 
aanleiding kunnen j 
Immers het feit dat

de toelating tot de arbeid •— geen 
meer wordt verricht, zal van het tegen- 

zertuigd. Het is duidelijk dat de uitzondcringsbepalin- 
; wettelijke regelingen in allerlei landen zijn gemaakt, 

geven tot misbruik van de kinderlijke krachten. 
: de autoriteiten in bepaalde gevallen

tot kinderarbeid kunnen geven (b.v. omdat het kind uit armoede 
moet helpen om in het onderhoud te voorzien) zegt niets 
wenselijkheid van de kinderarbeid op zichzelf.

De vragen die aan de orde worden gesteld zijn:
Tot welke leeftijd moeten de kinderen worden verplicht de school 

(gedurende helê dagen) te bezoeken ?
voor hen die, van school komend, geen passend 

een leerplicht in te stellen. Zo ja, hoe lang 
van dat onderwijs zijn?

raag te kunnen beantwoorden, is het nodig de tee
llende landen te kennen. Het rapport bevat daar

toe zeer instructieve tabellen, zowel over de leeftijden van school
bezoek als van de leeftijden waarop jeugdigen tot de beroepsarbeid 
worden toegelaten. Uit de eerste tabellen blijkt dat de maximum- 
leeftijdsgrens voor verplicht schoolbezoek (hoewel variërend tussen 
11 en 16 jaar) in de meeste landen op 14 jaar is gefixeerd. Van de 
100 landen waarvan gegevens zijn gepubliceerd (sommigen verdeeld 
in kantons of landen), zijn er 61 waar dispensatie op de leerplicht 
kan worden gegeven. Slechts van 16 landen wordt uitdrukkelijk ver
meld dat dit niet mogelijk is! De motieven voor de dispensatie zijn in 
de meeste gevallen: seizoendrukte in het landbouwbedrijf of armoede. 

Uit de tabellen inzake de leeftijdsgrens voor toelating tot de arbeids
markt, blijkt dat de leeftijdsgrenzen variëren al naar de verschillende 
beroepen en sexen, tussen 12 en 21 jaar.

De gegevens maken het duidelijk, dat het pro 
ging der leerplicht slechts kan worden opgelost 
van de toelating tot de beroepsarbeid. Dit is van bel; 
op de tweede vraag die hier aan de orde wordt gestel 
de wenselijkheid van verlenging van de leerplicht voor 
school komend, geen passend werk kunnen vinden. Mén stelt
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n bij dra;

zo grote werkloosheid niet mogelijk 
handenarbeid door jongeren te

gegeven, is van zeer 
de methode van het 

van de vakopleiding, 
moeilijk en van zoveel 

speciale zitting te wijden.

Het antwoord op de eerste boven gestelde vraag wordt gegeven 
in het eerste punt van de aanbeveling en luidt:

De minimum leerplichtige leeftijd en de minimum-leeftijd van toe
lating tot beroepsarbeid, moeten voorlopig minstens op 15 jaar ge
fixeerd worden, in afwachting van de omstandigheden, die hel mogelijk 
maken dit minimum te verhogen.

Hoewel als het doeltreffendste middel ter bestrijding van de ge
volgen der jeugdwerkloosheid verlenging van de leerplicht wordt 
beschouwd, meent men toch dat het nemen van andere maatregelen 
ook nodig zal blijven, met name voor jongeren die reeds te oud zijn 
voor het vervolgonderwijs en daar waar verlenging niet mogelijk is.

Genoemd wordt als zodanig de mogelijkheid, na de verplichte 
schooltijd toch de school te blijven bezoeken, bij welk vervolgonder
wijs dan een algemeen cultureel doel zal moeten worden nagestreefd.

Verder wordt genoemd het volgen van kursussen in algemeen vor
mend en vakonderwijs. Dit zou voor alle jeugdigen •— of minstens 
voor alle jeugdige werklozen — verplicht moeten worden gesteld.

Voor de 18—24-jarige werklozen zou gelegenheid tot beroepsvoor
bereiding moeten worden gegeven, waaraan dan tevens kursussen in 
algemene ontwikkeling dienden te worden verbonden.

Ook voor de intellektuele jeugd, onder wie eveneens grote werk
loosheid heerst, acht men verlenging van het schoolbezoek gewenst. 
In de aanbeveling wordt dan ook aangeraden deze jongeren de ver-

vraag of het in deze tijd van 
zou zijn, het totale aanbod van handenarbeid door jongeren te ver
minderen ten bate van de ouderen, door de leerplicht te verlengen. 
Eventuele financiële moeilijkheden, die hiervan het gevolg kunnen zijn, 
zouden opgelost kunnen worden door uitzonderingsbepalingen te schep
pen, of (o.i. een betere maatregel) door de ouders een bijdrage te 
verstrekken. Paedagogisch acht men verlenging van de leerplicht een 
groot voordeel, daar het de mogelijkheid biedt tot het ontvangen van 
herhalings- en vakonderwijs.

Het is treffend dat blijkens de gegevens van het rapport, in steeds 
meer landen verlenging van de leerplicht wordt aanbevolen.

De vraag of dit vervolgonderwijs gedurende de gehele dag of slechts 
enkele uren per dag moet worden gegeven, is van zeer groot belang, 
evenals die naar de aard en de methode van het onderwijs. Het 
probleem van het leerlingwezen en van de vakopleiding, dat hier ook 
naar voren komt, acht men zo moeilijk en van zoveel gewicht, dat 
besloten is hieraan een
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gevaar 
gewezen 
iet in de

werkenden toegankelijk te 
en wer-

Werkkampen.

Hoewel in het rapport bijna uitsluitend over de arbeidsdienst wordt 
gesproken, heeft men de aanbeveling gelukkig veel algemener gehou
den door van werkkampen te spreken en de tekst-wijziging — voor- 

' " ’ ' ' 'andse regeringsgcdelegeerde — aan te nemen,
se door de overheid behoeven te worden

gesteld door de NederlatiM. 
dat deze kampen niet per 
georganiseerd. ’)

Met zeer 
beveling gev. 
en derhalve

In het
van vermil

gewezen dat in de pra 
ten van logies, maaltijdc

') Het doet vreemd aan in een rapport dat geb 
regeringen verstrekt, te lezen dat wat de A.D. belre 
nog niet gunstig beeft geacht haar op 
ziens was hier ■— gezien het standpu 
bezig houden .—* een meer positieve u" 
dal men het tijdstip niet gekomen 
rapport (uitgegeven door de Lan< 
loosheid) het instituut van de A.I 
werkkampen aanbevolen. Onze werkkot 
afgedaan, terwijl b.v. over de Duitse

veel nadruk wordt in het rapport zowel als in de aan
gewezen op de buitengewoon zware taak van de leiding — 

op de noodzakelijkheid van leidersscholing.
rapport wordt krachtig gewaarschuwd tegen het 

ilitairisering van dergelijke kampen, en er wordt op ( 
dat men bij het werk goed in het oog dient te houden, dat Ik 
eerste plaats een paedagogisch doel heeft.

jebaseerd is op gegevens door de 
uc ucireft, men in Nederland de tijd

10 een nationale basis in te voeren. Ons in
punt der organisaties die zich met dit werk 
uitspraak juister geweest. Hel was niet zo, 

i achtte, maar men heeft in een gedocumenteerd 
ndelijke Commissie tot Bestrijding der Jeugdwerk- 
.D. voor Holland afgewezen en de methode der 

impen worden in dit hoofdstuk met 29 regels 
arbeidsdienst 8 pagina's zijn opgenomen.

Besteding van de vrije tijd.

Om een goede besteding van de zo overvloedige vrije tijd der jeug
dige werklozen te bevorderen, wordt aangeraden naast de organisatie 
van algemeen ontwikkelend en vakonderwijs, die der ontspanning ter 
hand te nemen, b.v. door honken open te stellen, leeszalen en gym
nastiekzalen beschikbaar te stellen, enz.

Deze centra dienen ook voor de
zijn, teneinde zoveel mogelijk de scheiding tussen werkloze 
kende jeugd te vermijden. „En un mot, il faut empêcher que leur 
chömage ne les mette au ban de la vie sociale."

Verder wordt er op gewezen dat in de praktijk sociale hulp, zo
als het gratis verstrekken van logies, maaltijden enz., dikwijls zeer

lenging van hun reeds begonnen studie mogelijk te maken, of het be
zoek aan een andere school te bevorderen, waar ze vakkennis of 
algemene kulturele ontwikkeling kunnen verwerven (o.a. mogelijk te 
maken door gratis inschrijving, verstrekken van beurzen, enz.).
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het instituut van de 
iient samen te werken met de openbai

de jon- 
gewenst.

In de praktijk van de arbeidsdienst — die doorgaans van vrij lange 
duur is — is gebleken, dat een der allermoeilijkste problemen die zich 
hier voordoen, is: de plaatsing van hen, wier diensttijd is afgelopen. 
In de aanbeveling wordt dan ook in een speciaal punt gezegd, dat 
de Raad van Toezicht (waarvan men de instelling nodig acht om 
een algemene kontrole op het instituut van de werkkampen te kunnen 
uitoefenen), zeer nauw dient samen te werken met de openbare plaat- 
singsinstellingen.

De plaatsing en uitbreiding van de mogelijkheden tot normaal werk.

De kwestie, waarom het hierbij voornamelijk gaat, is die van de 
organisatie van de arbeidsbeurzen en van de beroepskeuze-voorlich- 
ting. Daar de plaatsing van jonge arbeiders zeer speciale problemen 
met zich mee brengt, acht men het noodzakelijk speciale takken van 
openbare dienst daarvoor te scheppen. Het belangrijkste probleem 
is dat van kontakt tussen plaatsing en beroepskeuze-voorlichting. 
Meer en meer is gebleken in de praktijk dat samenwerking, even
tueel kombinatie van plaatsingsburo en beroepskeuzeburo voor 
geren noodzakclijk is. Immers met plaatsing alleen is men 
Ze moet moreel, zowel als met het oog op de toekomst van 
gerc, goed zijn; en meestal is kontrole na de plaatsing zeer 

Wanneer men de gegevens van de landen die zijn opgenomen leest, 
blijkt dat men hoe langer hoe meer tot het inzicht begint te komen 
dat beroepskeuze-voorlichting —• ook met oog op de werkloosheids
bestrijding — voor jongeren zeer noodzakelijk is (en dat terwijl men 
in ons land de bestaande buro's opheft.)

In enkele landen heeft men reeds dergelijke speciale secties voor 
jongeren aan de arbeidsbeurzen ingericht. Maar ook daar gaan, als 
overal, de meeste plaatsingen nog buiten de arbeidsbeurzen om. Ze 
geschieden dus zonder voorlichting, veelal op goed geluk, veelal uit 
traditie, zonder dat rekening gehouden wordt met de veranderde 
ekonomische omstandigheden. In de belangrijke studie over jeugdwerk
loosheid van Jewkes en Winterbotten ') wordt meegedeeld, dat in 
Lancashire's katoenindustrie — hoewel er 25 pCt. van de jongens 
en 17 pCt. van de meisjes tussen 16 en 18 jaar werkloos waren — 
van de van school komende jongens 12 pCt. en van de meisjes 35 
pCt. weer in die industrie gingen werken. De schrijvers menen dat 
aan deze toestand alleen een einde kan komen, wanneer het gebruik 
maken van officiële plaatsingsburo's verplicht wordt gesteld, voor 
werkgevers zowel als voor werknemers.

') Juvenile Unemployment. Londen. 1934.

istandigheden. In de belangrijke studie 
Winterbotten ') wordt mecj

25 pCt. v
18 ja.
pCt.
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centrale 
werden met

■ogingcn opgcsomd, die op 
'ungsaktion in Duitsland, 
i (huisvaders) afstaan en 

werken.
et probleem der werkloze intcllec- 
iden onder ogen wordt gezien, bij 

de werkloze jeugd in het algemeen worden 
rekening wordt gehouden met de speciale 
: groep.

daar geda;

dat slechts 10 A 15 p(
besloten buiten te blij' , . „

Ook in andere landen (Australië, Nw. Zeeland e.a.) zijn
gedaan om de jongeren uit de steden naar 1

die hier 
en tot 1

;rote oppositie bij de jonj
;t rapport wordt gezegd, 

>skeuze-voorlichting i 
de uitbreiding van

1 aan het scheppen van nieuwe.
de Duitse actie van de Landhilfe, waarbij 

zoveel mogelijk op het land als tijdelijke 
> dat ze later zelf tot kolonisatie zullen 
die uit de A. D. komen, is de Arbeitsdank 
speciale kampen organiseert, waar land- 

rdt; alles met de bedoeling zelfstandige

Het inrichten van s 
beurzen is ook aanbei 
van Istamboel van 
secties in permanent kontakt moesten staan met de scholen 
inrichtingen van onderwijs. Zo mogelijk zouden deze secties 
plaats kunnen hebben, waar de be’ ’ ’ ’ ' 
bestudeerd kan worden. De secties zouden na 
op de jonge arbeiders moeten houden.

In de aanbeveling wordt dan ook onder dit hoofd het allereerst ge
zegd, dat algemeen de openbare plaatsingsinstellingen centrale en 
plaatselijke diensten zouden moeten bevatten, die belast 
de plaatsing van jongelieden beneden de 18 jaar.

Wat de uitbreiding van de mogelijkheden tot normaal werk betreft, 
worden in het rapport allerlei pogingen opgcsomd, die op dit gebied 
zijn gedaan, o. a. de Umschichtungsaktion in Duitsland, waardoor 
jongeren hun plaats aan ouderen (huisvaders) afstaan en zelf in de 
A. D. of als volontair gaan

Merkwaardig is, dat hoewel het 
tuele jeugd reeds in meerdere Iana< 
de maatregelen die voor 
getroffen, niet of nauwelijks n 
behoeften van de intellectuele

De pogingen die hier en daar gedaan zijn om de toelating tot.de 
universiteiten en tot bepaalde beroepen te beperken, hebben door
gaans grote oppositie bij de jongeren gewekt.

In het rapport wordt gezegd, dat juist ook voor de intellekfuele 
jeugd beroepskeuze-voorlichfing noodzakelijk is.

Behalve aan de uitbreiding van de bestaande werkmogelijkheden, 
is ook aandacht besteed 

Genoemd wordt o.a. c 
getracht wordt de jongeren 
hulp te plaatsen, in de hoop 
overgaan. Voor de jongeren ■ 
geschapen, een instelling die 
bouwonderricht gegeven worc 
bouwers te vormen.

Dat het met de kolonisatie niet al te best gaat, blijkt uit het feit 
>Ct. van degenen die in de Landhilfe waren, 
jven; terwijl slechts 1 pCt. is gaan „siedlen”.

’. Zeeland e.a.) zijn pogingen 
het platteland te verplaatsen.

speciale secties voor jongeren aan de arbeids- 
evolen door de Interparlementaire Conferentie 

1934. Tevens is toen opgemerkt dat dergelijke 
en andere 
een werk- 

>ekwaamheid der jonge arbeiders 
de plaatsing, toezicht

tot.de
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onder elkaar te

18—25 „
15— 24 „
16— 25 „
14— 24 „ 
tot 25 „
15— 25 „
14—19 „ 
18—24 „

In de aanbeveling 
„transfer’1 genoemd , 
heid, terwijl 
systeem best 
breiden tot de jonj

Ten slotte 
als middel om 
tieve beroepen uit te bre

507.864 tot 24 jaar. ‘)
1.887 15—21 „

70.000 A 80.000 16—20 „ 
36.272 

878.562 
15.520 

683.656 
96.654 

386.656 
270.911 
20.000
3.004 

56.163
1.598 

57.412 
7.269 

113.471

tot 25
15- 18 „
16— 25 „ 
tot 24 „ 
14-24

1.222.353. Men dient er bij hel beoordelen 
houden, dal de jongeren die in deA.D. 

worden geteld.

(1934) 1
(1933)
(1933)
(1933)
(1930) I
(1933)
(1931) (
(1930)
(1932) ;
(1932)
(1932)
(1932)
(1933)
(1934)
(1933)
(1934)
(1933) 1

aantal nog 
rekening mee te

i. niet meer als werkloos

vervroegde pensionnering genoemd 
voor jonge lieden in administra-

; wordt de nationale zowel als de internationale 
genoemd als middel tot bestrijding van de jeugdwerkloos- 

’ijl ook wordt aangeraden in bedrijven waar een roulerings- 
>cstaat, in tijden van grote werkloosheid dit speciaal uit te 

L Jjnge arbeiders.
wordt hierbij nog de

de werkmogelijkheden

Statistieken.

Dat de statistieken het laatst in de aanbeveling worden genoemd, 
betekent niet, dat het I.A.B. hun waarde gering acht. Integendeel. 
In het rapport is het gehele eerste hoofdstuk er aan gewijd. Daarin 
wordt allereerst gewezen op de grote moeilijkheid, momenteel juiste 
gegevens over de werkloosheid van jeugdige arbeiders te verkrijgen.

Hierdoor wordt het o.a. ónmogelijk de cijfers, die het I.A.B. van 
de verschillende landen heeft verzameld, te vergelijken. Verder ook 
doordat men bij het verstrekken van gegevens, geheel verschillende 
leeftijdsgrenzen opgeeft, en de cijfers van verschillende tijd dateren 
en op verschillende manieren verkregen zijn.

Ondanks dit alles lijkt het ons zeer instruktief ze 
zetten. We krijgen dan het volgende overzicht:

Duitsland
Oostenrijk
België
Denemarken
U.S. A.
Finland
Groot-Brittannie
Hongarije
Italië
Japan
Noorwegen
Nieuw Zeeland
Nederland
Polen
Zweden
Zwitserland
Tsjechoslowakye

') In 1933 bedroeg hel 
van deze cijfers ecbler
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Uit de gegevens die het I.A.B. heeft verzameld, zijn eigenaardige 
dingen omtrent de tneisjeswerkloosheid aan het licht gekomen. Het is 
n.I. opvallend, dat het percentage jeugdige vrouwelijke werklozen veel 
hoger is in verhouding tot het totaal aantal werkloze vrouwen, dan 
het percentage van de manlijke jeugdige werklozen tot het aantal 
werkloze mannen. Het verschil kan zeer aanzienlijk zijn. In Gr. Brit- 
tannie bedroegen in 1931 deze percentages 44.3 en 25.4. De oorzaak 
van dit hogere percentage bij de meisjes moet waarschijnlijk gezocht 
worden in het feit, dat het percentage jeugdige vrouwen dat zich in 
het algemeen aanmeldt op de arbeidsmarkt, in verhouding tot het 
totaal aantal vrouwen veel groter is dan het aantal jonge mannen.

We zien dan ook een grote overeenstemming tussen de statistieken 
van de arbeid en van de werkloosheid op dit punt. Hieruit wordt in 
het rapport de konklusie getrokken, dat de beide sexen ongeveer gelijke
lijk door de werkloosheid worden getroffen. Een uitspraak die ons spe
ciaal in Nederland wel te denken moet geven, daar er hier tot nu 
toe steeds is gezegd, dat er voor de meisjes niet veel gedaan behoefde 
te worden, daar de werkloosheid onder haar miniem zou zijn.

Zoals ook in het rapport wordt opgemerkt, zijn de bovengenoemde 
cijfers aan de zeer lage kant. Wij kunnen dit het best beoordelen 
aan de publicatie over Nederland (opgave arbeidsbeurzen 1933). Hier 
staat 56.163, terwijl zoals ook in het rapport is vermeld, door de des
kundigen het aantal werklozen tussen 14 en 24 jaar in 1934 in ons 
land wordt geschat op 70.000 a 100.000. Het I.A.B. meent dan ook 
te mogen aannemen dat wanneer men het totaal aantal werklozen 
in de wereld op 25 millioen stelt — het aantal bencden-25-jarige 'werk
lozen zeker 6 h ? millioen bedraagt.

Hoe gemakkelijk het ook zou zijn, indien er internationaal eenzelfde 
methode van meten zou worden toegepast, het I.A.B. acht dit niet 
mogelijk, daar elk land rekening te houden heeft met voor dat land 
specifieke problemen. Hierdoor is het b.v. al niet mogelijk dezelfde 
leeftijdsgrenzen te aanvaarden. Toch worden er in het rapport mid
delen aangegeven ter verbetering van de observatie der jeugdwerk
loosheid, o.a. de uitbreiding van de bestaande statistieken betreffende 
de werkloosheid in het algemeen. Men zal voor de jeugdigen leeftijds
grenzen moeten fixeren. Het I.A.B. is van oordeel dat de minimum
grenzen samen dienen te vallen met de leeftijdsgrenzen voor toelating 
tot de arbeidsmarkt; terwijl de maximum-grens op 24 jaar zou kunnen 
worden gesteld, mits men de beneden-18-jarigen en de 18-24-jarigen 
onderscheidt. Verder zou natuurlijk een klassifikatie naar sexe en 
beroep noodzakelijk zijn.
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dat

gevaar 
millir

rapport door 
ligd zijn

belangrijk ter 

der jeugdigen.

genoemd, dat dit ten slotte is ge- 
>ok uit dit rapport weer meer dan 

gestegen, dat wachten om welke 
irlijk wordt.

de 6 millioen of meer jonge mannen en vrouwen 
ontplooiing wachten, te l&ten wachten, uitzicht* 

iet om in de wereld zoveel jonge kracht onge- 
«revaarlijk is hel bovendien, want jonge mensen 

zonder arbeid en zonder perspectief te leven. De 
de levenskracht moeten een uitweg vinden, hoe en

mag gaan 
k loosheid, 

zo grote betekenis 
•I groter gevolgen 
red, dat er aan de 

rstige studie is voorafgegaan en 
rubliccerd.
at de landen die de aanbeveling zu 

deze studie gebruik zullen maken en zich 
moeilijkheden die er in aan het licht

belangrijk voor het 
ze maar weinig ge- 

zeer volledig en ge-

Indien deze statistieken niet worden bijgehouden, wordt in het 
rapport aanbevolen van tijd tot tijd speciale enquêten over aard en 
omvang der jeugdwerkloosheid te houden.

Naast de statistieken zijn de volkstellingen zeer 
verschaffen van materiaal. Weliswaar worden 
houden, maar daartegenover staat dat ze 
detailleerd karakter dragen.

Verder zijn monografische studies en enquêtes zeer 
aanvulling van de statistische gegevens. Men kan hierdoor 
hoogte komen van de gemiddelde duur der jeugdwerkloosheid, 
beroepservaringen en van de huiselijke omstandigheden

Conclusie.

Ieder die het rapport doorgewerkt en de aanbeveling gelezen heeft, 
moet wel overtuigd zijn van de ontzaglijk grote moeilijkheden, die de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid en haar gevolgen met zich brengt. 
Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat verschillende gedelegeerden 
stemden tegen het aannemen van een aanbeveling reeds na één zit
ting.

Toch hebben wij het gelukkig 
beurd. Immers — en het blijkt o< 
duidelijk — de nood is zo 
reden dan ook, misdadig en

Misdadig is het om 
die op werk en op 
loos. Misdadig is h< 
bruikt te laten. En gevt 
houden het niet uit zond< 
dadendrang en 
waar dan ook.

Het spreekt vanzelf, dat men niet ondoordacht te werk n 
bij de bestrijding van een euvel als dat van de jeugdwerk! 
dat op zovele gebieden ingrijpt. Maatregelen van 
als b.v. verlenging van de leerplicht, hebben veel 
dan men oppervlakkig vermoedt. Daarom is het goe 
besprekingen te Genevè een erns 
de resultaten daarvan zijn gepu

Laten we echter hopen, dat 
ontvangen, positief van 
zullen laten afschrikken door de
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I

Men bedenke toch go 
geldt, maar het direkte 

Bovendien worden er 
men werkelijk wil, direct te 
derland. We denken b.v. t 
van enquêtes, en — meer

W<

Ontwikkelingswerk voor Werklozen te Utrecht

^inds enige japen wordt met medewerking van de Volksuniversiteit 
' te Utrecht door een speciaal voor dit doel ingestelde Commissie 

krachtig gewerkt om de geestelijke nood der werklozen enigszins te 
lenigen, door hun gelegenheid te geven tot het volgen van ontwikke
lingscursussen van allerlei aard. Een vorm van hulp dus, die in tal 
van plaatsen van ons land met min of meer succes wordt verleend 
doch die in veel gevallen tof grote teleurstelling heeft geleid. Het is 
ons bekend dat deze teleurstelling soms geleid heeft tot de fatale 
gedachte: „wij moeten dit lapwerk maar opgeven”. Wij menen daar
tegenover dat men het niet moet opgeven en verheugen er ons in, 
dat wij door het overnemen van een groot gedeelte van het verslag 
der Utrechtse Commissie, (dat ons tot dit doel werd toegezonden) 
iets er toe zullen kunnen bijdragen, dat in andere plaatsen nieuwe 
moed wordt geput uit de gunstige ervaringen van Utrecht.

joed, dat het hier geen akademische kwestie 
e lot van meer dan 6 millioen jonge mensen! 

maatregelen aanbevolen, die zeker wanneer 
nemen zijn in allerlei landen, o.a. in Ne- 

aan het inrichten van statistieken, het houden 
enquêtes, en — meer praktisch — aan het in het leven roepen 
speciale openbare plaatsingsburo's voor jongelieden.
/e beseffen zeer goed dat voor dit alles geld nodig is. Het ant

woord op de vraag of dit er is, hangt af van de urgentie der maat
regelen. Het is onze vaste overtuiging dat er meer geld beschikbaar 
zou worden gesteld — door overheid zowel als door particulieren — 
indien men deze urgentie beter zag. Juist daarom is een rapport als 
van het I. A. B., is een petitionnement als te Geneve werd aange
boden door jeugd van allerlei landen, en zijn vooral dergelijke inter
nationale besprekingen van onschatbare waarde.

Nadat gedurende een drietal jaren het werk op bescheidener schaal .. 
in de localiteiten van de Volksuniversiteit was verricht en men vol
doende ervaring had opgedaan om te weten in welke richting men 
voort moest gaan, werd besloten de zaak krachtiger aan te pakken 
en vooral ook naar de organisatorische kant te versterken.

Een werkcomité toog aan het werk en ontwierp een schema van
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886

28
29

114
33
12
61
18
62
25
65
62
22
18

118
46

117

zelf dat in dc loop der latere maanden 
gekomen.

werden ge- 
< en Dr. J. 

de Vries bekwame leerkrachten. De heer Dr. F. Quintus Bosz, die

Docent
Drs. M.
Drs. M.

Inschr. 
Raalte- 36 
Raalte

—--------------------- ------- ——

1. Over het leven van mens
2. Het menselijk lichaam.
3. Maatschappelijk leven in verleden

heden.
4. De

gehouden, waarin 
haar gewaardeerde 

en aan te bieden 
het werk-

6. Frans
7. Frans
8. Duits
9. Duits voor

10. Engels
11. Engels voor
12. De wetten van het economisch leven.
13. Hoe ons land bestuurd wordt.
14. Wiskunde.
15. Tuinbouw.
16. Algemene Ontwikkeling.
17. Schaken.
18. Studieklas.

mens en
W. F. de Vries 
W. F. de Vries 
W. F. de Vries 
E. H. F. Leeuwe
E. H. F. Leeuwe 
Drs. ƒ. de Lange 
Drs. J. de Lange 
W. A. Tieman 
W. A. Tieman 
Drs. G. A. v. Delft 
H. D. de Groot
F. Kraay 
P. Jungman 
J. de Groot

Spoedig kon uitbreiding van het aantal cursussen onder 
worden gezien. Een cursus Esperanto en een cursus E.H.B.O., 
laatste spoedig gesplitst moest worden in drie groepen, v 
opend. Het W^erk-Comité vond in de heren ƒ. Vanefek

de te geven cursussen. Een persconferentie werd 
de plannen werden uiteengezet. De pers verleende 
medewerking. Grote publiciteit van wat men wilde 
had werd verkregen en in October 1934, aan het begin van 
jaar, hadden zich reeds 886 cursisten aangemeld.

Aanvankelijk werd het Comité door de grote toeloop van cursisten 
enigszins overweldigd en de beschikbare localiteit in het toch zo ruime 
ge"bouw der Volksuniversiteit bleek te klein. De welwillende houding 
van de directie der Openbare Leeszaal, welke ook enige localen be
schikbaar stelde, heeft hier uitkomst gebracht.

Om een beeld te geven van de opzet, laten wij hieronder de cursussen 
volgen met het aantal ingeschrevenen in October. Het spreekt 

hierin mutaties zijn

Mevr. Cole. 
dc aarde, waarop hij leeft. J. Knock.

5. Nederlandse taal.
r beginnenden.
r gevorderden.
* beginnenden.
■ gevorderden, 

voor beginnenden.
gevorderden.
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in het
vroeg.

de

en Erfelijkheidsleer.
geestelijke eigenschappen, 

lagen van de ontwikke- 
.'hijnselen; iets over de

De behandelde lesstof.

Mensch en Dier. Cursus 1.
Overzicht der grondslagen van Voortplanting 

(Enkele algemene lessen over erfelijkheid van 
tweelingonderzoek, eugenetica, enz. De grondsli 
ling van een dierlijke kiem; regeneratie-verscb. 
Evolutie-gedachte, enz.)

Menselijk Lichaam. Cursus 2.
Skelet. Schedel. Prehistorische Mens. Spieren. Zenuwstelsel. (Re- 

flexleer, Ruggemerg, Hogere Centra, Hormonen). Zintuigen. De ont
dekking van enige ziekte-verwekkende bacteriën.

Maatschappelijk leven. Cursus 3.
De Oudheid. Grieken en Romeinen. (Cultuurleven.) De Middel

eeuwen. (Het Katholieke Christendom. Het Kloosterwezen. Het Latijn. 
De Kunt. Ridderwezen. De Kruistochten. De Ketters. De Joden
vervolgingen.) De Renaissance. De Boekdrukkunst. Het Bourgondische 
Huis. Karei V.

Mensch en Aarde. Cursus 4.
Geologische bijzonderheden van de aardkorst; Tijdperken. Veen

vorming (hoogveen, laagveen). Steenkoolvorming. De Zee en haar be
woners. (Samenstelling en eigenschappen van het zeewater. Eb en 
vloed. Zeestroomingen, golfstroom. Plankton en nekton. Benthos. Vis
serij-onderzoek.

in opdracht van de regering een propaganda-campagne voor Indië 
voert, verklaarde zich bereid ook voor de deelnemers aan de dag- 
cursussen een serie lezingen over Indië te houden, waardoor nogmaals 
een interessante cursus werd toegevoegd aan het programma.

Jammer was het, dat de cursus Tuinbouw inmiddels moest worden 
opgeheven. Het is wel zeer eigenaardig, dat de liefhebberij in tuinieren 
zich schijnt te bepalen tot practische werkzaamheid. Theoretisch on
derwijs wordt slechts door weinigen gewaardeerd.

In de loop der volgende maanden zijn telkens wijzigingen 
rooster der cursussen gebracht al naar mate de practijk dit

Men hoedde zich voor verstarring, en stelde zich tijdig in op 
gewijzigde omstandigheden van het jaargetijde, als het moeilijker werd 
de cursisten in de tredmolen van geregelde cursussen vast te houden. 
Het programma moest soepeler worden. De cursussen werden dan 
ook goeddeels opgeheven en maakten plaats voor losse lezingen, welke 
zoveel mogeiijk afgesloten onderwerpen betroffen en voor zover moge
lijk in aansluiting op de behandelde leefstof. Daarnaast werden excursies 
georganiseerd op natuurhistorisch of folkloristisch gebied.
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Economie. Geschiedenis: Liberalisme;

10. The differênce

stress-forms. 11. 
en lezen in The

i en Grammaire. Aan 
en Leeman, 2e serie.

>efeningen ter verkrijging van enige woor- 
hun verbuiging; iets over de tijden van 
op er en avoir en être. (De Bock en

Nederlands. Cursus 5.
Hoofdzaken uit de spraakkunst en oefeningen in het zuiver schrijven 

der werkwoordeiijke- en buigingsvormen; oefeningen in het schrijven 
van „vreemde” en „moeilijke” woorden en verklaring hunner betekenis. 
De nieuwe spelling. Eenvoudige oefeningen voor stijlverbetering ; enige 
brieven, notulen, e.d.; leesoefeningen. Voordracht van proza en poëzie.

Frans. Cursus 6, 6a en 7.
Beginnenden : Eenvoudige o< 

denkennis; de lidwoorden en I 
de regelmatige werkwoorden 
Leeman Ie stukje).

Gevorderden: Lectuur uit Dubois II. Idioom 
de hand der Grammaire thema’s uit De Bock t 
3e stukje.

Duits. Cursus 8, 8a en 9.
Beginnenden: 1. Duitse schrijfletters. 2. Hulpwerkwoorden haben 

en sein. 3. Zwakke werkwoorden. 4. Verbuiging der zelfstandige 
naamwoorden. 5. Het voornaamwoord. 6. Voorzetsels met de 4e 
naamval. 7. Voorzetsels met de 3e naamval. 8. Het telwoord. 9. 
Lezen uit „Napoleon und die weisze Frau”.

Gevorderden: 1. Lectuur van fragmenten uit de Duitse letterkunde. 
2. Onregelmatige werkwoorden. 3. Beginselen der handelscorrespon- 
dentie. 4. Litteratuurgeschiedenis.

Engels. Cursus 10, 10a en 11.
Beginnenden : Directe methode, eenvoudige woordenkennis bijbrengen 

en de meest eenvoudige grammaticale beginselen. 1. To have en to be. 
2. Plural. 3. The regular forms of the Present and Past tense. 4. 
Personal and possessive pronouns. 5. Some irregular Past tense fornis. 
6. Progressive form. 7. Past progressive form. 8. Shall and will in 
the Future tense. 9. The use of do in: questions, negative sentences, 
abbreviated answers. 10. The difference between the Past and the 

Perfect tense.
Gevorderden: Eenvoudige leesstukken, vervolg grammatica : 1. Com- 

parison. 2 The use of one with adjectives. 3. Some and any. 4. The 
place of adverbs. 5. The passive form. 6. Participle and Gerund. 7. 
Relative Pronouns. 8. Can, may, ought to and should, must. 9. In- 
terrogative Pronouns. 10. Will and shall used as 
Herhaling van de capita selecta uit de grammatica 
Lady of the Barge.

Economie. Cursus 12.
Het begrip: Theoretische
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Het leren lezen 
directe methode.

; Arbeids- 
betekenis

Samenstelling van de bodem, planten, poten.

Socialisme; Gilde-wezen ; Syndicalisme; Moderne stroomingen 
wetgeving; Trust- en Kartelwezen. Het begrip Geld en de 
van het Geld in onze samenleving.

Staatsinrichting. Cursus 13.
Bestuur van land, provincie en gemeente. Grepen uit de verschil

lende organieke wetten. De ontwikkeling van ons staatsbestel in de 
loop der tijden. Vreemdelingenwet. Kieswet. Bespreking van staats- 
recbtelijke figuren als: Kroon, Commissaris der Koningin, Burgemeester. 
Het parlementaire stelsel.

Wiskunde. Cursus 14.
Beginselen der algebra (coëfficiënt, macht, grondtal, exponent. Posi

tieve en negatieve getallen, vergelijkingen met één onbekende. Merk
waardige producten en ontbinden in factoren. Iets over Logarithme 
en Rekenliniaal), Beginselen der vlakke meetkunde (Lijnen, hoeken, 
driehoeken. Gelijk- en gelijkvormigheid van driehoeken. Veelhoeken. 
Oppervlakken.) Eenvoudige grondbegrippen der stereometrie. (Inhouds- 
formulen van balk, prisma, pyramide, kegel en bol.)

Tuinbouw. Cursus 15.
Tuinbouwproducten.

zaaien. Meststoffen.
Algemene ontwikkeling. Cursus 16.
Bespreking van actuele gebeurtenissen op cultureel gebied. Grepen 

uit de veelheid van dingen en gedachten van alle eeuwen. Iets over 
het Heelal. Oude gebouwen en hun historie. Vragen van de dag.

Schaken. Cursus 17.
Theoretische en practiscbe lessen. Demonstratie van interessante 

problemen.
Studieklas. Cursus 18.
Gelegenheid voor het onder leiding maken van „huiswerk". Onop

gelost gebleven problemen uit de les worden toegelicht. Aan de hand 
van een bibliotheekje, waarin, behalve een collectie handwoorden
boeken, studieboeken op verschillend gebied aanwezig zijn, kan ook 
zelfstudie plaats vinden. In de loop van het jaar waren cursisten 
bezig met boekhouden, stenografie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, 
moderne talen, letterkunde, enz. (V/ij hebben er zelfs aangetroffen, 
die met analytische meetkunde doende waren 1)

Esperanto. Cursus 19.
Woordenkennis. Begrip van de taalregels, 

schrijven van Esperanto. Toepassing van de
E. H. B. O. Cursus 20a, b en c.
Het menschelijk lichaam. Practiscbe hulp bij ongevallen. Snij- en
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„prijs-uitreiking". Thans kwamen 
onder wie er 11 waren, die geen

zou hier

den blanke in de tropen. Cultuur van de 
en Inlanders.

ademhaling. Verbandleer. (Alles volgens 
je-Kruis” en gericht op bekwaming voor

brandwonden. Kunstmatige i ' ' ' 
de methode van het „Oranje-Kruis' 
het E. H. B. O.-examen.)

Het leven in Indië.
Iets over het leven van

Inlanders. De verhouding tussen Blanken

„Iets over de sfeer van onze gemeenschap."

Het is te verleidelijk, schrijft de commissie, om in dit verslag niet 
enige bijzonderheden te vermelden, die ogenschijnlijk misschien buiten 
het eigenlijke werk staan, in wezen er echter een integrerend deel van 
zijn. Het moet o.i. toch enige verwondering baren, dat mensen, die uit 
de bedrijven gedrongen zijn, die vaak nooit iets aan studie gedaan 
hebben, in toch betrekkelijk ruime mate hun belangstelling tonen voor 
min of meer wetenschappelijke problemen. Natuurlijk is getracht de 
stof zo populair mogelijk te behandelen, doch dit neemt niet weg, dat 
onderwerpen als erfelijkheid, devaluatie, gemeentelijke autonomie, enz. 
een grote inspanning vergen van de cursisten. Deze geestelijke inspan
ning, maar vooral de wil, om de problemen, waarvoor men gesteld 
werd, te verwerken, dwingen onze bewondering af. Wij hebben ge
tracht, zij het ook op gebrekkige wijze, onze waardering te tonen: in 
December werden een veertigtal cursisten, wier bezoeklijsten daartoe 
aanleiding gaven, uitgenodigd een prijsje in ontvangst te nemen. Er 
waren toen 9 cursisten, die, ofschoon ze vier of meer cursussen volgden, 
geen enkele les verzuimd hadden! Prijzen werden gegeven aan allen, 
die meer dan 90 °/„ presentiepunten op hun lijst hadden, d. w. z. die b.v. 
van 100 lessen meer dan 90 keer aanwezig waren geweest. Er waren 
er onder, die 10, ’n enkele die 15 cursussen had gevolgd. Deze en 
soortgelijke feiten moeten indruk maken. Er blijkt overduidelijk uit, 
dat er onder de economisch het zwaarst getroffenen, nog krachten 
aanwezig zijn, die niet licht vernietigd zullen worden. Hier ziet men 
het welhaast wanhopig pogen van de mens, die niet geestelijk te 
gronde wil gaan, ook als er materieel gebrek aan alles gekomen is. 
Het heeft ons dan ook niet erg verwonderd, dat de eersten onder 
de „prijswinners" niet grepen naar een doos sigaretten, maar dat de 
wens uitging naar het bezit van een boek.

Tegen Pasen herhaalden wij de 
ruim vijftig cursisten in aanmerking, 
enkel verzuim hadden.

En lezer, kunt U zich de strijd voorstellen, waar de keus bepaald 
was tussen een mandje eieren en een boek? Een psycholoog 
stof voor interessante problemen hebben kunnen vinden.
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Van hen, die meer dan 90°/o bezoek hadden, waren er in December 
18, die dat percentage ook in de studiezaal behaalden, in April 2-1, 
zodat, wat zelden gebeurt, er een stijgende lijn was in de intensiteit 
van het bezoek in de voorjaarsmaanden.

In de loop van Januari hebben we een poging gewaagd, op iets 
meer intieme wijze het contact met de cursisten van opvoedende 
waarde te doen zijn. We stelden „praat- en vragenmiddagen" in. De 
trouwste cursisten (de met een prijsje beloonden) konden hieraan 
deelnemen, ofschoon ook in beperkte mate anderen werden toegelaten. 
Op deze middagen kon ieder zich uitspreken over onderwerpen, die 
zijn belangstelling hadden, vragen stellen over voor hem on- of minder 
bekende begrippen, vreemde woorden konden verklaard worden, enz. 
Een reeks onderwerpen kwam ter sprake: Een bezoek aan een wcrk- 
lozenkamp in Bentveld, Vrijmetselarij, Ordening, Spiritisme, Demo
cratie en Dictatuur, enz. Zelfs heeft zich een candidaat opgeworpen 
om de „wetenschappelijke" basis van het anti-semitisme aan te tonen! 
(Hij is er niet in geslaagd....). En als dan ieder zich zoveel mogelijk 
had uitgesproken, werd gezamenlijk gezocht naar de al-mensclijkc 
overkoepeling van alle geschillen, dan poogde de leider van de groep 
in alles de gedachte van de broederschap aller mensen te doen spreken. 
Zou hij er in geslaagd zijn?....

Niet vergeten mag worden, dat de heer Jacq. Engels, leider 
het „Gemeenschapshuis” in Amsterdam, op een dezer middagen 
inleiding hield over het werk daar, dat in Vrijzinnig Christelijke 
geleid wordt. Op een andere middag sprak de heer II. Ploeg Jr., 
secretaris van de Ned. Ver. tot Afschaffing va n Alcoholhoudende 
Dranken over het probleem: „Is de Machine onze Vijand?” Met 
veel belangstelling werd het gesprokene aangehoord en een interes
sante gedachtenwisseling, waaraan vrijwel alle cursisten deelnamen, 
volgde.

Niet alle cursisten konden steeds een actief aandeel hebben in het 
vele werk, dat verricht moest worden. Er werd daarom een „werk
ploeg" gevormd. De koffie en thee moest worden „geserveerd”, een 
geweldige hoeveelheid typewerk moest gemaakt worden (van de meeste 
cursussen werden vrijwel wekelijks syllabi verstrekt, terwijl de cursus 
Esperanto geheel gegeven werd aan de hand van door den heer Vane<;ek 
geschreven lessen !), roosters moesten worden gewijzigd, boeken moesten 
worden gekaft en opnieuw ingebonden, de administratie moest worden 
gevoerd, kaartsystemen bijgehouden, nieuwe cursisten moesten te woord 
gestaan worden, zwem- en bioscoopkaarten moesten tijdig en zoo 
eerlijk mogelijk worden gedistribueerd, enz. Al dit werk te verzetten
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Moeilijkheden

de R.K. of Prot.-Chr. kampen 
onze volle belangstelling houden.

de cursussen wel eens mocilijk- 
—telling en 
Wij organi- 
huisgenof en 

werkten daaraan

een behoorlijke 
; bezig geweest.

noemen; de heer 
op heden, dag aan 

de administratie 
een goed kaïnctaad 

bekwaam administra-

en schaduwzijden.

Zoals men al reeds hier en daar heeft kunnen lezen, deden zich 
in ons werk verschillende moeilijkheden voor. Sommige daarvan konden 
worden overwonnen. Een die blijft en die onoverwinbaar schijnt — 
niet slechts in Utrecht — is het verloop van het bezoek op de cur
sussen. Hoe langer een cursus duurt, hoe groter het verloop. Een 
leergang, die met e en vijftigtal cursisten wordt begonnen, haalt nau
welijks vijftien bezoekers op de laatste les. Hierbij moet wel rekening 
gehouden worden met het feit, dat de groep van werklozen niet een 
gelijkblijvende groep is, doch een die voortdurend aan verschuiving 
onderhevig is. Zo neemt men vaak waar, dat cursisten na een paar 
jaar werkloosheid, plotseling voor enige weken weer een baantje 
krijgen. Komen zij na deze korte werkperiode weer op de Volksuni
versiteit terug, dan zijn zij voor geregeld cursusbezoek in het algemeen 
verloren: zij zijn er teveel uitgeraakt.

Wij hebben getracht dit bezwaar zoveel 
studieklas biedt gelegenheid om

zou onmogelijk geweest zijn, indien er niet steeds < 
werkploeg uit de cursisten en ook daarbuiten was 
Een der cursisten moeten we daarbij afzonderlijk 
L. Boulonois, die vanaf de eerste inschrijving tot 
dag aanwezig is geweest, die een groot deel van 
voor zijn rekening nam, heeft getoond, niet slechts 
en een kerel uit een stuk te zijn, doch ook een ’ 
teur, voor wien we slechts één wens hebben: Kerel kom nooit 
terug, maar geve de hemel, dat je werk vindt!

In de loop van het voorjaar werd contact gezocht met verenigingen 
en corporaties, die werkkampen en internaten organiseren, teneinde 
enkelen onzer menschen gedurende enige dagen in andere omgeving 
geplaatst te krijgen. Dit pogen is met succes bekroond: er werden 
enige cursisten uitgezonden naar de internaten van de Arbeids-Gc- 
meenschap der V/oodbrookers in Bentveld, naar de Volks-Hogeschool 
in Bakkeveen, naar de Rotary-kampen, terwijl enkele andere cursisten 
bereids door hun organisaties naar 
waren uitgezonden. Dit werk zal

Omdat het regelmatig bezoek aan de cursussen wel eens r 
heden thuis zou kunnen geven, werd getracht de belangste 
daarmede de sympathie van de huisgenoten te wekken. Wij 
seerden daartoe maandelijks een avondlezing, waarvoor r 
konden worden geïntroduceerd. Geheel belangloos 
verschillende personen mede.

mogelijk op te heffen : de 
onder leiding zo mogelijk zelfs van



ONTWIKKELINGSWERK VOOR WERKLOZEN318

het verloop te bestrijden is het indelen van 
van drie maanden. Ook deze maatregel heeft

waarin het werk 
het grooteoud-l

zalen, waar de cursussen

weer „bij” te komen. Een enkele maal lukt 
meestentijds is de onderbreking van het geregelde

den betrokken docent, 
dit ook wel, doch 
cursusbezoek fataal.

Een ander middel 
de lesstof in periode 
wel iets geholpen.

Het verloop vindt echter zijn oorzaak niet alleen in het genoemde 
verschijnsel. Wat men overal waarneemt — en heus niet alleen bij 
werklozen ■— is een persoonlijk gebrek aan doorzettingsvermogen. Na
tuurlijk wordt er steeds op gewezen, dat doorzettingsvermogen, wils
kracht, de grootste kracht is in de strijd tegen de ncerhalende factoren, 
doch het euvel blijft.

Ook in kleinigheden doen zich moeilijkheden voor. Een cursist krijgt 
werk en „vergeet” zijn boeken terug te brengen. Een ander mag hem 
dan narijden om te trachten het materiaal, waaraan zijn vroegere 
lotgenoten grote behoefte hebben, weer terug te krijgen; een cursist 
verandert van adres, geeft dit echter niet op, maar komt later klagen, 
dat hem geen bericht van roosterwijziging is toegezonden; een „cursist 
komt een paar weken niet op les, doch toont zich verontwaardigd 
als hem dan zijn bioscoop- of zwemkaart wordt onthouden, waar hij 
„recht” op meent te hebben, en zo meer. Dit alles stemt vaak kregel, 
maar mogen we van mensen, die uit het maatschappelijk verband zijn 
geraakt, het summum van gemeenschapszin eisen? Zou het niet zelfs 
verwondering wekken, indien juist deze groep karakterdeugden ver
toonde, die men in de kringen van werkenden toch ook slechts spo
radisch aantreft ? . . . .

Het is een kwellend verschijnsel, dat op een bevolking van ruim 
160.000 inwoners ± 10.000 werkloos zijn, dag in dag uit, maand in 
maand uit, velen jaar in jaar uit, van wie dan ongeveer 600 trachten 
hun gedachten afleiding te bezorgen, hun uren te vullen, in liet gunstigste 
geval hun horizon te verruimen, door cursussen te volgen en studie
boeken ter hand te nemen, die hen niet kunnen klaar maken voor 
een positie in de arbeidende wereld, maar slechts hun vastgelopen 
energie in banen leiden. Inderdaad, de sombere ondergrond van dit 
werk bezorgt ons soms zware uren. Wat ons het werk in het najaar 
weer zal doen opnemen is de overtuiging, dat het beter is lapwerk 
te doen, dan de gaten open te laten.

Dat de bijzondere sfeer mede mogelijk geworden is door de om
geving waarin het werk geschiedt, de Volksuniversiteit aan de Nieuwe- 
gracht, het groote oud-U trechtsche huis met zijn ruime gezellige kamers 
en zalen, waar de cursussen en studieklassen nu reeds vier jaar
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3.

6.

8.

Totaal (behalve studieklas): 17680

11.

13.
14.

16.
17.
19.
20.

10.

Aantal bezoekers.
2667
2589
2656
2602
3172
3045
949

Aantal lessen.
22
23
26
25
27
27
27
15
27
27
15
27
25
14
25
25
25
26
11
27
26
19
46
14

achtereen onderdak hebben gevonden, stemt de Commissie tot dank
baarheid.

Cursus.
Mens en Dier.
Het Menselijk Lichaam.
Maatschappelijk Leven.
Mens en Aarde.

5a. Nederlands.
5b. Nederlands.

Frans (Beginnenden).
6a. Frans (Rep. Cursus).
7. Frans (Gevorderden).

Duits (Beginnenden).
8a. Duits (Rep. Cursus.)

Duits (Gevorderden).
Engels (Beginnenden).

10a. Engels (Rep. Cursus).
Engels (Gevorderden).
Economie.
Staatsinrichting.
Wiskunde.
Tuinbouw.
Algemene Ontwikkeling.
Schaken.
Esperanto.
E. H. B. O.
Het Leven in Indië.

Totaal (behalve studieklas): 571 lessen.
Het aantal bezoekers per maand.
Maand.

October.
November.
December.
Januari.
Februari.
Maart.
April.

Enkele statistische gegevens.

I. Het aantal lessen, dat van de verschillende cursussen gegeven

No.
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II blijkt, dat elke ]es gemiddeld bezocht werd door 31

TotaalOngeorg.

129 176808888

40 11141 52
58821260

442629 33
30634

IV. Het bezoek aan de studieklassen.

156035 393

Totaal: 34202

Aantal

Lessen:

Maand 
October 
November 
December 
Januari 
Februari 
Maart
April 

Totaal

Aantal

Cursisten:

genoten

Aantal „man-uren"
2430
1668
7544

22560

Gemiddeld

15
17
19
18
14
11

63
307

20

28

rekend de studie- 
georganiseerden.

Aantal bezoeken
851
893
974
847

1066
994
410

V. Berekening aantal „man-uren”.

Aantal bezoekers 
972 

1668 
9052^ 

15040

Aantal lessen
60
60
59
45
60
70
39

Gedurende de periode 1 October.—-uit. April waren de 588 cursisten

Uit I en 
cursisten.

laten inschrijven (voor 3303 
: opgekomen. De 588 opge- 
'icklas) gemiddeld 30 lessen.

III. Verdeling van het aantal genoten lessen (ongert 
klas) over de verschillende groepen van niet en wel g

Georganiseerden: Onbek.
Modern, Neutr., R K„ P.C., Synd. 

4122 1753 1287 1034 487

8663

Gem. lesduur
2^ uur

Cursusgroepen
Schaken
E.H.B.O. en Indië
Andere Cursussen
Studieklassen

In totaal hebben zich 637 personen I 
cursussen) van deze 637 zijn er 49 nooit 
komenen volgden dus (ongerekend de studie!
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P.C. Neutr. Synd. Onb.

2

5
2

10

5 3

2
28

28524164150288637

31
4

33

2
5

97
101
45
15
12
11
3
4

31
36
15
6
14

3
2
8

3
3

9
5
3
2

4
2

17
14

2 
2

R.K.
5 

25 
15 
12
5

10
13
8
3
2
7

9
14
13

18
44
86
11
26
4
8

17
9

2
2
2

10
15
10

28
28

voor zover mogelijk

. Neutr. Synd. Onb.
2 4 -

verheid 
üant.Bed. 124 

25 
46 
32 
44 
23 
55 
13 
52
28 
22

naar leeftijd en

288 150 64
23 jr. 32 jr. 28 jr.

gemiddeld ruim 58 uren min of meer intensief „bezig” met het 
zikkelingswerk, uitgaande van onze commissie.

VI. De indeling der cursisten i 
naar organisatie:

Leeftijd. Totaal. Ongeorg. Mod.

4 
33 
34 
31
18 
16

Tot 20 jaar 106 
20—25 187
25—30 122
30—35 „ 80
35-40 „ 43
40—45 „ 35
45—50 „ 17
50-55 „ 12
55-60 „ 3
60—65 „ 3
Onbekend 29 
Totaal 637 288 150 64 41 52 14
Gem. Leeft. 27 jr. 23jr. 32jr. 28jr. 27 jr. 34jr. 32jr.

De gemiddelde leeftijd der cursisten ligt dus behoorlijk boven de 
24 jaar. Het aantal cursisten beneden 25 jaar bedraagt 293 (onwille
keurig vraagt men zich af of de gedachte van het bestrijden der ge
volgen van de „jeugd’-werkloosheid niet uitgebreid dient te worden 
tot: het bestrijden der gevolgen van werkloosheid.)

VII. De indeling der cursisten naar de beroept 
Beroepen. Totaal. Ongeorg. Mod. R.K. P.C. 

Bouwvakken 69
Metaalnijverheid 104 
Hand, en Kaut.Bc* 
Fabrieksarb. 
Transportarb. 
Hotel-Café-Bedr. 
Typografen 
Sigarenmakers 
Technici 
Meubelm.-Stoff. 
Diversen 
Onbekend 
Zonder beroep 

Totaal



ONTWIKKELINGSWERK VOOR WERKLOZEN322

VIII

637

De Stichting

fc.

lezing voor de Nederlandse Bond 
het verslag Juni i934 in dit tijdschrift

17
8

26

Aantal.'

403
18
42
18
25
76

voor Huishoudelijke Voorlichting 
ten Plattelande,

door GR. G. SMIT, laspectrice Nijverheidsonderwijs.

Genoten onderwijs:

U.L.O.
L.O. 4“ Ambachtschool
L.O. 4“ Handelsonderwijs
L. O. -f- ander onderwijs
M. U.L.O.
M.T.S.
H.B.S. m.
H.B.S. m.
Onbekend

3 j. c.
5 j. c.

15 April 1934 hield ik een
' van Volkshuizen, waarvan 

werd opgenomen.
Ik schetste daarbij een vorm van samenwerking tussen verschillende 

instanties welke zich bezig houden met ontwikkeling op het platteland, 
welke mij als een ideaal voor ogen stond, maar waarvan ik mij zelfs 
in mijn grootste enthousiasme toch niet voorstelde dat de verwezen
lijking al spoedig op komst was. Het is daarom wel een grote vreuj 
voor mij U te kunnen tonen, hoe door de omstandigheden thans < 
groot stuk van dit werk gereed is gekomen in een vorm, die mijn 
stoutste verwachtingen overtreft.

Het landbouwhuishoudonderwijs is geleidelijk op het gehele platte-

(Opvallend is in VI de grote toevloed van jeugdige werklozen 
in de groep van ongeorganiseerden, terwijl in VII het grote aantal 
ongeorganiseerde Handels- en Kantoorbedienden en Technici de aan
dacht vraagt.)

De ontwikkeling der cursisten liep wel zeer uiteen. Naast cursisten, 
die alleen lager onderwijs hadden genoten, waren er cursisten met 
kweekschool-opleiding, einddiploma H.B.S. m. 3 j. c., H.B.S. m. 5 j. c-, 
M.T.S.-ers en bezitters van nijverheids-acten. Het volgende staatje 
geeft er een beeld van:



i het 
en lei

dat juist deze vrouwen 
primitieve hulpmiddelen de huishouding 
leden daarin lichamelijk en geestelijk o 
ling kunnen komen. De vraag was eci 
crisis heeft dit vraagstuk urgent gema;

Om deze redenen zijn in de tweede helft van 1934 over het gehele 
land provinciale commissies tot stand gebracht, waarin vertegen
woordigd zijn de verschillende organisaties, welke reeds het onderwijs 
verzorgen, landbouworganisaties, vrouwenverenigingen enz. Er is naar 
gestreefd zoveel mogelijk alle groepen en richtingen hierin te vertegen
woordigen en het is dan ook de bedoeling, dat het onderwijs wordt 
gegeven met volkomen erkenning van de richting van de bevolking, 
zodat geen enkele groep principiële bezwaren behoeft te hebben om 
hieraan mede te werken. Deze commissies dienen objectief te beoor
delen, welke plaatsen de meeste behoefte hebben aan het onderwijs. 
Het is daarom een verblijdend feit, dat het voorzitterschap in de 
regel berust bij een vertegenwoordiger van het provinciaal bestuur, 
welke de provincie in haar geheel overziet en leiding weet te geven 
aan de verschillende verlangens.

De samenwerking in de commissies is buitengewoon goed. Men 
steunt het werk financieel en moreel, zonder te vragen of het eigen 
groepsbelang hiermee wordt gediend; het is dan ook geen ongewoon 
verschijnsel, dat een R.K. vereniging helpt aan de totstandkoming 
van een neutrale cursus of omgekeerd en dat de commissaris van de 
Koningin met een arbeidersvrouw overlegt of men met een kook- of 
met een naaicursus zal beginnen!

Wanneer deze provinciale commissies voor de totstandkoming van 
elke cursus de gewone weg van de Nijverheidsonderwijswet hadden 
moeten volgen, zou het werk nimmer tot zulk een omvang zijn uitge
groeid. Met medewerking van Mr. H. P. Marchant, toen minister 
van onderwijs, welke de grote betekenis van dit werk inzag, is daarom 
de „Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande tot
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land doorgedrongen en het is daar een goede bekende. De scholen 
en cursussen bereiken een groot gedeelte van de bevolking en oefenen 
ongetwijfeld op het gezinsleven een belangrijke invloed uit.

Intussen, zoals met alle voortgezet onderwijs, zijn er nog altijd grote 
groepen van vrouwen, welke van dit onderwijs zijn verstoken omdat 
de cursussen nog te veel tijd en financiële opofferingen vragen. Het 
zijn vooral de vrouwen van landarbeiders, kleine boeren, vissers enz. 
welke nog niet bereikt worden. Wij kunnen niet zeggen, dat deze 
groepen het onderwijs minder nodig hebben. Integendeel, het is van 
het grootste belang, dat juist deze vrouwen leren met weinig geld en 

Ipmiddelen de huishouding zo te besturen, dat de gezins- 
lichamelijk en geestelijk op de beste wijze tot ontwikke- 

:chter hoe haar te bereiken. De

e helft
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van bovenkleding voor kin- 
loenen.

inspectrice N.O. woon ik als adviserend lid 
regel ik met de provinciale commissies het

van de slacht met eenvoudige hulpmiddelen.
van het huis in de winter, verwarming, verlichting, venti-

I goed van onderkleding voor kinderen, 
'hemdje, luierbroekje, kinderkousjes, 

van de meegebrachte kledingstukken.

(6X2# uur).
: gedragen kleding v 
das, muts, handschc 

strijken der meegebrachte kledingstukken.

stand gebracht door de drie Centrale landbouworganisaties 
landelijke verenigingen Het Groene Kruis en Het Wit-Gele Kruis. 
Professor van Poelje is als voorzitter aangewezen en het secretariaat 
berust bij Mr. H. ƒ. Tap, Referendaris op het departement van 
Onderwijs.

In mijn functie van
de vergaderingen bij en 
onderwijs.

Voorlopig wordt gewerkt volgens het volgende schema:
1. Koken (6 X 2# uur); voorwerklessen.
Samenstelling en bereiding van vijf verschillende zomerdagrantsoenen, 

waarvoor de grondstoffen uit eigen bedrijf betrokken kunnen worden.
Inmaakmethodcn met eenvoudige hulpmiddelen.
Bij de bespreking de aandacht vestigen op de noodzakelijkheid van 

afwisseling in de voeding, zindelijkheid bij de bereiding en de ma 
tijden.

2. Koken (6 X 2# uur); voorwerklessen.
Samenstelling en bereiding van vijf verschillende winterdagra 

soenen, waarvoor de grondstoffen uit eigen bedrijf betrokken kuni 
worden.

V erwerking
Bewoning

latie.

3. Koken (6 X 2# uur); voorwerklessen.
Samenstelling en bereiding van vijf verschillende dagrantsoenen voor 

een zieke of herstellende, die geen dieet heeft, doch met zorg gevoed 
moet worden (met grondstoffen uit eigen bedrijf).

Bij de bespreking enige wenken geven over de verdere verzorging 
van een zieke.

4. Tuinbouw (6X2 uur).
Aanleg en onderhoud van een eenvoudige groentetuin bij het huis, 

welke voldoende groente oplevert voor zomer en winter.

5. Naaien en wassen (6 X 2# uur).
Het vervaardigen uit oud
Het breien van een baby!
Het wassen en strijken
6. Naaien en wassen
Het vervaardigen uit 

deren. Het breien van <
Het wassen en
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komende 
dat door

verkt wordt, 
ne inventaris 
en hetzelfde 

thuis bezitten. De stich-

Het ligt in de bedoeling, dat de vrouwen zoveel mogelijk alle zes 
serie’s van zes lessen kunnen ontvangen. Wij kunnen deze vrouwen 
echter niet voor meer dan zes lessen tegelijk verbinden, daar zij dik
wijls thuis zeer veel bezigheden hebben.

Hoe komt nu een cursus tot standf
De provinciale commissie maakt uit welke plaats het meest voor 

het onderwijs in aanmerking komt en verzoekt dan een van hare leden, 
dikwijls de burgemeester ter plaatse, om een plaatselijke commissie 
in het leven te roepen, waarin zoveel mogelijk de vrouwen zelf zitting 
hebben. Daar de subsidie uitsluitend bestemd is voor salariëring van 
de leerkrachten, dienen de overige kosten door daarvoor in aanmerking 

organisaties gedragen te worden. Meestal is het mogelijk, 
de gemeente een locaal met verlichting en verwarming wordt 

beschikbaar gesteld. De inventaris voor de kooklessen wordt plaatselijk 
bij elkaar gebracht. Daar bij deze lessen niet zelf gew< 
doch de lerares demonstreert, is hiervoor slechts een kleini 
nodig. Het is van belang, dat dezelfde kook toestellen 
gereedschap wordt gebruikt, dat de vrouwen 
ting „Hulp na Onderzoek” in Amsterdam heeft tot onze grote blijd
schap aan de Stichting f2000.— verstrekt voor het aanschafifen van 
naaimachines. Door de medewerking van de firma Pfaff zijn wij in 
staat hiervoor 60 machines aan te schaffen, zodat voor de naailessen, 
een, zij het ook kleine, inventaris aanwezig is.

De materialen voor de kooklessen dienen door de vrouwen zelf 
bijeen te worden gebracht of te worden betaald. Deze kleine bijdrage 
werkt trouwens gunstig om het verloop op de cursus tegen te gaan 
en de kosten behoeven niet hoog te zijn, daar de crisisbureau’s gratis 
spek, bonen, blikvlees enz. beschikbaar hebben gesteld.

Een post, welke nog door de provinciale commissie’s betaald moet 
worden, is de reiskosten van de lerares. De leraressen krijgen een 
zeer moeilijke taak en wanneer wij willen, dat zij die behoorlijk ver
vullen, spreekt het vanzelf, dat haar een behoorlijke betaling moet 
worden gegeven. Het gaat daarom niet aan deze kosten op haar te 
verhalen. In enkele provincie's is daarom provinciaal subsidie verleend 
voor de reiskosten.

En hoe gaat het nu met het werk in de praktijk? Op 11 Februari 
van dit jaar is de Stichting tot stand gekomen, daarna kon men met 
het subsidiëren van de cursussen beginnen. Ruim vier maanden nadien, 
zijn reeds 70 cursussen tot stand gekomen, met gemiddeld 25 deel

neemsters per cursus.
De vrouwen komen toegestroomd en onze enige zorg was, dat wij
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>i

subsidie zovelen moeten afwijzen. Ge
bet prophylaxe fonds in 1935 het werk

Vrouweninternaten te Bentveld, 
door DORA DE JONG.

grote gedachte, het 
i dóór, ook in het

door het beperkte bedrag aan 
lukkig kan door steun van 
echter voortgang hebben.

En de belangstelling van de vrouwen? Deze is gewoonlijk buiten
gewoon groot. Wanneer er geen paal en perk aan wordt gesteld, 
neemt ieder de volgende les ook nog haar buurvrouw of een familielid 
mee. Of wij werkelijk op de duur enige verbetering in de huishou
dingen zullen kunnen constateren, moeten we afwachten. De grote 
aandacht waarmee de lessen worden gevolgd, maakt dit wel waar
schijnlijk. Maar zeker is, dat het in het zware, moeilijke leven van 
deze vrouwen reeds veel betekent, dat zij even uit de dagelijkse sleur 
worden gehaald en dat er iemand is, die probeert haar zorgen te 
delen en te verlichten.

/'"'Xm te doen begrijpen wat doel en inhoud is van't internaatswcrk, 
dat in 1932 in Bentveld begon en dat steeds groeiend is, dank 

zij de steun uit een wijde kring ontvangen, zal het nodig zijn te 
Spreken, niet alleen over de organisatie die dit werk leidt, maar ook 
over de grond, waaruit dit werk ontstond en gevoed wordt.

Dit werk van de Arbeiders-Gemcenschap der Woodbrookers ont
stond niet toevallig. Het is noodzakclijk geworden door de economische 
omstandigheden, het is ontstaan uit de innerlijke noodzaak, die de 
Arbeiders-Gemeenschap krachtens haar wezen hiertoe drong. Een 
wezen, zoal niet volkomen bepaald, dan toch zeer sterk beïnvloed 
door de beide organisaties, die tot haar ontstaan leidden.

Bedoeld worden het Genootschap der Vrienden, de Quakers, 
de Vereniging Woodbrookers in Holland. De i 
leidend beginsel, die daar geldend zijn, werken 
Bentveldse internaatswerk.

Wie iets weet van ’t werk der Arb.-Gem., kent ook wel de plaats
naam Barchem en weet, dat ddAr het centrum is van de Wood
brookers. Een naam, die verwijst naar een andere plaats, n.1. Wood- 
brooke, een plaats in Engeland, een studieoord der Quakers, waar 
mensen van verschillende nationaliteit en van verschillende godsdienstige 
overtuiging elkaar vinden. Allen gedreven door de ernstige wil, God 
te dienen, allen overtuigd dat vele wegen tof dat doel leiden kunnen.
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Een studieoord, waar men cursussen volgen kan, maar waar men 
zich ook tot zelfstudie kan bepalen. Véaar de bezoekers in één gro 
gezinsverband worden opgenomen. Natuurlijk bepaalt daar de Quakt 
geest de onderlinge omgang, een geest van vrije vroomheid en vrome 
vrijheid, waarin mensen van verschillende aard, verschillende aanleg, 
verschillende ontwikkeling en verschillende geestesrijpheid toch allen 
volkomen tot hun recht kunnen komen, waarin ieder wordt erkend 
als een waardevol deel van het grotere geheel.

De Quakergeest, die leidt tot het dienen van God, maar dit doel 
niet anders kan bereiken, dan door dienst, ook aan mcnschen.

Ook Hollanders bezochten Woodbrooke. Zij leerden door de da
gelijkse stille Quakcrdienst de grote beteekenis kennen der stilte, 
waarin de mens tot zich zelf komt en hierdoor iets leert verstaan 
van gewijde overgave. Zij werden er ontroerd en leerden de les 
„doorgeven wat wordt ontvangen aan geestelijke rijkdom". Zij hebben 
doorgegeven. In de Vereniging Woodbrookers in Holland hebben 
zij uitgedragen de levensrijkdom en levensblijheid, in Woodbrooke 
ontvangen. Zij kozen hiervoor de cursusvorm en in 1910 werd de 
eerste cursus gehouden, waarin door lezingen, door persoonlijke om
gang, maar vooral in de wijdingstonden de deelnemers werden verrijkt 
en verdiept. Van nu aan werden geregeld cursussen gegeven, vanaf 
1913 te Barchem op eigen terrein, in de eigen lezingzaal. Cursussen, 
bezocht door mensen van rechts en van links, die zich verenigden, 
elk op de eigen motieven, maar allen gedreven door „een oprecht ver
langen naar God". Tot de links-georiiJnteerden behoorden ook socia
listen. Mensen, die op de cursussen zeker zochten verdieping en 
verzuivering van ’t eigen leven, maar in wier hart was ingebrand, 
dat hun oprecht verlangen naar God voor hen o.m. betekende: wer
ken aan de omvorming der maatschappij, werken voor het socialisme.

Afzonderlijk georganiseerd in de Arb. Gem. der Woodbrookers, 
een werkverband der Vereniging, organiseren zij sinds 1920 cursus
sen en leergangen te Barchem, sinds 1931, toen de Arb. Gem. een 
eigen centrum te Bentveld stichtte, óók daar. Zij volbrengt haar werk 
„de arbeidersbeweging dienen in religieuzen geest", als deel der Ver
eniging en is tegelijkertijd een zelfstandige religieus-socialistische or

ganisatie.
Nauw contact houdend met de moderne arbeidersbeweging, door

dat velen die leiding geven, ook in de de sociaal-democratischc be
weging op vooruitgeschoven posten staan, worden de noden dier 
beweging sterk meebeleefd.

De arbeidersbeweging dienen in religieuze geest, betekent niet.
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enkel door lezingen, door cursussen verheldering van inzicht te bren
gen over belangrijke vraagstukken. De taak is niet voldoende vol
bracht, als getracht wordt de religieuze gevoels- en gedachtewereld 
nader tot de moderne arbeidersbeweging te brengen. De opdracht 
eist ook, te trachten een sterk socialisme in deze ontredderde wereld 
tot werkelijkheid te maken.

Men behoefde niet ver te zien om een nieuwe taak te vinden.
Als gevolg der economische ontreddering ontstonden de grote massa’s 

werklozen. Mensen, uitgeschakeld uit 't arbeidsproces, die de nood 
der tijden ondergingen in diepe verslagenheid. Niet alleen omdat werk
loos zijn betekent minder kleding, minder voeding, maar omdat werk
loos zijn betekent, overbodig zijn, afgezonderd zijn van hen, die door 
arbeid van hoofd en hand, hun eervolle plaats in 't maatschappelijk 
leven innemen. Werkloosheid betekent gedoemd zijn tot lediggang. 
Werkloosheid betekent stoffelijke maar ook geestelijke nood, niet 
alleen voor den man zelf, maar ook voor de vrouw van den werk- 
looze. Zij staan tegenover een maatschappelijk noodlot, buiten eigen 
schuld. Zij voelen zich verzinken in grauwe ellende. Zij snakken naar 
een oor, dat naar hen luisteren wil, zij snakken naar een hand, die 
de hunne vat en die hen omhoog trekt uit de moedeloosheid waartoe 
zij vervallen zijn.

Gezien de levenstaak der Arb. Gem. „de arbeidersbeweging dienen 
in religieuzen zin,” is het wel vanzelfsprekend, dat gezocht werd naar 
middelen, het grote arbeidersleed te verzachten, zij het dan voor een 
klein deel. Besloten werd tot 't organiseren van internaten voor 
werkloze mannen en voor vrouwen van werklozen. Want al hebben 
de laatsten niet te klagen over gebrek aan werk, al is er door de 
geringe gezinsinkomsten zelfs méér werk voor de huisvrouw ontstaan, 
het leed is voor hen niet minder zwaar te dragen, de zorgen knagen 
ook aan hun leven.

Telkens worden ruim vijftig vrouwen uitgenodigd een week in Bent
veld te komen. Telkens worden ruim vijftig vrouwen en moeders uit 
hun zorgenbestaan uitgetild, en zijn zij een week vrij van werk, vrij 
van zorg. Wonen zij in het ruime tehuis in de duinen, genieten van 
de rust en de natuur. Maar minstens evenveel genieten zij van de 
wijze waarop de Arb. Gem. hun de rust geeft. Want rust betekent 
niet ledigheid. Rust betekent, dat de aandacht wordt gevangen voor 
een onderwerp, waaraan men zo niet toekomt in het dagelijks leven. 
Rust betekent, dat belangstelling wordt gewekt, belangstelling wordt 
verdiept, voor veel, wat in ’t zorgenbestaan dreigde te verzinken, 
rust betekent ook een tot zichzelf komen.
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Itijc 
de

'gel; des morgens 
belangstelling die vooral de

soroken over, gedeclameerd uit 
:g” (van H. Roland Holst). Of 
dichters worden verzen gezegd, 

voor goede kunst. Soms is er zang, 
lezing over „Muziek” geeft zang en mu- 

aan 't eind der week bedoelt duidelijk te

van aankomst van her en 
bijeen; enkelen kennen 

weer verwonderlijk, 
een wandeling, een 

uc lezingzaal de leidster vertelt 
de Arb. Gem. en van de bedoe- 

vrouwen zich gebonden tot één 
gezin, dat gevormd werd, 

gezamenlijk het huishouden ver
wordt in ’t werk ingeschakeld, 

een uur tijd.
: voor de wijdingstonden (want natuurlijk wordt 
len), is ieder ruim klaar. De stille dienst, waar

van de Quakers werd geleerd door de 
aan ’t begin van elke Woodbroo- 

ervaring. Stil zijn, naar je zelf

Hoe ’t internaatsleven der vrouwen is?
In een paar uur tijds komen op de dag 

der, uit steden en van ’t platteland de vrouwen 
elkaar, de meesten zijn vreemden, 't Is telkens 
hoe gauw men elkaar vindt. Een kopje thee, 
maaltijd, en als dan ’s avonds in de lezii 
van de geestelijke achtergrond van 
ling van het internaatswerk, weten de 
geheel, heeft ieder zich ingeschakeld in ’t grote

•Elke morgen na ’t ontbijt wordt 
zorgd en ’t eten schoongemaakt. Ieder 
Vijftig vrouwen kunnen veel verzetten in

Als dan de bel luidt 
hiermee de dag begonnt 
van de waarde en betekenis 
Hollandse Woodbrookcrs, staat 
kersdag. Voor velen een nieuwe 
luisteren, en dan ervaren, dat de stilte zoo weldadig is, dat hierin 
een kracht ligt, die de dag „goed" kan maken.

Elke dag worden twee lezingen gegeven als 
en ’s avonds. Natuurlijk ingesteld op de 
vrouwen en moeders hebben.

Opvoedingsvraagstukken worden steeds aan de orde gesteld, over 
kinderhygiëne wordt vaak gesproken. Een lezing als „Feesten” brengt 
de moeders veel, wat thuis kan worden toegepast. „De waarde van 
’t gezinsleven” is voor ieder van betekenis. Maar de belangstelling 
strekt zich ook uit tot buiten het gezin. Lezingen als „De ontwik
kelingsgeschiedenis der vrouw”, „Persoonlijkheid”, „Democratie en 
Dictatuur” hebben de volle aandacht. Vaak wordt een groot mens 
centraal gesteld. Zo werd gesproken o.a. over Tolsloi, Rosa Luxem
burg, Ernst Toller, Louise Michel, Ghandi, Albert Schweitzer. Ge
woonlijk wordt in elk internaat begrip van liefde tot de natuur 
bevorderd. Niet enkel door wandelen in bosch en langs zee, maar 
ook lezingen als „De grootheid van het heelal”, „Het leven in de 
Noordzee" dienen hiertoe. Onze dichters worden niet vergeten. En
kele keeren is in een internaat gesproken over, ge 
„De Moeder" en „Der vrouwen weg” (van H. Rol< 
wel van verschillende Nederlandse 
De laatste avond wordt gezorgd 
soms vioolmziek, of wel een 
ziek bovendien. Een lezing
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maken, wat religie is, 
of wanbegrip, de w*

Na 't middagmal.., 
tweede keer de dag

en levenslust 
np der werkloos- 
behoren in deze 
warmte uitstraalt

rust allen als 't ware voor de 
een grote wandeling gemaakt, 
vrouwen soms allen te zamen, 

en zien uit naar de lichten, die 
de lichten die de schepen de 

naar de lichten, die aan den hemel 
i lied weerklinkt dan wat 

voor wie nood en zorg
's levens schoonheid <

en heeft menigeen, die verdwaald was in onkunde 
weg gewezen.

’aal, als na een uur 
lag beginnen, wordt

voor ’t naar bed gaan staan de
in kleine groepjes op 't Kopje

mensen ontsteken in hun huizen, naar
weg wijzen naar veilige haven,
stralen en een diepe stilte of een lied weerklinkt dan wat er om
gaat in de harten van hen, voor wie nood en zorg dagelijkse gasten 
zijn en die toch hunkeren naar 's levens schoonheid en 's levens diepte.

Zó leven de internaatbezoekers in Bentveld. In de sfeer van de 
Arb. Gem., maar vrij en blij. Genietend als kinderen van een spel
letje of van pootjesbaden, toch ook vaak ontroerd door de schoon
heid en grootheid van zee en sterrenhemel. Versterkt in het besef 
van de menselijke - saamhorigheid, verrijkt aan innerlijk bezit. Na in- 
temaatsbezoek schreef een der deelneemsters:

„Wij hebben het moeilijk gehad wat ons zelf betrof, maar ook 
dervonden, dat wij een diepere geestelijke levenshouding hebben aan 
te nemen. De meesten van ons waren sociaal-democraat, maar dat 
mogen wij dan wel zeggen, dat wij in Bentveld iets vonden, dat wij 
teveel missen. 5Vant zonder religie voel ik toch wel, kan het socialisme 
nooit verwezenlijkt worden.

Wij hebben te Bentveld genoten, het leek of we niet een week 
maar wel veel langer daar waren. Wij hebben van de bossen genoten 
en van de zee, van leerzame lezingen, mooie muziek, declamatie. De 
sfeer van kameraadschap was daar zo heerlijk, en ik hoop dat nog 
veel vrouwen van onze partij en daarbuiten met de Woodbrookers 
kennis zullen maken.

De vrouwen van het internaat zullen wat zij ontvingen overdragen 
aan anderen. Want de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 
geeft het geestelijk voedsel waar de mens innerlijk naar verlangt."

Zo wordt de les ontvangen en geleerd door de internaatsbezoekers, 
de les, die de Woodbrookers van de Quakers leerden „dóórgeven 
wat ontvangen werd aan geestelijk bezit”.

De internaten willen versterking van levenskracht 
geven aan die duizenden, die getroffen door de ramp 
heid, dreigen te verzinken in gecstesdofheid. Zij 
sombere tijd tot de warmtebronnen, vanwaar licht en 
in de levens van duizenden bekommerden.

Hiermee is niet in strijd de uitspraak, dat zij, die dit werk leiden.



VROUWENINTERNATEN TE BENTVELD 331

-

Feiten Pogingen.en

Vervolg

de plattelands-
imir te Den

wende zich tot mej. L. Zijlstra, 
:.z. 123, Assen.

Zaterdag 31 Aug. 10 uur: Hygiëne 
ten plattclande, door dr. J. H. Tuntler, 
inspecteur der volksgezondheid te Gro
ningen.

A. C. Wier
den (gevr.)

7 uur: Het i 
Centrale Vercr 
van Drenthe, <

de lezing van
Scpl. 10 uur: Wat doet 

ruis? door den heer R. 
arts, Nijeveen.
Algemene nabespreking, slui- 

iferentie.
-rentieprijs: Alle lezingen met 
pension in de Jeugdherberg f 15.- 

:ingen zonder' pension en logies 
" rgangskaarten voor afzonder

en f0.50.
deelname liefst vóór 20 

L. Zijlstra, Vaart z. z.

Boerinnenbonden, door mevr. 
rrsma-Risselade te Leeuwar-

ruim zoveel ontvangen, als zij trachten te geven. Daar wordt een 
vastberadenheid openbaar, een aanvaarden van ’t harde levenslot, 
vaak beschamend voor hen die een milder lot trof.

Nog duurt de werkloosheid voort.
Moge de Arbeiders-Gemeenschap door veler steun in de gelegenheid 

blijven het internaatswerk voort te zetten. Het versterkt de geestkracht 
van ons volk.

Vacantiecursus te Emmert
van Woensdag 28 Augustus t.m. Maan
dag 2 September 1935.

Bedoeling van deze cursus is het in
zicht in de speciale omstandigheden en 
behoeften van het platteland te ver
diepen. Hoewel georganiseerd door het 
hoofdbestuur van de vereniging K. en O. 

open voor alle andere 
belangstellenden, maat- 
erkslcrs, landbouwhuis- 
predikantsvrouwen etc., 
invloed kan zijn op de 

ontwikkeling van

ding van <1- 
de speciale 

en van 1 
t Hoewel 

hoofdbestuur van 
staal de cursus o; 
groepen van bel 
schappelijke w< 
houd leraressen, 
wier werk van 
culturele en sociale 
het platteland.

Woensdag 28 Aug. 2.—-2.30 
Aankomst van de deelnemers.

4 uur: Economisch en 
ten plattclande, door den 
Louwes te Ulrum.

6.30 uur: Vervolg van 
den heer Louwes.

Donderdag 29 Aug. 9.30 uur: De 
plattelandswoning, door den heer J. Jans, 
architect te Almelo.

2 uur: Psychologie van 
jeugd, door Prof. R. Casii

8 uur: Vervolg 
Prof. Casimir.

Vrijdag 30 Aug. 9.30 uur: 
van de lezing van Prof. Casir

3.30 uur: Ontwikkeling en karakter 
van het Landbouwhuishoudondcrwijs. 
door mej. Gr. G. Smit, inspectrice Land- 
bouwhuishoudonderwijs te Den Haag.

7 uur: Het onderwijs in K. en O. ten 
plattclande, onderlinge bespreking door 
de leraressen K. en O.

ingen t.z.t. nog 
ledelingen over 

samenkomst

maatschappelijk werk der 
miging voor de opbouw 
door een der funcliona-

et godsdienstig leven ten 
door nader op te geven

Hygiënische Poppenkast, door mej. 
J. Eggink, schoolarts, Emmen.

Zondag 1 Sept. 's ochtends: Vrij, 
gelegenheid tot kerkgang.

's Middags: Excursie door het Drentse

8 uur: Het 
plattclande, ao< 
spreker.

Maandag 2 1 
het Groene Kn 
Hornstra, 

volledig f 
Alle lezit u 
f7.50. Toeg 
lijke lezingen i

Opgave van 
Juli aan mej. 1 
123, Assen.

Deelneemsters on l van 
enkele practische mede 
reisgelegenheid, plaats van

Men 
Vaart i

van de lezing van



Boekaankondiging.

M'
vorm van 

self-

itkeling 
bij dc 

en bij

kunnen 
enschap

Le oelf-governmenl a l’aolc. Bureau 
International d'Educaiion, Ge- 
neve, 193-4.

Over ondenvij.’ voor zorgenkinderen. 
Uitgave van de Ver. van Onder
wijzers en Artsen, werkzaam bij 
liet Buitengewoon Onderwijs.

eerdere malen is reeds overtuigend 
" aangetoond, dat van het aantal 

kinderen, in aanmerking komend voor 
buitengewoon onderwijs, slechts een 
fractie dit onderwijs volgt. Voor een 
groot deel moet dit worden toegeschreven 
aan onbekendheid van ouders en onder
wijzers met het karakter van deze tak 
van onderwijs. Een zeer goed werk 
deed daarom dc Vereniging van Onder
wijzers en Artsen, werkzaam bij het 
Buitengewoon Onderwijs, met de uit
gave van bovengenoemd propaganda- 
geschrifljc, waarin de heer G. J. van 
der Ploeg op bevattelijke wijze aard en 
nul van het buitengewoon onderwijs 
uiteenzette. Moge het bijdragen tot uit- 

tiding van dit onderwijs, dat reeds 
rijke zegen afwierp, maar nog zoveel 

zou kunnen en moeten doen.
V. d. M.

sprong en historie van self-governmcnt 
en geeft de motieven aan, welke tot dc 
invoering geleid hebben. De invloed van 
sexe, leeftijd en milieu worden aan een 
onderzoek onderworpen, terwijl de voor
komende vormen van self-governmenl 
worden besproken.

Voor de sociale opvoeding 
schijnt sclf-govcrnment veel te k 
bijdragen. In de schoolgemeer 
immers, waarin de leden actief 
zaam behoren te zijn, kan zich hun 
organisatievermogen ontwikkelen en 
moeten zij zelfstandig leren oordelen. 
Hulpvaardigheid voor mede-leerlingen, 
zich aanpassen en zich onderwerpen 
aan een meerderheid, begrip van (school) 

tgeving en arbitrage, het zijn andere

maatschappij gebaat zijn. v. d. M.

Tiet Bureau International d'Education, 
hetwelk door middel van de vergelij

kende paedagogick de ontwikkeling van 
onderwijs en opvoeding tracht te be
vorderen, heeft een studie over „zelf
bestuur op school" in ’t licht gegeven. 

Het Bureau zond uitvoerige vragen
lijsten rond aan die personen en instel
lingen, welke ervaringen met „zelfbestuur 
op school" hadden opgedaan. Uit vele 
landen in en buiten Europa zijn de 
antwoorden binnengekomen, terwijl voor 
het rapport tevens gebruik gemaakt werd 
van dc resultaten der onderzoekingen, 
welke in 1932 doorbet Pruisisch Ondcr- 
wijsministerie en doorbet Zcntralinstilul 
für Erziehung und Unterricht werden 
ingesteld. Onder de bijlagen zijn opge
nomen rapporten over de ontwikkeling 
van „self-government" in Polen, 
Franse „coopératives scolaires” 
de scholen in Tjecho-Slowakije.

Uil de antwoorden blijkt, dat 
over ’t algemeen wel tevreden is < 
de resultaten bereikt met die vorm 
zelfwerkzaamheid, welke men s 
govemment noemt. Dat er echter 
omzichtig gebruik van moet worden 
gemaakt, blijkt wel uit de ervaringen, 
welke men o.a. in Tjecho-Slowakije 
opdeed. In 1923 werd in deze jonge 
republiek self-government ingevoerd als 
symbool van de vrijheid en als de voor 
deze tijd meest geëigende, immers demo
cratische schoolorganisatie. De onvoor
bereide en te bruuske invoering heeft 
echter teleurstellingen gebracht. Veel 
hangt ook af van een tactvolle leiding 
van het onderwijzend personeel, hetwelk 
op de juiste lijd en op de juiste wijze 
moet weten in te grijpen.

Dc studie bevat gegevens over oor-
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Volkstoneel in Limburg 
doof MATH. KEMP. .

resideerd, doch 
se Maaslanden

.weg om een zekere 
:r eigenlijk niet geweest, 
veel grotere provincie

i ander vertellen omtrent volkstoneel in Limburg, 
van. hetgeen volgen gaat een enkel woord over

derlandse literatuur 
school door Wolfram 
minder vermaard waren 
Tricht ■ eh de groote Vlaamse ” 
werden in deze contreien gebo 

Déze Maasgouwen zijn wel 
landen geweest, al werden ze 
gelegen buiten de tegenwoordige landsgrenzen, bestuurd.

Hadden de bevolkingen uit elkaar lopende nationaliteiten, de taal

Toor wé het een en
’ tot beter begrip ’ 

Limburg zelf.
De Nederlandse provincie Limburg schijnt op 

culturele eenheid te vormen, doch is dit vroeget 
Deze provincie ontstond door splitsing van de - 
Limburg welke deel uitmaakte van de onder Willem I verenigde 
Nederlanden. Men had aan deze provincie die naam gegeven om 
de herinnering aan het oude hertogdom te bewaren. Direct hadden 
de betreffende landstreken met het oude, overwegend Waalse 
hertogdom weinig te maken gehad. Alleen de omgeving van Slenaken 
in óns Züid-Limburg heeft ertoe behoord. Wel hadden de hertc 
van Limburg, door familierelatie of ambten, invloed op i 
van Valkenburg, Sittard en andere plaatsen en dit zal 
reden zijn geweest waarom men, minder juist, steden e 
de landen van het Overmaze Limburgs is gaan

Het grootste gedeelte van de tot 1839 bestaan hebbende grotere 
provincie Limburg heeft dus nimmer tot het oude hertogdom behoord. 
Het land benoorden Roermond was Gelders; de Limburgse Kempen 
behoorden tot het land van Loon, Maastricht was twee-herig: Luiks 
én Brabants, ten .Westen van Roermond had men nog het stift Thorn, 
het graafschap Home, terwijl verder over heel deze, later Limburgse 
gewesten nog allerlei min of meer onafhankelijke staatjes verspreid

Een

.>- uc Hertogen 
i de lotgevallen 
1 .wel een der 
en dorpen in 

noemen.

eigenlijke- residentie ontbrak. In de. vroege middeleeuwen heb
ben de Merovingische koningen te /Maastricht wel gere 
een blijvend centraal punt van gezag ontstond in deze 
niet. Uit oogpunt van kunst en cultuur, was de streek, begrensd door 
de steden Maastricht, Vènlo en St. Truiden intussen zeer belang
wekkend. Hier leefde immers Henric van Veldeke, met wie de Ne- 

aanvangt; te Maastricht bloeide een sehilders- 
van Eschenbach met hogen roem bezongen. Niet 

de bouwers en beeldhouwers-van het oude 
se primitieven, Hubert en Jan van Eyck, 
geboren.
wel de oudste cultuurgebieden der Neder- 

dan ook decentraal, uit residenties
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■

eeuw. Honderden 
de historische

tricht het volkstoneel 
raties, deelnemende 
opvoering, in de open' 
mede. Wonderlijke

igeren en
merkelijke

aan de processie, ontstaat het ensemble dat 
inlucht, geeft. Tientallen dorpsmt 
e renpartijen van een groep boi

die gesproken werd in Opper-Gelder verschilde weinij 
het Loonse en in het land van Valkenburg. Was de hc 
of Duits, de poorters en boeren uitten zich in 
duits of Diets, gelijk men het wil noemen.

Het is niet aan te nemen dat in een landstreek waarin beeldende 
kunsten en schone letteren zo vroeg en met zoveel talent beoefend 
werden, het volkstoneel onbekend was geweest. Men heeft dit lange 
tijd gemeend, zelfs in geleerde boeken geschreven, doch het blijkt niet 
juist.

Het vermoedelijk oudste volkstoneel heeft men te zoeken in het 
dorp Rutten, niet ver van Maastricht, op Belgisch gebied gelegen. 
Daar wordt ieder jaar, op 1 Mei, opgevoerd het spel van Sint 
Evermarus. Deze heilige was van afkomst een Fries, die, op een 
bedevaart naar het graf van Sint Servaas, omstreeks 700 door de 
woeste gezellen van den heidensen roofridder Hacco aldaar vermoord

Volgens de traditie dateert het spel uit de tiende 
jaren oud is het in ieder geval, daarvan heeft men 
bewijzen.

Men bedient zich tegenwoordig van een herdichting door wijlen 
pastoor Cuppens. Veel inzicht omtrent de oude teksten schenkt ons 
deze niet meer, wel staat vast dat Cuppens de lied-vorm handhaafde. 
Dit laat vermoeden dat het wellicht vroeg-middeleeuwse spel niet 
ontstond uit de liturgie, doch uit meer epische gezangen, als b.v. de 
Nibelungen. In dit verband willen we even eraan herinneren, dat on
langs een Belgisch geleerde heeft gemeend den woesten Hacco van 
ons spel te mogen identificeeren met den geweldenaar Hagen, moor
denaar van Siegfried.

Er is nog iets anders dat recht geeft te veronderstellen dat we 
met een vroeg-middeleeuws werk te doen hebben. In het kort wordt 
ons hierin verhaalt de geschiedenis van Sint Servaas, en de eenvou
dige, onopgesmukte redactie daarvan herinnert aan de sobere levens
beschrijving van Gregorius van Tours, doch contrasteert zeer sterk 
met de van wonderheden overwoekerde legende van Sint Servaas 
door Henric van Veldeke (1170) en latere hagiografen.

Wat ook de ouderdom van het Spel van St. Evermarus wezen 
mag, we zien op 1 Mei in het dorpje Rutten bij Tongeren en Maas- 

. op zijn merkwaardigst. Uit kerkelijke corpo- 
in de processie, ontstaat het ensemble dat de 

lensén werken eraan 
>nte ruiters behoren

lig van die in 
loftaal Frans 

in het Nederlands, Neder-
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ertoe en tenslotte is heel de: landelijke omgeving speelterrein. Vooral 
aan het slot worden humor en tragiek wel erg door elkander gemengeld 1 

De Limburgse schrijver Jan Stormen, die een bijzondere studie 
van Henric van Veldeke en zijn tijd, verhaalt dat in de 11e 

te Bilsen nabij Maastricht, doch ook weer op Belgisch gebied, 
opgevoerd. Dat in het Nederlandse gc- 

ik het kerkelijk toneel ook iets beteekend 
mag men afleiden uit kerkelijke maatregelen tot het 

i misbruiken. In de dertiende eeuw nam het Luikse 
vinden 
en bij

■ irakelspelen te Venlo. 
gewesten geen 

irijvers afdoende

maakte

een soort Kerstspel werd 
deelte van het bisdom Luil 
moet hebben, mag men 
tegengaan van misbruiken. In de dertiende eeuw nam 
concilie besluiten in deze zin. Omtrent de veertiende eeuw 
wij de opvoering van een Paasspel te Maastricht vermeld 
de aanvang der vijftiende vertoningen van mi

De bewering, dat de tegenwoordige Limburgse 
Rederijkers gekend hebben, werd door bevoegde schi 
weerlegd. In 1404 gaan die van Maastricht naar Mechelen, in 1408 
worden ze uitgenodigd naar Gent en in 1438 zien we te Maastricht 
zelfs een landjuweel. In 1416 vertoonde men te Beek, tusschen Sittard 
en Maastricht gelegen, een stuk over aartsvader Abraham. Omtrent 
dezelfde tijd werd te Stockhem aan de overzijde der Maas, opgevoerd 
een spel van de Antikrist. Hagespclen zijn bekend uit Loon, Bilzen en 
Sint Truiden. Ons zijn nog overgeleverd de teksten van middeleeuwse 
spelen uit Belgisch Hasselt en van Roermond. Aan dit laatste stuk, 
een mysteriespel betreffende het huwelijk van Maria, heeft wijlen 
Rijksarchivaris Jos Habets een afzonderlijke studie gewijd. De geleerde 
schrijver komt daarin tot de conclusie dat dit mysteriespel dateert 
uit het begin der zestiende eeuw, waarschijnlijk te Roermond is 
ontstaan in de Limburgse taal met Roermonds accent.

Aan de Maastrichtse Rederijkerskamers heeft de stadsarchivaris 
Eversen van Limburgs hoofdstad in de bekende Publications ook nog 
een uitvoerige studie gewijd. Wij leren hieruit, dat de Rederijkers
kamers er subsidies genoten tot opluistering van processies die op 
H. Sacramentsdag uittrokken. Zij werkten verder mede aan andere 
kerkelijke plechtigheden, blijde inkomsten van vorsten en aan stede
lijke feesten.

Of de Maastrichtse Rederijkers, evenals die elders, zich met de 
nieuwe leer hebben ingelaten? Stadsarchivaris Eversen vond geen 
bewijzen ervoor, al geeft het verdwijnen der Kamers tegen de aan
vang der Nederlandse beroerten wel te denken. In ieder geval be
horen ze vóór 1566 tot het verleden. Jaren van oorlogsgruwelen breken 
aan voor de machtige vesting aan de Maas.

Omtrent volkstoneel in de 17e en 18e eeuw vernemen we niet
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j

baard, aan de Maas gezeten.

iu

i drakendooder: Sint Joris. Diens

jaar is

veel meer. Wel is bekend, dat in het collef 
Maastricht in die tijd met Vastenavond door 
blijspelen opgevoerd werden. De traditie om 
te geven zien wc, tot in onze dagen, voortgezet in de z.g. patronaten.

Want men 
Eenen mensch 
En dat duyrde al 
Dat een ieder een

spel in 1933 achlerwege 
malaise (onder invloed

moest hem dagelijks schicken 
om op-te-slikken, 

soo langh 
was bangh.

ege van de Jezuïeten te 
>r de studenten treur- en 
met Carnaval toneelspelen

gegeven moment kwam de koningsdochter, vergezeld 
tfdames, langs de Maasoever aanwandelcn. Zc nam afscheid 

gezellinnen, want het lot had haar aangewezen om ais 
:dsel te dienen.

gelaten; dit 
van hel nieuwe

Er bestaat evenwel ook een
donnans komt in de buurt en men vertelt hem het schrikkelijk lot 
dat des konings dochterkijn wacht. Hij rent naar zijn meester en 
spoedig:

jeheel concentreren op hetgeen er aan 
sden wordt, nog een enkel woord over 

middeleeuwse origine. Bedoeld wordt

Voor we onze aandacht geh 
volkstoneel tegenwoordig gebot 
een spel of eer een vertoning van 
het drakenfeest te Beesel ’).

In September 1926 hebben we, gezien datgene waarvan „dat Liedeke 
van den Giftighen Draecke tot Bieslo aen die Maese” zingt. Aan de 
rivier speelde zich toen, op een glorieuze zonnedag, het eerste bedrijf 
af. In een bosje aan de oever zat het monster, zijn prooi verbeidende, 
verdoken. Een enorme, bladgroene roofvogel leek het wel, met angel- 
spitsige staart en een schrikwekkend kopje, uit welks muiltje een rode 
tong bengelde. Vlerken had het gedrocht ook, scherpgepunte!

vier hofd... 
van haar 
drakenvoet

Quam Sint Joris soet van Zeeden, 
Met sijn peerdt daer aengereeden, 
Sprack die schoone Juffrouw aan, 
Vraeghdc: wat sij daer deed staan?

Na een kort gevecht heeft Sint Joris de draak overmeesterd, hem 
gemaakt „als een lam soo taem."

Een mysterieuze visser, met rosse

') Wegens de crisis werd het 
het evenwel, niettegenstaande de 
spel te Heel?) hervat.
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rood lint, weg te 
in 

>eelt

eigenaardigheden
Heel, in de buurt, kende 

dit jaar zelfs, in een nieuwe 
voor deze plaats geschreven

Trouw bleven 
in 't leven, 
Catholyck 

loninckryk.

feestmaaltijd, waaraan

wordt opgeroepen om het hellcgebroedsel, aan een 
leiden naar de Beeselse markt. Daar zal echt de draak gestokei 
worden. Een feestelijke stoet wordt gevormd. De harmonie sp< 
de door Prof. Julius Röntgen geïnstrumenteerde „drakenmars" 
men trekt het dorp in.

Hier moest het laatste bedrijf zich afspelen. Het beest werd achter 
de .drakensteen”, een enorme kei, opgesteld. Dan zagen we iets dat 
ook in Rutten zoo opviel: fantasia door een ruitergroep, dol geros 
en geren door de omgeving. Gedurende dit woest gedraaf tergt St. 
Joris de draak met zijn degen, daarna nog eens met geknal van een 
pistool, tenslotte velt hij het ondier met zijn lans. Bloed gulpt op de 
drakensteen; het gedrocht is dood.

Alsoo was dees joffr
Onbeschadight en 
Daerom wirdt sy 
En het gansche C<

Natuurlijk eindigde het schouwspel met een
St. Joris mede aanzat.

Zoals gezegd, in 1933 liet men deze merkwaardige, ambulante 
openlucht-opvoering achterwege, omdat er malaise heerste. In 1926 
had men willen staken, daar er, acht maanden tevoren, hoog water 
was geweest in de streek. Toen konden evenwel een bekend folklorist 
en subsidies va n genootschappen de vertoning redden.

Draakspelen en draaksteken zijn intussen geen 
van Beesel alleen. Ook te Swalmen en Heel, in 
men zulke kijkspelen. Te Heel werden ze 
vorm hervat, opgenomen in een speciaal

Een openluchtspel te meer in Limburg. We hebben er, in de laatste 
vijftien jaren, heel wat meegemaakt.

Het begon met Valkenburg. Nog altijd mag het openluchttheater 
van Valkenburg tot een der beste in zijn soort gerekend worden. 
Met volkstoneel heeft het weinig te maken. De geregelde bespelingen 
geschieden door beroepsgei 
hebben evenwel grote invk

Ze gaven aanleiding tot < 
Slavante) Sittard, Spaubeek, 
Heel en 
burg, ook f 
artistiek op.

ïzelschappen. De opvoeringen daar gegeven 
loed op het dilettanten-tooncel.

openluchtspelen in Maastricht (Vrijthof, 
t, Rimburg, Maasniel, Roermond, Venray, 

andere plaatsen. Er ontstonden, onder invloed van Valken
gezelschappen, samengesteld uit dilettanten met een in 
izicht sterker regie. We noemen als zodanig ensembles
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>ofdr<

waagd<
Veel

meer reëelc overeenkomst te 
worden door de massa niet 

literaire taal ontgaat

en Schillings, die merkwaardigeonder leiding van de heeren Baarts 
voorstellingen gaven.

In verband hiermee menen wij even de aandacht te moeten vragen 
voor de groots-opgezette openluchtspelen gegevijn te Maastricht bij de 
gelegenheid van de Zevenjaarlijksche heiligdomsvaarten van 1916 en 
1923 en van het eeuwfeest van Sint Servaas in 1934.

Het aantal medewerkende personen was daarbij zoo groot, dat 
men vanzelf een beroep op de massa had te doen. In hoofdrollen en 
leiding trof men wel eens een vakman aan, doch in de regel geschiedde 
alles door dillettanten, waartussen zich echter intellectuelen bevonden. 
"Waren de eerste opvoeringen op het vermaarde Maastrichtse Vrijt
hof iets traditioneels, het openluchtspel van 1934 bleek zeer modern. 
Het lag niet alleen aan het stuk, dat spreekkoren vorderde, doch meer 
nog aan de regie, aan de mise-en-scène die, voor de provincie, nieuwe 
banen insloeg. Eigenaardig voor deze opvoeringen was de poging, om 
de aangrenzende, vroeg-middeleeuwse Sint Servaaskerk, in het geval 
te betrekken. Men heeft zelfs het plan gehad, spel, spelers en toe
schouwers, van het meer profane Vrijthof tegen het einde van een 
der spelen, te doen overgaan naar het gewijde gebouw zelf. Tenslotte 

lagde men dit experiment toch niet.
cel verder ging men onlangs te Broekhem bij Valkenburg, waar 
een Liturgisch spel in het nieuwe, moderne kerkgebouw gegeven 

1 en waar de, overigens zeer waardige en stichtende vertoning, 
eindigde in een der hoogste, godsdienstige mysteriën. Men is in Lim
burg niet Puriteinsch of Jansenistisch, men durft er zekere gemeen
zaamheid met het heilige wel aan, doch deze verbinding van kerk en 
toneel vond menigeen toch iets wonderlijks.

Men grijpt in geestelijk en technisch opzicht wel eens te hoog. 
Daarin valt natuurlijk idealisme te waarderen. Het doet soms eigen
aardig aan eenvoudige dorpsmensen- Vondel en Caldcron te horen 
declameren, met overtuiging en temperament te zien spelen in stukken 
die ver boven hun intellectueel niveau liggen. Het blijven intussen 
experimenten, ondernomen door hoogstwillende leiders, waagstukken 
zonder veel perspectief.

Tussen volk en volkstoneel dient een 
bestaan. Al te abstracte onderwerpen 
goed meer begrepen en de schoonheid ener zeer 
de menigte.

Hoe merkwaardig op zichzelf ook, toch staan uitvoeringen als de 
bovengenoemde enigszins buiten het echte volkstoneel.

Waar moeten we dit in Limburg zoeken? Op de dorpen in de
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in. Dit
Iking achter de Passiespi

■voeringen, die internationaal de 
>ijzondere aandacht omdat het 
. Er komen ook goede rollen in 

het wereldberoemde Ober- 
complex overziet, moet 

exploitatie van een zo

toncelafdeeiingen van muziekgezelschappen en sociale organisaties. 
In de steden onder de toneelclubs van patronaten, arbeidersbonden 
en bij eenige speciale toneelgezelschappen. In deze kringen leeft een 
literatuur voort, verouderd en romantisch, die met de grote nationale 
en internationale moderne letterkunde weinig of niets te maken heeft. 
Deze literatuur (met Shakespeare voor mannenrollen) is echter niet 
typisch gewestelijk.

Ghéon heeft deze in Frankrijk willen vernieuwen. Hij slaagde slechts 
ten dele in zijn goede bedoeling; zijn beste stukken bereikten evenwel 
het repertoire van het beroepstoneel. Vertaald, vindt Ghéon in 
Limburg toch wel belangstelling; een enkele keer ziet men zijn spelen 
door dilettanten opgevoerd.

Het meest grootse dat het Limburgse volkstoneel te genieten gaf, 
zijn de Tegelse passiespelen. Deze opv< 
aandacht trokken, verdienen onze bij; 
spel der menigten er zoo treffend is. , 
voor, creaties die weinig voor die van 
ammergau onderdoen. AVie heel het Tegelse 
wel tot de overtuiging komen, dat bouw en 
groots geheel het vermogen van een gewone toneelvereeniging 
te boven gaan. Dit is inderdaad het geval. Te Tegelen staat echter 
heel de bevolking achter de Passiespelen. De industriëlen van deze 
nijvere en welvarende plaats hebben met de middenstanders, arbeiders 
en boeren flink aan de spelen meegewerkt. Tienduizenden guldens zijn 
dit jaar erin gestoken; hier lieten de welgestelden zich niet onbetuigd. 
Om het geheel een vaste basis te geven, werd een stichting in het 

geroepen, beheerd door de geestelijke en wereldlijke autoriteiten 
'••meente.

igstellenden uit heel ons land en uit het aangrenzende Duits- 
België bezoeken de Tegelse Passiespelen. Men richt zich dan 

'» groter dan het gewestelijke, wat vanzelf het bezigen 
staal, het Limburgs, uitsluit. Men speelt dus in wat 

hier wel noemt „ Hoog-Hollands”. Waar de tekst aansluit aan 
de Evangelieverhalen, valt daarop niets 

roegde fragmenten en reien hinderen wel

der gem>
Belang 

land en 
tot een publiek vele 
der eigenlijke volkst

de verheven eenvoud van
aan te merken; de toegeve
eens door gekunstelde taal.

Er bestond en er bestaat in Limburg ook een toneelliteratuur in 
de volkstaal. Daarin ontdekt de critische lezer al spoedig veel be
werkingen en vertalingen. Er resten evenwel een aantal oorspronke
lijke stukken. Zeer oud is deze literatuur nog niet. Omtrent de ver
houding in taalkundig opzicht tussen de volkstaal en de taal der



340 VOLKSTONEEL IN LIMBURG

zich

vermot

plat-Duitse inslag, 
altijd 

Henric 
gebezigd hebben. Misschien

in de middeleeuwen in Limburg opgevoerde spelen weten we nog 
niet alles.

Het Limburgs van vele streken heeft een 
uitende vooral in het typische: ich auch. Dit schijnt niet 
geweest te zijn. Ook zou men reeds in de dagen van 
Veldeke, een soort „algemeen beschaafd" geb— 
stond dit niet zover van de eigenlijke volkstaal als nu.

In ieder geval moet voor den Noord-Nederlander het dialect van 
b.v. Kerkrade en Vaals moeilijk te verstaan zijn, niets gemakkelijker 
dan het Fries. Niet alleen de Noord-Nederlander zal veel in het 
„Villener plat” ontgaan, ook een bewoner van Gennep, Weert, ja 
zelfs van Maastricht, weet soms niet precies wat bepaalde uitdruk
kingen in zulk dialect betekenen. Dit beperkt het terrein, zowel 
voor uitgaven in druk als voor publieke opvoeringen der literatuur 
in de volkstaal natuurlijk zeer.

De beoefening van het volkstoneel in dialect zien wc, in de vorige 
eeuw, het sterkst te Maastricht. Wonderlijk genoeg juist in dekringen 
der iets verfranste bourgeoisie van die stad. Deze bezigde het Ne
derlands weinig, doch sprak, naast het deftige Frans, wel de volks
taal. Talenten als Franquinet Sr. en Polis hebben dan ook tot de 
bloei der dialect-literatuur aanmerkelijk bijgedragen. Het waren in
tussen voornamelijk kluchten en blijspelen die ontstonden. Aan dra
matiek dacht men niet, durfde men niet aan, omdat men het tragische, 
uitgedrukt in de volkstaal, niet au sérieux wilde nemen.

In deze kluchten en blijspelen vierde zich de spotzuchtige volksgeest 
natuurlijk eenigszins uit. Dit zou later, in veel sterker mate, geschieden 
in enkele revues, als „De Kaptein van Köpenick" en „Trijn, de Begijn", 
waaraan de naam van den uitstekenden verteller in dialect, Fons 
Olterdissen, onafscheidelijk is verbonden. Deze revues beleefden een 
geweldig succes en zijn dan ook de meest typische uitingen van de 
Maastrichtse volksgeest geweest. Ook in andere steden der provincie 
ontstonden dergelijke stukken.

Het dialect durfde de ernst, het tragische nog niet aan. Ten on
rechte natuurlijk, want menig levensdrama in de provincie uit zich in 
de gewestelijke spraak, bovendien is het Limburgs voldoende cultuur
taal gebleken. De letterkunde in gouwspraak beleeft in het Zuiden 
thans onmiskenbaar een bloeiperiode, vermoedelijk onder invloed daar
van hebben enkele talenten het gewaagd een meer dramatische stof 
te behandelen. Een der beste stukken die geschreven werden is „ Der 
brand van Bcllent", een drama uit de onveilige tijd voorafgaande aan 
de Franse revolutie. Het stuk heeft wellicht een wat braverige inslag
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de
vermot
gewettigd is, dat 

en geëxecuteerden ermee

passiespel in het dialect 
zich voor behandelen in

vroeger
; voorkomende 01
;inig van die welr
: algemene beeld

— auteur ervan is kapelaan Schleiden — doch het typeert den lan- 
delijken Limburger overigens goed en verheft de dramatische passages 
met succes boven het komisch-aandoende.

Van dezen schrijver lazen wij ook nog een 
van Hocnsbroek. Of deze zeer verheven stof 
dialect leent?

Misschien zal een dialoog in een typisch dorpstaaltje de bewoners 
van de betreffende plaats niet lachwekkend voorkomen; of andere 
Limburgers evenwel ernstig blijven, wanneer ze judas en Petrus in 
„plat" hooren twisten?

Een ander, meer folkloristisch stuk, in het Kerkraads, overtuigde 
ons eveneens, dat het dialect het tragische niet behoeft te schuwen. 
Door het opnemen van oude volksliedekens had men de locale sfeer 
wel sterk gemarkeerd. Het romantische der bijna uitgestorven volks
gebruiken werd eveneens geaccentueerd.

Limburg heeft een bijzondere soort van romantiek, die der onder
aardse groeven en grotten, die vaak in verband gebracht worden 
met de Bokkenrijders. Stukken omtrent deze mysterieuze bende worden 
nog gaarne opgevoerd. Enige daarvan zijn bewerkingen uit het Frans 
en Duits, wellicht zelfs van roverdrama’s die met de Bokkenrijders 
weinig hebben uit te staan. Zulke stukken geven de dillcttant echter 
gelegenheid om eens flink „uit te halen", daverende monologen los te 
laten en de eenvoudige toeschouwer eens danig te laten griezelen.

Bovendien het probleem der Bokkenrijders — de ware schuldigen 
zaten op de schepenstoel, meende een kenner der Limburgse ge
schiedenis — is nog immer actueel in Zuid-Limburg. Nu, na 
anderhalve eeuw, worden de lijsten der terechtgestelde leden van 
bende nog steeds geheim gehouden, omdat er vermoedelijk heel wat 
onschuldigen tussen zijn geweest en de vrees gewettigd is, dat on
bevoegden de nakomelingen der gefolterden 
zouden hinderen.

Zo ongeveer, voor volledigheid wordt niet ingestaan, is het gesteld 
met het volkstoneel in Limburg. We beperkten ons tot datgene dat 
gegeven wordt in de Nederlandse of de Limburgse taal. In enkele 
gemeenten nabij de Duitse grëns voert men ook wel Duitse stukken 
op, evenals vroeger welecns een enkel stuk in 't Frans te Maastricht. 
De nu nog voorkomende opvoeringen in het Duits verschillen in 
karakter weinig van die welke in Rijnland gegeven worden en ver
anderen het algemene beeld van het volkstoneel in Limburg niet.



Het Volkstooneel in Friesland
door S. D. DE JONG.

het 
het

igericht, 
en voor het volk als nergens 

ipecld met een toewijding, welke 
: tooneelspelen de Friezen van

„Anneke Tanneke tooverhcks”. 
lelletje door onze folkloristen in verband geb. 
:nsche godin aan wie men kinderen offerde.

: genoemde spelen eveneens een dergelijken < 
lelletje als dat van Maria, die door den boozen Frederil 
I en dan door alle meisjes, die meedoen, woi 

wel in die richting.
Een moeilijkheid in deze afleiding is wel, dat in al deze kinder

spelen Nederlandsche liedjes worden gezongen — wij konden er niet 
één vinden met Frieschen tekst — en dit zou misschien op import 
van buiten Friesland wijzen. Echter, Friesche kinderen mogen zich bij 
hun spel graag van het Nederlandsch bedienen. In deze taal spreekt 
de meester tot hen en ook de dorpsnotabclen als de dominéé en de 
de dokter gebruiken ze. Het klinkt dus deftiger dan Friesch en het 
deftig doen wil kinderen wel aan. Het is dus heel goed mogelijk dat 
dergelijke teksten later uit andere deelen des lands zijn geïmporteerd 
op een oogenblik, dat soortgelijke spelletjes al bestonden.

En neemt men dit laatste aan, dan rijst onwillekeurig de vraag 
naar den oorsprong van dit alles. Men zou kunnen meenen, dat 
allerlei griezelige dingen als doodslaan, begrafenissen, het in brand

T) ij de geschiedenis van het volkstooneel in Friesland doet zich het 
-*-* merkwaardige geval voor, dat terwijl er in deze provincie vóór 
1600 geen spoor van iets, dat op dramatische kunst wijst, valt te 
ontdekken en het tooneel van 1600 tot ongeveer 1800 als een plant 
van vreemden bodem een kwijnend bestaan voert, in de negentiende 
eeuw deze situatie in haar tegendeel verkeert.

Dan worden tot in de kleinste plaatsen rederijkerskamers opg< 
dan ontwikkelt zich een tooneel uit door en voor het volk als n< 
elders in Nederland, dan wordt er gespeeld met een toewijding, 
zou kunnen doen vermoeden, dat het 
oudsher in het bloed heeft gezeten.

Hoewel er in ons gewest niets bekend is van het opvoeren van 
Heidensche of Christelijke religieuse spelen, of om het bescheidener 
te zeggen van het dramatiseeren van godsdienstige begrippen en ge
schiedenis, zijn wij er volstrekt niet zoo zeker van, dat zulks er nimmer 
is geweest. Wanneer men de kinderspelen en vooral de spelen, welke 
onder de meisjes in zwang zijn, bestudeert, dan valt hieronder op een 
vrij groot aantal, waarin een dramatisch element niet ontbreekt, b.v. 
„Maria zit te majesteit", „Ouwe Neeltje ook vleesch koopen", „In 
Holland staat een huis" en „Anneke Tanneke tooverhcks". Nu wordt 
dit laatste spelletje door onze folkloristen in verband gebracht met 
een oud-heidensche godin aan wie men kinderen offerde. Misschien 
hebben de andere genoemde spelen eveneens een dergelijken oorsprong. 
Een spelletje als dat van Maria, die door den boozen Frederik wordt 
gedood en dan door alle meisjes, die meedoen, wordt begraven, wijst
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in Fri<

hebben 
kundig

schriftelijke mededeelingen hebben, be- 
n, gezien de onvolledige wijze, waarop 

godsdienst onzer voorouders zijn ingelicht, 
ictreft, het is bekend, dat de geschreven 

zaken de volkscultuur betreffende, gewoon-

negentiende 
kwam aan <

en waaraan

□ elletjcs zijn ontstaan als 
ien en wel van gedrama- 
iwenlang in onbruik zijn.

steken van het huis de verbeelding der kleinen prikkelden en dat zij 
spontaan hebben getracht zulke handelingen van groote menschen in 
hun spel tot uiting te brengen. Maar het lijkt wel wat onwaarschijn
lijk, dat dit de eenige oorsprong is van het tot stand komen van 
zulke gecompliceerde acties als dergelijke oude kinderspelen met zang 
toch in den grond van de zaak zijn.

Veel meer ligt voor de hand, dat deze spe 
kinderlijke nabootsing van wat ouderen dedei 
tiseerde ritueele handelwijzen, die reeds eeui 
maar in het kinderspel nog voortlevcn.

Zoo kunnen deze spelletjes, een wij geven het gaarne toe, zeer vage 
aanwijzing vormen, dat het tooncelspelen in Friesland toch niet zoo 
uit de lucht is komen vallen als oppervlakkig gezien moet worden 
aangenomen, maar dat het in de negentiende eeuw met warmte werd 
ontvangen, omdat het tegemoet kwam aan een behoefte, die steeds 
in de volksziel heeft geleefd en waaraan in vroeger eeuwen in de 
heidensebe en misschien later ook in de Katholieke cultus ruim
schoots uiting kon worden gegeven.

Dat wij hieromtrent geen 
hoeft ons niet te verwonderei 
wij over dezen heidenschen god 
En wat de middeleeuwen beti 
bronnen uit dien tijd over 
lijk zwijgen.

Een groote vlucht zal het geestelijk tooneel, als het althans be
staan heeft, wel nooit hebben genomen. Wij kunnen ons in deze ge
heel aansluiten bij wat de heer P. Sipma schrijft in zijn artikel: De 
oorsprong van het Frieschc tooneel (Vrije Fries 1917, blz. 154 e.v.).

„Voor 1600 vinden wij geen spoor van wereldlijk of geestelijk 
tooneel zooals in zuidelijker streken... Het Friesche land is zeer dun 
bevolkt, de gemeenschap moeilijk, ook zijn de tijden meermalen vol 
beroering, zoodat het zeer verklaarbaar is, dat de vrijheidlievende

□ zijn recht staande Fries dat recht wenscht gecodificeerd te 
;n, maar tevens, dat de tijden zeer ongeschikt zijn voor lettcr- 
 en speciaal dramatisch werk. Het is zeer wel aan te nemen, 

dat de geestelijkheid evenals elders in de kerk episodes uit het leven 
van Jezus zal hebben gedramatiseerd, maar van een ontwikkeling 
-daarvan tot een geestelijk tooneel buiten de kerk is mij niets bekend 
geworden."

Men ziet, de resultaten omtrent het tijdperk, dat met het jaar 1600 
afsluit, zijn zeer mager. Tot meer dan een vage hypothese kan men
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en te Bolsward zullen de bewondering 
'eslacht nog verwerven, schilders als Wybrand de 

mogen met eere worden ge- 
een hoogtepunt in den Bols-

het niet brengen. En al staan ons omtrent den toestand na 1600 
meerdere gegevens ten dienste, uit deze gegevens blijkt zonneklaar, 
dat het tooneel op Friescben bodem niet wilde aarden. De tegenstand, 
welke het ondervond van den kant der Calvinistische predikanten 
was hiervoor te groot.

Dit was ook de ervaring van den bekenden dichter Jan Janszoon 
Starter, die in 1614 zich te Leeuwarden vestigde als boekverkooper 
en in zijn vorige woonplaats, Amsterdam, lid van de bekende kamer 
„De Eglantier" was geweest. In Kalff's óeschiedenis der Neder- 

landsche letterkunde (IV, 172, 173) lezen wij:
„Een stekje van de Eglantier werd door hem in zijn nieuwe woon

plaats overgeplant, een Rederijkerskamer onder de zinspreuk: „Och 
mocht het rijsen" (1617).

Die Kamer moest cenig letterkundig leven wekken in Friesland’s 
hoofdstad, misschien ook den jongen boekverkooper-uitgever aan 
klanten helpen. Voor hef tooneel dier kamer schrijft Starter in 1618 
zijn twee tragi-comedie’s Timbre de Cardone en Daraïde. In het eerste 
stuk was als tusschenspel ingevoegd de „Sotte-clucht van een Advocaat 
ende een Boer." Dat Starter den boer plat Friesch deed spreken, was 
er natuurlijk op berekend om de kamer, het stuk en den auteur zelven 
populair te maken bij het publiek.

Het is wel een treffende bijzonderheid, in een tijd, waarin het 
Friesch als voertaal van het cultureele leven vrijwel is verdwenen, 
reeds in het eerste fooneelstuk, althans in het eerste tooneclstuk in 
den eigenlijken zin des woords in Friesland opgevoerd, Friesch op 
hef tooneel wordt gesproken.

Mocht de zinspreuk der kamer: „Och, mocht het rijsen" zeer be
scheiden klinken, hef bleek al spoedig, dat de oprichter nog te op
timistisch was geweest. Na twee jaar te hebben bestaan werd zij 
op last van de hooge overheid ontbonden. Dit was een gevolg van 
een actie der Leeuwarder predikanten onder leiding van ds. ƒ. Boger- 
man, den bekenden voorzitter der Dordtsche synode. En het is waar
schijnlijk deze Calvinistische afkeer van het tooneel geweest, welke 
maakte, dat het tooneel in Friesland in de eerstvolgende eeuwen niet 
tot ontwikkeling kwam. Wat zeer te betreuren valt als men nagaat, 
dat andere kunsten in de z.g. Gouden Eeuw hier een tijdvak van 
bloei beleefden.

Stadhuizen als te Franeker 
van het verre nag< 
Geest, musici als Vredeman de Vries 
noemd. De Friesche letterkunde vond
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Ynsl

wardsche schoolmeester Gysbert Japiks. En juist deze was het, die 
zich onder gunstiger omstandigheden waarschijnlijk tot een uitnemend 
tooneeidichter had kunnen ontwikkelen. Een samenspraak als „Sjolle 
kreamer en Tetske”, een duet als „Tsjerne en Ynske" uit „Fryske 
Tsjerne” toonen zijn kunnen op dramatisch gebied. Maar deze dichter 
was een vurig Calvinist en voor de Friesche Calvinisten, hoewel zij 
volstrekt niet afkeerig zijn van voordrachten en samenspraken, is het 
tooneel tot op den huidigen dag taboe. Dat dit standpunt soms tot 
zeer eigenaardige consequenties leidt, beleefden wij nog onlangs. Een 
vereeniging waarvan personen van verschillende richting lid waren, 
wilde op een feestavond een Friesch tooneelstuk laten opvoeren. Om 
echter de Calvinisten onder de leden niet voor het hoofd te stooten, 
werd op de programma’s het stuk niet tooneelstuk, maar verbeeldings- 
stuk genoemd, terwijl de naam van de spelende vereeniging voor dezen 
éénen avond werd veranderd, opdat niet uit zou komen, dat men met 
een tooneelgezelschap had te doen. Alzoo geschiedde in het jaar 1935.

Wij meenden goed te doen dezen afkeer, welke een deel van het 
Friesche volk tegen het tooneel gevoelt, hier even sterk naar voren 
te moeten brengen, omdat deze juist verklaart ten eerste, dat de op
komst van het Friesche volkstooneel zoo lang op zich liet wachten 
en ten tweede, dat toen na het midden der negentiende eeuw het 
zich krachtig begon te ontwikkelen, deze ontwikkeling zich geheel en 
al in liberalistische banen bewoog.

„Na 1850 toch begon er iets in Friesland te veranderen”, zoo schrijft 
dr. G. A. Wumkes in zijn werk „Bodders yn de Fryske striid” 
(blz. 595). „De jongelui uit de dorpen begonnen zich moderner te 
kleeden en de boeren reden in nieuwerwetsche rijtuigen. Dominé en 
meester zeiden tot elkaar: „De menschen moeten iets hebben voor 
geest en verstand”. En zij richtten een leesgezelschap op. Dit vond 
veel bijval. Als zoo'n gezelschap een jaar had bestaan, moest er worden 
afgerekend in de herberg. Eerst werd er koffie met zwarte klontjes 
gedronken en een groot stuk koek geconsumeerd. Nadat het rekenen 
was afgeloopen, vroeg dominé even de aandacht en droeg voor „ De 
Ledige Stoel” van de Buil. Meester leverde ook een bijdrage, wat 
luimiger. Een en ander viel zeer in den smaak. Toen het tijd werd 
om naar huis te gaan, werd er gezegd: „Het is een alleraardigste 
avond geweest, zoo moesten wij eens vaker bij elkaar komen. En al 
dadelijk werd een plan opgemaakt om per winterhalfjaar twee- of 
driemaal te vergaderen. Een dergelijk gezelschap kreeg den naam van 
„Vriendenkring” of „Nut en Genoegen”. Dominé en meester waren 
in den regel de voordragers, maar ook hun voorraad geraakte ten
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ichiedenis ' 
eeuw niet

, een gangmuur 
een gelegenheid

slotte uitgeput. Om wat leven in de brouwerij te houden, noodigde men 
den bekenden Frieschen schrijver en voordrager Waling Dijkstra. Tegen 
cntrée werden ook personen toegelaten, die geen lid der vereeniging 
waren. En ‘toen de vastgestelde avond daar was, kwamen er zooveel 
liefhebbers, dat de gelagkamer van den herbergier eigenlijk te klein bleek. 
Hij besloot het volgende jaar te verbouwen om zoodoende een betere 
zaal voor dergelijke festiviteiten disponibel te hebben. Een paar bed
steden, een groote schouw, een gangmuur werden weggebroken en 
zoodoende kreeg bet dorp een gelegenheid voor voordrachten, zang- 
beoefening en tooneelspel.”

Voor hen, die met de geschiedenis van Friesland gedurende de 
eerste helft der negentiende eeuw niet op de hoogte zijn, eischt dit 
citaat wel eenige nadere toelichting. Zeer waarschijnlijk zijn dominé 
en meester menschen geweest van zooals men destijds in Friesland 
zeide „het nieuwe licht", d.w.z. de geest van rationalisme en libera
lisme zal over hen vaardig zijn geworden. In onze provincie werd 
destijds een felle strijd gestreden tusschcn de aanhangers van de oude 
steil-calvinistische leer en het opkomend liberalisme. Aanhangers van 
eerstgenoemde richting waren in het algemeen de kleine luiden, boeren, 
arbeiders, handwerkslieden en visschers, terwijl de laatstgenoemde 
partij werd gevormd door de dorps-intellectueelen en de meer ont
wikkelden. Vooral op kerkelijk gebied werd deze strijd uitgevochten 
met als uiteindclijk resultaat dat de bevolking van midden Friesland 
voor de nieuwe leer werd gewonnen, terwijl het zuidwesten en zuid
oosten orthodox en gereformeerd bleven. Voorshands was het zoover 
echter nog niet. De scheidingslijn was in de eerste decennia veel 
minder geografisch dan wel sociaal bepaald en het rationalisme drong 
overal door tot de kringen der dorpsnotabelen, die in het kerkelijke 
en politieke leven de macht in handen hadden. Dr. G. A. Wumkes 
deelt in zijn werk „It Frysk reveil" mede, dat er in de eerste helft 
der negentiende eeuw een tijd is geweest, dat heel de zwaar-ortho- 
doxe Zuidwesthoek van Friesland nog maar drie predikanten telde, 
die volgens de groote menigte zuiver in de leer waren.

Deze liberalistische „betere standen" nu vereenigden zich overal 
in Nutsdepartementen, leesgezelschappen, vriendenkringen e.d. Reeds 
in het laatst der achttiende eeuw waren in Friesland eenige Nuts
departementen opgericht. Hun aantal breidde zich snel uit en ook 
waar zij niet tot stand kwamen, richtte men vereenigingen met een 
soortgelijk doel op. Uit dit eerste begin van dorpsvereenigingsleven 
zijn langzamerhand via de uitbreiding der herbergzalen, die het ten
gevolge had, de Friesche zanggezelschappen en ook de tooneelgezel- 
schappen gegroeid.
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boven.

Ga dienaar, baal mijn jas van onderen. 
Ik moest hier reeds teveel bewonderen.

Ga dienaar, haal mijn zwaard van 
En laat mij deze kinderen kloven,

waarop de burgemeester de situatie trachtte te redden door te gaan 
staan en den kastelein toe te roepen :

ivergeloopen

en hoewel

Nederlandsche 
aan de zwaar- 

en Moatske voor 
ispubliek waarschijnlijk prachtig vond, 

geschoolde smaak zooals Dijkstra 
hadden aan te merken. Zij zetten 
voor Friesche stukken, die speel- 

ladden 
jotvaders en grootmoeders, 
Ie rollen van bocr Sjouke, 
i markies X of gravin Y. 
Tsjibbe Gearts van der 

‘gen zij navolgers, die 
Zolgens Sipma in boven

Niet altijd cchter liep het op een dergelijk échec uit. Integendeel, 
vaak oogstten de voordragers een uitbundig succes en dit gaf hun 
moed het de volgende keer eens met een tooneelstuk te probeeren.

Zoo zijn kort voor 1860 de eerste Friesche tooneelgezelschappen 
ontstaan, die bij gebrek aan speelbare Friesche op 
tooneelstukken waren aangewezen. Men waagde zich 
ste stukken, waarin Oege voor markies speelde 
deszelfs gemalin, wat het dorp; 
maar waarop menschen met beter 
en van der Meulen, en terecht, veel hadden aan 
de hand aan de ploeg en zorgden voor Friesche stukken, die : 
den in een milieu van Friesche boeren en boerinnen. En zij h; 
succes, ’t Pleit voor de smaak van onze grootvaders en gro< 
dat zij zich tenslotte beter thuis gevoelden in de rollen van bo 
zijn dochter en haar vrijer, dan in die van

De stukken van Waling Dijkstra en 
Meulen werden druk gespeeld en spoedig krei 
uit het dorpstooneel zelf waren opgekomen. V

Een krachtige stoot gaven hiertoe de beide Friesche schrijvers en 
voordragers Waling Dijkstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen, 
die heel de provincie afreisden met hun „Winterjounenochten" (Win
teravondgenoegens). Beiden waren van het orthodoxe naar het liberale 
kamp overgeloopen en bezield met echte „renegaten"ijver. Vaak wer
den zij door de genoemde vriendenkringen uitgenoodigd een avond te 
geven en hoewel zij geen rechtstreeksche politieke of godsdienstige 
propaganda voerden, was hun werk toch dikwijls sterk tendentieus 
en hebben zij zoodoende de verspreiding der nieuwe idee krachtig 
bevorderd. Niet altijd liet de kas het toe sprekers van buiten te laten 
optreden en dan behielp men zich met een avond met eigen krachten. 
T. G. van der Meulen geeft ergens een geestige beschrijving van 
zoo'n winterfeest, dat echter een ontijdig einde nam, omdat de mole
naarsknecht in een eigen gemaakt gedicht over „Salomo's eerste ge
recht” bleef steken bij de regels :
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:nige wenken en 
leden mij een 
wegdroeg. Er werden nog eenige 

en zoo ontstond het stuk, dal 
o -- ;-Ddige

:ns zijn medeleden verdienstelijk gemaakt 
voor het publiek nuttig te zijn. Moge 

gronden steunt."
deze wijze tot stand kwam, op 
s tot een eindeloos geredeneer 

igue was 
ndochter

aangehaald artikel (Vrije Fries 1917, bldz. 158) kwamen 
zanggezelschap ,Nut en Genoegen” te Menaldum 
een drietal tooneelstukjes voort, waarvan het eerste 
van den directeur bevat, waarin deze vertelt, dat 
keuze van het op 
vervolgt hij: „Ik I 
uitkoos, men 
schen waren

er uit het 
omstreeks 1862 
een Voorberigt 

men het over de 
> te voeren tooneelstuk niet eens kon worden. Dan 
bragt den leden onder het oog, dat, wat men ook 

altijd menschenwerk zou hebben en wij zelf ook men
en stelde voor of wij zelvcn niet wilden beproeven iets 

te stellen en gaf daarbij eenige wenken en raadgevingen. Het 
gevolg was, dat alras een onzer leden mij een ontwerp liet zien, 
dat al dadelijk mijn goedkeuring 
veranderingen en bijvoegingen gemaakt 
alhier deze winter met den gunstigsten uitslag uitgevoerd is. De jeugdig 
schrijver heeft zich m.i. jegei 
en met de uitgave hopen wij 
het blijken, dat die wensch op goede g 

Natuurlijk stond niet alles, wat op d 
hoog peil. De actie bepaalde zich dikwijls 
om een tafel met de onvermijdelijke koffiepot er op, de intrig 
in de meerderheid der gevallen overal dezelfde. Een rijke boeren 
wordt verliefd op een armen jongen en terwijl haar ouders haar willen 
uithuwelijken aan een jongeling, die de schurkenrol speelt en in het 
derde of vierde bedrijf wordt ontmaskerd, waarna de ouders bij
draaien en de gelieven elkaar krijgen. Voor zoover dergelijke spelen 
een tendens hebben is deze steeds — hoe kan het ook anders ■— van 
oud-liberalen aard. Strijd tegen het bijgeloof, tegen valsche vroomheid 
(Dijkstra verfrieschte Molière’s „Tartuffe” tot „Oebele Glüper") tegen 
zucht naar weelde, vooral toen na de hoogconjunctuur der zeventiger 
jaren de val van de tachtiger kwam.

Uit al deze stukken spreekt naast een neiging tot voor brave dorps- 
notabelen genietbaar gemaakte romantiek, een zekere soort zelfge
noegzaamheid. Als men zich maar goed en braaf gedraagt, dan zal 
het wel goed in het leven gaan. Voor sociale misstanden hebben de 
schrijvers nog weinig oog, voor handhaving der goede zeden des te 
meer. Hoewel. men zich dikwijls inspireert op Nederlandsche en 
buitenlandsche stukken, vervormt of zooals men het noemt ver- 
friescht men deze toch zoo, dat zij passend zijn voor Friesche toestanden.

In „Oebele Glüper", zoo juist genoemd, vervangt Dijkstra de ge
trouwde vrouw uil „Tartuffe”, die het met de hoofdpersoon voor de 
leus moet houden, door een ongetrouwde, omdat geen Friesche getrouwde 
vrouw zich voor iets dergelijks zou leenen.
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en dat men het 
tusschen melodie en woorden 

Igende door dc prima donna

uit dc school van

: een slotzang, waarin de 
i werd gebracht. Van de 
en van der Meulen noemen 

man, wiens stukken door het Ljouwter 
op den avond van den Tweeden Kerstdag in 

'arden werden vertoond. Dit was jarenlang 
een evenement in het Leeuwarder socicty-leven, waarbij de Leeu
warder élite tegenwoordig was.

De heer Velstra is sinds lang overleden, maar deze traditie leeft 
nog steeds. Nog altijd bespeelt op den avond van den Tweeden Kerst
dag het „Ljouwter toaniel” de Harmonie in Friesland's hoofdstad.

;even van een nieuw stuk en de meeste 
het als een eer als de keuze 

niet zooveel leden meer 
maar toch is het voor het 

belangrijke avond, welke

Vaak ook werd de dialoog door zang onderbroken 
met het vraagstuk van overeenstemming 
niet al te nauw nam, blijkt wel uit de vol( 
te zingen monoloog:

't Liefdevuur verteert mij 't harte. 
Niets, dat dit verkoelen kan, 
’t Leven wordt mij hier tot smarte, 
’t Sterven wordt misschien gewin, 

welke schoone woorden gezongen moesten worden op de wijze 
„Lieve schipper vaar mij over".

Meestal eindigde het laatste bedrijf met 
moraal van het stuk nog eens naar voren 
vele schrijvers uit de school van Dijkstra < 
wij alleen T. Velstra, den 
Toanielselskip geregeld • 
de Harmonie te Leeuw;

steeds. Nog altijd bespeelt 
het „Ljouwter toaniel” de

Dan wordt er een première gege 
Friesche tooncelschrijvers beschouwen 
valt op een hunner werken. Wel ziet men 
van Leeuwarder patricische familie’s, 
tooneelleven in Friesland nog steeds een zeer 1 
bezoekers uit alle deden der provincie trekt.

De sterk oud-liberale tendenties, welke in de negentiende eeuw in 
de Friesche stukken overheerschten, konden niet in de oogen van 
alle Friezen genade vinden. Het orthodox-christelijk volksdeel, van 
huis uit reeds afkeerig van tooneel, stond scherp afwijzend tegenover 
het streven van Waling Dijkstra en van der Meulen, ja de geheele 
Friesche taalbeweging geraakte bij haar in discrediet. Historisch is, 
dat toen in het begin van de twintigste eeuw een lid van een Christe
lijke Jongclingsvereeniging een Friesche voordracht wilde doen, dit 
door den leider werd verboden met een beroep op het woord van 
Paulus: „Wordt der wereld niet gelijkvormig." Eerst na de oprichting 
van het Kristelik Frysk Selskip in 1908 begonnen onze orthodoxe 
en gereformeerde gewestgenooten hun moedertaal meer te waardecren 
en in den allerlaatsten tijd schijnt er ook ten opzichte van het tooneel 

eenige kentering te komen.



-

HET VOLKSTOONEEL IN FRIESLAND350

in Friesland wordt genoemd, 
jen uit het volksleven in zijn 
kostelijke staaltjes echte volks-

op tooneel- 
:iaal gevoel

Christelijke clubs in de stad Leeuwarden voeren geregeld Neder- 
landschc tooneelstukken op. Op het platteland gaat men voorzichtiger 
te werk. Meerdere malen woonden wij de opvoering van een een-acter 
bij van een bekend Friesch tooneelschrijver, welke echter op het 
programma als „samenspraak” stond vermeld.

Maar ook van andere kant kwam oppositie of liever gezegd reactie.
Reeds omstreeks 1880 richtten Oebele Stellingwerf en Pieter Jelles 

Troelstra te Leeuwarden een rederijkerskamer „Gysbert Japiks" op 
omdat het „Ljouwter Toaniel” met zijn stukken van Velstra hun 
te romantisch was. Zij wilden een meer realistische richting inslaan, 
maar hun onderneming ging spoedig te gronde. Meer succes hadden 
de nieuwe stroomingen, welke in de twintigste eeuw naar voren 
kwamen en die verbonden zijn aan de namen Y C. Schuitmaker 
R. W. Canne.

Als reactie op het liberalisme was op politiek gebied de „Friesche 
Volkspartij” naar voren gekomen, oorspronkelijk een lichaam samen
gesteld uit zeer heterogene elementen, dat echter al spoedig geheel in 
socialistisch vaarwater geraakte en dus in zekeren zin als voorgangster 
van de S.D.A.P. is te beschouwen. Deze nieuwe politieke richting, 
waarin in Friesland het humanitaire socialisme steeds overheerschtc en 
die nauw verbonden was met de drankbestrijding en den strijd voor 
staatspensioen, zag in het tooneel een krachtig propagandamiddel en 
de eerste tooneelstukken, welke haar geest ademen, zooals dat van 
Hartman „Die Goddeloazen”, dateeren dan ook reeds van voor 1900.

Tot grooten bloei kwam zij toen Y. C. Schuitemaker, met recht 
de Friesche Heyermans genoemd, zijn eerste tooneelstukken schreef. 
Hoewel meestal sterk tendentieus, werden zij overal, ook in de kringen 
van andersdenkenden, met groote instemming ontvangen.

Tooneeltechnisch staan zij ver boven alles, wat vroeger < 
gebied in Friesland verscheen, er spreekt een sterk soci 
en een echt warme menschelijkheid uit.

Voorts was „Schuit” zooals hij algemeen 
onnavolgbaar in het weergeven van typ< 
geboortestad Franeker en hij heeft hier k 
humor geleverd.

Naast hem moet worden genoemd het Amsterdamsche schoolhoofd 
R. W. Canne, (overleden in 1931), die zich minder tot sociale dan 
wel lot psychologische problemen voelde aangetrokken en in zijn stuk 
„ Dêr wier ’ris” (1916) het meesterwerk in de Friesche tooneelliteratuur 
schiep. Jammer, dat hij zich ontwikkelde in een richting, welke hem 
meer en meer van het volkstooneel verwijderde. Zijn latere werken
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waren

is wel geweest, dat 
vooral de v<

in allerlei plaatsen, 
ontwikkeling van dit

psychologisch raffinement, dat zij door dilettanten 
:eld, door het gewone publiek niet meer gevolgd

geldt 
ordt e

er in Friesland in den laatsten tijd niet zoo veel 
geproduceerd, gespeeld wordt er nog druk. Niet 

dorpen, maar ook in de plaatsen 
u in hun Selskippen vercenigd zijn, 
buiten de provincie doen met ernst

zijn van een zoodanig [ 
bijna niet meer gespec 
kunnen worden.

Zoowel Canne als Schuitmaker maakten school, doch geen der 
jongeren heeft tot nog toe de meesters geëvenaard.

De tijden waren hiervoor niet gunstig.
De sedert 1915 opgekomen Jong-friesche beweging propageerde 

sterk de z.g. persoonlijke kunst, zooals de tachtigers in Holland hadden 
gedaan. Om de Friesche literatuur, die dreigde dood te loopen in een 
eng provincialisme, nieuw leven te geven, heeft zij ongetwijfeld nuttig 
werk gedaan, maar een schaduwzijde is wel geweest, dat zij een wig 
dreef tusschen literatuur en volk, waarvan vooral de volkszang en 
het volkstooneel den weerslag ondervonden. Op deze gebieden heeft 
de beweging van 1915 dan ook zeer weinig vrucht afgeworpen.

Haar tooneelgezelscliap „It Jongfrysk Toaniel," dat vrijwel uit
sluitend historische en idealistische stukken van D. Raima speelde, 
o.m. een vertaling van „ Le Misantrope” van Molière, moest na eenige 
jaren den strijd opgeven. Het in 1929 opgerichte „Nij Frysk Toaniel,’’ 
dat weer bij het oude volkstooneel wilde aansluiten, gaat na jarenlang 
met ernstige kinderziekten te kampen te hebben gehad, een hoopvoller 
toekomst tegemoet.

Maar al worden 
goede tooneelstukken 
alleen in de Friesche steden en 
buiten Friesland, waar de Friezen in 
De leden dezer Selskippen in en 
en toewijding hun werk.

Trouw verschijnen zij op de repetities, al zijn er onder hen dan ook 
die na een zware dagtaak drie kwartier langs een bijna onbegaan- 
baren modderweg moeten baggeren om in de dorpsherberg te komen.

Vaak is het hoofd van de dorpsschool regisseur en onder zijn 
leiding geeft ieder zich n<:er. Vooral als het geldt ee n prijskamp van 
het „ Boun fen Fryske toanielselskippen" wordt er hard aangepakt 
en worden er moeite noch kosten gespaard om zoo goed mogelijk 
voor den dag te komen.

In den allerlaatsten tijd heeft het Friesch tooneel ook een beroeps
gezelschap. ’t Is nog klein en bestaat slechts uit drie personen, n.l. 
Barend en Martsje en hun dochter Tsjitske. Maar dat het bij de 
Friezen „yn ’t Heitel&n en om ütens’’ in de smaak valt, bewijst wel 
het feit, dat het bijna iederen winteravond bezet en 
groot zoowel als klein, een welkome gast is. De
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Het volkstoneel in West-Friesland, 
door A. HOFSTRA.

irogramma te brengen, op 
■chter, die een uitstekende 

te spelen, kon Barend 
„Trij’risom is in hushalding" (i 
houding).

gezelschap doet denken aan die van het heele Friesche volkstooneel.
Er is niets opzettelijks in. De leider de heer B. van der Veen, 

ontwikkelde zich van Vrijzinnig-protestantsch spreker en leekepreeker 
tot voordrager en vormde met zijn vrouw een duo. Waar de heer 
van der Veen niet kon zingen, kwam men, om toch wat variatie in 
het programma te brengen, op bet idee om te „jonge jannen" en 
de dochter, die een uitstekende kracht blijkt te zijri, oud genoeg 
om mee te spelen, kon Barend prospecti laten drukken met het motto

(Met zijn drieën vormt men een huis-

Wij zijn thans tot onze slotbeschouwing genaderd. O.i. leert de 
geschiedenis van het Friesche volktooneel, de opkomst en bloei van 
een echt stuk volkskunst in de laatste honderd jaar, dat deze kunst 
dan slechts kans van slagen heeft als zij spontaan uit het volk opkomt 
en dat men met experimenten om een oudere of nieuwere volkscultuur 
te vernieuwen of te verheffen, de uiterste voorzichtigheid moet be
trachten.

Ons Friesch tooneel moge niet volmaakt zijn, noch in literair noch 
in tooneeltechnisch opzicht, het moge vooral door de Jong-fHezen 
fel zijn becritiseerd, in Friesland is het een stuk echte volkscultuur 
geworden, dat bij duizenden de sleur van het dagelijksch leven 
heeft doorbroken en hen ongetwijfeld tot een relatief hooger plan 
heeft opgevoerd. Natuurlijk zal hier en daar nog iets te verbeteren 
zijn, doch hiermee moet men zeer behoedzaam te werk gaan. Slechts 
door het voortbouwen op het bestaande en niet door er iets anders en 
z.g. beters tegenover te zetten zal men o.i. goede resultaten kunnen 
bereiken.

X Tolkstoneel is plattelandstoneel."
» ’ Deze uitspraak verlangt enige toelichting.

Er zouden bedenkingen tegen aangevoerd kunnen worden en mis
schien niet geheel zonder grond. Want inderdaad kan de indruk 
worden gewekt, als zou aan het plattelandstoneel een te grote plaats 
worden ingeruimd. Immers zal ook in de steden door groepen uit ’t 
volk aan de toneelspeelkunst worden gedaan. Maar dan dienen we 
toch goed te onderscheiden, omdat ik niet gaarne volkstoneel en dille-
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gezellige

speldilletantisme over.
ttelande meer en meer 

>swerk, heeft toch hier 
kskarakter — misschien

en daarom uit ’t „volk” geboren zijn.

kon van kunstbe-

een copie van het 
gespeeld op grote tonelen, met moderne 

Ie decors, met door technici aangelegde 
in gehuurde costuums. De leiding is vaak in handen 
,'S van professie, terwijl de stukken, die worden opge- 

amper van het repertoire der beroepsgezelschappen 
Lis enig verschil blijft dan het 

Al valt niet te ontkennen, dat ook te platl 
wordt gestreefd naar een „peil” van beroeps 
het volkstoneel nog vaak het dorpseigene volk 
alleen in het primitieve ervan — bewaard.

Het volkstoneel in West-Friesland is al van zeer oude datum. Er 
zijn „kamers", die hun 75-jarig bestaan al hebben gevierd.

Als ik mij niet vergis, werd te Berkhout de eerste Westfriese 
rederijkerskamer opgericht. Nadien kwamen Sijbecarspel, Wognum 
en vele andere. Het ontstaan hield verband met de aard van het 

dorpsleven.
De dorpsbewoners, levend in een gesloten gemeenschap, moesten 

hun amusement in eigen dorp vinden en met hulp van eigen „krachten .
Hierdoor waren het in de aan vang vooral de jongelui, die zich, nadat 

zij enige jaren de school hadden verlaten, tot verenigingsleven voelden 

aangetrokken.
En waar je ’t „rederijken" toch gemakkelijk kon leren, besloten velen 

met elkander een rederijkerskamer te vormen, teneinde één of meer 
malen per jaar de dorpsbewoners een gezellige en „genotvolle avond 

te bezorgen.
Het amusementskarakter domineerde hierbij 

oefening niet worden gesproken.

tantentoneel ~ in al z’n verschijningen — zou willen identificeren. 
Hier liggen verschillen.

Het is met volkstoneel als met folklore.
Een definitie ervan geven is — zoniet onmogelijk — dan toch zeer 

moeilijk.
Of ze zou onduidelijk zijn óf onvolledig.
Volkstoneel — wil men het zo noemen — zal drie eigenschappen 

moeten bezitten. Het moet:
le. algemeen verschijnsel zijn,
2c. oorspronkelijkheid bezitten
3e. volksbezit zijn.
Het stadsdilletantentoncel is daarvoor teveel 

„beroepstoneel". Hier wordt , 
door vakmensen vervaardigde 
verlichting en 
van toneelspelers 
voord, nog maar 
zijn afgevoerd. Al
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de

al

schreven, 
ifling van

; overgest 
aanschaf

>t uiting.
zodanige vergadering, die gehouden werd

en rekenen.
geworden door om- 
nbedrijf.

repetitie’s de „bedstee" voor

men toen nog

van de oprichtingsvergadering een

Immers beperkte de kennis der dorpers zich tot wat overgebleven 
was van het geleerde op de lagere school.

Dit bepaalde zich tot wat lezen, schrijven
Het schoolbezoek was dikwijls onderbroken £ 

standigheden, die verband hielden met het boeren
Zodoende waren de rederijkers allen mensen met een zeer geringe 

ontwikkeling.
Wel kwam in de besprekir 

streven naar ontwikkeling tof
In het verslag van een

te O., op 28 July van ’t jaar 1874 staat vermeld:
„Ofschoon de aanwezige zich de bezwaren niet ontveinzden en 

moeilijkheden niet gering achten, die er voor een kleine plaats als O. 
verbonden waren aan dergelijken ondernemingen, was toch de alge- 
mcenc wensch, dat er een gelegenheid zoude bestaan, tot beoefening der 
letterkunde en der uyterlijke welsprekendheid.

Om hieraan te kunnen voldoen, werd met algemeene stemmen be
sloten tot oprighting eener kamer, die dan ook de vrughten harcr 
studiën van tijd tot tijd ten besten zou geven voor ’t publiek."

In de uitvoering van deze plannen stuitte men al spoedig op grote 
bezwaren.

Het lezen der rollen op de repetitieavond, — die 
vergaderingen noemde ■— gaf grote moeilijkheden.

Deze rollen waren in vele uren van grote inspanning
Een auteurswet kende men nog niet, evenmin als de ; 
een verplicht aantal rolboekjes.

En waar ’t schrijven van verschillende leden weinig fraai was, 
kwam hef niet zelden voor, dat men grote moeite had met ’t „ont
cijferen" van deze rol.

De repetitie’s werden gehouden in een vaak primitieve omgeving. 
Vele „kamers" repeteerden in de stal, die men bij iedere herberg 
kon aantreflen of in de „opkamer" van den kastelein. Deze opkamer 
bevond zich naast de „koegang" en was slechts langs deze weg te 
bereiken. Wie afging moest tussen de koeien staan. De repetitie’s 
waren immers altijd in de winter, als de koeien op stal stonden.

Tonelen had men nog niet.
Eén der „kamers" gebruikte bij de 

toneel.
Ruimte om zich te bewegen had men niet. De spelers wachtten 

achter in de „bedstee" hun beurt af, kwamen dan naar voren en 
lepelden, staande tussen de bedsgordijntjes, hun „rol" op.
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irzeggen", die wij

Dat 't

één of twee „moderateur”- 
ngen Bij enkele caft's zijn 
>ze lampen hingen.

:daan.

immer 
■bracht 

het kamer-
„decor” had, aan te 
en de „kamer” kwam 

> heeft men met repetitie's en 
lat het tenslotte bij een brand

maar werd de spelers 
jegeroepen.
hoorde, vond 

een bezwaar.
Heel in de aanvang werden

nodig was, dat een 
eerst het „toneel” 

ander kon „opkomen”, terwijl zij, die 
moesten denken gebukt te staan, anders

Waar men toneeltjes had geïmproviseerd, waren deze zeer bekrompen.
In de herberg van M. te O. was ’t toneel zo laag, dat de spe

lenden juist onder de balken door konden lopen. Wie zijn rol niet 
goed kende, schreef deze op de balken. Een ietwat „hemelse” blik 
was dan voldoende, om weer op gang te komen.

Bij een uitvoering, die gegeven werd ten bate van Transvaal — het 
moet tijdens de boerenoorlog gebeurd zijn — waren deze balken zo 
vol geschreven, dat velen er hun eigen rol niet meer in terug konden 
vinden. Ook is bekend hoe „één van de beste” spelers altijd de be
ginwoorden van de zinnen op de vloer schreef. Niet zelden moest de 
tegenspeler dan „efkes opzai”, omdat ie op „de rol” stond.

In het jaar 1874 werd te M. op ’t bewaarschoolplein een oranje
feest gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig kroningsjubileum van 
Koning Willem III. Bij die gelegenheid werd een stukje geda

Het toneel werd gevormd door een 3-delig kamerschut. Na 
van het feest stelde „de spreker namens het publiek" — nog 
wordt na iedere uitvoering door iemand uit ’t publiek dank gel 
aan de optredenden — aan het oranjecomité voor, om 
scherm aan de rederijkerskamer, die nog geen 
bieden. Het voorstel werd algemeen toegejuicht 
in het gelukkige bezit ervan. Jarenlang 
uitvoeringen in dit „decor” gespeeld, totd< 
verloren ging.

Een oudgediende vertelde mij eens, hoe 't vaak nodig 
speler, die gedurende enige tijd niets te zeggen had, 
moest verlaten, alvorens een 
„achter” waren, er steeds aan 
kon het publiek de hoofden boven ’t scherm zien.

Uit deze tijd is overgebleven de wijze van „voot 
nu nog bij sommige kamers zien.

Men beschikte niet over een souffleurshok, 
hun rol door een kier tussen de „coulissen” toei 
publiek het stuk daardoor nogal eens twee keer h< 
aan geen van beide zijden van „het voetlicht”

De verlichting liet alles te wensen over, 
nog uitvoeringen gegeven bij kaarslicht.

Later gebruikte men petroleumlicht en 
lampen werden vóór of op ’t toneel gehan 
in de opkamer nog de haken, waaraan dez

Het „in donker zijn alle katjes grauw" had zijn voordelen.
Grime was overbodig en de aankleding van de personen eiste geen
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je

in <

gesp

latschappelijke vcrhoudinf
mensen hadden and

verhoudingen en
>eteren „deftige” manieren.

pak anhadde

’t publi 

buiten

en stapten de hele avond

igcn. Men 
dere ma-
i vormen

van ’t stuk was van grote betekenis. Het kon niet te 
spannend zijn, als tenslotte het goede maar „bovendreef” 

logelijk de slechtaard zijn gerechte straf niet ontging.
i jaarverslag van één der „kamers." schrijft de secretaris o.a.: 
lubliek begint hoe langer hoe meer in te zien, dat een rede- 
iroer de kweekplaats is van kennis en goede manieren. Niet 

voor de daaraan verbonden leden, maar ook voor de bezoekers 
inbare uitvoeringen, welke van 

gegeven.
;ken voor

rg. De spelers leenden een 
dat „costuum" rond.
Immers kon ’t publiek ’t toch niet zien. Daarbij was ’t niet veel

eisend. Men kwam om een avond te genieten en zijn eigen kennissen 
te zien spelen.

„As ze een aar pak anhadde en verf op hullie gezicht, dan zou 
niet eens zien kenne, dat ze ’t wazze.”

Bij de keuze van de stukken ging men uit van ’t standpunt, dat 
" lubliek „waar voor z’n geld" verlangde. Het aantal moorden be- 

dan vaak deze waarde. Daarbij moest iets gegeven worden 
de sfeer van ’t dorp. Men begreep toen reeds de betekenis 

van eens in een andere sfeer te leven en daardoor een afleiding te 
hebben, die opwekte. Ook de ontwikkeling van het publiek en de 
spelers zou daarmede gebaat zijn.

Men maakte kennis met andere ma< 
zag andere mensen dan boeren en deze 
nieren. De spelers moesten zich in deze ’ 
indenken en leerden door herhaaldelijk repc 
Bij dit alles oefenden zij zich in 't spreken van de Nederlandse taal. 
Lange monologen waren voor ’t laatste het meest geschikt cn be
paalde daarom het aantal woorden allereerst de belangrijkheid van

De moraal
droevig of te spai 
en zomogelijk de

„het publiek begint hoe langer hoe meer 
rijkerskamer de kweekplaats is van kennis en 
alleen voor de daaraan verbonden leden, maar 
der openbare uitvoeringen, welke van tijd tot tijd door de kamers 
worden gegeven. Vooral het aankomende geslacht kan hier veel nut 
uit trekken voor haar volgend leven. Men ziet op het toneel voor
beelden van Maatschappelijke, Zedelijke en bedorven karakters welke 
er in de Grootwereld of Maatschappij zijn. En van welke zij in plat
telandsgemeente geen veronderstelling kunnen maken.

Deze karaktertrekken, welke de kamers ten tonele voeren, kunnen 
vele jongelieden en ook meerbejaarde voor valstrikken, welke soms 
«espannen worden, behoeden. Hierdoor werkt een Rederijkerskamer 

i op voor het toekomstig lot van het mensdom. Moge onze kamer 
< daartoe het zijne hebben bijgedragen. Mogen wij waardig zijn 
ons waardig tonen lid van zulk een vereniging te zijn.
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nog werden de stukken gezocht door een zgn. „vol

op

het uit dit jaarverslag blijken, dat wij ook in de welsprekcnd- 
vorderingen hebben gemaakt, welke men van ons mag ver

en speelde

de stukken 
>ersonen. Niet zozeer 
doorslag. Wa

giff 

en allen 
Kees" een 

iedere uitvoering werd

rol naar behoren gespeeld, dan

Sindsdien is er veel veranderd.
Ieder dorp bezit thans zijn toneelgezelschap. De naam „rederijkers

kamer" heeft zich nog steeds gehandhaafd.

was „alleman" baas

Moge 
heid die 
wachten".

Naast de drama's waren de kluchten — de komieken — een grote 
attractie.

Men had er behoefte aan eens een avond hartelijk te lachen. Vooral 
de „vrouwsche" gierden het uit en gingen vaak met „poin in de boik" 
naar huis. De „malle fratsen" van familieleden of kennissen werkten 
sterk op de lachspieren en allen waren het er over ccns, dat „Piet 
van Martje" of „Bet van Kees" een „best" was.

Vrijwel op iedere uitvoering werd na ’t grote stuk een éénakter 
met zang opgevoerd.

Evenals nu 
commissie".

De leden waren gezeten boeren. Geld speelde bij de keuze van de 
leden der rolcommissie een grote rol. Dit was trouwens ook heel lang 
’t geval voor de werkende leden van de kamer. Alleen zoons of 
dochters van boeren werden tocgelaten. Hierin is enige verandering 
gekomen, maar toch is nu nog, bijvoorbeeld bij ’t begiftigen met een 
rol, deze tendens merkbaar.

Bij de keuze van de stukken werd ook rekening gehouden met de 
beschikbare personen. Niet zozeer de spelkwaliteiten dan wel het 
aantal gaf de doorslag. Was dit aantal te klein en wilde men een 
stuk toch spelen, omdat ’t zo mooi was, dan stond de gelegenheid 
open „als gast" toe te treden.

Hadden de gasten enige keren een 
werden zij als lid aangenomen.

De leiding ontbrak wel ccns. Dan 
ieder z’n rol naar eigen gedachte.

In de meeste gevallen echter was de voorzitter tevens leider.
Bij sommige „kamers" werden de repetitie’s door den voorzitter 

geopend en gesloten. In zijn openingswoord sprak hij dan de hoop 
uit, dat allen „dezen" avond weer hun uiterste best zouden doen. Bij 
de sluiting werden de leden geprezen om hun ijver en „goede opvat
ting", dan wel sprak de voorzitter zijn ontevredenheid uit over de 
slechte rolkennis of de geringe aandacht en „legde de leden met 
nadruk op ’t hart” met lust en nauwgezetheid te „loeren .
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ï

van dc inkomsten

en telde aanvankelijk

’t toneel, zowel als van de mensen, wordt 
geschonken. Wat niet geleend kan worden, 

logelijk doordat niet alleen de verbinding met 
ook de financiële basis der

Daarbij heeft iedere „kamer", zoals gebruikelijk, een eigen naam, 
waarvan vele met een passende zinspreuk.

Zo vinden we o.a. „De Rozenstruik” ondcr de zinspreuk „geen 
roos zonder doornen” en „De Oefenschool’'onder de zinspreuk „leren 
is onze lust.”

Er wordt thans gespeeld op behoorlijke tonelen. Vrijwel iedere 
kastelein heeft een zaal met een vrij „groot” toneel. „Achter” is vaak 
de ruimte klein, terwijl kleedkamers dikwijls ontbreken. Doch de 
plafteJandsrederijkers hebben in hun „kleinbehuisd zijn” geleerd zich 
te behelpen, zodat deze bezwaren niet zozeer worden gevoeld.

Dc grime is al vele jaren goed verzorgd, doordat bij dc uitvoeringen 
beroepsmensen daarmee zijn belast.

Aan de aankleding van ’t 
meer en meer aandacht gA«< 
wordt gehuurd. Dit is moge 
dc stad gunstiger is geworden, maar 
„kamers" aanzienlijk is verstevigd.

Elke „kamer” heeft haar kunstlievende leden. De dorpsbewoners 
dragen hun rederijkerskamer een goed hart toe en, wie ’t enigszins 
doen kan, stort zijn jaarlijkse bijdrage.

Op deze wijze is men niet meer alleen afhankelijk 
der uitvoeringen.

Hoe „grootscheeps" sommige uitvoeringen al een 20-tal jaren geleden 
werden opgezet, blijkt o.a. uit het feestprogramma van het 50-jarig 
bestaan van „De Oefenschool”, waarop vermeld staat:

Costuums van de firma J. N. Mulder te Utrecht,
Toneelkapper: de heer J. Baptist-Dietrich te Amsterdam.
Elektrische installatie geleverd door den Heer K. Vlugt te Wogmum.
Hieruit blijkt tevens, hoe men ook aan de verlichting aandacht ging 

schenken.
De electriciteit, die thans het gehele Noordhollandse platteland 

heeft veroverd, is een uitkomst geworden. Vooral in de laatste jaren 
is veel verbeterd als gevolg van de lezingen van den heer Ir. Kool. 
Vele „kamers" hebben zich een door hem aanbevolen „schakelbord- 
verlichting” aangeschaft. Deze lezingen, alsook die van mevrouw 
Wegener Sleeswijk-van Balen Blanken, mevrouw Soeters-van Balen 
Blanken, de heren Kool, Dr. Saalborn en anderen stonden onder 
auspiciën van de „Bond van dillctantcntoneelvereniginging in West- 
Friesland".

In 1921 is deze bond te Wognum opgericht
10 verenigingen. Thans is het aantal ruim 30.
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huis.

en vooral het lezen 
mensen

irna vond de reeds 
voor 't plattelands-

van „ De Oefenschool”, de heer P. Roei
vereniging geluk en bracht daarbij de 

i te komen tot aaneensluiting in een

Deze bond dankt zijn ontstaan in zekere zin aan een jubileum van 
de rederijkerskamer .De drie Leliën” te Twisk.

Op de jubileumsavond waren verschillende rederijkers uit de om
liggende dorpen aanwezig.

De toenmalige voorzitter 
man, wenste de jubilerende ' 
wenselijkheid naar voren, om 
gemeenschappelijke vereniging.

Zijn woorden vonden weerklank en enige tijd daai 
genoemde oprichting plaats. Veel heeft deze bond 
toneel gedaan.

Een grote vooruitgang is te constateren in wat ten tonele wordt 
gevoerd. De eenakters met zang hebben thans overal afgedaan.

Meer en meer groeit ’t verlangen naar stukken, „waar wat inzit".
Wel heeft 't „liefdesspel” daarbij nog grote belangstelling.
Daarentegen hebben stukken als: De twee wezen. Rosé Katc — 

treurspel der smeden .—, De fabrieksbaas, De Jood, De verzegelde 
Burgemeester, Jcan Marie — geheel in verzen —, De vrouw van 
de volksklasse, ’t Was maar een Loods, Richard Moor, Marten de 
Kruyer, Jan Maseur, Mottige Janus, Paljas, Kikkerstein en Ekster- 
lust of de Twee villa's, Grootelui, Liefde voor ’t vaderland. Zwarte 
Piet, Naar ’t huis, en heel veel anderde ook voor 't platteland hun 
tijd gehad.

Uit waf latere periode handhaaft zich nog „ De Referendaris titulair .
Naast dit voor dilletanfen zeer geschikt en niet onbelangrijk 

toneelwerk, speelt men thans stukken van Jo van Ammcrs Kuiler, Ina 
Boudier—Bakker, Jan Fabricius, Heyermans, van Wermeskerken en 
andere meer of minder bekende schrijvers.

Het valt hierbij op, hoe ’t spelen van stukken in dialect nimmer 
enige algemeenheid heeft gekregen. Een van de redenen daarvan 
gaf ik reeds in de aanvang.

Daarbij is spreken en vooral het lezen van „goed” dialect uiterst 
moeilijk. Terwijl de mensen dagelijks hun dorpstaal spreken, zijn zij 
niet in staat hun rol te lezen. Hieraan heelt ’t onderwijs op de 
scholen veel „schuld”. Misschien zou het ook om deze reden wense
lijk zijn, dat de leerkrachten in staat waren het dialect te verstaan 
en te spreken en een deel van ’t onderwijs in dialect of taal van t 

gewest te geven.
Ook speelt een grote rol het verschijnsel, dat ieder dorp weer z n 

eigen dialect heeft. Een „Opperdoczer" spreekt anders dan een 
„Oostwouder", terwijl de „taal” van beiden grote verschillen vertoont 
met die van iemand uit „de Beets".
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waarbijwedstrijd.

kommen,” de twee laatste 
geschiedden in de eigen 

lodigde jury was hierbij

„Z'n dag was 1 
opvoeringen 

>tschap uitgent

En tenslotte zijn langzamerhand de rederijkers niet enkel meer 
mensen .uit" ’t eigen dorp. Er zijn vele „inkommers”, terwijl ook 
beambten in rijks- of gemeentedienst lid van de „kamers" zijn geworden.

Het is vooral het historisch Genootschap „Oud-West-Friesland" 
geweest, dat de stimulans tot toneelspel in dialect heeft trachten te 
geven. Het verzorgde de uitgave van een aantal in dialect geschreven 
toneelwerken. Ik noem: „Z’n dag was kommen,” „Trienke", „’n 
Vreemde eend in de boit,” „’n Reurige eivend," „Een lach en een 
traan," „Wees baas van je aigen,” „Warskipperstoid”, „Hetkedoo”, 
„Boelhuis", en „Mekaar toch vonden,” terwijl in de bundel „Oud 
en nieuw" o.a. verschenen: „’n Oudejaarsavondkoflïerondje", „De 
kraamvisite ~ folklorisch spel" en „Het erfdeel van Peet Maray."

Zover mij bekend werd „’n Vreemde eend in de boit” het meest 
opgevoerd (± 40 maal), terwijl „Mekaar toch vonden" nog nooit 
werd gespeeld.

De mooiste strekking vinden we in „Het kedoo.” Dit is een fijn 
stukje dorpsleven. Jammer, dat t wat kort is.

In 1954 organiseerde genoemd genootschap een 
stukken in dialect moesten opgevoerd worden.

Eerst was een prijsvraag uitgeschreven, waarop enkele van de 
juist genoemde stukken waren ingekomen.

Aan de wedstrijd werd deelgenomen door de rederijkerskamers 
van Twisk, De Gouw (gem. Hoogwoud), Hauwcrt, Oosthuizen en 
Grotebroek.

De eerste drie speelden 
„Een lach en een traan." De 
plaats en de door het genoot 
aanwezig.

Ook werden op 29 Augustus en 6 September 1931, op de door de 
afdeling Midwoud — Oostwoud van het Centraal Genootschap ge
organiseerde „bonte” avonden, „Het erfdeel van Peet Maray en 
„de Kraamvisite” opgevoerd, terwijl het eerste nog weer werd ge
speeld door de Rederijkerskamer „De Hoop" van Aartswoud op de 
Bondsavond, welke gehouden werd te Benningbroek op 6 Januari 1935.

Vele „kamers" danken vooral hun vooruitgang aan betere leiding. 
Voorheen berustte deze in banden van mensen uit ’t eigen milieu, die 
niet altijd in staat waren goede aanwijzingen te geven, voor te 
spelen of de uitspraak te corrigeren.

Vreemde woorden waren ernstige struikelblokken, terwijl men met 
„banden en benen” dikwijls geen raad wist. Zoals bij alles bevestigden 
enkele uitzonderingen de regel. Zeer beroemd was Grooneman, een
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op

eelden r 
ingen in

"<5 „de Wilsons”

zouden 
aangezochte juryleden elk 

en over de daar geziene

en „Het klein Tooneel" 
5 hebben deze gezelschappen grote ■ 
len „de 'Wilsons" zelfs niet meer

op: „De Hoop” van Aartswoud niet . Het erfdeel van 
„Aurora" van Sybecarspel niet „Kerstavond” (van

hereboer uit Wieringerwaard, die met zijn rederijkerskamer de zwaarste 
stukken meesterlijk speelde. Grote roep ging b.v. uit van de opvoe
ring van „Salomon van Gaus”.

Ook verdienen vermelding 
van Nd. Scharwou. Jarenlang 
maardheid bezeten en mocm 
wedstrijden uitkomen.

Er speelden nog wel andere factoren een rol. Zo waren de werk
verhoudingen in de Langendijk veel gunstiger dan elders, zodat vaker 
en ernstiger kon worden gerepeteerd.

Thans bezitten vele kamers uitstekende leiders. He.t zijn de burge
meester, de dokter, de predikant of „diens echtgenote, het hoofd der 
school of ambtenaren van rijk of gemeente. Ook heeft de leiders- 
cursus van de Bond tot ’t vormen van goede leiders bijgedragen.

Daarnaast heeft vooral de beoordelingscommissie stimulerend ge
werkt. Men begreep, dat personen buiten de Bond te duur 
worden. Immers zouden door deze Bond 
seizoen een drietal dorpen moeten bezoeken en over 
opvoeringen een kritisch verslag moeten uitbrengen.

Daarbij was men van mening, dat onder de bondsleden wel men
sen waren, die voor een dergelijke taak bevoegd en bereid zouden zijn.

jarenlang hebben de heren Kooiman van Wognum en Zee van 
Twisk met mej. Houtlosser van Midwoud dit moeilijke en nogal eens 
ondankbare werk gedaan, doch door moeilijkheden van allerlei aard 
is deze commissie tenslotte ontbonden.

Verder noem ik de z.g.n. Bondsdagen of avonden. Door een drie
tal rederijkerskamers worden in een bepaald dorp eenakters opgevoerd, 
die door een jury uit de Bond worden beoordeeld en waarover in 
een gemeenschappelijke bijeenkomst een verslag wordt uitgebracht.

Een enkele bondsavond vermeid ik hierbij.
Op Zondag 13 Januari 1924 traden te Sybecarspel op: „ Dc drie 

Leliën” van Twisk met „Liefde", „Aurora” van Sybecarspel met „De 
knappe vrouw” c•n ,,'t Viooltje" te Hensbroek met „Plicht”.

Op Woensdag d.a.v. traden op: „De Eensgezindheid" van de Gouw, 
„Onder ons” van Midwoud en „Advendo" van Benningbrock, die 
respectievelijk speelden: „Blinden onder ons”. „ Hannes. wordt inge- 
kwartierd" en „Felix Culpa".

Dit jaar werden de bondsdagen gehouden te Benningbroek 
W arder.

Hier traden
Peet Maray”,
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Balenden 77-jarigen Dr. Van

tozen van een
Twislc

waarvoor 
>7 en 11 
rwou met

was de dag 
elk met een z 
zijn intocht d<

l aankomst gevormd 
het terrein. 

Een groot aantal 
waren. Ook

■) Iedere 
twee leden der oj 
inhoud betrekking 
treden werden prijzer

reden de 6 „kamers” 
optocht.
, kwam met een grote 

over land reisde, 
1 werd, trok door 

waar een echte West- 
„gasters” zat aan, die 

op de bruiloftsdis was

z.g.n. poëthisch gedeelte. Eén of 
gedicht voordragen, waarvan de 
de Zuiderzee. Ook voor dit op-

Reyneke van Stuwe), „Advendo” van Benningbroek met „Het Kamer
schut”, „De Rozenstruik” van Oostwoud met „Arme Rijken”, „Ge
zelligheid” van Oosthuizen met „Het Kind” en „Aurora” van Warder 
met „De Aardschok”.

Ook werden een enkele maal toneelwedstrijden gehouden, 
medailles werden beschikbaar gesteld ; zo te Benningbroek op 
Januari 1923. Hier werkten o.a. mee: „Aurora” van Schart 
„’t Scheepje”, „Kunst naar Kracht” van Obdam met „De School- 
rijdster" en „’t Viooltje” van Hcnsbroek met „Vader”.

Het hoogtepunt voor ’t rederijken in West-Fricsland waren echter 
„de prijskamp” en „het landjuweel” ter gelegenheid van de Zuider- 
zee-visscherijtentoonstelling, die ^gehouden werd te Enkhuizen van 25 
Augustus tot 6 September 1930.

Op initiatief van den bekenden folklorist Dr. van Balen Blanken 
werd de reclame der Z.V.T. ingeluid met een „ Prijskamp der Kamers 
van Rheforica”.

Te beginnen Woensdag 5 Februari traden met tussenpc 
week de volgende „kamers” in het strijdperk : „ De drie Leliën" van 
met „Er staat geschreven”, „De Hoop" van Andijk met „Bij gebrek 
aan bewijs”, „Justus van Maurik” van Grotebroek met „De Pastoor 
van Neuvillette", „Onder Ons” van Midwoud met „Onder één dak", 
„’t Mosterdzaadje” van Wijdenes met „’t Hoogste recht” en „Kunst 
adelt het Leven” van Venhuizen met „De Koekoek". ') Het geheel 
werd besloten met een ereavond, waarbij de toneelverenigingen 
„Besenda” en T.A.V.E.N.U. gezamelijk als „verenigingen van uitnodi
ging” optraden en waai- de jury uitspraak deed en de prijzen werden 
uitgereikt.

26 Augustus was de dag van 't Landjuweel en 
uit de prijskamp elk met een zegewagen in de

De Vorst, die zijn intocht deed in Enkhuizen, 
motorboot de haven binnen. Zijn echtgenote, die liever 
kwam te paard. De stoet, die na 
de straten van ’t oude stadje naar 
friese bruiloft werd gegeven.
allen in echt Westfries costuum 
alles „echt".

De regie was in handen 
Blanken.

avond werd aangevangen met een 
optredende kamer moesten een 
ig had op de droogmaking van 

ïn ter beschikking gesteld.
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en de leiders, stijgen de resul- 
middelmatige. Meestal is men 

blijkt hel andere „hout" geen „tim-

>eilijkheden 
een bal en

voor wat op 
dan met een

en ’t spel in ’teen enkel woord over de uitvoeringen

Een tweede „grote” gebeurtenis was de viering van het 10-jarig 
bestaan van de Bond, op Zondag 18 October 1931, in het Parkhotel 
te Hoorn. Op de feestavond werd door de beste spelers(sters) van 
de rederijkerskamers „De Hoop” van Andijk, „Justus van Maurik” 
van Grotebroek, „’t Mosterdzaadje" van Wijdenes, „De Rozenknop” 
van Hoogkarspel, „Onder ons" van Midwoud, „’t Veldviooltje" van 
Abbekerk en „De Eendracht” van Hauwert opgevoerd „Het Ooster- 
sche Gevaar" — spel van rassenhaat door D. H. Scheffer. De regie 
werd verzorgd door den heer Joh. M. RidderikhofT. Er werd met 
zo'n geraffineerdheid gespeeld, dat ’t vaak ver boven dilletantismc 
uitging.

Tenslotte 
algemeen.

Iedere kamer speelt viermaal per seizoen, afgezien dan van 
eventueel optreden buiten ’t eigen dorp.

Ieder stuk wordt tweemaal opgevoerd; op de „jongeluisavond” 
— men spreekt dan van generale repetitie — en op de „ouweluis- 
avond”.

Nu zijn het vooral de eerste avonden, die nogal eens mo< 
meebrengen. Iedere uitvoering toch wordt gevolgd door 
is het de jongelui uitsluitend om dat bal te doen.

Velen komen daarom eerst na de pauze of tegen ’t einde de zaal 
binnen. Anderen bezoeken de hele uitvoering, doch interesseren zich 
weinig voor wat op ’t toneel geschiedt. Onder veel gezwets vermaken 
zij zich dan met een spelletje kaart. Niet zelden is ’t voorgekomen, 
dat een speler midden in zijn spel stopte, om eerst de jongelui „snoet 
op skuttel" te geven. Het zijn vooral de „buitenpoorters”, die zich 
te buiten gaan, maar ook dikwijls laten jongelui uit ’t eigen dorp 
zich van de slechtste kant zien. Toch zouden de „kamers" niet graag 
hun „jongeluisavond” prijsgeven. Waar de „ouweluisavonden" bijna 
uitsluitend door kunstlievende leden worden bezocht, moeten de jongelui 
een groot deel van de uitvoeringen „goedmaken". Daarbij staan ook 
de kasteleins op hun stuk. Immers, zaalhuur wordt vrijwel nooit be
taald; zij moeten het dus van „’t gelag” hebben en de grootste drukte
makers zijn vaak de beste verteerders.

Ondanks alle streven van de Bond 
taten van vele „kamers” niet boven ’t 
aangewezen op enkele „beste" en 
merhout” te zijn.
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winters kan

sterk

label is

' De werkverhoudingen brengen mee, dat uitsluitend 
worden gerepeteerd. De repetitie’s moeten na de dagtaak aanvangen 
en niet te Iaat eindigen met ’t oog op de volgende dag.

Daarnaast hebben in de laatste jaren afleidingen als radio, bioscoop, 
voetbal, kermissen in eigen en andere dorpen, bals, enz. de animo 
voor ,'t rederijken" verzwakt.
- Ook werkt in de Westfriese dorpen „’t kan zó wel" nog 
na. En tenslotte veroorzaakt het vlottende van de bevolking 
platteland — vooral nu vrijwel geen enkel bedrijf meer rend; 
en velen ’t nog eens elders willen proberen — een grotere wisseling 
in de gelederen der spelers.

Bijzondere vermelding verdient hierbij Jan Smit van Oostwoud, als 
de enigste drager van „de bondsmedaille", die hem is uitgereikt bij 
zijn 50-jarig jubileum als lid van de rederijkerskamer „De Rozenstruik'-.

Hoewel veel vooruitgang is te constateren, houdt het „rederijken" 
in AVest-Friesland z’n typisch dorpseigen karakter van gemoedelijk
heid en gezelligheid, waardoor ’t nog niet geworden is — wat ik 
noemde — een copie van ’t beroepstoneel.

Naast de rederijkerskamers vinden wc in ieder dorp „het kleine 
nut”, „het burgernut”, een vijftigtal jaren geleden onder de iiaam 
„Nut en Genoegen" opgericht. Enige keren per jaar heeft men een 
„vergadering met dames". Mannen en vrouwen zitten — als op een 
bruiloft ■— gescheiden. De eersten roken de gouwenaar en de laatsten 
„tappen een koppie." Na ’t zingen van een gemeenschappelijk lied 
— vooral het sentimentele lied is geliefd — geven verschillende aan
wezigen hun „bijdrage". Eén houdt „de lezing”. Die leest een groot 
stuk uit één of andere bundel of draagt het voor.

Anderen lezen kleinere verhalen of verzen of geven „eigen werk". 
Gebeurtenissen uit ’t dorp worden gehekeld en bepaalde dorpsbe
woners worden „er deurhaald". Ook worden voordrachten met zang 
gegeven en kleine toneelstukjes gespeeld. Veelal geschieden de bijdragen 
in de taal van 't eigen dorp.

Op 1 en 22 December 1907 en 19 Januari 1908 werd door „ Burger- 
nut" te Kwadijk een grote nationale reciteerwedstrijd uitgeschreven. 
Niet minder dan 41 deelnemers traden op, waarbij uit Amsterdam, 
den Haag, Enschede, IJmuiden en Haarlem. De beoordeling geschiedde 
naar stand, uitspraak, gelaatsuitdrukking, toon, gestes, nadruk, begrip 
van het voorgedragene, rolvastheid, terwijl een apart cijfer werd 
toegekend als totaalindruk.
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Het volkstoneel in de Achterhoek 
door G. J. KLOKMAN.

5 zijn leven 
geest door : 
talte

'T’ocn ik van de Redactie van het maandblad „Volksontwikkeling” 
de uitnodiging ontving iets te schrijven over het volkstoneel 

in de Achterhoek, zat ik met beide handen in de weinige haren, die 
me nog resten. Volkstoneel en Achterhoek zijn twee begrippen, die 
elkander uitsluiten. De eeuwen door heeft het Calvinisme het toneel 
als een vloek beschouwd, zodat zelfs het woord alleen diepe rimpels 
ploegde op het voorhoofd van de rechtgeaarde Achterhoeker. Na 
het lezen van het artikel v an den heer Van Wielink in het April- 
en Meinummer helderde de zaak vooi: me op, want toen bleek me, 
dat het woord volkstoneel in de ruimste zin genomen wordt. Hij 
schreef n.1.:

„In zijn oorsprong is alle toneel volkstoneel in de meest absolute 
zin van het woord. Immers het is — met zang, muziek en dans ver
bonden — de toneelmatige verbeelding van de verhouding van de 
primitieve mens, dat wil zeggen van de hele primitieve gemeenschap, 
tot de onzienlijke machten, die zijn leven beheersen, maar die hij 
slechts benaderen kan met zijn geest door ze te concretiseren, door 
ze in menselijke of dierlijke gestalte zich te verbeelden.

En tenslotte :

Het hoogste aantal punten „ernst” werd toegekend aan „Bij den 
rechter" (88 p.) en voor „luim” aan „ De studenten-Maskerade" van 
Dr. Laurillard (86 p.).

De sfeer van kleindorpsgedoe wordt bij deze „kleine nutten” tegen 
iedere invloed van buiten beschermd. Bij sommige geldt de bepaling, 
dat burgemeester, dokter, dominee en „meester” geen lid kunnen worden.

De laatste jaren vindt de revue opgang in de Westfriese dorpen. 
Voor deze of gene gelegenheid wordt een revue „in mekaar zet” en 
in samenwerking met zangvereniging en rederijkerskamer opgevoerd. 
De kleine toneeltjes lenen er zich niet al te best voor en achter de 
coulissen lijkt ’t bij de opvoering veel op „een streng sajet, die in de 
war zit”. Maar men amuseert zich buitengewoon bij ’t spelen en 
aanschouwen van gebeurtenissen uit eigen dorpen of als bepaalde 
dorpstypen belachelijk worden gemaakt.

De opvoering is meestal een groot succes voor „schrijver” en spe
lers en toont tevens, hoe in de Westfriese dorpen nog vele dichterlijke 
en muzikale „talenten" schuilen.
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III. Het feest der Zomer zonnewende, 
St. Lambertus.

Pasen tot Pinksteren ;
van St. Jan tot

Het „midwinterfeest'' wordt ingeluid.
Reeds dagen voor het Kerstfeest worden thans nog in Twente de 

„midwinterhorens’' boven putten, om het geluid te versterken, geblazen 
om de wintergeesfen te verjagen en het komende feest te begroeten. 
Deze horens worden uit wilgen- of elzenhout gesneden en zijn niet 
ongelijk aan de latere „koehorens” om de koeien in de dorpen samen 
te roepen voor de tocht naar de „meent" (gemeenteweide).

Op St. Thomasdag ('21 Dec.) had het Thomasluiden plaats, waarbij 
de klokken der dorpstorens met knuppels werden geslagen én wel 
zodanig, dat er later paal en perk aan gesteld moest worden. De 
boeren begonnen langzamerhand het landbouwgereedschap in de schuur 
te bergen, want „Derk met den beer", Freier, Fra of Fraho op zijn

.Wat het oude volkstoneel betreft, hopen we dat onze beschou
wingen onze lezers zullen prikkelen tet het nasporen van wat er 
ons land nog aan resten er van over is."

Die resten zijn in deze streken 
geesten van Wodan, Freya en Bal 
terhoek, al zijn ze behendig in een 
Kerk, die zeer wel inzag, dat het een onbeg> 
vaarlijk werk zou zijn de hand te slaan aan 
gebruiken. In de loop der tijden moesten ze 
gewijd worden, zodat het heidense karakter allengs 
zij de teugels te sterk ; wilde men 
heid met strengheid kerstenen, dan zouden 
geloof met geweld afschudden, We krijgen dus 
heeft geduurd en dat tot het resultaat lei< 
het heidendom met zijn heidense 
teren aan haar boezem. Wat er 
christendom dragen; de geboorteacte verwijst

Ik wil me 
feesten in herinnering te brengen; 
zijn aan de boezem der kerk c 
eeuw nog van te speuren is na 
onder de eeuwenlange druk van

We kunnen de heidense feesten in drie
I. Het midwinterfeest, beginnende met

6 Jan., thans Drie Koningen ;
II. Het Voorjaars of Meifeest, ongeveer van

ongeveer

nog hier en daar te speuren. De 
ilder zweven nog rond in de Ach- 

christelijk kleed gestoken door de 
een onbegonnen en tevens een ge

hand te slaan aan die heidense feesten en 
door haar vervormd en 

zou slijten. Trok 
de heidenen in hun ongebonden- 

ze zeer zeker het nieuwe 
een proces, dat eeuwen 

idde, dat de christelijke kerk 
feesten inlijfdc om ze allengs te lou- 
overbleef zal dus de stempel v an het 

ons naar ’t heidendom, 
dus tot taak stellen in hoofdtrekken de oude heidense 

op te merken wat ze geworden 
en ten slotte, wat er in de laatste 

de loutering door de moederkerk en 
het strenge Calvinisme.

groepen scheiden: 
Kerstmis en eindigende op
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: op ’t werk gesteld worden.
>uiten staan voor de „witte

andere duistere gasten. Dan mochten de

en de mannen 
jeugd zich tegoed doet

een nachtfeest en 
oplaaien worden 

heffen joelend de schuimende bekers, 
aan koeken, appels en noten. Huilt

ever, reed rond en dan moest er orde 
Alleen mocht er een schotel met eten bt 
wieven", elfen, oelken en 
feestdagen aanbreken.

Het midwinterfeest.

Wij, kinderen van de twintigste eeuw, kunnen ons nauwelijks een 
voorstelling maken van het leven onzer Germaanse voorvaderen in 
de wintertijd. De grote deur (bansdeure) van het hallchuis sloot 
het barre jaargetijde buiten en in de diepe schemering is het smalle 
pad tussen het woelige vee terzijde nauwelijks te ontwaren, dat 
ons leidt naar een smeulend vuur, waarom in een kring de mensen 
zijn gedoken in de zwoele rook, die maar ten deele een opening in 
het strodak kan vinden. Een gat in de wand, bespannen met een 
doorschijnend vlies van dierlijke oorsprong, getuigt voor het geoefende 
oog, dat het dag is.

Doch straks, als de góden der duisternis de zonnewagen onder de 
kimme hebben gesleurd; straks, als in dc donkere nacht Wodan 
met zijn jachtstoet door ’t luchtruim huilt en dondert, als de wilde 
jacht onheilspellende geluiden door de binten doet kraken, als de 
witte wieven ontwaken en de oelken het duister bevolken.... dan 
zitten de natuurkinderen deemoedig en berustend bij de glimmende kolen.

Nog weinige dagen en de hoop vlamt weer op. Een iorse wortel
stronk is reeds bij huis gesleept, waarop de „oldezonne" zal geofferd 
worden in de nacht, waarin het nieuwe licht geboren zal worden 
(24 op 25 Dec.). Het vuur gloeit echter nog onder de as uit vreze, 
dat het „oldelicht" zal toornen in zijn laatste strijd.

Met het invallen van de schemering wordt het Yuulfeest geboren. 
Onder luid gejoel van klein en groot wordt de Yuulstobbe aangesleept 
en als de vlammen hoog opslaan zal hierop de goudgeborstelde ever 
van Freier geofferd worden. De ever door Freier bereden stelt de 
zon voor, vandaar dat het zwijn aan Freier is toegewijd. Zijn zuster 
Freia, de godin der liefde, rijdt ook op een everzwijn, dat de maan 
moet voorstellen. Het offeren van Freiers ever betekent dus het 
sterven van het zonnejaar en het ontsteken van het grote vuur heeft 
ten doel het jonge licht te steunen tegen de geesten der duisternis. 
(Magische rite).

Uit den aard der zaak was het midwinterfeest 
dat is het steeds gebleven. Als de vlammen hoog 
koeken gebakken 
terwijl dc



HET VOLKSTONEEL IN DE ACHTERHOEK368

de Yuulfeesten, 
van Christus en

en dolle slotfeest van 
van de geboortedag 

voorjaar verschoven.
Zes dagen na Kerstmis zou in den vervolge het nieuwe jaar aan

vangen, z.oodat 25 December volkomen gekerstend was.

de wind langs ’t „oelengat”, dan richten de kinderogen zich naar 
het rookgat, want misschien is het Wodan op zijn schimmel Sleipnir, 
die het dak beklimt in gezelschap van den winterreus Nörwi, de 
zwarte vader van den god van de Nott. Hij werpt dan koeken naar 
beneden in allerlei diervormen om de kinderen te troosten en te ver
maken in de zware strijd tegen de duisternis. Nörmi, de zwarte 
winterreus, zwaait dan zijn roede van samengevlochten dorens, die 
bij de mensen slaap verwekt. Het feest duurt dagen en dagen en 
sleept zich voort met zang en dans en braspartijen tot het allengs 
overgaat in het feest van Freier, die zijn bruid Gerda ontvoert naar 
een elfeneiiand, ver in het oosten. Freier stelt hier de zon voor die 
Gerda, de aarde, onttrekt aan de machten der duisternis.

Heyting zegt:
„Freirs feest werd bij de Germanen ook gevierd met een carneval 

(carrus navalis) d.i. waterwagen, een schip gevuld met vrolijke ge- 
maskerden (het welbekende Narrenschip), waarin Freirs beeld werd 
geplaatst en dat, omstuwd door een bonte menigte, waaronder even
eens vele maskers en door Freir verslagen reuzen, monsters, demonen 
bij fakkellicht werd rondgedragen. Het was blauw geverfd, daar het 
Freirs hemelschip Skidbladnir voorstelde, produkt van Germaanse, 
romantische verbeelding. Dit wolkenschip, dat alle góden en elfen 
kon bevatten, kon door Freir weer tot de kleinste afmetingen wor
den teruggebracht en bij zich gedragen."

Is het wonder dat natuurvolken, die zich zon en maan als levende 
wezens denken, de fantastische wolkengevaarten beschouwden als 
voorbijdrijvende schepen, die bemand' zijn met allerlei vreemd ver
momde wezens? Wanneer de hemel opheldert, vouwt Freir zijn schepen 
op en steekt ze bij zich. Natuurlijk ontbreekt ook Freia niet op die 
gemaskerde feesten, die steeds uitbundiger, steeds uitgelatener werden.

Deze cumulatie van feesten werd door de kerk geordend. De 
geboortenacht van de zon werd in overdrachtelijken zin de geboorte- 
nacht van het licht der wereld, den Christus, en de priesters kregen 
tot taak dit nieuwe begrip toneelmatig in te stampen bij hun volgelingen.

Wodan met zijn schimmel werd Sinterklaas en Nörmi met de roede 
zijn zwarte knecht. Dit feest werd verwezen naar de eerste dagen 
van December.

Het carnaval, het roezemoezige 
paste allerminst bij de ernst 
werd daarom naar ’t

Kerstmis
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Volj 

°P 
het

laatste dag ' 
loor den Paus

Kersaöventjen 1 Kersaöventjen !
Dan slacht mien vader ’n verkentjen, 
En dan krieg ik de kop. 
En die et ik heelemaol op !

de kerk het oude Yuulfeest in vier delen, die in den 
undelingen naast elkaar zouden komen te staan.

eeuwen daarop gereageerd?
«telijkheden, heeft 

i en daarna heeft 
zijde van het leven. 

>eduld en vele kinderen werden 
.en of paerdjen, nadat ze hun 
F een wortel voor Sleipnir op

Jao, Kersaöventjen was en bleef „’n vretaöventjen”. De Kersstobbe 
kwam aan het vuur en koeken werden gebakken. Moeder ging naar 
’t grote kabinet en haalde achter stapels linnengoed de laatste para
dijsappels, voorgangers v an de Goudreinet. Hentjen, de meid, stapte 
ook geheimzinnig naar de schuur en haalde wat appels uit haar „mot- 
haol", onder ’t hooi verborgen. Vader haalt de „vleischgavel” en licht 
daarmee ’n „spiele” (stok) uut de „wimme” aan de keukenzolder, 
waaraan een eigenaardig langwerpig lancetvormig korfje met kleine 
opening hangt, gevuld met noten; of wel hij grabbelt onder de wijde 
schoorsteenboezem en haalt een langwerpig gevlochten bakje te voor
schijn met noten, dat men „oelenwanne” noemt, want de oelen (uilen) 
waren vroeger gewone gasten onder 't rieten dak ; een opening onder 
de nok als lichtbron boven de balken werd dan ook ’t oelengat ge
noemd.

Doch Kersaöventjen heeft zijn luister moeten delen met de nieuwe 
Oldejaorsaovend op de 31ste. Het zij mij vergund U even een kijkje 
te geven op zoo’n avond meer dan een halve eeuw geleden, dat ik te 
Zelhem meemaakte.

• ulgens Hoener zou het geboortefeest van Christus in den beginne 
Driekoningen, bij de Germanen de Dertiendag, laatste dag van 
Yuulfeest, gevierd zijn, doch later in 353—'54 door den Paus op 

25 Dec. vastgesteld zijn.
Zó scheurde

vervolge als vree:
Hoe heeft de Achterhoeker in al die eeuwen daar 

De Katholieke Kerk, niet zo zeer gekant tegen feest 
de eerste stoten van het heidendom opgevangen 
het Calvinisme zich schrap gezet tegen de vrolijke 2

Sinterklaas, als kindervriend, werd ged' 
op die dag verblijd met ’n taaitaaipöpken 
klompke ’s avonds gevuld met hooi of 
de haardplaat hadden gezet.

25 en 26 December werden feest- en kerkdagen, die tot ernst stemden, 
doch de avond van de 24ste bleef nog een schamel overblijfsel van 
het oude Yuulfeest, al gingen veel Katholieken die nacht ter kerke.

Als jongens zongen we :
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moet bessevaai

lil

een koekijzer uit 1739.Een der bladen van

was. Teg» 
en bessevaar 
naar binnen; 
bewerkt om

Bessevaar en zijn kleinzoon Gartman zijn druk. Ze hebben de ge
hele middag onder de looze (loods) gewichtig en geheimzinnig doende 
rondgescharreld. De jongen moet bessevaar helpen bij de voorberei
ding van deze feestavond.

't Is Ollejaorsdag en dan is de olde man druk met de „kooekstomp” 
en de .oorleken" moeten helpen. Gartman heeft het haardvuur ge
doofd en de as buiten in de pot gebracht voor de was. Tegen de 
schemering wordt de grote bansdeure open gegooid 
heeft de kooekstomp op de kruiwagen en rijdt er mee 
een stomp, die met zorg moet uitgezocht worden en

geschikt te zijn voor ’t koekbakken, kooeken, genoemd. Ten tweeden 
male wordt er met de kruiwagen op uit getrokken en thans om een 
paar kleine stompjes, een dozijn „schadden”, dikke, vierkant gestoken, 
veenplaggen, wat dennetakjes en een wis stro te halen. De „haol- 
kettink” wordt opgetrokken en nu begint het grote werk. De ernstige 
gelaatstrekken van den zilvergelokten, ouden man, het in spanning 
verbeiden van de jeugd geven een mystieke wijding aan de handeling. 
Een kunstig huiske wordt in de „vuurkoele" opgebouwd van schadden 
en daarna gevuld met stro en dennetakjes. De grote kooekstomp 
wordt er vóór geschoven op de ijzeren vuurplaat en de kleine stompjes 
ter zijde. En als het werk volbracht is en bessevaar met zijn rode 
zakdoek langs ’t voorhoofd strijkt, nodigt de jeugd het gehele gezin 
om bij het ontsteken tegenwoordig te zijn. De gehele plechtigheid 
brengt ons het ontsteken van de Yuulstobbe voor de geest. Of de
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Tweede blad

'indt

of koperen bakje 
, vuur wordt gezet 

zcinig rust, tot 
maal aanvangt: „baar

van het kockijzer uil 1739.

opening der grote bansdeure bij het binnenrijden bij de plechtigheid 
behoorde is mij onbekend, doch is zeer wel mogelijk, want bij elk 
groot gebeuren worden alle andere deuren als onvolwaardig over 't 
hoofd gezien. De bansdeure is nog steeds de deur gebleven; de bruid 
rijdt hier het huis binnen en allen worden daar uitgedragen, nadat 
het lijk gekist daarachter onder ’t balkengat heeft gestaan, opdat de 
geest een uitweg naar boven zal hebben. Wanneer het vuur opvlamt, 
wordt het hoekijzer te voorschijn gehaald, dikwijls een familiestuk 
van twee of drie eeuwen oud. Tusschen twee boekvormige ijzeren 
platen wordt een lepel deeg geknepen, zoodat alle figuren door oude

dorpssmeden daarin geslagen als: zon, sterren, huizen, bomen, bijbelse 
taferelen, geheimzinnige tekens, runen, enz. op de dunne, platte koeken 
worden afgedrukt.

De olde vrouw maakt het deeg klaar: boekweitenmecl met melk 
en stroop of honing aangeroerd met toevoeging van een kopje geweekt 
anijszaad. Bessevaar zet zich breed op een stoel voor het vuur; de 
pan wordt ingesmeerd met een stukje spek aan een stalen vork ge
stoken en als de eerste koek gebakken is, wordt ze snel op 
plankje geworpen, waar Grade ze handig om een „breihöltjcn" wi 
tot een rolvormig broos gebak.

De „koffiesmodde”, een cylindervormig, ijzeren ■ 
met een steel, dat op de vuurplaat tussen kooltjes 
om de koffie te doen trekken, heeft de lange avond 
tegen negenen met de papklokke een warm
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L

de Achterhoek 
i de halswervels

om het huis, om de boze 
komen de buurjongens gelukwensen.

Het slot van het Yuulfeest 
naam Driekoningen. Het wordt g 
wel merkwaardig, dat men tot op 

» die dag, na 
•est leeft dus i

:n. Reeds spoedig 
onder de

aerpels met den halsbrao.'' In het centrum van de Achterhoek was 
van oudsher de „halsbrao”, het stuk vlees om de halswervels van 
het varken, bestemd voor de avondmaaltijd op oudejaarsavond. On
getwijfeld is het fijn vlees, doch zou het misschien van oudsher als 
feestgebraad zijn uitverkoren omdat het beroerd is door het gewijde 
offermes van den priester? Was het wellicht het stuk, dat den priester 
ten deel viel?

Te middernacht donderen de geweerschoten 
geesten schrik aan te jagen en

„Ik wense oe al wat wenselik is,
Een pokkel (bochel), die ordentelik is.
Niet te groot
Maar hie i

en niet te klein, 
mot ordentelik zijn.”

was het feest thans bekend onder de 
gevierd op de 6 Januari en het is 
p heden nog nieuwjaar mag wensen 

tot op die dag, na Driekoningen is het ongeldig. Het slot van 't 
Yuulfeest leeft dus na zoveel eeuwen nog bij het volk.

Naar de wijze waarop het in de laatste eeuw nog gevierd wordt, 
zou men nauwelijks kunnen denken, dat het van heidense oorsprong 
is. Toch wortelt het diep in de oud-Germaanse zeden.

Donar, een der hoofdgoden van de Asen, was o.a. ook de god van 
de granen en peulvruchten. De boon, van ouds het symbool van 
nieuw ontwikkelend leven (ik denk daarbij onwillekeurig aan de kin- 
dergewoonten uit mijn jeugd een boon in de sponsdoos te doen, die 
we in de broekzak droegen. Reeds spoedig speurden we jong leven, 
dat we in al zijn ontwikkeling onder de schooluren bestudeerden), 
was evenals de erwt de lievelingsspijs van Donar en daarom aan 
dien god gewijd. Nu hadden er op de dertien-avond spelen plaats, 
waarbij hij, die de boon ten deel viel, voor het jaar tot koning werd 
gewijd en wel als plaatsvervanger van Donar op aarde. Nog heden 
ten dage wordt wel eens een boon in een brood gebakken, waarvan 
elk der disgenoten een stuk krijgt. Die de boon toevalt is de uit
verkorene en verkrijgt enige voorrechten. Bij de Germanen werd 
dez.e plechtigheid bekrachtigd en geheiligd door het ten bodem ledigen 
van een schuimende beker. De lieveling van Donar, de godmens, 
was daardoor gekroond en ze trokken in feestelijke optochten met 
den koning rond. De kerk heeft er twee koningen bijgedaan en er 
de betekenis aangehecht van drie Oosterse vorsten, die optrekken 
naar Bethlehein, geleid door een ster.
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moet tot nader begrip

Zij zc

Of:

:ongen :
We kommen van ’t Oosten, we kommen van verre, 
We zunt de drie koningen met de sterre;
Maor sterre, ie mot zoo stille niet staon, 
Ie mot met ons naor Bethlehem gaon, 
Naor Bethlehem motten we gaon.

We kommen getreden met onze steerne,
We zoeken Heer Jezus, we hadden um geerne, 
We kwamen al voor Herodus zijn deur, 
Herodus, de Konink, kwam zelve veur.
Herodus die sprak met ’t valsche hart, 
Hoe is toch de jongste van drieën zoo zwart? 
Al is hij ook zwart, hij is wel bekend. 
Hij is toch de Konink uit ’t Oriënt.
We kwamen de hoge bergen op gaan. 
Toen zagen we de sterre stille staan. 
O sterre, je mot niet stille staan. 
Je moet met ons naar Bethlehem gaan.

'thologie is in vele opzichten vaag en onduidelijk 
men er in aantreft, is het waarschijnlijk 
van de mythologie van twee stammen, 
i genaamd, de ander de lianen. Bij de 

genoemd, dus mag men aannemen, dat het 
het vasteland bewoonden; de Vanen hadden 
waren dus wellicht bewoners der kusten

Hierboven noemde ik het woord Azen 
er even op terug komen.

De Germaanse myt!._!_oL 
en door de dubbelgoden, die 
dat het een samenvloeiing is 
waarvan één de Azen worden 
eerste wordt geen zeegod 
de Germanen waren, die 
een zeegod (Njord), dat 
(Kelten).

Hoe wordt Driekoningen in de laatste
Reeds maakte ik herhaaldelijk de opm< 

de grote meerderheid Katholiek is, dez< 
hebben dan in Calvinistische streken; dit neemt niet weg, dat 
ook daar de rudimenten vindt van rijmpjes 
lijk begint het sterzingen in de schemering 
wijzen uit het Oosten: Caspar, Melchior 
middelste was een moor en dus zwart, terwijl allen gulden kronen 
droegen en lange, witte klederen, meestal hemden. ' Ze torsten als 
teken van hun waardigheid een gouden ster aan een staf, die kon 
draaien of wel een pompoen met een ster er uit gesneden en een 
brandend kaarsje er in.

eeuw in de Achterhoek gevierd? 
nmerking, dat in plaatsen, waar 

•ze feesten een langer leven

en handelingen. Gemeen- 
en dan trekken de drie

Balthasar rond. De
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Sta

Sta
De laatste drie regels

Een stuk vai 
rietje, zodat 
zó de blaas • 
den we 
het rietje loodrecht 
jongensmanier de han<

er op die avond kaarsje 
gezet en daar doorheen gehuppel 
n Driekoningen avond, op een 

op. Moeder Magdal 
Lena! Lena !

. op van de bittere dood.
Is luidden ook wel:

Toe zat Maria Magdclena, ja Lena, 
Al op onze Heer ze’n graf.

Te Bethlehem in de schone stad. 
Waar Maria met heur kindjen zat. 
Hoe kleiner kind, hoe groter God, 
Gelukzalig Nieuwjaar, dat geve U God.

Ook werd er op die avond kaarsje gesprongen; vetkaarsen werden 
op de grond gezet en daar doorheen gehuppeld en gezongen:

Op een Driekoningen avond, op een Driekoningen dag

Een maand later komt Vasselaovend, een staartje van de grote 
Carnavalfeesfen in zuidelijke streken. Hicr geen „narrenschip" in de 
optocht en ook geen blauwe schuit, zoals elders; het wolkenschip 
van Freier is hier in vergetelheid geraakt, maar de narren worden 
met bekrompen middelen nog nagebootst, want de Achterhoeken die 
hard moest wroeten in zijn sober bestaan, had geen geld over voor 
feestelijkheden.

In de laatste halve eeuw zijn het in hoofdzaak kinderen en opge
schoten jongens, die ’s avonds rondtrekken met een eigengemaakt 
mombakkes voorgebonden of met zwart gemaakte gezichten, terwijl 
ze meestal de kleren van de andere kunne dragen. Ze zingen dan 
bij een van de 'oudste, Germaanse muziekinstrumenten, de „foekepot” 
een liedje, dat dikwijls een samenraapsel is van diverse rijmpjes op 
andere feestdagen gezongen en dus zeer variabel. De beschrijving van 
een foekepot, in Holland zeggen ze rommelpot, is meestal vermakelijk 
onjuist. De geleerde schrijvers hebben meestal slecht gekeken en zeer 
zeker nooit een foekepot gemaakt, zooals ik een zestig jaar geleden. 
We sneden van een stevig riet een stuk van 35 a 40 cM. zó, dat 
de uiteinden direct achter de knopen van de stengel vielen. Door 
de vernauwing bij de knopen ontstond aan de uiteinden een knopje.

Lrkensblaas maakten we nat, hingen het midden over het 
: er iets als een slappe paraplu ontstond en nu werd 

de blaas aan 't rietje, achter het knopje, vastgebonden. Nu span
de blaas over een aarden potje, meestal een zoutpot, zodat 

op de pot kwam te staan. We maakten op 
id een beetje vochtig en lieten het rietje losjes
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>otterieje.Foekepotterieje, foekepotte
Geef mien 'n centjen, dan gao’k veurbiej;
’k Hebbe zoo lange met de foekepot eloopen, 
’k Hebbe gin geld um brood te koopen, 
Foekepotterieje, foekepotterieje.

Hier woont
Die veel
Veel zal

Zalig

'n centjen, dan gao’k veurbiej. 
mnnt 'n rijke man, 

kan, 
geven, 
leven.

door onze gesloten vuistje dansen. De blaas kwam in trilling en stiet 
een erbarmelijk: „oeke, oeke!” uit En nu zongen we in mijn jeugd in 
Zelbem:

hij , 
zal hij 
zal hij sterven, 

De Hemel zal hij 
Vasselaovend, is 't van aovend, 
’t Klunk al deur de bussche. 
Alle mooie meisjes hebben ’n jonge. 
Behalve ikke en mien zusse, 
Zusse zusse Griete, 
Wol es schievc schieten. 
Schot van hier nao Zellcm, 
O, wat ’n grote scheilcm, 
Schot van hier nao Borkelo, 
Is dat dan gin grote vlo? 
Vrouw gaat nao de kamer. 
Daar hankt de wörste samen. 
Geef mien de langen 
En laot de ko(r)te hangen; 
Wacht töt op ’t leste. 
Dan zunt de ko(r)ten ’t beste. 
Vrouw gaat nao de neste, 
Daor likt de eier bic zessen, 
Lank mien der vieve 
En laot der éne blieven. 
Dan könt ’t haentjen en henneken kieven.

Natuurlijk was er een met 'n korfje gewapend en nam de gaven 
in ontvangst. Ziehier de overblijfselen in de Geldersche Achterhoek 
van het dolle feest, dat bij de priesters zeker niet ten onrechte in 
een slechte reuk stond en dat niet te dicht bij Kerstmis mocht ge

vierd worden. Nu luidt het de vasten in.
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op

aarde, en 

brandende

>gang ging de boer of de 
len en klopte met een houten

Ik mag niet van het Midwinterfeest afstappen zonder nog enkele 
kruimeltjes van de rijke feestdis op te rapen.

De tweede dag van het Yuulfeest (26 Dec.) werd later Si. Stephanus 
gedoopt of ook wel „grote Paardendag-" genoemd. Dit is de dag van 
't Sunt-Steffen jagen. De jongelui die een paard (er beschikking heb
ben, rijden dan in woeste vaart rond en brengen bezoeken aan 
andere dorpen. Heyting zegt er van: „^Vat de viering van de zonne
wende op twee achtereenvolgende dagen betreft, bedenke men, dat 
volgens de Germanen een god in één dag volwassen werd ; de eerste 
en voornaamste dag viert dus Freier als de wordende god, de tweede 
als de geworden god. Hef is daarom dat de tweede dag wordt inge
gaan met een feestelijke rit, want Freier is de bekwaamste der ruiters 
en bij het ingaan van de dag verheft hij zich door de wolken op zijn 
windros Blodughofi.

Het „Sint-Steffen-jagen”• leeft de laatste jaren weer op.
De eerste Maandag na Driekoningen is het Kopper- of Koppelmaan- 

dag. Sommigen beweren dat de naain komt van koppe (= beker) 
dus van een feestelijke dronk ter ere van ’t nieuwe licht. Anderen 
denken daarbij aan ’t werkwoord koppelen (= samenbinden) met 
het oog op het huwelijk van Freier en Gcrda, zon en 
zeer zeker heeft hun voorbeeld anderen bewogen dit na

Op Maria lichtmis of Vrouwendag (2 Febr.) draagt men 
kaarsen in optochten rond. Zeker een navolging van de fakkelop
tochten ter ere van Freia, de godin van de naderende lente. De 
vrouw was alleen die dag baas in huis. Dit laatste wijst wel 
grote verandering in de loop der tijden.

De voorjaars- of Meifeesten.

Omtrent St. Petrus had men de klopnachtcn. Men klopte dan met 
hamers en stokken op deuren en schuren om de mensen te melden, 
dat Donar zich in de strijd geworpen had tegen de wintergeesten, 
immers de hamer was het symbool van Donar of Thor, de dondergod.

Heuvel zegt hiervan:
.Op St. Petrus ’s morgens voor zousopj 

herder driemaal om huizen, schuren en stalle 
kruishamer tegen posten en balken, roepende:

„Rut,1) rut, Suntevogel
Sunte Peter, dai es kommen"

om zo muizen, vlooien, vlinders en ander ongedierte te verjagen".
Met Sinte Peter begint de lente. De eerste lentevuren worden ont-
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Saksen, die ook de

4

ypte en 
gedoopt, welk feest

brak het grote voorjaarsfeest aan, dat 
voorjaarsfeest ter herdenking van hun 

genoemd, door de Kerk tot 
:t het leven van Jezus werd

de hand, dat de Angelen 
Achterhoek bewoond hebben, alvorens 
dat spel naar dat land hebben ovei 
waarschijnlijk lijkt, dat het 't moe<j 
is en van meer spelen, waarbij 
Ook het moederspel van cricket, 
streken.

Na de lentenachtevcning 
later naar het Israëlitische 
uittocht uit Egypte en Pascha werd 
Paasfeest werd gedoopt, welk feest met 
samengeweven.

uit Hummelo
Iderse week ge-Geldc

irken) als zonnebeeld. Door de Jiuuder" moest de motte in 
in een kring o" 

kuiltjes gemaakt waren, waarbij zes speic 
en te houden.
:b ik het spel met jonf 

Keppel in „Ons Huis” te Rotterdam in de C
het viel zó in de smaak, dat het daar nog jaren

ze naar Engeland overtrokken, 
vergebracht, zoodat het mij niet on- 
«ederspel van golf, hocky en bandy 

gebogen stokken worden gebruikt, 
het „sikken", komt wellicht uit deze

stoken om het werk der zon te verlichten (magische rite) en tevens 
te helpen de winterdemonen te verdrijven (animistische rite). Sedert 
de 7de eeuw werd deze dag als de eerste lentedag beschouwd en 
de boeren houden er zich nog steeds aan. Het is voor hen de dag 
van verhuizen om een nieuwe boerderij te betrekken. Volgens hen 
begint op die dag de grond weer te werken.

Met het aanbreken van de lente herleefden ook de balspelen. Sinte 
Peter was daarvoor de aangewezen dag. Evenals het rad was de bal 
het symbool van de zon en de balspelen moeten we dus rekenen tot 
de magische rite. Reeds herinnerde ik er aan dat de zon ook werd 
gedacht als goudborstel, het zwijn, waarop Freier reed. De borstels 
waren het symbool der zonnestralen en in dit verband kan ik mel
ding maken van een eigenaardig spel, dat vroeger in de Achterhoek 
door groot en klein gespeeld werd. Voor een halve eeuw kon men 
het hier en daar nog zien spelen en het droeg in alle opzichten het 
stempel van een zeer oud Germaans volksspel. Het heette „motte- 
koezen" of „motten".

De jongelui zochten in eikenhakhout rechte eiken stokken, die zij
waarts uit een stomp gegroeid waren en daardoor een dik, gebogen 
ondereinde hadden. Dit. waren de „koezen” of knuppels, waarmee de 
houten bal, „motte" genoemd, voortgedreven of geslagen werd.

Hier had dus de bal als zonnebeeld de naam van motte (= moeder
varken) als zonnebeeld. Door de Jiuuder" moest de motte in een 
kuiltje gedreven worden, waarom in een kring op + 3 M. afstand 
ook zes kuiltjes gemaakt waren, waarbij zes spelers met hun koeze 
de bal moesten trachten tegei

Voor een dozijn jaren het

demonstreerd en 
gespeeld werd.

Het ligt voor
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opstanding 
loopt dan 

'cbonden met een 
gs de straten. In 

'en door een 
van de schil

Het ontwaken van de natuur werd vereenzelvigd met de 
van Jezus. De eerste feestdag is de Palmpaas. De jeugd 
met een dennetak, waartegen een broodkrans is gebc 
koekelhane er op gestoken (vruchtbaarheids-rite) lang; 
het westen van de Achterhoek is die dennetak vervang» 
vorksgewijze gegroeide tak, op sierlijke wijze ten dele ■ 
ontdaan. Ze zingen dan:

Pallem, pallem Paosen, 
Ei koerei, ei koerei! 
Noe nog eenen Zondag, 
Dan kriege wie ’n ei. 
Eén ei, dat is gin ei. 
Twee eier is ’n half ei. 
Drie eier is ’n Paosei.

:e gat van een stoof gestoken, bleven ze nog dikwijls 
bewaard en te pronk gesteld.

ipaas is een miniatuur Maja- of Meiboom, de bij veel 
rkomende levensboom. Wel hadden de Germanen de es 

zijde boom van Freia, doch de pijnboom, die het 
lies dood was, leende zich er beter voor. De Mei- 
we bij de Germanen dikwijls bij alle feestelijkheden, 

men hem in de top van een nieuw ge-

De meergegoeden hadden een grote, ronde krakeling, de minder 
koopkrachtigen lieten het bij een kleine krakeling in de vorm van 
een 8 of alleen een haantje van brood met krenten als ogen op een 
stokje. De krakeling was het zonnerad en de haantjes zonnevogels 
en het geheel wijst dus op de zonnedienst. De vier spaken in het 
zonnewiel houden sommigen voor aanduiding der vier jaargetijden. 
Niets duidt daar echter op en een wiel moet toch spaken hebben? 
De overdadig versierde Palmpaas, die men dikwijls op tentoonstel
lingen aantreft, kwam hier niet voor.

In mijn jeugd spaarden we sigarenlintjes, want de sigaren waren 
in de kistjes vroeger steeds in bosjes van vijftig gebonden. Verder 
hadden sommigen slingers van uitgeblazen schalen van vogeleieren en 
kinderen van kruideniers en bakkers konden zich dikwijls de weelde 
veroorloven slingers van krenten en rozijnen te maken. Ook roosjes 
van gekleurd papier kwamen er soms aan te pas; het zogenaamde 
zilverpapier was toen vrijwel onbereikbaar. De krakelingen werden 
in sommige streken ook horizontaal gedragen en konden dan rijker 
versierd worden.

In het middelsti 
dagen lang l

De Palmpaas i 
volken voorkome 
Yggdrasil als gewi 
leven droeg, als all 
boom ontmoeten 
Nog heden ten dage bindt



HET VOLKSTONEEL IN DE ACHTERHOEK 379

iplant

te pletter, hei’j ok„Hetter en

bouwd huis, als het onder de kap is. In mijn'jeugd liet men bij het 
hakken van eikenhakhout steeds een gaaf boompje staan, blijkbaar 
met het doel de afgehakte stompen tot nieuwe groei te prikkelen 
(magische rite). Deze boom heette ook Meiboom. De boeren zeiden: 
„Dat heurt zool” Met opzet heb ik de Kerstboom, als plaatsver
vanger van Yggdrasil, niet genoemd, want hij schijnt in tegenstelling 
met andere streken, in de Achterhoek niet inheems te zijn en komt 
daar pas in de laatste halve eeuw voor en dan nog spaarzaam.

Een heel eigenaardig geval in de buurt kwam mij nog voor enige 
maanden ter oore. Een boertje vond 's morgens in een boom bij zijn 
huis een aangekleed stromannetje hangen. De kwestie was, dat zijn 
dochter een vrijer voor de gek had gehouden. Dit gebruik stamt 
van de vroegere Meiboom, die ’s nachts bij 'thuis werd geplant om 
de huwbare dochters zinnebeeldig met poppen te prijzen of te laken.

Het ei, het symbool van de vruchtbaarheid, speelt bij de Paas
feesten nog een grootc rol. Het eiertikken en eierrollen op de Paas- 
bergen te Lochem en Terborg, op de Worp te Deventer, op een 
Paasweide of een bos in andere plaatsen, is welbekend. Ook het ver
stoppen en laten zoeken van eieren stamt uit de Heidensche tijd.

Dan de Paasvuren, de belangrijkste vuren, die in het voorjaar 
gestookt werden om de zon als bron van warmte en licht te onder
steunen (Magische rite). Reeds op de eerste Paasdag trokken we 
als jongens na kerktijd met een schuifkar door ’tdorp roepende:

Bij sommigen mochten we een paar takkebossen van de mijt nemen, 
doch bij de meesten waren het dorens, snoeisel van doornheggen, 
waarmee ze geen raad wisten. Dit gaf een geestig priester aanleiding 
aan de gelovigen te verkondigen, dat het Paasvuur het symbool 
was van het verbranden van de doornenkroon van Christus, ’t Leek 
er inderdaad wel op. Bij sommigen kregen we een paar centen en 
daarvoor kochten we eén half pond tabak van ’t Rooyc waopen voor 
den knecht, die ons met paard en wagen het hout buiten het dorp 
op een geschikte plaats bracht. Een „baok”, een boomstammetje, 
soms met een oud rad of oude wan getooid, stond in 't midden en 
daarom werd het hout opgestapeld. Die baok herinnert ons aan de 
Irminzuil, een surrogaat voor de Meiboom (Vruchtbaarheidsrite). 
Het verbranden van de Meiboom is het symbool van het tot vrucht
baarheid komen van bomen door licht en warmte.

Mej. Dr. Grolman schrijft :
„Te Denekamp bestaat het oude gebruik „de palmstake halen .

busken veur ’t Paosvuur!”
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herleeft hiel
de grote vuren 

aantal

er bovenop en 's avonds wordt de 
en de teerton in brand gestoken

„Hei, ’t was in de Mei, 
En de muts op zij !
Van links uni
Van rechts um
En keer oe weer um.”

De herkomst is niet meer bekend. Op Palm-Zondag trekt oud en jong 
naar de voormalige Havezate „Den Beugelscamp", nu een gewoon 
buiten, om daar van den tegenwoordigen eigenaar de „palmstaken” 
in ontvangst te nemen, een te voren gekapte boom met takken en 
al. Als het gebruik één keer door de Denekampers wordt overge
slagen, behoeft de eigenaar van den Beugelscamp nooit weer de staken 
te leveren. Zij brengen de staak naar de „Paasbult”, daar wordt 
hij overeind gezet met een teerton er bovenop en 
boom met ander aangebracht hout 
onder het gejuich der omstanders”.

In sommige dorpen in de Achterhoek had men een eigenaardige 
gewoonte bij het ontsteken van ’t Paasvuur. Een rij kinderen danste 
er al zingende omheen met een brandend stokje in de rechterhand, 
daarna terug met het stokje in de linkerhand en dit tot driemaal toe. 
Een versje dat te Gorssel bij ’t vuur gezongen werd herinnert er nog aan :

Wanneer het vuur een poosje gebrand had, gooiden wij als jongens 
gloeiende kolen en brandende stokjes langs de rand en sprongen er 
over heen. Onbewust volgden we het heidense gebruik over het 
vuur te springen, omdat het vuur reinigende kracht had voor het 
lichaam en alle boze geesten daarvoor op de vlucht sloegen. Ten 
slotte grepen we uitgedoofde kolen en maakten ons en anderen zwart. 
Ook al weer een heidense zede, want daardoor achtten ze zich be
schermt tegen een overval van de kwade geesten, die nu, doordat 
ze onkenbaar waren, op een dwaalspoor werden gebracht. We denken 
hier aan Javanen, die na herstelling van een ernstige ziekte, een andere 

; reden. Misschien berust het sluiten der 
het dragen van zwartc kleren of zwarte

: gre,

ibaar waren, op een
Javanen, die na herstellii 

naam aannemen om dezelfde re 
luiken bij sterfgevallen en het dragen van 
doeken over ’t hoofd op dezelfde grond.

De belangstelling in de oude Germaanse zeden is steeds groeiende 
en op vele plaatsen in de Achterhoek wordt het stoken van Paas
vuren weer aangewakkerd (Lochem, Winterswijk, Wolkenland bij 
Montferland) en ook de Palmpaas herleeft hier en daar (Zutphen).

In Bathmen bij Deventer, waar de grote vuren van vroeger niet 
meer ontstoken worden, wordt in aantal gewonnen, wat in grootte 
is verloren gegaan.
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Gallee geeft nog
rlge,
sfige,

van de 
de kra- 
semper- 

lenen. Bovendien

vuur de eerste nacht

Dit alles is weerbarstige stof voor
Vooral ook de gewoonte om 

nemen of op de akker te strooien om 
hingen zoo'n hout aan de ploeg bij ’t 
in huis op ten afweer tegen boze gees

In mijn jeugd verdween de houtsko< 
nog, doch pas 
gebeurde. De kerk heeft dat bestreden en

Ik heb reeds medegedeeld, dat de dennetak in t Westen 
Achterhoek reeds verdwenen was bij den Palmpaas en om 
keling te sieren werden takjes van de buksboom (Buxus, 
virens. L.) gebruikt, die zich daar uitnemend voor

Busken, busken, bie.
Komt der van aovend bie, 

le’j zölt ’t zoo good hebben azze \ 
haalt wat,

arreme jongens wat.

Even lustig als vroeger zingen de jongens ook thans nog langs de 
huizen:

Geef wat, 
Geef die 
Hier wont ’n rieke 
Die völle geven kan, 
Völle kpn ie geven, 
Lange zal ie leven. 
Zalig zal ie starreven 
Den Hemel zal ie arreven 1 

Paasen kump maor ens in ’t jaar, 
Boer of vrouwe he’j oe busken klaor?

Als een boer te gierig is om wat te geven, zingen ze:
Boaven an den Hemel, 
Henk ’n zak met zemel, 
Henk ’n zak met pierenkruud, 
Daor kik den gier’gen duuvel uut.

een Paasliedje: 
Lange, lange 
Twintig is ’n 
Dartig is ’n rozenkrans, 
Veertig is de poppendans,

Woerte geeft als vierde regel:
Nu maut de juffer nigen.

De kwajongens zongen :
Noe mot nunneken migen.

de kerk om te kerstenen, 
verbrande houtjes mee naar huis te 

misgewas te voorkomen. Anderen 
ploegen, sommigen hingen het

>ol van ’t 
vele jaren later hoorde ik, wat er in t geheim 

met succes.
ledegcdeeld, dat de dennetak in ’t 

was bij den Palmpaas 
van
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<idt.

hier door'
Jezus op i 
van Christ 
meegetrokken

hobbelige
aanleiding
dienstig karakter der o[
In enkele musea worden
de Palmpaas-tentoonstellin
zachtkens verdwenen in

hadden in mijn jeugd
t rijden met de houten „Pa!mez< 

in de smaak viel, omdat de

de booin gezet met zijn benen
ging de stam wentelde en de jongen naar
Nu kreeg hij een stok, moest daarmee vier worsten 

voor en achter, rechts en links aan stokjes opgehangen, 
voor een er af wippen. Vrijwel allen sneuvelden en doken uit ’t 
op met de hand aan de onderzijde van de rug. Zo klapt, ook 

le folklore, de jeugd dikwijls uit de school.

't Vloggelen (Magische rite).

De ommetocht in Ootmarsum, het vlUggelen of vleugelen is wel 
een »an de grootste en merkwaardigste, die men in ons land aantreft. 
V»» Drinte vertelt, dat buiten de Kuiperwcg en de stad de Paas- 
w'fitfe fJuar gaal oud en jong op de middag van de eerste 
Paatdag been. Langzamerhand vormt zich daar 'n groepje mensen, 
«iarwier ook de voorganger is, iemand met een flinke stem, de

waren die bij de boeren gemak lu’lijk (o krijgen, want om de .imtehoeren' 
(bijenevluirvn) xtondvu daarvan liogv heggen, om d« bijen tegen koude 
en wind tv beschermen. De kerk bemoeide -zich met de Palmpaas- 
optovhten cn beachouwde ze als de herdenking van de feestelijke in
tocht van Jcaux tv Jeruzalem. De bukxboomtakjc* werden palmtakjes 
gedoopt en ze worden zelfs kerkdijk gewijd, zodat ze spoedig bij 
boxjes in en vóór de huizen hingen en het afgebrande houtje allengs 
vervingen.

Het toneelmatig optreden der kerk met 't Kerstkindje werd ook 
• •— -t-orgevoerd. Bij de voorstelling van de intocht van Jezus moest 

p zijn ezel gezeten ook vertegenwoordigd zijn. En de beeltenis 
ustus op een ezel uit hout gesneden werd op grotere plaatsen 

en werden „palmesels" genoemd. Wie ze gezien heeft, 
zekcr uitermate ongeschikt hebben gevonden om ze langs 

»e wegen rond te zeulen. Het svankelbaar evenwicht moet 
■ig gegeven hebben tot ontelbare buitelingen, terwijl het gods- 

iptochten er zeker niet door verhoogd werd, 
ze nog gevonden; ook was er dit jaar op 
ng te Arnhem een aanwezig. Ze zijn heel 
de loop der jaren, maar de meedogenloze 

Achterhoekse jongens hadden in mijn jeugd een spelletje, dat zonder 
twijfel geboren is bij 't rijden met de houten „ Palmezel”. Een spleletje, 
dat bij de jongens zeer in de smaak viel, omdat de naam duikelspel 
zeer zeker gepast zou geweest zijn. Ze noemden het .holten ezel rieden". 
Een gladde, rechte boomstam werd horizontaal tussen twee paaltjes 
op twee hekken of op onderliggende boomstammen gelegd. Een jongen 
werd op de boom gezet met zijn benen er over uitgestrekt, zodat bij 
de minste beweging de stam wentelde en de jongen naar beneden in 
't stro duikelde.
van stro,

in de
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aangroei
1 weldra

hoogte. Soms wordt tot slot ook de 
i eigenaardig einde van het vlöggelen.

grooten noot, 
de eeuwige doodt. Alleluja! 

enz., enz.

leider van het feest. Deze zet weldra een couplet van het Paas- 
lied in, waarbij het groepje, dat steeds aangroeit, telkens invalt. Al 
zingende trekken ze verder en naderen weldra 't stadje. Nu geven 
ze elkaar de hand en vormen aldus een lange rij. Vele huizen in 
Ootmarsum staan met de grote deur naar de straat gekeerd. In 't 
midden van die deur staat de paal (de stipel) en om deze paal trekt 
hier en daar de mensenketen heen en ook wel door de huizen, die 
een voor- en achterdeur hebben. Het zijn steeds dezelfde huizen, waar 
men doortrekt. Enkele herbergen komen ook geregeld aan de beurt 
en daar staan dan ook de borrels klaar voor de deelnemers, die 
verder al zingende de gehele stad doortrekken.

Eindelijk komt men op 't marktplein. Hier wordt nog éénmaal het 
gehele lied gezongen. Bij de laatste woorden heffen de ouders hun 
kinderen in de hoogte. Soms wordt tot slot ook de voorganger omhoog 
getild. Wel een eigenaardig einde van het vlöggelen. Tevergeefs heb 
ik naar de betekenis of de herkomst van dit slot gezocht.

Loeschoke beweert dat niet alleen in de Christelijke eeredienst, 
maar ook in de dagelijkse gebruiken de Joodse merkbaar is. De 
Joden sprongen n.1. na het gebed omhoog, dit schijnen de eerste 
Christenen van hen overgenomen te hebben. Wij zouden dus dit op
heffen van de kinderen of den voorganger als slot van de processie 
met dit oude Joodse gebruik kunnen vergelijken, dat in deze vorm 
bewaard is gebleven. De verklaring bevredigt mij echter nog niet.

De tweede dag wordt het rondtrekken herhaald, maar is de plech
tigheid ver te zoeken, daar de mensen dan door de drank beneveld 

zijn.
Als oorsprong van het vlöggelen wordt opgegeven de gewoonte der 

nonnen uit het vroegere klooster te Weerselo, die op Paasdag hand 
aan hand naar de kerk in de stad trokken. Het zingen van het Paas- 
lied bij de ommegang is wel een bewijs, dat dit alles een overblijfsel 
is van de vroegere Paasprocessie, die in Twente langer dan elders in 
gebruik gebleven zijn. Ze zongen:

Christus is opgestanden
Al van de Joden haer handen. 
Dies willen wij allegaer vroolijk zijn! 
Christus zal onze Verlosser zijn. Alleluja! 
Was Christus niet verresen 
Al met Zijn goddelijk 
Wij waren gebleven in 
Wij moesten al sterven
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de 
boompje

iets dergelijks, doch 
irganger de zwengel van 

de geheele slinger windt er zich omheen.
processies meer het karakter van een 
Kerk gekerstend.

in dezelfde richting. Voor zestig 
spel, doch onge- 

>p der tijden door hen wel afgekeken zijn 
viel door zijn woestheid zeer in de smaak 

ns. We vormden lange slingers en bewogen ons om 
lorp en om schuren en karren tot de voorman een 
sal greep, waar de slinger zich omheen wond.

In Ludingshausen in Duitsland heeft men 
meer een woest spel. Tenslotte grijpt de voor 
een pomp en de geheele slinger windt er ziel

Mej. Grolman vindt dat die 
voorjaarsspel hebben door de

Mijne jeugdherinneringen wijzen
jaar speelden we te Zelhem als kinderen 't zelfde 
kerstend. Dit zal in de looj 
van de ouderen, want bet 
van de jongens. We vormt 
linden in ’t doi 
of lantaarnpaal

We zongen:
Jan dikke drol. Jan dikke drol.
Die wördt hoe langer hoe dikker!

Strekte de voorman een arm tegen een boom, waaronder allen moesten 
heenkruipen, dan schreeuwde hij: „draod in de naoldel”

De Pinksterbruid (vruchtbaarheidsrite).

Het rondtrekken met de Pinksterbruid geschiedt heden ten dage 
nog in de Achterhoek, meer in de Overijselse dan in de Gelderse, 
doch in ’t midden der vorige eeuw was het in ’t oosten een algemeen 
gebruik. Een dag of tien voor Pinksteren werden de Pinksterbruid 
en bruigom gekozen en bij de bruid aan huis werd dan de kroon ge
maakt. Twee halve hoepels werden kruislings verbonden en op een 
andere hoepel vastgemaakt. Nu versierde men het geraamte met 
papieren rozen, waaiertjes, lintjes en uitgeblazen eierschalen. Men 
stak vervolgens vier stokken in een vierkant in de grond en ver- 
bondt de toppen kruislings door middel van twee stokken. In ’t midden 
kwam de kroon te hangen. Bij de optocht droegen vier kinderen het 
geheel en bruid en bruidegom stapten opgesierd onder de kroon. Het 
gevolg was meestal niet groof, al liepen er enkelen achter, want hoe 
meer kinderen, hoe kleiner de buit. Eén der meisjes of het bruidje 
had een korfje of bakje om de goede gaven te verzamelen.

In het westen van Overijssel en de Graafschap vond men meer 
op de weg een grote boog, waar de kroon in werd gehangen. Die 
onder de boog heenging moest tol betalen. Voor 25 jaar was te 
Doetinchem nog een Pinksterkroon aan een touw gehangen, dat dwars 
over een laan gespannen was. Kwamen er voetgangers of rijtuigen 
voorbij, dan liet men de kroon naar beneden zakken om een fooitje 
te bemachtigen.
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Al weer een

Met

op e staan
Pinksterbroed met können gaon!" 

Twente.

In Deventer zong men bij de kroon:

Roza, Roza, 
ander, al weer een ander. 
Roza, Roza, 
ander, ja, ja 1 
wind, alles in den wind.

In Zclhcm zongen ze:

Al weer een 
Alles in den 
Nog geen klein kind in den 

Roza, Roza, 
Al weer een ander, ja, ja! 
Blauwe bloempjes in het groen. 
Ze zijn zoo mooi als zilvergroen. 
Al van die mooie kransen, 
De juffrouw, die moet dansen. 
Driemaal door de rondte gaan, 
De juffrouw, die zal kiezen, 
De een of d’andre wiezen ;
Wie de dit zal zijn, wie de dat zal zijn, 
Dat zal onze  onze  Mientje zijn.

Trok men met de Pinksterbruid rond, dan zong men: 

„ Daor komme wie met de Pinksterbroed an. 
Maar éénmaal in 't jaor 
En al wie ons niets geuwen wil, 
Die kans ons laoten gaon! 
Pinksterbroed, luieroet, 
Haste maor eerder 
Dan haste met de

Roza, Roza,
Bloemen op mijn hoed;
Had ik geld, dan was ik goed.
Kies, wie je wilt
En de schoonste, die je vindt,
En ziedaar mijn vrouw.
Tot het einde van ons leven.
Dat beloof ik jou, 

moeten we gaan scheiden 
een zoentje tusschen beiden

En dan kies ik weer een andre vrouw.
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jven staan,

3 ‘I

geen acht.

De Kerk stelde het Pinksterfeest vast op 
en dicteerde, dat het ’t feest was ter herdenking van 
of nederdaling van de Heilige Geest. Het laten zakken der Pinkster- 
kroon op de mensen is inderdaad een voortreffelijke uitbeelding van 
het nederdalen van de Heilige Geest.

Zomer- en Oogstfeesten.

De 24ste Juni, op St. lansdag, begon het Zomerzonncwendefeest. 
Groote feestvuren verkondigden den volke dat het feest van Beider 
of Baldur, de zomergod, was aangebroken. Evenals het Paasvuur 
moest het met „zuuver" vuur worden aangestoken, d.w.z men moest 
door wrijving van droog hout vuur trachten te verkrijgen. Later deed 
men het met een vuursteen, ketsstaal en een stukje zwam, wat vrij 
wat gemakkelijker ging. Zo hoog men over de gloeiende kolen sprong, 
zo hoog werd ’t vlas dit jaar. Ook werden er Meibomen geplant, 
zoals voor een halve eeuw in de Achterhoek bij vrijwel elk groot 
volksfeest. Ze waren het symbool van de groei van het plantenrijk, 
de vegetatiegeest in de gestalte van een welig opgeschoten spar. 
Temeer was dit hier op zijn plaats, omdat omstreeks die tijd in de 
natuur de bomen hun tweede lot schieten, „St. Janslot” geheeten. 
Bovendien waren het sexuële feesten, zoals alle Meifeesten, een an
dere benaming voor voorjaarsfeesten. De Meiliedjes, die in een kring 
om de boom dansende gezongen werden, zijn in de Achterhoek geheel 
verdwenen, doch waarschijnlijk een parodie er op, door de volks
humor geschapen, had een taaier leven. Het wordt ten dele thans nog 
gezongen in een kringdans om een paartje of om een Paasvuur.

Het luidt:
Daar ging <

Hei, ’t 
Hei, ’t 
Hei, ’t

Kom pater, jij moet knielen gaan, 
Hei ’t was in de Mei, 

Het nonnetje, dat moet blij\ 
Hei, ’t was in de Mei,

Kom pater geef je non een zoen, 
Hei ’t was in de Mei!

Dat mag je nog wel zesmaal doen. 
Zesmaal is geen zeven, zevenmaal is 
O, wat zoenen de meisjes zacht, 

Hei ’t was in de Mei, enz.

een patertje langs de kant 
: was in de Mei!
: was in de Mei, zoo blij,
; was in de Mei.

p vijftig dagen na Pasen 
:nking van de uitstorting
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sningen

1 zij

om de boom te 
van het klooster. Met elke terugkerende 
ining hiertoe verleend en nimmer te voren 
enige onregelmatigheid plaats. Thans even- 
gebrek aan eerbied in de gunst een recht

j hun klooster verlaten had- 
1613 werd voor Richter en 
i het recht van de burgeren 

te houwen. Inventaris
van Tcrborgl

treh. 924.

was in de Mei, 
zoentje afgedaan, 
was in de Mei, enz.

•ns de armen om een meisje en rolden 
net versje, dat er bij gezongen werd, 
veelvuldig op bruiloften.

Pafer jij moet scheiden gaan, 
Hei, ’t •

En met een
Hei, ’t

Al dansende sloegen de jongen* 
met haar een heuveltje af en he 
hoort men nog heden ten dage

Wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritjen, 
Wie zal dat betalen, zoete lieve meid. 
De eerste boer, de beste, zoete lieve Gerritjen, 
De eerste boer, de beste, zoete lieve meid.

Bouwmeester zegt van de Meiboom:
„Telken jare, als Iring veld en woud bewandelde en zijne zeget 

verspreidde in kwistige overvloed; als de grasscheut uit de 
aardkorst schoot en het jonge blad de ganse omtrek met geut 
bezwangerde; als de frisse lente haar intocht hield, dan werd 
met dans en gejuich ingehaald; dan drong de akst in ’t sappige hout 
van een rijzige woudkoning, die in luidruchtige triomftocht werd mee
gevoerd en geplant in het midden der mark.

Zo ging het in de wouden der nog heidense Germanen; nog eeuwen 
later werd dat toneel afgespeeld onder de belijders der nieuwe leer, 
telgen van Saksischen stam. Tot in de veelbewogen tijd, waarin de 
historie van het Bielhemmer convent ons thans doet verwijlen, werden 
de Meifeesten in het naburige Varsseveld nog ieder jaar gevierd ’). 
Dan vermeidde het landvolk zich bij muziek en dans, wanneer de 
Meiboom was geplant in de bodem der markgenoten. Ouder gewoonte 
werd aan den Proost van Bielhem verlof gevraagd 
mogen vellen in het bos 
Meimaand was de vergum 
had bij deze feestelijkheid < 
wel hadden gewoonte en 
gezien. ’)

In het voorjaar van 1576 bracht de volksmenigte een bezoek aan 
de Bielhemmer bossen, waaruit nu de schoonste en zwaarste eik werd 

gehouwen en weggevoerd.

') J. A. NijhofF. Bijdragen IX p. 39.
2) Later toen de Bielheinincr monniken reeds lang 

den, kwam dit recht ter sprake. Den 30sten April It 
Magistraat van Tcrborgh kondschap afgelegd wegens 
van Terborgh om op de Convcnlsgoedcren een meiboom 
v. Bielhem. Ai
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als ik moest

I

men het feest van de „stoppel- 
jven hangen 
i den boer

Nu begonnen de maaiers met de 
metaal van de zicht te kloppen 
een contra-bas stem:

„'t Is van aovend stoppelhane, stoppelhane! enz.

Toen in 1577 de Meifeesten wederom zouden gevierd worden, werd 
de handelwijze van het vorig jaar herhaald, met het gevolg, dat nu 
drie of vier bomen werden geroofd. Zodra het Convent hiermee in 
kennis kwam, beklaagde het zich luide bij het gericht der heerlijk
heid Wisch. Doch niettegenstaande de verontwaardiging over deze 
onrechtmatige en drieste bejegening zich van het klooster meester 
maakte en aan de klacht niet weinig klem bijzette, bleef het gerecht 
hiervoor te enen male doof. Wel mocht de devote conventuaal uit
roepen: „Tempora mutantur!”

zó trokken 
liet binnenkomen 

beetje op 
"■ ze de I

voorzichtig afgeladen 
op een knie zakken en

De Stoppelhane.

Bij het einde van de korenoogst heeft
hane”. In de Gelderse Achterhoek is het veel langer bliji 
dan in Overijssel, waar het al lang met een fooi van 
in een herberg werd gevierd. In de Graafschap leefde het in het 
midden der vorige eeuw nog in volle glorie, na die tijd werd het 
allengs meer ontluisterd, doch het feestmaal bleef.

In mijn jeugd heb ik het hcrhaaldelijk bijgewoond 
lachen, vertelden ouden van dagen, dat het in hun jeugd nog veel 
mooier was geweest.

De Germanen geloofden, dat de veldg
vermommen, in het korei 

werd, moesten ze
In hef laatste stukje koren 

te vrind te houden werd dat

ïzet. De maaiers lieten 
(= sikkel) zo naast 

er achter.

Igeesten, die zich in vele dier
vormen konden vermommen, in het koren leefden. Als in de zomer 
het koren gemaaid werd, moesten ze zich steeds met beperkter ruimte 
tevreden stellen. In hef laatste stukje koren waren ze dus samen
gepakt en om ze te vrind te houden werd dat samengebonden tot 
een reusachtige schoof, nadat het voorzichtig gemaaid was. Een „mat
haak", dienende om bij het maaien het koren ordelijk bij elkaar te 
houden, werd rechts en links er in gestoken als armen. Een doek 
werd om de top gebonden als halsdoek, een strohoed er op gezet 
en het „olde wief" was klaar. Soms met bloemen gesierd, werd ze 
op een oogstwagen gezet; de bindsters er bij op, de maaiers er achter 
en zó trokken ze zingende naar de boerderij. De boerin had bij 

van de laatste vracht zich teruggetrokken om zich 
een beetje op te knappen en de „knipmutse" (= cornet) opgezet, 
terwijl ze de bansdeuren dicht maakte. Het olde wief werd achter 
’t huis voorzichtig afgeladen en voor de deur ge> 
zich op een knie zakken en hielden de „zicht" 
zich, dat het metaal verticaal stond; de bindsters stonden

mathaak of wetsteen tegen het 
en zongen daarbij geheimzinnig met
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onder dak 
haan offer

vroegf ije. 
werden c

;evlei

de huuve 
gedood 

gat

nog voor het 
en moesten 

>aal naar de 
en kreeg de 

geofferd 
;end jaar

. In Overijsel zongen

op Sint Lammert bij de kleine schutterij 
't schieten met pijl en boog „haan de 

•en vonden ’t best, de ouderen had- 
hiclpen ons er bij. We scharrelden 

en maakten in de top een

„Vrouwe van ’t hof 
De rogge is der of. 
Je zölt traktiern 
Of de kop geet der of.

Nu openden de deuren zich wijd, de stipel werd tcr zijde gezet en 
de vrouwe verscheen in al haar waardigheid met een Qesch jenever 
en een glas. Allen kregen een borrel; de luidruchtigheid groeide en 
de maaiers grepen het „ölde wief” en dansten er mee naar binnen. 
Nu begon het feest, waarbij spekpannekoek het hoofdgerecht vormde.

AVat is nu de betekenis van het woord „Stoppelhane”?
„We mbjen der van aovend de stoppelhane uut!” zei een maaier 

tot mij en bij informatie bleek me, dat hij bedoelde, dat door pootaan 
te spelen ze mogelijk van avond de tractatie kregen. Mijns inziens 
ligt de verklaring nog al voor de hand.

De haan was door zijn waakzaamheid en door zijn vroegtijdig kraaien 
de aartsvijand van de geesten. Met het „ölde wief" werden die geesten 
gedurende de winterdag onder dak gebracht en nu is gemakkelijk te 
begrijpen, dat de boer de haan offerde om bij hen in ’t gevlei te komen. 
De hanenoffers zijn trouwens van algemene bekendheid en hanesoep 
was niet te verwerpen als feestmaaltijd, vooral voor mensen, die al
leen in de slachttijd wat vlees kregen. Als jongen heb ik één enkele 
maal het offeren van een haan, al was het dan in cenigszins andere 
vorm, mcegemaakt.

Ik behoorde met de kermis 
te Zelhem en we zouden na 
kop afhouwen” doen. Wij jonger» 
den ’t vroeger ook eens gedaan en 
een oude „ïms huuve” (=: bijenkorf) op 
gaatje.

Tussen twee palen werd een touw gespannen, waaraan 
omgekeerd werd opgehangen. Er was een haan gekocht en 
en nu werd die in de korf gelegd, terwijl kop en hals door het 
werden getrokken, zoodat die op twee meter afstand van de gre 
bengelden. We hadden een oude cavaleriesabel, die nog voor 
afhakken van doornenheggen gebruikt werd, gescherpt < 
om de beurt geblinddoekt er naar toe wandelen en éénm« 
kop hakken. Wie de kop er af sloeg, was de koning e 
haan. Op andere plaatsen werden op andere wijzen hanen j 
en ’t stond gelijk met palingtrekken en katknuppelen, ’t Volgt 
was hef streng verboden.
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Koor:

Fiedelman:

Koorrefrein :
niet staon.

Fiedelman:

vuutjes:

«gen,
'de 't hart duut slaon, 
s zingen.

De fiedel verdrinkt in ’t 
mensen met klossende klon 
strijkt, stijgt de feestvreugc 
volgens „’t olde recht’’ de

L
Kom lomj
Laat de deerntjes noe 
Laote wie es toeren 
En aon ’t dansen gaon.

Dan röp alweer de fiedelman: 
De snuutjes tegen tnekare an, 
Maok effenfjes oe komplement 
En dan weer naor oe plaatse toe.

Aw in de darpen brulleft viert, 
Dan wördt er wel es raar etierd, 
Dan spblt de fiedelman 'n wies: 
Geef eers mekaar 'n hUndjen.

ipe boeren 
deerntjes

De Keppelsche karree of boeren-quadrille.

Kom feesteling 
Dat de vreugt 
Kom laot ons 
Hef vroolik

umme en

Als de maaltijd afgelopen was, stond de fiedelman al te wachten. 
Hij klom op ,’t kattenzölderken” of op de hilde en dan begon 't dansen.

De Driekusman.

„Noe wol ik wel es wetten wat Hendrieksken zeg. (2 bis) 
Hendrieksken zeg: boe jao!
Vaoder, moeder wil miej slaon,
’k Dörf niet meer met Driekus gaoh,
Driekesman, Driekesman!
Drijt oe es umme en kiek mien es an, 
Met de hHndjes: klap, klap, klap!
Met de vuutjes: stap, stap, stap!
Had ik diej, wat zal ik diej, 
Drfcj oe es umme en dans met miej.
Vader, moeder bromt niet meer, 
Driekesman, o, kom maar weer.
O, mien lieve Driekesman 
Drfejt oe es umme en kiek mien es

’t rumoer der luidruchtig gebarende werk- 
impen, doch als de fiedelman boven de kam 
gde tot gejoel, want dan mogen de dansers 
; meisjes een zoen geven.



1

HET VOLKSTONEEL IN DE ACHTERHOEK 391

Fiedelman :

Fiedelman:

Fiedelman:

Fiedelman:

Fiedelman:

Fiedelman: En

Koorrefrein.

zeg ik hem goên nacht, 
dood!

op sterreven,
;oed, dat is goed, 
at er wat te erreven.

nog es m< 
Maak vcur mekaar oe 
En noe is onzen dans :

Lot is dood.
Eén, twee, drie, vier.

Meisje laat je zoenen door een onderofficier,
Vijf, zes, zeven, acht.

Als hij me niet zoenen wil dan
Lot is dood ! Lot is
Lcisje ligt 
Dat is go 
Dan komt

Koorrefrein.
Laot noe oe eigen meid maor staon 
En pak die van 'n ander aon. 
En dreij er effen met eur rond 
En dan weer naor de plaatse toe.

Koorrefrein.
Ie könt toch zóó niet blieven staon, 
Ie mot es naor mekaor toe gaon. 
Dat doen de veursten twee an twee. 
En dan weer naor oe plaatse toe.

Koorrefrein.
Je vindt de deerntjes bie den hoop, 
’n Smok an ’t deerntjen is dolle koop. 
Kom jonges vat de deerntjes an 
En brenk ze nao de plaatse toe.

Koorrefrein.
Dan röp al weer de fiedelman, 
De bultjes tegen mekare an. 
Kroep noe as aolen deur mekaar 
En maak dan dat ie weg komp.

Koorrefrein. 
mekaar ’t land 

rechterhand, 
an den ander 

oe plaatse komp.

Koorrefrein.
as ie dat noe heb edaon.

Kiek dan nog es mekare aon,
• komplement 
an ’t end.

Krieg ieluu an 
Geef dan den 
En geef den linker 
En maak da'j op
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Ik heb getracht in korte trekken weer te geven wat ons in «Je 
Achterhoek nog restte van de ten dele moeizaam gekerstende heidense 
feesten uit het leven van onze voorouders.- Nu wil ik gaarne toe
stemmen, dat bij bruiloften en begrafenissen, boksenbieren, spinmaöltjes, 
enz. nog veel leefde en thans nog leeft aan vormen, niet ingegeven 
door de menselijke wil, doch opgelegd door zeden en gebruiken, ge
boren in tijden, toen de mensen hun handelingen bepaalden volgens 
hun beste weten naar de wil van hogere en duistere machten.

Ongetwijfeld heeft de Katholieke kerk vele gebruiken van de onge
cultiveerde mens in betere banen geleid, tot het Calvinisme kwam 
en al die feesten trachtte dood te knijpen. De strengere levensbe
schouwing moge in het openbare leven enig succes geboekt hebben, 
ze kon niet beletten dat vele particuliere feesten uitdijden tot verre 
over de vroegere grenzen. Er vormden zich allengs meer openlijk 
vrijzinnige stromingen de kerkelijke dwang ontwassen Na de oor
logstijd bot nieuw leven op dit gebied uit en de lekenspelen, onder 
de moederkerk geboren, hebben ook hier hun intrede gedaan. Voor 
een paar jaar woonde ik het lekenspel „De verloren zoon" te Gaan- 
deren bij Doetinchem bij, en voor weinige weken werd dit lekenspel 
zelfs te Zeihem door de vrijzinnig christelijke jongelingsbond met succes 
opgevoerd.

In Deventer beijvert men zich ,,de Pinksterkroon" in ere te her
stellen, in Zutphen de „Palmpaas”; in Lochem, Winterswijk, Wolken
land (jeugdherberg onder Beek bij Montferland) wordt het Paasvuur 
in ere hersteld en ook in Aalten en Lichtenvoorde wordt getracht 
oude gebruiken nieuw leven in te gieten. De tijdstroom woelt en 
wentelt wonderlijk; ere aan hen, die trachten uit het verleden de 
gulden banden op te delven die de mensheid aan de natuur kluisteren.

Naast vele andere dansen, teveel om in dit bestek te noemen, 
krijgen we de oogstdans bij uitnemendheid :

Riepe, riepe garste.

Riepe, riepe garste, zölle wie gaon mèjcn.
Korte, korte stoppeltjes, die zölle wie laoten staon. 
Jonge, jonge mèkes zölle wie gaon vriejen, 
Olde, olde knörreve, die zöllcn wie laoten staon.
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Conferentie Bond van Nederlandse 
Volkshuizen.

15de en 16de Juni werd dit jaar 
de jaarlijkse conferentie van de 

Bond van Nederl. Volkshuizen gehou
den. In het middelpunt van de aandacht 
was dit keer gesteld het onderwerp: 
Gemeenschapsleven op het land en in 
de stad. Over het eerste sprak Dr J. 
P. W. V. d. Berg uit Njeveen die dank 
zij zijn veeljarige ervaring hel platte
landsleven met zijn bindende zeden en 
gewoonten zeer dicht heeft kunnen be
naderen en veel heeft kunnen vertellen 
van de taaiheid van het oude leven op 
het land. G. van Veen sprak over „Op
voeding tot Gemeenschapszin" en ging 
uit van de stelling dat de mens een 
opvoedbaar wezen is en volstrekt 
niet onveranderlijk. „Sociale veiligheid" 
scheppen is een der opgaven, waardoor 
de mens tot een hogere Schicht kan 
stijgen. Mejuffrouw Havelaar wees op 
de taak der Volkshuizen: op te voeden 
tot gemeenschapszin. In de Volkshuizen 
bestaal de mogelijkheid groepen en 
kernen le vormen die zich kunnen ont
wikkelen lol onderlinge dienst. Zij teken
de hiermede een ideaal. Teveel legt h.i. 
het Volkshuis nog de nadruk op hand
werken en zagen. Onze tijd vraagt van 
hel Volkshuis iets anders dan een vorige 
periode. Ten slollc sprak Ir. W. van 
Tijen over „Huisvesting en nieuwe 
vormen van samenleving." Als architect 
kan men, zo ontwikkelde hij zijn ge
dachten, ook de gemeenschap dienen, 

door hun vorm en inrichting op hè't 
samenwonen gericht zijn. Zelfwerkzaam
heid zal in die huizen een grote rol 
moeten spelen.

De aanwezigen hebben met grote 
belangstelling de referaten gevolgd en 
in een levendige discussie van die be
langstelling blijk gegeven. Waar Volks
huizen in de stad en op het land ge
vestigd zijn en dus wel cens een enigs
zins andere instelling hebben, was hier 
op gelukkige wijze een bindend onder
werp aan de orde gesteld. Jammer dat 
het aantal aanwezigen zo gering was.

K. F. P.

weel mogelijk indi- 
r leerlingen, o.a. 
n kern- en keuze- 

i van grotere 
ig van de schooltijd, 

schade voor de 
: vorming van de 
levensbestemming 
de leerstof sterk

Hervorming van het onderwijs.
J~)e Nederlandse Vereniging lol Her

vorming van het Onderwijs, welke 
in het najaar van 1933 werd opgericht 
is onlangs met een eigen orgaan gekomen. 
De vraag kan rijzen of er voor een 
nieuw onderwijstijdschrift in ons land 
nog reden van bestaan is. Wij zijn 
reeds zo rijk aan periodieken op dit 
gebied 1 Het is echter mogelijk, dat deze 
nieuwe uitgave kan bijdragen tol de 
ontwikkeling van het verenigingsleven 
en tot de versterking van de invloed 
der jonge organisatie. En dan verdient 
dit orgaan met belangstelling le worden 
begroet. Immers het doel der vereniging, 
zoals het op de eerste pagina van deze 
uitgave wordt omschreven, verdient har- 
lelijke waardering. Wij lezen daarom
trent hel volgende:

„De Vereniging stelt zich ten doel 
de hervorming 
zijn diepste bej

Vorming var 
van de 
plaats I 

De t 
klassikal 
dienen zoveel . o. ,
varing tot begrippen te komen 
eigen werkzaamheid en oefenir 
bekwaamheid op geestelijk, a 
lichamelijk gebied. De taak 
leraar is leiding 
rings-proces.

De school geve zovc 
viduelc opleiding der 
door onderscheiding in 
vakken en door het verlenen 
vrijheid in de indeling

Waar dit zonder 
ontwikkeling, voor de 
persoonlijkheid of de 
mogclijk is, worde 
besnoeid.

~ 2 school scheppe de voorwaarden 
de vorming van het karakter en 

de ontwikkeling van het gemeenschaps
gevoel, o.a. door gemeenschappelijke 
arbeid, mede-verantwoordelijkheid der 
leerlingen voor het welzijn der school
gemeenschap, en het gezamenlijk be
oefenen van sport." Ph. J. I.



i
Boekaankondiging

k.

gchefs 
staatje

onderwijsbelang was daarbij niet steeds 
doorslaggevend!

Vermeldenswaard is de ongerustheid, 
waarmede men in verschillende landen 
de enorme toename van de aantallen 
leerlingen van middelbaar en hoger 
onderwijs waarneemt. Vergelijkende 
examens en „numerus clausus" worden 
wel ter genezing aangewend. Ook in 
Denemarken blijkt men een commissie 
benoemd te hebben, welke het aancen- 
sluitingsproblcem onderzoekt.

Een in de meeste landen nog onop
gelost vraagstuk is dat der onderwijzers
opleiding. Over ’t algemeen schijnt men 
't meest te voelen voor een opleiding 
binnen het kader der universiteiten.

Tenslotte nog de opmerking, dat Ne
derland in dit Jaarboek wel een i 
pover figuur slaat. Een opsomming 
de namen van minister en afdelingcl 
van het Dep. van Onderwijs, een staal,„ 
met de aantallen scholen en leerlingen, 
ziedaar het „verslag" van het onder
wijs in Nederland. En toch zijn wij 
ervan overtuigd, dat er voor buiten
landers nog iets te leren zou zijn uit 
een oordeelkundig overzicht van de 
feiten en pogingen op onderwijsgebied 
in ons land. v. d. M.

jfnnuaire international de l éduca 
lion el de l‘ enjeigement, 1954- 
Bureau International d' Edu- 
cation, Genève.

Tn zijn tweede Jaarboek geeft het In- 
x temationaal Bureau te Genève een 
overzicht van het onderwijs gedurende 
de periode 1932—1933 in 53 landen. 
De gegevens werden verstrekt door de 
Departementen van Onderwijs in de 
onderscheidene landen. De afzonderlijke 
verslagen worden voorafgegaan door 
een samenvattend overzicht van „le 
mouvement éducatif en 1932—1933”. 
Het blijkt, dat de algcmcene crisis de 
meeste landen dwong tot dikwijls zeer 
ingrijpende maatregelen ten einde te 
komen tot kostenbeperking. Salarisver
laging voor de leerkrachten, ophefGng 
van scholen, verhoging der klasse-ge- 
middeldcn, het waren de voor de hand 
liggende en veelvuldig toegepaste be
zuinigingsmaatregelen.

De in de laatste jaren algemeen toe
nemende invloed der overheid op het 
onderwijs werd — mede door de crisis 
— nog belangrijk versterkt. In Brazilië, 
Italië, Duitsland, Albanië, Spanje enz. 
werd het onderwijs steeds meer onder 
controle van de staat gebracht. Het
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Per jaar worden 150.000 lantaarnplaatjes van haar betrokken.
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Het Instituut is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een archief aan te 
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informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.
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Aardrijkskunde, Sterrenkunde, Natuur
lijke Historie, Landbouw en Veeteelt, 
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Volkstoneel en dilettantisme
BENES.door H.

D!

en ook hier mag worden betwijfeld 
wel voldoende zijn om een betrouwbaar 

gelijksoortig of zelfs 
dezen niet om de vraag 

wil ik 
>made dilettantisme, van 
erkennen; het is opper- 

i techniek, is laks en ge
en zo ge nog

I

.ilettantisme 1 Huivert er 
en zó nadrukkelijk werd 

was tot enig goed 
onderzoek a pric 
„Dilettantisme" 
daden aan kuituur 
de kwestie afgeda.

■ woord, d.w.z. een 
we niet. Misschien 

1600, in de tijd dat het 
en voordat 

^gemeenschap 
en Schouwburg, beide plaat- 

de gemeenschap kon worden beleden, beginnen van dat

Een volkstoneel, in de eigenlijke zin van het 
toneel uit, dóór en vóór de gemeenschap hebben • 
hebben we het eens gehad, vóór omstreeks 
toneel nog niet was geworden tot een zakelijke instelling 
de Renaissance, brenger van het individualisme, de volksj 
ontbond tot bandloze enkelingen. Kerk 
sen waar

U geen rilling langs de rug? Zó vaak 
ons voorgehouden dat dit onbekwaam 

en geneigd tot alle kwaad, dat de moeite van een 
>riori als nutteloos en nodeloos moest worden beschouwd, 
c ’ was een verzamelnaam voor alle denkbare gruwel- 

r en kunst bedreven; daarmee was voor de meesten

Zelden zijn generaliseringen juist, 
of bovenbedoelde inlichtingen 
oordeel te vormen. Niet alle dilettantisme is 
maar gelijk waardig; maar bovenal, het gaat in dezen niet om de 
wat het is, maar wat het zou klinnen zijn. Voor een ogenblik 
zelfs alle verwijten die ge voor het veel gesi 
U zelf en van anderen ter beschikking hebt, 
vlokkig, stuntelig, ijdel, mist alle begrip van 
makzuchtig, heeft geen idealen, is niet offervaardig, 
meer hebt erken ik ook deze — voorlopig.

Laat ons echter tegelijkertijd goed begrijpen dat een volkstoneel 
slechts bereikbaar is via het dilettantisme, slechts met daadwerkelijke 
hulp en medewerking van dit dilettantisme in stand is te houden, dat 
volkstoneel en dilettantisme synoniemen zijn, die, zo ze elkaar dan 
al niet geheel dekken, toch een opmerkelijk grote kern gemeen hebben. 
Indien het mocht blijken dat alle verwijten ten volle verdiend zijn, 
indien m.a.w. erkend moét worden dat het dilettantisme inderdaad 
onbekwaam is tot enig goed, mi en in de toekomst, dan is ook elke 
poging om te komen tot een volkstoneel misplaatste en nutteloze 
energie, een ziekelijke fantasterij.
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>crs en 
een 
van

Bij de 
roepsbeo<

Terwijl de 
particulieren, 
woord, nauwelijks een blik 
minachting, deze ene blik een van 

! sport was amateurisme 
>efening; toneelaniateurisme

ressief Calvinisme en een laks-onverschillige regering hebben 
uitroeien; nóg bedraagt het aantal dilettantenop- 

ons land 1000 (zegge duizend) per week. Wie durft 
van gebrek aan dramatische geaardheid? Toegegeven; 
deze voorstellingen is allesbehalve hoog: maar kAn dit

sport alle hulp en steun ontving van overheid, per; 
had men voor het toneeldilettantisme nauwelijks 

over. Dit éne woord was er een
spot.

van bet lichaam eervoller dan be
was iets ridicuuls. De sport-

tijdstip af gestadig aan invloed te verliezen en eerst drie eeuwen 
later begint de evolutielijn van het individu weer om te buigen en 
het gemis van een gemeenschapsgevoel ons schrijnend bewust te worden.

En toch klonk en klinkt het panem et circenses niet minder luid 
dan in het oude Rome. Er moge dan geen gemeenschap zijn, er i's: 
de massa; en zo het brood in onze dagen al moeilijk te verschaffen 
is, met de spelen is het niet anders. Er is een „massa” maar geen 
gemeenschap; er zijn spelen, maar geen gewijde feestelijke handelingen 
die deze massa weer tot een gemeenschap zouden kunnen vormen. 
Voetbalveld en bioscoop vervullen, zij het dan op hun wijze, heden 
de taak die slechts een volkstoneel naar behoren vervullen kAn. 
Spanning, sensatie, strijd, de held, dit alles kunnen zij de massa ge
ven, maar ook niet meer dan dat.

Men heeft hieruit willen concluderen dat het Nederlandse Volk 
geen dramatische geaardheid bezat; wel zeer ten onrechteI

Wie ook maar iets nader bekend is met de geschiedenis van het 
dilettantisme in ons land, die wèèt dat dit dilettantisme in rechte 
lijn, zij het dan met veelvuldige onderbrekingen in perioden van vreemde 
overheersing, de voortzetting is van dit zeer oude volkstoneel; helaas 
verkommerd en ontaard.

Het is wel zeer oppervlakkig uit deze verkommering de conclusie 
van gebrek aan dramatische geaardheid te willen trekken. Integendeel; 
een toneellicfde die zich door de eeuwen heen, onder de denkbaarst 
ongunstige omstandigheden, heeft kunnen handhaven, wijst op een zin 
voor dramatische vreugden die hecht met het eigen wezen verknocht 
is; op een genegenheid, sterker dan alle andere tijdelijke voorkeuren, 
hoe hoog deze dan soms ook mochten stijgen; op een natuur sterker 
dan de leer.

Een agr<
het niet kunnen
voeringen in 
dan spreken 
het peil van 
anders?
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de

?aat meer is.
— uitzonderingen 
liddelen, het heeft 
genheden, het mist, 

en wordt 
istandigheden iets anders dan 
en verwonderd moeten we zijn

deze begrepe
Terwijl do< 

kon worden 
voorlichten, wek' 
enige op< 
voor de 
de belangstelling 
gewekt? Voor 
tisrne geen 
aan de Nederlandse

Zelfs ons 
aankweken e 
voelde het zich niet geroept 
na korte tijd, een zeer gro

Het dilettantisme heeft

amateur kon bewijzen — en er werd hem waarlijk geen gelegenheid 
en geen hulpmiddel daartoe onthouden — dat amateursprestaties 
tenminste volkomen gelijkwaardig konden zijn aan die van beroeps
beoefenaren; de toneelamateur.... was een meelijwekkend verschijnsel. 
Toch heeft ook het sportamateurisme zijn aarzelend, kommervol en 
stuntelig begin gehad.

Hier zag men dieper, zag de kern, begreep wat het zou kinnen 
worden, welke waarde het mettertijd zou hebben en steunde, hielp, 
leidde. In plaats van zich af te vragen welke mogelijkheden er in het 
verwaarloosde en dus verkommerde dilettantisme staken, tot welk 
een hoogte het te ontwikkelen zou zijn geweest, welk een eminente 
factor het zou können worden in de strijd voor levensgeluk en levens
bevrediging van heel een volk, welk een onvervangbare geestelijke 
macht het kón zijn bij de vorming van gemeenschap en gemeenschapszin, 
liet men het aan zijn verkommering ten prooi: hielp zelfs graag nog 
een beetje en spotte de zieke in 't graf.

Slecht hebben verenigingen met culturele doelstellingen hun taak in 
ten, slechter nog de overheid, het slechst van allen de pers, 
aor de beide eersten schijnbare onmacht nog als een excuus 
i voorgewend, bleef zelfs dit de pers niet. Ze had kunnen 

willende belangstelling kunnen tonen en wekken, zonder 
>offering. Kolommen en kolommen, hele pagina's voor sport, 
: sport terzake-kundige redacteuren. Is het wonder dat zó 

” ig fen het begrip bij de grote massa moest worden 
de zoveel belangrijker geestessport van het dilettan- 

ruirnte en geen terzake bevoegden. Wel is haar schuld 
volksgemeenschap zeer groot!

s onderwijs ruimde voor de sport enige plaats in: tot het 
en wekken van liefde en begrip van dramatische vreugden 

_>en: het brengt „parate kennis" bij, waarvan, 
groot deel al niet par«
• t geen bevoegde leiders - 

r dit wèl het geval is — het heeft geen hulpmii 
repertoire, het heeft geen bruikbare speelgelegt 

rel geheel, alles wat de sport in ruime mate werd 
geboden. Hoe kón men onder deze oms 
verkommering verwachten. Verbaasd 
dat ondanks deze wanhopige toestand nog resultaten worden bereikt 
die het aanschouwen waard zijn.

Wat de sport betekent voor de physieke gesteldheid van ons 
dót, en niet minder, zou het dilettantisme kunnen betekenen voor
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het laatste 
vrij 1 Het is niet te 

worden. De 
>gelijkheid 
, geen ~ 

■n bevoegde leiding. 
< de resulaten ver-

geestelijke gesteldheid daarvan. Maar dan is nodig dat daaraan 
dezelfde liefde en dezelfde zorgen worden gewijd.

Een beroepstoneel kan in deze taak niet voorzien. Het is in de 
eerste plaats een zakelijke instelling en als elke zakelijke instelling 
afhankelijk van het maken van winst. Niet de vragen van de tijd, 
niet de oerdriften van de mens, niet de gemeenschap interesseren het, 
slechts dit wat de abonnees en de bezoekers die de entrées kunnen 
betalen interesseert, is maatgevend. De voorkeur heeft het stuk dat 
kans biedt op een goede recette en —- dat aan een buitenlands theater 
reeds heeft bewezen. Het is haar eerste plicht, op straffe van zelf
vernietiging, vóór alles te zorgen dat ze aan haar zakelijke verplich
tingen kan voldoen.

Zij die in het dilettantisme de mogelijkheid zien van een gemeen- 
schapstoneel, zullen zich er rekenschap van moeten geven dat het 
dilettantisme zelf daarover anders denkt; ze zullen moeten begrijpen 
dat eeuwen van verkommering het hebben gemaakt tot een straat
arme van geest. Natuurlijk zijn er uitzonderingen onder de talrijke 
verenigingen, groepen die een ideaal belijden, zich daarvoor opoffe
ringen willen getroosten en ernstig streven. Het zijn juist deze die de 
verwachting van pcilverhoging van het algemeen wettigen. Als geheel 
zal een nadere kennismaking met „het’’dilettantisme zeker tegenvallen.

Op het platte land is de beoefening van dramatische kunst in de 
liefhebberijverenigingen dikwijls niet meer dan een bijkomstigheid ter 
opfleuring van een sociëteitsavond van jongeren. Men kan toch niet 
aldoor om de kachel zitten 1

Angstvallig wordt er voor gewaakt dat deze beoefening niet om 
zijn zelfs wil wordt beleden, dat het zou worden tot een eigen macht, 
concurrente van gezelligheid. De beoefening van dramatische kunst is 
middel tot doel, meer niet en dit doel is onderling contact en sociëteits- 
pret. De jaarlijkse uitvoering is een corvéé waartoe men wel is ver
plicht om donateurs en .... gemeenschap.

Een zucht van verlichting gaat als het gordijn sluit na 
woord van de laatste acte: Weer een heel jaar 
verwonderen dat het zo is; het moest wel haast zo 
oorzaak van deze verarming van geest is de absolute onrno^ 
tot ontwikkeling er van: geen repertoire, geen hulpmiddelen, 
ook maar enigszins bruikbare — speelgelegenheid, geen 
Waar deze laatste aanwezig is, zijn reeds dadelijk 
rassend beter.
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is Gode-zij-dank ontgroeid aan de 
Igedwongen nu wel aangewezen op het

Een groot aantal verenigingen 
voordrachtenwinkel, maar noodge 
beroepsrepertoire.

In de steden is de toestand weinig beter. Uiteraard is de sociëteits- 
behoefte minder groot. Er is immers 'gelegenheid tot verstrooiïng te 
over. De omstandigheden zijn vaak gunstiger, de speelgelcgenheden — 
een enkele maal! —■ beter, het doorsneepeil der leden individueel 
misschien iets hoger. Toch staan, dooreengenomen, de prestaties niet 
hoger dan die der plattelandsverenigingen. Men speelt wat het beroeps
toneel speelt, bij voorkeur glansrollen van een bekend acteur of actrice, 
of richt zich geheel naar de kring van kennissen en doet concessies 
aan hun smaak tot volle 100 °/0 toe. Zo mogelijk wordt niet zelden 
de bioscoop in banaliteit en huisbakkenheid nog overtroffen. Hier zo 
min als daar, een ideaal dat omhoogstuwt. Men mene niet dat het 
dilettantisme als zuster Anna verlangend naar de horizon zit te staren 
en vurig onze komst verwacht. De beoefening van de dramatische 
kunst is een divertissement, zonder ideaal en zonder innerlijke nood
zaak: men kan ook heel goed anders! En weer: vanwaar moest dan 
dat begrip en die liefdevolle toewijding komen?

Eén gebied is er waar het dilettantisme meer wAAr is, meer zich
zelf : het dialecttoneel. Maar ook hiervan is het repertoire beperkt, 
oppervlakkig, de hulpmiddelen even onvoldoende. Voor gemeenschaps
beleving in engere zin kan in de toekomst het dialecttoneel zeer goede 
diensten bewijzen; voor één op hoger plan is ze door haar streek
gebondenheid ten enenmale ongeschikt. De bron van de toewijding is 
echter ook hier niet onberispelijk helder. Dialect wordt bij voorkeur 
gespeeld als men uit het oude vertrouwde milieu is vertrokken en het 
begint te missen. „Dat wat je niet hebt”. Zij die bleven, „zitten 
er alle dagen in”, en ze zijn blij er eens uit te zijn. Op hel platte land 
speelt men dan ook meestal dialect als de mogelijkheid van een Neder
landse vertoning, om een of andere reden, niet bestaat.

Politiek en religieus getinte opvoeringen hebben meestal plaats in 
een serieuzere sfeer en wekken vaak de indruk van grotere toewijding. 
Toch meen ik dat het toneel niet in de eerste plaats daarvoor is 
aangewezen, en zeker niet het gemeenschapstoneel. Het 1’art pour 
l’art moge dan tegenwoordig in discrediet zijn, de historie heeft al 
zo vaak doen zien voor welke leuzen en propaganda het toneel al 
niet kon worden misbruikt, dat men huiverig moet zijn deze weg in 
te slaan.
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suggestie van inferieureeen sportspel

zo uit den treure herhaald dat dilettantisme nooit kunst
i de geestigen die het weten spreken dan van de grote

— dat men tenslotte werkelijk zou gaan geloven dat
een beetje moed toe hel

een onbegonnen 
gemeenschaps- 

n. Zij, die zich 
en langdurig

De balans is nogal ongunstig en hét schijnt welhaast 
werk het dilettantentonecl te willen ontwikkelen tot een £ 
toneel. Zo is het ook inderdaad; welhaast onbegonnen, 
dit tot taak stellen, dienen te beseffen welk een moeilijk 
werk ze aanvangen en van te voren geprepareerd te zijn op talrijke 
teleurstellingen en mislukkingen. Een moeilijk, kostbaar en voorlopig 
ondankbaar werk. Realiseert men zich echter tegelijkertijd welke grote 
levensbelangen voor volk en individu, hoeveel zuivere levensvreugd 
en levensblijheid hiermee zijn verbonden, dan zal de menslievende 
humanitaire geest geen ogenblik aarzelen dit werk te ondernemen, 
al zou het nog ondankbaarder, nog kostbaarder, nog mocilijker zijn 
dan het nu al is. Eén ding is noodzakelijk: de poging daartoe dient 
grondig te zijn, systhematisch, na rijp overwogen voorbereiding. Een 
slappe incidentele ingreep brengt niet alleen geen baat, maar zou een 
moordaanslag zijn op de povere resten die ons van het oude gemeen- 
schapstoneel nog over zijn gebleven.

Vragen van zeer uiteenlopende aard dringen zich hierbij op. Moet 
dit gemecnschapstoneel ook een artistieke waarde hebben of is het 
al voldoende wanneer het alleen maar middel tot doel is: gemeen
schapsbeleving?

Het wordt
kan zijn en de geestigen die het weten s 
en de kleine K. — dat me n tenslotte werk 
de broodbakker arbiter artis is. Er behoort 
tegendeel te beweren. Toch waag ik het.

Beroep is geen waarborg voor kunst, dilettantisme geen waarborg 
er tegen. Wie een reeks beroepsuitvoeringen in zijn herinnering te
rugroept, zal er niet vele bij vinden die onder .kunst" te rangschikken 
zijn. Kunstvaardiger dan het merendeel der dilettantenuitvoeringen 
zullen de mecsten stellig wfcl zijn. De vraag wordt nu ofhetgemeen- 
schapstoneel aan zekere eisen van kunstvaardigheid zal moeten voldoen, 
of men moet streven naar een dergelijke trap van ontwikkeling en per
fectie dat het op kan voeden en over kan leiden tot kunstbegrip en 
kunstwaardering. Het is daarvoor stellig niet voldoende alleen maar 
de overgaaf aan het spel zonder meer te eisen, de wil voor de daad. 
Men mag en moet zekere eisen van ontwikkeling en perfectie stellen 
en deze overweging zal vanzelf voeren tot de norm van „het hoogst 
bereikbare”.

Men vrage zich af welk een
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het

o ......>.w>, ...... ........er geworden; oude gewoonten en 
voortdurend af, hoeveel moet er in de loop van de 

«ewijzigd. Veel wat de menigte toen heftig 
iceft zijn belangwekkendheid verloren. Wie 
massa de boeien met abstracte Sinneckes

wanneer alleen maar de wil 
is meedogenloos kritisch 

i en verwachtingen blijft en het 
is afhankelijk van zijn ontwik- 

hogere eisen dan een eenvoudiger 
enige jaren van toezien beter heb- 

zijn beurt eisen stellen. Van het ge- 
geëist dat het peil er van tenminste 

i van de toeschouwers. Doet 
>de gedoemd zijn. Overgaaf 
ende. Goede leiding, die de 

eerste vereiste indien men de 
blijvend wil behouden. Kunt U 

koor zonder dirigent, 
kunnen

kwaliteit zou uitoefenen op een menigte, 
spelen de norm zou zijn. De massa 
het gebodcne beneden zijn eisen 

van deze eisen en verwachtingen i 
Het .verwende publiek” stelt 

e publiek zal na 
:heiden

Zij die willen aanknopen bij de middeleeuwen, de tijd toen er nog 
een gemeenschapstoneel was, zien juist; tot .diir moeten we teruggaan 

te begrijpen wit een gemeenschap was en wat het verlangt, maar 
zou zo foutief mogelijk zijn als men de gebroken draad zonder 

meer wilde verder spinnen. Folkloristische wetenswaardigheden zijn 
interessant en ze kunnen ons misschien het bijna-verloren-gegane heden 
verklaren, maar zijn onbruikbaar als basement voor voortzetting en 
wederopbouw. Antiquiteiten kunnen interessant zijn als beeld van hun 
tijd, zc: kunnen schoonheid zijn in zich zelve, maar we verlichten onze 
kamers niet meer met kienspanen en snotneusjes, we reizen niet meer 
met een trekschuit, katapulten en stormrammen hebben hun tijd gehad. 
Tussen toen en nu liggen vijf eeuwen, vijfhonderd jaren van ontwikke
ling en wijzigingen op alle gebied, van wetenschapsvermeerdering, 
van wonderbaarlijke technische vondsten, die ons samenzijn en onze 
wereld een geheel ander aanzien hebben gegeven. Stellig is de massa 
niet meer zo naief, minder bijgelovig, leeft ook de massa in een geheel 
ander tempo.

Onze wereld is kleiner, veel kleiner geworden; oude i 
gebruiken slijten voortdurend af, hoeveel moet er in de 
eeuwen dan wel niet zijn gev 
geïnteresseerd zal hebben, heef 
zou willen trachten nü de

peil

en hft eenvoudige

ben leren onderscheiden en op 
meenschapstoneel mag worden 
moet stijgen met het waarderingsvermogen 
het dit niet, dan zal het van te voren ten doe' 
van de spelers zonder meer is niet voldoet 
prestaties vermag op te voeren, is een 
belangstelling van de gemeenschap bl 
zich een orkest voorstellen zonder leider, een

i sport betoging zonder aanvoering die blij vende belangstelling
kken? De leiding is het eerste probleem dat zal moeten worden 

opgelost en dit eerste probleem is er al een van buitengewone zwaarte.
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een zakclijke

het repertoire 
zal nóch bij het

zou bedrogen uitkomen ! We 
geïnteresseerd zijn bij dingen 
ueze ons worden voorgezet.

wordt naar de 
tot ons gekomen 

voor het

•o voordrachten- 
roepsafleggcrtjes. 
lóch bij het ander

1

I

8dieP

bruikbare stukken. Zorg 
het gemeenscl 

jrijk werk, maar waarbij toch, 
e resultaten zijn te bereiken, 

literatuur van het eigen land kan over- 
andere landen? Dit laatste Is nodig.

inig om in de zeer gevarieerde 
altijd over de grenzen moeten

en ellenlange theologische bespiegelingen, 
leven sneller, veel sneller, en zo we nog geïi 
van toen, dan zal toch de vorm waarin deze 
beslissend zijn voor onze belangstelling.

De menigte denkt en voelt simplistisch, het heeft geen behagen aan 
driehoekpuzzles en psychoanalyses. Het wil zijn eigen verlangens zien 
verpersoonlijkt, zijn eigen dromen gestalte zien worden, zijn eigen 
noden, angsten en vrezen zien opgelost:, het wil in het schouwspel 
zichzelf terugvinden. Een Eickerlijc opvoering is daarom ook nu nog 
instaat grote ontroering en gemeenschapsbeleving te wekken onder 
een zeer talrijk gehoor, zoals me bleek uit een openluchtuitvoering 
met dilettanten. Kan het belangstellen in het societyrepertoirc van 
ons beroeps.... en dilettantentoneel?

Dit laatste is aangewezen voor zijn repertoire op 
winkel *—■ o arme! —• of op het repertoire van bero' 
Voor een gemecnschapstoneel zal nóch bij het een nt» 
veel zijn te vinden dat bruikbaar is.

Er zijn inderdaad in ons land enkele uitgevers die speciaal werken 
voor het dilettantentoneel. Met dankbaarheid zij erkend dat de laatste 
jaren de uitgaven beschaafder zijn geworden. Het dilettantentoneel 
heeft veel aan hen te danken. Het gemeenschapstoneel zal ook daar 
geen baat vinden: nbg niet. Ook uitgeverijen zijn geen filantropische 
instellingen: hun aanbod is een gevolg van de vraag: eer.
kwestie.

Het is dan ook geen wonder dat teruggen 
weinige voortbrengselen van de middeleeuwen 
zijn: er is een nijpend gebrek aan 
repertoire is de tweede eis waaraan de apostel van 
toneel zal moeten voldoen; een omvangrijk werk, 
zonder al te grote opofferingen, direkte

Aangenomen nog dat men
zien, wie overziet ook die van
Het eigen land levert veel en veel te weinif 
behoefte te voorzien. We zullen wel a. 
gaan zoeken naar aanvulling.

Hoe tijdrövend, hoe ontmoedigend en hoe kostbaar dit is, kunnen 
alleen zij beseffen die wel eens noodgedwongen een bescheiden poging 
in die richting waagden. Indien men onze dilettantenverenigingen een 
uitgebreide lijst kon aanbieden van werken in binnen- en buitenland, 
die goed genoeg waren en geschikt voor een gemeenschapstoneel, dan 
zou hun daarmee een zegenrijke dienst zijn bewezen. De opgaaf dient
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en zou ze 
dit instituut

In het T

Koninklijke goedk< 
OP

een taak voor b.v. de Mij. tot *t nut 
voor haar geschikt, en een 
:n. Het zal mogelijk blijken 
terug te vinden in de opbrengst

i. De nood van 
het dilettantisme reeds veel

een goed r 
het repei

ons land bestaat een
Studie Bibliotheek, waarbij 
ten. Juist een dezer dagen 

ceuring cp h?_nr stnfütei..
heden ruim 3000 diverse stukken: er 

deze instelling gemaakt. Om wet 
zou het aantal stukken zeker tienmaal

zijn gewc 
stond. N; 
dacht.

van ’t algemeen, 
die ze stellig tot een goed einde 

; de gebrachte offers voor een 
van — vooral matige! •— 

het repertoire is een zeer klemmende 
meer gemeenschapstoneel 

repertoire ten dienste 
ertoire toegewijde aan-

Op de speelgelegenheden wees ik al terloops. De toestand is meer 
dan bedroevend; ze is ontmoedigend.

zou zijn de uitschrijving van een 
irijsvraag in eigen land en geschikte inzendingen tegen matig 
: voor de verenigingen ter beschikking te stellen.

Als de nood dan zó nijpend is, heeft dan het dilettantentoneel nooit 
i poging tot verbetering ondernomen? Inderdaad heeft het dit. 
Noorden van ons land bestaat een coöperatieve bibliotheek, 

de Centrale Rederijkers Studie Bibliotheek, waarbij een goede zestig 
verenigingen zijn aangesloten. Juist een dezer dagen verwierf de ver
eniging de Koninklijke goedkeuring op haar statuten. De boekenschat 
bedraagt op heden ruim 3000 diverse stukken: er wordt een druk 
gebruik van deze instelling gemaakt. Om werkelijk bevredigend te 
functioneren zou het aantal stukken zeker tienmaal zo groot moeten 
zijn en zou ze meer gemeenschapswerk moeten bevatten. Uitbouw 
van dit instituut zou overweging verdienen. Het is zelfs voor elke 
buitenstaander duidelijk dat het dilettantentoneel tot dergelijke grote 
finanti'éle opofferingen niet in staat is. Verreweg het grootste deel 
der dilettanten betaat uit jonge mensen en de toneelbeöefening is een 
dure. Kosten van voorbereiding, aanzuivering van het te kort, — ik mag 
veronderstellen dat elkeen weet dat bijna alle dilettantenuitvoeringen 
sluiten met een soms vrijgevoelig finantieel nadeel ■— vragen reeds grote 
opofferingen, die zeker in deze tijd niet altijd even gemakkelijk kunnen 
worden gebracht.

Hier ligt een taak 
bij uitstek i 
zou brengei 
groot deel 1 
auteursrechten, 

stellig zou I 
zorden indien haar slechts 
Ia de leiding eist onmiddellijk

aan te geven: korte inhoud, bezetting en toneeleisen, zodat het zoeken 
systhematisch kan geschieden. Men behoeft niet Al te bang te zijn 
hiervoor over de grenzen te gaan: „de mens" hier en ginder zal vol
doende punten gemeen hebben. Het zal voorkomen dat toestanden 
daar geheel anders zijn dan hier: zulke stukken zullen voor ons doel 
niet bruikbaar zijn.

Een gelijktijdig toe te passen hulp 
periodieke prijsvraag in eigen land en , 
auteursrecht voor de verenigingen tet
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cicht de

ï

I
_innen.
joede belichting is fnuikend: maar zelden 
ruigheid van het onderstelde milieu te 
quisieten is het beter te zwijgen: goe
ie achtergrond zouden kunnen vormen.

in
en men moet nu juist

^Vaar vindt men op 
bieden, behoorlijk verlicht zijn, 
kastelein? O, er 
met hun plaafselijke verenigii 
komen: maar zo zijn ze niet r 

Het toneel is van

niet dat dit alleen zo is in de oude inrichtingen: bij 
maar weinig beter. Waarom bevatten onze scholen 

genoeg voor zijn — geen aula's, geen zalen met 
im? Waarom zijn onze dorpshuizen in dit opzicht

het platteland tonelen die voldoende ruimte 
en daarbij niet in handen van een 

zijn onder deze laatsten die het zeer goed menen 
' ;ing en haar op velerlei wijze tegemoet 

allen!
veel minder belang dan het aantal plaatsen 

de zaal; de pauzes moeten niet il te kort zijn 
niet zó precies op tijd willen beginnen. De zaak is de zaak nietwaar?

Het gebrek aan ruimte en goe< 
is het mogelijk de geloofwaardig 
benaderen. Over décors en requi. 
dijnen, die tenminste een neutrale i 
zijn onbekend.

Men mene 
nieuwbouw is het 
■— die er toch duur 
een behoorlijk podiui 
zo teleurstellend?

Hierin kin verandering worden gebracht, zij het dan langzaam en 
zeer geleidelijk. Indien een instituut van gezag adviezen verschafte 
bij nieuwbouw, zonodig ongevraagd, op instigatie van een plaatselijke 
vereniging, zou reeds veel kunnen worden bereikt. Meesttijds is het 
toneel een bespotting van wat het wezen moest en zelfs kbn zijn. 
Ook in de grotere plaatsen, zelfs in de provinciale hoofdsteden, is er 
in dezen een angstwekkende ongelooflijke achterstand; en waar nog 
een enkele maal van een behoorlijke schouwburg gebruik gemaakt zou 
kunnen worden, daar vraagt een schouwburgbestuur uit enghartig 
zelfbelang fancy prijzen. In de plaats van mijn inwoning, vroeger be
rucht om het aantal dilettanten-gezelschappen — waaronder soms 
zeer goede — bestaal geen groep van betekenis meer. Voor een zeer 
groot deel is dit te wijten aan een schouwburgbestuur, dat het door 
zijn bizarre eisen de verenigingen onmogelijk maakt van de enige ter 
plaatse goede gelegenheid gebruik te maken. Zo kweekt men belang
stelling voor het toneel! In een dcrgelijk keurslijf is elke groei on
mogelijk. Hoeveel gelukkiger is in dit opzicht de sport, waarvoor de 
overheid tenminste behoorlijk geoutilleerde oefenzalen bouwt!

Nooit zal men er in slagen van het dilettantentonecl gemeenschaps- 
toncel te maken als men het niet de beschikking weet te verschaffen 
over toereikende uitvoeringsgelegenheden waar spelers en gemeenschap 
de illusie van het spel Jcünnen doorleven. Dit is een zaak, die even
zeer uitvoerenden als toeschouwers aangaat.
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het is al

:mis maar een 
„et begrip en < 

die liefde

Vanwaar moet in ons land de belangstelling komen voor drama
tische vreugden? Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar wat 
doét men dan om hiervoor deze jeugd te winnen? Immers niets. De 
school ? Ach, laten we niet railleren, de zaak is er te ernstig voor. 
Ons litteratuuronderwijs is ook al gebaseerd op parate kennis! Ook 
in deze: geboorte en sterfdata, zelfs een lijst van titels kan er, in de 
weinige tijd voor het litteratuuronderwijs beschikbaar, op onze Gym
nasia en H.B. S. worden ingepompt, maar belangstelling?

Naast me liggen een paar Engelse éénacters, gebundeld voor school
gebruik. Deze éénacters worden ook inderdaad gespééld op de col
leges; soms zonder enig ander hulpmiddel dan een podium. Wie 
noemt ons een gelijksoortige Nederlandse uitgaaf? Wij lezen Hooft 
en Vondel en maken een les in Philologie er van en weten zo alle 
belangstelling in de kiem te smoren. Men moet erkennen, zo er iéts 
in het onderwijs is gelukt, dan is het dit. Voortreffelijker kan het 
niet: de belangstelling is tot levenslange vijandigheid verkeerd.

Met de weinige uren voor „Nederlands" beschikbaar is niets te 
bereiken eti zeker niet als van dit schamele beetje grammatica en 
historielessen nog moeten worden afgenomen. De schoolverenigingen 
zijn voor dit gemis maar een mager ersatz. Indien de school niet de 
belangstelling, het begrip en de liefde bijbrengt, vanwaar zal dan 
deze belangstelling, die liefde en dat begrip komen? Er is geen enkele 
reden de lagere school hier uit te sluiten. Het kind speelt graag en 
het jonge kind improviseert met liefde en gemak. Met een geëigend 
repertoire zou hier al het begin kunnen worden gelegd van een sys- 
thematische ontwikkeling.

De school voor volwassenen is tegenwoordig de pers en 
gezegd dat ze in dit opzicht een grote schuld heeft te voldoen 
het Nederlandse volk.

Voor amateurisme van het lichaam ruimte in overvloed en krachten: 
voor het amateurisme van de geest geen man en geen regel. Is dit

Dit alles zou minder erg zijn als ons klimaat standvastiger was 
en openluchtuitvoeringen minder weersrisico in zich bergden. We 
zijn met onze feesten absoluut afhankelijk van de beschikbare zaal- 
gclegenheid en zó nog ergens een openluchtbijeenkomst wordt belegd, 
dan tracht men toch bij voorkeur een zaal achter de hand te hebben. 
Leiding, repertoire en speelgelegenheid, ziedaar de eerste drie van 
een reeks problemen: of het de lichtsten zijn weet ik niet: zwaar 
genoeg zijn ze zeker.
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Men zal niet tot een gemeenschapstoneel kunnen komen dan via 
het dilettantisme in zijn verschillende vormen. De vraag kan dan ook 
voorlopig worden beperkt tot een eenvoudiger informatie: Hoe maken 
we het mogelijk dat dilettantenverenigingen hun rekening kunnen 
sluiten met een evenwicht, of, nog liever, een kleine bate? Dit is 
minder moeilijk dan het misschien op het eerste gezicht lijkt.

Het zwakke punt in de financiële opzet bij dilettantenuitvoeringen 
is de enkelvoudigheid: bijna geen voorstelling kan worden herhaald. 
Alle kosten van voorbereiding, van décor, van regie, van reklame, 
van aankleding, drukken op één enkele voorstelling. De entrées zijn 
laag, zeer laag zelfs in verhouding tot de kosten. Verhoging daarvan 
zou zijn, het paard achter de wagen spannen. Een gemeenschaps
toneel kan slechts een entree vragen die een zeer bescheiden draag
kracht niet te boven gaat. Hier komt nog bij, dat voor deze lage 
entrée doorgaans twee feestelijkheden worden aangeboden: uitvoering 
en bal.

Zonder enig voorbehoud moet worden erkend dat een uitvoering 
om zijn zelfswil belangrijk genoeg dient te zijn; maar zo Is de toestand 
helaas niet. Van de bescheiden entrées moeten ook de balkosten 
worden bestreden en — ook de fiscus eist onverbiddelijk zijn aandeel. 
Verlies of geen verlies; toch de fiscus. Welke koopman, welke zaak 
betaalt van zijn verlies? Men kome nu niet met het praatje dat toch 
de bezoèker betaalt. Voor wie het nog niet wist: dit-is-niet-zo.
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van andt

Het openluchttoneel is meer dan iets anders geschikt tot beleving 
van het gemeenschapsgevoel. Hier vallen veel van de hinderlijke 
factoren bij zaalopvoering weg. Er is ruimte, meestal een behoorlijke 
verlichting die immers speciaal moet worden aangebracht, de financiële 
draagkracht is groter, want meestal is een machtiger V. v. V. of een 
Nutsdepartement de initiatiefnemer, er is geen kastelein met wiens 
wensen men rekening dient te houden; kortom, men is baas in eigen 
huis. Bovenal: driehoekspuzzles, raisonneur- en societystukken leggen 
het smadelijk af in de openlucht. Een buitenuitvoering is nog drama 
in de eigenlijke zin van het woord: handeling, beweging. Een open
luchtspel is noodwendig een schouwspel. Tegenover al deze voordelen 
staat de onbetrouwbaarheid van ons klimaat. Het blijft uit hoofde 
daarvan altijd een zeer riskante onderneming, waarmee grote bedragen 
gemoeid zijn. Ze zullen altijd blijven een schaars evenement, een 
gebeurtenis, waarop geen plan is te bouwen.

Indien men er in kon slagen herhalingen mogelijk te maken, zou een 
belangrijke kostengroep — alle voorbereiding tot de uitvoering — 
minder zwaar drukken.

In de plaats van inwoning kan dit meestal niet: de kring belang
stellenden is te klein. De grote steden bieden nog wel eens de ge
legenheid, maar het risico en de kosten zijn er naar rato hoger.

Een oplossing zou zijn: uitvoeringen die aan een bepaalde norm 
voldoen, te herhalen in naburige plaatsen, zonodig met steun en op 
uitnodiging van het betreffende nutsdepartement. Een ruilsysteem dus. 
De mogelijkheid hiertoe bestaat zeker. Het is een kwestie van stand
punt en organisatie.

De financiële moeilijkheden voor dc in aanmerking komende opvoe
ringen zouden voor een belangrijk deel op deze wijze kunnen worden 
ondervangen zonder opofferingen van anderen te vragen. Integendeel: 
ook de nutsdepartementen zouden er mee gebaat zijn indien ze voor 
redelijke prijs hun leden een behoorlijke gesanctioneerde uitvoering 
zouden kunnen aanbieden. Voor schade aan het beroepstoneel behoeft 
geen vrees te bestaan. De vergoedingen zijn uitteraard zo gering dat 
een beroepsgezelschap hiervoor niet zal künnen en willen spelen. En 
voor het overige bedenke men dat het hier gaat om opvoeringen van 
een zeer bepaald karakter: gemcenschapstoneel en geen amusements- 
uitvoeringen. Of een uitvoering deze steun verdient of niet is wellicht 
niet zo gemakkelijk uit te maken. Ónmogelijk lijkt me dit niet.
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Het voorgaande is de i 
naar mijn overtuiging geei 
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Bij de, gelukkig stijgende, belangstelling 
duidelijk wordt, bestaat het gre 
te veel gaat zien als een folkl< 
dit toneel nög leeft en 
nog van iets meer belar 
op aan komt is of het 
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De belangstelling voor dramatische kunst kan zonder twijfel worden 
gewekt, maar ze kan niet worden gemaakt alsof het een ding ware. 
Het is goed en het is noodzakelijk de behulpzame hand te bieden, 
maar men hoede zich voor al te dwingende voorschriften en bureau
cratische doorvoering. -

Men mag, gelukkig, nog wel zoveel vertrouwen hebben in onze 
goede dilettantenverenigingen, om te verwachten dat ze van heler harte 
aan deze taak zullen medewerken indien men slechts de weg helpt 
banen en de hand reikt bij de vele moeilijkheden. De idealistischge- 
zinden zullen voorgaan en de rest zal volgen: zelfs moeten 
Het toneel — en een gemeenschapstoneel wel 
behoeft vrijheid voor zijn ontwikkeling: vrijheid

Tn de vorige jaargang is op bl. 191 e.v. een overzicht ■ 
-L van het „Verslag van den Staat van het Onderwijs ii 
ninkrijk der Nederlanden” over het jaar 1930. Het was 
maal dat dit jaarlijkse verslag in een geheel nieuwe vorm 
gegeven, waarbij de uitvoerige statistische gegevens over 
van onderwijs in afzonderlijke geschriften verschenen en • 
schijnen zullen. Tevens werden de nodige maatregelen getroffen, dat 
in het vervolg veel spoediger kennis kon worden genomen van alle
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verslag, statistieken en

afsluiting van het tijdvak,

arlijks

gedeelte, bevat de voornaamste gebeurtenis
algemeen belang uit 1933 en zal vaak dienst

verzamelinlichtingen over het onderwijs na 
waarop ze betrekking hebben.

In bedoeld overzicht is de gehele indeling en methode van samen
stelling van het Verslag uitvoerig aangeduid, zodat we daarnaar 
kunnen verwijzen, wijl in alle volgende uitgaven de indeling zo goed 
als onveranderd is gevolgd.

Er is aanleiding weer eens de aandacht te vestigen op dit verslag, 
nu over het jaar 1933, daar dit in bijzondere mate interessant is als 
een crisisjaar. We zullen er nu ook wat meer uit aanhalen, om ons 
reeds eerder uitgesproken oordeel, dat het boek een onmisbare bron 
is voor ieder, die ons onderwijs wil bestuderen, te staven.

Allereerst lezen wc daarin: .Aan het einde van het verslagjaar 
werd besloten tot het uitgeven van een, voorloopig, tweemaandelijks 
blad: Mededeelingen van het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen. Hiermede werd beoogd, een ieder, die daarin 
belang stelt, voor een gering bedrag de gelegenheid te geven op de 
hoogte te blijven van alle wetten. Koninklijke besluiten, ministeriële 
beschikkingen, administratief rechterlijke uitspraken, enz., betreffende 
het gehcele terrein van werkzaamheden van het Departement. Als ge
volg hiervan zal de vermelding van een en ander in volgende versla
gen kunnen worden beperkt en zal het mogelijk zijn deze verslagen 
nog tijdiger te doen verschijnen dan met dit verslag (over 1933) reeds 
het geval is" (bl. 10).

Met deze trits: jaai 
een mooi geheel verkre

Deel I, het algemeen 
sen en handelingen van 
kunnen doen als naslag-werk.

We doen er grepen uit.
De aanvang van de voorlopig laatste acte der spellingtragiek (bl. 9).
De voor Nederland ongewone bepaling van beperking der toelating 

van buitenlandse studenten tot ons openbaar hoger onderwijs (12, 
40, 58). De motivering ligt hoofdzakelijk in deze zin: .Daar kwam 
nog bij, dat door de toeneming van studenten van buitenlandsche 
nationaliteit de Nederlandsche studenten ten gevolge der overvuiling 
van collegezalen en laboratoria daarvan reeds terstond de nadeelen 
zouden ondervinden, terwijl voor de toekomst te verwachten was, 
dat, indien niet tijdig werd ingegrepen, Nederlanders als studenten 
geweerd zouden moeten worden, omdat een groot deel der beschik
bare plaatsen in de laboratoria en de ziekenhuizen als anderszins 
door buitenlanders zouden zijn ingenomen. Trouwens ook met hel oog
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op de reeds zoo overvollc arbeidsmarkt der academische beroepen 
werd ingrijpen noodig geacht" (12).

In verband met laatstgenoemd punt van zorg vindt men op bl. 14 
de omschrijving der in het leven geroepen „Stichting tot verruiming 
van werkgelegenheid voor academisch gevormden."

De moeilijkheid voor „geslaagden" bij enige opleiding ook ' 
arbeid te vinden, komt in ’t verslag herhaaldclijk tot uiting, 
gewone aanwas van leerlingen bij het middelbaar en gyi 
onderwijs leidt tot deze opmerking op bl. 15: „Dit verse 
kennelijk samen met de ongunstige economische omstandigheden. Men 
kan er o.m. een symptoom in zien van het afnemende vertrouwen in 
de mogelijkheid van opneming in het bedrijfsleven. De gedachte, dat 
ook voor hem, die niet in het bezit is van een gymnasiaal of middel
baar diploma, de mogelijkheid openstaat zich een behoorlijke positie 
te veroveren, wordt helaas dikwijls door de feiten gelogenstraft. 
Voor den oud-leerling der scholen voor voortgezet ondei 
naar men meent, ruimer gelegenheden open. En, waar i 
niet dadelijk een broodwinning valt te vinden, tracht 
het volgen van voorbereidend hoo^ 
te wapenen voor den strijd om het bestaan."

Leraren, heet het elders, trachten hospitanten te worden om erva
ring op te doen. „ Dit hospiteeren kan geacht worden waarde te 
hebben voor de voorbereiding tot het leeraarschap, dat echter voor 
velen, naar te vreczen valt, onbereikbaar zal blijken" (115).

En in ’t opstel over de Kweekschool-opleiding komt de Inspecteur 
tot deze ontboezeming:

„Vooral in dezen tijd moet aan de practische vorming in de op- 
leidingsperiode geen overdreven waarde worden toegekend. Het is 
— helaas! — een feit, dat de jongelui, die met het einddiploma de 
Kweekschool verlaten, als regel geen plaats vinden" (397). Natuur
lijk is ’t verstandig, als zij zich paraat willen houden voor mogelijke 
kansen.

In genoemd algemeen gedeelte is opgenomen de zeer I 
enquête naar de wenselijkheid om de toelatingsleeftijd 
Nijverheidsscholen te verhogen (23), relaas 
uit het buitenland 
ruiming van scholen

Het ontslaan van vele boventallige en vak-onderwijzers, wat leidde 
tot verzwaring van de taak der gewone klasse-onderwijzers, geeft den 
steller van ’t verslag aanleiding tot een leuke ironie:

„Tegenover een en ander staat, dat in toenemende mate Ktveeke-
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- en hulpmiddelen in alle scholen 

een teveel, dan een tekort. Boeken

lingen mei acte in de scholen worden te werk gesteld.'Jonge gediplo
meerden, die nog geen plaats als onderwijzer vonden, ontvangen zoo
doende gelegenheid tot het opdoen van ervaring in de klasse. Som
tijds bleven ook wegens opheffing hunner betrekking ontslagen on
derwijzers als kweekeling in de school werkzaam. Zoodoende werden 
in tal van gevallen moeilijkheden weggenomen of althans verzacht."

Deel II, de bijlagen, is ook ditmaal zeer belangrijk, inzonderheid 
door de Verslagen der Inspecteurs, die uiteraard alle in mineur 

Isomstandigheden. Misschien echter 
'wekkender. Immers, de omstandig- 
ngen op onderwijsgebied en tot in
feitelijk onmisbaar had beschouwd, 

gevreesde schadelijke gevolgen 
idervangen, waarom bijzondere 

lag, of ons onderwijs efficiënt genoeg 
id zijn, of de selectie naar de hogere 

onderwijs doeltreffend is. Uiteraard krijgt het lager on- 
van alle 
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gegeven, 
: mede-

ook uit dit bijzondere deel mogen aansporen tot nadere 
ling.

„Niet iedere bezuiniging op g 
voor het Onderwijs mee. Leer
schools voldoende. Er is eerder

zeker veel te veel, met het gevolg, dat het boek de lessen 
de onderwijzer er nog bij behoort. In plaats van het bezielend 

1 van den onderwijzer, die zich thuis degelijk voor een onder
heeft geprepareerd, een dood boek, dat op een dreuntoon wordt

irna weer

nog geei
inheid tot het opdoen

wegens opheffing hu- 
als kweekeling in de school 

'allen moeilijkheden weggenome 
bijlagen, is ook ditmaal zeer 

jen der Inspect 
staan onder de invloed der tijds 
juist daardoor zijn ze te belangwt 
heden dwongen tot vele beperkingt 
krimping van veel wat men als fei 

noopte wel tot overweging of de g 
:o goed mogelijk nog waren te on< 
icht is gewijd aan de vraag, of ons 

is, of de resultaten bevredigeiu 
vormen van •■■■■- 
derwijs in dit alles het leeuwenaandeel als de grondslag 
verdere ontwikkeling. Nog altijd zijn we van mening dat 't 
ding zou zijn, als er een samenvattende beschouwing werd ge 
doch er zit eigenlijk ook veel goeds in de talrijke verspreide 
delingen, die een sterker persoonlijk karakter behouden. Dank zij het 
gelijkluidende schema voor de indeling der verslagen van de verschil
lende Hoofdinspecteurs bij het Lager Onderwijs en een goed ver
zorgd register achter in het Verslag is de bestudering zeer verge
makkelijkt.

Grepen 
kennismaki

leidt en de onderwijzer er nog bij behoort. In plaats 
woord van den onderwijzer, die zich thuis degelijk 
werp heeft geprepareerd, een dood boek, dat op een 
doorgelezen en daarna weer in de kast gezet. Alle geestdrift is dan 
weg. Alleen schrijvers en drukkers hebben er profijt van gehad; de 
school niets dan schade. Laat men niet meenen, dat het boek gebruikt 
wordt na de mondelinge behandeling. Het treedt helaas in de plaats 
hiervan. Het zoo smakelijk uitziende boekje heeft het onderwijzen, 
het intens lesgeven uitgeschakeld en den onderwijzer a.h.w. aange-
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weggepraat en door de „ „doeschool” " 
eens voor, -dat de slinger te ver is < „ „
halven slag terug zal moeten om tot een praut- 
men, waar ook „„een mooie les’’” af en toe op 

Ook hier weer wat overdrijving en toch goed 
ligt voor de hand, dat de kwestie der resultaten een 
zal innemen in het Verslag, in verband met de eeuwige 
ontwijfelbaar onbevredigende uitwerking 
onvoldoende inrichting daarvan, of 
of aan een verkeerde doelstelling of 
mag men ook verwachten, dat de i 
bedenkelijke verschijnsel van het 
als aan de verschillende „proefnemingen” 
arbeidsmethoden in de school aan 
maken.

en moeite te doen, om te 
geld uitgegeven voor

waars. Men heeft de „ , 
’ vervangen. Het 
doorgeslagen, en dat men 

en doeschool te ko- 
haar plaats is” (416). 
ter overdenking. Het 

belangrijke plaats 
vraag of de 

van alle onderwijs ligt in de 
' aan de ondeugdelijke leerkrachten, 

aan wat ook. Hierbij aansluitend 
nodige aandacht is besteed aan het 
reusachtig aantal „zitten-blijvers’ 

ningen" om door verandering van 
de genoemde euvelen een einde te

spoord, toch maar geen moeite te doen, om te probeeren, het beter 
te kunnen. Er is veel geld uitgegeven voor al die boeken tot schade 
van het onderwijs” (229). Dit is zeker niet vrij van overdrijving, 
maar de kern is juist. Op een andere plaats vinden we dit:

„Nu aarzel ik niet om een gezonde mate van ontevredenheid met 
eigen werk en eigen resultaat, als waarvan de geciteerde verslagen 
(van verschillende schoolopzieners. A. H. G.) blijk geven, een gunstig 
verschijnsel te noemen. Daaruit blijkt een voortdurend streven naar 
beter, dat behoedt voor verstarring en slechts aan het onderwijs ten 
goede kan komen. De laatstaangehaalde opmerking doet echter de 
vraag rijzen, of de algemeene methodiek voor sommige vakken zich 
niet in verkeerde richting heeft ontwikkeld. De nieuwere methoden 
schrijven den onderwijzer alles voor wat hij te doen heeft en hoe hij 
het te doen heeft. Somtijds bestaan zij slechts uit boekjes met oefe
ningen voor de leerlingen zonder handleiding voor den onderwijzer, 
wien zij aldus de moeite besparen van opsporing en bestudeering van 
de leidende gedachten. De leerkracht loopt aldus gevaar zich te ver
lagen tot een machine, die iederen dag of iedere weck een blaadje 
omslaat en de volgende taaloefening of de volgende sommen laat 
maken. Deze vermechaniseering van het onderwijs wordt in de des
kundige kringen ook wel gevoeld.”

maar geei

het onderwijs” (229). 
r de kern is juist. Op

eigen resultaat, als

Da«
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Tamelijk uitvoerige medeelingen worden er gedaan omtrent de erva
ringen door de inspectie opgedaan in de talloze scholen in de drie 
voornaamste vakken, lezen, schrijven en rekenen. Buitengewoon op
getogen is men over ’t algemeen over die ervaringen niet en o.i. 
terecht. De fout ligt geenszins in hoofdzaak bij de leerkrachten, aan 
ijver en toewijding mangelt het bij de grote meerderheid allerminst, 
maar de goede wegen om goed en graag lezen bij de oudere kinde
ren te bevorderen schijnt men nog niet overal te kunnen vinden, 
misschien ook, dat men door ‘n teveel op de lagere school te weinig 
gelegenheid heeft om zich op die bevordering met kracht en ~ kennis 
toe te leggen.

In niet mindere mate [ 
het eveneens de moeite 
Veel aandacht wordt er 
merkelijke aanhaling neem ik hier o 
verschillende ondervonden bezwarei

„Noodig is, dat er een voor alle sch< 
wordt vastgesteld, waarin staat, wat 
moet worden onderwezen, zoodat een 
naar een andere overgaande, een 
verwerkt. Thans kost een overgang naar een 
meente heel dikwijls een achteruitzetting meteen 
scholen kunnen dan op het vastgestelde program 
voortbouwen, waardoor de aansluiting, die nu 
schen lager en voortgezet onderwijs wordt verbeterd. Iedere school 
moet zich dan op het voorgeschreven program instellen en de inspecteur 
kan onderzoeken, of inderdaad aan het program is voldaan. Wat 
moet de inspecteur thans onderzoeken van een vak als b.v. Natuur- 
kundc(kennis) als er staat in het leerplan: 4e leerjaar: Eenige planten 
en dieren. 5e leerjaar: De meest voorkomende natuurkundige ver
schijnselen: eenige planten en dieren. 6e leerjaar: Voortzetting. 7e 
leerjaar: Voortzetting. Wat hebben de leerlingen nu geleerd?

Vraag ik naar een of ander onderdeel en de kinderen kennen het 
niet, dan hebben ze toevallig(l) altijd iets anders gehad. Zoo gaat 
het ook met andere vakken. Overal andere boeken en andere me
thoden. Geen spoor van eenheid in doel of eenheid van werkwijze. 
De vrijheid heeft de resultaten zeer benadeeld. Contröle is moeilijk, 
terwijl bespreking met de schoolhoofden gezamenlijk als boven gezegd, 
van veel nut zou kunnen zijn en groote verbeteringen zou brengen.

De vaststelling van de leerplannen heeft geen moeilijkheden opge
leverd, kan dat ook niet, omdat er geen norm is aangegeven iu de
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trachten

bijv.

Er zijn op 
dit zij gerede

op, dat de beweging, die de Lager- 
vikkeling van openbaar tot bijzonder 

bereikt heeft. Doordat 
verschillende kleine

mten, omdat ’t eenerzijds 
ue praktijk voordoen op 

organisatorisch gebied, die in tamelijk 
oplossingen vinden naar de methode 

: greep, terwijl anderzijds nog niet het 
Centrale instantie, die leiding kan geven 

mogelijke schaal naar wat ons 
van 't kind als van de maat- 
een verantwoordelijk lid zal

wet en ieder derhalve geheel vrij is. Als de inspecteur zou 
zulk een norm in te voeren, om wat eenheid te krijgen, zou de On
derwijsraad zich daartegen stellig verzetten. Een wettelijk voorschrift 
is het eenige middel, om nauwkeurig het einddoel van de lagere school 
te bepalen. Het ontbreken van zulk een voorschrift heeft m.i. jaren 
lang den bloei van ons lager onderwijs belemmerd." (238).

o deze beschouwing heel wat kanttekeningen te maken; 
lelijk toegegeven, doch zij geven wel vele practische be

zwaren weer, die bestaande regelingen opleveren.
Of de bepleite oplossing aanbeveling verdient is overigens te be

twijfelen, omdat nog geenszins vaststaat, of de wijze, waarop men na
gaat of de resultaten bevredigend zijn, wel juist is. Ook daarover 
vindt men in het Verslag waardevolle opmerkingen o.a. op blz. 251 — 
258 en blz. 315.

We zijn wat ruim ingegaan op deze puntc.., 
treffen moet hoe vele vraagpunten zich in de pr 
didactisch, methodologisch en organisatorisch gek 
chaotische orde hier en daar oplossingen vindei 
ongeveer van: God zegene de 
gemis wordt gevoeld van een 
aan onderzoekingen op de breedst 
onderwijs behoeft, zowel ten behoeve 
schappij, waarvan dat kind eenmaal 
moeten uitmaken.

Wanneer men het uitvoerig verslag leest van de „Werkzaamheden 
van den Onderwijsraad" dan krijgt men eerst recht duidelijk de indruk, 
hoe volkomen nog elk begrip schijnt te ontbreken van de noodzake- 
heid van een Centraal pedagogisch Instituut, waar het gehele Verslag 
eigenlijk om roept.

De belangstellende lezer kan nog vele andere onderwerpen 
moeten, die bespreking verdienden. We noemen in bonte orde 
ouderavonden, huiswerk, toelatingsleeftijd tot de lagere school, leiding 
door het hoofd der school, invloed van de crisis op de belangstel
ling enz.

Als curiosum sluiten we dit overzicht . met een aanhaling uit het 
verslag van den Hoofdinspecteur uit Noord-Brabant, Limburg en 
Gelderland.

„Eenige inspecteurs wijzen er c 
Onderwijswet 1920 aan de ontwikkeling van o; 
onderwijs heeft gegeven, haar eindpunt vrijwel k 
bovendien in den laatsten tijd tot opheffing van
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der .gelijkstelling"

de

terwijl 
G. en

11

dit punt niet verder in, maar volsta met te vermelden, 
jaar wederom gebleken is, dat deze toestand tot 

nnfr"

Statistieken 
Onderwijzersopleiding 1933—1934 ') 

door A. H. GERHARD.

het 2e verslag over

J
I

B
isI

T Tet vrat 
rl ge, 
gevoeld.

belangrijk

van wat 
opvoeding ontvangt en dit toch stellig 
’t. intellectuele en morele gehalte van

openbare scholen is overgegaan, wordt het voor de verspreid wonende 
niet-Katholieken in een groot deel mijner hoofdinspectie steeds moeilijker 
om voor hun kinderen een geschikte school te vinden. In vele gemeenten 
bestaat geen openbare school meer; zoogenaamde streekscholen moeten 
soms voor een wijde omgeving dienst doen. Het bijzonder onderwijs 
heeft thans op vele plaatsen een monopolie-positie gekregen. ')

In het laatste jaarverslag, dat van mijn hand verschenen is, wees 
ik er uitvoerig op, dat daarvan nieuwe, vroeger niet gekende moei
lijkheden het gevolg zijn.

Ik ga thans op
dat mij ook in dit jaar wederom

• voorzichtigheid maant”. (234).

) Deze gulle erkenning van de merkwaardige uitwerking dei 
verdient de aandacht van de voorstanders der openbare school.

'raagstuk der opleiding van onderwijzers is er een van 
vicht en ook wel door menigeen als buitengewoon 
omdat het als .een waarheid als een koe” behoort te wc 

ïnd, dat de toekomst van een volk in hoge mate afhangt 
zijn jeugd aan onderwijs en opvoeding ontvangt en 
geheel beheerst wordt door 
onderwijzersstand.

Toch is ’t met de algemene erkenning dezer waarheid feitelijk nog 
maar matigjes gesteld en groeit ze bedroevend langzaam. In onze 
Maatschappij en bijgevolg in haar tijdschrift is daarentegen de bete
kenis van een onderwijzersstand, in alle opzichten voor zijn taak goed 
voorbereid en berekend, steeds zeer hoog aangeslagen. Helaas is, in 
spijt va n alle krachtige aandrang door de jaren heen tot bet opvoeren

') We brengen jhier in herinnering dat de volgende éérste statistieken over de 
verschillende takkpn van onderwijs met historische overzichten in ons tijdschrift 
zijn besproken:

Jaargang XII: Vervolgonderwijs (285 e.v.)
. XII: Voorbereidend onderwijs (313 e.v.)

. XV: Nijverheidsonderwijs (173 e.v.)
‘-rwijl in de XV jaarg. ook een bespreking voorkomt van 

n U. L. O.
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WaarvanNormaallessen Totaal

lingen ') meisjesAantal jongens

256
219
229
227
209

91
22
19
21
24

Leer-

7174
4859 
7232
8277
3610
2451

651
871
945
908

8398
5976

11590
13335
7842

12806
10003
11758
12271 
12416

Leer
lingen ’)

Kweekscholen

3224 3)
2025 3) 
46224) 
5663
2806 
5252
4152 
5350 
5705 
5867

3947 3) 
2834’) 
6335*) 
7672 
5036 
7553 
5851 
6408 
6566 
6549

12242) 
1117*) 
4358 
5058 
4232 
10355 
9352 
10887 
11326 
11508

Toestand 
bij de 

aanvang van 
de cursus

102) 
102) 
65 
70 
81
99 
103 
106 
106 
108

1900/01 
1905/’06 
1910/’l 1 
1915/’16 
1920/’21
1925/'26 
1930/'31 
1931/'32 
1932/33 
1933/’34

■ gebleven beneden datgene, 
betoogd en als het scheen, 

uctere regelingen, dan viel alles 
:den ongunstiger werden en de 

de meest gerede slachtoffers. 
Wct-de Visser op dit punt 

; over het 
schiedenis 

e.v.). 
, die de chaos nadert en vooral 
i der toekomstige positie der 
gaan met naleving de 
te worden door geheel 

het eerste rapport v; 
school-opleiding in het 
1933" alle aanbeveling.

vaste, duurzame ontw

1) Zonder de leerlingen voor de Afd. B ’ die voor de hoofdacte.
2) Zonder de bijzondere Kweekscholen.
>) Alleen van de Normaalscholen; voor de Kweekscholen n.1. geen verdeling 

vermeld.
*) Zonder de verdeling van 633 leerlingen der Rijkskweekscholen.

van het peil dezer opleiding, dit altijd ver gebleven beneden datgei 
wat als nodig door alle deskundigen was betoogd en als het sche< 
dat de wetgeving de weg baande voor betere regelingen, dan viel au 
weer terug, zodra de tijdsomstandigheden ongunstiger werden e 
opleiding gerekend werd te behoren tot de meest gerede slachtc 

Leerzaam is daarvoor het lot van de Wct-de Visser op dit 
geweest. Men leze daarover het artikel in de 13e jaargang 
wetsontwerp-Terpstra. Daarop volgde de wonderlijke geschie 
van het Ontwerp-Kweekschoolwet 1934 (Zie jg. XV bl. 262

.Nu verkeert deze zaak in een staat, die de chaos nadert 
een staat van onzekerheid ten aanzien der toekomstige positie « 
kweekscholen, terwijl men voort moet gaan met naleving der rege
lingen, die dreigen naderhand vervangen te worden door geheel andere.

In dit verband verdient de lezing van het eerste rapport van den 
nieuw opgetreden Inspecteur der kweekschool-opleiding in het elders 
besproken verslag: „Het onderwijs in 1933" alle aanbeveling. Het 
’s zeer te hopen, dat er spoedig (Tl) een vaste, duurzame ontwikke
lingslijn inoge gevonden worden.

In deze tijd van ongewisheid verschijnt de eerste door het Centraal 
Bureau verzorgde statistiek over de onderwijzers-opleiding, een lijvige 
brochure van 60 pagina’s, bevattende een historische inleiding, 24 
staten, 23 tabellen en 3 grafieken benevens toelichtende bespreking. 
Voor een beeld van de algemeene gang sedert 1900 is onderstaande 
staat 1 afgeleid uit de staten 1 en 2 uit ’t geschrift.

STAAT I.
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Ml

de verandei 
voltrokken.
---->leidir-

t aantal 
:re norm;

: prei

normaalst 
ig was van

pogingen 
volgende st;

en 6 I

feit zal men moeten 
van de .slijtage.” 

11 afgeleid.

23) tussen ’t percentage meisjes- 
:r onderwijzeressen op de lagere 

' " de statistiek de op-
lingen is dus bij alle 

___ onderwijzeressen bij de 
lenhangen met de omstandig- 

” >gen wegens huwelijk of 
jodat er steeds een grooter 
•wijzeressen in de scholen 
i de beoordeeling van bef 

de voortdurende 
jnderwijs en het 
: verwachting uit

ing wordt o.a. het volgende opgemerkt: 
in het bijzonder de aandacht voor de veranderingen 
cursus 1920/21 blijken te hebben voltrokken. Deze 

m de hervorming van de onderwijzersopleiding, welke 
plaats gevonden. In dit jaar werden bij Ko- 
11 Sept. 1923 (Stb. 439, 440) nieuwe regelen 

znscholen en subsidiebepalingen voor de gemeente- 
iweekscholen vastgesteld. De finantiëele toestand des 

der opleiding en deze bezuiniging 
a bereiken door concentratie 

: met een inkrimping

In de toelichting
.Wij vragen in het bijzonder de aan 

die zich na den cursus 1920/21 blijken 
zijn een gevolg van de hervorming van de 
in het jaar 1923 heeft plaats gevonden, 
ninklijke besluiten van 11 Sept. 1923 
voor de Rijkskweekscholen en subsidi 
lijke en bijzondere kweekscholen vastgesteld. De fi> 
lands eischte besparing op de kosten der opleidir 
meende de Minister het best te kunnen bereik 
der opleiding in kweekscholen, gepaard gaande 
van het getal normaallessen.

In het jaar werd een groot aantal Rijksnormaallessen opgeheven 
en de subsidiëering der bijzondere normaallessen — en daardoor ook 
de omvang der opleiding aan deze instellingen — werd belangrijk 
beperkt door verlaging van de premie voor behaalde akten.” (bl. 11).

De gevolgen van deze maatregelen tekenen zich duidelijk in voren
staande staat 1 af. Uit deze staat trekt reeds dadelijk de aandacht 
de grote ongelijkheid in de aanvangstotalen en in al de gevallen het 
overwegend aantal meisjes. Het eerste feit zal wel samenhangen met 
de algemene sociale toestanden in het betreffende jaar, wijzigingen in 
de wetgeving of ups en downs in-de verwachtingen omtrent de levens
kansen in ’t onderwijzersberoep. Voor 1920/21 bijv, acht ik niet uit
gesloten dat men toen over ’t algemeen grotere kansen verbond aan 
diploma’s van handelsschool of H.B.-scholen.

Het tweede feit wordt voor 'n deel hieruit verklaard dat al deze 
jaren door voor meisjes de kweekschool of normaalschool de enig be
reikbare en ook de minst kostbare opleiding was van verder voort
gezet onderwijs.

Bij een vergelijking in staat 11 (bl. 
leerlingen op de kweekscholen en dat dei ,
scholen, succ. 53.6 en 45,3 maakt de steller van 
merking: .Het relatief aantal vrouwelijke kweekeli 
richtingen belangrijk sterker dan het aantal ' 
lagere scholen. Dit verschijnsel kan samenhé 
heid, dat een aantal vrouwelijke kweekéling 
andere redenen nimmer in de school komt, zo< 
aantal meisjes wordt opgeleid dan er onderi 
worden geplaatst. Daarnevens dient men bij 
hier besproken verschijnsel rekening te houden met c 
toename van het vrouwelijk element bij het lager oi 
schijnt niet misplaatst op grond van deze cijfers de 
te spreken, dat, tenzij in de natuurlijke ontwikkelingsgang 
gegrepen, dit proces zich zal voortzetten."

Inderdaad, de sociale tendenz is het zeker wel, de versterking van 
het vrouwelijk element in de school, al doet men wel in de laatste 
tijd gewelddadige pogingen om in „de natuurlijke ontwikkelingsgang 
in te grijpen. De volgende statistiek zal ,’t leren.

Intussen voor een goed oordeel over ’t gehele 
wachten tot men ook een nauwkeurig overzicht heeft

Uit de staten 5 en 6 heb ik de volgende staat
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F

f

van de examen- 
igramma verdween. In 
e uitslagen, behoudens 

50 ’/»• I» de laatste jaren van

r

voor elk jaar het aantal geëxamineerden 
n opgegeven. De samenstelling der eerste getallen 
mjuist cijfer aan, daar verschillende personen dan 

—teld, naar gelang zij niet bij de éérste maal 
>iaagd. Voor de eind-opmerking maakt het echter

In bedoelde staten wordt 
en dat der geslaagden 
geeft.uiteraard een onjuia 
2 of meermalen zijn get<

• examen doen zijn gcslaag 1
niet veel uit. Uit de éérste rij (percent 60.2) vergeleken met de 5e rij 
(percent 74.66) ziet men duidelijk de grote invloed die er is uitgegaan . 
van de veel ruimer kweekschool-opleiding. Die invloed ziet men ook 
duidelijk uit de 2e rij (70.56) tegenover de 3e en 4e rij (55.17 en 55.33).
Ook springt in ’t oog de relatief geringe uitslag die de .andere op
leiding" oplcverde, zeer vaak een een-mans-opleiding (39.52 en 43.52 %).

Ook verdient de aandacht het vrij belangrijke verschil in uitslag 
voor de kweekscholen tussen ’t Staats-examen en het School-eind- 
examen: 83.82 en 92.45 °/0. Dit spreekt nog duidelijker hieruit dat 
’t laagst bereikte percentage in een jaar bij 't School-examen was 
90.78 en bij het Staats-examen in de jaren 1910—1923 het hoogste 9). 
Alleen bij de Rijks-kwcekscholen behaalde vrij doorlopend bij het 
School-examen een kleiner percentage het diploma. Bij de bijzondere 
kweekscholen was het zeer duidelijk omgekeerd.

Dat dit punt een rol kin spelen bij de discussie over ’t wenselijke 
van School-dan wel eind-examen, lijkt mij zeer begrijpelijk, doch acht 
ik ook niet zonder bedenking. Er zitten vele kanten aan de kwestie 
en daarom verwijs ik juist bij deze kwestie naar't meergemelde Jaar
verslag bl. 401—404.

De examens voor de hoofdaefe van 1881 —1933 vormen het onder
werp van een nieuwe staat, die ik ook getotaliseerd heb tot een 
totaal van 87148 geëxamineerden en 36857 geslaagden of 42.29 °/0, 
behoudens ook hier de meermalen getelden.

Ten eerste blijkt er uit, dat de opleiding of voorbereiding voorde 
hoofdacte zeer onvoldoende is, waarvoor de sedert 1925 georgani
seerde afd. B. der Kweekscholen ten aanzien van het hele land nog 
een zeer onvoldoende remedie is.

Deze uitvoerige staat is vergezeld van de volgende toelichting:
. De invloed der achtereenvolgende examenprogramma s weerspiegelt 

zich, gelijk de lezer opmerkt, in de examenresultaten. In de jaren 
1881 tot 1890 varieerde het percentage der geslaagden, behoudens 
enkele uitzonderingen, tusschen 30 en 40 °/0. Het Koninklijk besluit 
van 17 Dec. 1890 bracht in zooverre een verlichting 
eischen, dat de wiskunde van het examenprog 
de periode van 1892 t.m. 1923 varieerden de 
enkele uitzonderingen, tusschen 40 en
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!

66,
26.

■

; periode n.l. 1921 t.m. 1923 kwam het aantal geslaagden zelfs

■

deze
boven de 50 °/0.

Het schijnt, dat de examen-commissies in deze jaren, in verband met 
de moeilijke omstandigheden waaronder de candidaten door dienst
plicht of gebrek aan vuur en licht hadden moeten studeeren, een 
zekere toegeeflijkheid hebben betracht. Daarbij stelde de gunstige 
bepaling, dat eenmaal bij het examen behaalde voldoende cijfers bij 
een eventueel volgend examen zouden worden medegeteld, de candi
daten in staat het hoofdakte-examen in etappes te doen. Het pro
gramma, dat bij het Koninklijk besluit van 10 Sept. 1923 werd vast
gesteld en waarin o.m. het vak wiskunde althans voor hen, die niet 
bij het onderwijzers-examen een bewijs van voldoende kennis van dit 
vak hadden verkregen, weer werd opgenomen, is gezien de resultaten, 
als een verzwaring van het hoofdakte-examen gevoeld.

Dit blijkt vooral in de jaren 1926—1930 toen het percentage weer 
beneden 40 °/0 daalde, waarna het zich weer langzaam herstelde'' 
(blz. 19).

Een ander opmerkelijk feit is, dat bij de leerlingen der afd. B. van 
de Kweekscholen het percentage der vrouwen regelmatig daalt; daarop 
correspondeert tabel 19 (bl. 57) dat het aantal vrouwen, dat zich 
aanmeldt voor de hoofdakte, tusschen de 30 en 40 °/0 bedraagt van 
dat der mannen. Trouwens, dit geschrift bevat een groot aantal ta
bellen, waaruit een indruk is te krijgen of er over 't algemeen sterke 
lust voor studie voor hoofd- en andere lagere akten bestaat. Ver
moedelijk is die lust zelfs klein. In het reeds vaak genoemde Verslag 
wordt op blz. 329 van den inspecteur in den Haag het volgende 
aangehaald: „Op ee,n totaal van plus minus 2500 leerkrachten, namen 
in 1933 182 deel aan het hoofdonderwijzersexamen, waarvan er 75 
slaagden. Voor de taalakten waren deze cijfers slechts: Fransch l.o.

geslaagd 27; Duitsch l.o. 41, geslaagd 18; Engelsch 57, geslaagd 
Deze cijfers, vooral die der geslaagden, geven nu niet bepaald 

blijk van veel intensieve studie. Vermoedelijk zal de velerlei afleiding 
welke hier te vinden is, daaraan niet vreemd zijn.”

Ongetwijfeld is oordeel en conclusie hier wel wat simplistisch, maar 
de vele tabellen, koele cijferverhoudingen, die in deze statistiek voor
komen, bieden veel stof tot overdenken en misschien kan men wel 
eens tot de conclusie komen, dat het onbetwistbaar gemis aan ernstige 
studielust, inzonderheid op het terrein van hun eigen vak, bij een groot 
deel van de stand terug te voeren is tot een nog absoluut onvoldoende 
regeling der opleiding voor allen in de beginjaren.
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de toestand op 15 Sept.

Totaal

Totaal

TotaalOnderwijzersexamen VrouwenMannen

21921249Schoolexamens 943

527249Staatsexamens 278

27191498Totaal 1221

1243343Hoofdakte-examens 900

Totaal

Examens in ryjj. Aantal geslaagden:

Kweekscholen. Aantal scholen 108.

Aantal A-leerlingen:
Mannelijk .
Vrouwelijk.

Aantal B-leerlingen:
Mannelijk.........................
Vrouwelijk

Normaallessen. Aantal 2{.

Aantal leerlingen:

Mannelijk . . . .
Vrouwelijk .

en 
;en.

5336
6172
11508

1582
1044
2626

Totaal aantal leerlingen:
Mannelijk..............................
Vrouwelijk..............................

531
377

~9Ö8

6918
7216

Totaal 14134

I

Onderwijzend personeel:

Mannelijk................................... 945
Vrouwelijk....................................411

Totaal 1356

De 50 staten, tabellen e n grafieken bevatten uiteraard een massa 
gegevens over de leerlingen, de leeraren, de uitslagen der examens, 
de gebouwen, de lokalen, de bevoegdheden enz. enz. die we nu verder 
laten rusten. Ze zijn kostbaar materiaal voor wie de toestand van ’t 
heden wil kennen en.... begrijpen.

We eindigen met „de samenvatting" van 
1933 over te nemen.
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]l Duidelij) 

■ radio het i . 
J dere. Zij kunn< 

zonder de r. 
vaarden de  
vanzelfsprekends, 
tal beschouwt de 
ding, dat een 
Een van de w 
met wie de cnquctei 
men, zei: „Als ik gc 
zou ik doodgaan" 1 
zij dit zei, bewec 
sileit de behoefte 
ondervonden wur» 
de warme toon 
waarmede versche  ... 
hun radiotoestel vertelden 
in verhouding tol hun inkor 
uitgaven, welke zij zich voor 
schafling van een toestel gc 
radio is vaak het koslbaa 
het arbeidershuishouden en zij wordt 
als een klein heiligdom beschouwd.

De bijzondere betekenis van de radio

De sociale betekenis van de radio. 

JAoor E. Georgii te Berlijn werd voor 
handelsdocleinden een onderzoek 

ingcsleld naar het gebruik van de radio 
in een aantal grotere en kleinere Duitse 

gemeenten, waarvan de uitkomsten voor 
de kennis van dé plaats, wclké de radio 
in hel volksleven inneemt, van betekenis 
zijn. Het onderzoek werd bij personen 
van alle klassen der bevolking ingesleld 
doorpsychologisch geschoolde medewer
kers. De uitkomsten van elk der door 
dezen gevoerde besprekingen werden 
verwerkt in een zorgvuldig voorbereide 
vragenlijst. Op deze wijze vermeed men 
de bezwaren van de gebruikelijke vraaf 
formulieren, welke leiden tot een n.... 
of meer schematische invulling. Aan de

J ' ’ de grenz'

voor den arbeider ligt in "t bijzonder 
hierin, dat zij de grenzen doorbreekt, 
welke economische verhoudingen opge
worpen hebben : door de radio kan ieder 
eiken dag allerlei soort van amusement 

>n( wikkeling ontvangen onafhankelijk 
de vraag of er van het werkloon 
wat over is! De woning verliest 
den arbeider haar beperktheid om- 

: hij de zenders van de gehele wereld 
»r zich toehalen kan. De /mrJarbei- 

ders zijn trouwens al gelukkig als zij 
een Duilee zender kunnen horen. Zij 
ontvangen zó reeds oneindig veel, dat 
hel platteland hun niet bieden kan. 
Plattelandsbewoners lonen zulk een ple
zier in het luisteren naar de radio-uit-

- — --------------- ....... iii.uuiiij, n«noe j zcndingen, dat men de radio als een
andere kant werden de grenzen van, belangrijk middel legen de, in Duits- 
buiten 't werkelijke leven slaand werk *and '-oe-eer gevreesde, vlucht van het 
in een psychologisch laboratorium door- /((land beschouwt.
—iken. In totaal omvatte het onderzoek Voor dcn s*adsarbeidcr krijgen de 
1000 personen. Wij vertellen iets om- vr‘>e “v°ndcn door de radio weer een 
trent de betekenis van de radio in het betekenis, welke vrijwel verloren ' 
leven van den arbeider, den midden- Be8a«n- Er is weer huiselijke gezel
stander en van den hogeren ambtenaar, heid wij) men niet meer naar de kr
dokter, advocaat, groot-koopman en behoeft te gaan om de zorgen van 

dag te vergelen. Veel wrijvingen.
jk kwam aan 't licht dat de anders door overprikkeldc zenuwen < 
meest betekent voor de arbei- s,aan. worden voorkomen, wanneer 

kunnen hun leven niet meer gezinsleden gemeenschappelijk naar 
: radio denken. Sommigen aan- radio luisteren. Dat is de betekenis 1 

radio reeds lang als iets ^et statistisch vaslgesteldc feit, dat de , 
Maar een groot aan- loudspeaker in 72 u/o der gevallen het] 
radio bewust als een 9ezin om zich vereenigt.

leegte in hun leven vult. Waarnaar luistert men?
jonge arbeidersvrouwen. Naast politieke uiteenzettingen en 

‘-:urs in contact kwa- onderhoudende voordrachten wordt vooral 
geen radio meer had, 1‘cbte muziek gewenst. Van de onge- 
De wijze, waarop schoolde arbeiders hoort 43.6 % bijzon- 

ees met welk een inlen- der 8raag lichte muziek, van de ge- 
e aan radio-uitzendingen schoolde 38.7 •/«. Dansmuziek verlangt 
jrdl. Ditzelfde bleek uit 33.3 “'u van de ongeschoolde en 41.4*/s 

en hel enthousiasme, der geschoolde arbeiders. Gramofoon- 
ïeidene arbeiders over platen 15.8U/O van de ongeschoolden en 

en ook uil de 16“/» van de geschoolden, opera's 6.3•/, 
omen hoge van de ongeschoolden en 11.6 "/o van de 
>r de aan- geschoolden. Operctlen. die tot de .lichte" 

getroosten. De muziek kunnen worden gerekend, worden 
larste bezit in door 9 ’.'o der arbeiders gewenst. De 

m sopraanstem wordt wegens de te schelle
------  gewenst.

Bij de meeste arbeiders heeft zich een
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beid»
Pb. J. I.tU^I

muziek.
relke wij hiermede in 
sngevat, doen ons iets 
s, welke de radio voor

5 heeft. Vergeten 
’t Duitje gegevens 

: waard ook in 
schappelijk ge- 
: stellen naar 
'o in ons volks- 

hier, naar het 
uitgeslrekt ar-

I

l

ddeld 
..De 

. Jenstand ook 
: plaats in van 
bioscoop. Van 

beschouwt 
van de gc- 
van de han- 

_ Z.3 7» en van 
de beambten

groter aantal personen 
voor klassieke muziek 

chappclijkc voordrachten 
7 7o van het kantoorper- 

slechts 1.6 % van de arbei-

TTet Internationaal Onderwijsbureau 
tc Genève heeft ter voorbereiding 

van de besprekingen op de internatio
nale onderwijsconferentie. welke in Juli 
j.1. in de Volkenbondsstad gehouden

Onze onderwijzersopleiding en die 
in andere landen.

zeer bepaalde voorkeur ontwikkeld. Zoo 
zoekt 54.8 7» van de ongeschoolde en 
70.2 7» van de geschoolde arbeiders 
vooraf het programma uit. waarnaar zij 
willen luisteren. Van de andere arbei
ders luistert een deel zo maar, zonder 
keus, anderen proberen door het aan
zetten van het toestel of hel uitgezondene 
hun bevalt. Zij. bij wie de „radio den 
geheelen dag aanslaat", die ook zonder 
meer .alle muziek" horen, vormen slechts 
een kleine minderheid.

De individuele belangstelling komt 
meer nog dan bij de keuze der muziek 
lot uitdrukking in de keuze der voor
drachten. Na de politieke redevoeringen 
en voordrachten over de vragen van de 
dag. spelen .vakvoordrachten" een rol. 
Hel meest wordt geluisterd naar tech
nische en landbouwonderwerpen. Ook 
luistert men naar hoorspelen. De cijfers 
zijn : politieke redevoeringen 45 7» der 
arbeiders; vakvoordrachten 12.7 7» der 
ongeschoolden, 18.8 7» der geschoolden; 
landbouwonderwerpen 8.6 7» der onge
schoolden. 4.9 % der geschoolden ; hoor
spelen 18.2 % der ongeschoolden, 17.8'/» 
der geschoolden.

I De wensen, die de arbeiders omtrent 
| radiouitzendingen hadden, zijn; meer 
| lichte en minder zware muziek, meer 
1 dansmuziek op een vroeger uur van de 
* dag en minder solozang.

Omtrent de gevoelens van den 
deneland kunnen wij korter zijn.

De radio heeft daar vele goede vrien
den. maar zij neemt er niet zó'n gro 
plaats in als bij de arbeiders. Zo bleke 
de uitgaven voor de aanschaffing 
radiotoestellen in een kleine provin 
stad bij de middenstanders gemide 
lager te zijn dan bij de arbeiders, 
radio neemt bij de midde ' 
niet in dezelfde mate de p 
schouwburg, concert en t.. 
de ongeschoolde arbeiders 
57.1 7» haar als zodanig, 
schoolde arbeiders 44.2 7», 
dcldrijvende middenstand 38.3 
het kantoorpersoneel en 
24.6 7».

De belangstelling is bij de midden
stand echter niet wezenlijk anders ge
richt dan bij de arbeiders. Slechts vond

men hier een 
met waardering 
(25 7»). Wetenscl 
worden door 7 ~ 
soneel en 
ders gehoord.

Ten slotte dan de bogere vlanden.
Zij staan onverschilliger tegenover de 

radio. Zij verwachten van de radio be
paalde . Anregungen” — meest van mu- 
zikalen aard — zij wensen hun kennis, 
b.v. talenkennis, te vergroten en zulks 
Omdat de radio daartoe de eenvoudigste 
weg schijnt. De radio geeft hier een 
aanvulling van andere middelen tot ont
wikkeling en amusement. Naar de dans
muziek en de gramofoonplatcn luistert 
deze groep niet minder dan de andere, 
maar belangrijk groter is hier het aan
tal personen, dat nnar klassieke con
certen luistert. Van de hogere beambten 
en de beoefenaren der vrije beroepen 
bleek dit het geval bij 80.4 7», bij de 
grote handelslieden en fabrikanten bij 
63.4 7- der ondervraagden (tegenover 
7.97» bij de ongeschoolde en 10.5 7» bij 
de geschoolde arbeiders en 25% bij de 
middenstand). Onder hun wensen met 
betrekking tot de uitzendingen neemt 
goede (d.i. klassieke) muziek een voor
name plaats in.

De gegevens, we 
’t kort hebben samer 
zien van de betekenis, 
de volksontwikkeling 
wij echter niet, dat ’t 
zijn. Het ware de moeite 
ons land eens een welensc 
fundeerd onderzoek in te 
de functie, welke de radio

:n vervuld. Er ligt hiei 
voorkomt, nog een uii 

isveld.
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Bulgarije 
Denemarken 
Duitschland 
Engeland 
Griekenland 
Noorwegen 
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Rusland
T sjecho- 

Slowakije
Turkije

Zwitserland 
Bern 
Neuchatel 
Valais 
Vaud 
Zürich

19 
20-22

leid van 
iplciding 
) Door 

reeevens

19 
17—18

18 
17—1818

17
18 

16—18

19—20
18
19
20
19

15
15 16—17

ons land 
•e Ib. De 
15 jaar. 
tudie kan 
. zijn.

De onderwijzersopleiding staat op 
>eil van het hoger onderwijs (aca- 

iustituten, paedagogische facul-

België
Bulgarije
Frankrijk 
Hongarije 
Italië 
Luxemburg 
Noorwegen 
Polen 
Portugal 
Oostenrijk

21 
21—2220 
21—22

20
19
20 

20—22

Hiernevens stellen wij gegevens i 
trent een aantal landen, behorende 
type 11-

2

2

2

•) La Eormalion Pro/ceeieiwlle Du Pfr/en- 
nel Eneeignant Primaire, Genêve

ii5^ j]

18
19

;;
21
19
19 

19—20

11.
het pei.

teilen).
a. Paedagogische leergangen, al of 

niet aan de universiieiten. van 2 a 3 
semesters;

b. Academies, instituten en paeda
gogische faculteiten van 2 a 4 jaar.

De basis wordt gevormd door de 
scholen voor voorbereidend hoger en 
middelbaar onderwijs. De leerlingen 
worden op hun 17de en 18de jaar toe
gelaten.

Soms bestaan beide typen naast elkaar.

I. De onderwijzersopleiding staat op 
het peil van het middelbaar onderwijs 
(Kweekscholen).

a. Kweekscholen met als basis de 
school voor gewoon lager onderwijs, 
waar de leerlingen op hun 14de of 
15de jaar worden toegelaten;

b, Kweekscholen met als basis de 
scholen voor uilgebreid lager onderwijs, 
de middelbare scholen of althans de 
lagere klassen daarvan. Deze scholen 
geven soms toelating tot de instellingen 
voor hooger onderwijs.

De 
moet worden ger 
minimum- toelating 
De studieduur is 
dus op het 18c* 

Hoe staat 
landen, die 
bezitten?

Wij ontlenen aan 
volgende gegevens, 
een aantal Europeese

werd, een overzicht samengeste1 
de regeling der onderwijzersopl 
in een groot aantal landen. ') 
middel eener enquête werden gegex 
betredende niet minder dan 62 lan 
bijeen gebracht. Aan de hand daarvan 
kunnen de verschillende vormen van 
onderwijzersopleiding in twee hoofd
typen worden onderscheiden, welke elk 
in twee groepen zijn onder te verdelen.

Het zijn de volgende:

onderwijzersopleiding
/orden gerekend tot type 

elatingsleeftijd is 15 
j _r is 3 jaar. De stut 
18de jaar voltooid z, 

it het daarmede in andere c
een kweekschoolopleiding Ts-^"ho-

het Rapport de R
“• ZwiU.H.nd 

landen beperken: Basel
Genève 
Zürich
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België
Frankrijk 
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Hongarije

. Luxemburg
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Polen 
Porluga) 
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Turkije

Zwitserland
Neuchatel 
Zürich

en meest voorkomende 
jolkeuken is die, waarin

Het Rapport bevat gegevens omtrent 
de leerprogramma's der verschillende 
onderwijzersopleidingen. Wij ontlenen 
daaraan het volgende staatje betreffende 
het onderwijs in de paedagogiek. Daarin 
xijn dan begrepen: theoretische paeda
gogiek, geschiedenis der paedagogiek, 
psychologie. Wij telden hel gezamen.- 
lijke aantal wekelijkse lesuren gedu
rende de gehele opleiding. Daarnevens 
geven wij op dezelfde wijze berekend, 
het aantal uren praktische oefening, 
voorzover dienaangaande gegevens aan
wezig waren. In Nederland heeft men 
in totaal 6 wekelijkse uren, n.1. 2 in 
elk studiejaar paedagogiek en plm. 80 
uur praktijk per jaar. ering van -I' Enseigne- 

, het tweemaandelijkse 
lération internationale 

ménager, komt een 
1 hel huishoudondcr- 
n. Uit dit overzicht 
iet huishoudonderwijs 
ft als één der vormen 
oerwijs, maar dat het 
1 * programma's van 

en middelbaar 
ïvens over het 

igere school 
ander over-

melding verdient, is dat men zich er in 
verschillende landen op toelegt de leer
lingen in aanraking te brengen met 
nieuwere onderwijsvormen. Men doet 
dit niet slechts langs theoretische maar 
ook langs praktische weg. Immers in 
verschillende leerscholen heeft men de 
nieuwere methoden: het Dalton-stelsel, 
het stelsel van Decroly, het Winnelka- 
plan, de project-methode ingevoerd, 
opdat de kwekelingen ze bij ervaring 
zullen leren kennen. Ph. J. I.

het ini

scholen
tot cr .

Opmerking verdient de plaats, welke plicht'in < 

de sociale vorming in een aantal landen Doel var 
bij de onderwijzersopleiding inneemt. 
Er zijn drie wijzen, waarop deze vor
ming zich voltrekt. Vooreerst door cur
sussen, voordrachten, studie der socio
logie, van de economie, enz. Vervolgens 
door het sociale leven in de school zelf, 
waar men dikwijls self-government heeft 
ingevoerd. Eindelijk rust op de kwe
kelingen vaak de verplichting tot het 
doen van huisbezoek in verschillende 
sociale milieu's, het verrichten van phi- 
lantropisch werk, het helpen in vacantie- 
kolonies, volksbibliotheken, enz.

Een ander punt, dat speciale

Tn de April-aQever 
**■ ment ménager”, h 
tijdschrift der Fédél 
de 1* enseignement n 
overzicht voor van 
wijs in Noorwegen, 
blijkt, dat men er het 
niet slechts aantreft a 
van voortgezet onderi , . 
ook voorkomt op de pro( 
vele scholen voor lager e 
onderwijs. Van de gegev 
huishoudonderwijs op de lager 
zullen wij hier het een en an< 
nemen.

Steeds meer gemeentebesturen blijken 
’ litiatief te nemen tot het invoeren 
huishoudonderwijs op de lagere 

olen. Van de 60 steden hebben er 
op heden 40 dit onderwijs ingevoerd 
--  de 630 plattelandsgemeenten 50. 

gemeenten is het volgen ver
in Oslo sinds 1907.

Doel van het onderwijs is de leer
lingen begrip bij te brengen van de werk
zaamheden in de keuken, schoonmaken 
en wassen; haar te leren hoe gebruik 
te maken van kookgerei, fornuis, gas, 
eleclriciteit; bij haar belangstelling te 
wekken voor huishoudelijk werk: en bij 
haar zin voor orde, zindelijkheid en 
zuinigheid te ontwikkelen. Het program
ma omvat o.m. warenkennis, voedings
waarde, smaak, prijzen en het bewaren 
van levensmiddelen; tenslotte nog wel 
boekhouding.

De oudste < 
vorm van schoc
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I

i

gij dit be- 
inderdaad 
invoering 
gevoelen, 
eventuele 

jxueuse in-

. Ook daar 
eenvoudig

Een of

aan dit zo 
,s voor de platte- 
1 whuislioudondcr- 

len zeerste hel- 
r wij zend perso- 
duide tekort aan 

den, dat 
in de

met het 

is niet

:n, slechts 
s bij te bren- 
ierheid onzer 

jarenlange arbeid in 
(' winkel totaal on- 

i te besturen 
op huishoudelijk 

jeldt: onbekend maakt onbemind, 
zou hier dan wellicht een oplossing ge
vonden kunnen worden voor ons gebrek 
aan huishoudpersoneel ?

Men zal vragen: hoe wilt 
kostigen ? De kosten zullen 
voorlopig een bezwaar voor 
zijn. Overigens zijn wij van 
dal ook in ons land bij een 
invoering in de toekomst lus . 
stallaties niet nodig, ja zelfs ongc' 
zijn. Wij wijzen op de scholen 
buitengewoon lager onderwijs. ~ 
geeft men de meisjes meestal < 
en praktisch huishoudonderwijs. 
twee lokalen in het schoolgebouw wor
den daartoe met weinig kosten inge
richt. Zó zou hel kunnen in vele scholen.

Zou bovendien de invoering van huis
houdonderwijs op de lagere school niet 
meer waardering geven voor wat deze 
school gaf voor het leven ? Het ant
woord kan o.i. niet anders dan beves
tigend luiden. v. d. M.

aandacht te hebben besteed 
noodzakelijke onderwijs 
landsvrouwen (landbouw 
wijs). Wij waarderen l> 
geen Regering en onderv 
neel doen om hel aangedt 
te vullen maar men zal ■ 
er met systematisch onderwijs 
hoogste klassen der lagere schor 
aansluitend vervolgonderwijs 
meer bereikt kan worden dan 
gclcgenheidsonderwijs op crisis-cu 
sen. Men begrijpe ons goed. Het i: 
de bedoeling nijverheidsonderv 
geven op de lagere school; neen, 
eenvoudige huiselijke kennis b" ' 
gen aan die overgrote meerde 1 
meisjes, die nu na * 1
fabriek, kantoor of 
voorbereid een huishouden 
krijgen. En indien ook 
gebied ge 

hier

4 leerlingen een kleine keuken beheren; 
in de laatste jaren treft men er ook met 
2 leerlingen aan en z.g. laboratorium- 
keukens. Het onderwijs is direkt-prak- 
tisch gericht. Zoveel mogclijk gebruiken 
de kinderen op school dezelfde hulp
middelen, welke zij thuis aantreffen. De 
nieuwste en luxueuse snufjes zal men er 
dus niet aantrelfen.

Het huishoudonderwijs wordt in de 
6c en Ze klas gegeven. Hel aantal uren 
en het leerplan loopt aan de verschil
lende scholen nogal uiteen. In Oslo b.v. 
ontvangt de 6e klas 2 uur per week 
huishoudonderwijs en de Ze klas 5 uur, 
waarvan 4 uur praktisch werk en 1 uur 
theorie. In de 6e klas worden in hoofd
zaak theorielessen gegeven en wordt er 
_ voorgewerkl". In de Ze klas zijn de 
leerlingen voornamelijk op zelfwerk
zaamheid 'aangewezen.

Wij hebben op bovenstaande gegevens 
de aandacht willen vestigen wijl hel ons 
voorkomt, dat er een aanwijzing in kan 
liggen hoe een ook in ons land sterk 
gevoeld tekort te verhelpen.

Juist in de laatste tijd is 
duidelijk gebleken, dat ons t 
tellectueel gericht onderwijs een meer 
praktische inslag behoeft. Of geeft het 
geen blijk van een lacune in onze volks
ontwikkeling. indien men bij het snel dalen 
van de inkomens de huisvrouwen op de 
crisis-curSussen moet leren hoe van haar 
bescheiden middelen een zo economisch 
mogelijk gebruik te maken, hoe een 
goedkope en toch voldoende voeding te 
.verkrijgen, hoe van oude, versleten kle
dingstukken weer iets passends te ma
ken? Dit onderwijs behoort wel tot het 
allernoodzakelijkste. In de Februari-af- 
levering van dit tijdschrift wees Jda 
Heijermans nog daarop en zo ziet het 
ook Mr. Marchanl als hij in zijn _Tot 
Verweer” aangceft als minister speciaal
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Het Lichtbeelden-Instituut heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van + 50.000 stuks lantaarnplaten op het gebied van:

Nieuwe afdeling:
Zeventien series „Nederland" ten behoeve 
van het lager onderwijs. Een zeer zorgvuldig 

en deskundig samengesteld geheel.
■■ -•'= Vraag aparte catalogus - - =

Lichtbeelden-Instituut
AMSTERDAM - HEERENGRACHT 284

Centraal bureau voor lantaarnplaten en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 - POST-GIRO 15476

J ■

ckelingswerk doen
Hulpinstituut.

baar betrokken.

r'

Voor alle personen of verenigingen, die practisch aan ontwikkeling 
is het Lichtbeelden-Instituut een onmisbaar I

Per jaar worden 150.000 lantaarnplaatjes van

Men kan per serie huren lf4.~ (kleine serie f3.-—); Abonnement
van 15 serie’s (één jaar geldig) f30.-—. van 6 serie’s f!5.~. Alle 

lichtbeelden kunnen ook gekocht worden, evenals een groot aantal foto's.
Het Instituut is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een archief aan te 
leggen van eigen opnamen van Nederland: schilderkunst, architectuur,karak
teristieke landschappen, begroeiïng, typen van boerderijen, dorpenaanleg, 
=============== industrie en landbouw. , tv.' . " "

Uitvoerige catalogi voor alle onderdelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.

Kunstgeschiedenis, Cultuurgeschiedenis, 
Aardrijkskunde, Sterrenkunde, Natuur
lijke Historie, Landbouw en Veeteelt, 
Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen.
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het Nutsseminarium in de') Rede

Paedagogiek als Wetenschap ‘) 
door Prof. PH. KOHNSTAMM.

de lessen van

nu meer dan zestien jaar geleden, 
het eerst mijn lessen in de Paedagogiek aan deze Universi- 

tnde, kwam ook ongeveer de volgende zinsnede voor: Liever 
in beschouwingen te treden over het goed recht der opvoed- 

tede wachten tot tijd en 
aan deze Universiteit dat

paedagogische
voor de hand in

(Mededeling No. 28 van het Nutsseminarium voor Paedagogiek).

gehouden ter opening van 
1935/’36.

Jn de intreerede, waarmede ik,

teit opei 
dan thans 
kunde als universitair leervak, wil ik daarmt 
wijle dat het paedagogisch seminarium 
goed recht metterdaad zal hebben bewezen.

Ik vertrouw, mij in uw ogen niet aan ongeduldige en voorbarige 
afwijking van dat voornemen schuldig te maken, wanneer ik thans 
voor Paedagogiek als Wetenschap en haar taak voor theorie en 
praktijk van het onderwijs in dit uur Uw aandacht vraag. Want de 
reeks van Mededelingen van het Nutsseminarium, waaraan sedert wij 
elkaar hier voor het laatst zagen, een viertal nieuwe zijn toegevoegd, 
geeft, meen ik, het recht te zeggen, dat de toen gestelde voorwaarde 
is vervuld. Ja, zij is dat in veel wijder om vang dan (oen mocht 
worden gehoopt. Want twee andere onzer Universiteiten, de Vrije 
Universiteit te dezer stede en de Keizer Karei Universiteit te Nij
megen, zijn sedert verrijkt met twee groots opgezette en voortreffelijk 
geoutilleerde Instituten voor Kinderstudie.

Toch zou deze omstandigheid op zichzelf mij nog niet aanleiding 
hebben gegeven, thans over dit onderwerp tot U te spreken, wanneer 
niet een groter autoriteit dan de mijne voor enkele weken de vraag 
van de betekenis der paedagogiek voor de praktijk der onderwijs
hervorming in ons land actueel had gemaakt. In de jongste Troonrede 
hebben wij de volgende passus gelezen: .Bijzondere aandacht zal 
worden gewijd aan de organisatorische en paedagogische vragen in 
zake het onderwijs, voor zover deze op het terrein van de Overheid 
liggen. De juiste en diepere kennis en de zuivere uitspraak van onze 
Nederlandsche taal zal daarbij ook verder bevorderd worden.”

Het is, bedrieg ik mij niet zeer, voor de eerste maal, dat in 
Nederlandse Troonrede naast organisatorische ook 
vragen worden genoemd, en de vraag ligt dus
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hoeverre bij de oplossing dier vragen ook de stem der Paedagogiek 
kan en moet worden gehoord. De taak der Paedagogiek, thans niet 
als theoretische, maar als toegepaste wetenschap, is daarmede aan 
de orde gesteld. Ik hoop zo aanstonds daarover iets te zeggen, speciaal 
met het oog op het onderwerp, in de tweede zinsnede van de onder- 
wijspassus der Troonrede genoemd. Maar voordat ik daartoe overga, 
meen ik enkele opmerkingen te moeten maken over de prealabele 
vraag van de structuur der paedagogische wetenschap en de voor
waarden, waaronder zij, althans in Nederland, er aanspraak op mag 
maken bij het vaststellen van wettelijke bepalingen te worden gehoord.

Met deze woorden duid ik op de dreiging van een staatspaedago- 
giek, die naar ik meen meer dan enige andere omstandigheid oorzaak 
is geweest, dat tot nu toe aan de paedagogiek bij de voorbereiding 
van onderwijshervormingen zo goed als geen plaats is gegund. Onze 
lange schoolstrijd heeft ons maar al te duidelijk geleerd, welk een 
ontzaglijk gevaar er ligt voor de souvereiniteit in eigen kring, in l 
bijzonder die van de sfeer van Gezin en Kerk, wanneer de Slaat 
zich gaat verbeelden, dat hij geroepen is een bepaald pacdagogisch 
stelsel, welk dan ook, als het enig juiste te moeten gaan toepassen 
en handhaven. En in het bijzonder in deze tijd, nu in zo vele landen 
de leer van de totale staat wordt gehuldigd, dienen wij met dubbele 
aandacht ervoor te waken, dat deze al te actuele verleiding onze 
geestelijke vrijheid niet in on-Nederlandse zin beperke.

Dat ook de huidige bewindsman — immers met recht mag worden 
aangenomen, dat de genoemde onderwijsparagraaf der Troonrede 
overeenstemt met de bedoelingen van den Minister van Onderwijs — 
die gevaren kent en naar hun waarde weet te schatten, weet ieder, 
die in zijn geschriften thuis is; trouwens de paragraaf spreekt zelf 
een waarschuwing met zoveel woorden uit door de toevoeging .voor 
zover deze op het terrein van de Overheid liggen".

Maar is met deze constatering niet tevens uitgesproken, dat de 
wetenschap der paedagogiek geen taak kan hebben bij onderwijsher
vorming in Nederland, zolang Nederland zijn verleden getrouw blijft? 
Moet niet elk wetenschappelijk stelsel krachtens zijn aard zichzelf 
voor het enig juiste houden, met uitsluiting van alle andere, zodat 
staatspaedagogiek in de boven verworpen zin onmiddcllijk voort zou 
vloeien uit Overheidserkenning van de practische betekenis der pa,e- 
dagogiek? Of moeten wij, met den nog niet tol het nationaal-socialisme 
bekeerden Krieck, in plaats van een hersenschimmige normatieve 
„wetenschap" der paedagogiek een zuiver descriptieve „ Erziehungsi 
senschaft" plaatsen, die dan zou kunnen doen, waartoe de paed: 
giek niet bij machte is?
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Degenen onder U, die mijn Waarheidsprobleem en mijn Persoon
lijkheid in Wording bestudeerd hebben, weten, dat ik dit dilemma 
verwerp. De mening, dat men wetenschappelijk over opvoedingsvi 
zou kunnen spreken, zonder uit te gaan van een aantal pre 
beslissingen, die dieper gefundeerd zijn dan enige wetenschaf 
stelling ooit kan zijn, acht ik eenvoudig een staaltje van positi 
vooroordeel uit de tijd, waarin de kennistheoretische an< ' 
schap nog niet ver genoeg was voortgeschreden, om i 
voor zulk een déraillement te behoeden.

Elk wetenschappelijk stelsel, dus ook elke 
axioma's die zelf niet weer wetenschappt 
karakter van wetenschappelijkheid wordt c 
de uitkomst, waartoe zulke axioma's leiden, maar 
gestreefd is naar logische samenbang van 
grond-axioma’s. De paedagogiek en andere 
pen verschillen in dit opzicht niet van een zo zuiver 
wetenschap als de wiskunde. Tegelijkertijd is daarmede 
de beoefenaar der paedagogiek, wien het niet 
bezinning ontbreekt

paedagogiek, rust op 
>elijk bewijsbaar zijn. Het 
dan ook niet bepaald door 

door de mate, waarin 
alle onderdelen met die 

„normatieve" wetenschap- 
zo zuiver „descriptieve” 

gezegd, dat 
aan kennistheoretische 

en eigenlijk bezig ik met die woorden een 
pleonasme, want zonder die bezinning is paedagogiek als wetenschap 
onmogelijk — zich nooit kan verbeelden, dat zijn paedagogiek de enig 
denkbare is. Integendeel, hoe nauwkeuriger hij in zijn denken is, hoe 
minder het hem, juist als beoefenaar der paedagogiek. verborgen kan 
blijven, dat er andere paedagogische stelsels, uitgaande van andere 
grond-axioma's, van andere geloofsbeslissingen, mogelijk moeten zijn. 
Juist daarin onderscheidt de paed_agogiek zich van tal van andere 
wetenschappen, voor wie deze samenhang niet zo evident is, dat zij 
om haar nauw verband met de diepste levenswaarden telkens weer 
voor deze waarheid komt te staan. Het is dan ook slechts een uit
vloeisel van deze tucht, die onze wetenschap ons oplegt, dat de be
oefenaars der paedagogiek aan alle Universiteiten in Nederland — naar 
ik meen het enige voorbeeld van deze aard in ons land — in de 
Vereniging tot bevordering der Studie der Paedagogiek een practische 
werkgemeenschap hebben kunnen opbouwen, juist omdat zij eikaars 
grenzen verstaan en eerbiedigen.

Natuurlijk is nu zulk een samenwerking van beoefenaren der paeda
gogiek van verschillende levensovertuiging zelf weer aan bepaalde 
grenzen gebonden, zoowel naar omvang als naar inhoud. Allereerst 
naar om vang. Het is duidelijk, dat de aanhanger van een levensbe
schouwing, die opvoeding wenst en nastreeft, ook in wetenschappelijk 
opzicht niet zal kunnen samenwerken met den adept van een over-
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tuiging, die slechts dressuur toelaat bij de vorming van het jonge 
geslacht. Ik kan over dit punt in dit uur niet uitweiden, en behoef 
dat ook niet te doen omdat ik voor de nadere adstructie van de 
onverenigbaarheid dier twee beschouwingswijzen mag verwijzen naar 
mijn Democratie, Dictatuur en Opvoeding ’). En dit ene geval is slechts 
een illustratie van de onmogelijkheid om verstandhouding te bereiken 
tussen aanhangers van wereldbeschouwingen, waarin niets of vrijwel 
niets gemeenzaam is.

Tot samenwerking kunnen alleen komen zij, wier opvoedingsdoel 
althans partieel overeenstemt en voor zover dat doel overeenstemt. Hier 
ligt de beperking van de inhoud der samenwerking, waarover ik zoëven 
sprak. Het zal thans duidelijk zijn geworden, dat de doelleer der pae- 
dagogiek zoo nauw gebonden is aan de axiomatische grondslag, dat 
volledige overeenstemming van die doelleer alleen mogelijk is bij iden
titeit van die grondslag.

Maar een gedeeltelijke overeenstemming is feitelijk overal aanwezig, 
waar een gezond en rijk volksbestaan zijn wortels vindt in een ge- 
gedilFerentieerdheid, die de eenheid in alle gedifferentieerdheid niet 
uit het oog verliest. En voor zover de doeleinden gemeenschappelijke 
momenten blijken te bevatten, zal ook de leer der middelen in ove
rigens uiteenlopende stelsels moeten overeenkomen. Juist in die leer 
der middelen zullen dus aanhangers van verschillende stelsels van op
voedkunde niet alleen overeenstemmen, er zal hier aanleiding te over 
zijn om van elkaar te leren en eikaars werk te helpen opbouwen. En 
het zal wel geen nader betoog behoeven, dat die wederzijdse hulp 
eerder te verwachten is op meer perifere gebieden, dan waar de 
diepste en meest fundamentele vragen aan de orde komen. Omtrent 
zedelijk-godsdienstige opvattingen en de wegen, die de opvoeder hier 
heeft te gaan, zal volledige overeenstemming slechts binnen nauwer 
grenzen te bereiken zijn dan over een technisch probleem als de in
richting van het aanvankelijk lees- of rekenonderwijs. In ’t algemeen 
zal men kunnen zeggen, dat de didaktiek of onderwijsleer veel meer 
onafhankelijk is van de principieel-axiomatische grondslag, dan alles 
wat de karaktervorming raakt. Waarmee ik geenszins gezegd wil 
hebben, dat in de eerstgenoemde niet ook wel principiële overtuigin
gen tot uiting komen, noch dat ten opzichte van de laatstgenoemde 
onbevangen en echt-zakelijk feiten-onderzoek niet een veel groter rol 
zou spelen, dan de outsider pleegt aan te nemen. In elk geval blijkt 
het een feit, dat die paedagogische richtingen, die in Nederland we-
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tenschappelijk vertegenwoordigd zijn, een breed veld 
schappelijke arbeid vinden.

En de grondslag van die arbeid, tegelijk de toetssteen van de te 
onderzoeken onderstellingen en hypothesen, is empirisch en stelsel
matig voortschrijdend onderzoek. Daarmede heb ik een nieuw moment 
genoemd, dat voor mijn opvatting van de paedagogiek als wetenschap 
karakteristiek is. De paedagogiek vertoont m.i. in dit opzicht dezelfde 
structuur als de natuurwetenschap, dat ze haar object door voort te 

op wat voorgangers hebben verricht, steeds dieper leert 
kennen. Ik ben mij bewust, dat mijn beschouwing in deze beïnvloed 
is door mijn herkomst van de zijde der empirische natuurwetenschap, 
al hebben ook taalpsychologische beschouwingen over de functie van 
het woord en kennistheoretische over die van het begrip mijn mening 
ten deze mede bepaald, gelijk den lezer van het Waarheidsprobleem 
bekend zal zijn. Ik heb zelfs tot voor korte tijd gemeend, dat dit 
voorfbouwen op de resultaten van de voorgaande generaties voor 
alle beoefening van wetenschap even zeer kenmerkend moest zijn als 
het niet-benaderende karakter, het telkens weer origineel beginnen, 
voor dat van de kunst. Maar vergelijking van mijn denkwijze met 
die van beoefenaars van andere wetenschappen heeft juist in de laatste 
tijd die overtuiging geschokt. Ik meen te hebben bemerkt, dat het 
voor den jurist volstrekt niet zo vaststaat als ik aannam, dat er op 
het gebied der wetenschap overal benadering moet zijn. En ik meen 
er iets van te hebben verstaan, waarom de rechtsfilosoof hier weifelt. 
Want het recht van een bepaalde maatschappelijke periode vloeit 
voort uit de maatschappelijke behoeften van die periode. En het staat 
helemaal niet vast, dat wij in de veelvuldigheid dier behoeften een 
beweging hebben, die naar een bepaald punt heenwijst, dat wij dus 
in de stadia onzer kennis omtrent het recht iets zouden bezitten dat 
overeenkomst vertoont met een convergente reeks ') in de wiskunde.

In de theologie blijkt mij hoe langer hoe meer, dat de vraag die 
ik noemde, de meningen verdeeld houdt. Er zijn theologen, die over
tuigd zijn, dat het de taak der theologie is de Waarheid, die in alle

rij’) Een convergente reeks is een rij van getallen, zo gebouwd dat haar som, 
als zij lang genoeg wordt voortgezet, minder dan een willekeurig klein gekozen 
bedrag van een bepaalde grens afligt. Zo is b.v. deze grens (of limiet) het getal 
2 voor de convergente reeks: 1 -|" M + + enz. Een divergente reeks,
bijv, de reeks: 1 —24-4 — 8 enz., bezit niet zulk

Hel zal wel overbodig zijn, nog uitvoerig te betogen, dat ik ; 
aan het „benadcrings-"karakter der wetenschap een zo simplistisc 
te kennen als in het gekozen voorbeeld ener convergerende reeks.
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tijden een en dezelfde is, „steeds zuiverder" te leren kennen en 
woorden te brengen, ook al beseffen zij, juist op dit geweldige terrein 
met diepe ootmoed, hoe ver elk pogen hier van bereiken verwijderd 
moet blijven. En bij hen zou ik mij willen scharen. Maar er zijn anderen, 
die hier groot bezwaar hebben om van „voortschrijding" te spreken, die 
alleen willen horen van een „actueel" uitspreken van de overtuiging, 
die nu, in deze tijd, in deze concrete situatie moet worden verkondigd. 
Ten opzichte der geschiedeniswetenschap kan men — hoewel naar mij 
voorkomt op minder sprekende gronden dan bij de rechtswetenschap ■— 
de mening verdedigen, dat een bepaald object, bijv, de filosofie of 
de maatschappelijke toestand der Middeleeuwen, niet door de op 
elkaar volgende generaties der historie steeds diepgaander wordt 
begrepen, maar dat het steeds nieuwe aspecten en actuele perspec
tieven zijn, die de arbeid der geschiedkundigen omtrent hetzelfde 
object nooit doet ophouden, zonder dat een doorlopende integratie 
dier wisselende meningen plaats vindt.

Het is duidelijk dat in elk dezer 
werkzaamheid dan dichter bij de hou 
staan, dan bij die van den beoefenaar

Voor de Paedagogiek heeft nu niemand minder dan Prof. Gunning 
in het juist verschenen Octobernummer van Paed. St. hetzelfde stand
punt verdedigd. Hij zegt daar o.a.: „Tenslotte is opvoeding altijd en 
overal hetzelfde. Men kan er een aantal theoriën over opstellen, 
met ’t resultaat, dat men ’t over een aantal punten meer of minder, 
en vaak diametraal blijkt oneens te zijn, inaar als men dan die punten 
optelt, blijkt hun aantal niet zeer groot te zijn. En als men de argumenten 
wat nader bekijkt, die op elk dier punten pro en contra voorgebracht 
worden en zijn, dan ontwaart men spoedig, dat ’t altijd weer dezelfde 
argumenten zijn. Het eenige wat nieuw en altijd weer nieuw is, dat 
is de inkleeding".

Nu zou ik niet graag ontkennen, dat in ’t bijzonder ten opzichte 
van de doelleer der opvoedkunde wat hier wordt betoogd een belang
rijke kern van waarheid inhoudt, al meen ik, dat zelfs op dat gebied 
het benaderend karakter van • voortschrijdende empirische begrips- 

geheel verloochent. Maar ten opzichte der descrip- 
n ik mij toch in deze beschouwing niet vinden. Het 

schijnt mij niet juist, dat onze huidige kinderpsychologie bijv, ons 
alleen maar een nieuwe inkleding zou geven van gedachten, die toch 
eigenlijk reeds zonder stelselmatig empirisch onderzoek altijd aanwezig 
zouden zijn geweest. Ik meen bijv, dat wij thans het wezen van de
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kindertekening of het kinderspel niet alleen anders, maar werkelijk 
beter benaderen, dan men dat in de 18e eeuw deed. En in ’t bijzonder 
meen ik, dat dit standpunt onhoudbaar is wat betreft de middelen- 
leer. Ik meen inderdaad, dat een bepaald doel, bijv, het beheersen 
van de techniek van bepaalde lichamelijke ef geestelijke prestaties, 
thans niet alleen anders, maar veelal ook juister, immers doeltreffender 
en economischer dan vroeger bereikt wordt en ik meen, dat juist op 
dit gebied in groeiende mate de gemeenschappelijke arbeid van be
oefenaren der paedagogick, die uitgaan van verschillende axioma's van 
levensbeschouwing, vruchtbaar zal kunnen worden, mits men zich strikt 
houdt aan de voorwaarde, indertijd door Dr. A. Kuyper gesteld: 
eerbied voor anderer overtuiging, juist door vastheid van eigen over
tuiging gewekt. Immers door die voorwaarde wordt voorkomen, dat 
men de mogelijkc overeenstemming in de middelenleer vertroebelt of 
verhindert door de ónmogelijke eis van overeenstemming op gehele 
terrein der doelleer.

En nu is het juist het aldus afgebakende gebied, dat geh 
binnen de beperking, die ik uit de Troonrede citeerde. „Paeda^ 
vragen inzake het onderwijs, voor zoover deze op het terrein 
Overheid liggen", dat zullen, tenzij Nederland ophouc 
zijn, die vragen zijn, waaromtrent in de verschillende 
ik noemde, overeenstemming te verkrijgen valt.

Ook met deze beperking blijft dat gebied waarlijk ruim genoeg en 
van onmiddellijk practisch belang, om met de grootste ernst te streven 
naar gemeenschappelijke wetensc 
die mij in dit uur nog rest, g< * 
aan het onderwerp, dat de 
juiste en diepere kennis en < 
landsche taal." Dat ik mijn voorbeelden da; 
uit ons eigen arbeidsgebied za], na 
als een pt 
uiteraard 
knoptheid over kan :

Er zal zeker niet 
bezwaar zou maken 

het Nederlands

ng, om 
schappelijke bewerking. Laat mij de tijd, 

'ebruiken om dit nader te verduidelijken 
Troonrede in dit verband betrekt „de 
de zuivere uitspraak van onze. Neder- 

tarbij hoofdzakelijk kies 
eigen arbeidsgebied zal, na het voorgaande, naar ik hoop niet 
>retentie mijnerzijds worden opgevat; ik doe dat omdat ik 

dit werk het beste ken, en er daarom in de grootste be- 
1 over kan spreken.

:t licht iemand zijn, die om principiële redenen 
tegen de bevordering van een zuivere uitspraak 

van het Nederlands door de school, van welke richting zij dan ook 
zij. Hoe komt bet dan, dat onze gangbare taal-methoden — wederom 
onafhankelijk van richting — dan toch betrekkelijk zo weinig aan
dacht aan dit vraagstuk schenken? Ik zie daarvoor drie redenen. 
Vooreerst het ontbreken tot voor korte tijd — van stelselmatige 
didaktische onderzoekingen in Nederland. De methode van ons onder-
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wijs werd en wordt nog voor hel overgrootste deel bepaald door 
traditie, niet door opzettelijke bezinning. Zo kon het feit onopgemerkt 
blijven, dat in ons land het „leren spreken” — trouwens veel meer 
dan enkel uitspraak omvattende — in ons taalonderwijs nauwelijks 
aan de orde komt. Zelfs het voortreffelijke werk, dat Nieuwenhuis 
in dit opzicht in Nederlands-Indië heeft verricht, is aan de practijk 
van het moederlandse onderwijs vrijwel onopgemerkt voorbijgegaan. 
Maar zelfs als men een goede uitspraak — om mij nu tot deze te 
bepalen — bewust als desideratum aanvaard had, zou men voor twee 
vragen of juister vragengroepen staan, die zonder hulp 
schappelijke studie-methoden onoplosbaar blijven. Wat is 
uitspraak van het Nederlands? zo luidt de eerste vraag, 
kan een daarvan afwijkende uitspraak worden gecorrigeerd 
delen, die binnen het bereik liggen van dc gewone volksschool? is dc 
tweede.

Het is duidelijk dat de eerste een vraag is van fonetiek, dc tweede 
een van didaktiek. In Engeland heeft men de eerste vraag trachten 

veel voorkomende af
wijkingen en het vaststellen van een zekere breedte, waarbinnen Stan- 
dard-English zich behoort te bewegen. Want het zal wel onmiddellijk 
duidelijk zijn, dat wat wij in ons land en elders „algemeen beschaafd" 
noemen toch niet uniform is, maar op tal van punten zekere ruimte 
laat en moet laten. Een werkgemeenschap van fonetici, die in deze geest 
de standaard van „algemeen beschaafd" ook voor ons land in gram
mofoonplaten wil trachten vast te leggen, is in deze zomer ook in 
ons land tot stand gekomen. Het zou voorbarig zijn hier vooruit te 
lopen op dc vele belangrijke vraagpunten, die bij dit werk aanstonds 
oprijzen.

Maar bij de didaktische vraag zijn wij hier andere wegen gegaan, 
dan in Engeland. Daar heeft men de radio te hulp geroepen om in 
scholen modellen van standaard-Engels ten gehore te brengen. Men 
ging daarbij klaarblijkelijk uit van de gedachte, dat leren 
vorming is, en dat het voldoende moet zijn iemand door 
te wennen aan het horen van de juiste uitspraak om zijn afwijkingen 
te corrigeren. Een van de medewerkers van het Nutsseminarium is 
een andere weg gegaan. Vasthoudende aan de didaktische grondge
dachten, die wij ook op andere gebieden hebben gevolgd, heeft hij 

spraakverbetering enig inzicht, op fonetische 
gebaseerd, een plaats te moeten geven. En door een gelukkige 
=eft hij de belangstelling voor deze analyse in de klassen, 

hij zijn proef nam, sterk weten te activeren. Zijn uitkomst

van weten-
een goede

En : hoe
met inid-
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*) Het bedoelde ges 
en zal binnenkort als 
schijnen.

2) Didaktische Monografieën III, Wollers, 1934.

J. J. Boolen, is ter perse 
de firma Wolters ver

is in vele opzichten merkwaardig; het blijkt dat zelfs bij dit motorische 
„leren” van de gewone continue oefenings-curve weinig te zien valt, 
de fonetische analyse van de grammofoonplaten, voor en na de lessen 
opgcnomcn, toont integendeel dat reeds weinige lessen van deze aard 
in staat zijn zeer vaststaande gewoonten te doorbreken, althans binnen 
een bepaalde structuur, dus een bepaald taalgebruik. Terwijl in het 
eigen huiselijk milieu nog „plat” wordt gesproken, is de uitspra 
zeer aanmerkelijk gewijzigd in een gesprek dat in „algemeen beschaaf 
wordt gevoerd of bij de opdracht een stuk voor te lezen. Het spre 
vanzelf dat ik op dit ogenblik niet in kan gaan op de verschillet 
kanten van dit interessante onderzoek; ik moet U verwijzen 
reeks der Didaktische Monografieën, waarin het binnenkort zal 
schijnen ’)• En het spi eekt ook van zelf, dat ik het ganse vrat 
niet opgclost acht door dit ene onderzoek. Maar ik meen het 
mogen beschouwen als een illustratie van deze hoofdstelling v 
betoog, dat men de wetenschappelijke behandeling van did< 
vraagstukken niet langer mag verwaarlozen, als men 
doeltreffend onderwijsbehc

Wanneer men bij een ander deel van ons taalonderwijs die goede 
regel had gevolgd, zou er in de laatste jaren veel onnodig geschrijf 
en gewrijf zijn vermeden; gij vermoedt reeds, dat ik de spellingstrijd 
op het oog heb. Deze is door de voorstanders der verandering voor
namelijk gevoerd op grond van <w<frzn'jü-belang. Maar merkwaardig 
genoeg heeft men geen enkel psychologisch geschoold didakticus — 
ook dit behoorde eigenlijk een pleonasme te zijn — in deze zaak ge
raadpleegd, en de gebruikte argumenten zijn dan ook nergens van 
psychologisch-didaktische aard. Anders zou men zeker niet onopge
merkt hebben laten liggen, wat Van der Velde — zelf een volgeling 
van Kollewijn in de spelling van oudsher — in zijn brochure Luiste
ren of Zien2) heeft aangevoerd tot staving van zijn stelling: „Te be
twijfelen valt of de waarde van de regel der beschaafde uitspraak 
voor het spelling-o//<Zmfj'J wel heel groot is." Op grond van een 
empirisch onderzoek toont hij aan, dat meer dan de helft van de 
door kinderen gebruikte onveranderlijke woorden niet „klank-getrouw” 
zijn, d.w.z. om redenen van taal-samenhang en analogie anders worden 
geschreven dan zij worden uitgesproken in „algemeen beschaafd. 
Afwijking van deze uitspraak zal de discrepantie nog aanmerkelijk
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tappen 
js hier

kunnen afzien.
'ichtiger redenen dan die
•treuren zijn, maar daar- 

dat het weinige, dat ik heb 
J te doen beseffen, dat dit 
: programma weer niet zal 

van de uitkomsten der

doen toenemen. Men ziet daaruit hoe dwaas de bewering is, dat 
men door toepassing van de regel: schrijf, zoals je spreekt, tot een 
juiste schrijfwijze van onze taal zou kunnen komen voor de onveran- 
derlijke woorden. Visuele, niet auditieve vastlegging der fonemen is 
hier noodzakelijk. Dat wil zeggen, dat ook na de — op zichzelf be
schouwd niet onpractische, maar slechts een zeer klein deel der voor
komende punten rakende —■ vereenvoudiging van de spelling der onver- 
anderlijke woorden in de z.g.n. examenspelling constante en nauwkeurige 
spellingsgewoonten alleen verkregen zullen kunnen worden door een gron
dige herziening der gebruikelijke didaktiek.

Voor de juiste hantering der veranderlijke woorden daarentegen is 
natuurlijk het gehele begrip van „vastleggen” een faliekant verkeerde 
didaktisebe basis. Terecht zegt Van der Velde daarvan: „In deze 
gevallen komen we pas tot- zuiver schrijven door een beroep te doen 
op het kinderlijk inzicht." Daarmede is tevens gezegd, dat zonder 
enig elementair grammatikaal onderwijs, alle pogen om tot een nauw
keurig gehandhaafde schrijfwijze van het Nederlands te komen, tot 
mislukking gedoemd is. Dat is te ernstiger, omdat er zeer velen onder 
de onderwijzers en misschien zelfs onder de Neerlandici zijn, die wanen 
dat men, na de afschaffing van de buigings-n in de examen-spelling, 
wel van grammatica-onderwijs zou

Dat zou m.i. ook om andere en nog gewi 
van het zuiver geschreven woord zeer te bet 
over kan ik thans niet spreken. Ik hoop d 
vermeld, genoeg vingerwijzing bevat om U 
deel van het in de Troonrede vermelde 
kunnen worden uitgevoerd met voorbijgaan 
wetenschappelijk gefundeerde didaktiek.

Met het oog op de klok moet ik mij ervan onthouden datzelfde 
ook nog te betogen ten opzichte van de „diepere kennis" van onze 
Nederlandse taal; inaar ik mag aannemen dat reeds verscheidenen 
Uwer kennis genomen hebben van onderzoekingen als die neergelegd 
in Mededeling 23, 24 eti 25 van ons Nutsseminarium en in soortgelijke 
onderzoekingen.

Ik zou echter niet van dit deel van mijn betoog willen afstj 
zonder het misverstand te voorkomen, alsof het taalonderwijs 
in een uitzonderlijke positie zou verkeren. Ons rekenonderwijs i 
minstens even dringend om kritische bezinning als ons taalonderwijs. 
In de laatste nummers van het Paedagogischc Tijdschrift voor het 
Christelijk Onderwijs heeft Prof. Waterink daaromtrent zeer opmer- 
kenswaardige denkbeelden uitgesproken, wier aanvaarding diepgaande
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•aag loskomen 
•eld ziet en wij 

op theoretische

wijziging van onze gangbare programma’s, misschien van de gehele 
schoolorganisatie zou meebrengen.

Het spreekt vanzelf, dat ik mij nog geen vaststaande mening aan
matig over deze nog slechts gedeeltelijk verschenen publicatie, trouwens 
prof. Waterink zal zelf vermoedelijk nadere toetsing begeren, voor 
dat zijn opvatting omtrent de „gevoelige periode" voor het aanvan
kelijk rekenonderwijs als algemeen richtsnoer in het gehele onderwijs 
wordt aanvaard. Maar zeker acht ik het alweer, dat elke onderwijs
organisatie, die beter gefundeerd wil zijn dan op routine en sleur, aan 
denkbeelden en overtuigingen als de zijne niet achteloos mag blijven 
voorbijgaan. 'Alleen langs de weg van nauwkeurig empirisch onder
zoek kan — maar zal dan ook zeker — overeenstemming worden 
bereikt op een gebied, waar thans slechts de individuele inval en wil
lekeur of op zijn best niet aan de kritiek van anderen getoetste per
soonlijke intuïtie de beslissingen leidt.

heel
aan terug te nemen 
heb gezegd: de paedagoj 
dichterbij dan ik toen, ja 
heid in Wording vermot 
van geduldig en exact 
voor de opvoeding, en allereerst voor het onderwijs op l

Tot mijn grote voldoening heeft collega Waterink in 
reeds aangehaalde artikelenreeks dezelfde gedachte uitgespi 
het Octobernummer van het genoemde Tijdschrift vond ik 
de volgende passage, die ik U niet wil onthouden.

„Op het gebied van de methodiek past ons groote voorzichtigheid. 
Wij moeten ons op dit terrein onthouden van allerlei apodictische 
uitspraken. Wij zullen zoo voorzichtig mogclijk moeten trachten door 
de praktijk geleerd onze fouten te verbeteren en tevens zullen wij 
pogen ons zooveel mogelijk vrij te houden van theoretische aprioris- 
men, waarmee men tenslotte niets doet en waarin het waarheids
gehalte dikwerf uiterst gering is.

Daarom moeten wij bij de bespreking van deze vrai 
van de kwestie, hoe de een of andere wijsgeer de were 
moeten evenzeer ons vrij maken van de neiging, om

Ik hoop, dat deze voorbeelden bij U zullen bereiken, wat zij beogen: 
de overtuiging wekken, dat de didaktiek als onderdeel der paedago
giek niet meer is een zuiver theoretische bespiegeling over vragen, die 

ver verwijderd zijn van de dagelijkse praktijk. Al denk ik er niet 
terug te nemen wat ik in mijn reeds aangehaalde Intree-rede 

gezegd: de paedagogiek zal filosofisch zijn of ze zal niet zijn, wel 
terbij dan ik toen, ja zelfs nog bij het schrijven van Persoonlijk- 

loedde, is de mogelijkheid gebleken op grond 
empirisch onderzoek een nieuwe middelen-leer 
allereerst voor het onderwijs op te bouwen, 

de zoëven 
■roken. In 

ongeveer
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inde of ingenieurs- 
zijn, is ten opzichte der beoe- 

land niet Slechts denkbaar, maar

raak in strafzaken 
men voorlichting 
noodzakelijk. En 
gans andere zaak 

lijkelijk veel meer 
expressie te 

:t op echt geloof berust, 
theologie bij de orde- 

ijgaan.
inrichtii

gronden, ontleend aan het paedagogische systeem, een mooi leerboek 
in elkaar te zetten. De vraag naar het wezen van het rekenonder
wijs op school, het wezen van de rekenfunctie van het kind en het 
doel waarmee het onderwijs wordt gegeven, is weliswaar niet te be
antwoorden zonder het noodige theoretische inzicht, maar is evenmin 
te beantwoorden zonder een gedegen kennis van de werkelijkheid en 
van de praktijk. En nu lijkt ons voor onze onderwijsmethodiek niets 
wenschelijker, dan dat men ophoudt met theorieën te „verwerkelijken”; 
het is noodig, dat men rustig en 
verrijkte inzicht in de praktijk en 
thode tot uitdrukking brengt.

Dat nu de „Gestalf'-psychologie ons ten opzichte van het reken
onderwijs ook iets heeft te zeggen, valt moeilijk te ontkennen. Dat 
anderzijds de onderzoekingen over het kinderlijke denken niet aan ons 
voorbij mogen gaan spreekt, naar wij meenen, geheel vanzelf."

Tot zover Prof. Waterink.
Nog is dit inzicht in de noodzakelijkheid van emj 

tot een kleine kring van insiders beperkt. Wat 
theologie, rechtswetenschap, economie, geneeskui 
wetenschap volstrekt ondenkbaar zou 
fenaars van de Paedagogiek in ons 
nog vrijwel ongeschokte traditie.

Dat kan niet het gevolg zijn van de structuurverschillen in de 
wetenschap, die in het voorgaande ter sprake kwamen. Ook de rechts
filosoof, die overtuigd is, dat men „het recht’’ in de 20e eeuw niet 
beter benadert dan in de 12e, zal niet licht toegeven, dat de rechts
bedeling geen schade zou lijden door verwaarlozing der rechtsweten
schap. Zelfs in de landen, waar men de rechtspra; 
aan de beslissing van leken-rechters opdraagt, acht 
van het intuïtief oordeel door een geschoold jurist 
ook de Kerk, die duidelijk beseft, dat theologie een 
is dan Geloof en dat de zaak der Kerk onvergelijl 
gediend is met echt geloof, ook als het in theologische ej 
kort komt, dan met geschoolde theologie, die niet 
pleegt niet de conclusie te trekken, dat men de t 
ning en inrichting der Kerk wel kan voorbije

Waarom laat men dan tot heden, bij de i 
organisatie van het onderwijs, althans in Nedei 
Wetenschap der Opvoedkunde ter rechterzijde 

om alleen maar te steunen op i 
van dit opmerkelijke feit
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Volkstoneel en Dilettantisme 
door H. A. BENES. 

(Slot).

Ec"

’) Zie Volksontwikkeling van December 1931, deel XIII p. 97.

van invloed gew<
dc welgesteldheid

op dc ruimversf
gedwongen voor In

■P za
, dat het schip onzer 

gedurende 
van het centrale Gezag op 
hebben beperkt tot admini-

feit is het dat de betekenis van het dilettantisme in de elf 
provinciën van ons land zeer ongelijk is. Naar het me voorkomt 

tonen Groningen en Noord-Holland de grootste belangstelling; bijna 
geen plaatsje zo klein of men vindt er één, en heel dikwijls zelfs 
meerdere verenigingen. Een juist inzicht is evenwel moeilijk te ver
krijgen; het dilettantisme is slecht gcörganiseerd — nog altijd niet 
heeft men het tot een nationale bond kunnen brengen — zodat de 
belangstellende onderzoeker af moet gaan op indrukken; een onbe
trouwbaar materiaal, dat slechts enige waarde heeft zolang men zich 
beperkt tot de eigene, door en door bekende omgeving.

Wat de oorzaak is van dit verschil in belangstelling zal wel niet 
gemakkelijk zijn uit te maken, al zijn zeker enkele factoren uit te 
scheiden die van invloed geweest kunnen zijn. Zo werd de kleigrond 
oorzaak van dc welgesteldheid van zijn bevolking, die, uitteraard, 
geïsoleerd woonde op dc ruimverspreide hofsteden. De jongere leden 
hiervan waren gedwongen voor hun eigen genoegens te zorgen en

meld, andere zouden ter sprake moeten komen bij een volledige analyse, 
die ik hier niet wens te geven. Slechts zoveel wil ik opmerken, dat 
het ten deze het meest tot initiatief bevoegde lichaam, de Onder
wijsraad, enkele jaren geleden een aanloop heeft genomen om te wijzen 
op het gebrek aan wetenschappelijke outillage in Nederland ter voor
bereiding van onderwijshervorming,') maar dat de destijds ontvouwde 
denkbeelden de instemming van den toenmaligen bewindsman niet 
konden verwerven.

Laat ons voor heden dit onderwerp besluiten met het uitspreken 
van de verwachting, dat de „bijzondere aandacht die zal worden ge
wijd aan paedagogische vragen” niet alleen of in de eerste plaats aan 
de beoefening der Paedagogick als Wetenschap zal ten goede komen, 
maar vóór en boven alles er toe zal leiden, 
onderwijsorganisatie eindelijk wederom vlot rake, nadat 
een derde van een eeuw alle zorgen van het centrale 
onderwijsgebied zich vrijwel uitsluitend 
stratieve en financiële zaken.
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De oppervlakkige toeschouwer zal uit het.voorkomen van een groot 
aantal verenigingen de conclusie trekken dat er een diepe belang
stelling voor de dramatische kunst bij de jongeren bestaat. Niets is 
minder waar. Voor een aanmerkelijk deel zijn deze verenigingen traditie. 
De zoon en de dochter spelen in dezelfde „kamer" waarin ook vader, 
moeder, soms groot- en zelfs overgrootouders speelden, en omd&t ze 
er speelden. Indien ze nu nog moesten worden gesticht zou zeker de 
helft achterwege blijven. De publieke belangstelling bij uitvoeringen 
is eveneens voor een groot deel traditie. Men behoort nu eenmaal 
de dorpsuitvoering te bezoeken. Familie en kennissen vormen het 
grootste deel. Men wil óók wel eens zien wat de kinderen maakten 
van wat men zelf in zijn jonge jaren bedreef. Een werkelijke belang
stelling is schaars. De prestaties zijn, doorcengenomen, hiervoor van 
te gering belang,

Traditie, hoe diep geworteld ook, is tegen de tijd niet bestand,- ze

wedstrijden de 
de deelnemende 

door het feit dat een 
is. De oprichting van het 

zan hun ontstaan ~ deze 
i oprichting van het verbond 
lirect uitvloeisel zijn geweest.

beschikten, dank zij hun betere schoolopleiding, meestal over vol
doende ontwikkeling daartoe. Toch, doorslaggevend is ook dit stellig 
niet geweest. Indien dit zo was zouden Friesland, Zeeland en Zuid- 
Holland, in ongeveer gelijke omstandigheden verkerend als de beide 
genoemde provincies, een gelijke belangstelling moeten tonen. Terwijl 
Brabant en Drente dezelfde zandige bodem hebben, werd in Brabant 
meer gespeeld dan in Drente. Is het mogelijlc dat de nabuurschap in 
Brabant verantwoordelijk is voor een luchtiger en blijdcr opvatting, 
of is de grotere industrie er oorzaak geweest van een andere levens
houding? Zijn godsdiensttegenstellingen verantwoordelijk voor een ge
ringere belangstelling in Zuid-Holland, de taal in Friesland, de moei
lijke communicatie tussen de eilanden onderling in Zeeland? Een 
nauwkeurige studie van de geschiedenis van het dilettantisme zou 
hierop misschien antwoord kunnen geven.

In 1850 ontstaat in ons land weer een 
het toneel; in 1870 volgt de oprichting van 
ook veel dilettantenverenigingen waren 

Wie wel cens in de gelegenheid is 
vaandels en naamschilden met oprichting! 
verenigingen te bestuderen, zal getroffen zijn 
zeer groot aantal omstreeks 75 jaren oud 
toneelverbond is dus niet de aanleiding vi 
ligt immers tussen '50 en '70 — maar de c 
zal, omgekeerd, daarvan een direct of indi«
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van het publiek

het dilettantisme is tweeledig: eigen en anderer be- 
van het speelverlangen van de beoefenaren en 

van de verlangens van een publiek. Ook het publiek is 
i de toneelbeoefening. Het spel is, zo al niet óm haar, 

een publiek is zinloos; bij gesloten 
>oedig worden gestaakt. Het is dus van belang zo 
:dig mogelijk te voldoen aan de werkelijke behoeften 
opdat het in zo groot mogelijk aantal zal komen en

sterft ten slotte af. Met de talrijke rederijkerskamers is het niet anders : 
het afbrokkelingsproces is in volle gang. Het schijnt nog slechts een 
kwestie van luttele jaren, dan hebben we weer een van die diepe 
depressietijden bereikt, die zo kenmerkend zijn voor de geschiedenis 
van het dilettantentoneel.

Toch, zó eenvoudig is de zaak niet. Terwijl enerzijds onweerlegbaar 
de belangstelling verflauwt, gaat in de steden het proces van sterven 
en opbloei zijn normale gang en misschien is er in de geschiedenis 
van het dilettantisme nog nooit zoveel gecongresseerd en geconfereerd 
als juist in de laatste jaren.

Zijn dit misschien weer de eerste tekenen van opbloei? Hhbben 
we alreeds het diepste punt bereikt? De geschiedenis vermag slechts 
hierop antwoord te geven. Zeker is wel, dat er nog altijd een kern 
bestaat die, ondanks de ongunst der lijden, met overgaaf de lief
hebberij beoefent.

egocentrisch, in het 
liefde te dienen kan 
aut^n spelen echter 
^dsgevoel tegenover 

iren. De, meestal jonge, 
1 oudere, toeschouwers, 

de andere 
'eest”. Ze ■

zijn gekomen. Het magische 
ege. Werkelijk be- 

5 geheel anders zou de uitslag 
:fde dienende” zich ter

Het doel van 
vrediging: bevrediging 
bevrediging v 
een deel van 
dan toch vóór haar. Spelen zonder 
zalen zou het spoe 
goed en zo volledig 
van dit publiek, c, 
blijven komen.

In het eerste geval is het doel-in-zichzelf en e 
tweede geval is het altruïstisch. Slechts door in li 
deze tegenstrijdigheid worden opgeheven. Dilettanten 
voor biin genoegen; van een verantwoordelijkheidsgev 
het publiek is, in dit opzicht, weinig te bespeur 
spelers zien het leven anders dan de, meestal 
Vandaar een disharmonie bij de uitvoeringen. Al wat aan 
zijde van het voetlicht gebeurt is voor de laatsten al „gewe 
zien het misschien aan met een welwillende toegefelijkheid, 
verlaten de voorstelling even leeg als ze 
contact, de gemeenschapsbeleving, bleef achterweg 
vredigd zijn geen van beide partijen. Hoe geheel an 
zijn geweest als de spelers werkelijk .in lief 
beschikking hadden gesteld.

Het is volstrekt onjuist te menen dat de behoefte
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die ook werkelijk ons wat heeft te zeggen, 
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van het doel geen verzwakking maar een wederzijdse 
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in deze de kathalogi 
die zich uitsluitend 

cnrepertoire. Verreweg 
zonder bronvermelding,

amusement voor alles zou zijn. De oerbehoefte is stellig: sensatie, 
die, gecultiveerd, wordt tot: bewogenheid. Eentonigheid stompt af. 
Ook die beroepsgezelschappen, die met pijnlijke zorg hun programma's 
van louter amusement kozen, hebben zich niet doorlopend, of zelfs 
maar lange tijd, in de gunst van het publiek kunnen verheugen. De 
romantische draak van weleer was zeker niet als een amusementje 
bedoeld en de romantische draak van heden, de bioscoop, 
voor een opeenstapeling van onverteerbare triestigheden

Concessies doen aan de smaak van het publiek is een j 
een publieks misvatting. Deze bewogenheid kan niet 
roepen door het dramatische confectiewerk, waaruit, 
grote deel, onze 
van een dichter-dramaturg, 
Hoe sterker en zuiverder de 
de bewogenheid. Dit is het 
tweeledigheid 
aanvulling en

pas. Hoe zouden ze zich 
rk waarbij levenservaring voor-

Wat speelt men dan wel? Alles. Ibscn, Shaw, Strindberg, Blumen- 
tahl en Kadelburg, Fabricius, Heyermans, Arnold en Bach, v. Wer- 
meskerken, von Moser, Molière, maar het meest van al toch het 
gemakkelijk aansprekende oppervlakkige genre. Bij voorkeur blijspel, 
soms een toneelspel, maar geen drama. Het onderscheid dat het dilet
tantisme maakt tussen toneelspel en drama is er een van graadverschil: 
erg treurig dan is het een drama, minder tranen en geen doden dan 
is het een toneelspel.

Op het ogenblik is in trek het vertaalde Engelse en Amerikaanse 
werk. Blumenthal en Kadelburg hebben dc allcen-leverantie moeten 
afstaan.

Bijna steeds zijn het situatiespelen die de voorkeur gen 
mensuitbcelding met zijn innerlijke conflicten komt slechts 
gevallen in aanmerking. Te verwonderen is dit niet als men 
der spelers overweegt.

Voor de meesten begint het leven p 
getrokken gevoelen tot dit diepere werl 
waarde tot begrip is?

Materiaal voor betrouwbare conclusies geven 
van diverse uitgevers, speciaal van die firma’s 
toeleggen op voorziening van het dilettantenre 
het grootste deel is vertaald werk, met of
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Tot een nationale organisatie heeft het liefhebberijtoneel het nog niet 
kunnen brengen ; wel zijn er bonden die zich .algemeen’ noemen, maar 
dit is meer hun wens dan hun werkelijkheid. Praktisch gesproken

en in de laatste tijd neemt het Amerikaanse werk daarbij een zeer 
ruime plaats in. Wellicht is hierop de auteurswet van invloed geweest. 
Amerika was lange tijd Niemands- of liever ledersland, maar het is 
duidelijk dat de markt, niet alleen daarom, bereid was deze waar 
op te nemen.

Hiermee zij niets gezegd tegen dit soort werk als amusement. Het 
goede genre is beschaafd, vaak origineel, goed gebouwd, is van deze 
tijd, maar verder dan amusement gaat het toch niet. Het blijft aan 
de buitenkant: situatiespel. Natuurlijk is het liefdesmotief een belangrijk 
onderdeel er in, maar vaak toch niet meer zo allesoverheersend.

De Franse blijspelen met hun driehoekspuzzles en echtscheidingen 
hebben, in ’t algemeen gesproken, geen grote invloed op het dilet- 
tantentoncel; het meeste Duitse werk is van vóór de oorlog, min of 
meer uit de tijd, al wordt het dan nog wel eens gespeeld ; het nieuwere 
vormt slechts een zeer klein percentage. En het Nederlandse? Men 
zou het graag spelen, als het er maar was. Wat werkelijk geschikt 
en de moeite waard is, is meestal volledig afgespeeld. Men bedenke 
dat bij het dilettantisme het stuk een belangrijker 
het beroeps. De geringere virtuositeit van 
dat men niet alleen om het spel maar wel degelijk ook om 
gaat. De meerdere of mindere bekendheid daarvan is geen bijkc 
stigheid.

De, regelmatige verschijnende, nieuwe jaaruitgiften 
fondsen” zijn meestal confectiewerk van de ergste soort.

Een prijsvraag, enkele jaren terug door een bekende uitgeversfirma 
uitgeschreven, heeft niet het gehoopte resultaat gehad.

Het naturalistisch-realistische werk — altijd de sterkste zijde van 
het Nederlandse gevoelsleven — zal in de toekomst zeker nog wel 
eens weer zijn kansen krijgen. Voor het ogenblik is het goede deel 
er van, Heyermans, Fabricius — afgespeeld.

Geef het dilettantentoneel een geschikt en bruikbaar repertoire 
uit de wereldlitteratuur, stel het onder zijn bereik, en een groot deel —■ 
zo niet het grootste — van zijn moeilijkheden zullen daarmee zijn opge
lost. Het Is nog mogclijk in een miserabele omgeving belangstelling 
te wekken met een goed stuk, het omgekeerde is ondenkbaar. Over het 
geschikte en bruikbare zullen misschien de meningen zeer uiteenlopen.
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gaat de organisatie niet verder dan min of meer provinciale 
verbinding en ook hierbij is deelname ver van algemeen. Het 
alleen onze individualistische Nederlandse geaardheid die een 
mering vormt voor eendrachtig samenwerken, groter bezwaar is het 
ontbreken van zuivere definities en scherp omschreven doelstellingen. 
Aan deze voorwaarde werd tot heden niet voldaan. Het is dan ook 
volkomen verklaarbaar dat politiekgetinte verenigingen hun nict-poli- 
tieke soortgenoten organisatorisch ver vooruit zijn.

Voor zover mij bekend gaat er van deze provinciale groepen geen 
grote kracht uit: gewoonlijk zijn er slechts 2 zaken waarin ze belang
stellen, n.1. finantiële kleine voordeeltjes die door samenwerking kunnen 
worden verkregen en wedstrijdbesognes.

In deze wedstrijden vinden we
maar hoe veranderd! De uitbundige zwier, de f 
de bruisende vitaliteit zijn verdwenen: de afstan< 
evengroot als tussen het pompeuze gildekostuum 
colbertje.

Toch is ook nu i 
dilettantentoneelbe< 
bonden, over 
vorige gene 

Men blijf 
dikwijls alles te 
voorstelling en 
schillende no's in.... liet dansen! Dit feit is typerend 
mene houding. Men gaat de moeilijkheden niet te lijf 
overwinnen, maar gaat ze uit de weg. Het doel is immers toch 
een feestavond en hoè dit nu feitelijk bereikt 

Het zal wel niet nodig zijn de belangrijkheid 
stimulans tot inspanning van 
den brede te betogen: voetbal-, muziek-, 

hun onmisbaarhei'

nog de wedstrijd een zeer wezenlijk deel van de 
soefening en te betreuren is het dan ook dat de 

het algemeen, ook in deze slechts conserveren wat een 
sneratie bereikte.
..ijft binnen de grenzen van de eigen bond, de organisatie laat 

wensen over. Er is op deze avonden meer pauze dan 
ik heb het zelfs meegemaakt dat men tussen de ver- 

voor de alge- 
en tracht ze te

wordt, dat is bijzaak, 
van de wedkamp als 

lichamelijke en geestelijke krachten in 
, i-!.-, sport- en zangtournooien zijn 

mede een bewijs van hun onmisbaarheid. De wedkamp is vaak het 
enige motief voor het bondsbestaan. Des te vreemder is het dat niet 
alles wordt gedaan om deze te perfectioneren.

Men vindt ze in verschillende vorm: het staand concours dat ieder 
jaar wordt gehouden in dezelfde centraal gelegen plaats, het rond
gaand waarvan de plaats bij toerbeurt wordt bepaald en het compe- 
titiestelsel dat feitelijk geen concours is in de eigenlijke zin van het 
woord. Bij deze laatste wedstrijdvorm blijven de deelnemers in de 
plaats van inwoning en is de jury rondgaand. Elk van deze vormen 
heeft ziin vóór- en nadelen.
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De feestelijkste er van is zonder twijfel het rondgaande, dat eerst 
na verloop van jaren op dezelfde plaats weerkeert en daarom groter 
evenement is dan een jaarlijkse terugkeer. Westelijk Groningen b.v. 
kent nog deze manier in de vorm van een 2-daags concours, dat ge
houden wordt in het laatst van November. De le avond hiervan is 
meestal heel matig, de 2e zeer goed bezocht. Het reciet wordt nog 
beoefend, voornamelijk op de 1c avond. De nadelen er van zijn: grotere 
moeilijkheden bij het requisiteren en de abominabele toestand van de 
toneeltjes.

Het oosten van de provincie kent het staand concours, dat jaarlijks 
wordt gehouden te Winschoten op 2 Zaterdagavonden, gescheiden 
door 14 dagen tussenruimte; eveneens in de maand November. De 
voordelen hierbij zijn dat het relatief beste toneel kan worden gekozen 
en de requisitering minder bezwarend wordt. Nadelen: geringere indruk 
op de buitenwereld, minder contact met gelijkgestemden.

Men blijft veel meer in eigen kring. Ook hier is de le avond matig, 
de 2e vrij goed bezocht. Drente kent een variant op de le vortn, 
half concours half competitie. De deelnemers worden verdeeld over 
een aantal centraal gelegen plaatsen en de afwerking heeft dan 
groepsgewijs plaats, op verschillende avonden.

In de laatste jaren wordt een voorliefde merkbaar voor een oom- 
petitiesysteem. Het is minder kostbaar voor de deelnemers en ze 
hebben het voordeel te spelen in hun eigen omgeving. De jury is 
rondgaand. Hoe belangrijk het kostenvraagstuk ook is, toch moet de 
laatste vorm als de minst gelukkige worden beschouwd. De propa- 
gandawaardc ervan ten opzichte van het publiek is wel tot de kleinst 
mogelijke proporties geslonken: het eigene. Het saamhorigheidsgevoel 
wordt niet bevorderd, de vergelijkingsmaatstaf ontbreekt; men ziet 
de anderen niet spelen en ontvangt dus geen nieuwe prikkels. Het 
feestelijke en stimulerende samenzijn van gelijkgezinden is vervallen.

In de drie eerste gevallen bestaat het vertoonde uit éénacters: bij 
het competitiestelsel worden meestal meerbedrijvige stukken gespeeld. 
Dit laatste moet als een voordeel worden beschouwd.

Vier éénacters op één avond is wel het maximum van wat wordt 
geboden. Rekent men deze op ongeveer een half uur spcelduur per 
stuk, dan geniet de toeschouwer gedurende de lange avond, van 8 
tot omstreeks 1, in totaal dus 2 uren toneel — ruim gerekend nog! — 
en 3 uren pauze. Hel is spijtig te moeten erkennen dat het contact 
met de menigte — en vooral de ouderen — dan ook ten enenmale 
zoek is, maar te verwonderen is dit zeker niet. Het publiek bestaat 
bijna uitsluitend uit jongeren, leden van aangesloten verenigingen en
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De laatste jaren hebben een behoefte aan overleg en 
getoond, die enig vertrouwen in de toekomst wettigt. In g 
is het aantal congressen en conferenties zo groot geweest al 
Men verwachte daarvan niet aanstonds resultaat. De 
overeenstemming moet eerst worden gezc 
nóch de weg nbch de overeenstemming bc 
gen er naar is werkelijk. Maar dit alleen al is bemoedigend. Op het 
ogenblik is men nog niet verder dan de periode van zoeken, tasten 
en mistasten. Kenmerkend is, dat men ook hier weer niet begint bij 
't begin, dat men niet eerst deugdelijke fundamenten legt om straks, 
in rustige zekerheid, daarop het grote gebouw op te trekken. Klare 
definities, scherp geformuleerde doelstellingen zijn een eerste vereiste: 
al het andere is voorlopig... dilettanterij.

i zijn ontaard in middel-tot-doel: een 
eerlijke dilettantisme eigenlijk niet te 

goed is? Een veeg teken is dat deelname vaak reglementair moet 
worden afgedwongen.

Het komt me dan ook voor dat er slechts twee toekomstmogelijk
heden zijn: óf verkommering en tenslotte verdwijning, óf een algehele 
reorganisatie door het kleine ideëlere deel der verenigingen. Dat dit 
met aanhoudend verzet gepaard zal gaan, behoeft geen betoog.

Stellig hebben deze concoursen wel cijige invloed gehad op de pres
taties, maar zeer zeker niet zoveel als ze hadden kunnen hebben. Als 
men dan tóch moet deelnemen aan een concours, dan wil men ook 
een poging wagen een medaille te vermeesteren, en in elk geval geen 
figuur slaan. Vergelijkt men hierbij echter eens de invloed die sport
competities hebben, en gehad hebben, op spelpeil en toewijding, dan 
wordt eerst recht de faillure duidelijk. Vanzelf dringt zich de vraag 
op, waaraan dit dan wel mag zijn te wijten. In de eerste plaats zeer 
zeker aan de stimulerende invloed van een intens meelevend publiek, 
in de tweede plaats aan het feit dat de sport- en muziekorganisatie, 
tenminste de hoofdleiding, meestal in handen is van ouderen die over
zicht hebben over het geheel en werken volgens vaste, doelbewuste 
plannen.

Zolang besturen van dilettantenkringen voor alles vorsten willen 
blijven in duodecimostaatjes, zolang zal er van een bezielende wed- 
kampinvlocd geen sprake kunnen zijn. Zolang men niet beseft dat 
het noodzakelijk en eervoller is deel uit te maken van een machtig 
geheel en vrijwillig eigen autoriteit gaat onderschikken, is alle hoop 
voorbarig. Zijn er tekenen die daarop wijzen?
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Eerst als deze basis is gelegd zal men kunnen, 
omzien naar steun; want het is ondenkbaar dat in ons 
gingen algemeen gehoor zouden geven aan de oproep 
vereniging. Deze zal nodig hebben een macht die vertrouwen en ontzag 
inboezemt; misschien dat het dan zal lukken de sfeer te scheppen 
die nod ig is voor nuttige en vruchtdragende besprekingen.

Op een Zondagmiddag samenkomen in het midden van ons land 
om, tussen een paar treinen in, even het vraagstuk van het dilettan
tisme op te lossen, dat is een kinderlijk-naïeve bezigheid die voor 
ernstige mensen niet anders dan teleurstelling kan opleveren.

Het allereerst nodige is vaststelling van de grote lijnen, het doel, 
en opsporing van de machten die tot bereiking van dit doel zijn te 
mobiliseren. Het dilettantisme zelf zal hierbij slechts een van de velen 
zijn: Het is niet in staat zelfstandig zijn problemen op te lossen.

Systhematische ordening van de zeer vele vraagstukken is absolute 
voorwaarde.

Men stelle eerst de plannen vast, de wenselijkheid en de praktische 
uitvoerbaarheid en richte zich eerst daarna tot het dilettantisme voor 
overleg en deelname. Dit lijkt onlogisch, maar elk andere weg zal 
voeren tot een Poolse landdag en mislukken door gebrek 
vertrouwen in de toekomst, gebrek aan eensgezindheid 
ting van eigen belangrijkheid.

Een van de allergewichtigste vragen zal dan zijn of men voor een 
réveil moet recruteren uit het bestaande dilettantisme of liever zal 
moeten trachten een geheel nieuw te scheppen. Het is niet onwaar
schijnlijk dat men tot het inzicht zal komen dat beide wegen moeten 
worden gevolgd; uitgaan van de kleine welwillende kern van het 
bestaande, aanvulling met nieuwe, nog niet bedorven, krachten. Ik 
waag het te veronderstellen dat, ondanks alles, voldoende belangst 
ling zal bestaan voor een, van meet af aan, duidelijk geörienteerd 
goed geördend liefhebberijtoneel dat zich -in dienst zal willen stellen 
van kuituur en gemeenschap. Voor het Nut ligt hier een taak van 
buitengewoon grote betekenis, zowel tenopzichte van de direkte deel
nemers als ten opzichte van het algemeen.

Waar onze regering in dezen haar op voedende taak vrijwel vol
komen verzaakt, dienen anderen die over te nemen en de schade, 
toegebracht aan de geestelijke welvaart van ons volk, zoveel mogelijk 
te verzachten. Het zijn slechts de groten die deze omvangrijke en 
verantwoordelijke opdracht ten uitvocr zouden kunnen brengen.

aan fantasie, 
en overschat-
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misschien tegenwerpen dat het toch niet op de weg 
overal in den lande, naast de bestaande 

Ik geloof dat dit inderdaad niet 
jkheid er van — er s 

toneelvereniging 
werkelijke verbetering zal 

geen enkele stap voorwaarts gedaan, 
opvoedende moeten zijn. Het is niet 
lirekte actie, bij wijze van voorbeeld, 
dit is toch altijd nog iets anders dan

Men zal me
van het Nut kan liggen 
verenigingen, nog nieuwe te stichten. Ik n 
de juiste weg is: niet om de onmogelijkue 
meen ik, nutsdepartementen waaraan een 
den — maar omdat dit niet tot

Met de oprichting-alleen is 
De taak van het Nut zou een 
onmogelijk dat een bescheiden di 
hierbij nodig zal blijken; maar 
principieel actieve deelname.

De wijze waarop het Nut wél zou kunnen en willen arbeiden aan 
de vorming en instandhouding van een volkstoneel staat aan haar zelf 
ter beoordeling. Toch meen ik een plan voor te mogen leggen waarbij 
de afzonderlijke maatregelen zijn gevoegd tot een sluitend geheel. Ook 
hier is de weg pas uit te stippelen na duidelijke vaststelling van het 
einddoel.

Het hoogstbereikbare is: nationale belangstelling aan beide zijden, 
spelers en toeschouwers; opvoering van de prestaties en het waar- 
deringsvermogen bij beiden. Dit doel wordt het zuiverst gesymboli
seerd in de jaarlijkse nationale wedkamp. Bij de poging de top te 
bereiken worden de krachten tot het uiterste ontwikkeld cn de belang
stelling het sterkst gespannen. De deelname hieraan moet slechts 
mogelijk zijn langs getrapte weg. Het heeft geen enkele zin een natio
naal concours zonder meer uit te schrijven. Dit concours is slechts 
symbool; de strijd tot bereiking er van is alleen waardevol. Bij de 
getrapte methode is het mogelijk in elke phase van de tocht invloed 
uit te oefenen en leiding te geven. De nationale rijkseenheden zijn de 
provincies: het is raadzaam daar aan te vangen.

Het Nut neme het initiatief tot instelling van jaarlijkse pro, 
ale concoursen: hetzij in eigen beheer of in elk geval onder 
auspiciën. Voor de deelname aan dit concours kan men zich o.a. 
richten tot de provinciale bonden, met het verzoek de prijswinners 
van de bondsconcoursen voor deelname aan te wijzen. Daarnaast 
dient vrije aangifte mogelijk te zijn, want de bonden omvatten slechts 
een klein gedeelte van de, in de provinciën bestaande, verenigingen.

Het gaat hier niet om bondsbelangen, maar om de veel grotere 
belangen van een serieus volkstoneel. Het is raadzaam deze wedstrijd 
te beperken tot één avond, en dus ten hoogste 4 deelnemers toe te 
laten. Is de aangifte groter, dan kunnen in de vóórwedstrijden, ~~ 
b.v. te houden met medewerking van de departementen — de 4
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sterksten worden uitgcschift. Reeds dadelijk ligt hier de mogelijk
heid het peil van het gekozen werk te beïnvloeden. Het is mogelijk 
minimumeisen op te stellen, waaraan dit moet voldoen. Men stelle 
zich bij deze wedkampen op het standpunt: een simpel ereteken als 
prijs; geen personele onderscheidingen, geen geldprijzen, vergoeding 
aan elk der 4 deelnemers van gemaakte kosten tot een maximum
bedrag. Men zorge voor een onbestreden competente jury, die ge
houden zal zijn, binnen een maand, een beredeneerd kritisch verslag 
uit te brengen aan de deelnemers en hoofdbestuur. Op deze wed
strijden zullen ook de sancties kunnen worden verleend, die herop
voering in de nabuurplaatsen vergemakkelijken. De kosten per deel
nemer kunnen bij serieuze voorbereiding worden geschat op omstreeks 
f 100.—.

Bij behoorlijke aanwakkering van de 
deze voor een groot deel — zo niet | 
streden uit de entrée's. Details Van de ■ 
sproken blijven; het gaat nu eerst om de grote lijnen. De invloed 
die reeds bij deze eerste etappe is uit te oefenen is al zeer 
en gaat ver uit boven de belangrijkheid van de wedstrijd zelf, 
leg met de pers zal beduidende resultaten kunnen afwerpc 
standen, gewoon bij andere concoursen, dienen van meet af : 
meden en 
vinciale vertegenwoordiger.

Het is niet raadzaam zonder tussentraj 
tot een nationaal tournooi. Het aantal dec 
verdient bovendien aanbeveling om 
vloed uit te oefenen en belangstelling te wekken. De 
zou dan moeten zijn een interpro» 
men van de 3 grote steden Ams 
zelfstandige 12e groep. De 12 vert 
in 3 groepen van 4. Ze komen tegen elkaar uit in 
tussen telkens 4 provincies gehouden. Het verloop 
bij het provinciale concours, met dien verstande dal 
veel kleiner kan zijn omdat met het zelfde werk kan 
genomen en hiervoor op de provinciale samenkomst reeds 
bereidingsvergoeding werd gegeven. " 
denking competente, jury een b< 
de medewerking van de pers verkregen 
zal zijn 3 interprovinciale vertegenwoordig 
tegen elkaar uit in een nationaal treffen. Het lijkt i 
omvangrijker werk te doen spelen b.v. 3-bedrijvige
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De achterstand is zó groot dat met deze poging alleen — ook al 
keert ze ieder jaar terug —■ het doel is niet te bereiken. Aan alles 
is er een te kort.

Om het even welke middelen worden aangewend 
men ook onderneemt, steeds weer zullen we 
drie eisen in het eerste deel van deze beschouwing t 
er niet om „even" in deze noden te voorzien, ze zi 
behoeven ook al zouden, voor het ogenblik, zeer ver ; 
kunnen worden getroffen die onmiddellijke verli< 
zullen, tot het einde der dagen, blijven een bron 
zorg. Raadzaam is het daarom over te gaan 
permanente commissie, die tot enige taak het 
volksbelangstelling voor dramatische kunst; de actieve zowel als p 
belangstelling. Deze commissie zij niet te groot en besta uit w< 
deskundigen met — dit is voorwaarde — gro 
c.q. dilettantentoneel. Haar arbcidersveld zal 
ligt, nog vrijwel geheel, braak. Haar wacht een moeilijke 
.taak.

Deze commissie zal niet alleen zélf met plannen, voorstellen en 
remedies moeten komen, maar, ook het omgekeerde moet mogelijk zijn; 
ook anderen moeten bij haar kunnen aankloppcn o>m hullp en steun 
voor plannen en moeilijkheden.

en welke plannen 
stuiten op de twee maal 

genoemd. Het gaat 
zullen blijvende zorg 
gaande maatregelen 
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van voortdurende 

tot de stichting van een 
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passieve 
besta uit werkelijk 

;rote liefde voor het volks
wil groot genoeg zijn: het 

maar prachtige

opvoeringen te verdelen over 3 — niet aansluitende! — avonden. 
Ook hier zijn weer dezelfde propaganda- en invloedsmogclijkhcden. 
Ook voor dit werk zou men eisen kunnen stellen. Voorbereidings- 
kosten worden nu opnieuw toegekend. De pers zal belangstellende 
medewerking niet weigeren.

Op deze wijze zal tevens krachtig worden bijgedragen tot verster
king van het saamhorigheidsgevoel van de verenigingen.

Dit plan is zeker uitvoerbaar: de verwezenlijking zou een belangrijke 
stap voorwaarts beduiden.

Behalve als afgerond geheel kan het tevens worden gebruikt als 
uitgangspunt voor andere pogingen. Zo zou men de winnaars van de 
verschillende etappes kunnen verzoeken een serie propagandauitvoe- 
ringen te geven van een bizondere voorstelling; elk in eigen provincie, 
en hen daartoe in staat stellen door tegemoetkoming in kosten of 
overname van risico.

Men kan verder aan
schrijving van periodieke prijsvragen 
spelen op deze samenkomsten.
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De betekenis

lichtelijk ris-

van het wedstrifdwezen in de sport 
door L. D. E. J. KRAMER.

van het

vóórspellen, is een

i 
E r

•ognose 
’ ' ‘ ' appelijke
schijnbare verwardheid van 

sport zal zijn de behoeder van de geestelijke en 
. gezondheid der volkeren. De nieuwe maatschappij 

de machten der techniek en der millioenen paarden- 
meest volmaakte machines. In deze nieuwe structuur

T ~ï~et is mij een genoegen hier gevolg te geven aan het verzoek van 
-E de redactie van het tijdschrift Volksontwikkeling om van voor

lichting te dienen over de betekenis van het wedstrijdwezen in de 
sport, over de voordelen daarvan en over de nadelen die er aanzijn 
verbonden. Ontegenzeggclijk is inzicht in de betekenis dezer materie 
in ruimer kring gewenst. Niet alleen vanwege het feit, dat de sport- 
beweging in haar numerieke groei de aandacht tot zich trekt, doch 
meer nog door het feit, dat bij de waardebepaling der sportbeweging 
een verschuiving valt waar te nemen van de beoordelingsnormen. Een 
verschuiving der waardering van het individuele element in de sport 
naar het collectieve.

Het pogen om komende dingen te 
kant bedrijf.

Met betrekking tot de sport wil ik echter de risico van een prof 
dragen. En die prognose is deze, dat in de nieuwe maatschap" 
ordening, die bezig is te ontstaan uit een 
verschijnselen, de i 
van de lichamelijke 
zal steunen op 
krachten van de

Een dergelijke commissie heeft slechts dAn zin, als ze in staat ge
steld wordt haar plannen ook te verwezenlijken; het ontwerpen alleen 
brengt ons niet veel verder. Veel, zeer veel, kan er worden georgani
seerd en verbeterd in de wereld van het dilettantisme zonder dat 
daarmee onmiddellijk bedragen van betekenis zijn gemoeid, maar als 
het gaat om de definitieve opbouw, dan zal men toch ook de bouw- 
gelden moeten kunnen tonen. Mèt de instelling stelle men haar dan 
ook de eerst nodige fondsen ter beschikking.

Nóg is er een volksbelangstelling voor het toneel, al is het begrip 
er voor in de eeuwen van verkommering afgestompt. Men reike het 
nu eens de hand; niet uit medelijden of tijdelijke bevlieging, maar uit 
de diepe overtuiging van de onovertrefbare grote kulturele mogelijk
heden, uit een heilig besef van medeverantwoordelijkheid voor het 
nut van het algemeen.
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Het meest karakteristieke in de sport is de behoefte aan kracht
meting, die in haar tot uiting komt. Daardoor neemt de sport ook 
een bijzondere plaats in op het gebied der lichamelijke opvoeding. 
Sport zonder de behoefte aan en de emoties van de krachtmeting is 
onbestaanbaar. In het laatste geval zou alleen kunnen worden ge
sproken van het deelnemen aan lichaamsoefeningen zonder meer. Om 
het wezen der sport in het volle licht te plaatsen en tevens om daardoor 
duidelijk te maken de plaats van het wedstrijdwezen in de sport 
(waaruit weer de mogelijkheid volgt om de relatieve waarde te be
oordelen van voordelen en nadelen, die aan het wedstrijdwezen der 
sport vastzitten), doe ik hier een paar citaten volgen uit „Opvoeding 
door en tot de Voetbalsport”, een boekje door schrijver dezes samen
gesteld in opdracht van de Kon. Nedcrl. Voetbalbond.

.Wanneer sport niet anders was, dan een middel tot vermaak of 
onbewust streven om delen van het lichaam te oefenen, die in één
zijdige beroepsarbeid de nodige oefening derven, hoe is het dan te

zal het lichamelijke arbeidsvermogen van de mens slechts een onder
geschikte rol spelen. Een nieuwe eis zal hem daardoor worden gesteld, 
nml. de eis om in de vrij geworden tijd op een andere wijze zijn 
geestelijke verlangens te bevredigen en zijn lichamelijke functies te 
oefenen. Bevrediging van het zuiver geestelijke door religicuse ver
dieping, door contact te zoeken met hetgeen door anderen op het 
gebied van schoonheid in het leven werd geroepen en door het zelf 
worden tot arbeider van meerdere of mindere betekenis op het gebied 
der scheppende kunst. Het laatste houdt in het herleven van de 
handenarbeid in nieuwe vorm. Daarnaast zal de komende maatschap
pelijke structuur een derde verschijnsel te aanschouwen geven: een 
konsekwente en systematische sportbeoefening als middel om in een 
moderne samenleving oerinstincten af te reageren; als één der midde
len daardoor ook tot het behouden van geestelijke volksgezondheid 
en ook als middel tot het behoud van waarden, die staan tussen 
lichamelijke volwaardigheid en lichamelijke aftakeling. Waar de maat
schappelijke struggle geen gelegenheid daartoe meer overlaat, zal het 
de sport zijn, die, voor wat het lichamelijke betreft, dient als ver
oorzaker en als in-stand-houder van gezondheid, uithoudingsvermogen, 
kracht, vlotheid van handelen en lichamelijke hardheid.

Dat de sport zulks zal kunnen doen en vanaf het moment van 
haar geboorte reeds doet, volgt uit haar wezen en uit haar werk
middelen. Voor een zeer belangrijk deel ook uit hetgeen men het wed
strijdwezen der sport noemt.
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-Sport bevat toch een factor, die niet aanwezig is bij beroepsarbeid 
in het gemeen en, die ook niet te vinden is bij op puur hygiënische 
grondslagen gebouwde gymnastiek.

Wie die factor niet ziet, kan het wezen der sport niet vatten en 
staat zonder begrijpen en uitsluitend met misnoegen tegenover de 
zich vaak manifesterende uitingen van overgrote emotie, machteloos 
tot het treffen van maatregelen, die het geheel binnen de grenzen 
van beschaving kunnen houden."

Uit de voorgaande citaten uit mijn boekje verschijnt de sport als 
een historisch verschijnsel en wel juist daardoor, omdat het verschijnsel 
gebonden is aan primaire kwaliteiten van het complex lichaam-geest. 
Kwaliteiten, die een brug slaan tussen de mensheid uit het stenen 
tijdperk en de mensheid in het tijdperk van de radio.

Een nadere analyse van datgene, waaruit de sportbeoefening oor
sprong heeft, toont twee primaire roerselen, nml. vechtinstinct en 
ingeboren bewegingsdrang. In de loop der eeuwen, waarin de men
selijke beschaving haar doel zocht, openbaarden zich daarbij factoren

-Het deelnemen aan de sport is het wakker roepen 
instinctieve neiging tot strijd en krachtmeting. Dit 
houden, te leiden in de banen der lichamelijke o< 
vocdingsbclang, zijnde het stellen van een barrière tegen verwekelijking 
en verslapping van het menselijk geslacht. Sport is opvoeding tot 
mannelijkheid en strijdbaarheid; zij is ook de uiting, welke de ziel 
bevrijden kan van allerlei spanningen, die zonder sport een andere, 
tot schade voerende, uitweg zoeken."

verklaren, dat in alle tijdperken steeds een drang bestond, zich te 
uiten op die bijzondere wijze, die wij thans aanduiden door het woord 
sport? De mogelijkheden tot vermaak, evenals de mogelijkheden tot 
het verrichten van de meest uiteenlopende vormen van arbeid zonder 
meer, bieden zoveel variaties, dat a priori het bestaan van bijzondere 

en psychische gronden mag worden aangenomen, wanneer 
in verschillende tijden en onder verschillende volken een 
aan de dag treedt.

s meer dan een vermaak, meer dan ontspanning door arbeid, 
vorm ook, zij het balspel, zwaardvechten, ruwe krachtme- 
primitieve mensen of inotorpolo bij geciviliseerde, steeds is 

ing van een complex zóó fundamentele geestelijke en 
>ehocften, dat geen periode in het bestaan der mensheid 

vergevorderde degeneratie.”
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i vindt in dat strijdinstinct oorsprong. Op deze 
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zich bij het

sport de eeuwen 
rende factor der

van secundaire geaardheid, als: persoonlijke en groepsijdelheid, gces- 
telijk-lichamelijke reacties op maatschappelijke tekorten, zucht naar 
materieel voordeel, maar ook een streven naar ridderlijkheid bij spel 
en wedkamp, welke zelfs tot grondslag kon worden van menselijke 
levenshouding.

Door het strijdinstinct, dat in haar leeft, is de sport voor de 
mensheid een waardevol gegeven.

Het strijdinstinct maakt het mogelijk, dat de s 
overleeft en, zoals in onze dagen, tot een dominerc 
samenleving uitgroeit.

Het hedendaags 
delen en nadelen 
bondenheid wil ik hier bijzondere nadruk leggen, 
te doen vallen op het wezen van verschijnselen, die 
twintigste-eeuwse sportbedrijf openbaren.

In feite is het wedstrijdwezen in de sport een overoud verschijnsel. 
Nooit evenwel is daarop een dusdanig accent gelegd, als sedert on
geveer 1880 en meer in het bijzonder nog na 1918. In dit opzicht 
bestaat er geen toevalligheid. De sportbeoefening toch is niet alleen 
een verschijnsel, dat ontspringt uit de 
der individuen, maar tevens een verse 
menleving en afhankelijk is van cultuur

Reeds in de tweede helft der 19e eeuw 
schappelijk leven strevingen gelden naar 
niscring, mechanisering en 
baarden zich deze maatscha)  
kelijk is het paralellisme in deze perioden tussen hetgeen zich voltrekt 
op het gebied van de sport. Er is hier geen sprake van enig toeval. 
Evenals in de maatschappij als geheel, doen zich in de sport de 
invloeden gelden van toegespitste organisatie, techniek en mechanisering.

Het is door deze invloeden, dat de sport, die krachtens haar 
rsprong behoort tot de sfeer van het instinctieve, naar de sfeer 
1» het verstandelijke is getrokken en daardoor tevens voor een deel 

binnen het gebied van het commerciële.
Door het voorafgaande wordt in grote trekken de basis van het 

wedstrijdwezen en de ontwikkeling ervan bepaald.
Bij hét volgende willen wij trachten te bepalen, waarin het wed

strijdwezen der sport' tot uiting komt en welke gevolgen aan het 
bestaan ervan, zowel in gunstige, als in ongunstige zin, verbonden zijn.

Als meest typerende verschijnselen, die onder de invloed van het 
wedstrijdwezen zijn ontstaan, beschouw ik:

in de

1918. In dit c 
irtbeoefening toch is niet 
5 physisch-psychische structuur 
schijnsel, dat wortelt in de sa- 

en beschaving.
deden zich in het maat- 

;en gelden naar verintellectualisering, vertech- 
1 organisatie. Eerst echter na 1918 open- 
happelijkc tendenzen in volle kracht. Opmer-

>ort. Er is hier 
lappij als gehe< 

n gelden van toegespitste orgt 
is door deze invloeden, da 

behoort tot de sfeer



61HET WEDSTRIJDWEZEN IN DE SPORT

?■-

>

doel: maximale prestatie;

ïcialisering;

de onge-

!•

:voerde :
.vrijwc

roedt tot soberheid en 
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middelen: specialiser'..o 
wedstrijdtechniek;
het uitschakelen van
schikte;
het vormen van collectiviteiten, 
wanneer zulks een belang is van 
het wedstrijdwezen.
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de ver doorgevoerde specialisering in de 
de omvangrijke, vrijwel geheel op het 

apparatuur der sportbonden.
De overige verschijnselen, die zich in verband met en onder invloed 

van het wedstrijdwezen voordoen, zijn van secundaire geaardheid en 
vallen vanzelf binnen het raam van mijn beschouwingen, wanneer ik 
de genoemde hoofdverschijnselen tot uitgangspunt kies.

Door het wedstrijdwezen is de sport in steeds sterkere mate ge
drongen in de richting van specialisering en vertoont daardoor een 
scherp contrast met het schoolonderwijs in de lichamelijke oefening. 
Dit contrast spreekt het scherpst 

Sport:

sportbeoefening en 
wedstrijdwezen ingestelde.

mens door

>ecialisering en vertoont daardoor 
nderwijs in de lichamelijke o< 

door ondervolgende vergelijking:

Schoolonderwijs in lichamelijke 
oefening:

doel: opvoeding van de totale 
gepaste oefening;

middelen : veelzijdigheid der oefe
ning;
streven naar volmaakte bewe- 
gings- en houdingsvormen met 
als doel mensvorming;
het schenken van bijzondere 
aandacht juist aan de zwak
keren;
het bewust opvoeden tot ge
meenschapszin.

Deze contrasten wettigen de stelling, dat de wedstrijdsport in het 
verband van verenigingen en bonden nimmer de plaats kan innemen 
der lichamelijke opvoeding in het verband der school.

Uit een en ander volgt echter niet de veroordeling der wedstrijd
sport, vooropgesteld, dat zij optreedt als aanvulling van doelbewuste, 
opzettelijke lichamelijke opvoeding. Het tegendeel is dan waar, aan
gezien door het samengaan van doelbewust opvoeden en het in volle 
vrijheid zich in eigen gekozen richting uitleven het opvoedingsideaal 
het dichtst wordt benaderd.

Met betrekking tot de wedstrijdspecialisering wil ik nog eén voor
deel en een nadeel noemen.

Als voordeel het feit, dat specialisering opvc 
tot wilsversterking en verder, dat het gebiec 
elders onbetekenend, individu zijn gevoel van
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Al heeft ook het wedstrijdwezen het een en ander afgedaan van 
de ideeële doelstelling der sportorganisaties, zo heeft het toch ook 
weer dit voordeel met zich gebracht, dat het wedstrijdwezen in vele 
gevallen de contanten rijkelijk doet toevloeien en daarmede de mogelijk
heid opende om, wat er aan ideeële doelstellingen aanwezig is, daad
werkelijk te dienen. Ik denk hierbij aan hetgeen verschillende sport
bonden in ons land presteren ten behoeve van de sportieve vorming 
der jeugd: het geldelijk mogelijk maken van schoolsportwedstrijden, 
van het aanleggen van oefengelegenheden voor kleinere verenigingen 
en het vormen van sportleiders. Verder wil ik hier wijzen op vrij 
grote bedragen, die door het wedstrijdwezen toevloeien aan instellingen 
van liefdadigheid. Uit de aard der zaak kan de voetbalsport hier op 
belangrijke wijze steunen.

Uit de opbrengsten van wedstrijden werden in de loop der laatste 
jaren duizenden guldens beschikbaar gesteld ten bphoeve van tuber
culosebestrijding, kankerbestrijding, uitzending en verpleging van zwakke 
en zieke kinderen, reddingswezen, steun aan behoeftigen, bloedtrans
fusiedienst, bureaux voor medische sportkeuring, jeugdige werklozen, 
vacantiekinderfeesten, enz.

kan voeren tot zelfoverschatting 
gevoel van eigenwaarde, wanneer 

>reekt, waarin oude roem <
geen diepere waarden aanwezig zijn 

sportprestaties.
1 verschijnsel op het gebied 
omvangrijk.
._t_ur der :

nationaal, als een

Als nadeel, dat persoonlijk succes 
en, wat erger is, tot verlies van 
op latere leeftijd de periode aanbi 
roem wordt verdrongen en 
op te steunen, dan herinnering aan

Als tweede, duidelijk sprekend verschijnsel op het gebied van het 
wedstrijdwezen, is genoemd de omvangrijke, vrijwel geheel op het 
wedstrijdwezen ingcstelde, apparatuur der sportbonden. Deze appa
ratuur draagt zowel een nationaal, als een internationaal karakter. 
Behalve op deze wijze, kunnen wij haar ook bezien in het aspect van 
een andere tegenstelling, n.I. de tegenstelling in wezen en in werken, 
die voortvloeit uit een ideeële instelling en uit een commerciële.

Zonder uitzondering kan gezégd worden, dat alle bestaande wed
strijdorganisaties haar ontstaan danken aan ideeële motieven. Oor
spronkelijk is van alle de doelstelling het bevorderen van de gelegen
heid tot het beoefenen van sport en tol het doen genieten van sport- 
vreugde. Dat in latere jaren deze doelstelling zich wijzigde en later 
voor sommige organisaties voor honderd procent commercieel werd, 
vindt oorzaak in het wedstrijdwezen.

Het wedstrijdwezen lokt n.I. twee geheel onderscheiden catej 
sportbeoefenaars en het aanvankelijk slechts belangsl 
at helaas in verschillende gevallen een belanghebbend
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i van het bestaan van publieke belangstelling 
op sportgebied is het mogelijk om te spreken 
element in de sport. Kampioenswedstrijden, i

Olympische Spelen zijn magneten, die duizenden

De gevolgen van 
het vervoerwezen, bij 
andere branches en, 
minst in de schatkist

Een oecoeomisch 
voldoende belang 
mogelijkheid van 
handel.

Een beschouwing over het oeconomische element in het wedstrijd
wezen voert als vanzelf naar het wedstrijdwezen, dat op volkomen

Tengevolge 
beurtenissen < 
oeconomisch < 
wedstrijden en 

eens duizenden tot zich trekken. 
>e gevolgen van dergelijke volkentrek maken zich merkbaar bij 

het hotel- en restaurantbedrijf en in vele 
dank zij de vermakelijkheidsbelasting, niet in het 
van de gemeente, die het sportevenement herbergt, 
gevolg van sport en wedstrijden tezamen en van 

om hier afzonderlijk te vermelden, is de bestaansr 
sportindustriën en van een vrij uitgebreide sport-

Eén der meest ideeële gedachten, verbonden aan het wedstrijdwezen 
der sporten, wordt belichaamd in de Olympische Spelen, die tot 
moderne levensvorm werden gebracht door baron Pierre de Coubertin. 
De bedoeling der moderne Olympische Spelen is gew< 
tijden iets te doen herleven va n klassieke schoonheid 
wereld een symbool te schenken van 
volken en streven naar schoonheid. Dat de 
alle opzichten in overeenstemming is met de 
aan het hoge der idee. Eens wellicht zal de 
die in de Olympische Spelen leeft, in voll 
worden. Eens, wanneer een komende gen< 

en reclamezucht zal I 
een voordeel van 

slechts in geringe mate de belangstelling v« 
inziens ten onrechte. Persoonlijk acht 
belangstelling voor sportevenementen zeer 

wanneer de algemeen propagandistische en 
van die belangstelling buiten beschouwing l 
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roepssport elementen bevat, die 

samenleving rechtvaardigen. In het 
het kunstrijden op de schaats schuilt b.v. 

zou alleen kunnen gelden, 
«zicht zonder productieve waarde is. 
•ijden, geldt evenzeer voor andere 

„ij de vraag worden beant- 
latig beoefenen, er als mens 

er niet noodzakelijk 
iring opgedaan, dat een groot 
als sportman tot voorbeeld

zakelijke basis staat; naar de sport, die tot sensatie is g< 
it gebied ontmoeten wij de beroepssport en de s 
het wedden en het bookmakerbedrijf en de w< 

>g is van industriële reclame.
bepalen van het al dan niet toelaatbare van bepaalde 

e gestes, die verband houden met het wedstrijdwezen in 
ïhoort mijns inziens als criterium te gelden de vraag of in 

gedaan aan algemeen ethische beginselen.
irdoor de houding t.a. van beroepssport en

Op dit 
sport, h 
belichaming

Bij het l 
commerciëele 
de sport, beh 
dit verband tekort wordt 
Dit bepaalt voor mij daai 
semi-beroepssport.

Als principe staat beroepssport vrij 
kan de vraag worden gesteld of ber< 
haar bestaan in een geordende 
als beroep beoefenen ■ van 
geen enkel onethisch element. Als bezwaar 
dat een dergelijk beroep in sociaal opzit!.___

Hetgeen geldt voor schaatsenrijden, gek 
wedstrijdsporten. Ontkennend moet daarbij 
woord of personen, die de sport beroepsm. 
op achteruit gaan. De beroepssport als zodanig geeft 
aanleiding toe. Persoonlijk heb ik de ervai 
aantal beroepssportmensen als mens en 
kunnen dienen voor menig amateur.

Een gevaar in de beroepssport is echter, dat in vele gevallen daarbij 
opzettelijk het element sensatie wordt gecultiveerd. Dit is o.a. het 
geval met zesdaagse wielerwedstrijden, met wedstrijden achter zware 
motoren, e.d. Al ben ik vol bewondering voor en vol verwondering 
over wilskracht en uithoudingsvermogen der deelnemers aan een 
wedstrijd over 100 K.M. achter motoren, zoo is het mij echter onmoge- 

: prestatie werkelijk sportief genieten te ondergaan. Hier 
sonde wedstrijdsport over in ongezonde, zenuwschokkende

lijk bij deze 
gaat de gez< 
sensatie.

Van de zijde der ondernemers van beroepssport gezien, is deze 
aangelegenheid een commerciële kwestie zonder meer. Bij deze categorie 
ontbreekt iedere ideeële overweging. De beroepssportman is voor de 
ondernemer of voor den manager niets meer dan een winstobjcct. 
Het sociale gevaar, dat aan beroepssport kleeft, komt op grond daarvan 
niet van de zijde van den sportman, doch van de zijde van den onder
nemer, voor wie de sportman alleen zolang waarde heeft, als deze 
op de top staat van zijn kunnen. Beroepssportmensen genieten meestal 
slechts een gering aantal jaren van hun bevoorrechte positie om daarna
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van het sterke geslacht, 
grond van verschil in bouw en 
bepaalde bewegingsfuncties. De 

.n het gebied van het uithoudingsvermo- 
cplosieve bewegingen. Dat de vrouw t.o. 
alde sportieve resultaten blijft op deze 

inwijzing, doch nog geen bewijs voor

laten of de vrouw in het verband 
>oort? Voldoende moeilijkheid toch 
geschikt is voor het deelnemen aan 

om de vrouw en het op- 
de maximale prestatie? 

dient daar
naar maxi- 

niet voor alle

plaatste maken voor nieuwe sterren. Wat komt er terecht van den 
man of van de vrouw, die na een korter of langer aantal jaren zijn 
of haar plaats in de beroepssport moet ruimen? Door de omstandig
heden, welke aan de beroepssport vastzitten, zijn zij als regel onge
schikt voor latere productieve maatschappelijke arbeid en slechts 
enkele hebben het verstand en het geluk om zich in vette jaren veilig 
te stellen voor de later onafwendbaar komende magere jaren.

Het bevorderen van volledige beroepssport is zonder twijfel in strijd 
met gezonde sociale ethiek!

Een vrij lastige kwestie is die der semi-beroepssport, welke in een 
accuut stadium is gekomen tengevolge van hoog opgevoerd wedstrijd- 
wezen, van de enorme sportverbreiding onder de werkende klasse, 
van de soms enorme inkomsten en bezittingen der sportverenigingen 
en van de toenemende werkloosheid van verenigingsleden. Principieel 
schuilt er mijnsinziens geen kwaad in, wanneer spelers enig materieel 
voordeel genieten door hun wedstrijdspel. Een praktisch gevaar is 
hierbij echter de verhouding, die kan ontstaan van de sportmensen 
tot de vereniging en tot de verenigingsleiding. Tevens is het een feit, 
dat de semi-beroepssport een hellend vlak is, dat voert tot de vol
ledige beroepssport.

Met opzet heb ik het onderwerp „de vrouw en het wedstrijd wezen”, 
tot het slot bewaard. Ik wil de zaak niet moeilijker maken dan zij 
is, en daarom de vraag achterwege I 
van de sporf-in-volle-zin thuis beh< 
levert de vraag op of de vrouw 
wedstrijden, anders gezegd : of het juist is 
groeiende meisje te dringen in de richting van

Principiëel moet ik ontkennend antwoorden. Praktisch 
naast erkend te worden, dat bezwaren tegen het jagen 
male prestaties door het meisje en door de vrouw 
bewegingsvormen in dezelfde mate gelden.

Wedstrijdresultaten geven er blijk van, dat de vrouw in de sporten, 
die oorspronkelijk tot het domein van den man behoorden, niet tot 
het niveau klimt van den vertegenwoordiger 
Een en ander is verklaarbaar op 
physiologische geschiktheid voor 
grootste verschillen blijken op I 
gen en op het gebied der expk 
van den man beneden bepaalu 
gebieden, is echter slechts een aai
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schikt zijn voor bepaalde wedstrijdsoorten. Slechts medische 
«gen en uitgebreide statistische gegevens zullen hier op-

van het stelsel 
lis gesteld aan 
peurt in en met 
! jaar, waar de 

een jaar 
ru. Zijn voor- 
— ?esf. Deze 

i verschaft, 
te De Bree

het niet gesc 
onderzoeking _
hcldering kunnen brengen.

Waarschijnlijk lijkt mij, dat, uithoofde van bouw en functie, het 
bij herhaling deelnemen aan maximale prestaties voor de vrouw 
in het bijzonder voor het opgroeiende meisje tot schade voert.

Psychologisch en physiologisch is de vrouw niet aangewezen 
topprestaties, maar wel op rustig spel en op het beoefenen van 
zuivere vorm der verschillende lichaamsoei

F. Bordewyk: Bint. Boman van een 
Zender.

TXit wordt geen litteraire kritiek, al 
heet het bock een roman. Die be

titeling is maar schijn. Het is een propa
gandageschrift voor een systeem van 
opvoeding, beter gezegd van dressuur. 
Als middel daartoe dient de figuur van 
een leraar M. O., De Bree,.. die een 
tijdelijke aanstelling krijgt aan een H.B.S. 
5-j. cursus. Aan het hoofd staat een 
directeur. Bint, die dc personificatie is 
van een systeem van paedagogic, dat 
we hyper-liitlcriaans kunnen noemen. 
De Bree wordt er een overtuigd aan
hanger van. Jn die tijdclijke leeraar geeft 
de* auteur blijkbaar een soort biografie. 
Niet een werkelijke, maar een, zoals 
hij zou wensen, dat zijn biografie in 
feite had mogen zijn.

In één opzicht komt ’t al duidelijk 
uit: De Bree wordt in één zinnetje 
getekend: .zijn denken was hoekig en 
norsch." Aan het boek zelf zou je 't 
óók zeggen.

Met de quintessens 
wordt de lezer in kennis 
de hand van wat er gebeu 
een klasse uil het vierde j: 
Bree als aankomend leraar e< 
lang voor geplaatst werd. Zijl 
ganger was er uit „weggepes 
inlichting had de directeur hem • 

Reeds de eerste dag doopte 
zijn klasse als .de hel”.

De schrijver wil zijn stelsel doen zien 
als de noodzakelijke en volkomen tegen

pool van wat hem dc heersende opvoc- 
dings-denkbecldcn locschijnen.

De hoofdlrck is een uitzonderlijke 
vorm van tucht. Zichtbaar vreest dc 
auteur, dat dit niet voldoende begrepen 
zal worden, Op ettelijke plaatsen name
lijk in hel kleine boek wordt op die 
tucht gewezen.

Dc directeur was het na 5 jaar ervaring 
eindelijk met zichzelf ccns geworden en 
proclameerde in een leraarsvergadering: 
„Het oude stelsel is van nu af dood, 
ik heb in de vacantic nagedacht," zei 
bij. En heel in 't kort sprak hij van 
den cisch van een stalen tucht, van hel 
nóg oudere als het nieuwe” (bl. 33).

Reeds bij de eerste ontmoeting met 
Dc Bree kreeg deze dc volgende waar
schuwende informatie:

„Ik cisch van ieder tucht. Ik ben 
hoogst modern. De tijd is voorbij van 
gemocdclij'Khcid, van verbroedering. Dit 
geslacht is tè bandeloos" (11).

Dc Bree was er spoedig n 
en haar voor gewonnen.

.Hij geloofde aan het systeem van 
stalen tucht, blinde gehoorzaamheid, 
ontdekking van den wil door knechting, 
ophooping van energie, ontlading van 
energie, later, op hel groote VOO» 
der school" (71) of anders:

„Naar het systeem telde niet 
individu, opdat individuen geteeld 
den uit het systeem. Zij die tucht ' 
konden tuchtigen later” (79).

Jammer genoeg, erkent dc directeur 
mismoedig, kan de school met deze lucht
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n bepalen natuur 
van leraar cn 1<

V-

I I leerste kennismaking met zijn 
uden de leerlingen.jonge duivels 
lot 18 jaar, de «nieuwe" ge- 

. De Bree reageerde daarop

»t jullie door elkaar zit en ver
namen opgeeft, beschouw ik 
een kinderachtigheid. Jullie bent

I voor iets kinderachtigs. Daar- 
beschouw dit als vijandschap, 

twee stellige blijken van vijandschap. 
Jullie wilt oorlog. Hel zal oorlog tusschen 
ons zijn, zonder ophouden, het gehele 
schooljaar door” (13).

In de klasse ziet hij een „wezen" en 
zijn leraarstaak culmineerde in zijn eigen 
omschrijving: „ik tem”.

Dat wezen was voor hem zoiets als 
een complot van wilde dieren, die 
eeuwig op de loer liggen : „een moment 
van onoplettendheid en de tucht was — ----- ...r.
vertrapt, de leraar kon gaan" (127). Het zal een laatste

Een leeuwentemmer is de collega, ring zijn. Driemaal,
par excellence. De Bree verslapte ook ren, hebben leerlingen met
nooit. Toen er na enige weken een porten zich zonderli
deputatie uit de klasse kwam om te gaan zwerven en dcr„ , 
vragen of hij vrede wou sluiten, ant- in angst, de politie op d, 
woordde hij kortaf: „Nee ... nee I” (46). school krijgt de schuld. De

Sterker nog. Bij een veel latere ge- ben de schuld. Mijn kwee

was hebben een I 
.' die echten vrede

vroeger om

„sen fraaie
 >m ter hoogte 

zijn" (111. 112). 
hel geenszins alleen in 

de kleine, met zorg 
stand. Zo was het in 

l laag, van arm tot rijk, 
afkeer van differentiatie 

:t moderne gezin. En het 
cement der maat-

■>g niet alles bereiken, wijl de kinderen tegenheid na een redelijk geslaagde 
!t grootste deel van elke dag in milieus schoolreis en de klasse de indruk gaf, 
srkcren, die niet deugen. alsof ze zich wat vrijer gevoelde, valt
„Ouders eni kinderen stonden op voet de Bree uit: „Haha. jullie verbeeld je,

van gelijkheid in de gezinnen. Er was dat het vrede is? Nee. kereltjes, wc
geen tucht. Het gebrek nan tucht was hebben een bestand gehad, maar vrede, 
de zwakheid der eeuw. De eeuw die echten vrede hebben we nooit gesloten", 
het kind uitvond, koesterde als een — Hij grijnsde nu werkelijk infernaal. —>
nieuwe uitvinding, zich vergaapte aan „Hebben jullie mij ooit hooren zeggen:
zijn wezen. De wereld had vroeger om het is voorlaan vrede tusschen ons? Nee,
de kinderziel niet gemaaid cn was er kereltjes, sarde de Bree, het is oorlog,
gekomen. De volwassene had geen fraaie hel is cn het blijft oorlog" (128).
houding als hij neerhurkte om ter hoogte Men zou het als. een zwakke stee in 
van het kind te zijn" (111, 112). het triomferende relaas kunnen aan-

En zo was hel geenszins alleen in merken, dat de Bree er zich bij ver-
de gezinnen van de kleine, met zorg schillende gelegenheden over verheugt, 
beladen middenstand. Zo was het in dat hij, hoewel klein, over grote spier- 
alle van hoog tot laag, van arm tot rijk. kracht beschikt, wat naast een bijna 

„Nivcllecring, afkeer van differentiatie onmensclijk stelsel van schoolstraffen 3e 
ondergroeven het moderne gezin. En het onmisbare voorwaarde schijnt om een 
gezin heette het cement der maat- klasse de baas te blijven. Zijn mcdc- 
schappij” (112). leraren aan de school, ook bewonde-

Dczc opvattingen bepalen natuurlijk raars van Bint, waren niet zo goed 
ook de verhouding van leraar cn leer- bedeeld. Maar misschien bad „de hel” 
ling. er behoefte aan.

Bij de eerste kennismaking met zijn Uiteraard is in zo'n stelsel voor „sen- 
klassc hadden de leerlingen.jonge duivels timentnliteit" geen plaats. Om dat goed 
van 15 lot 18 jaar, de „nieuwe" ge- te demonstreren voert de schrijver een 
probeerd. De Bree reageerde daarop jongen uit de 4e klasse, van Beek, ten 
aldus: tonele. Deze gaat niet over, waardoor

„Dat jullie door elkaar zit en ver- zijn toekomst vernietigd wordt in de 
keerde namen opgeeft, beschouw ik bijzondere levensomstandigheden waarin 
niet als een kinderachtigheid. Jullie bent hij verkeert. Bij de beraadslagingen 
te groot voor iets kinderachtigs. Daar- deelde een leraar mede, dat de jongen 
om. ik beschouw dit als vijandschap, dan zelfmoord zou plegen. De directeur 

verklaarde daarop: „Er is geen reden 
iemand te sparen die zelfmoord aan
kondig!. Waar gaan we heen?”

De directeur blijkt zich dit alles vol
komen bewust. Bij de verdere bespre
king zegt bij o.a. nog dit:

„Het is waarschijnlijk dat de leerling 
van Beek zelfmoord zal beproeven, mis
schien zal plegen. Als van Beek sterft, 
krijgen wij ernstig verzet. Het verzet 
zal ons helpen de school te zuiveren. 
Het zal een laatste en grondige zuive
ring zijn. Driemaal, de laatste drie ja- 
ren, hebben leerlingen met slechte rap
porten zich zonderling gedragen, zijn

zwerven en dergelijke. De ouders 
— * de politie op de been. De 

 e ouders heb- 
Mijn kweek kenmerkt
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Dit 
het

., dal 
;oog.

e". jeugd 
/oord van

i sociaal

systeem e- 
zijn land nog ecns : 
als in de -gouden 
oprechte overtuiging 
bereiken langs de gesche 
opvoedings-dressuur, die 
gen, al ging het „over k

’) Nadat dit geschreven was werd ra’>n

van 17^ April 1935 op hl. 940. Men schijnt 

daaruit te moeten opmaken, dat het bloedige 
ernst is van den auteur. Dat kan mij voor 
hem spijten.

zich door evenwichtigheid. De gedescqui- 
librcerdcn sloot de school af. omdat zij 
niet wilden lecrcn gehoorzamen. Ik maal 
niet om de oude psyche van een kind, dat 
een rottigheid is van dezen tijd" (53).

Intussen de droom van Bint was aan 
de resultaten ie doen zien hoe met zijn 
•««<*«— een geslacht te kweken is, dat 

nog ecns zo groot zou maken 
„gouden eeuw". Naar zijn 

overtuiging was dit alleen te 
schelste weg van 

ie hij bleef vol
lijken" (66).

De moderne leerstellingen der psycho
logie van het kind en der rijpende jeugd 
geven een gevoel van grote onzekerheid 
hoe te hunnen aanzien moet gehandeld 
worden. Er is grond voor de vrees, 
menig zich modern wanend paedago 
doch product en erfgenaam nog 
vroegere opvoedings-praklijken, vre 
staande tegenover een „nieuwe" 
in zijn hart inslcmt met het wooru 
Bint:

„Men moet den cirkelgang durven 
Er is snelle verwildering. Men 

ver teruggrijpen en snel, naar het 
systeem van macht en van vrees, 

oude is het nieuwste, hel beste, 
eenige" (11).

Hel ware te verklaren. Misschien is 
men, als reactie op vroegere opvatting, 
te ver doorgcrcnd naar het andere uiterste, 
dat steeds spreekt van „uitleven in vrij
heid" zonder er zich rekenschap van te 
geven, dnl vrijheid zonder tucht, zonder 
zelfbeheersing niet denkbaar is. dal 
tuchteloosheid morele slavernij is.

Wee echter over ons geslacht, als 
het fatalileitsgeloof van Bint kon zege
vieren. dal een „individu" pas geboren 
wordt, als men hem met beeslachlige 
dwang lol een slaafs deel van een massa 
beeft gemaakt.

Waar zulk geloof zich verhult in de 
schoonschijne vorm van opvoeding tot 
de ideale tucht, heeft het veel aantrek
kelijks voor allen, die aarzelend staan 
tegenover een onbevredigend heden op 
individueel- en sociaal-pacdagogisch ge
bied beide en moed en inzicht missen 
om de nieuwe behoeften van een nieuwe 
tijd te leren verslaan.

Daarin ligt *t gevaar van 't besproken 
werkje. A. H. G.

Onze auteur begreep dat er een be
grijpelijk slot aan zijn geschrift moest 
komen: Bint nam ontslag.

„Bint was zwakker dan zijn systeem 
geweest. Hij bad de ijzeren consequen
tie van zijn systeem niet kunnen ver
dragen. Hij was niet zo doorijzerd als 
hij deed voorkomen . . . Het was om de 
dood van van Beek... Bint koos tusschen 
Bint en Bint zijn systeem. Bint werd 
oud, ging heen, het systeem was mo
dern. bleef jong, blééf" (126).

Ongetwijfeld is dit geschrift een 
symptoom en de vrucht van deze lijd. 
Het is óf gevaarlijk óf. . . een mysti
ficatie. De auteur doel misschien maar, 
alsof hij deze dierentemmers-filosofie 
bewondert. Door ze ad absurdum uit 
te werkrn, beproeft hij misschien af
schuw te wekken. ’)

Het hoeft echter niet. Het kan ook 
menens zijn. Hij toch, zegt dingen, die 
in vele leraren weerklank zullen vinden, 
zij 't ook bij de mecsten niet in open
lijke erkenning. Hel behoeft allerminst 
te bevreemden, als de jeugd van nu 
vergeleken met de jeugd van de heel 
ouderen van tegenwoordig de indruk 
wekt van tuchteloosheid, aan bandeloos
heid grenzende.

Als een feit mag worden veronder
steld, dat vele onderwijzers en vooral 
leraren bij 't voortgezet onderwijs hun 
klasse niet aankunnen met de middelen 
hun door vorige generaties overgeleverd.
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den Heer G. van Veen:-Nederlands Geestesmerk 
in verband met opgaven van deze tijd” in het nummer van Juni 

' e aan de 
raak van den 
i socioloog

Sociologie en paedagogiek 
door J. P. KRUIJT.

jen maken voor die opmerkingen van den 
j lezen. Hij legt mij in de mond, dal onma- 

zou zijn, ondanks mijn constatering 
snelle verbetering in de laatste c euw (bladz. -45). Hij negeert 
herhaalde waarschuwing (blz. 28, 52), dat de door mij 

distributief zijn, negeert mijn beklemtoning van de grote 
volk en komt heel gemoedereerd weer aandragen met ge
en groepen van individuen die wél fantasie hebben, niet 

meent mij te moeten wijzen op onze volkshumor, terwijl 
i op de ironie van Hollandse soldaten en van de volks- 
beroep. (p. 39). Hij roemt een citaat van Joban Winkler 

van het Friese volksleven als een typisch in de struc- 
beschouwing — een soortgelijke beschouwing van mij 

Ie hebben opgemcrkl.

') Een uitzondering meen ik te moge 
I leer v. V.. die voortvloeien uit slordig 
ligheid een typisch Nederlandse volkszonde 
van een onmiskenbare 
mijn uitdrukkelijke en 
behandelde eigenschappen 
verschillen binnen ons 
vallen van individuen 
werkzaam zijn, enz. Hij i 
ik mijzelf tegenover Asselin 
klassen in de grote steden l 
over de verpurileinisering 
luurpsychologie passende 
(p. 81’) blijkt hij niet

T ~T~ct artikel van
in verband met opgaven van deze tijd” in het nummer van 

j.l. van dit tijdschrift, geeft mij aanleiding enige plaatsruimte 
redactie van „Volksontwikkeling” te vragen. De uitspraak van 
Heer v. V., dat er een wijde klove gaapt tussen den socioloog en 
den paedagoog, en de vele opmerkingen, die met deze uitspraak als 
achtergrond in zijn artikel gemaakt worden, zou ik niet gaarne onbe
antwoord wensen te laten. Nu doet zich hierbij echter de omstandig
heid voor, dat het bewuste artikel voor een belangrijk deel is ge
schreven naar aanleiding van mijn boekje: „Het Nederlandse volks
karakter en het socialisme”, waarop het kritiek uitoefent. Om nu zelfs 
de schijn van anti-critiek te vermijden, laat ik in het hierna volgende 
mijn boekje buiten beschouwing wat niet betekent, dat ik niet de 
kritiek van den Hcer v. V. instem. Dit buiten beschouwen laten 
wordt mij gemakkelijk gemaakt door de overtuiging, dat verreweg de 
meeste opmerkingen voortvloeien uit een onjuiste kijk op de moderne 
sociologie, uit de onrechtmatige eisen, die aan deze wetenschap worden 
gesteld en' uit een daarmee samenhangende verkeerde opvatting over 
de verhouding tussen sociologie en paedagogick.

Klaarblijkelijk — eii terecht — is de Heer v. V. gegriefd door het 
denigrerende oordeel van den socioloog Bongcr over de paedagogiek. 
Ik onderschrijf dit oordeel niet. Maar juist daarom kom ik des te 
beslister op tegen het denigrerende oordeel, dat de paedagoog 
Veen nu uitspreekt over de sociologie. Hij ziet geen andere dan
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óf ongegrond zijn, óf.

'rig gefundeerd zijn, of op een andere 
I zijn op de positieve wijsbegeerte, 

hebben, dus wijsgerig verkeerd 
gefundeerd zijn. De sociologie aanvaardt deze critiek niet, maar keert 
ze om: juist het onafgebroken bezinnen op de wijsgerige grondslag 
is, zo niet een groot ongeluk, dan toch een hinderlijk beletsel geweest 
voor de jonge sociologie, waardoor haar ontwikkeling sterk geremd is.

En nog — speciaal in Duitsland •— is dit piekeren over „Wesen” 
en „Sinn" niet afgelopen, en wordt het positieve onderzoek verwaar
loosd door als-maar-speculatie. Het is maar gelukkig, dat de gehele 
sociologie niet opgaat in deze richting, die uien met Steinmetz sociale 
filosofie, met Geiger sociosophie ') kan noemen. Let wel, het bestaans
recht van deze speculatieve maatschappijleer wordt hier niet ontkend, maar 
deze leer wordt buiten het gebied van de eigenlijke sociologie geplaatst 
en overgelaten aan de filosofie. Evenmin wil de sociologie i. e. z. opgaan 
in geschiedenisfilosofie, die berust op niet te bewijzen uitgangspunten,

') Zie. ook voor hel volgende, het instructieve artikel van (jeiger. Soziologie, 
in „ Handwörterbuch der Soziologie” p. 568 en vlgd.. en Sleinmelz, Inleiding tot 
de sociologie.

positivistische sociologie, de moderne sociologie zou in elk geval een 
positivistische inslag hebben, de fout van de sociologie zou nog steeds 
zijn er naar te streven, de mensheid van de „kwelling van het absolute” 
te bevrijden, de sociologie zou niet wijsgerig en niet psychologisch 
gefundeerd zijn, de moderne sociologie zou geen leiding geven aan de 
maatschappelijke ontwikkeling enz. Na zulk een aanval kan ik niet 
nalaten, voor de sociologie de handschoen op te rapen, al zal ik pro
beren, mijn beschouwingen zo weinig mogelijk in een polemische vorm 
te geven. Voor alle duidelijkheid wil ik nog opmerken, dat ik kort
heidshalve het woord sociologie gebruik, maar andere sociale weten
schappen (sociale psychologie, elhnt 
oog heb.
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' weinig 
liypothi 
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kan vinden — zijn 
dorpje? Dan zou hij 

raiïc. al zou zo'n studie 
, aleer men algemene

hetzij optimistisch (de vooruitgangsidee: Comte, Marx, Spencer), hetzij 
pessimistisch (Spengler!) Zonder andere postulaten dan die welke 
door ieder wetenschappelijk mens aanvaard worden (hetgeen iets 
anders is dan het aanvaarden van „ Voraussetzungen” van bepaalde 
filosofische, religieuze of ethische stelsels), houdt de eigenlijke sociologie 
zich bezig met de feiten van het menselijk samenleven als zodanig, 
bewerkt deze analytisch en poogt door classificatie, door vergelijking, 
door inductie regelmaat op te sporen. Deductie, 'speculatie versmaadt 
ze als methode niet, maar laat ze in geen geval overheersen, en de 
uitkomsten daarvan toetst ze voortdurend aan de feiten.

In de speculatieve sociosophie gebeurt dit toetsen juist niet of niet 
genoeg; men maakt het zich daar niet al te druk over een strenge 
bewijsvoering. Wanneer de Heer v. V. bijv, de hypothese opwerpt, 
(meer dan dat is ze tot op dit ogenblik nog niet!) dat de Calvinis
tische ethiek ons volkskarakter ten sterkste heeft beïnvloed, toont hij 

, besef, hoe voorzichtig men met deze, zeer zeker belangrijke 
lesc moet werken, zolang een eigenlijk onderzoek — waarvan 
noodzakelijkheid in mijn boekje heb aangetoond — nog niet 

geschied is. De verwijzing naar de verschillen tussen de Katholieken 
Hulst en de Calvinisten van Axel en naar hel afwijkend karakter 
Friese Doopsgezinden vormt niet meer dan een eerste aanpak, 

nog niet een gegronde conclusie waarborgt '). De socioloog Max 
Weber, die deze invloed van de Calvinistische ethiek grondig heeft 
onderzocht 2), is veel voorzichtiger in zijn conclusies, is diep overtuigd 
van de algemene wisselwerking, ziet in de religie slechts één der 
vele invloeden, die op de ethiek inwerken, laat die religie ook niet 
uit de lucht vallen, maar toont te begrijpen, hoe op zijn beurt de 
godsdienst weer door allerlei andere factoren wordt beïnvloed. De heer 
v. V. echter is zó overtuigd, dat hij — zuiver deductief — nu maar 
alles uit de Calvinistische structuur gaat verklaren. Zelfs voor het 
niet veroveren van grote delen der Zuidelijke Nederlanden wordt 
verband gezocht met -de arbeidsethiek van het Calvinisme, dat geen 
andere opgave kende dan de eigen bodem „ter ere Gods” te orga
niseren en naar vreemd bezit niet hunkerde!” Verbaasd vraagt men 
zich af: „En Oost-lndië. Nieuw-Nederland. West-lndië, Zuid-Afrika

') Waarom publiceert v. V. niet — als hij daar lijd voor 
door hem aangehaalde studie over hel Friese doopsgezinde < 
een belangrijke dienst bewijzen aan de Nederlandse Sociogr.n 
nog door vele andere soortgelijke gevolgd moeten worden, 
conclusies kon trekken.

’) Zie zijn Religionssoziologie, Teil I.
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enz.?” En men denkt aan de wijze, waarop Coen, om diens — 
euphemistische woorden te gebruiken, „door de genade Gods vreec 
zame possessie van Banda” heeft verkregen!

Het bovenstaande zal, hoop ik, aangetoond hebben, dat het verwijt 
van den paedagoog ongegrond is: de sociologie is terecht geen filosofie, 
anders dan de paedagogiek, die in zekere zin toegepastc filosofie is. *) 
Dat de sociologie nict-metaphysisch is, wil echtcr nog niet zeggen, dat 
ze positivistisch of naturalistisch is.

2. Ten nauwste samenhangend met het voorafgaande zijn de volgende 
punten: de paedagogiek is normatief en pragmatisch — de sociologie 
is empirisch en theoretisch. Al kan men wel een descriptieve tak in de 
paedagogische wetenschappen onderscheiden tegenover een normatieve, 
de eerste is slechts materiaal-leverend, en geen wetenschap verdient 
die naam als ze in de beschrijving blijft steken. Daarom is de nor
matieve paedagogiek in deze wetenschap de kern, die zich bezig houdt met 
doel en methode van de opvoeding: wat het ideaal van den opvoeder' 
is en hoe hij dit ideaal zal bereiken. Daarom hangt de paedagogiek 
ten nauwste samen met levens- en wereldbeschouwing van den opvoeder, 
daarom is er een Katholieke, een Calvinistische, een communistische, 
een nationaal-socialistischc paedagogiek enz. Dit is anders bij dc 
sociologie. Deze houdt zich o.a. ook met de opvoeding, in de ruimste 
zin van het woord (opvoeding in gezin, school, door kerk, staat, par
tijen enz.) bezig, omdat deze opvoeding één der het maatschappelijk 
leven beïnvloedende factoren is. De sociologie zal dus o.a. pogen na 
te gaan, hoe belangrijk deze beïnvloeding is. ook al is dit een moeilijk 
probleem als alle kwantitatieve analyse der determinerende factoren. 
Normen voor de opvoeding stelt de sociologie echter niet, nog minder 
propageert ze die of brengt ze die in toepassing. De paedagogiek 
echter is wèl pragmatisch en elke paedagoog zal zich terdege bezig
houden met de toepassing door hem zelf of door anderen van 
de resultaten van zijn wetenschap, een toepassing die voor hem tevens 
dc betekenis inhoudt van een experiment. Elke paedagoog heeft iets 
in zich van een profeet; zijn vurig geloof in de waarheid van zijn 
opvoedings-ideaal en -methode geeft hem de bezieling, nodig om sleur, 
onwil en onverschilligheid op te heffen. Aan den socioloog echter te 
verwijten, gelijk de Heer v. V. doet, dat hij niet „inspireert”, dat 
hij geen „groot geloof” heeft, dat hij geen leiding geeft aan de maat
schappelijke ontwikkeling, is volkomen misplaatst. De taak van den 
socioloog is nuchter en kritisch te analyseren, te toetsen, te vergelijken,

•) Zie Prof. A. Fiicher. Soziologische Padagogik, in Handwörtcrbuch der 
Soziologie, p. 589 en vgld.
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psychologie, economie enz.) ter harte moeten nemen. Dit 
i zfclf is echter niet de taak van een theoretische weten- 
sociologie. liet kompas is nog niet de kapitein van het

wat even noodzakelijk is als inspireren. Om hier nu echter van een „kloof" 
te spreken, terwijl we met een natuurlijke arbeidsverdeling hebben te 
maken, getuigt van een niet-verstandige eenzijdigheid. Is het dan tóch 
waar, dat de kracht van den profeet ligt in zijn eenzijdigheid?

Het is wel heel eigenaardig van den heer v. V., om enerzijds, zij 
het ten onrechte, de moderne sociologie positivisme te verwijten, en 
anderzijds haar toch de met dit positivisme samenhangendc doelstelling 
op te leggen van den groten positivist Comte, dat de sociologie leiding 
zou moeten geven aan de maatschappelijke ontwikkeling („savoir pour 
prévoir et connaitre pour améliorer").

Dit leiding geven is de taak van de politiek, ook 
paedagogiek, die beide daarbij de uitkomsten van 
die van de 
leiding geven 
schap als de :

3. De sociologie zou 
verwijt bij de bespreking 
de wenselijkheid aan te geven 
maatschappelijke verschijnselen gelijk

Het verwijt, dat de sociologie niet psychologisch zou zijn gefundeerd, 
treft ongetwijfeld enige richtingen in de sociologie; om er een paar 
te noemen: de Franse school van Dlirkheim, nu voortgezet door Levy- 
Brllhl, en de buiten Amerika niet belangrijke behavioristische sociologie.

Maar de moderne sociologie wordt zeker niet door dit ontbreken 
van psychologische bezinning gekenmerkt. Wie de arbeid kent van 
een Nederlandsen socioloog als Steinmetz weet beter ’), vooraanstaande 
sociologen als Tönnics Vierkandt, von Wiese geven al evenmin aan
leiding tot dit verwijt. Het is juist één der inzichten, die de moderne 
sociologie sterk naar voren brengt, dat de sociale groeperingen, de 
„Gebilde” zou von Wiese zeggen, slechts in de psyche van de mensen 
bestaan, dat alle sociale groepen terug zijn te brengen tot „zwischen- 
menschliche Beziehungen.”

Ziehier een uitspraak van de moderne sociologie: „Real” im Sinne der 
Dinghaftigkeit sind sic (d.w.z. de sociale groeperingen) nicht, wohl aber 
wirklich, sofern sie tatslichlich vorfindbar sind und sich als wirksam cr- 
weisen. Sie sind psychische Wirklichkeit. Als solche sind sie mögliche

cen uitspraak van Steinmetz: .Iedere diepe, zeker iedere diepste 
sociale verschijnselen is ten slotte een psychologische." (Inl. tot

>gie, p. 33/34).
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GegensOndc erfahrungswissenschaftlicher Untersuchting frcilich nur, 
soweit sie erfahrhar in Erscheinung treten. Nach eincr „höheren Wirk- 
lichkeit" hat die Soziologie nicht zu fragen." (Geiger) '). Of nog anders: 
„Offenbar ist, dasz diese sozialen Gebilde nicht sinnlich wahmehmbar 
sind; es laszt sich keine Stelle im physischen Rautn aufwiescn, an 
der sie sich befjnden  Wenn die sozialen Gebilde nicht rUumlich 
existieren, können sie nur Erzeugnisse unseres Geistes sein und Inhalte 
unseres Denkens oder unserer anderen SeelenkrUfte bilden. Wenn 
wir ihnen Realitat zusprechen, kann es nicht die Wirklichkeit des 
Wahrnehmbaren sein, sondern Realitat im Sinne von lebenbecinflus- 
sender ’Wirksamkeit." (von Wïese) 2)

Ik heb hier wat langere citaten gegeven, omdat de kwestie van groot 
belang is. Wat de moderne sociologie hier van sociale groeperingen 
zegt, geldt ook voor de meer gecompliceerde onder deze groeperingen 
als kerk of partij, en eveneens voor de in deze tijd zo sterk naar voren 
komende groepering: de natie. De Heer v. V. denkt daar anders over. 
Hij — die de sociologie gemis aan psychologische fundering verwijt — 
gaat in één schuitje zitten met sociologen als Dllrkheim en Lcvy-Brllhl, 
die voor de autonome psychologie geen taak overlaten, omdat ze de 
psychische verschijnselen afleiden uit de sociale, die zich dus schuldig 
maken aan de eenzijdigheid van het sociologisme. Want van Veen neemt, 
met bovengenoemde sociologen, en met de organische sociologen, het 
bestaan van een collectief bewustzijn aan. De natie zou zijn een 
„werkelijke persoonlijkheid”, een „makroanthropos”, een gepotentieerd 
individu”. Wie goed doordringt in de bovenontwikkelde gedachtengang 
van de moderne sociologie, voelt, dat dit alles niets dan beeldspraak 
is3), die zeker betekenis kan hebben in bezielende toepraken (Nelson, 
Napoleon), of inspirerende geschriften, maar nut is nog niet hetzelfde 
als waarheid. Hoewel het van een pragmatisch aangelegde paedogoog 
te begrijpen is, als hij deze beide verwart.

4. Anders wordt het verwijt van den paedagoog, wanneer hij zegt: 
de grief is niet, dat de sociologie niet psychologisch zou zijn gefun 
deerd, maar dat ze zich baseert op een verkeerde psychologie. Niet de 
oude, atomistische psychologie moet zij als grondslag nemen, maar 
de nieuwere structuur- of .geisteswissenschaftliche” psychologie van 
Spranger.

') Handw. der Sozic
2) Handw. der Sozic
s) Voor een uitvoerige 

Brühl (waarop we hier : . 
sociological theories, p. 463 
bij natuurvolken, 1933.
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Allereerst moet dan opgemerkt worden, dat dit niets verandert aan 
de zo even besproken afwijzing van de collectieve ziel: ook Sprangcr 
wijst deze — terecht — af: . man kan die gesellschaftlichen
Gruppen als Uberindividuelle Gebilde nehmen, die im Raum und in der 
Zeil gleichsam als belebte Massen wieken. Aber auch dan faszt man 
sic wieder unter dem Erkenntnisschema eincr geistigen Individualiteit. 
Wir haben gar kein anderes Erkennlnismittel filr Geistesgebilde, als 

die individuelle Geistesstruktur. Deshalb bleibt das Ansich gesellschaft- 
licher Gebilde für unser Erkennen und Versteken transseendent." En: 
„(die) Gruppe selbst bat keine Seele; wenigstens wïrc eine solche 
Uberindividuelle Scele unserein Erkennen transszendent" ') Als Spranger 
dan tocb het woord „Kollektivbewusztsein" gebruikt, bedoelt hij 
daarmee: „diejcnige Einsfellung des Ich, vermöge deren es nicht nur 
suo nomine, sondern im Sinne und Geist einer Gruppe lebt". Maar 
dat is iets anders als van Veen's macroanthropos, die doet denken 
aan Hegels „Volksgeist" of Spenglers „Kulturseele". Dit Kollektiv
bewusztsein verschilt niet veel van Mc. Dougall's Group-Mind of 
van Vierkandt's Gruppenbewusztsein, die alle bestaan in de geest 
van het individu. Het is dan ook verkeerd door v. V. begrepen, 
wanneer hij denkt, dat ik dit begrip group-mind afwijs; ik zie alleen 
niet in, hoe men deze „group-mind’' ooit zou kunnen abstraheren van 
de individuele „mind", omdat we deze individuele „mind" los van de 
groepsbeïnvloeding, die van de geboorte af werkzaam is, ónmogelijk 
kunnen leren kennen. Daarom heb ik betoogd, dat het begrip volks
karakter iets anders is dan het begrip Group-mind, beter is misschien 
om te zeggen: vollediger.

Intussen is dit niet de hoofdzaak. Deze bestaat hierin, dat de 
„geisteswissenschaftliche" psychologie werkt met structuren, teleogisch 
is ingesteld*, en, uitgaande van het geheel, de onderdelen uit dit geheel 
alleidt; om de woorden van v. V. nog eens te herhalen: „het streven 
van het individu wordt pas begrijpelijk van de totaliteitsstructuur 
uit, waarin het gevat zit en waarop het zich teleogisch instelt". In ver
band daarmee wordt dan de onderscheiding genotype en phaenotype 
verworpen als totaal onvoldoende.

Wat dit uitgaan van de totaliteit betreft, mij dunkt, dit standpunt 
der „geisteswissenschaftliche'' psychologie is afdoende bestreden door 
Mc. Dougall a). Wie -r om ons nu te beperken tot de bespreking 
van de collectieve structuren — de individu poogt te begrijpen door 
uit te gaan van de kenmerken van de maatschappij en daaruit af te

') Lebensforinen 2te Autl. 1921 p. 57, p. 93.
’) Zie zijn „The Group Mind”, sec. cd. p. XV, XVI.
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leiden de invloed van die maatschappij op deze individu, vergeet één 
ding, zo merkt Mc. Dougall op: dat de wenselijke individu niet bij 
de geboorte een tabula rasa is, dat hij reeds bij de geboorte allerlei 
aangeboren praeJisposities heeft, die de uitslag van het proces der 
maatschappelijke beïnvloeding niet overal <en niet altijd gelijk doet 
zijn. Waar blijft bij de structuurpsychologie plaats voor de invloed 
— Iet op dat niet gezegd wordt de almacht — van de erfelijkheid?

Over de grootte van die invloed kan men natuurlijk van mening 
verschillen — hierover zal nog menig onderzoek verricht, nog menig 
woord gesproken worden. Toegegeven kan worden, dat Sprangers 
„objectieve geest" — d.i. naar zijn eigen definitie: „das gescllschafl- 
lich bedingte Milieu, die geistige, historisch gewordene Lebensum- 
gebung" ’) — van grote invloed is op het karakter van individu en groep. 
Maar welke socioloog zal dit ontkennen? Alleen: hij zal, overtuigd 
van de algemene wisselwerking, de invloed van dit geestelijk milieu 
niet overdrijven, maar pogen — hoe moeilijk de quantitatieve causa- 
liteitsbepaling ook is — door een vergelijkend onderzoek de mate 
van belangrijkheid van deze invloed tc bepalen. Leidt de structuur
psychologie echter tot het overdrijven van de betekenis van dit gees
telijk milieu, tot het kritiekloos aanvaarden van de deductief afgeleide 
structuur — gelijk hierboven het gev 
structuur — dan is duidelijk, dat elke 
psychologie moet afwijzen.

Hier komen we aan het hoofdbezwaar, dat de moderne sociologie 
tegen het werken met en het uitgaan van de „objectieve 
dit laatste doet, beschouwt de verschillende sociale vei 

een functie van de „objectieve geest" — dus van 
moraal, staats- en rechtsopvatting enz. Daar is niets op tegen,.de 
socioloog laat dit ook niet na. Maar het omgekeerde moet ook ge
schieden: de religie, de moraal enz. zijn eveneens een functie van de 
andere sociale verschijnselen; tussen objectieve geest en sociale ver
schijnselen bestaat een wederzijdse wisselwerking. De objectieve ge__t 
verandert niet alleen door een eigen ontwikkeling, los van het verdere 
sociale leven, maar wel degelijk door een inwerken van de verschijn
selen in dit sociale leven. Het is niet voldoende na te gaan de invloed 
van een bepaalde structuur — gelijk de „geisteswissenschaftliche 
Psychologie” doet — maar omgekeerd moeten ook de veranderingen 
in de structuur worden verklaard. Dat de paedagogiek zich hier niet 
mee inlaat, is van een normatieve wetenschap te begrijpen. Toch zal
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de paedagogiek moeten erkennen, dat niet alleen de structuur, maar 
zelfs haar eigen opvoedingsidealen, haar eigen normen aan ontwikkeling 
onderhevig zijn. Misschien is het psychologisch verklaarbaar, dat 
vurige strijders voor zulk een ideaal dit niet kunnen loegeven — dit 
blijft niettemin een eenzijdigheid. Wie zich los wil maken van deze 
eenzijdigheid, kome niet met verwijten over de normloosheid van de 
sociologie, maar aanvaarde het feit, dat ook de sociologie zich, volgens 
haar eigen methoden, met deze idealen bezighoudt. „Die „wahre" 
Natur des Menschen, die durch Bildung zur HumanitUt entbunden 
werden soll, ist sehr verschieden bestimmt worden. Die Folgc ist 
die Tatsache einer Vielzahl von Erziehungsidealen, die nach- und 
neben einandcr gegolten haben und, solange sie galten, sich als 
abschlieszend-richtig empfanden. Kritik und Wertung dieser Erzie- 
hungsideale bleiben Sache der Piidagogik, aber die Erkenntnis der- 
selbcn, genau gesagt, die Einsicht in die Motive, warum sie als Ideale 
aufgerichtet und verfolgt wurden, warum sie den Normwert von 
Idealen bekamen, ist eine streng empirisch wissenschaftlich lösbare 
Aufgabc. bei der auch die Soziologie zu Wort kommt." *) Ziedaar 
een arbeidsverdeling, die duidelijk genoeg is om grensgeschillen te 
voorkomen.

Waarom men onder het schema genotype en phaenotype niet alle 
verschijnselen kan vangen is mij niet duidelijk. „De mens is een per
soonlijkheid, hij heeft een ziel, waarin „waarden” kunnen gaan werken, 
die plotseling in die ziel krachten uit het niet toveren, welke zich als 
imponderabilia op de werkelijkheid storten en omkeringen bewerken, 
waarmede geen enkel „logisch” individu blijkt te rekenen”, zo luidt het 
antwoord. Maar hoe weet v. V., dat die krachten „getoverd worden 
uit het niet”? Niemand ontkent de invloed van „waarden”, maar 
waar deze waarden omkeringen bewerken, daar moet een praedis- 
posilie tot die omkering aanwezig geweest zijn, door bizondere om
standigheden nu pas tot ontploojïng gekomen. Het aannemen van een 
erfelijke karakteraanleg, die een begrenzing inhoudt van de karakter
ontwikkeling, hoeft nooit den paedagoog te remmen: nimmer kunnen 
wij weten, of één of andere trek niet latent aanwezig is. Zo lang als 
zijn krachten hem niet begeven mag, neen behoort de paedagoog te 
zoeken naar methoden, deze verborgen mogelijkheden te voorschijn te 
halen en wanneer hem dat gelukt, hebben we evenveel oprechte be
wondering voor zijn toewijding en paedagogische capaciteiten als we 
zouden kunnen hebben voor een „tovenaar uit het niet”.

■) Aldus Prof. A. Fischer in het reeds geciteerde Handwörterbuch, p. 417.
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') Een geheel hoofdstuk wijdt Heymans 
tot de speciale psychologie, II, p. 241 en

op grond van hun 
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Het is een misvatting te menen, dat het voldoende achten van het 
schema geno- en phaenotype betekent, dat men geen onopgeloste en 
misschien nooit oplosbare raadsels Achter dit schema vermoedt. Het 
is een misvatting te menen, dat het aanvaarden van dit schema positi
vistische verzekerdheid insluit. Dit blijkt reeds uit het feit, dat het 
gebruikt wordt door onderzoekers van uiteenlopende levensbeschou
wing. Nog onlangs las ik een verslag van een referaat over - Erfelijk
heid en Opvoeding” van den Calvinistischen paedagoog Prof. Waterink, 
die geen bezwaar bleek te hebben om met dit schema te werken.

5. Een volgend verwijt: de door de „positivistische” sociologie 
gebruikte psychologie zou, met Heymans, aan statische eigenschappen 
geloven, aan eigenschappen, die vastliggen. Dit is onjuist. Uitdruk
kelijk zegt Heymans: „Dat het karakter in den ruimsten zin des 
woords (in den zin van „tout ce qui caractérise une personne”) in 
den loop des levens wijzigingen en aanvullingen kan ondergaan, schijnt 
niet twijfelachtig; de vraag evenwel, hoe ver die wijzigingen en aan
vullingen zich kunnen uitstrekken, is voorlopig nog slechts met de 

reserve te beantwoorden" *). Zie, dat is een voorzichtige 
ing, die van meer bezinning getuigt dan een exclamatie gelijk de 
:nde: „Als de geest vaardig wordt over de mens, pleegt hij zijn 

nappelijke beschrijvers een lelijke kool te stoven". Elk psycho- 
>wel van

aanvullingen kan ond 
ver die wijziging 

uitstrekken, is voorlopig nog slee 
uiterste reserve te beantwoorden" *). Zie, dat is 
houding, die van meer bezinning getuigt dan een 
volgende: „Als de geest vaardig wordt over de mens, pleet 
wetenschappelijke beschrijvers een lelijke kool te stoven". Elk psycho- 
gram, zowel van een individu als van een groep, is, wanneer we niet 
speciaal de diepere aanleg maar het actuele karakter beschouwen, 
een momentopname en twee van zulke momentopnamen, genomen op 
twee ver uiteenliggende tijdstippen, zijn niet volkomen gelijk. De erva
ring wijst echter tevens aan, dat het blijvende veel belangrijker is 
dan de verandering. Dit maakt principieel een zekere prognose moge
lijk, al is ieder overtuigd, dat zekerheid van voorspellen nooit bereik
baar is. Ieder paedagoog maakt bij zijn beoordeling van een pupil 
gebruik van deze veronderstellingen: zijn werk is, evenals dat van 
den socioloog bij zijn bestudering van groepen, in dien zin niet meer 
— maar ook niet minder — dan benaderingsarbeid.

Als de heer v. Veen overtuigd was van de onmogelijkheid, om zulk 
een psychogram dat min of meer de psyche van het te beschrijven 
object benadert —. op te stellen, zou hij niet kunnen deelnemen aan 
enige paedagogische arbeid, bijv, niet aan het zoeken van een betere 
methode, om uit te maken of leerlingen die het L.O. hebben door
lopen, geschikt zullen zijn het M.O. te volgen, 

van het psychogram 

aan deze 
vgld.
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opgesteld — want ook een schoolrapport of een beantwoorde vra
genlijst is een stuk van een psychogram —, of op grond van misschien 
nog andere beoordelingen.

De mogelijkheid dat zulk een onderzoek — nog wel plaats vindend 
gedurende de praepuberteit — in of na de puberteit te schande wordt 
gemaakt, weerhoudt ons niet, voort te gaan met het zoeken naar een 
betere methode. Ik mag toch niet aannemen, dat van Veen met zijn 
betoog over de onvastheid in de code der menselijke gedragingen — 
waarmee ik het in beginsel, ontdaan van veel te sterke overdrijving, 
eens ben — wil bewijzen, dat ai onze paedagogische arbeid of ons 
paedagogisch onderzoek onbegonnen werk is.

6. Eigenlijk zijn we met de bespreking ad 4 en 5 al beland bij het 
probleem determinisme — vrije wil. Van Veen toont zich nu eens 
voorstander van het zeer eenzijdige determinisme der hero-worship- 
pcrs" („het uur, dat één man de gang der geschiedenis bepaalt"), dan 
weer van het bijna volkomen indeterminisme: „bij God is zeer veel 
mogelijk in de regionen van de geest" (waarom niet alles? J. P. K.). 
Mij dunkt dat dit probleem, dat de mensheid wel bezig zal houden 
zolang ze leeft, op zichzelf buiten ons onderwerp omgaat. Wat wél 
van belang is, is dit: of de socioloog aanneemt de mogelijkheid van 
voorspelling op zijn terrein. Hierop zij volmondig geantwoord: ja. 
Maar ook dit houdt weer niet in, dat hij nu .de toekomst klaar en 
duidelijk voor zich ziet liggen. Elk modern socioloog, die overtuigd 
is van de gecompliceerdheid van het maatschappelijk leven, van de 
veelvuldigheid der in aanmerking komende factoren (pluralisme) en 
van de algemene wisselwerking, is uiterst bescheiden met voorspellingen 
en rekent met de mogelijkheid, dat zelfs een zeer voorzichtig gestelde 
prognose niet uitkomt. Ook de weervoorspellingen komen niet alle 
uit, in de natuurwetenschap is reeds een volkomen zekerheid van 
voorspelling uitgesloten, des te meer in de sociale wetenschappen. 
Daarom kan ik v. Veen's uitspraak aanvaarden, dat we ons, vooral 
in tijden van labiele geestestoestand als waarin wij leven, op allerlei 
verrassingen voorbereid moeten houden.

Daarom hoeft er geen strijd te zijn tussen sociologie en sociale 
paedagogiek. Wanneer bijv, de sociograaf meent te kunnen vaststellen, 
dat het Nederlandse volkskarakter waarborgen biedt voor het behoud 
en de uitbouw van de democratie, betekent dit helemaal niet, dat de 
sociale paedagoog nu maar wordt uitgenodigd zijn werk te staken. 
Neen, dit de sociograaf deze uitspraak durft doen, berust juist op 
zijn overtuiging, dat, wanneer er nog moeilijker tijden dan de huidige 
komen, nog groter verarming en nog dieper ontevredenheid, er toch
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ippcn, als mijn g 
it hij de sociol

van nog maar weinige 
gevens inzake het onderwijs en 
i van de school enige jaren later 

ze betrekking hadden, vindt deze

Af et prijzenswaardige spoed bezorgt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek deze uitgave, waarvoor hel alle hulde toekomt. Wie 

zich de geregeld jaarlijkse klachten herinnert van nog maar 
jaren geleden, dat de statistische gegevens inzake het onderwijs 
het Verslag der interne bijzonderheden van de school enige jaren 
verschenen dan het tijdstip waarop „:„J-
hulde volkomen gerechtvaardigd. .

Tc meer nog nu deze uitgave in haar drie-lcdige inrichting: Statistieken,

voldoende sociale paedagogen zullen zijn, die met grote toewijding 
voor de democratie blijven strijden, en dat de kern van ons volk in 
voldoende mate de eigenschappen bezit, om deze opvoedingsarbeid te 
doen slagen. De socioloog ontheft den paedagoog niet van opgaven, 
neen, verwacht juist dat hij deze vervult I Alleen meent de socioloog 
bescheiden, nuttig werk te kunnen doen, door alvast het terrein te 
verkennen. Dat v. V. dit niet op prijs stelt en weigert op ons kompas 
te varen is zijn goed recht. Alleen meen ik, dat een kleine dosis 
meningsverschil en een zeer grote dosis misverstand hierbij in het 
spel zijn. Ik hoop, dat dit artikel tot het opheften van dit laatste 
zal bijdragen.

Ook hoop ik, dat niet alle paedagogen zo zullen denken over de 
verhouding paedagogiek-sociale wetenschappen, als mijn geachte criticus. 
Zijn houding toch komt hier op neer, dat hij de sociologie het recht 
ontzegt, haar eigen methode vast te stellen, dus een autonome weten
schap te zijn. Ik behoor tot degenen, die het toejuichen, dat de paeda- 
gogiek in Nederland haar vleugels uitslaat en o.a. zich ook ontwikkelt 
tot sociale paedagogiek. Het kan niet anders of de paedagoog moet 
zich dan bewegen op het gebied van verschillende sociale 
schappen, waar op zich zelf niets tegen is. Wel echter zal hij dan 
moeten oppassen, niet de houding — al of niet bewust — aan te 
nemen van deze sociale wetenschappen, die voor hem hulpweten
schappen zijn, te willen annexeren, — om zo te zeggen de paedagogiek 
te doen uitdijen tot een gehele faculteit, en daarbinnen de verschillende 
sociale wetenschappen genadiglijk een plaatsje te geven met de psycho
logie cr nog bij, alle als nederige dienstknechtjes van de in het midden 
tronende heerseres. Ik geloof, dat zulk een houding geen dienst be
wijst aan de jeugdige wetenschap der paedagogiek.
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') Een voorproefje biedt dit verslag zelf.

dat

onderwijsgebied zijn 
is, voor wie op

en leesbaar is

van het L.O. in deel II 
noorteerd, dat de nieuwe 
jlijkbare instemming op 
zich verwonderlijk snel 

"" ^at ’t van 
egepast, 
,-dt twee

Mededelingen zoveel meer overzichtelijk

genomen, voor
■ es tijds mag geiden wat op bl. 45 te lezen 
isignes enz. door leerlingen en Schoolkrant.” 
;clte), zeer ter lezing aan te bevelen, bevat 

alle onderdelen van het onderwijs en van de 
Advies: Onderwijsraad, Centrale Jeugdraad en 

opvoeding.
maakt daartussen het Voorb. H. O. 

rslagen het geval was, doch waar-

gedaan over het ver- 
officiëlc uiteenzetting

Verslag en 
geworden.

Met de hernieuwde mededeling, dat van het onderwerpelijk verslag 
de indeling en de verscheidenheid van inhoud gelijk zijn aan die van 
het vorige jaar, terwijl het Register wederom de studie van het lijvige 
boek vergemakkelijkt, geloven wij verder te kunnen volstaan met weer 
enige zeer actuele onderwerpen er uit te bespreken.

Natuurlijk behoeven wij niet meer te memoreren, dat ook in dit 
verslag alle overheidsbesluiten en beslissingen op 
opgenomen, waarvan de kennisneming onmisbaar 
enigerlei wijze in het besturen een aandeel heeft.

In deel I worden o.a. verdere mededelingen 
loop der kwestie, met zeer uitvoerige
over de toepassing der nieuwe regelen.

In alle verslagen der lloofdinspecteurs x 
wordt nadrukkelijk, soms zeer omstandig, gerappo 
spelling, op geringe uitzonderingen nia, met blijk 
alle scholen is ingevoerd en dat de jeugd er zich verwonderlijk 
in gevonden heeft. Terecht wordt er dan ook op gewezen, dat ’t 
groot belang is, dat ze zo spoedig mogelijk overal wordt toeg1”' 
opdat de jeugd, die de school verlaat, dan niet verplicht worói i 
spellingen te volgen. ')

Wel wijst men er op, dat de spelling nog heel wat meer, andere 
en zwaarder moeilijkheden oplevert, maar deze voorgeschreven wijzi
ging beschouwt de school, zo goed als unaniem, als winst. De lezer 
krijgt wel de indruk, dat langer verzet tegen de .nieuwe” spelling 
slechts nadeel kan oplevcren.

Over twee duidelijke nood regelingen n.l. de Stichting tot verruiming 
van werkgelegenheid voor academisch gevormden en betreffende toe
lating van vreemdelingen tot het universitair onderwijs zijn in deel I 
uitvoerige mededelingen opgenomen, voor belanghebbenden van belang.

Als een typisch teken des 
is over het „dragen van insit

Deel II (Bijzonder gedeen 
weer de verslagen van 
officiële lichamen van 
Rijkscollege voor de Lichamelijke

Een enigszins zonderling figuur r 
en M. O., zoals ook in vorige vers
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Het spreekt vanzelf, dat dit onderwerp een tamelijk beheersende 

plaats inneemt en dan in 't bijzonder ten aanzien der lagere school 

en wat daaraan vooraf gaat of er mede parallel loopt.

Deel I geeft op bl. 70 deze korte samenvatting van alle verslagen: 

van den hoogst ongunstigcn economischcn 
merkbaar. Vooreerst werden Gemeente

llen tot de uiterste versobering genoopt, 
sbouwen en hun inrichting en 
len-voorraad werden tot een 

»en intensief moest 
i de doorwerking 
beperkter aantal 

tot het ont-

: scholen

tandighedcn verheugend, dat er ook krachten 
/.icing van hetgeen in beter tijden werd ver- 
s zou stellig gedaald zijn, indien het ondcr-

duidelijk gevoelen hoe de crisis 
-"de der inspectie wordt gemeld, 
iceding een verhindering vormen

Van de zijde 
en kleedir

„In dit vierde crisisjaar was de invloed 
toestand bij het lager onderwijs duidelijk 
Schoolbesturen door het slinken der middel 
De inaterieele uitgaven voor onderhoud der schoolgel 
voor het bijhouden en aanvullen van de leermiddelc 
minimum beperkt. Pijnlijker was, dat ook op de personeelsuitgave 
worden bezuinigd. En terwijl in het verslagjaar als gevolg van 
der gewijzigde leerlingenschaal de Rijksvergoeding voor een l 
onderwijzers beschikbaar was, zagen de gemeenten zich gedwongen 
slaan van boventallige vakonderwijzers, een maatregel niet slechts voor c 
bare, maar door het wegvallen der vergoedingen ook voor de bijzondere 
van verstrekkende beteekenis.

Daarnevens deed zich in het 
ook op de schooljeugd zelf doorwer 
dat herhaaldelijk gebreken aan 
voor schoolbezoek.

Meer dan eens werden duidelijke tcekenen van ondervoeding waargene 
Volgens sommige berichten zouden ook de werklust, het concentratievermogen e 
de belangstelling der leerlingen lijden onder een gedrukte sfeer thuis. Een gebre 
aan arbeidsvoldoening in de gezinnen der werkloozen zal aldus zijn weer 
hebben op den geest der kinderen.

Het is onder zoo ongur 
werkzaam zijn, slrekkenc 
worven. Hel peil van

van verandering gehoopt is mogen worden. De zeven inspecteurs brengen 

n I. een gemeenschappelijk verslag uit, 5J-g bladzijde beslaande en dat 

feitelijk slechts het minimum bevat van zuiver wettelijke wederwaar

digheden.

Dit is te betreuren. Het betreft hier toch een totaal van 55 Gymnasia, 

140 H.B.-scholen, 44 Lycea, 19 middelbare meisjesscholen, 44 handcls- 

scholcn en 130 handelsavondscholen, tezamen 432 scholen, die de 

cursus 1934/1935 ingingen met 69677 leerlingen.

't Moet, dunkt me, wel de moeite waard zijn iets te vernemen uit 

de persoonlijke ervaringen en inzichten van de inspecteurs, hoe het 

staat met de inrichting en de praktijk van het zo zeer uiteenlopend 

onderwijs in de veelsoortigheid van scholen, met de leraren en leer

lingen, met de verhouding van gezin tot school, met de resultaten, 

met de pogingen tot vernieuwing van school- en leermethoden.

Hopelijk vinden we in een volgend verslag eindelijk daarvan meer.

De invloed van de crisis.
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Op allerlei plaatsen in deze verslagen wordt gewezen op de nadelen 

voor de hinderen van onvoldoende voeding en kleding en uit bijna 

elke inspectie komt de klacht van de fatale vermindering van belang

stelling én bij de kinderen én bij de ouders, die het geregeld school

bezoek zeer tegenwerkt. Hierbij komt dan nog dit feit, door verschil

lende inspecteurs medegedeeld, dat vele hoofden van scholen nalatig 

blijven in het opgeven van ongeoorloofde verzuimen „wijl zij terug

schrikken voor maatregelen van discipline tegenover onwillige leerlingen 

en onverstandige ouders, uit angst, dat men leerlingen verliest, en 

daardoor personeel” (208).

Maastricht meldt daar, dat van de 150 scholen in zijn district 51 

geen enkel ongeoorloofd verzuim opgaven, 16 één keer en 17 twee 

keer, terwijl over het geheel het verzuim was toegenomen 1

Intussen het tegendeel is ook gebleken: in vele gevallen is de belang

stelling der ouders zeer bevredigend, vooral waar goed geleide ouder

avonden worden gehouden; het besef, dat men vooral in slechte tijden 

zijn kinderen zoveel mogelijk goed moet voorbereiden voor de komende 

strijd om het bestaan, is blijkbaar bij zeer velen verlevendigd.

Aan de andere kant is ook herhaaldclijk uiting gegeven aan < 

overtuiging, dat de nood, zij 't uiteraard onbedoeld, ook goede gevolg» 

heeft gehad, inzonderheid door de noodzakelijkheid en de daardoor 

geïnspireerde lust „to make the best of it”.

„ De noodzakelijkheid om zich te behelpen, kan wel cens gev< 

treffen. Toch heeft zij ook haar goede zijde. Niets is zonder be 

kenis in het leven. Zoo behoeven ook buitengewone tijden niet louter 

schade te brengen. Het is alleen dc vraag, of men de gelegenheid 

weet aan te grijpen en de jeugd leert, zich zelf te helpen, ook onder 

minder gunstige omstandigheden het doel te bereiken. Hierin ligt 

onmiskenbaar vormende waarde van betekenis” (205).

„Evenals echter in de historie telkens weer bevestigd is, dat juist 

in tijden van druk de beste eigenschappen van den mens het meest 

naar voren zijn gekomen, zo kunnen wc ons ook hier enigermate 

troosten met de gedachte, dat de tijdelijke inkrimping, die men zich 

moet laten welgevallen, waarschijnlijk ook weer blijvende winst zal 

afwerpen, doordat de nood leert, hetgeen men bezit intenser en beter 

te gebruiken” (249).
Van de steden, waar de bezuiniging op formidabele wijze gewoed

wijzencorps zijn arbeid niet met toewijding was blijve 
digheden zijn ook voor dc onderwijzers neerdrukkend g 
dc verslagen der inspectie van den ijver en de opgewe 
taak hebben verricht.”
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en Rotterdam

Op verschillende plaatsen hebben n.l. de ouders in samenwerking 
met gemeentebesturen fondsen gesticht, om de kwekelingen enige 
tegemoetkoming te geven!

Voor een zeer laakbaar gebruik van het stelsel der kwekelingen 
leze men bl. 241.

Ja, de bezorgdheid voor het lot der blijvend werkloze afgestudeerde 
jonge onderwijzers, die zulke onoplosbare moeilijkheden ontmoet, prik
kelt toch ook tot mooie handelingen. Zo vermeldt de inspecteur voor 
de opleiding o.a. het volgende:

in Inspectie Doetinchem 36 bevoegde kwekelingen
„ Breda
„ Eindhoven
„ Nijmegen
„ Heerlen

„ Dordrecht
„ Gorinchem

heeft, staan Amsterdam en Rotterdam op de eerste plaats. Het leek 
bijna ondoenlijk om nog tot goede resultaten te komen. Verrassend 
is de mededeling omtrent Amsterdam: „Wat de leerkrachten betreft, 
zij zijn bij de plotselinge sterktcvergroting van het aantal leerlingen, 
dat aan hun zorgen werd toevertrouwd, elastischer ge 
lokalen, daar zij zich spoedig bij de nieuwe toestand 
werden de touwtjes wat strakker aangetrokken en 
menigeen, dat hij tot zijn spijt de zwakke leerlingen minder hulp kon 
geven dan voorheen, ik moet erkennen dat het corps als geheel zich 
goed door de moeilijkheden heenslaat” (253).

Dit zijn slechts enkele citaten uit vele die ter beschikking staan.
Een belangrijke plaats in de middelen ter verzachting van dc be- 

zuinigingsramp, nemen de „kwekelingen met acte" in. Onomwonden 
geven verschillende inspecteurs te kennen, dat de gehele wettelijke 
bevoegdheid tot aanstelling geen andere strekking heeft dan om wet
telijk bevoegde onderwijzers tegen een ongehoord laag loon of zelfs 
geen loon in de plaats van behoorlijk bezoldigde onderwijzers te krijgen. 
Daarnaast staat dan echter weer ’t feit, dat in zeer vele gevallen 
de school er belangrijk door gebaat is bn de jonge leerkrachten voor 
fnuikende werkloosheid worden gespaard. Een statistiek bestaat er 
naar mijn weten nog niet over. In het voorliggende verslag vond ik 
verspreid de volgende opgaven. Aanwezig waren einde 1934:

*n loon in de plaats 
Larnaast staat dan echter

>osheid worden 
nog niet over.
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Resultaten.

Hoewel er veel aannemelijks in deze beschouwing is, blijft niette
min het feit, dat de werkers in de school zelf weinig opgetogen zijn

jeugdorgani:
en die ervaring leci 
korte tijd weer kan 

w da* nodig maken.
houden met het feit, dat niet zelden 

voldoende resultaat geeft” (292).

ook buiten de schooluren, 
ijkt van die zorg wel het 

•geven en aanvaard. Omtrent dc 
tan schooluitvocringen werd reeds 

de kwekelingen, kamperen met 
, organiseren met hun 
van de werkloze jonge 

* die jongelui een lokaal gezellig 
ze geven belangloos cursussen 

zisseling van de studie voor dc 
s, geven leraren leiding bij lief
de in een vreemde taal, openen 

laten die prac- 
rijperc jeugd: 

jit de geschic- 
s geschiedt 
1, dat het

Dit thema raakt nooit uitgeput. In bijna alle rapporten der In
specteurs duikt de klacht op, dat de uitkomsten van het werk in de 
school zo weinig bevredigend zijn, die de buitenwacht recht schijnen 
te geven tot de grief, dat de ettelijke tnillioenen, die er aan ten koste 
worden gelegd, niet de verlangde baat opleveren. Terecht? Niet ten 
onrechte lezen we daaromtrent het volgende: «

.Ten slotte wil ik er nog gaarne op wijzen, dat de klachten over dc resul
taten van het onderwijs op de lagere scholen nog niet minder worden, maar dat 
men hierbij toch niet billijk is tegenover de school.

De aandacht der leerlingen wordt over velerlei onderwerpen verdeeld en dan 
is het geen wonder, wanneer na korte tijd belrekkclijk veel vervliegt. Het is 
immers een algemeen verschijnsel dat kennis, die niet ineer gebruikt wordt, prac- 
tisch wcgzakl en dus niet meer .paraat" is: en wanneer nu in onze gespeciali
seerde maatschappij de aandacht van duizenden jonge mensen bij hun arbeid 
op kantoor of fabriek uitsluitend beperkt wordt bij één klein onderdeel van het 
grote leven, dan kan het niet anders of het geleerde, dat daarmee niet in on- 
iniddellijk verband staal, moet vervliegen, tenzij dc gelegenheid bestaal om in 
een of andere vorm daarmee weer in aanraking te komen.

In dit opzicht verrichten de jeugdorganisaties voor hen, die de school reeds 
verlaten hebben, heel goed werk en die ervaring leert, dat heel veel kennis, die 
vervlogen scheen, in betrekkelijk korte tijd weer kan worden opgediept, wanneer 
veranderde levensomstandigheden da* nodig maken. Verder moeten we daarbij 
ook nog rekening houden met het feit, dat niet zelden het gezin oorzaak is, dat 
de schoolarbeid geen

.. Dc zorg van dc leraren voor de kwekelingen, 
verdient afzonderlijke vermelding. In dc internaten hlij 
incest; ze wordt daar als vanzelfsprekend gej 
medewerking van het onderwijzend personeel ar 
gewag gemaakt. De leraren leiden excursies van 
hen, bevorderen dc internationale school-corrcspondcntic, 
leerlingen tentoonstellingen en fancy-fairs. De toestand van de werkloze 
onderwijzers trekt hun aandacht; ze richten voor die jongelui een lokaal 
in, leggen er tijdschriften en studieboeken neer; ze geven belangloos 
in landbouwkunde, wiskunde, esperanlo. Ter afwisseling van de sludit 
hoofdactc, die niet in elk opzicht aantrekkelijk is, geven leraren leidin 
hebberijwerk; ze bieden gelegenheid tot conversatie in een vreemde t 
een practicum voor natuurkunde, behandelen de harmonieleer en 1. 
tisch toepassen; geven een cursus over dc psychologie van de 
bespreken uitvoerig een tijdvak uit dc Nederlandse letterkunde of ui 
denis; wekken belangstelling voor dc studie van de geologie. Dit alles 
zonder ophef, in stille, nauwelijks opgemerkt. En daarom is het goed, 
nu ccns wordt nccrgcschrcvcn” (393). [Dc inspecteur heeft gelijk].
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">lan ter sprake, 
zi ttenblij vers, 

irdendressuur, 
Ie hernieuwde 
niet hoog tijd 

igisch Instituut, dat

ontvangen de 
* ongeschikt, 
school. Het 

de hand: verbeterde methoden van

over de graad van ontwikkeling en van paraat weten — dat toch 
ook van belang is — die de lagere schoot meegeeft of doet bereiken.

De oorzaak van de kwaal wordt overal in gezocht. Voor alle 
vormen van verder onderwijs schijnt ze duidelijk: Ze 
leerlingen onvoldoende toegerust of voor verdere studie 
wat dus in laatste instantie ten laste komt der lagere s 
middel ter genezing ligt voor 
selectie bij de toelating.

Aan de gewone school staat dit afschuivingsargument niet ten 
dienste. Op één plaats wordt echter een analoog onderwerp aange
roerd, dat mettertijd ook wel op de voorgrond moet en ook zal ko
men en de reorganisatie der school raakt. Uit een betoog over dit 
punt, zij ’t in verband met de vraag, of het juist gezien is het stre
ven om steeds meer vrouwen door mannen te vervangen — (een zeer 
onsympathiek crisisverschijnsel) — geven we het volgende citaat.

.Naar mijn meening zouden daarom ook de lagere klassen der ge
wone school een overgang moeten zijn van de speel- naar de eigen
lijke leerperiode. Geen echte bewaarschool meer, maar ook geen 
pur-sang-leerinstituut met zijn streven naar geheugenvullerij en -drillerij. 
Zij zouden moeten zijn een harmonisch geheel van lichamelijke en gees
telijke zelfwerkzaamheid. Handenarbeid, lichamelijke oefening, teeltenen, 
bouwen, boetseeren, spel en zang moesten naast vertellen, lezen, schrij
ven en rekenen hoofdvakken zijn. Declameeren en kindertooneel moesten 
het saaie, mechanische versjes opdreunen vervangen.

De eigenlijke leerklassen der lagere school zijn de derde tot de 
zevende. De mooie en dankbare taak der twee laagste klassen is: 
harmonie te brengen tusschen het leven in school en daarbuiten; in
spanning te leeren verbinden aan ontspanning" (238).

Intussen de vele pogingen tot vernieuwing in de leer- en werk
methoden wijzen op de feitelijke erkenning, dat de onbevredigende 
uitkomsten misschien verklaard kunnen worden uit de 
het verslag wordt dan ook de nodige aandacht gewijd 
schillende stromingen op dit terrein. Interessant zijn o 
zijden over Globalisatie (214—216 en 284—286); over 
verband (211 —213); over de Ward-methode voor zang

Natuurlijk komt daarbij herhaaldclijk weer het Leerpl 
evenals de ellende van het reusachtig percentage der

Op gevaar af van verdacht te worden van stokpaai 
kan ik niet nalaten weer de opmerking te wagen, dat d< 
studie van dit Verslag recht geeft tot de vraag of 
wordt voor de stichting van een Centraal Pedagoj
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angrijks uit het Verslag te putten is, is het 
iende om tot verdere kennisneming aan te 

Voor voorstanders der openbare school bevat het echter ook 
leelten van bitter weinig opwi

levenshoudii 
nog verder 
verken op

om tot verdere kennisnemin 
openbare school bevat het e« 
rekkende lectuur.

en minutieus onderzoek voorlichting en 
! problemen op het gebied van onder-

Werk voor jeugdige werklozen 
door W. C. BIJL.

na nauwgezette voorbereiding < 
richting kan geven bij de vele 
wijs en schoolorganisatie.

Hoewel er nog veel bela' 
besprokene hopelijk vokloei 
sporen.

het doel van dit artikel zal zijn aan te geven aan 
werk onder jeugdige werklozen dient te voldoen, om 
het verrichten waard te zijn, is het onmogelijk zich te 

__^eproces gestoten mensen van 10 
het productieproces, maar niet uit de 
laatste is een volslagen onmogelijk- 

te aanvaarden.

moeite van 
beperken tot deze uit het productieproces gestoten mensen 
tot 24 jaar, omdat zij wel uit het productieproces, maar 
maatschappij gestoten zijn. Dit laatste is een volslagen 
heid en rekening houdend met dit feit, hebben we 
dat zich in ons maatschappelijk bestel de werkloze jeugd ontwikkeld 
heeft tot een groep, die een zekere homogeniteit is gaan vertonen en 
die, wanneer zich de uniformisering in denken en levenshouding, welke 
niets anders dan nivellering en vervlakking is, nog verder voltrekt, 
een factor kan worden, clie zeer remmend zou werken op de maat
schappelijke ontwikkeling.

Dat het contingent van werkloze jongeren aan wisselingen onderhevig 
is, heft dit dreigend gevaar niet op, omdat een groepsgeest groeit onaf
hankelijk van en ongestoord door de wisseling der samenstellende ele
menten. De juistheid hiervan, die zich in vele andere maatschappelijke 
groeperingen demonstreert — regiments- en kazernegeest —, zal nader 
bewezen worden, wanneer uiteengezet wordt wat de tendenties zijn 
van een op natuurwetten gegronde organisatie.

Een eerste eis. waaraan alle werk voor jeugdige werklozen moet 
voldoen, luidt: het dient gemeenschapsvorming te zijn. Occasioneel 
werk door goedwillende krachten, die menen iets voor de jeugdige 
werklozen te moeten doen, zonder een levendig besef van zelve met 
deze jongeren in groter verband opgenomen te zijn, is veelal uit den 
boze, omdat het uitgangspunt onjuist is. Zorg voor de werkloze is 
zorg voor de maatschappij als geheel, waarbij zowel de werkende als 
de niet werkende geïnteresseerd behoorde te zijn. Het woord ge-
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zijn actief bestaan cellen uitstoot 
aan een „groepsj

stabiele is ten opzichte
een planten^

meenschapsvorming zal een nadere verklaring behoeven, omdat niet 
iedereen bij dit woord hetzelfde denkt.

Een plant kan gezien worden als een gemeenschap van tot één 
doel samenwerkende cellen. De cellen vormen organen, die op hun 
beurt het plantenlichaam opbouwen, terwijl elke cel bestaat uit mole
culen, deze moleculen weer uit atomen. Door middel van de stof
wisseling treden nieuwe moleculen het lichaam van de cel binnen, 
anderen verlaten het. De cel zelf echter blijft aan zichzelf gelijk, en 
dit gelijk blijven aan zichzelf omvat mede die veranderingen, die ont
wikkeling, welke door het wezen der cel zelve bepaald worden en 
welke met de wisseling der moleculen niets te maken hebben. De 
„groepsgeest", of zo men wil de „celziel" is het meer stabiele, de 
uiterlijke moleculaire structuur het minder stabiele. Het is beter hier 
niet de tegenstelling stabiel en onstabiel te gebruiken, omdat het ken
merkende in deze verhouding de relativiteit, niet de absolute tegen
stelling is. Want de cel is als samenstellend deel opgenomen in het 
orgaan, dat in de periode van zijn actief bestaan cellen uitstoot en 
nieuwe vormt, waarbij weer aan een „groepsgeest" gedacht moet 
worden, welke het meer stabiele is ten opzichte van liet conglomeraat 
van cellen. De plant is opgenomen in een plantengemeenschap en deze

2— ! V L.'J. O.ootheden zijn analoge 
mogelijk. Waar deze methode van organisatie overal 

'eden, lijkt het onmogelijk bij een samenlevcn van mensen 
te verwachten, maar dan zou de mensenmaatschappij een 

t woord gemeenschaps-zww/w^ onjuist. Strikt 
overeenstemming met de werkelijkheid, maar 

in het hierboven als voorbeeld genomen plantenorganisme kan het 
gebeuren, dat, als gevolg van het optreden van bacteriën, galwespcn 
enz. een „plantziel", de „groepsgeest" in een conglomeraat van uit 
cellen opgebouwde organen, de contröle over een bepaalde groep van 
cellen verliest en woekeringen, ziekten ontstaan. Dit getransponeerd 
in liet menselijk samenleven doet ons het woord gemeenschapsvorming 
aanvaarden in de betekenis van: bewustwording van het eigen ik 
als opgenomen in en verantwoordelijk voor het naasthogere geheel, 
waar deel van uitgemaakt wordt.

Dat hier het element van verantwoordelijkheid gaat optreden, waar 
we met zelfbewuste wezens als de mens te maken krijgen, behoeft naar 
ons inzicht hier geen nader bewijs. Vasthoudend aan het feit, dat 
organisatie per sé, niet de vormen van organisatie, in de natuur ge
geven is, zal het duidelijk zijn, dat de mens, bij het niet zien van 
deze natuurlijke wetmatigheid en bij het niet aanvaarden van zijn

cellen. De plant is opgenomen in 
in het geheel der levende natuur. Voor beide grot 
redeneringen m 
schijnt op te tre< 
iets anders 
gemeenschap zijn, en is het 
genomen achten wij dit in <
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het evenwicht der beide 
elk moment het karakter ■ 

laar resultaat de vorm der

oog gel 
waar d<

verantwoordelijkheid, die uit de gebondenheid aan een hogere een
heid voortvloeit, storend inwerkt op de natuurlijke groei van dat 
grotere geheel. Hij werkt desorganiserend en woekeringen, ziekten 
treden op. Het beeld van onze huidige maatschappij wordt dan ook 
bepaald door een voortdurende strijd tussen de naar werkelijke or
ganisatie drijvende krachten, die uit het hart wellen van wat wij 
op een zeker moment als hoogste eenheid denken en de uit onwetend
heid geboren destructieve werkzaamheid der samenstellende delen. 
Wie hieruit de conclusie trekt, dat het bouwen van een „nieuwe” 
maatschappij neerkomt op het wegnemen van belemmerende Factoren, 
opdat de natuur zelve haar werk doen kan, sluit zich nauw aan bij 
een der meest simpele en tegelijk meest ware inzichten van de genees
kunde. Deze conclusie kan juist genoemd worden, als daaronder niet 
begrepen wordt een volslagen passiviteit der delen; immers de wil 
zich te onthouden van destructieve handelingen eist een voortdurend 
zoeken van eigen plaats en taak in het geheel en een steeds dieper in
dringen in het werkelijk wezen ervan. De bezieling, die de gedachte 
schenkt met het beperkte inzicht van het ogenblik te willen handelen 
voor het welzijn, voor de gezonde ontwikkeling van het geheel, ver
andert zelfs dagelijkse gewoontehandelingen van karakter, m.a.w. het 
motief kan dergelijke daden tot zeer positieve maken, en een verschil
lend motief ook maakt voor het oog gelijke daden tot zeer verschillende.

Het spreekt vanzelf, dat, waar de planten in kleine groepen in te 
delen zijn, die wij een eigen bestaan moeten toekennen, het zoveel 
ingewikkelder wezen als de mens niet zonder meer in het mensheids- 
verband ingedeeld is. Er zijn overal min of meer belangrijke groepen 
ontstaan, die naar de mate van hun belangrijkheid een rol spelen bij 
het bepalen van het evenwicht der beide groepen van krachten, een 
evenwicht, dat op elk moment het karakter van de samenleving be
paalt, met als zichtbaar resultaat de vorm der maatschappelijke struc
turen.

Als wij thans terugkeren naar de werkloze jeugd zal het duidelijk 
zijn, wat wij bedoelen met de groei van de groepsgeest onafhankelijk 
van wisselingen onder de werklozen. De werkloze, speciaal de jongere, 
gaat in de maatschappij al heel spoedig een vijand zien, die hem heeft 
uitgestoten. Hij sluit dan zijn ogen voor de onmogelijkheid van dit 
proces en begrijpt niet, hoe hij, juist door dat plaatsen van zichzelf 
tegenover het geheel, de gang van zaken in dat geheel belemmert. 
Aan de andere kant, iemand, die deze jongens tegemoet treedt met 
de idee door ontwikkelingswerk hun zekere waarden te geven uit 
eigen schatkamer of uit die van de groep waartoe hij behoort, doet
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werd iets in de

ssiviteit gezegd is doet reeds vermoeden, dat een 
zich, werkend vanuit deze gezichtspunten, met 
.-zig gaat houden, acthirring als een van zijn 
i zal zien. Ook een genezingsproces waarbij 
laar werk te laten doen door belemmeringen 

gaan met activering van krachten in de 
bij de maatschappelijke ziekte der werk- 

><;iiouwen wij niet de werklozen maar de 
zou deze behandelingsmethode ook 

volksontwikkeling doorgevoerd moeten worden 
dit gebeurt ook tot op zekere hoogte.

over tot het aangeve 

intwikkelingswerk zullen wij dit doen 
van de Vereniging 

zallen, dat de bezoeket

precies hetzelfde. Dergelijk werk richt zich op het interessante of op 
het intellectuele, terwijl vermeerdering van de verstandsinhoud op zijn 
hoogst middel, nooit doe) kan zijn. Pas als de drang van deze mens 
van een emotionele via een morele tot een natuurlijke noodwendigheid 
wordt, gaat zijn werk, ofschoon de uiterlijke vorm misschien gelijk 
blijft, van karakter veranderen. Beter is het de drang naar groeps
vorming zelf niet tegen te gaan, integendeel ter voorkoming van ver
vlakking zelfs te stimuleren en te proberen deze groepen inderdaad 
tot organen uit te laten groeien. Door opname in een werkelijk orga
nisme kan dan het besef bijgebracht worden, dat zij door dit orgaan 
toch deel van het mensheidsverband, deel der mensengemeenschap 
blijven.

Hetgeen over passivit 
bestaand verband, dat zi 
de jeugdwerkloosheid bezig 
voornaamste bedoelingen 
de arts tracht de natuur h« 
weg te nemen, zal gepaard 
patiënt zelf. 'Wanneer wij bij < 
loosheid hetzelfde doen, beschot 
maatschappij als patiënt. Daarom 
op andere terreinen van

Wij gaan thans over tot het aangeven van de mogelijkheid om 
practisch werk in te richten, dat op deze grondslagen steunt. Voor 
het ontwikkelingswerk zullen wij dit doen door een analyse van het 
rooster der lessen van de Vereniging „Ons Huis” te Rotterdam. 
Allereerst zal opvallen, dat de bezoekers van deze inrichting in club
verband verenigd zijn. Dit is een allereerste vereiste, omdat op 
die wijze in de eerste plaats de practische beleving van een kleine 
gemeenschap en in de tweede plaats een bepaalde vorm van democratie 
mogelijk is, waarbij, bij een min of meer gelijke gezindheid van de 
bezoekers in zekere mate zelfbestuur gegeven kan worden, omdat de 
groepen automatisch en zonder enige dwang datgene zullen besluiten 
wat de leiding gewenst voorkomt. Dit heeft niets te maken met 
vroom bedrog, maar is een gevolg van wederzijds vertrouwen en 
begrip. Een dergelijke ideale toestand is vanzelf niet in het werk van 
„Ons Huis" bereikt, verre van dat, maar de mogelijkheid om daartoe 
te komen laat het gevolgde systeem open. Hierbij sloot zich aan de 
noodzakelijkheid om de lessen zo te kiezen, dat niemand de idee kan 
krijgen, dat hem zonder meer gelegenheid geboden
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jelmatig 
•.e lessen

■mene ontwikke- 
en volkenkunde, 

De anderc lessen zijn echter

dan doel is, c 
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vorm van een of andere les te komen halen, wat geheel in de lijn 
der activering lag. De lessen in declamatie, zang, gymnastiek, waarbij 
de clubleden onmiddellijk actief zijn, hebben als doel om het bereikte, 
door het geven van uitvoeringen met anderen te delen.

In de toekomst zal niet alleen voor eigen kring, maar ook naar 
buiten gewerkt worden. Hiermee kan misschien bereikt worden dat 
aan groepen werkenden gelegenheid geboden wordt de werkloze 
jeugd anders te zien dan als „voorwerp” van bemoeienissen van 
bestuurscolleges, wat beide groepen ten goede kan komen. Tot goed 
begrip diene, dat dit door de organisatoren in Ons Huis als mogelijk
heid gezien wordt. Zij zijn nuchter genoeg om zich van de resultaten

i dergelijke dingen niet te veel voor te stellen. Directe resultaten 
en eclatante successen zijn echter wel het laatste waarnaar in dit 
werk gestreefd kan en mag worden.

Deze activering wordt in de eerste plaats beoogd in de lessen in 
algemene ontwikkeling. Dit zijn de drukst bezochte lessen, wat er 
op wijst, dat iets van dit alles door tenminste een deel der bezoekers 
begrepen wordt. Op wat voor wijze wordt nu de activering bereikt ? 
Door de methode toe te passen, die voor het lichaam zo in de finesses 
uitgewerkt is. biet lichaam blijft soepel en paraat door het op ge
zette tijden meer spierinspanning te laten verrichten dan het onder 
normale omstandigheden doet. Bepaalde oefeningen slagen dan ook 
pas na herhaald en regelmatig pogen. Om nu de geest soepel te 
houden wordt hetzelfde geprobeerd en op tenminste een deel der 
lessen worden problemen besproken, waar, oppervlakkig gezien, lang 
niet iedere bezoeker bij kan. De opzet hiervan is, dergelijke dingen 
ook als training te beschouwen en weer is het een betrekkelijke regel
maat in de bezoekers, die de conclusie, dat dit tot op zekere hoogte 
aangevoeld wordt, niet voorbarig of gewaagd maakt. Mede volgt 
hieruit, dat de vermeerdering van de verstandsinhoud meer middel 

op dezelfde wijze als voor een beoefenaar derathletiek 
iditie van het lichaam meer doel zou moeten zijn dan het 

naam te brengen record.

de daarbij ar
dek, is de hoofdschotel gegeven.

geenszins overbodig of als vulsel bedoeld. Zij geven den cursist, die 
een bijzondere interesse heeft, gelegenheid om tegenover de gemeen
schap, waarvan hij deel uitmaakt, bepaalde verplichtingen op zich te 
nemen, verplichtingen om regelmatig en op tijd te komen enz. Dan 
schept het bezoeken van deze lessen weer een zekere regelmaat in
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: gaan, wat met een dergelijke 
te bereiken. De organisatoren

deze levens. Wat de werkende soms als iets ondragelijks aanvoelt, 
gezette tijden 

jkheid wegvalt,
de regelmatig terugkerende noodzakelijkheid zich op 
naar zijn werk te begeven, blijkt, als deze noodzakclijl 
van zeer grote waarde te zijn. Alleen hierom al is het gewenst, dat 
geen organisatie zich tot louter algemeen ontwikkelende lessen beperkt. 
Xuiver schoolse en cursorische vakken moeten in het programma op
genomen worden, omdat zich onregelmatigheid in het bezoek juist 
daardoor te sterker wreekt.

Dat de docenten voor deze vakken grote moeilijkheden ondervinden 
door het aantal verzuimen, dat, ongerekend verzuim uit slapheid, toch 
al belangrijk is, spreekt vanzelf. Dit brengt ons meteen op twee 
vragen: die van de tucht en die van de methode. Het is duidelijk, 
dat in een geheel uitgaande van de gegeven inzichten, disciplinaire 
maatregelen steeds met enige omzichtigheid genomen zullen worden. 
Het is mogelijk gebleken reeds tamelijk veel te bereiken met een 
beroep op het gevoel van verantwoordelijkheid der jongens. Dooreen 
gradueel verschil in de moeilijkheid van het behandelde op de ver
schillende lessen in de algemene ontwikkeling is een kern ontstaan, 
die de zeer positieve taak heeft, louter door zijn aanwezigheid, een 
gevoel voor de grenzen van wat al of niet geoorloofd is te wekken in 
de andere bezoekers. Het spreekt vanzelf dat een dergelijk systeem 
van zelftucht zijn risico's meebrengt. Wij komen daar bij een beschou
wing van mogelijkheden en resultaten op terug.

Wat de methode betreft, die bij deze laatste groep van vakken 
gevolgd wordt: voor het vak wiskunde heeft de heer A. J. A. Busquet 
een Dalton methode ontworpen, die niet alleen uitstekend aan de 
behoeften van dit werk beantwoordt, omdat onregelmatig cursuswerk, 
als gevolg van opeenvolgende korte perioden van werk en werkloos
heid, de gang van de cursus niet schaadt, maar omdat een weldoor
dachte toepassing hiervan in volkomen overeenstemming is met de 
ontwikkelde principes van heel het werk.

In het hierbij afgedrukte rooster zijn door verschil in lettering groepen 
gevormd die de mogelijkheid aangeven, dat jongens met bepaalde aan
leg of behoefte een bepaalde groep, of uit een bepaalde groep van 
lessen kiezen kunnen. In de practijk komt hiervan niet zo heel veel 
terecht en worden dikwijls de merkwaardigste combinaties gekozen. 
Deze verdeling is dan ook niet in de eerste plaats bedoeld als voorslag 
aan adspirant cursisten, maar geeft meer aan, boe er naar enige logische 
zin bij het samenstellen is gestreefd.

Het zal nu van belang zijn na te 
behoorlijk doordachte werkwijze is t<
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i beeld vormen 
lelijk resultaat de

een deel dat öf nooit komt, 
onze lesbezoekers rekenen. In

kunnen onmogelijk zichzelf een volkomen scherp beeld vormen van de 
resultaten, omdat hierbij alleen maar als werkelijk resultaat de vor
ming van waarden in de jonge mensen aangemerkt kan worden, die 
zich eerst op de zeer lange duur zullen demonstreren. Zij moeten 
min of meer afgaan op de wijze waarop de bezoekers reageren. Bij 
oppervlakkige beschouwing zou dit iets teleurstellends hebben. Er 
komt namelijk op de verschillende lessen een tamelijk vlottende be
volking. Naar het aantal geven de wintermaanden van elk jaar een 
zekere stabiliteit te zien, in de zomer komt meest een inzinking, ter
wijl in de loop der jaren toeneming te bespeuren valt. Deze aan
tallen omvatten echter een groot contingent van wisselende bezoekers 
en dit contingent blijft, als wij de bezoekers, die voor langer of korter tijd 
aan het werk gaan, eraf rekenen. Hiertegenover staat, dat een kern 
gevormd wordt van jongens, die ook na perioden van werk weer terug
komen.

Voor zover het de kern betreft, moeten alle veranderingen op rekening 
geschreven worden van het aan ’t werk gaan. Deze wisselingen zijn 
daarom slechts schijnbaar teleurstellend, omdat zij verklaarbaar zijn. 
AVie bij zijn werk uitgaat van bepaalde beginselen, die het werk 
doordringen moeten, zonder dat zij de geschiktheid hebben om als 
leuzen door de deelhebbers aan dit werk overgenomen te worden, 
zal steeds op kernvorming, gepaard met dit schiftingsproccs aange
wezen zijn. Jonge mensen, die door de uiterlijke vormen van het werk 
heen de beginselen aanvoelen, behoren tot de werkelijke kern. Anderen 
blijven uit persoonlijke sympathieën, of voorkeur voor een of andere 
les. Het zien door deze uiterlijke vormen is zéér moeilijk. Wij zei
den te voren reeds, dat bij de mens het motief een handeling van 
karakter kan doen veranderen. Zo is het ook bij verenigingen. Het 
motief, de wil een werkelijke organisatie te zijn, die aan de ene 
kant verantwoordelijk is voor zijn leden en aan de andere zijde als 
actief onderdeel, naast andere van gelijke orde, een groter geheel 
wil dienen, om daarmee ook de leden tot het bewustzijn van hun 
verantwoordelijkheid tenopzichte van grotere verbanden te brengen, 
dit geeft aan de handelingen van deze organisatie een zekere betekenis. 
Alleen mensen, die reeds een zeker gevoel hebben voor dergelijke 
verbanden, of zij, die tenminste in deze richting denken willen, kunnen 
deze dingen in de practijk herkennen, aangepraat kan het niet worden. 
Als deze kern uit 20% van het aantal ingeschrevenen bestaat, taxeren 
wij vrij hoog.

Het aantal ingeschrevenen omvat weer 
óf zo onregelmatig dat wij ze niet tot
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! of dit 
Minend l

I 
■

voor gymnastiek omvat 
cijfer achter staat zijn 

er 321 jongens, 
analyse daarvan zijn binnen het

omgevit 
behoeften overeenstemt. Het 

ing; het tempo der zuiver 
terke mate van invloed als 

een vrij groot 
tucht juist is, zoals

October '35 had Ons Huis ruim 400 jonge mensen ingeschreven; om 
enig idee te geven van wat daarvan komt, hebben wij achter de vakken 
op het rooster de aantallen bezoekers vermeld, die de lessen in October 
*35 telden. Het cijfer achter het eerste uur 
het bezoek van alle uren. Vakken waar geen 
eerst begin November ingelast. In totaal kwamen 
Meerdere cijfers en een uitvoerige 

dit artikel niet mogelijk, 
en zelfs wenselijke 
i in het feit, dat naast de inrichtii 

tarnen, andere organisaties staan, die

van de wisselingen in de les- 
ing, die wij hier 
hetzelfde gebied 

oewust, organen

raam van
Het begrijpelijke < 

bevolking is gelegen 
als voorbeeld namen, andere organisaties staan, die op h 
werkzaam zijn. Deze verenigingen zullen, bewust of onbt 
worden in de bovenomschreven zin; bij het werklozenwerk is het 
moeilijker dan op ander terrein nog om deze in de natuur der dingen 
liggende noodzakelijkheid te weerstreven. Of daar dan mede gewerkt 
wordt om den werkloze het besef van zijn gebondenheid aan de maat
schappij te doen behouden of te hergeven, is een vraag, die, als we 
de zaken ruim genoeg nemen, met ja beantwoord kan worden; de 
vraag of dit op dezelfde wijze gebeurt als in Ons Huis, moeten we 
ontkennend beantwoorden; en dat is goed, omdat daardoor de mo
gelijkheid geschapen wordt, dat iedere werkloze die omgeving zoekt, 
die het meest met zijn aard en behoeften overeenstemt. Het behan
delde op de lessen in algemene ontwikkelin 
cursorische lessen e.d. zijn hier in even stei 
de vorm van tucht. Merkwaardig is het te zien hoe 
percentage daar terecht komt waar de vorm van 
voor hen gewenst is.

Als wij nu weten, dat zo in Rotterdam een zevental organisaties 
werken en we nemen voor het gemak aan, dat ieder dezer organisaties 
een zelfde aantal jongens bereikt, dan is daarmee gegeven, dat het 
totaalpercentage van de jeugdige werklozen, die aan dit werk deel
nemen, niet hoog is. Voor een deel van degenen, die niet bij een der 
organisaties komen of blijven, zijn de minimum eisen die gesteld worden 
reeds te zwaar. Daar deze eisen voortkomen uit het karakter der 
vereniging en dat karakter resultaat is van organische groei, is het 
onjuist te zeggen: laat de verenigingen bun eisen lager stellen. Beter 
is het te trachten het front te verbreden. Daartoe zou het gewenst 
kunnen zijn, dat van overheidswege maatregelen genomen worden om 
iets te doen voor die groepen, welke door de jeugdorganisaties en 
volkshuizen niet bereikt worden. De term centralisatie, die in verband 
met overheidsbemoeiing op dit terrein wel genoemd wordt, zou de 
gedachte kunnen oproepen, dat het werk der jeugdorganisaties gede-
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l op de vraag: „Wat heeft de werkloze 
„Werk”. Het is echter misleidend om

centraliseerd zou heten in de gewone zin. Dit is alleen daarom al 
niet juist, omdat van den beginne af aan de verschillende organisaties 
op voorbeeldige wijze samengewerkt hebben en tegenover rijks- en 
gemeentebestuur een administratieve eenheid vormen. Het hierboven 
ontwikkelde begrip van organisatie heft de tegenstelling centralisatie- 
decentralisatie op.

Behalve het werk der jeugdorganisaties 
in Rotterdam ook de vakcursussen. Deze 
bezocht worden en goede resultaten afwerpen, 

lagen gebaseerd dan die, welke in dit 
oofdmoment is hier het verwerven 

een dergelijk werk 
werkstukken der vaklieden

en volkshuizen kennen we 
cursussen, die uitstekend 

zijn uiteraard op andere 
grondslagen gebaseerd dan die, welke in dit artikel aangegeven zijn. 
Het hoofdmoment is hier het verwerven van practische bekwaam
heden en vanzelfsprekend laat een dergelijk werk duidelijk aanwijsbare 
resultaten zien in de vorm van werkstukken der vaklieden en be
haalde diploma’s der kantoormensen. Dit neemt niet weg, dat ook 
de organisator van dit soort werk zich tegen teleurstellingen te wapenen 
heeft. Als hij jongens weg ziet gaan na het behalen van twee, drie, 
soms meer diploma's, wordt de tegen beter weten in gekoesterde 
hoop, dat zij sneller dan anderen slagen zullen in het verwerven van 
een bestaan in de meeste gevallen de bodem ingcslagcn. Onder de 
jongens zelf zijn het alleen de sterkere, voor wie resultaat op dit 
gebied moreele waarde heeft, ook wanneer de materiële op zich laat 
wachten. Voor de andere — de meerderheid — is dan het werk der 
jeugdorganisaties en volkshuizen te sterker noodzakelijk. Dat de tech
nische vakken, vakken als correspondentie, moderne talen e.d., die 
schijnbaar geheel bij dit vakonderwijs thuishoren, toch door de andere 
doelstelling een essentieel onderdeel van het rooster uitmaken, is in 
ander verband voldoende aangetoond.

Rest ons thans te behandelen het onderdeel: werkobjecten.
„Is het te verwachten, dat iemand, die vijf jaar werkloos is, vijf 

jaar lesjes blijft volgen?” Deze vraag kan beantwoord worden met 
een andere vraag: „Is opvoeding tot gemeenschapsmens een afgeba
kende cursus van een of meer jaren, of eist dit een mensenleven?” 
Het is duidelijk, dat deze vragen langs elkaar heengaan, en iemand, 
die inderdaad in het z.g. ontwikkelingswerk niet anders dan „lesjes” 
ziet, zal reeds lang tot de overtuiging gekomen zijn, dat iets anders 
gewenst is. In het kader van deze beschouwingen zullen wij de po
gingen om den werkloze op een of andere wijze aan het werk te zetten, 
niet als tegenstelling maar als aanvulling zien.

Blijkens verslagen in de pers gaat ook de regering van deze over
tuiging uit.

Zonder enig voorbehoud zal 
nodig?" het antwoord luiden: .
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werk bezig houdende organisaties 
pacdagogisch hulp- 

• verheid in te richten 
: verenigingen bereikte 
istandigheden meerdere, 

van centralisatie en decentra- 
organisatie bewaard, dan blijft de belangrijke mogelijkheid, 
de noodzakelijkheid, open, dat werklozen van gelijke aard, 

i behoeften, elkaar op natuurlijke wijze vinden, en wat voor 
ippelijk bestel van bijzonder belang is, dan vinden 
kristallisaties plaats, die een bestaande toestand

het werk, gedaan in werkobjecten, centrale werkplaatsen, enz.- met 
het „werk" in dit antwoord gelijk te stellen. Met dit laatste wordt 
bedoeld: werk dat den werkloze weer tot deel van het productieappa
raat maakt, en hem langs die weg zijn zelfrespect als nuttig lid der 
maatschappij hergeeft. 'Wij hebben reeds aangetoond, dat de verbin
ding van «.leze twee gedachten onjuist is en fnuikend voor het moreel 
van den werkloze, en dat alle werklozenwerk er op gericht moet zijn 
deze verbinding te verbreken, om de uit het productieproces gestotenen 
het gevoel te geven lid, zelfs nuttig lid van de maatschappij te zijn. 
Ongetwijfeld waardevolle dingen als bijhouden en ontwikkelen van 
vakbekwaamheid, fit blijven van het lichaam, orde in het leven enz., 
achten wij (er wille van deze werklozen zelf en ter wille van de 
maatschappij op de tweede plaats tc komen. Wat in de afgelopen 
jaren door de bestaande organisaties op dit gebied gedaan is, beant
woordde in meerdere of mindere mate aan deze eisen, alleen al omdat 
in deze werkkampen de jongens in het organisch verband, waarin zij 
opgenomen waren, bleven en de paedagogische leiding in ontwikke
lingswerk en kamp dezelfde was, terwijl tevens in de kampen werk 
en ontwikkeling hand in hand gingen, ja, een eenheid waren. Hoe 
het mogelijk is iets van dit alles te bewaren wanneer op een een- 
manswagen een werkloze als conducteur gezet wordt, is ons een raadsel. 
Het samenbrengcii van werklozen in gelijke werkkring met onder 
normale omstandigheden werkende collega's zal veel eerder de grenzen 
scherper (rekken en het tegennatuurlijke gevoel van afgescheidenheid, 
de bron van alle maatschappelijke misère, sterker maken. Hoe para
doxaal het ook klinken moge, wij zien, altijd weer op grond van ons 
gevoel voor natuurlijke groepsvorming, in het samenbrengen van de 
werklozen meer mogelijkheid ze aan de maatschappij te binden, dan 
in de wijze, die het aan de dagbladpers ontleende voorbeeld represen
teert.

Wanneer bestaande, zich met dit 
ruimer gelegenheid geboden wordt het werk als 
middel te gebruiken en het eventueel door de O’ 
ontwikkelingswerk onder de niet door deze 
lagen, dit in dezelfde, misschien onder die oms 
mate toepast, dan blijft de eenheid van centralisatie 
lisatie in i 
voor ons > 
aanleg en 
heel het maatscha| 
geen ongewenste I 
vast en star maken.



98 WERK VOOR JEUGDIGE WERKLOZEN

misverstanden 
latschappelijke

aan het gegevene, als methode de methode der 
geeft de zekerheid, dat het relatieve in de ver- 
i en samenstellende delen bewaard blijft en daar- 
soepclheid met de mogelijkheid tot ontwikkeling 

ling in de letterlijke zin genomen is het naar buiten 
de kern der dingen verborgen is, suggereert ook 

het wegnemen van belemmeringen, waar reeds eerder over gesproken 
is. Centralisatie, gezien als volkomen tegengesteld aan wat als werk 
der jeugdbewegingen decentralisatie genoemd wordt, zou, als zij haar 
oplossing in organisatie niet vindt, starre bouwsels in het leven roe
pen, die wel verre van te ontwikkelen /«wikkelen. Natuurlijke groei 
is niet tegen te houden. Onoordeelkundige belemmeringen kunnen 
echter misvormingen bij het groeiproces veroorzaken, en dan zouden 
maatregelen, met goede bedoelingen genomen, niet alleen ongewenste 
toestanden bestendigen, maar nieuwe wantoestanden doen ontstaan.

onderling 
gevaar < 

deze feiten < 
stelling nem 

ervan. Wil onze 
eerste vereiste, dat het f 
wordt. Tegennatuurlijk is 
de mensengemeenschap 
schap richt, wat, dit 
vermeld, 
structuren.

Het zich aanpassen 
natuur te nemen, 
houding van eenheden 
mee de natuurlijke s 
en groei. Ontwikkelii 
brengen van wat in

Wij willen eindigen met een nadere toelichting van dit punt. Het 
lijkt ons namelijk mogelijk, dat uit het besprokene de conclusie ge
trokken wordt, dat het hierin ontwikkelde inzicht geheel uitgaat van 
de gedachte, dat de werkloosheid een permanent verschijnsel is. Dit 
is niet juist. De beantwoording van de vraag Ligt op een geheel ander 
gebied en is hier niet aan de orde. Wat doen wij voor de werk
loze jeugd, en hoe helpen wij de jeugdwerkloosheid de wereld uit, 
zijn twee scherp gescheiden vragen, die door emotionele naturen 
misschien moeilijk uit elkaar te houden zijn. Verwarring op dit ge
bied leidt tot verwarring van de twee begrippen van werk: aan de 
ene kant: werk met uitzicht, werk in de zin van wederopneming in 
het productieproces, en aan de andere kant: werk als pacdagogisch 
element bij organisatie van werklozen.

Voor deze verwisseling kan werkelijk geen andere qualiGcering dan 
misleidend gegeven worden. Jeugdwerkloosheid is een feit. Gevoel 
van onderlinge saamhorigheid onder werklozen is een tweede feit. 
Het gevaar dat deze groepen zich, tenminste in hun denken, richten 
regen de rest van de samenleving, is een derde. Het aanvaarden 
van deze feiten en het werken vanuit de bestaande toestand is nog 
geen stelling nemen ten opzichte van de vraag naar het permanente 

samenleving gezonder worden dan zij is, dan is een 
tegennatuurlijke in denken en doen beperkt 

> het wanneer enkeling of groep zich buiten 
geplaatst acht, ja zich tegen deze gemeen- 

wat, dit zij hier ter voorkoming van i 
iets anders is dan het zich richten tegen mat
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J7 venals de meeste landen hebben ook 
de Ver. Staten in de laatste 30 jaar 

een krachtige ontwikkeling van het 
middelbaar onderwijs aanschouwd. Als 
een wonderboom is dit onderwijs gegroeid 
en het aantal leerlingen steeg van 10 tot 
meer dan 50 pCt. der bevolking in de 
daarvoor in aanmerking komende leef
tijdsgroepen.

Ten einde een 
in de organisatie 
de grote problemen, • 
ook daar geplaatst ziel, bcslt 
Central Associalion of Colle 
condary. Schools een uitgebr, 
te doen instellen. Zij richtte l

beter inzicht te krijgen 
van hel onderwijs en 

waarvoor men zich 
'.loot de North 
Ileges and Sc
hreide enquête 

lot de Rege

ring het verzoe 
onderzoek te b 
het verzoek cc 
bedrag van $ 2: 
worden gesteld, 
onderzoek, 
van Dr. 
Chicago, 
grafiën.

Het onderhavige werk, monografie 
No. 1, bevat in 232 blz. een samen
vatting van hetgeen in de overige 27 
publicaties uitvoeriger wordt behandeld. 
Het boek geeft o.a. een overzicht van 
de onderwijsorganisatie en schenkt daar
bij aandacht aan de z.g. full-time en 
parl-time schools. Meer dan de helft 
van de scholen blijkt minder dan 100 
leerlingen te hebben. Aan deze kleine 
scholen is overigens een afzonderlijk 
hoofdstuk gewijd.

V7" clen zullen
instemming 

sage: .. Bijzondc 
gewijd aan de 
dagogische vrage. 
voor zover deze 
Overheid liggen.*' •

Intussen, blijkens het Voorlopig Ver
slag betreffende de Onderwijsbegroting 
voor 1936 denken meerdere Kamerleden 
daarover anders. Zij hebben zich met 
bezorgdheid afgevraagd of deze passage 
de door hen zo gevreesde „Staaispae- 
dagogiek" zoude inluiden.

Hel hoofdbestuur der Maatschappij 
tot nul van ’t algemeen, dat in een 
adres aan den Minister van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen d.d. 13 Juli 
*35 juist op de wenselijkheid van de 
in de Troonrede aangekondigdc maat
regelen had gewezen, heeft thans (30 
November) in een adres aan de leden 
der Tweede Kamer aangetoond, dat hier 
voor Staalspaedagogiek geen vrees be
hoeft te bestaan, daar er lal van vragen 
zijn die met Staalspaedagogiek niets te

lek om zich met een dergelijk 
s belasten en inderdaad vond 
een welwillend gehoor. Een 
• 225.000 kon beschikbaar 
e.d. De resultaten van het 

, hetwelk onder leiding stond 
Koos van de Universiteit van 
werden neergelegd in 28 mono-

in de Troonrede met 
gelezen hebben de pas-

: organisatorische en pae- 
*gen inzake het onderwijs 

op het terrein van de

maken hebben, wier oplossing dringend 
geëist wordt, zullen de bedragen welke 
aan ons Onderwijs worden besteed 
efficiënt zijn.

Het hoofdbestuur noemt:
1. De klachten, dat ons L.O. niet 

voldoende met de eisen van het prac- 
tische leven rekening houdt.

2. Hel verschijnsel, dat een zeer 
groot percentage der kinderen, die jaar
lijks lol de scholen van M.O. en V.H.O. 
toegelaten worden, daar niet thuis be
horen en stranden vóór zij het eind
diploma behalen, tol grote schade van 
henzelf en van de opnemende scholen.

3. De klachten van verschillende 
faculteiten onzer Univcrsiteiten over on
voldoende voorbereiding harerstudenten.

4. De klachten omtrent onvoldoende 
paedagogischc opleiding van aanslaande 
leeraren.

Het hoofdbestuur vestigt er vervol
gens de aandacht op, dat de Onderwijs
raad niet over de outillage beschikt om 
dergelijke vragen op te lossen, waarna 
het de leden der Tweede Kamer ver
zoekt, aan den Minister bij zijn streven, 

steun niet te onthouden.
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„Summary
v. d. M.

Set'Oiïdtlry Edu- 
•j. National Sur- 
cducation. Mo-

Washinglon,

Van de andere onderwerpen, 
behandeld worden, noemen wij : 
schoolbevolking, de scholen 
kleurde rassen, de vorming < 
de programma's, de toelating.

Voor hen, die een summier 
wensen van de middelbai 
Ver. Stalen, lijkt ons dez 
wel geschikt.

1884 - 
voor het onderwijs 
was dit reeds gestegen tc 
en in 1931 werd een hoo 
reikt met Frs. 18.500.000.

gaf de Bondsregering Frs, 500.000 
het onderwijs uil, in liet janr 1910 

dit reeds gestegen tot Frs. 6.400.000 
in 1931 werd een hoogtepunt be-

Waller Gehrig, Die Auegaben der 
Sebweixerixben EidgenoMenecba/l 
Jür dae lUlduiigwieeen. Zurich, 
Gebr. Leeman und Co., 1934.

^^erade in einer Zeil, wo in allen 
■■ europaiseben Staaten die Ausgaben 
für das Unterrichtswesen eine Beschran- 
kung erfahren und auch bei uns (d. i. 
in Zwitserland) die Nolwendigkeit von 
Einsparungen zulage iritt, ist es wohl 
nicht unangebracht, uns. wenn auch nur 
kurz, aber um so griindlicher, auf die 
kullurelle, staalspolitische, ja selbst wirt- 
schaflspolitische Bedeutung der Schule

i besinnen."
Deze alinea uit de inleiding van schrij- 

ver’s dissertatie geeft de strekking van 
zijn werk aan. Inlusssen kwam de schrij
ver aan een behandeling van het ge
hele vraagstuk, zoals hierboven gesteld, 
natuurlijk niet loc (overigens ook een 
wel wat te uitgebreid onderwerp voor 
één dissertatie).

De eerste hoofdstukken zijn gewijd 
aan theoretische beschouwingen over de 
verhouding school,— staat en over de 
vraag, in hoeverre de slaat de kosten 
van het onderwijs heeft te dragen. 
Gehrig ziet de uitgaven voor onderwijs 
vooral (en teveel?) als een kapitaalsin
vestering, waardoor de economische po
sitie van een volk versterkt wordt.

Het grootste deel van het boek is 
gewijd aan een uiteenzetting van de 
financiële bemoeiingen der Zwitserse 
Bondsregering met het onderwijs, waarbij 
tevens de gelegenheid wordt aangegre
pen om de financiële verhouding tussen 
Bondsregering, de kantonnale regeringen 
en andere lichamen te bespreken. Uit
voerig tabellen werk illustreert duidelijk 
hoe ook in Zwitserland de kosten van 
het onderwijs in de loop der jaren lot 
een veelvoud zijn gestegen. In hel janr

A Is No. 7in vorengenoemde serie mono- 
gratiën verscheen een studie over het 

middelbaar onderwijs voor negers in de 
Ver. Staten.

Ambrose Caliver, specialist voor het 
onderwijs aan negers bij de Office of 
Educalion, geeft in dit werk een over
zicht van dit onderwijs in de 15 Zui
delijke staten, welke een ncgcrbevolking 
van 9ki rnillioen tellen.

Vóór de opheffing der slavernij in de 
zestiger jaren der vorige eeuw was er 
van onderwijs voor negers geen sprake. 
Nauwelijks 5 pCl. der negcrbevolking 
kon lezen en/of schrijven. In 1930 was 
dit percentage intussen tot 85 gestegen.

De rassentegenstellingen hebben er toe 
geleid voor blanken en negers afzon
derlijke scholen voor middelbaar onder
wijs op te richten. Dat de negcrbevolking 
op een belangrijk lager niveau staal 
moge o.a. blijken uit het feit, dat van 
de blanke bevolking in high-schoo) leeftijd 
33,5 pet. de high-school bezoekt, welk 
percentage vooi* de negers slechts 9,5 
bedraagt.

In de kosten zal zich wel eenigszins 
het verschil in schoolpei) manifesteren; 
vele staten besteden per blanke leerling 
enkele malen hei bedrag, hetwelk zij 
voor een negerleerling uitgeven.

De schrijver deed er goed aan naast 
de onderwijsgegevens ook demografische 
gegevens (c vermelden; de eerste vallen 
daardoor juister te waarderen. Zóó wordt 
hel dan b.v. duidelijker waarom de 
nrgers kwantitatief zo achterstaan, 67 
pCl. leeft n.l. op het uitgestrekte platte
land. terwijl de blanke bevolking in 
hoofdzaak in de steden geconcentreerd is.

v.d. M.
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Jor van 
Iperken

Het Russische toneel in de spiegel van de 
Moskouse toneelfeesten 

door Mr. ƒ. HUIJTS.

geraakte echter deze eerste 
Grote, die in het toneel

I "Xe roem van het Russische toneel dateert niet van vandaag of gister, 
-^-''ook al was er in het oude Rusland nog nauwelijks een spo< 
toneelkunst te vinden, toen zij elders in Europa reeds bloeitijdf 
kende of gekend had. Het toneel in Rusland was ook niet 
tionalc oorsprong. Zelfs de geestelijke mysteriespelen, waarmede het 
omstreeks het midden van de zeventiende eeuw begon, waren uit het 
westen ingevoerd. Pas hadden deze bij het hof de smaak voor 
het toneel gewekt, of de toenmalige tsaar liet toneelspelers uit het 
buitenland komen, een reizende Duitse troep, waarvoor zijn major 
domus ook de eerste vaste schouwburg bouwde. Met de dood van 
de tsaar geraakte echter deze eerste bevlieging weer voorbij. Eerst 
Peter de Grote, die in het toneel een machtig middel zag om de 
westerse beschaving onder het volk te brengen, liet in 1702 opnieuw 
een Duitse troep werven en ook hij liet op het Rode plein voor haar 
een schouwburg zetten. En om hel bezoek te bevorderen, stelde hij 
de schouwburggangers vrij van de belasting, welke de inwoners van 
Moskou anders te betalen hadden, als zij na een bepaald uur de oude 
stad wilden verlaten. Toen de hoofdstad naar Petersburg verlegd 
werd, was een schouwburg een van de eerste gebouwen, die werden 
neergezet.

• Weer verdween na de dood des keizers de belangstelling voor het 
toneel een wijle, totdat de keizerin Anna Iwanowna toevallig kennis 
maakte met een Italiaanse troep, welke zozeer haar geestdrift gaande 
maakte, dat zij zelf ook Italiaanse toneelspelers komen liet, met wie 
tevens opera en ballet' hun intrede in het tsarenrijk deden. Onder 
keizerin Elisabeth speelden zelfs een Italiaanse, een Franse en een 
Duitse troep naast elkaar in de hoofdstad en voor de Franse troep, 
die het meest in de smaak van de keizerin viel, werd de eerste stenen 
schouwburg gebouwd.

Maar halverwege de achttiende eeuw verschijnen toch ook de eerste 
Russische toneelschrijvers, ook al brengen zij het niet verder dan 
ietwat schoolse navolgingen van Franse en andere buitenlandse voor
beelden. En eveneens nog onder de regering van Elisabeth komt de 
eerste Russische troep tot aanzijn, als de koopmanszoon Fedor Wolkow 
te Jaroslaw een liefhebberijgezelschap sticht, dat weldra zulk een
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aanzien geniet, dat Elisabeth het op staatskosten naar Petersburg 
laat overkomen en Wolkow het jaar daarop naar Moskou stuurt, om ook 
daar een Russische schouwburg op te richten. Sindsdien werden in 
de beide hoofdsteden regelmatig toneelvoorstellingen in het Russisch 
gegeven. Wolkow zelf werd bij de troonsbestijging van Katharina II 
in de adelstand verheven en met een landgoed beloond. En deze kei
zerin, die te Petersburg een volksschouwburg stichtte, waarvan het 
ensemble uit ambtenaren, boekbinders en typografen werd gevormd, 
richtte in 1799 ook de eerste permanente toneelschool op, waar be
gaafde kinderen uit alle standen konden worden opgenomen. Toen 
reeds onderscheidde deze opleiding zich door een strenge ernst, die 
door de hele verdere geschiedenis van het Russische tooneel heen de 
waarborg zou blijven voor een zeldzaam hoog ontwikkelde techniek, 
als tegenhanger van een niet minder specifieke begaafdheid.

Met de dood van Katharina II is weder een van de bloeiperioden 
vau het Russische toneel ten einde. Maar als Rusland onder Alexander I, 
in en na de strijd tegen Napoleon, eigenlijk voor
Europese politiek de gelijkgerechtigde van de andere grote ir 
heden is en zelfs enige tijd de leiding krijgt, dringen de ini 
van buiten opnieuw bezielend naar binnen.

Alle belangrijke werken van de Europese toneelliteratuur komen in 
deze tijd op het Russische toneel, de Franse tragedies, zo goed als 
Shakespeare en Schiller. De Grote en Kleine Schouwburg te Moskou, 
de Alexanderschouwburg te Petersburg dateren alle uit deze tijd. 
Naarmate onder de heerschappij van Nicolaas I de onderdrukking 
van de geestelijke vrijheid echter toeneemt, wordt ook het hoftoneel 
steeds conservatiever, gaat zich zo uitsluitend op het behoud van zijn 
klassieke stijltradities concentreren, dat de invloed daarvan zelfs nu, 
welhaast twintig jaar na de Revolutie, in de oude schouwburgen nog 
merkbaar is. De bevordering van het toneel wordt nu meer en meer 
een zaak van de adel. De hoogste lagen hadden zich nog beperkt tot het 
vormen van lijfeigenengezelschappen, die van het westen geïmporteerde 
cultuur in westers nagebootste vormen ten tonele brachten, maar toen 
de overwinningen op Napoleon het nationale zelfbewustzijn verhoogd 
hadden, toen bovendien de leiding in het geestesleven op lagere rangen 
van de adel was overgegaan, die reeds kritisch tegenover het heersende 
regiem stonden, kwamen opeens ook de Russische toneelschrijvers 
te voorschijn, zonder uitzondering uiting gevend aan het protest tegen 
de bestaande maatschappelijke orde: Gribojedow in de eerste plaats 
en straks Gogolj, met wie zich, in tegenstelling tot het classicistisch- 
romantische toneel tot dusver, het realistische toneel begint te ont-
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Tegelijk ontwikkelt zich, in het milieu van dezelfde burgerij, maar 
toch als uiting van een geheel tegengestelde geesteshouding, een zuiver 
decoratief toneel, dat in de eerste plaats, door toedoen van de Moskouse 
grootindustrieel Mamontow, tot een grondige ommekeer in de opera- 
enscenering heeft geleid, welke voor het eerst het werk van echte 
kunstenaars werd, van wier grootheid de Grote Schouwburg te Moskou 
nu nog welhaast dagelijks getuigt, niet zozeer in de herhaling van hun 
scheppingen, als wel door de voortzetting van de geest, waarin zij 
de hunne geschapen hebben. Ook Meierhold, tevoren een leerling van 
Stanislawski. bekeert zich tot het decoratieve toneel en 
experimentele vertoningen een van zijn meest orthodoxe vertegen
woordigers. De grootste triomfen vierde het decoratieve toneel echter 
op het gebied van ballet en pantomime.

Deze beide richtingen, zowel de naturalistische als de decoratieve, 
waren in hun eigen richting zo vastgelopen, dat zij reeds begonnen 
waren zich los te werken door toepassing van

wikkelen, dat nu reeds de uitdrukking wordt van de opkomende 
burgerij. Ostrowski zal daarvan spoedig de meest karakteristieke 
vertolker zijn.

Deze ontwikkeling moest onvermijdelijk ook tot uiting kvmc 
uitdrukkingsmiddelen van het toneel. De Kleine Schouwburg 
zich tot een eer rekenen, dat hij tot in de duisterste tijden 
reactie in zijn repertoire de gevoelens van verontwaardiging en het 
vrije denken toeliet, voor zover de censuur ze niet onderdrukte; dat 
hij Gribojedow’s Ellende van het Verstand, Gogolj's Revisor en even 
later het werk van Ostrowski eerder dan iemand anders heeft gespeeld. 
Toch was hij, als hofschouwburg, te onvrij, om de aldus tot uiting 
komende geestelijke vernieuwing ook in zijn stijl vernieuwend tot 
uitdrukking te kunnen brengen. Omgekeerd heeft de Kleine Schouw
burg zich zo aan zijn stijl gehecht, dat ook nu de vertoningen daar

; een onoverwinlijk ouderwetse indruk maken, hoewel de Kleine 
louwburg, zijn andere traditie getrouw, ook weer een van de eerste 

:n was, die het sowjetstuk op zijn repertoire nam. De 
van het toneel ais uitdrukkingsmiddel ging langs de Kleine 
heen. Het was Stanislawski, de zoon van een rijk fabrikant, 
regisseur van liefhebberijtoneel en later als stichter van 
Kunstenaarsschouwburg, de weg vond tot de schepping 

nieuwe, naturalistische ensemblekunst, welker einddoel een 
iwkeurig mogelijke weergave op het toneel van uiterlijke en inner- 

was. Ook op de enscenering oefende dit natura- 
grote invloed.
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toen omstreeks 1912, dus vlak voor de oorlog en niet zo heel lang 
voor de Revolutie, opnieuw een aantal toneelhervormers op de voor
grond traden: Jewreinow, de voorvechter van het „toneel op zichzelf", 
van het theatrale, in tegenstelling tot het naturalisme, dat het toneel 
steeds meer met het nagebootste leven was gaan vereenzelvigen; 
Mardzjanow, met zijn „synthetische toneel”, waarop de toneelkunste
naar zowel zanger, danser als speler zou zijn en Tairow, wiens werk 
veel verwantschap met de twee eerstgenoemde vertoonde, maar ze 
slechts volgde om op zijn „ontboeid toneel" allereerst een protest 
tegen het naturalisme en het decoratieve toneel beide te brengen.

Het interessante is nu, dat na de geweldige deining, welke de 
Revolutie ook op het gebied van het toneel teweeggebracht heeft, 
na de uiterste experimenten, die beproefd zijn en waarmee vooral 
ook weer de naam van Meierhold verbonden is geweest, het Rus
sische toneel, zoals wij het in de laatste twee Moskousc 'toneclfeesten 
gespiegeld hebben gevonden, in grote trekken nog : 
met het beeld, dat het vóór de Revolutie bood, 
zijn aandacht bepaalt tot hetgeen er op het toneel 
niet met het gezicht naar de zaal wendt, ’ 
zit, het publiek van arbeiders, ambtenaren < 
het overgrote gedeelte twintig jaar geleden er 
zou hebben om naar de schouwburg te gaan 
op drukt.

De Kleine Schouwburg vertoont nog altijd de stijl, waarvan de 
beroemde Sjtsjepkin de vader is, een formeel realisme, sterk in zijn 
typeringen, maar zonder sfeer. De Grote Schouwburg is de burcht 
van het decoratieve toneel, waarin Fedorowski en Matroenin zich 
misschien nog onbeperkter kunnen uitleven dan ooit tevoren. Stani- 
slawski is Stanislawski gebleven. Meierhold, experimentator van nature, 
zal altijd een grote wisselvalligheid blijven vertonen, maar heeft La 
Dame aux Camélias toch ook weer sterk decoratief ten tonele ge
bracht, zij het veel soberder, moderner dan de decorkunst van de 
Grote Schouwburg. Tairow, die immers allereerst een profest heeft 
willen laten horen, wordt rhetorisch, nu zijn optreden deze negatieve 
zin verloren heeft. In de jongere theaters herkent men nog invloeden 
van Jewreinow, Mardzjanow enz. En indien de allerjongste sterker 
op de toneelfeesten vertegenwoordigd waren, zou men misschien ook 
reeds iets ontdekken van de werkelijk nieuwe stijl, van het „socialis
tische realisme", dat ieder op zijn manier tracht te verwezenlijken 
en verwezenlijkt meent te hebben, maar dat waarschijnlijk eerst dan 
werkelijk ontstaan zal, als de grote figuren van het verleden van het
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schaakbord genomen zijn, niet omdat zij evenzovele stijlen van het 
verleden vertegenwoordigen, maar vooral omdat zij uit milieux komen, 
welke, bij alle sympathie en toewijding, te ver van de bakermat der 
nieuwe mensen afbleven, om hun afstammelingen te kunnen veroor
loven de psychologische waarden, welke de Revolutie heeft ingevoerd, 
in kunst te kunnen herscheppen, en de vormen te vinden, welke 
niet alleen aan de nieuwe maatschappij, maar ook aan de nieuwe 
mensen beantwoorden.

Het Russische toneel, zoals het heden ten dage voortbestaat, is 
iets schitterends. Waarschijnlijk is zijn gelijke niet te vinden. Het 
heeft de geestdriftige belangstelling van een onuitputtelijk publiek. 
Het geniet de steun van alle maatschappelijke instellingen, die maar 
iets tot zijn bloei kunnen toedoen. Toch verkeert het in een overgangs
periode, het heeft de stijl nog niet gevonden, die het als sowjettoneel 
zal kenmerken en die het natuurlijk vinden zal, zoals iedere periode 
van maatschappijontwikkeling in alle vormen van kunst de stijl vindt, 
die eraan beantwoordt. Aan de ene kant staat het sowjettoneel, in 
alles wat in de sowjetschouwburgen vertoond wordt, in volle bloei 
van schoonheid en technische volkomenheid, aan de andere kant, als 
uitdrukking van de geestesinhoud van het .nieuwe leven, verkeert het 
nog in een pril begin. Dat maakt het schrijven over het Russische 
toneel tot een moeilijke taak. Men kan ermee volstaan te bewonderen 
wat te bewonderen valt, maar dan laat men de vele vragen open, 
die een van de diepst grijpende maatschappelijke omwentelingen aan 
de orde heeft gesteld. Men kan in de eerste plaats naar de zin van 
het gebeurende vragen, willen weten wat het Russische toneel van 
heden als uitdrukking van de tegenwoordige maatschappij betekent, 
en dan overschaduwt men wellicht de werkelijke pracht te zeer door 
theoretische bespiegelingen.

Eén ding is duidelijk: het huidige Russische toneel is niet een aan 
de Revolutie vers ontsprongen sowjettoneel. Daarvoor heeft het veel 
te veel wortels in de geschiedenis van voor de Revolutie, daarvoor 
wordt het tezeer beheerst door figuren, die. hoe zij nu ook tegenover 
het sowjetbewind mogen staan, hun primaire artistieke opvattingen 
toch gevormd hebben in de tijd, die daaraan voorafging en onder 
invloed van factoren, die daaraan tegengesteld waren. Het Russische 
toneel van thans is een van de duidelijkste voorbeelden van een feit, 
dat op zichzelf reeds voortdurend vergeten wordt: dat de sowjetmacht 

zichzelve een overgangsregiem vormt en nog geenszins beantwoordt 
de voorstellingen, welke haar verwekkers van de toekomst hebben.

Ook het toneel is in die overgang begrepen en
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in de lijn van de sowjetmacht om hem te verhaasten, in de overtuiging 
dat de macht van de nieuw ontstane maatschappelijke omstandigheden 
dat beter en grondiger zal doen dan het beste menselijke voor
stellingsvermogen het kan uitdenken. Het zou kortzichtig zijn, bij de 
vele overeenkomsten, welke het Russische toneel van nu 
stromingen vertoont met het Russische toneel van vlak 
lutie, te doen alsof de Revolutie er helemaal niet was 
zou een slag in de lucht zijn, over het sowjettoneel te : 
gaande van een veronderstelde voorstelling, hoe het zou 
Maar bij al het schone, dat er aan het Russische toneel te zien is, 
blijft het belangrijkste toch: hoe het sowjettoneel wordt, hoe zijn 
verschillende' factoren uiteen gehouden worden, in volle vrijheid van 
eigen ontwikkeling, slechts bestuurd door deze ene gedachte, dat zij 
zich tenslotte in één begrip, het „socialistische realisme" zullen ver
binden, zonder dat dit sturen in tyrannie ontaardt.

Dergelijke processen moet men zich nooit zo voorstellen, dat men
sen, die zelf de rechte weg best zouden hebben geweten, de omweg 
uitstippelen voor de overgrote meerderheid van hun medemensen, voor 
wie de rechte weg te snel zou zijn. De waarheid is, dat diegenen, 
die terecht inzien, dat de rechte weg niet dient te worden geforceerd, 
daarbij dikwijls geleid zullen worden door het menskundig inzicht, dat 
zij zelf in smaak en ontwikkeling wellicht ook te bevooroordeeld zullen 
zijn, om de rechte weg te kunnen wijzen. Als op het ogenblik in de 
Grote Schouwburg te Moskou het decoratieve toneel hoogtij viert, 
als telken jarc weer de opening van het Moskouse toneelfeest in de 
Grote Schouwburg wordt gevierd, dan ligt daarin toch ook een zekere 
voorkeur in opgesloten, in kringen, waarvan grote invloed uitgaat, 
zonder dat men verwachten kan, dat deze illusionistische stijl het 
.socialistische realisme" nader zal blijken te staan dan een der andere 
stijlen van het hedendaagse Russische toneel.

Niet dat de voorstellingen in de Grote Schouwburg niet mooi zijn. 
Zij zijn prachtig. In deze schouwburg, nug altijd schitterend van het 
goud en rood van een keizerlijk hoftheater, in de stijl waarvan nu 
de nieuwe sowjetwapens zijn uitgevoerd en het grote voordoek, met 
de jaartallen van de Commune van Parijs en de revoluties van 1905 
en 1917, zijn reeds de technische voorwaarden voor voortreffelijke 
uitvoeringen alle aanwezig. Er kunnen heel wat illusies worden ge
wekt, waaraan op een ander toneel niet te denken valt. En toch, 
als men in de opera Sadko bijv, ziet, hoe het tafereel aan de haven 
is opgebouwd, het ene plan na het andere, waarlangs een drukte 
van belang kan worden gecreüerd, zonder dat er voor de toeschouwer
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maar die hier toch wel zeer sterk 
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:reëerd. Want deze stijl draagt, zelfs nu nog. de sporen van 
dijkeid, waarin deze toneelspelers van honderd jaar geleden 

en de beperktheid van de fantasie van kleine en 
kleine burgers, die zij in oorsprong waren. Hij is even conscien- 

>mpen, het handwerk wordt in de puntjes beoefend, 
de eigenlijke scheppingsdrift. Uit het milieu der lagere

ook maar de ger 
van elk onderdel 
te overtreffen, dan kwam toch onvermijdelijk het ogenblik, 
men zich zelf bekennen moest, dat al deze inspanning toch voor 
was geweest, erger, dat zij in de zegepraal van de schone zichtbaarheid, 
volslagen afbreuk gedaan had aan hetgeen in een opera toch altijd 
het eerste blijven zal: de muziek. Men kon de muziek niet meer horen, 
zoveel was er te zien! Er was geen eenheid en zij kon er niet zijn, 
omdat de muziek tenslotte geen decor, maar vertolking vraagt. En 
tekenend, ook voor het verleden, waarin de decoratieve stijl reeds 
zijn hoogste triomfen in het ballet had blijken te behalen, was, dat 
ook nu de enige werkelijk overweldigende scène die was, waarin de 
opera in het ballet overgaat, de scène op de bodem van het meer, 
een feeërie van onbeschrijfelijke schoonheid, in welke de dansbeweging 
de muziek als iets zichtbaars overbrengt in de schilderij van het decor, 
een schouwspel van wieren en koralen, monsters en siervissen, reu
zenslakken en kreeftwezens, met de meergod en zijn gevolg van water- 
nymphen daartussendoor, dat als een roes over de ogen komt, een 
golf van geestdrift uitdaagt over de tegenstrevende kritiek op een 
foutief, onhoudbaar beginsel, volgens hetwelk uiterlijk vertoon de 
voorrang krijgt boven de betekenis van de vertoning. Wel heel schril 
kwam dat uit in het ballet van De drie Dikzakken, een ballet van 
jonge datum, met de schijn van een revolutionnaire geest, die het in 
werkelijkheid niet heeft, van intrigue en muziek een niets-niemendal, 
maar in de enscenering, met de imponerende hoogte- en dieptewer
kingen, en het optreden van een massaal corps-de-ballet, eveneens 
een verbluffend schouwspel.

Dan is de stijl van de Kleine Schouwbi 
zijden inneemt van het plein, 
die stijl pas goed ouderwets 
achtiger. Deze 
waarmee het toneelspel wordt toegepast, 
het Russische toneel zal terugvinden, 
getypee

hebben geer 
de afhankeli 
hun kunst leerden, 

lieus als bekroi 
maar men mist ■
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volksklassen opkomend, moesten deze toneelspelers aansluiting vinden 
bij de burgerij en de mindere adelklassen en hun protest tegen het 
absolutisme; maar aan de andere kant bleven zij toch d< 
van een keizerlijke hofschouwburg, zodat zij zich tot een 
objectiviteit in hun spel moesten bepalen, typering inplaats van 
die een eigenschap was geworden, ook toen zij de vrijheid 
hadden om zichzelf te zijn en, zoals gezegd, zelfs nu nog ’ 
nu de Revolutie de breuk met het verleden volkomen hl 
Zo is het even begrijpelijk, dat de Kleine Schouwburg 
meest revolutionnaire schouwburgen is geweest, omdat het 
verbonden is geweest met de lagen van de bevolking, waaruit tenslotte 
de arbeidersklasse is opgestaan, die in de Octoberrevolutie heeft ge
zegevierd, terwijl het tevens, in de vorm van zijn vertoningen, door de 
traditie de meest ouderwetse, ja kleinburgerlijk aandoende schouwburg 
in het hedendaagse 

In wezen is echt 
omdat de geest van 
komende burgerij 
de Kleine Schot 
gegeven had, dan 
binnenuit herschep;
voorbereiding van de opvoeringen, waarbij er maanden, desnoods jaren 
gebruikt werden om de toneelspeler geheel in te laten leven in de 
gemoedsstemming, die hij had te vertolken, een tot het uiterste door
gedreven individualisme, dat volkomen op zijn plaats en 
was, toen Stanislawski zijn toneel, als drager van de burg 
die ook hem bezielde, vestigde, maar die thans, nu de Müa 
stenaarsschouwburg deel uitmaakt van een proletarische 
pij, niet meer van binnen uit de 
een methode is verzwakt, volgens 
neelspelers kunnen worden gevor 
Schouwburg het geval is, zonder 
kunnen zeggen, dat zij de geest van 
In de Tweede Kunstenaarsschouwbui 
het toneel reeds weer 
voor het uitbreken van
gegane naturalisme en de ook in zichzelf vastgelopen stylisering 
het decoratieve toneel hadden ingébracht, bespeurt men zelfs 
zekere neutraliteit tegenover de maatschappij, waarin hij spe< 
de vurige betuigingen van trouw aan de sowjetmacht, die 
toe uiting komt, dat de leider de eenheid van het collectief
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vorden is, dat het individu 
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sluitend zelfverantwoording

en Tairow. Van 
naar zijn eigen inzichten 

Meierhold, de schouwburg, 
olifanten rechtstreeks van het

hen spee 
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brengt, door slechts geflankeerd door een aantal leden van zijn gezel
schap voor het doek te verschijnen, om zijn gasten te begroeten. En 
eerst in het filiaal van de Kunstenaarsschouwburg komt men tot een ver
jonging van de stijl, door de verjonging van het 
de psychologische inleving haar individualistische

het in dit milieu een vanzelfsheid gew« 
voortdurend samenleeft met de gemeenscha 
woording schuldig is, die aanvankelijk uitsl

Dan zijn er de twee andere toneelleiders, wier persoonlijkheid zich 
reeds voor de revolutie gevormd had: Meierhold

:>>eelt Tairow in de schouwburg, die
»vd is, terwijl de schouwburg van 
automobielen, paarden, koeien en

toneel de straat op moeten kunnen komen, eerst in aanbouw is. Hun 
kansen zijn dus niet gelijk. Toch: als men de opvoering van La Dame 
aux Camélias gedenkt en daarnaast het jubileumschouwspel van Tairow, 
Egyptische Nachten, dan is er een punt van overeenkomst, dat ook 
hier in het feit schijnt te liggen, dat deze kunstenaars te volgroeid 
waren, op het ogenblik dat de Revolutie uitbrak, om de psycholo
gische veranderingen, welke deze meebracht, innerlijk te hebben kunnen 
verwerken, zodat hun werk te eenzijdig hersenwerk, zij het ook soms 
geniaal hersenwerk wordt. Er moet een diepere, hun zelf onbewuste 
grond zijn, waarom zij beiden een repertoirestuk, Meierhold het drama 
van Dumas en Tairow Shakespeare’s Antonius en Cleopatra, uit
gekozen hebben, die weliswaar de „grote rollen” bieden, welke iedere 
tragédienne vóór Zinaida Rajch en Alice Koonen ook heeft willen 
spelen, maar wat hun strekking betreft zo weinig aansluiten op de 
nieuwe maatschappij, waarin de Sowjetunie ze verplaatst, dat ze niet 
zonder ingrijpend vermaakt te zijn, ten tonele konden worden gebracht. 
Daarbij was het optreden van Meierhold nog het best te verklaren. 
Hoe dan ook, is La Dame aux Camélias een onbetekenend stuk: als 
Meierhold er werkelijk in geslaagd was, om door de inwerking van 
elementen uit het zoveel grotere werk van de Balzac de sentimentele 
geschiedenis van Marguérite Gautier een zekere sociale betekenis te 
geven, des te beter. Maar men kon het van den beginne onbegonnen 
werk achten, toen Tairow de strekking van een van de grootste drama's 
van Shakespeare wilde gaan wijzigen, van Antonius en Cleop: 
sociaal drama wilde maken, waarin twee tijdperken, het feodale 
en het imperialistische Rome, op elkander botsten en daarvoor de 
figuur van Cleopatra meende te moeten verkleinen, door haar af te
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licht zijn, zijn 
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stemmen op de caricatuur, welke Shaw van haar heeft gemaakt. Bij 
al het compositorische vernuft, dat men Tairow niet ontzeggen kan, 
moest dat mislukken en terwijl men van het grote politieke conflict 
toch niet meer dan de buitenkant te zien kreeg, had Alice Koonen 
de ondankbare taak om een Cleopalra te spelen, die als een onnozel 
kind begint, een nukkige, verwende vrouw wordt en dan toch ten
slotte aan een grote liefde sterft. Maar ook Meierhold kon in het 
wezen van de zaak niet veel aan het feit veranderen, dat La Dame 
aux Camélias om het liefdesverdriet van een vrouw speelt en verder 
niet. En als men dan ziet, hoe zij beiden hun volle kracht eraan geven, 
om zo’n stuk op het toneel te brengen, dan krijgt men weleens het 
gevoel, dat er hier een „vlucht in de techniek” beproefd wordt, vooral 
gespeend van alle opzet, dat de kunstenaars zelf ook om het hardst 
zullen ontkennen, maar onmiskenbaar aan de verontschuldigingen, welke 
zij zelf voor het stuk van hun keuze moeten aanvoeren, in de vorm 
van zulke ingrijpende en toch ontoereikende reconstructies, welke zij 
het hebben laten ondergaan.

Ook van de schouwburgen, die na de Revolutie gesti 
er echter nog verscheidene, die rechtstreeks onder de invloed van de 
stromingen van daarvoor gebleven zijn: bijv, de operaschouwburg- 
Stanislawski en de muziekschouwburg-Nemirowitsj Dantsjenko, die 
weliswaar op de Grote Schouwburg voor hebben, dat zij naar een 
eenheid van muzikale en dramatische actie zoeken, welke daar nog 
helemaal ontbreekt, maar, vooral in de Muziekschouwburg-Nemirowitsj 
Dantsjenko, bij een naturalistisch spel gebleven zijn, dat evenmin een 
oplossing voor de operavertoning heten mag. Ook de Wachtangow 
schouwburg draagt in vele vertoningen nog het authentieke stempel 
van Stanislawski, de Revoiutieschouwburg heeft geruime tijd onder 
de rechtstreekse leiding van Meierhold gestaan en de Realistische 
schouwburg, op het ogenblik een van de meest interessante schouw
burgen van Moskou, staat onder leiding van een leerling van Meier
hold, Ochlopkow. Maar hier kan men toch reeds menen in waarheid 
de drempel van de nieuwe tijd overschreden te hebben, want juist 
het experimentele karakter, dat Ochlopkow's werk, in navolging van 
Meierhold, behouden heeft, stelt het veel meer dan een van de andere 
stijlen open voor de indringing van de nieuwe, tegenwoordige levens
inhoud.

Men ziet dus, dat het sowjettoneel, in de uitwendige vorm, waarin 
het de buitenlandse toeschouwer het eerst en het zeerst verbluft door 
rijkdom en verscheidenheid, nog zeer sterk bepaald wordt door de 
ontwikkeling van het Russische toneel, zoals deze zich reeds voor de
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Revolutie had gezet. Dat hoeft men het sowjettoneel niet te verwijten. 
Integendeel, het is een bewijs van het diepe culturele besef van zijn 
leiders, dat zij niet overhaast de oude vormen uitgebannen hebben 
en voorzover de neiging daartoe heeft bestaan, er weer op terugge
komen zijn, in afwachting van het organische wijzigingsproces, dat 
zich onvermijdelijk voltrekken moet, zodra en naarmate een jong, en 
onder heel andere omstandigheden opgegroeid geslacht naar voren 
treedt, ook al toont het voorbeeld van de Kleine Schouwburg aan, 
hoe lang een eens gevestigde traditie zich dan nog, tegen de stroom 
van de tijd in, kan handhaven, maar tevens met de zekerheid, dat 
de opkomst van een nieuwe, bij de nieuwe tijd passende stijl, zich 
daardoor niet weerhouden laat.

En reeds zijn het in het Moskouse toneelleven de verschijningen 
van de Joodse, de Zigeuner-, de Letse schouwburg, die juist omdat 
zij buiten de sfeer van de trad’tie ontstaan zijn, de treffendste voor
beelden geven van een nieuwe toneelgeneratie, opgekomen op de 
grondslag van een sterke scenische begaafdheid, die ook het geheim 
is van de groei en bloei van het eigenlijke Russische toneel, maar nu 
voor het eerst of vrijwel voor het eerst aan eboord in de na-revolu- 
tionnaire tijd, merkwaardige getuigenissen van de snelle culturele 
ontluiking en rijpwording van kleine nationaliteiten, die onder het 
tsaristische regiem verdrukt en verwaarloosd waren. De vertoning 
van Koning Lear in de Joodse Schouwburg was een van de hoogte
punten van het Derde toneelfeest en men kan gerust zeggen, dat daar 
thans van dit Shakespeariaanse treurspel een uitvoering gegeven wordt, 
die in de geschiedenis als een van haar allerbeste zal blijven genoemd.

Het toneel heeft echter niet alleen de kant van de ensceneringen 
het spel. Er is ook nog het stuk. Men heeft al gemerkt, dat op het 
sowjettoneel lang niet alleen de stukken van eigen schrijvers worden 
gespeeld. De eigen klassieken en die van de wereldlitteratuur, ook 
een enkel modern buitenlands stuk, nemen op het repertoire een ruime 
plaats in. De zorg voor de „nalatenschap van het verleden" wordt 
in de laatste jaren minder dan ooit verwaarloosd. Maar vanzelf gaat 
de belangstelling van de buitenlandse bezoeker, die niet uitsluitend 
op de vertoning let, maar die zich ook voor het vertoonde interesseert, 
in de eerste plaats uit naar de stukken van de jonge sowjetschrijvers, 
waarin het tegenwoordige leven zijn afspiegeling vindt. Ten dele spelen 
ook deze stukken al weer in een soort van verleden. Gorki’s Jegor 
Boelytsew e.a. bijv, schildert de ondergang van de koopmansstand, 
aan de vooravond van de Revolutie, in de gestalte van een man, die 
juist een van de ontvankelijkste geesten in zijn omgeving is, waardoor
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het stuk een hoge, tragisch-menselijke klank krijgt, welke machtig 
doorklinkt in het weergaloze spel van Sjtsjoekin, die in de Wachtangow 
schouwburg in deze rol zijn triomfen viert.

speelt in de tijd van de burgeroorlog, een weliswaar 
ïsloten tijdperk, dat echter in geest en verbeelding van 

nog sterk voortleeft. Het stuk Interventie bijv., dat als 
een galerij van revolutionnaire en contra-revolutionnaire 
geworden is; Ljoebowj Jarowaja, waarin de tragische 

spanning ontwikkeld wordt, waarin de betrekking tussen man en 
vrouw onder invloed van dc Revolutie en de daarna gekomen ge
beurtenissen te gronde gaat; en Optimistische Tragedie, waarin het 
heroisme van die tijd verzinnebeeld wordt.

Steeds meer stukken echter behandelen problemen van het heden
daagse leven. Dat kan critisch zijn, zoals in de Weg der Bloemen, 
waarin het misbruik van de nieuwe vrijheden, met name in het ver
keer van mannen en vrouwen, gehekeld wordt; dat kan luchtig en 
blij zijn, als in Het Goede Leven, waarin jong en oud zich verenigen 
in de dienst van de nieuwe maatschappij.

Op het laatste toneelfeest waren het de stukken Strijders, Aristoci 
ten en Platon Kretsjet, die elk een verschillend facet van 
sowjetleven naar ons toe draaiden. In Strijders wordt de ■ 
in mensen en verhoudingen 
leger zich als een geheel naar de moderne eisen 
constitueren, met de daaraan gepaard gaande sti 
specialisten, die uitgaan van de stelling, dat de techniek en alleen de 
techniek de doorslag geeft, terwijl de jongere legeraanvoerders, over
eenkomstig de leuzen van de communistische, partij de betekenis van 
de mens voorop blijven stellen, een stuk, waarin niet zoveel gebeurt, 
als wel een levendige karaktertekening van geheel uiteenlopende mensen
typen gegeven wordt.

Aristocraten beweegt zich eveneens op een speciaal terrein, de 
aanleg van het Witte Zee-Oostzeekanaal, dat uitgevoerd is bij wijze 
van reclasseringsarbeid, waardoor duizenden en tienduizenden gewone 
en politieke gevangenen tot het normale leven moesten worden terug
geleid en een arbeid, die er dan ook mee geëindigd is dat wederom 
duizenden en tienduizenden vermindering en kwijtschelding van 
gekregen hebben en een aantal zelfs met hoge onderscheidingen 
maatschappij terugkeerden. Deze heropvoeding nu, die 
rechtstreekse toezicht van de gepeoe geschiedde, ziet men 
gethcatraliseerd. Aristocraten zijn degenen, die beginnen te weiger 
aan de arbeid te gaan, dieven en prostituees, boeren, die de eollee-
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Tooneel op het platteland in Engeland 
door E. C. KNAPPERT.

ongedisciplineerde geestdrift 
itd met tal van andere levens 
heel aanschouwelijk beeld i 

en ideaal.

aan sabotage 
tnflicten, welke 
; gebracht en 

aan het Chinése 
: wist, in de meest 
>et karakteristieke

TiTat hier wordt medegedeeld over tooneelspel op het Engelsche 
W platteland, is slechts een klein onderdeel van wat in Engeland 

volkstooneel, laat staan amateurstooneel heeten mag. Dit laatste on
derwerp zou vragen om een reeks van artikelen van de hand van

Van deze kant uitgaande, van de kant van het repertoire, ziet men 
dus eigenlijk nog meer van het sowjettoneel dan wanneer men zijn 
belangstelling op de vertoning concentreert. En hoewel de dramaturgie 
ongetwijfeld bij de kunst der enscenering achterstaat, is zij zeker niet 
minder belangrijk, omdat van haar tenslotte de stukken zullen moeten 
komen, waarop ook de nieuwe vormen, de ware stijl van het .socia
listische realisme" zich inspireert. Van hieruit begint de nieuwbouw, 
van hieruit worden de verbouwingen van de overgeërfde stijlen afge
dwongen, gelijk men dat reeds nu herhaaldelijk gebeuren ziet. En het 
is wel een bijzonder blijk van de innerlijke kracht van het Russische 
toneel, dat het ondanks deze grondige reorganisatieprocessen zulk een 
gaaf uiterlijk bewaart, dat een Moskous toneelfeest een van de schoonste 
belevingen is, welke men zich dromen kan.

tivisatie gedwarsboomd hadden, ingenieurs, die zich s 
hadden schuldig gemaakt. De innerlijke en uiterlijke coi 
zich daarbij voordeden, worden in bonte rij ten tonele 
de aan een Glmmontage herinnerende, maar ook 
toncelverwante regie in de Realistische schouwburg ■ 
letterlijke zin van het woord, steeds het licht op h< 
ogenblik te laten vallen, waarin het conflict zich verscherpte of de 
kentering kwam.

Platon Kretsjet daarentegen is geheel uit het volle leven gegrepen, 
een voortreffelijk geschreven stuk, al waren de handgrepen welecns 
een beetje al te afgesleten, waarin de eigenaardige discipline van het 
sowjetlcven wordt afgebceld, geleerd wordt, hoe men zijn eerzucht 
aan deze discipline moet weten te onderwerpen, wordt aangetoond, 
hoe.deze discipline niet tegengesteld is aan diepere en inniger gevoelens, 
hoe ongedisciplineerde geestdrift op niets uitloopt enz. en nog aan
gevuld met tal van andere levensbijzonderheden, welke alle tezamen 
een heel aanschouwelijk beeld van het dagelijkse leven geven, als 
werkelijkheid
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waaraan 
geestelijk

ziel: bovendien 
zoo geheel andere

oedsel-

') Voor meer bizonderheden, zie men: Leven en Werken, tiende Jaargang 
(1925) het artikel De Vrouwenclub door E. C. Knappert.

2) Officieel: National Federation of Women’s Institutes.

iemand, die uit eigen aanschouwing spreken kan en 
had kunnen inwerken in levensomstandigheden, met 
mogelijkheden dan die bij ons aanwt

Stelster dezes heeft bij aanvaarding 
recht van spreken waar het twee groepen 
en die der plattelands-bevolking. In deze 
laatste.

Tot goed begrip van wat volgen gaat, is het noodig een en ander 
mede te deelen over de organisatie die achter de vertooningen staat 
en zonder welke deze zelfs niet te denken zijn.') O ver het dorpsleven 
in Engeland is sedert den oorlog een nieuwe geest vaardig geworden. 
Productie en verduurzaming van levensmiddelen werden een dringende 
en dwingende eisch, waarbij uit den aard der zaak de vrouw van het 
platteland allereerst betrokken was. Te meer omdat de mannen in 
de. loopgraven lagen in Vlaanderen en in Noord-Frankrijk of in Klein- 
Azië, op zee of in de lucht hun luguber bedrijf uitoefenden.

In 1915 werd de Maatschappij van Landbouw gewezen op de g 
beteekenis van de boerin en van de dorpsvrouw in verband met vo< 
voorziening. Deze nam de organisatie ter hand van vrouwenclubs op 
de dorpen. September 1915 werd de eerste opgericht in Llanfair in 
Noord-Wales.2) Overal begonnen ze te verrijzen, dank zij de nood der 
tijden en de stelselmatige propaganda. In 1917 biedt de regcering 
aan, het propagandawerk voor de beweging over te nemen. Zij draagt 
dit uit den aard der zaak op aan het Departement van Landbouw. 
Afgevaardigden van 137 vrouwenclubs komen in hetzelfde jaar te 
Londen bijeen om zich te zamen op dit voorstel te beraden. Het 
resultaat is dat de hulp der Regeering dankbaar wordt aanvaard, 
terwijl in een motie waardeering werd uitgesproken over het feit dat 
door het Departement de organisatorische regeling werd opgedragen 
aan het centraal comité voor vrouwenclubs.

In Juli 1925 bestonden 3366 clubs.
In Juli 1935 zijn er 5296 met 307000 leden.
Uit den nood der tijden is een beweging voortgekomen, 

het platteland en dus het gansche Britsche rijk stoffelijk en 
meer te danken heeft dan in woorden kan worden weergegeven.

Zullen wij dat over eenige jaren ook kunnen zeggen van wat in

’ezig zijn.
van deze voorwaarden slechts 

geldt: die der intellectueelen 
te bladzijden gaat het om de
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werkelijkheid die, bij alle 
onmiddellijk waar

dit oogenblik, dank zij eveneens de nood der tijden, 
wordt verricht?1)

Of ik niet vergeet dat ik over tooneelspel schrijven zou? Neen, 
geen oogenblik. Want daar een mensch evenmin bij brood alleen als 
zonder brood leven kan, kwamen in den kring van deze dorpsvrouwen 
allerlei verlangens tot uiting om door zelfwerkzaamheid aan culturecle 
behoeften te voldoen. En bij een volk dat tot dramatische uitbeelding 
uitgesproken aanleg heeft, kon het wel niet anders, of het moest in 
deze dorpsclubs komen tot vertooningen.

En

') Wij bedoelen hel huishoudonderwijs. waartoe „Sociale Zaken" het initiatief 
heeft genomen. Uit een particulier schrijven hierover het volgende In den korten 
tijd, dal dit werk is gedaan, is reeds gebleken dat de vrouwen voor wie deze 
voorlichting bestemd is, er behoefte aan hebben en zich gaarne laten voorlichten. 
Ik zelf (de Directrice van de Rijkslandbouwhuishoudschool „Nieuw Rollecate" 
te Deventer) gaf momenteel ook een serie van deze lessen aan vrouwen van 
kleine ontginningsboeren in de „binnenlanden" van Overijsel, die het héél moeilijk 
hebben en die ik tracht te om van de beschikbare middelen die hun
bedrijf oplevert en wal ze niet moeten verkoopen. nog een zoo goed mogelijk profijt 
te trekken en ze eenig inzicht te geven van de allereerste beginselen van de 
gezondheidsleer. De deelneemsters aan deze cursussen zijn zij. die door het ge
wone landbouwhuishoudonderwijs niet meer bereikt worden. U moest eens zien, 
hoe gretig zij het gebodmie opnemen. Ik ben wel zeer overtuigd geworden van
hel noodzakelijke van dit werk — niet alleen voor dezen „crisis'tijd, ook voor 
meer „normale" tijden. De groole toeloop naar deze cursussen getuigt hiervoor ook.’

oroken
uorpsclubs komen tot vertooningc
zoo is al vóór tien jaar regel geworden dat ’s winters tooneel- 

stukken worden ingestudeerd die in het voorjaar worden > 
Maar hierbij is het niet gebleven. Want in alles wat leel 
en groei. Wie zich even indenkt in een 
verschil, in alle landen dezelfde is, maakt zich 
hoezeer het materiaal dat in de clubs verwerkt wordt, in gehalte 
afhangt van de leidende figuren. In de club zijn alle maatschappelijke 
standen vertegenwoordigd. Immers in de statuten wordt zij aldus 
ontschreven: „Een vrouwenclub is een vereeniging van vrouwen uit 
alle standen die op het land wonen.” De club is democratisch en 
kiest bij geheime stemming jaarlijks haar bestuur en hare presidente. 
Is deze laatste of een harcr medebestuurders uitgesproken muzikaal, 
dan zal de club zich in muzikale richting ontwikkelen. Is de een of 
andere vorm van handenarbeid de specialiteit van een der leden, dan 
zal die naar voren komen. Bezit een harer een bizonder talent voor 
tooneelspel, dan treedt dit op den voorgrond. En daar nu, zooals 
reeds werd opgemerkt, het Engelsche volk aanleg heeft voor drama
tische uitbeelding, is het inderdaad natuurlijk, dat deze door het 
grootste aantal wordt beoefend. En op zeer verschillende wijze; ook 
alweer in het nauwst verband met het voorhanden zijnde menschen-
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I
■ het sterkst 
om wat in

een wed- 
eeu half

waaraan men zonder deze niet zou 
deze, regel geworden dat éénmaal per 
gedurende de wintermaanden ingestude 
wordt opgevoerd in de „centrale”

materiaal en met het intellectueele peil der leidende clubleden. Zelfs 
waar al de clubs van een bepaald gewest besluiten mochten tot de 
opvoering van hetzelfde spel, zou toch de eigen aard tot uiting komen.

Van allerlei is ten toonecle gevoerd. Hier voelden de leidende 
krachten zich sterk aangetrokken tot het Grieksche treurspel, tot dat 
van Euripides vooral, omdat dit door Gilbert Murray in de eigen 
taal binnen ieders bereik is gebracht. Elders en in verreweg de meeste 
gevallen spreekt nog altijd Engeland's groote tooneelschrijver 
tot de menschen. Weer elders bestaat een sterke neiging < 
het verleden in de eigen streek in het eigen dorp historie is geworden, 
dramatisch te doen uitbeelden door de eigen bewoners. Hier komt 
dan iets naar voren van het eigenlijke karakter van het leekenspel. 
Wanneer namelijk acteurs en publiek gezamenlijk en eenstemmig opgaan 
in het eigen verleden. De laatste jaren openbaart zich in verband met 
regionalisme en de versterking van nationaal bewustzijn, een sterke 
neiging in de laatste richting. Waar de streek beschikt over schrijvers
talenten, die begrip hebben van de eischen, welke het drama stelt 
aan de bewerking van het historisch gegevene, wordt in deze iets 
bereikt van groote beteekenis voor het leven van al den dag.

Het ligt voor de hand dat bij dit alles de landelijke en vooral de 
gewestelijke organisatie dezer vrouwenclubs allerlei mogelijk maakt 

toekomen. Zoo is het, dank zij 
r jaar, in Mei of Juni, van het 
leerde tooneelstuk, een tafereel 

door alle clubs, die er omheen zijn 
gegroepeerd. Met de „centrale” wordt het centrum bedoeld in de 
provinciestad waar alle vrouwen uit den omtrek ter markt komen. 
Heeft dit centrum een eigen lokaal, dan wordt het een krachtbron 
voor den ganschen omtrek.

Het meest verwacht men van de geregelde deelname aan de re
petitie, eenmaal per maand. Al lijkt het dat valsche schaamte bij 
onze overzeesche buren een minder hinderlijke sta-in-den-weg is om 
tot eenige prestatie te komen in anderer bijzijn, toch is er vaak heel 
wal overredingskracht toe noodig, om een eenvoudige vrouw te bewegen 
in het publiek op te treden. Is zij er eenmaal voor gewonnen, dan 
houdt zij vol. Stelster dezes kent vrouwen die zij al vóór 25 jaar en 
nu nog ziet meespelen en die haar herhaaldelijk vertelden, hoe de 
club en het spel haar geest verruimd en haar gezinsleven op hooger 
peil gebracht hebben.

Als regel is er op de jaarlijksche feestelijke bijeenkomst 
strijd (competitie) voor de beste éénacter, die niet langer dan
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de mogelijkheden

en „Elk wat wils."

uur mag duren. Het gebeurt dat er afzonderlijke afdelingen zijn voor 
vrouwen alleen, gemengde groepen, beginners en vergevorderden. Bij 
de mij sedert een kwarteeuw bekende groepen i s echter van „compe
titie" geen sprake meer, omdat het ondoenlijk schijnt afgunst en nijd 
uit haar gevolg te bannen. De telkens weer herkozen presidente van 
deze groep heeft een even grooten afkeer van wedijver in bewapening 
als in tooneelspel. Het systeem deugt niet volgens haar. „Wij zullen 
in ons opvoedingswerk een beteren geest en dus ook betere kunst 
krijgen, wanneer wij alle concurreerende elementen verre houden.” Het 
is haar gelukt in hare afdceling een meerderheid te krijgen voor hare 
zienswijze. In haar kring, Oost-Sussex') geeft een kunst-criticus gezonde 
mondelinge en schriftelijke critiek op al de voorstellingen en het resultaat 
is dat de verschillende dorpen elkaar helpen om goed voor den dag 
te komen, door het wederzijdsch uitleenen van benoodigdheden bij 
de jaarlijksche voorstellingen. Men make zich waar wat het zeggen 
wil wanneer men achter de coulissen telkens hoort: „Willen jullie 
ons mooiere theeservies gebruiken? Is onze bloemvaas niet beter 
geschikt? Hebt ge groene verf vergeten? Ik heb ze”. Nu het er niet 
meer om gaat elkaar een vlieg af te vangen, nu er dus geen punten 
meer zijn te behalen, en er alleen wordt geraden, geprezen, vrién
delijk gecritiseerd, is de geest een andere.

Natuurlijk werkt dit door, zij het langzaam. In Yorkshire hoopt 
ook een jaarfeest te bereiken zonder competitie. Helaas trekt 
wedstrijd publiek. Geen wonder. In de spanning wie winnen zal 

een groote aantrekking. Maar juist op dit gebied is een wedstrijd 
onzuiver. Waar is de rechter, die rekening houden kan met al 

en onmogelijkheden van de verschillende groepen? 
En behoort niet alles voorkomen te worden wat aanleiding zijn kan 
tot rechtmatige grieven, tot een gevoel van miskenning, tot verbitte
ring? Onlangs is, eveneens in Sussex, door de clubs een tentoon
stelling gehouden van zelf gekweekte groenten, eigengemaakte boter, 
kaas, jams en andere conserven, waarbij vakmenschen hun oordeel 
gaven met aanwijzigingen hoe beter te doen, maar waar van punten 
of cijfers geen sprake was.

Men vergeve deze uitwijding om de belangrijkheid van de zaak.
Wat nu dit volkstooneel betreft, in Sussex heeft men het reeds 

gebracht tot voorstellingen van Shakespeare. Ieder dorp had dan ge
durende den winter, van hetzelfde stuk een of twee zelfde tooneelen 
ingestudeerd.2) Tevoren was men het eens geworden over de aankleeding

') In dezen kring alleen zijn reeds 11000 leden!
’) Verleden jaar uit de „Koopman van Venetië"
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en kerkarchieven 
met echt dramati

uit het eigen en de omliggende 
le tot onderwerp een historisch 

groote voor
stelling was.

waren

30 Oct. 1.1. te St. Leonards-on-sea, door twaalf dorps- 
morgens, 's middags en 's avonds éénacters werden opge- 

igekondigd

der verschillende rollen, die voor alle groepen, pruiken incluis, dezelfde 
zouden zijn. Eenzelfde kapper behandelde alle spelers, zoodat er tus- 
schen de Shylocks en Portia’s en Rosalinde's en Touchstones geen 
ander onderscheid was dan dat hunner eigene persoonlijkheid.

In het district Kent, ook elders, maar daar met groot succes, kwam 
tot de volgende regeling. De hoofdrollen uit een stuk van 

are — was het niet Hendrik V111 ?■—werden toevertrouwd 
:den uit verschillende dorpen, die in onderscheiden tooneelen 

was natuurlijk niet dezelfde en zoo iets kan 
binnen ieders bereik, een gemeenschappelijk centrum

Shakespeai 
aan clubled 
optraden. De „menigte” 
alleen wanneer, 
aanwezig is.

Toen op 
groepen ’s morgens, 's middags en 's avonds éénacters werden 
voerd, werd op het programma deze feestvoorstelling aanc 
als „non-competatieve”, met de mededeeling dat een bekende toon 
criticus na ieder stuk critiek en raad zou geven.

Dezen zomer woonden wij een dergelijk tooneelfeest mee. De voor
stellingen werden gegeven in een van die prachtige oude schuren, 
waaraan Sussex nog zoo rijk is, schuren die mogelijkheden scheppen 
voor het meest uiteenloopende feestelijke gebeuren. Waar gewoonlijk 
het vee staat, zit nu het publiek amphitheatersgewijze, ten deele op 
planken die op blokken zijn gelegd, ten deele op matten stoelen. Een 
flink deel scheidt de toeschouwers van de ingebouwde hooischuur 
die, met de deel, het tooneel vormt. Het is zomer en dus is het hooi 
eruit. De ruimten aan weerszijden van het middenvak, de eigenlijke 
speelplaats, geven gelegenheid tot verdwijnen en verschijnen, terwijl 
de groote ruimte achter de hooischuur een statig en plechtig opkomen 
van uit de diepte of aftrekken vanaf hel tooneel mogelijk maakt. 
Twee breede staldeuren geven ter linker- en rechterzijde toegang tot 
de deel, zoodat meespelende volksmenigten door deze toegangen komen 
en gaan kunnen.

Hier nu werden door speelgroepen 
dorpen korte stukken opgevoerd, die alle tot onderwerp 
gebeuren hadden uit de eigen naaste omgeving. Het zeer j 
deel hiervan was dat het publiek vol gespannen belangsf 

De uit oude acten en kerkarchieven opgediepte voorvallen 
soms gebrekkig, soms met echt dramatisch begrip, verwerkt tot één
acters: onder de spelers waren er die denzelfden naam droegen als 
de personen die zij voorstelden. Het dorp zelf, waar de feestelijke 
bijeenkomst plaats had, is trotsch op een vrouw, een weduwe op 
jaren, Ann Tree die, onder de regeering van Maria de Bloeddorstige,
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weinig anders 
ienst bet Latijn

, geldt het- 
handgemeen

■ oelens, welke op 
zij in den kerkdi<

hij met sl<
■ebroken man <
uis hij dan, thuiskomende, 

er iets in hem. En 
buiten komt met het kind in de armen, 

sgevoel van 's levens zinloosheid en met 
ij zich onder de overgeblevenen tot het 

betere toekomst.
: pogingen tot cultureele verrijking van het leven 
leeds weer treft, is allereerst het positieve tegen- 

iteld wordt tegenover een beïnvloeding van de grootc 
reeren valt.

verbrand werd om hare kettersche gev< 
schijnen neergekomen te zijn dan dat 
door de moedertaal wenschte vervangen te zien.

Als het gerucht zich verspreidt, dat de koninklijke soldaten binnen 
enkele uren het dorp zullen hebben bereikt om de kettersche gevangen 
te nemen, komt een drom van vrotiwen in de dorpskleederdracht dier 
dagen, haar om strijd hulp aanbieden. Zij kunnen de vrome, verstan
dige, oude vrouw niet missen in haar midden. Zij een veroordeelde, 
die naakten kleedt, hongerenden en dorstenden laaft, ongelukkigen 
troost en wijzen raad geeft aan allen die zich tot haar wenden? Is 
het huisje waar zij met hare kleindochter woont, niet een toevlucht 
voor alle bedrukten? In veiligheid moet zij gebracht, zij en haar 
kleindochter, en allen, mannen en vrouwen komen met hulp aanzetten. 
De een biedt zijn huifkar aan, de andere zijn merrie. De man van 
een derde heeft in een naburig dorp een veilig toevluchtsoord voor 
de beide vrouwen gevonden.

Maar Ann Tree, waardig in haar zuiveren eenvoud en voornaam 
in haar onschuld, weigert te vluchten. Ontroerend is de verslagenheid 
harer dorpsgenooten, die zich nu, met haar, beijveren het jonge meisje 
te bewegen zich te redden. Wat eindelijk gelukt.

Wij merkten reeds op hoe, door het plaatselijk gegeven, het spel 
iets gemeen had met onze leekespelen. Want is van deze niet een 
der eerste voorwaarden, dat de spelers uitbeelden wat met hen de 
toeschouwers gevoelen?

Van wat door een der andere dorpen gespeeld werd, 
zelfde. Mannen van Sussex en mannen van Kent waren I 
geworden in een van die voeten tusschen naburen, waaraan de Mid
deleeuwen in gansch West-Europa zoo rijk zijn. Een hunner heeft 
zijn besten vriend voor zijne oogen zien neerslaan en nu nog boven
dien de zijnen het onderspit hebben gedolven en hij met slechts eenige 
kameraden in het dorp terugkeert, is hij een gebroken man en ondanks 
zijne jeugd, vervloekt hij het leven. Maar, als I 
hoort hoe hem een zoon is geboren, verandert 
wanneer zijn schoonmoeder naar 
dan wijkt in hem het wanhoopsg 
een nieuw levensgevoel schaart hij 
scheppen van een

Wat ons in deze 
op het platteland st< 
wicht dat hier gest 
stad, die niet te k<
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wat voor het platteland 
en tot stand brengt.

langrijk punt is, dat de zelfwerkzaamheid der dorpe- 
>aalt tot uitbeelding alleen en dan nog wel van het 

ongelijksoortige, van wat hun niet ligt, maar dat zij zich richten 
op denken en doen van het eigen voorj 
ue ongezochte gelegenheid geboden

daaruit gevolgtrekkingen

voor het volk in de

laag.
kaarten weer afgeleverd, dan denkt men meestal: „Waar 

ongezien in de archieven 
:bben wij niet lang kunnen 

van foutief ingevulde kaarten, waarbij 
deskundige zelfs nog niet dadelijk in 

de kaarten in ieder geval degelijk be-

Over de Statistiek van het Voorbereidend Hoger 
en Middelbaar Onderwijs 1931/32—1933/34 

door Dr. A. J. VAN PESCH.

Een tweede belai  
lingen zich niet bepaalt tot uitbeelding alleen en dan nog wel van 
vaak ongelijksoortige, van wat hun niet ligt, maar 
moet op denken en doen van het eigen voorgeslacht, dat haar boven
dien de ongezochte gelegenheid geboden wordt om verleden en heden 
te vergelijken en daaruit gevolgtrekkingen te maken, die voorwaar 
niet ten nadeele van het chaotische heden uitvallen.

Van hoe groote waarde het is dat een machtige landelijke organi
satie deze mogelijkheden schept op plaatsen, alle beneden 4000 in
woners, behoeft wel niet te worden uiteengezet voor ons Nederlan
ders die, door een nog sterker individualisme dan het Engelsche, 
met zoo groote moeite tot samenwerking komen.

Dat tooneelspe) hierbij onderdeel uitmaakt van een cultuurbeweging 
die zich ook op andere terreinen gelden laat, werkt mede om haar 
des te vaster te verankeren in het volksleven.

Over het volkstooneel d. w. z. toonee) door en 
steden, spreken wij nu niet.

Het ging hier enkel en uitsluitend, niet om 
gedaan wordt, maar om wat het zelf doet

Teder najaar verrast het Centraal Bureau voor de Statistiek ons. 
Directeuren en soortgenoten, met een paar vervroegde Sinterklaas

pakjes, waaruit we met een lichte zucht vele honderde kaarten halen, 
leerlingenkaarten en personeelkaarten, die wij met meer of minder 
accuratesse invullen, na aan het „personeel” vooraf vragen te hebben 
gedaan, waarvoor een belastingambtenaar zich zelfs te bescheiden zou 
vinden. De vermelde „minder" accuratesse wreekt zich doordat men 
het slechte werk „over" moet maken zoals in onze kinderjaren, onder 
de dwang van een vriendelijke, welwillende, maar volhardende hand 
in Den H.

Zijn de
dient dat allemaal voor? Het zal toch wel < 
opgeborgen worden.” — Maar die mening hel 
volhouden. Uit de terugzending van foutief i 
de fout voor een zeer geschoold 
het oog viel, bleek dat men
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studeerde. Rat geeft een burger moed. Die moed werd belangrijk 
vergroot, en daarmee de anitno voor het invullen der kaarten, toen 
in November 1932 de eerste resultaten van deze verwerkte statisti
sche gegevens gepubliceerd werden door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, afdeling Onderwijsstatistiek onder de titel: „Statistiek 
vanhet Voorbereidend Hoogcr en Middelbaar Onderwijs 1930—1931". 
Toch hoorde men hierin alleen de „leitmotive" zachtjes aangeduid, 
die thans forser in onze oren klinken i iu in October 1935 dezelfde 
statistiek verschenen is voor de jaren 1931/32—1933/34, in onderling 
verband verwerkt.

Het verschil tussen de publicatie van 1932 en deze van 1935 is als 
tussen een momentopname en een film. De eerste geeft nooit meer dan 
wat de toestand op dat éne moment was en men kan er moeilijk uit 
leren hoe deze toestand ontstaan is. De film echter laat ons zien hoe 
de ene toestand zich uit de andere ontwikkelt, zodat men een veel 
beter inzicht verkrijgt in het hele verloop van het proces en in de 
factoren en krachten, die het beïnvloeden. Kortweg (zoals de Directcur- 
Generaal K. W. Methorst zich in het voorbericht uitdrukt): De vorige 
statistiek was slechts statisch, de thans verschenen is echter dynamisch; 
zij leert kennen niet alleen de stand der schoolbevolking op een be
paalde datum, maar geeft inzicht in de wijze, waarop de leerlingen de 
schoten doorlopen. Geheel bereikt is het gestelde doel nog niet, want 
pas langduriger observatie kan leren wat er met de leerlingen geschiedt, 
die in een bepaald jaar scholen voor m. en v.h.o. betreden hebben. 
De vier achtereenvolgende jaren, waarover de geschiedenis van de 
schoolbevolking van 1930 onderzocht is, zijn niet lang genoeg om alle 
leerlingen van deze generatie de schoolbanken te hebben doen ver
laten. Daarvoor is theoretisch twaalf jaar nodig, want de langste 
schoolcursus duurt zes jaar (b.v. bij een Gymnasium) en een leerling

> iedere klas eenmaal doubleren. Zelfs is men er dan nog niet 
:maal, want als een leerling na de vierde klasse van een H.B.S. 

5-jarige cursus B gedoubleerd te hebben en weer gezakt te zijn, de 
school moet verlaten, kan hij nog met open armen ontvangen worden 
in de vierde klasse eener H.B.S. 5-j. c. A, die hij zelfs met geduld 
nog eens doubleren kan. Zo is dus zelfs twaalf jaar nog niet genoeg. 
Maar ieder jaar dat wij onze kaarten weer met hoofdbreken en ge
mopper verzorgen, komt het Centraal Bureau voor de Statistiek dich
ter bij het beoogde doel, de levensgeschiedenis van een schoolgenc- 
ratie. Het lijkt echter een noodlot te zijn wat op dit werk drukt, 
want even weinig opwekkend als het werk is dat de kaarten-behan- 
deling eist, even weinig opwekkend is het bestuderen dezer statistiek 
van hetgeen er gebeurt met een schoolgeneratie 1
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gestookt wordt 
ipte slakken

t nog al eens graag met statistiekjes 
in docentenkringen wel eens in de

■ raat en beweringen gedaan worden, die meer baseren 
Isstemining, optimistisch of pessimistisch of op voor- 

exacte gegevens. Een statistiek kan dan 
ijk met een zekere kribbigheid gepaard 

die hun mening niet bevestigd zien door de 
deze locale statistieken, dan ziet 

reeds bedenkelijkc uitkomsten. Zo zag ik dat in de tienjarige

Op mijn eigen school werk ik 
op bescheiden schaal, omdat er i 
ruimte wordt gepi 
op eigen gemoed: 
opgezette meningen, dan op c 
veel gemak geven, gcwoonlijl 
gaande van personen, 
statistiek. Werkt men zelf zo aan 

periode '23 —'33 aan mijn eigen school voor iedere 100 leerlingen, 
die tot de school toegelaten werden, slechts 39 het einddiploma ver
wierven en dat dit aan de overige driejarige burgerscholen in Am
sterdam precies even erg was. Zo zag ik ook dat van de leer
lingen, die bij het eerste rapport in de eerste klasse meer dan 8 
onvoldoende vakken hadden, niemand het einddiploma verwierf en 
van hen met resp. 8, 7 en 6 onvoldoende vakken slechts resp. 2, 2 
en 2 °/0. Maar ik zag ook, dat slechts weinig ouders voor de daar 
uit voortvloeiende conclusie omtrent de wenselijkheid tijdig een ander 
schooltype te kiezen, vatbaar waren en dat mijn school (en niet alleen 
de mijne, naar ik denk) dus jaren lang gehinderd en geremd wordt 
door een inerte massa doublerende scholieren, die nooit het eind
diploma behalen. De enige troost, die ik heb, is dat uit de thans 
besproken statistiek van het Centraal Bureau overduidelijk volgt dat 
mijn school in deze niet alleen staat, maar dat deze zickelijke congest 
alle scholen van alle typen betreft in misschien nog sterker mate d< 
bij mij. In de samenvattende grafiek 5 (blz. 111 van het bedoelde 
werk) vind ik dat op de driejarige burgerscholen slechts ruim 27 
leerlingen van iedere 100 na 3 jaren het einddiploma verwerven. 
Hoevelen er na doubleren van één of twee of drie klassen nog bij
komen is uit deze statistiek nog niet te zien, daar zij over een te 
gering aantal jaren loopt. In mijn uitkomst van 39 leerlingen zijn echter 
alle doubleerders mee inbegrepen; ik denk dat het eindresultaat van 
de statistiek van het Centraal Bureau dus ten slotte wel niet veel 
zal verschillen van het mijne. Maar de vermelde congestie is toch ook 
uit grafiek 5 reeds helder te zien waar de doublerende leerlingen 
vermeld zijn (type 211, 121 en 112); datzelfde geldt voor alle grafieken 
No. 4 tot en met No. 10.

De scholen doen denken aan een vulkachel, die met slechte anthra- 
ciet gestookt wordt en waarin het vuur dreigt te verstikken in de 
opgehoopte slakken en sintels, die er niet goed uitgehaald worden. 
Poken helpt. Inderdaad. Wie geeft ons de pook om onze scholen 
weer beter te laten branden? Zou het rapport-Bolkestein zo'n pook



VOORBEREIDEND HOGER EN MIDDELB. ONDERWIJS 123

schoolsoort

zijn? Of is er een hele nieuwe wet nodig op het Onderwijs in zijn 
geheel om als pook te voldoen?

Het verreweg interessantste deel dezer statistische publicatie is 
vervat in paragraaf 3 „De schoolloopbaan der leerlingen", het dyna
mische deel dezer statistiek. Dr. Idenburg had reeds in de publicatie 
van 1932 meegedeeld hoe de leerlingenkaarten ingericht zijn, waarop 
de gegevens verzameld worden, die in deze statistiek verwerkt zijn 
(en nog maar ten deele verwerkt zijn). Hij herhaalt nu de beschrijving 
der gevolgde methode, volgens welke de schoolloopbaan van iedere 
leerling op deze kaart wordt aangetekend in een enkel getal, het zo
genaamde typenummer van den leerling; deze typenummers zijn opge
bouwd volgens het principe dat de plaats van het cijfer de waarde 
bepaalt, welke dit cijfer in het getal toekomt. Zoo is typenummer 1 
bestemd voor de leerling, die in de eerste klasse geplaatst is, het 
typenummer 11 voor een leerling, die vlot overging en thans de tweede 
klasse doorloopt. Een leerling, die de zes klassen van een gymnasium 
vlot doorloopt, heeft als typenummer 111111. Doubleert een teerling 
een klasse, dan komt een twee te staan op het rangnummer van de 
klasse, dus 112 is het typenummer van een leerling, die de eerste en 
de tweede klasse vlot doorliep en de derde klasse echter nu doubleert. 
Een 3 betekent dat een klasse voor de derde maal doorlopen wordt 
en een 0 geeft de rara avis aan, die een klasse overslaat!

De vooropleiding wordt aangegeven met een enkel cijfer voor het 
typenummer geplaatst, ervan gescheiden door een komma. Deze komma 
geeft trouwens in het algemeen de overgang naar een ander schooltype 
aan. Zoo zal dus 6,1 aangeven dat een leerling de 6e klasse eener 
school voor gewoon lager onderwijs doorlopen hebbende, slaagde voor 
de eerste klasse eener school voor middelbaar of voorbereidend hoger 
onderwijs en deze klasse thans doorloopt. De overgang van de ene 
school naar de andere wordt door een breukstreep aangegeven als 
deze overgang gepaard gaat met doublering eener klasse; de over
gang wordt echter door een komma aangegeven als de studie-voort- 
zetting normaal geschiedt in een volgende, dus hogere klasse. De 
verwisseling van het schooltype met een ander wordt door de invoeging 
van de letters der betreffende schoolsoort genoteerd in het type
nummer van de leerling. Laat ik enige voorbeelden geven, ontleend 
aan mijn eigen leerlingenkaarten.

ie voorbeeld: Typenummer 6a, H3 12. Dit betekent een leerling, 
die de 6a klasse eener gewone openbare school voor lager onderwijs 
(d.w.z. een soort brugklasse, die in Amsterdam sinds enige jaren be
staat als voorbereiding voor nog niet geheel rijp geachte leerlingen) 
doorliep, daarna overging(,) naar een H.B.S. met 3-jarige cursus
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2. Dit betekent een leerling,

Dit is iets in-

Op dit Lyceum 
(Ha), doorliep

gewone
i H.B.S.

i andere school, 
>aard met dou- 
asse (noemer 1). 
/steem is, dat 
e tienduizende 

de vele tien-

: systeem der 
de uitkomsten

2e voorbeeld: Typenummer 6,

en slaagde (1) voor de tweede 
hij thans doubleert (2).

H 1 
H3 1 

die de zesde klasse eener gewone openbare lagere school doorliep 
(6) en overging(,) naar een H.B.S. 5j. c. B (H) waar hij de eerste 
klasse doorliep (1) maar zakte. Hij verhuisde naar een H.B.S. met 
3). c. (H,) welke verhuizing gepaard ging met doublering (vandaar 
de breukstreep}. Na het doubleren had hij succes en kwam in de 
tweede klasse dezer 3-jarige H.B.S. maar zakte weer en doorloopt 
thans nog eens deze klasse (2).

je voorbeeld: Typenummer 6, H3 2 -jj—z-, Deze leerling kwam uit 
H3 I

de 6e klasse ener op. I.s., betrad een H.B.S. 3j. c. (H3), doubleerde 
hier de eerste klasse (2), bleef zitten in de tweede klasse (teller 1) 
verhuisde naar een andere H.B.S. met 3j. c. maar doubleert (breuk
streep l) daarbij thans de tweede klasse (noemer H3 1).

4e voorbeeld: Typenummer 7, G 1, L^j I—j . 

gewikkelder en geeft reeds dadelijk aan dat we hier niet met een 
vlot verlopen schoolloopbaan te doen hebben 1 Deze leerling kwam 
uit de 7e klasse ener gewone openb. I.s., ging over naar de eerste 
klasse van een gymnasium (G) en had hier nog het succes om over 
te gaan, immers de nu volgende verhuizing van het Gymnasium naar 
een Lyceum (L) is aangegeven door een komma, die de vlotte over- 
gang voorstelt i.p.v. de „ verhïngnis volle” breukstreep.
kwam hij in de afdeling literair-economische H.B.S.
met succes de tweede klasse, maar zakte in de derde klasse dezer 
school (teller 1). Hij verhuisde smadelijk naar weer een < 
nu een H.B.S met 3 j. c. (H3) en deze verhuizing ging gepa 
blering (breukstreep) en thans doubleert hij deze derde klas

Men ziet wel dat dit een vernuftig en eenvoudig sysl 
onmisbaar is voor het sorteren der gegevens van de 
kaarten, die het Centraal Bureau te verwerken had en 
duizende, die nog zullen komen. In de thans gepubliceerde gegevens 
heeft men de vermelde typenummers wat vereenvoudigd. Men vindt 
er eigenlijk alleen de typenummers met weglating der lagere school 
en der schooltype-letters, dus alleen, 1, 2, 11, 12, 21, lil enz. De 
overige aanduidingen der typenummers zijn in woorden aangebracht 
als tekst in hoofden en kolommen der diverse tabellen.

Terwijl in de publicatie 1932 alleen nog maar het 
typenummers werd meegedeeld, worden thans in 1935 1

(H3), hier de eerste klasse doorliep 
klasse, waar hij bleef zitten en die
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gepubliceerd, die met dit systeem verkregen zijn. Zij omvatten de 
stand van zaken in de vier achtereenvolgende jaren 1930, 1931, 1932 
en 1933. De bedoeling is slechts eens in de 5 jaren een leerlingen
generatie geheel te volgen; voor de tussenliggende leerlingengeneralies 
wordt voorlopig alleen aandacht geschonken aan de resultaten, die 
zij na één jaar behalen. Dit betekent echter niet dat de verdere ge
gevens dezer tussen-generaties verder worden prijsgegeven; ieder jaar 
zal de schoolloopbaan van de voor goed vertrokken leerlingen dezer 
tussen-generaties worden vastgesteld, zodat na een aantal jaren nog 
een terugblik kan gemaakt worden over de bereikte resultaten. Onder 
leerlingengeneratie wordt verstaan de groep leerlingen, die in een be
paald jaar voor het eerst tot de eerste klasse van de scholen voor 
m. en v.h. onderwijs werd toegelaten. In de thans gepubliceerde 
tabellen vindt men dus een overzicht van de schoolloopbaan der leer
lingen van de generatie 1930 in haar eerste tot en met vierde schooljaar. 
De schoolloopbaan voor de generatie 1931 kon dus alleen voor het 
eerste tot en met het derde schooljaar, voor de generatie 1932 voor 
het eerste tot en met het tweede schooljaar nagegaan worden. Daardoor 
is een vergelijking tussen deze drie generaties voorlopig (in deze pu
blicatie n.l.) alleen mogelijk tussen de gegevens dezer generaties 1930, 
1931, 1932 in hun eerste en tweede schooljaar. De schoolloopbaan van 
de generatie 1930 zal men zelfs nog niet volledig vinden in het be
sproken bock. Nauwkeurig zijn eigenlijk alleen omschreven de loop
banen der leerlingen, die de schoolsoort, waar zij oorspronkelijk op geplaatst 
werden, trouw bleven.

Men heeft ervan afgezien om ook nog de schoolloopbaan aan te 
geven van de leerlingen, die in die vier jaren naar een ander schooltype 
overgingen. Terecht zag Dr. Idenburg in dat de thans gegeven uit
eenzetting reeds erg veel van de aandacht en de opmerkzaamheid der 
lezers vraagt. Ging men nu ook nog de verhuizende leerlingen er bij 
betrekken, dan werd alles te gecompliceerd door de beschrijving van 
de lotgevallen van een aantal kleine leerlingengroepjes, welke com
plicaties het thans gegeven beeld van de leerlingenloopbaan bovendien 
nog maar zeer weinig zouden veranderen. Maar ook deze gegevens 
worden niet vergeten; zij worden opgezouten tot de eindrekening van 
de gehele generatie zal worden opgemaakt.

Er zijn toch reeds bij de tot nu gevolgde vereenvoudigde en be
perkte procedure nog finesses, die bijna humoristisch werken. Zoo vind 
ik op pagina 222 en 223 als tabel 41 ee n rubriek die één derde van 
de dubbele pagina beslaat en die in zijn geheel gewijd is aan 1 (zegge 
één) jochie, dat in de eerste klasse uit een H.B.S. 5j. c. B verhuisd 
is naar een eerste klasse eener H.B.S. 5 j. c. A, waarvan het pro-
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resp. 
.idings 

de generatie 193C 
'ondslag gebruikt

gramtna, naar ik meen, nauwelijks verschilt van dat der H.B.S. 5j.c B. 
voor de eerste klasse. Inderdaad, hij mocht niet ontbreken, maar hij 
kost typografisch heel wat aan het rijk!

Het is mijn bedoeling niet om alle cijfers, liefst met decimalen 
compleet, nog eens te laten drukken, zooals ik in andere besprekingen 
dezer onderwijsstatistiek zag gebeuren. Dat bevordert hoogstens een 
oppervlakkig oordeel en allicht ook te haastige conclusies bij de lezers. 
Wie zich voor deze cijfers interesseert, en dat behoren er vtlen te 
zijn in den lande, zie zelf een exemplaar dezer publicatie te bemach
tigen (voor f 4.~ te bestellen bij het Centraal Bureau voor de 
Statistiek te ’s-Gravenhage) en bestudere daar de tabellen en in ieder 
geval de beschouwingen van Dr. Idenburg, die er aan gewijd zijn. Ik 
behoef hier alleen te zeggen dat de koop de moeite waard is en dat 
men lectuur heeft voor vele weken en voor honderde betere inzichten. 
Wel zou ik speciaal de aandacht willen vestigen op de grafieken 4 
tot en met 10 op pag. 110 tot en met 116. Ik geloof niet mis te 
tasten als ik dit de smakelijkste kluif van het hele diner acht. In 
deze grafieken heeft Dr. Idenburg een sanienvattend overzicht gegeven 
van het lot der leerlingen-generatie 1930 in de jaren 1930, 1931, 1932 
en 19’3, grafisch voorgesteld om alles wat deze publicatie aan materiaal 
verwerkt heeft, samen te vatten in een beknopt totaalbeeld. Eerst is 
in tabel 44 (blz. 226) een samenvattend overzicht gegeven van de 
generatie 1930, telkens naar de stand op 31 December der resp. jaren; 
deze absolute aantallen zijn daarna omgerekend in verhoudingscijfers 
tot het totaal aantal leerlingen waarmee de generatie 1930 begon 
(staat'54). Eindelijk is deze staat 54 als grondslag gebruikt voor de 
vermelde 7 grafieken, voor elke schoolsoort één. Iedere grafiek geeft 
in zwartgerande cirkels de aantallen leerlingen, die van 1000 oorspron
kelijk geplaatsten telkens vlot overgingen (dus de typen, 1, 11, 111, 
1111, welk laatste type door ,111E is aangeduid bij de leerlingen, 
die na drie jaar slaagden voor hun eindexamen H.B.S. 3 j. c. en 
Handelsdagscholen). In geblokrande cirkels, verticaal onder de zwart
gerande, staan de leerlingenaantallen, die een der klassen doubleerden 
(dus de typen, 2, 21, 12, 211, 121, 112) en eindelijk in gearceerd-gerande 
cirkels de aantallen leerlingen, die meermalen doubleerden, dus de 
typen ,3 (wat een hardnekkige ouders om hun kind drie maal de eerste 
klas te laten doorlopen in plaats van hun vergissing in te zien!), 31 
13, 22. Men ziet in deze grafieken met één oogopslag hoe weinig 
geschikt onze scholen zijn voor onze leerlingen of hoe weinig geschikt 
onze leerlingen zijn voor onze scholen. De keus dezer twee mogelijk
heden laat ik hier ma:ar liever rusten; voor beide is veel te zeggenl 
Van 1000 nieuw geplaatste leerlingen vindt men zonder kleerscheuren
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de wassende omvang 
lettertype der tabellen

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

687 
605 
658 
689 
715 
663 
741

de 
zijn

347
274 (eindexamt
335
294
353
344 (ten dele eindexamen) 
366.

jen

lerwijs

van iedere 
ontloken

waardering voor de 
van het Centraal Bureau

-162 : 
392 
468 ;
489 ! 
515 i 
438 ;
519 :

dat deze gelukkige leerlinge 
Lycea) klassen moeten

overgegaan in opeenvolgende jaren, de hieronder vermelde aantallen: 
Gymnasia 
H.B.S. 3 j.c.
H.B.S. 5 j. c. B 
H.B.S. 5 j. c. C 
Lycea 
Handelsdagscholen 
Middelb. Meisjesscholen

Gaat men na dat deze gelukkige leerlingen nog één (H.B.S. 5-j.c.) 
of twee (Gymnasia en Lycea) klassen moeten doorlopen eer zij met 
trots op hun visitekaartje onder bun naam kunnen zetten type z/11rE 
of type irnnE, dan zullen er slechts enige honderde zijn 
duizend rozeknoppen, die in de normale tijd tot volle rozen 
zijn, om deze dorre statistiek eens poëtisch uit te drukken.

Maar de grafieken laten tegelijk zien hoe de scholen van alle typen 
gecongestioneerd zijn, zoals ik het reeds uitdrukte, door de doubleer- 
ders die moeizaam meestrompelen in de race. Immers in de geblok- 
rande en de gearceerd-gerande cirkels vindt men direct de aantallen 
van leerlingen, die één of meer klassen doubleerden. Zelfs kan men 
in deze cirkels nog een sectorgewijze indeling vinden, waarin nog de 
afzonderlijke aantallen staan van leerlingen, die alleen óf de eerste 
óf de tweede óf de derde klasse doubleerden, en leerlingen, die meer 
klassen doubleerden, enz. Voor het inzicht in de wijze waarop 
bevolking van een school van een of ander type is samengesteld, 
deze grafieken uiterst leerzaam.

Eindelijk ziet men in deze grafieken ook nog aangegev. 
leerlingen in opeenvolgende jaren voorgoed vertrokken (als 
hopeloos) of naar een ander schooltype overgingen (om 
elders te proberen). Deze getallen zijn ook verre van 
stel U eens voor hoeveel narigheid het betekent, dat 
duizend nieuw geplaatsten in 1930 op een 
later reeds 240 leerlinge: 
eens op een andere schot 
het bij ons middelbaar 
beroerd niet is als pessi 
ernstig bekijken om als e< 
door te gaan.

Een paar opmerkingen moeten mij, bij alle 
verrichte minutieuse en omvangrijke arbeid 
voor de Statistiek, toch van het hart.

In de eerste plaats is het jammer, dat bij de wassende 
van de tabellen en beschouwingen het cijfer- en 1

even hoeveel 
als volkomen 
’t nog eens 

opwekkend; 
van iedere 

H.B.S. 5-j.c. B vier jaar 
;n voor goed vertrokken zijn, terwijl 61 het nog 
>ol probeerden! Neen, wie nog volhoudt, dat 

en voorbereidend hoger onderwijs nog zo 
ssimisten menen, mogen deze grafieken wel eens 
een „sadder but wiser man’’ het leven verder



VOORBEREIDEND HOGER EN MIDDELB. ONDERWIJS128

Reling nog 
leze inge-

ideel

Van de overige paragrafen, die overeenstemming vertonen met de 
gelijkgetitelde in de publicatie 1932, behoef ik niet veel te zeggen. 
Men kan daar vinden, wat men gewoonlijk in statistieken vindt, dus

kleiner gekozen is dan in de vorige publicatie. Ik zie duidelijk in dat 
de aard van dit werk dit bezwaar mee moet brengen om te voorkomen 
dat een tabel over opeenvolgende bladzijden zou uitdijen, wat de 
overzichtelijkheid ernstig afbreuk zou doen, maar de meeste mensen, 
ook onderwijsmensen, nemen toch reeds niet gauw statistische publi
caties ter hand en vooral niet als kleine, dicht opecngedrukte cijfer- 
zeeën hun voor de ogen schemeren. Het is waar, dat men in de 
toelichting der cijfers door Dr. P. J. Idenburg, alles vinden kan, wat 
men nodig heeft, maar de bedoeling is toch dat men dit oordeel van 
Dr. Idenburg nog eens toetst aan de gegevens zelf. En dan lokken 
de tabellen uit de publicatie van 1932 meer aan dan die van 1935.

Een tweede bezwaar (tegelijk een compliment voor Dr. Idenburg) 
is dat de gehele materie er erg ingewikkeld uitzict, al geef ik toe dat 
er een duidelijke draad van Ariadne loopt door dit labyrinth van 
schoolstatistieken. Dat is een bezwaar, dat een statisticus, die zelf 
de zaak geheel beheerst en die zonder aarzeling complicatie stapelt 
op complicatie en toch de weg nog duidelijk ziet, die hij volgen wil, 
niet geheel zal kunnen begrijpen, maar ook al weer uit eigen ervaring 
weet ik dat het voor een betrekkelijke leek op statistisch gebied, zoals 
onderwijsmensen meestal zijn, het volgen van een statistisch systeem 
en vooral het trekken der conclusies hieruit, geweldig lastig is, waar 
het den statistiek-samensteller zelf volslagen helder is. Ik moet echter 
erkennen, dat uit deze moeilijkheid geen weg te wijzen is en dal naar 
alle waarschijnlijkheid in volgende publicaties de lotgevallen der school- 
generatie nog ingewikkelder tabellen zullen vereisen dan nu reeds het 
geval is. Maar het blijft jammer, want de statistiek beoogt natuurlijk 
enerzijds een wetenschappelijk doel, anderzijds echter het doen rijpen 
van het oordeel dergenen, die in de toekomst de regeling van ons 
onderwijs in handen zullen hebben, zowel dus van hen, die de wetten 
zullen ontwerpen en vaststellen als van hen, die deze wetten in de 
practijk moeten uitvoeren, dus zowel van de wetgevers als van het 
onderwijzend personeel. En dan met de nadruk op de laatstgenoemde 
groep, want een d< 
inziet en zich er niet naar 
niet tot wijsheid gedwongen 
wikkelde statistiek aan talloz 
maals: ik weet er ook geen 
releveren.

die in de toekomst de regeling 
hebben, zowel dus 

vaststellen als
:tijk moeten uitvoeren, dus zowel 

rsonee). En dan met de nadruk 
docent, die de ernst dezer statistische gegevens niet 

richt, kan door een wettelijke reg<
'n worden. Ik weet zeker, dat dc 
>ozen spoorloos voorbij zal gaan, maar r 
andere raad op en kan alleen het na<

een compliment 
erg ingewikkeld uitzict, al 

Ariadne loopt door di'i 
bezwaar, dat een 

i die zonder aarzeling 
weg nog duidelijk ziet, die 

;rijpen, maar ook al weer 
betrekkelijke leek op statistisch
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; het

vindt
len

:schiedenis. 
iingevoerd 

en vooral

drie jongens.
I gymnasiaal onder- 
. de leerlingen-aan- 
igroeiden met 10 °,'0,

niet iets van de aparte aard van 
leerlingen. Toch is er heel wat uit 
het opzoeken waard is. Mag i 
de verdeling der verschillende 
(meer dan 50.000 inwoners) en 
de gymnasia overwegen in de grotere gemeenten, 
vijfjarige hogere burgerscholen A, de driejarige 
de middelbare meisjesscholen. De vijfjarige hoj 
echter overwegen in de kleinere gemeenten en 
vooreen groot deel Rijksscholen. Zij 
landsscholen zou men haast zeggen, i 
treerd. Voor de onzelfstandige handelsscholen o

Bij de leervakken viel mij op, dat onder „go< 
geschiedenis, bijbelverklai 

odsdienstleer, apologie en 
>uienstonderwijs op de opei 

insporing om 
de openbare school

paragraaf 3, de schoolloopbaan der 
■ °P te graven, wat de moeite van 

ik er enkele punten uit vermelden? Bij 
: schooltypen over de grote gemeenten 

de kleinere gemeenten valt op dat 
, evenzo de lycea, de 
hogere burgerscholen, 

>gere burgerscholen B 
i zijn daar natuurlijk 

i vormen dus de typische platte- 
in de kleinere steden geconcen- 

geldt vrijwel hetzelfde, 
godsdienstonderwijs" zijn 

samengevat bijbelse geschiedenis, bijbelverklaring, kerkgeschiedenis. 
Christelijke religie, godsdienstleer, apologie en godsdienstges 
Voor hen die het godsdienstonderwijs op de ope nbare scholen 
wensen te zien, is dit een aansporing om voorzichtig te zijn 
goed aan te geven wat zij op de openbare school onderwezen wensen 
te zien en dit niet over te laten aan den docent, die het vak zal geven.

In paragraaf 2, die over de leerlingen handelt, zien we met schrik, 
dat het totale aantal leerlingen van alle schooltypen voor middelbaar 
en voorbereidend hoger onderwijs samen, van ruim 45.000 op 31 
December 1930 steeg tot ruim 52.000 op 31 December 1933. Dus 
een aangroeiïng van bijna 16 n/0 I Deze aangroeiïng is belangrijk veel 
groter dan van de gehele Nederlandse bevolking zelf in deze jaren. 
Waren er n.1. op 31 Dec. 1930 per 10.000 inwoners 57 leerlingen 
op de behandelde schooltypen, dit aantal steeg tot 63 op 31 Dec. 
1933. De over-intellectualisatie groeide dus aan, als men tenminste 
aanneemt, dat onze scholen iets met intellect te maken hebben! Van 
deze leerlingen zijn ongeveer tweederde jongens, éénderde meisjes. 
De meisjes nemen dus nog niet de plaats in aan deze voedingstroggei 
der wetenschap als haar wel toekomt op grond der samenstelling 
van de gehele landbevolking, De lycea zijn in dit opzicht nog 
gunstigst, want zij benaderen het rechtmatig aandeel door 43 °/0 hun 
leerlingen uit meisjes te doen bestaan De gymnasia zijn niet zo i 
tollig vrouwelijk bevolkt als men wel eens hoort beweren, men 
er één meisje naast iedere twee jongens. De B.-hogere burgerschol» 
zijn het mannelijkst met één meisje naast iedere ui 

Verder frappeerde het mij, dat het confessioneel 
wijs zo extra sterk zich ontwikkeld heeft. Terwijl 
tallen der openbare gymnasia in de jaren 31-33 aan^ 
was dit voor de Protestants-Christelijke gymnasia ruim 14°/0
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enbare i 
:volking

'root aantal buitenleerlinj 
me te herinneren, dat dit komt doordat Haarlem een tegemc 
financiële houding aanneemt tegenover de buitenleerlin 
Amsterdam, dat binnen haar grenzen een derde harer 1< 
een prikje of om niet onderwijs (en boeken) geeft, maar 

grens fdOO.— laat betalen.
herkomst der tot de eerste klasse toegelaten leerlingen

de Rooms-Katholieke ruim 13%. Terwijl de openbare gymnasia nog 
maar ruim 57% der totale gymnasiale schoolbevolking bevatten, is 
dit bedrag bij de openbare hogere burgerscholen (van alle typen samen) 
nog bijna 73 %! Bij de driejarige burgerscholen zelfs nog ruim 86 % I 
Het confessioneel onderwijs blijft bij de middelbare scholen dus nog 
ver achter bij het openbaar onderwijs, vergeleken bij de gymnasiale 
toestand.

Bij de lycea echter winnen de confessionele scholen het verre in 
de bevolking. Hier bevatten de openbare lycea slechts 22% der leer
lingen. Dit schooltype is ook het enige, waar de Protestants-Christelijke 
richting het wint van de Rooms-Katholieke, al is het maar met één 
koplengte (één percent).

Bij de opmerkingen omtrent de „buitenleerlingen" trof mij dat als 
algemene tendentie kon worden vastgesteld dat het getal buitenleer
lingen daalt naarmate de gemeenten groter zijn, maar dat er belang
rijke uitzonderingen op deze regel zijn. Zo valt onder de grote steden 
Haarlem op met een bijzonder groot aantal buitenleerlingen. Ik meen 

te herinneren, dat dit komt doordat Haarlem een tegemoetkomender 
ngen dan b.v. 
leerlingen voor 

10 meterprikje of 
buiten haar

Wat de 
betreft, blijkt dat bij vrijwel alle schoolsoorten het aantal leerlingen 
dat uit de zesde klasse van de lagere scholen komt, afneemt. Vooral 
bij de hogere burgerscholen B met 3- en 5-jarige cursus komt nog 
maar ongeveer de helft der nieuwgeplaatste leerlingen uit de zesde 
klasse der lagere school. Bij de 5-jarige burgerscholen B zoekt Dr. 
Idenburg de verklaring in het feit dat deze scholen zoveel leerlingen 
uit de kleinere gemeenten betrekken; de lagere scholen op het platte
land zijn in het algemeen niet in staat de leerlingen in zes jaar klaar 
te maken voor de burgerschool. Deze verklaring geldt niet voor de 
driejarige H. B. S-, die een grote-stadsschool is. Hierbij denkt Dr. 
Idenburg echter als verklaring aan het feit dat de leerlingen der 
driejarige H. B. S. over het algemeen uit een eenvoudiger kring der 
bevolking voortkomen; het nèuw verband tussen schoolvorderingen 
en milieu maakt aannemelijk dat voor deze leerlingen een vooropleiding 
van zeven jaar boven één van zes jaar wordt verkozen. Ik geloof dat 
Dr. Idenburg hier even misgrijpt. Daargelaten dat het nog aanvecht
baar is of schoolvorderingen en milieu werkelijk verband met elkaar 
houden en dat misschien een stellig maar héél dun beschavingsvernisje 
door het milieu gegeven niet opweegt tegen een beter begrip van het
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der leerlingen tot een hoger leerjaar, in percentages 
le verschillende schoolsoorten en klassen, blijkt bij 

burgerscholen het moeilijkst le gaan. Het percentage zit-

heilige moeten bij de eenvoudiger kringen, zit het met de driejarige 
burgerscholen mijns inziens als volgt. Is een leerling in de zesde klasse 
reeds opvallend goed, dan zegt de onderwijzer al gauw aan de ouders: 
„ De jongen moet studeren, dus stuur hem naar de vijfjarige." De 
minder briltanten komen in Amsterdam in de 6a klassen, dus doen een 
jaar langer over de lagere school. Van dezen gaan dan weer de besten 
toch naar de vijfjarige en de zwakkeren naar de driejarige. Zo krijgt 
dus de driejarige H. B. S. relatief heel weinig zesde-klassers. En deze 
slechte qualiteit verklaart meteen het hoger percentage zakkers bij 
de verschillende klasse-overgangen op de driejarige H. B. S. en het 
kleiner aantal leerlingen, dat in de voorgeschreven tijd per 1000 het 
eindexamen haalt.

De driejarige H.B.S. krijgt nu naar mijn mening uit de zesde klasse 
der lagere school alleen die leerlingen, die minder brillant zijn en die 
door de hoofden uit een soort afgunst niet gegund worden aan hun 
gelukkige collega's, die een 6a klasse mogen vormen uit de goede 
zesde-klassers leerlingen van de omliggende lagere scholen. En aan
gezien deze zesde-klassers dan meestal niet geheel vertrouwd worden 
door de H.B.S. 3 j. c. wat hun kennis en schoolcijfers betreft, wor? 
den zij gewoonlijk volledig geëxamineerd en leggen dan het loodje. 
Ik geloof dat deze diverse factoren de oorzaak zijn dat de driejarige 
hogere burgerscholen weinig zesde-klasse-leerliogen uit de lagere 
school krijgen. Men moet niet vergeten dat de schoolgeldregeling en 
boekenregeling in Amsterdam (waar de driejarige burgerscholen hoofd
zakelijk thuis behoren) geen beletsel vormt voor de eenvoudiger kringen 
der bevolking hun kinderen naar de vijfjarige H.B.S. te sturen!

De kennis van Frans bij de toelating tot de eerste klasse blijkt 
sinds 1930 toegenomen te zijn. Het percentage fransloze leerlingen 
is aanmerkelijk afgenómen voor alle scholen behalve voor de middel
bare meisjesscholen en A-burgerscholen, waar het percentage toch 
reeds gering was in 1930. Bij de driejarige H.B-S. is het aantal 
franslozen nog hoog (ruim een kwart der nieuw geplaatsten) en dit 
kin inderdaad samenhangen met het milieu, waaruit deze leerlingen 
komen. Grote waarde is echter niet te hechten aan dit afnemen van 
het percentage franslozen, want bij verschillende frans-„bezittenden" 
is deze „bezitting" in de practijk een optimistische fictie, die alleen 
de docent verleiden kan tot een sneller onderwijs-tempo, dat dan 
toch funest blijkt te zijn zowel voor de franslozen als voor de pseudo- 
bezitters.

De bevordering < 
aangegeven voor d< 
de hogere
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17,1 in 1930 tot 19,4 in 
recteuren en Rectoren in hun 

dergelijke gemiddelde klasse-

die al te gemakkelijk op een
er te kunnen handhaven.

gemiddelde klasse-grootte steeg van 
ik denk dat de Amsterdamse Dirt 

schik zouden zijn als hun scholen ook een 
bezetting hadden!

Niet alleen dat het overgangspercentage afnam, ook het slagings
percentage bij de eindexamens nam opmerkelijk af van 1930—1933 
bij nagenoeg alle schoolsoorten, behalve bij de Gymnasia, waar het 
vrij constant bleef. Dr. Idenburg meent te moeten aannemen dat de 
examen-commissies, beïnvloed door de gedachte aan de ongunstige 
economische toestand en de overvulling van de arbeidsmarkt, strengere 
normen bij hun beoordeeling zijn gaan aanleggen. Ondenkbaar is het 
echter niet dat de veranderende mentaliteit onzer jeugd, de mindere 
zin voor ernstig werk, de toenemende afleiding door sport, film en 
radio, hier ook een woord meespreekt. Daarmee zal ook wel samen
hangen dat het percentage leerlingen, dat de school in de ininimum-tijd 
doorloopt, als regel in elk volgend jaar afneemt.

Van paragraaf 4 (de leerkrachten) en de erbij behorende tabellen 
vermeld ik alleen als rariteit dat er aan een neutrale school een 
docent is, die 66 jaar (of ouder) is en nog de kracht heeft om 38 les
uren te geven. Alle hulde!

tenblijvers is bij de dric-jarige burgerscholen ruim 34 %. bij de B- 
burgerscholen 5j. c. 27% en bij de A-burgerscholen 5j. c. 26%, Bij 
de gymnasia is dit 24 °/o en in de onderbouw der lycea en de afdeling 
gymnasium dezer scholen zelfs slechts ongeveer 21 %. Ongetwijfeld 
ligt dit niet uitsluitend aan de qualiteit der leerlingen. Dit kan mis
schien wel zo zijn bij de drie-jarige burgerscholen, waar de al te 
gemakkelijke toelating de lagere school verleidde tot het grif afgeven 
van gunstige verklaringen, zoodat de scholen zich moesten verweren 
door het natuurlijke middel van veel zakkers bij de overgang, totdat 
in de jaren na deze statistiek zelfs verweer gezocht moest worden in 
een algemeen toegepast, verplicht toelatingsexamen in het Nederlands. 
Voor de vijfjarige burgerscholen komt er echter vermoedelijk als één 
der factoren bij dat hier de meetkunde in de eerste klasse en het 
Duits tegelijk met het Frans in de eerste klasse een hoog zak-per- 
centage veroorzaakt, waarvoor het gymnasium gevrijwaard is.

Vergeleken met de zak-percentages uit de publicatie 1932 (dus 
einde van de cursus *29/30) zijn aan veel scholen de getallen belang
rijk gestegen en nergens opmerkelijk gedaald. Vooral de drie-jarige 
H.B.S. steeg sterk (van 26% tot ruim 34%), maar ik gaf reeds aan 
dat dit een natuurlijk verweer betrof tegen de stroom van zwakkeren, 
die de vijf-jarige H.B.S. door het verplicht toelatingsexamen afschrikte, 
en die al te gemakkelijk op een drie-jarige H.B.S. kwamen zonder 
zich

De 
1933;
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Meer ruimte mag ik voor deze proefjes uit het omvangrijke en 
voedzame tabellen-materiaal niet gebruiken.

>mp van 
een scherp 

ifwijkend 
men zeggen 
nu eens in

Men mag aan een statistiek natuurlijk geen hoger eisen stellen dan 
dat hij een goede statistiek is, gebaseerd op ruime gegevens, grote 
getallen en met verstand bewerkt. Maar soms besloop mij bij het 
bestuderen van deze goed gefundeerde statistiek een lichte twijfel of 
hij behalve een aanwinst voor de statistische wetenschap ,an sich", 
ook een werkelijke belangrijke aanwinst is voor het onderwijs en zijn 
slachtoffers n.l. docenten, leerlingen en ouders.

Immers deze statistiek is gemaakt met een enorme rompslor 
kaarten, een geweldige en accuraat werkende toewijding, 
en helder vernuft. En toch zijn de conclusies niet zoo bijster af 
van hetgeen reeds een communis opinio is. Hoogstens kan 
(en ik geef toe dat dit reeds zeer veel waard is) dat hier 
exacte, onweerlegbare vorm de bedroevende zwakheden van ons 
onderwijsstelsel zijn vastgelegd, volkomen objectief, terwijl de meningen 
tot nu toe zó erg veel subjectiefs bevatten, dat men niet vertrouwde 
dat er nog iets objectiefs in was overgebleven. Maar de zwakheden 
zijn alleen voor den dag gekomen door de bedenkelijke feiten der 
r/M</resultaten van ons onderwijs; de zwakheden van ons onderwijs 
zelf volgen hier wel consequent uit, maar zij zijn niet te ontdekken 
in deze statistiek; men kan niet zeggen: dóór zijn de fouten, de zwak
heden, die men weg moet nemen om de eindresultaten beter te doen zijn.

Ik heb reeds gezegd, dat men dit ook niet eisen mag van de statistiek, 
maar men mag het toch betreuren, want men krijgt de indruk dat 
thans de statistiek achter de feiten aanloopt. Inderdaad, hoe kan het 
anders, zal men zeggen. Misschien komt bij de verdere bewerking 
van de leerlingenkaarten, vooral na langer jaren dan het bewerkte 
vierta), nog wel zi> veel voor den dag dat men aanwijzingen er uit 
kan putten in welke richting onze onderwijsmethode gewijzigd moet 
worden om meer efficiënt te zijn; in dat geval zou de statistiek, zoo- 
als ik wenschte, aan de feiten voorafgaan.

Ik twijfel er echter aan, omdat de leerlingen, zelfs met de type- 
nummers, nog .nummers” blijven en geen «typen" worden, d.w.z dat 
met het karakter der leerlingen geen rekening gehouden wordt, en 
nog minder met het karakter der docenten, materiaal, dat inderdaad 
statistisch moeilijk te bewerken is. Geheel ónmogelijk is het echter 
niet, want ik heb zelf, op kleine schaal, reeds eens geprobeerd het 
docenten-karakter statistisch vast te leggen in een enkel opzicht, nl. 
in den „zak-invloed” van den docent, waaronder ik versta het aandeel 
dat de docent door zijn persoonlijke opvattingen, zijn wijze van cijfer-
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Feiten Pogingenen

cake

gen van paedagogiek, welke in directen 
samenhang slaan mei wereld* en levens
beschouwing en dus door aanhangers 
van verschillende overtuigingen daarom
trent verschillend worden beantwoord, 
en die vragen van meer organisalorischcn 
en technischen aard, aan wier oplossing 
aanhangers van verschillende wereld
beschouwing te zamen kunnen en moeten 
arbeiden. Terwijl de eerstgenoemde groep 
van vragen in Nederland ook naar de 
meening onzer Vereeniging ongetwijfeld 
niet behoort tot degene, die de Troon
rede bedoelt met de woorden .voor 
zoover deze op het terrein van de Over
heid liggen**, zal uitschakeling van de 
laatste door wetgevende en uitvoerende 
macht niet zonder schade voor ons onder
wijs kunnen geschieden. Dal dit reeds 
veel te lang heeft plaats gehad, is de 
overtuiging onzer Vereeniging. Immers, 
voor de stelling, in het Voorloopig Ver
slag uitgesproken (blz. 2) omtrent .wet
ten en wetsformuleeringen, waardoor 
ruimte bleef voor de onderscheiden krin
gen om naar eigen inzicht zich te ont
plooien of bepaalde paedagogische me
thoden toe te passen", wordt in de practijk 
van ons onderwijs weinig bevestiging 
gevonden. Reeds jaren geleden heeft de 
Onderwijsraad de Regeering gewezen 
op het bestaande gebrek aan weten
schappelijke voorbereiding der onderwijs
hervorming. Intusschcn worden in ons 
land opvattingen omtrent onderwijs be
gunstigd. waarvan het zeer twijfelachtig

Organisatie van ons Onderwijs. 
Tn ons December-nummer hebben wij 
A onder bovenstaande titel in verband 
met de passage uit de Troonrede over 
.organisatorische en paedagogische vra- 
gen** een adres van het H.B. der Mij., 
tot nut van *t algemeen weergegeven. 
Toen de Tweede Kamer aan de mon
delinge behandeling der Onderwijsbe
groting toe was, vond zij bovendien op 
haar tafel het volgende adres.

geven, zijn wijze van waarderen der leerlingen, heeft in het zakken 
der leerlingen aan het cursus-einde. Voor mijn school kwam ik wel 
tot resultaten, die ik zelf ook practisch kon gebruiken. Zo iets op 
groter schaal en door deskundigen verricht, droom ik mij als onderdeel 
van een ideaalstatistiek, maar ik zie wel in, dat een honderdvoudig 
vergroot Bureau voor de Statistiek nog zelfs in jaren niet gereed zou 
komen met de te verwerken gegevens. Ik hoor er zelfs nog geen 
.toekomst-muziek” in. Maar mijn mening blijft, dat ons onderwijs nog 
iets anders nodig heeft om gezond te worden dan deze bittere pillen, 
die het Centraal Bureau voor de Statistiek ons te slikken geeft.

Inmiddels echter alle hulde voor de verrichte arbeid.

.Geeft met verschuldigden eerbied te 
kennen, de Vereeniging tot Bevordering 
van de Studie der Paedagogiek, welke 
bestaat uit hoogleeraren en andere do
centen in paedagogiek, psychologie en 
wijsbegeerte aan alle Nederlandsche 
Universiteiten, zoowel bijzondere als 
openbare :

dat zij met groote belangstelling en 
instemming gezien heeft den passus uit 
de Troonrede omtrent de .aandacht, 
die zal worden gewijd aan organisato
rische en paedagogische vragen in zake 
het Onderwijs",

dat zij daarentegen met leedwezen 
kennis genomen heeft van de uitingen 
daaromtrent van verscheidene leden 
Uwer Kamer, neergelegd in het Voor
loopig Verslag over de Onderwijsbe- 
grooting voor het dienstjaar 1936 (blz. 1).

De leden van genoemde Vereeniging 
zien zich door hun werkkring bijna 
dagelijks geplaatst voor het probleem 
van de onderscheiding tusschen die vra-
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dellijk wordt gereageerd met een uiting 
van schrik en wantrouwen. Kon inen 
werkelijk niet eens eerst afwachten, 
totdat de door anderen gevraagde . 
dcre inlichtingen waren ontvangen 
moest men nu ook bij dit onderwerp 
van meet af aan de principieele ver
deeldheid op den voorgrond plaatsen,

het Nederlandschc onderwijs vormt?
biet is toch in ieder geval zeer goed 

denkbaar, dat de maatregelen, waarvan 
in de Troon rede sprake was. voorna
melijk betrekking zullen hebben op de 
didactiek van hel onderwijs en dat zij als 
zoodanig verre zullen blijven van alle 
beginselkwcsties, die de term paedago- 
giek blijkbaar onmiddellijk in het be
wustzijn roept."

Als voorbeeld van zulk een maatregel 
wordt dan genoemd de opleiding der 
aanstaande M. en V.H.O., waaromtrent 
reeds lang geleden plannen zijn uitge
werkt. gemeenschappelijk door vertegen
woordigers van alle richtingen.

Men ziet, dal de opvattingen van het 
adres en het Gidsartikel geheel overeen
komen met die, verdedigd in het artikel 
Paedagogick nis Wetenschap van de 
hand van Prof. Kohnstamm in het No- 
vember-numiner van ons tijdschrift.

Helaas, stonden de debatten in 
Volksvertegenwoordiging op een geheel 
ander niveau. De heer Zijlstra meende 
den Minister vooral voor de deskundigen 
te moeten waarschuwen, en sprak in 
dit verband van de „dictatuur der pae- 
dagogen.” „Wetenschappelijke paeda- 
gogen” — zo betoogde hij — „zijn zeer 
zeker nuttige menschen. maar zij denken 
in stelsels, hangen soms gevaarlijke 
philosophieën aan en zien menigmaal, 
ondanks al hun speciale kennis, den 
mensch. het kind, absoluut verkeerd.” 
Het was klaarblijkelijk nog niet tot 
hem doorgedrongen, dat de eerste onder
tekenaar van het adres, waarop hij zin
speelde, juist in een serie artikelen van 
hel Pacdagogisch Tijdschrift voor het 
Christelijk Onderwijs hel sterk empirisch 
karakter van de huidige paedagogiek 
had verdedigd tegenover de neiging van 
vroegere beoefenaars der paedagogick 
om de invloed van filosofische stelsels 
op dit vak te overschatten.

Nog iets verder ging de heer Tilanus.

moet heeten, of zij den toets der huidige 
wetenschappelijke kritiek kunnen door-

Onze Vcrccniging meent de aandacht 
van Uwe Kamer ervoor te mogen vragen, 
dat de verschillen lusschen de aan- 

angers van oudere of meer modern 
^oriënteerde (cchnisch-didaklische op- 
altingen geheel andere zijn dan de 
erschillen, welke als uitvloeisel van 

uitecnloopende wereld- en levensbe
schouwing lusschen de beoefenaren der 
oaedagogiek bestaan. Daarom verzoekt 
-.ij Uwe Kamer met aandrang, aan de 
Regeering haar steun niet te onthouden 
voor de maatregelen, die ter uitvoering 
van den genoemden passus in de Troon
rede noodig zullen blijken.

Hetwelk doende, enz.
voor de Vereeniginj 

w.g. J. Waterink. 
w.g. F. Sassen. s

Ook de redactie van De Gids had 
zich over deze belangrijke quaeslie ge- 
uil. In hel Decembernummer van dit 
tijdschrift treffen wij de volgende op
merking der Redactie aan (p. 261-2).

„Paedagogick oj Didactiek? — Hel 
voornemen der regeering. „bijzondere 
aandacht” te wijden „aan de organisa
torische en pacdagogische vragen inzake 
het onderwijs, voor zoover deze op het 
terrein der overheid liggen”, heeft, blij
kens hel Voorloopig Verslag, waarmee 
de Tweede Kamer hel 6e hoofdstuk der 
Rijksbegrooling voor 1936 heeft beant
woord. bij verscheiden leden de huive
ring opgewekt, die hen pleegt te over
vallen, wanneer zij ook maar de schim 
van een mogelijkheid zien, dat aan het 
heilig huis der onderwijswereld door de 
overheidsdrang of overheidsdwang zou 
kunnen worden geraakt. Bij paedago- 
gische vragen —— aldus hun gedachten
gang •—- spelen steeds principieele kwes
ties een rol en daarom behoort de over
heid zich zooveel mogelijk van inmenging 
op dit gebied te onthouden.

Het doet niet zeer sympathiek aan. 
dat op een, naar erkend moet worden, 
eenigszins duistere aankondiging van een 
voornemen tol maatregelen, die het onder
wijs betreffen, in plaats van met een 
vraag nnar de juiste bedoeling onmid-
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toen hij zich veroorloofde het boven 
weergegeven adres als dat van een 
-vakvereniging" aan te duiden. Terwijl 
hij zich in andere vragen gaarne als 
bewaarder van het decorum in ons taal
gebruik gedraagt, achtte hij blijkbaar 
hier een revolutionaire afwijking van 
bet „algemeen beschaafd" geoorloofd. 
Immers met het woord vakvereniging 
pleegt men een vereniging aan te duiden, 
die allereerst de verbetering van de 
materiële arbeidsvoorwaarden van haar 
leden naslreeft. De genoemde Vereni
ging daarentegen is opgericht om te voor
zien in een te lang verwaarloosde over
heidstaak — de zorg, dat het centrale 
vak der onderwijzersopleiding niet aan 
volstrekt onbevoegden behoeft te worden 
opgedragen —• en opvolgende Ministers 
hebben dal ook in zoverre erkend, dat 
zij zich bij de examens der Vereniging 
laten vertegenwoordigen, wat bij vak
verenigingen niet gebruikelijk is.

Ietwat beter maakte het de heer 
Moller, die althans erkende, dat „op 
het gebied van de onderwijsleer men- 
schen met zeer uitcenloopende, ja zelfs 
tegenstrijdige beginselen, elkaar kunnen 
vinden.'’ Klaarblijkelijk had hij daar
mede echter reeds verre de grens over
schreden, die voor de partijpolitieke 
diehards voorgeschreven is. Althans de 
Kameroverzichtschrijver van de Maas
bode (12 Dec. 1935) meende in het 
belang van zuivere volksvoorlichting den 
heer Moller het tegendeel van wat hij 
gezegd had te moeten toeschrijven. Men 
oordele: „Met paedagogie heeft de 
Staat niets te maken, zei dr. Moller. 
Dat de heeren Kohnstamm en Van 
Veen van het Nutsseminarie daar zoo 
vóór zijn en dat ook de roemruchte 
Maatschappij tot Nul van het Alge
meen daar wat in ziet, is voor ons een 
reden om maar meteen duidelijk te zeg
gen, dat wij van plannen op dit gebied 
verschoond wenschen te blijven. Wij 
hebben narigheid genoeg beleefd van de 
staatsinmenging op paedagogisch gebied 
en andere landen leeren, waar wij er 
mee terecht komen. Als de heeren van 
het Nut zoo graag aan paedagogie doen, 
moeten ze die maar op eigen scholen

beoefenen. Van de onze blijven ze af!" 
Van dit alles nu had de heer Moller 

geen woord gerept o.a. om deze goede 
reden, dat deze tirade niet alleen de in 
dit „overzicht" genoemde beoefenaars 
der paedagogiek zou hebben getrollcn. 
maar evenzeer de Nijmeegse hoogleraren, 
die het genoemde adres mede hadden 
verzonden en waarvan één het zelfs, 
als secretaris der Vereniging, had on
dertekend.

Maar men ziet uit dit alles wel, hoe 
vergiftigd deze hele sfeer is door boze 
hartstochten en demagogie van de ergste 
soort. Daarom doet het ons des te meer 
leed te moeten constateren dat met de 
ene uitzondering van den heer Coops. 
die het aandurfde de schromelijke achter
stand in onze onderwijswetgeving te berdc 
te brengen, geen der overige leden van 
de Kamer een open oog bleek te hebben 
voor de oorzaken van die achterstand: 
hel ontbreken van contact tussen de 
Overheiden hen, wier levenstaak het is. 
ons onderwijsstelsel bij voortduring op 
peil Ie houden. Gelukkig getuigde het 
antwoord van den Minister, schoon het 
niet zeer krachtig was. — hij verdedigde 
de passus in de Troonrede niet met hel 
oog op concrete maatregelen, maar om 
algemene „psychologische redenen" •— 
toch van heel wat meer waardering van 
de arbeid der deskundigen. Hij wees 
op de taak van de Onderwijsraad ten 
deze, die immers indertijd juist ook als 
adviseur in wetenschappelijk-paedago- 
gischc vragen was opgericht. En hij 
deelde mede, dat hij aanstonds na zijn 
optreden zich met de Onderwijsraad 
hieromtrent in verbinding had gesteld 
en zich voorstekte, nu het antwoord 
van de Onderwijsraad was binnen ge
komen, zo spoedig hij daarvoor tijd had. 
zich nadrukkelijk met dit onderwerp 
bezig te houden.

Dit is het enige resultaat van een lange 
discussie, die helaas weer nieuw voedsel 
heeft gegeven aan de groeiende twijfel, 
of ons parlement — mede onder de 
sterke invloed der partijpers —■ nog 
wel voldoende opgewassen is tegenover 
zijn in omvang enfdiepte toenemende taak.

RED.
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Dilettantisme”Notities over „ Volkstooneel en 
door Mr. A. T. VOS.

>eilijk

praktisch te bereiken, ontzettei

Wat verstaat 
niet, dan is dit 
onder dit woord

Immers wat de s 
af van den nadruk,

A anleiding tot het schrijven dezer „notities" is de serie artikelen, 
die in den laatsten tijd over bovengenoemd onderwerp in dit 

maandblad is verschenen, en die een ieder, die zich ook maar eenige 
rekenschap geeft van de waarde, die het tooneel als cultuur-element 
bezit, noodzakelijkerwijze aan het nadenken heeft gezet over de vraag 
of het niet mogelijk zou zijn den dramatischen zin van ons volk te 
versterken, het volk op te voeden in dramatisch genieten, en aldus door 
middel der dramatische kunst, de cultuur van ons volk te vcrhoogen.

Voor wij echter dieper op deze vragen ingaan, lijkt het mij nood- 
zakclijk, dat van enkele begrippen, die in de bedoelde artikelen genoemd 

en die wij ook noodig hebben voor het bespreken - der be- 
raag en voor het zoo mogelijk aanduiden van een oplossing 
nede samenhangende problemen, een juiste omschrijving wordt

worden 
doelde vra> 
der daarm<? 
gegeven.

Immers zonder een dusdanige juiste omschrijving komt er verwar
ring. die in de gevolgen des te noodlottiger zal worden, omdat daar
door voorstanders van dezelfde grondgedachten elkaar allicht moeilijk 
zullen verstaan, en tengevolge van misverstanden, over kleine meenings- 
verschillen met elkaar zouden gaan debattecrcn, daarbij gansch over 
het hoofd ziende, dat zij eigenlijk naar hetzelfde einddoel streven.

En dit nu zou de zaak — waar het hier om gaat en die in de 
kern reeds moeilijk genoeg is — onberekenbare schade aandoen en 
de taak voor degenen, die zich aangorden om in dezen iets werkelijks 
en praktisch te bereiken, ontzettend verzwaren.

men onder het begrip „ Volkstooneel"? Vergis ik mij 
een allesbehalve vast omlijnd begrip, maar kunnen 
zeer verschillende begrippen verslaan worden.
spreker of schrijver er mede bedoelt, hangt geheel 

c, dien men op een onderdeel van dit begrip legt.
In de eerste plaats kan men bij het gebruikmaken van het woord 

„Volkstoonecl” tot dit woord komen uit hoofde van den aard van 
het stuk, dat gespeeld wordt.

Dan moet onder „Volksfooneel" worden verstaan, het tooneel dat 
zich hoofdzakelijk bezig houdt met het vertoonen van stukken die óf 
uitsluitend het leven van het volk (in den zin van de lagere standen) 
vertoonen, bf waarvan dc inhoud begrijpelijk is voor de minder ont-
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I
wanneer men alleen 
gespeeld. Dit begrip 

ernde, maar absoluut

en dus zijn

Er is nog een andere reden, waarom ik — afgezien van de boven 
aan bet gebruik in het verleden ontleend 

bet woord „Volkstooneel” ook voor de toe- 
dit is de 

•woonlijk in 
ling gelegen 
:t het woord 

s al niet heel 
reuit ten be

spreken, 
il worden 

zoo juist noei

„Volkstooneel” spreken, wanneer zij 
>el”, met bepaalde religieuze of poli- 
: Leekespelen (of wat men in den 

naam is gaan verstaan.) 
van een minder ontwikkeld 

:elt, of het dialectische karakter, 
woord „volkstooneel" als het

gestelde argumenten, die 
zijn — het gebruik van het woord „Volkstooneel” ook voor 
komst moeilijk als bijzonder gelukkig kan aanvaarden en 
minderwaardigheid, die bij een groot aantal menschen gew. 
een aan het woord „volk" gekoppelde gedachte of instellin 
is. Immers de verbinding van een gedachte of instelling met ■ 
volk beteekent voor velen (en die beteekenis is helaas 
vreemd aan de opzet) dat die gedachte alleen wordt g< 
hoeve vaii- en de instelling wordt tot stand gebracht ten bate en 
genoegen van slechts een gedeelte onzer Volkseenheid, wat men ten 
onrechte het „volk” pleegt te noemen. Een „Volkskrant” is voor velen 
een begrip van iets heel populairs en dus minderwaardig (wat het in 
bet geheel niet behoeft te zijn). Vroeger had men in Groningen „de 
Volksgaarkeuken", welke goed bedoelde instelling niet erg floreerde, 
thans is het gemoderniseerd en verbeterd, maar tactvol heeft de

wikkelden, bf ook wel die een „volkschen" inslag hebben 
bf dialectisch bf folkloristisch.

Anderen echter zullen van 
denken aan een „gemeenschapssp< 
tieke strekking, de zoogenaamde 
laatsten tijd al- of niet juist onder dien

Hier is het dus niet de geschiktheid 
publiek, het milieu, waarin het stuk spet 
maar uitsluitend de tendenz, die het 
geëigende doet kiezen.

Ook kan men van „Volkstooneel” 
denkt aan het publiek voor hetwelk zal 
kan verwant zijn aan het begrip, dat ik 
identiek is het allerminst.

Tenslotte kan men het woord gebruiken, zonder dat een der ge
noemde begrippen daarmede wordt bedoeld, maar als alleen gezien 
wordt naar degenen, die spelen, n.l. dat het tooneelwcrk niet door 
beroepsacteurs, maar door spelers uit het Volk vertoond wordt. Ook 
de massaspelen vallen onder deze rubriek.

Zooals men dus ziet is het woord „Volkstooneel” iets dat velerlei 
begrippen dekt. Het is dus voor het doel — waarvoor dit artikel 
wordt geschreven — hoogst ongeschikt, het sticht verwarring en 
brengt hen, die met elkaar naar hetzelfde einddoel wenschen te gaan, 
uit elkaar, in plaats van hen „als wapenbroeders” te binden.
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■) Das Laicnspielbuch door R. Mirbt e.a. 1929.

zal r

van het volk 
ig wederom 
-element en 

zan het volk 
il als middel

Miltelschichten, die sich 
feiern, an c 

■s goten, aber 
lllhrung fi 
I moeilijk 

om de <

Directie de naam veranderd in: W.E.E.V. A. (woon- en eethuis voor 
allen). Maar zal men mij toevoegen: de Volksuniversiteit dan. Men 
zal mij willen gelooven, dat er tusschen het Volk van de Gaarkeuken 

dat van de Volksuniversiteit nogal heel wat verschil is en dat bij 
i Tooneelvoorstelling vanwege de Volksuniversiteit, meer Univer- 

siteit dan Volk aanwezig is en men dus het hier verkeerd gekwali
ficeerde woordje .Volk" gerust kan weglaten.

In verband met hetgeen ik hier boven over het woord „Volks- 
tooneel" en de daaruit mogelijk te ontstane verwarring meende te 
mogen opmerken, is het misschien niet oninteressant te vermelden, 
hoe men ook in Duitschland de bezwaren van het woord „Volks- 
spiel” voor het nieuwe begrip, waarmede men daar een fooneelspe- 
len door niet vakmenschen, van stukken met zoowel religieuzen als in 
elk geval hoog-geestelijken inhoud en voor de toeschouwers opbou
wende en veredelende strekking bedoelt, heeft ondervonden.

Rudolf Mirbt ') schrijft daarover:
Zuvor der Hinweis: .Volk-Spiel" ist nicht dasselbe wie „Volks- 

Spiel”. Denn „Volk-Spiel” stellt eine, wenn man so will, „neue", sehr 
umfassende Spiel-Art dar, wShrend „Volks-Spiel” im allgemcincn 
Sprachgebrauch eine fest-umrissene, nur aus geschichtlichen Zusaminen- 
hUngen verslUndliche, sehr verengt gesehene Art des Schauspielens 
bedeutet. Man versteht darunter zumeist das Spiel einer Landschaft, 
einer Ortschaft, das auf geradem oder ungeradem Wcge der Pflege 
und Förderung des Heimatgedankens dienstbar gemacht wird, meist 
in einem musealen und wirtschaftlichen Sinne. Man versteht dann 
unter Volk das „niedere Volk”, die bllrgerlichen und bHuerlichen

i zu einem Spiel zusammenfinden, um ein Art 
Volksfest zu feiern, an dein die „gebildeten" Schichten nur betrach
tend und sich des guten, aber unzulSnglichcn Willens des Volkes mit 
einer gewissen Rllhrung freuend teilhaben.

Nu is het heel moeilijk om bij de bespreking dezer materie — waar 
het hier n.1. gaat om de ontwikkeling van den dramatischen zin bij 
ons volk en om door middel van het tooneel de cultuur 
(in zijn algemeenen zin) te verhoogen, met als wisselwerking 
de verhooging van de waarde van het tooneel als cultuur-i 
als factor ter bevordering van de algemeene opvoeding vt 
in al zijn lagen, een woord voor dit tooneel te vinden, dal 
zou kunnen worden gebruikt om dit door mij gestelde doei te bereiken.

Voorloopig zou ik daarvoor willen nemen het woord „het actieve”
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s tooneel gespeel) 
:rduidelijk bewijze

terug te komen.

dramatisch

;roep der tooneelspelers, die alleen 
ook door een groot aantal pers

artikelen in dit
— afgezien 
verdienste-

tot een ver-

verklaring van dit eenigs-

tooneel (hoewel mij dit zelf allerminst ten volle bevredigt en ik dus 
reeds bij voorbaat elk voorstel tot een ander woord — dat het be
doelde beter uitdrukt — zal aanvaarden!

Niet ter verdediging, maar wel tot nadere 
zins zonderlinge woord, nog het volgende:

In het stadium, waarin het tooneel heden ten dage als cultuur
element verkeert, speelt het overgrootste deel van het volk alleen 
een passieve rol, n.1. het laat zich de niet te vele malen, dat het den 
Schouwburg bezoekt, alleen dramatisch bewegen, dus doet alleen 
passief mee, waarbij wij de ontelbare malen, dat alleen amusement 
het doel is en dus heelemaal van dramatische beweging geen sprake 
is, geheel uitschakelen.

Daartegenover staat de kleine gt 
actief optreedt. Weliswaar wordt ook door een gre 
sonen buiten die beroepsspelers tooneel gespeeld (de 
Maandblad geveti daarvan overduidelijk bewijzen) maar ■ 
van het feit, dat daarbij wel eens individueel min of meer 
lijk (ooneelgespeeld wordt, bereiken deze uitvoeringen 
hooging der cultuur bijna niets, en in het belang der dramatische 
kunst al heel weinig. Hoe anders is het met muziek gesteld. Hoevelen 
zijn niet passief groote genieters, omdat zij zelve met grootc inspan
ning actief deelnemen, wat de algemeene belangstelling in de muziek 
zeer ten goede komt.

Hiermede zeg ik dunkt mij — althans voor insiders —■ al heel weinig 
nieuws. Bovendien vindt het alleszins bevestiging in het zeer lezens- 
waardige, frissche artikel van den Heer Bcnes. Dat ik dit artikel 
met groote instemming aanhaal, wil niet zeggen, dat ik het in alles 
met dezen kenner van het dilettantisme eens ben, en zeker niet in 
de middelen tot verbetering.

Hierop hoop ik nog nader
Wanneer nu — om op het woord het actieve tooneel terug te 

komen — echter kan worden bereikt, dat de dramatische zin van het 
volk, in al zijn lagen, wordt versterkt, dat zijn behoeften naar het 
dramatisch genieten, naar een dieper levensinzicht en een verhoogde 
levensvreugde, door middel der dramatische kunst wordt bevredigd, 
door welk een en ander, als gezegd, de cultuur kan en ongetwijfeld 
zal worden verhoogd, dan komt hier door de groote belangstelling 
in- en het groote medeleven met het dramatische als cultuurelement 
vanzelf een actief deelnemen, ook zonder dat men als tooneelspeler 
daarbij handelend optreedt. Maar dit actieve wordt nog des te groo- 
ter en des te bewuster, wanneer behalve aan den tooneelspeler van
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opgedragen 
>r hun liefde

Thans zal moeten worden nagegaan of het huidige tooneeldilettan- 
hct doel, dat ons voor oogen staat, een 

welke die taak zal zijn?

Joor meen ik de keuze van het woord eenigszins te hebben 
en dit woord voorshands te mogen behouden.

beroep, het uitbeelden der dramatische handeling wordt 
aan menschen, die een ander beroep hebben, maar dooi 
voor het tooneel, in hun vrijen tijd zich aan die uitbeelding met volle 
overgave willen wijden. Door hen zal dan in dubbele mate de be
langstelling wederom doordringen tot de groepen, tot wien ze dage
lijks behooren, en de belangstelling hunner dagelijksche medemen- 
schen zal daardoor — niet alleen voor het spel, maar ook voor het 
drama zelf, — intensiever worden en aldus zal de activiteit van alle 
kanten groe 

En hierdi
gemotiveerd

tisme bij de bereiking van 
taak zal kunnen vervullen, en

Uit het reeds genoemde artikel van den heer Benes zal een ieder 
zijn gebleken, dat aan dit dilettantisme zeer groote gebreken kleven, 
een opmerking, waarvan de waarde des te grooter moet worden ge
acht, omdat zij is neergeschreven door iemand, wiens belangstelling 
voor- en kennis van de dilettanten, niet aan den minsten twijfel onder
hevig is. Het moet den heer Benes ongetwijfeld pijn hebben gedaan 
toen hij dit wel zeer teleurstellend oordeel neerschreef. Maar hier 
was een heelmeester aan het woord, die hoewel wetend den
patiënt heel veel pijn te doen — dit terwille van zijn genezing on
vermijdelijk acht. Want bij Benes gaat het voor alles om het dilet
tantisme zelve, het zijn zijn nooden, die hij kent en doorvoelt en die 
hem aan het hart gaan, het zijn zijn fouten, die hij openlijk aantoont, 
maar waarbij hij niet nalaat de middelen tot verbetering aan te geven. 
Zooals reeds gezegd, sta ik hierbij wel aan zijn zijde, hoewel ik per
soonlijk niet zoo overtuigd ben, dat de aangegeven middelen tot de 
gewenschte verbetering zullen voeren.

Maar buitendien meen ik, dat het geheele probleem waar het hier 
om gaat, anders — ik zou zeggen, nog breeder — moet worden be
zien. En hierin schuilt een fundamenteel verschil tusschen den heer 
Benes en mij.

Bij den heer Benes toch is het uifgai 
de speler; bij mij ligt het zwaartepunt . 
richt zijn zorg dus allereerst op de verbetering van het 
op zich zelf, ik denk bij dit alles in de eerste plaats aan 
ging van den dramatischen zin bij ons volk, aan een o 
dramatisch genieten en in een verhoogde cultuur, door 
dramatische kunst.

mgspunt: het dilettantisme, dus 
allereerst bij het publiek; hij 

van het dilettantisme 
de verhoo- 

n opvoeden in 
middel van de
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daarmede is 
mij ben er 
van werken 
goed (ook 

de lief-

Hierbij zal echter het dilettantisme niet worden vergeten, maar als 
middel, niet als doe).

Zonder dien grooteren achtergrond zie ik persoonlijk weinig heil 
in een nieuwe opbloei van het liefhebbcrijtooneel, tenzij met enkele 
plaatselijke en incidenteele uitzonderingen, maar met dien achtergrond, 
met dit zooveel hoogere en grootere doel, kan er m.i. ook een weder 
opbloei van het thans, ook wel wat door eigen schuld, in de ver
drukking geraakte dilettantisme komen.

In den huidigen vorm acht ik het tooneeldiletlantisme als middel 
om tot het groote doel te geraken, niet geschikt — ik zeg dit met 
alle waardeering van menige praestatie van het liefhebberijtooneel 
op zich zelf — maar het lijkt mij niet ónmogelijk, dat het tot „onder
bouw" kan dienen. En dan zal dit vermoedelijk — als terugslag — het 
geheele dilettantisme kunnen verheffen tot de hoogte waarop het — 
ook in het algemeen cultuurbelang — fcitelijk zou moeten staan, en 
waarop ik het persoonlijk gaarne zou zien.

Maar daaraan zal moeten voorafgaan een erkenning van eigen 
fouten, en erkenning, dat zij — die niet schromen daarop te wijzen — 
hun beste vrienden zijn geweest.

Wat nu die fouten betreft, men leze daarover het reeds meermalen 
genoemde artikel van den heer Benes, die ze uitvoerig bespreekt.

Ik meen er hier even in ’t kort op terug te moeten komen, onder 
opmerking, dat ze in een drietal hoofdrubricken zijn onder te brengen, 
n.1. a. repertoire, b. het spel, de leiding, c. de organisatie,

Wanneer men dan spreekt van de fout van het repertoire, waar
mede men gewoonlijk bedoelt: gemis aan een goed repertoire, dan 
zit daarin ongetwijfeld een grond van waarhe'd. Maar u 
de zaak toch nog niet heelemaal bekeken, want ik voor 
heelemaal zoo zeker nog niet van, dat — zoo men een lijst 
uit de wereldlitteratuur had, die aan de eischen van een 
dilettanten-) tooneel zouden voldoen en men kon deze voor 
hebber-tooneelspelers beschikbaar stellen — daarmede dan deze eerste 
fout grondig zou zijn weggewerkt. Zeker men moet toegeven, dat 
daarmede al heel wat gewonnen zou zijn, maar men vergete niet, 
dat het gebrek aan een goed repertoire, beter gezegd bet bestaan 
van een slecht repertoire toch nog een anderen ondergrond heeft.

De fout ligt — naast het ontbreken van voldoende geschikte stuk
ken — voornamelijk hierin, dat de factoren, die de keuze van het 
stuk doen bepalen, gemeenlijk geheel verkeerd zijn.

In de eerste plaats kiest een dilettantengezelschap bij voorkeur een 
stuk, dat bij beroepstooneel succes heeft gehad. Dit nu is een geheel
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bui*

per- 
. De

vroolijke avond te geven en kiest 
gericht, waarvan men 
heeft. Menigmaal be-

ongeschikte waardemeter, want men vergeet daarbij, dat menig stuk, 
dat bij een beroepsgezelschap succes had, dit alleen te danken had 
aan het talent van de spelers, soms zelfs aan één hunner. Deze draagt 
het heel vaak slechte (in den zin van onvoldoende), leege stuk over 
de zwakke plekken heen; heeft nu een dilettantengezelschap zijn keuze 
op dit stuk bepaald, dan komen de zwakke plekken bij de uitvoering 
op ontstellende wijze naar voren. Menig stuk, waardoor men bij een 
beroepsgezelschap werd geboeid en zelfs bekoord, werd bij een andere 
opvoering vervelend, saai, zelfs wel eens minder-waardig.

In de tweede plaats kiest men al te veel stukken, waarin situaties 
voorkomen, die de spelers totaal vreemd zijn, verhoudingen, die ze 
niet kennen.

Vaak toch spelen dilettanten in de provincie stukken, waarin f 
sonen uit de mondaine wereld, uit de groote steden, optreden, 
spelers kunnen zelf die figuren niet begrijpen, laat staan beleven 
zeker niet overbrengen op anderen.

l'en derde wenscht men vaak een 
stukken, alleen op het zoogenaamde amusement 
al gauw na eenige repetities de aardigheid af 
vredigt het stuk dan ook zelf niet.

Het spel en
het allervoornaamste gezegd. Immers is die leidii 
vaak de eerste gemakkelijk te maken fout (het v 
reeds voor een deel opg< 
en daaraan ontbreekt '

de leiding. Eigenlijk is misschien met het laatste wel 
Jing goed, dan is ook 
verkeerde repertoire) 

geheven. Ja, op de leiding komt het veelal aan 
vaak veel. Immers die leiding zal —• wil zij 

werkelijk goed zijn — moeten bezitten vakkennis, tooneeiroutine, gees
telijk overwicht, letterkundig en dramatisch inzicht en een goed begrip 
van het doel, waarnaar moet worden gestreefd, en wat men met de 
haar toevertrouwde krachten zal kunnen bereiken.

Een fout tenslotte, niet zoozeer v an.hét dilettantisme op zichzelf, 
als. wel een belemmering voor haar groei, ligt in de gebrekkige or
ganisatie. De voorstellingen zijn allen te plaatselijk, waardoor reprises 
zijn uitgesloten; de kosten voor goed gemonteerde voorstellingen zijn 
te hoog, de tijd aan de voorbereiding besteed is te weinig productief, 
nog afgezien hiervan, dat de spelers meest uitsluitend jonge menschen 
zijn, en met het huwelijk heel vaak de liefde of, wil men beter, ambi
tie voor het tooneel, als met één slag gedoofd is.

Maar bovendien — en dit is m.i. vooral belangrijk, als men de 
zaak wil bezien uit een oogpunt van volksontwikkeling, als reeds 
boven meer dan eens nader geschetst, en men wil aansturen op hef 
groote doel, dat ons in dezen voor den geest staat —■ heeft het
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de inwerking op het

ons land kennen — nader stil te staan en 
opvoeren onder het 

orden begrepen, aan

ongetwijfeld een klove, een niet 
reeds hieruit blijkt, dat niemand 
een zijner artikelen in de Groene 

Amsterdammer schreef: «Over dilettantentooneel en Leekespel.” Niet 
zonder beteekenis is ook, dat in Gregors „Geschichte des Theaters" 
hoewel tot den laatsten tijd bijgewerkt — aan het Leekespel geen 
aandacht wordt geschonken en deze spelen dus door den schrijver

gedachte, die aan 
grondslag ligt, met volledige 

ikel dergelijk spel is geschreven 
■ mende enthousiasme, 

. zonder te willen te kort 
de toeschouwers maakte, 

dige succes, dat de opvoering 
toch eerst een andere vraag 

van het 
wel onder den algemeenen naam

dige tooneel-dilettantisme één groc 
vorm voor het ons beoogde doel voor een deel 
het spelen bij de huidige spelers primair is en 
publiek secundair.

Het publiek is — oin zoo te zeggen — voor den dilettant min of 
meer een bijkomstig iets, haast zou ik zeggen: een noodzakelijk kwaad, 
Zoowel bij de keuze van het stuk, als bij de voorbereiding van 
spelen ook bij de opvoering, is hoofdzaak: het pleizier om te $ 
en zelfs voor een deel om al spelende met elkaar pleizier te ma, 
bijzaak: wat zal het publiek er aan hebben.

Het zou mij niet verwonderen als de bekende aandachtige lezer — 
dien elke schrijver nu eenmaal voor zijn geest pleegt te hebben — 
hier een protesteerend gebaar maakt, wanneer hij niet reeds eerder 
aanleiding tot een stil protest had gevonden. Ik erken, dat daartoe 
aanleiding is, want deze uitspraak over het dilettantisme is — althans 
schijnbaar — in strijd met de beweging der laatste jaren, die men 
onder bet begrip leekespelen en leekespel samenvat.

Het wil mij voorkomen dat het noodig is, bij dit begrip leekespelen 
— zooals wij die in ons land kennen — nader stil te staan en de 
vraag in hoeverre degenen, die deze leekespelen onu 
begrip „tooneeldilettanten” kunnen en moeten woimg 
een nader onderzoek te onderwerpen.

Met alle waardeering voor de werkelijk hooge ge 
menig leekespel en zijn opvoering ten grondslag lij 
erkenning van het talent, waarmee een enkel dergel 
en van het werkelijk voor andere spelers beschai 
waarmede een dergelijk spel met groote liefde werd voorbereid 
met volledige overgave werd opgevoerd, en 
doen aan den indruk, dien zulk een spel op i 
en te verkleinen het meer dan eens geweldig» 
dier spelen wist te boeken, moet mij toti. 
van het hart: is dit wel tooneel in den meest echten zin 
woord en zijn de vertolkers er van 
tooneel-dileltanten te verstaan?

Er is tusschen het een en ander 
weg te werken verschil, wat alleen 
minder dan Eduard Verkade boven
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het woord.

en I

nu, als ik zeg, dat de leeken en 
iets hebben, dat hen niet alleen van de ber< 

maar zij tevens zich meer vergeestelijkt .
en zich ook als spelers tevens een 

, waardoor hun spel veelal beleercnd
in een bepaalde richting van religie of in 

het leven.

en dus wel
- maar dit

vooral de leekespelers 
roepsmenschen onder
achten dan gewone 

zeker priesterlijk gewaad 
werkt, althans propa- 

een sociale visie

blijkbaar niet onder het tooneel, in den algemeenen zin van 
gerekend worden.

Hoewel wij dus bij het nader uitwerken van de plannen inzake 
de mogelijkheden om door middel van het tooneel de cultuur van ons 
volk te verhoogen, zeker ook aandacht aan de Leekespelen zullen 
hebben te schenken en zeker niet gaarne willen missen de geest van 
enthousiasme en overgave, die de uitvoerders dier spelen kenmerken, 
■neen ik ze toch bij deze bespreking — die immers op het tooneel als 
uiting van dramatische kunst betrekking heeft, — voorloopig althans 
te moeten uitschakelen. Op den zeer bijzonderen aard en het karakter 
der Ncderlandsche leekenspelcn, meen ik aan het slot nog even te 
moeten terugkomen. Over het woord zelf nog dit. Onder leek wil 
men in het dagelijksch spraakgebruik verstaan niet-vakkundige, dus 
zou dit identiek zijn aan dilettant en dus in een tooneelbespreking 
tegenover beroepsspelers staan. Maar oorspronkelijk wil het woord 
.leek” (naar zijn oorsprong v an 't Grieksch, Latijnsch, laicus) betee- 
kenen priester, d.i. wel gedoopt in de R. K. Kerk en die door gebruik 
te maken van de sacramenten genade ontvangt, doch die geen machts- 
bevoegdheid in de kerk bezit, in tegenstelling met de geestelijkheid 
(clerici).

Vergis ik mij 
nog 
scheidt, 
menschen < 
omhangen, 
geerend 

°P

dit meen ik
■ rloopig te moeten doen — dan moet tot 

geconstateerd (een conclusie, waartoe ook de 
genoemd artikel komt) dat in het algemeen bij de dilettanten het 
eenige doel, dat zij met hun werk beoogen, is amusement, 
amusement in tweeërlei opzicht: n.1. voor zich zelve en — 
in de tweede plaats •— voor het publiek.

Hun doel is dus niet (eenige gunstige uitzonderingen daargelaten) 
het opwekken van hoogere gevoelens, het willen geven van kunst
genot en daardoor en daarnaast tevens verrijking en verdieping van 

i geest, en evenmin het bevorderen van ontwikkeling bij hen zelve 
bij het publiek. Dus beoogt hun werk niet vermeerdering van

Wanneer we nu de opvoerders der Leekespelen in ons land buiten 
beschouwing laten — en dit meen ik om bovenstaande redenen althans 
voorloopig te moeten doen — dan moet tot groot leedwezen worden 

Ie heer Benes in zijn meer-



146 VOLKSTOON EEL EN DILETTANTISME

ik

vermeen, dat het dilettantentoonecl zich dit niet 
en dat — zoo 

tegenover de dilettanten 
Heen, dan moet het anders

dramatischen zin, en zelfs niet ’verhooging 
hoogeren zin, die van elke goede dramatischt

Nu begrijpe 
tooneel ook voor 
afgezien van 
len. Integen", 
alleen ten dc 
optimistisch i

dan nu.
Hoe moet het dan? Hij die vertrouwensvol de conclusie heeft uit

gesproken, is verplicht om ook op deze vraag antwoord te geven.
Laat ik eerst nog tweeërlei mogen constatceren en wel dit.
Ten eerste dat vaststaat — het blijkt ook overtuigend uit wat de 

heer Benes in zijn artikel schrijft — dat het volk in breede lagen 
zelf gaarne tooneelspeelt (dus actief als acteur aan de dramatische 
beweging meedoet) en ten tweede, dat men niet alleen in dc steden, 
maar ook op het platteland, en daar zelfs niet het minst, verzot op 
tooneel is, zelfs ook wanneer niet door beroepsspelers gespeeld wordt 
(dus passief meedoet aan de dramatische beweging; zich zelf drama
tisch laat bewegen).

Hieruit kan dus geen andere conclusie getrokken worden en 
constateer het met groote voldoening, dan dat de bodem rijp is om 
in de eerste plaats langs den weg van het dilettantentooneel, den 
dramatischen zin van ons volk te verhoogen, het volk meer levens
vreugde in geestelijken zin te geven, het volk te ontwikkelen, zoowel 
hun geest als hun kuns*'

De vraag is, als gezec 
het m.i. niet moet. Het 
tantentooneel, maar van 
„volksontwikkeling", daarbij het middel 
benutten, zoodoende zelf dit dilettantisme 
brengen, die daarbij dus allerminst het h< 
voorbijloopen, maar bij de uitvoering 
plannen op de 
dilettanten —

Het tegei 
grooter, èn 
geheel. Die taak der organisatie zal niet , 
die niet mogen trachten ten uitvoer te I 
van alles wat deze taak zal. medebrengen

van de levensvreugde in 
van elke goede dramatische vertooning kan uitgaan.

men mij goed. Ik wil hier niet mee zeggen, dat het 
dilettanten dit alles niet kan brengen, althans ■— 

het te bereiken resultaat — zich niet ten doel kan stel- 
:ndeel ik 
doel kan stellen, maar zelfs moet stellen 
i en vol vertrouwen ben ik zelfs ( 

lemd — het dit doel ook kan bereiken. AU

istgenot.
zegd, hoe? Laat ik even mogen invoegen, hoe 
ct moet niet door middel van het huidige dilet- 

een organisatie, die uitgaande naar het doel 
het middel van het dilettantisme moet 

op een hooger plan zal 
>uidige dilettantisme moet 

maar bij de uitvoering van haar groote en moeilijke 
de hulp, de steun, de liefde en de werkkracht der huidige 
— gezuiverd en aangevuld — zal moeten kunnen rekenen, 

jnwoordige dilettantisme dus als „onderbouw" van een 
maatschappelijk èn cultureel veel belangrijker en grooter 

gemakkelijk zijn, en zij zal 
brengen, zonder voorstudie 

i en besef van de mogelijk-
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westelijke 
de

rrbcreidit

dit terrein is 
.land met zijn

heden, die zij meent te kunnen bereiken. Hierbij onderschrijf ik wat 
Benes omtrent een poging tot herstel van het dilettantisme zei: „Eén 
ding is noodzakelijk: de poging daartoe dient grondig te zijn, systhe- 
matisch, na rijp overwogen voorbereiding. Een slappe incidenteele 

brengt niet alleen geen baat, maar zou een moordaanslag zijn 
povere resten, die ons van het oude gemeenschapstooneel nog 

zijn gebleven." ’)

:ngen, ook van 
sn bij dit punt 

eenvou-

men zich moeten bezighouden met 
wat in het buitenland op d 

trbij niet slechts naar Duitschk
ook naar de Angelsaksiche landen met hun Com- 

inity Drama and Pageants het oog moeten richten.
Tweede punt in de voorbereiding zal zijn, de eerste stap] 

doen om een zoo goed mogelijk repertoire bijeen te brer 
buitenlandsche auteurs. Het zou mij thans te ver voerei 
uitvoerig stil te staan. Alleen, dat het moeten zijn eensdeels 
dige stukken met algemeen sterk sprekende strekking (waaronder ook 
een enkel dialectisch stuk zou kunnen worden opgenomen, maar men 
zij daarmede voorzichtig), dan stukken met niet te ingewikkelde sym
bolische voorstelling, mits hebbende kunstwaarde en met een het oog 
bekorende aankleeding, dan niet te vergeten Historiestukken, vooral 
betrekking hebbende op eigen landsgeschiedenis of zelfs van geweste- 
lijken aard, en ten slotte stukken met eigen letterkundige waarde.

Verder zal de vraag in studie moeten worden genomen hoe men 
ten plattelande tot een betere speelgelegenheid zal kunnen komen, 
terwijl ook aan het Openluchtspel ongetwijfeld groote aandacht zul 
moeten worden geschonken. Hierin kan een middel worden gevonden 
om voor de volksfeesten — die in de laatste jaren op steeds slechter 
peil zijn aangeland — een zoo hoog noodige verbetering en daardoor 
veredeling aan te brengen. Dat juist door middel van het goede 
openluchtspel het volk nader tot een pakkende uitbeelding van de 
historie van land en gewest kan worden gebracht, behoeft geen nader 
uitvoerig betoog.

In die voorbereiding moet tevens een plaats worden ingeruimd voor 
de bestudering van het vraagstuk, op welke wijze door cursussen 
vakkundige leiders kunnen worden gevormd, aan wie de gewc 
leiding der dilettanten kan worden toevertrouwd, terwijl tevens 
vraag in studie zal moeten worden genomen op welke wijze door 
het houden van voorbereidende lezingen het platteland tot het op te

>) H. A. Benes. „Volkstooneel en dilettantisme" in Volksontwikkeling October 
1935, pag. 6.

greep

In die voorbereiding zal 
grondige kennisneming van 
gedaan en men zal daar 
„ Laienspiele" maar
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tot bezoek kan worden

verband, dat daar

anders zeker als 
mogelijke uitvoer- 
aan de verwezen-

eigen vaderlandsche tooneel- 
en ik wil mij in 

den profetenmantel 
t op dit gebied 
itiek zal kunnen 

- pessimistisch, 
bij de-auteurs,

maar 
naar de 

>rderd, dat 
, zal niet buiten de beschouwing 

de vraag: in hoeverre 
joede zal kunnen 

i en (of) het zich in 
lerlandsche Tooneel-

voeren tooneelwerk kan worden ingeleid en 
aangespoord.

Misschien reeds tijdens die voorbereiding, 
de voorbereidingen inzake het onderzoek 
baarheid der plannen zoo ver zijn gevoi 
lijking dier plannen kan worden gedacht, 
en werkkring der uitvoerders kunnen blijven 
dit alles aan de vaderlandsche tooneelschrijfkunst ten gc 
komen, b.v. door het uitschrijven van prijsvragen 
verbinding stellen met de Vereeniging van Ned< 

. schrijvers.
Ik weet wel, de mogelijkheid van een 

litteratuur staat bij ieder reeds lang in discrediet ■— 
dezen allerminst aan voorspellingen wagen en 
omhangen en zelfs wil ik wel gelooven. dat veel, dat 
geproduceerd wordt, niet in alles den toets der crit 
doorstaan — maar men zij ook niet bij voorbaat al te 
En ik zou dan willen vragen, is de schuld hier alleen 
en wat is er van andere zijde gedaan om die vaderlandsche tooneel- 
litteratuur (ik wil niet zeggen tot bloei te brengen) ook maar eenigszins 
te steunen. Dit antwoord luidt: van overheidswege niets, van wege 
de pers zoo goed als niets, en in elk geval meer negatief, dan positief, 
van het publiek bitter weinig en van de tooneeldirecties alleen, bij 
een zeer enkele, een zeer te waardeeren proeve om dusdanige stukken 
voor het voetlicht te brengen, waarvoor de betrokken schrijvers 
niet dankbaar genoeg kunnen zijn. Maar wat hier beslist ontbreekt, 
dat is de wisselwerking tusschen de vertooning, waarvoor het stuk 
geschreven werd en den auteur die het schreef; de mogelijkheid om 
eigen werk te zien opvoeren, waardoor naast de deugden, niet minder 
dc gebreken aan den dag en voor het voetlicht komen, wat voor de 
tooneelschrijvers de beste oefenschool is.

Ook buitenlandsche auteurs schrijven direct geen meesterwerken, 
maar als de kans op vertooning ontbreekt en de critiek wel van het 
geschrevene, maar van het vertoonde stuk niet kan worden vernomen, 
dan ontbreekt den schrijver, zoo er al eenig talent voor het toonecl- 
stuk in hem zit, alle gelegenheid om dit talent op normale wijze te 
ontwikkelen.

Inderdaad het kon wel eens zijn, dat ook hier het tooneeldilettan- 
tisine voor de tooneelschrijfkunst een opbouwende factor van betee- 
kenis werd.

Is het noodig op Vlaanderen te wijzen,
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het

..ig ei

gevergd 
taak ?

geschikt is 
als het ware

tusschcn het liefhebberijtooneel
Dat in de meer besprok 

dilettanten-tooneel als mid< 
ter zijde behoeft te worden ; 
wij behoeven ons tot één mi< 
Beroepstooneel in de plannen 
Dat echter aan 
worden gedacht, behoeft m.i. na

ons wil voorkomen, nog een drietal

en een eigen tooneellitteratuur bestaat? 
roken plannen — hoewel uitgaande van een 
nddel — ook het beroepstooneel niet heelemaal 

gesteld, spreekt haast van zelf. Immers 
iddel niet te bepalen, en zoo kan aan het 

zeker een plaats worden ingeruimd, 
het dilettantentooneel als middel allereerst moet 

al het voorgaande geen afzonderlijk

naar hetTen slotte vragen, 
punten onze aandacht

1. is een dusdanig breed opgezet plan nog wel noodig, nu in 
de latere jaren het zeer bijzondere genre' der Leekespelen, eens
deels een andere groep menschen, dan zij, die tot het corps der 
dilettanten-tooneelspelers behoort, er toe gebracht heeft hun tijd 
en gaven, aan de vertolking dier —- niet voor beroepsspelers 
geschreven — spelen te geven, anderdeels getracht heeft de 
massa te bereiken, en tot verdieping van haar geestelijk inzicht 
mede te werken, zoodat in elk geval toch van deze niepwe be
weging van spelers en publiek ongetwijfeld een geestelijke ver- 
frissching en verheffing het gevolg is geweest?

2. wordt in het plan niet te veel van de krachten der dilet
tanten gevergd en zullen zij opgewassen zijn tegen de hen op te 
leggen taak ?

3. moet een nieuwe organisatie of vereeniging worden opge
richt om deze plannen voor te bereiden, uit te werken en 
mogelijk tot uitvoering te brengen, of is daarvoor reeds 
organisatie of vereeniging aangewezen, die geschikt is voor 
te ondernemen werk en wier doelstelling als het ware uitlokt 
om dit werk ter hand te nemen?

Wat de eerste vraag betreft, dient allereerst opgemerkt, dat de 
Leekespelen — zooals wij die in ons land kennen —• over het alge
meen en voornamelijk, wanneer wij zien naar die werken, die ais 
zoodanig geschreven zijn — eigenlijk toch geen tooneel in den vollen 
zin des woords zijn. Het zou hier veel te ver voeren om daarover 
nader uit te weiden, maar aangestipt mag worden dat dit m.i. dui
delijk uitkomt wanneer men let op den eigenaardigen dialoog en op 
het gemis aan dramatischen gang en vorm.

Toch zou ik dit niet als het hoofdbezwaar willen beschouwen, als 
ik de eerst gestelde vraag ontkennend zou beantwoorden.
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door middel 
waarneem-

ge sproken van 
«eekespelers hier

— bij voorkeur op-

Naeff ter jaarvergadering der Maat- 
op 8 Juni 1921. Gids 1921 3de deel

11

Hef argument waarom — met alle waardeering voor het Holland- 
schc Leekcnspel en zijn uitvoerders — ik van oordeel ben, dat deze 
Leekespelen allerminst het hier in dit artikel ontvouwde plan en de 
gewcnschte uitvoering daarvan onnoodig maken, zit dieper en wel 
hierin, dat bij de Ilollandsche Leekespelen de dramatische kunst niet 
doel is, maar middel.

Hierbij toch wordt een zeker religieus inzicht of ook wel een so
ciale of oeconomische levensvisie als uitgangspunt genomen, men 
wenscht dit bij de groote massa ingang te doen vinden of wel men 
wil de groote massa een verheven oogenblik van gezamenlijke be
leving verschaffen, en nu grijpt men naar het tooneel als middel.

Dat dit geen zuiver tooneel, geen zuiver dramatische kunst is, be
grijpt ieder. Het kan niet anders of de kunst komt hierbij in zeer 
vele gevallen in het gedrang en — naar ik meen — tegelijk de cultuur.

In verband met het beroepstooneel heeft Mevr. Top Naeff eens 
gesproken over menschen, die, theafer-koud van binnen, trachten het 
tooneel langs allerlei omwegen naar zich toe te halen. Ik zou niet 
gaarne beweren, dat de schrijvers van Leekespelen en hun uitvoerders 
„theater-koud” van binnen zouden zijn, maar wel meen ik, dat ik 
mutatis 'mutandis de uitspraak van bovengenoemde, op tooneelgebied 
zoo uitstekend bevoegde schrijfster, wier criticken in de Groene 
Amsterdammer indertijd tot het allerbeste behoorden, wat op dit ge
bied in ons land geschreven werd, hier mag citeeren:

„erkennen zij — (dat zijn dus zij, die het tooneel langs allerlei om
wegen naar zich toe trachten te halen) in den nood de cultureele 
macht van het tooneel en hopen onder het motto „volksveredelen" 
het eeuwen-oude tooneel tot klankbord te maken van hun diverse 
meeningen op politiek, religieus en ethisch gebied.

Zij meenen daarbij het geestelijke van de zinnelijke waarde te 
moeten afscheiden en zullen niet licht zwichten voor hef standpunt: 
dat het drama op het tooneel zijn eigen, volstrekt onafhankelijk bestaan 
in schoonheid heeft, geen ander bijkomstig doel kan hebben dan om 
de menschen, in de menigte, het zelfbesef te verhoogen 
van het harmonische droombeeld, dat voor alle zintuigen 
baar uit den chaos opdoemt." ')

Met opzet heb ik in al het voorgaande telkens 
Hollandsche Leekespelen en wel hierom, omdat de L< 
te lande — althans bij hun groote uitvoeringen

') Rede, uitgesproken door Mevr. Top 
ochappij der Nederlandsche Letterkunde 
blz. 63.
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r

r

is vooral sterk bij dat volksdeel, dat niet .universitair 
e middenstand, de landelijke bevolking, de arbeiders-

te bevredigen, zal 
zaak, waar

persoonlijk legen de 
cultuur ■— een natio-

• ') Zie Roland Hol«t v. d. Schalk, hl. 23 1. De voorwaarden tot hernieuwde 
Dramatische Kunst.

voeren stukken, die zeer bepaald daarvoor geschreven zijn. Daar
door is m.i. het begrip Leekespelen en Leeltespelers bij ons een veel 
te beperkt begrip. De Duitsche „Laienspiele" hebben een heel wat 
ruimer repertoire, en spelen heel vaak bestaande tooneelstukken, 
waarin een algemeen menschelijk onderwerp op dichterlijke wijze wordt 
behandeld — zelfs blijspel en satyrc worden niet vergeten —-' maar 
in geen geval stukken uitsluitend voor dit bepaalde doel geschreven.

Zoo slaan de Duitsche Laienspiele heel wat dichter bij het plan, 
dat wij hier ontwierpen. In zoover acht ik het ook een niet geringe 
vooruitgang dat de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond bij zijn 
laatste lustrum, Vondels „Lucifer" ter opvoering nam.

Zuiver is ook niet de appreciatie van stuk en vertooning. Immers 
hier komen als publiek samen, menschen uit één levenskring, ver
bonden voor het grootste deel door den geestelijken band eener 
gemeenschappelijke wereld-Ievensbeschouwing, iets min of meer gelijks 
dus aan het publiek der „vrije volkstheaters" in Duitschland en 
Oostenrijk. ‘) Maar juist daarin — dat het zeer bepaalde publiek 
eenzelfde levensvisie heeft als die, welke op het tooneel wordt ver
tolkt en veelal gepropageerd — ligt vaak de grond van succes, althans 
bij het grootste deel.

Maar er is nog een ander bezwaar, dat ik 
Hollandsche Leekespelen heb, uit een algemeen 
naai — oogpunt bezien.

Zooals reeds eerder werd opgemerkt, — en dit wordt door de 
opkomst der Leekespelen weer overtuigend bevestigd — leeft 
ons Volk — sterker dan menigeen wel verwacht —■ een drang i 
dramatische kunst en dat zoowel actief, als passief, om te bewt 
en om bewogen te worden.

Die drang is 
gebildet" is, de 
bevolking.

De groote zucht
wanneer men niet 

neutraal wordt aanp** 
wikkeling en door n

om dien drang te bevredigen, zal <:r toe leiden 
zorgt, dat de zaak, waar het hier om gaat, 

ngepakt, dus alleen uit een oogpunt van volksont- 
en door middel der dramatische kunst en dus zonder dat 

grooter nevendoel naast ligt — dat men dien drang langs 
banen — en dit is dus vooral door middel der Leekespelen 

— zoowel actief als passief gaat bevredigen. En dit nu kan niet
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zegg 
problc

en Nieuw' Vo)k(toonee) in Volkeontwikkeling

;gen, dat ook wij van meenin; 
■lemen van den dag geen beu

en bovendien 
zekere ca te

ling zijn, dat 
>elangstelling

;eeft de meening \
ueze schrijver zoo

igde zijde, overheid, pers 
;edaan om dezen wel-will< 
:n broeder te steunen

De tweede vraag kan korter beantwoord worden. Het is te be
grijpen, dat menigeen zich met zekere ongerustheid afvraagt, of wij 
de begaafdheid en het willen van den dilettant niet te hoog aanslaan. 
De resultaten immers zijn niet altijd hoopgevend en wat de heer 
Benes daarover schrijft, geeft de meening van menig .insider” weer, 
maar ook is waar, waarop deze schrijver zoo uitdrukkelijk den nadruk 
heeft gelegd, dat men van bevoegde zijde, overheid, pers en de intel- 
lectueele wereld, niets heeft gedaan om dezen wel-willenden, maar 
wankelen en leiding-behoevenden broeder te steunen en te stutten.

i) H. ƒ. van Wielink, Oud 
1935, b). 227.

anders medewerken dan tot nog meerdere versplintering van ens volk 
en dan door middel van het tooneel.

Men denke hierbij aan: Het instituut van arbeidersontwikkeling, 
de spelen door de A.J.C., door de V.C.J.B., de Leekespelen van 
Mevr. Roland Holst, de Katholieke Leekespelen.

Teekenend voor dit gevaar is een uitlating van den heer van Wie
link, die opmerkte dat de Katholieke spelen (door de z.g. Graal- 
meisjes) als een antwoord bedoeld waren op de protestantsche. ’)

Wij Nederlanders schijnen nu eenmaal de grondfout te hebben, dat 
wij op alles een antwoord moeten geven, wat in ons verpolitiekte en 
altijd door religieuse richtingen verscheurd en versplinterd land toch 
al zulke nadeelige gevolgen voor de volkscultuur en dc volkseenheid 
heeft gehad. Laat men dit dan door middel van ingezonden stukken 
en verkiezingspamfletten doen. Het tooneel staat ons daarvoor te

Dit wil natuurlijk niet 
via het tooneel voor de 
moet worden gevraagd.

Maar deze tendenz mag aan de kunst niet schaden, 
het publiek moet zijn het volk in zijn geheel en niet een 
gorie, dat al van te voren op die vragen hetzelfde antwoord heeft 
gegeven als de auteur zelf, of dat een levensvisie heeft als de 
spelers zelve. Eerst als het publiek het volk in al zijn geledingen is 
en als nu eens voor dit, dan weer voor dat probleem vanaf het 
tooneel belangstelling wordt gevraagd en dan door schrijvers, die die 
problemen niet uit een eenzijdige gezichtshoek, maar uit een algemeen 
menschelijk standpunt hebben bezien, zullen die tooneelvoorstellingen 
aan de algemeene cultuur ten goede komen.
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') Erwin Pivcator. Das Politische Theater, pag. 73.

isze Kraft, das
ituïtive, Nicht-

voorbij.

’ na voldoende voorbereiding — 
Ik weet, dat het het oude Nut 
nieuwe taak op

ons door het overbekende rijmpje „der Dilettant is cin 
Mann, der macht was er nicht kann” niet laten ontmoedigen.

aag. Welke is de meest 
>lannen

:md, al zal hem de hulp, 
Maatschappij tot Nut van 

den geest

in haar belangensfeer 
, heeft het verwaar-

1 is hoopvol, wat wij constateerden, dat er bij het volk 
rang naar het dramatische is en dat er —■ mits met 
leiding — heel veel te bereiken is. Het staat bij mij vast.

Ten slotte de allerlaatste vraag. Welke is de meest aangewt 
organisatie om zich met deze plannen bezig te houden ? De heer B< 
heeft in dit verband de naam reeds genoei 
waarvoor hij meende een beroep op de 
het Algemeen te mogen doen, wel eenigszins anders voor 
hebben gestaan, dan die in dit artikel bedoeld wordt.

Inderdaad, de al-oude Maatschappij tot Nut van het Algemeen 
lijkt mij de aangewezen organisatie om hier reddend op te treden.

Immers het ligt volkomen in haar lijn, die zich immers .Volks
ontwikkeling" ten doel stelt.

Die Volksontwikkeling kan bevorderd worden door onderwijs, door 
het boek en het tooneel.

De beide eersten nam het Nut reeds lanj 
op, het laatste liet het liggen, ging het 
loosd. Mij dunkt ten onrechte.

Misschien dat zij bereid is deze zaak in studie te nemen, misschien 
zelfs ■— na voldoende voorbereiding — voor de uitvoering te zullen 
zorgen. Ik weet, dat het het oude Nut nog steeds niet te zwaar valt, 
om een nieuwe taak op haar schouders te nemen. De tijden zijn er

Daarentegen
een grooten dn 
voortreffelijke It

Daarin sta ik niet alleen. Wat Mr. Hendrik Scholte in de Groene 
Amsterdammer d.d. 15 Augustus 1931 schreef over het Passiespel in 
Tegelen — ook door den heer v. Wielink met ingenomenheid aan
gehaald — bevestigt dit.

En nog onlangs sprak Eduard Verkade in zijn artikel „Dilettan- 
tentooneel en Leckespcl" een gunstig oordeel uit, terwijl een man als 
Piscator, herhaaldelijk de dilettanten in zijn werk heeft betrokken. 
Zijn uitspraak luidt: „lm Dilettantismus liegt eine gros 
ist seine Erstmaligkeit, seine innere Frische, das Int 
bcrufsmUszige". ')

Bekend is ook, dat tooneelhervorming, vaak niet van de beroeps
acteurs, maar van leeken, dilettant-auteurs, letterkundigen, artiesten, 
in elk geval mcnschen wier gewone werkkring buiten het tooneel lag, 
is uitgegaan.

Laten wij
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Kanttekeningen over twee nieuwe Musea 
door JOS. DE GRUYTER.

positief 
afzijdig blijkt

T Tct zal stellig niet vaak voorkomen in de geschiedenis van 
land, dat twee van de belangrijkste steden van dat land 

veer gelijktijdig een niéuw museum voor hun kunstschatten krijgen; 
onlangs is dit echter met Den Haag en Rotterdam het geval geweest. 
Ongewild dwingt het tot een vergelijking, maar het is niet gemakkelijk, 
of liever het is onmogelijk, daarbij zijn persoonlijke smaak, zijn voor
keuren of vooroordelen, uit te schakelen. Evenmin is het mogelijk op 
onderscheidene gebieden voldoende deskundig te zijn, om het vraag
stuk van het moderne museum tot in al zijn onderdelen van platte
grond, binnenhuisarchitectuur, indeling der verzamelingen, lichtval, enz. 
zelfs bij benadering volledig te kunnen beoordelen.

Het vraagstuk is immers bij voorbaat buitengewoon ingewikkeld. 
Wat is eigenlijk een museum? Waarvoor precies dient het? Wat 
mogen, of moeten, de uiterlijke kentekenen ervan zijn ? Dient het 
zakelijk te zijn of juist een bouwwerk van duidelijke schoonheid? Is 
het principieel geoorloofd er bijv, een toren, symbool van grote macht 
in geestelijke of wereldse zin, op te plaatsen? Moet men inderdaad 
het. licht in alle zalen zo gelijkmatig mogelijk houden, of berooft men 
het kunstwerk dan juist van een noodzakelijke speling, een aspect 
van onmisbare levendigheid?

Allemaal vragen, waarop geen vaststaand antwoord is te geven en 
die men met vele andere kan vermeerderen. Er valt reeds genoeg te 
zeggen over het volkomen modern beginsel van het museum als zo
danig! Gaat men immers in gedachten ver genoeg in het verleden 
terug, dan treft het, dat toen het totale begrip onbekend was. Reli
gieuze tijdperken kennen niet de gedachte aan eep kunst, buiten onmid-

rijp voor, temeer nu, na een gehouden enquête, ook het 
Christelijke volksdeel, in strijd met vroeger, niet meer 
van den invloed, die. van goed tooneel kan uitgaan. i

Mocht dit slagen, het Nut zou een drieledig doel bereiken, immers 
niet alléén verhooging der volksontwikkeling en van den dramatischen 
zin van ons volk, maar ook verheffing van het dilettantisme, en daar
mede verhooging van levensgeest en levensvreugde voor een groote 
groep menscheu en misschien daarbij de grondlegger worden van een 
nationale Tooneellitteratuur.
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•zelfs 
tijdperk, waarin 
geworteld denk- en 
dus van machtige 
beginsel! — tot „1< 
niet uit haar zelf

. ..dg ht
psychisc

It losser én

dellijk verband mét het daadwerkelijk leven. Dit leven vond zijn 
spanningen tussen de twee polen van natuur en religie — deze beide 
aanvankelijk, bij de primitieve volken, ternauwernood onderscheiden 
— en de kunst was de regelrechte uitdrukking van zulke spanningen, 
had een ingrijpende functionele bedoeling. Men bleek zich niet wezen
lijk het begrip „kunst" in onze zin bewust, laat staan dan, dat het 
ooit in ’t middelpunt der aandacht kon worden geplaatst.

Ongetwijfeld waren de Grieken van de gouden eeuw iets meer 
vertrouwd met de gedachte van het aesthetische om der wille van 
het aesthetische, hoewel ook zij, aprfes tout, te argeloos, te vroom, 
te integraal van wezen waren, om naast de tempel het museum of 

de particuliere verzameling in eer te houden. Gedurende elk 
een hecht gecentraliseerd, in het sociaal-religieuze 

i gevoelsleven overheerst, gedurende elk tijdperk 
collectieve bezieling, wordt alles — minstens in 

laatste waarden" teruggevoerd. En de kunst bezit 
een beslissend autoritair karakter: zij kan enkel 

dienend zulke laatste waarden vertolken. De bouwers van het Parthenon 
hadden zo min musea nodig als de latere scheppers van Chartres.

Onder de praallievende Romeinen, bij wie een zekere breuk tussen 
innerlijk en uiterlijk leven, tussen religieuze idee en wereldse werke
lijkheid aan het licht treedt, kondigt zich voor het eerst bet 1’art 
pour 1’art aan; de Romeinen waren dan ook de eerste verzamelaars 
van kunstvoorwerpen. Nóg heeft het kunstwerk een overwegend functio- 
neele bedoeling in psychische of practische zin, maar het verband 
met het leven wordt losser én uiterlijker. Ten tijde der Renaissance, 
met haar verder doorgevoerde specialisering van levenswaarden, zet 
dit proces zich voort en vertoont het artistieke leven hoe langer hoe 
meer individuele trekken. Zelfs dan kan men allerminst zeggen, dat 
de kunst een louter persoonlijke aangelegenheid of een „luxe” is, zij 
ontstaat in bepaalde verbanden, heeft vaak een duidelijk omschreven 
doel; echter wordt zij allengs het voorrecht van bepaalde klassen, 
wordt goeddeels door de weeldezucht en genotzucht van verfijnde 
enkelingen aangewakkerd en in leven gehouden. De kunstenaar dient 
niet langer een machtige collectieve gedachte, hij is de protégé van 
een machthebbende in meer toevallig zinsverband, de gunsteling van 
'n bepaalden vorst of ander vooraanstaande figuur. Deze omringt zich, 
gewoonlijk uit gemengde aesthetische en wereldse overwegingen, met 
kunstschatten, die zijn persoonlijke voorkeur of liefde hebben; en aldus 
ontstaan belangrijke, gespecialiseerde collecties, welke in vele gevt 
de basis zullen vormen voor de openbare verzamelingen van toekoms 
musea.
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Gemeentemuseum te Den Haag

L

aankoop uit 
en systematis<

museum

een aanduiding 
;rote musea in de Europese centra. 
, bijv, bet Brits Museum te Londen, 

en tijden, deels 
en deels ook 

•egen. Uit het 
in der tweede

Met het bovenstaande lijkt mij, hoe beknopt ook, 
gegeven van het ontstaan der grote musea 
De belangrijkste dier bouwwerken, 
bergen ongehoorde kunstschatten uit alle werelddelen 
door overname en aankoop uit particuliere bronnen 
door koloniale roof en systematische opgravingen verkrej 
feit nu, dat dit vroege museum pas dateert uit het begin

- ■ &i fit “■ - ■ ■ ■-.

inii

'Wanneer namelijk de betekenis der geschiedenis in ’t algemeen en 
dus mede der kunstgeschiedenis zich sterk op de voorgrond dringt in 
het menselijk bewustzijn; wanneer voorts de resten ener feodale levens
structuur geheel plaats maken voor de massale opkomende machten 
der industrie enerzijds, der democratie anderzijds; wanneer ten slotte 
in nauwe samenhang hiermee, het publiek beter ontwikkeld wordt en 
de algemene belangstelling voor kunstuitingen, vooral van het verleden, 
met de dag toeneemt, middellijk of onmiddellijk gevoed door weten

schappelijke onderzoekingen van kunsthistorici; dan ligt het voor de 
hand, dat de oude, veelal kleine, verfijnde particuliere verzamelingen 
aan de ontstane behoeften geenszins voldoen, bijgevolg in openbare 
handen overgaan en zeer aanzienlijk worden uitgebreid.
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verbonden, zijn allerminst

i

l

lonstreren.

1

er bij 
in den regel, 
belangrijkste

Museum Bojmans tc Rotterdam 

, en hoewel ik binnen het kader van dit artikel 
kan ingaan, mogen toch een paar kanttekeningen 

laatst. Een der gevaren ligt hierin, dat men 
.1 der zaak, er naar streeft enkel het beste en

'n bepaalde periode te tonen; met dit 
van zulk een periode of kunstsoort 

suiver, in de zin van veel te geflatteerd, kan 
geldt dit voor sommige tegenwoordige ten- 
de Italiaanse kunsttentoonstelling te Parijs 
de chef d’oeuvres der allergrootsten niet 

krijgt bijna de 
kleine hoogvlakte alle berg- 

opgesteld hadden, om de glorie 
Zulke tentoonstellingen stimu-

hclft van de 18e eeuw, zal men beseffen hoe recent de gehele museum- 
gedachte eigenlijk is, en hoe moeilijk het daarom moet heten, zich een 
denkbeeld te vormen van wat een museum in feite dient te zijn. Ook 
is het onmogelijk met zekerheid uit te maken, in hoeverre de prac- 
tische consequenties ervan bevruchtend, dan wel remmend of ongunstig 
zullen blijken voor de huidige en toekomstige aesthetische scheppings
kracht van de mens.

Gevaren toch,

denkbeeldig, 
uitvoerig op 
worden gepla 
uit den aard der zaak, er naar 
van ’n bepaalde kunstsoort of 
gevolg evenwel, dat het beeld 
misleidend en zelfs onzt 
voorkomen. Nog sterker 
toonstellingen, bijv, voor 
het vorig jaar, waarop 
enkel naast, maar zelfs boven elkander hingen ! Men 
indruk, alsof ’n aantal geologen op 
toppen der aarde bijeen gebracht ei 
van hun eigen vak tc dcm<

>ogvk 
iddcn, om
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leren niet, maar voeren öf tot onduldbare oppervlakkigheid, óf tot 
enerverende oververzadiging. Zij zijn eigenlijk onverteerbaar en spreken 
meer van een Amerikaanse ongevoeligheid voor de kunst, dan van 
eerbied, alle lofbazuiningen ten spijt. En het resultaat kan slechts 
zijn, dat enkelen hun kennis ten zeerste verrijken en verdiepen, maar 
dat velen verkeerdelijk het vroeger gepresteerde te hoog aanslaan 
ten opzichte van het eigentijdse. Hierdoor verzwakt de belangstelling 
voor het thans levende en groeiende en voelt de kunstenaar of dilet
tant zich ontmoedigd, zo niet bedrogen.

Voor hem gaat hand in hand hiermee de verleiding van een toe
nemend stijleclecticisme: het onvermijdelijk begeleidend verschijnsel 
trouwens van de drang tot verzamelen in het algemeen. De Romeinen 
verzamelden Griekse kunstschatten, en inspireerden zich daarop. Wij 
verzamelen alles, en inspireeren ons.... op alles; vandaag op Byzan- 
tium of de Japanse kleurhoutsneden; morgen op Afrikaanse en Zuid- 
Zce sculpturen; en.overmorgen weer op de 18e eeuwse idylle, of dc 
vorm volkomenheid x'an Hellas. Ik overdrijf, met opzet, maar toch 
zal niemand de juistheid van het beweerde ontkennen. En onze 
tentoonstellingen en musea kunnen dit euvel niet doen afnemen, maar 
zullen het slechts in de hand werken. Ook uit de aanstonds nader 
te beschouwen nieuwe gebouwen in Den Haag en Rotterdam, al 
vindt men er veel in te waarderen, spreekt trouwens duidelijk dit 
gevaar van stijleclecticisme: dr. Berlage nam talrijke Moorse en andere 
motieven over, deze niet overal tot een geheel van eigen vinding 
verwerkend, terwijl ir. Van der Steur dichter bij huis bleef en op 
een aanmerkelijk consequenter, maar tevens veel opvallender wijze 
zich baseerde op neo-classieke Zweedse architectuur voorbeelden.

Elk streven naar een nieuwe zelfstandige, uit de moderne behoeften 
en middelen voortvloeiende bouwstijl ten spijt — een streven, dat juist 
in Berlage omstreeks 1900 een zijner stoutmoedigste voorvechters 
vond — blijkt de eclectische tendens in zowel gevoelige en grove 
vormen nog diep geworteld in de Europese architectuur. En niet enkel 
op architecturaal gebied 1

Hoe willen wij nu onze gedachten over het museum in abstracta 
samenvatten? Het betekent een geweldige rijkdom, dit stellig. Met 
een variatie opWalt Whitman zou ik willen schrijven: „It is large, 
it contains all things." En dit evenzeer in de overdrachtelijke als let
terlijke zin. Een wijze, onpartijdige, wetenschappelijk gefundeerde en 
nochtans menselijk begrijpende liefde voor de kunst; voor ille kunst, 

an gekleurden en blanken, uit alle werelddelen, uit alle tijd- 
dlt is waf wij op vroegere geslachten voor hebben, wat ons
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weer getrc 
praemissen en het samengesteld 
over 't hoofd ziet. De een wenst een uitsluitend 

vergetend, dat het geen pakhuis van mate- 
n ander verlangt juist een nadrukkelijk aesthe- 
het hoofd ziend, dat de schoonheid van het 

5 afleiden van die der getoonde voorwerpen en 
ictioneel karakter, meer of minder Alle architectuur 

g gelden.
>gelijke uniformiteit en neutra- 

s geen rekenschap van gevend, 
jende kunstvoorwerpen moeten 

dat geen dier producten eigenlijk — ook de moderne 
iet — voor een zo veralgemeende en neutrale sfeer zijn

Mijn inleiding is lang geworden, maar zij moest mij van het hart. 
In elk geval kan zij er voor behoeden, allerlei oppervlakkige 
lekeurige theoriën op te w.erpen betreffende normen, waaraan een 
museum „nu eenmaal" heeft te voldoen. De Hollander is van huis 
uit ongeëvenaard critisch, hij kan ternauwernood een woord van lof 
voor iets vinden, zonder dadelijk een „maar " er op te laten 
volgen. En vele vrienden onder schilders of architecten, kunstkenners 
of -minnaars, met wie ik over de nieuwe musea in Rotterdam en 
Den Haag heb gesproken, lieten een ware stortvloed van op- en 
aanmerkingen horen, in enkele gevallen de grenzen van het betame
lijke overschrijdend. Nu moet men uitlatingen van kunstenaars nooit 
te letterlijk opvatten, maar vele dier aanmerkingen waren niet van 
zin ontbloot. Toch heeft het mij telkens weer getroffen, hoezeer men 
uitgaat van éénzijdige praemissen en het samengestelde, problematische 
der museumgedachte 
zakelijk gebouw, daarbij 
riële goederen betreft; 'r 
tische architectuur, over 
bouwwerk niet mag 
dat het dienend, functioneel karakter, meer 
eigen, hier toch zeker als eerste eis mag »»

^Veer een derde zoekt de grootst mog 
liteit in de vertrekken, zich er aldus 
dat de vertrekken vaak zéér uiteenlope 
onderbrengen, en 
in de regel nie^

van. hef verleden onderscheidt. Het mag als een zeer ruime vergoe
ding worden aangevoerd voor de verloren levenscentraliteit, de ver
loren éénheid, vanzelfsprekendheid en onvermijdelijkheid van kunst
zinnige uitdrukking. Maar wij moeten met dat al niet menen, rijker 
te zijn dan inen het was gedurende de middeleeuwen, in Hellas, in 
Indië of China. Voor wie dieper ziet zijn we armer. Wij wonnen 
de wereld, maar gaven daarvoor stellig een kernelement van ons 
karakter prijs. En ook hiervan is het museum een welsprekend sym
bool — het bergt immers een kunst, voorgoed en volledig aan het 
dagelijks leven onttrokken, een genummerde en gecatalogiseerde kunst. 
Een kunst, welke meer door de geest wordt verstaan, dan dat zij 
Idngs spontane ongemerkte weg het gemoed en de ziel in beroering 
brengt.
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wal staande stuurluigeschapen. Kortom, het oude spreekwoord der aan 
blijkt ook in dit geval van toepassing.

Wanneer ik, desondanks, eveneens niet nalaten zal enige critiek 
te opperen over de beide bouwwerken, dan geschiedt het althans in 
het volledig besef, enerzijds van de bijna onoverkomelijke moeilijkheden 
aan een museumbouw verbonden, anderzijds van de betrekkelijke waarde 
van eigen inzichten. Mijn critiek bepaalt zich dan ook feitelijk tot het 
nogal verbrokkeld uiterlijk aanzien van het Haagse gebouw, dat ook 
van binnen, hier en daar, rustiger had kunnen zijn; voorts tot de 
uniforme toepassing van witte wanden in Boymans; en ten slotte tot 
het wijzen op het gevaar in het algemeen, dat m.i. schuilt in het 
overigens begrijpelijk streven naar een zéér gelijkmatige belichting. 
Dit laatste gevaar doet zich het sterkst voelen in sommige der boven
zalen te Rotterdam, en wordt hier in de hand gewerkt door de zojuist 
vermelde witte muren; het overvloedige, constante licht, en de alge
mene lichtheid der omgeving, verrast en verheugt aanvankelijk, maar 
heeft op de duur iets van het goede teveel: de schilderijen worden 
er om zo te zeggen door gesteriliseerd, en vooral de Oud-Hollandse 
panelen en doeken zijn onvoldoende tegen deze lichtheid bestand. Door 
de tint der wanden te wijzigen — waar nodig, en voor zover nodig — 
zou men dit euvel vermoedelijk zonder veel onkosten of moeiten kunnen 
bestrijden.

Wat het uitwendige der beide gebouwen betreft, men is het er 
over eens, dat het museum Boymans in dit opzicht geslaagder moet 
heten dan het museum in de hofstad. Men waardeert in Den Haag 
de gele baksteenkleur en de vriendelijke wijze, waarop een door vijvers 
geflankeerde gang of pergola de bezoeker van de Stadhoudcrslaan 
naar de ingang van het gebouw voert; maar men vraagt zich niettemin 
af, bij het zien van het bouwwerk zelf, waar het stoer élan en de 
grootse samenvattende greep is gebleven van den zo kundigen, door
tastenden ontwerper van het Amsterdams Diamantwerkersbondsge- 
bouw, van de Beurs, en van het kranig kantoorgebouw „Holland 
House" te Londen uit 1914—1915. Het principe van dr. Berlage, dat 
men van binnen naar buiten moet bouwen, dat m. a.w. het uiterlijk 
de logische architecturale uitdrukking dient te zijn van alle inwendige 
ruimten enz., verklaart en rechtvaardigt toch niet de onnodige nadruk, 
waarmee détails schijnen onderstreept ten koste van de grote lijn.

Laat men in dit verband niet enkel verontschuldigend wijzen op 
de grijze haren van den sedert dien overleden bouwmeester. Ber- 
lages taak was vooral daarom zwaar, omdat het hier geen fris en 
nieuw plan gold, maar een oud ontwerp, dat aanmerkelijk verkleind
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diende te worden. Te Rotterdam daarentegen kon ir. Van der Steur, 
ik voeg het dadelijk ter vergelijking toe, in samenwerking met de 
directie zijn plannen zonder ernstige remmingen rechtstreeks en 
ten uitvoer brengen; dat zijn resultaten bijgevolg méér aus einem 
aandoen, behoeft geen grote verwondering te wekken, en dit 
niet uitsluitend voor het uitwendige, maar tevens voor het inwei 
van Boymans.

Met dat al blijkt Berlages plattegrond heel eenvoudig en rationeel. 
Een grote, rechthoekige structuur — het eigenlijke museum — met 
ter rechter zijde daarvan een uitbouw, bestemd voor de administra- 
tive vertrekken, de wetenschappelijke dienst, enz. In de hoge kleurige 
hal gekomen, kan men zich regelrecht naar wens begeven naar de 
zalen voor lezingen, in het administratieve deel ondergebracht; naar 
de bovenverdieping, waar in hoofdzaak de rijke schilderijenverzame
lingen te bezichtigen zijn; en naar de gelijkvloerse ruimten, die talrijke 
verschillende soorten van kunstuitingen bevatten: kleine verzamelingen 
ceramiek en kunstnijverheid uit Egypte, Griekenland, Perzië, Italië 
en Nederland (het Delfts aardewerk), een prachtige, zij het bescheiden 
collectie Oost-Aziatische kunstvoorwerpen, dan de interessante z.g. 
stijlkamers, en ten slotte o.a. de afdelingen van het Rijkspenningen- 
kabinet en de Muziekhistorie, de laatste afkomstig van hel vroegere 
museum Scheurleer. Met enige nadruk mag terloops gewezen worden 
op de uitstekende overzichtelijke opstelling van de uitgebreide tegel- 
verzameling.

Een vergelijkend bezoek aan Boymans zal spoedigdoenvoelen.dat 
het Haagse museum wat vol hangt, hetgeen speciaal geldt voor verschil
lende dcr schilderijenzalen op de verdieping. Dit feit, gepaard aan de 
veelsoortigheid der verzamelingen, werkt ongetwijfeld de aanvankelijke 
indruk in de hand, dat de planindelingen overzichtelijkheid missen; 
en een mijner boosaardige vrienden zinspeelde zelfs op het befaamd 
verblijf van den legendarischen koning Minos.... Voor wie verschil
lende malen beide musea heeft bezocht, is dit verwijt al heel fantastisch, 
maar wèl wordt het dan duidelijk, dat men te Rotterdam en in Den 
Haag van essentieel verschillende oogmerken uitging. De Haagse 
plattegronden zijn er blijkbaar op berekend, dat een bezoeker snel 
een bepaald gewenst vertrek kan bereiken, zonder de rest van het 
museum in zich op te nemen; de Rotterdamse daarentegen voeren hem 
ongemerkt en bijna werktuiglijk van zaal tot zaal, als door een on
zichtbare gids geleid. Voor wie slechts éénmaal een museum bezoekt, 
mag het laatste verre verkieslijk heten. Echter voeg ik eraan toe, 
dat een museum nooit in één keer wezenlijk te zien is en dat bij her-
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haalde bezoeken veel te zeggen valt voor dc Haagse gedachte. In 
’t bijzonder geldt dit natuurlijk voc»r studerenden.

Maar ik bemerk, reeds over de planindelingen van Boymans te 
schrijven, en nog met geen enkel woord over het uitwendige te heb
ben gerept. Het gebouw mag van buiten niet indrukwekkend zijn — 
geen eis in dit geval — het treft door een sobere voornaamheid en 
een fijne rust in alle verhoudingen. Het enige zwakke punt lijkt mij 
het uitgebouwd entree, dat organisch niet sterk samenhangt met het 
overige. Voorts kan men redetwisten over de toren, in dc eet 
uit louter kunstzinnige overwegingen door Van der Steur i 
pas naderhand benut voor een pracfisch doeleinde. Principi» 
dus een aanvechtbaar onderdeel; dit temeer, daar een 
geen noodzaak is voor een museum, misschien misplaatst moet heeten, 
en uit een stedebouwkundig oogpunt aldaar op zijn minst overtollig 
blijkt. En toch, ondanks het een en ander, ondanks de sterke herinne
ringen daarenboven aan het Raadhuis (c Stockholm van den architect 
Oestberg, kan ik me het museum Boymans zonder die Zweeds aan
doende toren niet denken. En ik zou zeggen, we hebben hier te lande 
de laatste decenniën al zovele lelijke of bedenkclijke torens zien ver
rijzen, laten we het dus voor ditmaal met den architect op een 
gooien.

De ronde, hoog overkoept 
lambrizeringen, beantwoordt 
gewekte verwachtingen en spre 
en een ontwikkeld ruimtelijk 
trekken van de neo-classieke, Scandinavische stijl, welke sedert 
klein tiental jaren zijn invloed hier te lande laat gelden. Haast te 
bescheiden, te onopzichtig, lijkt mij de rondgaande trap, die van deze 
hal naar beneden voert; wie hier de letters „kunstnijverheid" over 
het hoofd ziet, zou kunnen menen met een diensttrap te doen te 
hebben en bijgevolg véél fraai glaswerk en porselein missen, de repre
sentatieve verzameling van Lanooy aardewerk, en het klein, maar 
boeiend groepje negerplastieken, in bruikleen van baron Van der 
Heydt. In de bovenzalen zijn ook hier de schilderijen ondergebracht, 
zowel de vele oude, als de moderne. Practisch gedacht is het apart 
zaaltje, vlak bij de ingang van ’t gebouw, voor nieuwe aanwinsten. 
Het beeldhouwwerk komt beter tot zijn recht dan in Den Haag, 
waar de zeer omvangrijke, belangrijke collectie van 19e en 20ste 
eeuwse schilderijen de plastische kunst geheel verdringt.

Over de witte wanden van Boymans werd reeds gespt 
doen het prachtig voor bepaalde schilderstukken, zowel c
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'ntting

Onderwijs in Bijbelkennis op de 
openbare lagere school 

door G. VAN VEEN.

TAe belangstelling voor het onderwijs in bijbelkennis op de openbare 
lagere school is wel snel en onverwachts opgekomen. Deze zomer 

nog bleek bij een enquête van de Vereniging „Volksonderwijs", dat 
slechts M procent van de leden daarover hun stem kenbaar hadden

panelen der primitieven als onder de doeken der modernen; maarzij 
lijken mij ongeschikt voor vele 17e eeuwse werken. Het is niet uit
sluitend een quaestie van de lichtheid of donkerheid van een schilderij, 
maar tevens van de schiklerlijkc opvatting en de geestesgesteldheid. 
Het strakke, abstract aandoende, kleurloze wit gaat zeer goed samen 
■net een wetenschappelijke of een religieuze mentaliteit, minder echter 
met een dramatische, romantische of aardse.

Keren wij tot slot in gedachten nog even terug tot het Haagse 
Gemeentemuseum. Ook hier is de hal indrukwekkend, maar minder 
ingetogen, dus nadrukkelijker, dit vooral door haar kleurwerkingen 
van helder steenrode, gele, groenig grijze en zwarte tegelpartijen, 
welke de lichte muren afwisselen. Kenmerkend voor Berlage blijkt 
het, dat het gehele kleurgamma ondergeschikt werd gehouden aan de 
openhartig getoonde constructieve bedoelingen; zo accentueren de 
gele tegels b.v. de hoge vierkante betonnen steunpilaren. Nogal 
jammer is het inmiddels, dat het sterke coloriet klaarblijkelijk plaat
sing van beeldhouwwerken in deze ruimte niet wel mogelijk maakte; 
ik vermoed althans sterk, dat de nissen in oorsprong niet voor rust- 
bankjes, maar voor plastieken bestemd waren. Het karakter dezer 
hal bepaalt reeds voor de bezoeker dat van de overige ruimten, al ligt 
het voor de hand, dat deze doorgaans aanmerkelijk soberder en 
stiller zijn gehouden, in overeenstemming met hun doelstelling. Toch 
werd ook elders een kleurig detail vaak niet versmaad en samen
vattend kan men zeggen, dat dr. Berlage meer ornamentaal construc
tief was gericht, terwijl ir. Van der Steur een verfijnder ruimtelijk 
besef toonde. Men lette in dit verband mede op de kenmerkend ver
schillende gerichtheid, welke spreekt uit de beide binnenplaatsen.

Eén ding is zeker en wel, dat de kunstschatten beider steden thans 
veel en veel beter tot hun recht komen. Deze musea hebben dan ook, 
al zijn zij ongetwijfeld voor, verbeteringen vatbaar, terstond hun goede 
diensten bewezen.
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gemaakt en meende men te mogen besluiten, dat er geen belangstelling 
voor het vraagstuk bestond. Op 'l ogenblik (midden januari) is er 
geen groot dagblad meer dat niet op enigerlei wijze aan de discussie 
over de kwestie heeft deelgenomen en ook in de Kamer heeft ze 
bereids een onderwerp van bespreking uitgemaakt.

Wij kunnen dan ook met zekerheid opmerken, dat wij ons ten 
opzichte van dit vraagstuk in een gevoelige perk 
het begrip „gevoeligheid” dan in haar opvoedki 
worden genomen van „vatbaarheid voor prik 
latente aanleg in snel tempo tot ontwikkeiin 
persoonlijk bekend, dat een groot dagblad, c 
had gesteld, op een gegeven ogenblik twee volle 
vullen met ingezonden stukken. Indien men vijf en  
met dit onderwerp vooreen vergadering was gekomen, die niet christelijk 
georiënteerd was, dan zou men het zéér moeilijk gehad hebben. Op 
't ogenblik zitten ook ouders, die uiterst links georiënteerd zijn en 
tot nog toe vermuedelijk niet te vriendelijk over bijbel cn christen
dom hebben gedacht, met een volkomen open belangstel

Vanwaar deze merkwaardige ommekeer? De dis 
drieërlei oorzaak naar voren gebracht.

In de eerste plaats is het wel duidelijk, dat het oude positivisme, 
dat altijd op inventarisering van de problemen uit was en enkel de 
feiten zag, niet alleen in de wetenschap, maar ook in de volksgeest 
snel aan kracht verliest. Algemeen is het besef geworden, dat het 
geheel meer is dan de som van de delen. Men heeft m.a.w. weer 
gevoel voor totaliteiten en wil eerst de zin achter de totaliteit ver
staan, voordat men de elementen in de totaliteit hun plaats en betekenis 
toekent. Psychologisch hebben wij dat ervaren in het terugtreden 
van de elementcnpsychologie voor de structuurpsychologie; politiek 
ervaren we dat door een verhoogd eenheidsbesef in de nationale 
structuur. Zo kan het wel niet anders of ook in de wereldbeschouwing 
neemt 's levens zin weer een sterkere plaats in en is de tijd dus rijp 
voor constructief godsdienstig denken. Dit hoeft nog geen waardering 
van het christendom te betekenen, maar wel een verhoogde belang
stelling en een meer positieve stcllingname.

De tweede oorzaak ligt ongetwijfeld in wat men pleegt te noemen 
onze „cultuurkrisis”. De spanningen om ons heen zijn in sterke mate 
toegenomen en wij zien daarbij zekere groepen tot een atavistische 
geweldshouding vervallen, om hun totaliteitsidcalen te kunnen door
zetten. Nu treedt bij zeer velen het latent gevoel, dat er persoon- 
lijkhcidswaarden zijn, die niet geschonden mogen worden, naar voren.
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M.a.w. onze cultuur wordt zich haar eigen wezen dieper bewust. En 
bij die bewustwording wordt er gegraven naar levensprincipes, die 
op een bijna vergeten terrein blijken te moeten worden opgedolven. 
Oude kasten worden ontsloten en oude laden geopend, die men voor 
goed gesloten waande, omdat men op zekere erfgoederen toch wel 
waarde blijkt te stellen. En inen komt bij het Christendom terecht, 

en hier geldt het feiten, die op de grote 
massa zeer sterke indmk blijken te hebben gemaakt — moet gezien 
worden de goeie beurt, die het krachteloos gewaande Christendom 
speciaal in een bekend dictatuurland heeft gemaakt. Het geloofsbezit 
van de orthodoxe christenen in Duitsland blijkt een zodanig innerlijk 
weerstandsvermogen te hebben, dat wel ieder gelooft, dat hierop het 
geweld zijn tanden zal stuk bijten, nadat het reeds over zoveel sterker 
gewaande formaties heeft gezegevierd. „Het zijn toch kerels" moet 
menigeen erkennen, die vroeger slechts een minachtend gebaar over 
had voor wat hij voor een cultus van sleur en zoetsappigheid aanzag 
en met deze openbare les heeft het Christendom opnieuw het recht 
gekocht ernstig te worden genomen. En, eenmaal ernstig genomen, 
wenden vele geesten zich weer nieuwsgierig of weetgierig naar waar
heden, die „er achter zitten" en die alle in het Grote Boek besloten 
liggen. Het is opeens niet ouderwets meer belangstelling voor Bijbel 
en Christendom te hebben en dit blijkt wel uit de groote ruimte, 
die ook in de dagbladen, die vroeger geen ruimte hadden, daaraan 
nu wordt gewijd. M.a.w. de wind is .om".

Een enkel woord o'ver de plaats, die de bijbelkennis sedert de 
Hervorming te onzent heeft ingenomen in het volksonderwijs. Het 
is algemeen bekend, dat het volksonderwijs zijn opkomst dankt aan 
de bijbel. Toen de bijbel volksboek werd en dagelijks enige malen in 
de gezinnen werd gelezen, was er onderwijs nodig om lezen te leren. 
Luther is door de hervorming de grote promotor van het volksonder
wijs geworden en wij weten, hoe de bijbel in de volkstaal moest 
worden overgezet en hoe daardoor in de protestantse landen een 
algemene volkstaal ontstond, die via de kansel en de bijbel volks
bezit werd.

In de 18e eeuw vinden we intussen een volksonderwijs, dat totaal 
verkalkt was. Het godsdienstige formalisme had het volksonderwijs 
zodanig doen bevriezen, dat Europa — volgens het zeggen van een 
bekend paedagoog — hard op weg was het denken voor goed af te 
leren. De AufklUrung heeft het onderwijs op hoger niveau gebracht. 
Maar als West-Europa na de verwarring der Franse Revolutie in 
een verhoogd, misschien wat overspannen eenheidsbesef, zijn volks-
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onderwijs gaat organiseren, dan geschiedt dat op de basis van een 
ethisch romantisme. Men dweept met het schone, het goede en het 
ware — men toost op de verdraagzaamheid — men leeft uit een 
natuuroptimisme, dat goed denkt over zichzelf en dat zich van alle 
zonden van het verleden bevrijd weet. Ook de kinderen moeten deze 
haven van christelijke harmonie boven geloofsverdeeldheid binnen
zeilen en op de havenhoofden staan de Brave Hendrik en de Brave 
Maria en wuiven fatsoenlijk met hun smetteloze zakdoeken. De vol
wassenen genieten van „edele geesten" als een Victor Cousin, die in 
de Sorbonne in redevoeringen van zeer weinig oorspronkelijke inhoud, 
maar van een daverende phraseologie zijn ideaal van waarheid, goed
heid en schoonheid uitzegt.

Hiertegen komt tweeërlei realistisch verzet. Het verzet van hen, 
wier aandacht gericht is op het binnenleven van den mens en van 
hen, die hun aandacht op de wereld buiten den mens richten. Het is 
geen toeval, dat te onzent de klompenmakers, de binnenschippers 
en de turfgravers hun afkeer van de opti 
de Kerk in de gezangen speurden, lucht 
stoere calvinisme, dat den zondigen mens 
bestreek. In deze stroop vond hun voet 
harde ontbering en hun grimmige koppen grom 
Ze wilden niet naar zo'n kerk, hun kinderen 
school, waar zondagsruiters zo hoog te paard werden 
schiedcnis is bekend. Deze „Kleine Luyden” krijgen sti 
mannen als Da Costa en Groen in hun strijd tegen 
eeuw." Dezen zullen „het volk achter de kiezers" aanvoeren en 
Kuyper via Afscheiding, Schoolstrijd en Doleantie „uit het Diensthuis 
uitleiden."

Zij zijn — ook door het Réveil — de vernieuwers geworden van 
het Nederlandse Calvinisme, hetwelk vooral een godsdienstig realisme 
wil zijn, dat den mens psychisch op volle kracht brengt.

De andere vleugel van het realisme, die de buitenwereld tot object 
van onderzoek maakte, was modern wetenschappelijk georiënteerd. De 
haard van het verzet brandde oorspronkelijk het sterkst in de Ecole 
polytcchnique van Parijs, waar men Victor Cousin zeer ongunstig 
gezind was.

De kracht van deze realisten is het an< 
waarmee zij de uiterlijke werkelijkheid met koele zin haai 
ontlokken. Als ik namen noem als Darwin en Comte, vet 
Marx, dan zijn daaraan nog tientallen toe te voegen, maar 
representatief voor een nieuwe realistische beschouwing van
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wereld. De „moderne" theoloog ondergaat sterk de invloed van deze 
geestesrichting. Hij maakt de bijbel tot object van onderzoek. De 
bijbelcritiek komt. En de moderne theoloog zit voor zijn nieuwe ont
dekkingen: de aarde is niet in zes dagen geschapen, het verhaal van 
de Zondvloed is niet houdbaar, Mozes is niet tussen twee water- 
muren door de Rode Zee gewandeld, de keel van de walvis kon Jona 
niet doorlaten. Deze trouvailles vulden de geesten geheel en ieder 
„modern" denkend mens was er vol van. Die orthodoxen toch! Wat 
de „moderne” dominees niet merkten, was dat zij tussen twee stoelen 
kwamen te zitten. Een dominee blijft immer de man van de binnen
wereld, die 's levens zin heeft levend te houden in de ziel van de 
mensen.

Hun analytisch critische belangstelling, door de natuurwetenschappen 
gevoed, was alleszins begrijpelijk, maar dat achter de gewraakte feiten 
dezelfde diepe zin bleef leven, kwam (laten wij het euphemistisch 
zeggen) niet zo duidelijk aan het licht als hun bezwaren tegen ortho
doxe opvattingen, die vóór alles zingebonden waren. En de analytisch- 
critische stroomaf-drijvers vonden geen ankergrond meer 
synthetisch denken, dat de critische gees. 
boeien en vasthouden. Dezen vonden aller 
worden. Aan de andere kant was bij de orlh< 
dat het niet zozeer gold een aanval op 
baarheid, dan wel op het gehele geloof 
eeuwigheidswaarde in twijfel werd gesteld.

In dit licht moet men het conflict zien, dat in de tweede helft der 
19de eeuw oorzaak was, dat de bijbel van de openbare scholen ver
dween. De theologische debatten werden in dit volk van theologanten 
fel meegeleefd — en naar de mening van de orthodoxe predikanten 
stonden daarbij zeer veel onderwijzers aan de verkeerde kant. Gods 
woord was niet meer veilig in hun handen en het is geen wonder, 
dat een man als Thorbeckc, die (al te naïef) een Christendom boven 
geloofsverdeeldheid voorstond, van mening was, dat terwillc van het 
(zijn) Christendom de bijbel van de openbare school diende te worden 
teruggenomen. Het is evenmin vreemd, voor wie de aard van dit 
volk kent, dat dit de opgang werd van een bijzondere school met de 
bijbel, met grote offers aan persoonlijke toewijding en materiele offers 
gesticht. De oude Christelijke volksgeest, eenmaal gemobiliseerd, bleek 
ook politiek tot een krachtsontwikkeling in staat, die weldra de libe
rale macht, welke de kracht van deze oppositie niet begrepen had, 
zou ontwrichten.

We kunnen thans dit verleden rustig overzien,
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en de rekening opmaken. Die rekening ziet er niet fraai 
uit, kwantitatief niet en kwalitatief niet. De moderne theologen staan 
voor lege kerken. De verbindingen tussen hen en de onderwijzers der 
openbare scholen zijn zeer zwak geworden. Ze stellen blijkbaar in 
eikaars werk weinig belang. De openbare school heeft bijna twee-derde 
van haar leerlingen aan de bijzondere moeten afstaan. En de leer
lingen dezer openbare scholen groeien bij de toenemende onkerkelijk
heid der ouders buiten enige kennis van de bijbel op. Het ignoran- 
tisme begint algemeen aandacht te trekken. Allerlei staaltjes doen de 
ronde. Uit een klasse van 30, een 7c klas van een 
gezet onderwijs, bleken slechts 6 wel eens van de 
Adam en Eva ,te hebben gehoord. In een Ulo-klassc 
lingen in een les voor het eerst de geschiedenis van het leven, werken, 
lijden en sterven van Christus uit de mond van hun onderwijzer te 
horen. Een rector van een lyceum deelt mee, dat de helft van zijn 
leerlingen bij een bezoek aan de Heilige Landstichting in Nijmegen 
totaal onkundig blijkt van de bijbelse gebeurtenissen. Een derdejaars 
student verklaart, voor het eerst van zijn leven een bijbel in handen 
te hebben. Een jongeman, die eindexamen H.B.S. vijl), doet, infor
meert, of Jezus de hele bijbel geschreven heeft. Een ander meent te 
weten, dat Gcthsemané de naam is van een figuur uit de Carthaagse 
mythologie. En volwassenen belijden: wij weten er ook zo goed als 
niets meer van.

Het dagblad .Het Volk” plaatst een artikel met als hoofd: .Ont
stellend gemis aan bijbelkennis kan niet ontkend worden."

Geen wonder, dat in verband met de tijdsomstandigheden, de vraag 
in brede kringen opkomt; kunnen wij daarin berusten?

Allereerst uit cultureel motief. Om te beginnen, is het buitengesloten, 
dat iemand zonder kennis van de bijbel zijn moedertaal kan verstaan.

Men neme slechts even een boekje ter hand als dat van Dr. J. 
Herderschee: „Namen en spreekwijzen aan de bijbel ontleend”, om 
te ervaren, hoe vol onze taal zit van bijbelse namen en uitdrukkingen. 
Hetgeen volkomen verklaarbaar is, omdat door de bijbel behoefte 
aan een algemene, beschaafde volkstaal ontstond en de prediking en 
de bijbellezing het volk pas met die algemene volkstaal in aanraking 
hebben gebracht. Wij kunnen het dan ook verstaan, dat het gemeente
bestuur van Utrecht het bovengenoemde boekje op het leerplan plaatste, 
om te gebruiken ten dienste van kinderen, die geen godsdienstonder
wijs kregen op het uur, dat voor dit onderwijs op de roosters der 
openbare scholen was uitgetrokken. Dit taalonderwijs werd officieel 
als .bijzonder taalonderwijs” gekwalificeerd en
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Maar ook andere cultuurterreinen blijven zonder kennis van de 
bijbel een gesloten boek. Schrijver dezes heeft op de laatste in Am
sterdam gehouden Rembrandttentoonstelling, die zeer druk bezocht 
werd, in de catalogus aangestreept het aantal schilderijen en etsen 
dat op bijbelstof geïnspireerd was Hij kwam in beide afdelingen 
boven het kwart uit. Wie dan even de moeite wilde nemen een tijdje 
bij een bepaalde schilderij post te vatten, kon ervaren, dat een be
langrijk deel van het jonge publiek (van het zondagsbezoek) van het 
hele geval niets begreep. Wij vingen bij „De worsteling van Jacob 
met de Engel” o.«i. de opmerking op: „Die wil zeker een vliegtochtje 
maken”. Hiermee staat de beschouwer ook innerlijk vreemd tegenover 
het beste werk van onzen grootmeester.

Hetzelfde kunnen we herhalen ten opzichte van onze letterkunde. 
Laten we maar weer onzen grootste nemen: Vondel. Wat zou de 
jeugd welen van dc stof, waaruit Vondel zijn Adam in ballingschap, 
zijn Jephta, zijn Lucifer creëerde? En is met het feit, dat het grote 
publiek aan de feitelijke en geestelijke achtergrond dezer werken geen 
deel heeft, ook niet tevens een groot deel der betekenis van deze 
werken voor onze cultuur vervallen?

Jaarlijks wordt door de radio de MatthUi 
gezonden. Kan iemand ten volle dit muzikale 
de figuren, welke daarin achtereenvolgens oj 
telijke betekenis niet kent? Neen toch...

Zo zouden we over de beeldhouwkunst kunnen spreki 
aan de voortbrengselen der Renaissance. Hoeveel van 
den niet bijbelse figuren?

Het hoeft voor den objectieven beoordelaar geen betoog, dat 
volkomen gemis aan bijbelkennis betekent een vervreemding van 
eigen nationale cultuur, waarin de bijbel zulk een belangrijke 
vruchtende r’ol heeft gespeeld.

Dit is motiefs genoeg, om het pleit voor 
school met overtuiging te voeren. Toch is persoonlijk 
andere reden nog belangrijker, zonder dat ii» »«.»»»«•*.•<*, 
gemene instemming vindt. Het is bijna 
dat we leven in een lijd van vervlakking, 
ductie heeft ook zijn invloed gehad op 
door middel van krant en film en radio 
en lopen rond met clichémeningen, die 
innerlijke verwerking laat steeds meer
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psy<

gemeenschaps- 
cn door- 

verdieping 
van goede 
zou missen, 

deze figuren

jrepen, 
zoals die

naar onze mening —• verband houden met een atro- 
s en deze laatste met een dalende zelfkennis. In 
twijfeld meer wijsheid geweest in vorige geslachten 
dwaasheden, die heden ten dage met de massa 

waren vroeger niet mogelijk, toen het individu 
tot zelfbepaling was gekomen. Toch is het een van de belang

rijkste opgaven van de cultuur deze zelfbepaling en deze mensenkennis 
weer te ontwikkelen. En voor die ontwikkeling is paedagogisch ma
teriaal nodig. Dat vindt men voor de grote massa niet in de weten
schappelijke psychologie. Ik kan bij de grote massa niet met de typen 
van Heymans en Jung of met Freud, Adler en Klinkel terecht, hoe
zeer al deze belangrijke figuren ook object van modcovcrdenking zijn 
geweest voor een hongerig dilettantisme. Wie in de massa weer zelf
kennis eii mensenkennis wil opbouwen heeft een galerij van figuren 
nodig, gevat in een stevige principiële omlijsting, welke figuren als 
toetsmateriaal voor psychische waardering dienst kunnen doen. Er 
waren tijden, dat al die figuren de grote massa vertrouwd waren en 
dat hun belevingen en ervaringen gemeengoed waren. En als de Neder
lander in mensenkennis een goed figuur maakte ten opzichte van andere 
volken, dan v.•as het niet het laatst, omdat hij zichzelf eri anderen 
aan de hand van deze figuren thuis kon brengen, niet het laatst ook, 
omdat morele maatstaven hem vertrouwd waren.

Als dit terug kon komen, als weer deze bijbclfiguren 
bezit zouden worden en hun wezen object van beschouwing 
denking, dan was daarmee weer een gevoeligheid en een 
bereikt voor zeer velen, die als psychologische vorming 
stijl haar uitwerking op onze vertechniseerde cultuur niet 
Vooral niet, als — wat zeer goed mogelijk is — om deze figuren een 
nieuwe litteratuur zou ontstaan, aangepast aan behoefte en smaak 
van deze tijd. En dat is niet te veel gevraagd, want elk geslacht 
moet, wil het de bijbel tot . volle effect brengen, weer op eigen manier 
en uit eigen behoefte scheppend op de bijbelstof ingrijpen, om er uit 
aan het licht te brengen, wat die tijd in ’t bijzonder vraagt. En onze 
tijd van vervlakking heeft een en ander nodig.

De lezer heeft, hoop ik, begrepen, dat in het .bovenstaande steeds 
sprake is van bijbelkennis, zoals die ongeacht iemands godsdienstige

steeds meer in aan scheppende originaliteit. Men behoeft maar met 
toneelspelers te spreken, die wat lange toneelervaring hebben, om 
over de botheid van het publiek te horen klagen. Humor, die het 
vijf en twintig jaar geleden deed, kan het publiek niet meer aan — 
de wat fijne psychische uitbeelding is aan het publiek niet meer 
besteed.

Dit moet —
liërende mensenkennis
dit opzicht is er ongetx
dan in het onze. De
uitgehaald worden.
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ouders gaan niet 
opvoeding geen 
zondagsschool en 
rechtspositie meer 
catechis;
krijgen : 

rhalen

i volstrekte onwetendheid ten opzichte 
grote deel van de jeugd een afbinden ' 
ig in godsdienstige richting. Een humanistische 

_ van een bepaalde 
moeilijk het blokkeren

standpunt, bij ieder mens aanwezig moet zijn, wil hij cultuurgevoelig 
worden en aan de beste producten van onze cultuur innerlijk deel 
hebben. Het kan niet de taak der openbare school als zodanig zijn 
godsdienstig op te voeden, in die zin, dat van wege de leerkrachten 
een bewuste keuze wordt gedaan uit een der vele varianten, waarin 
het Christendom uitdrukking vindt. Maar dat betekent niet, dat het 
godsdienstige leven van kinderen niet meer kansen krijgt, als ze op 
tijd met de nodige kennis wordt toegerust. De heer Tilanus gebruikte 
in de Tweede Kamer een treffende vergelijking: Wie de vaardigheid 
b.v. voor pianospel niet op tijd ontwikkelt, weet dat hij de muzikale 
ontwikkelingskansen in deze richting practisch vernietigt. Zo betekent 
in het algemeen een volstrekte onwetendheid ten opzichte van de 
bijbel voor het overgrote deel van de jeugd een afbinden van een 
innerlijke ontwikkeling _ _
opvatting, die bezwaar heeft tegen het opdringen 
confessie, kan op grond van haar standpunt 
van ontwikkelingsmogelijkheden verdedigen.

Hierbij treden dan niet alleen de ouders, maar 
als belanghebbende. In een lezing te AwsiciJo 
met de volgende cijfers, die bedoelden licht te we 
der onkerkelijkheid. Van de leden der doopsgezinc 
blijken 95’/0 nog gesteld op bezoek van een pred” 
huisbezoek duidelijk zijn gevoel van saamhorigheit 
30 °/0 stuurt zijn kinderen naar zondag 
satie. Waaruit men mag concluderen 
deren zonder kennis van de bijbel ziet opgrocien, aan; 
wel het geval zal zijn in het algemeen), dat deze kinoc 
bare scholen gaan en dat de ouders thuis de kennis niet 
Maar voor dit laatste bestaal weinig 
ontstellend gering is. Waarschijnlijk is hier een wisselwerking. De 

naar de kerk, omdat de godsdienst in de huiselijke 
rol meer speelt, de kinderen gaan niet naar de 
catechisatie, omdat de godsdienst in het gezin geen 

heeft. Intussen is het duidelijk, dat, willen de 
saties weer gaan bloeien, de kinderen bijbelkennis moeten 
in een tijd, dat ze hiervoor gevoelig zijn. Zijn de bijbelse 

verhalen niet bekend, als ze ter catechisatie komen, dan is ook de 
catechisatie een mislukking. Men kan daar deze verhalen niet van 
voren af aan gaan vertellen, omdat de puberteitsleeftijd eist, dat de 
nadruk valt op de waarheid achter de bijbelfeiten.

Zo staan de kerken voor een dwingend alternatief. Of ze moeten 
yan de openbare scholen vragen tijdig de bijbelkennis aan 'te brengen

ook de kerken op 
te Amsterdam kwam Dr. Dozy 

'erpen op de oorzaken 
ide gemeente aldaar, 

van een predikant, 85% toont bij 
saamhorigheid met de gemeente.... 

agsschoo! en 25 % naar catechi- 
:n, dat 70 % der leden zijn kin- 
t opgrocien, aangenomen (wat 
i), dat deze kinderen naar open

aanbrengen, 
kans, omdat het kerkbezoek

een
gods....

godsdienst in het 
t duidelijk, dat,
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scholen, die door bijzondere omstan- 
i geven, hebben op de 
:ft een school op de 

redikant stelde zich blijkbaar niet meer 
;n een beroep op het hoofd, daarna ook nog

gezamenlijk 
), die daad-

onder voor dc ouders aanvaardbare omstandigheden, of i 
of alleen scholen stichten voor de kinderen hunner leden, 
werkelijk het lidmaatschap der kerken uitoefenen.

De vraag is nu: wie moeten dit onderwijs in bijbelkennis op de 
lagere school geven? Die vraag eist geen uitvoerig antwoord meer. 
Mocht men nog menen, dat dit het werk van predikant of godsdienst- 
leeraar is, dan is althans in de grote stad bij de toenemende differen
tiëring van het godsdienstig leven de toestand deze geworden, dat 
een zeer groot aantal gegadigden beslag op de kinderen zouden moeten 
leggen. De practijk leert, dat de ouders op deze veelheid van aanbod 
reageren door hun kinderen aan het onderwijs te onttrekken. De 
deelname is dan ook in de hoofdstad zeer gering.

Maar ook blijkt, dat de leerkracht (predikant of godsdienstonder
wijzer), die slechts een lesuurtje tot zijn beschikking krijgt, over 't 
algemeen moeite heeft de kinderen onder de indruk van de ernst er 
van te brengen. Gevallen van totale wanorde komen veel voor. Ook 
is er de klacht, dat de predikant over de hoofden van de kinderen 
been praat. Eist men eerbied voor dit onderwijs, dan is vóór alles 
noodig, dat de onderwijzer het geeft in de eigen klasse. Dan pas 
is het „echt", dan pas kan men van de kant van de kinderen op 
volle ernst en toewijding rekenen.

Dan ook pas blijken de ouders vrijwel algemeen bereid aan dit 
onderwijs te doen deelnemen. De heer Th. A. Verdenius, rector van 
het gemeentelijk lyceum te 's Gravenhage, hield een achttal jaren ge
leden een enquête onder zijn leerlingen, om te onderzoeken, hoevelen 
er onderwijs in bijbelkennis hadden of hadden gehad. Zulks met het 
oog op het onderwijs in Nederlands. Het bleek, dat er 47 van de ruim 
400 leerlingen op enigerlei wijze aan dit onderwijs deelnamen of 
hadden deelgenomen. Met zijn twee Neerlandici de zaak besprekende, 
waren dezen mede van oordeel, dat een goede vorming in de moeder
taal kennis van de bijbel nodig maakte en de heren leraren waren 
bereid in de eerste klasse het onderwijs in bijbelkennis voor hun 
rekening te nemen. Nu reeds acht jaren vult men twee eerste klassen 
met vrijwilligers, voor wie de ouders deelname hebben gevraagd, en 
men moet nog afwijzen. Dat betekent, dat practisch alle leerlingen, 
die er voor in aanmerking komen, con amore deelnemen, als de school 
de lessen geeft.

Twee hoofden van openbare 
digheden, waarover aanstonds, de lessen kunnen 
lagere school dezelfde ervaring. De eerste heel 
Veluwe. De plaatselijke pre 
beschikbaar. De ouders deden
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niet

terwijl de predi-
i onderwijzer
Een sociaal-

• voren t 
personen,

zonder godsdienstige belangstelling, die
i. Wat de eerste kwaal betreft, die is gemakkelijk te 

’ng om alle ver- 
Als hij tenminste 

lectuur ter beschikking is.

op een onderwijzer. De lessen werden begonnen en, i 
kant slechts de helft van de kinderen had gehad, kregen 
en hoofd ze (behalve uit een katholiek gezin) allemaal. 1 
democratisch vader, die aanvankelijk bezwaar had, bedacht zich 
liet ook zijn kinderen deelnemen.

Precies dezelfde ervaringen heeft een hoofd in een grote provincie
stad. Hij zit te midden van een overwegend „rode" bevolking. Alle 
kinderen, op één na, in zijn klasse nemen aan de les deel. De lessen 
blijken én de leerkrachten bn de kinderen heel goed te bevallen.

typisch voor de laatste plaats is, dat twee concurrerende groepen, 
die anders hun aandeel in de kinderen (zonder veel resultaat waar
schijnlijk) zouden hebben opgeëist, blij zijn, dat dit werk op deze wijze 
veilig is in handen van de eigen leerkrachten dcr school. Op een 
ouderavond in Amsterdam-Noord, waar ik dit onderwerp mocht be
spreken, kon ik in de pauze met het personeel praten. Ze bleken 
allen bereid, mocht het hun worden gevraagd, dit onderwijs te geven 
en ze vonden het blijkbaar een uiterst sympathieke gedachte, dal de 
openbare school deze taak op zich zou nemen.

Bij velen komt hel bezwaar naar voren tegen de mogelijkheid, dat 
het onderwijs in handen komt van personen, die er niets van weten 
en van personen zonder godsdienstige belangstelling, die er dus niet 
voor voelen, 
overwinnen. De onderwijzer moet builen zijn opleidin 
haalstof doorwerken, welke hij aan kinderen vertelt, t 
vertelt en niet leest. Waar overvloed van 
is het voor den onderwijzer niet moeilijk zich de kennis te verwerven, 
die hiervoor nodig is. En als in cursussen, die voor onderwijzers uit 
deze nieuwe behoefte zullen voortkomen, predikanten als van zelf de 
leiding zullen hebben, dan is er eindelijk weer gelegenheid, dat pre
dikant en onderwijzer elkaar professioneel ontmoeten in een samen
werking, die tot nadeel van de school te kwader ure is verbroken.

Ernstiger lijkt de kwestie van „de geest" dei- onderwijzers. Zijn 
velen van hen niet anti-godsdienstig?

Vrage: zouden de onderwijzers de enige maatschappelijke groep 
zijn, aan wie de zo duidelijke overgang in de tijdgeest uit een posi
tivistische naar een meer spirituële houding voorbijging ? Of zou de 
gevoeligheid voor deze verandering in de tijdgeest onder de onder
wijzers juist in verhoogde mate aanwezig zijn? Wij begaan een ver
gissing als wij die „geest” als een onveranderlijk gegeven zien. Hoe 
meer wij ons zelf aanpraten, dat wij hier met een constant gegeven 
te doen hebben, hoe kleiner onze moed wordt aan een omzetting 
te werken. Ik acht het dan ook waarschijnlijk, dat als eenmaal grote
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vege tot het 
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> geven van inhoud 
ing ten opzichte van

aangenomen.
zangen.
te doen uitsj 

en dan op üt 
loen, dan deze

te leggen.
oiedt de onderwijswet gelegenheid aan dit probleem 

tactische oplossing te geven. Art. 26, dat, zoals 
op de openbare scholen regelt.

groepen van onderwijzers zich ernstig rekenschap 
en betekenis van de bijbel, als vanzelf hun houdii 
die bijbel zal veranderen.

Van die bijbel zelf gaat trouwens een kracht uit, waaraan maar 
weinigen zich hebben kunnen onttrekken, die ei* zich in verdiepten 
en het zou wel eens kunnen zijn, dat zij, die de bijbel weer zullen 
moeten ontdekken, daarvan meer onder de indruk zijn dan degeen, 
wie de bijbel van jongsaf aan is ingeprent en die gewoontematig dit 
onderwijs hebben gegeven. Zo ergens, dan is het hier nodig, om te 
vertrouwen op het wegvallen van oude remmingen.

En toch zou het, menen wij, een grote tactische fout zijn hier iets 
dwingend voor te schrijven. Men kan heel goed motiveren, dat het 
onderwijs in de bijbelkennis vanwege zijn culturele betekenis, verdient 
onder de leervakken te worden aangenomen. Maar deze haas wordt 
zeker niet met onwillige honden gevangen. En het is veel menskun- 
diger hier eerst de ouders de wens te doen uitspreken, dat hun kin
deren dit onderwijs zullen krijgen en dan op de vrijwilligers onder 
de onderwijzers een beroep te doen, dan deze zaak aan ouders en 
onderwijzers op t

En gelukkig bi 
een gemoedelijke en 
bekend is, het godsdienstonderwijs 
heeft als vierde en laatste lid:

Voor de toepassing van dit artikel worden met kerkelijke ge
meenten gelijk gesteld verenigingen, welke zich met het geven van 
godsdienstonderwijs aan schoolgaande kinderen belasten en dit 
ter kennis van het gemeentebestuur hebben gebracht, mits deze 
verenigingen voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur te 
stellen eisen.

De eisen in dit artikel genoemd, zijn nader uitgewerkt in hetK.B. 
van 26 Mei 1922:

1. De vereniging moet rechtspersoonlijkheid bezitten.
2. In de statuten der vereniging behoort haar godsdienstig doel 

tot uitdrukking te komen, alsmede, dat zij dit doel onder meer 
tracht te bereiken door het doen geven van godsdienstonderwijs 
aan schoolgaande kinderen.

3. De vereniging moet in de door haar uit te reiken diploma's 
voldoende waarborg bieden, dat zij, die van harentw< 
geven van godsdienstonderwijs worden aangewezen, L 
over de kennis en 
voor nodig zijn.
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jslijn deze: 
w  ;dkundige

alleen, of de stof voor de kinderen geschikt is 
en niet, hoe een rechtzinnige óf een

I) Nader wordt mij bericht, dat de Vrijzinnige Vereniging nog niet koninklijk 
goedgekeurd il.

4. Deze diploma's worden niet vereist van een vereniging, waarvan 
de leden de acte van onderwijzer bezitten en krachtens hun 
lidmaatschap bevoegd zijn vanwege de vereniging goesdienst- 
onderwijs te geven aan schoolgaande kinderen.

Reeds bestaan er twee verenigingen van onderwijzers, een er van 
is de Vereniging van Christenonderwijzers aan Overheidsscholen 
(V.C.O.O.), die meer rechtzinnig en een, met welke ik nog niet mocht

Jij de gunstige ervaringen op de open
en die van een openbare school in 

de V.C.O.O. betrokken. Het komt

twee verenigingen 
van Christenonderv 

meer rechtzinnig ei 
kennis maken, die vrijzinnig is. ’) Bij 
bare school in het Veluwedorp 
een provinciestad waren leden van 
mij voor, dat als deze verenigingen de zaak, die zij voorstaan, willen 
dienen, zij ernstig zullen moeten overwegen, of zij niet tot een fusie 
kunnen geraken of althans kunnen samenwerken. En dat lijkt me 
geenszins ónmogelijk. Want men kan onder volwassenen misschien 
belangrijke theologische verschillen constateren, het is zeer de vraag, 
of deze in de onderwijspractijk onoverbrugbaar zijn. Beide richtingen 
zullen, willen zij het vertrouwen van de ouders houden, tot een in- 
houdsgetrouwe weergave moeten komen van de bijbelstof. En geen 
van beide kunnen de kinderleeftijd geschikt achten, om daarbij inter
pretaties te geven, die theologische verschilpunten raken. De volwas
sene meent, 
waarin 
te blijvi 
geschiet 
kinderen geschikt is en 
mensen" hier en daar r 
trent de wijze, waarop 
dit nu een van 
maar dat ze n< 
kunnen begrijpt 
dominee of < 
wijze uitlegt.

De ervaring leert, dat hier geen moeilijkheden hoeven voor te komen. 
Een van mijn correspondenten schreef:

„Bij de keuze van de leerstof is — voorzover de boekjes Bijbelse 
fragmenten er niet in voorzien — onze gedragslijn deze: we laten 
ons alleen leiden door overwegingen van opvoedkundige aard d.w.z. 
we vragen alleen, of de stof voor de kinderen geschikt is om verteld 
te worden en niet, hoe een rechtzinnige óf een vrijzinnige er wel over

>uwe weer 
beide kunnen d< 

geven, c 
dat uit de kinderen allerlei lastige vragen zullen opkomen, 

irop antwoord zal moeten komen. Deze lastige vragen blijken uit 
dijven, als de onderwijzer begint met te zeggen, dat hij de bijbelse 
■■■edenis vertelt, zoals die in de bijbel staat en voorzover die voor 

dat ze later wel zullen merken, dat „grote 
nog wel een verschillende mening hebben om- 

3 een en ander moet worden uitgelegd en dat 
de oorzaken is, dat er zoveel verschillende kerken zijn, 

latuurlijk nog te jong zijn, om die moeilijke dingen te 
>en en dat daarvoor nu een catechisatie dient,

een pastoor deze moeilijke dingen bespreekt en
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het
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op hef O' 
de openbai

zeer spoedig dit onden 
tuur, ten bate van onze 
inbare school, die wel wat al te 
Ikscultuur zich heeft verwijderd.

*) Door Prof. Bakhuizen v. <1. Brink in Hel Handehblad van 15 Januari 
(avondblad).

ren, b.v. bij het scheppingsvi 
e pure vertelling zonder dog 

zal daartegen wel weinig t

komt het 
worden g“ 
omdat op ■ 
zolang dit

Iets te
den indiv

denkt. Wij vertellen in hoofdzaak, zoals de bijbel ons de verhalen 
en andere stof aanbiedt. Mocht een kind bij een z.g. wonderverhaal 

hoe dit wonderlijke toch wel kon geschieden — het is ons 
nog niet gepasseerd — dan menen wij dit antwoord te mogen 

geven: daarover kunnen we nu moeilijk praten, omdat dit jullie begrip 
nog te boven gaaf; ook denken de grote mensen daar wel verschil
lend over; later, als je groter bent, zul je daarover wel horen van 
je ouders, of van een predikant, als je op catechisatie gaat. Een 
enkele maal heb ik een opmerking in deze zin gegeven zonder dat 
de kinderen er aanleiding toe gaven, b.v. bij het scheppingsverhaal."

Waar ook van orthodoxe zijde de pure vertelling zonder dogmatisch 
commentaar wordt voorgestaan, *) zal daartegen wel weinig bezwaar 
kunnen rijzen.

Van vrijzinnige zijde zal men uiteraard niet willen forceren en 
kind geen speculaties willen opdringen, waarom de leeftijd nog niet

Zo lijkt op hef ogenblik de baan voor het onderwijs in bijbel
kennis op de openbare lagere school vrij. In het Kamerdebat ontmoette 
het geen tegenstand. Hoogstens is er enig verschil in tactisch inzicht. 
De minister had er geen oren naar nu reeds het onderwijs in het 
leerplan op te nemen. De heer Tilanus meende, dat dit moest ge
beuren. Wij zijn het eens met hef parool van den minister: „Grijpt, 
als het rijpt". Indien door propaganda in de oudercommissies hel 
aantal ouders, dat dit onderwijs wenst, steeds groter wordt en het 
aantal onderwijzers, dat zich op verzoek van de ouders met de lessen 
in het uur voor godsdienstonderwijs bestemd, steeds toeneemt, dan 

ogenblik, dat dit onderwijs binnen het leerplankader kan 
getrokken. Het ware o.i. onjuist, zulks nu reeds te doen, 
p die wijze verzet niet zou uitblijven. Dal verzet blijft uit, 
ut onderwijs in het teken van de vrijwilligheid staat.

„mogen” is een voorrecht, iets te „moeten" is een straf 
voor den individualistische!! Nederlander. En ook (wat in de bedoeling 
van den heer Tilanus ligt) als van het officiële leervak vrijstelling kan 
worden verleend, heeft de zaak in deze periode van overgang tactisch 
een veel ongunstiger positie dan wanneer hi 
van belangstelling wordt gewacht.

Moge zeer spoedig dit onderwijs ingang vinden, ten bate van onze 
volkscultuur, ten bate van onze volksgeest, in het belang ook van 
onze openbare school, die wel wat al te zeer van het centrum van 
onze volk
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De beteekenis Chicago

„Mental integrity above

rallend-

>odanig

'T’ot hef niet weinif 
zouden wenschen, 

heid van hef kwade 
Wat ons met dit

die naar Amerika kwam, woonde 
Banbery, vroeg en verkreeg van

everything else” 
John Addams.

nige dat wij menschen in deze wereld graag anders 
:n, behoort niet in de laatste plaats de opvs "

van het kwade tegenover de onmerkbaarheid van het 
ons met dit verschijnsel verzoent, is de verklaring, dat het 

als het normale, het vanzelfsprekende wordt erkend en als zoc 
evenmin de aandacht trekt als gezondheid. Waar integendeel ziekte 
en boosheid als het afwijkende gelden, treden die uit den aard der 
zaak naar voren. Bovendien is de goede daad naar haar wezen niet 
luidruchtig, openbaart zich ook niet naar buiten, zoals de kwade. 
Ophef is aan alle goedheid vreemd. Vandaar — om op dit hoogst be
langrijke onderwerp niet verder in te gaan, doch met de deur in 
huis te vallen — vandaar, dat Chicago de stad is van misdaad en bedrog 
op de grootst denkbare schaal voor allen, behalve voor de bewoners 
zelven. Nu zegt het weinig, wanneer een bekend socioloog, die ver
scheidene maanden in de beruchte stad doorbracht, u verzekert, dat 
hij van dit misdadig karakter niets heeft gemerkt. Maar veelbetee- 
kenend is het, dat de ervaringen van een die haar leven sleet te 
midden van de nooddruftige bevolking dezer jonge wereldstad, zoo 
arm zijn aan aanraking met het opzettelijk booze, met het satanische. 
Dit alleen reeds maakt kennismaking met haar werk en haar persoon 
tot een weldaad in deze donkere, troebele tijden. Zij zelve en haar 
levensbeschrijver, de zoon van hare oudste zuster, hebben ons dit 
gemakkelijk gemaakt. Vooral hare eerste „Twenty years at Hull- 
House”, zijn auto-biographisch. Terwijl wij in de voor een paar maanden 
verschenen biographie van den reeds genoemden neef Prof. James 
Weber Linn, een werk bezitten, waaruit al weer blijkt, hoe het 
Angel-Saksische ras de gave bezit der niet-sensationeele levensbe
schrijving. Daar het bij vrouwen nu eenmaal veel moeilijker is dan 
bij mannen, om leven en werken te scheiden, kan men niet over Jane 
Addams werk spreken, zonder iets van haar leven te weten.

Zooals meer voorkomt, was haar vaders invloed beslissend 
haar levensrichting en levensgang.

De voorvader van John Addams, 
in een dorpje tusschen Oxford en

van Jane Addams van 
1860 - 1935

door E. C. KNAPPERT.
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inasium

„een Hicksite ') Kwaker" 
'deze materie.

Het voornaamste voor 
innerlijke waarachtigheid, en

') Naar Elias llicks (1748—1830) een liberale kwaker, afkecrig 
dogmatiek, een heldhaftig voorvechter van afschaffing der slavernij.

’) Een Amerikaansch „college” is iets tusschen onze H.B.S. of Gymr 
en de Universiteil. Het heeft het recht graden uit te declen. Rockfórd, 
Jane Addams was, kreeg het „Jus promovendi" eerst in haar lijd.

William Penn land in Pennsylvania. In hoever Jane Addams' vader een 
kwaker was, is niet te zeggen. Zeker is, dat zijn geweten, het inner
lijke licht, het richtsnoer was van zijn leven.

Zijn dochter vertelt, hoe zij als klein meisje
jaar haar vader vroeg wat hij was; hoe zijn antwoord:
haar niet tevreden stelde, hoe zij aanhield

hoe dit zijn laatste woord

van ongeveer negen 
„een Kwaker’’ 

en tot antwoord kreeg: 
was over

dezen mensch was: „mental integrity”, 
hoezeer de dochter hierin op haar vader 

geleek, blijkt uit haar voldoening, wanneer hij erkent, hare moeilijk- 
niet te kunnen oplossen. Als kind worstelend met de leer der 

voorbeschikking, vraagt zij haar vader om voorlichting. „Ik twijfelde 
niet, of hij zou alles voor mij duidelijk maken. Tot mijn blijde ver
bazing — want iedere toespeling, dat onze geesten verwant waren, 
gaf mij zelfvertrouwen — zeide hij, dat hij meende, dat noch hij noch 
ik de soort van geest hadden, die ooit voorbeschikking zou begrijpen 
en hij raadde mij aan mij er niet al te zeer in te verdiepen. Van wat 
hij toen verder zei, was de eindindruk, dat het er niet erg op aan
kwam of men deze leer begreep of niet, maar dat het van het hoogste 
belang was niet te doen, alsof je begreep wat je niet begreep, en 
dat, wat ook gebeurde, je altijd eerlijk moest zijn met je eigen inner
lijk.” Wanneer Jane later, als achttienjarig meisje op een „vroom” 
college 2) is en met hare moeilijkheden opnieuw bij haar vader komt, 
dan is weer zijn antwoord, dat „mental integrity” boven alles gaat.

Natuurlijk ging dat samen met rechtschapenheid op ieder levens
gebied. Bij zijn dood, zoo vertelt ons Prof. Linn, schreef de wereld
wijze uitgever van de Chicago Times, dat hoewel er zonder twijfel 
vele leden van het wetgevend Lichaam zijn, zelfs gedurende de dagen 
van oorlogscontracten en de demoralisatie van herstel, die nooit steek
penningen hadden aangenomen, John Addams de eenige man van zijn 
kennis was aan wien niemand het ooit zou gewaagd hebben ze aan 
te bieden, dat niemand ooit zoo slecht geweest was, om zich de onaan
tastbare eerlijkheid van John Addams niet te kunnen waar maken.” 

Wanneer later Jane Addams en hare medestanders al hun invloed 
aanwenden om er de eerste wet door te krijgen op fabrieksarbeid 
en hun vanwege een groep fabrikanten 50.000 dollar ten bate van
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van saam- 
nationaliteit s-

■ niet aan,
het hier gaat om
bepaald hebben —

Eén ding
hoerigheid met alle menschen 
verschil heen.

Het kind was twaalf jaar toen zij op een morgen haar vaders 
kamer binnenkwam en hem met een haast plechtige gelaatsuitdruk
king met de courant in zijn hand naast het vuur vond zitten. Op haar 
dringende vraag wat er gebeurd was, kreeg zij te hooren, dat Mazzini 
gestorven was.

„Mazzini’s naam had ik nooit gehoord en toen mijn vader van'hem 
verteld had, kwam er verzet in mij: vader kende hem niet, hij was 
geen Amerikaan en daarom begreep ik niet waarom wij ons zijn dood 
zouden aantrekken. Ik kan mij onmogelijk het gesprek herinneren, dat 
hierop volgde en waarbij mijn argumenten één voor één omvergingen, 
maar het slot was, dat ik tot mij nam wat ik altijd later beschouwd 
heb als een waardevol bezit: het besef van de verwantschap, die 
bestaan kan tusschen menschen met grootsche verwachtingen en de
zelfde verlangens, al verschillen zij in nationaliteit, taal en geloof;

hun philanthropischen arbeid wordt aangeboden op voorwaarde, dat 
zij afzagen van dien onzin van arbeidswetgeving, en het tot haar 
doordringt, dat men het mogelijk achtte haar om te koopen, dan 
vraagt zij zichzelve beschaamd af: „Wat was er gebeurd met de 
dochter van mijn vader, dat haar zoo iets kon overkomen?'’

Deze innerlijke gaafheid ging bij vader en dochter gepaard met 
een diepgeworteld humanisme. Als het kleine meisje op een Zondag
morgen zich aan haar vader vertoont in een nieuwen mantel om met 
hem naar de Zondagschool te gaan, waar hij les geeft en Vader haar 
raadt den ouden mantel aan te doen om bij de andere meisjes geen 
jalouzie op te wekken, dan vertelt zij hoe zij natuurlijk gehoorzaamde, 
maar zonder cenige vreugde, doch hoe zij op weg naar de kerk voort
durend bezig was met hel waarom der menscheiijkc ongelijkheid. Als 
zij eindelijk den moed heeft haar vader ernaar te vragen, krijgt zij 
ten antwoord dal, wat kleeren betreft, er wel nooit gelijkheid wezen 
zal, maar dat menschen eikaars gelijken kunnen zijn in wat er veel 
meer op aankomt, b.v. in zaken van opvoeding en godsdienst. Het 
was daarom dwaas kleeren te dragen die gelijkheid in deze dingen 
moeilijker maakten.

Moet stelster dezes in een tijd, waarin vraagstukken van opvoeding 
de belangstelling hebben van breede kringen, zich verontschuldigen, 
dat zij bij Jane Addams' kinderjaren stilstaat? Zij denkt er natuurlijk 

i, te minder, omdat „The child is father of the man" en omdat 
eigenschappen, die den aard van haar levenswerk 

voorgoed.
moet hieraan toegevoegd: haar vaders besef 

over rassen- en taal- en
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........ Zoo wond ook hij
Zijn dochtertje in zijn groote mannenjas 
En vroeg niet of die paste.

Het jonge meisje onderging naast haar vaders invloed in sterke 
Lincoln. Volwassen, herinnert zij zich den dag toen zij 

vier en een half jaar, op een morgen aan beide kanten 
het tuinhek de Amerikaansche vlag halfstok zag waaien. Zij holt 

* huis, vindt haar vader in tranen en hoort hem op plcchtigen

mate die van
als kind van vier en een half jaar, op een morgen aan 
van het tuinhek de Amerikaansche vlag halfstok zag v... 
naar huis, vindt haar vader in tranen en hoort hem c_ 
toon zeggen, dat de grootste mensch op aarde gestorven is. „Dit was 
mijn inwijding, als ware het een doop, in de aangrijpende, ernstige 
belangen van een wereld, die lag buiten ons hek." De vermoorde • 
president wordt voor haar „de vaandeldrager van het geweten zijner 
landgenooten", een symbool van blijvende kracht. Zij is zich sterk 
bewust, dat uit de kinderen, die den vrijheidsoorlog hebben meebe
leefd, die gehoord hebben van dappere incnschen welke den dood 
ingingen om slaven tot vrijen te maken, andere menschen gegroeid 
zijn dan zij zijn, die in hun jeugd nimmer met grootheid en helden
moed in aanraking zijn geweest op een wijze, die zich in de verbeel
ding van een kind vastzet, voorgoed. Hoe waren zij als kinderen 
vervuld met de geschiedenis van den arend die, als veldteeken, onge
deerd, zes-en-dertig gevechten en veldslagen had meegemaakt en die 
verzorgd werd in het Congresgebouw te Wisconsin. Ais hij eens 
ontvluchtte — zijn oppasser moest toch slapen 1 — en over hun 
tuin vloog! Hoe vaak, op stralende zomerdagen hadden zij en haar 
broertje uitgekeken naar ieder stipje, dat zich vertoonde aan den 
blauwen hemel! Geeft het niet te denken, dal dit kind de groote 
internationale vredesapostel werd aan wie in 1931 de Nobelprijs te 
beurt viel? Wanneer zij als hoofd van het door haar gestichte Hull- 
Housc, in dagen van stakingen die den President doen besluiten 
troepen naar Chicago te zenden, haar weg niet duidelijk voor zich

dat deze dingen eenvoudig niets beteekenen tusschen groepen van 
menschen, die trachten slavernij af te schaffen in Amerika, of in Italië 
het juk der Habsburgers af te werpen. Hoe dan ook, ik schaamde 
mij grondig over mijn sjofele opvatting van vaderlandsliefde en ik verliet 
de kamer in het blijde besef, dat onpersoonlijke en internationale be
trekkingen reëele feiten zijn en geen mooie woorden." Er kwam een 
tijd, waarin zij ervaren zou hoe weinigen deze opvatting van vader
landsliefde met haar deelden.

Maar is het wonder, dat zij later bij de herinnering aan deze ge
sprekken, telkens moest denken aan de regels uit Aurora Leigh, waar 
deze, sprekende van haar gestorven vader, zegt:
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: geestdrift
zou het betalen van 

zwakke stem vanuit het

ziet, wandelt zij naar Lincoln-park in de hoop raad te putten uit de 
woorden van Lincoln, gegrift in het voetstuk van zijn standbeeld: 
„Nooit had een oproerige stad dieper behoefte aan de genezende 
kracht van „barmhartigheid jegens allen”, dan Chicago op dat oogen- 
blik...." Haar vader had Lincoln persoonlijk gekend. Zij beiden waren 
diep overtuigd, dat de wezenlijke grootheid van een land in handen 
is niet van de overheid, maar van de gansche bevolking.

John Addams had niet zonder moeite de boeren van zijn streek 
ertoe gekregen aandeclen te nemen in de spoorlijn, die afzetgebieden 
en markten verbinden moest. Ieder jaar werd op zijn terrein een 
bijeenkomst gehouden van de oude pioniers van de streek, bij welke 
gelegenheid Addams eens van zijn ervaringen verteld had met den 
spoorwegaanleg. Het bleek soms onmogelijk de boeren te overtuigen 
van de beteekenis van de onderneming. Eens was het gebeurd, dat 
het verzet brak door de geestdrift van een Duitsche huismoeder, 
die een aandeel nam: zij zou bet betalen van haar boter- en eieren- 
geld. Opeens komt er een zwakke stem vanuit het gehoor: „Hier 
ben ik, Mr. Addams, en ik zou het weer doen als u het mij vroeg.” 
De oude vrouw, gekromd onder haar zeventig jaar van zwaren ar
beid, wordt op het podium verzocht en zoo vertelt de toen vijftien
jarige Jane: „Ik kwam diep onder den indruk van den ernst, waarmede 
mijn vader haar voorstelde als een van de pioniers met gemeenschapszin, 
aan wier heldhaftigen durf wij de ontwikkeling van dit land te danken 
hebben.” Jane was (oen verdiept, in Carlyle’s "Heroes and Hero- 
Worship” maar op den avond van dien dag kon het haar niet boeien. 
Zij had in haar agenda al opgeschreven, dat zij ieder jaar aan 25 
van hare kennissen die het waard waren, een exemplaar van Carlyle’s 
boek zou geven. Er kwam niets van, maar later gaf zij aan een 
jongensclub van Hull-House 25 exemplaren van een boek over Lin
coln: Lincoln werd voor de bonte menigte, die Hull-House bezocht, 
soms bestaand uit meer dan twintig nationaliteiten, de verpersoon
lijking van al wat menschwaardig is. Wij zien haar voor ons, als zij 
met gloed aan deze hare buren, waarvan de jongeren zich vaak hun 
afkomst schaamden, vertelt dat Lincoln groot werd, omdat hij nimmer 
vergat hoe hij dacht en voelde in de dagen van armoede en ontbering. 
Als zij later Engeland bezoekt en in Oxford de mannen ontmoet, 
die Toynbee gekend hebben, als zij daar hoort van al wat is vooraf
gegaan aan de stichting van het eerste settlement, dan wordt het 
haar vreemd te moede.

De Amerikaansche vrouw, die als een vanzelfsprekendheid op haar 
dorp altijd heeft omgegaan met iedereen, kan niet begrijpen, dat er 
zooveel overleg noodig is om het volk te bereiken, dat men kan spre-
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ken van haast onoverbrugbaar standverschil. En zij voelt zich vreemd 
te moede. Maar als zij bij Prof. Caird een avond doorbrengt, wiens 
„Evolution of Religion" haar veel gegeven had en wien zij enkele 
gewichtige vragen wilde stellen, dan vergeet zij alles, behalve dat 
Caird over Lincoln heeft geschreven. Had deze wijsgeer niet over 
haar held gesproken als de groote Amerikaan, „die niets anders 
begeerde, dan de kanalen te mogen graven, waardoor het zedelijk 
leven van zijn landgenooten zich een weg banen kon?” En dan ziet 
zij hoe er verband is tusschen intellectueelc scherpzinnigheid en zede
lijk inzicht en als zij bedenkt boe in zijn eigen land niemand over 
Lincoln heeft gesproken zooals deze Oxfordschc geleerde, dan begrijpt 
zij „hoe iederc wezenlijke stap vooruit in de worsteling om de men- 
schelijke gelijkheid, inzicht vragen en wijsheid zoo goed als hooge 
motieven.” Als zij dan later hare indrukken weergeeft en spreekt 
over het Engelsche „seltlement”, dan heet het: „Wij Amerikanen 
zijn niet geneigd aan te nemen, dat Amerikaansche burgers in klassen 
zijn uiteengegaan, zelfs waar wij deze onderstelling laten voorafgaan 
aan een pleidooi, dat de hoogere klasse plichten heeft tegenover de 
lagere. Onze democratie is nog ons kostbaarst bezit en wij doen goed 
ons gevoelig te toonen voor al wal inbreuk op haar maakt.”

Haar leven lang heeft Jane Addams de voetstappen gedrukt van 
den man, die „eens voor goed heeft duidelijk gemaakt, dat de demo
cratische regeeringsvorm, met den aankleve van al de vergissingen en 
tekortkomingen van den gemeenen man, toch het meest waardevolle 
is, waarmede Amerika het zedelijk leven van de wereld verrijkt heeft.”

Over Jane’s kostschooltijd kunnen wij kort zijn. Als het aan l 
is, een Grieksche voordracht te houden, kiest zij Bellerophon en 
overwinning op den Minotaurus. De moraal was, dat maatschap" 
onrecht slechts overwonnen kan worden door hem, wiens ideuu 
er hoog bovenuit stijgt, zooals Bellerophon, gezeten op het gevleugelde 
paard Pegasus, den aardschen draak had verslagen. Geschiedenis was 
haar lievelingsvak, voor een deel omdat haar vader erop gesteld was. 
dat zij ook in het verleden thuis was. Als klein meisje kreeg zij vijf 
dollarcenten voor ieder „Leven” v an Plutarchus, dat zij behoorlijk 
kon navertellen en 25 centen voor ieder deel van Irving's Leven van 
Washington.

Merkwaardig hoe het besef van maatschappelijke verantwoorde
lijkheid dit jonge meisje bezielde. Te pas en te onpas kwam dit voor 
den dag. Als klasse-motto wordt het oud-saksische woord voor „dame” 
gekozen, geduid als „broodgeefster”. Papaverrood wordt de kleur, 
want papavers groeien tusschen koren. Waarom ? Omdat overal waar 
honger is, die om voedsel roept, leed is, dat om verlichting vraagt.



JANE AÜÜAMS VAN CHICAGO 183

geloof

r

r

r

Op deze dogmatische protestantsche school, behoorde Jane tot de 
weinige „onbekeerde’’meisjes. Haar groepje verdiepte zich in Emerson 
en het heerlijkste moment van den Zondag was van negen tot tien 
's morgens, als zij met een der leeraressen de Evangeliën las in het 
oorspronkelijke.

Wanneer zij zich later rekenschap geeft van deze kostschooljaren, 
dan is het kostbaarste wat zij eraan te danken heeft, .de moreele 
kracht, het gevolg van lijdelijk verzet tegen een opgedrongen 
en van het vasthouden aan een persoonlijke overtuiging.’’

Later op haar 25ste jaar gaat zij over tot een daad die men niet 
van haar zou verwacht hebben. Zoomin als haar vader, behoorde zij 
tot een bepaalde kerk. Maar „uit behoefte aan een zichtbaar teeken 
van gemeenschap, van iets van een vredesverbond, aan een gezegende 
plek waar eenheid van geest zich mag doen gelden boven alle ver
schillen” besluit zij lid te worden van een kerkgenootschap. Daartoe 
laat zij zich doopen in het Presbyteriaansche kerkje van Cedarville, 
haar geboortedorp. Gelukkig behoefde zij geen dogmatische verkla
ringen af te leggen. De geestelijkheid en andere ambtsdragers, zoo 
verzekerde haar de jonge predikant, moesten zeer strenge leerstukken 
onderschrijven, maar van leeken werd een geloof gevraagd dat door 
eenvoud aan de eerste jaren van het Christendom herinnerde.

En zoo kon zij zeggen, dat zij zich niet bewust was geweest af te 
wijken van hare vroegere aanvaarding van wat de Evangeliën leeren. 
Het belangrijkste in dit alles dunkt ons wel, dat zij zeggen kanIk 
was tot de conclusie gekomen, dat een eerlijk opgeven van onzen 
waan of onze hoop goed te zijn door eigen kracht, de eenige poort 
is, waardoor men de diepere lagen van het Heelal bereiken kan." 
Zouden wij haar moeten karakteriseeren in hare geestelijke gericht
heid, dan zouden wij haar religieus-humanist noemen. Theologische 
vraagstukken boeiden haar niet, hadden ook hare belangstelling niet. 
Des te meer religie die in de verwerkelijking van het Groote Gebod 
haar hoogste opdracht zag. Zij had inderdaad kwakcrbloed in de 
aderen.

Hoezeer zij trouw is gebleven aan haar diepste overtuiging moge 
blijken uit het volgende: Na haar dood op 21 Mei van het vorige 
jaar brachten de wijkbewoners, alle bezoekers van Hull-House, haar 
een laatsten groet door te defileeren langs de baar, die in de groote 
zaal van het Settlement was opgesteld. Soms meer dan tweeduizend 
in een uur. Toen een werkman, een Griek, hoorde dat zij niet op 
staatskosten zou worden begraven en dat geen diensten in een kerk 
zouden worden gehouden, knikte hij goedkeurend. „Zij behoorde niet 
aan één volk of aan één godsdienst. Zij was van alle volken en van 
alle godsdiensten," bracht hij er in gebroken Engelsch uit.
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Gray’s

;edaan en 
Li* zij ook

Ja, er loopt door dit leven een ongebroken lijn. Als haar vader 
sterft, beleeft zij voor het eerst een oogenblik van verzachting van 
het diepe, persoonlijke leed, als zij zich waar maakt, hoe haar smart 
slechts een druppel is in dien „stroom van verdriet en angst en ver
schrikking, die vloeit onder al de voetstappen van menschen."

En hiermede zijn wij weer bij het jonge meisje terug.
Toen zij de school verliet, stond het voor haar vast, dat zij medi

cijnen zou studeeren en wonen onder de armen.
Een jaar later op denzelfden dag, dat haar school tot ..college'' 

werd verheven en het „jus promovendi’’ kreeg, werd zij gepromoveerd 
tot B. A. (Bachelor of Arts).

Moeilijke jaren wachten haar, jaren van aarzelen en zoeken, van 
niet weten hoe of wat. Van één ding echter was zij zeker: „Ik hield 
vast aan het verlangen in een werkelijk levende wereld te leven en 
ik weigerde mij te vergenoegen met een schimachtige intcllectuecle 
of esthetische weergave ervan.” In 1881 verlaat zij Rockford, eerst 
in 1889 wordt Huil-House geopend.

Zij gaat dan medicijnen studeeren, maar moet dit opgeven om 
gezondheidsredenen Zonder groot verdriet, want al heeft zij haar 
leven lang de exacte wetenschap hoog gehouden •— het eerste jaar, 
dat zij over eigen middelen beschikte, had zij duizend dollar aan 
Rockford College gegeven om de Bibliotheek te verrijken inet weten
schappelijke werken, — voor exacte studie had zij geen aanleg. Wan
neer zij zes maanden lang liggen moet in verband met een ruggegraats- 
afwijking, juicht zij, Carlyle’s Frederik de Groote in plaats van Gray’s 
Anatomie te mogen bestudeeren. Op raad van haar dokter gaat zij 
in 1883 voor een langdurig verblijf naar Europa.

Uit hare aanteekeningen blijkt alweer dat schat en hart bij elkaar 
behooren. Welke tooneelen zijn her, die op haar een onuitwischbaren 
indruk maken? Altijd weer die, waar ellende aan het menschelijke in 
den mensch tekort doet. Op een Zaterdagavond tegen middernacht 
gaat zij met eenige andere touristen boven op een omnibus naar 
Londen’s East-End om daar getuige te zijn van den verkoop van 
groenten en vruchten, die Maandags niet meer verkoopbaar zouden 
zijn. Haar leven lang is haar het beeld bijgebleven van „honderden 
handen, leege, armzalige, slappe, verweerde handen; zij schenen alle 
wit in het onzekere licht van de straat, zooals zij zich grijpend uit
strekten naar voedsel, wat niet meer geschikt was om te eten.” Zij 
maakt zich waar hoe zij óf meer óf minder had moeten zien om een 
Juist beeld te krijgen van deu toestand van Oost-Londen. En dit te 
meer, omdat zij niets wist van al wat toen reeds werd gei 
bepland om deze ellende grondig aan te tasten. Maar wiar
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kwam, in Rome, in Mllnchen, in Parijs, in Berlijn, steeds trok haar 
hart naar de achterbuurten. Wat zij later aanschouwde van de be
delaars in Zuid-Italië of de arbeiders in de zoutmijnen van Oosten

op haar als dit nachtelijke visioen van 
i twee groentekarren in Londen's armste wijken, 
er o'pnieuw diep van bewust, hoezeer cultuur 
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hoe De Quincey, 
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herinnering.

Telkens en telkens weer, bij kunstgenot, in musea, in de 
bij concerten, bekruipt haar het beangstigende besef, dat ■ 
verwijdert van het werkelijke leven. Als zij en 
paar wintermaanden in Dresden zijn en zich daar werpen op de studie 
van kunstgeschiedenis, dan overvalt haar telkens en telkens weer 
een morecle afkeer van het koortsachtig jagen naar cultuur. Een 
soort van verademing bezorgde haar Dllrcr in wiens werk zij 
alles het „document humain" zag, de weergave van het leven. Hoe 
scherp voelt zij het gevaar van een opvoeding, die afgewend is van 
het leven. Wie geniet niet van deze kostelijke regels: „In de Duit- 
sche en Fransche „pensions" die een kwarteeuw geleden vol waren 
met Amerikaansche moeders en hare dochters, die den oceaan waren 
overgestoken op zoek naar cultuur, zag men vaak hoe de moeder 
„reëel contact zocht met het leven om haar heen; welbespraakt in 
haar gebrekkig Duitsch, mat zij vroolijk de enorme beddelakens of 
wisselde recepten met de Duitsche huisvrouw, bezocht zij onbevangen 
de naburige crèche en markt en schiep zij zich in hartelijke openheid 
een eigen atmosfeer, in huis en op straat. Daarentegen was hare 
dochter critisch, onzeker van hare taalkundige vaardigheid en alleen 
op haar gemak in de vertrouwde receptieve houding, die het museum 
en de opera haar verschaften. Daar werd zij ontroerd, waardeerde 
de macht en de bekoring van de muziek, volgde met begrip inhoud

poëzie van de opera-intrige. Zij had wat aan hare vermogt 
daar zat „om ontwikkeld te worden" in de vertrouwde 

de collegezaal, die hier als ’t ware gesublimeerd en 
seerd was."

Wat ons telkens weer in Jane Addams treft, is de combinatie van 
een scherp intellect, een warm hart en een zeer sterke verbeelding. ’) 
Van deze laatste een merkwaardig staaltje. Gedurende de jaren,

l) „Men weel niet wal meer te bewonderen; de Irischheid van haar gedachte 
of de kracht van haar verbeelding." James Weber Linn.
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een wezenlijk levende wereld ?” 
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Maar als zij een maand 
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van al de heerlijkheden van 
op de met schabrakken opj 
toorn ooi, of de matador een I 
laarschap tegemoet gaat en al de schemerige 
van een historisch ovei ' 
bloedvergieten was langs haar heen geg<

’s Avonds kwam de reactie. Plotseling 
zij haar geweten in slaap wiegde met

tusschen dat eerste en een tweede bezoek aan Europa was lang
zamerhand het plan bij haar gerijpt in een volksbuurt een huis te 
huren en daar te gaan wonen. Tegenover niemand had zij hier nog 
iets van losgelaten. In April 1888 woont zij in Madrid een stieren

en nog meer paarden worden gedood. Het 
besef, dat dit het laatste overblijfsel was 

het amphitheater, de illusie, dat de ruiters 
>getuigde paarden ridders waren op een 
licht gewapende gladiator, die zijn marte- 

maar levendige associaties 
:rblijfsel, had mij geheel mcegeslecpt....” Het

ng werd het haar duidelijk, dat 
droomplannen, dat een hervor

ming op papier een verontschuldiging werd voor voortdurend niets
doen, dat deze voornemens de „raison d’être" werden van maar aldoor 
te reizen en zich te ontwikkelen, Den volgenden dag. zoo neemt zij 
zich voor, zal zij, er kome van wat wil, een aanvang inaken met de 
uitvoering van haar plan, zij het alleen maar door erover te spreken.

Aan Ellen Starr, van hare kostschooljaren af hare vriendin, die 
met haar was, werd hortend en stootend over 
De ontgoocheling, die volgt op het prijsgeven 
zijn verwerkelijking, bleef haar niet bespaard, 
later in Parijs afscheid neemt van 
Italië gaat, dan begeeft Jane Addams zich 
als maar mogelijk was aan nieuw inzicht 
merkwaardige plaatsen, waarvan men ons 
en the People’s Palace."

De tijd van zoeken en tasten, van 
Zij heeft zich losgewerkt 
voorbereiding."

Of het haar gelukt is te leven „in
De bespreking van haar werk in een 

het antwoord op geven.
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De Toekomst der Academisch Gegradueerden 
(Naat aanleiding van het gelijknamig Rapport-Limburg)  door Dr. PHILIP J. IDENBURG.

Tn mijn opstel Studie, Crisis, Studiecrisis ') beschreef ik het ontstaan 
van het vraagstuk, dat men pleegt aan te duiden als dat van de 

overbevolking der universiteiten en hogescholen.
Wanneer wij ons thans, naar aanleiding van het Rapport 

„Commissie ter bestudering van de toenemende bevolking van 
siteiten en hoogcscholen en de werkgelegenheid van academische 
vormden” (Commissie-Limburg) 2) opnieuw met dit vraagstuk moeten 
bezighouden, is het niet nodig opnieuw in te gaan op de sociologische 
ontwikkelingsgang, welke' tot het ontstaan van dit probleem heeft geleid.

Wij beginnen onze beschouwingen daarom in het jaar 1930, dat 
zich om meer dan een reden als uitgangspunt leent.

Ter gelegenheid van de Volkstelling van 1930 vond voor het eerst 
een statistische beschrijving van deze bevolkingsgroep plaats.3)

In dat jaar waren er 23.507 academisch gegradueerden. Van deze 
gegradueerden waren 10% godgeleerden, 22% rechtsgeleerden, 28% 
geneeskundigen, 8 % wis- en natuurkundigen, 7 % literatoren, 20 % 
technici, terwijl 5 % tot de overige faculteiten behoorden. Per 100.000 
zielen vindt men 296 gegradueerden. Men realisere zich hoe 
dit aantal is. Ons volk telt één gegradueerde op 338 inwoners. 
% procent der bevolking omvat deze groep.

Er waren 1849 vrouwelijke afgestudeerden, d. i. 8 % van het totaal. 
In sommige studierichtingen is haar aantal echter belangrijk groter. 
Van de gegradueerden in de letteren vormen zij 25%, van die in de 
wis- en natuurkunde 19,5%.

De gegradueerden zijn vooral in de grote onderwijscentra van ons 
land geconcentreerd. In de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners 
woont 37 % der bevolking en 58 % van de afgestudeerden. Met be
trekking tot de grote steden afzonderlijk is de tegenstelling nog 
groter Men vindt hier 27% van de bevolking en 44 % van de aca
demisch geschoolden. Daarentegen vindt men iets meer dan de helft 
(51 %) der bevolking in de gemeenten met 20.000 inwoners, terwijl 
slechts 30 % van de academici daar woonachtig is. Binnen de groep 
der gegradueerden heeft men in dit opzicht echter belangrijke ver
schillen. Zo zijn de theologen, de veeartsen en de landbouwkundigen 
in bijzonder sterke mate op het platteland te zoeken, terwijl de

') Openbare les. gehouden bij de aanvaarding vau het privaal-doccntschap 
in de geschiedenis, theorie en statistiek van het schoolwezen aan de universiteit 
van Amsterdam, opgenomen in dit tijdschrift jaargang XV, blz. 248.

2) Uitgave J. B. Wollcrs, Groningen - Batavia 1936.
3) Volkstelling 31 December 1930, Deel IX, 's-Gravenhage 1934.



188 TOEKOMST DER ACADEMISCH GEGRADUEERDEN

ge

en natuur- 
'evonden. De 

grootte 
verdeling

handeïseconomen, juristen, literatoren, tandartsen en wis
kundigen bijzonder sterk in de grotere centra worden gev< 
verdeling der medici over de gemeenten van verschillende 
stemt het meest met de algemene tendentie der bevolkingsv< 
overeen.

Op 31 December 1930 oefende 85 °/0 der academisch gevormden 
een beroep uit. De beroepslozen waren vooral de jongeren, die nog 
niet in het beroepsleven waren opgenomen, de ouderen, die het weder 
hadden verlaten en vrouwelijke gegradueerden. In de leeftijdsjaren 
30—50 oefende 94 % een beroep uit.

De organisatie der beklede beroepen is v.oor de plaats, welke deze 
academici innemen in de kenterende maatschappij van grote betekenis.

Men kan ze onderscheiden in beoefenaren van z.g. vrije beroepen, 
d.w.z. dat zij het levensonderhoud vinden in de beloning voor arbeid, 
welke door hen zelf wordt bepaald. Dit is het geval met de medici 
en een groot deel der juristen. De anderen verrichten hun arbeid 
krachtens een arbeidsverhouding. Hier is weder van belang of dit 
het geval is, ten opzichte van de Kerk, gelijk geldt van de theologen, 
van de Overheid en door de Overheid gesubsidieerde schoolbesturen, 
gelijk men vindt bij de grote meerderheid der literatoren en de helft 
der wis- en natuurkundigen, die bij het onderwijs werkzaam zijn en 
bij de juristen in Overheidsdienst, of van een industriële of handels- 
onderneming, het bankbedrijf, het verzekerings- of het verkeerswezen, 
enz. Zo vindt men de helft der technici en een kwart der wis- en 
natuurkundigen in het bedrijfsleven.

Het is duidelijk, dat de laatste groep rechtstreeks van de loop 
van het economische leven afhankelijk is, terwijl de overigen daar
mede in indirecte relatie staan. Het quantum krachten, dat in het 
bedrijfsleven wordt geplaatst, wordt bepaald door de economische toe
stand, het quantum in de overige beroepen in eerste instantie door de 
loop der bevolking.

Het jaar, waarin de statistische waarnemingen werden gedaan, 
was tevens het eerste, waarin de crisis begon. Dat betekent, naast 
velerlei, dat toen een tijdperk inzette, waarin wij met grote nadruk 
werden gesteld voor de noodzakelijkheid van bezinning op de econo
mische en maatschappelijke constellatie. En onder de vele vragen, 
welke zich daarbij aan ons begonnen op te dringen, vinden wij ook 
deze: zijn wij niet gekomen tot een oververzadiging van de maat
schappij met intellectueel geschoolden?

De onrust terzake van dit punt wordt niet weggenomen door som
mige omstandigheden, welke tot op zekere hoogte een uitbreiding 
de laag der academici en andere intellectuele werkers hebben
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rechtvaardigd. De uitbreiding van het aantal functies voor gegr; 
eerden, met de opkomst van het kapitalisme aangevangen, heeft 
in de 19de en de verstreken jaren der 20ste eeuw voortgezet. Wij 
denken daarbij ook aan de verbeteringen op medisch, hygiënisch, tand
heelkundig en onderwijsgebied, op het terrein van het veeartsenij- 
kundig toezicht enz., welke leidden tot een verruiming van de behoefte 
aan wetenschappelijk opgeleide personen. Wij vergeten ook niet de 
steeds voortgaande differentiëring der wetenschappen. Zaken, als deze, 
hebben de crisis op dit punt wellicht vertraagd. Slechts wie voor de 
feiten de ogen sluit, kan menen, dat daarmede alle gevaren zijn af
gewend.

De aandacht voor 
meer academisch g< 
werkloosheid vindt men 
in het Rapport der Cominissie-Limburg ’) treft men enige cijfers aan, 
welke bij benadering een beeld geven van de toestand in 1934, toen 
het werk der Commissie begon. Er waren toen als werkloos te be
schouwen: 300 juristen, 300 chemici, w.o. Delftse ingenieurs, 40 bio
logen, 315 leraren, 12 veeartsen, 434 Delftse ingenieurs (niet-chemici) 
en 44 landbouwkundige ingenieurs. Totaal dus 1400 werklozen. Voor 
zeer velen van hen zijn de kansen op herplaatsing in een 
roep gering te schaften.

In dit verband moeten ook worden genoemd de beoefenaren der 
vrije beroepen, die niet als werkloos kunnen worden aangemerkt, 
maar geen behoorlijk levensonderhoud verdienen. Zo is bij een door 
de Commissie ingestelde enquête komen vast te staan, dat van de 
langer dan 5 jaar gevestigde artsen 13 % nog niet een inkomen heeft 
van f 5000.—, een bedrag, dat door de Subcommissie als minimum werd 
aangenomen om „aan de eisen van het leven naar zijn stand te vol
doen, zijn kinderen een bepaalde opleiding te geven en daarbij voor 
eigen en weduwenpensioen zorg te dragen." Van de 1000 tandartsen 
hebben op een overeenkomstige enquête slechts 533 geantwoord. 
Onder dezen hadden ruim 16% van de drie jaar of langer geves- 
tigden een inkomen van slechts f3000.-- of minder.

Zelfs deze ernstige feiten rechtvaardigen evenwel nog niet zonder 
meer de gevolgtrekking, dat onze universiteiten en hogescholen over
bevolkt zijn en dat de groep der academici buiten hare grenzen is 
getreden.

Immers 
numerieke
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Inderdaad. En hoe weet men of de samenleving 
aldus opgeleide krachten ? Op deze vraag geeft de

misch gegradueerden en dus ook 
onderwijsinstellingen. En ziet hier i 
sommigen zich niet kunnen verci 

Volgens hen is verruiming 
zegen voor individu en volk.

Voor de individu. Daarop wees Prof. Dr. S. R. Steinmetz in een 
uitvoerige bestrijding van mijn openbare les Studie, Crisis, Shidie- 
crisis in het maandblad Paedagogische Studiën. ’) Hij verwijt mij, 
dat ik niet voldoende waarde heb gehecht aan de verhoging van 
de bruikbaarheid in niet-acadeinische werkkringen en aan de moge
lijkheid, voor de beteren, van bevrediging, die in de voortgezette 
studie ligt.

Voor de maatschappij. Daarop wijzen anderen, van wie ik geen 
pennevrucht kan aanwijzen, maar die het een absurditeit achten, dat 
uitbreiding van het getal gestudeerden iets anders zou zijn dan een 
verrijking en verheffing der samenleving.

Het principiëele uitgangspunt, vanwaar men deze vragen benadert, 
is hier van grote betekenis.

Ik wil trachten deze aan^ 
standpunt van de enkeling, maar van dat van 
een individualistische gedachtengang valt mot 
niet ieder zou mogen klimmen tot de hoogst 
de trap, welke ons schoolwezen vormt. Maar 
de gemeenschap kan dit zeer goed in str.ijd zijn.

In dit verband moge ik een zinsnede citeren uit het Voorlopig 
Verslag, in 1911 uitgebracht, betreffende het toenmalig wetsontwerp 
tot wijziging en aanvulling van de wet tot regeling van het middel
baar onderwijs.

Daar staat:

■gelegenheid te bezien, niet vanuit het 
de gemeenschap. In 

■eilijk in te zien, waarom 
bereikbare treden van 

met de belangen van

blz. 280 vlgg.
Koorlopig Verjlag der Eerste Kamer over het ontwerp 
de openbare uitgaven voor het onderwijs. Eerste Kamer 

>5-1936, no. 75, blz. 5.
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het antwoord, doordat zij voor deze krachten beloonde functies open
stelt. Het beroep is de uitdrukking van dc maatschappelijke erken
ning en waardering der voltooide studiën.

Bovendien in het passend berc 
schappelijke studiën eerst effecti 
leveren die studiën en 
hun rendement op.

Misschien is dit alles wat te absoluut gezegd. Hier en daar zijn 
er wellicht ook in onze moderne maatschappij wetenschappelijke 
werkers, wier arbeid in hoge mate vruchtbaar is voor de samenleving, 
zonder dat deze arbeid de erkenning heeft gevonden, waarvan wij 
zo juist spraken. Na het wegvallen van de Gnantielc achtergrond, het 
materiele fundament, waarop de stand der gegradueerden gedurende 
een lange geschiedenisperiode heeft gerust, is onze maatschappij op 
gevallen als deze

In 't algemeen 
van de beroepen, 
is vereist, tevens die zijn tot welke de uitdijïng 
gegradueerden mag gaan.

Daarnevens kan wellicht nog een  argument van geheel andere 
strekking in de schaal worden gelegd.

Karl Mannheim wijst in zijn Mensch und Geselschaft im Zeitalter des 
Umbaus op het culturele gevaar van de snelle uitbreiding van wat 
hij de Elitegruppe noemt. Een langzame toestroming uit de lagere 
lagen kan door dc leidende maatschappelijke bovenlagen worden ge
assimileerd. Maar wanneer er schoksgewijze een massale toestroming 
plaats vindt, verliezen de oude intelligentielagen haar assimilatiekracht 
en kunnen zij haar maatschappelijke functie niet meer vervullen. In 
’t bijzonder de kleine middenstand, welke thans opstijgt, acht deze 
auteur voor zulk een assimilatie ongeschikt.

Indien deze gedachtengang juist is — iets wat ik niet kan beoor
delen — dan zou in de geestelijke absorbtiemogelijkheid der cultu
rele bovenlaag eveneens een grens voor hare uitbreiding liggen. Cul
turele overwegingen zouden zich althans tegen een uitbreiding in een 

impo verzetten.
5 echter om aan te tonen, dat er grenzen zijn aan te wijzen 
maatschappelijke laag der gegradueerden. In onze samen- 

de sociale en misschien ook culture normen daarvoor 
Er is een zekere maat en het valt niet moeilijk aan te 

tonen, dat de voorziening, welke boven deze maat uitstijgt, een nega
tieve waarde krijgt, dus schade doet. Dit bewaren wij echter tot

■) Leiden 1935.
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irkingen gelden het land als geheel. Wanneer 
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hank<
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>eslissende, 
• de eerst-

laatste groep weer 
kerk, staat of be-

dat voor verscheidene van deze beroept 
:nde, schoon niet uitsluitend be 
eu wij een factor, welke voor 
: zekerheid valt te bepalen.

vooreerst de aandacht voor enkele 
en toekomstmogelijkhc 

apport der Commissie-Limburg. Wij 
raktizerende artsen per 

1934

zeggen, dat de verhouding van vraag 
labiel evenwicht verkeert. De uitbreidingsb 

aantal, als overeenkomt met de jaarlijks

straks. Voorlopig is het voldoende, dat wij het goed recht hebben 
aangetoond van een onderzoek naar de vraag van de overbevolking 
der universiteiten en hogescholen.

Is zulk een onderzoek echter mogelijk wanneer wij daarbij willen 
trachten vooruit te zien ? Is onze tijd, welks kenmerk men de onze
kerheid zou kunnen noemen, voor zulk een poging niet bij uitstek on
geschikt?

Ik erken ten volle de grote moeilijkheden, waarmede ieder, die wil 
trachten vooruit te zien, thans meer dan ooit te kampen heeft. Hem, 
die met hel oog daarop de handen in de schoot zou willen leggen, 
zou ik echter opmerkzaam willen maken op enkele momenten, waar
uit blijkt, dat zelfs in de maatschappij, waarin wij thans leven, niet 
alle vastheid ontbreekt. Volgen wij daarbij de boven gegeven inde
ling der academisch gegradueerden in groepen, n.l. vrije en krachtens 
arbeidscontract uitgeoefende beroepen en deze 
onderscheiden naar gelang zij afhankelijk zijn van 
drijfsieven.

Ik wees er op, 
volkingsgrootte van overwegen 
betekenis is. Welnu, hier hebbel 
volgende jaren met vrij grote

In dit verband vraag ik vooreerst de aandacht voor enkele gegevens 
uit het Hoofdstuk .Beroepsuitoefening en toekomstmogelijkheden van 
Medici” uit het Rapport der Commissie-Limburg. Wij zien daaruit 
dat het aantal praktiserende artsen per 10.000 inwoners heeft be
dragen in 1893 44, in 1913 49 en in 1934 58. In 1893 waren er 2250 
inwoners per arts, in 1913 2050, in 1934 1720.

Men mag aannemen, dat daarmede het maximum ruimschoots be
reikt is. Eén arts op 2000 inwoners wordt algemeen als de juiste 
verhouding beschouwd. Dit maximum is reeds een stuk overschreden, 
al mag men de toestand thans nog niet verontrustend noemen. Wél 
kan men echter zeggen, dat de verhouding van vraag en aanbod van 
artsen in een labiel evenwicht verkeert. De uitbreidingsbehoefte blijft 
beperkt tot een aantal, ais overeenkomt met de jaarlijkse bevolkings
aanwas.

Deze opmerkingen gelden het land als geheel. Wanneer men de 
verdeling der artsen naar de delen des lands nagaat, zien wij, dat 
het maximum in een aantal provincies ver overschreden wordt, terwijl 
het elders nog lang niet is bereikt. Dit raakt echter niet het vraag
punt dat ons nu bezig houdt en dat luidt: is het mogclijk een zekere 
norm voor de omvang van de laag der academisch gegradueerden ook 
voor de toekomst aan te geven? Op deze vraag antwoorden wij, dat
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wij evenwel 
bevolking, 
tuigkundig, 
contingent dezer ingenieurs geen 
Van 1928 af beweegt hun aantal 
neming. Evenzo is het verloop van 
nieurs snel, doch vrij gelijkmatig. D 
op dit terrein een eenvoudige zaak 

komstige behoefte niet geheel ontbreken.
Wie in onze maatschappij een ondoorzichtbarc wir-war van krachten 

ziet, heeft tot op zekere hoogte gelijk. Vooral de economische en po
litieke factoren vormen momenten vol van onzekerheid. Maar bij ge
zette waarneming blijken toch zekere ontwikkelingslijnen te onder

ons in deze inderdaad een steunpunt

ons tweede voorbeeld, dat nu niet een vrij 
ambtelijk of half-ambtelijk beroep: dat der 

(rond der geboortecijfers kan de omvang van het voor- 
liddelbaar onderwijs tot op zekere hoogte worden 

noodzakelijk lerarencorps

het moment: bevolking 
betekenis biedt.

Ditzelfde geldt \ 
beroep geldt, maar 
leraren. Op gi 
bereidend hoger- en middelbaar onderwijs tot 
voorspeld. In verband daarmede kan het n 
bij benadering worden aangegeven.

Intussen spelen hier, sterker dan zoéven het geval was, andere 
momenten dan dat der bevolkingsgrootte door de berekening heen: 
de economie en de politiek. De Sub-commissie der Commissie-Limburg 
voor de leraren, welker arbeid in Hoofdstuk X van het Rapport is 
neergelegd, heeft deze factoren zo pessimistisch gewogen, dat zij het 
voor de naaste toekomst uitgesloten acht, dat het lerarencorps enige 
uitbreiding zal ondergaan. Zij meent het eerder waarschijnlijk te 
moeten noemen, dat het lerarencorps zal worden ingekrompen Het 
is voor mij de vraag of deze veronderstelling zó zonder meer had 
mogen worden neergeschreven. Een onderzoek naar de vermoedelijke 
omvang van de schoolbevolking had toch niet geheel achterwege mogen 
blijven.

Ik kom thans tot een derde groep, die der ingenieurs, waarbij ik 
de speciale aandacht vraag voor enkele groepen, welker nauwe be
trekking tot het bedrijfsleven onbetwistbaar is, n.I. de werktuigkundige 
en de electrotechnische ingenieurs. Men zou kunnen veronderstellen, 
dat bij de bepaling van de behoefte aan deze gestudeerde werkers, 
elke vaste maatstaf met recht zoek moest worden geacht. Hier ver
wacht men onberekenbare schommelingen, als gevolg van uitvindingen 
of onverwacht sterke ontwikkeling van enkele bedrijfstakken. Zien

1 op de feiten, dan blijkt een, ook in verhouding tot de 
■*, sterke, maar tevens zeer regelmatige, toeneming der werk- 
iige ingenieurs. Van 1898—1928 is er in het verloop van het 
nt dezer ingenieurs geen sprong van betekenis te onderkennen. 
18 af beweegt hun aantal zich parallel aan de bevolkingstoe- 

het aantal electrotechnische inge- 
Dit betekent niet, dat de profectie 

een eenvoudige zaak zou zijn geworden. Het beduidt 
wel, dat zelfs hier de vaste punten voor een bepaling der toe-
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kennen en al zal nu de te verwachten gang van zaken veelal niet 
nauwkeurig zijn uit te stippelen, de grenzen, waarbinnen de toekomst 
zich zal bewegen, zijn dikwijls met vrij grote stelligheid te trekken.

De marge der mogelijkheden blijkt van beroep tot beroep sterk te 
verschillen, zodat de betrouwbaarheidsgraad der voorspellingen voor 
de onderscheidene beroepsgroepen belangrijk varieert.

Wie de Rapporten van de Sub-commissies der Commissie-Limburg 
op dit punt nagaat, ontvangt een duidelijk beeld van de menigte van 
bevorderend en belemmerend werkende krachten, welke de toekomst 
der gegradueerden binnen de zo juist genoemde grenzen beïnvloeden.

Noemen wij eerst de factoren, welke de uitbreiding der behoefte 
aan academisch gegradueerden stimuleren.

Ik denk aan een reeks algemene cultuur-factoren. Zo wordt 
het theologenrapport op gewezen, dat de verandering van de cultuur 
en de plaats, die de Kerk daarbij inneemt, nieuwe mogelijkheden 
voor de godgeleerden met zich meebrengen. In ’t bijzonder wordt 
daarbij gedacht aan differentiatie van het predikantsambt, met het 
oog op bijzondere werkzaamheden. Na de wereldoorlog heeft men dit 
verschijnsel reeds kunnen waarnemen en de voortzetting van dit proces 
is zeer waarschijnlijk te achten.

Vooral voor de exacte wetenschappen geldt, dat de wetenschap 
aan een toenemend aantal harer beoefenaren werk zou kunnen bieden. 
De vooruitgang dezer wetenschappen doet de mogelijkheden harer 
beoefening toenemen; het aantal vraagpunten, welke bestudering be
hoeven, vermeerdert zich bij voortduring.

Daarnevens zij er op gewezen, dat de veranderingen, tvelke stek in 
de sociologische structuur voltrekken, de behoefte aan wetenschappelijk 
geschoolde werkers vergroten. Men denke b.v. aan de geïntensifieerde 
staatsbemoeiïng met het maatschappelijk leven. Het Rapport van de 
Subcommissie voor de juristen wijst er op, dat deze uitbreiding der 
staatsbemoeiing leidt tot uitbreiding van het organencomplex, dat met 
de uitvoering der te dezer zake getroffen maatregelen belast is. Uiter
aard is het aandeel der juristen in deze uitbreiding belangrijk. Te
recht wordt op deze ontwikkelingsgang ook in het Rapport van de 
Subcommissie der economen geattendeerd. Tal van economen toch 
hebben in de crisisorganisaties emplooi gevonden. Ditzelfde geldt voor 
de landbouwingenieurs.

Deze uitbreiding werkt trouwens naar twee kanten. Niet alleen 
het Overheidsapparaat breidt zich in dit opzicht uit. In de takken 
van het bedrijfsleven, welke op deze wijze in toenemende mate met 
het Overheidsapparaat te maken hebben, stijgt dientengevolge de 
behoefte aan wetenschappelijk gevormde adviseurs evenzeer.
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en voor alle anderen, die de 
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In de ontwikkelingsgang der industriële productie ontbreken de 
factoren, welke de tewerkstelling van wetenschappelijk gcvormdcn 
stimuleren, al evenmin. In het Rapport van de Subcommissie voor 
de ingenieurs lezen wij, dat de sterk vermechaniseerde en verstatisti- 
seerde arbeidsmethoden in het aannemersbedrijf de medewerking van 
academisch gevormde werkkrachten nodig maken. Dit zal wel niet 
uitsluitend voor de genoemde branche gelden. In ’t algemeen zal de 
voortgezette rationalisering der arbeidsmethoden wel leiden tot ver
sterking van het leidinggevende element in de productie. Hef aan de 
werktuigkundig-ingenieurs gewijde onderdeel van dit Rapport duidt 
ook in deze richting, wanneer het de verwachting uitspreekt, dat het 
arbeidsgebied van de adviserende ingenieurs en van de particuliere 
constructeurs zich zal uitbreiden temeer, waar de mogelijkheid bestaat, 
dat de minder draagkrachtige industrie voor speciale problemen in 
sterker mate de hulp van technische bureaux zal inroepen.

Nauw met het voorafgaande samen hangt een tendentie tot gro< 
vorming van belanghebbenden bij een bepaalde bedrijfstak of • 
hen, die anderszins een belangengemeenschap hebben. In vele gevi 
wordt de behartiging van het gemeenschappelijk belang gehee 
gedeeltelijk aan een jurist toevertrouwd, terwijl ook economen 
richting een toekomst vinden. Trouwens ook het Rapport • 
Subcommissie voor de landbouwingenieurs wijst erop, dat het in 
band met de zich uitbreidende werkzaamheden der landbouworgani
saties niet onwaarschijnlijk is, dat bij deze instellingen in de naaste 
toekomst meer afgestudeerden dan tot nu toe een werkkring zullen 
vinden.

In de reeks van stimulerende factoren moet voorts worden vermeld, 
dat in de zorg voor de volksgezondheid, zo hier als in Nederlands- 
Indië, kiemen van vooruitgang schuilen. Het Rapport van de Sub
commissie voor de apothekers vraagt de aandacht voor de op het 
terrein der geneesmiddelenvoorziening liggende mogelijkheden, welke 
~~ eveneens volgens dit Rapport — door het achterwege blijven van 
doeltreffende Regeringsmaatregelen, niet kunnen worden gerealiseerd. 
Volgens het Rapport van de Subcommissie voor de veeartsen zouden 
zich op het terrein van de veeartsenijkundige praktijk verwante toe
standen voordoen. De bevoegde krachten zouden er nog niet de plaats 
hebben verworven, welke hun in 't belang van een 
zorg voor mens en vee toekomt. Het Rapport van 
voor de biologen wijst op de arbeid, welke 
der volkshygiène nog ' 
dat in Nederlandsch-Indië voor artsen 
volksgezondheid dienen, nog een grot 

de ontwikkelingsgang der ind 
tstcliing vi
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In ieder Subcommissie-rapport wordt op deze economische factor 
gewezen. Direct en indirect worden de exp< 
voorhanden schenen te zijn, gefnuikt. Tal v« 
blijken fata morgana’s te zijn.

Als wij het nu maar zó mochten zien, alsof de tijd, welke wij 
doormaken, een doorgangsperiode is voor een nabij liggende opbloei. 
Als wij maar mochten hopen op een spoedig intredend herstel. Er

dingsmogelijkheden 
Er zijn er enkele 

halve even
In het Rappe 

gewezen op de 
middelen naar c 
kersbed rijf tot 
hier uiteraard < 

in de chemische nijverheid 
ander deel kan hier inderdaad 

lappelijk arbeidsveld sprake zijn. 
>reder strekking is een ander moment, waarop moet worden 

ding van het Hoger onderwijs in Nederlands Indië.
de Nederlandse juristen, de artsen, de ingenieurs, straks ook 
de predikanten, vormt de ontplooiing van dit onderwijs een 

factor, waardoor hun geleidelijk een ruim arbeidsveld komt te ontgaan.
Sterker dan al het andere weegt de last der economische constellatie 

van dit ogenblik. Met haar gevolgen van verminderde bedrijvigheid, 
afnemende inkomens, dalende belastingopbrengst en inkrimpende Over- 
heidswerkzaamheid remt zij alle groeimogelijkheden, waarop wij in 
’t voorafgaande wezen, met uitzondering van die, welke uit deze 
depressie zelf voortkomen, zoals de fenomenale uitbreiding van het 
ambtenarenapparaat en haar weerslag in het bedrijfs- en organisatie-

Het Rapport van de Subcommissie voor de physici meent, dat ook 
voor deze wetenschappelijke werkers in de industrie nog tal van 
mogelijkheden liggen. De Subcommissie denkt daarbij aan werkzaam
heden op het gebied van materiaalonderzoek en arbeid op medische 
laboratoria. Het Rapport van de Subcommissie voor de chemici ziet 
eveneens nog mogelijkheden in de nijverheid weggelegd.

Voor sommige groepen van academisch gevormden zijn de Indische 
cultures van grote betekenis. Voor chemici en biologen ligt hier nog 
een ruim arbeidsveld.

Tegenover al deze momenten, welke zouden kunnen leiden tot op
wekking van de behoefte, staan de negatieve krachten, welke de 
ontwikkelingsmogelijkheden remmen.

van een speciaal karakter, welke ik volledigheids- 
aanduid.

>ort van de Subcommissie 
s gedeeltelijke verplaatsing van 
de fabrieken als een van de factoren, welke het <
een kwijnend bedrijf hebben gemaakt. Ten d<
een verplaatsing van wetenschappelijke arbeid, n.1. in 

een verruiming van werk intrad.
van inkrimping van het
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1.3% per jaar gesteld.

schijnt echter veeleer reden om 
groep der academisch geschooldei 
gering te schatten. Zij zal de ontwikkeling, door de 
volking aangeduid, naar verwachting niet belangrijk te 
De Commissie-Limburg heeft haar op

Voor het overige zal de vervangingsbehoefte in hoofdzaak de vraag 
naar jonge academici bepalen. De Commissie-Limburg heeft in haar 
berekeningen deze vervangingsbehoefte wegens overlijden, pension- 
nering en uittreding uit het beroep om andere redenen ongeveer 
tweemaal zo groot geacht als die wegens uitbreiding.

Op de wijze, waarop deze factor voor elk beroep afzonderlijk is 
bepaald, ga ik niet nader in. Slechts op één ding zij hier de aan
dacht gevestigd. Wanneer men de gemiddelde beroepsduur van een 
academicus op 30 A 35 jaar stelt, zou men kunnen verwachten, dat 
jaarlijks 'ƒ30 k '/3S deel vai1 het totaal aantal beroepsbeoefenaren 
afvloeit. In verband daarmede wordt de jaarlijkse slijtage, ook bij 
in ’t buitenland gemaakte berekeningen, veelal op 3 % geschat. Deze 
berekening veronderstelt, dat alle leeftijdsgroepen onder de academisch 
gevormden ex'en sterk bezet zijn. Dit is echter geenszins het geval. 
Als gevolg van de sterke aanwas in de laatste decenniën zijn de 
jongere leeftijdsgroepen bij het corps gegradueerden abnormaal sterk 
vertegenwoordigd. De beroepen zijn z.g. progressief bezet. In verband 
daarmede leiden de becijferingen der Commissie tot een lager per
centage, n.l. slechts 2,3 ®/0. Voor Nederlandsch-Indië kan men op een 
vervangingsbehoefte van 3.7 % per jaar rekenen.

Wat betekenen deze cijfers in absolute getallen omgezet?
Dit, dat er in het tijdperk van 5 jaren, hetwelk op 1 Januari 1935 

is aangevangen, nodig zullen zijn 1500 academisch gevormden voor de 
uitbreiding van het corps en 3200 voor de regelmatige aanvulling van 
het corps. In totaal -1700 academici. In arbeidsmarkt-terminologie ge
sproken, is dit dus de te verwachten vraag.

Welk aanbod zal daartegenover komen te staan? Voor de 5-jarige 
periode, welke wij noemden, is het aantal afstuderenden, rekening 
houdende met het getal ingeschreven studenten en de verwachtingen, 
welke men mag koesteren omtrent de mate en het tempo, waarin zij 
hun studie zullen voltooien en de vraag of zij een betrekking : 
zoeken, vrij nauwkeurig vast te stellen. Het zal ruim 7700 bedr

Bij de bepaling van het aanbod dient echter mede gerekei 
worden met de 1400 thans reeds werkloze academisch gevo

Deze beide cijfers samenvattend, kan men dus zeggen, d< 
over de vraag naar 4700 personen een aanbod van 9100 
te staan.
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aar arbeid is verricht. Op ieder speciaal terrein

vraag afgezien.
j zijn bepaald, 

ult° 1939 naar verwachting 4400 werk- 
zou dan een werkloosheid betekenen 

iedere 5 A 6 werkenden.
>eel wat te zeggen. De Commissie- 

tent, dat het subjectieve oordeel in haar onderzoek telkens 
a ■■■eespreken. De verschillende Subcommissies hebben bij 

irdering der factoren niet immer hetzelfde standpunt ingenomen, 
:enkomstig de persoonlijke verwachtingen, welke haar leden ten 
nte van de expansie-mogelijkheden koesterden. Toch is dit niet 

om het werk dezer Commissie terzijde te stellen. AVie de 
Subcommissie-rappor 
ernst, waarmede ha;

; op de arbeidsmarkt der 
'ermoedelijk in de eerst- 

aard, dat het aan- 
zo groot is als de 
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Voor de afzonderlijke studierichtingen is er i 
verschil. Bijzonder ongunstig wordt de toekomst 
tandartsen en pharmaceuten. Het aanbod zal hiei 
dan driemaal zo groot zijn als de vraag, 
wachting weinig gunstiger. Het aanbod 
half maal zo groot zijn als de vraag, 
aanbod, naar verwachting, het dubbele van de vraa( 

vraag stelt de Commissie hc

De conclusie, waartoe de Commissie-Limburg komt, is dan ook de 
volgende:

_In het algemeen blijkt de verhouding 
academisch gevormden, zoals deze zich v< 
volgende vijf jaren zal ontwikkelen, van dien 
bod van de afgestudeerden bijna tweemaal 
behoefte der maatschappij aan universitair ges< 
krachten. Hoewel het in verschillende opzichten wenselijk kan 
worden geacht, dat er tussen vraag en aanbod een zekere di
vergentie bestaat, die een selectie tussen de beroepscandidaten 
mogelijk maakt, kan niet worden ontkend, dat een verhouding, 
gelijk hierboven werd gevonden, de grenzen van zodanige 
selijkheid verre overschrijdt. Bezien uit het oogpunt van 
schappelijke behoefte, dreigt een ernstige overproductie 
tellectuele arbeiders te ontstaan.*'

in dit opzicht veel 
geacht voor chemici, 

ier driemaal of meer 
Voor de leraren is de ver
zat hier zeker twee en een 

Ook bij de biologen zal het 
s van de vraag nog overtreffen. 

Op bijna tweemaal de vraag stelt de Commissie het aanbod bij ju
risten en de Delftse ingenieurs (excl. de chemici). Anderhalf of bijna 
anderhalf maal de vraag zal het aanbod van medici en veeartsen 
zijn. Slechts bij de landbouwkundige ingenieurs en de theologen ver
wacht men een geringere overschrijding van de behoefte. Voor de 
economen heeft de Commissie van een bepaling van de 

Uit de cijfers, zoals ze door de Commissie-Limburg 
kan worden afgeleid, dat er ult° 1939 naar verwachtii 
loze academici zullen zijn. Dit zou dan een werklooshi 
van 17%, d.i. één werkloze op i 

Er is op deze cijfers stellig h<
Limburg erk< 
heeft moeten mees 
de waai 
overee 
opzicht 
voldoende
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verkeren bovendien ten opzichte 
in bijzondere

jeroepen, dat daling
>n ’t algemeen de vraag slechts binnen enge 
muleren. In zekere mate bestaat deze 
van de kosten van 
verzorging b.v. kan tot een zekere expansie van de vraag daarnaar 
leiden. Er bestaan op dit gebied thans nog onvervulde behoeften, 
waarin zou kunnen worden voorzien. Maar in ’t algemeen kan wor
den opgemerkt — gelijk reeds Adam Smith heeft vastgcsteld — dat 
de vraag naar dit soort van arbeid slechts geringe elasticiteit vertoont. 2)

Ook op het aanbod werkt het loon niet in zoals bij ongequalili- 
ceerde arbeid als vrucht van het vrije spel der krachten het geval is. 
Immers vooreerst zijn de .lonen" in de vrije beroepen allerminst al-

van de afdeling Onderwijss>atisliek van het Centraal Bureau

zijn de meeste deskundigen als lid of adviseur bij het werk betrokken 
geweest. En al moge men dan hier of daar bij een onderdeel een 
vraagteken stellen, het totale beeld, dat hier van de toekomst der 
academisch gegradueerden wordt geboden, biedt de grootste betrouw
baarheid, welke inzake de behandelde materie mogelijk was. Het 
verdient daarom zeer ernstige overweging.

De vraag is wat wij met deze feiten doen moeten.
Daarbij ontmoeten wij vooreerst een standpunt, dat ik als het li

berale zou willen kenschetsen. Het wordt gedragen door het gel 
in de economische wet van vraag en aanbod. Momenteel kan 

het aanbod overtreffen, maar door de werking van het 
nisme zullen deze beiden op 

toestand bereiken. De wederzijdse 
intreden. Men kan in dit verband wijzen op het feit, dat 
studiejaar l934-'35 bijna 6% minder eerste jaai 
ingeschreven dan in’t 

:zien van 
l laatste

omstandigheden, 
van het loon 

grenzen vermag te sti- 
mogelijkheid stellig. Daling 

medische, tandheelkundige of veeartsenijkundige 
een zekere expansie van de vraag 

thans nog onvervulde

vraag en aanbod. Momenteel kan dc 
, maar door de werking van het prijs

den duur weer een evenwichts- 
aanpassing zal automatisch weer 

er in het 
ars studenten werden 

voorafgaande studiejaar. Hierin wordt een be
vestiging gezien van de verwachting, dat de wal het schip zal keren.

Nu is dit laatste een bewijs van uiterst geringe betekenis. Immers 
vooreerst zal deze vermindering eerst na 5—7 jaar de arbeidsmarkt 
kunnen beïnduenceren en dus het te verwachten surplus niet kunnen 
afwenden. Maar bovendien, wat betekent een vermindering met 6 % 
wanneer voor een evenwichtstoestand tussen vraag en aanbod een 
inkrimping met 45 ®/0 nodig zou zijn?

De academische beroepen 
werking der economische wetten nog 

Het is een eigenaardigheid dezer bt
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ii willen, wél dat wij daarin, als 
waar het scheef dreigt te groeien,

gemeen bekend, gelijk die van de handarbeiders. Daarbij komt, dat 
deze „lonen” zich moeilijk laten vergelijken. Door de grote verschei
denheid van werkzaamheden zijn zij niet tot een vergelijkbare factor 
te herleiden. Er is geen gemeenschappelijk criterium, gelijk bij de hand
arbeid de tijdsduur. Maar bovendien is het aanbod hier al minstens 
even onelastisch als de vraag. De opleiding duurt —• ik herinnerde 
er zo juist aan — 5—7 jaar. Eerst na dit tijdsverloop zou een loon
stijging of -daling invloed kunnen hebben.

Ik heb echter tegen de hier geschetste denkwijze een meer prin
cipieel bezwaar. Wij hebben in onze tijd het geloof in de ordening 
door het vrije spel der economische wetten verloren. De uitkomsten 
hebben dit geloof beschaamd. In de plaats van het vertrouwen in 
de „natuurlijke” gang der dingen is het bewustzijn gekomen, dat er 
vanuit een bepaald centrum of vanuit bepaalde centra orde tot stand 
moet worden gebracht. .Wij zijn er bezield van en moeten ons tevens 
nog verder ontwikkelen tot een nieuw gevoel van verantwoordelijk
heid. Zo zien wij het als onze taak, niet slechts om inzicht te krijgen 
in de samenhang van het economisch en maatschappelijk leven, maar 
ook om, met dit inzicht gewapend, te trachten dit leven zó te beïn
vloeden, dat het zich tot groter harmonie ontwikkelt. Dat betekent 
niet, dat wij dit leven zelf scheppen 
het nodig is, willen ingrijpen om dóór v 
te stutten en te snoeien.

Deze verantwoordelijkheid der gemeenschap zie ik ook met be
trekking tot het vraagpunt, dat ons thans bezig houdt.

Men vergete niet, dat de gemeenschap door de stichting en instand
houding van universiteiten en hogescholen haar verantwoordelijkheid 
ten dezen tot op zekere hoogte heeft erkend. Het is verre van mij de 
genoemde instellingen te zien als instituten tot opleiding van de hoogste 
categorie van arbeiders alleen. Het zijn in de eerst plaats centra der 
wetenschapsbeoefening. Maar dat andere element is er ook. En de 
offers, welke ons volk voor zijn hogere onderwijs brengt, worden 
mede gedragen omdat dóór de krachten worden gevormd, welke voor 
de leidinggevende functies in de samenleving nodig zijn. Zoomin als 
voor de qualiteit dezer vorming mag de verantwoordelijkheid voor 
quantiteit der aldus gevormden worden afgewezen.

Overproductie van academisch gevormden is een ramp èn voor de 
maatschappij èn voor de enkelingen, die daarvan het slachtoffer worden.

Ik moet dit met een enkel woord toelichten.
Men onderscheidt, waar het ’t beroep betreft, tussen de vocatio en 

de occupatio. ■) De vocatio, dat is de roeping, welke iemand voor een

‘) Werner Sombart, lieruj', in Handwörlerbuch der Soziologie, Stuttgarl 1931. 
S. 25 f.f.
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') Aangebaald t.n.p.

>atio, dat- is 

ui. De vocatio

im ihrer 
ihn liegt ii

kennt und danacb rennt 
t driickt, ist verrückt"

freudigkeit 

mtie tussen vocatio en 

t ook in het verband der 

gradueerde, die met eenvoudig

Arbeit — Mittel zum 
Arbeit und Lebensgenu 
Arbeit und Vcrgnügen 
Arbeitsunlust und Lebenst

iusz ( sind 
( gegensatze 

sunlust

Arbeit um ihrer sclbst willen getan 
der Lohn liegt in der Arbeit 
Arbeit is Lebensgenusz 
Arbeit ist Vergnügen 
Arbeidsfrcudigkeit und

UNBERUF
Nicht berufen zum Beruf 
Kleinste Leistung 
Kcine Befriedigung 
Der Arbeiter vegetiert 
Arbeit is Last und Qual 
Arbeit entwürdigt 
Arbeit ein Fluch 
„Wer Arbeit I 
und sich nicht

Discrepantie tussen vocatio en occupatio verwekt leed en spanning.

Dat geldt ook in het verband der vragen, welke ons thans bezig 

houden. De gegradueerde, die met eenvoudig kantoorwerk belast 

wordt, gevoelt zich daarin ongelukkig, het werk geeft hem geen vol

doening, het drukt op hem als een last. Bovendien is door zijn op

leiding zijn aanpassingsvermogen verminderd. Hij mist de elasticiteit, 

welke daarvoor nodig is. Maar ook: hij gevoelt zich in een functie, 

die niet bij zijn vorming past, achteraf gezet en neergetrokken. Zijn 

minderwaardigheidsgevoel wordt opgewekt.

Voor het individuele leven zijn deze dingen vaak van richting

gevende betekenis.
Maar ook sociaal is deze zaak van vérgaande strekking. De sociale

bepaald werk gevoelt. Zij komt tot hem, doordat God hem zijn taak 

aanwijst. Maar zij spreekt ook tot hem door zijn natuurlijke aanleg, 

zijn neigingen en zijn capaciteiten, zoals deze zich in de omstandig

heden, waaronder hij is opgegroeid, hebben ontwikkeld. Daartegenover 

staat de occupatio, dat is de werkkring, waarin iemand zijn levens

onderhoud vindt. De vocatio en de occupatio kunnen in zeer verschil

lende verhouding staan. Vaak lopen zij uiteen. Maar het streven moet 

erop gericht zijn deze beiden in harmonie te doen zijn. G. Simmel zegt: 

„Die Ganzheit (Gesellschaft) muss dem von innen bestimmten Lebens- 

prozess (der Individualiteit) die StXtte bieten, ain der seine Besonderkeit 

zu einem notwendigen Glied in dem Leben des Ganzen wird”.

Er bestaat in onze maatschappij velerlei discrepantie tussen vocatio 

en occupatio. F. A. Fulda heeft de schade, welke daaruit voortspruit, 

op zeer praegnante wijze tot uitdrukking gebracht in zijn werkje Zum 

Beruf geboren. ■) Hij typeert daar de houding tegenover „Beruf" en 

„Unberuf” in een rij van antithesen. Aldus:

BERUF

Berufen zum Beruf 
Höchste Leislung 
Höchste Befriedigung 
Der Arbeiter lebt 
Arbeit ist Lust und Gliick 
Arbeit adelt 
Arbeit ein Segen 
„Arbeit macht das Leben siisz"
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de stands- 
met zich mede-

i op de bedreiging 
tdemische beroepen

psychologie heeft ons de ogen geopend voor de geweldige invloed, 
welke minderwaardigheidsgevoelens, vooral wanneer deze collectief 
worden gekweekt en door een bewuste leiding worden gestimuleerd, 
op de maatschappelijke houding van gehele volksgroepen kunnen 
hebben. Men wijst in dit verband zowel op de oorsprongen der 
proletarische beweging, als op die van het Duitse nationaal-socialisme, 

De geschetste feiten en mogelijkheden zijn te ernstiger naarmate 
zij op gevoeliger punten der samenleving intreden. ') De laag der 
gestudeerden vormt een zeer gevoelig punt. Het is haar roeping om 
leiding te geven en ons volk verwacht dat van haar. Het is haar 
taak op te komen voor het rustig wegende, zakelijke, objectieve 
oordeel. Zij heeft zich te hoeden voor het eenzijdige, partijdige na
jagen van bepaalde belangen. Van haar althans verwacht men, dat 
zij de belangen van het geheel in ’t oog zal weten te houden.

Het gevaar van de gang van zaken, welke wij tegemoet zien, is 
dat ook de groep der academisch gegradueerden zal worden neer
gehaald in de strijd voor de kleine persoonlijke belangen. De finantiöle 
basis, waarop het haar mogelijk is geweest haar maatschappelijke 
functie te vervullen, is reeds voor een groot stuk weggeslagen. Het 
is een ernstig sociaal gevaar, dat de maatschappelijke voorwaarden 
voor haar bestaan verder zullen worden ondermijnd. 2)

En nu heb ik nog niet gewezen op de bedreiging van 
moraal, welke overvulling der aca< 
brengt.

Arts J. E. Feisser wijst er in zijn lezenswaardig geschrift: De ge
neeskundige en hygiënische verzorging van Nederland mede in verband 
met de veranderingen in de economische structuur3) op, dat de jongere 
specialisten een bovenmatig sterke neiging tot manipuleren aan de 
dag leggen, welke slechts uit een tekort aan werk en inkomsten kan 
worden verklaard. Mrs. in de Rechten laten zich noodgedwongen 
vinden voor practijken, waarvoor in betere tijden hun standgenoten 
zich hadden geschaamd.

Ik deel dus niet het standpunt van hen, die zeggen, dat, gezien de 
algemene werkloosheid, nu eenmaal een deel der jonge mensen voor
bestemd is om werkloos te zijn en dat het onder die omstandigheden 
altijd nog beter is, dat zij gaan studeren. En ik meen in hetgeen

’) Robert Michels, Prolelarial unO Bourgeoisie in Oer Sozialislircben Bewegung 
llaliens, Archiv für Sozial wissenschaft und Sozialpolitik, 21 Bd. 1905, S. 347 f.f.

Zur Sociologie Oer Bobème unO ibrer Zusammenbange mil Oem Geisligen Prolelarial, 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Slatislik. 136 Bd. 1932 S. 801 f.f.

’) Alfred Wcber, Die Nol Oer Geisligen Arbeiler. Schriften des Vereins für 
Sozialpolitik. 163 Bd. Leipzig 1923, S. 165 f.f.

3) Amsterdam, 1935, blz. 10 vlg.



TOEKOMST DER ACADEMISCH GEGRADUEERDEN 205

■

voorafgaat de redenen hiervoor te hebben ontvouwd. Wij moeten 
doen wat mogclijk is om het uiteenlopen van vocatio en occupatio tot 
de geringst mogelijke proporties te beperken.

Welke middelen staan ons daarbij ten dienste?
Als ik het wel zie, zijn beide termen van de zo juist gebruikte ver

gelijking: vocatio en occupatio voor beïnvloeding vatbaar.
Om met de laatste te beginnen. Er zijn, wat het beroepsleven be

treft, mogelijkheden tof verruiming van het terrein van werkzaamheid 
der academici. Het Rapport der Commissie-Limburg spreekt over 
bestrijding der cumulatie, vervroegde pensionnering, bestrijding van 
de werkzaamheid door onbevoegden, wegneming v an wettelijke be
lemmeringen voor de uitbreiding van wetenschappelijke functies, met 
name ten behoeve der apothekers, beperking der immigratie, bevor
dering van emigratie en invoering van een proeftijd of stage.

De Commissie wijst op de mogelijkheden, welke er in sommige van 
deze middelen schuilen. Er zijn erbij, waarbij de maatregelen tot de 
eigen groep beperkt blijven, zoals cumulatie, vervroegde pensionnering 
en invoering van een proeftijd. Andere beogen een uitbreiding van de 
groep ten koste van hen, die thans de maatschappelijke functies uit
oefenen, welke men voor academisch gevormden opeist. Dit is b.v. 
het geval bij de bestrijding van de werkzaamheid door onbevoegden 
de bij het wegnemen van wettelijk belemmeringen voor de uitbreiding 
van het apofhekersberoep. De rechtsgrond voor deze tweede categorie 
van maatregelen kan slechts zijn het algemeen belang. Slechts indien 
en voor zover kan worden aangetoond, dat dit wordt gediend, zijn 
maatregelen, als waarvan hier sprake is, te rechtvaardigen.

Het klinkt misschien vreemd, wanneer ik zeg dat ook de factor: 
vocatio voor beïnvloeding in aanmerking komt. Toch meen ik inder
daad, dat het aantal personen, dat geroepen wordt tot het bekleden 
van wetenschappelijke functies, tot op zekere hoogte aan regeling zou 
zijn te onderwerpen. Wij moeten ons voor een misverstand hoeden. 
Het is n.1. slechts zelden zó, dat de gegevens voor deze vocatio, hetzij 
door Goddelijke roeping, hetzij als door de Natuur geboden zijn. 
Natuurlijk is er de „geboren” kunstenaar en de man, die voor weten
schappelijk werker „in de wieg is gelegd". Vergeten wij echter niet, 
dat het besef voor bepaalde, in casu wetenschappelijke functies be
stemd te zijn, voor een groot stuk vrucht van milieu-omstandigheden 
is in de ruimste zin. Voorzover dit het geval is, valt zij binnen het 
bereik der menselijke krachten. Ik noem in dit verband tweeërlei: 
stand en onderwijs.

Het is bekend dat standsoverwegingen ook in onze dagen bij de 
vorming van de groep der academisch gegradueerden nog een rol van



204 TOEKOMST DER ACADEMISCH GEGRADUEERDEN

betekenis spelen. Nu wil ik aan de stand niet alle waarde ontzeggen. 
Het is stellig niet zonder invloed op de persoonlijkheid van den aca
demisch gevormde of hij bij zijn intreden in de maatschappij van huis 
uit mee krijgt zekere overgeleverde omgangsvormen en bepaalde op
vattingen omtrent hetgeen men doet en niet doet. Maar het is onjuist 
te menen, dat omdat iemand uit een bepaalde stand voortspruit, hij 
nu ook voorbestemd zou zijn voor de studie en de gestudeerde positie. 
Onze samenleving is al te zeer doortrokken van de gedachte, welker 
oorsprongen in 't verre verleden zijn op te sporen, dat er zijn be
roepen, welke de mens maatschappelijk verheffen en andere, welke 
hem neerhalen. Ik geloof dat ieder beroep, dat wordt verricht als 
een taak welke God ons te verrichten geeft, aanspraak heeft op gelijke 
waardering. Niet de maatschappelijke functie verheft de mens, maar 
de wijze, waarop hij haar verricht.

Deze gedachte moet doorwerken. Wij moeten het berc 
niet als middel tot onze persoonlijke grootheid maar als

Niet slechts de stand maar ook de ■ 
groeiende mens 
te zijn voorbestemd. Ons 
wenselijk is, gericht op 
Zeker, wij hebben in ons land een 
en wij hebben in dit opzicht tot op 
boven tal van andere landen, maar ons 
te veel gezien als voorbereiding -i 
als voorbereiding voor de maatsch:  
door de Commissie-Limburg gewezen 
hogere burgerscholen. Slechts een ge< 
bezit de geschiktheid voor hogere studie, 
toe de admissie verleend. En nu 
vaak den student maakt. Er 
stroming, 
voorstond 
de andere

roep leren zien 
persoonlijke grootheid maar als dienst.

I maar ook de opleiding kweekt bij de op- 
vaak het besef voor een maatschappelijke werkkring 

voortgezet onderwijs is, meer dan nodig en 
de studie aan universiteit en hogeschool, 

land een goed ontwikkeld vakonderwijs 
zekere hoogte een voorsprong 

middelbaar onderwijs wordt 
voor het hoger onderwijs, te weinig 

lappij. Terecht wordt in dit verband 
i op het tweeledig karakter der 
‘deelte van hare gediplomeerden 

maar aan allen wordt daar- 
is het hiermee zó, dat de gelegenheid 

was dan ook in de Commissie een sterke 
welke een splitsing van het huidige middelbaar onderwijs 
in twee richtingen, waarvan de éne voor de praktijk en 
voor het hoger onderwijs zou opleiden. Bij laatstgenoemde 

opleiding, welke tezamen met de gymnasiale het voorbereidend hoger 
onderwijs zou vormen, zou door een regelmatige waarneming der 
leerlingen en door een doelmatig inrichten der voorwaarden voor het 
verkrijgen van het einddiploma mogclijk zijn in grote lijnen te bepalen 
of de betrokken leerlingen de capaciteiten van verstand en karakter 
bezitten voor het volgen van hoger onderwijs.

Maar ook zonder zodanige reorganisatie zijn er mogelijkheden, 
eveneens door de Commissie-Limburg genoemd, waardoor misver
standen terzake van de vocatio vóór het betreden der universiteit
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de eerste studiejaren kunnen worden ge-

van de mogelijkheid

en tijdens

ndeel. Zij zijn 
ke aanpassing 
I maatschappij 

•eigende 
belang- 

zó

nog een enkel woord zeg, moge 
waarover wij spraken, in enge 
maatschappelijke ontwikkeling.

dAar dezelfde. Zoals in het economische en 
vrije spel der krachten leidt tot evenwichtsver- 
stig karakter, zo ook hier. En zoals op heel het 

de noodzakelijkheid van ordening wordt ingezien 
irding zich nochtans voltrekt, 

het terrein der opleiding van 
eerst en vooral de vorming van

en hoge school 
redresseerd.

Er ligt in maatregelen als deze niets tragisch. Integen 
te beschouwen als een streven naar een zo juist mogelijki 
van aanleg, opleiding en maatschappelijke functie, waarbij i 

individu slechts wbl kunnen varen. Zij hebben ten doel dreig**' 
rtfnilling van, waarlijk niet al te dicht gezaaide, talenten en bci« 
ke geldsommen te voorkomen en de stroom van jonge mensen 
dirigceren, dat zij hun gaven vruchtbaar kunnen maken.
De tragiek treedt eerst op, wanneer wij moeten aannemen, dat er 

gaven zijn, welker ontplooiïng in ’t algemeen belang zou moeten worden 
geremd of geleid in een richting, waar de innerlijke gesteldheid en 
persoonlijkheid niet heenwijst, wanneer het nodig zou zijn de weg 
tot hogere studie voor behoorlijk begaafden af te snijden om 
onheil te voorkomen. En daar verandert men niet aan door een dergelijke 
maatregel te clausuleren, zoals de Commissie-Limburg dat heeft ge
daan, n.1. met de bepaling, dat studie, welke niet tot een beroep zal 
leiden, steeds vrij moet blijven.

Wij zijn nog steeds bezield door de gedachte, dat er voor ieder 
mens in de maatschappij een plaats bestaat, voor welke hij bestemd 
is. Het is de tragiek van deze tijd te ervaren, dat er voor ontel- 
baren helemaal geen plaats is en dat anderen een plaats erlangen, 
waarop zij geestelijk niet zijn afgestemd. Deze tragiek wordt echter 
niet weggenomen door er de ogen voor te sluiten. Dat zou in ’t 
onderhavige geval betekenen: door van maatregelen tot regulering 
van opleiding en studie af te zien. Integendeel, zodanige maatregelen, 
waartoe een ernstig verantwoordelijkheidsgevoel kan nopen, zouden 
milder zijn dan tot het op zijn beloop laten van het vrije spel der 
krachten. Zoals amputatie boven het lijdelijk aanzien van een ziekte
proces kan zijn te verkiezen.

Terecht spreekt daarom de Commissie-Limburg 
van zodanig ordenend ingrijpen.

Wanneer ik, ten besluite, daarvan 
ik er op wijzen, dat het vraagstuk, 
betrekking staat tot het geheel der 
De vragen zijn hier en 
sociale leven het v 
storingen van ernstig ... 
economisch terrein de noodzakelijkheid 
en aanvaard of zonder inzicht en aanvaat 
zo zal dit het geval moeten zijn op 
maatschappelijke werkers. Dat geldt

aanleg, opleiding

rijk? I 
te c
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ding
lukkij

gewaagt
nog gezocht

:nt kan komen en

jezet onderwijs, dat aan de universiteit en 
)AAr ligt het punt van waaruit het mecha- 

het tot heil en niet tot verstoring 
dig zal ook aan de poorten 

worden ingegrepen. Contingen- 
bepaalde studierichtingen kan

krachten door het voortge 
hogeschool voorafgaat. D; 
nisme moet worden aangepakt, zal 
der samenleving functioneren. Maar zonodij 
der universiteit en hogeschool moeten 
tering van het aantal studenten voor 
noodzakelijk zijn.

De Commissie-Limburg uit zich op dit terrein met grote voorzich
tigheid. Terecht. Wij hebben het niet in onze macht om deze maat
schappij met één slag om te vormen. Wij zijn geen maatschappij- 
stichters. Niemand kan nauwkeurig de wegen uitstippelen, waarlangs 
de ontwikkeling in de naaste toekomst zal moeten gaan. Maar ik 
acht het gelukkig, dat de Commissie-Limburg het ondanks alle on
zekerheid gewaagd heeft enkele aanwijzingen te geven. De juiste vorm 
moet nog gezocht worden, doch principieel moet vast staan, dat het 
moment kan komen en misschien voor sommige studierichtingen reeds 
gekomen is, om in de keten van causale betrekkingen regelend in te 
grijpen en om dit te doen, zelfs wanneer aan zulk een poging het 
karakter van experiment niet geheel kan worden ontzegd. Ook wie 
niets doet handelt en draagt daarvoor verantwoordelijkheid.

Evenzeer juist acht ik, dat de Commissie bij dé voorstellen terzake 
van de invoering ener numerus clausus aansluiting zoekt aan wat onze 
maatschappij reeds aan organisatie oplevert. Ik denk aan de gedachte 
tot inschakeling van de vertegenwoordigers der standorganisaties. 
Ook op breder maatschappelijk gebied moet worden gezocht naar 
de plaatsen, waar onze samenleving groeikracht aan de dag legt 
en worden aangesloten bij de structuren, welke in de loop der tijden 
naar voren zijn gekomen. Daarbij zal het niet mogen gaan om orde
ning in het belang van een bepaalde groep of stand, om sluiting van 
het beroep terwilie van de beati possidentes. De overheid kan als 
waakster voor het algemeen belang niet worden gemist. Maar haar 
functie is, anders dan in de totalitaire staat, die van leiding, bevesti
ging en aanvulling van hetgeen organisch bezig is te groeien.

De eerste schrede op de weg lot zodanige ordening is de inventa
risatie van hetgeen voorhanden is. Het schijnt mij de grote waarde 
van de arbeid, welke in het Rapport-Limburg is neergelegd, dat hij 
een beschrijving heeft gegeven van de groep der academisch gevorm- 
den, haar levensvoorwaarden en toekomst-verwachtingen, zoals tot 
dusverre niet slechts in ons land ontbrak, maar nog in geen land ter 
wereld in zodanige volledigheid en overzichtelijkheid is tot stand ge
bracht.

Moge deze arbeid vruchten dragen 1
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minder 
kijk op

’) „Volksontwikkeling" Juni 35 en

Sociologie en Paedagogiek 
door P. KUIN.

van de sociale weten
zienswijze weergeven, 

niet onbelangrijk verschilt. Voorop worde gesteld, 
het doel der sociologie: het benaderen 

het

Tn het wetenschappelijk gesprek tussen de heren van Veen en Kruyt 
over „Sociologie en Paedagogiek" ') zou ik als belangstellende 

derde gaarne enkele opmerkingen te berde willen brengen over de 
sociologische beschouwingswijze. De heer van Veen heeft bezwaar 
gemaakt tegen de „normloosheid" der sociologie, de heer Kruyt blijkt 
dit juist haar verdienste te vinden. De sociologie mag volgens hem 
geen filosofie zijn, zij is een onderzoekende en verklarende wetenschap, 
die de maatschappelijke feiten nuchter heeft te analyseren, te toetsen 
en te vergelijken.

Evenals Dr. Kruyt mij tot de beoefenaars 
schappen rekenend, moge ik in het kort een 
die van de zijne 
dat wij het over het doel der sociologie: het benaderen van de waar
heid op het gebied van het maatschappelijk leven, natuurlijk met 
elkaar cens zijn. Ook het pleidooi voor een empirisch onderzoek en 
een nauwgezette toetsing van elke gevonden verklaring onderschrijf 
ik van harte. Maar ik meen, dat Dr. Kruyt te gemakkelijk het terrein 
der verschillende werkzaamheden afpaalt en te weinig realistisch is 
in zijn geloof aan de mogelijkheid van sociaalwetenschappelijke arbeid 
zonder filosofische, religieuze of ethische postulaten.

De scheiding tussen sociale filosofie, sociologie en politiek is niet 
zo absoluut, als Dr. Kruyt ons in zijn artikel suggereert. De twee 
eersten bestrijken volkomen hetzelfde terrein; slechts zou het ene 
„speculatie" zijn, het andere waarneming en verklaring van feiten. 
Laat ons daarbij twee dingen niet vergeten: in de eerste plaats be
rust iedere maatscbappij-beschouwing in zekere mate op waargenomen 
feiten, in de tweede plaats is geen enkele waarneming, nog 
een verklaring mogelijk zonder uit te gaan van een bepaalde 
het leven en de mens.

Een maatschappij-beschouwing is op zichzelf niet anders dan een 
sluitend geheel van verklaringen omtrent het meer of minder nauw
keurig waargenomen maatschappelijk leven. Sommigen leggen zich toe 
op het bewust-maken, formuleren en systematiseren van deze ver
klaringen. Hun „leer" mag beschouwend zijn, men mag hem niet 
„overlaten aan de filosofie" en buiten het terrein van de sociologie 
plaatsen. Waarom zou men, mèt de ferm, ook het begrip grensweten
schap hier niet aanvaarden? Vrijwel alle wetenschappen vloeien op 
deze wijze in elkaar over; het zetten van paaltjes is een onbegonnen
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Naast de eerstgenoemde stelselmatige denkers doen anderen het 
met minder bewuste, ietwat fragmentarische beschouwingen; zij worden 
sterker geboeid door de waarneming en verklaring van bizonderc 
verschijnselen. Ook wie tot de laatsten behoort moet er zich echter 
voortdurend van bewust zijn, dat hij nooit zijn fundamentele kijk op 
het leven en de mensen verliest. Daarin zijn reeds velerlei „filosofische, 
religieuze en ethische postulaten” verwerkt.

In de keuze van de feiten, die voor het te beschrijven verschijnsel 
van belang zijn, ligt op zichzelf een stuk mens- en maatschappij
beschouwing besloten. Degene, die als Pareto in de menselijke ideeën 
slechts „speech-reactions” ziet van bepaalde onbewuste sociale en 
psychische complexen, of uitdrukkingen van klasse-verhoudingen, zoals 
sommige Marxisten, kent aan de ideeële „feiten” van het maatschap
pelijk leven een heel wat geringere betekenis toe dan degene voor 
wie deze ideeële feiten zelfstandige factoren zijn.

Nog veel sterker dan de keuze van de feiten worden de verklaringen 
beïnvloed door de al dan niet bewuste uitgangspunten van den onder
zoeker. ‘) Of men de mens in hoofdzaak als een redelijk-zedclijk of 
als een instinctief wezen beschouwt, maakt een groot verschil bij een 
sociologische studie b.v. over de democratie. Wat wérkt in het maat
schappelijk gebeuren is tenslotte de mens, en ieder oordeel over zijn 
gedragingen houdt in een oordeel over hemzelf. Dit laatste spret 
dus in alle verklaringen mee. Wanneer een fascistische en een hun 
nistische socioloog, beide strenge gedisciplineerde denkers zonder 
emotionaliteit, een onderzoek instellen naar het partijenstelsel, c 
Freudiaan en zijn tegenvoeter het ontstaan van oorlogen 
wie gelooft er dan aan gelijkluidende uitspraken, berustend 
feit dat zij allen kunnen werken „zonder andere postulaten c 
welke door elk wetenschappelijk mens aanvaard worden?”

Een mensbeschouwing is immers niet uitsluitend een kwestie van 
het gevoel, dat ieder denker zoveel mogelijk tracht te beheersen. Het 
is iets waaraan ook het verstand, de rede hun deel hebben, en dat 
dientengevolge bij elke „nuchtere" verklaring van het menselijk han
delen is betrokken. De sociologen, die menen volstrekt „onbevoor
oordeeld” te kunnen waarnemen en verklaren, zien de anderen gaarne 
als bevangen in „stelsels”. Zij vergeten echter dat het hier funda
mentele uitgangspunten betreft, die bij hen zelf — al dan niet bewust 
eveneens aanwezig zijn.

Of de quantitatieve causalileilsbepaling op maatschappelijk gebied een moei- 
vraagstuk of een fictie is, is een wijsgerige vraag, waarop Dr. Kruyt een 

antwoord blijkt te hebben gegeven voor hij aan het werk ging. Dus een filoso
fisch postulaat.
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T”\ e gedachten wisseling tussen de heren Van Veen en Kruijt scheen 
■l—' in zoverre de uitspraak van den eerstgenoemde omtrent een kloof 
tussen sociologisch en paedagogisch denken te bevestigen, dat — bij 
alle verschil van mening met den heer van Veen — Dr. Kru; 
in zoverre diens gedachtengang aanvaardde, dat ook hij de 
sociologie als zuiver descriptief ziet. Het ver'------ ‘ '
onze Redactie in dit nummer een 
van een onzer jongere sociologen, die ten deze 
blijkt te zijn. Want ook ik zie paedagogiek en 
gelijke structuur; ik meen zelfs dat zij zeer nauw 
schappen zijn. En in het kader van ons I 
meer aan de practisch-organisatorische vra; 
en abstract theoretische is gewijd — zou ik <

Dit betekent niet, dat er geen mogelijkheid is tot objectief weten
schappelijk werk. Objectief zijn is in deze zin: geen andere „aprio- 
ristische” oordelen hebben dan de bovengenoemde fundamentele uit
gangspunten (die zoals wij zagen niet zuiver aprioristisch zijn). On
bevooroordeeld staan tegenover alle mogelijk-schijnende verklaringen. 
V oorlopige meningen laten vallen, wanneer zij niet houdbaar blijken. 
Verplichting tot nauwgezet onderzoek. Zakelijk zijn in alle betekenissen 
van het woord.

Inderdaad is deze voorzichtige en kritische geesteshouding een 
andere dan die van de prediker of de politicus. In dat opzicht ben 
ik het met Dr. Kruyt eens, dat er een gezonde taakverdeling bestaat. 
Maar dat neemt niet weg, dat ook de sociologen met bun arbeid 
vaak een bepaalde bedoeling hebben. Bijna alle wetenschappelijke 
schrijvers over de democratie b.v. blijken tot hun werk te worden 
gedreven doordat zij vóór- of tegenstanders zijn. Dergelijke voor
beelden zijn er legio. Toch zijn het geen propagandisten, die zo doen, 
maar dikwijls streng-wetenschappelijke zoekers naar de waarheid, 
waarvan zij dan ook altijd iets ontdekken. Immers de waarheid heeft 
velezijden.cn de socioloog die ziet dat de kant, welke hij belangrijk 
vindt, veronachtzaamd wordt, maakt zich op om met de middelen der 
wetenschap die kant te belichten. Daarmee stelt hij zich menigmaal 
in dienst van een idee, terwijl hij toch niets dan de waarheid zoekt.

velezijden.cn
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: opname der veearticnijkundige faculteit te Utrecht als zesde facul- 
vijftal sedert een legislatieve anomalie geworden; de economische 

landelsfaculleil) te Amsterdam mist nog wettelijke grondslag en is 
begrepen.

zchter § 53 onveranderd van
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lichten door een pleidooi voor een organisatorische erkenning 

eenheid in ons universitaire stelsel.

Daartoe is dubbele aanleiding, omdat kort geleden de Redactie van 

Mens en Maatschappij de aandacht heeft gevestigd op de slotpassage 

van de overdrachtsredc van den Rector Magnificus der Utrechtse 

Universiteit, Prof. U. Bolkcstein, waarin deze de uitbreiding vraagt 

van onze Universiteiten met een „Faculteit van Maatscbappijkunde, 

zoo veelzijdig, dat zij waardig naast die der natuurkunde kwam te 

staan, en daarbij een geordende studie zou weten te ontwerpen, met 

een effectus civilis in den eigenlijken zin van bet woord beloond.' 

Natuurlijk ben ik mij wel bewust, dat een discussie over het tot

standkomen van zulk een Faculteit voorlopig in dubbele zin een „aca

demische" zaak is. De maatschappelijke toestand zal voor de uitvoering 

aanmerkelijk moeten opklaren.... of wellicht zó moeten verergeren, dat 

men zal gaan begrijpen, dal wetenschappelijke bezinning, zo ergens, 

dan juist hier nodig is.

Maar ter voorbereiding van wat eens —• laat ons hopen langs 

de eerstgenoemde weg — zeker zal moeten geschieden, kunnen m.i. 

voorlopig reeds bescheiden, maar toch niet onbelangrijke slappen 

worden gedaan, waaraan het kosten-bezwaar niet in de weg staat. 

Laat ons, om dat toe te lichten, eerst de huidige wettelijke positie 

bekijken van de beide wetenschappen, wier namen ik boven deze 

regels plaatste.

Bij het tot stand komen van het huidig Academisch Statuut heeft 

de paedagogiek haar plaats gekregen onder de wijsgerige weten

schappen. Art. 4, § 54 bepaalt: Als hoofdvak van het doctoraal 

examen in de wijsbegeerte kan worden gekozen: 1. theoretische wijsbe

geerte: 2. geschiedenis der wijsbegeerte; 3. psychologie; 4. paedagogiek.

Art. 4 § 53 geeft aan, dat toegang tot het afleggen van dit examen 

wordt verkregen door elk candidaatsexamen in een der vijf1) facul

teiten. Bij het totstandkomen van het Statuut bestond er geen eigen 

candidaatsexamen in de wijsbegeerte; motief daarvoor was vooral 

geweest de vrees, dat de studie van de wijsbegeerte zonder vooraf

gaande studie van een empirische wetenschap of van de wiskunde 

weinig vruchtbaar zou zijn. In de praktijk bleek daardoor echter 

ernstig bezwaar te ontstaan vooral voor hen, die van psychologie 

of paedagogiek hun hoofdvak wilden maken. Vandaar, dat in 1926 

weer een afzonderlijk candidaatsexamen werd ingelast,3) dat naast
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logica en kennisleer en een deel der geschiedenis der wijsbegeerte 
twee vakken van niet wijsgerigen aard moet omvatten, die voor ieder 
geval afzonderlijk worden vastgesteld.

Voor zover mijn ervaring gaat, zijn dat bijna steeds de experimentele 
psychologie en de pedologie (het descriptieve deel der paedagogi 
juist omdat zij, die dit candidaatsexamen afleggen óf de psycholo 
i>f de paedagogiek tot hoofdvak hebben gekozen.

Heeft dus de paedagogiek een duidelijke en erkende plaats in het 
Statuut — zij het ook, gelijk straks zal blijken, dat de al te nauwe 
verbinding met de wijsbegeerte voor beide vakken wat knellend be
gint te worden — anders is het met de sociologie gesteld. Het hui
dige Academisch Statuut kent geen doctoraal examen niet sociologie 
als hoofdvak, of juister gezegd, het kent zulk een examen slechts als 
mogelijkheid, niet als werkelijkheid. In een toelichtende noot n.1. — een 
stoutmoedigheid zonder precedent in onze wetgeving ■— bij § 56 van 
art. -f wordt de sociologie vermeld als „in aanmerking komende” voor 
de regeling in die § bedoeld. Elke literarische faculteit wordt daar 
bevoegd verklaard door een procedure, aan een eventueel veto van 
den Minister onderworpen, ook in andere studievakken dan die, door 
het Academisch Statuut geregeld, doctorale examens af te nemen; 
zulk een examen kan echter niet aan andere Üniversiteiten worden 
afgelcgd. De Amsterdamse faculteit heeft nu van die bepaling gebruik 
gemaakt en een doctoraal examen met hoofdvak sociologie ingesteld; 
het merkwaardige feit heeft zich daarbij echter voorgedaan, dat de 
sociologie te Amsterdam1) niet in de literarische faculteit, maar in 
de juridische is vertegenwoordigd, tezamen met de criminologie. Ver
moedelijk is daardoor mede beïnvloed de bepaling, dat tot het ge
noemd doctoraal examen in de sociologie toegang geven de drie can- 
didaats-examens in de juridische faculteit, dat in de geschiedenis en 
dat in de sociale geographie, maar niet dat in de wijsbegeerte. Dat 
heeft ten gevolge, dat de psychologie, welke m.i. voor de methodische 
scholing van den aanstaanden socioloog onmisbaar is. juist voor het 
candidaatsexamen, dat in de methode moet inleiden, uitgeschakeld is, 
de psychologie kan alleen als bijvak bij het doctoraal examen worden 
toegevoegd.

Hier zijn we nu op het punt, waar deze zuiver legislatieve beschrijving 
ons weer naar de principiële bespreking terugvoert. In een uitvoerige 
beschouwing over de verhouding tussen psychologie en sociologie kan 
ik mij hier niet begeven; ik verwijs daarom naar het heldere over-

verenigde faculteiten

--docent in
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zicht bij Essertier, die ons o.a. laat zien ’) hoe in Frankrijk, in ’t bij
zonder onder Comtc's invloed — die meende, dat psychologie als 
wetenschap onmogelijk was — de sociologie zich ontwikkeld heeft 
los van, ja bijkans in tegenstelling met de psychologie. Ook in Nederland 
bemerkt men —- ondanks de invloed van Steinmetz, die steeds een 
open oog en warme belangstelling voor de psychologie heeft gehad— 
de nawerkingen dier anti-psychologische tendentie; geheel anders is 
de toestand in Amerika waar sociology heel dikwijls bijkans syno
niem is met .psychologie van het emotionele leven", anders ook bij 
een deel der Duitse Soziologen, terwijl een ander deel (bijv. Max 
AVebcr of Simmel) veel sterker filosofisch is georiënteerd.

Maar sedert Comte’s tijd, en in strijd met diens 
heeft de psychologie zich tot een  
wikkeld. De stelling dat men niet socioloog kan worden zonder be
hoorlijke psychologische vorming lijkt mij dan ook niet wel meer voor 
bestrijding vatbaar. Hier nu ontmoeten elkaar paedagogick en socio
logie, want de psychische krachten die den mens-in-dc-gcmeenschap 
en de gemeenschap-uit-mensen-bestaande vormen, zijn identiek de
zelfde. Er kan alleen sprake zijn van een verschil in accent bij de 
studie der feiten, die fen voor de sociologie èn voor de paedagogiek 
fundamenteel zijn. Maar daaruit volgt dat een Faculteit 
schappijkunde, als door Prof. Bolkestein bepleit, als zij 
.waardig naast die der natuurkunde" wil staan, in het psy< 
onderzoek even vast haar fundament zal moeten leggen als 
natuurwetenschappen dat heeft gevonden in em|

Een faculteit van maatschappijkunde zonder dat vaste fundament 
lijkt mij een onding. Met dit fundament echter is zij niet alleen de 
aangewezen plaats voor de studie van de Maatschappij, maar ook 
voor die van den Mens. Uit dit verband kan de Paedagogiek, die 
immers niets anders is dan de studie van den jeugdigen mens, niet 
losgebroken worden; de studie van Mens en Maatschappij behoren 
onverbrekelijk bijeen.

Dat zou niet mogclijk wezen, wanneer inderdaad de sociologie een 
zuiver beschrijvende, norm-loze en waarden-negerende wetenschap 
ware, zoals zij inderdaad onder de nawerking van Comte's denk
beelden nog wel wordt voorgesteld. Juist daarom heeft het mij zo 
verheugd in den heer Kuin een medestander te hebben gevonden, met 
wiens formulering ik mij geheel kan verenigen, niet alleen voor de 
sociologie, maar ook voor de paedagogiek. Een doelleer kan de maat- 
schappij-beschouwing evenmin missen als de mens-beschouwing; zij 
het ook dat in de practische arbeid de middeien-leer — en dus het

') Daniël Essertier, Psychologie et Sociologie. Paris, 1927.



DE PLAATS VAN SOCIOLOGIE EN PAEDAGOGIEK 213

') Volksontwikkeling, deze jaargang p. -43.

E
Éi

verzamelen en vaststellen der feiten —■ verreweg het meeste tijd en 
energie vraagt. Wat dit laatste betreft sta ik trouwens als paedagoog 
waarlijk niet alleen; ik heb er nog onlangs hier') op gewezen, dat 
een beoefenaar der paedagogiek als Prof. Waterink de eis stelt dat 
wij voor de gehele middelenleer allereerst op empirisch onderzoek 
moeten bouwen.

En thans wordt duidelijk, 
tussen wijsbegeerte en pae< 
te worden. Hel is zeker w« 
alle wijsbegeerte kan beoefend 
thans niet meer 
zoals dat vijftien jaar gelede 
statuut thans ook nog d

Voor de regeling der 
rijzen daaruit allerk 
Letteren en 
verleden; dat 
der klassieke 
kennis van Grieks

, op welk punt de boven beschreven band 
aedagogiek in ons statuut te knellend begint 
waar, dat paedagogiek niet geheel los van 

worden; het is even waar, dat zij 
rt/j deel der wijsbegeerte mag worden beschouwd, 

len nog mogelijk scheen, en het academisch 
doet.
r universitaire studie, met haar sterke tradities, 
zeer practische bezwaren. De faculteit der 

Wijsbegeerte wortelt met haar gehele denken in het 
spreekt zich reeds uit in het feit, dat alleen de studie 
talen tot haar toegang geeft. Daar te studeren zonder 

en Latijn is voor velen nauwelijks minder dan 
heiligschennis. Er zijn slechts drie uitzonderingen, die dan ook door 
vele leden der Literarische Faculteiten — vennoedelijk de overgrote 
meerderheid — als pijnlijke anomalieën worden gevoeld: het zijn juist 
de drie vakken, waarover wij spreken. Een doctoraal examen met 
psychologie, paedogogiek of sociologie als hoofdvak kan men afleggen 
zonder ooit Latijn of Grieks opzettelijk te hebben beoefend; voor 
psychologie en paedagogiek staat het vast door de uitdrukkelijke be
woordingen van de reeds genoemde § 54; voor de sociologie blijkt 
het uit de bovengenoemde Amsterdamse regeling, die via het candi- 
daats-examen in de geografie de studie mogelijk maakt.

Deze uitzondering is alleszins begrijpelijk; de drie genoemde weten
schappen zijn niet naar het verleden, maar naar de toekomst georiën
teerd. Niemand kan redelijkerwijze volhouden, dat studie der klassieke 
talen voor hen meer nodig is dan voor de medicijnen of de natuur
wetenschappen. Op de duur zullen dus deze vakken een zelfstandige 
plaats vragen aan de Univcrsiteit. Een faculteit, waarvan de psycho
logie in haar vollen omvang de grondwetenschap is, wordt meer en 
meer onontbeerlijk; alleen zij kan onze zieke maatschappij de diensten 
bewijzen, die Prof. Bolkestein terecht als urgent aanwees. Dat schijnt 
mij zo evident, dat ik van verdere argumentering afzie, totdat ik 

tegenspraak ontmoet.
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Ik heb er reeds op gewezen, dat juist dezelfde nood, die deze 
uitweg vraagt, voorlopig de vervulling verhindert. Maar een beschei
den stap kan aanstonds worden gedaan. In de praktijk blijken er 
wrijvingen te ontstaan door de bestaande bepalingen voor psycholo
gie en paedagogiek. Zolang zij slechts als delen der wijsbegeerte in het 
statuut voorkomen, dreigen zij behandeld te worden als vakken van 
historisch-filologische aard bij de exameneisen, wat zij toch niet zijn. 
Grote onbillijkheden rijzen daardoor in 't bijzonder voor hen die uit 
die sociale lagen komen, waar men niet het gymnasium pleegt te 
bezoeken. De wet heeft een oplossing willen bieden door de toelating 
van 30-jarigen zonder hindernissen, die niet om de aard der studie 
zelf gesteld moeten worden. Maar in de praktijk faalt deze oplossing om 
de geschetste onmogelijkheid voor den historisch-lilologisch geschoolde 
om zich volledig in te denken in de behoêftcn van den psycholoog. Er is 
hier een botsing, die om spoedige oplossing vraagt. Maar ook de 
sociologie heeft het volle recht, dat haar althans een voorlopig onder
dak wordt geboden aan elk onzer Universiteiten. Ik meen, dat dit 
kan geschieden doordat de studie van psychologie en paedagogiek 
in het statuut los wordt gemaakt van die der wijsbegeerte en vere
nigd met die der sociologie. Een candidaatsexamen, waarin de psycho
logie als grondwetenschap een belangrijke plaats zou moeten innemen, 
zou toegang moeten geven tot een doctoraal-examen met een der drie 
genoemde vakken als hoofdvak. Dit zou niet behoeven uit te sluiten, 
dat ook andere candidaatsexamen, evenals nu, als grondslag voor dal 
doctoraal-examen mogen dienen. Maar het zou voor hen, die met het 
oog op een der genoemde vakken aan de Universiteit komen, de weg 
normaliseren. Toelating voor dit candidaatsexamen zou open moeten 
staan voor ieder, die toelating bezit tot de Universiteit, onafhankelijk 
van faculteit: immers deze studieweg kan evengoed tot de A als tot 
de B-faculteiten gerekend worden. En systematisch, èn practisch zou 
daarom de aangewezen plaats voor deze studie zijn in de Verenigde 
Faculteiten van Letteren en Wijsbegeerte en Wis- en Natuurkunde, 
waar tot nu toe alleen de studie der geografie is gevestigd, die even
eens zo nauw met de methoden èn van de natuurkundige èn van de 
geesteswetenschappen verbonden is. De studie van Mens en Maat
schappij zou dan reeds een eigen orgaan bezitten aan onze Universiteit, 
dat leiding zou geven aan haar groei, in afwachting van een tijd, waarin 
een grootser oplossing, als door Prof. Bolkestein geschetst, ook practisch 
mogelijk zou worden.
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In de loop der laatste jaren hebben 
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onderscheiden door de omvang en het 
tijdstip, waarop zij in de studie inge
last worden. Bij de eerste bepaalt de 
practische vorming zich tol hospiteren 
in hel vak van den aanstaanden leraar, 
onder leiding van een mentor, die ook 
de bespreking en voorbereiding der les
sen met den hospilanl op zich neemt. 
Daaraldus betrekkelijk weinig lijd wordt 
vereist, blijkt het mogclijk deze pracli- 
schc vorming reeds vóór het doctoraal
examen te doen plaats vinden. Op deze cenlr 
wijze wordt in hoofdzaak bijv, gewerkt: 
te Amsterdam door Dr. Alma, lector in v'* 
de didakliek der klassieke talen vanwege 
het Genootschap van Leraren aan Ned. , 
Gymnasia, Dr. Dudok, privaat-doccnt . ,
voor de didakliek van het Engels; te ‘,®. 1
Utrecht door den heer Varossieau, pri- 'v‘>ze behandelt 
vaat-docent voor de didakliek der bio- , ,®,1S ccn * 
logie en in samenwerking met Prof. ““'"S  '
Ornstein voor de didakliek der natuur- 
kunde door Dr. Minnacrts en Dr. Na
thans; in Gro ningen is op deze voet een 
regeling tot stand gekomen, waaraan 
verscheidene leden der faculteiten leraren 
aan Groningse scholen deelnemen, en 
waaraan ook de heer Vnrossieau zijn 
medewerking verleent.

Een andere vorm is te danken 
het initiatief van den Inspecteur van ... 
Gymn, en het M. O. Dr. Eizinga. Op 
verschillende plaatsen o.a. te Haarlem 
en te Utrecht heeft hij Instituten opge- 
richt voor de vorming van jonge Ier. 
Geboren uit de behoefte van de tal , 
afgestudeerden, die nog geen aanstelling 
konden vinden en toch naar pracliscne

Practische leraaropleiding-.
Tn de vorige jaargang van Volksont

wikkeling p. 198 werd in deze r 
briek reeds iets meegedecld over het 
algemene deel van de paedagogisch-didak- 
lische leraarsopleiding, zoals dat na een 
voorbereiding van omstreeks één derde 

n eeuw dank zij de bemoeiingen 
spectie ook zonder wettelijkc rc- 

onze Universiteiten en de va
■'gangen is tot stnnd ge- le| 
ent de practische opleiding, 'vl 
het einde van dit bericht 

lans nog

voorbereiding daarvoor verlangen, zijn 
unl_ deze instituten niet bedoeld voor hen, 
ru_ die nog hun doctoraal-examcn moeten 
het afleggen. Op de lijd van de deelnemers 

mag dus meer beslag worden gelegd; 
daarom wordt niet alleen in het eigen 
vak gehospileerd. maar ook in de ver
wante vakken om daardoor bres te 
schieten in de geïsoleerdheid van elk 
vak, ongetwijfeld een van de grote 
tekortkomingen van ons huidig onder
wijsstelsel. Bovendien worden ann deze 
Instituten geregeld voordrachten gehou
den. waarbij alle hospitanten tegenwoor
dig zijn, om zodoende een inleiding te 
geven tot het leven der schoolgemeen- 
C Beide stelsels hebben warme voor

standers maar ook bestrijding gevonden. 
Als bezwaar tegen het eerste stelsel 
w-ordt aangevoerd, dat de theoretische 
studie te veel wordt onderbroken en 
vooral, dat aldus de isolering van elk 
vak op de M. S. wordt bestendigd; 
als bezwaar tegen het laatste stelsel, 
geldt de aanzienlijke uitbreiding van de 
studietijd en de noodzakelijkheid om die 
langere tijd, zoal niet in de Universiteits
stad zelf, dan toch in of nabij de weinige 
'■•"tra door te brengen, waar zulke in- 

ulcn zijn gevestigd. Een definitieve 
uitspraak vóór het ene of het andere 
stelsel schijnt nog prematuur. Het is 
trouwens niet uitgesloten, dat op de duur 
zal blijken, dat wat de speciale didak- 

: betreft niet alle vakken op gelijke 
ze behandeld kunnen worden. Voors- 

keuze ook nog niet nood- 
ners een overal geldige 

re regeling van deze practische 
aal-didaktische opleiding zal on- 
U '.ge kosten voor het Rijk 
.mm — in tegenstelling met de 

■ en algemeen-didaktisebe 
rming, die gelijk wij t.a.p. meedeelden 
eds overal tot stand gekomen is, — om 
.... overweging zal de prac-

....g voorshands dan ook nog 
w wemene regeling vinden. Men 

I in de verschillende Universiteiten 
■t dankbaarheid gebruik moeten ma- 

, ooae- -1 van dc krachten voor de opleiding, 
traren die zich beschikbaar stellen en daardoor 
lalrijke za‘ de °pl°ss'n8 voorshands zeker nog 
(telling door allerlei locale omstandigheden wor- 

ische den beïnvloed, A. N.
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Rectificatie.

REDACTIE.

Annuairc hilernalionat He l’Eèhtca- 
lion el i)c 1' En.vinnemenl, l933, 
Bureau Internationale]' Education. 
Genèvc — 1955.

TJrofessor Dr. W. A. Bonger maakt er ons op attent, dat hij (door 
J- toevallige omstandigheden eerst dezer dagen) tot zijn verwondering 
zich zelf geciteerd vond in het artikel van den Heer van Veen in 
aflevering 9 van de 16e jaargang van Volksontwikkeling, waar aan 
hem wordt toegeschreven de uitspraak: „ De paedagogiek is een Tum- 
melplatz van meningen van mensen, die in hun vak mislukt zijn”.

Professor Bonger protesteert tegen dit citaat. Hij heeft zich schrifte
lijk nooit zo uitgedrukt en verklaart ook mondeling dergelijke „nonsens” 
niet te hebben gedebiteerd.

De Heer van Veen deelt ons mede geen schriftelijk citaat te hebben 
bedoeld; hij meent zich uit een openlijke discussie deze woorden van 
professor Bonger zeer nauwkeurig te herinneren, maar neemt gaarne 
nota van bovenstaande verklaring.

van dc verslagen 
landen viel het ons 
Nederland omtrent 

e lande heeft mede 
verslag omvat 2 
vermeldt enkele 

oppervlakte, be
namen van den

. terwijl 
atistischc 
holen en 

lerhalvc 
.n onderwijs- 
of paedagogi- 
land toch dc 

ing van zovclen 
ie hel verslag over 
cl daaropvolgend 
' ’ ’ wijslcven in de

TToor de 5e maal verscheen hel jaar
boek van het Internationaal Bureau 

te Gencve. Hel werk, waaraan dc of
ficiële instanties der onderscheidene lan
den medewerken, wordt ieder jaar in
teressanter. Hel vangt aan met hel 
gebruikelijke internationale overzicht van 
het onderwijslevcn (1955-1954) en daar
uit blijkt weer cens temeer, dat de pro
blemen, waarmede wij in ons land 
worstelen, niet slechts van nationalc- 
maar van intcrnalionalc aard zijn en 
hoe nauw het schoolleven samenhangi 
en beïnvloed wordt door het staatkun
dig en economisch leven. Wij noemen 
ter illustratie enkele behandelde onder
werpen: meer invloed van de staal op 
de school; de school in dienst van dc 
slaat; crisis en onderwijsbegroting; ver
lenging van de leerplicht als middel ter 
bestrijding van de werkloosheid; groei 
van de leerlingenaantallen bij lager-, 
middelbaar- en hoger onderwijs: de 
toelating tot de middelbare school ;

organisatie en coördinatie van hel vak
onderwijs; dc werkloosheid onder de 
intellectuelen.

Bij het doorlezen 1 
der onderscheidene lar 
weer op, hoe weinig N 
het schoolleven hier te l 
te delen. Hel gehele 
pagina's. De eerste 
algemene gegevens: 
volking, leerplicht, dc 
Minister en zijn hoofdambtenaren 
de kosten van ons onderwijs, 
de volgende pagina enkele stat 
gegevens over dc aantallen schoi 
leerlingen beval. Geen woord dc 
over de vraagstukken van 
politiek, organisatorische of 
schc aard, welke in ons l«n 
verdiende belangstelling va 
hebben. Men vergelijke .... . 
ons land cens met hel c? 
verslag van het onderwijslc 
jonge Poolse staat.

Tenslotte bevat het jaarboek nog 
overzicht van de werkzaamheden • 
het Bureau en van de 5c Intern. On- 
derwijsconferentic (Juli 1954).

v. d. M.
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Het Lichtbeelden-Instituut heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van 4- 50.000 stuks lantaarnplaten op het gebied van:

I

Lichtbeelden-Instituut
AMSTERDAM - HEERENGRACHT 284

Centraal bureau voor lantaarnplaten en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 — POST-GIRO 15476

li i

I

Nieuwe afdeling:
Zeventien series „Nederland” ten behoeve 
van het lager onderwijs. Een zeer zorgvuldig 

en deskundig samengesteld geheel.
=- Vraag aparte catalogus =

een archief 
architectuur, karak- 
rijen, dorpenaanleg.

Voor alle personen of verenigingen, die practisch aan ontwikkelingswerk doen 
is het Lichtbeelden-Instituut een onmisbaar Hulpinstituut.

Per jaar worden 150.000 lantaarnplaatje» van haar betrokken.

Men kan per serie huren i f4.— (kleine serie f3.—); Abonnement 
van 15 serie'» (één jaar geldig) f30.—. van 6 serie'» ff 5.—. Alle 

lichtbeelden kunnen ook gekocht worden, evenals een groot aantal foto's.

Het Instituut is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een archief aan te 
leggen van eigen opnamen van Nederland: schilderkunst, architectuur,karak
teristieke landschappen, begroeiing, typen van boerderi 
---■ . ■ ■ = industrie en landbouw. =

Uitvoerige catalogi voor alle onderdelen en
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.

Kunstgeschiedenis, Cultuurgeschiedenis, 
Aardrijkskunde, Sterrenkunde, Natuur
lijke Historie, Landbouw en Veeteelt, 
Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen.
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i en Kleuters zijn ingesteld 
geven aan de ontwikkeling 
lichamelijk gebied als op

Het werk der Consultatiebureaux voor 
zuigelingen en kleuters 

door SUZE M. C. VAN VEEN, kinderarti, den Haag.

I Consultatiebureaux voor Zuigelingen 
' om behulpzaam te zijn bij het leiding 

van het jonge kind. Dit geldt zowel op 1 
geestelijk terrein.

Niet alleen dat deze beide zijden in de ontwikkeling van het kind 
in streng onderling verband staan, doch maatregelen enerzijds genomen 
beïnvloeden tevens de andere zijde e.o., zodat men bij de te nemen 
maatregelen steeds het kind lichamelijk en geestelijk als een eenheid 
moet trachten te zien, om zo goed mogelijk de ontwikkeling dier een
heid te kunnen doen ontplooien. Ook moet men tevens voor de ont
wikkeling van het jonge kind steeds rekening houden met de mogelijk
heden die gelegen zijn in de invloedsfeer van het kind, en aldus ook 
trachten leiding te geven aan de milieu-invloeden.

Het karakter der C.B.'s voor Zuigelingen blijkt in de praktijk wel 
veel te verschillen van het karakter der C.B.’s voor Kleuters.

Bij de zuigelingen spelen de problemen zich wel voor een zeer groot 
gedeelte af in de lichamelijke sfeer, ja zelfs in die m«ite dat meer 
dan bij oudere kinderen het direkte verband tussen geestelijke eigen
aardigheden en lichamelijke uitingen duidelijk naar voren springt. 
Bij het Kleuterbureau lopen geestelijke en lichamelijke uitingswijzen, 

meer gekompliceerd en reeds door allerlei invloeden gevormd, 
ogenschijnlijk meer gescheiden. Bij het Zuigelingenbureau zien 

de kinderen eenvoudiger, primitiever, de constitutie maniefesteert 
lysymptomatisch; konstitutie, aanlegmogelijk- 

overgrote rol bij de verzorging; de

beide meer gekompliceerd 
veelal ogenschijnlijk meer 
we de kinderen eenvoudiger, 
zich direkter en minder polysyi 
heden, reaktiewijzen spelen een 
milieu-invloeden op de zuigeling zijn minder gedifferentieerd.

Bij de kleuter blijft weliswaar de konstitutie van overwegende be
tekenis, doch meer en meer zijn de uitingswijzen gekompliceerd ge
worden, afhankelijk van de doorgemaakte stadiën door invloeden van 
binnen en buiten en hebben we bij het leiding geven aan bepaalde 
toestandsfasen naast met de (constitutionele mogelijkheden sterk te 
maken met de geworden ontwikkeling door het verleden en de mo
gelijkheden in het milieu.
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verkregen 
wijzen op 
de individi

■probleem
het hem

Het Consultatiebureau voor Zuigelingen.

Als kernprobleem geldt hier de voedingsregeling. Dat deze voedings
regeling zo sterk als het centrale punt overal wordt gevoeld bij het 
Zuigelingenbureau, heeft natuurlijk ook zijn rede.

Ten eerste is het praktisch zo gegroeid, de C.B.’s voor Zuigelingen 
zijn a.h.w. opgericht om de voeding van de zuigeling te regelen, en 
voor degenen die het werk slechts van uit de verte aanschouwen, 
wordt dit ook nog wel als de enige funktie van het C.B. v. Zuige
lingen beschouwd. De praktische moeilijkheden bij de voeding der 
zuigelingen, waarbij vele gezond geboren kinderen door ondoelmatige 
voeding zich slecht ontwikkelden, ziek werden of stierven, deed de 
behoefte aan goede leiding bij de voeding ontstaan.

De voeding der zuigelingen is langzamerhand wel veel verbeterd, 
de grove fouten der moeders van vroeger zien we veel minder, en 
algemeen-hygiènische begrippen betreffende de voeding van de zuige
lingen zijn meer gemeengoed geworden.

heeft bereikt een
zuigelingenziekte.
regeling niet ten einde. Immers, 
:en grote massa faktoren, die 
grote betekenis zijn.

De voedingsregeling der zuigelingen 
zuigelingensterfte en vermindering der

Doch hiermede is de taak der voedingsrc 
om de voedingsregeling groepeert zich e< 
voor de ontwikkeling van het kind van

Welk een groep konstitutionele faktoren openbaart zich niet aan 
ons in de reactiewijzen op het voedsel! En welk een winst kan dit 
betekenen voor de ontwikkeling van het kind. Enerzijds een direkte 
betekenis voor de individuele voedingsregeling van het kind, waarbij 
we naast sterfteverinindering en ziektebeperking nu ook trachten moeten 
de voeding individueel zodanig te regelen dat de mogelijkheden voor 
ontwikkeling zo gunstig mogelijk zijn in verband met de konstitutie.

Anderzijds betekent de kennis die de leider van het C.B. heeft 
van konstitutionele faktoren door middel van de reaktic- 
het voedsel, een beter begrijpen van het kind, waardoor 

luele algehele verzorging, ook bezijden de voeding, de vruchten 
zal dragen.

De massaverzorging voelt heden te weinig de zuigelingenvoeding 
als probleem. Onderschat men de moeilijkheden, dan zal weldra blijken 
dat een gedeelte der zuigelingen, de neuropathen, hiervan een terugslag 
zal ondervinden en zullen slechte ontwikkeling en ziekten van dezen 
weer in ernstige mate toenemen.

Voor de individuele verzorging blijft dus de voeding als kern) 
van onschatbare betekenis; enerzijds om een bepaald kind
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goed ir

op aan
enerzijds de moeders 

onjuiste van verwennen, waardoor het kind veeleisend 
tenslotte met zijn vele eisen toch onvoldoende bevrediging 

jgen; anderzijds de moeders wijzen op de nadelen van een te 
te lang alleen laten staan van het zeer jonge kind; de moe
ien vinden het juiste moment om meer vertier (c brengen in 

van het kind, het een bepaalde tijd in de huiskamer te 
het kind in een box te brengen enz.

•n zich 
lalde winsten 

weg weten te vinden, 
p het gebied der konstitutionecl afwijkende kinderen echter liggen

en klemmen en moeten maatregelen genomen 
gewenst zijn en voor deze individueel ingestelde 

toch noodzakelijk, daar de verkregen ,,massa- 
tocpassclijk blijken, of zelfs schadelijk kunnen

zo goed moge lijk passende voedsel te kunnen verstrekken, anderzijds 
om de verkregen kennis der konstilutie als een blijvende verrijking 
te kunnen hanteren bij de verdere verzorging van het bepaalde kind.

Naast de voedingsrcgeling worden ook andere wenken gegeven voor 
de verzorging van de zuigeling. De hygiëne der algemene lichamelijke 
verzorging is de laatste tijd tot de bevolking sterk doorgedrongen en 
voor de meeste bezoeksters der C.B.'s wel gemeengoed geworden.

Toch wijzigen zich onze opvattingen hieromtrent nog regelmatig en 
moeten de behaalde winsten telkens weer langzamerhand tot het publiek

Op .
nog steeds voetangels 
worden die individueel ( 
verzorging blijkt leiding t< 
begrippen’ niet meer 
werken.

Het werk der C.B.'s is vóór alles prophylaktisch. Zo moeten ziekten 
zoveel mogclijk worden geweerd, en bij de zuigeling gelden als grote 
bronnen de voedingsstoornissen.de infectieziekten en de Engelse ziekte.

De voedingsstoornissen worden niet alleen voorkomen door instelling 
der voedingswijzen van het gezonde kind, doch vooral ook door doel
treffende voedingsmaatregelen in verband met lijdelijk veranderde toe
stand van het kind, zooals tijdens en na een infektie, waarbij een 
verminderde draagkracht voor voedsel kan ontstaan. Een simpele 
verkoudheid kan reeds voldoende hiervoor zijn.

Prophylaktische maatregelen tegen Engelse ziekte vinden op de C.B’s 
voor Zuigelingen reeds een zeer uitgebreide toepassing.

Ook dc geestelijke verzorging der zuigelingen speelt reeds een grote rol.
In het eerste halfjaar uiten dc nerveuze faktoren zich veelal in 

algemene onrust, in lichamelijke funkties als voedingsmoeilijkheden, 
spugen e.a., maar in het tweede halfjaar komen ook meer vraagstel
lingen ter sprake, welke direkt erkend worden als zijnde van geeste
lijke aard. O p deze leeftijd komt het er reeds op a an de juiste ver
houding van moeder tot kind te leren vinden, dus 
wijzen op het 
wordt, en 
kan krijt 

ders helpt 
het leven 
brengen, om

voedingsstoornissen.de
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bij het kind is hef natuurlijk 
te kennen.

, moeten deze gezond 
van het kind dreigen

Consultatiebureaux
Het werk op 

meer uitgegrocid

irlegenheid
• gevaren.

leiding geven aan de algehele verzorging van de kleuter

We moeten trachten de moeders te brengen tot een natuurlijke 
verhouding van moeder en kind.

Juist in onze lijd, bij meer kennis en belangstelling voor „het kind" 
dreigen de gevaren van het nastreven van ideaalwensen van de moe
ders voor haar kind. Dit uit zich al dadelijk in een „geëiste" gewichts- 
toename, in een „geëiste" kleur, c.a. alsof het kind naar willekeur 
gebouwd kan worden 1

Langzamerhand zal het de leider van het C.B. veelal gelukken de 
moeders van de vooropgestelde wensen en eisen te bevrijden en het 
direkte conlakt met het eigen kind levend te houden, waardoor de 
moeders het eigen kind met zijn eigen aard trachten aan te voelen 
en te begrijpen, om het zo de individueel passende verzorging te doen 
deelachtig worden.

voor Kleutert.
het C.B. v. Kleuters is ingewikkelder. Het kind is 
en gedifferentieerd, inwendige faktoren hebben meer

dere manifestaties gevonden, uitwendige omstandigheden hebben hun 
invloed doen gelden.

Voor het waarderen der symptomen 
noodzakelijk de normale ontwikkelingsgang te ■ 

Wc krijgen op het C.B. gezonde kinderen 
houden en oordelen waar de eigenaardigheden 
buiten de normale schommelbreedte te komen.

Dit geldt lichamelijk, bijv, uitingen in de lichaamsbouw, waarbij 
afwijkingen een rol kunnen spelen, waardoor bijv, de lichaamsbouw 
te jeugdige trekken vertoont, of reeds te ouwelijk is, of disharmonisch 
aandoet.

Dit geldt ook geestelijk, waarbij vele moeilijkheden die het kind 
aan zijn ouders berokkent tussen 2!£ en 4 jaar voor normaal kunnen 
gelden, maar ditzelfde type moeilijkheden bij een ouder kind duidelijk 
als afwijkend moet worden gekwalificeerd en aldus een aanwijzing 
geeft dat in de ontwikkelingsgang anders moet worden ingegrej 
opdat het kind zich niet in ziekelijke richting verder ontwikkelt.

Verlegenheid en huilen bij het onderzoek is voor een kind van 
jaar normaal, waar rust hier dikwijls op een te geringe geestelijke 
belangstelling voor de omgeving kan wijzen; voor een kindvan3jaar 
echtcr geeft rust bij het onderzoek meer de normale houding aan, 
terwijl verlegenheid en huilen juist nu een aanwijzing geven voor 
dreigende*

Bij het
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geestelijke factoren gezamenlijk in, met onder-

verininderii
een goe

schieden, willen 
r éne faktor

van de kleuter 
ijkc ontwikke-

eenzi 
andere zijden benadelen, 
misstappen harerzijds |

Door een enkele vet
hoe moeder en kind beide in het verkeerde spot 
lijk de toestand steeds slechter doen worden, > 
circulus vitiosus.

ontwikkeling;
we dan vet

■n beter te begrijpen, < 
>t der konstitutie beter

geven aan de lichamelijke ontwikkeling v< 
ijk daarmede een invloed op de geestclijl

grijpen lichamelijke en 
linge wisselwerking.

Vooral aan de lichamelijke geaardheid trachten wc het kind konstitu- 
tioneel te zien, zo in de lichaamsbouw (typclogie) in uitdrukkingen 
van het centraal zenuwstelsel en van het vegetatief zenuwstelsel, in 
uitdrukkingen van het orgaansystcem der klieren met inwendige afschei
ding, waarbij ook het tempo der ontwikkelingsgang van betekenis is.

Correleerend hiermede hebben we dan veelal een basis om ook 
het kind in zijn geestelijke uitingen beter te begrijpen, om samenge
stelde eigenaardigheden in het licht der konstitutie beter naar waarde 
te kunnen schatten.

Bij het leiding e 
wordt noodzakelijl 
ling uitgeoefend.

Zo zal het behandelen der Engelse ziekte een vermindering der 
geestelijke prikkelbaarheid ten gevolge hebben; zo zal een goede na
behandeling van infectieziekten veelal het maar al te dikwijls ontstaan 
van slecht eten en chagrijnigheid kunnen voorkomen.

Omgekeerd zal het leiding geven aan de geestelijke ontwikkeling 
de lichamelijke toestand ten goede kunnen komen. Zo zal door geeste
lijke beïnvloeding het slecht eten kunnen worden opgeheven, waar
door de voedingstoestand en al wat daarmede samenhangt aanmerkelijk 
wordt verbeterd. Zo zal het terugbrengen der overmatige bewuste 
moederbinding tot normale proporties het kind minder vatbaar voor 
infecties maken, het hoesten verminderen, enz.

Juist door deze wisselwerking wordt het leiding geven aan de ont
wikkeling van de kleuter veelal zo moeilijk, elk ingrijpen kan een 
sterke uitstraling hebben met weer de invloedsferen dezer uitstralings
gebieden.

Steeds moet men het kind als een eenheid blijven zien en moet men 
weten dat naast kwalitatieve invloed zeker ook de kwantitatieve 
faktoren beslissend zijn voor een goede .normalisering" van het kind 
in heel zijn onderlinge samenwerking en wisselwerking zijner organen, 
funkties, psyche en groeiprocessen.

Zo als we zien hoe ons ingrijpen subtiel moet geschie 
we niet door te eenzijdige blik met het redderen der

zo zien we hoe bij de moeders door kleine 
groote gevolgen zijn ontstaan.

irkeerde reaktiewijze der moeder zien wc soms 
jor gestuurd, gezaïnen- 
draaiend als in een
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lerartsen, naar dc oor-, neus-, 
>paedisten, zenuwartsen.
; de kinderen, bij welke grote 

geestelijke ontsporing, te kunnen verwijzen naar 
ne kinderen (Medisch-pacdagogische bureaux), 

grotere plaatsen mogclijk is.
n bet Kleuterburcau Regentesselaan,

meer houdbaar werk verrichten, dan moet men 
stappen te achterhalen, om na 
en deze misstap onschadelijk 
het goede pad gezamenlijk te

mogelijke 
gebit van 
een zeer

tot daar terug te zijn s 
te maken, om dan vai 
doen vinden.

Ook het arbeidsveld der C.B.’s voor kleuters is preventief gericht.
Als zodanig vervult het ook een rol als opsporingsdienst voor af

wijkingen welke verdere behandeling behoeven. Daarom is nodig een 
goede samenwerking met andere instellingen, welke dc belangen der 
kleuters behartigen. Zo is een goede samenwerking met een C. B. 
voor Tuberculose wel zeer gewenst, zowel voor de diagnose van 
groot belang, als voor de eventueel verdere behandeling en 
verzorging, welke dan nodig mocht blijken.

Verder wordt bij bepaalde afwijkingen 
of passende poliklinieken, zo naar de kinder, 
keelartsen, oogartsen, huidartsen, orthoj

Van zeer grote betekenis is het ook 
gevaren dreigen voor gee 
een C.B. voor moeilijke 
wat echter nu nog slechts in de

Het laatste jaar is bij ons aan
Den Haag, nog een mooie uitbreiding gekomen door de toevoeging 

een Bureau voor preventieve tandverzorging, dat in de lokalen 
het kleuterbureau is ondergebracht. Zodoende kunnen wc onze 

kleuters regelmatig naar de tandarts verwijzen om het gebit in zo 
gunstig mogelijke toestand te houden, wat ook voor het komend 
blijvend gebit van grote waarde is. Hiervan wordt dan ook door de 
moeders een zeer dankbaar gebruik voor haar kinderen gemaakt.

Wil men grondig en 
trachten zooveel mogelijk de eerste misst 

gegaan, te trachtei 
andaar uit weer

Tot het Kleuterbureau komen de moeders ten eerste als direkte 
voortzetting vanaf het zuigelingenbureau, hetgeen zeer toe te juichen 
is, daar dan de kinderen beter bekend zijn aan de leider en reeds 
een basis is gelegd voor verdere opbouw.

Ten tweede komen de moeders ook zonder klachten tot het Bureau 
in de hoop daar een veilige haven te vinden voor het geval dat 
mogelijke gevaren het kind gaan bedreigen. En ten derde worden de 
moeders tot het Bureau gedreven met een of meerdere kleine klachten, 
welke zij onvoldoende achten om een polikliniek te bezoeken, terwijl 
zij dan bovendien veelal niet weten waar zij zich vervoegen moeten. 
Het kontakt der moeders met de leider van het Kleuterburcau ligt 
dan ook gemoedelijker, ruimer en intiemer.
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geestelijk gebied kan het zich uitspreken der moeders 

zicKcnis zijn. Hoe goed doel het niet om onnodige zorgen 
de moeder als vo'or 

heilzaam; of wel de moeilijkheden in 
betekenis te leren waarderen. Of wel 
intslaanswijze der werkelijke moeilijk- 

de moeders duidelijk te maken om
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zoals het meeste voorkomt de 01 
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Door de leider van het Klcuterbureau worden de „kleine klachten" 
zo gretig opgenomen, omdat hier toch dikwijls de aanknopingspunten 
worden gevonden waar het kind of hel milieu ten opzichte van het 
kind de minste weerstand biedt en doorbraak naar ziekelijke richting 
dreigt. De „kleine klachten" leren juist het kind kennen.

Niet altijd worden de „kleine klachten" als zodanig van 
geacht, doch hoe kunnen ze niet een lot uiting komend « 
vormen van bijzonderheden, die eigenlijk elders liggende, x 
verstoring volbrengen. Zo kunnen slecht eten, nagelbijt* 
andere allen slechts een symptoom zijn van dieper liggende moeilijk
heden, en is het van het meeste belang om juist die moeilijkheden, 
die lot die symptoomuitingen aanleiding geven, zoveel mogelijk te 
helpen redderen. Het is toch niet denkbaar dat men het slecht eten 
tot goed eten brengt door alleen de wijze van eten te bespreken! 
Bovendien volgen gewoonlijk bij het uiten van een enkele klacht, 
hiermede samenhangend, nog veel meer klachten, hetzij als oorzaak 
of als gevolg van de hoofdklacht'; hetzij coïnciderend, als gevolg van 
dezelfde oorzakelijke faktor als van de hoofdklacht.

Welke klachten krijgen we nu dikwijls te horen? Eerstens wel het 
slecht-eten. Dit is een uitgesproken voorbeeld voor de behandeling van 
het gehele kind, mèt zijn milieu. De lichamelijke toestand moet nagezien 
en eventueel hier xvorden ingegrepen; b.v. slecht-eten bij bloedarmoede 
verbetert door behandeling der bloedarmoede, slecht-eten tijdens en 
na infecties, enz.

gezocht naar geestelijke faktoren, welke het slecht-eten 
inderhouden hebben, men denke aan de vele neuropathen 

aanpassing aan nieuw voedsel en nieuwe wijze van 
en hun groter neiging tot vormen van voorwaarde- 

“ rden in de eens gewekte tegenzin.
■ praktisch zeker de grootste groep siccht-eters hun 
onjuiste verhouding van het milieu tot hel kind.
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Men denke aan enige kinderen, nakomertjes e.a 
optreden der ouders tegenover het slecht eten van 
aandacht zowel in positieve als in negatieve zin. Dikwijls spe 
soort faktoren een rol en zal men met de moeder overleg pief 
al de oorzakelijke en onderhoudende faktoren tegemoet te tree 
men het slecht-eten doen verdwijnen.

Dan de kinderen die bleek zien, waarbij ook weer zo duidelijk eens- ’ 
deels de vnl. lichamelijk gestoorden, de kinderen met echte bloed
armoede behoren, doch waar de meeste kinderen slechts een schijn- 
bloedarmoede vertonen als uiting van een nerveuze bijzonderheid in 
gestel of in de toestand van het kind.

En juist op het Kleuterbureau komt een zo grot 
met schijnbloedarmoede, kinderen die dan natuurlijk 
eveneens de eigenaardigheden uiten van de nerveuze 
Kinderen waarbij gewoonlijk meer gevaren dreigen en 
lijkheden en stoornissen dieper en langduriger kunnen inwerken, juist 
kinderen, voor wier opvoeding de moeders steun behoeven.

Ook jonge kleuters met neiging tot darmstoornissen zien we betrek
kelijk veel, waarbij een goede diëetregeling prophylactisch werkt om 
verdere darmstoornissen zoveel mogelijk te vermijden. Ook hierbij 
spelen naast het voedsel nerveuze invloeden dikwijls een belangrijke rol.

Dan moet de moeders geleerd worden de wijze van omgang en be
handelen bij kleine infecties, zoals verkoudheden, of na afloop van ziekten, 
waarbij sterk individualiserend moet worden ingegrepen. De draag
kracht lichamelijk en geestelijk is verminderd, en de weg moet gezocht 
worden tussen de klippen door van al te voorzichtig, waardoor vooral 
de bezwaren van te weinig buitenlucht en geestelijk verwennen drei
gen, als een te weinig rekening houden met de verminderde draagkracht, 
waardoor de eisen lichamelijk en geestelijk te hoog gesteld worden, 
zodat in plaats van stijgen een steeds dalen volgt.

Het „sparen" van het kind wordt veel te weinig beoefend, waar
door de infecties het kind veel sterker en langduriger benadelen dan 
nodig is, en bovendien krijgt het onvoldoend-uitgeziekte-kind veel eerder 
weer een nieuwe infectie, waardoor de algemene toestand door het 
volgen van de ene infectie op de andere steeds zakt, hetgeen toch 
veelal te voorkomen ware geweest.

Natuurlijk moet een mogelijke lichamelijke oorzaak voor herhaalde 
infecties, zoals vergrote amandelen, zo nodig ter behandeling naar de 
keelarts worden verwezen.

Evenzo moeten wc een 
deling van het nerveuze kin< 
werkelijk en schijnbaar
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Voor de mogelijkheid van het bestaan ener tuberculose moeten we 
op het Kleuterbureau ook steeds open staan, en waar de diagnose 
veelal moeilijk blijkt, is samenwerking met e en C.B. voor Tuberculose 
uiterst gewenst.

Ook van het wegwerken van de nog nauwelijks uitgesproken angst 
der moeder dat haar kind tuberculose zou kunnen hebben, door na 
onderzoek met zekerheid te kunnen verklaren dat het kind geheel vrij 
van tuberculose is, hebben we veel'vreugde beleefd. Door de mindere 
angst der moeder gaat het kind al spoedig minder hoesten!

De prophylaxis en behandeling der Engelse ziekte is de laatste jaren 
wel zeer sterk vooruitgegaan, en gelukkig is het aantal gevallen van 
zware rachitis (natuurlijk zijn dit allemaal kinderen, die nog niet eerder 
of slechts enkele malen het C.B. bezochten,) zeer gering geworden.

Toch blijft op elk Kleuterbureau de Rachitisprophylaxe een zeer 
belangrijke taak.

Tevens biedt deze een mooi * 1
nischc begrippen te doen ingang vinden.

aanknopingspunt om algemeen hygië- 
ig vinden. Terwille der Engelse ziekte 

is de moeder eerder dan anders bereid wat meer met het kind uit te 
gaan, of het kind op een zonnig balcon te plaatsen, ja zelfs om 
hardnekkige overvoeding te staken, waar zij anders niet toe zou 
overgegaan.

De Vereniging „Naar ’t Strand” in den Haag, waar 
kinderen de gehele dag buiten kunnen zijn, is een zeer 
werkelijke hulp bij de rachitisbchandeling.

Als overgang naar de meer geestelijke stoornissen, willen we hier 
eerst noemen de nachtelijke onrust, welke zowel een lichamelijke oor
zaak kan hebben als wel door zuiver geestelijke conflicten kan worden 
teweeggebracht, terwijl natuurlijk ook beide faktorengroepen, elkaar 
versterkend, het opgillen ’s nachts kunnen verwekken.

Spelen angsten een rol, zowel overdag als ’s nachts, dan moeten we 
op velerlei in de algehele geestelijke ontwikkelingsgang letten en 
algemeen-geestelijk-hygiënische begrippen doen ingang vinden, zoals 
bijv, het niet slapen der kinderen op de slaapkamer der ouders.

Van grote betekenis achten we het Kleuterbureau om normale ont
wikkelingsfasen waarbij het kind zich afwijkend gedraagt, gezond te 
helpen passeren. Helaas vinden de moeders lang niet altijd intuitief 
de juiste weg. Integendeel, hoe zien we niet, hoe fouten door moeders 
begaan, door niet-begrijpen en niet-weten, een verkeerd optreden bij 
bepaalde kindsfasen, zich danig wreken en het kind doen afglijden, of 
doen volharden op onjuiste wegen, dan zien we in latere jaren nog 
fasemoeilijkheden uit de jongere jaren optreden, die uit hun verband
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gerukt, storend werken en een harmonische verderontwikkeling remmen.
Men denke hierbij bijv, aan de moeilijkheden van de le puberteit 

(ongeveer 2% tot 4 jaar), waar enerzijds de neiging tot zelfstandig
heid zich duidelijk begint te voltrekken en anderzijds de moederbinding 
krampachtig wil worden vastgehouden. Hoe hier negativisme, drift, 
agressie, en andere voor de omstanders als lastig ondervonden eigen
schappen, hier in ontwikkelingsverband moeten worden bezien, waar
door het optreden der moeders dan niet meer de weg volgt van „wie 
is de baas, en het kind moet jong geleerd, nu moeten die kwade buien 
eruit met dwang”, doch na meer begrijpen, zullen de moeders helpen 
met takt, zullen zij trachten de gevoelige plaatsen te sparen, bevor
derend de zelfstandigmaking, meer het kind „laten gaan”, liefdevol 
toezien en helpen bij de innerlijke konflikten, zonder onderdrukking 
of over- heersing.

Welk een aantal moeilijkheden bij de ontlastinglozing worden niet 
voorkomen, als men begrijpt welk een belangrijke rol de defaccatie 
speelt bij een kind van ongeveer twee jaar.

Zonder ruwheid, doch ook zonder teveel accent moet deze funktie 
in normale banen worden geleid. Fouten bij de assistentie begaan 
kunnen zich hardnekkig blijven wreken in het steeds meer ophouden- 
der-ontlasting, in onzindelijk worden e.a.

Evenzo met het nachtelijk-in-bed-plasse>i. Hoe speelt 
bij de urinelozing (en natuurlijk moet hierbij aan de algehele f< 
lijke en lichamelijke verzorging van het kind ook worden ged 
niet een belangrijke rol om de kinderen ter juister tijd zindeli 
krijgen.

Ook een juiste houding der ouders ten opzichte van sexuele moei
lijkheden, onanie, sexuele spelletjes met andere kinderen, is van zulk 
een grote betekenis om deze kinderen voor ondragelijke schuldge
voelens en angsten te behoeden of om te voorkomen da( 
een geïsoleerde weg op dit gebied verder vervolgen 
leeftijd is sexuele voorlichting veelal noodzakelijk en 
varen van het ooievaarsverhaal.

Talrijk zijn de besprekingen van medisch-psychologisch-paedagogische 
aard, welke we met de moeders houden; van alles wat met de kinderen 
passeert en moeilijkheden geeft of gevaren met zich medebrengt komt 
hier ter sprake. Niet alleen de gevaren door de moeders belicht en 
naar buiten gebracht, doch ook de ontdekte gevaren, welke de leider 
ziet en welke de moeders niet zien, of liever niet willen zien.

Daarbij denke men bijv, aan de inzichzelfgekeerde schuchtere kinderen, 
welke de leider van het C. B. meest de eerste hand ten hulpc biedt.
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Dan de „verkeerde gewoonten" als duimzuigen e.a. waarbij de tand
arts de behulpzame hand biedt deze gewoonten te doen afwennen, 
daar het gebit hier ook een nadeel van ondervindt. Stotteren, nagel
bijten, e.a. eisen ook wel de algehele gewenste verzorging van het kind.

Natuurlijk moet steeds streng worden geïndividualiseerd, een symp
toom kan uitvloeisel zijn van meerdere bronnen, en de wijze van 
aangrijpen van het kind zal pas goed slagen als deze op diens aard 
wordt afgestemd.

De verhoudingen 
moeilijkheden. In de

Lcruggcbrt 
oudste kind, een 

een te weinig liefde

van het kind met zijn millieu 
ccrste plaats blijkt veelal de v< 

moeder tot het kind en omgekeerd tot meer 
moeten worden teruggcbracht.
konstellatic, een 
waar een teveel of 
getoond worden.

Niet te vergeten het hulp bieden 
heden, zich uitend in pril 
lijk worden 
zusje, op ' 
niet wordt 
verscherpei

Hoewel 
toch ook gev; 
van moederliefde, zo bij 
van ongehuwde moeders.

tulp bieden aan de moeders bij de fasemoeilijk- 
ikkelbaarheid, agressie, huilen, opnieuw onzinde- 

van het kind na de geboorte van een broertje of 
welk punt nog veel schijnt te liggen wat door de moeders 
it begrepen, waardoor de moeilijkheden voor het kind zich 
sn en zelfs tot een ongewenste uitweg kunnen voeren.
een te sterke moederbinding veel meer voorkomt, zien we 

/allen, waarbij kinderen tekort zijn gekomen aan uiting 
iefde, zo bij ongewenste kinderen, „inrichting-kinderen” 

oudste of middelste kinderen uit grotere 
gezinnen, stiefkinderen. Dankbaar is het hier een verandering ten 
goede te zien groeien, zo langzaam aan, over meerdere jaren van het 
Bureau worden inhalingen bereikt en wordt tenslotte een juister verhou
ding verworven.

Niet altijd is het 
spreckuurbehandeling. Maar in die gevallen is 
logisch geschoolde huisbezoekster noodzakelijk.

De sterker gestoorde kinderen en de sterker gestoorde milieu’s 
moeten langzamerhand, met veel tact en geduld, door deze huisbezoek
ster worden geholpen, waarbij ook de invloed op de vaders en op de 
onderlinge verhouding van betekenis is.
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Enkele gevallen zullen blijken in het bijzonder geschikt te zijn ter 
behandeling op een C.B. voor moeilijke kinderen en worden dan, waar 
mogelijk, hierheen verwezen.

Talrijk is het aantal neuropathtn op een Kleuterbureau. Bij de op
voeding dezer kinderen toch ondervinden de moeders zeker de meeste 
zorgen en de grootste puzzles, zotVel zich uitend aan 
aan geestelijke zijden. Het is of bij deze kinderen alle 
tot stoornis spoedig een aansluiting vinden.

Daarbij komt nog dat, dank zij de erfelijkheidsfaktoren, de neuro- 
pathe kinderen dikwijls onevenwichtige en gestoorde ouders bezitten, 
waardoor deze milieuinvloeden op de reeds geboren neuropaath des 
te funester werken.

Hoe dikwijls is hier dan het huisbezoek niet een zegen, waai 
het meer onttrekken der kinderen aan het gestoorde milieu, zo I 
schoolgaan of zomers in dagverpleging buiten, mede betere ontwikke
lingsmogelijkheden biedt.

De taak der C.B.’s voor
zijdig en veeleisend. Bovendien moet de leidende kinderarts 
logisch gericht zijn, wil het werk vruchtdragend zijn, ter 
psychologisch geschoolde huisbezoekster voor een 
onontbeerlijk is.

Succes is slechts daar te verwachten, 
staan voor de besprekingen, hetgeen reeds 
veronderstelt, met dwang of forceren is hier evenmin wat t< 
als bij de kinderen.

Op de C.B.’s voor Zuigelingen trachten we alle lagen der bevol
king zowel in de stad als op het platteland te bereiken, op de C.B.’s 
voor Kleuters wachten we de ouders, die de behoefte aan steun bij 
de verzorging van hun kind hebben gevoeld.

Doch niet slechts de kinderen, die een C.B. bezoeken plukken de 
vruchten van het werk, doch ruimer is de kring, verder stiekt de 
werkingssfeer zich uit, daar men de C.B.'s moet beschouwen als een 
kern, van waaruit hygiënische begrippen voor de verzorging, licha
melijk en geestelijk, van zuigeling en kleuter, hun intree doen in de 
maatschappij.
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Without the advancc and iinproveinunt 
oi' the wholc, no man can hope Tor any 
lasling improvemcnt in his own tnoral or 
matcrial individual conditiën.

Jane Addams.

van Jane Addams van Chicago
1860 - 1935

Januari 1889 gaat Jane Addams op zoek naar een huis in een buurt, 
waar menschcn wonen zonder geld met behoeften, die behoeften 

en ontplooiingsmogelijkheden, die mogelijkheden blijven. Zij vindt een 
ruim huis, in 1856 gebouwd door den man, wiens naarn eraan ver
bonden is gebleven en die daardoor in de gansche wereld bekend 
geworden is. fn den loop der jaren omvatte Hull-House dertien ge
bouwen. Toen Jane Addams het huurde, waren hare naaste buren 
een herberg en een begrafenisonderneming. Een grappenmaker maakte 
ervan: „Ridder, Dood en Duivel” wat de eigenares de opmerking 
ontlokt, dat de vriendelijkheid der straatbewoners voor heldhaftigheid 
heel geen plaats liet. In September werd het huis betrokken door 
Miss Addams en Miss Starr. Den eersten nacht vergaten zij niet 
alleen een zijdeur te sluiten, maar lieten hem wijd openstaan. Dat 
er niets gebeurde, bewees hoe eerlijk en goedgezind de buren waren ! 
Het heerenhuis werd gemeubileerd in overeenstemming met zijn karak
ter en alsof het stond in de buurt waar het oorspronkelijk hoorde. 
Wat sneller dan bij ons, was Halsted Street, een der hoofdstraten 
van Chicago, van karakter veranderd. En zoo was het huis van woon
huis fabriek geworden, daarna een tweedehandsmeubelinagazijn en 
een tehuis voor ouden van dagen. Welgestelde Ieren en Duitschers 
hadden plaats gemaakt voor Russische Joden, Italianen en Grieken.

Het huis kwam op zij uit in Polkstreet, een straat van zes Engelsche 
mijlen, die de opslagplaatsen van vee met de scheepswerven aan de 
rivier verbond. Slagers-, kruideniers-, confectiewinkels en herbergen 
begrenzen de straat aan beide kanten. Oorspronkelijk lag Hull-House 
in een voorstad, maar Chicago breidde zich snel uit en het grenst 
nu aan uitgebreide kwartieren van landverhuizers. Tusschen Halsted- 
street en de rivier wonen meer dan tienduizend Italianen: Napolitanen, 
Sicilianen, Calabriörs, met hier en daar wat Venetianen en Noord-
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Italianen. Meer zuidelijk wonen veel Duitschers en
Poolsche en Russische Joden. Dat stadsdeel verloopt in het Boheenische 
kwartier. De Bohemers (nu Czechoslovaken) zijn er zoo talrijk dat 
Chicago de derde Boheemsche stad ter wereld is. ') Franschen, Cana- 
deezen, leren en Amerikanen, wier ouders emigranten waren, sluiten 
zich noordelijk hierbij aan.

De stadsautoriteiten schijnen hier nimmer het initiatief te nemen 
tot welke verbetering ook. Daar nu een bevolking, die bij den dag 
leeft en wier leven één doorloopende poging is om het hoofd boven 
water te houden, zich verder om niets bekommert, is het gevolg, dat 
de straten onbeschrijflijk vuil zijn. Aan gemeentelijke voorschriften 
wordt niet de hand gehouden, het aantal scholen is onvoldoende, de 
straatverlichting eveneens, de bestrating lijkt nergens naar. In de 
zijstraten, sloppen en gangen ontbreekt zij geheel. De stallen tarten 
iedere beschrijving. Honderden huizen hebben geen verbinding met 
het riolennet. De voor het meerendeel houten huizen, oorspronkelijk 
gebouwd voor één gezin, werden nu door verscheidene families be
woond. Een van de bedenkelijkste verschijnselen was, dat grootc 
huizenblokken het eigendom waren van Italiaansche landverhuizers 
die geld gemaakt hadden. En bleven wie zij waren. Hunne kinderen 
bleven schoenpoetsers, hunne vrouwen bleven lompensorteerders. Jane 
Addams maakt A propos van dit verschijnsel de opmerking, dat dus 
niet altijd bezit verantwoordelijkheid met zich brengt. Wij vragen 
ons af of men van deze menschen verwachten kon, dat zij op hunne 
nieuwe buren prijs zouden stellen en het huis wcnschen te betreden, 
dat zoo royaal voor hen werd opengesteld.

Er was inderdaad één categorie. Dat waren zij die, buiten eigen 
schuld aan lager wal geraakt, hadden moeten verhuizen naar deze 
buurt. En zoo verwondert het ons niet, dat reeds in de eerste weken 

hun vestiging, een aantal jonge vrouwen een leesclub vormden, 
waar G. Eliot’s Romola werd voorgelezen, toegelicht met al de photo's, 
die Jane Addams en Miss Starr uit Italië hadden meegebraebt. Om 
beurten werden twee van de deelneemsters te voren ten eten gevraagd, 
niet alleen als gasten, maar als medehelpsters. Want de eetkamer 
moest in orde gebracht voor de club, en vóór dien moesten de vaten 
gewasschen zijn, de photo's klaargezet enz. enz.

Hier leggen wij den vinger op wat kenmerkend is voor al het werk 
van Jane Addams: het vanzelfsprekende van wat ons Wcst-Europeanen

') Stclster dezes hoorde vóór enkele jaren den l 
zekeren, dal zijn stad meer Italianen herbergt dan in 
dan in Jeruzalem, meer Polen dan in Warschau.
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revolutionair lijkt. Uit datzelfde besef zocht zij een bestaand huis, 
waar wij opzettelijk een Volkshuis zouden bouwen, meubileerde zij 
dit haar huis zoo als het bij haar woonhuis en niet bij een instelling 
paste. Men herinnert zich hoe afwijzend en sceptisch zij stond tegen
over al het opzettelijke van Engelsche pogingen om het volk te bereiken. 
„Hoe onvermijdelijk al deze maatregelen zijn mochten voor klasse- 
bewusle Engelschcn, moesten zij wel kunstmatig schijnen voor een 
Westersche Amerikaansche, die geboren was in een plattelands
gemeente, waar pionicrsleven standverschil onmogelijk had gemaakt.’' 
De eerste logeergast van Huil-House was een oude dame, die Hawthorne 
gekend had tijdens zijn verblijf op Brook Farm, een soort Amerikaansch 
„Walden"; zij gaf vijf lezingen over Hawthorne en zijn werk. Zij had 
gehoord van Hull-House en was er heengekomen om nog eens in een 
sfeer te zijn, waar idealisme in de lucht zat. Dit soort menschen, die 
van het hunne gaven zonder pretensie en als een vanzelfsprekendheid, 
verwachtten dat anderen klaar stonden om in ontvangst te nemen wat 
hun eigen leven verrijkt had, zijn altijd de steun en hulp en toevlucht 
geweest van Hull-House. Vrijwilligers voor blijvend werk begonnen 
zich intusschen ook aan te melden. Zoo werd het mogelijk een Fröbel
school te openen en kort daarna een jongensclub. Maakt men zich 
even waar wat er leven moest in kinderen van landverhuizers uit alle 
Europeesche landen hier bijeengebracht, dan spreekt het van zelf, 
dat de romantiek van oude ridderromans een krachtig bindmiddel 
werd. Maar wie verwondert zich, dat het altijd moeite gekost heeft 
geschikte leiders voor dit jongenswerk te vinden?

Leerzaam is Jane Addams' opmerking: „Deze zorg heeft ons ver
gezeld door al de jaren van groei en ontwikkeling heen. Tot op dezen 
dag, nu de Jongensclub ') over een gebouw beschikt van vijf verdie
pingen, met zijn uitstekend ingerichte werkplaatsen, recreatiezalen en 
studeerkamers, is slechts die groep een succes, die beschikt over een 
toegewijden, redzamen en vindingrijken leider.

De dozijnen kinderen, welke die eerste jaren hun weg vonden naar 
het gastvrije buurthuis, werden in groepen verdeeld met het bepaalde 
doel, hun verbeeldingsleven te richten op een schooner en edeler leven 
dan de achterbuurt te zien gaf en ze tot werkzaamheid te brengen. 
Tot op dezen dag, al is op de scholen handenarbeid en zelfwerk
zaamheid ingevoerd, wordt groote waarde gehecht aan dit werk. 
Want is het niet van overwegend belang, dat kinderen van veertien
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jaar zoodra de schooldeuren zich voorgoed achter hen sluiten, worden 
opgevangen in een kring, waar zij met de eigen oude schoolmakkers 
steeds welkom zijn, zich thuis voelen en bij den overgang naar het 
arbeidersbestaan houvast hebben ?

Daar het uitgesproken doel van 
leven te leven als goede buren, 
bij kinderen en jeugd bepaalden, 
was haar echter zoo door en 
hoorigheid met de omgeving zoo 
wen de gelegenheid werd afgewacht contact te krij{ 
Weldra bleek dat de buurt niet anders verwachtte of dc bewoners 
van Huil-House waren tot alles bereid. Bij geboorten, ziekte en dood 
werd hare hulp ingeroepen. En via de kinderen bereikte men de vol
wassenen, waar behoefte aan gemeenschappelijk leven, aan samen zijn 
en kameraadschap grooter bleek dan alle verschil in afkomst, ras, 
taal. Een kindje met een hazelip werd zes weken lang verzorgd in 
een van de slaapkamers der bewoonsters van Hull-House. Een week 
nadat het weer thuis was, stierf het door verwaarloozing. Een on
gehuwde vrouw, die zonder hulp haar kind wachtte, want hare buren, 
brave lersche huismoeders „wilden zoo een niet aanraken", vond Jane 
Addams klaar staan. Een jonge man, die aan tering 1 
van zijn vrienden zooveel whisky cadeau gekregen, dat 
van wildheid had. In een van die vlagen stierf hij, o 
Jane Addams. Over de vereenzaming van landverhuizer 
ons geen voorstelling maken. Een Italiaanscjic vrouw 
naar de rozen op een van de feestavonden van Hull-House. „Hoe 
waren die zoo frisch gebleven op de lange reis van Italië naar 
Amerika?'* Zij kon niet gelooven, dat hier rozen groeiden. Was zij 
niet zes jaar in dit land en had zij ooit een roos gezien? En deze 
vrouw woonde slechts tien huizenblokken van een bloemenwinkel. 
Nooit was zij naar het naburig park gegaan. Amerika was voor haar . 
de vuile achterstraat waar zij woonde.

Terugziende op die eerstc maanden in hare nieuwe woi 
zij : „Misschien werden in deze eerste dagen de eenvoudig 
lijke grondslagen gelegd, waarop voortdurend leven met de armen 
mogelijk is. Ten eerste: een wezenlijke voorkeur om in een arbeids- 
wijk te leven, om het beroep op het menschelijke. Ten tweede: de 
overtuiging, om de woorden van Canon Barnett te gebruiken, dat al 
wat menschcn met elkaar gemeen hebben, beter en schooner is dan 
wat ze gescheiden houdt en dat deze fundamenteele gelijkheden, wan
neer men ze het juiste accent geeft, zonder ihoeite den voorrang krijgen
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overde wezenlijke verschillen van ras, taal, geloofsovertuiging, 1 
Het staat wel vast, dat in die eerste maanden werd mogclijk 
wat later als het doel van Hull-House aldus werd geformuleerd:

„Een centrum te scheppen voor een hooger maatschappelijk leven; 
opvoedings- en philanthropische instellingen in het leven te roepen en 
in stand te houden: een onderzoek in te stellen naar de toestanden 
in de arbeiderswijken van Chicago en die te verbeteren."

Welke ook de gevaren mogen zijn van een dooreenmenging van 
nationaliteiten, zeker is, dat de bewoners van Hull-House daaraan 
danken een humanisme zoo fundamenteel als wij het nog niet kennen. 
Nooit zou Jane Addams hare „New Ideals of Peace" hebben kunnen 
schrijven, wanneer zij bijv, in Amsterdam geleefd had.

Het Angelsaksische ras heeft hierbij het groote voorrecht tc be
schikken over een eigenschap, die ons als volk vreemd is, die wij 
althans niet in dezelfde mate bezitten: Vriendelijke, speelsche sym
pathie in gevoel en verbeelding met alle soorten van menschen en 
dingen, die wij /tumor noemen. Een paar staaltjes. De jonge vrouw, 
die leidster is van de bewaarschool, ontdekt tot haar ontsteltenis, 
dat een harer kinderen, een Italiaansch meisje van vijf jaar, dronken 
is. De moeder had haar voor ontbijt in wijn gesopt brood gegeven. 
Als de moeder vriendelijk geluisterd heeft naar de beschrijving van 
wat uit haar dochtertje groeien zal als dit doorgaat, staat zij op en 
zet hare bezoekster haar lekkersten wijn voor. Als deze weigert, ver
dwijnt zij en komt spoedig terug met een glas whisky met de gerust
stellende mededeeling: „Hier heeft u de echt Amerikaansche drank". 
„Waarschijnlijk was 
dat wij Amerikanen gewoon zijn 
voor te zetten, dat in whisky gew< 
liaanschen wijn." Zou ons een de 
nachten gekost hebben? Waaruit 1 
het geval ernstiger opnemen.

Van ernst gesproken. In een groote schoenfabriek was een staking 
uitgebroken. Op de bijeenkomst der stakende meisjes in Hull-House 
blijkt dat de neiging om toe te geven, uit den aard der zaak het 
sterkst is bij haar, die geen thuis hebben, maar inwonend zijn. Als 
een der meisjes uitroept: „Maar waarom zouden wij niet coöperatief 
kunnen wonen?" wordt de suggestie opgevangen door Jane Addams 
en de „Jane club” gesticht, nadat aan de hand van het boekje van 
Beatricc Potter, de latere Mrs. Webb, het vraagstuk der coöperatie 
bestudeerd was. Mei '91 worden twee etagewoningen vlak bij Hull- 
House ingericht en verhuurd. Hull-Housc bezorgde de meubelen en
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betaalde de eerste maand de huur. Sedert dreven de meisjes zelven 
haar zaak en bedropen zich zelven. De moeilijkheden die zich natuurlijk 
voordeden, bleken niet onoverkomelijk. Het oogenbhk kwam, dat een 
eigen huis voor de Jane Club noodzakelijk werd. Op zekeren dag 
komt een bestuurslid van Hull-House de goede tijding brengen, dat 
een zijner vrienden bereid is 20.000 dollar te schenken voor den bouw 
van het clubhuis.

Als blijkt, dat de schenker de man is, berucht om zijn lage loonen. 
vanwien bovendien nog bedenkelijker dingen bekend zijn, weigert Jane 
Addams het geld te aanvaarden. Het gansche bestuur was het daarmee 
eens. Uit den aard der zaak kon geen ruchtbaarheid aan het geval 
gegeven worden, want had niet een medebestuurslid van het Huis 
om het geld gevraagd? Jane Addams eindconclusie is: „Het is on
mogelijk uit te maken in hoeverre wij een individu mogen laken omdat 
hij doet wat al zijn concurrenten en collega's voor oirbaar houden; 
maar het is ook waar, dat maatschappelijke veranderingen alleen 
kunnen worden in het leven geroepen door hen, die de onrechtmatig
heid voelen van bestaande toestanden en het uitspreken van hunne 
bezwaren is misschien de eenige mogelijkheid om zedclijke criteria 
hun weg te doen vinden op het onzekere terrein waar schatten worden 
verzameld.” De talrijke verzoeken om over de kwestie „besmet geld” 
lezingen te houden, werden alle door haar afgewezen. En menig af
keurend woord heeft zij moeten hooren als medebestuurslid van 
Chicago's Hogeschool omdat er twijfel bestond aan de rechtmatig
heid van derzelver oprichting.

Het is niet alleen om van den ernst van Jane Addams te getuigen 
dal wij deze weigering van besmet geld te berde brengen. Want er 
blijkt uit dat, waar een hoog ideaal van menschelijkheid door ge
rechtigheid in plaats van door conventioneele philanthropie wordt 
gedragen, sympathie verzet worden kan en wordt. Vóór het gebeurde 
met de Jane-club, zoo vertelt Miss Addams, had men het werk van 
Hull-House met edelmoedige sympathie begroet. Natuurlijk stonden 
velen onverschillig tegenover de gansche onderneming, terwijl anderen 
grapjes ten beste gaven over wat hen ter oore kwam van laten en 
doen der bewoners van Hull-House. Dat hun dit alles koud liet, 
spreekt vanzelf. Deze menschen op een afstand, zoo dachten zij, 
zouden wel anders spreken, zoodra zij met het volksleven zelf in 
aanraking kwamen. „Deze gezindheid veranderde zichtbaar na de be
kende Pulhnan-staking, waarbij de houding van Hull-House niet ter 
zake deed. Maar wanneer „Labor” in ongenade is, gaat men er 
altijd van uit, dat wij ertoe behooren en dan declcn wij in de smaad”.



5

DE BETEEKENIS VAN JANE ADDAMS 235

nemen

de boomen het bosch of 
verhandeling, die zij in 1892

de 

d°P

Hull-House verloor vele vrienden na elke staking waarmede het zich 
had ingelaten, hoewel Jane Addams er alleen de rol in had gespeeld 
van een wettig benoemden scheidsrechter.

Als het huis zich ervoor spant arbeidswetgeving te verkrijgen, 
wantrouwen en achterdocht toe. Zoolang men in het „Seltlemenl” 
niet anders gezien had dan een nieuw soort philantropische onder
neming ging alles goed. Waarom toch keeren zij, die van harte helpen 
om de bestaande ellende en het bestaande onrecht te verzachten, zich 
veroordeelend af, zoodra pogingen worden aangewend om deze ellende 
en dit onrecht voortaan onmogelijk te maken? Gelukkig voor 
menschheid, dat het antwoord van Jane Addams en de haren 
dergelijke wijzigingen in het oordeel nooit een ander zijn kan 
„wij gaan rustig verder”. Maar hoe bitter zijn de teleurstellingen 
wie, als zij, overtuigd was dat men slechts behoefde te begrijpen 
hoe zuivere motieven van eerbied voor den mensch, alle dadei 
maatregelen voortsproten, om aan hunne zijde te staan.

Jane Addams dankt aan haar vrouw-zijn en aan haar gestudeerde- 
vrouw-zijn hel vermogen om zich om den enkeling te bekommeren als 
vertegenwoordigde deze op een gegeven oogenblik de gansche mensch
heid en tegelijk het geheel nimmer uit het oog te verliezen. En zoo 
werd Hull-House het toevluchtsoord voor verlatene» en wanhopigen 
en tegelijk hel uitgangspunt voor’maatregelen en wetten van algemeene 
toepassing. Een vrouw die in wezenlijk levend verband leeft met voor 
hun levensonderhoud, zoo goed stoffelijk als geestelijk, maatschappelijk 
afhankelijken, zal niet licht om de boomen het bosch of om het bosch 
de boomen vergeten. In een verhandeling, die zij in 1892 op een confe
rentie had gehouden en waarin zij de beginselen bespreekt die aan 
dit werk ten grondslag moeten liggen, heet het onder meer: „Het 
moet geworteld zijn in een levensbeschouwing, gegrond in de solidari
teit van het menschenras, een levensbeschouwing, die niet wankelt, 
wanneer een dronken vrouw of een idiote jongen het ras vertegen
woordigen." Maar ook: „De bewoners van het „Settlement" zijn 
verplicht de nooden van hunne buurt als een geheel te zien, gegevens 
te verschaffen die tol wetgeving leiden en hun invloed te gebruiken, 
opdat arbeidswetgeving tot stand komt.” Hoezeer zij zelve aan dit 
programma trouw bleef, moge tot slot met een paar voorbeelden 
verduidelijkt worden.

Angst voor het armhuis vergalde het leven van mannen en vrouwen, 
wier leeftijd hen van de arbeidsmarkt verbannen had of voor wie 
het „alleen op de wereld” zoozeer naakte werkelijkheid was, dat aan 
geen ander toevluchtsoord gedacht kon worden. „Een paar verschrikte
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vrouwen komen mij vragen onmiddellijk mee te gaan naar het huisje 
van een oude Duitsche vrouw, die door twee mannen wordt afgchaald 
voor het armhuis. Het arme oudje had zich met haar gansche lichaam 

'orpen op een kleine wrakke latafel en 
men haar met meubel en al had moeten
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te zijn. Een oude vrouw, wier dagen 
delijke zorgen gevuld waren geweest, te 
eigendommen, waaraan haar hart hang 
vertrouwd zijn, staat gelijk met haar

■ de oude vrouw te zorgen en 
hun droeve plicht ontslagen 
gansche leven met huishou- 
berooven van al hare kleine 
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zaamheid, ja, tot leven te ontnemen. Aan een oude vrouw niets anders 
te geven dan een bed en een stoel, geen kast te laten om hare schatten 
in te bergen, niet alleen opdat zij ze door hare handen mag laten gaan 
als bezigheid, maar opdat haar geest erover droomen kan, dat betce- 
kent: leven bijna over de grens van menschelijk uithoudingsvermogen te 
brengen.” Sedert bezorgde zij aan een half dozijn vrouwen ieder jai 
een veertiendaagsche vacantie binnen bereik van de oude omgeving, 
een verkwikking voor de oudjes, die hun gansche zaal weken lang 
opvroolijkten met verhalen. Het kwaad wat aan menschenzielen ge
daan wordt door welineenende medemenschen! Een Schotsche vrouw, 
die haar leven lang geworsteld had om fatsoenlijk te blijven, was 
stervende. „Probeer niet mijn voeten met iets anders te verwarmen 
dan met dat oude buis dat daar ligt. Hel hoorde aan 
die dertig jaar geleden op zee verdronk. Maar er zit nog i 
van mcnschelijkheid in dan in al jullie vcrwenschte li< 
warme kruiken.” Het waren haar laatste woorden.

Toen William Stead zijn sensationeele bock schreef: „If Christ 
came lo Chicago” (1893) woonde hij in Huil House. Zijn gegevens 
had hij zoodoende uit de eerste hand Maar hij bleef buitenstaander. 
Voordat hij Chicago verliet, werd een bijeenkomst belegd met de 
bedoeling alle organisaties, die ellende in welken vorm dan ook be
streden, tot samenwerking te brengen. Miss Addams was een van het 
comité van vijf, dat in opdracht had gemaakte suggesties te verwe
zenlijken. Er werd begonnen met het vraagstuk der werkloozen. „Maar 
wanneer is het ooit aan eenig comité gelukt op bevredigende wijze 
werkloozen te helpen? In verschillende declen van de stad werden 
stcunposlen geopend, lijdelijke tehuizen opgcricht. Huil House nam
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op zich onderdak te bezorgen aan de daklooze vrouwen, die nergens 
terecht konden; aan vrouwen werd naaiwerk bezorgd. De mannen 
werden als straatvegers aangesteld. „In verband met deze laatste 
begreep ik hoe gevaarlijk het is in crisistijd maar aldoor de loonen 
te verlagen met het prijzenswaardige doel om spoedig te helpen. Ik 
betoogde, dat het beter was de mannen een halven dag te laten werken 
voor 75 dollarcenten dan een ganschen dag voor een dollar, beter dat 
zij drie dollar in twee in plaats van in drie dagen zouden verdienen. 
Ik nain mijn ontslag uit dit comité in wanhoop, dat ik ooit mijn mede
leden aan het verstand zou kunnen brengen, dat ons eigenlijk doel 
niet straatvegen was maar hulp aan werkloozen. En dat zij daarom 
zoo moesten helpen, dat de mannen niet achteruit gegaan waren als 
zij hun normale bezigheden weer konden aanvangen. Bij de discussie 
kwamen toestanden aan het licht, die mij ertoe brachten mij ernstiger 
dan ooit in economische problemen te verdiepen.'*

Jane Addams vergat nooit en nimmer, dat het bij economische, 
: vraagstukken, tenslotte gaat om menschen, om men
om mcnschengeluk. Dit moge blijken in een volgend

'ViT’ic, in aanschouwing van een opgeprikten vlinder, meent dit 
’ ’ natuurwonder te kunnen definieeren door het met uiterste 

nauwgezetheid te beschrijven, zal vermoedelijk te kort schieten in het 
meest wezenlijke: het aan de zwaartekracht onttogene. Zoo vindt men 
in dikke, diep doordachte Duitsche handboeken over het dagblad- 
wezen definities van het dagelijksche verschijnsel de krant, waarin 
geen kenmerk aan vastprikking ontkomen is dan alleen dat ééne wat 
juist het meest wezenlijke is en wat ik zou willen noemen haar levens- 
bewegelijkheid.

Dit heeft te bedenken wie zich door de redactie van dit tijdschrift 
als onderwerp van een opstel ziet voorgelegd: de taak en de rol van 
de pers in onzen tijd. De pers —- maar dit veronderstelt het bestaan 
van een min of meer homogeen complex, zooal niet internationaal, 
dan toch nationaal. Neen, stellig niet internationaal — want wie zou 
bijvoorbeeld in één adem willen noemen de Manchester Gardian en 
de Paris-Soir, den Völkischer Beobachter en de New-York Times?
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‘) The Ncwspaper and the Historinn (Oxford University Press, London, 1923).

past aan h

schen menschen en groept 
stammen. Ruil van nieuws is ah 

was. In de schaduw

dat hoofdredacteuren

En nationaal? Hoe voelt men al uit de namen 
tusschen de Standaard en de Telegraaf, hoe ver van 
derd leven stad- en standgenootcn als de Maasbode 
Rotterdamsche Courant, hoe anders gerit 
Handelsblad en Tijd! Moeten we het Lut 
Amerikaanschen historicus, nazeggt 
schillend is in verschillende tijden 
dier mate, dat het onmogelijk is iets omtrent de 
dat voor alle tijden 

enkel land

alleen het verschil 
elkaar verwij- 
en de Nieuwe 

richt zijn Volk, Algemeen 
•ucy Maynard Salmon, den 

■en, dat het streven der pers ver- 
i en in verschillende landen en wel 

pers vast te stellen, 
juist is of tenminste voor alle landen of voor 

voor een enkelen tijd? Dezelfde schrijver verzuchtte 
en hoofdartikelcn in verschillende landen ver

schillen, dat zij in verschillende tijden in hetzelfde land verschillen 
en dat een hoofdredactcur niet altijd zichzelf gcli; 
dan ontglipt ons alles wat we aan houvast meendei 
neer we zoo gemakkelijk samenvattend spraken 
dienen al die persen verschillende taken en 
onzen eigen tijd.

Vergeef mij, als ik u ook nog het laatste wiebelende plankje onder 
uw voeten wegsla door er u opmerkzaam op te maken, dat de be
grippen pers en journalistiek elkander in het geheel niet dekken. De 
pers, dat is ten slotte niet anders dan een technisch middel, waar
mede het product der journalistiek wordt vermenigvuldigd, een bedrijf, 
dat zich ook van andere middelen bedient, in den loop der historie 
gebruik maakte van de menschelijke stem, het gebaar, het signaal, 
de pen —• dat thans gebruik maakt van film en radio, van lichtend 
schrift, van motorisch rondgebazuind geluid, van de televisieprojectie 
straks, die de gebeurende gebeurtenis in uw binnenkamer brengt. 
5Vat zegt dit u? Dat de pers één der verschijningsvormen is van 
de journalistiek — niet de eerste en waarschijnlijk niet de laatste. 
Dat de pers dus niet alleen als zoodanig niet bestaat, maar ook een 
voorbijgaande vorm is, de vorm waarin de oeroude cultuurfactor 
journalistiek zich zoolang openbaart als het geestelijk verkeer tusschen 
de menschen hoofdzakelijk met behulp van den druk bewerkstelligd 
wordt, om geleidelijk over te vloeien in andere vormen, meer aange- 

het steeds meer gedynamiseerde leven.
Alles vloeit — ook de journalistiek. Deze was er al in het eerste 

mondelinge verkeer tusschen menschen en groepen van menschen, 
tusschen clans en stammen. Ruil van nieuws is altijd geweest daar 
waar ruil van goederen was. In de schaduw van mysterietempels

gelijk blijft. ') Maar 
uuen te hebben wan- 
van de pers, en dan 

rollen ook in dezen éénen.
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werd die ruil gedreven zoo goed als in het marktgewoel en bij de 
heilige spelen der ouden. Hij diende de behoefte aan kennis van 
de naaste omgeving en van de omstandigheden die de veiligheid van 
persoon en goed beheersebten, maar ook reeds diende hij de meest 
primitieve nieuwsgierigheid. De gesproken krant in de figuur der ver
tellers in de Grieksche stadsrepublieken diende ook al wel den handel. 
Staatkundige beteekenis verkregen pas de op borden gestaafde acta 
diurna der Romeinen, die aan het volk kond deden van de handelingen 
van den Senaat en later, door slaven overgeschreven, het verkeer 
gingen onderhouden tusschen het centrum van het Romeinsche gezag 
en de provinciale peripherie. In de vroege Middeleeuwen droegen 
barden en minstrcels het nieuws in gezongen artikelen door de landen 
en in de latere Middeleeuwen ontwikkelde zich een met ’t verkeer 
gelijken tred houdend briefverkeer tusschen kerken en kloosters, tus
schen handelscentra en middelpunten van staatkundige macht. In Venetië 
werd het nieuws van den Rialto in de eerste gazetta's neergeschreven.

De journalistiek volgde, zoo ziet men, het zich in breedte en diepte 
uitbreidende leven der tijden op den voet, aanvaardde eiken bruik- 
baren vorm en metamorfozeerde zich naar eischen van tijd en plaats. 
De gesproken krant bleef bestendigd daar waar dit om politieke 
redenen het veiligst was. Het geschreven vel vervolgde zijn loop langs 
alle heirwegen. En anderhalve eeuw na datgene wat oneigenlijk de 
.uitvinding*’ van de boekdrukkunst werd genoemd, te weten de faze, 
die intrad toen de allang bekende stempel- en blokdruk zich tot den 
druk met gebruikmaking van losse letters ontwikkelde, verscheen, 
door gedrukte pamfletten voorafgegaan, de geregelde gedrukte krant, 
niet als de verbeterde geschreven krant, die voorloopig de lectuur der 
elite bleef, maar als leesstof voor den gemeenen man van den aan- 
brekenden nieuwen tijd, wiens eerste belangstelling voor de buitenis
sigheden van het leven werd gewekt.

Maar over de hedendaagsche pers zou ik schrijven ; over haar taak, 
haar rol. Ik blijf er mij van bewust, maar kan dit alleen met dezen 
historische» aanloop doen. Want ziet eens hoe zich ook hier het heden 
uit het verleden ioswikkelt. Wat is de rol van die eerste gedrukte 
kranten? Vrijwel niet anders dan die van tegemoetkoming aan den 
zin voor bizarre gewaarwordingen, zooals ook al in de aanprijzende 
titels der „vliegende bladen”, wapperend aan de liassen van markt- 
standjes, was beloofd. De eerste ongeregelde en geregelde gedrukte 
.tijdingen” richtten zich tot het gewoel der menigte, leverden bakkers
en bakerpraat, griezelhistories, afgewisseld door fragmentarische oor
logsberichten en nieuwtjes uit de wereld der vorstenhoven. Toch zouden
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') Dr. Ollo Grolh, de schrijver van hel standaardwerk „Die Zeitung', Ein 
System der Zcilungskunde (Journalislik) (J. Bensheimer) Berlin 1928—-19.30, 
onderscheidt (deel I. hl. 690—693) in historische orde: die 6‘e/>iW.i-Prcssc, die

(oder die Bildungs- und Erzichungs-) Pressc, die IF'illen.i- (oder Mei- 
nungs-) Presse, die Universalpressc.

deze onaanzienlijke papierkens tezamen met de geschreven nieuws- 
relazen de eerlijke voorouders blijken van de indrukwekkende krante- 
bundels die in onze twintigste-eeu wsche brievenbussen worden geperst.

Tusschen toen en nu ligt echter een proces van een bewustzijns- 
uitbreiding in diepte en breedte, dat zich op verrassende wijze spiegelt 
in vier eeuwen journalistiek. Denken wij vooreerst aan die uitbreiding 
van het bewustzijn, welke zich manifesteerde in de verkenning van 
de wereld naar Oost en West, naar Zuid en Noord. Daar versprong 
dat bewustzijn al van het gevoel naar het verstand. Als bij het zijn 
omtrek aftastende kind kwam het van grijpen tot begrijpen en zoo- 
als in het Engeland der eerste helft van de achttiende eeuw de 
tijdschrift-journalistiek van Spectator en Tatler ontstond, zoo ont
wikkelde zich in de Duitsche landen in hetzelfde tijdperk een jour
nalistieke literatuur van „moralische Wochenschriften’’, waarin men 
zich van alle levensverschijnselen rekenschap trachtte te geven en 
naar „ Aufklttrung” streefde. Het accent versprong van hart naar 
hoofd. In de journalistiek öntvingen de publicisten van West-Europa 
een dagelijksche oefening in het redeneerend denken, in het denkend 
beschouwen, in het beschouwend oordeelen. Geboren werd de critiek. 
In de Fransche pers werd de kunstcritiek het oefenveld voor de 
staatkundige critiek, die zich uit zou vieren in de revolutie. De bladen, 
die in het Parijs van 1789 en volgende jaren als paddestoelen uit den 
grond schoten, werden met vlijmende pennen geschreven, gewet in 
de feuilletonistische kunstpolemiek der Fransche pers. Want inmiddels 
was het accent versprongen van het verstand naar den wil. In en 
na de Fransche revolutie, en niet alleen in Frankrijk, werd de jour
nalistiek gehanteerd in den dienst van den zich staatkundig richtenden 
wil. De pers werd wilsinstrument. ') Zij hielp rechten veroveren, ook 
het recht der eigen uiting. Vrijheid van drukpers zou een der grond
rechten worden, waarvoor met bloed niet te duur werd betaald. 
De negentiende eeuw werd in een belangrijk deel der cultuurwereld 
de eeuw der politieke journalistiek. Als de zee aan het duin, knaagde 
het liberalistisch denken, tot staatkundigen wil versterkt, aan het 
absolutistische gezag. In den strijd, welke in de meeste landen zich 
oploste in het labiele evenwicht van het parlementaire stelsel, ver-
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vulde de journalistiek een haar welbewuste taak en speelde een rol 
op het voortoonee). Zoo naderde het eind der negentiende eeuw.

Maar hoe was inmiddels het beeld des tijds in al zijn trekken 
veranderd. Na de wcreldorienteering der zeventiende eeuw het eerste 
elan der natuurwetenschappen in de achttiende, de ontwikkeling der 
nijverheid en de springvloed der uitvindingen in de negentiende, de 
geboorte en opkomst van het moderne kapitalisme, de vlucht van het 
verkeer, de consolidatie der staatsvormen — de universaliseering der 
journalistiek. Oeconomische en technische factoren gingen op zoodanige 
wijze samenwerken met de geestelijke krachten, die het dagblad be
wegen, dat kranten ingewikkelde bedrijven werden, die onder de 
hoogste spanningen van snelheid en gevoeligheid hadden te werken, 
wilden ze eenzelfde hoofdzakclijke taak van in- en voorlichting met 
baat kunnen blijven vervullen. Immers zweept elke verkeersversnelling 
de krant tot bedrijfsversnelling uit zelfbehoud op. Verkeersversnelling 
langs den weg (trein, auto, bus) beteekent dat de afstanden tusschen 
de bevolkingscentra slinken, dat de landkaart krimpt, dat de wed
ijverende kranten dichter naar elkaar worden gedreven, dat zij enkel 
en alleen door eigen bedrijfsversnelling hun lezersterreinen kunnen 
blijven bedienen en al vergrootend verdedigen. Een strijd op leven 
en dood. Verkeersversnelling door den aether (telegraaf, telefoon, 
radio, verreschrijver) drijft bovendien de kosten der berichtgeving 
omhoog, want elke mogelijkheid tot sneller nieuwsverwerving wordt 
voor het dagblad dat bij wil blijven een dringende noodzakelijkheid. 
Op tweeërlei wijze dus een opvoering van exploitatiekosten. Het 
moderne groote dagbladbedrijf wordt aldus genoopt zich uit te rusten 
met een in uiterste volkomenheid gemechaniseerde installatie, een ge
raffineerd in elkaar grijpend bedrijf van nieuwswinning, nieuwsver- 
werking, nieuwsverspreiding, dat eiken dag een ander product binnen 
de spanne van enkele uren gereedmaakt en aflevert aan tienduizenden 
adressen. De abonné betaalt allang niet meer de zelfkosten van wat 
hij ontvangt, maar hij is onontbeerlijk en dus welkom ondanks de 
schadepost, omdat hij zijn deel bijdraagt tot datgene wat den sluit
post levert, welke de geweldige exploitatiekosten vermag 
de werfkracht van het blad ten profijte van den advt

Zoo heeft de dagbladjournalistiek zich dus met en 
schappij ontwikkeld lot een geestelijk instituut dat minder dan ooit 
den stoffelijken grondslag kan ontberen, een instituut, dat niet enkel 

chcppende geestelijke kwaliteiten van de redactie, maar ook die 
bedrijfsvoering vcrcischt; een instituut waarin geestelijke, oeco- 

en technische factoren in een steeds moeilijker te verwezen-
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in dit opstel lot dezen staatsvorm beperken: in fascistisch, na- 

communisliscli bestuurde landen kan van journalistiek als 
van deze beschouwingen niet worden gesproken.

harmonie moeten samenwerken om met hooghouding v< 

vaan eener ongerepte journalistiek tczelfder tijd den bet 

van het bedrijf tc blijven verzekeren.

Slechts door u deze ontwikkeling van de journalistiek ruwweg cn 

met verwaarloozing van zicht-benemendc bijzonderheden te schetsen 

als een ontwikkeling, naar den geestelijken kant, van simpele nieuws

garing via voorlichting, critiek cn politieke propaganda tot hel in de 

wereldnieuwsnetten ingcschakeld journalistiek fenomeen der moderne 

krant, naar den stoffelijken kant van gilde-ambacht naar kapitalistisch 

georganiseerd grootbedrijf; slechts door een dergelijke plaals- 

richtingbepaling wordt het mogelijk ons nu verder over taak cn 

van de hedendaagschc pers te verstaan. Want nu zal het den met 

dit onderwerp minder vertrouwden lezer wellicht beter doenlijk zijn 

zich een beeld dezer moderne journalistiek te vormen als van een 

golf in den machtigen stroom der cultuur, een golf, aandrijvend en 

gedreven, tegelijk den stroom voedend en door hem gedragen.

Hier is dan tegelijk gesproken van de macht der journalistiek 

van haar beperktheid. Met inbegrip van haar verantwoordelijkheid. 

Want indien de journalistiek met haar historische traditie van toch 

bovenal geestelijke factor, die in overeenstemming met den ontwik

kelingsgang der menschheid achtereenvolgens aan het gevoel, het ver

stand en den wil appelleert, thans in deze voortdurend van aanzien 

wisselende en naar den geest immer chaotischer wordende maat

schappij naar haar aard tegemoet wil blijven komen aan den drang 

naar een steeds meer universeel weten en begrijpen, drang, welke 

bij alle wisseling een constante impuls der menschheid is, dan zal 

:per dan ooit bewust hebben tc zijn van haar geestelijke 

rdelijkheid. Dan kan haar taak alleen op de rechte wijze, 

dat is op de wijze die deze tijd vordert, verslaan cn vervuld worden, 

wanneer in de journalistiek op de leidende plaatsen mcnschen staan, 

die in volle bewustheid van de dienende plichten, welke een hoogerc 

wereldleiding van hen vergen zal, zich tot dit vak geroepen voelen.

De taak der journalistiek houdt vooreerst met haar werkingen 

verband. Ik heb in mijn inleidend college over dagbladwczen ') aan 

de Leidsche Universiteit vooreerst vier werkingen der pers in den 

constitutioneel-parlementairen staat ’) onderscheiden : een opvoedende, 

een verbindende, een ordenende cn een cont rokerende. Deze wer-
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niet gezien mogen worden als ivoren torens hoog boven de menschen- 
maatschappij, onttrokken aan de vulgaire impulsen van het leven 
daar beneden, louter omwaaid door den wind der hoogere geestelijke 
vrijheid. Het ware de werkelijkheid miskennen, de bedrijven der jour
nalistiek te isoleeren van de maatschappij, waarin en waaruit ze be
staan, ze los te willen maken van de lezersgemeenten waarmede zij 
in noodzakelijke wisselwerking leven. Men krijgt geen juisten blik op 
dat verwonderlijke object de krant, wanneer men haar niet voort
durend ziet als middenpunt van een kring van geestelijke en stoffelijke 
verlangens en belangen. Elke maatschappij geieedt en groepeert zich 
zelve rondom een aantal kranten van onderling vaak zeer verschil
lenden standaard en kleur. Elke krant is min of meer de exponent

kingen naar vermogen te bevorderen, is een wel primaire taak der 
hcdcndaagsche journalistiek, omdat ze in een steeds minder overzich
telijke gemeenschap, welke naar democratische beginselen bestuurd 
wordt, wegwijzend, regelend en samenbindend is. Onmiskenbaar is 
de werking der journalistiek bij de nationale opvoeding doordat de 
krant voor millioenen, als schier eenige bron van nieuwe kennis, niet 
minder is dan een geestelijke autoriteit, waarvan de invloed onbe
rekenbaar versterkt wordt doordien zij zich dag aan dag, en eiken 
dag op denzelfden tijd, laat gelden. Haar verbindende werking oefent 
de journalistiek door de technische overwinningen op tijd en ruimte 
uit (men denke b.v. aan het thans in Nederland in werking getreden 
telcx-stelsel, dat van het centrale nieuwsbureau uit elk binncngekonien 
bericht tegelijk op tachtig redactioncele schrijfmachines in alle deelen 
van het land doet reproduceeren), want zij helpt hierdoor mede het 
oneindig gecompliceerde leven meer doorzichtig te maken en is voort
durend tusschen ver-verspreide menschengroepen de parate middelaar. 
Ordenend is vooral haar aandeel aan de openbare meeningvorming 
in zooverre zij het dagelijksche tournooiveld vormt van meeningen 
omtrent de openbare zaak, in zooverre zij tot bewuste uitiiw I 
wat onbewust in de maatschappij leeft en in den chaos der ged; 
een eerste uitschifting teweegbrengt. Terwijl zij in het publieke 
controlecrend werkt door de lichtende toorts der openbaarheid. Als 

en pers, die recht en waarheid dient, 
blijken tegen misbruik en rechtsver-
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van een politieke, oeconomische, sociale of confessioncele groep en 
vormt voor die groep tegelijk de tribune en de kansel. Deze inter
dependentie is onomscbrijfbaar, maar aanwezig is ze altijd. Wie ten 
aanzien van het oppervlakkigste, hef meest weerhaanachtige dagblad 
in welk land dan ook onderzoekt of dit nu eigenlijk óók wel < 
eigen gemeente heeft, hij zal nog stuiten op een gemeenschap, op 
breede gemeenschap der geestelijk-indifferenten, wier samenhang dc 
het kudde-instinkt wordt gevormd; maar ook zij is een gemeente.

Inderdaad, geen enkele krant is een eiland; elke'krant staat midden 
in het leven en heeft ook daaraan alleen haar invloed te danken. Zij 
is als elke menschelijke instelling tot kwaad en goed bekwaam, lloe 
zij, kwalitatief, haar taak vervult, is ook bij haar afhankelijk van de 
krachten die uitcindelijk de leiding behouden. Juist daarom is van zoo 
groofe beteekenis wie er bij een krant met geestelijk gezag zijn be
kleed. Zij beheeren kostbaar goed. Hetgeen ik schreef over de oeco- 
nomische en technische eischen, aan moderne journalistiek gesteld, 
moge immers aantoonen, dat hetgeen als gezonde geestelijke wissel
werking tusschen krant en krantegemeente te waardeeren valt, licht 
doorkruist kan worden door krachten, waarvan dc motor in eenzijdige 
stoffelijke belangen moet worden gezocht; krachten, te gevaarlijker 
naarmate de krant oeconomisch zwakker staat dan wel de schei
dingslijnen tusschen het streven naar geestelijk en stoffelijk succes 
bij de uitgevers meer en meer raken uitgewischt. Er zijn toch in de 
geschiedenis der moderne pers gevallen te over bekend van denatu- 
reering der journalistiek tot zuivere commercialiteit. Maar ook zijn 
er de voorbeelden als van de Londensche Times, die, na een twaalf
jarig commercialiseeringsproces onder het interregnum van Northcliffe, 
terugkeerde tot den kring der Brifsche elite en nu onder geestelijke 
bescherming staat van een raad van aanzienlijke figuren, wier taak 
het is te verhoeden dat de aandeelen van het blad der vermaarde 
Waltcr-dynastie ooit weder in handen van journalistieke indusfrieelen 
zouden geraken. Heel de gamma van menschelijke kwaliteiten is aan
wijsbaar in het dagbladwezen en als elk ander maatschappelijk insti
tuut is de journalistiek als zoodanig noch enkel goed noch enkel boos. 
De tooneel- of concertdirecteur, die, te gemakkelijk zwichtend voor 
den aandrang van een raad van beheer, zijn repertoire met slechte 
kasstukken bederft, vindt zijn evenbeeld in den hoofdredacteur, die 
zijn redactioneele kolommen onder gelijken aandrang verontreinigt met 
ongezonde sensaiielcctuur, maar hij op zijn beurt kan als zijn geeste
lijken dubbelganger begroeten den paedagoog, die zijn systeem pro
stitueert terwille van goedkoop succes. De moedigen cn de laffen 
vindt men in eiken levenskring.
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De lijn der ontwikkeling 
buigt zich steeds meer toe 
het moderne dagblad, als reflex 
de publieke belangstelling 
kranten de oplossing in de 
dat ze er echter in slagen de 
behoort dit juist tot de taak 
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van de journalistiek, wij zagen het reeds, 
naar het universccle. Zoozeer groeit in 

van de levensterreinen waarvoor 
stijgt, het aantal rubrieken, dat sommige 
opheffing van de rubrieken zoeken zonder 

veelheid tot eenheid te herleiden. Toch 
eener journalistiek, die in den meest 

wezenlijken zin op de „hoogte” van haar tijd wil blijven. Dit betee- 
kent de uitbreiding en verdieping van de ordenende werking der 
journalistiek, die ik al heb genoemd. Er is in sommige kringen van 
het dagbladwezcn beklag over de verdwijning van den „all round” 
journalist, dat was de journalist, die in een minder gecompliceerde 
maatschappij met zwier en smaak over „alles” kon schrijven. Hij is 
opgevolgd door een reeks van specialisten, die veelal met talent en 
bekwaamheid hun rubriek redigceren. Zij kunnen niet worden gemist. 
Maar er is naast hen behoefte aan de nieuwe soort „all round” 
journalist, die in deze méér gecompliceerde maatschappij zijn taak op 
een hooger niveau dan zijn voorganger heeft te vervullen. Zijn streven 
moet zijn om voor zijn lezers eenige geestelijke ordening in den chaos 
van het algcmcene leven te brengen, het uiteengevallcne voor hen 
ineen te voegen, het versnipperde saam te binden. Hij moet in staat 
zijn, nu en dan voor zijn lezers de rubrieken „op te heffen”, niet 
echter door ze af te schaffen, doch door : 
hoogte waarop de eenheid hervonden wordt 
de uit elkaar gevallen deelen zijn. Er zijn zulke journalisten, 
zijn diegenen waaraan deze tijd het allermeest behoefte heeft. Het 
zijn zij, die, uit den geest levend, zich juist hierdoor vast op de aarde 
voelen staan en niet verbijsterd raken door natuurlijke verschuivings- 
processen en overgangsverschijnselen, die onder het armoedige ver- 
zamclhoofd „crisis" gemakshalve tot onverklaarbaarheden worden 
verklaard. Zij zullen ook hun lezers voor verbijstering weten te 
behoeden en de alarmeerendc vormen der reportage van het onbe- 
grepene weten te beteugelen. Aan het woord voorlichting vermogen 
zulke journalisten den verbleekten glans te hergeven. Hun getal is 
fechter te gering en te zelden staan zij op de leidende posten waar 
zij behooren. Te meer klemt dit, wijl de dagbladpers een rol heeft 
te vervullen bij het scheppen van de vormen waarin het maatschap
pelijk leven zich metamorfozeeren wil om zichzelf in zijn 
te blijven. Hierbij leiding geven kunnen alleen wie het oog < 
voor de voortdurende vervloeiïngen en gedaanteverwisseling 
dingen bij een maskeerende gclijkblijving hunner namen. W<
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paedag<
welke ir
Zoo is b.v. —
politiek-propagai

wrekend kunnen worden, 
nkeling overigens — de 

i meer en meer door dc

taak voor de dagbladpers om hiervoor oogen te openen! Maarzonder 
nn<»n geest kan niemand hier wegwijzend helpen.

«Jewegelijk als het leven zelf, kan ook de journalistiek zich alleen 
handhaven door metamorfoze. Salmon heeft gelijk, dat zij naar plaats 
en tijd (eikens verschilt. Haar eigen vormveranderingen spiegelen de 
vormveranderingen van het algemeenc leven. Sprak ik hier voornamelijk 
van de taak der dagbladpers, dan moge ik er tegen het eind van dit 
opstel op wijzen, dat reeds nu deze taak ten deele wordt overgenomen 
door andere vormen van journalistiek. Ik bepaal mij tot de radio, 
die o.m. een aanzienlijk deel van de taak der volksopvoeding, tot 
dusver door de dagbladpers verricht, aan zich heeft getrokken, ge
bruik makende van, terugkeerende tot. het zooveel directer middel 
uit de vroegste tijden der journalistiek: de menschclijke stem, door 
de techniek thans voor een onbegrensd getal van hoorders bereikbaar 
gemaakt. Zooals de gesproken krant in nieuwe gedaante herleeft in 
de radio, herleeft dc tcekenkrant der middelecuwsche houtsneepam- 
(letten in de film, de vuur- en rooksignaalkrant der ouden in de licht
krant van nu. Elke nieuwe behoefte der maatschappij zal een nieuwen 
tcchnischen vorm crceüren en in eiken nieuwen vorm zal datgene over
vloeien waaraan de oude niet meer naar den eisch van tijd en plaats 
kan voldoen. Maar doordat oude vormen hun oude namen zullen 
behouden en men steeds geneigd zal zijn de nieuwe vormen te be
noemen, niet naar hun inhoud, doch naar de verrassende techniek die 
ze schiep, ook wijl men hun inhoud nog niet ten volle kan voorzien, 
zal er altijd verwarring zijn ten aanzien van de vraag, welke rol een 
bepaalde vorm in het maatschappelijk bestel vervult. Zulks tennaasten
bij vast te stellen voor de journalistiek, is zelfs vrijwel ondoenlijk, 
want wie zal b.v. op politiek en oeconomisch gebied het aandeel be
palen van de journalistiek tegenover dat van de regeering, het parlement, 
de politieke partijen, de brochure- en tijdschriftliteratuur (door som
migen ook wel tot de journalistiek gerekend), de organisaties van 
interessenten, (en slotte den .man in the Street"? Het kwantitatieve 
der rol valt bezwaarlijker te bepalen dan het kwalitatieve der taak. 
Maar we) valt dit te constatceren, dat de rol, die de dagbladpers 
op verschillende terreinen van het publieke leven vervult, niet alleen 
vermag te worden overgenomen door andere technische vormen van 
journalistiek, gelijk wij dit b.v. met betrekking tot haar rol van volks- 

;oog hebben gezien, maar ook door maatschappelijke instituten, 
in het geheel niet tot de journalistiek gerekend kunnen

— op zichzelf natuurlijke ontwikk 
agandistische rol der dagbladpers
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het eerste 
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,-erd. welke

telen. I'óór bonderd 
ischmann — Ant-
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Qver ’l algemeen 
geschriften v 

teressant dan ook dikwijls — niet meer 
dan locale betekenis toekennen. Er zijn 
echter uitzonderingen en daaronder be
hoort ongel wijleld bovenstaand werk 
van den Conservator van het Stedcliik 
Schoolmuseum te Antwerpen. 

De schrijver, die zijn stof k 
en om de geschiedenis van I 
gemeenteonderwijs Ie Antwcrj 
een geschiedbeschrijving gelere

Hendrik van Tiche 
jaar. J. E. Busc 
werpen (1934).

een interessant kijkje gunt op de Onder
wijstoestanden in de eerste decenniën 
van de vorige eeuw in de Noordelijke 
en Zuidelijke provinciën van het toen 

n aan jubilea- nog verenigd koninkrijk. De vereniging 
:n — hoe in- in 1814 brengt voor het Zuiden o.a. de 

invoering der .vermaarde Hollandse 
Onderwijswet van 1806". Het Noorden, 
dat ver vooruit was. brengt er zijn voor 
die tijd moderne methoden, zijn uit
stekende scholen en paedagogen (o.a. 
wordt melding gemaakt van Beiaard 
Schreuder, _een zeer ontwikkeld Neder
lands onderwijzer en overtuigd voor
stander van Pestallozzi’s leerwijze)".

Bewondering heeft de schrijver voor

politieke partijen overgenomen, haar voorlichtende rol op cultureel 

gebied door tal van gespecialiseerde vereenigingen en genootschappen, 

haar informatieve rol op sociaal gebietl door het instituut der con- 

sultatiebureaux, haar signalecrende rol iloor de tribunes tier publiek- 

rechtelijkc colleges. Wat haar inltisschen niet mag en niet zal weer

houden. zelf telkens nieuwe laken te aanvaarden en daarmede nieuwe 

rollen te vervullen, dit meestal doende ondanks zichzclven, door de 

natuur der dingen daartoe onbewust gebracht, om dan die taak, die 

rol tot meeste volmaking te brengen wanneer eenmaal een haarzelf 

bewust geworden vervulling daartoe tien spoorslag geeft.

Indien ik er in geslaagd ben, den lezer den vasten grond onder 

zijn voeten te hergeven juist door hem op het betrekkelijke en ver

vloeiende van inconstante begrippen maskeerendc woorden te hebben 

opmerkzaam gemaakt, kan ik geen misverstand verwachten wanneer 

ik eindig met vast te stellen, dat de geest, die in onzen tijd in den 

besten vorm journalistiek werkzaam wil zijn, zich ook buiten onzen 

tijd moet kunnen plaatsen om taak en rol van het machtige instru

ment, dat hem ten dienste staat, tot haar hoogste recht te doen komen. 

Want ook voor den modernen journalist, die, meer dan wie ook in 

het gevaar verkeert door de macht van het oogenblik overweldigd te 

worden, geldt het woord van Goethe:

Wcr in der Weltgeschichte lebt, 

Dem Augenblick soll er sich richten? 

Wer in die Zeiten schaut und strebt, 

Nur der ist wert zu sprechen und zu
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. Hel

over het beslaan.

geacht.

(bestuur

van het boek is gewijd 
verkwijze (Lancastcr- 

cersle gemeentelijke

ïtiteld 
1811

vraag van 
Eredienst 

het Bureau i 
zich lot de

de in 178*4 opgerichtc Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen, aan welke hel 
volgens hem te danken was. dal de 
grote meerderheid der Hollandse kin
deren een school bezochten. De Maat
schappij is — zij het vooral indirect —* 
ook van grote invloed geweest in de 
Zuidelijke provinciën en vond o.a. een 
navolgster in het in 1805 opgerichtc gc- 
noodschap .Tol Nut der Jeugd”, het
welk almanakken en schoolboekjes liet 
verschijnen.

Een groot deel 
aan oprichting, w 
systeem) van de „
armenschool te Antwerpen.

In een hoofdstuk, getiteld ..Bij onze 
Noorderburen in dejaren18!6—*1826”, 
komt de schrijver weer herhaaldelijk tot 
de conclusie, dat hel onderwijs in het 
Noorden — inede om zijn openslaan en 
kennisnemen van alle moderne richtin
gen .— in Europa een vooraanstaande 
positie innam. Ter illustratie van zijn 
beloog wijdt de schrijver in hoofdstuk 
VI een beschouwing aan „een merk
waardig boekje", een in 1820 uitge
geven bekroond antwoord op een door 
de Maatschappij tol Nut van 't Alge
meen uilgeschrevcn prijsvraag. Hans 
Visser bespreekt en vergelijkt in dit 
antwoord de verschillende onderwijssy
stemen en veroordeelt het veelal in hel 
Zuiden gevolgde systeem van Lancastcr 
met zijn enorm aantal leerlingen (hon
derden, bij Lancaster zelf meer dan 
900!) in één lokaal, onder de medogen- 
loze leiding van een onderwijzer en zijn 
jeugdige moniteurs en zijn stelsel van 
automatische beloningen en straffen. 
Tegen deze fabriekmatige .opvoeding" 
stak hel Noord-Nederlandse onderwijs 
wel zeer gunstig af.

Let conteilt 3e l'inttruclion pubtigue. 
Publications du Bureau Interna
tiona) d'Education — No. 41. 
Genève — 1935.

Ven vraag van hel Poolse ministerie 
van Eredienst en Onderwijs, was 

voor het Bureau te Genéve de aa 
ding zich tot de onderscheidene 
gesloten landen te richten met de

gegevens tc verschaffen 
de organisatie en de w w 
tuele landelijke, regionale, provinciale 
en/of gemeentelijke onderwijsraden, 
resultaat van dit onderzoek in 50 lan 
is in het boven aangeduid rapport 
gelegd.

Beperk 
onderwijt 
slag, dat 
die zulk <

en dc Verenigde 
waar een onderw* 

college over 
adviserende 

zijn oordcc 
■ minis _ 
ïden blijvt 
i die van

ïrken wij ons tol dc landelijke 
ijsraden. dan blijkt uil dit ver- 

t tot dc belangrijkste landen, 
een centraal college niet be- 
. behoren Duitsland, Engeland 

jde Staten. In vele landen, 
rwijsraad voorkomt, heeft 

dit college over hel algemeen slechts 
een adviserende taak in de gevallen, 
waarin zijn oordeel dooi* den verantwoor
delijken minister gevraagd wordt. De be
voegdheden blijven dan derhalve nog 
beneden die van de Onderwijsraad in 
ons land, wiens adininislralief-rechler- 
lijkc en adviserende taak in vc 
gen reeds onvoldoende wordt 
Wij herinnen in dit verband o 
het bekende adres van het Hoofdbcs1***"* 
van de Maatschappij tot Nul van i 
Algemeen.

Vermelding verdient dc belangrijke 
plaats, welke de Spaanse wetgever bij 
de wet van 22 Augustus 1932 voor de 
toen ingeslcldc Nationale Cultuurraad 
heeft gereserveerd. Deze instelling over
ziet het gehele Spaanse culturele leven 
in en buiten Spanje. Hij houdt o.a. 
toezicht op en doel voorstellen inzake 
alle takken van onderwijs, de archieven, 
bibliotheken, musea, theaters, bioscopen, 
radio, enz. Dc Raad heeft het recht 
van initiatief en kan den betrokken 
minister voorstellen doen voor alle onder 
zijn Departement vallende onderwerpen; 
tevens bereidt de Raad dc betreffende 
wetsontwerpen voor.

Deze cultuurraad heeft nog een eigen
aardige bevoegdheid. Op het einde van 

• het schooljaar kan nl. een vergadering 
bijeengeroepen worden, waaraan als 
buitengewone leden de afgevaardigden 
van het onderwijzend personeel en van 
dc culturele instellingen kunnen deel
nemen en in welke vergadering kan 
worden beraadslaagd over alle kwesties, 
welke direct verband houden met de 
nationale cultuur. v. d. M.
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Een belangwekkend intelligentie-onderzoek.
door J. P. KRUIJT.

Statistiek 
verhoudinge 
door het Cci 
tiek. (Uitgave Wolters, Groningen 1935.)

van Nederland. Intclligcntie- 
gen in Nederland. Bewerkt 
icntraal Bureau voorde Slatis-

nemen.
deze publicatie, moet 

5 gevolgde intelligentie- 
wil men werkelijk de 

het gehele Nederlandse 
aantonen, dat de onderzochte personen, wat 
een benaderend beeld geven van onze ge-

Z"\nder de auspiciën van het actieve Centraal Bureau voorde Sta- 
tistiek heeft Dr. G. Stuiveling, onder leiding van Dr. Philip 

J. Idcnburg, chef der afdeling Onderwijsstatistiek van dit Bureau, 
belangwekkend materiaal bewerkt inzake de intelligentie van 26797 
Nederlandse recruten. De publicatie van de bewerking van dit, door
een testonderzock verkregen, materiaal verdient ongetwijfeld in dit 
Tijdschrift nader besproken te worden. Want het zal duidelijk zijn, 
dal, wanneer aan de hand van zulke omvangrijke gegevens betrouw
bare inlichtingen omtrent de intclligcntie-verhoudingen in ons land 
geleverd kunnen worden, ieder die met onderwijs en volksopvoeding 
te maken heeft, daarvan kennis behoort te 

Om echter waarde te kunnen hechten aan 
men in de eerste plaats overtuigd zijn, dat de 
meting bevredigend is, in de tweede plaats, x 
door de bewerking gevonden conclusies over 
volk uitstrekken, kunnen 
hun intelligentie betreft, 
hele bevolking.

Nu moet voorop gesteld worden, dat de samenstellers van deze 
publicatie geen invloed hebben kunnen uitoefenen op de aard van 
het onderzoek noch op aantal en hoedanigheid der proefpersonen, 
zodat eventuele verwijten dienaangaande niet aan hun adres gericht 
kunnen worden. Wel echter kan men betogen, dat, wanneer aan 
boven gestelde twee voorwaarden ten enen male niet is voldaan, de 
gehele publicatie beter achterwege had kunnen blijven, zodat een 
onderzoek naar de verwezenlijking van deze voorwaarden geboden 
blijft.

Wat de aard van het onderzoek betreft: gebruikt zijn de resul
taten van de Nederlandse legertcst der lichting 1932. Deze Neder
landse legertest is in hoofdzaak gelijk aan de bekende Amerikaanse 
legertest uit de oorlogsjaren, maar aangepast aan Nederlandse toe
standen. Dadelijk rijst de vraag op, of een test wel geschikt is, om
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zekere groep iets 
van een bepaald lid uit 

:t feit, dat een persoon tot 
groep behoort, dezen persoon 

gemiddeld aan de hand van d< 
lat blijkt reeds uit de

3 bestaan tussen

personen naar 
teling hier op deze 
i bevoegde psycholc

:schikth<

') Zie o.a. de Mededelingen van 
de Universileil van Amsterdam no. 7

hel Nulsseminarium voor Paedagogiek aan 
14 en vooral no. 24, 25 en 26.

op betrouwbare wijze een aantal personen naar hun intelligentie te 
schiften. Het ligt niet in de bedoeling hier op deze vraag dieper in 
te gaan; we laten dat liever aan bevoegde psychologen over; trou
wens van Nutszijde is hierover reeds uitvoerig geschreven. ') Wel 
wijzen we er op, dat de twijfel aan de geschiktheid van een test 
als middel tol intelligentie-schifting hoofdzakelijk is uitgesproken in 
verband met het onderzoek naar de individuele bekwaamheid om een 
of andere inrichting voor voortgezet onderwijs met vrucht te kunnen 
volgen. Het betreft hier echter nbch een onderzoek naar individuele 
theoretische intelligentie nbch een schiftingsondcrzoek in verband met 
het te volgen onderwijs. D.w.z. de legerautoriteilcn zullen ongetwij
feld wel de bedoeling hebben, met deze tests een individueel onder
zoek in te stellen en de recruten te schiften met het oog op hun ge
schiktheid een opleiding voor bepaalde posten te kunnen volgen. Maar 
waar het voor ons op aankomt, is, dat de samenstellers van het hier 
besproken statistische geschrift deze bedoeling niet hadden. Zij inte
resseren zich voor gemiddelden, voor de gemiddelde intelligentie van 
geografische groepen (de bevolking van provincies, van verschillende 
economisch-geografische gebieden, van verschillende gcmcente-grocpcn), 
alsmede voor die van sociale groepen (de beoefenaars van verschillende 
beroepen, verschillende ontwikkelingsniveau's in verband met het vroe
ger genoten onderwijs).

Daarom is deze uitgewerkte statistiek vooral belangrijk voor de 
sociografie en sociologie, waarmee we niet willen zeggen, dat ze voor 
de onderwijs-problemen geen betekenis heeft. In de eerste plaats niet, 
omdat hier toch een poging is gedaan, waarover straks nader, de 
betekenis van de factor onderwijs voor de ontwikkeling van de in
telligentie na te gaan; in de tweede plaats niet, omdat het ook voor 
het nemen van onderwijsmaatregelen nodig is te weten, of er geogra
fische en sociale verschillen op het gebied van de intelligentie bestaan, 
en zo ja hoe groot die zijn. Maar evenmin als de cijfers uit de cri
minele statistiek voor een zekere groep iets zeggen over het al of 
niet criminele gedrag van een bepaald lid uit die groep, evenmin mag 
men op grond van het feit, dat een persoon tot een bepaalde geo
grafische of sociale groep behoort, dezen persoon het intelligenticcijfer 
toekennen, dat gemiddeld aan de hand van de legertest aan zijn groep 
is toebedeeld. Dat blijkt reeds uit de grote verschillen, die er volgens 
de tabellen 2 en 3 bestaan tussen de gemiddelde inlclligcnticcijfers
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bepaald
aanvoeren.

en bet hoogste cijfer,

■noemd). Misschien ligt dit 
ding, die samen kan hangen 
id èn wellicht met een andere 

wanneer vaststaat, dat de secon- 
wanneer waarschijnlijk is, dat er 

primaire of secondaire functie geografische verschillen 
’ : geconstateerde strcckver- 

dele beïnvloed zijn door de 
van reactie-snclheid ?
' geconstateerd wordt: „Friesland, dat als 
bekend staat, toont dit in zijn cijfers 

een verklaring willen

van de onderwijs- en beroepsgroepen enerzijds 
binnen elke groep toegekend.

Ook zij, die van mening zijn, dat de legcrtests te grof zijn voor 
een behoorlijk betrouwbaar individueel onderzoek naar de theoretische 
intelligentie, zullen wel niet de verwachting hebben, dat statistici 
vooreerst de beschikking zullen krijgen over een materiaal van tien
duizenden personen, verkregen op grond van de door het Nutsseminarium 
aanbevolen fijnere intelligcntie-metingen. die veel meer tijd kosten. 
Op grond v an het feit, dat het niet of voorlopig niet te bereiken 
betere nooit de vijand mag zijn van het wel te bereiken goede, mogen 
we ons gelukkig prijzen, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek 
heeft besloten, het massale materiaal der legertest te verwerken.

Wél moeten we echter bij de beoordeling van de conclusies rekening 
houden met de aard van de vragen en dus met de aard van de capa
citeiten, waarop die vragen een beroep deden. De test omvatte zeven 
proeven, waarvan ieder weer uit vele vragen bestonden. De tijd, voor 
de beantwoording gegeven, was zeer kort, zodat vele proefpersonen 
aan een groot aantal vragen niet toekwamen. M.a.w. ook de reactie
snelheid der proefpersonen heeft een belangrijke rol gespeeld. Het 
is te begrijpen, dat voor het leger deze rcactie-snelheid heel belangrijk 
is en dus als een integrerend criterium in de test wordt opgenomen. 
Maar daardoor is het beeld der intelligentie-verhoudingen sterk be- 
invloed. Had men meer tijd voor het afleggen der proeven gegeven, 
dan zouden de langzame, maar nauwkeurige werkers er beter zijn 
afgekomen. Zou het grote verschil tussen stad en platteland o.a. 
hierdoor ook niet beïnvloed kunnen zijn? Op p. 37 wordt geconstateerd, 
dat er behalve de onderwijsinvloeden en de beroepsinvloeden nog een 
andere factor werkzaam moet zijn bij het ontstaan der verschillen 
tussen grote en kleinere gemeenten, d.w.z. bij benadering tussen steden 
en platteland, (deze factor wordt niet gen< 
o.a. in de snellere reactie van den stedelir 
fcn met het snellere rhythme van de arbeic 
geaardheid der stedelingen. Verder: 
daire functie de reactie remt, en 
ten opzichte van  
in ons land aanwezig zijn, kunnen dan de 
schillen t.a.v. de intelligentie ook niet ten < 
verschillende maten

Wanneer op p. 32 
intelligente provincie 
niet", dan zou men gaarne daarvoor
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Wellicht kan deze o.a. liggen in een langzamer reactie van de secon
dair functionerende Friezen. We werpen hier slechts een veronder
stelling op, want vast staat, dat de secondaire functie anderzijds ook 
een belangrijke bevorderende factor voor de intelligentie is. Andere 
verklaringswijzen zijn dan ook niet uitgesloten, o.a. de sterke migratie 
der Friezen naar andere provincies en in verband daarmee wat men 
zou kunnen noemen de „intellectuele drainage" van Friesland. Ook 
kan van invloed zijn, dat een Fries langzamer werkt door geringere 
vertrouwdheid met en dus minder snel opvatten van de Nederlandse 
taal, waarin de tekstvragen waren gesteld.

Op al deze veronderstellingen zou wellicht een nauwkeuriger ant
woord gegeven kunnen worden, wanneer men niet alleen het aantal 
verkregen punten per proefpersoon tengevolge van goede antwoorden 
had opgcteld, maar ook per proefpersoon het totaal aantal (goed of 
niet goed) beantwoorde vragen, resp. het °/0 daarvan, dat goed was, 
wat enig idee had gegeven omtrent de mate van nauwkeurigheid der 
proefpersonen.

Een ander element, dat van grote invloed is op 
prestaties, is de belangstelling. Bij het onderwijs b 
empirisch, dat vaak de combinatie niet-al-tc-gr< 
grote (natuurlijke of plichtmatige) belangstelling 
combinatie meer-dan-middelmatigc-vermogcns-maar , 
stelling. Naar een mededeling op p. 11 bleek in de test een sn 
element te zitten, dat de belangstelling der proefpersonen prik 
maar toch waren er ook, zij het niet veel, proefpersonen, die met 
tegenzin of zelfs met tegenwerking deelnamen. O.a. wijst daarop het 
feit, dat enkele personen een veel te laag cijfer behaalden in verband 
met de genoten opleiding. Op grond van zijn algemene indruk geeft 
echter de schr. de verzekering, dat deze tegenzin niet van betekenis 
kan zijn geweest voor het eindresultaat, en wij moeten dit natuurlijk 
op zijn gezag aannemen.

Een derde kwestie, die besproken moet worden in verband met 
de aard van bet onderzoek is de vraag, of de test zich baseert op 
schoolkennis dan wel op kennis, inzicht, vermogens, die minder te 
maken hebben met wat op school is bijgebracht of ontwikkeld. De 
schr. meent, dat „de test onmiskenbaar de neiging heeft om school
kennis, en speciaal de lagere schoolkennis, te begunstigen," o.a. op 
grond van het feit, dat de onderwijzers, die immers „meesters" zijn 
in de lagerc-school-kennis, bij de test een zeer goed figuur sloegen.

Nu is het waar, dat twee van de 7 testgroepen een rechtstreeks 
beroep doen op kundigheden resp. kennis, grotendeels verkregen
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het onderzoek

2c. all<
3c. de wegens 

dan 1 pCt. 
opgeroe, 

i verklaj

de lagere * 
sommen, en 
kennis en de uit kranten en 
wikkeling. Maar de 5 andere | 
schoolkennis of -kundigheden en oi 
en causale samenhang, de kennis ' 
en andere dagelijkse 
tot crilisch schiften enz.
konden hoogstens 40 ni 
hoogstens 226 punten. 
een behoorlijke.

Terloops nog even 
vrijwel ongewijzigde 
continuïteit is dat wenst 
wanneer men bij de 6de 
mannen als Cicmenccau ei 

namen

school: de eerste proef, bestaande uit 20 gemakkelijke 
■ de 6de proef, een onderzoek naar de resterende school- 

andcrc lectuur opgedane algemene ont- 
proeven staan buiten de eigenlijke 

tnderzoeken: het begrip voor logische 
van verschillende gebruiksvoorwerpen 

zaken, het begrip voor analogie, het vermogen 
Voor de eerste 2, meer schoolse, proeven 

0 punten behaald worden, voor alle 7 proeven 
n. O.i. is daarmee aan de schoolse kennis wel 

maar geen te grote invloed toegekend.
deze opmerking. De legcrtcst wordt elk jaar in 
vorm afgenomen, en op grond van de vereiste 

selijk. Maar het is gèèn continuïteit betrachten, 
ï proef vraagt naar de kennis betreffende 
:n Bouwmeester. Voor elke volgende lichting 

rccruten worden deze namen weer meer onbekend en dus de enquête 
mocilijkcr. Terecht maakt de schr. hier dan ook aanmerking op.

Sanicnvattcnd mogen wc concluderen, dat, ondanks het niet ideale 
van de legcrtcst, welk feit de schr. op verschillende plaatsen dan 
ook onderstreept, het daardoor verkregen materiaal toch zeker niet 
ongeschikt mag worden genoemd voor een sociologisch en sociogra
fisch onderzoek.

Geeft dit materiaal nu echter een betrouwbaar beeld van de in
telligentie der gehele Nederlandse bevolking?

De schr. zegt nadrukkelijk van niet. Uitgesloten waren immers van 
1 ‘ ' iek:

; gehele vrouwelijke bevolking;
Ie leeftijdsgroepen buiten de 19- en 

te geringe lichaamslengte < 
van het totaal aantal ter kr

i 20-jarigen; 
afgekeurden (minder

:t totaal aantal ter keuring opgeroepenen);
4e. de opgeroepenen, die bij de medische keuring ongeschikt 

zijn verklaard, in 1932 38.7 pCt. van het aantal voor die 
medische keuring opgeroepenen.

Vooral de groepen onder Ie en 2e zouden het beeld ongetwijfeld 
wijzigen. Maar er mag toch wel op gewezen worden, dat overigens 

ongeselcctcerd materiaal aanwezig is, bovendien nog 
als weinig bij sociaal onderzoek voorkomt. Alle gebieden 

standen, alle beroepen

een ongeselcctcerd materiaal aanwezig is, bovendien nog van zulk een 
omvang, als weinig bij sociaal onderzoek voorkomt. Alle gebieden van 
Nederland, alle klassen en standen, alle beroepen (behalve die, uit
sluitend beoefend door de hierboven genoemde groepen ouder le en 
2e), alle kerkelijke gezindten, alle groepen, die men naar de zeer
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de verhoi
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procve 
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zo konsekwent is 
het geschrift. Kort 
de samenhang te 

verschillende daarop 
werkende invloeden (genoten onderwijs, uitgeoefend bero 
plaats), maar tevens om bij benadering de onderlinge kra<

, waarin die invloeden werken, kwantitatief te bepalen. Het 
:r van belang, die verdienstelijke poging onbevangen te toetsen 

de gevolgde methode.
studie (p. 13—42) gaat de schr. op 

tussen testprestatie

uiteenlopende gradaties van welvaart en van ontwikkelingspeil kan 
onderscheiden (behalve dan de geestelijk minderwaardigen , zijn in 
een verhouding vertegenwoordigd, die niet zo heel sterk zal verschillen 
van de verhouding in de gehele Nederlandse bevolking, voorzover de 
ongetwijfeld aanwezige verschillen in demografische structuur (leeftijds
opbouw) in die verhouding onder de proefpersonen niet een lichte 
wijziging heeft aangebracht. Waar sociale onderzoekers meestal ge
noegen moeten nemen met veel kleiner en veel meer eenzijdig ge
selecteerd materiaal, zou men het wetenschappelijk onderzoek geen 
dienst doen met het verwerpen van dit materiaal, in afwachting van 
het betere, dat wellicht nimmer komt.

Te meer klemt dit, waar in deze statistische uitgave 
van verwerking van het materiaal is gegeven, die, hoewel in 
niet nieuw, toch zeker in geen Nederlandse studie 
doorgevoerd. Daarmee komen we aan de kern van 
gezegd is hier een poging gedaan, niet alleen om 
vinden tussen de mate van intelligentie en

dingen,
is zeker van belang,
op de toelaatbaarheid van de g<

In het eerste gedeelte van de
de gewone wijze de samenhang na tussen testprestatie en enkele be
langrijke criteria. Allereerst merkt de schr. op (p. 13), dat de „prestatie, 
waartoe een proefpersoon in staat blijkt te wezen, tot ten minste 
vier oorspronkelijke factoren te herleiden is: zij komt tot stand op 
grond van de individuele aanleg, zoals die aanleg zich ontwikkeld 
heeft onder invloed van het sociale milieu, onder invloed van onder
wijs en opleiding en onder invloed van het uitgeoefende beroep". 
Dit geeft hem aanleiding, nauwkeurig na te gaan de gemiddelde 
testprestatie van 35 onderwijs- en van 60 beroepsgroepen. De ver
schillen in het sociale milieu zijn niet door getalsverhoudingen aan te 
geven; bovendien zijn deze verschillen zecr gecompliceerd. Belangrijk 
is in de eerste plaats de mate van welvaart en de aard van het 
economisch leven; daarom is terecht nagegaan de gemiddelde test
prestatie in 47 economisch-geografische gebieden. Bovendien is, met 
het oog op de belangrijke invloed van de verschillen in welvaart, als 
toevoeging bij deel II nog onderzocht de samenhang tussen intelli
gentie en welvaart, de laatste uitgedrukt door het gemiddelde inkomen 
der in de belasting aangeslagenen in elk der econ. geogr. gebieden.
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belangrijke 
gemeente- 

'og die der 
uelangrijke

icente van inwoning een 
ligentie-gemiddcldcn der 

>otfc berekend, eindelijk nog 
toch ook in zekere zin bel.

Daar ook de volkrijkheid der gem< 
milieu-factor is, zijn ook de intelli 
groepen van verschillende grot 
afzonderlijke provincies, welke 
historische eenheden zijn.

De schr. zal de laatste zijn om te beweren, dat daarmee de in
vloeden, die op de ontwikkeling der intelligentie werken, zijn uitgeput. 
Zo lijkt ons een heel belangrijke factor te zijn — echter weer niet 
in getalsverhoudingen vast te leggen — de mentaliteit van de groep 
resp. van de individuen. Zelf het product van aanleg, mate van wel
vaart, geografisch en sociale milieu enz. is de mentaliteit op zijn beurt 
weer een drijvende kracht, die bepaalt, hoe de afzonderlijke individuen 
staan tegenover het cultuurleven, hoe ze hun vrije tijd besteden, welke 
hun houding is t.a.v. de school en het verenigingsleven en andere, de 
intelligentie stimulerende instituten.

In het tweede deel nu dei studie (p. 42— 66) gebruikt de schr. een 
methode om door achtereenvolgende eliminaties van één der factoren 
de invloed der overblijvendc nader te bepalen. We moeten, om de 
betekenis van deze methode te kunnen beoordelen, wat uitvoeriger 
op het onderzoek ingaan. We willen dat doen aan de hand van één 
der rcductie-pogingen: de poging om de onderwijsinvloed na te gaan, 
door de invloed van het beroep te elimineren.

Binnen elke onderwijsgroep gaat de schr. de beroepsverhoudingen 
gelijk maken aan die van alle proefpersonen gezamenlijk. Bijv, in de 
onderwijsgroep 6 jaar G.L.O. zonder avondonderwijs bevinden zich 
67 kantoorbedienden met samen 7202 punten, door de testproef ver
kregen, eveneens 67 banketbakkers met samen 5428 punten, 91 bank
werkers met samen 6905 punten enz. De groep van alle proefpersonen 
tezamen (met allerlei soorten onderwijs dus) omvat 26797 personen, 
waarbij 1791 kantoorbedienden met 221503 punten, 193 banketbakkers 
met 17703 punten enz. Nu gaat de schr. de beroepsfrequentie van de 
groep: 6 jaar G.L.O. gelijk maken aan die der gehele groep; dus 
niet 67 kantoorbedienden met 7202 punten, maar 1791 kantoorbe

dienden met X 7202 punten = 192515 punten enz. Doet men 

dit bij alle beroepen, dan verkrijgt men tenslotte een groep met 6-jaar 
G.L.O., die even groot is en dezelfde beroepsverhoudingen heeft als 
de gehele groep, maar toch minder punten. Hoe komt dat? Allereerst 
natuurlijk door het verschil in onderwijs. De beroepsinvloeden zijn 
nu uitgcschakeld, maar tevens zijn daarmee veranderd de geografische 
verhoudingen, omdat de beroepen geen gelijkmatige verbreiding hebben.
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Daarom gaat de schr. ook na, — op geheel dezelfde wijze als hier
boven — hoe de ondcrwijsinvloed werkt, wanneer de geografische 
invloeden worden uitgeschakeld. Daar iiu blijkt, dat in dit laatste 
geval de ondcrwijsinvloed bijna niet verandert, concludeert schr. daaruit 
terecht, dat in het eerste geval de gemaakte fout verwaarloosd mag 
worden.

Op een der vele grafieken heeft schr. nu getekend een curve, 
aangevende de intelligentic-gemiddelden der verschillende onderwijs
groepen met beroepsinvloedcn (de „bruto-lijn") en één zonder deze 
beroepsinvloedcn (de „bcroeps-zuivcrc-lijn”), terwijl eveneens het ge
middelde landelijk intelligentic-nivcau — waarop alle onderwijs- en alle 
bcroepsinvlocden hebben ingewerkt — door een lijn is aangegeven. Door 
vergelijking nu van de afstand tussen bruto-lijn en de lijn van het 
landelijk gemiddelde enerzijds, met de afstand tussen de beroeps- 
zuivere-lijn en de lijn van het landelijk gemiddelde anderzijds komt 
schr. tot dc conclusie, „dat men van elke absolute (bruto) onderwijs- 
uitkomst met grote waarschijnlijkheid kan zeggen, dat het goede of 
slechte resultaat, gerekend naar het landelijk gemiddelde, voor ruim 
2/3 °P rekening komt van het onderwijs zelf of van de direct daarmee 
samenhangende, b.v. selectieve invloeden, terwijl het resterende 'l3 
deel het gevolg is van de, meer indirect met het onderwijs samen
hangende, al dan niet gunstige beroepsverhoudingen binnen die onder
wijssoort.”

Door daarna uit te gaan 
volgens de onderwijsinvloed 
schakelen, komt schr. tot een 
clusic. Tenslotte, uitgaande van 
met nivellering achtereenvolgens 
komt schr. tot een 
niet zo heel veel verschilt 
reeds aangaf, waarover aanstonds nader.

In hoeverre is deze methode nu toelaatbaar? Dc conclusies, waartoe 
ze leidt, zijn o.i. alleen te aanvaarden, wanneer dc drie in ogenschouw 
genomen factoren — onderwijs, beroep, geografische factor ~ prac- 
tisch gesproken dc enige invloeden zijn. Is dat zo?

Laten we het geval van de allereerste reductie: dc beroepsnivel
lering der verschillende onderwijsgroepen, nog cens nagaan. Hoe komt 
het, dat de groep 6 jaar G. L. O. slechts 67 kantoorbedienden telt, 
dus nog geen volle 1 °/0, en de gehele landelijke groep 1791, d.i. 
647«/0?

Ie. doordat de opleiding 
voorbereiding geeft voor dit
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2e. doordat (waarschijnlijk) de groc 
gerecrufeerd van het 6-jarig G. L. O. 
intelligentie-aanlcg heeft.

3e. doordat ongetwijfeld diezelfde groep een andere mentaliteit 
t. a.v. de wenselijkheid van een grondige schoolse 
alsmede een lager welvaartsniveau, een

Veranderen we nu door bovengenoemde uitschakeling 
verhoudingen, dan wordt de beroepsinvlocd wel uitgesch; 
blijven over de factoren onder le, 2e en je 
dat hij één factor onbesproken laat — de 
hij dan later aantoont, dat dit onbespre’. 
is. Dit zou echter onze bezwaren alleen 
in aanleg, mentaliteit, welvaartsniveau enz.
factor opgingen, m.a.w. als binnen een geogra  o  XI , 
gemeentegroep) deze verschillen niet bestonden, wat in strijd is met 
de ervaring. Maar din is de eliminatie-methodc met 3 factoren te 
simplistisch I

Ook dat heeft schr. ingezien. Wanneer hij b.v. spreekt van onder- 
wijsinvloeden, dan onderscheidt hij deze in selecterende en stimule
rende. Dat betekent echter niets anders, dan dat de schr. door deze 
terminologie de gecompliceerdheid der werkende invloeden versluiert. 
Bij de stimulerende invloed is de school oorsaak, bij de selecterende 
slechts instrument: daar is het te lage sociale niveau, het te geringe 
welvaartspeil, de te lage aanleg, een bepaalde mentaliteit enz. oorzaak. 
Dit is geen woordenspel, maar heeft wetenschappelijke tn practische 
betekenis. Wetenschappelijke:' omdat het verbergen van die achter
grond van belangrijke oorzaken, of zo men wil voorwaarden, ons 
inzicht vertroebelt — practisch, omdat het er toe zou kunnen leiden, 
alleen zijn aandacht te richten op een verbetering van de stimule
rende werking van het onderwijs op de ohtwikkeling der intelligentie 
en een verbetering van het selectie-apparaat (beide zeer noodzaketijk), 
en te vergeten, dat ook genoemde voorwaarden, voor zover dat mo
gelijk is, verbeterd moeten worden.

Met alle waardering voor het geduld en het vernuft van den schr. 
bij het toepassen van de beschreven methode menen we toch, dat 
hij te gauw tot de kwantitatieve analyse is overgegaan. Deze komt 
pas aan de beurt als de kwalitatieve analyse klaar is. De conclusie 
van schr. in de samenvatting: „Er zijn aanwijzingen, dat over het 
algemeen ongeveer */3 van de gunstige of ongunstige afwijking t.o.v. 
het algemeen landelijk gemiddelde op rekening mag 
van het onderwijs en de hiermee direct verband hoi:



EEN BELANGWEKKEND INTELLIGENT1E-ONDERZOEK258

*

de

enz. behoeft daarom wijziging. In plaats 
band houdende factoren" leze men: en 
ook weer invloed uitoefenen op de keuze 
bedoelde voorwaarden werken niet alleen op < 
maar beïnvloeden ook zelfstandig dc ontwikkelin* 

daarom ongetwijl

van: „en de hiermee, ver- 
andere factoren die ten dele 

van het onderwijs. Want 
de onderwijssclectie, 

beïnvloeden ook zelfstandig dc ontwikkeling van dc intelligentie. 
Re eigenlijke onderwijsinvloed is daarom ongetwijfeld kleiner dan 2/j!

Methodologisch is het geschrift een aanwinst voor dc statistische 
sociologie, waarvoor we schr. dankbaar moeten zijn. Maar het werk
tuig, dat hij deze wetenschap hierin aanbiedt, moet zeker nog zeer 
verfijnd worden, en tevens gebruikt worden naast en vooral na 
oude beproefde methoden der kwalitatieve analyse, voor wc er 
trouwbare conclusies mee kunnen trekken.

Nog een bedenking komt naar voren. In het algemeen is hel een 
goede stelregel, die elk statisticus zo veel mogelijk moet nakomen 
— al stuit dit naleven wel eens af op het kostenbezwaar —• dat 
men niet alleen de resultaten van de bewerking, maar ook het ruwe 
grondmatcriaal —• geordend en geclassificeerd — publiceert. Ver
schillende combinaties van het grondmateriaal zijn dan ook terecht 
inde tabellen achteraan gepubliceerd. Wc missen echter een opgave 
van de beroepen, die de personen van elke onderwijsgroep uitoefenen 
met dc intelligentiecijfers van elk dezer beroepen binnen de onder
wijsgroepen. Voor een beoordeling van de toelaatbaarheid der be
werking in het tweede deel is dit -echter nodig. Stel dat binnen een 
bepaalde onderwijsgroep een bepaald beroep slechts wordt uitgeoefend 
door één persoon, terwijl de frequentie van dit beroep bij de gehele 
groep der proefpersonen hoog is, dan wordt bij de ’nivellatie der 
beroepsinvloeden binnen de onderwijsgroepen het iritelligentiecijfer van 
dien enen persoon met een groot getal vermenigvuldigd, zodat bij een 
zeer hoge of zeer lage waarde van het intelligentiecijfer van dien 
persoon het intelligentiecijfer van de betrokken onderwijsgroep sterk 
stijgt of daalt.

Is een beroep in het geheel niet vertegenwoordigd bij een bepaalde 
onderwijsgroep, dan laat de bewerking dit beroep ook weg bij de 
gehele landelijke groep om vergelijking mogelijk te maken; maar is 
een beroep in de onderwijsgroep zeer spaarzaam vertegenwoordigd, 
dan krijgt het ineens een zeer grote betekenis voor dc vaststelling 
van het intclligentie-cijfer van dc onderwijsgroep. Hetzelfde geldt 
natuurlijk voor spaarzaam vertegenwoordigde beroepen in de geogra
fische gebieden, schaarse opleidingen in de beroepsgroepen enz. Hier 
ligt een mogelijkheid van sterke beïnvloeding der resultaten door kleine, 
toevallige verschillen. Het geschrift levert niet de gegevens op oin 
te kunnen uitinaken of zulk een mogelijkheid ook aanwezig was.
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den Raad

Een en ander over de werkkampen van de 
„Centrale voor Werkloozenzorg”

(gesticht op initiatief van den Raad van Ned. Kerken voor practisch 
Christendom) 

door G. J. VISSER.

de Redactie mij om een artikel vroeg over de werkkampen 
de Centrale voor Wcrkloozcnz.org, gesticht op initiatief van 

van Ned. Kerken voor practisch Christendom, heb ik 
ccnigcn tijd geaarzeld, alvorens op dit verzoek nader in te gaan.

Het wil mij voorkomen, dat er anderen zijn, die over dit onderwerp

We willen onze bespreking niet eindigen alvorens te wijzen op 
belangrijke uitkomsten, die dit geschrift geeft t. a. v. de geografische 
verbreiding van de intelligentie-gemiddelden, met name in de 47 eco- 
nomisch-geografischc gebieden. Vooral zijn de resultaten van deze 
verwerking zo interessant, omdat ze een belangrijk controle-middel 
geven op de resultaten van het, van deze testproeven geheel onaf
hankelijke, sociografische onderzoek. Moedgevend is, dat het hier 
besproken intelligentie-ondcrzoek en het sociografische grotendeels tot 
dezelfde resultaten komen. Uit de helaas nog zeer onvolledige socio
grafische litteratuur blijkt evenals in deze studie een betrekkelijk laag 
intelligentie-niveau te bestaan in de twee zuidelijke provincies, in het 
Westland, in de Haarlemmermeer, min of meer ook in Twente. Een 
hoger intelligentie-niveau bleek tot dusverre ook reeds uit sociogrammen 
betreffende Hollands Noorderkwartier, met name de Zaanstreek.

Wat Friesland betreft is er tegenstrijdigheid, maar die bestaat ook 
in de sociografische literatuur; hierboven wezen we reeds op de „in
tellectuele drainage", waarvan een der Friese sociogrammen gewag 
maakt. Het lage intelligentieniveau der Betuwnaren, tot dusverre nog 
niet in de sociografie behandeld, prikkelt de sociografen tot nader 
onderzoek. Zo rijzen er meer vragen, waar de test wellicht antwoorden 
opgeeft, die niet uit de verwerking zijn op te diepen. Heeft de Friese 
gemeente Het Bilt ook volgens de tests een zo hoog, heeft de oud- 
Wagcningse bevolking een zo laag intelligentie-peil, als uit de socio
grafische literatuur blijkt? Dat de hier besproken statistische studie 
met het er achter liggende materiaal de mogelijkheid biedt van contrdle 
ter toetsing van de resultaten der Nederlandse sociogrammen en dat 
ze verder prikkelt tot onderzoek van nieuw opgeworpen problemen 
is zeker niet haar geringste betekenis.

Wcrkloozcnz.org
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week worden

moeten

engen. Door deze 
de band met het

waren de volgende: 
meer dan bij de tot 

werkwijze als criterium gezien.
deze gedachte worden, in verschillende 

waarbij de arbeid als 
en ontspanning

Naar aanleidii 
specteur der 
van werkversc 
ferentie van 
benoemd, die het plan 
te richten, in een 
in studie nam. 

Op het eind >

rapport uit en

van een of twee maanden zeer wel 
gelegenheid schiep, waardoor de deelnemers 

ing zouden kunnen doorbret 
lange duur van het kamp, c

.-iding van een voordracht van Ir. J. Th. WestholT, in- 
rijkswerkverschaffing te Zwolle, over de mogelijkheid 

schaffing aan jeugdige werkloozen, gehouden op een con- 
bovengcnoemde Centrale in Juni 1934. werd een commissie 

van den Heer AVesthoff. om werkkampen op 
grooter verband dan tot dien tijd geschiedde, nader

van het vorige jt
” ’ openen.

volgde een 
het land.

geopend worden.
.telling onder de werklooze jeugd groot

van 1934 bracht deze commissie, onder voorzitterschap 
den Heer C. Smecnk, lid der Tweede Kamer te Arnhem, haar 

concludeerde, dat het plan in hoofdtrekken uitvoerbaar 
aanbevelenswaardig was. Deze hoofdtrekken

1. De arbeid als zoodanig wordt aanmerkelijk 
het einde van 1934 gevolgde

2. Tot juiste uitvoering van
deelen van ons land, werkkampen opgericht, 
middel primair is, evenwel zorg voor ontwikkeling 
niet wordt uitgesloten.

De commissie achtte kampen 
mogelijk, indien men een 
de Zondag in eigen krinj 
opzet bleef, ook bij een la 
gezin bewaard.

Aan de deelnemers zou een zakgeld van f2.~ per 
uitgekeerd, terwijl ook voor de fiets een kleine tegemoetkoming 
worden gegeven, varieerend met de afstand, die de deelnemers 
afleggen.

Dank zij de | 
na een cc

groote finantieele steun a 
trale", na een collecte in April 1935, die 
Christelijk Nederland, in Mei 
op de Ginkelsche Heide, nabij Ede, 
opzichten geslaagd bleek te zijn, 
in onderscheidene deelen van 
binnenkort in Noord-Brabant 

Het bleek, dat de belangst

een meer algemeen beeld kunnen geven, dan de kampcommandant van 
een dezer kampen. Het volgende kan dan ook slechts zijn: een teeke- 
ning van den achtergrond van ons werk en een zoo objectief mogelijke 
uiteenzetting van de wijze, waarop eén kamp van deze „Centrale” 
wordt geleid. Uit den aard der zaak kan dit artikel in geen enkel 
opzicht aanspraak maken op volledigheid.

het Rijk kon de „Cen- 
■ciaal bedoeld was voor 
s jaar haar eerste kamp 
Toen deze proef in alle 

1 zestal andere kampen, 
Een achtste kamp zal zeer
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, waarop 
de aandacht

was. Vele wachten nog om in een van onze kampen geplaatst te 
worden. Bij de verschillende plaatselijke comité’s kan men zich voor 
deelname opgeven. Wij ervaren dat de meeste oud-deelnemcrs zich 
na afloop van een achtweeksche periode opnieuw laten inschrijven. 
Ook de vele bezoeken van oud-kampers zijn een bewijs van de band, 
die er in een kamp gelegd wordt.

De materieele nood van vele gezinnen zal aan de groote toeloop 
niet geheel vreemd zijn. Voor vele jongens is, door deelname aan een 
twecmaandsch kamp, het vraagstuk van de voeding, zij het dan 
tijdelijk, opgelost. Ook het zelf verdienen van eenig zakgeld heeft 
voor menigeen een sterke bekoring. Telkens blijkt dat vele jongens 
een deel van het geld, dat zij Zaterdags ontvangen, thuis afgeven.

Men trekke hieruit echter niet de conclusie, dat dit de eenige drijf- 
vccrcn zijn, die de werklooze jeugd in de kampen bijeenbrengt. De 
waarde van regelmatige arbeid, die vooral een werklooze ervaart, 
zou daarmede zeer zeker niet juist geschat zijn. Bij zeer velen bestaat 
de behoefte aan arbeid, waardoor, zooals Mej. Hartoff in .Jeugd 
zonder werk” opmerkt, allerlei instinctieve drangen een normale uiting 
kunnen vinden en onbewuste behoeften bevredigd kunnen worden.

Met zal niet noodig zijn in den breede uit te weiden over de psy
chische gevolgen van de werkloosheid. Doordat een jongeman, juist 
in de periode, waarin hij het meest bereid is zijn krachten in dienst 
van de maatschappij te stellen, uit het normale productieproces wordt 
uitgeslooten, ontstaat op den duur bij hem het gevoel van overbodig 
te zijn. De gevolgen daarvan zijn groot: verlies van 
(versterkt door een voortdurende 
„thuis"), een 
egocentrische levenshoudin

Door aan den arbeid > 
kan aan vele jonge ■ 
Een goed bestcede 
deprimeerende gevoel, dat sterker wordt naarmate hij langer werk
loos is.

De werkloosheid versterkt een ander verschijnsel, waarop Prof. 
Dr. C. A. Mennickc in zijn „Sociale Psychologie" de aandacht ves
tigt : het losraken van een traditioneele gebondenheid aan een bepaald 
waardebesef. Het zou te ver voeren hierop nader in te gaan, maar 
wel meenen wij, het daaruit voortvloeiende gevoel van onzekerheid 
in hoogc mate bij jeugdige werkloozen te kunnen constateeren. Niet 
alleen een onzekerheid ten opzichte van eigen levensgang in de toe
komst, maar evenzeer een onzekerheid tegenover vele, vroeger als 
vaststaand aangenomen normen, (b.v. plicht).

: gevolgen daarvan zijn groot: verlies van zelfvertrouwen 
door een voortdurende of hernieuwde afhankelijkheid van 

groeiende exclusiviteit, die tenslotte uitloopt op een sterk 
‘ ng.

als zoodanig groote waarde toe te kennen, 
werkloozen de helpende hand geboden worden. 

: arbeidsdag helpt hem bij zijn strijd tegen het



r

JONGE ONDERWIJZERS EN DE WERKELOOSHEID262

Een kamp van honderd man, is in psychologisch opzicht' als massa 
te beschouwen. In dé actie, uitgaande van de gcheele groep, kan de 
enkeling een gevoel van zekerheid beleven, dat voor hem opbouwend 
kan werken. Deze actie moet dan voor allen gelden, een moeilijkheid, 
die door de groote verscheidenheid van de ontwikkeling en geaard
heid der kampdeeincmers, slechts opgelost kan worden door de arbeid. 
In de veertigurige werkweek meenen wij een hulpmiddel gevonden te 
hebben, dat kan bijdragen tot versterking van het „ik”-gevocl en 
tevens een remmende invloed zal kunnen uitoefenen op het groeiend 
besef van onzekerheid. Een preciese dagindeeling en hel stipt’ volgen 
van hét werkrooster is daarbij van zeer groote beteekenis.

Het verrichten van lichamelijke arbeid, op zoodanige wijze dat niet 
het idee kan ontstaan, dat er slechts sprake is van bezig houden, 
heeft een niet te onderschatten beteekenis. De trots, waarmede de 
jongens hun handen staan te bekijken, als er na acht weken weer 
eelt opzit, is daarvan een bewijs. Bovendien is het een niet te ont
kennen feit, dat de belangstelling voor cursussen over het algemeen 
gesproken, bij een deel der werklooze jeugd niet bijster groot is.

Uit den aard der zaak zou de meest wenschelijke vorm van arbeid 
een zoodanige zijn, dat ieder deelnemer een plaats zou kunnen vinden 
in zijn eigen vak. Vaak echter ontbreken de middelen voor een der
gelijke opzet, of moet men zich tot eenige hoofdgroepen beperken. 
Voor timmerlieden en meubelmakers is het geval niet moeilijk. Een 
werkplaats, garage of cursuslokaal kan altijd gebruikt worden. Ook 
een enkele kantoorbediende kan in kampen wel werk vinden, over
eenkomstig zijn opleiding.

In de kampen van deze centrale wordt hoofdzakelijk bosch- en 
grondwerk verricht. Het is ons opgevallen, dat op den duur, ook voor 
de stadsjongen, in deze arbeid „teckening” komt. Men leert de natuur 
met andere oogen zien. Niet elke vogel is zonder meer een „vinkie”; 
hetzelfde geldt ten opzichte van boomen en planten. Men leert onder
scheiden.

Naast de arbeid, is ook het eigenlijke kampleven van groot belang. 
Men leeft in een groep van honderd anderen, die in ongeveer gelijke 
omstandigheden verkeeren. Dat alleen al geeft een zekere .rust, men 
staat niet alleen. De onuitgesproken hunkering naar gemeenschap 
wordt daardoor al in eerste instantie bevredigd. Wij zouden echter 
onze taak schandelijk verwaarloozen, als de mogelijkheden, die door 
deze kampgemeenschap geschapen worden, niet benut zouden worden, 
al zijn wij er ons van bewust, dat vele kansen ongebruikt voorbij gaan.

Het eigenaardige van deze groote kampen is wel het feit, dat er
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diepere zin, door haar te zien als een 
geen toevallige samenloop van om- 
gebeurtenis.

op twee geheel verschillende wijzen gewerkt moet worden. Aan de 
eene kant vraagt de groep als geheel onze aandacht, aan de andere 
kant moet er ook voldoende tijd blijven voor het persoonlijke contact, 
het individueele werk.

Zooals reeds werd vermeld is bij het groepswerk van zeer groote 
betcckenis: de versterking van het zekerheidsbesef. Allereerst dient 
hierbij opgemerkt te worden, dat de positief Christelijke grondslag 
van ons werk, de taak voor de kampleiding aanzienlijk vergemakkelijkt. 
Een sterk, Christelijk levensbeginsel is een krachtige steun tegen
over de vernielende invloed van jarenlange werkloosheid. Toch wordt 
er een bijna bovcnmenschelijkc inspanning geëischt van hen, die, al 
is het dan ook met een vaste innerlijke overtuiging, zich schrap zetten 
tegen de sloopendc werking van het leegloopen.

Heel ons kampwerk is er op gericht de jongeren van Christelijke 
huize een bevestiging en versteviging te geven van de diepe inhoud 
van hun geloof. Op de geloofszekerheid is het massa-psychologische 
werk gericht. Wij trachten dit doel te benaderen door onze korte 
morgenwijdingen en onze dagsluitingen, die bij toerbeurt door de ver
schillende leiders gehouden worden.

Gezien vanuit deze hoek krijgt ook de arbeid, binnen deze kring 
getrokken, een zeer speciale beteekenis. Voor ons gaat het hierom: 
ook het verrichten van arbeid moet staan onder het Gebod van God. 
Daardoor wordt alle arbeid, ook de niet specifieke vakarbeid, ge
heiligd en veredeld.

De kampgcmcenschap k rijpt 
gegevenheid van hooger orde; 
standigheden, maar een zinvolle 

Het is moeilijk deze dingen te beschrijven, zonder de indruk te wekken 
van een geforceerde schijnvroomheid. Niets is echter minder onze 
bedoeling. De toon van jolige, opbruisende vroolijkheid ontbreekt 
absoluut niet, maar het is vooral de taak van den Kampcommandant 
om het juiste moment uit te kiezen, waarop de achtergrond van het 
menschclijk leven belicht moet worden.

Daarnaast mag het individueele werk niet verwaarloosd worden. 
De inrichting van onze kampen houdt hiermede, wat de opzet aangaat, 
voldoende rekening. Het kamp is ingcdeeld in twaalf barakken, waar 
acht man een eigen „tent" vormen. In elk van deze groepen bevindt 
zich een „tcntchef”, die als groepsleider fungeert. Deze cheffen, die 
tot de leiding behooren, moeten een belangrijk deel van het individueele 
werk voor hun rekening nemen. Zij moeten de richting, in de groote 
groep aangegeven, individueel omwerken. Het zal duidelijk zijn, dat
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de „vragenbus”,

minstens 
geestelijk 

lisch aan- 
kamptech-

De

verhooging 
idig hebben is 
:nties volgen, 

It ge het anders:

degenheid over voor den commandant 
landant, voor allerlei individueel werk, 
behooren zijn taak volbracht had, zou 

niet langer geschikt te zijn als leider van 
genoeg gedaan, 

t gevraagde gebleven te zijn.
de werklooze jeugd niet weg 
van de levensbeschouwing, die 

Jezus Christus, ligt naar onze over- 
■■■""ning. Het is slechts het Christelijk 

brengen.

door de groote verantwoordelijkheid, aan deze groepsleiders zware* 
eischen gesteld dienen te worden. Naast jonge jeugdleiders uit de 
Christelijke vakbeweging en de verschillende jeugdorganisaties, die 
door de weekkampen reeds eenigc practische ervaring opgedaan hebben, 
worden voor deze functie de besten uit een vorig kamp gevraagd. 
Ook academisch gevormden verlcenen meerdere malen actieve hulp 

medewerking.
~ practijk wijst uit, dat het niet noodzakelijk is, dat er in elk 

beslist twaalf geestelijk sterke figuren als chef fungeeren. Veel 
bereikt worden, indien deze menschen in hun groep regelmaat 

tucht weten te handhaven. Trouwens, ook het voorbeeld, zonder 
de mogelijkheid dat intellectueel nader en precies uiteen te kunnen 
zetten, kan al verheffend en versterkend werken. Van de overige staf
leden zal het dan afhangen, in hoeverre het individueclc werk tot 
zijn recht komt. Van groot belang zijn, vooral in dit verband, de dames 
in onze kampen. Zij immers nemen het werk van de cheffen vaak 
over en zetten het voort. In de geheelc groep treden zij hoogst zelden 
op den voorgrond. Deze dames, waarvan er in elk kamp 
twee zijn, moeten hoogstaande vrouwen zijn met een sterk < 
weerstandsvermogen, terwijl zij ook weer voldoende practi 
gelegd moeten zijn, om zich te kunnen inschakelen in het 
nischc werk..

Toch blijft er ruimschoots gelegenheid 
en zijn vervanger, de onder-comm< 
"Wie zou zeggen dat hij naar 
daarmede te kennen geven 
een wcrkloozenkamp. Dit werk immers is nooit goed g« 
want steeds blijft het gevoel, beneden het gevraagde g< 

In zijn diepsten zin is de nood van de werklooze 
te nemen. Slechts in de aanvaarding 
ernstig rekent met het Kruis van J 
tuiging de mogelijkheid van overwinning 
geloof, dat de uiteindelijke rust kan br _

Het is ons daarom niet in de eerste plaats te doen om 
van het intellectueele peil der deelnemers. Wat zij noodig 
een waardebesef, waaruit voor hen bepaalde consequent 
waardoor zij dus hun houding kunnen bepalen. Of wilt 
vele werkloozen, en lang niet zij alleen, moeten zich een nieuwe tra
ditie veroveren. Wij trachten hen te helpen in deze strijd en 
de gebondenheid aan het Christelijke levensbeginsel de beste

Deze inslag blijkt trouwens ook uit den inhoud van
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lekende vragen kan deponeeren, die op 
in de veertien dagen, behandeld worden, 

n betrekking op bepaalde godsdienstige of
eenmaal i

angele

De lezingen en

vragen
'elegenhede
■ Liireel programma komt de opzet van ons werk tot 

causeriën hebben niet uitsluitend een inforina- 
karakter, al spreekt het wel voor zich, dat er voor voldoende

waarin iederc deelnemer 
een bepaalde avond. 
Veelal hebben deze 
dogmatische aanj 

Ook in het cu
uiting, 
torisch 
afwisseling gezorgd wordt.

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, dat het cursuswerk niet 
de eerste plaats inneemt. Een groote moeilijkheid is wel het feit, 
dat er na acht weken een volkomen nieuwe groep komt, waardoor 
het cursuswerk met de vorige groep heel moeilijk voortgezet kan 
worden. Ons cursuswerk heeft daardoor een min of meer tijdelijk 
karakter. liet opvoeren van het aantal cursusuren brengt andere kamp- 
belangen in het gedrang. Wij moeten immers voldoende tijd reser- 
veeren voor het eigenlijke werk dat ook in allerlei vormen practisch 
uitgevoerd moet worden, o.a. door „eigen avonden”, waarop de deel
nemers zelf het programma, bestaande uit voordrachten en schetsjes, 
verzorgen. Door de inhoud en de wijze van voordragen aan een strenge 
critick te onderwerpen, kunnen deze avonden van opvoedende waarde 
zijn. In onze gezellige avonden vinden wij prachtige kansen voor een 
persoonlijk contact.

Het kampwerk heeft zijn definitieve vorm nog niet gevonden, maar 
als wij terugzien op het werk, dat achter ons ligt, gclooven wij toch 
te mogen zeggen, dat in hoofdtrekken deze vorm van werkloozenzorg 
zeer zeker in een bestaande behoefte vóórziet, en daarmede haar 
bestaanrecht bewezen heeft. Natuurlijk mogen wij, bij dit aanvanke
lijk succes, niet blijven staan; steeds moeten wij zoeken naar de 
beste vorm, waarin ons uiteindelijk doel zal kunnen worden bereikt: 
het behoud en de versterking van het geestelijk weerstandsvermogen 
en de geestelijke kracht van een deel van de werklooze Hollandsche jeugd.

Tenslotte willen wij er met nadruk op wijzen, dat al ons werk het 
kwaad niet bij den wortel aantast. De cenigc weg hiervoor is een 
vol waardige „baan". Maar dat neemt niet weg, dat het kampwerk 
zijn waarde kan hebben en daarom zeer zeker niet mag worden na
gelaten.
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groote Griekschc bijeenkomst in Huil 
in het Engelsch werd door bekende ge- 

wat de wereld te danken heeft aan de voort-

van Jane Addams van Chicago
1860 - 1935

Haar strijd voor wereldvrede.

Tn 1907 verscheen haar boekje: „Newcr Ideals of Peace". „Deze 
studies betreffende de gelijkmatige ontwikkeling van de . zedelijkc 

krachten die oorlog moeten vervangen, zijn ontstaan in dé arbeiders
wijken van een co'smopolit ische stad, waar de publieke moraal scherpe 
sociale en internationale trekken vertoont." Uit dit voorwoord blijkt 
voldoende hoe hare inzichten in het vredesprobleein gegroeid zijn uit 
de ervaringen, die zij dag aan dag opdeed in hare naaste omgeving. 
Dat academische beschouwingen haar verre lagen, teellenden wij 
trouwens reeds uit haar eigen mond op.

Het vraagt van menschen als wij, die in het leven van al den dag 
slechts bij uitzondering te maken hebben met niet-Hollanders, inspan
ning en verbeeldingskracht om ons te verplaatsen in een verzamel
plaats van rassen en nationaliteiten als Huil House. De ervaringen 
van Miss Addams mogen ons hierbij helpen. Een van hare eerste 
pogingen om landverhuizers, die eikaars taal niet verstonden en nog 
geen Engelsch kenden, in menschelijk contact met elkaar te brengen, 
slaagde naar verwachting. Grieksche, Boheemsche, Italiaansche, Rus
sische, Poolsche moeders met kinderen onder het jaar werden saam- 
gebracht. De babies bleken sterker verbindingsmateriaal dan een 
gemeenschappelijke taal. Met beide handen werden steeds gelegen
heden aangegrepen of opzettelijk geschapen, die tot wederzijdsch 
begrip en waardeering konden leiden. Garibaldi's geboortedag werd 
aanleiding tot een grootsche herdenking, waarbij de Italiaansche kolonie 
aan Huil House een enorme buste aanbood van den nationalen held, 
die hare Amerikaansche buren even geestdriftig toejuichten

Nog merkwaardig
House. In het Gri. 
leerden gesprokei

upon the assumption thal 
fratcrnal aelion as virile 

>rcad as war ilself is the only 
which substitutes for the war 

y be discovcrcd.
Jane Addams.
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igen was, dat 
in de kinderen

wanneer op bijcen- 
de Bulgaren verwijten dat 

Griekenland te ver- 
annexeeren ! En loeren 

een Bulgaar was! 
den oorlog in de Balkan, 

van Muil House af- 
:t gelid naar het station 
dezelfde zaal geschiedt 
waar hoe onzinnig hel 

mannen, die hier als buren 
van New-York ingeschcept

brengselen van Griekenlands 'classieke periode. „Waarde burgemeester 
van Chicago aan de rechterhand zat van den oudsten geestelijke der 
Grieksche kerk en zij begroet werden met het Amerikaanschc en het 
Grieksche Volkslied, kwam over ons een wonderlijk besef van de 
mogelijkheden om in het jonge, ongevormde Chicago enkele van de 
Athccnschc tradities over te planten, die met zooveel liefde gekoesterd 
werden in de harten van deze groep".

Hoe levend deze tradities zijn, blijkt telkens 
komsten en vergaderingen de Grieken aan 
zij in hun schild voeren een protectoraat over 
krijgen alleen maar om zelfs Aristotcles te 
zij niet op hunne scholen dat Alcxander de Grootc 
Maar wanneer later, bij het uitbreken van 
de opgeroepen jonge Bulgaren in de groote zaal 
scheid nemen van de hunnen om daarna in het « 
te trekken, en een paar uur later ditzelfde in Cu 
met Grieken, dan maken de menschen zich 
oorlogsbedrijf is. Straks worden deze jonge 

jcleefd hebben, in de haven 
: booten, om elkaar in het eigen land te gaan

>elang het voor 
rond van ouders
:hoeft nauwelijks opzettelijk

sychologisch begrip. Dank zij de

i hartstochtelijk
te niet te doen wat

en kameraden g< 
op verschillende 
moorden !

Van hoe vitaal belang het voor de gezinsverhouding 
de nationale achtergrond van ouders en grootouders aar 
werd geopenbaard, behoeft nauwelijks opzettelijk aang^toond in dezen 
tijd van psychologisch begrip. Dank zij de openbare school, bemach
tigen de kinderen der immigranten spoedig de taal en de gewoonten 
van het nieuwe land. Zij verlangen hartstochtelijk zoo spoedig en zoo 
grondig mogelijk af te leggen en te niet te doen wat hen van Ame- 
rikaansche kinderen onderscheidt. Het oudere geslacht daarentegen, 
dat zijn meest wezenlijke leven geleefd heeft in het verleden, is ver
knocht en met alle vezels verbonden aan datgene, wat de jeugd ver
werpt. Vóór alles moet dus eerbied voor wat was, de plaats innemen 
van geringschatting en minachting. Dit gelukte. „Ik heb zoons en 
dochters met open mond naar hunne moeder zien kijken terwijl zij 
met hare breinaalden zachtjes de maat sloeg bij het lied dat zij zong 
en haar uitgeleerd gezicht zien blozen van voldoening als zij werd 
toegejuicht na het opzeggen van een Duitsch gedicht mat de ouder- 
wetsche buiging tot slot.” Niets heeft de Duilsche kolonie, ouders 
en kinderen, zooveel goed gedaan als het voor hen in Huil House 
beschikbaar stellen van localitcit met muziekinstrumenten. Als Masa
rijk een reeks lezingen houdt in Huil House voor de talrijke Czecho-
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aan zijn bittere teleur- 
indgenooten. Als hij ze

grootste voordeelen, dat de land- 
iheid hadden kennis mee te deelen

zaam en op c 
natie, zonder 
politieke instellingen".

Wat dit „vreedzame” betreft, zouden de lezingen over industrieelc 
geschiedenis hen wel gauw anders lecren!

Men denke slechts aan de duizenden gezi 
Yorkshirc, die binnen enkele maanden in de 
opgehoopt. Maar wat de voordrachten en gra 
ook leerden was, hoe eeuwen van handena

dnnen in Lancashire en 
: nieuwe steden werden 

'. Maar wat de voordrachten en grafische voorstellingen ze 
len was, hoe eeuwen van handenarbeid staan tegenover 

luttele jaren van machinalcn arbeid. En dat stemde hoopvol, want in 
die dagen zag men als gevolg van de machine nog niet massale werk
loosheid maar niet anders dan verlichting van arbeid en verbetering 
van arbeidsvoorwaarden.

Misschien was wel een van de 
verhuizers bij dit alles de gclegeni

slowaken, toen nog Bohemers, geeft hij uiting 
stelling over de vermaterialiseering zijner lai  
bezweert niet te zakken beneden het peil der nationale cultuur, wordt 
hcin aan het eind zijner lezing een bos roode rozen overhandigd. Een 
weduwe die met uit werken gaan het brood verdiende voor hare twee 
kinderen, had een harer dochtertjes uitgestuurd om ze te koopen!

Wat kon toch gedaan worden om den afstand tusschen het eenc 
en het andere geslacht niet grooter te maken dan in den aard der 
dingen ligt? Als Miss Addams, hiermee vervuld, Folkstrcet langs 
loopt, wordt zij gegroet door een oude Italiaansche vrouw, die met 
haar spinrokken in de weer is. Zij vertelt, hoe zij nog geen garen 
genoeg heeft gesponnen voor de kousen, welke zij voor haar petekind 
wil breien. Nu wist Jane Addams wat haar te doen stond. Zij zou 
in Huil House een arbeidsmuscum inrichten, waar niet alleen eigen
handig gemaakte gebruiksvoorwerpen uit de verschillende landen zou
den worden tentoongesteld, maar ook vervaardigd. Tegelijk realiseerde 
zij zich, hoe Dewey’s opvatting van opvoeding als „een voortgaande 
reconstructie van ervaring" tot uiting zou komen, wanneer de jeugd 
met eigen oogen al de werktuigen zien kon die de verschillende sta
diën vertegenwoordigen tusschen spinrokken en machine. Het was 
niet moeilijk de hand te leggen op spin- en weefgetouwen uit opeen
volgende cultuurperioden. En zoo zagen de bezoekers iederen Zater
dagavond in dezelfde kamer een Syrische vrouw, een Grieksche, een 
Italiaansche, een Russische, een lersche en een Hollandschc spinnen 
en weven met de bij hen in het eigen land gangbare instrumenten. 
Zij konden zich waarmaken hoe de industrie zich jaar op jaar vreed- 

dezelfde wijze ontwikkelt onder de arbeiders van iedere 
r zich te bekommeren om verschil in taal, godsdienst en
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;ep van 
sn doos
i het

aan de beteekenis, die de 
het karakter, leze wat het zf 

aan hunne kinderen in o
i van vroeger, 
in Chicago

omgeving heeft in 
zeggen wil wanneer ouders 
de wereldstad de maat- 

Het is teekenend, dat vier vijfde van 
voor den kinderrechter komen, vreemde*

van ons 

fonkelenden sterrenhemel. Met 
rechts de bruisende zee.

Italiaansch meisje dat iederen Zater- 
jelijk met haar moeder, een spinster, 
poort en ging zelve een zijdeur in. 

'orden met een moeder, die een doek 
bocrsche schoenen droeg. Op een 

omringd

en als onderwijzers op te treden. Al waren minderwaardigheids
complexen toen nog niet in de mode, bestaan hebben ze altijd. En wat 
Jane Addains dankt aan haar dagelijkschen omgang met emigranten, 
danken wij, haast een halve eeuw later, aan ons verkeer met werk- 
loozen. Is een ongerechtvaardigd minderwaardigheidsbesef overwonnen, 
dan is er kans op behoud. Trouwens, weten niet allen, die eerlijk 
trachten werkelijk als van mcnsch tot mensch met elkander om te 
gaan, hoe een van de eerste voorwaarden is naar elkander te luisteren 
en van elkander te ieeren? Stelstcr dezes herinnert zich de vreugde 
waarmede een Leidsche fabrieksarbeider haar het gansche proces 
uitlegde van de wollen deken-fabricage en hoe haar actief luisteren 
en vragen stellen een toenadering brachten als nooit te voren. Voor 
hem niet, maar voor haar zeker, hebben de omstandigheden, waaronder 
dit gebeurde, het geval on vergefelijk gemaakt. Wij kwamen 
Zondagshuis en wandelden langs het strand van Noordwijk 
Katwijk. Op een van die prachtige Novemberavonden als Orion 
Zwaan beide zichtbaar zijn aan een 
links de fantastische duinenrij en

Jane Addams vertelt van een 
dagavond op kookles kwam, teg< 
Zij verliet haar steeds bij de 
Waarom? Om niet gezien te wc 
om het hoofd, korte rokken en 
avond zag Angcline in het .Arbeidsmuseum" haar moeder 
door een groep bezoekers, die vol bewondering waren voor 
spinsel. Uit wat zij zeiden maakt zij op dat hare moeder de beste 
handspinster in Amerika was. Toen zij Miss Addams vroeg of dit 
waar was, vertelde deze haar van het verleden van hare moeder in 
het Italiaansche dorp en van het verschil tusschen het leven daar en 
hier, in een tweekamer-woning in een huizenblok. Natuurlijk kon 
moeder veel van Angeline Ieeren, van andere gewoonten en andere 
manieren, maar moeder had er recht op dat hare dochter iets wist 
en begreep van moeders jeugd. Het resultaat? De onder het bed 
verborgen doos met eigen gesponnen kleeren werd te voorschijn ge
haald en het meisje kwam voortaan onbeschroomd met hare moeder 
dezelfde deur binnen 1

Wie twijfelen mocht 
de vorming van 
van het platteland 
staven aanleggcn 
de kinderen die i
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ï

van de in Amerika opgc 
hoopvol, dat iemand a 

nde nationaliteiten en 
van zoo nabij de verschillen zag 

ecne en van het andere volk, desondanks zoo vast geloofd 
mogelijkheid, ja in de verwezenlijking van wereldvrede? 

rijst de vraag of zij diep genoeg geschouwd heeft om 
peilen in de menschclijke natuur. En is 

met de huivering voor het overmachtige, van 
rgiftigcnd werk ver- 

er rekenschap van gegeven wat het zeggen 
Bulgaren den oproep van hun land volgden 

_ij doorzien dat zeer zeker nooit 
maar ook niet alleen dAdrdoor het 

op aarde kan verwezenlijkt worden ? 
ckelijk voor ons, die getuigen zijn van 

tcloosheid van den
te maken. Men oordccle echter zelve, 
verscheen in 1907. Enkele hoofdstukken

Kngcn tot ouders hebben. Het grootste aantal zijn Duitschc. Dan 
volgen Poolsche. Miss Addams vraagt zich af of de oorzaak ook 
liggen kan aan het groote verschil tusschen levensgewoonten van de 
ouders en van de in Amerika opgegrocide kinderen. Is het niet merk
waardig en hoopvol, dat iemand als Janc Addams die te midden van 
achttien verschillende nationaliteiten en ten minste drie verschillende 
rassen leefde, die van zoo nabij de verschillen zag tusschen den aard 
van het ecne en van het andere volk, desondanks zoo vast gei' 
heeft in de mogelijkheid, ja in de verwezenlijking van wereldvrr

Intysschen rijst de vraag of zij diep genoeg geschouwd heeft 
het afgrondelijke te kunnen peilen in de menschclijl 
zij zich bewust geweest, met de huivering voor het < 
de demonische krachten die in de wereld haar verg 
richten? Heeft zij zich er rekenschap van gegeven 
wil dat de Grieken en Bulgaren den oproep van 
als een vanzelfsprekendheid? Heeft zij 
zonder der menschen vredeswil 
eeuwenoude ideaal van vrede or

Intusschen — het is gemakkelijk voor ons, 
Mussolini's misdaad en de onmacht of liever machte 
Volkenbond, deze opmerkingen 
De .Newer 1 deals of Peace"
waren reeds als afzonderlijke opstellen verschenen o.a. in het Ame
rican .Journal of Sociology". In de inleiding zet zij uiteen hoe de nieuwe 
vredesidealcn dynamisch zijn. De oude, met hun beroep op medelijden, 
die in'Tolstoï en Verestchagin hun grootste vertolkers vonden, kunnen 
tcruggebracht worden tot den eisch het kwade te laten. Waar min
der begaafden een beroep doen op medelijden, ontaardt dit vaak in 
sentimentaliteit, waaraan het beroep op gerechtigheid ontbreekt.

De theorie, dat wie vrede wil, zich voorbereide ten oorlog, wordt 
terecht een .reductio, ad absurdum” genoemd.

. Een én ander heeft intusschen aanleiding gegeven tot internationale 
samensprekingen en concessies die, hoe weinig ook bereikt is, van 
niet te onderschatten beteekenis zijn. Of er iets wezenlijks bereikt 
kan worden, -hangt intusschen af, van wat er aan zedelijk besef en 
overtuiging leeft bij de regeeringen van beschaafde landen. Wat niets 
minder beteekent, dan dat de internationale wet als oerwet zou 
gelden bij ieder volk. De formeele uitdrukking van gewoonterecht 
berustende op het besef van wederkeerige zelfbcheersching, die men 
als noodzakelijk heeft erkend voor het. gemcene best". Men geve zich 
rekenschap van wat dit inhoudt, ook al erkent men de waarheid van

kking van gcw< 
zelfbcheersching 

gemccne best". Men 
erkent men de
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') Die oeroude welwillendheid, die nnast.de wieg znl

Hobhouse: „Algemeenc 
de langzame overgang

van het rocnschengeslacht.

de door Miss Addams geciteerde woorden van 
en blijvende vrede moge een ideaal zijn, maar 
van oorlog als de normale toestand van internationale betrekkingen 
tot dien van vrede als normale toestand is geen ideaal, maar een feite
lijk historisch proces dat in onzen eigen tijd tastbaar bevorderd wordt 
door de ontwikkeling van internationale wetten en zede en vrijwillige 
arbitrage die hierop steunt."

Jane Addams stelt dan „de oude dogmatische vrede" tegenover.de 
nieuwere dynamische, waarin het latere humanisme is opgenomen. 
Het gaat hierbij niet om weerloosheid, een passieve houding, maar 
een her-schcpping, een her-ordening van zedelijke waarden, om het 
vormen van „nieuwe centra van geestelijke energie". „Want het is 
niet alleen het verlangen naar een gerust geweten, naar een niet 
langer beleedigd rechtsbesef, dat ons nieuwe paden zal opdrijven die 
niet weten van oorlog of oorlogsvoorbereiding. Er zijn nog sterker 
krachten aan het werk, die aandriften en ervaringen raken even pri
mitief en diep als die van strijd: De „ancient kindliness which sat 
beside the cradle of the race" ‘) en die altijd bereid is zich te doen 
gelden tegenover eerzucht en begeerlijkheid en zucht om vooruit te 
komen, openbaart zich in onze dagen met ongekende kracht en ver
toont nu voor het eerst een internationaal aspect". Men moet van 
het Angelsaksische ras zijn om, in dagen als de onze, die concurrentie 
op ieder levensterrein tot practische levenswet hebben verheven, zoo 
te kunnen spreken! Verder heet het: „Als de vredcsadvocaten de 
cosmopolitischc belangstelling in menschelijke belangen met de daaruit 
voortvloeiende sociale sympathie, die zich op het oogenblik ontwikkelt 
onder al de volken der aarde, konden benutten, dan zouden zij in
zien, hoe onwaardig het ware op medelijden eh gerechtigheid een 
beroep te doen." Om haar bedoelen duidelijk te maken, vertelt zij dan 
van den Londenschen spulleman, die twee schedels van Shakespeare 
vertoonde — de eene toen hij nog jong was en uit stroopen ging, de 
ander’toen hij volwassen was en drama's schreef. . Die man vond het 
blijkbaar minder onwaarschijnlijk dat er twee Shakespeares geschapen 
waren, dan dat uit een wilden jongen, die den tijd verdreef met on
geoorloofde sport, de rijpe mensch zou groeien, die het Londensche 
tooncel bevolkte met de gansche wereld."

Den begaafden jongen kunnen wij ons gemakkelijk voorstellen te 
' midden van een groepje ruwe klanten in S.tratford, die geen behoor

lijken uitweg weet voor zijn energie dan in een rceks van halsbrekende

nnast.de
tegenover.de
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van hare voorrede tot de „Ncwer Ideals 
te geven, omdat zij daarin haar hoofd-

avonturen. Daarnaast restte hem niets dan om 
met zijn kameraden en bier te drinken zoolang er 
wanneer wij hem volgen naar Londen en ons rekenschap , 
wat hij aan verrukkingen en verrassingen doorleefde in de vei 
stadia van zijn zich ontplooienden geest, wanneer 
kunnen voorstellen hoe hij langzamerhand de ' 
alleen van de groote stad, maar ook 
dan lijkt het ons vanzclfsprc 
bekoren kan. Het zou het 
volkomen overbodig den , 
van Hamlet te vertellen, 
het oog te brengen wat het kost om 
herten te houden, of een beroep (e doen op

igeschoten dieren. leder verlangen naar, ja wellicht iedere hcrii 
i deze dagen was van hem afgevallen door zijn opgaan

opwindende levensdrama; zijn inspanning om h 
uit te beelden, had al zijne vermogens in beslag |

Van onze tijdgenooten is het even waar als van den grot 
dat het bezit van dezen alomvattenden hartstocht voor hel 
leven met den wensch zijne raadselen te doorgronden 
los te wikkelen, op den duur de jeugdige n< ’ 
zal vervangen”.

Wie met eeuwen rekent zal daarmede kunnen instemmen — mis
schien. Maar vergeet zij niet, waar zij toch ten volle de overwegende 
beteekenis erkent van levensomstandigheden en omgeving, dat wat in 
de emigrantenwijken van Chicago noodgedwongen zich ontwikkelt 
aan wederzijdsch hulpbetoon, haast nergens ter wereld een zoo gun- 
stigen voedingsbodem vindt? Vergeet zij niet bovendien dat de Ja
panner, de Pruis, de Italiaan, ja ieder mensch van welke nationaliteit 
ook, een ander wezen is in het eigen land dan daar, waar hij in de 
minderheid is en afhankelijk van den vreemde? Speelt haar geloof in 
de fundamenteele goedheid van de menschelijke natuur haar geen 
parten? ')

Men sta mij toe het slot 
of Peace” hier letterlijk weer 
gedachte duidelijk uitspreekt.

*) Mrs. Barnctt van Toynbee Hall vertelde aan stelstcr dezes hoe zij bij een 
verblijf op Huil House Janc Addams eens bedroefd had gemaakt door haar on
geduld. Toen een meisje namelijk aanhoudend had staan schellen terwijl de beide 
dames aan het venster stonden en haar wenkten op te houden, had Mrs. Barnett 
toen Miss Addams werd weggeroepen, de voordeur geopend en haar straf onder 
handen genomen. _ Wat spijt mij dat", was Jane Addams opmerking, .mei zacht
heid en vriendelijkheid had zij het uit zichzelve wel gelaten".

den haard te zitten 
geld was. Maar 

geven van 
trschillende 

.• wij ons zijn vreugde 
vrijheid verwierf niet 

maar ook van de menschelijke woonplaats, 
rekend dat kattekwaad en erger hem niet 
t toppunt van dwaasheid geweest zijn en 

groeten dramaturg bij de eerste opvoering 
, dat stroopen ongeoorloofd is, hem onder 

:n wat het kost om bosschen te onderhouden en 
een beroep te doen op zijn medelijden met de 
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in het groote 
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len grooten schrijver, 
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en eigen inhoud 

teigingen tot oorlogvoeren
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oorlog

het boek zelf verder in te gaan. Twee 
naar voren.

Na het 18c-ecuwschc humanisme met zijn verheerlijking van den 
„natuurlijken mensch" en zijn eenzijdigen nadruk op „mcnschenrechten" 
te hebben afgewezen en Mazzini genoemd te hebben, die over de 
rechten van den mensch heenwecs naar de plichten tegenover de 
menschheid, maar die nog de achttiendc-eeuwschc neiging tot ideali- 
secren deelde, gaat zij aldus voort: Aan den moralist van deze gene
ratie restte het om de „menschheid" op te lossen in hare samen
stellende dcclen van mannen, vrouwen en kinderen en zich in dienst 
te stellen van hunne eenvoudigste behoeften met een geestdrift die, 
wel verre van voort te komen uit een geïdealiseerde mcnschopvatting, 
zich alleen handhaven kan door dagclijkschcn omgang en voortdurende 
kameraadschap.

Het is geen gemakkelijke taak om de smalle paadjes van vooruit
gang gewaar te worden en te volgen, welke de onbelaste proletariër 
met niets dan zijn leven en arbeidsbekwaamheid ons aanwijst. Deze 
paden leiden naar een bestuursvorm, gegrond op vrede en gemeen
schap in tegenstelling met dwang en verweer. De oogen van den 
doctrinair kunnen ze nooit ontdekken. Uit den aard der zaak moet 
hij, die deze paden bewandelen wil, samengaan met de armen en ver
drukten, die hij alleen benaderen kan door begrip en genegenheid. 
De idealen van het militairisme zouden hen voor altijd verbannen 
uit deze nieuwe gemeenschap.’*

Plaatsruimte verbiedt ons op 
feitelijkheden komen er sterk in

1°, Hoe de geest van het militarisme is doorgedrongen in het be
stuur der gemeenten, in de industrieele organisaties enz. en:

2*. Hoezeer het welzijn der gemeenschap geschaad wordt, wanneer 
geen rekening wordt gehouden met menschelijkc inhouden, men- 
schelijke vermogens, menschclijke kundigheden, mcnschelijke 
aspiraties.

Wie mcenen mocht dat de mechanisatie der wereld zich bepaalt 
tot techniek, komt hier tot de ontstellende ontdekking hoe de mensch 
zelf gezien.wordt als machine. Het laatste woord in dit dicp-mensche- 
lijke boek is aan den profeet Jezaja.

Op de internationale vredesconferentie die in 190-1 te Boston ge
houden werd, was — aldus Miss Addams — niemand zoo actueel, 
zoo fundamenteel en scherp als deze profeet uit de achtste eeuw v. Chr.

„Hij v<sorspeldc het oogenblik dat nu voor ons is aangebroken, 
waarop vrede niet langer een abstract dogma is, maar geworden is 
tot een opkomend getij van moreele geestdrift, dat langzaam alle ver
overingszucht zal verzwelgen en oorlog onmogelijk maken zal.
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Dit werd geschreven in 1907.
Toen stelster dezes Jane Addams in 1915 in den Haag ontmoette, 

was zij er wel zeer diep van doordrongen dat het „veroveringszucht 
verzwelgende getij" indien al, langzaam steeg. Zij had toen juist het 
internationale congres gepresideerd, waar door vrouwen van twaalf 
nationaliteiten — aan die van tien andere was door hare rcgeeringcn 
verboden aan het congres deel te nemen, o.a. aan 180 Engclschc 
afgevaardigden, — geprotesteerd werd tegen den oorlog. ')

De „Newer Ideals of Peace” had een goede pers gehad. In 1907 
heette een anti-militarist nog geen landverrader en over de letter
kundige waarde van het boekje waren alle recensenten het eens. 
Maar toen een vrouw uit Chicago, die Theodore Roosevclt over de 
bescherming van immigranten spreken moest en zich aankondigdc als 
afgevaardigde van Jane Addams, barstte de President uit: „Jane 
Addams — praat mij niet van Jane Addams. Ik had altijd een hoogen 
dunk van haar, maar nu heeft zij een slecht boek geschreven, een 
heel slecht boek. Van wat zij over vrede schrijft, deugt niets.... Maar 
overigens is zij een vrouw, die er zijn mag. Ziezoo, nu dit eruit is, 
zond zij u hier? Wat kan ik voor u doen?".

Toen zij op een massale bijeenkomst te New-York een toespraak 
besloot met de opmerking dat in de cosmopolitische centra van Ame
rika zich een stoere, ongekende internationale verstandhouding aan 
het ontwikkelen was, die te rechter tijd te hecht zou zijn om oorlog 
mogelijk te maken, volgde een stormachtig applaus.

Het volgend jaar brak de wereldoorlog uit.
Geen wonder dat zij in 1915 den indruk maakte van verslagenheid.
„Ik ga nu op reis, to shake hands with ministers of all countrics", 

zei zij mij.
Zij wist maar al te goed hoe gevoel voor recht en gerechtigheid 

alleen mogelijk is bij wederzijdsch begrip, en hoe dit „al verder uit 
het oog raakt naarmate de bittere wateren van oorlog hooger stijgen". 
Doch dat haar werk voor vrede niet vergeefs is geweest, spreekt 
van zelf. Al wint een strooming het, toch zal de uitkomst anders zijn 
naarmate de verliezende tegenstrooming krachtiger is en blijft.

') Misschien herinneren enkele lezers zich hoe Jane Addams mei 42 Amcri- 
kaansche gedelegeerden met de „Noordam” naar Holland kwam, hoe de boot in 
Dover vijf dagen werd opgehouden, hoe de vrouwen niet aan land mochten, hoe 
niemand vergunning kreeg aan boord te komen, hoe zij op geen enkele manier 
van hare bestemming mochten doen blijken. Natuurlijk gingen alle telegrammen 
door de censuur. Ten laatste werden zij op even geheimzinnige wijze vrijgelaten 
als zij waren opgehouden. Op den dag van de opening. 27 April, kwam de 
„Noordam" in Rotterdam. Om zes uur waren de afgevaardigden in den Haag, 
om acht uur waren zij present voor de opening van hel congres.
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Onze zieke Volkszang 
door HERMAN RUTTERS.

«och men moet ' 
hem hierin niet

>ng naar het. volkslied uit de bloeiperiode 
ter een nieuw, eigen, nationaal-Nederlandsch

uitmaakt is kortweg

vervallen

Z~\nlangs is bij den uitgever H. J. Paris te Amsterdam een werk 
' verschenen, dat de bijzondere aandacht verdient van allen, die 

op het gebied van onzen volkszang werkzaam zijn, of op eenig andere 
wijze daarin belang stellen. Het heet „Ons eigen Volkslied” en is 
geschreven door dr. J. Pollmann.

De schrijver heeft dit onderwerp flink aangepakt en er een buiten
gewoon grondige studie van gemaakt, zoodat men deze publicatie wel 
als een unicum in de litteratuur over onzen volkszang mag beschouwen. 
De gedachte, waarvan deze studie uitgaat en die >er als hel ware de 
teneur van uitmaakt is kortweg gezegd aldus: sinds het midden der 
zestiende eeuw is ons volkslied door allerlei oorzaken steeds meer 
en meer vervallen en in volslagen onbeduidendheid ontaard; uit dat 
verval kan alleen teruggan 
redding brengen en aldus late 
lied ontstaan.

In deze studie neemt de wetenschappelijke behandeling van ons 
volkslied en zijn geschiedenis een zeer ruimc plaats in. Schr. tracht 
eerst een definitie van het begrip „volkslied" te geven en behandelt 
dan de melodie en het rhythme van ons volkslied. Daarna volgt een 
uitvoerig gedocumenteerde beschouwing over het verval en de oorzaken 
er van; als zoodanig wijst schr. aan: de rederijkers, het calvinisme, 
het internationalisme, het instrumentalisme en de decadentie van den 
geest en den liedtekst. Zoo is schr. genaderd tot de herstelpogingen, 
die begonnen bij den aanvang der negentiende eeuw: wetenschappe
lijke herstelpogingen van mannen als J. F. Wiliems, Hoffman, von 
Fallersleben, J. H. Schcltema, Florinconvan Duyx, Dr. D. F. Scheurleer, 
Jaap Kunst; pogingen tot praktisch herstel — uitgave van lieder- 
bundels en componeercn van nieuwe liederen; propaganda door middel 
van volkszangavonden, enquêtes, rapporten, enz. enz. En ten slotte 
gaat schr. na, welke les men uit de geschiedenis kan trekken.

Dr. Pollmann's diagnose over den toestand van ons volkslied en 
onzen volkszang is verre van opwekkend; ja, hij kan moeilijker on
gunstiger zijn. Doch men moet wel allen smaak en zin voor realiteit 
missen, als men hem hierin niet bijvalt. Inderdaad heeft onze volks
zang een bedroevend laag peil bereikt, en men kan niet zeggen, dat 
dit met de ijverige en krachtige herstelpogingen sinds meer dan een 
eeuw ook maar eenigszins merkbaar is omhoog gegaan. .Frisia non 
cantat” schijnt toch een droeve waarheid te wezen. Vooral wanneer 
men het met dr. Pollmann eens is over hetgeen men als een volkslied
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moet beschouwen: niet het lied, waarnaar men luistert; ook niet het 
straatlied, doch het lied, waarbij actieve zang het doel is; wat schr. 
noemt: het motorische volkslied. En wat men door ons volk uit spon- 
tanen aandrang gemeenschappelijk hoort zingen, is inderdaad bescha
mend, om niet te zeggen ergerlijk. „Van je héla, hola, houdt cr de moed 
maar in’’, „Ajuu wij moeten elkander groete", „Wij zijn niet bang” 
c.d.: zij staan in geen enkelen volkszangbundel, cn met reden. Maar 
zij behooren toch wel degelijk tot de categorie van het „motorisch lied”.

Dat dit als resultaat van ruim een eeuw krachtige en hardnekkige 
pogingen tot verbetering van den volkszang te denken geeft, moet wel 
voor de hand liggen. Het komt er nu echter op aan, tot welke con
clusie zulke overdenkingen leiden. In dit opzicht zijn er pessimisten 
en optimisten. De pessimisten zeggen: dat onze volkszang, ondanks 
alle pogingen geen stap vooruit is gegaan kan niets anders bewijzen 
dan dat ons volk in wezen niets voor zingen gevoelt, geen behoefte 
aan een werkelijk volkslied heeft en het dus ook niet kan vóórtbren
gen. Dat men dus alle pogingen in die richting derhalve wel gerust 
kan opgeven. Goede gemeenschappelijke zang is bij ons volk op zijn 
best dressuur, maar geen natuur; het ligt niet in den aard van den 
Nederlander, zijn ovcrladen gemoed te ontlasten door behoorlijk zingen. 
De optimisten daarentegen meenen: ons volk heeft een mooi, gezond, 
werkelijk volkslied gehad; allerlei oorzaken hebben het evenwel doen 
vervallen. En dat men het niet uit zijn verval heeft kunnen opheffen 
ligt alleen aan het ondeugdelijkc van de pogingen, die daartoe zijn 
aangewend. De patiënt is heusch niet ongenecsclijk, doch men heeft 
een volstrekt verkeerde therapie toegepast.

Zoo'n optimist is dr. Pollmann. Hij gelooft wel degelijk aan het 
herstel van ons volkslied, mits men de genezing maar op de juiste 
wijze aanpakt. Het fiasco der tallooze cn hardnekkige herstelpogingen 
ligt z.i. in de omstandigheid, dat niemand zich er goed op heeft be
zonnen, wat eigenlijk een goed Ncdcrlandsch volkslied is. Zoo kan 
het geschieden, dat in de verschillende bundels „geestig cn anccdo- 
tisch, brallend en stoer, week en gevoelig, rijp en rot, goed cn slecht” 
werd verzameld, „en dan . . . voorgezet aan een publiek, dat wil graag 
wilde zingen, maar dat sinds lange eeuwen niet meer weten kón, wat 
een goed volkslied eigenlijk is.” Zoo kon het gebeuren dat volkszang- 
vereenigingen hetzelfde onselectieve systeem volgden, liederen verbreid
den, die geen volksliederen zijn, dat men volkszang ging propagccren 
als conccrtzang.

Volgens dr. Pollmann is dus de verkeerde hcrstelmethodc goed
deels er schuld aan, dat onze volkszang nog steeds in een toestand
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>ectie, d.w.z. door het oude, zuiver eigen Neder- 
leeren wat zingen is, en wanneer het dat heeft 

een „eigcntijdsch" lied krijgen. De retro- 
imethodc. Wachten (ot het nieuwe lied 
t nieuwe Jicd kan pas ontstaan, wanneer

:d moet zijn, tenminste

van diep verval verkeert. De methode, die nuttig effect kan sortceren, 
moet berusten op een juist inzicht in het wezen van het volkslied — 
langs wctenschappclijkcn weg te bereiken ; dit inzicht moet weer hel
pen bij het onderscheiden van goede volksliederen. En voorloopig zijn 
die goede, Nederlandsche volksliederen alleen te vinden in de littera
tuur der Middeleeuwen. Herstel van onze volkszang kan, zoo meent 
dr. P., vooralsnog uitsluitend geschieden onder de methode van wat 
hij noemt der retrospe 
landsche lied ons volk l< 
geleerd kan het ook weer < 
spcctie is dan een overgangsr 
er is, dat zou fataal zijn: het 
er iets goeds wordt gezonge

En hoe een goed volkslied moet zijn, tenminste aan welke eischen 
het volgens dr. P. moet beantwoorden — dat toont hij aan uit zijn 
beschouwingen van het oud-Ncderlandsche lied uit de bloeiperiode, 
en, ex absurdum, uit zijn kritiek van het lied uit den vervaltijd.

Het ligt niet in de bedoeling, een min of meer kritische bespreking 
van dr. Pollman's boek te geven ; daarom heb ik de strekking van het 
meer wetenschappelijk gedeelte in hoofdzaak aangeduid. Het getuigt 
van omvangrijke kennis en minutieus onderzoek en verdient daarom 
de volle aandacht van iedereen, die op het gebied van den volkszang 
practisch werkzaam is. Afgescheiden van de vraag, of men zich met 
Dr. P.'s beschouwingen en conclusies in alle opzichten al dan niet 
kan vereenigen, kunnen dichters, componisten, bundelaars, volkszang- 
leiders e.d. veel uit dat werk leeren, en zij het hun derhalve ter nadere 
kennismaking warm aanbevolen.

Een andere vraag is evenwel, of de door dr. P. aanbevolen methode 
kans van uitvoerbaarheid heeft.

Begrijp ik goed, dan wil dr. P. het cigentijdsche lied voorloopig 
op zij geschoven zien voor het oud-Nederlandschc lied, zoolang het 
nieuwe, goede lied er niet is. „We moeten terug naar het ongeschonden 
volkslied van de bloeiperiode. Niemand zal dat als de definitieve 
toestand beschouwen, we voelen allen, dat het eigentijdsche lied beter 
passen zal bij ons 20ste ceuwsche volk: maar waar niemand het 
eigentijdsche Nederlandsche volkslied geven kan daar verliest deze 
keizer zijn recht. 'Wanneer wc het eigentijdsche, maar oneigene lied 
blijven zingen, dan is een regeneratie absoluut uitgesloten: we moeten 
terug”. Aldus dr. P. Maar hier is iets, wat ik niet goed begrijp en 
wel het verschil dat dr. P. maakt tusschen „eigentijdsch en „oneigen . 
Natuurlijk: met „oneigen" bedoelt hij wat niet past in zijn opvatting
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■uïang ons volk 
verdeeld is in 

ricbtinkjes, zoolang het uiteengerafeld 
>olitiek geharrewar — zoolang is ook zelfs 

ter verbetering van onze volkszang vol
naar mijn overtuiging, zelf het eigen lied 

steriel.
gezonden zanglust kan herwinnen — 

ik hoop het met dr. P. van harte en durf het zelfs te gcloovcn, al 
zullen wij en misschien onze kinderen het nog niet beleven. Doch die 
herwinning moet van binnen uit geschieden en daartoe moet zooveel

— accoord; wij hebben 
volkslied, doch waarom? 'Wat mij bett

een werkelijk volkslied ten eenenmale mist 
ook niet kan voortbrengen.

lied van

van het karakteristiek Nederlandsche lied, gelijk hij dat in zijn studie 
heeft nagespeurd. Doch gelooft dr. P. nu heusch, dat ons volk met 
zijn zangmentaliteit van „Houd er den moed maar in" enz. als „eigen” 
zal aanvaarden en uit volle borst gemeenschappelijk zingen hel lied, 
dat een projectie is van de zoo geheel anders geaarde mentaliteit 
der periode 1350—1550? Dat men ons volk voor het lied uit dien 
bloeitijd ook maar eenigszins warm kan maken en dat lied practisch 
als motorisch volkslied kan doen herleven? Ik kan dit met den besten 
wil ter wereld maar niet aannemen; om die methode in te voeren 
zou men zijn toevlucht moeten nemen tot maatregelen, die dr. P. zelf 
terecht veroordeelt. Dat hetgeen men als „eigentijdsch” volkslied 
beschouwt, geen eigen, zuiver Nederlandsch volkslied is — men kan 
het dr. P. gereedelijk toegeven. „We hebben een eigen Nederlandsch 
lied.... gehad" — accoord; wij hebben op het oogenblik geen eigenlijk 

:reft: omdat ons volk de behoefte 
en daarom zoo n lied 

voortbrengen. Maar als het die behoelte mist, heeft het 
het nu maar eens platweg te zeggen „maling” aan het „eigen 
een ver, ver verleden.

Maar wat zegt dr. P. ook nog? Dit:
„Ik kan de volkszang niet gescheiden zien van een algemeene actie 

voor alle volkscultuur; ik kan de volkszang geen kans geven, wan
neer zij niet rusten kan op een streving naar verbetering van een 
verdorde, materialistische levenshouding; ik kan geen verbetering zien 
komen, wanneer het dilettantentooneel zich niet weet te verheffen, 
wanneer de volksdans dus niet tegelijkertijd haar herstel tegemoet 
gaat, wanneer we al het neutrale (dat door een verkeerd gebruik 
slecht werd) niet weten in te schakelen en om te zetten in een po
sitief goed .. . Volkscultuur en volkszang zijn geen synoniemen, maar 
beiden staan in de allerinnigste wisselwerking."

Juist. En ik zou er nog aan toe kunnen voegen: zoolai 
door het materieele overheerscht wordt, zoolang het 
duizend - en - een partijtjes en

• ligt door theologisch en pol?.' 
de best-gefundeerde methode i 
strekt machteloos. En is, 
der middeleeuwen volslagen 

Dat ons volk eens weer een 
>p het met dr. P. van
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de zon ; we zeggen dat deze bewegingen 
staan op vegetatief niveau. Voortgaande 
in die lijn staan vele handelingen van 
de dieren op animaal niveau en die van 
de mensen op humaan niveau. Wordt 
de mens bij zijn daden geleid door aan 
hem geopenbaarde of door hem zelf ge
stelde normen van zedelijke, godsdien
stige aard, dan spreekt men van het 
absolute niveau. Nu mag men zich deze 
niveaux niet denken als gescheiden ge
bieden. Een stuk ijzer, een plant, een 
dier, een mens zijn gelijkelijk onder
worpen b.v. aan de valwetten, (anor
ganisch niveau). Planten, dieren en men
sen verrichten handelingen, die staan 
op vegetatief niveau b.v. ademhaling; 
mensen en dieren doen daden, die staan 
op animaal niveau : eten, drinken. Alleen 
van de menselijke handelingen spreken 
wc van humaan en absoluut niveau.

Deze theorie, die wij duidelijkshalve 
hier zeer kort samenvatten, brengt den 
auteur tot zijn schema van vier lagen: 
plant, dier, maatschappelijk wezen, gees- 

wezen. Hij zegt ’t op blz. 15 
nncreet: „De ziel is daar (d.i in 
uema) verdeeld in verschillende 
. Er is eerst de laag van dc plant 
onze ziel ondergaat de invloed 

van de functies, die wc met de plant 
gemeen hebben. Dan is er de laag van 
bet dier; dat betekent, dat onze ziel 
onder invloed staat van functies, die

£)il bock brengt on s in druk dc le
zingen, die de heer v. Veen in de 

afgelopen winter voor de Vara-microfoon 
heeft gehouden.

In de inleiding zegt de auteur, dat 
voor dc luisteraars vooral nodig was 
een duidelijk schema, „een soort van 
loketkast, die hen in slaat stelde de 
opvoedingsdaden zó te sorteren, dat deze, 
ook ten opzichte van elkaar, hun vaste 
plaats, hun vaste relatie kregen, dus ook 
in onderling verband konden worden 
begrepen," Als zodanig gebruikt hij dc 
theorie der niveaux en hij noemt ze lagen. 
Karl Bühlcr heeft indertijd in zijn Geis- 
tigc Entwicklung des Kindes (1918) 
dc Dreistufentheorie uiteengezet volgens 
welke alle ontwikkeling gaat over dc 
drie trappen: Instinct, Dressuur, Intel
lect. Kohnstamm spreekt in zijn Waar
heidsprobleem en in Persoonlijkheid in 
Wording van niveaux.

Wal er gebeurt bij en met dc leven
loze slof, staat, zo zegt deze theorie, op 
anorganisch niveau: een stalen pen bij 
een magneet gelegd, beweegt zich naar 
de magneet toe. Bij dc planten zien wc 
bewegingen,.als een gevolg van het karcen 
van binnen uit: de bloem keert zich naar

meewerken, wat met volkszang rechtstreeks niets heeft uit te staan. 
„Het goede volkslied is de spiegel van de cultuur"— maar dan toch 
van een cultuur, die tot het voortbrengen van zoo’n volkslied gedispo
neerd is. Wij mogen nog zooveel van boomen rn vollen blouc 
houden — zoolang het winter is moeten wij de kale takken 
vaarden.

Wij kunnen alleen hopen op een beteren tijd 
de dageraad al begint te gloren, door de zware 
is goed, zich op den tijd voor te bereiden. In dit op; 
van dr. Pollmann nu reeds nuttig zijn en voor allen 
heffing van onze volkszang het hunne 
zame wenk geven.
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_. . tegen deze populair-psychologi- 
sche uiteenzetting eigenlijk maar één 
bezwaar. De waarde van het schema 
zal ik niet betwisten, integendeel; maar 
het woord laag lijkt mij in dit verband 
niet goed gekozen, liet is te concreet; 
hel heeft een te vaste betekenis in onze 
taal: het woord niveau is vager en wc 
kunnen er gemakkelijker een door ons 
gewenste betekenis aan geven. Hel is 
waar, dat de schrijver nadrukkelijk 
tegen misvatting waarschuwt, maar uit
drukkingen als: „Nu zijn we in de 

zijn ook gewone 
iet bezit van een 

derde laag" werken 
verwarrend.
schema en deze tcr- 
andcr bezwaar ver

zuilen de ouders 
zaak is afgelopen, 

1 hebben van uit 
o . _..ad van hun kind 

stuurd. Dit bezwaar kan bij 
/een niet tot ontwikkeling komen, 
het volle licht en de volle aan

worden geconcentreerd op de 
t------ lagogische opmerkingen, voorbeel
den en raadgevingen, die van Veen voor 
zijn lezers op voortreffelijke wijze uit
eenzet. Vooral zijn voorbeelden zijn 
mooi, practisch, aan het leven ontleend. 
" wat hij over de verhoudingen in 

gezin zegt, over het optreden tegen
over de kinderen is van buitengewone 
betekenis. Als de vele luisteraars naar 
de radiolezingen en de — naar wc 
hopen — vele lezers van dit boek, al is ’t 
maar voor een derde deel, dit alles ccns 
in praktijk brachten!

Nog een enkel woord over de prin
cipiële kant van het boek.
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schrijver is — voor 
rist, blijkt ’t bier 

rcügieus-socialist. Het 
een laak in deze 
die zal vervullen, 
zal zijn tegen de orkani 
nisme, fascisme, enz. da 
vig verankerd liggen 
heiligste gevoelens. II 
slechts vervullen, zo 
indien hel de gr 
Christendom lol 
en onlosmakelijk d< 
overtuiging en het 
dcrsklassc. „De tijd 
hij op blz. 70, dat 1 
stille figuur (bedoeld 
in haar midden de c 
geven, om geestelijk c 
te staan in hel grote ■ 
Dat de denkbeelden 
voortkomen uit 
deze rijke en cent 
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Blijkbaar heeft de religieuze strekking 
van het beloog van v. Veen nog al wat 
verzet opgewekt uit de kringen van de 
luisteraars. In hel laatste hoofdstuk, 
waarin de auteur verschillende tot hem 
gekomen vragen beantwoordt, gaal hij 
op opmerkingen op dit gebied in. En 
dan verwijdert de Schrijver zich o.i. 
wel wat ver van zijn onderwerp, — 
dan schemeren de heuvels van de pac- 
dagogiek in de verre verten aan de 
horizon. Of dit een bezwaar is? Geens
zins, want als v. Veen komt te spreken 
over geestelijke bezinning en culturele 
waarden, loont ’t steeds de moeite naar 
hem te luisteren en ten slotte breekt 
het verband met de opvoeding toch al
tijd door.

Alles 
een zeer erns 
dat de 

fel”

leen hebben. In de 
zielsbewegingen, 
onze verhouding 
en tenslotte de 

lelijke krachten, die 
s het leven richten
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De aansluiting tussen het Lager- en Voortgezet
en Middelbaar Onderwijs in Indië,

door C. SCHREUDER.

te wijzen, dat er < 
ie Aansluiting te v

de lezers hier te lande bovendien 
rpe stellingname er goed de 
>robleem weer andere kanten

Met buitengewoon genoegen voldoe ik aan het verzoek der Redactie 
om een overzicht te geven van het werk, dat in Indië gedaan is voor 
het probleem van de aansluiting Lager- en Middelbaar Onderwijs, 

van mijn artikel is gelijkluidend aan de titel van een 
in Februari 1934 door het Hoofdbestuur van het 

iderw. Genootschap (N.I.O.G.), hetwelk het rapport 
Studie-commissie te Bandoeng.
ing der deugden en gebreken van dit werkje, naast 
de mate, waarin de gepropageerde ideeën al of niet 

een beeld geven van hetgeen Indië op

het probleem
Het opschrift 

boekje, uitgegeven 
Ned. Ind. On< 
bevat van een

Een bcsprekii 
vermelding van ■ 
verwezenlijkt zijn, zal enigszins 
dit gebied gepresteerd heeft.

Ofschoon het wel niet nodig zal zijn er op t 
vóór 1934 talloze pogingen zijn gedaan om d< 
beteren, daar in Indië het aansluitingsprobleem evenals bij ons zo 
oud is als het Middelbaar Onderwijs zelf, menen we goed te doen 
ons vrijwel te bepalen tot bovengenoemde brochure, omdat daarin 
voor het eerst volledige konkrete aanwijzingen gegeven worden over 
de wijze, waarop het N.I.O.G. zich voorstelde, dat men de aansluiting 
met het Voortgezet Onderwijs het best zou kunnen regelen.

Toch mogen twee vroegere publikaties niet ongenoemd blijven n.1.: 
.Aansluiting v an het Lager- en Middelbaar Onderwijs in Ned. Indië, 
Uitg. H.B. van het N.I.O.G. (1930)" en „De Aansluiting van het 
L.O. en het M.O., uitgegeven door de Leraarsvereniging’’, omdat 
deze geschriften de aanleiding zijn geweest tot het latere werk van 
het N.I.O.G. en daarvan in zeker opzicht de richting enigszins be
paald hebben.

De eerstgenoemde uitgave, is voor 
wel instructief, omdat ze door de scherf 
aandacht op vestigt, dat in Indië het pr 
heeft dan in Holland.

Het H.B. van het N.I.O.G. verklaart toch in de eerste brochure, 
dat het Aansluitingsprobleem het best opgelost wordt, als men de 
H.B.S. opheft.

Dat lijkt nu wel een zeer bijzonder en afdoend middel, maar de 
vreemdheid verdwijnt, als men weet, dat in Indië naast de 5-jarige 
H.B.S. op Europese leest geschoeid, ook nog een 3-jarige Algemene
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Middelbare School (A.M.S.) bestaat, waarvan de onderbouw de 
3-jarige Mulo-school is.

En nu is de gezonde gedachte in de brochure van 1930, dat de 
toestand al reeds veel zou verbeteren, indien geen aansluiting gezocht 
behoefde te worden bij de H.B.S., die wat organisatie, leerstof en 
leergang betreft, een getrouwe copie is van haar moederlandse zuster. 
Het behoeft toch wel geen betoog, dat Inlandse-, Chinese-, inaar 
ook Europese kinderen in Indië wel enigszins verschillen van onze 
Hollandse knapen en meisjes en dat ook het. milieu en de ervaringen, 
welke zij daarin opdoen en opgedaan hebben, niet onmiddellijk een 
voorbereiding vormen voor echt Hollands onderwijs. .

Al mogen dan A.M.S. en Mulo evenals helaas al ons Indisch On
derwijs, behalve dat der priesterschooltjes, nog bedenkelijk weinig 
eigen karakter vertonen om redenen, waarop ik in het bestek van dit 
artikel niet in kan gaan, er is toch reeds enige aanpassing aan leer
lingen en milieu en in ieder geval is verdere verbetering niet on
mogelijk door strenge eisen van concordantie met het moederland, 
zoals die voor de H.B.S. gesteld worden.

De Studiecommissie 1934 heeft dan ook terecht bovengenoemde 
hoofdgedachte tot sanering van het Indisch Onderwijs overgenomen. 
Dit verklaart tevens, waarom het Voortgezet Onderwijs (Mulo) 
blijkens de titel van haar rapport in de probleemstelling opgenomen is.

De brochure van de Lcraarsvereniging vermelden wij vooral, omdat 
zij de aanleiding was, dat de Studiecommissie uit het N.I.O.G. samen
werking zocht en vond met de Leraarsvereniging.

De gedachtegang van de Studiecommissie 1934 kan nu in het. kort 
als volgt samengevat worden:

Men kan moeilijk spreken van een aansluitingspro! 
Middelbaar Onderwijs, omdat oplossing hiervan de m 
onderstelt van een natuurlijke övergang van L.S. na; 
deze laatste school echter naar dc algemene mening 
een bijzonder soort begaafdheid Vraagt, aangeduid 
voor overwegend intellectuele arbeid", als „verbale" of „abstracte" 
intelligentie enz. kan men bezwaarlijk het Lager- en Middelbaar 
Onderwijs als één geheel denken, waarbij de leerlingen als regel 
overgaan.

De Muloschool kan echter zeer goed als de normale voortzetting 
van de L.S. gedacht worden, al moet onmiddcllijk opgemerkt worden, 
dat ook hier de aansluiting nog zoek is.

Indien echter het M.U.L.O. trouw aan zijn naam, slechts meerdere 
uitbreiding en verdieping kon geven, vooral gezien werd als een voort
zetting der studie, die gestaakt moest worden, als de candidaat niet 
verder kon, als daarnaast de gelegenheid bestond om
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Er werden de vergaderingen van leraren en onderwijzers

vakschool over te gaan, dan 
een natuurlijke voort-

Onderwijs in Indië.
istandigheid, dat het over een 
ig kan geven tot de A.M.S. en 
geeft tot nauwkeurige obser-

2 jaar Mulo in de praktijk of op een 
kon van dit onderwijs beweerd worden, dat het 
zetting was van het Westers Lager

Indië verkeert in de gelukkige oms 
schooltype beschikt (Mulo), dat toeganj 
dat bovendien 3 jaar lang de gelegenheid 
vatie, waardoor de selectie op .abstracte intelligentie" vrij nauwkeurig 
plaats kan hebben.

Bij dit stelsel kunnen èn aansluiting fcn selectie voor 't M.O. be
hoorlijk tot haar recht komen.

De Commissie ziet het Middelbaar Onderwijs dus slechts als één 
der vele differcntiërings-mogclijkheden (naast vak-, technisch- en handels
onderwijs enz.) welke tijdens het aaneengesloten lager- en voortgezet 
onderwijs openstaan. Verdwijnen sommige leerlingen in het bedrijf of 
naar de vakscholen, andere blijven gereserveerd voor de M.S. omdat 
zij van een goede abstracte aanpassing blijk geven.

Daar de Commissie 1934 het op sociologische overwegingen vanzelf
sprekend achtte de H.B.S. niet op te heffen, althans in de naaste 
toekomst niet, zag ze gaarne, dat er gelegenheid was, ook de candi- 
daten voor dit schooltype gedurende enige tijd op hun geschiktheid 
voor Middelbaar Onderwijs te beoordelen.

Daarom stelde ze voor een proef te nemen met het vormen van 
H.B.S.-klassen aan bestaande Muloscholen, nadat de leerlingen 3 
maanden voortgezet onderwijs ontvangen hadden. En omdat de aan
sluiting lager- en voortgezet onderwijs echter nog verre van volmaakt 
is fcn omdat met de instelling van H.B.S.-klassen aan Muloscholen 
voorlopig hoogstens enige proeven genomen zouden kunnen worden, 
was het evenwel noodzakelijk maatregelen te treffen om de tegen
woordig ondraaglijke toestand althans iets te verbeteren.

De Commissie heeft daartoe in samenwerking met de Leraars- 
vereniging subcommissies gevormd, voor een vergelijkend onderzoek 
van de leerboekjes in gebruik in de hogere leerjaren der L.S. en die 
voor de eerste klasse van het voortgezet onderwijs (Mulo en H.B.S.), 
om na te gaan of de schriftelijke aanbieding der leerstof in de L.S. 
en bij het verdergaand onderwijs van dien aard is, dat het laatste 

eerste wordt voorbereid.
om de gehele didactiek van Lager- 

te betrekken; een onderzoek
• op de mondelinge lessen geboden wordt, was uitgesloten, 

werd niet als een overwegend bezwaar gevoeld, omdat de 
j lessen als leerstof toch veelal hetzelfde geven als «le lessen 
irboek.



AANSLUITING ONDERWIJS IN INDIË284! I

raagd wordt.

iclijk, dat de L.S. 
engen van parate 
istel en diché-op-

betrekkelijk weinig klachten gehoord over de leerboeken bij H.B.S. 
en Mulo, zij het ook dat opzet of uitvoering van speciale methoden 
wel eens aan enige critiek bloot stonden.

Voor de Mulo betrof dit vooral het feit, dat de behandelde stof 
inzonderheid voor het vak Nederlands, te veel ontleend was aan 
Hollandse milieus, waardoor het begrijpen voor leerlingen, die hier
van niet op de hoogte waren, zeer werd bemoeilijkt.

Ofschoon dus de leerboeken voor het verdergaand onderwijs over 
het algemeen niet te zwaar werden geacht, constateerde men toch 
herhaaldelijk, dat de leerlingen niet in staat waren zelfstandig met 
deze boeken te werken. Hel ontwikkelingspeil van de tegenwoordige 
leerlingen werd over het algemeen onvoldoende geacht om het onderwijs 
te kunnen volgen.

Dit betekende dus, dat de L.S. en haar leerboekjes in gebreke 
gesteld werden voor wat betreft het voorbereiden tot de studie, die 
bij het Voortgezet- en Middelbaar Onderwijs gevr.

Vooral de leraren verzekerden echter nadrukkei 
zeker niet te kort schiet wat betreft het aanbrei 
kennis van namen, jaartallen, cliché-zinnen bij 't opsi 
lossingen bij ’t rekenen.

Naar het oordeel van alle subcommissies, zou de aansluiting dan 
ook zeer veel verbeterd kunnen worden, indien minder aan boven
genoemd soort parate kennis') gedaan werd en meer aan een paraat 
kunnen van hoger orde, n.l. het hanteren van allerlei woorden (termen), 
welke voor het begrijpen van een stukje proza, een aardrijkskundig- 
of geschiedkundig lesje en een rekenkundige opgave nodig zijn.

Occasioneel houdt men hier op de L.S. ook nu reeds rekening mee, 
maar het moet veel systematischer gebeuren, doordat men zich nauw
keurig rekenschap geeft van de zaakgebieden, welke door Taal, 
Aardrijkskunde, Geschiedenis en Rekenen bestreken worden en vooral 
van de meer algemene (dus abstracte) termen, welke hierbij te pas 
kunnen komen.

Ofschoon deze gedachte naar mijn stellige overtuiging voor de didac
tiek in het algemeen van vérstrekkende betekenis kan zijn, omdat ze 
perspectieven biedt voor overeenstemming tussen de onderwijzers 
betreffende de theoretische inhoud der leerstof bij vrijheid voor keuze 
van onderwerp en behandeling, is ‘t voor de Aansluitingskwestie in 
Indiü niet noodzakclijk er hier dieper op in te gaan.

De Commissie 1934 heeft zich toch, zuiver op opportunistische 
gronden beperkt tot het sainenstcllen van z.g. begrippenlijsten, waar
in de termen voorkomen, die noodzakclijk zijn om een aardrijkskundig-

’) Zie Ph. Kohnstamm. Parate Kennis (Losse Paedagogische Studiën, J. B. 
Wol Iers).
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No. 4 Rationeel Taalonderwijs door 11. 
B. Wetten.

; prijsgc 
ippelecn

van de Commissie is toch juist om

Betekenis van') Zie G, v. Veen. Plaats en 
Scholen. J. B. Wohers.

2) Bibliotheek van „Opvoeding" 
Bongcrs en Alb. de la Courl. Bij J.

of geschiedkundig leerboek bij het voortgezet onderwijs te kunnen 
lezen (bestuderen). Het woord begrippen is wel enigszins misplaatst, 
maar het was niet mogelijk een andere korte aanduiding ervoor te 
geven, zonder misverstand te wekken. Het zijn slechts „woorden", 
die door de ervaring in de klas (besprekingen van den onderwijzer 
of lectuur) en met behulp van arbeidsmethoden een zekere voorlopige 
vulling en vertrouwdheid gekregen hebben en daardoor later gebruikt 
kunnen worden bij het bespreken of lezen van nieuwe onderwerpen.

Voor Taal en Rekenen is de Commissie echter niet tot dit syste
matisch werk gekomen, en dat behoeft ons niet te verwonderen, als 
we bedenken hoe groot de verscheidenheid van stof is, die we quali- 
tatief of quantitatief kunnen ordenen, ook al laten \ve het aardrijks
kundige- of geschiedkundige vakje dan nog buiten beschouwing.

Wel wordt onder Taal de suggestie gegeven om in de L. S. veel 
te doen aan het Stillezen ’) van zakelijkc stof (aan de krant ontleende, 
eenvoudige nieuwstijdingen; advertenties, gebruiksaanwijzingen; korte 
beschrijvingen enz.) en aan de behandeling van eenvoudige stof van 
sociologische aard in de hogere leerjaren der L. S., maar tot een 
nauwkeurige termenopgave kon het nog niet komen, omdat daartoe 
de noodzakelijke voorarbeid niet gedaan was.

Nu in 19^6 door de heren Bongcrs en De la Court een pleidooi 
is geleverd voor rationeel taalonderwijs, 2) waarbij woorden en taal- 
schema's worden geselecteerd op frequentie, moeilijkheid, meer of 
mindere algemeenheid enz. en de heer De la Court na moeizame tel
en denkarbeid bij het Departement een lijst heeft ingediend van 
woorden en uitdrukkingen, die voor het onderwijs aan Inlanders in 
de eerste plaats in aanmerking komen, zou het vermoedelijk heel wat 
gemakkelijker vallen ook voor het onderwijs in het Nederlands aan 
Europeanen een z.g. Begrippenlijst samen te stellen.

Ook de Rekencommissie moest wat deze materie betreft zich nog 
bepalen tot het aanbevelen van een klein vocabulaire van technische 
termen (som, verschil, termen, product, factoren, coëfficiënt enz.) en 
het afdrukken van sommen, die n.h.m. wel of geen practische waarde 
hadden.

Wc mogen deze woordenkennis of beter woordenhantering vooral 
niet verwarren met de aan de algemene verachting prijsgegeven 
„woordenkennis" of „verbale kennis” welke uitsluitend appelecrdc aan 
het geheugen.

De bedoelin

het Stillezen in onze Lagere
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te maken van samenhangende gehelen van 
behandelen woorden en uitdrukkingen '

Door de Subcommissie Taal wordt nog 
léren onderscheiden van hoofd- en bijzaken, 
voornaamste grammatikale vormen. Het kan 
delen nu nog afzonderlijk te 
gesteld was, zou het niet 
opvatten en gebruiken ook 
tot goede denl

gedachten, waarin de te 
voorkomen.

speciaal gewezen op het 
het kritisch lezen en de 

i geen kwaad deze onder
noemen, maar als de begrippenlijst op
meer nodig zijn, want juist het zuiver 

van meer algemene (hogere) termen, dwingt 
goede denkgewoonten en de grammatikale termen zouden zeker 

een plaats in de woordenlijsten kunnen vinden.
Wel zal voor Taal altijd afzonderlijk aandacht gegeven moeten 

worden aan de mogelijkheid tot het weergeven van hetgeen beleefd, 
gehoord of gelezen is, maar het opstel van leerlingen der L. S. wordt 
als oefening in het uiten van gedachten door deze Commissie niet hoog 
aangeslagen. De vooruitgang in het stellen is naar haar oordeel meer 
een product van ontwikkeling, leeftijd en productieve belezenheid dan 
van voortdurende oefening in het weergeven van een verhaaltje of 
versje, dan wel het vertellen van een gebeurtenis uit het geheugen 
in de cliché-taal.

Wanneer de termen functioneel ingeoefend worden en 
begripsinhoud krijgen, wanneer ze door gebruik levend blijven en 
opdrachten ermee volvoerd kunnen worden, dan stimuleren wc 
ontwikkeling meer dan wanneer wc de kinderen dwingen tot 
en dus stuntelige en ontmoedigende pogingen tot gcvoels- en 
uitingen.

Wat natuurlijk niet betekent, dat de zeldzame spontane behoefte 
ertoe ook maar enige hindernis in de weg gelegd moet worden.

Voor Rekenen mag nooit vergeten worden, dat het getalsinstru- 
ment wel zeer weinig natuurlijks over zich heeft, zodat het buiten
gewoon veel moeite zal kosten er de kinderen vertrouwd mee te 
maken.

Hoewel de techniek niet mag ontaarden in een mechanisch goochelen 
met cijfers zonder controle van het denken, zal het voor de volkomen 
beheersing van de hoofdbewerkingen met gehele en decimale getallen 
wel nodig zijn een groot aantal technische oefeningen te geven.

Aan het Hoofdrekenen zal meer aandacht besteed moeten worden, 
juist ook omdat er hierdoor meer kans is op verstandig rekenen en 
de Commissie heeft er na opruiming van een groot deel der z.g. 
Denksoinmen volstrekt geen bezwaar tegen reeds enigszins rekening 
te houden met het verdergaand onderwijs, want zij beveelt wat een
voudige rekentheorie aan, waarbij speciaal de goede beheersing van 
het „Kleine getal" naar voren wordt gebracht, welke nodig is voor 
het rekenen met de coëfficiënten in veeltermen en vergelijkingen bij
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Nadat aldus op 
manier waarop inderdaad Aansluiting 
haar recht konden komen, had de Commissie n 
gename taak te vervullen, n.l. verbetering der toel

prachtig gelegenheid om de 
leerlingen hun taak 

dit een aanwijzing zijn, dat zij 
om het Voortgezet Onderwijs 

te kunnen volgen. Misschien kan ook reeds hier een meerdere vaar
digheid in het hanteren van hogere begrippen g 
wat zou wijzen op mogelijke geschiktheid voor 
derwijs.

uitvoerige wijze aandacht was geschonken aan de 
en Selectie meer volledig lot 

nog een minder aan- 
elating tot het Voort

gezet- en Middelbaar Onderwijs, zoals die in Indië plaats heeft door 
middel van examens.

Het spreekt wel vanzelf, dat de Commissie hierbij met haar aan
wijzingen althans iets tracht te verwezenlijken van hetgeen bij goede 
aansluiting en selectie op natuurlijke wijze te bereiken zou zijn.

Zo stelt zij voor, geruime tijd vóór de examens van Departements- 
wegc lijsten te publiceren, waarop de „parate kennis nauwkeurig 
aangegeven is ') en andere lijsten, waarop ditzelfde geschiedt voor 
het „paraat kunnen" (de z.g. begrippenlijsten).

De Commissie stelt haar voorbeelden van <’ 
rijkskunde en Geschiedenis ter beschikking, w 
door publicatie in het vakblad en een brochui 
lokken.

Wanneer de leraren en onderwijzers het op dit punt 
worden, dan zou de Vakvereniging het Departement 
kunnen aanbieden.

In overeenstemming met deze opzet wordt voor het onderzoek iiaar 
de geschiktheid aangedrongen op het gebruik van stilleestests, waarbij

*)Zie Ph. Kohnstamm, Parate Kennis (Losse Pacdagogische Studiën, '). B. Wolters).

het algebra-onderwijs en verder 
hoogste klasse der L. S. waai' 
en waarbij dus gezwegen 
sitief en negatief.

Waar de Indische school over een 7e klasse beschikt zou het mo- 
gclijk zijn, in deze klasse uit te maken, wie voor Voortgczct- en 
voorlopig misschien ook wie meer in het bijzonder voor middelbaar 
onderwijs in aanmerking kon komen.

Als toch het onderwijs in de zes eerste leerjaren rekening heeft 
gehouden met de suggesties van de Commissie 1954 en als dan de 
7e klasse de leerlingen meer zelfstandig laat werken b.v. in de geest 
van het Daltonsysteem, dan had men prachtig gelegenheid om 
leerlingen te observeren. Blijkt het, dat sommige 
gemakkelijk kunnen volvoeren, dan zou 
over voldoende intelligentie beschikken
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Betekenis van het Stillezen in onze

nagelaten invloed te oefenen 
I het ook dat de noodzaak 
maatregelen wat in de hand

invuloefeningen, welke niet de parate kennis 
tn onderzoeken, maar waarbij gepeild 

en gelezen heeft en in staat is met 
vermogen tot samenvatting en aanvulling

De ideeën der Commissie hebben niet : 
op de regeling der Toelatingsexamens, zij 
tot bezuinigen het nemen van bijzondere i 
werkte.

Er werd reeds in September 1934 door het Departement van 
Onderwijs een Aansluitingscommissie ingesteld, die de opdracht kreeg 
een noodregeling te ontwerpen, welke richtlijnen aan zou moeten 
geven, waarlangs het toelatingsexamen voor het Cursusjaar 1930/'36 
der middelbare scholen zich diende te ontwikkelen.

rapport der officiële Aansluitingscommissie gaf over de 
inrichting van het examen enkele belangrijke aanwijzingen. Allereerst 
werd bepaald, dat het examen een onderzoek moest instellen naar

vooral gedacht is aan 
op dit gebied en het gehcugei 
wordt, wat het kind gehoord 
oordeel des onderscheids en 
denkend te verwerken *).

Waar hierbij van Taal en Rekenen nog geen Begrippenlijsten ter 
beschikking staan, geeft de Commissie voorbeelden van werkstukken, 
die beter geschikt zijn dan de tegenwoordige examenopgaven, zoals 
voor Taal schriftelijke beantwoording van duidelijke vragen, in ver
band met van te voren gelezen stof; analogiereekscn; aanvulling van 
hiaten in een logische gedachtengang, ontleend aan gelezen stof; het 
weergeven van een eenvoudige situatie in eigen woorden enz. en voor 
Rekenen een cijfertcst van een ruime serie cijfersommen, aangevuld 
met enige sommen met letters en een test van toegepast rekenwerk, 
waarbij rekening gehouden wordt met de eisen van het maatschap
pelijk leven in verband met het bevattingsvermogen van het kind.

Waar blijkens de gehele opzet deze Commissie het Toelatingsexamen 
als een noodzakelijk kwaad beschouwt, waarmee ze zich alleen bemoeit, 
omdat er geen kans op is, dat het voorlopig verdwijnt, daar behoeft 
het wel geen betoog, dat ze aan de „Verklaring" der onderwijzers 
grote waarde toekent.

Deze dient echter uitgebreider en systematischer opgezet, zodat 
een vrij volledig beeld van de leerlingen verkregen wordt. Een des
kundige commissie zal deze lijst moeten samenstcllcn. Het spreekt 
vanzelf, dat zulk een lijst maar niet even ingevuld kan worden vóór 
het verlaten der L.S. Er zal nauwkeurig en regelmatig geobserveerd 
moeten worden en gedurende jaren.
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naar de intelligentie der candidaten *). Een be- 
toegekend moeten worden aan de verklaring

voor de hand, dat de Centrale Commissie voor 
; niet over genoeg bekwame mensen beschikte 
touden met de meer gedetailleerde verlangens

de parate kennis en 
langrijke waarde zou 
van het schoolhoofd.

Bij dit alles werd voor 
1935 het drilsysteem, de 
school verbannen moest zijn. In 
nader terugkomen 
regeling enz. kon 
voor pi 
houden 
gebouwd.

Het vermoeden ligt 
de Toelatingsexamens nog 
om rekening te kunnen h« 
der Aansluitingscommissic.

Het examenwerk in 1935 heeft dan ook algemene teleurstelling 
gewekt en in de vakbladen zijn er stromen van critiek over uitgegoten.

Toch heeft men vrij algemeen erkend, dat de richting, waarin het 
onderzoek zich heeft bewogen, goed was en men voelde er niets voor 
tot het oude examen terug te keren.

Voor Taal was grotendeels de methode gevolgd 
Bolkestein. De stof werd niet in losse zinnen, maar 
verband aangeboden en door vragen trachtte men ■ 
de candidaat uit de Tekst gegevens wist te vinden 
verband te brengen en of hij bepaalde woorden en ui 
had opgevat. Noch het gekozen onderwerp, noch de aard der vragen 
was echter bestand tegen critiek.

Ook de Aardrijkskundige- en Geschiedkundige Tests voldeden niet 
en in de invuloefeningen zaten meer gaten dan woorden, zodat zelfs 
onderwijzers, die aan dit i-jourwerk gewend waren, al hun concen- 
tratie-vermogen nodig hadden om het patroon terug te vinden.

Dit zou nog niet zo erg zijn geweest voor de echte parate kennis 
n.1. namen en jaartallen, maar ongelukkigerwijze had men met dezelfde 
Tests ook een onderzoek ingesteld naar Aardrijkskundige- en Ge
schiedkundige termen en deze mogen alleen in zeer duidelijk verband 
onderzocht worden. Zoals 't nu gebeurd is, heeft men niet alleen 
hoge eisen gesteld voor de parate kennis, maar deze zelfs nog ver
meerderd door paraat kunnen als parate kennis te behandelen.

Wat het rekenwerk betreft, kreeg men sterk de indruk, dat de 
Centrale Commissie meer op uiterlijke- dan op innerlijke kentekenen 
had gelet en zij haar goede wil tot modernisering vooral had getoond

i) Hel .Rapport Bolkestein", dat inmiddels in Nederland gepubliceerd was, 
heeft op deze beslissing natuurlijk ook grote invloed gehad.

iropgesteld, dat reeds voor het examen van 
s dressuur voor het grootste gedeelte uit de 

een tweede rapport zou de Commissie 
op welke wijze het intelligentie-onderzoek, de normen
plaats vinden. Dit tweede rapport is echter nooit 

>ublicatie vrijgegeven, waardoor de opleiders het schema ont- 
i werd, waar omheen het toelatingsexamen zou worden op-
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ischieden."
bedoeling de taalbeheersing te onderzoeken

i de leerlingen 
geven, maar g,

rafische kennis, tevens 
drijkskundigc leerstof

afzonderlijk
ruimte tedaarvoor

te mogen
ing van het tegenwoordig Departement van Onder
veel minder ontevredenheid zullen wekken dan in 

> deze wijze doorgaat met de theoretisch juiste 
onze moeder-
i van examen-

om van 
n geheel te 
:nheid Z'ou I

irdrijkskunde zal niet 
: gebruikt worden 
Onderwijs.”

s pogingen, welke zijn gedaan 
S. te verbeteren; veel belang- 
jcven zijn om van het gehele 

aaneengesloten geheel te maken, 
;enheid zou bestaan

door de sommen wat te bekorten en 
vel papier voor de oplossingen te g 
laten op de opgavenbriefjes.

Het Departement van Onderwijs heeft goed nota genomen 
aanmerkingen, welke op de examenregeling 1935 zijn gemaakt 
stemt tot voldoening, maar het verheugt ons nog meer, dat men 
maar niet gemakshalve 
vroegere gebrekkige

Reeds in de ond< 
officiële regeling voor 
rekening gehouden 
ting was niet overboord

Ten bewijze hiervan mogen 
ling gelicht worden:

„De taaltest blijft voor 1936 gehandhaafd. De beoordeling van 
deze test zal op een nader, door een in te stellen testcommissic, 
aan te geven wijze ge:

Het ligt niet in de l
middels een opstel.”

„Voor aardrijkskunde zal naast de topogra 
onderzocht worden, in welke mate de aardt 
verstandelijk verwerkt is.”

„ De examenstof voor geschiedenis en aai 
uitgaan boven de leerstof der leerboekjes, die 
op de openbare scholen voor Westers Lager 1

We menen veilig te mogen concluderen, dat de toelatingsexamens 
in Indië onder leiding van het tegenwoordig Departement 
wijs reeds dit jaar v 
1935 en als men op 
grondslagen steeds beter practisch uit te werken, zullen c 
landse examencommissies weldra stimulerende voorbeelden 
opgaven uit de tropen tot haar beschikking krijgen.

Tot slot nog een kort woord om de Indische werkwijze te karak
teriseren.

Het voornaamste achten wij niet de 
om de toelatingsexamens voor de H.B.* 
rijker schatten we de aanwijzingen, die geg< 
lager- en verdergaand onderwijs een 
waarbij tevens ruimschoots proefondervindelijk gelege 
om de leerlingen te klassificeren.

Wie ongeschikt is voor elke studie, stapt dan na de L. S. in het 
leven over, wie over wat meer intelligentie beschikt, loopt nog één

van de 
nregcling 1935 zijn gemaakt en dit 
'heugt ons nog meer, dat men nu 

heeft verordend, dat het examen weer op de 
manier moest afgenomen worden.

ïrwijzersvakbladen van October 1935 werd de 
de examens 1936 gepubliceerd en daarbij was 

met de klachten en het goede der nieuwe rich- 
geworpen.

n de volgende zinnen uit de nieuwe rege-



AANSLUITING ONDERWIJS IN INDIË 291

ingezien, dat de L. S. in de 
s leerlingen aflevert, die niet 

gaat wat feiten en namen te reprodu- 
scheiden maté hun verstand moeten ge

naar voren zouden 
iet gebeurd, omdat terecht is i 
plaats heeft te zorgen, dat ze

of enige jaren Mulo mee en verkiest een beroep of goede vakschool 
en alleen de meest intelligenten gaan door naar het M.O.

In deze gedachtengang lag het voor de hand, dat men in de eerste 
plaats naging, of de lagere school wel aan redelijke eisen voldeed 
voor wat betreft het afleveren van leerlingen, waarmee verder gewerkt 
kon worden.

Een der voornaamste voorwaarden hiervoor is, dat deze leerlingen 
een niet te moeilijk geschreven studieboek in zover zelfstandig kunnen 
lezen, dat het Nederlands ook op aardrijkskundig of geschiedkundig 
gebied geen onoverkomelijke moeilijkheden oplevert om zoveel van de 
tekst te begrijpen, dat de lust tot verder (lezen) niet gedood wordt.

Hierbij is de lagere school n. m. m. terecht in gebreke gesteld en 
daarmee is gewezen op de grootste fout van ons gehele Lager On
derwijs, een fout, die niet alleen of zelfs niet in de eerste plaats 
noodlottig is voor degenen, welke nog wat verdergaand theoretisch 
onderwijs krijgen. Deze zullen toch nog wel leren lezen (studeren) 
maar hoe moeten de anderen (66 pCt. van de schoolbevolking in 
Nederland) ooit verder komen.

Zij hebben geen middelen meegekregen van de L.S. om zich verder 
te ontwikkelen, wat dus betekent, dat er geestelijke stilstand intreedt 
en zelfs alle met zoveel moeite (van onderwijzers en leerlingen) ver
overde kennis na heel korte tijd vervlogen is, wat ook de rapporten 
van Beklijvingscommissies enz. bewijzen.

En nu is het rapport dat wij bespraken vooral merkwaardig, omdat 
de Studiecommissie, die het samenstelde, in het leven was geroepen 
door een onderwijzersvakvereniging en grotendeels uit onderwijzers 
bestond, zodat men kon verwachten, dat de fouten van het middel
baar onderwijs als: te veel doceren, te plotselinge overgang naar 
vakonderwijs, onvoldoende paedagogischc vorming der leraren enz. 
scherp naar voren zouden komen.

Dit is niet 
allereerste p.. 
alleen paraat zijn als 't 
ceren, maar ook als ze 
bruiken.

Het moet voor de leraren in de verschillende subcommissies wel 
enigszins pijnlijk geweest zijn, dat over de gebreken der middelbare 
school in ’t geheel niet gesproken werd, ook al mocht van alle aan
wezigen verondersteld worden, dat ze zich die zeer goed bewust waren, 
maar de onderwijzers hebben zich terecht op het standpunt geplaatst, 
dat ze pas critiek op het M. O. mochten uitbrengen, als de H.B.S. 
eerst een faire kans was gegeven.

Deze zuiver objectieve beschouwingswijze, ook waar het ging om
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De beteekenis

door E. C. KNAPPERT.
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heeft in
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van den reini 
s oordeel, h 
schaad. ')

hoezeer President Th. Roosevelt

gevoelsfactor zo moeilijk uit- 
de toekomst van het Indisch

swijken, zoolang deze gekenmerkt worden door sloppen 
lingen de vuilnisman zijn hygiënisch en ordelijkheid be- 

regelmatiger moet verrichten dan in de buurten der 
de hand. Helaas ook dat hel omgekeerde gebeurt. Toen 

nam Huil House deel aan de aanbesteding van den stads
ion zoodoende de directrice hei vuilnis-ophalen pachten in

van Jane Addams van Chicago
1860 - 1935

beoordeling van eigen werk, waarbij de 
geschakeld kan worden, geeft hoop voor 
Lager Onderwijs.

Het allerbelangrijkste van het rapport is dan ook, dat de onder
wijzers zelf de tekortkomingen van hun school zakelijk onderzochten 
en middelen tot verbetering aangaven, want hierdoor is de hoop ge
rechtvaardigd, welke in het Voorbericht wordt uitgesproken, dat deze 
arbeid kan leiden tot hervorming der Lagere School, tot regeneratie 
van een instituut, dat voor de individuele vorming van elke burger, 
voor zijn opname in de maatschappij en daardoor voor de samenleving, 
het voornaamste vormingsapparaat moet zijn dat wij bezitten.

In bis own way each man must struggle 
lesl the moral law bccome a far-o(T ab- 
siraction uttcrly separaled from his actual 
life. Janc Addams.

"D est ons Jane Addams te laten zien in haar contact met de over- 
■AV' heid. Al is het eenige openbare ambt dat door haar bekleed 
'erd, inspectrice van den reinigingsdienst in de wijk van Hull-House, 

dit heeft naar ons oordeel, haar invloed op Overheidsmaatregelen 
eer gebaat dan gest’ '

Wij zagen reeds hoezeer President Th. Roosevelt van haar invloed 
op de publieke opinie overtuigd was. Met het volste recht kan men 
in het Amcrikaansche „Settlement”, met Hull-House vooraan, de 
middelpunten zien, vanwaaruit sociale hervorming zich over de Veree- 
nigde Staten heeft verbreid. Tot op zekere hoogte geldt hetzelfde van 
Engeland. Wij willen bij wat volgt bedenken dat, wat ingewikkeld
heid der problemen betreft, zelfs Toynbee Hall met zijne talrijke 
Russische en Poolsche Joodsche buren, het gemakkelijker

>) Dat in de arbeidersw' 
en stegen en kazernewonii.c 
vorderend werk, vaker en 
welgcsleldcn, ligt voor 
klachten niet hielpen, 
reinigingsdienst, en k< 
hare eigen wijk.
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') M.; 
in hnar c 
van haar: 
toestanden 
Werk zijn

Mrs. Kcllcy ■ 
eigen land, 

r: .Zij b<

zou, vrouwen

Zij had, behalve 
nc Addams zegt 
ing in de arbeids- 
:d dat haar levens-

schuldgevocl
Het rapj 

zich niet h< 
den raad

werd in 1891 bewoonster
, in Heidelberg en in Zürich 

bezielde ons allen lot een 
onze omgeving." Zij z 

en kinderen

van Huil House. 2 
i gestudeerd. Jan< 

verstandiger belangstelling 
zwoer zichzelve een duren eed 

n te redden van blinde, industrieële hebzucht.

vergelijking van Hult-House, een ware smeltkroes van rassen en 
nationaliteiten, waarin de zuiverheid der metalen aan het bronzen 
mengsel ten olFer viel. In een harer boeken vertelt Miss Addams hoe 
in de beste settlements in New York, in Boston en elders, gevoeld 
werd hoe de daar verrichte arbeid niet alleen als op zich zelf staand 
groepswerk beteekenis had, ma ar hoe deze moest opgenomen worden 
in wijder, in grooter bewegingen, waarin de universitciten en allerlei 
invloedrijke stichtingen actief betrokken moesten worden en fcitclijk 
passief betrokken waren. Uit een vergelijking met onze vaderlandsche 
toestanden zal weer eens blijken hoezeer het Angel-Saksische ras ons 
de baas is in „public spirit” al kunnen wij Taine’s uitspraak: „Nous 
n avons pas Ie mot paree que la chose nous manque" stellig niet voor 
onze rekening nemen. De vijf jaren, die aan den wereldoorlog vooraf
gaan, zijn getuige geweest van een sterke bewustwording bii het 
Amerikaansche volk van de nooden en ontberingen hunner industrie- 
arbeiders en immigranten. Paul Kellogg, wiens naam sedert het pact 
aan niemand onbekend is, woonde in „Greenwich House" dank zij 
voornamelijk dcszelfs merkwaardige directrice, een der belangrijkste 
settlements van New York. Kellogg ondernam en leidde de Pittsburgh 
Enquête, waardoor toestanden aan het licht traden bij de groot
industrieën die bij het beste deel van het Amerikaansche publiek 

opwekten.
iport der enquête wraakte de opvatting, dat de industrieel 
leeft te bekommeren om het welzijn van zijn arbeiders. In 
van advies bij deze enquête, al welker leden onderdeden 

het rapport voor hunne rekening namen, zat Florence Kelley ') 
het settlement in Henrystreet, Robert Woods van South End 

House in Boston en Prof. John Commons van de universiteit van 
Wisconsin. Deze hooglecraar bracht jaar op jaar zijne vacanties 
door nu in dit dan in dat settlement.

Uit een en ander moge blijken welk aandeel de Settlements gehad 
hebben in sociale hervormingen. Bepalen wij ons nu tot Huil House 
dat, dank zij Jane Addams, de observatiepost geworden is van tal 
van invloedrijke mannen en vrouwen. Wanneer deze later, voor hun 
schrijftafel gezeten, maatregelen uitdenken of wetten formuleeren, dan 
ziet hun geestesoog als achtergrond niet een academische abstractie, 
maar het reëele leven zoowel in zijn inherente als in zijn wegneembare 
tragiek. Deze menschen, al of niet geïnspireerd door Miss Addams,
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“telde opdracht. De een, voor 
i probleem bij uitnemendheid 
ksche aanraking met gezinnen 

voor wat kinderen be

kwamen allen met een aan zich zelven geste 
wie kinderbescherming het maatschappelijk [■ 
was, in abstracto, wilde zich door dagelijk» 
en langdurige aanschouwing rekenschap geven, 
schcrmd moeten worden.

Geen wonder voorwaar wanneer het dezen overkwam, een eenzij- 
digen nadruk te leggen op milieu en levensomstandigheden als factoren, 
die het geestelijk levenspeil bepalen. Een van de grootc beletselen om 
er wetten door te krijgen die voor alle staten golden, en die alleen 
dan practisch uitvoerbaar waren, was en is de verwarring van zelf
bestuur met plaatselijk bestuur. Voor buitenstaanders, misschien zelfs 
voor Amerikanen, is het een raadsel waarom de eene maatregel 
wel, de andere niet kan genomen worden door alle staten te zamen. 
Zoo verklaarde het Hooggerechtshof voor ongrondwettelijk een poging 
om op kinderarbeid orde te stellen door een verbod van doorvoer 
voor artikelen, bezwaard met kinderarbeid, wat Miss Addams de 
bittere opmerking doet maken dat Washington wel belangstelling had 
voor landbouw en vischvangst maar niet voor de jeugd. I ntusschen 
bekrachtigde het Parlement in 1912 de oprichting van een federatief 
kinderbureau, waarvan het initiatief tockomt aan Miss Wald van 
het reeds genoemde Henry Street Settlement in New York. Zij en 
Florence Kelley hadden het plan van werkzaamheden ontworpen dat 
in hoofdzaak door de regeering werd overgenomen. President 1 aft 
benoemde Julia Lathrop van Huil House tot hoofd van het Bureau. 
In de reeds genoemde biographie van Jane Addams door Prof. Weber 
Linn, den zoon van haar zuster, wordt een hoofdstuk gewijd aan zes 
vrouwen, die allen tegelijk in Huil House werkten. Van drie maak
ten wij reeds melding: Ellen Starr, Florence Kelley, Julia Lathrop. 
In verband met ons onderwerp moet hier een vierde genoemd worden: 
Alice Hamilton. Zij had in Amerika en in Europa medicijnen gestu
deerd, promoveerde, maar werd volgens haar eigen zeggen pas vele 
jaren later een dokter. Haar wetenschappelijke belangstelling ging 
vóór alles uit naar beroepsziekten. Tijdens een typhusepidemie in den 
zomer van 1902, was het sterftecijfer in de wijk van Huil House een 
zesde van heel Chicago, terwijl deze slechts een zes en dertigste deel 
van de totale bevolking bevatte. Dr. Hamilton constateerde dat vliegen 
de besmetting aanbrachten, waarvan de oorzaak lag in den niet te 
beschrijven toestand der sanitaire inrichtingen. Huil House liet het 
er niet bij zitten, het werd een strafzaak en het gevolg was, dat van 
de vierentwintig ambtenaren bij den geneeskundigen dienst er elf ont
slagen werden.

Omkooperij door de huiseigenaren en misdadige nonchalance waren 
schuld aan het geval.
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Addams twee

o schoolverzuim

onderzoek in 
professor was 

'edurig weken

Huil House stond versteld over de ontdekking, dat omkooperij en 
het stadhuis eindelooze vertakkingen hebben in de han- 

Nog meer verbaasd was Miss Addams over de veront- 
van het publiek, dat zij zich in deze zaak gemengd had. 

op het verlies van contributies te staan, eene 
onzent.

zwendel op 
delswereld. 
waardiging 
Het kwam Huil House 
bekende ervaring, ook ten

Later kreeg Dr. Hamilton de regeeringsopdracht een 
te stellen naar beroeps-vergiftiging. Doch zelfs (oen zij | 
in de beroepsgcnceskunde te Harvard kwam zij nog g< 
lang in Huil House terug.

Jammer dat plaatsruimte ons verhindert dit half dozijn maatschap
pelijke werksters te doen kennen als geestige, verstandige, beminne
lijke vrouwen vol van dien gezonden humor, die voortdurend blijmoedig 
leven en werken in een wereld van onrecht helpt mogelijk maken.

Jane Addams bezat bovendien in hooge mate dat begrip en dat 
inzicht, hetwelk in staat stelt ergernis om te zetten in medelijden en 
dat tegelijk prikkelt om onkunde en bekrompenheid te bestrijden. 
Bovendien ervoer zij telkens en telkens weer den zegen van een on
wankelbare overtuiging, die in staat stelt veroordeeling door vrienden 
met een bloedend hart maar glimlachend te dragen. Zoo spreekt zij 
van .onvermijdelijk misverstand” wanneer de krachtige pogingen van 
Huil-House om een wettelijk verbod te krijgen voor den verkoop 
van cocaïne aan minderjarigen, door de verkoopers wordt opgevat 
als een persoonlijke vijandige daad. Een Italiaansche drogist kwam 
zelfs met een groep landslieden naar Hull-House om te vragen, waarom 
de directrice hem zochtl Zij zelve zag steeds voor zich een Italiaanschen 
jongen van zeventien jaar, die als vroolijk kind de bewaarschool, als 
levenslustigen jongen de clubs in Huil House had bezocht, totdat alle 
leven en vreugde langzamerhand verdwenen en Miss Addams in zijn 
lijk niet herkennen kon wat zij te voren zoo goed gekend had. Misten 
de verkoopers van het sloopend gif alle verbeeldingskracht of dooden 
winzucht of eigen nood alle menschelijkheid ?

Vaak kon Hull-House niet op tegen vooroordeelcn of ingewortelde 
gewoonten —- doch vaak werd wel iets bereikt. De bewoonster van 
het Huis, die jarenlang verantwoordelijk was geweest voor de kinder
clubs en duizenden buurtkinderen kende, maakte een bizondere studie 
van driehonderd gezinnen en kon zoodoende het voortdurend verzuim 
der kinderen terugbrengen tol economische en sociale oorzaken. Een 
conferentie over het onderwerp, bijeengeroepen door de gemeentelijke 
commissie voor onderwijszaken, had ten gevolge een strengere toe
passing van de wet op schoolverzuim en bezorgde Hull-House de 
samenwerking met tal van particuliere vereenigingen.

Telkens weer treffen ons in den arbeid van Miss
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>akte zij de koe 
1 niet alleen de

kwestie daar 
er zich wel r 
het gcei 
bepaalde

eigenschappen van wel bizondere beteckenis: steeds p« 
bij de horens en, wat nog belangrijker is, zij verstond 
kunst van samenwerken, maar bevorderde die waar zij kon. Van beide 
een staaltje.

Geldverzendingcn naar de betrekkingen in het moederland kwamen 
natuurlijk dagelijks voor in dit emigrantenkwartier. Toen Miss Addams 
er achter kwam, hoe veel tusschcnpcrsoncn daarbij opstokten, vroeg 
en verkreeg zij de installatie van een hulppostkanloor in Huil-House, 
waar uit den aard der zaak alle hulp kosteloos verleend werd.

Of er nu in Amerika postspaarbanken bestaan, weten wij niet. Zoo 
ja, dan is dit mede te danken aan de ervaringen in Hull-Housc opge
daan. Hoe menigmaal verlieten emigranten uit landen waar ze wel 
waren, teleurgesteld hun postkantoor omdat ze onverrichter zake terug- 
keeren moesten.

Toen duidelijk bleek hoe de beste resultaten verkregen werden bij 
samenwerking liefst ook met de overheid, legde Miss Addams zich in 
’t bijzonder toe op allerlei combinaties. In alle settlements van Chicago 
hield men zich bezig met het lot van den krantenjongen. Omdat hij 
de kranten voor eigen rekening verkocht en dus niet in dienstbetrek
king was, viel hij niet onder de wet op den kinderarbeid. Gedurende 
24 uur werden aan alle krantenjongens op straat vragen gesteld, die 
werden verwerkt in een rapport waarin aangedrongen werd op een 
gemeentelijke regeling. Geen der raadsleden wilde zich ervoor span 
nen, tenzij dagbladen hen steunden en dat deed er niet een. Toen 
echter het comité tegen Kinderarbeid in Chicago bijeen kwam en de 

r opnieuw naar voren werd gebracht, toen dus de pers 
mede bemoeien moest, kwam er gang in de zaak. Waarbij 

:n gering voordeel was dat het lot van de kinderen van een 
len staat, in nationaal verband werd onder de oogen gezien, 
een enquête naar woningtoestanden, op touw gezet door de 

School voor Maatschappelijk werk in Chicago, werd door Huil House 
zeer krachtig deelgenomen. Telkens weer begon de Staat een beroep 
te doen op de hulp van werkers in Settlements, waar het gold maat
regelen te nemen van publiek belang. Zoo kwam een wet tot stand 
in verband met beroepsziekten, en een andere voor verzekering tegen 
ongelukken.

Het principieele verschil tusschen philanthropie en den maatschap- 
pelijken arbeid der Settlements, belette Jane Addams niet, waar 
mogelijk, samen te werken met particuliere philanthropische instel
lingen; het resultaat was altijd — hoe kon het ook anders? — na 
korter of langer tijd, een ombuiging naar het Settlement-standpunt.

Hoe meer men zich verdiept in het leven en werken van deze merk
waardige vrouw, hoe sterker de indruk wordt dat het meest uitzon-
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de extreme opvattingen van zijn op

diep in de mensche- 
inval op een ambtenaar 

en vlugge bestraffing", 
nationale ramp wordt het 

geweest 
igen gedaan werden bij 

ingen verdacht werd. In Chicago 
islag, de uitgever van een anar

derlijke in haar haar diepgeworteld, zuiver rechtsgevoel is, waarbij 
gevoelsoverwegingen, sympathieën en antipathieën nooit schenen mee 
te spreken. Voor een vrouw is dit wel zeer zeker iets bijzonders. 
Men heeft niet eens een sterke verbeeldingskracht noodig om de 
waarde hiervan te beseffen voor iemand, die leeft en werkt te mid
den van een cosmopolitische bevolking van landverhuizers. Een land 
met koloniën als het onze weet trouwens genoeg van domheden en 
onrechtvaardigheden ten gevolge van onkunde en wanbegrip. Het 
ligt voor de hand een en ander te illustreeren door hare houding 
tegenover voornamelijk Russische invloeden. In haar boek: „Twenty 
ycars at Huil House" is een van de leerzaamste hoofdstukken dat, 
wat zij genoemd heeft: „Echo's van de Russische Revolutie". Van 
groote beteckenis niet het minst, omdat het spreekt van een inzicht 
in het wezen der democratie, dat ten onzent veelal ontbreekt.

Was ook Georg Lansbury bij zijn bezoek aan Amerika van dit 
voorjaar, hier niet zoo sterk door getroffen ? Doch ter zake. Enkelen 
onzer herinneren zich wellicht hoe in 1901 President Mckinley werd 
doodgeschoten door een Poolsch anarchist. „Het is onmogelijk" zoo 
schrijft Miss Addams, „de opwinding van het publiek op dat oogen- 
blik te overdrijven en het onpeilbare gevoel van afschuw, waarmede 
de gemeenschap een aanval beschouwde op de hoogste uitvoerende 
macht van de natie, als een misdaad tegen alle bestuur; dit dwingt 
tot een instinctmatig verzet v an alle ordelievende burgers. Ongetwij
feld wortelen bn de afschuw bn het verzet zeer 
lijke ervaring.... Zoo vormt een anarchistische aai 
een geoorloofde basis voor onredelijkc haat 
In deze stemming ten gevolge van een 
begrijpelijk dat, toen de moordenaar bekende beïnvloed te zijn 
door een anarchistische voordracht, huiszoekinj 
iedereen die van anarchistische neigii 
zelf werd, onmiddellijk na den aans 
chistisch blad gevangen gezet.

Hij en zijn zoon werden, met verscheidene anderen opgesloten in de 
ongebruikte cellen onder het stadhuis, zijn vrouw en dochter werden 
naar een politiepost gebracht. Een advocaat werd den gevangene ge
weigerd.

Miss Addams had den uitgever een paar maal ontmoet toen Kro- 
potkine op zijn voordrachten-tournee in Amerika, tijdens zijn verblijf 
te Chicago, in Huil House logeerde. Hij had op haar den indruk 
gemaakt van een rustig, wetenschappelijk man, die opkwam tegen de 
maatschappij-inrichting in naam van de leer van Bakunin en 
Herbert Spencer.

Zij was ietwat geschrikt van
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politieke of sociale relaties.
'elijks was Miss Addams terug of Huil House werd
reporters: „ik ontdekte onmiddellijk dat, mocht ik

:h uit de put geholpen hebben, ik er

geloofde dat hij den moordenaar slechts eenmaal 
voor een zielig, maar half toerekenbaar schepsel 
dat het meest grondige politieonderzoek over het geheci 
van een complot had kunnen ontdekken, en dat het j 
zamerhand begon te.begrijpen dat de laffe daad het w< 
één mensch zonder

Intusschen, nauwe
overstroomd met 
al een medemenscl

gewonden zoon, maar gerustgesteld door het huiselijk karakter van 
zijn Duitsche vrouw en dochter. Een troepje vrienden van den uit
gever, alle individualisten, kwamen naar Huil House om hulp. „Nu 
ziet ge eens wat er wordt van jullie hooggeroemde wetgeving: de 
overheid staat hen zelfs geen advocaat toe, en van borgtocht willen 
zij niet hooren, terwijl niets tegen hen bewezen worden kan. Dat 
recht ontzegt men zelfs niet aan de ergste misdadigers". Dit was haar 
te machtig. „Wanneer een anarchist je uitdaagt, is men altijd ge
voelig voor de eer van de grondwettig bestuurde maatschappij, en 
ik antwoordde dat de man natuurlijk een advocaat krijgen kon, dat 
zelfs den moordenaar er een zou worden toegevoegd, dat het feit dat 
deze man een anarchist was niets te maken had met zijn rechten voor 
de wet! Ik kreeg ten antwoord dat dit alles heel mooi was in theorie, 
maar dat het een feit bleef dat deze mannen geheel geïsoleerd waren, 
en alleen politie zagen, die ze voortdurend angst aanjoegen met ver
halen van het getier van de massa, die dreigde njet lynchen."

Dit gesprek had plaats op Zaterdagavond. Zondagmorgen ging 
Miss Add ams vergezeld van een vriend die door de situatie evenzeer 
verontrust was, naar den burgemeester als hoofd der politie. Het 
ging erom, dat wet en recht niet zouden zwichten voor een paniek. 
Miss Addams betoogde dat voor alle dingen aan een anarchist moet 
worden getoond, dat de wet onpartijdig is en weerstand bieden kan 
aan den grootsten druk. „De burgemeester hoorde ons aan met de 
goedkoope sympathie van den ambtenaar, dien het voor den wind 
gaat." Volgens hem werden de mannen alleen beschermd tegen het 
gevaar gelyncht te worden, maar misschien was het wijs hun toe te 
staan iemand te spreken. De verantwoordelijkheid voor een advocaat 
durfde hij echter nog niet op zich nemen. Doch wanneer Miss Addams 
uit menschlievenheid ze wilde gaan vertellen, dat zij zeker konden 
zijn van een behandeling volgens de wet, dan zou hij gaarne zijn 
toestemming geven. Een half uur later was zij in de cel en sprak tot 
den verbijsterden uitgever, omringd door een cordon van politieagenten. 
De man was in doodelijke onrust over zijn vrouw en dochter, van 
wie hij niets afwist. Hij werd rustiger toen hij hoorde dat wel niemand 

gezien had en hem 
had gehouden, maar 

:heele land niets 
publiek lang- 
/erk was van
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gevallen. Er volgde een periode van heftige, publieke veroordeeling. 
waarvan ik vermoed dat altijd sporen zullen overblijven. En toch, te 
midden van de protest- en beschuldigingsbrieven, die lederen morgen 
de post tot een gruwel maakten, kwamen enkele anders geaarde 
epistels, een van een rechter, dien ik nooit ontmoet had, en een ander 
van een bekend professor in grondwettelijk recht, die mij geluk- 
wenschten met wat zij noemden een gezonde poging om in een paniek 
de wet hoog te houden. Terecht voelde Miss Addams dat men er 
met woorden niet komt in dergelijke verwikkelingen: dat alleen de 
daad hier wat uitrichten kan. Behoeft nog gezegd dat Huil House 
contribuanten verloor door haar daad ? Dat predikanten van den 
preekstoel waarschuwden voor den arbeid der settlements, verwondert 
ons niet. Miss Addams’ biograaf maakt A propos van dezen de op
merking: Zij waren goede menschen maar, zooals een hunner beroemde 
voorgangers, gaven zij er de voorkeur aan: „voorbij te gaan”.

Een jaar of zes later kwam Huil House weer in opspraak in verband 
met anarchisme. Een Russische Jood die ais jongen met zijn oudere 
zuster ontkomen was aan een pogrom en naar Amerika was uitge
weken, verloor na twee jaar van rustig, sober en arbeidzaam leven 
zijn werk. De 19-jarige jongen ging naar het hoofd der politie, werd 
in het voorportaal gelaten. De commissaris komt de trap af, de 
jongeman gaat hem tegemoet, zegt wat en de ambtenaar, onder den 
indruk van een moord in Denver die aan anarchisten werd toegeschreven, 
roept om hulp: de jonge Rus, die natuurlijk ongewapend was valt 
onder revolverschoten. De Russisch-Joodsche kolonie werd met hevige 
angst bevangen toen bekend werd dat de jongen hun geloofs-en land
genoot was. Zij wisten maar al te goed wat dit voor hen allen kon 
beteekenen, wanneer een hunner, terecht of ten onrechte, voor een 
anarchist werd uitgemaakt. De bewoners van Huil House aarzelden 
geen oogenblik wat hun te doen stond. Helaas dacht de politic weer 
aan een complot; in de Joodsche kolonie werd huiszoeking gedaan; 
alle drukkerijen werden geplunderd; in een restaurant werd een inval 
gedaan, omdat het verdacht leek dat aan werkloozcn tegen den kostenden 
prijs voedsel werd verstrekt; de bibliotheek van een Joodsche studie
groep werd, Shakcspeare en Herbert Spencer incluis, in triumf over
gebracht naar het stadhuis; twee vrienden van den vermoorde werden 
twee dagen lang gevangen gehouden; op zijn zuster werd pres 
geoefend dat zij zou bekennen . . . Dit alles herinnerde de Joden : 
aan het Russische pogrom en stelde hen zoo bitter teleur in 
trouwen, dat zij in Amerika gesteld hadden, dat de gansche kolonie 
in een staat van opgewonden angst verkeerde.

Of er dan geen grondwettelijke waarborgt 
weldadig optreden? Is dan het lot van hen
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onbeschermd in het vreemde land zijn even hard als dat van 
in Europa?

Met behulp van een jong advocaat — op het 
taris bij Binncnlandschc Zaken — wist Janc 
bezweren. Op haar viel de blaam. De verschrikte commissaris van 
politie verklaarde: „scttlements zijn verwant aan dc anarchisten”. Het 
bewijs? De directeur van een ander settlemcnt had beweerd, dat dc 
politie van Chicago omkoopbaar was en pas enkele dagen geleden 
was in Huil House een bijeenkomst geweest om dc belangen van 
werkloozen te bespreken, waarvan men wist dat anarchisten zc hadden 
bijgewoond. Deze en dergelijke uitingen gingen echter het betere deel 
van Chicago te ver. Maar toen in 1908 de Aincrikaansche overheid 
bereid was om een Russisch revolutionnair uit te leveren, moest een 
grootschc beweging op touw gezet worden om dit te verhinderen.

Janc Addams was penningmeester van het fonds, waaruit onkosten 
van zaalhuur en drukwerk betaald werden. Zoo kwam zij in aanraking 
met allerlei bedreigden. ^Vashington verwierp het besluit van Illinois. 
Ware dit niet gebeurd, dan zou Amerika verplicht zijn geweest dui
zenden van dc intelligentste en wakkerste jonge Russen in dc armen 
te werpen van de Russische autocratie....

Naar aanleiding van dit alles schreef Jane Addams de merkwaar
dige woorden : .De behoefte aan wat Napoleon noemde een .herleving 
van burger-moraal” bleek misschien wel sterk hieruit, dat het beroep 
op het publiek om zich te verzetten tegen een maatregel, die inging 
tegen alle Amerikaansche tradities, voornamelijk gebaseerd was op 
wat Amerika te danken had aan andere revoluties, dc Puriteinen aan 
de Engclsche, La Fayette aan de Fransche, Carl Schurz en anderen 
aan de Duitsche beroeringen uit het midden der vorige eeuw”.

Wij kunnen helaas niet langer stilstaan bij Miss Addams' houding 
in deze geweldige verwikkelingen. Haar biograaf zegt: „Dat Janc 
Addams nimmer zou aarzelen om op te komen voor de rechten van 
het individu was onvermijdelijk: De drang naar rechl was evenzeer 
een deel van haar natuur als bloed deel van haar leven was: 
een van beide opgehouden te vloeien, dan 
en telkens weer zijn groote schenkingen aan 
omdat deze beinoeiïngen opdat recht geschiede, werden afgekeurd. 
Daar kon zij evenmin rekening mee houden als dat zij tot stelen in 
staat zou zijn. Ja er rekening mee te houden zou in haar oog stelen 
zijn — stelen voor het Huis!” En van deze vrouw werd gezegd dat 
zij eigenlijk socialist was, maar „te laf om er voor uit te durven komen".

Jane Addams' eindoordeel over gewelddaden door rechtschapen, 
humane menschen gepleegd, was en bleef tot aan haar dood: „Wan
neer het rechtsgevoel zich een uitweg zoekt buiten de normale kanalen
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van dat voor allen aan wie volksopvoe- 
:e gaat, kennisname van Jane Addams' 
tend zijn zal voor eigen werk. En dit 
toegepast werden door een persoon- 
en geestelijke voornaamheid. De eerste 
Amerikaansche settlements die enkele 

een bijeenkomst 
velen van hen, die in deze op- 

, solozang sprak de president van

van de bestaande staatsorde, dan staat het aan den 
een gevaarlijke reis, die onvermijdelijk uitloopt op o 
waar, ondanks het feit, dat het avontuur door nob« 
zijn ingegeven”.

In den aanvang spraken wij 
drang om 
sterkst uit in haar kijk op onderwijs, op wat 
éducation". Plaatsgebrek verhindert ons hieroj 
opgemerkt dat wie eenig begrip heeft van 
zonderlijke problemen van een 
en nationaliteiten, zich er voor 
Amerikaansche oppervlakkigheid, ook al is hij die[ 
zedelijke en geestelijke gevaren van kennis 
zonder wortels.

Intusschen zijn wij er zeker 
ding en volksontwikkeling ter harte gaat, kennisname van 
beginselen en methoden bevruchtend zijn zal voor 
vooral waar deze gedragen en 
lijkheid van zeldzame gaafheid 
conferentie van den Bond van 
weken na haar dood in Montrcal gehouden werd, hield 
te harer gedachtenis. Daar spraken 
stellen genoemd zijn. Na orgelspel en 
het congres de volgende woorden:

„Deze bijeenkomst geeft uiting aan de overtuiging van de Nationale 
conferentie voor Maatschappelijk werk, dat de geest van Jane Addams 
nimmer sterven zal; maar dat, zoo lang als er menschelijke nooden 
zijn er menschen gedreven worden tot dienen, die geest met ons zal 
zijn om ons en hen die na ons komen, te leiden en te sterken . .. 
De dood herschept dezulken van een individueele kracht in ons midden, 
tot een alomtegenwoordige over allen."

Haar levenbeschrijver eindigt zijn boek met de vraag of Jane Addams 
representatief is. „Ware zij het inderdaad, zoo antwoordt hij, dan 
zouden wij nu leven in het duizendjarig rijk." Dit kunnen wij hem 
niet nazeggen. Maar zeker is dat deze wereld ten doode is opge
schreven, tenzij haar hartstocht voor Gerechtigheid, haar onverwoest
baar geloof in den mensch als gemeenschapswezen, honderden, neen 
duizenden bezielen gaat en drijft tot daden, naar den geest aan de 
hare gelijk.
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Verslag van de Internationale Paedagogische 
Conferentie te Utrecht, 14-20 April 1936, 

door J. R. JANSSEN.
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Opvoeding een

Jane Addams: The newer Ideals of Peace.
. , The spirit of Youth and the city strects.

James Weber Linn: Jane Addams, A Biography.
Eleonor H. Woods: Robert A. Woods, Champion of Dcmocracy.
Lillian D. Wald: Windows on Henry Street.
Esther C. Barrows: Neighbors all.

Onderwerp: Leren samenleven.
"VT’orig jaar is de Nederlandse afdeling van de New Education 

’ Fellowship, die sinds enkele jaren niets meer van zich had laten 
horen, tot nieuw leven gekomen en als Werkgemeenschap tot Ver
nieuwing van Onderwijs en Opvoeding (W.V. O.) opnieuw gcorgani-

Als eerste bewijs van haar activiteit moge gelden de „Regional 
Conference" van 14 tot 20 April 1.1. te Utrecht gehouden, die haar 
ledental van even 100 tot boven de 300 deed stijgen en haar daar
door aanspraak heeft gegeven op de naatn van „National section", 
waarvoor een minimum van 200 leden wordt vereist.

Het programma, dat door verhindering van verschillende aange- 
kondigde sprekers, nogal verandering moest ondergaan, bevatte naast 
een serie lezingen over het actuele onderwerp: „Leren samenleven" 
een aantal films met toelichting, enkele excursies en een concert, wel
willend aangeboden door het Utrechts Stedelijk Orkest met mede
werking van het Kinderkoor van de Utrechtse jeugdconcerten, beide 
onder leiding van Henri van Goudoever.

Tijdens de conferentie en in de onmiddellijke nabijheid 
ganiseerde de vereniging voor Kinderverzorging en ~ 
tentoonstelling, die de volgende groepen omvatte:

1. Individueel werk van kinderen, waarin het scheppend element 
tot uiting komt.

2. Groepswerk van kinderen.
3. Nieuwe leermiddelen.
4. Leerboeken volgens nieuwe richtlijnen
5. Inzendingen van verenigingen, die het

Bijna alle scholen uit
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Deze tentoonstelling is door velen, ook niet-congresleden bezocht, 
die mede door de toelichting bij verschillende inzendingen gegeven, 
een indruk hebben gekregen, van wat er op verschillend gebied bij 
een vrijere werkwijze te bereiken valt.

Het spreekt vanzelf, dat de indruk van een tentoonstelling slechts 
een onvolledig beeld geeft van de werkelijkheid, daar bij al het ge
demonstreerde werk en materiaal de wijze, waarop het tot stand is 
gekomen, de eigenlijke waarde bepaalt.

Van bijzondere waarde was daarom een 
door de werkwijze aan I.V.O. scholen op < 
demonstreerd.

s Ir. Kees Boeke, aan wien 
>p van de conferentie grote 
van het probleem."

voor de totstandkoming van 
ziet hij het bestaan van twee kosmische 

openbaren en die hij aan- 
ieder individu is een dier 

»re problemen en con- 
wijze van denken over

Om nu tot de eigenlijke conferentie te komen, deze werd Dinsdag
middag te 4.30 officieel ontvangen door het gemeentebestuur van 
Utrecht in de St. Michaëlskapel, waarbij de burgemeester woorden 
van welkom tot de deelnemers uit verschillende landen richtte.

’s-Avonds om 8 uur waren de deelnemers en vele gen< 
t Kerkgebouw Leeuwenbergh aanwezig voor de officiële 
begroeting van alle aanwezige autoriteiten en belangstellei 
de wethouder van Onderwijs der gemeente Utrecht, de 
Haas, het woord voor zijn openingsrede.

Hij wees er op, hoe de maatschappelijke en de paedagogische situatie 
bespreking van het onderwerp: — Samenleven — noodzakelijk maken 
en hoe alleen door nauwe samenwerking tussen school en maatschappij 
een geest van eensgezindheid kan groeien, die tenslotte ook moet leiden 
tot internationale samenwerking op elk terrein.

Hij zag in de naam van de stad, waar men samen was gekomen: 
Ultrajcctum d.i. overtocht (over de Rijn) —- de rivier, die meer dan 
een andere een scheiding vormt tussen twee volken —, een symbool 
voor het. welslagen der conferentie.

Daarna sprak de leider van het conj 
voor de voorbereiding en het goede 
dank verschuldigd is, over: „De urgei

Als een der voornaamste hinderpalt 
een wezenlijke samenleving, 
tendenties, die zich o.a. ook in het denken 
duidt als convergerend en divergerend. Bij 
denkrichtingen geaccentueerd en vele onoplosbat 
flicten vinden hun oorzaak in een verschillende > 
dezelfde zaak.

Daar beide beschouwingswijzen hun goed recht hebben, evenals
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Kon men vroeger de moeilijkheden van het leren 
lopen, door zich in steeds grotere verbanden te orgf 
gebieden te ontsluiten, thans is de aarde vrijwel vc 
geen keus meer.

Beginnende met kleine groepen, maximaal 50, moeten de kinderen 
worden opgevoed tot bewuste leden cnergemeenschap, waarde belangen 
van de ander evenzeer gelden als die van ons zelf, en waar het even
wicht bereikt is tussen de dwangopvoeding van vorige eeuwen (mores 
leren) en de ongelimiteerde vrijheid van de eeuw van het kind.

Woensdagmorgen kwam aan het woord Professor Pitrre Bovetvii 
Genève, die tot onderwerp had: „Hoe kunnen wij de hinderpalen 
wegnemen, die het vechtinstinct aan het leven in gemeenschap in dc 
weg legt?"

Hij begon met te constateren, dat het vechtinstinct (('instinct com- 
battif) wezenlijk tot onze psychische constructie behoort. Kinderen 
kunnen vechten om het plezier van het vechten alleen.

Iedere gemeenschap organiseert deze aanleg en richt die op objec
ten buiten haar. Nu de wereld door toenemend verkeer éen grote 
gemeenschap is geworden, kan het vechtinstinct niet meer in dienst 
van het sociale gevoel gesteld worden. Bovendien geeft de moderne 
oorlog weinig voldoening aan de individuele strijdlust, maar stimuleert 
veeleer lafheid en immoraliteit.

Biologisch gezien is deze: ,Le meurtre des élites”, waardoor het 
noodzakelijk wordt, deze aanleg in betere banen te leiden.

In de strijd voor de vrede en internationale samenwerking en tegen 
het kwaad in al zijn vormen in vreedzame, sportieve wedijver, moet 
het vechtinstinct zijn hogere bestemming vinden.

De opvoeding kan daartoe krachtig meewerken, mits aan het soci
ale en ethische moment grotere aandacht wordt geschonken.

Als geestig intermezzo tussen de zware ernst van lezingen 
cussies werd de korte voordracht van Dr. Neurath, toegelic 
lantaarnplaatjes, algemeen gewaardeerd.

Hij voerde het pleit voor wat hij noemt: Beeldpaedagogiek of Iso- 
typie en liet aan talrijke voorbeelden duidelijk zien, hoe allerlei ver
houdingen en betrekkingen met behulp van zeer eenvoudige, steeds 
terugkerende elementen, overzichtclijk en sprekend kunnen worden 
voorgesteld. Bevolkingsdichtheid, allerlei sociale verhoudingen, het 
typische van bepaalde gebieden en cultuurperioden, beeldde hij met 
vernuftig gevonden symbolen uit.

Ook het samensteilen van dergelijke schema's door kinderen had
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noemde: artistieke vrijheid, d.i. de vrijheid c 
eigen aanleg en wezen. Deze vrijheid, die 
is evenwel iets totaal anders dan wat we 
onder vrijheid verstaan.
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weinig mogelijk met uiterl 
eerbied en erkenning van

paedagogische samen
jen tallozen in 
t gemeenschap, 
'e band vormt

: nog toe onovertroffen voorbeeld van paedago{ 
leving gaf Pestalozzi op de Ncuhof en na hem hebbe 
allerlei vormen gestreefd naar een opvoeding door en tot 
waarbij de actieve medewerking der leerlingen de hechtstc 
tussen bestaande tegenstellingen.

In de naam: „Werkplaats Kindergemeenschap" van Kees Boeke 
ziet de inleider de bondigste samenvatting van dit actuele opvoedings- 
cn schoolideaal.

genoten vele congressisten 
slechts vermeld.

Op Donderdagmorgen trad inplaats van Lord Allan of Hurtwood, 
die ernstig ongesteld was, de heer JK T. R. Rawson, director of the 

~ — op, mef onderwerp: „Vrijheid, Gezag of Leidersschap". 
>epleitte voor ieder en onder alle omstandigheden, wat hij 

om zich te uiten volgens 
: een subjectief gevoel is, 

van sociologisch standpunt

hij onderzocht en was daarbij tot de conclusie gekomen, dat jonge 
kinderen de meeste statistische aanleg vertonen, terwijl reeds op 8- 
& 10-jarige leeftijd het romantische element storend gaat optreden.

De dag werd besloten met een uitvoerige, historische beschouwing 
van het probleem door prof. J. H. Gunning Wzn.

Vrije ontwikkeling der zelfstandige persoonlijkheid, zei deze, is 
slechts mogelijk in een samenleving van hoger orde dan de natuurlijke, 
die wc ook in de dierenwereld vinden. Van oudsher heeft men ge
tracht deze samenleving te vormen door organisatie, d. i. gezag of 
door leiding, d. i. opvoeding, die steeds in nauw verband met elkaar 
optreden.

Lange tijd werd de doelbewuste opvoeding van het kind verwaar
loosd en tijdens de individualistische periode in de paedagogiek, die 
eeuwen geduurd heeft, kwamen slechts enkelen toe aan gemeenschaps- 
opvoeding.

De Engelse „Public schools" stammen van dergelijke geïsoleerde 
pogingen, in een tijd toen de algemene tendenz nog op persoonscultuur 
gericht

Een tot
gal

gezag ondenkbaar, al zal dit gezag 
•lijke middelen mogen opleggen. Wedt 

en erkenning van eikaars rechten zijn voorwaard»
■eenschaps vorming.
: Beginsel van kameraadschap moet de basis zijn voor een nieuwe 
leenschap, waarin de leider, door allen als zodanig aanvaard wordt, 
lat hij in gevoelscontact kan blijven, zelfs met zijn tegenstanders
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I

en omdat hij tracht het onderlini 
persoonlijke uitingen

Een film van de \ 
dit vak het werken in g 
het sociale gevoel verstei

Een grote handicap
en al had men hier moeite noch kosten g 
klein mogclijk te maken, geheel wcgnemci

l._t ling verband te versterken, zonder de 
n te onderdrukken.
Vereniging voor Handenarbeid liet ons zien, hoe 

groepsverband mogelijk maakt en daardoor 
.terkt.
voor iedere internationale samenkomst is het 
men hier moeite noch kosten gespaard, om dit 

en kon men het
taalverschil 
bezwaar zo 
toch niet.

Daardoor vond Prof. ‘Jiiliiis Gliick een toebereide bodem, (oen hij 
sprak over: „Esperanto als hulp bij het leren samcnlcven”. Hij 
schetste de verbreiding van deze wcrcldhulptaal en de omvang der 
literatuur, die zich van haar bedient; hij haalde talrijke uitspraken 
aan van gezaghebbende personen ten gunste van een algemene in
voering ervan; hij wees aan de hand van vele voorbeelden op de 
waarde van Esperanto-studie als voorbereiding voor de studie van 
andere talen en trachtte tenslotte alle aanwezigen te overtuigen van 
de noodzakelijkheid Esperanto te leren.

Een demonstratie van de bekende Gzechische Esperantist.de heer Szé 
wekte het enthousiasme van alle aanwezigen op en de wens werd uit
gesproken een eventueel volgend congres geheel in Esperanto te houden.

’s Avonds sprak eerst Dr. Fritz Redt uit Weenen over: „Het Probleem 
der Gemeenschapsopvoeding en de Puberteit”.

Hij begon met er op te wijzen, dat de wezenlijke factoren van de 
opvoeding in het onderbewuste liggen en dat wc dus vooral 
dieptepsychologie het antwoord moeten verwachten op de 

•gof de periode der rijping al dan niet geschikt is voor gemeen- 
ipsop voeding.

De ontwikkeling van het kind gaat via het lustprincipe in de kleuter
jaren en het werkelijkheidsprincipe van de kinderjaren, naar de 
gewetensvorming in de puberteit. Hierbij speelt de persoon van den 
opvoeder een grote rol.

In de strijd tussen constructieve en-destructieve neigingen kan een 
opvoeding in gemeenschap en tot gemeenschap een grote steun bieden.

Het schijnt somis, dat gemeenschappelijke haat betere binding tot 
stand brengt, dan zorgvuldige opvoeding tot gemeenschapsgevoel. Maar 
bij nader inzien blijkt, dat deze binding slechts zwak en tijdelijk is.

Van een juiste omvorming der agressieve neigingen, die zich vooral 
in de puberteitsperiode openbaren, hangt de opgang of de ondergang 
der mensheid af.

Deze wel zeer inspannende dag werd besloten met een referaat 
van Mad.eBe Marie Anne Carroi van het Lycée Lamartine uit Parijs 
over: „Werk in groepsverband" (Travail par équipes).

Terwijl na de oorlog de sociologie steeds meer rekening houdt met

Esperantist.de
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>cfneming in deze richting 
Parijs leverde de illustratie

;aan de bestaande 
iet individualis-

>age, 
aan de

erlinge aan- 
’t algemeenpassi..s 

belang,
Bij 't

van deze tegenstrijdigheden bereikt men in groeps- 
zowel de individuele aanleg, als de noodzakelijkheid 
tot hun recht komen.

>eschrijving van een pro< 
een middelbare school te ]

het verschijnsel van de massa, voordien onbekend, gaa 
opvoedkundige methoden nog vrij algemeen uit van h< 
tischc principe der 18e eeuw.

De beide typen van samenlevingen, die onze tijd kent, n.l. het de
mocratische en het dictatoriale type, lijden ieder aan een schadelijke 
eenzijdigheid.

Een verzoening 
verband, waarbij 
van samenwerking 1

Een uitvoerige bc 
met een klas van 
van hel betoog.

Vrijdagmorgen behandelde Prof. J.Boeke uit Utrecht het biologisch 
aspect van het probleem in een rede, die tot titel had: „Een verge
lijking tussen onze Biologische wereldbeschouwing en de menselijke 
organisatie".

In grote lijnen schetste hij de ontwikkeling van het biologische 
denken, dat door Darwin’s theorieën zo sterk is gewijzigd. In zijn 
consequenties leidde deze opvatting tot de zuiver materialistische ziens
wijze van een Hacckel, die tenslotte omslaat tot het neovitalisme, 
waardoor de eerst verworpen — vis vitalis — weer wordt ingevoerd.

Nieuwere inzichten leren evenwel, dat niet de strijd om het bestaan 
het hoogste principe is op het gebied van het leven, maar een har
monisch samenwerken tussen individuen en cellen onderling, de har
monie en het evenwicht in de natuur tot stand brengt.

Zo leert ons ook de studie der natuur, dat alleen onderling 
"assing en de onderwerping van egoïstische neigingen aan , 

een leven op hoger plan mogelijk maken.
onderwijs in biologie zal op deze harmonie in de natuur sterk 

de nadruk moeten vallen.
De middag werd besteed aan een excursie naar 's-Gravenhi 

waar een bezoek werd gebracht aan het Vredespaleis en 
Dalton H.B.S. van dr. Groot.

In de vergaderzaal van
dr. J. ter Meiden, bibliothecaris
paleis, een overzicht van de groei 
door ook de mogelijkheid van een i

In de aula van de bekende Haa«
korte, duidelijke uiteenzettin 
het Daltonbeginsel in 
en de resultaten van

Zaterdagmorgen
lotte Buhler, een c
laatste de opvoeding

het internationale hof van arbitrage gaf 
van de bibliotheek van het Vredes- 

i van het arbitragebeginsel, waar- 
volkerengemeenschap toeneemt.

Jc ,,aagse modelschool gaf Dr. Groot een 
ting van de wijze, waarop aan zijn school 

practijk wordt gebracht, waarna het gebouw 
het onderwijs konden worden bezichtigd.

i gaf dr. Lotte Dantsiger, medewerkster van Char- 
duidelijkc uiteenzetting van de wijze, waarop deze 

van het kind in het gezin heeft bestudeerd.
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> zonderlijke gevallen bleken 
en verklaard te

de waarde van het harmonische gezin 
:r kinderen, de precaire positie van

Een tiental zorgvuldig voorbereide medewerksters werden ieder 
gedurende zes maanden in ongeveer gelijksoortige gezinnen geplaatst, 
om daar de kinderen, maar ook de ouders en hun onderlinge ver
houdingen te observeren. Hun waarnemingen werden, teneinde ze te 
kunnen vergelijken in eenzelfde schema geordend, waarbij de volgende 
rubrieken werden onderscheiden:

1. Liefde volle behandeling. 2. Sociaal contact. 5. Spel, door de 
ouders geanimeerd. 4. Opzettelijke opvoeding. 5. Materiele ver
zorging. 6. ’t Organiseren van de eigen activiteit van het kind. 
7 ’<■ zorg voor eigen lichaam, kleding enz. 8. ’t Vra-

dienst van het gez 
ing van verschillende afz< 
erkende samenhangen bevestigd

«raven Glms van Hof Oberkirch en de Odcnwaldschule 
, ue heerlijke, vrije ontwikkeling der kinderen in zulke 
jsheime en van de opvoeding tot gemeenschapszin, die 

daar op ongedwongen wijze tot zijn recht komt.
Mad.elle Hamaïde van éen der Decroly-schoien te Brussel toonde 

daarna aan, dat aan baar school de samenwerking zich uitstrekte tot 
kinderen, onderwijzers en ouders, wat de methode Decroly mogclijk 
maakt.

Zij wil een onderwijs in nauw contact met het leven in natuur en 
maatschappij, waartoe de bekende: „Centres d’intérêt" gelegenheid 
bieden.

Het feit, dat de gehele school gelijktijdig eenzelfde terrein bestu
deert, maakt onderlinge hulp en samenwerking pas goed mogelijk.

De zorg voor de omgeving, geregelde gemeenschappelijke bespre
kingen, gezamenlijke maaltijden en handenarbeid in dienst der gemeen
schap bevorderen de ontwikkeling van het sociale gevoel.

Een eigenaardig contrast vormden de beide inleiders van de Zaterdag- 
avondbijeenkomst, dc bescheiden figuur van Paul Grheeb met zijn sterke 
nadruk op het subjectieve, zijn vrees voor ingrijpen in de natuurlijke 
ontwikkeling en de resolute Mist Rendel, leidster van dc Caldccott 
Community, waar verwaarloosde kinderen een veilig onderdak vinden 
en welbewuste leiding in de moeilijke levensomstandigheden waarin 
ze verkeren.

De eerste betoogde, dat het scheppen van de juiste sfeer, het

7. 't Opvoeden tot de 
gen van medewerking in

Bij dc beschrijving 
telkens algemeen ei 
worden, zoals:

’t Gevaar van overopvoeding, d< 
voor de normale ontwikkeling der 
het enige kind, enz.

Een der conclusies luidde: dat de opvoeding tot ouder dringend 
nodig blijkt, waar de natuurlijke aanleg tot pedagogisch optreden vrij 
zeldzaam is.

’s Middags gave 
een beeld van de 
Landerziehungsh

op ongedu 
id.eUe Hamaïde

aan, dat
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nthetisch 
c»i in een

hier uitgc
In de I

l het opvoeden tot re- 
harmonische ont-

en internaafsop  voeding, speciaal

>p gesloten 
leel geeste-

i geleidelijke 
door plaat-

vruchtbare samenwerking tussen twee 
duurt, zien wc op een Montessori-school

aankweken van verantwoordelijksheidgevoel en 
ligieuze zin de beste voorwaarden zijn voor < 
wikkeling der persoonlijkheid.

Uitvoerig verdedigde hij coëducatie 
voor oudere kinderen.

De laatste wees op de noodzakelijkheid een gemeenschap te stichten 
voor de ongelukkige slachtoffers van allerlei moderne opvattingen, 
die hen van hun natuurlijk milieu, het gezin, beroven en hen als on
evenwichtige, nerveuze mensen, zonder zelfvertrouwen blootstellen 
aan alle gevaren van onze onbarmhartige maatschappij. Liefde en 
eerbied voor zijn persoonlijkheid geven de ontwortelde het geloof in 
zichzelf terug en een rustig, weinig drukkend gezag steunt zijn vaak 
zwakke streven naar echt gemeenschapsleven.

Werk en zorgen worden door allen gedeeld, voor een 
overgang naar de normale maatschappij wordt gezorgd < 
sing van oudere kinderen op gewone scholen.

De excursies op Zondag naar de Werkplaats Kindergemeenschap 
te Bilthovcn en naar het Maarten Maartenshuis te Doorn, een school- 
buitenhuis, waar men tracht ook internationale contacten te leggen, 
ga ik in verband met de beschikbare plaatsruimte stilzwijgend voorbij.

Zondagavond gaf Mevr. J. J. Prins— Werker, bij afwezigheid van 
dr. Montessori zelf, enkele gedachten over Montessori-opvoeding. Zij 
betreurde het, dat de Casa dei Bambini, het kinderhuis, was ge
worden tot een Montessori-school, onder invloed van maatschappelijke 
eisen en geloofde, dat deze eisen de zuivere ontwikkeling van vele

• esproken idealen belemmeren.
kleuterscholen openbaart het sociale instinct zich in de eerste 

plaats als contact met de omgeving en pas later als saamhorigheids
gevoel met andere individuen.

Spontane groepsvorming, 
kinderen, die soms jarenlang 
tot stand komen.

De enkele, voorzichtige pogingen om ook bij het voortgezet onder
wijs het groepswerk en het zich verdiepen mogelijk te maken, moeten 
op den duur ook hier tot belangrijke resultaten leiden.

Het algemene gedeelte van de conferentie werd daarop 
met een persoonlijk woord van Kees Boeke over „Individuec 
lijk leven als voorwaarde voor samenleven.''

Hij betoogde, dat alle opvoeding zelfopvoeding vooronderstelt en 
dat iedere opvoeder behoefte heeft aan een stevig gefundeerde wereld
beschouwing, om alle teleurstellingen en moeilijkheden van de praktijk 

te kunnen overwinnen.
Persoonlijk was hij tot het inzicht gekomen, dat alleen synth 

denken, dat alle realiteit, ook het zogen, kwade, aanvaardt en
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religieuse inzicht

Feiten Pogingenen

i

die

jodzakelijk 
en eerlijke

originele

ongctwi
1 kiezc . .

gestelde vra
hebben gel

Het
dit

zal
Groene Amster 
bestaan op e> 

vieren. Vel 
.eling zullen ... 

tot de uitverkoren 
dal even zovel 

tning over de ee 
mbiljet tot

volkomen eenheid samenvat, weer kan voeren tot 
van de verbondenheid van het Al.

't Overwinnen van alle gevoelens van haat en afkeer, zo no< 
om te komen tot samenleven, is alleen mogelijk bij diepe 
zelfkennis.

Tenslotte is een religieuse houding noodzakelijk voor iedere opvoeder, 
we kunnen slechts leiden, indien we onszelf laten leiden door 't hoogste 
in ons, bewust en vrij van iedere suggestie van buiten.

Op de Maandagmorgen vertelde mevr. Philipfn uit 's-Gravenhage 
van haar onderzoekingen over: „Egocentrisme en sociale ontwikkeling.”

Zij heeft de groepsvorming op verschillende leeftijden en onder 
verschillende omstandigheden, bij jongens en meisjes bestudeerd en 
komt op grond van uitgebreide statistieken tot de conclusie, dat het 
kind behoefte heeft aan schematisch werken en aan nieuwe ervarings
gebieden, die de oude school ongebruikt laat liggen.

In het wetenschappelijk onderzoek naar deze en dergelijke feiten 
ziet zij de basis voor samenwerking voor alle nieuwe opvoeders.

Tijdens de middagbijcenkomst, de algemene vergadering der W.V.O. 
werd het voorlopig comité geïnstalleerd als bestuur en werden allerlei 
afspraken gemaakt voor blijvend contact tussen allen, die werken aan 
de vernieuwing van onderwijs en opvoeding in ons land *).

’) Voor wie er belang in stelt, vermeld ik hierbij, dat het secretariaat der 
W.V.O. is gevestigd v. d. Helstlaan 14, Bilthovcn.

Het referendum van De Groene.
M"r zal moeten toegeven, dat „ De 

Groene Amsterdammer** zijn 60- 
jarig bestaan op een originele manier 
weet te vieren. Vele lezers van Volks
ontwikkeling zullen ongetwijfeld beho
ren tot de uitverkoren kiezers en wij 
hopen dal even zovele lezers-kiezers 
hun mening over de gestelde vragen op 
hel stembiljet tot uiting hebben gebracht.

Welke waarde moet men aan dit 
referendum toekennen? Het is onmo
gelijk dit ten volle op dit ogenblik, 
waarop hel resultaat ons nog onbekend 
is, naar voren te brengen. Wij weten 
niet hoevelea van de 150 000 Neder
landse mannen en vrouwen, wier me
ning gevraagd werd, een antwoord heb
ben ingezonden en helaas moet worden 
loegegeven, dat bij andere enquêtes het 
schaars gevolg geven aan de uitnodiging 
de waarde van hel verkregen materiaal 
belangrijk deed dalen. Maar indien deze

keer werkelijk eens aan de verwachtin
gen wordt voldaan, dan is er wellicht 
een inzicht in hel politiek leven en stre
ven van ons Nederlandse volk verkre
gen, dal een duidelijker taal spreekt dan 
een verkiezingsuitslag voor de vertegen
woordigende lichamen. Bij deze verkie- 
zingen stemt men veelal op de lijst zijner 
keuze bl omdat men zich het meest tot 
de levensrichting der daarop voorko
mende candidaten voelt aangetrokken bf 
omdat een leuze gepakt heeft. De 
dere niet-principicle overwegingen, 
een stem kunnen bepalen als keuze 
een verdediger van groepsbelangen, 
hoopvol vertrouwen op een sterke r 
nog groter afkeer van de overige i 
didaten, enz., laten wij dnn nog 
buiten beschouwing. In al de genoemde 
gevallen is hel overigens mogelijk, dat 
men een candidant uilkiest, zonder het 
eens te zijn met zijn opvattingen om
trent Volkenbond en Indicfals men voor
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zichzelf daarover al een mening gevormd 
heelt).

Bij een referendum als het onderha
vige zal de zaak echter anders liggen. 
De voorkeur voor bepaalde personen 
speelt hier geen rol en de persoonlijke 
belangen zullen bier niet zo’n belang
rijke rol vervullen. De vraagstelling en 
de deskundige toelichting (waarbij leuze- 
vorming gelukkig achterwege bleef) ge
ven een garantie, dat de kiezers in't al
gemeen de betekenis van vraag en ant
woord nauwkeurig overwogen zullen 
hebben. Hier gaat het niet om vragen 
als vóór of tegen aanpassing, vóór of 
legen de gave gulden, vóór of tegen een 
bepaalde politieke persoon; hier infor
meert men naar uw mening omtrent 
fundamentele vragen van staatsbestuur.

Juist in het feil, dat een gewetens
volle beantwoording der gestelde vra
gen bezinning over verleden, heden en 
toekomst vraagt, kan een grote opvoe
dende werking gelegen zijn. Deze op
voeding lot een behoorlijke verantwoor
ding van zijn staatsburgerschap —■ een 
hoeksteen voor elke ware democratie — 
i» men reeds te lang verwaarloosd.

v. d. M.

Het Dopolavoro.
Tn de Nieuwe Rotlcrdamsche Courant 

van 28 Mei. avondblad, vinden wij 
een overzicht van de merkwaardige 
organisatie van de besteding van de 
vrije tijd, die in het land van den Ducc 
al evenzeer de aandacht vraagt als bij

De besteding van de vrije tijd getiteld: 
„dopolavoro” d.i. „nawerk”, volgens een 
dcltnilie van den Duce „de merkwaar
digste organisatie van zijn regime," om
vat 19.996 verenigingen, „dopolavori".

Verleden jaar bedroeg het aantal der 
daarbij ingeschreven leden 2.377.000, op 
30 April van dit jaar reeds 2.450.000. 
De controle over dit geweldig aantal, 
de leiding en de administratie zijn in 
handen van een generale < 
tien regionale inspecties en • 
gentig provinciale besturen, 
menlijk 706 ambtenaren en _. 
tellen. Verder hebben de dopolavori 
van fabrieken, boerderijencomplexen en 
gemeenten elk een directorium onder 
leiding van den secretaris van de plaal- 
selijke fascio. Zo komt men voor deze 
instellingen lot een geheel van 98.000

„hicrarchen**, d.z. mannen 
tegen wien een gewoon 
in te brengen heeft, die met 
3680 technische directeurs 
door de generale en provincie 
iies gegeven aanwijzingen de 
doen functionneren.

Op de voorgrond treden in 
plaats de liefhebberijtonelen. _ 
beslaan er 20'16 welke in 1227 
organisatie ingcrichle zalen per j 
middcld een 25.000 voorstelling*- 
waaraan een 32.000 acteurs n 
Deze amatcurlroepen hebben tol nog loc 
vier nationale, tien interregionale, dertig 
regionale en twechondcrdvijflig provin- 
vincialc wedstrijden georganiseerd. Hun 
ontwikkeling wordt behartigd door pro
vinciale commissies (er zijn 94 provincies 
in Italië) waarvan deel uitgemaakt wordt 
door 76 leescomilé's, 45 voordracht- 
scholen en die 94 thealerbibliotheken 
met meer dan honderdduizend delen be
zitten. Ter aanmoediging van jongelui 
werden 44 wedstrijden gehouden ter 
bekroning van dramatische auteurs •—• 
het aantal mededingers bedroeg 230 en 
er werden 145 nieuwe stukken vertoond, 
waaronder 85 van jonge acteurs.

In dit jaar werden in de schouw
burgen der grote steden „fascistische Za
terdagen" ingesleld waartoe de dopola- 
voristi tegen sterk verminderde prijzen 
toegang kregen. Het aantal van dcrgc- 
lijke voorstellingen was 123 en het aan
tal toeschouwers bedroeg 119.851. Dit 
publiek bestond behalve uit arbeiders 
ook uit ambtenaren, en beambten, dje 
evengoed tot het dopolavoro behoren.

Naast het liefhebberijtoneel staan de 
muziekkorpsen. Daarvan zijn er maar 
eventjes 3737 met 115.000 muzikanten. 
Men hoeft dus niet bezorgd te wezen, 
dat patriottische en politieke manifes
taties, processies en Zondagsche wan
deltochtjes zonder deelneming van klank
rijke instrumenten zullen blijven. En ook 

_ = wanneer dit door een ongelukkig toéval 
tratie zijn in eens voorkomen mocht, zouden vaak de 
directie, vijf- zangverenigingen met succes de muziek 

■" vier en ne- kunnen vervangen. Zij oefenen zich na- 
i, die geza- melijk in 994 scholen met een twintigdui- 
i beambten zend leerlingen (dit lijkt voorhet klassieke 

land van zang en zangers weinig) bij
gestaan door 2130 kleinere of grotere 
orkesten met 38.000 leden. Ook op het 

tl- gebied van muziek- en zanguitvoeringen 
ze hadden wedstrijden plaats: 4 nationale.

12 interregionale, 16 regionale en 260

Daarvan 
7 door de 

inngen geven 
mee werken, 

n tot nog

lig pn
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26.000 kilometer af en bereikte 1.910.000 
toeschouwers. De opera vereist een 
groot personeel. Deze Thespisknr lelt 
dan ook 350 personen : zangers, orkest, 
koor, ballet, werktuigkundigen, elec- 
tricicns enz. Drie maanden lang reizen 
deze allen rond, zo ver het gaat per 
trein, verder in 10 auto's met aanhang* 
wagen, acht autobussen en enige kleinere 
wagens. Men slaagde er in de meest 
geliefde opera's ten gehore te brengen 
en dikwijls verleenden daarbij de aller
beste zangers en zangeressen hun mede
werking.

Het prozatoneel reist al van 
rond in zes bussen en evenveel dubbele 
vrachtauto's. 1 let aantal der voorstellingen 
bedroeg 1097 op 568 verschillende plaat
sen over een afstand van 57.000 kilo
meter. Hier is het personeel natuurlijk 
minder talrijk. De 120 kunstenaars 
technici brachten 33 werken van 
beste Italiaanse dramaturgen ten gehore.

De dopolavorisli zouden niet van 
onze tijd zijn als ze niet met hartstocht 
aan sport deden. De door hen georgani
seerde uitstapjes, wedstrijden voor wiel
rijders, motorfietsers, skilopers enz. zijn 
dan ook legio — men schal ze op een 
50.000 per jaar met een drie millioen 
deelnemers. Naast deze van hel buiten
land overgenomen soorten van sport 
worden ook de inheemse, de verschillende 
balspelen vooral, in ere gchouuei 
opgerakcld. Ze vonden reeds een 
duizend nieuwe beoefenaars.

Een zeer sympathiek gebaar van de 
staat is. dat hij aan ieder dopolavorista 
schadevergoeding doet uitkeren door het 
staatsassuranliewezen wanneer hem ge
durende een manifestatie een ongeluk 
treft (in 28.000 gevallen had reeds uit
kering plaats) en bovendien de andere 
verzekeringen speciaal gemakkelijk toe
gankelijk maakt.

In de laatste tijd heeft hel dopolavoro 
zich ook geworpen op landbouwpropa- 
ganda. In 3000 boerendorpen werden 
door zijn bemiddeling 45.000 moerbezie- 
bomen geplant, 2000 groepen in 64 
provincies wijden zich aan de verspreiding 
van kennis van zijdeworm teelt, op het 
ogenblik deelt men 14.500 konijnen van 
goed ras uit om op goedkope manier 
vlees te verschaffen.

In herinnering zij gebracht dat Italië 
ongeveer 5’/a maal zoveel inwoners heeft 
als Nederland.

provinciale. Zelfs de solisten 
elkaar losgelaten; er waren < 
nooien" tussen violinisten, I 
twee voor harp en drie 
zangers.

Zoals dit in onze tijden past is ook op 
hel gebied der cinematographie het dopo
lavoro ferm toegerusl. Het beschikt over 
620 vaste bioscoopapparatcn (340 stom, 
280 met slem begaafd), 60 vervoerbare-, 
veertig geluidloos, 20 sonoor- en 20 rond
reizende bioscopen.'Gezamenlijk werden 
37.511 voorstellingen gegeven, meestal 
van opvoedkundig en patriottisch ka-

De vijfdt 
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duizend vijfhonderdvijf radio's, 
organisatie over het platteland 

eid heeft maakten het mogelijk 
te redevoeringen en andere bc- 
i dadelijk tot in de verste uithoeken 

s maken.
blijvende invloed zullen de 

jr de verspreiding van ken- 
; volk en het vakonderwijs 

i. Ze beschikken over 5034 biblio- 
met een totaal van 1.118.893 

en geven 936 cursussen voor al
gemene ontwikkeling en 978 avond
cursussen voor vakonderricht.

Ook op hoger intellectueel gebied laat 
: jonge instelling zich niet onbetuigd, 
ederl haar stichting schreef ze 120 
edstrijden voor novellen schrijvers uit 

en organiseerde 1577 tentoonstellingen 
van door dopolavoristi vervaardigd werk. 
Om de oude drachten in ere te houden 
en te doen waarderen voerden 88 groepen 
met 4400 authentieke costuums niet 
minder dan 4900 vertoningen op be
staande uil koorzangen, dansen en folk
loristische vertoningen.

Terwijl al dit optreden uitgaat van 
de werkers zelf stelde de directie van 
hel dopolavoro zich ook ten doe) de best 
bereikbare kunst te brengen onder de 
bevolking van het platteland, die niet 
in staal is een schouwburg te onder
houden. Daartoe richtte ze de .Thepis- 
karren" in; één voor opera, drie voor 
prozatoneel, welke de beste acteurs van 
Italië in staat stelden tot in de verste 
uithoeken van het land door te dringen 
en de bevolking te doen genieten van 
wat ze de steden altijd het meest benijd 
heeft.

De operatrein. die sedert 1930 bestaat, 
gaf 382 voorstellingen op 283 ver
schillende plaatsen. Hij legde daarbij
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Het Lichtbeelden-Instituut heeft een „Uitleenbibliotheek” 
van + 50.000 stuks lantaamplaten op het gebied van:

I

Lichtbeelden-Instituut
AMSTERDAM - HEERENGRACHT 284

Centraal bureau voor lantaamplaten en wetenschappelijke fotografie
TELEFOON 34648 — POST-GIRO 15476

ï

I
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11
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Nieuwe afdeling:
Zeventien series „Nederland” ten behoeve 
van het lager onderwijs. Een zeer zorgvuldig 

en deskundig samengesteld geheel.
-.--s Vraag aparte catalogus ==—- =■ --=

4

Kunstgeschiedenis, Cultuurgeschiedenis, 
Aardrijkskunde, Sterrenkunde, Natuur
lijke Historie, Landbouw en Veeteelt, 
Kinderverhalen en Ontdekkingsreizen.

Voor alle personen of verenigingen, die practisch aan ontwikkelingswerk doen 
is het Lichtbeelden-Instituut een onmisbaar Hulpinstituut. 

Per jaar worden 150.000 lantaarnplaatjes van haar betrokken.

Men kan per serie huren a f4.— (kleine serie f3.—); Abonnement 
van 15 serie’s (één jaar geldig) f 30.—. van 6 serie’s f15.—. Alle

• lichtbeelden kunnen ook gekocht worden, evenals een groot aantal foto's.
Het Instituut is bezig naast de Lichtbeeldencollectie een archief aan te 
leggen van eigen opnamen van Nederland: schilderkunst, architectuur,karak
teristieke landschappen, begroeiing, typen van boerderijen, dorpenaanleg, 

----- industrie en landbouw. —  —
Uitvoerige catalogi voor alle onderdelen en alle verdere 
informaties zijn aan bovenstaand adres verkrijgbaar.
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door J. M. BOLKESTEIN—KRAFT.

■) M.art 1930.

iar werklozenontwikkeling in de Utrecktse
V olksuniversiteit, 1931.—19$G

sussen.
'inden, stom 

eer behagelijl 
lakt. T

<^es jaar geleden had ik het genoegen, in Volksontwikkeling een artikel 
JLj te kunnen publiceren over arbeidsontwikkeling in internaten in Enge
land, waar ik enige tijd had vertoefd en het werk in alle onderdelen gezien.1) 
Thans verheugt het mij, dat de Redactie mij heeft gevraagd iets te schrijven 
over het wcrklozcnontwikkelingswerk in de Utrechtse Volksuniversiteit, 
dat zowel wat de vorm als de geest betreft, is voortgekomen uit het Engelse 
werk. Omdat ik liever uitsluitend over het Utrechtse werk wil vertellen 
en geen vergelijkingen maken met het Engelse, dat in zeer veel opzichten 
ervan verschilt, zal ik in dit artikel op die oorsprong in het geheel niet 
terug komen.

type te doen vcrichjjnen.

Het eerste jaar.
Het najaar van 1931 was nat en kil. Het gebouw waarin de Utrechtse 

Volksuniversiteit is gevestigd, ligt aan de Nieuwegracht. De weg van vele 
werklozen, die gingen stempelen, voerde er langs en dagelijks zagen zij, die 
in de Volksuniversiteit hun werk hebben, de groepjes langs komen. Wij 
begonnen de gezichten langzamerhand te kennen, in de vorige winter en in 
de daaropvolgende zomermaanden hadden we ze ook al gezien, jonge 
kerels in de kracht van hun leven, die dagelijks gingen stempelen om zo 
het noodzakelijke voor hun levensonderhoud en dat van hun gezin te kun
nen bemachtigen wat de arbeid kun niet meer geven kan. — Wat deden 
die mensen verder met hun dagen? Hoe brachten zij de vele uren door, die 
overbleven als de gang naar het stempellokaal voorbij was?

De Volksuniversiteit gaf uitsluitend avondcursussen. De drie lokalen, 
waarin van 4$ tot 260 mensen plaats kunnen vinden, stonden overdag 
ongebruikt. De kachels werden, om de atmosfeer behagelijk te maken, 
dikwijls reeds in de loop van de morgen aangemaakt. Langzamerhand rees 
de vraag: zouden we de ruimte en de warmte niet zonder meerdere kosten 
productief kunnen maken door ’s middags cursussen voor werklozen in te 
richten? Ik sprak er met enkele leden van het Bestuur over en de toenmalige 
voorzitter meende, dat, indien dit werk werd aangepakt, het in het groot 
zou moeten gebeuren en de V. U. zou moeten trachten, de belangstelling 
der verschillende vakorganisaties ervoor te winnen.

In het voorjaar van 1931 was reeeds een enkele losse poging door de 
Volksuniversiteit gedaan om de werklozen wat ontspanning te verschaffen 
door aan de verschillende vakcentrales in onze stad lezingen aan te bieden. 
De Utr. Bestuurdersbond aanvaardde dit aanbod; voor modern georgani- 
seerden werden vanwege de V. U. twee ontwikkelende middagen gegeven
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Indië — die door

legd 
Nedt
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film over— een lezing over de Fransche revolutie en een 
vele honderden werklozen werden bijgewoond.

In October, mede als gevolg van een samenspreking te Amersfoort, be
legd door de Wereldbond voor Ontwikkeling van Volwassenen, groep 
Nederland, over het vraagstuk der werkloosheid, nam de Volksuniversiteit 
te Utrecht het initiatief en belegde, onder voorzitterschap yan Prof. 
BOLKESTEIN, een vergadering, waartoe de volgende organisaties werden 
uitgenodigd: de vier vakcentrales: de Utrechtse Bestuurdcrsbond, de Prot. 
Chr. Besturenbond, de R.K. Werkliedenvereniging „St. Joseph” en de 
Neutrale Bestuurdersbond van de Nederl. Vakcentrale; de vier bureaux 
voor onderwijs aan volwassenen in onze stad, het Instituut voor Arbeids- 
ontwikkeling, afd. Utrecht, Openbare en Kath. Leeszalen, de directeuren 
der Arbeidsbeurs, van de Ambachtsschool en den Inspecteur van het Lager 

erden aan het Comité toegevoegd vertegenwoordigers 
-_o2 2—rale, van het Centr. Bureau voor Chr. Jeugd- 
Gereformeerde Jeugdraad, de R.K. Jeugdcentrale en de 

aux voor beroepskeuze.
eerste vergadering een oproep hadden gekregen, gaven 

kwam spoedig tot samenwerking. In December nam 
-leer VAN GEELEN — later directeur- 
Sociale Zaken in den Haag, die in 193J

over.
nede in verband met de toegezegde Rijks- 

ï werklozen, dit laatste (voor deelnemers 
van het werk voor volwassen werk- 

1 slijk was, daar de belangstelling 
., om voor hen aparte

sturenbor
Bestuur

'erwijs :
ding, af

— idsbeurs, vai.  
Onderwijs. Later werden aan 
der Arbeiders Jeugd Centrale 
organisaties, de Gereformee.2. j--o- 
Gem. en Kath. Bureaux voor beroepsk

Allen, die voor de eerste vergadering 
hieraan gehoor, en men kwam spoedig t 
de Directeur der Arbeidsbeurs, de Heer 
generaal van het departement voor Sw 
overleed — het voorzitterschap ou'r

Aanvankelijk was het plan, medv ■■ 
steun voor het werk voor jeugdige werklozen,  
onder 2$ jaar) gescheiden te houden van het L .  
lozen. Spoedig bleek, dat dit niet goed mogelijk was, da 
der jeugdigen niet voldoende was, althans in het begin, 
cursussen te organiseren.

De vertegenwoordigers der vakcentrales waren erop gesteld, dat het werk 
naar godsdienstige en politieke kleur der deelnemers zoveel mogelijk ge
scheiden zou blijven en worden overgelaten aan het initiatief der verschil
lende vakorganisaties. Hiertegen was weinig bezwaar, integendeel bleek, 
dat deze wijze van werken de propaganda vereenvoudigde, daar de ver
schillende vakcentrales nu in eigen kring de belangstelling konden op
wekken voor leergangen, die in eigen gebouwen zouden worden gegeven. 
Daarnaast ontstonden cursussen in de Volksuniversiteit, die voor vertegen
woordigers van alle richtingen toegankelijk waren. Op deze wijze waren 
in de loop van December 39 cursussen in Utrecht in net leven geroepen: 
12 van de Prot. Chr., 9 van de Modern Georganiseerden, 6 van de Katho
lieken en 12 in de Volksuniversiteit.

De volgende vakken werden onderwezen: Nederlands, Frans, Duits, 
Engels, Esperanto, Rekenen, Geschiedenis, Wiskunde, Natuurkunde, Eco
nomie, Staatsinrichting, Algemene Ontwikkeling (vragen van de dag), 
Radiotechniek, Opvoedkunde, Geschiedenis der Vakbeweging, Gymnastiek, 
Gezondheidsleer, „Hoe verdedig ik mijn geloof”.

In de aanvang was het zeer moeilijk, leiders voor de cursussen te vinden. 
Dit werk moest zonder enige financiële vergoeding gedaan worden. Door 
medewerking van het Gemeentebestuur vonden enkele onderwijzers van het 
Openbaar onderwijs, gelegenheid, zich één of meer uren per week vrij te
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maken. Bij de Katholieken verleer 
schieddc het door particulieren, d 
doende vrije tijd beschikten. Het 
dat de deelnemers zozeer uiteen 
het was niet ....o ...

In dit eerste jaar stond het werk geheel in teken van de crisis. Het werd 
beschouwd als iets tijdelijks, en de welwillendheid om hulp te bieden was 
van verschillende kanten groot. Het gebrek aan leermiddelen liet zich als 
een groot bezwaar voelen. In Februari verleende hét Crisis-Comité enige 
steun, waardoor aan dit bezwaar enigszins kon worden tegemoet gekomen. 
Wij ondervonden bij dit onderdeel veel medewerking van de samenstellers 
van leerboekjes, van de uitgevers en de boekhandelaars, zodat de boeken 
dikwijls voor een minimumprijs verkregen werden, omdat ieder alleen de 
kostprijs berekende en alle winst of verdienste opofferde.

enden fraters hun medewerking. Verder ge- 
die sympathie ervoor hadden en over vol- 

, . .  ...t kostte veel tijd cn veel hoofdbreken, om- 
inemers zozeer uiteenliepen wat hun ontwikkeling betrof. En 
:t dadelijk mogelijk, meerdere groepen te maken voor hetzelfde
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Op ons aandringen gaf het plaatselijk Crisis-Comité ook in Maart en 
April 1932 enige steun, waaruit de allernoodzakelijkste kosten konden 
worden bestreden, als vergoeding voor vuur en licht in de gebouwen waar 
de cursussen plaats hadden, een tegemoetkoming aan de conciërges, kosten 
van leermiddelen, enz.

Ik had in de Volksuniversiteit de klasse voor Engels. Er warei 
mijn leerlingen, die al aardig wat kennis hadden toen zij kwamer 
konden, ook na een half jaar hard werken, nog niet een onder 
een gezegde onderscheiden. Dezen moest ik wel wat aan hun lot 1 
en ik was dankbaar als de maatschappij hun weer een hamer of 
handen gaf. Zolang zij geen werk hadden, bleven zij trouw kc-----  ... _.
dra ik iets behandelde dat binnen hun bereik lag, waren zij trots op hun 
kennis. Sommige onderdelen van de grammatica leenden zich voor een 
spelletje. Zo maakte ik een raadseltje van de herhaling van het hulp
werkwoord uit de vraag in het Engelse antwoord; dit spelletje heet geloof 
ik „abstract en concreet”. Eén moet de klas uit, de anderen bedenke • ’ *■ 
en hij moet door vragen en antwoorden erachter komen wat de klas 
dachten heeft genomen. „Is it an animal?” — „No, it is not”. „Car 
talk?” — „No, it cannot”. „Does it walk?” — „Yes, it does”. In . 
Nederlands mag men dan alleen met ja en neen antwoorden, in het Engt 
moet er een grammaticale regel worden toegepast. In mijn kinderjare.. 
oorzaakte dit spelletje op partijtjes steeds grote vrolijkheid; in de Enge< 
les van werklozen, waar de jongste deelnemer 17 jaar, de oudste 56 w= 
had het eveneens groot succes. Toen ik aan de beurt was om üc 
verlaten werd er iets heel moeilijks bedacht; ze namen de 6-daa 
heb het niet geraden; we liepen telkens vast met de vragen en antw

Op een ochtend vroeg ik of men de termen kende voor goede daj 
middag, enz. Achteruit de klas kwam de stem van één die steeds 
met de woordsoorten, maar onherkenbaar was die stem, want hij 
volkomen natuurgetrouw Fry’s radio-groet: „good night 
good-bye”.

Last met de uitspraak van het Engels hadden ze niet. Een Utrechtenaar 
spreekt van nature de „ou” in „kousen” op vrijwel dezelfde manier uit als
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die eerste winter lieten zich 368 personen inschrijven voor 
: V. U„ aan wie 726 kaarten werden uitgereikt. Van dezen 
1 de cursussen in het geheel niet opdagen, anderen volgden 
i«.r lessen en bleven dan weg, sommigen omdat zij werk

■' te. Er waren 199 personen, die trouw de lessen de 
------- ..i en aan wie in totaal 407 cursuskaarten werden

plaatselijk Comité v. Ont. en Ontsp. v.

Het tweede jaar.
De Volksuniversiteit onttrok zich langzamerhand aan de organisatie 

van het algemeen plaatselijk werk en concentreerde zich op de taak binnen 
eigen muren, die verschillende problemen met zich bracht. Hierop kom ik 
later uitvoeriger terug.

Prof. Dr. H. WAGENVOORT, die Prof. BOLKESTEIN als voorzitter 
der Volksuniversiteit was opgevolgd, interesseerde zich zeer voor het werk- 
lozen-ontwikkelingswerk en nam een actief aandeel in de organisatie. Tot 
op heden is hij voorzitter van het werk in de V. U. en sedert Febr. van dit 
jaar eveneens voorzitter van het Gemeentelijk Comité voor Kulturele 
Werklozenzorg, dat onmiddellijk onder den wethouder van Sociale Zaken 
staat.

Het programma bevatte dit jaar 14 cursussen. Naast Nederl., ] 
Duits, Engels, Esperanto, Geschiedenis, Sociale wetgeving, Algem. 
wikkeling, radio-techniek, geschiedenis der Vakbeweging, Gymnastiek, 
welke gedeeltelijk werden voortgezet, gedeeltelijk nieuw opgebouwd, werd 
een cursus huisvlijt ingcricht.

Door bemiddeling van het

een Engelsman de „ou” in „house”. De Franse leraar had het wat dat be
treft heel wat moeilijker.

Dat de stemming gewoonlijk vrolijk was demonstreert de volgende her- 
' meting uit de drie jaar waarin ik Engelse klassen leidde. Omdat het mij 

’ ■' ‘ «fgaat om geheel zonder boeken les te geven, en ik er ook op gesteld 
t er thema’s werden gemaakt, waaraan ik kon zien of het onderwijs 

apgenomen, liet ik werken uit een Mulo-boek. Dit was uiteraard niet 
' /assen leerlingen berekend, en toen er een zin kwam: „I play with 

Is”, verwachtte ik opstandigheid. Tot mijn verbazing ging de zin 
onopgemerkt tussen de andere zinnen door. Maar toen de les 

..„..open, stak een 19-jarige loopjongen (één van de jongste leer- 
" -:jn vinger op — dat was niet de gebruikelijke manier om de aan- 
te vragen — en zei: „juffrouw” (op z’n Utrechts) maag ik trac- 

. ik bent vandaag jarig zogezeg, ik het flikkies bij me”. Ik gaf graag 
m’n toestemming en vroeg om de eerste keus uit het zakje, maar toen werd 
hij verlegen, want er was geen „zakkie” en, zoals spoedig bleek, ook geen 
verjaardag die dag.

Er zouden meerdere grapjes op te halen zijn; de stemming was soms bijna 
uitbundig, maar altijd beschaafd en niemand ging ooit over de schreef. 
Het heeft mij zeer gespeten toen ik na het 3e jaar het lesgeven heb moeten 
opgeven. Het gehele werk werd zo omvangrijk, dat ik de vele uren, die in 
een week aan het leiden van Engelse klassen besteed moesten worden, niet 
meer kon missen.

In de loop van < 
de cursussen in de 
kwamen velen op de 
slechts drie of vier  
kregen, anderen uit slapte, 
gehele winter bijwoonden 
uitgereikt.
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Deze studiezaal werd in het 3e jaar omgeschapen tot een studieklas onder 
leiding. In het vorig jaar was gebleken, dat er van ernstige zelfstudie zon
der enige leiding heel weinig kwam. Gemiddeld 20 deelnemers werkten er

Werk!, werd gelegenheid gevonden tot kosteloos zwemmen op bepaalde 
uren in de Overdekte Zweminrichting. Hiervan werd een zeer druk gebruik 
gemaakt. Het gaf administratief nogal wat beslommeringen, daar er ' 
ten voor werden uitgegeven, die de deelnemers op de badinrichting moes 
ten afgeven bij de controle. Deze gelegenheid tot kosteloos zwemmen i 
steeds gebleven; het is een goede afwisseling tussen het hersenwerk door.

In het tweede jaar vonden wij den directeur van het Flora-bioscoop- 
theater bereid voor de middagvoorstellingen een aantal kosteloze toegangs
kaarten beschikbaar te stellen, aanvankelijk 50 per week, later 75. 
Ook deze goede instelling is nog steeds van kracht. Er wordt door sommi
gen, die zich voor het werklozenontwikkelingswerk interesseren, wel eens 
getwijfeld aan het goede nut van deze „franje” van ons werk. Ik ben van 
mening, dat het geen kwaad kan. De overheid houdt contróle op de films 
die worden vertoond en al zijn ze niet alle geestverheffend, schaden zullen 
ze niet als afwisseling op het geestelijk werk binnen de V. U.muren. Voor 
ons hebben de kaartjes grote waarde, daar ze kunnen worden gebruikt als 
premie op trouw bezoek aan de cursussen. Voor iedere deelnemer aan de 
cursussen staat een kaart in het kaartsysteem, waarop zijn naam, adres, 
leeftijd, vakorganisatie, vroeger beroep enz. zijn ingevuld. Daaronder is 
ruimte voor aantekeningen omtrent zijn aanwezigheid op de cursussen. Een 
kruisje betekent aanwezig, een punt verzuim. Toont een kaart in een week 
veel punten en weinig kruisjes, dan krijgt de sollicitant naar een „bioscoop
kaartje” nul op het request en wordt tot trouwer bezoek op de cursussen 
aangemaand.

Het cursuswerk werd in dit jaar nog geheel gefinancierd met 
het Crisis-Comitc en met wat de collectes op de avondcursi 
opbrachten, resp. pl.m. f660 en ƒ310. Dat wij zo zuinig 
kwam vooral doordat nog geen vergoeding aan leiders wc 
doordat wij de boeken zo goedkoop kregen.

In het derde leerjaar verloor ons argument van het „tijdelijke” lang
zamerhand aan kracht. Het bleek niet meer mogclijk, steeds met onge
honoreerde leiders te werken. Thans kwamen Rijk en Gemeente te hulp, 
waardoor een kleine vergoeding gegeven kon worden aan cursusleiders, die 
zelf slachtoffer van de crisis waren. Door het Rijk was hiervoor een maxi
mum gesteld van ƒ1.25 per lesuur.

In dit derde jaar meldden zich in October 777 personen aan. De crisis in 
de maatschappij greep steeds verder om zich heen, en in de loop van het 
3e jaar werd een duidelijke opschuiving naar boven merkbaar wat betreft 
de ontwikkeling der cursisten. Terwijl aanvankelijk bijna uitsluitend hand
arbeiders (ongeveer 10 pet. was kantoorpersoneel) de cursussen bezochten, 
kwamen velen zich nu melden, die Mulo of enkele jaren H.B.S. hadden 
doorlopen, en b.v. hun talenkennis wenschten op te halen.

In Februari 1933 werd een „studiezaal” geopend, waar de cursisten 
kranten, dictionnaires enz. vonden, en er was gelegenheid, zich voor te 
bereiden 1 'dTk
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allerlei verschillendenu geregeld iedere morgen van 9.30—12 uur aan 
vakken.

Het vierde jaar.
De jongeman, die in de leiding van het werk een belangrijk aandeel had 

gehad, kreeg een betrekking in Indië en wij zagen met bezorgdheid de 
winter tegemoet, die zeker weer vele honderden binnen de muren der V. U. 
zou voeren. Langzamerhand was er een soort werkploeg uit dc werklozen 
ontstaan, een groepje van 3, die voor het rondgeven van thee en koffie 
zorgen, voor het bijhouden van de presentielijsten en de kaartregisters, voor 
het uitgeven en opbergen der leerboeken en materialen, voor het bedienen 
van de projectielantaarn, enz. Hoofd van deze groep was geworden 
L. BOULONOIS, vroeger bedrijfsleider in een zaak. In de loop der jaren 
is in deze werkgroep enige variatie van personen geweest, de laatste twee 
jaar is zij uitgebreid tot 5, maar Boulonois is steeds de aanvoerder gebleven. 
Als hij een dag verzuimde, was het, omdat hij een kamp bezocht; in het 
gewone bedrijf, dat, met alle voorbereidend werk, loopt van ongeveer half 
September tot 1 Juli, was hij dagelijks op zijn post en veel onderdelen van 
de administratie kunnen wij aan hem overlaten. Hij doet dit werk geheel 
belangeloos, en leeft van de steun die de overheid hem geeft.

Toch is het nodig, dat behalve de werkploeg een algemeen leider dage
lijks aanwezig is, die eventuele noodzakelijke rooster-wijzigingen met de 
docenten bespreekt, die onder de cursisten vertoeft, ieder die hem nodig 
heeft, te woord kan staan, en — dit is eigenlijk het belangrijkst — tel
kens nieuwe plannen maakt als de aandacht begint te verslappen. Hij moet 
weten welke wensen er onder de cursisten leven. En hij moet het ingewik
kelde raderwerk der cursussen en der noodzakelijke administratie, die door 
de overheid wordt gcëischt, leiden. Dc gegevens voor de verschillende over- 
zichtsstaten kan dc werkploeg verzamelen; de algemeen leider moet ze in 
een vorm gieten, die de Gemeente daarvoor heeft vastgesteld, en het in be
paalde vorm regelmatig verstrekken van gegevens, zoodra de maand om 
is, is conditie yoor het verkrijgen van de nodige gelden.

De vergoeding, die de Gemeente voor deze algemene leider uittrekt, is 
ƒ40 Per maand. Het vele en verantwoordelijk werk, dat hiervoor gedaan 
moet worden, kan alleen goed worden gedaan door iemand, die warme 
belangstelling heeft en veel idealisme. Hij moet de spil zijn waar alles om 
draait; bij moeilijkheden moet hij dc welwillende en tactvole scheidsrechter 
zijn. In een bijenkorf, waar zo velen dagelijks hun bezigheden vinden, is 
een algemeen leider onmisbaar.

Terwijl wij in de zomermaanden ons aftobden over de vraag, hoe een 
geschikt leider te vinden, die verschillende, zo niet alle, van de gewenste 
eigenschappen zou bezitten, wilde het lot, dat in de loop van Augustus een 
groepje jongelui, bijna allen academisch gevormd, afgestudeerd en zonder 
betrekking, zich verenigden en plannen beraamden „tot centralisatie van 
het werklozenontwikkelingswerk in Utrecht”. Zij publiceerden een ge
schrift, dat onder hen, die zich te Utrecht reeds gedurende enige jaren met 
dit werk bezig hielden, enige verbazing wekte; daarin zetten zij hun plan
nen uiteen — alsof deze gedachte volkomen nieuw was — en vroegen ver
schillende instanties om adhaesie; ook de Volksuniversiteit. Zij richtten
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aangetast.
„tda tn de stempellokalen werd al dadelijk intenser aange

pakt. Vroeger volstonden wij met het ophangen van grote biljetten, waarop 
de onderwerpen der cursussen stonden vermeld, thans ging de groep zelf 
erop uit om cursisten te winnen onder de bezoekers der stempellokalen. Het 
gevolg was, tot ieders voldoening, dat wij in October in zee gingen met 17 
cursussen en één studieklas onder leiding, waarvoor zich meer dan twee
maal zoveel werklozen hadden aangemeld als in het voorgaande jaar. 

De onderwerpen waren: Ned., Frans, Duits, Engels, Esperanto (van elk 
vak 2 of 3 vervolgcursussen), Algem. Ontw., Gymnastiek, Huisvlijt, Soci
ale wetgeving, alle voortgezet van vorige jaren, terwijl daaraan konden 

den toegevoegd, dank zij de groep intellectuele werkloze leiders: plant- 
lierkunde, aardrijkskunde, staatsinrichting, in allerlei onderdelen ge- 
,t, die wij noemden: Het leven van Mens en Dier; de mens en de 
: waarop hij woont, maatsch. leven in heden en verleden, enz.
: kleine boekenverzameling, die vooral op de studieklas dienst deed, 

gaandeweg uitgebreid, uitsluitend door giften uit bibliotheken en 
imelingen, zodat het aantal de 600 bereikte. Deze boeken worden niet 

mee naar huis gegeven, maar alleen in de studieklassen beschikbaar gesteld. 
Telkens bleek, dat de verschillende deelnemers behoefte hadden, naast 

het volgen van cursussen en het zwijgend werken in de studieklas, om met 
elkaar en met de leiders van gedachten te wisselen. Kluitjes deelnemers 
bleven na de lessen met elkaar of met de leider napraten, en moesten dan 
verjaagd worden als een volgende cursus het lokaal nodig had. Op de 
studieklassen konden de gesprekken niet worden voortgezet, want daar is 
volkomen stilte voorschrift. Het gevolg was, dat velen op de stoep en langs 
het hek bleven hangen, en ik ving in mijn kamer brokstukken van ge
sprekken op, waarbij leiding mij uiterst gewenst leek. Niet omdat er revo- 
lutionnaire gedachten werden uitgesproken, of „kankerige” dingen werden 
gezegd, want op dat gebied ving ik nooit iets op, dat de geest van ons werk 
aantastte; maar omdat er zoveel wanbegrip naar buiten kwam, met zoveel

zich tot het Gemeentebestuur met verzoek om geldelijke steun, maar het 
Gemeentebestuur meende, dat dit werk in Utrecht voldoende verzorgd was 
en weigerde dit comité tot centralisatie enz. officieel te erkennen. Inmiddels 
had de Volksuniversiteit met enkele vertegenwoordigers van dit comité 
onderhandelingen aangeknoopt, en na enige besprekingen leek de beste 
oplossing, dat het comité zich in zijn geheel bij het werk der Volksuniversi
teit zou inschakelen. Eén hunner, de Heer J. De GROOT, werd aangewezen 
als secretaris-leider en in September 1934 hadden de eerste besprekingen 
plaats omtrent de wijze waarop het werk in de V. U. in de komende winter 
zou worden aangepakt. Deze besprekingen, en ook de Uitvoering der plan
nen, gingen niet steeds over glad ijs; wanneer een groep van ongeveer 12 
volwassen mensen tussen 2 j en 30 jaar zich hebben voorgesteld, zelfstandig 
te gaan werken, is het voor hen niet gemakkelijk om zich ingeschakeld te 
zien in een bestaand verband, dat reeds enige jaren arbeid heeft verricht 
en ervaringen opgedaan. Anderzijds was het voor ons in de Volksuniversi
teit niet altijd gemakkelijk, een vorm te vinden van samenwerking, waarbij 
voldoende vrijheid van initiatief en uitvoering werd gelaten, zonder dat de 
grondbeginselen (waarover later meer) en de geest van het bestaande werk 
te zeer werden ■
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zekerheid uitgesproken, dat ik meende, dat hierin nodig gewied en gesnoeid 
zou moeten worden. Zoo ontstonden de praat- en vragenmiddagen, eens 
per week, waar ten hoogste 30 cursisten worden toegelaten, omdat men 
met meer niet praten kan. Het wonderlijke is, dat wij nooit een selectie 
hebben hoeven toepassen of moeten loten. Vanzelf meldden zich ongeveer 
30 mensen aan, en ik herkende velen van de stoep-gesprekken. Allerlei 
onderwerpen komen in de praat- en vragenmiddagen aan de orde. Niets is 
hier verboden waar, ook politiek niet. Zoals Engels in zijn voortreffelijk 
boekje over het Amsterdamse Gemeenschapshuis voor werklozen schrijft: 
wie den werklozen het recht afneemt, over zijn politieke overtuiging te 
praten, ontneemt hun in verreweg de meeste gevallen hun laatste geestelijk 
bezit :wij konden gesprekken over politiek niet uitsluiten. Wel hebben wij 
dadelijk als grondregel vastgelegd: „zeg nooit dingen waarmee ge een ander 
kunt kwetsen”. Zo worden er onder de deelnemers, waaronder zich neu
tralen, modern georganiseerden, N.S.B.ers, Prot. Christelijken, Katholieken 
en Joden bevinden, gesprekken gevoerd over anti-semitisme, vrijmetselarij, 
de Bellamy-beweging, allerlei economische en politieke kwesties, die in 
goede kameraadschap verlopen. Men wordt het niet eens (gelukkig!) maar 
krijgt een beter begrip van de gedachtensfeer, waaruit verschillende levens
beschouwingen zijn voortgekomen. Een Hollander veroordeelt gemakkelijk 
zijn medemens; dit is niet een van onze meest lofwaardige eigenschappen. 
Maar het aankweken van een milder oordeel is dankbaar werk onder 
Hollanders, omdat hun critiek niet diep zit en zij eigenlijk veel liever, 
door zuivering van inzichten, een andere houding aannemen.

Wij hebben in deze praat- en vragenmiddagen tevens de j 
geopend om naar de betekenis van vreemde woorden te vragen, 
een cursus of in een boek of courant is tegengekomen. Hiervan won 
gebruik gemaakt.

Bij de discussies over binnen- en buitenlandse politiek, welke soms ge
leid worden door sprekers van buitenaf, die welwillend een middag afstaan 
daarvoor, blijkt steeds hoe goed de mensen hun couranten lezen, en hoe 
juist zij hoofdzaken en kleinigheden weten te onderscheiden, ook zij, die 
nooit meer dan lager onderwijs hebben genoten.

Na de Paasvacantie werd in het gehele werk van cursussen een in
grijpende verandering gebracht in de werkwijze. Het leek nodig, de deel
nemers niet langer in regelmatig cursusverband vast te houden, nu het 
voorjaar een ernstige concurrent werd. Enkele cursussen werden op verzoek 
der deelnemers onveranderd voortgezet, de meeste werden omgezet in losse 
lezingen, zodat men iedere week vrij de onderwerpen kon kiezen, waarover 
men wilde horen spreken. De leiding der studieklassen bleef in de ochtend
uren in handen van één; in de middagen rouleerden de verschillende talen
en de wiskunde-docenten. Deze regeling werkte zeer bevorderend op het 
bezoek. Langzamerhand en vanzelf wijzigde ook het karakter der studie
klassen zich in verband met de behoeften der bezoekers. Aanvankelijk wa
ren de studieklassen uitsluitend bestemd om de cursisten de gelegenheid te 
geven, zich onder leiding voor te bereiden voor hun lessen. Thans werden 
ook nieuwelingen, die zich aanmeldden voor talencursussen of voor wis
kunde of andere vakken en die niet pasten in de klas, in de studieklassen 
opgenomen en door den docent klaargemaakt voor het klasscverband.
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Het ;e jaar heeft zich in weinig van het 4e onderscheiden. Het zette 14 
dagen later in, op verzoek van het Plaatselijk Comité, in verband met de 
vakcursussen voor werklozen, die ook pas half October zouden beginnen. 
Het zomerwerk in «936 werd stopgezet op 1 Juni in plaats van 1 Juli, met 
het oog op de financiën. De excursies werden op verzoek der deelnemers

Cursisten, die meer begaafd blijken dan de middelmaat in de klas, kunnen 
zelfstandig verder werken, gewoonlijk met een ander boek dan de klas, en 
op die manier harder vooruit komen. Deze werkwijze maakte, dat in de 
zomer van 1935 zowel ’s morgens als ’s middags gemiddeld 12 cursisten in 
de studieklassen werkten. In het afgelopen jaar, toen deze werkmethode 
ook in de wintermaanden werd gehandhaafd, steeg dit aantal tot 29 (met 
8 werktijden per week) tussen 1 j October en 15 April.

Gedurende de zomermaanden werden naast de losse lezingen excursies 
geleid, één dag per week. Er waren Dinsdagen, dat er drie excursies werden 
gehouden, b.v. naar de hortus voor niet-fietsers, een middag-excursie 
(natuur-historisch) voor matige fietsers, een geologische tocht van een ge
helen dag naar de Gelderse Vallei voor zeer geoefenden. Deze tochten 
werden geleid door de docenten en sloten aan bij de lessen.

In het derde jaar waren wij begonnen met prijzen uit te reiken aan hen 
die meer dan 90 pet. presenties hadden op de cursussen. Deze prijzen waren 
meestal boeken, door belangstellenden beschikbaar gesteld. In het 4de jaar 
zetten wij dit voort, en naast boeken werden nu ook levensmiddelen ge
boden, als mandjes eieren, duinkonijnen, zelfs worsten, die veel aftrek ge
noten. In het jde jaar konden wij deze prijsuitdeling nog éénmaal herhalen 
voor ruim 50 winnaars, maar helaas hebben we het door de grote getallen 
van hen die er voor in aanmerking kwamen, moeten stopzetten. Op de 
schaakcursus werden dikwijls wedstrijden gespeeld; de leider wist daar 
altijd nog prijzen te bemachtigen van particuliere belangstellenden, als wij 
met onze boekenvoorraad uitgeput raakten.

Het 4de jaar werd op 9 Juli 193$ afgesloten met de 
revue, waaraan 24 cursisten meewerkten en waarve 
onder de anderen en hun huisgenoten zo groot was 
avonden achter elkaar moesten opvoeren. De gegevens ware 
de docenten; gedeeltelijk op rijm, gedeeltelijk in proza werüc 
toneeltjes gegeven, waardoor het publiek — niet steeds in e- 
vorm — een overzicht kreeg van wat er op de verschillend) 
geleerd. Het begon met een toneeltje in een stempellokaal, 
V. LJ.-cursusscn propaganda werd gemaakt. Ik mag F 
Arbeidsbeurs ons al heel in het begin van het eerste w< 
verschafte en bijzondere kaarten, zodat de beze 
cursussen niet naar de gewone stempellokalen meer b----
het stempeltje, benodigd voor de steun, op de V. U. kunt 
door zijn velen aan de ellendige sfeer der stempellokalen

Bij het instuderen der toneeltjes bleek, dat er enig 1 
verschillende „acteurs”; wij hopen daar in de toekomst 
te geven. Wat ons daarvan nog teruggehouden heeft, ’ 
vrouwelijke krachten.
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langer voortgezet; ze brachten geen kosten mede, daar de leider zijn tijd 
belangeloos beschikbaar stelde.

Het aantal presenties op de cursussen was ongeveer gelijk aan 
vorig jaar, ondanks het latere begin der cursussen. De presenties 
studieklassen waren aanmerkelijk hooger: in 1934/35 gemiddeld 
’935/36: 29.

Wij hebben kunnen vaststellen, dat de oudere cut 
zoekers zijn dan de jongere; de cijfers boven de 
gunstiger dan daaronder.

Over het probleem der werkloosheid en de morele en sociale kant van de 
bestrijding, vooral onder de jongeren, is de laatste tijd veel geschreven. Het 
bestrijden der werkloosheid ligt op het terrein der economen; met het be
strijden van de gevolgen, „het losraken van een traditionele gebondenheid 
aan een bepaald waardebesef", zoals Prof. MENNICKE het noemt, kun
nen verschillende culturele instellingen zich bezighouden. Een der beste 
middelen, het meest in-dringende, lijken mij de kampen, indien deze onder 
zeer goede leiding staan. De wijze waarop de Heer G. J. VISSER, kamp
commandant in het werkkamp, gesticht op initiatief van de Raad der Ned. 
Kerken, hierover schrijft in het Meinummer van Volksontwikkeling, heeft 
mij in deze opvatting gesterkt. Schr. heeft het voorrecht te werken met 
geestverwanten, met ncn wier levenshouding ernstig rekent met het Kruis 
van Jezus Christus, zoals hij schrijft; voor het kampwerk is dit zeer vrucht
bare grond. Bij ons zijn er, van wier levenshouding ik veel terug vond in 
E. WIGHT BAKKE’s „The Unemployed Man, a social study in Britain 
to-day". In hoofdstuk VII, getiteld „The Place of Religion” worden werk
loze brouwers, bouwvakarbeiders, metaalbewerkers, dokwerkers uit Green- 
wich geïnterviewd omtrent de plaats die de kerk en de godsdienst in hun 
leven inneemt. Bijna allen geloven in het bestaan van een Opperwezen, 
maar er is geen enkele vorm van godsdienst die hen in hun droevig bestaan 
iets te geven heeft. „I dare say there must have been a God to start the 
thing off, but he does not seem to do much about it now”, zegt een werk
loos letterzetter. Wanneer wij dergelijke interviews onder onze mensen 
zouden houden, zouden er misschien ook zulke uitspraken komen, maar op 
de praat- en vragenmiddagen en op de cursussen-met-discussie worden ze 
niet geuit, omdat dit zeker anderen zou kwetsen.

Het aantal werklozen, dat aan kampen kan deelnemen, dat er het 
schikte aanpassingsvermogen voor heeft, is gering en de tijd die men er 1  
doorbrengen kort (gewoonlijk ten hoogste 8 weken). En dan wordt met het 
kampwerk bovendien alleen de groep jeugdige werklozen bereikt. In ons 
werk behoort minder dan de helft tot deze groep van 18 tot 25 jaar, onge
veer 5 5 pet. is erboven.

Wanneer de verderfelijke invloed der werkloosheid onder de rijpere 
jeugd zeer vele slachtoffers maakt, ontstaat een maatschappelijk euvel, dat 
een groot gevaar geacht mag worden. Maar zijn zij, wier leeftijd daarboven 
valt en bij wie de invloed zich niet zo sterk in uiterlijke verschijnselen laat 
waarnemen, zich meer in hun diepere wezen afspeelt, er niet even erg, of 
misschien erger aan toe? De jonge man beneden 25 jaar heeft een grote 
mate van natuurlijke energie, die hem op allerlei wijze de weg wijst om zijn
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tijd door te brengen, door sport, knutselen, onderzoekingstochten op de 
fiets, verenigingsleven, enz. Maar hoe staat het met den volwassen man, die 
in normale omstandigheden verdienend vader van een jong gezin zou zijn 
en nu vaak nog bij zijn ouders inwoont of op een klein hokje is getrokken 
om zich op die manier van steun te verzekeren? En de nog oudere, de man 
van 35 of 40 jaar, huisvader van opgroeiende kinderen, die zich in zijn 
eigen huis te veel voelt, en diep in zijn hart weet, dat, wanneer de crisis 
voorbij zal zijn, de maatschappij zijn krachten niet meer zal vragen omdat 
er zoveel jongeren staan te wachten. De man, die „betere tijden heeft ge
kend”, toen hij met zijn lichaamskrachten de kost verdiende voor zijn ge
zin. Hij voelt zich zeer bijzonder de maatschappelijk uitgestotene, veel meer 
dan de jongeren, die nog aan het begin van hun maatschappelijk leven staan, 
en dat begin enige jaren moeten uitstellen. Daarom ook geloof ik zo zeer 
in het heilzame van werk, dat jongeren en ouderen samen omvat. De 
jongeren leren, dat de ouderen niet zo maar op zij geschoven mogen wor
den, dat zij in allerlei levenskwesties veel rijper en oordeelkundiger zijn 
dan de jongeren. Dit komt vooral uit op de praat- en vragenmiddagen. 
De ouderen leren inzien, dat de jongeren wel willen werken aïs de gelegen
heid er is en niet voor hun plezier leeg rondlopen, zoals hun zo vaak wordt 
verweten. Over en weer wordt waardering gekweekt, die, naar ik meen, 
ook haar goede invloed in de gezinnen zal doen gelden, waar oud en jong 
werkloos tezamen woont.

Dat ik het voor de ouderen opneem, komt vooral omdat hun misère 
in het oog van de maatschappij veronachtzaamd wordt. Voor de zorg 
voor de werkloze jeugd is altijd nog wel geld te vinden; het heeft daaren
tegen enige jaren geduurd eer de overheid enig geld beschikbaar wilde 
stellen voor de ontwikkeling van den boven 25-jarige, terwijl zij in de 
kampen in het geheel geen plaats kunnen vinden. Het laatste brengt o.a. 
mede, dat een jeugdige werkloze, die gedurende enige jaren de heilzame 
invloed der kampen heeft ondergaan, op 25-jarige leeftijd aan zijn lot 
wordt overgelaten en nergens meer terecht kan, terwijl de omstandigheden 
voor hem zwaarder worden naarmate hij langer jaren onder de druk der 
werkloosheid leeft.

Maar de nood is voor de jongeren ook zeer groot. Wanneer wij deel
nemers voor kampen werven door op het zwarte bord in de gang mee te 
delen dat men zich kan aanmelden, gebeurt het herhaaldedijk dat er één 
niet komt opdagen, die we zeker hadden verwacht, omdat hij in de winter
maanden groot enthousiasme aan de dag legde voor de kampgedachte. Bij 
onderzoek komt men er aanvankelijk in het geheel niet achter waarom hij 
zich niet opgeeft. Er worden allerlei uitvluchten genoemd, maar ten slotte 
blijkt in een vertrouwelijk gesprek, dat hij geen schoenen heeft, waarin hij 
zich kan vertonen, of geen fiets of — nog erger — dat hij er thuis niet mee 
durft aankomen. De gezinsverhoudingen zijn dikwijls allertreurigst. Deze 
opgeschoten jongens brengen niets in, zij zijn iedereen te veel en als ze 
komen vertellen, dat ze naar een kamp kunnen gaan, wordt hun dat niet 
gegund door oudere, verdienende zusters, die geen of een zeer beperkte 
vacantie hebben, en ook de ouders zelf zien het nut er niet van in en weten 
opeens allerlei werkjes in huis, waarbij de jongens niet gemist kunnen 
worden.
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Wanneer cursisten van de V. U. in een kamp worden opgenomen, wordt 
dikwijls door de leiding van deze enig zakgeld verwacht en betaling van 
de reis. Deze bedragen moeten door particuliere giften worden bijeenge
bracht. Ik tracht dan wel een jeugdige kamp-candidaat ervan te over
tuigen, dat hij zijnerzijds iets daar tegenover moet stellen. „Je bent toch 
volle 14 dagen uit de kost thuis, zou je moeder nu niet een dubbeltje per 
dag kunnen geven? Dat kost je haar toch stellig”. Ik leg hem dan uit dat 
het voor mij gemakkelijker is, van particulieren giften te krijgen, indien ik 
kan vermelden dat er ook medewerking is van de deelnemers zelf. De 
jongen werd toen bleek en beduidde mij dat dat onmogelijk was, dat zou 
moeder zeker niet goed vinden. Toen opperde ik, dat ik zelf eens met 
moeder zou gaan praten, maar hij had de knop van de deur al in zijn hand 
en zei: „geef U me dan maar niet op, want als U dat doet, mag ik hele
maal niet”.

Huisbezoek zou zeer gewenst zijn en zeer nodig om de huisgenoten 
gunstiger te stemmen voor ons werk, en ook om wegblijvers terug te halen. 
Maar dit onderdeel hebben wij tot nog toe zo goed als geheel onverzorgd 
moeten laten. In de eerste plaats omdat het aantal cursisten te groot is 
geworden, maar ook, omdat voor dit werk veel tact nodig is, daar men 
anders meer verknoeit dan wint. Ons volk is zeer weinig gesteld op in
menging in hun zaken en een enkele keer, dat een der docenten een poging 
tot huisbezoek deed, kwam hij niet veel verder dan een voordeur op een 
kier en een wantrouwend hoofd, dat vroeg: „wat blief u?”

Enerzijds is er iets zeer verheugends in, dat het werklozenontwikkelings
werk in de U. V. U. zozeer in omvang is toegenomen; anderzijds is 
daaraan een groot nadeel verbonden: dat het voor de leiding on
mogelijk is geworden, met alle mensen persoonlijk contact te hebben. Van 
de bijna 800 mensen die deze winter ons gebouw bezochten, zijn er mis
schien 60 die ik persoonlijk heb leren kennen, enige honderden van gezicht 
en de anderen zelfs dat niet. Ik houd ééns per week een spreekuur, maar 
ook dat heeft niet heel veel zin wanneer men steeds moet beginnen met 
naar de naam en andere gegevens te vragen. Ik zie dan dikwijls enige 
teleurstelling op een gezicht. Men kent mij allemaal, al was het alleen al 
omdat er in totaal niet meer dan ij vrouwen in ons werk zijn betrokken.

Deze winter hebben wij voor het eerst ook vrouwen op de cursussen toe
gelaten; elf meldden zich aan, van wie verschillende zeer trouw de lessen 
hebben gevolgd. Ik had tegen dit experiment om begrijpelijke redenen 
enigszins opgezien, maar mag aan het eind van dit jaar vaststellen, dat de 
proef zonder enig bezwaar volkomen is gelukt. De verstandhouding is 
kameraadschappelijk, zoals op een gemengde middelbare school. In de 
voorjaarsmaanden meldde zich een vrouwelijke cursiste aan, die gebrekkig 
was en door de beugels om haar benen geen trappen kon klimmen. Onmid
dellijk stelden enkele krachtige mannen zich beschikbaar om haar naar 
boven te dragen. Haar wagentje stond tijdens de werktijden in de vestibule.

Ik wil ten slotte nog iets meedelen over de verandering, die er in de loop 
der jaren is gekomen in de samenstelling van de cursisten. Ik vermeldde 
reeds, dat aanvankelijk uitsluitend handarbeiders en handels- en kantoor
bedienden onze cursussen volgden, die dus hoofdzakelijk lager-, vak- of 
MULO-ondcrwijs hadden genoten. Later kwamen verschillende oud-
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H.B.S.ers en het aantal MULO-cursisten groeide sterk (zie de cijfers hier
achter). Maar ook op andere wijze kwam er veraYidering: het zeer vlottende 
van de bevolking op de cursussen verminderde, we kregen een vaste kern. 
Dit is zeer te betreuren voor de deelnemers zelf (enkelen volgen al $ jaar 
de dagcursussen, verscheidenen 2 of 3 jaar), maar het kwam ons onderwijs 
ten goede. Aanvankelijk moesten wij ons voortdurend instellen op nieuwe
lingen en dat was vooral bij het taalonderwijs een groot bezwaar. De studie
zaal was wel een hulp, maar de klassen leden er toch onder. Velen blijven 
nu een hele winter en verzuimen één of twee keer ten hoogste. Langzamer
hand zijn er van alle talen drie vervolgklassen gegroeid, en daarin vak nu, 
met behulp van de studieklas-onder-leiding, wat te bereiken.

Aan het eind van het jaar worden diploma’s uitgereikt voor trouw be
zoek (tot nog toe niet voor vorderingen); zij, die in een heel jaar ten 
hoogste tweemaal hebben verzuimd, krijgen een diploma; dit jaar in Mei 
waren er 93, van wie 2 zeven cursussen hadden gevolgd behalve de studie- 
klassen. Wij overwegen, nu we weer verscheiden oud-cursisten in October 
terug verwachten, om enkele cursussen voor gevorderden te openen, die 
dan schoolser zullen worden aangepakt. Er zullen regelmatig schriftelijke 
repetities worden gegeven en aan het eind van het jaar misschien een klein 
examen worden afgenomen. Anderzijds zijn er plannen om een cursus te 
openen, waar onderwerpen behandeld zullen worden, die de behoefte aan 
schoonheid bevredigen: literaire producten (geen literatuurgeschiedenis), 
biografische mededelingen over grote geesten uit het verleden, enz. Er is 
een groep onder onze deelnemers, en dat zijn vooral de ouderen, wien het 
leren niet gemakkelijk meer valt; zij leggen een grote trouw en ijver aan 
de dag, maar op de gewone leercursussen blijven zij achter. Hierdoor wordt 
hun zelfvertrouwen gekwetst, en wij willen juist dat in de eerste plaats 
aankweken. Ook hun iets te bieden dat hun zelfgevoel sterkt, zal een nieuw 
veld van werkzaamheid worden. In de bibliotheek zullen zij dingen vinden, 
die hen interesseren en waarover zij ook zelf, eventueel met lichtbeelden, 
eens kunnen spreken voor hun klasgenoten. Misschien zal het ook mogelijk 
zijn, voor de vrouwen aparte praat- en vragenmiddagen in te richten, waar 
zij zich kunnen uitspreken over onderwerpen die haar speciaal interesseren.

De Heer VISSER besloot zijn artikel met erop te wijzen, dat ons werk 
het kwaad niet bij de wortel aantast. De enige weg hiervoor, zo schrijft hij, 
is een volwaardige „baan”. Maar hij meent, dat het kampwerk zijn waarde 
kan hebben en daarom niet mag worden weggelaten.

Wij menen ook, dat ons werk waarde heeft, al zijn 
overtuigd, dat het het kwaad niet bij de wortel aantas..

Wij horen wel eens de opmerking: „waarom moet een timm*r 
leren of een gietersbaas natuurlijke historie?” Maar zo goed « 
grotestadsjongen in een kamp elke vogel niet meer zonder 
vinkie” is (de waarde daarvan erkent men toch?) zo ook lerer 
sisten, hoeveel moois het leven heeft, ook wanneer men alleen maar mens 
en geen geldverdienend lid der maatschappij. Zij leren, hoe ons zenuwst 
werkt, hoe een plant zijn voedsel opneemt, wat een Fransman zegt al 
een kameraad ontmoet, hoe men in geval van een verkeersongeluk de 
hulp kan verlenen, welke schoonheden onze stad en provincie büuvi 
architectonisch, historisch, natuur-historisch en geologisch gebied.
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ONTWIKKELING DER DEELNEMERS, in procenten:
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Kleermakers 
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Diverse bedrijven 
Zonder beroep 
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L. O.
U. L.
L. O.
L. O.
L. O. .
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H. B. S. met j-j. cursus 
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onder 20 j. 
20—2j jaar 
*5—30 » 
30—35 » 
35—40 „ 
40—45 „ 
45—50 „ 
boven 43 j. 
zonder opgave
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jaren na 1931

De jonge onderwijzers en aanstaande onderwijzers 
en de werkeloosheid

door AUG. REITSMA.

2O.I
6$-3

7-5

I

Si

4»- 
*1-9

10.7
6.7

O
het gro' 
ming in 
zij, ”
het

kwamei

foor geplaatst te worden, in onze 
n.1. vele jongelui bij het onderwijs

VAKORGANISATIES, in procenten:
Ongeorganiseerd
Modern
Neutraal
R. Kath.
Prot. Chr.
Nat. Arb. Secr.
Onbekend

candidaten. 
der school

vermindert

te Rotterdam,
1 dus gegevens bezit, was het tot 1930 
igden, meestal binnen twee jaren 
lagere school in Rotterdam benoemd 

twee maanden na 
en begonnen dus al 
zijn geen leerlinge 

ning in aanmerking g 
>egonnen de wat

die door de werkloosheid 
jnge onderwijzers. Door 

z ____ ss het eerst voor benoe-
wel enige jaren duren, alvorens 
verwierven, een kans krijgen bij 

ng te bekomen. En dan kan er nog 
Hen, die tot nu toe niet aan de slag 
lebben gekregen. Dat ziet er dus wel 

>nge mensen, die begerig zijn naar 
sn taak te geven, een benauwende

nder de groepen van jonge mensen, die C 
zwaar worden getroffen, behoren ook de jon( 

grote aantal wachtgelders, dat bij vacatures 
o _.i aanmerking komt, kan het nog 
die in de laatste jaren hun akte 
lager onderwijs een betrekking 
lange tijd verlopen, voordat allen 

ten, een aanstelling zullen hew. 
teloos uit. Dit moet op deze jon< 
, die verlangend zijn zich aan eer, 
uitoefenen.

En dit duurt nu reeds jaren.
Aan de Gemeentelijke kweekschool voor onderwijzers en onderwijze

ressen te Rotterdam, waaraan schrijver dezes verbonden is en waar
over hij dus gegevens bezit, was het tot 1930 zo, dat de leerlingen, 
die slaagden, meestal binnen twee jaren vrijwel allen als leerkracht 
aan een lagere school in Rotterdam benoemd waren. Gewoonlijk werden 
zij een of twee maanden na hun slagen reeds als tijdelijke leerkracht 
aangesteld en begonnen dus al gauw te verdienen.

Na 1931 zijn geen leerlingen van de kweekschool in Rotterdam voor 
een benoeming in aanmerking gekomen.

Reeds toen begonnen de wachtgelders opengevallen plaatsen in te 
nemen.

Sedert dat jaar zijn echter niet minder dan 318 leerlingen bij het 
eindexamen der Gemeentelijke Kweekschool geslaagd : 167 vrouwelijke 
en 151 manlijke candidaten. Juist in de eerste jaren na 1931 was ’t 
aantal leerlingen der school heel gr< 

Toen de kans, om op een kante 
handelstad sterk verminderde, hoopten
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een onderdak te vinden. Het aantal jonge mensen, dat met einddif1 
5-jarige H.B.S. plaatsing zocht op de kweekschool, was toen grol 
dan te voren. Men wist ook niet, hoe lang de malaise zou duet 
niemand echter dacht, dat deze crisis zich over zoveel jaren zou uit
strekken. De paar jaar, dat de jongelui misschien zouden moeten 
rondlopen, konden zij nog het best besteden, door op de kweekschool 
voor onderwijzer te studeren. Daardoor kregen zij later nog een kans 
meer om een betrekking te verwerven. Zo werd toen geredeneerd.

Maar de crisis duurde. Op het onderwijs werd steeds meer bezuinigd. 
Het aantal klassen der lagere school werd ingekrompen, doordat de 
leerlingenschaa) werd opgevoerd. Steeds meer wachtgelders kwamen 
als concurrent opdagen. Evenmin als ’t kantoor bood dus de lagere 
school werkgelegenheid.

Van de 318 geslaagden, van 1931 af, zijn slechts 16 bij het lager 
onderwijs als volledige leerkracht aangestcld, allen echter óf buiten 
Rotterdam, óf bij het bijzonder onderwijs. Eén meisje vond plaatsing 
in Indië.

Zeven manlijke en nege 
werkkring, waarop zij h« 
geplaatst, ’t zij als assistent tegen een salaris van hoogstens 
of als boventallige leerkracht, wier bezoldiging meest uit vrijwillige 
giften van ouders of van andere leerkrachten wordt bijeengebracht. 
Al de anderen vonden geen aanstelling als onderwijzer of onderwijzeres.

In de eerste jaren na 1931 hadden echter de meesten als kweke
ling met akte een toelage van ± f200 per jaar. In de laatste jaren 
is ook deze regeling minder gunstig geworden en wordt deze toelage 
alleen toegekend, als een bepaalde taak daarvoor wordt verricht: 
b.v. het geven van lessen in vrije- en ordeoefeningen, of het geven 
van les aan een gesplitste klas. Momenteel zullen ± 80 i 100 jongelui 
nog deze vergoeding ontvangen. De overigen verdienen niets.

Geen wonder, dat zij uitzien naar iets anders. Want dit vooral is 
het meest deprimerende: het totaal afhankelijk zijn van de ouders. 
Mag deze toestand in het eerste jaar na het slagen misschien nog 
niet al te zeer drukken, als hij blijft voortduren, als men 21, 22, 23, 
24, 25 jaar wordt, is deze afhankelijkheid een pijnlijke ervaring, die 
niet meer ophoudt te kwellen, te meer waar deze toestand nog zeker 
enige jaren bestendigd zal blijven.

Men zoekt dus een of andere werkkring. Twee vonden een be
scheiden baantje bij de belastingen, twee werden handelsreiziger, vijf 
meisjes kregen een plaats bij de telefoondienst, twee anderen werden 
gouvernante. Veertien jongelui gingen naar een kantoor of crisisbu
reau, sommige voor een zeer laag loon. Zes meisjes fungeren als hulp 
in de huishouding, wat vaak betekent eenvoudig dienstbode of werk
ster te zijn; daaronder is één, een begaafd meisje, dat stellig bij ’t 
onderwijs een goede plaats had verdiend. Twee vonden een bescheiden
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werkkring bij ’t ontwikkelingswerk voor jeugdige werklozen, vijf 
werden winkelbediende, één is kinderjuffrouw, tien hopen op de duur 
bij de ziekenverpleging een taak te vinden, één vrouwelijke oudleerling 
heeft zich speciaal toegelegd op rythmische dans en geeft daarin les, 
één studeert aan de universiteit en vier meisjes, die na 1930 slaag
den, traden in het huwelijk. In totaal zijn er dus 55, die buiten het 
schoolonderwijs een betrekking of taak vonden. Ongeveer 150 heb
ben dus geen gesalarieerde werkkring gevonden.

Zij zoeken nu op allerlei wijze iets te verdienen, vooral met les
geven. Twee hebben zelfs een inrichting geopend, waar zij 's avonds 
kinderen helpen bij hun huiswerk. Maar er zijn er ook, die door 
schrijfwerk, hulp in een winkel voor enkele uren op drukke dagen, 
door ’t maken van muziek bij allerlei feestjes, enige inkomsten trach
ten te verkrijgen. "Wat zij echter op deze wijze verdienen is meestal 
een zeer gering bedrag, maar zij zijn al blij, als 
zakgeld hebben, eigen kleren kunnen betalen, eigen 
dere studie kunnen kopen.

Een jong onderwijzer, die zo gelukkig was, door ’t bijwerken van 
een leerling van de H. B. S-, maandelijks 30 A 40 gulden te verdienen, 
voelde zich eensklaps een ander mens, vrij.

Hij kon nu ook thuis iets bijdragen. Want dit maakt voor deze 
jonge mensen het bestaan zoveel moeilijker, dat van velen ook de 
vader werkloos is. Zo wordt er armoede geleden en kan alleen ’t aller- 
nodigste levensonderhoud worden verschaft.

Elke kans voor den jongen onderwijzer, om 
te maken, wat voor zijn werk op school zo l 
uitgesloten. Het zelf bezitten van een zeer 
is een onmogelijkheid, een uitstapje maken is i 
verboden weelde. Er groeit een geslacht van 
onderwijzeressen op, die alles, wat nodig is, 
later als beschaafde, werkelijk ontwikkelde 
wijs te dienen,' moeten missen.

Dit is zeer bedenkelijk. Want hoezeer ook de onderwijzers-opleiding 
in de laatste jarcn is verbeterd en door het leggen van een bredere 
grondslag mogelijkheden biedt, de kennis, die zij aanbrengt, draagt 
nog te veel een schools karakter. Door eigen vrije studie, door lectuur, 
door het horen van goede lezingen, museumbezoek enz. moet déze 
schoolse kennis worden tot de levende kennis, die den onderwijzer in 
staat stelt boeiend, levend onderwijs te geven, onderwijs dat belang
stelling wekt. Dit is door de bekrompen omstandigheden, waarin de 
jonge onderwijzers thans leven, vrijwel onmogelijk.

Wel bestaat de mogelijkheid voor akte-studie, daar aan min-ver- 
mogenden op de gemeentelijke cursussen, aan de kweekschool ver
bonden, vrijstelling van 't betalen van lesgeld kan worden verleend. 
Er studeren jaarlijks een honderdtal aan de hoofdactecursus. Maar
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Dit schoolwerk en de studie helpen 
’t best door al ’t moeilijke van zijn po: 
de lagere school, waaraan hij is verbot

Aan de Rotterdamse kweekschool hebben de docenten bovendien 
getracht ook nog op andere wijze hun oud-leerlingen enige steun te 
geven in deze drukkende tijd. De taak op school nl. mag hen bezig
houden, zij is toch een heel andere, dan die van den onderwijzer, 
die aangesteld is en de volle verantwoordelijkheid draagt voor ’t 
onderwijs in zijn klas. Het werk van de kwekeling geeft minder be
vrediging, werkt minder animerend. Ook de aktestudie, schoon zij 
een doel geeft, heeft (we merkten het reeds op) tal van kanten, die 
niet bepaald enthousiast stemmen. De hoofdacte is voor velen een 
corvée. In dit werk ontbreekt vaak datgene, dat pakt, dat echte 
belangstelling wekt. En juist ’t werk, dat met overgave wordt gedaan, 
geeft de grootste steun in moeilijke dagen. Daarom hebben de docenten 
der kweekschool in de laatste twee jaren aan de geslaagde leerlingen 
de gelegenheid geboden in het vak, waarvan zij houden, extra leiding 
te bekomen. De docenten geven daarvoor enige uren per week van
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vrije tijd, het gemeentebestuur stond toe, dat deze lessen op 
>1 worden gegeven. In 1935 namen hier pl.m. 50 oud-leerlingen 
deel, in 1936 kwamen weer 40 nieuwe zich aanmelden. Zij krijgen 

les in literatuur, geschiedenis, moderne talen, psychologie, harmonie
leer, aardrijkskunde, natuurkennis, tekenen en kunstgeschiedenis en 
wiskunde. Met de oud-leerlingen wordt het plan der studie besproken.

Voor énkele vakken is ’t toch een soort examenstudie geworden 
maar dan in rustig tempo en met wat vrij program, voor anderen is 
't een meer zelfstandig bestuderen van zelf gekozen onderwerpen 
onder leiding. Zo is over ’t algemeen de lust in studie wel gebleven, 
ook al biedt de studie niet terstond practische materiële resultaten. 
Voor onze jonge mensen, voor hun moreel, voor hun levenshouding 
te midden der drukkende omstandigheden, is dit stellig een ding van 
betekenis. De grootste zorg, die hen kwelt, blijft de voortdurende 
afhankelijkheid. II oe meer gelegenheid gevonden kan worden hen 
werk te verschaffen, zij het ook maar enkele uren per week, waar
voor echter finantiële vergoeding wordt gegeven, hoe meer men deze 
jongelieden in nood werkelijk steunt. Als bij‘t werk voor jonge werk
lozen de werkloze jonge onderwijzers konden worden betrokken, zou 
dit een uitkomst zijn. Hier zijn echter bezwaren. Wij wezen er reeds 
op, dat de kennis der jonge onderwijzers vaak een te schools karakter 
draagt, dat bij dit werk niet past. Maar hier kan aan tegemoet ge
komen worden.

De Commissie door Burgemeester en W'ethouders van Rotterdam 
ingesteld om te adviseren inzake een eventuele reorganisatie van de 
bemoeiïngen betreffende de culturele zorg voor de werklozen heeft 
dit punt ook onder ogen gezien en schrijft daarover ’t volgende:

„Wij hebben voorts onderzocht of de jonge werkloze onderwijzers 
op enigerlei wijze in het ontwikkelingswerk zouden kunnen worden 
betrokken, aangezien is gebleken, dat slechts weinigen de weg naar 
dit werk hebben kunnen vinden. Daarbij werd zowel door het Cen
traal Comité (voor jongere werklozen) als door het Comité tot ont
wikkeling en ontspanning van werklozen erop gewezen, dat niet iedere 
jonge onderwijzer zonder meer geschikt kan worden geacht aan dit 
werk zijn medewerking te verlenen, gezien het bijzonder karakter 
van deze arbeid. Hierbij komt nog, dat het ten aanzien van de oudere 
werklozen wel gewenst is de leiding ook aan andere docenten op te 
dragen. Toch zouden wij deze groep ook gaarne in dit werk betrekken. 
Het merendeel van deze jonge mensen zal eerlang na misschien jaren 
werkloos geweest te zijn, toch weer voor de klas komen. Het is van 
groot belang, dat ook deze jongeren in die tussentijd niet aan hun 
lot worden overgelaten. Het'komt ons derhalve wenselijk voor ten 
behoeve van jonge onderwijzers (waaronder dan tevens waren te 
begrijpen dc pas afgestudeerden met een middelbare- of nijverheids- 
akte) voor zoveel deze werkloos zijn, een kadercursus in het leven
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te roepen, waar hun de kennis zou dienen te worden bijgebracht, 
die voor het geven van onderwijs aan werklozencursussen van belang 
kan worden geacht. Hebben zij eenmaal enige ervaring in deze so
ciale arbeid opgedaan, dan zal het niet onmogelijk zijn hen eveneens 
te betrekken in het werk van het Comité tot ontwikkeling en ont
spanning (van volwassen werklozen) waar zij dan ter assistentie van 
den hoofdleider werkzaam kunnen zijn."

Als in deze richting voor de jonge werkloze onderwijzers iets kan 
worden gedaan, zou dit toe te juichen zijn. Het zou voor velen weer 
een perspectief openen. Elk jaar komen nieuwe jonge leerkrachten het 
grote aantal van hen, die geen werk hebben, nog vergroten, al is 
tegenwoordig de toelating tot de kweekschool zeer beperkt en 
aangifte beduidend gedaald. Toch maken de nieuwaangekomenen 
jaar de kans op werk nog kleiner. Hier moet dus wel iets worden

Voor de jongelui, die nu de kweekschool nog bezoeken, 
hun eindexamen nog moeten afleggen, zou anders de toekoi 
bijzonder weinig rooskleurig zijn. Ongetwijfeld moet deze onzekerheid, 
die hen wacht, drukken. Opmerkelijk is 't echter, dat dit somber 
vooruitzicht tot nu toe hun studielust niet ongunstig heeft beinvloed. 
Mogen zij al in onderlinge gesprekken met zekere galgenhumor over 
de toekomst spreken, (bewijs, dat de zorg aanwezig is) in het school
leven zelf werpt deze nog geen te donkere schaduw. Ook hier hangt 
veel af van de sfeer op de school. Als de verhouding tussen docenten 
en leerlingen goed is, als een aardig clubleven naast de lessen wat 
kleur en fleur brengt, dan is de levensmoed van deze jon; 
hun, bij die leeftijd passende, kracht, om zich over zorgei 
zetten, gelukkig nog groot genoeg om hun energie en werkli 
te houden, ondanks minder goede vooruitzichten.

Mogelijk is ’t ook, dat 't milieu, waaruit de leerlingen der kweek
school voortkomen, een milieu van kleine burgers en arbeiders vooral, 
waarin zorg doorgaans geen onbekend verschijnsel is, deze jonge mensen 
met de moeilijkheden van ’t leven enigszins vertrouwd heeft gemaakt 
en hen heeft geleerd deze te aanvaarden, zonder er geheel door van 
stuur te raken. Maar dat neemt niet weg, dat het te hopen is, dat 
deze treurige tijden voor het lager onderwijs niet te lang meer duren. 
Want hoe ouder de werkloze wordt, hoe zwaarder hem zijn bestaan 
moet drukken. Alles wat gedaan kan worden om werk te scheppen 
voor deze categorie van jonge intellectuelen, moet worden aangegrepen 
en het is de plicht der ouderen, die in hun leven een plaats innemen, 
hen te steunen, om te maken, dat zij in deze donkere dagen, ondanks 
zorgen en onzekerheid, de kracht behouden aan zichzelf te werken, 
teneinde later de plaats in de school in te nemen, waarop zij trots 
alles blijven hopen
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Naast en tegenover deze bewonderenswaardige eigenschap 
nen zwijgen, staat de minder bewonderenswaardige en ever 
van niet, of slecht, te kunnen spreken. Voorwaar een be 
tekort. Zo vaak wij, Hollanders, ons beheerst zwijgen < 
er een eentonig gemompel, waarin de toonloze klinker

"genwoordigd zijn, en waarin de lettergrepen, die de klemtoon
.o, hard worden uitgestoten, terwijl de overige worden ingeslikt.
I:t ligt voor de hand te zeggen, dat dit aan onze taal ligt. ■ 
derlands een taal is, die eentonig, dof en murmelend klinkt. " 
dit opperen, vergeten wij echter één ding: dc taal is het su‘ 

i door een bepaalde groep van mensen wordt gesproken, 
e taal is gegroeid en groeit nog, terwijl men haar spreel 
raar spreekt; en zó als men haar spreekt, zó wordt zij.
:d, zal men misschien zeggen, maar de Nederlandse taal is nu eenmaal 

op een bepaalde wijze gegroeid, daar zijn wij zelf geheel onschuldig aan. 
Die erfenis van toonloze klanken van verschillende herkomst (denk aan 
woorden als: gelukkige, verrukkelijke) hebben wij moeten aanvaarden, en 
zij maakt het ons onmogelijk, zo klankrijk te spreken, als wij wellicht 
anders zouden hebben gedaan.

De Phonologie, een nieuwe wetenschap, die zich met het onderzoek van 
de eigenschappen der klanken van taalkundig standpunt, bezighoudt, 
maakt van elke taal een z.g. inventaris op. Prof. Van Ginneken deed dit 
voor het Nederlands. Het Nederlands blijkt te bezitten een regelmatig 
klinkerstelsel, met vrij veel aa-, ee-, ie- en oo-klanken, n.1. elk ongeveer 
6 % van alle klinkers, dus tezamen al een vierde deel van het geheel vor
mend. Weliswaar overwegen de doffe, z.g. korte klinkers, doch alleen voor 
a tegenover aa is dit verschil aanzienlijk. De stomme e’s vormen tenslotte 
bijna 30 % van alle klinkers. Ruwweg zijn dus in gesproken Nederlands 
de aantallen van heldere en doffe klinkers en van stomme e’s aan elkaar 
gelijk. Van een overheersing van de laatste groep kan dus pas sprake zijn, 
als door een achteloze slappe uitspraak de korte klinkers en misschien zelfs 
sommige lange klinkers hun karakter verliezen en toonloos, kleurloos, 
worden. Inderdaad is dit een veel voorkomende fout.

Gaan wij nu onze medeklinkers na, die, zoals bekend is, onwelwillent 
vreemdelingen door een schrapen van de keel menen te karakteriseren, da 
vinden wij, weer bij Van Ginneken, slechts ruim 4 % g’s en cl.., L. 
op alle klanken tezamen, klinkers en medeklinkers. Veel meer ovei 
de z.g. tongpunt-gchcmelteklanken: n, t, d, 1, s. Wij mogen dus verw; 
dat deze, tezamen met aa, ee, ie en 00, waarbij zij zich goed aansluit* 
onze taal in hoofdzaak haar karakter zullen geven. Zij zullen dit ooi 
mits zij behoorlijk en krachtig worden uitgesproken. Talrijke or----
dreigen hierbij echter. Hoe vaak beweegt dc tongpunt zl-1. :__
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niet de plaats achter de tanden, waar zij het medeklinker-gebaar uitvoeren 
moet, maar stelt zich tevreden met een meer achteraan gelegen plaats. Dit 
„binnensmonds” spreken is lelijk voor t, d, n, hinderlijk voor s, z, 1. De 
binnensmondse s gaat lijken op de beginklank van chocola. Voor de 1 dreigt 
bovendien gevaar van een andere zijde. Een 1 gesproken met slappe mond- 
wanden is de beruchte dikke 1, die we als kenmerk plegen te beschouwen 
van eikaars dialect.

Er is meer. Het is bekend, dat klanken, die opeenvolgend worden uitge
sproken, elkanders invloed ondervinden, een feit, dat opzichzelf volkomen 
begrijpelijk en geoorloofd is. Het blijkt echter, dat een uitspraak des te 
onbeschaafder aandoet, naarmate de spreker zich minder tegen deze in
vloed verzet.

Wat de eigenlijke uitspraak betreft, blijkt dus, dat niet de Nederlandse 
klanken ongunstig zijn, maar wel vaak de wijze, waarop wij deze doen 
horen.

Richten wij nu een ogenblik onze aandacht op de melodie van het ge
sprokene. Ik kan mij voorstellen, dat het gebruik van het woord melodie 
in dit verband bij dezen of genen al verwondering wekt. Als wij Hollanders 
spreken, doen wij dat toch „gewoon”, en zingen daarbij niet, zoals de 
Franschen, die wij aan hun zangerig spreken op afstand kunnen herkennen. 
Inderdaad, in het Frans zijn de intervallen groter. Toch eist de gewone 
Nederlandse spraak eveneens melodie. Het is nodig, dat de hoogte van de 
stem zich op een bepaalde wijze op en neer beweegt. Wordt dit onderdrukt, 
zoals door een misplaatste zelfbeheersing het geval kan zijn, dan verbleekt 
de inhoud van het gesprokene, de werking ervan op den hoorder verzwakt, 
ja, het kan zo ver komen, dat de inhoud aangetast wordt en misverstanden 
ontstaan.

Hoe kan men bereiken, dat wat men spreekt de vereiste melodie heeft? 
In het algemeen kan men zeggen, dat een harmonische persoonlijkheid zon
der meer over een behoorlijke en aantrekkelijke spreekmelodie beschikt. In 
de stem uit zich vooral het gevoelsleven, onze stemmingen en emoties klin
ken in de stem, en delen zich op deze wijze mee aan den hoorder. Hier zal 
de Hollander uit angst voor een teveel, licht ingrijpen, met als gevolg een 
stijve, kunstmatige melodie, die in plaats van de emoties te verbergen, aan 
een goed verstaander èn emotie èn reactie daarop, verraadt.

Spreken, zowel het vormen van spraakklanken als het zinvol versterken 
en verzwakken, verhogen en verlagen van de stem, is niet anders dan een 
samenstel van motorische prestaties, van spierwerkingen. Nu is vooral in 
de laatste tijd erkend, welk een belangrijk deel van onze persoonlijkheid 
door onze psychomotoriek wordt gevormd. Bewegen is leven. Dit beginsel 
heeft erkenning gevonden in de beoefening van sport, de oefening der grote 
lichaamsspieren, waarvan de vormende invloed, volstrekt niet alleen op 
het lichaam, maar vooral ook op het karakter, op de gehele persoonlijkheid, 
algemeen bekend is.

Welnu, voor de oefening van de spraak- en stemspieren geldt hetzelfde, 
in niet mindere mate. Het gebruik van deze spiertjes heeft een zeer gunstige 
terugslag op de persoonlijkheid. Terwijl wij bij de grote spieren ons deze 
terugwerking vooral langs de weg van ae tastzin moeten verklaren, worden 
bij het spreken de eigen prestaties met de tastzin, maar vooral ook met de
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Dit nu, is juist het gebrek van den Hollander. Hij oefent zijn spreken 
niet. Niet op de lagere school, niet in de middelbare school, niet aan de 
universiteit. Met uitzondering van hen, die zich aan toneel of voordracht 
gaan wijden, wordt het Nederlands spreken door niemand geoefend.

Dit feit is verwonderlijk, eensdeels omdat andere volken het spreken van 
hun taai wel algemeen en stelselmatig oefenen (Fransen, Duitsers, Italianen, 
Amerikanen, Engelsen, enz.), anderdeels, omdat de Nederlander, zodra hij 
een vreemde taal gaat spreken, zich die oefening ook gewillig oplegt.

Hoe komt het, dat wij het Nederlands spreken niet oefenen? Waarschijn
lijk is dit een overblijfsel uit vroegere tijden.

Het Nederlands was volkstaal, in de slechte zin. De geleerden bedienden 
zich van het Latijn. Het hof, de adel, de aanzienlijken spraken Frans. Men 
nam voor zijn kinderen een Franse gouvernante, later ook wel een Engelse, 
desnoods zelfs een Duitse, en meende hun daarmee het verwerven van cul
tuur te verzekeren.

De tijden zijn veranderd. Het Nederlands is volkstaal, in de goede zin. 
Het gehele Nederlandse volk spreekt Nederlands, in alle oms ’’ 1 -J — 
(denken wij ook nog aan Vlaanderen en Zuid-Afrika, waai 
stelling voor het Nederlands sterk is opgeleefd). Er wordt wetens.
en plechtig, artistiek en intiem Nederlands gesproken. Maar wij 
nog niet geleerd op welke wijze wij het Nederlands in verschillenc 
standigheden hebben te hanteren.

Wij kennen niet de rhythmen, die onze t ' 
doen klinken. Wij weten niet, hoe ver wij gaan m 
buiging, om bij een maximale melodieusheid, alle 1 

te vermijden. Wij hebben niet beproeiu m 
it, dat ons spreken kort en krachtig, maar o< 
zijn, in bepaalde gevallen kunnen temperen, ;

'ij bezitten slechts onze toneelspelers en voor 
door hun bijzondere aanleg in staat zijn onze taal te g 
komt. De kloof tussen deze enkele begaafden en geoefenden en de talrijke 
overigen, minder begaafd en ongeoefend, gaapt wijd. Slechts stelselmatig 
oefenen en toetsen van het spreken der grote meerderheid, kan deze kloof 
verkleinen.

Alle begin is moeilijk. Ook van mensen, die het in theorie met het boven
staande geheel eens zijn, hoorde ik vaak, dat het niet mogelijk zou zijn, dit 
oefenen op grote schaal aan te vatten. Bij wie zou men beginnen? Bij de 
studenten, die later leraar, advocaat, arts, geestelijke worden? Hun pro
gramma is overladen. Wat hun hier geboden zou moeten worden, past niet 
in het kader van een bepaalde Faculteit; nog erger, het is geen wetenschap: 
het voert tot kunnen en niet tot kennen. Ook schrikt men er voor terug 

toneelspeler, die, in plaats van de gebruikelijke wetenschappelijke 
slechts doorvoelde en doordachte kunst brengt, in het wetenschap-
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>rten oefening, die van talrijke 
r_...te groepen der stem- en spraak- 

ook een belangrijk verschil. Dit betreft 
..enmateriaal, dat in het eerste geval vrij
hei tweede geval zuiver nationaal is.
ren te oefenen zullen wij gebruiken de 

in onze volksaard zich op zijn krachtigst 
lationaal belang in dubbele zin: zij komen

1 overeenkomstig 
.-ede plaats echter 
loor verlevendigd

; wijst zich, zoals 
Men eise van de 
r worden erkend, 

.er, die door aanleg en opleiding zijn 

.ardevolle hoedanigheden, waarvan 
"1 nemen, groot nut kunnen hebben, 
ia voor de zegging. De éne kring zal 
een bepaalden schrijver, of groep van 
-"ereerst willen oefenen in de voor- 

>gen. De éne zal lezen, de andere vrij 
 .... zoeke verbinding met het lekentoneel, 

Hing heeft. Men ga na, welk verband er bestaat 
ilkslied en de Nederlandse spreekwijze. Men

eging, die zo volkomen schijnt te passen 
tij onder alle mogelijke leuzen door alle 

‘ ’, zal zich, indien eenmaal een

pclijk milieu op te nemen. Anderen menen, dat de studenten 
oud zijn om zich een nieuwe wijze van spreken eigen te maken: men 
beginnen bij het jonge kind op de lagere school. Maar hoe deze kinder 
bereiken, als ook de onderwijzers door hun leeftijd en b-r„-----r — -
tijd zich weer aan beïnvloeding onttrekken?

De oplossing schijnt te liggen in het scheppen van vrije oefeningsn 
lijkheid op ruime schaal, buiten elk verband met bepaalde opleidingen, 
tenslotte in de programma’s van lagere en hogere scholen z*1 1
genomen, moet aan de betreffende autoriteiten worden over;

Thans is noodig, dat oefeningsmogelijkheid geboden wordt 
in zijn geheel. Hier is het nuttig, ons even te herinneren, 
der grote spieren, de sport, zijn plaats in het leven van 
volk heeft veroverd. Er werden verenigingen opgericht, * 
algemeen, andere met een meer speciaal karakter. L. J 
gehouden, om belangstelling te wekken. Er kwam steui 
en van particuliere zijde. Op volkomen dezelfde wijz 
moderne tijd, stelle men zich voor het tot stand komen 
algemene oefening van spreken en zeggen, 
kleine spiertjes, welker verrichtingen 
buitengewoon groot belang zijn.

Bij alle overeenkomst tussen beide soort 
groepen grote spieren, en die van de beperktt 
spiertjes, bestaat tussen beide toch o 1 1
het patroon der oefeningen, het oefer 
wel volkomen internationaal, in hc*

Om onze stem- en spraakspiere 
Nederlandse taal, datgene, waarin   
uit. Deze oefeningen zijn dus een nationaal belang in dubbelt 
ons volk ten goede op de bovenbeschreven wijze, geheel 
aan wat geschiedt bij de beoefening van sport, in de tweec 
wordt het contact tussen volk en taal, de cultuur dus, er d< 
en verdiept.

Maar de practische uitvoering De practische uitvoering 
steeds, vanzelf. Men vorme kringen, liefst onder leiding. ? 
leiders niet, dat zij volmaakt zijn en als zodanig door ieder 
Dan vindt men geen leiders. Een ieder, die door aanleg ei 
spreken geoefend heeft, bezit waar 
degenen, die hij onder zijn leiding wil 
Dit geldt zowel voor de uitspraak als 
dus als oefenstof kiezen: het lezen van een 
schrijvers. Een andere kring zal zich allei 
dracht van zakelijke of politieke betogen, 
spreken als uitgangspunt kiezen. Men zcA 
aat een zo verwante doelstelling heeft 
tussen het Nederlandse «.v
roepe de steun van de Radio in.

Het kan niet anders, of deze beweg’ 
in deze tijd, en die zo ruim is, dat zij onder 
mogelijke groepen kan worden bevorderd,
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Amsterdam, j Juni 1936.

door Dr. I. M. GRAFTDIJK.

zij tej 
: veel •

Meisjes, door 
met of zonder •

en als vanzelf ontwikkelen. Moge dit begin spoe-

van Directrices dezer scholen mogelijk 
die deze school in de samenleving inn 
school van dit type.

Dnderwijs van 1863 staat over de M. S.

iting van 
rovinciën of

begin gemaakt is, gezond 
dig gevonden worden

Men mene niet, dat : 
zaam blijven. Maar hoe 
zijn te kunnen spreken.

De MidJelbare School voor JMleisjes

I \ e regeling van toelating, leerplan en eindexamen van de Middelbare 
School voor Meisjes bij ministeriële beschikking van 22 Februari 

1935 en de toekenning van rechten aan het diploma van de door den 
Minister erkende scholen, hebben deze school in het centrum van de be
langstelling van Ouders en Opvoeders geplaatst. Vandaar dat ik gaarne de 
uitnodiging van de Redactie aanvaardde, om een artikel aan deze school 
te wijden, waarin uitvoeriger dan in het in de couranten ingezonden stuk 
van de vereniging van Directrices dezer scholen mogelijk was, de plaats 
wordt aangegeven, die deze school in de samenleving inneemt sedert de 
stichting van de ie school van dit t;

In de wet op het Middelbaar Oi 
v. M. alleen:

De inrichting van Middelbare Scholen voor Meisjes, door gemeente
besturen, provinciën of bijzondere personen met of zonder subsidie te 
stichten, wordt aan de stichters overgelaten behoudens voorwaarden, aan 
verleende subsidies te verbinden.

Na de invoering van de wet werd de ie M. S. v. M. opgericht te Haar-' 
lem in 1867. Dat de Regering dit Onderwijs voor Meisjes gunstig gezind 
was, blijkt wel uit het voorstel op de begroting van 1870, om aan genoemde 
school een subsidie van ƒ2000.— toe te kennen, omdat „de Regering daar
door een bewijs wilde geven, dat de ijverige en tot dusverre vol goede 
uitslag bekroonde pogingen dier Gemeente, om ook meisjes de voordelen 
van het M. O. deelachtig te doen worden, door de Regering werden ge
waardeerd”. Andere gemeenten volgden het voorbeeld van Haarlem, zodat 
er in 1884 13 M. S. v. M. waren, waarvan er negen een regeringssubsidic 
ontvingen. Helaas bleek het in dat zelfde jaar, dat de waardering van de 
Regering niet werd gedeeld door de meerderheid der ze Kamer, die een 
amendement aannam, om de subsidie aan deze scholen te schrappen. Sedert 
dien hebben alle pogingen gefaald, om voor de M. S. v. M. subsidies te 
krijgen.

:gen onze volksaard ingaat. Wij zullen zwijg- 
waardiger zal ons zwijgen zijn, in het bewust-
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;eeft de Minister in 
ging en 
de regeling

, nodig

neisjes, 
bleef

its, uit
had ze 

Regering, 
het Wets- 

M. O. (18 
moet wachten

Welk onderwijs nu werd op de M. S. v. M. gegeven? Men ging uit van 
de vraag: Welke vorming heeft het meisje nodig, om later haar taak als 
vrouw en moeder in een beschaafd gezin naar behoren te kunnen vervullen. 
Aan opleiding voor een beroep werd toentertijd niet gedacht. De grote 
verandering intussen in de maatschappelijke positie van de vrouw maakte, 
dat voor meisjes niet meer volstaan kon worden met scholen, die haar 
enkel de algemene ontwikkeling gaven, nodig geacht voor het beoefenen 
der huisvrouwelijke plichten. En zo kregen de meisjes dan toegang tot 
H. B. S. en Gymnasium. Het aantal meisjes, dat het onderwijs aan deze 
scholen volgde, nam geleidelijk toe, maar bleef tot omstreeks 1900 gering, 
daarna zette de sterke stijging in. Behoorden de meisjes uit gegoede stand, 
die een opleiding kregen voor een beroep, in het begin tot de uitzonde
ringen, langzamerhand voelden de Ouders dezer meisjes meer en meer de 
noodzakelijkheid, hun dochter een dusdanige opleiding te doen geven. 
Daarnaast kan als een tweede oorzaak van de toename zowel van jongens 
als meisjes op de middelbare scholen de eis genoemd worden: Gelijk recht 
voor de kinderen van alle standen op voortgezet onderwijs.

Welke gevolgen hadden deze veranderingen voor de M. S. v. M.? Het 
aantal leerlingen vertoonde schommelingen, maar bleef stijgen. Ook deze 
scholen bleven geen standenscholen, maar werden bevolkt door meisjes uit 
alle kringen der samenleving. Onderwijs, dat tot strekking had, algemene 
ontwikkeling van de a.s. huisvrouw, bleek zonder ingrijpende wijzigingen 
een goede voorbereiding te geven tot vele beroepen. Maar de moeilijkheden 
kwamen, toen de maatschappij steeds meer waarde ging hechten aan 
diploma’s met rechten. De leerkrachten van de M. S. v. M. zagen in, dat 
het blijven voortbestaan der scholen afhankelijk zou zijn van het verkrijgen 
van rechten en hiermee hing weer samen het streven naar een meer uniform 
leerplan. In 1908 stelde de Algemene Vereniging van Leraren een Com
missie van Bijstand in voor de M. S. v. M. Het is hier niet de plaat 
voerig het belangrijke werk van deze Commissie na te gaan. Succes 1 
bij het verkrijgen van rechten van particuliere zijde, niet bij de 
Nog in 1919 geeft de Minister in de memorie van Antwoord op 
ontwerp betreffende Wijziging en Aanvulling der wet op het 1 
Juni 1919) te kennen, dat de regeling van de M. S. v. M. 
op de algehele herziening der wet op het M. O.

De Onderwijsraad, die zich in 1920 bezig hield met het ontwerpen van 
een nieuwe wet op het M. O-, nodigde in Mei 1920 de dames A. C. v. d. 
Bergh, I. Heijermans, E. C. Knappert, M. E. H. Sandberg-Geisweit van 
der Netten en I. M. Graftdijk uit, zitting te nemen in een commissie van 
advies betreffende regeling van het Middelbaar Onderwijs voor Meisjes. 
In 1921 werd een wetsontwerp op het M. O. door Minister de Visser in
gediend, waarin de inrichting van de M. S. v. M. geregeld werd, en rechten, 
toe te kennen aan het diploma, in uitzicht werden gesteld.
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De vrijheid, die de Minister de scholen heeft gelaten, maakt dat elke 
school rekening kan houden:

:n;De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschapper 
Gezien de artikelen 21 en 78 der Middelbaar Onderwijst 
Heeft goedgevonden: vast te stellen de navolgende voorwaarden, waar

onder aan middelbare scholen voor meisjes nader te bepalen rechten kun
nen worden toegekend. Daaronder volgen de voorwaarden voor toelating, 
cursusduur, leerplan, bevoegdheden der docenten en einddiploma.

Welke veranderingen bracht dit voor de scholen, die de leerlingen toe
lieten op een verklaring van het hoofd van de school? Ze moesten in het 
vervolg een onderzoek instellen naar de kennis van de Nederlandse taal. 
Wat leerplan, urentabel en eindexamen betreft, laat de Minister aan de 
scholen een veel grotere vrijheid dan het uniforme leerplan en eindexamen 
der Vereniging van Directrices gaf. Van de 156 verplichte lesuren in de 
j-j. cursus verdeelt de Minister er 136 onder de 13 verplichte vakken. De 
20 overige mogen verdeeld worden over verplichte en onverplichte vakken. 
Voor het geven dezer laatste is de goedkeuring van den Minister vereist, 
behalve voor godsdienstonderwijs. De bevoegdheden der docenten komen 
overeen met die van de H. B. S. met j-j^ cursus, alleen voor wis-, natuur- 
en scheikunde kan volstaan worden met de' acten M. O., K I en K III. Het 
eindexamen omvat de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse taal en 
letterkunde, aardrijkskunde en geschiedenis. Hieraan kunnen desgewenst, 
met goedkeuring van den Minister, andere vakken toegevoegd worden. De 
samenwerkende scholen kregen de erkenning na een kleine wijziging in 
leerplan en urentabel.

De vereniging van Directrices van Middelbare Scholen voor Meisjes, op 
initiatief van de Dames A. Gratama, H. J. M. A. Barger en C. Farret op
gericht in 1921, heeft zich in afwachting van de wettelijke regeling, direct 
tot taak gesteld, het verkrijgen van een uniform leerplan voor de verplichte 
vakken en een uniform eindexamen. Hierin ondervond zij grote steun van 
de Inspecteurs van het M. O., in het bijzonder van den Inspecteur G. 
Bolkestein, die ook in woord en geschrift opkwam voor de M. S. v. M. De 
Vereniging had succes, er kwam een uniform leerplan en een uniform eind
examen tot stand, dat door de meeste scholen aanvaard werd. Wel wensten 
enkele scholen haar vrijheid niet prijs te geven voor voordelen, die nog in 
de lucht hingen. Zij hadden echter ongelijk. Al bleef de wet op het M. O. 
uit, al kwam men niet verder dan tot ontwerpen van wet, toch werd het 
doel bereikt. Zeer zeker is het aan de samenwerking der scholen te danken, 
dat binnen het kader van de wet van 1863 een regeling tot stand kwam.

In de staatscourant van 22 Februari 193J komt onder het hoofd Middel
bare scholen voor Meisjes de beschikking van Minister Marchant:
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de leerlingen in verschillende delen
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ie met aanleg en 
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len van vakken in de heg;
Dat alle docenten de M. C 

hoogste bevoegdheid, behalve dan 
in, dat de methode van onderwijs op < 
ken en werken van de leerlingen tot d<

Waarom verder het onderwijs op de M. S. v. M. zo bij uitstek het 
onderwijs voor een groot deel der vrouwelijke jeugd mag heten? Omdat dit 
onderwijs rekening houdt met de vrouwelijke psyche en de ontwikkelings
periode van het meisje van 12—18 jaar.

Heijmans kwam in zijn Psychologie der Vrouwen o.m. tot de volgende 
conclusies:

De aanleg van de meisjes is meer literair dan wiskundig; het meisje heeft 
meer belangstelling voor het concrete dan voor het abstracte en het is juist 
met deze psychologische- en physiologische eigenschappen, dat dit onder
wijs rustig rekening houdt.

Van de stichting der scholen af neemt de taal en letterkunde der vier 
moderne talen de centrale plaats in het onderwijs in, daarna komen aard
rijkskunde, geschiedenis en plant- en dierkunde. Aan wis-, natuur- en 
scheikunde en boekhouden wordt een bescheiden plaats gegeven, zodat 
voldoende tijd overblijft voor handtekenen, kunstgeschiedenis, handwerken 
en lichamelijke oefening. Het beperkte aantal uren, aan wis-, natuur- en 
scheikunde gegeven, sluit uitteraard niet uit, dat getracht wordt, ook aan 
deze vakken het hun toekomende recht te laten wedervaren. Gebeurde dit 
niet, dan zouden de leerlingen, die doorgaan voor analyste, lerares bij het 
nijverheidsonderwijs, onderwijzeres, Montessorileidster of die de lessen aan 
de Academie voor Lichamelijke Oefening gaan volgen, daar grote nadelen 
van ondervinden.

Als niet verplichte vakken worden gege’ 
kennis, zang, opvoedkunde, hygiëne en kin

De rechten, aan het diploma toegekend door de Regering en van Parti
culiere zijde, zijn te vinden aan de voet van dit artikel. Enkele wil ik nader 
beschouwen. Uit de bevoegdheid tot het afleggen van de examens ter ver
krijging van de akten van bekwaamheid voor M. O. volgt, dat de algemene 
vorming voldoende wordt geacht voor de studie voor middelbare acten. De 
vrijstellingen bij het extranëi examen (gelijk staande met eindexamen H.B.S. 
B met j-j. c.) en bij het staatsexamen (gelijk staande met eindexamen gym
nasium) maakt het voor de leerlingen, die na het behalen van het diploma 
een universitaire studie begeren, mogelijk, al hun tijd te besteden aan de 
vakken, die ze op de school niet of niet voldoende leerden. Hierdoor is de
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M. S. v. M. natuurlijk niet geworden een voorbereidende school voor de 
universiteit. Meisjes, die al jong de verwachting wekken, dat ze geschikt 
zullen zijn voor studie, horen op H.B.S. en Gymnasium thuis. Zeker is ook 
voor velen dezer een meisjesschool gewenst, daar de gemengde scholen bij 
hun onderwijs uitsluitend rekening houden met de mannelijke jeugd, terwijl 
juist op de leeftijd van 12—18 jaar de ontwikkeling van het meisje zo 
geheel anders verloopt dan van den jongen. Maar hier overschrijd ik de 
grenzen, aan dit artikel gesteld.

Nog een enkel woord over de bijzondere M. S. v. M. In 1881 werd de 
opgericht, in 1903 de 2e, in 1911 waren er 5, allen neutrale scholen. De 

«richting werd bemoeilijkt door de finantiële kwestie, immers subsidie 
egen de scholen niet. Dit had tot gevolg, dat enige bijzondere — vooral 
: R.K. — U.L.O.-scholen voor Meisjes ertoe overgingen, de cursusduur 

met twee jaar Middelbaar Onderwijs te verlengen. Zo bleef de subsidie 
voor de lagere klassen behouden. Voor deze scholen komt in de beschikking 
van den Minister de volgende overgangsbepaling voor: Mede kunnen in 
aanmerking komen voor erkenning de meisjesscholen die op 1 Januari 1935 
bestonden uit een school voor uitgebreid lager onderwijs gevolgd door een 
tweejarige cursus voor Middelbaar Onderwijs.

Het Rooms Katholieke Middelbaar cn Voorbereidend Hoger onderwijs 
voor meisjes is de laatste 10 jaren tot bloei gekomen. Hierbij komt een 
grote voorliefde aan de dag voor de Middelbare School voor Meisjes. Op 
’t ogenblik zijn er negen door den Minister erkende R.K. M. S. v. M.

Voor de Rooms Katholieke meisjes met einddiploma M. S. v. M. be
staat de mogelijkheid, aan de R.K. Universiteit te Nijmegen de theologisch 
maatschappelijke afdeling te volgen. Deze is geschikt om aan clerici zowel 
als religieusen en leken van beider geslacht een betere voorbereiding te 
geven tot hun latere maatschappelijke werkkring als journalist, paedagoog, 
politicus, letterkundige, kunstenaar, sociaal leider enz. Voorwaarde voor 
inschrijving is het bezit van einddiploma gymnasium, H.B.S. of M. S. v. M. 
De volledige cursus duurt 2 jaren en kan door een examen worden afge
sloten. In aansluiting met deze cursus hebben de Dames Kanunnikessen van 

gesticht, dat in drie 
: Universiteit wenst 

aan de Katho-

het Heilig Graf het Hoger Instituut Maria Immaculata ( 
jaar de vrouw, die geen speciale graad of titel aan de 
te behalen, de vorming geeft, nodig om mede te werken 
lieke Actie in al haar schakeringen.

De R.K. Universiteit is hierin de ( 
op de weg van deze laatste liggen, 1 
deling te stichten, die ; 
wel geen universitaire 
Hoger onderwijs meer, 
ming geeft?

Uit de statistieken betreffende de bevolking der universiteiten blijkt

appelijke af- 
later beroep 

paar jaar 
deze vor-

Openbare voorgegaan. Zou het ook niet 
een philosophisch maatschap'

: aan mannen en vrouwen, die voor hun L 
e graad nodig hebben, maar die door een 
:rdere geschiktheid krijgen voor hun werk,
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scholen
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:lijke af- 
; kunnen 
. zouden 

haar studie.

de „Nederlandse 
verkrijging van het

Neder-
Franse,

en geschiedenis bij

jeid te Amsterdam, 
Amsterdam en te

aan een

van het door 
examen ter

voor de lange universitaire 
: ze hogere vorming wensen 

"’:nde facul-

talen, de aardrijkskunde 
rt. $j, tweede lid, der

duidelijk, dat vele studenten ongeschikt zijn ’ 
studie. Ze gaan naar de universiteitcn, omdat 
dan H.B.S. of gymnasium kan geven, maar zijn in de verschillet 
teiten niet op hun plaats.

Zou de stichting van een tweejarige philosophisch maatschappel 
deling, die zonder veel kosten tot stand kan komen, geen oplossing 
zijn voor de universiteitcn? Vele meisjes met diploma M. S. v. M. 
in een dergelijke afdeling een gewenste voortzetting vinden van

RECHTEN,
verbonden aan liet einddiploma der erkende middelbare »< 

voor meisjes met 5-j. cursus.

a. bevoegdheid tot het afleggen van de examens ter verkrijging van de 
akten van bekwaamheid voor middelbaar onderwijs (art. 68 der middel- 
baar-onderwijswet).

b. vrijstelling van het examen in de vier moderne talen 
het staatsexamen (art. 12 der hoger-onderwijswet).

c. vrijstelling van het examen in de vier moderne ta 
en de geschiedenis bij het extraneï-examen (art 
middclbaar-onderwijswet).

d. vrijstelling van het examen in het lezen, schrijven, rekenen, de 
landse taal, geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur, 
Duitse en Engelse taal bij het examen voor apothekersassistente.

e. vrijstelling van het examen voor klerk op de Departementen van Alge
meen Bestuur te ’s-Gravenhage.

ƒ. vrijstelling van het „voorexamen” 
Chemische Vereniging” ingestelde 
diploma voor analyst.

g. toelating tot het tweede leerjaar ener driejarige of tot het derde leerjaar 
ener vierjarige kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen.

h. toelating tot de Rooms-Katholieke Leergangen te Tilburg.
i. toelating tot het Hoger Instituut „Maria Immaculata”, verbonden aan 

de R.K. Universiteit te Nijmegen.
j. toelating tot de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam.
k. toelating tot:

de School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam, 
het Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid te 
de R.K. School voor Maatschappelijk Werk te 
Sittard.

/. toelating tot de Amsterdamse Grafische School.
m. toelating tot de „Opleiding voor Bibliothecaresse 

leeszaal”.
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Montessori-lccrkrachten teo.

de 4e klasse

bovenkleeren en van huis-Na:

b.

erkende middelbare school

onder

wasbehandeling;

handtekenen en technisch tekenen aan meisjes-

B.

Ns:
Nt:

'cede leer- 
nderwijze-

N.a. tot 
akten

van huishoudelijk werk

Een bewijs van toelating tot de $e klasse ener 
voor meisjes geeft:
A. bevoegdheid examen af te leggen voor de nijverheidsaktcn NI tot en 

met NV, NVII, NVIII, NX, NXI, NXIX, NXX en voor de aanteke
ningen op akten NVII, NVIII, NXIX.
Van deze akten moeten met name genoemd worden die van 
wijs in:
NVII, huishoudelijk werk en
NVIII, koken;
NXI, lijntekenen, 

scholen;
NXIX, landbouwhuishouden;
NXX, kinderverzorging en opvoeding;
Aantekening op NVII en NXIX, de theorie 
en wasbehandcling.
Aantekening op NVIII, en NXIX; de theorie van het koken, 
toelating tot de Academie van Beeldende Kunsten te ’s-Gravenhage.

». toelating tot de „Opleidingscursus voor Montessori-leerkrachten te 
Amsterdam, ’s-Gravenhage en Utrecht”.
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Het openluchttoneel in Nederland
door H. J. VAN WIELINK.

I. INLEIDING.
Tn den beginne was het openluchtspel.

En is er wel schoner schouwspel — in de meest onmiddellijke zin 
van het woord — denkbaar dan dat van een groep mensen, uiting 
gevend aan wat de ziel ontroert en de geest beweegt in het zuivere 
woord en het van binnenuit gegroeide gebaar te midden van de onge
repte schoonheid van een stuk natuur, onder zacht wuivende bomen 
in een heuvelglooiing of tegen een stralend blauwe hemel op een groene • 
wei? Hier wordt iedere onzuiverheid onmiddellijk gewroken, hier oogst 
de rhetoriek, die op het toneel nog schijn van waarheid kan ophouden, 
de hoon der onwaarachtigheid, hier vloekt het holle woord en het lege 
gebaar onherroepelijk tegen de zuiverheid van de natuur.

Als in de Grote Prairie in het hart van Amerika de zon z'n ver
zengende stralen weken lang heeft laten schijnen, de akkers verdroogd 
en de weiden verschroeid liggen, dan spelen de Indiaanse stammen hun 
heilige zonnedansspel. Dit primitieve drama met gezongen koren en 
muzikale begeleiding vordert een zeer samengestelde theatrale toestel. 
Een kampcirkel wordt aangelegd die de hemelse horizon symboliseert, 
een hut wordt gebouwd die de aarde, „het verblijf der mensen" voor
stek en een altaar ojjgericht, de voorstelling van de hemel „het verblijf 
der góden." De grond rondom de hut wordt bestrooid met kleurig z 
in verschillende figuren, die een mystieke betekenis hebben; de lichar 
der s|>elers zijn versierd met symbolische voorstellingen van zon, maan 
en sterren, terwijl zij om enkels en polsen kransen dragen, eveneens 
symbolen van den zonnegod. Het doel der ceremonie is het opheffen 
van bepaalde kosmische werkingen, die het gedijen van de oogst in 
gevaar brengen. De gehele actie culmineert in de aanval der dansers 
op de god, waarbij zij pogen hem de „dondervogel" die zich in zijn 
macht bevindt, te ontrukken. Na een hevige worsteling wordt de donder
vogel bevrijd: nu kan de regen neerstromen en de aarde bevruchten.

Zo „speelt" de primitieve mens van heden zijn diepste verlangens, 
zijn sterkste impulsen uit te midden van de natuur die zijn trouwe 
verzorger en zijn eeuwige vijand tegelijk is. Zo moet het ook in oer
oude tijden geweest zijn bij japanners en Grieken, bij Germanen en 
Kelten. Bij eerstgenoemden - we zagen het reeds in onze beschouwing 
OVer „Volkstoneel" in de 16e jg. no. 7 - hebben de zonnespelen in de 
Open lucht uitgevoerd, het aanzijn gegeven aan een toneelcultuur. die 
tot de belangwekkendste van alle tijden behoort. Bij de Grieken waren
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erièn, die de weg 
in de aanvang af

naar een schitterende dramatische kunst 
was ook hier de open lucht het schouw- 

het bleef dat ook toen in de 4e eeuw voor Christus het 
zijn ontwikkeling stond en dui- 

om mee te leven met de
mcns-

'steld.
te onvergankelijke waarden zij ons ook heeft 

aan de gerechtvaardigde critiek dat ze al 
eigen bodem was gegroeid en aan een eigen, autochthone- 

cultuur een rijke ontwikkeling had kunnen geven, heeft verstikt of ver
wrongen, heeft ook het openluchtspel in zijn bloei geknot. Het accent 
in de kunst werd verlegd van de gemeenschap naar het individu: niet 
wat voor de velen geschikt was, werd meer de hoogste waarde toe
gekend, maar wat de enkele uitverkorenen kon behagen. En zo ontstonden 
de schouwburgen met hun door de klassieke amphitheaters geïnspireerde 
bouw, waarin een uitgezóchte schare ontwikkelden de nieuwe, op Latijns- 
Griekse cultuur geénte toneelkunst kwam genieten. Het openluchtsjsel 
werd het domein van de „mindere” man en verarmde en verkommerde 
en verloor alle aantrekkelijkheid.

het de mystet 
openden. Van 
toneel en 
Griekse toneel op het hoogtepunt van 
zenden de prachtige amphitheaters vulden om mee 
onvergankelijke spelen die Ayschilos, Sophocles en Euripides de 
heid geschonken hebben.

Het ontstaan der Katholiek-Christelijke spelen in de Middeleeuwen 
schijnt onze stelling te weerspreken. Maar men vergeet dan dat deze 
zijn ontbloeid aan een godsdienstoefening die op een veel hoger cul- 

• tureel peil stond dan die der primitieve volken en niet meer in de open 
lucht werd uitgeoefend. Van de heidens-Germaanse. door het Christendom 
verdrongen godsdienstplechtigheden in de heilige wouden gevierd, maakte 
het „openluchtspel” echter wel degelijk deel uit, men denke b.v. aan 
het vruchtbaarheidsspel, waarbij men dansende om een bok, zingende 
en gebaren makende, de teelkracht van plant en dier trachtte op te wekken.

Maar ook in de Middeleeuwen neemt het openluchttheater weldra 
een grote plaats in. Als de spelen te omvangrijk worden en elementen 
krijgen, die met de heiligheid van de kerk strijden, als het aantal toe
schouwers toeneemt, zodat ze in de enge ruimte om het middenschip 
geen plaats meer kunnen vinden, dan verhuist het spel naar kerkhof 
of marktplein. Nu kan het zich onbegrensd ontplooien, ongelooflijk 
grote tonelen worden opgeslagen en honderden nemen deel aan de 
spelen, waarvoor de toeschouwers van alle dorpen in de om trek toe
stromen. Dagenlang duren de Kerst-, Driekoningen-, Paasspelen etc. 
soms, die terwille van het weer naar de zomer zijn verplaatst. Soms 
worden hele pleinen als toneel ingericht, zoals b.v. in Luzern, waar 
men op het marktplein de verschillende plaatsen waar het Passiegebeuren 
speelt, in natura had voorgest

De Renaissance, die, welke 
nagelaten, niet kan ontkomen 
te veel wat op e:- 

een rijk 
heeft



HET OPENLUCHTTONEEL IN NEDERLAND 347

geschikt zijn daarvoor die 
zerkte conflicten uitbeelden 

geschreven, — 
den als Esmoriet,

een afgesloten toneelruimte vragt 
men in de openlucht niet gebr 
spelen, die groot opgezette en

II. DE EISEN VAN HET OPENLUCHTSPEL.
evenwel dit nieuwe openluchttoneel onder de loupe gaan 

in vluchtige trekken duidelijk maken welke eisen het
Voor we 

nemen, willen we 
toneel in de openlucht stelt.

In de eerste plaats vraagt het een bizonder stuk. Het realistische 
genre, dus de bekende werken van Ibsen, Hauptmann, Heyermans om 
enkele te noemen, de psychologisch breed uitgesponnen stukken als 
die van verschillende Franse schrijvers en bij ons die van Mevr. Simon— 
Mees, verder stukken, die hoewel niet tot genoemde soorten behorend.

gen, in gewone kamers e.d. spelen, kan 
□ruiken. Wel < 
breed uitgewt

— zoals Griekse drama's, trouwens voor de openlucht 
de middeleeuwse geestelijke drama’s en ook de abele spel 
en de kluchten uit de M. E. — verschillende spelen van Shakespeare 
b.v. Hamlet. Midsummernightsdream. van onze zeventiende-eeuwers 
Hoofts Granida, van Vondel b.v. Leeuwendalers, Jozef in Dothan, 
Bfedero’s kluchten als „De klucht van de koe" — van Langendijk 
„Don Quichot” en „Krelis Louwen", van de modernen Van Eeden's 
Lioba enz. Daar het aantal van dergelijke spelen echter tamelijk beperkt 
is, zal men speciale, voor de openlucht geschikte spelen moeten schrijven, 
hetgeen ook meer en meer geschiedt.

Uit het vorenstaande volgt direct dat de taalbehandeling bij het open
luchtspel van bizondere betekenis is. Lange ingewikkelde dialogen in 
gewone spreektrant passen niet in de openlucht. Men moet daar z’n 
stem zozeer uitzetten wil men verstaan worden, dat een 
volkomen gedenatureerd zou worden. De versvorm — 
proza — is er het meest ge: 
spel willen bekwamen, zulk

Het toneel was een bedrijf geworden, dat in een zorgvuldig afgesloten 
ruimte zijn waar enkel te koop bood voor wie de steeds hoger wordende 
prijs er voor kon betalen. Voor het volk verloor het toneel zo niet 
alle waarde, dan toch veel van z’n betekenis.

In het begin van deze eeuw zien we echter weer pogingen onder
nemen tot het opvoeren van stukken in de open lucht; eerst door beroeps
gezelschappen, zomertroepjes die de zomermaanden op een dergelijke 
wijze productief wilden maken, later ook door leken.

gewoon gesprek 
althans gedragen 

•schikt. Spelers die zich voor het openlucht- 
len dan ook de gewone gesprek-toon moeten 

vermijden en zich oefenen in het zeggen, het declameren van verzen, 
echter zonder rhetorische gezwollenheid natuurlijk. Wie in de open 
lucht spreekt moet voorts scherp articuleren; niet alleen dient hij de
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geluid.

1

j

') Dirk Coster schreef in . 
Deiftse Torenspel: „Hier is de , 
zich harmonisch zullen verwerkelijken kunnen: Het 
Het kan aan de nietigheid der mens 
nodig is om niet te vervluchtigt 
gebaar te handhaven in deze ruimt 
kleine dier dat denken kan.

klinkers hun volle waarde te geven, omdat deze door hun klankbeeld 
de stemming suggeren, maar ook de medeklinkers moeten puntig en 
scherp worden gevormd. Men behoeft niet bang te zijn voor de schijn 
van overdrijving: de verhoudingen in de openlucht — atmospherische 
en ruimtelijke — maken een krachtiger geluid, een raker klanktypering 
en een scherper rhythmiek noodzakelijk.

Om in de open lucht met succes 
halve moeten beschikken over een krachtige 
zal een fijn gevoel voor de klankverhoudingen 
de taal moeten bezitten en door studie onder 
scherp gearticuleerde gebruik van 
zijn klank- en rhythmisch ge\

Terwijl in het realistische toneel gebaar en mimiek een 
bescheiden rol naast het woord vervullen en men zich voortdurend 
moet hoeden voor een teveel, vraagt het openluchtspel, dat we niet 
zonder reden in de aanvang zo nadrukkelijk ..schouwspel" noemden, 
een veel krachtiger geaccentueerd gebaar en veel scherper getekende 
mimiek. Niet zonder reden zetten de Griekse spelers — die zo we 
zagen in de openlucht optraden — zich veelal een masker op het hoofd. 
Zij konden daardoor aan hun kop een veel sterker uitdrukking geven; 
wel verloren zij daardoor de mogelijkheid om de wisselende stemmingen 
door mimiek te verbeelden, maar zij wonnen daardoor dat het hoofd
karakter van hun mimiek zeer scherp tot uiting kon komen. Men heeft 
ook in deze eeuw enkele malen met maskers in openluchtspelen ge
ëxperimenteerd, maar het is toch bij schaarse pogingen gebleken. ') 
De Griekse maskers waren fantastisch groot en fors van lijn, met 
zware verhoudingen, zo dat de expressie tot in de verste hoeken van 
de grote amphitheaters duidelijk waarneembaar was. Ditzelfde principe 
geldt ook voor de gelaatsmimiek. Die zal nadrukkelijker moeten zijn dan 
op de planken, krachtiger in het gezicht gesneden, om voor alle toe
schouwers volkomen tot haar recht te komen.

Een zelfde eis moet men aan de gebaren stellen. Zij mogen geen 
bescheiden accenten van de dialoog zijn, maar moeten zelfstandige 
beddingen worden van de gedachten en gevoelens die de speler op 
den toeschouwer heeft over te dragen. De bewegingen zijn groter van

te kunnen optreden zal men der
en verdragende stem, men 

»n in en het rhythme van 
door studie onder deskundige leiding het 

i zijn stem en het vermogen, om aan 
tvoel uitbeelding te geven, moeten verfijnen. 
: toneel gebaar en mimiek een betrekkelijk

en men

„De Stem" jg. 1923 pag. 831 naar aanleiding van het 
: plaats, waar twee tot nog toe machteloze verlangens 
' "' ’ ” masker en het expressionisme....

iselijke figuurtjes de symbolische nadruk geven, die 
..gen. die nodig is om de majesteit van het menselijk 
imte en ondanks die ruimte — de majesteit van dit
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streken speelde men in de open lucht

:volgd en hun 
i hadden zij 

baardengedoe in de open-

: staat de grimering. Terwijl de eis 
>genschijnlijk naar een scherp ge- 
i bij enig nadenken dat men op deze

eigen zorg. Men kan de gewone 
vragen een felle 

en lucht moeten 
daglichtkleuren worden gebezigd — hetgeen de 

openluchtspel veel duurder maakt dan een ge-

IV. DE SPEELPLAATS.
Eén punt dienen we nog in ’t kort te bespreken, n.1. de vraag, 

waar gespeeld zal worden. De Griekse drama’s werden, zoals reeds 
enkele malen is gezegd, opgevoerd in een amphitheater. een openlucht
schouwburg, met een groot bouwsel op de achtergrond, een paleis, 
eventueel een tempel voorstellende, waarvoor op een breed en tamelijk 
diep platform de voornaamste scènes werden gespeeld. Van dit plat
form daalden trappen aan weerszij naar de middenruimte, waar in het 
midden een altaar stond. De beide speelplaatsen, rondom door traps
gewijze oplopende banken omgeven, waren dus organisch met elkaar 
verbonden en zo kon men zich vrij bewegen over een tamelijk grote 
ruimte. Door het bouwsel op de achtergrond, kreeg het oog een rust
punt, zodat de aandacht op het spel werd geconcentreerd. Echter er 
ontstond op deze wijze een scheiding tussen natuur en theater: de 
beide overkoepelende hemel was vrijwel het enige bindende element.

In de primitieve tijden en

lijn, breder van gebaar, expressiever: ze hebben op zichzelf wat te zeggen.
In nauw verband met het vorige 

van een zeer expressieve mimiek oj 
grimeerde kop heenwijst, blijkt toch 
wijze juist het tegendeel bereikt. De grimeerkunst immers is geheel 
ingesteld op onze tonelen met hun voortdurende kunstbelichting. Een 
gegrimeerde kop in de openlucht verliest vrijwel alle karakter, ja dreigt 
al gauw belachelijk te worden. Grime en daglicht zijn twee elementen 
die elkaar uiterst slecht verstaan. Het is dus zaak zoveel mogelijk met 
een blanke kop te spelen en ook zo min mogelijk van pruiken e.d. 
gebruik te maken. Niet zonder reden hebben de Tegelense passiespelers 
het voorbeeld hunner Oberammergauer geloofsgenoten gev 
haar en baard laten groeien. Bij hun vroegere optreden 
kunnen constateren dat al dat pruiken- en 
lucht het effect bederven.

Ook de costumering vraagt een 
theaterkleding niet gebruiken — stof en kleur daarvan v 
belichting om te schijnen wat ze niet zijn. In de oper 
normale stoffen en 
costumering van een 
wone toneelvoorstelling.

We moeten het bij deze enkele aanduidingen laten, in een vakblad 
zouden we op al deze zaken natuurlijk uitvoeriger ingaan, maar hier 
mogen we volstaan met het aangeven der principiële verschillen.
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achter»’ 
een h«

zonder meer, op een plaats in bos of op het vrije veld. In de middel
eeuwen koos men in de aanvang het kerkplein of een marktplein, waar 
óf de kerk óf een of meer grote gebouwen een natuurlijke afsluiting 
van de schouwplaats vormden.

Alle drie vormen vindt men in de hedendaagse openluchtopvoeringen 
terug. Op verschillende plaatsen heeft men openluchttheaters gebouwd 
in de trant van de Griekse, waarbij dus amphitheater en speelplaats 
een van de omgeving afgesloten geheel vormen. Soms zelfs is de toe- 
schouwersruimte — als b.v. in Oberammergau — overdekt en krijgt 
men een schouwburg die het midden houdt tussen een stadstoneelzaal 
en een Grieks amphitheater.

Op andere plaatsen speelde en speelt men in de vrije natuur op een 
uitgezocht plekje, waar wat bomen of een heuvelhelling een geschikte 
achtergrond vormen en ook overigens een natuurlijke afsluiting is. Een 
dergelijke speelplaats heeft niet dat gerief dat de hiervoor genoemde 
theaters bieden — die — dit tussen haakjes, evenals de stadsschouw
burgen bedrijven zijn geworden, die trachten door „service” hun klanten 
te lokken en behouden. Maar een plekje in de vrije natuur heeft on
tegenzeggelijk dit voordeel dat men inderdaad in een geheel eigen sfeer 
geraakt en indien het spel bij de omgeving past en de spelers er in 
slagen de zuivere toon te vinden, die zulk een natuurtoneel vraagt, zal 
de indruk zeker veel dieper kunnen zijn dan in de vorengenoemde theaters.

Soms wist men op een gelukkige wijze de beide vormen met elkaar 
te verbinden. Een voorbeeld van algemene bekendheid daarvan is het 
openluchtheater in Valkenburg, waar men er in geslaagd is een prachtige 

;rgrond voor het spel te vormen uit de rotswand, waaromheen in 
halve cirkel tegen een hoogte de zitplaatsen der toeschouwers 

liggen; het spel voltrekt zich zo in een natuurlijke omgeving van met 
bomen en struiken beplante rotsen. Het Passie-theater te Tegelen is 
een ander voorbeeld. Op enige meters afstand van een kleine, halve- 
cirkelvormige vijver rijst daar een mergelstenen muur op die het orkest 
aan onze ogen onttrekt en de kleedkamers verbergt. Links en rechts 
zijn doorgangen en daarnaast voeren rustieke trappen de heuvel op, 
waarop men een brede en tamelijk diepe speelvlakte heeft gemaakt, die 
enige honderden spelers voldoende ruimte biedt om zich er op natuurlijke 
wijze te bewegen. In het midden daarachter bevindt zich een naar voren 
open gebouw waarin de vergaderingen van de Hoge Raad der Joodse 
Priesters worden gehouden, links ziet men het paleis van Pilatus, terwijl 
rechts dat van Herodes is opgetrokken, symmetrisch geplaatst en gelijk
vormig van ommelijn, maar toch verschillend van gevel-indeling en 
daardoor karakteristiek voor de verschillende figuren die er in heten te
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loemde
iding di

>pkorr

wijze gebruik gemaakt
Delft, waarop we nog 

jvoeringen van Mariken van 
r beroemd voorbeeld is dat

VI. H EDENDAAGS OPENLUCHTTONEEL IN HET BUITENLAND.
Een der pogingen tot hervorming van het toneel, dat hoe langer 

hoe meer het contact met het volk dreigt te verliezen, is de hernieuwde 
beoefening van het openluchtspel. We noemden in de vorige bladzijden 
al enkele voorbeelden. Voorzover deze beoefening van het beroeps
toneel uitging, is er meer van een commerciële dan van een artistieke 
drang sprake. Het uitzicht om in de onproductieve zomermaanden enig 
inkomen te winnen, dreef in de aanvang van deze eeuw verschillende 
toneelgroepen inzonderheid in Duitsland tot het opvoeren van open
luchtspelen. Voor de ontwikkeling van het natuurtoneel waren die po
gingen in ’t algemeen van weinig belang, slechts enkele hadden van 
zuiver artistiek, vooral van toneel-technisch standpunt gezien bizondere 
betekenis, inzonderheid die onder regie van Max Reinhardt o.a. van 
Sophocles’ „Oedipus”.

Van meer waarde waren de door leken gegeven openluchtspelen. 
Kerschensew verhaalt ons daarvan een en ander in ..Das Schöpferische 
Theater" o.a. van merkwaardige openluchtopvoeringen in Hampstead, 
een voorstad van Londen, waarover we in hfst. XIII meer vermelden.

wonen. Het zoéven genoemde oppervlak loopt zonder afscheiding over 
in de beboste heuvelronding die het hele openluchttheater omgeeft en 
dat maakt een natuurlijk opkomen der spelers van verschillende kanten 
zeer gemakkelijk, terwijl men bovendien gelegenheid heeft ook buiten 
het eigenlijke speelvlak zich te bewegen; zo speelt zich de scène in de 
Hof van Olijven, rechts van het speelvlak af, op een plateau tussen 
struiken en boomen, terwijl bij de kruisdraging de stoet, achter opkomend 
door twee tussen de zoéven genoemde gebouwen gelegen doorgangen, 
zich rechts naar het beneden-toneelvlak begeeft en daarna links de 
heuvel weer opstijgt naar de zich daar bevindende heuvel van Golgotha.

We hadden het voorrecht zowel het Oberammergauer als het Tegelse 
passiespel te zien, maar aarzelen geen moment om aan de toneelbouw 
in het Limburgse dorpje, hoewel veel minder rijk en gerieflijk, verre de 
voorkeur te geven; het heeft veel meer sfeer.

Van het stadsbeeld is op uiterst gelukkige 
door de regisseurs van de Studentenspelen te 
uitvoerig terugkomen. Verder bij de opvo< 
Nymweghen in 1935 te Nijmegen. Een ander 
van de opvoeringen van Jedermann, met de onvergetelijke Moissi in de 
titelrol, te Salzburg voor de Dom, terwijl het vorig jaar te Parijs voor 
de Notre Dame voorstellingen werden gegeven van een mysterie-spel, 
welke opvoeringen dit jaar regelmatig herhaald zullen worden.
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OPENLUCHT-OPVOERINGEN DOOR BEROEPSACTEURS 
IN ONS LAND.

Nu een goede vijfentwintig jaar geleden werden in ons land de eerste 
pogingen door beroepsacteurs ondernomen om 
te maken door in de open lucht te spelen.

neenschapsopvoe ringt 
Meestal naar aanleidir 

ige schaal spelen 
het Shakesp>eare- 

spel, „Caliban" geheten.

Ook in Amerika worden dergelijke volks- of gem< 
gegeven, de z.g. pageants of community Masks. N 
van plechtige herdenkingen worden dan op reusachtij 
georganiseerd. Zo werd te New York ter gelegenheid van I 
jubileum van 1916 een soort symbolisch spel, „Caliban" geheten, voor 
duizenden toeschouwers vertoond. Aan deze vertoning, waarvan Ker- 
schensew op pag. 44—46 van genoemd werk een uitvoerige 
geeft, namen 1500 medewerkers deel, meerendeels leken 
leden van de vereniging voor volksdansen enz. 180.000 mensen woonde 
het tiental opvoeringen in het stadion van de Universiteit bij. De 
Yale-universiteit organiseerde in hetzelfde jaar ter ere van haar 200-jarig 
bestaan een dergelijk openluchtspel, waar 7000 mensen aan deelnamen: 
voor de helft vrouwen en kinderen. Het spel, dat grotendeels bestond 
uit historisch-symbolische tableaux, eindigde met een Hymne aan de 
Liefde, die met begeleiding van een orkest, door de dertigduizend toe
schouwers werd meegezongen.

Ook in het Rusland van na de revolutie vond het toneel in de open 
lucht ijverige propagandisten en grootse opvoeringen hebben ook daar 
het bewijs geleverd van de prachtige bindende kracht die er uitgaat 
van een openluchtvoorstelling die weerspiegelt wat er leeft in de harten 
van de toeschouwers. In haar reeds genoemde werk geeft mevr. Roland 
Holst een enthousiast exposé van de massale openluchtspelen der 
revolutie, spelen die, volgens haar, aan de praedrainatische kunst van 
begaafde natuurvolken herinneren en naar het getuigenis van Bertrand 
Russell in z'n allesbehalve Russisch boek „Bolschewistisch Rusland" ook 
op niet-communisten diepe indruk maakten.

Wanneer we thans onze blikken vestigen op wat er in ons eigen 
land in de vrije natuur of op stadspleinen op toneelgebied is gepresteerd, 
dan moeten we in de eerste plaats de pogingen in herinnering brengen 
van mevr. Amy Grothe-Twiss, die eerst in Loosdrecht en toen Hilversum, 
de eerste openluchtopvoeringen in ons land heeft tot stand gebracht. 
Het was nog wel wankel werk, en de stukken die zijzelf voor haar 
openluchttheater schreef, waren geen meesterwerken, maar haar verdienste 
is het toch zeker, de eerste stoot tot de beoefening van ons Neder
landse openluchtspel te hebben gegeven.
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van het gezelschap van 
toneelgebeurtenissen

•nluchtvoorstellingen die 
de diverse zomertroepen 
t memoreren

In den beginne waren de resultaten van deze zomertroepjes niet 
bijster belangrijk, men had nog vrijwel alles van het spelen in de open 
lucht te leren en wat er werd gebracht was in veel gevallen geen open
luchtspel maar „bühnen-toneel” in de open lucht met al den aankleve 
van schmink, kapwerk, toneel-costumering e.d.

Toch waren er al dadelijk enkele opvallend goede uitzonderingen 
op deze regel. En het mag geen verwondering baren dat het de grote 
Dr. Willem Rooyaards is geweest, die ook op dit gebied vrijwel onmid
dellijk de juiste wegen wist te vinden. Zijn eerste poging in 1911 met 
de opvoering van Vondels Adam in Ballingschap in Bergen onder
scheidde zich al dadelijk door de fijne toon in spel en aankleding, 
waarin hij nieuwe accenten wist te leggen. Hij slaagde er in een geheel 
eigen sfeer aan de vertoning te geven die in goede harmonie was met 
de omgeving.

Twee jaar later verrukte hij toneelminnend Nederland door een grootse 
opvoering van Sophocles „Oedipus” in het openluchttheater te Arnhem.

Evenals in z’n gewone regie volgde hij ook hierin het Duitse toneel 
in het bizonder Max Reinhardt, die in de voorafgaande jaren furore 
had gemaakt met groots opgezette openlucht-opvoeringen van Volmóller’s 
Das Mirakel — een moderne bewerking van de Beatrijs-legende, met 
muziek van Humperdinck — en van Oedipus. In het bizonder boeiden 
deze voorstellingen evenals die van Royaards door de prachtige massa
regie. De Thebaanse volksmassa’s, die in Oedipus aan de handeling 
deelnemen en op het toneel steeds door enkele personen worden ver
beeld. waren hier werkelijk massa’s, die op een geniale wijze geleid 
door hun natuurlijk-gestyleerde beweging en plastiek een grote bekoring 
aan het geheel gaven.

Het zou natuurlijk ondoenlijk zijn een ook maar bij benadering vol
ledig overzicht te geven van de tientallen open 
er in de afgelopen vijf-en-twintig jaar door dt 
gegeven werden. We moeten volstaan met het memoreren van enige 
opvoeringen, die meer dan andere de aandacht getrokken hebben.

Dan herinneren we allereerst aan de opvoeringen van Vondels Joseph 
in Dothan in 1917 te Bergen, door een gezelschap waarvan Gilhuis, 
Louis van Gasteren en Albert van Dalsum met Mevr. Marie Sasbach 
de meest op de voorgrond tredende figuren waren.

In de jaren om 1920 waren de voorstellingen 
Verkade in het Openluchttheater te Valkenburg de 
van het zomerseizoen.

Het voerde er Shakespeare's Macbath en Hamlet op en de middel
eeuwse moraliteit: „De spieghel der Salicheyt van Elckerlyc . Vooral
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het laatste stuk leende zich bij uitstek voor vertoning in de open lucht 
en werd op uitstekende wijze gegeven. Verkade zelf speelde Elckerlijc, 
terwijl Albert van Dalsum, die in het zoéven genoemde treurspel van 

en zich 
enthousiast beoefenaar

VIII. SAMENWERKING VAN BEROEPSACTEURS EN LEKEN.
In enkele plaatsen heeft men spelen geënsceneerd, waarin beroeps

acteurs en leken samenwerkten. Een mooi voorbeeld daarvan levert ons 
de opvoering van Marike van Nymweghen te Nijmegen in 1933, onder 
leiding van Albert van Dalsum.

Dalsum, die in het zoéven genoemde treurspel 
Vondel een uitmuntende uitbeelding van Ruben had gegeven 
van den aanvang van z’n toneelloopbaan een 
van het openluchtspel heeft getoond, een zeer opvallende creatie 
De Dood gaf.

Een nieuwigheid bij deze voorstellingen was het gebruik van elec- 
trische verlichting, waardoor men ook des avonds kon spelen. Door de 
fijne stemming die het prachtige Zuid-Limburgse berglandschap aan dit 
karakteristieke openluchttheater verleende, waren deze spelen lange tijd 
een grote attractie. Toen Verkade van Valkenburg afscheid nam, werd 
het theater enige jaren achtereen bespeeld door het gezelschap van de 
Vlaamse Schouwburg te Antwerpen onder leiding van den bekenden 
toneelkunstenaar Dr. O. J. de Gruyter, die door z’n opvoeringen tijdens 
de oorlog aan het Westelijk front, uit de aard der zaak natuurlijk veel 
in de openlucht, zich een grote naam had verworven.

In de jaren 1925—'27 heeft Eduard Verkade met steun van het 
Amsterdamse Gemeentebestuur een poging gedaan om in de nabijheid 
van Amsterdam een vast zomertoneel te stichten. Op het landgoed 
Frankendaal in de Watergraafsmeer, werd een zeer mooi, naar de eisen 
des tijds ingericht en door een uitmuntende lichtinstallatie ook voor 
avondvoorstelling goed geoutilleerde openluchttheater ingericht. Van de 
daar gespeelde stukken noemen we „Don Quichot op de Bruiloft van 
Kamacho", de alleraardigste klucht van de voortreffelijke 18e eeuwse 
toneelschrijver Pieter Langendijk. Dit spel bleek wel heel geschikt voor 
opvoering in de openlucht en door de gelukkige wijze waarop Verkade 
van het mooie natuurtoneel wist te profiteren bij zijn enscenering, werd 
de vertoning een artistiek uiterst belangrijke arbeid. De belangstelling 
van het Amsterdamse publiek, vooral toen er een paar minder mooie 
zomers kwamen, bleek echter onvoldoende en de met zoveel enthou
siasme ondernomen pogingen moesten al spoedig gestaakt worden.

Tenslotte vermelden we nog de zeer recente opvoering van Euripides 
„Medeia” door het Amsterdams Toneel onder regie van Defresne, met 
Charlotte Kohier in de titelrol, in het onlangs ingewijde, door werk
lozen gebouwde openluchttheater te Rotterdam.
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>mp op het plein, 
.nuilen e.d.

heel eeuvoudige 
grond ge- 
hoekje van 

de markt, in het overigens zomerdrukke Nijmegen der 20e eeuw, een 
middeleeuwse sfeer herschapen, die ook voor ons moderne toeschouwers 
de bekoring van een grote innigheid had. Ook wij niet-katholieken 
voelden ons opgenomen in de-gemeenschap-van-het-spel, dat natuurlijk 
wel het meest direct tot de katholieke ziel spreekt, maar toch ook ons

enige 
bezwaar zich het verschil van plaats en tijd, zonder nadere 

van het interessante, mooi 
van Het Schouwtoneel. .

»gse Waagplein hem bood: van 
de prachtige Waag met z‘n monumentale trap, van een paar oude 
huizen — in een waarvan Maryke’s „moey" heet te wonen, terwijl het 
andere als taveerne werd ingericht — van de. oude Poort, die naar het 
plein van de St. Stephanuskerk voert — van een pom 
waarachter Moenen, de duivel, zich telkens kan verschi

Het verkeer was tijdens de opvoering stilgelegd, een : 
tribune sloot de schouwplaats af — er werd op de begane 
sjseeld, zonder enige verhoging — en zo werd daar in dat

Dit Middeleeuwse mirakelspel, waarvan we de inhoud als bekend 
mogen veronderstellen, is in deze eeuw reeds verschillende malen op
gevoerd. Eerst door de Rotterdamse Onderwijzerstoneelvereniging, een 
lekengezelschap dat een dertig jaar geleden grote bekendheid verwierf 
door de bizonder geslaagde opvoering van oud-Nederlandse stukken, 
later door beroepsgezelschappen o.a. door „Het Schouwtoneel" onder 
leiding van Adr. v. d. Horst en Jan Musch. Maar steeds in een zaal. 
Het spel levert de regisseurs veel moeilijkheden op door de eigen
aardige opzet: telkens toch wordt de handeling onderbroken door een 
stuk verhaal. Soms heeft men deze stukken eenvoudig geëlimineerd 
(Het Schouwtoneel) en alleen het eigenlijke spel laten vertonen; men 
moet dan echter in een gestyleerd decor spelen om niet te veel tijd 
te laten verloren gaan voor de verandering van toneel. Het Schouw
toneel bereikte een dergelijke regelmatige voortgang door een eenvoudige 
triptiek-indeling.

Al dergelijke ensceneringen zijn echter slechts pogingen „to make 
the best of it." Het stuk toch is oorspronkelijk niet voor een toneelzaal 
geschreven, maar voor de open lucht. Het werd gespeeld op een markt
plein. zonder enige onderbreking. „Voor de toeschouwers van die tijd 
was het geen 
aanduiding, in te denken." Aldus de schrijver 
verluchte programmaboekje voor de voorstelling 
die ons blijkbaar wil suggereren, dat het hedendaagse publiek daartoe 
niet meer in staat is. We weten niet of hij de Nijmeegse openlucht
vertoning heeft bijgewoond. Zo ja, dan is hij zeker van z'n dwaling 
genezen.

Op zeer gelukkige wijze heeft Van Dalsum hier gebruik gemaakt 
de vele mogelijkheden die het Nijmeet
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door z'n diepe menselijkheid heel veel biedt. En het werd ons hier 
sterker dan ooit duidelijk waardoor het huidige toneel van zo geringe 
maatschappelijke en culturele betekenis is. Eerst als er weer een gemeen
schap in de ideeêle zin van het woord is ontstaan, kan het toneel weer 
gaan betekenen wat het in de hoogtepunten van de toneelgeschiedenis 
voor de samenleving is geweest: middel tot levensverdieping.

Het zou ons te ver voeren, wanneer we de uitnemende kwaliteiten 
van deze opvoering alle in het licht stelden: tal van prachtige regie- 
vondsten — zo b.v. het cariHon-spel van de St. Stephanustoren als 
inleiding voor verschillende tonelen, het betrekken van het Waaggebouw 
in het spel, door tijdens het toneel dat het volksfeest te Antwerpen 
verbeeldt, feestgangers de statige trap te laten op- en afgaan en vrolijke 
paren te laten dansen voor de verlichte vensters — ze verleenden er 
alle een bijzondere glans aan.

Zoals we reeds zeiden werkten in deze opvoering beroepsspelers en 
leken samen. Alle sprekende rollen werden door beroepsacteurs gespeeld, 
maar voor de enscenering van de omgeving waarin het gebeuren plaats 
vond, maakte Van Dalsum gebruik van Nijmeegse lekenspelers. Er komen 
in het stuk verschillende momenten voor die een regisseur als Van 
Dalsum a.h.w. uitnodigen tot het arrangeren van kleurrijke volkstaferelen: 
b.v. Marike op de markt te Nymwegen, het volksfeest te Antwerpen, 

« waar Marike met Moenes verschijnt, het wagenspel-toneel, dat echt als 
een „wagen"spel werd gegeven en zeer grote indruk maakte. Deze delen 
die in het oorspronkelijke stuk ten dele door de verteller in enkele 
woorden beschreven, ten dele heel sober uitgewerkt zijn, zijn onder 
van Dalsum's handen tot een pracht van kleur en beweging geworden. 
Een zorgvuldige voorbereiding onder leiding van de Nijmeegse regisseur 
Henk Kramer naar aanwijzingen van Van Dalsum, had tot resultaat dat 
er een levende eenheid was tussen het spel der hoofdpersonen en dat 
van de leken. Het komt ons voor dat een dergelijke samenwerking meer 
moest worden gezocht voor de ensceneringen — ook van zaalstukken — 
waarin grote groepen spelers moeten optreden. Een zeer gelukkig ge
slaagde poging in deze richting hebben enkele jaren geleden de Jonge 
Spelers met opvoeringen van Massa-Mens van Ernst Toller ondernomen, 
waarbij zij met de lekenspelers uit de A. J. C. in verschillende plaatsen 
samenwerkten.

Een ander spel vraagt in dit verband thans onze aandacht: dat van 
„Beatrijs" ter gelegenheid van de feesten ter ere van het 750-jarig 
bestaan der stad ’s Hertogenbosch. Terwijl in het Nijmeegse spel het 
verband tussen stuk en stad een enkel uiterlijk is, n.1. dat Marike bij 
Nijmegen heet gewoond te hebben en de gebeurtenissen zich daardoor
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staat

ep. de massa 
bijgeroepene 

... was niet gc- 
iwendig klank

en bepaalde

(are
herdenking van haar hulp bij een pestepidemie, 

uur een stoet van biddenden de beé- 
en weer tot deze kerk terugkerende. En op 
negen dagen, wordt al wat in Den Bosch 
. vlaggen, banieren enz. voor den dag ge- 

ie gehouden.
de organisators van de Bosse feesten 

Zuster Beatrijs, die reeds zo her-
o.a. door Rutten, Teirlinck en door

voor een deel in deze stad afspelen, is de keuze van het Beatrijs-s 
te ’s Hertogenbosch van essentiële betekenis. In den Bosch toch best 
een speciale Maria-cultus, zich telken jare op bijzondere wijze uitend 
door een negendaagse 
Dan gaat van 's avonds 7 tot 10 
weg van St. Jan uitgaande 
de Zondag, vallende in die 
bestaat aan erebogen, vanen, 
haald en een schitterende processie

Deze Maria-verering nu voerde g< 
naar de bekende Maria-legende van 
haalde malen verdramatiseerd is 
Landré ten onzent en door Max Reinhardt, Volmöller en Humperdinck 
in Duitsland tot een muziekdrama is bewerkt.

In Den Bosch koos men een zeer oorspronkelijke vorm, die der 
pantomime. In een pantomimisch spel, dat volkomen tekstloos was. werd 
door gebaar, beweging, zang, muziek en dans

„dc bewogenheid tot uiting gebracht die het leven van de non Beatrijs 
vooral Maria's middelaarschap wekten in het hart der boetvaardige zondares"

(Kees Sprierings in „Katholiek Toneel"). Het is gegeven door gelegen- 
heidsspelers. De hoofdrollen van Beatrijs en de speelman zijn vertolkt 
door Mary Musch—Smithuijzen en Jan Musch, alle andere voorname 
rollen door vooraanstaande dilettanten. Daar geen woord tekst steun 
gaf en alles neerkwam op gelaatsexpressie en plastiek, waren de moei
lijkheden groter dan men wel had gedacht en van de vertolkers van 
deze rollen is dan ook heel veel studie gevergd. Daarnaast stonden 
de honderden naamlozen die in de grote groepen waren opgenomen 
om de handeling achtergrond en omgeving te schenken.
accenten moesten versterken. Kees Spierings, die bij de voorbereiding 
nauw was betrokken, zegt hiervan:

„Hier was de figuratie van groot belang. Hier was niet de groef 
iets accidenteels, maar iets wezenlijks. Zij was niet het toevallig 
om dc scène te vullen, of om dc hoofdrol te doen schitteren: zij 
roepen om pompeuze taferelen te bouwen, maar was er als noodw 
bord, noodwendige spiegel van klank en handeling.”

IX. STUDENTEN-OPENLUCHTSPELEN.
a. De symbolische spelen.
Een belangrijk hoofdstuk hebben verschillende studentenorganisaties 

aan de geschiedenis van het openluchttoneel toegevoegd, toen zij af
stand deden van de traditionele optochten bij gelegenheid van hun 
lustra en daarvoor in de plaats een spel in de openlucht gaven.
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en ge hebt het beste 
een zware worsteling 
en lichter naarmate 
zijn geweldige basc- 
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I geheim des hemels, 
gebaren tegen dit geweld 
mensen medewerken aan 

en aan wier suggestie

eer toe in 1923 de rij van voor- 
te hebben geopend. Zij hadden 

verzekerd van Herman Teirlinck. de zeer 
•ijver en van de leiding van Johan de

„om tot een grootse gemeenschapskunst te komen, medegeleefd door toeschouwers, 
zowel als door spelers, gelijk de massa, die het voetbalspel volgt, met hart en 
ziel de kansen overziet en als het ware zelf mcdespcclt."

„De betekenis van dit spel lag tevens in de bedoeling v.... ...
de Delftse Studentenalmanak van 1924 — de oude volksspelen te doen herleven.
Ter gelegenheid van zijn XVe Lustrum zou de D.S.C. een spel opvoeren 
feestvierenden in gemeenschappelijke aandacht zou boeien en verc 
Marktplein zou het toneel vormen; het gegeven zou zijn algemce 
eenvoudig: het conflict tussen Stof en Geest in den Mens."

snigen.
gezien, dat Dirk Coster „een der schoonste pleinen 
heeft hij eenvoudig gezegd:

Aan de Delftse studenten komt de 
treffelijke opvoeringen in dit genre 
daartoe zich de medewerking v 
vermaarde Vlaamse romanschrij 
Meester Jr. Hier werd een poging gedaan,

Het spel werd op het Delftse Marktplein voor de toren van de 
Nieuwe Kerk opgevoerd. Het toneel was tegen de toren opgebouwd 
en er was gepoogd toneelbouw en toren tot één organisch geheel te 

Toen Teirlinck het plein met zijn majestueuze toren had 
van Europa” acht,

„Speel, nuanceer het gebaar dat deze toren uitdrukt, — 
spel dat ge U denken kunt: de menselijke geest die zich In 
aan de stof ontwringt en zich naar omhoog bevrijdt, vrijer en 
hij hoger komt en verder van zijn moeizame oorsprong. Uit zi; 
menten stijgt deze toren op. sneller en langer worden zijn h 
hoger stijgt en zijn spits verliest zich in het nooit doorgrond < 
Speel het spel van den toren I En omdat enkele mensenge' 
verijlen, speel het zo massaal mogclijk en laat dus alle r 
de uitbeelding van een gedachte, die aan allen vertrouwd is 
feitelijk geen mens ontkomen kan.”

„Het spel begint met wat men noemen kan: den wapenschouw der stof. Op 
een meterhogen zwaren troon van grijze blokken, dicht aaneengesloten bij den 
zwaren onderbouw der kerk, hurkt de zware vormloze koning der stof, in de 
kleuren van het verderf, de kleuren der mestvliegen, vaalgeel en dofgoud. Achter
eenvolgens komen uit twee grote ingangen naast deze tribunen en naast de kerk 
de stoeten zijner dienaren in den vorm van een Oosters despoot omringd van 
oranje danseressen en gedragen door bronskleurige negerslaven: de gierigheid in 
zijn geldzakken graaiend en achtervolgd door een jammerlijken stoet van verarmden; 
de onkuisheid in rood-en-zwart met haar ganse gevolg van dandy's, jongemannen, 
clowns, tot zelfs de oude wellusteling, die nog op dc flakkerende lusten van zijn 
fantasie aast, tot zelfs de afgrijselijkste leden van het gevolg, dc correcte dood 
en de geslachtsziekte. Dan de toorn in de gestalte van een dubbele rij Japanse 
zwaardvechters, de gulzigheid in dc gestalte van dc optocht van koks, die ccn 
levenden vetten edelman medeslepen, welke zich onophoudelijk te verweren heeft 
tegen een zwerm van uitgehongerde oude bedelaars. — dc nijd als ccn stekelige 
zwerm van gele meisjes met haar meterslange sleep van pauwenogen, die dc ho
vaardij voorstellen. — Nadat deze stoeten over het marktplein uitgevlocid zijn en 
zich opgesteld hebben, begint het eigenlijke spel van den mens. Dit spel van den 
mens begint fcitelijk met het ogenblik der rijpere jeugd, waarin de natuurlijke
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jcvaarvolle tocht 
der bevri.

Wij ontlenen deze beschrijving van het spel aan Dirk Coster’s uit
voerige en diepgaande beschouwing er van in ..De Stem" jg. 1923 
pg. 823 v.v.; hij bekent echter dat hij een enkele maal het spel in 
geïdealiseerden zin beschreven heeft, een enkele maal aanduidende, hoe 
het minstens had kunnen worden, meer dan hoe het werkelijk was.

blijdschap en levensfeilloosheid der jonge ziel verloren gaat, en de eigenlijke le
vensstrijd begint, het ogenblik n.l. dat alle begeerten, alle nieuwsgierigheden naar 
het leven zich in de ziel van den mens naar boven dringen. Een eigenaardig gebaar 
leidt dien strijd in: drie doodkisten door gemaskerden gedragen, verschijnen en 
verdwijnen in de toren, zij bevatten de eigenschappen der liefde, der tucht en van 
het weten, die in den toren terust gelegd en opgesloten worden. — Zodra de mens 
verschijnt, op een platform midden op de markt — zetten de stoeten zich in be
weging voor hun taak, onder de ogen van den Heerser Stof. De slavinnen der 
traagheid bekoren hem. de geldkisten omdansen het platform, de koks heffen hun 
vette last biddend omhoog, opdat erin gegrepen worde. — de onkuisheid besluipt 
het platform en voert de mens mede in haar vleiende, lascicde dans, steeds sneller, 
steeds vcrgeteler. tot op het ogenblik der bedwelmende overgave hij ontwaakt 
met haar dunne en wurgende vingers op zijn keel — dan In zijn ontgoocheling, 
vrees en woede stort hij zich op de bekers, wier diepe verlokking hij bij de eerste 
verleiding der gulzigheid nog niet begrijpen kon. en de dronkenschap treedt in 
en het proces der zelfvernietiging versnelt zich.”

Maar als dit bijna voltooid is en men het einde secondc-dicht nabij acht, grijpt 
een bovennatuurlijke kracht in. Deze vindt „haar symbool in drie pelgrims, die 
van de tegenovergestelde kant van de zondentroon stil en onbemerkt aangeschreden 
zijn. Een trompetstoot in de veste heeft hun komst aangekondigd, — en dan zijn 
zij opeens daar I Bij het platform gekomen, waar een door de zonden gekruisigde 
in zijn verdoving neerligt, werpen zij hun grauwe pijen af. geharnast door innerlijke 
kracht. Twee van hen drijven het onwillig fladderende nachtgebroed weg: de 
derde, de geest, richt zich naar de mens. Als dan deze lichtende figuur erbarmend 
stilstaat bij den ontwakenden mens, en met een strak en groot gebaar naar boven 
wijst, waar redding is. en als dan hoog uit de zilveren hemel, die juist die dag 
zijn teersten glimlach had. de toren plotseling in zingen uitbreekt, plotseling van 
de hoogste trans het zacht zegenende zingen der bazuinen begint, dat dit gebaar 
beantwoordt. — dan wisten velen der toeschouwers dat hier een eigenaardige, 
bovenpsychologische schoonheid ontstaan was, — gelijk zij wellicht nog nimmer 
hadden ontmoet. Want dit werd werkelijk het woord dat sprak vanuit de hemel 1.... 
Wij vatten het einde van het spel in enkele woorden samen. Bij de roepstem uit 
de hemel ontdekt de mens zijn diepste nog niet ontgonnen kracht. Een staat van 
vrienden, dat zijn waarschijnlijk de behulpzame krachten die ieder mens in zijn 
leven omringen, en die in actie treden op het ogenblik dat de mens het zelf wil, 
dat de mens het hem vergunt. — omslingert het podium in rhythmische figuren 
die orde en zelfbeheersing uitdrukken. De geest bestormt de troon van Koning 
Stof, die terugwijkt bij zijn nadering: dan begint hij de gcvaarvolle tocht tegen 
de toren. Bij het bereiken van iedere trans ontrollen zich de banieren der bevrijding. 
bij het bereiken van iedere trans bestormen de helpende machten het leger der 
zonden en jagen het in ordeloze vlucht overhoop. Het langst handhaaft zich de 
hovaardigheid, zich krommend van angst en woede en tegen de verweerde muur 
der kerk als vastgezogen; het wonderbaar groen-gouden insect! Tot ook haar de 
paniek wegwist. Bij het bereiken van de hoogste trans, als de klokken en de 
cariljons en de zangers in ééne lofzang uitbreken, betreedt de mens wiens geest 
ver boven zijn lichaam de vrijheid en de ruimten heeft bereikt, langzaam de treden 
van de estrade en stelt zich op de nu lege troon van den verjaagden Stof.”
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Wij hebben bij dit eerste grootse openluchtspel in volkomen nieuwe 
trant wat langer stil gestaan, omdat het de rij heeft geopend van een 
reeks opvoeringen, die, hoewel niet alle van even grote waarde, toch 
ieder afzonderlijk zowel als gezamenlijk van bizondere betekenis zijn 
en nog meer zullen blijken, voor de ontwikkeling van het lekenspel in 
de open lucht. Het is een terrein waar nog veel geëxperimenteerd 
wordt en moet worden, maar waar de grondslagen kunnen en zeker 
ook zullen gelegd worden voor een monumentale feestcultuur die wij 
dringend behoeven, ter vervanging van veel geesteloos, ziel-vergrovend 
volksvermaak. De grote verdienste van deze spelen is dat ze met een 
forse ruk het openluchtspel uit de sfeer der psychologische „klein
malerei” hebben getrokken en doelbewust de grote lijn en het brede 
vlak der symboliek als de vorm voor het spel der gemeenschap hebben 
aangewezen. Een Heyermans moge en met veel succes, zich op een 
Jozef Israëls geïnspireerd hebben, de ontwerpers der „moderne mysterie
spelen" grijpen terug naar de brede muurschildering van het quattrocento.

Het doet er in dit verband weinig toe, dat er veel in opzet en uit
voering van het Delftse spel te critiseren viel, evenmin dat men zich 
ook kon afvragen of er wel reeds van een gemeenschap van wier ge
zindheid dit spel de uitdrukking kon zijn, sprake mocht heten. Waar 
wij de ontwerpers dank voor moeten wezen is dat zij bewust in een 
nieuwe richting hebben gestuwd, die naar een nieuwe toneelcultuur 
heenwijst, naar een stijl, die uitdrukking kan zijn van onze tijd, van 
onze geest en onze cultuur.

Dat de nieuwe leus weerklank vond bleek reeds het volgend jaar in 
Groningen, waar de studenten ook een symbolisch spel vertoonden. 
Oorspronkelijk was de opdracht daartoe aan Herman Kloppers gegeven, 
die een spel had ontworpen, waarin de Groningse Martini-toren het 
centrale punt zou zijn. De Groningse initiatief-nemers wilden hiervan 
echter niet weten en wezen Kloppers er op dat hun het verwijt van 
plagiaat niet zou ontgaan. Waarop deze het merkwaardige antwoord 
moet gegeven hebben: „dat men in deze tijd nu eenmaal in het teken 
van het torenspel stond”. Wel een bewijs hoe 'n diepe indruk, ondanks 
de vele gebreken, het Delftse spel gemaakt had.

Mr. A. T. Vos, die de taak van Herman Kloppers overnam, sloeg 
een andere weg in. Wel volgde hij de symbolische lijn die Teirlinck 
hem voorgetrokken had, maar hij boog die om in een meer speelse 
wending; terwijl Delft de strenge tragische wending had gezocht, 
keerde Groningen zich naar het lichtere, het meer joyeuse spel in het 
blijde, „’s Levens Bruilofsfeest”, een „natuurspel op de bloemenweide, 
waar weliswaar het menselijk hart moet strijden en gevaar loopt zich
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Albert van Dalsum en Abraham 
de mens, gegrepen door de machine, 

van hem te dienen. En de man die

aan het joyeuse leven te verdansen. waar dus evenzeer conflict en climax 
van oplossing onvermijdelijk is, doch dit alles in lichtere en meer ge
leidelijke vormen, meer horizontaal dan verticaal, meer aards en minder 
hemelbestormend."

De centrale gedachte van dit stuk is: ..het leven kiest de jeugd."
Het spel opent met de voorstelling van de ziel van den dichter aan 

de toeschouwers: in witte zijde verschijnt zij op een prachtig wit 
paard gezeten en vergezeld door de Fantasie. Dan komt het gouden 
meisje op. „het Leven”, geboren uit Daad — de man en Vruchtbaar
heid — de vrouw. Achtereenvolgens dingen Heerszucht, Genotzucht 
en Rijkdom naar haar hand. Ook de Dwaasheid waagt een kans, een 
wonderlijke verschijning, die zowel voor zichzelf als voor anderen een 
aanzoek waagt. Dan - komt de Waarheid op, die het spel regelt, de 
goede en slechte gaven verschijnen en de zorgen als Dood, Ziekte, 
Geestelijke Armoede, die de bruidswervers verjagen. Aan Jeugd alleen 
blijkt het tenslotte veroorloofd de troon van het leven te beklimmen, 
door Liefde bij de hand geleid, zet hij zich innig naast het gouden 
meisje.

Men ziet het: de ontwerper van dit spel had zich geen geringe 
taak gesteld. Een dergelijke menigte van symbolische figuren tot een 

groeperen eist al veel, nog zwaarder wordt 
:rgelijk spel, als hier, de diepste roerselen

harmonisch bewegingsspel te gi 
de taak wanneer in een der^ 
van het leven geraakt worden. Het mag dan ook niet verwonderen, 
dat de schrijver er niet in geslaagd is, deze hoge taak zonder fouten 
te volbrengen en hij zal ongetwijfeld zelf de eerste geweest zijn om 
te erkennen dat het spel niet is geworden wat hij er van verwacht 
had. Groteren dan hij zouden in deze opgave zijn blijven steken.

Het is de talentvolle regisseur Johan de Meester Jr. niet mogen ge
lukken, de onmiskenbare tekortkomingen in de tekst door zijn regie 
te overwinnen. In zijn spelleiding waren uitnemende vondsten te waar
deren. maar de opgave, waarvoor hij gesteld werd, tot een gaaf resultaat 
te brengen, ging boven zijn krachten.

Al is dus niet bereikt wat men zich had voorgesteld, de organisators • 
van dit studentenfeest verdienen niettemin zowel als de ontwerper en 
de spelleider alle hulde voor hun dappere poging om iets nieuws te geven.

Een krachtiger greep deed in 1928 het Delftse studentencorps weer 
met de vertoning van „D 16 m.m." („Mensmachine”) een allegorisch- 
symbolisch spel van de Delftse student Mannus Franken, met muziek 
van Leo Smit en onder leiding van Albert van 
van der Vies. Het motief was nu: 
die hem gaat beheersen, inplaats
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de mens wil bevrijden uit de macht van deze zinloze slavernij van de 
nieuwe tijd, die zweert bij een steeds stijgende productie, wordt op
nieuw gekruisigd omdat hij met de slavernij de slaven in hun hoogste 
verlangens aantast. Het is of de menigte gehypnotiseerd is en zonder 
morren laat ze zich ten oorlog voeren. Maar daaruit ontstaat onbewust 
ten slotte de drang naar verlossing.

Dirk Coster karakteriseert dit hoogst interessante spel in „De Stem" 
van Dec. 1928 als volgt:

„Het werd opnieuw een verlossingsdrama, opnieuw trad de middelaar op, < 
met de massa contrasteert en met haar strijdt, opnieuw bewees de massa ha 
krachteloze onwaarde, opnieuw moest zij verlost worden. Maar het tragische en 
tevens ontroerende, ontroerend door eerlijkheid en hulpeloosheid beide, was dat 
deze verlossing zo aarzelend en schuchter bleef, zo links en verlegen bekend. 
Hier, per ongeluk bijna, onthulde zich de ziel van onze tijd volkomen, naakt, 
behoeftig, doch waar I Drang zonder uitzicht, kreet zonder antwoord I De middelaar 
sterft aan zijn medelijden en zijn opstand, er stroomt iets in de massa omhoog 
van schuldbesef en leven, en wat meer? Niets meer dan alle die omhoog geworpen 
armen, als de vluchtende massa de hoogste trans van de toren heeft bestegen, 
niet verder meer kan. niet hoger meer en allen in de straal van het licht dat op 
hen valt de armen opslaan naar de peilloze hemel, een franje van handen, die 
weerloos en bleek in de ruimte siddert bij het stervend vertuisen van de muziek. 
Wij weten niets, wij kunnen niets, maar wij kunnen nog hopen, zolang er nog 
één in de wereld dwaas genoeg is. voor anderen te willen sterven.

Het is te betreuren dat men in deze pogingen is blijven steken, dat 
geen der andere studenten-organisaties de moed heeft gevonden om 
deze experimenten voort te zetten. Want wat hier — in Delft 
Groningen — werd ondernomen, is fundamenteel anders dan wat men 
bij de andere studenten-lustra heeft vertoond in de afgelopen jaren. 
Het kan de grondslag worden voor een geheel nieuwe vorm van open
luchtspel, waardoor het tot zijn oorspronkelijk karakter terugkeert van 
uitdrukkingsmiddel voor datgene wat speler en toeschouwer gelijkelijk 
bezielt. Men kan zich afvragen of men inderdaad van een geir 
kan spreken, bij de nog al heterogene massa die bij de student 
publiek en spelers vormen en in de gezochte twijfel hieraan de oorzaak 
der ontnuchtering zoeken die onmiskenbaar de organisators overviel, 

• toen zij zagen dat hun grootse ondernemingen niet die weerklank vonden, 
die zij er van hadden verwacht. Maar dat neemt toch niet weg dat wij 

guldens die men aan deze studentenfeesten 
leggen, aan deze belangwekkende experi- 

uitnemende wijze besteed kunnen worden 
itekenis van zulke spelen als men 

janiseren groter is ook dan die 
sre universiteiten zich sedert de oorlog hebben verdien

stelijk gemaakt voor onze vaderlandse dramatische kunst.
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b. De historische spelen.
De historische spelen, die men resp. in Leiden. Utrecht en Amsterdam 

heeft opgevoerd, sloten zich nauwer aan bij de vroegere maskarades 
bij de universiteitsfeesten dan de zoéven behandelde. Ze lieten de 
mogelijkheid open om desgewenst spel en maskarade te verenigen en 
zo zagen we bij sommige lustra de spelers zich in optocht naar of van 
het openluchtspel begeven, zodoende het contact bewarend dat de 
studentenorganisaties met hun optochten tussen universiteitsbevolking 
en burgerij wilden leggen.

Vertoningen als het Leidse A.Z.-spel in 1924. Ichnaton en Cortez 
te Utrecht, resp. in 1926 en 1931. het Lustrumspel S.P.Q.A. '32 in 
Amsterdam — onderscheiden zich hierin van de hierboven besprokene 
dat zij gebaseerd zijn op een concreet historisch gebeuren en de diepe, 
algemeen menselijke strekking van spelen als D. 16 m.m. missen, ook 
daar waar men de zin van het historische gegeven heeft verdiept, er 
de tijdelijke en ruimtelijke begrenzing aan heeft pogen te ontnemen en 
de symboliek ervan heeft trachten te accentueren.

Hoewel men bij al deze spelen heeft begrepen dat men van het 
realisme der maskarade-vertoningen afstand moest doen en zijn kracht 
moest zoeken in stylering der historische gegevens, is er toch b.v. een 
belangrijk verschil tussen b.v. het Utrechtse Cortez-spel en het Amster
damse S.P.Q.A. '32. Een kort overzicht van de inhoud dier spelen moge 
dit duidelijk maken.

In het Utrechtse spel zagen wij Cortez in de avond de stad Mexico 
bereiken, vergezeld door soldaten en geestelijken.

Montezuma, de Mexicaanse keizer, daalt, voorafgegaan door de groten 
van zijn rijk, door prinsen en het volk van Mexico, mannen en vrouwen, 
de trappen van de tempel af ter begroeting van de vreemdelingen. 
De Spanjaarden verroeren zich echter niet, donker en dreigend staan 
ze, een zwijgende massa, als een blok tegenover de voortschrijdende 
Montezuma. Deze begint, wanneer de muziek een snel rhytme inzet, 
een lichte, dansende beweging, die zich meedeelt aan ’t volk, aan 
mannen en vrouwen. Cortez staat als geparalyseerd, vervoerd door het 
wonderlijk fascinerende schouwspel der dansende menigte. De Span
jaarden roepen zijn naam om hem tot de werkelijkheid terug te voeren, 
maar hij hoort hen niet, merkt niet hoe het ballet tot stilstand komt, 
blijft turen naar de massa, die weer gaat dansen, en terugwijkt tot in 
de poort, als weer de kreet „Cortez" wordt gehoord. De soldaten en 
padres dreigen Montezuma. die, alleen nog omringd door de prinsen, 
eenzaam staat voor de poort. Cortez plaatst zich tussen hem en de 
aandringende Spanjaarden, die goud eisen en Montezuma’s en der
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Mexicanen bekering tot het kruis. Maar in plaats van goud biedt hij hun de 
prinsen aan en als Cortez van hem verlangt „het offer aan het Lam’ 
te brengen, begrijpt hij niet dat men zijn bekering tot het Christendom 
wil, maar beantwoordt hij de roep met het zich doen offeren der prinsen. 
De laatste prins doodt echter niet zichzelve, maar Montezuma. Cortez. 
die de stad wil redden van de ondergang, beveelt soldaten en padres 
heen te gaan, maar zij weigeren. Dan wil hij door hun rijen heengaan, 
maar hij stuit tegen de lanspunten der soldaten, die hem de doortocht 
weigeren. Hij gaat dan op de Mexicanen toe, hen bezwerend hem te 
volgen. Maar zij verroeren zich niet. Een triomfgeschreeuw breekt los 
onder de Spanjaards. Cortez heeft het spel verloren. De soldaten dringen 
het Mexicaansche volk tegen de muur, de padres houden het de kruisen 
voor en eisen dat het neer knielt. Reeds brandt de stad, nogmaals 
bezwerende geestelijken het volk, tot het neerknielt. Dan valt de duisternis 
over de speelvlakken, het zwarte silhouet van tempel en stad steekt 
donker af tegen de brandende stad. Cortez, geslagen, gaat heen.

Onder Saalborn’s regie is dit spel tot een feest van lijn en kleur, 
van schoon rhytme in klank en beweging geworden en de duizenden, 
die enige malen op de ruime tribunes op de speelwei buiten Utrecht 
verzameld waren, werden sterk geboeid door het zich in de allengs 
aanduisterende avond ontwikkelende spel van woord en zang en dans. 
Maar van het wezenlijke van dit gegeven stond men toch wel heel ver' 
af en een gemeenschap tusschen spelers en publiek kon tijdens en door 
deze opvoering moeilijk ontstaan. Het bleef toneel, zeer bizonder onge 
twijfeld en met een geheel eigen cachet, maar zonder de symboliek di 
tot ziel en begrip van een gelijk gezinde massa spreekt.

Het Amsterdamse spel was minder concreet-historisch van opzet, had 
meer de bedoeling het algemene, innerlijke conflict van de periode die 
tot onderwerp was gekozen, te dramatiseren. Het tijdperk van de over- 
gang van Amsterdam naar Oranje tot aan de stichting van de Universiteit 
werd als stof genomen: het werd in drie perioden ingedeeld. De eerste: 
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Inquisitie-geest voorgoed uit Amsterdam verdreven. De vrijheid heeft 
het pleit gewonnen en men sticht nu het Athenaeum Illustre, in de 
opvatting van de ontwerpers van het spel, als symbool van de vrijheid.

Hoewel dus op de historie gebouwd bedoelt het spel geen historisch 
drama te zijn, althans niet in die zin dat hier gepoogd is een uiterlijke 
reconstructie te geven van gebeurtenissen die drie eeuwen geleden 
hebben plaats gehad. „Het gaat ten slotte — aldus de Inleiding tot 
het spel in het programma der opvoeringen — enkel om het innerlijk 
conflict dier tijden en deze ideeënstrijd komt — vooral in een open
luchtspel — het beste naar boven als hij zoveel mogelijk van het 
bepaald-tijdelijke en individuele omhulsel wordt ontdaan.

Dus geen historische feiten, geen beroemde mannen, geen namen 
en individuen. Dat alles was slechts de belichaming van een geestelijke 
worsteling, een botsing van principes; en om die principes, om die 
botsing gaat het in laatste instantie uitsluitend en alleen.

. We willen als 't ware de geschiedenis ontdoen van het oude kleed, 
de historie heffen uit de historie. Zo vindt men in dit spel geen be
paalde mensen, die geleefd hebben in het jaar zoveel, geen redevoe
ringen of sentensies, die in betrouwbare bronnen zijn geboekstaafd, 
doch uitsluitend groepen en koren, die de dragers zijn van de gedachten 
dier tijden en onder aanvoering hunner protagonisten het conflict moeten 
uitbeelden, dat ons door de historie is overgeleverd.

Dus nogmaals: geen bekende personen, geen helden, geen bepaalde 
rollen, al blijft het geheel op historische basis gefundeerd. En al zal 
de deskundige in de uitspraak van deze of gene protagonist wel de 
geest en de gedachtegang herkennen van de een of andere geschied
kundige figuur, hij blijft ten slotte protagonist, die hoogstens door een 
bepaalde nummering van de andere koorleiders onderscheiden is."

Met alle respect voor het experiment — juist op het terrein van het 
openluchtspel verdient ieder ernstige poging om een nieuwe vorm ge
stalte te geven de volle belangstelling — geloven we toch dat in deze 
richting de oplossing niet gezocht moet worden. De opzet draagt o.i. 
de kiem der mislukking te duidelijk in zijn tweeslachtigheid: enerzijds 
een historisch gegeven, dus een heenwijzen naar historische personen: 
Oranje, Amsterdamse burgemeesters als Hooft. Predikanten als Trigland, 
Smout. Koppen, Professoren als Vossius, Barlaeus, dichters als Hooft, 
Vondel enz. — anderzijds een negeren van alle historische concreetheid 
en een enkel accentueren van de historische idee. Maar op deze wijze 
komt het dramatisch conflict, dat ook, neen dat juist in het openlucht
spel volle aandacht eist, niet tot zijn recht, het op de voorgrond stellen 
van de ideeën door naamloze dragers bevredigt daarbij niet, men wil
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in een historisch stuk figuren van vlees en bloed op het toneel, geen 
schimmige abstracties zonder een eigen leven. Immers, de strijd der 
ideeèn in een vroegere tijd interesseert een publiek niet om zich zelfs- 
wille, maar omdat hij het leven beheerst van bepaalde, scherp omlijnde, 
concrete personen, hetzij ze werkelijk historisch, hetzij ze 
van des schrijvers fantasie zijn. Slechts in zoverre deze ideeéi 
kracht zijn voor de handelingen van die personen boezemen ze ons 
belang in. Met ideeén, levensvragen uit onze eigen tijd, waarmee we 
dus te worstelen hebben om tot klaarheid in ons eigen leven te komen, 
is dat heel wat anders. Die interesseren ons om hun zelfswil, al zal 
ook dan naar een dramatisch conflict gezocht moeten worden. Om deze 
redenen is de betekenis van opvoeringen als S.P.Q.A. ’32 bij lange na 
niet zo groot als van Het Torenspel

HET KATHOLIEKE OPENLUCHTTONEEL.
a. De Stadionspelen.
Een kardinaal onderscheid tussen deze en die van de vorige groepen 

is dat de Katholieke lekenspelers steeds optreden voor een gelijk ge
stemd gezelschap; spelers en publiek vormen hier werkelijk een geeste- 

'neenschap. En terwijl de organisatoren van de hiervoor besprok' 
:htspelen de kans lopen dat noch de vorm noch de geestelij 

hun spel door het publiek geapprecieerd wordt, kunnen 
Katholieke vertoningen als „Triomf der Levenden", 
W. Nieuwersluis, onder regie van Paul Huf, op 2e 

Paasdag 1930. „Het koninklijk Paaskruis" op Pasen 1931 en „Pinkster
zegen” op Pinksteren 1932 — tekst van Mia van der Kallen, muziek 
van Th. v. d. Bijl, regie van Mia van der Kallen — van te voren zeker 
zijn een begrijpend publiek te vinden, a priori bereid om de strekking 
van het spel te aanvaarden, zoodat zij enkel voor de moeilijkheid staan 
om de nieuwe vorm waarin zij de gemeenschappelijke geest hebben 
gegoten, door het publiek te doen accepteren. Dat geldt niet alleen voor 
genoemde massale spelen, maar ook voor de pogingen door Katholieke 
lekenspelers ondernomen om op het gewone schouwburgtoneel spelen 
van nieuwe opzet ingang te doen vinden, wat echter slechts moeizaam 
gelukt, daar ook in deze kringen het publiek zeer gehecht blijkt aan de 
vertrouwde vormen van het oude realistische toneel.

Wie zowel de studentenspelen als de genoemde Graal-vertoningen 
in het Stadion heeft bijgewoond, zal door het verschil in mentaliteit 
van het publiek onmiddellijk getroffen zijn. Bij de studenten een hete
rogene menigte, zonder geestelijke structuur (als massa), voor het grootste 
deel uit louter op het uiterlijk gerichte belangstelling gekomen. Bij de
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•heel andere principes uit bij haar 
. ’ door een zeer oor- 
bereiken. Aan het spel 

namen 10.000 Graalmeisjes deel, als volgt ingedeeld:

De Graalster — in zeven kleuren
De Bewaarengelen — geel
De Seraphs en Cherubs — rood en oranje met geel — 
De Kruiskinderen — verschillende lichte kleuren — 
Petrus op de daken — rood, groen, geel, paars — 
De Graalkadetten — groen met terra en geel — 
“ ~ • en Komsomolkinderen (de aardse tegen-

van het geloof) — zwart-wit, zwart-lila, 
zwart-rood —

De Helse machten (gedeeltelijk op fietsen, aangevoerd 
door een opperduivel op een motor — zwart met rood —

De Bekeerlingen — bruin
Een kort overzicht van de ontwikkeling van het bewegingsspel ont

leend aan het tekstboekje moge een indruk geven van de opzet van 
de vertoning.

Uit zeven hoeken (der wereld) komen de Graalleden aanstuiven tot 
één sterregroep. Hun bewaarengelen, de blik ten hemel gericht, stellen 
plechtig zich op in de wijdste ommekring. Dan zingen speelsters en

Katholieken een homogene massa, waarin men zich als niet-Katholiek 
enigszins als een vreemde eend in de bijt voelt, gekomen uit innerlijke 
drang, zoals de Middeleeuwers gingen naar de mysterie-spelen, in een 
feestelijke stemming ongetwijfeld en bereid tot het genieten ook van 
uiterlijk schoon, maar met het vertrouwde gevoel dat wat eraan inhoud 
geboden zou worden, niet te ver van hun dagelijkse geestelijke spijzen 
zou afwijken. Het feit dat bij al deze Katholieke vertoningen de tekst 
zeer zwak was, soms zelfs armhartig gerijmel, deed hieraan niets af — de 
toeschouwers c.q. hoorders — tastten onmiddellijk door de zwakke 
woordhuls heen naar de vertrouwde geestelijke kern.

Het eerste der drie Stadionspelen was zeer zwak van dramatische 
vorm, terwijl ook de regie — die, dit moge ter verontschuldiging die
nen, nog alles te leren had in zulk een ontzaglijke ruimte als een modem 
Stadion is. — grote fouten maakte o.a. door het spel als een pantomine 
in een hoek van het stadion op een veel te klein toneel te laten op
voeren. terwijl de tekst door afzonderlijke sprekers voor de microfoon 
werd gezegd, met het gevolg dat het woord van een andere kant kwam 
dan waar de handeling plaats vond.

Mia van der Kallen ging van geheel andere 
regie en wist in het laatste spel „Pinksterzegen" 
spronkelijke spelleiding iets heel bizonders te



HET OPENLUCHTTONEEL IN NEDERLAND

Allen vlijen zich nu onder 
de Seraphs en Cherubs

publiek tezamen het Veni Creator Spiritus. In het tweede en derde 
tafereel, dat der vernieuwing en de bededans, voeren de Bewaarengelen 
een dans uit, waartussen spreekkoor en zang wordt gehoord, terwijl 
in het vierde tafereel de wijde engelenkring zich in zeven kleinere 
ronden verdeelt, die elk over een der sterrepunten een gave van de 
Heilige Geest komen afbidden. Dan breekt de Pinkstermorgen aan en 
in de vorm van vlammende Seraphs en Cherubs daalt de Heilige Geest 
neer. Nadat de Graal het Graallied heeft gezongen, gaan de zeven 
sterrepunten uiteen en slaan hun kampen op, voor welke een voor een 
de Seraphs en Cherubs komen bidden. Als de Kruiskinderen spelende 
op zijn gekomen in grote driehoekvormen, verschijnen de Helse krachten 
onder leiding van de „Vreemde rover" en beginnen met de October- 
kinderen hun verleiderswerk. Maar hun pogen stuit af op de trouw aan 
het kruis en ontmoedigd deinzen de verleiders af; na een dankkoor gaan 
de Bewaarengelen de wereld voorbereiden op de Blijde Boodschap.

In vier carrees komen nu de Kadetten, in apostelovermoedigheid, 
frank en fier aangetreden, maar de Helse machten, nu ook vergezeld 
door de Komsomolmeisjes, doen een nieuwe poging tot verleiding en 
ondanks de voortdurende en machtige afwijzing winnen de verleiders 
door haar „rhythmisch getover" hoe langer hoe meer veld. Als echter 
de alarmtrompetten worden geblazen en Maria wordt aangeroepen vluchten 
de helse machten in verwarring. Dan slaan ook de Kadetten in het 
midden rond de Graal hun kamp van tenten op. 
en rond hun tenten in het groene gras. Ook 
zitten neer in stille contemplatie. In het volgende tafereel leggen deze 
zich plat ter aarde om van de H. Geest de genade der wereldbekering 
af te smeken. De Kruiskinderen sluiten zich bij de achterhoede der 
fronten aan. Nadat de Seraphs en Cherubs naar de hogere sferen zijn 
teruggekeerd, wordt de graal-offerande gebracht en de Hemelse Hymne 
aan de Dageraad gezongen, waarop Jezus’ stem tot de Graalkinderen 
spreekt en hun opwekt hun ideaal hoog te houden. Met een Te Deum 
Laudamus, door publiek en spelers weer te zamen gezongen, sluit het spel.

Dit summiere overzicht kan niet meer dan een zeer oppervlakkige 
indruk geven van het kleurrijke bewegingsspel dat zich uren lang voor 
onze ogen voltrok en ondanks het gebrek aan dramatische handeling 
boeide door de voortdurende wisseling van kleur en lijn, waarvan de 
symboliek vooral tot de Katholieke ziel sterk sprak. Ook het spreekkoor 
maakte dikwijls een machtige indruk, al ontkwam men niet aan een op 
den duur wat hinderlijke eentonigheid en de muziek ondersteunde woord 
en beweging op gelukkige wijze. Een uitmuntende regie-vondst, hoewel 
niet geheel oorspronkelijk — was het laten medezingen van het publiek
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irdoor het karakter 
van bouw dan dat 
evenals dat een

in de aanvang en aan het slot; daardoor werden de toeschouwers als 
het ware medespelenden en ontstond er een mystieke eenheid tussen 
alle aanwezigen in het stadion. Het spel kreeg daar 
van een modern h'thurgisch drama, volkomen anders 
waaruit het M.E.-se mysterie-spel is gegroeid, maar 
samenvloeiing van godsdienstbeleving en spel.

Voortreffelijk was de voorbereiding van dit spel, waarvoor van alle 
streken uit het land de speelsters naar Amsterdam waren gereisd; in 
hun woonplaatsen hadden ze onder toegewijde leiding hun precies om- 
lijnd deel van de bewegingen met de grootste nauwgezetheid voor
bereid. zo dat een enkel repetitie in het Stadion, de dag voor het spel, 
voldoende was om heel het ingewikkelde schema van spel en beweging, 
vrijwel feilloos te doen verlopen. Op originele wijze heeft de regisseuse, 
die zelf in een passend costuum in het centrum van het speelveld in 
een naar alle zijden open bouwsel had plaats genomen, met behulp 
van een aantal onmiddellijk op haar bewegingen reagerende onder- 
leidsters, de ontzaggelijke menigte meisjes aangevoerd.

Het mag werkelijk — uit een oogpunt van toneel — zeer jammer 
genoemd worden, dat men deze openluchtspelen, om ons onbekende 
redenen, niet heeft kunnen of willen voortzetten.

b. Andere openluchtspelen.
De Katholieke openluchtspelen beperken zich echter niet tot de 

Stadionspelen. Integendeel, in verschillende delen van het land en bij 
zeer verschillende gelegenheden — we gaven er reeds een enkel voor
beeld van — worden openluchtopvoeringen van zeer uiteenlopende 
aard georganiseerd. De meeste indruk hebben ongetwijfeld de Tegelense 
Passie-spelen gemaakt, waarover we in no. 7 van de 16e jg. reeds 
uitvoerig schreven. Andere pogingen om middeleeuwse mysteriespelen 
weer op te voeren, werden o.a. ondernomen in Oisterwijk, waar men 
het vorig jaar een der „Bliscappen van Maria”, een zeer bekende cyclus 
van mysteriespelen waarin de zeven hoofdvreugden uit het leven van 
de H. Maagd ten tonele werden gebracht, heeft gespeeld.

Van grote betekenis voor de ontwikkeling van een moderne open- 
lucht-toneelkunst zijn echter voorstellingen als het vorig jaar in het 
Noord-Hollandse dorp Heer Hugowaard op touw werd gezet en waar
over wij in het frisse toneelblad „Het Katholieke Tooneel" (jammer 
genoeg moest de uitgave hiervoor wegens gebrek aan belangstelling 
gestaakt worden) lezen:

„De i 
werd hc 
bewerking

pastoor der parochie vierde zijn veertig-jarlg priesterfeest en als geschenk 
icm dit spel aangeboden (n.1. „Geheimen van de H. Mis", een moderne 

van het bekende gelijknamige werk van CaJdcron). Nu — als wc weten
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rringen 
ischapsspel."

van dit lange citaat veroorloofd, omdat 
leeft in de kringen der jongere Katho-

We hebben ons de weelde 
daaruit overtuigend blijkt wat er 
lieke toneelliefhebbers.

Vier maanden hebben jongeren en volwassenen gerepeteerd — en ze zijn erin 
geslaagd een daad te stellen die voor het effenen der nieuwe banen welke het 
spel in de naaste toekomst zal volgen, van vérstrekkende betekenis moet zijn.

Deze lofrede wil nog niet zeggen dat wij het roerend met deze spclmatige 
gemeenschapsuiting eens zijn. Daarvoor was de vertolking van Ghcon's bewerking 
nog te star — m.a.w. er zat geen vaart in — en die zal nooit komen ook. Hiertoe 
leent Ghéon zich niet. Deze schrijver stelt zich zo uitsluitend in op het schone, 
op het verheven woord, dat hij vergeet voor wie hij schrijft. De mens, die middels 
dit spel God hulde wil brengen, bezit armen en benen, die hij gekregen heeft 
om ze te bewegen. En wanneer we dan bedenken, dat een vrij grote groep „Wijs
heid" en „Onwetendheid" en een nóg veel grotere groep Gelovigen (mannen en 
vrouwen) twee uur lang zonder enige beweging aan het spel deelnemen, dan — 
ja dan? Schoon vinden we de, mogelijk als tegenwerping bedoelde, gedachte dat 
die mensen zó In de geest hebben meegelcefd dat hun aandacht was als een 
bidden, maar daar zijn we er niet mee. Er moet iets gebeuren in een spel, zonder 
dat daarbij direct tot toneel wordt overgegaan. Vandaar dat wij ons op het stand
punt plaatsen: de onder de Katholieken meer en meer veld winnende gedachte 
van gemeenschappelijk optreden en gemeenschappelijk beleven, is voor onze tijd 
van onschatbare waarde, maar deze gedachte heeft in het spel nog lang niet haar 
juiste vorm gevonden. Hiermee veroordelen we het werk van Ghcon niet — we 
kunnen het waarderen als een poging in deze richting — maar dan ook niet meer 
dan een poging Tenslotte willen we tevens nog als onze overtuiging uitspreken 
dat dergelijke opvoeringen buitengewoon bijdragen tot een meer algemeen ver
langen naar gemeenst* * "

wat ook nü nog hier en daar t)ij een priesterfeest ter opluistering middels spel 
wordt aangeboden, dan hebben we hier toch zeker met een voorbeeld te doen, 
dat niet genoeg nagcvolgd kan worden. Hoewel — de eerlijkheid gebiedt ons 
te vermelden dat Katholiek Zaandam het vorig jaar Augustus reeds een voorbeeld 
had gegeven door ter gelegenheid van een pastoorfecst „De Geheimen van de H. 
Mis" van Caldcron op te voeren, eveneens onder leiding van Anton Sweers. We 
zijn inmiddels echter al weer een jaartje verder en in zekere kringen der spel- 
avant-gardc, waartoe we Sweers met een gerust hart kunnen rekenen, geeft men 
verre de voorkeur aan de bewerking van Gheon. Men stelt zich hierbij op het 
standpunt dat deze bewerking meer gelegenheid geeft om de gemeenschap te laten 
deelnemen, daar o.a. in de gedeelten waar de offergaven naar het altaar worden 
gebracht, mensen uit alle beroepen hun geschenken komen aanbieden, waardoor 
actieve deelname, wc zouden haast zeggen, van het publiek, verzekerd is. Zowel 
de boerenvrouw als het fabrieksmeisje, zowel de landarbeider als de bankbediende 
offeren. Dit bevorderde dat men Gheon's spel de voorkeur gaf, aangezien Caldcron 
in de eerste plaats toneel heeft geschreven en o.m. sterker is ingcsteld op indi
viduele uitbeelding.

De opvoering in de open lucht was werkelijk treffend, enige malen zelfs zuiver 
ontroerend. Hiertoe werkte alles mee. Het platvorm, waarop werd gespeeld, was 
momumcntaal en tevens simpel van lijn, terwijl de donkere kleuren verrassend 
harmonieerden met het groen der velden, die zich links en rechts uitstrekken. De 
bovenbouw, waarop de spelontwikkcling als het ware practisch werd tocgclicht. 
aangezien het publiek daar de handelingen der H. Mis, zoals we die kennen in 
de kerk, kon volgen, was orglneel van gedachte.
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XI. DE PROTESTANTS-CHRISTELIJKE SPELEN.
Ook in Protestants-Christelijke kringen neemt de belangstelling voor 

het openluchtspel toe. in het bizonder in die der vrijzinnig-christelijke 
jongeren organisaties, de V.C.J.B. en V.C.S.B., hoewel men daar nog 
niet tot opvoeringen is gekomen, die als de hiervoor besproken Katho
lieke massaspelen, de algemene aandacht trekken. De oorzaak zal hier 
wel liggen in de grotere mogelijkheden die de veel talrijker Katholieke 
gemeenschap met zijn uitmuntende, strenge organisatie voor het tot 
stand komen van dergelijke massale vertoningen biedt. Merkwaardig 
is het intussen dat de genoemde Katholieke openluchtspelen een reactie 
zijn op Vrijzinnig-christelijke lekenspelen, in het bizonder op het in 
1930/31 in verschillende plaatsen opgevoerde spel van Henriétte Roland 
Holst „Kinderen van dezen Tijd”, dat allerwegen grote indruk maakte - 
en de Katholieken tot een antwoord uitlokte. — Het is, naar onze 
mening, enigszins verwonderlijk dat men nimmer getracht heeft van dit 
spel een openluchtuitvoering te geven. Het komt ons voor dat het 
zich daar even goed toe leent als voor een zaal-opvoering en we zijn 
er van overtuigd dat een her-opvoering er van weer een toneelgebeurtenis 
van betekenis zou kunnen blijken.'

Men hoort wel eens bezwaren opperen, dat het lekenspel wordt ge
bruikt als middel tot verbreiding van bepaalde beginselen op religieus 
of politiek gebied en dan vooral tegen zulke spelen in de openlucht 
opponeren. Wij menen echter ten onrechte. En achten het een mis
kenning van de culturele betekenis van het toneel wanneer men het 
wil terugdringen op een strikt neutraal, vaag-algemeen-menselijk gebied 
en het zo tot een bloedeloosheid veroordelen, die het noodwendig naar 

trgang moet voeren. In alle bloeitijdperken van de dramatische 
af het toneel uitdrukking aan wat er in een gemeenschap leefde, 

een gemeenschap die allen omvat, kennen we helaas thans 
niet. Wat is dus natuurlijker dan dat in deze tijd nu men verschillende 
gemeenschappen ziet groeien en meer en meer ziet hoe de mens be
hoefte heeft tot gemeenschappelijke beleving van idealen op geestelijk 
of maatschappelijk gebied — het toneel uitingsmiddel wordt van die 
verschillende gemeenschappen. Wat kan er tegen zijn dat deze gemeen
schappen trachten langs toneelmatige weg hun levensinzichten te ver
sterken en te verdiepen. Dat men zich in zulke spelen soms ook direct 
richt tegen andersdenkenden, kan toch geen bezwaar zijn en behoeft 
allerminst tot verlaging van de toneelspeelkunst te leiden. Integendeel, 
juist doordat men speelt wat uit het hart gegroeid is, is de kans dat 
het toneel als toneel daar wel bij vaart, groot. En op de strijd der 
meningen kan het slechts een veredelende uitwerking hebben als men
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zich daarbij bedient van het wapen van het toneel, in het bizonder als 
dit openluchttoneel is. Immers dat vraagt sterke stylering, verdraagt 
geen realisme-van-de-kleine-kant, en zal dus juist zijn kracht moe
ten zoeken in de belichaming der ideeën meer dan in de voor
stelling der vluchtige verschijnselen. We zouden haast zeggen : het ware 
te wensen dat veel meer dan tot nog toe de strijd der meningen ge
voerd kón worden op de gestyleerde wijze van het toneel: het zou 
een bewijs zijn dat wij gegroeid waren in waardering van anderer in
zichten.

van Protestants- 
jeugd en arbeid, door An- 
de V.CJ.C., die het, hier 

van Abraham van

Een der meest de aandacht vragende openluchtspelen 
christelijk karakter is „Maar wij", spel van

- thonie Donker geschreven in opdracht van 
en daar bekort, in 1933 liet opvoeren onder regie 
der Vies, tijdens het Pinksterkamp te Soesterberg.

Het wijkt in bouw en opzet van de tot nog toe behandelde spelen 
nogal af, in het bijzonder door de inlassing van verscheiden „songs" 
op de wijze van bekende liedjes. Het is direct voor de openlucht ge
componeerd, wat al dadelijk blijkt uit de toneel-aanduiding. Het eerste 
toneel speelt zich af op bosgrond, voor een gordijn van diep, warm 
blauw: symbool van een blauwe onbewolkte toekomst. De volgende 
tonelen, die achtereenvolgens in gebruik komen, bestaan uit twee 
elkander opvolgende podiums, met afwisselend links en rechts en op
gang. Achter het tweede podium bevindt zich, door een gordijn ver
huld. opgaande natuurlijke bosruimte naar een hoog gelegen plek toe. 
Achtergrond van het eerste podium: kale, witte kalkmuur, daarvoor 
wordt in het tweede toneel een fabrieksruimte aangeduid met rails, 
waarin pedalen, handles, waarbij een rij werklieden, mannen en vrouwen 
op krukjes — het geheel een moderne fabriek suggererend. De achter
grond van het tweede podium is grauw: daarvoor een plein, trottoir, 
bank met werklozen, lezend, rokend, kaartend, luierend, anderen spelen 
zandhappertje of een ander spelletje.

Als het spel begint zien we kinderen, meisjes en jongens, zingend 
en spelend voorbijgaan. Anderen beginnen te graven, zagen, ophijsen 
van een boomtronk uit een kuil, slaan van piketpaaltjes, alles onder 
het zingen van vrolijke arbeidsliedjes. Daar komt Harald, de hoofdfiguur 
en helpt een paal inslaan. Diens vader, tijdens het zingen opgekomen, 
gaat op Harald toe en vertelt hem — jaloers op het blijde optimisme 
der jeugd — dat hij geen werk meer heeft en de wereld in gaat 
trekken om werk te zoeken. Harald benijdt hem. maar anderen, een 
jonge intellectueel, een landmeter, zijn helper, temperen zijn enthousiasme,
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een plein hun 
leven is „een

ïekkoren, die althans de 
steeds bieden, door de 

maar door solostemmen van

jekeerd, die 
n gaat, 
iveltop

we de vraag te beantwoorden
— ' moet 

-----ang van het hart dat er veel te veel
en dat niet door spret 

bezwaren die een toespraak in de openlucht ■ 
kracht van het aantal overwinnen kunnen.

— zij weten al dat daar 
iger en twist. Maar Harald 

al spotten ze

zij kennen het leven al en zijn teleurstelling — 
is: dichte mist, hard werken, weinig loon, hong< 
wil zijn moed niet laten breken, hij zal het wagen 
met zijn illusies en noemen hem een dromer.

In het tweede toneel komt Harald voor de fabriek — de portier 
weigert hem in te laten — hij eist werk voor zich en zijn genoten — 
een bewogen toneel volgt, alleen Harald gelukt het binnen te komen. 
Tussen de werklieden staat dan Desiré op, een onevenwichtige, ontvlam
bare figuur, verward en pathetisch redenaar, in wien geestdrift en geloof 
afwisselen met cynisme en ontmoediging. Hij schildert de noden en 
slechte kansen van de arbeiders en wakkert de ontevredenheid aan. 
Harald, die ondanks alles naar werk haakt, is er getuige van hoe de 
fabriek wordt gesloten, de arbeiders op straat worden gestuurd: De 
directie zet de zaak hier voorlopig stop, zegt de portier, we kennen 
der niet meer tegen op. Desiré uit nu een lyrische ontboezeming over 
de herwonnen vrijheid, maar Harald vertrouwt die vrijheid niet, gelooft 
niet dat nu een beter tijd zal komen.

In het derde toneel zien we een groep werklozen o[? 
tijd verdoen. Beurt om beurt klagen ze hun nood, hun 
groot niets." Er trekt een werkloze voorbij met een harmonica, een 
groep communisten predikt het eenheidsfront van alle werklozen, een 
troep nationalisten gaat voorbij. Dan komen Duitse trekkers, Tippelbrüder. 
met belangstelling welkom geheten — ze vertellen hoe ze de wereld 
in trekken om hier of daar hun geluk te zoeken. Maar Harald ziet daarin 
geen uitkomst en houdt tegen de licht meegesleepte Desiré vol dat de 
oplossing anders moet zijn. Die hij ten slotte meent te kunnen aan
geven in een grote rede, waarin hij betoogt dat de jeugd niet in geld 
en goed, niet in het jagen naar een goed bezoldigd baantje z’n geluk 
moet zoeken, maar arbeid moet trachten te winnen, onverschillig welke 
en tegen welk loon, want arbeid betekent mensenwaarde.

Als dan in het vierde toneel Haralds vader terug is g« 
nergens in de wereld uitkomst heeft gevonden, staat Harald op en 
nadat het achterscherm is geopend, een smal pad langs naar een heuv. 
waarover hij verdwijnt.

Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op de ideeéle 
betekenis van dit spel, wel echter dienen 
of het aan de eisen van een goed openluchtspel voldoet. En dan 
ons in de eerste plaats de opmerkir 
in geredeneerd wordt
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openlucht-bi 
Vondel op, naar

dat als een onbe- 
i blijven, bleef het

•n genieten van het 
het sterkste bewijs

welke in een enigszins uitgebreide ruimte het grootste deel verloren 
moet gaan, zeker als ze

spreken inaar matig <
handeling in het spel 

er een

aan leken toebehoren, die uit de aard der zaak 
in het spreken maar matig geschoold zijn. Verder is er weinig drama
tische handeling in het spel, het is alles wat vlak, wat episch van stijl. 
Tenslotte is er een door niets gemotiveerde overgang van poëzie — 
helaas ook al weer van geen grote kracht — naar proza, als Harald z’n 
rede houdt, welke rede op zichzelf zeker vijf keer te lang is. We hebben 
de opvoering niet bijgewoond, en weten dus niet hoeveel er bekort is. 
Maar het staat voor ons vast dat als niet hee] sterk het snoeimes in 
de welige bloei van verzen is gezet, de aandacht der toeschouwers, 
zelfs van geestverwanten al spoedig verslapt moet zijn. — Een zeer 
waardeerbare vondst, we merkten het trouwens reeds op, is het inlassen 
van diverse ,.songs", waarvan intussen de tekst wel wat pittiger zou 
kunnen zijn.

Het stuk is onlangs weer — in sterk verkorte vorm — opgevoerd 
bij de opening van het nieuwe door werklozen gebouwde openlucht
theater te Rotterdam; de werklozen zelf waren toen de spelers.

Aan dezn Rotterdamse vertoning wijdt „Het Handelsblad" de volgende 
merkwaardige beschouwing:

.Het was aanzienlijk bekort en had verder een zodanige bewerking ondergaan 
dat de tendenz een weinig was verdoezeld. (Wel eigenaardig in een stuk waar 
het juist op de strekking aankomt, v. W.)Zo was het geschikt gemaakt voor vertoning 
aan een politiek zeer gemengd publiek.

Behalve een groepje autoriteiten vormden werklozen en vrouwen van werklozen 
het publiek bij deze besloten voorstelling.... In het begin ging het nogal rumoerig 
toe. Voortdurend werd er commentaar gegeven op de handeling, waaraan in de 
aanvang de spanning ontbrak. Allengs echter, naarmate het stuk meer inhoud 
kreeg, en de bedoeling duidelijker werd, nam de belangstelling toe. Na een kwartier 
was het doodstil en afgezien van een kort spontaan applausje <’ ' ' — ■-u* 
dwingbare reactie op een rake opmerking niet achterwege kon 
doodstil, tot aan het einde.

Ondanks de koude avond bleef men stl! en ontroerd zitten 
eenvoudige spel der toneeldilettanten. Die stille aandacht is h 
voor het succes van de opvoering waarover wij weinig meer behoeven te zeggen. 
De handeling was eenvoudig maar boeiend en begrijpelijk. Zij sprak rechtstreeks 
tot de harten van de toehoorders en toeschouwers."

Voor zover ons bekend — dit artikel mag geen aanspraak maken op 
volledigheid — zijn er geen andere protestants-christelijke openlucht
spelen geschreven van groter adem. Wel worden op landdagen e.d. 
bijeenkomsten meermalen lekenspelen opgevoerd, maar deze dragen 
meestal een intiemer karakter. Echter is onlangs door een Utrechtse 
troep lekenspelers onder leiding van den heer C. Schilp het initiatief 
genomen tot het regelmatig beoefenen van het openluchtspel. Als eerste 
resultaat van hun werken voerden zij in Driebergen ter gelegenheid van 
een ojaenlucht-bijeenkomst op 2e Pinksterdag „Joseph in Dothan” van 

ir de verslagen te oordelen op zeer verdienstelijke wijze.
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verband. Muziekverenigin 
dansgroepen. De spreker 
genomen.

In zijn uitnemende handleiding 
Feestcultuur, uitgave van de Culture

een van de oorzaken van 
geslaagde poging werd ge 
het massaspel „Naar de 
Hier werkten voor

XII. SOCIALISTISCHE OPENLUCHTSPELEN.
De moderne arbeidersbeweging in Duitsland en Oostenrijk heeft voor 

haar verdwijning, tengevolge van de „nieuwe orde” in deze landen, 
ijverig gebruik gemaakt van het openluchtspel voor haar propaganda. 
In ons land heeft men op dat terrein tot dusver nog maar aarzelende 
schreden gezet. Als we de AJ.C. uitzonderen, die op haar kampterrein 
„De Paasheuvel" een openluchttheater heeft, dat ruim 2000 personen 
plaats biedt, en daar regelmatig lekenspelen opvoert, dan zien we slechts 
sporadisch pogingen om in de openlucht toneel te spelen. In de grote 
steden werd enkele malen op 1 Mei een spel geënsceneerd, maar tot 
resultaten, die de vergelijking met de hiervoren behandelde grotere 
spelen ook maar enigermate kunnen doorstaan, kwam men niet. De 
grote kosten, die dergelijke spelen in grote stadions met zich brengen, 
wil de opvoering slagen en die in deze tijden van grote werkloosheid, 
welke uit de aard der zaak vooral de financiën der arbeidersorganisaties 
zeer ongunstig beïnvloeden, moeilijk gevonden kunnen worden, vormen 

dit achterblijven. Een eerste enigszins beter 
jedaan op 1 Mei 1934 door de opvoering van 
: Nieuwe Tijd” in het Amsterdamse Stadion, 

het eerst grote groepen uit verschillende culturele 
organisaties der arbeidersbeweging op gelukkige wijze samen in massaal 

ingen en zangverenigingen, bewegingskoor en 
organisch in het gehele programma op-

j voor het organiseren van feesten — 
rele Raad van N. V. V. en S.D.A.P. — 

wijdt de nieuwe voorzitter der S.D.A.P. Koos Vorrink ook bizondere 
aandacht aan het openluchtspel. En terecht, want juist daarbij is een 
stijlvolle ordening nog moeilijker dan bij zaalfeesten, maar tevens van 
nog uitnemender opvoedende betekenis.

Dit jaar heeft genoemde Culturele Raad een eerste poging gedaan 
om stijl te brengen in de openluchtfeesten die er op 1 Mei allerwegen 
worden gehouden. Hij heeft daartoe een Plan-Meispel-1936 uitgegeven 
door Aar. v. d. Werfhorst en Hans Wispel gedicht, met muziek van 
Paul F. Sanders en choreografische aanwijzingen van Martin Gleisner. 
De kern van dit spel, het leidmotief, is het plan-lied, het lied van het 
Plan van de Arbeid. Dat bezingt de voornaamste eisen en onderdelen 
van het plan op een korte eenvoudige manier couplets-gewijze. Het 
spel heeft verder geen intrige. „Het wil alleen uiting geven aan ons 
geloof en onze moed en onze blijdschap; die telkens weer culmineren 
in het zingen van het lied.” Het gehele spel is gedacht als een „blijde 
intocht" van het plan.
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Nadat door muziek, sirenen, claxons enz. de komst van het Plan is 
aangekondigd, wordt op het midden van het speelveld de planvlag gehesen. 
Groepen mensen komen, zien de vlag, kijken naar alle kanten, klisteren 
overal. De geluiden worden zwakker, de groepen mensen willen moe
deloos het veld weer verlaten, maar dan klinken de eerste maten van 
het Plan-lied over het veld. Een stilte valt over de mensen die in de
zelfde houding blijven staan. Weer het Plan-lied. De mensen bewegen 
in de richting vanwaar het geluid komt. Weer stilte. Dan weer muziek 
en zang. Het plan komt ten tonele: een stoet als op W. Crane’s be
kende plaat „Triomf van de arbeid”. Er is vreugde en beweging in de 
optocht, arbeiders-symbolen worden meegedragen. De plan-optocht 
marcheert — terwijl de groepen het geval in een grote verbazing 
aanzien — naar het midden van het veld en groepeert zich om de 
hoge vlaggemast. Dan vak weer een stilte, de vuisten gaan omhoog en 
dan klinkt een driewerf „Vrijheid”.

De spreker begint nu zijn welkomstgroet te zeggen. Hij biedt het 
plan aan allen aan. Een koor herhaalt de slagzinnen. De groepen mensen, 
naar de vier hoeken van het veld teruggetrokken, nemen een afwach
tende houding aan, maar trekken al spoedig naar het midden en vallen 
het plan met korte vragen en tegenargumenten aan. De spreker dient 
ze van repliek, geholpen door het koor. Zo worden de coupletten van 
het lied afgewerkt. Steeds dichter komen de groepen bij de plangroep 
in het midden. Onder het zingen van de laatste strofe worden zij één 
met de grote groep en het refrein zingen zij voor de laatste keer reeds 
mee. Het wordt een feest van zang en muziek en gezwaai met bloemen, 
kransen en vanen.

Dan richt de spreker zich tot de feestgenoten op de tribunes. Hij 
verzoekt eerst de werklozen (jonge en oude) op te staan en vraagt 
van hen trouw en geloof in het plan. Dan van de jongeren, de vrouwen, 
tot tenslotte allen staan. Nu vraagt hij trouw aan de beweging en haar 
idealen, trouw en geloof in de mensheid, aan het plan en de Inter
nationale. Deze trouw wordt uitgedrukt in het gezamenlijk zingen van 
de Internationale.

Daarna weerklinkt de stem van Mei. Zij spreekt haar blijdschap uit 
voor wat zij hier zag en hoorde. Zij roemt de moed en het geloof 
van de arbeiders, trots crisis en verwarring. Zij spreekt haar geloof 
uit in de toekomst van de arbeid en aanschouwt de Plan-toekomst als 
in een visioen. Hierop volgt het Meispel van bewegingskoren die in 
hun bewegingen de arbeid uitbeelden: schaven, hakken, graven, ploe
gen enz. Ten slotte wordt de lof van de jeugd gezegd, die zich los
maakt van de plan-groep en het plan-lied speelt.
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XIII. HET LANDSPEL.
bezoeken, waar het openluchtspel een 

mogelijk ook in ons land tot bloei

het openluchtspel ook te ontwaken. De zeer bef 
deze organisatie belet haar op dit gebied der ói< 

grotere dingen te doen, maar op haar landdagen heeft Z' 
voering van kleinere voor de openlucht geschikte stukjes, 
schreden op dit terrein gezet.

Nu zegt de spreker het slotwoord of kondigt de redenaar aan die 
een korte feestrede uitspreekt. Met het zingen van het Plan-lied eindigt 
het feest.

Deze eerste poging om aan de Mei-feesten in het land stijl te geven 
heeft bij enkele verdiensten nog vele gebreken. De tekst is niet een
voudig genoeg, dikwijls gewild-litterair, dikwijls rhetorisch-gewrongen. 
De handeling ontbreekt vrijwel geheel: de ontwerpers hebben dat wel 
bewust gedaan, maar zij hebben daarmee het spel een element onthouden 
dat het juist als spel karakter moest geven: de dramatische spanning. 
Dat is niet alleen een kwestie van toneel, maar zou ook aan de uit
werking van het spel als propaganda-middel ten goede zijn gekomen.

Intussen: de eerste stap is gedaan. Wij mogen ook van deze zijde 
ongetwijfeld op nog belangrijke bijdragen van de ontwikkeling van het 
openluchtspel rekenen.

We wezen reeds terloops op het openluchttheater van de A.J.C. op 
de Paasheuvel. Het hoogtepunt van het leven op dit kampterrein vormt 
het Pinksterfeest, wanneer van alle oorden uit ons land de A.J.C.-ers 
naar de Veluwe komen om er de Pinksterdagen in een feest van blijde 
kameraadschap door te brengen. En in deze dagen zijn er weer twee 
toppunten: de opvoering van het boeiende openluchtspel Goudvreugde’s 
ontwaken, een symbolisch spel van Marie Vos en de Fakkeltochten op 
de avond van de eerste Pinksterdag. Beide zijn van een ontroerende 
kracht. Wie ze eens meegemaakt heeft vergeet ze nooit. Ze maken een 
diepe indruk en dat niet alleen op de geestverwanten, maar ook op de 
gasten van zeer diverse geestelijke pluimage die telken jare dit jeugdfeest 
meemaken.

In de kringen der Arbeiderstoneelverenigingen. zoals die georganiseerd 
zijn in de Bond van Arbeiderstoneelverenigingen, begint de belangstelling 
voor het openluchtspel ook te ontwaken. De zeer beperkte middelen 
van deze organisatie belet haar op dit gebied der dramatische kunst 

zij door op- 
s, de eerste

Nog één terrein moeten we 
goede grond zal kunnen vinden en 
kan komen. We bedoelen dat van het historische landspel. In andere 
landen heeft dat zich al sedert lang ontwikkeld, wortelt daar soms al 
in oude tradities. We denken b.v. aan de jaarlijks weerkerende historische 
spelen in de Beierse stadjes Rothenburg, Dinckelsbühl e.d.
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Een mooi voorbeeld vinden we ook in Engeland in een voorstad 
van Londen, Hampstead. — Daar, zo vertelt ons Kerschenzew in „Das 
schöpferische Theater", heerst onder de bevolking, die voornamelijk 
uit intellectuele middenstanders, ambtenaren, onderwijzers, artisten, 
journalisten, hoog-geschoolde arbeiders e.d., een krachtige gemeen
schapszin. Het zijn allen leden van een paar woningbouwverenigingen 
en alle gebouwen zijn er gemeenschappelijk bezit.

Elk voorjaar nu wordt daar een openluchtspel opgevoerd, in den regel 
de bewerking van een of andere oud-Engelse legende, die met ver
eende krachten door de bevolking van deze idyllische tuinwijk vertoond 
wordt. Aan de voorbereiding neemt een zo groot mogelijk aantal in
woners deel; de gehele opvoering, het in elkaar zetten van het stuk, 
de compositie van de muziek en de koren, het vervaardigen van de 
costuums, de regie, kortom alles moet door eigen krachten tot stand 
gebracht worden. De voornaamste acteurs, de dansers, de figuranten, 
de koristen en de leden van het orkest, worden allen uit de bevolking 
gekozen. Een fakkeloptocht besluit het feest, waaraan niet alleen de 
spelers maar ook een groot deel der bevolking deelneemt. „Men ge
voelt zich," aldus Kerschenzew, „in een middeleeuwse stad op een of 
ander volksfeest van de Xlle eeuw verplaatst."

Tot nog toe zijn in ons land nog maar sporadisch pogingen in deze 
richting ondernomen. Zo herinneren we ons een dergelijk spel bij de 
herdenking van het 500-jarig bestaan van de gemeente Zwolle. Naar 
de dagbladen melden .is men voornemens dit jaar in Tilburg ook een 
historisch spel met een plaatselijk cachet te geven ter gelegenheid van 
de z.g. paleis-raadhuisfeesten. Een Brabants schrijver. Jan Vuysters te 
Oisterwijk, heeft een stuk geschreven in Tilburgs dialect, dat onder 
leiding van Hans van Meerten door Tilburgse dilettanten zal worden 
opgevoerd. Het stuk zal enkele massa-taferelen bevatten en een groot 
aantal kleinere scènes en gespeeld worden aan de achterzijde van het 
gerestaureerde paleis.

Het meest de aandacht trekken in dit genre de openluchtvoorstellingen 
te St. Janssteen in Zeeuws-Vlaanderen. Ze worden in Augustus ge
houden en mogen zich verheugen in de belangstelling van geheel 
Zeeuws-Vlaanderen en het aangrenzend Belgiè en trekken ook uit 
verder gelegen oorden toeschouwers. De auteur van deze spelen is de 
heer J. A. Everaard (een beroemde naam: was niet Cornelis Everaert 
in de 16e eeuw een der beste kluchtschrijvers?) Zijn drie-delig spel 
„Adriaan Vylain" vestigde de aandacht op een historisch feit, n.1. op 
de aloude, in die streken in vroeger eeuwen wijdvermaarde bedevaarts- 
kapel, ter plaatse waar thans de buurtschap Kapellebrug ligt. Deze kapel
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met uiteenlopende

li

>ter betekenis dan beroeps
volksgroep voortgekomen.

>) Onze redactie houdt zich voor mededeling van de . 
met vermelding van korte inhoud en verdere belangw 
aanleiding tot de opvoering, verband tussen spel en 
de opvoering — aanbevolen.

1 de opvoering van dcrgclijkc spelen, 
jwekkende bijzonderheden: b.v. de 
n streek, mogelijke gevolgen van

ter Eecken inspireerde de geschiedkundig uitnemend georiënteerde 
schrijver tot een tweede spel „Het Spel van de Crucen." Deze spelentweede spel „Het Spel van de Crucen." Deze spelen 
gaven de stoot tot de herbouw van genoemde kapel, die in Juli 1935 
is ingewijd. Dit jaar wordt er weer een historisch streekspel vertoond: 
De Zwarte Dood

XIV. CONCLUSIES.
Uit bovenstaande feiten en beschouwingen mogen we ten slotte de 

volgende conclusies trekken:
1. Er is ook in ons land een sedert de wereldoorlog snel groeiende 

belangstelling waar te nemen voor het openluchtspel, blijkende uit het 
voortdurend toenemend aantal voorstellingen in allerlei kringen, in zeer 
verschillende aanleiding hun oorsprong vindend en 
bedoeling gegeven.

2. Het openluchtsjsel ontleent zijn betekenis vooral aan zijn geëigend- 
heid om uitdrukking te geven aan wat bepaalde groepen van ons volk 
belangstelling inboezemt, hetzij in religieus, maatschappelijk of historisch 
opzicht.

3. Lekenspelers hebben voor de ontwikkeling van het openlucht
toneel in de sub 2 genoemde richting grot 
auteurs, omdat de eersten, uit de bepaalde 
in de geest met het publiek één zijnde beter uitdrukking kunnen geven 
aan wat er in de toeschouwers leeft.

4. De toenemende neiging in vrijwel alle kringen der bevolking tot 
het organiseren van feesten in de openlucht doet de belangstelling voor 
het toneel in de openlucht krachtig toenemen, omdat men daarin een 
middel ziet om aan zulke feestelijke openluchtsbijeenkomsten stijl en 
wijding te geven.

5. Het bezwaar dat men vaak hoort opperen, n.I. dat ons klimaat 
zich minder leent voor openluchtspelen, blijkt in de practijk niet zo 
zwaar te wegen als men oppervlakkig geoordeeld wel zou verwachten. 
Het feit dat men in de latere middeleeuwen en in de 16e eeuw vrijwel 
uitsluitend in de openlucht speelde, bevestigt bovendien deze ervaring. 
Wij mogen verwachten dat in de toekomst het openluchtspel weer 
evenals in deze tijden tot een echt volksfeest zal worden.



een nieuwe methodi 
hebben gemaakt. 2

Daltonisering van Werklozencursussen 
door C. SCHREUDER.

en dikwijls de gelegenheid had met de docenten bespreking 
heb ik niet de indruk, dat de jongere werklozen in het 
niet meer vatbaar zouden .

Evenals in iedere schot 
schilhgen, maar daartegenover zijn 
voor hun doorzettingsvermogen.

/'"'J aarne voldoe ik aan het verzoek der Redactie om een en ander
J mede te delen over de ervaringen, die ik heb opgedaan bij het 

Daltoniseren van Ontwikkelingscursussen voor Werklozen.
Na overleg met Prof. Kohnstamm heeft het Centraal Comité voor 

Jongere Werklozen te Amsterdam mij n.l.% gedurende het vorige cursus
jaar in staat gesteld een proef te nemen met een methode van onder
richt, welke in beginsel zeer veel overeenkomt met het Daltonplan.

Hoewel dit experiment voorlopig geslaagd mag heten, daar nagenoeg 
alle cursussen waarvoor een nieuwe methodiek was ontworpen, er ook 
vruchtbaar gebruik van hebben gemaakt, zou ik toch met publicatie 
over deze leerwijze gewacht hebben, totdat na enige jaren praktijk 
onomstotelijk vast was komen te staan, dat ze werkelijk in een behoefte 
voorzag, indien ik niet de overtuiging had, dat uitwisseling van ge
dachten over ons werk in veel opzichten dringend noodzakelijk is.

Uit gesprekken met leiders of bestuurders van allerlei leergangen ook 
in andere gemeenten, is me toch wel duidelijk gebleken, dat er een 
algemene ontevredenheid heerst over de resultaten van veel ontwikkelings- 
pogingen, ofschoon genoeg docenten hun tijd en werkkracht geven en 
het zeker niet ontbreekt aan enthousiasme en behoorlijke organisatie.

Waar juist uit de kringen der lezers van „Volksontwikkeling” velen 
zich aan dit werk wijden, kan mijn artikel misschien aanleiding zijn tot 
het doorgeven van ervaringen, het stellen van een diagnose en tenslotte 
wellicht tot het vaststellen van de fouten, die we gemaakt hebben en 
welke we in de toekomst hopen te vermijden.

Als reden voor het mislukken van cursussen wordt heel dikwijls 
gewezen op de veronderstelde bijzondere werklozenmentaliteit, een 
arbeidsschuwheid, die ook voor elke geestelijke inspanning zou terug
schrikken. Het zou ons zeker niet behoeven te verwonderen, als onze 
Jongere Werklozen ontmoedigd door gedwongen niets-doen en vruchte
loos solliciteren weinig geneigd zouden zijn tot overmatige inspanning, 
als hun werk geboden wordt, dat niet onmiddellijk materiële voordelen 
waarborgt.

Nadat ik echter een jaar lang met cursisten van allerlei voorontwik
keling en bestemd voor verschillende beroepen, heb kennis gemaakt

igen te voeren, 
algemeen reeds 

zijn voor een beroep op hun arbeidszin.
>ol ontmoet men natuurlijk gematigd onver- 

er ook, die bewondering afdwingen
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En het is zeker onjuist uit het verloop der cursussen conclusies te 
trekken omtrent de belangstelling en energie der deelnemers. In de 
eerste plaats brengen de omstandigheden (tijdelijke werkzaamheden, 
materiële belemmeringen) somtijds mee, dat er dikwijls verzuimd wordt, 
maar ook moeten we niet vergeten, dat het bezoek vrijwel geheel af
hankelijk is van 't eigen initiatief der cursisten.

Hoeveel leerlingen van Middelbare- en Muloscholen zouden geregeld 
op ‘t appèl komen, als de deelname geheel vrijwillig was en de ouders 
geen zorg droegen, dat hun kroost de dagelijkse portie wetenschap 
kwam aanhoren ?

Het lijkt me daarom verstandiger en vruchtbaarder na te gaan of de 
leerstof en de manier van aanbieding ook verbeterd kunnen worden, 
dan berustend te constateren, dat er op dit gebied met de werklozen 
niets te beginnen valt.

En nu zal reeds een korte ervaring met deze cursussen voldoende 
zijn om ieder te doen beseffen, dat bij de gewone klassikale manier 
van lesgeven èn de docent èn de leerlingen voor onoverkomelijke 
moeilijkheden komen te staan, en er dus groot gevaar is, dat de cur
sus verloopt.

Deze moeilijkheden zijn vooral het gevolg van de hierboven reeds 
genoemde verplichte verzuimen, welke bij dit soort werk niet vermeden 
kunnen worden. Het komt maar heel zelden voor, dat men op een 
les precies dezelfde gezichten ziet als bij een vorige gelegenheid.

Indien de docent nu werkelijk wat met de lessen bereiken wil, dus 
bepaalde vorderingen op één of ander gebied beoogt, dan staat hij 
reeds na enige lessen machteloos, want het is hem onmogelijk een 
vier- of vijftal of nog* meerdere groepen te bedienen, die alle op ver
schillend peil staan.

Komen er nieuw ingeschrevenen bij, die nog volledig ingelicht moeten 
worden, dan is de schitterendste leraar niet in staat voor allen aan
gepast onderwijs te geven.

Nu is het voor sommige lessen b.v. Aardrijkskunde, Geschiedenis, 
Nat. Historie e.d. wel mogelijk om eens een gezellige of mooie voor
dracht te houden voor mensen van verschillende ontwikkeling en dit 
is als stimulans of voor de afwisseling zelfs wel aan te bevelen, maar 
het bevredigt op de duur noch den leraar noch de goede leerlingen, omdat 
het oppervlakkig gepraat moet blijven.

Op alle lessen, waar systematisch en ernstig naar verdergaande ont
wikkeling wordt gestreefd, ondervindt de docent dusdanige belemme
ringen, dat zijn energie en uithoudingsvermogen wel zeer zwaar op 
de proef gesteld worden.
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Maar de leerlingen ondergaan daarbij geen lichtere beproevingen. 
Als ze één keer verzuimd hebben, gelukt het misschien nog net met 
wat extra moeite van hun eigen kant of van de zijde van den lesgever 

grote groep in te halen, maar na meerdere ver- 
de kans daarop al minder groot en het gevolg 

is meestal, dat de candidaat het opgeeft.
Ook degenen, die midden in een cursus invallen, zijn onvermijdelijk 

gedoemd tot afvallen, tenzij een gelukkig lot heeft beschikt, dat van 
hun vroegere vooropleiding hetzelfde is blijven hangen, als het tot die 
tijd afgewerkte cursusprogramma de geregelde bezoekers heeft geboden.

De enige oplossing voor deze moeilijkheden is individueel onderwijs, 
wat dus voor het allergrootste deel schriftelijk gegeven zal moeten worden.

We kunnen echter van de cursusleiders niet vergen, dat ze voor 
elke les zich dagenlang voorbereiden om voor alle leerlingen afzonder
lijk opgaven samen te stellen, waaraan zij zich verder zouden kunnen 
ontwikkelen.

Nog minder mogen we veronderstellen, dat elke docent onvoorbereid 
de werkstukken maar uit zijn mouw schudt, zodat hij met een minimum 
tijdverlies alle leerlingen aan ‘t werk heeft en dan weder klaar staat 
om eventuele vragen te beantwoorden of inlichtingen te geven.

Dit is in de praktijk ook daarom onmogelijk, omdat hij dan in elk 
geval gebruik zou moeten maken van leerboeken, welke echter alle 
stilzwijgend veronderstellen, dat voorafgaande of gelijktijdige verklaring 
en uitlegging mogelijk is.

Wil men het lesgeven op deze cursussen mogelijk maken, dan moet 
voor elke opgave als doel gesteld worden, dat ze voldoende belang
stelling wekt en bijna geheel zelfstandig verwerkt kan worden.

Om dit ideaal enigszins nabij te komen is het noodzakelijk, dat we 
ons didaktisch geheel anders instellen, de leerstof op andere wijze in
delen en aanbieden dan bij de gangbare methoden gebruikelijk is.

In Amsterdam hebben we daarom de leerstof, die een vlugge leer
ling in ongeveer een jaar kan verwerken, verdeeld over een vijftigtal 
lessen, afzonderlijk op losse vellen getikt, die zelfstandig gemaakt moe
ten worden en de naam Taken dragen.

Alle leerlingen moeten de serie in dezelfde volgorde doorwerken, 
daar elke taak voortbouwt op de kennis, die door voorafgaande Taken 
verkregen is.

Ieder mag echter zijn eigen tempo volgen, zodat het ook in verband 
met verzuimen kan voorkomen, dat een cursist maar een tiental Taken 
in een jaar maakt.

Wie een beginnerscursus van 50 Taken heeft doorgewerkt, begint 
aan een gevorderden-cursus van wederom 50 Taken.
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wij b.v. in ons beroep voor de een of andere moeilijk- 
. it, die uitgevoerd moet worden of een situatie, die 

wij moeten begrijpen. Het komt er nu maar op aan met onze beschik-

Voor de drie moderne talen en Esperanto kan na de beginnerscursus 
ook een cursus Handelscorrespondente gevolgd worden.

Om de zelfontwikkeling mogelijk te maken gaan we bij bovenstaande 
Taken evenals bij die voor Taal en Spelling, Rekenen, Aardrijkskunde, 
Geschiedenis. Plant- en Dierkunde, Land- en Tuinbouw, Boekhouden, 
Handelskennis, Handelsrekenen, Meetkunde, Algebra, Radio, Stenografie 
enz. van een geheel of totaliteit uit, dat al naar de aard der stof be
staan kan uiteen verhaal, een beschrijving, een werkstuk, een probleem enz.

We kunnen ons hierbij beroepen op de resultaten der moderne denk- 
psychologie1), welke ons leert, dat ons waarnemen en denken met veel 
gecompliceerder materiaal aanvangt dan de vroegere elementenpsychologie 
veronderstelde. De methode is trouwens van ouds toegepast door goede 
onderwijzers, die immers altijd hun leerlingen voor een stuk ervaring 
plaatsen of een reële moeilijkheid met kwalitatieve- of kwantitatieve 
middelen samen met hen te boven trachten te komen.

Het verhaal, probleem enz. biedt ons dan gelegenheid tot het plaatsen 
van enkele opmerkingen, welke wij als „Aantekeningen" geven, terwijl 
wij er in de „Opgaven” naar streven, onderdelen van het gedachten
verloop door grammatikale ordening of op andere wijze b.v. met getallen, 
letters, figuren, schetsen, grafieken, tabellen, doorsneden enz. beter of 
vlugger te doen functionneren. Iedere Taak eindigt ten slotte met een 
Test, welke weder bestaat uit een gebonden geheel, waarin een twintigtal 
woorden weggelaten zijn, welker behoorlijke invulling waarborgt, dat 
het gedachtenverloop gevolgd is en de vakkundige termen een zodanige 
vertrouwdheid verkregen hebben, dat ze in volgende Taken of in de 
praktijk van het leven hun diensten kunnen bewijzen.

Bij de heel- en half kwantitatieve vakken kan deze Test natuurlijk 
dikwijls vervangen worden door een berekening, welke afdoende bewijst, 
dat het probleem opgelost kan worden, terwijl bij de Talen de repro
ductie van de oorspronkelijke tekst in de vreemde Taal met de Hol
landse zinnen als prikkelmiddelen aantoont, dat de gedachte haar nieuwe 
uitdrukking heeft gevonden.

Het werken vanuit gebonden gehelen of totaliteiten is in overeen
stemming met de wijze, waarop wij ook in het leven tot ontwikkeling 
komen.

Ook daar staan 
heid: een opdracht,
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bare kennis of vaardigheid de nieuwe totaliteit meester te worden. Soms 
worden ons enkele inlichtingen gegeven of kunnen wij in boek of 
handleiding wat informatie krijgen, maar heel veel zal overigens uit het 
verband, waarin het voorkomt, begrepen moeten worden. Niet anders 
gaat het bij lectuur, conversatie, lezing enz. Deze natuurlijke manier 
van kennisvermeerdering is niet vervelend, wat wel het geval is met 
de meeste methodes, die synthetisch zijn opgebouwd en dus beginnen

:t grondbegrippen of wetenschappelijke ordening b.v. grondsoorten, 
rticale ligging, horizontale ligging enz. bij Aardrijkskunde of gram

matica (bij vreemde talen).
De lesjes, welke samengesteld zijn om deze begrippen aan te brengen 

of een bepaald grammatikaal verschijnsel te behandelen, moeten nood
wendig gekunsteld en zonder levend verband zijn.

Sommige leerboekenschrijvers nemen trouwens niet eens de moeite 
er nog wat leesbaars van te maken; ze geven eenvoudig een opsom
ming: „Utrecht met de Munt. Veeartsenijschool" of de volgende zinnen 
achter elkaar: „We have four very fine calves in our cow-house. Are 
there many flies in your room. These loaves are not very dear. Are 
these pretty girls yours?" etc. Wanneer men mensen van 20 jaar voor 
deze kost zet, wat b.v. bij de vreemde talen dikwijls gebeurt, dan moet 
men de grootste bewondering hebben voor de wetenschappelijke be
langstelling, welke hen in staat stelt, zoiets te slikken.

Ze koesteren natuurlijk de naieve hoop, dat het hun mogelijk zal 
zijn zich door deze rijstebrijberg heen te eten, maar dat kan alleen 
hoogbegaafden met ijzeren wilskracht gelukken, mits ze zo ongelukkig 
zijn om zonder onderbreking werkeloos te blijven.

Is één dezer voorwaarden niet vervuld, dan blijft slechts de teleur
stelling om de mislukte poging tot meerdere ontwikkeling, want de z.g. 
fundamentele kennis, waarmee we de candidaten op de vlucht 
hebben, komt hun nog in geen enkel opzicht te pas, zodat 
tijd weer verdwenen is.

Geven we echter totaliteiten: een samenhangend stukje tekst of een 
probleem, dat zich in het leven voor kan doen, dan wordt het lezen 
niet alleen aantrekkelijker, maar bovendien gebruiken we woorden en 
uitdrukkingen, en bij de zaakvakken ook vakkundige termen, welke 
onmiddellijk hun nut in de praktijk kunnen bewijzen.

Daardoor zullen de cursisten tot lezen en luisteren komen, want 
artikelen in krant en tijdschrift, gesprekken of lezingen bevatten dan 
tenminste reeds bekende elementen en dit prikkelt om ook de rest in 
't geheel te kunnen begrijpen.

Zo blijft de kennis bewaard door 't gebruik en
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nieuwe kennis te veroveren. Er is aansluiting gekomen met het leven 
en waar deze eenmaal bereikt is, kunnen we zeker zijn van verdere 
ontwikkeling. Als we dit tot stand kunnen brengen, hebben we de 
cursisten een onschatbare dienst bewezen, want in de levensschool 
zullen zij gemiddeld nog heel lang vertoeven, maar het is te hopen, 
dat zij

, Misschien zullen aandachtige lezers de 
hoe het mogelijk is met de vreemde talen < 
te beginnen, terwijl de leerlingen toch nog 
taal kennen. Hier was het begin inderdaad z 
daar dan ook onze toevlucht moeten nemen tot beschrijvende, aardrijks
kundige lesjes, waarbij kaartjes gevoegd waren, met namen in de vreemde 
taal en tekeningen om de tekst te verduidelijken.

De praktijk heeft echter uitgewezen, dat het op deze manier heel 
goed mogelijk is, ook voor zeer middelmatige leerlingen en voor de
genen, wier vooropleiding soms niet eens tot de hoogste klas van 
lagere school reikte. Het is treffend en leerzaam om de verrassing 
blijdschap te zien van candidaten, die b.v. nog nooit een woord Eng 
geleerd hebben en nu ineens tot de ontdekking komen, dat ze al « 
heel lesje Engels kunnen lezen. Deze mogelijkheid en ook het verder 
zelfstandig verwerken der Taken geeft een grote voldoening en prikkelt 
om weer een nieuwe Taak en zo veel mogelijk nieuwe Taken te verslaan.

Waar nog slechts een enkel vonkje van het heilige arbeidsvuur gloeit, 
zal het opnieuw voedsel krijgen en aanwakkeren.

Ook een flink en boeiend leraar kan stimuleren en tot arbeid op
wekken ; maar de kracht moet toch altijd van binnen uit komen en dit 
bereiken we alleen door aangepaste arbeid, die de persoonlijkheid verheft 
en intens nawerkt. Dan pas kan ook de persoonlijke invloed van den 
lesgever tot zijn recht komen, want het spreekt voor ieder man van de 
praktijk wel vanzelf, dat we met onze papieren lessen de volledige in
dividuele ontwikkeling niet kunnen bereiken.

Juist de tekorten, welke de Taken nog vertonen, geven aan den leraar 
gelegenheid in kontakt te komen met zijn leerlingen. En dit betreft 
natuurlijk niet alleen algemene aanvullingen als b.v. de uitspraak bij de 
talen, maar ook het constateren en voorzien in individuele tekorten aan 
kennis of begripsvermogen.

De docent is volstrekt niet overbodig geworden, hij kan net zoveel 
nuttige aanwijzingen geven als hij maar verkiest, maar hij heeft niet 
langer het gevoel dat 't werk hem boven ’t hoofd groeit en hij toch 
niets kan bereiken. Integendeel, juist de gedachte, dat hij door het 
werken met de Taken resultaten boekt, die voor zijn leerlingen werkelijk
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mee te werken.
Bovendien zullen we er ons dunkt me vertrouwd mee hebben te 

maken, dat dit ontwikkelingswerk niet van tijdelijke aard mag zijn.
We hopen natuurlijk allen, dat de werkloosheid binnen afzienbare 

tijd tot het verleden zal behoren of in ieder geval tot bescheidener 
afmetingen teruggebracht zal zijn; we hopen, dat alle jongeren 
arbeid zullen krijgen en dit is ook voorshands ’t belangrijkste.

Maar laten we daarnaast niet vergeten, dat er ook nog zoiets bestaat 
als een Probleem der Rijpere Jeugd en dat we dus ons ideaal nog 
niet bereikt hebben, als de bedrijven al die jongelui onmiddellijk na 
de lagere school weer opgenomen hebben.

Een tiental jaren geleden deden we alle moeite de autoriteiten ervan 
te overtuigen, dat er iets gedaan moest worden voor de verdere alge
mene ontwikkeling van de jonge mensen, die na de lagere school geen 
theoretisch onderricht meer genoten. Nu de huidige crisis wel zeer 
duidelijk heeft aangetoond, dat het onnodig en ongewenst is zes volle 
dagen beslag op hen te leggen voor zuivere beroepsarbeid, acht ik 
het niet onmogelijk, dat de tijdelijke Werklozencursussen uitgroeien 
tot permanente Ontwikkelingscursussen voor de rijp* 
de jongere werkenden enige dagen per week zuller

Voor ’t heden en de toekomst is het dus van
dat we een arbeidsvorm vinden, die werkelijke resultaten waarborgt.

Indien bovenstaande uiteenzettingen hiertoe iets kunnen bijdragen, 
is het doel der publikatie bereikt.

Modellen van Taken, alsmede uitvoeriger inlichtingen kunnen ver
kregen worden bij het Daltoniserings-Instituut p/a. Amst. Centr. Comité 
voor Jongere Werkloozen, Westeinde 13—15 te Amsterdam.

waardevol zijn, zal ook hem de voldoening schenken, die hij bij de 
gewone manier van lesgeven niet mocht smaken.

Onze cursisten zijn slachtoffer van de werkloosheid en het ligt boven 
ons vermogen om aan de economische crisis, welke die werkloosheid 
teweeg brengt, een einde te maken, maar op ander gebied kunnen 
we wel ingrijpen.

Al zijn deze mensen voorlopig
materiële productie- en distributieproces, op
geen crisis, tenminste niet in die zin, dat het niet ieder 
gelukken in bescheiden mate aan eigen ontwikkeling
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Het schijnt mij toe dat de redactie van dit tijdschrift een bijzonder gunstig 
ogenblik heeft uitgezocht voor een artikel over het middelbaar Montessori
onderwijs in Nederland. Op de Internationale Paedagogische Conferentie 
te Utrecht is gebleken, hoe groot allerwegen de belangstelling is voor een 
vernieuwing van het onderwijs. Juist nu vele onderwijsmensen en ver

engen de handen ineen slaan om de opvoeding van onze kinderen op 
ruimer, menselijker basis te brengen, is het wel zaak, dat wij ons be- 

op de mogelijkheden, die een toepassing van de Montessorimcthode 
middelbaar onderwijs in zich sluit.

i op het ogenblik vier scholen met voortgezet Montessorionderwijs 
id en wanneer in September van dit jaar het Lyceum voor Montes- 

sorileerlingen te Rotterdam geopend wordt, dan zullen er vijf zijn. Het 
Montessori Lyceum te Amsterdam, de Ivoschool te Bussum, de Middelbare 
Montessorischool te Amersfoort en de Afdeling voor Montessorileerlingen 
van het Kennemer Lyceum te Bloemendaal, welke respectievelijk zes, drie, 
twee en een jaar bestaan. Een stille maar gestadige toename dus van het 
aantal dezer scholen.

Het Amsterdamse Montessori Lyceum, dat de rij geopend heeft, bezit 
dus verreweg de meeste ervaring, de school heeft bijna haar zesde leerjaar 
beëindigd en deze zomer gaan voor het eerst haar leerlingen op voor het 
H.B.S.-staatsexamen voor extraneï. Wanneer van deze leerlingen een goed 
percentage slaagt, dan heeft zij dus in het oog der wereld bewezen, dat ook 
de leerlingen van zo’n moderne school „klaarkomen” zoals die van andere 
scholen. Ik zal in deze bespreking vooral het Amsterdamse Lyceum voor 
ogen hebben, omdat deze school mij het best bekend is en ook omdat men 
bij een beschouwing van dit onderwijs toch het best die school als maatstaf 
nemen kan, die volgroeid is en de meeste ondervinding heeft opgedaan. 
Niet dat men in Amsterdam daarom de wijsheid in pacht meent te hebben 
op dit gebied, men is zich zeer goed bewust van het feit dat het ideaal nog 
niet verwezenlijkt is en dat het ook niet verwezenlijkt kan worden, zolang 
men er, evenals op andere scholen, zucht onder de druk van een al te over
laden en verouderd examenprogramma.

Er zijn natuurlijk tussen deze scholen wel verschillen in verband met hun 
milieu en de geschiedenis van hun ontstaan. Uiteraard kunnen de jongste en 
kleinste scholen zich de meeste vrijheid veroorloven, omdat de tijd voor 
hen nog niet gekomen is, dat zij een deel van hun idealen moeten prijs
geven terwille van het naderend examen. Ook legt misschien de ene school 
wat meer nadruk op het gemeenschapsleven, terwijl de ander zich toelegt op 
de perfectionering van het materiaal. Maar al mogen zij dan in sommige
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Om nu deze principes op ons onderwijs toe te passen is de school zo in
gericht, dat het zwaartepunt ligt in het min of meer zelfstandige, individuele 
werk der kinderen. Het aantal klassikale lessen is veel geringer dan op een 
gewone school, in de jongste groepen ongeveer 10 op een totale wekelijkse 
werktijd van 28 uren.

opzichten verschillen, zij hebben toch alle deze ene factor gemeen, dat zij 
de grondbeginselen, die Mevr. Montessori voor de opvoeding van het jonge 
kind gegeven1 heeft, op het onderwijs aan oudere kinderen toepassen en, 
zoals ik al zeide, juist nu men zich zo voor moderne scholen interesseert 
en het verzet tegen het oude klassikale stelsel groter wordt, moest men zich 
nog eens afvragen of dat wat Mevr. Montessori als grondslag voor de op
voeding gaf, niet nog steeds het fundament kan vormen voor de op 
bouw van het nieuwe onderwijs. Want nieuwe grondslagen hebben wij 
nodig, anders wordt het inderdaad „Oude wijn in nieuwe zakken”, zoals 
Dr. Vorderhake gezegd heeft van de nieuwe scholen, die hier en daar ver
rijzen. Als er werkelijk verandering komen zal in het onderwijs, dan moet 
het ook een revolutie zijn, geen lap op het oude klassikale sys*""~ r'“ 
Montessorischool geeft een wezenlijk totale omzetting; juist daai 
men er nooit aan gewild.

Het oude vooroordeel, dat de Montessorischool de kinderen onbeperkte, 
bandeloze vrijheid toestaat is altijd nog van kracht en daarnaast bestaat 
een ander vooroordeel, dat men de Montessorimethode niet voor het 
onderwijs aan oudere kinderen gebruiken kan.

Maar laten we eens nagaan wat Mevr. Montessori nu eigenlijk wil be
reiken en wat de bezwaren zijn tegen de oude school.

Dat de resultaten slecht zijn allereerst, slechts een derde 
komt er zonder kleerscheuren doorheen, de rest gaat 
hulp van privaatlessen de lange lijdensweg. Tegenzin 
matige inspanning en gebrek aan zelfvertrouwen zijn de gevo 
universiteiten klagen, dat de aankomende studenten niets ki 
zelfstandig werken en niet denken ook. Niet alleen de overlading 
programma is van dit alles de oorzaak.

Wat stelde Mevr. Montessori als het doel der opvoeding, de vorming der 
persoonlijkheid, wat was de manier om daartoe te geraken, opvoeden tot 
zelfstandigheid, hoe kan men die zelfstandigheid bewerkstelligen, door het 
kind een zekere vrijheid te laten, waarin het zijn innerlijke krachten ge
legenheid geeft, zich te ontplooien en het de middelen te verschaffen, die 
voor de ontwikkeling nodig zijn. En voor alles zorgen dat de liefde voor 
het werk behouden blijft. Eenvoudige principes, waarom zouden ze niet 
ook gelden voor het middelbaar onderwijs?
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Als regel werken enige groepen samen, want Mevr. Montessori oordeelt 
het nuttig, dat verschillende leeftijden bij elkaar werken. Zo bevat het 
centrale werklokaal van de beide jongste groepen in Amsterdam pl.m. 40 
kinderen, die onder een klasseleidster werken. Deze geeft hulp en raad bij 
het individuele werk voor zover mogelijk ook in andere vakken dan zij 
zelf doceert. Zij vormt in haar persoon een goede overgang van het systeem 
van den klasseonderwijzer van de lagere school en dat der vakdocenten op 
de middelbare. De moeilijkheid, dat de kinderen aan zoveel verschillende 
personen moeten wennen nadat zij jaren lang altijd alle onderricht van een 
persoon ontvangen hebben, is hierdoor ondervangen. Voor de algemene 
gang van zaken zijn in onze school de vakdocenten van veel minder belang 
dan de klasseleidster, zij zijn meer als gasten te beschouwen, als de experts, 
die zo nu en dan komen om door de leerlingen geraadpleegd te worden en 
speciale vakkennis mee te delen.

Het domein van de klasseleidster, het centrale werklokaal kan op 
schillende tijden een zeer verschillende aanblik bieden, het kan er druk 
als in een nijvere bijenkorf en soms is het verlaten of 
de kinderen zich over de vaklokalen hebben verspr 
de aanwezigheid der docenten en van het vak dat 
belangstelling staat.

Wij doen ons best, hier zo min mogelijk te influenceren en 
zoveel mogclijk volgens zijn eigen animo en tempo te laten werken. Dit 
laatste vooral is ook bijzonder belangrijk en in lijnrechte tegenstelling met 
de gewoonten van de oude school, waar alle kinderen aan eenzelfde norm 
moeten beantwoorden.

Naarmate echter het examen nadert, moeten wij veel van ons vrijheids
ideaal prijsgeven en de vrije tijd der kinderen indelen en het aantal lessen 
vermeerderen. Wij moeten immers onderwerpen bestuderen die wij zelf 
nooit zouden kiezen, wij moeten het tempo opvoeren, hetgeen wij schadelijk 
achten, wij moeten de kinderen africhten op het bespottelijk grote aantal 
vakken, dat bij de wet is voorgeschreven. In de hogere groepen van onze 
school is er dan ook van de oorspronkelijk vrije werkkeuze niet veel meer 
over en ui terlijk is er daar, behalve dan dat de methode en de grondslagen 
geheel anders zijn, weinig verschil met iedere andere school voor individueel 
onderwijs. Ook in de jongere groepen is het niet mogelijk ons ideaal van 
het vrije werken geheel te verwezenlijken, wij zijn gebonden aan de vaste 
uren van onze vakdocenten. Op die uren moet natuurlijk een bepaald vak 
beoefend worden. Hier moeten wij om practische redenen wat water in 
onze wijn doen. De ideale toestand zou zijn, dat iedere vakdocent altijd in 
zijn vaklokaal aanwezig was en ter beschikking van de leerlingen, maar die 
ideaaltoestand is onbetaalbaar en dus niet te verkrijgen en het heeft ook



MIDDELBAAR MONTESSORIONDERW1JS390

immairc, 
t tijdstip 
' k::

wanneer er op bepaalde tijden een bepaald vak 
niet komt tot die versnippering van de gewone 

een ander vak voorschrijft, zodat de 
: ergens in verdiept zijn, gedwongen worden, zich op- 
j een ander vak en een andere persoon.
de kinderen zoveel mogelijk bezig kunnen blijven met

wel speciale voordelen 
aan de orde is. Als het maar 
middelbare school, die ieder uur 
kinderen, juist als ze , 
nieuw in te stellen op 

Hoofdzaak is, dat c
het werk dat hen interesseert.

Men heeft in vroeger jaren bij de samenstelling van de lesroosters der 
scholen te goeder trouw gemeend, dat men de lessen zoveel mogelijk moest 
afwisselen en onderbreken. Omdat men van de verkeerde veronderstelling 
uitging, dat werken per se vervelend en vermoeiend zijn moest voor een 
kind, bracht men zoveel mogelijk variatie in dit vervelende en vermoeiende. 
In werkelijkheid echter doet men de menselijke geest geweld aan wanneer 
men de schooltijd in lessen van 50 minuten versnippert. Mevr. Montcssori 
heeft bij het observeren der kinderen niet alleen ontdekt dat zij van werken 
houden, wanneer dit werk in overeenstemming is met de behoeften van hun 
wezen, maar ook dat zij graag uren achtereen hetzelfde doen, dat zij er 
bevrediging in vinden, dezelfde oefeningen nog eens en nog eens te her
halen. Zij oefenen zich uit eigen beweging en gaan door, wanneer wij menen 
dat zij al lang verzadigd moesten zijn; zij oefenen zich zelf en zijn gelukkig 
daarbij. Men wordt niet moe, datgene te doen, waarvan men houdt, maar 
men kan niet houden van dingen waartoe men gedwongen wordt en waar
in men bovendien voortdurend wordt gestoord. Dwang werkt verzet en 
tegenzin, maar de vrije keuze van het werk, de tijd en de rust om er mee 
door te gaan zolang de belangstelling aanwezig is, houden de liefde voor 
het werk levend en leiden tot grote concentratie. Om deze kostbare dingen 
is het ons begonnen, zij worden door de school zoals zij nu is, vernietigd en 
daarom meent men, dat kinderen geen belangstelling hebben en krachtens 
de aard van hun wezen niet tot concentratie in staat zijn. Maar dat is niet 
waar. De kinderen hebben belangstelling en ze houden van het werk, wan
neer dat werk hun behoeften voldoet en wanneer zij hun gang mogen gaan. 
Ja, dat laatste alleen schijnt soms al voldoende te zijn. Ik zag eens twee 
meisjes uit eigen beweging lange tijd bezig met een stuk Franse grammaire, 
hoewel de docente dit in het geheel niet aanmoedigde, zelfs op dat tijdstip 
niet wenselijk vond. Een hele middag meetkunde was schering en inslag bij 
de eerste groep van het Amsterdamse Lyceum, hoewel de kinderen na de 
eerste drie kwartier vrij waren om een ander vak te kiezen. Een kleine 
jongen besteedde al zijn vrije werktijden voor het lezen van Duitse boekjes, 
weken achtereen koos hij zonder aarzelen dit werk als zijn geliefkoosde 
bezigheid. En het betekent iets voor de vorming der persoonlijkheid, wan
neer een kind uit zich zelf tot zulk een besliste keuze, tot zoveel concen
tratie en volharding komt.
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Eigenlijk komt het betrekkelijk zelden voor dat een kind „geen zin” 
heeft om een bepaald vak te doen, wanneer het tijd en gelegenheid gekregen 
heeft om eerst het werk te doen, waar zijn belangstelling naar uit gaat, dan 
is het op een kleine wenk gewoonlijk alleszins bereid om nu ook het minder 
prettige te ondernemen. Gerespecteerd en vrijgelaten in het werk van hun 
voorkeur, blijken de kinderen redelijk en gewillig genoeg om te doen wat 
nodig is. Die speciale afkeer van een bepaald vak, die op de gewone school 
zo sterk kan zijn, komt bij ons veel minder voor, al is er natuurlijk wel een 
duidelijk onderscheid tussen kinderen die aanleg hebben voor de exacte 
vakken en de meer litterair begaafden. Er is in deze dingen ook altijd een 
geheime invloed van de groep waar te nemen, de kinderen willen dikwijls 
niet achter blijven wanneer zij anderen geïnteresseerd bezig zien met dingen, 
die hun minder liggen. Wanneer zij niet gedwongen worden, komen zij 
dikwijls uit pure nabootsing tot werk, dat zij zelf nooit gekozen zouden 
hebben. Het hoort bij de dingen die men moet overlaten en die van zelf 
terecht komen.

Er zijn natuurlijk inzinkingen, tijden dat de kinderen hun aandacht ver
liezen en ongedurig worden, het kan een teken van vermoeidheid zijn, of 
dat het materiaal niet goed is of dat de docent de stof niet boeiend genoeg 
heeft ingeleid. Wij zoeken in deze gevallen gewoonlijk de fout eerst bij ons 
zelf. Maar er zijn inzinkingen, tijden van slapte die uit andere oorzaken 
voortkomen, uit de moeilijkheden van de puberteitslceftijd. Wij hebben te 
maken met het verschijnsel, dat het kind in de puberteitsjaren het concen
tratievermogen verliest, dat het op de lagere Montessorischool aan den dag 
kon leggen, wanneer de gunstige voorwaarden aanwezig waren. Er treedt 
vroeg of laat een periode in van rusteloosheid, waarin het zich niet of 
nauwelijks tot intellectueel werk kan bepalen en met buitengewone om
zichtigheid behandeld moet worden. In vele gevallen is dan de enige op
lossing, dat men het hoofdwerk tijdelijk opschort en door bezigheden van 
practische aard vervangt. Want daaraan hebben sommige kinderen dan be
hoefte, daarin vinden zij de arbeidslust en de concentratie, die nodig is voor 
de ontwikkeling van hun innerlijk en die wij daarom voor alles willen be
houden. Wanneer wij de moed hebben om het kind in deze periode wat 
meer los te laten, dan zien wij gewoonlijk dat het verstoorde evenwicht zich 
weer herstelt en dat de belangstelling voor intellectuele dingen in verhoogde 
mate terugkeert, zodat de schade weer wordt ingehaald. Wij geloven dat 
het verkeerd is, het kind in deze uiterst moeilijke en gevaarlijke periode 
tot intellectuele inspanning te dwingen en ruimen zeer bewust een plaats in 
voor practische werkzaamheden.

Zo kan het dus gebeuren, dat iemand, die eens een kijkje komt 
onze school, een paar jongens in de tuin aantreft in plaats van
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centrale werklokaal over hun leerboeken gebogen. Zij maken er met grote 
ernst en ijver een straatje. Dat werk is nodig voor onze kleine gemeenschap, 
want de tuin is een weg van het ene huis naar het andere en dikwijls een al 
te modderige aangelegenheid. Dezelfde kinderen, die met geen geweld tot 
de nodige aandacht voor het intellectuele werk te krijgen waren, wijden 
zich met zoveel ernst en vakmanschap aan deze arbeid, dat zij er op Zater
dagmiddag om half 7 nog mee bezig zijn en dan maar node naar huis gaan 
om te eten. Zij vinden hierin de concentratie en de bevrediging, die wij hen 
op geen andere wijze konden verschaffen. Dit werk voldoet aan 
lijke behoefte, omdat het nuttig en reëel is en omdat het hen een 
voel van kunnen geeft.

„Ja maar”, zal men tegenwerpen, „zo willen wij allemaal wel. Wij allen 
zouden liever de hele dag tuinieren en straatjes maken dan op ons duf 
kantoor zitten schrijven. Wij leven niet voor ons genoegen.”

Natuurlijk geldt dat voor een volwassen mens, die genoeg zelfbeheersing 
en redelijk inzicht heeft om te weten dat hij niet maar kan doen, waar hij 
lust in heeft. Maar het geldt niet altijd voor een opgroeiend kind, omdat 
er dikwijls grote dingen op het spel staan. Wij weten, dat kinderen in de 
puberteitsjaren zich zo losgeslagen en verloren kunnen voelen, dat ze soms 
zelfs tot zelfmoord overgaan. Al doen zich zulke uiterste gevallen in ons 
land nauwelijks voor, abnormale zenuwuitingen zijn er te over. De burcaux 
voor moeilijke kinderen rijzen als paddestoelen uit de grond en zeker is de 
school er mede schuld aan, dat de kinderen moeilijker zijn dan nodig is. 
Een systeem van dwang en angst leidt onvermijdelijk tot minderwaardig
heidsgevoelens, tot gebrek aan zelfvertrouwen en levensmoed. De schade, 
die op deze wijze in de ziel van jonge mensen wordt aangericht, kan dik
wijls in een heel leven niet weer worden goed gemaakt. Liefde voor het 
werk en het vermogen om zelfstandig te kunnen werken met belangstelling 
en overgave, zijn zoveel belangrijker dan met moeite en tegenzin vergaarde 
kennis.

Dit alles stelt hoge eisen aan de persoon die het individuele werk leidt, 
want altijd is ieder geval weer anders, moet men voor ieder kind opnieuw 
de diagnose stellen. Terwijl de een het nodig heeft om wat meer vrij gelaten 
te worden, moet de ander juist wat stevig worden aangepakt. En de onrust 
is een deel van het bedrijf. Wij zouden natuurlijk ook liefst altijd het werk
lokaal vervuld zien van die intense werksfeer, die er zijn kan, met alleen 
een zacht gegons van stemmen en het rustig beweeg der kinderen, die hun 
werk halen, zich iets laten overhoren of uitleggen. Maar het kan niet altijd 
zo zijn, er zijn stormen en stiltes en als wij het werk levend willen houden, 
als wij willen dat er iets ontstaat en tot uiting komt, dan moet dit werk 
onderworpen zijn aan een voortdurende beweging en wisseling, variërend
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als het leven zelf. Het is onze taak, ons aan te passen bij deze schomme
lingen, te volgen, te observeren en te leiden. De positie van den docent is 
in dit onderwijs een heel andere, hij heeft een dienende functie. Niet het 
uitdelen van wetenschap is zijn voornaamste taak, maar het leiden der 
werkzaamheden. Actief wordt hij slechts wanneer een nieuwe impuls ge
geven moet worden in het werk, maar dat geschiedt niet voortdurend van 
uur tot uur, zoals in het klassikale onderwijs, want wanneer er het materiaal 
op ingericht is, dan kan er heel lang doorgewerkt worden op een enkele les. 
Daarom kan in dit systeem het aantal lessen veel geringer zijn. Maar de 
individuele hulp is groter, ieder kind kan ieder ogenblik raad en uitleg 
komen vragen. Dat heeft het voordeel, dat men ieder kind met zijn eigen 
speciale moeilijkheden helpen kan, dat het persoonlijk contact tussen leraar 
en leerling oneindig groter is dan in de oude school. En daardoor wordt 
een vee! menswaardiger verhouding geschapen tussen het kind en de vol
wassene, het is niet doceren en gebieden aan de ene kant, luisteren en ge
hoorzamen en opnemen aan de andere, maar een voortdurende uitwisseling 
van gedachten over het werk. En men moet maar eens nalezen bij Charlotte 
Bühler, hoe groot de invloed is op de ontwikkeling van een kind om de 
grote vormende waarde hiervan te beseffen.

Ons onderwijs berust op vertrouwen in de goede eigenschappen van het 
kind, het oude onderwijs berust op wantrouwen. Wij willen aanpassen bij 
dat wat het kind van nature vraagt als middelen om zich te ontwikkelen, 
maar in de oude school gaat men uit van datgene wat bereikt moet worden, 
het koste wat het wil. Een vals ideaal van „algemene ontwikkeling” heeft 
de mensen daarbij voorgezweefd. Ook wij willen het kind in staat stellen, 
deel te nemen aan de cultuur van onze tijd, maar wij zoeken het te doen 
op de manier van het kind. Wij komen van de andere zijde.

En ons doel is een ander. Wij willen maken dat zij iets kunnen, omdat 
wij dat belangrijker achten dan al die oppervlakkige encyclopedische ken
nis, die men nodig acht voor verdere studie en voor een plaats in de maat
schappij. Het vermogen om zelfstandig iets te onderzoeken, kan leiden tot 
het verzamelen van een grote hoeveelheid parate kennis, maar de parate 
kennis zonder het vermogen zelf verder te werken is bijna waardeloos. 
Daarom achten wij de opvoeding tot zelfstandigheid van zoveel belang en 
nemen wij speciale maatregelen om de kinderen te leren, zelf hun weg te 
vinden. Het middel daartoe is het materiaal, dat er op ingericht moet zijn, 
dat de kinderen er zelf mee voort kunnen. Daarvoor moet het in de aller
eerste plaats aantrekkelijk zijn, uitnodigen tot werken. Dat doet het wan
neer het ingesteld is op de behoeften van het kind. Deze bestaan altijd voor 
een deel in activiteit, in bezigheid, niet alleen met het hoofd, ook met het 
lichaam. Vooral de jongere kinderen zijn graag met hun handen bezig. Het
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is een van de grote dingen die Mevr. Montessori heeft ontdekt, dat het 
kind — en misschien de volwassene ook wel — zich zoveel gcmakkelijkcr 
concentreert, wanneer het al denkend voorwerpen in de hand kan nemen. 
Voor de ontwikkeling der zintuigen bedacht zij zeer speciaal concreet 
materiaal. Dergelijk materiaal is natuurlijk op c 
het vooral om de ontwikkeling van het denken j 
Maar de gedachte dat de concentratie bevordc 
andere beweging het denkproces begeleidt, kunnen wij als richtsnoer nemen. 
Het heeft altijd goede resultaten, wanneer wij de kinderen door middel van 
concrete dingen laten leren. Het lijkt misschien wonderlijk, maar het is on
eindig veel gemakkelijker voor de kinderen om woordjes te leren van een 
pakje kaartjes, waarvan elk exemplaar een woord bevat met aan de achter
kant de vertaling erop, dan uit een gedrukt woordenlijstje. Zij hebben er 
zoveel pleizicr in, zich op deze wijze een grote woordvoorraad eigen te 
maken, dat het werkelijk de moeite loont om honderden woordjes op 
kaartjes uit te schrijven.

Het zal ook de moeite lonen, wanneer wij de hele leerstof op kaart
systemen weten over te brengen, die door hun losbladigheid veel geschikter 
zijn voor individueel onderwijs. Het leerboek bindt te veel aan vaste volg
orde, men kan het niet aanpassen aan de speciale behoeften van een speci
ale groep kinderen, men kan het niet voortdurend herzien en aanvullen en 
wijzigen zoals de praktijk uitwijst dat het gewijzigd worden moet. Zulk 
een systeem moet zodanig zijn ingericht, dat het kind er zelfstandig met zo 
min mogelijk hulp van den leraar mee voort kan, dat het zich zelf kan 
controleren, dat het de proef kan nemen of het geleerde verwerkt is en dat 
het het vorige kan repeteren. Want op deze wijze wordt het kind onaf
hankelijk van de volwassene, tot wie hij zich slechts bij moeilijkheden 
wendt om hulp. De leerling, die zo wordt opgeleid, zal later aan de 
academie of in het practische leven zijn eigen weg weten te vinden en niet 
verloren zijn in een zee van wetenswaardigheden of hulpeloos staan tegen
over de eisen van het leven.

Het vereist veel overleg en zorg om de leerstof op die manier voor de 
kinderen klaar te maken en er komen allerlei methodische kwesties aan te 
pas. De opgaven moeten duidelijk en eenvoudig zijn en de gegevens moeten 
gemakkelijk zijn te vinden. Voor de jongere kinderen moeten ze aanleiding 
geven tot allerlei werkjes, voor de ouderen aanwijzingen bevatten op li 
ratuur die in de school aanwezig is. De moeilijkheden moeten geïsolt 
worden, niet de uitzondering tegelijk met de regel, en pas ’--------- *
moeilijkheden gecombineerd. Ongemerkt moet het kind < 
een reeks oefeningen aan het denken worden gezet.

Er zullen nog jaren voor nodig zijn eer deze methode over de gehele
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Dat is allemaal mogelijk omdat ons onderwijs economischer is ingericht, 
omdat wij elk kind individueel helpen, kan het veel vlugger vooruitkomen 
dan wanneer het altijd moet wachten tot de hele klasse zover is. Natuurlijk 
verliezen wij ook wel eens wat tijd, het zou dwaasheid zijn het te ont
kennen, het komt voor, dat een kind eens een halve middag verdoet. Maar 
wie weet of het zich daarbij niet ontspant van het werk om later met groter 
lust en energie verder te gaan, en wie zal de gedachtenvlucht bepalen van 
al die kinderen, die op de klassikale school zo geduldig zitten op te letten? 
De leraar verbaast en ergert zich slechts telkens weer, dat het met zoveel 
zorg en helderheid uitgelegdc toch weer niet begrepen schijnt te zijn. De 
mens is nu eenmaal voor de vrijheid geschapen en kan zich niet alle dingen 
door de wil van een ander laten opleggen.

Dit zijn dus de dingen, waarom het in ons onderwijs gaat, de grond
beginselen, die Mevr. Montessori voor de opvoeding van kinderen gegeven 
heeft:

Een zekere mate van vrijheid, nodig voor de leiders om de s 
uitingen van het kind te kunnen bestuderen en zo te weten te 
waaraan het op een bepaald moment behoefte heeft, nodig voor het kind, 
opdat het de liefde voor het werk behoudt en het concentratievermogen 
verwerft, dat in het leven zo belangrijk is.
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Nazarcno Padellaro, FajcbMecbe 
Scbule und Erziebung in Ilalicn. 
Verlag Hcrmann Eumaua natni. 
Weimar 1934.
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'T’oen na de befaamde opmars naar van s(ukken avondlijk vuurwerk, brillant 
Rome in Oclober 1922 Mussolini voorwaar en kncttercnd maar met een

zich aan het hoofd van Fascistisch Italië va|sc glocd cn cen zwavelachtige prik
kelde riep bij de bekende Hegeliaanse ke]cnde wnlm nalatend. 
filosoof-pacdagoog Genlilc om de zetel Daar is b v dc par)cmcntnire demo- 
van Minister van Onderw. en Opvoeding cra|ic voorccn fftScist klaarblijkelijk 
in te nemen en aldaar z>jn denkbeelden het corruptieve en huichelachtige systeem
in praktijk ie brengen. Voor het reus- b;j uilslck. Wij noteren o.a.: die Re-
acht.ge hervormingswerk, waarmede g;erungen aller Landcr sind infolgc ihres 
Gcntdc aanving, verzekerde hij zich de parlamentischen systemes erzichungs- 
medewerking van zijn Siciliaanse land- fc;ndlich.... Das einzige mille! der Rc- 
genoot Padellaro, die — aanhanger van giCrung(ist)die Heuchclei undihrecinzige 
zijn theoriën — een groot aandeel heeft WalTe die List, 
gehad in de theoretische en praktische 
opbouw van een fascistische schoolorga
nisatie. Na het beëindigen van dit li 
vormingswerk werd Padellaro inspecteur 
van het onderwijs in Zuid-Italië en in 
1926 leider van het schoolwezen in Rome. 
Bekendheid verwierf Padellaro nog door 
zijn schoolboeken en zijn liedercompo- 
sitics.

Deze opsm 
komen, welk 
Padellaro in 
hier aangekor 
Jaro uitgekozen 
zamelde w 
zal zijn 

gebied leef 
Dc titel 

bandeling

Een hoge mate van zelfstandigheid, omdat zonder haar de ontwikkeling 
der persoonlijkheid ondenkbaar is, omdat men eerst volledig mens is wan
neer men, onafhankelijk van anderen, zijn eigen weg kan gaan en ook 
alleen dan tot een goed gemeenschapsleven komen kan, wanneer men vrij 
over zich zelf en zijn vermogens kan beschikken.

Theoretisch aannemelijk als grondslag voor een vernieuwing van het 
onderwijs en practisch uitvoerbaar.
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Tbe Year Book of Educalion, 1936. 
Evan Brothers Lid. Londen.

der Franse 
regering 

w saties bc- 
i van groeiend 
:nde houding

Mag. Dr. S. Stokman O.F.M. 
De religieuzen en de onderwijs
politiek der regeering in bel b'er- 
eenigd Koninkrijk der Neder- 
landen {1X14 — 1830). R. K. - -c 
Centr. Bur. v. Onderwijs en 
Opvoeding. *s Gravenhage —

was meestal uit opportunistische 
wegingen geboren.

Ook deze grieven van Katholieke 
“ijde tegen de regering van Willem I 
hebben zwaar gewogen bij de staat
kundige scheiding van 1850. Zeer zeker 
heeft het Noorden, dat op onderwijs
gebied ver vooruit was, er met de in
voering van de befaamde wel van 1806 
grote verbeteringen gebracht, maar klaar
blijkelijk zijn daarbij te weinig katho
lieke gevoeligheden ontzien. Zo groeide 
in de zuidelijke Nederlanden de over
tuiging. dal met de onafhankelijkheid 
ook de onderwijsvrijheid te verkrijgen 
was. v. d. M.

nlangs meldde zich weer een oude 
en immer welkome gast nl. The Year 

Book of Education. Evenals voorafgaan
de edities beval ook dit werk een aantal 

__ interessante studies. Wij wijzen b.v. op 
po- de uitgebeelde bijdrage van Dr. N. Flans, 
De welke tot titel draagt „Comparative study 

niet of Europcan Education". De schrijver 
geeft daarin in een betrekkelijk klein 
bestek een overzicht van de ontwikkeling 
van de denkbeelden over onderwijs en 

aeperkt opvoeding en de uitwerking daarvan in 
egalics, de voornaamste Europese landen. Het

* viel ons bij het doorlezen op, hoe belang
rijk ook deze schrijver de betekenis van 
ons land voorde ontwikkeling der geestes
wetenschappen in de laatste eeuwen ziet.

In het overzicht van ons land vindt 
o.a. de honderdjarige schoolstrijd een sum- 

„ zou maken. iniere behandeling. Wanneer de schrijver 
nog wel bij de strijd der Arminianen en Gomaristen 

>nderwijzend behandelt, plaats hij „William the Silent" 
gebruik bij de Arminianen: hier zal wel de 

koning-stadhouder Willem III bedoeld 
zijn.

Een overzicht van de Humanistische 
beweging geeft de schrijver tevens de 
gelegenheid aandacht te schenken aan 
de machtige invloed der loge op het 
onderwijs, ter illustratie geeft hij een 
opsomming van ma^onnieke onderwijs- 
hervormers, ministers e.d. in de onder
scheidene landen. De volgende uitlating

■^Jaast de bekende Franciscaanse ge
schiedschrijver Dr. C. Hentzcn, 

heeft nu ook een zijner ordegenoten, nl. 
Mag. Siegfried Stokman, een deel der 
serie _De politieke geschiedenis van het 
lager onderwijs in Nederland" voor zijn 
rekening genomen en het in de titel 
aangeduide onderwerp behandeld.

Pater Stokman schetst ons, in zijn 
op uitvoerig bronnenmateriaal steunend 
werk, hoe de regering van Willem I 
in haar politiek tegenover de religieuzen 
in de aanvang de Franse wellen — zij 
het gematigd — handhaafde. Deze po
litiek werd vooral in de Katholieke 
Zuidelijke Nederlanden als een voort
zetting gevoeld van de ondragelijkc pc 
liliek van Joscph II en Napoleon. D 
comtenplatieve verenigingen werden niet 
uiteengejaagd, doch het voortbestaan 
bleef steeds onzeker. Dikwijls was het 
verboden novicen aan te nemen, terwijl 
ook hel afleggen van geloften beperkt 
werd. De erkenning der congregaties, 
die zich met onderwijs en ziekenverple
ging bezighielden, trachtte de regering 
steeds op de lange baan te schuiven. 
Men verwachtte n.1. dat bij het op te 
bouwen onderwijssysteem het monopo
listisch openbaar onderwijs de diensten 
dezer organisaties overbodig zou maken. 
Tot zo lang kon men dan i ' 1 " 
gebrek aan scholen en or 
personeel van hun diensten 
maken.

Het schijnt vooral de vrees voor de 
afhankelijkheid van Rome geweest te 
zijn en de mening, dat het kloosterleven 
een maatschappelijk zo nutteloos bestaan 
is, in strijd ook met de ideën der 
revolutie, die de houding der i 
tegenover de religieuse organis.- 
paaldc. Zelfs een in jaren 
verzet meer tegemoetkomcr
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d. M.

') Deze beide onjuiste kwalificatie» manen 
tot enige voorzichtigheid bij de lectuur (J.H.G.).

poging van dc 5 
i door selectie te k

vermindering var 
tdcnlen.

ij daarbij te merkwaardig om 
t te vermelden n.l.: .In Holland 
e System was advocated by the 
•) Society of General Welfare 
' ‘ Nut van 't Algemeen)

was rcalised by its 
leader ’) van der Palm, who was Minister 
of Public Instruction in 1799."

Behalve de gebruikelijke artikelen over 
onderwijsproblemen in het Britse Rijk

vonden wij 
bier niet te 
the State «y; 
masonic ’) Society 
(Maatschappij tot 
since 1784 and

.der ’) van der F 
Publi

valt nog te vermelden een opstel van 
Dr. Schairer, waarin o.a. behandeld 
wordt de poging van dc Saksische 
regering om door selectie ie komen tot 
regulering en vermindering van de was
sende stroom stuc
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Sociale Psychologie.
Naar aanleiding van Prof. Mennicke's boek 

door A. H. GERHARD.

T Tet is al een tamelijk kleurloze gemeenplaats geworden, dat we in 
een tijd leven van ongekende economische verwarring en van 

morele verwildering, als nog steeds doorwerkend gevolg van de wereld
oorlog, in hevige mate verscherpt door de funeste houding der over
winnaars met hun fataal verdrag van Versailles. Dat daardoor een 
toestand is geschapen van nog steeds groeiend wantrouwen tussen de 
volkeren, zich openbarend in een steeds verder opgevoerde bewapening, 
welke regelrecht dreigt te voeren naar de totale wereldondergang, lijkt 
al heel gewoon.

Met de historie van ons geslacht voor ogen schijnt het wel wat naïef, 
hierin iets ,,ongekends" te zien, want tijden van verwarring en verwildering 
zijn er vele geweest in bijna periodische regelmaat.

’t Is waar dat de huidige herhaling zich in éen belangrijk opzicht van 
alle vorige schijnt te onderscheiden. Deze laatste immers waren en bleven 
altijd beperkt tot enkele volkeren met de overige als belanghebbende 
en ook wel ongeruste toeschouwers, terwijl thans de gehele wereld het 
beeld vertoont van een naar alle zijden en gestadig voortwoekerend 
ziekteproces.

Dit laatste verschil, ogenschijnlijk kenmerkend, laat zich niettemin 
voldoende verklaren uit de veel groter onderlinge afhankelijkheid der 
volkeren dan ooit te voren, doch in wezen maakt ze geen nieuw element 
uit in het leven der mensheid.

In algemene zin is wat we nu waarnemen en ondervinden feitelijk 
gelijk aan vroegere catastrophale toestanden, alleen heviger dan welke ook.

Men zou dus gevoegelijk tot de berustende conclusie kunnen komen, 
dat — wijl in alle noodtijden de toestand zich steeds enigermate heeft 
hersteld of, beter gezegd, een minder beangstigend aspect heeft gekregen — 
we ook nu hopen mogen, dat een herstel, of wat er tenminste op lijkt, 
niet zal uitblijven.

Uiteraard zijn er altijd mensen geweest, die een verklaring trachtten 
te vinden van het ontstaan en verloop der blijkbaar onvermijdelijke 
catastrophen. Men zocht die dan bijna altijd in uiterlijke omstandigheden 
als onvoldoend productief kunnen, bron van economische nood, die tot 
een volkerenstrijd om het bestaan dwong of hebzucht en machtsbegeerte 
van heersende groepen dan wel men groef nog dieper en geloofde de 
bron van alle ellende te moeten zoeken in het algemeen zondig karakter 
van ons geslacht.

Voor deze tijd stuit men nu bovendien bij zijn onderzoek op het ontzettend, 
naar alle schijn onoplosbaar raadsel, dat het technisch en productief
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vermogen van den mens op alle mogelijk gebied reeds zo groot is, dat 
in de wezenlijke behoeften van allen op aarde zou kunnen worden voorzien 
en dat in spijt daarvan ettelijke millioenen in volstrekte ontbering blijven, 
een nog groter aantal op de rand er van en bijna alle overigen in voort
durende vrees er ook toe te vervallen.

Dit raadsel noopt tot de conclusie, dat de feitelijke oorzaak gevonden 
moet worden in het bestaande maatschappelijk systeem van productie 
en distributie, dat — welke goede diensten het moge bewezen hebben 
in de begintijden der economische ontwikkeling en de opbouw der maat
schappij — thans ondeugdelijk, ja, noodlottig is geworden.

Deze opvatting, het richtsnoer van een grootse beweging, wordt geenszins 
door allen gedeeld. Doch er is welhaast niemand meer, die niet erkent 
dat er grove fouten of zelfs misbruiken aan de huidige organisatie kleven, 
die diepgaande correctie behoeven.

Alzo: verandering of in elk geval grondige wijziging van stelsel.
Een oplossing in deze richting is vanzelfsprekend in de ogen van ieder, 

die de bron van het sociale kwaad vóór alles ziet in de uiterlijke levens
omstandigheden en bestaansvoorwaarden, gevolg van een sociaal stelsel, 
dat gehandhaafd wordt ter voldoening van de baat- en heerszucht van 
machthebbende klassen met flagrante miskenning van de rechten van 
allen op een gelijkwaardig menselijk bestaan.

Tot zulke simplistische beschouwing kan men slechts komen, als men 
zich nooit de vraag vóórlegt, of ons geslacht in zijn geestelijke gesteldheid 
niet zelf de schepper is van alle sociale misstanden, ze niet zelf schrijnender 
deed worden dan behoefde en ze niet zelf in al haar lagen de 
grootste hinderpaal is voor intense verbetering.

Men kan de kwestie, waarom het hier gaat, dus ook zo stellen of de 
rampzalige toestand der wereld slechts een vraagstuk is van economische 
organisatie, voor een bevredigende oplossing afhankelijk van de goede 
wil van een numeriek kleine klasse dan wel een van voornamelijk psycho
logische aard, welks oplossing beheerst wordt door de mogelijkheid 
ener voortschrijdende ontwikkeling van ons geslacht in zielkundig opzicht.

Dit laatste punt is niet nieuw. Steeds zijn er predikers geweest, die 
aanspoorden tot zedelijke vernieuwing, ’t zij dat men wees op de wil 
van een Hemelsen Vader, die de naastenliefde als gebod stelde, ’t zij 
dat men het humanisme propageerde, al of niet op religieuse grondslag, 
als de enige voorwaarde voor een gelukkige samenleving. Zij deden daartoe 
een beroep op christenzin en godsvrucht of op de rede met het doel in. 
de mensen de bewuste wil te wekken een betere levenshouding aan te 
nemen, in de overtuiging, dat als men maar wilde of de dingen maar 
goed begreep, alles ten goede kan komen.
. Waarschijnlijk zal niemand beweren, dat er langs deze weg in enigerlei
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richting een deugdelijk resultaat is bereikt; en toch, in weerwil van 
alle ontgoochelingen, is het zo natuurlijk, dat men steeds opnieuw tot 
de verzuchting komt: „Och waren alle mensen wijs en wilden daarbij 
we!....", want ’t kost moeite de illusie los te laten, dat alles in ’t reine 
zou komen, als die wens maar vervuld werd, en dan spitst de hele vraag 
zich toe in dit éne punt: hoe is ons geslacht te brengen tot goed weten 
en daardoor tot goed willen?

Hiermede raken we de kernvragen der zielkunde: handelt een mens 
steeds in overeenstemming met wat hij wéét dat goed of juist is; laat 
hij altijd na wat bezinning of zedelijk besef hem doet erkennen als verkeerd; 
is hij zich altijd de beweegredenen bewust, die hem tot het verrichten 
of tot het nalaten van een handeling drijven; kortom, wordt zijn denken 
en doen steeds, voor hem zelf bewust, bepaald door wat rede of zedelijk 
besef hem voorschrijft of verbiedt?

De ervaringen van vele psychologen, verkregen bij het doelbewuste 
onderzoek in deze materie, hoewel nog pas een halve eeuw oud, hebben, 
gelijk bekend, geleid tot het inzicht en de erkenning van de verreikende 
betekenis van het onderbewustzijn, inbegrepen de rol der erfelijkheid 
op geestelijk gebied.

De slotsom kan als volgt geformuleerd worden: Het doen en laten, 
spreken en zwijgen van ieder mens staat niet alleen onder de directe 
invloed van duidelijk herkenbare oorzaken, doch ook van een totaliteit 
van gevoelens, driften, neigingen, erfenis van vorige geslachten, van 
reeds vergeten indrukken en ervaringen, alles slechts voor een zeer klein 
deel hem zelf klaar bewust en welker inwerking zich doet gevoelen 
ieder uur van zijn bestaan in houding en gedrag tegenover verwanten; 
vrienden, kennissen en vreemden, in kleine kring of in de massa.

Enerzijds kan dit de bron zijn van veel zelfbedrog en anderzijds mag 
men daarin de uiteindelijke oorzaak veronderstellen van veel onbegrijpelijks 
in ’s mensen karakter en gedragingen.

Hoewel de studie der ,,ab-normalen” in eerste instantie op het voetspoor 
dezer nieuwere psychologie heeft gebracht is er geen enkel motief aan 
te voeren, dat zij niet evenzeer geldt voor ieder, voor alle „normalen" 
van welke geestelijke standing zij mogen zijn.

Ook mag men wel aannemen, dat met behulp der nieuwe wetenschap, 
objectief toegepast, het niet onmogelijk behoeft te zijn om bij benadering een 
redelijke verklaring te vinden voor de levenshouding van andere individuen,

Het probleem krijgt evenwel plotseling een verbijsterend karakter, 
zodra men tracht de zielkundige verklaring te geven van het gedrag 
van vele individuen te zamen.

In de regel vertoont dat gedrag bij allen een zelfde grondtrek, al zijn 
ér zelfs aanwijsbare grote onderlinge verschillen in karakter.
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*) Scipio S: 
tweeden druk,

De collectiviteit schijnt dan te spotten met elke poging om uit de 
samenvoeging van wat men als de psychische gesteldheid der verschillende 
individuen beschouwt, tot die der collectiviteit te concluderen.

Dit probleem in ’t kwadraat heeft ook pas sedert de allerlaatste tijd de 
volle aandacht.

Opmerkelijk genoeg is dit probleem, als zodanig voor het eerst besproken 
door Scipio Sighele in zijn geschrift „De menigte als misdadigster” (1892) 
uit wiens voorwoord ik dit citaat neem:

De bestudering van de misdaden der menigte is inderdaad belang
wekkend; vooral aan het einde dezer eeuw, waarin, in de vorm 
van werkstakingen, zowel als van straatoproeren, geen gebrek is 
aan gemeenschappelijke woelingen der volksmassa’s, welke somtijds 
naar het schijnt in een misdaad een uitweg zoeken voor allen wrok, 
dien geleden leed en onrecht in hun harten hebben opgestapeld”. *) 

De zaak kreeg evenwel een veel ruimer aspect, doordat men begreep, 
dat de inwerking der veelheid van mensen op het gedrag van allen te 
zamen allerminst beperkt bleef tot de mogelijkheid van excessen in 
strafwaardige handelingen, doch zich deed gelden in alle vormen van 
publiek leven. Het is de taak der sociale psychologie om wegwijs te worden 
in dit nog weinig onderzochte gebied.

In hoeverre is nu de boven besproken methode ter verklaring van 
individueel gedrag bruikbaar om inzicht te geven in de houding van 
een menigte, van een gemeenschap, van een volk, als geheel gezien? 
Het ligt immers voor de hand, dat ook de sociale verschijnselen in verband 
werden-gebracht met dezelfde dieper liggende oorzaken uit het onder
bewuste als voor het individu golden.

Prof. Mennicke slaat in boven aangekondigd werk een andere weg in. 
Het studieveld bakent hij aldus af:

„Het probleem van de sociale psychologie in vergelijking met de 
individuele psychologie is dus dit: de individuele psychologie houdt zich 
bezig met de psychische elementen en relaties, die weliswaar in alle mense
lijke individuen op de een of andere manier kunnen terug gevonden 
worden, maar toch in ieder individu een afzonderlijke constellatie onder
gaan. Deze constellatie hangt voor een groot deel zeker af van de milieu- 
omstandigheden, waarin het individu leeft, maar toch van omstandigheden, 
die wederom als individueel moeten gekarakteriseerd worden in die 
zin, dat ze door de enkeling als afzonderlijk beleefd worden en dat ze dus 
niet tot een maatschappelijke groepering kunnen leiden.

De sociale psychologie daarentegen bestudeert psychische disposities,

Sighele „De menigte als r 
ik, door Anna Polak 1895.

als misdadigster” uit het Italiaansch, naar den 
;. W. Bibl.
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Wij kunnen aantonen „dat een zekere gelijksoortigheid van de innerlijke 
of uiterlijke omstandigheden en de daaruit resulterende psychische invloeden 
een overeenkomstige psychische dispositie in de leden van een groep 
tot stand brengen. Deze overeenkomstige dispositie begrijpen en verklaren 
betekent de sociaalpsychische verschijnselen begrijpen en ver klaren” (bl. 24).

De zichtbare maatschappelijke situaties spelen dus volgens hem de 
hoofdrol en hij schakelt bijna geheel het onderbewuste uit.

„Ik heb in mijn betoog „het onbewuste” buiten beschouwing gelaten, 
omdat ik mij er niet van kan overtuigen, dat de massapsychologische 
verschijnselen slechts uit conflict-situaties in de vroegere stadia van de 
maatschappelijke ontwikkeling kunnen verklaard worden" (bl. 79).

Wijl de werking van het onderbewuste voor geen gering deel gezocht 
wordt in de erfelijk bewaarde disposities, afkomstig uit het vóór-menselijk 
tijdperk van ons geslacht, voelde de schrijver blijkbaar, om die werking 
te kunnen uitschakelen, de behoefte, een principieel verschil te vinden 
tussen het dier en de mens. Hij zoekt dit in „het samenspel van driften 
en instincten.”

Driften zijn de onmisbare grondslag van alle leven en kunnen dus nooit 
geheel worden overwonnen.

„Dat is bij de instincten anders. Wij noemen instinctmatig de wij ze, 
waarop het dierlijk organisme zijn driften bevredigt. De geslachtsd r i f t 
bijv, drijft het ertoe zijn geslachtspartner te zoeken. Op grond van zijn 
instinct weet het, hoe het zich bij de paring moet gedragen. De 
hongerdrift doet het dier eten. Door het instinct weet het, wat het moet 
eten, hoe het voedsel te vinden, te vangen enz. De drang tot zelfbehoud 
doet het dier vluchten of vechten. Het instinct zegt hem, waar in een 
bepaalde situatie de grootste kans ligt — zoals het dier ook in de kudde 
„instinctief” op bepaalde tekens van de kuddeleider reageert (de apenkudde 
bijv, op de kreet, de buffelkudde op de houding van de staart). Het instinct 
is dus eigenlijk een soort kennis. Een kennis, die het dier niet door leren 
heeft verworven, maar die hem de natuur heeft meegegeven, omdat het 
anders zijn driften niet zou weten te bevredigen (en dus zijn bestaan niet 
zou weten te handhaven) (bl. 43).

Deze redenering doet al dadelijk, bij mij althans, de vraag rijzen hoe 
de natuur die kennis heeft meegegeven of, anders gezegd, langs welke 
weg zij het gestelde teleologische resultaat heeft verkregen. Deze vraag 
klemt te meer, wijl de schrijver op dit punt een essentieel verschil ziet.

„De mens is, van uit dit oogpunt bezien, het dier, dat meer en meer

die afhankelijk zijn van een groepsgewijze (innerlijke of uiterlijke) maat
schappelijke situatie, die de enkeling beleeft als lid van een groep en die 
hem karakteriseren als tot deze bepaalde groep behorend” (blz. 23).
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door middel van denken en leren te weten komt, hoe het 
zijn driften kan en moet bevredigen. Het instinct wordt dus geleidelijk 
overbodig. Het „bewustzijn” komt in zijn plaats” (bl. 43).

Wel neemt de Schrijver aan, dat dieren uit ervaringen kunnen leren; 
de hoogst ontwikkelde zelfs kunnen denken, zij ’t in eenvoudige vorm, 
terwijl bij de primitieve mens en bij de zuigeling het instinct nog een 
beslissende rol speelt.

„Maar desniettegenstaande blijft er toch het absolute verschil, dat 
leren en denken (voor zover van dit laatste sprake kan zijn) bij de dieren 
steeds ten nauwste gebonden blijven aan het driften
en i n s t i n c t e n - s t e 1 s e 1 en nooit een zelfstandige 
betekenis krijgen. Terwijl dat bij de mens heel anders is" (bl. 43).

In ogenblikken van gevaar of in toestanden van sterk affect handelt 
de mens nog wel instinctief. „Maar in het algemene verloop van het 
menselijk leven is het instinct vervangen door denken en leren” (bl. 47).

Met de driften staat het anders. Deze worden omschreven als 
„dat soort ingeboren impulsen, die met het menselijk organisme on
verbrekelijk verbonden zijn, omdat zonder de werkzaamheid daarvan het 
bestaan van dit organisme niet gegarandeerd zou zijn” (bl. 49).

Zij kunnen onderscheiden worden in twee dubbelgroepen: I, die tot 
behoud en verhoging van het individuele leven dienen en II, die welke 
tot gemeenschap drijven.

In verband met het gehele betoog is de volgende nader gedefinieerde 
onder-verdeling van belang.

I. A. is de drang tot zelfbehoud, zich splitsend in:
a. de voedingsdrift;
b. de vechtsdrift;
C. de drang tot machtsuiting en groei van macht, die over kan gaan in 
d. de vemieldrift, als laatste hulpmiddel voor c.
B. de drang zich te doen gelden, door deze Schrijver van buitengewoon 

grote betekenis geacht voor den mens en de menselijke samenleving 
(«. 55-57)-

„Want er kan niet aan getwijfeld worden of alle culturele pogingen 
der gemeenschapsgroepen staan in nauw verband met de drang zich te 
doen gelden” (bl. 57).

Ook deze splitst zich in:
a. de drang te leiden, te overheersen, desnoods te onderdrukken en
b. zich ondergeschikt te maken, teneinde aan de hoogachting, die 

een enkeling of een groep genieten, aandeel te krijgen.
II A. a. de geslachtsdrift; b. de paringsdrift en c. de gebondenheid 

van de ouders aan de kinderen (parental instinct).
B. de drang zich bij een groep aan te sluiten, zich in de orde van de
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■ groep te voegen en de leiding daarvan te aanvaarden. N.B. deze drang 
wordt als afkomstig gezien van de kuddedrift, misschien beter aangeduid 
als de hordedrift, wijl daarbij de leider als integrerend deel optreedt.

Het object van het wetenschappelijk onderzoek zijn nu de vormen, 
waarin onder de invloed der gemeenschap naar gelang van haar omvang 
en totstandkoming de natuurnoodwendige bevrediging dezer driften 
wordt nagestreefd en ze tot „rhytmisering en sublimering" kunnen worden 
opgevoerd.

In de beschouwingswijze van den Schrijver zijn voordesociaal-psychologie 
de belangrijkste factoren de kracht en de innerlijke waarde der traditionele 
gebondenheid, de onmisbaarheid van den leider (leiding), de dwingende 
behoefte aan ’t gevoel van bestaanszekerheid met als tegenpool de collectieve 
angst voor de toekomst.

Met het oog op het zeer grote gewicht dat de schrijver verbindt aan 
de eerstgenoemde factor, volge hier zijn uiteenzetting:

„Het ligt voor de hand, dat de traditie altijd bij een groep be
hoort — al is deze groep misschien ook klein, zoals de familie van 
een boerenhofstede, de inwoners van een dorp enz. Want de traditie 
moet bewaard en van geslacht op geslacht overgebracht worden 
en dat kan alleen, wanneer als drager van de traditie een gemeen
schappelijk bewustzijn van een groep aanwezig is, waaraan alle 
leden van die groep deelnemen, zodat er een gemeenschappelijke 
controle en een wederzijdse waarschuwing kan plaats hebben. 
Hiermede is dan ook tevens één typisch kenmerk naar voren gebracht: 
de traditionele gebondenheid — onverschillig of het om opvattingen 
of om zeden en gebruiken gaat — wordt niet beredeneerd. Er wordt 
alleen naar gevraagd, hoe is ’t altijd geweest en er wordt dus gewaar
schuwd en gecontroleerd. Voor zover er van redenering sprake kan 
zijn, gaat het om het bewijs, dat deze opvattingen en gewoonten altijd 
proefondervindelijk waren en dat het gevaarlijk zou zijn, om daarvan 
af te wijken.

Deze karakteristiek is eigenlijk negatief. Het is echter niet toevallig, 
dat wij dit negatieve vooropstellen. Want een wetenschappelijk 
bewustzijn, dat helemaal op rationele en causale redenering gegrond 
is, kan een psychische houding, die deze manier van redenering 
principieel afkeurt, in beginsel slechts van buitenaf benaderen. Het 
is dan ook de bizonder grote verdienste van Tönnies, dat hij deze 
grote moeilijkheid overwonnen en het mogelijk gemaakt heeft, 
om deze houding ook als het ware van binnen uit te begrijpen. De 
volgende positieve beschrijving steunt vooral op zijn onderzoekingen.

In de mensen, die aan een door de traditie gebonden groeps-
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Zulke gemeenschappen en volkeren met hun strenge codex van levens
regelen, zeden en gebruiken, van rechten en gemeenschapsplichten, 
doorgaans steunend op de basis van enigerlei religie, zijn er steeds geweest, 
waren kenmerkend voor de middeleeuwen, zij 't eigenlijk nooit in de 
ideale gedaante van vorenstaande beschrijving.

Uitgaande van dit historisch feit gaat de schrijver vervolgens na de 
oorzaken en de ontwikkelingsgang van ’t verloren gaan der traditie of 
van de omgelijkheid der geboorte ener nieuwe traditie.

De innerlijke verzwakking tot geheel verloren gaan blijkt onvermijdelijk

bewustzijn deelnemen, leven bepaalde opvattingen en gewoonten 
zodanig, dat de vraag, of zij aan een redelijk inzicht beantwoorden, 
niet bij hen opkomt. Er wordt een bepaalde houding tegenover het 
leven ingenomen, er wordt op een bepaalde wijze gehandeld en zelfs 
gevoeld en gedacht, omdat een bepaald waardebesef, een bepaald 
geestelijke en maatschappeEjke orde een zo onaantastbare betekenis 
en zekerheid hebben, dat het daaraan toegeven een vanzelf 
sprekende uiting van een innerlijk bestaan is. 
Vandaar dat alle traditioneel gebonden cultuur de eigenaardige diepe 
kracht heeft om uitingen en scheppingen tot stand te brengen, die 
een werkelijke inhoud hebben. Vandaar ook, dat alle leden van die 
groep een bepaalde levensstijl hebben (manier van wonen, van kleding, 
van godsdienst enz.) Er bestaat geen pedagogisch probleem. Iedereen 
weet wat er behoort gedaan en gelaten te worden en voor iedereen 
spreekt het van zelf, dat de kinderen op dezelfde manier behoren 
opgevoed te worden, als het eeuwenlang gebeurd is.

Hier hebben we dus met een psychische dispositie te maken, die 
de enkeling onverbrekelijk aan een bepaalde groep bindt. Wat hij 
voelt en denkt en doet, heeft hij van de groep overgenomen; wij 
zouden kunnen zeggen: de groep leeft en voelt en 
denkt in hem en door hem heen (hoewel hij daarbij 
natuurlijk toch een zeer karakteristieke persoonlijke eigenaardigheid 
kan hebben), zijn zelfbewustzijn is eigenlijk geen individueel bewust
zijn. Het is de zin en de waarde van zijn leven, dat hij lid van deze 
groep is. Bestond die groep niet, dan zou hij ook geen bestaan meer 
hebben, want hij zou niet weten, waar de maatstaf vandaan te halen 
voor zijn voelen en denken, voor zijn doen en laten. Het is juist de 
eigenaardigheid van deze psychische dispositie, dat de psychische 
en geestelijke inhouden, de waarderingen en gedragslijnen van het 
persoonlijk leven worden overgenomen van de groep, zonder 
dat de mogelijkheid van een twijfel gevoeld 
word t.” (blz. 27—29).
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door het toenemend onderling verkeer der volkeren, dat kennis doet 
krijgen van andere zeden en gewoonten, door wijziging in de economische 
bestaansmogelijkheden, door voortschrijdende kennis van de wetten 
der natuur. Wat eeuwen lang buiten alle discussie viel, — de traditionele 
opvattingen omtrent goed en kwaad, omtrent rechten en plichten, omtrent 
wat passend of onbehoorlijk is — wordt aan kritiek onderworpen, vordert 
op de rede steunende verdediging of wordt als van geen belang dan wel 
als schadelijk erkend.

De onberedeneerde, niettemin vaste levensvisie maakte gaandeweg 
plaats voor onzekerheid ten aanzien van levenshouding en moraal in 
algemene zin, die haar tegenwicht zocht in het geloof, dat voor allen 
aanvaardbare levensnormen waren te vinden langs de weg van redenering 
en overleg. Het hoogtepunt in deze gang werd bereikt in de 18e en 19e 
eeuw, de tijd der Aufklarung, der heerschappij van het rationalisme.

Toch werkte een belangrijk deel der traditionele opvattingen, ondanks 
het ontvallen van haar grondslag, in deze tijd nog na: (ik zou geneigd zijn 
te zeggen instinctmatig). Het ware noodlotsmoment was de wereldramp. 
„Eerst de oorlog heeft de band van de traditie helemaal en waarschijnlijk 
voor goed verbroken” (bl. 60.) oordeelt de schrijver, zodat de funeste 
werking van de „diepgaande vergissing”, dat men ’t mogelijk heeft geacht 
om ’t heilzame resultaat van traditionele gebondenheid te verkrijgen 
langs de weg van ’t redelijk inzicht, zich ten volle deed gevoelen.

Of ’t dan anders zou gekund hebben ? een vraag waartoe deze mismoedige 
beschouwing aanleiding geeft, de schrijver toont feitelijk in zijn voor
treffelijke historische aantekeningen duidelijk aan, dat alles zo moest 
lopen. Dit als tussenzin.

De geschetste gang der ontwikkeling tekende zich o.a. af in de karakte
ristiek der verschijningsvormen der samenleving.

Waar de traditionele gebondenheid geheel te loor ging werd in de 
terminologie van den schrijver geboren de „abstracte massa”, aangeduid 
als een „amorphe hoop” en kortweg gedefinieerd in deze zin: „Wij 
noemen de mensen en mensengroepen, die van de traditie los en dus in de 
onzekerheid geraakt zijn, de abstracte mass a.” Deze is dus 

„een groot aantal mensen, die geatomiseerd naast elkaar staan en 
leven, die geen innerlijk verband met elkander en dus geen betrouwbaar 
gemeenschappelijk waardebesef hebben, waarop een beroep kan 
gedaan worden. Zij zijn blootgesteld aan alle mogelijke invloeden 
en het is vooreerst nog een open vraag, voor welke invloeden zij in het 
bizonder vatbaar zijn” (bl. 33).

Zodra er echter uit die „vormloze” massa onder de een of andere invloed 
duidelijke groeperingen ontstaan van kortere of langere duur, dan
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kwalificeert de schrijver deze als de zeer onderscheiden, talrijke vormen 
van „de concrete massa”. Elk dezer bevat dan de kiem van wat tot een 
nieuw bindend waardebesef zou kunnen uitgroeien. Hij brengt ze terug 
tot vier hoofdvormen. De eerste is die van een toevallige menigte, welke 
plotseling in actie komt voor een bepaald doel, bijv, de bestorming van 
de Bastille, het palingoproer, de menigte, toegesproken door Antonius 
in Julius Cesar, bijna alle voorbeelden uit Sighele. Deze vallen weer uiteen 
of gaan over in de vorm der georganiseerde meetings en demonstraties. 
Ook deze vinden hun einde als de menigte weer uiteen is.

Een belangrijker vorm volgt als de groep zich duurzaam organiseert, 
als vakbonden, politieke partijen, belangengroepen van oud-strijders, 
mobilisatie-slachtoffers enz.

Tenslotte de zeer belangwekkende vorm, die men aanduidt als een 
„beweging”, de socialistische, de pacifistische, de fascistische enz.

Gelijk men ziet werken hierbij steeds duidelijk te onderscheiden uiterlijke 
omstandigheden, die de vorming provoceren. Uiteraard is de factor van 
onberekenbaarheid het grootst bij de eerste twee vormen, waarin de 
toevallige menigte optreedt, plotseling in beweging komt, meer of min 
verwoestend werkt, even plotseling weer uiteenvalt of een korte tijd een 
hevige uitbreiding krijgt om toch eveneens te verlopen. Hier zijn on
getwijfeld psychische situaties in 't spel, die nog van grote betekenis zijn. 
Opmerkelijk is nu, dat volgens den schrijver de menigte, als zodanig, 
haar grote maatschappelijke betekenis heeft verloren.

Daarentegen is de organisatie en de doelbewuste „beweging” van veel 
groter belang en het onderzoek naar hun „grondslagen en wetmatigheden" 
van groot gewicht.

Practisch hebben inderdaad in deze tijd van geperfectionneerde militaire 
middelen spontane oproertjes en verzet der slecht gewapende menigte 
zo goed als niets meer te betekenen voor wat betreft beïnvloeding van de 
maatschappelijke structuur. Men kan eveneens toegeven, dat in de tijd van 
ruime verkeersmiddelen en van verbreiding van de pers, radio en telefoon 
alleen de georganiseerde menigte een factor in ’t sociale leven oplevert.

Maar dat de geestelijke gesteldheid der menigte, zoals die dan bij 
Sighele en Le Bon op de voorgrond is getreden, niet meer van belang 
zou zijn bij het onderzoek van de zoeven genoemde grondslagen en 
wetmatigheden lijkt mij hoogst twijfelachtig.

Natuurlijk komen daarbij in de eerste plaats uiterlijk waarneembare 
omstandigheden en oorzaken.

Onvoorwaardelijk moet o.a. erkend worden, dat bij de beoordeling 
van sociaal-psychische verschijnselen, zoals die zich in een bepaald tijdperk 
voordoen, men een overwegende plaats moet gunnen aan de invloed der 
in dat tijdperk bestaande sociaal-economische verhoudingen.
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In de vroegere sterk traditioneel gebonden maatschappij met haar 
relatief kleine levensgemeenschappen bij het nog voor een goed deel 
heersend stelsel der gesloten huishouding, met haar scherp afgebakende 
standen en de grote rol van het handwerk in het productiesysteem, wist 
ieder in welke richting zijn bestaansmogelijkheid en levenstaak lag. De 
grote meerderheid der bevolking kon in elk geval er op rekenen te zijner 
tijd in de gelegenheid te komen in zijn levensonderhoud te voorzien.

Enige eeuwen van voortdurende ontwikkeling der productie-techniek, 
waardoor èn het aanzicht der samenleving èn haar innerlijke structuur 
grondig zijn veranderd, hebben de huidige toestand geschapen, waarin 
het gevoel van levenslange bestaansonzekerheid in hevige mate is toe
genomen voor een steeds groter aantal mensen. Deze situatie is des 
te bedenke lijker, waar de overgrote meerderheid absoluut niet begrijpen 
kan, waardoor dit alles veroorzaakt is, evenmin intellectueel bij machte 
is om zich zelf een wel overwogen, redelijke verklaring er van te geven 
en daardoor toegankelijk voor de meest tegenstrijdige, mits met aplomb 
gegeven toelichtingen. Ze weet dus zelfs bij benadering niet aan wie 
de ontredderde toestand is te wijten en leent dus gewillig het oor aan 
elke, nog zo dwaze aanwijzing van de eigenlijke schuldigen.

Dit kwellende gevoel van onzekerheid speelt in de mentaliteit der 
massa, waartoe wij allen behoren, gering ontwikkelde of intellectueel, 
proletariër, boer of middenstander, een ontzettend fatale rol, welker 
betekenis nog steeds onvoldoende wordt ingezien.

De daarmee inherente angst voor het bestaan ontketent enerzijds 
een wilde jacht naar alle te benutten mogelijkheden om zulk een bestaan 
te veroveren, hoe dan ook, zij ’t desnoods ten koste van anderen, en 
doet zich anderzijds in nog veel sterker mate vastklampen aan alles of 
ieder, die een perspectief van collectieve bestaanszekerheid voorspiegelt, 
al is dit ook hersenschimmig.

De gretige bereidheid om zich over te geven aan dergelijke veel belovende 
perspectieven wordt bovendien gevoed door de begeerte zich bevrijd te 
kunnen voelen van de eeuwige onrust, die opgewekt wordt door zich 
mede-verantwoordelijk te moeten voelen voor het onvermoeid aanwenden 
van pogingen aan de onzekerheid te ontkomen.

Zielkundig is niet te overschatten de kracht der behoefte voor de 
allermeesten onzer zich met gelatenheid in een gevoel van morele rust 
te kunnen overgeven aan de beschikkingen, die in de handen van anderen 
berusten.

Daarin schuilt de betekenis van den leider of der leiding. Deze is te 
groter naarmate het losraken van traditie elk algemeen geldend waarde
besef, alle houvast aan vaste normen van goed en kwaad heeft doen 
verloren gaan en in het wezenlijke de leider of de collectieve leiding
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het aanvaardbaar richtsnoer biedt voor levenshouding of ten minste 
bepaalt wat van de middelen ter bereiking van de in uitzicht gestelde 
perspectieven toelaatbaar en zelfs geboden moet worden geacht.

Men behoeft slechts de geschiedenis der huidige dictaturen van elke 
kleur en die hunner volkeren na te gaan om de overvloedige illustraties 
dezer stelling te krijgen.

In al het aangevoerde treedt duidelijk aan het licht de werking van 
de vroeger genoemde drift tot zelfbehoud.

Doch naast deze hecht de Schrijver hoge waarde aan de drang zich 
te doen gelden, die de bereids aangegeven uitingen der eerste versterkt. 
Immers men zoekt en vindt bevrediging in het verbonden zijn aan leider 
of leiding, in wier machtsbetekenis men op deze wijze deel heeft. Ik geef 
nog eens het woord aan den Schrijver.

„Wat is de functie van den leider in de abstracte massa, in de massa, 
waarin het waardebesef tengevolge van het verbreken van de traditie 
onzeker geworden is, die bovendien, zoals we gezien hebben, meer 
en meer geteisterd wordt door de angst om het bestaan, die dus naar 
de bevrediging van hun driften als zodanig en in deze bevrediging 
naar zekerheid vraagt? Le Bon heeft het zuiver positivistisch uit
stekend beschreven. De massa vraagt van haar leiders kracht, 
zegt hij, ja zelfs geweld. Zij wil beheerscht en onderdrukt zijn en haar 
meester vrezen. Wie invloed wil uitoefenen, heeft geen logische 
argumenten nodig. Hij moet in krachtige beelden spreken, overdrijven 
en steeds hetzelfde herhalen. Wij begrijpen onmiddellijk, dat wij hier 
aan de ene kant met de behoefte aan zekerheid te maken hebben.

Maar even onmiddellijk duidelijk is het, dat er nog iets anders in 
het spel is. Want waarom wordt de behoefte aan zekerheid juist door 
den leider bevredigd? Wij hebben gezien, dat zij onder zekere om
standigheden ook door een dogma, door een demonstratie, door 
een bepaald soort vergaderingen enz. kan bevredigd worden. Het 
antwoord ligt in de opmerking, dat de massa beheerst en onderdrukt 
wil zijn en haar meester vrezen wil. Met deze woorden wordt een 
driftmatige gebondenheid van de massa aan den leider aangeduid, 
die wij met behulp van het inzicht in het menselijk driftenstelsel, 
dat wij verworven hebben, gemakkelijk kunnen verklaren. Wij 
herinneren ons, dat de drang zich te doen gelden soms bevredigd 
wordt door het zich ondergeschikt maken aan een figuur of aan 
een instelling, die een algemene waardering geniet. Wij zagen, dat 
in de door de traditie gebonden maatschappij de algemeen erkende 
waarderingen vast verbonden waren aan de verschillende groepen, 
dat dus de drang zich te doen gelden een betrouwbare bevrediging 
vond. Tegenwoordig bestaat voor vele mensen deze drager van een
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zijn waarde- 
het eigen 

de drang zich te doen

algemeen erkende waardering niet meer. Noch de koning, noch 
het vaderland, noch de maatschappelijke groep waartoe men behoort, 
noch de beroepsstand, noch het bedrijf waarin men werkt, noch de 
familie geven voor velen in dit opzicht een voldoening. (Voor vele 
anderen nog wel natuurlijk. En hoe meer dat het geval is, hoe minder 
deze mensen tot de abstracte massa behoren, hoe minder zij vatbaar 
zijn voor de hier beschreven massa-behoeften en massa-ervaringen). 
En voor al deze mensen komt principieel de leider in de plaats voor 
wat zij verloren hebben. Want de leider geniet in zijn zelfbewustzijn 
en in het geloof van zijn volgelingen een onaantastbare waardering. 
Zich aan hem overgeven betekent dus deelnemen aan 
gevoel, betekent (bij alle onderwerping) verheffing van 
zelfbewustzijn, betekent bevrediging van 
gelden.” (bl. 75—77).

Los van de op zich zelf zeer belangwekkende, uitvoerige en goed 
gemotiveerde verdere detaillering van het proces, speciaal ten aanzien 
van de sterk uiteenlopende, samenstellende bestanddelen der totale 
bevolking, blijkt dus voor den Schrijver de kern der ontwikkeling deze, 
dat de ,.traditionele gebondenheid" aan een complex van erkende normen 
voor een levenshouding in een werkelijke levensgemeenschap verloren 
ging, parallel met de groei der abstracte massa.

Deze verandert niet wezenlijk van karakter, al gaat ze over in ver
schillende vormen van concrete massa, terwijl de gehele ontwikkeling 
recht evenredig voortschrijdt met de betekenis van het leiderschap.

Logisch moest de auteur derhalve wel de aandacht vestigen op de vraag, 
waardoor de traditie verloren kan gaan en dan vinden we deze zin: „de 
mentaliteit der abstracte en concrete massa is over het algemeen de 
mentaliteit der grote steden" (94).

De bedoeling hiermede is niet de ontkenning, dat er ook geestelijke 
oorzaken in het spel zijn, inzonderheid de ontdekking der natuurwetten, 
die haar overheersende betekenis heeft gekregen in verband met de 
zeer revolutionnerende kennis van de astronomie.

De anthropocentrische wereldbeschouwing moest plaats maken voor de 
lijnrecht tegenovergestelde

„dat wij te midden van een kosmisch gebeuren staan, dat doorgaans 
beheerst wordt door wettelijke verhoudingen, die de menselijke geest nagaan 
en steeds nauwkeuriger vaststellen kan.

Hier kreeg de mens dus een gebied in handen, waarop voor hem de 
traditie niets te betekenen had, waar hij zich integendeel meester van de 
traditie kon maken, omdat hij kon bewijzen, dat zij fout was” (bl. 94).



SOCIALE PSYCHOLOGIE

■

■i

■

Maar hiermede was de evolutie in het denken niet ten einde:
„Het kan geen verbazing wekken, dat de ontdekking van de 

natuurwetten de illusie deed ontstaan, dat met deze sleutel alle deuren 
konden geopend, dat met dit beginsel alle raadselen konden opgelost 
worden. Want de omwenteling, die door de ontdekking der natuur
wetten op alle gebieden van het menselijk leven werd tot stand gebracht 
was geweldig — in het begin nog niet zozeer in de praktijk van het 
maatschappelijk leven, maar heel spoedig in de perspectieven, die 
de grotere geesten voor ogen kwamen. In ieder geval werd het begrip 
natuur voor eeuwen het leidende begrip. De natuur van het menselijk 
organisme, van de menselijke ziel, van de menselijke geest (en dus 
de wetmatigheden daarvan) leren kennen, betekent, meende men, 
de oplossing vinden van alle problemen, die in het individuele en 
het sociale leven van de mensen gesteld zijn. Hoe dieper het inzicht 
hierin vordert, hoe meer de traditie overbodig wordt. Want de mensen 
en de menselijke maatschappij, die er in slagen, om hun leven en de 
menselijke samenleving op te bouwen volgens de natuurlijke wetmatig
heden van alle leven (natuurlijke opvoeding, natuurlijk recht, natuur
lijke religie enz.) hebben geen inlichtingen meer nodig van een 
instantie buiten hen zelf. De mens is zelfstandig geworden, omdat 
hij over het orgaan beschikt (de ratio) met behulp waarvan hij 
principieel alle natuurlijke wetten kan leren kennen en toepassen. 
Met behulp waarvan hij dus de natuur! ij ke orde van alle 
leven tot stand kan brengen. Ziedaar de tweede belangrijke geestelijke 
voorwaarde voor het zich losmaken van de traditie: de toepassing 
van het begrip natuur op de mens en het menselijk leven” (bl. 95).

Dit rationalisme heeft een paar eeuwen door zijn ondermijnende 
kracht op de traditie geoefend met onuitwisbare gevolgen, al is 
dialektisch zijn alleenheerschappij gebroken.

Doch een veel sterker werkende oorzaak is begrepen in de ver
anderde productievormen, de toenemende industrialisatie, die een 
verbijsterende vlucht en omvang verkrijgt als gevolg van de snelle 
en voortdurende vooruitgang der techniek, waaruit toch weer het 
verband met de ontwikkeling der natuurwetenschap in 't oog springt.

Het resultaat er van is de geboorte van de moderne grote stad, 
die eerst in de loop der 19e eeuw haar intrede in de wereld deed. Voor 
dien waren de steden van enige grootte al wel duidelijk anders dan 
de middeleeuwse gemeenschappen met hun gesloten karakter, doch 
er was nog veel van de klassieke traditionele gebondenheid bewaard.

De uitbreiding evenwel van industrie, handel en verkeer die de 
massaproductie voor de nationale en de wereldmarkt snel deden 
groeien, de verminderde betekenis van het handwerk tegenover de
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Deze beschouwing dringt tot de gevolgtrekking, dat dit sombere beeld 
een steeds troostelozer aspect moet aannemen bij de niet te stuiten voort
gaande groei der groot-stedelijke bevolking ten koste van het platteland, 
wat dan aangevoeld moet worden als een noodlot, dat zich over onze 
maatschappij voltrekt.

Wel mag men als tegenstelling de enigszins geruststellende omstandig
heid constateren, dat over ’t algemeen de plattelands-bevolking in de 
dorpen en de kleine steden een minder verontrustend beeld oplevert, 
of liever in veel minder mate van de oude vorm der traditionele gebonden
heid is losgeweekt. Uiteraard ontsnapt ze evenwel niet ten volle aan 
de „egaliserende" en „atomiserende" tendenties der onweerstaanbaar 
zich uitbreidende industrialisatie in de huidige maatschappij; ze komt 
ook door de talrijker en gemakkelijker verkeersmiddelen lichter onder de

t

t
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fabriekmatige productie, de centralisatie van bedrijven, daaruit 
voortvloeiend, deed overal de bevolking zich opeenhopen in de steden, 
komende van heinde en ver uit de dorpen, van het platteland.

De aldus saamgestroomde menigte, doorgaans losgerukt uit de 
hun vertrouwde woonplaats werd in haar nieuw verblijf door geen 
band van gemeenschappelijke waarden van zeden, gewoonten en 
levensopvatting tezamen gehouden, zodat zij met een tekenend beeld 
geatomiseerd werd.

In de grote stad wordt de mens een enkeling in de scherpste zin 
van het woord. Hij leeft niet, zoals in het dorp of in de kleine stad, 
in een verband met mensen, die hem kennen, een zekere waardering 
voor hem hebben en waarmee hij door gemeenschappelijke her
inneringen, opvattingen en gewoonten verbonden is, zodat hij in ieder 
opzicht een heel bepaalde vormkracht van een gemeenschap ondergaat. 
Hij is een (vrij wel onbekend en onverschillig behandeld) atoom te 
midden van een onoverzienbare massa principieel gelijksoortige 
atomen. Er zijn zeer zeker verschillen, die ieder voor zich opmerkt, 
waar hij woont en werkt, in het gezin en in het bedrijf.

Maar de stad als vorm van samenwoning neemt er geen notitie van. 
Er is geen sprake van dat de buren een van zelf sprekend onderling 
contact hebben, dat de enkeling zich door een gemeente-bewustzijn 
opgenomen en ingelijfd voelt, dat hij heel bepaalde invloeden en dus 
een bepaalde vorming ondergaat.

Iedereen (ieder gezin althans) is aan zijn lot overgelaten. Natuurlijk 
hebben bijna allen kennissen en dus een gezellig onderling verkeer. 
Maar van de stad uit als woningsvorm gezien, zit er geen lijn in, 
is dat op duizenderlei wijze verschillend en principieel door de willekeur 
van de enkeling bepaald." (bl. 100).
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grote-stadsinvloeden, maar haar nauwer samenleven met de natuur, 
haar groter afhankelijkheid van het rhytme der wisselende jaargetijden, 
oefenen een beschermende werking uit tegen bovengeschetste ontbindende 
invloeden.

Tussen deze beide uitersten bevat de bevolking nog verschillende 
belangrijke groepen, elk met een eigen karakter, waarvan de schrijver 
een uitvoerige analyse der psychologische situatie geeft. Toch is in alle 
een duidelijke gelijke grondtrek aan te wijzen, overeenkomstig die der 
grote stad.

Wel is waar kan men bij vele een tegenstrekking opmerken, doch 
niet sterk genoeg. Kenmerkend voor het geheel blijft de moderne grote 
stad, de bewaarplaats der typisch „abstracte massa".

Haar behoefte aan prikkels en hun superlatief, de sensatie, haar opper
vlakkigheid, die slechts behagen doet vinden in sterk tot de zinnen sprekend 
amusement, haar geblaseerdheid, die steeds prikkelender sensatie verlangt, 
haar vatbaarheid voor suggestie, dit alles wordt door den schrijver voor
treffelijk getekend en causaal verklaard.

Bijzondere aandacht wordt in dit verband gewijd aan de stijgende 
betekenis van den leider, die echter om zich als zodanig te kunnen hand
haven, alle middelen moet aangrijpen om aan de geschetste behoeften 
der massa te voldoen en daardoor juist de ongewenste eigenschappen in 
de massa versterkt.

Aanlokkelijk is de totaal-indruk niet, die men ten slotte verkrijgt. 
Een maatschappij, die in haar meest essentieel bestanddeel haar eigenlijk 
samenbindend element, de traditionele gebondenheid voor goed verloren 
heeft en daardoor de willige prooi wordt van mogelijk gewetenloze leiders, 
die op onnavolgbare wijze de massa-psychologische middelen kunnen 
hanteren om de massa tot hun blinde volgelingen te maken, die zonder 
enig leedwezen elk recht op een vrije, zelfstandige levenshouding prijs

Dit is geenszins de vrucht van voorop gezette mening, integendeel, 
de schrijver streeft doorlopend oprecht naar objectiviteit, doch hij is 
als Duitser te veel beheerst door zijn ervaringen aan het oorlogsfront 
en door de in-treurige lotgevallen van het na-oorlogse Duitsland. Wanhopen 
aan de toekomst wil hij niet, wijst ook herhaaldelijk op bemoedigende 
tekenen, doch ondanks zichzelf laat hij bij den lezer een pessimistische 
stemming na.

„Volgens mij is de levenswerkelijkheid, waarin wij staan,’ tragisch tot 
in de grond toe. Tragisch — doch niet hopeloos” zegt hij in zijn voorwoord.

In verschillende variaties wordt er op gewezen, dat de „massa” niet 
discussiëren kan, niet discussiëren wil, afkerig van argumentatie, want 
nooit is ze op de hoogte van de vraagstukken, waarover gesproken wordt,
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onverschillig of het 
stukken ook zijn.

Ze wil in de feitelijke toestand van voortdurende bestaansbedreiging 
de illusie hebben van levenszekerheid en geeft zich deswege over aan 
den leider, die haar in zijn aureool van onfeilbaarheid die zekerheid 
voorspiegelt en juist haar absoluut vertrouwen verwerft, wijl alle discussie 
als overbodig is uitgesloten.

Dit is niet de voorstelling, waaruit zich hoopvolle perspectieven laten 
af leiden.

„Het enige, wat zich misschien laat denken, is dit, dat het algemene 
bewustzijn tegen suggestieve invloeden over het algemeen meer immuun 
gemaakt wordt.” (Blz. 85).

Doch deze taak lijkt na al het aangevoerde zo weinig bereikbaar, dat 
vlak daarop de waarschuwing volgt, dat het goed lijkt de vraag naar de 
sociaal-pedagogische oplossing niet te gauw te stellen.

Hij zelf stelt de kwestie dan aldus:

Ideaal gaat het dus om leiding en beïnvloeding. Maar om een leiding, 
die zich ervan bewust is, dat zij in geen enkel opzicht mag profiteren 
van de onderdrukking -an andere overtuigingen en om een beïnvloeding, 
die wel degelijk rekening houdt met de massale behoefte aan zekerheid 
en die de sociaal-pedagogische toepassing van de massapsychologische 
invloedsmiddelen op haar verantwoording durft te nemen.

Dat wil dus zeggen, dat de ideale leider sensatie en suggestie durft 
te hanteren en vertrouwen weet te wekken door de indruk van onfeil
baarheid en in wie practisch een nieuwe traditionele gebondenheid zou

nu politieke, economische, culturele of welke vraag-

„Het probleem is, lijkt me, heel scherp zo te stellen: hoe kan de 
activiteit van de proletarische massa op het gebied der maatschappe
lijke vorming worden tot stand gebracht, terwijl er meningsverschil 
en gebrek aan inzicht aanwezig is? En het antwoord kan, na alles, 
wat wij in het voorafgaande hebben uiteengezet, alleen luiden: 
door een leiding (een leider of een groep van leiders), die het ver
trouwen van de massa verwerft, aan welke als het ware een ver- 
trouwenswissel op de toekomst wordt uitgereikt. Er wordt dan 
verwacht, dat de leiding toestanden schept, die door het massa- 
bewustzijn kunnen aanvaard worden; toestanden, die tevens inhouden 
(dat is ten minste een voor het proletarisch bewustzijn onmisbaar 
element), dat de deelname van de massa aan de discussie en aan 
het redelijk inzicht steeds beter mogelijk wordt. Daarom moet ook 
de gebondenheid aan de leiding in de sfeer der democratische vrijheid 
tot stand komen." (Blz. 146).
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zijn belichaamd, m.a.w. een Hitler of Mussolini van 
gezinsheid. Zulk perspectief ligt toch wel heel ver!

Is het werkelijk geboden zich bij zo visionaire toekomst neer te leggen?
Wij kunnen naar mijn overtuiging volkomen accoord gaan met den 

schrijver in de waarde te erkennen ja zelfs de onmisbaarheid van traditionele 
gebondenheid aan een klaar waardebesef van goed en kwaad in alle 
verhoudingen des levens voor een goed functionnerende maatschappij.

Voor den auteur is die ongeveer synoniem met religie in de beperkte 
zin van een godsdienstige wereldbeschouwing en die dus eigenlijk terug
gevonden zou moeten worden. Doch hij ontwikkelt in zijn schets het 
jammerlijke heden uit de middeleeuwse verhoudingen met haar traditionele 
gebondenheid, die inderdaad ten nauwste verbonden was aan de heersende 
religie. Die sociale binding is echter toch niet zo uit de lucht komen 
vallen of door edele en krachtige figuren bewust tot stand gebracht; 
ze was zelve toch ook de vrucht van een eeuwenlange ontwikkeling, 
die ook tijden van traditionele gebondenheid van verschillende aard 
en bij onderscheidene volkeren gekend heeft benevens perioden van 
verwarrende onzekerheid!

Is er reden te twijfelen aan de door hem zelf in ’t veld gebrachte „on
eindige dialetiek van vrijheid en gebondenheid in de geschiedenis der 
mensheid”, die in zich sluit de zekere terugkeer van een traditionele 
gebondenheid zij ’t in een nieuwe vorm, om in zijn eigen stijl te spreken, 
mogelijk gebaseerd op een religieuse kracht van andere inhoud dan een 
godsdienst.

Mogen we niet enig vertrouwen koesteren in de sociaal-pedagogische 
waarde van allerlei sociale verbeteringen, zoals bijv, betere woning
toestanden, hygiënisch ingerichte woonwijken, tuindorpen, sterk ver
enigingsleven met culturele doelstelling enz., die alle ingaan tegen de 
geweldig neerdrukkende invloeden der grote stad, der „atomisering”, 
zoals die geschetst zijn als inherent aan de opkomende kapitalistische 
productiewijze ?

Is bovendien de karakteristiek der massa nog wel doeltreffend, waar 
de Schrijver zelf zegt, dat zij veel minder impulsief, veranderlijk en 
prikkelbaar is dan vroeger, dank zij het moderne socialisme en idem 
fascisme, die er in geslaagd zijn haar beweging tot een voorbeeld van 
bestendigheid te maken, terwijl zij in vele opzichten en in scholing en in 
beschavingspeil is vooruitgegaan.

Concentratiekampen e.d. behoeven we niet als kenmerkend voor de 
,,massa” te zien.

Geeft niet vooral de jeugd in spijt van alle kritiek op haar „verwildering” 
blijken van een groeiende begeerte naar nieuwe vormen en van aanpassing 
daaraan, die een belofte inhoudt ? Bijzonder treffend vind ik wat de Schrijver
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Iaanhaalt op bl. 156 over een algemene jeugdleidersconferentie Nov. 1932 
van de „Reichsausschusz der deutschen Jugendverbande”. Het slotwoord 
der beraadslagingen luidde:

„politieke vorming van de jonge generatie doet zich voor, wanneer 
men zich goed bewust is van de verschillen ten opzichte van de wereld
beschouwing en de religie, wanneer men beslist afstand doet van de 
bekering van den tegenstander, zich echter met hem verenigt, om de 
speciaal politieke opgaven te vervullen. De discussies hebben ons 
laten zien, dat wij op weg zijn dit te bereiken.”

't Is waar, vlak daarop werd de Hitlerstaat in ’t leven geroepen, die 
heel deze opvatting tot een aanfluiting maakte en, erger nog, de gehele 
duitse jeugd in een gewelddadig doorgevoerde nationaal-socialistische 
opvoeding, zodanig misvormt, dat zij enthousiast al haar vroegere idealen 
schijnt te verwerpen.

Bovendien, de ervaringen met alle diktatuurlanden en hun ogenschijnlijk 
fascinerende uitwerking op grote volksgroepen in andere landen, waar 
men de democratische gezindheid voor goed verankerd geloofde, kunnen 
de kleinmoedige er toe brengen alle hoop op te geven, dat het vóór-land 
der mensheid niet zal zijn: een horde van diverse willoze massa's, 
met ten afgrond voerende leiders!

Staat daar niet tegenover de veelvuldig herhaalde les der historie, dat 
dergelijke toestanden op den duur onhoudbaar blijken, wijl de opheffende 
tegenkrachten zelf er door opgewekt worden?

Natuurlijk leest niemand uit deze laatste zin een aansporing tot of zelfs 
maar een vergoelijking van een afwachtend, werkeloos optimisme. 
Dan ware pessimisme inderdaad verkieslijker, wijl de mens, in ’t algemeen 
al weinig geneigd tot berusting, als in strijd met zijn natuur, ’t zeker niet 
is in een zwartgallige stemming, die uiteraard tot verzet prikkelt.

Neen, wij mogen de ogen niet sluiten voor de feiten en moeten ons 
rekenschap geven van hun ware betekenis, hoe somber die ook moge zijn. 
Maar tevens moeten wij de ogen geopend houden voor de dialectische 
dynamiek, die er in besloten ligt, hoe moeilijk vaak waarneembaar.

Die dynamiek is evenwel eigenlijk niet anders dan een andere benaming 
voor de voortgaande verandering in de gevoelens en beweegredenen 
en in de daaruit voortspruitende handelingen der mensen en dezen zijn 
toch nog iets meer dan slechts door machten buiten hun wil in ’t werk 
gestelde instrumenten. De tegentendenties, waarop blijkbaar ook de 
schrijver vertrouwt of ten minste op hoopt, ontstaan immers in het gros 
der mensen grotendeels onder de stuwende invloed van wat verder ont
wikkelde medemensen. Wat rechtvaardigt anders een streven tot volks
opvoeding, als men ’t niet mogelijk achtte, dat in die richting de ene mens 
doelbewust iets zou kunnen uitwerken in anderen!
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Bij voorbaat stemmen we in met de mogelijk op te werpen bedenking, 
dat de tijden niet alleen buitengewoon moeilijk zijn voor een succes 
belovende poging, maar dat we zelfs verder dan ooit verwijderd schijnen 
van enige verbetering in het algemeen moreel aspect.

Welk ander gevolg mag dit echter hebben dan dat ieder, die niet w i 1 
vertwijfelen over de toekomst van ons geslacht, met des te meer ijver 
al zijn krachten instelt met die van alle gelijk-willenden op de bevordering 
van de algemene opvoeding?

Haar doel is als volgt samen te vatten: in de massa, d.w.z. ons allen 
de behoefte kweken goed inzicht te verkrijgen in de samenhang der dingen, 
de erkenning van de plicht bevorderen, onder alle omstandigheden de 
belangen en rechten van anderen in acht te nemen en te eerbiedigen, 
wat insluit aan alle doen steeds nadenken vooraf te laten gaan en de 
begeerte wekken, zich immuun te maken tegen alle invloeden, die èn 
juist inzicht èn wel overwogen handelen belemmeren.

Wie zich oriënteren wil in de wegen die tot dat doel kunnen leiden 
vindt een waarde volle gids in de voortreffelijke sociaal-psychologische 
studie van den schrijver, waaraan haar ietwat eenzijdig karakter geen 
afbreuk doet. Een juist inzicht in de betekenis van het onderbewuste zal 
evenwel m.i. evenzeer onmisbaar blijken, want, hoe men ’t wendt of keert, 
de wijze, waarop iemand i n de massa op de invloed der massa reageert, 
hangt toch zeker in belangrijke mate óók af van zijn individuele dispositie.

Naast dit alles sta als dwingende voorwaarde, dat wij allen door
drongen moeten worden van de waarheid der oude ervaring, dat niets 
goeds en allerminst ons eigen stijgen als massa op hoger geestelijk peil 
te bereiken is dan in samenwerking van allen, ieder naar de mate van 
zijn gaven en krachten, de grondslag der ware democratie.

Het totaal der opdracht is zwaar en ’t lijkt reeds onbegonnen, mislukt, 
als men zich blind staart op de ,,massa”, die als een geheel bewerkt 
zou moeten worden. Men bedenke dan evenwel, dat de „massa” nooit 
stijgen kan in geestelijke, in ’t bijzonder in zedelijke waarde, als de 
individuen, als zodanig, het niet doen.

Bij dezen begint per slot van rekening alle verheffing. Nu ware het 
een onvergeeflijke dwaasheid, van gelukken slechts te willen spreken, 
als alle individuen tegelijk op hoger peil waren gestegen.

De gang van zaken, ook in de gunstigste zin, is deze, dat enkelen, 
misschien hier en daar verspreid, door overdenking en zelfonderzoek 
moreel zijn gestegen, door voorbeeld en kracht van woord stimulerend 
op anderen werkten, met het gevolg, dat het aantal der gelijkgezinden 
groeide, waardoor eindelijk verdere uitbreiding in versneld tempo ging.

Deze gang geldt immers, sociaal-psychologisch gesproken, niet enkel 
voor misdadige neigingen.
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Meisjesopvoeding in deze tijd 
door IDA HEIJERMANS.

Deze overtuiging van onvermijdbare langzaamheid schijnt enerzijds 
het streven hopeloos te maken voor wie slechts naar een absoluut eind
resultaat uitziet; anderzijds kan zij ieder tot geestdriftig volharden aan
vuren, die op kleiner of groter gebied poogt te doen, wat daar bereikbaar 
is in het onwrikbaar vertrouwen, dat alle ware vooruitgang in de maat
schappij de som is van een oneindig aantal kleine, individuele winsten op 
humanitair gebied.

In een volgend artikeltje hoop ik de gelegenheid te benutten aan te 
tonen, waarin ik in het somber-zwarte beeld der huidige maatschappij 
aanwijzingen zie voor lichtpunten, die, dialektisch gesproken, zich wel 
moesten voordoen, niettemin als een verheugend bewijs kunnen dienen 
voor de oude waarheid, dat „achter de wolken de zon schijnt”.

0
Tn een Hollands tijdschrift las ik een opgewekte beschrijving van het
* vervolgonderwijs voor meisjes in Duitsland. Het wordt er gegeven aan 

haar, die de leeftijd hebben van dertien tot zestien jaar. Het moet gevolgd 
worden; allen, bij wie zij in betrekking zijn, moeten haar daarvoor vrijaf 
geven. Het onderwijs wordt verstrekt gedurende twee of drie jaar eenmaal 
per week ongeveer een halve dag. Zij leren allerlei huishoudelijk werk, 
en waar het onderwijs over drie jaar loopt, ook nog vaardigheid in de 
naaldvakken.

Heel veel aandacht wordt besteed aan de zuigelingenverzorging.
Iedere les, die de schrijfster bijwoonde, begon met het zingen of aanleren 

van wiegeliedjes, door de onderwijzeres zacht ingezet en dan door de 
leerlingen meegezongen.

„Van forceren geen sprake”, lees ik, — „hier zijn ze allen jonge Duitse 
moeders in spe.”

Vooral bij dit onderwijs, vertelt de schrijfster, wordt „de nieuwe gezond
heid” bijgebracht.

„Waarom”, werd er aan de meisjes gevraagd, „is vooral tegenwoordig 
ieder kind zo belangrijk voor de Duitse Staat?” En: „waarom zijn vele 
Duitse families tegenwoordig zo kinderarm?” En voorts vroeg de 
leidster: „Wat wordt cr gedaan om het aantal geboorten te vergroten?”

In een map wordt alles bijgeschreven en na het einde van de cursus 
krijgen de meisjes die map mee naar huis.
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Goede meisjesopvoeding moet de moeder der toekomst zich leren richten 
naar het Eeuwige, waarvan het tijdelijke slechts een onderdeel is, naar

Het spreekt vanzelf, dat ik dit alles zonder commentaar laat, want 
Volksontwikkeling is niet de plaats om de betekenis van 
het meegedeelde te bespreken. Het behoeft niet, ook omdat ieder, al lezende 
en verwerkende, er naar eigen gezindheid en overtuiging op reageren zal.

Doch wel kan elke lezer, die weet van hoe groot belang de opvoeding 
van elk kind is en van het meisje in het bizonder, slechts tot de conclusie 
komen van welke grote betekenis de vorming van dat meisje is, omdat 
zij de moeder der toekomst is en van haar opvoeding zoveel afhangt, 
èn voor haar kinderen, èn voor de sfeer van haar gezin, èn voor de gemeen
schap!

Het is waarlijk niet de eerste keer, dat ik dit betoog. Al jaren lang 
werd het door mij onder woorden gebracht in het geschreven en gesproken 
woord, ook o.a. in Volksontwikkeling.

Meer dan ooit moet het onder de ogen gezien worden wat goede meisjes
opvoeding voor heden en toekomst betekent.

De antwoorden op deze vragen zullen, meen ik, gezocht moeten worden:
Hoe zullen wij onze meisjes tot de moeders der toekomst vormen en 

daarbij alles nalaten wat te veel nadruk legt op het seksuële ?
Hoe zullen wij haar opvoeden zo, dat het individu in haar geëerbiedigd 

wordt, zodat zij zich ook ontwikkelen kan naar eigen gaven en aanleg?
Hoe zullen wij in haar vormen èn de vrouw der toekomst, innig verbonden 

aan eigen land, maar die ook heeft leren kijken naar wijder geesteshorizon, 
zodat zij weet, dat alle volken van elkander afhankelijk zijn?

Hoe zullen wij in haar de mens vormen, die heeft leren ervaren en 
begrijpen, dat wij deel uitmaken van de Kosmos, en we allen doorstroomd 
worden van het Oneindige, het Onzienlijke?

De schrijfster heeft er een op haar gemak mogen lezen en vond o.a. 
bladen, waarop beschreven stond: Het verdrag van Versailles met voor
geschiedenis en gevolgen; — Een kaart van Duitsland voorheen en 
thans; — Over de noodzakelijkheid van koloniaal bezit; — Spreuken van 
Hitler; — Geboorteteruggang van Duitsland: oorzaken en gevolgen; — 
Levensbericht en jaartallen van Hindenburg; — Idem van Adolf Hitler; — 
De erfelijkheidsleer met stamboom en cellen, afbeelding met het opschrift: 
„Gedenke dass Du eine Deutsche Ahnfrau bist!” — 
Erfrecht en Testament.

De schrijfster eindigt haar verslag met de verzekering, dat de werklust 
in de cursussen opvallend groot is.
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meisjes iets van de allergrootste

Tekenen des Tijds

de noodzakelijkheid

DWAAS OPTIMISME? 
door A. H. GERHARD.

i

het Onzichtbare, omdat dit het wezen van het ons omringende bepaalt.
De moeder der toekomst heeft te leren de handen te gebruiken, lief te 

hebben en te beschermen wat haar steun nodig heeft, zij moet haar 
verstand scherpen, begrijpend om zich heen zien, voor eigen gezondheid 
zorgen en die van de gemeenschap.

Meer dan ooit is de opvoeding onzer 
en allerdiepste betekenis geworden.
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■polders in ons tijdschrift sprak ik de verwachting uit, dat in het sombere, 
zwarte beeld der huidige maatschappij aanwijzingen te vinden 

zijn, die men zelfs bij gematigd pessimisme toch wel als lichtpunten mag 
beschouwen.

Op het eerste gehoor lijkt zo’n verwachting een groteske dwaasheid, 
daar schier elke volgende dag een angstwekkender beeld onzer caricaturale 
samenleving biedt en men zich dus eer gedwongen voelt om aan de toekomst 
voor goed te wanhopen.

De historie van ons geslacht moedigt ons echter aan tot opschorting 
van vertwijfeling.

Hoe diep treurig ’t er overal uitziet, zo zelfs, dat men geneigd is te 
geloven, dat ’t nog nooit zo jammerlijk gesteld was als nu, toch mogen 
we ons wel beroepen op de ervaring uit de geschiedenis, dat ons geslacht 
vele malen tijden van ontzettende verwarring en verwildering heeft 
doorleefd, die niettemin door tijden van herstel zijn gevolgd, al was dit 
nog geenszins volstrekte gezondheid.

Waarom zou een herhahng dier ervaring nu uitblijven? Voor den 
aandachtigen beschouwer is deze gang der historie niet te verwonderen, 
want één bemoedigend feit leert die historie tevens. Immers, in en onder 
de vernielende werking van ontbindende krachten in de maatschappij 
werden tegentendenties gewekt, uiteraard aanvankelijk in verspreide 
individuen, die echter door leer en voorbeeld de stoot gaven tot aangroeiende 
beweging, welke het algemeen besef wakker riep van 
van betere verhoudingen.

Ik waag dan ook de stelling uit te spreken, dat elk kwaad in de wereld 
in zijn voortwoekering zijn meester kweekt.

Men behoeft mij ter bestrijding niet voor de voeten te werpen, dat elk
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zodanig herstel toch steeds vooraf gegaan door, ja zelfs gepaard is gegaan 
met ontzettend veel leed en onrecht.

Inderdaad, doch het schijnt nu eenmaal het noodlot, misschien on- 
ontkomelijke consequentie van ’s mensen natuur, dat in het leven der 
mensheid geen licht kan geboren worden dan uit zwarte duisternis.

Natuurlijk heeft elke wereldcatastrophe haar eigen kenmerk en die, 
welke we thans ondergaan, schijnt zich wel zeer van alle vorige te onder
scheiden.

Deze ontreddering is ongetwijfeld voor een goed deel te verklaren uit 
economische en daarmee samenhangende politieke oorzaken. Het is 
zeer verklaarbaar, dat de bron van ’t heersend kwaad gezocht wordt in de 
beangstigende wanverhouding tussen het schier onbegrensde productie
vermogen en het slechtst denkbare distributiesysteem. Wat wonder, dat 
de mening veld wint, dat alles beter kon worden als de economische 
verhoudingen zich in hun grondslag maar wijzigden.

Wanneer men zich nu stellen moest op het standpunt, dat de hele kwestie 
van zuiver economische aard is, dan zou ons tijdschrift niet aangewezen zijn 
ter behandeling daarvan.

Doch alle maatschappelijke verschijnselen worden gedragen óf bestreden 
óf bevorderd door mensen en daarin ligt de overeenkomst van alles 
wat met ons geslacht is gebeurd, gebeurt of zal gebeuren.

’t Moge schijnen of we dan slechts werktuigen zijn in de hand van opper
machtige driften en hartstochten en we in wezen slechts drijfhout zijn 
op ’s levens oceaan.

Er ligt evenwel in ieder de instinctieve behoefte om in te grijpen in wat 
onafwendbaar schijnt om de wereldgang richting te geven  natuurlijk 
in de richting, die men de juiste acht.

Ziedaar weer de bron van alle ellende: ieder gelooft, dat z ij n opvatting 
de enig juiste is en wie anders denkt, wordt, zo al nog niet als de schadelijke 
vijand dan toch ten minst als een bedenkelijk medewerker gezien.

Die geestesgesteldheid scheurt alles uit elkaar en rechtvaardigt ten 
slotte het oude bittere woord: „homo homini lupus”. In zijn diepe grond 
is al het zelfmoordend gebeuren op economisch en politiek terrein slechts 
het uitvloeisel van deze noodlottige geestesgesteldheid en de oplossing is 
derhalve een zaak van volksopvoeding.

Maar hoe?
De kenmerkende trek in het vigerende wereldbeeld is de geweldige 

botsing tussen twee beginselen van samenleving, de democratische en de 
fascistische.

Het is allerminst mijn doel in dit opstel te willen naspeuren, waardoor 
dit conflict is ontstaan, noch waardoor het zulke mens-onterende vormen 
kon aannemen.
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Ergo: de oplossing der sociale kwestie — ’t woord in de ruimste zin 
genomen — is, niet in de laatste plaats, een vraagstuk van volksopvoeding.
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We willen ons bepalen tot de feiten.
Allereerst mogen we dan vaststellen, dat de ontwikkeling der idee van 

de democratie als staatsbeginsel pas sedert de 17e eeuw is begonnen en 
geleidelijk aan voortging tot in de 19e eeuw om dan ogenschijnlijk plotseling 
gewelddadig te worden verstoord.

De ontzettende wereldramp van 1914 heeft ’t zonder twijfel in de 
eerste plaats op zijn geweten; de weergaloze inzinking op economisch 
gebied heeft ’t spoor geheel bijster doen worden en als gevolg daarvan, 
greep de mens in zijn rade- en redeloosheid naar wat men als verbetering 
voor zijn geestesoog deed schemeren, omdat het gans anders was dan 
wat hij had.

Maar ’t zijn toch mensen, „redelijke wezens", die het zich zelf en anderen 
aandoen.

Er moet toch een grondfout zijn in het geestelijk bestel der mensen, 
die hen uiteindelijk tot onderlinge vernietiging voert in stede van de enige 
goede weg ter ontkoming in te slaan, die der volkeren samenwerking.

Die fout kan geen andere zijn dan die der reeds geschetste geestes
gesteldheid.

De kern der democratische idee nu is de erkenning der betekenis en 
waarde van de persoonlijke individualiteit, die naar aanleg en neiging 
tot ontwikkeling moet kunnen komen, van de grote divergentie in aanleg 
en neiging en tevens van de fundamentele waarheid, dat ieder individu 
de hem geëigende plaats pas tot volle recht kan brengen in en door de 
gemeenschap, waarvan hij onder alle omstandigheden een deel uitmaakt. 
De onmisbare attributen zijn dus individuele vrijheid in denken en 
onverbrekelijk vastgeklonken aan individuele gebondenheid aan 
behoeften der gemeenschap.

Het lijnrechte tegenstuk is de volkomen vervanging der vrije persoonlijk
heid door de absolute onderworpenheid aan een mystiek staatsbelang, 
inbegrip van het enige doel van ’s mensen bestaan, uitsluitend naar de 
interpretatie door den dictator of de dictatoriale leiding.

Hoewel ’t zich zeer goed laat betogen, dat de groeiende anti-democratische 
stroming haar voornaamste voedsel vindt in de tegenwoordige economische 
ellende, moet men toch rekening houden met ’t feit, dat die stroming 
thans met succes naar de alleenheerschappij streeft, wijl zij blijkbaar 
in ernstige mate epidemisch werkt.

Erger nog: ’t volkskarakter krijgt er allicht een duurzame knauw door, 
die zich nog kan laten gelden, ook als er betere tijden komen.
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Men kan zich moeilijk een noodlottiger vicieuse cirkel denken dan die, 
waarin de beschaafde wereld sedert de laatste twee eeuwen in razende 
vlucht rondtolt.

Ze is begonnen met het vaste geloof, dat in de „Aufklarung” de voor
waarde voor en de stimulans tot het heil der mensen zou liggen. De 
toenemende kennis der wetten van het leven en der natuur zou het 
mogelijk maken, dat de natuurkrachten in die mate in dienst der industrie 
werden gesteld, dat deze bij machte was voortdurend de middelen te 
verschaffen om in de stoffelijke behoeften van allen te voorzien. Op 
hoe groter schaal dit tot stand zou komen, des te groter zou op economisch 
gebied de onderlinge afhankelijkheid worden en deze ervaring zou doen 
begrijpen, hoezeer ’t belang van allen afhing van allen te zamen, welk 
beter begrip de gezindheid zou kweken en versterken om daarnaar te 
handelen.

Het is ’n jammerlijke vergissing gebleken, doordien het „ieder voor zich” 
meer dan ooit gehuldigd werd als de grote motor voor alle werken en het 
streven naar kennis feitelijk vooral ten dienste kwam van dat „ieder 
voor zich”, wat practisch neerkwam op maximaal nadeel, zo mogelijk 
en nodig vernietiging van anderen, terwijl het zo schoon bepleite „ieder 
voor allen” tot een aanfluiting werd gemaakt.

Hoe is nu het ware beeld van ’t heden?
Het staat wel vast, ettelijke malen reeds betoogd door honderden, 

dat door het gemis van een oprecht en krachtig streven om te komen tot 
samenwerking, tot gemeen overleg, een alles verterend onderling 
wantrouwen de mensheid steeds verder uit elkander scheurt en de bron is 
van toenemend oorlogsgevaar, van burgeroorlog.

En weer klinkt de wanhoopskreet: Waarom, waardoor toch deze vol
gehouden waanzin?

Dat er principiële verschillen bestaan ten aanzien der als wenselijk 
geoordeelde grondslagen der samenleving, dat de inzichten omtrent de 
juiste wegen en middelen, die ter bereiking van een goed doel kunnen 
leiden, zeer uiteenlopen, dat er verschillende geloven worden beleden, 
’t is alles het natuurlijk verschijnsel in een wereld, .waarin opvoeding 
en voorgang, temperament en bestaansvoorwaarden, volksgewoonten 
en zeden de mensen in de meest uiteenlopende richtingen drijven en 
gedreven hebben.

Maar ’t is toch óók waar, dat er zo onmetelijk veel is, waarin de belangen 
van allen samengaan, hun deugdelijke behartiging slechts denkbaar is, 
indien deze door allen voor allen plaats vindt, dat er zoveel is, waarin men 
gelijkelijk lief en leed zal ondervinden, onverschillig welke beginselen 
men op politiek, economisch of godsdienstig gebied is toegedaan, terwijl
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elkaar gelijk zijn: ieder denkt 

van allen oprecht op het
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zij bovendien in één opzicht volkomen aan 
namelijk mét zijn speciale beginselen het heil 
oog hebben.

Waarom gelooft men dat echter alleen van zich zelf; waarom neemt men 
dat ook niet aan van andersdenkenden en ziet slechts tegenstanders in hen ?

Sterker nog; waardoor weigert men doorgaans zelfs de meningen, 
gevoelens, bedenkingen, grieven rustig en zonder vooropgestelde afwijzing 
aan te horen en te overdenken van hen, die niet in dezelfde politieke, 
economische of godsdienstige veste zich gebarricadeerd hebben?

Helaas, het antwoord daarop laat zich niet zoeken: deels gebrek aan 
geloof in de kracht en de deugdelijkheid van eigen principes, deels in de 
dogmatische overtuiging der minderwaardigheid van tegengestelde be
ginselen, deels in de ingewortelde wraakneiging: het kwaad dat ge mij doet, 
doe ik U in wedervergelding.

Daartegen in te gaan lijkt een onbegonnen taak in een wereld, die 
steeds meer uiteen splijt. Wel zijn er sterke stromingen, die een sterke 
innerlijke samenhang vertonen, voor zover zij ten minste uiterlijk te 
beoordelen zijn, maar  hoe sterker die innerlijke band, hoe sterker de 
afwijzing van anderen. Hoe verklaarbaar dit ook moge zijn, dit houdt de 
wezenlijke verbetering tegen, want deze wórdt in géén geval verworven, 
als zij slechts rust op een verhouding van overwinnaars en overwonnenen. 
Duurzaam kan een oplossing pas ten goede zijn, als zij berust op de 
erkenning van het recht der persoonlijkheid, van de waarde der individuele 
zelfstandigheid, van de waarachtige samenwerking van 
gerechtigden.

De medicus, aan de lijdenssponde van een dodelijk zieke gezeten, ziet 
nauwlettend en gespannen toe of er aanwijzingen zijn waar te nemen, 
dat er genezende krachten in het lichaam werkzaam zijn, worstelend 
om de overhand en hij roept zijn wetenschap te hulp voor de middelen 
om die te steunen. Zelfs de zwakste aanwijzing zal hij met vreugde benutten, 
al is de uitslag nog geheel onzeker.

In het ziekteproces der wereld is de enig mogelijke genezende kracht, 
die van het besef der noodzakelijkheid van en de wil tot die geest van 
samenwerking, welke zo bovenmate moeilijk tot leven komt.

Hoe zwak ook nog, er zijn toch tekenen dat zodanige geestesgesteldheid 
komende is.

Ik meen ze te mogen zien in de stichting van het „Genootschap tot 
behoud van den rechtsstaat in Nederland”, in de vestiging van het Comité 
van Waakzaamheid, in de Nederlandse beweging voor Eenheid door 
democratie.

In al deze lichamen is het blijkbare doel de gelegenheid te scheppen, 
waar de vertegenwoordigers van verschillende partijen en stromingen,
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zonder in ’t geringste prijsgeving van beginselen, tot nader overleg te 
komen onder de leuze van het ten onrechte defaitistisch gescholden 
„Zoekt wat vereent”. Natuurlijk lukt dat niet dadelijk. Het ingeboren 
wantrouwen doet weer terugdeinzen wie aanvankelijk naar de weg van 
overleg neigde, doch het i s iets, als blijkt, dat die weg komt open te liggen.

Van niet minder betekenis is het, als ook op godsdienstig terrein de 
geest toegankelijk wordt voor de idee der samenbinding van wat divergeert, 
al valt het menigeen, in wie de oude secte-Adam springlevend is, moeilijk. 
Verschijnselen als de Oxford-beweging, de internationale conferenties van 
kerkelijke richtingen, die elkaar zoeken, van het wereldcongres voor de 
vrede, zijn hoopgevende tekenen.

Maar bovenal het onmiskenbare streven in velerlei landen onder de 
jeugd, om tot samenwerking te komen door te leren naar elkaar te 
luisteren en verschillende meningen en inzichten te verstaan en te begrijpen, 
wijst op werkingen in de groeiende wereldziel, die recht geeft te hopen.

Zo min, als de medicus bij een enkel lichtpunt reeds „gered” roept, 
zo min is er in ’t wereldgebeuren ook nog maar de geringste aanleiding 
tot juichen, doch evenmin als de medicus de geringste flikkering van 
mogelijke genezing verwaarloost, evenmin mogen wij geringschattend 
voorbijgaan aan wat ten goede kdn uitlopen, al is er voor ’t ogenblik 
nog weinig meer dan vermindering van duister, mits.......we niet verzuimen
naar vermogen en inzicht dat goede te steunen.

/-\nze moeilijke tijdsomstandigheden zijn 
'“-''ookvoor de vakverenigingen op onder
wijsterrein aanleiding zich op nieuwe aan
passingen te bezinnen, die, indien men 
die omstandigheden zou negeren, mis
schien aan het onderwijs zouden worden 
opgedrongen op een wijze, die de school 
in gevaar zou brengen.

In de hoop nog menigmaal een 
„F. en P." aan de vakverenigingen te 
mogen wijden, beginnen wij met van 
het in Augustus 1.1. gehouden N.O.G.- 
congres een aantal agendapunten naar 
voren te brengen, die van algemeen 
onderwijsbelang zijn.

Daar was in de eerste plaats een 
rapport van de onderwijzersopleiding

dat door prof. Kohnstamm op 
gewaardeerde wijze is ingeleid. 1 
nog wel eens gelegenheid op dit rapport, 
dat in enige nummers van „Het School
blad” is verschenen en ook afzonderlijk 

•drukt, terug te komen. Volstaan 
hier met op te merken, dat 

len Nederlandsen 
tot emancipatie 
gezag, dat vak- 

geeft. De onderwijzer moet weten- 
rappelijk de evenknie worden van 
•dicus en jurist door de beoefening 
i zijn vakwetenschap op hoger niveau 
teffen. Tot nog toe — aldus prof. K. — 

te groot voor servet en te klein 
tafellaken geweest. Een vak-
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Hsteden grote schoolcomplexen werden 
voorgesteld. Het denkbeeld van de com
missie was zeer gezond. Wie geen 
geïndividualiseerd onderwijs wil binnen 
het klasseverband in de geest van het 
Montessori- en het Daltonsysteem (en 
de meeste onderwijzers blijven daarvan 
afkerig) en toch het bezwaar voelt, 
dat kinderen van zo verschillende aanleg 
tot schade van de sterken zowel als 
van de zwakken, in gelijk tempo voort 
moeten, moet wel tot grote scholen 
komen, waar bij men de leerlingen van 
enigszins gelijke aanleg gegroepeerd 
kunnen worden, zodat de verschillende 
groepen als geheel elk in hun eigen tempo 
voort kunnen. En zo waren hier de 
kinderen gedacht in groepen, die resp. 
zes, zeven en acht jaar over het leerplan 
zouden doen, zonder dat iemand het 
in zijn hoofd zou halen de langzamen 
„dom" te noemen. Terecht werd op
gemerkt, dat de vluggen op de lange baan 
lang niet altijd de meest productieven 
blijken. Binnen het algemene school
verband waren op de indeling steeds 
correctiemogelijkheden aanwezig en, waar 
de kinderen in één gebouw samen waren, 
zouden naar de inleiders m.i. terecht be
toogden, de ouderlijke bezwaren gemak
kelijk zijn te verzoenen.

Een moedige kant van dit voorstel 
was, dat men den leider een belangrijke 
taak toedacht. Hij zou niet aan een 
vaste klasse mogen zijn gebonden, want 
hij zou zijn handen vol hebben met 
bestudering en vergelijking van de resul
taten, waarover hij aan de leerkrachten 
rapport zou uitbrengen. Ik noem dit 
voorstel „moedig”, omdat de onderwijzers- 
angst voor „leiding" bekend is. Het viel 
me op, dat blijkbaar de redelijkheid van 
deze leiding algemeen erkend werd.

Intussen viel het voorstel ondanks het 
feit, dat voor het principe in de ver
gadering stellig een meerderheid aan
wezig was. De oorzaak daarvan lag in het 
feit, dat de commissieleden elkaar op een 
détailpunt gingen bestrijden. De meerder
heid was van mening, dat op het eind

opleiding, op behoorlijk wetenschappelijke 
leest geschoeid, moet hem zijn plaats 
onder de intellectuelen verzekeren. Na 
de vakopleiding moet door de knapste 
koppen de studie op universitaire grond
slag worden voortgezet. Heeft de spreker 
niet reeds vroeger uitgesproken, dat een 
vak gewaardeerd wordt op grond van 
wat de besten daarin presteren ? En 
sociaal moet die opleiding aansluiting 
zoeken met het hart van onze volks
cultuur, zodat de onderwijzer vóór alles 
tegemoet kan komen aan de behoeften 
van het eigen volk. Daarom moet de 
Nederlandse taal ook als het centrale 
vak staan in die opleiding. Het is een 
verouderd standpunt, dat het intellect 
zich alleen in een klassieke of wiskundige 
opleiding laat ontwikkelen. De mens 
voert déar zijn denken tot de hoogste 
spanningen op, waar zijn grootste belang
stelling ligt. Van uit deze gedachtegang 
werd er onderwijs in biologie, psychologie, 
didactiek en paedagogiek als vakstudie 
in engere zin, in het licht van een levende 
werkelijkheid beoefend, aanbevolen. Dé
tails moet ik hier achterwege laten.

Het was een nieuw geluid en de ver
gadering, ofschoon duidelijk onder de 
druk der tijden staande, toonde door een 
levendig applaus, dat ze begreep, dat 
hier een nieuw parool voor een betere 
toekomst was uitgegeven.

De tweede kwestie hoort nog duidelijker 
onder „Feiten en Pogingen”, omdat zij 
bereids te Amsterdam uit de sfeer van 
de theorie is overgegaan in die van de 
practijk. Om duidelijk te zijn: de Amster
damse wethouder van onderwijs heeft 
een commissie samengesteld, die het 
probleem der scholenorganisatie zal be
handelen. Ook aan het initiatief van den 
wethouder is het N.O.G. niet vreemd. 
Als wij trouwens goed zijn ingelicht, 
heeft de Ver. v. Hoofden van Scholen 
dit initiatief mee gestimuleerd. Intussen 
verliep de behandeling van dit punt op 
het N.O.G.-congres niet voorspoedig. 
Een ter zake benoemde commissie ver
dedigde een rapport, waarin voor de grote
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JEUGDBEWEGING.

De Redactie,
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WAT GEBEURT ER IN DE JEUGD
BEWEGING?
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N]u gebleken is, dat het Nederlandsch 
’ Jeugdleidersinstituut de uitgave van 

zijn maandblad de Jeugdleider niet zal 
voortzetten, hebben wij de wenselijkheid 
gevoeld om, zij het op beknopter schaal 
dan in de Jeugdleider kon geschieden, 
maandelijks een overzicht te geven van 
de belangrijkste Feiten en Pogingen in 
de Jeugdbeweging.

van de eerste klassen in de voorgestelde 
„grote school” hergroepering moest plaats 
hebben. Een minderheid wou uitstel 
van deze hergroepering tot het vierde 
leerjaar. De motieven van deze minder
heid (waarmee het Hoofdbestuur zich 
accoord had verklaard op straffe van 
onaannemelijk-verklaring) werden door 
de tegenstanders overgenomen en aan
gedikt en tegen de selectie in het algemeen 
aangevoerd. En, waar dit nog al in popu
laire stijl geschiedde, maakte deze opposi
tie nog al indruk op dat deel van het 
publiek (het platteland), dat de groot
steedse moeilijkheden niet uit ervaring 
kent. En het slot was, dat het rapport 
kelderde.

Was de commissie wat taktischer 
geweest, dan had zij het tijdstip der 
hergroepering helemaal uit de bespre
kingen geëlimeerd. Dat was ook weten
schappelijker geweest. Eenmaal leiding 
in de school accepterende, had de com
missie nauwgezette bestudering van het 
materiaal in haar opzet begrepen. Welnu, 
men kon het dan aan de leerkrachten 
overlaten op de basis van de feiten 
conclusies te trekken. Alles wat daar
omtrent nu werd vastgelegd zowel in het 
minderheids- als in het meerderheids- 
voorstel was voorbarig en onwetenschap
pelijk.

Het is te betreuren, dat op deze wijze het

Wij vonden op ons verzoek Mevrouw 
W. Kuin-Harttorff bereid de verzorging 
van deze rubriek op zich te willen nemen 
en het verheugt ons, dat wij haar in zo 
vertrouwde handen hebben kunnen 
leggen.

In verband met deze rubriek houden 
wij ons aanbevolen voor de toezending 
van alle verenigings-tijdschriften, die 
voor dit werk in aanmerking komen.

rapport door onderling en voorbarig 
meningsverschil kwam te vallen. In
tussen blijft het probleem urgent. Want 
— zoals wij zeiden — de school heeft 
ten slotte geen andere keus dan te 
individualiseren binnen klasseverband of 
tot groepering van leerlingen te komen, 
wier leertempo ongeveer overeenkomt. 
Tussen deze twee mogelijkheden zal 
ook de Amsterdamse commissie o.i. 
hebben te kiezen.

Een derde belangrijke kwestie is pas 
voorbereid en op de enig juiste wijze 
voorbereid. Ter tafel lag een voorstel 
Nijkerk, om te komen tot bijbelonderwijs 
op de openbare scholen en in principe 
had het Hoofdbestuur zich daarmee 
accoord verklaard. Een paar grote af
delingen waren terecht van mening, 
dat een behandeling zonder deugdelijke 
voorbereiding op een babylonische spraak
verwarring moest uitlopen. En zo lag 
ter tafel o.a. een motie Amsterdam, die 
een commissie vroeg, die het probleem 
in zijn ganse omvang moest bekijken. 
De leider der Amsterdamse delegatie 
gaf een voortreffelijke exposé betreffende 
de vragen, die onder het oog moesten 
worden gezien en de vergadering ver
enigde zich na dit betoog met algemene 
stemmen op de voorgestelde motie.
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NEDERLANDSCH JONGELINGS 
VERBOND.

DE GRAAL.

D\
jaren
bestas

J.C.) — 
jddemon- 

die dit jaar voor het Plan van 
“ georganiseerd, vooraf- 
grote demonstraties van 

Z.V. op 6 September voor

■

losophischkamp, poli- 
kamp enz.).
alken werd de traditie 

ig” bevolkt, 
meisjes.

VRIJZINNIG CHRISTELIJKE JEUGD 
CENTRALE.

12 Augustus 1.1. werd te Beek
bergen het permanente kamp voor 

V.C.j 
>pend. Likc

iARBEIDERS JEUGD CENTRALE, 
rxeze zomer werden door de A.J.C.

15 kampen gehouden met totaal 528 
deelnemers. Behalve enkele vacantie- 
kampen werden er studieweken georgani-

Van 10—12 Oktober a.s. wordt op de 
Emst Sillemhoeve te Lage Vuursche 

het twaalfde zendingsweek-end gehouden, 
georganiseerd door de Zendingscommissie 
in het N.J.V.

Gesproken zal worden over „Zendings
werk in Peking”, „Met de blijde boodschap 
onder de inheemse jeugd” (Halmaheira); 
„Door het Papoeaeiland".

Op 5 September namen bijna 5500 
jongeren (oudere leden der A.J.C.) uit 
het gehele land deel aan de Jeugd ' 
straties, <.........
de Arbeid waren geor 
gaande aan de g 
S.D.A.P. en N.V. 
hetzelfde doel.

seerd voor de oudereleden: (E.H.B.O. 
kamp, natuur-philoscphischlrc 
tiekkamp, muziekka—---- '

Door de Rode Valken wc*u
getrouw de „Rode Nederzetting 
dit keer met 1256 jongens en r

xo JAREN NATIONAAL JONGEREN 
VERBOND.

T—Jet Nationaal Jongeren Verbond hield 
1 1 deze zomer een landdag op de Wester- 
bouwing, ter viering van zijn 2e lustrum.

Uit de rede die de voorzitter Mr.
W. de Vries daar hield (afgedrukt in 
„De Trom” van September 1936) nemen 
wij een en ander over.

Spr. begon met een grote herleving 
van het nationaal gevoel in ons land te 
konstateren en te herinneren aan de

? 12 Augustus 1.1. werd te Beek- geheel andere situatie die 
bergen het permanente kamp voor bestond toen hetN.J.V.!

jeugdige werklozen door de V.C.J.C. „Uit reactie tegen al d 
georganiseerd, officieel geopend. Elke
8 weken kunnen daar 100 jongeren een 
plaats vinden. Uit de vele s 
de opening gehouden citeren w«j uiv

„Wanneer gij terug zijt gekomen in „Ma«. 
Uw werkloosheid, in Uw grauwe dagen begrip 
van vóór het kamp, laat er dan toch dit streven 
éne veranderd zijn, blijvend en voor goed: „demo-liberaal”, 
het zekere weten, dat ge geen schorem zijt, zoaIs meermalen 
maar dat ook gij behoort tot de jeugd 1S en e.en 
van ons Nederlandse Volk”. niet-politieke jon

e katholieke vrouwelijke jeugd
beweging „De Graal”, die sinds enige 

n ook in Duitsland en Engeland 
bestaat, zal binnenkort in Australië 
haar werk aan vangen. Op 15 Augustus 
1.1. vertrok een kleine groep Hollandse 
jonge vrouwen naar Australië, gehoor 
gevend aan de uitnodiging der bisschoppen 
aldaar om de organisatie van de vrouwe
lijke jeugd in de Graalbeweging, ter hand 
te nemen.

ie 10 jaren geleden 
. 2 werd opgericht, 
dat wroeten van 

ïsten, vegetaristen, anti-militaristen, 
jongeren een communisten, socialisten enz. is uit een 
speeches bij spontaan beleven van de nationale 

1 wij dit slof gedachte in 1925 ons Verbond ontstaan." 
djt g.komen In bU'k'"
> grauwe dagen ^"P >' >»““

- -- streven van het Verbond, dat noch 
j------ „1.----- <»( nocjj „fascistisch” is

1 gezegd wordt, maar dat 
een algemeene, nationale, 

niet-politieke jongeren organisatie, die 
ten doel heeft zijn leden, de staatsburgers 
der toekomst te leeren, de nationale zaak 
uit te heffen boven den strijd der partijen 
en gezamenlijk te strijden voor de 
„gemeene saeck”.”

Het Nat. Jongeren Verbond heeft aldus 
spr. in deze tijd, die zo zorgelijk ook voor
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NED. JEUGDHERBERG CENTRALE.

EERSTE WERELD JEUGD CONGRES 
TE GENEVE.

, waarover nog nadere mededelingen

. eindigde zijn
>, dat hoewel het! 

onafhankelijke

arbeid,'

Zoals men waarschijnlijk uit de pers 
weet, is er in ons land van te voren nog 
al actie tegen dit congres gevoerd, waar — 
naar men zei — vooral linkse groepen het 
overwicht zouden hebben. Genoemde 
Heer v. Veen (alg. secr. der Vrijz. Chr. 
Jeugd Centrale) schrijft daaromtrent in 
„Groei": „als er op dit jeugdcongres 
überhaupt van enig overwicht sprake was 
van een bepaalde groep, dan niet van 
communisten of Volksfrontpolitici, zoals 
velen van tevoren gevreesd of gehoopt 
hebben, maar van de Christelijke groep." 
„Vooral door de medewerking van de 
leiding der internationale jeugdorgani
saties is b.v. bewerkt, dat er naast de 
twee commissies, die resp. de inter- 
nationaal-politieke en de economisch- 
sociale vragen behandelden een derde 
commissie is gekomen, welke de „morele, 
godsdienstige, philosophische en andere 
grondslagen van de vrede behandelde."

Van 31 Augustus—7 September werd 
’ te Genève een wereldjeugdcongres ge

houden, georganiseerd door de „Inter
nationale Unie van Volkenbondsver- 
enigingen". De i 700 jongeren die 
aanwezig waren, waren door bemiddeling f\P Zaterdag 19 Septem 
van verschillende landelijke Volkenbonds- ' gebouw van de Nt 
verenigingen daar gekomen en de belang- - - •
rijke redevoeringen werden ook door 
ouderen gehouden. En toch — schrijft 
de Heer J. M. van Veen, een der drie 
min of meer officiële gedelegeerden van 
Nederland — was het een echt jeugd- 
congres, en wel vooral in de commissie-

ons land is een belangrijke taak te vervul
len. „Het Nederlandsche volk moet wakker 
worden geschud." Men zal moeten inzien 
dat de handhaving der Rijkseenheids- 
gedachte een nationaal èn een inter
nationaal belang is. „Voldoende bewape
ning, handhaving onzer onafhankelijk
heid, bewaring der Rijkseenheid, be
scherming der wereldvrede, het hangt 
alles ten nauwste te zamen."

Spr. eindigde zijn rede met er 
wijzen, dat hoewel hetN.J.V. 2, a 
komen onafhankelijke jongerenorgani
satie eigen overtuiging naar voren wenst 
te brengen, van de leden onvoorwaardelijk 
geëist wordt zich ten allen tijde te onder
werpen aan het wettig gezag, dat voor 
hen zijn hoogste belichaming vindt in de 
persoon van Oranje.

----- j--------------- tember is het nieuwe
„_____ __ Jed. Jeugdherberg

Centrale te Amsterdam officieel geopend. 
Prof. Dr. G. A. van Poelje, de voorzitter, 
sprak de openingsrede uit, waarin hij er 
op wees, dat de jeugdherbergen natio
nale instellingen zijn, ten dienste van 
de gehele Nederlandse jeugd.

W. K.-H.
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Gezonde Detective-lectuur 
door PH. KOHNSTAMM.

Tk vermoed, dat veel lezers van Volksontwikkeling de stelling, die implicite 
■* in de bovenstaande woorden is uitgedrukt, geen ogenblik van overweging 
waard achten. Zij vinden reeds bij voorbaat alles wat in dit genre thuishoort, 
veroordeeld als „jacht naar sensatie” en dus als schadelijk, in’t bijzonder 
voor jonge mensen*). Zij zouden dus gaarne alles, wat daarnaar zweemt, uit 
de uitstallingen der boekwinkels en de aankondigingen der bioscopen zien 
verdwijnen, mits daartoe maar kans bestond. Maar juist hier wringt de 
schoen. Want de belangstelling voor het detective-verhaal is zeer groot 
en zeer algemeen, zo algemeen, dat het misschien toch de moeite loont 
er een ogenblik bij stil te staan.

Immers, het is volstrekt niet alleen „de grote hoop, die naar sensatie 
zoekt”, die zich levendig voor het detective-verhaal interesseert. Wat 
G. K. Chesterton tot de clou maakt van een van zijn zeer goede verhalen 
van dit genre: The strange crime of John Boulnois, berust op goede waar
neming. John Boulnois, de wereldberoemde bioloog, zou bijna in ernstige 
moeilijkheid zijn geraakt, omdat hij in stede van naar het avondfeest te 
gaan, waar hij beloofd had te komen, na tafel zo in een detective-verhaal 
verdiept raakt, dat hij besluit thuis te blijven en zelfs niet tegen een 
leugentje opziet, om dat plan door te zetten. Welnu, het zou niet moeilijk 
zijn, naast den fictieven John Boulnois een aantal echte onderzoekers 
en geleerden te stellen, die zijn voorliefde met hem delen. En ik vermoed, 
dat het aantal intellectuelen, die van detectiveliteratuur een geliefde, 
misschien zelfs d e geliefde ontspannings-lectuur maken, bij onderzoek 
zeer aanzienlijk zou blijken. Dat vermoeden berust op het relatief grote 
aantal, dat ik zelf heb ontmoet; ik voeg er aanstonds bij, dat ik daaronder 
opmerkelijk weinig vrouwen heb gevonden.

Misschien zal de lezer, dien ik in de aanhef introduceerde, hierop 
antwoorden, dat klaarblijkelijk deze intellectuelen door hun dagelijks 
werk zó overvoerd zijn met inspannende hersenarbeid, dat zij in hun 
„vrije tijd” zich daarvan liefst zo ver mogelijk verwijderen en daarom 
zich conformeren aan de genoegens der massa, die alleen sensatie zoekt.

I

3
i

’) Nadat het hier volgende neergeschreven en naar den drukker was gezonden, 
gaf het Alg. Handelsblad een sterk sprekende uitdrukking aan de mening, dat zelfs 
een intellektueel detective-verhalen leest om de sensatie. Het kondigde nl. een interview 
in de Haagsche Post met onzen minister-president, waarin deze over zijn detective- 
lectuur spreekt, onder het opschrift aan: Dr. Colijn kan rillen, en sprak van diens 
„rilboeken”. Aan de — klaarblijkelijk niet door detective-lectuur geschoolde — 
speurzin van den schrijver was klaarblijkelijk zelfs het zo opmerkelijke feit ontgaan, 
dat onze minister-president, anders toch zulk een trouw propagandist voor Nederlands 
fabricaat, in het interview had meegedeeld, dat hij alleen Engelse detective
verhalen leest. Verg, beneden p. 42.
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„Ons exemplaar van dit boek is niet meer toonbaar. Toen wij het, 
in de vacantie-gemeenschap aan de plassen, op tafel lieten liggen, 
maakte een acute leeswoede zich van het gezelschap meester. Men 
ging met Manuel in ’t bad, nam hem tersluiks mee om te zeilen, 
canoën, hengelen; men koekeloerde met hem in de avondzon en bij 
het petroleumpitje verslond men hem zwijgend, der wereld afgestorven. 
Gasten, die kwamen weekenden, werden ongezellig, toevallige be
zoekers verzuimden hun bus of lieten de bestelde taxi’s staan, er 
was geen eten meer voor al de onverwachte blijvers en het huis had 
weldra bedden te kort.”

Daar ik toen reeds het plan had, in dit tijdschrift iets over het detective- 
probleem en de volksontwikkeling te schrijven, liet ik het boek en een 
tweede van denzelfden schrijver komen. Het werd een bittere teleurstelling. 
Alleen met grote moeite, en om het reeds genoemde doel, heb ik mij door 
de beide boeken kunnen dóórworstelen. Want zij bleken — het tweede 
in nog veel hoger mate dan het eerste — juist dat te missen, wat de groep 
lezers, die ik meen te representeren, in een detective-verhaal zoekt: een 
reeks van feiten, weliswaar verborgen onder een aantal de aandacht 
afleidende détails en bijzonderheden, maar die, eenmaal herkend en in 
hun onderling verband bekeken door een streng logische 
redenering naar een bepaalde uitkomst voeren, die de lezer den schrijver 
kan narekenen, ook al is het hem niet gelukt uit eigen kracht die uitkomst 
te vinden. In de genoemde boeken — althans in het tweede van begin 
tot einde; het eerste heeft hier en daar iets dat aan een logische draad 
herinnert — bevond ik me daarentegen als in een nachtmerrie of een spook
wereld; het bleek een wild relaas van onsamenhangende brokken zonder 
draad en de uitkomst kan dan ook door generlei redenering worden bereikt; 
het is alles sensatie-in-reincultuur.

Laat mij het tegengestelde geval ook door een voorbeeld illustreren.

Maar dat antwoord houdt geen rekening met de feiten. Want het is een 
feit, dat de detective-film en de detective-lectuur in de geest van de 
Lord Listers, die de grote menigte trekken, juist niet in de smaak vallen 
van die groep van lezers, die ik op het oog had, en waartoe ik ook mezelf 
reken. Ik zal met dat démasqué maar niet langer wachten, want de lezer, 
die nauwkeurig toeziet, heeft mij immers toch reeds lang doorgrond.

Ik kan daarom bij wijze van illustratie een ervaring van de laatste 
maanden hier meedelen. In een van onze grote dagbladen las ik de volgende 
aankondiging van: Een zekere Manuël, door Jan Apon, naar de criticus 
blijkbaar oordeelt een nieuwe „ster” op dit gebied, en nog wel een Neder
landse. Immers hij schrijft:
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De Amerikaanse Ellery-Queen-serie bevat — althans voor zover ik 
haar ken — in elk van haar boeken tegen het einde een Challenge to the 
Reader, die, vrij vertaald, hierop neerkomt: „Ge zijt nu in ’t bezit van 
al de feiten, die in staat stellen de oplossing van het schijnbare raadsel 
door scherpe redenering te vinden. Probeer nu met behulp van Uw aan
tekeningen in het voorgaande die oplossing voor Uzelf te vinden. Zij 
is in wezen heel eenvoudig, maar de ontdekking van die eenvoud eist, 
gelijk gezegd, scherpe redenering.”

Ik heb met enkele van deze boeken de proef genomen. De uitkomst 
zou mij verbaasd hebben, als ik er door ons stil-lees-werk niet geheel 
op was voorbereid geweest. Bijna steeds gelukt het, als men inderdaad 
met scherpe aandacht heeft gelezen, tot een goed gefundeerde onderstelling 
te komen, overeenkomende met de bedoeling van den schrijver. Nooit 
echter is het me gelukt, alle feiten daarin te betrekken door den schr. 
in zijn bewijs ingelast; daardoor gaat de bewijskracht van het door mij 
opgemerkte bijna altijd minder ver dan wat in het boek volgt. Omgekeerd 
blijken echter ook belangrijke gegevens door den schr. wel te zijn vermeld, 
zonder dat hij hun portée heeft ingezien, althans bij zijn oplossing gebruikt. 
Ook komt het wel voor, dat een andere oplossing dan die van den schr. 
zich met goede gronden laat verdedigen, en dat deze oplossing dan alleen 
door nieuwe feiten — bijv, een bekentenis in de hoofdstukken, volgende 
op de „Uitdaging” — kan worden geëlimineerd. In zulke gevallen is dus 
het probleem onvoldoende scherp gesteld, wat niet uitsluit, dat het als 
voortreffelijke stof voor een denk-oefening dienst kan doen.

De stelling, die ik boven deze bladzijden plaatste, spitst zich nu nader 
toe tot de volgende vraag: Mag men boeken of verhalen, die aan de vereisten 
voor zulk een analyse en samenvatting voldoen als „gezonde" lectuur 
beschouwen ?

De vraag, die ik zoeven formuleerde, is geenszins een nieuwe ontdekking 
voor mij geweest. Reeds voor vele jaren, nl. in de mathematisch-didactische 
bijeenkomsten,die hetNutsseminarium in de cursus 1920—’2i organiseerde, 
heb ik een negental stellingen toegelicht en verdedigd, waarvan ik hier 
een drietal laat volgen.

x. Een van de functies van den menselijken geest, onontbeerlijk voor 
de beoefening der wiskunde, is het vermogen „bewijsbaren samenhang”, 
en zijn tegendeel „bewijsbare strijdigheid van stellingen” in een redenering 
te kunnen ontdekken.

2. Dat vermogen is in kiem bij eiken mens aanwezig (zwaar patho
logische gevallen uitgezonderd). Het kan door oefening tot groter scherpte 
gebracht worden. Het is voor het leven van individu en gemeenschap van 
grote betekenis, dat die verheldering wordt bereikt.

I s

I
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6. Goed gekozen „detectiveproblemen” zijn zodanige constructies, 
die zich uitnemend voor deze oefening lenen. Zij bieden het grote voordeel 
dat zij de belangstelling van velen boeien, die niet of slechts met de grootste 
moeite hun aandacht kunnen concentreren op punten en driehoeken, 
en „zelfs” op knikkers, elkaar inhalende wandelaars of leegstromende

Hoewel ik deze en de andere toen geformuleerde stellingen thans niet 
meer volkomen op dezelfde wijze zou formuleren, ben ik van de hoofdzaak 
van het daarin neergelegde thans meer overtuigd dan ooit. Allereerst 
reeds, doordat, in toen voor mij nog onvoorstelbare mate, het gevaar van 
het ontbreken van deze scholing is aan de dag getreden. Immers, wat de 
massa-bewegingen van dezen tijd kenmerkt, is juist het volstrekte onver
mogen van die massa’s om zich te bezinnen op logische samenhang, 
zodra sterke sentimenten in het geding komen. Van hun standpunt uit 
en met het oog op hun doeleinden terecht, speculeren de leiders dier 
massa-bewegingen — wien men, hoe oneens men ook met die doeleinden 
is, de lof van een zeer deskundige keuze der middelen niet mag onthouden — 
op de niet door logische bezinning gebroken „instincten” van hun 
volgelingen.

Het is waarlijk voor de volksontwikkeling geen onbetekenend probleem, 
dat daarmede aan de orde is gesteld. Het gaat om de vraag, of men als 
ideaal een volk ziet, toegankelijk voor redelijke bezinning, geneigd altijd 
weer tot zelfkritiek, maar dus ook tot kritiek op zijn vertrouwensmannen, 
met de daarmede noodzakelijk verbonden vermindering van élan en door
slaande kracht, dan wel een massa van blinde volgelingen met de verhoogde 
kracht en het versnelde tempo van haar werking.

Een van de noodzakelijke vooronderstellingen voor elke nationale 
staatsinrichting en voor alle internationale volkeren-verhouding, op 
onderling overleg en verstandhouding en niet op geweld gebaseerd, is 
een volks-mentaliteit van de eerstgenoemde soort. Zelfs waar goede wil 
tot verstandhouding aanwezig is, leidt die niet tot de gewenste uitkomst, 
als het vermogen ontbreekt om de gedachtengang te volgen van den ander. 
Daartoe is nodig, dat men in staat is om geliefkoosde en — wat misschien 
nog moeilijker is — als volstrekt vanzelf-sprekend geldende vooronder
stellingen los te laten, als zij niet in het geheel van de feiten passen. 
Ik zeg natuurlijk in ’t geheel niet, dat het vermogen daartoe voldoende 
is om in vrede te leven met anderen — immers het is mogelijk, welbewust 
aan oorlog boven vrede de voorkeur te geven — maar ik acht het on
betwijfelbaar, dat een onmisbare voorwaarde voor nationale en 
internationale samenleving aldus is aangegeven.

Bedrieg ik mij niet, dan lag hier een belangrijk motief voor het volks- 
ontwikkelingswerk der 19e eeuw, ja voor de gehele „liberale” volks-
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ontwikkelings-politiek. En voor zover dat het geval was, schijnt zij mij 
nog thans op juiste grondslag gefundeerd. Maar de pogingen, om door 
verheffing van het intellektuele peil althans een der onmisbare voorwaarden 
voor het beoogde doel te vervullen, hebben veel te weinig gerekend met 
de natuurlijke belangstelling van ongeschoolden. De Volksuniversiteiten 
zijn m.i. een duidelijk bewijs, dat men met onderwerpen, die juist de 
geschoolden het meest trekken, de ongeschoolden niet bereikt omdat 
zij hun belangstelling niet trekken en niet kunnen trekken. Een tweede 
bewijs vindt men in de omstandigheid, waarvan ik bij dit gehele artikel 
uitga, dat nl. de geschoolde intellektueel voor zijn ontspanningslectuur 
gaarne iets zoekt, dat weliswaar hem het genot van het volgen van een 
heldere, strak-logische gedachtengang kan verschaffen, maar dat zelfs 
hij daarbij heel dikwijls de populair-wetenschappelijke lectuur versmaadt, 
die toch schijnbaar zo gemakkelijk voor hem toegankelijk is. Ons probleem 
spitst zich dus voorlopig nader toe tot deze vraag: Waarom zit John 
Boulnois op de avond, waarop Father Brown hem voor een zeer ernstige 
beschuldiging bewaart, van dit alles onbewust in zijn leunstoel voor de 
haard, geheel verdiept in The Bloody Thumb; waarom leest hij niet liever 
een populaire verhandeling over de theorie van het uitdijende Heelal 
of over de resultaten van het onderzoek der Bantoe-talen ?

S
-I'

De oppositionele lezer, dien ik in de aanhef introduceerde — ik kan 
hem in dit verband misschien het best als den „Watson" van ons onderzoek 
aanduiden — heeft natuurlijk reeds zijn antwoord gereed: ,,Zelfs John 
Boulnois valt, als hij moe is, terug op het niveau van den primitieven mens, 
hij zoekt dan sensatie en niets dan sensatie! Als er een of andere sensationele 
film te bereiken was geweest, was hij daar zeker nog liever heengegaan "

Nu moet ik erkennen, dat ik van The Bloody Thumb niets meer weet, 
dan dat John Boulnois er zo echt door gepakt is; ik moet dus over zijn 
inhoud met zekere reserve spreken Maar dit durf ik wel vol te houden: 
Tenzij Father Brown. die anders altijd zulk een bij uitstek fijn mensenkenner 
blijkt te zijn, zich ditmaal op een bij hem onbegrijpelijke wijze vergist heeft, 
leest John Boulnois het boek met de griezelige titel niet om de griezelig
heden, die hij er in verwacht en vindt, maar ondanks deze en o m 
het streng logische vernuft-spel, waarvoor de griezeligheden slechts steun
punten zijn, in hun uitwerking enigszins — maar niet geheel! — vergelijk
baar met het ,,sneu velen" van een koningin, een paard of een pion in een 
schaakspel. En juist omdat het te doen is om dat vernuft-spel en niet 
om de aanschouwelijke griezeligheden is de vergelijking met de film 
volkomen ontoelaatbaar.

Maar dit eist nadere toelichting. Want voor de meeste lezers — zelfs 
als zij een eind boven het peil van Watson uitkomen — zal de principiële
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tegenstelling tussen detective-film en detective-lectuur niet aanstonds 
duidelijk zijn. Ja, misschien kent menig lezer zelfs alleen de eerstgenoemde 
en de in wezen daarmede overeenkomstige literatuur, waarvan ik boven 
een staaltje noemde; zolang dat het geval is, is het echter geheel uit
gesloten, dat wij elkaar zouden begrijpen ten opzichte van wat ik onder 
„gezonde detective-lectuur” versta.

Ik knoop mijn toelichtende opmerkingen dus vast aan een film-recensie, 
die ik kort geleden in een onzer grote dagbladen vond. Zij staat m.i. 
een heel eind boven de meeste van deze aard door de poging tot diepere 
ontleding van haar gegeven. Juist daarom is zij voor ons doel bruikbaar, 
al acht ik haar hoofd-uitkomst volstrekt onjuist. Het voor ons belangrijke 
er uit luidt aldus.

„HET COMPLOT DER ZEVEN”.
Onderhoudende Amerikaansche 
detective-film, die zich ajspeell 
in Frankrijk en Engeland.

Zonder twijfel is het heel wat gemakkelijker, een detective-film 
te maken, die aan haar doel beantwoordt, dan een goeden detective
roman te schrijven. De lezer van een boek, toch, heeft alle gelegenheid 
op ieder punt van het verhaal te stoppen om de feiten rustig te over
denken en te herlezen. Wil het boek, als detective-story, waarlijk goed 
zijn, dan moet het dien lezer — verondersteld als van normale 
intelligentie — mogelijk zijn, op grond van de gegevens, die te 
zijner kennis worden gebracht, de oplossing te vinden ... maar tdch 
moet het hem mislukken; de detective in het boek evenwel slaagt 
erin op een wijze, die den lezer (als hij niet eerst het laatste hoofdstuk 
heeft doorgebladerd) aan het slot doet uitroepen: „Natuurlijk ... wat 
dom, dat ik daaraan niet heb gedacht.”

Dit effect te bereiken, is uiteraard verbazend moeilijk. De vernuftige 
Conan Doyle is er, in vele (niet alle) van zijn Sherlock Holmes- 
verhalen, op bewonderenswaardige wijze in geslaagd, hetgeen mogelijk 
was, in de eerste plaats door de waarlijk buitengewone gaven op dit 
gebied van den schrijver, in de tweede plaats, omdat het genre toen 
nog niet zoo was afgegraasd als nu, en ten derde, omdat Conan Doyle 
zoo verstandig is geweest, zijn vertelsels bijna altijd te beperken tot 
het formaat van een kortere of langere novelle. Ditzelfde deed G. K. 
Chesterton, een der weinigen, die in dit opzicht recht hebben, Conan 
Doyle’s evenknie te worden genoemd. Mis is het echter, als de schrijver 
(en dat doen de meesten) zijn lezer misleidt, door eenige troeven 
achter de hand te houden: als de detective méér weet dan de lezer, 
of geholpen wordt door toevallige omstandigheden, waarmee de lezer 
geen rekening kon houden.
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Sons, 1933. Introduction by W. H. Wright p. 10—11.
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Ook in een tooneelstuk is het een heele prestatie, den toeschouwer 
— die immers in de pauze gelegenheid heeft tot „puzzlen” — tot 
het laatst toe op een dwaalspoor te houden, zónder gebruik te maken 
van machtsmiddelen, waar hij niet tegen op kan.

Hoeveel gemakkelijker hebben het echter de makers van detective
films! Hierin volgen gebeurtenissen, die verondersteld worden, in 
werkelijkheid vele dagen uiteen te liggen en waartusschen de man 
der wet dus vele nachtjes kan slapen of wakend en deduceerend kan 
doorbrengen, elkaar op het doek binnen het tijdsverloop van een uur 
in geforceerd snel tempo op; men heeft van alles en nog wat te zien, 
gezichten en namen en omstandigheden te onthouden, brokstukken 
van gesprekken in zich op te nemen en er is slechts een matige 
hoeveelheid handigheid voor noodig, dit alles, zonder den weg der 
eerlijke logica te verlaten, zóó verwarrend dooreen te mengen, dat de 
toeschouwer het spoor hopeloos bijster raakt — des te gemakkelijker, 
omdat de cineast in staat is, op de beslissende momenten een gezicht, 
een hand, een tafeltje of wat ook van het beeldvlak te laten verdwijnen, 
zoodat men omtrent allerlei elementen, die tot de ontknooping moeten 
leiden, in onzekerheid verkeert.

Tegenover deze beschouwing nu, volgens welke het gemakkelijker 
zou zijn een goede detective-film te maken dan een goed detectiveverhaal, 
wil ik mij aansluiten bij W. Huntington Wright, die in zijn Essay over het 
detective-verhaal een goede detective-film juist een volslagen onmogelijk
heid, een contradictie in terminis noemt. Hij zegt daar: *)

„In dit verband is het kenmerkend, dat de bioscoop nooit in staat 
is geweest een detective-verhaal te vertonen. Het detective-verhaal 
is inderdaad de enige soort van bellettrie, die niet verfilmd worden kan. 
De voorwaarde, waaraan een stuk literatuur moet voldoen — te 
weten, zijn aanbieding in visuele beelden, men zou ook kunnen zeggen 
het in aanschouwing omzetten van zijn woord-schilderingen — is 
onvervulbaar voor detective-verhalen. De moeilijkheden, waarvoor 
een film-regisseur staat bij het op doek brengen van een detective
verhaal vertonen grote overeenkomst met die, welke hij ontmoeten 
zou als hij een kruis-woord-raadsel zou willen verfilmen. De enige 
ernstige poging om een detective-verhaal over te brengen op het doek, 
was het geval van Sherlock Holmes; en die poging kon alleen uit
gevoerd worden door de echte detective-momenten tot een minimum 
terug te brengen, en de nadruk te leggen op allerlei onwezenlijke 
dramatische en avontuurlijke factoren; want er is noch drama, noch
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avontuur, in de gewone zin van het woord, in een goed detective
verhaal."

Inderdaad, het dramatische en avontuurlijke moment, dat in een goed 
detective-verhaal ligt is van zuiver intellectuele aard; het is in wezen 
gelijk aan het avontuur, waarop ieder wetenschappelijk onderzoeker 
uitgaat, maar met deze belangrijke beveiliging tegen ontmoediging, dat het 
probleem strikt beperkt is, en oplosbaar moet blijken met de gegevens, 
die men aangeboden krijgt, zonder dat daarbij nieuwe feiten of een de 
krachten van den gewonen lezer te boven gaande specialistische denkwijze 
wordt gevraagd. Het is de geslotenheid en overzichtelijkheid van het 
probleem, waardoor de oplosbaarheid wordt gewaarborgd en wat 
bij grotere uitbreiding een zware inspanning zou zijn, in een ontspanning 
wordt omgezet.

Maar daartoe moeten dan altijd de i n h o u d, nl. de constructie 
van het probleem, die een zeer scherpe vereenvoudiging van de werkelijk
heid eist, en de vorm van aanbieding der gegevens samenwerken. 
Men moet bij het voortschrijden van het verhaal alle gegevens helder voor 
ogen houden, elk nieuw ding daarmee in verband kunnen brengen, elke 
opkomende onderstelling direkt aan het voorafgaande kunnen toetsen. 
Juist dat toetsen van elke vooronderstelling, telkens weer, aan het geheel 
der ter beschikking staande gegevens, het verwerpen van iedere stelling, 
die in dat geheel niet blijkt te passen, maakt het goede detective-verhaal 
daarom inderdaad tot een voor-school voor echt wetenschappelijk zoeken 
en denken. Maar dit alles is bij de film principieel onmogelijk, omdat 
de toeschouwer noch het tempo van aanbieding beheerst, noch terug 
kan komen op het reeds vertoonde. Het allergewichtigste, de gelegenheid 
tot kritiek en toetsing wordt hier dus weggenomen. Om die reden staat 
reeds de lectuur van een detective-verhaal in tijdschrift-vervolgartikelen 
zo verre ten achter bij de lectuur in boekvorm; juist de finesses gaan aldus 
verloren. In veel hogere mate is dat echter bij de film het geval, omdat de 
omzetting van woord in beeld bijna altijd — schematekeningen vormen 
bijv, een wtzondering — een sterke versterking van het aanschouwelijk- 
emotionele moment ten koste van het logisch-controleerbare betekent.

In afwijking van de boven aangehaalde recensie meen ik dus te moeten 
stellen, dat de omzetting in de film het wezen van het detective-verhaal 
niet tot zijn recht brengt, maar vernietigt. De zelfwerkzaamheid, het 
zoeken en het controleren wordt onmogelijk, en daarmede de echte vreugde, 
waarmede men aan het slot ziet, dat het gestelde probleem nog andere 
kanten heeft, dan men er aan heeft gevonden, hoe volledig men het ook 
meende doordacht te hebben. In de plaats daarvan komt in de film
vertoning de dwang tot opnemen van een overmacht van niet-meer-te- 
verwerken-gegevens, die voor ieder wetenschappelijk-aangelegden en dus
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Nu zullen er toch nog lezers, en misschien nog meer lezeressen zijn, 
die hun bedenkingen door het voorgaande in 't geheel niet ontzenuwd 
achten. Wanneer men problemen wil voorleggen, die dienen moeten als 
oefenstof voor het kritisch nadenken en de logische zelf-contröle, waarom 
moet men die dan bij voorkeur op het gebied van de misdaad, van het 
abnormale, in stede van op het gebied van het normale leven zoeken? 
Tegen het opwerpen van die vraag heb ik niet alleen geen bezwaar; 
ik heb haar in de laatste jaren mijzelf telkens weer gesteld met het oog 
op de ontwikkeling van onze stil-lees-methode; want het moet, dunkt me, 
iederen belangstellende opvallen hoe vaak de voorbeelden in de tot nu 
verschenen publicaties, voor zover zij niet zuiver ,,zakelijke stof” bevatten, 
op de een of andere wijze (leugen, bedrog, oplichterij, diefstal) een af- 
keurenswaardig of zelfs misdadig gedrag in ’t middelpunt plaatsen. Dat 
men hier niet met de zwaardere vormen van misdaad, zoals in echte 
detective-verhalen, te doen krijgt is m.i. slechts een schijnbaar tegen
argument. Immers het bewijst m.i. juist, dat de schrijvers zeer goed in ’t 
oog hebben gehouden, dat zij voor een kinderpubliek werkten, en des
ondanks geen kans hebben gezien om buiten de sfeer van het verbodene 
te blijven.

Misschien vergis ik mij — en ik hoop zelfs dat ik mij hier vergis en 
dat het bewijs daarvan zal worden geleverd door de productie van een 
groot aantal voorbeelden van het tegendeel — maar voorlopig althans 
meen ik, dat verbodsbepalingen en hun overtreding in wezen behoren 
tot het in deze bladzijden besproken vernuft-spel, op dezelfde wijze als 
schaak-, dam-, of bridge-problemen zonder spelregels onmogelijk zijn. 
Alleen de goed geschoolde en zich van zijn denkkracht bewuste denker 
kan zich wagen op het gebied van de „volle werkelijkheid”. Maar dat 
betekent dan ook dadelijk ernst en inspanning. Wie nog niet geschoold is

naar orde en beheersing strevenden geest eerder een kwelling dan een 
genoegen is. Daarentegen leent zich alles, waarin geen of weinig logische 
samenhang te bespeuren valt, bij uitstek tot verfilming. En dit maakt, 
dat de detective-f i 1 m een volkomen ander, eigenlijk tegengesteld 
karakter krijgt dan het detective-verhaal. De romantiek en het gevaar 
van de mensenjacht worden er het middelpunt van; de logische analyse 
treedt op de achtergrond of verdwijnt geheel. Natuurlijk bedoel ik met 
deze constatering geen afkeuring van de film als zodanig uit te spreken; 
voor andere doeleinden, dan de hier besprokene, heeft hij zeker on
vervangbare voordelen; wel is een grens-afbakening bedoeld en een 
ernstige waarschuwing om de mogelijke betekenis van het detective
verhaal voor intellectuele scholing niet af te meten naar de analogie van 
de film, die juist zijn tegenvoeter is.
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of ontspanning zoekt, moet vragen om afbakening en vereenvoudiging. 
En opdat die afbakening niet tot al te abstracte constructies leidt — zoals 
die van de wiskunde, en in mindere mate ook in de zoeven genoemde 
spel-problemen — schijnen het wel de normen van menselijk gedrag te 
zijn, wier overtreding constitutief moet zijn voor de hier besproken denk
oefeningen. Natuurlijk denk ik er niet aan, te ontkennen dat daaraan ook 
ernstige bezwaren zijn verbonden. Een eenzijdig dieet van detective
verhalen zou zeker niet meer als gezond geestelijk voedsel kunnen be
schouwd worden. En als John Boulnois behalve vak-literatuur niets 
anders meer kan lezen dan boeken van de soort van The Bloody Thumb, 
leidt hij aan dezelfde verarming van zijn emotionele leven, waarover 
zijn grote tegenstander, Charles Darwin, zich in zijn autobiografie zo 
bitter heeft beklaagd. Maar juist in onze tijd schijnen mij de gevaren van 
overvoeding met emotionaliteit heel wat dreigender, dan die van onder
voeding. En ik acht het in dat verband een opmerkelijke coïncidentie, 
dat de Angelsaksische landen, die ongetwijfeld het best tegen die over
voeding bestand blijken, tevens ongeveer de enige wereld-producenten 
zijn van goede detective-lectuur en in 't bijzonder van wat misschien haar 
hoogtepunt is: de short story, de korte novelle.
. Op de betekenis van de laatste wijst de film-recensent terecht, dien 
ik boven aanhaalde. Maar hij toont de zeer uitgebreide literatuur op dit 
gebied slechts gebrekkig te kennen, als hij beweert, dat „het genre af
gegraasd is", en dat er maar zeer weinigen zijn, die naast Conan Doyle 
mogen worden genoemd. Integendeel heeft het mij verbaasd, toen ik 
in het laatste jaar wat verder in de echte detective-literatuur doordrong, 
?— gelijk gezegd is die literatuur, met uitzondering van een enkelen schrijver 
als Gaboriau vrijwel uitsluitend van Angelsaksischen huize — hoe uit
gebreid daar het genre is en hoe sterk het zich nog voortdurend met 
nieuwe kanten verrijkt.

Ik wil dit artikel beëindigen met de bespreking van twee voorbeelden 
daarvan uit de jongste tijd. Als eerste daarvan kies ik de nieuwe schepping 
van Agatha Christi: Miss Marple, de oude vrijster uit het kleine dorpje 
St. Mary Mead, die, rustig in haar leunstoel gezeten met haar breiwerk, 
op grond van haar wijde en milde, maar zeer reële levenswijsheid al de 
diepe levens-problemen doorziet, die voor de „mensen van de wereld” 
onoplosbaar zijn gebleken.

De poging om een vrouwelijke detective te doen optreden is volstrekt 
niet nieuw; in ons land heeft bijv. Ivans het beproefd. Maar die vrouwelijke 
detectives plegen de copie van een man te blijven met onbeduidende 
afwijkingen. Voor zover mij bekend is, is Miss Marple de eerste vrouwelijke 
detective-figuur, door een vrouw geschapen en wier kracht dan ook in haar
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bij uitstek vrouwelijke eigenschappen ligt. En de uitkomst is dan ook zeer 
verrassend. Wat wij hier vinden is natuurlijk volkomen los van het 
heroisme en de romantiek der mensenjacht, die de attractie vormt van 
de detective-film, maar toch zelfs bij Sherlock Holmes niet ontbreekt; 
maar het is ook helemaal geen analytische, hoog gespecialiseerde logica, 
zoals zij bij den „wetenschappelijken” detective, den man van de feiten, 
de détails en de deductie past. Het is een typisch intuïtieve logica, die werkt 
met analogie-gevallen die zich opdringen uit de omgang met de vele mede
mensen, die men — als medemensen — in het primitieve 
verkeer van het dorp zoveel nader kan leren kennen dan in het drukke 
stadsverkeer. Maar, wel te verstaan, het wordt niet zuivere intuïtie, het 
blijft logica, d.w.z. het blijft eenvoudig, analyseerbaar, controleerbaar. 
De intuïtie helpt ons op het goede idee voor de oplossing te komen, maar 
de constructie van het geval blijft zo logisch-doorzichtig — anders zou 
het geen echt detective-probleem zijn in de hier beschreven zin — dat 
men het alleen door redenering, zonder analogie-geval, ook wel had kunnen 
doorzien. Ik moet nederig erkennen, dat mij dat van de gevallen, in The 
Thirteen Problems van Agatha Christie besproken, slechts bij een minder
heid gelukt is. Maar ik heb moeten erkennen, dat inderdaad op het 
ogenblik, waarop Miss Marple aan het woord komt nadat alle anderen 
ten einde raad zijn, bijna steeds alle feiten zijn genoemd, die met vrijwel 
volledige zekerheid de oplossing aanwijzen. En voor den lezer, — zo er 
nog zo ouderwetse lezers van Volksontwikkeling mochten zijn —, die 
nog waarde hecht aan het oude sprookje van de misleidendheid van 
„vrouwen-logica”, is dan ook zeker de lezing van dit boek „gezonde 
lectuur”.

Een typische tegenvoeter van deze vrouwelijke poging is de juist in 
tegengestelde richting wijzende proef van Dennis Wheatley en J. G. Links 
om alles, wat naar roman- of novelle-sfeer zweemt, te vermijden en 
alleen objectieve, ja zelfs quasi-officiële en ambtelijke feiten te geven. 
Hun Murder off Miami wordt dan ook niet in boekvorm gepubliceerd, 
maar als een dossier, dat het hoofd van de politie te Miami, Florida, U.S.A. 
ontvangt van den inspecteur, belast met het onderzoek van de schijnbare 
zelfmoord van een der passagiers van het stoomjacht Golden Gull, in 
volle zee dicht bij Miami. Het behelst afschrift van telegrammen, instructies, 
rapporten, veel foto's, facsimilé’s van brieven en documenten, tot enkele 
„overtuigingsstukken” (een paar haarvlokken, een stukje katoen van een 
gordijn, een afgebrande lucifer en allerlei vingerafdrukken) toe.

Daarin zit zeker een gedachte, die de overweging waard is. In het 
detective-verhaal heet de waarneming na of naast de redenering meestal 
een zeer gewichtige rol te spelen. Maar de lezer heeft met die waarneming 
zo goed als nooit iets te maken; hij kijkt niet door eigen ogen, maar door
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die van den schrijver; de feiten worden hem door dezen verteld. 
Dat is hier voor een niet onbelangrijk deel, met name wat al de foto’s 
betreft, anders geworden. En ik moet dan ook erkennen, dat bij de bewijs
voering een aantal bijzonderheden een rol bleken te spelen, die ik op die 
foto’s had kunnen opmerken, maar over het hoofd had gezien. Toch heb ik, 
dus onafhankelijk van deze gegevens, de Challenge to the reader, die hier 
evenals in de boven genoemde boeken van Queen voorkomt, in de door 
den schr. bedoelde zin door redenering kunnen oplossen, want het gegeven 
voldoet aan de boven door ons gestelde eis van een werkelijk logische 
samenhang voor een zeer belangrijk deel. En juist de „overtuigings- 
stukken”, die in afzonderlijke zakjes aan het dossier toegevoegd zijn, 
leren niets nieuws; ze zouden zonder bezwaar weggelaten kunnen worden. 
Ik heb dus de indruk dat zij meer als sensatie-verhoging en onbekend- 
nieuwe attractie, dan als essentieel stuk van het probleem werken. In 
deze opdrijving van de hoeveelheid aanschouwelijk materiaal, ook in de 
zeer vele en fraai uitgevoerde foto’s, ligt eerder iets dat in de richting 
van de „detective-film” dan van het echte detective-verhaal wijst. En het 
schijnt mij dubieus of dit nieuwe denkbeeld levensvatbaar zal blijken, 
ook reeds om de veel hogere kosten en de veel langere lees- en waarnemings- 
tijd die het vraagt. Dit dossier, waarvan de inhoud zonder veel moeite 
in een enkele short story zou kunnen worden verwerkt, kost — ondanks 
zijn oplaag van nu reeds 40000 exemplaren — 3 sh. 6, d.w.z. omstreeks 
de helft meer dan de Thirteen Problems van Agatha Christie, en de helft 
van de gezamenlijke uitgave der 40 Father-Brown-verhalen En het schijnt 
mij essentieel voor dit „documentatie-denkbeeld" dat men, juist omdat 
men vlak bij de gecopieerde werkelijkheid komt te staan, zijn aandacht 
en energie zonder winst dikwijls afgeleid ziet. Dat hier inderdaad, zoals de 
omslag van het dossier beweert, ,,a new era in crime fiction” wordt ingeluid, 
acht ik dus nog geenszins zeker. Het blijve aan de toekomst overgelaten, 
dat te beslissen.

En zo wil ik ook de practische toepassing van de hier gegeven be
schouwingen, althans voorlopig, achterwege laten. Ik heb daarover 
trouwens nog volstrekt niet uitgewerkte gedachten. Alleen weet ik zeker, 
dat het mij zou verheugen, wanneer onze literatuur, voortkomende uit 
een volk, dat toch in zo heel veel opzichten in zijn mentaliteit overeenkomst 
vertoont met de Angelsaksers, op de duur voor de intellektuele scholing, 
die hier m.i. te vinden is, niet uitsluitend bij hen leentjebuur behoefde 
te spelen. Dan zou het ook mogelijk worden, dat de invloed der typisch 
sensationele, quasi-detective-publicaties verminderde en dat onze dagblad
recensenten ten opzichte daarvan wat beter het kaf van het koren leerden 
onderscheiden, dan in de op p. 34 overgenomen aankondiging het geval 
bleek.
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Naar aanleiding van een tentoonstelling op het gebied 
van onderwijs aan zwakzinnigen 

door IDA HEIJERMANS.

I

I ï
tentoonstelling, die in Rotterdam is gehouden, toen daar veertig 

jaar lang onderwijs was gegeven aan zwakzinnigen en imbecielen, — het 
was de eerste stad in ons land waar het van gemeentewege werd verstrekt, 
— was te belangrijk om er niet een nabetrachting aan 
door de overdenkingen, die er aan te verbinden zijn.

Wie het werk zag, al was wellicht de bezoeker der tentoonstelling nog 
nooit in een der scholen geweest, waar het onderwijswordtgegeven, moetwel 
eerbiedig langs al het tentoongestelde gewandeld zijn, omdat er uit blijkt 
met welk een buitengewone liefde en overgave de onderwijzers en onder
wijzeressen zich wijden aan hun leerlingen, hoe er alles gedaan wordt 
om de vonk van het sluimerend verstand tot een vlam aan te blazen, 
die het innerlijk leven van deze misdeelden verlicht, zo, dat die kinderen 
veel van het omringende kunnen gaan verwerken, hun handen lang
zamerhand bestuurd worden door de wil tot arbeid en zij niet meer deel 
uitmaken van hen, die een prooi worden van gewetenloze individu's, 
of tot misdaad als vanzelf gedreven worden.

En over welk een mate van geduld en vindingrijkheid beschikken die 
onderwijzenden! Hoe slaan zij gade en wachten af, ook door middel van 
verschillende tests, hoe weten zij leermiddelen óf te gebruiken, óf zelf te 
vinden om hun doel te bereiken: aanblazen van het zwakke, flikkerende 
verstandsvlammetje. Reeds jaren geleden, toen ik scholen bezoeken mocht, 
waar het onderwijs aan zwakzinnigen wordt gegeven, kon ik dit alles 
dankbaar constateren. Doch uit de tentoonstelling bleek, dat het werk 
met de kinderen nog op hoger peil is gebracht, èn door de vorderingen van 
het onderzoek door middel van tests, èn door de verschillende leermethoden, 
welke sindsdien steeds meer navolgers vinden, omdat door aanschouwing 
en zelfwerkzaamheid het kind naar innerlijke stuwkracht zich ontwikkelt.

Bewonderend moet de toeschouwer gekeken hebben naar al de bewijzen, 
dat die zwakzinnige leerlingen denkkracht hebben gekregen of ontwikkeld, 
naar al die proeven van handenvaardigheid vanaf het heel eenvoudige 
werkstukje, tot het andere, dat door een normaal kind niet beter zou 
verricht zijn.

Zelfs de imbecielen, de grootste stakkers onder al die misdeelden, 
worden uit hun isolement verlost, ook al kunnen onmogelijk alle kluisters 
verbroken worden, die ziel en lichaam gevangen houden.

Doch in hun strijd tegen de geestelijke ellende van hun leerlingen zijn 
de onderwijzenden in dit opzicht de overwinnaars, dat zij wat menselijk 
mogelijk met die kinderen is, ook bereiken.

Doch als vanzelf deed deze tentoonstelling hen, die naar de samenhang
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tussen gevolgen en oorzaken zoeken, zich vragen stellen.
Als er met het abnormale kind zo veel bereikt kan worden door het 

inzicht, het geduld en de liefde van den volwassene, — den onderwijzer, — 
hoe veel meer is er dan ook te wekken en te vormen in het kind, dat 
normaal is! Hoeveel meer zou er te voorkomen zijn, als dat kind ook 
wekkend onderwijs steeds kreeg, ook het eigen kunnen leerde ontdekken, 
ook door leermethoden, welke in hem den mens tot de hoogste ont
wikkeling brachten, leerden gehoorzamen aan het leidende verstand, 
óver vaardige handen voor altijd de beschikking gaven.

Is het niet een aanklacht tegen onze samenleving, dat een kind soms 
abnormaal moet zijn om een onderwijs, vorming en verzorging te ont
vangen, die redt wat te redden is?

Voorkomen is altijd beter dan ingrijpen bij het ziektegeval!
Voorkomen ook in die zin, dat het aantal abnormale en imbeciele 

kinderen steeds vermindert, omdat de maatschappij in haar geheel weer 
gezond kan zijn, daar alles gedaan zal worden om haar gezond te houden.

Uit boekjes, ter tentoonstelling verspreid, blijkt dat alleen in Rotterdam 
9 openbare en bizondere scholen voor het onderwijs aan zwakzinnigen 
zijn en in ons gehele land 102. Zelfs als men weet, dat de klassen zo klein 
mogelijk worden gehouden, — in Rotterdam tellen zij niet meer dan 18 
leerlingen elk, — komt men toch tot een groot getal van die misdeelde 
stakkers in het geheel, — en dan nog zijn er natuurlijk velen, die op andere 
wijze geholpen worden!

Als men de oorzaken niet aantast, zal dat getal nooit verminderen. 
Integendeel!

Men hoeft waarlijk, geen diepgaande studies te maken om te weten, 
dat maatschappelijke verwildering, drankmisbruik, zedeloosheid, het 
voortwoekeren van verderfelijke ziekten zwakzinnigheid en het imbeciele 
bij het kind maar al te dikwijls tot gevolg hebben.

Nu worden alleen de gevolgen bestreden, maar niet de oorzaken. Die 
zullen blijven voortwoekeren, al wordt het kind, dat nu niet normaal is, 
ook met het grootste geduld en inzicht behandeld. Er zullen toch weer 
talloze andere misdeelden geboren worden. Zelfs het zogenaamde sterili- 
seeren kan dat nooit voorkomen.

Er moet oneindig veel meer gebeuren. De vele zwakzinnigen en im
becielen, — de uitzonderingen natuurlijk daar gelaten, welke het gevolg 
zijn van andere oorzaken, — zijn een aanklacht tegen onze maatschappij 
als zodanig: het gemis aan verantwoordelijkheidsgevoel tegenover het nage
slacht, — sociale verwildering, — drankellende, ontucht en wat dies meer zij.

Boven alle lof verheven is de zorg op de scholen aan al de minderwaar
digen besteed, — het werd in het voorgaande reeds uitdrukkelijk ge
constateerd.
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De hogere burgerschool met driej. cursus 
door G. VAN VEEN.

Maar dit alles neemt de oorzaken niet weg.
Zo lang daartegen niet met alle kracht gestreden wordt, zullen in grote 

getallen de misdeelde stumpers van maatschappelijke ziekten en individuele 
ontaarding blijven getuigen.
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X herschenen is een voorstel tot „Wijziging en aanvulling der Middelbaar 
’ Onderwijswet”. In de Algemene Beschouwingen wordt allereerst de lij

densweg van deze wet beschreven sedert October 1921, toen een wetsontwerp 
met hetzelfde doel werd ingediend, dat op 16 Maart 1928 gevolgd werd door 
een nieuw ontwerp, hetwelk eveneens in het afdelingsonderzoek strandde.

Wie onder deze omstandigheden geroepen wordt enige kritiek te oefenen 
op een onderdeel zet van zelf een sourdine op zijn snaren. Hij zóu niet 
gaarne meewerken, om een zo belangrijke materie nogmaals van de 
dis te zien teruggenomen en aldus aan deze tragedie van wettelijke 
inefficiency nog een nieuw bedrijf te zien toegevoegd. De ervaring leert 
ons langzamerhand: hoe scherper de kritiek op aangeboden wetsontwerpen, 
hoe zekerder alles bij het oude blijft.

Wij beginnen dan ook met te verklaren, dat wij het zeer zouden betreuren, 
als het ontwerp, dat hier in ’t geding is, door dezen minister niet in veilige 
haven kon worden gebracht. De wettelijke regeling, die in dit voorstel 
speciaal voor het handelsonderwijs wordt gebracht, zal in brede kringen een 
bevrediging brengen, die niet mag worden teleurgesteld.

Als wij dan toch ten opzichte van een onderdeel met kritiek komen, 
is het, omdat wij menen, dat dit onderdeel niet alleen zonder schade uit de 
„Wijziging” kan worden gelicht, maar zelfs, dat daarmee de regeling der 
materie eerder ten goede dan ten kwade zal worden beïnvloed. Indien 
het een gans nieuwe opzet gold op onontgonnen terrein, dan zou mogelijk 
niemand hieraan ernstige aandacht schenken, maar, waar het organisch 
gegroeide schoolverhoudingen betreft, mag, menen wij, niet zonder nood
zaak worden weggebroken, wat in een behoefte blijkt te voorzien.

Het onderdeel, dat wij op het oog hebben, wordt in de Algemene 
Beschouwingen afgedaan met enkele regels: „Met zijn ambtsvoorgangers 
is ondergetekende van oordeel, dat naast de handelsschool met driejarige 
cursus en de Uloschool en hogere burgerschool met driejarige cursus 
niet strikt nodig kan worden geacht. Haar opheffing wordt dan ook 
voorgesteld.”
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De woordkeuze doet vermoeden, dat de minister ergens in zijn hart 
nog wel een warm plekje heeft voor de H.B.S.-driejarige en het is dan 
ook wel jammer, dat de slotzin niet is komen te luiden: „Haar opheffing 
wordt des ondanks niet voorgesteld, omdat op een enkele plaats die 
driejarige in het systeem een dusdanige belangrijke plaats inneemt, dat 
wij geen vrijheid vinden daar zonder noodzaak in de organisatorische 
verhoudingen in te grijpen.”

Het betreft hier, zoals men weet, in de eerste plaats de gemeente 
Amsterdam en het zal niemand verwonderen, die de Amsterdamse 
onderwijsverhoudingen kent, dat het gemeentebestuur der hoofdstad 
een adres naar de Tweede Kamer zond met het verzoek in haar organisatie 
niet gewelddadig in te grijpen, wat te minder gewenst was, omdat een 
convertering der driejarige H.B.S. geen bezuiniging, maar wel hogere 
kosten zou meebrengen.

Wij hebben in Juli 1928 naar aanleiding van het door Minister Waszink 
ingediende ontwerp een uitvoerig artikel in dit tijdschrift aan de plaats 
van de „driejarige” in het onderwijssysteem van de hoofdstad gewijd. 
Wij menen ditmaal met een korte samenvatting onzer argumenten, die 
nog niets aan kracht hebben verloren, te kunnen volstaan. Op een enkel 
punt willen wij ons betoog dan nog even versterken.

Wij constateren dan, dat de driejarige in Amsterdam „populair” is 
in de goede zin van het woord, zowel in arbeiderskringen als in beter 
gesitueerde milieus. Nieuwe gesprekken, die wij te dezer zake hebben 
mogen voeren, gaven ons de indruk, dat men aan deze scholen meent, 
dat zij minder steun hebben van de kant van het lager onderwijs dan 
in het belang der leerlingen goed is. Als men daar de 1.1. voor H.B.S. vijfj. 
en Gymnasium heeft uitgezocht, geeft men er zich niet altijd voldoende 
rekenschap van, dat er voor het betere deel van de rest (en juist 
voor de arbeiderskinderen) nog een mogelijkheid voor 
bredere opleiding open blijft, als men ze inplaats van naar de Uloschool 
naar de H.B.S. driejarige stuurt. Zijn ze eenmaal op de Uloschool, dan 
blijkt het (dit is volkomen menselijk) voor de ouders moeilijk hun kinderen 
alsnog naar een driejarige te doen overgaan en het personeel der Uloschool, 
dat voelt voor eigen zaak, te froisseren.

Hier (dit in het voorbijgaan) ligt een probleem, het probleem van de 
rechtspositie van de betrokken ouders en kinderen en in dit geval mede 
van de driejarige, welker rechtspositie vrijwel geheel in handen is van de 
lagere school, waar nog te vaak een éénmansoordeel beslist, dat ook bij de 
ernstigste wil, om rechtvaardigheid te betrachten, niet altijd objectief 
kan wezen. Hoe goed zou ’t zijn, als in bijzondere gevallen een beslissing 
van een deskundige officiële instantie bepaalde gevallen eens wat dieper 
zou kunnen bekijken.
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Nog altijd — zeiden wij — is de „driejarige” onder de Amsterdamse 

bevolking populair. Wel is de hoogconjunctuur van de oorlogsjaren 
en de na-oorlogsjaren met andere hoge conjuncturen verdwenen (1925 
geeft het culminatiepunt met 1962 1.1.), maar nog altijd is het leerlingental 
groter dan in 1915. (Voor de cursus 1935—’36 ruim 1100 1.1.). Dit aantal 
is nog groot genoeg, om, mocht opheffing van de H.B.S. driejarige, 
een verplaatsing van een groot deel dezer leerlingen naar de H.B.S. A en 
de H.B.S. B ten gevolge hebben, daar een ernstige dislokatie van het 
onderwijs te bewerken.

Welke leerlingen trekt nu in de hoofdstad de H.B.S.-driejarige?
Wij hebben op grond van onze becijferingen in X928 twee groepen 

kunnen vaststellen.
De eerste groep was deze:
„Een derde deel van de nieuw geplaatste 1.1. van de H.B.S.-driejarige 

bestaat uit kinderen beneden 12 J jaar. Zij zijn kennelijk in hoofdzaak 
uit eenvoudig milieu en tonen een duidelijker staat van onrijpheid dan een 
groter aantal kinderen van dezelfde leeftijd aan

De tweede groep werd aldus omschreven:
„Een vierde deel van de pas geplaatste 1.1. van de H.B.S.-driejarige 

bestaat uit kinderen boven 13 j jaar. Zij zijn kennelijk in hoofdzaak 
uit beter gesitueerde kringen en tonen duidelijk een zwakkere aanleg 
dan de overeenkomstige, kleinere groep kinderen aan de vijfjarige.”

Met het signaleren van deze twee groepen is de bijzondere positie 
van de H.B.S.-driej. in het hoofdstedelijke systeem duidelijk. In de eerste 
plaats zal men in arbeiderskringen voor deze school op de bres moeten 
staan. In de paedagogische litteratuur wordt het als een uitgemaakte zaak 
beschouwd, dat de leerlingen uit eenvoudig milieu langzamer tot intellec
tuele rijpheid komen dan in beter gesitueerde kringen. Reeds de taal
beheersing, die in intellectuele kringen zoveel betere kansen heeft, is 
hier een factor van betekenis. Ook is het duidelijk, dat de leerlingen 
uit eenvoudig milieu wat meer moeite hebben met de aanpassing en vele 
remmingen moeten overwinnen. Zou men ze zo van de lagere school 
overbrengen naar een H.B.S.-vijfj. of naar een Gymnasium of een Lyceum, 
dan zou in veel gevallen hun zelfvertrouwen op een al te zware proef 
worden gesteld. De H.B.S.-driejarige biedt een mooie mogelijkheid om 
te acclimatiseren en tevens de weg naar verdere opleiding open te houden. 
Deze mogelijkheden zijn op de Uloscholen en bij de driejarige handelsscholen 
veel beperkter en eenzijdiger.

Daarbij komt, dat de ouders beperkt zijn in hun middelen en niet kunnen 
overzien, of ze een vijfjarige opleiding zullen kunnen bekostigen. En onder 
die omstandigheden prefereren ze een driejarige, ook omdat die een 
afgerond geheel aan leerstof geeft en een diploma na eindexamen. Zouden
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ze met drie jaar van een vijfj. H.B.S. moeten volstaan, dan blijft op een 
afgebroken schoolcarrière het odium van een gedeeltelijke mislukking 
rusten. Dit bezwaar wordt door de afgifte van een diploma aan het eind 
van de derde klasse van de vijfj., door directeuren voorgesteld, niet op
geheven. De 1.1., die dit krijgen zullen geen afgerond programma hebben 
afgewerkt en door de leraren, de leerlingen en het publiek in het algemeen 
beschouwd worden als jongelui, die verderop slechte kansen hadden gehad.

Wat de tweede groep betreft, deze is op middelbaar onderwijs mede 
zeer gesteld. Men kan daarover denken, zoals men wil, maar uit deze 
kringen een kind (vooral een jongen) naar de Uloschool te moeten sturen, 
wordt gevoeld als een ernstig échec. En men kan er zeker van zijn, dat 
als voor deze 1.1. de weg naar de H.B.S. driej. zou worden geblokkeerd 
(een handelsschool met driej. opleiding zal deze ouders moreel minder 
bevredigen en is als specialisatie ook dikwijls minder doelmatig, omdat 
ze tot vervroegde beroepskeuze verplicht), dan zal uit deze groep een sterke 
drang opkomen ondanks alles de kinderen naar een vijfjarige te krijgen. 
Wat voor die kinderen in veel gevallen een grote ellende en voor de 
betrokken scholen een ernstige handicap betekent.

Men mag dus zeggen, dat op onze huidige driejarige leerlingen uit 
verschillend milieu elkaar op zeer gelukkige wijze ontmoeten. De leerlingen 
:uit eenvoudig milieu, die nog niet geheel rijp zijn en moeilijkheid hebben 
met de aanpassing, ontmoeten er leerlingen, die er minder zware druk 
op ze oefenen dan op de vijfj. ’t geval zou zijn en krijgen gelegenheid zich 
rustig te ontplooien met een goede kans voor bredere opleiding; de leerlingen 
uit beter milieu brengen iets mee, dat de sfeer omhoog haalt en ze worden 
minder geforceerd dan op de vijfjarige noodzakelijk het geval zou moeten 
zijn.

Dat het lesgeven op deze H.B.S.-driejarige bijzondere eisen stelt en 
dat de opleiding zich mee voegen moet naar de behoefte van een wat 
heterogeen leerlingenmateriaal spreekt wel van zelf.Ook, dat het percentage 
zittenblijvers hier hoger moet zijn dan in dezelfde klassen van de H.B.S.- 
vijfj. en het Gymnasium. De statistiek van het voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs geeft in de eerste klassen van de H.B.S.-driej. 
voor '31 en '32/'34 resp. 35.5 en 34.5 % als zittenblijvers en voor de tweede 
klasse 33.9 % en 29.1 %. De percentages zittenblijvers zijn aan de H.B.S. B 
in de zelfde jaren 27.6 en 25.5 % (eerste jaar) en 25.6 en 25.2 % (tweede 
jaar) en aan de H.B.S. A 25.8 en 28.5 % (eerste jaar) en 29.3 en 24.4 % 
(tweede jaar). Een sprekend verschil.

Om nu eens te laten zien tot welke soepele aanpassingen het Amster
damse systeem in staat stelt, teneinde tegemoet te komen aan de bijzondere 
aanleg en behoeften van de heterogene schoolbevolking geven we hier als 
voorbeeld een indruk van het gedifferentieerde programma van een dezer
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Klasse II. 14 uur talen
6 uur wiskunde.

Scholen (van ouds opgezet met handelsprogramma), die meer dan vier 
honderd leerlingen telt.

Er wordt op de school gedurende de eerste twee leerjaren gewerkt met 
tweeërlei programma, dat uit de uurindeling spreekt.
I. Handelsprogramma. II. Wiskundig programma.

Klasse I. 15 uur talen Klasse I. 13 uur talen
4 uur wiskunde 6 uur wiskunde

(= algebra -|- minimum ■
meetk.)

Klasse II. 17 uur talen
3 uur wisk. (tot

1 Febr.)
1 uurboekh.(+ 3 uur 

handelsrekenen na - 
1 Febr.).

Wat nu de eerste afdeling betreft (Handelsprogramma) hebben de 
leraren uiteraard op het eind van het tweede jaar een voldoende kijk 
op hun leerlingen. De „gewone” leerlingen d.w.z. zij, die geen bijzondere 
verwachtingen hebben opgewekt, worden verder klaar gemaakt voor het 
eigen einddiploma der school, die voor deze 1.1. dus in feite een driejarige 
handelsschool is, zoals de minister die in zijn ontwerp een plaats heeft ge
geven. Deze leerlingen hebben in een speciale derde klasse: 16 uur talen en 
5 uur boekhouden en handelsrekenen en doen hun school-eindexamen. 
Maar op het eind van de tweede klasse heeft zich ook reeds afgetekend 
een groep van betere aanleg. Deze worden apart genomen als overgangs
klasse naar H.B.S. A. Op het programma dezer 1.1. staat in de derde klasse 
15 uur talen, 2 uur wiskunde (ze krijgen voor algebra een extra-beurt) 
en 3 uur boekhouden. Op het eind van de derde klasse gaan deze 1.1. zonder 
toelatingsexamen over naar de vierde klasse van een H.B.S. A. In 1933 
waren dat in totaal in Amsterdam 44 leerlingen.

Wij hebben speciaal geinformeerd naar de carrière dezer leerlingen op de 
H.B.S. A. De directeur van deze H.B.S. verzekerde ons, dat ze op de 
nieuwe school vrij algemeen behoorden tot de goede leerlingen. Hij levert 
aan twee H.B.S.-en A leerlingen en was zo vriendelijk aan één school 
cijfers te vragen. In 1935 werd daar van 12 van zijn oud-leerlingen 1 af
gewezen, in 1936 van 6 geen enkele. Van 24 dit jaar geplaatste leerlingen 
hadden 4 drie onvoldoenden op het eerste rapport, de overigen 1 of o 
onvoldoenden. Het aantal leerlingen, dat naar de H.B.S. A gaat is stijgende. 
Het volgende jaar zullen het alleen van zijn school over de 40 zijn. Uit deze 
cijfers moge enerzijds blijken, dat de driejarige zijn candidaten voor de 
H.B.S. A met grote zorg uitzoekt en dat deze toevoer een verhoging be
tekent van het leerlingengehalte van de H.B.S. A, aan de andere kant leert
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men er uit, hoe zeer deze leerlingen zelf gebaat zijn geweest bij deze gang 
van zaken. Onder de voorgestelde bedeling zouden velen van hen terecht 
zijn gekomen op een Handelsschool met driej. cursus en vandaar zou 
overgang naar een H.B.S. A zoal niet onmogelijk dan toch wel uiterst 
moeilijk zijn geweest. Deze 1.1. hebben zich op de H.B.S.-driejarige onder 
omstandigheden kunnen ontplooien, die voor hen zeer geschikt bleek. 
Afgescheiden van de vraag, of vele ouders er toe zouden hebben kunnen 
besluiten hen dadelijk op een H.B.S. A te plaatsen en of ze daartoe de 
medewerking van de lagere school zouden hebben gekregen, geeft reeds 
het feit, dat men hen voor een H.B.S.-driejarige bestemd heeft, aanleiding 
te denken, dat ze op de H.B.S. A moeite met de aanpassing zouden hebben 
gehad en het is bekend, dat gebrek aan zelfvertrouwen voor leerlingen 
(het zullen er velen zijn uit eenvoudig milieu) een ernstige handicap is.

De groep, die overgaat naar de H.B.S. A, is dus op alle manieren bij 
de instandhouding van de H.B.S.-driejarige gebaat en, als in de pers daar
voor gepleit werd, als zijnde een arbeidersbelang, dan geloven ook wij, dat 
hier in de eerste plaats de belangen van kinderen uit eenvoudig milieu 
op het spel staan.

Maar er gaan op deze H.B.S.-driejarige nog andere leerlingen, die wèl 
wiskundige aanleg tonen, ook al zullen ze, vooral in de aanvang, het 
tempo niet kunnen bijbenen, dat op de H.B.S. B en zelfs op een H.B.S. A 
vereist wordt. Hun belangstelling gaat niet uit naar het uiteraard sterk 
routine-matige werk der handelsafdeling, dat in kantoorwerkzaamheid 
uitmondt. Zij krijgen minder lesuren voor moderne talen en meer wiskunde. 
In enkele gevallen (het zijn er niet vele, maar toch altijd enkele) geeft 
de directeur op het eind van de tweede klasse de raad overplaatsing te 
vragen naar een H.B.S. B, omdat zulks practischer is dan aan het eind van 
de derde klasse. De statistiek van 1933 bewijst intussen, dat dit niet veel 
voorkomt (2 gevallen), terwijl uit de derde klasse in totaal 30 1.1. in 
Amsterdam van de driej. naar de vijfj. B overgingen. Een aantal, dat niet 
onbelangrijk mag heten.

De derde klasse met wiskundig programma geeft 13 uur talen, 4 uur 
wiskunde en 2 uur boekhouden en handelsrekenen. Het spreekt wel van 
zelf, dat het gehalte van de leerlingen dezer klasse zeker niet achterstaat 
bij dat van die uit de handelsafdeling. Hier openen zich dan ook vele 
mogelijkheden. Het einddiploma geeft zonder examen toegang tot de 
vierde klasse van een H.B.S. A. De leerlingen, die zich dus niet gespeciali
seerd hebben voor het handelsonderwijs, zijn daarmee niet van een 
beroepskeuze in deze richting afgesneden. Ze kunnen blijkbaar nog even 
goed in deze richting voort. Verder hebben leerlingen uit deze klasse 
toegang tot scholen als de Middelbaar Technische en de Zeevaartschool. 
M.a.w. de beroepskeuze blijft er open naar alle kanten.
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De H.B.S.-driej. telt — dit ten slotte — onder haar oud-leerlingen 
mannen van grote betekenis, ook met grote wetenschappelijke reputatie. 
Men mag aannemen, dat de aanleg van deze belangrijke mannen zich 
voor een deel op de lagere school niet duidelijk genoeg heeft kenbaar 
gemaakt, om hen op een inrichting te brengen, waar aan hoger verwach
tingen moest worden voldaan. Dat is ten dele te wijten aan het feit, dat de 
hogere begaafdheid zich op jeugdige leeftijd vaak zeer moeilijk laat 
herkennen. Onderzoekingen van Kindler hebben aangetoond, dat juist 
het intellectuele type dikwijls niet tot de vluggen behoort, die met een sterk 
zekerheidsgevoel tot de mechanisatie komen, waarvan ook het werk

Het hoeft wel nauwelijks gezegd te worden, dat als zulke 1.1. in de 
toekomst terecht zouden kunnen op een handelsschool driej., dat deze 
mogelijkheden dan niet aanwezig zouden zijn. Het feit, dat ze niet op een 
H.B.S.-vijfj. werden geplaatst, doet vermoeden, dat óf de ouders zich 
financieel te zwak voelden, of dat de leerlingen niet rijp werden geoordeeld 
voor een H.B.S.-vijfj., ’t zij A of B. In beide gevallen is de driejarige 
een zegen voor hen geweest. In het eerste geval, omdat ze anders in ’t 
geheel niet op een H.B.S. zouden zijn terecht gekomen, in ’t tweede geval, 
omdat de aanpassing op een H.B.S.-vijfjarige moeite zou hebben gegeven.

Deze uiteenzetting aan de hand van de Amsterdamse onderwijspractijk 
moge volstaan, om aan te tonen, dat een verdwijning van de H.B.S.- 
driejarige uit het Amsterdamse Middelbaar Onderwijs:
i°. veel kinderen uit arbeiderskringen van middelbaar onderwijs verstoken 

zou doen blijven óf hen op scholen brengen, waar ze moeite zouden 
hebben met de aanpassing.
veel kinderen uit beter gesitueerde kringen aan een diploma helpt, 
waartoe hun krachten reiken, terwijl het gaan naar een H.B.S.-vijfj. 
voor velen een lijdensweg zou betekenen.

3°. dat het onderwijs aan de H.B.S.-vijfj. B zowel als A gebaat is enerzijds 
met de voorscholing, die de beste leerlingen van de driejarige op deze 
school krijgen en anderzijds met het feit, dat deze school als zeef dient, 
om ongeschikte leerlingen van de H.B.S.-en vijfj. terug te houden, 
waarvan er anders vele op deze scholen zouden verschijnen.

4°. dat de H.B.S.-driejarige bereids als handelsschool driej. functionneert 
voor die leerlingen, voor wie het onderwijs werkelijk eindonderwijs is 
en die naar kantoren gaan.

5°. dat de H.B.S-driejarige er met groot succes in slaagt voor een belang
rijke, in de aanvang nog onrijpe kategorie de weg naar de H.B.S. A open 
te houden niet alleen, maar aan deze schoolzeergoed leerlingen toevoert.

6°. dat zij daarnaast met haar wiskundig program een opleiding geeft 
in andere richting, welke node door de bevolking zal worden gemist.
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De toelating tot de Universiteit in het aanhangige voor
stel tot wijziging der H.O.-wet 

door PH. KOHNSTAMM.

der lagere school vol is. Dit type is juist in zijn behoefte, om te begrijpen, 
vaak zeer langzaam, is dikwijls visueel, akustisch en motorisch zeer zwak, 
is op het gebied van het handig en paraat aanwenden van „weetjes” alles 
behalve voorlijk en loopt zodoende gevaar vooral door de lagere school 
zeer onderschat te worden.

Het zijn dan ook naar Kindler’s oordeel de „Durchschnitt-intelligenzen" j 
die het op onze handelsscholen, waar bereidwilligheid om eentonige 
sterk mechanische studie te verrichten, een grote rol speelt, menigwerf 
beter figuur maken dan meer abstracte denkers.

Intussen is het van de grootste betekenis, dat die elementen, die on
voldoende „schoolknap” zijn mede vaak door onrijpheid, nog een kans 
krijgen, om tot ontplooiing te komen. Zij hebben vaak een bijzondere 
acclimatisering nodig, die onder de geselecteerde „vluggen”, welke 
naar hogere eisen stellende inrichting gaan, niet tot haar recht komt.

Anderzijds is het duidelijk, dat deze typen op de Uloschool niet terecht 
zijn, waar de dril weer een grote plaats inneemt en de kansen voor het 
wekken van een diepere belangstelling weer zoveel ongunstiger. De 
vormende waarde van de Uloschool staat uiteraard achter bij het middelbaar 
onderwijs, waar de leraren op hoger peil staan.

Het is dus mede te hopen, dat de H.B.S.-driejarige juist voor deze 
typen de ontwikkelingsweg openhoudt, zoals tot nog toe met succes 
geschiedde.

Wij zouden daarom de H.B.S.-driej. gaarne nogmaals in de welwillende 
zorg van den minister willen aanbevelen, een zorg, die gemakkelijk 
binnen zijn bereik valt.

De regeling van het middelbaar handelsonderwijs — waarover elders 
in dit nummer van Volksontwikkeling wordt gesproken — staat in verband 
met een wijziging in de H.O.-wet, waardoor een wettelijke grondslag wordt 
gegeven aan het Hooger Handelsonderwijs, zoals dat reeds gedurende 
geruime tijd wordt gegeven door de faculteit der economische weten
schappen te Amsterdam en de bijzondere Handels-hoogescholen te 
Rotterdam en Tilburg.

Deze voorstellen werden reeds lang door alle deskundigen bepleit, en 
het is dan ook zeer wenselijk, dat zij thans spoedig tot wet zullen worden 
verheven. Ook de bepaling, dat de zogenaamde „maatschappij-school”,
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de A-H.B.S., naast Gymnasium en B-H.B.S. toegang geven zal tot deze 
studie, zal alleen bedenking wekken bij degenen, voor wie de wet-Limburg 
nog altijd een doorn in ’t oog is.

Incidenteel wordt echter bij de regeling dezer materie een andere wijziging 
in de toelating tot de Universiteit gebracht, die los staat van het handels
onderwijs en m.i. een schrede achteruit betekent. Sinds de invoering van 
het nieuwe Academisch Statuut immers zijn de Faculteiten, waaruit onze 
Universiteiten bestaan, niet meer geïisoleerde lichamen. Er zijn bepaalde 
studierichtingen, die niet meer passen in de oude faculteits-verdeling, 
zonder dat zij zover uitgegroeid zijn, dat reeds thans een gehele Faculteit 
dat onderwijs zou moeten organiseren, gelijk bij de Economische Faculteit. 
Het Statuut heeft dit geregeld door de invoering van het begrip Verenigde 
Faculteiten. Voor de studie van het Ned. Ind. recht en de Indologische 
studie is de samenwerking geregeld tussen de Faculteiten van Rechts
geleerdheid en Letteren en Wijsbegeerte. Zo zijn ook in ’t leven geroepen 
de Verenigde Faculteiten van Letteren en Wijsbegeerte en Wis- en Natuur
kunde. Voorlopig behoort tot de taak der laatstgenoemde alleen de studie 
der aardrijkskunde in haar drie richtingen (natuurkundige, sociale, vrije). 
Maar ik heb reeds in Volksontwikkeling van Maart '36 betoogd, dat het 
daarbij niet behoort te blijven. Er zijn andere vakken, die naar meer dan 
één kant georiënteerd zijn, zodat zij niet volledig door één faculteit kunnen 
worden verzorgd. Als zodanig heb ik t.a.p. genoemd de psychologie en de 
sociologie. Men zou zelfs zeer goed de stelling kunnen verdedigen, dat deze 
vakken samenwerking vragen van hen, die thans over meer dan twee 
faculteiten zijn verdeeld. Wat de psychologie betreft zou men in dit verband 
op de medische, wat de sociologie betreft op de juridische en (of) de 
economische kunnen wijzen. Dat ligt in de loop der wetenschappelijke 
ontwikkeling. De nieuwere wetenschappen zijn anders vertakt en voegen 
zich niet in de systematiek der oudere; waarop onze faculteits-indeling 
betrekking heeft. Wil men de Universiteit vrij laten in haar groei, dan moet 
men de gelegenheid openlaten om nieuwe organisatievormen in de zo 
geboren behoefte te doen voorzien. Dat is in principe mogelijk door het 
instituut der Verenigde Faculteiten; immers in werkelijkheid worden de 
zaken dier Verenigde Faculteiten afgedaan door een Gemengde Commissie 
uit de Faculteiten, gekozen met het oog op het belang der studie, die zij 
moeten organiseren. We hebben hier dus een begin van wat in Amerikaanse 
Universiteiten een department heet, een lichaam dat nieuwe wetenschappe
lijke verbindingen kan verzorgen.

Deze groei wordt nu plotseling afgesneden door het genoemde wets
ontwerp. Voor de huidige toestand geldt de bepaling, dat in de Verenigde 
Faculteiten ieder mag studeren, die toegang heeft tot een der beide daarin 
samenwerkende Faculteiten; de toegang is dus zeer ruim. Nu wordt echter
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HET KIND ALS FILM-ACTEUR 
door IDA HEIJERMANS.

voorgesteld in de wet op te nemen een omschrijving, die geldt voor de 
afzonderlijke candidaats-examens in die Verenigde Faculteit. Voor de 
sociale aardrijkskunde zijn zij anders dan voor de natuurkundige, terwijl 
toch bij mijn weten, de huidige ruimere omschrijving nooit bezwaar ont
moet heeft. En mocht er bezwaar zijn, dan zou een Statuutswijziging haar 
kunnen opheffen.

Veel erger is het echter, dat nu voor iedere uitbreiding van de werkings
sfeer der Verenigde Faculteiten wetswijziging noodzakelijk wordt. Een 
regeling bijv, van de psychologie-studie, als door mij t.a.p. bepleit, wordt 
van wetswijziging afhankelijk. En wij weten wat dat in vragen van onder
wijshervorming betekent. En toch geldt het hier niet een vraag zonder 
actueel belang; integendeel is de regeling der psychologie-studie en de 
verruiming van de toelating daartoe een zaak, die de levendige belang
stelling heeft van alle betrokkenen. Het schijnt mij dan ook dat de in
cidentele wijziging, die het aanhangige wetsontwerp in deze materie 
brengt, de groei van het uit organisatorisch oogpunt belangrijke instituut 
der Verenigde Faculteiten geheel nodeloos aan banden legt, en daarom uit 
het overigens aanbevelenswaardige ontwerp dient te worden verwijderd.

z~xver het kind als toeschouwer in de bioscoop, vooral ten opzichte van 
'-->,de gevaren, die het daar bedreigen, is betrekkelijk reeds veel geschreven. 
Doch een andere kwestie begint zich in de laatste tijd steeds meer op de 
voorgrond te dringen: die waar het gaat om het kind, dat als acteur in 
de film optreedt en dus, als het over speeltalent beschikt, een publiek trekt, 
hetwelk steeds groter wordt. Dit is te begrijpen, want het kind in zijn 
kinderlijkheid boeit altijd den volwassene.

Er is evenwel nog een andere zijde aan de zaak, waar deze beschouwing 
de aandacht op wil vestigen.

Ik heb in de film zien optreden reeds jaren geleden het kereltje, dat 
met Chaplin samen speelde.

Toen, heel wat later zag ik de Vlaamse film De Witte.
In de laatste tijd Shirley Te mp le, La Maternelle en 

een paar dagen geleden Merijntje Gijzen’s Jeugd.
Van die vijf filmen, als ik ze met elkander vergelijk, lijkt mij die, waarin 

het kleine acteurtje met Chaplin samen speelde, voor het kind als zodanig
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het minst schadelijk, omdat we toen nog in de tijd waren, dat er geen 
geluidsfilmen waren en er scènes in voorkwamen, die van opvoedende 
kracht waren ook voor den kleinen speler.

De andere vier filmen echter kunnen, wat hun invloed op de kinderen 
zelf betreft, onmogelijk van goede betekenis zijn.

In De Witte, — reeds werd er door mij in Het Kind indertijd 
de aandacht op gevestigd, — werd de jonge speler telkens bij zijn optreden 
in het openbaar gehuldigd met toespraken, die slechts voedsel aan ijdelheid 
konden geven; ook werd hij door de inhoud van de film een leermeester 
in allerlei ondeugende streken, die lang niet altijd door de beugel konden, 
tot uitbundige pret van „de kinderen van elke leeftijd”, die aanschouwelijk 
onderwijs kregen in al het ondeugende, door den knaap uitgehaald, en 
spotternijen, waarvan de betekenis zelfs voor volwassenen ergerlijk waren.

Shirley Temple, — zij is de enige, wier naam ik vermeld, omdat wie 
naar haar gaat kijken alleen het doet om haar te zien en nauwelijks 
let op de naam van de film, waarin zij optreedt, — is, het kan door niemand 
ontkend worden, een kind van wonderlijk buitengewone aanleg. Ik heb 
haar gezien in Krulkopje, ging er heen om niet onder de indruk 
te raken, en .... en  ik heb niet kunnen ontkomen aan de invloed der 
bekoring, die van dat kind uitgaat. Het was een middagvoorstelling, 
waar talrijke kinderen ook waren. Eerst was er al het verbijsterende 
van elke bioscoop, het rommelige van allerlei actualiteiten, het cabaret
achtige van een paar ingelaste nummers, al het vermoeiende van de 
gewone bioscoop. En verschillende kinderen werden lastig. Toen werd 
Krulkopje gedraaid, de kinderen zwegen of juichten, de volwassenen 
waren geboeid en ontroerd, want daar speelde een kind in al de majesteit 
van het kinderlijke, dat altijd een wonder is.

Maar wie scherp toekeek, zag, dat die kinderlijkheid niet gerespecteerd 
wordt door degenen, welke de film in elkaar zetten. Ook in Krulkopje 
moet het kind van allerlei doen, wat niet des kinds meer is, niet aan 
intuïtie ontbloeit en slechts moet geschieden om het publiek te bekoren. 
Want het ongewoon begaafde van dat meisje is handelswaar geworden. 
Hoe lang nog, vroeg ik mij af, zullen wij met Shirley Temple in de tempel 
van het majesteitlijk-kinderlijke kunnen treden?

Opzettelijk heb ik in de volgorde, door mij gekozen, na elkander L a 
Maternelle en Merijntje Gij zen’s Jeugd genoemd, al 
liggen er maanden tussen de opvoeringen van beide filmen. Er is echter 
overeenkomst tussen de gevaren, die het heldinnetje uit La Mater
nelle en den jongen uit Merijntje Gijzen’s Jeugd dreigen.

Want beiden wordt als kleine spelers een taak opgelegd, die innerlijk 
niet voor het kind als zodanig geschikt is.

La Maternelle is een aangrijpende aanklacht tegen de verwilde-
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ring van de kinderen uit de achterbuurten van een grote stad, al hun ont
bering en ellende. Wie zal ooit kunnen vergeten de tafrelen uit de bewaar
school, waar de kinderen slechts kinderen zijn gebleven, kleine, ontberende 
armoedzaaiertjes! Doch er is ook het heldinnetje uit de film, het kleine 
meisje, dat zich hartstochtelijk gehecht heeft aan de onderwijzeres en 
zelfmoord wil plegen, als die gaat huwen en dus voor haar verloren schijnt.

Die rol van dat kind moest door een klein meisje uitgebeeld worden in 
bewegingen en gesproken woorden! Er zal wel waarheid schuilen in het 
verhaal, dat het kind flauw viel, toen het later zichzelf in de film spelen zag!

Hoe zal de reactie wezen op den kleinen jongen, den tienjarige, die 
voor Merijntje speelt? Dat kereltje is evenals Shirley Temple van 
buitengewone begaafdheid. Ademloos kijkt men toe, constateert het feit, 

zo innerlijk reageren kan op wat hijdat een kleine jongen zo spelen, 
te doorleven krijgt in deze film.

Maar kan en mag het zo blijven, dat een kereltje te verwerken krijgt, 
wat hij in deze film uit te beelden heeft, vooral in de laatste tafrelen, als 
De Kruik in het dolle van zijn jaloersheid ten slotte Janekee en 
haar minnaar vermoordt?

Als de kleine jongen radeloos staat te snikken tegen de hoge muur 
van de gevangenis, waarin De Kruik opgesloten is, is dat een aan
klacht tegen ons, omdat wij blijven dulden, dat kinderen misbruikt worden 
door volwassenen, die het toelaten, dat hun innerlijk verwrongen wordt.

In Les contes de la Maternelle geeft Leon Frapié 
de vertelling, waarnaar de film vervaardigd is, — A. M. de Jong beeldt 
in zijn boek den kleinen jongen uit, zo, dat het ventje een levende figuur 
voor ons werd en zo is gebleven.

Maar de grenzen van het tegenover kinderen geoorloofde worden over
schreden, als filmopvoeringen kunnen plaats hebben, waarin kinderen 
moeten weergeven dat wat het meisje uit La Maternelle en het 
kereltje uit Merijntje Gijzen’s Jeugdjaren hebben uit te 
beelden!

Als kinderen in filmen meespelen, laten zij het dan doen, wanneer niets 
hun kinderlijkheid bedreigt, ook als door de opvoeringen gewezen wordt 
op ontbering, in welk opzicht ook, door hen geleden, als zij ons volwassenen 
door het weergeven van kinderspelletjes en wat dies meer zij, de bekoring 
doen ondergaan van dat kind in zijn groei, in zijn ongekunstelde vrolijkheid, 
ons met zelfverwijt en erbarmen doen kijken naar het vertoonde, omdat 
er zoveel leed aan kinderen te dragen wordt gegeven, daar wij volwassenen 
het lijdelijk gedogen.

Dan mogen we het niet toestaan, dat kinderen, gelijk door mij werd 
betoogd, óf objecten zijn voor handelsondernemingen, óf ouwelijk worden 
in prille jeugd, óf rollen krijgen van smartelijke, tragische betekenis,
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öf niet meer kinderlijk in hun spelletjes mogen zijn. Dit laatste is ook 
het geval in Merijntje Gijzen's Jeugd, waar Bloze- 
k r i e k s k e, een klein meisje, een coquet nest moet voorstellen. Zulke 
kinderen zijn er. Dat A. M. de Jong ze beschrijft in zijn boek met zijn 

vermogen tot uitbeelding is, het zij herhaald, gans iets anders dan kinderen 
in woorden en gebaren te laten doorleven, wat de auteur in zijn boek weergaf.

De bioscoop behoort bij onze tijd, kan een machtige, opvoedende arbeid 
op elk gebied verrichten.

Maar dit gebeurt niet, als kinderen toeschouwers zijn bij filmen, welke 
slechts een verkeerde invloed kunnen uitoefenen, en evenmin, als zij in 
woorden en gebaren weergeven, wat voor hun zieleleven van funeste 
betekenis moet zijn.

Daarvoor werd hun de gave van het wonder, dat het talent is, niet 
geschonken.

(“gedurende dit jaar zijn voorbereiden
de besprekingen gehouden om te 

komen tot de „Stichting voor het be
volkingsonderzoek in de drooggelegde 
Zuiderzeepolders”. Artikel 2 harer sta
tuten omschrijft het doel, n.1. het ver
zamelen en het doen verzamelen, het 
bestuderen en het doen bestuderen van 
gegevens betreffende de bevolking in de 
kolonisatiegebieden der drooggele 
Zuiderzee op het terrein der anthrc 
logie, psychologie, erfelijkheidsleer, < 
lectologie, phonetiek, landhuishoudku: 
folklore, sociografie, rechtswetenschap, 
sociale hygiëne en andere wetenschappen, 
zoveel mogelijk in onderling verband.

De laatste toevoeging wijst er op, dat 
men ook emaar zal streven, een weten
schappelijk bepaald, maar toch volledig 
beeld van de kolonisatiebevolking te 
krijgen. Hierdoor vooral zal het werk der 
Stichting grote practische waarde kunnen 
krijgen. Want voor het beramen van 
sociaal-economische maatregelen en het 
toepassen ener juiste politiek in de 
nieuwe polders, is het noodzakelijk de 
economische, de sociale, de juridische en 
andere verschijnselen te kunnen be
studeren in onderling verband,

daar elke maatregel, op welk gebied ook 
genomen, invloed zal kunnen uitoefenen 
op verre nevengebieden. Men noemt de 
Wieringermeerpolder wel eens de proef- 

sociaal-economische vraag
stukken. De Stichting neemt zich voor, 
daar de verschijnselen te registreren ter 
lering bij volgende polders.

De directe wetenschappelijke waarde 
van haar arbeid springt in het oog. Onder 
leiding van vooraanstaande werkers op 
schier elk gebied der wetenschappen van 
mens en maatschappij, zal hier georgani
seerd onderzoek plaats vinden op een 
schaal als nog nimmer in ons land en — 
bij mijn weten — ook niet in het buiten
land geschiedde. Sociale onderzoekers 
hebben niet het voorrecht, in laboratoria 
te kunnen arbeiden. Doch de Wieringer
meerpolder is een afgesloten arbeids
terrein dat dit gemis doet vergeten. Aller
lei groepsvraagstukken, zoals daar zijn 
betreffende de ontwikkeling van een zelf
standig anthropologisch en psychisch 
type in een kolonisatiegebied; betreffende 
de ontwikkeling van dialect en taalschat; 
betreffende de sociale en economische 
gevolgen van de bijzondere juridische 
verhoudingen waarin de kolonisten ge-
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GODSDIENSTIGE VORMING IN „DE 
JONGE WACHT”.

LEKENSPELKONFERENTIE KATH.
GEMEENSCHAPSOORD.

een wijze

De dinge.., 
gewone jon< 
wordt geheil 
instelling.”

JEUGDBEWEGING.
jen, die ze hier doen, zijn maar 
jongens-dingen, maar hun werken 
theiligd door hun bovennatuurlijke

z~\p deze konferentie die begin l 
werd gehouden, werd vc 

verslaggever in „Bouwen” (een 
tijdschrift van jonge 
katholieken), veel verh> 
ondanks het feit dat er 
schillende meningen 
Immers er werd „d 
gemaakt aan de heerschappij t 
spreekkoor als schoonheidsmidde

Over de paedagogische kwaliteiten 
van het spreekkoor echter liepen de 
meningen zeer uiteen.

i Augustus 
rolgens de 
n kultuur- 

■e vooruitstrevende 
rheldering gebracht, 

zeer vele ver- 
1 met elkaar botsten, 
.definitief een einde 

van het

plaatst zijn, kunnen hier op 
worden bestudeerd als nooit 
mogelijk was.

In het curatorium der Stichting hebben 
bereids zitting genomen Z.E. Dr. H. 
Colijn, Dr. W. de Vlugt en Prof. Dr. J. 
v. d. Hoeven, voorzitter der Akademie 
van Wetenschappen. Uitgenodigd is nog

Z.E. de Commissaris der Koningin in 
Noord-Holland.

De Stichting wordt gevestigd te Amster
dam in een door het gemeentebestuur 
welwillend beschikbaar gesteld gebouw.

Secretaresse is Dr. L. Kaiser, Prinsen
gracht 791, Amsterdam-C.

H. N. ter Veen.

STIJL IN OPTOCHTEN.
Ljen der leidende figuren in het Ned.

Verbond van Chr. Jonge Vrouwen
en Meisjesverenigingen, konstateert in 
een artikeltje in „Ons Verbondsblad”, 
dat de optochten van genoemde organi
satie lijden aan een gemis aan stijl. 
Daarna volgen — vooral in verband met 
het a.s. Prinselijk huwelijk — vele prak
tische raadgevingen over het opstellen, 
het lopen en het zingen in een optocht.

Het is o.i. een gelukkig teken dat 
steeds meer jeugdbonden aandacht aan 
de „stijl” gaan besteden, hetzij dat het 
haar optreden naar binnen dan wel naar 
buiten geldt. Duidelijk is hierbij ook te 
merken hoe de verschillende organisaties 
invloed op elkaar uitoefenen.

In „De Katholieke Jeugdleider”, orgs 
van de Jonge Wachten (de vernieuv 

jongenspatronaten-organisatie) wordt in 
een zeer lezenswaard artikel de vraag 
beantwoord — die blijkbaar dikwels aan 
de leiding wordt gesteld — „geeft de 
Jonge Wacht wel zoveel godsdienstige 
vorming als de vroegere patronaats- 
methode?”

Er wordt in het artikel op gewezen, 
dat — daar het vroegere Patronaat de 
steun miste van de moderne wetenschap
pelijke gegevens over leeftijdseigenschap- 
pen, en de psychologische behoeften van 
de jongen — men er aanvankelijk vanzelf 
toe kwam de gemakkelijkste oplossing 
te zoeken en te gaan „doceren".

In het moderne jeugdwerk nu wordt 
de godsdienstige instruktie niet geheel 
en al verworpen, maar men wil de gods
dienstige opvoeding zoveel mogelijk uit
voeren op een wijze, die in de vrije jeugd- 
vorming past. Het gewone schoolse 
onderwijs deugt hier niet, omdat hierbij 
te zeer de zelfwerkzaamheid van de 
jongen in het gedrang komt.

„Terwijl ik dit neerpen,” aldus de schr., 
„is rondom me het fleurige leven van 
een jongensbivak gaande. Ik zou 
al die vragenstellers op het ogenblik 
wel eens hier willen hebben. Ze zouden 
het dan zelf ondergaan en wel aanvoelen, 
hoe zo'n week van intens samenleven 
onder onze Jonge Wachtwet het geestelijk 
leven van de jongens kan versterken.
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waarin Protestanten, 
idhisten en niet gods-

a k t ij k 
d geacht

fabl

rpen, 
jgd uit ver- 
contakt met

INTERNATIONAAL JEUGDKONGRES 
VOOR DE VREDE.

1 n het vorig nummer van
*• keling" is een algei 
deeld van iemand,

en de p r a 
: wordt in strijd 
te beginselen.

= -

jevoel te ver- 
issie allerlei 
a. genoemd 

organiseren van 
internationale vakantiekampen, reizen 
en kursussen waardoor jeuj 
schillende landen direkt kc 
elkaar kan krijgen; het instellen door de 
Volkenbond van studiebeurzen voor stu
denten van alle landen om elders colleges 
te kunnen volgen; de geleidelijke inter
nationalisering van de opvoeding onder 
de auspiciën van het Instituut voor 
Intellectuele Samenwerking, o.a. door 
de herziening van de oude school- 
handboeken.

P

J

GEREFORMEERDE JONGEREN EN 
POLITIEK.

Tn het Gereformeerd Jongelingsblad 
1 van 9 October is de wekelijkse „Kro
niek” gewijd aan de N.S.B. en de C.D.U.1) 

Naar aanleiding van de houding van 
de N.S.B. na de devaluatie in ons land, 
wordt gekonstateerd, dat wat geschied 
is geenszins verwondering behoeft te 
wekken; daar er meer dan eens in het 
blad der N.S.B. en in brochures is 
gelasterd, hetgeen met voorbeelden wordt 
toegelicht. Op deze dingen wordt dan ook 
niet nader ingegaan; „de spits van onze 
spies richten wij op het beginsel” 
„Wij zijn tegen de N.S.B.:

omdat de beginselen derlevens- 
en wereldbeschouwing van de N.S.B. 
niet Christelijk zijn, maar evolutionistisch 
en Hegeliaansch.”

Ook het doel 
van de beweging 
met de christelijke

„Medewerking aan zulk een beweging 
verleenen,” gaat de kroniek-schrijver 
verder, „is dus een zich scharen onder 
de belagers van het Godsrijk en dus 
handelen in strijd met de bede „Uw 
Koninkrijk kome”, alsmede met de 
verklaring, die de Catechismus van deze 
bede geeft: bewaar, vermeerder Uw 
kerk, verstoor de werken des duivels en 
alle geweld, dat zich tegen U verheft, 
mitsgaders alle booze raadslagen, die 
tegen Uw heilig Woord bedacht worden".

De C.D.U. komt er niet veel beter af. 
Uit haar houding in de Kamer, zowel 
als uit pamfletten konkludeert men 
„als 't maar tegen rechts gaat, dan is 
alles geoorloofd".

De Kroniek eindigt met de twee korte 
zinnen: „Talma behoort óns. C.D.U. bij 
Roodfront in Madrid”.

Wanneer men weet, dat de C.D.U. 
verscheidene jonge leden uit Gereformeer
de kringen telt, dan is de geciteerde uit
spraak over de C.D.U. een belangrijk feit.

*) Het zal de lezers bekend zijn, dat de Synode 
der Geref. kerken een rapport heeft aangenomen 
waarin de leden het lidmaatschap van N.S.B. en 
C.D.U. verboden worde

„Volksontwik- 
jemene indruk meege- 

van iemand, die bovengenoemd 
; bijwoonde. Thans volgt iets meer 
inhoud van de beraadslagingen.

De vier commissies door het kongres 
ingesteld, brachten ieder een rapport uit. 
Het zou te veel plaatsruimte eisen hier 
op alle rapporten nader in te gaan. We 
volstaan daarom met enkele punten uit 
de rapporten van kom. III en IV weer

In kom. III, 
Katholieken, Budc 
dienstige groepen de morele, filosofische 
en religieuse grondslagen van de vrede 
bespraken, kwam men tot de konklusie, 
dat het niet mogelijk is de verschillende 
ethische, filosofische en religieuse bases 
voor vredesgezindheid tot een gemeen
schappelijke ideologie te verenigen. Het
geen echter de samenwerking van de 
jeugd, die de verschillende meningen 
is toegedaan, tot de verdediging van de 
vrede niet behoeft te verhinderen. „De 
commissie constateert, dat de minimum- 
basis voor een gemeenschappelijke actie 
is gelegen in de erkenning van de waarde 
van de mens, die zich vrijwillig in dienst 
van de gemeenschap stelt.”

Ten einde de morele ontwapening 
van de volken voor te bereiden en het 
internationale gemeenschapsge 
sterken, beveelt de kommis 
middelen aan, waarbij 
worden: het regelmatig <

■

I
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belangrijk boek

Boekaankondiging

*

Kommissie IV besloot tot het stichten 
van een internationaal samenwerkings- 
buro van jongeren der gehele wereld, 
waarin afgevaardigden zullen zitting 
nemen van alle landen en van alle grote 
jongeren-organisaties, die het doel van 
het kongre 
in Genève

jongeren der gehele
afgevaardigden

van alle landen en van alle
in-organisaties, die het dooi

res aanvaarden. Dit buro zal
: zijn gevestigd.

der volksontwikkeling ligt.
De schr. laat twee reeds vroeger ge

publiceerde artikelen hier omgewerkt 
verschijnen, gevolgd door een uitvoeriger 
en dieper gaande beschouwing, die hier 
voor 't eerst wordt aangeboden. Rationele 
en Irrationele momenten in onze samen
leving, en De sociologische oorzaken der 
huidige crisis in de cultuur, zijn de titels 
der eerstgenoemden. Het denken op het 
niveau van planmatigheid die van het 
derde deel.

Allereerst wordt de stelling ontwikkeld, 
dat de crisis haar oorzaak daarin vindt, 
dat de mens in een vroeger ontwikkelings
stadium is blijven steken, terwijl de 
maatschappelijke verhoudingen zich gaan 
richten naar een nieuw principe. Het is

Kar! Mannheim. Mensch und 
Gesellschaft im Zeit- 
alter des Umbaus, Leiden, 
W. A. Sijthoff, 1935. 207 p.

TTxat de wereld-crisis, waarin wij leven, 
niet maar een opmerkelijk diep dal is 

in een naar vaste wetten op-en-neer gaan 
aan de conjunctuur, maar een radicale 
structuur-verandering der maatschappij- 
vormen, is een steeds meer veldwinnende 
mening. Maar ik ken weinig geschriften, 
waarin de hiermede samenhangende 
problemen aanleiding gegeven hebben 
tot zo diepgaande analyse als in Mann- 
heim’s boek. Er is te meer aanleiding 
daarop hier attent te maken, omdat de 
weg uit de impasse, die het ons tonen wil, 
voor een zeer belangrijk deel op het gebied

tanks in handen gaf als gebruiksaanwij
zing bij het vervaardigen van modellen 
uit hout en karton, zo schrijft men.
Stellrecht's boek wil geen exerceer- 
reglement zijn „keinem deutschen Jungen 
sol) und wird eine Kriegswaffe in die 
Hand gegeben werden”. Waarvan het 
boek spreekt, is van het zich innerlijk 
bereid maken tot de soldatendienst. 
„Heute ist die bewusste Erziehung zum 
Deutschen eines der höchsten Ziele der 
Wehrerziehung, denn der beste Deutsche 
ist auch der beste Soldat ... Je gröszer 
der Soldat, desto gröszer ist sein Denken 
und Fühlen: denn der wirkliche Soldat ist 
kein Kriechstechniker, sondern die 
Höchstform des Mannes. Hierbei soll 
gesagt sein, dasz nicht die Uniform das 
Kennzeichen des Soldaten ist."

Het boek, waaruit hier geciteerd wordt, 
is voorzien van een voorwoord van de 
Generalfeldmarschalk von Blomberg en 
van de rijksjeugdleider von Schirach.

W.K.-H.

Buitenland:
DE DUITSE WEHRERZIEHUNG.
(“V Duitse „Obergebiets führer" Helmut

Stellrecht, medewerker van de rijks
jeugdleider, vroeger „Beauftragter für 
Arbeitsdienst" l), heeft een boek ge
schreven dat tot titel heeft „Die Wehr
erziehung der deutschen Jugend".

In „die H.J., das Kampfblatt der 
Hitler-Jugend" van 26 Sept. 1.1. staat 
op de titelpagina een uitvoerige recensie, 
waarin het boek zeer geprezen wordt, 
als zijnde „eine national-sozialistische 
Schrift". Hier gaat het niet meer om de 
liberale demokratische Wehrerziehung 
van de Duitse Jeugd, die haar tekeningen 
en platen van kanonnen, geweren en
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de „algemene” noemt 
: eerste bestaat daarin, 

en natuurweten- 
e inzicht veel sneller gegroeid 
morele en sociale kennis. De 

iredigheid bestaat daarin, 
iele verdeling der lagen en 

oeger meebracht, dat de naar 
icht minder ontwikkelden tot 

veroordeeld waren, terwijl 
s der

duidelijk, dat daarmede het historisch 
materialisme in consequenten vorm ver
laten is. Inderdaad richt de schr. zich her
haaldelijk tegen de pogingen, om in de 
kuituur slechts een reflex te zien van 
economische structuren (p. 5), of om 
psychologische of politieke factoren over 
het hoofd te zien of te willen afleiden uit 
economische (p. 143). Waarin bestaat nu 
dat achterblijven van den mens? De 
schr. ziet een dubbele onevenredigheid. 
N.l. degene, die hij <’ 
en de „sociale”. De 
dat het technische 
schappelijke 
is dan de m 
sociale onevenr 
dat de functione 
klassen vroeger 
wil en inzicm 1 
passiviteit veroordeeld waren, 
thans juist de vertegenwoordigers 
meest eruptieve en emotionele 1« 
machthebbers geworden zijn.

Wel verre van een uitweg te zoeken 
in reactionnairen zin — een sociologisch 
ondenkbare oplossing voor den schr. — 
hoopt hij op een nieuw niveau van maat
schappelijk denken. Formeel met Comte 
overeenstemmend, maar met een geheel 
anderen inhoud, ziet hij de maatschappe
lijke evolutie (of juister mutatie, want 
het zijn juist essentieel verschil
lende trappen) in drie stadia. Met het 
animale leven staat nog veelal gelijk het 
denken op het niveau van het zoeken-en- 
vinden, zoals bijv, ook het dier zijn voedsel 
zoekt en vindt. Dan komt het niveau 
van het uitvindende denken, het denken 
dat zich op werktuigen, maar ook op 
grotere, partiele constructies richt. Men 
bouwt een fabriek, of zelfs een spoorweg
net. Maar de allesbeheersende kategorie 
is niet die der totaliteit. Men denkt in 
afzonderlijkheden, los naast elkaar staande 
détails; de wetenschap in deze periode 
is overtuigd, dat al die détails zich vanzelf 
wel bij elkaar zullen voegen, of dat het 
geheel niets meer is dan de som der naast 
elkaar staande delen. Vandaar, dat zij

ook alles wil tellen en meten en in de 
waan leeft het zonder qualitatieve analyse 
te kunnen stellen. Ja ten slotte komt zij 
zover — en dit verwijt wordt vooral tegen 
de oudere sociologie gericht — dat zij 
er niet meer naar vraagt wat wetens- 
waardig is, maar voor wetenswaardig 
alleen houdt, wat men kan tellen (p. 141).

Daartegenover wordt nu de gedachte 
van een totaliteits-sociologie ontwikkelt, 
die zich nauw aansluit aan de moderne 
totaliteits-psychologie. Zeer interessant is, 
wat de schr. in dit verband zegt over 
pragmatisme, behaviorisme en diepte
psychologie (p. 163—197) speciaal over 
de samenhang tussen behaviorisme en 
fascisme, als de poging om alleen het 
uitwendige gedrag te regelen, met voorbij
gaan en verwaarlozing van de fijnere 
innerlijke gedifferentieerdheden, die naar 
fascistische beschouwing eventueel ook 
wel onderdrukt kunnen worden. Hieraan 
aansluitend geeft hij dan een pleidooi 
voor de planmatige opbouw van een ware 
volks-opvoeding.

In dit alles is heel veel, dat mijn harte
lijke sympathie heeft, en veel wat hier 
origineel en met grote scherpzinnigheid 
wordt getoond. Maar één, zeer fundamen
teel punt wordt over ’t hoofd gezien, 
of juister: de schr. noemt het, maar 
verliest het dan meer en meer uit het 
gezicht. Ik bedoel de disproportie tussen 
emotionele kracht en intellectuele scholing 
en beheerstheid. Zeer terecht heeft hij 
daarin de wortel gesignaleerd van al de 
anti-democratische strevingen van deze 
tijd; zeer terecht toont hij dat alle dictatuur 
lijnrecht tegen opvoeding en vóór geweld 
moet zijn. Hoe zal men dan echter in de 
door dictatuur beheerste landen, die 
zich al dieper in de dictatuur-mentaliteit 
inwerken, kunnen komen tot dat hogere 
niveau van het totaliteits-denken ? Die 
vraag wordt niet beantwoord, ze wordt 
zelfs niet gesteld.

Naar ik meen te zien, omdat ten 
opzichte van d i t punt de schr. zelf 
nog niet tot totaliteits-denken is gekomen.

Ph. K.
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wacht worden. Ongetwijfeld juis 
opmerking aan het adres van Am 
Gemeentebestuur bij de opheffi 
aldaar gevestigde voorlichti 
dat het kortzichtig was 
alle voorlichting bij den overgang van de 
lagere school naar het groote-menschen- 
leven weer geheel te willen wegnemen. 
Het rendement van eerstgenoemde milli- 
oenen (besteed aan het lager onderwijs) 
wordt mede bevorderd door een des
kundige, systematische voorlichting bij 
beroepskeuze. Verder moge worden be
dacht, dat een advies in vele gevallen 
invloed heeft op een gansch menschen- 
leven; het zal dikwijls beteekenis hebben 
voor 30 A 40 arbeidsjaren."

Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd 
aan de ontwikkeling der psychotechniek, 
aan de praktijk der voorlichting en aan 
vraagstukken betreffende hulpinstellingen 
en hulpwetenschappen. De schrijver vindt 
daarbij gelegenheid om het bestaansrecht 
van de confessionele voorlichting naast 
de neutrale gemeentelijke voorlic 
naar voren te brengen.

In een slothoofdstuk wordt 
aandacht geschonken aan de 1 
van dit werk voor deze tijd met 
vangrijke jeugdwerkloosheid.

Ongetwijfeld zal het boek behoren tot 
het onmisbare bronnenmateriaal voor 
hen, die direct bij de beroepsvoorlichting 
geïnteresseerd zijn. Maar buiten deze 
kring zijn er nog velen, die met belang
stelling van de inhoud zullen kennis
nemen. Wij denken b.v. aan de jeugd
leiders. Zeer verwonderlijk acht de 
schrijver de apathische houding van vele 
jeugdleiders tegenover de beroepskeuze 
van hun jongens. Met Peter Lippert 
(in Abenteuer des Lebens) vindt Holt- 
huizen „de keuze van een beroep een 
gevaarlijk avontuur. En hoe zij (de 
jongens) dit avontuur doormaken, daar
van hangt wezenlijk en op meestal 
beslissende wijze hun gans 
vorming en levenshouding 
gebied staat meestal hun gr< 
kruis en wordt misschien ook 
levensdaad volbracht."

Dr F. Holthuizen, pr. Studie 
over voorlichting bij 
beroepskeuze in Neder
land. N.V. Standaard. W. P. 
van Stockum en Zn. Brussel, 
*s Gravenhage. 1935.

> ovenstaand proefschrift, waar 
auteur aan de Leuvense Uni» 

promoveerde, is verschenen in de 
„Economische-Sociale Bibliotheek", 
welke onder leiding der Belgische hoog
leraren van Goethem en Sap verschijnt.

Een groot deel van het werk is gewijd 
aan de beschrijving van het ontstaan der 
voorlichting bij beroepske 
ontwikkeling in ons land, 
ling, welke de schriji 
in 1906, wanneer de 1 
van haar belangstel] 
dan geheel verwaarlo 
doet blijken. Voor het feit, dat de voor
lichting in de vorige eeuw geen belang
stelling vermocht te wekken, zoekt de 
schrijver een verklaring in de toen 
heersende liberale mentaliteit, welke de 
meest doeltreffende methode om het 
welzijn van allen te bereiken hierin zag, 
dat ieder individu aan zichzelf werd 
overgelaten. De schrijnende toestanden 
door ditzelfde individualisme in de wereld 
gebracht, waren tenslotte aanleiding om 
een reeks sociale instellingen in het leven 
te roepen, die de ernstigste gevolgen 
ervan moesten neutraliseren. De slechte 
gevolgen van een verkeerde beroepskeuze 
behoorden overigens niet tot die mis
standen, welke, als massaverschijnsel, 
het meest in het oog liepen.

Dat het niet gemakkelijk was de massa 
ervan te overtuigen, dat de rechte man 
niet immer vanzelf op de rechte plaats 
komt, blijkt uit de beschreven ontwikke
lingsgang overduidelijk. En nog is, 
volgens de schrijver, dit besef nog bij 
lange geen gemeengoed, anders waren ook 
de bureaux voor beroepskeuze in vele 
gevallen niet zó spoedig aan de bezuiniging 
opgeofferd. Intussen is de belangstelling 
nog groeiende en mag na de jaren van 
uiterlijke stilstand een opgang van dit 
zo noodzakelijke voorlichtingswerk ver-
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Ida Heijermans 70 jaar
9 December 1936.

'oen in 1919 tot de uitgave van ons tijdschrift werd besloten, 
was een der vele vragen, die te beantwoorden waren, de 

vraag: door wie zal het vrouwelijk element in onze redactie 
vertegenwoordigd worden.

Aan elk uit te nodigen redactielid stelden wij inwendig de eisen, 
dat hij moest staan midden in het volle leven, dat hij een open 
oog voor heden en toekomst moest hebben, dat de problemen 
der volksontwikkeling zijn volle belangstelling moesten bezitten, 
dat hij een goede pen voerde en dat zijn naam een goede klank 
had in ons land.

Wie zich Nederland van 1919 nog weet te herinneren, zal 
erkennen, dat wij op zoek naar een vrouwelijk lid van onze 
redactie moeilijk betere keuze hadden kunnen doen, dan toen 
wij ons wendden tot Ida Heijermans. De oud-redactrice van 
De Vrouw voldeed aan alle bovengenoemde criteria en haar 
warm voelend hart ging daar nog boven uit.

In de jaren van samenwerking, die toen volgden, tot op den 
dag van heden, waarop Mejuffrouw Heijermans in verband 
met haar leeftijd heeft gemeend afscheid te moeten nemen, heeft 
ons medelid zeer werkzaam deel genomen aan onze arbeid. 
Niet alleen dat zij een der trouwste comparanten was op onze 
redactievergaderingen, zij heeft ook in een groot aantal artikelen 
(ruim 60) die altijd een persoonlijke noot droegen, getuigenis 
afgelegd van hoe een vrouw reageert op de vragen des tijds. 
Met name het opgroeiende meisje, de toekomstige vrouw had 
haar aandacht, maar ook de moderne methoden van onderwijs 
voor het jongere kind volgde zij vol belangstelling, de buiten
schoolse ontwikkeling van geest en hart en de invloeden daarop 
van literatuur en lectuur gaven haar menig artikel in de pen.

De redactie zal aan Mejuffrouw Heijermans de beste herinnering 
bewaren en verheugt zich er in, dat zij ons bij het afscheid 
nemen haar medewerking uit de verte niet heeft ontzegd.
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De Vijfde conferentie van de International 
Association of Settlements

door E. C. KNAPPERT.

tl lu aan stelster dezes, die de laatste vier jaar secretaris-penningmeester 
’ was van bovengenoemde vereeniging, gevraagd wordt iets mede te 

deelen over de conferentie te Hayward Heath (Sussex) ligt het voor de hand 
ook over de voorbereiding te spreken. Humanisme of Democratie, ziedaar 
de beide onderwerpen, die wij lang te voren den voorzitter, Sir Wyndham 
Deedes1), voorlegden. Hij koos het laatste. Van de aangesloten landelijke 
federaties gingen de Vereenigde Staten, de Scandinavische landen, 
natuurlijk Nederland, hiermede accoord. Amerika kwam zelfs onmiddellijk 
voor den dag met een gedetailleerde uiteenzetting hoe methoden en 
organisaties van volkshuizen behoorden te zijn om te beantwoorden aan 
het democratisch ideaal. Frankrijk werd echter weer eens de sta-in-de-weg. 
„Democratie? Ónmogelijk; dat is immers politiek.” Wij waren wijs 
genoeg een: „En al was het nu eens politiek" in te slikken, want wij 
hadden ons immers daarbuiten te houden. Wij brachten in het midden dat, 
waar er dictatoriale republieken en koninkrijken zijn en democratische 
dito, de regeeringsvorm althans ondergeschikt bleek. Het baatte niet. 
Als het ondenkbare gebeurd was en ónze Bond van Volkshuizen zich 
verzet had, zou men daar zeker rekening mee gehouden hebben, omdat 
ons kleine land in dezen kring terdege meetelt. Had Hongarije zich verzet, 
dan ware men waarschijnlijk kalm zijn gang g gaan. Maar Frankrijk! 
„Staatsinmenging en particulier initiatief” ziedaar het door Frankrijk 
begeerde onderwerp. Goed, maar dan daarnaast een dat Amerika en 
Engeland en vooral ons nader aan het hart ligt en op het oogenblik ons 
bovendien veel belangrijker lijkt: Massa-suggestie. Zoo geschiedde.

In de verschillende landen werd door den nationalen Bond de voor
bereiding ter hand genomen, het degelijkst, voor zoover wij het kunnen 
nagaan, in Frankrijk en in ons land *). Door ons werd aan alle aangesloten 
volks- en dorpshuizen een boekje gezonden dat de onderwerpen toelichtte. 
Naar aanleiding van het eerste onderwerp werden zes, van het tweede 
twaalf vragen ter beantwoording gesteld. Verzocht werd dat besturen en

*) Deze voorbeeldig Fransch sprekende Engelschman, was gedurende een deel 
van den oorlog in dienst van zijn land te Constantinopel en Tripoli, na den oorlog 
secretaris onder den High Conunissioner, Sir Herbert Samuel, in Palestina, later eerste 
vertegenwoordiger van Oxford House, een der oudste Settlements van Londen. Hij 
werkt nu voor de „distressed aereas” in de National Council of Social Service. Bovendien 
is hij voorzitter van den Londenschen Raad voor maatschappelijk hulpbetoon. Hij 
woont in het arbeiderskwartier Bethnal Green.

2) Wanneer hier van landen gesproken wordt, vergeten wij wel niet, dat het gaat 
om kleine groepen, waarvan het groote publiek in het land zelf vaak het bestaan niet 
vermoedt.
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Over de eindrapporten der verschillende landen zou heel wat te zeggen 
zijn. Wij moeten ons echter beperken tot enkele opmerkingen.

Frankrijk en Nederland schijnen — wij merkten dit reeds op — hunne 
taak het ernstigst te hebben opgevat ook in dien zin, dat hunne eindrapporten 
de samenvatting zijn van het grootst aantal plaatseiijke verslagen. 
Ons Hollanders doet het eigenaardig aan na het zakelijk rapport over 
de eerste vraag, waarin stad en land afzonderlijk worden behandeld, 
als aanhef van het stuk dat over massasuggestie handelt, door Frankrijk 
te hooren verzekeren, dat dit onderwerp eenvoudiger is dan het eerste. 
Er blijkt intusschen uit, hoe goed het is dat wij in dit verband de ver
schillende landen gewezen hebben op de beteekenis van Pers, Bioscoop, 
Reclame, Radio. Terwijl aan het Fransch rapport 24 ingekomen verslagen 
ten grondslag liggen, aan het Hollandsche 12, heeft het Engelsche, ge- 
schrevendoor Miss E. Mac Adam, slechts elf antwoorden achter zich. De zeer 
belangrijke Amerikaansche rapporten, geschreven door twee vooraanstaande 
figuren in de Settlement-wereld, maken den indruk van persoonlijke 
uitingen. Dat van Mrs. Simkhovitch, hoofd van het vermaarde Greenwich 
House, New York, handelt over tendenzen voor en tegen centralisatie. 
Mrs. Eva White’s opstel is een doorloopend getuigenis van de energie 
en den ernst, waarmede in de Vereenigde Staten volksopvoeding en volks
ontwikkeling worden ter hand genomen door de Settlements en door 
allerlei vereenigingen, die met deze in dezelfde richting samenwerken.

2. Door de technische vooruitgang in de middelen tot propaganda en 
publiciteit is een geheel van collectieve suggesties in het leven geroepen, 
waaraan de massa moeilijk weerstand biedt. Hoe kunnen Volkshuizen 
dit gevaar bestrijden?

werkers gezamenlijk de onderwerpen zouden bestudeeren, hunne conclusies 
zouden stellen en in geen geval met ja of neen de moeilijkheden zouden 
ontwijken. Op een bestuursvergadering werd aan Dr. Proost onzen 
voorzitter, opgedragen aan de hand van de ingekomen verslagen, een 
rapport op te stellen. Dit rapport werd, vertaald, aan de Engelsche congres
commissie toegezonden: deze had reeds te voren het in het Engelsch 
vertaalde boekje ontvangen. De onderwerpen werden in onze taal aldus 
geformuleerd:
1. De sociale wetgeving vertoont een neiging tot centralisatie en uniforme 

administratie der sociale diensten, als: Volkshygiëne, volkshuisvesting, 
kinder- en gezinsbescherming, enz. Hierbij wordt geen rekening ge
houden met het particulier initiatief. Het is van belang dit vraagstuk 
van nabij te bestudeeren met het oog op het gevaar van deze strekkingen 
voor individu en gezin.
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Toynbee Hall.

9 allerlei 
ig wordt, 
•teekenis

Onze vijfde conferentie was dus behoorlijk voorbereid '). Wij hadden 
gehoopt haar in het oude Canterbury te kunnen houden. Het werd Hayward 
Heath in Sussex. Daar is een soort Soesterberg van het diocees Chichester 
van de Engelsche kerk, dat dienst doet voor conferenties en als retraite-huis. 
Het heet Elfinsward. Wij hadden onze bijeenkomst opzettelijk in het begin 
van Juli gesteld om het de aanwezigen mogelijk te maken ook het sociale 
congres in Londen bij te wonen 2). Meer dan honderd deelnemers vertegen
woordigden negen landen. Uit den aard der zaak was Groot-Brittannië 
het sterkst vertegenwoordigd. Daarna Amerika. Holland met zijn twee 
afgevaardigden werd alleen overtroffen door Finland met één. Dat Duitsch- 
land niet vertegenwoordigd was, spreekt vanzelf. Immers alle volkshuizen, 
volkshoogescholen en dergelijke zijn door Hitler opgeheven. Wij hadden 
echter tot onze vreugde eenige van de Duitsche vrienden in ons midden. 
Vanaf het podium heeft een hunner alleen aan het internationale publiek 
gevraagd, te trachten zich waar te maken, wat het zeggen wil, dat een 
volk van 60 millioen al wat het van de buitenwereld, van binnen- en van 
buitenland te hooren krijgt, verneemt van één plaats, door één mensch, 
met één doel. Of er een onder ons was, die dit kon ? Wij hebben reden het 
te betwijfelen. De openingsrede werd gehouden door Dr. G. P. Gooch, 
professor in de geschiedenis aan de Londensche Universiteit. Het was een 
genot te luisteren naar de rustige, beknopte, overzichtelijke uiteenzetting 
van alles, wat wij reeds wisten. Het betoog kwam hierop neer, dat er 
verzadigde en onverzadigde landen zijn en dat de laatste, Duitschland, 
Italië, Japan daardoor een bedreiging zijn voor de andere. Over het 
ontwaken der gekleurde rassen, over de verloren hegemonie van Europa 
over de andere werelddeelen, geen woord. Aan den hier geschilderden 
historischen achtergrond van de huidige internationale situatie ontbrak 
daardoor het chaotische, het ondoorzichtige en — hoopvolle, voor wie 
universeel en in eeuwen denkt.

Den volgenden morgen leidde Dr. Mallon, Directeur van 
het eerste onderwerp van bespreking in, door Engeland geformuleerd: 
„The State and the voluntary organisation". Het vriendelijke en het schijnt 
wel onverstoorbare optimisme dat hem zoo bemind maakt, kenmerkte 
hem ook hier. Wat hij te berde bracht over staatsbemoeiing met het 
maatschappelijk gebeuren, vond voor het meerendeel onzerzijds bijval.

*) Zij worden om de drie of vier jaar gehouden. De eerste was in Londen in Toynbee 
Hall, de tweede in Parijs in de Cité Universitaire, de derde in Amersfoort in de Inter
nationale School voor Wijsbegeerte, de vierde in Wilhelmshagen bij Berlijn.

2) Omdat het daar hoofdzakelijk gaat om de verbetering van toestanden op 
gebied, meenen wij dat, waar opvoeding van de massa die nooit nassa-opvoeding 
het doel is van Volkshuizen en Settlements het, ook symbolisch gezien, van bet, 
is niet op te gaan in deze conferentie.
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5teld. En zeker gingen 
staanszekerheid, dank

Hoe zou het ook anders kunnen, waar Engeland ons op den weg der 
sociale wetgeving is voorgegaan. Doch de bezwaren tegen staatsinmenging 
werden, naar het ons toescheen, door hem te licht get 
wij niet met hem mee, toen hij betoogde hoe de best
zij staatsinmenging, een voldongen feit was geworden. Zelfs afgezien 
van den crisistoestand van het oogenblik is dit zeker, ook voor Engeland, 
veel te boud gesproken, al moge het, in vergelijking met vroegere tijden 
misschien waar zijn. Een levendige en waardevolle discussie volgde, 
waarbij weer eens uitkwam hoe een democratische staat met zich ver
antwoordelijk voelende, critisch ingestelde burgers de zekerste waarborg 
is tegen machtsmisbruik. In dezen bieden de Vereenigde Staten, Engeland 
en Nederland, de beide laatste vooral, de grootste waarborgen.

Duidelijk kwam een en ander uit in de voordracht van Sir Wyndham 
Detdes wiens niet gemakkelijke taak het was een samenvatting te geven, 
van wat in de rapporten der landelijke federaties was neergelegd en wat 
tot uiting was gekomen in de discussie na Dr. Mallon's voordracht. 
Sir Wyndham begon met aan te toonen hoe het begrip Staat op ver
schillende wijzen gehanteerd was, ten deele omdat niet ieder land er 
hetzelfde onder verstaat, ten deele omdat de staat zich, zelfs in hetzelfde 
land op onderscheiden wijzen manifesteert. Zoo gaf men b.v. toe dat een 
lichaam als de Commissie voor werkloozen-zorg (Unemployment Assistance 
Board) een nieuw soort staatsorganisatie was die, in hare beginselen 
en in hare methoden, veel had opgenomen van wat wij ons vleien, dat de 
uit particulier initiatief geboren instelling kenmerkt. Zij staat menschelijk 
en sympathiek tegenover het individu en zij vertoont de soepelheid, 
waarop de particuliere instelling prat gaat. Wat de klacht van de Fransche 
afgevaardigde betreft, dat de Staat, om politieke redenen, uit het particulier 
initiatief geboren instellingen bestrijdt, — waarvan een sterk sprekend 
voorbeeld werd naar voren gebracht — daarover hebben noch Engeland 
noch de Vereenigde Staten, en eenige kleinere landen zich te beklagen. 
De eveneens door Frankrijk gemaakte opmerking dat de Staat, ook 
waar deze uit beginsel, hare vrijheid eerbiedigt, een ernstige concurrent 
is van de particuliere instelling, dank zij een betere techniek en organisatie, 
werd beantwoord met de opmerking dat, waar alweer de bovengenoemde 
landen geenszins afwijzend staan tegenover staatsbemoeiing, Frankrijk, 
haar wantrouwt omdat haar te zeer de gebreken aankleven van de 
mechanisatie en standaardisatie die de industrie kenmerken. Toegegeven 
dat alleen de Staat met succes ziekte bestrijden, enkele vormen van 
stoffelijken bijstand en werkloosheid op groote schaal hanteeren kan, geldt 
dit niet van alles, wat ziel en geest raakt. Dat staatshulp zonder vooraf
gaand onderzoek in de plaats trad van het meer oordeelkundige gevallen- 
werk door particulieren, werd eveneens betreurd, terwijl gewezen werd
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op het gevaar voor individu en persoonlijke vrijheid als een gevolg van 
huizenblokken en kazernewoningen, met duizenden bewoners.

Dit. alles belette niet dat ook Frankrijk moest erkennen hoe de zeer 
wezenlijke voordeelen van staatsbemoeienis, ruimschoots opwogen tegen 
de nadeelen. Nu in de laatste halve eeuw, dank zij de versterking van het 
maatschappelijk geweten, meer en betere dingen gevraagd worden voor 
individu en gemeenschap, werd wel duidelijk dat de maatregelen, die 
uitdrukking moeten geven aan deze eischen, alleen door den Staat naar 
behooren konden worden ten uitvoer gebracht.

Terecht herinnerde Sir Wyndham eraan hoe, historisch gezien, het 
particulier initiatief immer den weg had gewezen aan den Staat. Intusschen, 
ook waar de wenschelijkheid of zeggen anderen, onvermijdelijkheid van 
staatszorg erkend werd, bleef er een groot verschil tusschen hen, die 
onvoorwaardelijk staatsinmenging schenen toe te juichen en hen, die een 
critische houding noodzakelijk achtten. Immers de geschenken van den 
Staat waren allerminst altijd onschuldig. Als voorbeeld werd de „Dis- 
affection Act" genoemd en de wetgeving in Noord-Ierland.

Ook Frankrijk gaf toe dat de klok niet kon worden teruggezet. Het 
eindoordeel van het congres kwam hierop neer, dat het zeer zeker geboden 
is een waakzaam oog te hebben voor de psychologische, afgezien van 
de materieele gevolgen van staatsactie en dat er inderdaad gevallen waren, 
die tot bekommernis aanleiding geven.

Nogeens werd tegenover Dr. Mallon met nadruk gewezen op het niet 
te loochenen feit dat de mentaliteit van den arbeider beheerscht werd 
door bestaansonzekerheid. De opmerking van een der afgevaardigden 
dat in de nationaal-socialistische en fascistische bewegingen toch wel 
iets goeds was, kwam in het verband waarschijnlijk hierop neer, dat hij 
zich Staat en Maatschappij als een eenheid dacht en dat hij daarom 
staatscontrole bepleitte voor particuliere instellingen. Hij deed echter 
een betere oplossing aan de hand, namelijk dat de uit particulier initiatief 
geboren organisaties to co-ordinatie zouden komen. Hiermede was een ieder 
het eens. In Engeland tracht men reeds hiertoe te komen. Wij twijfelen 
niet of dit is daar gemakkelijker uitvoerbaar dan ten onzent, al wordt 
het hoog tijd dat niet-principieele verschillen door ons onderkend en ter 
zijde gesteld worden.

Door Sir Wyndham werd sterke nadruk gelegd op wat volkshuizen doen 
kunnen om aan overheidsmaatregelen hun mogelijk schadelijken invloed 
te ontnemen, door den bezoekers bij te brengen wat hun staatsburgerschap 
inhoudt niet alleen, maar ook door bij hen inzicht in en belangstelling 
voor staatsactie te wekken. Ter illustratie het volgende. Het moge waar 
zijn wat Dr. Mallon verzekerde, dat de slechte invloed van steun op den 
werklooze, schromelijk overdreven werd, dit verhinderde niemand te
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erkennen, dat de steuntrekkende behoorde te weten wat steun verleenen 
mogelijk maakt. Het feit dat „stempelen” de eenige voorwaarde is tot 
het verkrijgen van steun, werkt zeker mede om bij den gegadigde, de 
rechten van staatsburgerschap ter eene en de verantwoordelijkheden 
ter andere zijde niet nader tot elkaar te brengen. In dit verband krijgt 
de vraag van Dr. Mallon haar volle beteekenis, of het geen aanbeveling 
zou verdienen de een of andere plechtigheid te verbinden met het bereiken 
van den leeftijd, waarop men staatsburger wordt. Steeds sterker worde 
en — wordt men zich bewust van de noodzakelijkheid den „man in the 
Street” te helpen om in het doolhof van wetten en bepalingen die zijn leven 
en dat van zijn volk raken — om te zwijgen van de menschheid — be
grijpende den weg te vinden. Het ligt voor de hand dat daarbij de een 
of andere schakel moet bestaan tusschen hen, die de wetgevende schoenen 
maken en hen die ze te dragen hebben. De wetgever weet niet altijd waar de 
schoen wringt.

Ons tweede punt van bespreking werd in een frissche toespraak ingeleid 
door Paul Kellogg, de man die zijn naam leende aan het Kellogg-pact. 
Engeland had het aldus geformuleerd: The Settlement and the influence 
of mass suggestion. Dat wij bij Kellogg de benauwenis misten die ons kan 
overvallen bij de doordenking van deze materie, behoeft niet te ver
wonderen: afstand en volksaard spreken mee. In de nabespreking kwam 
ook hier weer het groote verschil in landaard naar voren.

Wat Sir Wyndham Deedes gedaan had voor het eerste onderwerp, was 
door dezen aan een deelnemer uit Duitschland opgedragen, waar het massa- 
suggestie betrof. Aan zijn samenvattend betoog liet hij twee opmerkingen 
voorafgaan, welker beteekenis zeker door allen nog dieper ervaren werd, 
dank zij de omstandigheden, waaronder de spreker te leven had en — 
lééfde. „Settlements”, aldus de spreker, „waren in de halve eeuw van 
hun bestaan trouw gebleven aan het essentieele beginsel van eerlijkheid 
tegenover de werkelijkheid. Wat schijnt dit weinig en toch, hoe zelden 
gebeurt het dat men ernaar leeft, dat het niet gaat om de handhaving 
van de een of andere theorie, niet om dit of dat stelsel van volkshygiëne 
of van onderwijs of waarvan dan ook, door te voeren, maar om de bereid
heid, de onvoorwaardelijke bereidheid om de feiten in het aangezicht 
te zien, het leven en den mensch te zien zooals zij inderdaad zijn, niet 
alleen uw naaste liefhebben zooals uzelf, maar zooals hij daar staat. En 
ten tweede het onuitroeibaar geloof dat wij moeten helpen en — wat meer 
is — dat wij iets kunnen doen om te helpen. Een gegeven situatie is nooit 
zoo ingewikkeld en de tegenkrachten zijn nooit zoo sterk, of het Settlement 
kan op de een of andere wijze iets doen.” Hebt gij ooit het luchtige: „Make 
the best of it” aldus hooren toelichten? En kunt gij u bij den overtuigden 
tegenstander een waardiger houding denken?
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xWat ons onderwerp aangaat, wij hebben te maken met inderdaad 
vervaarlijke machten in het moderne leven, wanneer wij spreken van 
radio, cinema, pers en massa-productie — vier wereldmachten en niet 
een van haar ,,voldaan" maar alle voortdurend roepende om meer macht, 
alle onvermoeid en uiterst vindingrijk in hare pogingen tot uitbreiding 
en verovering van nieuw terrein. Waar volkshuizen deze tegemoet treden, 
moet men denken aan David en Goliath. Dat in de afzonderlijke rapporten 
in den regel langer bij radio en cinema werd stilgestaan dan bij pers en 
reclame en massa-productie is, zoo meent de spreker, omdat wij deze 
laatste gemakkelijker aan kunnen dan de eerste. Of dit waar is? Zeker is 
dat de gevolgen van de eerste meer zichtbaar zijn en naar voren treden. 
Ondersteld wordt, vermoedelijk terecht, dat radio noch cinema in zich zelf 
verkeerd zijn. Enkele afgevaardigden hadden de radio zelfs geestdriftig 
verdedigd. Op grond waarvan ? Zij zou een uitstekend middel zijn tot 
volksopvoeding; menschen van allerlei stand, ja zelfs uit verschillende 
landen en werelddeelen, luisteren naar hetzelfde. Zij biedt gelegenheid 
om politieke problemen van alle kanten belicht te zien; dezelfde gedachten 
en denkbeelden bereiken stad en land; kinderachtige en plaatse lijke 
verschillen vallen weg, worden althans minder gewichtig; allerlei soort 
van groepswerk, ook studiekringen maakt zij mogelijk; kortom, in haar 
ligt een sterke strekking om menschen dichter bij elkaar te brengen. 
Dit alles moge waar zijn, dit neemt niet weg dat met grooten nadruk 
de gevaren van massa-suggestie dienen te worden erkend. Inderdaad zijn 
de resultaten beangstigend. Als twee algemeene feiten worden genoemd, 
een ernstig smaakbederf en een geweldige toename van geraas. Dit 
laatste is waarlijk geen kleinigheid. De huizen zijn bijna even rumoerig 
geworden als de werkplaats en de straat. Van den vroegen morgen tot 
den laten avond weergalmen de steegen en sloppen en achterstraten van 
de overbevolkte arbeiderswijken onzer groote steden van luidsprekers 
en gramaphoneplaten. ’s Zondags en op vacantiedagen worden deze 
levenmakers, die werkelijk vaak niet meer zijn dan dat, meegenomen 
naar buiten, naar bosch of strand of op het water. Van hooren of luisteren 
is vaak geen sprake. De huisvrouw verricht haar werk onder het accom
pagnement van leven, het gesprek in de huiskamer moet luidkeels gevoerd 
worden om den ononderbroken stroom van muziek te overstemmen, die 
vloeit uit dit instrument van opvoeding en voorlichting. Rustig nadenken, 
waar geen mensch buiten kan, is uitgesloten.

Het is waar dat voor allerlei belangstelling wordt gewekt, maar nooit 
een grondige, altijd een oppervlakkige. Een oordeel wordt gevraagd 
over dingen, die men niet beoordeelen kan. Voor het politieke leven heeft 
dit verstrekkende gevolgen. Wat de menschen te hooren krijgen ligt 
buiten bereik van eigen ervaring. Het gaat om de centrale, ingewikkelde
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problemen waar een land voor staat. Om de aandacht te trekken, moeten 
deze op primitieve wijze, in den vorm van leuzen, worden voorgesteld, 
wat eigen nadenken tegenhoudt in plaats van het te bevorderen. Daarbij 
komt dan nog het zoo hoogst belangrijke feit, dat het de massa-suggestie 
niet te doen is om het opwekken van gedachten, maar van emoties. 
Voeg hier nog aan toe dit andere feit, dat een mensch overbelast met 
een te veel aan problemen, waarvan hij maar de helft begrijpt, vol van 
dingen die hem matig interesseeren maar waarvan niet één zijn volle 
belangstelling heeft en hem inderdaad voldoet, die op deze wijze als het 
ware dakloos geworden is in eigen geest en al deze verwarde en ingewikkelde 
dingen moe is, stel dan dat zoo iemand op zekeren dag ertoe komt om te 
luisteren naar een zeer primitieve oplossing van al zijn moeiten en zorgen 
en van alle politieke problemen, dan hebt gij misschien eenige verklaring 
van de diepgaande politieke veranderingen, die de laatste tijden in enkele 
landen hebben plaats gegrepen.

Wat kunnen nu hiertegenover volkshuizen doen ? Dit ligt voor de hand: 
het volkshuis moet de menschen helpen met het probleem der juiste keuze. 
Er is, vreezen wij, niet veel kans dat wij invloed zullen kunnen oefenen 
op het programma van radio of cinema. Hier staan te groote financieele 
en ook andere belangen op het spel dan dat settlements hier veel zouden 
kunnen uitrichten. Het volks- en dorpshuis geve dus al zijn aandacht 
aan den luisteraar. Hier en daar hebben zich groepen gevormd om ge
zamenlijk te luisteren en daarna het gehoorde te bespreken. Elders worden 
radicaler middelen toegepast. Dat wij van harte meegaan met den uitspraak 
van den Finschen gedelegeerde: „Is massasuggestie het kwaad dat gij bestrij
den wilt, help dan het individu te denken als individu", is voor ieder vanzelf
sprekend. In zijn settlement bleek, dat zelfs waar 30 a 40 menschen bijeen 
zijn, de ongezonde invloed van massasuggestie niet geheel kan vermeden 
worden. Hij geeft er daarom de voorkeur aan slechts drie of vier personen 
tegelijk te hebben. Spreker zag in dit voorbeeld een bewijs, hoe volkshuizen 
nooit en nimmer moeten streven naar groote aantallen. Ook hier — als 
overal—blijkt quantiteit vijand van qualiteit.De noodzakelijkheid vankern
vorming wordt overal gevoeld. De door Jezuiten gedreven „Equipes soci- 
ales", kleine groepen van kameraden uit den wereldoorlog die alle standen 
omvatten, getuigen van hetzelfde bewustzijn. Onderling vertrouwen 
schijnt op het oogenblik slechts in beperkten kring te verwezenlijken. 
Wanneer men bedenkt dat dit alles en wat hier volgt, gezegd wordt door 
één wiens werkmogelijkheden in Volkshoogeschool en elders te niet zijn 
gedaan dan verdiepen zich zijne woorden tot een ontroerend getuigenis. 
„Uit de opmerking van een Hollandsche afgevaardigde die van de massa’s 
spreekt als van een optrekkend leger, waarin wij niet anders dan Roode- 
Kruis-werk doen kunnen, spreekt opnieuw het wezen van ons werk.

qualiteit.De
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Wij staan middenin al de nooden en al de beklemmingen van ons gansche 
volk en wij leven met hen in wier midden wij wonen, maar wij willen 
altijd klaar staan om — als ik het zoo zeggen mag — op te gaan in één 
mensch die ons noodig heeft op een gegeven oogenblik”. Versterking 
van een onafhankelijk oordeel door zelfdenken en daarmede beginnen 
bij het kind, en kinderen, jeugd en volwassenen in voortdurende aanraking 
brengen, als iets vanzelfsprekends, met wat aan waarheid, goedheid, 
schoonheid, de eeuwen door door vormgeving is verwezenlijkt, ziedaar 
Volkshuiswerk bij uitnemendheid. De middelen hiertoe zijn onuitputtelijk.

Wat de cinema aangaat, werden wij verheugd door de mededeeling dat 
het Settlement in Liverpool een bioscoop heeft overgenomen om die zelf 
te exploiteeren. „Dit instrument tot massa-suggestie" zoo werd betoogd 
„moet aan commercieele handen ontnomen worden.” Het Settlement 
hoopt nu nieuwe controleerbare ervaring op te doen betreffende den 
invloed van de cinema op den toeschouwer en door systematische be- 
studeering tot een gemotiveerd oordeel te komen. Over de Pers werd weinig 
gezegd, staatscontrole over advertenties werd wenschelijk geacht. Boven
dien meende men dat bladen die zooveel plaats inruimen aan boek
bespreking, daar een rubriek: courantenbespreking aan moesten toe
voegen.

Sp.eker eindigde, met alle besturen en directies van Volkshuizen op 
het hart te binden, ieder jaar hun programma aan een ernstig onderzoek 
te onderwerpen, te schrappen wat door de overheid of andere organisaties 
is overgenomen. „Betreur het niet, wanneer werk dat u lief is geworden, 
door anderen kan worden overgenomen. Sta klaar voor pionierswerk. 
Daar is en daar zal altijd nieuwe grond blijven die om bewerking vraagt: 
laten wij altijd bereid zijn opnieuw te beginnen en ons aan te passen 
aan de behoeften van onze omgeving. Geen enkel Volkshuis ontleent zijn 
bestaansrecht aan dat wat het heeft verricht, maar alleen aan wat het 
bereid is op zich te nemen in dienst van zijn omgeving."

Dat een belangrijk percentage van de congres-bezoekers jonge menschen 
waren, stemt hoopvol. Uit allerlei uitingen bleek hunne critische instelling 
op wetten en maatregelen, die heetten het algemeen belang te dienen. 
Zij zijn zich bewust van de giftige tendenzen die zich overal in het leven 
van staat en maatschappij openbaren, onderschatten er misschien de 
kracht van, maar zijn bereid ze het hoofd te bieden. Men krijgt den indruk 
dat de afstand tusschen de „lady bountiful” door Mrs. Humphrey Ward 
zoo kostelijk geteekend en de oudere maatschappelijke werkers, veel 
grooter is dan tusschen deze laatste en hunne jongere medestanders. 
Daar ging het om een principieel verschil, hier om graadverschil. Dit 
geldt niet van de Franschen. Men kan zich niet aan den indruk onttrekken, 
dat ten onzent en in de Angelsaksische landen, de leus der gelijkheid
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en broederschap die wij aan Frankrijk danken, zuiverder toepassing 
heeft gevonden. Op een congres als dit, waar vele landen en vele leeftijden, 
waar mannen en vrouwen vertegenwoordigd zijn, ontmoeten elkaar, uit 
den aard der zaak, niet alleen heden en verleden, maar menschen die 
niet slechts individueel doch collectief anders geaard zijn, en — blijven. 
Zonder de beteekenis van internationale congressen te willen onderschatten, 
waartoe wij trouwens allerminst geneigd zijn, meenen wij dat hunne 
groote beteekenis hierin ligt, dat ingezien wordt hoe het op verschillende 
wijzen goed kan gaan, hoe er verschil in normen is en zijn moet, en hoe, 
bij zeer verschillende omstandigheden, hoofdzaak is en blijft van welke 
beginselen men uitgaat. In de toepassing zij eindelooze, onontkoombare 
verscheidenheid, over het uitgangspunt kan men het eens worden. Dat het 
om beginselen gaat, wordt niet genoeg ingezien. Want dan zou men zeker 
een relaas van eigen verrichtingen alleen daar op zijn plaats achten, 
waar het toepassing van beginselen illustreert in een gegeven milieu.

Dat hiervan weinig terecht komt waar het Angelsaksische ras over- 
heerscht, ligt voor de hand, al zijn er die zich ter dege bewust zijn van 
een tekort in deze.

Al zijn wij niet geheel zeker of de bezorgdheid over staatsinmenging, 
met name bij de Fransche groep, even groot zou zijn onder een ander 
regime dan het tegenwoordige, één ding staat wel vast: deze vertegen
woordigers van settlements en volkshuizen zagen allen,zonder onderscheid, 
het individu als gemeenschapswezen. Zij zijn zich bewust hoe van hooger 
hand veranderde levensomstandigheden, gericht moeten zijn op het welzijn 
der gemeenschap en de eigen waarde van het individu niet mogen bedreigen, 
laat staan belagen. Gelijkschakeling, waarmede de m:ddelen tot massa- 
suggestie de menschheid bedreigen, werd door allen als een onheil gezien. 
De situatie van het oogenblik eischt kernvorming en ziedaar de doelstelling 
van settlements en volkshuizen. Wij Hollanders hebben daarbij te bedenken 
dat, dank zij geheel andere verhoudingen, settlements in Amerika en Groot- 
Brittannië tevens uitgangs- en middelpunten zijn van maatschappelijk 
hulpbetoon in allerlei vormen.

„One by one”, een voor een, waren de woorden, die de stichter van 
Toynbee Hall in zijn werkkamer steeds voor oogen had. De laatste woorden 
van den voorzitter van de International Association of Settlements op dit 
laatste congres waren: „Wat bedoelen wij ten slotte met onze opzettelijke 
pogingen om menschen zich één te doen voelen met een grooter geheel? 
Het vinden van het individu”.

Voor stelster dezes die deze gansche beweging heeft medegemaakt, 
lijdt het geen twijfel of het individu van Sir Wyndham Deedes is een ander 
wezen, rijker, inhoudsvoller dan de éénling van vóór een halve eeuw 
van Canon Barnett. De versterking van het saamhoorigheids- en gemeen-
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schapsbesef die settlement en volkshuis zich ten doel stellen, is daarvoor 
in niet geringe mate medeverantwoordelijk.

Waar mij gevraagd werd verslag uit te brengen over het congres te 
Hayward Heath, blijve niet onvermeld de ontspanning ons geboden door 
een groep leekespelers.

In een van de prachtige oude schuren, waaraan Sussex zoo rijk is, 
werd Sophocles' Oedipus opgevoerd. Velen onzer zullen zich met een 
zucht hebben afgevraagd of ooit weer de tijd zal aanbreken, dat een 
gansche bevolking als eertijds jn Athene, zoo edel kunstgenot zal ondergaan.

Het onderwijs in 1935 
door A. H. GERHARD.

„het g 
gestegen, 
scholen t 
ziekten, 
bedr

T"\it verslag kenmerkt zich weer, evenals zijn voorgangers, door zijn 
■*—belangrijke inhoud. Over opzet en inrichting, geheel gelijk aan die 
van vorige jaren, behoeven wij niet meer uit te weiden, daar we er reeds 
vroeger uitvoerig over geschreven hebben. (Zie jaarg. 34/35 bl. 191 e.v. en 
jaarg.35/36 bl. 15 e.v.).

In tegenstelling tot vroeger ontmoet men vrij geregeld in de vakpers 
en ook wel in de dagbladen uitvoerige overzichten van de inhoud. Ver
moedelijk hebben onze lezers daarvan reeds kennis genomen. Wij zullen 
ons dus bepalen tot enige onderwerpen van algemeen belang.

Gevolgen van de crisis.
Op dit punt is de lezing van het Verslag bitter weinig opwekkend, daar 

het niets anders weet te melden dan steeds verdere achteruitgang en af
braak, vooral ook in morele zin.

Uit bijna alle rapporten der inspecties klinkt een toon van grote bezorgd
heid voor de toekomst der jonge generatie.

De inspecteur te Maastricht schrijft o.a.:
. geoorloofd schoolverzuim is van 382 op 470 per 10000 schooltijden 
■n. De oorzaken liggen voor de hand. Wel zijn er in dit jaar in sommige 
i tijdperken geweest van sluiting wegens het heerschen van besmettelijke 
1, doch de groote oorzaken liggen in de tijdsomstandigheden. In kleinere 

drijven kan men geen hulp meer betalen, de kinderen moeten zoo spoedig 
igelijk meehelpen; moeder moet buitenshuis gaan werken, om iets bij te ver

dienen, de oudere kinderen moeten thuis blijven om op de kleinere te passen 
of om het huishouden te doen tijdens moeders afwezigheid; anderen vooral 
jongens moeten mee uit om de kar te trekken voor een kleinen kolenhandel 
of een fruithandel en welke andere redenen zijn er niet waar armoede heerscht. 
Groot is het aantal gevallen waar moeder overwerkt en afgetobd is en waar het 
noodzakelijk is, dat het oudste meisje zoo spoedig mogelijk thuis blijft. De hoofden
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niet meer

van scholen kunnen onder deze omstandigheden niet anders dan ruim verlof 
geven, ook al zijn zij zich bewust, dat het voor het kind beter zou zijn, zijn leer
plicht ten volle uit te dienen” (bl. 221).

Soortgelijke citaten zijn er ettelijke te geven. Wel schijnt er nog geen 
sprake te zijn van eigenlijke ondervoeding, doch herhaaldelijk luidt de 
klacht, dat het gebrek aan kleding en schoeisel zoo’n droevige rol speelt.

Tekenend voor vele streken in ons land is wat de inspecteur uit Win
schoten schrijft:

„over het grote aantal landbouwverloven, dat weer werd a 
moest worden gegeven, en de remmende invloed, die daarvan 
maar niet veel meer zeggen! Ik deed dit immers reeds in vroegere verslage 
Alleen wil ik hier deze opmerking plaatsen, dat het toch moeilijk anders dan i 
een sociale misstand kan worden aangemerkt, dat honderden kinderen in mijn 

. inspectie, van welke vele nog slechts 11 jaar oud zijn, landarbeid moeten ver
richten, terwijl in het gebied van mijn inspectie enkele duizenden werkloze 
arbeiders zijn. En ik zou het ten zeerste toejuichen, als in het belang van het kind 
en van het Onderwijs door wettelijke maatregelen aan deze misstand eindelijk 
eens een eind werd gemaakt.” (bl. 419.)

Van gelijke aard is de door de meeste inspecteurs te berde gebrachte 
grief, dat zo slecht de hand gehouden wordt aan de leerplichtwet. Doch  
géén durft te bepleiten een strenge toepassing.

Het laat zich zo gemakkelijk voorstellen hoeveel moeilijker het werk in 
de school is geworden. Des te erger werkt dan ook de tot het bittere eind 
doorgevoerde bezuiniging met haar opgevoerde leerlingenschaal, te ver 
gaande beperking van hulpmiddelen en onscrupuleuze concentratie van 
.... openbare scholen. Begrijpelijk is dan wat we lezen van den functionaris 
te Sneek:

„De langzamerhand berucht wordende leerlingenschaal is weer gewijzigd en 
daardoor■ zal het geven van degelijk onderwijs voor velen moeilijk worden. De 
lichamelijk zwakke leerkrachten en zij, wie het orde houden in de klas reeds 
meer dan gewone inspanning kost, zullen niet opgewassen zijn tegen de zware 
taak, die nu op de schouders wordt gelegd. Ongetwijfe - - -
gevallen onder het personeel toenemen, waardoor 
teloor gaat en het onderwijs wordt geschaad. Toen in het 
onderwijzer aan een vrij grote school op wachtgeld moest, 
onderwijzeres mij onder tranen verklaren, dat zij het werk in de school
zou kunnen doen. Haar zenuwen waren de baas en ik heb haar geraden zich te 
laten keuren. Zij werd echter niet afgekeurd en staat nog voor de klas, hoewel 
zó nerveus, dat ik nauwelijks bij haar in de klas durf te komen." (bl. 416.)

Zulke gevallen komen veel meer voor dan men denkt, al worden ze 

zelden gepubliceerd.
’t Is trouwens zeer verklaarbaar, als men kennis neemt van de onder

scheidene verklaringen over de verminderende belangstelling bij de 
kinderen, en de groeiende onverschilligheid bij de ouders met als gevolg 
bemoeilijking der tuchthandhaving.
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; veel schelen, of de 
zorgen al meer dan

>port van den Inspecteur te Haarlem: 
jeugd gaat zienderogen achteruit. Haar concentratie- 

, haar ijver verslapt en wat het ergst is, de tuchteloosheid 
: vroeger niets over hun kant lieten gaan, kijken nu minder 
chillig geworden. Wat kan het hun nog 
!cr goed leren! Zij hebben aan hun eigen :
log over het leren van hun kroost te bekommeren. Veel meer 
le kinderen op straat, tot laat in de avond, gaan met allerlei 

gelegenheden, die de 
bed en verliezen de 

rend ingespannen schoolwerk.
over hand toe! Er zijn ouders, 

of op school 
snwoordig

Ter illustratie dit citaat uit het rap[
„Ook de mentaliteit der 

vermogen vermindert, 
neemt toe. Ouders, die 
scherp, zij zijn onverschillig 
kinderen goed of minder goe 
genoeg, om zich ook nc 
dan vroeger zwerven de 
verkeerde elementen om en komen in allerlei verkeerde 
grote stad maar al te veel biedt, zij gaan veel te laat naar be 
nodige belangstelling voor het dagelijks terugkere 
De tucht verslapt, de tuchteloosheid neemt hand c 
die bezwaar maken, dat hun kinderen strafwerk mee naar huis krijgen > 
moeten blijven. Al deze dingen — gevoegd bij de grote klassen van teger 
— verzwaren in niet geringe mate het werk der onderwijzers." (bl. 321.)

En nu nog dit citaat uit het rapport van den inspecteur te Hengelo: 
„Daar komt bij dat, ook weer blijkens honderd en één ondervragingen, de 

leerlingen (vooral die der hogere leerjaren) der volksscholen in heel sterk 
toenemende mate de funeste gevolgen van de economische kreeftengang onder
vinden en op school ook wel laten blijken: zo dikwijls werd mij betuigd: ,, „ze 
spannen zich niet meer in, ze geloven het wel” ", ,, „ze concentreren hun 
hersens niet, ze letten niet op, ze gehoorzamen minder"." Daar komt nog bij, 
dat de klassen, meer en meer gecombineerd, vol, te vol zijn geworden." (bl. 425.)

Men leze ook op bl. 421 over de verminderde belangstelling bij de 
leerlingen.

Er komen in het verslag ook wel uitingen voor, die minder mismoedig 
klinken, of liever, waarin het accent ergens anders gelegd is dan op de 
schaduwzijden. De inspecteur te Gouda o.a. oordeelt als volgt:

„Welnu, ik constateer dan, dat wij allen, dus ook de onderwijzers, in de laatste 
jaren rustiger en bezonnener zijn geworden en daardoor in ons optreden naar 
buiten meer evenwichtig. Er is bijna geen jaarverslag van mij verschenen, of 
ik heb melding moeten maken van roering en botsingen onder het personeel 
van één of meer scholen. Thans kan ik daarover geheel zwijgen: alles gaat zijn 
geregelde gang en van storingen is in 1935 geen sprake geweest. Er is meer rust 
of berusting, meer mildheid in het beoordelen van de houding van anderen. Er 
is ook en vooral een meegegrepen worden door de geest van de tijd. Ik weet niet 
wat het is, maar we zijn — gelukkig — op de goede weg.” (bl. 302.)

Een optimisme, dat waarschijnlijk geen algemene instemming zal vinden. 
Men zal zich denkelijk beter kunnen vinden in de gelatenheid van den 
inspecteur te Apeldoorn, als hij zegt:

„Wie in een moeilijken toestand verkeert, 
het oude peil weet te handhaven", (bl. 223.)

Toch verdienen deze uitlatingen óók waardeering, wijl ze voortkomen 
uit een geest van „to make the best of it”, die in feite heel sterk in de onder
wijswereld spreekt, ’t Is een ware verheugenis de gulle erkenning te lezen 
voor de wijze waarop het grote gros der onderwijzers zich in deze tijden
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steld wordt door een andere 
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houdt. Met grote lof wordt gewaagd van de bijna overal betoonde beroeps- 
ijver, hoe zwaar ’t de allermeesten ook moet vallen de beroepsliefde te 
behouden. Maar eigenlijk schrijnend is ’t feit, dat geen rapport is uitge
bracht of het bevatte de grootste lof voor de „Kweekelingen met acte", 
die tot zegen van de school worden uitgebuit, wijl zij óf gratis óf voor een 
schamele aalmoes, op ettelijke plaatsen het onderwijs voor te grote in
zinking behoeden. Het is overigens een gelukkig verschijnsel, dat enige 
duizenden jonge, werkloze onderwijzers in elk geval willen werken; 
wat de regeringszorg voor hen betreft, daarover vertelt ’t verslag op bl. 
93/94, dat via de Staatscourant van 25 April’35 de Ministers van Onderwijs 
en van Sociale Zaken hun aanraadden om zich te laten inschrijven bij de 
Arbeidsbeurzen. Misschien kunnen ze dan wel een ander baantje krijgen! 
Volgens het Mulo-orgaan op bl. 510 is ook onze regering erkentelijk voor 
het werk dezer kwekelingen. In het jaaroverzicht van het Internationaal 
Onderwijsbureau te Genève. Daarin staat namens haar:

„La présence d un grand nombre de stagu 
rétribués, a beaucoup contribué a surmonter le: 
tion de 1’effectif des classes."

Dat is tenminste een genoegdoening voor al die uitzichtloze stagiaires!
Doch de bange vraag moet wel rijzen of dit ganse systeem van be

zuiniging, dat door de nood heet opgelegd, wel voldoende rekening 
houdt met ,,wat ’t zwaarste is het zwaarst moet wegen" ? Hoe zal ’t oordeel 
zijn van wie na ons komen over het onevenredig aandeel, dat het onderwijs 
in de last der bezuiniging heeft moeten dragen.

Centraal Pedagogisch Instituut.
In de Decemberaflevering 1935 van V.O. staat op bl. 86 deze zin:

„weer wagen wij de opmerking, dat de hernieuwde studie van dit verslag (over 
1934 n.1.) recht geeft tot de vraag of 't niet hoog tijd wordt voor de stichting 
van een Centraal Pedagogisch instituut."

Sedert schijnt er in die richting wat werking te zijn.
Uit het Verslag van den Onderwijsraad, opgenomen in het onderhavige 

verslag vernemen we dat op 13 Sept. 1935 de Minister van Onderwijs een 
antwoord wenste op twee vragen ten aanzien van den Onderwijsraad, 
waarvan de tweede ons interesseert, (bl. 118/9).

„2, Of de Onderwijsraad zich zelf voor de behandelir 
vragen van bijzonder karakter voldoende geoutilleerd acht, 
oordeelt, dat hij tot die behandeling in staat gest 
organisatie binnen zijn eigen kader; als zulke bijz 
Minister met name:

a. de verhouding van het eerste en tweede leerjaar der lagere school tot het 
bewaarschoolonderwijs.

b. het vraagstuk van de „aansluiting” (van het lager onderwijs aan het middel
baar en voorbereidend hooger onderwijs en van dit aan het hooger onderwijs).
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De leiding in de school.
Hieronder wordt dan in 't bijzonder verstaan de leiding in de lagere 

school. Blijkbaar heeft men ’t nuttig geoordeeld dit onderwerp, hoe doornig 
velen 't ook vinden, enigszins uitvoerig te behandelen, wat tot uiting komt 
in de aantallen pagina’s, successievelijk bl. 263-287, 392-403, 455-460. 
Het onderwerp is doornig, omdat er in de onderwijs-wereld diametraal 
tegenovergestelde meningen worden gekoesterd, die onmogelijk samen

c. het vraagstuk van de overbevolking van sommige onderwijsinstituten, met 
name van de universiteit.’’

Het antwoord kwam hierop neer, dat de Raad een afzonderlijke organi
satie binnen zijn kader onnodig en ongewenst achtte, doch het wel aan
bevelenswaard vond als er „meer systematisch en nauwer contact" tot 
stand kon worden gebracht „tusschen den Onderwijsraad en het als zoo
danig buiten hem staand wetenschappelijk paedagogisch onderzoek".

De inhoud van het verslag in bespreking is het beste bewijs voor de 
urgentie der bovengenoemde vragen a, b en c. Want er is hopeloze ver
warring en niemand ziet duidelijk the way-out!

Doch het bevat de aanwijzing van nog talrijke andere problemen, die, 
hoewel merendeels samenhangend, toch elk een bijzondere oplossing 
vragen sedert vele jaren.

Wij zullen hier de voornaamste alleen aanduiden, hoewel over de meeste 
veel vermeld is in ’t verslag, dat ruimschoots de moeite der kennisneming 
verdiende;

1°. De inrichting van het leerplan op de lagere school in verband met 
de aard, de verscheidenheid, de verdeling, de omvang en de begrenzing 
van de leerstof.

2°. Klassikaal of individueel onderwijs en in verband daarmede de 
verschillende stromingen op onderwijsgebied, als daltonisering, montessori- 
methode, globalisatie, persoonlijkheidsonderwijs, los klasseverband, doe- 
scholen.

3o. Huiswerk en zitten-blijvers.
4°. De betekenis van alle genoemde punten voor ’t Voortgezet Lager 

en alle vormen van Middelbaar onderwijs.
Er is blijkbaar veel gisting in elke tak van onderwijs en velen zijn 

zoekende; de grote meerderheid der onderwijzers en leraren, hoewel veelal 
reeds twijfelend of men op de goede weg is, bewandelt toch nog bij voorkeur 
de beproefde wegen van ’t bekende. Ze heeft daarin gelijk, want in ’t 
wilde weg maar wat nieuws beproeven is gevaarlijk; ’t is slechts zeer 
weinigen gegeven bij intuitie en zuiver ezperimenteel het goede te vinden. 
Er i s behoefte aan een organisatie voor systematisch, wetenschappelijk 
onderzoek op het bijna onbegrensde gebied der school-pedagogiek.
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Het zevende leerjaar.
Hieraan is een gehele afzonderlijke bijlage gewijd van grote omvang 

(bl. 465-526).
De algemene strekking is zo samen te vatten: Het 7e leerjaar is alleszins

raakt niet aan de perse 
helpt, stuwt, corrigeer! 
dat alle goedwillende 
gaarne aanvaarden.”

Zo ziet ieder het, die mst toezicht belast is en verscheidene mede
delingen komt men tegen, dat de waarde van de school goeddeels afhangt 
van de deugdelijkheid der leiding.

Deze ideaal geoordeelde leiding vindt men volgens het Verslag slechts 
aan een minderheid der scholen.

Toch is over 't algemeen de verhouding op de scholen goed, vertoont ten 
minste geen duidelijke gebreken: De verklaring geeft de inspecteur uit den 
Briel in een vier-delige satyrisch getinte ontboezeming op bl. 392/3.

Ze culmineert hierin, dat het hoofd der school om maar de lieve vrede te 
bewaren en eigen gemoedsrust niet te verstoren, Gods water over Gods 
akker laat lopen en zich beroept op zijn eigen taak als klasse-onderwijzer.

Ook blijkt vrij duidelijk, dat volgens de inspectie als geheel het instituut 
der schoolvergadering een zeer geringe betekenis heeft.

Het resultaat geeft de inspecteur uit Leeuwarden als volgt aan:
„Nu de schoolhoofden zich dikwijls met de leiding zo weinig bemoeien — 

om welke reden dan ook — en nu de schoolvergaderingen ook dikwijls zo weinig 
serieus de zaken bespreken, is het geen wonder, dat de nodige eenheid in allerlei 
zaken hier en daar ontbreekt. En die eenheid is toch beslist noodzakelijk. Zonder 
contröle en leiding is zij niet te verkrijgen.” (bl. 457.)

Niettemin lezen we herhaalde malen, dat het over ’t algemeen aan de 
plichtsvervulling der onderwijzers niet hapert, wel aan de onderlinge 
samenwerking.

Niemand zal ontkennen dat de kwestie der leiding van eminente be
tekenis is. Al het verhandelde in dit verslag, hoe interessante lectuur ook, 
kan niet aangezien worden als een afdoende behandeling van ’t vraagstuk.

kunnen gaan, terwijl men in de school toch moet zien samen te werken. 
Veel opgetogenheid spreekt er uit de vele opgenoemde bladzijden niet.

De inspecteur uit de inspectie Helmond ziet een „goede leiding” niet bij 
de meerderheid. Hij omschrijft ze aldus:

„De hoofden blijven in contact met de klassen, zien de klassenschriften na en 
bespreken die met de onderwijzers. Onder de godsdienstklassen en door verwisse
ling van de klassen met de onderwijzers, zoeken zij gelegenheid, om zich op de 
hoogte te houden met hun werk, en van de vorderingen der leerlingen door nazien 
van het schriftelijk werken en van de correctie.

Deze meer geprononceerde leiding behoeft niet aanleiding te worden tot een 
iding met en onder het personeel Tactvolle leiding 
lijkheid van den onderwijzer. Ze controleert, waardeert, 

desnoods, maar kwetst of prikkelt niet. Ervaring leert, 
onderwijzers belangstellende en waarderende leiding
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Opmerkingen over den Schoolbioscoop 
door W. E. VAN WIJK.

twintig jaar geleden. Men 
van en men meende, dat zij een

Voor de velerlei onderwerpen, die nog meer in het Verslag voorkomen 
menen wij te mogen verwijzen naar het Verslag zelf, waarvan wij de 
lezing met aandrang aanbevelen. In het bijzonder willen we dan wijzen 
op de ernstige kritiek door de Inspecteurs bij het Middelbaar onderwijs 
op het onderwijs in de Nederlandse taal.

Misschien komt 't nog wel eens zover, dat we onze reputatie van slecht 
te stellen en te spreken wat verliezen. Daarnaast kan men ook in ’t verslag 
zien, hoe wonderlijk snel de „Marchant-spelling” de school heeft veroverd 
en hoe weinig bewondering de allerjongste ministeriële oekase in zake de 
spelling heeft opgewekt.

De schoolbioscoop is een instelling van een 
had er toen de allergrootste verwachtingen

T~xe Nederlandsche Daltonvereeniging heeft op 7 November 1936 haar 
lustrum gevierd in de bioscoopzaal in het Museum voor het Onderwijs 

te ’s-Gravenhage. Het bestuur had mij gevraagd tot die gelegenheid 
iets te willen mededeelen over den schoolbioscoop; op verzoek van de 
redactie van Volksontwikkeling laat ik deze mededeeling hier volgen. 
Ik heb er van afgezien haar nader uit te werken; zij wordt hier dus afgedrukt 
in geheel dezelfde bewoordingen, waarin ik haar op de vergadering heb 
voorgelezen.

een onmisbaar deel geworden van de lagere school en niemand zou het 
meer willen missen. Het stelt echter bijzondere pedagogische eisen, waarom 
èn de leerstof èn de behandeling daarvan met de verhouding tussen onder
wijzer en leerlingen in vele opzichten moeten verschillen met wat in de 
lagere leerjaren goed is. Hier en daar wordt ook de wens uitgesproken, 
dat 't eenmaal moge gevolgd worden door een verplicht achtste leerjaar.

Daarentegen treedt ook naar voren, dat er nog belangrijke weerstand 
is te overwinnen bij de bevolking. De meerderheid erkent nog geenszins 
het grote belang van dat zevende leerjaar.

Wie kennis heeft genomen van het Rapport uitgebracht aan het Nut 
Februari 1929 en opgenomen in de Maartaflevering van de 10e jaargang, 
zal verstaan, waarom wij met ingenomenheid van bovenbedoelde bijlage 
gewag maken. Ze leent zich slecht voor enkele aanhalingen; liever sporen 
wij aan tot rechtstreekse kennismaking.
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totalen omkeer in het onderwijs te weeg zou brengen. Deze omkeer is uit
gebleven en de verwachtingen zijn beschaamd. Men moet het feit, dat in 
vrijwel alle steden van ons land, waar zoo'n instituut bestaan heeft, het 
weer is opgeheven niet toeschrijven aan kortzichtigheid der gemeente
besturen of aan den afkeer van de onderwijswereld voor het nieuwe. 
Indien dit laatste de reden geweest ware, had de ervaring van twintig 
jaren de tegenstanders wel overtuigd.

Het komt mij voor, dat er andere redenen zijn, waarvan ik U hier een 
drietal wil noemen:

Ten eerste: een bioscoop is een instrument, dat alleen onmisbaar 
is als er bewegingen af te beelden zijn. In het onderwijs nu zijn de 
gevallen, waarin de beweging essentieel is, zeldzaam. Ik denk aan de 
beweging der bloedlichaampjes door de aderen, welke zich door een film 
gemakkelijker aan een groote klas kinderen laat vertoonen, dan door middel 
van een levenden kikker, die — op een houten broekje vastgebonden — 
onder het microscoop gelegd wordt. Voorts aan de wonderbaarlijke resul
taten, die de z.g. vertraagde film oplevert, b.v. om den wasdom van 
planten te kunnen toonen. Men krijgt daar echter gauw genoeg van; als 
men voor de kinders eerst een tulp heeft laten uitzwaaien, dan nog een 
anemoon, een roos, een kastanjeknop — dan is het toch al wel mooi ge
weest. Bijzonder belangwekkend is ook het gedrag van klimplanten. 
Maar dan verder? Men kan toonen, dat een olifant, een kameel, een 
lama een telganger is of juist niet en veel van dat soort dingen. Maar wat 
komt dat er nu voor het onderwijs eigenlijk op aan ?

Ten tweede: de ontwikkeling van de film is geheel en al den kant 
van de amusementsfilm opgegaan en films van cultureele waarde zijn 
practisch niet te krijgen. Op alle filmcongressen neemt men een motie 
aan, dat er onderwijsfilms moesten worden gemaakt door samenwerking 
van cineasten met onderwijzers. Ik zou de film wel eens willen zien, waar
van d e onderwijzers verklaren, dat die voor het onderwijs geschikt is. 
Heel belangwekkend in dit opzicht waren twee films, die juist in de af- 
geloopen week hier ter stede vertoond zijn. Daar was een zuiver cultureele 
film, die de geschiedenis der aarde in beeld bracht op een zeer dichterlijke 
en waardige wijze, de film Een Lied der Aarde van Sven Noldan en een 
speelfilm over Louis Pasteur met Paul Muni in den titelrol. Van de 
eerste meen ik, dat zij voor het onderwijs van waarde is, terwijl een in
specteur van het onderwijs zeide, dat hij haar totaal waardeloos achtte, 
te moeilijk, te veel tegelijk biedend, enz. Van de tweede hoorde ik den voor
zitter van de centrale filmkeuring verklaren, dat hij haar een onderwijsfilm 
bij uitnemendheid achtte, terwijl ik er zelf niet anders in zien kan dan (de 
overigens alleramusantste en aandoenlijke) romantiek. Het is ermede al 
jvenzoo gesteld, als met de historische films, die in de laatste jaren bij



OPMERKINGEN OVER DEN SCHOOLBIOSCOOP84

Een gegeven voor een toneelstuk?
door IDA HEIJERMANS.

In de portefeuille van ons leesgezelschap bevond zich de Franse vertaling 
van het Amerikaanse toneelstuk, dat onder de titel van Onschuldige 
Meisjes in ons land is opgevoerd. Dus voelde ik mij verplicht het stuk 
te lezen en geen andere titel wist ik voor het volgende te kiezen dan die, 
welke hierboven staat.

De hoofdfiguur uit The Children's hour is een heel jong 
meisje, eigenlijk een kind nog, dat liegt, bedriegt, op geraffineerde wijze 
ziekte simuleert, een flauwte voorwendt om aan een straf, die zij verdient, 
te ontkomen. Zij weet medeleerlingen tot gehoorzaamheid aan haar te 
dwingen, óf door ze te pijnigen, èf ze te dreigen met het verklappen van een 
oneerlijkheid, welke zij te weten is gekomen. Zij is afschuwelijk vroegrijp. 
Uit een afgeluisterd gesprek tussen een der directrices van het internaat 
en haar tante, — en zij dwingt de meisjes, die de luistervinken waren, 
alles te herhalen, — distilleert zij verhalen, welke zij opdist aan haar 
grootmoeder en die een klad werpen op de twee directrices, welke sedert 
jaren vriendinnen zijn.

Nu zullen wel allen, die onder kinderen en jongeren hun werk hadden 
of hebben, van gevallen weten te vertellen, die licht werpen op het ab
normale in een of andere leerling en ellende voor een volwassene, welke 
ervan het gevolg was.

Maar een ontaard meisje, dat in dit toneelstuk de hoofdpersoon is,

aantallen zijn verschenen: Frederik de Groote, Iwan de Verschrikkelijke, 
Jud Süss, Fransche en Cubaansche revoluties, enz., enz. Maar waar blijft 
hierin de historie, de objectieve historische studie?

Ten derde: hetgeen ik meen, dat de voornaamste reden is, is de 
vervelendheid, de matelooze vervelendheid, die een gevolg 
is van de noodzakelijke oppervlakkigheid der haastig voortvloeiende 
beeldjes. Er is geen tijd om een beeld rustig op onze ziel te laten inwerken. 
Op een reis door een stad of land zien we al maar wegen, als maar draaiende 
.gebouwen en fietsers, waarvan we hopen, dat ze tenminste ergens tegenaan 
zullen rijden. Maar juist voor dat dit gebeurt, is de fiets al weer een auto 
geworden of een schoenenwinkel of een cathedraal gebouwd in de dertiende 
eeuw, zestiende eeuw, voor Christus, na Christus .... Ik denk wel, dat het 
anders zou kunnen, maar tot heden behoort de film, geschikt voor het 
onderwijs, tot het eenige van alle genres, dat niet goed is.
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behoort toch wel gelukkig tot de zéér grote uitzonderingen. Daarom kan 
dit stuk aan de zucht naar sensatie, die een kenmerk van onze tijd is, 
slechts nog meer voedsel geven, ook, omdat de schrijfster een publiek 
moest boeien en daardoor van allerlei er bij fantaseerde.

Dat kinderen en jongeren onder invloed van een gevreesde kameraad 
vals getuigen, — het komt voor, helaas!

Maar dit kind weet haar grootmoeder alles te doen geloven wat zij haar 
opdist! De oude vrouw onderzoekt niets, holt naar de telefoon, schelt de 
ouders op van de andere leerlingen, die dadelijk ook van school genomen 
worden, zonder dat er onderzoek plaats heeft.

Haar neef, de dokter, die met de jongste directrice van de school verloofd 
is, weet welk een simulante en leugenaarster het kind is, — en toch komt 
ook hij onder de indruk van al de laster. Hij verbreekt de verloving wel 
niet, maar doet zijn verloofde zo duidelijk wantrouwen tegen haar voelen, 
dat zij niet met hem huwen wil.

De andere leidster van het internaat geraakt zo onder de suggestie van 
de beschuldigingen, dat zij er zich niet aan onttrekken kan, en zelfmoord 
pleegt.

De dwaze grootmoeder, die alles geloofde en het de ouders der leerlingen 
geloven deed, komt, alshet te laat is, tot de ontdekking, dat haarkleinkind loog.

Niets kan er meer goed gemaakt worden. Zelfverwijt en wroeging zullen 
voor altijd het deel der vrouw zijn.

Hard en wrang is dit stuk. Geen woord van erbarmen klinkt er in. Als 
aan het slot degenen, die in het huis zijn, weten, dat de oudste der twee 
vriendinnen zelfmoord pleegde, gaat niemand kijken. Ook niet de ander, 
die met de grootmoeder aan het redeneren is. Daarom kan dit stuk slechts 
de zucht naar sensatie bevredigen, omdat het een gegeven behandelt, dat 
onmogelijk op het toneel tot zijn recht kan komen.

Zulk een groep volwassenen behoren met het kind tot de uitzonderings
gevallen. Het woord dient hier slechts te zijn aan psychiaters en paedagogen.

Hoe zou de schouwburg met een uitgaand publiek de kansel kunnen 
zijn, waarvan rustig en overtuigend gesproken wordt over de ontaardings- 
gevallen van kinderen en jongeren' Dat kon met Boefje het geval zijn 
omdat Brusse met hem tot barmhartigheid wilde opwekken en een aan
klacht formuleerde tegen toestanden, die tot verwildering moesten leiden!

Doch deze Amerikaanse geschiedenis?
Die hoort slechts thuis, van alle franje ontdaan, in de zuiver gevoelde 

en scherp waargenomen betogen van hen, die tot geen verzonnen „drama’s” 
hun toevlucht hoeven te nemen om te overtuigen, te ontroeren en tot 
voorzichtigheid met oordelen aan te manen. Als op enig gebied over
drijving en romantiek schaden, dan is het zeker ten opzichte van al de 
ellende met het psychopatische kind.
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Tekenen des Tijds 
NAAR AANLEIDING VAN DAVID DE JONG’S STENEN DOOLHOF 

door Dr K. F. PROOST.

!

■< Tan David de Jong Jr., die tot nu toe alleen verzen gepubliceerd had,
* is thans een roman verschenen „De Stenen Doolhof”, een breed opgezet, 

episch werk dat de geschiedenis van Amsterdam gedurende meer dan 
een halve eeuw (1870 tot heden) behandelt. In meer dan één opzicht 
is deze roman een teeken des tijds. Ter kenschetsing van het boek allereerst 
een paar (ietwat uitvoerige) citaten:

„De avonden ...
Neon-licht. Vlammende letters klauteren in transparanten boven de 

daken als lucht-acrobaten. Rood en blauw. Lila en goud. De contouren 
van warenhuizen en hotels als vuur-bouwsels uit Arabische nachten. 
Pseudo-minarets. Moskeeën ter ere van Kyriazi-Frères. Éénzelfde 
reclame-specialist schrijft voor Vettewinkel’s Verfwaren een aanbeveling 
op de nachtelijke hemel en voor het Leger des Heils boven het dubieuze 
water van de Prins Hendrikkade de waarschuwing: „God zoekt het 
weggedrevene.” In de kino’s kwaakt een saxofoon. Orgelmuziek zwatelt 
bij op ateliers vervaardigde Venetiaanse hartstocht. De nieuwe midden
stand zit op fluweel. Kroonluchters flonkeren. Schoonheid van geslepen 
glas en kunstzijde. De suggestie van het witte doek. Werelden van rijkdom 
en weelde. De intimiteit van het bekoorlijke dessous. Het gesanctioneerde 
bordeel. Het erotische voorlichtingsapparaat voor de ontwakende massa ... 
(blz. 249)”.

En:
„Peters’ woede is gezakt. Tenslotte kan hij er om glimlachen .... Het is 

ook zo dwaas. Idioot! Met dergelijke koffers bij zich en met dergelijke 
broeken aan heeft hij jaren over de wereld gezworven  Stond bij de 
pyramide van Cheops. Voer in kleine motorbootjes over het Lago di 
Maggiori. Was in Tunis. In Marokko. In alle hoofdsteden van Europa. 
In de Verenigde Staten ... Ja, waar niet al! .... En nu hij hier komt, in z’n 
geboortestad en in een sentimentele bui door de stad loopt te mediteren 
en — natuurlijk vergeefs — deze godvergeten crisis tracht te vergeten 
en dan de gezellig geroemde Oud-Amsterdamse Kalverstraat bezoekt — 
jouwt hem een publiek van brooddronken jongens en meiden uit — 
in ’t hartje van de stad nog wel! ... Waarom? ... Uit baldadigheid! ... 
Uit zucht tot pesten! .... Uit ... Uit ... Ach wat kan het hem ook eigenlijk 
schelen! ... Hij had niet moeten wandelen. Had een taxi moeten nemen, 
was zakelijker geweest.

Hij besluit er een eind aan te maken. Zal naar een restaurant gaan. 
Wil wat eten. Wil een Martini of een Whiskey-Soda of iets dergelijks .... 
Zal eens zien! ... Heeft zo’n wee, leeg gevoel in de maag ...
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Bij het gebouw van de burgerwacht is het druk. De vestibule is hel ver
licht. Een barricade van fraai gelakte auto’s verspert de ingang. Stalen 
helmen blinken. Gewapende jongelui op de stoep. Gummistok en browning 
op de heup.

Er schijnt wat te doen te zijn ...
Een patrouille zwarthemden holt de stoep af.
Verbouwereerde jongensgezichten kijken haar na.
Zenuwachtige uitroepen
Een mislukt commando.
In de gang staan een paar dames te lachen tegen een luitenant van de 

Vrijwillige Landstorm. De luitenant presenteert sigaretten. Weer stormt 
een patrouille zwarthemden de trap af. In 't voorbijgaan heffen luitenant 
en dames de armen op ... Ze glimlachen om hun eigen romantisch gebaar ... 
Hoe leuk! ... De patrouille gaat terug. Gelach. Gepraat. Damesgekir. 
Dun geknepen kreten ...

— Houzee!
— Hözee! ....
— Hou —
— zee! ...” (bl. 373/74).
Het beeld dat wij uit deze roman krijgen is wel duidelijk. Het is dat van 

de moderne stad met haar licht- en klaterleven, met haar brutaliteit 
en lawaaierigheid; het is dat van de moderne mensheid met haar conflicten 
en moeilijkheden, met haar strijd en worsteling; het is het beeld van onze 
verwarde, opgejaagde tijd. Het is alles up-to-date. Dit betreft de inhoud; 
het teken des tijds ligt echter ook in de vorm, al hangt deze natuurlijk ten 
nauwste samen met de inhoud. De vorm is die der moderne zakelijkheid, 
der rauwheid. Hoe ver zijn wij hier verwijderd van de zoete stijl der roman
tiek, van het uitvoerige, tot in het uiterste nauwkeurig beschrijvende natu
ralisme. Alle liefelijkheid is verdwenen, alle minutieuze beschrijving 
eveneens. Eén enkele bladzijde omspant werelden.

De moderne tijd doet met een boek als van David de Jong zijn intrede 
in de vorm onzer literatuur. De Jong is volstrekt niet de eerste, Ilja 
Erenboerg, Jef Last, M. Revis, Maurits Dekker gingen voor. Het koorts
achtige van de tijd vindt vertolking in hun stijl. De jacht van ons leven 
weerspiegelt zich in hun schrijfwijze. De rust die hoe langer hoe meer in 
ons leven ontbreken gaat, ontbreekt evenzeer in hun boeken. Rustig- 
lopende zinnen zoekt ge tevergeefs, evenals zinnen van enkele regels 
zeldzaam zijn: „Hij besluit er een eind aan te maken. Zal naar een restau
rant gaan, wil wat eten.” De aanwijzende voornaamwoorden zijn wegge
laten. Hoe korter men zich uitdrukt, hoe directer de indruk. Alles flitst 
en vliegt aan ons voorbij. Zo is het in het leven, zo vinden wij het hier. 
Alles even. De auteur, die het procédé der moderne zakelijkheid goed
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weet te hanteren (en dat doet de Jong) vertolkt inderdaad een stuk werkelijk
heid. Dit is geen Nieuwe Gidsstijl, geen gewildheid of hoe men het noemen 
wil, het is het rennende, woelige leven, dat hier weerspiegeld wordt.

Eén woord ter karakterisering van dit soort boeken hebben wij nog 
vermeden, het is het filmische in deze schrijftrant. In de Literatuur ontstaat 
een nauwe band met de film, die door de techniek in staat is gesteld, in snelle 
en bonte afwisseling, het veelkleurige leven aan ons te laten voorbijgaan. 
Bij haar geen langzame ontplooiing; .beeld na beeld flitst voor ons weg. 
De invloed van de film op de literatuur wordt duidelijk. Naast het beeld 
van de grote stad, dat wij filmisch-literair voor ogen kregen, het beeld 
van Peters in de Kalverstraat, het uittrekken van de zwarthemden, de 
paar illustrerende woorden: Houzee, als de tekst bij het beeld. Dan volgen 
andere (niet geciteerde) brokken: relletjes in de stad, het volgende beeld, dat 
vertoond wordt. En zo voort. — Natuurlijk ligt aan film en literatuur 
in deze vorm éénzelfde geest ten grondslag: het nerveuse, jachtige, dat 
ons allen meer of minder beheerst, waarbij alle rust op de oude wijze 
verloren is gegaan. Het tijdbeeld ook in de vorm, in de stijl uit te drukken 
is een typerend teken des tijds. —

Dat in onze „moderne” literatuur oude waarden en waarheden verloren 
gaan, ligt voor de hand. Het zou moeilijk zijn in deze tijden een aesthetica 
te schrijven; de tijden der vastheden en dus van de voorschriften zijn voor
lopig voorbij. Het was vroeger eenvoudiger voorschriften te geven. Zij 
kunnen niet anders dan in het gedrang komen, wanneer alle verhoudingen 
zich wijzigen. En wel heel sterk moesten in het gedrang komen de eenmaal 
zo beroemde eenheden van den Griekschen wijsgeer Aristoteles, van hande
ling, tijd en plaats. In verschillende tijden zijn zij in de aesthetica sterk op de 
voorgrond gekomen en toegepast (met variaties), ook wel bediscussieerd. 
De lezer weet er allicht iets van. Zij golden vooral voor het drama, maar 
niet minder voor de epiek. Eenheid van handeling wilde zeggen: er moet 
een held zijn, om wien personen en gebeurtenissen naar de verhouding 
van belangrijkheid zich moesten groeperen; eenheid van tijd wilde zeggen: 
de gebeurtenissen moesten zich binnen niet lang tijdsverloop afspelen, 
eenheid van plaats: men moest niet telkens van de ene plaats naar de 
andere worden meegevoerd. Dergelijke regels konden natuurlijk alleen 
ontstaan en gehandhaafd worden in perioden van betrekkelijke rust en 
harmonie, waarin personen domineerden.

In een boek als van de Jong vindt ge niet meer één held, één hoofdpersoon 
om wien het hele boek draait. Er duiken natuurlijk wel personen op, 
van wie een stuk levensgeschiedenis wordt verhaald. Daar is Peters 
die jong naar Amerika gaat, omdat hij in Amsterdam geen toekomst 
heeft, daar is de Haan, een arbeider die zijn strijd strijdt in de arbeiders
beweging; daar zijn de kinderen van Peters, daar zijn de kinderen van
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de Haan. Maar als een tijd geen helden kent, hoe kan een boek, dat de 
tijd weerspiegelt, nog helden beschrijven? De held van onze tijd is het 
gebeuren en in het gebeuren rijst af en toe, hier en daar, een mens op. 
Zo gaat het in dit boek ook: Peters is de man van het concern, de Haan 
de man uit de arbeidersbeweging. Het hadden ook Jansen en Pietersen 
kunnen zijn. De mens van het heden is enkel deel van de beweging, 
welke dan ook. De held uit het verleden heeft afgedaan, het gebied onzer 
activiteit is uiterst klein geworden. Het wekt soms de indruk, dat er alleen 
nog maar gedrevenen zijn. Er is de grote handeling in het aaneengeknoopte 
wereldgebeuren. In ,,De stenen Doolhof” zien wij de wereld handelen, 
de wereld van het onpersoonlijke. Hèt wordt. Hèt groeit. Teken des tijds!

De eenheden van tijd en plaats behoeven geen uitvoerige toelichtingen; 
men mocht niet te veel van het ene moment naar het volgende gesleurd 
worden, de gebeurtenissen moesten zich, zo zij al jaren bestreken, voorzichtig 
worden ingeleid: ,,Ik verzoek den aandachtigen lezer met mij te bedenken 
dat thans zo en zoveel jaren zijn voorbijgegaan....” of, wanneer de aan
dachtige lezer mij vergezellen wil naar....”. Alles voorzichtige voor
bereiding om al te grote schokken te voorkomen. De rust, de harmonie 
moest bewaard blijven. De moderne roman, het moderne leven uitbeeldend, 
kan zich hier moeilijk aan storen; wij vliegen de wereld over in auto’s en 
vliegmachines, 's morgens is men in Amsterdam, ’s middags in London, 
voor het eten weer thuis. En ook met iets minder snelle vervoermiddelen 
is de verplaatsing van een respectabele vlugheid. Wij nodigen iemand niet 
meer in alle uitvoerigheid uit ons naar het stadje A. op een half uur afstand 
gelegen te vergezellen. Voor wij het gedaan hebben, zijn wij er reeds. 
Bezien wij uit dit oogpunt de roman van de Jong, dan is er alweer geen 
sprake van rust en harmonie, dus van geleidelijke ontwikkeling. In 460 niet 
al te compres gedrukte bladzijden wordt ons een periode van ruim zestig 
jaar van een stad beschreven. De dingen ploffen voor ons neer, niet in 
samenhang, maar als geweldige gebeurtenissen: in drie bladzijden een 
schets van het ontwakende leven na 1870, dan jeugdleven van Peters, 
Amerika in zijn geweldige groei, agrarische crisis in Nederland in de 80-er 
jaren, driekwart bladzijde over de samenhang van de wereldproductie, 
waar onze misère uit onstond, dan om maar enkele dingen te noemen, 
staking van 1903, met de tekst van de stakingswetten, de oorlog van 1914, 
de relletjes in 1934. Alles flitst langs ons heen. De film.

Door de tijd worden wij gesleept, over de wereld worden we meegetrokken 
en dat alles in rennende vaart. Vorm en inhoud zijn één.

Wij kunnen slechts de éne grote conclusie trekken, die al zo vaak is 
getrokken, de rust is weg uit ons leven, de rust is weg uit de literatuur. 
Moeten wij terugverlangen naar de „goede oude tijd" ? Stellig niet; de 
mens trouwens die dat zegt, verlangt nooit verder terug te gaan dan tot
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Feiten en Pogingen
Centraal Bureau voor de Statistiek bieden 
de gelegenheid te dezer plaatse enige 
bijzonderheden mede te delen over aard 
en omvang van het cultureel werk, dat

HET CULTUREEL WERK VOOR DE 
WERKLOZEN.

P nkele maandelijkse publicaties van 
*-z de afd. Onderwijsstatistiek van het

wat hij zelf als rust heeft beleefd. Hij stelt de grens bij zichzelf. Inderdaad 
▼erlangt hij de oude tijd niet terug. In de Middeleeuwen schreef men romans 
▼an 40.000 verzen en meer, in de 18de eeuw nog epen van honderden 
verzen, in de 19de nog uitvoerige verhalen. De 20ste eeuw kan ze niet 
meer produceren, wie ze wel nog schrijft haalt dan ook de hele wereld er 
bij en behandelt ettelijke geslachten.

Tenslotte de diepste kwestie: is de eenheid inderdaad verloren 
gegaan ? Zijn wij alleen maar onrustige zwervelingen over deze aardbodem? 
Voorop sta bij de beantwoording van deze vraag, dat de gezichtskring van 
de mens door de moderne techniek ontzaglijk uitgebreid is. Door de radio, 
de auto, de telegraaf leeft niemand meer op zijn dorp of in zijn stad 'alleen. 
Inderdaad is heel de wereld zijn gebied. Wij reizen nu vlugger van 
Amsterdam naar New-York dan vroeger van Amsterdam naar Groningen; 
de hele wereld hangt bovendien samen, wij kunnen met den boer uit Faust 
niet zeggen: „Laat heel de wereld op zijn kop gaan staan, als 't hier maar 
blijft bij het oude”. Wij hangen af van de gang van zaken in Amerika, in 
China en elders, als straks ergens de oorlog gaat ontbranden, ontbrandt 
hij overal. En alles gaat bliksemsnel, ’s Maandagavonds lezen wij in onze 
couranten welke reactie een Zondag genomen besluit door Frankrijk in 
Amerika verwekt. Ons antwoord kan dus alleen zijn: de eenheid is be
houden gebleven. Omdat de heele wereld één is geworden.

Het feit dat velen dat niet aan kunnen is moeilijk te loochenen. Maar 
eigenlijk kunnen wij tegen geen enkele overgang. Alle overgangen maken 
slachtoffers. En wij klagen en roepen om de oude tijd. Maar ondertussen 
gaan wij door, wij schaffen de radio niet af, zomin als onze technische 
gemakken. Wij gaan tóch mede. De radio wordt gebruikt bij het onderwijs 
en de film eveneens. Al de vragen die zich daarbij kunnen voordoen, 
kunnen hier natuurlijk niet besproken worden. Kinderen die opgroeien 
in deze nieuwere wereld begrijpen onze zorgen niet. Zij hebben niet de 
moeite, die wij bij „aanpassing” hebben. Want het gaat om de aanpassing, 
zoals men zich eeuwenlang heeft moeten aanpassen.

Stellig is David de Jong's boek een teken des tijds. Echter niet om ons oog 
te verontrusten. Dergelijke literatuur en kunst hangt ten nauwste samen 
met de tijd en wordt tenslotte juist door de grote gedachte van de eenheid 
der wereld gedragen.
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dat

cursussen

nog anc

(3.391)
(4.348)
(4.033)
(3.549)
(3.315)
(1.332)

2.042
2.230
2.153
2.172
2.049
1.859
1.916

1.576
1.871
1.745
1.837
1.749
1.647
1.806

(2.238)
(3.251)
(3.121)
(2.469)
2.318)
1.159)

Febr. 115 met 31.307
30.622
26.465
22.486
20.477 (2.31°'
13.754 (1.*„.,
10.452 ( 251)

objecten plaatsen

il 101 „

92 ", 

86 „ 
80 „

Februari 38.789 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli

35.676
32.397
25.754
21.769
13.713

Augustus 8.524 ( 371)

ten behoeve van de werklozen in ons land 
wordt verricht. Bedoelde overzichten 
worden samengesteld door het Centraal 
Bureau in samenwerking met het Departe
ment van Sociale Zaken, onder welks 
afdeling Werkverschaffing en Steun
verlening dit sociale werk ressorteert 
en dat door subsidiëring dit werk tracht 
in stand te houden en uit te breiden.

Het aantal gemeenten, waarin één 
of meer vormen van cultureel werk werd 
waargenomen, bedroeg blijkens de ge

in Febr. 115 mef
Maart 116 „
April 
Mei 
Juni 
Juli

invloeden gelden, nl. het vinden van 
tijdelijke arbeid in deze periode.

Het sterke verloop in voorjaar en 
zomer is voor verscheidene gemeenten 
de aanleiding geweest om het cultureel 
werk gedurende dit tijdperk stop te zetten. 
Deze stopzetting heeft inmiddels het 
aantal deelnemers weer ongunstig be
ïnvloed daar nu ook de liefhebbers, die 
overbleven, in de betrokken gemeenten, 
afgevoerd moesten worden.

Intussen bedenke de lezer nog, 
de statistiek hen, die uitsluitend aan 
sport of ontspanning deelnamen, niet 
medetelde bij de aantallen deelnemers aan 
het cultureel werk.

Een groot aandeel in het werk hebben 
Amsterdam en Rotterdam. De eerst
genoemde gemeente telde 9064 en de 
laatstgenoemde 7459 deelnemers in Fe
bruari; voor Augustus bedroegen de 
aantallen resp. 2264 en 1763. In deze 
beide gemeenten is de achteruitgang 
blijkbaar wel zeer sterk geweest en beliep 
resp. 75 en 76 pet.

Een nadere beschouwing van het ver
loop van het aantal deelnemers aan de 
onderscheidene vormen van het cultureel 
werk — welke wij straks nader zullen 
bespreken — over de periode Februari 
t/m Augustus geeft ons het volgende 
beeld

Zoals uit de gegeven cijfers blijkt, 
geldt de hiervoor reeds geconstateerde 
verminderde belangstelling in het bij
zonder de cursussen, terwijl de bezetting 
van de werkobjecten en centrale werk
plaatsen zich heeft gehandhaafd. Een

De cijfers tussen () geven het aantal 
vrouwelijke deelneemsters aan, dat in het 
vorige getal begrepen is.

In Maart 1936 is met 116 gemeenten 
het maximum-aantal bereikt en daarna 
daalt het aantal gemeenten vrij snel. 
Overigens houde men er rekening mede, 
dat in sommige gemeenten ook door 
werklozen uit naburige, niet mede- 
getelde, gemeenten aan het culturele 
werk wordt deelgenomen; deze omliggende 
gemeenten hebben dan voor hun werk
lozen in de „centrale gemeente” toegang 
bedongen.

De lijn van het aantal deelnemers loopt 
vrijwel parallel aan die der deelnemende 
gemeenten. Ook daarin valt een sterke 
daling waar te nemen, nl. van 31.307 
in Februari op 10.452 in Augustus.

De daling van de aantallen gemeenten 
en deelnemers vindt blijkens de verslagen 
een afdoende verklaring in de verminderde 
belangstelling van de kant der werklozen 
in voorjaar en zomer. Het schijnt, dat de 
lokking der vrije natuur voor velen te 
sterk is, terwijl andere het werk op de 
cursussen vaarwel zeggen om hun groente 
en bloementuintje te verzorgen. Tenslotte 
doen zich hier nog andere seizoens-
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theaters,

33 cursussen zieken
of E.H.B.O., 28 

ontwikkeling”,

bijzonderheid, waarmede de lezer bij de 
beschouwing der cijfers nog rekening 
heeft te houden is het feit, dat vele 
personen verschillende cursussen gelijk
tijdig volgen, terwijl het ook voorkomt, 
dat één persoon aan meerdere vormen 
van het culturele werk deelneemt. Hierin 
zoeke men tevens de verklaring van het 
verschijnsel, dat het aantal cursisten 
groter is dan het totaal aantal deelnemers 
aan het cultureel werk, bij welk laatste 
aantal de dubbeltellingen zijn geëlimi
neerd.

Waaruit bestaat nu dat cultureel werk ? 
Ook daarop geven de verslagen het 
antwoord. Men kan onderscheiden cur
sussen, werkobjecten, centrale werk
plaatsen, kampwerk en sport en ont
spanning. Het Februari-overzicht onder
scheidt de cursussen weer in praktische, 
in theoretische en in praktische én 
theoretische cursussen. Er waren in die 
maand 11500 deelnemers aan praktische 
cursussen, w.o. 26 vakcursussen voor 
metaalbewerkers (o.a. 11 cursussen voor 
bankwerkers en 9 lascursussen), 17 
schilderscursussen, enz.

Het doel dezer praktische cursussen 
bestaat in hoofdzaak uit het onderhouden 
en uitbreiden der reeds verkregen vak
bekwaamheid. Van enige concurrentie 
met de nijverheidsscholen, waarvoor men 
in daarbij betrokken kringen wel eens 
bevreesd schijnt te zijn, kan en mag geen 
sprake zijn. Devak opleiding behoort 
uitsluitend op de daartoe opgerichte 
nijverheidsscholen thuis. In het algemeen 
beperkt men zich er dan ook toe slechts 
hen tot de vakcursussen toe te laten, die 
reeds een nijverheidsschool bezochten 
en daarna praktisch in het vak werkzaam 
waren. Uiteraard dwingen de omstandig
heden er nogal eens toe van deze stelregel 
af te wijken; soepelheid is wel een 
der eerste vereischten bij dit gehele

De theoretische cursussen telden in 
Februari 21756 deelnemers. Onder die 
cursussen waren o.m. 42 cursussen in 
moderne talen, 30 cursussen in Esperanto,

30 cursussen Nederlands, 53 hand- en 
vaktekencursussen, 33 c 
verpleging, verbandleer 
cursussen „algemene

Onder de praktische èn theoretische 
cursussen nemen de dienstbodencursussen 
een afzonderlijke plaats in. Op deze 
cursussen, welke in Februari in 13 
gemeenten aangetroffen werden, tracht 
men het werkloze fabrieksmeisje die 
elementaire huishoudelijke kennis bij 
te brengen, welke ten minste nodig is 
om een betrekking in de huishouding 
te kunnen aanvaarden. Hier is men dus 
wél terecht gekomen op het terrein van 
het nijverheidsonderwijs. In de eerste 
plaats hoopt men met deze cursussen 
het werkloze fabrieksmeisje een lonende, 
meer vrouwelijke werkkring te bezorgen, 
terwijl men zó tegelijkertijd in de behoefte 
aan Nederlands huispersoneel tracht te 
voorzien.

Uitvoerige bijzonderheden over de 
speciale werkobjecten voor jeugdige werk
lozen treffen wij eveneens in het Februari- 
overzicht aan. In 44 gemeenten waren 
bij de werkobjecten ruim 2000 deelnemers 
werkzaam. Deze werkobjecten — wél 
te onderscheiden van het werk in de 
werkverschaffing — treffen wij in velerlei 
vormen aan. Wij vinden o.m. melding 
gemaakt van aanleg en onderhoud van 
sport- en andere terreinen, het bouwen, 
verbouwen en restaureren van musea, 
jeugdtehuizen, kinderbewaarplaatsen, 
openluchttheaters, zweminrichtingen,

Een der mooiste vormen van het 
cultureel werk vormen de z.g. centrale 
werkplaatsen. In de ruim 20 gemeenten, 
waar men deze instellingen aantreft, 
zijn daar jeugdige werklozen overeen
komstig hun opleiding werkzaam in 
werkplaatsen, die wat werk, werktijd, 
discipline en:z. betreft zoveel mogelijk 
bij het normale bedrijfsleven aansluiten. 
In totaal zijn in deze werkplaatsen gemid
deld 1800 deelnemers werkzaam.

De werklozenkampen floreren
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') Voor nadere bijronderheden omtrent het 
kampwerk verwijzen wij naar het artikel van 
G. J. Viuer in de 17e jaargang (blz. 259 e.v.j.

voor werklozen. In 56 gemeenten werd 
blijkens dit onderzoek voor sport en 
ontspanning gezorgd. De vormen, waarin 
dit geschiedt, lopen nogal uiteen. Naast 
6 gemeenten, waar uitsluitend sport
beoefening (vooral voetballen) voorkomt, 
treft men ook gemeenten aan, waar het 
werk uitgebreider is en dikwijls door 
excursies, lezingen, voordrachten, weten
schappelijke films, enz. een meer ont
wikkelend karakter draagt. In enkele 
gemeenten kunnen de werklozen gratis 
boeken uit de bibliotheken lenen.

In 36 gemeenten heeft men speci 
ontspanningshuizen voor de werklozen 
ingericht. Daar kunnen zij hun tijd 
doorbrengen met lectuur, dammen, scha
ken, kaarten en andere gezelschapsspelen, 
terwijl er somtijds ook wedstrijden worden 
gehouden. Verschillende besturen maak
ten melding van lezingen, ■ 
voor bezoekers der tehuia

Op te merken valt hierbij, c 
gemeenten slechts door hen, die 
het ontwikkelingswerk deelneme 
het sport- en ontspannings 
genomen kan worden. Hier n 
aangename slechts in verenig 
nuttige genoten worden.

Ook de hygiëne is niet vergeten. Wij 
vinden tenminste melding gemaakt van 
gratis baden voor werklozen.

In enkele der geraadpleegde overzichten 
zijn de gegevens per gemeente vermeld 
en juist daardoor is men in de gelegenheid 
vergelijkingen te maken, welke dikwijls 
een verrassend resultaat opleveren. Wij 
moeten het echter bij deze summiere 
opsomming laten en verwijzen daarom 
hen, die bij deze vorm van sociaal werk 
geïnteresseerd zijn, met nadruk naar de 
publicaties, welkevoor belangstellenden bij 
de Onderwijsstatistiek gratis verkrijgbaar 
zijn *).

zelfsprekend vooral in het zomerseizoen. 
Telden zij op het einde van Februari 852 
deelnemers, op het einde van Juni bedroeg 
het aantal 1737. Men kan de kampen 
onderscheiden in z.g. korte kampen 
(duur ± 1 week) en z.g. lange kampen 
(duur ± 8 weken ‘). Bijzondere ver
melding verdient het R.K. werkkamp 
Bouvigne in Noord-Brabant, alwaar steeds 
ongeveer 100 meisjes in opleiding zijn 
voor dienstbode.

Na deze uiteenzetting van de onder
scheidene vormen van het cultureel werk 
is het hier wellicht de plaats om wat nader 
in te gaan op de hierboven vermelde 
vergelijkende cijfers. Hoe komt het toch, 
dat de cursussen zó snel verlopen, terwijl 
de werkobjecten, centrale werkplaatsen 
en werkkampen daarentegen in trek 
blijven ? Wij geloven er niet ver naast 
te zijn, wanneer wij hierin het verlangen 
naar productieve arbeid zien. In de cur
sussen herleeft uiteraard voor de deel
nemers steeds iets van de onnatuurlijke 
schoolse sfeer. Daar komt men om onder 
leiding nog iets te leren. Geheel anders 
is over ’t algemeen het werk der speciale 
werkobjecten, centrale werkplaatsen en 
werkkampen. De werkloze jonge man 
krijgt daar eerst volop de gelegenheid 
de jeugdige energie op de gewenste 
productieve doeleinden te richten. Hier 
heeft hij niet het op de duur zo ont
moedigende gevoel te worden bezig ge
houden. Hij kan er werken aan zwem
baden, jeugdtehuizen enz. en ziet uit 
de samenwerking iets geboren worden, 
waarvan het maatschappelijk nut hem 
klaar voor ogen staat en welks groei 
hem een vreugde en voldoening is. Het 
zelfvertrouwen wordt bij dit werk eerder 
teruggevonden en gesterkt.

Tenslotte de sport en ontspanning. 
In het Maart-overzicht zijn de resultaten 
opgenomen van een speciaal onderzoek 
naar de zorg voor sport en ontspanning
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NED. JONGELINGS VERBOND.

a Is gevolg van het zich steeds uit- 
breidende jongenswerk van het 

Verbond, werd op de einde Oktober 
gehouden Bondsbestuursvergadering be
sloten tot het aanstellen van een tweede 
jongenswerk-sekretaris. Het zal vooral 
de taak van deze sekretaris zijn de 
verschillende jongensclubs te bezoeken, 
een arbeid waaraan grote behoefte blijkt 
te bestaan. De eerste jongenswerk- 
sekretaris houdt zich voornamelijk bezig 
met de leidersvorming.

bekend was 
organisaties 

■* :n de actie

A.R.J.A.TOOGDAG.
z^vp de derde Oktober hield de Anti 

Revolutionnaire Jongerer 
jaarlijksche toogdag, ditmaal te 
Er waren ongeveer 400 deel 
vertegenwoordiging van < 
clubs bedroeg wel 50% 
vorig jaar. De voorzitter 
Schotten sprak een oper 
waarin hij wees op de verf

en Actie haar 
teApeldoom. 
elnemers; de 

de verschillende 
meer dan het 

, Dr. L. W. G. 
eningsrede uit, 
randeringen die 

zich in het staatkundig leven voltrekken 
en op de verandering die zich momenteel 
in de geesten afspeelt. Als voorbeelden 
haalde de spr. hierbij de N.S.B. en de 
S.D.A.P., de liberale groepen en de R.K. 
Staatspartij aan. De enige macht die 
dezelfde werkwijze blijft toepassen, is de 
geest van Moskou. De hulpmiddelen 
van de landen van goeden wil zijn vele, 
maar niet voldoende. Dit komt omdat de 
mens zich steeds moet bepalen tot de 
beangstigende vraag: geef mij een plaats 
om te staan. Een plaats die onafhankelijk 
is van al het vergankelijke. Zulk een 
“'■ats heeft ons land en hebben de 
,—geren nodig. Het enig onvergankelijke 
is het onvergankelijke van God. Spr. 

jrak daarna de brief aan de Hebreeën.
oyeweerd een 
celijke christe-

KATHOLIEKE ACTIE EN R.K. VRIJE
JEUGDVORMING.

in alle R.K. jeugdvereniginge 
* men deze winter met het i 
van een jaarprogram van 
Actie. De oorsprong hiervan ligt in een 
verklaring van het Episcopaat in Juni 
1934, waarin de R.K. jeugdverenigingen 
werden opgeroepen tot het „hiërarchisch 
apostolaat” en van de bisschoppen de 
zending ontvingen om „volgens de voor
schriften van Z.H. Paus Pius XI onder 
leiding van de resp. Bisschoppen en de 
door hen aangestelde geestelijkheid, in 
hunne bisdommen de Kerk een behulp
zame hand te reiken en de herderlijke 
bediening aan te vullen".

Nadat deze verklaring 
geworden, gingen allerlei 
aan het werk. Van eenheid in 
was echter geen sprake. De Interdiocesane 
Jeugdcommissie heeft nu deze zomer 
— nadat zowel Paus als bisschoppen 
zich voor eenheid in het werk hadden 
uitgesproken — een jaarprogram van 
katholieke actie voor de gehele mannelijke 
en vrouwelijke R.K. jeugd opgesteld, 
in samenwerking met de verschillende 
vormen van R.K. jeugdwerk in Nederland.

Het program, dat als opschrift de 
naam „Aposteljeugd” draagt, is verdeeld 
in drie delen. I. Leer der Kerk. II. Prac- 
tische besprekingen (betreffende het 
geloofsleven). III. Gemeenschappelijke 
acties.

Het laatste deel bevat de volgende 
punten: Eucharistisch Triduum *) voor- 
mannelijke en vrouwelijke jeugd (met 
inschrijving in het Apostolaat des Gebeds). 
Met behulp der Liturgische vereniging 
een bewuste en fijnverzorgde beleving 
der H. Mis (Gregoriaanse zang, ver- p]aat,
tegenwoordiging enz.). Fijn ver- jonge
zorgd Pinksterfeest van de - •
gezamenlijke jeugd. Wapen- bespr
schouw en Congressen door de eigen' Verder hield Prof. Dooj 
verenigingen verzorgd. referaat over de onverganke

lijke staatsidee.
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PADVINDERS-JAMBOREE 1937.
Tn de padvindersbeweging is men reeds 
* lang bezig met de voorbereiding van 
de Wereld-jamboree die in 1937 te 
Vogelenzang zal worden gehouden. Lei
ders uit allerlei landen zijn deze zomer 
al een kijkje wezen nemen. De deelname 
der padvinders zal niet gering zijn. Uit 
Engeland zullen 5 è 6000 jongens komen, 
uit Polen een 500, Amerika zal eveneens 
een grote groep zenden, in Ned. Indiê 
probeert men klaar te krijgen dat 100 
jongens naar Vogelenzang zullen gaan.

In Vogelenzang is men al druk aan 
’t werk. Voortrekkers kappen, zagen en 
rooien, verzamelen brandhout enz. Met 
de dienst der P.T.T. zijn besprekingen 
gevoerd betreffende de inrichting van 

"j postkantoor op het kamp- 
: Spoorwegen maken reeds 
tijdelijke uitbreiding van het 

‘lenzang; waarschijnlijk zullen 
elnemers-padvi

met de geschiedenis en de cultuur van 
ons volk nog meer dan te voren te 
versterken en de daardoor in galoeth 
(ballingschap) hernieuwde nationale 
krachten uitsluitend te richten op de 
strijd voor vrijheid en herleving van ons 
volk in Erets Jisraeel."

JOODSE JEUGDFEDERATIE.
z~\p de 17e algemene vergadering van 
'“''de J. J. F., welke 27 September 1.1. 
te Amsterdam werd gehouden, werd o.a. 
de volgende motie aangenomen:

„De Algemene Vergadering enz., 
constaterende, dat de Joden, ook in 

landen waar de emancipatie gehandhaafd 
is, meer en meer beschouwd worden als 

aparte, nationale groep, en dat 
endien, speciaal voor de Joodse jeugd,

et-Joodse idealen en stromingen aan 
tekenis verliezen,
voorts constaterende, dat, ondanks de 

hierdoor in sommige kringen groeiende 
sympathie voor Palestina en verlangen 
naar Joodse waarden, een groot deel 
van deze jeugd nog niet de betekenis 
heeft erkend van de levenshouding en het 
levensdoel, die het eigen volk haar 
kunnen geven, en daardoor de kracht mist, 
zich te richten naar een eigen Joodse 
toekomst,

spreekt als haar mening uit, dat het 
de taak der Federatie is, om, temidden 
van de huidige verwarring, de Joodse 
jeugd de weg te wijzen, door binnen de 
Federatie het besef van verbondenheid

DE VRIJZ.
AMERIKA

1 n de afgelopen zomer gingen zestien 
1 jongeren uit de V.C.J.B. en V.C.S.B., 
naar Amerika om op uitnodiging van de 
Amerikaanse vrijz. chr. jeugdorganisaties, 
de jaarlijkse konferentie van het „Leiden 
International Buro" mee te maken.

Op het kongres waar ruim 225 
jongeren aanwezig waren, werd van 
gedachten gewisseld over de vrijheidsidee 
en over vragen van oorlog en vrede. 
Verder werden er door de afgevaardigden 
van verschillende groepen inleidingen 
over het eigen werk gehouden. Dat dit 
vruchtbaar kan zijn, bleek wel uit het 
feit, dat de Amerikanen na de Hollandse 
inleiding, onmiddellijk het plan opvatten, 
ook werklozenwerk te gaan organiseren, 
zoals de V.C.J.C. dat in ons land doet.

A.M.V.J. IN INDIE.
pinde Augustus opende de Amster- 

damsche Maatschappij voor Jonge
mannen, (een Hollandse tak van de 
Young Men Christian Association) haar 
tweede clubhuis, en wel in Soerabaia. 
Het eerste werd in het voorjaar te 
Batavia geopend. Dit is het begin van 
het gewone werk van de A.M.V.J. in 
Indië. Zoals bekend is werd reeds sinds 
Mei 1932 crisiswerk verricht. Over deze 
arbeid, in Bandoeng, Malang 
zorg, vindt men een overzic 
Oktober-nummer van „De 
het maandblad der A.M.V.J.
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DE NATIONALE JEUGDSTORM.

VOLKSEENHEID-CONFERENTIE.

VRIJZ. DEMOCRATISCHE JONGEREN.

:n van t

T Tan 13 tot 15November is te Amersfoort 
* in de School voor Wijsbegeerte de 

derde Volkseenheidsconferentie gehouden, 
met als deelnemende organisaties de 
Unie van R.K. Studentenver., de Ned. 
Chr. Stud. Ver., de Vrijz. Chr. Stud. Ver., 
de Calv. Stud. Bew., de Soc. Dem. Stud. 
Ver., de Vrijz. Dem. Jongeren Org-, 
de Bond van Jonge Liberalen, het Nat. 
Jongeren Verbond en de Anti Fase. 
Stud. Ver.

De onderwerpen van bespreking waren: 
Karakteristiek van arbeiders-, boeren

en studentenleven, door Dr. H. v. d. 
Wielen; Ordening, door Ir. H. Vos, 
Prof. H. A. Kaag, Dr. C. Beekenkamp; 
Werkloosheid, door Prof. Mr. A. C. 
Josephus Jitta; Welke wegen en middelen 
van internationale samenwerking zijn 
ons praktisch nog mogelijk, door Mr. 
H. E. Scheffer. W. K.-H.

democratisch staatsbestuur beseffen (daar
toe is ook studie nodig) en mede trachten 
dit in stand te houden. Het blijft de weg 
van de V.D.J.O. deze algemene begrippen 
te bespreken zonder zich rechtstreeks met 
de politieke vraagstukken te bemoeien.

Uit de verslagen die gedurende het 
huishoudelijk gedeelte der vergadering 
werden besproken, bleek dat de organisatie 
in het afgelopen jaar sterk is gegroeid. 
Niet minder dan 10 nieuwe afdelingen 
werden opgericht. Met algemene stemmen 
werd staande de vergadering besloten het 
maandblad „Jongeren en Democratie” 
vanaf 1 Jan. 1937 om de 14 dagen te doen 
verschijnen.

z~\P 31 Oktober 1.1. hield de V.D.J.O. 
'''' haar algemene vergadering in Blari- 
cum. Mr. A. M. Joekes sprak een rede 
uit over „Jongeren en democratie”, 
waarin spr. met nadruk betoogde dat 
het onwaar is, wat men de laatste tijd 
van allerlei kant wil doen voorkomen, 
dat het in de wereld van nu uitsluitend 
gaat om fascisme of communisme. Het 
antwoord behoort te zijn: geen van beide. 
Na de beginselen van de democratie te 
hebben uiteengezet, zei spr. dat de 
V.D.J.O. een roeping heeft, vooral daar 
waar van alle zijden een aanslag op de 
volksvrijheid wordt gepleegd. Ieder lid 
van de V.D.J.O. moet de waarde van een

ry Stormmeeuw", het 14daags blad 
van de Nat. Jeugdstorm, bevat in 

het nummer van 15 Okt. een soort 
beginselverklaring, waarvan wij hier een 
en ander ovememen.

„De jeugd is verdeeld en de jeugd zal 
weer één moeten worden, dat willen 
en dat zullen wij bereiken." „Wij roepen 
ze (de andere jeugd, aan wie de N.J.S. 
ten voorbeeld wil zijn) toe: Wordt 
Stormer, neemt afscheid van de jeugd van 
oude mannen en vrouwen, van de 
debatterenden en verdeelden. Help mede 
aan de wederopstanding van de Ware 
Jeugd, wees ook de futlozen ten voorbeeld, 
wees ook een vurig strijder, hang ook 
met hart en ziel ons doel, het doel van de 
N.J.S. aan: Vorming van een eendrachtige 
en Nationale Jeugd!"
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is een nieuwe reeks kinder- 
.tergrond voor de leeftijd van 
• redactie van R. Oost ra.

De serie AKKERKLOKJES is 
verhalen met godsdienstige achte 
ongeveer 7 tot 14 jaar, onder :

Het doel van deze serie is:
i°. Geschikte verhalen te verstrekken bij de nieuwe Zondags- 

schoolcursus „Het jaar rond op Gods akker" van R. Oost ra.
2°. Naast de bestaande boekjes een reeks zeer goedkoope 

verhalen uit te geven voor uitdeling op feesten van Zondags
scholen, kinderkerken, verteluurtjes enz. Door de lage prijs van 
deze boekjes zal het, naar wij hopen, thans ook voor de meest 
bescheiden kas mogelijk zijn iets aardigs aan de kinderen mee 
te geven op een Kerstfeest, Zomerfeest enz.

De boekjes verschijnen in een fris omslag en rijn keurig 
{eillustreerd.

De bovenvermelde leeftijd is zeer ruim genomen; in de practijk 
zal het ene deeltje meer naar de jongere, het andere meer 
naar de oudere kant gericht zijn.
Als eerste zijn verschenen:
Nr i^UK's KERSTFEEST,^oor Dora Coolsma, met

Bestemd voor kinderen tot ± xo jaar. Kleine Uk, die juf „niks lief’ vind, 
en voor haar alleen geen kerstcadeautje koopt, leert op het Kerstfeest inzien

Prijs 25 et
Nr a: DE BLIJDE BOODSCHAP ONDER DE INDIANEN, 
door R. O o s t r a, met illustraties van Johan Faber.

invoering van het Christendom in dnze streken. Het laatste hoofdstuk „Een

SPELEN EN FEESTVIEREN, WIE DOET ER MEE?, door

Het boekje „Kinderfeesten", dat zich in de loop der jaren steeds in een

Er bleek n.1. langzamerhand steeds meer vraag naar spelletjes, wedstrijden e.d. 
om te gebruiken bij feestelijke gelegenheden, in vacanties, of bij slecht weer. 
In dit boekje staat dus nog meer practische raad, die onmiddellijk in toepassing 
gebracht kan worden. Wij hopen dat ook dit boekje zijn weg vindt en een 
prettig bezit zal zijn voor allen die graag met kinderen spelen en van harte 
feestvieren. Evenals „Kinderfeesten" gaat ook dit boekje de wereld in onder 
het motto: „Laat het leven sober zijn, doch rijk aan feesten". Prijs 90 et-, 
in linnen band 60 ct meer.

Inhoud: Inleiding — Over voorbereidingen en programxöa’s voor kinder
feesten — Gewone spelen — Zelf te maken gezelschapsspelen — Spelen met 
pandverbeuren — Wedstrijdspelen — Charade en verhalenspelen — Schimmen
spel en poppekast
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J ■'er en D. A. Vorste r; bandontwerp

l
Algemene verhalen

oKElG?^ __________
A’ v°"“ri

Nr II: LICHTE BLOEI, bloemlezing, als vervolg op „Het

SJ"!.
D. A. V o r s t e r; bandontwerp H. de Vries.

Kluit, met bandontwerp en illustraties van A a f j •

Bijbelse verhalen:
Nr IV: HEBREEUWSE HELDEN, naar het Amerikaans 
van Rufus M. Jones, door I. C. Thomson-

Nr VIII: JEZUS EN ZIJN VRIENDEN, naar het Amerikaans 
van Rufus M. Jones, door I. C. Thomson- 
Wentholt, ingeleid door J. Jac. Thomson; band
ontwerp G e r. M o h r. ■
Nr V: HET HELDENLEVEN VAN PAULUS, naar het 

vXj?’’£■ ° " '"e's d“'

Paasverhalen:
Nr X: TOEN HET BEGON TE LICHTEN.... Een bundel 
Paasverhalen, verzameld door C^orrie Jacobs, ingeleid

Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij 
VAN GORCUM & COMP. N.V. - UITGEVERS

Kerstverhalen:
Nr VI: DE STER VAN BETHLEHEM, een bundel Kerst
verhalen, verzameld door C. Jacobs, ingeleid door D r 
G. Horrefis de Haas.
Nr VII: HET BLIJDE GEHEIMENIS, een tweede bundel 
Kerstverhalen, verzameld door C. Jacobs, ingeleid door 
Dr G. Horreüs de Haas.
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Tekenen des Tijds
SYMBOOL EN INTELLEKT 

door PH. KOHNSTAMM.

r\e periode der Europese kuituur, die ten einde loopt —al zullen wij nog 
lang met haar nawerkingen te worstelen hebben — legde eenzijdig 

den nadruk op de waarde van het individu tegenover de gemeenschap. 
Dat betekende tevens dat zij eenzijdig intellektueel was gericht. Want 
het intellekt is de scheidende functie van den geest; kritiek en scheiding, 
althans onderscheiding, zijn immers synoniemen, de emotie daarentegen 
is wat verbindt en de gemeenschap vormt.

Daarmee hangt ten nauwste samen, dat in zulk een periode de waarde 
van het symbool niet meer wordt verstaan. Want het symbool —■ een 
vlag bijv, of een lied, een strijdleuze of een gebaar komt juist daar te hulp, 
waar de uitdrukking in het woord, althans in het woord alleen, blijkt te 
kort te schieten, waar de drijvende emotie naar rijker uitdrukkingsmiddel 
verlangt. En tegen het traditionele symbool, dat herinnert aan grote 
gemeenschappelijke ervaring en doorleving, richt zich dan ook de ver
standelijke kritiek.

Het zijn — Gode zij dank — niet uitsluitend de nieuw-opkomende, 
anti-democratische bewegingen en stromingen, die blijk geven de waarde, 
ja de noodzakelijkheid van het symbool in het volksleven te beseffen. 
De afgelopen weken hebben tot tweemaal toe ons laten zien, hoe het 
intellektualistisch-individualistisch getij bij ons en elders zijn hoogtepunt 
heeft overschreden; beide keren waren Koningschap en Huwelijk in het 
symbool betrokken.

Voor de eerste maal in zijn geschiedenis zag het Engelse volk zich 
voor de vraag gesteld of aantasting, metterdaad en openlijk, van het 
huwelijk als uitsluitende en levenslange levens-gemeenschap verenigbaar 
mag zijn met het symbool van de staatkundige eenheid van het Britse 
gemenebest. Zijn hyperintellektuele critici als Lloyd George en Bernard 
Shaw — Chesterton zou, leefde hij nog, vermoedelijk hebben opgemerkt, 
dat dit juist geen Engelsen waren, maar een Welshman en een Ier —■ 
vonden niets dan dwaze aanstellerij in de oppositie van een premier, 
die zich gewichtig wilde maken en van een aartsbisschop die ex officio 
opkwam voor de verouderde opvattingen van zijn kerk. En deRothermare's 
en de Mosley’s zouden gaarne in troebel water hebben gevist. Maar de 
overweldigende meerderheid van volk en volksvertegenwoordiging bleek 
wijzer. Zowel de schending van de beide symbolen, die in het oorspronkelijke 
plan lag, als die van het Huwelijk alleen — dat immers zou de betekenis 
van de „morganatische” oplossing zijn geweest — werd onverbiddelijk 
afgewezen door de verantwoordelijke leiders van Kerk en Staat; oppositie
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van betekenis vond ten slotte hun houding niet. Met echt-Engelsen zin 
voor common sense en loyauteit schaarde de parlementaire oppositie 
zich ten volle achter de Regering. Voor de formeel juistere, maar materieel 
wellicht nog pijnlijker oplossing van een „sauver les apparences" achter 
een niet emstig-bedoelde fa?ade heeft de eerlijkheid en de goede smaak 
van de direkt betrokkenen het Engelse volk en het Gemenebest bewaard. 
Die uitslag is waarlijk een gelukwens waard.

In Nederland stond men voor eens gans andere beslissing. Hier geen 
conflict van politiek en algemeen-menselijke verhoudingen; de vreugde 
van een jong en blij mensenpaar mocht en kon gedeeld worden door ieder, 
wien de angst voor het symbool geen parten speelde. Want, natuurlijk, 
ook dit huwelijk was niet de daad van twee willekeurige, ons onbekende 
jonge mensen. Er lag de belofte in van de voortzetting van dat symbool 
der Volkseenheid, dat het Koningschap, in den zin als wij het in Nederland 
kennen, tot uitdrukking en beleving brengt.

Daarom was het niet zeker van te voren, dat niet ook in ons land die 
onwennigheid van den „intellektueel” tegenover het symbool zou blijken. 
Want ook de intellektueel, heeft, meer dan hij zelf beseft, zijn gehechtheid 
aan symbolische gebaren. Men kan immers van den strijd zelf tegen het 
symbool weer een kriterium maken en dat dan vasthouden met de kracht 
van al de gevoelens, waarvan symbolen nu eenmaal de dragers zijn. 
Toen ons vorig nummer ter perse ging kon men dan ook slechts de hoop 

. koesteren, dat de oude klassenstrijdgedachten aan het verbleken waren 
om plaats te maken voor een ernstig gemeenschappelijk zoeken naar een 
waarlijk Nederlandse volksgemeenschap.

Thans mag met dankbaarheid geconstateerd worden, dat elke storing 
uitbleef, ja dat de overgrote meerderheid van hen, die nog voor weinig 
jaren zich genoopt voelden demonstratief van feesten weg te blijven, die 
ons Koninghuis betroffen, thans openlijk van een andere houding deden 
blijken. Klaarblijkelijk gold voor hen niet het verwijt, dat zij zelfs in de 
dreigende gevaren van dezen tijd niets zouden hebben geleerd, en niets 
vergeten.

Ik herinner slechts aan de Vara-uitzendingen en de motivering daarvoor 
namens den Verenigingsraad gegeven. Niet minder duidelijk was het geluid 
van de zijde der socialistische jeugdbeweging. Daar deze uitingen in de 
grote pers minder de aandacht hebben getrokken dan de eerstgenoemde, 
veroorloof ik mij hier een kort citaat. Het Jonge Volk van Dec. '36 schrijft:

„Ons werk aan de verheffing der arbeidersjeugd hebben wij steeds gevoeld 
als een bijdrage tot de ontwikkeling der gehele volksgemeenschap. Het werd 
gesteund door een besef van diepere eenheid met alle landgenoten, die van



TEKENEN DES TIJDS 99

dans-spelletjes

Inderdaad, deze vergelijking is treffend. Het historisch-materialistisch 
of theoretisch-republiekijns gefundeerde bezwaar tegen het Nederlandse 
koningshuis en zijn tradities doet een weinig aan als een plan tot vervanging 
van onze duinen, als borstwering tegen den traditioneel-Nederlandsen 
vijand, door een dijken-stelscl van eigen maaksel. Voor dit soort van 
plan-matigheid blijkt het enthousiasme in dezen tijd vervlogen. En al is het 
nog lang geen zomer in de kentering van het klimaat der volksverbindende 
gedachten, iets van belofte ligt er toch reeds in de lucht.

En deswege past in deze eerste maand van het nieuwe jaar een gelukwens, 
niet alleen voor het jonge prinselijke paar, maar waarlijk niet minder voor het 
Nederlandse Volk.

Toneelspelen door kinderen 
door H. J. VAN WIELINK.

p onze wijze mee te bouwen aan een gezonder, 
de gedachten ook naar ons nationale vorstenhuis, 
rie met de tradities van ons volk is vergroeid, 
tg is even natuurlijk als het aanvaarden van het 
duinenrij ligt."

, Dit besef op 
geheel, leidt de 

historii 
louding

goeden wille zijn, 
schoner nationaal i_ 
dat in een veelbewogen 1 
Het aanvaarden dier verhc 
feit, dat langs onze kust

ri ril toneelspel door kinderen betekenis krijgen, dan moet het spel als 
VV zodanig op de voorgrond staan, de opvoering voor anderen het verre 

doel zijn, dat eerst vorm krijgt als het werkelijk bereikt is. Men moet 
uitgaan van de kinderen zelf, van de, in de groep waarmee men werkt 
aanwezige, mogelijkheden en niet de groep dwingen zich te wringen in een 
van te voren klaar gemaakte vorm. Dus niet de kinderen een klaarliggend 
toneelstukje laten opvoeren, maar, van hun eigen aanleg, belangstelling 
en kennis uit werkende, met hen samen het spel laten groeien.

Wie meent dat daarmee aan de kinderen een te zware taak wordt 
opgelegd, heeft nooit goed het kinderspel waargenomen. Immers kinderen 
doen niets liever dan toneelspelen, ze stellen ieder ogenblik in hun spel 
een ander voor dan ze zijn: een politie-agent, met de pet achterste-voor, — 
een rover, met een zware stem en als 't kan een zwarte veeg onder de neus, — 
een clown,—een indiaan,—welk kind is niet dol gelukkig als hij een„echt” 
indianenpakje krijgt —, moedertje en vadertje, — een klein kindje dat- 
nog-huilt, — de dokter die een visite maakt, — een stoomboot, men denke 
aan de kostelijke beschrijving in Mark Twain’s Tom Sawyer, — een 
locomotief, — een paard, een te veel om op te noemen. Zie kinderen 
met dodelijke ernst hun zelf-bedachte scenes spelen, zie
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als „In Holland staat een huis” opvoeren met een mimiek en een gracelijk 
gebaar, dat geen ervaren toneelspeler hen verbetert.

Jawel, hoor ik mij tegemoet voeren, maar dat doen de kinderen 
onbewust — zo gauw als ze merken dat men naar hen kijkt, verliezen ze 
hun sans-gêne, worden ze verlegen, kunnen ze niet meer spelen. Inderdaad. 
Maar hier begint dan ook de moeilijke taak van den leider of de leidster. 
Uitgaande van het spel der kinderen zelf moet die trachten hen over het 
dode punt heen te helpen, hen leren in hun spel te blijven volharden als 
anderen op hen letten. De onbewuste concentratie op hun speelhandelingen 
moet omgezet worden in een bewuste, ze moeten leren om te willen spelen, 
onverschillig of er iemand naar kijkt of niet.

Daarmee is de eerste stap op de moeilijke weg der toneelspelkunst 
gezet. Het intuïtieve spel der kinderen wordt een bewust spelen. Deze 
overgang moet met grote omzichtigheid geleid worden. Er mag geen sprake 
zijn van een op het publiek spelen, van een laten zien van dat-kan-ik-nou. 
Ze moeten blijven spelen met en voor elkaar, zich concentreren op hun 
individuele of gemeenschappelijke handelingen, alsof er niemand was 
die naar hen keek. En als ze zich direct tot de toeschouwers wenden, 
moeten zij in hun spel blijven en niet Jantje zijn of Marietje, die Moeder of 
Tante of broertje zien zitten in het publiek.

Daartoe kan men ze het best eerst voor kinderen, eigen vriendjes en 
vriendinnetjes, leden van hun groep laten optreden, dan pas voor vreemden 
en ouderen. En men forcere niets. Een kind dat zich geneert, dwinge 
men niet iets te spelen, waardoor het opvalt, want men zal zodoende 
het een stempel van verlegenheid opdrukken, waardoor er van het spel 
niets terecht komt, maar het bovendien een volgende maal een angst heeft 
te overwinnen waarover het dikwijls nooit heenkomt.

Wanneer op deze wijze de intuïtieve speeldrang der kinderen omgezet 
is in een willen spelen, in een meer of minder bewust uitbeelden van zijn 
innerlijk dus, dan kan men, uitgaande van de speelvormen van het kind-zelf, 
gestalte geven aan hun verbeeldingen, ze ongemerkt leiden in een bepaalde 
richting, zodat er een spel van andere vorm met een diepere inhoud ontstaat. 
Men kan de kinderen over bepaalde dingen aan ’t denken brengen, ze 
prikkelen tot vragen en die vragen gezamenlijk trachten op te lossen. Dan 
kan men te samen met hen de nieuwe vorm opbouwen, door hen tot 
het vinden van scènes te stimuleren, door hun invallen te ontwikkelen 
en in het geheel in te voegen. Natuurlijk moet men ook nu niet naar 
een van te voren gestelde vorm heenwerken, het spel ontwikkele zich 
op zijn eigen wijze, worde niet in tonelen, actes etc. ingedeeld, ’t blijve 
spel, maar met een meer bewuste bedoeling om voor anderen te spelen. 
Langzamerhand wordt zo het vermogen om iets innerlijks bewust uit te 
beelden ontwikkeld, dictie, mimiek en gebaar nemen in kracht en uit-
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drukkingsvermogen toe, en tenslotte kan men ook eens een poging wagen 
om een binnen het bereik van het kinderlijke voorstellingsvermogen 
liggend stukje, dat ze niet zelf gemaakt hebben, op te voeren. Maar daarmee 
zij men zeer voorzichtig en men late het onmiddellijk weer varen als 
de kinderen blijken geven nog niet op natuurlijke wijze zich in de rollen 
te kunnen inleven.

Een mooie theorie, zonder twijfel — maar nu de praktijk, hoor 
ik al een scepticus sneren. Wel, die is er. En een voortreffelijke ook. 
Wij bezitten n.1. in ons land, in Amsterdam, in de Jordaan een echt 
kindertheater. Het kindertheater Tuinstraat onder leiding van Ida Last- 
Ter Haar. Daar in het hartje van de Jordaan in een gebouwtje, oorspronkelijk 
een kerkje later een opslagplaats van ijzer, daarna een palingrokerij, 
komen nu alle Woensdagmiddag een 80 kinderen bijeen, leden van „De 
Vrolijke Brigade". Het doel is hen van de straat te houden, en dat doel 
wordt bereikt door hen met toneelspel bezig te houden. Op deze wijze 
verschaffen de organisators vrolijkheid aan kinderen van zeven jaar 
tot 21 jaar, die in hun dagelijkse leven dikwijls niet teveel blijdschap 
genieten. Maar tevens wordt „door het toneelspel van kinderen zelf, 
de belangstelling wakker gemaakt voor toneel in 't algemeen — voor 
muziek — voor bewegingskunst en ook voor allerlei handenarbeid met 
het toneel verbonden. Deze groep speelt geen uit het hoofd geleerde stukken 
in snel tempo ingestudeerd, ’t is geen club die nog maar half klaar, hun 
eerste uitvoering geeft en waarvan, zoals maar al te vaak gebeurt, de 
spelers vlak voordat ze opkomen nog achter de coulissen hun rollen 
staan te leren. Deze groep werkt, zingt, leest en speelt met elkaar en al 
werkende — spelende en zingende ontstaan de problemen die de moeite 
waard zijn als toneelstuk te verwerken. Vrolijke naast ernstige stukken, 
afgewisseld door zang en schimmenspel". Aldus de leidster in een artikeltje 
over „Kindertoneel” in „Leven en Werken”.

De eenvoudigste vorm waarin deze groep werkt is „Het circus Tuin
straat". In dit circusspel krijgt ieder nieuweling zijn taak, de meesten 
beginnen als toeschouwer, of als achterdeel van het „paard” en raken zo 
hun eerste verlegenheid kwijt, leren zichzelf te zijn, zonder om zichzelf 
te denken. Wie het een of ander goed kan, krijgt zo spoedig mogelijk de 
gelegenheid om met een eigen nummer in het circus-programma op te 
treden. Dat verandert daardoor steeds, er komen nieuwe nummers bij, 
er vallen oude af en zo verliest dit spel nimmer zijn bekoring.

We hebben dit circusspel gezien in een opvoering door De Vrolijke 
Brigade in het stampvolle Centraal Theater, nadat er eerst al een uit
voering was gegeven in het Leidse-Pleintheater. Wat er bereikt was, was 
werkelijk bewonderenswaardig. Met heel eenvoudige middelen, wat 
toneelgordijnen, een trap met een kleed erover als verhoging voor de
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dirigent van het primitieve orkestje met een paar trommels, fluiten en een 
harmonica, waaronder „echt” de toegang van de „stallen” naar de 
„piste”, door een paar tafelkleden afgesloten, met een aardige toegang voor 
’t publiek, dat uit de zaal opkwam — een poging om een eenheid tussen 
toeschouwers en spelers te suggereren — en dat alles goed van kleur, 
aangenaam van vorm, een lust om er naar te kijken. En de spelers vervulden 
hun rollen op werkelijk voortreffelijke manier: een meisje reed op 
een z.g. paard — een kleed met paardekop waaronder een paar jongens — 
de piste binnen, liet het paard wat rondlopen en verdween weer, met een 
ernst een hogeschoolrijdster waardig, een jongen speelde „de sterke man” 
met een kostelijke mimiek, een meisje danste met castagnetten, een ander 
jodelde op onverbeterlijke manier, een „beer” verscheen, een „hondje” 
sprong rond. Het had niet de minste pretentie, het was spel zonder meer, 
maar vertoond met zulk een overtuiging, met zulk een rustige zekerheid, 
dat jong en oud in de zaal geboeid zat toe te kijken en zuiverder genoot, 
dan in een echt circus, waar gerild en gebeefd wordt, maar de natuurlijke 
sfeer die dit kinderspel omgaf, nimmer bereikt kan worden. Het klinkt 
wat overdreven, en toch ’t is de onopgesmukte waarheid.

Dat hier geen van te voren pasklaar gemaakt spel werd opgevoerd, 
maar aan het vrije initiatief der kinderen alle speelruimte was gelaten, 
bleek op twee manieren. In de eerste plaats verzekerde mij een ter zake 
kundig toeschouwster — hetgeen mij overigens van andere zijde bevestigd 
werd — dat op de tweede uitvoering dit nummer anders werd opgevoerd 
dan op de eerste. En bovendien hadden de kinderen, onder aanvoering van 
den kostelijken directeur volkomen eigener beweging, zonder de leiding er 
in te kennen, die het principieel eigenlijk niet goedkeurde, een scène-tje: 
geldinzameling voor de inrichting van het kindertheater in de Tuinstraat, 
ingelast. Op een handige manier bracht de „directeur” zijn toespraak 
op dit feit en zeide toen met een overrompelende suggestiviteit, dat hij 
een achterwiel door de lucht zag zweven en een gulden en nog een. En 
in minder dan geen tijd lagen er een aantal geldstukken op het toneel.

Behalve dit spel en een aantal vrolijke liedjes door enkele kinderen 
gezongen, die op een boeiende wijze werden voorgedragen en ten dele 
door het publiek, daartoe door de jeugdige zangsters op werkelijk ver- 
overend-stellige wijze bewogen, werden meegezongen — werden er nog 
een tweetal stukjes met meer geestelijke inhoud vertoond: een karakterspel: 
Als ik groot ben en De Helm (een anti-oorlogspel). In het eerste trof ons 
het eenvoudige, maar verbluffend natuurlijke spel van een jongen, die, 
met z’n moeder in een park, vervelend doet en ondanks alle vermaningen 
onhebbelijk bleef. De wijze waarop dit ventje zich over de leuning van 
de stoelen — die een bank voorstelden — bewoog en telkens weer een 
nieuw object tot treiterij ontdekte, was overrompelend van zekerheid:
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geen moment van zichzelf interessant vinden — hij dacht niet meer aan 
zichzelf, hij was een andere jongen geworden. Aardig was ook de uit
beelding van de Moeder, die vragen van ’t kind telkens beantwoordde met: 
Dat kan ik je niet zeggen vent, wacht maar tot je groter bent. Totdat het 
kind ten slotte vroeg: Als ik groot ben, moeder, mag ik dan ook stempelen ? 
Om dit geval heen speelden zich andere aardig gevonden scènetjes af.

Bizonder goed was vooral ’t anti-oorlogstukje „De Helm", zowel van 
vinding en ontwikkeling als van uitbeelding. De aanleiding er toe was, 
zo vertelde Mevrouw Last, die de verschillende nummers met een korte 
toelichting omtrent het ontstaan inleidde, dat een paar kinderen, in België 
bij ’t spelen, een helm opgroeven van een Duitse soldaat. Zij begrepen 
dat op de plaats waar zij speelden, die soldaat gedood moest zijn en nu rezen 
allerlei vragen bij hen. Mevrouw Last was toevallig getuige geweest van 
’t voorval en had de helm gekregen. Ze had het gebeurde aan haar groep 
verteld en toen waren er allerlei vragen gerezen bij de kinderen en be
antwoord door haarzelf of een der oudere kinderen. Hiervan nu had zij met 
de kinderen samen een stukje gemaakt dat diep trof door de zuivere wijze, 
waarop het vraagstuk van oorlog en vrede, zonder enige sentimentaliteit, 
zonder overdrijving ook, waartoe men in zulk een geval zo licht vervalt, 
werd aanschouwelijk gemaakt.

We zien eerst een paar kinderen bezig met ringen werpen, op de maat 
van een simpel, frans liedje. Dan komen er andere kinderen, waaronder een 
arm kereltje, zoontje van een werkloze, die beschimpt wordt door een der 
anderen, wat een vechtpartijtje tengevolge heeft. Een groep jongens komt 
spelen met een voetbal, die door een agent wordt buitgemaakt; jongens 
met hoepels, meisjes dansend bij een orgel, wisselen elkaar af. Dan blijven 
er een drietal over, twee jongens en een meisje, die gaan graven. Na 
een poosje vinden ze de helm, ze begrijpen eerst niet wat ’t is, dan zet een 
jongen hem op en marcheert over ’t toneel — maar ’t meisje begint 
te huilen en wil de jongen verhinderen verder met de helm te spelen. 
De moeder komt op, en nog enkele kinderen, er ontspint zich een gesprek 
dat geïllustreerd wordt door een serie getekende voorstellingen, die 
een beeld geven van de verklaring van de oorlog, het vertrek van een trein 
en daarvoor het afscheid van een soldaat van vrouw en kind, (door een 
paar oudere spelers van de groep voorgesteld), en van een explosie van een 
bom op ’t slagveld, waarvoor de soldaat die getroffen neervalt. Verder 
worden er enige cijfers over de oorlog gegeven, waarna de conclusie wordt 
getrokken dat allen zich moeten verenigen om een herhaling te voorkomen.

Zoals we reeds zeiden trof het spel in dit stukje door de grote soberheid 
en de grote ernst waarmee alle kinderen zich aan hun taak wijdden. Zij 
waren er volkomen in, wisten het geval — zowel het inleidende kinderspel 
als het latere deel — op een door eenvoud boeiende wijze levend te maken
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en bereikten daardoor het doel dat ze zich te samen met hun leidster gesteld 
hadden n.1. hun kameraadjes door hun spel aan 't denken te brengen. 
Op fijne paedagogische wijze werd het oorlogsprobleem in verband gebracht 
met hun eigen kindertwisten; de moeder die er op wees dat haat en nijd de 
oorzaak waren van de oorlog, trok een voor de kinderen begrijpelijke 
parallel met de twist, die er ’s morgens had plaats gehad tussen de werkloze 
jongen en de schimpende voetballer en ried hen aan in ’t vervolg steeds 
verdraagzaam te zijn en vriendschappelijk met elkaar om te gaan.

Het wil mij voorkomen dat we in ’t werk van Mevrouw Last meer dan 
een experiment mogen waarderen, dat we hier te doen hebben met een 
methode van beoefening van kindertoneel, die niet alleen met het oog 
op het toneelspel van betekenis is, maar ook inzichzelf een grote vormende 
waarde heeft. Dat ze voor het toneel, zowel voor het volkstoneel als voor 
het beroepsspel van grote betekenis kan worden, ligt dunkt me voor de 
hand. Immers de jonge mensen, die zo intens in het toneelspelen zijn 
ingegroeid, die alle faculteiten die daarbij in actie komen, hebben leren 
ontwikkelen, zullen ouder geworden voor het toneel een zo grote belang
stelling hebben gekregen, dat ze hetzij als actief speler, hetzij als actief 
toeschouwer het toneel zullen blijven steunen. De verschillende leken- 
groepen zullen een toevoer krijgen van uitnemend voorbereide spelers, 
wat het peil van het lekentoneel, ook al door de zuivere begrippen omtrent 
toneelspel die ze hebben meegekregen, zeer ten goede zal komen. Ver
schillenden zullen blijken meer te kunnen presteren dan het lekentoneel 
vraagt en zich tot het beroepstoneel aangetrokken voelen.

En degenen die niet actief kunnen of willen blijven spelen, zullen althans 
een warme levende sympathie voor het toneel hebben gekregen, en wanneer 
er van een „verdramatisering” van ons volk, zoals Mr. A. T. Vos in het 
Februari-nummer van dit tijdschrift bepleitte, ooit sprake zal kunnen zijn, 
dan meen ik dat dit mede langs deze weg zal kunnen geschieden.

Maar, ik wees er reeds op, ook in zichzelf heeft dit werk grote waarde. 
Het ontwikkelt in het kind krachten, die ook in andere levensvormen 
van betekenis zullen blijken. In de eerste plaats een harmonische beheersing 
van het lichaam, van gebaar en mimiek en de stem. Het oefent het concen- 
tratie-vermogen van het kind, dat zich moet leren richten op een bepaalde 
levensuiting die het bewust tot gestalte moet brengen. Het leert dus zijn 
individuele vermogens te ontwikkelen, maar bovendien zijn individuele 
verlangens te beheersen, doordat het zich steeds moet aanpassen aan 
de eisen van de groep, van de gemeenschap; het leert dus beseffen dat het 
zijn individualiteit moet ontwikkelen ten bate van zichzelf én van de 
groep, maar tevens dat zijn individualiteit buiten de gemeenschap geringe 
betekenis heeft. Door ze in het spel te verbeelden, wordt het kind gedwongen 
dieper door te denken over verschillende vragen, waarvoor het leven ook

I
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Wat heeft het referendum van „De Groene" 
ons geleerd 

door Mr. W. VERKADE.

De betrekkelijke zeldzaamheid van een dergelijke enquête als dit voorjaar 
door het weekblad „De Groene Amsterdammer” ter gelegenheid van zijn 
a.s. 60-jarig bestaan uitgeschreven, heeft misschien van de resultaten van 
dit „referendum” te hooge verwachtingen gewekt. Mogelijk ook heeft de 
veelheid van gegevens, die er uit voortsproten den niet-statisticus wat 
overstelpt. Hoe dit zij, het merkwaardige verschijnsel heeft zich voor
gedaan, dat na de zeer uitgebreide aankondiging van het referendum 
en eerste vermelding der voornaamste stemcijfers in de pers („de Telegraaf

het jonge kind reeds plaatst. Een paar motieven waarop een spel kan 
gebouwd worden zijn reeds gegeven, het is niet moeilijk allerlei andere 
te vinden. Problemen van algemeen zedelijke aard als: eerlijkheid, trouw 
aan het eens gegeven woord, vriendschap, dierenbescherming, enz., 
bieden mogelijkheid tot speelmatige behandeling. Het is verder mogelijk 
de fantasie te ontwikkelen: le. door de kinderen te stimuleren zelf situaties 
te bedenken en toneelmatig te verbeelden, 2e. door tot onderwerp b.v. 
sprookjesstof te nemen en deze tezamen op eigen wijze uit te werken.

Een voornaam punt is vooral dat deze methode voor iedere kring van 
kinderen doelmatig is. Immers, doordat men van het kind zelf uitgaat, 
zullen bij de uitwerking der motieven de gedachtesfeer waarin de kinderen 
thuis leven en de ontwikkeling die het milieu geeft, waaruit de kinderen 
komen, richting geven. Wat met Jordaankinderen mogelijk is, kan ook 
met kinderen uit beter gesitueerde kringen, met kinderen uit katholieke 
zowel als uit socialistische kringen. En overal kunnen de resultaten 
dezelfde zijn, want het gaat er niet in de eerste plaats om wat er gespeeld 
en vertoond wordt, maar hoe dit geschiedt.

Om al deze redenen leek het mij goed op deze zeer belangrijke poging 
om het toneelspel door kinderen van een individueel liefhebberijtje van 
deze of gene kindervriend te maken tot een doelbewust gerichte syste
matische toneel beoefening in breder kring de aandacht te vestigen. En 
ik hoop dat de toneelcommissie van de Mij. tot Nut van ’t Algemeen zich 
met het vraagstuk van het kindertoneel op de grondslag van deze mogelijk
heden ernstig zal willen bezighouden. Dit jonge plantje, dat nochtans 
reeds duidelijke kracht vertoont, is ten volle waard tot een krachtig gewas 
te worden opgekweekt.
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uitgezonderd) de animo om aan deze uitslag beschouwingen te verbinden 
in veel mindere mate scheen te bestaan.

Een en ander is voor ondergeteekende aanleiding om volgaarne nog 
eens een uitgebreider en diepgaander beschouwing, dan in een weekblad 
wenschelijk is, aan den uitslag te wijden.

1

Allereerst valt er een groote bereidwilligheid te constateeren in het 
Nederlandsche vereenigingsleven, om zijn medewerking te verleenen 
aan een onderzoek naar maatschappelijke vragen, mits dit serieus, onder 
de noodige waarborgen van onpartijdige en deskundige behandeling 
geschiedt. Slechts zeer weinige der vereenigingen en groepen wier mede
werking gevraagd was hebben aan de organiseerende commissie haar mede
werking onthouden, en zeer vele hebben het onderzoek door administratieve 
hulp en een woord van aanbeveling ondersteund. Dit mag men als een 
gunstig teeken beschouwen in een land, waarop zoozeer het odium van 
sectarisme rust. Dat twee van de drie groote werkgeversorganisaties, twee 
groote en drie kleine politieke partijen hun medewerking hebben ge
weigerd, wijst op een zeker te kort aan begrip in die kringen voor de 
organische functie welke hun organisaties voor den volksgemeenschap 
moeten hebben hoewel meerdere daarvan het begrip „organisch" niet zelden 
in den mond nemen en een dier twee grootere partijen juist de eenheid der 
volksgemeenschap als wezen van haar activiteit naar voren schuift. 
Iets begrijpelijker is de afzijdigheid der streng confessioneele vrouwen
organisaties, die ook aan een door hun hoofdkwartieren zelf geselecteerde 
kern harer leden, de standpunten van anti-godsdienstigen en extremistische 
groepen niet onder oogen wenschten te brengen.

Daar het nog mogelijk was verschillende der niet-medewerkende 
groepen op andere wijze voor een aanzienlijk deel te bereiken (slechts bij 
de N.S.B. werd de onthouding der organisatie streng gevolgd door ont
houding der individueele leden; nl. op 241 leden van haar individueel 
kiezerscorps na) kan gezegd worden, dat de opzet van het referendum 
in hoofdzaak geslaagd is, doordat degenen op wier ontwikkelingspeil 
(het criterium was, op één of andere wijze tot de meeningsvorming bij 
te dragen) de enquête was ingesteld de vragen zeer algemeen voorgelegd 
hebben gekregen. Dit maakt de „Groene”-enquête waardevoller, dan 
overeenkomstige proefstemmingen van Amerikaansche bladen (waarbij 
over het algemeen vermogenscriteria voor de deelname worden aan
gelegd). Maar zij blijft natuurlijk minder belangrijk, dan de „Peace-Ballot” 
in Engeland, waarbij met behulp van een half millioen vrijwilligers bijna 
twaalf millioen stemmen verzameld zijn over de voornaamste punten der

iI
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Volkenbondspolitiek. Maar dat 29000 mannen en vrouwen deze vragen 
beantwoordden (vragen waarvan „Volksontwikkeling" van Juni j.1. ge
tuigde, dat „in een gewetensvolle beantwoording een groote opvoedende 
werking gelegen” kon zijn, nl. voor de „opvoeding tot behoorlijke ver
antwoording van zijn staatsburgerschap”) en dat men het aantal van hen, 
die deze vragen en de toelichting en daarop eveneens hebben overwogen, 
maar hun antwoord niet hebben ingezonden, minstens op een even groot 
aantal geschat mag worden; en dat dus een geselecteerde groep van i 
60.000 Nederlanders, die op een of andere wijze de meeningsvorming 
van hun landgenooten beïnvloeden, deze „cursus” in het op principieele 
wijze stellen van staatkundige vragen hebben doorloopen en honderd
duizenden van deze probleemstelling eens even hebben gehoord is op zich 
zelf reeds waardevol in een tijd waarin belangenmotieven al te sterk het 
staatkundige leven schijnen te beheerschen. Wat het paedagogische ele
ment betreft mag de feestgave van de „Groene Amsterdammer” dus als 
geslaagd- beschouwd worden.

De opzet van het referendum was dat de deelnemers zich over vraag
punten van reëeler belang zouden uitspreken, dan die waardoor de politieke 
partijen zich onderscheiden. Naar het oordeel van de organiseerende com
missie, zijn de vier vraaggebieden, waarover het referendum liep inderdaad 
die vier belangrijke beginselvragen, waarmee wij in ons land voor de 
toekomst te maken hebben:

I. die van de maatschappij-orde;
II. die van de keuze tusschen democratische of autoritaire staats

vorm;
III. die van de buitenlandsche en daarmee verband houdende 

defensie-politiek;
IV. die van de koloniale politiek;

De vraag der muntpolitiek werd door de organisatoren niet als een 
beginselvraag beschouwd. Slechts twee vragen die voor den toekomst van 
groot belang kunnen zijn, had men daarnaast kunnen stellen:

A. de vraag van de verhouding van stad en platteland. Het zou van 
groot belang zijn te weten, hoe groot het percentage der stedelingen zou 
zijn, die oog hadden voor de noodzaak van een ook in de politiek tot uiting 
komende meerdere waardeering voor het platteland, dan in onze econo
mische maar ook in onze cultureele staatspraktijk tot uiting pleegt 
te komen, en hoe groot het percentage der plattelandsbevolking is, dat 
dit niet zuiver als een belangenstrijd ziet.
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23% ( 6266)
42% (11497)

De vraag der maatschappij-orde.
Deze vraag was zoo gesteld, dat de keuze werd gegeven tusschen de 

volgende standpunten, welke de daarachter geplaatste stemmen percen
tages (en tusschen haakjes de absolute cijfers) wisten te verwerven

1. Vrije werking der sociale en economische krachten.
2. Opbouw der maatschappij in solidaristischen zin.
3. Opbouw van een vrije volksgemeenschap op socialistischen

grondslag. 28% ( 7820)
4. Overwinning in communislischen zin der klasse-

iegenstellingen. 5% ( 1263)
Men ziet dus, dat ondanks de critiek waartoe onze improvisatorische 

„crisis-ordening" aanleiding heeft gegeven, de groote meerderheid van 
ons volk beseft dat het „ineengroeien van staat en maatschappij" een 
noodzakelijke eisch van sociale gerechtigheid is geworden sinds gebleken is, 
dat het „spel der economische krachten” zonder publiekrechtelijk in
grijpen ófwel leidt tot wederzijdsche vernietiging der volkeren ófwel tot 
verdrukking van de economisch-zwakste menschengroepen (achter
eenvolgens de arbeiders, de gekleurde volken, de plattelanders en de werk- 
loozen); dat de vrije concurrentie tot nadeel van den consument steeds 
meer vervangen wordt door monopolievorming; en dat naarmate de tech
niek voortschrijdt en de verkoopsorganisatie een steeds grooter deel van 
de bedrijven uit gaat maken, de vaste lasten het den ondernemers steeds

Maar het zou wel heel moeilijk zijn geweest om de vragen hier zoo 
principieel te stellen, dat belangen en beginselen niet sterk door elkaar 
zouden zijn geloopen.

B. De van de verhouding tusschen kerk en staat (of godsdienst en 
politiek), jaren lang bij uitstek het schibboleth der Nederlandsche politiek 
en nog steeds grondslag onzer partijindeeling ter rechterzijde. Als hiervoor 
de vragen zoo geformuleerd hadden kunnen worden, dat men had kunnen 
ontdekken, waar ter rechterzijde de scheidslijn ligt tusschen hen, die slechts 
uit opportunisme steun van de staatsmacht tot doorvoering van hun denk
beelden afwijzen, en hen die dit op principieele gronden doen; en ter linker
zijde, wie onder neutraliteit slechts het slappe aftreksel van wat van alle 
wereldbeschouwing ontdaan is verstaan, en wie het zien als een gelijke 
uitingsmogelijkheid voor verschillend geschakeerde overtuigingen. Een 
vraag, die voor onderwijs- en radio-politiek niet zonder belang is. Doch 
ook hier zou het bij uitstek moeilijk zijn geweest, deze vragen te formuleeren 
en toe te lichten.

In hoeverre men hierin bij de vier gestelde vragen-complexen wel 
geslaagd is, is beter bij elk deze afzonderlijk te behandelen.
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GRAFIEK II

DE ANTWOORDEN. NAAD POLITIEKE RICHTING ONDERSCHEIDEN
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moeilijker maken snelle prijswisseling te doen plaatsvinden en de crises 
zonder de tijdige rem van het prijsmechanisme tot débacles worden. 
Slechts bij een kwart van de stemmende anti-revolutionairen en christelijk- 
historischen, bij een nog kleiner deel der Vrijzinnig-democraten x) en bij 
vrijwel den geheelen Vrijheidsbond bleek te noodzaak hiervan nog niet

gevoeld te worden (zie grafiek II). Doch de overige driekwart van de deel
nemers aan het referendum voelen die noodzaak sterk. Dit verschijnsel 
accentueert zich nog door bij indeeling der „kiezers" naar leeftijd blijkt, 
hoe snel de sympathie voor het „vrije spel” bij de jongere generaties
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De aan de voet van deze en de volgende grafiek opgegeven leeftijdsgroepen 
hebben betrekking op alle vier boven elke groep staande teekeningen.

Cliché Groene Amsterdammer.

*) Bij de Vrijzinnig Democraten leverde deze vraag een zeer bont beeld op, ver
moedelijk ook omdat de term solidaristisch (ook in de toelichting slechts door con- 
fessioneele schrijvers behandeld) niet goed verstaan werd in die kring. Ware hetzelfde 
begrip anders omschreven, vermoedelijk hadden dan nog meerderen op mogelijkheid 2 
en minder op 1 en 3 gestemd. Dit wordt bevestigd door op de stembiljetten gemaakte 
opmerkingen.
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afneemt. Bedraagt het aantal voorstanders daarvan bij de meer dan 65- 
jarigen en van 50-64 jarigen nog resp. 39 en 33%, onder de 35-50 jarigen 
gaat het percentage der voorstanders met een sprong omlaag tot 20, om 
onder de nog jongeren tot 14% te dalen (zie grafiek III)!

Terwijl het schrijver dezes toeschijnt, dat een samengaan van voor
standers van een solidaristische en een „plan van den arbeid”-oplossing 
alle mogelijkheden biedt voor een zakelijke overeenstemming t.a.z. van 
alle eventueele geschilpunten, omdat bij beiden het beginsel van gecen
traliseerd toezicht en gedecentraliseerde uitwerking en verantwoordelijk
heid voorop staat, meent hij, dat aan deze op de nationale traditie 
aansluitende methode, de communistische te zeer vreemd is, om daarin 
opgenomen te kunnen worden. Het kleine percentage communistische 
stemmen moet dus verwaarloosd worden bij het uitzicht op concreti- 
seering dezer beginselen, welke thans nog, afgezien van de technische 
moeilijkheden, door betrekkelijk kleine, maar machtige en gezaghebbende 
minderheden sterk geremd wordt.

Bij onthouding van de N.S.B. (en met uitzondering van de communisten) 
biedt de uitslag van het referendum t.a.z. van deze vraag het constante 
beeld van een verpletterend groote meerderheid voor de parlementaire 
regeeringsvorm. Het totaal cijfer voor dit stelsel is 25241 of 92%; waar
tegenover 1096 (4%) voorstanders van den autoritairen staatsvorm staan. 
De overige 4% waren verdeeld over blanco-stemmers en voorstanders van 
tusschenvormen of afwijkende meeningen, waaronder ruim de helft der 
communisten vielen, die meenden, dat het sowjetstelsel niet onder het 
begrip „autoritaire regeeringsvorm” zou vallen (slechts 28% hunner 
kwam daarvoor eerlijk uit) en overigens een aantal voorstanders van een 
semi-autoritair bewind, welke trouwens blijkens corrigeerend commentaar 
ook wel onder hen, die voor het eerste standpunt stemden, bleken voor 
te komen.

Overigens late men zich hierdoor niet in slaap sussen. Het naar de 
macht grijpen van een autoritaire „beweging” geschiedt nooit door een 
meerderheid maar steeds door een minderheid, die echter geen groot 
verzet aantreft, omdat het bestaande stelsel vastgeloopen is. Niet de vraag 
is van gewicht, of de groote meerderheid in beginsel voorstander 
is van het parlementaire stelsel, doch de vraag of het in de practijk 
in staat blijkt de voornaamste maatschappelijke moeilijkheden waarvoor 
het komt te staan, op te lossen langs haar geleidelijke weg. Reeds Thor- 
becke erkende: „Blijven wij staan binnen hetgeen wij van onze voorouders 
„ontvingen: doen wij zelve niets, verzetten wij ons tegen tijdige verbetering;

Parlementaire of autorita
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Cliché Groene Amsterdammer.

het dan ook symptomatisch, dat het aantal tegenstanders van het parle
mentaire stelsel onder de jeugd, die ongeduldiger is, tot 10% (voor de 
25-34 jarigen) en. 11% (voor de beneden de 25 jarigen) stijgt. Overigens

„dan komt inplaats van verbetering, o m k e e r van zaken. Ieder tijdvak 
„heeft zijn eigen beginsel van beweging; laat men het slapen, dan ontstaat 
„in het volgende tijdvak verwarring van beweging.” In verband hiermee is

GRAFIEK III
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V

I

den Volkenbond tot een centrum

moet men ook bedenken, dat het ongeduld over het gebrek aan resultaten 
van het parlementaire stelsel, dat uit onmiddellijke levensnood en werk
loosheid voortkomt in dit kiezerscorps natuurlijk slecht vertegenwoordigd 
was.

Buitenlandsche en defensie-politiek.
De derde vraag is het moeilijkste geweest en heeft ook tot de meeste 

critiek aanleiding gegeven. De vraag was moeilijk omdat men eenerzijds 
in ons land over het algemeen gewend is beide terreinen aan experts 
over te laten, en hoogstens bezwaren te gaan maken als de hooge kosten 
het budget uit zijn evenwicht dreigen te brengen en derhalve beide gebieden 
ten onrechte niet met elkaar in verband brengt (of op een valsche manier 
als bij de strijd pro- en contra de nationale ontwapening); anderzijds had de 
Volkenbond in de maanden tusschen het opstellen der vragen en het toe
zenden der stembiljetten juist een sterke nederlaag in het oog der publieke 
opinie had geleden. Als men op dit laatste moment de vragen had kunnen 
opstellen, zou er misschien de voorkeur gegeven zijn aan een vragenreeks 
als de volgende:

„Zijt gij voorstander van een politiek
„1. die leidt tot versterking van den Volkenbond (militaire dwang- 

,,middelen inbegrepen) ?
„2. die leidt tot handhaving van den Volkenbond in den huldigen 

„vorm ?
„3. die leidt tot terugbrenging van

„voor bemiddeling en onderhandeling?”
Door deze situatie werden bij de vragen, zooals zij echter gesteld bleven, 

mogelijkheid en wenschelijkheid verder uiteen getrokken, dan bij de andere 
vragen; met het gevolg, dat in ir. Albarda’s critiek op de uitkomsten 
aangaande deze vraag (Socialistische Gids, Sept. '36). een heel stuk 
meer waarheid schuilt, dan dat men er zich met een verwijzing naar de 
andere vragen, waar men toch ook op grond van èn mogelijkheid èn 
wenschelijkheid zijn keuze moest bepalen, kan volstaan. Inderdaad kan 
men zich niet aan den indruk onttrekken, dat bij de beantwoording van 
de 4de en 5de mogelijkheid dezer vraag aanzienlijk meer met wenschelijk
heid, dan met mogelijkheid is rekening gehouden.

Dat men hier meer moeilijkheden mee had, dan met andere vragen is 
zeer verklaarbaar uit het feit, dat men in dezen veel directer-afhankelijk 
is van de buitenlandsche situatie dan bij de andere vragen. Dat men 
zich daarvan bij grondiger voorlichting wel rekenschap geeft, bewijst het 
stijgen van het aantal stemmen voor het standpunt-Van Vollenhoven (3) 
bij kiezers met hooger opleiding en die in den Haag, waar de Volkenbonds- 
getrouwe vredesbeweging verreweg het meeste werk verzet (18% tegenover
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gericht wordt

Het referendum
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»g
33% ( 9064)

Wat het Nederlandsche partijwezen betreft geeft dit referendum zeer 
interessante aanwijzingen. Wie toegeeft, dat de door „DeGroene-”commissie 
gestelde vragen de belangrijkste zijn, waarmee ons volk voorloopig heeft 
te maken, moet het merkwaardige feit opmerken, dat de belangrijkste

een gemiddelde van 14%). Hoe het zij, de cijfers voor deze vraag luiden als 
volgt:

1. Actieve nationaliteitspolitiek met een zoo sterk mogelijke
bewapening. 5% ( 1350)

2. Traditioneele
noodige bewapenii

3. Volkenbondspolit
seerd op collectie

neutraliteitspolitiek niet de daartoe 
ipening (behoud volkenbondslidmaaischap). 42% (11468) 
apolitiek met een eigen defensiestelsel geba-

ieve veiligheid. 14% ( 3232)
4. Volkenbondspolitiek met een defensiestelsel uitsluitend

in volkenbondsverband. 17% ( 4779)
5. Volkenbondspolitiek met afwijzing

toerusting. 19% ( 5192)
Voor de verhoudingen onderscheiden naar leeftijd en partij verwijzen 

wij naar de grafieken.

T.a.z. der koloniale politiek, een politiek voor de toekomst van ons 
volk van veel grooter belang dan men vaak beseft, waren de stemcijfers 
als volgt:

1. Politiek, waarbij aan het Nederlandsche belang 
een zelfstandige waarde wordt toegekend.

2. Politiek, welker doelstelling en inhoud ge
op de behoeften en belangen van Indiê zelf. 56% (15258)

3. Politiek „Indiê los van Holland nu". 7% ( 576)
Dit wil dus zeggen een overwinning (zij het geen éclatante) van de

„ethische” of „Leidsche school”-politiek tegenover die der „Utrechtsche 
school” en de „Rijkseenheid”-beweging. De waarde van deze overwinning 
is te grooter, omdat bij een groepeering naar leeftijd blijkt, dat de voor
standers van eenige exploitatie-politiek regelmatig dalen van 41 tot 25%; 
en omdat de formuleering en het sentimentsgehalte van dat standpunt 
in de toelichting een uitgesproken voorsprong had bij het middelste stand
punt. Wat het „Indië los van Holland”-standpunt betreft, zij slechts ge
wezen op het opvallend lage stemaantal bij de S.D.A.P. hierop na de 
felle strijd, die over dit punt geen tien jaar geleden nog in die partij 
werd gevoerd.

Koloniale

ons part ij wezen.

van oorlogs-
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Aan dit interessante studie-materiaal zouden nog veel meer beschou
wingen kunnen worden vastgeknoopt. Werpt b.v. het feit dat van de lid
maten der Ned. Hervormde Kerk, die aan deze stemming deelnamen 25% 
de S.D.A.P. pleegt te steunen en een gelijk aantal, nl. beide 17%, de libe
ralen en de Christelijk-historischen, niet een eigenaardig licht op de voor
onderstellingen der „antithese” ?

politieke schakeeringen dwars door ons partijwezen heenloopen. Dit heeft 
tengevolge, dat wie niet actief aan het partijleven deelneemt in belangrijke 
mate verstoken is van politieken invloed, omdat de partij, welke hij kiest 
in vele gevallen zeer verschillende kanten uit kan. Een nader onderzoek 
naar het verband tusschen beroep en politieke partij zou voorts aan dat 
over de correlatie van kerkgenootschap en politieke partij worden 
toegevoegd, om het vermoeden bevestigd te krijgen, dat de partijvorming 
veel meer een kwestie is van geestelijk en sociaal groepsbewustzijn, dan 
van bepaalde politieke standpunten. Een typeerend voorbeeld hiervan 
zijn de christelijk-historische en anti-revolutionnaire partij, die over alle 
gestelde vragen nagenoeg identiek hebben gestemd, doch waarvan de 
eerste voor 931% uit hervormden en voor 1% uit gereformeerden blijkt 
te bestaan en waarvan de tweede voor 85|% uit gereformeerden blijkt 
te zijn gevormd, — nog ongerekend de leden van de Gereformeerde Bond 
uit de N. Herv. Kerk. Door onze partijen wordt echter, om hun invloed 
buiten hun vaste kiezerscorps uit te breiden steeds ten onrechte sterk de 
nadruk gelegd op het politieke program. Een persoonlijker relatie tusschen 
kiezers en volksvertegenwoordigers en een minder strak partijverband, zou 
veel beter op de feitelijke toestand kloppen, dan de huidige toestand van 
lijstenstelsel en fractiedwang. Bovendien zouden ministeries op zeer breede 
basis, maar samenwerkend op een vastomlijnd program, in de rede 
liggen, waarbij de oppositie niet uit groote partijen, maar vooral uit tegen
standers van het program in de partijen zelf zou bestaan (gesecondeerd 
door de extremisten en splinterpartijtjes). De Vrijzinnige-Democratische 
Bond geeft bij deze stemming een typisch voorbeeld, dat een dergelijke 
zakelijke samenwerking bij zeer uiteenloopende standpunten mogelijk is. 
Oppervlakkig oordeelend zou men aan de hand van deze stemming tot 
de conclusie kunnen komen, dat een kwart van deze partij met de Vrijheids
bond en driekwart met de S.D.A.P. in nauw verband zou kunnen samen
werken, zooal niet daarin opgaan. Maar in wezen staat achter deze 
partij een volksgroep, die veel meer samenhangt, dan men volgens de 
rationeele onderscheidingen van een dergelijke referendum zou meenen, 
en die daarin een groote verwantschap vertoont met de drie groote volks
partijen ter rechterzijde; slechts met deze uitzondering, dat bij haar het 
arbeiderselement vrijwel ontbreekt.
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Aesthetische waarde? 
door IDA HEIJERMANS.

j

Doch dit artikel moet een einde vinden. Voor uitgebreider cijfermateriaal 
moeten wij verwijzen naar het nummer van 4 Juli 1936 van de „Groene 
Amsterdammer". Voor voortgezette interpretatie van die cijfers, bestaat 
nog alle ruimte. In ieder geval heeft dit referendum waardevolle paeda- 
gogische arbeid verricht en heeft het bijgedragen tot een helderder inzicht 
in het vaak zoo verwarde politieke leven in Nederland.

Tn een onzer grote dagbladen las ik in een boekbespreking dit: „Het 
A aanwezig zijn van een geestelijk-pathologische figuur in een litterair 
kunstwerk, is ongetwijfeld door den psychologisch-bezienden lezer evenzeer 
te apprecieeren als „de wijn-in-den-man” en de spelopwinding in den 
speler. In alle drie gevallen zijn remmen buiten werking gesteld en de 
innerlijke mensch tuimelt blindelings zich prijsgevend in de openlijkheid. 
De aanvaardbaarheid van een dergelijke figuur in kunst wordt echter, 
meen ik, hoofdzakelijk door de voorwaarde eener buitengewoon sterke 
aesthetische waarde van het werk bepaald. Want veel meer dan in wellicht 
eenig ander boek moet in een, dat iets zoo vaak afstootende en altijd 
bedroevende — mede door dat zielig-argeloos zich prijsgeven — demon
streert, als geestelijke minderwaardigheid, de aesthetische waarde van de 
beelding het afstootende en bedroevende van het geheelde te boven 
stijgen en compenseeren — zooals, om een Nederlandsch voorbeeld 
te noemen: dit bij den prachtigen Van Oudshoorn op elke bladzijde het 
geval is, ja schier door het scheppende rhytme en geluid, in eiken volzin. 
Want zijn deze compensatie en deze overstijging er niet, dan valt voor 
mij althans onmogelijk te begrijpen, waarom de lezer van zulk een verhaal 
niet liever maar bij een psychiatrisch handboek zijn kennis zou gaan 
verrijken."

Uit welk dagblad ik het citaat overschreef, — het doet niet ter zake. 
Welk boek hier beoordeeld werd evenmin en ook niet de naam van den 
schrijver der critische bespreking. Want het gaat hier om een teken van . 
onze tijd, dat in het door mij overgeschrevene zeer duidelijk gedemonstreerd 
wordt. De recensent, zijn bedenkingen in een groot dagblad weergevend, 
toetst toch voornamelijk het boek in kwestie aan de aesthetische waarde.

We leven in een tijd, dat talrijke werken verschijnen, waarin patho
logische gevallen uitgerafeld worden. Kan dit van een goede invloed zijn,
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Keek niet door ’t volle zomergroen 
De gele pij al van den herfst,
Waar straks het schoone jaar in sterft 
Daar viel weer, buiten elk seizoen. 
Een nieuwe lente op Hollands erf.

Aan Prinses Juliana der Nederlanden bij haar huwelijk met Prins 
Bernhard van Lippe-Biesterveld.

Een misgreep 
door G. VAN VEEN.

Z~\p 7 Januari heeft de Nederlandse Regering aan de Nederlandse school- 
jeugd het volgende gedicht met een houtsnedeversiering doen uitreiken 

van onzen dichter P. C. Boutens.

zelfs al geschiedt het met aesthetische waarde? Wat toch, vraagt zich de 
lezer af, kan bij het uitbeelden van dergelijke zielen de betekenis zijn van 
dit aesthetische? Wie zich gedrongen voelt over hen te schrijven, die 
tot de patiënten der psychiaters behoren, kan alleen gedreven worden door 
de grootste barmhartigheid en slechts met het diepste indringen in hun 
psyche en speuren naar de oorzaken van haar ziekte, waaronder ook 
gerekend moeten worden die, welke van sociale aard zijn. En schrijvers als 
bijv. Dostojewski en Tolstoï zijn zeldzame verschijningen! Het is of wij 
in deze tijd ronddraaien in een vicieuse cirkel. Er zijn veel pathologische 
gevallen om ons heen te constateren. Er wordt veel, heel veel geschreven. 
En zo verschijnen zij steeds meer in boeken. En niemand zal kunnen 
beweren, dat dit een winst is, ook daarom niet, daar er een ongezonde in
vloed van uitgaat.

Wie het pathologische geval behandelt, begeeft zich op het gebied 
van den psychiater. Alleen de zéér zéér groten onder de schrijvers putten 
het recht daartoe uit hun bizondere gaven van verstand, inzicht en hart. 
Zij beschikken over een pen, die niet anders dan goed kan schrijven, omdat 
zij bestuurd wordt door begrip en barmhartigheid. Alleen zulke schrijvers 
kunnen de middelaars zijn tussen de lezers en pathologische gevallen.

Doch, als er aan een boek, waarin het afwijkende beschreven wordt, 
vóór alles een „aesthetische” maatstaf wordt aangelegd en we lezen dit 
in een groot dagblad, dan betekent het, dat wij te maken hebben met een 
teken des tijds van niet vrolijke betekenis.
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„Dezelfde grond, hetzelfde veld, 
Waar ons gemeene dooden zijn 
In hun verheerlijking besteld, 
Oefent aan U zijn zoet geweld 
Van levens Mei en hoogfestijn!

„Hoe rijker gij beminnen moet, 
Te minder schieten wij tekort!
Een wedstrijd zal het zijn voorgoed 
In liefdes eerlijke’overvloed,
Die door geen deelen minder wordt!

„Al wat van U hoort lijven we in 
Met U bij Hollands huisgezin. 
Nu in U zelf verweezlijkt werd 
De zoete zekerheid van 't hart: 
Daar is geen Meimaand zonder min!

Ik weet niet, welke minister met de verspreiding van deze poëtische 
bijdrage tot het algemeen feestbetoon zich de tolk van de Nederlandse 
jeugd heeft gevoeld, maar wel weet ik dat een droeviger fiasco wel niet 
denkbaar is.

Men doet door dit te constateren den dichter Boutens geen onrecht.

Daar zag het midden in den hof 
Uw oogen, waar verlangen sliep, 
Zich openen tot bloemen diep — 
Daar vond mijn hart zijn zingens stof, 
Daar rees het stomme bloed en riep:

De dagen keerden licht van lust, 
De nachten van belofte zwoel — 
Mijn hart, door ’t blinde bloed ontrust, 
Als in een doolhof op gevoel 
Tastte naar ongeweten doel

„Dat hebt gij goed en vroom gedaan;
Want die vertrouwen haasten niet;
En diep in ’t hart Uws volks verstaan
Het bloed dat kruipt, waar ’t niet kan gaan,
Totdat het breekt in lucht en lied:
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In een van de op Middelbare Scholen veel gebruikte letterkundige leer
boeken wordt hij niet ten onrechte geprezen als „een der grootste Neder
landse dichters”; „maar” — lezen we dan verder — „hij is moeilijk te 
begrijpen voor wie niet, zoals hij, in de Klassieke Letteren heeft gestudeerd”. 
(Onze Letterkunde III van A. Gratama en W. L. Boldingh Goemans).

De schrijfsters stellen hem tegenover Mevr. Roland. Holst, die leeft 
„uit de broederschap der mensen”, die haar vreugde uitspreekt over 
„haar verwantschap met gelijken en groteren”. Mevr. R. H. de lyrica 
van het sociale voelen; Boutens de man, die „zich na veel smart en strijd 
uit de wereld terugtrekt en zich opsluit in zijn overpeinzingen en in zijn 
dichterwereld”.

Hoe eenzaam weet hij zich daar:
„Een enkle maar volgt schoonheids roep
Door ’t bonte leven heen
D’ eenzamen jarenlangen weg 
Tot waar aan wand van steen 
Hij staat en leest haar heerlijk woord: 
„Voor allen of voor geen”.

Een minister van onderwijs hoeft geen litterator te zijn, maar hij hoeft 
ook niet beneden het inzicht te blijven, dat aan onze H.B.S.-leerlingen 
wordt bijgebracht. Hij had moeten weten, dat door van Dr. Boutens een 
volks-, zelfs een kinderdichter te maken, wij poëzie zouden krijgen 
„voor g e e n”. Dit is dan ook naar het oordeel van heel Nederland 
het resultaat geworden van deze opdracht. Op de algemene vergadering 
van de Vereniging voor Paedagogiek toonde men zich verbaasd over deze 
droevige mislukking, maar voelde men blijkbaar te loyaal, om te midden 
van de algemene feestvreugde zijn critiek openbaar te maken. Toch deed 
Dr. Ritter m.i. juist, door de radio scherpe critiek op deze feestbijdrage te 
leveren. Staat de Regering zo ver van het volk af, dat zij niet voelt, dat 
dit geen volkspoëzie is, dat dit gedicht voor den gemiddelden Nederlander 
orakeltaal moet blijven?

En als wij nu geen tot het volk sprekende dichters hadden! Maar wie 
Clinge Doorenbos door de radio zijn bruiloftscoupletten heeft horen 
voordragen over „Bernhard en Juliaan" en de leut heeft aangevoeld, 
waarmee een volle zaal geestdriftig meezong, die weet, dat er onder onze 
populaire dichters nog wel zijn, die uit het hart van het volk weten te 
spreken. Het kon daarom wel wat pieuser dan C. D. het deed.

Het lied van Boutens — zo heeft men zich van hogerhand menen 
te excuseren — was wel te moeilijk, maar de kinderen moesten het bewaren 
en dan zouden ze het later mooi vinden.

Zonderlinge opvatting  bruiloftsvreugde, die pas genietbaar wordt, 
als het feest jarenlang voorbij is. Maar ook met dit vooruitzicht kan niemand
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Feiten en Pogingen

VOORLICHTING INDIE. g, dat ze uit- 
it ze zelfs naar

feld veel
Ifje naar

zich laten troosten. Het spreekt van zelf, dat „de eenzelvige, weemoedige, 
uiterst gevoelige individualist” als hoedanig van Leeuwen Boutens 
(wederom in een bundel voor het middelbaar onderwijs) kwalificeert, 
niet de man is, om de blijdschap die een goede bruiloftszang moet ken
merken, tot uitdrukking te brengen. Laat ook de dichter zich bij zijn 
leest houden en niet de spreektrompet van de massa willen zijn, als hij 
individualist is, geen vreugde willen vertolken, als hij op eenzaamheid en 
overpeinzing is ingesteld.

Ik geef mijn oordeel over de schoonheidswaarde van het gedicht, 
dat ook nog ongunstig is, voor dat van meer gezaghebbenden, maar 
moet er toch bijvoegen, dat ik de eerste wèlbevoegde, die er wat goeds 
van zei, nog moet ontmoeten.

Een fiasco alzo voor de Regering en een blamage voor den dichter. 
Het is tot een schaduw geworden op de feestdagen, juist, omdat de Neder
lander bij zijn verzet tegen overgave zo graag wat in zijn hand houdt. 
En hier had de scepticus houvast!

en het tweede jaarverslag, 
brengen getuigt er van, dat 
de hoogste regeerders hun weg hebben 
weten te banen en wat meer zegt: de 
beurs van de staat voor hun streven een 
weinig hebben kunnen doen openen.

Niemand minder dan Dr. Colijn, daarin 
geadviseerd door prof. J. van Gelderen, 
heeft van zijn persoonlijke belangstelling 
in het werk van de heren doen blijken; 
de Amsterdamse autoriteiten zijn niet 
achtergebleven (beter gezegd: zijn voor
gegaan) en ook professoren der Amster
damse universiteit steunen thans de 
heren naar hun vermogen.

De heer Arntz bevindt zich op het ogen
blik zelf in Indië, daartoe in staat gesteld 
door de J. P. Coen-vereniging, om zijn 
theoretische studiën aan de bron zelf te 
verfrissen en straks ook uit persoonlijke en 
directe aanschouwing te kunnen spreken, 
wat het werk zeer ten goede zal komen.

Wij zullen niet van alle bemoeiingen 
der heren uit het afgelopen jaar verslag

rjeeds eerder vestigde ik in deze rubriek 
de aandacht op het werk van twee 

jonge onderwijzers-op-wachtgeld, bezitters 
van de acte M.O. Aardrijkskunde. Zij 
zijn voor mij een typisch voorbeeld, 
hoe overtuiging en energie alle moeiten 
en bezwaren baas wordt, zelfs in een 
tijd als deze, waarin volgens de meesten 
onzer medestervelingen toch niets meer 
gelukken wil. De heren Arntz en Mulder 
waren vervuld van de gedachte, dat de 
belangstelling in onze koloniën in Neder
land best een stootje opwaarts kon velen 
(in Engeland is die ongetwijfe'' 
groter) en vonden het een kolf 
hun hand daar hun schouders c 
zetten. Ik heb van dichtbij hun be
moeiingen om belangrijke mensen voor 
hun streven te interesseren mogen volgen 
en het succes is hun waarlijk niet cadeau 
gedaan. Maar ze hebben zich door 
muren van scepsis heen kunnen breken
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e zijn leerlingen met opdrac 
koloniaal Museum zond en 

srslag liet uitbrengen in de 
e gedachte is door de heren 

toegepast in het samenstellen 
enlijsten, die ter beschikking 
erkrachten worden gesteld. De 

leerlingen kunnen nu (onder hun leiding) 
deze lijsten invullen en zijn dus zelf druk 
bezig. Reeds zijn afzonderlijke lijsten voor 
Ulo en M.O. samengesteld, die verschillen
de eisen stellen aan de intelligentie van 
's jeugdige bezoekers.

Ook op dit punt maken de schrijvers 
van het jaarverslag dankbaar gewag 
van de steun, die ze van autoriteiten 
ondervonden. Reeds beschikken ze in het 
Koloniaal Instituut over een keurige 
werkgelegenheid.

Het aantal leerlingen van Uloscholen, 
dat van deze practica gebruik maakte, 
was 732, het M.O. kwam met 254 I.I., 
in totaal alzo 9681.1., meer dan het dubbele 
aantal van het vorige jaar.

Een nieuw terrein van bemoeiing is 
de boekenkeuring. In samenwerking o.a. 
met de Nutsleeszaal werd door het Kol. 
Inst. uitgegeven de „Raadgever voor 
koloniale jeugdlectuur”, waarin met 
min of meer uitvoerige annotatie vrijwel 
alle kinderboeken op Indisch gebied 
verwerkt zijn.

Niet minder belangrijk is, dat aan de 
heren de keuring van manuscripten 
wordt toevertrouwd, waardoor ze in de 
toekomst ook op leerboeken invloed zullen 
kunnen uitoefenen. Het is bekend, dat 
van ouds de leerboeken nog wel eens 
met de levende werkelijkheid op ge
spannen voet staan.

Wij moeten er van afzien verder alle 
tmoeiingen te releveren. Op twee belang

rijke punten moeten wij nog even aan
dacht vestigen. In de eerste plaats op een 
cursus, die gegeven werd voor direct- 
geïnteresseerden (monteurs en kust
wachters, die in opleiding zijn) over

doen, maar 
moreren.

Hun eerste werk is geweest het 
arrangeren van schooltentoonstellingen, 

ze voor hoogste leerjaren der 
gaven. Die lessen 
al spoedig hebben 

de heren begrepen, dat de efficiency 
van hun werk groter zou worden, als de 
onderwijzers zelf de lessen gaven. Daar
om was het nodig inplaats van voor 
kinderen voor onderwijzers te doceren 
en hun de kennis en het inzicht bij te 
brengen aan de hand van materiaal, die 
als blijvend geestelijk bezit van den 
onderwijzer niet zouden nalaten ook 
verder zijn lessen gunstig te beïnvloeden. 
Een geschreven handleiding stelde de 
onderwijzers mede in staat de les, die 
ze in het tentoonstellingslokaal gingen 
geven, eerst in de klasse voor te bereiden, 
zodat de kinderen met, .gerichte aandacht' ’ 
ter plaatse kwamen en zich niet door 
alles en nog wat lieten afleiden.

In het afgelopen jaar hebben niet 
minder dan 8000 kinderen van de lagere 
school aldus een bezoek gebracht aan 
de expositie, die in schoollokalen wordt 
opgesteld en zo de stad doorwandelt. 
Reeds wordt aan het toevoegen van 
twee duplicaat collecties gedacht, zodat 
op 3 plaatsen tegelijk kan worden ge
ëxposeerd. Als wij nog meedelen, dat 
van de 239 klassen niet minder dan 103 
van bijzondere scholen waren (57 van 
R.K. en 46 van protestantse), dan mag 
men zeggen, dat de heren over de hele 
linie het pleit hebben gewonnen. Men 
hoort de onderwijzers met grote waar
dering over hun werk spreken. Het 
bezoek steeg sedert het vorige jaar met 
30%.

Een tweede, niet minder belangrijk 
initiatief vormen hun practica. De ge
dachte, die daaraan ten grondslag ligt is, 
dat oudere leerlingen, die het Koloniaal 
Museum bezoeken, waar deze practica 
worden gegeven, uit een passieve in een 
actieve houding moeten worden gebracht. 
Deze gedachte hebben wij het eerst horen
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G. van Veen.

DE RADIO VEROVERT DE WERELD.

, dat in zendstations en 
rende studio's en admini-

6.317 
12.183 

530.000 
191.378 
946.844 
491.823 
127.041 
834.143 
418.499

6.175 
24.746.213

i samen 
met in-

Duitsland 
België 
Denemarken 
Spanje 
Frankrijk 
Groot-Britannië 7.403.109 
Griekenland 
Ijsland 
Italië 
Noorwegen 
Nederland 
Polen 
Roemenië

Zwitserland 
Turkije

raeadvies opgenomen 
navolgende 
een aantal

Per duizend 
toestellen inwoners 

107,6 
90,2 

164,3 
12,4 
62,6 

158,5 
0,9 

107,8 
12,2 
66,7 

111,7 
14,7 
6,7 

133,8 
101,— 

0,4 
61,2

Aantal 
ontvangtc 

7.192.952 
746.395 
609.226 
303.983 

2.625.677

A an een praeadvies, hetwelk Dr. Philip
J. Idenburg heeft uitgebracht op 

het onlangs te Athene gehouden Congres 
van het Institut International de Statisti- 
que, ontleenden wij de navolgende ge
gevens, welke een duidelijk beeld geven 
van de grote plaats, die de radio in een 
betrekkelijk gering aantal jaren in het 
maatschappelijk leven is gaan innemen.

In 1927 werd het aantal radiostations 
op 955 en het aantal ontvangtoestellen 
op 12,5 millioen geschat; op 't ogenblik 
taxeert men deze aantallen op resp. 
1700 è 1800 en 60 millioen. Men becijferde, 
dat ongeveer 240 millioen mensen recht
streeks via de radio bereikt kunnen 
worden ofwel */, deel der gehele aard- 
bevolking.

Het kapitaal, 
de daarbij behore 
stratiebureaux is geïnvesteerd werd voor 
het jaar 1930 reeds op 375 è 400 millioen 
Zwitserse francs begroot, terwijl in het
zelfde jaar de totaal-ontvangsten (uit

belastingen, reclame, enz.) 690 millioen 
Zwitserse francs bedroegen.

Aan een in het praeadv:— 
tabel ontleenden wij de 
vergelijkende cijfers voor 
Europese landen:

Uit de cijfers blijkt ons, dat in 7 Midden- 
en West-Europese landen, w.o. ook 
Nederland, het aantal toestellen per 1000 
inwoners meer dan 100 bedraagt; Dene
marken en Groot-Britannië gaan daarbij 
ver voorop met resp. 164,3 en 158,5. 
In Noord-Europa zijn het Finland en 
Noorwegen, die achterblijven bij hun 
omgeving en daar tonen zich de bewoners 
van Ijsland echte radio-liefhebbers. In 
West-Europa vindt men Frankrijk in de 
achterhoede, terwijl in de Zuid-Europese 
landen Spanje, Portugal en Italië een 
radiotoestel nog een uitzonderlijk huis- 
meubel blijkt te zijn. De bewoners van 
de Balkan tenslotte blijken vrijwel on
bekend te zijn met de radio; het aantal 
luisteraars is daar uiterst gering.

Een blik buiten de grenzen van Europa 
leert ons, dat de Ver. Staten, Canada 
en Japan in radio-opzicht de enige 
millionairs buiten Europa zijn. Zij tellen 
resp. 26 millioen, 1,2 millioen en 2,3 
millioen ontvangtoestellen.

„Indië en Omgeving” te Amsterdam 
onder auspiciën van de mannen en 
in de tweede plaats op een cursus voor 
oorlogsmatrozen, die bestemd zijn 
op de vloot te dienen in Indië rr 
heemsen en die zeer nodig hebben met 
enig begrip van land en volk derwaarts 
te gaan. Dat de minister van Defensie 
zich voor deze cursus interesseert, kan 
ons nauwelijks verwonderen.

In het verslag komen nog een aantal 
onvervulde wensen tot uiting op het 
gebied van de outillage. Het is nog wel 
eens nodig zich te behelpen. De heren 
mogen zich troosten. Het is beter, dat 
zij met levende geest werken met primi
tieve middelen, dan dat zij met gebluste 
geest zich op ’t gebied van de outillage 
baden in overvloed, zoals ook wel eens 
voorkomt.

Het ga hun goed! Hun werk is het
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KERSTLITURGIE N.J.V.

'=

JEUGDBEWEGING
NIEUWE VORM BIJ DE JOZEPHS 

GEZELLEN.

Kerstmis 1936 werd door het 
Jongelingsverbond een 

rgie samengesteld, ten 
Kerstviering in de

Tenslotte nog een bijzonderheid, welke 
wij de vermelding waard achten. Het blijkt 
nl. dat men in Rusland en Brits-Indië 
de dorpsradio kent: een radiotoestel, 
voorzien van een krachtige luidspreker

>eciale vorming ■ 
dijnen als keurkorps 
der Katholieke Ac 
de strijd tegen 

anti-kerkelijke fro 
>g en uitbreiding

v°°r• Nederlandsch _ 
nieuwe Kerstliturgie samengesteld, 
gebruike van de Kerstviering in 
verenigingen. Het stuk heet Kerstliturgie 
I, daar men hoopt in de volgende jaren

is geïnstalleerd 
de bevolking zie 
lijk de uitzendi

indeSt.JozephsGezellenvereniging
— die zowel sociale als godsdienstige 

vorming geeft aan haar jonge arbeidende 
leden — is men tot de overtuiging gekomen 
dat deze tijd nieuwe vormen en acties 
eist in het jeugdwerk. Op het onlangs 
gehouden kongres van senioren werd door 
pater L. D. Oorsprong O.P. een inleiding 
gehouden over de instelling van „De 
Paladijnen" als „een keurkorps van 
Gezellen, dat in zelfvorming en door 
de daad een krachtig element wil zijn 
in het grote werk der „Katholieke Actie", 
overeenkomstigde wensvan den Bisschop". 
De Paladijnen-instelling moet gezien 
worden als een onderafdeling van iedere 
Gezellenvereniging en staat onder directe 
leiding en vorming van den priester-praeses 
en is gebonden aan de algemene leiding 
van het Centraal Verband. „Het Centraal 
Verband der St. Jozephs Gezellen Ver
enigingen beoogt aldus met het opwekken 
van de gezellen tot de Apostolaatsgeest 
en met de speciale vorming en activiteit 
van de Paladijnen als keurkorpsen het 
geloofsfront der Katholieke Actie te 
steunen in de strijd tegen de anti
christelijke, anti-kerkelijke fronten, door 
verdediging en uitbreiding van het God's 
Rijk”.

een II en III te kunnen laten volgen, 
zodat op de duur de leiders een keuze 
kunnen doen.

De liturgie is verdeeld in vijf afdelingen: 
Aanbidding, Smeking, Beloften, Ver
vulling en Dankzegging. Elke groep opent 
met een lied, gevolgd door vijf gedeelten 
uit de Bijbel, en wordt gesloten met de 
voordracht van een gedicht. Het door
werken van de gehele liturgie duurt 
ongeveer 30 minuten.

•d op het dorpsplein, alwaar 
rich verzamelt om gezamen- 
>ding te beluisteren.

OECUMENISCH JEUGDCOMITE.
/'AP 23 en 24 Januari zal vanwege het 

Oecumenisch Jeugdcomité een confe
rentie op Woudschoten worden gehouden 
over het onderwerp: „Christelijke jeugd 
en Vrede”. De bedoeling van deze bijeen
komst wordt in de Mededelingen van de 
N.C.S.V. als volgt omschreven „Deze 
conferentie wil allereerst een tekening 
geven van de huidige wereldtoestand, 
daarna de grondslagen van de Christe
lijke vrede bespreken en ten slotte een 
overzicht geven van de mogelijkheden op 
het gebied van het vredeswerk en de 
positie nagaan, welke het Oecumenisch 
Jeugdcomité hier in te nemen heeft."

Sprekers zijn: Mr. Verkade, Prof. Dr. 
Ph. Kohnstamm, Ds. J. M. van Veen.

V.C.J.B. EN GEESTELIJKE VRIJHEID, 
^-xp de onlangs gehouden algemene 

vergadering van de Vrijz. Chr.
Jongeren Bond werd besloten in het voor
jaar 1937 een actie voor geestelijke vrijheid 
te ondernemen, door in verschillende 
plaatsen van ons land een openbare 
getuigeniïavond te beleggen.
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VOOR

NED. BOND VAN ABSTINENT- 
STUDERENDEN.

herbe 
kan

KENNISMAKING.
T n Amsterdam worden door de Amster- 
-*• damsche Maatschappij Voor Jonge 
Mannen en de Arbeiders Jeugd Centrale,

zalX
.individu»

WINTERKURSUS VOOR BOEREN, 
ARBEIDERS EN STUDENTEN.

rxe N.B.A.S. hield van 26 tot 29 Decem- 
ber een Kerstconferentie in haar 

bondshuis te Oldebroek. Drs. J. de Voogd 
hield een vijftal inleidingen over „De 
levenshouding der jongeren en de invloed 
der jeugdbeweging daarop."

N.J.V. 2 EN JONGE LIBERALEN.
Tn het December-nummer van „De

Jonge Liberaal" ,komt een artikel voor 
getiteld „De liberalen en de jeugd", 
waarin stelling wordt genomen tegen

NED. JEUGD HERBERG CENTRALE.
TAe N.J.H.C. heeft een zeer belangrijk 

besluit genomen, dat met grote 
: door de trekkers (en ouders) 
ontvangen: te beginnen met het 
jaar, zal de contributie voor 

iele trekkers met 50 cents worden 
verlaagd en dus / 2.50 per jaar bedragen.

Bovendien is er een origineel plan 
voor het werven van nieuwe leden 
gemaakt: de aanbrenger van één of meer 
nieuwe leden, ontvangt een premie in de 
vorm van een korting op zijn eigen 
contributie. Brengt men nieuwe leden aan 
nadat de eigen contributie is betaald, 
of heeft men recht op meer premie dan 
men totaal aan contributie verschuldigd 
is, dan krijgt men de premie in de vorm 
van bonnen, waarmee men in de jeugd- 

bergen overnachtingen,  maaltijden enz. 
betalen.

T~Aeze kursus werd van 4 tot 16 Januari 
te Bakkeveen gehouden.Onderwerpen 

van bespreking waren: De figuur 
' Karl Barth; De landbouw in West 
Europa; De boeren in het volksleven; 
de arbeiders in het volksleven; de 
intellektuelen in het volksleven; Zuid- 
Afrika en emigratie; de toekomst van ons 
volk; de toekomst van onze staat; wereld
vraagstukken.

de N.R.C., die op 30 November 1.1. een 
hoofdartikel plaatste met dezelfde titel, 
waarin de Bond van Jonge Liberalen 
in het geheel niet wordt genoemd als 
drager van de liberale gedachte onder de 
jongeren, maar wel het Nationaal 
Jongeren Verbond.

De schrijver van het genoemde artikel 
in „De Jonge Liberaal" komt, nadat hij 
stukken uit „De Trom" heeft aangehaald 
en het werk der N.J.V. 2-afdeling heeft 
besproken, tot de konklusie dat er weinig 
liberaals te vinden is in het werk van het 
N.J.V. 2 en dat het zich veel te veel met 
min of meer militaire kwesties bezig 
houdt. De redactie van „De J.L." schreef 
onder het artikel de volgende betuiging 
van adhaesie:

„Ook ons heeft het artikel in de N.R.C. 
dat den geachten inzender het boven
staande in de pen gaf, ten zeerste ver
wonderd door zijn verregaand eenzijdige 
overdrijving. Aan het betoog van den 
inzender willen wij slechts dit toevoegen, 
dat ook wij, met erkentelijkheid voor elk 
liberaal geluid dat uit die kring wordt 
vernomen, het een groot gebrek van het 
N.J .V. achten, dat het zich bijna uitsluitend 
met militaire vraagstukken en demon
straties bezig houdt. De nationale ge
dachte heeft vele kanten, waarvan de 
militaire er slechts één is en zeker niet 
de meest aantrekkelijke. Het N.J.V. 
deed o.i. goed met voortaan een deel 
van de zo grote energie, die het aan deze 
zaken geeft, te wijden aan de bevordering 
van het Nederlandse cultuurwezen — 
onderwijs, kunsten en wetenschappen — 
die bevordering in hoge mate van node 
hebben. De weermacht is niet doel, 
maar middel tot bewaring en bescherming 
van onze Nederlandse cultuur; deze is 
primair en wij moeten er voor waken, 
dat niet het doel om der wille van de 
middelen wordt verwaarloosd."
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BUITENLAND.
DE WET OP DE STAATSJEUGD IN 

DUITSLAND.

mdslag, 
geven, 

te dien

zij willen. Wij zoeken 
vrije persoonlijkheid 
vrijheid van denken 
grenzen van datgene 

gemeenschap als totaliteit 
; en nodig is.” „Als het christendom, 

' ’ uel ons daarvoor de gror 
ing, de toewijding kan 
als hij de in ons reeds t

pen paar weken voor Kerstmis werd in 
' Duitschland een zeer belangrijke en 

ingrijpende wet afgekondigd: de wet op de 
staatsjeugd. Bij deze wet is bepaald, 
zoals men reeds uit de dagbladen zal 
weten, dat jongens en meisjes tussen 
10 en 18 jaar verplicht zijn deel uit te 
maken van de H. J-, de „Hitlerjugend”, 
welke jeugdorganisatie de lichamelijke, 
de geestelijke en de zedelijke opvoeding 
der jeugd heeft te verzorgen. Onder

opzichte bestaande toewijding kan aan
vuren, kan bevestigen, dan accoord, dan 
zelfs gaarne. Maar dan binnen de grenzen 
van het menselijk bevattelijke en onder 
de belofte van het menselijk ook moge
lijke.”

Van de andere zijde werd steeds weer 
gewezen op „het bijna met eentonigheid 
herhaalde uit de bijbel: „Er staat 
geschreven”, en „Zo spreekt God”.

Juist als er sprake was van de God 
waar de bijbel van spreekt, „de Ver
borgene, Schepper van hemel en aarde”, 
kwam er verzet en tegenspraak, als 
vanuit het spreken van die God, vanuit 
de bijbel het licht ging vallen op de mens 
en op het menselijk leven. „Dat wij, 
de machtige, de gekroonde, de idealis
tische mens in het licht van Zijn spreken, 
genade nodig zouden hebben, dat werd de 
crux, het struikelblok bij iedere gespreks- 
avond”. Maar dat kon ook eigenlijk niet 
anders konkludeert de verslaggever. Want 
ook degenen, die dit alles van jongs aan 
hoorden, zijn niet degenen die nu alles 
wél begrijpen. „Staan wij, en was dat niet 
juist het grote van deze gesprekken, 
voor deze wondere dingen niet allemaal 
in, laat ik maar zeggen, af wachtende 
houding?”.

Men is zoveel waarde aan deze gezamen
lijke gesprekken gaan hechten, dat men 
ze hoopt voort te zetten.

op verzoek van het A’d Afdelingsbestuur 
van de laatstgenoemde vereniging, een 
serie discussieavonden gehouden. In „De 
Stuwing", het maandblad van de A.M.V.J. 
wordt geschreven over de waarde van 
deze avonden, waarop men zich bezig 
houdt met grote levensvragen, alles bezien 
in het licht, dat de bijbel daarop werpt 
(dit overeenkomstig het van te voren 
plaats gehad hebbend overleg). Dit 
laatste had lang niet altijd de instemming 
van alle deelnemers, al was het overeen 
gekomen. „Er kwam direct verzet tegen 
de realistische kijk van de bijbel op de 
mens en op al zijn doen en laten. Het 
bleek reeds toen en het herhaalde zich 
iedere avond weer, hoe de idealistische 
blik op het leven, hoe het geloof in de 
mens en zijn uiteindelijke bedoelingen 
onze jeugd buitengewoon sterk boeit". 
„Daaraan paarde zich een zeker intellec
tueel optimisme. Telkens en telkens weer 
bleek, hoe men allerminst bereid is de 
grenzen aan het menselijk denken, 
evenmin als aan zijn doen, als tot het 
wezen van ons mens-zijn behorend te 
aanvaarden.” Steeds weer werd geuit 
dat men als jonge mensen in een ver
wilderde wereld, een besef draagt dat het 
zo niet langer kan en zo niet langer mag; 
en dat men het geloof in de mens, zeker 
in de jonge mens niet heeft verloren”. 
„Wij gevoelen de vonk van een beter 
leven in ons brandende. Wij willen in 
tegenstelling met de gang van zaken in 
de wereld optrekken naar een leven van 
kameraadschap, een leven van één voor 
allen en allen voor één. Wij haten de haat, 
wij haten de strijd om macht, wij voeden 
in ons dienstbereidheid en streven naar 
de houding van hen, die terwille van de 
ander zelf wel op z 
ontplooiing van de 
en streven naar de 
en doen, binnen de 
wat voor de 
nuttig 1 
als de bijbel 
de bezieling 
of liever, a>:
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Boekaankondiging
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geestelijke c 
bijbrengen van ut i 
wereldbeschouwing 

Het is begrijpel 
stige zijde ' 
van R.K. 
horen. Met 

verklaard he 
over zal later

’root belang 
eling, wordt 
ond in haar

>r. J. D.

opvoeding verstaat men het 
van de nationaal-socialistische 

ing.
elijk dat er van godsdien- 

bezwaar wordt gevoeld. Vooral 
zijde heeft men protest laten 
t het gevolg, dat Von Schirach 

radiorede enige weken later 
reeft, dat hij aan de kerken 
en de jeugd in de zin van haar

denken, Dr. van Dael bespreekt psycho
logische gezichtspunten in zijn werken, 
Dr. Wolf schrijft over zijn wijsgeerig 
idealisme en de beteekenis daarvan voor 
onzen tijd. Uitnemend is de bijdrage 
van Dr. Carp: Spinozistische en Hegelsche 
beschouwingswijze, waarin hij aanwijst, 
wat Bierens de Haan van Hegel scheidt 
en juist met Spinoza verbindt. Op een 
meer afzonderlijke plaats, hoewel niet 
geheel buiten verband met de bedoeling 
van het feestgeschrift, staan de opstellen 
van Dr. Bartling over metaphysische 
en bijzonder-wetenschappelijke aesthetica, 
van Dr. Goedewaagen over het humanis
me en van Dr. Oldewelt over wijsgeerig- 
heid en wijsbegeerten.

Treffend bovenal zijn echter de weinige 
bladzijden, waarin de wijsgeer zelf ant
woord geeft op de tot hem gerichte 
toespraak bij gelegenheid van zijn eere- 
promotie. Zij zijn een samenvatting van 
zijn levenswerk.

Dat het wijsgeerig denken 
Bierens de Haan ook van gr 
is voor onze volksontwikkel 
door Mej. Knappert aangetoonu 
met warmte geschreven, van 
bewondering getuigend artikel: „Dr. 
Bierens de Haan als docent". Zij s[ 
daarin vooral van zijn cursussen aan de 
Volksuniversiteiten en aan de School 
voor Maatschappelijk werk te Amsterdam, 
waar zij als directrice jaren lang met hem 
in nauwe aanraking kwam. Zij getuigt

godsdienst religieus op te voeden. „Ik 
moet de gehele Duitse jeugd in nationaal- 
socialistische geest lichamelijk, zedelijk 
en geestelijk opvoeden. Ik heb er echter 
niets op tegen, wanneer van andere zijde 
de jeugd godsdienstig wordt opgevoed, 
wanneer zulks de ouders of de jeugd zelf 
willen. Des Zondags zal er gedurende 
kerktijd principieel geen dienst van de 
H.J. zijn". W.K.-H.

Feestbundel, aangeboden aan 
Dr. J. D. Bierens de Haan 
door vrienden, vereerders en leer
lingen ter gelegenheid van zijn 
70sten verjaardag 14 October 1936, 
met bijdragen van H. Aalbers, 
Dr. D. Bartling, Dr. J. H. Carp, 
Dr. Jac. van Dael, Dr. T. Goede
waagen, Mej. E. C. Knappert, 
Dr. H. Oldewelt, Dr. Herman 
Wolf, bevenens de toespraak van 
Prof. H. J. Pos ter gelegenheid 
van de eerepromotie te Amster
dam op 21 Sept. 1936, het ant
woord daarop van Dr. J. D. 
Bierens de Haan en een biblio- 
graphie van zijn werken door Nel 
Ritman en Bertha Wolterson. 
Assen, Van Gorcum & Comp. N.V. 

ras het geen vergissing, dat deze 
bundel aan onze redactie ter be

spreking werd gezonden? Ons tijdschrift 
pleegt zich immers niet op het gebied 
der wijsbegeerte te begeven. Of is er 
eenig verband tusschen den hier gehul
digde, den fijnzinnigen bepeinzer van 
den zin van wereld en menschenleven, 
en de bij uitstek practische problemen van 
opvoeding en onderwijs ?

Het grootste deel der hier gebundelde 
opstellen behandelt inderdaad slechts 
theoretische vraagstukken. Drie daarvan 
betreffen uitdrukkelijk het gedachten
stelsel van den jubilaris. De heer Aalbers 
schetst eenige ontwikkelingslijnen in zijn
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uit 
por-

waarden:

de 'stof".

Haan in zijn
bijna

▼an den groeten invloed, die deze denker 
op zijn gehoor heeft uitgeoefend. Hij 
stond daar als een hoog vertegenwoordiger 
der cultuur in dezen tijd van cultuur- 
verwording. „Wie in de een of andere 
volksuniversiteit", schrijft Mej. K., „den 
cursus gevolgd heeft over „De cultuur 
en haar werkkrachten", heeft zeker óf 
voor goed afgeleerd in technischen voor
uitgang het wezen der cultuur te zien óf 
is versterkt in zijn overtuiging — wat 
in deze dagen voorwaar niet overbodig 
is — hoe aHeen daar van cultuur sprake 
kan zijn, waar de geest in zijn gericht 
zijn op de hoogste geestelijke waai 
waarheid, goedheid, schoonheid, 
rechtigheid, triomfeert over 
Buitengewoon veelzijdig zijn 
werpen, die Dr. Bierens de Hi 
curssusen heeft behandeld, doch 
alle betroffen de geestesgeschiedenis der 
menschheid. Plato, Augustinus, Dante, 
Spinoza, Goethe waren lievelingsfiguren, 
die telkens opnieuw in hun groote be- 
teekenis, ook voor onzen tijd, werden 
geschetst.

Treffende staaltjes uit brieven van 
jonge menschen, die door het op deze 
cursussen gehoorde nieuw inzicht en 
levensverdieping hebben gevonden, worden 
door Mej. K. medegedeeld. Toekomstige 
maatschappelijke werksters hebben daar
door „hoogtepunten aanschouwd, van 
waaruit bezien het eigen leven en het 
leven van zwoegers en tobbers diepere 
waarde en hoogeren zin ontvangt.” 
„Ik herinner me nog," schrijft een van 
hen, „welk een beleving het voor mij was, 
dat Dr. Bierens reeds in een van zijn 
eerste lessen allerlei kennis, die ons op 
de H.B.S. in vakjes wordt toegediend, 
samenvatte in één groot geheel en hoe 
daardoor voor het eerst heel wat schotjes 
wegvielen in de wereld van het denken". 
En een tweede behield uit dezen cursus 
de herinnering „aan iets heel moois en 
verrijkends .... Voor ons jong verstand 
maakte hij het essentieele uit de leer 
van de groote denkers zoo toegankelijk, 
dat wij dikwijls gegrepen werden door

wijsheid, die van alle tijden is. En daar
mee heeft hij ons werkelijk een blijvend 
bezit gegeven en den weg gewezen naar 
een wereld van denken en beschouwen, 
waar klaarheid te vinden is voor vele 
problemen van de realiteit”.

Genoeg, om te doen zien, hoe de wijs
begeerte, althans indien zij wordt be
oefend en onderwezen door den eminenten 
denker, die in den hier besproken feest
bundel wordt gehuldigd, van gro 
beteekenis is voor onze volksontwikkeli

Ten slotte: Het boek is keurig 
gegeven en met 2 voortreffelijke 
tretten van den jubilaris verlucht.

C. A. Steenbergen.

The educational rol.e of 
broadcasting.
International Institute of Intellec- 
tual Co-operation. Paris 1935.

In 1933 heeft het Internationaal In
stituut voor Intellectuele Samenwerking 
een uitvoerig rapport over de samen
werking tussen school en radio onder de 
titel „School Broadcasting” gepubliceerd. 
De grote belangstelling, welke dit rapport 
ondervond, was voor het Instituut aan
leiding om de radio in nog ruimer verband 
te bezien en eens na te gaan wat de radio 
reeds voor de volksontwikkeling betekent 
en wat daarmede in de toekomst bereikt 
zou kunnen worden. Een aantal specia
listen op het gebied van de volks
ontwikkeling en van de radio werd 
aangezocht en bereid gevonden hun 
medewerking bij het onderzoek te ver
lenen.

Wanneer wij de inhoud van het rapport 
in omgekeerde volgorde bezien, dan 
vallen in de eerste plaats een aantal 
monografieën over de betekenis van 
de radio voor meerdere kennis omtrent 
muziek, beeldende kunsten, wetenschap
pen en de moderne talen te vermelden, 
waarbij de verhandeling van den Italiaan 
Sapori in 't bijzonder de aandacht ver
dient. De directeur van het Internationaal 
Instituut en de secretaris-generaal van
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te Amsterdam zijn 10-jarig bestaan. Ter
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Wereldbibliotheek

Mr. G. T. J. de Jongh e 
beschermin ~ 
opvoeding. W< 
Amsterdam. 1936.

gevallen tot een zeger 
aan de mogelijkheid t 
het geïsoleerde plat 
van ontwikkelingswerk, tot het vormen 
van een nauwere band tussen de onder
scheidene volks- en gebiedsdelen, enz. 
Daar staan intussen wel nadelen tegenover 
en daaraan wordt wellicht in deze rap
porten te weinig aandacht geschonken. 
In 't bijzonder het Amerikaanse rapport 
is te weinig gefundeerd op de realiteit 
en zoekt te veel in de radio een remedie 
tegen alle staatkundige, sociale en per
soonlijke kwalen.

Het belangwekkendste gedeelte uit het 
rapport achten wij de bespreking der 
onderdelen, waaruit de radioprogramma's 
worden opgebouwd. De aldaar ger 
opmerkingen kunnen ook door 
die buiten het radio-gebied zich met de 
volksontwikkeling bezig houden, in over
weging genomen worden en ongetwijfeld 
zullen zij er hun voordeel mede doen.

v. d. M.

gelegenheid van dit jubileum zag boven
genoemd boekje het licht. Een aantal 
kindervrienden, sociale werkers en op
voeders greep nl. deze gelegenheid aan 
om het belang van een liefderijke op
voeding voor het kind in 't algemeen 
en van het verwaarloosde kind in 't 
bijzonder nog eens naar voren te brengen.

In een 15-tal opstellen worden de 
problemen in 't kort van verschillende 
zijden belicht. Daar zijn in de eerste plaats 
de opstellen, welke zich uitsluitend bezig
houden met de opvoeding in de tehuizen 
voor werkende meisjes en de gestichts- 
opvoeding en de daaraan te stellen 
voorwaarden. Daarnaast vindt men dan 
nog een aantal opstellen, welke om hun 
inhoud ook buiten de kring van belang
stellenden in deze tehuizen de aandacht 
ten volle verdienen. Wij noemen bv. 
de opstellen van de kinderrechters de Bie 
en de Jongh, van prof. Casimir en prof. 
Bonger, de psychologische studie van 
prof. Wiersma (geestestoestand der kin
deren en hun omgeving), enz. In al deze 
opstellen weerklinkt de roep om het 
juiste, liefderijke milieu voor de kinderen. 
Het warme, veilige nest voor de jonge 
levens — het gave, gezonde gezin — vindt 
hier pleisters, die de rampspoeden, welke 
echtscheiding, twist en tweedracht tussen 
ouders voor de kinderen met zich slepen 
maar al te veel in de praktijk ervaren.

Vooral in deze tijd, waarin de belangen 
der kinderen te dikwijls moeten wijken 
voor de egoïstische jacht naar het „geluk" 
(of wat daarvoor wordt aangezien) der 
individuele ouders, kan het boekje velen 
ter waarschuwende lezing zijn.

Gaarne bevelen wij deze verzameling 
opstellen om inhoud, uitvoering en prijs 
(/1.25) warm aan.

de Intern. Radio Unie bespreken de 
internationale uitwisseling van program
ma’s en de mogelijkheid, welke daarin 
gelegen is om een betere verstandhouding 
tussen de volkeren te verkrijgen. Een 
vijftal studies zijn gewijd aan de betekenis 
van de radio voor de volksontwikkeling 
in ’t algemeen, terwijl in een algemeen 
rapport een samenvattend overzicht en 
enkele conclusies gegeven worden.

Veel nieuwe perspectieven worden 
den Nederlandsen lezer-luisteraar niet 
geboden. Ongetwijfeld is de radio, in veel 

en; wij denken b.v.
tot ontsluiting van 

itteland, tot het geven
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De betekenis de Radioculturele van

DE CULTUREELS BETEEKEN1S VAN DE RADIO 
door Dr. P. H. R1TTER Jr. (A.V.R.O.)

Waarin ligt, indien zij werkelijk aan de cultuur deel neemt, de cultureele 
beteekenis van de radio? — Dit is, vrij vertaald, de vraag, welke de Redactie 
van „Volksontwikkeling" stelt aan verschillende menschen, die aan 
onderscheiden omroepen regelmatig medewerken.

De redactie wenscht, dat zij hunne ervaringen laten spreken, en die 
wensch is begrijpelijk. Maar die ervaringen kunnen hoogstens inlichten 
omtrent de wenschen van het luisterend publiek. Wat wil de luisteraar? 
Dragen zijn verlangens een cultureel karakter? Blijkt uit het contact, dat 
de radio-medewerker met zijn publiek heeft, dat de radio cultuur heeft 
gebracht? — De beantwoording van deze vragen geeft een onvoldoend 
resultaat om er de hoofdvraag mee te beoordeelen.

Er zijn andere vragen, aan welker drang de radio-medewerker niet 
ontkomt. Hij acht zich min of meer volksopvoeder, en een opvoeder heeft 
rekening te houden met zedelijke waarden. Hij heeft zich niet alleen af 
te vragen: hoe is de radio?, bevredigt zij de menschen?; hij heeft zich 
ook de vraag te stellen: hoe behoort de radio te zijn?

En dan is er nog de sociaal-psychologische quaestie. Wat hebben wij 
te verstaan onder „cultuur?" —

Deze laatste quaestie vormt het aanvangspunt van dit artikel. Wil men 
onder „cultuur" begrijpen kennis, ontwikkeling, of wil men er onder 
begrijpen karaktervorming, gezins-cement, afleiding van kwaden, die 
schuldiger zijn dan de radio? —

Ik herinner mij een uitspraak van wijlen mijn Vader, Prof. Ritter: 
„men moet knielen voor het gewone!” — Die uitspraak had een diepen 
zin. Want het gewone, hoe laag bij den grond het lijkt, is het vlekkelooze, 
het is niet boven den norm, maar het is ook niet onder den norm. —

Z^xnze redactie heeft aan een zestal omroepverenigingen in ons land het 
' verzoek gericht om ons in te lichten omtrent „de wijze waarop zij 

er naar streven de volkscultuur te bevorderen, de verschillende practische 
middelen daartoe en de eventuele resultaten en anderzijds over de mogelijke 
verbetering en intensivering van dit werk in de toekomst”.

Alle uitgenodigde verenigingen t.w. de A.V.R.O., K.R.O., N.C.R.V., 
R.V.U., V.A.R.A. en V.P.R.O., verklaarden zich tot onze voldoening 
gaarne hiertoe bereid. Wij laten hun beschouwingen hieronder volgen in 
de boven aangegeven (alfabetische) volgorde.
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De radio is een instituut voor gewone menschen, en U moet daaronder niet 
alleen verstaan de figuur die als „Jan met de pet", betiteld wordt, maar ook 
de Nobelprijswinnaar, wanneer hij, na een nieuwe theorie over het licht te 
hebben opgesteld, een kopje thee drinkt bij zijn vrouw.

Het „behooren” van de radio is niet te begrijpen als een beantwoorden 
aan gespannen verwachtingen, maar aan normale behoeften, aan de 
behoeften van den mensch die, in den besten zin van het woord „ver- 
poozing" zoekt.

Wij bedoelen hiermee niet, dat de omroep nimmer de „verpoozing” 
te boven mag gaan. Maar wij bedoelen wel, dat deze nieuwe stem in onze 
huiskamer van alle verschijnselen in de wereld, onze menschelijkheid het 
meest nabij komt. De radio is als de mensch, en de radio z ij als de mensch. 
Oppervlakkig soms, jolig èn plechtig, verheven èn anecdotisch, ont
wikkelend, lach-verwekkend en stichtend. En de cultuur, die de radio 
behoort te brengen, is niet alleen de cultuur van den geest, niet alleen 
de cultuur van het gemoed, maar die cultuur, welke wij betitelen met: 
„gezonde menschelijkheid”. —

Wij willen ons afvragen of zij die cultuur brengt, en, zoo neen, of 
zij ze kAn brengen.

Wat is de radio? De radio is de radio-gebruiker. De mensch, die eiken 
dag het geheele programma zou beluisteren, is geen luisteraar meer. Hij 
verdrinkt in klanken en woorden, waarvan hij zich geen rekenschap geeft. 
Ieder goed luisteraar krijgt maar een deel van de radio in zijn leven. En 
over dat deel heeft hij de vrije beschikking. — Tenminste in Nederland, 
waar het nog geen staatsplicht is, naar politieke redevoeringen te luisteren. 
De knop van het ontvangtoestel in de hand van den luisteraar vertegen
woordigt iets van de zelftucht, het aesthetisch oordeel, het zedelijk beginsel 
van dezen mensch. —

Hier zijn wij genaderd bij een belangrijk punt. De beantwoording van 
de vraag, of de radio cultuur kan brengen, hangt in de eerste plaats af, 
niet van de radio, maar van den luisteraar. — Zonder ordelijke behandeling 
mist de radio iedere opvoedende kracht. Het is heelemaal niet schadelijk 
voor den mensch, het kan zelfs opbouwend zijn voor hem, om veel dans
muziek te hooren en veel comische voordrachten. Het goede humeur is 

' ook een stuk: cultuur. — Maar het is altijd schadelijk voor den mensch, 
de gewoonte der onderscheiding te verliezen. Het groote gevaar, dat de 
radio in zich draagt is dit; dat de mensch het vermogen tot: „bepalen” 
gaat kwijtraken. En Multatuli schreef: „de jeugd o e f e n e zich in het 
bepalen!” —
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Indien er ééne instelling door onze moderne techniek is voortgebracht, 
die statische aanwending behoeft, dan is dat de radio. Het bewegende 
klank- en spreekwater van den omroep, zoekt een bedding.

De radio-pers, en de algemeene pers begrijpen dit. Couranten en radio- 
gidsen houden zich bezig met de publicatie van keuze-programma's. 
Zijn die programma's niet naar onze gading, laat ons dan zelf een keuze
programma vaststellen. — Radio-tucht beteekent gezinstucht. Vele 1 — 
hoofden, vele zinnen. De onderscheiden leden van een familie moeten met 
elkaar over het familieprogramma overleggen. Zoo leeren zij eigen be
hoeften naar die van anderen schikken. —

Een juiste houding bij den luisteraar, die ieder programma-nummer 
dat hij wenscht te hooren met aandacht en in zijn geheel behoort te ont
vangen, is, naar mijn inzien, de eerste voorwaarde om de cultuur- 
m o g e 1 ij k h e i d, die in het werk van den omroep ligt besloten, te 
herscheppen tot een cultuur - werkelijkheid. Maar nu rijst de 
vraag: wat is de plicht van den omroep? —

Wij hebben leeren verstaan, dat omroep-cultuur niet beteekent op
wekking van geestelijk leven, maar: „o o k opwekking van geestelijk

Het misbruiken van de radio geeft dikwijls aanleiding tot pijnlijke 
oogenblikken. Nadat ik eenmaal het Gebed des Heeren door de radio tot 
mij hoorde komen, terwijl ik mij bevond in een ongeloovig en oneerbiedig 
gezin, waar, tusschen de gewijde woorden uit den ether, de frioolste 
anecdoten van den dag werden verteld, heb ik mij afgevraagd, of het niet 
een grove fout is, dat men, door Godsdienstoefeningen uit te zenden het 
Gewijde aan de mogelijkheid van ontwijding prijs geeft.

Maar niet alleen de hoogste levenswaarde, de religieuse, heeft er recht 
op beschermd te worden tegen de slordigheid waarmee een tuchteloos 
publiek de radio tegemoet treedt, ook het ongewijde geestelijk leven heeft 
recht op eerbiediging. Een beschaafd mensch zal niet iemand in de rede 
vallen. Maar onze medemensch, die zich dagenlang heeft voorbereid om 
ons voor den mikrofoon het beste te geven wat hij kan, vallen wij iederen 
dag duizend malen in de rede. Wij mishandelen hem. Deze klacht heeft 
evengoed betrekking op iemand, die een anecdote of een stukje dans
muziek aan den ether toevertrouwt, als op den geleerde, die ons door den 
ether inlicht over een wetenschappelijk vraagstuk of op den kunstenaar, die 
een sonate van Bach vertolkt. Zonder tucht bij den luisteraar mist de radio 
iedere cultuur-waarde.



Dr. P. H. RITTER Jr. (A.V.R.O.)132

leven”. Een vergeestelijkte radio zou beteekenen: een radio, die haar 
sociale bestemming miste. Opvoeden is niet alleen: onderwijzen. Opvoeden 
is ook: afleiden. Een groot deel der goedwillende menschheid heeft gebrek 
aan initiatief. Schaarsch zijn de oorspronkelijke geesten. En de niet- 
oorspronkelijke geesten vragen er naar, te worden gevuld. Wie goed naar 
de radio luistert, hij spreekt op dat oogenblik van zijn naaste geen kwaad. 
Hij is op dat oogenblik niet bezig te knabbelen aan de onverteerbare resten 
zijner persoonlijke teleurstellingen. Hij komt in gezelschap, ook wanneer 
hij eenzaam is. — Wie zin heeft voor geestelijk leven, voor zelf
ontwikkeling, ook hij zal zijn ontvangtoestel wel een enkele maal open
zetten, maar hij is niet, zooals helaas zoovele menschen, vies van een boek. 
— De radio is een instrument voor de velen; voor hem, die het verhevene 
begeert kan zij een aan leiding zijn, voor de meesten is zij een a f- 
leiding. En wie de intellectueele rubrieken verzorgt, hij make veel werk 
van zijn i n lichting, die tot verdere studie maant, en hij zie er niet tegen 
op, alle brieven van luisteraars, die hem bereiken, nauwkeurig te be
antwoorden.

De schrijver van deze regelen meent, dat zelfs indien men de opvatting 
is toegedaan, welke hierboven formuleering vond, men de Nederlandsche 
omroepen kan verwijten, dat zij te weinig de ontwikkelingsvelden en te veel 
de ontspanningsvelden beploegen. Maar hij is, uit hoofde van den aard van 
eigen omroepfunctie eenzijdig, en.... hij weet misschien iets van toekomst
plannen af, waarvan hij niets mag verraden dan dit ééne, dat zij zijn grief 
aanmerkelijk zullen verzachten.

Intusschen wil hij de aandacht vestigen op een eigenaardigheid van het 
gesproken woord, die in het bizonder geldt ten aanzien van het gesproken 
woord voor den mikrofoon.

Een redevoering, die niet op zichzelf een kunstwerk is, heeft als rede
voering geen waarde. En een spreker, die zijn „onzichtbare toehoorders” 
niet weet te boeien door zijn voordracht, door zijn persoonlijkheid, ge 
kunt hem wegjagen van het marmeren blokje. — Het is de vorm die 
voor de radio in het bizonder beteekenis heeft. Een radio-rede zonder 
synthetische, opbouwende waarde mist alle kracht. Maar in de analytische, 
de ontledende waarde, in het dieper ingaan op de onderwerpen ligt dikwijls 
de kern der intellectueele vorming. Deze nauwkeuriger arbeid kan men 
niet „voordragen”. En al kón men het, het publiek is er niet op gericht. 
Men gaat niet „zitten” voor een radiorede, gelijk men gaat „zitten” om 
zich open te stellen voor een academische voordracht. Zelfs voor den 
ernstigen luisteraar naar de radio kan het gehoorde niet anders zijn dan 
een verschietend moment.
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Hoe slecht zelfs de goede luisteraar het gesproken woord in zich op
neemt kan blijken uit de klachten, die ik van velen mijner vrienden, die 
regelmatig voor den mikrofoon spreken vernam, het kan ook blijken 
uit eigen ervaringen. Ik hield redevoeringen, waarin ik duidelijk het 
onderscheid tusschen eigen meeningen en citaat had aangegeven. En ik 
ontving daarna brieven van gestudeerde menschen, die mij aanvielen op.... 
hetgeen ik in het citaat had gezegd, en later zelf had bestreden.

Zooiets zou mij zelf als luisteraar ook kunnen overkomen. Het is 
psychologisch verklaarbaar. Waar ligt het verschil tusschen het luisteren 
naar een rede, en het lezen van een boek? Hierin dat men, bij het luisteren 
naar een rede, de gedachten vastknoopt aan een tastbare, zichtbare 
persoonlijkheid. Welnu, die persoonlijkheid is voor den radio-luisteraar 
een persoonlijkheid zijner verbeelding. Hij moet zich een voorstelling 
vormen, waaraan hij zijn aandachtsoefening verbindt. Het behoort 
naar mijn inzien tot den plicht van den radio-redenaar, dat hij door zijn 
voordracht een voorstelling omtrent zijn zichtbare gestalte wekt. Maar 
niettemin draagt de verhouding tusschen den luisteraar aan den eenen 
en den spreker aan den anderen oever van de aethergolf een ingewikkeld 
karakter. Er is een dubbele schakeling noodig om de actieve aandacht 
van den spreker en de passieve aandacht van den hoorder te vereenigen. —

Het blijft de moeilijkheid bij het gesproken woord voor den mikrofoon, 
dat er geen controle is omtrent de visueele effecten door een geluid ver
oorzaakt. Bij muziek heeft men de visueele voorstelling niet noodig, bij 
het gesproken woord altijd. Iedere redevoering — buiten den mikrofoon — 
is een kleine tooneelopvoering. Ook al spreekt de soberste redenaar ter 
wereld, hij ondersteunt zijn effect nog altijd door een gebaar. Bij een radio
redenaar moet dat gebaar vervangen worden door de klank en het accent 
van de voordracht. Mijn ondervinding is, dat men het meeste resultaat 
bereikt, wanneer men het zinsaccent en de articulatie der woorden nauw
keurig verzorgt, en vooral de sauspot, waarin „klankschoonheden" liggen 
te drijven, van den mikrofoon verwijderd houdt.

De moeilijkheden der radio-rede bestaan in verscherpte mate bij het 
hoorspel. Een hoorspel wil „beelden opwekken door klanken". — Ik 
geloof, dat men nog nimmer volkomen in deze schepping van visueele 
waarden door auditieve middelen is geslaagd. Ten aanzien van het ge
sproken woord staat de omroep nog in zijn kinderschoenen, en dat het 
publiek, blijkens de registratuur der radio-aansluitingen, radio-muziek 
boven radio-voordracht verre verkiest, het heeft m.i. vooral zijn oorzaak 
in de omstandigheid, dat het effect van het gesproken woord voor den 
mikrofoon, nog te weinig is bestudeerd. —
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III.

j

Wat leert ons het contact van den radio-medewerker met zijn publiek ? 
Ik kan hier alleen spreken uit eigen ervaring, welke ik poogde aan te 
vullen met ervaringen van collegae van andere omroepen. Wij weten niet, 
of men de boeken, die wij voor onze mikrofoon bespreken leest, maar wij 
weten wel, dat er groote belangstelling is. Ik voor mij, voer een uitgebreide 
briefwisseling met mijne luisteraars; ik vind dat werk van even groote 
beteekenis als het optreden voor den mikrofoon. En ik ben er van overtuigd, 
dat men, wanneer men niet al te cultureel „doet”, tot cultuurliefde — en 
hieronder versta ik thans liefde voor kunst- en gedachtenleven — kan 
opwekken. Uit mijn contact met mijn publiek bleek inderdaad zin en 
genegenheid voor literatuur bij hen, die naar mij wilden luisteren. En.... 
de luisteraar leerde niet alleen van den radio-man, maar de radio-man ook 
van den luisteraar. —

Toen ik vast stelde, dat de vorm van het radio-woord noodzakelijk den 
voorrang verdient boven den inhoud van dat woord, heb ik daarmede 
geenszins willen verdedigen (de lezer vergunne mij een beeldspraak die 
bij de technische radio-functie past): „gezwam in de ruimt e”. Men 
kan door den aether zelden het diepzinnigste verkondigen, maar men zij 
beducht voor het zinledige. Men vervreemde zich voor den mikrofoon niet 
van de gemeenschap door een Apollinische verhevenheid, maar men ver- 
zinke niet in haar, door zouteloos populair geklets. De radio-rede zij als 
iedere goede rede: zinvolle dingen zeggen in duidelijke beeldspraak en 
kernachtige aforismen. Een radio-rede kan een kunstwerk zijn van be
perking en afgeslotenheid.

De vraag, of de radio te veel het publiek naloopt, om als een sterk 
cultuur-wekkend orgaan te kunnen gelden, is m.i. niet een speciale radio- 
vraag, maar een algemeene publiciteitsvraag. — Ik voor mij geloof, dat 
het populariseeren van publiciteitsorganen niet verder behoeft te gaan 
dan noodig is voor de vervulling van een duidelijk blijkende behoefte. 
Natuurlijk zou een omroep, die de voetbal-verslagen afschafte evenzeer 
zelfmoord plegen als een courant, die de koppen afschafte, die hulp-planken 
voor luie lezers.

Het publiciteitsorgaan heeft zich te richten naar datgene wat „in het 
leven aanwezig” is. Maar bij het voldoen aan sterk blijkende behoeften 
ligt de grens der populariseering. —

Helaas! het modern publicisme overschrijdt die grens. Het tracht zich 
bemind te maken door zich te richten naar de vermeende, instinctieve 
verlangens der menigte. Het is mijn overtuiging, dat het welslagen van
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het publiciteitsorgaan deze concessie niet eischt. Er is veel zin voor het 
eenvoudige, begrijpelijke, ontspannende in de massa, maar vele onder
nemers die op de massa-gunst speculeeren, stellen de massa toch te laag, 
en behelpen zich, omdat zij het vermogen missen het gemiddelde massa- 
verlangen duidelijk voor zich te zien, met een te nederig richt-niveau. 
De. leiders kunnen het m.i. hooger aanleggen dan zij nu doen. —

Het radio-programma is een zaak van continuïtiet. Men vindt daar heden 
ten dage nog publiciteitsfiguren, die in de plannen-zaal van den Omroep 
reeds zijn overwonnen, maar de radio moet doorspelen. Het is onbillijk, 
de machten die het programma samenstellen, te beoordeelen naar wat zij 
geven. De radio is nog steeds in wording. Men volgt gespannen de 
ontplooiing der televisie. Maar er is iets anders dat zich óók ontplooit, 
de publicistische begrippen omtrent den omroep. In de vertrekken der 
kunstzinnige overpeinzing wordt even hard gewerkt als in de laboratoria 
der technici. En het geeft — ik spreek nu alleen over mijn eigen omroep — 
een gevoel van aanmoediging, aan de A.V.R.O. verbonden te zijn, waar 
geen dag voorbijgaat, zonder dat aan de verdere ontwikkeling van het 
Programma wordt gebouwd.

De ontwikkelingsgang van de radio in Nederland heeft bewezen, dat 
de typisch Nederlandse constellatie van de Omroep volkomen aansluit 
bij de ontwikkeling van pers en onderwijs. Wanneer in beide laatste de 
noodzakelijke differentiatie werd voorgestaan, om beweegredenen, die 
in onze historie verankerd liggen, dan gelden deze — en zij hebben gegolden 
bij het ontstaan van de Nederlandse Omroep — evenzeer voor de radio. 
Men kan het aldus formuleren: zoals pers en onderwijs tot taak hebben, 
de grote levenswaarden aan het volk voor te houden, en deze te helpen 
behouden, zo ook de radio. De wijze waaróp, is uiteraard bepaald door het 
eigen karakter van elk. Na deze toelichting kan de doelomschrijving van 
de K.R.O. niet worden misverstaan. Zij luidt: „Door middel van de radio 
de Katholieke levensstrooming in al haar breedte tot uiting brengen". 
Dat heeft het stempel gedrukt op de uitzendingen van de K.R.O. En deze 
opzet heeft ook erkenning gevonden in de feitelijke samenstelling van de 
Nederlandse Omroep, welke immers beoogt, de grote levensstromingen van 
ons Volk tot uitdrukking te brengen ook in de Radio- programma’s. Dit 
bepaalt de verhouding van de K.R.O. tot de andere organisaties, waarmede 
hij de Vaderlandse Omroep vormt met een variant op de fijne distinatie
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die de politieke emancipator Mgr. Dr. Schaepman eens opzette ten aanzien 
van de Katholieke Nederlanders: „van de overigen wel onderscheiden, 
maar niet géscheiden”. Zijn deel leverend in de Nederlandse Nationale 
Omroep houdt de K.R.O. vast aan het eigen karakter van zijn programma’s, 
die ook een eigen plaats in het bestaan van ons Volk hebben verkregen.

Uiteraard steunt de K.R.O. op een godsdienstige overtuiging, en worden 
ook de programma’s naar de beginselen van deze overtuiging opgebouwd. 
Dat betekent echter niet, dat er alleen maar godsdienstige uitzendingen 
worden gegeven, al nemen deze een grote plaats in. Het betekent veeleer, 
dat het gehele programma of het gesproken woord is of muziek, niet alleen 
Katholiek verantwoord is, maar ook, op de Katholieke beginselen is 
getoetst, zodat de doorwerking van de Katholieke levens- en wereld
beschouwing in het gehele program van uitzending is terug te vinden.

Als strikt godsdienstige uitzendingen noemen wij: de ochtendwijding, de 
epiloog, het godsdienstig halfuurtje, godsdienst-onderricht voor vol
wassenen, uitzending van kerkelijke plechtigheden, voordrachten over 
liturgie, Kerkgeschiedenis, Missie, Geloofs- en zedenleer, Lijdensmeditaties. 
Zelfs deze uitzendingen vinden een groter gehoor, dan alleen het Katho
lieke volksdeel van Nederland. Heel wat andersdenkenden plegen er regel
matig naar te luisteren, omdat de kerkelijke plechtigheden hun interesse 
hebben; en wat de voordrachten aangaat, het positief verklarend, en niet- 
polemische karakter, elke gedachte aan proselieten-makerij uitsluit.

Van de andere voordrachten, die de radio stellen voor de culturele 
taak van het gesproken woord noemen wij: populair-wetenschappelijke 
beschouwingen over filosofie, recht, geneeskunde, algemene historie, 
kortom zoveel verscheidenheid, als er is onder te brengen bij de verschillende 
faculteiten van de Katholieke Radio-Volksuniversiteit. Voordrachten 
verder over literatuur en muziek, handel en industrie, architectuur, 
luchtvaart, scheepvaart, folklore, reisverhalen en onderzoekingstochten. 
Het wereldgebeuren wordt belicht in een wekelijkse journalistieke be
schouwing, en een of andere dagelijkse gebeurtenis, op wehc terrein dan 
ook, levert stof voor een „Lichtbaken”, die de „onder de streep rubriek” 
van het radio-programma is. Met de reportages, die de „faits divers”, 
belangrijke voorvallen uit het openbare leven, of een Nederlandse tak van 
bedrijf, of industrie tot voorwerp hebben, dwingen al deze vormen van het 
gesproken radio-woord tot een korter of langer toeven bij datgene, wat 
waard is beschouwd te worden. Hoe werkt en hoe denkt ons Volk? Welke 
gedachten hebben innerlijke waarde, bieden iets voor een levensprogram, 
stuwen naar een betere opbouw van de samenleving? Wat presteert ons 
Volk, welke waardering hebben wij voor het werk van anderen ? Ziedaar 
enige uit de vele vragen, die een radio-voordracht of reportage worden 
voorgehouden, waarop een antwoord wordt gezocht en ook zoveel mogelijk
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wordt gegeven. Dat daarbij wordt uitgegaan van een geestelijke instelling 
en gericht wordt op een hoger een eeuwig doel van de mens, naar de op
vatting van de Christelijke levens- en wereldbeschouwing spreekt vanzelf.

De radio heeft tot taak, diep te graven in de Volksziel, te speuren naar 
het goede en dat aan te wakkeren; en ten andere daar het goede uit te 
zaaien, het levensbeginsel van het Evangelie, dat vruchtdragend is niet 
alleen voor de mens afzonderlijk, maar ook voor de maatschappij en de 
staat. Bij alle streven naar verscheidenheid en actualiteit, bij het interessant 
houden van radio-programma’s mag deze gedachte niet uit het oog worden 
verloren. Zij bepaalt het verhevene, maar tegelijk ook het moeilijke 
van de taak die de K.R.O. als Radio-Omroep zich heeft moeten stellen, 
op straffe van anders te vervlakken, inplaats van te veredelen.

Zoals Prins Bernhard in zijn dankwoord voor de microfoon zeide de 
voorkeur te geven aan het radiowoord, omdat hem dit de gelegenheid 
bood, „te gaan van hart tot hart”, zo ook zou men de taak van de radio- 
omroep in het algemeen kunnen omschrijven: met de programma’s 
gaan van hart tot hart.

Dat geldt voor de gesproken taal, in radio voordracht, reportage en 
hoorspel, maar ook voor de eigen taal die de muziek spreekt. Hier zijn de 
practische moeilijkheden echter het grootst, omdat er zo een wisselende 
voorkeur is voor het amusementsgenre, of de klassieke muziek. De 
omroep die zich eenmaal heeft weten te plaatsen op het standpunt, dat 
radio méér heeft te doen, dan alleen verstrooiing brengen, zal trachten 
in eerlijke afweging, alle soorten van muziek, — doch ieder op zijn tijd, 
en met de nodige variatie — tot hun recht te laten komen. Goede amuse
mentsmuziek is even microfoonwaardig als klassieke muziek, maar alles 
met mate en op de juiste tijd. Het kost de omroepleiding heel wat hoofd
brekens, heel wat geld — aan onderhoud van huisorkesten en andere; het 
engageren van binnen- en buitenlandse solisten (vocalisten en instru
mentalisten) — om een programma van goede smaak op de geschikste 
uren te kunnen bieden. De critiek gevende luisteraar vergeet zo gemakkelijk, 
dat zijn persoonlijke voorkeur en smaak voor bepaalde muziekuitzendingen, 
diametraal staan tegenover die van anderen. De omroep echter heeft 
te waken voor de muzikaal-culturele belangen van het volk in het algemeen, 
waarvoor hij uitzendt. Het in de omroep-practijk goed werkende „Elck 
wat wils”-principe, mag nooit verworden tot een programma-dictatuur 
van critiek-gevende en onbillijk eischende luisteraars, ook al houden deze 
de „koorden van de beurs”. Daarom geeft de K.R.O. zijn grote symphonie- 
concerten, zijn muziek-dramatische uitzendingen, muzikale hoorspelen, 
toelichtingen op belangrijke muziekuitzendingen, kamermuziekconcerten, 
zo goed als de betere amusementsmuziek; zelfs moderne dansmuziek, zij 
het dan met uitdrukkelijke vermijding van de hot-jazz excessen. Maar het
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streven van de K.R.O. is ook hier er ten alle tijde op gericht, smaak- 
veredelend te werken, meer belangstelling te wekken, en daardoor de 
kans ook te vergroten, dat werkelijke muziekliefde wordt aangekweekt.

Op muziekgebied, juist als bij het gesproken woord, stelt de K.R.O. zich 
tot taak: de grote levenswaarden aan het Nederlandse volk voor te houden 
en deze te helpen behouden.

In Art. 3 der Statuten van de N.C.R.V. (Ned. Chr. Radio-Vereeniging) 
wordt als doel genoemd, „de radiovindingen toe te passen, eenerzijds in 
dienst van den Christelijken arbeid op alle gebied en anderzijds ten behoeve 
van ons volksleven, voor landbouw, nijverheid en handel.”

Deze doelstelling dateert uit het jaar 1925, dat is dus uit den tijd, dat 
het radiowezen zich begon te ontwikkelen en slechts vermoed kon worden, 
welke mogelijkheden zich zouden opdoen. Met groote waarschijnlijkheid 
kan dan ook verklaard worden, dat de toen geformuleerde omschrijving 
nu niet meer volledig weergeeft, wat de vereeniging beoogt, anderzijds 
treft, dat de oprichters met verzienden blik begrepen, dat de radio in het 
volksleven van groote beteekenis zou worden, m.a.w. dat de volkscultuur 
den invloed der radio zou ondergaan. De toen gekoesterde verwachtingen 
zijn ver en ver overtroffen.

Al de arbeid, die de vereeniging zou ontwikkelen, baseerde zich op den 
in art. 2 geformuleerden grondslag: „de vereeniging heeft tot grondslag 
de Heilige Schrift, die zij erkent als Gods onfeilbaar Woord. Zij belijdt, dat 
Jezus Christus is de vleesch geworden Zoon Gods, Redder der Wereld".

Wie eenigszins op de hoogte is van de geschiedenis van het onderwijs, 
hoort bekende klanken. Opvoeding is slechts mogelijk, indien zij uitgaat 
van levenwekkende beginselen, wier doordenking, uitwerking en opvolging 
een harmonische ontwikkeling waarborgen. Opvoeding en cultuur liggen 
vlak naast elkaar, men kan spreken van de radio als instituut voor volks
cultuur, maar even goed als instituut voor volksopvoeding. Het eerste 
omvat meer, in de practijk zal het dikwijls bij het tweede blijven.

Bewijs behoeft de stelling, dat de radio opvoedingsinstituut is, weinig of 
niet. In Nederland waren er in 1936 ca. 1.000.000 luisteraars, dat wil dus 
zeggen bezitters van een radio-toestel of aangesloten op de radio-distributie. 
Het aantal personen, dat door de radio bereikt wordt, is dus stellig 4 of 5 
maal zoo groot en ondergaat, of het wil of niet den cultuur-paedagogischen 
invloed ervan. Aan een wonderboom van Jona behoeft hier niet gedacht 
te worden. De statistieken wijzen op een regelmatigen groei van ruim
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24.000 in 1925 tot het zoo even genoemde aantal en er zijn geen symptomen 
te bespeuren, die teruggang doen vóórspellen. Integendeel.

De vraag is dus niet, óf de radio het volksleven beinvloedt, maar wel, 
hoe zij dit doet èn in verband met de vraag van de redactie van Volks
ontwikkeling, meer in ’t bijzonder hoe de N.C.R.V. haar taak opvat en 
welke resultaten zij daarmee bereikt.

Vooraf dient echter een opmerking te gaan. De N.C.R.V. leeft uit be- | 
paalde beginselen, maar dit beteekent niet, dat zij zich richten wil tot een I 
bepaald deel van ons volk. Integendeel, zij beoogt het geheele volk te I 
bereiken, overtuigd als zij is, dat de waarden, die zij brengt, voor elk 1 
onmisbaar zijn. Dat maakt, dat de uitzendingen zoowel werken aan den 
opbouw van dat deel van het volk, dat haar steunt en in stand houdt, als 
aan de propageering harer beginselen bij hen, die zich bij de vereeniging 
niet thuis gevoelen, maar er toch naar luisteren, vaak' opzettelijk, soms 
geheel onopzettelijk. Niet ontkend kan worden, dat er uitzendingen zijn, 
welke door hun karakter slechts een deel der luisteraars zullen bevredigen, 
die zich richten tot een bepaalde groep; ook dan echter is het streven, het 
zoo te leiden, dat ook anderen er iets aan kunnen hebben. Uitzendingen, 
die slechts voor een zeer kleine groep van beteekenis zijn, behooren niet 
voor te komen. Zij doen tekort aan de behoeften der massa, waarvoor de 
radio is.

Bekend is, dat de N.C.R.V. geen klein deel van haar programma afstaat 
aan uitzending van kerkdiensten, schriftlezing, meditatie, enz. De groote 
invloed die er van uitgaat, wordt gestaafd door de bewijzen van dank
baarheid ervoor, die mondeling en schriftelijk den Omroep en de sprekers 
van alle kanten bereiken. De kerk en haar predikers zijn nog voor breede 
lagen van ons volk de opvoeders bij uitnemendheid en vooral zij, die daarbij 
het gewone practische leven met al zijn zorgen en moeiten weten te 
brengen onder Goddelijke belichting, verspreiden niet alleen den zegen, 
die de Christelijke godsdienst in zoo ruime mate weet te brengen, maar 
bovendien of juist daarom oefenen zij op de hoorders uit een verzachtenden 
en beschavenden, dat is een cultureelen invloed, te meer van beteekenis, 
omdat voor vele eenvoudigen de beteekenis der radio zich tot onderwerpen 
van deze soort èn het Christelijk lied, waarover straks meer, bepaalt. 
Natuurlijk zijn hier allerlei vragen. Het opgroeiend geslacht vraagt iets 
anders dan de ouderen, vooral de vorm, niet het wezen, verschilt en stellig 
zijn er sprekers, die dit vergeten ten koste van de jongeren. Er is echter 
een stellige vooruitgang merkbaar, zoowel in de kerken als bij de radio
sprekers.

Nog in ander opzicht moet hier van een cultureelen invloed gesproken 
worden. Bekend is, hoe de Protestanten zich in verschillende 
kerkformaties vereenigd hebben, hoe gering het contact tusschen de leden
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dier kerken dikwijls is, hoe weinig onderlinge waardeering en hoeveel 
onderlinge strijd er dikwijls zijn. In de N.C.R.V. werken leden van al deze 
groepen, voor zoover zij tot de orthodoxe gerekend kunnen worden, samen, 
sprekers van al die groepen komen ieder op zijn beurt voor de microfoon en, 
al wordt op deze wijze niet verkregen, dat allen zich plotseling gaan ver- 
eenigen, ’t is zeer de vraag, of dit zelfs gewenscht zou zijn, onderlinge 
waardeering komt er wel. En is niet waardeering van anderen, onbevoor
oordeeld het goede kunnen zien van anderen, een der kenmerken van den 
cultureelen mensch en het cultureele volk? Indien de radio niet afzakt tot 
een propagandiste van vlakke gelijkheid kan zij over de geheele wereld 
krachtig meewerken tot onderling beter verstaan van kerken, partijen, 
landen en volken!

In nauwe aansluiting op het voorgaande volgt nu de beteekenis van het 
gesproken woord in ruimeren zin. Daarbij moet onderscheid gemaakt 
worden tusschen cursorische voordrachten en lezingen over meer los 
naast elkaar staande onderwerpen.

De eerste richten zich tot groepen van hoorders, die hun kennis willen 
vermeerderen (cursussen in vreemde talen, schooluitzendingen, enz.) 
dan wel voorlichting op een bepaald gebied behoeven (landbouw-lezingen, 
vraagstukken op ’t gebied van vakvereenigingen, enz.) Zij dragen in ’t 
algemeen een leerend karakter en, zonder hun beteekenis ook maar in 
’t minst te willen onderschatten, komen zij in ’t verband van dit artikel, 
niet allereerst voor bespreking in aanmerking. Vele onderwerpen van deze 
soort zullen pas volledig tot hun recht komen, zoodra de televisie op ruime 
schaal toepassing vindt, omdat ’t gehoor alleen nooit ’t gemis van ’t 
gezicht zal kunnen vergoeden. De overige onderwerpen zijn van de meest 
uiteenloopende soort; zij behandelen vraagstukken van ’t gewone leven 
tot aan die van de beginselen op allerlei levensterrein toe. Toen de radio in 
haar beginstadium was, deelden de luisteraars, nog veel kleiner in aantal, 
hun lof en blaam kwistig uit. De leiders van den Omroep wisten, wat den 
hoorders wel en wat hun niet interesseerde. In den loop der jaren is dit 
meeleven, dat ook wel eens in bemoeizucht ontaardde, sterk verminderd. 
Naast een, als verschijnsel zeker niet toe te juichen, afkeer van „zware 
onderwerpen", die wijst op een betreurenswaardige matheid en onver
schilligheid, valt op een voorliefde voor het vlotte, soms het oppervlakkige. 
Dat ligt ons oudere Nederlanders niet: de goede causeur is zeldzaam, 
de „gedegen” redenaar te talrijker. Willen evenwel de radio-toespraken 
van beteekenis blijven, dan zal de causeur in de meeste gevallen den redenaar 
moeten verdringen. Lukt dit, dan kan ’t gesproken woord zijn plaats be
houden. Vele redenaars stellen zich op ’t standpunt, dat zij in den hun toe
gemeten tijd hun onderwerp moeten uitputten; dit is een groote misvatting. 
Men luistert in zijn huiskamer, ’t gewone leven gaat zijn gang en slechts
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hij, die zijn hoorders weet te vangen, doet het stilstaan. Aan enkele zeer 
eminenten mag het beschoren zijn te komen en te overwinnen, regel is dit 
niet. De spreker over een onderwerp zal dit dienen te bedenken, hij zal er 
juist zooveel van moeten geven, dat 't verlangen naar bestudeering er door 
is opgewekt. Verder komt hij niet, maar dat is ook juist ver genoeg. 
De radio, die weet te bereiken, dat de lust tot studie is opgewekt, doet 
ontzaglijk veel in ’t belang van volkscultuur en -opvoeding. Waar ’t 
beginsel der N.C.R.V. meebrengt, dat ’t gesproken woord er een eereplaats 
inneemt, kan zij het slechts betreuren, indien zoo velen beneden het ideaal 
blijven. Stellig ligt hier nog een groot terrein braak. Er moeten meer 
mogelijkheden voor ’t gesproken woord zijn, die zich eigenen voor ’t ge
slacht van nu. Ook hier geldt het, dat niet de beginselen veranderd zijn, 
wel dat de nieuwe vormen nog niet'altijd gevonden werden.

De Christelijke Cultuur omvat niet alleen religie en wetenschap, ook de 
kunst behoort tot haar erf. Toch wordt dit hier het laatst genoemd. De 
groote plaats, die de muziek in de programma’s wel moet opeischen, 
omdat voortdurend spreken niet aan te hooren zou zijn en omdat de radio 
toch ook genoegen moet brengen, doet het gevaar ontstaan, dat de 
beteekenis der muziek overschat wordt. Dit is een gevaar, speciaal voor 
een Christelijken omroep, die kunst wel heeft te aanvaarden als een heerlijke 
gave Gods, maar die ze slechts aanwenden mag om Hem te verheerlijken. 
De kunst, hoe belangrijk ook, dient, zij is geen godsdienst. Het moeilijkste 
probleem is nu misschien wel de vraag, hoe door de kunst God verheerlijkt 
kan worden, in hoeverre er sprake kan zijn van een Christelijke, dat is een 
Godverheerlijkende kunst. Het zou de grenzen van dit artikel overschrijden 
thans op deze vraag in te gaan, maar zeker is, dat een der zwaarste opgaven, 
die een Christelijke Radio-vereeniging zich te stellen heeft, is, dit probleem 
nader tot zijn oplossing te brengen.

Een tweede moeilijkheid is het zeer ongelijke peil van ontwikkeling 
der luisteraars. Kunst, die den kunstzinnige aanspreekt, zegt vele een- 
voudigen niets. Omgekeerd kan kunst, die de laatste aanspreekt, mits goed 
uitgevoerd, ook de kunstzinnigen genot verschaffen. Door dit te aanvaarden 
heeft de N.C.R.V. als eerste plicht het eenvoudige Christelijke lied, dat 
in de harten van duizenden leeft, maar helaas zoo dikwijls allerverschrikke
lijkst verknoeid wordt, tot ontwikkeling te brengen. Een schat van schoon
heid ligt hier voor het grijpen, ’t is alleen maar de mooie taak ze onder het 
stof vandaan te halen en zoo tot vreugde te worden van allen.

Als dit gelukt, zal men ook verder kunnen gaan, zal men niet langer 
uitzendingen noodig hebben óf voor de eene óf voor de andere groep, 
de eenvoudige zal langzaam maar zeker op hooger niveau komen, de 
kunstzinnige zal mee kunnen genieten van ’t eenvoudige, maar nu niet 
langer leelijke.
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De kunst floreert niet, bij muziekuitvoeringen zijn de zalen dikwijls 
leeg, maar naar de radio wordt wèl geluisterd. De oorzaken blijven hier 
onbesproken, ’t feit slechts geconstateerd, ’t Legt zware verplichtingen op 
aan de radio, wier leiding voor een niet klein gedeelte de verantwoordelijk
heid draagt voor de richting, waarin de kunstzin van ’t volk zich ont
wikkelen zal. Zeker zou ’t interessant zijn, om na te gaan, hoe zij zich in de 
verschillende landen van haar taak kwijt en of zij meewerkt ter bevordering 
van alles, wat lieflijk is en welluidt, dan wel óf zij ordinairen zin in de hand 
werkt. Waarschijnlijk zou geen omroep vrij uitgaan, omdat de wissel
werking tusschen omroep en publeik zoo dikwijls drijft tot toegeven, 
waar weigering op haar plaats zou zijn.

Indien tenslotte de balans wordt opgemaakt, mag de radio in ’t algemeen 
en de N.C.R.V. in ’t bijzonder, wijzen op veel en nuttigen arbeid, ’t Ideaal 
is niet bereikt. Ontzaglijk veel moeilijkheden zijn nog te overwinnen, 
tal van mogelijkheden bleven ongebruikt, ') de televisie is in 't verschiet 
en zal waarschijnlijk een geheelen omkeer te weeg brengen, maar de 
plaats in ’t volksleven werd veroverd, neen, spontaan gegeven. Dat legt 
verplichtingen op, waaraan met ernst getracht wordt te voldoen. Volks
ontwikkeling zonder radio is niet meer denkbaar.

■ reportage, die een zeer bijzondere toekomst 
nisbaar onderdeel werd.

De Radio-Volksuniversiteit Holland, uitgaande van den Bond van 
Nederlandsche Volksuniversiteiten stelt het ten zeerste op prijs mèt de 
andere omroepverenigingen uitgenodigd te zijn om in dit tijdschrift te 
getuigen over de wijze waarop zij er naar streeft ,,de volkscultuur te 
bevorderen’’. Immers, zij is maar een zeer klein instellinkje dat zich 
minimaal in de aether kan laten hooren: twee uur per drie weken. 
Gemakkelijker zou het haast zijn te getuigen van wat wij niet kunnen doen I

Het belang van de Radio voor zijn werk is door de Bond reeds lang gezien; 
het aantal Volksuniversiteiten in Nederland bedraagt ruim twintig, die 
uiteraard in de grotere steden zijn gevestigd. Welk een groot deel van 
ons land was dus eenvoudig onbereikbaar voor voordrachten en cursussen 
op de gewone wijze in zalen en met sprekers die in zeer nauw contact met 
hun luisteraars stonden. Maar welk een groot deel van ons land zouden 
wij met de radio-uitzendingen kunnen bereiken en welk een groot gebied 
voor aanvullend werk lag hier dus voor den Bond te doen. Dit mag 
misschien meteen wel even op den voorgrond worden gebracht: wij zien

■*) Schrijver denkt bijv, 
kan hebben en in enkele ja
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de radio als (belangrijke) aanvulling op ons werk. Wij begrijpen dat radio- 
uitzendingen niet ideaal zijn, dat men wel op allerlei wijze contact tusschen 
spreker en luisteraar kon trachten tot stand te brengen (hierover later), 
maar dat het directe contact toch eigenlijk het eenig ware is.

Een stukje van de historie van de R.V.U. moge hier volgen. In 1930 
heeft de Bond eenige malen zoo maar losjes bij de A.V.R.O. uitgezonden, 
de 27ste Juni van dat jaar is de oprichting van de Radio-Volksuniversiteit 
gevolgd. Er volgde onmiddellijk een levendige en opgewekte tijd voor onze 
jonge instelling. Wij richtten tot alle omroepverenigingen het verzoek in 
hun tijd te mogen uitzenden, waarbij gezamenlijke besprekingen over het 
programma zouden worden gevoerd. A.V.R.O., V.A.R.A. en V.P.R.O. 
gingen op onze voorstellen in. Onzerzijds werd een commissie van advies ge
vormd, die met afgevaardigden der andere verenigingen overleg pleegde. 
Een anderhalfjaar werkten wij op deze wijze, maar de verhoudingen der 
omroepverenigingen waren moeilijk en deze relaties moesten worden ver
broken. Wat nu? Wij konden de aether moeilijk loslaten — van alle kanten 
werden onze uitzendingen gewaardeerd — en besloten voor eigen zendtijd 
te gaan pleiten. Het gelukte ons bij ministerieel besluit van 14 October 1931' 
— nog altijd gedenken wij dankbaar de steun hierbij ondervonden van 
Dr. de Visser, die de Volksuniversiteit zeer genegen was — de reeds ge
noemde twee uren in de drie weken toegemeten te krijgen. Weinig? 
Inderdaad, maar toch iets om onze arbeid nu zéér aanvullend voort te 
zetten. Natuurlijk zat in deze luttele uren geen mogelijkheid om rijk- 
gevarieerde programma's, rechtdoende aan alle faculteiten, te geven. In 
de aether konden wij geen afspiegeling geven van de universiteit. Maar wél 
konden wij ons werk intenser doen, want nu kwam elke cursus er wel bij
zonder op aan. Wegen en wikken wat wij zouden brengen was nu des te 
meer geboden, de tijd was zeer kostbaar en wij moesten dus zeer nauwkeurig 
toezien wat in onze lijn lag.

Men verwacht hierover geen uitvoerig exposé van onze beginselen. Een 
en andermaal is ook in dit tijdschrift over het beginsel der Volksuniversiteit 
geschreven. Ik wil hiermede niet zeggen dat wij beginselen hebben vast
gelegd die algemeen geldend zouden zijn. Wie verschillende artikelen 
leest, ziet altijd weer varianten. Nog is niet algemeen uitgemaakt of de 
Volksuniversiteit alleen maar kennis heeft bij te brengen of dat haar taak 
verder reikt en zij opvoedend, mensch- en karaktervormend moet zijn. 
Het kennis-ideaal (typisch voor de 19de eeuw) is nog lang niet uitgestorven. 
Wie iets meer wil zal met instemming luisteren naar woorden als van 
Dr. J. D. Bierens de Haan, die gewaagt van het humanitaire doel, 
zelfopvoeding, opvoeding tot meerdere menschenwaarde *). De 
Volksuniversiteit is een humanistische instelling. De Radio-V.U. dus niet

*) Zie „Volksontwikkeling", November 1929.
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minder. Hebben wij deze beginselen even aangetipt, dan is het ook wel 
duidelijk hoe wij de volkscultuur trachten te bevorderen. Cursussen die het 
innerlijke leven verrijken, in lichtere zomertijden ook cursussen die de 
lichaamscultuur, de ontspanning bestrijken. En door onze doelstelling 
en door onze weinige tijd is onze taak van zelf aangewezen. De problemen 
van de grotere verenigingen bestaan voor ons niet. Met de vraag of wij 
tijd moeten afzonderen voor het „luchtige” behoeven wij ons niet op te 
houden. Wel met het feit dat wij eenvoudig moeten zijn. In de aether is 
dit nóg meer nodig dan in de cursuszaal. En natuurlijk geeft de aard der 
onderwerpen moeilijkheden. Wij moeten letten op wat in het gehoor ligt. 
Alles wat illustratie, lichtbeeld zou vereisen moet vervallen. Kortheid en 
klaarheid zijn geboden. De grenzen zijn hierdoor afgebakend. Wat ons 
vaak bepaalt in de keuze van sprekers en onderwerpen is de tijd. Wij leven 
in een periode van grote nood, van veel twijfel, radeloosheid en wanhoop. 
Velen zijn de weg kwijt en liggen overhoop met zichzelf en anderen. Het 
is geen wonder dat onze tijd die der psychologie is. En het is dan ook geen 
wonder dat de R.V.U. in dien nood tracht in te grijpen, meent een ethische 
taak in dezen te hebben en zich het humanitaire doel nauw voor ogen stelt. 
Dit soort cursussen is dan ook zeer in trek.

Zonder verbeelding meenen wij, hoe klein ook, er te moeten zijn. Wie 
het geheel van wat wij geven overziet, bespeurt dat wij als geheel toch 
anders zijn dan anderen, een eigen geluid geven. Waarin dat eigen geluid 
dan bestaat? Misschien wel het meest hierin dat wij niets anders te doen 
hebben dan voor ontwikkelingscursussen te zorgen. Bij de R.V.U. komen 
zij niet tusschen allerlei andere zaken in, wij geven geen muziek, geen 
hoorspelen enz. In zijn kleinheid vormt ons programma een totaal, daar 
wij de verschillende faculteiten tot haar recht moeten laten komen. Wij 
kunnen docenten van diverse pluimage aan het woord laten komen, die 
natuurlijk hun standpunt niet verloochenen, maar toch naar grote ob
jectiviteit wachten. Hiermede zetten wij, hoe jong wij ook zijn, een traditie 
voort. De traditie van de reeds veel oudere Volksuniversiteiten, die een 
zekere ervaring hebben, programma's in elkander te zetten en de docenten 
te kiezen, die contact met het publiek tot stand weten te brengen en dit nu, 
getuige de massa binnen komende brieven, evenzeer door de Radio doen. 
Onze resultaten zijn niet ontmoedigend. Natuurlijk bereiken wij de tien
duizenden niet, wel de duizenden. Het is ons niet onbekend, dat de 
statistieken, voorzover deze door de centrales te maken zijn, er op wijzen, 
dat zodra de R.V.U. aan het woord komt (dit geldt voor alle lezingen) er 
een geweldige vlucht in de muziek intreedt. Men zou echter wel een 
utopist moeten zijn om te kunnen denken dat dit anders zou kunnen zijn. 
Wij houden ons liever vast aan de wetenschap dat er een groot publiek is 
dat niet voor ons vlucht en met veel waardering zit te luisteren.
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DE CULTURELE BETEKENIS VAN DE V.A.R.A. 
door A. PLEYSIER.

De ontwikkeling van de radio-omroep heeft in Nederland een geheel 
andere richting ingeslagen dan men in de meeste andere staten gevolgd 
heeft. In het buitenland ontmoeten we meestal de staatsomroep, ge
organiseerd in een overheidsbedrijf of een semi-overheidsbedrijf, dat over 
het gehele zendapparaat beschikt en dat alle radioprogramma's voor
bereidt en zowel technisch als artistiek verzorgt. Het wordt gefinancierd 
uit de opbrengst van een radiobelasting, die door iedere toestelbezitter 
aan de Staat moet worden betaald. Weliswaar laat deze organisatie in 
sommige democratische staten (Denemarken, België, Tsjechoslowakije) 
de mogelijkheid, dat verenigingen van luisteraars een adviserende taak 
wordt toebedeeld bij de organisatie van de programma’s, maar de practijk 
toont aan, dat deze beperkte taak niet bijster animerend is. Alleen daar, 
waar de medezeggenschap der luisteraars-verenigingen is doorgetrokken 
tot aan de top van het bestuurslichaam (De Radioraad in Denemarken en 
het Nationaal Instituut voor Radioomroep (N.I.R.) in België) kunnen 
bedoelde verenigingen op een betekenende omvang wijzen. Doch in het 
algemeen wordt in het buitenland het contact tussen omroepleiding en 
luisteraars slechts onderhouden door de critiek, die het publiek in corres
pondentie en in de pers uit, voorzover ook dit niet onmogelijk is gemaakt. 
Waar deze weg om invloed op het radio-programma uit te oefenen open

Intusschen trachten wij het contact met onze luisteraars ook op andere 
wijze te versterken, onze syllabus is bezig een goede bekende in den lande 
te worden. Zij bevat uittreksels of volledige verslagen van de gehouden 
lezingen, ook brieven in antwoord op ingekomen bezwaren of verzoeken 
om opheldering. En daarnaast is met ingang van 1 Januari 1937 „Leven 
en Werken” nu geheel het orgaan van de R.V.U. geworden, ook al weer 
in aanvulling van wat wij door de aether brengen. Een Radio-Volks- 
universiteit-gemeente is tot stand gekomen. Daarom zal de R.V.U. 
met opgewektheid haar weg vervolgen, overtuigd als zij is „in een behoefte 
te voorzien”.

Voor de toekomst hebben wij vele verlangens: wij zouden graag cursussen 
voor werklozen geven (vooral met het oog op het platteland), wij zouden 
graag geregeld (ongeregeld doen wij het reeds) voor de phohi naar Indië 
uitzenden, wij zouden graag ons cursuswerk uitbreiden. Ijdele wenschen? 
Och, wij weten het wel, hoe verschrikkelijk moeilijk het is meer zendtijd 
te krijgen. Het aantal goede uren per dag is niet groot en wij gunnen gaarne 
ieder het zijne.

Maar toch, wij hopen
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bleef, daar ziet hij er evenwel nog niet aanlokkelijk: uit. Ongeorganiseerde 
luisteraars zijn individualisten: hun critiek heeft in het algemeen weinig 
waarde, doordat ze deskundigheid mist en geen contact onderhield met 
deskundigen. Met andere woorden: de omroep moet de luisteraars 
opvoeden tot critisch luisteren en critisch oordelen. Hij kan dat in 
hoofdzaak op twee manieren: door middel van de omroep zelf en door de 
bouw van zijn organisatie. Beide middelen, doelbewust in verband met 
elkaar gebezigd, kunnen een invloed uitoefenen, die in het radioprogram 
te herkennen is als iets van culturele betekenis.

De mogelijkheid daartoe ligt in de structuur van de Nederlandse radio- 
omroep, vastgelegd in het zendtijdenbesluit van 1930. Het aanvaardt het 
particulier karakter van de radio-omroep. Het kent de vier grote uit ons 
volk opgegroeide organisaties ieder rond vijftig zenduren per week toe 
en geeft haar tevens de taak om in eigen bedrijf de programma’s voor te 
bereiden en uit te voeren. De daarvoor benodigde financiën moeten de 
omroepen putten uit de vrijwillige bijdragen der luisteraars. Reeds deze 
opgave bindt de Nederlandse omroep veel sterker aan zijn publiek dan 
elders noodzakelijk is. Het verzorgen van vijftig omroep-uren per week is 
een uiterst-kostbare bezigheid. De grote omroepen moeten derhalve 
massa-organisaties zijn. De vrijwillige contributies en abonnementen 
op de omroepgidsen vormen de voornaamste bronnen van inkomsten, die 
slechts toereikend zijn, indien een zeer groot percentage van de rond 
1 millioen radio-luisteraars in ons land hun morele plicht, hun door de 
structuur van de Nederlandse omroep opgelegd, tonen te beseffen. Het 
natuurlijk gevolg van deze omstandigheid is, dat de omroepen alles zullen 
doen om grote groepen luisteraars zo hecht mogelijk — d.i. in het verband 
van hun organisatie — aan zich te binden.

Het gevaar dreigt nu, dat zij zich — terwille van hun „populariteit" — 
ondergeschikt maken aan „de publieke.opinie” omtrent een aantrekkelijk 
radio-program. Oppervlakkig beschouwd leidt de omroep-organisatie in 
Nederland gemakkelijker tot dit bezwaar dan de buitenlandse staatsomroep, 
wiens inkomsten in veel mindere mate worden beïnvloed door het oordeel 
der luisteraars omtrent de uitgezonden programma’s. In werkelijkheid 
staat de zaak anders. In de eerste plaats omdat de omroep in ons land 
georganiseerd is volgens de voornaamste geestesstromingen, 
die in ons volk tot uiting komen. Vandaar dat de omroepen een hecht 
contact onderhouden met organisaties, die zich in dienst van die geestes
stromingen hebben ontwikkeld en die derhalve reeds een culturele be
tekenis in het volksleven hadden verworven, toen ze nog niet over de 
radio konden beschikken. Wat een grote kern van de V.A.R.A.-leden aan
trekt in het radio-program is te danken aan de opvoeding, die deze leden
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in allerlei organisaties van de Nederlandse Arbeidersbeweging hebben 
genoten. De normen, die zij stellen bij het waarderen van hetgeen de 
V.A.R.A. uitzendt, hebben dus heel wat meer achtergrond dan het ge
mopper per ingezonden stuk in de bladen. De V.A.R.A. is gebaseerd op de 
cultuur-waarden, die de Nederlandse Arbeidersbeweging in een ont
wikkeling van omtrent een halve eeuw ten bate van het Nederlandse 
volk heeft geschapen. Dit contact bepaalt het karakter van de 
V.A.R.A. Bij de opvoeding van haar leden bouwt zij dus voort op een 
fundament, dat reeds gelegd was, bij welke werkzaamheid ongeveer een 
vierde der bevolking meer of minder actief betrokken is. En deze om
standigheid voorkomt het zich dienstbaar maken van de radio-omroep 
aan een luisteraars-mentaliteit, welke noch door een beginsel is gevoed, 
noch door opvoeding in gemeenschap veredeld.

Er is nog een andere oorzaak, die de omroepleiding van de V.A.R.A. 
ervoor behoedt, aan de „verkoopbaarheid" van zijn program eenzijdige 
aandacht te schenken. De V.A.R.A. is opgebouwd met ruim 480 plaatselijke 
afdelingen als basis. Ieder dezer afdelingen heeft een bestuur, dat de 
propaganda leidt en dat contact onderhoudt met de besturen van de 
districten (meestal een provincie omvattend) of de federatie-besturen der 
grote steden. Tweemaal per jaar minstens vergadert de districtsraad 
(federatie-raad), waarin de afdelingsbesturen vertegenwoordigd zijn. 
Deze vergaderingen worden ambtshalve bijgewoond door de leden van de 
Verenigingsraad (rechtstreeks door de leden gekozen). En deze Ver
enigingsraad, die ook minstens tweemaal per jaar wordt bijeengeroepen, 
stelt de omroepbegroting vast, beoordeelt het omroeprapport (een uitvoerig 
en gemotiveerd overzicht van hetgeen de V.A.R.A. in het afgelopen jaar 
heeft uitgezonden) en behandelt het omroepschema (het plan voor de 
uitzendingen in het volgend jaar). De gang van zaken is dus deze, dat 
omroep-rapport en omroepschema eerst in de afdelingen, dan in de 
districten en federaties en tenslotte in de Verenigingsraad worden behandeld. 
Deze voorbereiding werkt natuurlijk als een steeds fijner wordende zeef 
op de critiek. Opmerkingen van weinig betekenis halen de districts- 
vergaderingen niet; ze verdwijnen in de discussie op de afdelingsvergadering. 
In de bijeenkomsten der districts- en federatie-raden komt tot uiting, 
wat er overeenkomstig is in de critiek van verschillende afdelingen en is 
de mogelijkheid om de juistheid van deze critiek te toetsen ruimer. Zodat 
de Verenigingsraad, die tenslotte de beslissingen heeft te nemen, eerst na 
grondige voorbereiding zijn oordeel uitspreekt over het gevoerde omroep
beleid.

Deze democratische organisatie-vorm, rechtstreeks invloed uitoefenend 
op het radio-program, acht de V.A.R.A. van grote betekenis. Opvoeding 
is een kwestie van zelfwerkzaamheid. Alleen deze biedt geschikte normen
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voor de selectie, welke de democratie behoeft om niet door ondeskundige 
bemoeienis geremd te worden. Met andere woorden: zowel door haar 
organisatievorm als door haar omroepbeleid wil de V.A.R.A. de cultuur
waarde van het democratisch socialisme tot uitdrukking brengen, het 
socialisme derhalve, dat de sociale democratie — waarvan de politieke 
democratie een noodzakelijk onderdeel is — als zijn doel erkent.

De radio-,.praktijk” heeft uitgemaakt, dat ongeveer 80% van de zend
tijd besteed moet worden aan uitzending van muziek. Het zou te ver voeren, 
dit voorschrift te gaan ontleden om de toepassing ervan, wat de meer of 
minder gunstige zenduren betreft, nader toe te lichten. Regel is, dat na 
acht uur 's avonds het gesproken woord een ondergeschikte functie heeft 
te vervullen, behalve dan in verband met liederen, opera’s, oratoria of 
„hoorspelen”. Dat wil zeggen: de muziek heeft in de beste zenduren een 
overwegende betekenis en een groot deel van die muziek heeft slechts 
ontspanningskwaliteiten. Heeft de radio dus als cultuurorgaan weinig 
betekenis en werkt zij vervlakking in de hand, zoals wel eens wordt be
weerd? Wie de Nederlandse arbeidersklasse vijf en twintig jaar geleden 
heeft gekend, weet wel beter. Toen waren de harmonica, het draaiorgel, 
de speeldoos in de kroeg en het fanfare-corps bij volksfeesten nagenoeg 
alles op muzikaal gebied, wat de arbeiders interesseerde. Thans stromen 
de grootste concertzalen vol, als het V.A.R.A.-orkest „populaire pro
gramma’s" komt geven, doch op die programma’s mogen de „Un- 
vollendete" van Schubert, Mozart’s „Kleine Nachtmusik", Ravel’s be
faamde „Bolero” en ouvertures van Von Weber, Verdi, Rossini, Wagner 
e.a. gerust voorkomen. Het begrip „populaire muziek” heeft dus door het 
opvoedende werk van de radio een belangrijk betere inhoud gekregen.

In de tweede plaats biedt het contact, dat de V.A.R.A. met de culturele 
organisaties van de Arbeidersbeweging onderhoudt, de mogelijkheid, om 
het beste, wat in eigen kring wordt gecultiveerd, tot gemeen goed van allen 
te maken. Daar zijn de grote oratoria, uitgevoerd door de beste Arbeiders- 
zangkoren („Le roi David” van Milhaud, „La damnation de Faust” van 
Berlioz, de „Matthaus Passion” van Bach, e.a.). De V.A.R.A. zendt er 
jaarlijks zes a acht uit, waardoor zij er tevens in belangrijke mate toe 
bijdraagt dat de arbeiderskoren dit cultuurwerk, ook in tijden van grote 
werkloosheid, kunnen onderhouden.

Dan moge gewezen worden op het systematisch werk dat ten bate van 
de volkszang wordt verricht. Zolang de V.A.R.A. bestaat, heeft het zang
koor van de A.J.C., de „Wielewaal”, de luisteraars verrijkt met een keur 
van volksliederen, thans gemeengoed van vrijwel alle jeugdorganisaties, 
doch door Piet Tiggers, den leider van de „Wielewaal”, opgezocht, bewerkt 
en verzameld. Een mooi stukje gemeenschapscultuur is daardoor gered, 
toen het dreigde om in de periode van mechanisatie en grote-stads-
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genoegens onder te gaan: onze tegenwoordige jeugd kent niet alleen de 
schoonheid en de gezondheid van de natuur, zij danst ook weer de oude 
volksdansen en zingt de oude volksliederen, zij heeft vreugde aan de 
gemeenschap.

Natuurlijk is een klein, doch belangrijk deel van het muziekprogratn 
gewijd aan de uitzending van de grote symphonische werken. De V.A.R.A. 
onderhoudt vrijwel voortdurende overeenkomsten met het „Residentie
orkest” en het Rotterdamse „Philharmonisch Orkest”. Belangrijk is 
hierbij, dat de programma’s uitvoerig in „De Radiogids” worden besproken, 
zodat de luisteraars zich op het genieten van „moeilijke” muziek kunnen 
voorbereiden. Aan deze voorbereiding wordt trouwens ook in het algemeen 
zorg besteed: regelmatig bespreekt Piet Tiggers belangrijke composities 
voor de microfoon, een serie uitzendingen, getiteld „Hoe de toonkunst 
groeide” gaf in grote trekken een overzicht van de ontwikkeling der 
instrumentale muziek in de loop der tijden, een andere serie. „Klanken 
van eigen bodem”, bracht de hedendaagse Nederlandse componisten met 
hun meest karakteristieke werken nader tot de luisteraars. Uit al deze 
voorbeelden moge de conclusie worden getrokken, dat de omroep zich ten 
volle bewust is van zijn taak: de toegankelijkheid van een steeds groeiende 
schare voor muziek, die de geest verdiepen kan, te bevorderen.

Ook langs een andere weg wordt het terrein van de ontspanning zonder 
of met geringe opvoedende kwaliteiten meer en meer beperkt. De V.A.R.A. 
heeft, van haar ontstaan af, gepoogd om een speciale microfoon-kunst te 
scheppen, uitgaande van de overweging, dat de microfoon evenmin toneel 
kan geven als de film, doch dat de radio evenzeer aan eigen uitdrukkings
vorm gebonden is. Daarbij zat tevens voor, sociaal werk te verrichten en 
wel door de keuze van hoorspelen, die bezield waren door een sociale 
gedachte: „De stem van Victor Hugo" (dictatuur en vrijheid zijn onver
zoenlijke tegenstanders), „Stormweer” (een hachelijke redding van schip
breukelingen tegenover de barbaarse zeeoorlog), „Willem van Oranje’’ 
(„weest verdraagzaam, zoals het een nobel volk betaamt”), „Huwelijks- 
reportage” (bestrijding van de huwelijksmakelarij), „De Moerdijkbrug” 
(wat deden de naamloze arbeiders aan het grootse bouwwerk), „Le jeu de 
1’amour et de la mort” (Romain Rolland) (Liefde is sterker dan geweld).

De practijk heeft geleerd dat dergelijke uitzendingen, die ook volgens de 
objectieve kunstcritiek op hoog peil stonden, door luisteraars, die in sociale 
kwesties belang stellen — en de V.A.R.A.-leden doen dat — gretig worden 
aanvaard, ook als men er zendtijd voor reserveert na 8 uur 's avonds. In 
dezelfde richting wordt gewerkt met de „maandrevues”. In de vlegeljaren 
van de radio zijn tal van revues uitgezonden, terwijl ze in de schouwburgen 
werden gespeeld. Dat was een tamelijk luguber bedrijf; de hedendaagse, 
meest volstrekt inhoudloze „show-revue” is al zeer weinig geschikt om
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Tenslotte het belangrijkste. Wat het gesproken woord voor de microfoon 
betreft, gaat de V.A.R.A. zo ver als de omroep-practijk gedoogt. In de 
rubriek „gesproken woord — serieus" bezet ze één der hoogste percentages 
van alle omroepen, aangesloten bij de „Union Internationale de Radio- 
diffusion" (U.I.R.).

In elk omroepschema heeft de V.A.R.A. een aantal cursusreeksen 
opgenomen, die in de „beste vóóravonduren” (tussen 7 en 8) worden 
gegeven. Ze houden ook onderling verband. Als grondslag zou gegeven 
kunnen worden het woord van Shaw: „het democratisch levensgevoel is 
het gevoel van onbepaalde achting voor elke medemens”. Begrip van deze 
gedachte eist voorlichting op verschillend terrein. Vragen als: „welke 
waarde heeft de persoonlijkheid en hoe verhoudt zij zich tot de gemeen
schap” moeten behandeld worden. Dit deed G. van Veen in twee achter
volgende cursusreeksen van ieder acht lezingen, „Opvoeding tot 
Persoonlijkheid” en „Opvoeding tot gemeenschapszin” getiteld. In verband 
met deze lezingen organiseerde het „Instituut voor Arbeiders
ontwikkeling” bijeenkomsten in verschillende steden, waar Van Veen’s 
lezingen werden „beluisterd” om vervolgens onder deskundige leiding 
te worden besproken. Uit honderden brieven aan den docent bleek, hoezeer 
opvoedkundige vraagstukken zich tegenwoordig in een ruime belang
stelling verheugen, een verschijnsel, dat in deze tijd van verwildering zeer 
opmerkelijk is.

zonder medewerking van de ogen „genoten” te worden. De oude revue, 
die maatschappelijke misstanden hekelde, is — wellicht tijdelijk — niet 
exploiteerbaar. De radio kan dit wel, aangezien niemand van haar ver
wachten mag — zolang zij althans niet met televisie werkt — dat zij een 
groot aantal „girls” in fantastische costumes zal vertonen. Derhalve 
hadden de sociaal getinte maandrevues van de V.A.R.A. een groot succes. 
Liedjes als „de kikkers en de ooievaar” met de moraal:

„Dus kikkers, weest van zessen klaar,

Kiest nooit als baas een ooievaar,
Hoezee,
Hij slokt je op met huid en haar, 
En snatert dan met veel misbaar, 
Hoezee, hoezee, hoezee 1”

werden zeer populair. En al is hierbij geen sprake van kunst: het carica- 
turale met sociale tendenz reikt toch ver uit boven inhoudloze verstrooiing.

Wij nemen daarmee afscheid van de 80% muziek en concluderen dat 
zij voor een aanzienlijk deel bestemd en geschikt is om den luisteraar op 
te voeden tot een sociaal denkend mens.
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In vele opzichten zullen latere geslachten, terugziende op datgene, 
wat het onze moet beleven ons niet benijden. Of misschien ook wel. 
Als eenmaal de dagen weer rustig geworden zijn en veel wat ons nu 
verontrust een dwaasheid gebleken is, als ook het leed van deze jaren door den 
grooter wordenden afstand zal zijn verbleekt, dan zal wellicht deze tijd 
aangemerkt worden als een tijd, waarin tenminste iets gebeurde. Zooals 
wij in onze schooljongensromantiek plachten terug te zien naar de Tachtig
jarige Oorlog of de Fransche Revolutie.

Enfin, laten wij over de waarde van een dergelijk posterieur oordeel 
geenszins twisten. Eén ding zal men ons nooit kunnen ontnemen. Wij 
hebben de geboorte meegemaakt van vijf merkwaardige cultuurproducten, 
die haar weerga in de ontplooiing van menschelijk vernuft en kunnen 
eertijds nauwelijks hadden gevonden.

Dat ,,democratie” meer inhoudt dan politieke medezeggenschap werd 
aangetoond in cursusreeksen als „grote democraten”, die de betekenis 
van persoonlijkheden als Gladstone, Carlile, Rathenau, Briand, Jaurès, 
Lincoln e.a. behandelden; daarbij sloot weer aan een cursus, „problemen 
der democratie” genaamd, waarin onder leiding van prof. Bonger de 
huidige critiek op de democratie critisch werd besproken.

In de derde plaats organiseerde de V.A.R.A. reeds een drietal cursus
reeksen, die wetenschappelijke voorlichting gaven omtrent het „Plan 
van de Arbeid”, dat zij beschouwt als een doelmatig middel om één der 
ernstigste gevaren voor de democratie; de massale, langdurige werkloosheid 
en de uitzichtloosheid van de nabije toekomst voor de jeugd, een belangrijk 
eind terug te dringen. Op paedagogisch, op politiek en op economisch 
terrein zoekt de voorlichting dus dezelfde richting: ons volk te door
dringen van de leidende gedachte, dat alleen samenwerking in de geest 
van onderlinge verdraagzaamheid een beschaafd volk past om zijn moeilijk
heden te over winnen.

We hebben ons hiermee beperkt tot de hoofdzaken. Zij mogen aan
nemelijk gemaakt hebben, dat de V.A.R.A. een belangrijke culturele 
betekenis heeft in het Nederlandse volksleven, doordat zij én in haar 
omroepwerk èn in haar organisatorische bouw de cultuurwaarden van het 
democratisch socialisme erkent en — zij het nog op bescheiden wijze — tot 
uitdrukking brengt. Dat hier nog veel te bouwen en te ontwikkelen is, 
niemand kan er dieper van overtuigd zijn, dan de omroepleiding van de 
V.A.R.A. Maar zij, die geloven, haasten niet.
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Ik denk ten eerste aan de auto. De oudsten onder de lezers zullen zich 
den weg nog even motorloos herinneren als de méésten de lucht. Met 
verve wist Streuvels, die thans nog leeft, er van te verhalen hoezeer die 
eerste stalen duivel boer en vrouw in het dorp volkomen verbijsterde, 
dienzelfden boer wiens zoons thans op de melkford naar de fabriek denderen 
of de tractor hotsend en knetterend door de kluiten trekken. Zoo is het 
vanzelf met de vliegmachine, met het luchtschip, met de film en met de

In mijn gymnasiumtijd liep de halve stad uit naar de hei om, was het 
niet Koolhoven?, in zijn wrakke tweedekker op een wolken- en windloozen 
middag van Ede naar Soesterberg te zien vliegen. Toen den volgenden 
Zondag een flauw briesje de dennentoppen deed wuiven togen de duizenden 
teleurgesteld naar huis. Met zoo'n weer ging het niet! Wij vlogen onze 
huizen uit in den vroegen morgen, sommigen nog in nachtgewaad, om 
de eerste Zepp te aanschouwen, die dreigend-ratelend hoog door de grijze 
nevels over onze daken vloog. Een verboden Zepp. Dat maakte de zaak 
nog interessanter. Wie weet verder niet nog hoe hij als kind met zijn 
vader mee mocht naar de matinee in de Cinematograaf, die ergens in een 
café-op-de-markt of in een tent-op-de-kermis draaide. De afzichtelijkste 
bibberende gevallen van brandweerlieden, die in een duizelingwekkende 
vaart door een straat kwamen suizen, van ondeugende manoeuvres met 
tuinslangen, een moord in Fontainebleau en wat dies meer zij 

Dat alles, auto's, filmen, vliegmachines en Zeppelinen incluis was óf 
kermisgedoe, variéténummer of experiment. Wij keken er naar, 
maar geloofden er niet in. Wij amuseerden ons er mee, beleefden de 
sensatie der Europeesche rondvluchten, maar wij hingen het niet aan. 
Totdat dat alles in een ongeloofelijk en nog onbegrijpelijk korten tijd ons 
in bezit nam.De oorlog heeft er het zijne toe gedaan. Goed.Noem oorzaken. 
Zij verkleinen de feiten echter geenszins. Nu neem je je tickets en vliegt 
zelf. Velen, met een lichte, nauw onderdrukte huivering nog, voor een 
simpel draaitoertje boven Amsterdam, anderen maken met dezelfde regel
maat gebruik van een vlieghaven als van een station. Honderden in ons 
land zijn reeds sport- of zakenvliegers, waarvan onderscheidenen met 
eigen toestellen, die ze ergens gestald hebben. Terwijl de film, wij behoeven 
er op deze plaats geenszins van te gewagen, voor brèède volksmassa’s een
voudig tot een levensbehoefte is geworden. De film, waaraan in een even 
ongeloofelijk en onbegrijpelijk korten tijd reeds zeldzame mogelijkheden 
werden geboden, die zij ten deele zeer zeker gebruikt ten deele zeer zeker 
misbruikt heeft.

In nog hoogere mate zijn al deze dingen te constateeren ten opzichte 
van de ontwikkeling der radio. In hoogere mate. Waarom? Auto's, vlieg
machines, luchtschepen zijn tenslotte nog zaken, waarmee de mensch te

nam.De
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succesvol experiment. Maar

!

maken krijgt boven een zékere welstandsgrens aan den eenen kant, terwijl 
het gebruik ervan hem altijd centrifugaal beinvloedt. Het maakt hem los 
van zijn eigen levenscentrum, het dient juist om hem ervan te verwijderen, 
zij het dan misschien ook om hem er straks weer terug te voeren! Dit is 
in mindere, maar toch in even stellige mate het geval met de film. Men 
moet voor het bezoek aan een bioscoop of cineac toch sowieso zijn huis 
verlaten; zich dus van zijn levenscentrum verwijderen. Daarom omdat de 
radio functie geworden is in dat levenscentrum zelve is haar optreden in 
het twintigste eeuwsche cultuurleven nog schokkender geweest dan dat 
van de partners, die ik noemde.

Als wij ons rekenschap gaan geven van het feit wat de beteekenis is 
van de radio voor onze volkscultuur dan moeten wij beginnen met de 
erkenning, dat er geen cultuurobject is dat zoozeer ons levenscentrum, 
zooals wij dat vinden in ons gezin, in ons huis heeft beïnvloed. Evenals 
de film in den beginne slechts als Spielerei werd beschouwd, zoo haalden 
wij tien, vijftien jaar geleden de radio in huis. De ernstigen misschien 
als object van al dan niet succesvol experiment. Maar  wij haalden 
de radio in huis.

Over de vreedzame penetratie van de radio in al onze huiskamers 
behoef ik op deze plaats niet uit te wijden. De cijfers wijzen uit dat ten 
minste één miljoen woningen in ons vaderland op een of andere manier 
radio aan boord hebben. Over eenige jaren is er natuurlijk geen huis meer 
zonder. Er waren vele weerstanden te overwinnen. Ten eerste economische. 
In den beginne waren de toestellen duur. Het object radio werd voorshands 
een kolfje naar de hand van den twintigsten eeuwschen amateur-technicus. 
Het werd een sport om zelf de muziek uit de lucht te halen. Tot de massa
productie en de concurrentiedrift binnen den kortst mogelijken tijd een 
behoorlijk toestel zelfs voor bescheiden beurzen toegankelijk maakte. 
Terwijl de radiodistributie, die ten onzent een dichtheid verkreeg als in 
géén enkel ander land in Europa, alles ndg makkelijker en vaak ook nóg 
goedkooper maakte.

Een tweede weerstand, die overwonnen moest worden, was de restrictie ' 
die intellectuele kringen nog vaak tegen de radio handhaven. Men ver
klaart met een zeker gevoel van cultureele superioriteit, dat men het ding 
niet in huis Wil hebben. Wij hebben zelfs nu nog moeite om sommige 
sprekers te bewegen om voor de radio te spreken. Ook hier is al vrij gauw 
ruim baan gemaakt. In één veeg heeft de practijk bij de meesten zelfs 
de meest scrupuleuze overwegingen weggevaagd.

Zoo staan thans de zaken in den jare 1937. Met opzet memoreerden wij 
deze dingen nog uitvoeriger dan wellicht zelfs noodig was. Het is echter 
van het allergrootste belang voor hen, die zich rekenschap gaan geven 
van de beteekenis van de radio voor de cultuur, dat men begint met zijn
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beschouwing te grondvesten op het nuchtere feit, dat er geen enkel cultuur- 
object van gelijke structuur zoo zeer in staat is om zooveel menschen dagelijks 
te beinvloeden. Naar redevoeringen van Roosevelt of Hitler, naar de 
uitzending van het vorstelijk huwelijk luisteren op één tijdstip miljoenen 
en nog eens miljoenen. In ons land heeft de gezamenlijke oplaag der om- 
roeporganen alleen vermoedelijk die der groote dagbladen reeds over
troffen. Is het dan nog noodig te wijzen op de veel grootere invloed van 
den omroep zelf op de volkscultuur dan die van de pers.

Er is een tweede factor, waarmee men bij het opstellen van meeningen 
in deze materie niet minder sterk rekening moet houden. Er is niet alleen 
sprake van een ongehoorde extensieve, maar ook van een zeer merk
waardige intensieve werking, die er van de radio uitgaat. Zulks in tegen
stelling met wat vele oppervlakkige bestudeerders van het radiovraagstuk 
tot dusver nog meenen.

In intellectueele kringen heerscht nog vaak de meening, dat de radio 
vervlakt. Ik denk alleen maar aan Huizinga's oordeel, dat lang niet 
malsch is, maar dat slechts blijk geeft van een wat oppervlakkige waar
neming dier vervlakking.

Het is, dunkt mij, niet noodig om uitvoerig op de vaak en soms ijverig 
naar voren gebrachte bezwaren tegen de radio in te gaan. Onderwerpen 
die nu eenmaal nauwelijks popularisatie verdragen, worden vaak in de 
meest ordinaire vormen pen-klaar gemaakt voor den volksaandacht, 
die daardoor alleen maar gevuld en niet verrijkt wordt. Een lezing van 
drie kwartier houdt men sinds lang al niet meer uit; er zijn omroep- 
vereenigingen, die al tot een twintig-minuten-systeem versmald zijn. Ieder 
weldenkend mensch erkent graag de belangrijke bezwaren van dit soort 
geestelijke sight-seeing. Allicht. Die bezwaren heeft echter elke krant, 
elke Volksuniversiteits- of Nutslezing al jaren. Natuurlijk, een symfonie, 
een oratorium of een hoorspel eischen een andere aandacht, dan die van 
telkens eens eventjes aandraaien, waar of ze nu zijn of van het zachtjes 
voort laten pruttelen onder gesprek of arbeid door. Maar men vergeet, 
dat in tal van gevallen wèl goede aandacht gegeven wordt en in nog meer 
gevallen steeds meer gegeven wordt. Datzelfde geldt voor een kerkdienst, 
een godsdienst-wijding of een godsdienstige toespraak. De ervaringen 
binnen de grenzen alleen al van den omroep, dien ikzelf al meer dan tien 
jaren dienen mag, maken in dit opzicht bewijsvoeringen van andere zijden 
al overbodig.

De radio heeft, in tegenstelling zelfs met de nog heerschende inzichten 
van velen een zeer intensiveerenden invloed. Ik wil trachten, deze waarheid 
kort te verduidelijken.

Het kost bij het luisteren naar de uitzending van een of andere gebeurtenis 
in een zaal meestal nog wel eenige moeite om zichzelf te realiseeren, dat



DE CULTURELE BETEKENIS VAN DE RADIO *55

men aan het gebeurende aldaar deel heeft. U draait het Concertgebouw 
op en luistert. Een applaus daarna brengt U tenslotte wel weer tot die 
werkelijkheid terug die niets anders is dan dat gij buiten door-de-deur-heen 
hebt mee mogen luisteren met wat daar binnen gespeeld werd. Dit is ook 
zoo met het luisteren bijvoorbeeld naar een kerkdienst. Men mag in het 
voorportaal blijven staan. Het gemeenschappelijk lied, de geruchten uit 
de kerk zelf, het hoesten, stommelen na het „Amen” realiseeren U weer 
diezelfde werkelijkheid: ik ben er niet bij. Toch werkt ook hier die wonder
lijke aanpassings-tendens in het leven, die langzamerhand organen kweekt, 
waardoor een luisteraar ook deze weerstanden weet te overwinnen. Men 
suggereert zich een zekere verbondenheid, vooral als deze verbondenheid 
door den luidspreker gesuggereerd wórdt. Ik denk aan Han Hollander's 
talenten daaromtrent in het stadion. Er zijn ook bepaalde predikanten, 
die op een eigenaardige wijze een verbinding weten te leggen tusschen 
zichtbaar en onzichtbaar gehoor, zoodat onzichtbare hoorders als het ware 
tot de gemeente gaan behooren, die in het kerkgebouw verzameld is. 
Nog eens: de luisteraar krijgt langzamerhand innerlijke organen om zich 
deze dingen te realiseeren.

Het is echter niet voor niets, dat een omroepvereeniging van eenige 
importentie zich nestelt in een eigen studio, waarin hij vanzelf iets van de 
eigen sfeer, die de geestelijke of andere bedoeling, waaruit deze omroep
vereeniging geboren is, symboliseert. In de radio is het contact studio— 
huiskamer een zeer wezenlijk contact geworden. Op vaak ietwat 
sentimenteele wijze dienen omroepvereenigingen zich niet zelden aan als 
„huisvriend”. Toch is deze term niet onjuist. Zij zegt soms nog te weinig.

De zaak is deze. Als U voor de radio spreekt, alleen gezeten in de spreek- 
studio van een der omroepvereenigingen en ik luister: wat is dan het lang
zamerhand reëel geworden effect? Mij dunkt dit, dat het mij, bewust of 
onbewust zóó voorkomt, dat U alleen spreekt voor mij. Ik ben mij er 
geenszins van bewust of er honderd of honderdduizend medeluisteraars 
ergens in andere huiskamers mede genieten van Uw toespraak. Toen ik 
tevoren met veel belangstelling een kerkdienst had gevolgd,’ was het, 
hoezeer ik mij wellicht de verbondenheid met de daar aanwezige gemeente 
had gerealiseerd toch duidelijk, dat ik hoogstens één der misschien vijf
honderd of duizend aanwezigen was, die het woord van den predikant 
mocht beluisteren. Maar gij spreekt, zingt, declameert alléén voor mij.

Vooral als de toespraak er op gericht is om geestelijke en dus vrij diep in 
het persoonlijk leven ingrijpende contacten te leggen, wordt U de waarheid 
van het bovenstaande geheel duidelijk. Het is mogelijk, dat een spreker, 
vooral als hij na meerdere malen achtereen aandacht vraagt een zoo groot 
vertrouwen begint te wekken, door zijn woord, zijn stem, dat men hem 
waarlijk als vriend, als raadgever, in geestelijke zaken als levensleider
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of als priester of predikant gaat beschouwen. Ook al is men nimmer per> 
soonlijk met hem in aanraking geweest. Het groote vertrouwen, dat er op 
deze wijze groeien kan tusschen studio en huiskamer is het bewijs 
voor de waarheid van mijn stelling, dat de radio een groote intensieve 
werking teweeg kan brengen.

Wij meenden goed te doen om, als wij nu tenslotte trachten te formü- 
leeren wat de taak van de radio ten opzichte van het leven van ons volk 
is, eerst ons principieel haar mogelijkheden te realiseeren. Extensief zoowel 
als intensief is de radio geworden tot een der belangrijkste directe middelen 
tot volksbeinvloeding, dus ook tot volksopvoeding en derhalve ook tot 
volksbederf. Wij achten ons na het voorgaande ontheven van de taak om 
ook dit laatste nog nadrukkelijk op deze plaats aan te toonen.

Een en ander heeft reeds terstond als vanzelf ten gevolge gehad, dat 
het inschakelen van de radio omroep in het cultuurleven van een volk 
een ongekende verantwoordelijkheid legde op hen, die met de functio- 
neering van deze nieuwe cultuurbeinvloeding belast waren. Het feit, dat 
er preventieve regeeringscontrole bestaat op alle uitzendingen en dat deze 
controle geaccepteerd wordt door betrokken instanties en door het volk 
is symptomatisch. Zij wijst op een sterker besef van mogelijkheid van volks
beinvloeding door de radio dan bijvoorbeeld door pers of vergadering. 
Tevens valt in het oog, dat in tegenstelling met pers of film bijvoorbeeld, 
er van den beginne af aan een tendens is geweest, onder het besef van boven 
genoemde verantwoordelijkheid, om die invloed te nationaliseeren. 
Bij alle erkenning van het zelfbeschikkingsrecht der afzonderlijke volks
groepen van regeeringswege is reeds in den beginne de idee van een 
nationale omroep in studie genomen. Zoo men weet was de verwerkelijking 
van de nationale gedachte in de radio een der geliefkoosde denkbeelden van 
wijlen Dr. J. Th. de Visser, toentijds voorzitter van den Radioraad. Wat 
er nog leeft van dit ideaal in ons ook in de radio door groepsbelangen 
zeer verscheurd volk is nog gered in de Algemeene Programma dagen. 
De bedoeling van deze instelling was om althans op eiken zender één dag 
in de week eigen groepstendenzen ondergeschikt te maken aan nationale.

Dat van den beginne af aan ook van Regeeringszijde rekening is ge
houden met het feit, dat waar ons cultureele leven zich nu eenmaal diffe
rentieert ook een positieve beïnvloeding en opbouw van dit cultureele leven 
alleen goed zou kunnen geschieden door hen, die er zelve in differentiatie 
de dragers van zijn, stemt tot groote dankbaarheid. Het is ten opzichte van 
de radio de eenig juiste houding geweest. Vergelijkingen met het buiten
land dienen slechts ter bevestiging van deze waarheid.

De vraag is nu: op welke wijze laat zich principieel de taak van de 
radio ten opzichte van ons volksleven omschrijven. Wij kunnen hierover
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Op welke wijze nu zal de radio-omroep in een volk het best deze vijf
voudige taak kunnen vervullen?

kort zijn, omdat wij hier zeer zeker bekend terrein betreden en met eenige 
oriënteering kan worden volstaan.

Vijf gebieden vallen hier te onderscheiden.
1. Als wij beginnen met de verstrooingstendenz is dat niet omdat wij 

deze de belangrijkste achten, maar wel omdat zij het omvangrijkste aandeel 
van den totalen zendtijd vraagt zoowel in binnen- als in buitenland. 
De grenzen van dit gebied moeten zeer ruim uitgebakend zijn omdat de 
behoeften veel geschakeerd zijn. Van welk een onschatbare waarde goede 
verstrooing voor het leven van massa en enkeling kan zijn behoeven wij 
hier niet nader uiteen te zetten.

2. Daarnaast herinneren wij aan de groote beteekenis van de radio als 
informatorische grootheid in het volksleven. Het is niet voor niets, dat 
er reeds spoedig een vrij belangrijke belangenantithese is ontstaan tusschen 
pen en omroep, die op een of andere wijze haar oplossing zou moéten 
vinden. Wij denken echter niet alleen aan penberichten, reportages 
en dergelijke. Ook aan het inlichtende werk van tal van kortere of langere 
mededeelingen van algemeenen aard, zooals deze vaak in lezing- of 
hoorspel worden gegeven.

3. Ten derde is de omroep de verbreider geworden van datgene wat het 
ontwikkelingspeil van ons volk kan opvoeren. Indien men zich realiseert 
welk een belangstelling er bestaat voor uitzending van taallessen, schaak
cursussen, godsdienstige voorlichting van onderscheiden aard, huishoudelijk 
onderricht enzoovoort, dan wordt men zich zonder meer bewust van de 
enorme mogelijkheden, die hier nog verborgen liggen tot bevordering der 
volkscultuur. Niet alleen in populair-wetenschappelijken, maar ook in 
zuiver wetenschappelijken zin.

4. Ten vierde worden de emotioneele krachten in een volk in hooge 
mate aangekweekt en gesterkt doordat breede lagen in aanraking gebracht 
worden met datgene, wat de kunst aan een volk kan geven. Het gaat hier 
niet alleen om het vertrouwd raken met vroegere of hedendaagsche 
voortbrengselen van nationale of internationale kunst, maar ook het 
langzaam en vaak onbewust zich leeren inleven in wat het eigenlijke 
van de kunst is.

5. Ten slotte: met alle instanties, die daartoe verder in een volk aan
gewezen zijn heeft de radio groote mogelijkheden ontvangen om de 
geestelijke krachten in een volk te versterken en te verdiepen. Wat dit 
in dezen tijd voor een volk en voor den enkeling kan beteekenen valt niet 
dan bij benadering te schatten.
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In de eerste plaats door zich ervan rekenschap te geven, dat er een 
juiste verhouding in het gansche nationale programma wordt gevonden 
tusschen de vijf onderdeelen, waarin onze nationale omroeptaak uiteenvalt. 
Dan: door zich te vergewissen welke instanties het best geëigend zijn om 
de verzorging dezer onderdeelen op zich te nemen. Wij hebben in boven
staand betoog reeds geconstateerd, dat zich ten onzent de uitermate gelukkige 
omstandigheid voordoet, dat men de belangrijke volksgroepen zelf tot de ver
zorging van eigen geestelijke behoeften heeft aangewezen. Wij zouden ons 
ook moeilijk meer kunnen voorstellen hoe dat anders mogelijk was te meer 
nu wij reeds over jarenlange ervaring in dit opzicht in binnen- en buitenland 
zijn gaan beschikken. Het valt echter niet te ontkennen, dat datzelfde 
omroepsysteem, dat dus eensdeels zoo te prijzen is ons nationaal omroep- 
geheel in een impasse heeft gebracht, waaruit het nog niet slaagde zich 
te bevrijden. Doordat meerdere omroepen zich opgeworpen hebben 
ieder als verzorger van de vijfvoudige omroeptaak als geheel is er van 
een goed-afgestemde verhouding tusschen die vijf omroepgebieden geen 
sprake. Temeer waar door het ontbreken eener radioretributie, zooals die 
in vrijwel alle landen van de wereld geheven wordt het absoluut noodig is 
in voortdurende concurrentie- en bedelpraktijken te vervallen, waardoor 
een omroepbedrijf soms meer op een winkeltje gaat lijken dan op een 
cultureele volksinstelling. Duidelijk is vaak het motto: wij geven aan 

] die luistergroep in ons volk het meest, die ons het meeste geld stuurt.
Dit gebrek aan het voldoende zich rekenschap geven van wat op een 

zeker oogenblik het volk als geheel behoeft, heeft van een nationaal 
programma onzer droomen slechts een paskwil overgelaten. Onder een 
nationaal programma verstaan wij een programma, waarin elke belangrijke 
volksgroep, tot zijn recht komt. Maar dan toch zoo, dat vooral de in de 
radio zoo noodige totaliteitsgedachte van het volk niet tè zeer wordt 
verstoord. In bepaalde kringen is op ongelukkige wijze de radiostrijd wel 
vergeleken met de schoolstrijd. Men heeft zich ook hier niet kunnen 
verheffen boven de zienswijze, dat het nationale als het federatieve gezien 
mag worden en men is niet toegekomen aan de erkenning dat in het 
nationale ook iets als het organische een rol speelt. Dit alles heeft een 
wanhopige verbrokkeling in het totaalbeeld onzer nationale uitzending 
gebracht, die in bovenbedoelde zin dus eigenlijk nog geen nationale 
uitzending te noemen is.

Tenslotte: het ontbreekt in ons land nog ten eenen male aan een serieuze 
radiokritiek. Het ware beter dat bijvoorbeeld de groote bladen, instede 
een wat ongemotiveerde aandacht te schenken aan lange reeksen muzikale 
prestaties, waarvoor, blijkens de publieke belangstelling, vrijwel niemand 
zich interesseert, alle aandacht eens gingen richten op wat kritiekloos 
in honderdduizenden huiskamers doordringt. Wat juist in ons land
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Summa summarutn. Aan het radiosysteem, zooals dat ten onzent werd 
ingevoerd, zijn zulke groote principieele voordeelen verbonden, dat belang
rijke, althans principieele wijzigingen, daarin ónze volkscultuur zeker 
zouden schaden. De fouten die er aan kleven zouden al voor een belangrijk 
deel kunnen worden opgeheven als ons land de zeer uitzonderlijke positie 
temidden der andere radiolanden opgaf en elke luisteraar billijkerwijs 
verplichtte om mee te helpen bekostigen, waarvan hij dagelijks profiteert. 
De helft van het aantal luisteraars, ruim een half miljoen, doet thans 
alsof de neus bloedt en parasiteert op de andere helft. Daarmee zou 
voor een belangrijk deel de onaangename concurrentie- en bedeistrijd zijn 
gemitigeerd.

Het moet erkend, dat de instelling van het z.g. Algemeene Programma 
niet in staat is geweest om het bovenvermelde gebrek aan evenwicht 
in de verhouding en in het nationaal programma te herstellen, ook niet 
om de dreigende verbrokkeling tegen te gaan. De Algemeene Programma- 
dagen verschillen eigenlijk heel weinig van de andere. Er zou alleen effect 
te verwachten zijn van een intense samenwerking in de programmaleiding 
van alle omroepen. Nu wérken er reeds omroepen samen, maar juist 
net niet op dit zoo allerbelangrijkste gebied. Wat er nog een enkele keer 
samen gedaan wordt draagt een improvisatorisch karakter. Naast en zeer 
zeker in samenwerking met den Radioraad van regeeringszijde zou 
er een soort Omroepraad tot stand moeten komen, die zich bezig ging 
houden met de behartiging van het Nederlandsche Programma in zijn 
geheel. Met behoud van ieders cultureele zelfstandigheid. In dat milieu 
zou het misschien mogelijk zijn om zich te bezinnen op de vele fouten, 
die nu nóg worden gemaakt, gedeeltelijk fouten, die onvermijdelijk zijn, 
gedeeltelijk zeer beslist te herstellen of te voorkomen, omdat zij ontspruiten 
aan en door het eigen milieu te zeer beperkte blik of aan een gepast of 
ongepast gevoel van zelfoverschatting, dat zelfs in omroepkringen nog 
wel voorkomt I

Het is er nog niet te laat voor.

sommige uitzendingen van sommige muzikale prestaties maakten, is een
voudig ontstellend! En dit geldt waarlijk niet alleen van muzikale 
prestaties. Een enkel blad waagt zich regelmatig aan deze radiokritiek. 
Ik denk aan de Haagsche Post. Maar voorloopig komt het kritisch 
oordeel van dit weekblad nog weinig boven de kleine middelmaat 
der luistermassa uit.
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Op de districts-leidersdagen die de 
K.J.V. in December 1.1. hield, werd een 
commissie belast met de bestudering van

luari en 1 Februari 1.1. 
lederlandsch Jongelings 

_ . _ isleiders-
—"-ouden. De eerste dag werd 
O_.iouden over „Oostersche 
zoonten in het Heilige Land", 
ie dag werd gesproken over 
rond van Exodus ', en werd 

- .zegingsspel opgevoerd. Later 
■ g werd een inleiding gehouden 
;de hulpmiddelen bij de bijbel- 

", en werden binnenspelen

JONGENSLEIDERSCONFERENTIE 
N.J.V.

z~\p 30 en 31 Jam 
is door het Net

Verbond de twintigste jongens 
conferentie gehot 
een lezing geho 
zeden en gewc 
Op de tweede 
„De achtergron 
er een bewegir 
op den dag ■ 
over „Goede 
bespreking", 
beoefend.

KATHOLIEKE ACTIE EN K.J.V.

F'se Katholieke Jeugd Vereniging voor 
—* meisjes in het Bisdom Breda, geeft 

te beginnen met Januari 1937 een nieuw 
' uit, genaamd „De Katholieke Actie".
is een vormingsblad van de aposto- 
roep van de K.J.V.

eerste nummer opent met een 
artikel van de redactie (Mgr. Frencken), 
waarin er op wordt gewezen dat nu de 
Katholieke Actie is ingezet, het eerst 
nodige is, dat er een program komt voor 
de vrouwelijke jeugd. „Een program, dat 
concreet genoeg is om tot resultaat te 
voeren; een program dat levenswaar ge
noeg is om de jeugd van het ogenblik te 
grijpen; dat edel genoeg is om er offers 
voor te brengen en dat breed genoeg is 
om het gehele meisje te vormen en op I 
richten." De nood van de tijd doet, volger 
schr. zulk een program vinden in het 
herstel en de wederopbouw van het 
christelijk gezinsleven. Bovendien is dit 
ideaal een bij uitstek vrouwelijk ideaal.

De taak van de vrouwelijke jeugd bij de 
verwerkelijking van dit ideaal zal een 
dubbele zijn. De Katholieke jeugdactie 
zal allereerst „het toekomstig gezin 
moeten voorbereiden in de kinderen en 
meisjes van nu”. Met andere woorden, van 
jongsaf moet het meisje gezien en op
gevoed worden als de toekomstige echt
genote en moeder.

Maar naast de vorming van haar eigen 
leden, zal de Katholieke jeugdactie van 
de vrouw naar krachten en geschiktheid 
moeten meehelpen aan het herstel en de 
opbouw van het huidige gezin. Dit kan 
zowel door het verspreiden van denk
beelden en geschriften als door het in
werken van de leden zelf op de eigen 
gezinnen. En tenslotte door actie's van 
charitatieve en apostolische aard (kinder-

de mogelijkheid 
Actie voor 
jeugd.

DE TAAK VAN EEN JEUGDLEIDER, 
jn „De Jongeman” staan regelmatig 
1 brieven van een inlands jeugdleider, 
die in Ned. Indië meewerkt aan de opbouw 
van het chr. jongenswerk. Uit een der 
brieven citeren we: „Om 7 uur in den 
morgen stapte ik op de fiets met be
stemming Soekoer, dat 32 K.M. van 
Tomohon verwijderd lag.

Er was niet al te veel geld voor het 
werk en fietsen was wel de goedkoopste 
manier van reizen. (Niet alle afstanden 
kunnen worden gefietst. Minahassa is 
een land van bergen en dus hellingen. 
Bergaf gaat het natuurlijk betrekkelijk 
gemakkelijk, als men goede remmen 
heeft). Het ging via Tondano, Tonsea 
Lama, Tanggari en Airmadid.

Om elf uur kwam ik op Soekoer aan. 
De vergadering zat reeds een uur te 
wachten. Het speet me, dat ik te laat 
kwam. Ik had gedacht den afstand in 
twee uren te kunnen afleggen, 
paar behoorlijke hellingen har 
berekening in de war gestuurd."

De schrijver woonde de gehele dag de 
bijeenkomst bij en hield 's middags nog 
een inleiding. Bewonderenswaardige 
werkkracht en overgave!
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Nr 48: LENTE K0MT1 Lente-spelletje door C. P. van 
Asperen van der Velde.

Aan dit Lente-spelletje kunnen wel 40 of meer jongen» en meisje» 
ean ongeveer 6 tot t» jaar meedoen. Het is bedoeld als blijde viering van de 
nieuwe lente. Nadat Koning Winter het veld heeft moeten mimen en vrouwtje 
Dooi voorjaars-schoonmaak heeft gehouden, komt Lente te voorschijn. 
De eerste schuchtere viooltjes begeleiden haar; achtereenvolgens roept zij al 
haar trawanten op: bloemen, elfjes, bijtjes, vlinders, kikkers. Dan komen ook 

■ de kabouters haar hun opwachting maken. Als de mensenkmderen naderen,

dus: algemene verbroedering. — Opvoeringsrecht vrij bij aanschaf van 2 
boekjes. Prijs per exemplaar 30 cent.
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Op te voeren door wel 40 of meer kinderen van ongeveer 6 tot 18 jaar. Het

Haar spreken wordt onderbroken door de uitbeelding van wat zij aankondigt: 
de geluiden van het vee in de wei; het lentedansje van bloemen en vlinders; 
de vreugdedans van heel de natuur op de lokkende tonen van de herdersfluit;
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Dit spelletje vereist een flink aantal, b.v. 40 of meer meespelende kinderen; 
jongens en meisjes van ongeveer 6 tot 12 jaar. De bedoeling is: uit te beelden 
de blijde opleving van heel de natuur bij het weerkeren van de lente. De kikkers 
ontwaken uit hun winterslaap en luiden de lente in. Koning Mei doet, aan- 
gekondigd door zijn herauten, de trompetnarcissen, zijn feestelijke intocht 
met een gevolg van dieren, bloemen, kaboutertjes, elfjes en mensenkinderen. 
De feestelijke stemming vindt haar hoogtepunt in een vrolijk dansje van allen 
met elkaar. — Opvoeringsrecht vrij bij aanschaf van 2 boekjes. Prijs per 
exemplaar 30 cent.
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Nr 21: DE SNEEUWKLOKJES LUIDEN DE LENTE I», 
ZangspeUetje door G. Bos.

Spelers: Zuidenwind, sneeuwman, onbeperkt aantal sneeuwklokjes.
Geschikt voor meisjes van 7—ia jaar; de beide eerste personen kunnen 

gemakkelijk zingbaar en melodieus en voorzien van een eenvoudige piano- 
^^riiSredrivrij wV^as^W ^?b£k£k Priji^ bo»k^”o

Van Gorcum's Toneelfonds Uit thans 50 nummers. Verdere 
uitbreiding is in voorbereiding. Zichtzending gratis, porto
kosten voor rekening van den aanvrager.
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Kinderrechter en School') 
door G. VAN VEEN.

■

*) Samenvatting van een rede gehouden voor de Vereniging Pro Juventute.

A angezocht door de Vereniging Pro Juventute om voor haar te spreken 
** over de vraag of nauwere samenwerking mogelijk is tussen kinder
rechter en school, heb ik ondanks mijn eigen bedenkingen ten aanzien 
van mijn competentie in deze gevolg gegeven aan dit verzoek.

Ergens in mijn onderbewuste moet dus een stem geweest zijn, die op 
deze opdracht gunstig heeft gereageerd en als ik hierover nadenk, dan 
geloof ik, dat die stem gemakkelijk is thuis te brengen.

In de eerste plaats ben ik zoon en kleinzoon van dorpsveldwachters, 
die in meer patriarchale verhoudingen zulk uitstekend werk hebben gedaan 
en van wie ik mogelijk de belangstelling voor deze materie heb meegekregen.

In de tweede plaats heb ik meer dan 25 jaar ervaring als grote-stads- 
onderwijzer. Scherp staat in mijn bewustzijn gebrand het grote verschil 
tussen de paedagogische sfeer van het dorp en die van de stad.

In de derde plaats roert zich in mij de overtuiging, dat de paedagogiek 
met de oude intuïtieve methoden van beoordeling en behandeling van haar 
vraagstukken niet meer uitkomt en dat deze vraagstukken in de sfeer van 
het bewuste handelen moeten worden geheven.

En in de vierde plaats voel ik sterk, dat waar oude verhoudingen zijn stuk 
. gebroken, ontwricht door de veranderde maatschappelijke verhoudingen, 

sociaal-paed. werkers zoveel goede burgerzin zullen moeten ontwikkelen, 
dat zij naar vormen van samenwerking gaan zoeken, die tegemoet komen 
aan nieuwe eisen. Dit laatste is in de eerste plaats een eis van mentali
teit, waarin wij allen ernstig te kort schieten. Onze gemeenschapszin 
kan nog in een klein doosje. Het is onverantwoordelijk, hoe wij de 
samenleving duperen met onze geborneerdheid en ons groepsegoïsme.

Ik wil mij in elk dezer punten even met U verdiepen en dus allereerst 
trachten U aan de hand van mijn jeugdherinneringen voor ogen te stellen 
het verschil in paedagogisch klimaat tussen platteland en stad en de wijze, 
waarop zich in het goede oude dorp de problemen van zelf oplosten en zo 
het heimweegevoel verklaren, dat de dorpsjongen, die later zijn werk in de 
grote stad moest doen, beving, als hij zijn onmacht voelde ten opzichte 
van grootsteedse verhoudingen.

Het dorp — ik moet helaas al weer zeggen: het oude dorp, — want 
ook in de dorpse verhoudingen is veel veranderd — het dorp, zoals het zich 
aan mij voordeed in mijn jeugd, had wel veel voor. De jeugd leefde er 
onder de ogen der ouderen in veilige beslotenheid. Die ouderen hadden 
genoeg tijd en aandacht voor het dagelijks gebeuren en ook genoeg 
gevoel van verbondenheid met de medebewoners, om een publiek oordeel



KINDERRECHTER EN SCHOOL162

in stand te houden, dat aan de kinderlijke activiteit behoorlijkheidseisen 
stelde. Als je met een paar kameraden een kwartier buiten het dorp tegen 
een hooiopper opliep, deed je natuurlijk wat des jongens was en was je niet 
uitgeravot, voordat je de hooizaadjes overal op je blote lijf voelde en je 
even moest verpozen, om de jeuk te bestrijden — maar als al niet een of 
ander voorbijganger je dreigend had bevolen, alles weer keurig op zijn 
plaats te zetten, dan deed je het wel uit je zelf, want — mij althans had de 
bittere ervaring geleerd, dat je geen hooiopper kon desorganiseren, geen 
vermolmd hek bij ongeluk kon doen bezwijken, geen onderwal van een 
sloot kon uitbouwen, om een sprong te vergemakkelijken, of een onfeilbare 
berichtendienst bracht het feit ter kennis van een instantie, waarmee ik 
ook in andere kwaliteit dan schooljongen te maken had. En, als er eens 
iets gebeurd was, dat de grenzen van het behoorlijke wat te ver overschreed, 
dan verschenen de gladde knopen in de school, om ten aanhore van meester 
eens te vertellen, wat voor ongerechtigheid er had plaats gehad. En meester 
luisterde met ernst toe — want zo legde hij ons uit: het zijn ten slotte 
m ij n kinderen, die zo iets doen en ze kijken er m ij op aan en zeggen: 
dat is ook een mooie meester, die zijn kinderen zo’n opvoeding geeft. En, 
als meester dan, als de gerechtigheid zich had teruggetrokken, met de 
vraag kwam: „Wie heeft ’t gedaan?” dan was er van klikken geen sprake 
(stel je voor!) maar de dader meldde zich, misschien uit ontzag 
voor den meester, maar w a a r s c h ij n 1 ij k, omdat hij anders zijn 
prestige onder de kameraden, die op de hoogte waren, van ’t geval, in 
gevaar zou brengen. Het aantal candidaten, dat in aanmerking kwam voor 
verdenking, was te gering dan dat ook de onschuldigen door het uitblijven 
van een bekentenis zich niet gedupeerd zouden voelen.

De publieke opinie woog zeer zwaar, vooral het oordeel van de kameraden. 
Dikwijls heb ik later in Amsterdam allerlei dingen geobserveerd, waarvan ik 
dacht: zoiets moest nu eens bij ons zijn voorgevallen, dan zou zo’n jongen 
toch eenvoudig uitgestoten worden. Ik denk aan een eenvoudig gevalletje, 
dat ik daar eens meemaakte van een drietal kleine kinderen, die aan het 
spelen waren met knikkers op een trottoir in een volksbuurt. Er komt een 
jongen langs van een jaar of twaalf, die tot ontsteltenis van de kleinen al 
hun knikkers wegpakt en het op een lopen zet. Als ik — meer dan ver
ontwaardigd — hem dreigend aanroep, kijkt hij nog om, maakt hij een 
lange neus tegen me, rent dan eens zo hard, verdwijnt om een hoek, 
vermoedelijk naar een andere buurt en er kraait verder geen haan naar ’t 
geval. Stel U voor, dat onder dorpsjongens er een zich schuldig maakte 
aan zo’n laffe streek — niet alleen zou iedereen het weten, omdat de dader 
ook bij het kleinste kind bekend zou zijn, maar ieder zou zich opmaken, 
om de wrekende gerechtigheid te assisteren, de jeugd niet het laatst. Ik 
herinner me uit mijn jeugd, dat een enkele kameraad bedrog pleegde bij
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het spel en betrapt werd. Niet alleen, dat de boosdoener onmiddellijk werd 
uitgestoten en het in het belang van zijn lichamelijke welstand verstandig 
vond te verdwijnen — maar ik herinner me, dat we zo overkookten, dat 
we zelfs 't geval aan de meisjes vertelden — dit was de ergste vorm van 
afficheren, omdat deze instantie alleen kennis kreeg van delicten, als 
wij onze verontwaardiging geen meester meer waren — en hoe deze 
meisjes in de klasse reageerden met: „O, wit gemeen!” en alsmaar 
omkeken naar den delinquent en hoe deze in zijn verwarring geen raad 
meer wist, uit vrees, dat die meiden — op zichzelf al zo'n beetje Vox Dei — 
ook de meester nog zouden doen merken, dat er iets heel ergs was 
gebeurd. Als ik me daarnaast herinner, hoe menigmaal een jongen in mijn 
stadsklasse tegenover zijn eigen klassegenoten zich aan ergerlijke oneer
lijkheden schuldig kon maken en, hoe de verontwaardiging ja wel een 
ogenblik kon opvlammen, maar nog hetzelfde uur, en zeker dezelfde dag 
was bedaard, dan is er wel een groot verschil. De stadjongens hoeven niet 
te vergeven, want ze blijken bijna even snel te vergeten, als de feiten zich 
aan hen voordoen.

En dit is geen wonder. De stad kent niet de gesloten speelkring met zijn 
eigen strenge en gevoelige erecode. In het dorp lig je er uit, als je niet tot 
een stijl van gedragingen kunt komen, die harmonieert met de opvattingen 
van de kameraden. En eenzaamheid is een zware, een ondraaglijke straf 
voor een jongen op 't dorp. In zijn opschieten met de vrienden ligt zijn enige 
mogelijkheid. Zijn rechtspositie in de kring is een stuk van zijn levensgeluk 
en naast solidariteit is betrouwbaarheid een van de deugden, die onmisbaar 
zijn. De neiging om met gemene streken populariteit te verwerven, loopt 
op dood spoor, want de groep als geheel kan geen oorlogstoestand 
scheppen tegenover de sfeer van het dorp, zonder geheel vast te lopen. 
Gezin en school en politie staan solidair tegenover misdragingen, die 
moreel ongeoorloofd en sociaal lastig of gevaarlijk zijn.

De speelkring is er in de grote stad niet. Wie zich brouilleert met het ene 
groepje, heeft tien andere gelegenheden en in de vriendschappen heerst 
een bestendig chassez croissez! De eis tot een stijl van gedragingen te 
komen, die duurzaam en aannemelijk is, geldt dus voor de wisselende 
kameraadschap in ’t geheel niet. Mijn voorbeeld van zoeven betreffende 
de knikkerdiefstal bewijst overtuigend, dat van de censuur van een steeds 
aanwezige en geconsolideerde publieke opinie in ’t geheel geen sprake is. 
In ’t voorbijgaan zij opgemerkt, dat het samenbrengen van een geestelijk 
en sociaal heterogeen publiek op z.g.n. eenheidsscholen hier geen invloed 
ten goede, maar ten kwade oefent. Men moet het zelfs van dit gezichtspunt 
uit betreuren, dat ook de protestants-confessionele scholen langzamerhand 
bevolkt zijn geraakt met een gemêleerd publiek, waarin geen geestelijke 
binding meer aanwezig is, want ik houd me overtuigd, dat het beginsel
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van de school op zichzelf een organische binding als het dorpsmilieu 
ons te zien gaf, in 't geheel niet kan geven. Homogeniteit van gezinsmilieu 
is voor de sfeer in de school een waardevolle basis en voor de gevoels- 
verbondenheid buiten de school eveneens.

En nu de positie van den onderwijzer. Het hoofd uit mijn jeugdjaren, 
in een dorp aangeland, waar hij voelde te aarden en op zijn plaats te zijn, 
bleef. Hij had heel vaak het culturele leven van het dorp in handen. 
Jammer genoeg bestond toen reeds de toestand, dat er spanning was tussen 
den dominee en den meester. Ze konden samen niet meer praten. Meester 
vond dominee veel te strak in zijn opvattingen, als academicus te hoog
moedig en lang niet sociaal genoeg. Dominee vond meester te critisch, 
pedant, te weinig geestelijk, te veel de man, die een rol wou spelen 
in ’t dorp. Ze hebben in zeer veel gevallen elkaar losgelaten en daardoor 
aan de dorpszaak ontzaglijk veel kwaad gedaan. En niet alleen aan de 
dorpszaak, ook aan hun eigen zaak.

Intussen was in de liberale periode meester d e man in ’t dorp. Hij 
was voorzitter van de zeilvereniging, van de ijsvereniging, leider van 
gymnastiek-, zang- en toneelvereniging, omdat meester de enige was met 
belangstelling voor alle kanten van het dorpsleven, omdat hij organiseren 
kon en de enige was, die een draaglijke speech kon houden. De dominee 
stond buiten dit alles. Meesters sociale positie steunde het werk in de 
school in bijzondere mate. Wat meester deed, was welgedaan en de 
kinderen (die toen in de nog grotere gezinnen niet veel hadden in te brengen) 
hoefden zich over meester thuis niet te beklagen. Als meester — wat 
nog wel eens gebeurde, tot lichamelijke tuchtiging kwam paste het 
kind wel op vader daarover niets te zeggen. Als moeder al op de 
hoogte werd gebracht, ging dat gepaard met het verzoek er niets van aan 
vader te zeggen en moeder antwoordde kort en bondig: „Je zult het er wel 
naar gemaakt hebben.”

Deze patriarchale toestand had paedagogisch goede uitkomsten. Het 
is nu al weer 20 jaar geleden, dat een vriend van me, hoofd ten plattelande 
mij meenam, om mij een nestje met eitjes te laten kijken, waarin een 
koekoeksei gelegd was. Een hele bijzonderheid. De schoolkinderen hadden 
’t gerapporteerd en mijn vriend controleerde een paar keer per week. Alle 
kinderen waren op de hoogte en bezochten beurtelings alleen of bij paren 
het afgelegen plekje. Niemand, die naar zijn overtuiging, ook maar een 
ogenblik in de verleiding kwam het nest te verstoren en zich van het zo 
sterk begeerde koekoeksei meester te maken. Hij kreeg op dezelfde wijze 
rapport over tal van andere nestjes. Men denke zich even in, hoe de 
stadsjongen op een dergelijke situatie zou reageren.

Intussen wordt het morele klimaat op het dorp zienderogen slechter. 
De meester heeft niet meer de sterke positie van voorheen. Om te beginnen
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is de dorpsjeugd verdeeld ten gevolge van de breuk tussen dominee en 
meester. In de nieuwe vormen van sociaal leven staat de eenheid van het 
dorp niet meer in ’t middelpunt. De vraag, of meester geheelonthouder is 
of niet en aangesloten of niet, bepaalt de sympathie van de fanatieke 
geheelonthouders. „Meester drinkt” zeggen ze vol minachting, ook al 
laat deze het bij drie glaasjes wijn per jaar. De vraag, of meester al of niet 
lid is van „Kerk en Vrede”, beslist over de sympathie van de pacifisten. 
„Meester is een oorlogsman”, zeggen ze. De politieke partijen hebben het 
dorp verdeeld. Als hij niet bij de radicaalste is aangesloten, vinden haar 
aanhangers hem een man „zonder beginselen”, als hij het wei is, vinden 
de anderen hem een drijver. Op zijn eigen school horen de leden van het 
personeel tot verschillende vakbonden, die met elkaar in vete liggen. 
De echte dorpsverenigingen, die ik straks noemde, hebben nu leiders uit 
het dorp. Meester moet zich niet verbeelden, dat hij hier de baas kan spelen, 
zegt men, als meester een enkele maal zijn oordeel geeft en alle geheel
onthouders, pacifisten en politici zijn het daar roerend mee eens, als zij 
althans nog meewerken aan dat dorpse gedoe en natuurlijk, als meester 
geen geheelonthouder, geen pacifist, geen politieker is. Meester 
heeft uit de toestand in veel gevallen de consequentie getrokken. Hij 
bemoeit zich — zoals hij dat uitdrukt — met niets meer en leest trouw de 
lijst van vacatures. Het liefst zou hij naar de stad gaan. Daar ben je vrij.

Ja, meester heeft het vrij zuur. Ik had — zo vertelde mij nog niet zo lang 
geleden een dorpscollega, voor wiens werk ik het diepste respect heb —■ 
twee zieke kinderen in mijn klasse, die beiden in sanatoria verpleegd 
werden. Het ene enige uren dichterbij dan het andere. Het kind, dat het 
dichtstbij was, een dochtertje van een boer, bezocht ik per fiets. Aan de 
andere leerling, een dochter van een arbeider, liet ik door alle kinderen 
van de klasse een brief schrijven en deed er zelf een brief bij. Het waren 
alleraardigste en hartelijke brieven en toen ik de grote enveloppe sloot 
en adresseerde, dacht ik: „Wat zal het kind daar gelukkig mee zijn.” 
Maar een goede week later kwam er een lid van de familie van het tweede 
kind op school een scène maken: de kinderen van boeren, daar kon ik 
wel achteraan lopen, maar de kinderen van arbeiders, daar waren 
briefjes goed genoeg voor. Begrijp je — vroeg hij — wat dat voor mijn 
invloed op de kinderen betekent, als de kliekjes op het dorp mijn werk 
met zo wantrouwende ogen bekijken en in staat blijken het op zo giftige 
wijze te interpreteren?

De meester komt meer en meer buiten het dorp te staan. De wijze, 
waarop in de laatste jaren de wachtgeldregeling door de regering is 
gehanteerd is voor de paedagogische sfeer op het dorp mede funest. Men 
schijnt in Den Haag te denken, dat het werk van den onderwijzer op een 
lijn is te stellen met dat van een brugwachter.
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In de stad is dit alles nog veel ongunstiger. Ik kreeg op Vrijdagmiddag 
-— zo vertelde mij een onderwijzer, die tot hoofd benoemd was — een 
met bijna onleesbaar schrift bekrabbeld vodje papier op school bezorgd. 
Het kwam van een schoolautoriteit en bevatte de mededeling, dat ik de 
volgende Maandagmorgen de betrekking van hoofd aan een school, die 
ik niet kende, in een buurt, die ik niet kende, had te aanvaarden. Mijn 
ambtsaanvaarding bestond hierin, dat ik mij de volgende Maandag kwart 
voor negen op de mat voorstelde aan het personeel als een uit de lucht 
gevallen nieuwe chef, dat ik de deur opende, nieuwsgierige kindergezichten 
zag, die bij hun meester informeerden, wat die nieuwe man daar moest. 
Waarop zij dan hoorden, dat ik de nieuwe bovenmeester was. Een ander 
hoofd, die een mensenleeftijd met ere aan ’t hoofd van een school had 
gestaan, kreeg in Januari bezoek van een andere autoriteit, die zei: 
„Ik heb gehoord, dat U met de grote vacantie heengaat. Ik kom voor die 
tijd niet meer terug; ik mag dus nu wel afscheid van U nemen." Aldus 
geschiedde. De wijze, waarop in de grote stad hoofden onderwijzers krijgen 
toegevoerd zonder daarop ook maar enige invloed te kunnen oefenen, 
waarop onderwijzers als roerend bezit van het gemeentebestuur door 
elkaar worden gehusseld, zoals men in een bak met moeren en schroeven 
pleegt te rommelen, om het nummer te vinden, dat op het op te lossen 
technisch probleem past, dit alles kan den onderwijzer moeilijk in een 
sfeer van voelen en denken brengen, waarin zijn paedagogische ambities 
gedijen.

Voeg daarbij grote klassen, waarin het werk ten gevolge van de chaotische 
samenstelling, wel uitermate zwaar moet vallen en de moedeloze stemming 
in het corps der grote-stadsscholen is wel goeddeels verklaard. Men heeft 
het gevoel, dat men les moet geven, maar van opvoeden kan maar heel 
weinig sprake zijn. De school is paedagogisch in sterke mate gedevalueerd, 
sedert de gouden standaard van ’t gevoel van organische verbondenheid 
is losgelaten.

Hoef ik verder nog veel te zeggen over de verhouding tussen personeel 
en ouders? De meeste onderwijzers — en zeker die der hogere klassen —■ 
weten niets van de gezinnen, waaruit de kinderen voortkomen. Een 
enkele moeder, die klachten heeft, stort haar overkropt gemoed nog wel 
uit; tegenwoordig is het ook vaak een werkloze vader, die zijn grieven 
komt luchten. Het contact met ouders bereidt den onderwijzer geen 
vreugde. Aan huisbezoek wordt practisch niet gedaan. Ouderavonden 
kunnen goed zijn — daarop heb ik nog mijn enige hoop gevestigd — 
maar voor de band tussen school en huis betekenen ze vooralsnog weinig. 
Ik herinner mij uit de dagen van mijn hoofdschap slechts een zeer af
werende houding van het personeel, men probeerde zich op de avond zelf 
met allerlei uitvluchten te excuseren en dat gelukte maar al te wel.
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Veelal zit het personeel achter in de zaal en van een echt contact tussen 
ouders en onderwijzers is geen sprake, ook al staat een enkele misschien 
wel een paar ouders te woord. Ik maakte enkele gunstige uitzonderingen 
mee — maar dit zijn inderdaad uitzonderingen. De ouderavonden, welke 
een feestelijk karakter dragen, lukken, ook wat 't bezoek betreft, het 
best. Het gemoed van de moderne mens is nog het meest ontvankelijk 
voor feesten.

Wie de lijst van onderwerpen nagaat, die op ouderavonden worden 
behandeld, kan niet anders doen dan constateren, dat zij voor de verhouding 
school en huis zeer weinig betekenen. Er komen maar een paar sprekers 
op voor uit het actief werkzame corps. Aan de discussie over inleidingen 
nemen (de voorzitters uitgezonderd, die-wel aan hun functie verplicht zijn 
nu en dan een opmerking te maken ) practisch gesproken geen onderwijzers 
deel.

De band tussen leden van het personeel in dezelfde school is zeer zwak. 
Personeelvergaderingen, waarvan men vroeger grote verwachtingen had, 
bleken een mislukking.

Wat is van dit alles de oorzaak? De onderwijzer verricht nog steeds 
zijn arbeid op intuïtieve en gewoontebasis. Hij heeft wel wat paedagogiek 
en psychologie gestudeerd, maar beschouwt het nog immer als hoogste 
wijsheid ’t geleerde zo spoedig mogelijk te vergeten, omdat hij deze kennis 
niet op de practijk heeft leren betrekken. Hij vergeet, dat, waar de or
ganische verhoudingen zo sterk hebben geleden, men met intuïtieve wijsheid 
in ’t geheel niet meer uitkomt. Wie zou zich nog wijs kunnen maken b.v. 
de vele vormen van kinderleugens te herkennen en een doeltreffende 
behandeling te kunnen toepassen, zonder dat men op wetenschappelijk 
geverifieerde ervaring kan steunen? Al die kinderen, die in een eindeloos 
va et vient aan de school voorbijgaan; vaak door omstandigheden ge
demoraliseerd, die men niet meer kent, zijn geen eenvoudige gevallen meer, 
die in zuiver persoonlijke binding intuïtief verholpen kunnen worden. 
Hier moet op een ander veel meer bewust niveau gewerkt 
worden, wil men zijn opgaven enigermate beheersen.

Maar tot dat niveau reikt de kennis van den onderwijzer in ’t geheel niet. 
En, omdat zijn kennis tot dat niveau niet reikt, is alle vreugde over de 
moeilijkheden in zijn werk te spreken hem ten enenmale vreemd. Hij voelt 
zich zelfs sterk geprikkeld, als men hem daartoe zou willen aansporen, 
juist, omdat hij weet, dat hij het niet kan. De onderwijzer lijdt te dien 
opzichte aan een minderwaardigheidscomplex en verbergt zich achter 
hooghartigheid en niet zelden achter eigenwijsheid. Hij kan wel reageren 
op wat anderen te berde brengen en doet dat gevoelsmatig in de regel 
ook zéér zuiver — maar eigen inzichten verantwoorden, zodanig, 
dat een schare van hoorders daar wat aan heeft en daar zijn voordeel mee
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kan doen, daartoe is hij nog niet gekomen. Ik had gedurende acht jaar 
het voorrecht docent te zijn in de paedagogiek aan de School voor Maat
schappelijk Werk te Amsterdam, waar de leerlingen door mannen van 
wetenschappelijke vorming ingeleid werden in psychologische problemen. 
Ik zou het aantal keren niet weten te tellen, dat oud-leerlingen mij hun 
verbazing beleden, dat onderwijzers van deze dingen zo weinig weten.

Het is pijnlijk dit te moeten zeggen en het is zo jammer, want — bij 
alle narigheid om ons heen — is het een hoopvol stemmend feit, dat wie 
tegenover ouders zich uitspreekt over dingen, die het levensgeluk van hun 
kinderen raken, nog steeds een dankbaar gehoor vindt, vooral bij moeders.

En — laat ik dit gedeelte van mijn wat triest stemmend betoog mogen 
besluiten met als mijn overtuiging uit te spreken dat werk voor de 
geestelijke volksgezondheid het best van de school kan uitgaan, omdat de 
mens als ouder gevoelig blijft voor levenskwesties, die het heil van de 
kinderen raken. Ook in de grote stad moet men voor de behandeling van 
geestelijke problemen steeds zijn weg nemen door het ouderhart — omdat 
de deur van het ouderhart gelukkig nog steeds het gemakkelijkst is te 
openen. De onderwijzer echter steunt slechts op intuïtie en routine, hij 
is niet de deskundige, waarom deze tijd vraagt. Was hij het, dan zou hij 
in waarheid een onaantastbare positie hebben, omdat hij dichter bij de 
ouders staat dan enig ander sociale werker. Een betere onderwijzers
opleiding is zeer urgent.

Na deze algemene beschouwing heb ik in de voordracht voor de ver
eniging Pro Juventute een viertal typische gevallen uit mijn onderwijzers
loopbaan behandeld, om aan te tonen, hoe telkens weer de onderwijzers 
alleen met onmacht zijn geslagen om die maatregelen te nemen, welke bij 
krasse overtredingen of buitengewone afwijkingen van bijzondere leerlingen 
zouden nodig zijn. Ik zal ze hier niet herhalen, ieder kent dergelijke 
gevallen uit zijn eigen ervaring.

Noodzakelijk is, dat justitie en politie met de school samenwerken niet 
om te komen tot toepassing van lichamelijke straffen in het algemeen 
— deze lijken mij in het algemeen beneden de waardigheid van onderwijzer 
en leerling beiden — maar wel, om in bijzondere gevallen in overleg met een 
daartoe bevoegde instantie te kunnen bepalen, dat toepassing van bijzondere 
en doeltreffende strafmaatregelen kan plaats hebben. Zijn die toegestaan, 
dan plaatst men een rem op veel tuchteloosheid, die nu als een ziekte 
kan voortkankeren en geeft de onderwijzers een morele steun, die zij nu te 
pijnlijk missen.

Over de aard dezer tuchtmaatregelen spreek ik niet. Alleen pleit ik voor 
de noodzaak van overleg. Zij is een paedagogisch, een politioneel en een 
justitieel belang van betekenis, juist in tijden als deze.

Er is een instantie nodig van paedagogische, politionele en justitiële
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ambtenaren, die de moeilijke gevallen bekijkt en op de middelen zint, 
om èn ter wille van den delinquent zelf én ter wille van zijn schoolomgeving, 
een verdere ontwikkeling in criminele richting tegen te gaan. Het was 
vroeger een erezaak voor de kerk op haar gebied geen staatsgeweld toe 
te laten en aan de misdadigers een vrijplaats in die kerk te verzekeren. 
Dat standpunt heeft voor beter inzicht moeten wijken. Het eert de school, 
dat zij haar eigen terrein beschermt tegen bemoeiingen, die niet door zuiver 
paedagogische motieven worden ingegeven. Toch zal zij hebben in te 
zien, dat zij zelf zozeer onder de invloed van omstandigheden staat, die 
zij geen baas kan, dat zij tot overleg moet komen in de grensgebieden, 
waar niet enkel paedagogische, maar ook justitiële vraagstukken liggen 
en dat zij op dit gebied de immuniteit van den leerling, die zich binnen 
haar muren van criminele aanleg toont, opheft, als zij er van verzekerd is, 
dat dit voor haar eigen pupillen en den delinquent zelf winst betekent.

Omgekeerd — dit in het voorbijgaan, want ik houd het voor mijn taak 
van het onderwijzersbewustzijn uit te spreken — leeft in de kringen van 
justitie en politie de gedachte, dat het de taak van de school zou kunnen 
zijn correcties toe te passen voor kinderlijke overtredingen, buiten de school 
bedreven. Ik denk hier aan schoolarrest onder toezicht van onderwijzers 
naar aanleiding van baldadigheid, op straat uitgehaald.

Men make zich geen illusies, dat de school hierop ooit zal willen ingaan 
of zal kunnen ingaan. Dat kon — dat moest zelfs in dorpse ver
houdingen, omdat het werk van den onderwijzer organisch verbonden 
was met het dorpsleven. Ik zei reeds, dat de onderwijzer zich wangedrag 
van de kinderen buiten de school persoonlijk aantrok. Hij wilde met de 
ouders samen de volle verantwoordelijkheid voor het kinderlijk gedrag 
dragen, voelde, dat men recht had hem er op aan te kijken, als zijn invloed 
niet tot ver buiten de schoolmuren reikte. Zo is het — helaas — in de stad 
niet meer ... kan het niet meer zijn.

Ieder onderwijzer weet, hoe vervelend het is tegen de eigen leerlingen 
te moeten optreden, als ze zich in de eigen school tegenover een gymnastiek- 
of godsdienstleraar, die niet sterk staat met orde, hebben misdragen. 
Men doet het uit collegialiteit, maar men voelt, dat het paedagogisch on
juist is. Want het gedrag van de leerling is een reactie op een persoonlijke 
betrekking tussen hem en zijn onderwijzer. Als dus een ander reacties 
ondervindt, die ik niet krijg, weet ik, dat ik de oorzaak daarvan moet 
zoeken bij den collega, althans in hoofdzaak en niet bij mijn leerling. Ik 
sta dan ook veel critischer tegenover zijn optreden dan tegenover de fout 
van mijn leerling, die ik wel begrijp. En ik moet drommels oppassen, dat 
ik mijn goede relatie met den eigen leerling niet verknoei ten bate van een 
ander, die ik fundamenteel toch niet helpen kan. Ik kan hoogstens wat 
excessen onderdrukken, maar geen andere verhouding scheppen, omdat de
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reacties tussen die twee niet binnen mijn bereik liggen en op de oude voet 
doorgaan.

Bovendien denkt de leerling: ik heb jou toch niks misdaan; je weet 
toch, dat ik r e d e 1 ij k ben, als men mij redelijk behandelt. Laat dien 
man zelf zijn boontjes doppen. Ik volsta dan ook liefst met een gesprek 
onder vier ogen, doe een beroep op loyaliteit en ridderlijkheid, omdat ik 
niet wil straffen voor wat niet goed voor mij is te beoordelen. En het 
blijft de vraag, of ik met dit beroep niet meer kwaad doe dan goed — want 
eigenlijk ligt daaraan ten grondslag de overtuiging, dat het gezag van mijn 
collega zichzelf niet kan handhaven.

Ga ik mij nu bemoeien met baldadigheid op straat, die niet door mijzelf 
of een van de leden van het personeel van de school is geconstateerd, maar 
door de politie, dan bega ik tweeërlei fout.

In de eerste plaats vergeet ik, dat ik niet meer in een dorp leef. In de 
tweede plaats, dat voor de kinderen school en politie machten zijn, die in 
de stad een gans andere sfeer vertegenwoordigen. De school heeft en moet 
steunen op een immanent beginsel van verbondenheid, veiligheid en ver
trouwdheid, dat kinderen doet openbloeien. Politie en justitie vertegen
woordigen een transcendent beginsel — door hen spreekt met ontzag
wekkende kracht een maatschappij, die recht en orde handhaaft ten koste 
van alles en zonder pardon. De kinderlijke fantasie moet het in aanraking 
komen met politie en justitie voelen als iets heel ergs — familiaar worden 
met deze machten betekent voor de politie verlies van ontzag. Een onder
wijzer en een politieinspecteur, die dus als twee gewone mensen, zich 
bewegende op één niveau, een afspraakje maken inzake schoolblijven, 
waarbij de meester duvelstoejager van de politie wordt, dit betekent 
gezagsverlies voor beiden.

De meester kan de fait-accompli-toon van de politieautoriteit niet over
nemen en zal in zijn eigen sfeer de kwestie met het kind moeten bespreken, 
waarbij de zaak al weer spoedig een menselijke kant krijgt. De politie
autoriteit zal zijn toon van dictatoriale onherroepelijkheid moeten houden, 
wil hij de transcendentie van zijn positie redden. Die twee houdingen laten 
zich niet verenigen en de onderwijzer kan dus pas de leiding aan de trans
cendentie afstaan, waar zijn paedagogisch zoveel hoger staande immanentie 
zich machteloos moet verklaren. Een omgekeerde overdracht is niet 
mogelijk.

Ik ga hier niet in op het feit, dat in de onderwijzers levendig is de over
tuiging, dat de grote stad de kinderlijke activiteit zo zeer aan banden legt, 
dat zo sterk inbreuk wordt gemaakt op de speelgelegenheid onzer kinderen, 
dat hun natuurlijke rechten zo weinig worden ontzien om redenen van 
utiliteit, dat deze onderwijzers moeilijk tegenlijkertijd kinderen kunnen 
beklagen en hen straffen voor dingen, waarvoor die onderwijzers geen
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verantwoordelijkheid dragen of wensen te dragen. Ik denk hier aan het 
vroeger veel komend opbreken van straten door kinderen, om in de bloot 
komende zandlaag te kunnen spelen. De agenten briesten, ik vond met 
mijn plattelandsherinneringen, dat een stadskind ook wel een hard lot 
heeft, als de aanraking met de zachtere omhulling van moeder aarde hem 
onmogelijk wordt gemaakt. Deze zgn. baldadigheid herinnerde mij er aan, 
hoezeer de kinderen aan ons te kort kwamen. De politie had alleen met het 
feit te maken.

Ik wou maar zeggen: onderwijzer en politie naderen zulke gevallen dik
wijls uit heel verschillend gezichtspunt, wat niet wil zeggen, dat hier 
onderdrukken geen eis van noodzakelijkheid is, maar de politie handele 
hier vanuit haar eigen autoritaire bewustzijn en opene geen conversatie 
over bepaalde gevallen met onderwijzers.

Indien ik thans wil trachten het bovenstaande beknopt samen te vatten, 
dan kom ik tot de volgende formulering:

De organische binding tussen onderwijzer en kind, die in een natuurlijk 
milieu als het oude dorp zo goed functionneerde, is in de grote stad geheel, 
op het dorp reeds in bedenkelijke mate verbroken.

De invloeden, die bij name in de grote stad op het kind inwerken, vallen 
niet meer binnen het gezichtsveld van den onderwijzer. Evenmin mag hij 
er op rekenen, dat de invloed van de school zo groot zou zijn, dat haar 
werkingssfeer ver reikt.

Onderwijzersintuïtie, hoe belangrijk ook, is niet meer toereikend. Zij 
veronderstelt naast liefde een in het onderbewuste levende ervaring. 
Men kan echter geen ervaring hebben van toestanden, waarmee men geen 
aanraking heeft gehad, noch van zielstoestanden, die daaruit voortvloeien 
en dat te minder naarmate de maatschappelijke verhoudingen toenemen 
in complexiteit enerzijds en steeds meer inboeten van hun natuurlijke 
structuur anderzijds.

De onderwijzer zal dientengevolge ten opzichte van zijn kinderen steeds 
meer zich moeten laten leiden door wetenschappelijke ervaring, waardoor 
hij door de ogen van werkers op andere gebieden van sociale arbeid en 
van geschoolde psychologen en sociologen kan kijken, die zijn inzicht 
versterken in datgene, wat op geen andere wijze duidelijk kan worden. 
Hij zal vóór alles uit zijn beroepingsisolement moeten treden, dat een 
maatschappelijk gevaar begint te worden.

Hij zal met bovengenoemden tot een soort van paedagogische plan- 
wirtschaft moeten komen, waarmee men gezamenlijk x>p wetenschappelijk 
plan de gedislokeerde verhoudingen weer zal kunnen beheersen.

Die planwirtschaft wordt niet in volmaaktheid geboren als Minerva 
uit het hoofd van Zeus. Zij moet geleidelijk groeien. De werkers op sociaal- 
paedagogisch terrein beginnen zich met elkaar te verstaan, deels om van
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gevallen had ik een t; 
de gevolgen, die daaruit v<

eikaars ervaringen en inzichten te profiteren, deels om occasioneel mede
werking in te roepen, en waar nodig wederdiensten te bewijzen.

Hiervoor is allereerst naast levende belangstelling nodig een nieuwe ge
zindheid, waarin de jaloerse grensbewaking wordt opgegeven en een vlot 
grensverkeer wordt ingesteld met alle categorieën, waarmee in het belang 
van het kind zal moeten worden samengewerkt.

Als uit dit verkeer geleidelijk een samenwerking ontstaat, welke uit
groeit tot een werkgemeenschap zal een program van actie worden op
gesteld. In deze werkgemeenschap moeten betrokken worden onderwijzers, 
predikanten, leden van oudercommissies, sociale werkers, justitiële en 
politionele ambtenaren en psychiaters. Deze werkgemeenschap verenige 
zich tot een Centrale commissie van actieve werkers voor de geestelijke 
volksgezondheid onder auspiciën van Pro Juventute.

Deze centrale commissie wende zich tot de gemeentelijke autoriteiten 
en pleite voor de aanwijzing van een leerkracht aan elke school, die de 
verbindingsschakel zal vormen tussen de school en bovengenoemde 
commissie. Behalve, dat de leerkracht als correspondent zal optreden, 
wordt deze ook verder actief in het werk der commissie betrokken, in 
die zin, dat hij aan de informatiedienst meewerkt en voorts de ambitie 
heeft op de hoogte te komen van inzichten en ervaringen, die de commissie 
bij haar werk opdoet, welke inzichten hij op zijn school heeft door te geven.

De schoolcorrespondent rapporteert in overleg en samenwerking met 
hoofd en personeel der school:
a. gevallen van tuchteloosheid, waarin de gewone tuchtmiddelen geen 

doelmatige correctie brengen.
b. gevallen, die wijzen op een ernstige morele ontaarding van leerlingen, 

welke twijfel doen rijzen, of deze leerlingen op een gewone school 
thuis horen.

C. gevallen, waarin kinderen bewijs geven van een te kort aan sociaal 
aanpassingsvermogen tengevolge van ■remmingen, die later tot ont
sporingen zouden kunnen leiden.

d. gevallen, die wijzen op slapheid en plichtsverzuim bij de ouders, waardoor 
het karakter van het kind in gevaar wordt gebracht. l)

De centrale commissie stelt deze gevallen in handen van deskundige 
adviseurs en stelt aan deze behoorlijk geïnstrueerde informatoren uit haar 
medewerkers ter beschikking, behandelt voorts de adviezen dezer adviseurs 
en de aanbevolen middelen ter correctie.

Pro Juventute dringe op advies van de centrale commissie aan bij de 
autoriteiten (zo nodig door wijziging van wet en verordening) op maat-

’) Van elk van deze gevallen had ik een typisch voorbeeld behandeld, om de 
moeilijkheden en de gevolgen, die daaruit voortkwamen, mijn hoorders scherp 
voor ogen te stellen.
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T Tet is nog maar een ruim half jaar geleden, dat de Heer C. Schreuder in 
1 f dit blad de aandacht vroeg voor het Daltonsysteem (in gewijzigde vorm) 
als het enig mogelijke onderwijsstelsel voor ontwikkelingscursussen, die 
te kampen hebben met een groot verloop en een grote heterogeniteit van 
de leerlingen. En het Daltoniseringsinstituut te Amsterdam, dat onder zijn 
leiding de Daltonisering van de Nederlandse werklozencursussen ter hand 
heeft genomen, werkt in de huidige vorm eerst sedert September 1936.

regelen, die nodig zullen blijken, om de geëigende correctiemiddelen te 
kunnen toepassen.

M.i. zullen deze middelen moeten bestaan:
a. uit een speciale machtiging voor de school, om bij ergerlijke gevallen 

van tuchteloosheid met daartoe geëigende en precies omschreven 
middelen den tuchteloze tot rede te brengen.

b. verwijdering van de ontaarde leerling uit het schoolmilieu en over
brenging naar een geschikter milieu.

C. Psychiatrische behandeling van de sterk geremde leerling en zijn 
plaatsing in clubs voor onschools werk onder goede leiding.

d. huisbezoek bij ouders, die te kort schieten in ordebesef en verant
woordelijkheidsbesef, door vrijwilligers, die voor speciale gevallen 
zorgvuldig worden uitgezocht.
Voorts trede de commissie in verbinding met de Centrale Ouderraad, 

om door bekwame sprekers, die zij zo nodig daarvoor moet opleiden, 
sprekers uit alle takken van sociaal werk, de problemen der geestelijke 
volksgezondheid voor de oudervergaderingen te doen behandelen. Dit 
laatste in de overtuiging, dat de sanering van de volksgeest het best 
geschiedt door de ouders positief te beïnvloeden, omdat deze invloed door 
ouderlijk inzicht de kinderen rechtstreeks ten goede komt.

De commissie neme voorts te baat alle middelen voor moderne publiciteit 
als radio, film en pers, om de aandacht op haar werk te vestigen.

De centrale commissie stelle zich op het standpunt, dat overtredingen 
buiten de school principieel tot het terrein van politie en justitie behoren 
en vermenge deze overtredingen niet met de aangelegenheden der school, 
wat natuurlijk niet betekent, dat zij zich van adviezen aan politie en justitie 
zou moeten onthouden. Maar (ook om de publieke opinie niet te veront
rusten) men zondere deze gevallen zodanig af, dat de functie van school 
en justitie niet worden vereenzelvigd.

Een half jaar Daltonisering van Werklozencursussen 
door C. J. J. WIEDHAUP.
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Cursus Boekhouden.
leeftijd aantal opleiding aantal vroegere beroepen

De tijd voor een rustige beschouwing van de invloed, die de Daltongedachte 
op het culturele onderwijs aan werklozen heeft gehad, is dus stellig nog 
niet gekomen.

14 t/m
18
22

kantoorbediende, winkel - 
bed., magazijnbed., slager, 
stoffeerder, onderwijzer, 
monteur, boekbinder, 
tuinder, tekenaar.

alleen L.O.
MULO etc.
M.O. etc.
Ambsch. etc. 
Kweekschool

9
: 17
: 10

: 12
: 17
: 3
: 3

17 jaar:
21
25

Toch willen wij gaarne gebruik maken van de gastvrijheid, ons verleend 
door de Redactie, om enkele feiten en nadere bijzonderheden over het 
Daltoniseringsinstituut mede te delen. Nogmaals, niet min of meer voldaan 
terugziend, maar tastend en zoekend naar de juiste vorm, waarin de Dalton
gedachte in het werklozenonderwijs verwezenlijkt moet worden.

MOET worden. Hiermede wijzen wij reeds onmiddellijk op een feit, dat 
in de praktijk van de laatste jaren wel onweerlegbaar is gebleken: indivi
dualisatie is de enige weg, waarlangs deze vorm van onderwijs aan rijpere 
jeugd mogelijk is. Individualisatie heeft vele didactische en paedagogische 
voordelen, maar vóór alles maakt de structuur van de werklozen
cursussen individualisatie noodzakelijk. Het Daltoniseringsinstituut heeft 
onlangs een begin gemaakt met een onderzoek naar de leeftijd, ont
wikkeling enz. van de bezoekers der werklozencursussen. Het zal nog wel 
enige tijd duren, voor het daartoe benodigde enquête-materiaal geheel 
binnen is. Maar reeds wanneer wij de drie ingevulde vragenlijsten bezien, 
die het eerst werden ontvangen, dan zal ieder — en ook de enthousiaste 
voorstander van klassikaal onderwijs — moeten toegeven, dat individuali
satie hier geboden is, wil men niet tot een versnippering komen, die dit 
onderwijs binnen korte tijd geheel onmogelijk zou maken. En daarbij 
komt nog, dat deze enquête zich slechts richt op de samenstelling en niet 
eens op de allergrootste moeilijkheid, waardoor klassikaal onderwijs aan 
werklozen steeds weer in de war wordt gestuurd, het geweldige „verloop”. 
Op sommige cursussen komt het voor, dat op iedere les 15 a 20% van de 
leerlingen van het vorige lesuur door andere vervangen zijn!

En thans de cijfers, die ons reeds ter beschikking staan. In de eerste 
plaats geven we een overzicht van de bevolking van een der Amsterdamse 
cursussen voor jongere werklozen en wel van een cursus die — het blijkt 
uit de cijfers van de tweede kolom — zijn leerlingen voor het grootste deel 
uit de in intellectueel opzicht „betere" lagen van de werkloze jeugd betrekt.
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leeftijd aantal vroegere beroepenopleiding aantal

*

2
Amsterdam Cursus Frans.

leeftijd aantal opleiding aantal vroegere beroepen

Cursus

leeftijd vroegere beroepenaantal opleiding aantal

Engels.Amsterdam Cursus

vroegere beroepenleeftijd opleiding aantalaantal

1

1

21
25

7
23

9

28
23
2
8

9
16
14

9
30
2
2
3

kantoorbed., magazijnbed., 
onderwijzer, tekenaar, 
monteur, timmerman.

kantoorbed., mecanicien, 
laborant, onderwijzer, ma
gazijnbed., banketbakker, 
stoffeerder, monteur, 
opticien, analyst.

alleen L.O. 
MULO etc. 
M.O. etc. 
Ambsch. etc. 
Kweekschool 
Drogistopl.

alleen L.O. 
MULO etc. 
M.O. etc. 
Ambsch. etc. 
Kweekschool 
M.T.S.

*

8
: 28
: 11

: 13
: 18

3
4
1

: 5
: 15

8
2
9

f

i
alleen L.O.
MULO etc.
M.O. etc.
Ambsch. etc. :
Telegraafsch. :

alleen L.O.
MULO etc.
M.O. etc.
Ambsch. etc.
Kweekschool

kantoorbed., winkelbed., 
magazijnbed., metselaar, 
typograaf, etaleur, timmer
man, fabr.arb., tekenaar, 
fietsenmaker, chauffeur, 
kapper, tuinman, drogist, 
slager, electricien.

kantoorbed., timmerman, 
magazijnbediende, etaleur, 
laborant, drogist, telegra
fist, loodgieter, electricien, 
gymn.leraar, stoffeerder.

14 t/m 17 jaar: 14
18 21 : 28
22 25 : 21

14 t/m 17 jaar
18 21
22 25

14 t/m 17 jaar:
18 21
22 25

14 t/m 17 jaar
18 21
22 25
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Enge
leeftijd aantal opleiding aantal vroegere beroepen 5

En ten slotte de opgave van een werkkamp in het Noorden van ons land:

leeftijd aantal opleiding aantal vroegere beroepen

Nader commentaar op deze cijfers zal wel niet nodig zijn. Duidelijk blijkt 
er uit welk een geweldige heterogeniteit de werklozencursussen kenmerkt, 
zowel ten aanzien van leeftijd en vooropleiding als van de beroepsrichting 
der leerlingen.

Vervolgens geven wij de cijfers van een cursus Engels in een van de 
grotere provincieplaatsen van Noord-Holland, welke cursus door werklozen 
van alle leeftijden kan worden bezocht.

21
31
41
51

18
22
26

21
25
30

3
9
8
4

17
5
2

visser, boekbinder, tuinier, 
kapper, slager, boekhouder, 
ontwerper, typograaf, 
banketbakker, vrachtrijder, 
schoenmaker, landarbeider 
metaalbew., fietsenmaker, 
schilder, betonwerker.

alleen L.O.
MULO etc.
Ambsch. etc.
M.T.S.

: 21
: 4

5

alleen L.O.
MULO etc.
Ambsch. etc.
Kweeksch.

15 t/m 20 jaar
30
40
50
55

14 t/m 17 jaar: 1 
: 14 
: 13 
: 3

schilder, typograaf, timmer
man, meubelmaker, los 
werkm., boekbinder, kan- 
toorbed., draaier, klinker, 
bootwerker, chauffeur, 
kok, bakker, fabr.arbeider.

Buitengewoon interessant is ook de keuze der leerlingen, zoals die in 
de opgaven van het laatstgenoemde werkkamp naar voren komt. De 
gegevens, die ons ten aanzien hiervan ten dienste staan, tonen aan, dat 
er in vele gevallen slechts een zeer lage correlatie bestaat tussen de gekozen 
leervakken en het beroep, waarin de leerling is werkzaam geweest. Ener
zijds wijst dit natuurlijk op de betrekkelijk kleine rol, die de belangstellings- 
richting bij de beroepskeuze speelt en op het verlangen naar algemene 
vorming, anderzijds toont dit feit aan, dat de werkloze cursusbezoeker in 
zijn vrije studie dikwijls een compensatie zoekt tegen de sleur van zijn 
alledaags bestaan. Enkele voorbeelden:

Verschillende Cursussen
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, tuinbouwer

, vrachtrijder
, fietsenmaker
, betonwerker
, melkrijder
, boerenknecht
, kweker

, banketbakker
, schoenmaker

gekozen vakken: Rekenen, Geschiedenis 
: Rekenen, Nederlands, 

Geschiedenis 
: Geschiedenis
: Economie, Nederlands, 

Rekenen, Geschiedenis 
: Economie
: Plantkunde
: Engels A
: Meetkunde
: Aardrijkskunde 
: Dierkunde.

C. M., 23 jaar, visser
J. W., 18 „

B. V., 25 „
J- S., 23 „

W.J., 23 „ 
R. K., 17 „ 
H. M., 24 „ 
H. H., 16 „ 
G. V., 26 „ 
M. E., 24 „

Wie zich uit het bovenstaande een voorstelling tracht te vormen, van het 
bonte gezelschap, dat onze werklozencursussen bevolkt, zal zich niet dan 
met verwondering afvragen hoe men het ooit heeft aangedurfd op deze 
cursussen klassikaal onderwijs te geven. En hij zal bewondering hebben 
voor de leerkrachten, die toch nog iets van dit klassikale onderwijs hebben 
weten te maken. Maar..... dit is dan ook uitsluitend aan de zeer goede
gelukt en daarop mag een onderwijssysteem toch nooit gericht zijn.

Het Amsterdams Centraal Comité voor jongere Werklozen, dat in 1931 
met de organisatie van ontwikkelingscursussen een begin maakte, zag 
deze moeilijkheden al zeer spoedig. Het pleegde overleg met Prof. 
Kohnstamm en het resultaat van deze bespreking was het besluit, op de 
Amsterdamse cursussen als proef het Daltonsysteem in beperkte omvang 
in te voeren. De Heer Schreuder verklaarde zich bereid met enige helpers 
de ,.taken” voor de algemene-ontwikkelingsvakken en talen samen te 
stellen, terwijl de verdere afwerking ervan werd opgedragen aan jongere 
werklozen. Reeds spoedig waren in Amsterdam ca. 40 werklozencursussen 
gedaltoniseerd en het nieuwe stelsel werkte naar volle tevredenheid van 
leiders, docenten en .... leerlingen.

Voor de didactische principes, die de grondslag vormen van de methode 
van het Daltoniseringsinstituut verwijzen wij naar het reeds genoemde 
artikel van den Heer Schreuder in dit blad. Misschien mogen wij er echter 
nog even de aandacht op vestigen, dat deze methode met het praedicaat 
„Dalton” alléén NIET voldoende getypeerd is. Minstens even belangrijk 
als de grondgedachte van de individualisering is het feit, dat naar denk- 
schoiing meer wordt gestreefd dan naar het aanbrengen van parate kennis, 
waarbij een dankbaar gebruik wordt gemaakt van de door het Nuts- 
seminarium ontworpen stillees-techniek.

Het goede verloop van de proefneming gaf de Regering aanleiding het 
Amsterdamse Comité te verzoeken, de taken ook voor andere gemeenten
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De methode van het Daltoniseringsinstituut is ingevoerd op de werklozen
cursussen van de volgende gemeenten:

■ Willemstad
Zeist 
Yerseke 
Zaandam 
Zoeterwoude

Eindhoven 
Emmen 
Enschede 
Exloërmond 
Etten-Leur 
Geldrop 
Giesendam 
Gravenpolder 
Groningen 
Gouda 
Haarlem 
Hattem 
Heerenveen 
Hengelo

Almelo 
Amersfoort 
Amsterdam 
Arnhem 
Bakkeveen 
Beekbergen 
Bennebroek 
Berlikum 
Boxmeer 
Budel 
Bussum 
Delft 
Dronrijp 
Ede

Hilversum 
Kats 
Leeuwarden 
Leiden 
Menaldum
Middelburg 
Naarden 
Oldenzaal 
Oostelbeers 
Oploo

Ossendrecht 
Puttershoek 
Renkum

Rockanje 
Rotterdam 
Schaarsbergen 
Schiedam 
Schijndel 
Stadskanaal 
Stolwijk 
Tiel 
Uitgeest 
Utrecht 
Vlaardingen 
Vlissingen 
Wassenaar 
Werkendam

Een heugelijk feit is het, dat in deze gemeenten zowel door neutrale als 
door Orthodox Protestantse, Vrijzinnig Protestantse, Katholieke en Joodse 
organisaties met de taken wordt gewerkt, terwijl ook verschillende politieke 
richtingen in de lijst der Daltoncursussen zijn vertegenwoordigd.

Het totale aantal taken, dat in de periode van 1 September tot 31 Dec. 
1936 door het Daltoniserings-Instituut werd afgeleverd bedroeg 100.000. 
Uiteraard geeft dit cijfer niet het aantal doorgewerkte taken aan. 
Cijfers hierover voor het gehele land staan ons niet ter be
schikking; ten einde toch enige oriëntatie in deze richting te verkrijgen

beschikbaar te stellen. Na ampel overleg werd in September 1936 de 
werkingssfeer van het Daltoniseringsinstituut in deze zin uitgebreid. 
In nauwe samenwerking met het Departement van Sociale Zaken (in het 
bijzonder met den Hoofdcontroleur voor het Culturele werk, den Heer 
N. H. de Graaf) werd onder vele Nederlandse organisaties en gemeente
besturen propaganda gemaakt voor de nieuwe methode. Het aantal leer
vakken werd aanzienlijk uitgebreid, hetgeen natuurlijk ook een uitbreiding 
van de „staf” (intellectuele werklozen) en het personeel (jonge werkloze 
kantoorbedienden en handarbeiders) met zich bracht. De kosten voor 
lonen en aanschaffing van materiaal werden voorgeschoten door het 
Amsterdams Centraal Comité; onlangs werden deze door de Regering 
aan het Comité terugbetaald. Ook de cursussen dragen in de kosten bij: 
voor iedere taak ontvangt het Daltoniseringsinstituut van de organisatie 
een bedrag van 1 of 2 ct.
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hebben wij een onderzoek ingesteld naar het aantal taken dat op de ge- 
daltoniseerde Amsterdamse cursussen is doorgewerkt, in verhouding tot 
het aantal afgeleverde taken *). Het resultaat hiervan is samengevat in 
onderstaande tabel.

Amsterdamse gedaltoniseerde werklozencursussen 
gesubs. door het Amst. Centr. Com. v. Jongere Werklozen.

periode: 1 September 1936—31 December 1936.

ie afdelir

aantal afgeleverde

1515
2981
1837
795
499

1432
355
321

1361
135

aantal doorgewerkte 
taken

1988 
5871 
3129 

915 
1500 
3722 

462 
885 

3091 
309

Frans 
Engels 
Duits 
Esperanto 
Nederlands 
Boekhouden 
Radioleer 
E.H.B.O. 
Stenografie 
Economie

Izezig was. Daar 
genoemde per 

en dat in het < 
1 December k

Leerzaam is ook de volgende staat, die het aantal afgeleverde taken per 
leervak aangeeft en waaruit — althans in grote trekken — blijkt, voor 
welke vakken bij de jongere werklozen in het algemeen de grootste belang
stelling bestaat. Wij beperken ons hier tot een overzicht van het aantal 
afgeleverde taken van de eerste tien nummers van iedere serie, omdat met 
sommige vakken in de afgelopen periode eerst laat begonnen werd en dus 
nog niet veel meer dan 10 nummers gereed kwamen.

*) Rekening moet gehouden worden met een kleine voorraad taken, die reeds 
op 1 Sept. bij de afdelingen aanwezig was. Daartegenover staat echter, dat vele van 
deze taken in de loop van de genoemde periode uit het gebruik zijn genomen (omdat 
een nieuwe druk verscheen) en dat in het cijfer voor „afgeleverde taken” een aantal 
is opgenomen, dat eerst na 31 December kon worden doorgewerkt.
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Serie aantal taken

terwijl voor de takenseries Tuinbouw, Landbouw, Economie, Plantkunde, 
Dierkunde, Esperanto (gevorderden), Esperanto (handelscorr.) en Schaken 
minder dan 1000 ex. werden afgeleverd. Bij sommige dezer vakken wordt 
dit veroorzaakt door de omstandigheid, dat de eerste tien nummers nog niet 
geheel gereed kwamen.

Uiteraard hebben deze cijfers een zeer beperkte waarde. Toch kunnen 
wij er o.i. wel de volgende conclusies uit trekken:

a. Het Moedertaalonderwijs speelt op de cursussen voor werklozen een 
belangrijke rol.

Engels (beginners) .... 
Nederlands  
Rekenen  
Esperanto (beginners) . . 
Duits (beginners) .... 
Boekhouden  
Frans (beginners) .... 
Engels (gevorderden) . . 
Eerste Hulp b. Ong. . . 
Radioleer (beginners) . . 
Engels (Hand.corr.) . . . 
Handelsrekenen  
Stenografie  
Duits (Hand.corr.) . . . 
Frans (gevord.)  
Frans (Hand.corr.) . . . 
Meetkunde  
Geschiedenis  
Duits (gevord.)  
Aardrijkskunde  
Algebra  
Handelskennis

7900
7300
5800
4600
3700
3000
2900
2600
1900
1900
1900
1800
1800
1700
1700
1500
1400
1400
1400
1200
1200
1200

b. Rangschikken we de vreemde talen voor beginners in de volgorde 
van de interesse, die er door de leerlingen voor aan den dag wordt 
gelegd, dan blijkt Engels bovenaan te staan, daarna volgt Duits en

Van de eerste tien taken werden afgeleverd in de periode 
van 1 September—31 December 1936 (afgerond)
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d. De vakken E.H.B.O. en Radioleer zijn, dank zij hun half-theoretisch, 
half-practisch karakter, geliefde vakken op werklozencursussen.

vervolgens Frans. Voor Engels alleen bestaat blijkbaar meer belang
stelling, dan voor Frans en Duits samen. Dit is verklaarbaar, gezien 
de grotere practische waarde van het Engels en de grotere moeilijk
heid van het Frans.

Te vee] ijver
door H. J. VAN WIELINK.

„Mate es tallen spele goet.”
(van den Vos Reinaerde.)

1

c. Het vak Esperanto mag zich in een grote belangstelling verheugen. 
Waarschijnlijk zal dit wel in verband staan met de meer consequente 
en logische opbouw van deze hulptaal, waardoor de leerlingen in 
staat worden gesteld eerder te lezen en te schrijven. (Al worden de 
moeilijkheden bij het begin dikwijls sterk onderschat, met als gevolg 
een zeer groot verloop op de cursussen). Ook de idealistische propa
ganda voor Esperanto als hulpmiddel tot het bereiken van een 
volkeren-verbroedering, die vooral in arbeiderskringen wordt ge
voerd, zal op het hoge cijfer wel invloed hebben gehad.

En hiermede besluiten wij ons overzicht over de werkzaamheid van het 
Daltoniseringsinstituut. Zoals wij reeds in de aanhef van het artikel 
schreven, is de tijd voor rustige beschouwing van de resultaten nog niet 
gekomen. Onze blik moet nog vooruit gericht zijn. Nieuwe wegen moeten 
nog worden gezocht en gemaakte fouten hersteld. Veel werk wacht nog. 
Maar wij aanvaarden het met de overtuiging, dat wij op de goede weg zijn 
en een werkwijze gevonden hebben, die wijde perspectieven opent voor 
een aan de eisen van de rijpere jeugd aangepast vervolgonderwijs. En 
misschien kan dat in de toekomst een winstpost worden, die althans 
enigszins het verlies aan volkskracht vergoedt, dat wij hebben geleden door 
de ramp van de jeugdwerkloosheid.

z'~\nder de titel „Hand in eigen boezem "heeft Dr. A. de Vletter, rector van 
^—'het bekende Kennemer Lyceum teBloemendaal.een boekje geschreven, 
waarin hij de staf breekt over het Middelbaar Onderwijs in ons land. Hij 
is er zich van bewust dat zijn geschrift „ontstemming en ergernis zal

I
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wekken”, maar verontschuldigt zich daarvoor bij voorbaat door zijn 
beschouwingen aan te kondigen als een ,,cri de coeur van een schoolman, 
die het onderwijs en de school liefheeft en in zijn korte leven zo zielsgraag 
iets zou bijdragen tot vernieuwing en verbetering van beide”.

We zijn dus al van te voren gewaarschuwd: een objectief, zakelijk en 
logisch opgebouwd betoog moeten we niet verwachten; wat ons geboden 
wordt is een hartekreet, een ontboezeming van een met kritiek tot berstens 
toe geladene. Dat geeft aan het werkje een zekere bekoring, n.1. van het 
spontane, van de levendige, voortdurend polemiserende betoogtrant, van 
de puntige formulering ook. Maar daarnaast brengt het ons het onge
articuleerde dat de kreet eigen is, i.c. het onregelmatige van de redenering, 
het uitweiden over bijkomstigheden, het van de hak op de tak springen, 
kortom het chaotische van het geheel. En wanneer de schrijver aan het 
slot niet een korte samenvatting had gegeven van zijn bedoelingen, dan 
zou men, op één punt na, verlegen hebben gezeten met het antwoord op 
de vraag „En wat wil Dr. de Vletter nu eigenlijk?"

De schrijver zegt in zijn werkje enige juiste dingen over de hedendaagse 
middelbare-schooljeugd. Hij oordeelt zeer gunstig over onze spes patriae, 
prijst in tegenstelling tot de vele „laudatores temporis acti" hun grotere 
„eerlijkheid, kameraadschappelijkheid, realiteitszin, fatsoen” en is — m.i. 
terecht — van mening dat er „n'en deplaise vele klachten en stellige tekort
komingen door onze jeugd goed gewerkt wordt”. Hij wijst verder op de 
.moeilijke omstandigheden waarin onze kinderen leven, op de talloze 
afleidende factoren: radio, bioscoop, grammofoon, de sport, de techniek, 
die het de jeugd uiterst moeilijk maken om zich te concentreren op hun

Een belangrijk punt raakt Dr. De Vletter stellig als hij wijst op 
de ,,de-geesten-van-oud-en-jong-bezighoudende-en-vaak-verwarrende cri- 
tiek óp en twijfel Aan de school en de schoolse eisen en methoden” als 
oorzaak van de moeilijkheden van de moderne schooljeugd. Het ware 
inderdaad te wensen als allerlei scribenten over ons onderwijs, zowel 
deskundigen als leken, zich wat matigden in hun critiek en als in het 
bizonder ook de dagblad-redacties — de goeden niet te na gesproken — 
er zich wat meer rekenschap van gaven dat de kranten niet het minst 
nauwkeurig door de middelbare-schooljeugd plegen gelezen te worden. 
Laat men toch bedenken hoe nodeloos moeilijk men het de kinderen 
maakt door voortdurend twijfel te wekken aan het nut van „al die studie 
die hun zoveel mooie uren kost”.

Maar ik moet toch even denken aan de bekende vos die de passie preekt 
als ik Dr. De Vletter tegen deze kritiek hoor waarschuwen. Want, zoals 
ik reeds in de aanvang constateerde, zijn eigen geschrift mist volkomen 
de beheerstheid, die we van een dergelijk werk mogen eisen. Ik zal de
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laatste zijn om te ontkennen dat de schrijver op verschillende ernstige 
fouten in ons onderwijs de aandacht vestigt. Zijn kritiek op de onvoldoende 
opleiding van de leraren, op de neiging der leraren om zich op te sluiten 
in hun vak, op de te geringe samenwerking tussen de leraren in de ver
schillende vakken, e.d. zaken, is — hoewel niet nieuw — gerechtvaardigd 
en het is zeker goed als daarop bij herhaling gewezen wordt. Niemand 
kan er ook bezwaar tegen hebben als hij op de zwakke plekken in ons 
klassikale onderwijsstelsel —- en men moet wel paedagogisch-blind zijn 
als men die niet ziet — de pijlen van zijn kritiek richt.

Maar hij schiet zijn doel voorbij als hij — zich latende drijven op de 
stroom zijner gevoelsoverwegingen — met allerlei beweringen, voor
stellingen en voorbeelden komt om aan te tonen dat er eigenlijk van ons 
onderwijsstelsel niets deugt.

Wat b.v. te zeggen van de volgende bewering over het toelatingsexamen: 
„Bij dit slechts-onder-reserve-te-aanvaarden criterium van bekwaamheid 
en geschiktheid", aldus de schrijver, „is er verschil van mening: men is 
het eens over de noodzakelijkheid van rekenvaardigheid en spelling- 
nauwkeurigheid: de schoolmannen achten de kennis van andere 
vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde) misbaar, t e r w ij 1 
juist deze laatste, psychologisch beschouwd, van 
grote waarde voor het kinderleven moet worden 
g e a c h t.” Wie zijn die schoolmannen ? Wordt bij het toe
latingsexamen niet een respectabele kennis van aardrijkskunde en ge
schiedenis gevraagd ? Men leze de opgaven in de diverse Toetsnaalden 
maar eens na! Me dunkt het kan er mee door. En natuurkunde. Wil Dr. 
De Vletter die ook al gaan examineren?

Als bewijs dat wij voorzichtig moeten zijn in ons oordeel bij de toelating 
omdat de „geschiktheid van zoveel verschillende factoren, psychische, 
intellectuele, maatschappelijke" — afhangt, voert hij een meisjesleerling 
ener gemengde school op het toneel die voor de tweede maal in de tweede 
klas bleef zitten en toen in een andere afdeling werd geplaatst, waar meer 
persoonlijke zorg aan de leerlingen gegeven kon worden; ze werd allengs 
toehoordster in de derde klasse en „.... aan het eind van het cursusjaar 
zonder bezwaar toegelaten als leerlinge van de vierde klasse”. Wat bewijst 
zo'n geval nu? Is daarmee de geschiktheid van die leerling aangetoond? 
Het enige wat er uit blijkt — iets dat overigens niet onbekend was — is, dat 
er leerlingen zijn, die wanneer men ze in de watten pakt en op een zeer 
bijzondere wijze behandelt, een zekere achterstand weten in te halen. 
Maar — tenzij er in een dergelijke leerlinge door bizondere omstandigheden 
een volkomen innerlijke verandering heeft plaatsgegrepen — mag men 
nu verwachten dat zulk een leerlinge de volgende klassen, zonder hulp, 
zal kunneh aflopen?
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Het klinkt intussen zo afdoende: „het stelsel met zijn oppervlakkige 
cijfer- en rapportenbeoordeling, zijn onvoorzichtige bevorderings- en 
doubleringsbeslissingen, met zijn .... onwetendheid over de leerlingen, 
is hier de schuldige”. Maar Dr. De Vletter zelf kan nog beter dan schrijver 
dezes weten met hoeveel zorg, met hoeveel ernst, met hoeveel wikken en 
wegen van voor en tegen in de meeste leraarsvergaderingen de beslissingen 
worden genomen. Dat er fouten worden gemaakt, niemand kan dat ver
wonderen, maar bij welk stelsel zijn deze te vermijden ? Zolang mensen 
over mensen moeten oordelen, zolang er dus in zulk een beslissing allerlei 
onweegbare en onmeetbare elementen van invloed zullen zijn, zo lang 
kunnen vergissingen niet uitblijven. Trouwens Dr. De Vletter moet dat 
zelf erkennen, als hij zegt: het zal op die (Dalton)scholen ook nog wel niet 
ideaal zijn: al ons werk is mensenwerk. Maar waarom dan ons huidige 
stelsel te karakteriseren als een systeem „dat de leerlingen vaak geheel 
onnodig ontmoedigt en in verwarring brengt, hen niet goed werken leert, 
maar hen tot onzelfstandige, volgzame luisteraars en twijfelmoedigen 
maakt, tot slechte studenten, als ze aan de universiteiten komen, tot 
slechte staatsburgers en hoera-hou-zee-roepers als ze later in de maat
schappij staan”. Dat klinkt wel heel erg en maakt ongetwijfeld indruk 
op velen die óf persoonlijk óf in hun kinderen door de M.S. zich teleur
gesteld voelen, maar is het waar? Is het inderdaad zo treurig gesteld met 
ons volk? Ik meen wel eens gehoord te hebben dat ons land op weten
schappelijk gebied een uitnemende naam heeft, dat onze ingenieurs een 
wereldvermaardheid bezitten, dat onze industrie de vergelijking met die 
van andere landen zeer goed kan doorstaan, dat werken als de drooglegging 
van de Zuiderzee de internationale bewondering trekken, dat op politiek 
terrein onze democratische instellingen nog onaangetast zijn, n’en déplaise 
de „hou-zee-schreeuwers".

Tot welke onbillijkheden men vervalt als men zich tegenover het 
onderwijs stelt als Dr. De Vletter in zijn boekje doet blijkt uit de suggestie 
dat er in de negentiende eeuw niets in ons onderwijs is veranderd, welke 
suggestie ligt opgesloten in de zin: „De roman van Emile is al van 1762 
en Goethe veroordeelde het onderwijs al honderd jaar geleden op scherpe 
wijze”. Zouden we dan niet liever tot Erasmus terug gaan, die het middel
eeuwse onderwijs al zo ongenadig onderhanden heeft genomen. Dat maakt 
nog meer indruk.

Nog erger maakt de schrijver het als hij na een citaat uit „Een Montessori- 
moeder” van Mevr. Dorothy Canfield-Fisher, waarin wordt verteld hoe 
een leidster een kleuter liet martelen tot het zelf zijn servet kon voordoen, 
schrijft: ik hoor nu b.v. al zeggen: „maar die zeer geprezen Montessori- 
leidster doet toch niets anders dan wat de M.S. doet; aan de kinderen uit
leggen, hoe het werk gaat en ze dan, heel opvoedkundig, maar eens laten
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tobben en, desnoods met verdriet en deceptie, laten ervaren hoe het moet 
en niét moet; daarvoor zijn onze proefwerken en onze cijfers, onze lage 
rapportcijfers, onze bevorderingsbeslissingen ter leraarsvergadering; wij 
stellen bij ons intellectuele onderwijs scherpe begripsvragen, begripstets, 
en....”. Dit is niet ironisch bedoeld, de schrijver acht de tegenwerping vol
komen juist, maar meent dat „wij (leraren) dat niet doen in de dienst 
van het kind maar ten bate van onze gemakzucht, 
ons eenmaal vastgestelde leerplan (bestaat zo iets bij het Dalton- en 
Montessori-onderwijs niet?), onze resultaatsnormen, ons onderwijspeil”. 
Meent de schrijver dat nu werkelijk. Meent hij nu in gemoede dat de leraren 
individueel — uitzonderingen natuurlijk daargelaten — en collectief een 
ander doel hebben dan het onderwijs zo goed mogelijk te doen zijn: ten 
dienste van het kind? Maar waarom dan zulk een grievende 
tegenstelling te maken, zo de paedagogische integriteit van de Nederlandse 
leraar aan te tasten. Wat bedoelt de schrijver toch als hij zegt: „Wij 
durven de autonome ontwikkeling der leerlingen toch eigenlijk niet goed 
aan, zijn als schoolleider, als lid der leraarsvergadering, die onze-lieve-heer 
speelt bij beslissingen van overgaan en blijven zitten toch eigenlijk nog 
steeds vervuld van de heteronome gezagsidee, vervuld van de lust om lessen 
te geven, beslissingen te nemen, de zaken in orde te maken voor de 
kinderen, sur eux, sans eux, chez eux!" Moeten we dus niet beslissen? 
Aan de kinderen zelf vragen wat er met hen moet gebeuren aan ’t eind 
van ’t jaar? Wat betekenen toch dergelijke exclamaties? Om maar te 
zwijgen van de slotzin van deze bewering: „En het zijn vaak niet de besten 
onder ons, die, gedreven door een pijnlijk minderwaardigheidsgevoel, zich 
b.v. op overgangs-vergaderingen, laten geldenl ’n „Geltungsbedürfniss” 
van bedenkelijk soort!” Wat moeten buitenstaanders toch wel denken 
van de mentaliteit der leraren op overgangsvergaderingen, als ze dergelijke 
uitingen lezen? En wat heeft dat ten slotte met het onderwijsstelsel te 
maken? Moeten er bij Montessori- of Dalton-stelsels geen beslissingen 
genomen worden door de leerkrachten? En is de mentaliteit van de 
leraren plotseling anders geworden als er een ander stelsel is ingevoerd. 
Laat men toch uit zucht om ’t nu-eens-heel-scherp-te-zeggen niet met 
zulke de leraarsstand omlaag halende beweringen en voorstellingen 
komen aandragen.

Wat blijft bij zulk ’n disqualificatie over van uitingen als: „de M.S. is 
plezieriger geworden, de geest veel beter, het contact tussen leraren en 
leerlingen groter; het begrip over en weer is verbeterd", of „naar mijn 
overtuiging vervullen de Nederlandse leraren hun taak zeer naar behoren; 
ze zijn kundig, wetenschappelijk goed voorbereid, plichtsgetrouw en offer
vaardig. Ik geloof dat wij, in vergelijking met het buitenland, in vele 
opzichten trots mogen zijn niet alleen op onze Nederlandse school, maar
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ook op onze Nederlandse leraren”. Trots op een school, die de leerlingen 
„onnodig ontmoedigt, en in verwarring brengt  (zie boven)”, op „een 
slechte school, waar wij de kinderen niet behoorlijk leren werken, de meer- 
begaafde tekort-doen, de moeilijklerenden aan hun lot overlaten.... ”,
trots op leraren die zich gedragen als benepen gezagsmaniakjes, op gemak
zuchtige lesmachines!

Naast vele vaagomlijnde wensen, die echter nergens concrete vorm 
aannemen, plaatst Dr. De Vletter in zijn boekje één concreet voorstel. 
Hij zou „in grote ernst aan onzen Minister van Onderwijs in overweging 
willen geven om bij de eerste herziening onzer schoolorganisatie van 
overheidswege aan alle leraren de verplichting op te leggen 
om minstens vier dagen van de week gedurende 
een uur na het einde van de lessen in de school 
aanwezig te blijven en minstens enige uren per 
week extra op school aanwezig te zijn. Op de eerst
genoemde uren zou er dan gelegenheid zijn eens na te praten met leerlingen 
(die over ’t algemeen de grootste haast hebben om de school uit te komen, 
v. W.), eens werk te laten overmaken. Op die na-uren zou geconfereerd 
kunnen worden met collega's, met den directeur, zou een muziekclub, 
toneel-, reciteer- en schaakclub kunnen worden geleid, zou een ouders- 
spreekuur kunnen worden ingesteld. Op de tussenuren zou kunnen worden 
gehospiteerd, eens een sportles kunnen worden meegemaakt, zou eens een 
zwakke leerling uit de individuele tekenles kunnen worden weggehaald 
om nog wat met hem te repeteren".

Ik heb me de ogen even uitgewreven toen ik dit plan las. Met enige 
schroom zet ik me aan de bestrijding er van, want reeds van te voren 
stempelt de voorsteller leraren die zich tegen dit plan verzetten tot 
„ambtenaren in de slechte zin van het woord". Maar toch waag ik hier te 
betwijfelen of het aantal „leraren-paedagogen-didactici”, die het als „een 
verheffing van hun leraarschap" voelen als ze een dergelijke extra-arbeid 
zouden mogen verrichten, wel zeer groot zou blijken, wanneer hen verzocht 
werd het uit vrije wil te doen. En ik ben er van overtuigd dat de „storm 
van verontwaardiging en hoon” vrijwel algemeen zou zijn als het als een 
plicht werd opgelegd. Het wil nog al wat zeggen voor een leraar met het 
tegenwoordig hoog opgevoerde aantal uren in steeds groter wordende 
klassen een arbeidsvermeerdering van ± 25% op te leggen. Want in die 
extra-uren moet toch gewerkt worden. Dat wil dus zeggen voor talloze 
leraren minstens 35—38 lesuren per week. En dat terwijl de voorsteller 
zelf dadelijk aan zijn opmerking: „Het is voor onze M.S.-leerlingen een 
bittere ontgoocheling dat wij aan hun huiswerk nagenoeg geen aandacht 
schenken" — een bewering die overigens volkomen voor rekening van 
den schrijver blijft — toevoegt: „Ik beweer volstrekt niet,
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dat wij het in onze bestaande school anders 
zouden kunnen (30 lesuren in klassen van 30 leer
lingen)”. Deze verontschuldiging is toch in lijnrechte tegenspraak met 
zijn voorstel en karakteriseert dit kortweg als een inval, die de toets der 
kritiek niet kan doorstaan. Het zou goed zijn geweest als Dr. De Vletter 
zijn idee eens rustig had laten besterven, wellicht had hij ze dan nimmer 
geuit.

Het ware te wensen geweest dat de heer De Vletter in plaats van een 
dergelijk onbekookt plan te etaleren, eens scherper had geformuleerd, hoe 
ons onderwijsstelsel - — niet in de verre toekomst, maar binnen afzienbare 
tijd — zou kunnen worden verbeterd. Hij roept b.v. de leraren wel op tot 
ernstige medewerking aan pogingen tot afschaffing van het cijfersysteem, 
van de jaarlijkse bevordering, maar blijft volkomen in gebreke om ons te 
wijzen hoe dat wel mogelijk zou zijn. Het zou in dit verband ook interessant 
zijn geweest te vernemen waarom op de school, waar de schrijver rector is, 
niet b.v. het Dalton-onderwijs is ingevoerd — ik bedoel op het Lyceum 
zelf, niet in een bijafdeling voor bijzondere leerlingen — waarom hij niet 
alles in het werk heeft gesteld om aan zijn school met het zo verfoeilijke 
klassikale stelsel te breken en het te vervangen door een z.i. beter en indien 
hij dit wel gedaan heeft op welke bezwaren zijn pogingen zijn afgestuit. 
Zulk een uiteenzetting zou ons wellicht iets geleerd hebben.

De schrijver, ik wees er reeds op, vraagt „bij voorbaat verontschuldiging 
voor te scherp schijnende kritiek, té grove miskenning van de waarde 
van het huidige onderwijs van de eerlijke, lofwaardige, goede bedoeling 
der grotendeels ijverige en toegewijde leerkrachten van het Nederlands 
M.O.”. Het komt mij voor dat een schrijver die zich bewust is van dergelijke 
ernstige tekortkomingen in zijn werk, tot plicht heeft zijn geschrift grondig 
te herzien en alles wat naar „miskenning” — om van „grove” en „te 
grove miskenning” maar niet te spreken — te verwijderen alvorens het 
te publiceren. Dr. De Vletter heeft door dit na te laten het onderwijs, dat 
hij zo „zielsgraag” wil dienen, geen goed gedaan. De criticasters van ons 
onderwijs kunnen en zullen in zijn werkje naar hartelust grasduinen.
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tot 18 j 
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meest 
het meisje dat in het begin van 
teit staat, zich leren oriër 
maatschappij en ook in de jeugc 
Een inwijdingskursus vormt de 
naar de tweede groep, die in het teken van 
het ideaal staat. Al het werk wordt bezield 
door het Katholieke ideaal, maar de 
praktische oefening daarvan staat toch 
steeds op de voorgrond. De z.g. daden
clubs zijn meest voor deze leeftijd, evenals 
de kursussen op huishoudelijk gebied.

De derde groep staat in het teken der 
zelfstandigheid. De meisjes die hiertoe 
behoren hebben mede-verantwoordelijk- 
heid voor de gehele cirkel en hebben een 
zelfstandige taak 
apostolaatswerk.

.vogel is een vriend van 
, dieren en planten.
vogel doet zijn best en

NIEUWE WERKMETHODE BIJ „DE
GRAAL'.

• n Amsterdam is onder de meisjes van 
1de R.K. jeugdvereniging,.DeGraal sinds 
1936 de vraag populair geworden „ben je 
al aan ’t cirkelen?" —

Deze vraag heeft betrekking op een 
nieuwe werkmethode, het z.g. cirkel- 
systeem, dat hoe langer hoe meer wordt 
doorgevoerd. Cirkels zijn kleine groepen 
meisjes, die volgens een eigen program, 
geheel naar de mentaliteit van leidsters 
en leden ontwikkelen en groeien. Als ze 
te groot zijn geworden (n.1. meer dan 
65 meisjes tellen) worden ze gesplitst. In 
elke parochie kunnen meerdere cirkels 
bestaan, die samen een afdeling vormen. 
Aan het hoofd staat een hoofdleidster uit 
de eigen parochie, die de zorg heeft voor 
het programma enz.

Een volledige cirkel (minstens 45 m.) 
bestaat uit drie groepen: een jongeren
groep voor de 13- tot 15-jarigen, een 
bakvissen-groep voor de meisjes van 15 

jaar en een ,,ouderen"-groep voor 
ven 18-jarigen.
de jongste groep staat het opvoeden- 

i karaktervormende element nog het 
op de voorgrond. Daarnaast moet 

eisje dat in het begin van de puber- 
‘ Snteren in de 

{dbeweging. 
ie overgang

In „Eltheto", het maandschrift der 
* Nederlandsche Christen Studenten 
Ver. publiceert de oud-secretaris Dr. 
H. C. Rutgers een serie van vier her- 
denkings-artikelen, waar geïnteresseer
den veel waardevol materiaal in kunnen 
vinden. In het nummer van Februari 
wordt de artikelenreeks beëindigd.

In de loop van dit jaar hoopt men tot 
de uitgave van een eigen Trekvogelkrant 
te kunnen komen.

NIEUW WERK VAN DE A.J.C.

r~)eeds lang waren er plannen in de 
kringen van de Arbeiders Jeugd

Centrale om het jeugdwerk met kinderen 
van 8 tot 12 jaar te beginnen. In ver
scheidene afdelingen werd reeds dit werk 
aangepakt, daartoe gedrongen door de 
praktijk. Het hoofdbestuur heeft nu — 
gebruik makend van de ervaring die in 
deze afdelingen is opgedaan — een plan 
gemaakt voor het kinderwerk, waarvoor 
men de naam Trekvogel werk heeft 
gevonden. Het doel van de A.J.C.: de 
algemene opvoeding en ontwikkeling 
harer leden met inbegrip hunner lichame
lijke opvoeding, geldt ook voor de Trek
vogels. Omdat voor deze leeftijd het spel 
grote betekenis en grote aantrekkings
kracht heeft, zal vooral de spelbeoefening 
op het program staan. In de „Trekvogel- 
wet" wordt het doel van dit werk aldus 
weergegeven:

„De Trekvog 
alle mensen, 

De Trekvc 
houdt vol."

In het leidersblad „De Kern” van 
December 1936 is een algemene uiteen
zetting over het werk opgenomen. Als 
praktische handleiding zal een „Trek- 
vogelboek” verschijnen, waarin men 
behalve algemene wenken over opzet en 
indeling der bijeenkomsten, praktisch 
materiaal zal opnemen ten dienste van 
het clubwerk met de kinderen. Titels van 
voorleesboeken, liedjes, vertelstof, be
schrijving van spelen enz. zullen worden
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VOLKSEENHEIDCONFERENTIE.

INTERNATIONALE LEIDERSCURSUS.

V'

de

Boekaankondiging
■j

DE PRAKTISCHE UITOEFENING DER 
KATH. ACTIE.

s. zal door de 
1 Internationale 
:um een leiders-

het a

JEUGDBEWEGING
WERKLOOSHEIDSCONFERENTIE.

La formation professien- 
nelle du personnel 
enseignant secondaire. 
Bureau International d‘ Education 
Genève, 1935.

verzoek van de regering van Tjecho- 
Slowakije stelde het Internationaal

Bureau te Genève een enquête in naar de 
vorming der leraren bij het middelbaar 
onderwijs. Het resultaat van deze enquête 
is in bovengenoemd rapport neergelegd. 
Bijna 50 landen zijn in het onderzoek 
betrokken en hebben de door het Bureau 
uitgezonden vragenlijsten beantwoord.

Zederom zal door Studentenbonden 
** van allerlei kleur een volkseen- 

heidconferentie worden gehouden in 
ons land. Ditmaal van 5 tot 7 Mei. Het 
onderwerp van bespreking zal zijn het 
probleem der democratie.

r-xe Vrijz. Chr. Jeugd Centrale hield 20 
en 21 Februari l.l. een conferentie 

over het werk voor jeugdige werklozen.
Inleidingen werden gehouden over de 

huidige stand der jeugdwerkloosheid; 
over de praktijk van het V.C.J.C.-werk op 
dit gebied; en over de betekenis en het 
perspectief van deze arbeid.

'an 18—25 April a.s.
Socialistische Jeugd 

in het Meenthuis te Blarici 
cursus worden georganiseerd. De be
sprekingen zullen gaan over „Het demo
cratisch socialisme en de wereld
problemen”. Het onderwerp zal in drie 
gedeelten benaderd worden, n.1. be
handeling van het probleem der welvaart, 
van de organisatie van de wereldvrede en 
van de opvoedkundige taak van het 
Socialisme in de tegenwoordige tijd.

W. K.-H.

In het R.K. leidersblad Dux (Februari- 
nummer) gaat Rector B. H. de Groot 

nader in op de doorvoering der katholieke 
actie door de jeugdverenigingen. Spr. 
wijst er op hoe noodzakelijk het is, vooral 
bij de jeugd, het onderscheid tussen 
vorming en apostolaat in het oog te 
houden. In het algemeen zal bij de 
jongeren op de apostolische vorming 
de nadruk moeten vallen. Maar de jeugd 
boven 16 jaar heeft behoefte aan „doen" 
en daarom zullen door hen ook aposto- 
laats acties naar buiten gevoerd 
kunnen worden. Daarbij komt dan nog 
de overweging, dat deze jongeren in onze 
tijd een biezondere roeping hebben te ver
vullen, immers „door haar organisatie is 
zij geroepen om onder de jeugdigen van 
haar leeftijd, sexe en stand de christelijke 
beginselen weer te doen herleven”.

VRIJZINNIG JEUGDWERK IN INDIË. 
In de a.s. zomer zal vanwege de Centrale 
* Commissie voor het Vrijzinnig Protes
tantisme, onder medewerking van de 
Oolgaardt-stichting, de remonstrantse 
predikant ds. F. E. van Leeuwen te 
Amsterdam, naar Ned. Indië worden uit
gezonden.

Ds. van Leeuwen zal ten dienste staan 
aan de groep Vrijzinnig-godsdienstigen in 
Ned.-Indië, teneinde aldaar in de komende 
jaren het vrijz. Protestantisme en het 
jeugdwerk te bevorderen.
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in het 
:he en

III en IV

culturele 
behar*-'—

eugdwerk- 
t met een rapport 
enquête in zake 

iwerkloosheid 
omvang 

schappelijk 
aruit weer 

jeugdige werk- 
’t platteland — 
k bereikt. Daar- 
-'-;e overzichten 

werklozen in 
1931—1933

[iet is niet nodig den lezers van dit 
tijdschrift de physieke en psychische 

ellende te schilderen, die de werkloosheid 
e jeugd in het bijzonder met zich 

„Als men de steden, waar het 
le werk voor dewerklozen enigszins 

behartigd wordt, uitzondert, mag men 
zeggen dat de werkloze jeugd in een staat 
van verwildering verkeert”. Deze in-

De le vraag van het formulier infor
meerde o.m. naar de vereischte voor
opleiding en naar duur en aard der eigen
lijke opleiding. Uit de antwoorden blijkt, 
dat meestal een middelbare school
opleiding vereischt wordt. Naast Nederland 
blijken ook Panama en Turkije het 
systeem van universitair èn niet-universi- 
tair opgeleide leerkrachten te kennen. De 
duur der studie loopt sterk uiteen; als 
uitersten worden 1 en 7 jaar opgegeven.

Het antwoord op de 2e vraag moet een 
inzicht geven in de wijze van benoeming 
(proeflessen, getuigschriften, enz.)

De vragen 3 t/m 8 houden zich ir 
bijzonder bezig met de paedagogiscl 
psychologische vorming der a.s. leraren.

Ten slotte wordt door vraag 9 onder
zocht of er voor de in functie zijnde 
leraren „cours de perfectionnement", 
studiereizen e.d. georganiseerd worden.

Aan de landelijke overzichten gaat een 
„aperfu gêné ral” vooraf, waarin de 
antwoorden der verschillende landen 
verwerkt zijn. v. d. M.

leidende zin tot de eerstgenoemde brochure 
zegt waarlijk niets teveel. Intussen vol
staan deze en de andere uitgaven niet 
met een gevoelvolle en gedocumenteerde 
beschrijving van jeugdleed. Hier wordt 
eveneens krachtig naar verzachting en de 
mogelijke oplossing gezocht.

De brochures laten in 't bijzonder zien 
wat men van Rooms-Katholieke zijde 
onder leiding van de Nat. R.K. Commissie 
voor jeugdwerklozenzorg ter leniging 
van de door de jeugdwerkloosheid ge
schapen noden doet. En vooral daarom 
brengen wij deze boekjes, die men voor 
enkele dubbeltjes in zijn bezit kan hebben, 
onder de welverdiende aandacht van allen, 
die belangstellen in deze jeugdproblemen. 
Zij, die praktisch op het gebied der werk
lozenzorg werkzaam zijn, kunnen er 
wellicht een gedachte, een voorbeeld aan 
ontlenen, dat ook bij het eigen werk na
volging of tenminste een proefneming 
verdient.

In het kort moge hier de inhoud der 
onderscheidene uitgaven samengevat

Katholieke Je 
loozenzorg I begint 1 
haar aanleiding van een enqi 
het vraagstuk der jeugd» 
en tracht een inzicht te geven in 
en spreiding van dit maatsc1, 
kwaad. Duidelijk blijkt ook daar 
hoe betrekkelijk weinig j- 
lozen men - - vooral op ’t 
met het z.g. cultureel werk 
naast vindt men in dit boekje 
van het werk, dat voor de w 
verschillende plaatsen in 
werd verricht.

De brochures II, III en IV geven over
zichten van het kamp- en internaatswerk 
resp. in 1933, 1934 en 1935. In de jaren 
1933 en 1934 kon blijkens de verstrekte 
gegevens aan resp. 2305 en 2053 Katho
lieke jongeren een zorgenvrije en zegen
rijke kamp week geboden worden. De 
ontwikkeling van het kampwerk moge 
o.a. blijken uit de aantallen mankamp
dagen in 1933, 1934 en 1935 toen de

Katholieke Jeugd' 
loozenzorg I, II, II 
(1933—1936).

Jeugdwerkloosheid s- 
problemen (1935).

Rapport van het N ij - 
meegsch Congres in 
zake het jeugdwerk- 
loosheidsvraagstuk 
(1936).
Werklooze Jeugd (1936).

Uitgaven van de Nat. R.K. Commissie 
voor Jeugdwerkloozenzorg — 
’s-Hertogenbosch.
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v. d. M.

’iend, 
Een

nomen.
longres 
troffen,

genheid 
ckeling

tijd 
itionaal Ar- 
deel van het

3°. de bestr 
jeugdwerk] oost

Het Rapj 
de op het Congres 
en van de daarui 
tische conclusies.

Tenslotte Werklooze Jeugd. 
De subtitel „Gegevens dienstig tot be
strijding der gevolgen van de jeugd
werkloosheid" wijst reeds nader op de 
inhoud. Het doel der publicatie is blijkens 
het voorwoord tweeledig. Ten eerste 
„de belangstelling van Katholiek Neder
land, die nog immer veel en veel te gering 
is, vergroten ten aanzien van dit pro
bleem". (Het niet-Katholieke volksdeel 
wensen wij intussen ook gaarne wat 
meer belangstelling toel).

In het bijzonder is het boek echter 
bedoeld voor „zielszorgers, sociale wer
kers of overheid, die voor de jongere werk
lozen te zorgen hebben" en het bevat 
voor hen naast een theoretische be
schouwing ook een beknopt overzicht 
van hetgeen in Nederland op dit terrein 
wordt verricht. Praktische aanwijzingen 
bij het aanvatten van dit werk worden 
verstrekt. De inrichting van kampen, 
centrale werkplaatsen en de aan deze 
instellingen en vooral aan de leiders 
daarvan te stellen eisen worden uitvoerig 
en klaar besproken. De in de ministriële 
circulaires vervatte subsidievoorwaarden 
en andere bepalingen zijn in extenso 
afgedrukt.

steld.
>e werkloosheid van 

groot deel der mensheid, de „Feier- 
men” en overige vormen van ge- 
-,;:ke werkloosheid van 
iKingsgroepen en t

arbeic

aantallen resp. 14830, 23912 en 43360 
bedroegen.

Jeugdwerkioosheidspro- 
b 1 e m e n en het Rapport zijn 
gebaseerd op het bekende Congres van 
de Nat. R.K. Commissie in October 1935 
te Nijmegen. Het eerste werk bevat de 
uitvoerig gedocumenteerde praeadviezen, 
welke men in 3 groepen kan onder
scheiden t.w.:

1". de invloed der crisis op het op
groeiend geslacht;

2°. de inschakeling der werkloze 
jongeren in het beroepsleven;

trijding der gevolgen der 
sheid.

>port bevat een overzicht van 
res gehouden besprekingen 
iruit voortvloeiende prak-

Bureau International du Travail. 
Genève, 1936.

1 iet probleem van de besteding van
* de vrije tijd mocht, reeds eerder in 

Volksontwikkeling de welverdiende be
langstelling hebben. Het kan daarom 
wellicht zijn nut hebben om de aandacht 
te vestigen op de hierboven aangeduide 
publicatie, welke een grote hoeveelheid ma
teriaal bevat omtrent hetgeen in verschil
lende landen op dit terrein verricht wordt.

In overleg met de organisatoren van 
een in 1935 te Brussel gehouden Congres 
ter bestudering van de vrije tijd van de 
arbeiders, heeft het Internat 
beidsbureau een belangrijk d 
aldaar overgelegde materiaal in een zijner 
„Etudes et Documents" (Série G, No. 4) 
ook voor niet-deelnemers aan het Congres 
ter beschikking geste ' 

De enorme totale

schichter 
deeltelijke werkloosheid van andere 
bevolkingsgroepen en tenslotte de reeds 
ingevoerde of voorgenomen algehele _ 
bekorting van de arbeidsduur hebben de 
hoeveelheid beschikbare vrije tijd bijna 
angstwekkend vermeerderd, ja vermenig
vuldigd. Ook de daarmede samenhangende 
vraagstukken hebben de aandacht van 
de Congres-deelnemers gehad.

De rapporten, welke tot grondslag • 
de gehouden besprekingen hebben gedi« 
zijn vrijwel in extenso opgenomen. 1 
reeks andere, mede aan het Congres 
overgelegde verslagen en mededelingen 
zijn eveneens in de publicatie opgenc

Mededelingen omtrent het Co 
zelf worden in de Inleiding aangetrc 
terwijl een opsomming van de aldaar 
vertegenwoordigde landen en organisaties 
en van de uitgebrachte resoluties als 
bijlage is opgenomen.

Het eerste hoofdstuk bevat gegevens 
omtrent de vraagstukken, welke zich 
bij het verschaffen van gelege 
tot ontspanning en verdere ontwik! 
voordoen en geeft een inzicht in
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land

inctuur

1936.

vermeldenswaard 
erhoging der tuuuc 

1934—1935 is er 
gekomen aan de 

jaren immer straffer 
;ingsmaatregelen. In 
werden deze maat- 

blijkbaar overal onver- 
salariskortingen, geheel of 

gedeeltelijk opgeheven, terwijl de ver-

len, welke daarbij ge
in dit hoofdstuk treft 
ten aan over arbeiders- 
ing van sociale werkers, 
i het arbeidersgezin en 

iersjeugd, kunst en vrije 
nis van muziek, bioscoop, 

de besteding

betering van de economische conjun 
en de betere vooruitzichten enige 1; 
er zelfs toe bracht de onderwijsuitgaven 
belangrijk te verhogen.

De studie van het schoolwezen heeft 
blijkbaar overal de belangstelling. Vrijwel 
alle landen melden ingevoerde of in voor
bereiding zijnde schoolhervormingen.

De versnelde toeloop tot middelbaar 
en hoger onderwijs blijkt een verschijnsel 
met sterk internationaal karakter te zijn. 
Beperking van deze toeloop door selectie 
en andere maatregelen worden reeds in 
verschillende landen toegepast. In dit 
verband kan eveneens melding gemaakt 
worden van de beperking der opleidingen 
voor leraren en onderwijzers, een gevolg 
van het groot overcompleet aan beschik
bare krachten.

Zoals men zal opmerken is de oplossing 
van vele problemen, waarvoor men zich 
in ons land geplaatst ziet in vele landen 
even urgent en het is daarom interessant 
eens na te gaan hoe men er aldaar 
tegenover staat.

Met bijzonder genoegen namen wij 
deze keer kennis van het aan Nederland 
gewijde overzicht. Men zal zich misschien 
herinneren, dat wij reeds enkele malen 
in deze rubriek moesten opmerken, dat 
het Nederlandse overzicht volstond met 
een opsomming van de namen van den 
minister en van enkele zijner hoofd
ambtenaren en enkele statistische ge
gevens. Ditmaal treft men in het Annuaire 
echter eveneens een overzicht aan van het 
onderwijsleven in ons land in 1934—1935. 
Van de daarin besproken onderwerpen 
noemen wij o.a. de invloed van de 
crisis op het lager onderwijs, de gehuwde 
onderwijzeres, de subsidiëring van het 
middelbaar onderwijs, de studenten van 
vreemde nationaliteit, de strijd tegen de 
werkloosheid der intellectuelen, de aan
sluiting van l.o.en m.o., het T.b.c. wetje,enz.

Ongetwijfeld zijn hieronder onder
werpen, waarvan men in het buitenland 
met belangstelling kennis zal nemen en 
daarom vooral juichen wij het toe, dat 
ook Nederland in dit overzicht voorkomt.

v. d. M.

Annuaire Interna 
de 1'Education 
1'Enseignement,
Bureau International d' Education 
Genève, 1936.

T“~\e jaarlijkse publicatie van het Inter
nationaal Bureau bevat evenals voor

gaande edities een overzicht van de 
belangrijkste gebeurtenissen op onderwijs
gebied (in 1934—1935) in 52 bij het Bureau 
aangesloten landen. De rapporten worden 
wederom voorafgegaan door een samen
vattend overzicht, waarin de tendenties, 
welke zich in de verschillende landen 
openbaren, onderling worden vergeleken.

Van de meest vermeldenswaardige 
noemen wij o.m. de verhoging der totale 
onderwijsuitgaven. In 1. 
in vele landen een einde 
in voorafgaande crisisji 
toegepaste bezuiniging 
een aantal landen v 
regelen, w.o. de 
mijdelijke

organisatie-methodc 
volgd worden.
men o.m. rapport» 
scholen, de vormiti 
de vrije tijd van 
van de arbeide—1 
tijd, de betekenis ■ 
radio en bibliotheek voor 
van de vrije tijd.

In hoofdstuk II is een beschrijving 
gegeven van de werkwijze van enige 
merkwaardige organisaties, w.o. het in 
1934opgerichte Oostenrijkse Filminstituut, 
de provinciale en andere organisaties 
voor de besteding van de vrije tijd in 
België en Frankrijk, ontspanning en ont
wikkeling in de openlucht in Groot-Bri- 
tannië, de Hongaarse Commissies voor 
volksontwikkeling, het Dopolavorowerk 
in Italië, volksontwikkeling in Roemenië.

Tenslotte wordt de oprichting van de 
Internationale Commissie voor de be
steding van de vrije tijd der arbeiders en 
haar programma in hoofdstuk III uit
voerig behandeld. v. d. M.
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Universiteit en Wereldbeschouwing1) 
door Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM.

enige en
de juridische, medische, ingenieursstudie

-t, arts, ingenieur o
ving behooren te bezi
kennis bij, leert handt 
apen, maar zij vormt <j 
t, zij levert min of meer

T~xe Centrale Faculteits-commissie aan deze Universiteit heeft mij ge- 
vraagd binnen den leergang van een viertal lezingen, dien zij georga

niseerd heeft, te spreken over: Universiteit en Wereldbeschouwing. Dat 
is een moeilijk onderwerp, want het vergt van ons harde, ja pijnlijke 
waarheden in het gezicht te zien.

Laat mij dat met twee voorbeelden staven. In de eerste lezing van den 
leergang, die ons samenbrengt, heeft Prof. Clay volgens het verslag in 
de dagbladen, o.a. het volgende gezegd. „Onze Universiteit is een aggregaat 
van vakscholen geworden 2), waarin de samenhang bijna geheel is verloren 
gegaan. Het vertrouwen, dat de wetenschap een basis van wereld- en 
levensbeschouwing zou geven, toen die van het geloof en van heilstaat- 
verwachting verloren gingen, is voor een groot deel illusie gebleken, omdat 
de wetenschap heeft verzuimd, het verband van het geheel des geestes 
te cultiveeren”.

En bij de jongste aanvaarding van het Rectoraat van het A.S.C. werden 
de volgende woorden uitgesproken: „Wat er over de Universiteit gezegd 
wordt, wat wij over de universiteit denken en zeggen willen, past weinig 
in een feestrede. Zelfs rijst bij ons de vraag: bestaat er nog een universiteit? 
Wij kunnen dit woord immers niet losmaken van de gedachte aan een 
groote werkgemeenschap van leerlingen en leermeesters, van waarachtig 
contact, van waarachtige gemeenschap, waarachtige vorming. Zien doen 
wij slechts een in tallooze stukken uiteengeslagen studentenwereld, vrijwel 
zonder eenig contact met hun leermeesters, die, ten grooten deele nood
gedwongen, zich slechts bezig houden met ’t bijbrengen van bepaalde 
doses gespecialiseerde vakkennis”.

Klaarblijkelijk zijn dus student en hoogleraar het eens over de diagnose. 
En dat is althans een lichtpunt; want het bewijst, dat we hier niet te doen 
hebben met een onverbiddelijk conflict van generaties, waardoor de een

•) Rede, gehouden in de Universiteit van Amsterdam op 18 Nov. '36.
2) Bijkans nog scherper drukte Prof. G. van Rijnkerk sedert in het Nederlandsche 

Tijdschrift voor Geneeskunde dezelfde gedachte uit. Hij schreef: „Ten slotte de vorming 
Dit doel is geheel uit de universiteit verdwenen. Verdreven is misschien juister: ver
dreven door het eenige en al-overheerschende doel der zelfstandige afgebakende enge 
vakopleiding. Wie de juridische, medische, ingenieursstudie gekozen heeft, wordt tot 
advocaat, arts, ingenieur opgeleid. Dat beoefenaren dier beroepen ook algemeene 
beschaving behooren te bezitten, dat laat de Universiteit koud. Zij geeft vakopleiding, 
brengt kennis bij, leert handgrepen. Zij oefent vaklui, zij propt de hersens vol feiten 
en begrippen, maar zij vormt de geesten niet, zij kneedt de karakters niet, zij leert kunde 
en kunst, zij levert min of meer bekwame beroepsmenschen aan de samenleving af. 
Vorming, beschaving zijn haar vreemd.”
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bewondert wat de ander verfoeit. Er is integendeel kans, dat ouderen en 
jongeren eendrachtig naar verandering willen streven.

Ik zie twee verdere omstandigheden, die ons moed kunnen geven om te 
doen wat een goede heelmeester allereerst behoort te doen: de feiten, ook 
als zij pijnlijk zijn, niet te verbloemen. En wel enerzijds de tucht van dat
zelfde positivisme, dat ik met Prof. Clay beschouw als een belangrijke 
oorzaak van de door hem geschetste kwaal. Immers die tucht heeft toch 
dit voordeel gehad, dat de in de hedendaagse Universiteit gevormde mens 
geleerd heeft, feiten als feiten te erkennen, ook als zij bitter zijn. En 
andererzijds het geloof, dat de wetenschap een zo kostbaar goed is, dat 
zij, zich opnieuw op zichzelf bezinnende, wel gelouterd uit de crisis zal 
mogen voortkomen.

II
R

i
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Willen wij van de beschrijving der symptomen doordringen tot het 
wezen der zaak, dan moeten wij naar de oorzaken vragen, of althans 
naar enkele hoofdoorzaken. Want ik heb allerminst de pretentie binnen 
het kader van deze voordracht alle oorzaken te kunnen blootleggen. 
Slechts over twee dier oorzaken, een groote en een kleinere wil ik hier 
spreken, beide met ons onderwerp en met elkaar ten nauwste samen
hangende, doordat zij uitvloeisels zijn van diezelfde wereldbeschouwing, 
die in de 19e eeuw onze huidige Nederlandse universitaire toestanden deed 
geboren worden. Als die wereldbeschouwing zie ik het positivisme en het 
daarmede onvermijdelijk gepaard gaande individualisme, uit de 18e eeuw 
herkomstig, in de tweede helft der 19e eeuw zijn toppunt bereikende.

Waarom horen die twee bijeen? Het zou een afzonderlijke voordracht 
vereisen om dit uitvoerig aan te tonen. Laat mij er hier slechts dit van 
zeggen: Positivisme is overspanning van het intellektuele, kritische 
moment in de werkzaamheid van den geest, nadruk léggen op feiten als 
losse, geïsoleerde feiten, voorbij zien van de betekenis van het geheel. 
Daardoor onderschat en verkleint het den samenbindenden, emotionelen 
factor in het geestesleven, doet het ook in zijn theorie en 
gemeenschap het besef van saamhorigheid verslappen.

Wij zien dat voor ons vooreerst in dat, wat ik als de „kleinere" oorzaak 
zoeven op het oog had: de wettelijke organisatie van onze Universiteiten.

Ik vrees geen tegenspraak, als ik zeg, dat er nauwelijks één ander 
instituut, één ander lichaam in onze maatschappij valt aan te wijzen — 
met uitzondering wellicht van onze ééncellige O.L.S. — waar ieder mede
werker en ieder onderdeel zo specialistisch geïsoleerd, zo atomistisch naast 
ieder ander is neergezet, als aan onze Universiteiten het geval is. Dat geldt 
van de afzonderlijke hoogleraren en hun vakken; het geldt veelal zelfs 
binnen die vakken door de opdrijving van de geïsoleerde kennis, het ver-
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waarlozen van de overweging: in welk verband en met welk doel aan die 
kennis waarde wordt toegekend.

De uiterlijke vorm is ook hier een spiegel van het innerlijke wezen. Ik 
heb zeer vele en velerlei vergaderingen bijgewoond in mijn leven. Maar ik 
kan mij nauwelijks één ander voorbeeld herinneren van zo onsamen
hangende vergaderingen en daardoor weinig opbouwende discussies als 
de Senaatsvergaderingen, waar — juist omdat alles wat naar „partij
vorming” zweemt, angstvallig vermeden wordt — alle blijvende structuur 
ontbreekt.

Ook de Faculteiten kunnen die structuur niet geven, want zij passen 
in hun huidige gedaante veelal niet meer bij de eisen onzer maatschappij. 
Vooral geldt dit van de jongere, maar zeer uitgebreide Faculteiten van 
Wis- en Natuurkunde en Letteren en Wijsbegeerte, die veel minder dan 
hun oudere zusters nog het stempel van een bepaalde doelstelling van 
opvoeding tot bepaalde beroepen dragen. In de plaats daarvan komt de 
fictie van de „zuiver wetenschappelijke vorming”, waarvan geen kracht uit 
kan gaan, omdat zij fictie is en blijven moet. Want slechts een klein 
percentage der studenten heeft de gaven, onmisbaar voor een zelfstandig- 
scheppenden wetenschappelijken werkkring, en al ware dat anders, dan 
zou onze maatschappij zich nog bij lange na niet de weelde kunnen ver
oorloven hun zulk een werkkring aan te bieden.

Het Academisch Statuut van 1921 heeft weliswaar enkele schuchtere, 
voorbereidende pogingen gedaan tot een herordening en structurering 
door zijn voorschriften omtrent de examens en de mogelijkheden van 
samenwerking van Faculteiten, die het heeft geopend, maar zelfs van 
dit weinige is nog vrij veel op allerlei traditionele weerstanden gestrand.

bij Duncker und Humblot, München, 2e dr. 1921. Ook 
melte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, 1922.

Dit alles nu wijst heen naar de veel machtiger, innerlijke oorzaak, die 
ik boven bedoelde: de opvatting van wat wetenschap is en dus de be
oefenaar der wetenschap behoort te zijn, zoals de tweede helft der 19e eeuw 
haar ten troon heeft verheven. Om niet den schijn op mij te laden, de 
feiten naar mij toe te trekken en te kleuren, zal ik mij bedienen van enige, 
betrekkelijk uitvoerige citaten, die ik ontleen niet aan een man van twijfel
achtig gezag, maar aan een van' de allerbeste vertegenwoordigers der 
wetenschap in het tijdvak, dat ik noemde. Ik bedoel Max Weber, en de 
uiteenzettingen, die deze geeft in zijn beroemde rede over: Wissenschaft 
als Beruf *).

Ik wijs er dan in de eerste plaats op, dat Weber zich met kracht verzet 
tegen de opvatting, dat de academische docent in dieper menselijken zin
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de leermeester van zijn studenten zou kunnen en zelfs zou mogen zijn: 
„Der Professor, der sich zum Berater der Jugend berufen fühlt, und ihr 
Vertrauen geniesst, moge im persönlichen Verkehr von Mensch zu Mensch 
mit ihr seinen Mann stehen. Und fühlt er sich zum Eingreifen in die 
Kampfe der Weltanschauungen und Parteimeinungen berufen, so möge 
er das draussen auf dem Markt des Lebens tun: in des Presse, in Versamm- 
lungen, in Vereinen, wo immer er will. Aber es ist doch etwas allzu bequem, 
seinen Bekennermut zu zeigen, wo die Anwesenden und vielleicht Anders
denkenden zum Schweigen verurteilt sind”.

Het is dan ook een ernstige dwaling, als studenten denken, dat ze van 
hun professoren iets diepers zullen kunnen leren, dan het constateren 
en analyseren van feiten: „Der Irrtum, den ein Teil unserer Jugend 
begeht, wenn er auf all das antworten würde: „Ja, aber wir kommen nun 
einmal in die Vorlesung um etwas anderes zu erleben als nur Analyse 
und Tatsachenfeststellungen” — der Irrtum ist der, dass sie in dem 
Professor etwas anderes suchen, als ihnen dort gegenübersteht, — einen 
Führer und nicht: einen Lehrer. Aber nur als Lehrer sind wir auf das 
Katheder gestellt’’.

En deze afbakening en beperking wordt door Weber niet gezien als 
een uitvloeisel van persoonlijke overtuiging, laat staan willekeur, maar 
als noodzakelijk gevolg van het wezen der wetenschap zelf, gelijk de 
19e eeuw het heeft leren kennen in tegenstelling van wat nog de 17e eeuw 
van de wetenschap had verwacht. Immers die 19e eeuw heeft een einde 
gemaakt aan de vroegere illusie dat de wetenschap den dieperen zin van 
wereld en leven voor ons zou kunnen onthullen en aldus ook een hulp 
zou kunnen zijn voor het vinden van onze taak in dit leven. „Wenn 
Sie sich an den Ausspruch Swammerdams erinnern: „ich bringe Ihnen 
hier den Nachweis der Vorsehung Gottes in der Anatomie einer Laus", 
so sehen Sie, was die (indirekt) protestantisch und puritanisch beeinflusste 
wissenschaftliche Arbeit damals sich als ihre eigene Aufgabe dachte: 
den Weg zu Gott. Den fand man damals nicht mehr bei den Philosophen 
und ihren Begriffen und Deduktionen: — dass Gott auf diesem Weg nicht 
zu finden sei, auf dem ihn das Mittelalter gesucht hatte, das wusste die 
ganze piëtistische Theologie der damaligen Zeit, Spener vor allem. Gott 
ist verborgen, seine Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken nicht 
unsere Gedanken. In den exakten Naturwissenschaften aber, wo man 
seine Werke physisch greifen konnte, da hoffte man, seinen Absichten 
mit der Welt auf die Spur an kommen. Und heute? Wer — ausser einigen 
grossen Kindern, wie sie sich gerade in den Naturwissenschaften finden — 
glaubt heute noch, dass Erkenntnisse der Astronomie oder der Biologie 
oder der Physik oder Chemie uns etwas über den Sinn der Welt, ja auch 
nur etwas darüber lehren könnten; auf welchem Weg man einem solchen
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*) Isaac Newton und seine physcholischen Prinzipien, Leipzig 1895, p. 264.

Sinn — wenn es ihn gibt — auf die Spur kommen könnte ? Wenn irgend 
etwas, so sind sie geeignet, den Glauben daran: dass es so etwas wie einen 
„Sinn” der Welt gebe, in der Wurzel absterben zu lassen! Und vollends: 
die Wissenschaft als Weg zu Gott? Sie, die spezifisch Gottfremde Macht? 
Dass sie das ist, darüber wird — mag er es sich zugestehen oder nicht — 
in seinem letzten Innern heute niemand in Zweifel sein”. En weinige 
regels later wordt deze sceptische overtuiging nog eens geuit in de vraag: 
„Wer glaubt daran? —ausser einigen grossen Kindern auf dem Katheder 
oder in Redaktionsstuben?”

Laat mij op dit punt Weber's schets van de ideale Universiteit en den 
idealen hoogleraar even mogen onderbreken. En wel vooreerst om zijn 
bewering omtrent Swammerdam, die U wellicht vreemd in de oren heeft 
geklonken, omdat zij zo weinig „modern” is, nader toe te lichten en te 
verduidelijken. Inderdaad, niet slechts Swammerdam dacht aldus. Van 
diens nog groteren tijdgenoot Newton en zijn invloed zegt diens biograaf 
Rosenberger het volgende: „Veel theologen, vooral protestantsche, volgden 
in dien tijd de ontwikkeling der natuurwetenschappen met grote belang
stelling, omdat zij daardoor hoopten te komen tot een natuurlijke theologie 
naast de theologie der Openbaring en daarmede laatstgenoemde hoopten 
te steunen. Ook andere en wijdere kringen, vooral veel vrouwen, toonden 
om die reden groter belangstelling voor de natuurwetenschap, dan zij er 
anders voor over gehad zouden hebben. Deze aanhangers van een natuur
lijke theologie waren vooral in Engeland vijandig aan het Cartesianisme, 
dat zij in zijn diepsten wortel voor atheïstisch hielden, terwijl ze omgekeerd 
natuurlijk zeer geneigd waren aan de beschouwing der natuurkrachten 
als onmiddellijke goddelijke werkingen in de wetenschap de overwinning 
te verschaffen. Deze kringen hebben het eerst Newton’s Principia met 
geestdrift ontvangen en Newton heeft het voor een groot deel aan hen te 
danken, dat zijn filosofie onder zijn landgenoten zo vroeg ingang gevonden 
heeft” *)•

En zij handelden aldus volkomen in den geest van Newton zelf, wien het 
in laatste instantie om een theïstische beschouwing van God en wereld te 
doen was. In zijn zoeven genoemde hoofdwerk zegt hij daaromtrent: „Dit 
oneindige Wezen beheerscht alles, niet als een Wereldziel, maar als Heer 
over alle dingen. Om deze heerschappij plegen wij onzen God pantokrator, 
d.w.z. Heer over alles te noemen. Want het woord God heeft betrekking 
op dienaren en de goddelijkheid is de heerschappij van God niet over een 
lichaam, zoals zij aannemen, die God tot niet meer dan een wereldziel 
maken, maar over dienaren. De hoogste God is een oneindig, eeuwig en



198 UNIVERSITEIT EN WERELDBESCHOUWING

2

i

„Wanneer ik mij aldus durf te verzetten tegen Webers beschouwingen”, 
zo zei ik zoeven. Inderdaad — en daarmee vatten wij den draad van Webers 
beschouwingen weer op — deze zijn gebaseerd op de overtuiging, dat er 
een volledige scheiding kan en moet gemaakt worden tussen de taak der 
wetenschap: zuivere beschrijving en analyse van feiten en het waar
deren van feiten, dat niet meer zaak van de wetenschap, maar van 
subjectieve wereldbeschouwing is. De universitaire docent vergrijpt zich 
aan zijn wezenlijke taak als hij van zijn waarderingen iets laat blijken. 
En wel niet alleen de docent in de natuurwetenschappen, maar ook die 
in de geesteswetenschappen. Ook de beoefenaar van schijnbaar waar
derende wetenschappen, zoals de kunstwetenschap of de rechtswetenschap 
mag van zijn diepste overtuigingen niets laten blijken, want deze over
tuigingen vallen geheel buiten de wetenschap.

„Die Tatsache, dass es Kunstwerke gibt, ist der Aesthetik gegeben.

volmaakt Wezen; een wezen echter, dat geen heerschappij uitoefent, hoe 
volmaakt het ook moge zijn, zou niet God zijn. Want wij zeggen wel: 
mijn God, onze God, de God Israëls, de God der góden, de Heer des Heeren; 
maar wij zeggen nooit: mijn Eeuwige, Uw Eeuwige, de Eeuwige van Israël 
of van de góden, en evenmin m ij n oneindige, noch m ij n volmaakte, 
omdat deze aanduidingen niet betrekking hebben op wezens, die gehoor
zaamheid eisen”.

In de tweede plaats wil ik hier opmerken, dat Max Weber ook daarin 
gelijk heeft, dat nog aan het einde der 19e eeuw op sommige katheders 
zulke „grote kinderen” voorkwamen, die de opvattingen van Swammerdam 
en Newton deelden. Ik zelf heb het voorrecht genoten, als student in de 
natuurkunde aan deze Universiteit op den leerstoel voor mathematische 
fysica een man te ontmoeten, die tot die grote en die kinderlijke geesten 
behoorde: J. D. van der Waals Sr. En bij het beëindigen van mijn universi
taire studie heb ik getracht hem daarvoor te danken in deze woorden: 
„Wie het voorrecht heeft, bijna dagelijks U te zien, voor dien betekent 
die omgang zoo heel veel meer, dan zelfs de mooiste theorie of het ver
nuftigste experiment ons geven kan. Maar om dat meerdere te schetsen 
zou het hier niet de plaats zijn, noch zou het mij voegen. Laat mij dan hier 
volstaan met slechts een enkel woord van dank voor al wat ik heb mogen 
leeren van heel Uw machtige persoonlijkheid”.

En wanneer ik dan ook thans met alle vrijmoedigheid mij durf te ver
zetten tegen Webers beschouwingen niet alleen, maar tegen de gehele nog 
gangbare traditie der 19e eeuw, dan is het toch allereerst, omdat ik, zo
doende, slechts doorgeef wat ik zelf aan deze Amsterdamse Universiteit 
heb ontvangen.
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Sie sucht zu ergründen, unter welchen Bedingungen dieser Sachverhalt 
vorliegt. Aber sie wirft die Frage nicht auf, ob das Reich der Kunst nicht 
vielleicht ein Reich diabolischer Herrlichkeit sei, ein Reich von dieser 
Welt, deshalb widergöttlich im tiefsten Innern und in seinem tiefinnerlichst 
aristokratischem Geist widerbrüderlich. Danach also fragt sie nicht: ob 
es Kunstwerke geben s o 1 1 e. — Oder die Jurisprudenz: — sie stellt 
fest, was, nach den Regeln des teils zwingend logisch, teils durch kon- 
ventionell gegebene Schemata gebundenen juristischen Denkens gilt, 
also: w e n n bestimmte Rechtsregeln und bestimmte Methoden ihrer 
Deutung als verbindlich anerkannt sind. O b es Recht geben solle, und 
o b man gerade diese Regeln aufstellen solle, darauf antwortet sie nicht; 
sondern sie kann nur angeben: wenn man den Erfolg will, so ist diese 
Rechtsregel nach den Normen unseres Rechtsdenkens das geeignete 
Mittel, ihn zu erreichen. Oder nehmen Sie die historischen Kulturwissen- 
schaften. Sie lehren politische, künstlerische, literarische und soziale 
Kulturerscheinungen in den Bedingungen ihres Entstehens verstehen. 
Weder aber geben sie von sich aus Antwort auf die Frage: ob diese Kultur
erscheinungen es w e r t waren und sind, zu bestehen. Noch antworten 
sie auf die andere Frage: ob es der Mühe wert is, sie zu kennen. Sie setzen 
voraus, dass es ein Interesse habe, durch dies Verfahren teilzuhaben an 
der Gemeinschaft der „Kulturmenschen”. Aber dass dies der Fall sei, 
vermogen sie „wissenschaftlich” niemandem zu beweisen, und dass sie 
es voraussetzen, beweist durchaus nicht, dass es selbstverstandlich sei. 
Das ist es in der Tat ganz und gar nicht.”

Deze scherpe en tot in de laatste vooronderstellingen doorvoerbare 
scheiding van feiten en waarderingen beheerst nu de gehele 
wetenschapsopvatting en metafysica van Weber en de school, waartoe 
hij behoort. Daaruit vloeit dan ook voort zijn eis aan den beoefenaar der 
wetenschap dat hij zich — qua talis althans, en dus op den katheder — 
onthoudt van alles wat zweemt naar het uitspreken van een waarderings- 
oordeel. Dat deze eis zelf in deze opvatting een „waardering” behoort te 
heten en zeker niet wetenschappelijk bewijsbaar mag worden genoemd, 
ziet hij wel in. „Nun kann man niemandem wissenschaftlich vordemon- 
strieren, was seine Pflicht als akademischer Lehrer sei. Verlangen kann 
man von ihm nur die intellektuelle Rechtschaffenheit: einzusehen, dass 
Tatsachenfeststellung, Feststellung mathematischer oder logischer Sach- 
verhalte oder der inneren Struktur von Kulturgütem einerseits, und 
andererseits die Beantwortung der Frage nach dem Wert des Kultur 
und ihrer einzelnen Inhalte und danach: wie man innerhalb der Kultur- 
gemeinschaft und der politischen Verbande handeln solle — dass dies 
heides ganz und gar heterogene Probleme sind.”
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„Geheel en al heterogeen”, dat is het wezenlijke van deze bewering. 
Wij zullen haar zo aanstonds nader onderzoeken, en ook de vraag moeten 
nagaan of het wel consequent van Max Weber is, dat hij als wetenschappe
lijk man — immers in die qualiteit houdt hij toch zijn rede — aan anderen 
een eis stelt, d.w.z. de consequentie trekt uit een bepaalde — en gelijk 
blijken zal — aanvechtbare waardering.

Maar voordat wij daartoe overgaan, willen wij de opvatting over weten
schap, die hier verdedigd wordt door enkele van haar gevolgen nog wat 
nader doen kennen.

Het is deze opvatting omtrent een alleen op feiten gerichte, waardevrije 
„onbevooroordeelde” wetenschap geweest, die een halve eeuw geleden de 
verdedigers der wetenschap alle eerbied voor echt wijsgerig denken ont
nomen heeft. Uit den mond van een zo voorzichtig en objectief beoordelaar 
als wijlen Dr. K. Kuiper heb ik merkwaardige ervaringen gehoord over 
de bejegening, die een man als Bolland's voorganger Land zich van den 
grootmeester der positivistische filologie Cobet moest laten welgevallen, 
in het bijzijn van studenten, ja tot op examens toe, omdat hij maar ten dele 
filoloog was en in hoofdzaak een zo „onwetenschappelijke” zaak als de 
wijsbegeerte vertegenwoordigde. En dit wel ondanks het feit, dat die wijs
begeerte van een halve eeuw geleden voor een groot deel gekapituleerd 
had voor de eisen van het positivisme, alle metafysica en levens
beschouwing had uitgebannen, en zich als op een laatste verdedigingslinie 
had terug getrokken op kennistheorie en geschiedenis der wijsbegeerte. 
Zelfs een zo belangrijk vak als de anthropologie, de leer van den mens, 
had haar wijsgerig karakter geheel ingeboet; van een leer van den mens 
in zijn geheel was zij geatrofieerd tot een leer van het menselijk lichaam. 
In de quantificering, het herleiden tot quantitatieve samenhangen werd 
het wezen van alle wetenschap gezien, een onmogelijke onderneming, 
omdat reeds in de zuivere wiskunde naast quantitatieve andere — n.1. 
niet-metrische, topologische — eigenschappen een met het quantitatieve 
gelijkwaardige rol spelen.

En „onbevooroordeelde” wetenschap, het geliefkoosde ideaal van het 
positivisme, blijkt bij nadere beschouwing een contradictio in terminis, 
het produkt van een opvatting, die zichzelf niet begrijpt en zich op haar 
eigen wezen niet heeft bezonnen.

Dat heeft ook Weber doorzien; hij heeft begrepen, dat er zekere vóór- 
wetenschappelijke vooronderstellingen zijn, waarvan alle wetenschap uit 
moet gaan, omdat zij anders uit het niets zou moeten verrijzen. „Voraus- 
gesetzt ist bei jeder wissenschaftlichen Arbeit immer die Geltung der 
Regeln der Logik und Methodik: dieser allgemeinen Grundlagen unserer 
Orientierung in der Welt  Vorausgesetzt ist aber ferner: dass das, was 
bei wissenschaftlicher Arbeit herauskommt, wichtig im Sinn von
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„wissenswert” sei.” En let wel, het moet belangrijk gevonden worden, 
ondanks het feit, dat deze wetenschap ons geen enkele aanwijzing geeft 
of geven kan over den zin van de wereld en het leven. Daarover toch laat 
Weber ons generlei illusie: „Was ist unter diesen inneren Voraussetzungen 
der Sinn der Wissenschaft als Beruf, da alle diese früheren Illusionen: 
„Weg zum wahren Sein”, „Weg zur wahren Kunst”, „Weg zur wahren 
Natur”, „Weg zum wahren Gott”, „Weg zum wahren Glück”, versunken 
sind. Die einfachste Antwort hat Tolstoi gegeben mit den Worten: „Sie 
ist sinnlos, weil sie auf die allein für uns wichtige Frage: Was sollen wir 
tun? Wie sollen wie leben? keine Antwort gibt.” Die Tatsache, dass sie 
diese Antwort nicht gibt, ist schlechthin unbestreitbar”.

Inderdaad voor deze positivistische wetenschap is dit feit onbetwistbaar. 
Maar het toont tevens dat deze constructie onhoudbaar is, omdat zij haar 
eigen grondslagen niet kritisch heeft onderzocht.

Had zij dat wel gedaan, dan had zij aanstonds moeten aangrijpen bij de 
door Weber geconstateerde grond-vooronderstelling, dat er zo iets als 
oriëntatie in de wereld met behulp van logische regels mogelijk moet zijn. 
Maar dit is immers reeds een onderstelling, n.1., dat er zin in de wereld is, 
dat deze niet een zinloze chaos is. Reeds hier blijkt dus, dat de eerste weten
schappelijke stap al op een bepaald waarde-oordeel rust, en dat dus de 
scheiding tussen waarde-oordelen en constateringen van feiten niet zo 
scherp zijn kan als een aan het positivisme georienteerde kennistheorie 
onkritisch aanneemt. Een tweede onderstelling, die althans alle empirische, 
niet-constructieve wetenschap moet maken is deze, dat de wereld niet 
door menselijke wetenschap is gemaakt, en dat dus in elk geval als een 
mogelijkheid ondersteld moet worden, dat die wereld essentieel gecom
pliceerder zou kunnen blijken te zijn dan enige menselijke redenering. 
Anders gezegd, dat wij bij alle empirisch-wetenschappelijk onderzoek 
althans kunnen staan voor een principieel oneindige taak, die wij 
niet meten kunnen aan enige door ons opgestelde rationele constructie.

Dat wil dus zeggen dat wij bij alle empirisch-wetenschappelijke denken 
van een andere opvatting moeten uitgaan, dan in het volgende monistische 
citaat is aangegeven: „De niet-mechanistische opvatting van het leven 
leidt niet tot dualisme. Dit zou niet te aanvaarden zijn. 
Immers waar de wetenschap zoekt naar het wezenlijke van alle 
verschijnselen, dat zichzelf altijd en overal identiek is en blijft, kan z ij 
zich niet vereenigen met een diepste wezen der physische 
verschijnselen en daarnaast een als het ware uit den hemel gevallen 
diepste wezen van het leven”.

Het is duidelijk, dat de soort van „wetenschap”, die in dit citaat be
schreven wordt, zich niet onderwerpt aan de werkelijkheid; zij gaat niet 
uit van een Realitatsprinzip buiten zichzelf; zij onderzoekt niet meer,
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De gevolgen van deze verzaking van scherpe logische en kritische 
consequentie voor onze Universiteiten zijn niet uitgebleven. Ik noem er 
slechts een viertal. En ik moet mij binnen het kader dezer voordracht 
ertoe bepalen, ze slechts te noemen.

Het eerste gevolg was een atrofiering van 
aan de Universiteit beoefend werden. Men wendde zich af van alle toe
passingen op maatschappelijke vragen, waarop men immers toch geen 
antwoord had. En men sloot zich af van alle groepen in de maatschappij, 
die wèl nauw verbonden waren met het practische leven. Prof. Kruyt heeft 
in zijn bekende brochure speciaal op dit punt gewezen.

Een tweede gevolg was de versplintering onzer Universiteiten. Men heeft 
van uit het „onbevooroordeelde” standpunt de oprichting van de Vrije 
Universiteit en van de Keizer Karei Universiteit te Nijmegen scherp ver
oordeeld. Zeer ten onrechte, naar het mij voorkomt. Bevooroordeeld waren 
niet zij, die van uit een betrekkelijk nauwkeurig omschreven axiomatisch 
standpunt trachtten de wereld als geheel te leren kennen en van uit dit stand
punt te doorzien, maar zij, die van de onhoudbare mening uitgingen, dat aan 
hun beschouwingen niet bepaalde axiomatische overtuigingen ten grond
slag lagen. Was men in den kring der openbare Universiteiten kritischer 
geweest, dan had men moeten begrijpen, dat ook de positivistische weten
schap van bepaalde vooronderstellingen uitging, en dus — juist omdat 
zij dat meestentijds onbewust deed — niet op een zekerder maar op een 
onzekerder fundament rustte, dan de wetenschap die haar vooronder
stellingen explicite formuleerde. En Als men dit bijtijds had gedaan, had 
vermoedelijk de splitsing onzer Universiteiten achterwege kunnen blijven.

Als derde gevolg van het zich niet rekenschap geven van de supra-

zij decreteert, omdat zij reeds uit zichzelve weet „was die Welt im innersten 
zusammen halt”. Terwijl zij los wil zijn van alle metafysica, is zij — zonder 
zich daar zelf rekenschap van te geven ■— aan een zeer bepaalde meta
fysica gebonden: deze, dat deze wereld geschapen is door een soortgelijken 
geest, als die zich in deze constructies uit.

Dit „positivisme” is dus voor den echt-empirischen onderzoeker niet 
t e positief, het is integendeel niet positief genoeg. Het is geen realisme, 
noch kritisch noch naief realisme, het is veeleer een van zijn eigen grond
slagen onbewust en dus relatief onkritisch en naief idealisme. In den 
grond der zaak hebben we hier nog altijd voor ons diezelfde geesteshouding, 
die zich zo typisch uitte in de opvattingen van de groep, die een halve eeuw 
geleden zichzelf als het „denkend deel der natie” placht aan te duiden  
omdat zij over de laatste grondslagen van haar beweringen niet placht 
na te denken.
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rationele beslissingen, waarop elk wetenschappelijk gebouw moet 
worden opgetrokken, noem ik de verarming van het universitaire leven 
tot het zuiver intellektuele. Van hier komt de hypertrofie der geïsoleerde 
feitenkennis, de verwaarlozing van het opvoedende moment, dat immers 
eerst mogelijk wordt als men zich ook bewust rekenschap geeft van wat 
niet i s, maar behoort te zijn. Natuurlijk is het waar, dat men van 
verschillend axiomatisch standpunt uit tot verschillende opvattingen 
omtrent dat „behoren" kan komen. Maar het is, juist voor een niet een
zijdige belichting, veel beter zich van deze problematiek bewust te worden, 
dan de ogen ervoor te sluiten in den waan, dat men zonder principiële 
levenskeuze enige wetenschap zou kunnen opbouwen.

Als vierde gevolg, dat wij in het huidig tijdsgewricht in al zijn dreigende 
gevaarlijkheid leren kennen, noem ik het kweken van een onvermijdelijke 
hyper-emotionele reactie op dit eenzijdige intel lektualisme, zoals wij die 
in de massabewegingen van onzen tijd voor ons zien. De „Geest" — men 
denke aan Nietzsche, Klages en den kring om Stefan George — dien men 
naar dit intellektualisme meent te mogen beoordelen, heet de vijand 
van het Leven, dat meer-dan-rationeel is.

En zo ontstaat een geesteshouding—-of juister een anti-geesteshouding — 
die het ware zoekt niet in het supra-rationele, maar in het irrationele of 
zelfs in het beneden-rationele, het animale en instinktieve Leven.

Wat kunnen wij tot afweer van het voortschrijden dier bedenkelijke 
consequenties, tot herstel, zo enigszins mogeiijk, gaan doen? Die vraag 
dient ons thans nog bezig te houden, nu wij de kwaal in haar diepte hebben 
gepeild, althans voor zover ons bestek hier gedoogde.

Al aanstonds moeten wij ons duidelijk maken, dat de Universiteit slechts 
een betrekkelijk bescheiden rol kan spelen bij die genezing der geesten. 
Wij hebben gezien, dat de wetenschap partieel is, wortelt in vooronder
stellingen, die zelf niet wetenschappelijk demonstreerbaar zijn. Weten
schappelijke redenering, omdat zij zelf partieel is, kan de hernieuwde 
integratie van onze gedesintegreerde maatschappij tot een totaliteit niet 
brengen. Maar zij kan ernstige belemmeringen wegnemen en gewichtige 
diensten bewijzen. En de Universiteit kan verder gaan dan dit, als zij er 
zich op gaat bezinnen, dat zij meer is dan dienaresse van de wetenschap 
alleen; dat zij een taak heeft in de voorlichting en opvoeding van de aan
staande leiders van Staat en Maatschappij.

Als zij zich van die taak vol bewust wordt, zal zij niet alleen voor de 
vorming van haar huidige studenten in brederen zin, dan thans geschiedt, 
gaan zorgen; zij zal dan ook nieuwe groepen tot zich trekken, op wier 
belangen en behoeften zij verzuimd heeft tijdig te letten en alzo weer de 
plaats heroveren in ons volksleven, die zij in het belang van Volk en Staat
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') Omtrent de vraag, of Howald daarmede den historischen Socrates nauwkeurig 
weergeeft, bedoel ik met deze verwijzing geen oordeel uit te spreken.
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behoort te vervullen. Daarmede zal zij tevens de schuld kunnen goedmaken 
die zij heeft voor de opkomst van de zo sterke anti-rationele strevingen 
van onzen tijd, als reactie op het hyper-intellektualisme van de periode, 
die bezig is af te lopen.

Maar hoe kan zij dat doen, wanneer het haar — krachtens haar 
diepste wezen — niet gegeven kan zijn zelf de fundamenten te leggen van 
een beschouwing van wereld en leven, die een uitkomst wijst, een perspec
tief, om de demonien van onzen tijd te weerstaan?

Ik meen, dat zij juist uit die zelfbezinning de kracht moet putten der 
bescheidenheid. Zij zou dan hetzelfde doen, wat volgens Howald in zijn 
lezenswaarde beschouwingen in die Ethik des Altertums Socrates als 
zijn roeping heeft gevoeld *). Ook Socrates leefde in een tijd, waarin een 
overmatig intellektualisme had geleid tot een vervreemding tussen de 
brede massa en de geestelijke leiders, die zich individualistisch hadden 
geïsoleerd: „De ervaren psycholoog — zo zegt Howald — zal in Socrates 
de treffende en indrukwekkende voleinding herkennen van een mensen
type, dat men als Individualisme de pur sang zou willen aanduiden. Het 
zijn mensen, die in zulk een mate dorsten naar de onafhankelijkheid en 
de autonomie van het individu en van den menselijken geest, dat ze voor
onderstellen, dat de Rede geheel van de invloeden van emoties, driften, 
affekten kan worden losgemaakt”. Daardoor komen ze dan meestal ,,zu 
einem platten Unverstandnis für alles Irrationale” en ze verwijderen zich 
van het diepere gemoedsleven van hun volk. Zo is het voor een goed deel 
volgens Howald ook met Socrates’ leerlingen gegaan. Maar diens blijvende 
betekenis voor de mensheid ligt er volgens Howald in, dat hij door zijn 
demoed er voor behoed is zelf dien weg te gaan. Bij hem wordt „het 
niet-weten bescheidenheid, zelfkennis of wat de beste aanduiding is: 
demoed. Demoedigen, d.w.z. demoedig maken wil hij hen met wie hij 
spreekt, omdat hij het zelf is, althans daarnaar streeft, en omdat hij in dien 
demoed den beslissenden factor voor zijn levenshouding ziet”.

Wij weten, dat die houding Socrates noch een conflict met de heersende 
geestesstroming van zijn omgeving, noch een tijdelijke nederlaag heeft 
bespaard. Maar ze doet hem voortleven als een van de grote geestelijke 
leiders der mensheid. Want ware wetenschap is niet bezield door den wil 
tot heersen; zij kent haar grenzen; daarom weet zij, dat slechts in het 
dienen haar taak ligt.

Buytendijk heeft dat met grote scherpte en diep inzicht voor een deel 
der wetenschap geformuleerd toen hij zeide: „dat natuurwetenschap 
beoefenen, d.w.z. zich niet meester te wanen over de natuur, maar demoedig
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te leren zien naar de feiten en zich te stellen onder hun tucht, betekent 
God lief te hebben óók met het verstand".

De arbeid is neergelegd in een publicatie van het Ministerie van onderwijs, 
een boekje van 160 blz., dat tot titel voert: Plan d’études et instructions 
pédagogiques pour les trois premiers degrés des Ecoles primaires et des 
classes d'application annexées aux écoles normales et pour les sections 
préparatoires des écoles moyennes. *) Daar men in België onder een 
„degré" een periode van twee jaar verstaat, gaat het dus hier over een

*) Imprimerie du Moniteur Beige. Rue de Louvain 40. Bruxelles 1936. De Vlaamse 
uitgave heeft tot titel: Leerplan en leiddraad.

Een nieuw leerplan voor de lagere school in België 
door L. C. T. BIGOT.

de lagere school in België werd gevolgd, was
22. Het had volgens de mening van autoriteiten en

T Tet leerplan, dat op c 
1 Igedagtekend van 1925 
leerkrachten veel goede eigenschappen, maar het was min of meer ver
ouderd. Er moest een nieuw komen, dat meer rekening hield met de thans 
geldende mogelijkheden van de school en met de nieuwere resultaten 
van de kinderpsychologie. Aldus ongeveer schrijft de Minister van Onder
wijs Fr. B o v e s s e, in een circulaire van 15 Juni 1935 aan de inspec
teurs. We vernemen uit dit stuk, dat in de Vlaamse uitgave een ministeriële 
„onderrichting” heet, ook, op welke wijze er gewerkt moest worden, om 
dit nieuwe leerplan tot stand te brengen. Enkele grondslagen werden 
door den minister opgesteld; deze moesten door de inspecteurs in zgn. 
conférences met het onderwijzend personeel worden besproken; de resul
taten van deze besprekingen moesten worden verwerkt en zo zou dan 
het nieuwe leerplan er komen.

Aldus is geschied.

De waarheid van dit woord, heb ik — zelfs in de hoogtij van het posi
tivisme — leren beseffen aan deze Universiteit door het voorbeeld van 
den groten natuuronderzoeker, die er mijn leermeester is geweest. Maar 
zij strekt zich, gelukkig, verder uit dan tot de natuurwetenschap alleen. 
Dat de menselijke geest niet autonoom is, niet de Schepper van de wereld, 
waarin hij zich beweegt, kan elk terrein van wetenschap ons leren inzien.

En is dat inzicht doorgebroken, dan kunnen wij, wat wij in en door 
de wetenschap ontvangen, stellen in den dienst van een groter en hoger 
Rijk dan dat van Wetenschap alleen.
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leerplan voor kinderen van 6—12 jaar: zes klassen van de lagere school 
en de met deze klassen gelijk te stellen groepen, die opleiden voor middel
bare en kweekscholen. Daar in België de leerverplichting duurt tot 14 jaar 
zal voor de twee hoogste klassen der lagere school een aanvullend af
zonderlijk leerplan verschijnen.

Inderdaad is de Vlaamse naarn onderrichting voor het ministeriële stuk 
veel juister dan circulaire; het belangrijkste deel ervan is een beschouwing, 
die ,,de eerste vereisten van de lagere school in herinnering brengt, zulks 
tot onmiddellijk nut van het onderwijzend personeel.”

En dan betoogt de minister dat afgezien moet worden van encyclopedische 
programma’s; hij pleit voor soberheid en eenvoud; een basis moet gelegd 
worden d.w.z. de eerste beginselen moeten stevig worden ingeprent.

Dit wordt in details verder uitgewerkt. De hoofdtaak van de lagere 
school is en blijft lezen, schrijven, rekenen; op de eerste rang, zo zegt de 
minister, plaatsen wij derhalve de moedertaal en het rekenen.

Bij deze uitwerking blijkt de minister bekend te zijn met de nieuwere 
ideeën en strevingen. De grote opgave van het onderwijs in de moedertaal 
is deze te ontwikkelen als uitdrukkingsmiddel. „De school,” aldus de 
minister, „moet al haar krachten samentrekken op de vorming van de 
gedachte en haar veruitwendiging door de taal. Het kind leeren vrij en 
nauwkeurig juiste en persoonlijke gedachten uitdrukken, dat is het doel. 
De moedertaal moet kern en spil zijn van gansch het onderwijs in de eerste 
vier jaren. De wereld van het kind moet verruimd en verrijkt worden, 
want daar zal geen ware vooruitgang van het onderwijs in de moedertaal 
te boeken vallen, tenzij de meesters de waarneming van de dingen verbinden 
met de uitdrukkingsoefeningen.”

Bij het lezen is de tweede alinea aan het luidop lezen gewijd, ofschoon 
de term stil-lezen niet wordt gebruikt, schijnt de eerste alinea daar toch 
op te doelen. Bij het onderwijs in spelling wordt aanbevolen het gezichts-, 
gehoor- en spiergeheugen van de kinderen te oefenen en de hulp van het 
leesboek in te roepen. Afzonderlijke oefeningen zijn nodig en ook het 
„wel-opgevatte” dictee. Een sober en klaar onderricht in de spraakkunst 
moet vooral de ontwikkeling van het taalgevoel nastreven.

Bij het rekenonderwijs wordt — zij ’t met enig voorbehoud — het 
mechanische aangeprezen. „Er zijn inderdaad verklaringen en bewijs
voeringen, die buiten het gebied van de lagere school liggen,” zo zegt de 
minister, blijkbaar bedoelende die, welke in het oude leerplan een belang
rijke plaats innamen. „Het nieuw programma zal den nadruk leggen op 
het concreet en practisch karakter van het onderwijs in het rekenen en 
in de vormleer en het zal zonder meer die theorieën en beredeneeringen 
opruimen, die buiten het bereik liggen van de kinderen van de lagere 
school.”
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De overige vakken van de lagere school worden besproken onder de titel: 
de zogenaamde bijvakken. Van een vast programma voor deze onderdelen 
wil de minister niets weten. Hij zegt: „De groote menigvuldigheid van de 
leerstof in vakken ingedeeld (leergang in de gezondheidsleer, in de dier
kunde, in de ontleedkunde, enz.), is oorzaak van verbrokkelde lessen, 
waarbij het kind zijn krachtsinspanningen zoo moet verspreiden, dat het er 
de kluts bij kwijt geraakt. Deze vaste programma’s passen niet in de eerste 
jaren van de lagere school. Zij zijn volstrekt strijdig met den natuur
lijken ontwikkelingsgang van den kindergeest, die aanvankelijk globaal 
waarneemt."

De vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, en 
samenvatten onder: Waarnemingsoefeningen.

„Het rechtstreeksche milieu, dat aan het kind belang inboezemt en 
dat langs alle zijden zijn aandacht trekt, zal ruimschoots de noodige stof 
verschaffen voor dit onderwijs. De keuze van de stof kan dus heelemaal 
niet bindend zijn en het programma van de waarnemingsoefeningen 
zal worden vastgesteld volgens de omgeving en de omstandigheden. 
Aldus heeft dit onderwijs, dat trouwens geen eigenlijke wetenschap 
beoogt, niets stelselmatigs of stijfs. Het geldt hier immers niets meer dan 
een eerste kennismaking door een reeks welgekozen lessen, waarbij de 
kindergeest wel in aanraking komt met de natuurverschijnselen en hun 
practische gevolgen, doch zonder te verdwalen bij een verwaand onderzoek 
naar de oorzaken."

Aan het milieu wil de minister een grote plaats bij het onderwijs in
ruimen.

„In al de graden zal het onderwijs een ruim gebruik maken van het 
milieu en zijn vruchtbaarste lessen putten uit de onmiddellijke omgeving. 
Wordt het onderwijs aan de streek aangepast, dan leert men onze kinderen 
hun eerste vaderland kennen, niet enkel materieel, maar ook in zijn geest 
en zijn verleden. Het oproepen van de plaatselijke herinneringen, het 
beschouwen van de monumenten, van de eeuwenoude kerken, het ver
heerlijken der namen van hen, die hun leven schonken voor de verdediging 
van den geboortegrond, dat alles zal het grootere vaderland door het 
kleinere doen liefhebben. De concrete en levende geschiedenis van het 
stukje grond, waarop zij geboren werden en waarop zij leven, zal inzicht 
geven in de geschiedenis van het heele land. Aldus zal de Belgische lagere 
school haar nationale en burgerlijke opvoedingstaak uitwerken en al de 
kinderen van een zelfde volk doordringen van den nationalen gemeen
schapszin met ze in één harteklop en in wederzijdsche verstandhouding 
te vereenigen. Geen afsluiting dus van de horizon van het kind, maar ver
mindering en vereenvoudiging. Die alles wil onderwijzen, onderwijst 
slecht.”
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Overeenkomstig het voorschrift in bovenbesproken circulaire zijn de 
Belgische onderwijsinspecteurs aan het werk gegaan; het resultaat dier be
sprekingen is het leerplan, dat 13 Mei 1936 verscheen en met ingang 
van het schooljaar 1936-1937 op alle scholen werd ingevoerd.

Het wordt voorafgegaan door een tweetal beschouwingen; de eerste 
is een woord ter inleiding en de tweede een opstel over het milieu en de 
actieve waarneming. In de eerste wordt gewezen op de grote betekenis 
van de kinderpsychologie voor het onderwijs. Dat de opstellers met de 
resultaten van de kinderpsychologie hebben rekening gehouden, blijkt 
uit de grotere rol, die ze aan het automatisme toekennen en uit de be
tekenis, die zij hechten aan de belangstellingssferen voor het onderwijs. 
Ze zijn zich er van bewust „dat wetenschappelijk vaststellen van een

• leerprogramma niet mogelijk is zonder talrijke proefnemingen. Uiterst 
nauwkeurig doorgevoerd, gegrond op de kinderpsychologie en met inacht
neming van het sociale belang van de verschillende vakken, zouden deze 
experimenten met het subjectief oordeelen kunnen afrekenen. Aldus 
kreeg menige, thans onopgeloste vraag haar beslag: leeftijd voor het lezen- 
leeren, best geschikte tijdstippen voor de verschillende moeilijkheden van 
spelling en rekenen, spraakkunstregels die ’t meest overtreden worden,

„Zooals de wetenschap thans is, beschikken wij niet, en stellig niet voor 
ons land, over uitslagen en schalen, die een volstrekt oordeel rechtvaardigen 
Daar ligt werk voor de toekomst.’’

In de tweede beschouwing wordt een pleidooi gehouden voor het ge
bruiken van het milieu van het kind, om daar de stof van het onderwijs te 
vinden. Ofschoon de naam van Decroly slechts terloops genoemd wordt, 
is zijn invloed op dit deel der uiteenzettingen duidelijk zichtbaar. Gezocht 
moet worden naar de belangstellingscentra bij de kinderen; deze centra 
vormen de onderwerpen, waaromheen de aan te brengen nuttige kennis 
wordt gegroepeerd; het beginsel van de concentratie moet dus daarbij 
worden toegepast. Hieruit volgt, dat het onmogelijk is voor het hele land 
programma’a voor dit deel van het onderwijs vast te stellen. Het is de 
taak van de leerkrachten met de hulp van het toezicht om dit werk te doen. 
Alleen enkele algemene richtlijnen kunnen worden getrokken. Daarbij 
moeten enkele raadgevingen in acht genomen worden. Zo wordt o.a. 
gezegd:

„1. De keuze der onderwerpen en hun opeenvolging zullen in vele gevallen 
bepaald worden door de jaargetijden, de werkzaamheden, de plaatseiijke 
bezigheden en gebruiken, het leven van het kind thuis, in de school, bij 
het spel en in zijn bezigheden.

2. Al blijft het onmiddellijk milieu het gebied bij uitstek van de kinder
lijke activiteit, toch moet het terrein der kennis verder reiken dan de
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-concrete werkelijkheid. Aldus zullen bij het kind, wanneer men uitgaat 
van het beperkte, het persoonlijke en het spontane, met andere woorden 
van de ©ogenblikkelijke en subjectieve interessen, meer objectieve en 
meer algemeene interessen worden gewekt.

3. Vele dingen moeten ter plaatse gezien en waargenomen worden. 
De schoolwandelingen zijn een noodzakelijkheid.

4. In elk schoollokaal moet een „levend hoekje" zijn, waar allerlei 
bloemen en waterplanten worden gekweekt, zaadjes ter kieming worden 
gelegd; waar goudvissen, kikkervisjes, stekelbaarsjes, insecten, larven enz. 
steeds kunnen worden waargenomen.

5. Van het eerste leerjaar af oefenen de kinderen zich geregeld in de 
waarneming van het weder, de windrichting, de temperatuur.

6. Bij onvoorziene feiten, die wegens hun belangrijkheid niet mogen 
verwaarloosd worden, mag men niet aarzelen te breken met een voorop
gestelde volgorde. De handig gebruikte actualiteit is een prikkel, die de 
inspanning vergemakkelijkt, den geest aanwakkert en de klasse levendiger 
maakt.”

Op het tot in details uitgewerkte leerplan zullen we niet nader ingaan; 
het zou zeker de moeite lonen het te vergelijken met dat van enige goede 
Nederlandse scholen. Het merkwaardige van dit Belgische leerplan is niet 
in de eerste plaats gelegen in het nieuwe, dat het brengt. De bijeenvoeging 
van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en kennis der natuur tot één 
groep nuttige kennis, — enigszins zonderling aangeduid met de naam: 
waarnemingsoefening — is ook in ons land wel eens bepleit, ofschoon 
nooit zo stelselmatig toegepast. De levende natuur in het klasselokaal, 
de waarneming van thermometer- en barometerstanden, enz. vinden we 
ook op onze scholen. Wel nieuw is de consequente uitwerking van het 
gebruik van de omgeving bij het onderwijs; jaren geleden heette dat Heimat- 
kunde, welke denkbeeld het nooit verder gebracht heeft dan een min of 
meer benutten van de in de omgeving aanwezige gegevens als aanknopings
punten bij het onderwijs in de nuttige kennisvakken. Hier wordt die om- 
gevingskennis stelselmatig ingeschakeld. Ze vormt een van de voornaamste 
grondslagen van het leerplan. In verband daarmede worden: school
wandelingen en schoolreisjes, schoolfilms, museumbezoek, enz. nood
zakelijk geacht.

Wat ons, als Noordnederlanders, vooral treft, is ’t feit, dat hier op initia
tief van een minister een leerplan voor het gehele land tot stand komt, — 
een leerplan, dat zoveel mogelijk rekening houdt met de vorderingen en 
resultaten van de kinderpsychologie. Niet zonder een hevig gevoel van 
onrust kan men denken aan de strijd, die zich ontketenen zou, indien een 
Noordnederlands minister een dergelijke onderneming zou wagen. On
getwijfeld zijn de toestanden in België anders; het feit, dat daar niemand
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De openbare les van Dr. M. J. Langeveld ') 

door A. H. GERHARD.

*) Dr. M. J. Lanj 
▼oorbeelden toegeli

bij het schooltoezicht kan worden benoemd dan na een zwaar psychologisch- 
paedagogisch inspecteursexamen, heeft de totstandkoming van het leerplan 
zeker vergemakkelijkt. Daartegenover staat, dat er ook veel overeen
komstigs is in de regeling van het onderwijs bij ons en bij onze buren. 
En dan rijst van zelf de vraag, of zulk een algemene herziening van het 
leerplan onzer lagere scholen inderdaad een onmogelijkheid zou zijn. 
Tot nu toe hebben wij in ons land geen algemeen geldend leerplan. Wat 
er nu in België gebeurd is, mag ons zeker tot nadenken stemmen over de 
vraag, of zulk een algemeen leerplan wenselijk is en zo ja, op welke wijze 
het hier in Nederland zou kunnen tot stand komen. Afgescheiden van het 
resultaat, zou reeds het feit, dat men heel het onderwijzend personeel 
brengen zou tot nadenken over de paedagogische vragen, die bij ’t ont
werpen van een leerplan te pas komen, van de allergrootste betekenis zijn.

igeveld: De Psychologische analyse van de Schoolklasse, aan enkele 
licht.

T~xeze „openbare les” zou de aanleiding kunnen zijn voor een betoog 
•*—' over de feitelijk dwaze toestand, dat’t zo ontzettend lang heeft geduurd 
vóór men tot het inzicht kwam, dat wie kinderen wil onderwijzen, niet 
alleen de nodige kennis moet verkrijgen van ’t vak of de vakken, waarin 
hij onderwijs zal moeten geven, doch ook van de wijze, waarop, wat aan
geboden wordt, eigendom dier kinderen kan worden, hoe deze reageren 
op de manier, waarop dat aanbieden plaats vindt, en hoe deze reacties 
in de goede banen zijn te leiden en te houden.

Dat de studie der didactiek, der pedagogiek en der psychologie dus een 
onmisbare factor behoort uit te maken van elke goede voorbereiding voor 
’t onderwijzersambt vindt, wel beschouwd, nog maar weinig onvoorwaarde
lijke instemming.

Voor den onderwijzer der lagere school vond ’t al wel, tenminste in 
theorie, erkenning, zij 't ook, dat wat geleerd werd voor de praktijk van 
weinig waarde bleek. Voor hem, die de rijpere jeugd te onderwijzen kreeg, 
dacht men er zelfs niet aan, of hij voor die taak ook voorbereiding behoefde 
op pedagogisch terrein.

’t Ware natuurlijk een dwaasheid te willen beweren, dat er dus nooit 
goede resultaten verkregen konden zijn of dat alle mislukkingen slechts
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te wijten waren aan gemis aan goede voorbereiding. Doch veel had nog 
anders kunnen zijn.

Het is daarom een gelukkig verschijnsel dat gaandeweg het besef door
dringt, dat ieder onderwijzer er zich rekenschap van moet geven, dat 
kinderen levende wezens zijn, elk met een eigen complex van karakter
trekken en neigingen, dat op eigen wijze reageert op wat de leraar doet 
of laat.

Dat „zich rekenschap geven" vordert vóór-studie. De aangekondigde 
brochure bevat de openbare les, waarmede de Schrijver zijn privaat- 
docentschap op het besproken gebied heeft aangevangen, speciaal ten 
behoeve van de aanstaande leraren der gymnasia en middelbare scholen. 
De doelstelling wordt pittig omschreven in deze zin: „Hoe zullen wij 
nu den nog onervaren leraar op het spoor brengen van datgene, wat zijn 
arbeidsmilieu beheersen zal tot de pensioengerechtigde leeftijd toe? Men 
is veelal de mening toegedaan, dat men hem daarvoor zonder omwegen 
voor de klas moet zetten.

„Al doende leert men!” zo luidt het folkloristisch adagium, dat deze 
opvatting kenmerkt. Inderdaad leert men al doende allerlei; ook allerlei 
verkeerde gewoonten en heel veel leert men op die wijze zelfs in het geheel

Wat een wereldwijze pijnlijke humor zit er in die toevoeging „pensioen
gerechtigde leeftijd"! Hoe velen, die vóór de klasse staan, zien die leeftijd 
als de toekomstige verlossing, óf omdat zij niet geleerd hebben, hoe de 
dagelijks weerkerende kwellingen te overwinnen zijn, óf omdat zij niet 
bijtijds begrepen hebben, waarom zij hun taak niet aan kunnen.

Al schijnt nu deze les van speciaal belang voor den „leraar", ze bevat 
zovele waardevolle uitspraken van algemene strekking, dat ze de aandacht 
verdient van alle onderwijzers.

Inzonderheid het bijzondere onderwerp dezer les. Wie als schrijver 
dezes, lange jaren voor de klas heeft gestaan en ook met vele moeilijkheden 
te worstelen heeft gehad en voor vele onbegrijpelijkheden zich zag gesteld, 
is stellig ook getroffen door de aankondiging der zielkundige gesteldheid 
van de klasse. Dat 'n kind een psychologisch vraagstuk is, dringt gauw 
genoeg tot je door. Verwonderlijk is ’t dan alleen, dat een kind dikwijls 
zo heel anders doet tegenover den meester dan tegenover zijn ouders en 
weer anders op de speelplaats dan in zijn bank. Maar het probleem is 
altijd dan van dat éne kind tegenover verschillende anderen.

Doch niet spoedig, geloof ik, zo ooit komt men tot het klare inzicht, 
dat de klasse-zelf, als een gehéél, een afzonderlijk zielkundig aspect biedt.

Ik kan niet tellen de keren, dat ik mij zelf verwonderd afvroeg, waarom 
een bepaald kind zo heel anders zich voordeed in een kleine klas, dan wel 
in een grote, op de éne plaats in de klasse dan op een andere.
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Het Handelsavondonderwijs onder wettelijk dak 
door H. J. VAN WIELINK.

Veel verder kwam ik aanvankelijk ook niet, dan dat je het zocht in het 
kind, waar het naast zat; doch dat de klasse en bloc invloed oefent, zo 
ten goede als ten kwade, — ik geloof niet veel te wagen met te zeggen, 
dat de overgrote meerderheid er nooit toe komt de psychische inwerking 
der totaal-klasse op ieder harer leden als een probleem te zien.

Naar mijn oordeel is de grootste verdienste van deze les juist dit vraag
stuk tot onderwerp gekozen te hebben en duidelijk te hebben laten zien, 
dat het een psychologisch probleem is.

Gaarne erken ik, dat de kwestie er heel anders uitziet ten aanzien van 
de kinderen op oudere leeftijd dan voor die der gewone lagere school. 
Doch als hij ten opzichte der eerste te recht zegt: „Ik kies een onderwerp 
uit het tot nog toe zo sterk verwaarloosde gebied der psychologie van de 
Schoolk 1 a s s e” dan geldt dit niets minder voor de lagere School.

Ik weet zeker dat menig onderwijzer, die van deze brochure kennis 
neemt, tot de verrassende ontdekking zal komen, dat hij voor verscheidene 
ervaringen in zijn school plotseling de mogelijkheid van een verklaring

De verwachting mag wel gekoesterd worden, dat deze docent, door zijn 
voortgaande ervaringen en proefnemingen in zijn dagelijkse praktijk het 
onderwerp steeds beter zal beheersen en hij dus nog ruimer studies in de 
toekomst zal doen verschijnen. Het is te hopen, dat op het voetspoor daar
van anderen mogen opgewekt worden dit vraagstuk in de gewone lagere 
school te bestuderen. Ik houd mij overtuigd, dat honderden dankbaar de 
vruchten van deze studiën zullen benutten.

Avondonderwijs is in veel opzichten een correctief 
op maatschappelijke verhoudingen: de behoefte er 
aan staat in nauw verband met de sociale onmogelijk
heid voor de leerlingen om dagonderwijs te volgen! 
Dr. S. Elzinga: De grondslagen der 

Maatschapp ij- school.

TD ij de voorbereiding van, in de belangstelling van krant en tijdschrift en 
•■—'der organisaties van diverse aard voor en tenslotte bij de parlementaire 
behandeling van de „Wijziging en aanvulling der Middelbaar-Onderwijswet”, 
die in Februari van dit jaar door de Tweede Kamer is goedgekeurd, is 
steeds het accent gevallen op de z.g. H.B.S. A en de Handelsdagschooi, 
meer dan op het ook in deze wijziging en aanvulling begrepen Handels
avondonderwijs. Wanneer ik in de volgende bladzijden de aandacht vraag
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voor deze Assepoester onder de onderwijs-zusters, dan is dat niet om de 
betekenis van de andere takken van handelsonderwijs, welke in het 
licht van de dag bloeien, te verkleinen, maar om wat meer ruchtbaarheid 
te geven aan de omvang, de betekenis en de resultaten van het handels- 
avondonderwijs, dat uit een oogpunt van Volksontwikkeling van veel 
groter waarde is dan men in de regel meent. Het is opvallend, hoe velen, 
die, zo lang ze dit onderwijs niet door de practijk hebben leren kennen, 
sceptisch staan tegenover deze vorm van Middelbaar Onderwijs, anders 
gaan oordelen als zij er kennis mee maken en dan tot het inzicht komen 
dat daar inderdaad zeer waardevolle resultaten bereikt worden. Onder 
zeer moeilijke omstandigheden overigens: zowel voor de leerkrachten als 
de leerlingen. Zo getuigde b.v. de onlangs afgetreden inspecteur van het 
M.O., de heer G. Bolkestein, in zijn dankwoord aan de hem huldigende 
autoriteiten en M.O.-mensen van zijn grote waardering voor het Handels- 
avondonderwijs, dat hij eerst in het laatste deel van zijn loopbaan als 
inspecteur had leren kennen.

Terecht wordt ook in het onlangs gepubliceerde belangwekkende 
Rapport van de Commissie, ingesteld door het 
H. B. van de Vrijzinnig-Democratische Bond tot 
onderzoek van de wettel ij ke regeling van het 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs 
aan dit onderwijs volle aandacht besteed. Deze commissie wijst er terecht 
op dat het bezoek van scholen voor V.H. en M.O. nog steeds in niet geringe 
mate beheerst wordt door de sociale positie der ouders. Zelfs als er voor de 
toelating tot deze scholen geen bezwaren van financiële aard behoeven 
te zijn, dan nog houden, zoals de practijk uitwijst, economische omstandig
heden menig overigens zeer geschikte leerling der L.S. buiten de poorten 
van het M.O. Het is voor velen van dezen een zegen dat zij de gelegenheid 
hebben door 'avondonderwijs althans een deel van de kennis, die het 
levenslot hun dreigde te onthouden, te verwerven. Dat dit aantal niet 
gering is, moge blijken uit het feit dat 14 a 15.000 jonge mensen, na een 
lange en vermoeiende kantoorarbeid, avond aan avond de lessen der 
Handelsavondscholen volgen. Alleen de H.B.S. B heeft een groter aantal, 
in 1936 25048; de Lycea een bijna even groot, 13561, de Gymnasia blijven 
met 9321 11. er ver beneden. En wat het Handelsonderwijs, in de ruimste 
zin, betreft, alle variaties: H.B.S. A, Handelsdagscholen met 3-, 4- en 
5-j. cursus, Hogere Handelsscholen hebben te zamen slechts 6038 11., 
d.i. nog niet de helft van het aantal der Handelsavondscholen.

Zoals het Handelsonderwijs in zijn geheel is ook het Handelsavond- 
onderwijs een kind van deze eeuw. Immers eerst in 1901 ontving een 
Bizondere Handelsavondschool een subsidie van / 1000.—. Snel neemt 
daarna het aantal van dergelijke scholen toe; in 1907 zijn er reeds 46,
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in 1911 83, in 1917 119, in 1922 135 met een totaal aantal van 16711 1.1. 
„Dat is het hoogste aantal, zowel van scholen als van leerlingen, dat ooit 
is bereikt. We leefden in die tijden 1921—-1922, nog onder de invloed van de 
oorlogsjaren, toen aan de jongste bedienden op de kantoren hoge gages 
werden uitbetaald” ’). Het Jaarboekje van de Bond van Directeuren en 
Leraren bij het Handelsavondonderwijs 1936/37, vermeldt voor het jaar 
1933 130 scholen met 14991 11. Ze werden deels door gemeenten, deels 
door verenigingen in stand gehouden, resp. 41 door gemeenten, 3, 27, 
en 59 door Protestants-Christelijke, Rooms-Katholieke en neutrale 
schoolverenigingen.

Het mag wonderlijk genoemd worden dat een onderwijs-tak van een 
dergelijke grootte, eerst nu wettelijk geregeld is; tot nog toe miste hij 
iedere wettelijke basis en was geheel afhankelijk van de opvattingen van 
den aan ’t bewind zijnden Minister. Hij deelde dit lot met het overige 
Handelsonderwijs dat evenmin in de wet op het M.O. was opgenomen, 
maar zijn bestaan was nog onzekerder door de twijfel die er bij vele met 
dit onderwijs onbekende autoriteiten en onderwijsspecialisten bestond, 
of het Handelsavondonderwijs middelbaar onderwijs genoemd mochtworden. 
En zo kon het gebeuren dat in het jaren geleden ingediende ontwerp- 
Cursuswet, waarin een regeling en subsidiëring van allerlei vormen van 
vrije jeugd-ontwikkeling was voorgesteld, ook het Handelsavond
onderwijs was opgenomen. Gelukkig voor dit onderwijs heeft deze Wet 
de Tweede Kamer niet bereikt, want ware het Handelsavondonderwijs op 
deze wijze wettelijk geregeld, dan zou dat, zonder dat ik hiermede iets 
ten kwade van de vrije jeugd-vorming wil zeggen, een degradatie hebben 
betekend, die fnuikend zou zijn gebleken voor zijn bloei.

Een der oorzaken van de zoëvengenoemde twijfel lag in de grote ge
varieerdheid van het Handelsavondonderwijs, dat niet volgens een van 
te voren vastgesteld schema zich heeft ontwikkeld, maar als ’t ware in 
’t wild is opgegroeid en daardoor talloze variaties vertoont al naar de 
economische gesteldheid van de streek waar het wortel schoot. Er zijn 
cursussen van 3, 4 en 5 jaar (de enkele van minder jaren, een negental, 
en van onbepaalde duur, een tien-tal, daargelaten), de cursusjaren kunnen 
6, 7, 8, 9, 10 maanden 2) tellen, hoewel de meeste scholen 8 of 10 mnd.-se 
cursussen hebben — resp. 44 en 50 van de 130. Ook de leerplans der ver-

’) J. C. Holtzappel — Het Handelsavondonderwijs — in „Het Handels
onderwijs in Nederland” — Deventer — 1930.

‘) Op pijnlijke wijze heeft zich voor enkele jaren het buiten de wet staan van dit 
onderwijs gemanifesteerd in een ministeri le beschikking, waarbij uit bezuiniging 
met één pennestreek de 12-maands-cursussen voor de subsidiëring in 10 maanden 
werden veranderd, wat hier op neer kwam dat het personeel in de maanden Juli— 
Augustus geen salaris ontvangt. Iets wat tot dusver enkel bij toneelspelers is vertoond.
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schillende scholen tonen een grote verscheidenheid. Aan alle scholen 
wordt onderwijs gegeven in: Nederlands en Ned. handelscorrespondentie, 
boekhouden en handelsrekenen. Verder geven 111 scholen Duits, 105 
Engels en 60 Frans. Aan 95 scholen vinden wij handelskennis, aan 81 
aardrijkskunde, aan 66 handelsrecht, aan 66 scholen stenografie, aan 
63 machine-schrijven als leervak vermeld, waarnaast aan diverse scholen 
nog verschillende andere vakken onderwezen worden.

Bij dit alles komt dan nog dat niet alle scholen hetzelfde systeem volgen 
bij de keuze der vakken door de leerlingen. Er zijn scholen die 5 jaar lang 
de leerlingen verplichten — behoudens sporadische uitzonderingen — alle 
in de verschillende klassen onderwezen vakken te volgen. Andere — een 
type waarvoor enige jaren geleden Dr. S. Elzinga, toen inspecteur van 
het Handelsonderwijs, ijverde en dat op zijn instigatie o.a. te Zaandam 
is ingevoerd — hebben een 3-jarige cursus met verplichting om alle vakken 
te volgen en daarop een 2-jarige cursus, waarin de 1.1. of één of meer der 
moderne talen óf handelswetenschappen volgen, waarnaast dan Neder
lands en soms ook handelskennis verplicht is. Weer andere staan van de 
aanvang af een grote vrijheid toe in de keuze der vakken, sommige, zo 
o.a. de scholen van de Vereniging Handelsonderwijs te Amsterdam, hebben 
vrijwel uitsluitend cursussen voor één vak, die dan opleiden voor de practijk- 
examens (Mercurius-, Vereniging van Leraren, L.I.T.E.H.). Nog andere 
scholen hebben na de 5-jaren nog speciale cursussen voor de practijk- 
diploma’s.

Het is duidelijk dat het moeilijk was al deze soorten van Handelsavond- 
onderwijs onder een dak te brengen. Het principe waarvan men bij de nu 
onlangs aangenomen wettelijke regeling oorspronkelijk is uitgegaan, is, 
dat dit onderwijs slechts onder het middelbaar onderwijs kon gerang
schikt worden als althans enige vakken voor alle 1.1. verplicht werden 
gesteld. Op deze wijze alleen zal dit onderwijs zich onderscheiden van 
allerlei cursussen die zich speciaal belasten met de opleiding van kantoor
bedienden voor één vak en zullen de handelsavondcursussen hét karakter 
van scholen dragen. In eerste instantie stelde de Minister dan ook als 
eis dat aan handelsavondscholen onderwijs zou worden gegeven in:

a. de handelswetenschappen, daaronder begrepen het handelsrecht;
b. de Nederlandse taal en handelscorrespondentie;
c. de Franse taal „ „ ;
d. de Engelse taal „ „ ;
e. de Hoogduitse taal „ „ ;
Er zou bovendien onderwijs kunnen worden gegeven in: bedrijfs- 

huishoudkunde, staathuishoudkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, staats
inrichting, stenographie, schrijven en machine-schrijven.

Tegen het verplicht stellen van vijf vakken gedurende de hele cursus
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I

rees van verschillende zijden verzet, dat weerklank vond in het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer en tot gevolg had dat de Minister in zijn 
gewijzigd ontwerp de bepaling inlaste dat een leerling niet verplicht kan 
worden meer dan drie der onder a—e genoemde vakken te volgen. Doch 
hiermee had hij niet alle tegenstanders bevredigd; in ’t bizonder de Ver
eniging Handelsonderwijs te Amsterdam, die cursussen organiseert welke 
door ± 3000 1.1. worden bezocht achtte zich in haar bestaan bedreigd; 
haar belangen werden door verschillende Kamerleden bepleit, die een 
amendement indienden om het aantal verplichte vakken tot één te 
reduceren. Tenslotte is een compromis tot stand gekomen, dat bepaalt 
dat het gemeentebestuur of het bestuur ener schoolvereniging aan leer
lingen kan toestaan slechts één vak te volgen. De bedoeling is het op deze 
wijze mogelijk te maken dat 11. voor het handelsavondonderwijs, die op 
een dagschool voldoende voorbereidend onderwijs hebben ontvangen 
(U.L.O., Handelsdagschool, H.B.S.—m. 3-j. cursus) aan handelsavond- 
scholen zich bekwamen voor practijk-examens of voor schoolexamens in 
een bepaald vak.

De avondscholen zullen verder een 3-, 4- of 5-jarige cursus kunnen 
hebben; omtrent de duur van de jaar-cursus is echter niets bepaald. De 
leraren moeten — uitgezonderd de bij overgangsbepalingen daarvan 
vrijgestelden — in het bezit zijn van een middelbare acte voor de vakken 
waarin zij onderwijs geven.

Ondanks het feit dat deze regeling voor enige handelsavondscholen 
moeilijkheden zal meebrengen en verschillende hun inrichting meer of 
minder belangrijk zullen moeten wijzigen, mag ze toch voor het handels
avondonderwijs als geheel een flinke stap vooruit genoemd worden, doordat 

le. dit onderwijs thans wettelijk als middelbaar onderwijs is erkend, 
2e. er althans enige orde is gekomen in de haast chaotische veelvormig

heid van dit onderwijs.
Wat het sub 1 opgemerkte betreft, is het opvallend dat er thans enkel 

sprake is van Middelbaar Handelsavondonderwijs, terwijl in de Leidraad 
1928 voor de bezoldiging van de leerkrachten bij het Handelsonderwijs 
onderscheid wordt gemaakt in middelbare en lagere handelsavondscholen 
en slechts middelbaar worden geacht die scholen, waaraan het onderwijs 
ten minste 5 jaar van tenminste 8 mnd. omvat en moderne talen tot het 
onderwijsprogramma behoren df waaraan het onderwijs voortbouwt op 
middelbaar of daarmee gelijk te stellen onderwijs. Alleen aan deze scholen 
wordt volgens genoemde Leidraad een middelbare bevoegdheid geëist. 
Hoewel het in bepaalde gevallen voor de eerste klassen misschien de voor
keur zou verdienen aan leerkrachten van het L.O. het onderwijs op te 
dragen, mag als geheel genomen het zeer in ’t belang van het avond
onderwijs worden geacht, dat daarvoor thans uitsluitend middelbare
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bevoegdheid wordt geëist. De leerlingen, die toch al in zoveel opzichten 
bij die der dagscholen achterstaan, hebben het recht althans wat de be
kwaamheid der leerkrachten betreft met deze op één lijn gesteld te worden.

Ook het begin van uniformiteit dat de wet, zij het in zeer bescheiden 
vorm brengt, kan het avondonderwijs slechts ten goede komen. Zonder 
twijfel moet bij dit onderwijs veel meer dan bij het dagonderwijs rekening 
worden gehouden met de eisen van de practijk die niet overal dezelfde zijn. 
Er dient dus een grotere vrijheid van inrichting gelaten te worden, dan 
aan het dagonderwijs. Maar de regelloosheid die er tot nog toe heerste, 
heeft toch wel grote bezwaren. Daardoor toch zijn diploma’s van handels- 
avondscholen zulke geheel verschillende grootheden, dat men er slechts 
een zeer betrekkelijke waarde aan kan toekennen en ze enkel voor de 
streek of stad waar de scholen gevestigd zijn, betekenis hebben. Het is 
dus voor de leerlingen nodig een practijk-diploma naast hun school- 
getuigschrift te halen. Het lijkt mij thans mogelijk op den duur tot een 
regeling van het handelsavondonderwijs te komen, waardoor de eind
diploma's een uniformer waarde zullen kunnen krijgen en daardoor in 
wijder kring erkenning zullen vinden.

Het is een maatschappelijk belang van grote betekenis dat aan het 
handelsavondonderwijs grote zorg wordt besteed. Een handeldrijvend volk 
als het onze heeft behoefte aan een goed onderlegd, goed ontwikkeld 
handelspersoneel. Een belangrijk deel daarvan, in ’t bizonder de leiding
gevende functionarissen, krijgt op de diverse typen van scholen voor 
middelbaar dagonderwijs een grondige voorbereiding voor hun taak. 
Maar voor een succesvolle ontwikkeling van ons economisch leven is, 
vooral in deze tijd, nodig een behoorlijk ontwikkeld personeel in de lagere 
rangen. Daarvoor zorgt in ’t algemeen het handelsavondonderwijs — al zijn 
mij verschillende gevallen bekend van mensen die via dit onderwijs een 
zeer verantwoordelijke positie hebben weten te verwerven.

Maar ook tegenover de jonge mensen die het avondonderwijs volgen, 
als zodanig is men verplicht dit goed in te richten, zodat het de beste 
resultaten kan opleveren. Want de energie, die er vereist wordt om avond 
aan avond na een dikwijls vermoeiende arbeidsdag de school te bezoeken, 
jaar in jaar uit, moge mén toch vooral niet onderschatten. Wie als schrijver 
dezes een kleine twintig jaar avond aan avond deze jonge mensen heeft 
zien komen, soms een half uur en meer ver fietsend, met nauwelijks vol
doende tijd na de kantoortijd om vlug wat te eten, die heeft voor hun 
praestaties diep respect. Ik ken er die jaar na jaar weer komen, niet 
rustend voor zij alle practijk-diploma’s hebben behaald. Hoeveel van de 
spaarzaam overgeschoten „vrije tijd” nog aan huiswerk moet worden 
besteed laat zich wel raden.

Het is een verheugend verschijnsel, dat het handelsavondonderwijs ook
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in de kringen van de handel steeds groter waardering vindt. Deze uit zich 
deels in de subsidiën die verschillende Kamers van Koophandel — 23 in 
totaal — aan handelsavondscholen in hun ressort geven, deels in de aan
wijzing van gecommitteerden voor de eindexamens van vele scholen. 
Ook uit de medewerking die talloze chefs van zaken verlenen, door te 
zorgen dat de jongelui die een avondschool bezoeken, tijdig hun kantoor 
kunnen verlaten. Helaas zijn er nog te veel die met het avondonderwijs 
geen rekening houden. Indien dit opstel er toe zou medewerken dat enigen 
hunner het goede voorbeeld van hun eerstgenoemde kollega’s volgen, 
dan is het in dit opzicht althans niet tevergeefs geschreven.

'T'vat leiders van zeer verschillende jeugd- 
organisaties veelal met dezelfde 

problemen worstelen, blijkt wel duidelijk 
uit het feit dat er tegelijkertijd en on
afhankelijk van elkaar onlangs in drie 
leidersbladen >) artikelen voorkwamen 
over het vraagstuk van de overgang van 
16, 17 jarige jongeren binnen de jeugd
verenigingen zelf.

Overal heeft men gekonstateerd, dat 
juist op deze leeftijd, waarop in de meeste 
organisaties een overgang plaats vindt 
naar een andere groep, het verloop het 
sterkst is. Natuurlijk hangt dit verschijnsel 
samen met het feit, dat vooral de jongens 
juist dan in de moeilijkste jaren zijn. 
Maar alle genoemde schrijvers zijn er zich 
van bewust, dat door de leiding veel kan 
worden gedaan om het verloop te ver
kleinen. En — begrijpelijk genoeg — men 
komt tot meer dan één gelijkluidende 
conclusie.

Zo worden er genoemd: de nood
zakelijkheid van het bekend maken van 
het ouderen-werk bij de jongeren die de 
overgang naderen; kontakt tussen de 
oudste „jongere leden” en de jongste 
„ouderen"; zorgen dat de jongeren weten 
dat hun nog veel aantrekkelijks en nieuws

wacht na de overgang.
Maar van groter belang nog dan deze 

opmerkingen zijn die in de beide laatst
genoemde tijdschriften over:

le. de noodzakelijkheid van 
het geven van zelfstandig
heid. In het „Leidersorgaan” wordt 
b.v. op gewezen van hoeveel belang het 
is de oudere jongens mee te laten „be
sturen”; hen zelf clubbestuurders te laten 
zijn. De volwassen leider blijft de bezie
lende motor, maar.... op de achtergrond.

In „Dux” wordt eraan herinnerd, 
hoe de jongen van die leeftijd een „in
stinctief en hevig verzet tegen alle voogdij" 
heeft, en daardoor de neiging heeft om zich 
van de verenigingsband te ontdoen, zodra 
deze als vrijheidsbeperking wordt gevoeld.

„Waar dan ook als onprettige erfenis 
van het verleden nog iets is blijven 
hangen van dit „club geven” en „be
naderen” door een volwassen leider, moet 
het wel moeilijk zijn de jongens op den 
duur vast te houden.”

2e. Als uiterst noodzakelijk wordt 
verder genoemd: gevarieerde 
werkzaamheid. De onverschillig
heid die de meeste jongens kenmerkt op 

eftijd moet doorbroken worden; 
tiviteit moet geprikkeld worden, 

itwikkeling” bieden op de voor de 
passieve manier, is volstrekt 

De jongere moet zelf kunnen 
en wel datgene wat past bij
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INTERNATIONAAL CONGRES KATH. 
JONGE VROUWEN.

wan 30 Maart tot 2 April is te Brussel 
* een internationaal congres gehouden 

door de Section des jeunes des ligues 
féminines catholiques. Op het programma 
kwamen o.a. inleidingen voor over: de 
intellectuele zending van het jonge 
meisje in de moderne wereld; de apos
tolische en opbouwende zending van 
het jonge meisje; opbouw en apostolaat 
in de stad, in het beroep, in het gezin;

individuele ontwikkeling en aanleg. Daar
om is grote gevarieerdheid noodzakelijk. 
In „Duit” wordt juist voor deze indivi
duele aanpassing gewezen op het prachtige 
hulpmiddel dat de liefhebber ij 
biedt (event. insigne-werk). „Geen jongen 
loopt weg uit een vriendengroep, waarin 
hij persoonlijk tot gelding kan komen.”

3e. Van zeer grote betekenis is het 
bovendien,dat het gemeenschaps
leven van de jongeren interes
sant is. Het moet veel meer inhoud en 
diepgang hebben dan voor de kleineren, 
die het dikwels al heerlijk genoeg vinden 
als ze met „een stel” bij elkaar zijn. Het 
gemeenschapsleven moet a.h.w. mee 
groeien met de jongeren.

4e. Tenslotte wordt er op gewezen, 
hoe veelal de ideaalvorming veel 
te weinig individueel is aan
gepast. De jongere neemt op deze 
leeftijd ideëele waarden langs affectieve 
weg in zich op. En dit geschiedt individueel 
zeer verschillend. „Fout is de methode 
waarbij men datgene, wat de abstracte 
eind-formulering is van een beschouwing 
vol diepe wijsheid, zo maar als beginpunt 
aan een jongen voorlegt, terwijl de 
resonantie-bodem voor het ideaal in deze 
abstracte vorm nog ontbreekt.” Prediking 
is goed, mits er ook beleefd wordt.

Bij het lezen van de aangehaalde 
artikelen kwam de gedachte bij ons op, 
dat gemeenschappelijke jeugdleiders- 
conferenties wel sterk zouden kunnen 
bijdragen tot verheldering en oplossing 
van deze en dergelijke vraagstukken.

verantwoordelijkheden voor de wereld 
van de vrouwelijke katholieke jeugd.

De Hollandse Vereniging „De Graal” 
heeft als haar deel in het programma 
enkele religieuze dansen uitgevoerd.

VROUWENARBEID.
1 n „De Jonge Nederlander", het maand- 
1 blad van de Fed. van chr.-historische 
jongerengroepen, heeft men in het 
Februari-nummer een aanvang gemaakt 
met een serie artikelen over Vrouwen
arbeid. Het ligt in de bedoeling de arbeid 

vroeger en nu door 
{ingsverband, en wel 
nigingen, is verricht.

VRIEND SCHAPSFEEST VAN DE RODE 
VALKEN.

Kzlet Pasen heeft te Amsterdam voor 
* ‘het eerst een landelijk feest van de Rode 
Valken (A.J.C.) plaats gehad. Ongeveer 
5000 jongens en meisjes tussen 12 en 
16 jaar namen er aan deel. Eerste Paas
dag werd het Nederlandspel „Wij bouwen 
een staat” gespeeld, dat bedoelde een 
vorm van samenwerking tussen alle Rode 
Valken te zijn.

Tweede Paasdag werd „De ( 
opgevoerd in het Ajax-Stadior 
spel, geschreven door Meia Kaas-Albarda, 
heeft betrekking op de vier jaren van de 
Rode Valken „ontdekkingsreis^. 

OVEREENSTEMMING IN DE 
PADVINDERSWERELD.

'T’oals bekend is, bestonden er sinds een 
drietal jaren niet één, maar twee 

padvindersverenigingen in Nederland. De 
P.V.N. werd geformeerd, ten gevolge van 
een verschil van opvatting betreffende 

e padvindersbelofte.
Onlangs bereikten beide organisaties 

(P.V.N. en N.P.V.) een overeenstemming. 
Er is besloten tot aaneensluiting voor een 
proeftijd van drie jaren. Gedurende die 
tijd behoudt de P.V.N. haar eigen in
wendige formatie. In de P.V.N. kunnen 
zij die bezwaar hebben tegen de volledige 
belofte zoals die in de N.P.V. wordt af
gelegd (trouw aan God en Vaderland),
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ONTVANGEN BOEKEN, BROCHURES 
ENZ.

V. C.J. B., Leidersboek, uit
gave V.C.J.C. Nw. Gracht 27, 
Utrecht. Prijs /1.20.

[et boekje bevat hoofdstukken over 
1 geschiedenis en wezen van het vrijz. 

christendom; over de jeugdbeweging in het 
algemeen en de V.C.J.B. in het bizonder; 
over speciale werkzaamheden en ten
slotte een hoofdstuk „inlichtingen”, 
waarin goede voorleesboeken, toneel
stukjes, wijdingsliteratuur enz. enz. 
worden genoemd.

Vrij heid van Geest, door 
Prof. R. Casimir. Uitg. V.C.J.C. 
Nw. Gracht 27, Utrecht. Prijs / 0.10 

pen brochure, uitgegeven indenzelfden 
tijd, waarin de getuigenisavonden 

voor geestelijke vrijheid werden gehouden; 
en dan ook bedoeld in het geheel van de 
actie voor geestelijke vrijheid van de vrijz. 
chr. jeugdbeweging. W. K.-H.

HET VACANTIE-KINDERFEEST. 
r\e Commissie voor het Vacantie- 

Kinderfeest te Amsterdam is samen
gesteld uit de afgevaardigden van de 
Afd. A'dam v. d. Bond van Ned. Ond., 
van de Amsterdamse Gymn. Ond. Ver., 
van de afdelingen A'dam van de Ver. 
en de Unie van Chr. Onderw. en van het 
Katholiek Onderw. Gezelschap.

zijn klas eer 
k geluk wil scher 
eds met de Comm. te Amster- 
zo nodig, sparen.

>mmissie is tot alle uitvoerige 
i bereid. Haar adres is: 
inderfeest-Comm.- Bond van 

Ned. Onderw., Heerengracht 56, Am
sterdam.

gedurende de proeftijd de verkorte belofte 
afleggen.

De samenwerking tussen beide organi
saties zal reeds bij de a.s. Wereld-Jamboree 
tot uitdrukking komen.

Deze commissie zendt, behalve op 
een bepaalde dag enige duizenden kin
deren, die een zomerse vacantie-dag 
gaan genieten, regelmatig, iedere drie 
dagen, van Mei tot October groepen van 
60 a 70 kinderen van openbare en bij
zondere scholen, naar de Vacantie- 
Kinderhuizen te Nunspeet, Renkum en 
Valkeveen. Sinds het voorjaar van 1925 
zijn op deze wijze meer dan 60.000 
kinderen voor 3 dagen uitgezonden. 
Al deze kinderen verbleven in de huizen 
in klasse-verband, ze waren dus onder 
geleide van de betrokken leerkracht en 
een onderwijzeres. Zieke kinderen, of 
zij, die op een of andere wijze i 
besmetting zouden kunnen 
worden niet toegelaten. De 
komen Maandag- en Donderdagn 
en vertrekken op Woensdag- en Zat 
avond. In 1937 zal er nog ruimere gelegen
heid zijn, klassen „voor eigen rekening” 
te herbergen. Ook klassen van Ulo
scholen of van scholen voor V.G.L.O. 
zouden kunnen deelnemen. De prijs is 
voor drie dagen / 4.50 per kind en per 
geleider. Daarbij komt dan natuurlijk 
de reis. De indeling, de uitzending, de 
reis, de afrekening, enz. slechts via de 
Commissie.

Die in 1937 
onvergetelijk 
legge nu reet 
dam en ga, : 

De Comm 
inlichtingen 
Vacantie-Kir

Konrad Heiden: Hitler, de bio
grafie van een diktator. Uit het 
duits. Uitgevérsmij. „Contact,” 
Amsterdam. Prijs f 3.90, f 2.90.

Rudolf Olden. Hitler. Querido- 
Verlag, Amsterdam 1936. Prijs 
13.90, f 2.90.
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en indrukken op, die hem 
maken, tot een vijand der

sprekende titels. Het eerste luidt „als 
mensch ongeschikt", loopt tot het eind 
van de wereldoorlog en eindigt: „In het 
lazaret van Pasewalk is een half blind, 
overspannen mens door de ontzaglijke 
gebeurtenis de kluts kwijt geraakt". Het 
tweede deel heet „de vlucht in de legende"; 
omvat de historie tot Hitler kanselier 
is geworden en het eind-resumé ervan 
luidt: „De onbegrepen kameraad uit het 
mannenasyl en uit de loopgraven is er 
schitterend bovenop gekomen. Zoover 
kwam geen der anderen. Zoover wilde 
er ook geen komen. Uit angst voor de 
menschen vluchtte hij naar het volk; 
een beklagenswaardig mensch werd een 
heroïsche legende.

Vier weken later verlichtten de door 
Goebbels geprofeteerde vlammen van de 
rijksdagkoepel een duister beeld: Hitler 
over Duitschland”.

Het derde deel annonceert „een on
doorgrondelijke figuur" en sluit met de 
ontzettende slachting op 30 Juni 1934.

In het eerste deel wordt zijn ontwikke
lingsgang geschetst als kind en jongeling, 
die zeer tragisch wordt genoemd. Een 
slecht leerling op school, die geen zin 
heeft in de voor hem bestemde toekomst 
van kleine ambtenaar, zich verbeeldt dat 
hij kunstschilder wil worden of eigen!’ ” 
architect, doch voor geregelde studie 
oefening geen aanleg heeft en zodoende 
geen enkel diploma verwerft, terwijl een 
liefhebbende moeder zo goed als geen 
leiding weet te geven, na de dood des 
vaders in 1903. De moeder sterft in 1908 
en dan ziet het beeld er aldus uit: „Adolf 
Hitler, een verwende jongen van negen
tien jaar, die niets heeft geleerd en niets 
kan, staat voor het niets’

Drie jaren ruim ’ 
armoede en wanhopig 
in het mannenasyl te 1 
er van alles aanpe 
op te halen, vaak < 
deze omgevin 
seerden, verlc 
ervaringen 
antisemiet

ipathie of 
ingegeven. Boven- 
documentair vast

loop en nog minder 
Jei om nu reeds een
Kunnen ontwerpen, 

de toekomst waarschijnlijk nog 
/at verrassingen betreffende zijn 

verdere levensloop in petto heeft.
Het is echter ook waar, dat ’t voor den 

toekomstigen historicus van groot belang 
kan zijn te weten, hoe de tijdgenoten 
hem zagen en op zijn optreden reageerden. 
Grote waarde zal dan ongetwijfeld gehecht 
worden aan die schrijvers, welke duidelijk 
naar zo groot mogelijke objectiviteit ge
streefd hebben. Voor zover ik ’t durf 
beoordelen, behoort Heiden daartoe. Hij 
deelt mede, dat zijn boek berust op 15 jaar 
studie, waaronder eigen ervaringen en 
waarbij gebruik is gemaakt van alle 
bereikbare bronnen, vaak geheime 
stukken en van getuigenissen van talrijke 
insiders.

Natuurlijk worden deze niet genoemd 
en zijn hun verklaringen dus niet te 
verifiëren.

„Ik kan alleen hopen” zegt de Schrijver 
„dat de met bewijzen gestaafde deelen 
van het boek voldoende vertrouwen zullen 
wekken om de andere, die noodgedrongen 
een nader bewijs moeten missen, geloof
waardig te maken.”

Hij karakteriseert voorts zichzelf en 
zijn standpunt in deze zin: „objectiviteit 
is geen neutraliteit. De „held” van dit 
boek is noch een Übermensch noch een 
marionet, maar een zeer belangwekkend 
tijdgenoot. Hij heeft grooter menschen- 
massa’s in beroering gebracht dan ooit 
iemand voor hem”.

Het doel van den Schrijver nu is te 
laten zien, waarin het raadselachtige van 
deze figuur is gelegen, welke eigen
schappen en karaktertrekken hem ken
merken en hoe het is te verklaren, dat 
zulk een figuur op de duizelingwekkende 
hoogte is gestegen, welke hij thans in
neemt.

Het werk is verdeeld in drie delen met
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historie eenmaal

ling van 
robleem:

:lfs niet

boek niet uitlezen zonder 
svoel van beklemmend afgrijzen: 
i toch zo niet voortduren!

jrig komt men tot 
et alle andere diktaturen.

geen, die niet tot moord en 
wordt genoopt, maar ook geen,

valt door niets bijzonder op 
zich bij niemand aansluit en 

zich door geen bepaald aangenaam 
karakter onderscheidt.

Wel erlangt hij het ijzeren kruis le KI., 
doch niemand weet precies waarom en 
waardoor. Hij wordt een keer gewond, 
waarvan hij, hersteld, naar ’t front terug
keert en 't eind van de oorlog vindt hem, 
half blind, in het lazaret, volkomen ver
bijsterd door de hevig teleurstellende loop 
der dingen.

De Schrijver stelt in de inleiding 
het tweede deel zeer scherp het prol 
„hoe komt het, dat de mensch, die 
daag vrijwel de beroemdste man 
wereld is, tot zijn dertigste jaar zei: 
het kleinste succes heeft behaald ? Waar
om bleef deze menschenbeheerscher in 
het burgerlijke leven bedelaar en in de 
oorlog een onbeduidend soldaat?”

Dit tweede deel is een doorlopend goed 
gedocumenteerde poging om de oplossing 
van dit probleem te geven. Een geweldig 
groot aandeel wordt ter verklaring toe
gekend aan de toenemende angst voor 
bestaansonzekerheid bij de overtalrijke 
middenstand en de klasse der intellec
tuelen, de crisisgevolgen van de oorlog,

Socialisten, wier organisatie-kracht hij 
niettemin bewondert en verzamelt er een 
chaotische en fel anti-sociaal gekleurde 
kennis van toestanden en politieke 
strevingen. Er groeit in hem een vast 
begeren om, hoe dan ook, er boven op te 
komen, rekenend op onverwachte ge
beurlijkheden. Terzelfder tijd wordt hij 
echter voortdurend gekweld door een 
overmatig minderwaardigheids-gevoel.

In het voorjaar van 1912, ruim 23 jaar 
oud, verlaat hij Weenen voor Munchen, 
voor het door hem zo begeerde Duitsch
land. Als technisch tekenaar en met het 
vervaardigen van aquarellen slaat hij 
zich zo wat door het leven, zonder enig 
perspectief. De wereldoorlog wordt voor 
hem de zo vurig gehoopte verlossing.

Hij neemt dienst als vrijwilliger, blijkt 
een correct soldaat, die echter nooit 
promotie maakt. Zijn dienst vervult hij 
nauwgezet, 
dan dat hij 

door

angstwekkend verscherpt door de on
overkomelijke lasten, Duitschland op
gelegd bij het vredesverdrag en aan het 
gemis van bestuurskracht der Sociaal- 
democratie in Duitschland, die te snel en 
gans onvoorbereid tot de macht was 
geklommen. Daarnaast wordt beschreven 
hoe de eigenschappen en instinctieve 
talenten bij Hitler zich ontwikkelen, die 
enerzijds hem als een geschikt werktuig 
deden zien in de ogen van allen, die hevig 
gekant waren tegen de rode arbeiders
beweging en anderzijds, volkomen on
voorzien, hem een magische invloed 
deden krijgen op de ontelbare scharen der 
vertwijfelenden en op de duizenden en 
duizenden, wier bestiale instincten een 
werkingsveld werd geopend. Hij wordt 
zich bewust diktator te willen zijn en 
rekent daarvoor alleen op de onbewuste

Het derde deel zou in de historie kunnen 
heten het begin van het noodlot van het 
diktatorschap, hoe het onweerstaanbaar 
voerde tot de afschuwelijke 30e Juni.

Als alles juist is, wat er in wordt ver
haald, en men kan zich niet ontrukken 
aan de indruk van absolute waarheid, dan 
is die 30 Juni de vertienvoudigde Bartho- 
lomeus-nacht

Hitler zelf, opgeschrikt door de ver
schrikkelijke conse uenties van zijn eigen 
bevelen, blijkt onmachtig om tijdig het 
krankzinnige moorden te doen staken

2 Juli neemt Hitler de verantwoorde
lijkheid voor alle „rechtsplegingen” op 
zich en „ministers die sidderen van ont
zetting, onderteekenen de 3e Juli een wet, 
luidend: deze moorden zijn als staats- 
noodweer rechtsgeldig1

Hoe zwaar zal de 
richten!

Men kan

dat kan
Onwillekeur 

gelijking met 
Er is er 
doodslag won
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die er niet door ten onder is gegaan.
■

propa 
wij c

delijk aan, 
de meeste

van drie factoren, de zeldzaam dema
gogische talenten van Hitler, de zielkun
dige vatbaarheid der massa voor de 
inwerking daarvan en de nood der tijden.

„Tot wie moet de propaganda zich 
richten? Tot het wetenschappelijk in
tellect of tot de minder ontwikkelde 
massa? Zij moet zich nooit anders dan 
tot de massa richten.” Sociaal-psycho- 
logisch kan ieder tot de massa behoren, 
onafhankelijk van zijn intellectueel peil. 
En waarin bestaat nu dat zich richten? 
„Wie in de politiek iets tot stand wil 
brengen bij die massa, moet rekening 
houden met haar :rwakke zijden en haar 
bestialiteit, die bevredigd willen worden; 
zij kiest altijd de zijde van den sterke, 
wijl haar wezen is domheid en 1afheid”(84) 
Niet redeneren, niet argumenteren, maar 
overbluffen, overdonderen en door on
eindige herhaling slagwoorden inhameren, 
ziedaar het systeem, waarin cynische 
leugens de hoofdrol spelen vermengd met 
scheef voorgestelde waarheden.

En hoe dat hielp I
„Het Nationaal-Socialisme is een 

functie van de duitsche nood. Zijn vloed 
stijgt met de vloed der bankroeten, 
van de werkloosheid, van de honger. 
Wie het hoofd verliest in de ellende, die 
kiest Hitler. Dat klopt wel is waar niet 
met de heroïsche legende, doch het is 
niet anders. De chef van de rijkspersdienst, 
Dietrich schrijft zelf in zijn dagboek over 

pagandatochten: „Een ervaring hebben
opgedaan; waar in Duitschland de 

aomische en morele nood het hoogst 
gestegen is, waar hij het meest ondragelijk 
scheen,groeidehetvertrouwen inden Leider 
het sterkst, greep het het gehele volk” (238.) 

Dit alleen kan nog niet ten volle ver
klaren hoe de volksverdwazing zo ver 
kon komen, want ’t is bijna niet te geloven, 
dat allen in Duitschland zo willoos aan 
de demagogie ten offer vielen. Er zijn 
groepen, die ’t gevaar wel degelijk moeten 
gezien hebben, doch die door onderlinge 
naijver werden gekweld, het echt-oud- 
pruisische militairisme, belichaamd in 
de rijksweer, de jonkers, de grootgrond-

nrerwijl Heiden de aandacht concen- 
1 treert op het zielkundig probleem, 

dat de persoon oplevert, in het licht der 
omstandigheden bezien, grijpt Olden 
dieper en met verder reikend doel. 
Hij gaat uitvoeriger na de psychologie 
der massa en de maatschappelijke fac
toren, die ter verklaring kunnen dienen 
van Hitler’s hoogtevlucht.

Twee aanhalingen tonen duide 
welke trekken in Hitler’s beeld d 
aandacht verdienen.

De eerste Weensche periode ging in 
dofheid voorbij. Van de twee elkander 
tegensprekende indrukken, die hij er 
zelf uit weergeeft, de hevig debatterende 
Hitler en degeen, die zich afzijdig houdt 
en in zich zelf broedend „over zijn ellendig 
leven nadenkt” is de tweede blijkbaar de 
meest juiste. Hij is een manisch-de- 
pressief type, „Ik geloof,” zegt hij zelf, 
„dat mijn toenmalige omgeving mij voor 
een zonderling hield." (bl. 30).

Toen Hitler lid werd van de kleine 
duitse arbeiderspartij van zeer eenvoudige 
lieden, voelde hij zich zekerder dan bij 
betere standen. Juist daar, waar hij in 
zijn boek spreekt van die toetreding, 
klaagt hij over het gevoel van minder
waardigheid dat toenmaals hem in de 
omgeving van meer ontwikkelden beving. 
„Dat zogenoemde „intellect” ziet van 
geweldige hoogte op ieder neer, die niet 
door de verplichte scholen is heen
getrokken en zich zo de nodige weten
schap heeft laten inpompen. Voor deze 
ontwikkelden geldt het ergste leeghoofd, 
als hij maar genoeg getuigschriften mee
sjouwt, meer dan de helderste jongen, 
wien deze kostbare papiertjes ontbreken. 
Ik kon mij dus gemakkelijk voorstellen, 
hoe die wereld van ontwikkeling mij 
tegemoet zou treden."

Wie dit leest kan zich nog minder 
voorstellen, hoe Hitler zelfs enige invloed 
zou kunnen krijgen.

Daarvoor was nodig het samenvallen
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rnlijl

gaat Olden de toestand na, 
ich verder heeft ontwikkeld.

beruchte

(319).
blijken

Ettelijke
ime dring
jn grootste tegen- 

der generaals van de 
tijd.
de omkeer nog lang

>edig als benut 
n nog geldt als 
i de strijdkreet 
overwinning van 

ig of onvoorwaar- 
van den zwakke." 

woelt het overal. Onderlinge 
>ap tussen alle rasgenoten, naijver 
.c belangengroe 

heeft de macht
j ze gebruiken? Zijn 
i elkaar. Meermalen 

in het openbaar gevoerd. Hoe 
het in het verborg 
slagingen, der partijbu 
kamer? De Leider

en te schenken!” 
Een der grote 

Iwillend

ïit verworven; doch 
groten be- 
wordt de 

gaat 
•■et ui ucl «ei worgen toe der beraad- 
_i—.•------j--------- ‘jbureaux, derministers-
auuiici: vt i.ciuer leidt niet.” (',,_ 

Verbluffend zijn de talrijke blijk 
van de angst des Leiders voor alle lag 
des volks; er is geen gelegenheid, waar 
hij zich durft vertonen zonder een sterke, 
bijzondere lijfwacht. Ettelijke blijken 
van afkeer met het régime dringen door 
in de openbaarheid en ziji 
stander, de Kongsi 
rijksweer beidt zijn 

En toch schijnt 
niet nabij.

Niemand zijner belangzuchtige machts- 
concurrenten vertrouwt den ander en 
het meest tragische in Duitschlands 
noodlot schijnt wel dit, dat geen politieke 
beweging het nationaal-socialisme kan 
overwinnen, d.w.z. de massa winnen dan 
met de methoden en middelen van 
Hitler zelven, die ze krachtens haar eigen 
principen en verleden nooit kan toepassen 
.....zelfs al wilde ze.

Ook Olden zoekt in zijn werk oprecht 
waarheid: ze is niet bemoedigend.

A. H. G.

Von Papen heeft in de t 
Marburger rede van 1934 gezegd 
moet de beweging tot een eind komen, 
eens moet er een vast sociaal gebouw 
ontstaan, in stand gehouden door een 
volkomen onafhankelijk rechtsspraak en 
door een algemeen erkend staatsgezag.Met 
eeuwige dynamiek kan men niet bouwen”.

Toen reeds droomden de Konserva- 
tieven, de J onkers, dat men Hitler en het 
nationaal-socialisme spoei 
op zij kon schuiven. En 
de absolute rechtsbron 
uit „Mein Kampf”: „de 
de sterke, de vernietiging 
delijke onderwerping

Toch woelt het 
vijandschap' 
tussen de b

„Hij I 
kan hij 
strijden 
strijd in

bezitters, de zwaar-industrie, voor wie 
een nieuwe oorlog een steeds vloeiende 
bron van rijkdommen is, ieder geloofde 
Hitler met zijn onbegrensde invloed op 
de massa als werktuig te kunnen benutten 
om hem weer te laten vallen in ’t niet, 
als het doel bereikt was. Daardoor 
stroomden hem steeds de geldmiddelen 
toen, zonder welke hij al lang verloren 
zou zijn. Men vergiste zich in zijn in
stinctieve geslepenheid.

Zo kon hij blijven stijgen en zonder 
tegenstand de terreur laten woeden en 
de verblinding neemt vormen aan, die ten 
eeuwigen dagen een raadsel zullen blijven.

Na de 30e Juni telegrafeert Hindenburg 
aan Hitler „Uit de mij verstrekte mede
delingen bespeur ik, dat gij door uw 
vastbesloten ingrijpen en het dapper in 
de waagschaal stellen van uw eigen per
soon alle pogingen van hoogverraad in 
de kiem verstikt hebt. Hiervoor zeg ik 
innig dank." De berichtgevers wisten 
beter. De Chef van de rijksweer, generaal 
Blomberg, de man, die nauwkeurig van 
alles op de hoogte was, verklaarde: 
„De Leider heeft zich als staatsman en 
als soldaat van een grootheid doen kennen, 
die bij de leden der regering en bij het 
gehele duitsche volk de gelofte van over
gave en trouw in deze zware stonde in 
aller hart op nieuw heeft doen afleggen.”

Een protestants bisschop, Coch, predikt 
„Ons volk en onze Kerk zijn door Gods 
genade en door het mannelijk optreden 
van onzen Leider uit een groot gevaar 
gered. Het is onze plicht openlijk in de 
Kerk God den Heer voor deze redding 
te danken ..... wij willen allen achter den
Leider staan en God smeken hem verder 
te behoeden en hem voor zijn grootse 
taak de kracht en welslager

En het buitenland ? E 
bladen, Duitschland het meest weh 
gezind, de Engelse Times schrijft 
de nieuwe heerschers in Duitschl 
„ze zijn een stank in de neusgaten der 
wereld geworden!" (bl. 328-329).

Uitvoerig gaat Olden 
zoals die zie
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De Volksuniversiteiten in hun
ontwikkeling.

O’

Naar aanleiding van deze vragen zijn verschillende artikelen geschreven, 
die de inhoud van dit nummer uitmaken.

Het verheugt ons dat wij aan deze artikelen een samenvatting kunnen 
laten voorafgaan van een publicatie van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek welke een in cijfers uitgedrukt beeld geeft van de ontwikkeling 
der Nederlandse Volksuniversiteiten.

De combinatie van dit overzicht met de daarop volgende artikelen zal 
voor nu en later een waardevol gegeven zijn voor wie zich op de hoogte 
wil stellen van de stand van dit culturele werk in het j aar 1937 en van de 
geest die de leiders er van bezielt.

2. In hoeverre is in de loop der jaren de werkmethode Uwer 
Volksuniversiteit gewijzigd?

3. Wat verwacht Gij of zoudt Gij wensen ten aanzien van de 
toekomstige ontwikkeling van het Volksuniversiteitswerk ?

1. Wat waren de verwachtingen bij de opzet van de Volks
universiteit en in hoeverre zijn ze vervuld ?

.nze redactie heeft aan een aantal vooraanstaande figuren in de 
Volksuniversiteitsbeweging de volgende vragen gesteld:



Een

is
1

T Tet is een gunstige samenloop van omstandigheden, dat het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, afd. Onderwijsstatistiek, te ’s-Gravenhage 

juist in den tijd, waarin dit Volksuniversiteitsnummer werd voorbereid, 
een eerste statistische publicatie aan de Nederlandsche Volksuniversiteiten 
heeft gewijd.

Wij willen enkele gegevens uit deze publicatie samenvatten. Voor meer 
cijfers wordt de lezer verwezen naar Mededeeling no. 70 van ge
noemde afdeeling, welke op aanvrage bij het Centraal Bureau voor de 
Statistiek gratis wordt toegezonden.

Ons land telt, blijkens de opgaven van het Bureau, ongeveer 27 volks
universiteiten. Dat „ongeveer" zal sommigen lezers misschien wat 
vreemd aandoen. Het geval is n.1. dat het Bureau niet zeker weet of de 
lijst van 27, welke het geeft, volledig is. Mogelijk is er nog ergens een 
Volksuniversiteit, waarvan het bestaan aan de Haagsche instantie ver
borgen bleef. Andererzijds vinden wij onder de 27 genoemde instellingen 
er een paar, waarvan niet met stelligheid kan worden bepaald of ze nog in 
leven zijn dan wel of de dood reeds is ingetreden. Dit is het geval met 
5 van de 9 Roomsch-Katholieke Volksuniversiteiten van welke óf bekend 
is, dat zij geen cursussen of lezingen gaven in het „werk” jaar 1935/36 
óf moest worden medegedeeld, dat zij na herhaald appèl niets van zich 
lieten hooren.

De lezer weet nu meteen, dat er onder de genoemde 27 Volksuniversi
teiten 9 Roomsch-Katholieke instellingen geacht worden te bestaan. 
De overige Volksuniversiteiten zijn niet aan een bepaalden confessioneelen 
grondslag gebonden.

De oudste Volksuniversiteit is de Amsterdamsche. Zij dateert nog juist 
van vóór den oorlog. Haar oprichtingsjaar is 1913. In de oorlogsjaren 
ontstonden: Groningen in 1914, de R.K. te Tilburg in 1915, Assen en Den 
Haag in 1916, Rotterdam en Utrecht in 1917, Arnhem en de R.K. te 
Deventer in 1918. In het jaar 1919 volgde Hilversum. Het jaar 1920 
is in de geschiedenis van de Nederlandsche Volksuniversiteiten van bij
zondere beteekenis. Er werden toen 7 Volksuniversiteiten geboren nl. 
Amersfoort, Bussum, Enschede, Haarlem, Hengelo (O.), de R.K. te Hil
versum en de R.K. te Nijmegen. Daarmede was de ontwikkeling van deze 
instituten vrijwel voltooid. In 1924 kwam nog Alkmaar, in 1925 Almelo, 
in 1926 Eindhoven en dan is het uit tot in 1932 een neutrale volksuniversi
teit in Nijmegen wordt gesticht. De oplettende lezer heeft intusschen vast
gesteld, dat nog 5 Volksuniversiteiten aan deze opsomming, welke 
niet verder dan tot 22 klom, moeten ontbreken. Het zijn de R.K. te 
Arnhem, de R.K. te Haarlem, de R.K. te Heerlen, de R.K. te Rotterdam

paar feiten en cijfers over de Volksuniversiteiten 
in Nederland

door Dr. PHILIP J. IDENBURG.
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en de R.K. te Venlo, waarvoor het Centraal Bureau voor de Statistiek 
geen oprichtingsjaren kon melden.

Wij zullen ons aanstonds verdiepen in de werkzaamheden van deze 
instellingen en de belangstelling, welke daarvoor bestaat. Vooraf echter 
nog een enkel woord omtrent de materieele bestaansmogelijkheid dezer 
instituten.

Slechts een deel der Volksuniversiteiten ontvangt Overheidssubsidiën, 
De provincie Noord-Holland steunt die te Alkmaar, Bussum en de neutrale 
te Haarlem, de provincie Groningen die te Groningen. Verder ontvangen de 
Volksuniversiteiten te Alkmaar, Bussum, Deventer (R.K.), Enschede, 
Groningen, de neutrale te Haarlem, Hengelo (O.), Tilburg (R.K.) en Utrecht 
steun van de gemeente. Dat is in den regel alleen de gemeente, waar zij 
gevestigd zijn, doch de Volksuniversiteiten te Alkmaar, Bussum en Utrecht 
genieten ook steun van naburige gemeenten.

Een paar Volksuniversiteiten ontvangen bijstand van andere lichamen. 
Zoo staat de Amersfoortsche in nauw verband met het Departement van 
de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Die te Eindhoven is een onder
afdeel ing van het Eindhovensche Departement dezer maatschappij.

Eindelijk zijn er dan de leden en de donateurs, meestal tevens de be
zoekers van de cursussen en lezingen doch daarmede niet te verwarren, 
welke den Volksuniversiteiten haar bestaan stoffelijk mogelijk maken. 
Het zijn er in totaal ± 35.368.

Op de vraag wat deze Volksuniversiteiten verrichten, antwoorden wij 
aan de hand van de mededeeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
met de gegevens van het werkjaar 1935/1936. Er werden in dat jaar 
483 cursussen gegeven, welke in totaal door 33.427 personen werden be
zocht. Daarnevens waren er 39 excursies met 1429 deelnemers. Tenslotte 
waren er 248 opzichzelf staande lezingen, voordrachten, voorstellingen, 
enz. met ± 67.797 deelnemers.

Voor de beoordeeling van het werk der Volksuniversiteiten zijn de 
cursussen en hun deelnemers het belangrijkste. Letten wij daarop in 
’t bijzonder dan zien wij, dat de grootste Volksuniversiteit de Rotterdamsche 
is met haar filialen te Poortugaal, Gouda, Sliedrecht en Brielle, welke 
respectievelijk in 1919, 1920, 1923 en 1924 werden gesticht. Deze Volks
universiteit gaf in 1935/1936 132 cursussen, welke door 12.524 deelnemers 
werden bezocht. Daarna volgt de Amsterdamsche Volksuniversiteit met 
67 cursussen en 5310 deelnemers. De ’s-Gravenhaagsche Volksuniversiteit 
had meer cursussen nl. 90 maar minder deelnemers nl. 4446.

Gelijk men ziet, vertoont het gemiddeld aantal deelnemers per cursus 
groote verschillen. Er zijn Volksuniversiteiten met een re’atief uitgebreid 
programma doch een zwakke bezetting per cursus. Er zijn andere, welke 
hun programma beperkt houden doch nu ook op een flink bezoek per
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Alkmaar..................
Almelo......................
Amersfoort .... 
Amsterdam .... 
Arnhem..................
Arnhem, R.K. . . .

Bussum......................
Deventer, R.K. . . 
Eindhoven .... 
Enschede.................
’s-Gravenhage . . .
Groningen..................
Haarlem.................

het gemiddelde cursusbezoek bij de Volksuniversiteiten, 
de Statistiek kon

deel - deeln.

mers cursus

deel- deeln.

mers cursus

cursus kunnen rekenen. Het is de moeilijke taak der besturen in dezen 
den juisten weg te vinden. Eenerzijds geldt, dat men de aandacht niet te 
veel moet verdeelen, andererzijds blijft het streven gericht op een zekere 
veelzijdigheid, welke door het woord „universiteit” wordt gesuggereerd.

In staatje 1 vindt de lezer een opgave van de aantallen cursussen en deel
nemers en het gemiddelde cursusbezoek bij de Volksuniversiteiten, waar
voor deze gegevens door het Centraal Bureau 
worden vastgesteld.

Bij de beoordeeling van dezen staat moet ermede worden gerekend, 
dat behalve de Rotterdamsche Volksuniversiteit ook die te Arnhem een 
filiaal heeft nl. de in 1925 gestichte afdeeling te Dieren. De instelling te 
Bussum strekt haar arbeid ook over de gemeente Naarden uit.

Naast de cursussen zijn vooral in 's-Gravenhage en Amsterdam de 
excursies van beteekenis.

Tenslotte zijn er dan nog de opzichzelf staande lezingen, voordrachten, 
enz. Bij sommige Volksuniversiteiten nemen deze een relatief zeer groote, 
naar onze meening t e groote, plaats in. In Almelo had men in het werk
jaar 1935/1936 in ’t geheel geen cursussen, wel 13 afzonderlijke lezingen 
enz., in Assen slechts 2 cursussen en daartegenover 14 afzonderlijke 
lezingen. In Enschede schijnt de verhouding ook niet gezond: 14 cursussen, 
32 afzonderlijke lezingen. Natuurlijk kunnen zulke opzichzelf staande 
gebeurtenissen ook tot de volksontwikkeling bijdragen. Toch schijnt het ons,

5 
Haarlem, R.K. 
Heerlen, R.K. . 
Hengelo (O.) 
Hilversum . . . 
Hilversum, R.K. 
Nijmegen . . . 
Nijmegen, R.K. 
Rotterdam . . 
Rotterdam, R.K. 
Tilburg, R.K. . 
Utrecht .... 
Venlo, R.K. . 
Zwolle ....
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Spaansch . 
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Esperanto .

4,2 113,3
91,6

dat er voor het karakter van de Volksuniversiteit gevaar dreigt, wanneer 
niet de cursussen het hoofdbestanddeel van haar werk blijven uitmaken.

De Mededeeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
waaruit wij de voorafgaande gegevens hebben geput, geeft ons ook een 
blik in het karakter van de geboden leerstof en in de aantrekkingskracht, 
welke de verschillende onderdeden van het programma op de bezoekers 
der Volksuniversiteiten uitoefenen.

Wij vermelden hieronder in Staat 2, het aantal cursussen naar de onder
werpen, het aantal bijeenkomsten per cursus en het aantal deelnemers per 
cursus.

Andere onder- 

aJ- ontwikkel. 
Gymnastiek . . 
Houtbewerking 
Schaken . . .

CUT- bljeenk.cursus 
sus- per deeln. 
sen cursus per

cur- bijeenk.deeln.

cursus cursus

Geestelijke wetenschappen 
Psychologie, opvoedkunde 

en graphologie .... 48
Letterkunde........................ 41
Tooneel, dans- en film

kunst; muziek..............40
Schilder-, teeken,- beeld- \ 

houw- en bouwkunst .(
Toegepaste kunsten. ( 

Kunstreizen
Alg., politieke en cultuur-1 

gesch., folklore, soc. z 
wetenschappen . . . )

Populaire geneeskunde en 
hygiëne E.H.B.O. ... 18

Scheikunde, natuurk. en 
warenkennis..............

-Jeer, erfelijk-l 
biologie, an- / 
t, microscopie)

nde,, seismografie 6 
c,wis- en natuurk. 17
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Staat 3.
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De meeste cursussen werden gegeven in de talen. Daarna volgen die in 
psychologie, opvoedkunde en graphologie. Met elk ongeveer evenveel 
cursussen komen daarna de algemeene, politieke en cultuurgeschiedenis 
c.a.; schilder-, teeken-, beeldhouw- en bouwkunst c.a.; letterkunde; 
afstammings-, erfelijkheidsleer, biologie c.a. en tooneel, dans-, filmkunst 
en muziek. Vervolgens valt de rubriek geestelijke wetenschappen te ver
melden. De lezer zie verder den staat.

Overigens valt op te merken, dat de korte cursussen over 't algemeen 
een grooter en de langere een kleiner aantal deelnemers hebben, hetgeen 
begrijpelijk is. Een voorbeeld van het laatste vormen de taalcursussen, 
welke vele bijeenkomsten houden maar gemiddeld slechts een klein aantal 
deelnemers tellen.

Tenslotte geven wij in staat 3 het percentage van het totaal aantal 
deelnemers der cursussen, dat het onderwijs in de verschillende rubrieken 
volgde. De cijfers van dezen staat zijn gesplitst voor mannen en vrouwen. 
Over het geheel is het percentage vrouwen onder de deelnemers wat 
grooter dan dat der mannen. Het Volksuniversiteitspubliek bestaat, althans 
voorzoover het cursusbezoek betreft, voor 45,5% uit mannen en 54,5% 
uit vrouwen.

1

ijke wetenschappen
logie, opvoedkunde en graphologie

leel, dans- en filmkunst; muziek  
Ider-, teeken-, beeldhouw- en bouwkunst; Toegepaste 

sten, kunstreizen, . 
>olitieke en cultuur 

lappen 
laire geneeskunde en hygiëne. E.H.B.O. ..................

reikunde, natuurkunde en warenkennis..........................
itammingsleer, erfelijkheidsleer, biologie, anthropologie, 

microscopie, land- en volkenkunde, geologie  
Sterrekunde, seismografie  
Techniek, wis- en natuurkunde  
Talen  
Andere onderwerpen
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In dezen staat treft ons de groote belangstelling, welke er voor de 
rubrieken psychologie, opvoedkunde en graphologie en tooneel, dans
en filmkunst en muziek aan den dag treedt. Ook afstammingsleer, erfelijk
heidsleer c.a. zijn zeer in trek. Daarna volgt letterkunde. Vervolgens komt 
de schilder-, teeken-, beeldhouw- en bouwkunst o.a. De lezer zie overigens 
den staat.

Voor de geestelijke wetenschappen, algemeene, politieke en cultuur
geschiedenis, scheikunde, natuurkunde en warenkennis, sterrekunde en 
seismografie, techniek en wis- en natuurkunde blijkt een voorkeur bij de 
mannelijke deelnemers. Voor de kunstvakken en de geneeskunde blijkt 
meer vrouwelijke belangstelling te bestaan. Bij de psychologie met opvoed
kunde en graphologie en ook bij de talen zijn de verschillen niet zoo groot, 
al is hier een zekere preferentie bij de vrouwen vast te stellen. Ook bij 
de afstammingsleer, erfelijkheidsleer c.a. loopen de cijfers niet ver uiteen, 
hoewel hier wat meer mannen komen.

Het zal belangrijk zijn cijfers als deze later over een reeks van jaren te 
bezitten en aan de hand daarvan de wijzigingen in de belangstelling bij het 
publiek na te gaan.
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De Volksuniversiteit van Amsterdam 
door Mr. R. H. DE BOER.

A Is door de Redactie gevraagd wordt naar de verwachtingen bij de 
opzet van de Volksuniversiteit, dan meen ik, dat daarmede bedoeld 

wordt te vertellen, wat de oprichters zich voorstelden te bereiken, toen zij 
tot de stichting van een Volksuniversiteit besloten, en. met welke middelen.

„Het doel der V.U. is wetenschappelijke en algemeene ontwikkeling te 
bevorderen, onafhankelijk van staatkundige en godsdienstige richting”. 
Zoo luidt art. 2 van de statuten, een artikel, dat sinds de oprichting in 
1913 niet is gewijzigd. In het huishoudelijk reglement wordt dan nog ge
zegd, dat de toehoorders den leeftijd van 18 jaar moeten hebben bereikt.

Dus: beschavingsonderwijs aan volwassenen, dat is de taak die de V.U. 
op zich nam bij haar oprichting.

Wel bestonden er ook toen reeds een aantal vereenigingen, die elk op 
eigen terrein lezingen lieten houden, maar van eigenlijk onderwijs was 
daarbij geen sprake; meestal werd op iederen avond een ander onderwerp 
behandeld, zonder samenhang achter elkaar, telkens door een anderen 
spreker en men kon niet meer dan een vluchtigen indruk krijgen; ook miste 
men hierbij de mogelijkheid een keuze te doen naar zijn eigen belangstelling, 
trok het aangebodene niet aan, dan moest men deze lezing maar voorbij 
laten gaan en afwachten of men een volgend maal gelukkiger was. Daarbij 
kwam dan nog, dat vele dezer vereenigingen een bepaalde richting voor
stonden, en dus ook bij de keuze van spreker en onderwerp deze richting 
wilden naar voren brengen, zoodat anders-denkenden daar niet vonden 
wat hun geest kon voldoen.

De V.U. wilde iets geheel anders; zij wilde systematisch en veelzijdig 
onderwijs, en dit voor alle richtingen. Het ideaal zou zijn om ieder, die 
zijn kennis over welk onderwerp dan ook, zou willen uitbreiden, op de 
cursussen der V.U. hiervoor terecht zou kunnen komen.

Beschavingsonderwijs—en wel in den ruimsten zin, niet alleen verstande
lijk, maar ook aesthetisch, moreel, sociaal en religieus. De V.U. zou dus 
heel wat meer „vakken” moeten doceeren, dan de officieele onderwijs
instellingen deden.

Deze formuleering bepaalt meteen de grenzen, die de V.U. zich zelf 
stelde. Vakonderwijs, hoe noodig en nuttig ook, hoorde op de V.U. niet 
thuis, ook de uitbreiding van het lager onderwijs — niet minder nuttig — 
▼iel buiten haar arbeidskring; immers, ook dat kan met niet onder be
schavingsonderwijs rekenen. Nog een beperking, die niet in haar doelstelling 
ligt opgesloten, maar die zij zich zelf oplegde was deze: zij wilde niet op 
het gebied treden, dat reeds door andere lichamen of personen was bezet, 
zij wilde niet concurreeren, wel gaarne samenwerken met andere Ver
eenigingen; zij zou alleen daar optreden waar de behoefte gebleken was.
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Om de haar gestelde taak zoo goed mogelijk te vervullen moest een 
uitvoerig en veelzijdig programma worden opgesteld. Dit programma 
zou een groot aantal cursussen bevatten, niet alleen verschillend in de 
keuze van vakken, maar ook alle richtingen moesten zoo veel mogelijk 
vertegenwoordigd zijn. Het maken van propaganda voor een bepaalde 
richting was nadrukkelijk uitgesloten, maar natuurlijk zou de docent vrij 
zijn naar zijn overtuiging te spreken. Waar het onderwerp er aanleiding toe 
gaf, zou dan de volgende maal een docent van een andere richting over 
hetzelfde onderwerp worden uitgenoodigd.

Teneinde de grondigheid van het onderwijs te bevorderen werden de 
leervakken in een uitvoerig voorloopig programma in verschillende groepen 
ingedeeld; bij deze indeeling werd hoofdzakelijk gevolgd de regeling 
der faculteiten bij de gewone Universiteit. Ieder jaar kon men nu uit dit 
volledige programma een keuze doen en men wilde trachten om dan telkens 
het programma dat werd uitgevoerd zóó te maken, dat men over meerdere 
jaren een geheele groep van vakken uit dezelfde faculteit zou kunnen 
volgen, zoodat men na verloop van tijd dan ook in dit bepaalde onderdeel 
van wetenschap een behoorlijke dosis kennis kon verkrijgen. Teneinde 
het onderwijs nog te verdiepen zouden de veelomvattende vakken loopen 
over meerdere jaren, meestal over drie. Men kon dus volgen één vak, 
als hoofdvak, over meerdere jaren en daarnaast een vak uit dezelfde 
groep, als bijvak. — Een geheel nieuwe groep van vakken was de „Op
voeding tot kunstgenot”, waarmee getracht werd de hoorders een juist 
begrip van de kunst bij te brengen, zoowel voor beeldende kunsten, als 
voor muziek en letterkunde. Hiermee wilde men het mogelijk maken de 
hoorders meer bewust te laten genieten van de kunst, waardoor dit genieten 
boven het eenvoudige amusement uit kon komen.

Het feit dat de V.U. cursussen geen enkel diploma geven en dat het 
volgen ervan geen enkel maatschappelijk voordeel met zich brengt — alleen 
de belangstelling in een onderwerp zou de cursisten er toe kunnen brengen 
zich op te geven — maakte het noodzakelijk, zich de medewerking van 
de allerbeste docenten te verzekeren. De docenten moesten niet alleen 
kundig zijn in hun vak, maar moesten ook goede sprekers zijn, die het 
publiek bij voortduring zouden kunnen boeien. Vooral voor de populairste 
cursussen was dit van groot belang; niet wetenschappelijk gevormd publiek 
blijft weg, als het zich verveelt; voor de meer wetenschappelijken kan nog 
wel eens de kennis van het onderwerp den doorslag geven boven een boeiende 
voordracht.

Natuurlijk moest het cursusgeld zoo laag mogelijk zijn; de V.U. behoefde 
geen winst te maken en met de ruime subsidies die de Volksuniversiteiten 
in de eerste jaren kregen van Staat, Provincie en Gemeente was het ook 
mogelijk om zeer lage toegangsgelden te heffen; aan geheel onbemiddelden
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werd reductie of vrijen toegang gegeven en aan arbeiders, aangesloten bij 
vakvereenigingen werd de gelegenheid gegeven om door bemiddeling van 
hun vakbond in gedeelten te betalen. Op deze wijze hoopte men tevens een 
nauwer contact met de vakvereenigingen te krijgen.

In het kort zijn hiermee de plannen der Amsterdamsche V.U. bij haar 
oprichting geschetst. Uitsluitend voor de Amsterdamsche; want een V.U. 
is geen bij de wet of ander officieel besluit geregelde instelling, zij is een 
vereeniging, waarbij het Bestuur en de leden volledig vrijheid genieten. 
Wel is het doel dat alle V.U. zich stellen ongeveer gelijk, maar in de middelen 
om dit doel te verwezenlijken loopen de verschillende V.U. nogal uiteen, 
wat men dadelijk ziet, indien men de programma’s der verschillende 
plaatsen raadpleegt. Zoo ziet men op de programma’s der andere V.U. 
veelmaal concertreeksen en tooneel voorstellingen aangekondigd en zelfs 
uitvoeringen door de leden zelf (orkestklasse, liefhebberij tooneel), Am
sterdam heeft dit nooit gedaan, niet omdat men meent dat dit geen nuttig 
werk is, maar omdat zij van oordeel is, dat het geven van inzicht meer op 
haar weg ligt dan het laten uitvoeren, een taak die weer andere lichamen 
zich hebben gesteld. Alleen wanneer ter toelichting van het gesprokene 
het uitvoeren der werken noodzakelijk is, wordt van deze werkwijze afge
weken. — Zoo komt ook, zooals reeds is vermeld, het vakonderwijs op het 
programma van Amsterdam niet voor, cursussen als boekhouden en 
handelsonderwijs worden op haar programma niet gevonden. De leeftijds
grens is ook bij de verschillende V.U. niet gelijk; waar ook jongeren worden 
toegelaten zal vanzelf het programma met hun eischen en wenschen 
rekening moeten houden. Amsterdam heeft steeds eraan vastgehouden dat 
het V.U. onderwijs uitsluitend voor volwassenen zou zijn; jongeren moeten 
„leeren” en zijn aan het beschavingsonderwijs nog niet toe.

Indien we nu nagaan wat van deze plannen is verwezenlijkt, dan moeten 
we met voldoening erkennen dat in den loop der jaren de V.U. haar be
staansrecht heeft bewezen en dat door haar een leemte is aangevuld die 
op onderwijsgebied bestond. Duizenden hebben sedert haar oprichting 
van haar cursussen gebruik gemaakt en het feit, dat zij zich gedurende 
de verschillende crises, die ze doormaakte — eerst de oorlog van 1914, 
toen de malaise omstreeks 1922 en ten slotte de laatste crisis — toch heeft 
kunnen handhaven en niet aanmerkelijk is achteruitgegaan, bewijst wel 
dat met de oprichting een nuttig werk is verricht. Van de hooge idealen 
die ze zich toen stelde heeft ze echter wel wat moeten laten vallen.

Daar was dan in de eerste plaats de algemeenheid; om alle richtingen bij 
het werk te betrekken, bleek al gauw onmogelijk; katholieke en christelijke 
kringen hielden zich afzijdig bij de leiding; wel waren er sprekers van die 
richtingen, die voor de V.U. wilden optreden, maar de cursisten uit die 
kringen bleven schaarsch. Hetzelfde geldt voor de arbeiders en het is een
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groote teleurstelling geweest voor het bestuur, dat de deelname van de 
arbeidende bevolking van Amsterdam zoo gering is geweest en gebleven. 
Zoekt men naar de reden, dan ligt dat waarschijnlijk hieraan, dat deze in 
hun eigen kringen, vakbonden, Instituut voor Arbeiders ontwikkeling 
enz. reeds veel vinden, dat aan hun geestelijke behoeften tegemoet komt, 
zij het dan ook, dat hier de stof natuurlijk vanuit een bepaalde richting 
wordt bekeken en dat de behandelde onderwerpen meer beperkt zijn; een 
andere reden is er misschien te vinden in het feit, dat de cursussen der V.U. 
voor arbeiders toch nog vrij moeilijk zijn te volgen. Het aanhooren van 
een spreker en het zich eigen maken van het gehoorde eischen een routine 
die de arbeider vaak niet bezit.

Wat ook beneden de verwachting bleef is de lust van de deelnemers om 
zich nu eens grondig te laten voorlichten. Van het met zooveel zorg en 
inzicht opgezette programma kon niet veel worden uitgevoerd. — Het 
aantal lessen voor een cursus, dat oorspronkelijk op minstens 15 was 
gesteld, werd al na eenige jaren teruggebracht op 10. Het bleek, dat het 
verloop op de laatste lessen zoo groot was, dat het uit praktische over
wegingen niet wenschelijk was de lange cursussen te handhaven. — Ook 
van het volgen van meerdere, samenhangende cursussen of het deelnemen 
over meerdere jaren aan eenzelfde cursus kwam niet veel terecht. Dikwijls 
moest een tweede jaar worden afgezegd bij gebrek aan deelname, zoodat 
het goed opgezette, systematische plan niet kon doorgaan.

Dit is en blijft een van de moeilijkste punten van het V.U. werk en het 
publiek blijkt veel oppervlakkiger, dan de oprichters hadden gehoopt. 
De beste cursussen, met uitnemende docenten moeten dikwijls bij gebrek 
aan deelname worden afgelast, terwijl cursussen van veel minder gehalte 
uitstekend worden bezet. Het ideaal: het allerbeste te geven wordt nog 
altijd zoo veel mogelijk nagestreeid, maar als het publiek het beste niet wil 
en het mindere zoekt, moet de V.U. dan dit mindere laten vallen en alleen 
laten spreken over uitgezóchte onderwerpen, door een uitgezóchte spreker, 
voor een uitgezocht publiek ? Niet alleen zou dit onmogelijk zijn uit 
finantieele overwegingen, maar ze zou daarmee ook niet beantwoorden 
aan haar doel, ze zou de massa niet bereiken en niet zijn een „Volks
universiteit”; wil ze dit zijn, dan moet ze zeker wat afdalen tot de smaak 
van het publiek en om de grens te trekken tusschen datgene, dat kan worden 
toegelaten, en dan zóo, dat de hoorders uit het behandelde nog nut kunnen 
trekken, zij het dan niet het allerhoogste, — en datgene wat beneden het peil 
is, is een van de moeilijkste taken van het bestuur. Men zal nooit moeten 
ophouden om te trachten de smaak van het publiek op te voeren tot het 
hoogere en een cursus die dit niet doet, zal zoo spoedig mogelijk van het 
programma moeten verdwijnen, hoezeer deze ook „trekt”.

Wat gehandhaafd is in de programma’s is de veelzijdigheid. Er werd
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begonnen bij de oprichting met ± 20 cursussen per jaar, thans bevat het 
programma 70 4 80 cursussen. Döor het verkorten van de cursussen tot 
10 lessen is de eerste serie vóór de Kerstvacantie afgeloopen en was de 
mogelijkheid geschapen om tusschen Kerstmis en Paschen nog een aantal 
cursussen te geven; daar de belangstelling in de eerste maanden het grootst 
is, worden de lange cursussen vóór de Kerstvacantie gegeven, de kortere 
(meestal 6 lessen) na de Kerstvacantie. Hiervoor worden dan speciale 
onderwerpen uitgezocht, die in het kleinere aantal avonden voldoende 
kunnen worden besproken.

In den loop der jaren werden de taalcursussen ingevoerd; ofschoon het 
bestuur lang aarzelde of deze cursussen wel bij de V.U. thuis hoorden 
werd er toch ten slotte toe overgegaan, daar de behoefte was gebleken.

De „werkcursussen”, waarbij dan de deelnemers meer actief mee
werken dan bij de „luistercursussen” hadden bij de Amsterdamsche V.U. 
geen groot succes. De deelnemers zijn óf bang zich te uiten, óf praten te 
veel en vervelen de anderen, die toch liever naar een docent luisteren dan 
naar een medecursist. Een enkele, zeer tactvolle docent, wist van deze 
cursussen wel wat te maken, maar over het algemeen blijven de werk
cursussen uitzondering. Voor de taalcursussen geldt dit niet, daar het hier 
meer op schoolsch onderwijs aankomt, kan hier het werkcursus-systeem 
worden gevolgd.

Aan het programma is in den loop van de jaren nog toegevoegd het 
maken van museum bezoeken en excursies, terwijl elk jaar een reis wordt 
gemaakt naar een land, waar onder leiding van een bekwaam docent 
de kunst ter plaatse kan worden bestudeerd, nadat deze eerst op een cursus 
is besproken.

Ter beantwoording rest thans nog de laatste door de Redactie gestelde 
vraag: verwachtingen en wenschen in de toekomstige ontwikkeling van 
het Volksuniversiteitswerk. Deze vraag js wel het moeilijkst te beant
woorden. We leven in een tijd van onzekerheid en verandering en voor
spellingen zijn dan ook moeilijker dan ooit. Indien we b.v. zien hoe in 
Duitschland de Volksuniversiteiten zich hebben ontwikkeld — enorme 
opbloei na den oorlog, daarna teruggang en thans bijna niets meer dat op 
een V.U. lijkt — dan is het wel duidelijk, dat de politieke en sociale om
standigheden op het werk van grooten invloed zijn. In Nederland zijn de 
schommelingen veel minder, maar toch doen ook hier de economische 
omstandigheden zich gelden, al hebben we reeds kunnen constateeren dat 
de meeste V.U. de crisis hebben doorstaan. Een voornaam punt is de 
finantieele kant, vroeger, toen een ruime subsidie werd genoten van Ge
meente en Provincie kon men eerder cursussen met een gering aantal 
deelnemers laten doorgaan; nu moet men meer zoeken naar cursussen 
die veel deelnemers trekken; komt er geen verandering dan zullen in de
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toekomst noodzakelijk de cursusgelden moeten worden verhoogd, dit zal 
weer vermindering van het bezoek meebrengen en vrijkaarten voor werk- 
loozen zouden in het geheel niet meer kunnen worden verstrekt. Ón
mogelijk zal de V.U. zich in de toekomst kunnen blijven handhaven zonder 
vermeerdering der geldmiddelen, op welke wijze dan ook; uit cursusgelden 
alleen kan een V.U. niet bestaan.

Moeten we ons wagen aan voorstellingen wat betreft de belangstelling 
der hoorders, dan meenen we wel te mogen aannemen, dat zoolang een 
vrije meeningsuiting hier geoorloofd is, zoodat ieder ook vrij naar eigen 
inzicht en belangstelling datgene kan bestudeeren, dat zijn liefde heeft, 
de V.U. haar bestaansmogelijkheid zal houden. Natuurlijk zal zij zich 
moeten richten naar veranderde en veranderende omstandigheden en daar
mede gepaard gaande wijzigingen in de belangstelling; haar algemeenheid 
en onpartijdigheid zal zij echter nimmer mogen opofferen.

De vermelding van onze wenschen voor de toekomst kan kort zijn: 
een verruiming van de werkzaamheden, zoowel wat betreft de deelname 
door alle Nederlanders als wat betreft nog meerdere uitbreiding van het 
programma, wat alleen mogelijk is bij ruime geldmiddelen.

De richtlijnen die de V.U. zich bij de oprichting stelde, gelden allen ook 
nu nog.
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De Arnhemsche Volksuniversiteit
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I. Wat waren de verwachtingen bij den opzet van de Volksuniversiteit 
en in hoeverre zijn deze al dan niet vervuld ?

II. In hoeverre is in den loop der jaren de werkmethode uwer Volks
universiteit gewijzigd ?

III. Wat verwacht gij of zoudt gij wenschen ten aanzien van de toe
komstige ontwikkeling van het Volksuniversiteitswerk ?

Ter inleiding in groote trekken de ontwikkelingsgang.
De oprichting van de Arnhemsche Volksuniversiteit op 19 December 

1918 geschiedde onder groote belangstelling van tal van vooraanstaande 
personen uit verschillende kringen der burgerij. Dit medeleven recht
vaardigde de hoop en de verwachting, dat vele lagen der bevolking door 
het Volksuniversiteitswerk zouden worden bereikt. Het eerste programma, 
omvattend een achttal leergangen — gesplitst in A. en B. cursussen van 
6 tot 8 lessen — over onderwerpen van wetenschap en kunst was inderdaad 
een succes. Ruim 500 cursisten uit allerlei kringen en beroepen meldden 
zich aan, de inschrijving voor de B-cursussen was het grootst. Opmerkelijk 
laag was het aantal cursisten, dat als lid tot de Vereeniging toetrad, 
slechts 186.

De belangstelling bleek weinig duurzaam, al ras verflauwde de geestdrift 
en ook het met de vakvereenigingen gezocht en gedeeltelijk verkregen 
contact leverde niet op wat er van verwacht was: de arbeiders werden 
op den duur niet bereikt. Finantiëele bezwaren deden zich gevoelen en in 
1921 maakte opheffing der V.U. een punt van ernstige overweging uit. 
Dank zij een zeer voorzichtig finantiëel beheer werden de moeilijkheden 
overwonnen en op bescheiden schaal kon het werk worden voortgezet. 
Groei zat er echter niet in, het was een kwijnend bestaan. Over de jaren 
21/22, 22/23 en 23/24 bedroeg het aantal cursisten resp. 193, 228 en 239, 
terwijl het ledental aan het einde van die driejarige periode was gedaald 
tot 104. De onderscheiding in A. en B. cursussen werd opgeheven, men 
achtte het aantal cursussen voor die indeeling te gering; bovendien leerde 
de ervaring, dat de cursisten zich niet graag indeelden bij de A. cursussen 
(bestemd voor hen, die alleen L.O. hebben genoten of zich met deze in 
ontwikkeling gelijk achten). In 1924 kwam er een gunstige wending. 
Een programma, rijk aan verscheidenheid met vooraanstaande docenten 
als cursusleiders, werd samengesteld en op groote schaal verspreid. 
Bijzondere zorg werd besteed aan het drukwerk, het systeem van in
schrijving onderging wijziging, aan de leden der Vereeniging werden 
bijzondere voordeelen toegekend en het resultaat was verrassend. 500 
nieuwe leden traden tot de Vereeniging toe, het aantal inschrijvingen
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beschouwing te

voor de leergangen 1924/25 bedroeg 1185. Sedert dien beweegt de Volks- 
.universiteit zich in opgaande lijn, in 5 jaar telde zij 1500 leden, zoodat een 
kern van belangstellenden in haar werk was gevormd.

d e o p z e t 
dan niet

verwachtingen bij den 
hoeverre zijn deze al

I. Wat waren 
van de V. U. en i 
vervuld ?

Ten einde in de wijze van behandeling een duidelijker overzicht te ver
krijgen, lijkt het mij beter deze vraag te splitsen. Te dezer plaatse eerst 
een enkel woord over

<*) 
b}

de verwachtingen, die men bij de oprichting der V.U. koesterde, 
de wijze waarop getracht werd die verwachtingen in vervulling 

te doen gaan,
om dan na beantwoording der sub II gestelde vraag een 

wijden aan c) de verkregen resultaten.
Ad a). Welk doel hadden de oprichters der V.U. 

voor o o g e n ? De statuten omschrijven het in art. 2 als volgt: het 
bevorderen van wetenschappelijke en algemeene ontwikkeling in den 
ruimsten zin des woords.

De V.U. beoogt voor volwassenen uit alle klassen van de samenleving 
de mogelijkheid te openen tot harmonische beschaving en hoogere ont
wikkeling; zij wil de belangstelling opwekken, zij wil door verrijking van 
kennis en door verdieping van inzicht het geluksgevoel verhoogen.

Bestaat aan een instituut als de V.U. behoefte? Ik meen deze vraag 
volmondig bevestigend te moeten beantwoorden. De samenleving wordt 
hoe langer hoe ingewikkelder, aan alle kanten vragen en nog eens vragen, 
problemen van allerlei aard, het geestelijk leven vertoont steeds weer 
nieuwe richtingen, nieuwe stroomingen, de verschillende takken van 
wetenschap specialiseeren zich meer en meer. Hoevelen zijn er niet die 
uitzien naar leiding en voorlichting ? Ook hier deed zich de gebruikelijke 
tegenwerping van ’t aankweeken van oppervlakkige kennis gelden. 
Niemand zal zich echter de illusie maken dat hij door een paar voordrachten 
te volgen een bepaald gebied volkomen zal gaan beheerschen, in elk geval 
zal de docent, die zijn stof niet oppervlakkig behandelt, hem dat wel duide
lijk laten voelen. Juist de man van wetenschap, die zijn speciaal terrein 
naar alle zijden heeft doorvorscht, is de aangewezen persoon om den leek 
een bepaald vraagstuk, van alle bijkomstigheden ontdaan, klaar en een
voudig voor oogen te stellen. Hij zal hem de historische ontwikkeling laten 
zien, de beteekenis, de samenhang met andere vragen, de richting, waarin de 
verdere groei zich naar alle waarschijnlijkheid zal ontwikkelen. Zoo wordt 
veel misverstand weggenomen, de leek is min of meer georienteerd, staat
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niet meer vreemd tegenover het vraagstuk, voelt zich minder hulpeloos, 
heeft een zekere lijn gekregen, waarlangs hij zijn gedachten kan laten gaan.

iI

!

Ad &). Op welke wijze heeft men getracht de 
verwachtingen in vervulling te doen gaan?

Het antwoord kan kort zijn: door het houden van cursussen en lezingen.
Toch valt hierover nog wel het een en ander te zeggen. Hoe moet het 

programma der Volksuniversiteit worden samengesteld? In art. 3 der 
Statuten wordt gesproken van „leergangen, zooveel mogelijk in onderling 
verband, in verschillende takken van wetenschap en kunst.” Er wordt 
dus in de programma’s der V.U. gestreefd naar een zoo groot mogelijke 
verscheidenheid van onderwerpen, hetgeen een eerste eisch is als men be
denkt dat de deelnemers aan de cursussen en lezingen volwassen menschen 
zijn, onderscheiden van aard, verschillend in ontwikkeling en streven, 
zij allen moeten er iets van hun gading kunnen vinden. Naast moeilijker 
cursussen meer eenvoudige (vooral wenschelijk als de onderscheiding in 
A. en B. cursussen ontbreekt), naast inspanning ontspanning. Hoofdzaak 
blijve echter inspanning, al zullen alle cursisten 't wel niet eens zijn met de 
cursiste, die de voorkeur gaf aan onderwerpen „waarbij je je een ongeluk 
moet denken.”

Voorts moeten de cursussen niet te kort van duur zijn; de stof moet 
rustig en grondig kunnen worden behandeld. De cursus moet een gesloten 
geheel vormen. Is dat niet het geval dan geeft dat den toehoorders een 
onbevredigd gevoel. Een teveel aan tijd moet eveneens worden vermeden. 
De cursisten mogen nimmer den indruk krijgen, dat de docent zijn tijd vol 
moet praten en er dus maar van alles en nog wat bijhaalt. — Korte of 
lange cursussen ? De statistiek wijst uit, dat voor de eerste de belangstelling 
over ’t algemeen ’t grootst is en waar de V.U. zich richt tot volwassenen, 
zal met dat verlangen rekening dienen te worden gehouden. Volwassenen 
laten zich niet dwingen! Men kieze dus, naast enkele langere cursussen, 
onderwerpen, die zich leenen tot behandeling in een vrij kort tijdsbestek.

En ten slotte het allerbelangrijkste: de keuze der docenten. De taak 
van den V.U. docent, die zich richt tot een hem onbekend en zeer heterogeen 
publiek, is wel buitengewoon moeilijk. Van vele zijden is bij herhaling 
gewezen op de hooge eischen, welke aan den cursusleider worden gesteld. 
Ik moge in dit verband verwijzen naar de uitspraken in de prae-adviezen 
van Prof. Dr. G. A. Molengraaff en Prof. Dr. R. H. Woltjer, uitgebracht 
op het Nationaal Congres voor Ontwikkeling van Volwassenen in 1926 te 
’s-Gravenhage gehouden, waar zij er den nadruk op leggen, dat als docenten 
der V.U. de allerbesten moeten worden gekozen, zelfs van de menschen 
der wetenschap.

En om Prof. Dr. S. R. Steinmetz te citeeren: „Van bijzondere beteekenis
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i hoeverre is in den 
ethode uwer Volksuni

II. In hoeverre is in den loop der jaren de 
werkmethode uwer Volksuniversiteit gewijzigd?

In het cursusjaar 1925/26 werd voor het eerst een werkcursus in het 
programma opgenomen. De werkcursus — in tegenstelling met den luister- 
cursus, waar de docent hoofdzakelijk aan het woord is — beoogt een meer 
actief deelnemen van de zijde van den cursist. Deze bereidt zich voor, 
levert werk in, het onderwerp van den cursus wordt door docent en cur
sisten gezamenlijk besproken. Het spreekt wel van zelf dat het aantal 
deelnemers beperkt moet zijn en dat in verband met de meer grondige 
behandeling de duur van een werkcursus die van een luistercursus verre 
zal moeten overtreffen. — De eerste werkcursus (over muziek) werd met 
succes over eenige jaren voortgezet. In volgende jaren werd op bescheiden 
wijze op den ingeslagen weg voortgegaan door een of twee werkcursussen 
naast de luistercursussen op te nemen. Behandeld werden onderwerpen 
uit de geschiedenis, psychologie, letterkunde, kunsthistorie, verder een 
cursus ter bevordering van goed leeren lezen en duidelijk spreken.

In het cursusjaar 1932/33 werden voor het eerst taalcursussen op het 
programma opgenomen, achtereenvolgens Russisch, Italiaansch, Latijn, 
Engelsch, Deensch.

In 1925/26 werd een Afdeeling der Arnh. V.U. opgericht te Dieren, 
waar jaarlijks 1 cursus en 1 lezing wordt gegeven; uitbreiding schijnt daar 
niet mogelijk te zijn.

Een enkel woord nog over wat m.i. ook onder de werkmethode der V.U. 
valt: aan de organisatie en administratie moet de meest mogelijke zorg 
worden besteed, het streven moet er op gericht zijn om het den inschrijvers 
zoo gemakkelijk mogelijk te maken. Het in 1924 ingevoerd nieuw systeem 
met schrijtelijke aanmelding voor de cursussen en lezingen wordt door 
onze leden over het algemeen zeer op prijs gesteld; men behoeft niet in de

om de vrije hoorders te winnen en te behouden is de keuze van de aller
beste docenten, voor deze bijzondere taak speciaal berekend. De ervaring 
leert, dat zij haast alleen onder de hoogsten in ieder vak worden aange
troffen. Wie voor de school goed genoeg is, is het nog lang niet voor de 
V.U. met haar zoo afwijkende leerlingen."

Dat deze opvatting nog geenszins de algemeene is, blijkt wel uit de vele 
aanvragen, die jaarlijks bij het secretariaat binnenkomen om eens een 
cursus of lezing te mogen houden. Ik krijg heel sterk den indruk, dat tal 
van adspirant-docenten het V.U.-werk onderschatten en dat zij van 
meening zijn dat de V.U. het Instituut is om mee te „beginnen”. —

De Arnhemsche Volksuniversiteit mag zich gelukkig prijzen, dat zoo
vele vooraanstaande docenten bereid zijn zich voor haar werk beschikbaar 
te stellen.
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rij te staan om kaarten in ontvangst te nemen, deze worden thuis bezorgd. 
De V.U. tracht door aan het lidmaatschap verbonden gunstige voorwaarden 
—bij inschrijving vóór een bepaalden datum kunnen leden 1 cursus gratis 
volgen en hebben zij reductie op de andere cursussen en lezingen — 
de cursisten aan zich te binden; de onderlinge band wordt zoo mogelijk 
ook door ’t houden van excursies versterkt. En ten slotte — het is mij meer
malen gebleken dat daaraan door de toehoorders wel aandacht wordt 
geschonken — op eiken cursus (en bij de kleinere V.U. en is dat mogelijk) 
behoort een curator of bestuurslid aanwezig te zijn. Niet alleen blijft 
Bestuur en Curatorium daardoor op de hoogte met de wijze van behande
ling der onderwerpen, maar er ontstaat ook nauwer contact met de do
centen en cursisten, die in de pauze of na afloop nog wel graag eens in
lichtingen over een of ander vragen.

s 8 ! 8811 11 !| W g ■° JS ’ |
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Ad C). De resultaten.
Heeft het V.U.-werk alle klassen van de samenleving bereikt? Het is 

reeds in den aanvang van dit artikel gezegd, dat de arbeidersklasse op 
de cursussen vrij wel ontbreekt; zij heeft het ontwikkelingsvraagstuk zelf 
ter hand genomen. Zij heeft de behoefte gevoeld aan een ontwikkeling, 
die rechtstreeks ten dienste komt aan haar levensdoel, de versterking 
der democratie.

En nu hoort men telkens weer de opmerking, dat de V.U. dan toch 
eigenlijk niet bereikt die menschen, voor wie ze bestemd is. Het is wel goed 
er hier nog eens op te wijzen, dat deze uitspraak niet juist is, dat de term 
„volk” in Volksuniversiteit dezelfde beteekenis heeft als bv. in „Volks
vertegenwoordiging”, dat er dus mede bedoeld wordt: het h e e 1 e volk 
in al zijn geledingen. Buiten de arbeidersklasse worden echter verschillende 
kringen bereikt, ik noem bv. de groote groepen kantoorbedienden, ambte
naren, onderwijzers, die jaarlijks onze cursussen bezoeken, huisvrouwen, 
academisch gevormden. —

Een overzicht van het cursus- en lezingbezoek over de laatste 10 jaar, 
alsmede het ledenaantal, laat ik hier volgen.

il iiüHll!
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De statistiek wijst uit dat Arnhem van de V.U. en het grootst gemiddeld 
aantal deelnemers per cursus heeft. Verheugend is het dat sinds 1924 
(met uitzondering van een enkelen werkcursus) alle cursussen konden 
doorgaan. Het ledenaantal is in het cursusjaar 1936/37 niet onbelangrijk 
toegenomen en bedraagt op ’t oogenblik ± 1650. —

Zoeken de cursisten bij de V.U. wat zich bij hun bestaan aanpast? 
In enkele gevallen is dit wel te bespreuren -—- om eenige voorbeelden te 
noemen: een cursus over bedrijfsorganisatie en medezeggingschap werd 
gevolgd door een groote groep werklieden eener fabriek en tal van bedrijfs
leiders, op de cursussen over kinderpsychologie en opvoedkunde treffen 
we vele onderwijzers aan, aan een voordracht over de psychologie van den 
hond werd deelgenomen door politieagenten en marechaussé's, die zich 
bezig hielden met het africhten van politiehonden. —

Dat een vroegtijdige literatuuropgave in verband met de te behandelen 
onderwerpen door de cursisten op prijs wordt gesteld, bleek meerdere 
malen o.a. bij een druk bezochten cursus over letterkunde, waar de in
schrijvers maanden tevoren in de Openbare Leeszaal de opgegeven boeken 
aanvroegen en bestudeerden. (De Leeszaal is ons steeds gaarne behulp
zaam met de verspreiding van ons programma).

Meermalen wordt ook van het behandelde een uitvoerig verslag ge
maakt door cursisten, gaat men later door zelfstudie in het onderwerp 
verder. Ook komt het voor dat een V.U. cursus de stoot geeft tot oprichting 
eener Vereeniging (Ver. voor moderne muziek) en dat uit een werkcursus 
een particulier studieclubje ontstaat. Wat de werkcursussen betreft — 
het valt te betreuren, dat deze niet voor uitbreiding vatbaar bleken, met 
uitzondering dan van de taalcursussen. Een bezwaar van de werkcursussen 
zijn voor velen natuurlijk ook de hoogere kosten. —

Voor de tentoonstelling der Wereld Bibliotheek Vereeniging, die jaarlijks 
in samenwerking met de V.U. in ons Eigen Gebouw wordt gehouden, 
bestaat onder onze leden steeds veel belangstelling.

Dat een eigen gebouw voor het V.U. werk van veel belang is, spreekt 
vanzelf. De Arnh. V.U. beschikt sinds 1929 over een rustig, centraal 
gelegen Eigen Gebouw (de lasten, die er op drukken zijn echter helaas 
hoog). —

Speciale cursussen voor werkloozen worden door de V.U. niet georgani
seerd (dit geschiedt door andere lichamen). Wel wordt voor werkloozen een 
aantal toegangskaarten tot de cursussen en lezingen beschikbaar gesteld.
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III. Wat verwacht gij of zoudt gijwenschen ten 
aanzien van de toekomstige ontwikkeling van 
het Volksuniversit. eitswerk?

Op grond van de statistiek over de laatste jaren kan verwacht worden, 
dat het werk voorloopig vrijwel stationair zal blijven; indien echter de 
finantiën toelaten het met meer cursussen te wagen, is er wel kans op 
uitbreiding van ledental en cursisten, immers hoe meer verscheidenheid 
van onderwerpen, hoe meer menschen bereikt worden.

Wat de wenschen betreft, ik zal mij tot enkele punten beperken.
Ie. Uitbreiding van het aantal luistercursussen.
Er wordt mij nogal eens gevraagd of het niet moeilijk is telkens weer 

andere cursussen op het programma te brengen en dan is mijn antwoord: 
moeilijk is juist de beperking, het wikken en wegen welke cursussen wél, 
welke niet moeten worden opgenomen. Hoe graag zouden wij niet het 
aantal cursussen verdubbelen en meer verband tusschen de leergangen 
onderling willen leggen.

2e. Meer belangstelling voor de werkcursussen, zoodat het mogelijk zal 
zijn a) naar aanleiding van luistercursussen, waarvoor veel belangstelling 
bestond, werkcursussen te vormen.

b) voorbereidende werkcursussen te organiseeren (bv. over psychologie, 
kunstgeschiedenis) opdat de luistercursussen over een speciaal onderdeel 
op dat gebied met meer vrucht gevolgd kunnen worden.

3e. Een eigen Bibliotheek.
4e. Een eigen Maandblad.
En tot slot zou ik nog kunnen noemen: aanzienlijke vermeerdering van 

inkomsten, teneinde daarmede vele onzer wenschen te kunnen ver
wezenlijken.
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De Volksuniversiteit te Enschede 
door W. L. M. E. VAN LEEUWEN.

T Tet is thans bijna 25 jaar geleden, dat de eerste Volksuniversiteit werd 
opgericht (Amsterdam, 1913). Het is niet onmogelijk dat van de aanvang 

af de naam „volksuniversiteit" het instituut heeft geschaad. En echter 
volmaakt ten onrechte. Het tweede der samenstellende delen: „universi- 
teit” geeft toch immers duidelijk genoeg aan, voor wie begrijpen wil, dat. 
een „algemene school" als bedoeling voorzat; het woord „volk” is (ondanks, 
de verkeerde specialisatie door velen er aan gegeven) nog steeds de duide
lijkste en beste naam voor „allen”: het gehele volk inderdaad. Wanneer 
het instituut zijn doel nastreeft, zoals dat in de naam gegeven is, dan zal 
het trachten allen, dus èn de meer én de minder ontwikkelden iets te 
brengen. Het behoeft zich geenszins te richten alléén tot de arbeiders 
(aan welke klasse men verkeerdelijk speciaal de naam „volk” is gaan toe
kennen — alsof niet allen arbeiders waren!), en evenmin juist tot de meer 
ontwikkelden. De volksuniversiteit welke zich één dezer beide groepen 
speciaal tot richtsnoer kiest zal falen ,daar de andere groep zéker afge
stoten wordt, en de beoogde groep bovendien wellicht óók.

Onmiddellijk benaderen we hier een der grootste problemen van het 
volksuniversiteitswerk. Immers, de vraag, die ons bestuurders telkens weer 
gesteld wordt, wanneer wij in meer ontwikkelde kringen over ons werk 
spreken is: „Bereikt de V.U. nu ook werkelijk het volk?” Zoals reeds 
opgemerkt: de vraag is op die wijze verkeerd gesteld; bedoeld wordt na
tuurlijk dan weer: de arbeider. Het eerste antwoord dient dan ook te zijn: 
de V.U. is er niet speciaal voor de arbeiders maar voor het gehele volk. 
En echter: inderdaad, de arbeidersklasse wordt te weinig bereikt. Een 
der idealen is dan ook nog steeds, die groepen meer tot de V.U. te brengen. 
Hier stuiten we echter op twee „werkelijkheden”. Ten eerste dit: hoe 
vele malen denkt men niet als leider ener V.U.: „Wanneer ik nu toch 
slechts de eenvoudigen, de minder ontwikkelden hier kon bréngen, hoe 
zouden ze dan genieten en profiteren: hoe zouden zij merken, dat het 
gegevene niet boven hun macht gaat!" Immers, laten wij allereerst vast-, 
stellen, dat de werkelijk goede docent, dat is dus die docent, die zijn, 
onderwerp zó beheerst, dat hij niet zijn lezingen behoeft voor te be
reiden, en dat hij werkelijk spréékt en niet léést, steeds in staat zal zijn het 
gegevene in alle eenvoud aan zijn publiek te brengen. Afgezien van enkele 
onderwerpen, voor welker goed begrip bepaalde kennis (wiskundige, 
natuurkundige b.v.) noodzakelijk is, is het belangrijkste en meest ware, 
tevens het meest eenvoudige en voor ieder zelfdenkend mens te vatten. 
Het overige, het specialistische, het nog omstredene en dus nog niet klare, 
behoort aan de V.U. niet thuis. Ik heb persoonlijk ondervonden, hoe voor 
het beste uit de wereldlitteratuur iederéén rijp is; in een werkklasse
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sprak ik in een tiental avonden over meesterwerken uit de wereldlitteratuur; 
tot het publiek behoorden een stratenmaker, een dienstmeisie, een naaister; 
zij genoten evengoed van „Oedipus” als van „Parcival”. Waarom ook niet? 
Maar: hoe krijgt men den arbeider in de V.U. ? De kosten doen ’t hem niet: 
de werkelozen hebben in Enschede gratis toegang; practisch maken zij 
er geen gebruik van. Stellig is er een andere oorzaak: de meeste arbeiders 
zijn verenigd in hun politieke of religieuse arbeidersvereniging; tot die 
organisaties behoren eveneens ontwikkelingsinstituten en van mede
werking dier instituten ten aanzien van de V.U. is geen sprake. Of men 
hier moet denken aan concurrentievrees (iedere school, iedere vereniging 
wordt al gauw een angstvallig bewaakte erezaak: méér leden!! méér 
opkomst!!!), of dat men moet menen, dat de in een of andere richting, 
politiek of religieus, werkende organisatie de neutraliteit van de V.U. 
wantrouwt ik waag het niet te beslissen. Soms valt het op, dat een der 
genoemde instituten in eenzelfde seizoen door een „eigen spreker” precies 
eenzelfde onderwerp laat behandelen, als de V.U. in dat seizoen doet.

Hier raken we meteen een tweede probleem: de neutraliteit. De V.U. 
heeft te dienen een positieve neutraliteit, zoals ik het gaarne noem. 
D.w.z. men moet als V.U.-bestuurder weliswaar alle propaganda schuwen, 
maar men moet niet bevreesd zijn voor „gerichte” overtuigingen. Men 
dient dan echter in de loop der jaren alle kanten van een zaak recht te doen, 
en dus stellig wel „gerichte” persoonlijkheden als spreker uit te nodigen, 
maar dan óók verschillend gerichte! Men vreze niet voor verwarring: 
tenslotte heeft men te maken met volwassenen, die zélf hun overtuiging 
moeten vinden. Deze „vrije ” opvoeding, deze opvoeding tot zelfdenkende 
mensen is steeds het ideaal van de V.U. geweest; maar daar schuilt 
dan ook de oorzaak van de tegenstand die men ondervindt uit bepaalde 
politiek getinte of religieus gebonden milieus. Wie vanuit één bepaalde 
maatschappelijke of godsdienstige overtuiging zijn toehoorders opgevoed 
wil zien, kan niet anders dan de V.U. afwijzen. Die door de V.U. zo hoog 
gestelde positieve neutraliteit (grondslag ook van het goed begrepen open
baar onderwijs) — en wat is zij anders dan een democratisch humanisme — 
wordt als „ketters” of als „burgerlijk” afgewezen (vanuit een dogma 
trouwens terecht). Er is in Enschede naar samenwerking gestreefd met 
socialistische en christelijke ontwikkelingsverenigingen; het heeft tot niet 
veel meer geleid dan subsidieverdeling. Niet hebben wij bereikt wat wij 
hoopten: de leden dier verenigingen in de Gehoorzaal van de V.U. te 
brengen. Deze afgesloten groepen redeneren té veel: „Wij vragen als 
sprekers alleen „ónze mensen” ”; vroeg men niet zelfs een docent zijn 
musicologisch onderwerp te behandelen vanuit een socialistisch standpunt!

Het doel van de Volksuniversiteit, zoals dat b.v. geformuleerd werd bij 
de oprichting van de V.U. te Enschede (in 1920) was en is nog steeds:
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„te brengen ontwikkeling in de ruimste zin des woords aan alle lagen der 
bevolking’’. Niet natuurlijk het bijbrengen van kennis alleen; doch vooral 
beoogt „elke cursus den bezoekers een helder inzicht bij te brengen in 
een beperkt onderdeel van wetenschap, kunst, godsdienst of wijsbegeerte”. 
Verrijking en verruiming van het inzicht immers, redeneerde men, zal den 
mens het leven lichter maken en hem meer geluk brengen. Daarom ook 
vervolgt de inleiding van ons eerste programma (1920): „Maar de V.U. 
beoogt meer. Er is ook een ontwikkeling van ons schoonheidsgevoel, 
welke meerdere diepte in ons leven zal brengen, inniger genieten, meer 
geluk. Daarom zullen er cursussen in letterkunde, beeldende kunsten en 
muziek georganiseerd worden, waarbij zoveel mogelijk de hoorders met de 
kunstvoortbrengselen zelf in aanraking worden gebracht. Hier zal het 
meer gaan om luisteren en zien alleen. Hier moet men de kunst op zich 
laten inwerken, teneinde te geraken tot diepere doorleving, tot reinere 
ontroering dan het gewone leven ons kan geven”. Naast de ontwikkeling 
van meer verstandelijke aard dus (zielkunde, wijsbegeerte, historie, staats
wetenschappen, natuurwetenschappen) (en het nog technische ƒ deel van 
het werk: taalcursussen, gezondheidsleer, voedingsleer, landbouw, tech
niek, textiel enz.), werd dus de ontwikkeling van het gevoel nagestreefd. 
Deze doelstelling bleef geheel ongewijzigd.

In de werkmethode werd stellig enige verandering gebracht; er werd 
tenslotte tóch een concessie aan het publiek gedaan. Immers, men begon 
met lange cursussen (vaak 7 of 8, soms 12 avonden). Dat ging op de duur 
niet meer. Hoe zeer het ook te betreuren is, toch is het te begrijpen, dat 
men zich node voor zoveel weken bindt. De cursussen werden dus 3 of 4 
avonden. Ik acht dit verschijnsel niet ongevaarlijk. Men verwijt de V.U. 
zo vaak, dat de mensen er oppervlakkig kennis opdoen en dan menen 
„het te weten”. Toch kan men niet vasthouden aan langere cursussen 
(taal- en dergelijke cursussen blijven nu natuurlijk buiten beschouwing: 
die zijn nóg lang van duur, allicht!)  wanneer de werkelijkheid is dat 
er dan geen deelnemers komen. Reden te meer dat de leider der V.U. 
en de docent den cursisten met nadruk attent maken op de uitvoeriger 
werken over de behandelde stof (welke gemakkelijk door medewerking 
van een boekhandelaar ter inzage kunnen worden gelegd!); en zeker is 
het verkeerd de cursisten, door brochure-achtige boekjes aan te prijzen, 
nóg meer in de richting van het oppervlakkige te leiden (dat heb ik op de 
monografietjes van de Bond tegen) in plaats van een reeks goedkope 
handboeken aan te bevelen. — Een andere, ook in onze V.U. toegepaste, 
methode om de oppervlakkigheid te vermijden, is het plaatsen in één 
seizoen van een aantal verwante cursussen in onderling verband. Wij namen 
b.v. „De Oudheid” in een viertal cursussen, élk van 3 of 4 avonden. 
Echter: men kan niemand verplichten alle vier de cursussen te volgen en
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dus .... bezocht ieder weer dat onderdeel alleen waarin hij belang stelde. 
Waardoor de maatregel geen effect sorteerde.

Hier naderen we nóg een probleem: zeer vaak zitten in de zaal net die 
mensen, die er niet behoefden te zijn; ik herinner me een cursus over 
verschillende geestelijk-humanitaire stromingen: o.a. vegetarisme, theo
sofie, parapsychologie, anthroposofie. En wat gebeurde: de avond over 
vegetarisme werd door vegetariërs bijgewoond; die over theosofie door 
theosofen (ik veralgemeen nu natuurlijk de situatie)  maar dat was nu 
eigenlijk juist niet de bedoeling. Ookhier weer botsten ideaal en werkelijkheid.

Van de aanvang af werden aan de Volksuniversiteit te Enschede werk- 
cursussen gegeven (verschillende talen: Frans, Duits, Engels, Spaans, 
Italiaans; verder Eerste Hulp bij Ongelukken). Ook verenigden zich 
een enkele keer kleine groepen ter bespreking van een bepaald onderwerp, 
op litterair of maatschappelijk gebied („Goethe”; Gorters „Mei”; „Arthur- 
legenden”; „Rousseau”; „Moderne Franse Pianomuziek”; „Ibsen”; 
„Heyermans”; „Radiobouw”; „Kunstgeschiedenis”); verscheidene jaren 
achtereen werd een club Franse conversatie gevormd. Het succes dier 
werkcursussen en werkclubs was zeer verschillend; let men op de bevredi
ging die de cursisten er in vonden, dan is er stellig reden tot tevredenheid; 
meestal echter lukte het niet, voldoende deelnemers te vinden. Een belang
rijke poging, te komen tot een grondige werkklasse, omvattend 
90 lesuren, gelukte enige jaren geleden: er werd een groep van -I- 25 
deelnemers gevormd, personen van uiteenlopende werkkring. In deze 
90 uur werden lessen gegeven in Natuurkunde, Biologie, Letterkunde, 
Geschiedenis, Staatswetenschappen en Beeldende Kunst. Deze cursus 
viel zeer in de smaak. Echter is het later niet meer gelukt voldoende 
deelnemers bijeen te brengen, wat zeer te betreuren valt, daar juist dergelijke 
werkklassen voor personen die slechts L.O. hebben genoten zéér belangrijk 
zijn.

Van tijd tot tijd werden excursies ondernomen, ofschoon niet dikwijls 
(Zuiderzeewerken; Munsterland). Voor Museumbezoek zou alle reden zijn 
in een stad als Enschede, daar men immers elders moet zien, wat in het 
Oosten des lands vrijwel ontbreekt; een bezwaar zijn daarbij echter de 
grote reiskosten.

Vooral in een overigens voor het grootste deel van culturele ontwikke
lingsinstellingen voor volwassenen verstoken provinciestad als Enschede, 
heeft een Volksuniversiteit een belangrijke taak. Zij voorzag dan ook 
stellig in een behoefte en groeide van 600 leden in 1920 tot 2450 leden 
in 1931, zakte daarna door de crisis tot 2100 en stijgt thans weer in 
ledental. Het gemiddeld aantal cursusbezoekers in 16 jaar was 67. De 
verschillende afzonderlijke avonden worden jaarlijks door gemiddeld 5000 
personen bijgewoond.
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Door een V.U. wordt het mogelijk ook in de provincie grote gebeurtenissen 
op het gebied van toneel, muziek, ballet, opera, dans, film te doen plaats 
hebben; het orgaan der instelling bereikt practisch allen die belangstellen 
in cultuur, zodat een goed bezette zaal vrijwel verzekerd is, terwijl financiële 
tegenslag opgevangen kan worden door de reserve. Enige durf is hierbij 
noodzakelijk; want juist door het beste en grootste te geven wint men de 
leden en behoudt men ze; en juist de post contributies (en donaties) kan 
een stoot opvangen.

In de loop der 17 jaar van het bestaan van de Enschedese Volks
universiteit vallen dan ook talrijke van dergelijke „grote gebeurtenissen” 
te vermelden: een Indische leergang met tentoonstelling; het Münchener 
Marionettentheater (meermalen); dansavonden o.a. door Gestrud Leistikov, 
La Teresina, Yvonne Georgi, Darja Collin, Chaja Goldstein, Raden Mas 
Jodjana; voordrachtavonden door Charlotte Kohier (vrijwel jaarlijks sinds 
1928); tentoonstelling van werken van Vincent van Gogh; Van Schendel- 
expositie; jeugdconcerten; concerten door de Hollandse Kamermuziek- 
vereniging; een opera-voorstelling door het Stadtheater uit Münster; 
een grote tentoonstelling van opvoeding en onderwijs in Sowjet-Rusland; 
demonstratie van Volksdansen; een opvoering van „Medea” door de 
Amsterdamse Toneelvereniging; vertoning met toelichting van alle 
zogenaamde ,,Liga”-films enz. enz. Stellig is ook dit een deel van de 
taak voor een Volksuniversiteit, dat niet verwaarloosd mag worden.

De meeste V.U.'s hebben de laatste jaren hun financiën zien dalen door 
sterke verlaging der subsidies, onvermijdelijk wellicht door de crisis. 
Maar toch valt het te betreuren dat ook hier (zoals bij het gehele onderwijs) 
de staat allereerst bezuinigde op wat het belangrijkste is: de geestelijke 
vorming van het Volk.
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Volksuniversiteiten in Nederland en haar toekomst. 
(Volksuniversiteit ’s-Gravenhage). 

door H. CH. G. J. v. d. MANDERE.
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James Stuart, hoogleeraar te Cambridge, die tot de beste geestelijke 
J vaders van de University Extension-beweging behoort, heeft zich —• 
gelijk in het maatschappelijke en sociale leven meer voorkomt — de ont
wikkeling dezer beweging ongetwijfeld anders gedacht dan de practijk 
der verschillende Volksuniversiteiten in Nederland haar heeft verwezen
lijkt. Stuart, aldus vertelde Dr. W. W. van der Meulen toen hij op 7 October 
1916 het eerste leerjaar van de Haagsche Volksuniversiteit opende, was 
een merkwaardig man. Hij had de uitnoodiging gekregen om te komen lezen 
over: De kunst van onderwijs geven. Als echt practisch Engelschman 
vroeg hij echter of het niet beter zou zijn, indien men hem eens jn de ge
legenheid stelde die kunst in de practijk te vertoonen. Gevolg was, dat hij 
in enkele steden als Leeds, Liverpool en Manchester, seriën van lezingen, 
leergangen genoemd, gaf, gewijd aan de sterrenkunde. Stuart behoorde 
tot degenen, die bezwaar hadden tegen het stelsel van semi- wetenschappe
lijke genootschappen, om eens een enkelen keer een voordracht te laten 
houden over een bepaald onderwerp; hij meende, dat dit hoogstens een soort 
oppervlakkige nieuwsgierigheid kon bevredigen. Hij ried derhalve zijn 
hoorders aan om aanteekeningen van het gesprokene te maken; bemer
kende, dat daarvan dikwerf niet veel terecht kwam, voorzag hij hen van 
een Syllabus, die bij vele leergangen nog altijd een belangrijke plaats 
inneemt. Stuart ging zelfs verder en stelde zich beschikbaar om, naar aan
leiding van schriftelijke opgaven, die hij tevoren liet drukken en op een 
volgende lezing behandelde, opstellen na te zien en, met de door hem aan
gebrachte verbeteringen, aan de hoorders ter hand te stellen. Hij stond niet 
alleen in dit werk; Cambridge zond in 1873 professoren naar verschillende 
steden om leergangen te geven en de hoorders zelfs in de gelegenheid 
te stellen om na afloop een examen af te leggen. Zoo kon in 1898, toen in 
Engeland het zilveren feest der University Extension werd gevierd, 
worden geconstateerd, dat in den voorafgaanden winter bijkans 500 leer
gangen waren gegeven voor een publiek van 50.000 personen. Waarbij 
intusschen rekening moet worden gehouden met het feit, dat deze cijfers 
geheel Engeland betreffen.

Dat Cambridge hiertoe overging, was mede te danken aan verzoek
schriften, die van verschillende zijde die Universiteit hadden bereikt. In 
dezelfde boven aangehaalde rede wordt uit een dezer verzoekschriften 
geciteerd: „Wij weten, dat er in groote steden en in plattelands-districten 
een groot aantal personen zijn, die verlangen naar meerdere ontwikkeling. 
Deze personen zijn den schoolleeftijd voorbij, maar zij hebben het geld 
noch den tijd om drie of vier jaar een Universiteit te bezoeken. Velen van
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Wie aldus de oorsprong van wat wij in Nederland noemen Volksuniversi
teit voor zich ziet, kan in het bereikte niet in elk opzicht een spiegelbeeld 
vinden. Te zeggen, dat er van de oorspronkelijke University Extension 
niets is terecht gekomen, gaat zeker te ver, al is het verband, dat men 
oorspronkelijk in Engeland wilde leggen rechtstreeks tusschen de hooge- 
school en het gewone publiek, ook daar verloren gegaan. Het bestaat niet 
anders dan daarin dat tal van hoogleeraren zich ook voor Volksuniversiteiten 
ter beschikking stellen, zoodat de klacht, die wel eens vernomen is, dat 
in Nederland de wetenschap zich daartoe te deftig en te hoog rekent, 
geen reden van bestaan meer heeft. Dat deze ontwikkeling dien anderen 
weg heeft genomen, is niet, omdat men den oorspronkelijk getraceerden 
weg, dien men ook in Engeland heeft moeten verlaten, niet wenschte 
te volgen, maar omdat verschillende en uiteenloopende practische be
zwaren dien versperden. Bezwaren, die in de eene plaats des lands geheel 
anders spreken dan in de andere, waaruit reeds dadelijk volgt, dat de 
practijk ook de hand heeft gehad in het lokaal karakter, dat aan den arbeid 
der Volksuniversiteiten is verbonden. Er is wel eens gezegd, dat het be
stempelen met den naam van Volksuniversiteit van vereenigingen of 
genootschappen, die slechts ten deele in staat zijn zich op uitsluitend weten- 
schappelijken grondslag te bewegen, een ontwijding van de wetenschap zou 
zijn. Bekend mag worden verondersteld, dat men te Amsterdam liever 
den Duitschen naam „Freie Hochschule” zuiver had vertaald, maar met 
het oog op de aanwezigheid van de Vrije Universiteit dit niet kon doen. 
Er is tegen den gekozen naam ook wel eens aangevoerd, dat een Universi
teit noodzakelijk een inrichting dient te zijn, waar alle wetenschappen

hen zijn jongelieden uit den middenstand, overdag werkzaam als klerk 
of winkelbediende. Veel anderen zijn handwerkslieden. Hoe kunnen wij nu 
voorzien in de geestelijke behoeften van die personen, die alleen ’s avonds 
kunnen studeeren? Wij wenden ons met deze moeilijke vraag tot de oude 
Universiteiten van Engeland. Zij zijn voor onze natie de brandpunten van 
de hoogere ontwikkeling. Waarom zouden de Universiteiten niet tot ons 
komen, nu degenen, voor wie wij pleiten, niet tot haar kunnen gaan? 
Waarom zouden zij ons geen leermeesters zenden, hoogst kundige menschen 
op verschillend wetenschappelijk gebied? Zulke menschen zouden een 
nieuwen en grooten dienst kunnen bewijzen aan het vaderland, indien 
zij als zendelingen van de Universiteiten, als woordvoerders van een zelf
standig gedachtenleven, avondcursussen zouden willen leiden in onze 
steden, voor menschen, die daartoe overdag geen gelegenheid hebben.” 
En zelfs gingen sommige dier verzoekschriften nog verder, en spraken 
ervan om personen, die daartoe hetzij overdag hetzij des avonds vrijen tijd 
hadden, de gelegenheid te schenken hun geestelijk leven te verdiepen.
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worden beoefend en waar men een universeel wetenschappelijke opleiding 
krijgt. Van andere zijde wordt dit weersproken, door er op te wijzen, dat 
de oorspronkelijke opvatting van Universitas niet anders was dan gemeen
schap, en wel die van leermeesters en leerlingen, aan wie het vergund was 
te bestaan buiten de kerkelijke school. Aldus gezien, zou de ideëele ont
wikkeling van wat een Nederlandsche Volksuniversiteit is, zich zeer wel 
bij het woord aanpassen.

Het bezwaar lijkt vooral hierin gelegen, dat aan het begrip Universiteit 
inhaerent is een minder of meer doorgevoerde stelselmatigheid, die bij 
wetenschappelijke voorlichting niet kan worden gemist en het is juist een der 
practische moeilijkheden, waartegenover elke Volksuniversiteit zich telken
male geplaatst ziet, dat zij deze stelselmatigheid slechts zeer ten deele kan 
doorvoeren Zij kan van haar achtereenvolgende leerjaren zoodoende 
moeilijk een aaneensluitend wetenschappelijk geheel maken, wijl zij, wat 
het doorgaan van leergangen betreft, dikwerf is aangewezen, en in dezen 
crisistijd meer dan ooit tevoren, op het aantal hoorders, dat zich aanmeldt 
en de financieele uitkomsten, die dus worden verkregen. Wie van Volks
universiteiten hoort spreken, schept zich wel verwachtingen, waaraan 
deze niet kunnen voldoen, en denkt aan verplichtingen, die boven de kracht 
ervan uitgaan. Legendarisch is het verhaal van het visitekaartje, dat wij 
eens, na afloop van een der leergangen vonden, blijkens hetwelk een der 
toehoorders zich betitelde als: „student aan de Volksuniversiteit”. Maar 
niet legendarisch zijn de telkens weerkeerende teleurstellingen, die onder
vonden worden bij dat deel van het programma, dat men voor enkele 
jaren achtereen aansluitend poogt te maken en dat zijn beteekenis verliest, 
zoodra uit financieele of andere overwegingen een of meer deelen daarvan 
wegvallen.

De statuten van de Volksuniversiteit van ’s-Gravenhage zeggen, dat 
haar doel is: „het bevorderen van algemeene ontwikkeling in den ruimsten 
zin, met uitsluiting van vakopleiding, een en ander geheel onafhankelijk 
van staatkundige en godsdienstige richtingen”. Hier komt men dus 
binnen de perken, gelijk het Nut deze stelde, toen het in den winter van 
1898/1899 cursussen van hooger onderwijs deed geven en ook later in die 
richting voortwerkte. Maar daaruit volgt, dat wel de Volksuniversiteiten 
zich ontwikkelden tot de speciale organisaties, met dit werk te belasten, 
doch dat aanpassing van publiek aan hooger onderwijs en omgekeerd 
in het wezen der zaak werd losgelaten. Wat niet kan verbazen, wanneer 
men zich bedenkt, dat zelfs thans, nu lager en middelbaar onderwijs zooveel 
meer voor een ieder openstaan, toch nog moeilijkheden te over rijzen, 
wanneer men in stricten zin het oorspronkelijk denkbeeld weer zou willen uit
voeren. In de hofstad heeft men ook, gelijk achtereenvolgens de jaarverslagen 
getuigen, niet zonder leedwezen geconstateerd, dat ondanks de algemeen-
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heid van de taak, die de Volksuniversiteit op zich had genomen, de arbeiders 
voor het grootste deel van de leergangen wegbleven. Ten deele moet dit 
worden toegeschreven aan de eigen ontwikkelingscursussen, die nader bij de 
vakvereenigingen staan; ten deele aan het feit, dat velen in Den Haag 
zich meer als ambtenaar dan als arbeider gevoelen!

Trouwens, het zijn niet alleen de arbeiders, die van de leergangen zijn 
weggebleven. Wat men gewoon is middenstand te noemen, bezoekt deze 
ook minder dan verwacht was. In zooverre zijn dus teleurstellingen niet 
uitgebleven. Daartegenover staat echter, dat, meer dan men bij den opzet 
hoopte en dacht, het algemeen ontwikkelde publiek den weg naar de Volks
universiteit heeft gevonden. In den aanvang, in de oorlogsjaren, toen tal 
van actueele problemen eiken dag aandacht vroegen, wellicht wat al te 
gemakkelijk, omdat daardoor bij de Volksuniversiteit wel de gedachte moest 
postvatten, dat men een leemte aanvulde en zonder meer kon voortwerken 
in de eens gekozen richting. Zij het dan niet zonder onderbreking, gelijk 
de statistieken toonen van geheel gelijksoortige cursussen in verschillende 
jaren, dit algemeen ontwikkeld publiek is de Volksuniversiteit hier ter 
stede trouw geblveen. Zij is voor velen geworden de aangewezen mogelijk
heid om zich in onderwerpen en vraagstukken, die niet tot het eigen gebied 
behooren, te verdiepen; zij schenkt velen een aanknoopingspunt om ver
waarloosde kennis van vroeger dagen op te halen en bij te werken, en aan 
te passen aan den tegenwoordigen tijd. Zeker, zoo in Den Haag als elders 
zijn er leden en hoorders, die zich bij de Volksuniversiteit aansluiten, 
omdat deze op gemakkelijke wijze toegang geeft tot tooneelvoorstelüngen 
en concerten, op zichzelf een uitnemend middel om de algemeene ont
wikkeling te bevorderen. Er zijn ook hoorders van leergangen, die daarheen 
gaan, omdat zij overmatig veel vrijen tijd hebben, in welk geval intusschen 
gezegd mag worden, dat zij dan toch via de Volksuniversiteit dezen vrijen 
tijd nuttiger besteden dan tevoren het geval was. Maar de kern bestaat uit 
degenen, die, om welke reden dan ook, zich kennis op een bepaald gebied 

' willen verschaffen; het aangenaam of noodig vinden hun algemeene 
ontwikkeling en daardoor hun gezichtskring te verruimen, en in dat opzicht 
sluiten de resultaten zich aan bij de verwachtingen, die men van den opzet 
koesterde.

Dat de werkmethode zich heeft gewijzigd onder den invloed van de 
ervaring, spreekt wel vanzelf. Slechts lichamen, die over een bij uitstek 
sterken financieelen grondslag beschikken, wier wetencshappelijke en 
practische hulpmiddelen niet spoedig zijn uitgeput, zouden het kunnen 
onderstaan om tenminste enkele jaren achtereen tegen een duidelijk merk
baren stroom van de verlangens van het publiek in te gaan. Dit wil echter 
niet zeggen, dat geen poging is of wordt gedaan om leiding te geven aan 
de wenschen van dit publiek. Integendeel, getracht wordt het een met het



254 VOLKSUNIVERSITEIT ’s-GRAVENHAGE

ander te vereenigen. Vandaar, dat, teneinde de te verspreiden wetenschap 
van intenser aard te maken, aan den eenen kant naast de leergangen zijn 
geschapen zgn. studiekringen en studieklassen, welke niet alleen omvang- 
rijker zijn dan de leergangen, doch ook een anderen opzet toonen, doordat 
zij minder leerlingen tellen en de gelegenheid van direct contact tusschen 
docent en leerlingen openlaten. Aan den anderen kant is naast het gewone 
programma van leergangen opgebouwd een samenstel van voordrachten, 
filmvoorstellingen, paedagogische muziekavonden e.d., die, de een meer 
uitgesproken dan de andere, de typische ontwikkelingsgedachte van de 
Volksuniversiteit dragen. Voor den oppervlakkigen beoordeelaar moet het 
meermalen wel eens lijken als is bij de verbinding van het nuttige en 
aangename, aan het laatste den voorrang geschonken; in wezen is dit 
zelden juist. Om dat te onderkennen, dient men echter elk program in zijn 
geheel te bestudeeren.

Of een wijziging in de werkmethode mogelijk en gewenscht zou zijn, 
is een andere vraag. Uiteraard wordt daarbij gedacht aan wijziging, die 
terugkeer tot het oorspronkelijk denkbeeld zou beoogen. Zou men inder
daad tot dit meer orthodoxe uitgangspunt willen terugkeeren, dan lijkt 
noodig grooter, ja zelfs vrij sterke centralisatie van de verschillende Volks
universiteiten in ons land, die zich niet zonder reden plaatselijk hebben 
georganiseerd en ontwikkeld. Daaraan zouden ongetwijfeld voordeelen 
verbonden zijn, maar tegelijk nadeelen, voor het wegnemen waarvan 
meerdere financieele steun zeker een eerste eisch zou zijn. Een andere 
vraag is natuurlijk of niet een intensiever contact tusschen de Volksuni
versiteiten zoowel van de groote plaatsen onderling als van deze met de 
kleine plaatsen ertoe zou leiden om meer dan tot dusver te ontdekken die 
krachten in ons volk, die bij uitstek geschikt zijn, om den doceerenden 
arbeid voor de Volksuniversiteit te verrichten. Dat is niet zoo gemakkelijk 
als het lijkt, omdat men, om een goed en door velen verlangd docent te 
zijn, moet beschikken over een complex van uiteenloopende eigenschappen. 
Men moet niet alleen het onderwerp, dat men behandelt, beheerschen; men 
moet het ook helder en overzichtelijk kunnen uiteenzetten; men moet zich 
bovenal kunnen indenken in den gedachtengang van het leekenpubliek 
en men moet rekening kunnen houden met de zeer verschillende graden 
van ontwikkeling, waarover de hoorders beschikken. Nauwer contact 
tusschen de bestaande Volksuniversiteiten zou wellicht ook ertoe kunnen 
leiden, dat tot kleinere plaatsen, ja tot het platteland het Volksuniversi- 
teitswerk, dat iets geheel anders is dan de voordrachten van uiteenloopenden 
aard die men wel overal kan genieten, zou worden uitgebreid. Af
gescheiden daarvan, is het zeker de vraag of de Volksuniversiteiten niet 
meer dan tot dusver het geval is, het middenpunt zouden kunnen worden 
van het geestelijk leven in de plaats harer inwoning. Dat beteekent geens-
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zins, dat zij een overheerschende positie moeten innemen; het beteekent 
alleen, dat, al naarmate op verschillend gebied reeds afzonderlijke organi
saties aanwezig zijn, zij met deze en deze met haar in contact moeten 
treden teneinde te voorkomen, dat gelijke onderwerpen in dezelfde plaats 
te veelvuldig worden behandeld en tevens zoodanig, dat de stelselmatig
heid daarbij verloren gaat.

Zooals de Volksuniversiteiten zich hebben ontwikkeld, lijkt het, dat zij, 
althans in die plaatsen, waar zij blijkens de ervaring wortel hebben ge
schoten, niet wel kunnen worden gemist zonder een belangrijke leemte 
te laten. Een leemte voor dat deel van het publiek, waarvoor door zijn 
heterogene samenstelling niet zoo gemakkelijk iets kan worden gedaan, 
in welke richting ook, als voor meer saamgebonden groepen mogelijk is. 
Een leemte, die zou veroorzaken, dat men voor voorlichting op tal van 
gebieden, niet het minst die van actueelen aard, weer zou aangewezen 
zijn op toevallige voordrachten. Het zijn voor het meerendeel de ouderen, 
die tot dusver van het werk der Volksuniversiteit hebben gebruik gemaakt 
en voordeel getrokken. Dat doet wel eens de onjuiste gedachte postvatten, 
dat de Volksuniveristeit uitsluitend voor de ouderen bestemd is. Wat niet 
waar is, want tal van leergangen zouden eigenlijk beter nog voor jongeren 
dan voor ouderen passen, en tal van docenten zijn minstens evenzeer op 
de jongeren als op de ouderen ingesteld. Maar de jongeren weten den weg 
naar de Volksuniversiteit niet te vinden. Zouden zij, om daartoe te komen, 
bepaalde wenschen hebben, het meerendeel der Volksuniversiteiten zal 
ze gaarne vernemen en ongetwijfeld wijzigingen of aanvullingen in de 
werkmethode brengen, zouden deze noodig blijken. Alleen dan toch, 
wanneer de Volksuniversiteiten zich gaan verheugen in regelmatige 
aanvulling met leden en hoorders, die behooren tot de jongeren, zouden 
haar continuïteit en haar toekomst zijn verzekerd.
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De Volksuniversiteit te Groningen 
door Mr. W. J. M. WEERSMA.

VT Wanneer ik tracht in kort bestek van eenige bladzijden een antwoord te 
V V geven Op <je hieronder behandelde vragen, door de redactie van „Volks

ontwikkeling” gesteld, dan stel ik voorop, dat mijn ervaring zich in hoofd
zaak beperkt tot de Groningsche Volksuniversiteit en voorts, dat — voor- 
zoover hierna aan bepaalde opvattingen uiting wordt gegeven — slechts 
mijn persoonlijke meening wordt weergegeven, waarvoor het bestuur 
der Groningsche Volks Universiteit geen verantwoordelijkheid draagt.

Welke waren de verwachtingen, b ij de oprichting 
der Volks Universiteit gekoesterd, en in hoeverre 
zijn deze al of niet vervuld?

De redactie van deze vraag is wel zeer algemeen. Verwachtingen kan 
men koesteren met betrekking tot een aantal geheel uiteenloopende zaken, 
te veel om op te noemen. Ik zou niet durven beweren, dat den oprichters 
van de Groningsche Volks Universiteit reeds bij den aanvang der werk
zaamheden aangaande een aantal concrete zaken een bepaalde voorstelling 
voor oogen stond.

Wel verwachtte men uit den aard der zaak, dat de Volks Universiteit 
zou tegemoetkomen aan de door een niet al te gering aantal personen 
gevoelde geestelijke behoeften, en dat zij ook — zij het voorloopig op 
bescheiden schaal — zou blijken in staat te zijn, daarin te voorzien. Men 
stelde zich daarbij op het m.i. juiste standpunt, dat het hoofddoel der in
stelling niet moest zijn gericht op opstapeling van feiten
kennis, maar op verbreeding en verheldering van

Voorts meende men, dat de Volks Universiteit haar arbeid niet 
moest beperken tot hen, die de gelegenheid tot 
verdere ontwikkeling dan de door het gewoon 
lager onderwijs verworvene hadden gemist (al 
gingen de gedachten aanvankelijk zeer zeker grootendeels uit naar de 
zoodanigen), maar dat in haar werkkring ook moesten 
worden betrokken de meer ontwikkelden, die 
mochten wenschen door te dringen op eenig gebied van menschelijk weten 
en kunnen en bij de betreding van dat gebied wijselijk de voorkeur gaven 
aan de leiding van een levenden gids boven de uitsluitend schriftelijke 
aanwijzingen van een of anderen geestelijken „reiswijzer” of „Baedeker”.

In verband met deze meening verwachtte men dus ook gunstige resul
taten van een splitsing der leergangen in een afdeeling A 
voor beginnelingen en een afdeeling B voor hen, die middelbaar of hooger 
onderwijs hadden genoten of zich daarmede gelijkstelden.

Dat de oprichters van de Volks Universiteit te Groningen slechts heil
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verwachtten van een volkomen onzijdigheid der nieuwe instelling 
op kerkelijk, wijsgeerig, staatkundig en maatschappelijk gebied, is wel 
overbodig te zeggen, al moge hieraan worden toegevoegd, dat van de 
docenten, die uit den aard der zaak verschillende geestesrichtingen ver
tegenwoordigen, geenszins werd verwacht, dat zij eigen opvatting over 
de door hen behandelde geestelijke vragen angstvallig voor de leerlingen 
verborgen zouden houden, w e 1 natuurlijk, dat zij zich zorgvuldig zouden 
onthouden van propaganda voor of tegen bepaalde beginselen.

Wat den vorm van het onderwijs betreft, verwachtte men van losse 
voordrachten zeer weinig nut; daarom werd cursorisch onderwijs op den 
voorgrond gesteld, waarbij men aanvankelijk zelfs een aantal van 10 tot 
12 lessen per cursus noodzakelijk achtte voor vruchtdragend onderwijs.

Op veelzijdigheid was tenslotte het streven der Volks Universi- 
teit gericht.

Heeft nu de praktijk in alle opzichten beantwoord aan datgene, wat 
men zich bij den aanvang van het werk voor oogen stelde? Deze vraag 
kan niet in volstrekt bevestigenden zin worden beantwoord.

Zeer zeker heeft de V.U. voorzien en voorziet ze nog in de geestelijke 
behoeften van een aantal menschen. Maar reeds aanstonds moge worden 
opgemerkt, dat de belangstelling van degenen, op wie aanvankelijk 
in de eerste plaats het oog was gericht, n.1. van hen, die naar de boven 
aangegeven onderscheiding in aanmerking behoorden te komen voor de 
in afdeeling A vallende leergangen, verre beneden de verwachtingen is 
gebleven en zelfs geleidelijk tot bijna het nulpunt is gedaald. De onder
scheiding in beide voormelde afdeelingen is dan ook op den duur opgeheven, 
hetgeen voor een niet gering deel is toe te schrijven aan het feit, dat het 
steeds moeilijker is gebleken belangstelling te blijven wekken bij hen, van 
wie mag worden aangenomen, dat ze geen of vrijwel geen ander dan lager 
onderwijs hebben genoten, d.i. dus in hoofdzaak de arbeidende klasse. 
De oorzaken van dit verschijnsel zijn niet zoo gemakkelijk op te sporen, 
ook al tengevolge van het feit, dat het contact tusschen bestuur en do
centen eenerzijds en cursisten anderzijds — althans naar het mij voorkomt 
— onvoldoende is. Wellicht gevoelen arbeiders zich beter thuis op leer
gangen of voordrachten, welke vanuit hun eigen kringen worden voor
bereid. Misschien ook is het lesgeld, hoe bescheiden ook, vooral de laatste 
jaren voor velen een bezwaar (hoewel het overdrukke bezoek, vooral van 
minder goed gesitueerden, aan voetbal-matches en dergelijke wel tot een 
andefe meening zou doen overhellen). Na het wegvallen der afdeeling A is 
mogelijk ook het gehalte der leergangen wat te zwaar geworden voor de 
door mij bedoelde categorie van personen. Maar ik kan mij helaas niet geheel 
onttrekken aan de vrees, dat de geestelijke belangstelling der breede schare 
den laatsten tijd niet vooruitgaande is, dat althans een zekere geestelijke
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vermoeidheid valt te constateeren. En hierbij heb ik trouwens niet slechts 
de arbeidende klasse op het oog. Want het valt niet te loochenen, dat althans 
te Groningen de belangstelling van de zijde van het publiek over het alge
meen de laatste jaren is afgenomen. Het bestuur der V.U. heeft al eens de 
hand in eigen boezem gestoken en zich afgevraagd, of het wel den juisten 
kijk heeft op de geestelijke behoeften. Maar mocht dit zoo zijn, waarom 
uiten de belangstellenden zich dan niet meer? Met hun wenschen wordt 
immers zooveel mogelijk rekening gehouden. Zijn er misschien te veel 
andere instellingen op soortgelijk, zij het ook meer afgesloten gebied, 
werkzaam ? Zeker is, dat in Groningen de V.U. niet in die mate een cen
trum van geestelijk leven is als in sommige andere steden van ongeveer 
gelijken omvang (ik noem b.v. Arnhem). Misschien is de beperking der 
keuze van docenten, gevolg van Groningen’s excentrische ligging, mede 
oorzaak van de ietwat tanende belangstelling. Wat meer afwisseling zoo 
niet van spijs, dan toch van kok, zou wellicht den toeloop tot de cursussen 
bevorderen, waarmee natuurlijk niets onvriendelijks is bedoeld ten op
zichte van de Groningsche docenten, die zich steeds op voorbeeldige wijze 
van hun taak kweten.

Ook met de veelzijdigheid, waarop het streven der V.U. krachtens 
haar doelstelling was gericht, is het helaas niet zoo gesteld als wel wensche- 
lijk was. Dit is zeer zeker niet te wijten aan het bestuur der instelling, doch 
geheel aan het publiek, welks belangstelling tamelijk eenzijdig blijkt te 
liggen op het gebied der letterkundige vakken (het woord „letterkundig" dan 
in zeer algemeenen zin genomen).

De handhaving van het beginsel der onzijdigheid heeft — ge
lukkig —- volstrekt geen moeite gekost en daarbij is gebleken, dat onzijdig
heid en beginselloosheid geenszins identiek zijn. Docenten van de meest 
uiteenloopende richting hebben in volle vrijheid van hun geestelijk bezit 
uitgedeeld, zonder dat ooit is gebleken, dat aan de wetenschappelijkheid 
van het onderwijs werd te kort gedaan door zin voor propaganda in deze 
of gene richting.

De omvang der cursussen is in den loop der jaren belangrijk 
ingekrompen. Of dan niet meer vrucht valt te verwachten van langere 
cursussen, gelijk men in den aanvang meende? Met zekerheid valt dit niet 
te zeggen, maar de ervaring heeft geleerd, dat slechts een betrekkelijk 
gering aantal cursisten over voldoende „Ausdauer" beschikt om tot het 
eind toe een cursus van 10 tot 12 lessen te volgen. En stellig is toch meer 
vrucht te verwachten van een tot het eind toe met belangstelling gevolgden 
korteren cursus van 5 tot 6 lessen die niettemin een afgesloten geheel 
vormt, dan van een slechts halverwege gevolgden en dus ontijdig afgebroken 
langeren cursus.

De cursussen omvatten dan ook de laatste jaren in den regel niet meer
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ten

■dan ten hoogste 6 lessen. Uit de statistiek van het bezoek der lessen blijkt, 
dat van „verloop" geen sprake meer is.

In hoeverre is in den loop der jaren de werk
methode der Volksuniversiteit gewijzigd?

Deze vraag vindt in het bovenstaande reeds gedeeltelijk beantwoording. 
De opheffing der verdeeling in A en B cursussen, de inkrimping van den 
duur der cursussen, ziedaar hetgeen reeds boven is vermeld.

Hieraan moge nog worden toegevoegd, dat men langzamerhand ook 
is begonnen met het geven van „werk-cursussen”, waardoor het contact 
tusschen docenten en cursisten wordt bevorderd en de laatstgenoemden 
ook in de gelegenheid worden gesteld, eigen activiteit te ontplooien.

Vermeld worde nog, dat in den aanvang van vrijwel eiken cursus een 
korte schriftelijke samenvatting van het gesprokene — syllabus — werd 
uitgereikt, doch dat zulks sedert geruimen tijd slechts bij uitzondering op 
verzoek van den spreker geschiedt. De kosten, aan de uitgifte hiervan ver
bonden, waren te bezwarend in verhouding tot het daarvan gebleken nut.

Uit het bovenstaande moge blijken, dat dus wel iets is gewijzigd, maar 
dat de belangrijke principieele wijzigingen in de werkmethode der V.U. 
toch slechts schaarsch zijn.

Wat verwacht Gij of zoudt Gij wenschen 
aanzien van de toekomstige ontwikkeling 
het Volks U n i v e r s i t e i t s w e r k?

Verwachtingen en wenschen zijn niet hetzelfde. Men kan wenschen 
wat men niet verwacht en verwachten wat men niet wenscht. Ik vat 
bovengestelde vraag daarom aldus op: Welke wenschen koestert 
Gij ten aanzien van de ontwikkeling der Volks Universiteit, die naar Uw 
verwachting in vervulling zouden kunnen gaan.

Over deze vraag zijn misschien bladzijden vol te schrijven. Ik heb de mij 
beschikbare ruimte echter vrijwel gebruikt en beperk mij derhalve tot 
het volgende verlanglijstje:

In de eerste plaats schijnt mij meerdere systematiseering van het onder
wijs mogelijk en wenschelijk. Belangstelling, eenmaal in een bepaalde 
richting gewekt, behoort blijvend te worden gevoed, b.v. door middel van 
vervolg-cursussen of althans door het meer met elkaar in verband brengen 
van verschillende leergangen in opeenvolgende jaren. Op sommig gebied 
geschiedt dit ook reeds nu; dit beginsel moet echter m.i. meer algemeen 
worden toegepast. Bij de huidige werkwijze hangen de verschillende leer
gangen in opeenvolgende jaren wel wat te veel als los zand aan elkaar. 
Er is verscheidenheid genoeg, maar een vaste lijn is in de programma’s 
der leergangen nog te weinig te vinden.

Voorts schijnt mij nauwer contact tusschen docenten en cursisten 
dringend gewenscht. Werk-cursussen zijn hiervoor het aangewezen
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middel, maar ook op de luister-cursussen bestaat daartoe m.i. wel gelegen
heid. Van de zijde der docenten kan dit worden bevorderd door op voor
zichtige wijze nu en dan eens een vraag te doen of door de cursisten op te 
wekken, mondeling of schriftelijk vragen te stellen. Er zijn in den loop der 
jaren cursussen geweest, waarbij op deze wijze een vruchtbare gedachten
wisseling is ontstaan.

Tenslotte zou het onderling overleg en de onderlinge samenwerking 
tusschen de verschillende Volks Universiteiten behooren te worden 
uitgebreid. De Bond verricht ten dezen reeds nuttirg werk, maar er kan 
op dit gebied nog heel wat gebeuren. Ik denk b.v. aan de bevordering 
van goede dramatische kunst in Nederland, waaraan een betere onderlinge 
samenwerking der Volks Universiteiten stellig ten goede zou komen.

Op volledigheid wil mijn verlanglijstje geenszins aanspraak maken; 
ik memoreerde slechts hetgeen mij voor de naaste toekomst het meest 
gewenscht en voor verwerkelijking vatbaar scheen.

Tn een tijd van snelle ontwikkeling —■ en vooral van snelle wijziging 
in inzichten en gevoelens zooals wij thans doormaken — mag van een 

jonge Volksuniversiteits-beweging niet meer gesproken worden. Inderdaad 
is de tijd reeds lang daar, dat aan de Volksuniversiteitsbestuurders de vraag 
gesteld mag worden: Wat is er van dit werk terecht gekomen en wat zal 
de verdere ontwikkelingsgang der V.U. zijn in het cultuurleven van dezen 
tijd?

Dat de redactie van „Volksontwikkeling", die reeds zoo vaak getoond 
heeft een fijnen neus te hebben, zich thans met een aantal goed geformu
leerde vragen — eigenlijk gewetensvragen — tot enkele menschen richt, 
die mede verantwoordelijk zijn voor den gang van zaken bij de Volks
universiteiten, stemt tot nadenken. Want er is inderdaad juist n u reden 
voor een terugblik en voor een „bestek maken”.

Waarom juist nu? Omdat de V.U.-beweging, die in den oorlogstijd 
geboren werd, na den kortstondigen opbloei die op 1918 volgde, in de lange 
jaren van neergang heeft kunnen toonen wat zij waard was, terwijl het 
van de resultaten van de achter haar liggende perioden af zal hangen welke 
plaats zij in zal nemen in de gansch nieuwe situatie welke zich thans 
ongetwijfeld ontwikkelt.

Want laten wij dit wel bedenken: De crisistijd is voor de Volksuniversiteit 
geen slechte tijd geweest. Een tijdperk van geestelijken en materieelen nood 
is een tijdperk waarin meer dan in een welvaartsperiode de belangstelling
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van velen uitgaat naar het geestelijk goed, dat de V.U. voor een billijke 
bijdrage pleegt aan te bieden. En wanneer weleens de V.U.-beweging 
wordt voorgeworpen dat zij in een veel te langzaam tempo voortschrijdt, 
waar dan vergoelijkend aan wordt toegevoegd „dat de tijden er ook niet 
naar waren,” dan is dat toch maar een dooddoener. Een moeilijke, on
evenwichtige tijd, zooals wij dien thans beleven, is d e tijd bij uitnemend
heid voor cultureel werk. Of meent ge, dat in dagen van bloei en voorspoed 
de mensch meer geneigd zal zijn zijn schromelijk tekort op geestelijk gebied 
te erkennen ?

De slechte tijdsomstandigheden zijn m.i. niet de oorzaak van den lang- 
zamen ontwikkelingsgang der Volksuniversiteitsbeweging. Om dit duidelijk 
te maken is een terugblik noodig.

In Nederland is, zooals trouwens ook in andere landen, de V.U.-gedachte 
gepropageerd door intellectueelen. Goedwillende, hoogstaande menschen 
uit de wetenschappelijke wereld, die zich hun bevoorrechte positie bewust 
waren, trachtten door het organiseeren van populair-wetenschappelijke 
leergangen van hun gaven en geestelijk bezit iets af te dragen aan anderen. 
Zij brachten dus hun kennis en hun visie op het leven naar die 
anderen, de niet wetenschappelijk geschoolden. Om het kort te zeggen: 
de V.U.-gedachte werd niet opgestuwd uit de breede lagen der bevolking, 
maar wij hadden hier te doen met de idealen van een kleinen kring, 
die iets waardevols wilde uitdragen. Ook in Rotterdam ging het zoo: 
Enkele enthousiaste jonge intellectueelen verbonden zich met een groep 
even enthousiaste vertegenwoordigers uit de kringen van industrie en 
handel en in den kortstmogelijken tijd was een financieel welgefundeerde 
V.U. op de beenen gezet. Reeds het eerste jaar gaven enkele duizenden 
cursisten en leden zich op voor het volgen van cursussen.

De Rotterdamsche V.U. pleegt sinds haar oprichting steeds uitvoerige 
statistieken te houden over de deelnemers aan haar werk, een omstandig
heid, die het van den aanvang af niet mogelijk maakte de oogen te sluiten 
voor de moeilijkheden waarvoor haar docenten gesteld werden. Een 
V.U.-docent moest — en moet nog altijd — een ware duivelskunstenaar 
zijn. Hij moet immers de kunst verstaan om tot een gehoor te spreken 
met een zeer uiteenloopende vóór-ontwikkeling, hij moet rekening 
houden met leeftijden welke varieeren van 18 tot 80 jaar, met diverse 
politieke en godsdienstige gezindheden, mitsgaders met enkele tientallen 
beroepen, om nog maar te zwijgen van de tegenstelling der geslachten, 
de speciale eischen van ouders en opvoeders, enz., enz.

Maar het moeilijkste waarvoor de V.U.-docent kwam te staan was toch 
dit: hij moest uit zijn wereld van studeerkamer en wetenschappelijke 
scholing zich leeren indenken in den gedachtengang van menschen, die
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hun kennis in hoofdzaak vergaard hadden in de praktijk van het leven.
Laat ik een typisch voorbeeld geven. Nadat te Rotterdam vrij spoedig 

na de eerste kinderziekten der beweging bij het V.U.-bestuur het inzicht 
was ontstaan, dat een zeer sterke differentiatie van het cursusprogramma 
noodig was, niet alleen naar het genoten vóór-onderwijs, maar vooral 
naar de levens- en beroepskringen der deelnemers, werden verschillende 
docenten uitgenoodigd om speciale groepen cursussen te komen geven. 
Eén van hen, wijlen Dr. Van Leeuwen, Oud-Wethouder van Onderwijs te 
Utrecht, interesseerde zich in het bijzonder voor arbeidersontwikkeling. 
Als sociaal-democratisch partijman had hij veel contact met georganiseerde 
arbeiders gehad. Voor een groep geschoolde arbeiders werd door hem te 
Rotterdam een cursus gegeven over economische vraagstukken. Dr. Van 
Leeuwen, die er van uitging bij zijn gehoor geen kennis betreffende het te 
behandelen onderwerp te mogen veronderstellen, koos, na rijp beraad, 
den voor hem — universitair geschoolde — meest eenvoudigen weg van 
een historischen opbouw van zijn onderwerp. En zoo gebeurde het dat in 
de eerste les, om den economischen ontwikkelingsgang van ons volk duide
lijk te maken, begonnen werd met een overzicht van de volksstammen, 
die aanvankelijk deze lage landen bewoonden, waarbij ook de Gothen en 
de Katten ter sprake kwamen. Welk een heillooze verwarring dit historisch 
overzicht gesticht had in de hoofden van deze groep arbeiders bleek den 
volgenden dag, toen een deputatie uit het gehoor op het Secretariaat ver
scheen om mij te vragen of het met de geestvermogens van den geachten 
docent wel heelemaal in orde was, aangezien hij in een les over economie 
plotseling was gaan spreken over katten in dakgoten.

Ik neem dit humoristische geval uit vele voorbeelden, die aanleiding 
werden tot een grondige herziening der tot dusver gevolgde onderwijs
methode. Naast den luistercursus de arbeidsgemeenschap werd de leuze. 
Albert Mansbridge kwam in Nederland om van zijn successen in Engeland 
met tutorial classes te vertellen. En wij leerden ook in Rotterdam veel van 
hem. Maar de Nederlandsche mentaliteit verschilt toch wel zeer van de 
Engelsche. Het is, althans voor Nederland, niet juist gezien, wanneer ge
meend wordt dat alleen door de activiteit van vragen en antwoorden en 
excerpeeren, tot de kern van een onderwerp kan worden doorgedrongen. 
Een groot gehoor dat zich verzamelt om een man of vrouw van beteekenis, 
die uit de volheid van zijn of haar weten en de diepte van het hart weet 
mee te deelen, kan evenzeer tot de kern van een onderwerp doordringen 
als het dozijn clubleden van een practicum. Er zijn nu eenmaal de actieven, 
die iets moeten „doen" om iets te bereiken. Maar — althans in Rotterdam 
— zijn er veel meer passieven, die het gehoorde in stilte wenschen te ver
werken, wier doel ook niet is het verzamelen van parate kennis. Zij' 
wenschen niet op een werkcursus naar hun meening gevraagd te worden,-
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niet omdat zij geen meening hebben, maar omdat zij er geen behoefte aan 
hebben in het openbaar te getuigen. Een V.U.-programma dat aan 
redelijke eischen voldoet, zal naast de luistercursussen practica moeten 
geven. Het is om financieele redenen niet mogelijk, maar het zou gewenscht 
zijn, dat op iederen luistercursus een werkcursus aansloot, waarop de 
„actieven” de gelegenheid kregen het gehoorde nader te verwerken.

Maar ook wanneer de geldmiddelen toelieten een dergelijk ideaal 
programma op te stellen, ook dan nog zou de Volksuniversiteit toch altijd 
maar een beperkt publiek tot zich trekken. (Rotterdam heeft thans 
10.000 V.U.-cursisten op 600.000 inwoners.) Want de pupolair-weten- 
schappelijke cursus — zoowel luister- als werkcursus — zal nooit in 
grooten getale de gemiddelde Nederlander kunnen bereiken, omdat de 
gemiddelde Nederlander niet is een kantoorbediende, een onderwijzer of 
een opzichter (dus iemand die voortgezet onderwijs genoten heeft), maar 
iemand met ten hoogste de ontwikkeling van onze lagere school. Wanneer 
de gemiddelde Nederlander volwassen geworden is, is zijn schoolsche kennis 
voor een groot deel in het vergeetboek geraakt en berust zijn kennis in 
hoofdzaak op de praktijk van zijn dagelijksch leven.

Zij, die ervaring hebben op het gebied van arbeidersontwikkeling, weten, 
dat een arbeider in het algemeen veel meer en veel sneller ziet dan b.v. 
een onderwijzer of een kantoorbediende. Zat deze onderwijzer of kantoor
bediende den geheelen dag tusschen machines en bedreigde hem lichamelijk 
letsel als hij niet goed uitkeek, dan zou zijn „zien” ook beter ontwikkeld 
zijn. De arbeider, en met hem allen die in praktische beroepen werkzaam 
zijn, is sterk visueel ontwikkeld en luisteren valt hem zwaar. Men hoort 
den laatsten tijd veel over „tooneelcrisis” praten en dat alleen de oude 
garde nog maar belangstelling voor tooneel heeft. De klagers vergeten 
dat in de ouderwetsche gebouwen, waarin in ons land tooneel gespeeld 
wordt, slechts van een klein aantal plaatsen iets „gezien” kan worden, 
terwijl men op de overige plaatsen voornamelijk op luisteren is 
aangewezen. Hoe komt de film, met zijn close-ups op een doek van zeven 
meter in het vierkant tegemoet aan de visueele ontwikkeling van de over- 
groote meerderheid onzer bevolking!

Hebt U wel eens een middag-bioscoopvoorstelling bijgewoond? Doe 
het eens. U zult er bijna uitsluitend werkloozen aantreffen, die de taal van 
de Fransche, Duitsche of Engelsche geluidsfilm welke gedraaid wordt, 
niet kunnen verstaan en let U dan eens op hoe deze menschen de film 
kunnen volgen, ook daar waar geen Nederlandsche tekst in het filmbeeld 
is gedrukt. Iedere talkie in een vreemde taal is voor hen begrijpelijker 
dan een Nederlandsche tooneelvoorstelling in een schouwburg waar zij 
slecht kunnen zien.

Zoolang aan het „zien” een niet veel grootere plaats op de programma's
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De laatste gewetensvraag welke de redactie van Volksontwikkeling 
mij stelt is: Wat verwacht en wat wenscht ge voor de toekomstige ont
wikkeling in het volksuniversiteitswerk?

Dat is dus een vraag over de beweging in het algemeen. Welnu: Ik hoop 
op een krachtige uitbreiding van het volksuniversiteitswerk. Voor de 
groote bevolkingscentra verwacht ik dit door uitbreiding der werkzaam
heden buiten het gebied der cursussen, voor het platteland zullen wij op de 
radio aangewezen zijn. Maar als op dit gebied de geest vaardig over ons 
wordt, wanneer de televisie aan bescheiden eischen gaat voldoen, zullen 
wij er dit keer — vroeg genoeg bij zijn.

der Volksuniversiteit zal worden ingeruimd, zoolang zal het aantal in
schrijvers op de leergangen onbelangrijk blijven in verhouding tot de 
geheele bevolking. Ik merk het steeds weer op de vergaderingen van onze 
programma-commissie, hoe moeilijk het is voor menschen, die den weg 
langs lagere, middelbare en hoogeschool zijn gegaan, om in te zien, dat 
„luisteren” niet ver verheven is boven „plaatjes kijken”. Tot zelfs in de 
verordeningen van deze gemeente kan men deze opvatting aantreffen, 
waar bepaald is, dat een cursusavond, waar naast het gesproken woord 
meer dan 20 minuten beelden worden vertoond, niet meer thuis behoort 
in de rubriek „ontwikkeling”, maar een „openbare vermakelijkheid” is, 
waarvoor belasting betaald moet worden.

Maar aan het „zien” zal op het programma der V.U. pas een grootere 
plaats ingeruimd kunnen worden, wanneer hetgeen op tooneel- en film
gebied in hoofdzaak als openbare vermakelijkheid vertoond wordt, in 
ruimere mate zal kunnen voldoen aan de eischen welke voor volks
ontwikkeling moeten worden gesteld. Dat hetgeen op het gebied der ver- 
tooningen aangeboden wordt, thans in hoofdzaak amusement is, danken 
wij aan de kortzichtigheid van onszelf. Wij hebben veel te laat ingezien 
welk een machtig leermiddel de film kon zijn en wij hebben zonder slag 
of stoot toegelaten, dat de film — als kermisvermaak begonnen — 
een laag-bij-de-grondsche ontspanning werd. Gelukkig bevinden wij ons 
wat de film betreft nu op den goeden weg. Maar over de beteekenis van het 
tooneel voor de volksontwikkeling wordt in onze kringen nog maar weinig 
nagedacht en over de juiste plaatsindeeling in den schouwburg nog veel 
minder. Dat de Rotterdamsche Volksuniversiteit nu reeds jarenlang 
tooneelabonnementen op haar programma heeft staan, stelt haar aan veel 
critiek bloot, en niet alleen van de zijde van zich bedreigd voelende ver- 
makelijkheidsexploitanten, maar ook in den eigen kring, waar men meent 
dat het doel der V.U. hiermee voorbijgeschoten wordt.

Twintig jaar Volksuniversiteits-ervaring te Rotterdam heeft m.i. be
wezen, dat een instelling welke de algemeene volksontwikkeling dienen 
wil, zich niet kan beperken tot cursussen. Haar taak is een veel breedere.
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De Utrechtsche Volksuniversiteit 
door J. M. BOLKESTEIN-KRAFT.

r"\e Utrechtsche Volksuniversiteit werd opgericht op initiatief van het 
departement Utrecht der Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

Zooals uit de inleidende rede van Prof. Kohnstamm blijkt, 
gehouden op de constitueerende vergadering van 3 Mei 1937, heeft men 
zich goed rekenschap gegeven van den naam van het instituut. Zelfs nu, 
na zooveel jaren van werkzaamheid, hooren wij nog dikwijls de vraag stellen 
„Volksuniversiteit?" en het volk komt er niet". De oprichters, aldus 
Prof. Kohnstamm, beoogden niet, of niet uitsluitend, het volk 
te bereiken, dat volkskoffiehuizen bezoekt, maar het volk, dat bedoeld 
wordt in het woord volkslied, volksweerbaarheid. De tweede helft van den 
naam: „universiteit” moet men opvatten in den zin van een inrichting, 
die streeft naar het verbreiden van kennis ter wille van de waarheid, en ook: 
een organische eenheid, waarin elk onderdeel in het algemeen verband 
een plaats krijgt.

Ik geloof niet, dat er onder de oprichters van volksuniversiteiten in 
ons land geweest zullen zijn, die in haar een universiteit voor het volk 
zagen, universiteit in den gebruikelijken zin, en volk in de eerste zoo juist 
aangeduide beteekenis. Tusschen een Universiteit en een Volksuniversiteit 
zijn veel meer punten van verschil dan van overeenkomst. Het is hier 
niet de plaats daarop nader in te gaan.

Wat de ontwikkeling der veelzijdigheid onzer Nederlandsche Volks
universiteiten heeft bevorderd, is misschien vooral de omstandigheid 
geweest, dat zij aan geen enkel voorschrift van hooger hand gebonden 
zijn geweest. De eindelooze moeilijkheden waarmee de kleinste hervorming 
in ons lager, middelbaar en hooger onderwijs gepaard gaat, omdat men 
aan handen en voeten is gebonden aan voorschriften, heeft de Volks
universiteit nooit gekend. Zij heeft zich daardoor kunnen ontwikkelen 
in groote verscheidenheid in de verschillende centra waar zij ontstond. Zij 
is vooral gericht op de behoeften en de verschijnselen van onzen eigen 
tijd en is ook niet gebonden aan bepaalde docenten, waardoor gevaar voor 
verstarring uitgesloten geacht mag worden.

Bij de samenstelling van een programma schommelt het bestuur steeds 
tusschen twee vragen: le wat het zelf belangrijk vindt, 2e wat het publiek 
belangrijk zal vinden. In deze laatste kwestie blijft men zich voortdurend 
vergissen. Men zou meenen, dat het publiek belangstelling zal hebben 
voor vragen van recht en rechtsbedoeling. Deze cursussen zijn in de 
Utrechtsche Volksuniversiteit bijna steeds mislukt, wegens gebrek aan 
deelneming. „Hoe wordt ons land bestuurd ?” luidde de titel van een cursus. 
Zelfs in maanden voorafgaande aan de kamerverkiezingen krijgt men voor 
een onderwerp als dit slechts een zeer klein publiek. Er is geen of weinig
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belangstelling voor geschiedenis. Msschien speelt daarbij de herinnering 
aan de doode stof der lagere school een rol.

Er is in den loop der jaren een zekere wijziging in de belangstelling 
waar te nemen geweest. In de eerste jaren van haar bestaan trok de 
Volksuniversiteit volle zalen met cursussen over philosophie; deze behooren 
nu tot de kleine. Thans is men vooral geïnteresseerd in moderne psychologie, 
maar dan nog vooral in vragen van levensgedrag: „levensproblemen en 
hunne oplossing” heette een cursus die tot de volste in vele jaren heeft 
behoord. Op psychologisch gebied is er weinig belangstelling voor vragen 
van de gemeenschap, maar veel voor wat het persoonlijk leven raakt. 
De belangen van de gemeenschap bestudeert men vooral op de cursussen 
over politieke actualiteiten.

Of men bij de oprichting der Volksuniversiteiten verwacht heeft, dat 
het geestelijk peil van ons Nederlandsche volk door het werk der Volks
universiteiten merkbaar zou stijgen? Of men gehoopt heeft op groote 
schaal dieper inzicht te wekken zoodat men, na twintig jaar, zou kunnen 
zeggen: ziet, een zoo ruime horizon heeft ons Nederlandsche volk zich 
door middel der Volksuniversiteiten veroverd, vergelijkt ons volk van nu 
en vroeger? — Ik geloof het niet. Van de bezwaren der Volksuniversiteit 
is men zich van het begin af heel goed bewust geweest, óók de warmste 
voorstanders. Wellicht heeft juist dat ertoe bijgedragen, dat zij bestaans
recht hebben getoond in deze twintig a vijfentwintig jaar. Er zijn nu 
ongeveer 25 Volksuniversiteiten over Nederland verspreid, neutrale en 
Katholieke, alle tezamen, volgens de mededeelingen van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, met in 1935/36 33.427 deelnemers, dat is, naar 
schatting, ongeveer 8 op 1000 volwassen Nederlanders, dus iets minder 
dan 1%.

Een der voornaamste bezwaren, die bij de oprichting der Volks
universiteiten heeft gegolden was deze: dat zij oppervlakkigheid zouden 
kweeken. Een bekende figuur uit de Utrechtsche samenleving van die 
dagen, de schoolopziener W. Jansen, meende terecht dat dit van 
alle onderwijs gezegd kan worden. Evengoed als het verdieping in de hand 
kan werken. Het hangt slechts af van de persoon, die tot het onderwijs 
komt. Er zijn menschen, die steeds oppervlakkiger worden, hoe meer 
onderwijs zij ontvangen. Daarnaast zijn er met andere bedoelingen, en 
als deze goed onderwijs krijgen zijn daarmede de kosten ruimschoots goed 
gemaakt. Aldus was 20 jaar geleden de uitspraak van wijlen den Heer Jansen.

Wanneer men aan de Volksuniversiteit als opvoedingsinstituut bij 
de oprichting niet al te ingrijpende eischen heeft gesteld, dan heeft zij 
zeker de verwachtingen die men van haar koesterde niet beschaamd. 
Ongetwijfeld heeft de Volksuniversiteit in sommige levens verruiming 
gebracht:
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Wat de Volksuniversiteit te Utrecht betreft, kan ik vaststellen, dat 
de werkwijze slechts in enkele onderdeelen in den loop der jaren is ge
wijzigd, aangepast — en dit voor een deel te betreuren — aan de wenschen

De dokter met zijn drukke practijk, die enkele avonden in de week 
heeft kunnen vrijmaken, heeft er in de kunstcursussen zijn behoefte aan 
schoonheid kunnen bevredigen.

De individualist, vaak in botsing met zijn omgeving, heeft in de cursussen 
over psychologie een beter inzicht gekregen in de beperkingen en ook in de 
mogelijkheden van eigen en anderer zieleleven en daardoor zijn plaats 
tusschen zijn medemenschen leeren zoeken en misschien vinden.

De kantoorklerke met een zeer beperkt inkomen en een ouderpaar 
dat gesteund moet worden, kan zich op de reiscursussen voorbereiden 
op de tocht door de Ardennen en Luxemburg, die haar 14daagsche vacantie 
haar zal geven.

De handarbeider ja wat biedt de Volksuniversiteit hem ? Kwantitatief 
maakt hij een zeer belangrijk deel uit van ons volk; wat heeft de Volks
universiteit hem te geven ? Werd hij verwacht op de cursussen over 
theologie, philosophie, psychologie ? Ik geloof niet, dat zelfs de meest 
verblinde voorstanders der Volksuniversiteit gehoopt hebben, dat de 
handarbeider na zijn dagtaak, die zijn lichaam vermoeid heeft, maar zijn 
hersens weinig oefening heeft gegeven, zich ’s avonds in andere kleeren 
zou steken om deze cursussen te bezoeken. En hier ligt inderdaad m.i. 
het zwakke punt der Volksuniversiteiten. Zelfs al beaamt men ten volle 
dat de V.U. niet in de eerste plaats voor den arbeider is bedoeld, dan nog 
blijft het een gewetensvraag: hoe kunnen wij den vertegenwoordiger 
van deze talrijke groepen in ons werk betrekken?

Er zijn allerlei proeven genomen. Filmcursussen werden gegeven over 
vreemde landen en volken. Maar ook daar kwam hij slechts sporadisch. 
Hij zat daar in zijn werkpak (welke Hollandsche arbeider verkleedt zich 
als zijn dagwerk is afgeloopen ?), en voelde zich niet thuis tusschen de 
heeren en dames die deze cursussen bezoeken. Toen is getracht cursussen 
in te richten die uitsluitend voor arbeiders waren bedoeld. Deze hadden 
eenig succes; maar zijn de scheidingen in politieke en godsdienstige kleur 
in ons land niet zóó sterk, dat men zich moeilijk begeeft naar het neutrale 
terrein der Volksuniversiteit?

Langzamerhand werd dit ontwikkelingswerk wel in eigen kring onder
nomen door de Vakcentrales in eigen gebouw, en de Utrechtsche Volks
universiteit gaf het op. Ik meen, dat men dit niet als een mislukking 
behoeft te beschouwen. Men moet zijn grenzen kennen, en tevreden kunnen 
zijn met als stimulans op te treden en het eigenlijke werk aan anderen 
over te laten, indien dit noodzakelijk blijkt.
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van het publiek. De meest ingrijpende, en naar mijn meening de méést 
te betreuren concessie is geweest het inkrimpen der leergangen. In de 
eerste jaren waren cursussen van 15 voordrachten goed bezocht, lang
zamerhand moesten zij bekort worden wegens het groote verloop dat zij 
vertoonden, en nu zijn wij sinds eenige jaren geheel tot de korte cursussen 
van acht, zes of zelfs vier voordrachten afgedaald. Dit is inderdaad een 
in de hand werken van oppervlakkigheid, die de oorspronkelijke opzet 
der Volksuniversiteiten schaadt.

In de wijze waarop de verschillende onderwerpen worden behandeld, 
is m.i. in den loop der jaren een merkbare verbetering ingetreden. In- 
tusschen — een veel geopperd bezwaar tegen de V.U. was, zooals ik 
reeds zei, dat de behandeling der onderwerpen niet anders dan populair 
kan zijn, en dus oppervlakkig, zoodat van dit onderwijs geen resultaat is 
te verwachten. De sprekers staan voor de moeilijkheid, dat zij in enkele 
uren hun onderwerp zoodanig moeten behandelen, dat de hoorder er 
zooveel mogelijk van meeneemt. Maar hij moet er tegelijkertijd voor 
zorgen duidelijk en boeiend te blijven, en niet al te zeer zijn lezingen 
samen te persen, waardoor de stof onverteerbaar zou worden. Meer 
alledaagsche onderwerpen als reis- en natuurbeschrijvingen met plaatjes, 
lijden hieronder het minst. Het is misschien prettig in 10 avonden volledig 
te worden ingelicht omtrent de schoonheden van een land of van een 
stad, maar men kan met evenveel recht pleiten voor een korten cursus 
die slechts een indruk geeft en de hoorders aanspoort tot lectuur erover 
of tot grondiger onderzoek ter plaatse. Ook op het gebied der literatuur 
heeft de cursist soms meer aan enkele grepen uit het allerbeste dan aan 
een langen cursus, die systematisch en gedegen een periode in haar geheel 
behandelt. Maar met onderwerpen uit de zuivere wetenschap is het 
inderdaad zeer moeilijk de cursus vruchtdragend te maken. Toch is dit 
mogelijk gebleken indien deze onderwerpen uitsluitend behandeld worden 
door deskundige docenten, die hun vak grondig beheerschen en die boven
dien in staat zijn hun wetenschap in duidelijken vorm aan hun gehoor 
over te dragen. Deze docent staat voor een zeer veel moeilijker taak dan 
zijn collega-spreker die bij lichtbeelden vertelt over reizen, vogels, planten, 
enz.; maar de ondervinding heeft ruimschoots geleerd dat wetenschap 
allerminst een boeiende voordracht uitsluit. Er zijn ontegenzeggelijk een 
groot aantal onderwerpen, die, hetzij omdat zij in korte tijd onmogelijk 
bevredigend behandeld kunnen worden, hetzij doordat hun behandeling 
alleen begrepen kan worden door een geschoold gehoor, uitgesloten moeten 
blijven van de programma’s der Volksuniversiteit.

Maar daartegenover staat, dat er zeer veel is, dat het gedachten- en 
gevoelsleven der huidige menschheid bezig houdt, en dat zeer wel be
sproken kan worden voor een gehoor van volwassen menschen, die
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(hetgeen hen onderscheidt van de jongelui die het middelbaar en hooger 
onderwijs volgen) levenservaring hebben opgedaan en tot beter inzicht 
zijn geraakt van hun eigen geestelijke behoeften en daardoor met inniger 
belangstelling komen luisteren naar de sprekers van wie zij bevrediging 
van hun verlangen verwachten.

Een tweede bezwaar dat tegen de Volksuniversiteiten steeds is aan
gevoerd, vooral van de zijde der intellectueelen, is: „de docenten spreken 
te veel over de hoofden van hun gehoor heen; dit neemt er niets blijvends 
van mee. Een hoogleeraar die gewend is aan een min of meer voorbereid 
studentengehoor, kan zich niet instellen — zeggen zij — op een leeken- 
publiek, een techniker is onbegrijpelijk door zijn vele vaktermen; in het 
algemeen bedient de man van wetenschap zich overvloedig van „vreemde 
woorden”.

Deze bezwaren bestaan zeker nog, maar zij golden in het begin van het 
werk der Volksuniversiteiten in veel sterker mate dan thans. Inderdaad 
was het toen voor een spreker veel moeilijker zich in te stellen op een soort 
hoorders wier voorkennis hem geheel onbekend was. Maar sindsdien 
hebben de sprekers daarin veel oefening gehad. De vragen uit het publiek 
hebben er hen attent op gemaakt als zij te hoog grepen of in te beknopte 
vorm een gedachte ontwikkelden, die henzelf geheel vertrouwd was, 
maar hun hoorders geheel vreemd en nieuw. Steeds meer hebben de sprekers 
zich ingesteld op een publiek met normaal verstand en veel belangstelling. 
Deze twee factoren zijn de voornaamste om het werk te doen slagen; 
en speciale voorontwikkeling op het gebied van een bepaald onderwerp 
komt in de tweede plaats. Voor enkele cursussen wordt deze door den docent 
gewenscht, maar dan wordt dit in het programma vermeld; zij is voor het 
volgen van een groot aantal cursussen veel minder noodzakelijk dan men 
soms denkt.

Wat van de Volksuniversiteit in de toekomst verwacht mag worden? 
Naar mijn meening kan zij rustig voortwerken op dezelfde wijze als zij tot 
op heden doet. Indien ik daarbij een wensch zou mogen uitspreken, zou 
het deze zijn: dat zij bij machte werd meer werkcurssussen te organiseeren. 
Dit zijn cursussen, voortgekomen uit het Engelsche voorbeeld der 
„Tutorial classes" van de Workers’ Educational Association, waar ten 
hoogste 30 deelnemers worden toegelaten om de discussie vruchtdragender 
te maken en waar van de deelnemers zelfwerkzaamheid wordt verwacht. 
Een voorbeeld: te Utrecht werd een werkcursus van 8 bijeenkomsten ge
houden, geleid door Prof. Dr. Jan de Vries te Leiden, toen nog leeraar te 
Arnhem, waar de Wilde Eend van Ibsen werd gelezen en behandeld. 
Er waren 28 deelnemers. Telkens stelden 5 zich beschikbaar om een opstel 
in te leveren, dat dan besproken werd, en waarin aan de hand van vragen
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van den leider, een karakter uit het stuk of een bepaald bedrijf werd 
geanalyseerd.

Ik meen, dat de V.U. op dit terrein veel meer werkzaam zou moeten 
zijn. Maar er zijn ernstige moeilijkheden. In de eerste plaats zijn deze 
cursussen zeer kostbaar, omdat de inkomsten aan cursusgelden door het 
geringe aantal deelnemers laag zijn. Dan is een bezwaar van anderen 
aard: de cursisten zijn zóó verschillend van voorontwikkeling, dat het 
voor den leider uiterst moeilijk is hen allen te blijven boeien door de wijze 
waarop hij de stof behandelt en laat behandelen. Een moeilijkheid, die, 
naar ik meen in Utrecht sterker geldt dan misschien in andere steden, is 
dat de menschen gepijnigd worden door valsche schaamte, zich niet durven 
uiten uit vrees een gek figuur te maken, zoodat steeds enkelen aan het 
woord zijn en de groote meerderheid zwijgend toehoort.

Toch meen ik, dat al deze bezwaren ten spijt, de V.U. dit terrein van 
studieclubs niet onverzorgd mag laten, en weer eens een poging moet doen 
en op het gebied der letterkunde of der psychologie of misschien ook dat 
der philosophie en godsdienst op deze wijze werkzaam worden. Het 
succes dat de praat- en vragenmiddagen in de Volksuniversiteit onder de 
werkloozen hebben, waar sinds eenige jaren regelmatig ééns per week 
allerlei onderwerpen ter tafel komen, geeft vertrouwen dat ook met een 
groep uit de deelnemers van de avondcursussen in studieverband iets goeds 
te bereiken moet zijn. Een groot terrein ligt hier nog braak, en het werk 
der V.U. zal erdoor aan intensiteit winnen.
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79.814

tussen jongens- 
gebleven, evenzo bij

197.525
153.546

Utrecht 
Haarlem 
den Bosch 
Breda 
Roermond

De cijfers 
grote groeper

Godsd. j. ver. 
Algemene j. ver. 
j. ver. met beperkt 

doel

Bij 
echter 
Jeugd

[trouw hebben de ver- 
jeugdver- 
hun jaar-

BONDSDAG NED. JONGELINGS
VERBOND.

z-xok deze vereniging houdt jaarlijks 
op Hemelvaartsdag haar Bondsdag. Dit 

maal heeft deze te Zwolle plaats gehad.

JEUGDBEWEGING
TOENAME LEDENTAL IN HET R.K. 

JEUGDWERK.

75.303 
125.072 

98.059 
36.110 
74.905 

s gespecificeerd naar de drie 
(ringen in het R.K. jeugdwerk,

de verenigingen met speciaal doel, 
de algemene jeugdverenigingen e 
zijn de ledentallen der manlijke 
teruggelopen, der vrouwelijke jeugd 
uit gegaan.

I aarlijks worden door het R.K. Centraal 
J Bureau voor Onderwijs en Opvoeding 
cijfers gepubliceerd over het jeugdwerk. 
Op 1 Januari 1936 telde het georganiseerde 
R.K. jeugdwerk in Nederland 418.047 
leden tegen 409.429 op 1 Jan. 1935. 
Er is dus een toename van 8618 leden te 
konstateren gedurende het jaar 1935, 
terwijl het jaar te voren de vermeerdering 
ruim 24000 leden had bedragen.

De cijfers gespecificeerd naar de bis
dommen, waren:

JUBILEUM BOND VAN GEREF. 
JEUGDORGANISATIE.

AAP 31 Maart herdacht bovengenoemde 
'-•'vereniging haar 25-jarigbestaan ineen 
grote bijeenkomst in de Rotterdamsche 
Dierentuin. Nadat verschillende be
vriende organisaties gelukwensen en 
cadeau's hadden aangeboden, hield Z. 
Exc. Minister Slotemaker de Bruine 
een toespraak, welk; hij eindigde met 
de mededeling dat het H. M. de Koningin 
behaagd had de Heer Francken, voorz. 
van de Bond, te benoemen tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau.

BONDSDAGEN
JEUGD, 

rxe traditie getrouw ucuucu 
schillende Gereformeerde ƒ- 

enigingen op Hemelvaartsdag hl 
lijksche „Bondsdag" gehouden.

De Bond van Meisjesver. op G. G. 
hield hem dit jaar te Zwolle in ver
schillende kerken tegelijk. Gesproken 
werd over religieuze onderwerpen.

De Bond van Jongelingsveren. op G. G. 
kwam te Middelburg bijeen.

Op de morgenvergadering werd ge
sproken over de betekenis van 
Dr. A. Kuyper voorde Geref. 
beginselen; op de middagver 
ringen over: de betekenis 
het gereformeerd begi: 
voor het maatsch. leven.

De sterkste toename valt dus waar te 
nemen bij de godsdienstige verenigingen, 
die gezamenlijk 4.528 meer leden telden 
dan op 1 Jan. 1935. De jeugdverenigingen 
met algemeen doel boekten 2155 meer 
leden, die met speciaal doel 1935. 
Merkwaardig is dat de gezamenlijke 
godsdienstige jeugdorganisaties veel meer 
vrouwelijke dan manlijke leden tellen 
(resp. 117.179 en 84.874), terwijl het 
bij de andere verenigingen juist andersom 
is (j- ver. alg. doel: 64.548 m., 91.153 j.; 
j. ver. spec. doel: 12.116 m., 48.177 j.). 
Wat het verschil met het jaar te voren 
betreft: bij de godsdienstige verenigingen 
is de verhouding tussen jongens- en 
meisjesleden gelijk
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voor dit jaar was:

De i

Het hoofdonderwerp '
In Koninklijken Dienst.

De voorzitter van het Verbond, de Heer 
H. Gordeau, die juist dezer dagen 60 jaar 
werd, werd een koninklijke onderscheiding 
verleend.

kunnen 
negeert, dat 
daden van 
zich verantwoordelijk kan tonen en 
beginselen waar maken. Het is de o 
der horden in eigen kring, de opdril 
vervlakking door een schrikbarend, 
aan verantwoordelijkheidsbesef en bewust- 
heidswil."

N.B.A.S.
<Aok de Ned. Bond van Abstinent 

Studerenden zal de traditie getrouw 
zijn en met Pinksteren een kamp in 
Oldebroek houden. Al is dit kamp vooral 
bedoeld als bonds feest, toch zullen 
er enkele inleidingen worder 
en wel o.a. door 
„werkpls 
spreekko 
opgevoerd worden

In „Jonge Kracht" de N.B.A.S.-krant, 
komt een fel stukje tegen de toenemende 
gewoonte van het roken voor. Al is alleen 
het alcoholgebruik door N.B.A.S. ab
soluut afgewezen, sinds het oprichten 
van de bond was eigenlijk ook het roken 
taboe. De schrijver zegt o.a.:

Hoofdoorzaak van dit artikel is het 
feit, dat er onmiskenbaar door Nbassers 
meer gerookt wordt dan vroeger. Terwijl 
toch de verhouding, waarin voordelen en 
bezwaren voor hen gelden nagenoeg gelijk 
gebleven moet zijn.

De enige en in verband met andere 
verschijnselen voor de hand liggende 
conclusie is, dat voornoemde balans 
(van voor- en nadelen) niet meer 
getrokken wordt. Wanneer over 
het goed en kwaad van onze handelingen 
niet meer wordt gedacht, zal de moraal 
der gewoonte en van het gemiddelde 
komen te heersen en is het kostbaarste, 
de zelfstandige gewetensbeslissing, naar 
de maan. Het zijn de symptomen van een 
jeugd, die niet meer denkt, maar vertreedt, 
die van geen belang acht wat moeilijk 
zou kunnen worden en die het feit 

juist en alleen in kleine 
levenshouding de jongere 

i zijn

ringende 
d gebrek

kamp 
toch

ingen worden gehouden, 
>r Kees Boeke over zijn 

■laats". Verder zal er o.a. een 
coor van Dr. J. Brandt Corstius 

„Wij zijn allen”.

PINKSTERCONFERENTIE V.C.J.C.
r~\e Vrijzinnig Christelijke jeugdbewe- 

ging heeft — in aansluiting op de 
onlangs gehouden getuigenisavonden voor 
geestelijke vrijheid — als onderwerp voor 
de jaarlijksche Pinksterconferenties ge
kozen: geestelijke leiding. De 
eerste vraag die in een inleiding aan de 
orde wordt gesteld is de vraag hoe wij 
Gods leiding in het persoonlijk leven 
zien. In een tweede inleiding zal de vraag 
worden besproken: geestelijke leiding 
door mensen en mensengroepen in de 
wereld uit te oefenen. Hierbij zullen 
vragen van democratische of autoritair- 
dictatoriale leiding op de verschillende 
levensgebieden aan de orde komen.

WIJ EN DE UNIVERSITEIT.
r~ve International Student Service 

organiseerde van 24-26 April 1.1.
een conferentie op Woudschoten voor 
meisjesstudenten. De verschillende onder
werpen die aan de orde werden gesteld 
waren: Studie en Maatschappij, Wat 
hebben wij aan onze studie; De weten
schappelijke waarde van vrouwenstudie; 
" psychische gesteldheid van de stu- 

ende en werkende vrouw.

A.M.V.J.-KAMPEN.
1 n „De Stuwing”, maandblad van de
1 A'd. Mij. voor Jongemannen, van April 
1.1. staat een uitvoerig kampprogramma, 
waarin we o.a. aantreffen: 3 woudlopers- 
kampen voor jongens van 13-17 jaar in 
de Eifel; 4 meisjeskampen (2 in Duitsland,
2 in Nederland) en verder 3 kampen in 
Ermelo 12-15 j., voor 15-18 j. en voor 
12-17 j. middelbare scholieren.
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HET NATIONAALSOCIALISME ALS RANCUNELEER, door 
/ D_r Menno ter Braak. „Waakzaamheid" nr 7. Prijï

VARENDE LUYDEN. Studiën over de middeleeuwse 
van onmaatschappelijke!! in de Nederlanden, door 
T h. E n k I a a r.
„Van Gorcum's Historische Bibliotheek" nr XII. Een boek, geheel op de 
hoogte van de hedendaagse wetenschap, dat voor het eerst een poging doet om 
van de veelsoortige verschijning der „fahrenden Leute", waarvan men tot 
dusver slechts een verwarrende en romantische voorstelling had, een op

klaring vinden van vele raadselachtige verschijnselen; de kunst-historicus zal 
zijn begrip kunnen verhelderen; de rechtshistoricus zal een stuk middeleeuwse 
criminaliteit nader komen. Niet het minst zullen de kerkhistoricus en de be
oefenaar van de geschiedenis der geneeskunde van hun gading aantreffen; 
de socioloog en de folklorist vinden een groot aantal interessante bijzonderheden. 
Tenslotte zal de algemeen^mtwikketde leser, die het boek ter verpozing ter I 
neemt, het zeker niet teleurgesteld neerleggen. Een aantal illustraties, st 
onder nooit eerder gepubliceerde, authentieke afbeeldingen zijn aan het i

™ S ™.w'Kr-
is dan men meestal denkt. Wat als nieuw wordt aangeprezen, is soms in 
stilte reeds aanwezig. (Toezicht op vreemde emissies, op het particuliere 
bankwezen, etc.).

Zo nodig wordt een vergelijking met het buiter 
oog op het grote belang, dat ieder Nederlander bij

berichten vereenvoudigd. Het geschrift onthoudt zich van i 
waardering.

De schrijver leidt in deze brochure de nationaalsodalistische „leer" af uit , 
een bestanddeel der Europese cultuur, waarmee te zelden afdoendo rekening 
wordt gehouden: de rancune ol het ressentiment. Uit de tegenstelling van 
theoretische gelijkheid en practischo ongelijkheid, die zo typerend is voor 
onze civilisatie, volgt het ontstaan vu onbevredigdheid en wrok, die zich in 
democratie en socialisme eveneens lieten gelden, maar die zich in het nationaal
socialisme volledig emanciperen. Gevolg daarvan is de specifiek nationaal- 
socialistische logica, die zich bedient van het simplisme en de leugen, die een 
leider zonder leiderseigenschappen erkent, die een rassenleer „uitvindt" . 
dwars tegen, de wetenschap in. De bestrijding van het nationaalsocialisme 
valt samen met de strijd tegen de phrase; de schrijver ziet het gevaar van het 
nationaalsocialisme dan ook in de eerste plaats in de phraseologie, de roman
tische verbloeming van de rancune van allen tegen allen, met als uiterste 
consequentie: de oorlog van allen tegen allen.
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DER EEUWEN VROOMHEID, 
literatuur, door Dr K. F. Proos

Er rijn, de eeuwen door, z.g.n. stichtelijke boeken geschrev. 
de grote literatuur gerekend kunnen worden. Bovengenoer 
bevat inleidingen tot zulke werken, die uitingen rijn van 
stromingen. P r |j s ing. / 0.75, geb. / 1.3$.

beschouwing door Dr J. H. Carp.
Serie „In de Branding" nr 7. Wij leven in een periode, waarin de mens 

verhouding der mensen tot het Overheidsgezag, de Gezagsidee. Geen 
inzicht in de geestelijke situatie ener tijdsperiode is echter mogelijk 
zonder begrip van beginselen, welke de gang der Historie bepalen. Dat 
hiermede tenslotte een probleem van wereld* en levensbeschouwing 
gegeven is, wordt in het geschrift van Dr Carp in de eerste plaats betoogd. 
Het probleem van de richting, waarin zich het ontwikkelingsproces der 
Historie voltrekt, zomede van de beginselen, welke dit proces bepalen, 
wordt behandeld op de grondslag van de Spinozistische wereld- en levens
beschouwing. In het op deze wijze getrokken schema van ontwikkelings
lijnen van het geestesleven, waarin de geestelijke situatie der verschillende 
tijdsperioden wordt bepaald, is de Gezagsidee beschouwd, terwijl haar 
historische ontwikkeling geschetst wordt als een voortschrijden van 

u ^rvré

I PIEREWIET. Tweede druk.
Bundel van meer den honderd liedjes, 

igesteld door Boy Wolsey met medewerking 
Jan Brandt Corstius, Geert Dils.
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Onderwijsbeleid 
door Prof. Dr. Ph. KOHNSTAMM.

IA zal de periode ’37/'4i ons brengen op het gebied van ons onderwijs ?
Daarover valt nog zeer weinig te zeggen met enige zekerheid, terwijl 

wij deze woorden neerschrijven. Misschien zal straks, als zij gedrukt onder de 
ogen der lezers komen, de gegronde verwachting zich ietwat omlijnder 
aftekenen. Althans de richting van het kabinet en de persoon van den 
bewindsman zullen dan ongetwijfeld bekend zijn. Maar juist deze periode 
van onbekendheid met wat zelfs de naaste toekomst zal brengen is niet 
ongeschikt voor een bezinning op wat wenselijk en mogelijk schijnt, los 
van persoonlijke en — krachtens den aard van ons blad — nog verder 
verwijderd van in engeren zin „politieke” beschouwingen.

Wenselijk e n mogelijk, daarin ligt reeds aangeduid het weinige, dat 
reeds thans met zekerheid te zeggen valt. Ondanks de heugelijke opleving 
op economisch gebied is de positie der schatkist nog weinig bevredigend; 
plannen, die grote kosten met zich zouden meebrengen, zullen zeker in de 
eerstkomende periode nog geen kans hebben. Het zou irreëel zijn, dat 
feit te verbloemen. En daarmede vervalt de mogelijkheid, zowel van 
volledig en onmiddellijk herstel van de vroeger geldende maxima van leer
lingen per klasse, als die van een dergelijk herstel der oude salarissen. 
Al blijven we vasthouden aan de hoop, dat niet b 1 ij v e n d culturele 
verarming, ja verkommering gepaard zal gaan met zo overvloedige 
technische productiemogelijkheden, als de wereld nog nooit aanschouwde, 
wij moeten het feit onder ’t oog zien, dat klaarblijkelijk de wereldhuis- 
houding in afzienbaren tijd door tal van psychische remmingen nog niet 
zal komen te staan op het welvaarts-peil, dat technisch bereikbaar ware.

Nog afgezien van het financiële argument, achten wij de constellatie 
voor eiken bewindsman aan het Departement van Onderwijs voor de 
volgende jaren weinig gunstig voor diepgaande hervorming onzer onder
wijs -wetgeving en de daarin vastgelegde organisatie. De aandacht 
van de Tweede Kamer zal ook in de komende periode vóór alles op 
economische en sociale zaken gericht zijn; de hervorming van onze 
parlementaire techniek in de richting van ontlasting der Staten-Generaal 
door andere lichamen met verordenende bevoegdheid, wordt nauwelijks 
aan den horizon zichtbaar. En zelfs al ware dat anders, op het speciale 
gebied, dat ons bezighoudt, kan wettelijke verandering altijd eerst van 
kracht worden, als er een voldoend aantal mensen is, bereid en in staat 
om de nieuwe taak uit te voeren. En juist aan dezen ontbreekt het in ons 
onderwijs nog wel over de gehele lijn.

Een onderwijsbeleid, dat verder wil zien dan naar het in veilige haven 
brengen van de eerstvolgende onderwijsbegroting, zal dus zijn aandacht 
allereerst moeten richten op de vraag, hoe die onontbeerlijke medewerkers 
te winnen.
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ernstig en
Cultuur,

Wij illustreren onze bedoeling aan het Rapport Bolkestein over de toe
lating tot de M.S. Ieder, die zich enigszins heeft ingedacht in den gedachten
gang van dat rapport, weet dat het staat en valt met de aanwezigheid van 
een lerarencorps, dat niet alleen bereid is om parate kennis ten opzichte 
van denkvaardigheid op het tweede plan te brengen, maar zich ook de 
niet zo heel eenvoudig aan te leren techniek heeft eigen gemaakt, om over 
het verschil daartussen met een voldoende mate van zekerheid te kunnen 
oordelen. Juist daarom is in het ontwerp K.B. der Commissie-Bolkestein 
de Centrale Commissie van Advies de spil, waarom al het werk draait. 
Niet om de, technisch trouwens volstrekt onuitvoerbare, taak te vervullen 
zelf de selectie ter hand te nemen, wordt die commissie voorgesteld — het 
schijnt ongelooflijk, maar het is helaas een feit, dat tot zelfs in ,,vak
bladen” deze enormiteit wordt beweerd — maar om hen, die er mede 
zullen moeten werken, op gang te helpen met het hanteren van de nieuwe 
diagnostische hulpmiddelen, die zelf de basis van een nieuw gerichte 
didaktiek moeten worden. Zelfs met een veel minder ver gaande ver
andering van het geldende K.B., dan de Commissie-Bolkestein voorstelt, 
zou voorshands reeds veel te bereiken zijn — de heer Van de Water heeft 
daar terecht op gewezen in het orgaan der directeuren-vereniging — mits 
de kerngedachte bewaard blijft, die in de voorgaande regels is aangeduid. 
Daartoe zouden geen diepgaande wetswijzigingen nodig zijn, geen breed
voerige schriftelijke gedachtenwisseling en tijdrovende discussie’s in de 
Tweede Kamer, slechts wat hervormingswil en vooral wat hervormings- 
moed op het Departement. Maar zullen die aanwezig blijken?

Dezelfde opmerking geldt omtrent de eindexamenregeling voor Hogere 
Burgerschool en Gymnasium. Bij velen is de wens aanwezig, dat de vorming 
meer op zelfstandige studie wordt gericht, minder op het reproduceren 
van toch spoedig vervluchtigende kennis. Een aantal faculteiten hebben 
zich daarvoor uitgesproken en zich zelfs tot den minister gewend met een 
verzoek om maatregelen.

De publieke opinie is er zo van doordrongen, dat zelfs in een zo 
bezadigd blad als het Algemeen Weekblad voor Christendom en 
van redactie-wege onze huidige examen-methodes vergeleken worden met 
het africhten van „apporteerende honden, die zorgvuldig met alles komen 
aandragen, wat van te voren weggeworpen is”.

De grote vraag is echter niet, om vage en vrome wensen over „meer 
zelfstandigheid” te uiten, maar concreet aan te geven, hoe die gedachte 
gerealiseerd zou kunnen worden.

De uitvoering van die realisatie is zeker een kwestie, die veel scherp
zinnige werkers enige jaren door zou moeten bezighouden. Maar zij zou 
op gang kunnen worden gebracht door een heel simpel ministerieel besluit, 
nauwelijks meer omvattende dan een ministeriële opdracht aan de Inspectie.
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Maar wederom, zullen de wil en de moed tot zulk een daad aanwezig blijken ?
Wij weten niet, of wij het als een hoopvol, dan wel als een somber 

stemmend voorteken moeten aanzien, dat op een ander gebied, af
hankelijk van een ander Departement, in de laatste twee jaar iets 
verwezenlijkt is, in de geest van wat wij hier op het oog hebben. Het 
ontwikkelingswerk voor jeugdige werklozen, dat — althans wat cursussen 
betreft van algemeen vormende aard — twee jaar geleden in Amsterdam 
den weg op scheen te gaan van het oude Vervolgonderwijs (Volks
ontwikkeling V, pag. 353—377), is tot nieuw leven gebracht door een simpel 
besluit van het Amsterdams Centraal Comité voor Jongere Werklozen 
en de ondersteuning, door het Departement van Sociale Zaken, aan de 
uitvoering ervan gegeven. (Volksontwikkeling XVII, pag. 380; XVIII, 
pag. 173).

Wat meer zegt, dat nieuwe leven is van de hoofdstad uit reeds be
vruchtend gebleken op 72 andere Nederlandse gemeenten. Het werk, dat 
thans aan het Instituut voor Individueel Onderwijs geschiedt, zou dienst
baar te maken zijn aan de belangen van het G.L. en U.L. Onderwijs, 
maar ook aan de opbouw van een bevredigend vervolgonderwijs ook voor 
hen, die niet op de werklozen-cursussen thuis horen.

Maar zal in de nieuwe periode, die wij ingaan, het Departement van 
Onderwijs de breedte van blik en de doortastendheid blijken te bezitten, 
die krachtens het genoemde voorbeeld aan het Departement van Sociale 
Zaken blijkbaar aanwezig waren?

De hervorming van de onderwijzers-opleiding, voorgesteld door minister 
Marchant, die in de plaats van onze huidige hoofdacte-regeling iets wilde 
stellen, dat althans een eerste stap naar een wetenschappelijk verantwoorde 
vakopleiding mocht genoemd worden, is door een technisch-legislatieve 
fout blijven steken bij de voorbereidende afbraak: de omzetting van de 
vierjarige in de driejarige kweekschool. Om de reden, die wij reeds hier
boven aangaven zal het oorspronkelijke plan waarschijnlijk in de volgende 
vier jaren geen kans hebben. Maar ook zonder aanmerkelijke kosten zou 
er — al ware het slechts door gewijzigde hoofdacte-examen-reglementen 
en benoemingen bij hoofdacte-examens — een nieuwe geest in de opleiding 
kunnen worden gebracht.

En zo zou er nog veel meer te noemen zijn:
De herziening van het Academisch Statuut bijv., toch reeds noodzakelijk 

geworden, doordat de jongste wijziging van de H.O.-wet nieuwe faculteiten 
geschapen heeft, die nadere regeling in het statuut vragen en kwesties 
aan de orde stellen, ook voor de „oude” faculteiten van gewicht; of de 
kwestie van de spelling, waarvan o.i. vast staat, dat elke regeling, 
officieel geldende voor alle Departementen, de voorkeur verdient boven 
den chaotischen toestand van een regeling geldende zelfs niet voor het
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'T'erwijl het Oude Griekenland, met Plato aan het hoofd, de muzikale 
1 vorming van jonge menschen van primair belang achtte; terwijl in 

de middeleeuwen het muziekonderwijs een centrale plaats innam, bracht 
de 19e eeuw, niettegenstaande de vooruitgang op velerlei gebied, een 
scherpe achteruitgang voor deze zijde van de algemeen-menschelijke 
vorming.

Rond 1880 stond er in Duitschland een man op, die de gevaren van een 
eenzijdige intellectueele ontwikkeling helder inzag. Het was Hermann 
Kretzschmar, de groote muziekgeleerde en paedagoog, die zijn beroemde 
woord neerschreef, ,,de toekomst van de Duitsche muziek wordt in de 
scholen beslist". Dat lijkt, oppervlakkig beschouwd, een vreemd 
woord in dien tijd, want juist tden maakte de ,,kunstmuziek" een ongekende 
bloei door. Het is de tijd der groote componisten: Wagner, Liszt, Brahms, 
Bruckner, Wolff, om maar een paar te noemen. Maar Kretzschmar 
zag scherp. Doordat men de muziek uit de scholen verdreven had, was het 
een kunst voor een kleine groep van aesthetisch-muzikaal gevoeligen ge
worden en ook deze kleine groep muciseerde niet, zooals b.v. in de middel
eeuwen gebruikelijk was, door zélf iets voort te brengen, al was het alleen 
maar om daardoor het werk der groeten beter te kunnen waardeeren, 
maar deze groep bewonderaars verkeerde eigenlijk onder den druk van een

Departement van Onderwijs in zijn geheel; of het vraagstuk van den inhoud 
der „maatschappelijke en christelijke deugden" in onze na-oorlogse 
wereld, een wereld, waarin het nationaal besef — dat zich in specifiek 
Nederlandsen zin zo gelukkig geuit heeft bij de jongste verkiezingen —- 
een vroeger ongekende plaats inneemt.

Werk te over is er, ook voor een Minister, die financieel nauw gebonden 
is, en niet te veel aandacht en tijd van de medewerking der Staten Generaal 
mag vragen. Als de wil er is, zal de wegaanleg, ook op geestelijk gebied, 
niet onmogelijk blijken.

Maar zal die wil er zijn?
Of zullen we, met ons steeds verder verouderend onderwijsstelsel blijven 

doorsukkelen, in de overtuiging, dat wij het reeds zo heerlijk ver hebben 
gebracht en dat al die nieuwlichterij niets is dan „staatspaedagogiek", 
het bij onze politici steeds gereed liggende scheldwoord, waarmede iedere 
onderwijshervorming —- ook van zuiver didaktische aard — immers zo 
gemakkelijk kan worden gedisqualificeerd?

Het Muziek-paedagogisch aspect van onzen tijd 
door JAN KEYZER.
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i n -Het
S c h a d u w z ij d e. 

muziekonderwijs in de verschillende 
richtingen van onderwijs.

a. het voorbereidend onderwijs.
Merkwaardig genoeg is de toestand op de goede voorbereidende scholen, 

waar volgens de beginselen van Fröbel of Montessori onderwijs gegeven 
wordt, véél beter dan op de lagere scholen. Mijn ervaringen zijn beperkt 
tot Rotterdam, maar wat ik daar gezien heb aan eenige scholen voor 
voorbereidend onderwijs, heeft mij zéér aangenaam getroffen. Er wordt 
veel gedaan aan de ontwikkeling van het rythmisch gevoel, aan het leeren 
„verstaan” van hetgeen door een muziekstukje in de taal der tonen wordt

algemeen minderwaardigheidsgevoel, n.1. dat componeeren alleen het werk 
was van groote meesters en dat het hun taak was stil neer te zitten en te 
genieten.

Erger nog was het, dat het groote publiek, door de verdrijving van de 
muziek uit de scholen, van deze heerlijke levensuiting (want zóó moet men 
het muciseeren zien) vervreemdde. En met geniale blik zag Kretzschmar 
in, dat ook de z.g. concertzaal-kunst, in haar geïsoleerd bestaan, op die 
wijze zou vastloopen.

De eigenlijke problemen gaan echter veel en veel dieper dan alleen of 
er goede kunstwerken gecomponeerd zullen worden, of dat breede groepen 
van het volk weer zullen gaan zingen. Kretzschmar wees op het belang 
dat de groote grieksche denkers hechtten aan een muzikale vorming, omdat 
deze noodig, broodnoodig is voor de harmonische vorming van 
den mensch.

Omstreeks 1905 komt een streven op om „schoonheid in de opvoeding” 
te brengen. Een eeresaluut aan de fijne geesten, die met een warm idealisme 
het geheele onderwijs, ja, het geheele leven a.h.w. van schoonheid wilden 
doordringen. Deze z.g. kunst-paedagogische beweging stond nog sterk onder 
19e eeuwsche, intellectualistische invloeden. Men sprak van „leeren 
schilderijen zien (Ligtwark), „bewust zingen is mooi zingen”, m.a.w. 
wanneer de geest in zich opgenomen had wat „des geestes is”, wanneer 
begrepen werd hetgeen er op te merken viel, van bouw, vorm etc-, dan 
was men klaar. Dit is heel mooi, maar door het handwerk van schil
deren of componeeren a.h.w. aan den lijve te voelen, leert men 
béter verstaan, dan door de beste cursus, waardoor wij alleen met het 
verstand leeren te onderscheiden. Op dezen vorm (n.1. het leeren kennen 
van het muzikale handwerk) die uit den nieuwen geest des tijds is voort
gekomen, komen wij direct terug.

Wanneer wij het beeld van onzen huidigen tijd bezien dan kunnen wij 
daaraan een Jicht en schaduw -zijde onderscheiden.

Beginnen wij met de
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*) M. R. G. — v. M. in Montessoriopv. v. Jan. '32.
• *) Menschenerziehung.

’) Menschenerziehung.

„gezegd" en door bewegingen van het lichaam uitgedrukt kan worden, 
etc. De kleinen leeren verschillende maatsoorten voelen, voordat ze 
het onderscheid leeren b e g r ij p e n, daarbij maken ze telkens andere 
bewegingen ,,op de streep”: een prachtige combinatie van lichaamsoefenin
gen (evenwichtsoefeningen) en oefeningen voor het ontvankelijk maken voor 
muzikale invloeden „omdat de kleinen juist door bewegingen de muziek 
leeren verstaan” *). Ze leeren aardige versjes, ze leeren verschillende ge
luiden onderscheiden, dus scherp waarnemen enz. Hier wordt in praktijk 
gebracht, wat Fröbel leerde: dat „kunstzin, kunst, een algemeen eigendom, 
een algemeene aanleg van den mensch is, en daarom al vroeg, (later 
leerde hij: van den kleuterleeftijd af), verzorgd moet worden” 2). Dr. 
Montessori heeft een geheel systeem gemaakt om de muzikale aanleg 
trapsgewijze te ontwikkelen. Naast de rythmische oefeningen: de oefe
ningen op „de streep”, worden tal van instrumenten voorgeschreven. 
Het bekendste leermiddel op dit gebied, bestaat uit een aantal bellen, die 
de kleuters in een dubbele rij moeten plaatsen en waarmee ze dan geleerde, 
of zelf gevonden wijsjes kunnen spelen. Dat zelf-vinden, de ontwikkeling 
van het scheppend vermogen, vormt een hoofdbeginsel van de nieuwe 
richting bij het muziekonderwijs. Reeds Fröbel (die leefde van 1782 tot 
1852) legt de volle nadruk op het kostelijkste vermogen van ieder mensch: 
zijn scheppende functie. Hij vertelt, hoe een onderwijzer en zijn leerlingen, 
in eenvoudige woorden en liedjes, waarbij hij en z ij z e 1 f w ij s j e s 
bedenken, uitdrukking geven aan de gevoelens, die de dag en het 
jaargetijde bij hen opwekken. 3)

Kunnen wij dus tevreden zijn met het onderwijs op de voorbereidende 
scholen, al kan ook hier door systematisch onderzoek nog wel het een of 
ander verbeterd worden, somberder is het aspect dat het muziekonderwijs 
op de lagere scholen ons biedt.

b. het lager onderwijs.
De grondgedachte van het muziekonderwijs op de lagere 

scholen is verkeerd, hetgeen de bekende muziekpaedagoog, Willem Gehrels, 
leider van de Volksmuziekschool, in zijn voortreffelijk boek: Muziek in 
opvoeding en onderwijs, zoo klaar en duidelijk uiteengezet heeft. Er wordt 
van de gedachte uitgegaan, dat de muzikale ontwikkeling bestaat in het 
aanleeren van een aantal liederen, inplaats dat men zich er rekening 
van geeft, dat de muzikale aanleg, die ieder mensch van nature eigen is, 
a.h.w. uit de windselen gehaald moet worden (werkelijke ont-wikkeling).

Dat voor deze ontwikkeling een doelbewuste leiding en activeering
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terwijl het gemoedsleven van de jonge mensch, 
de middelbare school, in zoo heftige beroering is,

trale artikel: Richtlijnen voor het onderwijs in de 
•36).

’) Zie Drs. Eduard Reeser's magistr 
Muziekgeschiedenis „Caecilia" April '

noodig is, ligt voor de hand. Hiermede hangt samen, dat de muzikale 
opleiding van de onderwijzers, over het algemeen, zeer onvoldoende is. 
Wanneer ze de eerste hoofdstukken van b.v. Worp's Algemeene muziekleer 
kennen, en een eenvoudig lied op het eerste gezicht kunnen zingen, voldoen 
ze grootendeels aan de exameneischen voor de lagere acte, en wordt hun 
de muzikale vorming van zooveel-kinderen-in-een-klas toevertrouwd. 
Muziek is op de lagere school een vak geworden van bijkomstige beteekenis. 
De hoofdacte geeft, met het groote aantal vakken, waarop echter de muziek 
zelfs niet voorkomt, van de gezindheid ten opzichte van de waardeering 
eener muzikale vorming, een juist, dat is in dit geval: treurig, beeld.

Wanneer we ons dan herinneren welk een groot belang de grootste 
denkers aan de muzikale vorming gehecht hebben, juist omdat deze a.h.w. 
een natuurlijk tegenwicht vormt van de intellectueele opleiding, dan zal 
een ieder wel overtuigd zijn, dat op dit terrein een groote taak te vervullen is.

c. het middelbaar onderwijs.
Op de middelbare scholen wordt in ’t geheel geen muziekonderwijs 

gegeven  Er valt dus ook niets van te zeggen; het is echter een wel
sprekend zwijgen. Wij willen onze lezers één vraag voorleggen, die zij zelf 
kunnen beantwoorden: wat doet b.v. de H.B.S. voor de gemoedsvorming 
der jonge menschen?  
juist in de leeftijd van 
en leiding noodig heeft.

d. het h o o g e r onderwijs.
Bij het hoogeronderwijs heeft de muziekwetenschap, sedert eenige jaren, 

een blijvende plaats gekregen. De opleiding van academisch gevormde 
musicologen is natuurlijk in de eerste plaats van groot belang voor de 
opleiding van degelijk gevormde muziekleeraren. De maatschappelijke 
positie echter van deze wetenschappelijk opgeleide menschen, die een lange 
studietijd achter zich hebben, hangt, om het zoo maar eens uit te drukken, 
in de lucht, afgezien dan van de paar lesuren welke aan conservatoria 
gegeven kunnen worden. *) Wanneer evenwel het vak „muzikale ont
wikkeling” op de roosters der middelbare scholen een plaats krijgt, wat wij 
vurig hopen, dan wordt voor hen een onoverzienbaar arbeidsveld ont
sloten.

Het muziekonderwijs op de lagere scholen is dus onvoldoende en op de 
middelbare scholen bestaat het niet — ziedaar de sombere kern van het 
muziekpaedagogische beeld van dezen tijd. Ouders, die het kunnen be
talen, laten hun kinderen les geven in het bespelen van het een of andere 
instrument, in vele gevallen volgen de kinderen een solfégeklas, of zijn
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lid van een kinderkoor. Zéér nuttig, maar de groote Kretzschmar heeft 
het zoo treffend gezegd: de toekomst wordt beslist op de scholen.

De lichtzijde.
Bedroevend is de toestand dus geworden, door den invloed van het z.g. 

negentiende eeuwsche intellectualisme, waarmede in hoofdzaak bedoeld 
wordt, de daarachter liggende grondgedachte, dat de mensch in de eerste 
plaats een denkend wezen is, en dat dit denken maar ontwikkeld behoeft te 
worden, om harmonisch ontwikkelde menschen te krijgen met gemeen
schapszin, — terwijl reeds Plato leerde dat, naast de ontwikkeling van het 
verstand (door b.v. wiskunde en zuiver logisch redeneeren) een vorming 
van het gemoedsleven, of van de ziel, onverschillig hoe men ’t noemen wil, 
moet gaan — waarvoor hij het ontvankelijkmaken voor muzikale invloeden 
voorschreef.

Wij begonnen echter ons artikel met te constateeren dat er een goede 
wind waait voor de muziekpaedagogiek, en dat willen wij nu met argu
menten aantoonen.

Drie invloeden bepalen de lichtzijde van het aspect van onzen tijd: de 
ideeën van de arbeidsschool van Kerschensteiner, de jeugdbeweging, 
en het streven om door wetenschappelijke onderzoekingen, muziek- 
paedagogische problemen op te lossen.

1. De grondgedachte van de z.g. arbeidsschool, of doe-school, is, dat 
de leerlingen door het practisch omgaan met de dingen, „ervaringen" 
opdoen en zoodoende de „zaken” waarvan ze anders alleen maar de 
namen leeren, werkelijk leeren kennen. Deze vorm van onderwijs 
is tegengesteld aan onze gewone „leerschool”, waar de kinderen in de 
bank, keurig met de armen over elkaar, luisteren naar de beschrijvingen 
welke van de dingen gegeven worden en waarvan ze niet het wezen, maar 
de namen in hun geheugen prenten. Voor de muzikale opvoeding zijn deze 
principes, die niet nieuw zijn, maar alleen in een nieuwen vorm werden 
opgediend, van het grootste belang. De nieuwe richting in de muzikale 
opvoedkunde, die door de gedachten van de bovengenoemde arbeidsschool 
beïnvloed werd, gaat van de volgende redeneering uit: ieder mensch bezit 
van nature een muzikale aanleg, de een meer, de ander minder, maar 
geheel onontvankelijk voor muzikale invloeden is vrijwel niemand. 
Nu gaat het er om deze aanleg op natuurlijke wijze te ontwikkelen, n.1. 
door de kinderen zooveel mogelijk muzikaal te activeeren. Het compo- 
neeren, zélf iets muzikaal voortbrengen, is vele menschen ingeschapen, 
dit vermogen te ontwikkelen, niet om kleine „Beethovens” te kweeken 
(zooals de heer Gehrels het zoo geestig heeft gezegd) maar omdat compo- 
neeren eigenlijk de meest natuurlijke vorm van muciseeren is, vormt de 
hoofdschotel van het moderne muziekonderwijs. Er wordt nogals eens

2
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sproken zijn, worden op een uitnemende 
Willem Gehrels in zijn bekende Volks-

gevraagd: wat wordt precies verstaan onder „muzikaliteit”. Wanneer 
wij echter trachten hierop een antwoord te geven, dan komen wij geheel 
buiten het terrein van de practische muziekpaedagogiek. We kunnen echter 
wel een voorloopig antwoord geven dat voor de practijk voldoende is: zooals 
de muzikale aanleg zich aan ons voordoet, dus, zooals deze 
naar buiten verschijnt, kunnen we een aantal grondeigenschappen 
onderscheiden, b.v. het vermogen om verschillende tonen in hun toon- 
hoogteverschillen te onderscheiden of, om verschillende sterktegraden te 
onderscheiden. Verder nemen we aan een specifiek muzikaalgeheugen, 
waarbij weer onderscheiden kan worden: een geheugen voor melodieën, 
voor harmonieën enz., het rythmisch gevoel, het vermogen een melodie 
als „zinhebbend” op te vatten enz. Het gaat er nu om, de verschillende 
grondeigenschappen, waarvan slechts een deel valt onder het z.g. „muzikale 
gehoor”, te ontwikkelen. Daarbij komt, dat de mensch van nature een 
scheppend, voortbrengend wezen is, altijd zinnend op nieuwe mogelijk
heden. Dat scheppen, zélf willen voortbrengen, is natuurlijk geen speciaal 
muzikale functie, dat zou men uit de geschriften van schrijvers op dit 
gebied wel eens ten onrechte kunnen afleiden, maar een algemeen ken
merk van den menschengeest. De een schept van nature muzikaal, de 
ander van nature in den vorm van het woord. Maar, eh dit is van belang, 
iets voortbrengen op muzikaal gebied kan, in dén klein-kinderleeftijd, 
bijna iedereen.

Luister maar eens naar kleuters van ongeveer 3 jaar. Vele van hen zingen 
heele verhaaltjes op een „eigen-wijs”. Maar „algemeen verdwijnt dit zelf- 
muziekvoortbrengen, wanneer de kinderen versjes leeren” vertelden mij 
eenige leidsters van voorbereidende scholen, toen ik naar dit verschijnsel 
een onderzoek instelde.

De ideeën, zooals hierboven besj 
wijze in practijk gebracht door V 
muziekschool. De leidende gedachten zijn dus: ontwikkeling van het 
muzikale gehoor, van het rythmisch gevoel, van het muzikaal-logisch 
besef, met nieuwe middelen (die in hooge mate de belangstelling van de 
kinderen hebben) en daartoe wordt in de eerste plaats een beroep gedaan 
op de heerlijkste functie van den menschengeest: zijn scheppend ver
mogen, en tevens op zijn aanleg voor imitatie.

We weten het: deze gedachten zijn niet nieuw. We vinden ze reeds terug 
in de middeleeuwen, bij Rousseau; onder vele anderen: bij Zeiler, een 
beroemde leerling van Pestalozzi, bij Fröbel, maar dat doet er niets toe, 
de vorm waarin deze principes gegeven worden, is voor dezen tijd geschikt, 
aantrekkelijk voor de jeugd en blijkt succesrijk te zijn.

Het gaat er hier niet om het onderwijs aan de Volksmuziekschool te 
beschrijven, daar zit veel meer nog aan vast, en daarvoor is het hier niet
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de plaats. Alleen wil ik er nog op wijzen, van hoeveel belang het is, dat 
ook op muzikaal gebied, het kind weer als kind wordt begrepen (ook 
alweer niet nieuw, want in het beroemde boek van Rousseau: Emile, vindt U 
het, ook op muzikaal gebied, reeds aangegeven). Dat in het moderne muziek
onderwijs de kinderen niet meer geplaagd worden met de droevige ervaringen 
en teedere ontboezemingen van ons groote menschen (die wij in gedichten 
en muziek hebben neergelegd) is eveneens een verheugend verschijnsel.

Er waait een goede wind, en dit is te bespeuren aan de groote belang
stelling die er in ons land bestaat voor een verbetering van het muziek
onderwijs op de scholen. De „Vereeniging voor muzikale ontwikkeling 
der schooljeugd,” onder voorzitterschap van Jan van Gilse, heeft in de 
voornaamste plaatsen van ons land reeds afdeelingen, waar een levendige 
actie gevoerd wordt om het onderwijs op de scholen te verbeteren; de animo 
pm lid te worden van deze vereeniging, wijst op een keerpunt in de gezind
heid ten aanzien van het belang van een goede muzikale opvoeding.

2. De jeugdbeweging, ontstaan als reactie tegen het zich verliezen in 
de kleine dingen van het leven, tegen verstarring van wat levend moet 
blijven, heeft eveneens groote invloed uitgeoefend op de nieuwe richting 
in de muzikale opvoedkunde. De alombekende naam van Fritz Jöde, de 
schrijver van het beroemde boek „Das schaffende Kind” is daar onlos
makelijk mee verbonden. Jöde leert de z.g. „levensverbondenheid” van 
de muziek. Muziek is te beschouwen als een levensuiting van primair 
belang en tevens een schoon middel om de gemeenschapszin te ont
wikkelen. Zooals men ziet, gedachten die overeenkomen met hetgeen 
hierboven gezegd is.

In de.nieuwe richtingen treft men, zooals te begrijpen is, verschillende 
stroomingen aan. Jöde legt de volle nadruk op de scheppende functie, 
Wather Kühn (eveneens een bekend muziekpaedagoog) schenkt aan dit 
vermogen de noodige aandacht, maar wijst op de verschillen in aanleg van 
ieder individu. Ongetwijfeld, dit leert de wetenschappelijke bestudeering 
van verschillende muzikale „typen”, is de scheppende functie een der 
schoonste eigenschappen van den mensch, maar lang niet altijd kan deze 
zich het gunstigst openbaren in muziek. De verschillen in aanleg vallen, 
zelfs bij de kleuters, direct in het oog. Het principe, dat wij vonden bij 
Montessori, en dat ook een voornaam bestanddeel uitmaakt van de 
nieuwe onderwijsrichting welke beïnvloed werd door de „Arbeidsschool”, 
n.1. om de kinderen muziek te doen beleven door het maken van 
bewegingen welke in bepaalde stukken a.h.w. besloten liggen, vindt men 
ook in het rythmisch-gymnastische systeem van Dalcrose. Deze beroemde 
methode om het lichaam en de geest door muziek te ontwikkelen, heeft 
een wereldsucces geoogst.

Met een enkel woord zij hier nog vermeld hoeveel goeds de Radio op
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Die melodische Erfindung im frühen Kindesalter.
*) Zur Entwicklung des musikalischen Sinnes beim Kinde wührend des schulpfl. 

Alters.
*) Das musikalische Erlebnis und seine Entwicklung.

Zie ook: Handbuch der Musikerziehung, ontstaan onder leiding van prof. 
Bücken.

We konden slechts even aanstippen hetgeen op grooten schaal verricht 
wordt, maar het zal een ieder duidelijk zijn, dat dit wel de manier is om 
er achter te komen waaraan muziek, die de kinderen moeten spelen, 
of die voor hen geschreven is om naar te luisteren, moet beantwoorden. 
Daarom: géén gemakkelijke grootemenschen-muziek voor kinderen.

het gebied der muzikale opvoedkunde kan doen, wat een ieder weet, die 
wel eens naar de voortreffelijke radiogesprekken van Piet Tiggers ge
luisterd heeft.

3. Wij komen nu tot het punt dat wij als derde kenmerk op muziek- 
paedagogisch gebied genoemd hebben: de wetenschappelijke bestudeering 
van den muzikalen aanleg. Wij kunnen hier slechts enkele gegevens 
meedeelen. Heinz Werner *) onderzocht kleuters van ongeveer 3-5 jaar, 
en hij kon in deze periode een regelmatige groei van het muzikaal- 
kunnen constateeren. De onderzoekers: Dr. Meiszner a) en Dr. Walker 3), om 
maar eenige namen te noemen, deden hun onderzoekingen bij kinderen 
van 6-12 jaar. De eerste stelde vast, op grond van een zeer uitgebreid 
materiaal, dat het muzikaal gehoor bij kinderen in den lagerenschool- 
leeftijd, zich ontwikkelt parallel met de algemeene i n - 
tellectueele vermogens. De tweede, dat in de muzikale ont
vankelijkheid voor b.v. stemmingen (b.v. of een stuk uitgesproken vroolijk 
of somber is), eveneens trappen van ontwikkeling zijn aan te geven. 
Onderzoekingen, door mij te Rotterdam aan eenige scholen verricht, 
bevestigen de uitkomsten dezer onderzoekers. Om uit de rijkdom van mate
riaal één voorbeeld te kiezen: Meiszner deelt mee, dat van de kinderen van 
7 a 8 jaar, 13,3% kon uitmaken dat een samenklank van een kwint 
uit 2 tonen bestaat. Deze kinderen hoorden op een harmonium b.v. 
de tonen c en g tegelijk, ze moesten nu zeggen hoeveel tonen er klonken; 
verreweg de meesten oordeelden: één toon. Bij kinderen van 12-13 jaar 
is het percentage echter gestegen tot 77.7%

Uit het geheel der gegevens kan men nu bepaalde kenmerken van het 
muzikaalbeleven der kinderen vaststellen. Tot het 12e jaar ongeveer is het 
kind bijna uitsluitend vatbaar voor de klank en de bewegings- 
indrukken welke de muziek kan opwekken. Tegen het 12e jaar vindt 
een ombuiging plaats: de naderende puberteit doet zich gelden; het kind 
is dan ontvankelijker voor de gevoelsinhoud van een muziekstuk.
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Dans en Muziek
door NORBERT LOESER.

De meeste „jeugdalbums” die wij van groote componisten kennen, zijn, 
psychologisch, voor volwassenen, alleen omdat ze minder eischen stellen 
op technisch gebied achtte men ze goed voor kinderen; naar wat 
de kinderen zélf verlangden werd niet gevraagd. Zooals er jongens en 
meisjesboeken zijn, zoo behoort er ,,muziek voor kinderen” te komen.

T Iet is opmerkelijk, dat in dezen tijd, waar de belangstelling voor de 
* * tooneelkunst vaak achteruitgaat, waar de radio bij het opgroeiende 
geslacht de behoefte, zelf muziek te maken, verzwakt, de dans, in zijn 
primitieve vorm als volksdans en bewegingskoor, maar ook als kunstdans 
de massa weet te boeien. Het is een verschijnsel, dat te denken geeft en 
ons toestaat, sommige aspecten van dezen tijd beter te begrijpen. Het is 
misschien niet overbodig, zich rekenschap te geven van dingen, die de 
algemeenheid in hooge mate aangaan — het is misschien nuttig te zien, 
welke motieven den dans tegenwoordig populair maken, welke mogelijk
heden de dans in samenwerking met de muziek heeft. Zonder twijfel komt 
de dans vele elementaire behoeften van den mensch van heden tegemoet. 
Dat voor de nieuwe levenshouding, die zich hier en daar al aankondigt, 
de dans een karakteristiek en onmisbaar element zou worden, wisten groote 
geesten al geruimen tijd. De rol, die het „Tanzerische” b.v. bij Fr. Nietzsche 
speelt, (Tanzlied aus Zarathustra, woorden als: „Alles Göttliche kommt 
auf leichten Füssen”) toont ons, dat enkele vooraanstaande figuren de

Wanneer we samenvatten wat we hierboven besproken hebben, dan 
moeten we helaas constateeren, dat op de scholen, en zooals we weten 
valt hier de beslissing, uiterst weinig aan de ontwikkeling van den 
muzikalen aanleg wordt gedaan. Aan den anderen kant wordt een levendige 
actie gevoerd om in dezen toestand verbetering te brengen. In onderwijs
kringen dringt ook het besef door, dat de opleiding van den onderwijzer, 
in muzikaal opzicht, dringend verbetering behoeft. Daarom is er geen enkele 
reden te wanhopen. De hoofdzaak is; dat ons geheele volk doordrongen 
wordt van de gedachte, dat het hier om een werkelijk cultuurbelang gaat 
en niet om het verwerkelijken van een modegril op onderwijsgebied. 
Dari zullen, ook van overheidswege, de middelen gevonden worden, opdat 
een ieder het geluk leert kennen dat in een zuivere muziekbeoefening 
besloten ligt.
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vernieuwing en de groote toekomst van den dans al langen tijd voorzien 
hadden. Het nieuwe levensgevoel, dat uiteindelijk zal moeten triompheeren 
in een aanvaarding van den mensch als totaliteit, als eenheid van geest, 
ziel en lichaam, in een grooteren eerbied voor de werkelijkheid van het 
bestaan, in een ruimere toepassing van Ortega y Gasset's „razon vital” — 
dit nieuwe levensgevoel begint met een eereherstel van het lichaam. Wij 
zien het overal: Aan het lichaam wordt doorgaands meer zorg, meer aan
dacht besteed. Het is niet uitsluitend meer instrument der zonde, gevangenis 
der ziel, het is één der drie levenselementen geworden. Dat d i e kunst, die 
zich door middel van het lichaam uitdrukt, groote belangstelling onder
vindt in een tijd, die de herleving van het lichaam op haar programma 
heeft staan, spreekt vanzelf. Maar deze diepgaande en verstrekkende 
verandering, die op komst is, begint natuurlijk als revolutie, als opstandige 
beweging, men wil zijn wraak nemen voor de duizendjarige slavernij, die 
ons de tyran „geest" opgelegd heeft; als een terugglijden in de primitiviteit, 
als een verzaken der geestelijke plichten, als een aanfluiting op ons in
tellectueel vermogen en redelijk geweten presenteert zich de herleving 
van het lichaamsgevoel. Iedere vooruitgang in de geschiedenis van het 
menschdom begint met een revolutionaire overdrijving, en het was 
waarschijnlijk, dat een zoo sterke kentering met bijzonder heftige barens
weeën gepaard zal moeten gaan. Ook aan deze primitiviteit komt de dans in 
hooge mate tegemoet; de nieuwe dansbeweging, zooals zij zich tegen
woordig vertoont, is qua aard en aanleg primitief. Niet d.e dans als zoodanig; 
de gave en de behoefte van den mensch, door middel van het gebaar uiting 
te geven aan zijn aandoeningen, zijn zoo oud als de mensch zelf. Maar op 
het gebied der kunst zijn woord en muziek haar op den duur voorbij
gestreefd, omdat deze uitingen meer mogelijkheden geven. De dans, 
aan het door ons lichaam bereikbare gebonden, moet uit den aard der zaak 
eenvoudiger blijven; wij kunnen de grenzen, die de lichaamsbouw afbakent, 
nooit overschrijden. De combinatiemogelijkheden van woord of klank 
zijn daarmee vergeleken haast onbegrensd te noemen. Ook blijft de dans 
een veel emotioneelere kunst, veel meer rechtstreeks uit onze instinctieve 
krachten voortspruitend, dan de woordkunst, die met meer of min ab
stract materiaal werkt, of de muziek, die het instinctieve, die de oerdriften 
door een techniek van haast wiskundige exactheid te louteren poogt. 
De dans, uitdrukking gevend aan menschelijke gevoelens door het meest 
reeële van den mensch, komt een houding tegemoet, die het juk van de 
absolute rede wil ontvluchten. De dans is ook veel dynamischer, bewege- 
lijker dan iedere andere kunst; en de overgang van een statisch-absolute 
naar een dynamisch-relatieve levenshouding moet zich als kunstuiting 
vooral in een nieuwe bloei van de danskunst openbaren. Het is verder 
waarschijnlijk, dat een kunst, die in zoo hooge mate op het rhythme
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gebaseerd is, in een tijdperk, dat wij ,,het rhythmische” bij uitstek kunnen 
noemen, grooten opgang maakt. Het doet niet veel ter zake, wat hier oor
zaak en wat gevolg is; tenslotte staan wij op het oogenblik aan het eind van 
een ontwikkeling, die met de Renaissance begonnen is, en of de nieuwe 
kunst de mensch van heden zoo gevormd heeft, of de tegenwoordige 
generatie zich deze kunst geschapen heeft, dat willen wij hier niet nader 
onderzoeken.

Een ander verschijnsel van dezen tijd is het domineeren van het collectivi- 
teitsgevoel; deze neiging — een zeer bedenkelijke neiging — van den 
modernen mensch, en masse op te treden, dit verzaken van de rechten 
en plichten, die op het individu berusten, kan zich — vooral in de primitieve 
vormen — in den dans veel beter uitleven dan in welke andere kunst ook. 
Want de gemeenschap, die zich in de kunst b.v. als orkest presenteert, 
is een gemeenschap van enkelingen, waarin iedereen een zeer speciale 
taak te vervullen heeft. Maar waar een massa zich in uniforme bewegingen 
te buiten kan gaan, gewild en opzettelijk primitief, waar het mogelijk is, 
zich in een roes te verliezen en zichzelf te vergeten, — dat is in het be- 
wegingskoor en den volksdans. Ook zijn de technisch-theoretische eischen 
in den dans veel geringer — zelfs in den kunstdans. De muziekliefhebber, 
die werkelijk van goede muziek wil genieten, door zelf een instrument te 
bespelen, moet zich voor dit doel veel offers aan tijd en geld, veel in
spannende studie getroosten. De gevaarlijke gewoonte van onzen tijd, 
het leven zoo gemakkelijk mogelijk te maken, vindt ook hier in den dans 
alles van haar gading.

Het lijdt echter geen twijfel, of de moderne dans wil meer; zij poogt heel 
het menschelijk bestaan in haar terrein te betrekken, en zij verkondigt 
bij monde van R. v. Laban, dat de danser eigenlijk de meest volmaakte 
species van den mensch is. De „Vergeistigung” van den dans, de trans- 
formeering van onze instincten door geestelijke kracht is inderdaad een 
taak, die voor den dansenden mensch weggelegd is. Maar tusschen theorie 
en praktijk gaapt helaas ook hier een wijde kloof. Het is vooral aan de 
verhouding van dans en muziek, dat wij de mogelijkheden en gevaren van 
den nieuwen dans kunnen toetsen. Want hier, in het streven, haar positie 
tegenover een andere kunst te bepalen en te handhaven, tegenover een 
oudere, subtielere, rijpere kunst, worden ons de karakteristieke eigen
schappen van deze nieuwe kunstuiting het best duidelijk.

De moderne dans begon als revolutie, als een opstand tegen de ver
starrende traditie van het ballet, als een grootsche poging, den dans weer 
tot een zelfstandige kunst te maken. Iedere revolutie overdrijft, en iedere 
revolutie brengt het gevaar mede, dat zij juist levendiger en krachtiger 
maakt, wat zij bestrijdt. Zoo is ook de nieuwe dansbeweging juist het 
gesmade ballet ten goede gekomen. Het schijnt in de natuur van den
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mensch te liggen, zoo te moeten handelen, dat door iederen strijd ook de 
vijand sterker wordt. Aangezien van een onderwerping onder de heer
schappij van de muziek geen sprake kon zijn, — het ging immers daarom, 
zich uit de banden, waarin de muziek den dans vastgekluisterd hield, te 
bevrijden, — bleven er twee mogelijkheden: De muziek geheel en al te 
verwijderen, of de muziek tot dienares van den dans te maken. Inderdaad 
heeft men beide wegen bewandeld, en het heeft lang geduurd, voordat 
men inzag, dat de danswereld voor de zooveelste keer het kind met het 
badwater weggegooid had. De dans is — ook bij de meest primitieve 
volkeren — altijd door muziek gesteund; al is het de meest simpele vorm 
van muziek, de begeleiding van „Gerauschinstrumenten”, zelfs de meest 
simpele muziek blijft toch muziek. De Europeesche volksdans is onafschei
delijk met de volksmuziek verbonden. Maar men proclameerde den ,,ab- 
soluten” dans, den dans zonder eenige muzikale steun, om de zelfstandigheid 
dezer kunst te onderstreepen; en men zag over het hoofd, dat er een 
fundamenteel verschil bestaat tusschen een gemengde kunstvorm en 
een onafhankelijke. Een gemengde kunstvorm kan zeer wel tóch een zelf
standige kunstvorm zijn. De opera, het lied zijn er treffende voorbeelden 
van. Opera en lied, ontstaan uit een samenwerking, uit een samengroeien 
van woord en muziek, hebben zich tot zeer bijzondere kunstuitingen, 
met eigen mogelijkheden, wetten en problemen ontwikkeld; en het is 
vanzelfsprekend, dat telkens alle twee elementen — woord en muziek —■ 
aanwezig moeten zijn. Zoo is de dans een samengaan van beweging en 
muziek, een gemengde, maar toch zeer zeker zelfstandige kunstvorm. 
Van den absoluten dans is er dan ook niet veel terecht gekomen; het is ge
bleken, dat een kunst, die enkel tot één van onze zintuigen spreekt, ons 
meer of min onbevredigd laat. Tooneel is tenslotte een combinatie van 
woord en beweging, en zelfs in een concert wil men behalve hooren ook 
zien; de zwijgende film greep uit dit besef tot de muzikale — veelal ge
brekkige en misleidende — illustratie. Het is zeker, dat de ontwikkeling 
van ons oog door de photographie en de film ook ten goede is gekomen 
aan een kunst, die vooral door het oog opgenomen wordt. Maar het werd 
ook hier duidelijk, dat de waarneming, de ontvangst van een kunstwerk 
door een enkel zintuig een gevoel van onvoldaanheid achterliet.

Zoo heeft men de muziek er weer bijgehaald, maar, zooals wij reeds 
zeiden, men heeft de muziek nu aan den dans onderworpen op een manier 
die veelal tot verkrachting van de muziek heeft geleid. Men danste muziek 
die in het geheel niet voor dans geschreven en geschikt was, men liet 
heele gedeelten weg, men liet zijn begeleider misplaatste overgangen com- 
poneeren, men veranderde tempo en dynamiek van een muziekstuk, en 
het resultaat was voor danser en publiek vaak onbevredigend. Het is 
moeilijk, principieel vast te leggen, welke muziek er gedanst mag worden
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en welke niet, — ook ieder gedicht is niet componeerbaar. Het eenige, wat 
tot rechtvaardiging voor de keuze van een bepaald muziekstuk kan dienen, 
is het artistieke resultaat: Is het geheel beter, of tenminste even sterk en 
overtuigend als de muziek alleen, dan heeft de danser gelijk. Toch is het 
verre van gemakkelijk, zich naast Mozart, Beethoven, Chopin of Debussy 
te handhaven, en meestal hebben èn dans èn muziek onder deze geweld
dadige pogingen geleden. Dat de klassieke, de „absolute” muziek vaak 
inspireerend werkt, staat buiten kijf. Maar er is een verschil tusschen het 
uitgangspunt, tusschen de bron van inspiratie en de nieuwe schepping, 
die er moet ontstaan. De vijfde symphonie of een Scherzo van Chopin 
kunnen op den danser zeer suggestief werken; maar hij moet iets anders, 
iets nieuws uit deze suggestie vormen, en de vraag, of hij daartoe in staat 
is onder handhaving van de muziek, die hem geïnspireerd heeft, moet in 
de meeste gevallen ontkennend beantwoord worden.

Iedere gemengde kunstvorm baart voor een volmaakte oplossing bij
zondere moeilijkheden; want nooit vallen de aesthetische wetten, die 
pp straffe van mislukking niet overtreden mogen worden, precies samen. De 
synthese — niet het compromis — die nagestreefd moet worden, is dan ook 
b.v. in opera of lied lang niet altijd bereikt. Wij moeten, om tot een be
vredigend resultaat te komen, eerst vastleggen, welke uiting — bij opera 
en lied woord of toon — het overwicht moet behouden, en van daaruit de 
mogelijkheid van samengaan opzoeken. In opera en lied domineert zonder 
twijfel de muziek. Ware het woord heerscher, dan was het muzikale ge
deelte overbodig. Er hebben zich bij gevolg vele opera’s alleen door de kracht 
yan de muziek kunnen handhaven, ondanks zeer gebrekkige libretti. Het 
omgekeerde geval, dat een opera levendig blijft door het drama, het woord
gedeelte, ook wanneer de muziek zwak is, komt nergens voor. In de samen
werking van dans en muziek is het anders. Ongetwijfeld moet hier het 
accent op den dans gelegd worden; ware de muziek de hoofdzaak, wij konden 
de beweging gevoegelijk weglaten. Vandaar dat sterke, „absolute” muziek 
zich weinig of niet als helpster voor de bewegingskunst leent. Dat er wel 
dansmuziek levendig is gebleven, vindt zijn oorzaak gedeeltelijk in het 
gebrek van een dansnoteering, gedeeltelijk in het feit, dat men den dans 
veelal niet de volle maat gegeven heeft. Dus de muziek moet zich inderdaad 
aanpassen, maar de dans moet toch ook met de bijzonderheden van de 
muziek rekening houden. En hier beginnen de moeilijkheden en com
plicaties. Want ook hier zijn de vormgevende elementen verschillend of 
van andere beteekenis voor de eene dan voor de andere kunst. Het rhythme 
b.v. is een gemeenschappelijke factor én van dans èn van muziek, maar 
voor de muziek op een geheel andere wijze dan voor de dans. Voor de 
muziek is het rhythme niet meer dan het geraamte, in adagio’s, largo’s 
etc. nauwelijks nog bewust te herkennen; het is onmisbaar voor de
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muziek, maar niet van zoo groot belang als melodie of harmonie. Voor 
de dans is het rhythme daarentegen de motorische kracht, de harteklop als 
het ware van alle bewegingskunst. Het zal de muziek zeer ten goede komen, 
als zij meer rhythmisch vermogen mocht winnen door de verbinding met 
den dans. Zij zal gespierder, leniger, veerkrachtiger kunnen worden, zonder 
iets van haar eigen mogelijkheden op te offeren.

Maar er is een veel wezenlijker, diepergaand verschil tusschen deze 
twee kunsten: Muziek is van nature breedsprakig, daarop gesteld, één en 
dezelfde gedachte op honderd wegen te varieeren, hem telkens weer in 
nieuwe belichting, in een nieuwe gedaante te brengen. Beethoven bouwt 
vaak juist uit de simpelste gegevens de geweldigste stukken op; dans 
daarentegen is uiterste comprimeering, een heele reeks van innerlijke en 
uiterlijke handelingen in één beweging samengeperst. Dans kan herhalingen 
slecht verdragen, en een heele reeks bewegingen uitsluitend terwille van 
de muziek te herhalen, zou uit „tanzerisch" oogpunt volkomen verkeerd 
zijn. En de bewegingskunst is — wij gewaagden er reeds van — primitiever, 
overzichtelijker, meer op groote lijn gebaseerd; muziek is oneindig veel 
geschakeerder, subtieler, en heeft daardoor in de samenwerking met den 
dans een mooie taak te vervullen: Hoorbaar en daardoor verstaanbaar te 
maken, wat achter de beweging verborgen ligt. Het zal heel goed mogelijk 
zijn, af en toe de muziek op den voorgrond te plaatsen en de beweging sober 
te houden, en misschien in het volgende oogenblik weer alles op den dans 
te concentreeren, en de muziek alleen de rol van steun — door een enkel 
accoord, een enkele toon — te laten vervullen. Het is zelfs mogelijk, 
overgangen zonder muziek — het recitatief in de opera kan er mee verge
leken worden — in te lasschen, zonder de eenheid van het geheel te ver
breken. De synthese is moeilijk, maar mogelijk, en iets heel nieuws en 
heel bijzonders zou uit een verbinding dezer twee kunsten kunnen ontstaan.

Maar daarvoor is het noodzakelijk, dat aan de opvoeding van weers
kanten meer aandacht en meer zorg besteed wordt. Heden ten dage weten 
over het algemeen de dansers te weinig van de muziek, de musici te weinig 
van den dans af, om tot een werkelijk productieve en verrijkende samen
werking te komen. Het is ondoenlijk, alles aan het instinct, aan de gave, 
muziek of beweging aan te voelen, over te laten. Wij moeten werkelijk iets 
van den aard, het wezen, de techniek van een kunst weten, wanneer wij 
haar voortdurend voor het uitbeelden van bepaalde artistieke invallen 
noodig hebben. De muzikale opvoeding van den danser moet veel grondiger, 
ernstiger, diepgaander worden, en de musicus, die zich tot den dans 
aangetrokken voelt, moet de verplichting beseffen, zich in het wezen dezer 
kunst te verdiepen. Zoo kan er mettertijd iets uit het samenwerken van 
twee kunstenaars groeien, wat een verrijking van onze cultuur kan worden.

Er is nóg een belangrijk verschil tusschen muziek en dans: Wij hebben
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door middel van het notenschrift, de mogelijkheid, muziek te bewaren 
en ongelimiteerd te reproduceeren, — het dansschrift daarentegen wordt 
nauwelijks gebruikt. Dat is zeer te betreuren en van meer beteekenis dan 
het misschien op het eerste gezicht lijkt. Ongetwijfeld verandert er iets 
— soms heel veel — door het werken van generaties aan één en hetzelfde 
muziekwerk. Er was ook in de muziek een tijd, waar de schepper en de 
herschepper veel vaker dezelfde persoon waren; tegenwoordig is het een 
uitzondering, wanneer de componist ook zijn eigen vertolker is. In sommige 
opzichten is dat niet voordeelig voor de muziek, noch vanuit het standpunt 
van den componist, noch vanuit het publiek gezien. Toch is het een feit, 
dat de ontwikkeling, die schepper en herschepper meer en meer van elkaar 
gescheiden heeft, over het algemeen de groei en beteekenis van de muziek 
zeer bevorderd heeft. Het is zeker, dat de muziek veranderingen ondergaat, 
dat een symphonie van Beethoven, een nocturne van Chopin hedentendage 
iets anders is dan in den tijd, waarin deze werken geschreven werden; 
het staat vast, dat iedere generatie deze composities naar eigen inzicht 
en behoefte interpreteert, maar het staat eveneens vast, dat juist daardoor 
deze scheppingen levend blijven, een houvast vormen voor latere geslachten. 
De dans — vooral de solodans — is, dat moet dadelijk toegegeven worden, 
nog moeilijker misschien vast te leggen, dan de muziek; ofschoon ook het 
eigenlijke, waarachtige en diepste „achter de noten” verborgen ligt. Het is 
evengoed vanzelfsprekend, dat ook de dans, door verschillende menschen 
gedanst, resp. als groepswerk door verschillende choreographen gere
gisseerd, veranderen moet; het is eveneens een vaststaand feit, dat het 
dansschrift op het oogenblik onoverzichtelijk, gecompliceerd, moeilijk 
te ontcijferen is. Maar dat mag geen beletsel vormen; de genoteerde dans 
zal ons in staat stellen, een traditie te scheppen, zal ons de mogelijkheid 
geven, ons vrijwel onbeperkt in het bezit van meesterwerken te verheugen, 
ons in de groote scheppingen van den dans te verdiepen en ons leven daar
door te verrijken. Er zijn menschen, die geniale invallen hebben, maar 
niet de lichamelijke geschiktheid, om zelf hun invallen te reproduceeren: 
Hun capaciteit gaat op het oogenblik verloren en verkommert. Aan de andere 
kant zijn er vele, die zeer geschikte dansers of danseressen uit lichamelijk 
oogpunt zijn, maar het scheppend vermogen missen. Tegenwoordig — als 
iemand niet lid van een dansgroep is (die op zich zelf schaarsch zijn) — 
is de danser of danseres gedwongen, scheppend vermogen ten toon te 
spreiden. Het resultaat is heel vaak, dat het publiek op onverwerkte 
puberteitscomplexen vergast wordt, of de wanhopige worsteling tusschen 
Brahms en een dansend lichaam mee moet maken. Een geschreven dans-- 
repertoire zal deze menschen in staat stellen, veel beter te dansen, en het 
publiek zal veel gavere kunst te zien krijgen. Want de dans brengt zich 
op den duur door deze krampachtige pogingen in gevaar: In het gevaar,
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uitgeput te geraken, oppervlakkig te worden en het publiek te vervelen. 
De bewering, dat dans een veel te persoonlijke uiting is in tegenstelling 
met de muziek, om door een ander overgenomen te worden, houdt geen 
steek. Mozart heeft zijn pianoconcerten zeker anders gespeeld dan welke 
groote pianist nA hem — en Beethoven heeft zijn symphonieën zeker anders 
gedirigeerd, authentieker, dan Toscanini, Walter of Mengelberg. Wij moeten 
alleen even over het vooroordeel heenstappen, ons van de dwangvoorstelling 
losmaken, dat het niet mogelijk is, dat iemand dansen, die door de een 
of andere kunstenaar ontworpen zijn, overneemt en op zijn programma 
plaatst. R. v. Laban wist zeer goed, waarom hij zich zoo intensief met het 
dansschrift bezig gehouden heeft. Want het noteeren van de muziek alleen 
is onvoldoende. Wij hebben dansmuziek van Lully en Purcell, van Beet
hoven en Schubert, maar wij hebben niet de minste voorstelling, wat men 
toendertijd op deze muziek gedanst heeft. De beschrijving in woorden is, 
al kan zij ons een klein houvast geven, eveneens ontoereikend. Het dans
schrift is een zeer moeilijk, maar geenszins onoplosbaar probleem. Dat 
de eischen, door het leeren van muziek- en dansschrift, aan de opgroeiende 
dansgeneratie gesteld, veel hooger zullen worden, dat er meer schifting 
zal ontstaan, kan alleen de danskunst ten goede komen. Het zal het geheel 
op een hooger peil brengen, het zal het verantwoordelijkheidsgevoel 
versterken, het zal den dans uit de primitiviteit verlossen en hem tot een 
kunst maken, die op den duur zijn plaats zal veroveren naast tooneel 
en opera.

Maar niet, wanneer hij blijft volharden in een situatie, die te groote 
gevaren heeft, om ten langen leste niet fnuikend te werken. Dat zou voor 
onze Europeesche cultuur een zeer gevoelig en onnoodig verlies zijn: 
Want — zooals in begin gezegd — de nieuwe levenshouding, menschelijker, 
bewegelijker, „tanzerischer”, heeft den dans noodig. Op ons — dansers, 
musici en publiek — rust de taak, hem omhoog te heffen, hem te ver
diepen en er voor te zorgen, dat alle mogelijkheden, die in hem sluimeren,- 
tot ontplooiing komen.

/~\nze AVIO (Afdeling voor Individueel Onderwijs) is in September 
' 1935 met zeven leerlingen begonnen en eindigt dus nu haar tweede 

schooljaar. Bij een behandeling ervan kan ik dus nog niet spreken over 
resultaten of dergelijke definitieve begrippen. Hoogstens kan er hier en 
daar de beschrijving af van een kort gevalletje dat nog niet de neiging 
vertoont tot nieuwe complicaties, of de voorlopige aspecten van een geval
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dat nog in bewerking is. Ook algemene gezichtspunten en natuurlijk ook 
de gevallen die we hebben moeten opgeven ( al zou ook daarvan de na- 
geschiedenis voor ons van groot belang zijn). De lezer verwachte dus geen 
uiteenzetting waarbij klemmende argumenten en zorgvuldig geïnter
preteerde ervaringen de tegenstanders van het Individueel Onderwijs 
(I.O.) tot inkeer moeten brengen!

De AVIO dan, op initiatief van onze rector, Dr C. P. Gunning, aan het 
(gewoon klassikaal) Lyceum toegevoegd, heeft blijkbaar werk te doen dat 
de school niet (meer) kan verrichten, stelt zich toch ook weer niet tegenover 
de school maar vormt er een geheel mee; men zou kunnen spreken van 
symbiose. Door dit I.O. te verdedigen tast men dus geenszins de klassikale 
school aan; integendeel, door individuele fouten te corrigeren bewijst men 
zijn gehechtheid aan het geheel. Dat deze opvatting ook de onderwijs- 
practijk stempelt hoop ik straks aan te tonen wanneer ik onze AVIO 
vergelijk met de bekende van het Kennemer Lyceum van Dr De Vletter, 
wiens opvattingen aan de lezer van dit blad bekend kunnen zijn uit zijn 
brochure „Hand in eigen Boezem”.

Motieven.
Ik mag bekend veronderstellen dat een aantal maatregelen het 

schoolprogramma der laatste jaren hebben verzwaard, het aantal wekelijkse 
lesuren van de docenten hebben opgevoerd, vooral de van ouderen met 
„urengarantie'', terwijl de klassen tot lokaalcapaciteit worden vergroot. 
Hoe het onderwijs als geheel zich hieronder houdt moet hier onbesproken 
blijven, maar wel moet ik vaststellen dat het persoonlijk contact tussen 
leraar en leerling zeer heeft geleden. De docent die gewend was zich per
soonlijk te bemoeien met de vorderingen van zijn 1.1. afzonderlijk, en 
graag eens hier en daar een stootje gaf in de goede richting, kan aan het 
ene geval niet meer die tijd besteden en vaak ook niet meer die energie. 
En nu treden moeilijkheden die misschien niet eens nieuw of bizonder zijn, 
veel eerder in een acuut stadium.

Er wordt dan met extra hulp iets gedaan. Het heeft me vaak getroffen 
hoeveel 1.1. van middelbare scholen met hun schoolwerk systematisch 
geholpen, worden. Hoe het zónder dat zou gaan kan niemand zeggen. 
Maar in menig geval helpt de hulp toch ook niet, de patiënt verdwijnt 
tijdens de cursus, en onder de docenten hoor men: „Het was maar goed” 
of een enkele zegt: „En tóch zie ik hem nog eens....” Deze laatste groep 
valt op de gewone school door de zeef, maar misschien was er nog iets te 
doen geweest; wie dit wil proberen is genoodzaakt individuele steun te 
geven. Zo gaat het op onze school, die ernaar streeft een eenheid, een 
structuur te vormen en die dus zeer ongaarne een lid van dit geheel ziet 
vertrekken met twijfelachtige bestemming.
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Verhouding tot de school.
In „Gezin en School” (Juni 1933) heeft Dr A. de Vletter, rector van het 

Kennemer Lyceum, mededelingen gedaan over de AVIO van zijn school,

In de voor U moeilijk toegankelijke O.L.O.-adreslijst, derde supplement, 
heeft Dr Gunning hierover een uiteenzetting gegeven. Na betoogd te 
hebben om welke redenen een HBS-A-afdeling op het Lyceum afwezig is, 
hoewel die anders misschien een gunstige plaats had geboden aan thans 
vertrekkende leerlingen, gaat Dr Gunning voort, de groepen noemend 
voor wie I.O. gewenst schijnt:

„Op twee groepen had ik daarbij meer in het bijzonder het oog gehad. 
In de eerste plaats dacht ik aan die leerlingen (voornamelijk jongens), 
die niet in het gewone school-gareel passen, daardoor steeds meer 
achterop raken, maar die door een individuele behandeling toch 
zeer wel de lijn zouden kunnen vinden, die zij moeten volgen, vooral 
wanneer zij maar eenmaal bevrijd zijn van alle cijfergedoe, proefwerk- 
wee, rapporten, angst voor zitten blijven, enz. In de tweede plaats 
dacht ik aan een groep leerlingen, voor wie het totale programma 
te zwaar is, maar die een eenvoudiger leerstof zeer waarschijnlijk 
met vrucht en ambitie zouden kunnen doorwerken. Voornamelijk 
meisjes behoren tot deze groep. Menig meisje komt op onze middelbare 
scholen toch wel veel te kort. Gymnasium of HBS vergen van haar 
te veel; de bestaande meisjesscholen bieden in menig opzicht te 
weinig.

De bedoeling is nu, dat zulke leerlingen in de eerste plaats zoveel 
mogelijk lessen in de gewone klas volgen. De uren die vrijkomen van 
vakken die te zwaar zijn, worden dan op andere wijze in de AVIO 
nuttig besteed. Hier kan elke leerling naar lust en aanleg die aan
vulling krijgen, die hij wenst. De meisjes van groep 2 kunnen b.v. 
een aparte leergang in het Latijn volgen, die meer algemeen-vormend, 
literair-ontwikkelend is, die niet beoogt klaar te maken voor een 
bepaald eindexamen, doch rekening houdt met andere gerecht
vaardigde verlangens. Ook lessen in vakken, die op het gewone 
schoolprogramma ontbreken, kunnen hier worden gedoceerd.”

De hier genoemde groepen — ze zullen door mij ook 1 en 2 genummerd 
worden — komen dan ook vooral bij ons voor. De eerste werkt in de richting 
van de onverminderde eisen van het schoolprogramma, de tweede gaat 
meer een eigen weg. De eerste groep sluit het dichtste op de school aan. 
Trouwens — hierdoor onderscheidt zich onze AVIO van de Kennemer — 
de nadruk blijft voor alle AVIO-discipelen vallen op „Zoveel mogelijk 
lessen in de gewone klas volgen”.
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toen nog Kennemer Instituut voor Hoofdelijk Onderwijs en zeven jaar oud. 
Van zijn artikel heb ik hier een overdruk voor me, welks paginering ik 
gebruik. Het oordeel van Dr De Vletter over de klassikale school, zoals 
dat uit zijn publicaties blijkt, hoef ik voor de lezer niet uiteen te zetten. 
Wanneer hij nu de gunstige resultaten van goed gefundeerd, geduldig 
gegeven I.O. aan de moeilijke gevallen behandelt, volgt de merkwaardige 
ervaring: ,,De eenige moeilijkheiden en wederzijdse ontstemmingen, die 
wel eens voorkwamen, waren het gevolg van het bij wonen van sommige 
lessen in gewone Lyceumklassen.” (t.a.p. blz. 4). Nu, dan zal die AVIO 
er toe zijn gekomen die lessen ook aan zich te trekken en in het algemeen 
zoveel mogelijk uren die 1.1. bij zich te nemen (vakken met geheel afwijkende 
didactiek als gymnastiek, tekenen of handenarbeid blijven hier buiten be
schouwing) . Als ik me niet sterk vergis zijn er in de Kennemer AVIO dan 
ook tegenwoordig een aantal leerlingen die alleen daar en niet in de Lyceum 
klassen worden opgeleid. In dat geval wordt de afdeling wel uiterst zelf
standig. Eigenlijk geen cijfers (die zijn trouwens niet goed mogelijk), zo 
min mogelijk proefwerken, — een kleine moeite om de gehele overgang 
te ecarteren. Is de 1.1. eenmaal bevrijd van de eisen van programma en 
voorgeschreven tempo, dan wordt hem slechts zijn eigen maatstaf en niet 
die van de school aangelegd. (Zeer nadrukkelijk Dr De VI. t.a.p. blz. 2). 
Het contact met de school langs deze weg is geheel verbroken.

Bij ons is dit niet het geval, misschien nog niet. Wij zouden ons geen 
geval kunnen denken waarbij een leerling alleen lessen kreeg op de AVIO 
en toch als Lyceïst werd beschouwd. Onze leerlingen zullen toch zeker de 
helft van de school-leervakken volgen. Voldoen ze niet aan een aantal 
eisen, dan verlaten ze de school. Ook stelt de school die eisen door 
middel v.a n de AVIO. Wij verzorgen hen op wie de school prijs 
stelt, in wie men iets ziet. Vandaar aan de ene kant dat wij ons voortdurend 
vragen stellen in de geest van: waar is de grens, valt dit ene geval dat we 
onder ogen hebben te zien, erbinnen of hebben we niet de mogelijkheid 
als school iets voor hem te zijn ? Vandaar verder dat een aantal leerlingen 
de school door de AVIO verlaten, we probeerden het nog eens en dan kan 
het mislukken. Vandaar ook dat de AVIO eigenlijk geen leerlingen op
neemt van buitenaf, maar alleen Lyceïsten die aan I.O. toe schijnen te zijn.

Vandaar tenslotte ook dat we onder alle omstandigheden de benaming 
„asyl" van ons werpen en ons eerder vergelijkbaar achten met een sana
torium; het is niet óns werk dat collega Van Wielink kan bedoelen als 
hij in dit tijdschrift (Maart 1937, blz. 183) eraan herinnert: dat er 
leerlingen zijn, die wanneer men ze in de watten pakt en op zeer bijzondere 
wijze behandelt, een zekere achterstand weten in te halen. Maar — tenzij 
er in een dergelijke leerlinge door bizondere omstandigheden een volkomen 
innerlijke verandering heeft plaatsgegrepen — mag men nu verwachten
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dat zulk een leerlinge de volgende klassen, zonder hulp, zal kunnen 
aflopen?”

Wie zo onze AVIO zou willen kenschetsen, houdt geen rekening met 
a. het bestaan van een „gevoelige leeftijd” waarop de vroegere moeilijk
heden met een bepaalde materie of met bepaalde samenhangen spontaan 
schijnen te verdwijnen en een verruimd inzicht alles makkelijker schijnt 
te maken, b. de wilskwestie en de persoonlijke wisselwerking tussen leerling 
en docent, c. de hulp die een zeer groot aantal leerlingen bij hun schoolwerk 
krijgen, ook al worden ze niet gewatteerd, en d. dat een school met goed 
verwerkte ervaringen toch niet een hele afdeling zal gaan stichten voor 
die ene soort van slappe leerlingen, waar niets meer in zit dan wat men er 
moeizaam in stopt. Ik hoop dit te laten blijken uit de summiere beschrijving 
van enkele geschiedenissen van 1.1., zonder al te veel détails uit vrees van, 
bij ons kleine getal Avianen, te doorzichtig te zijn. I

W e r k w ij z e.
. De rector staat aan het hoofd van de AVIO. De leiders van HBS- en 

Gymnasiumafdeling der school, alsmede de ouders van de betrokken leer
ling, behandelen met hem de overplaatsing. Globaal regelt men voor welke 
vakken de 11. uit de klas moet worden genomen en hoe men die vervangt 
door zelfde stof (groep 1) of door andere vakken (groep 2). In dit laatste 
geval heeft ook de leerling zelf zijn wensen te kennen te geven. Deze 
groep vertoont overigens een zekere eenheid (natuurkunde en grieks zijn 
a 1 t ij d moeilijk!) en het ligt voor de hand dat wij van onze kant ons 
eindonderwijs ook trachten te standardiseren. Afwijkingen zijn echter van 
uur tot uur mogelijk. Van het moment dat een 11. uit groep 2 zijn beroeps
keuze doet, houdt de AVIO-rooster met zijn behoeften rekening. We doen 
dit erg graag; ieder werkt het liefst voor een gesteld doel en het is op
merkelijk hoe grote ijver en uithoudingsvermogen hierbij soms aan het licht 
komen. Vertrek van school volgt dan wel vóór het einde van de vijfde klas, 
het reglementaire einde, en de bestemmingen zijn dan velerlei.

Bij groep 1, waar de AVIO weer in de school moet uitmonden, zijn de 
kwesties meer van gelijk type en sluit zich de hele didactiek nauwer bij 
het Lyceum aan; niettemin liggen hier de mogelijkheden ver uiteen, zoals 
blijken zal. De extra-merkwaardige gevallen kan ik helaas, om hun te 
grote herkenbaarheid, niet meedelen. Bij wat goede wil schijnen de 
diensten van de AVIO aan de school toch vele te zijn.

Er is dan een leraar geweest die op een docentenvergadering de aandacht 
heeft gevestigd op een achterstand, door ziekte, moeilijkheden thuis, of 
wat dan ook. Is men van mening dat de betrokken leerling niet gewoon 
hoeft te doubleren of een consilium abeundi te krijgen, dan wordt, als tot 
overplaatsing naar de Avio is besloten, een nieuwe rooster ontworpen door
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de AVIO-docenten in onderling overleg, na zoveel mogelijk voorstudie. 
De ervaringen van de schoolleraren zeggen ons veel, de omstandigheden 
zijn op onze school als regel zeer goed bekend, en steeds wordt het rapport 
van de Ned. Stichting voor Psychotechniek geraadpleegd. Vóór de over
plaatsing moet het AVIO-programma in orde zijn, anders volgen er voor 
de patiënt rommelige dagen en lijdt hij schade. Vooral bij het begin van 
een cursus kost het veel zorg om ieder erg goed te doen weten waar hij aan 
toe is.

In groep 1 komen zij terecht die, in lagere klassen, „tegenvallen”. 
Het kan zijn dat hun tempo te langzaam is. Daar kunnen we vrij veel aan 
doen. Leren kan ook geleerd worden. Langzaamheid is niet altijd gebrek 
aan snelheid; ze vloeit wel eens voort uit eigenschappen die op zichzelf 
bruikbaar genoeg zijn: preciesheid, afkeer van half werk, werkelijke 
belangstelling voor wat in hoog tempo behandeld wordt. Het kan zijn dat 
de leerling van een andere school of uit een ander land komt. Duitsland 
stelt ons nogal zo enkele problemen. Ook in deze gevallen, meestal van 
Vrij korte adem, kunnën we succes hebben. Na een soort van meesterstuk, 
aan de betrokken vakdocent vertoond, kan de leerling dan in de klas 
worden opgenomen, voor, midden of achterin de cursus, zoals het uitkomt. 
Dit is een van de manieren waarop de hele AVIO voor de verachting van 
schoolwege wordt behoed. Hiervoor moet trouwens Vrijwel dagelijks een 
klein beetje strijd worden gevoerd.

Leerlingen met werkelijk onvoldoende aanleg komen niet meer op school 
terug. In een enkel tragisch geval hangt dit wel eens mét een ziektege
schiedenis samen, die achteruitgang van vermogens met zich sleept. 
Dan moet de AVIO alsnog voor een geheel ander programma zorgen, of 
de leerling verdwijnt van school.

Nu ik de behandelde gevallen eens naga, treft het me dat we ook niet 
zoveel succes hebben bij karakterologische moeilijkheden. Misschien ligt 
dat aan onze onvoldoende ervaring. Maar veelal schijnen de leerlingen (in 
protesthouding, met geringe concentratie — m.i. een karakterologische 
kwestie — en dergelijke) aan veel sterker invloeden dan de onze bloot
gesteld te zijn en is de strijd vergeefs. Gewone moedeloosheid, kleine con
flicten daarentegen schijnen secundaire kwaaltjes en geven weinig moeite. 
Een merkwaardige soort van protesthouding vertoonden enkelen die onder 
de invloed van een expansieve politieke beweging waren gekomen en bij 
gebrek aan weerklank op school zich op een voetstukje stelden, wat een 
slechte studiehouding bleek te zijn. Misschien dat dit nu wat mindertl

Wat betreft de zorgen voor groep 2, in de practijk vinden we hier meisjes. 
Voor jongens schijnt een einddiploma onmisbaar. — Zij zullen niet de 
zesde klas van het Lyceum meer volgen, die zo geheel op het examen is 
gericht, maar na de vijfde van school gaan met voltooide opleiding en een
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Enkele gevallen.

Bij deze beschrijvingen moge ik herhalen dat het laatste woord over 
nog geen enkele 11. gesproken is.

Klasse I. O. A. komt van een dorpsschool, met een smalle ont- 
wikkelingsgrondslag, was steeds zeer goed maar valt op het Lyceum 
tegen. De meeste prestaties gewoontjes, Frans zeer slecht. Houding 
schreeuwerig en „winderig”, staat in de klas apart. Hij komt al gauw in 
de AVIO voor Frans, twee extra-uurtjes per week. Alles wordt van de 
grond af onder handen genomen en nauwkeurig in tabellen opgeschreven. 
Onder de echter Franse les aanwezig werkt hij hieraan verder. Afzonderlijk 
genomen in de AVIO houdt hij zich veel rustiger, hij is helemaal zo slecht 
niet en ijverig genoeg. Na de kerstvacantie doet hij weer Frans mee in de 
klas. Moeilijkheden van enig formaat doen zich in de daarop gevolgde 
1| jaar niet meer voor en hij hoort nu tot de goeden van de klas.

A.I. komt met ongeveer gelijke gegevens, maar ontwikkelt in de AVIO 
geen extra energie, leert de dingen wel maar met moeite. Ook is geen 
enkele verbetering bij andere lessen te zien. Hij voldoet niet aan de eisen 
die de school stellen moet en na een moeilijke tijd verlaat hij ons.

A. U. is Nederlandse van geboorte maar enkele jaren lang in Engeland 
opgevoed. Tegen haar zin teruggekomen verzet ze zich passief tegen de 
Hollandse omgeving. In de grote vacantie heeft ze Nederlandse lessen gehad, 
maar door haar aversie heeft ze er niets van onthouden. Tegen haar protest 
leggen we het hopeloos af. Britons never will be slavesl De AVIO kan als 
zodanig geen antwoord geven op haar afwijzende houding tegen het 
geheel. Hier zou alleen een totale ommekeer, op een ander gebied dan het

getuigschrift. Voor de klassevakken zijn ze beoordeeld als de andere leer
lingen, en bovendien hebben ze in de AVIO of onder onze auspiciën ander 
werk gedaan. Extra Latijn, Kunstgeschiedenis, extra Nederlands en moderne 
talen, stenografie en machineschrijven, handenarbeid, daar kan in klasse 
IV en V toch zeker flinke energie aan worden besteed en de resultaten 
zijn bevredigend totnogtoe. Het bezwaar van zomaar-wat-leuks-doen 
voor tijdvulling, en dilettantisme, hebben we vroegtijdig onderkend en 
bestreden.

De AVIO is ondergebracht in een apart gebouw; de docenten hebben 
meestal ook lessen op school in de gewone klas te geven. Enerzijds be
vordert dit het onderling contact, anderzijds is toch de outillage niet vol
maakt wanneer een leerling op een bepaald uur een bepaalde les niet kan 
krijgen. De leerlingen zelf onderscheiden zich, behalve door hun lesrooster, 
niet van de anderen. Doordat bij ons de schoolklassen aan het eind van 
ieder uur naar het lokaal van de vakdocent voor de volgende les gaan, 
is de verdwijning van een enkele naar de AVIO niet al te opvallend.
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onze, uitkomst geven. Bij gebrek daaraan zijn de resultaten van een jaar ge
duldig werken te gering en ook zij verlaat de school.

— De gevallen van A. I. en A. U., zijn, als dat van O. A., elk kenmerkend 
voor een groep van leerlingen.

Tweede klas. Behalve types als de vorige, O. Y. Aan het eind 
van de eerste kon hij niet als de anderen overgaan. Voor wiskunde en 
enkele talen was hij onvoldoende. Hij maakte zich er af, en bij doubleren 
zou dit nog erger worden. Niettemin scheen hij geen hopeloos geval. Hij 
is een toonbeeld van gebrek aan concentratie, vergezeld van snelle ont
moedigingen en neiging tot oppervlakkig werken. Voor een aantal vakken 
in de AVIO geplaatst en later zelfs ook onder flinke discipline gebracht 
voor het huiswerk, maakt hij toonbare vorderingen en legt stellig de 
intelligentie aan den dag die men in hem aanwezig geloofde. Echter zijn 
niet de oorzaken van zijn moeiten grondig weggenomen en er wordt nog 
steeds aan hem gewerkt. Voor een tweetal vakken kon hij na een jaar 
weer in de klas terugkeren, voor de andere duurt het AVIO-regime over 
de derde (HBS-)klas voort. Mogelijkerwijs zal hierna geen AVIO-rooster 
meer voor hem nodig zijn.

Derde klas. A. I. I. komt uit Duitsland en kan in ’t algemeen de 
klasse 3 HBS volgen. Wiskundevakken zijn achter en Nederlands moet 
van de grond af tot iets worden opgebouwd. De AVIO maakt het haar 
mogelijk om zonder een jaar te verliezen, binnen het schoolbestek, voor 
de vierde klaargemaakt te worden.

Op de gymnasiumafdeeling omstreeks de kerstvacantie enkele meisjes 
voor wie een geheel nieuwe rooster in werking treedt. Grieks en Natuur
kunde worden op de bovenomschreven wijze vervangen. Het is voor menig
een niet de leukste tijd. Scènes in de klas kunnen voorkomen. De AVIO 
begint dan zonder huiswerk en profiteert zelf van de verbeterde toestand 
die daar het gevolg al van is. De schoolprestaties verbeteren niet merkbaar, 
de algemene houding echter zeer. In de loop van het jaar wordt het groepje 
nog iets groter. We houden zo’n groep ongeveer bijeen tot in de vijfde.

Vierde, vijfde klas. Hier treedt de afdeling klassieke talen 
sterk naar voren. Menigeen komt, na ziekte, of door aan het licht gekomen 
hiaten in de vooropleiding, voor extra-uren Grieks en Latijn. Soms ter 
vervanging van klasselessen, soms wordt dit aan het programma toe
gevoegd. Een meisje krijgt voor schooltijd, van acht tot halfnegen, hulp. 
Soms moeten ook nog andere vakken bijgespijkerd worden. Van lange 
duur kan dit echter niet zijn. Wie op deze leeftijd de verantwoordelijkheid 
voor eigen werk niet kan dragen, is bijna zeker op een ander soort werk 
aangewezen. Ook is hier de diagnose na geruime tijd soms nog moeilijk 
te stellen.
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MASSA OF VOLK 
door PH. KOHNSTAMM.

De Meimaand heeft — op twee schijnbaar ver uiteenliggende terreinen — 
velen in Nederland in een massa-beweging betrokken, die in hun gewone 
doen er aan hechten, dat hun afstand van de massa duidelijk aan 
den dag treedt. Inderdaad, wat in de hal der Utrechtse groenten-veiling,

Een afzonderlijke groep wordt gevormd door diegenen die van HBS naar 
Gymnasium-afdeling over willen gaan.

Zesde klas. AVIO-bemoeiingen zeer schaars. Plaatselijke hulp, 
o.a. aan enkele Duitsers die moeite met talen hebben.

N/Tisschien is er een tijd geweest waarin de woorden, die ik boven deze 
regels plaatste, bij velen gevoelens wakker riepen van verwanten 

aard. Het mag reeds als een „Teken des Tijds” genoemd worden, dat dit 
thans zeker niet meer het geval is. Wie dat mocht betwijfelen neme het 
experiment zijn rechterbuurman te verzekeren, dat hij vreemd is aan de 
gevoelens van het volk, en aan zijn linkerbuurman, dat hij een echt ver
tegenwoordiger is van de massa. Beiden zullen gelijkelijk opstuiven, 
daarmee bewijzende, dat het niet-behoren tot het volk als even pijnlijk 
en kleinerend wordt beschouwd, als het wèl behoren tot de massa.

En toch bestaan de massa en het volk uit dezelfde mensen.Waar ligt 
eigenlijk het verschil? Laat mij een gissing mogen wagen, want het ant
woord durf ik niet met zekerheid te geven. Het verschil schijnt mij te 
liggen in verschil van verantwoordelijkheidsbesef. Een volk, dat zijn zin 
voor verantwoordelijkheid verliest, dat zich overgeeft aan zelf niet meer 
verantwoordelijke „leiders”, wordt een massa, valt terug op animaal 
niveau. De massa is op weg een troep kuddedieren te worden. En omgekeerd 
naarmate de massa groeit in verantwoordelijkheidsbesef en dus minder 
prooi wordt van onverantwoordelijke „leiders”, is zij weer op weg om 
„Volk” te worden.

Het overzicht van deze gevallen geeft U ook een vluchtige kijk op wat 
er in de AVIO te doen is. Deze werd U voorgezet als maatschappelijk 
verschijnsel; de fijne puntjes, veel over de didactiek, analyse van genoemde 
moeilijkheden vallen buiten het bestek van deze opzet.
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Natuurlijk is het evenmin moeilijk met wat daar in Utrecht gebeurde af 
te rekenen langs den psychologischen, als langs den theologischen weg. 
Al de middelen der massa-suggestie en der reclame waren in actie gezet: 
aanplak- en strooibiljetten, fanfare-corpsen en loud-speakers, kleurige 
klederdrachten uit binnen- en buitenland, extra-treinen en autobussen, 
spreekkoren en vaandels. En toch! Aan hen, die op dien grond alleen hun 
oordeel reeds gereed menen te hebben, wil ik nog twee of drie observaties 
voorleggen, die wellicht deze zaak gecompliceerder maken, dan zij op het 
eerste gezicht kan schijnen.

Voor ’t eerst in de 36 jaren, dat ik in dienst sta van ons Hoger Onderwijs, 
heb ik universitaire docenten gezien, in die qualiteit bijeengekomen om 
na te denken over de vraag, die hen regardeert als eiken „man in the 
Street”. En ik heb o.a. een hunner horen getuigen — een psycho-therapeut 
van wereldnaam — van de verandering die er was gekomen, óók in zijn 
beroepswerk, sedert hij het niet meer deed uit eigen kracht, maar in de

in Tivoli, in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen, tot zelfs op 
Utrechts straten en pleinen te zien en te horen was, droeg het kenmerk 
van het massale. Het zou dan ook in ’t geheel niet moeilijk zijn een even 
fel als logisch sluitend requisitoir te schrijven tegen hen, die tot zelfs de 
hoogste goederen der religie omlaag trekken in die sfeer van het massaal- 
banale. Nieuw-Nederland loopt van stapel, volgens een program, door 
mensen opgezet. Welke vermetelheid, om van erger niet te spreken.

Inderdaad, het zou bij uitstek gemakkelijk zijn aan te tonen, dat vrijwel 
alles wat daar in die door tienduizenden bezochte meetings werd gezegd, 
theologisch uiterst aanvechtbaar was geformuleerd. Er waren waarlijk 
na afloop geen protest-vergaderingen nodig geweest om dat den volke 
te verkondigen. Maar, correct of niet correct geformuleerd, één vraag drong 
daar plotseling als levensrealiteit door tot tienduizenden, die zich daar 
al lang overheen waanden of er nog nooit aan toe gekomen waren. Spreekt 
God ook nu en hier tot mensen om ons heen? Is Hij in staat en bereid 
vorm en inhoud te geven aan hun leven?

Wat dus voor ontelbaar velen — zelfs onder hen, die in kerkdijken 
kring zijn opgevoed en daaraan niet ontvreemd — slechts een verre, ab
stracte en onpersoonlijke Macht scheen, werd hier plotseling een Persoon, 
die spreekt ') en naar Wien men luistert. Niet meer een leer over een 
ver van ons tronende Godheid bleek leiding te geven aan het leven, maar 
het persoonlijke verkeer met Hem, van Wien wordt gezegd, dat zelfs de 
geringste van onze dagelijkse noden niet vergeefs vóór Hem wordt gebracht.

*) The God, Who Speaks, is de titel van een boek, van de hand van een der 
leidende Engelse theologen der Oxford-beweging, Cannon B. H. Streeter.
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verantwoording aan Hem, dien hij thans als zijn Heer had leren kennen.
Ik heb een vergadering gezien van vele duizenden, urenlang bijeen, 

in wisselende stemming, van daverend gelach en gejuich tot diepen ernst. 
Maar ik heb noch in die vergadering zelf, noch daarvoor of daarna één 
woord gehoord van aggressie, van hoon of van haat.

Ik heb in één van de vóórvergaderingen mensen, die gewoon zijn niet 
slechts tot duizenden te spreken, maar tot de weinigen, die de machtigen 
zijn dezer aarde, met een simpele vriendelijkheid, vrij van alle neerbuigend
heid, maar met grote beslistheid instructie zien geven aan stuthaspelige 
en verlegen beginners; en ik heb gezien hoe in die sfeer gebaar en stem 
ontdooiden en hoe een mens leerde zich over angst en remmingen heen te 
zetten, omdat hij niet meer dacht aan het figuur dat hij sloeg, maar aan het 
getuigenis alleen, dat hem was gegeven.

Zou het dan wellicht toch mogelijk zijn, dat hier meer werkte dan massa- 
suggestie en sensatie ? Dat hier een massa bezig was zich te hervinden als 
Volk?

Is het al te optimistisch gezien, wanneer wij ook den uitslag der 
verkiezingen zien in hetzelfde licht?

De bladen, ook zij die zich over den uitslag verheugden, gaven tal van 
oorzaken voor dien uitslag. Sommigen zagen er in hoofdzaak in een symp
toom van terugkerend economisch vertrouwen. Anderen duidden hem als 
verminderde beginsel-vastheid en versterkten invloed van persoonlijken 
aard. Colijn en Oud — zo werd betoogd — hebben de massa geboeid en 
getrokken, niet de beginselen die zij belijden. En men zag daarin reden tot 
ongerustheid, ook waar het resultaat als zodanig gaarne werd aanvaard.

Ik deel die overtuiging niet; wat meer zegt, ik heb haar reeds twintig 
jaar geleden bestreden. Want het heeft mij altijd onjuist geschenen, 
dat men de kiezers uitsluitend of zelfs maar in de eerste plaats over for
mules en programma’s zou laten beslissen. Concreten inhoud krijgen die 
zakelijke gegevens alleen door de personen, die er de dragers van zijn. 
En het heeft mij altijd de grote kracht geschenen van de Engelse politiek 
boven die van het continent, dat de keuze daar inderdaad ging, en nog 
gaat, niet over scherp omlijnde beginsel- of werkprogramma's, maar over 
hen, die zich garant stellen voor de richting van het beleid. Althans in 
normale tijden is de politieke beslissing een van temperament, van ver
trouwen, niet een zaak van onverbiddelijk dilemma.

Men verwarre dit niet met wat men thans het „leidersbeginsel” noemt. 
Want het wezen daarvan is juist zijn onverantwoordelijkheid. 
Verkiezingen, althans in vrijheid gehouden verkiezingen, zijn dan ook uit
gesloten als eenmaal de Leider de macht heeft. In de Engelse praktijk is 
het juist andersom, het gegeven vertrouwen brengt verscherpte verant-
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JEUGDBEWEGING

CHRISTELIJK JEUGDWERK IN INDIË.

niet 
dat in Hol

heeft. ;

waarmede men b.v. 
iden is, dat de gemeen- 
r op de voorgrond staat 
. In de tweede plaats 

symbolisch, zoe- 
Verder is er de 

het oosterse niet tot 
neigde leven door de aan- 
ret Westen.

langrijke dingen, 
rekening moet houc 
schap er veel meer 
dan het individu, 
denkt men er veel meer 
kend naar analogie-n. 
grote beroering in 
handelen gent' 
raking met he

Toch is er ondanks de grote moe 
heden vooruitgang te constateren ii 
christelijk jeugdwerk.

z~vp de in Juni gehouden Bondsbestuurs- 
en afdelingsbesturen-vergadering van 

de Bond van Gereformeerde Jongelings 
Verenigingen, werd een inleiding gehouden 
over het jeugdwerk in Indië. Daarin 
werd gewezen op de noodzakelijkheid 
het werk in Indië niet parallel te doen 
lopen aan dat in Holland, omdat de 
inheemse jeugd een geheel andere 
geestesstructuur heeft. Een van de be-

woordelijkheid mede, zo zelfs, dat deze tot aftreden kan nopen, zelfs al is 
de formele macht in ’t geheel niet geschokt.

Daarom zie ik overeenkomst tussen wat hier aan den dag trad en wat in 
Utrecht de psychische constellatie bleek. In zoverre, dat niet de intellek- 
tuele kant in de eerste plaats, maar de persoon die achter elke formulering 
staat, de samenbindende kracht heeft. Ik ga niet in op den diepen achter
grond van deze overtuiging; daartoe is het hier niet de plaats. Wel, om er 
op te wijzen, dat ook in een tweede opzicht overeenkomst blijkt: in dezen 
verkiezingsstrijd werd door de overgrote meerderheid der deelnemers 
de aggressie minder dan vroeger, de mogelijkheid van samenwerking 
sterker gewaardeerd. Juist zij, die al hun hoop op aggressieve emoties 
hadden gebouwd, bleken — ondanks hun zeer verzorgde techniek — niet 
alleen niet vooruit te gaan, maar het vroeger gewonnene niet te kunnen 
vasthouden.

Ik wil daarmede niet zeggen, dat als de crisisnood opnieuw zou stijgen, 
het beeld niet weer zou omslaan. Dan zou het Nieuwe Nederland, dat de 
Groep hoopt te bereiken, onvergelijkelijk veel hechter moeten zijn, dan 
wat wij thans, menselijkerwijs, mogen verwachten. Er is zeker geen grond 
om ons, op de wijze van een thans gelukkig in onbruik geraakt volkslied, 
te beroemen op het „Nederlandse bloed, van vreemde smetten vrij”, dat 
ons volk voor alle verzoeking zou vrijwaren.

Maar wel, om dankbaar te erkennen en ons er over te verheugen dat 
beide symptomen, die ik hier besprak, minder schijnen te wijzen in de 
richting van verval van volk tot massa, dan naar de opgaande lijn van het 
zich verdiepend verantwoordelijkheidsbesef: van Massa naar Volk.
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20MERWERK VOOR MEISJES EN 
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I~xe jaarlijkse zomerweek < 
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van Mej. H. van der Heide
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Als elk jaar organiseerde de V.C.S.B. 
ook nu weer z.g. novieten conferenties 
voor de aanstaande studenten.

WERKLOZEN STUDIEKAMP.
5 ƒ oor de tweede maal heeft de Jeugdbond 

* voor Onthouding in samenwerking 
met N.B.A.S. en C.J.B. een werklozen- 
studie kamp georganiseerd (20 Mei 
tot 1 Juni). Deze kampen zijn vooral 
bedoeld als kadervorming voor de be
weging. Naast het praktische werk, dat 
hier minder plaats heeft ingenomen dan 
in de gewone kampen, werd er studie
werk verricht in een sociaal-psychc 
gische en in een literaire studiegrc 
Algemeen leider was Ds. A. Burger uit 
Noordwijkerhout.

DE JONG LIBERALEN IN ACTIE, 
rroewel de Bond van Jong Liberalen 
1 ■* zich er tot dusver van onthouden 
heeft zich te bemoeien met de practische 
politiek, heeft zij na de uitslag der ver
kiezingen het roer omgegooid blijkens 
een groot hoofdartikel in „De Jong- 
Liberaal". Men onderzoekt daarin de 
oorzaken van de achteruitgang der 
liberalen en komt ten slotte met practische 
voorstellen. Als het belangrijkste wat 
nu nodig is, wordt genoemd het stellen 
van iets positiefs tegenover het vele 
onjuiste dat men afwijst. „Men kan 
niet de massa meekrijgen door alles wat 
nieuw is af te wijzen, maar men kan dat 
alleen door zelf met constructieve denk
beelden te komen."

Daarom zal er gestudeerd moeten 
worden; er zullen commissies daartoe 
moeten worden ingesteld. De resultaten

LANDDAG JOODSCHE JEUGDFEDE- 
RATIE.

f~AP 20 Juni werd door de J.J.F. een 
landdag gehouden in Amersfoort, 

waar enkele typisch Joodse toneel
stukken werden opgevoerd. Verder 
werden er verschillende kampen 
organiseerd, w.o. ook een leiderski

UJD OM DE GEEST.
it is het onderwerp geweest van de 
zomerconferentie van de Vrijz. Chr. 

Studenten Bond welke van 8—13 Juli 
gehouden werd te Leersum. De onder
werpen van bespreking waren: „De 
grond van ons geloof”, „Determinisme", 
„Modern noodlotsgeloof”, „Tragische 
schuld", „De strijd om de geest in het 
werk van K. v. d. Woestijne”, „Het 
scheppend beginsel in de vrije mens”, 
„Recht en geweld" en tenslotte „Het 
Vrijz. Christendom als uitdaging tot de 
strijd om de Geest". Verschillende pro
fessoren en predikanten hebben hier het 
woord gevoerd.

van 21—28 Augustus plaats vinden. 
Het onderwerp van de week is „Omgang 
met onze medemensen".

Er zullen inleidingen gehouden worden 
over:

De verhouding tussen ouderen en 
jongeren; Moeilijkheden in de Opvoeding; 
De betekenis van omgangsvormen; Wat 
de vrouw voor maatschappelijk werk, 
en wat maatschappelijk werk voor de 
vrouw betekenen kan".

V.C.J.C. UIT J.V.F.
de laatste hoofdbestuursvergadering 

van de Vrijz. Chr. Studenten Bond 
is besloten, met de andere daarin ver
tegenwoordigde groepen der V.C.J.C., 
uit de Jongeren Vredes Federatie te 
treden, omdat de J.V.F. in zijn huidige 
toestand geen reden van bestaan meer 
heeft en de religieuze groepen in het 
Oecumenisch Jeugd Comité een veel 
geschikter gelegenheid tot samenwerking 
hebben gevonden.
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der studie zullen in ruime kring bekend 
moeten worden gemaakt. „Alleen wan
neer gehandeld wordt in deze geest, 
wanneer weer gestreden wordt voor eigen 
geformuleerde wensen, dan kan weer 
geestdrift, enthousiasme en opofferings
gezindheid, vooral van de jongeren, 
worden verwacht."

Zomerkampen V.C.J.C. 
C*en boekje, waarin de a.s. kampen 

voor jongens en voor meisjt
13 en 20 jaar zijn opgesomd. 
voorwoord nemen we over:

„Ge zult er de vervulling van Uw 
verlangens niet contant toegeschoven 
krijgen. Gij zult wel weer iets ontmoeten 
dat u teleurstelt. Maar gij kunt ook tot 
uw verrassing ontdekken, dat elk kamp 
een grote kans is — een grootse kans, 
omdat wij mèt u, wetende dat ook ons 
aller leven uit God is, willen trachten dit 
leven als een blij geschenk Hem weer op 
te dragen.”

Zomerkampen 1937, Voor 
Zon en Vr ij heid. A.J.C. 

üen aardig geïllustreerd gidsje over 
J-'het zomerweek van de A.J.C., waarin 
we o.a. lezen dat er een leiders- 
k a m p gehouden zal worden van 24—31 
Juli, waar gesproken zal worden over 
„sociale ontwikkelings-arbeid”, „Het 
jongerenprobleem in de beweging” en 
„Literatuur

JAARVERSLAG N.J.H.C.
I n Mei verscheen het jaarverslag 
1 over 1936 van de Ned. Jeugdherberg 
Centrale te Amsterdam, waaraan we 
het volgende ontlenen:

Het bezoek aan de jeugd
herbergen bleef in verhouding tot 
1935 vrijwel stabiel, hoewel een stijging 
was verwacht. Het ongunstige weer zal 
hierop zeker van invloed zijn geweest. 
Het bezoek van buitenlanders bleef 
g H et 

nachtingen 1 
1935 160216).

Het aantal 
n e n bedroeg aan het eir

J eugdverenigingen
Verenigingen (schol—'
Hierop 

kaarten.
Jeugdherbergen 67
Indiv. trekkers 11439 I 

910 (500) gezinskaarten en If 
jeugdige indiv. trekkers.

De contributie
1937 verlaagd tot / 2.50 per jaar.

Voor werklozen werd een speciale 
regeling getroffen, ingeschrevenen van 
21 jaar en ouder, die door werkloosheid 
niet in staat zijn hun contributie te be
talen, kunnen tegen de jongeren-bijdrage 
worden ingeschreven.

Wij willen leven, spreekkoor 
door Jac. v. d. Ster. Uitg. Jeugd
bond voor Onthouding.
tweede druk van dit spreekkoor, 

it groot succes in de Bond had, 
was nodig. Het beschrijft het kontakt 
tussen massajeugd van allerlei soort en de 
idealistische Jeugd, die zuiver naar hart 
en geest een nieuwe wereld wil bouwen 
en daartoe ook de anderen bereid wil 
maken. W. K.-H.

ingeschreve- 
:t eind van het jaar: 

50 (48).
;ingen (scholen) 250 (222 
afgegeven 1046 (776) 1
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Nr 21: DE NOOD 
geerige causerie, 
damschen Kring.

Aan de hand ’in een aantal aan psychologie en ethiek, het persoonlijke 
en het maatschappelijke leeen ontleende voorbeelden loont de schrijver de 
groote rol van het.verschijnsel eener eenzijdige ontwikkeling aan. Veelzijdig
heid wordt terecht als ideaal gesteld, maar zou consequent tot een ethische 
entropie leiden. Eenzijdigheid en veelzijdigheid moeten o.a. begrepen worden 
als behoorende resp. tot het wezen der wereld en tot de wereldgrond. 
3» — < 0.75.

S
de, Amsterdamsche Afdeeling van de Studievereeniging voor

Welke verhouding bestaat er tusschen de parapsychologie en de schoone 
letteren? Occulte motieven spelen een zekere rol in een aantal romans en 
dichtwerken. De schrijver behandelt in dit verband de allegorie en het 
tragische en onderscheidt, ten einde vast te stellen wat men alzoo min 
of meer bewust en opzettelijk in hen „hineingeheimniszt" heeft, vier aspeden 
0/ niveau't: 1. het historisch-empiriache; 2. het mythisch-fantastische; 
3. het kosmisch-metaphyslsche; 4. het mystiek-perzoonlijke. Het voor
komen dezer aspecten wordt aangetoond — onder verwijzing ook naar

)DZAAK DER EENZIJDIGHEID. Een wijs- 
e. Voordracht gehouden voor den Rotter-

Binnenkort zal verschijnen het:

FRYSK JIERBOEK
onder redactie van P. Sipma en J. H. Brouwer.

Het Frysk Jierboek bestrijkt tweeërlei terrein:
1. De wetenschappelijke beoefening van de 

Friese taal- en letterkunde, in haar gehele 
omvang naar ruimte en tijd.

2- De Friese literatuur.
Het Jaarboek zal werk uit en over alle Friese landen bevatten, 
bijdragen geven in het Fries, Nederlands, Duits en Engels, en daarom 
de belangstelling van allen die zich op de hoogte wensen te stellen 
van de Friese wetenschap, of de Friese literatuur ten volle 
verdienen. Bovendien zal het Jaarboek een bibliographische afdeling 
bevatten, waarvan de bewerking is toèvertrouwd aan M. K. Sfholten, 
ambtenaar ter Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden.
Het Frysk Jierboek wordt bij voorintekening verkrijgbaar gesteld 
voor de prijs van f 2.90.
De intekening staat open bij de boekhandel en bij de uitgevers: 
VAN GORCUM & COMP. N.V. - AAN DEN BRINK - ASSEN
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Verkrijgbaar bij de boekhandel

VAN GORCUM & COMP. N.V. — UITGEVERS ASSEN

HET RUDOLFSBOEK, door Dr H. S. E. Boi-nn der 
Heide.

HET STADSFRIES. Een bijdrage tot <1 
grammatica van het dialect van Leeuwa 
F o k k e m a.

HET WERKWOORD BIJ GYSBERT JAPICX, door Dr 
W. L. Brandsma.

een beschrijvit 
t Nederlands e

een beschouwing over datering, lokalisering en onderlinge afhankelijkheid 
der Hts. Hierna vindt men de drie versies in hun geheel afgedrukt, vooraren 
van een volledig kritisch apparaat.

worden daarbij steeds vergeleken. Van groot belang is dat de betekenissen 
zijn uitgewerkt, zodat het boek een uitvoerig commentaar op de ge
dichten van G.J. bevat, — onmisbaar voor iederen leser van den groten 
Friesen dichter.

Friesch-Saksische Bibliotheek 
uitgegeven door 

Prof. Dr J. M. N. Kapteyn
Directeur van.het Germanistisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen

en bij

De belangstellende leek die zich wel eens heeft afgevraagd hoe ’t toch 
mogelijk is dat ’t Fries in Leeuwarden is verdrongen door het „grien- 
mank” van taal dat geen Fries en geen Nederlands is, vindt in boven
staand boek een antwoord op die vraag. De schrijver gaat op onderhouden
de wijze de poliieke en economische toestand in Friesland en Leeuwarden 
na in de 15de en réde eeuw, om dan de herkomst van de bevolking van 
Leeuwarden te bespreken. Vervolgens wendt hij zich tot het eigenlijke 
doel van zijn studie: het taalgebruik. Dit wordt besproken bij de geestelijk
heid, de adel en de burgerij. Vrijwel zonder verzet aanvaarden de Friezen 
de taal door de vreemde overheersers gebracht. Dit deel van het werk zal 
vooral de Nederlandse en Friese historieminnaars, die belangstellen in 
nationale vraagstukken, interesseren.

Het tweede deel van deze studie bestaat uit een beschrijving van het 
dialect van Leeuwarden waarbij voortdurend het Nederlands en het Fries 
worden vergeleken, zodat merkwaardige verschijnselen uit de ontwikkeling 
van het Fries en het Nederlands de revue passeren.

In het werk is een plattegrond van Leeuwarden uit 1550 opgenomen.

de geschiedenis en de 
iwarden, door D r K.
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Ons doodzieke volkslied 
door Dr JOP POLLMANN.

'T'vat in ons volk na een verregaande decadentie van ongeveer drie eeuwen 
en na de daaropvolgende vergeefsche pogingen tot herstel, ook al 

weer over meerdere decennia loopend, nog steeds niet iedere zanglust is 
verstikt, is wel het beste bewijs voor de groote zanglust, die nog steeds het 
eigendom is van ons volk. En in diezelfde zanglust ligt ook dè grond voor 
een optimistische kijk op den patiënt en op het ziektegeval: die zanglust 
geeft ons het recht nog eens het herstel te verwachten van onze doodzieke 
volkszang. Maar  dan zal het een absolute noodzakelijkheid zijn te 
breken met de lapmiddelen en kwakzalverijen, die tot nu toe tot herstel 
van onze volkszang werden aangewend; dan zal men zich rustig moeten 
bezinnen op zaak en middelen ter genezing.

Wanneer we de tegenwoordige toestand nader bezien, vinden we het 
volgende:

le. het lied heeft, in het algemeen, de plaats verloren, die het 
eenmaal in het leven van ons volk heeft ingenomen: alleen bij zeer 
bepaalde gelegenheden wordt er nog gezongen;

2e. wanneer er gezongen wordt, geschiedt dit niet meer om de 
zang zelf of als begeleiding en regeling van bepaalde lichamelijke 
bewegingen (arbeid, dans of spel: vgl. Karl Bücher’s Arbeit und 
Rhythmus), maar voor het collectieve uiten eener min of meer 
algemeene opinie: het politieke en nationale lied, de liederen van 
provincies en steden, van bonden en vereenigingen. Ook van het 
lied der familiefeesten moet geconstateerd worden, dat het geen 
vreugde-uiting meer is, laat staan dan de uiting van een zekere 
zanglust.

De tijd dat het Nederlandsche volk overal en altijd zong, is voorbij. 
Den lezer, die zich in het bijzonder interesseert voor de historie der deca
dentie van ons volkslied, moge ik verwijzen naar mijn „Ons eigen volkslied” 
(pag. 49-161). In onzen eigen tijd kunnen we nog steeds waarnemen, hoe 
ons volkslied ten gronde gaat: Jaap Kunst vertelt in de zoo juist verschenen 
tweede druk van zijn „Terschellinger volksleven” (Noot bij pag. 2 van het 
voorwoord) hoe de traditioneele avondwandelingen-met-zang van de 
Terschellinger meisjes voorgoed in discrediet geraakten door het al te 
hardhandig optreden van een veldwachter: de man kwam van de vaste 
wal naar Midsland en verbood het onschuldige en sierlijke genoegen als  
burengerucht! In onze groote steden verdwijnt het kinderlied, omdat 
de politie op de breede trottoirs geen plaats aanwezig acht voor het 
kinders pel. De oude gebruiken worden af geschaft, de traditioneele
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kleeding is alleen nog het eigendom der „ouderwetsche menschen”, en 
met het verdwijnen van dans en spel en van alles wat we onder folklore 
mogen verstaan, verdwijnt het lied uit het leven van ons volk. De motorische 
activiteit van het volkslied wordt verdrongen door de luie passiviteit van 
het luisteren naar grammofoon en radio.

Met de verdwijning van den meiboom raakten de liederen, die bij het 
planten werden gezongen (zie van Duyse, Het Oude Nederlandsche Lied, 
deel I pag. 348-389) in de verdrukking. Maar daarbij bleef het nog niet: 
ook de geestelijke meiliederen, waarin het Kruis van Christus met den 
meiboom werd vergeleken (van Duyse deel III pag. 2175-2204; Knuttel, 
Het Geestelijk Lied, pag. 162-173), werden niet langer begrepen en prach
tige lijdensliederen als „Hoe minnelic is ons des crucen boom ontdaen” 
verdwenen met een absoluutheid, die zou doen vermoeden, dat zij nimmer 
hadden bestaan. Het „schieten, branden en blaken onder het bevestigen 
vant houwelijck” werd in 1591 door de Synode van Doccum en in 1602 
door die van Sneek verboden als „wercken der duysternisse”: het bruilofts
lied werd daarmee verdrongen naar de engte der woonkamer of naar 
den deel. Men denke niet, dat deze of dergelijke dingen bij ons nu niet 
meer gebeuren: men leze slechts wat H.W. Heuvel op pag. 58 van zijn 
,,_Oud-Achterhoeksch Boerenleven”, dat in 1 9 2 7 verscheen, vertelt. 
Nog heden ten dage wordt óók de góéde volksdans door sommige dominees 
en priesters (niet alleen Calvinisten, maar ook met ideeën van Jansenius 
besmette Katholieken) slechts bij zeer bepaalde gelegenheden geduld: 
de praktijk van eeuwen her wordt nog steeds voortgezet en het danslied 
is o.a. het kind van de rekening.

Wie het volkslied uit zijn decadentie wil redden, bedenke allereerst, 
dat het volkslied een onderdeel is van de algemeene volkscultuur. Zonder 
de genezing van het heele lichaam zal de genezing van het zieke lichaams
deel vergeefs worden nagestreefd.

Iedere volksliedactie, die zich alleen tot het volkslied beperkt, is ver- 
geefsch. De actie voor het herstel van onze volkszang is slechts een 
onderdeel van de actie voor het herstel van onze geheele volkscultuur 
en zoolang die algemeene actie niet met alle kracht ter hand wordt 
genomen, zal ons volkslied ziek blijven, doodziek. Onze actie strekke zich 
uit over het geheele terrein der volkscultuur: volksdans, volksmuziek, 
volkstooneel, decoratieve en plastische volkskunsten etc. etc. W ij 
moeten allereerst aan ons lied de plaats her
geven, die het in onze bloeiende volkskunst heeft 
ingenomen en weer innemen moet.

Zelfs de vreemdeling in de stad van onze volkszang zal beseffen, hoe 
weinig in ons land door de min of meer erkende volkszangbevorderaars 
is gewerkt in de hier aangeduide richting. Alleen door bepaalde Jeugd-
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nihil.

de

t
het vrije lied niet mogen

organisaties werd beseft, dat volkszangactie niet los van vollcscultuur-actie 
gevoerd kan worden: het is geen toeval dat een man als Piet Tiggers 
naast volkszangbundels ook volksdansbundels uitgaf voor de A.J.C., 
die ook het volkstooneel en de volksche interieurkunst en de volksmuziek 
zoo sterk bevordert. Naast de A.J.C. mogen nog vermeld worden de 
V.C.J.C. en de Jonge Werkman en voor de rest 

Het losmaken van het volkslied uit zijn natuurlijke verband met de 
algemeene volkscultuur is een der voornaamste oorzaken geweest van 
decadentie van ons lied. Bezien we echter wat er nog wèl gezongen wordt, 
dan vinden we naast evidente smakeloosheden als „Houd er den moed 
maar in”, ,,Ën bij die mooolen, die mooie mooolen” en „Jamboree, 
Jamboree” een groote hoeveelheid liederen, die met de volkszang als 
zoodanig nimmer iets uit te staan hebben gehad.

Het volkslied is, door het essentieele element der motorische oorsprong, 
wel ten allen tijde bereid geweest tot dienen; maar het kan de verknechting, 
de verslaafsching tot propagandamiddel ook voor het beste en mooiste 
idee nimmer verdragen zonder er zelf ernstige schade door te lijden.

Het volkslied berust immers op de loutere pret 
van het zingen en op niets anders dan dat. De 
zang-op-zich is doel en middel tegel ij k, zoodat de 
volkszanger zich dan ook nimmer richt tot een passieven luisteraar. 
In alle soorten van volksliederen vinden we zin-looze teksten waarvan 
het voortbestaan alleen door de actieve zanglust te verklaren is; • overal 
vinden we de zeer lange volksliederen (10 tot 60 coupletten), die duidelijk 
bewijzen, dat de volkszang voor zich zelf bestaat en er geen rekening 
mee houdt, dat de voortdurende herhaling van eenzelfde melodie tenslotte 
irriteerend moet werken op een passief auditorium. Zoo komt de volkszang 
voort uit de pure vreugde van het zingen zelf en aan die pret van het 
zingen, welks uitingen verschillend zijn naar den aard van den zanger, ont
leent de volkszang ook het eigene: door de verschillende gesteldheid 
der volkeren ontstaan volksliederen met een typisch-Duitsch, typisch- 
Fransch, typisch-Engelsch karakter: daardoor ook ontstond óns éigen 
volkslied: strakker dan het meer versierde Duitsch-romantische lied; 
losser en minder hoekig dan dat van den flegmatischen Engelschman etc.

De pret van het zingen, overal ter wereld dè karakteristiek van de 
volkszang, maakt ook, dat de volkszang zich in zichzelf opsluit, egoïstisch 
is, geen rekening houdt met menschen die niet meezingen en dat het alleen 
luistert naar de eigen wetten, die in de physieke en in de karaktereigen
schappen van het zingende volk ontstaan.

Maar dan zal het ook duidelijk zijn dat we 
verknechten tot een propagandamiddeltje. En toch is het juist als pro-
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mouwen,

pagandamiddel dat ons lied wordt misbruikt, ons lied, dat nooit pocht, 
nooit ijdel doet; ons lied dat wel trotsch kan zijn en fier, maar dat nimmer 
diende als drager van pochende zelfoverschatting en zelf-aanmoediging. 
Ik citeer één specimen uit de duizenden exemplaren:

Wij marcheeren achter onze vaan, 
Onze trommel roept ons ten strijd;
Voor geen hinderpalen blijft het Gilde staan: 
De trekkers zijn steeds bereid. 
Nog eens flink de handen uit de 
Want de bezem moet er door: 
Discipline, tucht en vertrouwen 
Houdt ons op het rechte spoor! bis.

(Verkiezingsactie 1937).

De lezer gelieve dit stuntelig gerijmel niet als een uitzondering te 
beschouwen. In mijn bescheiden bibliotheekje heb ik aparte gedrukte 
liedboeken voor boeren en middenstanders, voor Socialisten en Commu
nisten, voor Roomsch-Katholieken en Christelijken, voor Studenten en 
Arbeiders, voor  tandartsen en  brandweerlieden! Wie kent niet 
de liederen voor roeiers en voetballers, voor athletiekers, voor padvinders 
en wandelclubs? Wie kent niet de propagandaliederen voor Avro en Kro 
en Vara en N.C.R.V. ? Wie herinnert zich niet hoe iedere vereeniging en 
ieder clubje een eigen lied had en nog heeft: den dichter en den componist 
vindt men in ieder samenzijn en  het nieuwe volkslied is ontstaan.

Nu zal iedereen, die nog over gezonde smaak beschikt, dit soort liederen 
als een exces beschouwen-! Natuurlijk! Maar  vragen we ons dan eens 
in gemoede af, welke waarde we moeten toekennen aan liederen als 
„Wij leven vrij”, „Waar de blanke top der duinen”, ,,’t Is plicht dat iedre 
jongen", „Van mannen in oorlog, van mannen in vrêê”, „Ferme jongens, 
stoere knapen” etc. etc., zoo ons heele bekende schoolrepertoire door!

Neen, dan zag het nationale lied in de bloeiperiode er gansch anders uit. 
Daar is vooreerst de bede tot God, om bescherming tegen den vijand en 
als dank voor verkregen gunsten: zie „Wilhelmus van Nassauwen”, 
„O Heer die daer”, „Merck toch hoe sterck”, „Wilt heden nu treden”. 
Daar is fierheid, maar geen pocherij, daar is sterkte, maar geen hol gebral.

Hiermede is onze klachtenlijst omtrent de verknechting van ons volkslied 
nog geenszins ten einde. Op één gebied-van-misbruik wil ik hier nog 
speciaal de aandacht vestigen: op het ernstige wangebruik, dat onze 
paedagogen sinds jaar en dag van het lied maken. Voor een deel werd 
dat misbruik tevoren reeds gesignaleerd onder het schoolrepertoire, dat 
krampachtige pogingen aanwendt onze jeugd vaderlandslievend te maken 
door een lied, dat diezelfde jeugd later zoo gauw mogelijk zal trachten
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te vergeten. Voor een ander, niet minder ernstig, deel vinden we die 
verkrachting van ons volkslied vooral in het kinderliedrepertoire.

Het nieuw-gefabriceerde kinderlied gaat sinds 150 jaren gebukt onder 
de waan-idee, dat een kindje het liefst over kinderen zingt. Van Alphen 
is daar al mee begonnen, het wordt via Wolff en Deken en de bundeltjes 
van het Nut en Heye en Catharina van Rennes en de Avro-kinderliedjes 
doodgemoedereerd voortgezet en in deze laatste liederen tot in de dolste 
excessen overdreven. Zal men dan nimmer leeren beseffen, dat een 
kindje in al zijn spelen nimmer kind is, maar dat het altijd „het voorspel 
van de dagen, die d' eerste vreugde verjagen” in zijn spel beleeft? Het 
kindje is moeder of vader, het is de dokter etc. En het kinderlied is in 
wezen nimmer iets anders dan een lied van volwassenen, dat door de 
betrekkelijk eenvoudige structuur van melodie en tekst door de kleine 
peuters kan worden nagezongen. Het kindje zingt nimmer uit zichzelf 
over andere kinderen, Iaat staan dan in lievige tekstjes over Hannekes 
en Jannekes en Marietjes en Liesjes die piano spelen. Het zingt van de 
zorg der groote menschen in „En als ik wil gaan huishoün”, van de 
liefde in „Komt hier, mijn proper maagdetje”, van de satyre in ,,'t Mannetje 
was zoo rijke” enz. enz.

Lijdt aldus de keuze van ons volkszangrepertoire aan een gebrekkig 
inzicht in het wezen van ons volkslied, doordat men telkens weer vergeet 
dat het volkslied niets anders is en mag zijn dan de loutere pret van de 
zang zelf, niet minder ernstig bezondigt men zich aan onze volkszang 
door de wijze waarop het lied wordt gepropageerd.

Daar is allereerst de fatale waanidee, die de- volkszang op één lijn wil 
stellen met massazang. Deze waanidee, gevoed door etymologische 
uitleggingen van het woord volks-zang, is vooral hierom zoo noodlottig: 
omdat zij de keuze der liederen beinvloedt en ieder lied, dat niet minstens 
door eenige honderden personen tegelijk gezongen kan worden, verwerpt. 
De aanhangers dezer idee, leiders van gróóte ,,volkszang”-demonstraties 
in Stadion en Vondelpark of in België, komen dan ook altijd tot een lieder- 
keuze, die banaal is en smakeloos. De echte volkszang echter, 
van binnenuit gegroeid op den bodem der zang- 
lust, is wars van alle massawerking. Massazang 
berust m.i. haast altijd op een zekere ijdelheid van den dirigent, die hier 
dé man is en die, gewapend met een stel sub-dirigenten en fameus-groote 
orkesten, — wellicht onbewust — de massale concertprestaties van een 
Berlioz poogt te evenaren.

Het begrip massaal was in de bloeiperiode vreemd aan onze volkszang. 
Als bewijs is daar o.m. de vergelijking der melodieën uit „Een devoot 
ende profitelyck Boecxken" van 1539 en van de „Souterliedekens” van
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Sinds de dagen van het Vlaamsche Willemsfonds en zijn uitgave van 
Fl. van Duyse’s Nederlandsch Liederboek in 1891 — weldra nagevolgd 
door de Mij. tot Nut van ’t Algemeen met het Nederlandsch Volksliederen
boek — heeft men in ons land steeds maar weer in den waan geleefd, 
dat de organisaties den eenigen weg vormden, waarlangs het herstel 
van het volkslied te bereiken zou zijn. Ik noem slechts enkele organisaties 
die zich na Willemsfonds en Nut met de volkszang hebben beziggehouden:

Willem van Zuylen van Nijevelt van 1540; beide boeken verschenen te 
Antwerpen bij denzelfden drukker Simon Cock: dat we daar van een en 
dezelfde melodie sterk uiteenloopende varianten ontmoeten, bewijst 
voldoende hoe weinig er van massazang sprake kon zijn, waar immers 
de eenheid in de melodieën ontbrak.

Och ja, over die eenheid in onze volkszang gesproken! Reeds in 1911 
hadden we in ons landje, toen er nog in de verste verte geen sprake was 
van een werkelijke volkszang, een „Comité voor Eenheid in den 
Volkszang". In 1914 kwam er nog een comité van de Tuchtunie en een 
tweetal paedagogische vereenigingen en nog op 17 December 1936 heeft 
men in de bladen kunnen lezen hoe de heer J. Veldkamp sprak over 
„Volkszang en Tucht” en aan de Tuchtunie aanbeval nogmaals een 
commissie samen te stellen! De waanidee van het massale is aan al deze 
commissie- en enquête- en rapport-ideeën allerminst vreemd: de volkszang 
wordt er in ieder geval al even weinig mee gediend. Men zal eerst naar een 
herstel van onze volkszang moeten streven, naar de levende zang van een 
eigen-Nederlandsch en smaakvol lied: daarna zal er aan een
heid geen behoefte meer blijken te bestaan! Wanneer 
na eenige geslachten ons volkslied hersteld zal zijn, wanneer ons volk 
weer smaakvol zingt, wanneer de bombast met de lievige sentimentaliteit 
zal zijn verdwenen, wanneer aldus het lied weer het eigendom van ons 
volk zal zijn, zal men overal de varianten zien ontstaan, juist omdat 
het lied dan het eigendom is van die bepaalde, beperkte volks
gemeenschap, van dat dorp, van dié streek, van dié bepaalde buurt. De 
lezer gelieve dit slechts te controleeren aan een land waar de volkszang 
nog waarlijk bloeit: daar is de in ons land zoo sterk begeerde eenheid 
ver te zoeken; men zie slechts de enorme hoeveelheid varianten in tekst 
en melodie, die John Meier, leider van het „Deutsches Volksliedarchiv" 
in de eerste band van de „Deutsche Volkslieder, Balladen" bijeenbracht: 
de varianten behooren tot het essentieele van 
het volkslied, omdat pas door het aanbrengen 
— onbewust, natuurlijk — van die varianten het lied het 
eigéndom wordt van het volk. Men bevordere de volkszang 
en bekommere zich niet om de eenheid.
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„Coers’ Lied”, de Koninklijke Vereeniging „Het Nederlandsche Lied”, 
„Nationale Vereeniging voor den Volkszang”, „R.K. Volkszangvereeni- 
ging”, „Nederlandsche Koorvereeniging”, „Algemeen Nederlandsch Ver
bond”, „Tuchtunie”, „Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs”, „Bond 
ter behartiging van de belangen van het kind”, „Algemeene Nederlandsche 
Wielrijders Bond”, etc., etc. Wat was het resultaat? Zal iemand durven 
zeggen, dat ons volkslied hersteld is of reeds aanmerkelijk is verbeterd?

Het is evenwel een andere vraag of de oorzaak van het voortduren 
der decadentie bij de Vereenigingen moet worden gezocht. En toch zullen 
we ook die vraag bevestigend moeten beantwoorden.

Wie klaar en duidelijk beseft, hoe diep het verval is waarin onze volkszang 
verkeert, zal moeten inzien dat alleen door een zuivere opvoeding-tol- 
volkszang het gestelde doel kan worden bereikt. Het herstellen van ons 
volkslied is een daad van paedagogie en zal dus ook nimmer de normen 
van zijn actie kunnen vinden in het op-te-voeden volk. Wel zal men 
moeten aansluiten bij den natuurlijken aanleg van den mensch, dien 
men tot het goede wil beinvloeden, maar in dien mensch zélf zal men 
voor dat goede de richtlijnen niet kunnen vinden. En dat is het juist wat 
een vereeniging, waarvan het doen en laten tenslotte door de leden en 
door het door hen benoemde bestuur wordt bepaald, ongeschikt maakt 
voor onze actie. Want de leden der vereeniging, ten onrechte ontevreden 
over de juiste en ter zake volkomen doeltreffende actie van het bestuur, 
hebben de macht het bestuur te doen kelderen. Iedere vereeniging moet 
aan haar leden behagen, zij moet doen wat de contribueerenden goed 
en nuttig vinden, maar wat nog lang niet altijd goed en nuttig behoeft te zijn.

De normen voor de actie moeten van buitenaf en van bovenaf worden 
gesteld en de natuurlijke constellatie van iedere vereeniging is nu eenmaal 
deze: dat de leden de baas zijn. Het op te voeden kindje zal zich menigmaal 
niet kunnen vereenigen met de maatregelen, die de opvoeders in zijn belang 
moeten nemen; maar het kindje moet er zich tenslotte wel bij neerleggen 
en gewent zoo aan het goede. Het op te voeden kindje echter van de 
volkszang is gerechtigd zijn lidmaatschap op te zeggen, het kan zijn 
contributie weigeren en daaraan helpt, ook wanneer alles eigenlijk in het 
ware belang van den op te voeden persoon geschiedt, geen lieve vader 
of moeder.

We zien het nog dagelijks om ons heen, hoe onze Omroepvereenigingen 
door de, meermalen beslist verkeerde, wenschen van de contribueerende 
leden worden beheerscht. En dit in des te sterker mate naar gelang de 
betreffende Omroepvereenigingen voor hun werken minder vaste normen 
hebben. Een Omroep waarvan de leden de baas zijn, die dus niet de dienaar, 
maar de slaaf is van den luisteraar, zal in dezen tijd geen waarlijk goed 
werk kunnen verrichten voor de volkszang.
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Het wordt hoog tijd, dat wij ons gaan bezinnen op doel en middelen ter 

herstelling van onze volkszang. We moeten nu eens gaan beseffen, dat 
alleen het goede, smaakvolle, eigen Nederlandsche lied, berustend op 
niets anders dan de pure pret van de actieve zang — en daardoor vrij van 
sentimenteel gedoe, van theatraal gebral, van concertachtige coloratuur 
en stemmingsschildering en van een melodievoering die niet aan de zang, 
maar aan het begeleidende instrument werd ontleend —, het herstel nog 
eens ooit zal kunnen bewerken. We weten niet meer wat een volkslied is, 
onze dichters en componisten zijn het al evenzeer vergeten als de zangers 
zelve.

En waar het toch noodzakelijk zal zijn dit wederom te leeren en te 
doorvoelen, zullen we terug moeten gaan naar dien lang vervlogen tijd, 
waarin wij een smaakvol en eigen Nederlandsch volkslied bezaten: daar 
moeten wij het weer leeren; daar aan die zuivere ©vertroebelde bron, 
moeten we leeren wat het goede, zuivere water is, wij, die modder en drab 
en limonade gazeuse op één lijn stellen met het heldere water uit de bron.

Die retrospectie is een overgangsmaatregel, een noodmaatregel, als het 
zoo wil: bij gebrek aan een smaakvol eigent ij dsch 
lied moeten we het oude lied zingen en dan  
sal alles reg kom. Zien we toch naar Duitschland, naar de acties 
van een Jöde, Hensel, Neumann, Ameln en zoovele anderen; naar Frankrijk 
met een Tiersot en een Doncieux; naar Engeland met een Cecil Sharp! 
Zij allen herstelden de decadentie door te wijzen, door terug te wijzen naar

We zullen het zonder veel moeite hierover eens zijn, dat onze Omroepen 
den plicht hebben te herstellen wat zij -— ongewild, dat zij graag toegegeven 
— aan waarlijke, want actieve muzikaliteit in ons volk vernietigen. De 
radio doodt in vele opzichten de ware muzikaliteit en hoeveel Omroepen 
pogen in vollen ernst te herstellen wat zij vernietigen ? De Vara doet 
het althans ten deele onder Piet Tiggers’ Wielewaal en onder „Kun je 
nog zingen, zing dan mee", de Kro doet het eveneens ten deele door Jac. 
de Jong’s Kro-nachtegaaltjes. De overige Omroepen gaan in dezen deels 
gebukt onder een verkeerd begrip van traditie (V.P.R.O. en N.C.R.V.), 
deels onder de dwingelandij van een publiek, dat nog tot muzikale smaak 
moet worden opgevoed en daarom net precies het verkeerde vraagt en 
bewondert (Avro). Mochten deze 3 Omroepen zich toch eens bezinnen, 
wat al goeds zou er niet kunnen geschieden; nu presteeren zij op het gebied 
van de volkszang totaal niets: zij helpen zelfs, door een verkeerde keuze van 
liederen en door totaal verkeerde propagandamethoden voor dat lied, 
mee aan het verdere verval van ons volkslied.

Niet door vereenigingen, maar door kleine, 
particuliere hervormingen wordt ons lied gered.
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De culturele betekenis van de Volkszang en zijn 
ontwikkelingsmogelijkheden 

door PIET TIGGERS.

de onvergankelijke schoonheid en waarachtigheid van het oude lied, en  
in Duitschland bloeit reeds een nieuw lied op, eigentijdsch en zoo krachtig, 
dat ook de tegenstander van het regiem er onweerstaanbaar door wordt 
aangetrokken.

Door retrospectie herstellen we de volkszang, 
alleen door een voorloopige retrospectie zal het 
nieuwe, eigene en eigent ij dsche lied nog eens ooit 
kunnen ontstaan.

Maar  heb geduld, mijne vrienden, heb geduld!! We staan voor 
den strijd tegen een decadentie van ongeveer drie eeuwen: zouden we 
die in enkele jaren kunnen overwinnen? De ongeduldigden zijn het die 
de brokken maken: zij vragen naar „succes”, naar volle zalen en liedboeken 
met geweldige oplagen. Maar die ongeduldigen, zij zullen in hun verlangen 
naar dadelijk „succes” in behaagzucht vervallen en niets goeds doen: 
zij zullen het groote doel, het broodnoodige herstel van onze volkscultuur 
uit het oog verliezen en het dus ook nooit ofte nimmer bereiken.

Geen half werk meer: recht op het doel af; herstellen wij ons goede, 
eigen Nederlandsche volkslied: met enthousiasme, zeker, maar vooral 
met een koele kop en met veel geduld. En vergeten we bij al ons 
werken nimmer, dat het onmogelijk zal blijken de volkszang te 
herstellen, zonder ook aan de andere vormen van volkscultuur, aan 
volksmuziek, volksdans, volkstooneel e.d. te werken met alle goede smaak 
en alle geduld en alle koele verstand waarover we maar beschikken. 
Met zoo'n actie zal ons vaderland meer gebaat blijken te zijn dan met alle 
leelijke „vaderlandsche” liederen die we thans zingen.

In dulci jubilo, singhet ende weset vro!

„Omdat ik lezen, noch schrijven kan, 
heb ik dit lied gemaakt."

(Uit Bretonse volkspoëzie.) 
TAe volkszang is als een gastmaal: men kan er niet van genieten zonder 

zelf mee te doen. Een goed volkslied nodigt uit tot méé-zingen; het is 
aanstekelijk en soms onweerstaanbaar. Er zit drift, beweging, dynamiek 
in het volkslied; het is een zingend appèl.

Al dat gepraat over het nut, het genoegen, de zedelijke waarde en de 
cultureel-folkloristische betekenis van het volkslied heeft de massa geen
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Verloren cultuur.
Men hoort vrij algemeen de mening verkondigen, dat ons volk het 

zingen ontwend is: de massa zingt niet graag en hoogstens is de ordinaire 
„schlager” of „big-hit” populair. Ik geloof, dat deze mening in haar 
algemeenheid niet juist is. Er is namelijk een tegenstelling of misschien 
beter uitgedrukt, een kloof tussen verlangen en kunnen. 
Afgezien van het vrij grote contingent zanglustigen, dat zich georganiseerd 
heeft in de verschillende verenigingen en bonden, bestaat er een krachtig 
verlangen bij de bevolkingsgroepen om te zingen. Wat er gezongen zou 
moeten worden en hoè, dat is bijzaak; maar de behoefte naar een gemeen
schappelijke vocale uiting is stellig aanwezig. Ik heb dit feit herhaaldelijk 
en gedurende zeker twintig jaar kunnen constateren. En juist in de laatste 
tijd, nu het reizen en trekken zo sterk in zwang is gekomen, kan ieder 
opm ;rken, dat het uitgaande publiek graag in treinen, autobussen, pleizier-

stap nader tot de beoefening er van gebracht. Zelfs de talrijke liederen
bundels waren hiertoe slechts een zwakke aansporing, want de volks
liederen zingt men niet van een papiertje, die gaan uit het hoofd en in de 
eerste plaats gezamenlijk. Men leert elkaar, al doende, de woorden en de 
melodie.

De theorie, de beschrijving en het historisch-musicologisch onderzoek 
van de volksgezangen hebben ongetwijfeld hun vruchten gedragen. 
Doch slechts enkele vakmensen hebben hiervan kunnen profiteren. Zolang 
de studie van het volkslied een wetenschappelijk terrein bestreek, bleef 
zij beperkt tot enge kringen en men behoeft waarlijk niet met de zoete 
illusie rond te lopen, dat het zanglustige deel van het volk om dergelijke 
musicologische primeurs verlegen zit. In het gunstigste geval kunnen 
beschouwingen over het volkslied een schuchtere belangstelling gaande 
maken, maar dan moeten deze zich niet verbijzonderen in muziek- 
technische details. Bovendien acht ik de maatschappelijke zijde van het 
onderwerp, de verhouding tussen muziek en samenleving dus, van meer 
directe betekenis dan de muzikale. Want het onderzoek van de muziek
wetenschappelijke structuren van het volkslied is een taak, welke geheel 
weggelegd is voor musicologen en nog wel voor hen, die zich daarin 
gespecialiseerd hebben. Het verdient aanbeveling bij de bestudering van 
het vraagstuk van de volkszang en het volkslied beide wetenschappen 
— de sociologie en de musicologie — gescheiden te houden, waar zulks 
enigszins mogelijk is. Het publiek, dat zich aanstonds in de tunnels onder 
de Maas van de ene oever naar de andere begeeft, breekt zich immers 
evenmin het hoofd over constructie-problemen, cijfers, studies en be
rekeningen van de tunnelbouw, als het gezelschap, dat zich verlustigt 
in het zingen van ,,'t Ros Beyaerdt” of „Angenietje”, tobt over muziek
wetenschappelijke strijdpunten!
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boten en kampementen wil zingen. Dat de zang en de liederenkeuze 
weinig verheffend is en stellig geen bemoedigend beeld geeft van de 
algemene muzikale smaak valt eveneens gemakkelijk vast te stellen. 
Terwijl er toch zoveel mooie volksliederen bestaan!

Er is dus iets in de samenleving veranderd, er is iets verloren gegaan. 
Dit verlies is niet het Nederlandse volkslied, althans niet in de eerste 
plaats. Maar dit verlies manifesteert zich in de twijfel aan de maatschappe
lijke verhoudingen, waaronder wij leven. Het is de vage, onbewuste angst 
voor de daling en voor de nedergang der beschaving. Alles schijnt wankel. 
Wat vroeger schoon en heilig scheen, wat vroeger als een ideaal ons in de 
jonge jaren toelachte: zelf aandeel te krijgen in het maatschappelijk 
bestel, zelf mee te mogen werken in de grootse organisatie der 
samenleving, wijkt voor de dwingende macht van hetgeen men „de harde 
werkelijkheid" noemt. Het streven naar geluk en schoonheid, dat iedere 
jonge mens, die op het punt staat in de wereld te gaan werken, bezielde, 
verzandt en gaat onder in de brandingen van het leven. Het gevoel voor 
het heil der gemeenschap is afgestompt en schrompelde in tot een on
aanzienlijk, verweesd ideaaltje, dat menigeen nog ergens diep in zich zelf 
stil bewaart. Dat is onze jeugdherinnering!

Met andere woorden: de negentiende eeuw, de eeuw van techniek en 
vooruitgang, heeft de mens noch de samenleving het geluk gebracht, 
dat men mocht verwachten. Wij leven in een beschaafde wereld, de cultuur 
is een voortreffelijk iets. Maar het is er mee, als met een hoge ladder, 
merkte de Zweedse denker Wikner op: men kan er door tot een hoger 
standpunt en tot schoon uitzicht geraken, doch ook zijn nek breken. De 
negentiende eeuw schonk ons een perfect georganiseerde, technisch vol
maakte maatschappij, maar versplinterde ten slotte het gemeenschaps
gevoel. Eerst ging dit proces onmerkbaar, althans onmerkbaar voor de 
grote massa, doch thans is het besef in alle kringen van het volk door
gedrongen, dat de cultuur van haar luister is beroofd, dat zij zelfs voor 
een groot deel platgeslagen ter neder ligt. Ongetwijfeld is de ontgoocheling 
bitter en de wanhoop groot, maar de sterke volkscultuur zal zich weder 
oprichten. Er kan veel verwoest worden, veel geestelijke waarden — gods- 
gevoel, levensstijl, natuurverbondenheid, orde, rechtsgevoel, vrijheid, 
gemeenschapsgevoel en zo meer — kunnen verdrongen worden, nimmer 
zal de wil tot een schoner persoonlijk en maatschappelijk leven zich gehéél 
laten verpletteren door de rampen van het lot.

Want cultuur is een bijzondere vorm van evenwicht tussen Denken 
en Zijn. Cultuur is niet een bepaalde niveau-hoogte van intellectuele 
volwaardigheid, want van het wetenschappelijke forum wordt geen 
bevrijdend of idealistisch woord gesproken. Immers, cultuur is ook gelijk
gerichtheid van geloof in een zeker levensdoel. Maar vooral manifesteert
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Individualisme.
De muziek: namelijk — het woord drukt een wereld uit — is bestemd 

om de muzen te dienen. Zij is gehecht aan onverwoestbare tradities,
•) Huizinga: In de Schaduwen van Morgen.

Volkszang en cultuur.
Nu is volkszang, evenels volksdans, lekentoneel —■ kortom, evenals 

de volkskunst in het algemeen — een vorm van cultuuruiting. Is bij het 
volk de cultuur vernietigd of ten dele verloren gegaan, dan is daarmede 
tevens de volkskunst geheel of ten dele verdwenen. Het verval van de 
volkszang is een onmiddellijk gevolg van de nedergang der volkscultuur 
en het zal dus duidelijk zijn, dat alle herstelpogingen om het volk zijn 
eigen lied te laten zingen noodzakelijk moeten falen, tenzij men 
er in slaagt de oude verbondenheid en het ver
trouwen tussen individu en gemeenschap te her
stellen.

Men is in Nederland nu ruim honderd jaar bezig met te trachten het volk 
weer met zijn vergeten muzikale cultuur vertrouwd te maken. De musico
logen, de musici en de uitgevers hebben gezorgd voor een eerbiedwekkend 
aantal lijvige en kleine geschriften. Er bestaan tientallen zangbundels 
van uiteenlopende waarde, de Vereniging tot Verbetering van de Volkszang 
is nog immer actief, men heeft bij het leger en de vloot in de mobilisatie- 
jaren het zingen als een verplicht onderdeel van de dienst ingevoerd  
het heeft weinig, misschien zelfs niets mogen baten. En de gevolgtrekking 
ligt voor de hand: men heeft zijn kaars voor de verkeerde heilige laten 
branden. Want men vergat, dat er iets in ons volk was prijsgegeven, 
zij het dan een illusie. Dat was het streven naar eenheid, naar een-elkaar- 
begrijpen. De cultuur was dood of minstens schijndood en noch met fraaie 
woorden, noch met krachtige maatregelen heelt men de scherven van een 
uiteengevallen beschaving.

Bij dit vraagstuk, het verval van de volkszang, doen zich inmiddels 
enige nevenverschijnselen voor, welke mede oorzaak waren tot het feit, 
dat het volkslied uit het volksleven verdween en plaats maakte voor 
een oververhitte belangstelling voor het individuele kunst- en levenslied. 
Deze nevenverschijnselen zijn, indien men tot op de kern wenst door te 
dringen, eveneens een gevolg van verzwakte cultuur, hoewel het verband 
oppervlakkig beschouwd minder innig lijkt.

zich de cultuur krachtig en bemoedigend, indien er wegen gezocht worden, 
welke leiden tot een harmonie tussen individu en gemeenschap. Een volk 
kan cultuur hebben zonder vliegmachines, kanonnen, autorennen, 
telegraaf en beursnoteringen, indien de voorwaarden ten aanzien van het 
evenwicht tussen geest en stof*), gelijkgerichtheid en dienstvaardigheid 
maar aanwezig zijn.
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maar zij week er door de ontwikkel ingstendenzen der negentiende eeuwse 
instrumentale en vocale kunst tijdelijk van af. Het muziekleven der laatste 
honderd jaar was er op gericht om het virtuozendom zijn gunstige kansen 
te geven en dat ging ten koste van het ware wezen der muziek. Muziek 
toch is „een echo der sferen”, zei Byron; zij heeft stellig een grote zedelijke 
waarde en een geheimzinnige kracht. Niet ten onrechte wees Combarieu 
in zijn „La musique et la magie” op het innige verband tussen en- 
c h a n t e r (betoveren) en c h a n t (lied, gezang). En het moet ons toch 
iets zeggen, dat de oude Latijnen voor lied, geluid, gedicht, bezwerings
formule en gebed eenzelfde woord bezigden, namelijk: c a r m e n.

De muziek als heilige kunst (daarvoor behoeft zij nog niet religieus 
te zijn), als bevrijdend medium tussen conflict en verzoening verloor 
ten dele wel haar macht, maar niet haar oorsprong. De val der muziek 
van Bach, Mozart en Beethoven tot Liszt en Richard Strauss bleek een 
ramp met onoverzienbare gevolgen. Slechts genialiteiten als Debussy 
en Moessorgski openden nieuwe perspectieven en behoedden daardoor de 
muziek tegen verder verval. De muziek der negentiende eeuw werd — in 
het algemeen beschouwd — een aparte muziekwereld met een eigen 
bedrijf, een eigen politiek en een eigen doelstelling. Men zag de orkesten 
als paddestoelen uit de grond rijzen, waaromheen zich dirigenten, solisten, 
administrateurs, concertagenten, zaalverhuurders en tal van andere 
belanghebbenden (de vermakelijkheidsbelasting!) zich verdrongen. De 
muziek verbijzonderde zich, zij maakte zich los van de samenleving en 
werd een zelfstandig milieu, waarin een kleine groep (de musici) voor een 
grotere groep (de luisterende „kenners” en kunstbeschermers) muziek 
maakte. De muziek is door deze individualistische opvatting van de taak 
der toonkunst geruime tijd buiten de gezichtskring van het volk geweest 
en zo kon zij worden een spel voor een meer bevoorrecht elitedom onder 
de mensen. De grote massa ging onbewogen langs deze muziekbeoefening 
heen. Zij beschouwde de concertzaal niet als haar huis; zij voelde zich 
er ten enemale vreemd en niets kon het volk bewegen om een levendig 
aandeel in de muziekbeoefening te gaan nemen. De volksman Bach en de 
vurige ziener Beethoven waren vreemdelingen voor de massa en het 
grootste deel van het volk vermaakte zich met zijn eigen muziek: 
de mannenzangvereniging, het gemengde koor, de harmonie- en fanfare
corpsen, de concoursen, het straatorgel en de straatdeun.

Ik zeg niet, dat de gemiddelde man uit het volk zich bij deze verdeling 
verongelijkt voelt. Integendeel zelfs: hij verlangt niet eens naar een goede 
symphonie of naar een cantate van Bach, want hij heeft zich wijs gemaakt, 
dat deze muziek voor hem „te zwaar" is. Een geheide mop, een populaire 
operafantasie of een effectvol genrenummertje is hem liever. Door deze 
gang van zaken, doordat er een gesloten concertleven en geen
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O p b o u w.
Het volkslied is met dat al steeds de grondslag geweest van iedere grote 

muziekstijl. Bach verwerkte in zijn composities de Franse en Duitse 
volksmuziek. Handels kunst vindt haar grondvormen in Italiaanse en 
Engelse landseigen liederen. Haydn idealiseerde Hongaarse, Oostenrijkse 
zelfs Schotse melodieën, Mozart putte uit de schatten der Italiaanse, 
Oostenrijkse en Slavische volksmuzieken en Beethoven stond sterk onder 
invloed van Saksische, Schotse, Weense, Rijnlandse en andere volksdansen. 
Zelfs Mahler en Debussy konden het niet zonder de volksmuziek stellen, 
zo min als Brahms en Moessorgski.

Doch met deze kennis toegerust kan er geen propaganda voor het 
volkslied gemaakt worden. Het laat iemand, die z’n eigen mening over de 
muziek heeft, steenkoud of ge hem vertelt, dat de grote meesters het 
volkslied in hun werken dikwijls tot uitgangspunt namen. Er is niets, 
waar het volk meer afkeer van heeft dan van opzettelijke lesgeverij; 
men kan bij de massa geen geleerdheid ventileren, want ge praat al 
gauw tegen de ruggen van uw vrienden. Het volk wenst eenvoudig niet 
beschoolmeesterd te worden; slechts een — naar verhouding — kleine 
groep verlangt voorlichting en leiding. Wellicht sta ik niet alleen in deze 
observatie.

Om echter een weg tot verbetering van de volkszang te vinden, lijkt 
het noodzakelijk om tot de erkenning te komen, dat de eis tot individualis
tische ontplooiing door de negentiende eeuwse generaties ook aan hen

muziekleven ontstond met een vaste kring goedbetalende luisteraars, 
die zich in geen enkel opzicht bekommerde om de vraag of de smaak 
van het volk niet te gronde zou gaan door muzikale armoede, vervreemde 
de muziek zich hoe langer hoe meer van het volksleven. Het concertleven 
der negentiende eeuw was een elite-bedrijf met een drama tot slot: de 
zelfmoord. En wij maken hiervan de laatste taferelen mede. Er bestaat 
geen koor, geen orkest, geen opera meer zonder ernstige financiële 
moeilijkheden en slechts door grote bedragen uit de kas van rijk, gewest 
en gemeente ter beschikking te stellen, worden de instellingen in stand 
gehouden. Maar met dat al is het duidelijk, dat men ook in deze hier 
geschetste toestanden op muziekgebied een der oorzaken van het verval 
der muzikale belangstelling van het volk kan aanwijzen. Om de muziek 
te kunnen genieten moet men kunnen luisteren en om te leren luisteren, 
moet men beginnen met de opvoeding tot doelmatige practische 
muziekbeoefening. Wij komen pas tot goede verhoudingen 
en tot een harmonieus muziekleven als het volk langs de wegen 
der practische muziekbeoefening, door het zingen dus in de 
eerste plaats, innerlijk voor de toonkunst rijp is geworden.
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Jeugdbeweging.
De jonge generatie (de leeftijdsgrens stelle men vooral niet te laag!) 

groepeerde zich in verschillende bewegingen: de jong-socialistische, 
de jong-katholieke, de jong-christelijke en enige niet-confessionele 
bonden of groepen. De betekenis der jeugdbeweging als volkomen nieuw 
verschijnsel in de historie der mensheid is moeilijk te schatten. Het staat 
overigens wel vast, dat zij haar invloed op het maatschappelijk leven nog 
steeds uitoefent. De ouderen leerden van de jeugd het wandelen en 
kamperen. Onze kleding is vrijer, doelmatiger en minder conventioneel 
geworden door het voorbeeld van de jeugd. En zonder kans op wederspraak 
kan er vastgesteld worden, dat de jeugdbeweging de oude volksmuziek, 
de volksdans en het volkslied weer tot nieuw leven heeft gewekt. In het 
spreekkoor en in het massaspel heeft zij voor de kunstenaars nieuwe 
mogelijkheden geopend, kortom, de wil tot een nieuwe cultuurgemeenschap 
is in de jeugdbeweging voor het eerst en het krachtigst tot uitdrukking 
gekomet\.

Wij staan op de kentering der tijden, want algemeen komt men tot de 
erkenning, dat er een einde moet komen aan de geestelijke armoede, 
waaraan het volk te gronde gaat. Intellectuele kennis kan het geestelijk 
tekort niet aanvullen. Er openbaart zich echter een wil tot gemeen
schap en dit is de oorzaak tot het ontstaan van allerlei groepen van

werd gesteld, die in de ware zin des woords aan deze eis nooit konden 
voldoen. „Volkomen zelfstandigheid”, zegt Victor Engelhardt, „in reli
gieuze, wetenschappelijke, economische of culturele vragen was goed voor 
hen, die de kracht bezaten eigen waarden op te bouwen.” Maar het getal 
persoonlijkheden is altijd klein gebleven, ook thans, ondanks de roep 
om krachtige eenheden. Het volgen van een zogenaamde „eigen” artistieke 
smaak leidde tot een ontstellende, platte smakeloosheid. In het oordeel 
over bepaalde maatschappelijke, culturele en politieke vraagstukken bleek 
bij de massa een even ontstellend tekort aan zuivere begripsvorming, omdat 
men ten enemale niet tot oordelen in staat was. En het was dus voor hen, 
die zich door aanleg, opvoeding, omstandigheden en wil boven hun 
omgeving — boven de massa — wisten te verheffen, gemakkelijk om het 
volk te verachten. Want het viel niet te loochenen, dat overal de dis
harmonische opvattingen aan de dag traden.

En toch is het volk, ook voor de toekomst, de drager van een gemeen
schap. In het volk is een nieuwe wil tot samenwerking ontstaan; men begrijpt 
dat er een einde moet komen aan de gespletenheid der tijden. Uitvoerige 
bewijzen voor deze mening kunnen in deze bladzijden niet gegeven worden, 
maar wel moet er gewezen worden op het aandeel, dat de Jeugd vrijwillig 
in deze aangelegenheid op zich heeft genomen.
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jongeren en ouderen, die door een zekere geestelijke gelijkgerichtheid 
onderling verbonden zijn. De behoefte aan een nieuwe gebondenheid 
en een nieuw vertrouwen begint zich in de verschillende geledingen 
van het volk te laten gelden; men zoekt de nieuwe kameraadschap.

Zingen doet men in de vriendenkring, want het gezang is een even 
vertrouwelijke gemeenschapsuiting als het gezamenlijke gebed. Daar
om ben ik ook van mening, dat de volkszang 
slechts tot een nieuw leven kan komen in die 
kringen der bevolking, welke zoeken naar een 
betere, een schonere levensvorm en levens
houding. „Daar vindt het volkslied een gemeenschap,” zegt Jopp 
Pollmann in zijn voortreffelijk boek Ons Eigen Lied, „die het vroeger 
nergens vinden kön”.

Dit is, wie de melodieën en de teksten van het Nederlandse volkslied 
kent, ook volkomen te begrijpen. De volkspoëzie is immers door alle 
tijden heen de vertrouwelijke uiting geweest van de zuivere geest van een 
ras en zij is dat nog. Het volk getuigt in de liederen van zijn trots, zijn 
heldhaftigheid, zijn weemoed, zijn liefde, zijn humor en van zijn hartstocht. 
Maar bovenal getuigt het volkslied van de volks-eenheid en van zijn 
kracht. Ik meen dus, dat de herleving van het volkslied slechts mogelijk is 
in bepaalde culturele levensgemeenschappen, hoe deze dan ook ge
oriënteerd mogen zijn. Wij, de ouderen der jeugdbeweging, ontmoeten 
herhaaldelijk dergelijke groepen, ook uit volwassenen bestaande. Onlangs 
nog zongen ongeveer twee duizend leden van het Instituut voor Arbeiders
ontwikkeling in het mooie Openluchttheater te Vierhouten hun gemeen
schappelijke liederen. Het was inderdaad een „gastmaal”, waarbij ieder 
aanzat.

Ik ben geen voorstander van de zogenaamde „wilde" bijeenkomsten, 
waar men a tout prix aan volkszang wil gaan doen. Want hier ontbreekt 
het belangrijkste element: het onderlinge vertrouwen en de geestelijke 
gelijkgerichtheid. Ook de cabaret-artist, die zijn publiek in de zaal tot het 
meezingen van een of ander refrein weet aan te moedigen, moge niet in de 
mening verkeren, dat hij de volkszang bevordert. Want hij verricht — 
misschien onbewust — hand- en spandiensten tot de meest verfoeilijke 
smaakmisleiding. Want al is het genoeglijk, onderhoudend en dikwijls 
hoogst amusant om gezamenlijk de mooie en geestige volksliederen te 
zingen, dat is nog wat anders dan de botte jool, welke steevast het „zingen” 
van goedkope en soms scabreuze schlagerrefreinen begeleidt.

Dit is in het algemeen, wat ik over het onderwerp heb te zeggen. Er 
kan nog aan toegevoegd worden, dat ik de grote betekenis van bijzondere 
maatregelen stellig erken. Deze zijn:

1. betere muzikale opleiding der aanstaande onderwijzers;
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Vernieuwing door het volkslied 
door HENRI GERAEDTS.

Ts het niet een gelukkig toeval dat ik mijn gedachten over volkszang 
r en volkslied mag formuleeren vanuit Terschellingerland ? Vanuit 
Skilge, bolwerk van echte volkskunst en volksleven, dat langen tijd heeft 
stand gehouden tegen invloeden van de nieuwere tijd. Waar het leven 
nog voor een groot deel doortrokken is van lied en spel. Waar, thans nog, 
de avonden bestemd zijn voor het zingen van liederen en balladen, voor 
spel en dans. Wouter van Dieren en Jaap Kunst hebben er ons van verteld. 
In Terschellinger Volksleven, waarvan onlangs een tweede herziene 
en vermeerderde druk verscheen, heeft laatstgenoemde, naast 120 melo
dieën, veel van het waardevolle en echte volksleven voor ons en het 
nageslacht bewaard en juist in deze tijd van vernieuwde pogingen om het 
volkslied te doen herleven krijgt dit boek bijzondere beteekenis. —

Jammer, ook deze vesting en voorpost van onvervalschte volkskunst 
wankelt en wijkt. „Had ik dit boekje nu in 1937 nog moeten schrijven," 
zegt Jaap Kunst in zijn voorwoord, „het ware nimmer tot stand gekomen. 
Te veel van het mooie oude, dat in 1914 nog bloeide is sedert verdwenen 
of ontaard.” Ook hier dringt vervlakking en banaliteit door, stijlloosheid 
en waardelooze import. Een enkele keer nog hoort men bij avond een 
groepje jonge menschen voorbij slenteren een frisch liedje zingend. 
Een enkele hoopvolle flits, een stille hoop dat toch nog iets is gebleven

2. oprichting en instandhouding van volksmuziekscholen;
3. deskundige overheidscontrole op het zang- en muziekonderwijs aan 

alle scholen;
4. opleiding van volkszangleiders;
5. doelmatige radio-volkszanglessen;
6. propaganda voor het kleuterlied;
7. propaganda voor het zingen in huiselijke kring;
8. her-scholing der musici tot leiders der volks-muziekbeoefening;
9. oprichting van volkszangkoren;

10. conferenties over doel, werkwijze en liederenkeuze der volkszang- 
be wegingen;

11. bevordering van de uitgave van goede liederen, bij voorkeur 
met begeleiding van instrumenten (fluit, viool, luit, enz.);

12. belangstelling wekken, naast die voor het Nederlandse volkslied, 
voor de volksliederen van andere landen.
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en staan min of meer hulpeloos toe

En dit woord zij in hoofdzaak tot de musici gericht. Tot die groep van 
kunstenaars, die in de eerste plaats geroepen zijn tot helpen en stimuleeren. 
Zij, die krachtens hun talent en levenstaak bestemd zijn er zorg voor te 
dragen dat een kostbaar bezit gered en beveiligd

Welke mogelijkheden zijn er voor den musicus?

van de echte volkskunst van weleer. Het brengt je tot nadenken, juist 
hier op deze plek, die eens zoo bevoorrecht was. — En dan te weten 
en door ondervinding de zekerheid te hebben, dat het goede lied zijn weg 
kan vinden, gewaardeerd kan worden, nog altijd blij en gelukkig 
kan maken. Galm, dreun en enerveerend jazz-rythme vieren ook hier 
hoogtij. Tot de onmisbare attributen van de kampeerende jongens in de 
duinen behooren thans grammofoon en jazz-plaat; „zjemboreee" hoor je 
in allerlei varianten en meest onverwachte interpretaties.

Doch wij kennen allen dit tijdsverschijnsel, deze golf van futlooze, 
bedwelmende „Ersatz-muziek”. Wij weten het allen, pioniers, opvoeders, 
jeugdleiders, musici.

Wij constateeren, betreuren, 
te zien.

De laatstgenoemde categorie, de musici, vooral. En toch, wij weten 
beter. Wij weten feitelijk wel welke dam er dient opgericht te worden 
tegen deze vloedgolf. Wij kunnen weten wat wij te stellen hebben tegenover 
de toenemende muzikale zinloosheid. Wij zouden ook de mogelijkheden 
ter bestrijding kunnen vinden; de mogelijkheden en  de middelen. 
Doch wij zijn niet overtuigd genoeg en missen het vertrouwen.

Laat ik het gastvrije en heerlijke Terschellingerland geen onrecht aan
doen. Ook hier is nog in werkelijkheid menige parel van spontane volks
kunst te vinden.

Gisteravond nog mochten wij de fijne, kunstige handenarbeid bewonderen 
van Klaas Knop en zijn jongens, vlecht-, knoop- en naaldwerk, eigendom 
van generaties, dat op deze wijze niet alleen behouden doch levend bezit 
blijft. —

Ook Holland, ook ons frissche jonge volk, is nog niet verloren voor het 
eigen lied. Er zijn teekenen genoeg in de laatste jaren, die wijzen op 
een wending ten goede. Juist bij die gesmade jeugd van zooeven is toe
nemende waardeering te vinden voor het lied. Ikzelf heb het mogen 
ondervinden hoe, vooral in jeugd- en gemeenschapsverband het goede 
volkslied niet gemist kan worden, dat de vele onvergankelijke volks
melodieën die wij bezitten en daarmede een muzikaal element in ons 
volk niet kan verdwijnen en een sterke, positieve schakel in onze volks
cultuur zal blijven. — Doch in verband daarmede een enkel woord.
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In de eerste plaats zou hij in zijn practische arbeid van het volkslied 
uit moeten gaan; de zuivere en rijke volksmelodie moeten maken tot een 
punt van uitgang, tot basis, voor zijn onderrichtend en opvoedend werk, 
tot object van groote beteekenis. De fundamenteele en elementair-muzikale 
waarden van de volksliedmelodie voor het leeren van melodische bouw, 
schoone ordening, en volmaakte verhoudingen, voor het verkrijgen van 
muziekbegrip en het ontwikkelen van de muzikaliteit in ’t algemeen, 
zijn toch waarlijk niet gering.

In de tweede plaats zou de musicus de volksmelodieën bij zijn onderricht, 
of dit vocaal of instrumentaal onderricht is, moeten laten zingen en dit 
zingen als uitgangspunt en voorwaarde moeten beschouwen en bij verdere 
ontwikkeling der leerlingen dit zingen in stand moeten houden.

Men begrijpe mij goed. Dit zingen is op te vatten als verwezenlijken, 
als realiseeren van een melodie, meer niet; het doen aanvoelen en beleven 
van een bescheiden, doch in zijn soort volkomen vorm.

Al te veel is het zingen opgevat als een krachtprestatie en als sport — 
het zingen „uit volle borst” is bijna een noodzakelijk criterium geworden. — 
Zingen behoeft niet luid, niet lawaaierig te zijn. Het is een ongeschreven 
wet dat het stemgebruik bescheiden zij om de nobele gang en motorische 
wil van een melodie niet te storen en deze zelf te kunnen ondergaan. 
Het andere zintuig: het gehoor moet tot zijn recht kunnen komen.

Al zingende luisteren, musiceerende blijven luisteren, onderrichtende 
doen luisteren, dat is het geheim van de muzikale activiteit, het kernpunt 
van de muzikale opvoedkunde. „Das Ohr steht der Seele am nachsten”. — 
Doch, de mensch heeft het luisteren verleerd en daarmede het fijnere 
onderscheidingsvermogen.

Op de derde plaats zou de beroepsmusicus aangewezen zijn 
de volksliedcultuur, en daarmede de muziekbeoefening in ’t algemeen, 
te verbreiden en te bevorderen. Ik denk hierbij aan jeugd- of groepsverband 
en vereenigingsleven. Daar, waar thans met goeden wil, doch met on
voldoende kennis muzikale leiding wordt gegeven, zou de beroepsmusicus 
op zijn plaats zijn. Wordt daar in het vereenigingsleven wel aan gedacht ? 
En is de musicus genoegzaam met dit werk vertrouwd ?

Veel meer, dan tot nu toe, zal hij zich moeten verdiepen in de kostbare 
en waardevolle materie die het volkslied is en zich realiseeren welk 
enorme kracht er kan uitgaan van toegewijd zingen en beoefening van het 
volkslied. Niet alleen ter verbreiding van het volkslied zelf maar ook ter 
fundeering van een gezonde muzikale cultuur en ter voorbereiding van 
elke vorm van muziekbeoefening.

De eenvoudige volksmelodie is grondslag van 
de geheele muzikale opbouw.
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Het leven is de beste opvoeder. Het corrigeert zichzelf; herstelt het 
evenwicht dat verstoord is. De groei der dingen, stoffelijke zoowel als geeste
lijke, worden geregeld volgens onnaspeurlijke wetten. Doch wij moeten 
goed toezien bij dit groeiproces. Wij zullen dikwijls zelf moeten uitmaken 
of onze hulp, zelfs met de inzet van onze beste krachten, noodig is. Of er 
„gemest” of „gesnoeid” moet worden.

Zooals van Lennep het bedoelde:
„Wat doet in Hollands tuin
„het best de boomen groeien?
„Het mesten of het snoeien?”

Aan de wansmakelijkheid en muzikale vervlakking in dezen tijd kan 
niet beter „gesnoeid” worden dan door herstel van het volkslied. Werkelijk 
deze rijke bron is nog niet voldoende aangeboord.

Zou de echte, ware en simpele schoonheid het niet winnen van de 
leegheid en banaliteit? Het schoone, ongeschonden volkslied. Vooralsnog 
zullen we dit moeten zoeken bij de oude liederen. Nieuwe zuivere volks
liederen zullen eerst kunnen groeien als de cultuur van het volkslied

Begrip, muzikaliteit, muzikale smaak, moeten geschoold worden aan 
het volkslied. Liefde voor de muziek kan niet beter aangekweekt worden 
dan door het doen beleven van een echte en zuivere volksmelodie.

Ik twijfel er aan of de musicus deze mogelijkheid ziet en zijn plaats als 
muzikaal opvoeder weet te vinden en te bepalen; doch zeker is het 
dat hem deze plaats ontzegd of onthouden wordt bij gebrek aan inzicht 
en critiek, bij volkomen gemis aan oordeelkunde bij leiding en besturen 
van organisaties. Hoe prijzenswaardig het ook is b.v. jeugdwerk in ’t 
algemeen te laten doen door eigen krachten, de muzikale arbeid 
behoort in handen te zijn van een ter zake kundig musicus of musicienne.

Doch ook de musicus bereide zich voor op deze taak. De muzikale op
voeding, opbouw en vernieuwing van onzen tijd begint — behalve op school, 
als allerbelangrijkste en beslissende instantie — in groepsverband en jeugd
vereniging. Mijn ondervinding is, dat daar, met geringe uitzondering, 
vrijwel elke kundige muzikale leiding ontbreekt. Dikwijls ook het gemis 
van deze daadwerkelijke hulp gevoeld wordt. Jammer, slechts weinigen 
zijn in staat vanuit het eenvoudige volkslied hun muzikale arbeid op te 
bouwen. Tot mijn teleurstelling kon een goed en vruchtbaar begonnen 
werk, waarbij door middel van gemeenschappelijk zingen liefde en begrip 
voor de muziek was aangekweekt niet voortgezet worden bij gemis aan 
geschikte leiding. Gelukkig begint de jongere generatie van musici dit 
te kort in te zien en richt zij hare studie en practische arbeid naar boven
genoemde eischen. Zij zullen het evenwicht in het huidig muziekleven 
kunnen herstellen.
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De Dalton-methode bij het onderwijs aan werkloozen 

door J. M. BOLKESTEIN-KRAFT.

Tn het Juli-nummer van „Volksontwikkeling” van vorig jaar, deed ik, 
-^op verzoek van de Redactie, verslag van het ontwikkelingswerk aan 
werkloozen in de Utrechtsche Volksuniversiteit van 1931—1936. In den 
afgeloopen winter en het daarop volgend voorjaar hebben wij dit werk 
voortgezet, over het algemeen zonder veel verandering in de werkwijze, 
maar op het gebied van het talenonderwijs is een belangrijke wijziging 
gekomen door de invoering van het takensysteem, de z.g.n. Dalton- 
methode, die door het „Daltoniseeringsinstituut” te Amsterdam, onder 
leiding van den Heer C. Schreuder, voor het onderwijs aan werk
loozen geschikt is gemaakt.

Ik meen, dat hiermede een groote verbetering in ons werk is gebracht. 
Gedurende de jaren, waarin wij in de Utr. Volksuniversiteit talencursussen 
gaven, hadden wij voortdurend met allerlei moeilijkheden te kampen: 
de deelnemers waren zeer uiteenloopend wat hun kennis betrof; er waren

hersteld is en de kracht en noodzaak aanwezig zijn, waarachtige en in 
groote schakeeringen van ons volk gevoelde dingen uit te drukken en 
deze in simpele-muzikale schoonheid om te zetten.

Ik kan het niet anders zien: het pleit van verheffing van de muzikale 
smaak of voortwoekering van wansmaak en muzikale indolentie wordt 
voor een groot deel met en door het volkslied beslecht. Het alternatief: 
jammerlijke verdwazing en onverschilligheid of gezonde muzikale zin 
en activiteit zal grootendeels bepaald worden door de volksliedcultuur. 
En daarmede staat een groot en mooi volksbezit op het spel, wellicht het 
schoonste deel onzer cultuur.

O ja! Het leven corrigeert wel! Doch wij geestelijke werkers, opvoeders, 
moeten die correcties zien. En wij moeten durven! Wij hebben de dure 
plicht voor ons kostbaar volksbezit te waken; aan de instandhouding, ook 
van ons muzikaal bezit, culmineerende in een gezonde en echte 
volksliedcultuur, mede te werken. Voor ons musici beteekent dit:

Het eenvoudige, volkseigen lied onze volle 
aandacht en liefde te geven. Dit lied te „bemid
delen” en te brengen tot het volk in al zijn gele
dingen. Het zingen en doen zingen, het begrijpen 
en doen begrijpen van het zuivere volkslied te 
maken tot grondslag van geheel onze opvoedende 
muzikale arbeid.
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er die al eenig talen-onderwijs hadden gehad toen zij hier kwamen, er 
waren er, die niet een onderwerp van een gezegde konden onderscheiden. 
Er waren er, die na eenige weken of maanden de lessen gevolgd te hebben 
tijdelijk werk kregen en die na een verzuim van verschillende weken 
weer in de talencursussen wenschten te worden opgenomen. In den loop 
der jaren konden wij aan deze bezwaren eenigermate tegemoet komen 
door vervolgcursussen in te richten, waardoor een globale indeeling 
gemaakt kon worden en een groepeering van hen, die op eenigszins 
dezelfde hoogte waren, maar het bleef tobben. De klassen leden aan een 
tweeslachtigheid: door het groote aantal deelnemers (soms 60 of meer 
per klas) kon niet anders dan klassikaal onderwijs worden gegeven, 
terwijl slechts individueel onderwijs resultaat kon opleveren. Het laatste was 
in het groot echter ook onmogelijk door gebrek aan geschikte leerstof.

Het Daltoniseeringsinstituut te Amsterdam begon met taken uit 
te geven, die ingericht waren op volwassen cursisten, maar op volwassen 
cursisten, die nog bij het begin moesten beginnen. (Er zijn ook taken
cursussen voor gevorderden). Ik geef een voorbeeld: De eerste zin van de 
eerste taak Duitsch voor beginners luidt: „Deutschland ist ein Teil von 
Europa”.

In deze eerste taak maakt de cursist dan in 12 zinnen kennis met de 
namen van Europeesche landen, van hun bewoners en van de taal die 
er gesproken wordt. Naar aanleiding van deze oefening wordt men er 
opmerkzaam op gemaakt, dat „Teil” met een hoofdletter wordt geschreven 
in tegenstelling met het Nederlandsch, de cursist wordt verzocht onder 
„Deutscher” alle volksnamen op er te schrijven, die in het stukje voor
komen, en onder „Franzose” alle op e, enz. Op deze manier wordt hij ge
noodzaakt aandachtig in de tekst te zoeken, waardoor hij deze zoo vaak 
overleest, dat de zinnen vanzelf in zijn hoofd blijven hangen. Hij wordt 
dan verzocht te trachten het stukje in het Nederlandsch te vertalen. 
Wanneer hij daarmede klaar is, kan hij van den docent een contrölestrook 
ter inzage krijgen om te vergelijken en te zien of hij fouten heeft gemaakt. 
Daarna moet hij probeeren aan de hand van de Nederlandsche tekst het 
stukje in het Duitsch op te lezen. Wat hij niet weet mag hij opzoeken. 
Wanneer hij meent het voldoende te kennen, levert hij de Duitsche taak 
bij den docent in en tracht het Nederlandsch in het Duitsch over te zetten 
zonder hulp van tekst of aanteekeningen.

De grondslag van dit systeem — en één der geheimen van het succes — 
is dat de cursist steeds aan het zoeken wordt gezet naar onderdeelen in de 
tekst; hij krijgt bijv, bij deze eerste oefening een kaartje van Europa, 
waarop de namen der landen in het Duitsch zijn aangegeven. Op deze 
wijze krijgt hij de Duitsche tekst zoo vaak en steeds weer in andere combi
natie onder oogen, dat ze vanzelf in zijn geheugen gaat vastzitten, zonder
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dat de vervelende en verouderde methode van het „uit het hoofd leeren” 
behoeft te worden toegepast.

Aan het begin van iedere les wordt door den docent een minuut of tien 
gebruikt om het stukje te lezen en te laten lezen, waardoor de cursist met 
de uitspraak vertrouwd wordt.

Een ander voordeel van deze taken is, dat iedere cursist zijn eigen 
tempo kan volgen. Controle van den docent blijft hierbij noodig, omdat de 
oppervlakkigen veel te snel werken, waardoor het verwerkte niet blijft 
hangen. Bij de toepassing der taken kan men interessante karakterstudies 
maken. Niemand behoeft zich echter tot de „domme” te rekenen, omdat 
zelfs het langzaamste tempo de klas (die als zoodanig niet meer bestaat) 
niet ophoudt. Een moeilijkheid rijst weer met de mondelinge be
handeling als de taken die gebruikt worden te zeer uiteen gaan loopen. 
Daarom is bij dit onderwijs een groote zaal van veel belang; de docent 
kan daar altijd wel een rustig hoekje vinden om zich met enkelen een 
kwartier mondeling bezig te houden. Ook is het gewenscht de lessen niet 
te beperken tot 60 minuten of korter, maar de duur minstens 11 uur 
te maken om het rustig voortwerken te bevorderen.

Er zou over deze methode nog meer mee te deelen zijn, b.v. over de 
afrondingen van 50 en 100 taken tot een geheele cursus, over de wijze 
waarop de grammatica's erin zijn verwerkt, over het doel dat het Instituut 
zich stelt met de taken voor Algemeene Geschiedenis, voor Natuurlijke 
Historie, enz., maar ik mag hen, die zich met onderwijs aan werkloozen 
bezighouden verwijzen, naar het Daltoniseeringsinstituut zelf, Westeinde 13, 
Amsterdam. Wij hebben ons in Utrecht bepaald tot de talentaken en het 
onderwijs in andere vakken aan de docenten overgelaten zonder hulp 
van de taken, omdat wij meenden, dat deze hen te veel aan banden zouden 
leggen.

Dat het takenonderwijs in de talen ook door de cursisten wordt gewaar
deerd, heeft een enquête uitgewezen, die wij zes weken na het begin onder 
100 deelnemers hebben gehouden. Toen bleek, dat 32 zonder eenig bezwaar 
ermede waren ingenomen, 46 meer mondeling onderwijs wenschten, en 
22 er afwijzend tegenover stonden, maar hoofdzakelijk om de te geringe 
aandacht die aan het mondeling onderwijs werd gegeven. Wij zijn toen 
door de Gemeente, die dit werk financiert, in de gelegenheid gesteld één 
uur per week aan elke talencursus toe te voegen, uitsluitend voor mondeling 
onderwijs. In den loop der volgende maanden bleken bijna allen tevreden. 
Alleen zij, die slechts in staat waren te zitten luisteren, en die 
heelemaal geen raad wisten met eenig schriftelijk werk, in welken vorm 
ook, de volkomen concentratieloozen, vielen af. Zij vergenoegden 
zich met de luistercursussen waar geen weerwerk van hen wordt 
verwacht.
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totaal aantal cursisten:
totaal aantal bezoeken op de cursussen Oct.-Apr.
totaal aantal bezoeken op de studieklassen Oct.-Apr.

Steun het beroepstoneel — ook op het platteland 
door H. J. VAN WIELINK.

1936/37
493

10114
5623

1935/36
669 

17449 
6788

T Tet staat er met ons beroepstoneel niet rooskleurig voor. Men behoeft
* niet in alle „faits et gestes” van de diverse toneel-gezelschappen inge

wijd te zijn, om te weten dat vele ervan de grootste moeite hebben om het 
hoofd boven water te houden. En wie wat meer achter de schermen heeft 
kunnen kijken, is het niet onbekend, dat slechts heel enkele gezelschappen 
geregeld aan hun verplichtingen — ook ten opzichte van de geën
gageerde acteurs — kunnen voldoen, dat het daarentegen geen 
uitzondering is als de spelers slechts een deel van hun gage ontvangen, 
ja dat bij groepen, die ,,en partage” spelen het dikwijls voorkomt dat men 
na een voorstelling zo weinig aan batig saldo overhoudt, dat men zich zou 
schamen het bedrag te noemen dat ieder ontvangt. Dat onder dergelijke 
omstandigheden het kunstzinnig peil der voorstellingen lijdt, móet lijden, 
is niet te verwonderen. Het moet integendeel een ieder verbazen te zien hoe 
verschillende gezelschappen, ondanks deze droevige economische om
standigheden, nog telkens weer met een onverwoestbare idealisme aan 
het werk tijgen om voorstellingen van een artistiek hoog gehalte voor te

Nog een algemeene opmerking over het werk in de Utr. Volksuniversiteit.
Wanneer wij de aantallen werkloozen die onze cursussen in het af- 

geloopen jaar bezochten vergelijken met vorige jaren, is een belangrijke 
daling waar te nemen. Deze heeft voor een deel een gunstige oorzaak: 
er is minder werkloosheid geweest in den winter van 1936/37 dan in die 
van 1935/36. Bovendien werd het volgen van vakcursussen voor jeugdige 
werkloozen in den afgeloopen winter verplicht gesteld, zoowel voor de 
theoretische als voor de practische cursussen. Hierdoor verloren onze 
cursussen „van algemeen vormenden aard” veel deelnemers. Ten slotte 
opende de Gemeente een Centrale Werkplaats, waar ook verschillende 
van onze vroegere klanten bezigheid vonden.

Het bezoek op de studieklassen in de V.U. liep veel minder sterk terug 
dan dat op de luistercursussen, een teeken, dat zij die het werk in de V.U. 
bleven bezoeken met ijver alle geboden gelegenheid tot ontwikkeling 
aangrepen.

Hieronder volgen enkele cijfers.
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bereiden. Het is eerder te begrijpen dat men de moed laat zinken en door 
het spelen van stukken, die, hoewel van minder gehalte, het blijkbaar doen, 
althans het vege bestaan tracht te redden. En toch — wanneer men er — 
hoe dan ook — niet in slaagt het toneel op een hoog peil te houden, dan 
is het reddeloos verloren en zullen we de tijd tegemoet kunnen zien, dat 
het grote publiek de schouwburg definitief de rug toegewend heeft.

Wie daaraan twijfelt, neme kennis van het rapport van de z.g. Schouwburg - 
commissie, door burgemeester en wethouders van Amsterdam geconsti
tueerd naar aanleiding van een motie van het raadslid Matthyssen, welke 
commissie tot taak kreeg „een onderzoek in te stellen op welke wijze te 
Amsterdam de toestand van het toneel kan worden verbeterd en in hoe
verre de Gemeente hiertoe kan bijdragen.” Deze pleno-commissie benoemde 
al spoedig een sub-commissie, de „Toneelcommissie” genoemd, wier 
opdracht was „een plan te ontwerpen voor de bespeling van de Stads
schouwburg door een groot artistiek all-round-gezelschap”.

Het ligt niet in onze bedoeling het vraagstuk van de bespeling van de 
Stadsschouwburg in deze beschouwingen te betrekken, maar wel willen 
we op enkele ontstellende feiten de aandacht vestigen, die we in het in 
Februari verschenen rapport van deze sub-commissie, bestaande uit de 
heren E. Boekman, wethouder voor de Kunstzaken, Frits Bouwmeester, A. 
Defresne, P. Klijnveld en Cor van der Lugt Melsert, vermeld vinden.

Deze commissie concludeert dat de toestand van het toneel in Nederland 
in het algemeen en in Amsterdam in het bizonder niet anders dan slecht 
kan genoemd worden en verwijst daarvoor naar een overzicht van het 
bezoek aan schouwburgen en bioscopen te Amsterdam van 1929 tot en 
met 1936. Hieruit blijkt dat het aantal bezoekers van schouwburgen 
terugliep van 820.000 in 1929 tot 354.000 in 1936. De ontvangsten daalden 
echter in nog sterker mate. De gezamenlijke entree’s bedroegen in 1929 
/ 1.240.700, terwijl in 1936 het schouwburgpubliek slechts / 402.700 
betaalde. Terwijl dus in 1929 per persoon i / 1.50 werd betaald, incasseerde 
men in 1936 per bezoeker / 1.13. Deze achteruitgang is te verklaren 
le door vermindering der entree-prijzen, 2e doordat een deel van het 
publiek goedkoper rangen zocht.

Bij de bioscopen ligt het geval iets anders. Daar zien we tegenover een 
stijging van het aantal bezoekers van 7.287.000 tot 9.135.000, resp. in 1929 
en 1936 en 1936 een daling der inkomsten over dezelfde jaren van 
/ 4.191.000 tot 3.523.000. Het gemiddelde per bezoeker daalde dus van 
/ 0.571 tot / 0.391.. Dat in dit veel lager bedrag een felle concurrentie- 
factor zit t.o.v. het toneel ligt zonder meer voor de hand. En het is dan 
ook niet te verwonderen dat de commissie in de bioscoop een der voor
naamste oorzaken ziet van de toneelmalaise, die overigens geen Nederlands 
verschijnsel in het bizonder is, maar ook in andere landen geconstateerd



STEUN HET BEROEPSTONEEL — OOK OP HET PLATTELAND330

kan worden. Andere oorzaken acht men o.m. de economische omstandig
heden, de radio en de veranderde smaak van het publiek.

Naast deze economische en algemeen culturele oorzaken moet de geeste
lijke verarming van het toneelrepertoire als oorzaak der toneelmalaise 
genoemd worden. Onze tijd kent vrijwel geen enkele op de voorgrond 
tredende toneelschrijver, die als een Ibsen, Strindberg, Schnitzler, Haupt- 
mann, Shaw en onze Herman Heyermans, steeds meer stukken brengt 
die bij het groote publiek groot succes hebben. Naast het economisch 
probleem brengt het repertoire-vraagstuk de toneelleiders van thans 
bijna voortdurend tot wanhoop.

Daarbij mogen we wat ons land betreft, niet uit het oog verliezen dat 
ons volk, althans voor een zeer groot deel, in afschuw van het toneel 
is opgevoed. De Calvinistische aversie tegen het toneel, die onzen Vondel 
o.a. zoveel moeilijkheden heeft berokkend en de ontwikkeling van het 
Nederlandse toneel in 17e, 18e, en 19e eeuw steeds geremd heeft, werkt 
nog altijd door en is oorzaak van de bijna volkomen afwezigheid van 
interesse voor deze tak van kunst bij de overheid. De opeenvolgende 
regeringen — en daarin hebben de niet-dericale zich niet van de kerkelijke 
onderscheiden — hebben nimmer een cent subsidie of steun in enigerlei 
andere vorm aan het toneel geschonken. Terwijl men andere kunst
beoefening: muziek, beeldende kunsten, steunt door subsidies aan concert- 
instellingen,. musea, e.d., laat men het toneel verkommeren zonder een 
vinger uit te steken om het te helpen. Wel zeer ongunstig steekt ons land 
in dit opzicht af bij landen als b.v. Duitsland, Frankrijk, België, Italië, 
Rusland, ja zelfs Turkije — die alle op krachtdadige wijze het nationale 
toneelleven stimuleren door het economisch en geestelijk te steunen.

Zal daarin thans verandering komen ?
Het wil ons voorkomen dat de steeds sterker wordende overheveling 

van publiek van toneel naar bioscoop ook voor de overheid een teken 
moet zijn dat hier ingegrepen dient te worden. Want zonder dé culturele 
betekenis van de film te willen ontkennen, menen we toch dat wel niemand 
zal betwisten, dat het toneel voor de geestelijke ontwikkeling van veel 
groter betekenis is en we zouden het dan ook niet minder dan een ramp 
voor onze beschaving achten als de neergang van het beroepstoneel, die 
in het bovengenoemde rapport op zulk een ontstellende wijze wordt 
getekend, zich zou blijven voortzetten. Het mag, het kan de regering niet 
onverschillig zijn dat een element van zo grote betekenis in het culturele 
leven van ons volk verkommert en verarmt. Zelfs een orthodox-protestants 
gekleurde regering kan het op den duur, dunkt ons, niet onbewogen laten 
dat de schouwburgen leeg en de bioscopen vol lopen. Al was ’t alleen maar 
om de betekenis die het toneel heeft voor het leven van onze taal, ons kost
baarste nationale bezit. Laten wij dus met de commissie hopen dat de
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nieuwe regering zal ingrijpen en het kwijnende toneel een krachtig dosis 
klinkende sanatogen zal geven en tevens de leiding zal nemen bij de 
noodzakelijke reorganisatie van ons toneelleven.

Een feit dat grote zorg baart aan de vrienden van het toneel is de af
nemende belangstelling van de jeugd. Het regelmatig geven van jeugd
voorstellingen, waarvan de stof te voren op de scholen wordt behandeld, 
is stellig een middel om deze belangstelling nieuw leven in te blazen. 
Vooral wanneer dergelijke jeugdvoorstellingen van overheidswege zouden 
worden georganiseerd of bevorderd, zouden de proeven die in enkele 
gemeentes te hooi en te gras in deze richting zijn genomen, kunnen worden 
voortgezet en in omvang en betekenis zo kunnen toenemen dat er een 
wezenlijk bevruchtende werking van zou uitgaan.

In afwachting daarvan heeft men in enkele plaatsen reeds stappen 
gedaan om deze tanende interesse bij de jeugd te stimuleren. Zo is er in 
Amsterdam een juniors-organisatie van de afdeling van het Toneelverbond 
opgericht, de z.g. Amsterdamse Jeugd-Toneel-centrale. Hiertoe zijn o.a. 
reeds toegetreden de verschillende studententoneelverenigingen, de 
Arbeiders Jeugd Centrale, de Jongerenorganisatie der Vrije Gemeente, 
Ons Huis, de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale. De bedoeling is toneel
liefhebbers tussen 18 en 25 jaar tegen een betaling van / 1.— per jaar, 
behalve de voordelen van de leden van het Toneelverbond, op vertoon van 
hun lidmaatschapskaart een doorlopende reductie te doen genieten op 
nagenoeg alle toneelvoorstellingen. Daarnaast zal voortdurend leiding 
worden gegeven aan het schouwburgbezoek door het in eigen kring propa
geren van de belangrijkste voorstellingen, door het houden van inleidende 
lezingen enz. Bovendien zal getracht worden een wisselwerking te doen 
ontstaan tussen de idealen van de moderne jeugd en het toneel, door het 
houden van enquêtes, bijeenkomsten, lezingen en speciale jeugd
voorstellingen. Jonge Nederlandse toneelschrijvers zullen in de gelegenheid 
worden gesteld hun werk en hun ideeën bekend te maken en toe te lichten. 
Ten slotte zullen avonden worden op het touw gezet, waarop een z.g. 
„spectacle coupé van het Amsterdamse lekentoneel” zal worden gegeven, 
waarop het werk en de toneelidealen der „lekentoneel”-verenigingen van 
de meest uiteenlopende richting zal worden gedemonstreerd.

Het komt ons voor dat op deze wijze, indien het toneel zelf tenminste 
voldoende weet te boeien door verzorgd spel, maar vooral door een ge
lukkige keuze van stukken, de jeugd stellig naar de schouwburg kan 
geleid worden.

Bij dit alles blijft echter de provincie, blijft in het bizonder het platteland 
buiten het geding. Het toneel is van oudsher, althans sinds het een beroep, 
een bedrijf is geworden, in de groote steden gevestigd en de voorstellingen 
in de provincie-steden zijn tot voor enkele jaren steeds als bijzaak
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van de laatste vijf jaar.

beschouwd, waarvoor men minder zorg droeg, waarvoor men vaak tweede- 
rangs-krachten gebruikte, in ’t kort die enkel een welkome vermeerdering 
der inkomsten tot doel hadden en maar zelden in artistieke aspiraties 
hun oorsprong vonden. Daarin is echter in de laatste jaren een verandering 
gekomen. De provincie gaat meespreken, zo zelfs dat de reeds meer ge
citeerde commissie moet constateren dat ,,de meeste ensembles bestaan 
van het z.g. „uitkopen” in de provincie.” Dat dit meebrengt dat deze 
ensembles meer zorg aan hun in de provincie gegeven voorstellingen 
moeten besteden dan zij vroeger plachten, ligt voor de hand.

Men meent dikwijls dat enkel de grotere en kleinere provincie-steden 
in aanmerking komen voor dergelijke voorstellingen, dat het platteland, 
de grotere en kleinere dorpen dus, zich de weelde van een regelmatig 
bezoek der toneelgezelschappen niet kunnen permitteren, dat men hoogstens 
bij een heel bizondere gelegenheid op ’t platteland een beroepsgezelschap 
kan laten optreden. Niets is echter in de tegenwoordige tijd minder waar. 
Indien men zorgt voor een behoorlijke organisatie is in vrijwel ieder dorp 
een regelmatig optreden van zeer goede gezelschappen mogelijk. Een 
overtuigend bewijs daarvan heeft een groepje toneelenthousiasten in het 
slechts enkele duizenden inwoners tellende Epe op de Veluwe geleverd. 
Deze hebben nu bijna 10 jaar geleden het initiatief genomen tot het op
richten van een toneelkring „De Eper Kunstkring" en zijn er in geslaagd 
deze organisatie tot durende bloei te brengen. Nu reeds 9 jaren achtereen 
worden in dit kleine dorp iedere winter drie goede toneelvoorstellingen 
gegeven. De eerste jaren telkens tweemaal door een beroepsensemble 
en ééns door een zeer goede Zwolse Rederijkerskamer, de laatste vijf jaar 
alleen door beroepsgezelschappen. Om een beeld van de resultaten van 
deze coöperatie te geven, volge hier het repertoire
1933. Centraal Toneel — Gelukkige Harten,

Rotterdams-Hofstadtoneel — De dienstknecht in het huis. 
Gezelschap-Verkade — De moordzaak Yorck.

1934. Rotterdams-Hofstadtoneel — Amor in de Pastorie.
Groot-Nederl. Toneel — De Grote Reis.
Amsterdamse Toneel ver. — Het Chinese Landhuis.

1935. Groot-Nederl. Toneel — De huizen van de Weduwnaar. 
Rotterdams-Hofstadtoneel — Op het nippertje.
Amsterdams Toneel — Circus Knie.

1936. De Boer-van Rijk-ensemble — De medailles van een Oude Vrouw. 
Verenigde Schouwspelers — Sonja.
Rotterdams Hofstadtoneel — Overschotje.

1937. Rotterdams Hofstadtoneel — Dokters Geheim.
Nederlandse Toneelgroep — In een smal straatje.
Gezelschap Jan Musch — De Vrek.
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Een serie voorstellingen, die er mag wezen, waarop iedere kunstkring 
in welke stad ook met recht trots zou mogen zijn.

We vermoeden dat bij velen de vraag rijst: maar zijn er dan geen bizondere 
omstandigheden, die een dergelijk resultaat in zulk een eenvoudig dorp 
mogelijk maken? Is er mogelijk een of ander dorpsmaecenas die door een 
grote geldelijke ondersteuning dit werk bevordert ? Het antwoord moet 
luiden: neen, geen enkele der leden betaalt meer dan de ander. Het aantal 
leden, oorspronkelijk 4: 80 is thans tot ± 130 gestegen, ieder betaalt 
/ 5.—, en heeft daarvoor het recht op drie voorstellingen. Huisgenoten 
kunnen voor de voorstellingen kaarten a / 1.50 krijgen. Verder hebben 
alleen toegang niet-inwoners van Epe a / 2.—. Inwoners kunnen dus alleen 
de voorstellingen bezoeken als ze lid of huisgenoot van een lid zijn. Zoals 
men ziet blijft de toegansprijs ver beneden die welke men in een stedelijke 
schouwburg moet betalen, terwijl daarbij nog komt dat men geen reiskosten 
hoeft te maken.

Natuurlijk is een noodzakelijke voorwaarde dat men de beschikking 
heeft over een niet al te klein toneel, hoewel dit ook weer niet zo heel 
groot behoeft te zijn: geroutineerde tonelisten weten wonderen te verrichten 
op een klein toneel. De decors worden door de gezelschappen zonodig 
meegebracht en indien er geen behoorlijke toneel verlichting is, die op de 
meeste dorpstonelen vrijwel alles te wensen overlaat, wordt ook daar wel 
voor gezorgd. Overigens zal men, omdat het dikwijls niet mogelijk is 
alle requisieten mee te nemen, bij de toneelinrichting soms wat te hulp 
moeten komen, door het beschikbaar stellen van een enkel meubelstuk e.d.

Wanneer men op deze wijze de gezelschappen behulpzaam is, ontstaat 
er onwillekeurig een goede verstandhouding die aan de voorstellingen 
ten goede komt en de sfeer verhoogt.

De toneelzaal behoeft niet overmatig groot te zijn. Die in Epe kan 280 
bezoekers bergen. Deze behoeft niet steeds geheel bezet te zijn om te kunnen 
uitkomen. In den beginne werden de voorstellingen, om het publiek te 
trekken, door een bal gevolgd, maar dat is, eerst wel enigszins tegen de 
zin van een deel van 't publiek, de laatste jaren vervallen en thans be
schouwt ieder het als een volkomen logische zaak dat men na een goed 
toneelspel geen bal organiseert.

Het behoeft geen betoog, dat er van zulk een organisatie een uitmuntende 
opvoedende kracht uitgaat, het brengt iets in een dorp dat vooral in deze 
tijd van vervlakking door radio, jazz etc. van niet te onderschatten be
tekenis is.

Maar bovendien: men dient er het toneel mee — de gezelschappen zijn 
zeker van een behoorlijke uitkoopsom, ze weten waar ze aan toe zijn. 
Ze komen graag, omdat ze weten dat hun werk op hoge prijs wordt gesteld, 
dat zij een evenement brengen in het afgeloten dorpsleven, dat anders
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Onderwijs in Palestina 
door H. G. C. KRE1KEN.

Tn 1918 aanvaardde Engeland de facto het mandaat over Palestina 
1 (de jure 24 Juli 1922), een land van 26158 k.m.2 oppervlakte, dus een 

weinig kleiner dan ons land, en met een totale bevolking van .1000000 
inwoners (ruw geschat). Daaronder bevonden zich -j- 100000 Christenen 
en ± 80000 Joden; de overigen waren, op weinig uitzonderingen na, 
Mohammedanen. Van die ± 100000 Christenen is een gedeelte van

’) Wij tekenen hierbij aan dat het hoofdbestuur van het Nut sinds meer dan 10 jaren 
elke winter collectieve contracten sluit met een goed beroepstoneelgezelschap, waardoor 
tal van departementen tegen billijken prijs een goed stuk kunnen horen. (Red.)

dan in het jachtige stadsleven over hun optreden lang te voren en nog lang 
daarna ook gesproken wordt.

We hebben gemeend in dit tijdschrift van dit voortreffelijke werk melding 
te moeten maken, om toneelliefhebbers ten plattelande aan te sporen te 
trachten ook in hun dorpen een poging in deze richting te ondernemen. 
Hier ligt ook een arbeidsterrein braak voor menig Nutsdepartement, dat 
in zijn kring de stoot kan geven tot het oprichten van een dergelijke kunst
kring. Want dit werk ligt o.i. volkomen in de lijn van de maatschappij, 
immers het volksgeluk wordt door de verhoging van het culturele peil der 
plattelandsbevolking door middel van goed toneel stellig krachtig bevorderd.

In de laatste jaargangen van Volksontwikkeling is bij herhaling aan
dacht geschonken aan het lekentoneel in zijn verschillende vormen en 
zoals bekend mag verondersteld worden is een Nutscommissie bezig om 
te onderzoeken óf en zo ja, op welke wijze, de aloude maatschappij iets 
doen kan om het peil van deze toneelbeoefening te verhoogen.

Men zal schrijver dezes die zich in de arbeid van deze commissie een 
zeer werkzaam aandeel toegewezen zag, een niet van kunnen verdenken 
de waarde van deze bemoeiingen te onderschatten. Maar deze mogen er 
niet toe leiden dat de aandacht van het beroepstoneel wordt afgeleid. 
Ook dat heeft recht op de volle, daadwerkelijke steun van alle Nuts- 
departementen. En we zijn er dan ook zeker van dat het Hoofdbestuur, 
dat reeds op verschillende wijze er blijk van heeft gegeven, dat het beseft 
van welke een onschatbaar cultureel belang een bloeiend beroepstoneel is, 
onze aandrang op de departementen ten plattelande om óf zelf het boven 
geschetste initiatief te volgen óf de stoot tot een nieuwe organisatie, 
speciaal voor dit doel, te geven — met overtuiging zal steunen. ’)
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Europeesche afkomst, maar een gedeelte wordt ook gevormd door bekeerde 
Arabieren. De Mohammedanen zijn allen Arabieren, zoodat dus de 
overweldigende meerderheid der bevolking Arabisch is. Wel had Balfour 
op 2 Nov. 1917 zijn bekende verklaring afgelegd en kon men dus op toename 
van het Joodsche element rekenen, wel was die toename zelfs al eenigen 
tijd vroeger begonnen, maar toch is Palestina dan (en ook nu nog) een 
Arabisch land. Toen Engeland dus de volksontwikkeling van Palestina 
wilde bevorderen, toen het de volksschool ter hand nemen wilde, moest 
het wel in de eerste plaats zijn aandacht wijden aan het Arabische deel.

Palestina was een deel van het Turksche rijk geweest, en in Turkije 
bestond al een onderwijswet sinds 1869. Toen het in 1908 een grondwet 
kreeg, waren de voorschriften nog eens herzien, in 1913 was zelfs in het 
geheele rijk verplicht kosteloos onderwijs ingevoerd, maar 't papier was, 
als zoo dikwijls, wel heel geduldig gebleken — in werkelijkheid bestond 
van dat alles ongeveer niets — in veel streken bestonden alleen scholen 
uitgaande van Christelijke Missies. Deze gebruikten als voertaal voor 
hun onderwijs een Europeesche taal (Italiaansch, Fransch, Engelsch, 
Duitsch) de weinige staatsscholen, die er nog waren, bedienden zich van 
de Turksche taal (over de Joodsche scholen spreken wij straks nader), 
zoodat zich het merkwaardig verschijnsel voordeed, dat er bij de komst 
der Engelschen in Palestina, slechts weinig lager onderwijs bestond en 
dat weinige nooit in de moedertaal der leerlingen gegeven werd. En 
nog op een tweede bijzonderheid moeten wij wijzen. Op de Missie-scholen 
gaan ook vrouwelijke leerlingen, maar de andere worden uitsluitend door 
mannelijke bezocht. De Bedouin, die op de vraag, waarom hij zijn dochter 
niet naar school zond, antwoordde, dat hij zijn kat toch ook niet stuurde, 
mag zich wat scherp uitgedrukt hebben, maar hij sprak toch in den geest 
van de meesten zijner landgenooten buiten de steden. In menig opzicht 
heeft het Engelsche bestuur al veel veranderd, maar de mentaliteit, die 
uit dezen man sprak, is ook thans nog niet geweken: in 1935 zaten in de 
laagste klasse der Arabische volksscholen in de dorpen 6223 jongens 
tegen 399 meisjes, d.w.z. 15 maal zooveel jongens als meisjes!

Engeland aanvaardde dus in 1922 het mandaat over een land, waar een 
ontstellend gebrek aan scholen bestond en de weinige, die er dan nog 
waren, grondig gereorganiseerd moesten worden. Er is sinds dien tijd 
al heel wat gebeurd, en wel in de allereerste plaats is de voertaal van het 
onderwijs ook de moedertaal van het kind, dus het Arabisch geworden. 
(Over de Joodsche scholen later). Maar ook in stichting van nieuwe 
onderwijsgelegenheden is zóó veel geschied, dat het Department of 
Education in 1936, dus slechts 14 jaar later, een „sketch map of Palestine” 
kon uitgeven, waarop 281 „government Arab schools” en 121 „government 
Hebrew schools" zijn aangegeven — de achterstand is nog lang niet
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ingehaald, maar de Regeering zal toch met eenig gevoel van voldoening 
op deze wijze naar buiten hebben kunnen toonen, hoe hard er gewerkt is. 
Terloops zij opgemerkt, dat deze kaart een merkwaardige overeenstemming 
toont met de wijze, waarop de Commissie zich de verdeeling van Palestina 
voorstelt: de „Hebrew schools” liggen bijna zonder uitzondering in het 
voorgestelde Joodsche deel.

Hoe is nu die groote verandering tot stand gekomen ? In de eerste plaats 
moest er natuurlijk een bestuurslichaam ingesteld worden, het geheel 
Engelsche Department of Education. Dit bestuurt en inspecteert alle 
onderwijs, verdeelt de subsidies aan verschillende scholen, leidt alle 
examens. Het maakt reglementen; een samenvattend onderwijsreglement 
werd uitgevaardigd in 1933. Rechtstreeks staan onder dit Department 
de Public Arab schools; daar stelt het dus de onderwijzers aan en salarieert 
hen. Het moet dus beschikken over een budget, dat zelfs niet bijzonder 
groot is (in 1922 £ 114217, in 1936 £ 233521). Het moet onder zich een 
inspectie hebben, die verdeeld is in een Arabische en een Joodsche inspectie. 
Volgen wij dus nu eerst het Arabische deel.

De Regeering maakt scherp verschil tusschen dorpsscholen en stads
scholen. Zij wil n.1. graag voorkomen, dat een aanmerkelijk gedeelte der 
landbevolking naar de steden verhuist, waar zij meestal weldra het 
leger der werkloozen vermeerdert. Zij heeft dus een systeem van onderwijs 
ingevoerd, waardoor de jonge landman geschikt gemaakt wordt voor zijn 
toekomstig bedrijf op het land, en hem op die wijze vaster aan zijn bodem 
verbonden. Daarom krijgt elke school de beschikking over een stuk grond, 
meestal van 1 tot 5 dunums groot (1 dunum = 920 m.*). Er worden 
boomplantdagen gehouden en de bedoeling is dat elke school mettertijd 
een bosch (of boomgaard) krijgt, die door de leerlingen onderhouden wordt. 
Het leerplan wordt eenvoudig gehouden en omvat slechts 4 jaar; bij ons 
zou het zijn van 6 tot 11, maar in Palestina is die leeftijd gewoonlijk wat 
hooger. Er worden jongens en meisjes toegelaten, maar het aantal meisjes, 
waarvoor toegang gevraagd wordt, is nog gering. Het onderwijs wordt 
gegeven in lessen van 45 minuten, op Vrijdag en Zondag is er geen school. 
De leerstof omvat:

Godsdienst
Arabisch 
Rekenen 
Hygiëne 
Geschiedenis en

Aardrijkskunde 
Nat. Historie 
Lichaamsoef.
Teekenen
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8 lessen

. . 55 lessen

Landbouw: practisch 
theoretisch 4 

Handenarbeid 2

De vacanties worden geregeld in verband met den oogsttijd en zijn dus 
niet overal gelijk; zij duren 10 weken per jaar.

Om tot nieuwe scholen te komen, noodigt de Regeering het bestuur 
van een dorp, waar nog geen school bestaat uit, tot de oprichting over 
te gaan. Het dorp verstrekt dan het gebouw en de schoolmeubelen, waarbij 
de Regeering nog wel eens met een extra bijdrage moet helpen als het geld 
anders niet bijelkaar te krijgen is; de Regeering stelt dan den onderwijzer 
aan en salarieert hem. Blijkt er behoefte aan meer scholen of aan verder 
gaand onderwijs, dan mag het dorpsbestuur de Regeering daar op wijzen 
en zou er zelfs een vijfde klasse aan een school kunnen worden toegevoegd. 
Dit laatste komt nog niet voor. In den geest der overheid zou uitbreiding 
meer in de richting van verbetering van landbouwonderwijs dan in voort
gezet lager te zoeken zijn.

In de steden moeten wij dadelijk weer onderscheid maken tusschen 
scholen voor jongens en voor meisjes: gemengde scholen bestaan daar 
niet. Aan de meisjesscholen is een kindergarten (school voor voorbereidend 
onderwijs) verbonden, en daarop kan ook wel eens een enkele jongen 
toegelaten worden, want jongensscholen hebben geen kindergarten. 
Het leerplan omvat zeven jaar (dus 3 jaar meer dan in de dorpen!), 
in de eerste klasse is geen voorgeschreven rooster van lesuren. In die 
klasse wordt maar 3 uur per dag onderwijs gegeven, verdeeld over zes 
lessen van 30 minuten. Het onderwijs bestaat uit allerlei vormen van 
handenarbeid en in Arabisch. De volgende zes leerjaren hebben wel een 
voorgeschreven lesrooster, alle lessen duren 45 minuten, voor de zes jaren 
samen:

Lezen en Schrijven
Rekenen.......................... 30
Aardr. en Geschiedenis . 21
Nat. Historie.....................6
Hygiëne.............................4
Physica............................. 4

Teekenen 8 lessen 
Handenarbeid................ 12 „
Meetkunde........................ 2 „
Engelsch..........................32 „
Godsdienst ...... 24 „
Lichaamsoef........................7 „

Bij de meisjesscholen vervalt een gedeelte van dit leerplan, maar wordt
veel onderwijs gegeven in nuttige handwerken, in de 5de klasse daarenboven 
in huishoudkunde, in de 6e in waschhandeling, in de 7e in koken en 
kinderverzo rging.

Van de jongensscholen gaan er 4 één jaar, en 7 twee jaar boven dit 
eerplan uit en geven dus eigenlijk al middelbaar onderwijs.

Opmerkelijk is nog, dat in geheel Palestina bij het openbaar (Government)
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gebracht,

i

Physica .... 
Scheikunde . . . 
Plantkunde . . . 
Dierkunde . . . 
Handenarbeid . .

staat, of wordt ten minste
op hetzelfde peil als het Engelsche Matriculation-examen. De Engelsche
Administratie gaat zelfs van dit punt uit en noemt de 4 jaar beneden dit

16 lessen
8 „
1 les
1 les
4 lessen

lager onderwijs geen schoolgeld gevraagd wordt, bij het M.O. dikwijls wel.
Vele scholen zijn nog gevestigd in gehuurde gebouwen, die veel te 

wenschen overlaten, maar de bouw van nieuwe scholen vordert goed. 
Ik zag een nieuwe meisjesschool eenige dagen voor de opening, een een
voudig, maar keurig gebouw. Als grondslag was telkens een ruimte van 
7 bij 71 m. als een gewoon leslokaal aangenomen, een bergplaats voor 
kleeren b.v. was de helft daarvan, een lokaal voor huishoudonderwijs 
het dubbele enz.: dit heeft bij eventueele latere verandering van bestemming 
groote voordeelen. De gangen zijn smaller dan bij ons, de wandversiering 
veel eenvoudiger, het wandbord minder doelmatig dan in onze nieuwe 
gebouwen, de schoolmeubelen heel eenvoudig, de W.C.’s buiten het gebouw. 
De ruimte om het schoolgebouw voor speelplaats en schooltuin veel 
grooter dan bij ons. Al die verschillen houden meestal verband met een 
andere opvatting van onderwijs dan wij hebben.

’t Aantal leerlingen per klasse is stellig niet kleiner dan bij ons en is 
nog stijgende. Deelt men de 36.005 leerlingen die einde 1935 de Arabische 
lagere scholen bezochten, door het aantal leerkrachten (1055) dan komt 
men tot 34.12 per klasse, maar ’t gemiddelde aantal is hooger, daar die 
1055 niet allen klasse-onderwijzers zijn.

Er is een winter- en een voorjaarsvacantie van twee weken; de abnormaal 
lange zomervacantie van negen weken zal wel verband houden met de 
groote hitte.

Er bestaat nog geen openbare middelbare school voor Arabische meisjes 
en nog slechts één dergelijke school voor jongens. Het leerplan omvat 
vier jaar. De toestanden aan die school (Government Arab College in 
Jeruzalem) zijn nog niet geheel gestabiliseerd, zooals ook wel te begrijpen is, 
want de geheel nieuwe opbouw van het L.O. werkt thans eerst goed 
door bij het M.O. Het gehalte der leerlingen is stijgende en zal nog wel 
verder stijgen, ook het gehalte der leeraren kan nog verbeteren. Er worden 
thans alleen begaafde jongelui der jongensscholen toegelaten, zij betalen 
LP 24 per jaar en zijn dan inwonend. Hun aantal bedroeg einde 1935, 
(inclusief 19 aanstaande onderwijzers) 100. Ook hier duren de lessen 45 
minuten. Het leerplan omvat: 
Godsdienst ..... 6 lessen
Arabisch.......................... 24 „
Engels ch.......................... 34 „
Geschiedenis.................. 13 „
Aardrijkskunde .... 8 „
Rekenen en Wiskunde . 27 „

Het eindexamen dezer school
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Hygiëne
Lichaamscel, en zingen
Engelsch........................
Zielkunde en methodiek 
Practisch onderwijzen

8 lessen
23 „

8
8 „
4 „

7 „
18 „
4 ,,

■ 10 „

punt M.O. (Secondary Stage) de 2 jaar daar beneden Ulo (Higher Elemen- 
tary), de 5 jaar daar beneden L.O. (Lower Elementary) en wat daar onder 
ligt Voorbereidend Onderwijs (Kindergarten of Infant Stage). Naar Neder- 
landsche toestanden gerekend, zou iemand dus op zijn 13e jaar op het 
Government Arab College kunnen toegelaten worden; in Palestina is die 
leeftijd meestal hooger.

Toen de Engelschen met hun opbouw van het onderwijs begonnen, 
hadden zij een groote behoefte aan goede leerkrachten. Onder de mannen 
van het oude regime troffen zij wel ervaren menschen aan, maar die 
zich uitsluitend van het Turksch bediend hadden en onvoldoende Arabisch 
spraken, en onder hen, die Arabisch spraken, misten velen de noodige 
wetenschappelijke ontwikkeling. Men moest dus nieuwe leerkrachten 
opleiden en onderwijl maar roeien met de riemen, die men had. Die 
overgangstijd is nog niet geheel voorbij, pas sinds 1933 moet ieder onder
wijzer zijn staat van bevoegdheden overleggen aan de Regeering, wat 
natuurlijk wil zeggen, dat nieuw aangestelden bevoegd moeten zijn. 
Een onvolledig bevoegd onderwijzer ontvangt £ 60 salaris per jaar, een 
bevoegde begint met £ 108 met vastgestelde verhoogingen en kan zelfs 
in een gunstig geval tot ruim £ 372 komen, maar in dat geval is een 
universitair examen vereischt. Men is teruggekomen van de onderwijzers
opleiding op een speciale kweekschool (ten minste voor mannen); alleen 
wie 4 jaar met vrucht het Arab College gevolgd heeft, kan nog in een 
5de jaar speciaal opgeleid worden voor onderwijzer. Die opleiding is dus 
vastgekoppeld aan het M.O., iets, wat ook in ons land door velen verlangd 
wordt. Dit laatste jaar is voor een groot deel op de practijk gericht; van 
de 34 lessen betreffen er 2 zielkunde, 1 methodiek, 2 geschiedenis der 
opvoeding, 1 schoolleiding en 4 zijn „modellessen”.

In 1935 waren 19 leerlingen in opleiding; in 1936, bij de troebelen onder 
de Arabieren, hadden de leerlingen van deze klasse gestaakt, zoodat in dit 
jaar niemand eindexamen mocht afleggen.

De opleiding voor onderwijzeres is anders dan voor onderwijzer, ook 
daarvan zijn in ons land velen voorstanders, onder het motto: „Wel 
gelijkwaardig, maar niet gelijk”. Er is een kweekschool, waarop meisjes 
na toelatingsexamen toegelaten kunnen worden, als zij het L.O. met 
vrucht gevolgd hebben. In 1935 zaten in de hoogste klasse dier school 
62 leerlingen, waarvan 19 Christin waren (doch wèl Arabisch). De op
leiding duurt 4 jaar; het leerplan omvat (in lessen van 45 minuten): 
Godsdienst . . 
Arabisch . . .
Geschiedenis
Aardrijkskunde 
Natuurkunde .
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Wiskunde
Teekenen

. . 19 lessen

. . 6 „
Huishoudkunde, waar
onder waschbehandeling, 

koken enz 22 lessen 
Consequent met haar onderscheiding in dorps- en stadscholen heeft 

de Regeering in Tulkarm voor jongelui, die 2 jaar de landbouwschool 
gevolgd hebben, de gelegenheid geopend om in 1 jaar voor dorpsonderwijzer 
opgeleid te worden. In Ramallah is een dergelijke gelegenheid voor dorps- 
onderwijzeressen.

Hooger onderwijs voor Arabieren bestaat in Palestina niet; wie daaraan 
behoefte heeft, gaat naar Beiroet of naar Europa. Wel is er een „Board 
of Higher Studies”, die echter tot nog toe alleen als examineerend lichaam 
optreedt; ook worden er wel beurzen verstrekt om verder gaande studie 
buiten Palestina mogelijk te maken.

Wat er aan onderwijs voor Arabieren buiten het „Arab Public System" 
bestaat, staat niet op hoog peil. Slechts twee Arabische bijzondere scholen 
gaan iets verder dan elementair lager onderwijs.

Toen Engeland in 1922 het mandaat aanvaardde, moest het het onderwijs 
aan Arabieren vrijwel geheel nieuw opbouwen, daar kon het dus van den 
grond af beginnen. Bij het Joodsche onderwijs echter vond het een 
organisatie, die wel wat geleden had onder de weeën van den oorlog, 
maar die toch te zeer het resultaat was van een historische ontwikkeling, 
onder veel strijd en veel opoffering tot stand gekomen, om nu maar zonder 
meer op zijde geschoven te worden. Daar kwam het dus in een geheel 
andere positie. Laten wij eerst even die ontwikkeling volgen.

Reeds in het midden der 19e eeuw vond men weer een klein aantal 
Israëlieten in Palestina, die zich zelf het noodige onderwijs voor hun 
kinderen wisten te verschaffen, al of niet geholpen door Joodsche ver- 
eenigingen in het buitenland. De taal van het godsdienstonderwijs was 
daarbij altijd het Hebreeuwsch; de taal van het andere onderwijs was 
verschillend, meest een of andere Europeesche taal. Ongeveer 1880 voerden 
enkele scholen in Jeruzalem, vooral op aansporing van E. Ben Jehuda, 
het Hebreeuwsch in als voertaal voor al hun onderwijs. Aanvankelijk 
hadden zij daarmee niet veel succes, de verschillende vereenigingen, die 
buiten Palestina voor het Jodendom ijverden, zooals de Jewish Colonisation 
Association, de Alliance Israélite Universelle, en wat later de Hilfsverein 
der deutschen Juden waren hun streven zelfs vijandig gezind of spotten 
met deze idealisten. Toch wonnen zij veld, vooral toen in 1903/04 de 
onderwijzersvereeniging tot stand kwam, die als voertaal van het onderwijs 
het Hebreeuwsch erkende. Er moest toen echter een geweldige arbeid 
verricht worden: er moest een leerplan gemaakt worden, een terminologie 
geschapen worden, leermiddelen worden vervaardigd, schoolboeken
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‘) De scholen der ICA (Jewish Colonisation Association) traden eerst in 1921 toe.

worden geschreven. In 1907 werd het eerste leerplan voor volksscholen 
door de vereeniging aanvaard: acht schooljaren van 34 uur in de week!

Maar nu deed zich een moeilijkheid voor: het Hebreeuwsch was niet de 
omgangstaal van alle Joodsche kinderen. Die moeilijkheid zou in later jaren 
nog geweldig stijgen, toen de groote immigratie begon van mmschen met 
allerlei talen (als klein staaltje moge dienen, dat ik begin 1937 op een 
school 76 leerlingen aantrof van 20 nationaliteiten en dat mij in Jeruzalem 
in een kindergarten verteld werd, dat de leerlingen 11 talen spraken!) 
maar was ook toen al van zóó veel beteekenis, dat men moest beginnen 
met het openen van ,,kindergarten”, waar kinderen van hun 3e jaar 
af gebracht werden om in geheel Hebreeuwsch milieu zich die taal geheel 
eigen te maken. Dit is wel de voornaamste verklaring van het feit, dat 
in 1935 in Palestina 167 Hebreeuwsche „kindergarten” waren, met 8750 
leerlingen, tegen 1686 leerlingen, waarvan 1585 meisjes, op Arabische 
scholen, en dan nog wel meest in voorbereidende klassen van lagere 
scholen.

De Joodsche bevolking is van geheel andere maatschappelijke samen
stelling dan de Arabische: nauwelijks was er eenige organisatie in het 
lager onderwijs, of men begon met een Hebreeuwsch gymnasium: in 1909 
werd het Gymnasium in Jeruzalem gesticht en in 1913 de H.B.S. en de 
Technische Middelbare School in Haifa. De onderwijzers-opleiding werd 
ter hand genomen, zelfs op meer dan één kweekschool. Toen kwam de 
oorlog! — Van 1914 tot 1918 raakt alles in verwarring, het is één groote 
strijd om het bestaan. Als staaltje haal ik aan uit het verslag van het 
Herzlia Hebrew Gymnasium, hoe de school Jaffa verlaten moest, hoe alle 
schoolfondsen opteerden en groote schulden gemaakt werden, doordat de 
leerlingen uit het buitenland geen geld meer kregen, hoe het gebouw eerst 
een half jaar leeg bleef staan en toen militair hospitaal werd enz. enz. 
Het „Hebrew Teachers' College weet te vertellen, dat de Directeur en 
verscheiden leeraars verbannen werden, dat er geen voedsel voor de 
leerlingen was, dat in 1918 de leerlingen als volontairs in „Jewish Batta- 
lions” de Engelschen gingen helpen! De Zionistische Organisatie hielp, 
wat zij kon, zelfs werd het saamhoorigheidsgevoel in deze moeilijke 
tijden versterkt en in 1918 slaagde zij er zelfs in, alle Hebreeuwsche 
scholen, van hoog tot laag te vereenigen in één systeem, dat onder de 
Zionistische Executive stond *). De Engelschen bemoeiden zich dus 
voorloopig niet met hen; het Joodsche onderwijs kon voor zich zelf zorgen. 
En als er maar geen financieele moeilijkheden geweest waren, zou dat 
ook wel gekund hebben.

De Zionistische Commissie, de Waad Hazirim, benoemde een Departe-
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ment van Opvoeding en een Commissie voor de Opvoeding. Het Lager 
Onderwijs ontwikkelde zich nu in twee, later in drie richtingen. Ongeveer 
60% der scholen volgen het leerplan, zooals dat door de onderwijzers- 
vereenigingen in 1907 was voorgesteld: dit zijn de „algemeene” scholen. 
De orthodoxe Joden konden zich daarmee niet vereenigen: zij zochten 
nadere aansluiting bij de oude Joodsche kuituur en traditie. De scholen 
der arbeidersvereenigingen legden meer nadruk op handenarbeid, op 
„doen”; deze scholen ontstonden vooral in de latere jaren bij de grootere 
toestrooming van immigranten. Maar alle drie richtingen zijn in de 
Commissie vertegenwoordigd en krijgen haar wenschen bevredigd. Er 
waren dus verschillen ontstaan, er was strijd, maar niet van een aard, 
dat de eenheid niet gehandhaafd kon blijven.

Maar bij voorbereidend en lager onderwijs kon men niet blijven staan, 
het Technisch Onderwijs, het Landbouwonderwijs, het Middelbaar Onder
wijs, het Hooger Onderwijs zelfs stelden eischen: allerlei scholen werden 
opgericht. De geldzorgen drukten hoe langer hoe meer: de Zionistische 
beweging alleen kon al dit geld niet bijeenbrengen. De Britsche Regeering 
gaf wat steun, maar onvoldoende. Schoorvoetend ging men er toe over, 
de hoofdzorg over te dragen aan de Waad Leumi, (het algemeen bestuur 
der Joodsche gemeenschap in Palestina). In 1932 kwam toen de oplossing 
in dezen zin, dat er een klein „Executive Education Committee” werd 
gevormd, waarin vertegenwoordigers zitten van de Jewish Agency (d.w.z. 
de Zionistische Organisatie), de Waad Leumi, het gemeentebestuur 
van Tel-Aviv en eenige koloniën in Palestina. Onder dit bestuur staan 
nu de meeste Hebreeuwsche scholen en deze vat de Engelsche Regeering 
samen onder den naam „Hebrew Public Schools”. De financieele moeilijk
heden zijn daarmee nog niet opgelost; al komt men dan nu rond. Om de 
ingewikkeldheid van het systeem te illustreeren, diene, dat de uitgaven 
in 1935 bedroegen £ 249.937, waarvan de Waad Leumi £ 121.288 moest 
bijeenbrengen, de schoolgelden £ 75.494 opbrachten, de Jewish Agency 
£ 20 000 bijdroeg en de Engelsche Regeering £ 28.600. De klachten over de 
onvoldoende bijdrage der Regeering zijn in Joodsche kringen nog geenszins 
verstomd!

Bezien wij dus nu den tegenwoordigen toestand, dan valt een feit 
dadelijk heel aangenaam op: vrijwel alle Joodsche kinderen genieten 
onderwijs. Dit begint voor hen meestal op den leeftijd van 3 of 4 jaar 
in de „Kindergarten”. De kinderen, die in Palestina geboren zijn, spreken 
meestal thuis Hebreeuwsch; onder de immigranten zijn er vele, die het 
in de Kindergarten leeren moeten. De sociale omstandigheden noodzaken 
vele moeders, buitenshuis werk te zoeken; ook dat drijft de kinderen 
zoo vroeg naar school. Er worden Joodsche gebeden en gebruiken geleerd; 
overigens lijken deze scholen sterk op onze Nederlandsche „bewaar”-
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scholen, zoowel van Fröbelrichting (maar dan de gemoderniseerde) als 
van de Montessori-richting. De geneeskundige inspectie oefent er een 
zegenrijk toezicht uit om de ziekten te bestrijden, die in dit land veel 
voorkomen. Van het gevreesde trachom b.v. werd mij verzekerd, dat het 
al uitgeroeid is, maar in Rehovot zag ik nog die arme lijdertjes onder 
Yemeniten, dat wel de armste der armen zijn. In het Palestina van heden 
zijn de voorbereidende scholen een factor van beteekenis om van het 
Joodsche volk één volk te maken met één gemeenschappelijke taal, met 
goede gewoonten van reinheid en met een flinke gezondheid.

Op zijn zesde jaar komt het kind dan meest op de lagere school. Merk
waardig is, dat de beide laagste klassen een soort overgang van de „speel"- 
school tot de ,,leer”-school vormen. Er is nog geen indeeling in vakken, 
er is geen voorgeschreven lesrooster. Er is veel spel, veel handenarbeid. 
Eerst in de derde klasse begint de indeeling in lessen van 45 minuten, 
de 3e en 4e klasse hebben 28 lessen, de hoogere klassen (tot en met 8) 
34 lessen per week. De vakken zijn: 
Hebreeuwsch 35 lessen Engelsch ....
Bijbel en Mishna ... 35 „ Teekenen . . .
Geschiedenis 7 „ Handenarbeid . .
Aardrijkskunde .... 18 „ Zingen ....
Natuurkunde 14 „ Lichaamsoef. . .
Rekenen 28 „

De meeste scholen zijn voor jongens en meisjes gezamenlijk, tusschen 
dorpsscholen en stadsscholen is weinig verschil; alleen wordt in dorps
scholen „handenarbeid" vervangen door „tuinarbeid” en vervalt in de 
kleine dorpen het Engelsch. De klassen zijn groot, in Tel-Aviv misschien 
gemiddeld 40, de schoolgebouwen heel verschillend — ook de nieuwe 
gebouwen, als in Tel-Aviv, hebben heel eenvoudig meubilair. Het gewone 
klassikale onderwijs vindt de meeste toepassing, toch vindt het Dalton- 
systeem ook wel aanhangers en vooral in de arbeidersscholen, een soort 
Decrol y-methode.

De „Misrachi"-scholen wijden meer uren aan het godsdienstonderwijs, 
of misschien juister gezegd, zoeken een nader verband te leggen tusschen 
de gewone onderwijsvakken en Joodsche gebruiken, traditie en oude 
wijsheid der voorvaderen.

Ik zag twee scholen in landbouw-koloniën. Daar is de instelling geheel 
anders. Eigenlijk kan men daar moeilijk van klassen spreken: er zijn veel 
eerder groepen kinderen, die gemeenschappelijk leven onder leiding 
van een onderwijzeres. Arbeid en onderwijs zijn dooreengestrengeld, ’t 
geheel doet soms aan Decroly denken, maar de arbeid in verband met de 
maatschappij, waarin zij leven, is nog duidelijker uitgesproken. De groepen 
zijn kleiner dan gewone klassen, meestal niet grooter dan 20 of 25. Dit
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is misschien uit geldelijk oogpunt een bezwaar, maar daar staat tegenover, 
dat er naar gestreefd wordt de arbeid ook al dienstbaar te maken aan 
de gemeenschap. — Het is onmogelijk, over zulk een school een meening 
uit te spreken na een kort bezoek: eenerzijds treft hier bepaald heel 
aangenaam een zekere arbeidsvreugde, een prettig gemeenschapsgevoel; 
anderzijds dringen zich allerlei vragen op naar de gevolgen van de ver
zwakking van het gezinsleven, die hiermee gepaard gaat. — Het is ook 
moeilijk aan te geven, hoeveel uren hier de school duurt, daar de grens 
tusschen onderwijs, arbeid en zelfs spel sterk is verflauwd. Zelfs de duur 
van de vacanties is hier niet nauwkeurig op te geven, daar vooral de 
oudere leerlingen dan wel minder of geen lesuren hebben, maar meer 
uren op het land arbeiden.

De overige lagere scholen hebben vacantie in de maanden Juli en 
Augustus; daarenboven vallen nog vacanties samen met godsdienstige 
feestdagen — in ’t algemeen duren dus de vacanties langer dan bij ons. 
Maar aan veel scholen, ook lagere, bestaat de gewoonte dat de jeugd 
gaat kampeeren of in vacantie-tehuizen vertoeft, onder leiding van hun 
onderwijzers.

Opmerking verdient nog, dat men in Palestina niet afkeerig is van 
groote scholen: waarschijnlijk de grootste van het land is een volksschool 
in Tel-Aviv met bijna 1600 leerlingen.

De bijzondere lagere scholen sluiten zich hoe langer hoe meer bij de 
„Public Schools" aan; zij nemen het leerplan van de Waad Leumi scholen 
over of zoeken op andere wijze contact. Een zeker aantal geeft naast 
godsdienstonderwijs slechts weinig van de gewone leervakken; ook deze 
echter beginnen in leerstof en methoden meer de Misrachi-Public-Schools 
te naderen. Dan blijft er dus alleen verschil in directie, in subsidie, in 
schoolgeld, dus meest in financieele zaken.

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn in Palestina bijzonder talrijk 
en druk bezocht voor een betrekkelijk toch kleine Joodsche gemeenschap. 
Nu moet men daarbij niet vergeten, dat de Joden meestal de Duitsche 
indeeling volgen en dus het Gymnasium laten beginnen na de 4e klasse 
van de lagere school, het Hebreeuwsche Gymnasium in Jeruzalem begint 
zelfs met leerlingen van 6 jaar, maar spreekt dan ook van vier voorschool- 
klassen. De Engelschen houden zich voor de statistieken echter aan hun 
indeeling en spreken, evenals wij, eerst van „secondary” of M.O. na zes 
leerjaren L.O. In dit opzicht komen de Joodsche getallen niet met de 
Regeeringsstatistieken overeen. — Afgezien daarvan is toch echter op 
te merken, dat ook in Joodsche kringen de aandacht zich wat meer begint 
te wenden naar andere vormen van voortgezet onderwijs dan H.B.S. 
of Gymnasium, n.1. naar Landbouwscholen, Middelb. Technische Scholen, 
Handelsscholen, Ambachtsscholen.
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Ik bezocht het Herzlia Gymnasium in Tel Aviv. Dit bevat 12 klassen, 
waarvan de eerste vier voor ons geen M.O. zijn, doch gewoon L.O. De 
volgende vier zijn voor allen gelijk, en komen het meest overeen met onze 
H.B.S., ten minste hun 3e en 4e klasse, want 1 en 2 zouden wij nog L.O. 
noemen. De volgende vier zijn gesplitst in een meer literair en een meer 
wiskundig gedeelte, zooiets als onze H.B.S. A en B. Er wordt geen Latijn 
of Grieksch onderwezen, anders zou men eerder aan een Gymnasium 
denken. Volgens de Engelsche indeeling gaat het onderwijs één jaar 
boven Matriculation, het eindexamen geeft dus zonder nieuw examen 
toelating tot een universiteit in Engeland. De leervakken zijn: Bijbel
kennis — Hebreeuwsche taal- en letterkunde — Talmud — Wijsbegeerte —■ 
Geschiedenis (waarbij de Joodsche geschiedenis sterk op den voorgrond 
treedt). Wiskunde (dit omvat rekenen, algebra, planimetrie, stereometrie, 
trigonometrie en in de hoogere klassen van één afdeeling ook beschrijvende 
meetkunde), Physica, Scheikunde, Biologie of Aardrijkskunde (een van 
beide, naar keuze, niet beide), Teekenen, Engelsch, — en een der hoogere 
afdeelingen ook Fransch, Italiaansch en Arabisch — Muziek, en Lichaams
oefeningen. — In alle klassen zitten jongens en meisjes, het gebouw is 
doelmatig, maar zeer eenvoudig, de schoolmeubelen eenvoudig, bijna 
armoedig, de bibliotheek daarentegen is zeer goed, de Directie der school 
heeft heel veel moeite om aan de noodige fondsen te komen om in de 
behoeften der school te voorzien.

Naast een drietal van deze groote scholen (in Jeruzalem, Tel-Aviv en 
Haifa) bestaan andere, die wel hetzelfde algemeene karakter hebben, maar 
die zich meer specialiseeren naar den kant van den handel, naar den land
bouw, zelfs naar den kant der handenarbeid. Het nieuwste gymnasium 
in Jeruzalem, dat aan de Hebreeuwsche Universiteit verbonden is, houdt 
wel heel sterk rekening met het bedrijfsleven en dient tevens nog als 
leerschool van leeraren (men vreest wel eens, dat zooveel doelstellingen 
tegelijk toch minder goed is).

Naast, en gedeeltelijk boven deze scholen, die het algemeen vormend 
Middelbaar en Voorbereidend Hooger onderwijs, al of niet dan met een 
tendens in een bepaalde richting vertegenwoordigen, staan scholen, die 
men middelbare of hoogere vakscholen zou kunnen noemen, omdat zij 
voor een bepaald beroep, of in elk geval voor een kleine groep van nauw 
verwante vakken, opleiden.

De onderwijzers-opleiding geschiedt op vier kweekscholen, waarvan ik 
er een in Jeruzalem bezocht. Het gebouw dagteekent van den allerlaatsten 
tijd, is in kleinigheden zelfs nog niet voltooid, maar toch al in vol gebruik. 
Ofschoon het volstrekt niet luxueus gebouwd is, maakt het door zijn 
prachtige ligging buiten de stad een imposanten indruk. Maar de geld
middelen vloeien zoo ruim niet toe, de zuinigheid heeft de oorspronkelijk
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vijfjarige kweekschool doen omzetten in een driejarige, ’t Beginpunt is 
opgeschoven: bij toelating moet men een Middelbare School doorloopen 
hebben. Er is opleiding voor onderwijzer en voor onderwijzeres in ge
mengde klassen. Het leerplan omvat: 
Bijbel  
Talmud  
Hebreeuwsch  
Geschiedenis  
Aardrijkskunde .... 
Wiskunde  
Scheikunde en Nat. Hist. 
Physica  
Engelsch

Zielkunde ....
Opvoedkunde . . . 
Methodiek .... 
Schoolorganisatie 
Practijk  
Hygiëne................
Teekenen .... 
Zingen ......
Lichamelijke Oef. . 
Handenarbeid . . .

Aan de school is een leerschool verbonden. Verder ligt er omheen een 
flinke speelplaats, een schooltuin en wat verder een terrein voor landbouw 
met het oog op de opleiding der aanstaande dorpso nder wij zers( essen).

De oudste landbouwschool is Mikwe Israël bij Tel-Aviv. Zij werd in 1870 
door de Alliance Israélite Universelle opgericht. Thans, nu alle boom
groepen tot volle ontwikkeling gekomen zijn,, ligt zij prachtig. De eigenlijke 
boerderij is 2600 dunam groot en omvat korenvelden, wijngaarden, 
sinaasappel-plantages, gewone boomgaarden, velden voor groenteteelt 
en voor stalvoedering enz. enz. Er worden koeien gehouden (een kruising 
van Hollandsch vee met vee van Damascus) een klein aantal paarden, 
maar meer muildieren, kippen (de hoenderteelt in Palestina neemt sterk 
toe) bijen enz. enz. De modernste machines worden gebruikt. Daarenboven 
is er een landbouwproefstation met 250 dunam proefvelden. Op de school 
worden leerlingen toegelaten, die minstens 16 jaar oud zijn en minstens 
8 jaar onderwijs genoten hebben. De cursus is driejarig, de onderwijstaal 
is Hebreeuwsch. Bij mijn bezoek waren er 245 leerlingen. Opmerkelijk is 
dat deze school, die geheel ingesloten ligt tusschen de velden der Arabieren, 
tot nog toe nooit betrokken is geweest in de twisten, die de Joden en zij 
hebben.

Een dergelijke school voor meisjes is Nahalal, waar het theoretisch 
onderwijs wel wat minder ver gaat. Weer wat dichter bij de practijk staat 
b.v. Ajanoth, waar meisjes opgeleid worden voor het leven in de nieuwe 
landbouwkoloniën. De geestdrift, die men in deze koloniën dikwijls op
merkt; het gevoel, dienstbaar te zijn aan den opbouw van een nieuw 
volksbestaan, wordt in deze scholen zeker aangewakkerd; daardoor 
hebben deze scholen iets jongs, dat heel prettig aandoet.

Een school als „Ben-Schemen” is moeilijk te klassificeeren. Misschien 
is het nog het best te vergelijken met een „landerziehungsheim”, zooals
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in Duitschland in de na-oorlogsjaren ontstaan zijn en nu weer alle zijn 
verdwenen. Bij mijn bezoek waren er 300 leerlingen, de jongste was 
4 jaar; er waren er ook, die men gerust volwassenen kon noemen. De 
meerderheid bestond uit jongens, maar er was ook een klein aantal 
meisjes. De onderwijstaal was Hebreeuwsch, in enkele groepen echter 
Duitsch, die laatste waren nieuwelingen, die zich nog aan het land moesten 
aanpassen. De bedoeling der school is, een opleiding te geven om geschikt 
te maken voor het leven op het land: landbouwkunde is dus hoofdzaak, 
maar het klein-ambacht wordt ook beoefend.

Ambachtsscholen bestaan in Jeruzalem, in Tel-Aviv en in Haïfa: de 
laatste bezocht ik. Eigenlijk was het een dubbele inrichting: er was een 
gedeelte (± 80 leerlingen) waarbij de practijk hoofdzaak was. Die afdeeling 
omvatte alleen metaalbedrijf, smeden, lassen, draaien, slotenmaken. 
Voor toelating tot die afdeeling was het doorloopen der gewone volksschool 
voldoende. Er was een ander gedeelte, ook ± 80 leerlingen, dat dichter 
bij een M.T.S. stond. Practisch werd daar niet alleen het metaalbedrijf 
beoefend, maar ook timmeren en meubelmaken; theoretisch werd daar 
per dag en per klasse vier uur les gegeven. Om toegelaten te worden moest 
men minstens 8 jaar lager en voortgezet lager onderwijs genoten hebben.

Deze scholen stonden op hetzelfde terrein als de Technische Hoogeschool 
in Haïfa. Hiermee zijn wij gekomen tot het Hooger Onderwijs, dat in 
Palestina vertegenwoordigd wordt door deze Hoogeschool in Haïfa en 
door de Hebreeuwsche Universiteit in Jeruzalem. Dit zijn de beide in
richtingen die den sluitsteen vormen van den grooten opbouw: het Joodsche 
onderwijs in Palestina. En omgekeerd werken zij stimuleerend en be
vruchtend op alle andere onderwijs. Onder de professoren komen al namen 
voor van wereldvermaardheid: de toestanden in Europa hebben hier wel 
eens menschen heen gedreven, die reeds Europeesche Universiteiten tot 
roem strekten. De Technische Hoogeschool bestond in April 1937 vijf en 
twintig jaar (de High Commissioner zelf kwam daarvoor naar Haïfa) in 
diezelfde maand bestond de Hebreeuwsche Universiteit 12 jaar. Binnen 
50 jaar is dit geheele gebouw van het Joodsche onderwijs opgezet en tot 
den nok toe voltooid. Het is een imposant gebouw geworden. Wel draagt 
het de sporen, dat het het werk is van meer dan één architect en har
monieert alles nog niet voldoende. Misschien zullen enkele gedeelten te 
breed opgezet zijn — de vele cursussen waarin volwassen immigranten 
uit geleerde beroepen geschikt gemaakt worden voor handenarbeid zullen 
in rustiger tijden kunnen verdwijnen — andere gedeelten zullen nog eens 
uitgebreid en nagewerkt moeten worden als de geldmiddelen wat meer 
vrijheid daartoe laten, maar als geheel wekt het bewondering.

Den laatsten Zondagmorgen, dien ik in Jeruzalem doorbracht, toonde 
de bejaarde Directeur van een groote onderwijsinrichting mij het Blinden-
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instituut, vertelde mij van de Doofstommenschool, van de school voor 
achterlijken en gloeide van trots, dat hij dat alles aan een vreemdeling 
vertellen kon. Die trots is gerechtvaardigd.

Toen de Engelschen het mandaat over Palestina aanvaardden, werd 
er reeds onderwijs aan Christen-kinderen gegeven in scholen, uitgaande 
van Kerkelijke Besturen of van Missies (Zendingsgenootschappen). Van 
deze scholen waren er wel verscheidene tijdens den oorlog gesloten, maar 
deze werden nu heropend, terwijl er weldra nieuwe gesticht werden.

Wij doen dit Missie-werk stellig geen onrecht, als wij als typische ver
tegenwoordiger den arbeid der Franciscanen nemen. Natuurlijk is die 
orde niet naar Palestina getogen in de eerste plaats om scholen te bouwen 
(Franciscus van Assisi was zelf in 1219 in het Heilige Land en bezocht 
zelfs Jeruzalem), zij begon met kloosters, b.v. in Acre, in Jaffa, in Ramlah, 
in Bethlehem en vooral in Jeruzalem. Zij werden steunpunten voor de 
pelgrims naar het Heilige Land, er werden vaak hospitalen aan verbonden 
(reeds in 1352 in Jeruzalem) en bij pestepidemieën onderscheidden de 
broeders zich dikwijls door zelfopoffering, en weldra stichtten zij ook 
scholen, in ’t begin op zeer bescheiden schaal. Ook toen deze zich uit
breidden, streefde men er niet in de eerste plaats naar, het wetenschappelijk 
peil op te voeren, maar trachtte men vooral menschen te vormen, die later 
onder bescheiden omstandigheden een goed gezin konden stichten. Bij het 
onderwijs aan meisjes stonden dus handwerken en andere vrouwelijke 
bezigheden op den voorgrond, bij de jongens een eenvoudig handwerk of 
de landbouw. In de kleinere plaatsen is dat nog wel zoo, trouwens in over
eenstemming met het onderwijs op de „public” Arabische dorpsscholen. 
In de grootere steden kwamen naast de weeshuizen (ook ai een van hun 
stichtingen) scholen, die men ’t best armenscholen zou kunnen noemen, 
dikwijls, vooral wanneer er een groep kinderen was, die in ons land onder 
de bemoeiingen van den Voogdijraad zouden vallen, was de grens tusschen 
die twee wel heel onduidelijk. Maar daar naast kwam de opleiding van den 
beteren stand ook in hun handen, de tegenwoordige mufti van Acre b.v., 
een oude Arabier, is op zoo’n schooi opgeleid. Zoo is er een groot verschil 
ontstaan tusschen een school als het Terra Santa College in Jeruzalem, 
dat men beter een school voor M.O. en Voorbereidend Hooger Onderwijs 
kan noemen, waar de jongelui ook het Matriculation-examen kunnen 
afleggen, en b.v. een parish-school in een kleine plaats. De leerlingen 
zijn meestal, maar niet altijd, Christenen, ook zijn die Christenen niet altijd 
Roomsch-Katholiek. De scholen geven een indruk van goed-verzorgd 
onderwijs, ook daar, waar de omvang der leerstof niet groot is; — alleen is 
het vreemd, dat het Italiaansch hier een grooter rol speelt, dan men in
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Internationale perspectieven op onderwijsgebied 
door Dr PHILIP J. IDENBURG.

"iróór mij ligt als oogst van conferentiebezoek van dezen zomer een 
’ omvangrijke stapel paperassen. Ik heb ze uit Parijs en Genève mee naar 

huis genomen. Ze vormen het tastbaar resultaat van groote hoeveelheden 
energie, tijd en geld, door Regeeringen van verscheidene landen en 
mannen van allerlei nationaliteit bijgedragen met de bedoeling daarmede 
onderwijs en opvoeding in eigen land en elders te dienen. Een deel van de 
stukken draagt het opschrift International Student Service.

Palestina zou verwachten, ’t Aantal leerlingen op scholen van het Latijnsch 
Patriarchaat en van de Custodie di Terra Santa bedroeg in 1935 (de laatste 
officiëele cijfers) 4411, d.w.z. ongeveer 3/5 van alle leerlingen van „inter
nationale organisaties".

Want daarnaast staan nog scholen, die direct of indirect onder be
scherming staan van bepaalde regeeringen. De Franschen staan dan boven
aan met 5173 leerlingen, zelfs de Engelschen staan daarbij in aantal achter. 
Daarentegen vindt men juist onder de Engelsche scholen veel inrichtingen 
van naam, die wij onder het M.O. zouden rangschikken, b.v. St. George's 
school en Bishop Gobat school in Jeruzalem, the English High School 
for Girls in Jaffa en in Haïfa, het Scots College in Safed enz. enz. Ook de 
Duitschers, de Italianen, de Amerikanen, de Zweden zelfs hebben één of 
meer scholen, ons land niet, al trof ik bij het Missie-werk wel twee voor
aanstaande Nederlanders aan.

In ’t geheel bezochten in Palestina in 1935, naar den godsdienst gerang
schikt, 46654 Mohammedaansche, 52326 Joodsche en 19766 Christelijke 
leerlingen de verschillende scholen. In dat jaar bedroeg de totale bevolking, 
naar den godsdienst gerangschikt, 845907 Mohammedanen, 337445 Joden 
en 99164 Christenen. Terwijl de Christenen dus 8% der bevolking uit
maken, vormen hun leerlingen 16% der schoolgaande jeugd. Bij de Joden 
zijn die cijfers 26% en 44%, bij de Mohammedanen 66% en 40%. Uit 
deze getallen blijkt wel, dat er in Palestina nog geen leerplicht bestaat — 
dat die ook niet noodig is voor Christenen en Joden (dat veel Israeliten 
hun kinderen te jong van school nemen is het gevolg van nijpende armoede, 
niet van gebrek aan waardeering voor onderwijs), bij de Mohammedanen 
zou de leerplicht wel noodig zijn, maar zullen de opvattingen van de groote 
massa, die al wel den invloed van de nieuwe toestanden ondergaat, zich 
nog heel wat meer moeten wijzigen, voor een dergelijke wet hun redelijk 
en aannemelijk zou zijn.
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=Ze zijn afkomstig van de Conferentie van deskundigen betreffende de 
werkloosheid der academische gegradueerden in de Fransche hoofdstad, 
een betrekkelijke kleine samenkomst van personen, die op eenigerlei 
wijze hadden bijgedragen tot het onderzoek van het vraagstuk van de 
toenemende bevolking der universiteiten en hoogescholen en de werkloos
heid der afgestudeerden. De meeste documenten komen van het Bureau 
International d'Education te Genève. Zij hebben betrekking 
op de Vide Internationale Onder wijsconferentie, welke daar in het oude 
Volkenbondspaleis werd gehouden. Dit is de jaarlijksche samenkomst 
van officieele vertegenwoordigers van ditmaal 45 landen.

Wanneer ik mij nu zet om van deze samenkomsten een en ander mee 
te deelen, kan ik een zeker gevoel van scepsis niet onderdrukken. De 
internationale samenwerking, als waarvan hier sprake is, draagt veel 
in zich, waarover een nuchtere Hollander een spotlachje niet geheel kan 
onderdrukken. De plichtplegingen, die noodig schijnen te zijn vóór zulk 
een conferentie aan 't werk kan gaan of kan worden gesloten en waarbij 
de vertegenwoordigers van de onderscheidene internationale instanties, 
die elkaar voor en na competenties plegen te betwisten, uitdrukking 
geven aan hun wederzijdsche waardeering en warme samenwerking, 
schijnen hem, vooral wanneer ze jaar in jaar uit worden herhaald, eeniger- 
mate belachelijk. De zucht om in, zoo mogelijk eenstemmig aangenomen, 
resoluties uitdrukking te geven aan een veronderstelde harmonie in 
overtuigingen en inzichten, komt hem vaak minder vruchtbaar voor 
dan den leiders van de internationale lichamen, die in het getal dezer 
stukken juist hun glorie zien. Op internationaal terrein zijn allen gelijk 
en gelijkwaardig. Op zichzelf is dat een lofwaardig beginsel. Maar wanneer 
de consequentie daarvan is, dat de vergadering in dezelfde mate in beslag 
wordt genomen door de onderwijsbelangen van Afghanistan, Columbia, 
Nicaragua en Dominica als van de staten, waarvan wij voor den vooruitgang 
op dit terrein belangrijk grootere verwachtingen koesteren, is dit moeilijk 
te verdragen. En wanneer de omzichtigheid, waarmede gevoeligheden 
moeten worden ontzien, er toe leidt dat afgevaardigden, die zich in hun 
vertoog al te zeer in de details begeven of met hun, veelal tevoren op schrift 
gestelde beschouwingen, onderwerpen aansnijden, welke geheel buiten 
het kader van de gedachtenwisseling van het oogenblik vallen, in deze 
storende activiteit worden vrij gelaten, dan wordt er een ernstig beroep 
gedaan op de lijdzaamheid van hem, die een striktere handhaving van 
orde en tucht op prijs zou hebben gesteld. Trouwens ook het talenprobleem 
stelt den Hollander voor beproevingen. Het is afmattend een vertoog 
eerst in ’t Fransch, dan in 't Engelsch en soms ook nog in ’t Duitsch te 
moeten beluisteren. Het tempo der besprekingen wordt door deze vertaal- 
noodzaak wel sterk vertraagd en het is te hopen, dat de nieuwere technische
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vinding, welke men tot dusver slechts hier en daar heeft vermogen te 
realiseeren en die een vertaling gelijktijdig met het gesproken woord 
mogelijk maakt, algemeen ingang zal vinden.

Maar ik zou Parijs en Genève dezen zomer hebben gemeden, als ik 
tegenover dit alles niet een „en toch” kon stellen. Want ondanks deze 
bedenkingen, geloof ik in het nut van deze samensprekingen. Laat het 
dan zoo zijn, dat aan dit internationaal contact nog veel gebrekkigs kleeft, 
dat tijd en kracht niet steeds op de meest economische wijze worden 
besteed omdat men hier nu eenmaal moet rekenen met factoren, die in een 
normale Hollandsche samenkomst geen rol spelen, er wordt hier arbeid 
verricht, waarvan ook wij de vruchten kunnen plukken. Misschien moet 
ik voor sommigen schrijven: zelfs wij. Er heerscht in breeden kring in 
ons vaderland de overtuiging, dat wij het op onderwijsgebied in vergelijking 
met het buitenland toch wel heerlijk ver gebracht hebben. Ik heb althans 
herhaaldelijk gehoord, dat de Nederlandsche onderwijsorganisatie, die 
van de landen, waarmede wij ons graag vergelijken, gemakkelijk kon 
evenaren of overtrof. Dat zijn in haar algemeenheid moeilijk te controleeren 
beweringen, welke ik, zooals ze gedaan worden, kan bevestigen noch 
tegenspreken. Er zijn bij ons dingen op onderwijsgebied geschied, waarvan 
ik de voortreffelijkheid aanstonds erken. Ik denk, om slechts één ding uit 
verscheidene te noemen, aan de volledige eerbiediging van de onder
scheidene levensrichtingen in ons schoolwezen. In alle landen heerscht 
er politieke strijd om de school. In ons land is deze strijd geëindigd in een 
regeling, welke aan de vertegenwoordigers van iedere levensbeschouwing 
recht doet. Ook zijn er bij ons takken van onderwijs, welke aan het buiten
land ten voorbeeld kunnen strekken. Daarbij denk ik b.v. aan het buiten
gewoon lager en aan het nijverheidsonderwijs. Maar na verscheidene 
jaren aan het internationaal overleg te hebben deelgenomen, heeft zich 
bij mij de overtuiging gevestigd, dat er tal van punten zijn, waarop wij 
van anderen, nu eens van dit dan weer van dat land, kunnen leeren. 
Hoewel ik daarbij niet in de eerste plaats op de genoemde takken van 
onderwijs doel, wil ik deze daarvan niet uitzonderen. En is het juist het 
opmerkelijke, dat de leidende figuren, zoowel bij het buitengewoon lager 
als bij het nijverheidsonderwijs, dat ook niet zouden wenschen. Zij toonen 
veeleer de internationale bespreking over de belangen van het hun toe
vertrouwde onderwijs op prijs te stellen.

Ook dezen zomer viel er voor Nederland te leeren. Dat moge blijken uit 
een nadere bespreking der beide conferenties.

Ter voorbereiding van de conferentie van de International Student 
Service werden aan de deelnemers de gecorrigeerde proeven toegezonden
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van een werk, dat verschijnt bij de Oxford University Press te Londen: 
Dr. W. M. Kotschnig's studie betreffende Unemployment in the 
learned professions, waarbij een leidraad was gevoegd voor 
de besprekingen. Het internationaal onderzoek naar de vraagstukken 
van de overvulling van de universiteiten en hoogescholen en de werkloos
heid der academisch gegradueerden, is met de verschijning van dit werk 
tot een voorloopige afsluiting gekomen. Het onderhavige boekdeel be
handelt zijn onderwerp onder aanvoering van een omvangrijk materiaal, 
zich uitstrekkend over vele landen. Het bespreekt uitvoerig de oorzaken 
van den grooten toeloop naar het hooger onderwijs, waarbij aandacht 
wordt geschonken aan demografische, economische, politieke en sociale 
factoren en aan de fouten, gelegen in de organisatie van het middelbaar 
onderwijs. Vervolgens worden de gevolgen van dien toeloop besproken. 
Daarbij gaat het o.m. om de overvulling van de beroepen en wat daarmede 
samenhangt. Dan komen de mogelijke en hier en daar ook werkelijk 
toegepaste maatregelen aan de orde: strengere examens, beperkte of 
algemeene numerus clausu s, verhooging van de collegegelden, 
werkverschaffing, bestrijding van buitenlandsche concurrentie, tegen-gaan 
van vrouwen-arbeid en van cumulatie, verlaging van den pensionneerings- 
leeftijd, bescherming van titels, voorlichting terzake van beroepskeuze, enz. 
Natuurlijk geschiedt dat in meer systematische orde dan uit deze snelle 
opsomming blijkt. Daarna komen de slothoofdstukken, waarop de onder
titel van het werk betrekking heeft. Dr. Kotschnig noemt zijn geschrift 
„an international study of occupational and educational planning”.

Ik tracht den gedachtengang van den schrijver aldus te vertolken. 
Zal het onderwijs de plaats kunnen behouden, welke het thans terecht 
in onze samenleving inneemt, zal het zó* zijn, dat het grootst mogelijk 
aantal menschen daarvan profiteert en dat het daardoor blijft een van 
de krachten, welke de ordelijke ontwikkeling der menschelijke samenleving 
waarborgen, dan mag niet worden toegelaten, dat het zich op goed geluk 
verder ontwikkelt. Dan is het noodig, dat men zich nauwlettend rekenschap 
geeft van de richting, waarin het zich verder moet ontplooien. ,,In één 
woord er moet daarvoor een plan worden opgesteld, het moet zich aan- 
passen aan de veranderende behoeften van een veranderende maat
schappij.” (blz. 286). Maar geschiedt deze aanpassing dan niet automatisch ? 
zal men vragen. Leert de geschiedenis ons niet, dat methoden en inhoud 
van het onderwijs de ontwikkeling der maatschappij steeds volgen? 
Kotschnig meent, dat dit inderdaad juist is in een statische of niet dan 
zeer langzaam ontwikkelende maatschappij. Maar in een samenleving, 
welke een snelle evolutie doormaakt, zooals in den Europeesch-Ameri- 
kaanschen cultuurkring het geval is, blijft het onderwijs maar al te vaak 
een paar stappen achter bij het leven, waartoe het geacht wordt voor te
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bereiden. De kennis en de vaardigheden, welke de school aan haar leer
lingen pleegt bij te brengen, blijken snel te verouderen. En wat dit nog te 
bedenkelijker maakt, is dat de school niet opleidt voor de maatschappij 
van nü maar voor die van straks, wanneer haar leerlingen daarin hun 
plaats zullen innemen. Dit geldt voor alle takken van onderwijs van de 
lagere school tot de universiteit toe. Daarom wil Kotschnig komen tot een 
plan, berustend op een duidelijk inzicht in de tendenties, welke zich op de 
arbeidsmarkt voordoen, een goed begrip van de veranderingen, welke de 
technische evolutie brengt in de beroepen en een heldere ontleding van de 
wijzigingen, welke in economisch en sociaal opzicht voor de deur staan. 
Zoo moet men komen tot een kijk op de toekomstige behoeften zoowel 
op het terrein van den geschoolden of ongeschoolden handarbeid als 
van de intellectueele beroepen.

Maar zal het mogelijk zijn zulk een visie op de toekomst te krijgen? 
Kotschnig meent van wèl. De behoeften van de arbeidsmarkt in een 
bepaald land worden, zoo zegt hij, in hoofdzaak door vier factoren bepaald: 
a. de graad van technische ontwikkeling, b. de materieele welvaart en 
haar verdeeling, c. de ontwikkeling der maatschappelijke opvattingen, 
zich openbarend in nieuwe organisatievormen, d. de vraag naar bepaalde 
typen van goederen en diensten als vrucht van beter onderwijs.

„Binnen zekere grenzen valt de ontwikkeling van deze factoren te 
voorspellen.” (blz. 302).

Dit alles is wat Kotschnig verstaat onder „occupational planning”. 
Hij zou deze taak willen zien opgedragen aan een nationale commissie 
ter bestudeering van de ontwikkeling van het beroepsleven, zooals in 
Zweden door de Staatscommissie Wicksell is voorgesteld. Het zou een 
permanente instelling zijn, staande onder staatstoezicht, samengesteld 
uit vaste leden en leden ad hoe. Tot de eersten zouden behooren vertegen
woordigers van de voornaamste vrije beroepen, universitaire docenten, 
een vertegenwoordiger van de studenten, enz. De leden ad hoe zouden 
dan meewerken voor het instellen van onderzoekingen ten aanzien van 
bepaalde beroepen. De taak van de commissie zou zijn: 1. de geregelde 
observatie van de arbeidsmarkt der intellectueelen; het van tijd tot tijd 
instellen van speciale onderzoekingen naar de wijzigingen, welke zich 
in bepaalde beroepen voordoen, 2. de publicatie van de uitkomsten van 
die onderzoekingen en de bekendmaking daarvan aan scholen, ouders 
en studenten. Het lichaam zou een uitsluitend adviseerend karakter dragen.

In ons land is, zooals Kotschnig terecht vermeldt, door de Commissie- 
Limburg reeds velerlei arbeid in deze richting gedaan. Alleen: deze 
commissie droeg een tijdelijk karakter, zij is, na voltooiing van haar 
onderzoek ontbonden. Bovendien heeft zij zich uitsluitend bezig gehouden 
met de academisch gevormden. Voor het verkrijgen van een goed inzicht



354 INTERNATIONALE PERSPECTIEVEN OP ONDERWIJSGEBIED

zal het noodig zijn ook anderen intellectueelen arbeid in het onderzoek 
te betrekken. Intusschen ben ik, juist in verband met de ervaring van de 
Commissie-Limburg op dit punt, niet zoo optimistisch als Kotschnig 
omtrent de mogelijkheden tot het maken van prognoses, gelijk door hem 
bedoeld.

Met de uitkomsten van dergelijke studiën, welke uiteraard slechts 
in nationaal verband ondernomen kunnen worden, zal bij de inrichting 
van het onderwijs rekening moeten worden gehouden. Dat is het „educatio- 
nal planning”, dat volgens Kotschnig met het „occupational planning” 
gepaard moet gaan. Hiermede is niet gedacht aan beperking van de 
onderwijsgelegenheid. De schrijver is terecht van oordeel, dat het onderwijs 
in ’t algemeen als een zegen voor een volk moet worden beschouwd. 
Maar binnen het kader van deze grondstelling blijft er ruimte voor tal 
van maatregelen, welke de strekking hebben de qualitatieve en quan- 
tatieve aanpassing van het onderwijs aan de behoeften der maatschappij 
te bevorderen. Bij de uitwerking van deze gedachten ten aanzien van het 
voortgezet onderwijs betoogt Kotschnig, dat er behoefte bestaat aan 
drieërlei schooltype. Het eerste is vooral bestemd om voor universiteit 
en hoogeschool op te leiden. Het tweede dient tot vorming van de hooger 
gequalificeerde arbeiders en technici. Maar daarnaast ziet de schrijver 
een derde type opkomen, dat karakteristiek zal worden voor den in sterke 
mate geïndustrialiseerden staat. Het zal het onderwijs zijn voor de 
millioenen, die voortgezet onderwijs begeeren zonder het voornemen 
ook nog hooger onderwijs te gaan genieten, voor hen, die behoefte hebben 
eerder aan aanpassingsvermogen dan aan scholing, een vorming breed 
genoeg om hen niet alleen voor den arbeid voor te bereiden maar ook 
voor het intelligent en vruchtbaar gebruik van den vrijen tijd, een scholing, 
welke hen in staat stelt straks actieve leden, goede burgers, te worden 
van de samenleving.

Ik laat het bij deze zeer beknopte aanduidingen. Gezond lijkt mij in dit 
alles vooral de nadruk, welke hier valt op de noodzakelijkheid van de 
intelligente overweging, ja de regelmatige observatie zoowel van de 
ontwikkeling der maatschappij als van die van het onderwijs en het 
leggen van verband tusschen deze beide. Wat daaruit voortvloeit voor 
de inrichting van het schoolwezen in concreto kan ten slotte slechts voor 
elk land afzonderlijk worden nagegaan. Maar algemeene richtlijnen, zooals 
in Kotschnig’s boek neergelegd, kunnen daarbij bevruchtend werken.

Intusschen zal internationaal worden voortgewerkt. De Parijsche 
besprekingen leidden tot een afbakening en verdeeling van het terrein 
voor verder onderzoek. Een door het Internationaal Instituut voor de 
Intellectueele Samenwerking ingesteld Internationaal Bureau voor de 
Universitaire Statistiek, waarin ons land is vertegenwoordigd, zal zich
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met de statistieken van universiteiten en hoogescholen bezig houden. 
Het Internationaal Arbeidsbureau te Genève ontving het verzoek spzciaal 
aandacht te schenken aan arbeid en werkloosheid der intellectueelen. 
Zoowel de statistische zijde van dit onderwerp verdient behartiging als 
de kant, welke boven bij de bespreking van de gedachten van „occupational 
planning" nader werd aangeduid. Aan het Internationaal Onderwijs
bureau te Genève werd gevraagd twee enquêtes in te stellen. Vooreerst 
een naar de pogingen, welke er in de verschillende landen gedaan worden 
en de plannen, welke er zijn om in scholen voor middelbaar-, nijverheids- 
en hoogeronderwijs de algemeene vorming tot haar recht te laten komen.- 
Deze vraag houdt verband met de zoo juist ontwikkelde denkbeelden 
terzake van het voortgezet onderwijs. Daarnevens zou een onderzoek 
moeten worden ingesteld naar hetgeen er bij het middelbaar onderwijs 
geschiedt in ’t belang der beroepskeuze, voorlichting voor aspirant- 
studenten.

Zoo zijn wij vanzelf terecht gekomen bij het Geneefsche onderwijsbureau. 
Directeur dezer instelling is de, ook in ons land bekende, kinderpsycholoog 
Dr. Jean Piaget. Ik ben bij vorige gelegenheden wel eens van oordeel 
geweest, dat de arbeid van deze instelling van de leiding van een zoo 
eminenten geleerde in te geringe mate de sporen droeg. Het Bureau volgt 
bij zijn onderzoekingen de z.g. enquête-methode. Omtrent de onder
werpen, welke door de leiding aan de orde worden gesteld, pleegt een 
vragenlijst te worden opgesteld, welke aan de officieele instanties in de 
onderscheidene landen ter beantwoording wordt voorgelegd. De aldus 
verkregen gegevens worden in een boekdeel verzameld en door het Bureau 
van een samenvattende inleiding voorzien. Op deze wijze komt men tot 
een overzicht van den stand van het vraagstuk, voorzoover de Regeerings- 
instellingen daarmede te maken hebben. Maar de ontwikkeling, welke 
zich omtrent de verschillende onderwerpen voltrekt in de wereld van 
studie en onderzoek, vindt op deze wijze in de rapporten van het Bureau 
geen vertolking. Sterk heeft mij dit getroffen toen voor eenige jaren 
het probleem van de aansluiting van lager- en middelbaar onderwijs aan 
de orde was. Juist met betrekking tot dit onderwerp is er thans ailerwege 
een zekere discongruentie tusschen de wetenschappelijke inzichten 
en de organisatorische regelen en voor den vooruitgang in de onderwijs
organisatie der onderscheidene landen ware het bevruchtend geweest, 
indien niet slechts werd weergegeven hoe de stand van het probleem op 
dat oogenblik w e 11 e 1 ij k was maar ook hoe deze er uit zag op het 
terrein van het wetenschappelijk onderzoek. Natuur
lijk zou dit laatste aan de leiding van het Bureau veel grooter eischen
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voorbereid

hebben gesteld. Ik heb mij toen niettemin veroorloofd de aandacht te ves
tigen op de mogelijkheid, welke in deze richting gegeven was om het werk 
van deze instelling op een hooger peil te brengen. In dit opzicht is er 
intusschen in de werkmethoden van het Bureau nog geen definitieve 
verbetering gekomen. Het bleef in beginsel bij de verzameling van materiaal 
bij de Ministeries van Onderwijs. Maar bij één van de behandelde onder
werpen viel ditmaal toch duidelijk de hand van den leider op te merken. 
Het was in het boekdeel Documents officiels sur 1’enseigne- 
ment de la psychologie dans la preparation des 
maitres primaires et secondaire s. Bij dit onderwerp, 
dat zijn eigen werkzaamheid immers in zoo sterke mate raakt, is Piaget 
in beweging gekomen en heeft hij in een inleidende beschouwing zijn 
denkbeelden neergelegd. Daardoor werd dit werkstuk plotseling ver 
uitgeheven boven het niveau, waarop zich de activiteit van het Bureau 
overigens pleegt te bewegen. Ik kom daarop aanstonds terug maar noem 
eerst nog het tweede onderwerp, dat ik nader wil bespreken, de onderwijs
inspectie, voorbereid door een rapport: L’inspection de 1'en- 
seignement1), dat meer volgens de traditie werd opgezet. Ik tracht 
beide studies beknopt weer te geven. Er is één gezichtspunt, dat ze verbindt: 
de vraag: hoe brengen wij den onderwijzer in aanraking met de uitkomsten 
der voortschrijdende kinderstudie? Het eerste onderwerp behandelt deze 
vraag met het oog op de opleiding, het andere met het oog op de onder
wijzers, die reeds in de school werkzaam zijn.

In vrijwel alle landen vormt het onderwijs in de psychologie een onderdeel 
van de onderwijzersopleiding. Het aantal jaren, waarover dit onderwijs 
zich uitstrekt, verschilt van land tot land. Maar dat is niet van zooveel 
belang als de vraag, welke plaats het ineemt in de vorming van de aan
staande onderwijzers. Bij de overweging van dit punt is het, gelijk in het 
rapport van Piaget met nadruk naar voren wordt gebracht, van essentieele 
beteekenis, dat niet slechts de uitkomsten van de psychologische 
studie van het kind en van de rijpere jeugd aan de aanstaande docenten 
worden onderwezen maar vóór alles, dat zij met de werkmethoden 
dezer studie in aanraking worden gebracht. De zegeningen van de psycho
logische vorming bestaan bovenal in het leeren waarnemen, in de houding 
van voorzichtigheid en eerbied jegens het kind, welke zij kan bijbrengen, 
in het inzicht in de manier van aanpakken van de paedagogische problemen, 
welke zich in de school voordoen. En de vraag wat daarvan terecht komt, 
weegt zwaarder dan die van het aantal uren aan dit onderwijs besteed.

’) Verder waren aan de orde: het onderwijs in de levende, vreemde talen, ' 
door een geschrift: L'enseignement des langues vi 
terwijl de vertegenwoordigers rapporten uitbrachten omtrent de ontwikkeling op 
onderwijsgebied in hun land, welke in het A n n u a i r e worden verzameld.
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tevens

De inrichting van het onderwijs in de psychologie aan a.s. onderwijzers 
en leeraren is niet gemakkelijk. Daarvoor zijn drie redenen.

Vooreerst zijn de gedeelten van deze wetenschap, welke het best ge
fundeerd zijn dwz. die waarover tusschen de psychologen de meeste 
overeenstemming bestaat, juist die, welke voor aanstaande opvoeders 
de minste waarde hebben. Zoo hebben de problemen van de physiologische 
psychologie en de ontleding van gevoelens en waarnemingen, aanleiding 
gegeven tot onderzoekingen van groote nauwkeurigheid maar het heeft 
voor a.s. docenten weinig nut deze in bijzonderheden te kennen. Daar 
waar het gaat om onderwerpen, waarvoor dezen in de eerste plaats 
belangstelling koesteren: wilsvorming, ontwikkeling en werking der 
verstandelijke vermogens, de vaststelling van de begaafdheid der leerlingen, 
kunnen de uitkomsten van het psychologische onderzoek aan de kweeke- 
lingen en aanstaande leeraren niet als objectief vaststaande waarheden 
worden voorgezet.

Daarom — en dit is de tweede moeilijkheid — kan de kinderpsychologie 
niet onderwezen worden, zooals wis- of natuurkunde als een geheel van 
gelijkwaardige begrippen en inzichten, maar zal het steeds noodig zijn 
de leerlingen in te leiden in de methoden, waarmede de uitkomsten 
werden verworven. Een leerling, die zou volstaan met het volgen van 
colleges en het bestudeeren van boeken, zou een geheel valsch beeld van 
deze studie ontvangen. Begrippen als intelligentiequotiënt, ontwikkelings
stadium, vorm van aandacht of geheugen, structuur van het kinderlijk 
denken e.d. kunnen niet in hun werkelijke beteekenis worden verstaan, 
wanneer ze alleen maar van hooren zeggen of uit een boek geleerd worden. 
Voor een goed begrip is eenige oefening in het psychologisch experiment 
noodig. Eerst daardoor zal de kweekeling tot een juiste waardeering worden 
opgevoed en zal hij in staat zijn de wezenlijke waarde van psycholo
gische studie te leeren kennen en tevens oog krijgen voor de vele 
vragen, welke zij oproept.

De derde moeilijkheid komt uit de beide andere voort. Gebleken is, 
dat onvruchtbaar moet worden geacht de leerlingen een volledig overzicht 
van de psychologie bij te brengen. Er moet een keus gedaan worden 
tusschen breedte en diepte. Piaget pleit voor beperking. Zij zal, als het 
goed is, zóó gezocht worden, dat aan de orde komen onderwerpen voor 
den a.s. leeraar of onderwijzer van waarde. Maar van grooter beteekenis 
dan deze keus is, dat de leerling aan de hand van het gekozen onderwerp 
leert te komen tot eigen waarneming en onderzoek en zoodoende een 
juister beeld verwerft van den geest van een kind in den lageren school
leeftijd en dien der rijpere jeugd. Door zelfstandige observatie worden van
zelf de vragen opgeroepen, welke tot de studie van andere psychologische 
gebieden aanleiding geven.
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bijzonder van hun

de rijpere jeugd;
van de toekomstige 

onderwijzers met de toepassing van verschillende tests en meetmethoden 
maar dat zij ook met zich meebrenge een qualitatieve studie van de ont
wikkeling en geestelijke structuur van het kind, zoowel wat betreft de 
verstandelijke vermogens als de gevoelens, in individueel zoowel als in 
sociaal opzicht;

3. dat er behalve in de studie van het normale kind en den normalen 
adolescent ook voorzien worde in die van de moeilijke en abnormale 
kinderen (zulks in samenwerking met de medisch-paedagogische diensten), 
van de individueele capaciteiten en karaktereigenschappen (zulks in 
samenwerking met bureaux voor voorlichting omtrent studie- en beroeps
keuze) en van de verschillende milieus (gezin, school), waarin zich de 
kinderen ontwikkelen;

4. dat op elk van deze terreinen de psychologische vorming in hoofdzaak 
besta in waarnemingen, experimenten en persoonlijke onderzoekingen 
betreffende de intellectueele, moreele en sociale ontwikkeling der kinderen, 
dat deze waarnemingen voorafgaan aan en gepaard gaan met het onder
wijs ex cathedra, hetwelk niet slechts slecht door de leerlingen kan 
worden begrepen zonder voorbereiding door eigen onderzoekmaar bovendien 
in hun geest een overdreven eerbied voor formules de plaats van eigen 
waarneming dreigt te doen innemen;

5. dat deze psychologische vorming aan de a.s. opvoeders worde 
gegeven op een leeftijd, dat hun geestelijke rijpheid, hun algemeene 
ontwikkeling en hun biologische voorbereiding voldoende zijn voort
geschreden om hen in staat te stellen de volle beteekenis van de onder
zoekingen, waartoe zij zullen moeten meewerken, ten volle te verstaan;

6. dat dit onderwijs gegeven worde door docenten, die daartoe zelf 
voldoende zijn voorbereid niet slechts door hun goede theoretische fun- 
deering maar ook en bovenal door hun practische ervaring op het gebied 
van het wetenschappelijk experiment en de techniek van het psychologisch 
onderzoek.

Ik moet volstaan met aldus de richting aan te geven, waarin de gedachten 
door de beschouwingen van Piaget werden geleid. De uitwerking daarvan 
moet om der wille van de plaatsruimte onbesproken blijven. Slechts zij 
melding gemaakt van de aanbevelingen, waartoe de conferentie na 
gedachtenwisseling over dit onderwerp is gekomen. De conferentie beval 
dan aan de Ministeries van Onderwijs aan:

1. dat de toekomstige onderwijzers en leeraren een grondige psycho
logische opleiding ontvangen, welke een essentieel onderdeel vormt van 
hun algemeene paedagogische voorbereiding en in 
didactische opleiding;

2. dat deze opleiding niet alleen omvatte de algemeene psychologie 
maar ook en bovenal de psychologie van het kind en 
en dat zij zich niet beperke tot het vertrouwd maken
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Ik heb boven reeds doen uitkomen, dat het onderwerp: de onderwijsinspec
tie, mijn naar gevoelen, ligt in 't verlengde van het zoo juist besprokene. 
Zoo heeft ook de conferentie het gezien en dat was, naar mijn meening 
haar belangrijke bijdrage tot de overweging van dit onderwerp. De taak 
van de onderwijsinspectie bestaat, naar haar inzicht, niet in de eerste 
plaats in het toezien of wetten en koninklijke besluiten goed worden 
nageleefd, evenmin in de verzorging van allerhande administratieve bemoei
ingen met het schoolwezen, maar in iets anders. Voor de conferentie was het 
van het allergrootste belang, dat de ontdekkingen, welke wij danken aan 
een nauwkeuriger kennis van de psychologie van het kind en aan vernieuwd 
paedagogisch en didactisch inzicht, zoo spoedig mogelijk haar vertolking 
vinden in de school, waar zij zich zullen openbaren in meer actieve 
methoden. Daarvoor is het niet voldoende, dat de a.s. docenten een goede 
opleiding krijgen in den geest als wij zoo juist hebben aangeduid. Wanneer 
deze onderwijzers en leeraren in de praktijk staan, moeten zij worden 
ondersteund, aangemoedigd en geleid. Daarin zag de conferentie bovenal 
de taak van de onderwijsinspectie in al haar geledingen.

Daarmede was niet bedoeld, dat van de onderwijzers en leeraren een 
bepaald gezag van buiten af zou worden opgelegd. Van het geven van 
gedetailleerde paedagogische en didaktische instructies verwacht niemand 
groot resultaat, nog afgezien van de staatsrechtelijke bezwaren, welke daar
tegen zouden zijn in te brengen. De vrijheid, welke elke opvoeder voor de 
goede vervulling van zijn roeping behoeft, mag aan den onderwijzer en 
den leeraar zeker niet worden ontzegd. Maar met het volledig behoud daar
van kan er van een goede inspectie een zegenrijken invloed op het onderwijs 
uitgaan. Daarvoor is noodig, dat de leden van het schooltoezicht, niet 
alleen personen zijn van hoog zedelijk en intellectueel gehalte, die be
schikken over praktische ervaring bij het onderwijs, maar ook, dat zij 
zich een grondige kennis van paedagogiek en psychologie hebben eigen 
gemaakt.

Hiervan uitgaande kwam de conferentie tot de volgende aanbevelingen:
1. dat de keuze van de inspecteurs van alle graden worden voorafgegaan 

door een zeer serieus onderzoek naar hun moreele en intellectueele 
geschiktheid tot het vervullen van hun uitermate delicaten werkkring;

2. dat niemand tot deze functie geroepen worde, die niet blijk heeft 
gegeven van zijn belangstelling voor en begrip van paedagogische vraag
stukken en wel hetzij in den loop van een stage van voldoenden omvang, 
hetzij ter gelegenheid van een speciale opleiding aan een hoogere instelling 
voor paedagogische studie, waarbij een plaats is ingeruimd aan de studie 
der vergelijkende paedagogiek en van de onderwijsstelsels van andere 
landen;

3. dat het geschiktheidsonderzoek, daar waar het bestaat, niet alleen
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betreffe de kennis in engeren zin maar ook, door de behandeling van 
concrete gevallende gave om een administratieve functie met verstand, 
takt en rechtvaardigheid te bekleeden;

4. dat de roeping van de inspecteurs in wezen zij de docenten te begrijpen 
en hun raad te geven onder volle eerbiediging van hun vrijheid en hun 
eigen initiatief op paedagogisch gebied;

5. dat de inspecteurs in het belang van de goede vervulling van hun taak 
en teneinde hun de mogelijkheid te laten zich van de paedagogische 
ontwikkeling op de hoogte te houden, niet met al te verstrekkende voor
schriften noch met al te veel-omvattende taken voorzien worden, dat, 
met name bij het voortgezet onderwijs, de administratieve controle door 
andere ambtenaren worden uitgeoefend en dat daar de paedagogische 
leiding de eigenlijke taak van de inspecteurs zij;

6. dat de inspecteurs overigens in staat worden gesteld om zich op de 
hoogte te houden van de ontwikkeling der moderne paedagogiek door 
reizen in ’t buitenland, stages en speciale cursussen, deelneming aan den 
arbeid van paedagogische studiecommissies, een en ander in samenwerking 
met de leeraren der paedagogische instituten en kweekscholen;

7. dat onderlinge besprekingen hen in staat stellen onderling tot een 
zekere overeenstemming van inzichten te geraken natuurlijk onder in 
achtneming van elks vrijheid van beweging;

8. dat de bijzondere onderwijsinstellingen in ’t belang van de leer
lingen zoowel als van de instellingen zelf evenals de openbare aan het 
schooltoezicht worden onderworpen;

9. dat, indien de specialisatie der inspecteurs met name waar het 
het toezicht op de scholen ten plattelande aangaat wellicht moeilijk 
door te voeren is, deze specialisatie dan toch geschiede waar dit mogelijk 
moet worden geacht;

dat b.v. het onderwijs aan de bewaarscholen, de cursussen voor vervolg
onderwijs en de scholen voor blinden en doofstommen van de leiding en het 
advies van speciale inspecteurs dienen te profiteeren;

dat, voorzoover het lager onderwijs betreft, althans in de groote steden, 
speciale inspecteurs de leiding krijgen van het aesthetische onderwijs, 
de lichamelijke opvoeding, den handenarbeid en de huishoudelijke opleiding;

dat deze inspecteurs dan bovendien de taak zullen krijgen elk voor het 
terrein, waarop zij deskundig zijn, de inspecteurs in de kleine steden en 
ten plattelande aanwijzingen te geven en hun enkele bezoeken te brengen 
tot het geven van leiding en het oefenen van toezicht terzake van het 
gebied hunner speciale bevoegdheid;

dat voorzoover het algemeen voortgezet onderwijs en het vakonderwijs 
betreft, waar de omstandigheden gunstiger zijn, de specialisatie de normale 
stand van zaken vorme.



361INTERNATIONALE PERSPECTIEVEN OP ONDERWIJSGEBIED

in

Feiten en Pogingen

EN HANDEN-

oud, dat ik met een van 
in het nieuwe instituut 
bleek mij, dat de leiding 

leemten ziet in het 
die ze hoopt aan te

•) Ik denk aan de heren Arntz en Mulder, die 
met tentoonstellingen ten dienste van het 
aardrijkskundig onderwijs (Ned. Indië) zoveel 
succes hadden. De directeur van de Volksmuziek- 
school, de heer Gehrels, is een ander voorbeeld, 
dat er met een sterk geloot in eigen streven, 
veel te bereiken is.

Mijn verhaal is hiermede ten einde.
Ik veroorloof mij er geen —craal aan te verbinden. Er staar, in deze 

aanbevelingen dingen, waarover men van gedachten kan verschillen. 
In sommige opzichten dragen zij een eenigszins uitheemsch karakter. 
Zulke resoluties kunnen nu eenmaal niet voor een bepaald land speciaal 
pasklaar worden gemaakt. Maar het aantrekkelijke van heel dit inter
nationaal bedrijf is, dat het telkens weer perspectieven opent. Ik heb getracht 
daarvan iets te laten zien in de veronderstelling, dat ons land daarmede 
zou zijn gebaat. Bij den eersten opzet van ons hedendaagsche schoolwezen 

laatste kwart der 18de en het eerste der 19de eeuw hebben wij veel 
van ’t buitenland geleerd. Dat kunnen wij nog. Als wij ons maar open 
stellen. Als wij maar bereid zijn eens wat verder te zien dan onze grenzen 
en te letten op wat anderen tot stand hebben gebracht; als wij maar 
genegen zijn te luisteren naar wat van elders tot ons over komt.

GRAFISCHE KUNST
ARBEID.

Ijjeeds eerder had ik het voorrecht in 
dit tijdschrift de aandacht te vestigen 

op het initiatief van jonge mensen, die 
zich door de ongunst der tijden niet 
lieten ontmoedigen, en die ondanks het 
scepticisme, waarmee ze werden over
stelpt, zich voor een denkbeeld spanden 
met de overtuiging, dat het levensvatbaar 
was en die dan ook inderdaad slaagden •).

Opnieuw maakte ik kennis met zulk 
een geval, dat verdient te worden belicht. 
Twee jonge leraren, de heren P. van 
Dokkum en A. Wilbers, in ’t bezit van 
bevoegdheden tekenen M.O., Nijverheids
onderwijs alsmede van diploma's handen
arbeid openden op Zaterdag 26 Juni 
„Rec's tekeninstituut" op Frederiksplein 
47. Zij horen tot de velen, die jarenlang 
zonder succes als leraar hebben ge
solliciteerd en moesten ervaren, dat hun

kansen hoe langer hoe slechter werden. 
Het tekenonderwijs zit net als het vak 
Lichamelijke Opvoeding in het hoekje, 
waar de crisisslagen vallen. Het aantal 
tekenuren is op vele scholen ingekrompen 
of staat op het punt ingekrompen te 
worden en aan ambachtsscholen begint 
men zelfs lessen, die tot nu toe door 
een tekenleraar werden gegeven, op te 
dragen aan andere leraren, die zich 
tot de toepassing op het eigenlijke vak

In een onderhout 
de oprichters van 
mocht hebben, 
in twee richtingen 
officiële onderwijs,

In de eerste plaats is gedacht aan de 
actieve krachten uit het bedrijfsleven. 
Ze hebben dikwijls behoefte zich verder 
of in een bepaalde richting te bekwamen, 
maar zijn op de uren, dat de officiële 
inrichtingen open zijn, niet vrij of vinden 
daar niet, wat ze nodig hebben.

Deze personen moeten onderwijs 
nen vinden op tijden en op de wijzt 
aan hun persoonlijke behoeften tegemoet



362 FEITEN EN POGINGEN

nog 
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oog 
Dat
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de 
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komt. Dit onder 
geindividualiseerc 
dat van de leidir 
Deze leiding is 
dat dit

:rwijs moet dan wel zeer 
:rd zijn en het is duidelijk, 
ding veel wordt gevraagd.

leiding is intussen van mening, 
it geindividualiseerde onderwijs veel 

productiever kan zijn dan aan de officiële 
instituten vaak het geval is. De tentoon
stelling, die aan de opening van het 
instituut was verbonden, moet de be
zoekers wel de indruk hebben gegeven, 
dat de jonge leraren aan alle markten 
thuis zijn en in velerlei richting leiding 
kunnen geven. Ik denk aan redame- 
tekenaars, étaleurs, retoucheurs en derge
lijke vaklieden, die steeds op de hoogte 
moeten blijven van de nieuwste technieken.

In de tweede plaats echter — en per
soonlijk vind ik dit nog belangrijker — 
bleek de heer Van Dokkum een meer 
algemene sociale opgave te zien. Een 
instituut als het onze — meende hij — 
zal alleen reeds in een behoefte moeten 
voorzien, omdat er zo iets bestaat als 
„een probleem van de vrije tijd”, dat in 
de toekomst meer en meer zal beginnen 
te nijpen. De ontwikkeling van < 
techniek zal een steeds verdergaanc 
inkorting van de arbeidstijd tengevolf 
hebben. Wat zullen de mensen in c 
toekomst met hun vrije tijd doen? Het 
is een kwestie van geestelijke volks
gezondheid, dat men diegenen, die lust 
en aanleg hebben voor de grafische kunst 
en voor handenarbeid,  tot goede dilettanten 
maakt, die vreugde vinden in deze arbeid, 
vreugde ook, om er het eigen levensmilieu 
mee te vermooien. Zoals — aldus de heer 
Van Dokkum — mede van uit het 
particulier initiatief er een volksmuziek- 
school is gesticht, die bedoelt de kinderen 
uit de passieve muziekwaardering tot 
actieve muziekbeoefening te brengen, zo 
moeten ook de creatieve krachten op 
ons terrein worden ontboeid. En daarom 
is het zo jammer, dat de neiging opkomt, 
om het tekenonderwijs in het program 
van de algemene vorming terug te dringen 
enerzijds en binnen de enge grenzen 
van het vakonderwijs op te sluiten ander
zijds. Wie een open oog op de toekomst

heeft, moet begrijpen, hoezeer men 
tegen de draad ingaat door alleen de 
eisen van het ogenblik voor de ogen te 
houden.

Men mag aannemen, dat, als bovendien 
; de vakonderwijzers en de vakleraren 
veld moeten ruimen en het tekenen 

aan halfbevoegden wordt overgelaten, 
de leerlingen het tekenen nog meer als 
bijzaak zullen gaan beschouwen en dat 
er in die leerlingen nog minder wordt 
wakker gemaakt. Juist, als die vakleraren 

•ug komen — en de heer Van D. 
niet terug komen — is het des 

te meer nodig, dat onderwijzers en leraren, 
die hun werk ovememen, gelegenheid 
krijgen hun tekort aan speciale opleiding 
aan te vullen. Hoeveel zou ook niet het 
onderwijs aan waarde winnen, als de 
onderwijzers meer aandacht schonken 
aan illustratief tekenen, dat zulk een 
prachtige steun is in de lessen. Het ware 
te wensen, dat autoriteiten wat meer 

hadden voor de betekenis daarvan.
zou voor vele onderwijzers een 

prikkel zijn zich in deze richting te 
bekwamen. Het instituut heeft dit illustra
tief tekenen in zijn program opgenomen. 
En tenslotte bleek men het oog te hebben op 
de vele sociale werkers, die op onschoolse 
wijze kinderen bezig houden met handen
arbeid en tekenen. Gedacht is, wat 
Amsterdam betreft, aan het mooie werk, 
dat door de speeltuinverenigingen wordt 
gedaan. Vaak zijn het leken met wat 
aanleg in handenarbeid en tekenen, die 
hier leiding geven aan het werk van de 
kinderen. Zulke leken kunnen — aldus 
de heer Van D. — in korte tijd veel 
profijt hebben van onze lessen, al zouden 
ze alleen maar wat methodisch en 
technisch inzicht voor hun werk opdoen.

Het komt mij inderdaad voor, dat voor 
een inrichting als hier geopend werd, 
een taak is weggelegd, de taak de ont
wikkeling van de vrije beoefening ■ 
grafische kunst en handenarbeid 
stimuleren. Ik heb daarop gaarne nog 
eens in ’t bijzonder de aandacht gevestigd.

G. v. V.
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JEUGDBEWEGING
schenen Het vroeger door het Ned. 
Jeugdl. Inst. uitgegeven Jaarboekje van 
de Vrije Jeugdvorming kwam voor het 
laatst in 1934 uit.

We hopen zeer dat de officiële statistiek

HOE ANDEREN HUN ONDERWIJS 
BOUWEN.

I_Tet Internationaal Jaarboek voor het 
Onderwijs, uitgegeven door het 

Intern. Onderwijsbureau te Genève *) is 
weer verschenen en het brengt een veel
omvattende verzameling statistische ge
gevens en mededeelingen omtrent de 
ontwikkeling van het onderwijs in 57 
landen in het jaar 1935—36.

De tendenties, welke zich in deze ont
wikkeling voordoen, laten zich in een 
zeven-tal punten samenvatten.

1. Vooreerst kan men zeggen, dat 
bezuinigingsgolf, in dit jaar landen be
reikt heeft, welke er tot dusver aan waren 
ontkomen, of er althans nog niet sterk 
door waren geteisterd. Voorbeelden hier
van zijn Frankrijk, Denemarken en 
Zwitserland. Daartegenover viel een ver
betering te constateeren in tal van andere 
landen, die onder de eerste waren, waar 
de crisis heeft doorgewerkt, zooals 
Australië, Engeland en Noorwegen. Hier 
werden de salarissen verbeterd en kon 
weer geld voor schooibouw worden 
uitgetrokken.

2. Als vrucht van een veranderde 
politieke constellatie werd in verscheidene 
landen een geheele omvorming van het 
schoolwezen ter hand genomen. In een 
groot aantal andere landen ging men — 
en wel in toenemende mate — voort op 
den weg van partieele onderwijsvorming, 
waarbij o.a. de leiding van het onderwijs 
en de leerplans en studieprogramma's 
werden herzien.

3. In verscheidene landen werd de 
leerplicht verlengd of werden wets-

STATISTIEK VAN DE VRIJE JEUGD
VORMING 1937.

"I Zoor het eerst is vanwege het Centraal 
* Bureau voor de Statistiek een publi

catie over de vrije jeugdvorming ver-

voorstellen ingediend om daartoe 
komen. Dit geldt voor België, Enf 
Zweden, Lithauen, Noorwegen, 1 
en Ijsland. Hierbij valt op • 
deze maatregelen vrijwel s 
groot aantal uitzonderingei 
of niet dan zeer geleidelijk 
ingevoerd.

4. De hervorming der leerplans en 
methodes bij het lager onderwijs, waarvan 
België, Polen, Letland, Noorwegen, 
Lithauen, de Vereenigde Staten van 
Noord-Amerika, Argentinië, Zwitserland 
en nog tal van andere staten voorbeelden 
bieden, wijst op een toenemende samen
werking tusschen de administratieve 
leiders van het onderwijs, het onder
wijzend personeel der onderscheidene 
instellingen en de menschen van paeda- 
gogische en psychologische studie.

5. In de veelvuldige hervormingen, 
welke er in de innerlijke organisatie van 
het middelbaar onderwijs werden ge
bracht, valt ditmaal niet een gemeen
schappelijke tendentie op te merken. 
Alom blijkt evenwel de behoefte te be
staan de structuur van dit onderwijs in 
verband met de tijdsomstandigheden te 
herzien.

6. De band tusschen het vakonderwijs 
en het algemeen vormend onderwijs werd 
in vele landen nauwer aangehaald. In 
verscheidene landen werden nijverheids
scholen, welke tot dusver onder andere 
ministeries ressorteerden, naar het 
Ministerie van Onderwijs overgebracht.

7. De lichamelijke opvoeding verwierf 
zich, soms ten koste van het verstandelijk 
onderwijs, een grooter plaats. De nood
zakelijkheid den vrijen tijd van de jeugd 
te organiseeren en de zorg voor de weer
macht droegen daartoe bij. Ph. J. I.International d’Education, 1937.
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JOODSCHE JEUGD- 
swiTIE.
.F. heeft zich openlijk achter de 
cutieve der Zionistische Wereld- 

e geschaard, die geprotesteerd 
_ ;n het rapport dat door de 
jke Commissie welke een onder-

Wanneer men ziet dat ongeveer 600.000 
jongeren in ons land lid zijn van een 
jeugdvereniging, dan blijkt daaruit althans 
dat het instituut van de vrije jeugd
vorming als opvoedingsinstituut de aan
dacht verdient, zowel van ouders en op
voeders, als van de overheid.

De statistiek van het Centraal Bureau 
kan aan belangstellenden zeer belangrijk 
materiaal verschaffen, ook al door de 
z.g. „beschrijvende” gedeelten, waarin 
men doelsomschrijvingen aantreft van 
de jeugdorganisaties zelf, alsmede van 
verenigingen en instellingen, die ten 
dienste van de vrije jeugdvorming

CONFERENTIE C.H. JONGEREN.
AZan 17—19 Juli werd te Doom een
* conferentie gehouden door de Fed. v. 

Chr. Historische Jongerengroepen. Na de 
algemene vergadering, waar hoofdzakelijk 
organisatorische kwesties aan de orde 
kwamen, werd een referaat gehouden 
over Ordening.

GEREF. JONGELINGSBLAD VER
BODEN.

A Tolgens een mededeling ii
’ Jongelingsblad van 25-f

11 Juni '37 het blad in Duitsland verboden 
„bis auf weiteres".

Men vermoedt dat de oorzaak hiervan 
is het feit, dat in het blad gepleit is voor de 
vrijheid in de opvoeding der rijpere jeugd; 
en dat er het nationaal-socialisme om 
principiële redenen in is afgewezen.

werkzaam zijn. De jeugdverenigingen zien 
blijkens de medewerking die door allen 
is verleend, het belang van een dergelijke 
jaarlijkse statistiek, duidelijk in. Hopelijk 
wordt het hun op den duur mogelijk 
de gegevens zo te verstrekken (leeftijds- 
groeperingen enz.) als het Centraal 
Bureau ze nodig heeft om nauwkeurig 
te kunnen zijn.

Wanneer men er er 
hoogte is, welk een mc 
stuk werk het verzamelen en 
van gegevens van de vrije jei 
dan mag een woord van 
samenstellers zeker niet 
blijven.

van nu af aan jaarlijks zal blijven ver
schijnen, zodat er continu gegevens bekend 
worden omtrent de Nederlandsche vrije 
jeugdvorming. Bovendien zullen daardoor 
de verkregen gegevens op den duur 
vollediger kunnen worden, hetgeen nu 
uiteraard niet mogelijk was. Er wordt 
dan ook meer dan eens in de publicatie 
op onnauwkeurigheden gewezen, o.a. 
op de onvermijdelijke dubbeltellingen. 
Juist door dit feit b.v. verliezen de 
gepubliceerde cijfers vee! van hun waarde; 
vergelijkingen b.v. tussen verschillende 
vormen en richtingen van jeugdwerk 
is daardoor eigenlijk niet goed mogelijk.

Wanneer de verenigingen die het 
materiaal moeten leveren echter gewend 
zijn aan deze plicht, dan zal vooral 
het cijfermateriaal van grote waarde 
kunnen worden.

Toch geven, al zijn ze dan niet nauw
keurig, de volgende cijfers wel een aardige 
globale indruk van het aantal georgani
seerde jongeren in ons 
Prot. Chr............................
R. Kath. . . . 
Socialistisch. . 
Joods .... 
Overige jeugdv« 

staatk. beginselen
Overige jeugdver, niet aan 

godsd. of staatk. beg. geb.
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14-17 jarigen

18-24 jarigen

cijfers 
jeugj;

Joods en een
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18.812 
(waarvan 
7.173 vr.)

71.667 
(waarvan 
7.146 vr.) 
blijkt duidel 

jgdigen de

1 Jan. 1936 1 Jan. 1937 
12.699 

(waarvan 
5.459 vr.) 

51.165 
(waarvan 
5.645 vr.) 

Uit deze cijfers blijkt duidelijk, dat ook 
onder de jeugdigen de werkloosheid 
afnemende is. In genoemd artikel wordt 
daaruit geconcludeerd, dat in de komende 
periode door de jeugdorganisaties m i n- 
d e r aandacht zal moeten worden 
besteed aan het werk voor de werkloze 
jongeren. Er is ook overal reeds ver
minderde belangstelling voor de werk-

DE JEUGD EN DE ECONOMISCHE 
OPLEVING.

In „Het Jonge Volk” van 6 Aug. komt 
onder deze titel een artikel voor, waarin 
belangrijke cijfers staan en waarin belang
rijke conclusies worden getrokken.

De cijfers betreffen de jeugdige werk
lozen in Nederland en zijn geput uit 
gegevens van de Rijksdienst der werkloos
heidsverzekering en arbeidsbemiddeling. 
Aantallen in alle gemeenten ingeschreven 

werklozen.

kampen te constateren, omdat velen weer 
opgenomen worden in het normale 
arbeidsproces.

Er wordt op gewezen, hoe jongeren 
na een periode van werkloosheid, be
grijpelijkerwijs nu tegen elk aangeboden 
loon arbeid aanvaarden. Daarin ligt 
volgens schr. een ernstig gevaar. Hij 
spoort daarom aan juist in de komende 
tijden extra aandacht te besteden aan de 
arbeidende jeugd; voor de A.J.C. bete
kent dat aan haar eigen jeugdprogram.

zoek heeft ingesteld naar de wijze waarop 
het Engelsche mandaat over Palestina 
in de toekomst kan worden uitgevoerd, 
is uitgebracht en waarin wordt voor- 
v'steld: verdeling van Palestina in een 

Arabisch deel.

JONGEREN EN VOLKENBOND.
■< Zanwege het Oecumenisch Jeugdcomité 

* is in samenwerking met de Ver. van 
Volkenbond en Vrede van 2—4 Sept. 1.1. 
een jongeren conferentie georganiseerd 
op „Woudschoten". Het programma 
luidde als volgt:

1. Grondgedachte van de Volkenbond, 
door prof. jhr. mr. W. J. M. van Eysinga.

2. Ontwikkeling van de vreedzame 
regeling van geschillen, de maatregelen 
tot voorkoming van oorlog e.d., en 
ontwapening, door prof.mr.J.H.W.Verzijl.

3. Ontwikkeling van de activiteit van 
de Volkenbond op economisch, sociaal 
en technisch gebied, 1919—1937, door 
mr. H. Willemse.

4. Ontwikkeling van het veiligheidssy
steem van 1919—1937, door mr. J. C. Baak.

5. Vooruitzichten en taak ten aanzien
van de Volkenbond, door mr. A. Regout 
SJ W.K.-H.
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Juist verschenen:

HET WONDERLAND DER ZIEL, een causerie voor jonge 
mensen door Hilbrandt Boschma.

Een heel bevattelijke uiteenzetting van allerlei begrippen omtrent de mense
lijke ziel en een prachtig boekje om b.v. met de oudste catechisanten en de 
oudste groepen uit de jeugdbeweging te bespreken. Het is fris en prettig 
geschreven en zegt in beknopte vorm de belangrijkste dingen omtrent de ver
houding van ziel—lichaam, onderbewustzijn, suggestie, handoplegging, 
magnetisme, psychometrie, helderziendheid en andere para-psychologische

In Van Qorcum's Toneelfonds verschenen:

snder verbonden, 
I voor openlucht-

Nr A 53-54: UIT KAMPEREN. Een spel van jool en avontuur, 
door P. A. L a n k e s t e r.

Enige jongens uit de grote stad kamperen op een buitenplaats. Maar 
*1 vrije, blije leven is niet onbedreigd. Ze worden op een geheimzinnige manier 
geplaagd door een paar wangunstige neven van de bewoonster, krijgen ten slotte 
zelfs de schuld van kippendie/slal en worden weggestuurd. De zaak komt, 
gelukkig, nog weer in orde, doordat een der jongens een boosaardig plan

hdselfde. Aantal personen g jongens, x meisje, (leeftijd: 12—18 jaar). 
Opvoeringsrecht vrij bij aanschaffing van 6 boekjes.

Nr A 55-57: FRAGMENTEN UIT EEN MIDZOMERNACHT- 
DROOM van W. Shakespeare,' vertaald en bewerkt door 
Drs J. H. Hoornweg..

De gekozen fragmenten zijn die, waarin de handwerkslieden „Dei 
comedievan Pyramus en Thisbe" voorbereiden en ter gelegenheid va 
huwelijk opvoeren. Door een berijmde tekst zijn zij met elkan' 
waardoor een zelfstandig toneelspel is ontstaan. Vooral geschikt v.~. . 
toneel. De opvoering is eventueel ie illustreren met Mendelssohn’s r. 
Spelers: 9 (of 13) mann., 2 (of 4) vr., 4 kinderen; eventueel figurar 
ouderen en volwassenen.

Van ’t manuscript opgevoerd door de toneelgroep van le Clubhuizen „De 
Arend" le Rotterdam. „Het hoogtepunt van de avond. Een komedie van 

iss.sziie?hel laatste gedeelte: da opvoering van Pyramus en Thisbe voor 7 heseus en 
Hippolyta, hadden zij de lachers op hun hand" (Dagblad van Rotterdam). — 
Opvoeringsrecht vrij bij aanschaf van xo boekjes.

Prijs per exemplaar 90 cent.
Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij

VAN GORCUM & COMP. N.V. - UITGEVERS -

Nr A 51-52: EEN VACANTIEZWERFTOCHT. Zang-en dans
spelletje, door Hendrine Wessém i us.

Dit zang- en dansspelletje kan uil gevoerd worden door 15 kinderen, bij voor
keur meisjes, van 6-12 jaar, leerlingen van een muziekschool, van de lagere 
school of in jeugd-organisatie verband. Ieder der 15 medewerkenden leidt 
met een 4 regclig gedichtje een deel van de hand  
men de moeilijkheden van rolverdeling en heeft 
zoom aandeel in het geheel. De gedichtjes worden 
geïllustreerd en zo trekken alle gebeurtenissen, 
vacanticzwerflochl beleefden, aan het oog van d 
Opvoeringsrecht vrij bij aanschaffing van 6 boek

Prijs per exemplaar 60 cent.
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VOOR HET POPPEKASTSPEL. 
van de Oud-Hollandse poppekast,

In de reeks „De Oud-Hollandse Poppekast" verscheen:

Spelers: 2 meisjes, 3 jongens, een sap, een hond en een aantel kinderen.
Het oude poppekastspel in nieuwe vorm, aangepast aan de paedagogischs 

begrippen van onze tijd. Met beschrijving van de inrichting ener poppekast 
door S. van der Hoop, directrice van het Museum voor Ouders en Opvoeders. 
Voor elke opvoering wordt de schriftelijke toestemming van de uitgevers 
vereist Prijs per exemplaar 30 cent

Nr A 43: ROODKAPJE. Poppekastspel in drie bedrijven door

Een der meest geliefde sprookjes voor kinderen, het oude verhaal van 
Roodkapje en de boze Wolf, verschijnt hiermee in een bewerking voor de 
poppekast. In drie bedrijven voltrekt zich dit blij eindigend drama voor de ogen 
der kinderen, waarbij Roodkapje aller sympathie zal weten te vei werven, 
terwijl afschuw gewekt wordt tegen de valse streken van de lelijke wolf. — 
Voor elke opvoering wordt de schriftelijke toestemming van de uitgevers 
vereist ■— Prijs per exemplaar 30 cent.

Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij

VAN GORCUM » COMP. N.V. - UITGEVERS -

DRENTHE,door Mr J. Belonje en J. Westra van

Dit werk verschijnt in aansluiting op overeenkomstige delen voor andere 
provind ën, indertijd uitgegeven onder redactie van Mr P. C. Bloys van Treslong 
Prins. Het samenstellen van het Drentse deel heeft vele jaren van ernstig 
onderzoek gekost. Helaas is ook in deze provincie veel verdwenen, waardoor 
een schatkamer van genealogische en godsdienstige bijzonderheden verloren 
gegaan is. Kerken zijn verbrand en grafzerken verhuisden naar particuliere 
erven of werden als bouwmateriaal gebruikt Zoveel mogelijk hebben de 
schrijvers geïdentificeerd en in dit boek samengebracht, voorzover de gelegen
heid zich voordeed van verklarende aantekeningen voorzien. Bovendien is 
zoveel mogelijk op oude kerkhoven een aantal grafschriften genoteerd van 
personen, wier geboortedatum viel vóór de invoering van de Burgerlijk Stand 
Voor velen zal dit een welkome aanvulling betekenen van de rijke bron, die 
de Burgerlijke Stand-registers reeds boden. Gezien het werk, dat aan dit 
boek besteed is en de platen, waarmede het versierd werd, waarvan enkele in 
kleurendruk, en die voor het merendeel zijn van de hand van den op dit terrein 
gespecialiseerden tekenaar A. J. Th. Kok, mag gezegd worden dat het deel 
Drenthe in de serie een zeer goed figuur maakt — De intekening op dit werk, 
dat wordt uitgevoerd op papier Normaal 3 (met watermerk) en voorzien ia 
van een uitvoerig naamregister, is opengesteld. De prijs is gesteld op f 7.50

J

NrA 40-42: HANDLEIDING
Inrichting en bewoners 
door J. J. Zuidetna,

De belangstelling voor de poppekast is overal in het land groeiende. Velen 
zouden er gaarne een willen bouwen, maar missen de gegevens, die nodig zijn. 
In deze handleiding vindt ieder de aanwijzingen om met succes een poppekast 
samen te stellen. Tot in finesses is de bouw en inrichting duidelijk beschreven, 
ook voor den volslagen leek volkomen begrijpelijk. Geen onderdeel, of er is 
een beschrijving van gegeven, terwijl niet minder dan vijf en vijftig illustraties
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De beteekenis van de lektuurkeuze voor 10—16-jarigen, 
door Henriette J. Kluit....................................

De beteekenis der aesthetische beleving van „schoone” 
literatuur voor de ontwikkeling van de persoonlijk
heid, door Dr D. Bartling

Een rondvraag over de beteekenis van het boek voor de 
volksontwikkeling, door Dr C. A. Steenbergen . .

Prijs f 1.50
NUTSUITGEVERIJ CENTRAAL STATION, AMSTERDAM
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ing van E. W. HOFSTEE 

doctorandus soc. geogr.

Openbare leeszaal en intellectueele literatuur (lectuur), 
door Dr H. E. Greve........................................
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uitkomsten van een enquête onder 621 arbeiders 
door 
Dr. 
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‘) Zie Bijlage

Een rondvraag over de beteekenis van het boek voor 
de volksontwikkeling 

door Dr C. A. STEENBERGEN.

T—xeze rondvraag werd een jaar geleden uitgeschreven door de Nuts- 
' commissie voor Bibliotheekwezen, een der organen van het Hoofd

bestuur der Maatschappij tot nut van ’t algemeen. En wel in de eerste 
plaats met de bedoeling, om in de kringen dezer maatschappij, bij haar 
leden èn bij de lezers der nutsvolksbibliotheken, een diepere belangstelling 
te wekken voor de groote waarde, die het boek thans, ondanks sport, 
film, radio en crisis meer dan ooit voor ons aller geestelijk leven bezit. 
En voorts, om gegevens te verzamelen zoowel over de plaats, die ook thans 
nog door het boek wordt ingenomen in het leven van een aantal land- 
genooten van verschillenden leeftijd, van verschillende maatschappelijke 
en gewestelijke omgeving, als ook over de voorkeur van groepen en personen 
voor bepaalde boeken en schrijvers.

De rondvraag geschiedde op tweeërlei manier. In Nutswerk, het drie- 
maandelijksch orgaan der Maatschappij, werd een beschouwing gegeven 
over „De beteekenis van boeken voor ons leven" naar aanleiding van een 
reeds ontvangen brief van een jongen arbeider over de boeken, die op zijn 
gedachteleven en ontwikkelingsgang den grootsten invloed hadden ge
oefend ‘). Die beschouwing eindigde met een oproep aan de lezers van 
dit stukje, om een soortgelijk verslag over eigen ervaring en opvatting 
aan de redactie te willen inzenden. Daarnaast verzond deze een circulaire 
aan de besturen en bibliothecarissen der (ruim 200) nutsbibliotheken 
met het verzoek, om aan hunne lezers de vraag te willen stellen, „welke 
boeken in hun leven den diepsten indruk hebben gemaakt, of, anders 
uitgedrukt: welke boeken zij bovenal hebben bewonderd en liefgehad.” 
Te dien einde verstrekte de nutscommissie in elke gewenschte hoeveelheid 
formulieren ter invulling door de lezers. Een gelijkluidende oproep verzond 
het bestuur der Centrale Vereeniging voor Reizende Bibliotheken te 
Amsterdam aan de ong. 150 beheerders van haar in al onze gewesten 
verspreide afdeelingen. Ook het hoofd eener lagere school en de leider van 
een jeugdvereeniging verleenden hunne medewerking door het uitdeelen 
van vraagformulieren.

Langs deze verschillende wegen verzamelde de commissie een vrij 
omvangrijk materiaal: ongeveer 500 ingevulde formulieren van bibliotheek- 
lezers, en een dertigtal uitvoerige brieven met getuigenissen van personen 
van zeer uiteenloopenden aard en omgeving omtrent hunne verhouding 
tot het boek. Om verschillende, hier niet nader toe te lichten redenen biedt 
het materiaal geen houvast aan de een of andere vorm van statistische 
bewerking, die licht zou kunnen verspreiden over de diepere motieven
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F van het lezen of „mooi vinden” der boeken. Een dergelijke bewerking 
lag trouwens niet in het opzet van dit onderzoek. Doch wel biedt de goede 
hoedanigheid van een aantal der ontvangen gegevens de mogelijkheid, 
om eenige gezichtspunten op het onderwerp „mens en boek” met behulp 
daarvan toe te lichten.

Het is niet onze bedoeling, om de crisis, waarin thans met onze geheele 
cultuur ook het boek betrokken is, nader in dit artikel te bespreken. Wel 
dringen zich enkele concrete verschijnselen van dezen tijd aan onze over
denking op. Het zijn, naast factoren van geestelijken aard, vooral de film 
en de radio, die de positie van het boek problematisch hebben gemaakt. 
Beide immers kunnen veel gemakkelijker geassimileerd worden: kijken 
en luisteren vereischt aanzienlijk minder inspanning dan het lezen, 
zelfs van de krant. Het zou ons daarom niet verbazen, indien het lezen in 
de laatste 10 jaar aan omvang en beteekenis ware achteruit gegaan. 
Objectieve maatstaven ontbreken echter, waardoor we zouden kunnen 
vaststellen, of er tegenwoordig minder boeken gelezen worden dan vroeger. 
Wel toont de nutsenquête van Blonk en Kruyt over de besteding van den 
vrijen tijd door den nederlandschen arbeider aan, dat gemiddeld 64% 
van hen wel eens boeken lezen, tegen 97% de krant, terwijl 33% aan 
bioscoopbezoek doen en 75% geregeld naar de radio luisteren. Maar 
daartegenover staat, dat de vrije tijd van den gemiddelden Nederlander 
in de laatste 30 jaar ongetwijfeld belangrijk is toegenomen, zoodat hij 
ook meer tijd aan het lezen kan besteden, ook al is de radio als geduchte 
concurrent opgetreden. Voorts is de boekenproductie in ons land in dezelfde 
periode sneller aangegroeid dan de gelijktijdige aanwas van de bevolking. 
Juist de boekbesprekingen in de radio hebben, naar ons een boekhandelaar 
meedeelt, een nieuwe groep van lezers gekweekt, die te voren vreemd 
tegenover het boek stonden. Boekhandelaars en leesbibliotheekhouders 
zijn thans ook tot de kleinere plaatsen doorgedrongen, mede als gevolg 
van de economische malaise, die menigen werklooze naar nieuwe in
komsten deed zoeken. Ook het werk der openbare leeszalen en verwante 
instellingen heeft zich in de laatste jaren uitgebreid, echter in een veel 
langzamer tempo, helaas tengevolge van den geldnood, waarin alle 
openbare lichamen nu sinds een reeks van jaren verkeeren.

We mogen dus wel als waarschijnlijk aannemen, dat er zeker niet 
minder boeken worden gelezen dan vroeger, zelfs naast de vele kranten 
en weekblaadjes. De groote vraag is nu echter: welke beteekenis heeft 
dit lezen — wat en hoe wordt er gelezen? Op de hoeveelheid komt het 
ten slotte niet aan. Integendeel, de groote overvloed van het in den boek
handel, maar voornamelijk in de leesbibliotheken gebodene verleidt 
velen, die geestelijk niet op vaste beenen staan, die niet weten te kiezen, 
tot haastig en oppervlakkig verslinden, zoodat de eene indruk de andere



DE BETEEKENIS VAN HET BOEK 107

') Londen 1932.

verdringt, en niets of weinig in de herinnering wordt vastgehouden. Wel 
blijft een residu in het onderbewuste achter, maar van eenige invloed 
op de ontwikkeling van den geest is bij een meerderheid van doorsneelezers 
eigenlijk geen sprake. Door een groot deel der massa wordt het lezen dan ook 
inderdaad slechts als genot- en afleidingsmiddel beschouwd, een bezigheid 
van gelijken rang als het doorsnee-bioscoopbezoek en het beluisteren 
van amusementsmuziek in de radio.

Een dergelijk lezen heeft ten allen tijde, zeker sinds de uitvinding der 
boekdrukkunst, bestaan, maar, gelijk Mrs Leavis het in haar hoogst 
belangrijke studie „Fiction and the reading public” ‘) op overtuigende 
wijze aantoont, het gehalte van het ontspanningsboek, en in verband • 
daarmede het geestelijk niveau van het lezend publiek, is sinds de 16e 
eeuw voortdurend gedaald, zoodat de kloof tusschen eerste-rangs-literatuur 
en het assimilatie-vermogen van de lezende massa voortdurend wijder is 
geworden. Wellicht vergeet zij bij het trekken dezer conclusie een belang
rijken factor in rekening te brengen: het proportioneel toenemen van het 
aantal lezers per hoofd der bevolking tengevolge van de voortdurende 
uitbreiding van het schoolgaan, vooral sinds de invoering van de leerplicht. 
Hoe verder we in het verleden teruggaan, des te meer was boeken lezen het 
voorrecht alleen van het meer ontwikkelde deel der bevolking.

Wetenschappelijk gevormden zullen allicht hun wijze hoofd schudden 
over de opzet van onze beschouwing ; zij zullen ons voor dwazen aanzien, 
nu wij blijkbaar de beteekenis van het boek in onzen tijd trachten te zoeken 
in een richting, waar zij h.i. ongetwijfeld niet ligt, n.1. in de ont
spanningslectuur der groote massa. Het boek in de eminente 
beteekenis van het woord is immers in de allereerste plaats een schatkamer, 
waarin de kennis, de wijsheid, de geschiedenis van tientallen eeuwen 
ligt opgetast! Zonder het boek der groote denkers, onderzoekers, geleerden, 
bovenal kunstenaars en dichters is cultuur met haar groote tradities 
onmogelijk, ja het is die cultuur zelve in haar meest gecondenseerden 
vorm. Het allerkostbaarste bezit der menschheid is een boek: de Bijbel.

Inderdaad, een beschouwing van dezen aard staat boven discussie. 
Ook wij zijn er van doordrongen, dat de Bijbel, dat Goethe en Vondel, 
dat ook Plato en Kant en vele andere grooten het geestelijk eigendom 
zijn van een élite ook van ons nederlandsche volk. En dat van hen uit 
weer een zij het ook zwakker licht op een breederen kring uitstraalt. 
Dat ook het politieke, het economische, ja het alledaagsche beroepsleven 
in dien geestelijken achtergrond zijn struktuur, zijn ruggegraat heeft. 
Deze beteekenis van het boek is echter niet het voorwerp van ons onder
zoek. Ons interesseert thans slechts de directe inwerking van het
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We willen daartoe beginnen met een onderscheiding der motieven, die 
den lezer-in-het-algemeen tot het boek kunnen voeren. Het eerste motief, 
dat zich gemakkelijk van de overige onderscheidt, is dat der studie. 
Studie beteekent noodzakelijke arbeid, om een bepaald doel (het 
verwerven van de noodzakelijke school-, beroeps-, examenkennis) te 
bereiken. In het leven van ieder mensch gaat lezen als studie aan elk 
ander lezen vooraf. Immers het leeren-lezen is zelf een studie. Daaraan 
sluit zich dan het grootste deel van het op- en voor-de-schoo!-lezen.

Het is van belang voor onze beschouwing hierbij aan te teekenen, dat 
verreweg het grootste deel van het „studeerend-lezen” in hoofdzaak twee 
belangrijke geestesfuncties aan het werk zet: het geheugen en het verstand. 
Functies, die evenwel ondanks hunne belangrijkheid niet tot de kern 
van onze persoonlijkheid behooren. Zooals wij hopen aan te toonen in het 
vervolg van deze beschouwing.

Tegenover lezen-als-studie staat lezen uit liefhebberij. Het lezen, dat 
geschiedt in den z.g. „vrijen tijd”, zonder noodzaak, uit zuivere belang
stelling. Nu doet zich dadelijk de vraag op: is dit lezen-uit-liefhebberij 
hetzelfde als „lezen-voor-ontspanning” ? Ja en neen. Ontspanning is altijd 
een reactie op de inspanning van voorafgaande arbeid. Hoe eenzijdiger en 
uiterlijker de persoonlijkheid van de mens in zijn arbeid betrokken is, 
hoe minder hij zich daaraan ten volle kan geven, des te meer zal hij er toe 
neigen zich in zijn ontspanning precies in de tegenovergestelde richting 
buiten de kern van zijn persoonlijkheid te begeven. Door zijn werk is hij 
uit zijn evenwicht geslagen, en ook in zijn ontspanning kan hij dit evenwicht 
niet terugvinden; zij wordt dus niet tot een vrije uiting van zijn heele wezen, 
doch tot een onvrije, buiten zijn wezen omgaande uitleving van de opper
vlakte van zijn persoonlijkheid: van zijn vitale driften, van een onbeteugelde 
drang naar genot en naar sterke prikkels. (Ook de werklooze vlucht tot 
deze prikkels uit de leegte en zinloosheid van zijn bestaan, dat noch arbeid 
noch vrije tijd kent).

Geheel anders staat het met de menschen, die door hun werk niet uit 
hun evenwicht zijn geslagen, met degenen, die daarin voortdurend contact 
blijven houden met de kern van hunne persoonlijkheid. Voor hen bestaat 
er een veel minder groote tegenstelling tusschen „arbeid” en „vrije tijd”. 
Wanneer ze in hun vrije tijd gaan lezen, dan zullen ze hunne „liefhebberij” 
veel eerder richten op „serieuze” lectuur, die aan hunne dieper gelegen 
verlangens tegemoet komt, waarin dus hunne persoonlijkheid in haar 
geheel (anders dan in verreweg de meeste studie-lectuur) bevrediging 
kan vinden. Kortom: de aard van 's menschen ontspanning is in hoge

gemiddelde boek op het bewustzijn van den gemiddelden 
nederlander.
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mate afhankelijk van de aard van zijn arbeid en van zijn verhouding 
tot dien arbeid.

„Uit liefhebberij lezen" is dus in zekere zin het „juste milieu" tusschen 
„studie" (arbeid) en „ontspanning”. En nu keeren we eindelijk tot de 
uitkomst van de rondvraag terug. Want het blijkt, dat bijna alle 
antwoorden, van de meest tot aan de minst ontwikkelde lezers betrekking 
hebben op de „serieuze” lectuur, die immers, anders dan de zoogen. 
„zuivere” ontspanningslectuur, een diepere indruk van „mooi vinden” 
achterlaat, en ook in de herinnering en de innerlijke beschouwing als het 
ware een reeks bergtoppen vormt, waarop het innerlijk oog nog lang met 
vreugde gevestigd blijft. Geen wonder — het was immers mede het doel 
van onze rondvraag, om die innerlijke bergtoppen uit de herinnering op
nieuw in het bewustzijn der lezers te doen projecteeren en in een mede- 
deeling aan ons te doen fixeeren.

B ij n a alle antwoorden: er is wel een enkele uitzondering, b.v. een 
man van middelbare leeftijd, die in zijn jeugd Multatuli en Herman 
Robbers bewonderde, daarna, tusschen 25 en 35 vooral noorse en deense 
boeken (om de sfeer van somberheid en geheimzinnigheid, waarin de 
groote hartstochten der figuren tot uiting komen). Hieruit spreekt o.i. 
reeds een kleine reactie op een in verband met zijn persoonlijkheid te 
intellectueele werkkring en wellicht een te nuchtere omgeving. Na zijn 35e 
jaar interesseert hij zich dan echter vooral voor avonturenromans 
(J. London, Sabatini, enz.), alsmede voor goede detective-lectuur. Ken
merkend is het woord „goede”, en ook de keus van „betere” ontspannings- 
schrijvers. Hij teekent aan: „Mijn werkkring en het maatschappelijk leven 
vragen veel van mijn werkkracht, het lezen moet ontspanning, ver
kwikking brengen”. Hier is dus in de loop der jaren een regressie in de 
lectuurkeus ingetreden, die echter geen afbraak der persoonlijkheid behoeft 
te beteekenen: integendeel, zijn geest vindt wellicht nog meer dan vroeger 
bevrediging in het werk, maar daarnaast vermoeit dit hem zoozeer, dat een 
terugslag naar „zuivere ontspanningslectuur" moest volgen, en hij geen 
behoefte meer gevoelt aan verdere geestesvoeding of -vorming.

Maar nu terug naar de hoofdzaak: Hoe reageert de groote meerderheid 
van hen, die onze rondvraag beantwoordend, op onze vraag omtrent 
de boeken, die hun het meest dierbaar zijn geworden? Natuurlijk behooren 
zij nagenoeg allen tot die gelukkigen, die groote en blijvende 
vreugde door het boek hebben gevonden. Het kunnen dus niet 
anders zijn dan menschen met een ontvankelijk gemoed of een 
ontvankelijke geest. In veel, in de meeste gevallen kunnen we zelfs spreken 
van een gezamelijk werkzaam zijn van geest èn gemoed. Het aantal door 
ons ontvangen getuigenissen is aanzienlijk, en ze treffen, ja ontroeren 
ons meer, naarmate zij onbevangener zijn en uit een primitiever geestes-
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gesteldheid voortkomen. Onder de lezers van een nutsbibliotheek was een 
dienstmeisje van 16 jaar, dat, zooals de bibliothecaris aanteekent, in zeer 
slechte gezinsomstandigheden leeft; de ouders staan zedelijk laag, wat 
o.a. blijkt uit een zeer ruwe behandeling der kinderen. Dit meisje nu 
geeft als voor haar mooiste boeken op: Heimburg, ,,Een verwoest leven”, 
en Breevoort, „Vrouwenweelde en vrouwensmart". Toelichting: „Wat 
mij het meest heeft getroffen in dat boek van twee vrouwen — de eene 
had voorspoed en vreugde, en de andere droefheid en rouw, dat zal ik niet 
gauw vergeten, andere boeken waren wel mooi, maar geen indruk gemaakt. 
In dat boek, daar ik over schrijf, heb ik gezien, dat er in de wereld nog heel 
wat is mee te maken, ook dat andere boek heeft mij getroffen, wat is dan 
het leven niet veel! Ik kan het alles niet weer uitleggen, maar die het lezen 
begrijpen het alles wel.”

Misschien zullen velen van u het niet met mij eens zijn, maar voor mij 
heeft dit zoogenaamd onontwikkelde meisje geheel argeloos een der meest 
essentieele kanten van de verhouding tusschen mens en boek geraakt, 
al kan ze zich niet duidelijk uitspreken over datgene, dat haar zoo heeft 
gepakt: de tragiek van het levenslot. Op een niveau van grootere rijpheid 
en bewustheid, maar met eenzelfde echtheid en innigheid hooren we het 
volgende van een arbeidersvrouw: „De boeken van Mevr. Zoomers- 
Vermeer (Het boek van Flip en Jantje, Het boek van Koosje, Het boek van 
Gijs) hebben mij het meest getroffen door de groote liefde van deze 
schrijfster voor de sloppen-kinderen, omdat ikzelf in het slop ben geboren. 
De moeder van Flip en Jantje kon mijn moeder geweest zijn. Altijd achter 
de waschtobbe om ons netjes te voorschijn te laten komen. Altijd zwoegend, 
kinderen krijgend, en dan nog jong, afgetobd, te sterven. Deze boeken 
heb ik al zooveel maal gelezen en toch steeds moet ik ze weer lezen."

Vrouwen zijn gelukkige wezens. Ze hebben veel meer te dragen en te 
lijden dan wij mannen, maar ze hebben voor het groote meerendeel werk, 
dat hun „ligt”, en mede daardoor hebben ze over het geheel een directere, 
volledigere verhouding tot het boek dan de mannen. Ze lezen met het 
h a r t, en het hart is — het spraakgebruik wijst er reeds op het „hart”, 
d.w.z. het innerlijke wezen van den mensch. Het hart is de zetel van de 
liefde, van de innige deelname van de mens aan het leed en de vreugde, 
het geluk en de ellende van andere mensen, van kinderen zeker het aller
eerst — is niet het „moeder” zijn het allerdiepste in de vrouw?

De aangehaalde voorbeelden ■— twee uit velen — geven mij aanleiding 
tot de volgende overwegingen:

1. De mensch neemt op verschillende wijze deel aan de inhoud van een 
door hem gelezen boek. Deze verschillende wijzen van deelname zouden 
naar graden kunnen worden gerangschikt, naar gelang de lezer opper
vlakkiger of dieper in het gelezene doordringt. Het laagst staat het perifere
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Hoewel gevraagd werd naar de „mooist gevonden” boeken, blijkt telkens 
weer, dat dit „mooi vinden" (dat immers in zijn wezen een vreugdevolle 
beleving dient te zijn) niet identiek is met het „getroffen” of, zooals een der 
meest ontwikkelde inzendsters het noemt, het „gegrepen” worden — bij 
haar „door de grootschheid van het leven zelf", bij een andere door „de

„prikkel-g e n o t”, dan volgen graden van dieper indringen, zooals 
bakvischachtig dwepen of jongelingsachtig doordraven,^dan: verstande
lijk b e g r ij p e n, daarop: critisch-bezonnen proeven, dan: inzicht, 
d.i. innerlijk s c h o u w e n, en in de laatste en hoogste plaats ten slotte 
een gegrepen zijn door het lijden en door het levenslot, en door de 
liefde, die van het boek of van de mensen daarin uitstraalt.

2. Men mene echter niet, dat de graad van dit indringen steeds evenredig 
is aan de betekenis van het gelezen boek. Steeds weer worden zij, die zich 
met deze problemen bezig houden, getroffen door het feit, dat betrekkelijk 
onbelangrijke boeken, met weinig diepgang en van zeer geringe artistieke 
waarde, een zoo diepen invloed op bepaalde mensen in bepaalde omstandig
heden kunnen hebben. Ook ons materiaal levert hiervan een reeks 
voorbeelden. Zoo ontving een nog jonge huisvrouw den allerdiepsten 
indruk van „Het dessakind” van Therèse Hoven, om de inlandsche vrouw, 
die in beschaving zoo ver beneden de blanke staat, maar die toch in even 
sterke mate de moederliefde gevoelt als deze. „Als de blanke vader het 
kind mee naar Europa neemt, blijft de moeder in wanhoop achter, maar 
de blanke begrijpt haar groote moederliefde niet”. En een ander boek 
van dezelfde schrijfster („Beter zoo”) is het lievelingsboek van een 20jarig 
meisje: het deed haar inzien, dat het geluk slechts dan volkomen kan zijn, 
als men er recht op heeft. „Het heeft er mij van teruggehouden, eens anders 
geluk te verwoesten.” Voor dit meisje beteekende de lezing van dit boek 
een beslissende stap op den weg der geestelijke rijping, van de vorming 
eener levensbeschouwing.

Onbelangrijke boeken misschien, maar toch belangrijk in elk geval 
voor deze menschen in hunne bijzondere omstandigheden. Het is een 
voorrecht van onrijpe, misschien wel van alle „naieve” lezers, dat ze niet 
tegen een boek aankijken, het niet, zooals meer kritische lezers doen, 
in de eerste plaats als „boek”, als kunstwerk beschouwen, maar dat ze 
door het boek heen zien als door een venster en dat ze de menschenwereld 
in het boek als echte mensen aanvoelen (zooals de schrijver ze immers ook 
bedoeld heeft!); dat ze gaan meeleven met die wereld in het boek, en dat ze, 
wat de schrijver aan scheppingskracht mocht te kort komen, uit eigen 
verbeelding aanvullen. Zoo wordt elk boek voor hen de omlijsting van een 
telkens nieuwe „tranche de vie”, die hun levensruimte verdiept en uit- 
breidt, en hun zielsverlangens steeds duidelijker tot bewustzijn brengt.
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altijd begrijpende en vergevende liefde". Ons trof het bij het doorlezen der 
bijdragen, dat naast het positieve: de eenvoud, de menselijkheid, de reinheid, 
de gevoeligheid der romanfiguren, ook gesproken wordt over „het ver
schrikkelijke van den oorlog” -— „dat stel je je nooit zoo voor”, van de 
ellende der slavernij, en, —- wel het meest sprekend voorbeeld: van „de 
schreeuw” in „Moeder, waarom leven wij?” van Lode Zielens. Die 
werkelijkheid, die de mensen door de boeken leeren zien, willen zij ook in 
haar afgronden en duisternis leeren kennen; het hart hunkert er naar, om 
deel te nemen aan elk lijden, zelfs aan het allerergste. Het meet de wereld 
niet naar haar schoonheid, maar naar haar diepte. Telkens weer worden 
boeken geroemd, die „naar het leven" geschreven zijn, die de „rauwe 
werkelijkheid” uitbeelden, die „sober en waar” zijn. Maar bij het noemen 
van deze laatste termen zijn we uit de sfeer van het meeleven in die van de 
critische bezinning gekomen, immers alleen de bezinning, de geest kan de 
beelden van het boek met de werkelijkheid confronteeren en van „waarheid” 
spreken.

Dat deze critische bezinning niet zooals ze licht geneigd is te doen — 
storend op het „innig meeleven" behoeft in te werken, dat zien we bij 
de vrouw, die in onze bijlage B haar geestelijk beeld ten voeten uit heeft 
geteekend. Hier staan echt vrouwelijke innigheid, met echt vrouwelijk 
levensinzicht tot hoogere eenheid verbonden, gespiegeld in het klare beeld 
der bewonderde boeken. Hier wordt elk boek naar zijn waarheid en zuiver
heid getoetst, en eerst dan volgt een algeheele overgave aan de intentie 
van den auteur, die dan weer aanleiding wordt tot dieper peinzen. D i t 
is waarlijk: lezen!

Wij zien hieruit, dat, ook al is een kritische geesteshouding het nood
zakelijk attribuut van de gerijpte persoonlijkheid, deze kritiek nooit afsluit
hek mag worden, maar steeds toegangspoort moet blijven — dat „verstaan" 
slechts mogelijk is door overgave, door een volkomen openstaan voor den 
geest van het boek. Het afgesloten geestestype in zijn verschillende 
varianten: de geblaseerde aestheet — de bekrompen rechtzinnige (elke 
geestesrichting telt haar starre rechtzinnigen) — de verblinde fanaticus — 
ontmoetten we niet, of ternauwernood onder onze inzenders. Of het moest 
de jonge intellectueel zijn, die slechts tweemaal een boekfiguur kon 
bewonderen: eerst Gulliver onder de dwergen, later „de kleine Johannes”, 
en beide malen door middel van een zelfverheffende vereenzelviging met 
de bewonderde figuur. Latere boeken, zelfs „In de schaduwen van morgen” 
konden hem geen nieuws meer brengen.

Dit is één reactie op een veel gelezen en toch voor den ongeschoolde 
moeilijk toegankelijk boek. Maar wat zegt gij daartegenover van een boeren
dochter in een klein dorp, die in boektitels de volgende schets geeft van 
haar ontwikkelingsgang: 1. Als kind „Haar Benny” van S. K. Hocking.



DE BETEEKENIS VAN HET BOEK 113

Hierin trof haar, hoe de deugd beloond en het kwaad gestraft wordt. 
2. Als volwassene: „Schaakmat” van Eline van Stuwe, waarin zij de 
verhaaltrant en de typeering der personen bewonderde. 3. Kort geleden: 
„Opstanding” van Tolstoi, en „In de schaduwen van morgen” van 
Huizinga. „Beide hebben groote indruk op mij gemaakt, maar ik kan nog 
niet zeggen, wat ik daarin het meest bewonder, het is nog maar zoo kort 
geleden, dat ik ze las.”

Indien de kracht van de vrouw ligt in haar liefde, haar meegevoel, 
dan zeker die van den man in het bewuste streven naar een zedelijk ideaal 
van moed, geestkracht, eerlijkheid, rechtvaardigheid. De jeugd be
lichaamt het in zijn helden, een 18jarige abstraheert reeds als slotsom 
uit vijf avontuurlijke boeken: „Dat men durf moet hebben — op avontuur 
uit — op onderzoek uit — sportief moet zijn — en vooruit wil.” Andere 
jongens van dien leeftijd werden getroffen door ondernemingsgeest, 
trouw, vrijheid en eenvoud. Maar de typische jonge man van 20 twijfelt 
reeds aan alle overgeleverde waarden. Hij gooit liefst alles onderste boven 
en probeert het op zijn eigen manier. Tot hij — in het gunstigste geval, 
zonder in één richting te verstarren — na zijn hoofd flink tegen ettelijke 
muren gebonsd te hebben — het ideaal van eerlijkheid, rechtvaardigheid 
enz., dat hij op zijn 19e in een hoek trapte, opnieuw ontdekt: door zijn 
strijd, door zijn teleurstelling, of door een nieuwe vriend, die plotseling 
opduikt. Of ook door een boek, dat hem helpt op zijn weg naar dieper be
wustheid. Deze ontwikkelingsgang wordt voortreffelijk gedemonstreerd 
in onze bijlage A. Deze jonge man werd door het heidenoffer van een 
hoofdpersoon in „Fakkeldragers” van Coenraads in het hart gegrepen, 
zóó, dat hij voorgoed met alle ideeën van gewelddadigheid brak. Schijnbaar 
anders, maar in wezen op soortgelijke manier verliep de ontwikkeling van 
den schrijver van bijlage D, die door boeken aan het dwalen sloeg, maar 
ook door boeken weer tot zijn oorsprongelijke levenskijk werd terug
gevoerd. Was die dwaalweg overbodig, zooals hij ons, zich heimelijk ver
kneukelend over onze goedgeloovigheid, tracht wijs te maken ? Zeker is 
hier Keyserling's spreuk van toepassing: „Der kürzeste Weg zu uns 
selbst führt um die Welt herum”!. Van „De tijger in de ton” via Zola en 
Kropotkine terug naar Fritz Reuter! Ja, maar met „Stoische wijsheid" in 
de hand, „die mij langen tijd het leven alleen dragelijk kon maken.” Een 
andere briefschrijver, die overigens de ingrijpende invloed van het boek 
op de levensrichting betwijfelt, omdat het de wereldgebeurtenissen zijn, 
die ons de diepe schokken geven, die ons dan door de boeken duidelijk 
tot bewustzijn komen, spreekt van één boekje, dat blijvende waarde voor 
hem heeft gekregen. Het is „De navolging van Christus”. „Deze middel- 
eeuwsche monnik heeft ook voor onze tijd het recept, om, hoe we ook door 
het leven geschokt worden en ondanks de onrust en tweespalt in de wereld,
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toch weer steeds in evenwicht te blijven en innerlijk vredig en rustig te zijn, 
in het besef dat een Hoogere Macht ons leidt.”

Het is misschien merkwaardig, dat de Bijbel door onze inzenders slechts 
uiterst zelden genoemd wordt. Dit kan in sommige gevallen geschied 
zijn uit heiligen schroom, of uit het besef, dat de Bijbel niet kan genoemd 
worden als een boek naast andere boeken. Maar in de meeste gevallen 
kunnen we reeds uit de geestdriftige bewondering voor boeken van veel 
minder gehalte de gevolgtrekking maken, dat de Bijbel of in het geheel 
niet, of maar heel oppervlakkig wordt gekend — dat zij in geen geval 
een rol van beteekenis in het leven van den inzender heeft gespeeld. 
We zullen dit begrijpen en betreuren, en overwegen, dat het Nut zijn leden 
en lezers voor een goed deel telt in on- of weinig kerksche kringen. Gelukkig 
weten we, dat de schrijvers, die veelal een beslissende invloed op onze 
inzenders hebben gehad, zelf weer op directen of indirecten weg van 
christelijken, dat is dus van bijbelschen geest doordrenkt zijn. Enkelen, 
zooals de fijnbesnaarde jonge man van bijlage C, hebben een diepe en 
direkte verhouding tot het evangelie; ook tot hen spreekt die boodschap der 
verlossing, al blijven ze in vele dingen vragen en twijfelen. Luisteren we nog 
even naar een verwant getuigenis: „De beste werken hebben in meer of 
mindere mate mij voortgestuwd op een weg, waarop ik reeds ge
bracht was, niet door een boek, maar door een kracht buiten mij, die een 
christen de „genade Gods” noemt. Zulke boeken zijn voor mij zoovele 
stemmen, die mij oproepen tot volharding, tot meer krachtsontplooiing, 
of mij waarschuwen, als ik van den weg ben afgedwaald. In de diepste, 
de beste boeken spreekt tot mij Gods stem.”

Door de in dit artikel gegeven beschouwingen en voorbeelden poogde ik 
vooral in het licht te stellen, dat, waar wij over de beteekenis van het boek 
voor de volksontwikkeling spreken, hier vooral niet in de eerste plaats aan 
een vermeerdering van kennis moet worden gedacht. Het is heden ten dage, 
althans in ons land nog steeds, de vloek der school-ontwikkeling, dat daar 
het verwerven van kennis in het centrum der doelstelling staat. Noch 
in de school, noch in het godsdienstonderwijs, noch in de volksuniversiteit 
staat de geestelijke vorming in haar geheel op de plaats, die zij verdient. 
Het zijn alleen gezin èn jeugdorganisatie, die in beginsel deze taak ter 
harte nemen, maar in hoeveel gevallen faalt het gezin, en hoe weinigen, 
relatief genomen, genieten het voorrecht van opvoeding in een goedgeleide 
jeugdgroep? Het prachtige werk van de volkshoogeschool te Bakkeveen 
kon nog maar weinigen tot zegen zijn. Onder onze briefschrijvers is één 
jonge boerenzoon, die tot die uitverkorenen behoort, en eerst door zijn 
verblijf op „Allardsoog” tot belangstelling in geestelijke en maatschappelijke 
problemen kwam. Hij behoort tot de zeer weinigen, die onder de gelezen en
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bewonderde lectuur in het geheel geen romans noemt. Dit geestestype is 
onder mannen niet zeldzaam, maar het is volkomen begrijpelijk, dat dit 
type, dat zich in zijn lectuur gewoonlijk beperkt tot betrekkelijk weinige, 
en dan vooral practische of „denk-boeken”. die men slechts langzaam 
en met moeite doorworstelt, nauwelijks onder de lezers onzer nuts- 
bibliotheken voorkomt, daar deze in den regel niet in staat zijn, om deze 
intellectueele lezers aan de door hen gewenschte lectuur te helpen.

Doch ik dwaal af. Ik wilde er op wijzen, dat althans voor de zeer velen, 
die noch van hunne ouders, noch op school, noch door de jeugdorganisatie 
een behoorlijke geestesvorming ontvingen, dat voor die allen — en hoevelen 
tellen we niet onder onze inzenders — het boek meer is zelfs dan „de 
universiteit onzer dagen”, gelijk het wel genoemd is, -— dat het kan zijn 
een middel tot verdieping en verheldering van het levensinzicht, zooals 
er geen tweede bestaat, ja dat de diepste levensbehoeften, die van het hart, 
door het boek hare vervulling en bevrediging kunnen vinden.

De hier volgende bijlagen spreken voor zich zelf, ook buiten en boven 
het hun in bovenstaande beschouwing aangewezen verband.

Bijlagen.
A. (Jonge man, 29 j a a r.)
Het heeft lang geduurd voor dat ik op uw vraag welke boeken mij 

in de herinnering de allerbelangrijkste zijn geweest antwoordde. Ik heb 
deze vraag rustig overdacht en kom dan vanzelf hoe ik persoonlijk mijn 
leven gegaan ben.

In mijn jongenstijd heb ik niet of heel weinig gelezen. Door kleine 
behuizing zat je thuis in de weg. Op de school heb ik een enkele maal 
een boek mee mogen nemen. Van rustig lezen en genieten was geen sprake.

In mijn diensttijd is de belangstelling gekomen. In den Helder zou 
Albert de Jong spreken. Met eenige matrozen zouden wij naar de vergade
ring gaan. Bij de deur stonden eenige gewapende mariniers die ons 
tegenhielden. Later is de rede in een brochure uitgegeven „Verboden 
waarheid". Van dien tijd kreeg ik belangstelling voor boeken. Na deze 
brochure werd ik lid van de matrozenbond. Deze is nu verboden. Het 
boek van Domela-Nieuwehuis kreeg ik in handen en heeft mij sterk 
aangegrepen. Het eerste wat ik deed was het biertjes drinken te laten. 
Eenige jaren later sloot ik mij aan bij de drankbestrijders. De spot om niet 
meer in café’s te gaan laat ik hier buiten beschouwing. Uit de dienst ben 
ik lid van de Alarmgroep geworden. De anarchistische lectuur nam een 
groote plaats in: Proudhon, Bakunine, Kropotkine en Robert Owen tot 
het boek van Buchner „Kracht en Stof".

Dit boek werd in deze kring als juist gehouden. Ik kreeg veel brochures
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van Prof, de Hartog te lezen, een brochure is mij sterk bijgebleven, deze 
is „Godsdienst, Wetenschap en Geloof". Ik aanvaardde veel wat deze 
schreef. Ook bezocht ik veel de „Dageraad", die de Hartog weer bestreed. 
Toch ben ik veel later in de richting gegaan wat de Hartog bedoelde. 
Uit de alarmgroep ging ik over naar het communisme. Waar ik met hart 
en ziel voor werkte, de boeken daar over zijn groot. Maar ik wijs hier vooral 
op de verschillende brochures. Die wel is waar geen geestelijke heffing was, 
maar vol met materialisme met feiten. Wij wilden feiten. Ik las eerst elke 
brochure voor ik er mee colporteerde. Wij stichtten cellen op de fabriek. 
Niet altijd eerlijk. Wij richtten b.v. een esperantoclub op met het doel om 
over het communisme te spreken. Na zeven jaar werd ik ontslagen daar 
ik lid was van de C.P.H. en R.V.O. De ondervinding die ik in de C.P.H. 
meegemaakt heb is groot, alles was geoorloofd. Buiten de groote moed 
en het idealisme werd als deugd aangerekend, het listig zijn en bedriegen 
om tot het doel te komen. De wraakgedachte werd opgevoerd. Ik herinner 
mij een gedeelte uit een boek, welk weet ik niet meer. Over de kwikmijnen, 
de directeuren die na de verovering van de macht als mijnwerkers in de 
mijn gestuurd werden. Deze methode werd toegejuicht, zoo ook het 
verbieden van partijen en de vrije meening. Daar ik daartegen in oppositie 
kwam, werd ik uit de partij gezet. Goede boeken vond ik van Hindus. 
Dan heeft mij sterk aangegrepen het boek van Coenraads „Fakkeldragers". 
Waar een poging tot omwenteling zich afspeelde, en deze mislukte door 
de haatgedachte. Niet in het hoofd hebben wat socialisme is en wil. De 
gevangen genomen adelijken zullen en moeten gemarteld worden. Het 
gesprek van een moeder, sterk humanistisch en een leider, beide gevangen 
genomen door de contra revolutie, ook weer even wreed werden zij ter dood 
gebracht. Deze vrouw, steunende op haar religieus ideaal was een groote 
steun voor haar jeugdige leider. Zij schreef deze heimelijke briefjes en, 
daar, door de inhoud van de briefjes ging hij moedig de dood in. Dit 
boek gaf mij de stoot voor goed met het geweld te breken. Ik gaf mij op 
als lid der s.d.a.p. Ik verwerp de heele dictatuur. Vroeger verwierp ik de 
dictatuurschap over proletariërs nu ook het dictatuurschap van proletariërs. 
Voor ik lid van de partij werd hebben ook boeken van Gandhi en Banning 
(Religieuze Opbouw) alsmede de cursussen van het gemeenschapshuis, 
waar wij zelf als werkloozen op onze manier inleidingen hielden over 
boeken en sociale vraagstukken. Ik moet nog even noemen het boek 
„Martelaren van Boston”, dat zich veel besproken zag in de tijd van 
Sacco en Vanzetti, waar ik lid van de roode hulp werd. Verder „Straten 
zonder einde” en de boeken van een Amerikaansche vrouwelijke kinder
rechter. Toen ik op de openbare leeszaal veel deze paedagogische boeken 
las, vroeg de bibliothecaresse met een onderling gesprek aan mij of ik 
er niets voor voelde om gezinsvoogd te worden. Nadien ben ik nu eenige



DE BETEEKENIS VAN HET BOEK 117

B. (Gehuwde vrouw van middelbare leeftijd.)
Vindt u ook niet, dat het veel scheelt in welke omstandigheden men een 

boek leest, bijv, voor eenige jaren terug, werd ons veel leed te dragen 
gegeven, ziekte en tegenslag kwamen hand in hand, de dagelijksche 
tochten naar het ziekenhuis die maanden duurden, korte ik de tijd veelal 
met breiwerk en soms ook met het lezen van een boek. „Harro Walter” 
van Ulfers was mij een vertroosting en ,,De domine’s vrouw van Blanken- 
heim”, van Mevr. Wijhe Smeding, toen moest ik mij zelf dwingen om het 
boek uit te lezen.

In mijn jeugd hield ik niet van lezen, maar Moeder probeerde altijd 
weer om ons het mooie van het lezen bij te brengen, en ja hoor het gelukte 
ik raakte aan het lezen, en de laatste jaren dat wij schoolgingen kregen 
wij iedere week een boek mee, en ook een aflevering van het Jonge volkje, 
ik meen van „Louwersen". O wat heb ik daar van genoten, veel boeken 
waren er bij van Stamperius, nu wij zelf al weer kinderen hebben die graag 
lezen, hebben mijn man en ik ze ook die boeken aangeraden om te lezen 
die wij in onze jeugd zoo mooi vonden, meer als de helft van de nog aan
wezige boeken viel in de smaak. Maar toen ik van school afging was ook 
het lezen uit de schoolbibliotheek gedaan, op het dorp waar ik in mijn jeugd 
gewoond heb, was geen Nutsbibliotheek, maar wel van een jongelings- 
vereeniging. Toen las ik vaak boeken van Ida Keiler en Fannie Eden, 
maar wat was het geval, de menschen die in die boeken beschreven werden, 
werden allemaal bekeerd en dan was aan die personen geen kwaad meer 
te bekennen, en in het gewone leven ontwaarde ik er weinig van, en in 
mijn eigen hart nog minder, met het gevolg dat na het lezen van zoo’n 
boek ik mij ongelukkig gevoelde. De Transvaalsche boeken las ik graag 
en bekwamen mij beter, wat heb ik later vaak spijt gehad, dat ik er niet

jaren gezinsvoogd van Pro-Juventute. „10 P.K.” heeft mij duidelijk laten 
zien, dat de techniek ons over het hoofd gegroeid is. In het gemeenschaps
huis is door de leider de strekking van het boek uiteengezet. Dat als de 
techniek zoo onzinnig doorgaat er geen arbeidsvreugde meer is en wij 
een stuk van de machine zijn geworden.

Ik noemde u de vorige maal een serie boeken, ik heb er nu eenige uit
gehaald die voor mij iets hebben beteekend, ofschoon de andere boeken 
een indirecte invloed gehad hebben. Menschen die Fakkeldragers gelezen 
hadden vroeg ik na hoe zij dit boek vonden. Ik merkte wel, zij vonden het 
mooi, maar deze waren niet getroffen zooals ik. Ik vraag mij wel eens af, 
wat de oorzaak is. Ook wel boeken dat een ander treft lees ik dan weer 
gewoon. Is het soms een persoonlijke ontwikkeling hoe men gaat, of 
treft de één meer het eene werk waar hij zich voor interesseert dan de ander ? 
Ik hoop dat ik aan uw verwachtingen omtrent uw vraag heb voldaan.
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met Moeder over gepraat heb, dan zou zij zeker dadelijk mij van mijn 
ongeluksgevoel verlost hebben, door mij uit te leggen, dat de boeken wel 
goed waren maar dat het leven niet is, als dat in die boeken beschreven werd, 
maar ik was gesloten van natuur en sprak er met niemand over.

Ik heb slechts weinig boeken in mijn bezit, en die enkele die ik heb, 
leen ik zooveel uit als dat ik menschen ontmoet die ze graag willen lezen, 
ik vind dat ze dan het meeste nut doen, de afdeeling van het „Nut tot 
Algemeen”, heeft in het dorp maar weinig leden, met als gevolg dat er 
niet zooveel nieuwe boeken worden aangeschaft, zoodoende kunnen wij 
niet zooveel nieuw uitgekomen boeken lezen, dan lees ik veel kinderboeken 
om er met de kinderen over te kunnen praten, of het komt dat ik het leven 
anders bekijk als dat men zelf jong is, maar ik vind dat er tegenwoordig 
veel goede kinderboeken zijn. De boeken van W. G. van de Hulst bevallen 
mij buitengewoon om uit voor te lezen, je hoeft nooit wat door te slikken, 
en de kinderen luisteren er graag na. De „Gele Brem”-serie van Mevr. 
Riemens Reurslag hebben wij met de kinderen van genoten. „Grooter 
worden”, ik meen van Anna Hers en „Aan wal” van Asscher Pinkhof, 
vind ik echt wat voor meisjes van veertien tot zestien. De vorige week 
had ons oudste meisje „Het huisje aan het wilgenpad”, ik meen van 
Mej. Honing, wat vond ze het mooi, de boeken van Mevr. Hille Garthé, 
„Onder het Stroodak” en „Aan de zonzijde” vind ik buitengewoon mooi 
voor grootere meisjes.

Het vorige jaar heb ik gelezen „De jeugdherinneringen van Jan 
Ligthart”, wat kan het lezen, van wat velen misschien een verouderd 
boek noemen, een mensch toch helpen bij het opvoeden van zijn kinderen, 
wat ben ik Ligthart dankbaar dat hij zijn jeugdherinneringen heeft 
geschreven, van denzelfden las ik „Opvoeding” en „In Zweden” welke 
mij menige prachtige avond bezorgde en om welker inhoud ik nog vaak 
moet denken.

„Moeder Stieneke", van Wilma, het is al weer jaren geleden dat ik 
het heb gelezen, wat hield ik van dat boek, van dezelfde schrijfster las ik 
later „Het schoone leven", wat mij een teleurstelling werd, want na het 
lezen kon ik de bedoeling van het boek niet begrijpen, maar het zal wel 
aan mij gelegen hebben hoor. Voor een paar jaar terug las ik van dezelfde 
schrijfster „De kruisboom", waarin ik de schrijfster bewonder, en wat 
ik aan ieder aanbeveel om te lezen. „De gantelboer” van Straatsma 
vind ik een prachtig boek, hoe mooi zijn de personen geteekend, je ziet ze 
al lezende. „Dubbele Bart”, van Mevr. Nes-Uilkens heb ik kort geleden 
gelezen, hoe vaak zal het in het leven niet gebeuren dat een kind lijdt 
zonder dat wij ouderen het aanvoelen, zoo’n boek brengt tot denken — 
van dezelfde schrijfster heb ik de meeste boeken gelezen waarvan „Duike
laartje”, mij het bekendst is, daar ik het bezit en ik er altijd weer eens



119DE BETEEKENIS VAN HET BOEK

graag in lees. Het is al weer lang geleden dat ik van Mevr. Stiemens- 
Hopman „Jongen”, „Meisje" en „Vrouw" las, maar bij het lezen van de 
titels komt het mooie en teere van de boeken weer in de gedachten. 
Deze winter las ik van Mevr, van Hoogstraten „Gouden teugels", na het 
lezen, hetwelk mij toch een genot was en waarin ik de schrijfster be
wonderde, kon ik toch de gedachte niet van mij zetten, dat de schrijfster 
weer die hoofdpersoon te hoog gesteld had, en dat het weer er van weghad, 
dat het weer komt zoo als een mensch soms zoo zielsgraag zou willen, 
maar dat het in het werkelijke leven haast nooit komt zooals wij wenschen.

Van Mevr.Boudier-Bakker is mij van „Arremoede” het meest bijgebleven, 
hoe vaak zal diezelfde arremoede niet geleden worden, ook daar waar de 
rijkdom jaloerschheid verwekt.

Van E. Stanley Jones, heb ik „Op iedere weg Christus”, in mijn bezit, 
met welk bezit ik mij rijk gevoel, o een man die ons over kerk een richting 
op Christus wijst, welk een weldaad heeft de schrijver van dit boek mij 
gegeven.

En natuurlijk heb ik ook „Bartje” van Anne de Vries gelezen, hoeveel 
waarheden bevat dit boek niet en na het lezen komen de gedachten bij mij 
boven, is het zoo? Maar als ik mijn dagelijksche plicht vervul en mijn oogen 
open zet voor veel dingen in het leven moet ik tot de bekentenis komen, 
ja zooals het in Bartje beschreven wordt, kan het gaan en gaat het 
misschien wel. En de gedachte, dat het een heel verschil is in welke wieg 
een mensch geboren wordt, komt bij mij boven.

C. (Jonge man, 22 j a a r.)
In mijn kindertijd ben ik heel veel ziek geweest, waardoor ik enigszins 

eenzelvig werd, vooral toen ik werd aangegrepen door een leeswoede. 
Reeds in die periode las ik veel en lang. Het waren door de beperkte 
middelen mijner ouders meest goedkope sprookjesboeken, waardoor 
ik een fantasieleven kreeg, dat mij achteraf bekeken, afschrikt. De boze 
stiefmoeder, geld, mooie kleren, hebben een grote rol gespeeld in mijn 
kindertijd. Ja, nog merk ik er (m.i.) soms de nawerking van, want mijn 
fantasie leidt mij menigmaal tot utopieën, zowel op godsdienstig als 
maatschappelijk gebied. Mijn geliefdste boeken waren de kinderuitgaven 
van Robinson Crusoë, Don Quichotte, De Negerhut en Gulliver’s Reizen. 
Alle vier bezat ik ze en ontelbare malen heb ik ze herlezen. Vreemde 
landen zien — dat heeft mij altijd aangetrokken, wellicht dat deze verhalen 
mij beïnvloed hebben.

Ontworsteld aan de sprookjesliteratuur wierp ik mij op de boeken 
van Karl May. Ik herinner nog even aan mijn veel en langdurig ziek zijn, 
waardoor ik veel thuis moest zitten en eigenlijk geen echte jongen meer 
kon zijn. In de boekenwereld was ik tenslotte meer thuis dan in het
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werkelijke jongensleven. Soms lees ik afkeurende recencies over boeken 
van May, doch nog tegenwoordig zou ik zijn werken willen aanbevelen. 
Er komen tonelen in voor die paedagogisch niet verantwoord zijn, doch 
over ’t algemeen is de sfeer zo goed, laat ik het met een gemeenplaats 
zeggen, zo door en door Christelijk dat de lezer gevormd (voor mij zegt het 
Duitse woord „gebildet” meer) móét worden. Speciaal de Oosterse serie 
—- „Kara ben Nemsi”, „In Koerdistan”, enz. — geeft m.i. een algemene 
vorming, dus zowel verstandelijke als zedelijke. Het meest heeft mij 
ontroerd „De Slavenkaravaan”, waarin op aangrijpende wijze een be
schrijving wordt gegeven van het lijden der zwarte slaven. - Zelfs ben 
ik ervan overtuigd dat dit verhaal op bijzondere wijze mijn gevoel, sym
pathie, voor het onderdrukte heeft gewekt. Overigens ben ik niet bevoegd 
daarover te oordelen, omdat ik weinig en zeker niet wetenschappelijk 
onderlegd ben in de psychologie.

Op mijn dertiende jaar verhuisden wij van de stad naar het platteland. 
Voorlopig was het met het boekenlezen gedaan. Eensdeels kwam dit door 
de omgang met de dorpsjongens, anderdeels doordat ik van toen af niet 
weer ziek ben geweest. Bovendien ging ik naar de H.B.S. te A., 
die op 40 min. fietsen van mijn nieuwe woonplaats was verwijderd. Voor 
lezen was weinig tijd meer. Dientengevolge kan ik ook geen boeken noemen 
uit dat tijdvak. Wel las ik soms Buffalo Bills, Lord Listers en boeken van 
Aimard, maar ze bleven een surrogaat. May’s boeken heb ik nadien weinig 
gelezen omdat ik ze niet bemachtigen kon. Kreeg (en nog k r ij g) ik ze 
in handen, dan las (lees) ik ze met het oude vuur. Daarom vind ik het zo 
jammer dat het Nutsbestuur hier een der vorige jaren enkele boeken van 
May heeft aangeschaft die niet tot de „ware” May's behoren („De wraak 
v. d. Khedive" en „Aan de Stille Oceaan”).

Na drie jaren H.B.S., kwam ik op de Kweekschool voor onderwijzers. 
Daar was een goede, uitgebreide bibliotheek, waarvan ik genoten heb. 
Gedurende die drie jaren heb ik heel wat werken gelezen.

Welke de meeste indruk hebben gemaakt ?
In de eerste plaats „Kees, de jongen” van Theo Thijssen, een fijn boek. 

Kees, dat was ik zelf. Zat Kees in de volgkoets om zijn vader de laatste 
eer te bewijzen of bracht ik, Johan, mijn moeder naar het graf ? Trachtte 
hij ernstig en droevig te kijken, of was ik het? — Stond Kees op straat 
te fantaseren hoe die mensen in het voorname huis over zijn muzikaliteit 
zich zouden verwonderen, of was ik het ?

Éénmaal heb ik het boek slechts gelezen, ongeveer vijf jaar geleden, 
maar ik heb nog een levendige voorstelling van Kees’ gedachten. Verder 
kan ik nog enige boeken noemen die een meer dan gewone indruk op mij 
maakten: „De Opstandigen”, „Vrouwenkruistocht”, „Merijntje Gijzen”, 
„Goddelijk Avontuur”. In al deze romans roept de stem der sociale recht-
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vaardigheid — dat trof mij telkens weer. Onvergetelijk voor mij zijn ook 
„Letje” en „Voor de Poort”.

In diezelfde tijd las ik: „Moeder, waarom leven wij ?" dat me ont
zettend aangreep en ik vervuld werd van een wrok tegen de bestaande 
maatschappij, waarin dergelijke dingen als normaal worden beschouwd.

Tijdens mijn diensttijd maakte ik een religieuze crisis door, die nog 
nawerkt. Vaak stel ik mèt Pilatus de vraag —- ook aan Christus — „Wat 
is de waarheid”. Wel ben ik tot een positieve beschouwing gekomen, 
doch vele vraagstukken dringen zich nog aan mij op. Thans studeer ik 
voor de hoofdakte en moet bijgevolg allerlei boeken lezen. Mijn boekenlijst 
zou wel honderd titels kunnen bevatten, want ik heb enorm veel gelezen 
de laatste jaren. De tijd heb ik ervoor, want ik ben werkloos. Of het lezen 
altijd met oordeel geschiedde ? Neen: het spook der verveling en de zwarte 
toekomst dreef mij tot het verslinden van alles wat onder mijn bereik kwam. 
De laatste tijd is er gelukkig weer vooruitgang in mijn critisch denken te 
bespeuren — ik ben tot bezinning gekomen. Nu lees ik ook meer om de 
mooie taal der boeken, geef meer acht op de voorstellingswijze, lees 
beschouwingen over bepaalde boeken, enz.

Vraagstukken van vroeger en nu krijgen meer en meer mijn belangstelling 
op vrijwel ieder gebied. Zo las ik een viertal boeken van Stanley Jones, over 
Möttlingen, gedeelten uit „God heb ik gezocht”, „Onder buitenkerkelijken 
en Secte-mensen", grote gedeelten uit Schapers „Een halve eeuw van 
strijd” en overal trof ik de vraag: Wat is de waarheid?

Vanzelfsprekend oefenen de romans die godsdienstige of maatschappe
lijke vraagstukken behandelen een machtige bekoring op mij uit. Is het 
nog nodig „de Kleine Johannes” en daarbij de paraphrase van Jan Ligthart 
te noemen ? In veel opzichten stem ik met J. overeen, al is mijn phantasie- 
leven lang zo diep niet. Op 't ogenblik bevind ik mij (m.i. althans!) nog 
in de periode van Wistik; vele onderwerpen hebben mijn belangstelling, 
maar van geen enkele heb ik ernstig studie gemaakt tot dusver. Het 
ontbreekt mij aan degelijke leiding en ook handicapt mij de studie voor de 
hoofdakte: deze verdeelt te veel, gaat weinig diep. — Veel zou ik kunnen 
schrijven over de invloed van dit boek, want het is wonderschoon, ook wat 
de taal betreft.

Nog enkele boeken moet ik vermelden uit de laatste twee jaren: „De 
klop op de deur” en „Armoede”. Beide boeken hebben mij zeer geboeid 
en enige tijd in een andere sfeer gebracht. I. B. Bakker is dan ook mijn 
lievelingsschrijfster.

Verder moet ik vermelden: „Akbar” door v. L. Brouwer, „De Bevrijders” 
van v. Moerkerken, „Vorstenschool” en „Stiefmoeder Aarde”. „Akbar” 
moést mij treffen. In mijn dagboek wijdde ik er een beschouwing aan. 
Het is weer ’t zoeken naar God, naar de waarheid. Ook de figuur Gaurapada
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spreekt sterk tot mij. De Veda's openbaarden mij een nieuwe wereld, al 
wordt er weinig van verteld. Zij deden mij opnieuw denken aan de levens
geschiedenis van zendeling A. Judson, beschreven in „Christus of Boeddha". 
„De Bevrijders”: de figuren van Agathe Fabian en Jacob ter Wisch. Het is 
al weer een jaar geleden dat ik deze roman las, maar toch ken ik de 
karakters van deze beide personen nog goed. Jacob, de rusteloze zwerver, 
die het leven neemt zoals het is, die met het leven schippert, en daar 
tegenover Aagje, die een hevige strijd heeft uit te vechten: aan de ene zijde 
haar liefde voor Jacob, aan de andere kant haar ernst en onverbiddelijkheid 
jegens het leven. Ze boeien mij, alle twee, en in theorie geef ik den zwerver 
gelijk, maar als het op de werkelijkheid aankomt, handel ik als Aagje. 
En evenals deze vrouw heb ik later spijt (misschien drukt weemoed de 
gevoelswaarde beter uit) dat ik het andere deel niet heb gekozen.

In de „Vorstenschool” is mijn geliefd gedeelte dat, waar Louise tot haar 
moeder spreekt over haar idealen.

„Neen zeg dat niet  om gods-wil zeg dat niet,
„In dweepzucht is bedrog — en ik zoek waarheid.”

Louise's strijd is mijn strijd. Ik leef in een omgeving waarin men zich 
weinig bekommert (in elk geval u i t e r 1 ij k) om idealen. Men wil 
leven, genieten, zegt men. Geheelonthouding men lacht erom, enz. 
Op de hoofdakte-cursus vind ik niemand met wien ik ernstig kan spreken 
over levensidealen. Misschien ligt het aan mij en neem ik het leven te 
ernstig. Zij zullen ook hun idealen hebben, maar spreken ze niet uit of 
durven er niet voor uitkomen. Of reikt dan hun ideaal niet verder dan het 
voetbalveld en een goedbetaalde betrekking.

„Stiefmoeder Aarde". Daarin spreekt de stem van het volk tot mij. 
Ik begrijp nog niet hoe dergelijke toestanden konden voorkomen en 
misschien ten dele nog bestaan! De personen roepen: „Waarom o, God? 
In de ruif naast Karei Zwets spreekt de dominee: „De aarde is Godes, 
mitsgaders hare volheid”. Zie, dat geloof ik en daarom is het ook onze 
taak de gelegenheid te scheppen dat alle mensen de vraag stellen: „Wat 
moeten we doen om zalig te worden”. Hoe heerlijk zal dan het antwoord 
klinken: „Geloof in den Here Jezus Christus en ge zult zalig worden." 
Niet alleen Gerechtigheid in de Hemel, maar ook op aarde, want waarom 
bidden we anders: „Uw Koninkrijk kome, gelijk in de hemel, alzo ook op 
aarde.” Wiegen, de Dromer werd veertig jaar geleden geschapen, maar 
vinden vele mensen zich niet terug in dezen eenvoudigen herdersjongen? 
(Dorpsschetsen „Oostloorn”). De schrijver Ulfers zegt, dat in elk hart 
socialisme gevonden wordt, maar dat het nooit zal uitgroeien, omdat het 
gezin dit belet. Zou het waar zijn? We generaliseren zo gemakkelijk!

Niet onvermeld mag ik de invloed van de Bijbel laten. In ’t bijzonder 
spreken de Evangeliën tot mij. Het is ongetwijfeld het Boek der Boeken,
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waarin de Hoogste Majesteit spreekt tot het nietig, en toch zo belangrijke 
schepsel, de mens. Vooral het Johannes-evangelie is mij zeer lief; ik zou 
veel kunnen aanhalen, maar het meest essentiële vind ik Christus' woord 
in zijn gesprek met Nicodemus: „Alzo lief had God de wereld ....”

Gelukkig denk ik niet alle dagen even diep over de levensvragen na. 
Misschien glimlacht U over mijn „gewichtige” beschouwingen, wellicht 
schud ik later zelf mijn hoofd daarover. Ik sta ook nog maar aan de ingang 
van mijn leven. Er zijn ontzaggelijk veel indrukken te verwerken, zovele 
problemen op te lossen. Nog vele bladzijden zou ik kunnen schrijven, doch 
ik laat het er hierbij voorlopig. Vele romans hebben invloed gehad op mijn 
willen en handelen, ze alle te noemen zou niet mogelijk zijn en bovendien 
wie weet van de nawerking in het onderbewuste?

D. (Man van 50 j a a r.) : Boekenbiecht
Toen ik Uw verzoek ontving en het artikel in „Nutswerk” had gelezen, 

dacht ik; nu dat is heel eenvoudig, ’k zal het meteen maar even in orde 
maken en een balans samenstellen van de goede en slechte invloed die het 
boek op mij had.

Ik maakte een opstelletje dat hierachter toch volgt doch reeds de 
volgende dag bleek het mij geheel onvoldoende. Ik las tamelijk veel en 
snuffelde wat dilletanterig op vele gebieden van de geest. Zonder boeken 
zou mijn leven veel armer en lediger geweest zijn. Zij hebben mij geweldig 
veel vreugde en voldoening geschonken. Deze zin is geloof ik de beste 
samenvatting van de beteekenis die het boek voor mij had. Verder weet 
ik niets positiefs aan te wijzen; de invloed van het ééne boek werd teniet 
gedaan door het andere! Bij nauwkeurig zelfonderzoek bevind ik mij 
wat karakter betreft onveranderd gelijk als op tienjarige leeftijd.

Toen had ik weinig vooroordeelen, was verdraagzaam en liet mij leiden 
door oncontroleerbare gevoelens van sympathie. De boeken verjoegen mijn 
verdraagzaamheid en verwarden mijn gevoelens van sympathie. Doch 
ook waren het weer boeken die mij weder tot mijn eigen wezen terug
voerden. Dan is er natuurlijk ook nog de groote persoonlijke invloed van 
mensch op mensch; deze macht, nietwaar, is niet minder groot dan die 
van het boek.

Dan zijn er ook de levensbeschouwingen die men soms door kennisname 
van een gedicht, een simpel woord, een dun geschrift, verwerft.

Wat het laatste betreft; lange jaren was het leven mij alleen dragelijk 
door Leopold's Stoische wijsheid.

Ik kijk nog even vreemd en verwonderd naar het leven als toen ik een 
kind was — dank zij de boeken ben ik beter georiënteerd - - doch begrepen 
heb ik er nog niets van.

Voor een belangrijk deel door de boeken, kreeg ik in de eerste helft
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van mijn leven een macht meeningen. En het waren wéér de boeken die 
ze in de tweede helft deden vervagen. Toch heb ik het gevoel dat het geen 
spelletje zonder zin is geweest; wanneer ik gedoemd was het leven weder 
te herbeginnen — en men liet mij eenige keus - dan zou ik verzoeken 
het mij alsjeblieft niet zonder boeken te laten doen.

Hoewel dit weinig met boeken te maken heeft, moet ik bovenstaande 
uitlating toch even toelichten: Ik ben geen pessimist, doch zeg volmondig 
,,Ja” tegen het leven. Doch dit neemt niet weg dat ik het als een hachelijke 
onderneming zou afwijzen wanneer men mij er van te voren in gekend had!

Dat men tot op hooge leeftijd belangstelling voor het boek kan gevoelen, 
ja zelfs „bij” wil blijven, is mij tene enemale onbegrijpelijk! Eens moet toch 
het oogenblik van verzadiging aanbreken. Een Methusalem met een boek 
op zijn schoot zal dunkt mij een beklagingswaardige aanblik opleveren. 
Die ouwe kluizenaars van de plaatjes, met lange witte baarden en stapels 
eerbiedwaardige folianten, waren mij, nu ik me goed bedenk, nooit zoo heel 
erg sympathiek. In mijn onderbewustzijn lag misschien de gedachte gereed; 
„Kerel, heb je je leven zoo verknoeid, en wil je de schade op het uiterste 
moment nog inhalen!”

Wanneer ik tracht na te gaan wat, van hetgeen ik las van mijn achtste 
tot mijn vijftigste jaar, op mij de diepste indruk heeft gemaakt, dan dringt 
het besef van de betrekkelijkheid van alle waarden sterk tot mij door. 
Uit mijn prille jeugd herinner ik mij een prentenboek; De tijger in de ton. 
Dit was mijn eerste kennismaking met het avontuurlijke en exotische.

Een matroos met bakkebaardjes, een glanzende lakhoed met wapperende 
linten, heeft aan een vreemde, eenzame kust (palmboomen, een schildpad 
enz.) een angstig avontuur met een tijger. Het ondier bespringt hem!

Door welke manipulatie's weet ik niet meer, doch, hoe dan ook, het 
gelukt onze handige zeeman de tijger in een groot watervat gevangen te 
krijgen. Even steekt het puntje van zijn gele staart door het spongat. 
Onze onvervaarde maat grijpt het, en krachtig rukkend haalt hij de geheele 
staart naar zich toe. Fluks legt hij er een dikke knoop in en hoera — de 
tijger is onschadelijk gemaakt!

Zeker tot mijn tiende jaar is dit prentenboek mijn dierbaar bezit geweest, 
toen heb ik het met een zucht aan een jonger neefje gegeven.

Thans weet ik waarom dit verhaaltje (met de plaatjes) mij zoozeer 
bekoorde. Het „lag” mij volkomen. En het komt mij voor dat ik „De tijger 
in de ton” nu als toetsteen kan gebruiken voor bijna alle lectuur die ik later 
met welgevallen las.

Het kenmerkende zal ik spatieeren.
Ie. De matroos was alleen en op vreemde kust.
2e. Het incident zelve was fantastisch en humoristisch.
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3e. Ondanks zijn bruingebrande wangen had de zeeman iets h u i s e- 
1 ij k s over zich, wat een gevoel van sympathie en her
kenning teweeg bracht. De tijger daarentegen zag er heelemaal 
niet gezellig uit. Zijn nederlaag gaf dan ook mijn zin voor 
rechtvaardigheid geheel geen schok; integendeel!

4e. Voldoening over de goede afloop.
Die voldoening over een goede afloop heb ik jarenlang gehouden. Zoo 

beroerd kon het de held niet gaan, zoo gemangeld en gekreukeld kon hij 
niet door het leven zijn gesleurd — als ik hem eenmaal terug had bij de 
huiselijke haard was ik voldaan en tevreden.

Uit die aanvangsperiode van „De tijger” ligt ook nog in mijn herinnering 
een gebonden jaargang van een Tijdschrift voor de Jeugd. Hoewel mij 
bijstaat dat ik er veel uit genoten heb, staat me geen enkel verhaal meer 
voor de geest. Anders is het met „Alleen op de wereld”, waaruit mijn 
vader ’s avonds voorlas. Zelf las ik het natuurlijk ook nog, doch die eerste 
kennismaking heeft toch de meeste indruk op mij gemaakt; het verhaal 
had voor mij de waarde als van het zelf doorleefde.

Mijn vader las ook wel eens romans voor uit „Het geïll. weekblad voor de 
huiskamer". Het was een nogal lang formaat. Wij noemden het dan ook 
„Het groote boek". Eigenlijk werd dan voorgelezen ten pleziere van mijn 
moeder, doch wij kinderen, al snapten wij er niet alles van, mochten toch 
meeluisteren.

Ik herinner mij „Onschuldig veroordeeld” of „De kinderen van het 
schavot”. Het was een boeiende geschiedenis van twee zoons die hun leven 
gewijd hebben aan het opsporen van een massamoordenaar, in wiens 
plaats hun vader het onschuldige hoofd onder de guillotine had moeten 
laten. Het verhaal speelde in de hoogere Fransche kringen. Hoewel 
moord, hinderlaag en overval in de lucht hingen, kwamen er toch ook 
komische situatie's in voor, wat mij erg aantrok. De rechtvaardigheid 
zegevierde; de naam van de onschuldig veroordeelde werd van alle smet 
gezuiverd. Het heeft me toen nogal gehinderd dat hij intusschen toch al 
onthoofd was, en dus eerherstel hem in feite koud kon laten.

Dan was er ook nog „De heks van Pera”. Dat verhaal ging boven mijn 
bevattingsvermogen. De heldin was (zooals ik achteraf begrepen heb) 
een nogal misdadige mannenverleidster; de aardigheid van die geste ontging 
mij ten eenemale.

Van de eerste kinderboeken die ik zelf las bekoorde mij „Het jodinnetje 
van Elspeet” en „Het gezin van baas van Ommeren” het sterkst. Doch 
het heerlijkste vond ik „Dik Trom”. De eerste druk bezat ik. Deze eindigt 
eenigszins anders dan de volgende uitgaven. In mijn boek ging Dik op 
weg naar Harderwijk om koloniaal te worden, (met het handgeld dat hij 
zou ontvangen, nietwaar, zou z’n moeder het winkeltje van vrouw Boon



126 DE BETEEKENIS VAN HET BOEK

koopen) onderweg hoort hij hulpgeroep. Manmoedig bevrijdt hij een vreem
deling uit de handen van booze roovers. De geredde blijkt een rijke, reeds 
lang doodgewaande, Amerikaansche oom te zijn. Samen gaan ze terug 
naar het dorp, enz. Eind goed, al goed!

Ik was reeds lang volwassen toen ik bij het inzien van een nieuwe 
uitgave van „Dik Trom” tot mijn voldoening bemerkte dat deze geforceerde 
goede afloop een wat natuurlijker bedding had gekregen; want reeds 
als kind had ik dat rooversverhaaltje eigenlijk wat misplaatst 
gevonden.

Neen, het gewelddadige avontuur was in andere boeken meer op zijn 
plaats. We bezaten b.v. ook „De kaper uit de vorige eeuw” van Kapt. 
Marryat. Het is wel één van z’n minst kinderlijke verhalen. Doch na ruim 
veertig jaren hergeniet ik nog de vreugde die ik er toen aan beleefd 
heb.

Zonder het onder woorden te brengen, verdeelde ik de lectuur in twee 
genre’s waarvan ik beide hield:

Het avontuurlijk-fantastische en het huiselijke, min of meer gevoelige. 
Tot de eerste groep behoorde voor mij; Karl May, Jules Verne (het tech
nische sloeg ik over), Worrishofer, Cooper, (natuurbeschrijving sloeg ik 
over), Aimard, (liefdesontboezemingen enz. sloeg ik over), Walter Scot, 
Kapt. Marryat (werd geen letter uit gemist), Paul d’Ivoi, J. van Balen 
en natuurlijk ook Robinson Crusoe (was het een uitgave met zedepreken 
erin, dan sloeg ik die natuurlijk over) enz.

Het blijkt mij nu dat de tweede groep minder talrijk was. In de eerste 
plaats waren er de verhalen uit „Het jonge Volkje”, dan Kieviet, Louwerse 
en van Lummel; meer herinner ik mij niet. Het historische als zoodanig trok 
mij niet zoozeer aan, het was meer de gevoelswaarde van vaderlandsliefde 
en geloofsovertuiging die veel beteekenis voor mij had.

Tegen de boeken van v. Lummel en de z.g.n. Zondagsschoolboekjes 
heb ik een grief overgehouden. Zij ontzetten mijnnatuurlijkgevoel en aanleg 
voor verdraagzaamheid, ja zelfs in die mate dat ik mij na tientallen van 
jaren nog moest vermanen tegen het gevoel van onbehagelijkheid bij het 
zien van een katholiek priester. Het lijkt mij billijk te vermelden dat 
— alvorens de tegenwoordige periode van gelijkmoedige belangstelling 
intrad — er een niet minder groote afkeer van domine’s op volgde.

Toen ik op mijn twaalfde jaar bij een baas kwam en een lange broek 
droeg, oordeelde ik mij te oud voor kinderboeken. Te hooi en te gras 
viel mij wel eens een roman in handen. Ik herinner mij eenige werken van 
J. de Vries, o.a. „De verborgenheden van Amsterdam”. Het boeide mij 
bovenmate. Voor het eerst kwam ik tot de bewuste ontdekking dat de 
wereld een donkere, misdadige zijde had. De galgehumor van eenige der 
schurken vond ik niet onsympathiek. Achteraf geloof ik dat het een beetje
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moeilijk voor mij was te weten of ik mij aan de kant van het licht of aan 
die van duisternis en misdaad zou scharen. Zeker weet ik dat het innerlijk 
door mij werd bejammerd dat de schurk-hoofdpersoon er niet in slaagde 
de onschuldige heldin te verleiden!

Veel plezier had ik ook van een „Keukenmeidenroman", „Martin de 
strooper”. Ik weet niet uit hoeveel afleveringen deze draak bestond, doch 
het was een flinke koffer vol; ik sloeg geen enkel afleveringetje over. Ook 
„Rollo de koning der Noormannen" en „De moord in de witte bok” 
hadden mijn hevige belangstelling. Doch ook las ik in die dagen de werken 
van Ds Koetsveld en de Camera Obscura, ook maakte ik kennis met 
Charles Dickens en Frits Reuter. Jacob van Lennep beviel mij ook best, 
Bosboom Toussant minder.

Alle week- en zondagsbladen die ik maar in handen kon krijgen las ik 
van A tot Z. Zoo kwam ik in kennis met Wells, W. W. Jacobs, Conan 
Doyle, Werner, en vele anderen.

Tegen mijn 17e jaar ontmoette ik mijn eerste vrijdenkerslectuur. 
„Dominé, Pastoor en Rabbi” sloeg als een bom bij mij in. Ik las heele 
reeksen brochures op dit en aanverwant gebied. Toen volgde de boeken van 
Kropotkine, Bakounine, Jean Grave, Elisée Reclus enz. Daarna Multatuli. 
De werken van hem hebben tot mijn twintigste jaar — naast „Wederkeerig 
dienstbetoon” van Peter Kropotkine het meeste voor mij beteekend. 
„Droomers” van Maurits van Wagenvoort, maakte een diepe indruk op 
mij, en sterkte me in een jarenlang volgehouden anarchistische levens
beschouwing.

Daarnaast las ik bij voorkeur realistische lectuur. Niet uit verlangen 
naar erotische prikkel, doch alleen omdat die boeken mij eerlijker en 
oprechter toeschenen; het verlangen om het kaleidoscopische leven beter 
te leeren kennen was zéér groot.

De werken van Emile Zola las ik allen. Zij bevestigde in mij de overtuiging 
dat de samenleving een zwijnenstal was die volkomen gerevolutioneerd 
moest worden. Gelukkig had ik Frits Reuter in eigen bezit. De humor uit 
zijn verhalen was een krachtig tegengif voor het invretend pessimisme 
van de realistische school. Het nog lezen van Frits Reuter gevoelde ik 
eigenlijk als een zwakheid, want volgens mijn opvatting van die dagen 
behoorde hij tot de „burgerlijke”, die ik bij al de vrienden uit mijn jeugd 
op de oude hoop moest smijten. Doch er waren meer van die zwakheden; 
„De smarten van Satan” van Marie Corelli was toen zéér in de mode, ik her
inner mij dat dit boek groote indruk op mij maakte. De rest van haar 
oeuvre heb ik nooit kunnen waardeeren.

Toen maakte ik kennis met Nietzsche en Max Stirner. Ik grasduinde 
wat in filosophische litteratuur, kreeg een schemerachtige kijk op de oude 
beschavingen en bemerkte dat vele van de vraagstukken die mij zoo



128 DE BETEEKENIS VAN HET BOEK

heftig beroerden, zoo oud als de wereld waren. Ongeloovig staarde ik naar 
spiritistische experimenten en nam kennis van theosofische wereld
beschouwingen, zonder dat ik er mij toe aangetrokken gevoelde. Doch 
het lezen van romans geraakte er wat door op de achtergrond. Tooneel- 
werken begonnen mij echter aan te trekken: Ibsen, Bjornson, Shakespeare. 
Goethe’s Faust pas veel later.

Ibsen sterkte mij in de overtuiging die door Zola was gewekt; de wereld 
is een hopelooze verdorven boel, en de enkele rechtschapen mensch die 
er mocht zijn, gaat ten onder.

Bjornson wekte bij mij weder een aarzelend gevoel van vertrouwen op; 
zijn „Bovenmenschelijke kracht” maakte een diepe indruk op me.

Shakespeare redde mij van de doodelijke kijk op de historie, die alleen 
overwinnaars en overwonnenen kent. Voor het eerst poogde ik on
bevooroordeeld in het verleden te zien. Ook leerde ik bij Shakespeare de 
schoonheid van de tragedie waardeeren.

Na die tijd kwam mij eens in handen „Leberecht Hühchen” van Seidel. 
Dit boek, waarin weinig gebeurt, bezit een droge humor die geadeld is door 
een menschlievende, wijsgeerige geest. De lezing verzoende mij voor 50% 
weder met de geheele „burgerlijke” wereld.

Veel dankte ik ook aan H. G. Wells. Niet dat hij de burgers spaarde, 
doch als hij ze zoo terloops naar voren schoof, teekende hij ze met een 
humor en genoeglijkheid die alle haat of ergernis buitensloot. Ook Dickens 
was ik weder begonnen te lezen, evenals Frits Reuter. Mijn heerlijkste 
uren van ontspannend leesgenot heb ik bij deze twee doorgebracht.

Toevallig kreeg ik eens een boek in handen van Lodewijk van Deyssel. In 
één ruk las ik zijn „Verzamelde opstellen” uit. En daarna al het werk van de 
tachtigers en hun epigonen, tenminste voorzoover ik hun werken nog niet 
kende. Naast het dogma van de klassestrijd, dat ik nog vurig aanhing, 
doemde weder de scheidsmuur van burgerlijk of niet burgerlijk voor 
mij op.

Toch leerde ik scherper zien en merkte gaandeweg dat de verschillen 
meer van gradueele dan van principieele aard waren. Doch van Deyssel 
en Willem Kloos leerde mij in ieder geval meer aandacht aan het woord 
als zoodanig te schenken. Waarom ik een gelezen boek eigenlijk mooi had 
gevonden had ik mij voordien nog nooit af gevraagd.

Het waren Walt Whitman (Grashalmen) en H. D. Thoreau (Walden) 
die mijn gevoelens voor de menschheid ophieven tot boven het kartonnen 
schot der klassetegenstellingen.

Eindelijk was het Unamuno met „Tante Trui" en Wilder met „De brug 
van San Luis Rey” die mij wat minder sceptisch stemden ten opzichte 
van de dienende macht van het Christelijk geloof. Ook Sabatier met „Het 
leven van St. Franciscus van Assisi” droeg daartoe bij.
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De beteekenis der aesthetische beleving van „schoone” 
literatuur voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid 

door Dr D. BARTLING.

Na deze boekenschouw zie ik mij toch weer zitten als achtjarige met 
„De tijger in de ton”. Ik wil niet beweren dat al dat gelees van daarna 
nuttelooze vermoeienis des oogen is geweest; daarvoor heb ik tevéél 
vreugde aan de boeken beleefd, doch dat ik van het leven veel meer begrepen 
heb dan toen — neen, dat durf ik niet te beweren!

evolg gevend aan een wenk van de redactie de bijdrage, die zij mij voor 
' dit speciaal nummer verzocht, op het practische af te stemmen, 

wil ik de principieel philosophische problemen die mijn thema bevat zooveel 
mogelijk elimineeren. Ik stel me tevreden eraan te herinneren dat de 
vertrouwd klinkende woorden, waarin we het onderwerp hierboven 
formuleerden in hun taalkundig bekenden zin, nog geen weten
schappelijk gekenden inhoud waarborgen.

Zoo discussieeren we dus ook niet over de geldigheid en draagkracht 
van ons begrip der persoonlijkheid, doch stellen voor onze persoonlijkheid 
te begrijpen als onze macht tot het organiseeren van ons leven, onze 
belevingen en levensuitingen. Persoonlijkheid is dus in tegenstelling tot 
leven ondergaan, leven voortbrengen, aantrekken en afstooten van 
belevingsmateriaal uit de wereld in en om ons tot opbouw van de eigen 
wereld. Daarom is het bewuste en onbewuste bouwplan van ons leven 
het gezichtspunt, waaronder de persoonlijkheid de beteekenis van de 
afzonderlijke belevingen waardeert. Zooveel menschen, zooveel levens- 
bouwplannen. Het is duidelijk dat de beteekenis der aesthetische beleving 
voor de persoonlijkheid dus in de eerste plaats afhankelijk is van haar 
levensbouwplan.

Voor de één is de aesthetische beleving zulk een overheerschend element 
in zijn levensbouwplan, dat de andere levenswaarden daaraan onder
geschikt gemaakt zijn; voor de ander daarentegen is de aesthetische 
beleving, ondanks het geluk dat zij hem schenkt, een te vermijden ziele- 
staat, daar zij de daadkracht, waarop zijn levensplan is ingesteld, verzwakt.

Ten aanzien van de ontwikkeling der persoonlijkheid kan m.i. de 
paedagogie nu twee standpunten innemen. Zij kan als bouwkundige, 
d.i. technicus der levensbeheersching, optreden. In dat geval biedt zij de 
individu haar hulp slechts bij het uitvoeren van diens levensplan. 
Of zij kan de eerzucht van den architect bezitten en dus de structuur van 
het levensbouwplan zélf willen beinvloeden.
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Het ligt in den aard der volksontwikkeling als levensarchitect op te 
treden. Want zij verlangt van de individueele persoonlijkheden de oriëntatie 
van hun levensbouwplan aan het heerschende cultuurideaal. Daarbij is dan 
vóórondersteld dat, althans in groote trekken, de volks-gemeenschap 
waarin de individu leeft, zulk een structuur bezit, dat zij door het na
gestreefde ideaal van een bepaalde organisatie aller levenswaarden, 
inderdaad in staat is de individueele levensbouwplannen op haar in te 
richten.

De opmerkelijke verschuiving van de criteria der cultureele waar- 
deeringen in onzen tijd ontneemt m.i. nu aan de huidige volks-paedagogie 
één der voornaamste voorwaarden voor haar practischen arbeid. In tijden, 
waarin een cultuurgemeenschap, als het ware van-zelf-sprekend, een 
vertrouwde levensstijl aanvaardt, is het sociaal-paedagogisch niet moeilijk 
de functie en waarde van de aesthetische beleving voor de cultureele 
persoonlijkheid te bepalen. Wie de verschillende ontwikkelingsidealen 
der historische cultuurperioden de revue laat passeeren, mag zich over
tuigen, hoe uiteenloopend de beleving van het aesthetische in verband 
met de andere levenswaarden in de gang der eeuwen is gewaardeerd. 
Welke maatstaf moet heden gelden ? Is het persoonlijkheidsideaal der 
19de eeuw nog aanvaardbaar? Is in de huidige gisting der meeningen reeds 
een nieuw ideaal zichtbaar ?

Wanneer de onzekerheid in de tegenwoordige cultureele levensstijl 
het onverantwoord maakt de persoonlijkheid aan een bepaald ideaal 
te waardeeren en in verband daarmee de aesthetische beleving te begrijpen, 
dan ligt het voor de hand terug te gaan tot meer elementaire factoren. 
Er laat zich dan vragen naar de beteekenis der aesthetische beleving ten 
aanzien van het totaal der menschelijke levenswaarden, onafkanke- 
1 ij k van de plaats die zij bij aanvaarding van een cultureel be
paald ontwikkelingsideaal der persoonlijkheid behoort in te nemen.

We herinneren ons de opvatting van vele philosophen die in het 
aesthetische de harmonie van het practische en theoretische vonden. 
Wat daarin voor de levenspractijk ligt, maken we ons het beste bewust, 
wanneer we een oogenblik acht slaan op de verschillende instellingswijzen 
van den mensch op de wereld in en om hem. De eerste, allerelementairste 
en algemeenste instelling op het leven is de practisch-biolo- 
g i s c h e . Daarbij zoekt de mensch dat te beleven, wat zijn zintuigen, 
organen, kortom zijn geheel physisch-psychisch leven bevredigt. De 
mensch ondergaat de wereld in en om hem als materiaal en middel tot zijn 
zich-wel-bevinden. Iets waard is hem slechts dat, wat hem 
aangenaam is en zoolang het hem aangenaam is. Zoodra echter cultuur 
in hem ontwaakt, vermag de mensch aan de drang van het individueel 
eigen belang te ontkomen. Hij vraagt niet langer uitsluitend, wat is iets
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voor m ij n wel-zijn waard, maar: wat beteekent de wereld op-zich-zelf, 
ongeacht mijn individueel wel en wee ? De kennisdrift ontwaakt en daarmee 
de theoretische instelling. De wereld wordt een weten
schappelijk object en de dingen functionneeren voor hem als de verificatie 
van een kennissysteem. Het „ik” dat denkt, van het „ik” dat beleeft 
ongescheiden-onderscheiden, zoekt slechts de logica der dingen. Het feit 
dat de mensch achteraf de verworven kennis weer in dienst óók van zijn 
practisch-biologische levenshouding kan stellen, verdoezelt het principieel 
onderscheid tusschen het objectief gericht kennen en het practisch 
biologisch gebruiken der wereld niet.

Ook het begeeren blijft bij het ontwaken der cultuur niet aan het 
practisch belang van het subject gebonden. In de ethische levens- 
attitude zoekt de mensch iets hoogers dan eigen lust en welbevinden. 
Het streven richt zich op doeleinden, wier verwerkelijking een goed 
beteekent. Pijn en ontbering, gevaar en als het hoog komt, het offer van 
eigen leven, weerhoudt hem niet, zoolang hij in de zedelijke houding 
volhardt, te doen, wat hij zijn plicht d.i. het „goede” acht. Beide in
stellingen, die op de kennis der „waarheid” en die op het doen van het 
„goede", verheffen de mensch boven de oer-gebondenheid aan de wereld 
als zijn levensruimte, tot de typisch menschel ij ke levenswaarden. 
Maar daarmee is dan ook tegelijk de oorspronkelijke eenheid van de 
primitieve wereldbeleving in tweeën gespleten: namelijk in het kennen 
van hetgeen is, zooals het is en het streven naar hetgeen niet is, doch 
behoort te zijn. Wat overbrugt deze klove? Wat verbindt de wereld der 
kennis met de wereld der plichten? Eenerzijds de beleving van het religieuse 
met het geloof aan God, als den Heilige, tegenover wien al het zijnde 
te kort schiet en de Schepper zonder wien niets is, dat is, zooals het is.

Anderzijds de aesthetische instelling. Voor de aesthetische 
instelling is de wereld kennis, noch wiisobject, noch vingerwijzing naar 
een laatsten grond aller dingen. De mensch is, aesthetisch belevend, stil 
geworden; hij rust uit in de aanschouwing der wereld als verschij
ning. De regen spettert druppels tegen de ruiten van zijn kamer. Wordt 
hij aesthetisch geboeid, dan vraagt hij niet weetgierig, hoe dit verschijnsel 
ontstaat, noch betreurt hij practisch dat het alweer regent, doch, zichzelf 
en alle practische en theoretische bekommernissen op zij zettend, aanvaardt 
hij de verschijning, zooals zij ziqh hem voordoet, als een waarde.

Daarin ligt een volstrekt aan-het-doel-zijn, dat noch het immer voort
schrijdend kennisproces, noch het ooit halt houdend streven vergund is. 
Dit volstrekt aan-het-doel-zijn dat het aesthetische onder meer kenmerkt 
houdt tegelijk harmonie in, een harmonie onder verschillende 
gezichtspunten.

In het schoone is kennis en wil, zijn en behooren-te-zijn verzoend;
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de realiteit is gelijk het ideaal haar wil, het ideaal wil wat de realiteit is. 
Idealiteit en realiteit zijn één. De verschijning draagt haar zin in haar 
zoo-zijn. In de beleving weerspiegelt zich de harmonie van het aesthetische 
met een gevoel van geluk, bevrijding en verruiming; de spanning tusschen 
begeerte en bevrediging, vragen en begrijpen, willen en bereiken ontspant 
zich. In de structuur van het object is de harmonie verborgen als eenheid 
van veelvuldigheid, samenklank van détail en geheel, van symmetrie 
en isodynamie, van rhythme en proportie, enz. Niet ten onrechte is dan 
ook geleerd dat de mensch in de aesthetischeharmoniedehoogstevolkomen- 
heid beleeft.

Beteekent dit nu dat de mensch om volkomen te zijn de aesthetische 
harmonie zooveel mogelijk moet zoeken te beleven? Dit ware een mis
verstand. De beleving van het volkomene maakt den belever niet volkomen. 
Ook op den bodem van Schillers leer, dus op dien van een zeer bepaald 
cultuurideaal, is de volkomene mensch niet de aesthetisch belevende 
mensch maar de aesthetisch beleefbare, zoover hij in de harmonie van 
zijn theoretische en practische activiteit zich zelf tot schoonheid wordt. 
Niet alleen kunnen we erop wijzen dat de mensch, die te uitsluitend zich 
op de beleving van het aesthetische instelt, juist méér dan anderen gevaar 
loopt de harmonische aansluiting op het reëele leven te missen, het 
karakter der aesthetische harmonie zelf openbaart ons dat zij een dis
continuïteit ten aanzien van de totaliteit van het leven inhoudt.

Aesthetisch beleven beteekent immers isolatie van de bindingen onzer 
werkelijke levensdoeleinden. Het aesthetische beleefde schakelt zich noch 
in ons kennisbezit, noch staat het in onmiddellijke betrekking tot onze 
practische levensvoering. Aesthetisch belevend hebben we als het ware 
vacantie van ons weten en willen, verpoozing van den dwang van het 
moeten, rust uit den tredmolen van den dagelijkschen gang der dingen. 
Dit geldt evenzeer voor cultuurperioden waarin de levensvorm overwegend 
aesthetisch is. Ook in de totaliteit der prachtvolle renaissance-persoonlijk- 
heid blijft de aesthetische beleving een discontinuïteit. Immers een 
aesthetische cultuurvorm is niet in de eerste plaats door de veelheid van de 
aesthetische belevingen van haar leden gekenmerkt, doch veeleer daardoor, 
dat zij een wereldbeschouwing en levensvoering poneert, die ingesteld 
is op het ontdekken en scheppen van openbare en verborgen harmonieën. 
Dit ontdekken en scheppen is echter theoretische en practische cultuur 
arbeid, arbeid, waarbij aesthetische gezichtspunten richtinggevend 
zijn maar niettemin arbeid! En derhalve geen aesthetische beleving.

Waarin bestaat nu de beteekenis van de aesthetische beleving voor de 
andere levenswaarden, los van het, in een bepaald cultureel ontwikke- 
lingsideaal gelegen principe dat deze levenswaarde in een levensstijl 
organiseert? Wij noemden het reeds. Zij vertegenwoordigt voor de andere



DE BETEEKENIS DER AESTHETISCHE BELEVING 133

levenswaarden de vacantie, de verademing, de verpoozing en de rustl

Daarmee is principieel alles gezegd en we zouden onze taak geëindigd 
achten, waren het niet juist de bijkomstigheden die in de eerste plaats van 
practisch sociaal-paedagogisch belang zijn. Deze bijkomstigheden zijn 
m.i. van tweeërlei aard. Zij betreffen: a. den invloed van de, in de aesthe- 
tische beleving werkzame, psychische en geestelijke activiteit op het 
functioneeren van deze activiteiten ten aanzien van de andere 
levenswaarden; zij raken: b. de nevenwerkingen van het aesthetische object 
zelve, nevenwerkingen, die te belangrijker zijn, naarmate het aesthetisch 
aanschouwde object nog een anderen dan uitsluitend aesthetischen zin 
inhoudt en die daarom bij het kunstwerk (dat de schoonheid slechts ten 
grondslag en niet ten doel heeft) en bovenal bij de schoone literatuur, 
van groote beteekenis voor de totaliteit der persoonlijkheid kunnen blijken.

Over de eerst genoemde bijkomstigheden, die meer op het gebied van het 
kunst- en literatuuronderricht liggen dan op dat der sociaal paedagogische 
lezerleiding, zij slechts terloops opgemerkt dat het aesthetisch beleven, 
inzonderheid van de kunst, kennis en oefening vooronderstelt. Aesthetisch 
beleven is immers niet maar een vagelijk ondergaan van aangename 
gevoelens bij een domweg aangestaard, aangehoord of gelezen werk. 
Integendeel het kan zich eerst instellen op grond van een aesthetisch 
oordeelen. Het aesthetisch oordeelen, dat niet een oordeelen met gevoel, 
maar door het gevoel is en dus voor de totaliteit der persoonlijkheid 
een oefening van een faculteit beteekent door het gebruik ervan, het 
aesthetisch oordeelen richt zich op het object, dat om als schoonheid 
of kunst beleefd te kunnen worden vanzelfsprekend adaequaat opgevat 
moet zijn. De elementen die het gevoel, het object toetsend, tot schoonheid 
samenvat moeten eerst waargenomen worden. En dit zijn in den regel juist 
elementen die bij de andere levenswaarden op den achtergrond staan. 
De zintuigelijke verschijning van klank en kleur, de motorische beweging 
van rhythme en metrum, de qualiteiten van den vorm moeten opgevat, 
ervarings- en phantasievoorstellingen geproduceerd, suggesties gevolgd, 
associaties en gevoelens gewekt worden, opdat het object van schoonheid 
en kunst aan het bewustzijn gegeven zal zijn. Deze geestelijke activiteit 
bij de opvatting van schoone literatuur werkzaam, houdt een belangrijke 
waarde in óók voor de practische levensvoering. De bemoeiing hiermee 
valt echter m.i. gelijk opgemerkt, buiten het bereik van de sociaal- 
paedagogisch gerichte lezerleiding.

Anders staat het m.i. met de onder b. genoemde nevenwerkingen. Welke 
beteekenis hebben zij voor de totaliteit der individueele persoonlijkheden? 
En hoe is de verwerkelijking dezer waarde té bevorderen?
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Even onbelangrijk als een alleen maar mooie vrouw is een literair werk 
dat geen andere qualiteiten bezit dan die van schoonheid. We dienen 
dus te overwegen hoe zich de cultuurwaarde van een literair werk tot 
haar kunstwaarde verhoudt. Binnen het bestek van dit opstel moeten we 
ons beperken twee verschillendsoortige cultureele waarden te noemen, 
natuurlijk afgezien van de cultuurwaarde die het kunstwerk-zijn op 
zich zelf reeds inhoudt. We onderscheiden nu de immanente, uit het werk 
zelf voortvloeiende, cultureele waarde, van de transcendente die het werk, 
buiten zijn intentie om toegekend kan worden.

Wat de immanente waarde betreft, zij ligt in de reactie van de lezer 
op den inhoud van de stof. Dit zij nader toe te lichten. Elk literair kunst
werk bereikt zijn kunstzinnige waarde doordat het een bepaalde stof 
bewerkt. Het brengt de stof tot spreken, of met andere woorden het 
formeert aan de stof een kunstzinnigen i n h o u d. De inhoud is dus 
de visie op de stof binnen de sfeer van de aesthetischen instelling. 
Welke echter de cultureele waarde van dezen inhoud is, is voor het 
kunstzijn van het werk irrelevant. Kunstzinnig komt het alléén 
op de bewerking van stof tot inhoud aan. Daarentegen ligt de immanente 
cultureele waarde in de cultureele waarde van de visie zelf. Deze 
waarde kan ons dus slechts onder cultureel gezichtspunt bewust worden, 
nadat — houden we dit goed vast — nadat de lezer de bewerking van de 
stof kunstzinnig gewaardeerd heeft. Immers eerst met de ontdekking 
van het „hoe" der bewerking, kunnen we de visie op de stof opmerken 
en de cultureele waarde van den inhoud dezer visie beoordeelen. Wat de 
transcendente waarde betreft het volgende: Het materiaal 
van het literair kunstwerk is de taal. De taal heeft in het leven velerlei 
functie. Zij kan, al naar gelang van de situatie tusschen spreker en hoorder, 
met één en het zelfde woord optreden als mededeelingsmiddel, of als bevel, 
of als suggestie, of als wekker van een gevoel, of als oproeper van een 
associatie, of als uitgangspunt van een gedachte, of in verscheidene dezer 
richtingen tegelijk. Daardoor staat het literair kunstwerk méér dan 
kunstwerken in ander materiaal bloot aan het gevaar dat haar stof niet 
van haar inhoud wordt onderscheiden. De stof bestaat in hetgeen in de 
taal gegeven is als „verhaal", de inhoud in hetgeen dit „verhaal" uitdrukt, 
de idee, de expressie van het verhaal binnen de aesthetische sfeer. Deze 
inhoud is niet dus expliciet naast de woorden en zinnen van het literair 
werk gegeven, maar erin en wel in de betrekking tot de kunstzinnige 
intentie. Anders gezegd, deze woorden bedoelen niet een in phantasie 
of werkelijkheid aanwezige zaak of zaakverhouding („verhaal") in woorden 
mee te deelen, gelijk b.v. een courantenbericht dit doet, en de interpretatie 
en zin daarvan aan de willekeur van de lezer over te laten, maar zij 
bewerken het „verhaal" zelf tot iets zin-inhoudends, zoodat het de
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de lezersUit het hier voorafgaande schijnt me nu te volgen dat we

aesthetisch ingestelde lezer op aesthetische wijze iets te zeggen heeft. 
De transcendente waarde van een literair werk ligt nu in de 
waarde van de stof (het „verhaal") onafhankelijk van deze 
bewerking tot zin-inhoud. De boven aangeduide aard van het taalmateriaal 
is dan oorzaak dat de lezer de stof zelf, los van de kunstzinnige bewerking 
opgevat, volgens individueele behoeften bewerkt. Lezen we in de 
courant het verslag van een zitting van de rechtbank, dan hebben we 
als het ware stof in Reinkultur voor ons. We beleven erin een werkelijkheid 
die ons bezighoudt, ons gevoel treft, onze phantasie aan het werk zet, 
zedelijke en verstandelijke overwegingen oproept enz. Lezen we nu een 
literair kunstwerk op de wijze van zulk een courantenbericht, dus zonder 
aesthetische instelling, die het verhaal ten aanzien van zijn werkelijkheid 
tusschen haakjes zet, en zonder oog voor de kunstzinnige bewerking, 
waarin het verhaal op een visie wordt betrokken, dan kan dit literair 
werk ons niettemin individueel van cultureele waarde worden. Deze 
waarde danken we dan aan het samentreffen van deze bepaalde stof 
met onze individueele gesteldheid. Zij is een aan het werk zelf trans
cendente en slechts van de individueele lezer afhankelijke waarde.

Deze waarde onttrekt zich nu ten deele aan sociaal-paedagogische 
beïnvloeding, in zoover we nimmer kunnen weten, welke individueele 
waarde de stof voor een lezer zal vertegenwoordigen. Herhaaldelijk staan 
we verbaasd uit lezersuitspraken te vernemen, welk boek een bepaalde 
lezer van beteekenis voor zijn leven acht geweest te zijn. Ook in bio- 
graphieën van belangrijke persoonlijkheden treft het meer dan eens dat 
romans, die nauwelijks iets met schoone literatuur hebben uit te staan 
en die een bibliothecaris met schouderophalen zal voorbijgaan, als de 
waardevolste lectuur van een bepaalde leeftijdsperiode worden genoemd.

Maar al laat zich dan ook van een bepaald werk nimmer zeggen welke 
transcendente waarden zij in een bepaalde individueele lezer zullen 
wekken, de stoffen zelf onttrekken zich niet aan een sociaal-paedagogische 
belangstelling. We kunnen de stoffen volgens thema’s indeelend (b.v. 
het avontuur, het zwerven, het dier, het kind, de liefde, het gezin, enz.) 
en volgens invloed classificeerend (b.v. sensueel, sensationeel, emotioneel, 
enz.) in hun globale waarde voor groepen lezeis met typische lectuur- 
behoeften sociaal-paedagogisch hanteeren. Dit bedrijf, van welk belang 
ook voor de lezerleiding in het algemeen, ligt echter voor het oogenblik 
buiten ons onderwerp. We constateeren slechts dat óók de schoone 
literatuur zich enkel en alleen als stof laat lezen en als zoodanig dus een 
zekere, aan de intentie van het werk transcendente, cultureele waarde 
vermag te verwerkelijken.
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Zien we nu om naar middelen die de laatste categorie van lezers ertoe 
zou kunnen brengen deel te krijgen aan de winst van de vorige en daarmee 
hun beleving met schoone literatuur zou verdiepen en zuiveren, dan dienen 
we te voren deze winst nog iets nader te beschouwen. De kunst en de

van „schoone” literatuur practisch in drie categorieën kunnen indeelen. 
Ten eerste in lezers die uitsluitend uit literaire belangstelling lezen. 
Zij letten slechts op het „hoe" der bewerking van de stof tot een inhoud. 
De aan het werk immanente cultureele waarde van de inhoud der visie 
is hun irrelevant. Zij zijn de lettrés, de deskundigen inzake het kunst-zijn 
der literaire werken. Zij genieten slechts binnen de aesthetische sfeer. 
En daar zij niet achten op de cultureele waarde, ondergaan zij, 
in gevolge van een bekende psychologische wetmatigheid, slechts zeer 
weinig de invloed dezer „nevenwerking” van het kunstzinnig object. 
Hun aantal is uitermate gering. Heeft het zin deze onvermengd literair 
belangstellenden sociaal paedagogisch te beinvloeden ? Men zou kunnen 
stellen dat onder sociaal-paedagogisch gezichtspunt de nawerking van 
den cultureelen inhoud op de totaliteit der persoonlijkheid hooger 
waarde beteekent dan het enkel en alleen kunstzinnig genieten. Daar
tegenover zou dan de meening te stellen zijn van hen die in de onvermengd 
literaire belangstelling een noodzakelijke voorwaarde zien voor de 
zelfstandigheid en de autonomie van het kunstwerk zelf, in zoover immers 
de kunst aan haar cultureele nevenwerking dienstbaar gemaakt aan 
eigen waarde inboet. Deze discussie is echter een bloot academische 
aangelegenheid, want de lettrés zullen, daar kunnen we a priori zeker 
van zijn, allerminst geneigd blijken zich aan sociaal-paedagogische 
adviezen inzake de keuze van hun lectuur te storen.

Ten tweede is er dan de categorie literair lezenden die zich voor de 
cultureele nevenwerking van den, bij de aesthetische instelling ontdekten, 
inhoud der visie op de stof ontvankelijk stellen. Het zijn zij die den inhoud 
na afloop van de aesthetische beleving innerlijk in de totaliteit van hun 
persoonlijkheid verwerken.

Ten derde zijn er dan de stof-lezers, zij aan wie de aesthetische instelling, 
zoo niet steeds geheel vreemd, toch in die mate doorkruist is met de 
practisch-biologische, ethische en theoretische, dat zij niet in staat zijn 
op te merken hetgeen de stof in haar kunstzinnige bewerking aesthetisch 
waarneembaar aan inhoud uitdrukt. In de waarde van de stof op zich zelf 
schuilt de winst van hun lectuur en aangezien deze, aan het kunstwerk 
transcendente waarde evengoed, zoo niet beter, is te puren uit lectuur 
die slechts weinig met de „schoone" literatuur te maken heeft, is hun in 
den grond der zaak de specifieke waarde van schoone literatuur on
verschillig.
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literatuur gaat daarin boven het schoone uit, dat zij een stof op aesthetische 
wijze doet spreken. Dit houdt in, dat, streng genomen, de visie op 
de stof, zich nimmer zonder rest in het begripsmatige of practische laat 
transponeeren. Wanneer literatuur een algemeen menschelijk thema als 
b.v. een gezinsconflict bewerkt, dan is de uitkomst van deze bewerking 
iets anders dan hetgeen in een wetenschappelijk opstel of door een practisch 
voorbeeld over dit zelfde conflict zou kunnen worden gezegd. De bewerking 
is immers theoretisch, noch practisch maar aesthetisch, geen weten
schappelijk resultaat, noch wilsdoel maar kunstzinnige verschijning. 
Met andere woorden het conflict wordt zichtbaar gemaakt en geïnter
preteerd als gestalte. De, uit de aesthetische beleving met schoone 
literatuur voortvloeiende nevenwerking bestaat derhalve in het 
scheppen van gestalten in den geest van de lezer. In deze 
gestalten weerspiegelt zich de harmonie die we hierboven als een eigen 
aard van het aesthetisch beleven en het aesthetisch object leerden kennen. 
Een voorbeeld mogen onze bedoeling verder verduidelijken. Een literair 
kunstwerk schept b.v. een gestalte van de „moderne jeugd”. Wat houdt 
dit in? De moderne jeugd bestaat te voren als stof voor ons. Dat wil 
zeggen, we hebben tal van ervaringen inzake jonge menschen, en ook 
tal van waardeeringen en misprijzingen betreffende hun levenshouding, 
kortom een zekere theoretische kennis en zedelijke practische instelling 
tegenover de huidige jeugd. Dit alles is echter ongevormd in onzen geest 
te samen. Onze kennis betreft slechts brokstukken, bijzondere in het oog 
vallende eigenschappen b.v.; onze ethische instelling richt zich misschien 
in de eerste plaats op de van traditie en conventie afwijkende houdingen. 
Kortom deze „moderne jeugd" treedt op als een stof die aan de kennis 
en het willen zekere opgaven stelt, opgaven, die we principieel slechts 
een eindweegs kunnen vervullen en die dus de stof als zoodanig doen 
uiteenvallen in onvoltooibare processen. Brengt nu een literair kunstwerk 
in aesthetische aanschouwing een of andere gestalte der „moderne 
jeugd” voort, dan is daarin onder een bepaalde visie al dit heterogene 
tot de harmonie van aesthetische eenheid samengevat, tot eenheid van 
beeld-verschijning. In deze aesthetische visie wordt voor onze opvatting 
grijpbaar, hetgeen zonder deze beeld-gedaante onsamenvatbaar verspreid 
ligt. Afgezien nu van alle gelegenheidsgebruik en misbruik dat de lezer 
in het reëele leven van deze in zijn geest nawerkende gestalten kan maken, 
lijkt mij haar wezenlijke beteekenis in de verrijking van de totaliteit der 
persoonlijkheid te liggen. Telkens weer treffen we in lezersuitspraken de 
betuiging aan, dat, wat aangaande een bepaalde stof in de lezer woelde, 
vaag werd gevoeld, onbewust vermoed, onklaar gedacht, onzeker gewenscht 
onbestemd gewild door een literair werk in een gestalte is samengevat 
en grijpbaar gemaakt.
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Wie in de literatuur inzake de lezerpaedagogie thuis is, zal opmerken 
dat de veelal aanbevolen methoden zich niet zonder meer uit de hierboven 
voorgedragen fundamenteele inzichten laten rechtvaardigen.

Te verwerpen is natuurlijk de zoogenaamde „Auflesemethode”, het 
welwillend uitvindsel van naieve lieden, die de lectuur in een ladder van 
waarden meenden te kunnen rangschikken, waarvan de hoogste sport 
door de Shakespeare's en Goethe’s en de onderste door de Courths-Mahlers 
en Karl May’s werden bezet. Met ondersteuning van de lezerleiding zouden 
de lezers dan sportje voor sportje omhoog kunnen klauteren. De huidige 
lezerpaedagogie heeft teveel ervaring ondervonden en  teleurstelling 
om nog over dit sprookje te discussieeren.

Alle serieus te nemen methoden komen, zij het ook met verschillende 
nuances, neer op de paedagogische kunstgreep om allereerst het primitiefste 
lectuurgenot (spanning en sensatiegenot) te binden aan belangstelling

Is de stoflezer dit alles nu ontzegd ? Dit zonder meer te bevestigen 
zou in strijd met de ondervinding zijn. Er is echter een zeer wezenlijk 
onderscheid. Komt de stoflezer tot gestalte-vorming, dan is het in den regel 
geen gestalte die op aesthetische wijze als zingeving eener stof 
functionneert. Voor de Courths-Mahlerlezeres b.v., die in haar lectuur 
de wenschvervulling van haar dagdroomen grijpbaar beleeft, beteekenen 
deze gestalten allerminst tegelijk een visie op deze stof. Het zijn wensch- 
beelden, maar geen beelden die de zin dezer wenschen een aesthetische 
gedaante geven. Hier is zoo weinig eenheid van zin en verschijning, als de 
verschijning zelfs nog niet aan een spanning tot haar zin toe is. Immers 
wat hier gedaante krijgt, vormt zich in hoofdzaak van de eenheid der 
practisch-biologische levensinstelling uit. De verbeelde gestalten bestaan 
slechts als materiaal voor het zich-wel-bevinden. De gestalte der aesthe
tische instelling daarentegen vooronderstelt als harmonie juist herstel 
van de tweespalt van zin en zijn van practische en theoretische instelling. 
Intusschen zij in het oog te houden dat de gemaakte onderscheiding 
tusschen lettrés-lezers, cultureel-literaire lezers en stoflezers de theo
retische fixeering van eigenschappen betreft en geenszins pretendeert 
dat zij in de practijk streng gescheiden homogene groepen formeeren. 
Integendeel de cultureel literaire lezer zal, evenmin als de lettré, zich het 
stoflezen en het daarin gelegen genoegen niet immer ontzeggen. En 
aan de andere kant is niet aan te nemen dat zelfs de puur op de stof 
ingestelde lezer altijd het „hoe" der bewerking, zij het dan ook slechts bij 
brokstukken en détails, zal ontgaan.

Voor de lezerleiding is de stoflezer echter het eerste en voornaamste 
object. Over welke methoden beschikken we nu om de stoflezer tot het 
niveau van de cultureel literaire lezer te voeren?
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voor stoffen ten einde via deze belangstelling, in hoofdzaak door het contrast 
in de bewerkingswijzen dier stoffen, het oog te openen voor de literaire 
waarden. De eerste vraag is dan: welke stof? In de studies die voor een 
paar decennia over het onderwerp kunst en volksontwikkeling verschenen, 
werd veelal het ,,Heimat"-thema aanbevolen, de stof ontleend aan de 
wereld die de lezer omringt, het vertrouwde, dichtbije en het eenvoudige. 
Bij Natorp, Volkelt, bij Lichtwark.en in het algemeen bij de voor-oorlogsche 
auteurs treffen we telkens de gedachte aan dat de literaire bewerking 
van het leven van eigen huis en haard, eigen land en volk voor de lezer 
het eerst gestalte zou aannemen. Later vindt deze opvatting dan uitbreiding 
en een diepere fundeering in Walter Hofmanns levenswerk. Lectuur moet 
levensnabij zijn. Alleen door levensnabijheid vermag een boek zijn geeste
lijke waarde aan de lezer te ontsluiten. Deze nabijheid wordt dan niet 
meer uitsluitend plaatselijk opgevat. Levensnabij is in het algemeen die stof, 
die aanknoopt aan des lezers werkelijke psychische en geestelijke behoeften 
en mogelijkheden eensdeels en anderdeels aan onmiddellijke en actueele 
levenservaringen van algemeen menschelijken en dus voor ieder toe- 
gankelijken aard. Met andere woorden de lezer moet zich in zijn stof als 
echt menschelijke niet alleen kunnen inleven maar dit inleven moet 
bovendien door het bijzonder thema van de stof tegelijk een zich-erin- 
uitleven zijn. Dit leidde uit den aard der zaak tot onderzoek naar de eigen
lijke motieven der lezerssympathieën en daarmee kwam, inzonderheid door 
enquéten, aan den dag dat de voorheen min of meer bekend geachte 
motieven der lectuurkeuze en waardeering in hun innerlijke structuur 
nog veelal een onbekend beteekenden.

Enkele correlaties van stoffen en lectuurmotieven met het geslacht, 
de leeftijdsperiode, de ontwikkelingshoogte, het beroep, de gezindte, de 
levensbeschouwing, enz. zijn ons daarmee langzamerhand voldoende 
vertrouwd geworden om ons eenige leiding te geven, wanneer het erom 
gaat aan een bepaalde lezersgroep een voorraad lectuur te verschaffen 
waarvan we verwachten mogen dat zij waardeering zal vinden. Niettemin 
gaat ons weten op dit nauwelijks geëxploreerd terrein niet verder dan dat 
we thans eerst recht beseffen, hoe enorm ons niet-weten hier nog is. 
De vraag naar de meest geschikte stof die, gelijk het wel uitgedrukt is 
tot „Entstofflichung” leidt, laat zich eenigermate elimineeren, wanneer 
het accent op de contrastwerking wordt gelegd. De neiging van vele 
lezers zich langeren tijd aan éênzelfden stofmotief te binden, biedt daartoe 
een geschikt aanknoopingspunt. Binnen zulk een zelfde stofgebied ressor- 
teeren immers werken met verschillende literaire qualiteiten en uiteen- 
loopende visies op deze stof. De gelijke elementen, waaruit de stof als het 
,,verhaal” is opgebouwd, doen verschillen in bewerking sterker uitkomen. 
Niettemin acht ik dit middel weinig vruchtdragend, indien de lezer niet
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door individueel contact op dit onderscheid attent wordt gemaakt. In de 
practijk met intelligentietests kunnen we van tijd tot tijd ondervinden 
dat b.v. bij een inprentingsproef een proefpersoon onvergelijkbaar vaker 
dan normaal een rijtje zinlooze woorden moet overlezen om hen te kunnen 
reproduceeren, wanneer verzuimd is hem er te voren op te wijzen dat hij 
ze moet leeren. Ook bij een museumbezoek met in het schilderijen-zien 
ongeoefenden staat men soms versteld, wat al niet in een bepaald schilderij, 
dat lang genoeg bekeken is, onopgemerkt blijft, enkel en alleen omdat 
men niet weet, waarop de aandacht te richten. Deze noodzaak van het 
richten der aandacht door persoonlijk contact maakt het hanteeren van 
het middel der contrastwerking in een druk bezocht uitleenbureau vrijwel 
ondoenlijk. Of het te vervangen is door een beknopte toelichting in de 
romans zelf? Men zou immers in een roman die b.v. het kinderleven 
tot stof heeft, andere romans met het zelfde thema kunnen noemen en 
dan van ieder dezer romans een beschrijving kunnen geven van de wijze 
waarop het kind is gezien (b.v. in relatie tot zijn ouders, tot zijn eigen 
wereldje, onder het gezichtspunt van de volwassene of van het kind zelf; 
met liefde, "of koel observeerend, als aanrijging van amusante gebeurte
nissen, of vanuit een innerlijk centrum, enz.) Mits tactisch toegepast 
zou de lezer een dergelijke beknopte toelichting ongetwijfeld aanvaarden 
en op zijn aandachtsrichting van invloed doen zijn. Afgezien echter van 
enkele niet geringe technische bezwaren, lijdt dit middel principieel aan 
het euvel dat we noodwendig den inhoud (als resultaat der kunstzinnige 
bewerkingswijze van de stof) begripsmatig en dus buiten de 
aesthetische sfeer transponeeren en daarmee gevaar loopen door ver- 
intellectualiseering der aandachtsrichting de aesthetische instelling en het 
aesthetisch oordeel te belemmeren. Op het gebied der beeldende kunsten is 
de werking van Wölfflins Kunstgeschichtliche Grundbegriffe op een deel 
van het publiek hier tot waarschuwing. Hoe voortreffelijk Wölfflins boek 
ook den blik leidt, elementen van vormverscheidenheid leert opmerken, 
het kan niet verhinderen dat een deel van het leekenpubliek het accent 
van de aesthetische waardeering, waarvoor een geoefend zien slechts 
voorwaarde is, onwillekeurig verplaatst op het verstandelijk 
constateeren, waarin uit de aard der zaak voor de beschouwer óók een 
niet geringe bevrediging ligt. Het ontgaat de beschouwer dat hij met zijn 
genoegen in de verificatie der categorieën aan een bepaald werk de ware 
aesthetische gestalte van dit bijzonder schilderij, dus den eigenlijken zin 
over het hoofd ziet. Daarom schijnt mij dit middel zonder persoonlijk 
contact, dat door telkens op de bijzonder individu aangepaste woorden, door 
stembuiging en accent, dichter tot den poort van het aesthetisch aan
schouwen voert, niet zonder bedenkingen.

Zoo zijn we dan nog ten slotte in hoofdzaak op de intuïtie van de
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individueele lezerleider aangewezen. Zoover het de verbinding van de 
lezer met het boek betreft, mogen wij ons daarmee tevreden stellen. Immers 
eenerzijds is het de op ervaring en onderzoek gefundeerde kennis van de 
belangstellingsfeeren der lezers en anderzijds de bekendheid met de 
stofmotieven der aanwezigen literatuur, die de intuitie ten aanzien van de 
bijzondere gevallen het juiste doen treffen.

Anders echter staat het, wanneer de intuitie zou pretendeeren zoo maar, 
uit zich zelf, te weten welk middel zij van geval tot geval heeft te hanteeren 
ten einde de in hun stof-belangstelling tevreden gestelde lezers nu ook 
te voeren tot het niveau van de cultureel-literaire lezers, d.w.z. zoover 
het althans lezers betreft, wier aanleg zich niet verzet tegen de mogelijkheid 
dit niveau te bereiken. (Of we bij alle lezers of zelfs maar bij een groot deel 
dien aanleg kunnen vooronderstellen, betwijfel ik. Deze vraag is echter niet 
aan de orde.)

Als ik me niet vergis vervalt de intuïtie op dit gebied, wanneer zij 
niet tegelijk een vorm van geconcentreerd deskundig inzicht is, gemakkelijk 
in de fout dat zij te zeer handelt van een individueel-bepaalde, cultureel 
literaire instelling uit. De gestalten die aan de totaliteit der persoonlijkheid 
van den lezerleider de hoogste waarde vertegenwoordigen, kunnen zeer 
wel voor het geheel ander levensbouwplan van de lezer onassimileerbaar 
blijken. Wil de lezerleider met bewaring van individueel levensbouwplan 
de lezer opvoeren dan is het, nu in onzen tijd een algemeen aanvaard 
cultureel ontwikkelingsideaal voor de persoonlijkheid ontbreekt, meer dan 
ooit eisch dat hij zelf de structuur van het aesthetisch beleven en waar- 
deeren, van de kunstzinnige, de immanente en transcendente waarden der 
schoone litteratuur in hoofdtrekken doorziet. Alleen dit inzicht is in 
staat zijn intuitief optreden in die mate van individueel persoonlijke 
tendenties te zuiveren dat hij beter kansen heeft het juiste te treffen, 
wanneer hij lezers adviseert wier persoonlijkheidsstructuur niet de zijne is. 
Hiervan overtuigd heb ik daarom niet geaarzeld in dit opstel vooral 
aandacht te geven aan hetgeen naar mijn meening in de eerste plaats van 
belang is om de beteekenis der aesthetische beleving met „schoone” 
literatuur voor de ontwikkeling der persoonlijkheid te bevorderen, 
namelijk: het inzicht in hetgeen deze beteekenis enz. beteekent.

Zoo vertrouw ik op deze wijze aan den wensch van de redactie gevolg 
gevend, dit artikel op het practische afgestemd te hebben.



■

Openbare leeszaal en intellectueele literatuur (lectuur) 
door Dr H. E. GREVE

T aten wij niet diep ingaan op de vraag, wat „intellectueele” literatuur 
(lectuur) eigenlijk is. Het van alle romantiek gespeende boekje „Brei Uw 

Jumper Zelf" is stellig géén „intellectueel" cultuurbezit. Valéry’s „Cimi- 
tière marin”, alhoewel een gedicht, daarentegen zeer zeker wél.

Laten wij eenvoudig een streep trekken tusschen romans, poëzie, drama, 
muziek eenerzijds, en de rest anderzijds. Hier lectuur voor hoofd en hand, 
ginds voor hart en haard.

Alle openbare leeszalen, geen enkele uitgezonderd, hebben te zorgen 
voor lectuur aan beide zijden van de streep. Maar, elke openbare leeszaal 
heeft van die zorg een eigen opvatting, gezwegen nog van een eigen budget. 
Daardoor verschillen zij onderling nog al van inhoud en karakter. Dien
tengevolge is het gevaarlijk om zonder kennis van vele details en tallooze 
factoren generale gevolgtrekkingen te willen maken over de richtlijnen 
der nederlandsche openbare leeszalen bij den opbouw van hun boeken
bezit. Ik bezit die kennis niet, en zal mij dus bepalen tot wat mij van meer 
nabij bekend is: de openbare leeszaal te 's-Gravenhage.

Wie een openbare leeszaal te beheeren krijgt dient de pretentie te hebben 
een cultuurbibliotheek op te bouwen. Dit komt neer op 
voornamelijk twee dingen: een onbeperkte, doch critische, belangstelling 
voor al wat de dag ons toevoert; en, een gevoel voor werkelijke cultuur
waarden, die ons met den tijd dreigen te ontglippen. Dit geldt zoo vóór, 
als achter de streep.

Mij heeft het altijd lastiger toegeschenen een gedragslijn te vinden voor 
den aankoop van ,,hoofd-en-hand"-literatuur dan voor ,,hart-en-haard’’- 
lectuur. De niet-belletrie is zooveel meer geschakeerd.

Om met het eenvoudigste te beginnen: niet alle uitingen van ’s menschen 
activiteit zijn voor de leeszaal even belangwekkend. Er zijn daaronder, 
die bijna geheel uitsluitend voor den vakman iets beteekenen. Krijgskunde 
bijvoorbeeld; geneeskunde; recht; landbouw en veeteelt; taalwetenschap. 
Maar: ook in zulke reservaten liggen welige weilanden voor de velen. Men 
kan den belanghebbenden leek beter verwijzen naar dokter of advocaat 
als er iets hapert aan zijn constitutie of geweten. Maar, met verstandige 
boekjes over lichaamscultuur, over kraam- en kinderkamer, over ons 
staatsbestel, over de vredesbeweging, tuinverzorging en plantenkweek, 
aquaria en huisdieren: daar kan een openbare leeszaal werkelijk velen 
mee bereiken.

Maar ook dan nog: ook den vakman in engeren zin mag de openbare 
leeszaal de deur niet heelemaal sluiten. Hier begint de moeilijkheid. Niet 
elke vakman bezit, noch kan bezitten, alle’ standaardwerken op zijn 
gebied. Daarentegen betaalt ook hij op zijn belastingbiljet mee aan het
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onderhoud der openbare leeszaal. Waarom zou een jurist bijvoorbeeld 
bij ons geen rechten mogen laten gelden op de standaardwerken over 
burgerlijk-, handels- en strafrecht?

Diezelfde soort boeken zijn bovendien lang niet altijd alleen voor den 
vakman van beteekenis. Tallooze vakboeken worden geraadpleegd, — niet 
gelezen, door anderen dan vakmenschen. Ze bevatten gegevens van 
informatorischen aard: typische boeken, die, hoewel geschreven voor 
vakmenschen, in geen enkele openbare leeszaal kunnen ontbreken omdat 
zij inlichtend materiaal zijn voor iederen cultuurmensch.

Ernstiger moeilijkheid levert de monografie op. Over encyclopaedische 
standaardboeken kunnen wij het gemakkelijk eens worden. Maar er ver
schijnen tal- en tallooze studies over speciale onderwerpen daarnaast. 
Een studie over een speciaal onderwerp is niet persé voor de leeszaal taboe. 
Men moet uitgaan van de gedachte, dat het de taak der openbare leeszaal 
is, een lezer zóó ver te brengen, dat hij zich door speciale monografieën 
een eindweg kan oriënteeren. Verder moet men het aan de wetenschappe
lijke en de vakbibliotheken overlaten, hem de voorlichting te verschaffen 
die hij verlangt terwille van een perspectivisch beeld van het onderwerp 
zijner belangstelling.

De in aanmerking komende monografie zal stellig niet uitsluitend van 
„populair" gehalte mogen zijn. Een z.g.n. „populair-wetenschappelijk" 
boek is goed voor de opwekking van de eerste belangstelling. Voor de 
meeste lezers is die lectuur voldoende. Maar dit is oppervlakte-cultuur, 
en dit is niet juist de doelstelling van een cultuurbibliotheek!

Er komen tegenwoordig tallooze monografieën en monografietjes uit 
over zeer speciale onderwerpen, die, als vervolg op het leer- en handboek, 
onmisbaar en begeerd zijn. Vooral zulke, die over dingen handelen, die 
nooit in leer- en handboeken te vinden zijn. Weet U, hoe men gipsbeeldjes 
maakt; hoe men gramofoonplaten moet kiezen; hoe men een vereeniging 
opricht? Ik weet: dit zijn geen aangelegenheden van wereld-wijd belang. 
Maar: ieder onzer komt met zulke luttele zwarigheden in confrontatie. 
Heeft een openbare leeszaal óók oog voor dergelijke nooden, dan oogst ze 
dank van gewone, brave menschen, - als U en ik, — dolgelukkig en 
tevreden met dat boekje-van-niks.

Nog deze opmerking: wie meent in een openbare leeszaal de lezers naar 
typen te kunnen classificeeren en voor elk type de typische literatuur te 
kunnen bestemmen, komt bedrogen uit. Het zijn niet alléén koks, die 
kookboeken vragen. Ook in een boekhouder leeft niet eeuwigdurend de 
vlam voor het Mercuriusdiploma. Elke lezer is volmaakt onberekenbaar, 
en ideaal is de leeszaalboekerij, die daarmede rekening kan houden.

Toch zijn er vanzelfsprekend beroeps-groepen, die constant beroeps- 
boeken verlangen. Welke beroepen? Mijn indruk is, alle beroepen met
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examens en diploma's. Welke boeken? Zulke, die voor examens gevraagd 
worden. Vandaar dat een leeszaaldirectie verstandig doet met ijverig 
examenprogramma’s na te snuffelen. Men haalt daaruit altijd juist de juiste 
beroeps-boeken. En in die beroepsboeken weer verwaarlooze niemand 
de literatuuropgaven. Meer en meer is het gewoonte geworden, literatuur- 
lijstjes voor voortgezette studie in het leerboek op te nemen. Zelfs in 
schoolboeken.

Men heeft dan meteenen de voorlichting van den vakdocent, den 
vakman. Er bestaat geen bibliothecaris, en zeker geen leeszaaldirectie, 
die in staat is om buiten vakmannen de boekerij op te bouwen, niet tot 
een vakbibliotheek maar tot een cultuurbibliotheek. Het is daarom strikt 
noodzakelijk vakmenschen bij de boekenkeuze te betrekken. Bij zulke 
samenwerking is het de taak van de leeszaaldirectie den vakman af te 
stemmen op de behoeften der leeszaal. Hetgeen wel tot het allermoeilijkste 
(voor beide partijen) behoort.

Aanbevelingslijsten stellen in staat, nu de eene, dan de andere rubriek een 
beurt te geven. Geen nederlandsch leeszaalbudget is in staat, elke rubriek 
ten volle zijn maat te geven. De gewone, loopende aanvullingen en ver
nieuwingen met recente boeken en drukken kan zijn gang gaan. Maar de 
lacunes in elke rubriek aanvullen kan nu eenmaal niet in eens geschieden. 
Daarom vatte men nu eens de ééne, het volgend jaar de andere rubriek 
aan; de ééne rubriek vaker, spoediger dan de andere. Een deel van het 
aankoopbudget dient voor de lacunes te worden op zijde gelegd. Op die 
manier alleen is het doenlijk, langzamerhand een boekerij te vormen, die 
in haar onderdeden evenredig is opgebouwd.

Evenredigheid. Elke literatuurgroep valt in kleinere uiteen. Elke 
kleinere eischt opnieuw een bezetting met boeken van verschillend gehalte, 
van verschillende zwaarte en uitgebreidheid. Overmatige bezetting en 
zorgzame gradeering in de ééne groep; spaarzame en stiefmoederlijke in de 
andere: dat is niet het ideale beeld van een cultuurbibliotheek. In elke 
groep is de vakman om zijn standaardwerken, encyclopaedieën en mono
grafieën verlegen; verlangt de beroepsstudie hand- en leerboeken; grijpt 
de eenvoudige en tast de geraffineerde met zijn zoekende handen tusschen de 
boeken. Is het geen plicht, geen eer der openbare leeszaal, over het 
geheele boekenbezit een gelijkmatige evenredigheid in de boekenbezetting 
te betrachten?

Van die evenredigheid hangt af, of de catalogus de uiterst moeilijke, 
maar ook uiterst gewenschte, „gradeering” waard is. Tenzij een vakman, 
— en dan nog slechts op een enkel, een speciaal gebied, — is niemand in 
staat om uit een boek, laat staan uit een boektitel, gehalte en aard af 
te leiden. Gradeering, — dat is: aanwijzing van gehalte en aard, -—■ is 
in een leeszaalbibliotheek echter alleen dan van waarde, wanneer de
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Wat verder in Tabel I opvalt, is het vrij gelijk blijven der belangstelling in 
bijna alle rubrieken. De ups en downs bewegen zich binnen enge grenzen.

boekerij in al zijn geledingen gelijkmatig, evenredig is opgebouwd.
Ziehier eenige gedachten, die bij het aankoopen van boeken „voor 

hoofd en hand” om en om wentelen.
Met als spil: het geld.

ver boven alles uitgaande roman-' 
om de 40% der totaaluitleening

Hoe reageerde in den loop der jaren het haagsche lezerspubliek op zulk 
een aankooppolitiek ?

Om verschillende, weinig ter zake doende, redenen gaan wij niet verder 
terug dan het jaar 1924. Enkele gegevens ter oriënteering: uitleening in 
1924: 250.000 banden, in 1936: 376.000, waarbij 334.000 banden uit
geleend in de filialen; totaal 710.000 banden. Voor vergelijking komen 
alleen de uitleencijfers der Centrale in aanmerking.

Deze uitleening verdeelt zich over een aantal rubrieken, welke percents
gewijze geanalyseerd is in Tabel I.

Wat in die tabel dadelijk opvalt, is de 
uitleening, die zich door alle jaren heen 
handhaaft. Hoog als dit percentage is, is het toch uitzonderlijk laag tegen
over de roman-uitleening elders, waar 60 tot 80% normaal is.

Wij zullen ons hier niet bezig kunnen houden met de vraag, of 40% 
roman-uitleening verblijdend of bedroevend is. Dat is een ander verhaal. 
Wat kan echter de oorzaak zijn van die uitzonderingspositie der haagsche 
leeszaal ?

Als eerste en voornaamste: de haagsche leeszaal bezit circa 85 niet- 
romans tegenover circa 15 romans. Het publiek neemt alt ij d 
niet-romans wanneer die er in verscheidenheid 
z ij n. In de tweede plaats is in de haagsche leeszaal jaren achtereen 
vermoedelijk met een gelukkige hand gekocht. In de derde plaats: het 
budget veroorloofde aankoopen volgens een vast plan.

Mede speelt een rol, dat de haagsche leeszaal altijd een catalogus heeft 
uitgegeven, waarin het totale boekenbezit werd opgenomen. 
Een catalogus, die voortdurend alle rubrieken onder de oogen der ge
bruikers brengt, leidt onvermijdelijk de aandacht naar de niet-romans. 
Eén sprekend voorbeeld, dat dit bevestigt. Men zoeke in Tabel I het 
percentage der romanuitleening in 1931 op: 43.21% (topcijfer). Midden 
1932 verscheen van den algemeenen catalogus een nieuwe bewerking. 
Hetzelfde jaar daalde het percentage reeds tot 41.27%; in 1933 tot 39.84%. 
(De stijging in de volgende jaren is het gevolg van toetreding eener geheel 
nieuwe categorie lezers: de werkloozen.)
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Men vergelijke hiervoor de gemiddelde percentages over 13 jaren met de 
jaarpercentages. Het gaat vaak om fracties van percenten.

Dit beteekent, dat steeds voor vrijwel alle rubrieken een vrijwel constant 
lezerspubliek bestaat. Een tweede conclusie: dat elke rubriek blijkbaar 
in staat werd gesteld te blijven boeien door voldoende nieuwe toevoer 
van boeken. Wanneer de gelijkmatige vernieuwing, - b.v. door sterke en 
langdurige inkrimping van het aankoopbudget, zou uitblijven, dan zou 
daarvan de terugslag het eerst te vinden zijn in verflauwing van de aan
dacht voor niet-romans.

Om een goed overzicht van deze gelijkmatigheid te ontvangen moet men 
vooral ook Tabel II ter hand nemen. Hier zijn de rubrieken gerangschikt 
naar het uitleencijfer der jaarpercentages. Men ontdekt hier onmiddellijk 
welke rubrieken niet of nauwelijks van hun rangplaats afkomen. Vaak 
spelen slechts héél geringe percentage-verschillen bij onderlinge plaats- 
wisselingen een rol.

Men lette eens op de aardige worsteling om den voorrang tusschen de 
twee rubrieken B (Wijsbegeerte, Zielkunde, Zedekunde, Occultisme) en 
Q (Lichaamsverzorging, Hygiëne, Sport, Spel, Huishouding), die door 
alle jaren heen buren gebleven zijn, samen boven in de middengroep. Als 
dubbelsterren draaien zij om elkaar heen. Men vraagt zich verwonderd af, 
waarom juist die twee, onderling wel héél sterk verschillende, rubrieken, — 
beide zoo constant geklasseerd, — altijd zoo aan elkaar blijven klitten ?

Maar de aandacht blijft voor niet alle rubrieken even gelijkmatig. Er 
komen tusschen de rubrieken onderling merkwaardige verschuivingen 
voor. Men houde Tabel II bij de hand.

a) Wanneer men in Tabel II de letters H (Sociologie, Economie, Politiek) 
eens onderling met een lijn verbinden wil, dan zal men opmerken dat van 
1924 tot 1929 (de jaren van economisch breed gebaar) de belangstelling 
voor economische literatuur nooit hooger kwam dan de 6e en 7e plaats. 
Na het fatale jaar 1929 schiet de H plotseling naar voren, bereikt de 
12e plaats en handhaaft zich daar, met geringe schommelingen, tot heden 
toe. Crisis-verschijnsel. In deze rubriek bevindt zich o.a. de literatuur over 
geld- en kredietwezen, belastingen, bolsjewisme, fascisme, nationaal- 
socialisme, crisis en crisispolitiek, internationale politiek.

b) Een curieuze lijn vertoont de C-rubriek (Godsdienst, Kerkgeschiedenis) 
Sterke schommelingen naar links en naar rechts tot in 1930. Daarna een 
vaste positie, hoog in de middengroep. Hiermede is in overeenstemming 
de, in het huidige cultuurleven alom waar te nemen, religieuze opleving.

c) De X-rubriek (Beeldende kunst, Kunstnijverheid) en de R-rubriek 
(Techniek) hebben na 1931 onderling een verhouding aangenomen ten 
ongunste van de „Kunst”. In die mate zelfs, dat ook volgens de gemiddelde
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percentages nog drie jaren geleden de „kunst" het won van de „techniek”. 
Een analoog verschijnsel is op te merken sub d, e en f.

d) Wanneer men, — altijd nog in Tabel II, — de letters W (Toonkunst, 
Tooneelkunst, Film, Dans) met een lijn verbindt, krijgt men bevestigd, 
hoe sterk de belangstelling voor „kunst” is gedaald. Gedurende de koorts- 
bloei der vóór-crisis-jaren loopt de W-lijn sprongsgewijs uit: van de 8e 
naar de 14e plaats. Zij handhaaft zich daar tot in 1930, maar geleidelijk 
ebt zij vervolgens weer af naar de 9e plaats. De muzen wijken voor de 
zorgen. Men lette ook eens op den teruggang (Tabel I) van de „Practische 
muziek": van 8.37% naar 6.36%: een verschil van 25% 1 (Welk aandeel 
heeft in deze debacle de radio en de bioscoop?)

e) Men legge nu den vinger bij de letter p (Poëzie, Drama). Tot 1931 
bezet deze bij uitstek belletristische rubriek de glorieuze 21e plaats. 
Nadien gaat het met de poëzie en het drama hollende achteruit. Binnen 
slechts vijf jaren, de jaren van nood en onrust, — is de belangstelling 
teruggedrongen naar de 15e plaats. Correspondeert daarmede niet de 
betreurde daling van de publieke belangstelling voor het tooneelleven? 
En de verdringing door de bioscoop.

f) Parallel aan het voorgaande loopt de Z-lijn (Letterkundige geschiedenis 
en aesthetiek). Hier is de sprong achterwaarts feitelijk nog grooter: van 
de 14e plaats terug naar de 6e—7e.

g) Wat te zeggen van de E (Geschiedenis) en de G (Aardrijks-, Land- en 
Volkenkunde) ? Beide constant goed geklasseerd, dicht bij de belletrie- 
groep. Dat zij daar staan en stand houden, is niet zoo vreemd. Men denke 
aan de „hausse” in de „reisbeschrijving” (avontuur!) en in de levens
beschrijving („vies romancées”). Beide genres leunen tegen de „roman" 
aan. Mode-invloed is hier ook aanwijsbaar.

h) De rubrieken, die in de middengroep vrij vast genesteld schijnen, 
zijn die der exacte wetenschappen: O (Biologie, Plant- en Dierkunde) en 
N (Wis-, Natuur-, Schei-, Sterre- en Aardkunde). Op een lager plan de 
K-rubriek (Opvoeding, Onderwijs). In de onderste regionen, le tot 5e 
plaats, blijven constant met geringe wisselingen: M (Krijgskunde), 
L (Recht), V (Landbouw, Veeteelt, Visscherij), Y (Taalkunde), P (Genees- 
en Heelkunde). Maar, om goed te begrijpen wat deze constellatie wil 
zeggen, hebben wij Tabel III noodig.

Wij nemen dus Tabel III er bij. Hier zijn de rubrieken volgens hunne ge
middelde percentages in opklimming gerangschikt.

In de derde kolom dezer tabel staat achter elke rubriek een g of een p 
Die letters geven aan, of de betreffende rubriek gerekend kan worden 
overwegend een „geestelijk” (g) gehalte te bezitten, of een ,,practisch” (p).
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aesthetiek (Z) g

P

P

4.07 P

Geschiedenis (E) 
Aardrijks-, Land- en Volkenkunde (G) 
Poëzie, Drama (p)
Muziekwerken (Practische muziek) (m)
Romans (r)

4.24
4.93
5.42
8.14

41.71

1.82
1.83
1.87
1.99
2.16
2.18
2.43
3.20
3.28

g 
g 
g 
g 
g

g 
g

P
P
P
P
P

P

0.05%
0.75
0.79
0.85
0.94
1.44
1.80
1.81

g 
g 
g 
g

Krijgskunde (M)  
Recht (L) 
Landbouw, Veeteelt, Visscherij (V)
Taalkunde (Y) 
Genees- en Heelkunde (P) . .
Opvoeding, Onderwijs (K) . .
Bedrijfskunde (J)
Sociologie, Economie, Politiek (H)

Beide woorden zijn benadering. ,,Geestelijk” staat voor al wat beoefend 
en gelezen wordt terwille van innerlijke bevrediging, beschaving, ont
wikkeling, verdieping; voor wetenschappelijke, verstandelijke, critische, 
intellectueele, zedelijke vorming. „Practisch” staat voor al wat, gelezen 
en verwerkt, omgezet kan worden voor gebruik, toepassing, vermeerdering, 
verbetering, ordening in de sfeer van het dagelijksche, het lichamelijke, 
het materieele.

Bij deze analyse treden drie groepen op: één groep van uitsluitend

gemiddelde percentages 
936.

Letterkundige geschiedenis en 
Algemeen (A)  
Verkeerstechniek (U) ...
Biologie, Plant- en Dierkunde (O)  
Toonkunst, Tooneelkunst, Film, Dans (W) . . . . 
Godsdienst, Kerkgeschiedenis (C)  
Wis-, Natuur-, Schei-, Sterre- en Aardkunde (N) . 
Hygiëne, Sport, Spel, Huishoudkunde (Q) . . .
Wijsbegeerte, Zielkunde, Zedekunde, Occultisme (B) 
Beeldende kunst, Kunstnijverheid (X)  
Techniek (R)  

TABEL III.
De hoofdrubrieken, gerangschikt volgens de g 

der uitleening 1924—19:

In de derde kolom: g = (overwegend) geestelijk georiënteerd. - p (overwegend) 
georiënteerd op het practische leven. — ? = niet te bepalen.
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Gemiddelden 1924—193619361924

Aardkunde, Biologie, 
Heelkunde).

. 5.93%

. 6.41

. 6.44
8.63

. . 9.92
. 10.01

1. Onderzoeken . 5.36%
2. Beschouwen
3. Ordenen . .
4. Maken . .

1. Onderzoeken
2. Beschouwen
3. Ordenen . .
4. Verbeelden . .
5. Maken . .
6. Beschrijven
7. Gevoelen . . . 50.64

TABEL IV.
in categorieën samengevoegde rubrieken, in 

gerangschikt.

. . 4.69%
. 4.81

i . 5.25 .

1. Ordenen . .
2. Beschouwen
3. Onderzoeken
4. Beschrijven . . 7.81
5. Maken .... 8.31
6. Verbeelden . . 8.86
7. Gevoelen . . . 58.16

Uitleenpercentages van in categor 
opklimming

. 5.46

. 5.85
. . 8.06

5. Verbeelden . . 8.83
6. Beschrijven . 9.17
7. Gevoelen . . . 55.27

Ten slotte Tabel IV.
Voegen wij de individueele rubrieken samen tot categorieën van mensche- 

lijk denken, doen en gevoelen, dan krijgen wij het volgende beeld.
„Beschouwen” (Wijsbegeerte, Zielkunde, Zedekunde, Occultisme, 

Religie).
„Beschrijven” (Geschiedenis, Aardrijks-, Land- en Volkenkunde).
„Ordenen” (Sociologie, Economie, Politiek, Opvoeding, Recht, Krijgs

kunde) .
„Onderzoeken” (Wis-, Natuur-, Schei-, Sterre- en

Plant- en Dierkunde, Anthropologie, Genees- en
„Maken” (Lichaamsverzorging, Techniek, Landbouw).
„Verbeelden” (Toonkunst, Tooneelkunst, Dans, Beeldende Kunst, 

Kunstnijverheid, Taal- en Letterkunde).
„Gevoelen” (Muziek, Poësie, Drama, Roman).

„practische” rubrieken; een middengroep van wisselend „practische” en 
„geestelijke” rubrieken; een derde groep van uitsluitend „geestelijke” 
rubrieken.

Van deze drie is de „practische” verreweg het laagst geclasseerd; de 
„geestelijke” verreweg het hoogst; in de menggroep overweegt de 
„geestelijke”.

Alleen „Techniek” en „Lichaamscultuur: Hygiëne, Sport, Spel, Huis
houding” (aan Techniek min of meer verwant) brengen het als „practische” 
rubrieken tot de middengroep. De overige zijn deels min of meer „maat
schappelijk” gericht; anderdeels zijn het typische ,,vak”-rubrieken, 
waarvoor de belangstelling haar literatuur elders, in vakboekerijen, pleegt 
te zoeken.

Overwegend sterk blijkt de belangstelling van het leeszaalpubliek naar 
het „geestelijke” goed gericht.
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Het allereerste wat opvalt is: de bijna algeheele overeenstemming van 
de gemiddelden der periode 1924—1936 met de percentagecijfers uit 1936. 
„Maken” en „Verbeelden” alleen hebben van plaats gewisseld, en wel 
ten gunste van „Maken”: Techniek contra Kunst. Die algeheele overeen
stemming tusschen de periode- en de jaarcijfers-1936 duidt op sterke 
ontwikkeling naar-, een sterk overwicht van de latere jaren (zeg: 1931 — 
1936) t.o.v. de vroegere jaren (zeg: 1924—1930) der periode.

Vergelijken wij dan het eerste en het laatste jaar der periode: 1924 en 
1936.

a) Alle categorieën op één na blijken gewonnen te hebben ten koste van 
de sfeer van het gevoelsleven. De categorie „Gevoelen" verloor in het 
totaalbeeld niet minder dan 7.52%, en als categorie 12%. Dat is zéér veel. 
De teruggang komt, zooals Tabel I en II uitwijzen, uitsluitend op rekening 
van „Muziek” en „Poëzie, Drama”; niet van „Romans”. De sfeer der 
„Verbeelding”, die het nauwst ligt naast de sfeer van het „Gevoel”, is 
de categorie die eveneens, zij het in aanzienlijk geringere mate, een veer 
heeft moeten laten. Onze conclusie mag luiden: wij drijven af naar het 
zakelijk-verstandelijke.

b) Welke categorie heeft het minst geprofiteerd? „Onderzoeken" 
(+1.19%), dat van de 3e plaats naar de le plaats terugliep. De sfeer van 
het „exacte” heeft gewonnen, maar het minst.

c) Volgen, dicht op elkaar, met hun winst: „Beschouwen” (+1.60%), 
„Maken” (+1.61%) en „Ordenen” (+1.75%). De vraag naar het „hoe?” 
en de vraag naar het „waarom?” vervult den mensch thans sterker dan 
12 jaren geleden. Dit beteekent: toeneming van angst en ernst. Er spreekt 
uit deze verhoudingen een druk; een vlucht in het bovenzinnelijke; een 
terugval in de realiteit; een verlangen naar uitkomst, naar bevrijding, 
hoe dan ook.

d) De grootste winst boekt „Beschrijven” (+2.20). Er werd reeds 
gewezen op de nabuurschap van de levens- en de reisbeschrijving met de 
„roman”. Wanneer er verlies ware voor de „roman" ten gunste van levens- 
en reisbeschrijvingen, dan zou men van een verplaatsing der belang
stelling kunnen spreken: van de fantasie naar het realistische (avontuur, 
anecdote). Maar wij zagen reeds: de „roman" heeft betrekkelijk niets 
verloren aan aantrekkingskracht; wel poëzie en drama en muziek. Mogen 
wij dus wagen te veronderstellen, dat er een vergrovingsproces in gang is ? 
„Beschrijven” is per slot van lagere orde, misschien wel de laagste van 
de zeven, door ons aangenomen, categorieën. Of moeten wij concludeeren 
tot een nieuwe vlucht naar het verre verleden, het verre land, het verre 
hiernamaals: een nieuwe vorm van „romantiek”?



De beteekenis van de lektuurkeuze voor 10—16-jarigen ‘).
door HENRIETTE J. KLUIT

) Inleiding gehouden voor een vergadering van het District Noord Brabant der Mij. 
nut van ’t Algemeen.

L_Jet vraagstuk der jeugdlektuur heeft ongetwijfeld de aandacht van alle 
ANuts-Bibliotheken. Door verschillende plaatselijke en andere omstandig

heden zullen de praktische mogelijkheden der lektuurkeuze voor jongeren 
echter uiteenloopen, daarom wil ik heden trachten enkele algemeene 
lijnen te zoeken om dit onderwerp nader met U te bespreken.

Wanneer wij volwassenen spreken over het jeugdlektuur-vraagstuk en 
over de beteekenis van boeken voor jongeren, dan zoeken wij naar de beste 
wegen om opgroeiende jongens en meisjes in aanraking te brengen met 
die boeken die le graag door hen gelezen zullen worden, en 2e het 
waard zijn door hen te worden gelezen, hopend hierdoor ertoe mede 
te werken dat zij het echte genot van lezen zullen leeren kennen. 
Als dit ideaal zoo eenvoudig bereikbaar ware, dan zou met de heden- 
daagsche uitgebreide jeugdlektuur, en met de vele mogelijkheden van 
tegenwoordig om een zoo groot mogelijk percentage jongeren daarvan te 
doen profiteeren, het aantal intensieve lezers dus steeds toenemen. Wat 
wij hiervan hooren, zien en ondervinden, bevestigt zoo’n rooskleurige 
veronderstelling niet. Daarom is ’t zoo noodig ons telkens opnieuw reken
schap te geven van de mogelijkheden en moeilijkheden en van de ver
schillende factoren, die de lektuurkeuze van jongeren beïnvloeden. 
Misschien kan ik het beste beginnen met het doel dat wij beoogen, en 
vragen: wit wenschen wij jongeren toe, wat verstaan wij onder „intensief 
leesgenot”, om dan de vraag te bezien: Wat wenschen zij zelf, 
en in hoever moeten wij wel of niet trachten leiding te geven bij hun keuze, 
om daana in de 3e plaats in ’t kort na te gaan welke boeken voor die keuze 
in aanmerking komen.

Die eerste vraag dan: wat wenschen wij jongeren toe, wat verstaan we 
onder intensief leesgenot, zal op verschillende manieren be
antwoord kunnen worden, en de belichting ervan zal afhangen van persoon
lijke opvatting en persoonlijke ervaring. Maar in één opzicht zullen wij 
toch wel allen elkaar naderen, de overtuiging nl. dat wat boeken ons bovenal 
brengen kunnen dit is: g e e s t e 1 ij k e v e r r ij k i n g, de vreugde 
van het doordringen in de gedachtenwereld van schrijvers en dichters, 
waarbij wij door het opnemen en verwerken van het gelezene ons sterker 
bewust kunnen worden van eigen opvatting en eigen gedachtenleven, 
’t Zij de nadruk valt op de kunstwaarde, of op den wetenschappelijken 
inhoud, of op de eenvoudige menschelijke belangstelling voor de door den 
auteur geteekende karakters en toestanden, de vreugde van deze aan
raking met die gedachtenwereld buiten de onze is toch im Groszen und
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Ganzen er een van de verrijking van onzen geest. Die vreugde is van 
actieven geestelijken aard, en deze is anders dan het passieve genoegen 
van het tijddoodende lezen. Als wij spreken over het werkelijk genieten 
van boeken, dan bedoelen wij dit actieve lezen, en dat is ook wat wij 
voor jongeren hopen dat zij zullen leeren kennen.

Nu zullen wij niet uit 't oog moeten verliezen dat jongeren anders lezen 
en andere eischen aan hun boek stellen dan wij volwassenen.

Aan het bewuste, critisch of beschouwend lezen is de gemiddelde jongere 
nog niet toe, hij laat zich meevoeren door 't verhaal en volgt waar de 
schrijver hem brengt. Juist daarom is ’t dan ook noodig dat de schrijver 
van een jeugdboek, zich hiervan bewust zijnde, de jeugdlezers brengt in 
een zuivere atmosfeer. Daarover straks meer.

In zekeren zin brengt het lezen als zoodanig al geestelijken arbeid mee. 
In een aardig Engelsch boek: „How to read”, las ik eens een duidelijke 
beknopte uiteenzetting van het verschil in zelfwerkzaamheid bij ’t lezen 
van een verhaal, en ’t kijken naar een film. Bij ’t lezen moet de tekst door 
den lezer zelf in voorstellingsbeelden omgezet worden, wil ’t gestalte voor 
hem kunnen aannemen, en hij ’t in zich op kunnen nemen. Bij ’t kijken 
naar een film echter, worden de beelden ons kant en klaar voor oogen 
getooverd, en hebben we ’t verhaal dat zich op ’t witte doek voor ons af
speelt, slechts te volgen. Op de vraag in hoeverre illustraties van boeken 
een taak vervullen in het helpen vormen van voorstellingsbeelden, en of 
kleine kinderen wier voorstellingsvermogen nog gering is, daarom ook 
meer „plaatjes" noodig hebben dan grooteren, wil ik thans niet ingaan. 
Vast staat wel dat ieder lezen afgezien van de eenvoudige technische lees- 
kennis, in min of meerdere mate onwillekeurig geestelijken arbeid vergt. 
De waarde van dien arbeid hangt echter af van den inhoud dier voor
stellingsbeelden.

Ik geloof dat we niet te veel zeggen als we in de normale leeslust van 
jongeren elementen erkennen van een behoefte aan ontspanning 
en inspanning beide. Schrijvers, die alleen rekening houden met 
’t verschaffen van ontspanning, doen daarom jongeren op den 
duur te kort. Ik hoop dat U me niet verkeerd zult verstaan: ik ben er 
volkomen van overtuigd, dat ze in de eerste plaats ontspanning 
zoeken en noodig hebben. Ze willen dolgraag pleizierig bezig
gehouden worden, veel lachen, veel vroolijke en spannende avonturen, 
hoe meer, hoe liever  Als een jongen zoo stilletjes zit te schudden van 
’t lachen, soms zelfs hardop schatert in een overigens rustige leeszaal, 
zoo, dat de omzittende kinderen mee lachen omdat hij zoo gek zit te 
grinniken in zijn eentje, dan zal ook iedere volwassene wel meegenieten 
met dat spontane pleizier. Ik behoef U niet er op te wijzen dat juist in tijden 
van sombere toestanden in veel gezinnen en van drukkende zorg, die veel
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levensvreugde voor kinderen vergalt, een uur van vroolijkheid door een 
boek, werkelijk ontspannend kan werken.

Vroolijkheid, zeker, die behoort tot de volstrekt noodige elementen van 
jeugdlektuur. Maar er zijn verschillende soorten, en er is een soort grappig
heid, of lolligheid, zooals kinderen ’t liever noemen, die wel héél flauw en 
zouteloos is. En het is de aard van de vroolijkheid, de klank van den lach, 
die op den duur mede de smaak zal beïnvloeden. Geeft het doorsnee boek 
waarmee de jongere in aanraking komt, niet veel bijzonders op dit gebied, 
dan verwacht hij er ook niet veel anders van, en stelt zijn eischen niet 
hooger.

De behoefte aan inspanning die ik noemde, naast die aan ont
spanning, hangt nauw samen met de normale belangstelling, noem ’t den 
ontdekkingszin van den jongere. Charlotte Bühler en Rumpf hebben hierop 
ook gewezen in hun belangrijke studies over kinder- en jeugdlektuur. 
Het boek van Rumpf en ook een verzamelwerk: „Vom Kinde aus”, 
verschenen in 1929, berusten op uitgebreid onderzoek naar de boeken- 
wenschen van kinderen en jongeren tot 16 jaar. In het Duitschland van 
1920—1930 verdedigden deze studies een nieuwere richting tegenover 
de oudere opvattingen van Wolgast, die op dit gebied jaren lang veel 
invloed uitgeoefend had. Deze bezag de jeugdlektuur vooral uit het oog
punt van de aesthetische opvoeding, en volgens hem kon alleen van het 
kunstwerk een opvoedenden en beschavenden invloed uitgaan. 
In zijn verontwaardiging over de slechtgeschreven jeugdlektuur ging hij 
echter zoover, dat hij voor jongeren van 12 jaar en ouder de kinderlektuur 
geheel wilde vervangen door werken uit de groote literatuur, die voor hen 
in aanmerking kwamen. Rumpf en anderen zagen in dat hij geen rekening 
hield met de belangstellingssfeer en de wenschen van de jeugd zelf, en 
grondden hun studies op een onderzoek naar die wenschen. Voor ons 
is misschien het belangrijkste van deze werken, waarom ik ze ook thans 
noem, dat de resultaten van de wetenschappelijk uitgewerkte rondvraag- 
gegevens, vergeleken met andere en met de eenvoudige ervaringen in 
eigen praktijk opgedaan, aantoonen dat er sterke overeenkomst bestaat 
in de wenschen van de jeugd in verschillende landen. En juist die overeen
stemming der verschillende uitkomsten betreffende de lievelingslektuur 
van kinderen op een bepaalden leeftijd brengt Rumpf tot de conclusie dat 
de keuze der verschillende leeftijden samenhangt met een zekeren ont
wikkelingsgang die het kind doormaakt. Hierop berust zijn overtuiging, 
die wij allen wel zullen deelen, dat de volwassene, die leiding geven wil bij 
de lektuurkeuze, zich hiernaar te richten heeft.

Ik wil hier laten volgen de typeerende groepeering die Charlotte Bühler 
voor de lektuurkeuze aangaf, welke ook door Rumpf gevolgd werd, een 
indeeling die zeker karakteristiek is.
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Zij begint met een Struwelpeterperiode (zoo genoemd naar 
het boek van Hoffmann dat wij kennen als „Piet de Smeerpoes"). Dit 
is de kleuterleeftijd waarin verhaaltjes uit het kleinste eigen wereldje 
alleen nog maar in den smaak vallen.

Dan volgt de Sprookjesleeftijd, waarop vooral de fantasie 
van het kind werkzaam is.

Daarop volgt dan een overgang naar de zoogenaamde Robinson- 
periode. Het is wel duidelijk waaraan deze benaming ontleend werd. 
Typeerend voor den leeftijd van ongeveer loan jaar en ouder acht zij 
de bewondering voor de persoon van Robinson, die avonturen beleeft, 
moeilijkheden overwint, zich zelf redt in gevaarlijke omstandigheden. 
In tegenstelling met de sprookjesperiode willen de jongens nu meer 
bijzonderheden weten. Hun verhalen moeten een grond van werkelijkheid 
hebben, die het sprookje mist, ze willen met hun helden in de verte kunnen 
meeleven. Hier is dus sprake van dien ontdekkingszin van dezen leeftijd, 
waarop ik straks al zinspeelde. Deze betreft echter niet uitsluitend 
avontuurlijke reisverhalen als dat van Robinson, al hebben die nu een 
sterke bekoring. (Wij ondervinden tenminste bijna dagelijks dat „Stuurman 
Flink” en „De Zwitsersche Robinson” bij de tegenwoordige jeugd evenzeer 
in den smaak vallen als bij vorige generaties en de toch werkelijk tamelijk 
langdradige verteltrant geen bezwaar is omdat ze gepakt zijn door de 
lotgevallen van deze menschen. Hoe dikwijls hoor ik niet: „Heeft u nóg zoo 
iets?”)

Maar in deze jaren is er veel wat hen aantrekt: in de eerste plaats 
verhalen uit 't jongensleven zelf: schoolscènes, kampeer- en voetbal
geschiedenissen natuurlijk, maar ook historische verhalen, en in de nu 
volgende leeftijdsjaren daarbij in steeds sterker mate de „Indianenboeken”. 
Maar óók vanaf het 12e, 13e jaar technische fantasieën en weldra ook 
algemeener technische lektuur. Ze willen feitelijk over allerlei wel graag 
hooren, als er in ’t verhaal maar wat gebéurt, er moet actie in zijn 
en een vertellende draad. Een meer algemeen beleerend boek, b.v. over 
geschiedenis, boeit de meesten nog niet. Hier scheidt zich alleen de 
individueele belangstelling van den enkeling af, die wél weten en snuffelen 
wil voor wat hem of haar interesseert, maar de gemiddelde lezer van 
12—14 jaar is, zoover ik kan zien, nog niet zoo ver. Wél kan hij echter 
door school of club tot zelf zoeken in dezen zin gebracht worden. Samen
werking tusschen School en Bibliotheek heeft vooral in Amerika en 
Engeland dit soort lezen zeer bevorderd.

In deze Robinson-periode scheidt de lektuurkeuze van de jongens zich 
zeer duidelijk van die van de meisjes af. Jongens lezen volstrekt geen 
meisjesboeken, daarvoor hebben zij een grondige minachting. Veel meisjes 
lezen uitsluitend haar speciale meisjeslektuur, en al zijn er betrekkelijk
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ook vele die daarnaast van jongensboeken mee genieten, haar belang
stelling is in de jaren tusschen u en 14 jaar, voor zoover ik tenminste in 
onze jeugdbibliotheek kan constateeren, niet zoo veelzijdig als die der 
jongens. De individueele aard, aanleg en ontwikkeling kan hierin echter 
sterk afwijken van de gemiddelde voorkeur, en juist daarmee hebben 
ouders, onderwijzers en bibliotheekmenschen rekening te houden. 
Boven 14, 15 jaar als de overgang begint naar de groote 
literatuur vervalt de scherpe scheidingslijn tusschen jongens- en meisjes- 
lektuur, al worden er ook nog veel speciale .meisjes-romans" geschreven 
voor dezen leeftijd. In deze overgangsperiode van 14, 15 tot ±17 jaar 
is bij jongens de spannende lektuur nog ’t meest geliefd. Individueele 
ontwikkeling, aanleg, schoolopleiding en speciale liefhebberijen be- 
invloeden nu steeds sterker de lektuurkeuze en de serieuze lezers gaan 
bewuster hun eigen weg. In de boekenkeuze voor den gemiddelden jongens- 
lezer van 15—16 jaar is echter m.i. veel moeilijker te voorzien dan in die 
van 11—15-jarigen. Ik wil daar straks nog nader op terug komen.

Nu wil ik nog even met een enkel woord aanhalen de omschrijving die 
Charlotte Bühler geeft van deze groepeeringen der kinderlectuur. Zij 
noemt het sprookje: het Wirklichheits fremde (dus buiten de werkelijkheid 
staande), het boek van de Robinsonperiode: het Wirklichheits nahe (dus 
wat de werkelijkheid benadert), en de roman: het Wirklichheits getreue 
(een afbeelding van de werkelijkheid). Den ontwikkelingsgang dien het 
opgroeiende kind in zijn lektuurkeuze doormaakt, ziet ze nu zóó, dat het 
sprookje de fantasie van het jonge kind voedt, dat daarna het 
avonturen-boek het denken oefeningsstof geeft, en de roman tot het 
gevoels- en wilsleven spreekt.

Ik ben er mij van bewust dat ik hier wel' een zeer beknopte en daardoor 
gebrekkige weergave van haar beredeneering geef, maar ik wilde slechts 
erop wijzen welk een belangrijke plaats zij aan het boek voor de jeugd 
toekent. Reden genoeg er ons steeds weer van te doordringen dat boeken 
van veel beteekenis kunnen zijn, en hun taak in de ontwikkeling niet 
onderschat moet worden. Willen de jeugdschrijvers vat op hun lezers 
hebben, dan moeten zij hun wenschen en verlangens kennen, ze begrijpen 
en er rekening mee houden. Wanneer wij nu de jeugdliteratuur van de 
laatste tientallen jaren overzien, dan komen we tot de conclusie dat 
schrijvers zich van deze noodzakelijkheid op zeer verschillende wijze 
bewust zijn. Een groot aantal van hen maakt zich a.h.w. onder
geschikt aan hun wenschen, en ziet er slechts de meest primitieve 
kant van. Dit zijn de vervaardiger» van de eindelooze cliché boeken, die 
de kinderboeken-markt drukken, en de smaak van het groote publiek 
in ongunstigen zin beïnvloeden. In de steden is dit soort boeken te krijgen 
in alle groote en kleine boekwinkels, in bazars en speelgoedzaken en in de
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honderdtallen

vele leesbibliotheekjes. In kleinere plaatsen worden vooral en voor
namelijk deze serieboeken in boekwinkel of bazar verkocht; een ingewijde 
heeft mij verteld dat kinderboeken in provincieplaatsen soms per kilo 
besteld worden. Dit feit illustreert wel de droevig geringe beteekenis 
die „men” nog aan den inhoud van een kinderboek hecht, waardoor dit 
feitelijk wordt gelijkgesteld met een stuk speelgoed. Vanzelf sprekend 
heeft er hierdoor een noodlottige wisselwerking plaats; boeken die goed 
verkocht worden brengen zakelijk voordeel op, dus er 
van hetzelfde soort gefabriceerd, en deze nieuwe tien- en 
gaan door met hun nivelleerend werk.

Allen die jaarlijks de nieuwe najaarsstroomen en kleineren voorjaars- 
stroom van kinderboeken moeten „verwerken" om ze te schiften en te 
keuren, zullen zich in moedelooze momenten wel eens afvragen of deze 
arbeid de moeite loont. Zou het niet veel gemakkelijker zijn de aan
wijzingen der uitgevers te volgen, en wat zij voor kleurigs aanprijzen in onze 
Bibliotheken op te nemen?

Als wij dan echter tusschen veel onbelangrijks tot onze vreugde een boek 
als „Schimmels voor de koets”, of „Foe van de Yangtze Kiang” in handen 
krijgen, beseffen we ineens weer heel duidelijk dat als een Bibliotheek 
niet tegen den stroom blijft oproeien, zijn reden van bestaan wegvalt. 
Dan zijn er immers „leesbibliotheekjes" genoeg, die precies hetzelfde 
werk doen door cliché-lektuur te helpen verspreiden. En we weten dan met 
hernieuwde zekerheid dat het juist de taak der jeugdbibliotheken is om te 
zoeken naar het meest waardevolle, en naar wat wij zouden kunnen noemen 
gezond geestelijk voedsel voor de jeugd.

Dit gezonde geestelijk voedsel verschaffen die jeugdschrijvers die óók 
de wenschen en verlangens van jongeren kennen, maar zich bewust zijn 
van hun verantwoordelijkheid tegenover hen. ’t Schrijven van zoo’n boek 
is niet zoo gemakkelijk, 't is niet „maar een kinderboek”, ’t Vereischt 
niet alleen begrip van jongeren en van wat hen interesseert, maar ook een 
grondige kennis van het onderwerp dat ze in hun boek behandelen, èn 
talent om het gelijkertijd eenvoudig en in boeienden vorm te verwerken. 
Deze factoren zijn belangrijk, en daarbij komt als eerste eisch, die ik straks 
reeds noemde: het jeugdboek moet ademen in een zuivere sfeer. De 
noodzakelijkheid hiervan dringt te sterker tot ons door, wanneer wij b.v. 
een boek gelezen hebben als van H a n ö 1 „De zilverschedels”. Ik weet 
niet of U het wel eens in handen hebt gehad, ’t is gelukkig in Holland nog 
niet zoo algemeen bekend, geloof ik. Dit is een van de sterkste voorbeelden 
die ik ken, van een onverantwoordelijk speculeeren van een schrijver 
op de sensatielust van jongeren. Het staat op zoo laag moreel peil, en is 
zoo zonder eenig besef van geestelijke waarden, dat men terugschrikt 
voor ’t feit dat juist dit verhaal door Deensche jongens zelf bekroond werd



DE BETEEKENIS VAN DE LEKTUURKEUZE 159

,,gezinsverhalen" worden over

in een prijsvraag. Dan beseft men de werkelijk gevaarlijke kant van jeugd- 
lektuur, daar de oncritische lezers, meegesleept door de spanning van 
’t verhaal, een vertroebelden indruk móeten behouden aan 't gelezene. 
Gebeurt dat vaker, dan brengt lezen zeker géén verrijking, maar wel 
verwarring en afstomping van oordeel te weeg. Daarom moet in ieder 
jeugdboek, zij ’t nog zoo eenvoudig, iets van een geestelijk en moreel 
compas zijn. Ik weet wel dat volwassenen, van verschillende opvattingen 
uitgaande, hier het accent verschillend zullen leggen, maar in den grond 
zal men het over de allereenvoudigste eischen toch eens zijn: gezond 
geestelijk voedsel moet opbouwende en geen vernietigende elementen 
bevatten.

Thans wil ik trachten deze algemeene aanduidingen iets nader toe te 
lichten door enkele voorbeelden uit de lektuur voor 10—16-jarigen naar 
voren te halen. Er zal dan gelegenheid zijn op een en ander nog iets nader 
in te gaan. Zoo heeft b.v. het doorsnee Indianenboek en het historisch 
jeugdboek zijn verschillende dubieuze kanten, waarbij men zich kan af
vragen: in hoeverre klopt dit met onze algemeene eischen, en er zijn 
natuurlijk meerdere vraagteekens waar geen algemeen geldend antwoord 
op te geven is. Dubieuze kwesties zijn er echter om overdacht te worden, 
waarbij het oordeel van ouders gewicht in de schaal behoort te leggen. 
Ouders, moeders zoowel als vaders, die zich voor de lektuur van hun 
kinderen interesseeren, dit doen op de wijze van belangstellend meeleven, 
en voorzichtig leiding geven, en niet door negatief verbieden, zullen zeker 
't meest ertoe kunnen bijdragen hen tot persoonlijke lezers te helpen 
vormen. Helaas wijst de straks door mij betreurde nivelleerende invloed 
van den smaak van het groote publiek er op dat deze ideale belangstelling 
niet algemeen is, maar waar zij bestaat wekt zij ook anderen op om te 
zoeken naar het meest belangrijke op dit gebied. Hun invloed werkt dus 
door in gunstigen zin.

Beginnen we nu met boeken voor jongens van 10 jaar en ouder. De 
algemeen door jongens boven 10 jaar 

niet veel meer gelezen, waarschijnlijk omdat ze hen te „dicht bij huis" zijn. 
Maar een opmerkelijk en verheugend teeken is dat de twee laatste Friesche 
boeken van Mevrouw van Hichtum: „Jelle van Sipke Froukje’s” en 
„Schimmels voor de koets ..." zoowel door jongens als door meisjes 
gelezen en genoten worden. Deze zijn ook trouwens niet met een bepaald 
etiquetje te beplakken, ’t Zijn van die sterk levende karakterteekeningen, 
zoo echt menschelijk en met fijnen humor vaak, die een band weven 
tusschen de hoofdpersonen en de lezers. Verheugend was ook dat op een 
tentoonstelling van kinderboeken verschillende ouders mij vertelden dat 
„Jelle" in hun huiselijken kring was voorgelezen, en ’t nieuwe „Schimmels 
voor de koets" nu op de verlanglijstjes stond, en voor gezamenlijk lezen
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werd bewaard. Ook een succes dus, maar een, dat met de beste middelen 
van talent, toewijding, scherpe opmerkingsgave en liefdevolle belang
stelling is bereikt. Geen preekjes of lesjes, maar levenswerkelijkheid geven 
deze boeken. — Zooals ik reeds zei betreffen verhalen van jongens
leven natuurlijk veelal schoolgebeurtenissen, clubleven, sport- en 
kampeergeneugten en dergelijke. Een voorbeeld van een knap karakter- 
verhaal is wel „Keteltje” van Bruyn, waarin het onrustige zwervertje 
in zijn echte jongensaard geteekend is, terwijl „Jaap Holm en z’n vrinden" 
van den christelijken jeugdschrijver v. d. Hulst eveneens behoort tot de 
beste en veel-gelezen jongensboeken. Deze schrijvers kennen jongens 
door en door, spreken hun taal en hebben wat te zeggen. Een typisch 
jongensboek is ook „Paw" van Gredsted, een Deenschen schrijver, die het 
vertalen heel wat meer waard is dan de bekroonde Hanoi. Hier is het de 
romantiek van den eenzamen Indianenjongen, die zich vreemd blijft voelen 
onder Deensche kameraden, en alleen gelukkig is wanneer hij in de 
bosschen rondzwerft, waarheen hij dan ook telkens ontvlucht vanuit 
’t gesticht. U ziet, geen „gewoon" jongensleven, maar Paw is zoo ge
teekend dat jongens zijn eenzaam blijven zullen begrijpen, en het blijkt 
telkens weer dat dit boek hen pakt.

Goede karakterverhalen voor wat oudere jongens zijn eigenlijk zeer 
zeldzaam, hoe jammer dit is beleven we ook bijna dagelijks. Hoe vaak 
gebeurt ’t niet dat jongens, die van een paar mooie boeken van dit soort 
genoten, vragen: heeft U nog iets dergelijks. En ze zijn tenslotte te tellen! 
Ik denk hier aan een boek als „Svizzero” van Bolt, vertaald door Diet 
Kramer. Dit is een ernstig verhaal, maar zoo sober is de innerlijke ont
wikkeling van dezen stoeren jongen Zwitser beschreven, en zoo interessant 
is het groote werk van den tunnelbouw waarbij hij zijn kracht leert meten, 
dat de meeste jongens erdoor geboeid worden. Een ander uitstekend 
jongensboek, waarin een gedachte uitgewerkt werd, is b.v. „De berg M" 
van D. Laan. Zoo moesten er méér geschreven worden, boeken waarin 
problemen van jongens verwerkt zijn, en goed verwerkt zijn. Want is dit 
niet het geval, dan irriteert ’t hen. Dat bewees ons o.a. een zeer spontane 
anonieme critiek achter in het boek van Geerds, getiteld „Twee jongens". 
Wij hadden dit boek indertijd met aarzeling in de Bibliotheek opgenomen, 
omdat wij zelf van oordeel waren dat de goede bedoelingen er „te dik op" 
lagen, en de schr. te veel problemen erbij had gehaald, die onbeholpen uit
gewerkt waren, zoodat het geheel tamelijk poover was. Het werd dus als 
proef opgenomen, om het zeer merkbare oprechte pogen van den auteur 
op de lezers te toetsen. Enkele eenvoudige jongens, stevige Feyenoorders, 
bleken het wel te waardeeren. Anderen zeiden er niet veel over, in ieder 
geval ’t was geen boek dat van den een op den ander overgedragen werd. 
Een tijd lang raakte ’t uit onze aandacht, tot wij ineens de bovengenoemde
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critiek ontdekten, die op enkele, toevallig in dit boek aanwezige witte 
bladen, was neergepend. Deze was niet malsch, en het geforceerde van de 
geteekende conflicten was zeer juist aangevoeld. Wel geeft de criticus toe 
dat het tot nadenken stemt, maar voegt er aan toe „het komt hierop neer 
dat men zich steeds meer van de oude gebruiken en formaliteiten afwendt 
en afkeerig gaat voelen.”

Ik haalde dit voorbeeld even aan, ie om er den nadruk op te leggen 
dat een boek dat zich richt tot oudere jongens, ook in alle opzichten sterk 
moet staan, en 2e omdat uit deze critiek weer blijkt dat 15—16-jarigen 
wèl critisch kunnen lezen, en het lektuurvraagstuk juist voor hen steeds 
belangrijker wordt.

Doch nu vragen de jongeren nog onze aandacht, en moeten wij de andere 
genres bezien die zij naast het jongensavontuur het liefst lezen. Dan 
sta ik dus eerst stil bij het Indianenboek, dat nu eenmaal de zeer speciale 
voorkeur van het meerendeel der jongenslezers geniet. Er is hierover lang 
en breed gepraat en geschreven, en terwijl volwassenen zich vóór of tegen 
Karl May verklaren, verslinden de jongens zooveel boeken van hem als 
zij veroveren kunnen. Ik geloof niet dat het lezen hiervan hen avontuurlijk 
of vechtlustig maakt, maar dat een jongen van dezen leeftijd reeds een 
avontuurlijken geest heeft. In het stads- en schoolleven kan hij dezen niet 
uitleven (’t is tenminste voor de betrokkenen te hopen dat hij dit niet doet), 
en zijn boeken kunnen nu in zekeren zin een vervulling voor hem zijn. 
Typeerend is dat een jongen van 12—14, *5 jaar ’t liefst de verhalen leest 
van de Indianen, zooals hij ze zich wenscht met alle romantische om
standigheden en de vereischte attributen van veerenbos af tot martelpaal 
toe. Beschrijvingen van het leven in Indianen-reservaten interesseeren 
hem veel minder. Misschien zijn Uw ervaringen anders, maar ik bemerk 
nog steeds dezelfde animo voor het oude Indianenboek, misschien in de 
latere jaren gedeeld door die voor het „cowboy-boek”. Hieraan is de film 
natuurlijk schuld. De bewerking van het verhaal van Tom Mix door 
van Gelder is ook wel zeer aantrekkelijk voor hen, en ik denk dat een 
tijdelijke bewondering voor dezen geïdealiseerden cowboy hen geen kwaad 
zal doen, zoomin als die voor hun helden Winnetou en Old Shatterhand. 
Eerlijk gezegd vind ik het beoordeelen van zulk soort boeken altijd het 
moeilijkst, omdat we niet mogen vergeten dat de romantiek ervan door een 
13-jarigen jongen heel anders aangevoeld wordt dan door ons critischer 
volwassenen. Daarom geloof ik dat vaders, die zelf in hun jeugd ervan 
genoten hier de beste raadsman kunnen zijn omdat zij er in kunnen 
komen. Wij moeten hier rekening houden met jongensaard, maar kunnen 
toch blijven zoeken naar de beste, of zoo ge wilt, de minst schadelijke van 
dit soort lektuur. Dat Karl May in het K. May-Jahrbuch indertijd vele 
verdedigers en vaak van zeer serieuze zijde vond, is U misschien wel bekend.
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In ieder geval, in onze Bibliotheek wagen wij het nog steeds met hem, 
maar, dat wil ik er nadrukkelijk aan toe voegen, alléén met de 2 eerste 
series. De latere boeken als „Matavase, de vorst der rotsen”, enz., behooren 
tot het genre prikkellectuur, en missen de voor jongens aantrekkelijke 
heldenfiguren van Winnetou, Old Shatterhand en Kara Ben Nemsi, en 
werden dus onvoorwaardelijk door ons afgekeurd.

Er zijn onder de nieuwere schrijvers verschillende, die het Indianenleven 
goed teekenen, zoo b.v. S c h u 1 z in „Wampus, het opperhoofd der 
Tewa’s”, Gredsted in „Hokota”, en Lance in „Zwartvoet”. 
In de twee eerstgenoemden is er een belangrijke hoofdpersoon, die de 
aandacht waard is, en in het laatste wordt het avontuurlijk zwervend 
bestaan der I.-stammen in het midden der vorige eeuw boeiend geteekend.

Het avonturenboek heeft echter vele mogelijkheden, er zijn immers 
verborgen schatten op de meest ontoegankelijke plaatsen, of onbewoonde 
eilanden, gevaarvolle opdrachten enz. Schrijvers als Valkema Blouw, 
Wagenaar, Groeneweg, verdienen in dit opzicht de waardeering van 
leesgrage jongeren en critische ouderen. De laatsten zullen bij het 
beoordeelen van dergelijke boeken de eisch stellen, dat de auteur 
inderdaad een indruk geeft van wat hij beschrijven wil. Er is een groot 
onderscheid tusschen het avonturenboek, enkel geschreven om de 
spanning der gebeurtenissen, en het verhaal dat een boeiende beschrijving 
geeft van de lotgevallen van menschen in gevaarlijke omstandigheden. 
Bijzonderheden over het leven in vreemde landen kunnen zeer goed in 
het geheel verwerkt zijn, en zoo een overgang vormen naar boeken over 
expedities, waarin niet meer de fantasie, maar de werkelijkheid het verhaal 
zijn waarde verleent.

Tegenwoordig neemt de technische fantasie eveneens een groote plaats 
van de jongensvoorkeur in. Zoowel de oude J. Verne, als de moderne 
Roggeveen en Berghuis worden veel en graag gelezen. Ieder van U zal ook 
ervaren hebben dat alles wat de „vliegerij” betreft in hun enthousiasme 
deelt. Daarbij blijkt weer heel duidelijk dat jongens van dezen leeftijd zich 
wel kunnen inspannen voor hun boek, als ’t onderwerp hen interesseert, 
en dat zij dan heel wat meer aan kunnen, dan men misschien zou denken. 
Niet alleen de technische détails, ook de levendige, maar toch niet zoo 
gemakkelijke stijl van Viruly’s boeken, verovert veel 13—15-jarige jongens. 
Ook al begrijpen ze misschien nog niet alles, toch is dit in hun lektuur- 
ontwikkeling wel van belang: hun belangstelling en enthousiasme stelt 
hen in staat den schrijver te volgen. Het zijn weer de enkelingen die zulke 
boeken hèrlezen om ze goed in zich op te nemen, maar ook bij anderen 
wordt het aandachtige lezen toch versterkt.

Daarom voelen wij altijd de wenschelijkheid om onze lezers behalve met 
het door hen in de eerste plaats gevraagde ontspanningsboek, ook in aan-
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geïnteresseerd:

14,2% door

799 meisjes, de verhouding werd

■

‘) Het aantal lezers bedroeg 1235 jongens en 
procentsgewijze berekend.

raking te brengen met de meer uitgesproken ontwikkelingslektuur, waar
onder dan voor jongens het technische boek een groote plaats inneemt. 
Te meer, omdat de overgang van het jeugdboek naar de groote literatuur 
voor jongens veelal moeilijker te vinden is dan voor meisjes.

Leeren leerlingen van H.B.S. en Gymnasium door de literatuurlessen 
letterkundige werken kennen, vele anderen die het jongensboek ont
groeien staan nog vreemd tegenover de roman. F. Dahn, Scott, Wallis 
en anderen, die door vroegere generaties genoten werden, boeien nog 
slechts een beperkten lezerskring, en voor velen is het spannend verhaal 
(detective roman!) dan het voornaamste. Jeugdvereenigingen kunnen 
zeker in deze jaren veel bijdragen om de belangstelling ook op andere 
literatuur te richten.

Maar het kan van beteekenis zijn, dat jongelui, wier ontwikkeling in 
meer praktische richting gaat, de boeken leeren kennen en gebruiken, 
die hen in dit opzicht kunnen helpen. Jeugd-bibliotheken moeten dit in de 
hand werken en de aandacht van haar bezoekers vestigen op het boek als 
vraagbaak.

Als ik nu de jaarstatistiek over 1936 van de Gem. Kinder- (en Jeugd-) 
Bibliotheek in Rotterdam bekijk, dan blijkt de uiteenloopende belang
stelling van jongens en meisjes voor bepaalde onderwerpen, wel duidelijk ').

Van 3400 uitgeleende boeken over ’t Leven in andere landen 
en reizen werden 68.4% door jongens gelezen en 31.6% door meisjes.

Van 2612 „Geschiedkundige boeken”, léérboeken, géén histor. verhalen 
en „levensbeschrijvingen” 64.6% door jongens en 35.4% door meisjes.

Van 1007 „Sagen en legenden” 42.1% door jongens en 
57-9% door meisjes.

„Technische boeken” zijn natuurlijk overwegend door jongens 
gelezen: van 1061 boeken 99.7% door jongens en 0.03% door meisjes.

,,N atuur- en Scheikunde” eveneens: van 466 boeken werden 
98.8% door jongens gevraagd en 1.2% door meisjes.

In „H andenarbeid” echter waren meisjes meer 
80% door meisjes en 20% door jongens aangevraagd.

In de rubriek Letterkunde (bloemlezingen en verzen) staan zij 
bovenaan: van 850 boeken werd 85.8% door meisjes en 
jongens gelezen.

Het verhalende genre van de rubriek Tijdschriften en Jaar
boeken trekt haar eveneens meer aan, hier behalen zij de meerderheid 
met 69.2% tegen 30.8% door jongens geleende boeken.

Deze duidelijk getoonde voorkeur van jóngens voor reis en avontuur
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in verschillenden vorm naast belangstelling voor technische onderwerpen 
van allerlei aard, en van meisjes voor het verhalend genre waarbij vooral 
het gevoelsleven zich uit, zien we telkens terugkeeren.

Tot nu toe hield ik mij vooral met de boekenkeuze van jongens bezig, 
en heb ik de meisjes nog niet apart genoemd. Voor zoover zij met de broers 
meelezen, of onafhankelijk van deze de meer algemeene jongenslektuur 
boven of naast het speciale meisjesboek verkiezen, is er veel waarvan zij 
in deze jaren genieten kunnen. Bij velen van haar gaan echter de wenschen 
niet zooveel verder dan haar meisjeswereldje, en we zien dan dat ze na het 
sprookje en het verhaal uit het kinderleven, óver het gezinsverhaal al 
spoedig bij het „bakvischboek” belanden. De overgang van deze „meisjes
roman”, zooals het tegenwoordig bij voorkeur genoemd wordt, naar de 
„roman” vindt dan vaak geleidelijker en sneller plaats dan de overgang 
van de jongens-lezers. Maar het gevaar is niet denkbeeldig, dat het sterke 
gevoelselement van het doorsnee-meisjesboek in zoover de ontwikkeling 
belemmert, dat zij niet verder komt dan het roman netje. Ik vraag 
mij dikwijls af of wij met een teveel aan moderne meisjesromans niet op 
een even verkeerden weg zijn als met de sentimenteele Werners en Marlitts. 
’t Opgesloten zijn in het eigen kleine gevoelswereldje, afgesloten van het 
werkelijke leven, is even romantiekerig als de geest van die vroegere 
romans. In veel van deze moderne meisjeslektuur ontbreekt al te veel het 
besef dat gaven van hoofd en hart ontvangen zijn om ze te ontwikkelen. 
Feitelijk is „zelfbehagen” vaak de meest belangrijke factor, en deze 
is nu eenmaal weinig inspireerend tot geestelijke inspanning! Vooral 
in ’t belang van haar, die geen M.O. genieten, is ’t daarom m.i. gewenscht 
het aantal meisjesboeken niet tot het oneindige uit te breiden, zooveel 
mogelijk naar de meest beteekenende, ook uit literair oogpunt, te zoeken, 
en voor afwisseling te zorgen. Wat steviger kost is toch wel in een genre 
te vinden dat zij eveneens waardeeren kan (al is t.w. bij vele onzer meisjes 
een boek dat niet „modern” genoeg lijkt, bij voorbaat verdacht). Schrijfsters 
van bakvischverhalen, die meer achtergrond in haar werk weten te leggen, 
zijn er gelukkig ook: Asscher-Pinkhof, Mari? Schmitz, S. Greup Roldanus, 
Hinzelmann, Diet Kramer en anderen geven vaak een pittige teekening 
van meisjesleven, en spreken van aanpakken en werklust. Eenvoudige 
romans als „Buiten waait de zomerwind” van Oterdahl, om een enkel 
voorbeeld te noemen, hooren zeker in een jeugd-bibliotheek thuis, ’t Dóór
dringen in de ontwikkeling van het verhaal, de belangstelling voor levens
opvatting van anderen, en daardoor ’t zich scherper rekenschap geven 
van eigen gedachtenleven, kan slechts versterkt worden, wanneer haar 
boek aan diepte wint.

Tot slot van mijn inleiding wil ik het bovenstaande samenvatten en 
als mijn overtuiging uitspreken dat het jeugdboek, wil het zijn taak ver-
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vullen

Feiten en Pogingen

v. d. M.

i ons lanc

leerpl 
jeugd

licht

en bijdragen tot den ontwikkelingsgang van jeugdlezer tot „vol
wassen" lezer (in de wijdste beteekenis van het woord), aan verschillende 
eischen heeft te voldoen. Tot de taak van ouders en verdere opvoeders 
mag gerekend worden, dat zij de jeugd in aanraking brengen met boeken, 
die dezen ontwikkelingsgang kunnen bevorderen, en dit doen niet „van 
bovenaf”, maar in overleg met hen zelf, hopend hen op deze wijze tot 
zelfstandige lezers te helpen vormen.

leerplicht) maar 
■ gaarne werden ge- 
initiatief niet van de

buiten het 
droeve 
onderzoek
van de jeugc 
de eindbeslissin

DE LEERPLICHTVERLENGING IN 
BELGIË.
TAe strijd om de leerplichtverlenging, 
1—welke in ons land hoewel tot op 
heden zonder succes — reeds jaren duurt, 
wekt uiteraard een verhoogde belangstel
ling voor pogingen op dit terrein in andere 
landen. Wij zullen daarom hier in ’t kort 
een en ander ontlenen aan de in enkele 
Belgische tijdschriften en in een rapport 
van de officiële Commissie voor Openbaar 
Onderwijs medegedeelde resultaten van de 
in 1935 in België ingevoerde leerplicht
verlenging.

De strijd om de leerplich 
was in ons buurland zowel 

parlement lang en vur 
amsten van een c 

om van (

:htverlenging 
1 binnen als 

iet parlement lang en vurig. De 
uitkomsten van een officieel 

naar omvang en gevolgen 
"•gd werkloosheid forceerden 
.ssing. Het Koninklijk Besluit 

van 31 Juli 1935 betekende een over
winning van de voorstanders der ver
lenging. Dat meende men tenminste! 

Bedoeld K.B. bracht de bovenste leer- 
püchtgrens van 14 op 16 jaar in de 
industriële centra en in de belangrijkste 
landbouwgebieden. Deze partiële in
voering zou naar men verwachtte reeds 
naar verschillende zijden winst brengen. 
De leerlingen, die anders de school 
zouden verlaten hebben, zouden een 
betere uitrusting voor hun leven ont
vangen. Daarnaast zou invoering van de 
'--rplichtverlenging de enorm gebleken 
jeugdwerkloosheid van 14—16-jarigen 
«oheffen en tevens een belangrijke ver- 
ncnting brengen voor de in 1935 zo

overvoerde Belgische arbeidsmarkt. Een 
stroom van ruim 150000 jonge mensen 
zou worden afgeleid en voor de talloze 
werklozen der oudere generaties zouden 
de kansen op werk daardoor verhoogd 
worden. Al de:e verwachtingen zouden 
waarschijnlijk in vervulling gegaan zijn 
indien het K.B. niet een restrictie bevat had, 
welke het nuttig effect van de leerplicht
verlenging grotendeels illusoir maakte. 
Het Besluit bevatte nl. de bepaling, dat de 
14—16-jarigen, die bij het inwerking
treden reeds bij een patroon werkzaam 
waren, niet onder de verlengde leerplicht 
zouden vallen. Het gevolg was, dat de 
verwachte zegenrijke uitwerking uitbleef. 
Er ontstond een vlucht in allerlei baantjes, 
welke onder andere omstandigheden 
wellicht niet aanvaard zouden zijn maar 
nu met het oog op de daaraan verbonden 
premie (vrijheid van leerplicht) maar 
al te vaak en al te 
accepteerd. Ging het i 
jeugdige betrokkenen uit dan waren het 
dikwijls de ouders, die de dadelijk inbare 
inkomsten prefereerden boven de h.i. 
speculatieve winst van 2 extra-school- 
jaren. Toegegeven moet worden, dat de 
financiële omstandigheden een dergelijke 
handelswijze maar al te dikwijls zeer 
begrijpelijk maakten.

De resultaten van zulk een leerplicht- 
,.verlenging" wijzen er wel op, dat men 
ook hier te lande bij eventuele invoering 
een ontsnapping aan de bepalingen zoveel 
mogelijk moet trachten te voorkomen.



FEITEN EN POGINGEN166

Dux, December ’37.
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werden 34.303 
aan 6702 trek-

JEUGDBEWEGING
betekent toch nog niet, dat daar het 
godsdienstig leven niet tot z'n recht 
komt? We weten dat in de Hollandse 
J.H.'s het verbod heerst om over gods
dienstige en politieke kwesties te praten. 
Aan tafel wordt voor en na de maaltijd 
stilte gevraagd, om hen die dat wensen 
in de gelegenheid te stellen te bidden. 
Iedere trekker kan verder net zo vaak als 
hij wil in de nabijheid naar een kerk gaan. 

Is dat alles niet voldoende ?
We beseffen volkomen, dat opvoeding 

een eigen sfeer eist. Maar gaat men nu 
niet te ver? Zet men nu niet onnodig 
schotten? Ware een jeugdherberg een 
tehuis waar jongeren langere tijd bleven, 
een vakantiehuis dus, dan was er alle 
reden o.i. om het werk tegen een b e- 
paalde geestelijke achtergrond te 
verrichten. Maar een jeugdherberg is 
een „tehuis op je tochten”, een huis, 
waar men één nacht, een enkele maal 
wat langer blijft. Op die tochten ontmoet 
men — zeker als men er zelfstandig 
op uit gaat — jonge mensen van allerlei 
slag. Zoals men dat in het gewone leven 
gelukkig ook doet. Is het dan zo nodig 
dat men onder een verschillend dak slaapt 
aan het einde van de dag?

Wanneer de rijpere jeugd een belangrijk 
deel van haar geestelijke opvoeding in 
principiële jeugdorganisaties ontvangt, 
zou men dan niet van haar mogen ver
wachten dat ze „er tegen kan” om in het 
vrije leven te staan? Zou men de jongeren 
er ook niet door sterken met dit van hen 
te verwachten ?

Wij zijn voorstanders van principiële 
opvoeding van de rijpere jeugd, maar 
dat houdt o.i. niet in, dat men zoveel 
mogelijk schuttingen in het gewone 
leven plaatst, waar de jeugd niet overheen 
mag kijken naar haar buurman.

Men praat in deze tijd zo ontzaglijk 
veel over volksgemeenschap, ook in 
R.K. kring. Meent men dat men een 
gemeenschap kan vormen met een soort 
mensen dat men niet kent? En wil men 
met dat leren kennen wachten tot men

R.K. JEUGDHERBERGEN?
Tn België is men zover: naast de 
* algemene jeugdherbergen, zijn nu niet 

minder dan 40 roomse verschenen. Een 
geheel net op systematische wijze over 
het land verspreid. Deze jeugdhotels 
zijn het werk van de „Colonies frater- 
nelles de la jeunesse” met steun van de 
Association Catholique de la Jeunesse 
Beige en hetjeugdverbond voor Katholieke 
Actie. Men is tot dit experiment — zoals 
men liefst het eerste werk op dit gebied 
noemt — gekomen, omdat een enquête 
eind 1936 gehouden had uitgewezen, 
dat „de jonge mensen hoe langer hoe 
meer gebruik maakten van de gelegenheid 
om goedkoop op reis te gaan en dat daar
voor behoefte was aan jeugdherbergen” '). 
Dit betekent natuurlijk dat vele jongeren 
gebruik maakten van de bestaande 
algemene jeugdherbergen. Op 1 Juli 1937 
werd een net van 40 R.K. Jeugdherbergen 
„Gites d’Etape” geopend. Om jeugd- 
herbergouders te krijgen deed men een 
beroep op de Voortrekkersorganisatie 
en de nationale federatie van chr. onder
wijzers. Er boden zich 4 leden van de 
eerste en 60 van de tweede organisatie aan. 
Deze „vaders” zijn echter niet permanent 
in de jeugdherbergen; hun 
varieert van 2 tot 6 weken. Zij 
werk gratis. Vrouwen en kinder 
2) mogen door hen worden meej

In 2 maanden tijd 
nachtverblijven verstrekt 
kers. Men ziet dus: er wordt blijkbaar 
in een behoefte voorzien.

Een artikel in „Dux” van December '37 
eindig met de hoop uit te spreken, dat 
het Belgische voorbeeld een stimulans 
moge zijn om ook in Nederland dergelijke 
jeugdherbergen te krijgen. Die hoop zal 
wellicht vervuld worden. We vragen ons 
echter af: is dit nodig? Zeker: in de 
„Gites d’Etape” wordt de misgelezen, en er 
wordt gezamenlijk gebeden. Dat gebeurt 
niet in de algemene J.H.’s. Maar dat
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jding van de 
nog steeds heersende jeugdwerkloosheid 
verzocht het kongres het H.B. van de 
A.J.C. te ijveren, met alle ten dienste 
staande wettige middelen, voor maat
regelen als: uitbreiding van de leerplicht 
met minstens 1 jaar; het hiermee in 
overeenstemming brengen van de arbeids-

BUITENLAND 
DE TREKKENDE KERK.
^oals bekend zal zijn heeft de Duitse 

regering een z.g. landjaar ingesteld 
voor de jeugd die de lagere school verlaat. 
Dit jaar bevonden zich 131000 jongeren 
in de Landjahr-kampen *). Het houden 
van godsdienstoefeningen is in deze 
kampen niet geoorloofd. De bisschoppen 
hebben nu een afzonderlijke zielzorg 
ingesteld. Sommige bisdommen hebben 
enkele priesters geheel beschikbaar gesteld 
om jeugdigen van de „trekkende kerk” 
in allerlei streken van het rijk, in de 
’elegenheid te stellen hun godsdienst
plichten te vervullen. W. K.-H.

als volwassenen tot samenwerking 
roepen wordt — en dat is onvermijdel 
dan onderschat men de voorwaarde 
nodig zijn om mensen van andere inner
lijke structuur te leren kennen. Eén van 
de allerbelangrijkste voorwaarden daartoe 
is, dat men open is. En open is men bijna 
zeker in z’n jeugd, maar — de praktijk, 
van het leven toont het ons helaas 
dagelijks — die openheid is een zeldzaam
heid bij volwassenen.

Principiële opvoeding is noodzakelijk 
om karakters te kunnen vormen. Maar 
„een karakter vormt zich in de stroom 
der wereld”. En daarin staan Protestanten, 
Joden, Socialisten én Katholieken, allen 
te zamen.

wet; steun aan het vak- en nijverheids
onderwijs, aan de lichamelijke oefening, 
ontwikkeling, ontspanning, en werk
kampen onder paedagogische leiding; 
verstrekken van uitkering aan alle 
jeugdige werklozen op voorwaarde dat 
zij zich bij de openbare arbeidsbemiddeling 
doen inschrijven en deelnemen aan het 
werk ter bestrijding van de gevolgen 
der jeugdwerkloosheid.

Bovendien verzocht het kongres het 
A.J.C.-hoofdbestuur, te samen met de 
S.D.A.P. en het N.V.V. een standpunt 
te bepalen in zake de kwestie van de 
arbeidsdienstplicht, waarover allerlei te 
doen is op het ogenblik.

Ten slotte sprak men zijn verontwaardi
ging uit over het feit dat vele jonge 
mensen door het vervullen van hun 
militaire dienstplicht hun betrekking 
verliezen.

Duitse regering ook de productie en het 
gebruik van de film onder haar hoede 
genomen. Zij stichtte daartoe einde 1933 
de Reichsfilmkammer, waarbij de gehele 
Duitse filmproductie en het bioscoop-

DE SOCIALE POSITIE VAN DE JEUGD. 
TV Arbeiders Jeugd Centrale heeft op 
-L'z haar in November gehouden twee
jaarlijks kongres de sociale positie van 
de jeugd uitvoerig besproken en ten slotte 
een resolutie aangenomen waarin in 
de eerste plaats aangedrongen wordt 
op krachtige handhaving en uitbreiding 
van de bestaande bepalingen der sociale 
wetgeving ter bescherming van jeugdige 
personen; en waarin verder grotere 
aandacht van de overheid gevraagd 
wordt voor de organisaties der vrije 
jeugdvorming, zich uitend in krachtige 
morele en materiële steun.

Ten aanzien van de bestrijd 
jeugd we 
het
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i Duitse films in 
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i wij hier enkele cijfers 

wezen in 
dat er in

In If
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ontvangster 
jaar R.M.

Het aantal 
vond in het

titlijnen
erden vastgesteld, 

hoofdstuk van het 
aan de bindende

de Reichsfilm- 
roductie en het 
. Dit hoofdstuk

wezen organisch werden ingeschakeld, 
terwijl de minister van propaganda, Dr 
Goebbels, als voogd werd geïnstalleerd.

De hierboven aangeduide publicatie is 
het eerste jaarboek, dat sinds de oprichting 
van de Reichsfilmkammer verscheen. 
Het grootste deel van het boekwerkje 
wordt in beslag genomen door de in
leidingen, welke op de eerste, in 1937 
gehouden, jaarvergadering werden uit
gesproken. Op deze jaarvergadering wer
den de bereikte resultaten besproken, 
terwijl tevens (o.m. in een rede van 
Dr Goebbels) de richtlijnen voor de 
volgende werkjaren wer

Een afzonderlijk 
jaarboek is gewijd 
voorschriften, welke 
kammer voor de filmprc 
bioscoopwezen vaststeld. 
geeft een typisch voorbeeld van Duits 
„maszregeln”.

Alles bijeen biedt het jaarboek een 
interessante en duidelijke kijk op het wezen 
en streven der hedendaagse Duitse film.

In zijn openingsrede voor de jaar
vergadering gaf de President der Film- 
kammer, Prof. Lehnich, de navolgende 
karakteristiek van de Duitse film: „Der 
deutsche Film is nicht mehr eine Ware 
mit intemationalem Charakter, sondern 
ein Kulturgut, das ein Spiegelbild der 
Nation sein will.” Op de eerste plaats, ja 
uitsluitend, moet daarbij gelet worden 
op het Duitse karakter der film en op de 
bestemming: het Duitse volk. In een 
inleiding over „die Eigengesetzlichkeit 
des Films” ging dezelfde spreker nader 
op dit onderwerp in en kwam tot de 
uitspraak, dat „das heutige Filmschaffen 
ist eine Synthese von Kunst ,Politik 
und Wirtschaft.” Gelukkig intussen voor 
de Duitse filmindustrie, dat Lehnich 
kon wijzen op een „rassisch klare 
Aufbau" van het Duitse volk, welke 
factor het werken dezer industrie zoveel 
gemakkelijker en zinvoller zou maken.

Van de overige inleiders willen wij 
hier nog noemen de bekende filmman 
Walter Gronostay, die de film zag als

„bestimmt zum Gesamtkunstwerk einer 
neuen Zeit" en Mathias Wieman. Helaas 
weten wij niet, welke indruk de soldateske 
rede van laatstgenoemde op de toe
hoorders maakte. Een lange rede van 
Dr Goebbels was niet bepaald vleiend 
voor de reeds behaalde resultaten.

In vele inleidingen kwam het sterke 
verlangen naar een eigen Duitse film
cultuur naar voren. Ondanks de rassisch 
klare Aufbau was men daar naar eigen 
mening klaarblijkelijk nog ver van ver
wijderd. Amerika, Frankrijk en Rusland 
werden als landen met een eigen filmtaal 
ten voorbeeld gesteld.

De vertegenwoor ..
die zich met de nodige voorzicht!' 
op de materialistische bodem hic 
waren het minst enthousiast over de 
van zaken. In het bijzor 
export zorgen. Begrijpelij 
weet, dat de export van i 
1932/33 R.M. 12,51 
R.M. 4,5 millioen

Tenslotte nemen wij ...
over, welke een beeld geven v 
ontwikkeling van het bioscoopwe 
Duitsland. Uit de opgaven blijkt, d.
1935 4782 bioscopen waren met in totaal 
1.943.049 zitplaatsen. Niet alle bioscopen 
waren elke dag geopend; dagelijks was 
± 60% van het genoemd aantal zit
plaatsen beschikbaar. Sinds 1935 hebben 
de wijzigingen in de gebouwen een 
vermindering van het aantal bioscopen 
en een vermeerdering van het aantal 
zitplaatsen ten gevolge gehad. De kleine 
bioscopen maken steeds meer plaats 
voor de filmpaleizen.

Het aantal bioscoopbezoeken, hetwelk 
in 1928/29 met 352,5 millioen een hoogte
punt bereikte, daalde sindsdien belangrijk. 
In 1936/37 kwam de achteruitgang tot 

en er werden toen zelfs 364 
bezoeken geteld. De bruto- 
:n bedroegen in laatstgenoemd 
. 274 millioen.

J personen, dat zijn bestaan 
et film- en bioscoopwezen 

bedroeg 52.652 in 1935. v. d. M.
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Van Aafje Fokker verscheen bij de uitgevers dezes:

Prijs 90 cent, in linnen band 60 ct meer.

Op de dag van de geboorte van het Prinsekind verschijnt 
in Van Gorcum's Toneel/onds, onder redactie van D a v i d 
Tomkins:

„KLEIN PRINSJE 
lelletje ter gelegenhe

Prijs 90 cent, gebonden 60 cent

wenaar en A. A. Fokker. Voorwoord van S. van der 
Hoop, directrice van het Museum voor Ouders en opvoeders 
te Rotterdam. (In samenwerking met H. P i e b e n g a.) 
Prijs ing. 75 cent, geb. 50 cent meer.

DE KLEINE DENNEBOOM, een Kerstverhaaltje voor de 
kleinen, met vele zwartjes van Ans Muller-Idzerda. 
Prijs 30 cent, bij 25 ex. d 22j ct.

GROOTVADERS KERSTBOMEN, nóg een Kerstverhaaltje 
voordekleinen.metvelezwartjesvan AnsMuller-Idzerda 
Prijs 30 cent, bij 25 ex. A 22 j ct.

EEN EIGEN TUINTJE! WIE WERKT ER MEE?, door

Een bijzonder prettige en instructieve handleiding voor het inrichten 
en verzorgen van een eigen tuintje. Een verrijking van onze kinder- 
litteratuur. Een echte „Fokker". Prijs 90 cent, gebonden 60 cent meer.

(PRINSESJE) VAN ORANJE,” zang- 
spelletje ter gelegenheid van een zéér blijde gebeurtenis, door 
David Tomkins, met muziek van R. K e u n i n g. 
Afzonderlijk of in combinatie met „EEN ORANJEFEEST,” 
eveneens van David Tomkins, op te voeren. Prijs 
30 cent per stuk.

De instudering is zeer gemakkelijk, de liedjes liggen prettig 
in het gehoor. De liedjes zijn ook afzonderlijk te zingen. 
Bestelt tijdig, onmiddellijk na verschijnen zenden wij het U toe.
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Juist verschenen:

25 cent
Deze brochure werpt een helder licht op de nationaalsociallstische 

opvattingen over het onderwijs, gedemonstreerd aan de toestanden in

l NATIONAALSOCIALISME, door Dra 
•gen. „Waakzaamheid” nr 10. Prijs

HET OUDERBLAD VOOR DE OPENBARE SCHOOL. Maand
blad voor school en huis, officieel orgaan van de Nederlandse 
Ouderraad bij het Openbaar Lager Onderwijs (NOROLO), 
Centrale Ouderraden en Oudercommissiën, onder redactie 
van P. G. den Boer.

ik van de schoolstrijd (1795— 
•—"‘eem met zijn splitsing in 
een inleiding maakt duidelijk, 
••bliek in de achttiende eeuw 
ling voortbrachten. Een 
telijk als bijlagen afgedr

WAAKZAAMHEID. Een reeks

Deze geschriften, van de hand van vooraanstaande persoonlijkheden op 
de diverse gebieden welke het nationaalsocialisme tracht te beïnvloeden, 
richten zich tot de Nederlandse intellectublen in de ruimste zin van het 
woord met het doel, de nationaalsocialistische levensbeschouwing van 
verschillende zijden critisch te belichten. Elk nummer heeft een omvang 
van 32 bladzijden en kost 25 cent (voor colportage: 25 ex. A zo ct,, jo_ex. 
A 17Ï ct., 100 ex. A IS ct.).

Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij
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brochures, uitgegeven voor 
van anti-nationaalsocialis-

Zojuist verscheen in „Van Gorcums Historische Bibliotheek":

Dit boek handelt over het eerste tijdvak 
1806), waarin het Nederlandse Onderwijssystee 
openbaar en bijzonder onderwijs ontstond. Een ir 
hoe de economische toestand van de Republi 
en de verlichting deze onderwijs-hervorming 
gebreide verzameling documenten, gedeelte.), 
vormt de grondslag van dit werk.

De prijs is f2.50.

land in de Nederlandse Ouder Raad bij het Openbaar Lager Onderwijs 
(N.O.R.OX.O.). —Naast het behartigen der organisaüe-belangen is de taak van 
het orgaan een schakel te vormen tussen School en Huis, het wekken van belang 
stelling voor de Openbare School, het dienen van de belangen van het openbaar 
lager onderwijs in de ruimste sin. — Abonnementsprijs, franco per post

Vraagt proefnummer.
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Prof. Dr C. A. Mennicke, Sociale paedagogie 
door A. H. GERHARD.

probleem is.
oud als de mens mens mocht heten,

Tn zijn vorig werk: Sociale Psychologie, gaf de Schrijver een weinig 
bemoedigend beeld van het huidig aspect der mensenwereld; het wekte 

een pessimistisch getinte indruk in de geringe verwachting op een ont
komen uit het psychisch moeras.

Maar in zijn voorwoord zei hij toen toch: „Volgens mij is de levens
werkelijkheid, waarin wij staan, tragisch tot in de grond toe. Tragisch — 
maar niet hopeloos."

In dat „niet-hopeloos" had de Schrijver zich een feitelijke verplichting 
op den hals gehaald. Er behoorde immers een ander boek te volgen, waarin 
beproefd zou worden de middelen aan te geven met behulp waarvan men 
gunstige resultaten zou mogen verwachten d.w.z. een hoger moreel en 
intellectueel peil van ’t gehele volk.

Hij heeft die verplichting heel goed gevoeld - - zo al niet, als op hem 
rustende erkend; doch hij was zich blijkbaar tevens bewust, dat ze moeilijk 
te vervullen was. De taak heeft hij dus op zich genomen ... ik zou zeggen 
met een bezwaard gemoed over mogelijk te hoog gespannen verwachtingen.

„Misschien stelt (mijn boek) menigeen te leur. Het houdt geen enkele 
suggestieve belofte in. Even sterk als het illusionaire programma’s afwijst, 
wijst het programma’s af, die daarom kans van slagen hebben, omdat zij 
de grote nood van de tijd tot een vehikel maken voor het bereiken en 
funderen van machtspositie's. Dit boek wil slechts duidelijk maken wat 
onze opgaven zijn."

Reeds aanstonds wens ik te getuigen, dat wij m.i. met dit vervolg, 
Sociale Paedagogie, zeer tevreden mogen zijn èn om de oprechtheid, waar
mede hij geen enkele der grote bezwaren, aan het werk der volksopvoeding 
verbonden, tracht te verdoezelen èn omdat hij de onontkomelijke teleur
stelling trotseerde, dat hij geen paedagogische heilmiddelen weet aan te 
bieden, die slechts dienen kunnen om de waan van gegarandeerd welslagen 
te wekken. Aan een betrouwbare receptuur zijn we in lang nog niet toe. Er is 
nog zo'n dringende behoefte aan een juiste diagnose en ’t is reeds ver
dienstelijk werk, dat de Schrijver een goed doordachte proeve er 
van geeft.

Daartoe begint hij met het stellen van het te behandelen probleem en 
met te verklaren waarom het een

In algemene zin is pedagogie zo 
want steeds, reeds sedert de vroegste tijden, was er een streven door op
zettelijke maatregelen in de jeugd die vaardigheden en gewoonten aan 
te brengen, die ’t haar mogelijk zouden maken, als volwassene, in haar 
levensonderhoud te voorzien. Terecht wijst de Schrijver er nu op, dat men 
hierbij het oog richt alleen op het individu.
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al geen duidelijk causaal

„Bij de individuele opvoeding staat het individu op de voorgrond; 
met zijn speciale aanleg en met zijn bijzondere behoeften en mogelijkheden 
wordt rekening gehouden, de ontplooiing van karakteristieke krachten en 
begaafdheden tracht de opvoeder (of de opvoedende groep) te bevorderen. 
De sociale paedagogie daarentegen heeft op het oog, het individu g e- 
schikt te maken voor het meeleven in de gemeen
schap. Hier moeten misschien bepaalde individuele mogelijkheden 
verwaarloosd of zelfs uitdrukkelijk op de achtergrond gedrongen worden."

Ongetwijfeld was wel bijna altijd de „goed opgevoede" ook goed op zijn 
plaats in de horde, stam, groep of volk. De eigenschap van „gemeenschaps
mens” werd niet verstaan als een afzonderlijk begrip, terwijl men tegen
woordig maar te goed weet, dat die eigenschap zelden in volstrekt be
vredigende mate bij iemand wordt gevonden. De vraag, die de Schrijver 
dus allereerst beantwoordt, is deze, sedert wanneer ’t kweken en be
vorderen van gemeenschapszin gezien werd als een taak op zich zelf, 
m.a.w. een probleem was geworden.

De kwestie vindt men terug in ’t feit, dat ’t nog nauwelijks een drietal 
eeuwen is geleden, dat men zich rekenschap is gaan geven van het verband 
tussen maatschappelijke structuur, de algemene bestaansvoorwaarden 
en de inhoud van het geestelijk leven. Er zijn verschillende theorieën voor 
uitgedacht, doch een onderlinge beinvloeding, zo 
verband, betwijfelt denkelijk niemand meer.

Zelfs nog de gehele middeleeuwen door werd over zulk onderling verband 
absoluut niet gedacht; de maatschappelijke structuur werd gezien als een 
vaststaand gegeven, door boven-menselijk gezag ingesteld en het geestelijk 
leven werd in onze westerse wereld geheel beheerst door één algemeen 
beleden religie.

Hoeveel leed er ook werd geleden, hoeveel kwaads ook bedreven, de 
oorzaken daarvan werden nooit gezocht in de samenstelling der maat
schappij, als zodanig, doch behalve in natuurrampen, in de boosheid der 
mensen zelven. Veranderingen ten goede vielen óf buiten 's mensen bereik 
óf konden alleen de vrucht zijn van intenser zedelijke opvoeding dan wel 
rechtstreekse bestraffing of vernietiging van a-sociale elementen.

Van die middeleeuwse maatschappij was het economisch kenmerk het 
,,zelf-verzorgings”karakter in min of meer afgesloten gebieden, haar 
organisatievorm, het feodalisme, haar uiterlijke figuur die van de zuivere 
standenmaatschappij en de ééne religie haar morele basis. Door dit alles, 
in samenhang beschouwd, sprak het gemeenschapskarakter van den mens 
zó van zelf, had zo weinig een eigen aspect, dat de behoefte aan aan
kweking er van niet gevoeld kon worden en bijgevolg „sociale” paedagogiek 
geen onderwerp van studie was, laat staan een „probleem”.

De fundamentele betekenis die de Schrijver hecht aan de geschetste
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sociale situatie voor dit gemeenschapskarakter en moraal, noopt mij tot 
een aanhaling uit zijn Sociale Psychologie (blz. 29):

„Hier hebben wij dus met een psychische dispositie te maken, die de 
enkeling onverbrekelijk aan een bepaalde groep bindt. Wat hij voelt en 
denkt en doet, heeft hij van de groep overgenomen; wij zouden kunnen 
zeggen: de groep leeft en voelt en denkt in hem en 
door hem heen (hoewel hij daarbij natuurlijk toch een zeer 
karakteristieke persoonlijke eigenaardigheid kan hebben), zijn zelfbewust
zijn is eigenlijk geen individueel bewustzijn. Het is de zin en de waarde van 
zijn leven, dat hij lid van deze groep is. Bestond die groep niet, dan zou 
hij ook geen bestaan meer hebben, want hij zou niet weten, waar de maat
staf vandaan te halen voor zijn voelen en denken, voor zijn doen en laten. 
Het is juist de eigenaardigheid van deze psychische dispositie, dat de 
psychische en geestelijke inhouden, de waarderingen en gedragslijnen van 
het persoonlijk leven worden overgenomen van de groep, zonder dat 
de mogelijkheid van een twijfel gevoeld wordt”.

Gaandeweg traden in dit complex van verhoudingen grote wijzigingen 
in door de langzamerhand geweldige veranderingen op economisch gebied, 
de ontwikkeling der manufactuur, de grote ontdekkingen met snel uit
breidend handelsverkeer, de vorderingen der techniek en de opkomst der 
exportindustrie, de ondermijning van het standenwezen, de verzwakking 
der religieuze eenheid door de Hervorming, alles te zamen brak de grote 
bindende kracht der traditie op moreel gebied en trok de gemeenschaps
mens uit zijn psychische verborgenheid en deed het besef van zijn afzonder
lijke betekenis opkomen.

Als een feitelijkheid zien we daarna de tijd der Aufklarung, zonder ons 
hier te verdiepen in zijn mogelijke causale samenhang met de ingrijpende 
economische vergroeiing dier dagen.

Men was er toen oprecht van overtuigd, dat de ontwikkeling der rede 
d.w.z. van het verstandelijk inzicht in de verschijnselen van natuur en 
leven, op moreel en economisch gebied het algemeen geluk bevorderen 
zou, waarop alle mensen gelijkelijk recht hebben. Het kwam er dus, 
sociaal-paedagogisch, alleen op aan alles in ’t werk te stellen om een 
gestadig aangroeiend deel van ’t volk te ontwikkelen, wat dus betekenen 
zou op een hoger verstandelijk en zedelijk peil te brengen.

Men kan ’t ook zo zeggen, dat men als richtsnoer had het geloofsartikel: 
als iemand maar weet hoe hij doen en laten moet om goed te zijn 
en men er in slaagt alle anderen zo ver te brengen, dan komt de zaak in 
orde en wordt de ware gemeenschap geboren.

Dit is een rampzalige vergissing gebleken door de volkomen miskenning 
van het zielkundige feit, dat wil en gevoel vaak een geheel onafhankelijk 
bestaan schijnen te voeren naast het denken. Het is een vergissing, die we
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nu nog zelfs niet geheel te boven zijn gekomen en die vooral voor de socia
listische, de atheïstische en de moderne arbeidersbeweging nog in sterke 
mate geldt.

Als een tweede feitelijkheid mag hierbij vastgesteld, dat deze geestes
gesteldheid der Aufklarung wonderwel paste bij de leer der vrije concur
rentie, van de onbelemmerde wedstrijd der psychische en physieke krachten, 
die langs natuurlijke weg een toestand van algemeen welzijn zou brengen.

De resultante is echter een zodanige ontwrichting der samenleving, 
een dodelijke krankheid gelijk, dat het sociale vraagstuk een paedagogisch 
probleem is geworden van de allerhoogste orde, dat door de feitelijk levens
lange bestaansonzekerheid voor een staag snel groeiend aantal mensen, 
ogenschijnlijk tot geen oplossing kan worden gebracht.

Dit kwellende gevoel van onzekerheid speelt in de mentaliteit der massa, 
waartoe wij allen behoren, gering ontwikkelde of intellectueel, proletariër, 
boer of middenstander, een ontzettend fatale rol, welker betekenis nog 
steeds onvoldoende wordt ingezien.

De daarmee inherente angst voor het bestaan ontketent enerzijds een 
wilde jacht naar alle te benutten mogelijkheden om zulk een bestaan te 
veroveren, hoe dan ook, zij ’t ten koste van anderen, en doet zich anderzijds 
in nog veel sterker mate vastklampen aan alles of ieder, die een perspectief 
van collectieve bestaanszekerheid voorspiegelt, al is dit ook hersen
schimmig.

De veelszins gevaarlijke situatie in de huidige maatschappij is allereerst 
getekend in de tegenstelling tussen de formele opheffing der vroegere 
standengebondenheid door de nominale vrijheid voor ieder om te worden, 
waartoe aanleg, verworven bekwaamheden en ... maatschappelijke om
standigheden de mogelijkheid openen en ten andere de overheersende 
onderlinge economische afhankelijkheid. Deze heeft bovendien, dank zij 
de bijna onbegrijpelijke vooruitgang det techniek, op de spits gedreven 
in industrialisatie en rationalisatie, een arbeidsdeling tengevolge, dat 
ieder eigenlijk, ten minste de overgrote meerderheid der nog-niet-werk- 
lozen, slechts een speciale deel-functie van het totale arbeidsproces vervult, 
dat niemand meer een volle levensvulling noch arbeidsvreugde biedt, en 
waarvoor zelden een werkelijk vrije keus bestaat.

In de tweede plaats hebben we de tegenstelling op geestelijk gebied. 
Wie gaat er niet prat, buiten de dictatuurstaten, op het heersende princiep 
van vrijheid van denken op 't punt van religie en wereldbeschouwing ? 
In waarheid slechts een fictie. Stel immers daartegenover het onvermogen 
voor de allermeesten van ons geslacht om op goed gefundeerd oordeel een 
keuze te doen uit de overstelpende menigte van wereld- en levens
beschouwingen, van wijsgerige theorieën, zodat men — wie onzer niet — 
licht een prooi wordt van wie het klemmendst weet te overreden. Ziel-
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Het antwoord hierop zal moeten uitgaan van de overweging, dat alle 
paedagogiek beïnvloed wordt door een wereldbeschouwing en daaraan 
verbonden levensbeschouwing. De mens kan nu eenmaal niet zonder een 
voorstelling, hoe onklaar ook, omtrent zin en doel van het leven, die hem 
tot een richtsnoer is van zijn levenshouding ten aanzien van zich zelf als 
van zijn medemensen en die gestalte geeft aan het ideaal, waarop zijn 
paedagogie gericht is.

Voortreffelijk komt mij in het boek, inzonderheid dat gedeelte voor, 
waarin de grondbeginselen uiteengezet worden der drie hoofdrichtingen 
van de christelijke religie, van het rationalistisch-idealisme (neo- 
humanisme) en van 't realistisch materialisme ten opzichte van dit vraag
stuk. De noodzakelijkheid van zulk onderzoek motiveert de Schrijver aldus:

„Deze noodzakelijkheid wordt niet sterk gevoeld op het gebied der 
individuele paedagogie, omdat in dit opzicht de invloedssferen der ver
schillende wereldbeschouwingsgroepen nog vrij sterk in zich zelf besloten 
zijn.

Bij de sociale paedagogie echter is de genoemde eis onafwijsbaar gesteld. 
Want hier moet de beschouwing het geheel omvatten, omdat het om het 
lot van het geheel gaat en om de vraag, hoe het geheel zich langs de weg 
van een vrije positieve beïnvloeding kan handhaven. Hier moet dus juist 
uitgemaakt worden, hoe de sociale paedagogie der verschillende groepen 
er uit ziet en hoe zij misschien in het belang van het geheel kan ontwikkeld 
worden, zonder dat de grondslagen worden aangetast."

Hier wordt de vinger gelegd juist op de hoofdmoeilijkheid voor de 
oplossing van het probleem. Het sociale doel vordert samenwerking 
in hoofdzakelijk gelijklijnige richting van groepen met zeer uiteenwijkende 
beginselen, die dus naar een mogelijke synthese moeten streven, 
zonder in de noodzaak te komen eigen principes van hoger geestelijk leven 
prijs te geven.

Dit moet kunnen want ’t geldt de toekomst der totale jeugd, die, als 
zodanig, in deze benarde tijden, in sterke zin gelijke belangen heeft en 
gelijke wensen koestert.

Terecht wijdt de Schrijver aan de mogelijkheid ener synthese een uit-

kundig is niet te overschatten de kracht der behoefte voor de overgrote 
meerderheid om zich met gelatenheid in een gevoel van morele zekerheid 
en politieke rust te kunnen overgeven aan de leerstellingen en beschikkingen 
van wie met zelfverzekerdheid optreedt.

Het probleem is dus nu als volgt te formuleren: Hoe is de mens er toe 
te brengen, dat hij in alle omstandigheden steeds weet wat hij w i 1, 
wat hij moet willen als onafhankelijk denkend lid der gemeen
schap en dat hij altijd doet, zoals hij weet dat hij doen moet?
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voerige beschouwing. Daarbij toont hij aan, welke z.i. overeenkomstige 
elementen de verschillende wereldbeschouwingen bevatten en die de 
grondslag voor een synthetische beschouwing zouden kunnen leveren.

Hij geeft nu zijn eigen sociaal-filosofische synthese, uiteraard in veel 
te gedrongen vorm, wat aan de klaarheid, jammer genoeg, niet ten goede 
komt. Hij hoopt er mede aan te tonen, dat op deze grondslag terzake van 
de sociale paedagogie „verregaande samenwerking met de christelijke 
geloofsgemeenschappen mogelijk is” (79- 83), wat ik het „leitmotiv" 
van zijn hele werk zou willen noemen.

Kenschetsend voor zijn standpunt haal ik enige stellingen aan: „De 
mens is bedoeld als een wezen, dat uit de kracht der verantwoordelijkheid 
leeft”, waarbij natuurlijk mijnerzijds de vraag open blijft van wie de 
„bedoeling” is uitgegaan.

„De mens is tot vrijheid geroepen. Immers vrijheid is de toestand, waarin 
de kracht der verantwoordelijkheid zodanig ontwikkeld is, dat alle levens
uitingen aan het verantwoordelijkheidsbesef beantwoorden.” Als allen 
dus in feite „vrij" zijn, of m.a.w. als hun gehele levenshouding bepaald 
wordt door een integraal verantwoordelijkheidsbesef, is de ware gemeen
schap geboren.

Blijkbaar onder de indruk van de dictatuur-epidemie, treffen we nog 
deze consequentie, die ook nog op uitwegen wijst, wijl het uiteindelijk 
om de vrijheid gaat:

„Deze gemeenschapsopvatting is synthetisch, omdat dwang en macht 
daardoor een volledige verklaring vinden en tot positieve betekenis ge
bracht kunnen worden.”

Doch de mogelijkheid der onmisbare samenwerking hangt ook af van 
het juiste inzicht in de voorwaarden.

„Het is duidelijk, dat de individuen en de groepen, die de verantwoorde
lijkheid dragen voor het in werking treden van bepaalde inzichten en 
krachten, rekening moeten houden met de situatie, waarin de maat
schappij verkeert. Want onze hele beschouwing heeft laten zien, dat het 
groeiproces der vrijheid slechts langs de weg van een strenge bemiddeling 
te denken is en dat men dus moet leren beseffen, dat nauwe aansluiting 
aan de gegeven omstandigheden geboden is.”

Het is niet waarschijnlijk, dat ieder het ten volle met deze vorm der 
synthese eens is; doch hoe wil men ontkomen aan de erkenning der on
afwijsbare samenwerking van alle groepen, die, als natuurlijk aanvaardend 
de schier oneindige differentiëring in de gemeenschap, daarmede ook de 
„veeléénheid” als haar aangewezen karakter erkennen? Immers dit sluit 
in, dat deze groepen de vrijheid van geloof en rationalistisch denken willen 
huldigen en hun aller verantwoordelijkheidsbesef mede gericht is op het 
behoud dier vrijheid voor allen.
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De vele ingrijpende veranderingen in het economisch en moreel aspect 
der maatschappij, die sedert de achttiende eeuw tot stand kwamen, gaven 
het aanzijn aan allerlei misstanden op de meest onderscheiden gebieden, 
die noopten tot het treffen van velerlei incidentele voorzieningen meest 
van filantropische aard.

De noodzakelijkheid van opzettelijk ingrijpen drong zo zeer tot activiteit, 
dat ze een zekere overhaasting tengevolge had, die vaak deed misgrijpen 
en tot vele pogingen aandreef, zonder dat zij een wel overwogen plaats 
kregen in een methodisch geheel. Zo zijn er talrijke maatregelen getroffen, 
door zeer uiteenlopende drijfveren ingegeven of die ter bereiking van zeer 
onderscheiden doeleinden dienden, doch practisch alle ook een algemeen 
sociaal-paedagogische strekking hebben of ten minste een uitwerking in 
die richting.

Onder de verzameltitel van „Vormen der gemeenschapsopvoeding in 
de nieuwere tijd” bevat het boek een zeer gedetailleerd overzicht, dat een 
zeer goede kijk geeft op wat er geschiedde en geschiedt en op wat in alles 
het gemeenschappelijke element is.

Aandacht verdient vooral wat er aangeduid wordt met de onderscheiding 
van de bewuste vrije en de dwangmatige vormgeving.

Onder de eerste zijn dan begrepen alle voorzieningen aan het particulier 
initiatief ontsproten of door de overheid ingesteld in de vorm van vrije 
deelneming tot steun van of met het particulier initiatief.

Onder de tweede, karakteristiek voor de dictaturen, die welke uitgaan 
van het enige gezag of van zijn organen, waarbij steeds meer elementen 
door de staatsleiding worden betrokken en in toenemende mate verhinderd 
wordt, dat er zelfstandige andere centra ontstaan.

Een belangrijk punt .oert de Schrijver o.a. nog aan in het vraagstuk 
van „de politieke sfeer, waarin grote geschiedenis gemaakt wordt”. Hij 
bestrijdt de veel gekoesterde gedachte, alsof die politieke sfeer van grote 
hervormende invloed is op de zaak der sociale paedagogie.

„Wij hebben alle aanleiding ons los te maken van het zich blind staren op 
de zogenaamd grote politieke gebeurtenissen. Ze zijn tot op zekere hoogte ons 
noodlot en daarom moeten wij ons met hen bezighouden. Maar het is niets 
dan massawaanzin aan te nemen, dat zij het eigenlijk belangrijke zijn.”

Hierin ligt stellig een kern van waarheid en is misschien het beste 
argument tegen pessimistische kleinmoedigheid. Er is altijd aanwezig een 
sterker werking in het maatschappelijk leven dan zich kond doet in de 
zeer luidruchtige politieke verschijnselen en dikwijls slechts in zeer ver
wijderd verband er mee staat. Er is ook aanleiding daarom om zich bij 
’t rekenschap geven van die werking en van de loop der dingen zich niet 
op een dwaalspoor te laten dringen door de ogenschijnlijk grote 
beurtenissen.



176 Prof. Dr C. A. MENNICKE, SOCIALE PAEDAGOGIE

„Welke middelen kunnen en moeten aangenomen worden?” is de 
vraag, die ten slotte den schrijver noodwendig wordt voorgelegd. Ik mag 
niet verhelen de indruk te hebben, dat dit hoofdstuk niet alleen van den 
lezer de meeste inspanning vordert, doch ook den auteur de meeste zorg 
heeft gebaard. De stijl verraadt het al dunkt mij. Die is nodeloos inge
wikkeld en omslachtig met gebruik van een woordenkeus en terminologie, 
die het begrijpen niet vergemakkelijkt, zelfs voor tal van gedeelten een 
veelmalige herlezing vereist.

De minitieuse uiteenzetting van de leidende gedachten, kenmerkend 
voor elk der reeds eerder vermelde hoofdrichtingen bij de keuze en toe
passing der voor ieder van haar bruikbare middelen, is op zich zelf zeer 
leerzaam. Ze doet bovendien nog duidelijker zien, dat een werkelijke 
synthese voorshands nog zeer ernstige bezwaren bij velen zal ontmoeten.

De lezer zal echter in 't bijzonder willen weten, welk standpunt de 
schrijver zelf inneemt.

De in zijn ogen essentiële voorwaarde voor welslagen meen ik te kunnen 
vinden o.a. in de volgende aanhaling:

„In mijn sociaalfilosofische schets heb ik duidelijk gemaakt dat juist 
door degene, die de beslissende betekenis van de relatie tot het oneindige, 
waarin de mens gesteld is, erkent, ook de eindige gegevens ernstig moeten 
worden opgevat. Stelselmatig geformuleerd betekent dit, dat trans
cenderen en inscenderen voortdurend gepaard moeten gaan en dat zij 
elkander steeds meer moeten bevruchten en verdiepen. Het begrip trans
cenderen is, naar ik hoop, voldoende duidelijk geworden. Het metaphysisch 
denken dwingt de mens, boven alle eindige gegevens uit te gaan, de 
principiële eenheid van het oneindig geheel steeds dieper te beseffen en 
langs de weg van wezens-concentratie de kracht in zich te ontwikkelen, 
deze eenheid, die als rijk der vrijheid bedoeld is, te verwezenlijken." 
Van het grootste belang is het tweezijdig onderzoek van transcenderen en 
inscenderen ten aanzien der beoordeling van maatschappelijke ver
schijnselen.

Ik hoop de bedoeling juist te interpreteren aan de hand van verschillende 
andere plaatsen in de volgende kanttekeningen.

Transcenderen is zich een wereldbeschouwing vormen en zich ’s mensen 
plaats in en verhouding tot het heelal bewust maken en:

Inscenderen versta ik als zich verdiepen in de lichamelijke en geestelijke 
eigenschappen van den mens, zich rekenschap geven van alle uitwendige 
en erfelijke invloeden op de ontwikkeling daarvan, alles in verband met de 
verworven wereldbeschouwing.

De Schrijver zegt ’t nog zo: ’s mensen aanleg, zijn begaafdheid, zijn 
karakter, zijn mogelijkheden en neigingen — dat alles wil onderzocht en 
begrepen worden.”
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woordelijkheidsbesef dat 
in schuilt
voim van

„Het rijk der vrijheid” versta ik al? de ideale gemeenschap en de reeds 
aangehaalde stelling „de mens is tot vrijheid geroepen" verklaar 
ik mij aldus:

Uit zijn natuurlijke afhankelijkheden, kan de mens slechts uitgroeien 
door de ontwikkeling zijner ethische en geestelijke krachten. Natuurlijk 
blijven die afhankelijkheden bestaan: alle lichamelijke behoeften en 
instincten, neigingen, driften, affecten, doch ze zijn te onderwerpen aan, 
onder appèl te brengen van rede, gevoel en wil, wat de ware vrijheid is.

Aan de aldus geïnterpreteerde voorwaarde, die ik met instemming aan
vaard, sluit zich geheel de eis aan, dat alle sociaal-paedagogische middelen, 
al zijn ze psychologisch voldoende verantwoord ook moeten passen en 
hun grond vinden in de gemeenschappelijk aanvaarde wereldbeschouwing. 
„De natuurlijke behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van de op
groeiende mens kunnen alleen dan ten volle tot hun recht komen, wanneer 
de vrijheid, die uit de relatie van de mens tot het oneindige volgt, ten volle 
wordt aanvaard.”

Waar gewerkt wordt in deze zin volgt versterking van het verant- 
wijl er altijd een element van zelfstandigheid 

de tendens heeft aan te sporen tot streven naar een hogere 
maatschappij, terwijl uiteraard een hogere gemeenschap vóór

onderstelt een hoger gemeenschapsbesef.

Wie al het aangevoerde overdenkt, moet wel tot de slotsom komen, 
dat de Schrijver aan zijn eigen „niet-hopeloos” niet kan geloven. Inderdaad 
vreest hij, dat er voor de taak der genezing te veel van de huidige 
maatschappij gevergd wordt. Het besef van de zeer bedenkelijke stand der 
dingen is te weinig algemeen, het aantal beschikbare, geschikte werk
krachten te gering en de aangewende middelen veelal ondeugdelijk.

„Hierin ligt dan ook mede de grote kans op overwinning, die de bewuste, 
maar dwangmatige oplossing van het sociaal-paedagogisch probleem 
heeft. Reglementeren en disciplineren, rechtstreeks bevredigen van heel 
bepaalde driftsbehoeften en instampen van een heel bepaalde, zogenaamde 
wereldbeschouwing is ongetwijfeld gemakkelijker dan het ontwikkelen 
van een zo zelfstandig mogelijk verantwoordelijkheidsbesef — niet slechts 
ten aanzien van de bestaande, maar ook van de zich ontwikkelende 
samenleving."

De mentaliteit inzonderheid der grote-stads-bevolking lijkt zo tegen
werkend, dat de vertwijfelende vraag klinkt „of wij ons niet toch maar 
in het noodlot van het dwangstelsel zullen moeten schikken”.

Aan zulke fataliteitsstemming behoefde niet toegegeven te worden, 
indien slechts het besef van verantwoordelijkheid jegens het geheel, in 
de richting van het ideale einddoel, van het „rijk der vrijheid” een positief
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werkende factor in het gedrag der tpensen kon zijn. Het is helaas niet zo, 
wijl de bindende en moreel richtende krachten der traditie en van de 
algemeen aanvaarde, éne levende, religie verloren zijn gegaan.

Het kost geen moeite om van den auteur van „Sociale Psychologie” 
te vermoeden, dat hij, waar de „rede”, m.a.w. het juiste inzicht in wat 
de mensheid behoeft, onmachtig is gebleken om alléén die krachten te 
herwinnen, in de waarde en onmisbaarheid gelooft van het symbool en 
de suggestie als aanvullende sociaal-paedagogische middelen.

Het is begrijpelijk, want denken en weten spelen feitelijk slechts een 
beperkte rol in ’s mensen leven; daartoe werken gevoel en wil te machtig 
onder de invloed van het onderbewustzijn en de daarin verankerde primi
tieve driften en neigingen en alle levenservaringen.

„En deze gebieden van het persoonlijk leven worden vooral geraakt 
en in beweging gebracht door de zinsinhouden, die in de symbolen worden 
voorgesteld.”

De werking daarvan op het gevoels- en wilsleven is suggestie, waarbij 
dus de rationele redenering secundair blijft of zelfs op de achtergrond 
gedrongen.

„Het bewustzijn der grote massa wordt op alle mogelijke wijze door 
suggestieve invloeden bestormd." De democratie moet dus suggestie en 
symbolen leren gebruiken ten goede.

Waar 't verantwoordelijkheidsgevoel rijpt, ontstaat de behoefte de uit
eindelijke bedoeling der gemeenschapsvorming in symbolen te aan
schouwen, als het middel bij uitnemendheid om aan te sporen tot mede
werking aan de bereiking van het in ’t symbool verborgen eindrijk dei 
vrijheid.

De Schrijver aarzelt niet met kracht van overtuiging deze strijdwijze 
ten behoeve van de echte democratie en het toekomstig rijk der vrijheid 
aan te bevelen. Het komt mij inderdaad voor, dat de motivering, psycho
logisch juist gefundeerd, en door de ervaringen gerechtvaardigd, sterk

Doch ze is de methode, met verbluffend succes in toepassing gebracht 
in alle dictatuur-staten en door hun satellieten in de overige landen.

Men zij zich goed bewust, dat er geen erger ding is dan wanneer men 
den Satan met Belzebub poogt uit te drijven. Intussen de Schrijver is 
er niet blind voor:

„Dat aan een dergelijke activiteit, die op massa-beïnvloeding gericht is, 
ook gevaren verbonden zijn (vooral het gevaar der nivellering en oppervlak
kigheid) spreekt van zelf. Maar waar wij met een strikte noodzakelijkheid 
te maken hebben, moet men het gevaar aandurven en doorstaan. Niemand 
zal het tegenspreken, dat aan de naar buiten gerichte energie een even 
grote naar binnen gerichte energie moet beantwoorden.”
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gretig

De culturele betekenis van de Vestigingswet 
door H. J. VAN WIELINK.

„Het houdt geen enkele suggestieve belofte in” .... zo beleed de Schrijver. 
Hij had gelijk, want niemand kan die reeds geven. Het terrein moet nog 
goed verkend en daarvan bevat zijn werk een waardevolle poging.

Ik vind het een eerlijk, een moedig, een goed boek.

Ik ben benieuwd, of er nog eens een nader vervolg hierop zal verschijnen, 
waarin de concrete toepassing en uitwerking der geschetste algemene 
richtlijnen gegeven wordt.

Wie zich aan de praktijk van het „Sociale werk” wijdt, zal er 
kennis van nemen.

'T've 13e Maart van het vorige jaar is een wet afgekondigd, waarvan de
' behandeling in Tweede en Eerste Kamer maar weinig de aandacht 

heeft getrokken, maar die van veel grotei sociaal-economische betekenis is 
dan de geruchtloosheid waarmee ze haar intrede in ons Nederlandse 
Staatsrecht heeft gedaan, laat vermoeden. We menen de Vestigingswet- 
Kleinbedrijf, die op 9 April 1937 in werking is getreden.

De strekking van deze wet is: het recht tot vestiging van een winkel
bedrijf of kleine nijverheid aan banden te leggen. Tot nog toe was ieder 
vrij om zich als winkelier in welke branche ook, of als klein-industriëel 
te vestigen. Daaraan waren individuele voordelen verbonden: wie over 
voldoende energie beschikte, wat flair had, enig kapitaal bezat, kon een 
zaak beginnen en wanneer het geluk hem dan de wind in de zeilen blies 
kon hij er soms in slagen een goede broodwinning te vinden; al doende 
leerde hij de fijne knepen van het vak en enkele malen groeide uit de halve 
leek een geroutineerd vakman. Maar veel vaker toch werd zulk een als 
noodsprong gewaagde onderneming een fiasco en de roekeloze „onder
nemer” was een illusie armer en zijn laatste geld kwijt.

Waren dus de individuele gevaren van deze ongezonde vrijheid groter 
dan de voordelen, economisch bleek ze een positief nadeel: in de midden
stand ontstond langzamerhand aan de onderste grenzen een vlottend 
leger van zwevende zaken en zaakjes, die geen ogenblik zeker van hun 
bestaan, door wanhopige concurrentie het vege leven nog enige tijd 
trachtten te redden en daardoor het algemene peil van het kleinbedrijf 
naar omlaag haalden. Prijsafbraak, concurrentie met de scherpste middelen 
waren het gevolg van de mededinging van al deze zakelijke non-valeurs.
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Hoezeer men met het persoonlijk strijden en lijden van al deze wanhoops- 
winkeliers en kleine-industriëlen begaan moet zijn, te begrijpen is dat de 
georganiseerde middenstand er zich tegen verzette en bij de regering aan
drong op ordening. De actie der Middenstandsorganisaties had succes: 
de regering diende bovengenoemde wet in, de Kamers namen haar aan 
en daarmee was het mogelijk gemaakt in de verschillende takken van 
kleinbedrijf een dam op te werpen tegen de al te wilde stroom van nieuwe 
ondernemers.

Het is mogelijk gemaakt. Of men van deze mogelijkheid gebruik wil 
maken, laat de wet over aan de bedrijfsgroepen zelf. Daartoe moeten zij, 
door middel van hun organisatie, zich tot den Minister wenden met het 
verzoek voor hun bedrijf de normen vast te stellen waaraan iemand die 
zich als ondernemer in de betreffende bedrijfstak wil vestigen, behoort te 
voldoen. De eisen die dan worden gesteld, zijn van drieërlei aard. De aan
vrager moet blijk geven van:

a. voldoende algemene handelskennis;'
b. voldoende vakbekwaamheid;
c. voldoende credietwaardigheid.

Het is duidelijk dat hierdoor een gehele ommekeer in het klein-bedrijf 
kan worden bewerkt. Het zal in de bedrijven voor welke vestigingseisen 
zijn vastgesteld niet meer mogelijk zijn zich te vestigen als men niet over 
voldoende crediet beschikt: de ondernemer zelf wordt daardoor beschermd 
tegen het verlies van zijn te geringe spaarpenningen, zijn leveranciers 
tegen de kans hun waren te leveren aan iemand, wien van den beginne af 
het dreigend faillissement als een zwaard van Damocles boven het hoofd 
hangt, de vakgenoten tegen de concurrentie van de wanhoop. Ook de eis 
van voldoende vakbekwaamheid zal een dergelijke uitwerking hebben en 
het gehele bedrijf op hoger peil brengen, terwijl die van een voldoende 
algemene handelskennis een waarborg schept dat de toekomstige kleine 
ondernemer enige ontwikkeling bezit en daardooi meer waarborgen biedt 
dat hij zijn onderneming op de juiste wijze beheert. Op deze wijze kan het 
doel van deze Wet bereikt worden, d.i. „verheffing van het vak en wering 
van beunhazerij om te komen tot een steike middenstand en een doel
matige distributie”.

Over de onder 2 en 3 genoemde eisen willen we in dit tijdschrift niet 
verder uitweiden. Daarvoor is een technisch of economisch periodiek 
meer geëigend. Voldoende zij er op te wijzen dat voor iedere bediijfstak 
de te stellen eis van credietwaardigheid natuurlijk anders zal zijn en dat een 
bedrijfsgroep die vestigingseisen wenst vastgesteld te zien, moet aantonen 
dat er voldoende gelegenheid is om voor het examen in vakbekwaamheid 
te worden voorbereid. Opdat geen financiële bezwaren de toekomstige
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kleine ondernemers zullen kunnen beletten deze vakbekwaamheid te 
verwerven is bepaald dat er zoveel cursussen of scholen vooi ieder vak 
moeten zijn, dat de cursisten niet meer dan 20 K.M. zullen moeten af
leggen om zulk een inrichting te bezoeken en haar dus desgewenst per 
fiets kunnen bereiken.

Zullen de eisen sub 2 en 3 dus verschillend zijn naar gelang van het vak, 
die sub 1 - zijn voor alle vakken gelijk. Het doet er niet toe of iemand 
zich wil vestigen als kruidenier, manufacturier, drogist, of hij een smederij 
of een timmermansbedrijf wil oprichten — als er voor zijn groep vestigings
eisen zijn vastgesteld zal hij moeten bewijzen dat hij op de hoogte is van 
het bijhouden van een eenvoudige boekhouding, dat hij de gebruiken in 
de handel kent en het handelsrekenen, de handelswetgeving, de reclame- 
en de verkoopkunde, alsook de Nederlandse taal en eenvoudige handels- 
correspondentie voldoende beheerst.

De vraag is nu: hoe zullen de Kamers van Koophandel aan wie de be
slissing over een verzoek tot vestiging is opgedragen, kunnen uitmaken 
of de aanvrager over deze kennis beschikt.

De drie middenstandsbonden: de Kon. Ned. Middenstandsbond, de Ned. 
R.K. Middenstandsbond en de Chr. Middenstandsbond — van wie de stoot 
tot deze wetgeving is uitgegaan en die het zich dus tot plicht rekenden de 
uitvoering er van zoveel mogelijk te bevorderen, hebben zich tot den 
Minister van Economische Zaken gewend met het verzoek er voor te 
mogen zorgdragen dat er over het gehele land een net van cursussen 
komt, die voor de opleiding in de bovengenoemde vakken zorgdragen. 
De Minister heeft dit initiatief dankbaar aanvaard en de bonden hebben 
zich met bekwame spoed aan 't werk gezet. De Katholieke organisatie 
had zich op dit terrein reeds eerder bewogen en een z.g. Middenstands
diploma gecreëerd; de Kon. Ned. Middenstandsbond bleef niet achter en 
stichtte het Instituut voor Middenstandsontwikkeling, dat zich ten 
doel stelt de in deze vereniging georganiseerde middenstanders op velerlei 
wijzen: door cursussen, lezingen, lichtbeelden-voordrachten e.d. te ont
wikkelen. Voorzitter van dit Instituut is Prof. Casimir.

De drie organisaties waren het spoedig eens óver de eisen en kregen 
daarop de sanctie van het departement, dat niet alleen de opleiding aan 
hen toevertrouwde, maar hun ook de regeling der examens opdroeg. De 
eisen voor deze examens bevatten, naar het oordeel van organisaties en 
departement het minimum van de kennis, die elke zelfstandige onder
nemer moet bezitten „die zijn gezin en zijn kapitaaltje wil blootstellen 
aan het risico van een eigen bedrijf” — zoals Dr Groeneveldt Meyer, de 
directeur-generaal van het Min. van Economische Zaken, in de ver
gadering der Vereniging van de Kamers van Koophandel het uitdrukte.

Schoolse wijsheid zal niet worden nagestreefd, zelfs zoveel mogelijk
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worden vermeden. De exameneisen zijn aan de practijk ontleend, en bij 
het onderwijs zal voorop moeten staan, dat alles wat theoretische ballast 
mag heten, overboord wordt gezet, zodat slechts dat behouden blijft 
waaraan de ondernemer in zijn dagelijks beheer behoefte heeft.

Uit het bovenstaande zou men kunnen afleiden dat aan de Bonden 
een monopolie voor dit onderwijs is gegeven. Niets is echter minder waar. 
Wel worden de examens uitsluitend onder auspiciën van deze organisaties, 
echter onder toezicht van door het Dep. v. E. Z. aan te wijzen regerings- 
gedelegeerden, afgenomen. Een gelijkluidend diploma zal worden uit
gereikt aan de geslaagden, evenwel getekend door de vertegenwoordigers 
der organisatie die de examens afneemt. Het ligt in de bedoeling een 
uniform schriftelijk examen te houden op één dag in verschillende plaatsen 
des lands. Het mondeling examen zal daarna door de diverse organisaties 
afzonderlijk worden geregeld. Voor het eerst zal er in Juli 1938 een examen 
worden afgenomen.

De opleiding voor dit examen is echter geheel vrij. Ieder kan daarvoor 
voorbereiden. Het ligt intussen voor de hand dat de organisaties die de 
examens regelen zich ook met de opleiding daartoe bemoeien. De 
Katholieke organisatie heeft daartoe het voorbeeld gegeven: zij had zoals 
we reeds opmerkten al sedert lang een Onderwijscentrale en het is dan ook 
niet te verwonderen dat deze zeer spoedig gereed was met een organisatie 
van de opleiding voor de Katholieke middenstanders. Reeds zijn door deze 
bond een 150-tal cursussen georganiseerd met 4 a 5000 leerlingen.

Het mag enige verwondering baren dat deze organisatie voor de in
richting van haar cursussen geen contact heeft gezocht met de Katholieke 
handelsavondscholen, in de plaatsen althans waar deze bestaan. Wij achten 
het hier niet de plaats op de motieven die haar hiertoe geleid hebben, 
in te gaan. De Kon. Ned. Middenstandsbond staat in deze op een ander 
standpunt: hij --of liever het Instituut voor Ontwikkeling van de Midden
stand, waaraan deze Bond, voorzover hem betreft, deze zaken heeft ge
delegeerd — wenst, waar dat mogelijk is, voor de opleiding van het diploma: 
Algemene Handelskennis, gebruik te maken van de bestaande Handels
avondscholen. Dat omgekeerd bij het Handelsavondonderwijs voor deze 
nieuwe tak van handelsonderwijs grote belangstelling bestaat bleek wel 
duidelijk op de jongste Algemene Vergadering van de Bond van Directeuren 
en Leraren bij het Handelsavondonderwijs, die bijna geheel gewijd was 
aan de bespreking van de opleiding voor het nieuwe diploma. Van welke 
betekenis dit onderwijs voor talloze handelsavondscholen kan worden is 
reeds gebleken te Zaandam, waar in het begin van Januari reeds dank zij 
de voortvarendheid van de Algemene Winkeliersvereniging, met intensieve 
medewerking van den directeur der Handelsavondschool en steun van het 
Gemeentebestuur een nieuwe afdeling aan de Handelsavondschool is
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i cursussen in ; 
>O-tal met ± It

plaatsen waar
1000 leerlingen.

>) De Kon. Ned. Middenstandsbond heeft ook eigen 
geen handelsavondschool bestaat, momenteel reeds een 5C

geopend, waarvoor zich binnen 14 dagen 120 jongere en oudere midden
standers hebben opgegeven. 60 daarvan, tussen 16 en 25 jaar oud, werden 
geplaatst in de eerste klas v. d. drie-jarige cursus, 60, ouder dan 25 jaar en 
5 jaar zelfstandig werkzaam zijnde in een bedrijf konden deelnemen aan 
de z.g. spoedcursus, die deze ouderen in ± 9 mnd. zal voorbereiden voor 
een speciaal voor deze groep te houden enigszins verlicht examen ’).

Het komt ons voor dat de betekenis van deze nieuwe tak van volks
ontwikkeling moeilijk overschat kan worden. Immers tallozen die voorheen 
niet meer dan gewoon lager onderwijs hebben genoten, zien zich nu 
verplicht opnieuw op de schoolbanken plaats te nemen. Zij zullen daar, 
het zij onmiddellijk erkend, in de eerste plaats nuttigheidsonderwijs 
krijgen, geen algemene geestelijke vorming. Maar al is dit onderwijs geheel 
op de practijk gericht, men telle toch de vormende waarde er van niet te 
licht. Vakken als Algemene Handelskennis, Handelsrecht, d.w.z. de kennis 
van de vele wetten waarmee de tegenwoordige middenstander te maken 
krijgt, Bedrijfsleer ■— een nieuw vak, dat o.a. de rationalisatie, reclame 
en verkoopkunde, omvat zijn niet te onderwijzen zonder dat men telkens 
verband zoekt met algemene vraagstukken van staatsrecht, economie, 
psychologie e.d.. Het zal alles wel heel eenvoudig moeten blijven, maar 
toch: allerlei gebieden zullen geopend worden die tot nog toe voor het gros 
der kleine middenstanders terra incognita waren.

En wat vooral niet mag worden vergeten: deze mensen zullen allen — 
de betrekkelijk kleine overgangsgroep der spoedcursisten uitgezonderd — 
gedurende drie jaren onderwijs in de moedertaal ontvangen. Wie weet hoe 
gebrekkig door het overgrote deel der kleine middenstanders de Neder
landse taal gehanteerd wordt — Mr Van der Leeuw, de directeur van het 
Bondsbureau van de Kon. Ned. Middenstandsbond deed daarvan bij de 
officiële opening der zo juist genoemde Zaandamse cursussen een boekje 
open kan niet luide genoeg toejuichen, dat thans zovelen gedwongen 
worden zich in het schrijven van het Nederlands te oefenen. Ook hier zal 
de theoretische behandeling tot het noodzakelijke minimum worden 
beperkt: zuiver spellen en het schrijven van een goede brief zal het doel zijn. 
Maar wanneer op deze wijze duizenden Nederlanders hun taal op een 
behoorlijke wijze leren gebruiken, zal alleen daarvan al een ongekend 
grote werking van deze wet uitgaan, die zich niet alleen tot het vak als 
zodanig beperkt, maar van algemeen culturele betekenis zal blijken te zijn.

Want van leren komt leren. Velen zullen stellig met een zucht van 
verlichting boek en schrift ter zijde schuiven, als ze hun diploma behaald 
hebben. Maar een deel der cursisten zal zeker smaak hebben gekregen in
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geestelijke ontwikkeling en zich verder bekwamen. Deze zullen beseffen 
dat iemand die sterk wil staan in de strijd om het bestaan, meer behoeft 
dan het geëiste minimum en zich op andere gebieden b.v. dat der vreemde 
talen enige kennis willen eigen maken. En wie zich op deze wijze de 
mogelijkheid heeft geopend voor verdere, ook meer ideële, ontwikkeling 
zal er gauw toe komen, als zijn werkzaamheden dat toelaten, te trachten 
zich tot een hoger cultureel peil op te werken.

Reeds zijn er van een 25-tal bedrijfsgroepen verzoeken tot vaststelling 
van vestigingseisen ingekomen. Die voor bakkers en slagers zijn al uit
gevaardigd, die voor kruideniers zijn binnen afzienbare tijd te wachten — 
de andere organisaties nemen de nodige maatregelen voor de vakopleiding. 
Binnen een afzienbare tijd zal in een reeks van bedrijfsgroepen het niet 
meer mogelijk zijn zich te vestigen, een bedrijf uit te breiden met een 
nieuwe afdeling of naar een andere gemeente over te plaatsen, of een zaak 
van zijn vader of een andere bloedverwant over te nemen, zonder aan de 
gestelde eisen te voldoen, dat is dus ook zonder een middenstandsdiploma 
te hebben verworven. Dr Groeneveld Meyer acht het niet onmogelijk dat 
binnen enige jaren 100.000 middenstandsbedrijven onder de Vestigingswet 
zullen zijn begrepen. Als men daar dan nog bij rekent alle filiaalchefs van 
coöperaties en grootbedrijven, dan is het du;delijk dat er binnen afzien
bare tijd een leger van jonge mensen z>ch zal aanmelden voor de cursussen. 
Want zij moeten het diploma hebben op straffe van zonder meer 
buiten de neringdoende middenstand gesloten te worden althans als zelf
standig ondernemer. Men houdt er dan ook rekening mee in de kring der 
middenstandsbonden, dat over enkele jaren een 12.000 candidaten voor de 
examens zich zullen opgeven.

Het is duidelijk dat met deze wet een geheel nieuw element in ons 
economische en sociale leven is gebracht. Deze ordening in de midden
standsbedrijven voert onze gedachten onwillekeurig terug naar de tijd van 
de gilden en het is te begrijpen, dat men de wet wel een moderne Gilden- 
wet noemt, omdat, al wordt er theoretisch de vrijheid om een bedrijf te 
vestigen niet door belemmerd, de practijk aan de middenstandsorganisaties 
een middel in de hand geeft —- in 't bizonder door de examens in vak
bekwaamheid —- waarmee de toeloop tot een bedrijfsgroep systematisch 
binnen vaste grenzen kan worden gehouden. Deze zeer interessante 
zijde van de regeling moeten we hier echter verder buiten beschouwing

Uit een oogpunt van Volksontwikkeling verdient deze wet evenwel de 
volle aandacht van de lezers van dit tijdschrift. Want voor het eerst wordt 
een zeer grote groep van werkers in het vrije bedrijf — omvattende op den 
duur circa 1/8 deel van het Nederlandse volk — de verplichting opgelegd te 
bewijzen dat zij zich een zekere minimum van ontwikkeling hebben eigen
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Enige

I

conclusies uit de statistische gegevens over het 
Voorbereidend onderwijs van 1933 t/m 1936, 

door LIZE DE HAAN.

Tn een tijd van toenemende aandacht voor de kleuterleeftijd en — in 
welhaast alle lagen der samenleving —- 'n stijgende appreciatie voor 

kleuterscholen, lijkt het mij van belang, aan de hand van gegevens uit 
de meest betrouwbare bron n.1. ’t Centraal bureau voor de Statistiek, de 
uitslag van de strijd tussen de stuwende krachten van publieke opinie 
en wetenschappelijk onderzoek enerzijds — de tegenwerkende macht bij 
regeringsautoriteiten en drukkende economische crisistijd anderzijds, 
eens onder de loupe te nemen.

Het Centraal bureau heeft onlangs gegevens gepubliceerd over de jaren 
1933 t/m 1935, waardoor wij een overzicht en een inzicht kunnen krijgen 
van en in de positie van het voorbereidend onderwijs gedurende een periode 
van vijf jaren; want ook de cijfers van 1932 zijn overal aangehaald.

In zijn Inleiding schrijft de heer Dr. Philip J. Idenburg, Chef der af
deling Onderwijs-Statistiek, in verband met de cijfers, over ont
wikkeling en groei van deze tak van onderwijs. Hoe bemoedigend 
dit voor allen die er bij betrokken zijn ook moge klinken, — er dient eerst 
te worden vastgesteld of deze ontwikkeling een gezonde, natuurlijke is, 
waarvoor wij dankbaar moeten zijn, of dat er bezig is iets te groeien —- 
een uitwas b.v., dat maar hoe eerder hoe liever moest worden uitgesneden, 
om ook de gezonde delen niet aan te tasten.

Vóór ik in nadere bijzonderheden treed, zou ik gaarne eerst even enkele 
feiten uit de geschiedenis van het voorbereidend onderwijs willen memo
reren, die voor ’t trekken van conclusies en ’t beantwoorden van vragen, 
straks van ’t grootste belang kunnen zijn.

Bekend is, dat ruim een eeuw geleden alle onderwijs (?) aan kinderen, 
die nog niet naar de Lagere School konden gaan — overgelaten was aan 
■publieke liefdadigheid en particulier initiatief. Bekend is ook, dat deze 
prachtige uitingen van menselijk voelen en denken voor de jonge kinderen 
niets anders tot stand hebben kunnen brengen dan een miserabel wereldje,

gemaakt, als zij de door hen begeerde plaats in het arbeidsproces wensen 
in te nemen. Men is daartoe niet overgegaan uit idealistische, maar uit 
zuiver zakelijke overwegingen. Maar voor de verheffing van het algemene 
culturele peil van een groot deel van het volk — en onmiddellijk dus van het 
volk in zijn geheel — zal deze maatregel — dunkt ons —■ desondanks van 
niet geringe betekenis kunnen worden.
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waar veel liefs en moois ten onder ging. Maar - toen had bijna 
niemand ook maar de geringste Ahnung van de omvang van het kwaad, 
van de schade, die men de kinderen toebracht door ze naar die bewaar- 
(sc)holen te sturen. Men zondigde onwetend en meende, dat ze daar maar 
doorheen moesten groeien en de doorgestane ellende ook wel gauw weer 
vergaten.

Aan de Maatschappij tot Nut van het Algemeen komt de eer 
en de onschatbaar grote verdienste toe, telkens maar weer en op ver
schillende wijzen, ’t grote publiek de ogen te hebben geopend voor de 
misstanden op dit terrein, voor de vloek van de „maitressenschooltjes”. 
Zij liet, in 1823 al, een handleiding schrijven voor „houderessen van klein
kinderschooltjes”; zij deed herhaaldelijk stappen bij de regering om aan te 
dringen op hulp en toezicht bij ’t stichten en in stand houden van bewaar
scholen, op ’t instellen van diploma's. En gelukkig - de regering luisterde 
en drong krachtig aan op bemoeiingen bij de provinciale besturen.

Zo kwam er al enige verbetering in de toestand en waar de gemeenten 
steunden bij ’t stichten van scholen, daar kwamen buitenlanders kijken 
en bewonderen (Zwolle, Rotterdam). Maar in 1864 signaleerde Dr Coronel 
in Amsterdam, waar de Gemeente niet ingreep, nog 200 maitressen
schooltjes met overbevolking, slechte hygiënische toestanden en onbevoegd 
personeel.

Fröbels ster begon toen al te flonkeren in Nederland door voordrachten en 
demonstraties van ElisevanCalcar. Louise Hardenberg enHaanstra brachten 
op de Leidsche Kweekschool ’t onderwijs en de leerkrachten op veel hoger 
peil. De regering nam telkens ’t initiatief om verbeteringen aan te brengen. 
In 1858 reeds had zij een ontwerp-wet voorgelegd aan de L.O. Inspectie, 
die het niet aannemelijk vond. In 1862 benoemde minister Thorbecke 
Mevr. v. Calcar tot Inspectrice v/h bewaarschoolonderwijs. In 1870 maakte 
minister Fock nog eens een nieuw ontwerp. En — al werd de wet nog niet 
aangenomen, de regering toont een belangstelling en waakzaamheid, 
een inzicht en initiatief, waar wij in 1938 van watertanden!

Telkens weer zien we 't Nut in de bres springen, als er gevaren dreigen. 
In 1881 bracht op aandringen der Maatschappij een geneeskundige staats
commissie aan ’t licht, dat op ’t platteland en overal waar de scholen 
aangewezen waren op het particulier initiatief vreselijke 
toestanden heersten. Zij subsidieerde opleidingscursussen, doch dit alles 
werkte zo goed als niets uit; ’t bleken slechts lapmiddelen. Zolang de 
regering steun onthield viel er weinig te bereiken. Daarom drong het 
Hoofdbestuur aan op Rijkssubsidie aan gemeenten en ver
enigingen.

Nadat ook op paedagogische congressen 't grote belang van goed voorbe
reidend onderwijs in ’t licht werd gesteld, en in 1920 een niet zeer gelukkige
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poging van minister de Visser om ’t Voorbereidend onderwijs althans gedeel
telijk te helpen, was mislukt, drongen in 1930 zeven onderwijsverenigingen 
aan op wettelijke regeling. — Wij wachten nog steeds op deze regeling. 
Neen, we wachten nu eigenlijk op heel iets anders: niet op ’t begin van 
regeringsmaatregelen n.1., maar op ’t einde van de aandran 
die zij uitoefent op de gemeentebesturen, om de 
bemoeiingen met ’t voorbereidend onderwijs te 
staken, om scholen op te heffen, subsidie’s in 
te trekken.

Wat in de loop der eeuwen moeizaam is veroverd, wat — dank 
zij de hulp van een eensluidend oordeel over ’t grote belang yan 
goed-geleide kleuterjaren bezig was uit te groeien tot een levenskrachtige 
en bloeiende tak van volksopvoeding, dat wordt nu op vele plaatsen door 
deze regering teruggedrongen naar de armzalige en ongezonde plaats, 
waar ’t een eeuw geleden als onkruid zo welig .tierde; gedreven naar de 
hulp en barmhartigheid van instantie’s en particulieren, die overduidelijk 
hebben aangetoond, deerlijk te kort te schieten en volstrekt niet berekend 
te zijn voor zo’n zware taak.

Wat vertellen ons nu de cijfers uit bovengenoemde statistiek. Over de 
hele linie duiden ze op een steeds sterker wordende behoefte aan scholen; 
maar de plaats waar die cijfers staan wijst onverbiddellijk op achteruitgang 
en verval. Hier volgen de belangrijkste: ’t Totaal aantal scholen steeg 
na 1932 met 14,1%; relatief ’t sterkst bij ’t neutraal b ij zonder 
o n d e r w ij s, n.1. met 59,3%. 52 openbare scholen werden 
gesloten, een verlies van 18,3%. Nog sterker dan in 1932 heeft ’t openbaar 
onderwijs zich geconcentreerd in de grote steden (behalve dan in Utrecht, 
dat met een grote 0 staat gesignaleerd). In Limburg en Brabant is vanzelf
sprekend bijna al ’t onderwijsKatholiek; Groningen en Zuid-Holland hebben 
de meeste Prot.-Christelijke scholen (ongeveer 30% van ’t totaal aantal); in 
Friesland en Drente zijn meer dan de helft bijzonder neutraal. In de beide 
kleinste gemeentegroepen — op ’t platteland dus, zijn maar 4% der scholen 
openbaar.

’t Totaal aantal leerlingen is met 11% (ruim 20.000) gestegen en be
draagt nu 212357. Ten dele maar wordt die stijging verklaard door de ver
hoging van de leeftijdsgrens van toelating tot de L. Sch.; want ook bij het 
Voorbereidend onderwijs werd dezelfde maatregel getroffen. Bij ’t Prot. 
Chr. onderwijs steeg ’t aantal leerlingen met 20,7%, bij ’t R. Kath. met 
12,3%, bij ’t neutrale met 56,2%. ’t Getal kinderen dat de openbare 
school bezocht, daalde met 17,9%, wat overeenkomt met de daling van 
’t percentage scholen. De conclusie ligt dus voor de hand, dat de verdreven 
bevolking der openbare scholen voor ’t allergrootste deel terecht is gekomen 
op de neutrale bijzondere scholen.
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Moeten we nu deze ruil toejuichen of betreuren? Is deze verschuiving 
naar ’t particulier initiatief, waaronder de bijzondere neutrale scholen voor 
een groot deel ressorteren in zijn gevolgen een zegen of een vloek voor onze 
kinderen — Kloppen de conclusie’s uit de statistische gegevens in 1937 met 
de droeve feiten en documenten uit de geschiedenis van de Bewaarschool ?

Laten wij voor de beantwoording van die vraag enkele getallen nader 
bekijken: b.v. over:

De huisvesting. Bijna 90% der openbare scholen beschikt 
over een eigen gebouw, terwijl maar 1,7% „elders” onder dak is gebracht 
(niet in O.L. Scholen) en 0,9% heeft geen speelterrein, ’t Neutraal bijzonder 
onderwijs beschikt maar voor ruim 50% over een eigen gebouw. 1/5 deel 
der kinderen huist in ’t gevaarlijke „elders” en 6,5% heeft geen speelplaats.

Het medisch toezicht: 85,6% der openb. sch., slechts 44,2% 
der neutrale scholen staan onder controle. Deze neemt af, naarmate de 
gemeenten kleiner worden.

Van de leerkrachten bij ’t openbaar onderwijs zijn 90%, bij ’t 
bijz. neutraal onderwijs 50% volledig bevoegd, en 40”,, van de onder
wijzeressen zijn hier geheel onbevoegd. Ik meen dus dat er allerminst sprake 
kan zijn van blijdschap over de verschuiving.

’t Totaal aantal leerkrachten daalde met 5,7% en dit feit krijgt een 
bijzonder relief, als we bedenken dat de schoolbevolking met 11",, steeg. 
De daling wordt veroorzaakt door ’t sterk verminderde getal kwekelingen 
en als we een blik slaan op de cijfers van ’t getal leerlingen aan de op
leidingsscholen, dat zich in 1932 nog tot 't totaal aantal leerkrachten 
verhoudt als 1 : 3 en nu als 1 : 6, dan wordt ’t ons heelmaal angstig om het 
hart. Wie moeten straks de leiding nemen van dat steeds aangroeiend getal 
kleuters, voor wie goede scholen hoe langer zo meer gewenst en nood
zakelijk worden ? Gaan we terug naar de oude toestanden of gaan we dat 
niet? Is de groei een gezonde ontwikkeling of bederf?

't Antwoord is gegeven! De historische feiten en documenten liegen niet, 
zomin als de statistieken. Ze vertellen ons de waarheid en nog lang niet 
eens de naakte waarheid. Want hoeveel tientallen schooltjes en klasjes 
bij ’t bijzonder neutraal en stellig bij het confessioneel onderwijs — zéér 
onvoldoende gehuisvest en geleid, vallen buiten ’t bereik van de 
statistiek. Den Haag b.v. geeft aan, dat er geen kinderen beneden de 3 jaar 
school gaan, maar ’t is absoluut zeker, dat héél wat van die peuters „elders” 
opgeborgen zitten in zeer ongezonde vertrekjes; ja zelfs komt ’t voor, 
onder toezicht van een gevaarlijk zieke vrouw.

Ondanks de opgang dus een teruggang. En ’t geldt hier niet de stand van 
de fruitteelt, of van de veestapel, waarbij de regering wél ingrijpt en steunt, 
maar iets van veel hoger orde: de zorg voor het liefste en kostbaarste 
bezit van het hele volk, hun jonge kinderen.
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Waar ligt de schuld ? Bij de regering alleen, die ver biedt inplaats van 
g e biedt, die afbreekt inplaats van steunt en in stand tracht te houden.

Dat er in tijden van grote finantiële tekorten niet gedacht kan 
worden aan uitbouw, dat er zelfs bezuinigd moet worden, door 
klassevergroting, verhoging van toelatingsleeftijd en schoolgeld, door 
salarisverlaging het is allemaal aanvaardbaar. Maar dat een 
paar menschen, die toevallig een regeringspost bekleden in enkele jaren 
een stuk cultuur, waarbij een heel volk belang heeft, gaan ruineren—dat 
moest niet mogelijk zijn en overal op hevige tegenstand stuiten. „De 
moeders moeten maar zelf voor de kinderen zorgen” heet het. „Die 
maken zich maar gemakkelijk af van haar taak” . De vaders ook? 
Zouden die meer dan 200.000 kinderen heus allemaal luie ouders hebben? 
Er kwamen stellig nog duizenden bij als er maar meer goede scholen 
waren, ’t Omgekeerde is waar. Luie moeders sturen haar kinderen juist 
niet naar school. Die vinden ’t veel te lastig om elke ochtend vroeg op te 
staan, ’t kroost te verzorgen, dan nog weg te brengen en weer op tijd terug 
te halen; neen, die moeders laten de kinderen maar wat om zich heen 
rondlummelen, ongewassen, in slordige kleertjes; ze geven op ongeregelde 
tijden wat te eten om ze zoet te houden; of ze laten ze - - al naar de wel
stand voor een groot deel van de dag over aan de zorg van een kinder
meisje of kinderjuffrouw. - Verder zal ik daar maar niet over uitweiden.

En dan is er ook altijd ’t eeuwige refrein: Er is geen geld! Dit is natuurlijk 
maar een uitvlucht! Millioenen haalt men binnen en geeft men uit voor 
leger- en vlootuitbreiding, honderdduizenden voor crisisbureaux, nieuwe 
gebouwen etc. De questie is eenvoudig, dat men ’t geld niet uit w i 1 
geven voor „die kleine kinderen”. Als er aan de regeringsdis tekorten 
zijn, dan is ’t zo erg gemakkelijk dat men nog jagen kan op onbeschermd 
en in 't nauw gedreven wild, dat onedel wordt afgeslacht. Ik moet weer 
denken aan de stad Utrecht, waar in 1927 „een ton” te kort was en waar 
toen ’t Voorbereidend onderwijs om hals werd gebracht. Er was geen geld 
voor! ’t Volgende jaar voteerde de raad klakkeloos „een ton” voor ’t 
restaureren van de kelders onder ’t Stadhuis en Utrecht kreeg nu een 
andere bezienswaardigheid: een Raadskelder, die de attractie als 
woonstad zou verhogen, zei men. Maar voor niemand was die onder
grondse lugubere kroeg een weldaad of een uitkomst en de exploitatie 
liep ook helemaal mis. Nu zitten de kinderen van de neutrale bijzondere 
scholen 's winters in de kou, omdat er geen geld is voor voldoende brandstof 
en de leidsters moeten er maanden wachten op ’t salarisje, dat ’t wachtgeld 
van de Gemeente aanvult.

Dat o.a. zijn de zegeningen van ’t particulier ini
tiatief, waar de minister van onderwijs telkens heenwijst, wanneer 
men hem interpelleert over ’t Voorbereidend onderwijs. Het dankt
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’s-Gravenhage, Febr. 1938.
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er zijn ontsaan aan; zeker! Zo ging het met zoveel nuttige en 
noodzakelijke instellingen. Maar — de uitdrukking zegt ’t duidelijk genoeg 
— als particulieren ’t initiatie! nemen tot een zaak, dan betekent dit niet, 
dat ze er b 1 ij v e n d voor kunnen en zullen zorgen. Als ze hebben 
aangetoond, dat hun schepping levensvatbaarheid heeft en groeit en blijkt 
te voorzien in een dringende behoefte van een geheel volk, 
dan heeft die schepping recht op overheidsbemoeiing en dan hebben de 
particulieren hun plicht gedaan. Het Voorbereidend onderwijs nu is al 
ó zo lang in het stadium van overheidsbemoeiing en is, door zijn geweldige 
omvang en groei, nooit meer terug te dringen binnen de grenzen van 
particuliere zorg. In deze tijd van nieuwe psychologische inzichten ten 
opzichte van de prille -jeugdjaren en -eisen, minder dan ooit.

Laat het Nut, der traditie getrouw, weer op de bres staan en met ons 
trachten de gevaren, die het voorbereidend onderwijs bedreigen, wat zo 
duidelijk ook in deze laatste statistische gegevens tot uitdrukking kwam, 
af te wenden. De redding móet komen van de regering, die eindelijk 
toch wel eens overtuigd zal raken van haar plicht om bij de gemeente
besturen aan te dringen op voldoende scholen, waar de voorbereiding van 
alle jonge, gezonde kinderen voor ’t hele leven, kan slagen.

wekt werd. In het voorjaar van 1937 
noodigde de organisatie van jonge en 
aanstaande Geldersche landbouwers, Dr 
Van der Wielen uit, om op haar voorjaars
vergadering een inleiding te houden over 
de beteekenis van de Volkshoogeschool- 
gedachte in Nederland. Deze rede leidde 
tot de samenstelling van een Commissie 
uit verschillende organisaties, die de 
mogelijkheden om het werk ook in 
Gelderland te beginnen nader bestudeerde.

In de maand December van het ver- 
loopen jaar organiseerde zij een viertal 
vergaderingen in centraal gelegen plaatsen, 
waar Dr Van der Wielen opnieuw optrad 
als de onvermoeide spreker, die de Volks- 

jeschool-gedachte uitdroeg. De be- 
ing overtrof de verwachtingen, 
ie jongeren van beiderlei kunne

HET VOLKSHOOGESCHOOLWERK IN 
GELDERLAND.

■x Zanuit Bakkeveen breidt de Volks- 
* hoogeschool-gedachte zich gestadig 

uit over geheel Nederland. Het zaad, dat 
vanuit het Noorden des lands reeds sinds 
een zevental jaren is uitgeworpen, begint 
te ontkiemen en als de voorteekenen niet 
bedriegen, zal het veelvoudige vrucht

Ook in Gelderland blijkt de bek 
stelling voor de Volkshoogesch 
verrassend groot te zijn. Op 
wikkelingsdag van den Gelderschen Land
bouw in September 1936 heeft Dr Van 
der Wielen contact gekregen met enkele 
vooraanstaande figuren uit landbouw- 
kringen, bij wie een levendige sympathie 
voor de Volkshoogeschool-gedachte ge-
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in groote getale opgekomen. Be
rend was ook de levendige belang- 

igen van Dr Van der 
jongere Hervormde

», dat de eerste Volks- 
jmst zal worden ge- 
op 19. 20 en 21 Mrt.

isteel, waar tal van 
itsvinden voor uit- en 

Het Bestuur heeft 
rd tot het verleenen 

jke medewerking.
v-' voor deze samenkomst 

is: Uit- en Inwendige Be
schaving. De Heer Jans, architect 
te Almelo, zal in de Zaterdagmiddag- 
vergadering spreken over Plattelands- 
bouwkunst (met lichtbeelden). Dr Blauw, 
Ned. Herv. Predikant te Hemmen zal 
Zondagmiddag een inleiding houden, 
terwijl omtrent de wijze, waarop de

waren in 
moedigen* 
stelling voor de lezinf 
Wielen van enkele 
Predikanten.

Vanzelfsprekend behoefde de com
missie, die deze samenkomsten had voor
bereid, na dit resultaat zich niet meer te 
beraden over de vraag: „Wat nu?”

Op 4 Januari jl. heeft zij zich nader 
geconstitueerd. Besloten werd zoo spoedig 
mogelijk in nauw contact met Bakkeveen 
over te gaan tot de oprichting van een 
zelfstandige stichting voor het Volks- 
hoogeschoolwerk in Gelderland. De Heer 
P. J. Burgers te Spankeren, Voorzitter 
van de Commissie, de Heer G. A. v. d. 
Ley te De Steeg, secr. en de Heer A. K. 
den Hartog te Opheusden, penning
meester, werden aangewezen als dage- 
lijksch bestuur.

Uit den aard der zaak was ook Dr 
Van der Wielen weer op het appèl. Ver
heugend was de aanwezigheid van Ir D. 
S. Huizinga, Inspecteur van het Land
bouwonderwijs te ’s-Gravenhage, en Ir 
N. H. H. Addens, Rijkslandbouwconsulent 
te Arnhem, die jl. zomer gezamenlijk 
Denemarken bereisden en de Volks- 
hoogeschool een warm hart toedragen.

Ook andere landbouwconsulenten in de 
provincie zijn vrijwel allen bereid hun 
medewerking te verleenen.

Het is de bedoeling, d 
hoogeschoolsamenkom 
houden te Hemmen, o* 
op het bekende kast« 
conferentie's plaat 
inwendige zending, 
zich bereid verklaart 
van alle mogelijke

Het „Leitmotiv”

HET VOLKSHOOGESCHOOLWERK IN 
OVERIJSEL.

Tn Overijsel is de belangstelling even- 
1 eens zeer verheugend. Door cursisten 
uit onze provincie met het werk te Bakke
veen in contact gekomen, noodigde het 
Bestuur van het Clubhuis Het Lansink 
te Hengelo Dr van der Wielen uit een 
lezing over zijn werk te komen houden. 
Dit gebeurde in December 1936. Naar 
aanleiding van deze lezing, die groot 
enthousiasme wekte, werd een Werk
comité Twente gevormd. —

In Februari 1937 hield Dr van der 
Wielen een tweede lezing in het Clubhuis 
Het Lansink, gevolgd door een week-end 
in de Jeugdherberg ’t lemenschoer te 
Delden, dat tevens onder leiding van Dr 
van der Wielen plaats vond. Op dit week
end werd behalve door Dr van der Wielen 
ook gesproken door den Heer J. Jans, lid 
van het Bestuur van de Vereeniging tot 
Stichting van Volkshoogescholen in 
Nederland te Almelo en den Heer Drs H. 
D. de Vries Reilingh te Bakkeveen. Ook 
hier bleek, vooral ook onder de jongeren 
uit onze provincie, groote belangstelling 
voor het werk te bestaan. In Delden werd

Zondagavond zal worden doorgebracht, 
nog besprekingen gevoerd worden.

Voorts wordt uitgezien naar een plaats 
blijvende vestiging van den arbeid.
het Zuiden van Gelderland, te 

rhemert, heeft het echtpaar Rose- 
boom het initiatief genomen, om de 
Bommelerwaard te maken tot een centrum 
van den Volkshoogeschoolarbeid voor een 
gebied, dat weinig verbindingen heeft met 
het overige deel van de provincie. Ook hier 
hebben de plannen al vaste vorm aan
genomen.

Uit het vorenstaande blijkt 
Gelderland een kring toegewijde 
de handen aan de ploeg heeft geslagen en 
zich hier voor de uitbouw van den arbeid 
die zeven jaar geleden in Bakkeveen be- 

werd hoopvolle perspectieven
G. van der Ley.
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besloten met de propaganda voor het 
werk door te gaan en het Werkcomité als 
voorloopig bestuur aangewezen.

Dit bestuur heeft daarna zijn voel
horens uitgestoken en allerwege sym
pathie voor zijn plannen ontmoet. In een 
vergadering met het bestuur van de 
Vereeniging tot Stichting 
hoogescholen in Nederland op < 
1937 te Zwolle werd de Werkgroep 
Nederland opgericht en het voorlo 
bestuur als definitief bestuur geïnstalleerd.

g op de groote belangstelling 
iwkringen werd dit bestuur 
—breid met 2 leden, die zich 

gebied bewegen. Het be
de volgende leden: J. G.

filter; D. M. Semler, 
T. Ganzebrink, A.

Jong, Mevr, 
r. R. Hissink-

EEN VOORBEELD DAT NAVOLGING 
VERDIENT.
De Tentoonstelling „Ontdek 

Uw Stad”.
n meer dan één opzicht is de tentoon
stelling „Ontdek Uw Stad”, welke te 

Rotterdam in een oud schoolgebouw aan 
den Schiedamschesingel 55 is ingericht 
een retrospectieve beschouwing waard. 
Zooals de dagbladen reeds hebben gemeld, 
is de belangstelling buiten verwachting 
groot geweest; Nadat het Centraal Comité 
voor Jongere Werkloozen — onder welks 
auspiciën een en ander tot stand kwam — 
besloten had haar ook nog gedurende de 
maand Januari geopend te houden,hebben 
in totaal 52.800 personen de exposite 
bezocht. Daarna is zij gesloten, doch 
gezien de enorme belangstelling, die 
zelfs tegen het einde van Januari nog 
maar ten deele was geluwd, zal nogmaals 
in de maanden Juni, Juli en Augustus 
„Ontdek Uw Stad" te bezichtigen zijn. 
Doch ook indien dit niet het geval geweest 
was, ook indien de tentoonstelling 
reeds lang haar deuren definitief gesloten 
had, dan nog zou een bespreking over het
geen zij ons allen te zeggen heeft, naar ik 
meen gerechtvaardigd zijn. Want het is 
immers niet in de eerste plaats door het 
vroote aantal bezoekers of door het feit, 
uat Burgemeesters, Ministers en andere 

raardigheidsbekleeders van hun be
hing hebben doen blijken, dat deze 
istelling een beteekenis heeft ge- 
, die ver uitgaat boven haar opzet. 
. ook niet in de eerste plaats 

daarom, dat het nuttig is dat anderen, 
niet-Rotterdammers, kennis nemen van 
hetgeen hier tot stand kwam. De 
beteekenis, die een tentoonstelling als 
„Ontdek Uw Stad” heeft, is niet ontleend 
aan de macht van het getal, doch is 
essentieel een geheel andere. Zij heeft 

roortjagende stadsmenschen, één 
alik geheven uit den sfeer van alle- 

eplaatst tegenover het groote 
it wij nog maar zelden plegen

opger 
defini

Met het oog "" 
uit landbouw>.u 
daarna uitgebre. 
speciaal op dit p 
staat thans uit de volge: 
van Buschbach, Voorzitte 
Penningmeester; J. 
Janmaat, J. Jans, N. A. de 
M. Meengs-Heilersig en Mevr, 
van Zonneveld, Secretaresse. —

Tevens is een Algemeen Bestuur ge
vormd, bestaande uit vooraanstaande 
leden van verschillende groepen en 
gemeenschappen uit onze provincie. —

27 October 1937 hield Drs H. D. 
de Vries Reilingh een inleiding over het 
werk te Bakkeveen in Hotel de Halve 
Maan te Hengelo, daartoe uitgenoodigd 
door de Rotaryclub te Hengelo. Ook in 
deze kring bleek de belangstelling voor het 
volkshoogeschoolwerk zeer groot. —

De vestiging van een eigen gebouw is 
dé groote en eerste zorg van de Werk
groep. Veel voorbereidend werk in deze 
richting is reeds gedaan. De plannen en 
teekeningen liggen klaar; over den aan
koop van grond zijn verschillende onder- 
handelingen gaande. Men beschikt reeds 
over zeer waardevolle toezeggingen. De 
groote medewerking, die de Werkgroep 
in het algemeen bij haar pogen vindt, 
rechtvaardigen de hoop, dat spoedig tot 
den bouw van een eigen huis kan worden 
overgegaan. —

R. Hissink-van Zonneveld.
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ieders gebied nauwer begrensd is. 
Daarnaast zal hij hebben geconstateerd, 
dat deze commissies beter werk hebben 
gedaan, dat zij zelf hebben kunnen ver
moeden en het is mede aan hun steun 
en medewerking te danken, dat de 
tentoonstelling is gegroeid tot een zoo 
harmonieus geheel.

Gedurende acht maanden is daarna 
door gemiddeld vijftig jongens gewerkt 
aan de uitvoering van hetgeen door de 
verschillende commissies ter tafel was 
gebracht. Wanneer men daarbij in 
logenschouw neemt, dat het geheele 
;ebouw moest worden verbouwd, dat 
aan zeer veel tentoongestelde objecten 
(bevolkingspyramide, afdeeling markt
wezen) maandenlange voorbereidingen 
vooraf gegaan zijn, dan is het tijdsbestek, 
waarin dit alles tot stand kwam, niet 
overdreven lang te noemen en de factor 
de jongens graag zoo lang mogelijk aan 
den gang te houden, heeft daarbij dan ook 
geen rol van beteekenis gespeeld. Wel 
is als uitgangspunt genomen, dat alles 
in eigen beheer vervaardigd moest worden.

Men zou in dit soort werkobject ook een 
geheel ongebruikelijke wijze van beroeps
keuze kunnen zien: het is meermalen 
voorgekomen, dat jongens zich in den loop 
van den opbouw der tentoonstelling ont
popten als buitengewoon begaafd voor een 
of anderen tak van dienst. Een jongen, 
die oorspronkelijk de vloeren aanveegde, 
bleek later een goed teekentalent te 
bezitten en eenige jongens, van wie 
het de vraag is, of zij anders ooit als 
adspirant-kunstenaars waren ontdekt, 
hebben door middel van de tentoonstelling 
hun weg naar de Academievoor beeldende 
kunsten gevonden.

En thans, na zooveel maanden, is een 
geheel tot stand gekomen, dat zeker niet 
in de laatste plaats de bezoekers boeit 
door de vormgeving, die de artistieke 
adviseur Pieter den Besten voor de 
uitbeelding van zelfs de ooger 
allerdorste materie heeft ' 
vinden. Telkens is als het ware 
de dingen relief te geven en

boezem van het Centraal 
r Jongere Werkloozen — een 
die als overkoepeling dient 

vereenigingen, die het werk 
idige werkloozen organiseeren — 

limen tijd geleden het plan gerijpt 
met behulp van werklooze jongens een 
tentoonstelling in te richten, welke gewijd 
zou zijn aan de belangrijkste aspecten van 
de stad Rotterdam. De opbouw van 
deze tentoonstelling zou als werkobject 
ter hand genomen worden, waarvoor 
naast aanzienlijken steun van particu
lieren de medewerking van de Overheid 
noodzakelijk was. Toen deze was 
verkregen en de plannen in een verder 
stadium kwamen, ging het erom een 
perspectivisch meer gedetailleerd plan 
te ontwerpen van hetgeen de tentoon
stelling zou kunnen bevatten. Al 
spoedig zag men in gedachten de afdeeling 
Haven gevuld en even gemakkelijk meende 
men iets te kunnen vertellen over ont
staan en groei. Hoe men het Geestelijk 
Leven behoorlijk ten tooneele zou voeren, 
was echter een grootere moeilijkheid  en toch 
was er natuurlijk een communis opinio, 
dat ook daarvoor een plaats moest worden 
ingeruimd. Evenzoo was het gesteld 
met een aantal andere objecten, waarvan 
men de realisatie desalniettemin mogelijk 
achtte.

Het is van den aanvang af een goede 
■ geweest van het Centraal Comité, 
tich bij elke afdeeling heeft laten 

voorlichten door een aantal stadgenooten, 
die voor het gebied, waarover zij van 
advies dienden, als bij uitstek competent 
mochten worden beschouwd.

Wie zooals de schrijver van dit 
artikel — de meeste vergaderingen van 
de advies-commissies heeft mecgemaakt, 
zal zich zeker wederom een oogenblik 
in zijn leven hebben verbaasd over de 
geraffineerde specialisatie, die zich van 
onze samenleving heeft meester gemaakt, 
hetgeen onvermijdelijk medebrengt, dat
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dimensies te werken en zoo consequent 
mogelijk is dit toegepast.

i de kleur en de vormgeving 
lement, dat overal beschaafd 

t aandoen, terwijl er toch voldoende 
oring van uitgaat om de tentoon- 
ling als tentoonstelling een geheel 

eenige plaats te doen innemen.
En toch — hoe belangrijk ook zelfs 

deze artistieke waarde staat naar mijn 
wijze van zien eerst op de tweede plaats. 
Het is het „Ontdek Uw Stad", dat op deze 
tentoonstelling in zulk een boeiende taal 
van afdeeling tot afdeeling tot bezoekers 
gesproken wordt, dat velen voor het eerst 
van hun leven het nut van een dergelijke 
ontdekking zijn gaan inzien en zij de 
bekoring ervan ondergaan.

Zelfs de bewust levende mensch - en 
hoe weinigen zijn er in een groote stad — 
is in een zoo groote gemeenschap op
genomen, dat het niet meer mogelijk is 
het geheel te overzien of détails te onder
scheiden. Dikwijls is deze 
in die groote stad gekomen 
oogenblik, dat zijn aandacht en

mensch

stelling voor honderd percent gespannen 
waren en het enerveerende voortjagen 
in de daarop volgende dagen en jaren 
heeft hem weinig tijd gelaten tot rustige 
beschouwing en weloverwogen studie van 
zijn omgeving.

Hij is zich nauwelijks bewust van den 
omvang van het geheel, waarvan hij deel 
uitmaakt; hij kent noch geschiedenis van 
de stad, noch haar groei en bij tal van 
vraagstukken is de histori 
met het verleden hem ten eenenmale

Dit alles nu komt de tentoonstelling 
„Ontdek Uw Stad” hem verduidelijken 
en verklaren. Zij komt hem vragen 
weer mee te denken, mee te begrijpen, 
mee te bouwen aan de toekomst. 
Zij vraagt hem: hoe zal Uw stad er over 
eenigen tijd uitzien, en zij verklaart hem 
waarom dit en waarom dat. In een 
drietal duidelijke en voor ieder bevattelijke 
tableaux ziet de bezoeker Rotterdam 
groeien van een nederzetting bij een dam

in de Rotte tot een machtige havenstad. 
Hij ziet de portretten van beroemde 
lieden, die iets met Rotterdam te doen 
hebben gehad; hij aanschouwt de drie 
raadhuizen in hun volle glorie en mag 
voor zichzelf uitmaken of het voort
schrijden der jaren steeds vooruitgang 
is geweest. Bij de draaibare bevolkings- 
pyramide krijgt hij aanschouwelijk onder
wijs in den opbouw en samenstelling van 
de bevolking; bij de wandelingen rond 
Rotterdam maakt hij kennis met de 
omgeving van zijn eigen stad en daar 
ontvallen aan negen van de tien bezoekers 
de woorden: „Dat heb ik nooit geweten 
en ik ben er ook nooit geweest."

Zoo is er oneindig veel meer, teveel 
om in dit korte bestek te noemen, doch 
hetgeen vermeld werd moge voldoende 
zijn om te komen tot het meest essentieele 
van deze expositie.

Want meer nog dan om haar artistieke 
beteekenis of om het feit, dat deze ten
toonstelling door werklooze jongens is 
gemaakt, verdient zij belangstelling, om
dat zij iederen stadgenoot vertelt en 
verklaart, welke samenhang er is tusschen 
verleden, heden en toekomst en tusschen 
alle essentieele bestanddeelen onderling.

Het belangrijkste van deze tentoon
stelling is zeker gelegen in haar synthese.

Zij heeft in logisch verband samen
gebracht wat, hier en daar verspreid, 
te vinden was.

Wanneer wij haar zoo zien, meen ik, 
dat zij ook een lichtend voorbeeld voor 
anderen genoemd mag worden. Het 
spreekt vanzelf, dat hetgeen hier 
tentoongesteld wordt typisch 
damsch is. Het is de Rottestad, 
zich hier presenteert, die laat zien ho 
worstelt en geworsteld heeft; die 1 
toekomstdroomen gestalte geeft en naast 
het ruige leven, een havenplaats eigen, 
haar vriendelijkste aspecten tentoon
spreidt. Van beteekenis voor anderen 
kan dit alles slechts zijn, indien zij de 
overtuiging medenemen, dat iets derge
lijks, misschien weer in geheel anderen 
vorm, in elke groote stad een cultureele
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JEUGDBEWEGING

waarvan

blijken en alleen, indien dergelijke ex- 
pennanent karakter 
het onmisbare syn- 

zij in een stads
doen, een invloed

de Bond
G.G.

jdzorg? 
leiders- 

kring zei 
1 dezelfde 
euwings”-

posities een meer 
dragen, zal er van 
thetische werk, dat 
gemeenschap kunnen 
ten goede uitgaan.

Moge de gedachte, welke Rotterdam 
wellicht niet zoo heeft bedoeld, maar 
waaraan zij het eerst gestalte gaf, vrucht
dragend blijken te zijn voor tal 
anderen.

Indien wij zoeken naar een verklaring 
van het feit, dat deze tentoonstelling 
zooveel bezoekers heeft getrokken dan 
meen ik, dat naast de smakelijke en 
bevattelijke vorm die aan alle voorstel
lingen gegeven is, gewezen moet worden 
op de verfrisschende kracht die er uitging 
van de ontdekkingen, die iedereen hier 
deed.

jrincipiëele

, die middel is tot 
t gestelde doel, zal 
„kritisch bekeken"

JUBILEA.
z~xnlangs werd de J.G.O.B. (Jongelieden

Geheel Onthouders Bond) 25 jaar. 
Merkwaardig als men bedenkt dat de 
J.G.O.B. een der eerste bonden der vrije 
jeugdbeweging was en dat hij nog altijd 
een organisatie is die zonder ouderen- of 
beroepsleiding werkt. Om dus zonder 
meer te zeggen dat de jeugd beweging 
dood is, is onjuist. Maar toch is het 
wel zo dat ze haar grootste stootkracht 
heeft gegeven. Van haar nazaten als 
N.B.A.S., J.G.O.B. e.d. gaat die niet meer 
uit; kan die ook niet meer uitgaan. Alles 
is immers volkomen veranderd; zowel de 
maatschappij als de jeugd. En de jeugd
beweging als emancipatiebeweging heeft 
in haar tijd haar werk gedaan.

Zijn we dus klaar? „Weten” we het 
op het gebied der vrije jeugdvorming? 
Geenszins. Geen wonder dat de nazaten 
der vrije jeugdbeweging voortdurend 
zoeken naar nieuwe vormen, zelfs naar 
nieuwe doelstellingen.

En de jeugd zorg,

der grootste organisaties, 
van Jongelingsverenigingen op i 
binnenkort zijn 50-jarig jubil 
viert? Weet men het in de jeugd 
Toen onlangs op een grote jeugdle 
conferentie een leider uit die k 
dat men het sinds 50 jaar op 
manier deed en niet met „verniet 
problemen zat, was er bijna 
hoorder die niet twijfelend het hoofd 
schudde. Een jeugdzorg-organisatie kan 
met ere 50 jaar worden; als er hard ge
werkt is en als men de jeugd in die jaren 
iets heeft gegeven waar ze behoefte aan 
had. Maar ze kan op den duur haar 
bestaan niet handhaven, als ze zich niet 
aanpast aan de veranderende tijd en de 
veranderende mentaliteit van de jeugd. 
Dit betekent niet dat men aan grondslag 
of doelstelling behoeft te gaan twijfelen, 
hetgeen in de principiëele vrije jeugd
vorming ook niet het geval is. Maar de 
methode van werken, 
het bereiken van het 
a.h.w. voortdurend „1

taak van beteekenis te vervullen heeft.
Het „Ontdek Uw Stad" moet niet alleen 

klinken voor Rotterdam; het heeft 
beteekenis in elke groote gemeenschap, 
waarvan de individuen willen trachten 
zoo bewust mogelijk te leven. De 
meesten van ons zijn niet alleen vreemde
lingen in Jeruzalem; zij zijn het ook in 
hun eigen omgeving. Een expositie als de 
onderhavige kan eraan medewerken 
daarin verandering te brengen.

Een logisch gevolg van deze be
schouwingswijze is de meening, dat de 
leuze, die deze tentoonstelling siert, 
niet incidenteel moet worden aangeheven. 
Die instanties, welke op den duur zullen 
hebben te beslissen over het al dan niet 
voortbestaan van dit materiaal in dezen 
vorm, hebben reeds overwogen het een 
blijvende plaats te geven. Confrontatie 
ermede zal telkens weer nuttig en noodig
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We wensen de V.C.J.C. succes met haar 
initiatief. Hopelijk d 
beeld andere verenigi

heeft in

' .Nieuwe Gracht 
ucn die aan deze 
rne de uitvoerige 
ien toezendt.

jalen. Daarom 
te getuigen 

■ willen ook 
den van de

doet dit goede voor
gingen goed volgen ....

W. K.-H.

igd als voor de hui
zing noodzakelijk

dienen te worden, wil men op den duur 
niet verstarren.

En men kan ook verstarren al behoudt 
men het geijkte ledental! Zoals zo duide
lijk op de laatste N.J.I.-conferentie is 
uitgesproken: de jeugdorganisaties zijn er 
niet mee tevreden in eigen kring te 
blijven doorwerken. Want daarbuiten 
staat 70% van de rijpere jeugd, die blijk
baar een andere wijze, een andere 
methode van opvoeding nodig heeft; maar 
een methode die de jeugdleiders der 
bonden niet hebben gevonden en niet 
kennen.

Zowel voor eigen jeug< 
tenstaande is vemieuwir

PRIJSVRAAG VOOR LEKENSPEL, 
rxe Commissie voor Lekenspel

Vrijz. Chr. Jeugd Centrale 1 
de loop der jaren reeds vele lekensp 
uitgegeven. Zij wil echter gaar 
aantal harer uitgaven uitbreiden

EEN BELANGRIJKE PRIJSVRAAG.
"YX/ie weet welk een ontstellend tekort 

er is aan goede toneelstukken voor 
: jeugd, zal het eens zijn dat de Vrijz. 
ir. Jeugd Centrale belangrijk werk heeft 

gedaan met het uitschrijven van een prijs
vraag op dit gebied. Men bedoelt niet een 
groot opgezet lekenspel te krijgen als b.v. 
„Kinderen van dezen Tijd", maar een 
spel, dat in gewone afdelingen der jeugd
organisaties door leden van 16—30 j.

gespeeld kan worden in 20—-75 minuten.
Men is vrij in de keuze van het onder

werp, maar men wijst er op dat er meer
malen behoefte is gebleken in V.C.J.C.- 
kring aan: spelen over bijbelse onder
werpen, spelen voor Pasen en Pinksteren; 
legendespelen; boerenspel; spelen die 
actuele problemen behandelen, of waarin 
algemeen zedelijke begrippen als trouw, 
verantwoordelijkheid e.d. tot onderwerp 
zijn gekozen; goede vrolijke spelen.

Voor de beste inzending wordt een 
prijs van ƒ 250.— uitgeloofd. Mocht geen 
enkele inzending hiervoor in aanmerking 
komen, dan heeft de jury het recht geen 
prijs toe te kennen of twee of drie prijzen 
van ieder / 100.—.

De jury bestaat uit: P. Minderaa, Abr. 
v. d. Vies, Ds J. Vink, Mevr. L. M. Zuur- 
Stappers en H. Kemp.

Inzendingen moeten geschieden vóór 
1 Juli 1938 aan het Secretariaat van de 
Commissie voor Lekenspel, Ni 
27, Utrecht, welke aan allen 
prijsvraag deelnemen gaarr 
bepalingen en voorwaarde

PINKSTER '38.
■TJinkster 1938 zal een zeer bizondere 
* Pinksteren worden voor de Vrij
zinnige jeugdorganisatie. De V.C.J.C. 
zal dan n.1. haar tweede lustrum vieren 
met een grote gemeenschappelijke con
ferentie te Ermelo. De verschillende 
bonden, aangesloten bij de V.C. Jeugd- 
Centrale houden jaarlijks eigen confe
renties; maar dit keer zullen, evenals in 
1933 het geval was, de V.C. Studenten 
Bond, de V.C. Jongeren Bond, de Rijzende 
Kerk en de Centrale Raad samen feest 
vieren. Het zal hoopt men zijn een 
„feestelijke vernieuwing van gezamenlijke 
opdracht, een versterking en verdieping 
van de V.C.J.C. door alle gelederen heen. 
Een hernieuwde beleving van de eenheid 
en van haar eenheid met het Vrijz. 
Protestantisme”. Men denkt met ongeveer 
2500 jongeren samen te zijn.

Uit een artikel over Pinkster '38 in het 
Leidersblad van de sekretaris der V.C.J.C. 
halen we aan: „Gelovig realisme, zo 
vaak als korte aanduiding van ons be
doelen gebruikt, zal ook de toon 
Pinkster '38 moeten bepak ~ 
zullen wij allereerst hebben 
van ons geloof....... Maar wij v
weten, waar wij staan temidde 
botsingen van belangen, denkbeelden en 
mensengroepen.”
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het uitschrijven van een prijsvr 
zij stimulerend te kunnen v 
daardoor tevens in verbinding 
komen met schrijvers en schrij 
wie zij tot nu toe geen relaties

Het Lekenspel is een element der Jeugd
beweging geworden. Het is allereerst een 
getuigenis der gemeenschap, waaruit het 
is voortgekomen en waardoor het wordt 
gespeeld. Het is dus geen vertolking van 
individuele gevoelens, karakter en con- 
flichten, maar geeft vorm aan wat er 
binnen de bedoelde gemeenschap leeft aan 
problemen en ideeën.

Het vraagt van de spelers met zich te 
verplaatsen in personen en situaties, die 
ver buiten de werkelijkheid van hun eigen 
leven liggen, maar vraagt juist van hen 
uiting te geven aan wat er werkelijk in 
hen leeft aan vragen en idealen. Het 
spreekt ook niet alleen van gemeen
schappelijk bezit, maar ook van de 
gemeenschappelijke nood tegenover de 
tijdsproblemen.

Uit het bovenstaande volgt direct, dat 
het lekenspel geestelijk verantwoord moet 
zijn tegenover de beweging, waarvoor het 
geschreven is.

Beter dan uit lange omschrijvingen 
kan men de aard der lekenspelen leren 
kennen door er enkele te lezen. Bij het 
Secretariaat der Commissie, Nieuwe 
Gracht 27, Utrecht, kan men een be
redeneerde catalogus der tot nu toe ver
schenen spelen gratis verkrijgen. Ook 
zal het aanbeveling verdienen ter oriën
tatie een enkele brochure der V.C.J.C. 
te lezen.

Uit de bepalingen en voorwaarden ver
melden wij het volgende:

a. Het gaat om een spel, dat in normale 
afdelingen van een der bij de Vrijz. Chr. 
Jeugd Centrale aangesloten bonden door 
een niet al te grote groep jongeren v. 
ong. 16—30 jaar moet kunnen worden 
gespeeld. De speelduur moet liggen tussen 
ongeveer 20 en 75 minuten. Wij vragen 
dus geen opgezet spel, zooals b.v. het 
door ons uitgegeven „Maar Wij" van 
Anthonie Donker of zoals de spelen van

Mevr. Roland Holst, maar spelen, die 
geschikt zijn voor het afdelingsleven 
onzer bonden.

b. Wat het onderwerp aangaat i 
volkomen vrij. Men houde hierbij 
wel in het oog, wat reeds uitgegeve 
Wij willen er nog op wijzen, dat binne 
meermalen genoemde Commissie 
wenselijkheid gevoeld wordt van:

1. spelen over bijbelse onderwerpen.
2. spelen voor Pasen en Pinksteren.
3. spelen, die vanuit bekende sagen en 

legenden iets tot onze tijd te zeggen 
hebben.

4. spelen, die algemeen zedelijke be
grippen als trouw, verantwoordelijkheid 
etc. tot onderwerp hebben.

5. spelen, die actuele problemen be
handelen.

6. een goed boerenspel, liefst buiten-

7. een spel, waarin de houc 
plattelander tegen 
het bijzonder het 
handeld wordt.

8. goede vrolijke spelen.
Er wordt een p r ij s van i 250.— 

uitgeloofd voor de beste inzending. Indien 
geen enkele inzending naar het oordeel 
van de jury voor deze prijs in aanmerking 
komt, zal de hierna te noemen jury het 
recht hebben geen prijs toe te kennen of 
twee of drie prijzen van ieder / 100.— 

i plaats van één prijs.
De jury zal bestaan uit 5 personen, 

waarvan de twee laatsten leden zijn van 
de Cie. voor Lekenspel. Het zijn de Heren 
P. Minderaa te Zeist, Abraham v. d. Vies 
te Amsterdam, Ds J. Vink te Bolsward, 
Mevr. L. M. Zuur-Stappers te Amsterdam 
en de Heer H. Kemp te 's-Gravenhage.

Inzendingen moeten geschieden 
vóór 1 Juli 1938 aan het Secretariaat van 
de Commissie voor Lekenspel, Nieuwe 
Gracht 27 te Utrecht, welke aan allen, 
die aan deze prijsvraag deelnemen gaarne 
de uitvoerige bepalingen en voorwaarden 
toezendt.
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r geciteerde 
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maar wil alles 
betrekken op ’t persoonlijk leven, 

dan minder saai zullen 
Prof. Dijk antwoordt daarop,

dat allen die het saai vinden bij de j.v., 
wèl een andere kant op willen. Zij voelen 
meestal niets voor dogmatische gesprek
ken „een levendige discussie over een 
actueel onderwerp als het fascisme of 
anti-militarisme of kaartspel of dam enz. 
trekt nog wel hun belangstelling, maar 
een gesprek over artikelen van de Con
fessie valt buiten de grenzen van hun 
interesse, ook al zouden wij 
probeeren dit persoonlijk 
te maken, en daarom stokt de poging 
om hen te overtuigen steeds op dit 
cardinale punt.”

JEUGDBEWEGING OF JEUGDZORG? 
j~xeze vraag, die uitentreuren aan de 

orde is geweest in verschillende 
jeugdorganisaties, werd onlangs in het 
R.K. leidersorgaan „Dux” op voor
treffelijke wijze door een jongere leider 
aan de orde gesteld. De vraag wordt 
onderzocht of het wel juist is dat men 
de laatste jaren zo systematisch de term 
R.K. jeugdbeweging gebruikt. Jeugd
beweging immers zegt de schrijver, 
veronderstelt dat de jeugd zelf gedragen, 
bewogen wordt door een idee. Het actieve 
element ligt dus bij de jeugd zelf en deze 
jeugd zoekt niet het eigen welzijn, maar 
een daar bovenuit rijzend goe<’ 
eigen welzijn wordt ondergeorder 
het ideaal.

Bovendien kenmerkt een beweg 
spontane drang, die haar in w 
heeft gezet.

Wanneer de schrijver zich na deze 
uiteenzetting afvraagt, of 

jeugdwerk werkelijk jeugd- 
s, dan aarzelt hij met het 

1. Dit pleit wel zeer voor schrijvers 
—heid. Want wie het Roomse 
k kent, weet dat het meeste 
inderdaad jeugdzorg, bewuste 

zoeding genoemd moet worden, 
leeft men er volksdans, lekespel 

andere moderne vormen binnen- 
raald.
->f men, zegt de schrijver, de nieuwere

HET KARAKTER VAN HET GEREFOR
MEERDE JEUGDWERK.

Oinds einde November vindt in het
„Geref. Jongelingsblad” een interes

sante discussie plaats over het karakter 
van het Geref. jeugdwerk. Hoewel deze 
gedachtewisseling nog niet gesloten is, 
willen we toch reeds hier berichten 
waarom het gaat.

Een predikant die in den Bond van 
Geref. Jongelingsverenigingen veel werk 
verricht, heeft - - eerst op een conferentie, 
later in een kerkelijk blad aan
gedrongen op het brengen van verandering 
in het Gereformeerde jeugdwerk..

Uitdrukkelijk heeft deze Ds Wiersinga 
in een artikel in het G.J.-blad verklaard, 
dat hij de methode die de jongelings
verenigingen sinds 50 jaar toepassen niet 
gewijzigd wil zien. Bijbelstudie, studie 
van de historie is noodzakelijk. Wat schr. 
echter zou willen is, dat al dit werk meer 
toegespitst werd op het persoonlijk leven 
der jongeren, omdat er anders het gevaar 
bestaat dat het geleerde buiten het leven 
van de jonge mensen blijft staan „en er 
alleen als een beschouwing boven hangt”.

De voorzitter van de Bond antwoordt 
hierop uitvoerig in de volgende nummers 
van het G.J.B. Schr. wijst er op dat telkens 
in de loop der jaren een andere koers 
is gepropageerd zo nu en dan. Sommigen 
meenden, dat spel en sport hun intrede 
moesten doen in de j.v., anderen wilden 
de gehele methode van werken ver
anderen. Dit echter zijn allen mensen, 
die — hoewel persoonlijk de gerefor
meerde belijdenis niet loslatend — in 
het jeugdwerk niets van het „eng- 
begrenzende geref. standpunt” moeten 
hebben, maar hun kracht zoeken in alg. 
christelijke organisaties. „Zij kloppen 
bij ons aan een doovenmansdeur” ant
woordt Prof. Dijk daarop.

Ds W. echter, de eerder 
criticus wil geen andere methc 
aankweken van kennis, r 
meer betrekken op ’t per 
opdat velen het
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Boekaankondiging

were ld her-

T Tet schijnt, dat de voorlichting
* het Buitenland over instellinger

toestanden in ons land eigenaardige 
moeilijkheden biedt. Vorm en inhoud 
dezer voorlichting staan tenminste nogal 
eens aan een scherpe critiek bloot. 
Zonder ons verder over de juistheid 
van het oordeel uit te spreken memoreren

Dr. Philip. J. Idenburg, Les 
écoles des Pays-Bas. 
van Stockum, La Haye —- 1937.
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len boven de zorg vóór

verheugt is dat het officiële leidersblad 
Dux deze uitspraak op heeft genomen. 
Dit betekent zeer zeker niet dat de 
leiding der R.K. jeugdorganisaties het 
er mee eens is, maar dit betekent 
wel dat men aan de top bereid is en steeds 
meer wordt, ook jongeren met afwijkende 
meningen aan het woord te laten.

En als de schrijver zich aan het slot 
van zijn artikel afvraagt o 
jeugdwerk de scheppende 
nodig is voor een jev~‘ 
mag de officiële leiding i>< 
trekken, dat daar op volg* 
en ons onuitroeibaar op 

maar indie 
moeten wij 

dit

'«’♦ of het katholieke 
uue kracht bezit, die 
ïugdbeweging, dan 
ig het zich wel aan- 
olgt: „ons idealisme 
optimisme weigeren 

>g ontkennend te beantwoorden, 
rdien zij die kracht bezit, dan 
—ij bekennen, dat zij sluimert. En 

omdat dit zo is, omdat de scheppende 
kracht zich niet triomfantelijk verheft 
en alles doordringt, daarom overheerst 
de organisatie bijna overal de „beweging”, 
daarom blijven de culturele en artistieke 
vormen, welke men heeft ingevoerd, 
„vormen" en worden niet tot levende 
uitingen, waarin zich een waarachtige 
levensvolheid uit innerlijke noodzaak 
manifesteert: daarom blijkt wat men 
„stijl” noemt in bijna alle gevallen 
„systeem" te zijn, daarom schieten de 
strevingen van de jeugd nergens als 
vuurpijlen boven de zorg vóór de jeugd 
uit.”

Nog eens: het pleit voor de 
der redactie, dat men dit arti 

«■nomen. Het kan ook 
tracht der R.K.

ï openheid 
tikel heeft 

opgenomen. Het kan ook pleiten voor 
de kracht der R.K. jeugdleiding, wanneer 
men zich ernstig op deze in eigen kring 
gemaakte bezwaren, bezint.

W. K.-H.

— na de patronaatsperiode ontstane — 
katholieke jeugdorganisaties de naam 
jeugdbeweging mag geven, hangt af 
van hun betrekking tot de in die jeugd 
levende strekkingen en idealen. Op het 
doel komt het aan, de jeugdbeweging 
heeft een doel dat boven de vorming 
der leden uitgaat en waaraan zij actief 
meewerken (al is natuurlijk de vorming 
der leden ook daar noodzakelijk).

Zo’n verder grijpend ideaal kan 
de Christel ij ke 
vorming.

„De katholieke jeugdbeweging als 
beweging heeft een ideaal na te 
streven van christelijke wereldhervorming 
en deze omvat zowel het herstel der 
natuurlijke orde als de vervolmaking 
in de bovennatuurlijke orde. Om zulk 
een ideaal te doen leven, is het nodig 
de jeugd te doordringen van de juiste 
levenshouding, die een verwerping in
houdt van de hedendaagse wantoestanden 
op bijna ieder gebied. Men heeft de jeugd 
te doordringen van de natuurlijke waar
heden omtrent de sociale rechtvaardig
heid, men heeft ze opnieuw de juiste 
betekenis te leren van de begrippen: 
volksgemeenschap, stand, arbeid, loon, 
volkscultuur, etc. men dient de jeugd 
strijdbaar te maken tegen de leugens

':'ce levensvervalsing en boven- 
ugdbeweging dient 

reldbeeld te schep- 
begeestert en boeit.” 

en buitengewoon belangrijke 
ons overigens van de 

een vooraanstaand zeer 
jongere — niet verwondert, 
niet alleen verwondert, maar
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getoond.
k hoofdstuk is gewijd 
laire”. De zorg voor de 
* en rond onze scholen, 

in het streven

statisticus ver- 
1 publicaties de 
zal laten spelen.

wij in dit verband het ongunstig oordeel, 
welke een onlangs uitgebrachte film over 
Europees en Indisch Nederland bij een 
deel der filmcritici ontmoette.

Het hierboven aangeduid boekwerkje 
werd samengesteld ten einde het buiten
land over ons onderwijs voor te lichten 
en had den chef van de onderwijsstatistiek 
tot auteur. De minister van onderwijs 
gaf het een aanbevelend voorwoord mede 
terwijl de vereniging ..Nederland in de 
Vreemde" en de Commissie voor Intel
lectuele samenwerking steun verleenden. 
Bij Piet Zwart — o.a. bekend door zijn 
werkzaamheden voor de P.T.T. was 
de typografische verzorging in kundige 
handen. Zijn fleurige en dikwijls veel
zeggende fotomontage zal ongetwijfeld 
veel plaatsjeskijkers tot belangstellende 
lezers maken.

Dr Idenburg heeft bij de samenstelling 
van zijn boekje terecht de gelegenheid 
aangegrepen om ook de geestelijke 
achtergrond van onze schoolwetgeving 
en -organisatie te belichten en daarbij 
o.m. de vrijheid en veelvormigheid van 
het Nederlands onderwijs onder de aan
dacht gebracht.

In een inleiding worden de samen
stelling en werking van de algemene 
instellingen ten dienste van het onderwijs 
zoals departement van onderwijs en 
onderwijsraad, uiteengezet, terwijl in de 
hoofdstukken 1 t/m/ 9 de onderscheidene 
takken van onderwijs worden besproken.

Een der meest geslaagde hoofdstukken 
is naar onze meening dat over het buiten
gewoon onderwijs. Hieraan verleende 
blijkens een noot de oud-inspecteur 
Dr. van Voorthuyzen zijn medewerking. 
In dit hoofdstuk vooral spreekt de foto
montage een eigen inzichtgevende taal.

De hoofdstukken over het lager onder
wijs en het nijverheidsonderwijs behoren 
tot de uitvoerigste. In het eerstgenoemde 
hoofdstuk worden o.m. de unieke finan
ciële gelijkstelling en de onderwijzers
opleiding besproken, terwijl in het laatst
genoemde hoofdstuk de vele mogelijk
heden van het Nederlandse nijverheids

onderwijs worden g
Een afzonderlijk 

aan ,,1'hygiëne scola 
volksgezondheid op er 
welke zich o.m. uit in het streven naar 
licht en lucht in de scholenbouw, de 
uitbreiding van sportbeoefening en school- 
baden, de geneeskundige controle van 
leerlingen en personeel (t.b.c.-wetje) ,enz., 
worden daarbij in tekst en foto’s naar 
voren gebracht.

Men kan van een 
wachten, dat hij in zijn 
cijfers een belangrijke rol z 
In ’t algemeen bestaat daarbij voor een 
oriënterend boekje het gevaar, dat het 
dor-wetenschappelijk wordt. Dr. Idenburg 
is naar onze mening door een matig 
gebruik van het statistisch apparaat van 
dit gevaar ontkomen. De cijfers, welke 
terloops gegeven worden, hebben vooral 
ten doel de omvang van de besproken 
onderwijstak en de financiële zijde daarvan 
den lezer duidelijk voor ogen te stellen. 
De liefhebber van exact cijfer-materiaal 
vindt bovendien in 2 bijlagen de belang
rijkste statistische gegevens en een opgave 
van de verschenen onderwijsstatistieken.

Wij geloven, dat Dr. Idenburg met 
dit werkje buitenlanders (en Neder
landers!), die kennis willen nemen van 
onze onderwijsorganisatie, een grote 
dienst heeft bewezen. Dat er behoefte 
was aan een dergelijk overzicht blijkt 
uit het voorwoord van den minister, die van 
buitenlandse ambtelijke relaties klaarblij
kelijk herhaaldelijk aanvragen om voorlich
ting betreffende ons onderwijs ontvangt.

Ten slotte een vraag. Zou een dergelijk 
boekje in onze eigen taal geen graag 
debiet vinden? Wij kennen geen boekje, 
dat in zó klein bestek (80 pagina’s) en 
in zó smakelijke vorm een afgerond 
en inzichtgevend beeld geeft van ons 
rijke, levende onderwijs. Wat meer kennis 
omtrent de opbouw van onze onderwijs
organisatie en de mogelijkheden, welke 
daarin geboden worden, is waarlijk 
voor menige leek en menige   onder
wijzer geen luxe. v. d. M.
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Lentespelletjes 
uit Van Gorcum’s Toneelfonds

tw en meisje» 
t viering van de

en bij

Nr A 48: LENTE KOMT! Lente-spelletje door C. P. van 
Asperen van der Velde.

Aan dit Lente-spelletje kunnen wel 40 of meer jongen» en meisje» 
van ongeveer 6 tot 12 jaar meedoen. Het is bedoeld al» blijde viering van de 
nieuwe lente. Nadat Honing Winter het veld heeft moeten ruimen en vrouwtje 
Dooi voorjaars-schoonmaak heeft gehouden, komt Lente te voorschijn. 
De eerste schuchtere viooltjes begeleiden haar; achtereenvolgens roept zij al 
haar trawanten op: bloemen, elfje», bijtjes, vlinders, kikkers. Dan komen ook 
de kabouters haar hun opwachting maken. Als de mensenkinderen naderen,

dus: algemene verbroedering. — Opvoer'ingsrecht vrij bij aanschaf van a 
boekjes. Prijs per exemplaar 30 cent.

Nr A 21: DE SNEEUWKLOKJES LUIDEN DE LENTE IN 
Zangspelletje door G. Bos.

Spelers: Zuidenwind, sneeuwman, onbeperkt aantal sneeuwklokjes.
Geschikt voor meisjes van 7—ia jaar; de beide eerste personen kunnen 

ook jongen» zijn. Zangspelletje. Aankleding van het toneel zeer eenvoudig. 
Bij de tekst worden hiervoor duidelijke aanwijzingen gegeven. De liedjes zijn 
gemakkelijk zingbaar en melodieus en voorzien van een eenvoudige piano
begeleiding. Het gegeven is aantrekkelijk en op geestige wijze bewerkt. 
Opvoenngsrecht vrij bij aanschaf van 8 boekjes. Prijs per boekje 30 cent.

Nr A50: KIKKERBALLADE. Lente-spelletje door C. P. 
van Asperen van der Velde.

SSSSSSSS 
ontwaken uit hun winterslaap en luiden de lente in. Koning Mei doet, aan-

De feestelijke stemming vindt haar hoogtepunt in een vrolijk dansje van allen 
met elkaar. — Opvoeringsrecht vrij bij aanschaf van 2 boekjes. Prijs per 
exemplaar 30 cent.

Nr A«: VOORJAARSWEITJE. Lente-spelletje door C. P.

Op te voeren door wel 40 of meer kinderen van ongeveer 6 tot 18 jaar. Het 

ITo^bX^
Haar spreken wordt onderbroken door de uitbeelding van wat zij aankondigt: 
de geluiden van het vee in de wei; het lentedansje van bloemen en vlinders; 
de vreugdedans van heel de natuur op de lokkende tonen van de herdersfluit;

Prijs per exemplaar 30 cent.
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Koop dan „Jan Pierewiet", haal uw hart op aan aUe oude bekenden uU dü 
fleurige boekje en lees de tientallen nieuwe of oer-oude wijsjes, ring ieder lied 
eenmaal met dlle coupletten en u zegent uw vacantie. (Redactie Het Kind.)

EEN EIGEN TUINTJE! WIE WERKT ER MEE? Een hand
leiding voor het inrichten en verzorgen van een eigen tuintje, 
door Aafje Fokker.

Voor vele kinderen is het bezit van een tuintje een grote wens. Niet 
altijd is het mogelijk, daaraan te voldoen, maar vaak ook wordt deze 
wens niet vervuld, omdat de ouders niet weten, hoe ze de kinderen zullen 
helpen bij dit ook voor hen onbekende werk. „Een ejgen Tuintje" biedt 
uitkomst. Aan de hand van de vele raadgevingen en het kalendertje 
achterin met werkzaamheden voor elke maand van het jaar kan het kind

Het werk in zijn tuintje zal het leren, dat er dagelijkse zorg en veel 
geduld nodig is, om het wonder van het zaad dat tot een bloeiende plant 
wordt, te aanschouwen. Eigenschappen als geduld, zin voor orde en 
regelmaat, doorzettingsvermogen, zullen van bet kir.d worden gevraagd, 
en zullen er door worden versterkt. Een feit van niet te onderschatten 
betekenis! Prijs 90 et, in linnen band 60 ct meer.

H ei is een verblijdend teken dat men bij i kind meer en meer do lief
hebberij opwekt tot i bezitten en verzorgen van een eigen tuintje. Inderdaad 
ontbreekt hel vaak bij dc ouders aan goede lciding,zoodat een beknopt werkje 

ÜSAHS' "°a" -c"‘
We willen dit werkje gaarne aanbevelen, omdat hel dc liefde voor de 

bloemen en planten bij dc jeugd in sterke mate zal aankweeken. En.... ook 
oudere liefhebbers van tuinieren zullen er nuttige wenken uit kunnen pullen

Aafje Fokker weel de kindertoon te pakken en daardoor is haar boekje zo - 
prettig leesbaar geworden. Een mooi geschenk voorkinderen .... ^‘un

Heel hartelijk beveel ik dit boekje aan in de aandacht van alle ouders, 
die in staal zijn, hun kinderen eer. eigen tuintje te geven, al jshel desnoods

van meer dan honderd liedjes,

Man, MargotVos e.a.

gelegenheid het eigen volkslied Ie leien kennen en te leren zingen.
(Ons Godsd. Leven.)
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A. H. Gerhard tachtig jaar
7 APRIL 1938

JVjet zovele andere belangstellenden mag de Redactie van 
Volksontwikkeling, mag de ondergetekende persoonlijk 

een woord van gelukwens uiten op dezen dag, een woord van 
dankbaarheid tevens, dat wij Gerhard tot in zo hogen ouderdom 
en in zo rijpe wijsheid hebben mogen behouden.

Hoe levendig staat mij nog voor den geest die eerste maal, 
dat ik Gerhard mocht ontmoeten, van wien ik — natuurlijk — 
al zo vaak had gehoord en gelezen.

Het was een vergadering in het voorjaar van 1919. Men was 
bijeengekomen, omdat een aantal principiële voorstanders der 
democratie, ondanks de schijn-overwinningen ener formele 
democratie in de laatste oorlogsjaren, èn uit Moskou èn uit 
Versailles een ernstige bedreiging van hun gemeenschaps
idealen voelden opkomen. Nog hoor ik Gerhard, aan het einde 
van zijn uiteenzetting dier dreigingen, zijn slotzin uitspreken: 
Ik ben bekommerd over de toekomst van ons volk!

Van dat ogenblik wist ik, dat wij in Gerhard een warm en 
krachtig medewerker zouden vinden aan al wat het Nut bezighield 
en zou gaan bezighouden.

De eerste gelegenheid om een beroep te doen op zijn steun 
kwam reeds spoedig, bij de plannen tot uitgave van ons tijdschrift, 
in den zomer van '19. Vanaf de eerste vergadering heeft Gerhard 
deel uitgemaakt van de redactie. Hoe menig artikel van grote 
kennis, van echte liefde bovenal getuigende, is sedert van zijn 
hand in dit blad verschenen; hoe vaak hebben wij in de redactie
vergadering zijn woorden gehoord, altijd bezonnen en toch nooit 
angstvallig, nooit gebonden aan enig vooroordeel van partij 
of groep, altijd open voor de taal der feiten en de wezenlijke 
behoeften van den medemens.
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PH. KOHNSTAMM.

L

Maar al spoedig bleef Gerhard’s medewerking niet bepaald 
tot de Redactie van Volksontwikkeling. In het Hoofdbestuur 
der Mij. tot Nut van ’t Algemeen, in tal van Nutscommissies 
heeft hij medegewerkt. Voor den ondergetekende het aller
belangrijkst was wellicht zijn lidmaatschap van het Curatorium 
van het Nutsseminarium, waarvan hij na Groenewegen’s heen
gaan in 1930 het voorzitterschap aanvaardde. Want bij den 
groten weerstand die de wetenschappelijke studie der opvoedings- 
en onderwijs-vragen juist in de kringen der practici vond, was 
het voor mij altijd weer een geruststelling en een bevrediging 
te bemerken, dat een man, zo gevormd in en door de praktijk 
als Gerhard, de schijnbare omwegen die het wetenschappelijk 
denken naar zijn aard nu eenmaal genoodzaakt is te bewandelen, 
niet als dwaalwegen zag, maar als de onmisbare voorwaarde 
voor bezonnen en verantwoorde hervorming.

Ik ben, met zo velen in den Nutskring en daarbuiten, hem 
dankbaar voor wat hij in een zelfdzaam rijk en gezegend leven 
voor onze volksontwikkeling in al haar geledingen, voor de 
ontwikkeling en vestiging der wetenschappelijke paedagogiek 
in ’t bijzonder heeft gedaan. En ik verblijd mij, dat ik, boven 
zovele anderen, het voorrecht heb, die dank hier in een persoonlijk 
woord te mogen uitspreken.
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De teruggang der openbare school 
door A. H. GERHARD.

Z~\p pag. 54 van de lopende jaargang is, naar aanleiding van de gestadige 
achteruitgang der openbare lagere school, wat haar leerlingenaantal 

betreft, de opmerking gemaakt, dat de voorstanders der Openbare School 
„wijs zullen doen zich bezig te houden met de vraag of wel allen, die zich 
blijkbaar van de Openbare School afwenden dit doen, omdat zij con
fessioneel onderwijs v e r 1 a n g e n.” 't Komt mij nuttig voor om 
speciaal voor dit punt de aandacht te vragen, wijl — als ’t antwoord 
ontkennend zou moeten luiden — ’t nodig is de ware oorzaak bloot te 
leggen. Volgens „Volksonderwijs" wijt de Standaard het „verval 
der Openbare School" o.a. aan „het verderfelijk beginsel der neutraliteit 
en aan de bedenkelijke gedragingen harer onderwijzers”. Volgens „Volks
onderwijs" daarentegen gaan deze redenen in ’t geheel niet op, doch ligt 
de oorzaak in „het feit, dat er met de O.S. soms op de meest zonderlinge 
wijze wordt omgesprongen en gesold. En dat dit mogelijk is komt, omdat 
onder hen, die de belangen dier School moeten behartigen, zeer velen 
behoren tot haar meest verwoede tegenstanders.”

Een korte omschrijving der historische situatie moge nog eerst een 
plaats vinden. Het wezen van de schoolstrijd is lange jaren niet anders 
geweest dan de grief van allen, die „om der consciëntie wille” geen vrede 
konden hebben met het openbare d.i. in wettelijke zin „neutrale" 
onderwijs, wèl krachtens de grondwet van 1848 de „vrijheid” hadden hun 
eigen scholen, op de grondslag van enige confessie rustend, in te richten, 
doch dan de volle geldelijke lasten daarvan moesten dragen. De eindelijk 
na diverse stadia bereikte finantiële gelijkstelling was dus practisch de 
wettelijke erkenning van het recht om zuiver confessioneel onderwijs op 
kosten der overheidskassen te krijgen, als dit principieel, op geloofsgronden 
dus werd verlangd. Zo werd het in 1920 door de overgrote meerderheid 
alom begrepen, al opende de wettelijke formulering ruimte voor een 
ruimere toepassing.

Het grote argument voor de gelijkstelling was steeds geweest, dat zeer 
vele confessionelen uit finantiële onmacht hun kinderen op de openbare 
school moesten laten gaan, al hadden zij nog zulke gewetensbezwaren 
daartegen. Verondersteld mocht dus worden, dat gedurende enige jaren 
doorwerken der wet van 1920 de bevolking der bijzondere school snel zou 
stijgen, doch eindelijk een zekere stabiliteit zou krijgen, enigermate over
eenkomend met de sterkte der confessionele partijen in den lande.

Aangezien de vrijheid van onderwijs haar wettelijke figuur vond in 1857 
en de finantiële gelijkstelling in 1920 is het zeer nuttig de verhouding van 
openbaar en bijzonder onderwijs op alle scholen voor G.L.O. en U.L.O. 
gedurende al die tijd tot heden voor ogen te stellen. Aangezien die niemand
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Jaar

L

1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1919
1920
1921

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

Bijzonder
49.67
51.56
53.54
55.03
56.28
57.67
59.13
60.52
61.93
62.88
63.91
64.55
65.38
66.13
66.77

Bijzonder
22.23 
21.06 
23.2
24.7
25.12
27.32
29.99 
31.05
31.24
33.76
38.57
42.31
44.72 
46.07
47.14

Percentage 
Openb. 

77.77 
78.94. 
76.8 
75.3 
74.88 
72.68 
70.01 
68.95 
68.76 
66.24 
61.43 
57.69 
55.28 
53.93 
52.86

Percentage 
Openb. 
50.33 
48.44 
46.46 
44.97 
43.72 
42.33 
40.87 
39.48 
38.07 
37.12 
36.09 
35.45 
34.62 
33.87 
33.23

zeker bij de hand heeft, te vinden als zij is in verschillende statistische 
uitgaven, volge hier een staat er van.

Deze percentages zijn afgeleid uit de absolute cijfers der schoolbevolking, 
die in 1860 bedroeg 382.470 en eind 1936: 1.236.932. Dit totaal heeft in die 
75 jaar allerlei schommelingen vertoond tengevolge van zeer onderscheidene 
wettelijke maatregelen, als ook van grote verschillen in de geboortecijfers 
der afzonderlijke jaren. Opmerkelijk is nu, dat dit alles van geen invloed 
is geweest, blijkens bovenstaande staat, op de zeer regelmatige lijn in de 
verhoudingscijfers. Dat de finantiële positie der bijzondere school een groote 
rol speelde blijkt reeds uit de cijfers na 1905, toen een belangrijke ver
betering intrad en na 1920. In 45 jaar tot 1905 ging de Openb. School 11,5% 
achteruit, in de 15 jaar tot 1920: 12.3%, in de daaropvolgende 15 jaar het 
topcijfer van 20%, waarvan in de laatste tien jaar met niet minder dan 
11%, toen men had kunnen veronderstellen, dat vrijwel alle confessionelen 
hun school hadden, wat men in 1920 als doel had gezien.

Vast staan twee dingen: 1°. dat onder „bijzonder onderwijs” in de statis
tiek zo goed als uitsluitend confessioneel onderwijs wordt verstaan. Immers 
de afd. „overige bijzondere scholen”, die in hoofdzaak alle „neutrale" 
bijzondere scholen omvat, speelt in ’t geheel geen rol. In 1929b.v. telde men 
daaronder 18847 leerlingen of 1,5% der gehele schoolbevolking en in 
1936: 21.130 of 1,7%.

2°. dat op de confessionele scholen velen gaan, die niet daarheen zijn 
gezonden op grond van geloofsoverwegingen.
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Aantal

5.6375137 4228016.35262849 1670796

In de aantallen gezinnen zijn niet begrepen die, welke in het

Andere

Kerkgenootschap Aantal 
gezinnen kinderen

118579
227 

1294 
2012 
3176 
3182
634 

22664 
66974

436 
4094 
6632

32945

707169
727

4943 
14551 
12869 
15716
3135 

152829 
519805

2681 
19465 
44098 
172808

5.96 
3.2 
3.82 
7.23 
4.05 
4.94 
4.94 
6.74 
7.76 
6.15 
4.75
6.64 
5.24

154809
456 

2512 
3144 
3145 
9721 
2350 

29500 
101588

948 
17151 
10542 
86935

6.50
6.52
5.54
4.81
5.83
5.02

5.6
3.14
3.80
6.55
3.84
5.02

27640
145
660
480
819 

1934
470 

4540 
15588

171 
3562 
1809 

17319

Ned. Herv. 
Waals id. 
Remonstr. 
Chr. Geref. 
Doopsgez. 
Evang. Luth. 
Herst. id. 
Gereformeerd 
R. Kath. 
Oud id.

N.B.
geheel kinderloos zijn gebleven.

Men ziet, dat de grote steden niet zo ver ontlopen aan het gehele Rijk 
en dat de vermindering der gemiddelden zich uitstrekt over alle grote 
partijen, doch dat men wel vermoeden kan een geringer aanwas in kindertal 
bij de groepen die de openbare school bevolken; echter niet in die mate, dat 
haar sterke achteruitgang er door verklaard kan worden.

Daarvoor zijn velerlei beweringen in ’t geding gebracht, die geen van 
alle in zich zelf onmogelijk zijn.

Misschien is de groei dier scholen verklaarbaar, door het groter aantal 
kinderen, dat in de regel de aanhangers der confessionele partijen zouden 
tellen. Op bl. 54 van deze jaargang memoreerden we het feit, dat in de 
jaren 32—35 telkens een groter aantal leerlingen voor de éérste maal op 
de bijzondere school werden ingeschreven dan op de openbare school.

Ook de in 1934 verschenen Statistiek der huwelijksvruchtbaarheid wijst 
enigszins in die richting.

Bij de volkstelling van 1930 is n.1. ook aantekening gehouden van alle 
op dit tijdstip levende personen, die 20 jaar te voren of vroeger gehuwd 
waren, van het totale aantal levend geboren kinderen, dat zij gehad hadden 
en van het Kerkgenootschap, waartoe de vrouw behoorde.

Een zeer summier uittreksel der gegevens volgt hier.
Voor de gemeenten 

boven 100000 inw.
Per Aantal Aantal Per 

gezin gezinnen kinderen gezin
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Militie en Volksopvoeding 
door G. VAN VEEN

T~> ij ervaring weet schrijver dezes, dat velen niet bereid zijn de waarde, 
welke de militie voor de volksopvoeding zou kunnen hebben, te 

doordenken, omdat die militie zelf geen rechtspositie heeft in hun bewust
zijn. Deze hoort voor hen tot dat deel van het wereldbestel, dat „in het boze"

►
I

De op grote schaal gedwongen opheffing van openbare scholen, noopte 
vele ouders om, in het belang der gezondheid van hun kinderen of van een 
geregelde orde in het gezin, hen te sturen naar een geschikter gelegen 
bijzondere school dan naar de vaak zeer verwijderde openbare school.

Het komt ook voor, dat de slecht geoutilleerde openbare school zo zeer 
afstak bij de veel geriefelijker en milder ingerichte, nieuw gebouwde 
bijzondere school, dat de keus moeilijk was. Bovendien werd dikwijls de 
laatste geplaatst op punten, die zeer gemakkelijk te bereiken was.

Bekend is de herhaaldelijk geuite bewering, dat de stoffelijke omstandig
heden der ouders, dezen geen andere keus lieten dan hun kinderen naar 
een bijzondere school te sturen, wijl dit de voorwaarde zou zijn voor 
mogelijke steun.

Ongetwijfeld zijn van al deze mogelijkheden voorbeelden aan te wijzen; 
helaas vooral hiervan, dat de zorg voor de openbare school maar al te 
vaak rust op personen, wier besef van hun wettelijke plicht op dit terrein 
het nulpunt nadert.

Maar ook moet erkend worden, dat wat het eerstgenoemde argument 
betreft de voorstanders der bijzondere school vóór 1905 nog veel groter 
moeilijkheden van deze soort ondervonden en de school toch groeide. 
Voorts is de grief van stoffelijke noodzaak ook vaak in tegengestelde richting 
gehoord, terwijl ten slotte het niet pleit voor de kracht van overtuiging bij 
de mensen der openbare school, als zij die prijs geven voor relatief kleine 
voordelen. Maar men zou met getallen moeten kunnen aangeven, welke 
nadelige invloed al deze feitelijke oorzaken gehad hebben.

Doch de vraag blijft over of daarmee voldoende aangetoond is, waarom 
de school zo in aanzien is verminderd. Dat hebben we in 1920 ons niet 
voorgesteld. Ons dunkt dat er alle reden is om een juist inzicht te trachten te 
verkrijgen waarom of waardoor de openbare School niet voldoet aan de 
wensen van de ongetwijfeld velen, die er eigenlijk bij behoren, wijl men 
steeds heeft aangenomen, dat zij de zuiver confessionele school niet 
kunnen begeren.
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ligt en hun ethicistisch waarheidscriterium mag daarom met de lands
verdediging als onderdeel van de werkelijkheid niet rekenen.

Men sta mij toe in een korte principiële uiteenzetting de militie voor 
een ruimer werkelijkheidsbesef te rechtvaardigen. Ik doe dat in het besef, 
dat wij moderne mensen te weinig de wortels van onze overtuigingen bloot 
leggen en daardoor geheel van elkaar vervreemden met alle gevolgen 
van dien.

Een van de meest wezenlijke - - voor schrijver dezes het essentieelste —- 
doeleinden van de menselijke cultuur, is de menselijke veiligheid.

In aansluiting met de hier meer naar voren gebrachte étages van het 
menselijk bewustzijn, beweegt dat streven naar veiligheid zich op drieërlei 
niveau.

Het hoogste is het geestelijk niveau. De mens heeft zich als bezield 
wezen aan de ene kant immer bedreigd gevoeld door geestelijke 
energieën, die zijn ingeschapen vermogens verlamden of verwarden en 
aan de andere kant gesteund door zulke, welke deze activeerden 
en ten goede richtten. Deze angstwekkende en verblijdende ervaring heeft 
een veiligheidsdienst in het leven geroepen, welke zich geleidelijk heeft 
veredeld en verdiept, totdat hij volgens het rotsvaste geloof van millioenen 
in het Christendom een in wezen onveranderlijk fundament kreeg. Een 
beroepsklasse - „stand” — ontstond, welke tot taak had de mensheid 
op de basis van dit geloof de innerlijke zekerheid te geven, welke haar 
haar weg op aarde in rustig vertrouwen kon doen gaan.

Hoe wezenlijk de taak van deze beroepsstand der geestelijkheid nog 
immer is, moge blijken uit een artikel, dat nog enkele weken geleden de 
zeer links staande prof. Joad in de „New Statesman and Nation” schreef.

De massaziel — aldus Joad — verdraagt geen vacuum. Waar zij de 
leegte voelt, wordt zij onrustig en opent zich voor alle wind van lering. 
Het intellect begint te psychologiseren — Joad is sterk gekant tegen deze 
mode en ik ben hem in „Het Handelsblad” al een keer bijgevallen — de 
kleine burgerij van het intellect wordt spiritist, theosoof of christian- 
scientist — maar de grote massa heeft aan dit alles niets. Zij vraagt niet 
minder dan een koninkrijk Gods op aarde met de nodige zelfverhoging.

Deze tijd biedt een ongehoord vruchtbare voedingsbodem voor waan
denkbeelden en massaverdwazing en het succes van profeten als Hitler 
en Mussolini is niet denkbaar zonder een vacuum in de massaziel, dat om 
vulling schreeuwt.

En nu kijkt Joad om zich heen en hij, die zelf in ’t geheel geen traditioneel 
christen is, richt zijn oog op de geestelijke stand, op de leiders der kerken. 
Waar blijft gij? vraagt hij. Is dit dan niet uw taak? Moet gij dan niet in 
verstaanbare taal uw boodschap in de massa tot leven brengen, opdat deze 
immuun worde tegen een verdwazing, welke van alle kanten dreigt ?



208 MILITIE EN VOLKSOPVOEDING

L

I
1

aan sociaal gevoel.

Ik breng deze vraag graag over, om er mee te demonstreren, dat de 
geestelijke stand als veiligheidsdienst meer onmisbaar is dan ooit. Ook, 
om er de vraag aan toe te voegen, of speciaal het christen-humanisme 
evenals in Engeland ook in dit land niet van een bloedeloosheid is, welke 
het ergste moet doen vrezen. Juist daar, waar het zich in ethicisme ver
loopt en voor wijder en dieper werkelijkheid de ogen sluit, raakt het geheel 
los van de massa en verschrompelt het .... niet tot een secte, maar tienmaal 
erger tot een geestelijke coterie, die zich boven de massa verheven 
acht.

Het tweede niveau was het sociaal-humane en daar hield uiteraard de 
veiligheidsdienst zich met menselijke vijanden bezig. Die vijanden stonden 
óf buiten de groep en de krijgsmansstand vormde tegen hen een wacht, 
óf ze waren daarbinnen in de vorm van onsociale individuën en hier 
vonden justitie en politie hun arbeidsterrein. Functioneel evenwel was 
deze veiligheidsdienst tegenover menselijke belagers één geheel en de ver
antwoordelijkheid werd dan ook in handen van één stand gelegd: de zgn. 
adelstand, die zich economisch tot een tweede feudale klasse ontwikkelde.

En het derde niveau was het natuurlijke. Op dit niveau moest de mens 
zich beveiligen tegenover de natuur, om er niet in onder te gaan. Uit 
de strijd tegen de natuur werd het arbeidsproces geboren en in een verder 
stadium van technische ontwikkeling de zgn. „derde stand”, die zich geheel 
op nuttige beroepsarbeid instelde. Hier traden in veel sterkere mate dan in 
de twee andere standen bij toenemende arbeidssplitsing verschillende 
groepen op, die zich functioneel als inventieven (wetenschapsmensen), 
directieven (arbeidsingenieurs) en executieven (uitvoerders van de arbeid 
volgens voorschrift) laten indelen. Zo verschillend werd de sociale positie 
dezer groepen, dat men later de executieven, welke slechts vaardigheid 
hebben mee te brengen op de basis van eenvoudige oefening, de vierde 
stand is gaan noemen.

Het is mijn sociale overtuiging, dat — in de kapitalistische maatschappij 
— deze vierde stand wel zeer in de schaduw heeft geleefd, duidelijker 
gezegd: veelszins dupe is geweest, ook van functioneel meer bevoorrechte 
groepen. Maar aan tweeërlei inzicht heb ik me na veel innerlijke strijd 
moeten onderwerpen. Het eerste is deze, dat het boven gegeven schema der 
beroepsstanden duurzaam in de orde der dingen is begrepen ’) en dat er

‘) Natuurlijk betekent dit geen kastesysteem. Elk begaafd kind van den executieve 
heeft meer dan ooit kans lid van een „hogere” stand te worden. Omgekeerd staan in 
een tijd als deze, om met Steinmetz te spreken „de valluiken” wijd open en komen 
velen uit een hoge stand in een lagere terecht. Deze toestand hoort bij een maatschappij, 
die toetsen van werkelijke bekwaamheid aanlegt. Het spreekt, dat dit uit allerlei oorzaak 
nog zeer onvoldoende 't geval is. Komt eenmaal de tijd, dat elke familie haar leden 
over alle standen verspreid weet, dan geeft dat een grote winst
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in de gebruikelijke zin van een emancipatie van een der standen nooit 
sprake kan zijn. Het tweede, dat de van ouds aangeprezen machtsvorming 
met als culminatiepunt een revolutie, die een der standen in de leiding 
zou kunnen brengen, geen wezenlijke uitkomst kan brengen. De zgn. 
„vierde stand" van executieven b.v. zal voor een reëel sociaal program 
en voor een goede organisatie een beroep moeten doen op inventieve en 
directieve geesten en ook de dag na de revolutie hangt zijn lot wederom af 
van wat inventieven en directieven daarvan kunnen maken. Het huidige 
Rusland leert wel zeer tragisch, dat de gang van zaken niet door de execu
tieven wordt bepaald en dat zij voor onscrupuleuse leiders behalve als 
werkers verder slechts als claque wezenlijk bestaan.

Wie dan ook onze maatschappij tot een sociale gemeenschap wil maken 
in de betere zin des woords, kan aan macht en geweld slechts defensieve 
waarde toekennen op kritieke momenten. Het enige middel, om de 
functionele standen en de mensen, die er deel van uitmaken tot waarde 
te brengen, is een geestelijk klimaat te scheppen, waarin mensen elkaar 
als broeders erkennen, niet op de basis van gelijkheid, maar van geestelijke 
gelijkwaardigheid onder eerbiediging van een gemeenschappelijke levens- 
opgave, waarin ieder zijn dienende taak heeft te vervullen met eerbiediging 
van die van anderen. Kunnen wij ons tot deze hoogte niet opwerken, dan 
zullen er nog vele plagen moeten komen. Dat de geestelijke stand in het 
kweken van een zuiverder gezindheid onder ons een belangrijk aandeel zal 
moeten hebben, spreekt wel haast van zelf.

Als wij nu uit wat wij boven zeiden een conclusie willen trekken, dan 
moet het deze zijn, dat een volksopvoeder, die zich in dienst weet te staan 
van het algemeen volkswelzijn, zich nooit met een van de standen mag 
vereenzelvigen, hoezeer hij zich op grond van afkomst en aanleg ook tot 
één van deze in 't bijzonder aangetrokken mag voelen. Dat de executieven, 
juist, omdat zij gemakkelijk dupe worden, een groot deel van zijn aandacht 
en toewijding zullen vragen, het spreekt voor schrijver dezes van zelf. 
Maar als hij eenmaal tot de erkenning is gekomen, dat al de boven be
schreven veiligheidsdiensten behartiging vragen tot heil van het algemeen, 
dan zal hij inzien, dat de sociale opvoeder is aangewezen, om als ver
bindingsofficier tussen de standen op te treden en dat hij de hele maat
schappij loyaal van de waarde en de onmisbaarheid van al deze standen 
heeft te doordringen en hun arbeid mee tot nuttig effect zal moeten brengen.

In dat opzicht zijn er in het verleden grove fouten gemaakt, die mogelijk 
niet te vermijden zijn geweest. Ik heb er meer dan eens op gewezen, dat 
een vervreemding tussen het humanistische deel van de onderwijzersstand 
en de geestelijke stand oorzaak is geworden van de verzwakking der 
openbare school. Zo zou een systematische miskenning van de militaire 
stand van den officier een politicus kunnen maken met de kwade gevolgen,
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die we daarvan in het buitenland kunnen zien. Voor een samenwerking 
met politie en justitie heb ik in dit blad al eerder uitvoerig gepleit. Dit 
hoeft natuurlijk volstrekt niet te betekenen, dat deze onderwijzers de 
ogenblikkelijke rechtsverhouding tussen de groepen ideaal zouden moeten 
vinden - schr. dezes doet dat zeker niet — maar wie onze democratische 
bedeling nog redden wil, zal in zijn waardering van de standen als zodanig 
positief stelling moeten nemen, of de maatschappij als geheel zal er de 
wrange vruchten van plukken.

Om tot ons eigenlijke onderwerp te komen, de stellingname ten opzichte 
van het sociaal-humane verdedigingsinstituut in zijn drievoudige ver
schijning van militie, justitie en politie, het spreekt van zelf, dat ieder 
weldenkende dit bij een voortschrijdende rechtsorde gaarne zo volledig 
mogelijk ziet overgaan uit de militaire naar de justitiële en politionele 
sfeer, maar de taak van het instituut blijft, al zal het politieleger naar wij 
hopen eenmaal aan een internationale autoriteit gehoorzamen. Zolang 
deze er niet is, staat de ontkenning van de militaire beveiligingsfunctie 
buiten de werkelijkheid, zoals de ethicist altijd voor belangrijke gebieden 
der werkelijkheid de ogen sluit.

Wij gaan dus nu rustig uit van het feit, dat Nederland een weermacht 
heeft en dat de dienstplicht spoedig gedurende 11 maanden beslag zal 
leggen op de levens van een zeer groot deel onzer 19 en 20-jarigen. Dat 
gedurende die tijd het oorlogshandwerk moet worden geleerd, spreekt 
van zelf. Intussen zijn alle deskundigen het er over eens, dat dit slechts 
een gedeelte van de tijd in beslag neemt en, dat, als men b.v. daaraan 
halve dagen wijdt, de milicien aan oefening niet te kort komt. Aan de 
andere kant achten deskundigen verkorting van de diensttijd niet mogelijk, 
reeds niet uit dezen hoofde, dat de grensdekking onvoldoende zou moeten 
heten in tijden van gevaarlijke spanning als deze. Om dezelfde reden heeft 
België zijn diensttijd zelfs tot 17 maanden opgevoerd. Het zag geen kans 
anders de fortenlinies zo te bezetten, dat deze tegen een onverwachte 
overval veilig konden worden geacht.

Uiteraard kunnen wij ons over de militair-technische eisen geen oordeel 
aanmatigen. Wij kunnen hier wel niet anders doen dan ons bij de gegeven 
realiteit neerleggen en dus eenvoudig constateren: een groot deel onzer 
mannelijke jeugd zal gedurende 11 maanden onder de wapens komen en 
een belangrijk deel van deze tijd, moet op oordeelkundige wijze worden 
gevuld.

Bij deze opgave nu ontmoeten militair en paedagoog elkaar. De paeda- 
goog ziet de rijpere jeugd voor zich in haar wat al te duidelijke onvolmaakt
heid en vraagt zich af, of er niet met voordeel aan haar sociale vorming 
te werken valt. De officier redeneert: als de soldaat als zodanig waarde



MILITIE EN VOLKSOPVOEDING 211

zal hebben, dan moet de geest in de troep goed zijn, want een kankerende 
soldaat geeft een zeer slecht „moreel" in de troep. Dat ik deze ontmoeting 
niet arrangeer ten gerieve van den militair alleen, moge blijken uit het 
feit, dat in Nederland de gedachte van „de sociale leerplicht" bij alle 
richtingen in de lucht hangt. De gedachten — ik durf dit wel verklappen — 
gaan van paedagogisch geïnteresseerde zijde uit naar een vorm, die jongens 
van een jaar of achttien - of zoveel ouder als hun carrière wenselijk 
mocht maken een maand of vier van staatswege samenbrengt in 
kampen, waar ze - van alle rang en stand — zouden moeten arbeiden 
aan werkobjecten van algemeen nut, objecten, die met goede wil best 
zouden zijn te vinden. Niet alleen, dat deze arbeid voor deze jongens op 
zichzelf grote opvoedende waarde zou hebben (een uitstekende aanvulling 
op eenzijdige intellectuele vorming o.a.), vele paedagogen menen ook, dat 
men daarvan ook veel voor de versterking van het saamhorigheidsbesef zou 
mogen verwachten. Wij praten zoveel over democratie en het grote goed, 
dat ons met die democratie gegeven is -— maar de beste leerschool der 
democratie is nog altijd de jongelui uit alle kringen des volks voor een tijdje 
in één lotsgemeenschap samen te brengen. En als dan de ontwikkelde 
jongen „van goeden huize" als kameraad leert omgaan met den jongen 
uit de volksklasse en de laatste ervaart, dat cr onder deze „reuzefijne 
kerels” zijn, dan is er meer gedaan voor de democratie dan met de best 
gekozen woorden alleen is te bereiken. Intussen heeft het geen zin hierover 
verder uit te wijden, omdat aan practische verwezenlijking van eventuele 
plannen, nu een verlengde diensttijd voor zo lange tijd beslag op onze 
landsverdedigers gaat leggen, èn om financiële redenen èn vanwege een 
overbelasting dezer jeugd niet meer ernstig kan worden gedacht.

Wij keren dus tot de diensttijd zelf terug en willen ons de vraag voor
leggen, in hoeverre deze aan de volksopvoeding in algemene zin is dienst
baar te maken. En dan constateren wij, dat met ter zijde stelling van het 
primaire werkobject (het oorlogshandwerk) de diensttijd vrijwel dezelfde 
mogelijkheden biedt als het samenleven in arbeidskampen, sterker nog 
van de jeugdorganisatie. Om dit te betogen maken wij gebruik van een 
schema, dat wij in het Aprilnr. van Paed. Studiën aanwendden, om de 
functionele betekenis van de jeugdorganisatie in het licht te stellen.

„D e dienst” als leefgemeenschap.
De leefgemeenschap brengt de mensen samen in de vitale sfeer. Aller

eerst heeft de militaire dienst op zijn credit: verhoging van de physieke 
volkskracht. Een periode van goede voeding voor allen, veel frisse lucht 
en beweging en een onbekommerd bestaan brengen voor talloos velen een 
versterking van de vitaliteit. Het feit, dat de diensttijd later in de con
versatie zulk een rol speelt, bewijst op zichzelf reeds, dat het samenzijn 
in een sfeer van levenslust prettige herinneringen nalaat. Hier ontstaat
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gevoel van verbondenheid, dat de jaren en zelfs standsverschil trotseert. 
Zo hoog kan men niet stijgen op de maatschappelijke ladder, of bij de 
verrassing van een wederzien laat men vol vreugde voor „slapie” zijn 
conventionele masker vallen. Het zou ook niets geven het voor te houden, 
want „slapie” kent onze natuurlijke geaardheid en heeft een zeer open 
oog gekregen voor onze menselijke zwakheden, alsof hij onze eigen broer

Allen, die met genoegen in dienst zijn geweest, zullen het getuigen: 
daar heb ik pas kijk op mensen gekregen, zoals ze werkelijk zijn — daar 
heb ik pas leren voelen, hoe na mensen elkaar komen te staan, als ze in 
een lotsgemeenschap lief en leed samen moeten delen. Zelfs een minder 
welwillende officier kan de manschappen het gevoel van kameraadschap 
in de natuurlijke sfeer niet afnemen. Waar inconveniënten zich voordoen, 
borrelt de volkshumor te overvloediger op en doorbreekt alle humeur- 
stremmingen.

Van alle gemeenschappen bindt de leefgemeenschap het sterkst, omdat 
zij tot volkomen vertrouwelijkheid voert. Daarom is het ook, dat de jeugd
beweging haar leden in kampen brengt en zelfs godsdienstige gemeen
schappen haar leden in „broederschapshuizen” in meerdaagse samen
komsten tracht te verenigen. Zij, die samen gegeten en gedronken hebben, 
gewandeld en gezongen, gelachen en gestoeid zijn mekaar meer genaderd 
dan in vele diepzinnige gesprekken mogelijk zou blijken. Hiermee is niet 
alles gedaan, maar wel iets zeer fundamenteels. De leefgemeenschap is 
bij uitstek het middel, om mensen in sociale zin open te maken.

„De dienst” als werkgemeenschap.
Ofschoon een waardering van het eigenlijke militaire werk en zijn invloed 

op de sociale vorming buiten onze competentie ligt, menen wij te mogen 
constateren, dat de neiging deze in 't licht van de caricatuur te plaatsen, 
vrijwel is verdwenen. Het is merkwaardig —de jongste manoeuvres schijnen 
dat wel zeer overtuigend te hebben bewezen — dat er onder de manschappen 
veel minder gekankerd wordt dan voorheen, merkwaardiger nog, dat het 
deel van de pers, dat voorheen weinig neiging vertoonde, het prestige 
van het leger hoog te houden, een waardeerende houding begint aan te 
nemen. Verschillende factoren werken hier samen. Een er van is, dat er 
aan de lichamelijke verzorging van den soldaat veel meer aandacht wordt 
besteed. Maar verbeterde ligging en voeding alleen hebben de stemming 
niet doen omslaan. Dat hebben de hachelijke internationale verhoudingen 
gedaan. Op het ogenblik — zei een van mijn zegslieden — weet ieder 
soldaat in Nederland met een normaal hersengestel, waarvoor hij dient. 
En in een wereld, die op verschillende plaatsen in vuur en vlam staat, 
kan ook de pers zich van de ernst van de verhoudingen niet meer los
maken.
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De officieren — zei men mij — tonen in de ernst en de ijver, die ze bij 
de opleiding van de reserveofficieren ontwikkelen een sterk verhoogd 
verantwoordelijkheidsgevoel en hun geest werkt op de hele troep terug. 
Het aantal uitvallers bij militaire marsen is aanzienlijk geringer dan 
vroeger en de simulant heeft opgehouden een populair man te zijn. Af
gescheiden van het verhoogde militaire rendement, betekent dit, dat ook 
het geestelijk klimaat in dienst belangrijk is verbeterd en de kans op be
smetting met negatieve gevoelens, die lange jaren zeer groot was, ver
minderd. Een onzer zegslieden drukte het zó uit: er is een tijd geweest, 
dat de beroerdste elementen het hoogste woord hadden, tegenwoordig 
geven de flinksten de toon aan en spreken van zich af, waar zij vroeger 
zwegen. Men veroorlove ons een lichte twijfel uit te spreken, of in een 
voorbije periode de officieren wel immer hun best hebben gedaan de beste 
elementen tot hun bondgenoot te maken. In het algemeen betekent 
leiding geven dit geldt reeds voor de lagere school —- zorgen, dat de 
gaafste krachten in de te leiden groep de toon aangeven. Het middel daartoe 
blijft immer langs de weg van de goeie voorlichting een beroep te doen 
op hun verantwoordelijkheidsbesef. Als ik mij verhalen herinner uit de 
oude opleiding voor reserveofficier en daarnaast plaats de inlichtingen, 
die ik kreeg over die opleiding in deze dagen en ik vergelijk de ernst, 
waarmee nu militaire situaties voor deze aspirant-officieren worden be
handeld en de slapheid, waarmee dat vroeger geschiedde, dan lijkt mij de 
grotere ernst van de huidige opleiding daaruit reeds goeddeels te verklaren. 
En de ernst van het kader werkt dan weer op de geest van de hele troep 
terug.

Maar, zoals wij zeiden, slechts een deel van de tijd van den soldaat is 
met militaire oefening te vullen en ook in de overige tijd moet wat gedaan 
worden. En niet als werkverschaffing, maar op een wijze, die bevrediging 
schenkt. Ontbreekt die bevrediging, dan gaat een goed deel van de zo even 
geconstateerde winst weer verloren. Ledigheid is nu eenmaal des duivels 
oorkussen. Een soldaat, die zich in de kazerne verveelt, vervalt automatisch 
tot baldadigheid en hij wordt daarvan door kans op straf zeer onvoldoende 
teruggehouden. De soldaat, die uit verveling de straat opgaat, zal daarvan 
in morele zin ook niet beter worden. Het is ongetwijfeld goed over zedelijke 
beginselen op zijn tijd ook eens theorie te geven, maar het is beter „wijntje 
en trijntje” uit het bewustzijn van den soldaat weg te bannen door zijn 
belangstelling actief te binden. Een van de doelmatigste middelen, om de 
daadwil te stevigen en sexuele prikkels af te reageren is de sport. Achtte 
niet ook Dr G. J. Nieuwenhuis in zijn „Opvoeding tot autonomie" lichame
lijke training het middel om de activiteit en de wil bij de tropische volken 
op een stevige basis te stellen, die er nu ontbrak? Deze training is voor 
„den lammen en slappedanigen meerderheidsjongen'’ uit de grote stad,
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zoals Dr van Wijk ons die heeft geschilderd, niet minder noodzakelijk. 
En nu is het juist, dat vele militaire oefeningen in groepsverband voor 
deze training reeds van betekenis zijn, maar opvoedkundig gesproken is 
de training via de sport zeker nog belangrijker, omdat deze het vrije 
initiatief ontboeit, dat ook later zal nawerken.

Dit vrije initiatief moet dan ook de geest onder de manschappen wel 
zeer gunstig beinvloeden. Wij zouden ons dan ook zeer goed kunnen voor
stellen, dat officieren in de diverse militaire groepen vele takken van sport 
aanmoedigen ( het zal de veelheid van spijs moeten zijn, die de eetlust 
algemeen maakt) en aldus de verschillende eenheden in concurrentie 
te brengen op dit onbloedige veld van eer onder de ogen van wederzijdse 
supporters. Wie voor de eer van de eigen compagnie, zelfs voor de eigen 
sectie voelt en weet, dat op haar de aandacht valt, exerceert ook met een 
ander gevoel dan wanneer hij de kazerne ziet als een structuurloze en 
ongedifferentieerde hoop mensen. Ik ben van nature al heel weinig sport- 
lievend, maar eens, toen een goeddeels uit mijn vervolgklasse gerecruteerde 
elftal uit de schoolwedstrijden een prijs wegsleepte en het brevet een plaats 
kreeg aan de wand van mijn lokaal, heb ik voor het eerst begrepen, dat 
iedere levenskring recht heeft op de heldendaden, waar hij aan toe is en, 
als ik me de wanden van de compagniekamers in de toekomst met sport- 
brevetten versierd denk, dan stel ik mij voor, dat zij hun invloed op het 
moreel van wie er thuis horen in niet geringe mate zullen doen gelden. 
Het zou intussen niet goed zijn deze dingen van bovenaf op te leggen. 
De leiding make de actieve elementen tot haar bondgenoot en late hun 
het initiatief. Trouwens niet alleen op sportgebied maar op alle terrein, 
waarop zich een echte belangstelling laat activeren. Heel het rijk ge
varieerde programma onzer jeugdbeweging komt hier in aanmerking. 
Er zijn trouwens in dienst vele jongelui, die in de jeugdbeweging een goede 
voorscholing hebben gehad, welker initiatief de volle kans zou moeten 
worden gelaten. Op deze wijze zou ieder zich naar eigen aanleg kunnen 
rangeren en heeft men een maximale kans iets levends te krijgen. Het zou 
dan een uitzondering zijn, dat iemand in zich geen liefhebberij ontwikkelde 
en het nijpende probleem van de vrije tijd zou na de diensttijd heel wat 
gemakkelijker zijn op te lossen als daarvoor. Menigeen, die tot nog toe 
gewoon was zijn vrije tijd te verlummelen, zou een stuk scholing hebben 
gekregen, dat in heel zijn verder leven van betekenis zou blijven.

„De dienst” als belangengemeenschap.
Tot dusverre ging het in hoofdzaak om liefhebberijen. Dat intussen het 

directe levensbelang van den soldaat in dienst ook uitstekend behartiging 
zou kunnen vinden, heeft men in het buitenland reeds lang ingezien. 
Amerika is ons reeds vele jaren geleden in deze richting voorgegaan ’),
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') Zie Handelsblad van 7 en 8 Januari 1938. „De vrije tijd van den soldaat".

in België heeft men ook reeds belangrijke stappen op deze weg gezet *).
Het is niet mijn taak in dit artikel te concretiseren. Dat hoopt onze 

redactie later nog te doen, ik bepaal mij dus tot een algemene inleiding.
Dit mogen we intussen vaststellen, dat uit een oogpunt van burgerlijke 

beroepsscholing de diensttijd een verloren tijd is en daarnaast, dat velen 
in dienst komen zonder een vak te kennen. Dit laatste is vooral heel erg. 
Alle berichten uit werklozenkampen stemmen hierin overeen, dat met de 
ongeschoolde zgn. losse arbeiders heel weinig te beginnen valt. • In de 
meeste gevallen zijn zij trouwens niet te bewegen naar enig kamp te gaan 
en blijven ze, slap en futloos als ze zijn, liever in de meest trieste ver
houdingen en omstandigheden hun tijd verdoen, maar ook, voorzover 
zij de werkkampen bereiken, horen ze tot de moeilijkste, zo niet hopeloze 
gevallen. Ze kenmerken zich door een zeer gering gevoel van eigenwaarde 
en van verantwoordelijkheid en zijn niet zelden oorzaak van psychische 
besmetting voor anderen. Iemand, die op dit terrein wel bij uitstek be
voegd is tot oordelen en ook practisch invloed kan uitoefenen, zei me: 
„Als onze jongens tot iets moeten worden gedwongen, dan is het, 
dat zij een vak moeten leren, want, als ze dit niet kennen of niet leren, 
is alle moeite, die men zich voor hun vorming geeft, bij voorbaat verloren; 
dan bouwt men eenvoudig op drijfzand.”

Voor deze losse arbeiders — ik aarzel niet het te zeggen - is de militaire 
dienst een zegen, zoals hij dat voor ontelbare dorpsjongens geweest is, 
voor wie de dienst een stuk sociale vorming en een stuk levenstechniek 
heeft betekend, die een gans nieuw perspectief in hun leven openden. Men 
vergete niet, dat de diensttijd nog in de puberteit valt, een gevoelige periode, 
waarin van den mens nog van alles is te maken.

Zo komen onze losse arbeiders daar dikwijls physiek en psychisch weer 
op peil. Ze leren orde en tucht en hun gewoontematig gevormd plichts
gevoel kan de basis worden voor een werkelijk verantwoordelijkheids
gevoel. Wat tenslotte misschien het belangrijkst is, ze krijgen weer behoefte 
aan waardering, zowel van hun meerderen als van hun eigen kameraden, 
die zich vaak harde, maar uitstekende leermeesters tonen.

Gaan intussen deze jonge mensen na hun diensttijd opnieuw het leven 
in, dan zakken ze in korte tijd weer in elkaar. Ze kennen immers geen vak 
en weten maar tè goed, dat ze onder de gequalificeerde arbeiders niet 
meetellen en straks weer op losse karweitjes moeten lopen, die noch 
moreel bevredigen, noch hun tijd vullen, ook met de geldelijke gevolgen 
van dien. Een werkloze vakarbeider, die weet, wat hij waard is, blijft dan 
nog altijd een gentleman in vergelijking met een werkloze, die nooit een 
vak heeft geleerd. Dat is ook mijn persoonlijke ervaring. De vakarbeider
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redeneert terecht: ik heb mij tot een waardevol lid van de maatschappij 
bekwaamd en de maatschappij laat mij het leven van een nietsnutter 
leiden. Ik geloof, dat niet i k in gebreke ben, maar de maatschappij is 
dat, althans, als ik haar de zedelijke eis mag stellen, dat zij heeft te rekenen 
met mensenwaarde. Tot een dergelijke stellingname, die ruimte laat voor 
een gevoel van zelfwaardering, komt de losse arbeider nooit en, zelfs, al 
zou de maatschappij hem als vakarbeider niet kunnen gebruiken - - wat 
langs 'de weg van verkorting der werktijden desnoods, toch wel eenmaal 
zal moeten, dan nog komt deze arbeider anders in het leven te staan, 
dan, wanneer hij onder het drukkende minderwaardigheidsgevoel, niets 
wezenlijks te presteren, gebukt gaat, minderwaardigheidsgevoelen, dat 
zo gemakkelijk in een negatieve levenshouding, zelfs in aggressieve ge
voelens overgaat, welke nooit tot iets goeds kunnen voeren. Hier staan 
wij weer voor de waarheid, die ik reeds eerder naar voren bracht en welke 
mej. Knappert op zo kostelijke wijze formuleerde in haar: „Wij werken 
aan het werk, maar het werk werkt ook aan ons”.

Dit moge volstaan, om ons te bewegen van de nood van de militaire 
dienstplicht een deugd te maken. Het wil me voorkomen, dat hier, ge
geven het voorhanden zijnde materiaal, belangrijke mogelijkheden liggen. 
Men heeft voor de diverse takken van vakonderwijs maar kleine getallen 
in vast verband werkende instructeurs nodig, om de velen, die wel een vak 
verstaan, op plaatsen te brengen, waar zij de ongeschoolden met raad en 
daad kunnen bijstaan. De geschoolden zelf zullen het op prijs stellen, dat 
ze hun vakbekwaamheid op peil kunnen houden en Montessori heeft niet 
ten onrechte gezegd, dat degene, die wezenlijk wat kan en weet, welke 
moeite het verwerven van deze bekwaamheid heeft gekost, de edel
moedigste houding aanneemt in zijn kritiek op anderen. In de sfeer van 
kameraadschap moet het prettig leren zijn voor den ongeschoolde. In 
hoeverre de indeling van de militaire dienst het mogelijk zal maken heel 
de dag de werkplaatsen open te hebben, ’t zij door een halfdaags, ’t zij 
door een wekelijks wisselstelsel, in hoeverre de ongeschoolden na afge- 
exerceerd te zijn, gelegenheid zullen kunnen krijgen een groter aantal 
werkuren in burgerlijke beroepsarbeid te krijgen toegewezen en — last 
not least — in hoeverre de te verrichten arbeid productief zal kunnen zijn 
ten bate van het leger zelf (ten dienste van eigen consumptie, eigen land
en tuinbouw, vee, zuivelproducten, bakkerijen, slagerijen, enz.), wij 
moeten dit aan het oordeel van organisatoren overlaten. Alleen menen 
wij, dat hier paedagogisch grote mogelijkheden liggen voor een ware 
productieve arbeidsschool, waarvoor de Nederlandse bodem nog overvloed 
van ruimte biedt. Het is van zulk een arbeidsschool, dat ieder rechtgeaard 
paedagoog droomt. Ik meen, dat met dit systeem een tienmaal betere 
gelegenheid bestaat de grote schare van ongehuwde werklozen op te
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nemen, die reeds hun diensttijd hebben volbracht, dan in de bestaande 
werkkampen. Hier zou dan tevens voor persoonlijkheidsvorming de best 
denkbare basis zijn gelegd.

„De dienst” als geestelijke gemeenschap.
Als wij ons nogmaals de gedachte van prof. Joad voor ogen stellen, dat 

de massaziel geen vacuum verdraagt, daarnaast ons realiseren, dat het 
bewustzijn onzer jongeren wel angstwekkende leegten vertoont en ten
slotte bedenken, dat de puberteit en in ’t bijzonder de adolescentie bij uitstek 
de periode is, waarin zich geestelijk en moreel persoonlijkheidsstructuren 
laten vormen, dan kan het wel niet anders of ieder, die ’t goed met land 
en volk meent in hachelijke tijden als deze, ziet zich voor de vraag geplaatst, 
of de dienst ook in meer directe zin niet aan de geestelijke volksgezondheid 
is dienstbaar te maken.

Ik moet hier herhalen, wat ik reeds meer dan eens uitsprak, dat het 
grote tekort, dat de proletarische jongens lijden, in de eerste plaats dit is, 
dat er door hun levens geen belangrijke persoonlijkheden heengaan, die, 
wat er natuurlijk ook aan scheppende vermogens in hen sluimert, wakker 
maken, die in hen de ambitie wekken zichzelf naar het model van verwante 
en geïdealiseerde persoonlijkheden te vormen. Want het moge waar zijn, 
dat de genialiteit, die iemand tot „inventieve” stempelt schaars te zoeken 
is, maar de inventiviteit van korter adem, die in de kleine dingen aan de 
dag treedt, daarvan hebben ook wij mensen van kleiner formaat een en 
ander meegekregen en het is een grote vreugde dat aan zichzelf te ervaren, 
ook al kan het windvleugje van de geest slechts de oppervlakte van onze 
ziel slechts zachtjes rimpelen in tegenstelling met die groten onder ons, 
wier scheppingsdrang hun innerlijk in hevige en gestadige beroering houdt.

Ook hier moet ik dus vragen: laten belangrijke mensen van allerlei slag 
tot deze jonge mensen gaan, om te wekken, wat levensvatbaar is. De 
negatief gestemde tijdgeest heeft zich in het nabije verleden juist in de 
dienst wel een verschrikkelijk brevet van onvermogen verworven. Wij 
kennen ze allen dieprachtige verhalen uit demobilisatietijdvanintellectuelen, 
die zich bij uitstek sociaal voelden en weigerden zich op de ene of andere 
wijze te laten opleiden. Ze namen dan uiteraard in de troep een dominerende 
positie in, welke niet zelden voor de superieuren, die zich geestelijk met 
hen niet konden meten, uitermate lastig was. Hier hebben wij in optima 
forma dat „kankerverschijnsel” 'J, dat ik reeds eenmaal in dit tijdschrift 
beschreef, een woord, dat speciaal hier goed gekozen is, omdat nergens 
ter wereld zo virtuoos gekankerd werd als in dienst. De „sociale” intellec
tuelen schiepen in dit kankeren van hun kornuiten een bijzonder behagen.

>) „Over „kanker" en „kankerbestrijding" in ons sociale leven". Volksontwikkeling, 
Oct. 1937.



218 MILITIE EN VOLKSOPVOEDING

I

L

L

Hun kameraden vonden hen deswege „reuzekerels”, „echte democraten” 
en zij zelf konden later het gezelschap thuis vermaken met pakkende 
verslagen, waarin ruwe, maar oer-geestige volksjongens optraden. Zulke 
verslagen hebben zelfs in onze letterkunde hun sporen nagelaten en zijn 
druk gelezen. Ik zou mij schuldig maken aan huichelarij, als ik ontkende, 
dat ik vele malen van harte heb meegelachen, ook daar waar het plichts- 
en verantwoordelijkheidsbesef wat al te duidelijk absent waren. Toch is 
er menigmaal een lichte twijfel bij mij opgekomen, of deze intellectuelen 
hun invloed op de volksjongens wel op de juiste wijze gebruikten en in het 
licht van de tijdsomstandigheden heeft die twijfel plaats gemaakt voor het 
weten, dat zulks niet het geval is geweest.

Als er wat minder de neiging was geweest zich populair te maken, als 
de gezindheid ook jegens de jongens uit het volk wat meer positief en 
constructief was geweest, dan had men waarlijk meer en beter kunnen 
doen. Men bedenke slechts even, welk een moeite de arbeidersbeweging 
zich met haar Instituut voor Arbeidersontwikkeling geeft, om haar leden 
ernstig voor geestelijke vraagstukken te interesseren en ook, hoe weinigen 
betrekkelijk nog ondanks grote uitgaven worden bereikt. Zou het voor alle 
instituten, die zich met cultureel werk bezig houden, niet van het grootste 
belang zijn, dat de jongelui in deze gevoelige leeftijd belangstelling zouden 
krijgen voor geestelijke onderwerpen? Kunst, gepopulariseerde wetenschap 
en principiële levensvragen, godsdienstige inbegrepen, zouden op een veel
zijdig programma moeten voorkomen, waarop ieder wat van zijn gading 
zou kunnen vinden. En weer zou het initiatief zoveel mogelijk uit de 
jeugdbeweging van alle richting moeten opkomen, waarbij gedeeltelijk 
zou kunnen samengewerkt. Heel het programma van een volkshogeschool 
zou in de avonduren aan de orde kunnen worden gesteld en de jongelui, 
die al weer in de jeugdbeweging belangstelling voor speciale onder
delen ontwikkelden, zouden kunnen meebrengen die kameraden, van wie 
zij op grond van gesprekken kunnen vermoeden, dat het hen zou kunnen 
interesseren. Op deze wijze zou in de nu veelszins structuurloze jeugd- 
massa, waarin, speciaal van de humanistische vleugel, maar een klein 
percentage met de jeugdbeweging contact heeft gekregen, iets van 
fundering kunnen worden gebracht. Een rijk gevarieerd clubleven zou de 
gelegenheid moeten openen voor interessante nabesprekingen over pakkende 
onderwerpen, waar speciaal de beste elementen uit de jeugdbeweging zich 
actief zouden moeten tonen.

De vraag, in hoeverre hier met het oog op de krijgstucht, censuur zou 
moeten geoefend, zou een gemoedelijke, Nederlandse oplossing vinden, 
als de bepaling werd gemaakt, dat elke club en elke lezing of cursus voor 
superieuren toegankelijk zou moeten zijn. Daarmee zou zonder bijzondere 
maatregelen de zelftucht ontstaan, die tot de deugden moet behoren van
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V‘'oor wie niet goed bekend is met de kronkelpaden in het duistere woud 
der onderwijs-wetgeving is ’tgeen eenvoudige zaak, die onderwijzers

opleiding.
Tientallen van jaren hebben we een vierjarige opleiding gehad; wie

Het kweekschool-ontwerp 
door L. C. T. BIGOT.

een volk, dat ook in tijden als deze zijn democratische instellingen waard 
is. Mocht die zelftucht door personen of groepen niet getoond worden, dan 
zou daaruit in het algemeen belang de consequentie moeten worden ge
trokken.

Denken we nu dit werk van geestelijke aard in verband met wat wij onder 
de hoofden werkgemeenschap en belangengemeenschap bespraken, dan 
doet zich nog velerlei mogelijkheid voor. Het zou n.1. mogelijk zijn in eigen 
beheer drukkerijen te beheren, die door de eigen manschappen werden 
bediend en van uit deze drukkerijen tijdschriften en geschriften te doen 
uitgaan, waarin heel het dienstleven uitdrukking zou kunnen vinden 
op een wijze, die den soldaat zou kunnen interesseren. Daarin zouden dus 
sportwedstrijden aangekondigd en verslagen kunnen worden, allerlei 
mogelijkheden voor vakopleiding geannonceerd en uitvoerig besproken en 
last not least voortdurend de aandacht kunnen worden gevestigd op 
lezingen en cursussen van allerlei aard met bekwame sprekers, waarvan 
syllabi zouden kunnen worden opgenomen. Ais zulke bladen op ruime wijze 
werden verspreid en ter lezing gelegd, kan het wel niet anders, of de 
belangstelling in allerlei richting zou meer en meer groeien en tot een op
gewekt sociaal en geestelijk leven leiden, dat later voor ons volk rijke 
vruchten zou afwerpen. Dit zou, wil ’t ons schijnen, een doelmatige 
bestrijding van het psychisch vacuum mogen heten, dat ernstig onder 
het oog moet worden gezien.

Indien velen, officieren en manschappen, jeugdverenigingen, culturele 
organisaties en kerken zich in positieve, constructieve gezindheid tot 
dit werk zouden willen aangorden, dan zouden zij iets doen voor dit land, 
dat de geestelijke weerbaarheid gunstig zou beïnvloeden, die meer nog 
dan de militaire weerbaarheid voorwaarde moet heten voor een zelfstandig 
volksbestaan.

Laten wij de negatieve gevoelens, uit ethicistische of revolutionnaire 
overweging tot nog toe te levendig, van ons werpen, opdat wij een volks
opvoeding krijgen, die volledig bij de zorgelijke werkelijkheid is aangepast.
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onderwijzer wilde worden, bleef twee jaren langer op de lagere school 
en deed examen voor de kweekschool. Was hij erg knap, dan kon 
hij een plaatsje veroveren; anders ging hij naar de normaallessen, die 
aanvankelijk alleen in de avonduren, later ook overdag werden gegeven.

De avondlessen werden in de loop van de tijd afgeschaft, de dag-normaal- 
scholen werden tot kweekscholen verklaard, waarbij de opleiding bleef 
4-jarig vair> 14 tot 18 jaar. Ofschoon de kweek- en dagnormaalscholen 
tal van uitstekende leerkrachten hebben gevormd, hadden ze grote ge
breken en toen dan ook na de financiële gelijkstelling een nieuwe wet 
op het L.O. komen moest, — immers de verbeterde opleiding was een 
der waarborgen voor de financiële gelijkstelling — bevatte die wet 
de wet: de Visser —■ ook een nieuwe opleiding, een in veel opzichten uit
stekende regeling: een 5-jarige kweekschool (van 15—20 jaar) met af
schaffing van de hoofdakte. Intussen is het met die opleiding gegaan als 
met de lekkere pruimen van Fritz Reuter's Oom Brasig: ze waren er wel, 
maar we kregen ze niet. Behalve de instelling van het schooleindexamen 
en enige wijzigingen in de vakken, waarin geëxamineerd werd voor de 
akten van onderwijzer en hoofdonderwijzer bleef de regeling van de 
opleiding bij het oude. Van de nieuwe wet kwam, wat de opleiding betreft, 
niet veel terecht. Ze bleef 4-jarig en de hoofdakte werd gehandhaafd.

Minister Marchant heeft een poging gewaagd, om tot een 5-jarige 
kweekschool te komen: een 3-jarige theoretische en algemene vorming, 
gevolgd door een 2-jarige theoretisch-practische. Deze regeling kostte 
geld; om dit te vinden moest eerst de 4-jarige kweekschool tot een 3-jarige 
gemaakt worden en verschillende kweekscholen moesten worden opgeheven.

De kweekschool werd 3-jarig.
Tal van kweekscholen werden opgeheven. Maar de nieuwe, de 5-jarige 

kweekschool kwam er niet!
En zo zaten we met onze onderwijzersopleiding in de put.
Het thans door Minister Slotemaker de Bruine ingediende ontwerp 

wil er ons weer uithalen. Erg groot en imponerend is zijn poging niet. 
Van een plaatsing der opleiding enigszins op het peil van het hoger onder
wijs is geen sprake; dat kunnen zich alleen „rijke” landen als Bulgarije, 
Denemarken, Griekenland, Polen, enz. veroorloven *), — van de grote 
landen spreken we niet. In ons land gaan de zaken kalmer aan: van 1857 tot 
heden werd men onderwijzer op 18-jarige leeftijd na een opleiding van 
4 jaar, in de laatste tijd van 3 jaar; wordt dit ontwerp wet, dan wordt men 
in ons land onderwijzer op 19-jarige leeftijd na een opleiding van 4 jaar.

*) Zie: La formation 
van het Bureau intematior 
gang blz. 29.
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De lezer zal moeten toestemmen, dat van een geweldige hervorming 
hier geen sprake is, wat de toelichting van het ontwerp ook erkent; ze is 
erg sober en „sluit zich aan bij vroeger gevormde aanvankelijke conclusies”. 
Ofschoon het wel hier en daar aan den dag treedt, zou wat meer betuiging 
van leedwezen over het feit dat slechts dit werd aangeboden, de 
toelichting zeker gesierd hebben.

De Minister erkent, dat de 3-jarige kweekschool, zoals ze thans algemeen 
bestaat, niet voldoet, — om twee redenen:

1°. doordien de toegelaten candidaten gewoonlijk een nog al sterk 
uiteenlopende opleiding achter de rug hebben, heeft de kweekschool in 
het eerste leerjaar enige maanden nodig vóór die leerlingen een „klasse" 
vormen, een groep, die voldoende homogeen is, om er regelmatig mee te 
kunnen voortwerken; dit veroorzaakt een tijdverlies, dat de kweekschool 
bij de korte leertijd aan drie jaren niet kan lijden;

2°. de practische oefening der leerlingen, die in het tweede en derde 
leerjaar valt, komt in het gedrang, omdat het dikwijls niet mogelijk is 
voor die oefening voldoende tijd te reserveren naast de theoretische studie.

Daar èn het voorstel uit de wet-de Visser èn dat, neergelegd in 't ontwerp 
Kweekschoolwet van Minister Marchant, volgens den minister te duur zijn, 
brengt het ontwerp een soort tussenregeling.

De hoofdzaken van het ontwerp vatten we samen in de volgende punten:
a. de Kweekschool wordt weer vierjarig, niet als vroeger van 14- 18 

jaar, maar van 15 tot 19 jaar. Evenals de tegenwoordige 3-jarige zal ze 
voortbouwen op de kennis, die de u.l.o.-school of de eerste drie jaren 
H.B.S. hebben bijgebracht, de opleiding wordt daardoor aan de bovenkant 
met een jaar verlengd.

b. het hoofdakte-examen blijft bestaan, zij het in gewijzigde vorm; 
een opleiding voor dit examen, kan als afdeling B. aan de kweekschool 
worden verbonden. De gelegenheid wordt geopend, dat ook voor deze 
akte een schooleindexamen wordt ingesteld.

< Aan de kweekschool kan ook een afdeling C. worden toegevoegd, 
bestemd om opleiding te geven tot andere wettelijke bevoegdheden of 
speciale doeleinden, in verband met de belangen van het onderwijs.

d. de subsidie aan de bijzondere kweekschool wordt op voet van 
gelijkheid met de rijkskweekschool geregeld.

De kosten, welke dit ontwerp meebrengt, bedragen i 30.000.
De eerste vraag, die zich bij de beschouwing van dit voorstel opdringt, 

is deze:
Waarom is de 5-jarige kweekschool niet door den minister aanvaard? 

Algemeen wordt ze èn door de onderwijzers èn door de opleiders als de 
beste beschouwd; jaren lang is er in de kweekschoolbonden van alle 
richtingen en in de onderwijsverenigingen propaganda voor gemaakt.
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Ook in Nutsrapporten, in de vereniging Volksonderwijs en in dit tijdschrift 
is ze herhaaldelijk aangeprezen.

Twee ministers: de Visser en Marchant hebben haar in een ontwerp-wet 
neergelegd, overtuigd als ze waren van de grote voordelen dezer regeling: 
een goede aansluiting bij de vooropleiding, voldoende tijd voor practische 
vorming en geen hoofdakte-studie meer.

Gaarne hadden we gezien, dat de toelichting van het ontwerp- 
Slotemaker wat meer égards had gehad voor het denkbeeld van de 5-jarige 
kweekschool. Een kostenberekening van deze naast een dito van de 
voorgestelde 4-jarige, zou al het minste geweest zijn, wat de toelichting 
had kunnen geven; in plaats daarvan vernemen we alleen, dat de 5-jarige 
kweekschool te duur zou zijn.

En dit is nu juist iets, wat zelfs een ingewijde niet zo maar aanvaarden 
kan. Voor de invoering van een 5-jarige kweekschool zijn geen uitgaven 
voor verbouwing der scholen nodig; alle kweekscholen zijn berekend op 
4 klassen en daar de leerlingen van de twee hoogste leerjaren de helft 
van de tijd in de leerscholen doorbrengen, kan met de aanwezige ruimte 
overal worden volstaan. De minister stelt nu voor een 4-jarige kweekschool 
+ een 2-jarige B-afdeling. Kan, zo vragen we ons af, de 5-jarige kweek
school aan salarissen, enz. nu meer kosten dan deze 6-jarige opleiding ? 
We moeten de cijfers zien, om dat te geloven. Met belangstelling wachten 
we de besprekingen in de kamer over dit deel van het ontwerp in ’t bijzonder 
af; voorlopig blijven we bij de mening, dat de 5-jarige kweekschool zelfs 
thans mogelijk is en ook niet meer behoeft te kosten dan het hier voor
gestelde.

De toelating tot de le klasse van de kweekschool wordt in het onder
havige ontwerp nauwkeurig geregeld. Geëist wordt het met gunstig 
gevolg doorlopen hebben van een U.L.O.-school, een H.B.S. 3-jarige cursus 
of 3 jaar van een H.B.S. met 5-jarige cursus, gymnasium, handelsschool 
of middelbare school voor meisjes.

Ten einde de moeilijkheid te voorkomen, die het gevolg is van het feit, 
dat de U.L.O.-diploma's niet over dezelfde vakken lopen, is voorgeschreven, 
dat een aanvullend examen gehouden moet worden, indien het door de 
candidaat overgelegde diploma niet alle vakken bevat, waarover het 
toelatingsexamen zich uitstrekt.

Daardoor worden grote verschillen in kennis in de le klasse der kweek
school uitgesloten.

Ten einde het bedrag van de lerarenbezoldiging, dat thans voor de 3-jarige 
kweekschool nodig is, niet groter te maken, stelt de minister voor het 
totaal aantal lesuren ongeveer onveranderd te laten en het aantal lesuren, 
dat thans in de 3e klasse wordt gegeven over de klassen 3 en 4 te verdelen. 
Het gevolg daarvan zal zijn, dat de leerlingen der twee hoogste klassen
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Een ernstig, zeer ernstig bezwaar tegen dit wetsontwerp is, dat het de 
hoofdakte laat bestaan. Wel blijft er aan de kweekschool desnodig, een 
afdeling B verbonden ter opleiding voor die akte, maar dat neemt niet 
weg, dat in normale omstandigheden tal van leerkrachten zonder die leiding 
zich voor het examen moeten voorbereiden, terwijl ze in de lagere school 
een volledige dagtaak hebben. Zeer zeker, het is volstrekt geen bezwaar, 
dat de onderwijzer na zijn werk in de school een of andere studie aanpakt, 
maar dan moet het er een zijn naar eigen keuze; de hoofdakte echter 
moet hij behalen, wil hij niet altijd een halve kracht blijven.

't Is met de hoofdakte altijd gesukkel geweest; jarenlang steeg het 
percent geslaagden niet boven de 40. In de laatste tijd is onder verschillende 
invloeden, o.a. het Schooleindexamen voor onderwijzer, dat de studie 
heel wat heeft verdiept, het percentage gestegen.

maar halve dagen les krijgen en de andere tijd kunnen besteden aan de 
practische vorming. ,,Aldus,” zo zegt de minister in zijn toelichting, „kan 
een school worden verkregen met ruim en soepel leerplan, zonder over
lading, die ruimschoots tijd en gelegenheid laat om naast de intellectueele 
vorming van de leerlingen ook hun andere belangen te verzorgen.”

Ongetwijfeld is dit een voordeel, dat trouwens bij de 5-jarige school ook 
zou bestaan. Minder lesuren betekent meerdere vrijheid voor eigen werk, 
eigen studie, liefhebberijen, enz. Vaak is over dat grote aantal lesuren op 
de kweekschool geklaagd; er bleef voor de leerlingen geen tijd over om 
een boek te lezen, een muziekstuk gezamenlijk in te studeren, naar de 
leeszaal te gaan, om de tijdschriften bij te houden. Geen tijd voor 'n 
debating-club, een koorzangavond, het gaan naar een lezing of het volgen 
van een cursus aan de Volksuniversiteit. En toch zijn al deze dingen onmis
bare factoren bij de vorming tot onderwijzer. Dit zal in de toekomst 
mogelijk zijn, nu dezelfde leerstof in plaats van over drie, over vier jaren 
wordt verdeeld.

Het is vooral de practische vorming, die ervan profiteren zal en dat komt 
de gehele opleiding zeker ten goede. Dat de jonge onderwijzer op zijn 19e 
inplaats van zoals nu, op zijn 18e jaar de lagere school binnenkomt, is een 
voordeel te achten; ook voor de theoretisch-paedagogische lessen, die nu 
op wat hoger peil kunnen komen te staan.

Wordt het ontwerp wet, dan zal er in 1940 geen aflevering van onder
wijzers en onderwijzeressen zijn, immers in 1941 zal voor ’t eerst het 
examen volgens dit ontwerp worden afgenomen.

In verband met de tegenwoordige grote arbeidsreserve is dat zeker geen 
bezwaar. De vraag rijst echter, of bij deze overgang, geregeld in art. XIV 
van de slotbepalingen voldoende rekening is gehouden met de in 1937 
geplaatste leerlingen, voor wie tijdens hun kweekschooltijd het aantal 
studiejaren van 3 op 4 wordt gebracht.
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Nu wil deze minister het hoofdakte-examen hervormen; in het wets
ontwerp wordt bepaald, dat op dit examen minstens zal geëxamineerd 
worden in de vakken paedagogiek en Nederlandse taal. Natuurlijk kan 
daarmee niet worden volstaan; biologie is zeker in de derde plaats nodig, 
terwijl naar keuze van den candidaat ook andere vakken in aanmerking 
komen. Hoe een later Koninklijk Besluit deze materie ook zal regelen, 
gehandhaafd blijft de toestand, dat men de onderwijzer half opgeleid los 
laat. Ook hier zou de 5-jarige kweekschool de oplossing brengen: een 
opleiding tot de volledige bevoegdheid is verkregen. Daarna kan de onder
wijzer gaan studeren in de richting van zijn voorkeur.

In het ontwerp wordt de mogelijkheid geopend, dat ook voor de afdeling 
B een schooleindexamen wordt ingesteld. Hieraan zijn ongetwijfeld voor
delen verbonden; de bezwaren van de hoofdakte-studie worden er echter 
niet minder om. Bestaan blijft de moeilijkheid, dat tal van onderwijzers 
door geografische omstandigheden, ambtsplichten, enz., verhinderd 
worden de lessen aan de afdeling B steeds geregeld te volgen.

Een belangrijke verbetering in de voortgezette opleiding brengt dit 
wetsontwerp, doordat aan de kweekschool ook een afdeling C kan worden 
verbonden.

Art. 143 n.1. bepaalt in al. 4:
In verband met de opleiding tot andere wettelijke bevoegdheden 

of met bijzondere belangen van het lager onderwijs kan aan de 
kweekschool een afdeeling C worden toegevoegd. Al wat die afdeelingen 
betreft wordt vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur, 
den onderwijsraad gehoord. Bij die regeling wordt het beginsel van 
financiëele rechtsgelijkheid tusschen de openbare en de bijzondere 
kweekscholen in acht genomen.

Hiermee wordt de gelegenheid geopend, om een goede opleiding te 
scheppen niet alleen voor de akten in moderne talen, wiskunde, tekenen, 
enz., maar ook om ,,in verband met bijzondere belangen van het onderwijs 
kortere of langere cursussen te organiseren. We denken hier in 't bijzonder 
aan de behoeften van het buitengewoon onderwijs, zoals de scholen voor 
achterlijke kinderen. Ook aan het Montessori-onderwijs en aan de nieuwere 
denkbeelden op het gebied van speciale vakken: zingen (de Ward-methode), 
het stil-lezen, aardrijkskunde van Indië, de globalisatie-theorie, enz. 
In zekere zin zou men hier van nazorg, van Weiterbildung kunnen spreken.

Indien het denkbeeld, dat de grondslag vormt van deze afdeling C in 
de praktijk wordt uitgewerkt, groeit de kweekschool uit tot wat ze zijn 
moet, een centrum van vakstudie in de meest algemene zin, ook voor hen, 
die reeds als leerkrachten in de scholen werkzaam zijn.

Bijzondere aandacht dient verder geschonken aan de kwestie van de 
bevoegdheid van de kweekschoolleraren.
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, het Duitsch 
:t driejarigen
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bestui

In al. 2, 3 en 4 van art. 144 van het ontwerp wordt ze aldus omschreven:
2. Om tot leeraar aan een kweekschool benoemd te kunnen worden, wordt 

gevorderd:
voor de opvoedkunde het bezit van een bij algemeenen maatregel 

uur, den Onderwijsraad gehoord, aan te wijzen diploma of het bezit van 
ligschrift van met goed gevolg afgelegd doctoraal examen in de faculteit 
letteren en wijsbegeerte met paedagogiek als hoofdvak.

voor de Nederlandsche taal en letterkunde, de geschiedenis, de aardrijks
kunde, de plant- en dierkunde, het teekenen en de lichamelijke oefening de 
bevoegdheid om aan een hoogere burgerschool in de overeenkomstige vakken 
onderwijs te geven;

c. voor de natuur- en scheikunde, de wiskunde, het Fransch, 
en het Engelsch de bevoegdheid om aan een handelsschool met 
cursus in de overeenkomstige vakken onderwijs te geven;

d. voor het zingen het bezit van een of meer bij algemeenen maatregel van 
bestuur, den Onderwijsraad gehoord, aan te wijzen diploma's;

e. voor het schrijven het bezit van de akte van bekwaamheid voor middelbaar 
onderwijs in het schoonschrijven;

Z. voor den handenarbeid het bezit van de akte, of indien deze is gesplitst, 
de akten van bekwaamheid, bedoeld in artikel 131, eerste lid onder c. en tweede 
lid, voor dit vak;

g. voor de nuttige handwerken voor meisjes het bezit van de akte van 
bekwaamheid, bedoeld in artikel 131, eerste lid onder c, of die, bedoeld in 
artikel 131, derde lid onder b. voor dit vak, benevens de bevoegdheid om onder
wijs te geven in de fraaie handwerken voor meisjes.

3. Zij, die in het bezit zijn van de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid 
voor opvoedkunde, Nederlandsche taal en letterkunde, geschiedenis, aardrijks
kunde, natuur- en scheikunde of plant- en dierkunde, of van de bevoegdheid 
om aan een hoogere burgerschool onderwijs te geven in wiskunde, Fransch, 
Duitsch of Engelsch, kunnen aan een kweekschool worden belast met het

•n van onderwijs in andere vakken, mits zij voor die vakken een wettelijke 
jegdheid bezitten.

Ten minste drie van de leeraren van een kweekschool moeten in het 
bezit zijn van de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer.

Het stemt tot genoegdoening, dat voor het vak paedagogiek hier een 
bevoegdheidseis is gesteld. In 1932, toen het wetsontwerp-Terpstra aan 
de orde was, schreven we: (Zie Volksontwikkeling XIII blz. 118)

Meer dan bevreemding komt er bij ons op, als over de bevoegdheid van het 
vak aan de kweekschool geen woord wordt gerept: de paedagogiek. Daar men 
van de leerkrachten van de Kweekschool middelbare bevoegdheid vraagt voor 
een der door hen gedoceerde vakken, was toch ongetwijfeld een eisch op zijn 
plaats geweest wat betreft de bevoegdheid voor dit vak.

Nu aan al onze hoogescholen paedagogiek wordt onderwezen en ook buiten 
de Universiteiten door sommige hoogleeraren cursussen zijn georganiseerd, 
die ’t mogelijk maken een — zij het de voorloopig nog officieuse — middelbare 
akte te behalen, zou het vanzelfsprekend zijn, dat een bevoegdheidseisch ook 
voor dit vak in de wet ware opgenomen.

Aan de in paedagogische en in kweekschoolkringen algemeen geuite 
wens wordt in art. 144, wat opvoedkunde betreft, voldaan: door deze
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De voorgestelde regeling zal in haar geheel slechts weinigen voldoen; 
het is zéér de vraag, of ze den minister zelf wel voldoet: in de inleiding van 
de memorie van toelichting klinkt hier en daar een faute-de-mieux- 
stemming. Het ontwerp brengt, gelijk uit het bovenstaande blijkt, in ver
schillend opzicht verbetering; dat de dubbele bevoegdheid: hulp-akte 
en hoofdakte blijft gehandhaafd, zal voor velen, ook in de Kamer, een 
groot bezwaar blijven.

bepaling is feitelijk de akte M.O. Paedagogiek officieel als onderwijs
bevoegdheid erkend.

Wat de overige bevoegdheden betreft, blijven we nog steeds in een 
grote moeilijkheid. Ze betreft de boven in al. 3 aangegeven regeling.

Kweekscholen zijn over 't algemeen kleine scholen; ze kennen behalve 
de gemeentelijke inrichtingen in Amsterdam en Rotterdam geen 
parallelklassen. ’t Gevolg daarvan is, dat aan één leraar nooit het onderwijs 
in één vak kan worden opgedragen; meestal moet hij er twee of drie soms 
vier bedienen, wil hij een aantal uren hebben, die zij ’t ook een kleine 
leraarsbetrekking vormen. Een M.O.-bevoegdheid te vragen voor al die 
vakken, is een onmogelijke eis. In het ontwerp stelt de minister voor 
(zie de al. 3, hierboven aangehaald): de kweekschoolleraar moet minstens 
voor één der door hem onderwezen vakken een akte M.O. hebben; hij mag 
dan andere vakken onderwijzen, mits hij daarvoor een wettelijke bevoegd
heid heeft.

Die wettelijke bevoegdheid zal in de meeste gevallen — in verband met 
alinea 4 — wel de hoofdakte zijn, ’t Geval is echter niet uitgesloten, dat 
iemand met b.v. een M.O.-diploma voor één der moderne talen op de 
bevoegdheid van zijn onderwijzersakte met het onderwijs in geschiedenis 
en (of) Aardrijkskunde wordt belast. Wat zeker een zeer onwenselijke 
toestand is.

Vasthouden aan de eis: ,,voor de Kweekschool M.O. bevoegden voor 
alle vakken" betekent een algehele revolutie in het kweekschoolonderwijs; 
hij kan alleen vervuld worden bij scholen met parallel-klassen. En deze 
zijn alleen mogelijk óf in enkele grote steden óf in kleinere plaatsen, 
waar dan internaten of kosthuizen aan de scholen zouden moeten ver
bonden worden. In 1920 stond minister de Visser voor de keuze: óf de 
bestaande kweekscholen uitbouwen tot grote inrichtingen óf de dag- 
normaalscholen omzetten in Kweekscholen; hij koos ’t laatste en zo zijn 
we gekomen tot 22 rijks- en 61 bijzonder-gesubsidiëerde kweekscholen, 
die elk, als ze normaal bezet zijn, ± 70 a 80 leerlingen tellen.

Dat dit ontwerp niet met een dergelijke algehele verandering komt, is, 
afgescheiden van de wenselijkheid, om begrijpelijke redenen zeer ver
klaarbaar.



Malle, schadelijke verzinsels 
door IDA HEIJERMANS.

■pen kinderboek lees ik. Het is voor het allergrootste deel een verhaal 
■*—7 van onmogelijke gebeurtenissen, ondeugende streken en hoofdpersonen, 
die nu niet bepaald tot de gewone mensen behoren. Het is een boek, zoals 
er nog steeds bij hoopjes van de persen verschijnen. Dus hoeft er geen 
naam genoemd te worden, want het gaat over het soort van deze verzinsels. 
Het is een verschijnsel, dat bij deze tijd hoort.

Waarom worden ze geschreven ? In de eerste plaats om aan leeswoede 
te voldoen, die altijd naar meer van deze producten vraagt. Er wordt in 
een vicieuze cirkel mee rondgedraaid. De volwassenen: schrijvers, uitgevers, 
drukkers, vervaardigen ze voor het kind, dat er de smaak van beet 
krijgt, dus meer van het soort slikt. Hij is geen vreemdeling meer op het 
gebied van het dwaze, het onmogelijke, het jachtige, dat rust en rustigheid 
verjaagt. Daar zijn de bioscopen, die zo heel veel verwarrends aan het 
kind geven, de radio thuis en in de open lucht, het gevlieg van auto's, 
de vliegmachines, de voetbalwedstrijden, het razende rennen van fietsers 
om prijzen te winnen overdag en ook 's nachts.

Dus doet het boek mee voor het kind. Rust, overdenken, verwerken, 
begrijpen zijn er alleen nog voor de minderheid der kinderen in de spijzen, 
door het boek geboden. En de kranten doen mee. Die, welke geen kinder
rubrieken hebben, — en zelden zijn die gescheiden van hetgeen, voor de 
volwassenen bestemd is, — behoren tot de uitzonderingen.

Het is dus verklaarbaar, dat het kinderboek van deze tijd zo dikwijls 
tot iets wordt, wat een dwaas en opwindend verzinsel zonder meer wordt. 
Alleen de kleine minderheid der kinderen kan nog door zijn lectuur 
geestelijk groeien of zich dompelen in het verfrissende bad van gezonde 
vrolijkheid, omdat het de sfeer kent van het rustige tehuis of de goed 
geleide kinderbibliotheek.

Hebben wij met al het onkruid op het gebied der jachtige productie van 
het kinderboek, ook te maken met een reactie?

Was het kinderboek soms te veel een prediking, waarnaar de kleine 
lezer niet kon of wilde luisteren?

Was het ook een lokaas voor politieke partijen om het kind te vangen, 
den mens der toekomst?

Was het iets om kinderen te leiden naar de paden van andere over
tuigingen, die onmogelijk door het kind nog nagevoeld of begrepen 
konden worden ?

Misschien moet het antwoord in zeker opzicht bevestigend luiden.
Maar in elk geval waren de schrijvers van sommige dezer boeken door 

idealen bezield, al wisten zij nog niet te onderscheiden steeds wat niet 
en wat wel voor een jong lezerspubliek bestemd kon zijn. Zij
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zeer sterk slinkt. Hetzelfde lot delen de 
music-halls en de concerten. Slechts de 
bioscopen vertonen een belangrijk accres. 
Gesubsidieerde theaters (klassiek):

1936
frs 19,7 millioen

frs 63,1 millioen 
Music-halls en concerten:

frs 121,2 millioen frs 46,6 millioen

: 308,2 millioen
: geciteerde artikel 
cijfers voor België, 
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frs 336,4 millioen
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n vertonen een belang 
ieerde theaters (klassi 

1930 
frs 45,1 millioen 

Andere theaters: 
frs 159,4 millioen

werkten en schreven, gedreven door de impuls van het heilige willen.
Maar wat drijft hen, die al het malle, het valse, het onmogelijke, het 

mallotige van zo heel veel verzinsels geven, die nu de kinderen voorgezet 
worden ? Dienen zij enig ideaal ? Luisteren zij naar enig innerlijk moeten, 
dat vanzelf de pen in de hand drijft ?

Lijkt het niet of alleen gehoorzaamd wordt aan de prikkel om geld te 
verdienen? Het antwoord op deze vraag moet in talloze gevallen: ja! 
luiden.

De schrijver pent, de uitgevers vinden het verzinsel de moeite van het 
uitgeven waard, de persen draaien, de winkels verkopen en zo gaat de 
kinderboeken-industrie voort, voort en het kind slikt, vindt het hem 
gebodene langzamerhand lekker, als de surrogaat-snoeperijen van niet 
beste grondstoffen vervaardigd!

Waarom wordt er echter wel toezicht gehouden op datgeen wat tot 
voeding van het lichaam dient, waarom niet op de geestelijke spijs?

Is het dan ook niet een teken van deze tijd, dat al de opwindende, on
mogelijke zogenaamde kinderboeken verschijnen kunnen en door kinderen 
geslikt mogen worden ?

We draaien, gelijk gezegd, in een vicieuze cirkel met dit soort verzinsels 
rond. Zij bederven de smaak van het lezende kinderpubliek en steeds meer 
worden zij op de markt gebracht. Alleen goede leiding en het zich afvragen 
aan welke eisen het goede kinderboek beantwoorden moet, kunnen ver
betering brengen, niet alleen voor de kleine minderheid der kinderen 
uit het rustige en verstandig geleide gezin, maar bovenal voor de kinder- 
massa, die naar alles voor haar lectuur kan en mag grijpen.

WAT BESTEEDT MEN VOOR ONT
SPANNING?

A an een artikel van Prof. Baudhuin 
•'* in het Tijdschrift voor Inlichting en 
Documentatie van de Nationale Bank van 
België ontleenden wij de onderstaande 
cijfers, welke een beeld geven van de 
enorme kapitalen, welke men voor ont
spanning uitgeeft. Bijzondere aandacht 
verdient daarbij de verdeling der uitgaven 
over de verschillende instellingen van 
vermaak. De cijfers hebben betrekking op 
Parijs en wijzen tevens uit, dat het toneel 
ook in deze stad, waar men de belang
stelling daarvoor stevigverankerd meende,
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ten
in de dertiger jaren haar 
g bereikte is het werk 
losheid en achteruitgang

Huis-

Februari 
van 3 cen- 
de „Kruis”- 
! zich — de 

eciaal tot de 
Departement

DE HUISH0UDELIJ1 
VOORLICHTING II 

z'~xnder bovenstaande titel verscheen in
7 de serie Mededelingen van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek een 
overzicht van het werk der huishoudelijke 
voorlichting, waaraan de hieronder ge
geven cijfers ontleend zijn. Duidelijk blijkt 
daaruit welk een grote omvang dit voor- 
lichtingswerk in de korte tijd van zijn 
bestaan reeds verkregen heeft.

Voor hen, die met het werk nog on
bekend mochten zijn, worde hier tevens 
in ’t kort de aard en het doel van deze 
voorlichting geschetst.

Toen de crisis 
grootste omvang 
geboren. Werkloosheid en achteruitgang 
in zaken deden de inkomsten van velen 
tot een ongekend niveau dalen. Het in
komen, dat men „vast" meende en waar
op men zich had ingesteld werd op 
,,steun"peil genivelleerd. De stuurmans
kunst en het aanpassingsvermogen van 
vele huismoeders werd op een zeer zware 
proef gesteld, een te zware proef veelal. 
Men verstond het niet met een minimum 
aan schamele middelen een maximum 
profijt voor het gezin te verkrijgen. Waar 
zou men het overigens geleerd hebben?

Ongeveer gelijktijdig ontstonden 2 
rganisaties, die zich ten doel stelden bij 
eze huismoeders met de laagste inkomens 
- vooral, hoewel niet uitsluitend de 

vrouwen der werklozen — alsnog dit 
tekort aan te vullen. De huishoudelijke 
voorlichting begon. De naam „onderwijs” 
vermeed men. Het zou wellicht ook vele, 
die zich geen onderwijs denken kunnen 
zonder schoolbanken, lessen leren en 
schoolmeesteren door een „juf”, van 
deelneming hebben teruggehouden. Om 
het karakter en de sfeer zuiver te be
waren werd eveneens bepaald, dat uit
sluitend gehuwde vrouwen en zij, die in 
de gezinnen daarmede op één lijn te 
stellen zijn, aan het werk zouden deel
nemen.

De Stichting voor 
houdelijke voorlicht: 
Platteland e, welke in 
1935 door de samenwerking v. 
trale landbouworganisaties en d« 
verenigingen ontstond richtte 
naam zegt het reeds — speci 
plattelandsbevolking. Het D< 
van Onderwijs zegde subsidie toe en de 
inspectrice van het landbouwhuishoud- 

iderwijs, mej. Smit, werd de krachtige 
motor, dapper bijgestaan door haar land- 
bouwhuishoud- en Na(naaldvak)l< 
sen. Via de gedrukte „Contactbric 
„burenvisites” hebben deze leraressen een 
band gekregen, die de uitwisseling 
ervaringen en daardoor het werk 
goede komt.

Door middel van huisbezoek tracht 
men een groepje huisvrouwen uit het
zelfde milieu bijeen te brengen en kiest 
daarbij — evenals bij het ambulante 
landbouwhuishoudonderwijs — veelal 
schoollokalen, dorpshuizen, verenigings
gebouwen e.d. als verzamelplaatsen. Een 
programma is opgemaakt volgens het
welk iedere vrouw zoveel mogelijk 2 naai
en was-cursussen (resp. voor onder- en 
bovenkleding), 3 kookcursussen (resp. 
zomer-, winter- en ziekenvoeding) en een 
tuinbouwcursus (voor eigen moestuin) 
volgt. Bovendien wil men hierbij aan-

ontvangsten bedroegen voor alle in
richtingen van vermaak, met uitzondering 
van de theaters, bijna frs 500 millioen. 
Ruim frs 300 millioen hiervan werd be
steed voor bioscoopbezoek en frs 66 mil
lioen voor dancings.

Tenslotte enkele cijfe 
vorm van ontspanning: het toerisme. 
Alleen door de vreemdelingen werd in 
1936 in België ongeveer een milliard 
francs in België besteed. De enorme 
economische betekenis van de vreemde- 
lingen„industrie” blijkt o.m. daaruit, dat 
deze industrie wat omzet betreft de 
5e plaats inneemt. Kan het verwondering 
wekken, dat de landen zich zoveel moeite 
geven om het vreemdelingenverkeer naar 
het eigen land te richten? v. d. M.
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«■nevens wijzen uit, dat 
w zijn er geen cijfers) 
issen 693 met 11970 
. Merkwaardig is, dat, 
teland de belangstelling 
kookcursussen vrijwel

sluitend een moedercursus laten volgen, 
waarvoor de Kruisverenigingen in ’t bij
zonder zullen zorg dragen. Elk der 
cursussen omvat gewoonlijk 6 x 2J uur 
onderricht en daarbij wordt nauwlettend 
rekening gehouden met de plaatselijke 
omstandigheden en mogelijkheden.

Blijkens de in de Mededeling opgenomen 
cijfers werden er in 1935 (toen het werk 
eerst in het najaar begon) door de 
Stichting reeds 543 cursussen gegeven 
met in totaal 12442 cursisten, nl. 427 
kookcursussen met 10158 en 116 naai
cursussen met 2284 deelneemsters. Onder 
de kookcursussen namen de cursussen 
voor wintervoeding de belangrijkste plaats 
in; onder de naaicursussen gold dit voor 
de cursussen voor onderkleding.

In 1936, het eerste jaar waarin het 
voorlichtingswerk op het platteland op 
volle kracht werkte, werden 1146 
cursussen gegeven met 23611 cursisten. 
Het aantal cursisten der naaicursussen 
steeg tot 11025 (2284 in 1935), dat der 
kookcursussen tot 12083 (10158 in 1935), 
terwijl de tuinbouwcursussen 503 cur
sisten (w.o. een aantal mannen) trokken. 
In November 1936 hebben in het Friese 
Scherpenzeel een clubje vrouwen als 
eersten alle cursussen voleindigd.

De Commissie inzake Huis- 
houdelijke Voorlichting en 
Gezinsleiding, welker arbeids
terrein in de steden ligt, kwam in 1934 tot 
stand. Zij bracht de werksters, die aan 
deze arbeid reeds haar krachten gaven, 
in een landelijk verband bijeen en be
vordert o.m. de oprichting van voor- 
lichtingscursussen in die gemeenten, 
waar dit werk nog niet is aangevat. In 
tegenstelling met de bovengenoemde 
Stichting organiseert de Commissie zelf 
geen cursussen maar werkt uitsluitend 
stimulerend en subsidiërend ( voor zover 
dit met de bescheiden middelen mogelijk 
is). Zij put daarbij uit de door Sociale 
Zaken en het Prophylaxefonds beschik
baar gestelde gelden.

In de meeste steden, waar voorlichtings
werk wordt verricht, heeft men plaatse

lijke commissies in het leven geroepen, 
waarin veelal vrouwenorganisaties, so
ciale verenigingen en één of meer nijver
heidsscholen voor meisjes vertegen
woordigd zijn.

De lessen worden zoveel mogelijk ge
geven in de naaste omgeving van de 
woningen der deelneemsters, die men door 
propaganda bij stempellokalen, door huis
bezoek e.d. tot deelname tracht te be
wegen. In verband met het ontbreken van 
organisatie van bovenaf lopen aard en 
omvang van de gegeven voorlichtings- 
cursussen sterk uiteen. In ’t algemeen kan 
worden gezegd, dat de meerderheid der 
naaicursussen van 20—30 uur duurt, 
terwijl de kookcursussen meestal minder 
dan 15 lesuren omvatten.

De statistische geget 
in 1936 (over 1935 zi 
het aantal cursussen 
cursisten bedroeg, 
terwijl op het platte 
voor naai- en 
gelijk is, in de steden de animo voor naai
cursussen veel groter is dan voor kook
cursussen. Voor de eerste meldden zich 
7306 en voor de laatste 3752 cursisten. 
Eischt de stad meer zorg voor het uiterlijk ?

Behalve naai- en kookcursussen worden 
er in de steden nog cursussen in huis
houdelijk werk en in kinderverzorging en 
opvoeding gegeven. Het plan tot het geven 
van „vadercursussen” (gezinsleiding) aan 
werkloze huisvaders heeft in 1936 blijk
baar nog geen uitvoering gevonden.

Uit de getotaliseerde cijfers voor de 
beide genoemde organisaties blijkt, dat 
in 1936 in ons land 1839 voorlichtings- 
cursussen door 35581 cursisten gevolgd 
werden. Een respectabel getal. Ook dan 
nog wanneer men bedenkt, dat hieronder 
een vrij groot aantal dubbeltellingen 
schuilt doordat vele vrouwen meer dan 
één cursus volgden. Het blijven intussen 
slechts simpele cijfers, een vrijwel niets
zeggend beeld van de talrijke Nederlandse 
huismoeders, die de moed opbrachten 
om eigen onkunde te erkennen en in het 
belang van haar gezinnen tijd zochten en
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JEUGDBEWEGING

rsjeugd-

riode, waarin het 
van Jonge Libe- 
kan men thans

vonden om daarin verbetering 
Totaal niets zeggen deze cijfi 
vele, tijd, geld 
(en mannen), i 
werk hielpen bouwen

JONGE LIBERALEN.
X | a een depressie-period 

’ ledental van de Bond vt 
ralen sterk achteruit liep, k

g te brengen, 
jfers van de 

. en liefde offerende vrouwen 
die dit sociaal-paedagogisch 

en het in stand

Voor nadere 
vrage men 
(No. 86) 

verkrijgbaar is.

gegevens omtrent dit werk 
de betreffende Mededeling 

zelf aan bij het Centraal Bureau 
Statistiek, alwaar deze gratis

TWINTIG JAAR A.J.C.
ZAp 18 Maart 1.1. heeft de Arbeiders

Jeugd Centrale haar 20-jarig be
staan gevierd, ter ere waarvan een feeste
lijke herdenking te Amsterdam plaats had. 
Ook het komende Pinksterfeest zal in het 
teken van het jubileum staan, bovendien 
zal er een Gedenkschrift verschijnt 
titeld: „Twintig jaar arbeiders 
beweging".

Op de receptie in Amsterdam werden 
verschillende redevoeringen gehouden, 
o.a. door den voorzitter vandeA.J.C.Deze 
wees erop hoe ver buiten de arbeiders
beweging de A.J.C. sympathie heeft ge
vonden, en hoe veelal stijl en methode 
van werken werd nagevolgd. De arbeiders- 
jeugdbeweging heeft steeds grote belang
stelling getoond voor allerlei vraagstukken, 
ze heeft echter nooit een zelfstandige 
politieke factor willen zijn. Steeds is haar 
doel geweest, zeide spreker: opvoeding 
van de jeugd tot demokratische mensen 
met zelfverantwoordelijkheid.

Dat op de receptie vele vertegen
woordigers van andere jeugdorganisaties 
gelukwensen kwamen overbrengen is een 
verheugend teken en duidt er op dat de 
vertegenwoordiger van de Centrale Jeugd
raad het bij het rechte eind had, toen hij 
zei, dat de verschillende jeugdorganisaties 
in de loop der jaren dichter bij elkaar zijn 
gekomen.

NEUTRAAL OF NIET NEUTRAAL-? 
N4et deze vraag „zit" men ook in 
1 1 de Joodsche Jeugd Federatie. Dat wil 
zeggen voor de eigen organisatie heeft 
men haar opgelost; de J.J.F. is niet- 
neutraal, maar Zionistisch. Het spreekt 
vanzelf, dat naast haar ook neutrale 
organisaties bestaan, die in Joodse kring 
jeugdwerk ondernemen. Dat is op zichzelf 
geen reden voor de Federatie om over 
zichzelf ongerust te zijn. Uit een artikel 
in „Baderech", het leidersorgaan, blijkt 
echter dat men — althans sommige 
leiders — dit wel is. Immers de neutrale 
organisaties zijn langzamerhand „op 
peil" gekomen en kunnen gaan wed
ijveren (en wedijveren inderdaad) met

volgens het verslag van de onlangs ge
houden algemene vergadering, weer een 
vooruitgang constateren. Op de A.V. is 
het vraagstuk der democratie aan de orde 
geweest. Er werd geprotesteerd tegen de 
erkenning van den koning van Italië als 
keizer van Ethiopië en tegen het wets
ontwerp Romme inzake de beperking van 
de arbeid der gehuwde vrouw.

In een voorafgaande propaganda- 
bijeenkomst werd in een rede kritiek uit
geoefend op de door de regering aange- 
kondigde maatregelen, omdat daarin een 
streven tot uitdrukking komt om de chris
telijke grondslagen van onze staat te beper
ken door het stellen van grenzen naar R.K. 
en orthodoxe protestantse dogma's, en om
dat deze politiek een gevaar oplevert voor de 
vrijheid van ons volk, daar zij leidt tot een 
verkeerde toepassing van de demokratie.
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blemen; kan men spreken over de achter
gronden van het werk. „Hier is de plaats 
aan de bovenbouw te werken."

Het is merkwaardig, dat in steeds 
meer jeugdverenigingen die aanvankelijk 
alleen rijpere jeugd wilden bereiken, 
drang ontstaat om ook kinderwerk 
gaan ondernemen. Voor een deel ge
schiedt dit omdat men meent, dat ook de 
kinderen (beneden 12 jaar) in hun vrije 
tijd allerlei te kort komen, dat de jeugd
vereniging hun kan geven. Voor een 
deel echter spreekt uit sommige pogingen 
duidelijk het motief „Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst". Hiertegen moet o.i. 
noodzakelijk en terecht verzet rijzen.

Het is begrijpelijk, dat men — bezield 
door een ideaal — dit wil uitdragen, 
en de organisatie waarin en waardoor 
dat geschiedt, tracht te bestendigen en 
uit te breiden. Paedagogisch werk mag 
echter niet uit dit motief geschieden. 
Al zal elke opvoeder een ideaal behoeven 
en dus uiteindelijk zijn opvoedingswerk 
in dienst van dit ideaal doen; direkt 
behoort hij het in dienst van de jeugd te 
verrichten. W. K.-H.

de Federatie. De schrijver van genoemd 
artikel meent dat alleen een herziening 
van de werkmethode uitkomst kan 
brengen, en stelt een plan ter discussie.

Welke methoden dienen z.i. toegepast 
te worden ? Allereerst moet de Federatie 
trachten ook kinderen van 12 jaar en 
jonger te bereiken, daar deze dikwijls 
later voor het Zionisme verloren zijn, 
omdat ze aanvankelijk in een neutrale 
organisatie zijn terecht gekomen. Op 
principieel politiek-Zionistische grond
slag zal men deze jongeren niet kunnen 
bereiken (hetgeen men wel met de rijpere 
jeugd doet). Toch zal men hun kennis 
omtrent het Zionisme bij moeten brengen, 
o.a. door vertellen en door het organiseren 
van cursussen, die eventueel clubs ge
noemd kunnen worden. Op deze wijze 
zullen de kinderen die men „op algemeen- 
Joodse gronden vangt", langzamerhand 
tot Zionist worden opgevoed. Voor de 
15—18 jarigen kan men dan de nog vrij 
oppervlakkige kennis gaan versterken 
(Hebreeuws leren; aanvulling geven der 
feitenkennis enz.). Eerst met de boven 
18 jarigen kan men ingaan op de pro-



Zojuist verschenen:

PAULUS MOREELSE

ASSEN

Op royaal quarto-formaat, geïllustreerd met 
meer dan 200 afbeeldingen. Prijs f 15.—.

Portret en genreschilder te Utrecht 
(1571-1638)

Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij
VAN GORCUM A COMP. N.V. - UITGEVERS

Jonkvrouwe DrC. H. de Jonge
Conservatrice van het Centraal Museum 
te Utrecht

illustraties tussr
ex. A Jij cent.

Ddl is nog «>is een gezellig bock voor mie kleuters van 6—8 jaar. Er 
straalt wanne Helde van uil en de tekeningen van de schrijfster lijn in hel 
kader juweeltjes. Een prachtig geheel is verkregen. ZHr, zeer 
h ar t c I ij k aanbevolen.' (Ons Kringorgaan.)

Monographie van de hand van

Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij
VAN GORCUM & COMP. N.V. - UITGEVERS - ASSEN

de. ïlV.UZ^ieAie. „fiool ’t Zonlicht toe....” 
zag wederom een bijzonder aardig nieuw nummer het licht:

Nr 29: MARIJKE VAN DEN TIMMERMAN, door Aafje 
Bruijn, met illustraties van de schrijfster.

In „Marijke »an den timmerman" worden op eenvoudige doch boeiende 
wijze voorvalletjes uit het leven van een klein meisje verteld. De kleine 
lezers van ± 6—8 jaar zullen met veel plezier de lotgevallen van

elwangige meisje met de blonde vlechtjes 
« thuis voelen. Het boekje is met veel leuke 
scht. Prijs 70 cent, voor uitdelingen bij 2$



i uitverkocht.
>2, 28, 29, 30, 41, 43, 44 ... . f2.90

-ÉSmaligne granuloom, 
van M ervennie.

13. Over functie, en bouw van het 
scrotum, door Dr P. H. Esser. 42. Bioinetrische bijdrage tot de 

kennis van de ontogenetische

Kampers.

arKEel?’?, 
W. H. Beekhuis.

35. Het glorau's caroticum, door

30. Cataracta myptonica, .door

-----
naloméch
eurolpgische adem- helmina-Gasthuis), door Dr R. ].

en kliniek van 
laucoóm, door Dr A.

BolenRa.

12. Over carotine en zijn quanti- 
tatieve bepaling in plantaardige 
voedingsmiddelen ter beoordeeling 

.hunner waarde als vitamine-A
■ bron, door Dr P. G, F. H. M. A.

wrichtsaandoéningen, door Dr G. 
van Dam. 1

14. Over den invloed van x-, 2- en

aroü&të n“i‘

De nummers: 1, 5, 7, 8, 10, 14, 15 en 20 zijn
Dè nummers: 2, 3, 4, 6, 11, 13, 16, 17, 21, 25. . 
De nummers: 9, 12 18, 19, 23, 24, 26, 27, 38, 42 f3.90
Nummer: 25................................................. ............................................ f 4.50

VAN GORCUM & COMP. N.V. - UITGEVERS - ASSEN

VAN GORCUM'S MEDIS C H E B I B L I O T H E E K 

formon op de baarmoeder, door nephntis, door Dr E. Kils van
I 2. Over den invloed van cerebrale Dr.4. IP.M.Po»ip«'- Wavcrcn.
'p™Sdobaan\doorCDr J óo» der 18. Over de mnervatic 'an 32. Psychogalvamschc refles en
' Bruggen.' de -halsslagaderen, door Dr H. hersenstam; door Dr H. Hirschteld.

Rijnders.
I 3. Experimenteel psychologisch 33. Onderzoekingen over de ver-

onderzoek over oefening bij nor-1 10. Waarnemingen bij organische anderlijkheid van vibnonen, mede s^-r.Ks^”- d~is»X3r?JSSr icwrv?.?s=
Onderzoekingen over de grond- 20. Emotie, bloedsuiker en hersen- 34. De sociale beteekenis van assöfsefiwi!

emotie pp het bloedsuikergehalte Muntendam.
5. Vitale kleuring en gezwel-1door Dr A..L, C. Palies. _ , _ .
vorming, door Dr G. A. Kreuz- 
wendelich von dem Bornc. 21. Beschouwingen over retinitis

septica, door Dr R . G. Posthumus.

passieve pollenovergevoeligheid

I 23. Aenteekeningen omtrent ope- 
8. Over de bestraling van het ra tien van den steen door Dr C. 
maligne granuloom, door Dr C. J. van Staveren.

24. De F1-—*—-

25. ’ Labyrinthreactiés ón- nogen 
en ledematen, opgewekt door

.... 
kleine
SS

27. Commotio cerebri, door Dr

16. Klinisch-anatc 

m-BF”7

37. De verandering in bet ureum- 
en chloridegehalte van het bloed 
na operatie, door Dr J. A. Brons.

Hirsauer beiiandelings- Een bijdrage tot de kennis va_ 
fractuur, door Dr A.

',rinic-“l.ed.. P,Sy»*Cb S,M°k-
30. Haemophilus influenzae (Pfeif- 

cties óp oogen fer) als Ubiquitaire verwekker van

40. De carcinogeno werking van

uga.

41. Over uitbreiding en voor- 

van Wesemael.



N° 8.MEI 193819-JAARGANG.

VOLKS 
ONTWIKKELING
MAANDBLAD UITGEGEVEN VOOR DE 
MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN'T ALGEMEEN 

ONDER REDACTIE VAN :
Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, L. C. T. BIGOT Prof R.f CASIMIR, A. H. GERHARD, 

Prof. Dr. J H. GUNNING Wz., Dr Ph. J. IDENBURG, Dr. K. F. PROOST,
G. VAN VEEN, J. HOVENS GREVE, Secretaris

VAN GORCUM & COMP. N.V. 
UITGEVERS1 ■ 1 - ASSEN

PER 
JAAR 
F 8.75

PER 
NUMMER 
F 0.75

)dn Nieuwenhuyzer*
784



INHOUD VAN AFLEVERING 8.

Bladz.

233

240

244

251

256
259Feiten en Pogingen

262Boekaankondiging 

Verschenen.-

Vrijwillige arbeidsdienst, volksdienst, of iets anders’
door W. H. Kuin-Harttorff

Wat doet de overheid voor de vernieuwing van opvoeding 
en onderwijs? door J. H. Bolt  

De geestelijke grondslagen van het openbaar onderwijs, 
door Ph. Kohnstamm

Ontwikkelingswerk in het Belgische leger, door J.
Hovens Greve

Sociologische beschouwingen over de besteding van 
den vrijen tijd

Prijs f 1.50
NUTSUITGEVERIJ CENTRAAL STATION, AMSTERDAM

iiifiiiifiiiffl
0248 4380

DE BESTEDING VAN DE VRIJE TIJD 
DOOR DE NEDERLANDSE ARBEIDERS 
uitkomsten van een enquête onder 621 arbeiders 
door
Dr. A. BLONK en Dr. J. P. KRUIJT 
met medewerking van E. W. HOFSTEE 

doctorandus 00c. geogr.



1

i) Volksontwikkeling, IV, p. 238.

De geestelijke grondslagen van het openbaar onderwijs, 
door PH. KOHNSTAMM.

) dit punt zal 
'an het Neder-

TJet even korte als inhoudrijke artikel van den heer Gerhard in het
-*• vorig nummer van Volksontwikkeling doet opnieuw een vragen- 

complex rijzen, dat reeds herhaaldelijk in ons tijdschrift is besproken. 
Reeds meer dan vijftien jaar geleden schreven de heer Gerhard en de 
schrijver dezer regels in hun gemeenschappelijke artikelenreeks over 
De Toekomst van ons Volksonderwijs het volgende T): „Wij achten het 
dringend noodig, dat onze Maatschappij bij het intreden van het nieuwe 
tijdperk in onze onderwijsgeschiedenis zich met volkomen klaarheid er 
over uitspreke in welken zin naar hare meening de „neutraliteit" van 
het openbaar en bijzonder neutraal onderwijs behoort te worden opgevat, 
en op welke gronden zij aan dit „neutraal" boven niet-neutraal onderwijs 
de voorkeur schenkt. Alleen door volkomen helderheid op 
onze Maatschappij haar historische roeping ten opzichte 'va 
landsche onderwijsstelsel getrouw blijven."

Ik ben dan ook later (bijv. X p. 290 en XIII p. 325) op dit vraagstuk 
teruggekomen. Maar wij leven zeer snel en door de ervaringen van de 
laatste vijf jaar heeft het vraagstuk voor mij in 1932 nog niet vermoede 
aspekten gekregen. Voordat ik daarover enkele opmerkingen maak naar 
aanleiding van de cijfers, die de heer Gerhard ons ter overweging heeft 
voorgelegd, zou ik echter nog in dit verband willen wijzen op iets, dat wel 
het Openbaar Onderwijs, maar meer zijn organisatievorm dan zijn geeste
lijke grondslagen raakt.

De kwarteeuw, die haar middelpunt ongeveer bij de eeuw-wisseling 
vindt, mag wellicht gekenmerkt worden als het hoogtepunt van de ver
wachting omtrent directe staatsbemoeiing. Althans in de kringen van 
hen, die zichzelf als vooruitstrevend beschouwden, verwachtte men toen, 
in ’t bijzonder in de sociale wetgeving, betrekkelijk weinig van organisatie
vormen uit de maatschappij opkomende, maar geregeld, gesteund en onder 
toezicht gesteld van de Overheid; de kortere en betere weg scheen de direkte 
Overheidszorg. Weliswaar had ten onzent Dr. A. Kuyper reeds weer een 
kwarteeuw vroeger tegenover den totalitairen staat, dien hij met ver 
vooruitzienden blik reeds toen op komst zag, het beginsel geplaatst van 
„souvereiniteit in eigen kring”, maar zijn tegenstanders zagen daar hoofd
zakelijk een bewijs in van een conservatieven, misschien zelfs reaktionairen 
geest. Het spreekt dan ook wel haast vanzelf, dat men juist op onderwijs
gebied niets dan gevaar duchtte van zijn raad. De Openbare School, en 
wel de O. S. qua Overheidsinstituut, meer nog dan de O. S. als vertegen
woordigster van een bepaalde paedagogisch gezindheid, gold als het palla-
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dium van vrijheid en vooruitgang, als de standaard, waaraan al het andere 
behoorde gemeten te worden.

De ervaring van de laatste kwart eeuw heeft die verwachtingen niet 
bevestigd. Wat wij gezien hebben van paedagogisch-didaktische ver
nieuwing van ons onderwijsstelsel — ik denk aan Lycea en Montessori
scholen, aan contact tussen school en ouders, aan versterking van het 
gemeenschapsleven op school, aan de opkomst van individuele naast 
klassikale methoden — is in ’t algemeen eer van het bijzonder, dan van het 
Openbaar Onderwijs uitgegaan en is — met enkele loffelijke uitzonderingen 
-— betrekkelijk schuchter en op vrij groten afstand door de Overheidsschool 
gevolgd — of ook niet gevolgd. De vooruitstrevende belangstelling van 
schoolhervormers scheen op het al te bureaucratische apparaat van het 
Overheids-onderwijs moeilijker vat te krijgen, ja de vraag werd herhaalde
lijk opgeworpen — en tot voor korten tijd niet zonder grond — of niet, 
juist in Nederland als gevolg van de alom heersende vrees voor Overheids
bemoeiing juist op onderwijsgebied, het Overheidsonderwijs meer en meer 
bij het tempo van het bijzonder onderwijs moest achterblijven. Het kan 
inderdaad moeilijk ontkend worden, dat die takken van onderwijs, waar de 
bijzondere school relatief het meest op den voorgrond treedt — het Nijver
heidsonderwijs en het Kleuteronderwijs — zeker niet minder, eer meer 
vooruitstrevend mogen worden genoemd dan het L. O., het M. en V. H. O.

Ten dele hangt dit er waarschijnlijk mee samen, dat voor een niet on
belangrijk deel het Overheidsonderwijs verzorgd moet worden door zijn 
tegenstanders, nl. overal waar in een gemeente de voorstanders van het 
bijzonder onderwijs in de meerderheid zijn. Immers, ook waar —- wat ik 
geenszins betwijfel — de loyale wil tot richtige uitvoering der wet bij deze 
tegenstanders aanwezig is, is het toch niet wel te verwachten, dat men met 
evenveel energie en initiatief het onderwijs verzorgt, dat men voor prin
cipieel verkeerd, als dat men wèl voor juist houdt. Aan dit bezwaar zou men 
weliswaar tegemoet kunnen komen, door de zorg voor het openbaar onder
wijs op te dragen niet aan de gemeentebesturen, maar aan afzonderlijke 
lichamen ad hoe, die dan uit voorstanders van niet-confessioneel ondeiwijs 
zouden moeten bestaan. Dan zou het verschil in organisatievorm ver
dwijnen, dat naast het richtingsverschil tussen het Openbaar en het Bij
zonder Onderwijs bestaat. En misschien zou dit in sommige streken aan de 
richting van het huidige onderwijs enige winst verschaffen. Toch heb 
ik niet den indruk, dat hier de belangrijkste reden ligt van deze zoo con
stanten achteruitgang, door den heer Gerhard geconstateerd. Zijn cijfers 
laten weliswaar alleen de totaal-uitkomsten zien, en het is mogelijk, dat 
zij er belangrijk anders zouden uitzien, wanneer wij ze konden splitsen naar 
gebieden, waar het Openbaar Onderwijs door zijn voorstanders en waar 
het door zijn tegenstanders wordt verzorgd, maar ik vermoed, dat toch ook
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in politiek overwegend „linkse" streken een soortgelijke loop der cijfers 
aan den dag zou treden als de heer Gerhard voor het geheele land heeft 
neergelegd in zijn tabel.

Opleiding tot Christelijke en maatschappelijke deugden, Dit 
26.

’) Zie mijn artikel C 
Tijdschrift, XIII, p. 32f

En daarmede ben ik dan aan de „geestelijke grondslagen" toe; trouwens 
in zekeren zin heeft toch ook het voorgaande daarop betrekking. Immers 
het behoort tot de geestelijke verschuivingen van den allerlaatsten tijd, 
dat de staat als zodanig in een aantal landen en theorieën een verhoogde 
betekenis heeft gekregen, maar dat juist door deze in hoofdzaak buiten
landse waardering zeer velen in ons eigen land de noodzakelijkheid van de 
afbakening van de grenzen der Staatsmacht meer en meer zijn gaan be
seffen. Democratie tegenover fascisme en communisme blijkt in groeiende 
mate te betekenen: autonome, uit de maatschappij opkomende gezags- 
kringen tegenover staatsalmacht. En de openbare school als openbare, 
dus direkt van de overheid afhankelijke school, verliest daardoor juist bij 
de groepen, die haar het meest steunden, iets van haar stralenkrans, De 
stelling laat zich verdedigen, dat juist in ons schoolstelsel en de grote plaats 
die het bijzonder onderwijs erin bekleedt, waarborgen liggen tegen de door
werking van fascistische gedachten.

In dezelfde richting wijzen nu echter ook andere factoren, die niet zoozeer 
den organisatorischen vorm als de paedagogische richting der openbare 
school betreffen. De openbare school, zoals Van der Brugghen haar heeft 
geconcipieerd, dus „opleidende tot Christelijke en maatschappelijke 
deugden” — was geenszins een neutrale school, in dien zin, waaarinhaar 
tegenstanders dat woord uitlegden, nl. een school, waar over de eigenlijke 
opvoedingsvragen gezwegen moest worden. Ik heb dat, eerst in het reeds 
genoemde stuk met Gerhard, later ook afzonderlijk, meer dan eens in dit 
tijdschrift betoogd en sta bij die stelling dus niet lang stil. Ik breng slechts 
in herinnering, dat „de grondgedachte, die onze schoolwetgeving heeft 
beheerst, en die juist de voorstanders van het Openbaar Onderwijs altijd 
weer met trots en vertrouwen van hun onderwijs-ideaal heeft doen spreken, 
deze is (geweest), dat de Nederlandse volksgemeenschap der 19e en 20e 
eeuw, ondanks diepgaande verschillen, een levenseenheid vormt, die 
versterkt vermag en behoort te worden door een gemeenschappelijke school- 
opvoeding” *).

M.a.w. de spanningen ten opzichte van moraal en levensnorm, al 
ontbraken zij zeker niet, zelfs in betrekkelijk zo onbewogen tijden als het 
derde kwart der 19e eeuw, hadden nog maar heel weinig van de intensiteit, 
die ze thans in de ons omringende wereld, en dientengevolge ook voor een
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deel in ons naar verhouding rustige land hebben bereikt. De spanningen, 
die er waren, lagen meer op het gebied van de theorie dan van het handelen, 
van de leer dan van het leven. Alleen in dat verband kan men de opvatting 
van Van der Brugghen begrijpen, dat een gemeenschappelijke school voor 
alle richtingen toch een in wezen Christelijke school zou kunnen zijn, omdat 
als levens-grondslag, als richtlijn voor ons handelen het gezag van het 
Christendom niet werd betwist.

Maar nu heeft zich in de na-oorlogse wereld een tweevoudige en hoogst 
merkwaardige wijziging vertrokken. Zowel het communisme als het 
nationaal-sociaiisme en, schoon iets minder uitgesproken, het fascisme 
in zijn Italiaanse gedaante, hebben openlijk gebroken met de idealen en 
doeleinden van het Christendom. Een leer, die met allen nadruk afwijst 
het streven naar vrede, de gelijkwaardigheid der mensen en de betrekkelijk
heid van het staatsgezag, vernietigt het fundament, waarop Van der 
Brugghen ons schoolstelsel heeft gebouwd, ja de grondslagen zelfs van 
den Nederlandsen staat en van een maatschappij naar Nederlandse tra
ditie.

En de opkomende dreiging van zulk een leer doet nu onder velen, die 
zich van het Christendom vervreemd voelden, daarin weer waarden ont
dekken, die inderdaad op Christelijken bodem waren gegroeid, maar die 
vóór den oorlog zó vanzelfsprekend en onbetwistbaar schenen te zijn 
geworden, dat zij het Christendom niet meer schenen te behoeven. Ja, 
de vervreemding waarvan ik sprak, nam zelfs dikwijls den vorm aan, dat 
men eisen, geboren uit de Christelijke beschouwing van den mens, krach
tiger en consequenter in de daad wilde omzetten dan de representanten 
der Christelijke gedachte zelf.

Maar deze, voor een kwarteeuw niet betwijfelde, ja als ontwijfelbaar 
beschouwde overtuigingen, zijn na den oorlog in het centrum van den 
strijd komen te staan en nu komt er een diepgaande verschuiving in de 
gelederen van de voorstanders der openbare school, gedacht als een plaats 
van „opleiding tot Christelijke en maatschappelijke deugden.” Enerzijds 
vond men in die gelederen hen, die zichzelf tot het Christendom in een van 
zijn vele schakeringen rekenden, maar de „neutrale” school de voorkeur 
gaven als de plaats, waar men met anders-denkenden leerde omgaan en 
met hen rekening houden. Zolang de spanningen in het maatschappelijk 
leven nog betrekkelijk mild waren, behoefde dat geen bedenking te wekken, 
te minder, als men in het gezin zelf de godsdienstige opvoeding tot haar 
recht kon doen komen. Maar met de toename der spanningen en de ver
scherping der tegenstellingen groeit de aandrang om antithetisch te gaan 
staan tegenover een wereld, die voor een niet onbelangrijk deel uit over
tuigingen leeft, wier onverenigbaarheid met eigen overtuiging sterker 
aan den dag gaat treden. Naar aanleiding van den strijd over het huwelijk
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heb ik hierop reeds in Volksontwikkeling van 1929 (p. 299) en 1932 
(p. 327 vlg.) gewezen, en de laatste vijf jaren hebben aan de toen gesigna
leerde spanningen andere, van nog veel dieper'strekkenden aard toegevoegd.

Aan den anderen kant vond men op de openbare school de kinderen van 
hen, die de leer en de uitdrukkingswijze van het Christendom niet meer 
wensten te onderhouden, maar geenzins daarin zo consequent waren, dat 
zij nu ook een andere levens p r a c t ij k voor zich en hun kinderen wensten. 
Maar men zag niet meer, dat die levenshouding, die men gecontinueerd 
wilde zien, toch gegroeid was op Bijbelsen bodem, omdat er geen enkele 
richting was, die met kracht het tegenovergestelde handelen verdedigde. 
Thans is dit anders geworden; in de 20e eeuw wordt men gedwongen 
bewust te kiezen, terwijl men in de 19e eeuw als vanzelfsprekend 
de Westers-Europeese, in ’t bijzonder de Nederlandse levenshouding 
kon volgen.

Maar bewust kiezen eist nu juist een leer; het vraagt meer inzicht, 
meer vorm en gestalte, dan het door het doen zelf overdragen van zijn 
eigen levenshouding. En nu komt juist deze groep van vroegere aanhan
gers der openbare school in een moeilijke impasse. De eerstgenoemde 
groep — vermoedelijk trouwens veel kleiner dan de tweede — bezat een ook 
theoretisch gefundeerde overtuiging; juist omdat ze die bezat, durfde zij 
het aan, een deel van de opvoeding te plaatsen in een „gemengde", niet 
door die overtuiging gevormde sfeer. De andere, grotere groep had óf die 
behoefte aan leermatige omlijning niet gevoeld, óf die bevredigd gevonden 
in algemeen humanistische overtuiging. Maar in onzen tijd komt nu de 
zwakte van dat humanisme als een tot brede kringen sprekende overtuiging 
aan het licht. Het humanisme is altijd geweest een élite-beweging, een 
geestes-aristocratie, en nu moet die aristocratie de gelijkwaardigheid der 
mensen beschermen en optreden als de verdedigster der democratie tegen 
haar felste belagers.
Men verhele zich niet in welke moeilijkheden dit deze groep moet brengen. 
De gelijkwaardigheid der mensen, de relatieve onbeduidendheid van ras-, 
kleur- en aanlegverschillen tegenover dat ene centrale, dat alle mensen 
gewetens-dragers, verantwoorde! ij ke wezens zijn, is geen bewijsbare 
of waarneembare waarheid, het is een geloofsovertuiging. Een geloofs
overtuiging, die zelfs waar zij door godsdienstige overtuiging wordt ge
dragen, nog dikwijls een zwaren strijd heeft tegen allerlei individuele en 
massale instincten. Maar hoe zal men die overtuiging blijven dóórgeven 
aan de volgende generaties, als zij tegen die machtige massale invloeden 
niet meer versterkt wordt door bewuste godsdienstige overtuiging.

En hier toont zich de zwakheid van het humanisme als mededinger in 
den strijd der wereldbeschouwingen op den langen duur. Het is een kas
plant, die zich op den duur niet kan staande houden op de koude grond.
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Men kan de traditie ervan door één, twee, misschien drie generaties voort
planten, als de tijden en omstandigheden meewerken. Maar dan gaat het 
beeld zich aftekenen, dat onze tijd te zien geeft: de richting-aanwijzende 
kracht van de humanistische beschouwing wordt van generatie tot genera
tie zwakker, de vorm en de belijnde inhoud verdwijnt, men gaat meer en 
meer drijven op vager wordend sentiment. En als er nu felle botsing komt 
met uit echten levensnood geboren hartstochten, de dreiging van den oorlog 
en de werkloosheid — de laatste juist voor de intellektuelen van vóór den 
oorlog een ongekende vrees—-biedt dat niet verantwoorde sentiment geen 
houvast meer, althans geen kracht van doorgeven.

Zo ontwaakt de behoefte aan bewustwording omtrent eigen doen, aan 
geestelijke fundering, aan bel ij den als grondslag van handelen. 
Men ziet het allereerst in de Christelijke kerken zelf. De namen, die daar aan 
de richtingen en stromingen worden gegeven, zijn aan een sterke wisseling 
onderhevig. Een naam als „ethisch"—aan „ethos", levenshouding en ge
drag verwant—verliest zijn aantrekkingskracht. En menigeen, die nog tien 
jaar geleden er met kracht tegen opgekomen zou zijn, als men hem van 
„confessioneel-zijn" had verdacht, komt thans op voor een „belijdende 
Kerk”, omdat een kerk omlijnen moet, wat zij leert. Maar ook buiten het 
kerkelijk terrein begint de term „confessioneel" iets te verliezen van de 
associaties van „engheid” en „bekrompenheid", die het woord had in de 
oren van den typischen 19e eeuwer; het gaat integendeel de bekoring krijgen 
van de levenshouding, die niet alleen iets wil, maar ook weet, wat zij 
wil. Het is duidelijk, dat zulke accent-verschuivingen ook op de keuze: 
confess'onele, net-confessonele school ’nvloed moeten krijgen. Reeds 
d:e naam-aandu d'ng wordt een kracht van de eerstgenoemde; zij is de 
positieve, die iets bezit en iets verkondigt; de ander is de negatieve, d;e 
op haar best een grootsten gemenen deler representeert.

Het komt me voor, dat deze na-oorlogse mentaliteit, of juister deze 
terugslag op het stuk-breken van de oude zekerheden in de na-oorlogse 
wereld, in de cijfers van den heer Gerhard aan den dag treedt, al laat zich 
dit niet b e w ij z e n. De groei van het bijzonder onderwijs tot aan de 
pacificatie en nog enkele jaren daarna, heeft niets bevreemdends. Zij is 
onmiddellijk verklaarbaar uit politieke en financiële krachtsverhoudingen. 
De cijfers uit de 19e eeuw geven nergens weer de werkelijke groepering in 
de overtuiging van ons volk in zijn geheel; zij weerspiegelen 
alleen iets van die verhouding in „het denkend deel der natie”. „Het volk 
achter de kiezers”, waarop Groen van Prinsterer de aanspraken der 
bijzondere school bouwde, was ongetwijfeld heel anders verdeeld dan de 
leerlingen van openbaar en bijzonder onderwijs. De aanhangers der bij
zondere school hebben onweersprekelijk gelijk, als zij zeggen, dat staats
macht en staatsgeld de hoge percentages der openbare school in dien tijd
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hebben bepaald. Zelfs met de pacificatie was het evenwicht nog niet bereikt, 
zoals men uit de vergelijking van de leerlingenverhouding omstreeks dien 
tijd en den gelijktijdigen stand der politieke partijen kan zien. Want, het 
aantal principiële voorstanders der O.S., die rechts stemden, en omgekeerd, 
was, zeker in die jaren, heel gering.

Maar de verder gaande verschuiving, tot in de laatste jaren toe, kan 
moeilijk beschouwd worden als het gevolg van het ophouden van een 
dwang, die de ouders weerhoudt de school te kiezen, die zij waarlijk 
wensen. Ik heb reeds boven gezegd, dat die samenhang niet bewijsbaar is, 
maar hij lijkt mij in verband met de signatuur van onzen tijd, zoals ik die 
schetste, zeer plausibel. Men zocht voor zijn kinderen naar meer vastheid, 
meer belijndheid, naar een positieven inhoud, in den verwarrenden 
strijd der geesten en instinkten.

En dat betekent dan, dat de openbare school zichzelf moet gaan herzien. 
Haar programma vertolkte een zeer diepe gedachte toen het omtrent het 
midden der vorige eeuw werd geformuleerd. Opleiding tot Christelijke en 
maatschappelijke deugden, dat was niet een vage nietszeggende leuze, 
toen Van der Brugghen haar in zijn ontwerp inlaste, in tegenstelling met 
het voorafgaande ontwerp-Van Reenen. Men leze nog eens na hoe Saussaye 
Sr, hoe Beets die woorden beoordeelden. Wel waren er velen, die haar 
nietszeggend oordeelden, maar dat waren juist de tegenstanders der open
bare school. Maar het zou struisvogelpolitiek zijn, vol te houden dat dit 
nog zo is. De overgrote meerderheid van hen, die de taak hebben dat 
programma te realiseren, zouden thans zeer verlegen zijn als ze den inhoud 
dier woorden moesten omschrijven en verdedigen. En de ouders beginnen 
meer en meer die leemte te voelen; zij zoeken op de school naar een 
houvast, een omlijnde levensbeschouwing voor hun kinderen, nu zij zelf 
in den maalstroom van den tijd onzeker zijn geworden.

En de teruggang van het openbaar onderwijs zal vermoedelijk niet 
tot staan komen, zolang de openbare school zich niet op die behoefte 
bezint, en een duidelijk antwoord op de vraag naar het levensfundament 
weet te geven aan hen, die hun vastheid kwijt zijn.

Want de verwachting, dat de dreigingen van dezen tijd spoedig zouden 
zijn verdwenen, dat de opgehitste massale emoties en massa-instinkten 
spoedig zouden luwen, dat we weer een vrijwel ongeschokten grondslag 
zouden krijgen voor het leven, zoal niet voor de leer, die verwachting schijnt 
mij, helaas, al te optimistisch en irreëel.



Ontwikkelingswerk in het Belgische leger, 
door J. HOVENS GREVE.

T Tet artikel van den Heer van Veen in het vorige nummer van Volks- 
ontwikkeling handelende over Militie en Volksopvoeding is door de 

redactie bedoeld als een inleiding tot vervolgartikelen, welke de vraag 
op welke wijze gedurende de diensttijd van den Nederlandsen milicien zijn 
algemene vorming kan worden bevorderd, van verschillende kanten zullen 
beschouwen.

Men kan er bij ons volk op rekenen, dat op deze vraag wel op zéér uiteen
lopende wijze zal worden gereageerd!

Er zijn er, die volksontwikkeling en militaire dienst als volkomen on
verenigbare begrippen beschouwen, zij menen dat de geest van de militaire 
dienst dodend is voor elke goede vorm van volksontwikkeling.

Er zijn er ook die de gedachte, dat tijdens de militaire opleiding ook nog 
plaats zou zijn voor algemene ontwikkelingscursussen naïef of sentimenteel 
vinden.

De redactie van Volksontwikkeling acht beide standpunten minder 
juist, zij meent, dat althans door haar onderzocht behoort te worden: niet 
zozeer op welke wijze wordt de Nederlandse staatsburger tot een goed 
soldaat gevormd, maar wel op welke wijze kan de Nederlandse soldaat 
tot een goed staatsburger worden opgeleid.

Terwijl zij dus de oplossing van de eerste vraag niet tot haar competentie 
rekent, acht zij het haar plicht aan de oplossing van de tweede vraag naar 
krachten mee te werken en stelt zij Volksontwikkeling als tribune open 
voor alle deskundigen, die aan deze oplossing willen meewerken.

Met dit programma voor ogen moge het ons vergund zijn thans aandacht 
te vragen voor pogingen, welke in het Belgische leger te werk worden ge
steld, om een deel van de diensttijd te gebruiken tot vorming van den 
milicien tot goed staatsburger.

Gelijk in 1938 in ons land de dienstplicht is verlengd van 51 tot 11 
maanden, heeft in België in 1937 een verlenging plaatsgevonden van 12 
tot 17 maanden. Indien nu tegenstanders van de algemene vorming tijdens 
de dienst thans reeds onraad speuren en zeggen, deze getallen wijzen al uit, 
dat wat Gij ons van België wilt vertellen bij ons al vast onmogelijk is door 
de kortere tijdsduur, dan moeten wij als ondeskundigen gelaten zwijgen 
en kunnen en willen we niets anders doen dan de feiten doorgeven en 
hopen, dat zij toch de wèl willende deskundigen tot overdenking nopen, 
hoe er iets van dit werk onder onze omstandigheden kan worden ver
wezenlijkt.

En nu ter zake!
Bovengenoemde verlenging van de diensttijd is door de Belgische Re

gering niet noodzakelijk geacht voor de vorming van den soldaat, maar



ONTWIKKELINGSWERK IN HET BELGISCHE LEGER 241

Het 6e Linieregiment te Antwerpen heeft het geluk te staan onder het 
bevel van Kolonel Godeau, die behalve kolonel ook doctorandus in de 
Sociologie is. Wij mogen in deze combinatie zeker een aangeboren sociale 
zin zien en daarin tevens de verklaring, dat de opzet van het ontwikkelings
werk voor den Antwerpsen soldaat overal begrip voor diens behoeften en ■ 
goede tact ten aanzien van de wijze van behandeling verraadt.

Wat dunkt U van een regimentscommandant, die in de localen van zijn 
kazerne een tentoonstelling laat inrichten, niet aan het eind van een jaar 
werken, om dan allerlei autoriteiten te imponeren met alles wat onder zijn 
leiding gepresteerd is, maar een tentoonstelling heel aan 't begin van de 
arbeidsperiode minder om te laten zien wat er gebeurd is, maar meer om 
te laten zien wat bij goede en belangstellende medewerking zal kunnen 
gebeuren, niet een tentoonstelling voor de autoriteiten, maar een voor de 
soldaten zelf en hun familie.

En hun familie! Dat is wel zó goed gezien en zó onmilitair gemoedelijk 
maar psychologisch juist, dat we alleen daarom al een tikje vertrouwen 
zouden krijgen. Nu de kolonel had óók vertrouwen en het is niet beschaamd, 
want in de enkele weken van deze tentoonstelling kwam de „familie” 
van zijn 1000 soldaten op bezoek (: 20.000 man(en vrouw!) sterk. Welk 
een schoon ,,anti-kanker”middel is hier gegeven.

Hoe heeft men te Antwerpen dit werk georganiseerd?

‘) Met erkentelijkheid vermelden wij hier de brieven van den Brusselsen correspondent 
van het Handelsblad, waardoor wij op dit werk attent werden gemaakt.

omdat bij een kortere diensttijd het contingent te klein werd geacht onder 
de tegenwoordige omstandigheden. Op grond daarvan heeft in België de 
K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd) het initiatief genomen tot een be
weging om de vijf maanden meer-dienst grotendeels te doen wijden „aan 
de verstandelijke, zedelijke, en beroepsontwikkeling der militianen”. 
Deze beweging heeft het succes gehad, dat de minister van defensie aan 
de Garnizoenscommandanten richtsnoeren heeft doen toekomen omtrent 
de wijze, waarop dit werk behoort te worden aangepakt.

Ongetwijfeld zal van dit werk niet in elk garnizoen evenveel terecht 
komen. Er zullen commandanten zijn, die dit werk, „als een ziekte
verschijnsel, een ongezonde woekering” beschouwen, gelijk in de afgelopen 
weken een Nederlands hoofdofficier ons als zijn mening te kennen gaf en die 
dus deze opdracht zonder overtuiging uitvoeren en laten mislukken.

Maar er zijn er ook, die haar met enthousiasme hebben aanvaard en 
de resultaten van dit enthousiasme hebben wij de vorige maand in een der 
Kazernes van Antwerpen onder leiding van Kapitein van der Vorst mogen 
aanschouwen. *)
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10;
131;
20;
34;
27;
69;
32;
2;

18;
48;
41;
41;
71;

Er is onder leiding van den kolonel een commissie uit de officieren 
samengesteld, welke zich zal hebben bezig te houden met:

de lichamelijke opvoeding;
de zedelijke opvoeding;
de kulturele vorming;
de beroepsvorming;
de besteding van de vrije tijd;

Bij hetgeen volgt is in het oog te houden, dat uiteraard lichamelijke 
en zedelijke opvoeding gedurende de gehele diensttijd tot hun recht kunnen 
komen, maar dat bovengenoemde commissie met name is ingesteld voor 
de periode van de dienst die volgt op de uitsluitend militaire opleiding, dus 
voor de laatste zes maanden, die immers een soort surplus vormen.

Gedurende deze laatste zes maanden worden ’s ochtends lichte militaire 
oefeningen gehouden, terwijl gedurende vier middagen per week van 
4.15—5.— en van 5.10- -5.45 lessen worden gegeven of practische oefe
ningen ter verhoging van vakbekwaamheid worden gehouden. Op Woens
dag en Zaterdagmiddag worden excursies of bioscoopvoorstellingen 
gehouden. Voor een goede besteding van de Zondag worden elke Donderdag 
te voren programma’s opgemaakt en gepubliceerd.

Om nu tot een rationele toebedeling van lessen en practischen oefeningen 
te komen heeft kolonel Godeau zijn manschappen in groepen verdeeld, 
al naar het milieu of het arbeidsgebied, waaruit zij komen. De groepen, 
die op die wijze ontstonden, gaven een goede aanwijzing omtrent de vakken 
waaraan behoefte was. Er is dus niet gezegd, die lessen zullen we geven, 
maar welke mensen hebben we en waarvoor zullen ze zich interesseren 
of wat is voor hen van belang.

De samenstelling bij ons bezoek in Maart was ongeveer als volgt: 
Een algemene ontwikkelingscursus werd gevolgd door 192 man. 
Koorzang werd beoefend door 23 en muziekonderricht kregen 16 man. 
Beroepsvorming ieder in de navolgende branche kregen: 

chauffeurs  

 automonteurs .... 
smeden..
bankwerkers  
electriciens  
houtbewerkers . . . . 
tekenaars-schilders . . 
fotografen  
tuinlieden en bloemisten 
landbouwers  
kantoorbedienden . . .
Rode Kruis opleiding 
diversen 
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Een ons niet bekend aantal miliciens is werkzaam als leerkracht 
bij deze verschillende cursussen, naast de officieren die hier voor zijn 
aangewezen, functioneren dus onderwijzers bij de cursussen voor algemene 
ontwikkeling en technici bij de verschillende hierboven genoemde vakken.

Het enthousiasme dat van een van deze vaklieden uitstraalde toen hij 
ons vertelde over wat hij alzo maakte met zijn leerlingen, sprak boekdelen.

Onze vriendelijke geleider Kapitein van der Vorst deelde ons verder mee, 
dat dit werk geen extra geld mocht kosten, zodat men op dikwijls primitieve 
leermiddelen was aangewezen en ook voor de noodzaak stond deze in eigen 
beheer te maken, wat op zichzelf geen verlies was.

Een kleine bron van inkomsten vormden de reparaties aan meubilair 
van de kantines en leslocalen, waarvoor de op de gewone markt kostende 
prijs in rekening mocht worden gebracht en een nieuwe bron van in
komsten zouden van ’t zomer de groenten vormen, die op een naburig 
terrein van enkele bunders groot door de landbouwers onder de miliciens 
werden gekweekt en die door de kazerne-keuken voor normale prijzen 
zouden worden gekocht.

Op een andere plaats stonden 165 bloembakken klaar, die deze zomer met 
bloemen gevuld de 165 ramen van deze weinig fleurige kazerne een vrolijker 
aanzien zouden geven. Zo’n sentimentele kolonel! Weer elders zagen 
wij een sportterrein in wording, door de soldaten zelf gemaakt, waarop de 
verschillende openluchtspelen tot hun recht kunnen komen.

Uit alles, wat wij zagen, bleek, dat hier een ordenende geest werkzaam 
is, die een opdracht van boven af gegeven van binnen uit tracht te ver
wezenlijken. Het geheel draagt nog de stempel van primitiviteit, die ons 
herinnerde aan eigen pogingen bij het ontwikkelingswerk van werklozen, 
maar wij twijfelen niet of juist in deze periode van eenvoud zal men 
methoden en wegen vinden, die passen bij het mensen-materiaal, waar het 
omgaat. Wij Nederlanders verbeelden ons dat ons volk een vooraanstaande 
plaats inneemt op het gebied van onderwijs en opvoeding in de rij der 
volken. Het begint er langzamerhand naar uit te zien, dat dit een grote 
vergissing blijkt te zijn. Wij zullen het tempo van onze onderwijs
hervormingen moeten versnellen, als we in de pas willen blijven. Gelukkig 
kondigen zich de eerste verschijnselen van die versnelling aan.

Wie zou dan bij de vorming van den Nederlandsen soldaat tot staats
burger de „pas op de plaats" willen handhaven?

Thans is het woord aan de deskundigen.
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Vrijwillige arbeidsdienst, volksdienst, of iets anders? 
door W. H. KUIN-HARTTORFF.

T Tet is zeer merkwaardig, maar niet wezenlijk toevallig, dat tegelijkertijd 
deze drie citaten uit verschillende jongeren-tijdschriften gegeven 

kunnen worden. Onder de ,.oudere" jongeren, die veelal werkzaam zijn 
op het gebied van jeugdleiding, leeft sterk het besef dat het zo niet langer 
gaat met de jeugdwerkloosheid. Tegelijkertijd leeft er onder ons allen het 
verlangen naar gemeenschap. Allereerst naar gemeenschap in een kring 
van geestverwanten, en verder naar gemeenschap van het volk als geheel.

De bekende volkseenheidsconferenties zijn van jongeren uitgegaan;

,,Hoe moeten de Westerse democratieën handelen? De aan
grijpende jeugdwerkloosheid, die onze volkskracht met een ruïne 
bedreigt, maakt het vraagstuk van een volksdienst acuut. Het 
tijdstip is gekomen dit vraagstuk nader te bezien. Alle jongeren moeten 
hierbij worden ingeschakeld, niet alleen de werkloozen. Wil het 
een opvoedingssysteem zijn dat aan de volkseenheid dienstbaar 
wordt gemaakt, dan zal de studeerende, de verdienende en de 
slenterende jeugd er gelijkelijk in betrokken moeten worden; desnoods 
met differentiatie van den tijdsduur."

(Eltheto (N.C.S.V.) April 1938).
„Daden worden van ons geëist die de belichaming zijn van onze 

gedachten en verlangens betreffende de volkseenheid .... ik noem er 
drie:

2) Voorbereiding van een proefneming met een vrijwillige arbeids
dienst onder verantwoordelijkheid en leiding van de V.C.J.C., waar 
leden van onze verschillende jeugdverbanden zich enige tijd aan 
handenarbeid en omgang met geloofsgenoten uit andere kring dan 
de eigene, moeten wijden. De deelneming hieraan moet, onder 
zekere voorwaarden, worden gesteld en gevoeld als verplichting 
tegenover de V.C.J.C. Dit moet samengaan met de

3) Stichting van een V.C. Volkshogeschool 
(Leidersblad V.C.J.C., April '38).

„Straks zal het Gemeenschapsoord verrijzen door de werkbehoeftige 
handen van onze katholieke werkloze jeugd. Als dan dit oord bewoond 
zal worden, zullen de intellectuelen en die werklozen elkaar ook 
vinden in bewondering voor het werk der handen, of met aandacht 
volgend de discussies over de grote problemen van deze tijd. Zal het 
Gemeenschapsoord iets heel nieuws opzetten? Ik denk integendeel, 
dat het ons de openbaring zal brengen van de ongeweten gemeen
schapsideeën, die hier en daar reeds leven."

(Bouwen (R.K.), Maart ’38).
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de beweging, die op dit ogenblik bezig is systematisch te bestuderen wat 
in ons land de volkseenheid belemmert en hoe deze belemmeringen weg
genomen kunnen worden, is een jongeren-beweging. Onder jongeren moet 
men hier dan verstaan mensen tussen de 25 en 35 jaar, die bijna allen 
door de jeugdbeweging zijn heengegaan.

Het is niet te verwonderen, dat juist deze generatie opkomt voor de 
gemeenschap van ons volk. Zij kent de gemeenschap der jeugd
beweging en voor een deel kent zij -—- n.1. als jeugdleiders — de ellende 
der jeugdwerkloosheid van zeer nabij. Het zijn immers de jeugdorganisaties, 
die in ons land begonnen zijn met de arbeid ter bestrijding van de gevolgen 
der jeugdwerkloosheid.

Wanneer nu enkele vooraanstaande personen uit de jongerenwereld, 
en dan nog uit verschillende kampen, allen opkomen voor het samen
brengen van studerende, werkende en werkloze jeugd, dan moet dat reden 
genoeg zijn naar hun voorstellen te luisteren in een tijd, waarin de oplossing 
van het werkloosheids- zowel als van het volkseenheidsprobleem dringt.

Uit de boven gegeven citaten blijkt, dat men tegelijkertijd de 
jeugdwerkloosheid wil bestrijden en de volks
eenheid bevorderen. Inderdaad is de werkloosheid een zeer be
langrijke belemmering voor het ontstaan van een werkelijke volksge
meenschap. De werklozen zonder uitzondering, voelen zich uitgestotenen; 
niet alleen uit het arbeidsproces, maar ook uit de gehele maatschappij.

Als middel nu om de samenleving in ons land weer tot een gemeen
schap te doen groeien, prijzen de geciteerde schrijvers allen aan het tijde
lijk samenbrengen in kampen van jongeren uit verschillende maat
schappelijke groepen. Dit is een gedachte, die al jaren leeft, en die vooral 
in het buitenland toepassing heeft gevonden. Zij is van Duitse origine en 
het is dan ook geen wonder, dat ze daar het langst en het meest in de 
praktijk is gebracht. De z.g. „Arbeitslagerbewegung” is opgekomen in 
een kring van Duitse studenten, die georganiseerd waren in de „bündische 
Jugend”, afstammeling van de bekende Wandervogelbewegung. Als na
oorlogse jongeren, die uit de jeugdbeweging kwamen, voelde men sterk de 
noodzakelijkheid van maatschappelijke opbouw, van opbouw vooral van 
volks gemeenschap. Als belangrijk middel bij de opvoeding tot die 
gemeenschap, zag men het werkkamp; een daadwerkelijke vooroefening 
voor het leven in gemeenschap. De studentenwerkkampen werden na 
een paar jaar al omgezet in kampen, waar studenten, arbeiders en boeren 
samen werkten (in 1928 vond het eerste plaats).

Ook in ons land drong iets door van de gedachte van deze beweging, 
we kennen de pogingen tot het organiseren van arbeiders-boeren-stu- 
dentenkampen en we weten dat enkele leiders der bestaande volkshoge
school in Bakkeveen van deze gedachte vervuld waren.
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Deze geschiedenis was nodig, om de in den aanvang van dit artikel 
geciteerde voorstellen beter te kunnen beoordelen. Daarvoor is echter ook 
nodig, dat we weten, wat er in ons eigen land reeds gedurende een aantal 
jaren bestaat aan organisatie op het gebied van de bestrijding der gevolgen 
van de jeugdwerkloosheid. Daar er regelmatig hieromtrent mededelingen 
in „Volksontwikkeling” verschijnen, menen wij de werkkampen, plaatse
lijke werkplaatsen en cursussen bekend te mogen veronderstellen. 
Wel is het goed hier nog even in de herinnering terug te roepen, dat in ons

In Duitsland nu kwam nog een ander element naar voren. Bij velen n.1. 
kwam na het einde van de oorlog, waarbij de militaire dienstplicht was 
afgeschaft de wens op, de opvoedende taak die deze dienst had vervuld, 
te doen voortzetten door een andere instantie. Door gebrek aan financiën 
mislukte echter dit plan aanvankelijk.

Toch is het later voor een deel gerealiseerd. Want men kan zeggen dat 
— toen door de krisis van '29 de jeugdwerkloosheid op een ontstellende 
manier was toegenomen — de gedachte opkwam aan het instellen van 
een arbeidsdienst (toen nog vrijwillig), deze zeker gegroeid was zowel 
uit de werkkamp-beweging als uit de pogingen om tot een vervanging 
van de militaire dienst te komen. Merkwaardig is, dat aanvankelijk bijna 
alle andere dan de „bündische” jeugdorganisaties tegen de invoering van 
een F. A. D. waren, daar men vreesde dat hij tot arbeidsdienstplicht zou 
uitgroeien. Bovendien meende men, dat het op den duur onmogelijk zou 
zijn geen productieve arbeid te blijven verrichten.

Ondanks deze bezwaren, werd toch in Juni 1931 de F. A. D. bij de wet 
ingevoerd. Het doel werd als volgt omschreven;
„in gemeenschappelijke dienst, vrijwillige, ernstige arbeid ten algemenen 
nutte te verrichten en zich tegelijkertijd lichamelijk en geestelijk te ont
wikkelen".

Uitdrukkelijk werd erbij vermeld, dat de bedoeling van de F. A. D. 
niet vakopleiding was, maar behoud van arbeidsgeschiktheid.

Vóór de revolutie van 1933 bereikte deze F. A. D. gemiddeld een tiende 
gedeelte van de jeugdige werklozen.

In 1934 werd de vrijwillige arbeidsdienst in een verplichte vervormd. 
De arbeidsdienst kreeg nu veel meer de bedoeling van opvoedingsge- 
legenheid van de jongeren tot goede volksgenoten. Sekundair werd hij 
als middel tot bestrijding van de werkloosheid gezien (men rekent de 
deelnemers niet tot de werklozen). Op ’t ogenblik kan men de A.D. een 
semi-militair instituut noemen.

Behalve in Duitsland bestaat ook in enkele andere landen een F. A. D., 
o.a. in Zwitserland, in Amerika e.a. Men duidt echter met dezelfde naam 
dikwels verschillende zaken aan.
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1° Op de eerste vraag, n.1. of het bestaande werk dat geschiedt ter be
strijding van de gevolgen der jeugdwerkloosheid, voldoende is, is het niet 
zo eenvoudig direkt antwoord te geven. Uit het feit dat er naar schatting 
niet meer dan hoogstens 10% der jeugdige werklozen wordt bereikt, zou 
men wel dadelijk tot een ontkennend antwoord kunnen komen. Maar 
men dient zich dan onmiddellijk ook de vraag te stellen: zou het überhaupt 
mogelijk zijn afdoende de gevolgen te bestrijden, vooral wanneer de jeugd
werkloosheid zoveel jaren aanhoudt?

Ons inziens is dit de allerbelangrijkste oorzaak van het eer af- dan toe
nemen van de deelname aan het bestaande werk (plaatselijk en landelijk): 
men gelooft niet meer, dat men door aan dit werk deel te nemen, iets 
dichter komt bij de mogelijkheid weer opgenomen te worden in het be
staande arbeidsproces. En al zou men nog zulk prachtig werk uitdenken 
ter bestrijding der g e v o 1 g e n, de jongeren zouden dit geloof niet terug 
krijgen.

land —zeer terecht—steeds onderscheid is gemaakt tussen bestrijding van 
de gevolgen der jeugdwerkloosheid en de bestrijding van die 
werkloosheid zelf. Het zal wel duidelijk zijn, dat een eventuele vrijwillige 
arbeidsdienst evenals de werkkampen die we op dit ogenblik hebben niet 
anders is dan middel om de gevolgen te bestrijden. Dit verlieze 
men vooral niet uit het oog bij de beoordeling van allerlei voorstellen!

De drie grote vragen, die we dus in het verband van dit artikel hebben 
te beantwoorden zijn;
1° Is het bestaande werk, dat geschiedt ter bestrijding van de gevolgen van 
de jeugdwerkloosheid voldoende?
2° Worden er voldoende maatregelen genomen ter bestrijding voor de 
jeugdwerkloosheid zelf ?
3° Is het mogelijk op systematische wijze de groei van een volkseenheid 
te bevorderen ?
Dat deze drie vragen met elkaar in verband worden gebracht, is historisch 
verklaarbaar.

2° De tweede vraag, die dus zeer nauw met de eerste samenhangt, is: 
wordt er voldoende gedaan in ons land ter bestrijding van de jeugdwerk
loosheid zelf.

Met alle werkelijk respect voor enkele maatregelen, die genomen zijn, 
moet hierop het antwoord beslist ontkennend luiden. De jeugdwerkloos
heid is evenals de ontzaglijke werkloosheid der volwassenen op het ogen
blik, zo’n diep ingrijpend euvel in onze samenleving, dat het ook zeer 
zeer diep-ingrijpende maatregelen eist om beide te bestrijden. We weten dat 
er voortdurend gezocht wordt naar mogelijkheden, maar we weten ook,
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3e. De derde vraag, die we boven stelden, luidde: is het mogelijk op 
systematische wijze de groei van een volkseenheid te bevorderen ? Hierop 
is o.i. een bevestigend antwoord te geven. Inderdaad, de groei van een volk 
tot volksgemeenschap kan bewust bevorderd worden. En wij menen, dat 
daartoe enkele van de genoemde middelen geschikt zijn. Maar men vergete 
niet, dat men het doel nooit zal bereiken, wanneer men een van de aller
grootste belemmeringen voor een gemeenschap van het Nederlandse 
volk laat bestaan: de werkloosheid. Deze toch brengt een diepere scheiding 
tussen volksgroepen dan ooit enig ander verschijnsel heeft gedaan. En 
deze scheiding zal blijven bestaan, als we niet allen daadwerkelijk gaan 
beseffen welke nood er door de werklozen geleden wordt. Dit is de ergste 
dreiging voor de ondergang van ons volk.

Het kan hier niet onze taak zijn verder uit te wijden over de mogelijk
heden van de werkloosheidsbestrijding in het algemeen. Wel dienen we 
hier tot slot de vraag te bespreken, of de genoemde middelen: invoering 
van een arbeids- of volksdienst, stichting van volkshogescholen, geschikt 
moeten worden geacht om óf de jeugdwerkloosheid te doen verminderen, 
óf de volkseenheid te bevorderen.

we zo slecht vorderen met de

dat de oplossing nog steeds niet gevonden is, gezien het feit dat er nog ruim 
350000 volwassen werklozen en waarschijnlijk 100000 jongeren zonder 
werk in ons kleine land zijn.

Is het dan misschien onmogelijk dit euvel te bestrijden? Moeten we er 
ons — gelijk een zieke die zijn ziekte ongeneeslijk weet — bij neerleggen?

Ieder onzer zal op deze vraag een antwoord geven, dat voortvloeit uit 
zijn maatschappij-beschouwing, die echter in laatste instantie weer op 
zijn levensbeschouwing is gebaseerd. Hoe verschillend de levensovertui
gingen ook zijn binnen het Nederlandse volk, dit hebben ze toch zeker 
bijna allen gemeen, dat ze er geen genoegen mee kunnen nemen dat aan 
een zo ontzettend groot aantal mensen en jonge mensen de zegen van de 
arbeid onthouden wordt.

Maar als dit zo is, hoe komt het dan dat 
bestrijding van het euvel ?

Wij kunnen daar eerlijk geen ander dan dit antwoord op geven: daad- 
werkelijk verontrust ons als volk deze werkloos
heid niet voldoende. In theorie vinden we het vreeslijk 
en we noemen graag de duizendtallen om dit te staven, maar inderdaad 
beroert ons allen persoonlijk de ellende der werklozen niet. Dit is een 
treurig, maar een waar feit, dat ieder kan konstateren, die met open oog 
om zich heen en in zich zelf kijkt.

Wanneer dit zo blijft zal de werkloosheid niet verdwijnen. En - hier 
komen we tegelijkertijd aan het antwoord op de derde vraag toe, — 
wanneer dit zo blijft zal er geen volksgemeenschap ontstaan.
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I

Allereerst deze opmerking: psychologisch gezien lijkt het ons volstrekt 
onjuist om aan het kampwerk, dat men voor ogen heeft de naam vrijwillige 
arbeidsdienst, of volksdienst te geven. Niet alleen de Duitse oorsprong, 
maar vooral de Duitse historie heeft voor zeer grote groepen van ons volk 
deze naam een zo — zacht gezegd — antipathieke klank gegeven, dat 
een maatregel onder deze naam ingevoerd, nooit populair zou worden. 
Het bestaande werk met deze naam te gaan aanduiden, achten wij om 
dezelfde reden onjuist. Onze eigen historie helpt daaraan mee: onder 
„dienst” verstaat de Nederlandse jongen de militaire dienst en — men 
kan het betreuren of niet — deze is niet populair bij ons.

Maar nu de zaak: we zeiden reeds eerder, dat een arbeidsdienst in vérband 
met de werkloosheid slechts gezien kan worden als bestrijdingsmiddel van 
de gevolgen der jeugdwerkloosheid. De grote vraag die dan opkomt 
is: zou een V.A.D. zoveel beter zijn dan het bestaande plaatselijke èn 
werkkampwerk ?

Wij zijn van mening, dat voortdurend het bestaande werk onder de 
loupe genomen moet worden en dat steeds — zoals gebeurt —- over ver- 
nieuwingsmogelijkheden moet worden gesproken. Maar het invoeren van 
een V.A.D. op de enige manier waarop dat in ons land zou kunnen,
n. 1. door de verenigingen georganiseerd —■ lijkt ons beslist overbodig. Het 
enige voordeel, dat men zou kunnen zien is, dat de jongeren langer in een 
gemeenschap samen waren. Dit kan echter — gesteld dat men een langer 
verblijf inderdaad 'als voordeel beschouwt — ook verkregen worden door 
de duur der bestaande werkkampen te verlengen.

Dat men méér werkloze jongeren zou bereiken door middel van een 
vrijwillige arbeidsdienst, wanneer men er dezelfde bedragen aan besteedde 
als aan het bestaande werk — en alleen dan is de vergelijking eerlijk — 
is een illusie. Het is merkwaardig, dat de voorstanders nooit cijfers noemen.

Het allergrootste bezwaar echter, dat we hebben tegen propaganda 
voor een V.A.D. als voor iets geheel nieuws is, dat men op deze wijze 
de suggestie wekt de werkloosheid te bestrijden, terwijl men juist de aan
dacht van het hoofdprobleem afleidt.

Waarom begint men niet met ernstig de maatregelen te bestuderen, die 
de jeugdwerkloosheid zelf zouden kunnen doen verdwijnen? We denken
o. a. aan: vervanging van ouderen door jongeren, uitbreiding van het 
nijverheidsonderwijs; verlenging van de leerplicht.

De verlenging van de leerplicht is in behandeling geweest in de Kamer, 
maar afgestuit op gebrek aan geld. Verbetering van het nijverheidsonder
wijs kan om dezelfde reden niet gebeuren. Wanneer er geen geld beschik
baar is, zou ook een arbeidsdienst volkomen mislukken. Wanneer het 
er wel is —■ en de defensiebegroting zowel als de particuliere giften tonen 
ons dat er geld is voor datgene wat men van levensbelang acht —, dan 
is het eerste plicht om het kwaad bij de wortel aan te tasten.
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NASCHRIFT.
Hoewel het in de bij den aanvang van dit artikel gegeven citaten niet aan 

de orde is geweest, willen we tot slot toch een enkel woord zeggen over de 
verplichte arbeidsdienst; daar ons gebleken is dat deze 
ook al in Nederland wordt voorgestaan als middel om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden.

Wellicht hebben we nog eens gelegenheid hier nader op in te gaan; 
op deze plaats mogen we volstaan met als onze mening weer te geven, 
dat een verplichte arbeidsdienst

le. van democratisch standpunt bezien ongeoorloofd is, wanneer men 
aan het werken geen behoorlijke vergoeding verbindt.

2e. ons evenals de vrijwillige arbeidsdienst voor de grootst mogelijke

Een andere vraag is of het organiseren van kampen voor jongeren van 
verschillende maatschappelijke groepen bevorderlijk zou zijn voor de groei 
van de volkseenheid. Hierop luidt ons antwoord: zeer zeker. 
De georganiseerde arbeiders-boeren-studentenkampen èn de volks- 
hogeschoolpogingen hebben het reeds bewezen. Maar waarom zou men 
dan het reeds gebruikte woord volkseenheidskampen niet 
handhaven ? Dit is een naam die in ons land ontstaan is en die ons vrijheids
lievende volk ligt.

Het zou een zegen zijn, wanneer de gedachte die aan dit werk ten grond
slag ligt, zou doordringen in steeds meer groepen van ons volk. Het is 
verheugend dat ze reeds in verschillende jongeren-groepen is binnen
gedrongen. We gaven een citaat uit een Rooms-katholiek jongeren-blad, 
waarin gesproken werd van het katholiek Gemeenschapsoord, dat men 
bezig is te bouwen. We kennen de pogingen die de N.C.S.V. deed en de 
volkseenheidsconferenties die in Woudschoten plaats vonden. We kennen 
ook de pogingen tot Volkshogeschoolwerk die op verschillende plaatsen 
in ons land worden gedaan (Bakkeveen, Barchem, de Vonk). En vergeten 
we in dit verband niet de werkkampen, die sinds ruim 5 jaren voor jeugdige 
werklozen worden georganiseerd door de verschillende jeugdverenigingen, 
en de internaten voor volwassen werklozen en voor vrouwen van werklozen, 
die, begonnen door de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers, nu ook 
door enkele andere organisaties worden verricht. Al dit werk is daad
werkelijke bevordering van de volksgemeenschap. Uitbreiding hiervan is 
beslist noodzakelijk, maar het bevorderen van de natuurlijke groei die 
reeds een aanvang heeft genomen is de enig juiste weg. Wel zou het aan
beveling verdienen om meer dan tot nu toe geschiedde, pogingen te doen 
werkenden en werklozen samen te brengen. Dit alles in trachten te persen 
in het keurslijf van een „dienst” gaat tegen de traditie van ons volk in 
en is ook daarom tot mislukking gedoemd.
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de besteding van

de

moeilijkheden zou plaatsen inzake het vinden van werkobjecten die niet 
concurrerend zijn met de normale arbeidsmarkt.

3e. de werkende jongens, die bovendien militair dienstplichtig zijn, veel 
te lang uit hun arbeid zou halen, hun vakbekwaamheid zou doen verliezen 
(hetgeen in Duitsland reeds als bezwaar ondervonden is bij de herbewape
ning), en de werklozen veel te lang de gelegenheid tot werk zoeken zou 
ontnemen.

4e. volstrekt overbodig is, wanneer er een verplichte militaire dienst 
bestaat, zoals bij ons, die eventueel in meer paedagogische zin zou kunnen 
worden omgevormd,

5e. in landen waar hij bestaat (Duitsland, Bulgarije, Japan, Polen b.v.) 
een semi-militair of militair instituut is.

De leiding van het Sociologische Instituut Solvay, 
behoorende tot de Vrije Universiteit van Brussel, heeft als onderwerp voor 
de XIXste Universitaire Sociale Week een onderwerp gekozen, dat ook 

ons Tijdschrift in een reeks van artikelen is behandeld, de quaestie 
den vrijen tijd en zijn besteding. Van het in deze week verhandelde is 
uitvoerig verslag verschenen in de Revue de 1'Institut 
Sociologie, XVIIe jaarg. Oct.-Dec. 1937.

Het uitgebreide programma was in drie deelen verdeeld. Wij vermelden 
ze hieronder met enkele gegevens omtrent de afzonderlijke punten, welke 
daarbij aan de orde waren, en een samenvatting van de feiten en be
schouwingen, welke bij de behandeling daarvan naar voren kwamen.

1. De vrije tijd der onderscheidene maatschappe- 
lijke klassen.

Besproken werden achtereenvolgens: de vrije tijd der arbeiders, die der 
landbouwers en die der beter gesitueerden.

De hiërarchie der sociale klassen wordt in haar vrije-tijdsbesteding en 
de keuze van de soort van ontspanning teruggevonden. De vrije tijd van 
de hoogere standen getuigt in den regel van hun stoffelijke welvaart en 
verstandelijke ontwikkeling. De hooge kosten van bepaalde vormen van 
vermaak vormen als ’t ware een slagboom, waarachter de door de fortuin 
begunstigden zich tevens veilig weten tegen de nabootsing door de minder 
gegoede klassen en tegen elke verwarring met het „vulgaire” (b.v. zee- 
jacht, leven op een kasteel).

Sociologische beschouwingen over 
den vrijen tijd
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Voorzoover dit laatste niet het geval is, ziet men een overdracht van de 
vormen van ontspanning van de rijkste op de arme klassen, welke alle 
trappen van de maatschappelijke rangorde doorloopt (populariseering van 
de sport, reizen, vertooningen, e.d.). Dit verschijnsel ontketent een geheele 
reeks van sociologische verschijnselen: de nabootsing en vulgarisatie 
brengen den betreffenden vorm van vrije-tijds-besteding in discrediet, 
na een zekeren tijd leidt dit tot een volkomen onverschilligheid, welke 
de beter gesitueerden weer in de gelegenheid stelt om tot de verlaten 
vormen van vermaak terug te keeren.

De hoogere standen, welke steeds veel vrijen tijd hebben genoten, ge
voelden behoefte dit voorrecht te rechtvaardigen door het uitgelezen 
karakter van hun vormen van ontspanning, welke voor een groot stuk aan 
kunst en wetenschap gewijd waren.

Ook op dit gebied kunnen zich nabootsingsverschijnselen voordoen.
De z.g. lagere klassen toonen bij het ruimer-worden van haar vrijen tijd, de 

behoefte aan beschaving, welke voor een deel zal worden ingegeven door de 
begeerte om te deelen in de distinctie,waarop de hoogere standen prat gingen.

Op het gebied van den vrijen tijd der arbeiders hebben zich diepgaande 
veranderingen voltrokken. De belangrijke uitbreiding daarvan heeft het 
aanzijn gegeven aan een reeks van instellingen, welke op verschillende 
gebieden een heilzame activiteit vertoonen. Gedacht wordt aan hetgeen 
geschiedt voor lectuurvoorziening, muziek, tooneel, tuinwerk, sport, 
reizen en trekken.

Bij de bestudeering van den vrijen tijd ten plattelande blijkt hoe grooten 
invloed de industrie en de hedendaagsche techniek op de vrije-tijds- 
besteding oefenen. De menging van industrieele en landbouw-bevolkingen 
leidt tot eenvormigheid in de ontspanning. De verbetering der verkeers
middelen brengt allerlei stedelijke vormen van vermaak binnen het bereik 
van den plattelandsbewoner.

De techniek draagt, wat de vrije-tijdsbesteding betreft, bij tot een 
uniformiseering in de ruimte. Daarentegen leidt zij tot steeds snellere 
afwisseling in den tijd. Ook hier ziet men als gevolg van wisselende techniek 
even algemeene als voorbijgaande mode-verschijnselen.

2. De ontspanning en het economische en sociale

Hierbij werden o.m. behandeld de plaats van de ontspanning in het 
Belgische economische leven, het beroepsleven van de tooneelspelers, de 
sport, de radio en bridge. In het economische leven neemt de ontspanning 
een belangrijke plaats in. Volgens mededeeling van Prof. Baudhuin van 
Leuven wordt gemiddeld 10% van het gezinsinkomen daarvoor besteed. 
De gezamelijke uitgaven voor dit doel omvatten ongeveer 1% van het 
nationale inkomen.
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Naarmate de behoefte aan ontspanning en de mogelijkheden om daaraan 
te voldoen groeien, breiden de ondernemingen op dit gebied zich uit. 
Men ziet de ontwikkeling van groote ondernemingen voor sport- 
demonstraties met reuzen-stadions. De film-industrie en de bioscoop- 
exploitatie behooren tot de belangrijke takken van bedrijf. Zelfs gezelschaps
spelen gelijk bridge leiden tot de oprichting van winstgevende zaken, 
gelijk de Amerikaansche academie, welke bekwaamheids-getuigschriften 
voor bridge-onderwijzers uitgeeft.

Nog op twee andere wijzen draagt de vrije tijd bij tot de economische 
bedrijvigheid. Verscheidene vormen van ontspanning, met name vormen 
van sport, vragen een uitrusting, met welker productie diverse industrieën 
bezig zijn. Bovendien geeft de ontwikkeling van den geest van wedijver, 
die de sport- en spelbeoefenaren bezielt, werk aan leeraren, die in sport en 
spelen les geven.

Van den psychologischen kant bezien is het gevoel van vrijheid de 
wezenstrek der vrije-tijdsbesteding. Daardoor heeft zij ten opzichte van 
denberoepsarbeidwaarde als compensatie. Bij het kind,dat niet aan beroeps
verplichtingen onderworpen is, bestaat het psychologische verschil tusschen 
arbeid en vrijen tijd niet. Het spel, dat de voornaamste bezigheid van het 
kind vormt, zal voor hem eer de waarde van den arbeid dan die van den 
vrijen tijd hebben.

Omtrent de psychologische beteekenis, welke het spel voor de vol
wassenen heeft, werden bij deze voordrachten enkele belangwekkende 
opmerkingen gemaakt. De speler, hetzij hij een duivenhouder of bridger is, 
vertoont enkele zeer bepaalde karaktertrekken. Het genoegen, dat hij bij 
het spel ondervindt, draagt het karakter van eigenliefde. Hij is bezield 
van een gevoel van wedijver. Overtuigd van zijn eigen waarde is hij steeds 
vol hoop over den uitslag van de partij. Zijn falen verklaart hij uit het 
tekort-schieten van zijn partners of aan factoren van buitenaf. In ’t 
algemeen geven zijn reacties een uitnemenden kijk op zijn'karakter.

Op dit gebied, dat zoo op het eerste gezicht door en door dat der vrijheid 
schijnt, kunnen zich onder omstandigheden delicate juridische vragen 
voordoen. Ook daaraan werd aandacht geschonken. Het wedstrijd- 
karakter van bepaalde spelen, met name van bepaalde vormen van kracht
sport, vordert dat aan de vrijheid van actie van de individuen grenzen 
worden gesteld. Geldspelen, welke als gevaarlijk dan wel immoreel worden 
beschouwd, leiden tot beperkende bepalingen van de zijde van den wetgever.

3. De organisatie van de vrije-tijds-besteding.
Bij dit punt werd nagegaan wat van socialistische en van christelijke 

zijde in dit opzicht werd ondernomen. Een afzonderlijk referaat was gewijd 
aan de jeugdherbergen. Besproken werd de vrije-tijdsbesteding in Frankrijk, 
Rusland en de internationale strevingen op dit stuk.
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en opvoedende functie 
en althans een gezond

De vraag van de organisatie van den vrijen tijd staat in nauw verband 
met de quaesties van den arbeidsduur, de hoogte van het loon, het peil 
van het volksonderwijs en de overheerschende politieke opvattingen. Het 
vraagstuk kan niet los van deze andere worden opgelost. Het vormt een 
deel van een volledig en in alle ondetdeelen samenhangend plan van 
maatschappelijke hervorming.

Niettemin hebben bepaalde instellingen tot gedeeltelijke oplossing bij
gedragen. Wanneer men de commerciëele ondernemingen op dit gebied 
en de zuivere gezelligheidssamenkomsten terzijde laat, kan men de in
stellingen op dit terrein onderscheiden naarmate ze een particulier dan 
wel een officieel karakter dragen.

De eerste, welke soms met politieke, godsdienstige of sociale bij
oogmerken geleid worden, trachten de cultureele 
van den vrijen tijd tot haar recht te doen komen 
en heilzaam gebruik daarvan te verzekeren.

De officiëele bemoeienis geschiedt volgens twee onderling zeer ver
schillende beginselen. In de landen der dictatuur is de gedachte, dat de 
staat oplegt en leidt, in democratische landen wenscht men, dat de staat 
organiseert en coördineert. De waarde van het werk, dat langs den eenen 
of den anderen weg wordt tot stand gebracht laat zich moeilijk vergelijken.

De democratische regeeringen moedigen het particulier initiatief aan 
maar stellen zichzelf niet daarvoor in de plaats. Zij geven reducties op 
de spoorwegen maar organiseeren niet zelf reis en verblijf. Zij begunstigen 
de oprichting van jeugdherbergen maar zij bezitten geen enkele jeugd
organisatie, welke onmiddellijk onder haar leiding staat.

In de dictatuur-staten staan alle werkzaamheden welken oorsprong, 
ze mogen hebben, onder staatsleiding. Zij dragen den stempel der centrale 
regeering, welke leiding geeft.

Bij alle verschil van meening waren de sprekers het eens over de groote 
en actueele beteekenis van het vrije-tijds-probleem. Het economische 
motief is: de beperking van den arbeidsduur staat in nauw verband met 
het evenwicht tusschen productie en consumptie. De verbruikers hebben 
behoefte aan vrijen tijd om de geweldige productie van onzen tijd te op 
nemen.

Het sociale motief luidt: de afnemende voldoening van den beroeps
arbeid, welke het gevolg is van de mechanisatie en de steeds grooter 
wordende afstand tusschen de vormen van arbeid en die der vrijetijd- 
besteding geven aan deze laatste een toenemende beteekenis.

In 't belang eener harmonische levensvoering moeten vrije tijd en arbeid 
elkaar in evenwicht houden en aanvullen.

Het cultureele motief is: de aanwas van den vrijen tijd veroorlooft een 
algemeenere verbreiding van de cultuur-waarden en zeker een gezondere,
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rijkere, meer verscheiden keuze in de vormen der populaire ontspanning.
Het politieke motief is: ongeacht of de vrije tijd in dienst wordt gesteld 

van den maatschappelijken vooruitgang dan wel van bepaalde vormen van 
staatkundige overheersching, teekent de staatsbemoeiing zich op dit 
gebied steeds sterker af.

Het moreele motief is: de vrije tijd is een bescherming tegen de ge
spannenheid van het moderne leven. In den vrijen tijd kan de man, die aan 
streng geregelden dagelijkschen arbeid onderworpen is, de moreele waarde 
ervaren van de ontspanning, de bezinning, de vrije beweging van den geest.

Terzake van het onderhavige programmapunt: de organisatie van den 
vrijen tijd, vertoonden zich tusschen de deelnemers aan de sociologischen 
week de meest diepgaande verschillen, zulks nog meer over de richting, 
waarin zulk een organisatie zich zou hebben te bewegen dan over de 
noodzakelijkheid van organisatie opzichzelf.

Volgens sommigen zou alleen een uitsluitend ontspannende bezigheid 
beantwoorden aan de psychologie van het volk. In verscheidene landen 
en met name in België had men allerlei gezonde vormen van ontspanning 
zien opkomen en bloeien: volksspelen, folkloristische manifestaties, en derg. 
terwijl instellingen van onderwijs en opvoeding tot een onvermijdelijke 
mislukking gedoemd waren.

Volgens anderen zou er in de breede volksmassa’s een vaak sterk ver
langen naar cultuur leven, dat in den vrijen tijd zou kunnen worden be
vredigd. In de gevallen, waarin dit verlangen zich niet vanzelf openbaarde, 
zou het opgewekt en aangemoedigd kunnen worden en dan een behoorlijke 
vlucht kunnen nemen. Voor deze gedachte werden verscheidene voor
beelden uit de praktijk aangevoerd.

Een tusschen-standpunt werd verdedigd door hen,die erkenden, dat er in de 
massa een vaag verlangen naar de cultuur leefde maar die tevens van oordeel 
waren, dat dit verlangen meestal en zeker op dit oogenblik tot niets leidde.

Naast dit verschil van meening was er een andere tegenstelling omtrent 
het al of niet wenschelijke van rechtstreeksche inmenging van den staat.

Sommigen vreesden op dit gebied de gevaren der bureaucratie en van 
centralisatie-in-'t blinde-weg, waarbij geen rekening zou worden ge
houden met de plaatselijke omstandigheden, welke voor een buitenstaander 
moeilijk zijn waar te nemen en die toch tot het welslagen of de mislukking 
van een onderneming zoo sterk kunnen bijdragen.

Anderen betoogden daarentegen de noodzakelijkheid van staatsingrijpen. 
Zij zagen heil in de medewerking van specialisten op dit gebied die, nadat 
zij zich van de behoeften en wenschen der massa op de hoogte zouden 
hebben gesteld, in staat zouden zijn daaraan op de best mogelijke wijze 
tegemoet te komen. De meest geschikte personen zouden zoodoende in 
dienst van dit groote volksbelang kunnen worden gesteld. X.
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Wat doet de overheid voor de vernieuwing van 
opvoeding en onderwijs?

Z~\ver dit belangrijke onderwerp vergaderde de W.V.O. (Werkgemeen- 
' schap voor vernieuwing van opvoeding en onderwijs) de laatste 

drie dagen in de prachtig gelegen Ernst Sillemhoeve aan de nieuwe weg 
Baarn-Utrecht.

Het was een heel merkwaardige conferentie, niet zozeer omdat er 
verschillende eminente sprekers uit binnen- en buitenland waren, maar 
wel door het feit, dat vooraanstaande persoonlijkheden van officieel 
Nederland niet geschroomd hadden hier openhartig te spreken over belang
rijke problemen, die ten nauwste de evolutie van opv. en ond. raken.

Op deze bijeenkomst werd voor het eerst een contact gelegd tussen de 
moderne opvoeders en hooggeplaatste vertegenwoordigers der Overheid, 
een contact, dat men enige jaren geleden ongetwijfeld onmogelijk zou ge
acht hebben en dat nu plotseling een feit werd onder ideale omstandigheden, 
in een sfeer van ernst, waar de humor niet ontbrak en van wederzijds 
begrip, die grote openhartigheid toeliet.

Daar was, om te beginnen Madame Géraud, hoofdinspectrice van de 
bewaarscholen in Frankrijk. Een uiterst interessante persoonlijkheid met 
heilig vuur geladen en een uitnemend spreekster. Een vrouw met een hoge 
positie, doordrenkt van de nieuwe opvoedings- en onderwijsideeën, die 
op prachtige wijze het bewaarschoolonderwijs stimuleert en op nieuwe 
basis zet. Zij „inspecteert” niet, maar ze leidt, ze inspireert, belegt con
gressen en bevordert de nieuwe scholenbouw volgens de meest moderne 
inzichten. In tegenstelling met ons land is het voorbereidend onderwijs 
een taak der overheid en de leidsters hebben dezelfde bevoegdheden als die 
van het L.O.

De Heren Jeunehomme en Roels, inspecteurs bij het L.O. in België, 
spraken over het nieuwe leerplan, dat zij in 1936 hebben samengesteld. 
Het berust op moderne psychologische en paedagogische beginselen. Er 
worden thans proeven mee genomen in de praktijk. Beiden hebben zich 
laten leiden door de ideeën van Prof. Decroly, zo nauw verwant met die 
van Jan Ligthart. Volgens hen behoort alle onderwijs uit te gaan van waar
neming. Uit deze vloeien alle werkzaamheden voort. Het leerplan is 
uiterst soepel, geeft alleen richtlijnen aan en de onderwijzer beschikt 
over een grote mate van vrijheid, zoals we die alleen vinden in de vrije 
scholen in Nederland. Hier kan de onderwijzer werkelijk opvoeder zijn 
en van zijn initiatief hangt het af de kinderen te brengen tot die opservaties 
waaruit alle activiteiten, vooral ook de spontane, zich kunnen ontwikkelen.

Daar was verder Dr. H. G. Stead, inspecteur bij het L.O. in Chesterfield, 
die eerst een overzicht gaf van de soorten scholen in Engeland en daarna 
meer in het bizonder aangaf welke resultaten hij in tien jaar in Chester-
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field bereikt had, waar alle lagere scholen waren hervormd en in nieuwe 
gebouwen waren ondergebracht, waar de opvoeder beschikt over een 
benijdenswaardige mate van vrijheid en waar, aan de hand van velerlei 
technieken, men de kinderen voert tot talrijke werkzaamheden, die initiatief 
vragen, spontaniteit, zelfwerkzaamheid en samenwerken.

Het was een voorrecht naar dezen eenvoudigen Engelsman te luisteren, 
die, oorlogsinvalide, ondanks zijn verminking, zijn volle enthousiasme 
had behouden, zijn zin voor humor, zijn idealisme en zijn doorzettings
vermogen.

Dr. Van Prihoda uit Praag vertelde over wat in Tsjecho-Slowakye 
gedaan wordt voor vernieuwing van opvoeding en onderwijs. En ook 
hier weer kon men constateren, dat ook de overheid, als zij gaat hervormen, 
uitgaat van dezelfde beginselen, die de nieuwe opvoeders bezielen: individu
alisatie, zelfwerkzaamheid, spontane activiteit, sociaal besef.

Als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid sprak vervolgens 
Prof. dr. G. A. van Poelje, Directeur-generaal van het onderwijs, die in 
een magistrale rede aangaf met welke moeilijkheden de overheid worstelt, 
als zij opvoeding en onderwijs wil hervormen.

In een democratische staat als de onze verwacht men geen staats- 
paedagogiek. De overheid moet rekening houden met de principiële vrijheid 
van ieder om eigen wegen te gaan. Toch is o.a. de ontwikkeling van het 
middelbaar onderwijs geheel van staatsgezag uitgegaan.

Het staatsbestel werkt bovendien langzaam, hetgeen trouwens ook maar 
goed is, daar anders de bevolking zich niet zou kunnen aanpassen. Spr. 
wees in dit verband op het groot aantal wetten, dat in de laatste 40 jaar 
in Nederland van kracht was geworden.

Daarbij komt, dat de gemiddelde ouder conservatief is, omdat hij zich 
niet los kan maken van eigen jeugdherinneringen en blijft bij het traditionele 
onderwijs. Bovendien eist hij voornamelijk intellectuele vorming en, in 
verband daarmede allerlei diploma’s, waaraan hij gewend is een bovenmate 
grote waarde toe te kennen.

Een andere moeilijkheid is, dat er toch altijd een gebrek is aan deskundig
heid bij degenen, die geroepen zijn nieuwe maatregelen te nemen.

Verder moet de overheid rekening houden met de eigenaardigheden van 
het personeel. Zo zijn b.v. van de ruim 28000 onderwijzers in Nederland 
er meer dan 20000 boven de dertig jaar en zelfs een groot gedeelte boven 
de vijftig, hetgeen aanpassing aan het nieuwe heel moeilijk maakt.

De vakverenigingen hebben jarenlang alle aandacht opgeëist voor de 
verbetering van de stoffelijke positie der onderwijzers, waardoor een vol
komen openstaan voor de idealen van opv. en ond. onmogelijk was. Daar
naast heeft de strijd om de zelfstandigheid van de leerkrachten eveneens 
lange tijd beslag gelegd op een groot deel van de besten onder hen.
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J. H. BOLT.

Ten slotte wordt aan hen, die nieuwe wegen bewandelen een hoge 
norm aangelegd, waaraan de grote meerderheid niet kan voldoen.

Vandaar, dat de overheid genoodzaakt is wegen van geleidelijkheid te 
betrachten in verband met de herziening van opvoeding en onderwijs.

Na Prof. Van Poelje sprak de Heer Welling, hoofdinspecteur in de 
hoofdinsp. te Groningen. Deze spreker constateert, dat er niet alleen 
ontevredenheid is bij de ouders over de bereikte resultaten van het onder
wijs ( dat is trouwens ten allen tijde het geval geweest!), maar er is ook 
een grote mate van onbevredigdheid bij de leerkrachten over de uitkomsten 
van hun werk. En dat is een gelukkig teken. Aan de ijver en toewijding 
van de onderwijzers ligt het hem niet. Maar een belangrijk ding is, dat de 
leerstof niet met de tijd is meegegaan. Principieel is er de laatste jaren in 
ons onderwijs niets veranderd. Deze leerstof is verder geheel berekend op 
het verkrijgen van parate kennis en wat vervliegt er sneller dan parate 
kennis? Zonder kennis kan men niet, maar ze moet middel zijn en geen 
doel. Van het allerhoogste belang is echter, dat het kind leert waarnemen 
en zijn verstand gebruiken. Als hij dat heeft geleerd, komt de rest 
vanzelf.

Nu is het helaas veel gemakkelijker parate kennis bij te brengen dan het 
kind te leren waarnemen en denken. En daarom houdt men zich maar 
liever met het eerste bezig.

Spr. stelt als eerste eis aan het leerplan, dat het aansluit bij het milieu, 
waarin het kind leeft en dat daaruit dus de aangrijpingspunten genomen 
worden voor opv. en ond. Is het niet betreurenswaardig, zegt deze hoofd
inspecteur, dat in Nieuw-Amsterdam (een dorpje in Drente) hetzelfde 
leerplan en dezelfde boekjes gebruikt worden als in Amsterdam?

Toch laat onze wet een grote mate van vrijheid toe. De inspectie kan 
echter niet opdringen. Zij wil niet dwingend optreden, omdat daarmede 
iedere hervorming van te voren tot mislukkig gedoemd zou zijn.

De Heer Welling is met zijn inspecteurs bezig een leerplan te ontwerpen, 
waarin een minimum van leerstof is aangegeven en dat een nieuwe fase 
kan inluiden in de Nederlandse scholen. Hij hoopt nog dit jaar met het 
leerplan gereed te komen.

Ten slotte sprak Dr. W. M. van Popta over de vernieuwingen van het 
onderwijs in Los Angeles, waar op echt Amerikaanse wijze belangrijke 
hervormingen zijn ingevoerd.

Dit congres, dat door alle deelnemers als zeer geslaagd werd beschouwd, 
zal het volgende jaar zijn voortzetting vinden in een ander, dat hetzelfde 
onderwerp zal behandelen voor het middelbaar onderwijs in de ruimste 
zin des woords.
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DE STICHTING: DE KINDER
VRIENDEN.

t krijgt sterk 
werk wordt 
iding, hetzij 
nde punten

nr bestaat in Amsterdam een stichting 
*-‘ genaamd: de Kindervrienden; adres 
van het secretariaat: Sarphatistraat 66«. 
Deze heeft blijkens de statuten tot doel 
bij kinderen levensvreugde, idealisme, 
kunstgevoel en zelfwerkzaamheid te 
ontwikkelen.

Vreugde, zo zeggen deze kindervrienden 
willen wij aan de kinderen geven, prac- 
tisch willen wij hun datgene laten zien, 
waar zij later in de maatschappij mee te 
maken krijgen, maar ook en zeker niet 
in de laatste plaats, willen wij proberen 
het kind iets van de grootsheid van de 
schepping te laten zien en zullen wij 
trachten, het er van te doordringen dat 
deze schone wereld tot een vreugde voor 
allen kan worden, wanneer de mensen 
elkaar als broeders en niet als hun 
vijanden beschouwen.

Dat is inderdaad een schoon, zelfs een 
heilig beginsel. En het ligt voor de hand 
de vraag te stellen, wat de stichting heeft 
gedaan voor dit doel.

In de eerste plaats heeft ze een „Tehuis” 
geopend aan het da Costaplein 3—5 te 
Amsterdam. Dit gebouw is een oud 
politiebureau, dat door een bekend artist 
smaakvol is ingericht. De wanden zijn 
versierd naar ontwerpen van Alb. Hahnjr. 
De ruimte is er zeer beperkt, maar men 
heeft ervan gemaakt wat enigszins moge
lijk was. Men vindt er een feestzaaltje 
met een toneeltje, een gramofoon en een 
piano, waar een vijftigtal kinderen bijeen 
kunnen zijn, waar films worden vertoond 
en voordrachten worden gehouden naar 
aanleiding van plaatjes op de epidiascoop.

Verder is er nog een tentoonstellings- 
zaaltje, waar o.a. aanwezig is een inzen
ding van de Landbouwhogeschool te 
Wageningen en tal van producten, die in 
Holland en Tndië groeien, een paar 
aquaria enz.

De stichting beschikt reeds over een 
30-tal films en tal van epidiascoop- 
plaatjes. De bedoeling is, dat een of ander 
onderwerp, dat een onderwijzer met zijn 
leerlingen wil behandelen, maar waarvoor 
hem op de school de hulpmiddelen 
ontbreken, hier met de leerlingen wordt 
besproken en door film enz. kan worden 
verduidelijkt. Desgewenst wordt hun een 
syllabus over het onderwerp toege-

Het laatste jaarverslag (over 1936 -37) 
is in zeer optimistische toon gesteld; 
reeds zes jaren bestaat de stichting en ze 
trekt van verschillende zijden de aandacht. 
Het aantal bezoekers in het verslagjaar 
bedroeg 19309, terwijl 269 voorstellingen 
werden gegeven. De dagelijkse leiding 
is toevertrouwd aan twee dames, waarvan 
één onderwijzeres is. De voorzitter der 
Stichting is de heer J. J. Smit; in het 
curatorium hebben leden van het school
toezicht en vertegenwoordigers van onder- 
wijzersorganisaties zitting.

Wie het „Tehuis” bezoekt 
de indruk, dat hier goed v 
gedaan; ’t vraagt echter uitbreid 
in dien zin, dat op verschilleno< 
in de stad zulke inrichtingen komen, 
hetzij, dat men komt tot een centrale 
schoolbioscoop met daaraan verbonden 
Leermuseum.

In de tweede plaats heeft de stichting 
een boek in het licht gegeven getiteld; 
Een sleutel tot het kinderhart. In hoofd
zaak geeft het het resultaat van een 
onderzoek naar den geest en de praktijk 
van het onderwijs in de Verenigde Staten 
en andere landen. Dit verslag lijkt ons 
minder gelukkig; het onderzoek was 
onvoldoende voorbereid en werd — dat 
blijkt duidelijk nog al eenzijdig geleid.

Intussen moet gezegd worden, dat de 
Stichting met geestdrift werkt aan het 
mooie doel van volksontwikkeling. Ze 
staat daarbij niet op een bepaald gods
dienstig of politiek standpunt.
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JEUGDBEWEGING

HEEL BIZONDER

1
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echter een 
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strijden 
volk ir

>mpen
et Nederland-

BLOED IS EEN
SOORT SAP!

rxe Joodse jeugdbeweging (georgani- 
seerd in de Joodsche Jeugd Federatie 

heeft organisatorisch zeer weinig met 
ouderen en met de ouderen-Zionistische 
beweging te doen. Geestelijk bestaat er

:en groot kontakt. Geen wonder: 
swegingen zijn Zionistisch, beide 

—:j*n en werken voor een vrij Joods 
jin. in Joods Palestina.
Toch bestaan er ook hier grote ver

schillen tussen de jonge en de oude 
generatie. Allereerst de gewone ver
schillen die men overal tussen de voor
oorlogse en na-oorlogse generatie aan
treft. De tijd heeft in alle kringen zijn 
werk gedaan. Maar daar komt in Joodse 
kringen, d.w.z. in de kringen der Zionisten 
nog een zeer principieel onderscheid bij. 
In „Tikwath Jisraeël’’ heeft hierover een 
belangrijk artikel gestaan. Dit onder
scheid is dan het feit dat voor de oudere 
Zionist Palestina weliswaar een ideaal is, 
maar het daar leven en werken voor de 
allermeesten geen werkelijkheid zal wor
den. Hun taak ligt vooral in het propa- 
ganda-maken en offeren voor de opbouw 
van „Erets Jisraeël '. Voor de jongeren 
echter ligt alles anders. Voor hen is 
Palestina levende werkelijkheid en moge
lijkheid, ja wellicht noodzakelijkheid. 
„Er is een gegronde hoop dat, wanneer 
men bijvoorbeeld nog gemiddeld 10 a 20 
jaar te leven heeft en het geluk heeft om

sche volk. Bloed is een heel bizonder soort 
sap! In onze aderen stuwt het onstuimig 
en sterk. Ook in andere aderen is het 
aanwezig, maar nog akelig rustig. Maak 
ze wakker, de Jan Salie’s en wrijf ze 
de slaap hardhandig uit hun lodderoogen! 
Als ze wakker worden, doen ze mee, want 
ze zijn bloed van ons bloed ”!

Een volgende keer iets over het 
Velddagprogramma, waarin deze „eigen 
stijl'' zich weerspiegelt.

Op Hemelvaartsdag zal de Nationale 

Jeugd Storm een Velddag houden in het 
Ajax Stadion te Amsterdam. Men ver
wacht 1500 deelnemers en hoopt op 
ruim 20000 bezoekers die het stadion 
kunnen vullen. In „de Stormmeeuw' 
van 14 Grasmaand 1938 (April) komt 
een opwekkend artikel voor, waaruit 
we het volgende overnemen:

„Wij zullen daar (op de Velddag, 
W. K.-H.) laten zien, dat wij er in den 
korten tijd van ons bestaan reeds in 
geslaagd zijn een eigen stijl te ontwikke
len, die anders is dan de stijl (of stijl
loosheid) van welke andere jeugd- 
vereenigingen ook. Het is de stijl van 
den nieuwen Nederlander, die weer moed 
heeft de toekomst van het Vaderland met 
vertrouwen en in eendracht tegemoet te 
gaan. Het is de stijl van vastberaden 
jonge menschen, die kunnen lachen en 
uitbundig zijn, doch die over genoeg 
tucht en zelfbeheersching beschikken, om 
in massa een beheerscht en stram geheel 
te vormen .... De jeugd van Nederland 
moet in vast vertrouwen op de hulp van 
den almachtigen God bereid zijn zichzelf 
een toekomst te bouwen. Het is gemakke
lijk, die bereidheid te toonen tegenover 
een groot geslacht, dat ons de vruchten 
van eensgezinden noesten arbeid laat 
plukken. Moeilijk is het die bereidheid 
te toonen tegenover een ander geslacht, 
dat ons door gebrek aan moed en een
dracht een faillieten boedel en een triesten 
chaos nalaat. Een geslacht, dat onze 
toekomst heeft verknungeld, vertreuzeld 
en verprutst. De beteekenis van een volk 
wordt echter niet bepaald door een enkel 
geslacht, dat faalt en geen oplossingen 
weet. De Nationale Jeugd Storm hoopt 
te leeren begrijpen en te leeren .... 
vergeven! ........... Wij weten dat het
fiere bloed van den Trompen en de 
De Ruyters voortleeft in het
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W. K.-H.

in West-Eurc 
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VRIJZ. DEM. JONGEREN ORGANI
SATIE.

’ilde

dat de 
... Ten

Uig 
ftelijke toestem- 
erwijl het moet 
: padvindsters-

&MEI SJ ESPADVINDERIJ.
T_Tet Nederlandsch Padvindstersgil 
*1 hield in Maart haar Jaarvergaderir _ 
Uit het jaarverslag dat werd voorgelezen

Het is in dit verband merkwaardig te 
weten dat sinds zeer korte tijd ook de 
socialistische Zionistische jongeren-groep 
zich bij de Federatie heeft aangesloten. 
Bovendien omvat de J. J. F. zowel Joods- 
religieuze als niet-religieuze Zionistische 
Jeugdverenigingen. Wel een teken hoe 
inderdaad voor allen het Zionisme van 
groote, om niet te zeggen primaire, 
betekenis is.

bleek, dat op 1 Januari 1.1. het totaal 
aantal aangesloten kabouters, padvind
sters, pioniers, leidsters en bestuursleden 
ruim 10.000 bedroeg. In het afgelopen 
jaar nam het aantal meisjes toe met 
1200, in Indië met ruim 800.

Toen de huishoudelijke besprekingen 
waren afgedaan, kwam bij de rondvraag 
de kwestie aan de orde welke houding 
de padvindsters moeten aannemen, t.o.v. 
de luchtbescherming. Het bleek, dat het 
H.B. zich op het standpunt stelt, <L 
padvindsters altijd willen helpen, 
opzichte van luchtbeschermingsoefi 
ningen, moet dit echter steeds vrijwill 
gebeuren en met schrift' 
ming van de ouders, ter 
geschieden buiten de 
opkomsten.

toevallig in West-Europa te leven, het 
anti-semitisme in een zodanig langzaam 
tempo zal voortschrijden, dat men zelf 
nog wel in vrede kan sterven." Voor de 
jongeren geldt dit niet. „Voor hen is 
het chalvetsioeth geen abstract idealisme, 
geen liefde voor het volk in abstracto, 
geen piëteit t.a.v. Joodsche cultuur en 
geen liefde voor het land der vaderen, 
die uitsluitend emotioneel kan worden 
beleefd, maar voor hen is het de harde 
strijd om het menschwaardig bestaan, 
de strijd om verlost te worden uit het 
chaloeth (ballingschap) en om vrij en 
onafhankelijk te kunnen leven in een 
Joodsch land."

Daarom moet voor de Joodse jeugd
beweging het chaloetsioeth op de eerste 
plaats staan. Dit houdt in dat de Zionis
tische jeugdbeweging jongeren in zich 
verenigt uit zeer verschillend maat
schappelijk milieu. Met deze verschillen 
zal men rekening moeten houden, men 
zal moeten trachten een hogere 
eenheid tot stand te brengen, waarbij 
deze verschillen blijven bestaan, maar 
overkoepeld worden. Hoewel ook volgens 
de schrijver de politiek niet thuis hoort 
in de jeugdbeweging, zullen juist door 
deze verschillen politieke discussies in 
de Joodse Jeugdbeweging onvermijdelijk 
zijn.

/—vp de bestuurdersconferentie, die de
V.D.J.O. met Pasen heeft gehouden, 

werd allereerst door de voorzitter op 
gewezen dat het dringend nodig is, dat in 
ons land maatregelen worden genomen 
ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 
Maar behalve door de werkloosheid 
worden de jongeren van nu door de oorlog 
bedreigd. Aan herstel van het volkeren
recht, aan internationale samenwerking is 
grote behoefte.

Door Mr A. M. Joekes werd gesproken 
over „Principieele afbakening van de 
vrijzinnig-democratie ten opzichte van 
sociaal-democratie en liberalisme. Het 
eigene van de vrijzinnig-democratie en 
dus ook van haar jongeren-organisatie is, 
dat ze de particuliere eigendommen in 
stand wil houden; dat zij ordening wil, 
maar niet zo dat de overheid de gehele 
leiding van het economisch leven over
neemt. Mèt de sociaal-democraten en de 
liberalen stellen de vrijzinnig democraten 
de eis tot geestelijke vrijheid primair.
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Inspectrice van den 

gers, Mej. Boer van het 
sugd en Ontwikkelings- 
en Mej. G. v. d. Bergh 

ïft eerst een overzicht van 
i stand van zaken, in ’t

Geschriften van de Ned. Herv. 
Ver. voor Geestelijke Volksgezond
heid. De voorbereiding van het 
meisjes voor de gezinstaak. Utrecht 
1937, 40 p., f 0.40.

in het Landelijk 
i van Mei ’37 in de tweede 
besproken, is ook in studie 

genomen door de sectie voor Opvoed
kunde, Onderwijs en Jeugdbeweging van 
de Ned. Herv. Ver. voor 
Volksgezondheid. Dr Idenburg, 
o.a. voorgelicht door de Insp 
van het Nijverheidsonderwijs, Me 
en Mej. Beumer, de 
Arbeid, Mej. Rutgers, 
Instituut voor Jet 
werk in Drenthe < 
te Borne geef 
den huidigen

tgres hebben meej 
gelouterd is, juist
het bedreigen. En bij alle 

zorg, die de geestelijke en maatschappe
lijke ontwrichting van onzen tijd terecht 
baart, is dit verslagboek in dit opzicht 
een bemoedigend teken. Ph. K.

door Dr H. van der Hoeven, Prof. 
Duynstee, Mr Overwater wordt belicht, 
terwijl Mr G. T. de Jongh de taak en de 
mogelijkheden van het consultatiebureau 
voor gezinsmoeilijkheden bespreekt.

Het zou de grenzen van een boek
aankondiging verre overschrijden om in 
te gaan op de vele en belangrijke referaten 
en de discussies, die zich daaraan vast
knopen. Laat mij slechts uitspreken, 
hoezeer het mij getroffen heeft, dat vrijwel 
alle sprekers, met nauwelijks één uit
zondering, hoe sterk gevarieerd ook hun 
wereldbeschouwing is, het eens blijken te 
zijn over de onmisbaarheid en volstrekte 
onvervangbaarheid van het levenslange, 
monogame huwelijk. Wie in ’t bijzonder 
ook de medische bijdragen tot dit Congres
verslag leest, kan zich moeilijk aan den 
indruk onttrekken, dat de waardering 
van het huwelijk in alle kringen, die 
aan het Congres hebben meegewerkt, 
verdiept en gelouterd is, juist door de 
gevaren die

5, die de

Ned. Vereeniging voor Geestelijke 
Volksgezondheid. Het Gezin. 
F. van Rossen, Amsterdam. 243 p. 
f 1.50.

T~Ae Ned. Ver. voor Geestelijke Volksge
zondheid hield op 24 en 25 Mei ’37 
haar 2e Landelijk Congres over de vragen 
van het Gezin. Het verslag van dit Congres 
ligt thans voor ons. Het bevat na de Toe
spraak van den Algemeenen Voorzitter 
Prof. K. H. Bouman en de Openingsrede 
van den Minister van Sociale Zaken de 
verslagen der sectievergaderingen (de 
algemeene rede van Prof. Scholten over 
Het Gezin in de hedendaagsche maat
schappij, waarop een aantal sprekers 
in het verslag een weerslag geven, ont
breekt helaas). Het kortst is de sectie
vergadering over de voorbereiding van den 
jongen man voor de gezinstaak be
sproken, blijkbaar omdat deze met de 
algemene vergadering samen de eerste 
ochtendvergadering vulde. Dr Eykman 
schetst er in ’t bijzonder de moeilijke 
positie van den „kantoorbediende”, die 
misschien meer dan eenige andere groep 
de ontwrichting en ontworteling van het 
stadsleven en de verwijderir 
manuelen als van in eig 
geestelijken arbeid het hou 
heeft.

Veel uitvoeriger is de bespreking van de 
analoge vraag voor het meisje. Mej. Mr 
Ribbius Pelletier bespreekt de groep van 
meisjes, voor wie de L.S. eindonderwijs 
geeft, met een aanvulling voor het 
plattelandsmeisje door Mej. H. van der 
Heide; Prof. Hazewinkel-Suringa handelt 
over de jonge vrouw met academische 
opleiding, terwijl Mej. Knappert een korte 
algemeene inleiding geeft.

Op den ochtend van den tweeden dag 
zijn besproken het neurotische en het 
onmaatschappelijke gezin, het eerste 
na een inleiding van Dr Van der Waals, 
het laatste na inleidingen door Dr A. 
Querido en Mej. P. H. Hubregtse. De 
laatste zitting is gewijd aan hulp bij 
gezinsconflicten, die van het standpunt 
van geneesheer, geestelijke, rechter, resp.
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I
Me

algemeen en meer in ’t b"— 
kategorieën van het fabne 
aankomende dienstbode, het 
meisje, en bespreekt dan wa 
houdscholen, 
wijs, sociale

van Buul: B ij bel voor 
Jongeren. I. Oude Testament, 
II. Nieuwe Testament. 248 blz. 
en 184 blz. Uitgave: A. W. Sijt- 
hoff's Uitgeversmij. N.V., Leiden, 
1938. Prijs f 1.75.

andigheid, 
sr lezens- 

e stuk samenstelde, thans zitting 
de door den Min. van Onderwijs 

stelde commissie om verslag uit 
te brengen over de inrichting van het 
zevende en achtste leerjaar in ’t bijzonder 
wat de huishoudelijke vakken betreft. 
Men mag aannemen, dat de genoemde 
Commissie grote aandacht zal schenken 
zowel aan het hier geboden materiaal 
als aan de hier gewezen wegen tot ver
betering. Ph. K.

bijzonder voor de 
abrieksmeisje, de 

et plattelands- 
vat door huis- 

landbouwhuishoudonder- 
werksters en vereenigings- 

werk van allerlei aard ter voorziening 
van haar behoeften wordt gedaan. In 
’t bijzonder de fabrieksmeisjes blijken 
in slechte conditie te zijn; maar eigenlijk 
is er geen kategorie, ook niet de meisjes 
die voortgezet algemeen vormend onder
wijs ontvangen, waarover men een be
vredigend oordeel zou kunnen uitspreken. 

In een tweede hoofdstuk komen de 
mogelijkheden tot verbetering aan de 
orde. De taak van de L.S., van het voort
gezet onderwijs en de onderwijzers
opleiding worden besproken, de mogelijk
heid van een arbeidsverbod en van ge
deeltelijken leerplicht wordt overwogen; 
helaas zullen deze voorshands als te 
kostbaar weinig kans hebben. Een aantal 
maatregelen, die reeds onmiddellijk zou
den kunnen worden ter hand genomen, 
besluit dit hoogfdstuk.

Het is een gelukkige omstanc 
dat de rapporteur, die dit zeer 

heeft in d 
te8br<

ie beweren, dat de 
voor kinderen is; 
enkele met zorg 

fragmenten worden verteld, 
enen, dat een kinderbijbel 

verdient; hier zouden tal 
genoemd kunnen worden, 
uitnemende wijze op eigen 
gen taal verschillende bijbel- 

zo wordt het kind op 
o echten Bijbel voor-

T Toe brengen wij de jeugd tot 
Bijbel?

Iet de beantwoording van deze vraag

hebben velen zich bezig gehouden; ze is 
nog — en meer dan een 20 a 30 jaar 
geleden — een kwestie van betekenis. 
Het stelt op tal van plaatsen openbarend 
streven om bij het onderwijs, ook op de 
openbare scholen, kennis van den bijbel 
in te voegen, zal wel de oorzaak zijn, dat 
in dezen tijd verschillende auteurs zich 
geroepen voelen, als leiders en helpers 
op te treden. We wijzen o.a. op het werk 
van Mevrouw Spelberg en op de boekjes 
van Flipse en van Ds v. Calcar.

Ook de heer van Buul heeft zich deze 
vraag voorgelegd. In 1934 gaf hij in het 
Algemeen Weekblad voor Christendom 
en Cultuur een artikel, gewijd aan die 
vraag; daarin heeft hij zijn standpunt 
uiteengezet en de grondlijnen aangegeven 
van een Bijbel voor jongeren, zoals hij 
meende, dat er moest komen.

Bij de beantwoording van de vraag, 
boven gesteld, ontmoetten we zeer uit
eenlopende meningen. In de eerste plaats 
die van zeer velen, die beweren, dat de 
Bijbel geen boek voor kinderen i 
hoogstens kunnen enkele met zm 
gekozen fragmenten worden vertel

Andere ment 
de voorkeur i 
van auteurs f 
die vaak op u 
trant en in eige 
verhalen vertellen; z 
de lectuur van den 
bereid.

De heer van Buul is van andere mening. 
Hij geeft de Bijbelverhalen ongepara- 
frazeerd, niet in eigen verteltrant, maar 
woordelijk zoals ze in den Bijbel voorko
men. Hij vermijdt de moeilijkheid van de 
taal, doordat hij de nieuwe bijbelvertaling 
van Obbink en Brouwer gebruikt; de 
indeling in hoofdstukken en verzen is 
aangegeven als in den gewonen Bijbel. 
De auteur hoopt, dat op deze wijze de 
jeugd gewend raakt aan het vlug op
zoeken van een opgegeven hoofdstuk 
of vers. Zo is deze Bijbel voor jongeren 
niet geworden een voor jongeren geschikt 
gemaakte Bijbel, maar een bloemlezing,
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komt de lectuur, die het gehoorde 
vastlegt in de vormen, die later de jonge 
mensen naar we hopen meer en 
meer gemeenzaam zal worden. Met de 
beantwoording van de beide boven
gestelde vragen, zal de heer van Buul 
het onderwijzend personeel, dat zijn 
boek gebruiken wil, ongetwijfeld een 
grote dienst bewijzen. Zeker, de metho
diek staat in een slecht blaadje, bij onze 
onderwijzers van heden, maar wat voor
lichting, waar 't deze stof betreft, is 
ongetwijfeld nodig.

Ten slotte een verzoek aan den uit
gever; het titelblad ziet er niet onaardig 
uit, de illustraties kunnen er ook mee 
door. Maar het boek als geheel lijkt 
mij te veel op elk ander schoolboek. 
Is er — zo vraag ik mij af niet een 
vorm te vinden, waaruit het feit onmiddel
lijk in het oog springt, dat dit boek niet is 
een boek als elk ander.

De heer van Buul heeft een mooi werk 
gedaan; wij wensen hem de gelegenheid 
toe, om in volgende drukken, die dit 
boek ten volle verdient, zijn 
vervolmaken. In onzen tijd zie: 
nieuw elan om den Christelijker 
dienst te naderen, ook onder de jo 
Aan de ouderen onder ons is 't, om 
te geven; daarbij kan het boek van den 
heer v. Buul belangrijke diensten be
wijzen. Bt.

een verzameling van voor de jeugd 
geschikte delen van den Bijbel.

Ongetwijfeld is dit een loffelijk werk.
Er is echter een bezwaar. Van welk 

standpunt is de heer v. Buul uitgegaan 
bij zijn „lezing", bij zijn keuze. In zijn 
voorbericht zegt hij wel, dat „vrijwel 
alles" wat bij de Bijbelse geschiedenis 
„gewoonlijk ' ter sprake komt, is op
genomen; maar dat is een vrij vage 
rechtvaardiging. Als wij zien, dat uit 
het Oude Testament, niet alleen het 
Hooglied — wat te begrijpen is — is 
overgeslagen, maar ook Leviticus, Hosea, 
Amos, Habakuk enz. de lezer ver
gelijke zelf —, dan hebben wij behoefte, 
om iets meer te weten van de overwe
gingen van den Auteur. We hopen, dat 
in een spoedige herdruk, de heer van Buul 
in een voorbericht ons daarvan meer zal 
zeggen, dan hij nu gedaan heeft.

Misschien kan dan ook een tweede 
wens vervuld worden, die zonder twijfel 
rijst bij de lectuur van dit werk: voor
lichting bij het gebruik. Hoe meent de 
auteur dat zijn boek door den onderwijl 
zal worden behandeld? Als leesboek, i 
ieder ander gewoon leesboek? Of meent 
hij — en dat ware mij liever — dat deze 
stof, die toch altijd een andere sfeer vraagt 
dan de gewone leesobjecten, eerst moet 
worden verteld, verteld zo goed en zo 
mooi en zo ernstig mogelijk? En dan



^ube kaarten.

VAN GORCUM & COMP.

J. VAN lAGEN's NIEUWE KAART VAN HET VRIJE LAND
SCHAP DRENTHE VAN 1795.
Op origineel* grootte in bruindruk gereproduceerd (29 X 35 cjn.), op Oud- 
hollandschpapierVanGelder met geschepttn rand. Los ƒ1.25. Op carton geplekt 
gereed om op te bangen / r.95. In passend lijstje, achter glas ƒ 3.90.
Een uitmuntende reproductie.

(Dr H. A. Poelman in de Nw. Dr. Volksalm., 46e Jrg.)

in de Gron. 
kreas ut.

(Sljucht en Rjucht.)
CORN. PYNACKER’s KAART VAN DRENTE VAN 1634.

eiken lijst f5.60.
Dut kaarten vormen un niet te versmaden aanwinst om hel landschap in lijn 
wisselend uitlicht te volgen.

(Tijdschr. v. Geschiedenis.)

Joannes Jansaonius te Amsterdam.
Het werk van Joannes Janssonius is te beschouwen als een voortzetting 
van de Mercator-Hondius-atlassen, die vanaf 1595 in vele uitgaven en 
talen het licht zagen, eerst te Duisburg, doch al spoedig te Amsterdam.

SUrS ^b^bK^^SS 
inferiores ominum accuratissima et nova descriptio auctore 
Petro Kaerio. Anno a nato Christo 1607).

Deze zeer getrouwe reproductie op origineele grootte van dezeldzamc.hoogst- 
interessantcKaerius-kaartvan  de Nederlanden bij den aanvang der gouden eeuw, 
brengt deze thans weer onder bereik.
Xsetiui' kaart geeft buiten het interessante cartografische gedeelte en 
de gebruikelijke legenda en windroos, met emblemen en wapenen omsierde

Een teer mooi stuk werk. Gelijst in hal of gang een sieraad niet alleen, maar 
ook m typisch ding, dal ons vertelt hot ’l was. Tevens als kaart un mooi ge
componeerd werkstuk, met rijn halve omranding van vogeivluchlguühlcn op de 
hoofdsteden (Valcoogh.)
NOORD-NEDERLAND in 1558. Her-uitgave van de Tramezini- 
kaart van 1558, naar ontwerp van Sibrandus Leo, 
getekend door Jacob van Deventer, gegraveerd door 
J a c. B o s s i u s, en uitgegeven door M i c h a el 
Tramezini te Rome, in 1558.

gereed om op te hangen ƒ a.60. Achter glas, in passende eiken lijst / 5.60

De koert, prints op stevich pompier, sjueht der ligt ‘
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VAN GORCUM’S VERHALENBUNDELS

Nr I- HET GROEIENDE LEVEN. Bloemlezing, bijeengebracht doorG. A. t e r 
Braak-Huizinga, W. L. Crull, Tony de Ridder en D. A. 
Vorster. ze druk.
Nr 2: LICHTE BLOEI. Bloemlezing, als vervolg op „Het Groeiende Leven" 
bijeengebracht door G. A. ter Braak-Huizinga, W. L. Crull, 
Tony de Ridder en D. A. Vorster.
Nr 3: KLEINE FAKKELS. Bloemlezing, bijeengebracht door I. C. 
Thomson-We n th o 11 Ingeleid door D. A. Vorster.
Nr 9: VERTELLEN! LUISTER JE MEE? Verhalen voor kleuters, ver
zameld door Aatje Fokker, ingeleid door Henriëtte J. 
Kluit, met bandontwerp en illustraties van Aatje Bruyn.
Nr zi: SPROKKELHOUT, uit „boeken-waar-je-wat-aan-hebt”. Verzameld

KLEUTERWERKJES. Werkjes voor kinderen van 3-9 jaar 
in het huisgezin, kinderclubjes, kleuterklasjes, e.d., met 
tekeningen van M. Richter Uitdenbogaardt-Sch ou
wenaar en A. A. Fokker. Voorwoord van S. van der 
Hoop, directrice van het Museum voor Ouders en opvoeders 
te Rotterdam. (In samenwerking met H. P i e b e n g a.) 
Pnjs ing. 75 cent, geb. 50 cent meer.

DE_ KLEINE DENNEBOOM, een Kerstver haaltje voor de 
kleinen, met vele zwartjes van Ans Mu 11 er-Idzerda. 
Pnjs 30 cent,, bij 25 ex. 1 22) ct.
'GR0°'I^‘^DERS KERSTBOMEN, nèg een Kerstverhaaltje 
Prij^3oe«Snv’^etV'èeZ7^eSvan A n s M “ 1 > e r-I d z e r d a

EEN EIGEN TUINTJEl WIE WERKT ER MEE?, door

Een bijzonder prettige en instructieve handleiding voor het int 
en verzorgen van een eigen tuintje. Een verrijking van onze k-----
litteratuur. Een echte „Fokker”. Prijs 90 cent, gebonden 60 cent meer.

Het is een verblijdend teken dat men bij 'l kind meer en meer de lief
hebberij opwekt tot 't bezitten en verzorgen van een eigen tuintje. Inderdaad 
ontbreekt hei vaak bij de ouders aan goede leiding,zoodot een beknopt werkje 
als dal van Aafje Fokker „Een eigen tuintje, wie. werkt er mee", in een 
behoefte vóórziet. (Algemeen Weekblad.)

We willen dit werkje gaarne aanbevelen, omdat heide liefdevoor de 
bloemen en planten bij de jeugd in sterke mate zal aankweeken. En.... ook 
oudere liefhebbers van tuinieren zullen er nuttige wenken uit kunnen puilen/

(Nieuwsbl. voor Friesland.)
Heel hartelijk .beveel ik dit boekje aan in de aandacht van alle ouders, 

die in slaat zijn, hun kinderen een eigen tuintje te geven, al is hei desnoods 
op een balcon. (Tijd en Taak.)

De kinderen, die hel voorrecht hebben een eigen tuintje te bezitten, zullen 
gelukkig zijn zich deze kleine handleiding aan te schaffen. Ook de 
scholen die tuingrond bezitten mogen niet nalaten dit 
keurige werkje in de klassebibliotheek op te nemen.

Wie hel groot genoegen wil beleven zijn eigen planten en bloemen te zien 
groeien, Ie verzorgen en te vermenigvuldigen, kan weldra ondervinden wal 
een schat van nuttige inlichtingen dit boekje bevat. Het werd speciaal 
voor kinderen geschreven. Dat ze er nu van profiteren.

(Rood-Kruis der Jeugd.)
Van Aajje Fokker verscheen:



10e JAARGANG. N°. 9JUNI 1938

VOLKS 
ONTWIKKELING

PER 
JAAR 
F 8.75

MAANDBLAD UITGEGEVEN VOOR DE 
MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN V ALGEMEEN 

ONDER REDACTIE VAN S
Prof. Dr. PH. KOHNSTAMM, L. C. T. BIGOT Prof R. CASIMIR, A. H. GERHARD, 

Prof. Dr. J H. GUNNING Wz., Dr Ph. J. IDENBURG, Dr. K. F. PROOST.
G. VAN VEEN, J. HOVENS GREVE, Secretaris

VAN GORCUM & CO MP. NV. 
UI TG EVERS'Z« "«ASSEN

PER 
nummsr 
F 0.75

Jan Nieuwenhuyzen
1784 x



INHOUD VAN AFLEVERING 9.

Bladz.

265

273Militie en Volksopvoeding, door H. R. Boeree

282

293Feiten en Pogingen

296Boekaankondiging

Verschenen:

Naar een vernieuwd 
museum? door J

BLONK en Dr. J. P. KRUIJT 
met medewerking van E. W. HOFSTEE 

doctorandus soc. geogr.
Prijs f I.50
NUTSUITGEVER1J CENTRAAL STATION, AMSTERDAM

Dr.

■ wiiSSn
. • 0248 4398

en uitgebreid Nederlands School-
J. Boolen....................................

Registratie van de mannelijke jeugd van 14 tot 21 jaar, 
door N. H. de Graaf.........................................

DE BESTEDING VAN DE VRIJE TIJD 
DOOR DE NEDERLANDSE ARBEIDERS 
uitkomsten van een enquête onder 621 arbeiders



Naar een vernieuwd en uitgebreid 
Nederlands Schoolmuseum?

door J. J. BOOLEN.

X—Iet was even voor de Kerstdagen van het voorgaande jaar, dat het 
x Nederlands Museum voor Onderwijs en Opvoeding zijn 60 jarig 

jubileum vierde. Zijn Excellentie, de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, de heer Commissaris der Koningin voor de Provincie 
Noord-Holland, talrijke vertegenwoordigers van Gemeentebesturen, Pro
fessoren in de Paedagogiek, een keur van vertegenwoordigers van het 
schooltoezicht in den lande, waren op het herinneringsfeest tegenwoordig.

In de vele toespraken kwam wel heel duidelijk uit, welk een belangrijke 
plaats het Museum in het Onderwijs in al zijn geledingen gedurende al 
die jaren heeft ingenomen en inneemt op het huidige ogenblik, als do

en studiegelegenheid voor ieder, die met het onderwijscumentatiebureau 
te maken heeft.

In alle geledingen van het onderwijs en voor het onderwijs van alle 
richting!! Want het Nederlands Museum voor Onderwijs en Opvoeding 
is een nationale instelling in de goede betekenis van het woord. Hier 
een ongekende samenwerking van alle richtingen in ons onderwijs voor 
een gemeenschappelijk instituut, waarvan door allen gebruik ge
maakt wordt, een samenwerking, die in de samenstelling van het 
bestuur zijn uitdrukking heeft gevonden.

Ik laat hier als bewijs volgen een lijstje van onderwijs- en onderwijzers
verenigingen, die het Nederlands Museum door geldelijke bijdragen 
steunen en wier leden tot de trouwe comparanten van de inrichting be
horen: Afd. Amsterdam van het Nederlands Onderwijzers-Genootschap; 
Afd. Amsterdam v. d. R. K. Ver. v. Onderwijzeressen bij het voorbe
reidend Onderwijs „St. Anna”; Afd. Amsterdam v. d. Vereniging tot be
vordering van het Onderwijs in Handenarbeid in Nederland; Algemene 
Vereniging van Leraren bij het Middelbaar Onderwijs; Amsterdamse 
Gymnastiek Onderwijzers-Vereniging; Bond van Onderwijzeressen bij 
het Voorbereidend Onderwijs; Christelijke Onderwijzers-Vereniging in 
Nederlands-Indië; Commissie tot de Doopsgezinde scholen te Haarlem; 
Genootschap van Leraren aan Nederlandse Gymnasia; Katholieke- 
Onderwijzers-Gezelschap te Amsterdam; Kweekschoolbond; Nederlands 
Onderwijzers-Genootschap; Nederlands-Indisch Onderwijzers-Genoot
schap; Rooms-Katholieke Onderwijzersbond in het Bisdom ’s-Hertogen- 
bosch; Sint-Augustinusvereeniging; Diocesaan Ver. v. R. K. bijz. Onder
wijzers en Onderwijzeressen in het Bisdom Haarlem; Sint Lebuïnus- 
vereeniging: Ver. v. R. K. bijz. Onderwijzers en Onderwijzeressen in het 
Aartsbisdom Utrecht; Unie van Christelijke Onderwijzers en Onder
wijzeressen in Nederland: Ver. v. Christelijke Bewaarschoolonderwij-
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zeressen in Nederland; Ver. voor Christelijk M.U.L.O.; Ver. v. Christelijke 
Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en zijn Overzeese 
Gewesten; Ver. voor Christelijk Volksonderwijs; Ver. tot Bevordering van 
Handenarbeid in Nederland; Ver. v. Hoofden van Scholen in Nederland; 
Ver. „Kennis en Godsvrucht” te Amsterdam; Ver. v. Leraren bij het 
Christelijk Onderwijs; Ver. van Leraren in het Schoonschrijven M.O.; 
Vereniging voor M.U.L.O.; Ver. v. Onderwijzeressen aan de Christelijke 
Kleuterscholen te Amsterdam; Ver. voor Zeevaartkundig Onderwijs; 
Commissie van Toezicht op het L. O. te Purmerend; Eenjarige Cursus 
t. opl. v. Chr. Onderwijs; Bestuur der Hervormde Kweekschool te Amster
dam.

Maar deze onmisbare inrichting is door de ongunst der tijden in moeilijk
heden geraakt. De crisisjaren hebben het Museum grote schade gebracht. 
De subsidies van Rijk, Provincie en Gemeenten verminderden 
elk jaar; de bijdragen van vele vrienden van het Museum hielden op te 
vloeien en het Bestuur en zijn medewerkers zagen zich genoodzaakt 
telkens maar weer bezuinigingen aan te brengen om de jaarlijkse Begro
ting sluitend te houden.

„Na 60 jaar”, zo sprak de Minister op het Jubileumsfeest, „is de arbeid 
van het Schoolmuseum nog even fris als weleer, nog van even groot 
belang voor het Onderwijs; Moge dit in de toekomst zo blijven!"

Een onzer grote dagbladen schreef naar aanleiding van het jubileum: 
„Op grond van de begroting is voor dit jaar slechts / 75.-- aanwezig 
voor aanschaffing van nieuw materiaal, terwijl toch / 2500.-- nodig is, 
om het Museum enigermate gelijke pas met de gang der ontwikkeling 
te laten houden".

Het is een beschamend feit, dat Nederland tot hiertoe in gebreke is ge
bleven een culturele instelling van het belang als deze, de plaats te geven, 
die ze in het Nederlands Onderwijs verdient. Want laten we het maar 
eerlijk zeggen: het Nederlands Museum voor Onderwijs en Op
voeding is gedurende zijn 60 jarig bestaan nooit in de gelegenheid geweest, 
zijn krachten op enigszins voldoende wijze te ontplooien.

En dit vindt niet in de eerste plaats zijn oorzaak in de financiële moeilijk
heden. Want al hebben de bestuurders altijd de zuinigheid moeten be
trachten, er zijn ook tijden geweest, dat de noodzakelijke uitgaven zonder 
al te grote soberheid konden worden gedaan. Maar de klacht, dat het 
Museum zijn krachten niet kon ontplooien, is er niet één van het ogen
blik.

Als we de geschiedenis lezen, door den voorzitter, Dr. J. C. Bruijn 
geschreven, in het Herdenkingsgeschriftje, dat ter gelegenheid van het 
60jarig bestaan werd uitgegeven, dan is de diagnose van de chronische
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kwaal, waaraan het Museum van zijn oprichting af heeft geleden, on
middellijk te stellen: gebrek aan ruimte.

Steeds weer hadden de opvolgende besturen met dit euvel te kampen. 
„Het Gemeentebestuur van Amsterdam", zo lezen wij, „stelde tot be
schikking der (oprichtings-) commissie een zaal in het Oude-mannen- 
huis. (sic.) Maar al spoedig bleek, dat men hier de ook uit het buitenland 
inkomende zendingen voor het Museum hoogstens zou kunnen op
bergen. Tot tentoonstelling ontbrak de ruimte te enenmale; men moest 
al dadelijk omzien naar een grotere lokaliteit”.

De directie van het Paleis voor Volksvlijt bracht redding. Zij bood 
de bovenzaal aan, waarin op dat ogenblik de „Tentoonstelling voor 
Kunstnijverheid” werd gehouden; „een vrijgevigheid den edelen stichter 
waardig”, om het woord van den voorzitter der Commissie, den heer 
Van Otterloo te gebruiken.

Even verder vinden we in het historisch overzicht: „De groei der collec
tie maakte reeds spoedig het ruimtegebrek in de zaal van het Paleis 
voor Volksvlijt nijpend”. En het Museum verhuisde voor de tweede maal 
naar het z. g. „Huis met de Hoofden”, waar het de vrije beschikking 
kreeg over enige lokalen. „Maar de geschiedenis herhaalde zich. Weer 
drong ruimtegebrek, om te zien naar een nieuwe behuizing, die ten slotte 
werd gevonden op de bovenverdieping van de Louisebewaarschool op 
de Prinsengracht. En voor de derde maal beleefde het Museum de plechtig
heid ener officiële opening.”

Maar het gaat hier als in de geschiedenis van Saïdjah en Adinda, waar 
Multatuli den lezer zijn verontschuldigingen moest aanbieden voor het 
feit, dat zijn verhaal eentonig werd, de verzameling groeide en groeide; 
de ruimte werd spoedig weer onvoldoende. In 1906 verwierf het Museum 
het hele gebouw in eigendom, waarin het tot op heden nog is gevestigd. 
Zij het dan ook, dat in 1914 door een uitbouw in de tuin, de expositie
ruimte weer moest worden vergroot om „de oude school” en de Mon- 
tessoriklas onder te kunnen brengen.

Het is echter vanzelfsprekend, dat al deze kleine verbeteringen „lap
werk” waren. Wanneer men zo telkens weer voor even, uit de momentele 
moeilijkheden wordt geholpen, is dit niet afdoende; en noodzakelijkerwijs 
moest het werk onder deze omstandigheden lijden. Als men dan ook 
de opeenvolgende jaarverslagen doorleest, ontmoet men de jaarlijkse 
verzuchtingen, dat men niet kon doen, wat nodig was en wat men in 
het belang van het onderwijs zo gaarne had willen doen.

En het blijft voor mij een wonder, hoe de opeenvolgende besturen, 
die moesten toezien, hoe de buitenlandse inrichtingen — door hun overhe
den, welke een verziende blik en een behoorlijke hoeveelheid pushingpower 
bleken te bezitten, mild en afdoend geholpen, — de Nederlandse zuster-
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inrichtingen verre voorbijstreefden, de moed om voort te gaan niet heb
ben verloren en woekerend met de geringe mogelijkheden, voort zijn 
gegaan en het Museum toch hebben weten te maken, tot wat het ge
worden is.

Maar dit kan en mag zo niet voortgaan. En als de tekenen niet bedriegen, 
zal er nu eindelijk wel een verandering komen.

„Tempora mutantur et nos mutamur in illis”. Ook het Museum is 
met zijn tijd meegegaan. Hoe moeilijk dit ging is uit het voorgaande wel 
duidelijk gebleken. De naam Museum is misschien wel een beetje debet 
aan die lijdensgeschiedenis. Het doet zo denken aan een eerbiedwaardige 
verzameling zaken uit vroegere dagen. Nog onlangs zei een overigens 
zeer ontwikkeld man, „een Zeergeleerde heer” tot mij: „O, ja, jij bent 
secretaris van die instelling nietwaar, waar je zo een hele verzameling 
oude globes kan zien?” En dit was geen „humor”, maar bittere ernst. 
En toch is niets minder waar, dan dat het Nederlands Schoolmuseum 
een bewaarplaats van vergane glorie is.

Het heeft zijn taak, een levende instelling te zijn, gelijke tred houdend 
met, en daardoor een beeld gevend van de groei en de verandering, die 
de school in Nederland te zien geeft, trouw en naar behoren vervuld.

En toen in de latere jaren de opleiding van de leraren zich wijzigde; toen 
aan de verschillende universiteiten leerstoelen kwamen in de paedagogiek, 
heeft het Museum getoond zijn tijd te begrijpen en is het meegegaan, zodat 
we thans mogen zeggen, dat het geworden is tot een documentatiebureau 
voor het onderwijs in al zijn lagen.

Aan pogingen om tot verbetering te komen, heeft het nooit ontbroken, 
en dat de goede inzichten er waren of zich ontwikkelden, blijkt duidelijk, 
als men de literatuur bestudeert, die op het Nederlands Schoolmuseum 
betrekking heeft.

De ijverige assistent-directeur, de heer P. L. van Eek Jr. heeft in de 
loop der jaren voortdurend zijn puntige pen gebruikt, om de noden bekend 
te maken en de middelen aan te wijzen, die tot verbetering konden leiden. 
In enige artikelen in de oude jaargangen van „Vragen van den Dag" en 
„Volksontwikkeling” te vinden, ontwikkelde hij zijn denkbeelden, hoe een 
nieuw Museum zou moeten worden ingericht en onder het pseudoniem 
Adam Haagenbeek leverde hij heldere en warme betogen, om het Museum 
ruimer vleugelslag te geven.

De vroegere secretaris, de heer A. J. Straatman, hield in de 9e Jaargang 
van „Volksontwikkeling” een welsprekend pleidooi voor een nieuw gebouw. 
Ik kan niet nalaten er enige regels uit te citeren:

„het toont alleen, maar dan ook heel scherp, dat het 
Nederlands Schoolmuseum, in de verte niet meer voldoet
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aan de behoeften. Persoonlijk zou ik haast durven verdedigen, 
dat d i t Museum, in den tegenwoordigen staat, opgedoekt kon 
worden, als het niet kan worden verplaatst en vernieuwd. Maar, dat 
kan en dat moet.

Een museum heeft een plaats nodig, niet alleen makkelijk te bereiken, 
maar ook in het gezicht gelegen van een stroom voorbijgaand publiek.

,,Een heel andere inrichting”, vraagt hij even verder, „ruimer, wijder, 
alleen voor wat we nu reeds hebben. Maar ook voor andere plannen 
en behoeften. Antwerpen, in zijn eigen stedelijk Museum, Mei 1923 
opgericht, (wat kort nog maar na al de lasten en schaden van den oorlog!), 
had in het eerste 3/4 van zijn bestaan 19 voordrachtsavonden in een 
der lokalen gehad. In het grootere Museumgebouw moeten we een grootere 
en een kleinere zaal hebben voor bijeenkomsten. Een of allebei met 
gelegenheid voor het gebruik van tooverlantaarn, epidiascoop of film. 
We konden dan, als het Haagsche Museum met zooveel vrucht doet, 
onder schooltijd klassen ontvangen en toelichting geven van vooraf 
aangekondigde en met lichtbeelden verduidelijkte onderwerpen, al of 
niet in overleg met commissies uit de onderwijswereld, lager, middelbaar, 
vakonderwijs.”

In December 1918 werd door het bestuur in een Memorie aan den 
Minister van Onderwijs, het Schoolmuseum „met zijn schatten van hulp
middelen voor het onderwijs, in den loop van ruim 40 jaren met zorg 
bijeengebracht, met al zijn bezittingen” aan het Rijk aangeboden, op 
voorwaarde, dat de exploitatie ervan zou worden voortgezet en uitge
breid. In een Memorie van Antw. schreef de Minister naar aanleiding 
van door Kamerleden gestelde vragen o.a.: „Gebrek aan tijd heeft echter 
tot dusverre belet, aan dat voornemen uitvoering te geven." Het voor
nemen n.1. om met de voornaamste verenigingen op onderwijsgebied 
overleg te plegen ten opzichte van de vraag, of een schoolmuseum van 
het Rijk, dan wel van verenigingen behoort uit te gaan.

In 1929 verscheen er een rapport van de Onderwijsraad, waaruit ten 
duidelijkste bleek, dat men in Holland de lessen van het buitenland over 
Schoolmusea had begrepen en dat dit hoge college helder voor ogen 
stond, wat „mutatis mutandis, het Nederlandse onderwijs nodig had.

De Onderwijsraad betoonde zich zeer ingenomen met het denkbeeld 
van het Nederlands Schoolmuseum, om die instelling in eigendom aan 
de Staat af te staan, „mits die het Museum blijft exploiteren en uitbreiden”. 
Met H.H. Inspecteurs L.O. stemt de Raad in, dat het n u moet gebeuren, 
en aanvaarding van groot belang is. Het particulier initiatief is zeer 
te waarderen: de financiële positie gezond. Uitbreiding is voor het Museum 
echter te bezwaarlijk; de salarissen zijn te laag.

Gewenst wordt door de Onderwijsraad:
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brengen.
van tijdschrift-

a. Collecties uit Paedagogisch vooraanstaande landen, b. een gehoor
zaal; c. een leeszaal; d. een bioscoopzaal; e. een model-schoollokaal; 
f. een schooltuin; g. tentoonstellingen voor de jeugd; h. een orgaan; 
i. goedkope catalogi.

Zo komt er, zegt dit rapport, realisering van een lang gekoesterd ideaal 
van mensen van allerlei richtingen; een neutraal Rijksinstituut als 
vraagbaak voor Rijk, Gemeente, verenigingen, personen. De minister 
had zich gedacht een bureau ter bestudering van algemene onderwijs- 
aangelegenheden, met het tegenwoordig bestuur er bij zitting hebbende, 
aangevuld met commissies uit alle takken van onderwijs en alle richtingen. 
Gewaakt moest worden tegen een officiële stempeling van een bepaalde 
richting. Keuze van hoogstaande mannen van wetenschappelijke zin 
voor hoofdleiding en leiding der delen voorlopig de tegenwoordige. 
Ook een Paedagogische Bibliotheek werd nodig geacht, in het beheer 
waarvan geen ambtenarij moest heersen; maar met een overzichtelijke 
opstelling en slitsing om spoedige oriëntering mogelijk te maken.

Er bestonden verder plannen tot stichting van een Bureau voor paeda
gogische adviezen en documentatie.

Van al deze plannen is helaas niet veel terecht gekomen. Een Rijks- 
instelling is er niet uit gegroeid. En dit zal ook in de naaste toekomst 
nog wel tot de pia vota blijven behoren.

Toch is het mogelijk een aanmerkelijk gedeelte van de wensen tot 
een bevredigende oplossing te brengen. Het Museumbestuur heeft die 
wenken ter harte genomen en in de laatste jaren is op krachtige wijze 
in de richting van verwezenlijking van een deel dier plannen gewerkt.

Het Museum is in aard en wezen gewijzigd. Met steun van het Werk
fonds is het b.v. er in geslaagd, de plannen, om te komen tot een „Centraal 
Documentatiebureau", voor een goed deel tot uitvoering te 
In vorige jaren was er reeds een uitgebreid Repertorium 
artikelen op paedagogisch gebied ontworpen door den reeds eerder ge
noemden heer P. L. van Eek Jr. Dit is bij, tot op het huidige ogenblik 
en omvat de artikelen uit een 40-tal tijdschriften uit de voorafgaande 
60 jaren.

Ongeveer 2 jaren geleden begon het Museum met de samenstelling 
van een uitgebreid Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen op 
Paedagogisch, Psychologisch en Didactisch gebied, omvattende de werken, 
die in de verschillende talen op die gebieden verschenen zijn. Het is ver
deeld in de volgende hoofdafdelingen: 1. Algemeen Wetenschappelijke 
grondslagen; 2. Psychologie; 3. Persoonlijkheid; 4. Experimentele en 
Toegepaste Psychologie; 5. Speciale Psychologie; 6. Kinder- en Paedago
gische Psychologie; 7. Abnormale kinderen; 8. Paedagogiek; 9. Opvoeding; 
10. Sociaal Gezichtspunt; 11. Onderwijs en Schoolwezen; 12. Schoolorgani-
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satie; 13. Nieuwe en Proefscholen; 14. Onderwijs aan bepaalde groepen; 
15. Schoolbouw en Schoolhygiëne; 16. Didactiek; 17. Speciale Didactiek 
en Methodiek; 18. Diverse Onderwerpen.

Momenteel zijn er behalve de tijdschriftartikelen 14000 titels in kaart
systeem gebracht en in de loop van dit jaar zullen er nog een 7000tal 
volgen. De secretaris kon met een zekere trots in het jaarverslag van 
1937 schrijven: „Als aan het eind van het volgend jaar de secretaris 
kan mededelen, dat dit grote werk is volbracht, zal het Museum kunnen 
wijzen op een bezit, dat een ieder, die een scripsie of een dissertatie heeft 
te schrijven op het gebied, dat dit repertorium beslaat; dat ieder belang
stellende in deze vakken, van een niet te onderschatten steun zal zijn; 
een bezit, dat een unicum zal zijn in de onderwijswereld.”

En ook de overige plannen zijn voor een goed deel voor verwezenlijking 
vatbaar. De Collecties uit Paedagogisch vooraanstaande landen be
hoeven slechts aanvulling. Maar dat kan eerst geschieden als er meer
dere expositieruimte komt. Een schooltuin in natura achten we minder 
nodig. Wel zouden plaquettes en diorama’s uitstekende diensten kunnen 
bewijzen. Het stichten van een afzonderlijke afdeling: Bureau tot be
studering van Algemene Onderwijsaangelegenheden zou hogelijk toe te 
juichen zijn. Dan kon er systematisch gewerkt worden en allerlei bran
dende vraagstukken, die om een oplossing vragen, zouden onder de 
loupe genomen kunnen worden.

Een paedagogische bibliotheek! Ja, die is voor een goedwerkend school
museum broodnodig. Zien we naar de Musea in andere landen, dan merken 
we, dat onze buitenlandse collega's zich eigenlijk geen schoolmuseum 
zonder zulk een bibliotheek kunnen denken. Wij doorbladeren even het 
„Handbook of National Centres of Educational Information" en vonden 
in een paar minuten, dat flinke bibliotheken voorradig waren in de School
musea van: Argentinië, Oostenrijk, België, Duitsland, Denemarken, 
Frankrijk, Czechoslovakije, Engeland, Hongarije, Noorwegen, Roemenië, 
Spanje, Verenigde Staten.

Natuurlijk behoort elke studieinrichting — we wijzen b.v. op de ver
schillende opleidingsinrichtingen voor de acte M.O. Paedagogiek — 
een handbibliotheek ter beschikking te hebben, maar — en we hoorden 
die wens van verschillende kanten — een centrale bibliotheek, waar
heen verwezen kan worden, is broodnodig.

Het Museum bezit zelf reeds een groot aantal delen en dit bezit zou 
aangevuld kunnen worden met de bestaande Paedagogische Bibliotheek, 
die helaas ondergegaan is in de massa van de U. B. te Amsterdam. De 
heer van Eek heeft in vroeger jaren er reeds herhaaldelijk op aangedrongen, 
deze paedagogische Bibliotheek weer uit de U.B. te lichten en er een 
afzonderlijke vakbibliotheek van te maken.
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Oorspronkelijk was die bibliotheek gehuisvest in hetzelfde gebouw, 
waarin ook het Schoolmuseum ondergebracht was, maar de werkzaam
heden verbonden aan Schoolmuseum en P.B. bleken voor één man te 
omvangrijk en toen volgde een scheiding, die diep te betreuren is, „want 
ik ben ervan overtuigd", zo lezen we in één dier artikelen van den heer 
van Eek, „dat deze vakbibliotheek meer geraadpleegd, meer benut zou 
zijn, als die had kunnen blijven, waar ie naar zijn karakter thuisbehoort: 
in ’t Schoolmuseum". En Prof. Dr. J. H. Gunning, die toenmaals voor- 
voorzitter van de P.B. was, bevestigde dit ongevraagd in een brief, die 
de schrijver ontving, met deze aanhef: „Met inhoud en strekking van 
Uw artikel in School en Leven over de Paed. Bibl. ben ik het geheel en 
roerend eens”.

En wat de resterende wensen betreft. Deze zijn bijna alle te verwezen
lijken, als er  een nieuwe behuizing voor het Museum komt. Want 
daarop, maar dan ook daarop alleen, is het wachten.

Dan kan er een flinke aula komen, waar lezingen kunnen worden 
gehouden; waar congressisten kunnen samenkomen; waar cursussen 
kunnen worden gegeven; waar schoolklassen en cursisten kunnen worden 
ontvangen, om culturele films te zien. Is het eigenlijk niet dwaas, dat 
de culturele film nu meestal slechts te benaderen is, door de goedgunstig
heid van een bioscoopdirectie ?

Dan kan een afdeling worden ingericht, die als „Neutraal Instituut, 
als vraagbaak voor Rijk, Gemeente, verenigingen en personen" dienst kan 
doen. Dan kan een bureau gesticht worden tot bestudering van algemene 
onderwijsaangelegenheden. Dan kunnen de vele gegevens, door het School
museum verzameld, maar nu op de meest onhandige plaatsen opgeborgen, 
in een systematisch gerangschikt Centraal Bureau voor Paedagogische 
Adviezen en Documentatie worden ondergebracht.

Dan kan het Bureau voor Onderwijsadviezen, dat gesticht is door de 
Bond voor Nederlandse Onderwijzers en dat prachtig werk heeft gedaan, 
maar dat uit den aard van zijn wezen eenzijdig is — tot een algemeen 
adviesbureau worden uitgebreid, ten bate van het onderwijs in al zijn 
geledingen. En als dan ten slotte nog het Bureau voor Kinderbescherming 
een plaats in het gebouw gekregen zou hebben, dan zou er in Nederland 
een inrichting tot stand zijn gekomen, die het centrale middelpunt zou zijn 
van alles, wat op het onderwijs betrekking heeft.

Dan heeft het 60 jarig jubileum zijn dienst gedaan, omdat het de boel, 
die jaren stil lag, aan het rollen bracht.

En misschien is er kans op, dat dit schone plan geheel of gedeeltelijk 
zal gelukken.

Want de buitengewone belangstelling tijdens het jubileum betoond, 
stak het Museumbestuur een hart onder de riem en gaf den secretaris
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Militie en Volksopvoeding 
door H. R. BOEREE.

de moed eens met een paar vrienden van het Museum te gaan praten.
En hieruit is een commissie gegroeid, waarin zitting namen: Prof. Mr. 

G. A. van Poelje; Mr. Dr. M.Spaander; A. H. Gerhard; K. Brants; Prof. Dr. 
J. Waterink; Drs. E. Boekman; G. Bolkestein; Prof. Dr. Ph. Kohnstamm; 
Mr. J. J. Hangelbroek; Prof. R. Casimir; Mr. P. W. Truyen; J. Hovens 
Greve; Prof. Dr. Th. Goossens; Prof. Dr. J. H. E. J. Hoogveld; J. J. Boolen.

Deze commissie zal een poging wagen het Nederlands Museum voor 
Onderwijs en Opvoeding de plaats te geven, die het verdient, door te 
trachten het aan een passend gebouw te helpen; en daarmee te bewijzen, 
dat Nederland ook tot stand kan brengen, wat 
in zovele andere landen mogelijk bleek.

Een gebouw in Amsterdam, als dat in Amsterdam bereikbaar is, omdat 
in de Nederlandse hoofdstad de instelling is gesticht en gegroeid. Maar 
mocht in de hoofdstad onverhoopt die gelegenheid niet te vinden zijn, dan 
ergens anders. Er zullen plaatsen genoeg te vinden zijn, die gaarne een 
belangrijke instelling als dit Schoolmuseum gaat worden, gastvrijheid 
willen verlenen.

Als de commissie U straks roept, mag ze dan ook op Uw steun rekenen ?

In het artikel van den heer H. Hovens Greve, getiteld „Ontwikkelings
werk in het Belgische leger” eindigt met de zin: „Thans is het woord aan 
de deskundigen".

Nu heb ik 17 jaar geleden het leger verlaten en beschouw mij dus niet 
meer als deskundige. In dien tijd toch heeft het leger zulke diep ingrijpende 
veranderingen ondergaan, dat alleen hij, die deze heeft medegemaakt en 
mede beleefd, zich als deskundige mag beschouwen. Het is dus met een 
zekeren schroom dat ik voldoe aan het verzoek der redactie om mijne mee- 
ning kenbaar te maken over het vragastuk „Militie en Volksopvoeding”. 
Maar ik heb dezen schroom overwonnen, niet alleen omdat dit vraagstuk 
mijne groote belansgtelling heeft, doch omdat ik zelfs eene juiste oplossing 
van dit vraagstuk de grondslag acht van iedere goede legervorming en 
ieder dus, naar mijne meening hiertoe een steentje moet bijdragen. Het 
spreekt echter vanzelf, dat ik uit hoofde van het bovenstaande mij alleen 
zal bepalen tot enkele m.i. belangrijke punten, daar ik mij niet bevoegd 
acht een oordeel te vellen over, zij het dan ook belangrijke, detail-kwesties.
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In ieder land met een democratischen regeeringsvorm moet de soldaat 
een goed staatsburger zijn. Is hij dit niet, dan kan hij geen goed soldaat 
zijn. De opofferingsgezindheid in het leger, de bereidheid uiteindelijk het 
offer van het leven te brengen, kan in een leger nooit grooter zijn dan in de 
maatschappij, waaruit het volksleger voortkomt.

Eene maatschappij, waarin de nationale eenheid niet gevoeld en beleefd 
wordt, waarin men dus niet bereid is voor medeburgers, behoorende tot 
eene andere groepeering dan die waartoe men zelf behoort, een offer te 
brengen kan nooit een leger voortbrengen waarin die bereidwilligheid 
w e 1 bestaat.

Het is een dwaling aan te nemen dat de burger met het aantrekken 
van zijn uniform en het gesteld worden onder de krijgstucht een nieuw 
mensch wordt. Het aankweeken van offervaardigheid is eene zielskwestie; 
zij kan dus nooit door dwang verkregen worden. Wel kan men in tijd van 
vrede een schijnresultaat bereiken en kan zelfs deze schijn in tijde van groote 
geestdrift, b.v. bij het begin van den oorlog, een korten tijd gehandhaafd 
blijven, doch vrij spoedig zullen bij de eerste nederlagen of ontberingen 
deze inwendige gebreken zich vertoonen en hunnen noodlottigen invloed 
doen gevoelen. Onze eigen militaire geschiedenis geeft ons daarvan genoeg 
voorbeelden.

Uit het bovenstaande moet men echter allerminst afleiden, dat uniform 
en krijgstucht overbodige of minder belangrijke factoren zijn bij de op
leiding van den soldaat. Integendeel. Beiden zijn onontbeerlijk. Het vuur 
en de hamer zijn eveneens onontbeerlijk om het ijzer te smeden, doch vuur 
met hamer toegepast op hout, brengt alleen vernietiging van dit hout.

Ook bij de opleiding van den staatsburger tot soldaat beslissen de eigen
schappen die van huisuit medegebracht worden.

Voor wij nu overgaan tot het bespreken van de wijze, waarop de tijd, 
welke niet absoluut noodig is voor de opleiding van den man als strijder, 
dienstbaar gemaakt kan worden om den dienstplichtigen mede te helpen 
vormen tot een goed staatsburger, is het noodzakelijk dat wij eerst onder 
de oogen zien welke tijd noodig is voor het militaire handwerkinengerenzin.

Dit is niet zoo eenvoudig, omdat de meeningen hierover nog al uiteen- 
loopen. Persoonlijk heb ik natuurlijk mijne eigen meening, doch ik voeg 
er onmiddellijk aan toe, dat meerdere, zeer bevoegde officieren en oud- 
officieren, hier anders over denken. Wenschelijk is het dus dat tegenover 
mijne, hieronder volgende meening, ook de andersdenkenden hunne 
meening laten hooren. Bij een zoo bij uitstek belangrijk vraagstuk ais de 
lengte van den eersten oefentijd kan eene belichting van verschillende 
zijde niet anders dan gunstig genoemd worden.
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Om een vak te leeren heeft men tijd noodig. Dit geldt voor ieder vak, 
dus ook voor het militaire vak. Doch bij deze laatste opleiding komt nog de 
eisch, dat het vak zoodanig geleerd, zoodanig beheerscht moet worden, 
dat de man in staat is zijne taak te verrichten onder de ongunstigste om
standigheden, die denkbaar zijn.

Wij hebben bijna alle ,,Im Westen nicht neues” gelezen. Wij hebben allen 
gerild bij de beschrijving der oorlogs,.verschrikkingen" maar hebben wij 
ons voldoende ingedacht in de gevoelens van de soldaten, die dit moesten 
doormaken en die daarbij in staat moesten zijn ieder oogenblik de hen toe
vertrouwde wapens goed te hanteeren ?

Nu is de oorlog nog veel meer technisch geworden; veel meer nog dan 
vroeger wordt geëischt dat de strijder zijn taak in de puntjes kent. Is dit 
niet het geval, weet hij maar een beetje van zijn werk, dan zal hij onher
roepelijk bij de verschrikkingen van het gevecht te kort schieten. Want 
ieder mensch heeft een afschrik van den dood; niemand doet zijn tech- 
nischen arbeid beter onder dreigend levensgevaar dan in normale tijden, 
wèl slechter. Wanneer men zijn technisch werk niet uitstekend kent, 
wanneer men het niet als 't ware automatisch heeft leeren verrichten, brengt 
men er, wanneer levensgevaar dreigt, niets van terecht. Een roeier, die 
alleen bij rustig en mooi weer met een bootje kan spelevaren in de grachten 
van Amsterdam, brengt er niets van terecht bij een hevige storm op zee. 
Hetzelfde geldt voor den soldaat.

Een dergelijke vaardigheid verkrijgt men echter m.i. niet in 5 J maand; 
daarvoor is meer tijd noodig. De regeering heeft dan ook den diensttijd 
aanzienlijk verlengd, door hem tot 11 maanden op te voeren.

Deze tijd is echter naar mijne meening absoluut noodig voor de zuivere 
handwerksmatige soldaten opleiding; voor een groot deel om door veel
vuldige herhaling het aangeleerde vast te leggen. Want vergeten wij toch 
niet, dat het soldatenvak is een vak van doen, niet van praten. Het is een 
vak van kunnen niet van kennen.

Op dit gebied mag dus niet geschipperd worden. Zoo juist zeide Generaal 
Jhr. J. Th. Alting von Geusau in zijne lezing voor de Algemeene Ver- 
eeniging van Nederl. Res. Officieren op 9 Februari 1.1.

,,Ik wil op de achterstand in onze weermacht geen critiek meer 
„uitoefenen en liever de zooveel hoopvoller toekomst onder de oogen 
„zien, maar ik wensch toch nog uitdrukkelijk vast te stellen, dat het 
„moreel niet geoorloofd is om onvoldoende gewapende en geoefende 
„landszonen tegenover een geheel modern bewapende en uitmuntend 
„geoefende vijand te brengen”.

Deze waarheid wordt helaas in vredestijd maar al te dikwijls vergeten. 
Men denkt in tijd van vrede zoo weinig aan den oorlog en richt daardoor 
zijn blik alleen op den duur van den eersten oefentijd en de kosten, die
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deze oefentijd op de gemeenschap legt. Men vergeet daardoor, dat aan 
de aanwijzing van den soldaat voor eerste oefening onherroepelijk ver
bonden is zijne oproeping in tijd van oorlog. Dan moet hij vrouw en 
kinderen, huis en hof oogenblikkelijk verlaten om zoo noodig eigen leven 
te offeren voor de gemeenschap. En nu is het toch moreel onverantwoorde
lijk dat de gemeenschap in tijd van rust niet bereid is de, in vergelijking met 
een menschenleven, toch altijd kleine, finantieele offers te brengen om 
hem goed voor zijn taak voor te bereiden, doch in tijd van oorlog zonder 
eenig gemoedsbezwaar, zoo noodig met geweld, van hem het zwaarste 
offer eischt, n.1. het offer van het leven en —■ wat nog veel erger is — 
dit offer volkomen nutteloos laat brengen. Want een ongeoefend en 
onvoldoend uitgerust strijder is niets dan kanonnenvleesch voor den 
vijand.

Zooiets moet in een democratischen staat, die gegrondvest is op de 
eenheid en offervaardigheid van allen, niet mogelijk zijn.

Het doel van de weermacht is dus de verdediging van het vaderland. 
Om dit doel te kunnen bereiken en om moreel verantwoord te zijn tegenover 
den medeburger, die men als soldaat aanwijst, moet deze weermacht 
minstens kwalitatief dezelfde waarde hebben als den tegenstander, 
waar tegenover men geplaatst kan worden. Daarom moet de opleiding en 
uitrusting dus uitnemend zijn. Iedere tekortkoming op dit gebied kost 
duizenden menschenlevens. De opleiding is en moet dus altijd No. 1 zijn.

Eene opleiding van ten minste elf maanden acht ik werkelijk het mini
mum. Wij kunnen ons toch hierbij ook spiegelen aan andere landen.

Het is onze vaste overtuiging, dat ons volk in geen enkel opzicht minder 
geschikt is om eene goede weermacht te vormen, dan welk ander volk ook. 
Doch evenmin meen ik dat ons volk zulke bijzondere eigenschappen bezit, 
dat het in een veel kleineren oefentijd, dan in de ons omringende landen 
noodig wordt geacht, tot een strijder kan worden opgeleid, die volkomen 
gelijkwaardig is aan zijn eventueelen tegenstander. En aangezien nu ons 
leger klein is en in verband met ons bevolkingscijfer altijd klein zal blijven, 
mag met de geoefendheid zeker niet geschipperd worden.

Nu erkennen wij volkomen, dat het onmogelijk is den geheelen morgen, 
middag en avond op te leiden. Doch wanneer er werkelijk ernstig geoefend 
wordt, wanneer er veelvuldig wordt uitgerukt en verder veel lichamelijke 
inspanning van den milicien wordt gevraagd, is de soldaat na afloop van 
den middagdienst dusdanig vermoeid, dat men bij een groot deel van hen de 
resultaten van lessen in de avonduren vooral niet moet overschatten. 
Vele leerlingen zullen hun sluimerlust niet kunnen bedwingen.

De inwerking op de ziel van den soldaat zal dus hoofdzakelijk moeten 
worden tot stand gebracht door het voorbeeld, dat door de hoogere en
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Wanneer wij nu vastgesteld hebben, dat de minimum eerste oefentijd 
om de gedachte te bepalen, op één jaar moet worden vastgesteld en dat 
gedurende dit tijdsgedeelte weinig tijd beschikbaar is voor de opleiding tot 
staatsburger in ruimeren zin, moeten wij de vraag onder de oogen zien of 
het wenschelijk is de eerste oefentijd boven het jaar te verlengen.

Tot voor korten tijd was de algemeene meening, dat de tijd in militairen 
dienst doorgebracht uit economisch oogpunt voor de gemeenschap een 
groot verlies beteekende. De burger toch werd gedurende dien tijd geheel 
aan de productie onttrokken, hij was alleen consument, geen producent. 
Hij parasiteerde dus op de gemeenschap. Dus hoe korter de eerste oefentijd 
was, hoe minder de economische toestand van het volk benadeeld werd.

Ik herinner mij niet ooit gelezen te hebben, dat de uitgebreide persoon
lijke dienstplicht, welke na 1870 vrijwel door alle Europeesche landen werd 
aanvaard, een gunstige regulator vormde voor de werkloosheid. Toch 
behoeft men dit niet vreemd te vinden.

Immers in de jaren na 1870 voltrok zich in Europa steeds meer de 
industrialisatie; Duitschland b.v. veranderde vaneen agrarischen staat in 
een eerste-klasse industrie-staat en de meeste andere landen volgden min 
of meer snel dit voorbeeld.

Deze industrialisatie ging gepaard met een openleggen van de meeste, 
tot dien tijd vrijwel voor den handel gesloten, werelddeelen. Dit had

lagere leiders wordt gegeven en door den geest, die in de weermacht heerscht. 
Is deze niet de juiste, dan helpen geen voordrachten, hoe mooi ze ook 
mogen zijn.

Toch acht ik het zeer wenschelijk, dat nu en dan door een goed geest
driftig spreker, die werkelijk doorleeft hetgeen hij zegt en die volkomen 
bekend is met de voetangels en klemmen, die op dit gebied liggen, goede 
voordrachten worden gehouden. Liefhebberen kan men echter niet op dit 
gebied. Dat heeft meer voor- dan nadeel. Du sublime au ridicule il n’y 
a qu’un pas.

Wij hebben nu eenmaal een op geestelijk gebied, zeer gedifferentieerd 
volk. Hier moet men rekening mede houden. Dezelfde moeilijkheden, die 
in de openbare school aanwezig bleken te zijn bij de opvoeding tot alle 
christelijke en maatschappelijke deugden, zijn ook hier aanwezig.

De opvoeding tot een goed staatsburger behoort in de eerste plaats door 
het gezin en de kerk te geschieden. Het leger moet een prachtische toet 
passing laten zien van deze staatsburgerdeugden. Daar moet de soldaa- 
ervaren dat de opofferingszin voor de medestrijders, de goede kameraad
schap en de onderschikking van het eigenbelang onder het algemeen 
belang, niet alleen besproken maar ook toegepast wordt. Het leger moet, 
de personificatie zijn van belangeloosheid en kameraadschap.
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wederom tegenvolge dat het moeilijke vraagstuk van de afzetgebieden 
zich lang niet in die mate deed gevoelen als naderhand in de 20ste eeuw. 
Over het algemeen begon na de tachtiger jaren een groote vraag naar 
arbeidskrachten zich te teekenen. De industrie begon zich te ontplooien; 
voor flinke energieke jongelui was overal in de wereld plaats. Niemand, 
die flink aanpakken wilde en werken kon, behoefde zich bevreesd te maken 
over gebrek aan arbeid.

Het is dus te begrijpen, dat niet gevoeld werd hoeveel de langdurige 
eerste oefentijd (in Duitschland en Frankrijk langen tijd drie jaren) er 
toe bijdroeg de permanente werkloosheid niet alleen te versluieren, maar 
deze zelfs te drukken en daardoor dragelijk te maken.

De ellende en de economische ontwrichting welke door den oorlog was 
veroorzaakt, gevolgd in vele landen door de afschaffing van de volkslegers, 
vestigde voor het eerst de aandacht op de gunstige rol, welke de dienstplicht 
in het econ. leven had vervuld, doordat het een groot aantal handen aan den 
overvulden arbeidsmarkt onttrok, terwijl het deze tegelijkertijd voor 
ledigloopen behoedde. De lange eerste oefentijd was dus als 't ware een 
versluierde werkverschaffing, al was deze ook nooit als zoodanig bedoeld.

Het is dus te begrijpen, dat het Nationaal Socialisme in Duitschland 
niet alleen uit militaire overwegingen teruggreep tot den algemeenen 
dienstplicht en den langen eersten oefentijd. De geweldige werkloosheid 
in dit land was een groote bedreiging voor het voortbestaan van het Rijk. 
De negen millioen stemmen, die kort voor het aan de macht komen van 
Hitler, op de Communisten werden uitgebracht is hiervan wel het beste 
bewijs.

In de eerste plaats moest dus de werkloosheid bestreden worden, want 
eene massale langdurige werkloosheid geeft een uitstekenden voedings
bodem voor het ontstaan van revoluties.

Door nu het leger op zijne oude basis te herstellen verkleinde Hitler 
met een pennestreek aanzienlijk het aantal werkeloozen. De groote uit
breiding van den noodzakelijk geworden kazernebouw,aanleggen van wegen 
en oefenterreinen, aanmaak van oorlogsmateriaal enz. enz. werkten 
verder zeer sterk mede tot vermeerdering van arbeidsmogelijkheid, terwijl 
de vrees voor de macht van het nieuwe Duitschland, welke spoedig tot 
uiting kwam, den zoo sterk gedrukten geest van het Duitsche volk, onder 
meer ook ontstaan tengevolge van de ondergane vernederingen, spoedig 
weer deed omslaan in groote geestdrift.

De oude Duitsche geest uit de jaren van voor den wereldoorlog werd als 
’t ware in enkele jaren opnieuw geboren.

Het behoeft dus geen betoog, dat ook de invoering van den arbeids- 
dienstplicht geen ernstig verzet ondervond. Hij werd in de meeste plaatsen 
zelfs met min of meer geestdrift aanvaard.
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Wanneer wij onzen eersten oefentijd optweejarenbrachten,zouden64000 
jongere werkloozen uit de arbeidsmarkt worden genomen. Nu worden er 
jaarlijks 75000 man ingeschreven voor den dienstplicht. Neem aan, dat 
hiervan 10000 onbruikbaar zijn, dan zouden met een arbeidsdienstplicht 
voorafgaande aan den eersten oefentijd van J jaar dus nog 32000 uit de 
markt worden genomen. Dit maakt een totaal getal van 96000 man. Waar 
nu het getal van de jeugdige werkloozen tusschen 20 en 25 jaar ongeveer 
120000 man bedraagt, zou dus op deze wijze de jeugdige werkloosheid 
voor het overgroote gedeelte zijn verdwenen.

Indien men nu zou willen overgaan tot de verdubbeling van den eersten 
oefentijd, zou dit tweede dienstjaar in hooge mate kunnen worden dienst
baar gemaakt aan de mooie plannen, door den Heer van Veen, in zijn artikel 
„Militie en Volksopvoeding” zoo duidelijk uiteengezet.

De dienstplichtigen zouden in het tweede jaar in de eerste plaats kunnen 
gebruikt worden voor al die diensten, welke in de kazerne noodzakelijk 
moeten worden verricht en die soms zoo storend ingrijpen in den goeden 
gang van het onderwijs. Wanneer men dan vervolgens twee dagen van de 
week uittrok voor oefeningen tot het vastleggen en onderhouden van de 
verkregen geoefendheid in het eerste jaar, dan zou de overige tijd kunnen 
worden besteed tot opleiding van den soldaat tot goed staatsburger.

Naar mijne meening zou op deze wijze zeker een geregelde opleiding 
kunnen worden ontworpen en ook doorgevoerd.

Wel zou ik er hier echter de aandacht op willen vestigen, dat men niet 
te veel moet bouwen op de hulp van de mede-dienstplichtigen. De psycho
logie van de militaire gemeenschap, gepaard aan onze volkseigenaardig
heden, maakt dat de milicien, die zich in zijn sport- of jeugdvereeniging 
schikt onder de leiding van zijn kameraad, dit opeens in het militaire 
leven ongaarne doet. De ervaring, die wij op dit gebied hebben opgedaan 
vóór de mobilisatie, werd nog eens sterk bevestigd gedurende de mobilisatie.

Hierbij komt, dat de twintig jarige meestal zijn vak nog niet beheerscht. 
Hij is zelf ook voor een deel nog te veel leerling. En juist in de militaire 
gemeenschap, waar men onder elkaar geen blad voor de mond neemt, 
kan men met halfwas krachten niet werken.

Alleen met volwaardige beroepskrachten kan men hier iets goed be
reiken. De dienstplichtige kan daarbij de rol vervullen, die in de oude 
regeling de kweekeling bij den bovenmeester vervulde.

Dit alles kost geld, zelfs zeer veel geld en wij achten ons volkomen 
incompetent te beoordeelen in hoeverre dit door Duitschland kan worden 
opgebracht. Maar toch moeten wij ons de vraag stellen, of ook Nederland 
hiervan iets kan leeren.
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Dan behoudt men continuiteit en ernst en is een deskundige volwaardige 
leiding verzekerd.

Ik acht mij allerminst in staat een leerprogramma te ontwerpen voor 
dit tweede jaar. Dit laat ik aan meer bevoegden over. Toch zou ik gaarne 
nog hierbij het volgende opmerken.

De ongeschoolde arbeider behoort, dit weten bijv, uit de kampen, niet 
tot de gemakkelijksten. Daar zijn intellectueele basis zeer klein is,verwart 
hij gemakkelijk oorzaak en gevolg en is dus voorbeschikt om onder den 
invloed van opruiers te komen.

Het zijn in hooge mate massamenschen, die zonder veel moeite door 
phrases in beweging zijn te brengen.

Toch twijfel ik er aan of het aanleeren van een vak hierin verandering 
zou brengen. Ten eerste zou moeten worden onderzocht, of de man on
geschoold arbeider is geworden, omdat zijn aard hem hiertoe trok, dan 
wel of karaktereigenschappen een gevolg zijn van zijn beroep als on
geschoold arbeider. Ofschoon ik natuurlijk gaarne toegeef, dat het milieu 
een grooten invloed heeft op de keuze van den arbeid, geloof ik toch tevens 
dat de aanleg hierbij ook een groote rol speelt.

Doch wanneer het ons mocht gelukken alle arbeiders tot geschoolde 
arbeiders te maken, vrees ik dat de kwestie nog moeilijker zou zijn. Het 
aanbod van geschoolde arbeiders zou dan zoo uitgebreid worden, dat de 
werkloosheid nog grooter zou worden, dan thans het geval is, terwijl de 
aldus geschoolden vermoedelijk niet meer als ongeschoolden zouden 
willen werken. En aangezien nu onze gemeenschap ook een vrij groot 
gedeelte ongeschoolde arbeidskrachten noodig heeft, meen ik dat wij langs 
dezen weg een groote teleurstelling zouden ondervinden.

Volgens mijne bescheiden meening moet de oplossing gevonden worden in 
eene juiste opvoeding van den ongeschoolde. Het is hier niet de plaats hierop 
nader in te gaan, doch wel om er op te wijzen, dat iedere arbeid, mits 
met liefde en veel plichtsbesef verricht, ieder mensch beter maakt. Alleen 
ledigheid is des duivels oorkussen!

En nu komt mij weer in de gedachte de denkbeelden van den heer Van 
Veen, die zoo mooi geformuleerd zijn in zijn woorden, waarin hij zegt:

„Ik moet herhalen, wat ik reeds meer dan eens uitsprak, dat het groote 
„tekort, dat de proletarische jongens lijden, in de eerste plaats dit is, dat 
„er door hunne levens geen belangrijke persoonlijkheden heengaan, die, 
„wat er natuurlijk ook aan scheppende vermogens in hun sluimert, wakker 
„maken, die in hen de ambitie wekten, zich zelf naar het model van ver- 
„wante of geidealiseerde persoonlijkheden te vormen”.

Dit nu is juist het droevige van de tegenwoordige gemeenschap. Ieder 
jong kinderhart en ook dat van den jongeman hunkert naar helden
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en heldenvereering. Doch de gemeenschap brengt zoo weinig op dit gebied 
voort. Zij, die uit hoofde van hun milieu en opvoeding tot dit leiderschap 
aangewezen zijn, komen dikwijls zoo schromelijk tekort en ondermijnen 
daardoor zoo ernstig de grondslagen der gemeenschap.

Hoe groot is het aantal van hen, die als leiders hadden moeten optreden, 
doch als sociaal intellectueel het niet verder brachten dan kleinzielige 
kankeraars, die niet alleen zich zelf en het milieu, waaruit zij voortkwamen 
afbraken, maar tevens den eerbied voor alle gezagsdragers ondermijnden. 
Want de eenvoudigen van hart, en daartoe behoort nu eenmaal het grootste 
gedeelte der menschen, generaliseert.

En wanneer wij nu in iedere groote revolutie zien, dat een leidende 
groep wordt weggevaagd, dan is dit in de eerste plaats toe te schrijven aan 
het minderwaardige gedrag van vele vertegenwoordigers van zulk een 
groep, zoodat altijd weer bewaarheid worden de woorden: „Vele zijn ge
roepen, maar weinigen zijn uitverkoren.”

En wanneer het ons nu onaangenaam aandoet, dat voor de massa als 
held geldt een zesdaagsche wielrenner of een neger bokskampioen, dan 
mogen wij daarbij nimmer vergeten, dat zij, die uit hoofde van hun positie 
als helden hadden moeten schitteren; in wezen zoo verre beneden het peil 
stonden van de functie, welke zij in de gemeenschap vervulden.

Het behoeft dus geen betoog, dat de woorden van den Heer Van Veen:
„Indien vele, officieren en manschappen, jeugdvereenigingen, culturele 

„organisaties en kerken zich in positieve, contractueele gezindheid zich 
„bij dit werk zouden willen aangorden, dan zouden zij iets doen voor dit 
„land, dat de geestelijke weerbaarheid gunstig zou beinvloeden, die meer 
„dan de militaire weerbaarheid voorwaarde moet heeten voor een zelf
standig volksbestaan” mij uit het hart gegrepen zijn.

Wij leven in een somberen tijd. De spanningen in de wereld zijn ge
weldig. De brandstoffen liggen opgehoopt. Ieder oogenblik kan de wereld
brand uitbreken.

De werkloosheid is angstig groot; de noodlottige gevolgen hiervan kan 
ieder die wil, dagelijks ervaren. „Ventre affamé n’a pas d'oreilles”.

De ontkerstening van ons volk neemt hand over hand toe; steeds meer 
wordt de massa stuurloos en onbestuurbaar. Mogen daarom allen, welke 
wereld- en levensbeschouwing zij ook mogen bezitten, doch die het wel 
meenen met ons volk, zich aaneensluiten om eensgezind en offerbereid 
de eenheid van ons volk weder te herstellen. Dit is op het oogenblik het 
meest noodige.



Registratie van de mannelijke jeugd van 14 tot 21 jaar 
door N. H. DE GRAAF.

p\e moeilijkheden, die in steeds stijgende mate ondervonden worden 
bij de bestrijding van de gevolgen der werkloosheid onder de jeugd 

zijn de directe aanleiding geweest tot het nemen van een aantal proeven 
met de instelling van de z.g. jeugdregistratie in verschillende gemeenten 
van ons land.

De uitgebreide mogelijkheden, die de overheid de werklooze jeugd biedt 
om door deelname aan plaatselijk ontwikkelingswerk of landelijke werk
kampen, vakkundig, lichamelijk en geestelijk fit te blijven, worden door 
een zóó klein deel dezer jeugd aangegrepen (gemiddeld hoogstens 12%) 
dat men naar middelen om ging zien die jeugd veel intenser te kunnen 
bewerken. Hiervoor is allereerst noodig, dat men een zuiver inzicht 
krijgt in den omvang der werkloosheid onder de jeugd (bij de bureau's 
van arbeidsbemiddeling bleek gemiddeld hoogstens 50% te staan inge
schreven, zoodat de daar verstrekte gegevens geheel onvoldoende zijn om 
een zuiver beeld te vormen), maar bovendien is daarvoor noodig een volledig 
inzicht in de wijze waarop de jonge menschen, die de verschillende scholen 
en vakscholen verlaten, hun weg in de maatschappij vinden. Dat de 
werklooze jeugd niet volledig bij de arbeidsbeurzen bekend is, is allerminst 
aan die instellingen te wijten, omdat er voor niet steuntrekkende werk- 
loozen (en daartoe behooren die jongens uit den aard der zaak) geen enkele 
inschrijvingsplicht bestaat.

Maar ook al waren alle werklooze jongens bij de arbeidsbeurs bekend, 
dan nog zouden deze instellingen, die immers uitsluitend arbeids be
middelend hebben op te treden, niet in staat zijn ons de uitgebreide gegevens 
te verschaffen, over de geheele niet schoolgaande jeugd (werkend 
zoowel als niet werkend), die noodzakelijk zijn om een volledig inzicht te 
geven in het geheel van alle verschijnselen betreffende de wijze, waarop 
de jeugd zich een plaats verovert in de tegenwoordige maatschappij.

Het doel der jeugdregistratie is dus, dat zij den loopbaan van iederen 
jongen, die de school verlaat en zijn weg in de maatschappij gaat zoeken, 
van stap tot stap volgt. De statistische gegevens die zoodoende van den 
geheelen groep verzameld worden, zullen de overheid waardevol materiaal 
verstrekken om te komen tot die maatregelen, die wenschelijk zullen 
blijken ten opzichte van deze jeugd. Daarnaast zal de leiding van ieder 
registratie bureau door nauw contact met iederen jongen, dikwijls de 
gelegenheid vinden door het geven van goede adviezen (bijv, in geval van 
werkloosheid ten opzichte van deelname aan cultureel werk) een jongen 
voor lichamelijk en geestelijk verval te behoeden, terwijl zij den jongen, 
door hem te wijzen op den hulp, die hij bij den arbeidsbeurs kan krijgen 
voor het vinden van werk, dikwijls indirect den weg wijst om weer in het 
normale productieproces te worden opgenomen.
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Het spreekt intusschen vanzelf, dat de overheid, voor zij definitief tot 
de instelling van dergelijke bureaux kan overgaan, eerst proefondervinde
lijk wil aantoonen, dat de uitvoering mogelijk is en aanvankelijk de ge- 
wenschte resultaten bereikt worden.

Deze proef nu is begonnen in September 1936 te Breda en Nijmegen. 
In het voorjaar '37 zijn gevolgd Zutfen, Dordrecht, Maastricht en Leiden 
en einde '37 en begin ’38 nog de gemeenten Amersfoort, Gouda, Win
schoten, Heerenveen, Zeist, Almelo, Arnhem, Zwijndrecht, Vlaardingen, 
Heerlen, den Bosch, Eindhoven, Helmond, Rozendaal, den Helder, Haar
lem en Wassenaar. De gegevens uit deze 23 gemeenten zullen ongetwijfeld 
voldoende zijn om een inzicht te krijgen over de waarde van deze instelling.

Onder oppertoezicht van een hoofdambtenaar der gemeente, die voor dit 
op jeugd ingestelde bureau de noodige „feeling" heeft, wordt het bureau 
geleid door een of twee werklooze intellectueelen (in werk verschaffing) 
geassisteerd door een aantal jongelui (als werkobject voor jonge werkloozen 
met zakgeld van / 3.—■).

Nadat namen en adressen van alle jongens van 14 tot en met 21 jaar 
bij den burgerlijken stand zijn opgenomen en daaruit de schooljongens 
zijn gesorteerd, worden alle niet schoolgaande jongens opgeroepen en hun 
een z.g. „Staat van Dienst" boekje uitgereikt, waarin dus alle werkzaam
heden worden genoteerd, die zij hebben verricht, met vermelding van firma
naam en datum van aanvang en einde. Van deze boekjes houdt het bureau 
nauwkeurig afschrift in kaartsysteem. Door medewerking van de werk
gevers wordt regelmatig den stand van zaken gecontroleerd, terwijl de 
jongens alle wisselingen in hun staat van dienst komen melden. Intusschen 
werken de schoolhoofden mee, door het belang der Jeugd registratie den 
jongens duidelijk te maken tegen den tijd, dat zij de school voor goed ver
laten, en tegelijkertijd geven zij de namen dier jongens aan het bureau op.

De geheele instelling van het bureau is zoo gemoedelijk mogelijk. 
Voorgeschreven is bijv, dat de jongens nooit door een loket worden ge
holpen; zij komen binnen en zittend op een stoel tegenover den leider of 
zijn assistent wordt ieder individueel behandeld en van advies gediend. 
Hun wordt duidelijk gemaakt het belang van een goed bijgehouden boekje.

De werklooze jongens worden al dadelijk op het belang gewezen 
van deelname aan voor hen bestaande activiteiten,en te vens wordt zoonoodig 
het contact met de arbeidsbeurs gelegd.

Overal waar de proef nu is opgezet, is men er volkomen in geslaagd alle 
betreffende jongens te bereiken (de niet bereikte groep is nog geen 1%) 
en ook heeft men de volle medewerking der werkgevers verkregen, die 
meestal geen jongen meer in dienst nemen, wanneer het „Staat van Dienst” 
boekje niet aanwezig of niet in orde is (waardeeringen mogen in het boekje
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Tenslotte mogen hier dan de resultaten over 1937 een beeld geven van wat 
de jeugdregistratie aan statistisch materiaal kan verschaffen.

■

niet voorkomen). Men kan dan ook zeggen, dat in die gemeenten, waar 
het bureau al een jaar draait, de jeugd registratie volkomen is ingeburgerd 
en aller instemming heeft.

dat deze 
21 s t e jaar,

Wat de resultaten betreft, kan natuurlijk nog slechts een voorloopig 
oordeel gevormd worden, daar verschillende bureaux nog te kort bezig 
zijn om voldoende cijfermateriaal te leveren, maar de hier volgende 
samenvattende gegevens der eerste 6 bureaux in 1937 spreken voor zich zelf.

Behalve deze zeer belangrijke statistische gegevens, die al direct dingen 
aan het licht brengen, waar men tot op heden weinig of niets van wist, 
blijken aanvankelijk ook reeds andere resultaten bereikt te zijn. Zoo 
verstrekt de jeugd registratie volledige gegevens over de werkzoekende 
jeugd aan de arbeidsbeurs, met welke instellingen dan ook een zeer nauwe 
samenwerking bestaat. Daarnaast blijkt de deelname aan het cultureele 
werk voor werkioozen in die gemeenten sterk te zijn gestegen en wordt 
de toeloop tot de werkkampen ook aanmerkelijk vergroot.

Ten slotte ontstaat een volledig inzicht in het verloop van jonge werk
krachten in het maatschappelijk leven, het meer of minder sterk wisselen 
van betrekking, het deelnemen aan avondscholen enz. enz., terwijl 
bovendien nog op allerlei gebied waardevolle adviezen aan jongens en 
hun ouders verstrekt worden (hetgeen door de gemoedelijke sfeer van het 
bureau wel zeer bevorderd wordt).

Aanvankelijk mag men over de proef dus alleszins tevreden zijn; 
afgewacht dient slechts te worden of de later opgerichte bureaux deze 
overtuiging bevestigen.

Het spreekt vanzelf, dat, wanneer tot verdere doorvoering van dit 
systeem besloten zou worden, de jeugd registratie steeds een hulp
middel zal blijven en nooit haar doel in zich zelf zal vinden. De overheid 
zal daardoor slechts zuiverder, dan tot nu toe kunnen weten welke maat
regelen er ten bate van de opgroeiende niet meer schoolgaande jeugd 
genomen zullen moeten worden, terwijl bovendien het contact met iederen 
jongen individueel gelegd is.

Met nadruk 
gegevens niet

OVERZICHT VAN DE GEGEVENS VAN DE JEUGD REGISTRATIE IN 
DE GEMEENTEN BREDA, NIJMEGEN, DORDRECHT, LEIDEN, 

MAASTRICHT, ZUTPHEN. 
per 31 Dec. 1937. 

wordt er op gewezen, 
verder gaan dan het
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Gemeenten

371119168Totaal 192991

3 „
8 „

Totaal 
Nijmegen 
Dordrecht 
Leiden 
Maastricht
Zutfen

Breda
Ginneken
Teteringen
Princenhage

39193
44947
29997
36598
32087
10169

23812
7578
1624
6179

4154
4337
3059
3741
2996

881

2639
1491 
1750 
2417 

904
529

zoodat de resultaten wat betreft de werklooze jongens niet direct vergelijk
bare cijfers die betrekking hebben op de jonge werkloozen tot en met 24

638
1094
435
703
693
148

107 d.i. 16%
209 „ 18%
133 „ 30%
142 „ 20% 

i% 
5%

Aantal 
jongens, 
dat nooit 
werkloos

Totaal 
niet 

school

jongens

t.e.m.21j.

Aantal 
werkloos 

op 31 
Dec. 1937,

Totaal manl., 
inwoners 1

Hiervan namen

plaatselijk of 
kampwerk

9730 602 d.i. 16%

Uit deze gegevens zien we allereerst dat 9730 jongens, d.i. ruim 50% 
nooit werkloos zijn geweest. De werkloosheid heeft zich 
dus uitgestrekt over bijna 50% van alle jongens 
nog vóór zij 22 jaar zijn! Van die 50% (dat zijn dus 9438 
jongens) zijn er op één moment tegelijk 3711 werkloos, d.i. 19% van het 
totale aantal jongens.

Verder blijkt, dat in deze gemeenten 602 van deze werklooze jongens 
door eenigen vorm van cultureel werk bereikt wordt, d.i. dus 16%.

Uit de volgende statistiek kan men zien, hoe deze jongens over de 
leeftijden verdeeld zijn.
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Gemeenten

14 15 16 2120 totaal

1594 2059 2484 2811 2519 2457 2594 2650 19168

30% 15% 14% 14% 16% 19% 24% 25% 19.2%

48 52 68 71 60281 78 104 100

10% 16% 18% 17% 20% 17% 17% 15%

III.

L

Breda 
Nijmegen 
Dordrecht 
Leiden 
Maastricht 
Zutfen

d.i. van de / 
werkloozen \

98
148
21
75

121
20

55
143
49
69
79
14

66
97
52
76
83
29

70
139
66
83
84
13

95 
166 
95 

140
99 
21

121
183
96
142
86
36

638
1094
435
703
693
148

57
124
27
54
54
6

76
94
29
64
87
9

Allereerst is opvallend hoe groot het percentage werkloozen is onder 
de 14 jarigen. Daar de cijfers per 31 Dec. zijn, kan dit niet geweten worden 
aan een groot aantal jongens, die juist de school verlaten heeft. Tegelijk 
is het deze leeftijd, die nog het minst door het cultureele werk bereikt 
wordt. De laatste cijfers bevestigen, dat vanaf 20 jaar de werkloosheid 
onder de jeugd sterk toeneemt.

16%

Totaal aantal 
geregistreerde 

jongens ) 
% werkloos

bereikt met /
cult.werk 1

Behalve bovenstaande leveren de jeugd-registraties van vier dezer 
gemeenten (die reeds iets langer bezig zijn) over het jaar 1937 nog 
intressante gegevens over den duur der werkloosheidsperioden gedurende 
dit jaar.

Leeftijden. 

17 18 19

Gegevens betreffende den duur der werkloosheid 
in het jaar 1937 in de gemeenten: Breda, N ij megen 
Dordrecht, Zutfen.
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Aantal jongens, dat in 1937 werkloos was.

Gemeenten Totaal

1932 538 831 4453 491Totaal

43% 26% 12% 19% 11%d.i. van totaal

Breda 
Nijmegen 
Dordrecht 
Zutfen

364
932
517
119

134
264
109
31

247
432
123
29

162
238
75
16

14 tot 26

297
566
215

74

Gedurende Gedurende'Gedurende
1 tot 13 14 tot 26 27 tot 39 I
weken weken weken

; Hiervan

1042
2194

964
253

h;

: Gedurende 
1 40 tot 52 j

Aantal jongens, dat in 
gemeenten Breda, Nijmegen, Dordrecht 
en het totaal aantal weken, dat d 

per leeft ij d duurde.

Behalve het laatste cijfer (11% een vol jaar of langer werkloos) zeggen 
de andere cijfers niet zooveel.

Op het eerste gezicht zou men denken dat dus 43% hoogstens 3 maanden 
werkloos was. Dat is wel zoo, maar men moet er bij denken hoogstens 
drie maanden in het kalenderjaar 1937. Onder die 1932 zijn er natuurlijk 
velen, die al werkloos waren toen het jaar begon en anderen die aan het 
eind van 1937 werkloos werden en het nu misschien ook nog zijn. Tenslotte 
vallen binnen deze groep de jongens, die in dezen zomer van school 
kwamen en nog niet aan den slag konden komen. Het zelfde geldt, echter 
in mindere mate, van de volgende cijfers. Duidelijk komt dit uit bij het 
laatste cijfer waar staat aangegeven, dat 831 jongens 40 tot 52 weken 
werkloos waren. Van dezen blijken er n.1. 491 52 weken in dat jaar werkloos 
geweest te zijn, en men mag gevoegelijk aannemen, waar dit veel meer dan 
de helft is, dat deze jongens op een enkele na allen reeds werkloos waren 
vóór het jaar 1937 begon.

1937 werkloos was in de 
en Zutfen 

werloosheid

Willen we dus een beeld krijgen van den duur der werkloosheid dan 
moeten we nagaan hoeveel jongens samen hoeveel weken werkloos waren. 
Dit vinden we in de volgende statistiek.

1152 !

I
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IV.

Totaal 1042 25478 2194 46990 21964 16745 253 4676 4453 93889

24 21 17 18 21

I

Leef
tijd

14
15
16
17
18
19
20
21

92
105
115
114
156
142
145
173

336
260
238
295
237
273

loos

4138
5649
4513
6063
4668
6838

522 
1337 
1298 
2177 
1721 
2042 
3387 
4261

31
24
17
22
40
28
39
52

514
494
477

Gemid.

13
20
19
19
19
23
23
28

499
331
235
409
674
447
672

1409

BREDA

loos loos

ZUTFEN

loos

TOTAAL

loos

6876
9849
9015

593 11028
541 10366
551 12855
616 14995
667 18905

van deze 4453 jongens er

per 
gemeente

Zooals uit de vorige statistiek III blijkt zijn 
491 een vol jaar of langer werkloos geweest.

Het eindresultaat voor 1937 is dus, dat in deze vier gemeenten 4453 
jongens o.n der de 21 jaar te samen 93889 weken, 
d.i. RUIM 1805 JAAR! werkloos hebben rond geloopen! 
.Of bijna 5 maanden gemiddeld per jongen!

Uit de gegevens der vier bovengenoemde gemeenten zijn nog enkele 
belangrijke resultaten af te leiden.

Het totaal aantal geregistreerde (dus niet meer schoolgaande) jongens 
bedraagt 12431. Hiervan zijn er dus 4453 gemiddeld 5 maanden werkloos 
geweest in het jaar 1937. Dat is 35%.

s zeggen dat van alle jongens 
21 jaar er in één jaar 35% gedurende 

werkloos z ij n.

Uit de volgende statistiek is nu nog af te leiden, dat een groot deel van 
deze jongens, die in 1937 werkloos waren, ook in 1936 en vroeger al 
werkloos geweest zijn.

NIJMEGEN DORDRECHT

' 55 
105 
107 
162 
108 
108 

7063 | 154 
7958 165

1717
2532
2869
2379
3303
3528
3873 i 278
5277 277

Men kan des 
tusschen 14 en ü 
gemiddeld 5 maanden
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Dordrecht Zutfen TotaalBreda Nijmegen

3059 881 124314337

529 64092639 1491 1750

1309 352 60221515 2846

964 253 44531042 2194

222 39391858 909950

dan zien wij: Derubreikvan deze

473
92

652
336

345
55

99
31

1569
514

Totaal geregistreerde jongens 4154 
hiervan nog nooit werkloos 

geweest
dus in 1937 of vroeger 

werkloos geweest
hiervan in 1937 werkloos 

geweest
dus in 1937 gewerkt maar 

vroeger werkloos geweest
14 jarigen in 1937 werkloos
15 tot 21 jarigen in 1937 

werkloos geweest

Van alle niet schoolgaande jongens van
er 6022 werkloos geweest dat is ± 50%.

In 1937 waren er 4453 werkloos, dat is 35% van alle jongens.
Van de 6022 zijn er dus 1569 wel vroeger maar niet in 1937 werkloos 

geweest. Dat is 27%.
Nemen wij aan, dat de werkloosheid in 1936 gelijk was aan die in 1937 

(en dat is een gunstige veronderstelling) zoodat er in dat jaar dus ook 4453 
jongens gemiddeld 5 maanden werkloos waren, dan kunnen dat voor een 
deel (b.v. weer op 27% na) de 1569 zijn, die in 1937 niet werkloos waren, 
stel dus ± 1200.

Trekken wij nu van de 4453 werklooze jongens van 1937 de 14jarigen 
(dat zijn er dus 514 af, omdat deze jongens in 1936 nog onder den leeftijd 
waren) dan blijven er 3939 over. Van deze 3939 jongens moeten er dus 
4453—1200 =■ ± 3200 in 1936 ook tot de werklooze jongens behoord 
hebben.

Zoo kan men vast stellen, dat (bij gelijke werkloosheid in 1936 als in 
1937) van de 4453 jongens die werkloos zijn geweest er ± 3200 d.i. 70% 
zoowel dit jaar als het vorige jaar gemiddeld 5 maanden werkloos is 
geweest.

Nu mag zeker een werkloosheid van 5 maanden voor een jongen van 
dien leeftijd zeer funest genoemd worden, maar hoe ernstig wordt dit 
dan als daar voor zoovelen (n.1. 25% van alle niet schoolgaande jongens) 
hetzelfde moet gezegd worden voor 1936 als voor 1937!

Zijn er nu uit deze gegevens gevolgtrekkingen te halen voor het geheele

Beschouwen we de totaal cijfers 
helft (ruim) der jongens is nog nooit werkloos geweest.

14 tot 21 jaar nl. 12431 zijn
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arbeidsbeurs met jeugdregistratie).

8.5%2.032.003 173.503

192.991 16.518 8.5%

10.247 8.2%

Totaal aantal 
manl. inwoners 
per 1 Jan. '37

% ingeschreven 
op arb. beurs

in 46 gemeenten met 
meer dan 20.000 
inwoners *)

in de 6 hier be
sproken gemeenten

Deze 46 g' 
de Statistiek bet

Ingeschreven 
op arb.beurs 

25 j. en ouder 
per 1 Oct. '37

gemeenten 
betreffende <

land en zoo ja in hoe verre zullen die eenigermate betrouwbaar zijn ? 
Het spreekt van zelf, dat iedere becijfering een benadering moet zijn! 
eerst aan het eind van 1938 zullen de gegevens steviger gefundeerde 
gevolgtrekkingen rechtvaardigen, daar de registratie dan in 23 gemeenten 
zal zijn doorgevoerd.

Maar toch zal uit het volgende blijken dat ook nu reeds met vrij groote 
nauwkeurigheid conclusies te trekken zijn.

i zijn genomen uit de gegevens van het Centraal bureau voor 
de volkstelling 1930.

Willen wij er van kunnen uitgaan, dat de cijfers van deze gemeenten 
als maatstaf kunnen dienen voor het geheele land, dan moeten wij aan- 
toonen, dat de werkloosheid in deze gemeenten gemiddeld niet ernstiger 
of minder ernstig is dan elders.

We kunnen daartoe deze zes gemeenten vergelijken met alle gemeenten 
boven de 20.000 inwoners (de kleinere gemeenten geven minder betrouw
baar materiaal, omdat de gegevens omtrent de werkloosheid zooveel 
minder volledig zijn).

We gaan nu vergelijken het aantal ingeschrevenen van 25 jaar en ouder 
ten opzichte van alle mannelijke inwoners in deze zes gemeenten, met de 
zelfde cijfers, in de 46 gemeenten met meer dan 20.000 inwoners, (wanneer 
wij ook de jongeren erbij namen, zouden wij een onjuist beeld krijgen, 
omdat die cijfers in de gemeenten met jeugdregistratie veel vollediger zijn, 
door de samenwerking van

Deze percentages bewijzen, dat de besproken gemeenten geen uitzonde
ring maken wat betreft den stand der werkloosheid.

Men kan dus gevoegelijk conclusies trekken wat betreft de werkloosheid 
onder de jeugd zonder de kans te loopen een ernstige fout te maken.

Ten overvloede geven we ook nog de overeenkomstige cijfers voor de 
4 gemeenten (Breda, Nijmegen, Dordrecht en Zutfen) waarop de sta
tistieken vanaf No. III betrekking hebben.
in de vier gemeenten 124.306
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VAN NIET SCHOOLGAANDE JONGENS VAN 14 TOT EN MET 21 JAAR.

gemeenten.

19.2%16% 19% 24% 25%13 14%

4 gemeenten.statistieken III, IV e n V

2123 23 2819 1913 20 19

Ook hier zien wij dus groote overeenkomst met het geheel.
Vatten we nu eerst de boven gevonden resultaten kort samen, dan zien we:

14
483

15
322

14
514

16
359

16
477

18
403

18
541

19
455

19
551

20
616

20
616

21
664

21 
667

17
409

Voor het geheele land komen wij dan, de zelfde verhoudingen 
aanvaardend, tot de volgende benaderende cijfers:
In het geheele land zijn per 1 Jan. '37 4.264.126 manl. inwoners
In de 6 gemeenten „ „ „ „ „ 192.991 „ „
In de 4 gemeenten „ „ ,,, „ „ 124.306 „ ,,

19.2% 
16%

totaal
3711

totaal
4453

1

B. U i t de

Totaal aantal geregistreerde jongens
Nog nooit werkloos geweest
Dus nu of vroeger werkloos
In het jaar 1937 werkloos geweest
Totale werkloosheidsduur in dat jaar 
Gemiddelde werkloosheidsduur per jongen 
Het geheele jaar werkloos geweest of langer

15 
494

12431
6409
6022 d.i. bijna 50%
4453 d.i. 35%
93889 w?ken (1805 jaar) 
21 weken (5 maanden).
491 d.i. 11% der 

werkloozen

A. Uit de statistieken len

Totaal aantal geregistreerde jongens
Nog nooit werkloos geweest
Dus nu of vroeger werkloos
Op 31 Dec. 1937 waren nog werkloos
Hiervan op

en 21 jaar

■

Van de 4453 jongens, die in 1937 werkloos waren zijn er 70% ook in 
1936 gemiddeld 5 maanden werkloos geweest.

Dus 25% van alle niet schoolgaande jongens tusschen 14 
waren in 1936 en in 1937 gemiddeld 5 maanden werkloos.

Over de leeftijden verdeeld 
leeftijd 
aantal weken 
gemiddeld 
aantal weken

in het jaar 1937 werkloos:
17

593

II v a n 6

19168 
9730 
9438 d.i. bijna 50% 
3711 d.i.

31 Dec. '37 deelnemend cult. werk 602 d.i.
Naar de leeftijden verdeeld zijn op 31 Dec. '37 werkloos: 

leeft.
werkl.
d.i. %

per leeft. 30%



292 REGISTRATIE VAN DE MANNELIJKE JEUGD

VAN DE NIET SCHOOLGAANDE JONGENS VAN 14 T/M 21 JAAR.

17 2118 19 20 totaal

35'

14 19 21 totaal20

18000 17000 16000 20000 18000 19000 21000 23000 152000

2113 20 19 19 19 23 23 28

1936 als in

We mogen dus de volgende benaderde cijfers voor het land noteeren, 
waarbij wij afronden naar beneden op duizendtallen.

Al deze laatste cijfers, die betrekking hebben op den toestand in ons land, 
zijn, zooals reeds gezegd is, benaderde getallen, die echter evengoed te laag 
als te hoog kunnen zijn.

De resultaten der overige jeugdregistratie-bureaux zullen ons hieromtrent 
zekerheid kunnen verschaffen.

In het land zijn dus 22.1 ■ zooveel manl. inwoners dan in de 6 gem.
» » >> ,, » 34.3 x ,, „ ,, ,, ,, ,, 4 gem.

Gedurende het jaar 1937 was 35% gemiddeld 5maanden 
werkloos, dat zijn ± 152.000 jongens

Van deze werklooze jongens is 11% het geheele jaar of langer 
werkloos, dat zijn ± 16.000 jongens

De 152.000 jongens, die in 1937 werkloos waren kunnen globaal als 
volgt over de leeftijden verdeeld worden: 
leeftijden 14 15 16 17 18
gedurende 

1937 
werkloos 

gemiddeld

Van de 152.000 jongens, die gemiddeld 5 maanden werkloos waren in 
1937 waren er 70% ook in 1936 werkloos dus:

Rond 106.000 jongens warenzoowel in 
1937 gemiddeld 5maanden werkloos.

Dit is ± 25% der niet schoolgaande jeugd.

Bijna 50% is nu of was vroeger werkloos, dat zijn + 208.000 jongens 
Ruim 19% is te gelijk werkloos op 31 Dec. '37 of ± 82.000 ,,

Deze 82.000 op 31 Dec. werklooze jongens kunnen globaal als volgt 
over de leeftijden verdeeld worden: 
leeftijden 14 15 16
op 31 Dec. '37

werkloos 10000 7000 8000 9000 9000 10000 14000 15000 82000
(Hiervan zijn er natuurlijk lang geen 16% door cultureel werk bereikt, 

omdat in vele gemeenten weinig of geen werk bestaat).



Feiten en Pogingen
JEUGDBEWEGING

DE J.V.A.

ge-

igen wor-

J
*) „Pacifistische Volksverdediging". Lantaarn-uitg. A'dam, Prinsengracht 256.

I der

bela' 
den 3

PACIFISTISCHE
VOLKSVERDEDIGING;
NIEUW WERK VAN

oorlogvoerende mogendheid door te ver
hinderen wat deze hier wil bereiken (on
bruikbaar maken van vliegvelden en 
havens; sabotage bij het verkeer en de 
voedselvoorziening; staking; belasting- 
weigering aan de vreemde overheersers; 
vormen van een onofficieel bestuur dat 
leiding blijft geven aan het zich verzet
tende volk enz.).

Men stelt zich aan het eind van de 
brochure de vraag, of de mensen wel 
geschikt zijn voor een verdediging met 
deze middelen, voor deze verdediging op 
zichzelf? De voorwaarden daartoe acht 
men: een gemeenschappelijke bedreiging 
(fascisme i.c.); het hopeloos blijken van 
militaire verdediging; het aanwezig zijn 1 
een goed georganiseerde en krachtig 
leide groep als stuwkracht van het verzet.

Men ziet echter zeer reëel de vele 
tegenwerkende krachten die er zullen zijn 
en men is overtuigd, dat ook de pacifis
tische volksverdediging allerminst een 
strijd zonder offers zal zijn. „Dit zullen 
echter offers zijn in een strijd met 
perspectief en niet het zinloze moorden 
en vermoord worden in de oorlog."

Noodzakelijk is, zo besluit de brochure, 
dat de gedachte der pacifistische volks
verdediging verbreid wordt ook buiten 
de directe vredesbeweging. Men zal aller
lei volksgroepen moeten bereiken. Een 
geslaagd voorbeeld daarvan is de vorming 
van het „kunstenaarscentrum voor geeste
lijke weerbaarheid", dat zo juist een 
manifest publiceerde; een ander voorbeeld 
is het adres, dat een paar jaar geleden 
door psychiaters gericht werd aan de 
staatshoofden.

De Jongeren Vredes Actie stelt zich 
voor met dit werk voort te gaan en het 
uit te breiden.

Inderdaad behoeft een en ander nog 
zeer veel verdieping alvorens het — hoe
wel getuigend van ernstige studie — 
overtuigend zal zijn.

Jongeren Vredes Actie is inderdaad 
actief. Een aantal van haar leden 

heeft studie gemaakt van de mogelijkheid 
van een niet-militaire volksverdediging. 
Het voorlopig resultaat van deze studie, 
„een eerste overzicht van het terrein", 
zoals men het zelf noemt, is verschenen 
als gestencilde brochure ‘).

Zoals men weet is er een sterke stro
ming in de J.V.A., die elk geweld in de 
strijd der volkeren verwerpt. Nu echter 
de laatste jaren de vraag steeds acuter 
is geworden hoe men dan geschillen 
tussen de volkeren moest oplossen, meen
de men de plicht te hebben naast het 
afwijzen van de gangbare middelen, te 
zoeken naar nieuwe.

De schrijvers van de brochure gaan er 
van uit dat het de moeite waard is ons 
zelfstandig volksbestaan en de daarmee 
onverbrekelijk verbonden democratie te 
handhaven. Maar alleen werkelijke volks
belangen, zoals sociale voorzieningen, 
politieke rechten en kulturele verworven
heden zijn waard verdedigd te worden. 
Pacifistische volksverdediging hangt nauw 
samen met een algemeen streven naar 
sociale vooruitgang.

Als middelen om de werkelijke volks- 
langen niet-militair te verdedigen 
n dan genoemd:
1. naar binnen: krachtig strijd 1 

fascistische groeperingen; recht en 
voor anti-fascistische emigranten; < 
ning van humanitaire hulp aan de Spa 
regering; handhaving en herstel 
politieke vrijheden; af zien van het behoud 
van „ons Indië", maar het Indische 
volk gelegenheid geven zich te ontwikke
len; vooruit strevende sociale en econo
mische politiek.

2e. naar buiten: afweer van iedere
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KOLONISTENKAMPEN.

W. K.-H.

JEUGDBEWEGING 
EN JEUGDHERBERGEN.

CHRISTELIJKE JEUGDORGANISATIE 
EN ARBEIDSDIENST.

jgdbeweging 
probleem is 

ie bereikt de 
•ugd? Alleen

± 40 kinderen telkens gedurende 
igezond- 
:ft nu de

„Kinder- 
Ze roept 

sortgelijk doel 
zouden willen

dit een bij uitstek goede gelegenheid is 
om ónze geest te verbreiden.’1 Schr. 
heeft er echter een open oog voor, dat 
de geest van de massa-jeugd, zoals ze die 
noemt, en die bestreden moet worden, 
ook niet geheel aan de jeu; 
voorbij is gegaan. Een oud p 
hier aan de orde gesteld: hoe 
Jeugdbeweging de massa-jeuo
stelt men het niet op de oude manier van 
hoe maken we ze lid van onze organisatie, 
maar op de nieuwe manier: hoe brengen 
we hen èn ons zelf tot verantwoordelijk
heid (in dit geval voor de geest in de 
jeugdherbergen).

^^nlangs verscheen een zeer belang- 
artikel in „Steunverleeningenwe 

verschaffing'' ' 
taris der Prot.
lozenzorg (J. Schipj 
werk dezer centrale. Duit 
hieruit dat de schrijver tegen 
van een arbeidsdienst 
immers de p r i n c i p i 
werkkampen te niet gedt
Een commissie door deze centrale speciaal 
ingesteld om de zaak te onderzoeken, 
kwam tot de conclusie dat verplichte 
arbeidsdienst voor de gehele jeugd moest 
worden afgewezen, terwijl de vrijwillige 
arbeidsdienst voor de werkloze jeugd 
minder gewenst en voorlopig alsnog niet 
noodzakelijk werd geacht.

TAe Amsterdamsche Maatschappij Voor 
Jongemannen heeft het plan om deze 

zomer naast de oude beproefde kampen, 
een nieuw soort in te voeren: de z.g. 
kolonistenkampen. „De bedoeling is om 
het pioniersleven, dat in de grote aan
trekkelijkheid van het avontuurlijke kolo
nistenleven in deze kampen tot werkelijk
heid te maken. Dit zal mogelijk zijn door 
dezelfde voorwaarden te scheppen, die 
ook voor nederzettingen in onbekende 
wilde streken gelden.”

igrijk

van de hand van de sekre- 
t. Chr. centrale voor werk- 

pper) over het verrichte 
trale. Duidelijk bleek 

i de invoering 
was, waardoor 

ie 1 e arbeid der 
laan zou worden.

■p\e Vereniging voor Gezondheids- 
•L'^koloniën te Rotterdam (secretaris Dr. 
K. F. O. James, Vijverlaan 3) verzoekt 
ons het volgende mede te delen.

De Vereniging exploiteerde tot dusver 
aan de Schelmscheweg te Arnhem het 
huis „Kinderoord Sonsbeek ", waar ’s zo-

6 weken tot verbetering van hun i 
heidstoestand vertoefden. Ze heef 
beschikking gekregen over een 
koloniehuis aan zee en heeft dus ,, 
oord Sonsbeek” niet meer nodig.. 
daarom verenigingen met soc 
op, die bedoelde inrichting zc

Jn „De Jonge Onthouder”, die zijn 
Mei-nummer speciaal aan het bui

tenleven en de jeugdherbergen heeft 
besteed, wordt door een der leden het 
woord gericht tot de mensen der echte 
jeugdbeweging. Deze komen te weinig 
in de jeugdherbergen, of als ze er komen 
zorgen ze er niet voldoende voor dat in 
de jeugdherbergen de echte jeugdbewe- 
gingsmentaliteit heerst. Schr. klaagt er
over dat zovele J.H.'s geen eigen karakter 
meer hebben, dat ze vaak als doel van 
'n trekker worden beschouwd in plaats 
van als middel. Buiten de J.H.'s wordt 
veelal gerookt, er binnen worden schla
gers gespeeld, er wordt gesnoept.... in 
één woord de J.H. wordt als jeugd hotel 
gebruikt. En dit was niet de bedoeling.

Dit mag ook niet zo blijven, en daarom 
juist moeten er, volgens de schrijfster, 
meer jeugdbewegers gebruik maken van 
de J.H. „Er ligt hier voor de Jeugd
beweging een belangrijk werkterrein en 
ze mag zich er niet aan onttrekken, omdat



FEITEN EN POGINGEN 295

TENTOONSTELLING VAN HET I.V.I.O.

___

handels-

Verenigir 
gering bc 
inlichti—

------- ging is bereid haar huis voor een 
—bedrag over te doen. Voor verdere 
nuichtingen verwijzen we naar de secre
taris.

overnemen. Het erfpachtscontract met 
de gemeente Arnhem, dat zeer gunstig is, 
laat slechts toe, dat de stichting voor een 
gelijksoortig doel wordt gebruikt. De

ITet Instituut voor Individueel Onder- 
-*• wijs te Amsterdam, heeft materiaal 
samengesteld voor een aantal reizende 
tentoonstellingen, die speciaal ook van 
belang kunnen zijn voor de Nutsdeparte- 
menten die in het komende winter
halfjaar cursussen voor vervolgonderwijs 
willen organiseren. Het materiaal werd 
o.m. tentoongesteld op de Jaarvergadering 
van de Mij. tot Nut van het Algemeen 
te Amsterdam in het A.M.V.J.-gebouw.

In de eerste plaats is de tentoonstelling 
bedoeld om adspirant-cursisten op de 
hoogte te brengen van de methodes die 
de leerwijze van het I.V.I.O. worden ge
volgd. Daartoe dienen een aantal platen 
die stuk voor stuk een organisatorisch 
kenmerk in beeld brengen. Gewezen 
wordt b.v. op de zelfstandigheid bij het 
werk, het vrije tempo, de geringe storing 
die tijdelijk verzuim teweeg brengt, enz.

Ook van de didactische opzet van de 
I.V.I.O.-Taken wordt den bezoeker iets 
getoond. Zo wordt b.v. een Taak voor 
Engels vergeleken met bladzijden uit 
verschillende ouderwetse leerboekjes (alles 
vergroot afgebeeld l waardoor duidelijk 
het verschil wordt opgemerkt tussen de 
gebondenheid van de tekst in de Taak 
en de rammelende veelheid van zinnetjes 
in de vroegere boekjes, tussen de inciden
teel en de opzettelijk systematisch be
handelde grammatica enz.

In de derde plaats spoort het ingezonden

materiaal de bezoekers aan tot deelname 
aan de cursussen. Stukken examenwerk 
en getuigschriften tonen, welke bekroning 
wacht na het doorwerken van een gehele 
Taken-serie. Anderzijds blijkt uit de in
zending toch ook weer duidelijk dat het 
doorwerken van slechts enkele Taken 
reeds nut kan opleveren voor den cursist. 
Duidelijk wordt dit in beeld gebracht 
voor de Taken voor rekenen, b 
kennis, handelscorrespondentie, 
houdelijke beroepen, E.H.B.O. enz.

Ten slotte wordt een indruk gegeven 
van de omvang die het I.V.I.O.-werk 
in de twee jaren van zijn bestaan heeft 
gekregen. Een kaart laat de 120 gemeenten 
zien, waarin op werklozencursussen en 
cursussen voor vervolgonderwijs met de 
„Taken” wordt gewerkt, grafieken ver
duidelijken de verkoop van Taken in de 
verschillende maanden van het jaar en de 
stapel der totaal afgeleverde Taken 
(ruim 400.000), die in beeld is gebracht 
blijkt twee keer zo hoog te zijn als de 
daarnaast getekende Westertoren te Am
sterdam.

Het spreekt vanzelf dat Taken van 
allerlei aard aanwezig zijn evenals cahiers 
van leerlingen, brochures e.d.

Leiders van organisaties, die met het 
oog op de propaganda voor de nieuwe 
cursussen een tentoonstellingskist ge
durende enkele dagen in bruikleen willen 
hebben, kunnen deze aanvragen bij het 
I.V.I.O., Westeinde 13, Amsterdam. Tel.: 
32607.
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J7en boekske met Friese poëzie en 
proza, geschreven door een recht-en- 

slechte” Fries zonder schoolse vorming. 
Product dus van een natuurlijk talent.

Is er reden op het verschijne 
tijdschrift als het onze aandacht 
gen? M.i. zeer goede reden.

Omdat het verschijnen van dit boekske 
een verblijdend symptoom is, welks 
betekenis ver boven deze enkele penne- 
vrucht uitgaat. Wij hebben in 1932 en 
ook nog wel daarna gepleit voor het recht 
van het Fries op het leerplan der lagere 
school. De (facultatieve) invoering heeft 
thans haar beslag gekregen. Waren er 
aanvankelijk slechts 40 scholen, die zich 
voor de „memmetael” openstelden, in 
korte tijd liep dit aantal op tot 106 en er 
is geen reden te denken, dat deze vloed 
niet zal aanhouden.

Een gevolg van de invoering van het 
Fries op de L.S. is al dadelijk, dat de 
uitgevers, die tot dusverre hun liefde voor 
de gewestelijke taal met zware financiële 
stroppen hadden betaald en moedeloos 
waren geworden, moed hebben gevat. 
De uitgave van dit boekske door een 
plaatselijken drukker bewijst dat. De 
schrijver heeft reeds menige pennevrucht 
in het licht gegeven, maar tot nog toe 
stond hem enkel het nieuwsblad ten 
dienste.

De uitgevers rekenen er b,: 
dat met het nieuwe onderwijs 
eindelijk eens lonend zullen ’ 
dat men er de Friezen toe zal kunnen 
krijgen weer in de eigen taal te gaan lezen.

Aon ’e alde Tr 
pel”, van W. J. 
Uitgave Stapert, Akkr

Hiermee is dan voor veel natuurlijk 
talent, waaraan Friesland zo rijk is een 
nieuwe kans geopend. Dat het juist deze 
talenten zijn, die verdienen gestimuleerd 
te worden, ligt voor de hand. De officiële 
letterkunde dringt tot het gevoels- en 
denkleven van het volk niet door. In 
schrijvers als de heer Koopmans spreekt 
het volk uit en tot zichzelf, neemt het 
volk zijn eigen spiegel ter hand.

Dat alles in deze volkskunst eerste-klas 
zal worden, mag men zeker niet ver
wachten. Ook „Aon ’e Alde Trijegreppel” 
heeft stukken, die geen aanwinst voor de 
Friese litteratuur mogen heten. Het zijn 
de stukjes van het boertige genre, waarvan 
men intussen mag aannemen, dat ze niet 
het minst in de smaak zullen vallen.

Maar naast dit populaire werk heeft 
de schrijver, die niet alleen grote liefde, 
maar ook een vrome aandacht en . . . 
een grote kennis van zijn natuurlijke 
omgeving heeft, ons verzen geschonken, 
die ons hart hebben verwarmd en die wij 
tot de zuivere en nobele poëzie rekenen, 
ook van wege de vloeiende en fijnzinnige 
verwoording, waarin de dichter den 
rijmelaar ver, zéér ver achter zich laat. 
Verzen als „Soarremoarre” en ,,'t I’ 
hout" zijn niet alleen „Willem Johc 
op zijn best, maar tonen ons, dat in dezen 
dorpsbard een dichter van begaafdheid 
schuilt.

Behalve  ̂natuurdichten toont hij zich 
in een paar poëtische verhalen een zo 
gevoelig en vlot verteller, dat wij meer 
dan eens aan Staring worden herinnerd. 
Wij achten de verschijning van werkjes 
als deze kort na de invoering van het 
Fries op de scholen een belofte.

G. v. V.
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Wat is hun aller gemeenschappelijke grondslag?
M.i. alleen deze: de zekerheid, het vertrouwen, dat aan hun kinderen 

op de openbare school niet wordt gesuggereerd, dat een andere levens
beschouwing dan de hunne, d.i. die der ouders, de enig juiste is. Zij weten, 
dat er wel over verschillende levens- en wereldbeschouwingen kan en zal 
worden gesproken, maar rekenen er op, dat dit zal geschieden op volstrekt 
objectieve wijze: zij noemen dit „neutraliteit". Dit sluit niet uit de duide
lijke voorkeur van een leerkracht voor één dezer beschouwingen; de 
ouders verwachten evenwel van hem een zodanige behandeling van alle 
andere overtuigingen, dat hun wezen en betekenis scherp en naar waarheid 
in het licht wordt gesteld, dat alle schampere, persoonlijke critiek achter
wege blijft en van suggestieve inprenting der eigen ideologie geen sprake is.

Op deze nadrukkelijke voorwaarde aanvaardt ook groep 1 de openbare 
school. Noodgedwongen en met de voortdurende vrees, dat het contact 
met andersdenkenden en afwijkende meningen tijdens het onderwijs tóch 
de twijfel aan de enige Waarheid in het hart van hun kinderen zal wekken 
— om maar te zwijgen van leerkrachten, die het beginsel der objectiviteit 
zouden kunnen schenden! Maar zij hopen, dat intensieve beïnvloeding

Wezen en toekomst der openbare school 
door D. L. DAALDER.

V\ Zie zich verdiept in de vragen over de betekenis en de toekomst van de 
» » openbare school, ziet zich genoodzaakt, te onderzoeken, welke ouders 

hun kinderen in onze tijd naar deze onderwijsinrichting zenden en welke 
motieven hen daartoe bewegen. Onder deze ouders zou ik een viertal 
groepen willen onderscheiden, die hier en daar in elkaar overvloeien, 
maar toch voldoende verschillen om gekarakteriseerd te worden:

1. de rechtzinnigen (orthodoxe Katholieken, Protestanten, Joden) 
onder ons, die hun kinderen graag naar een school van de eigen richting 
zouden zenden, maar op de plaats van hun inwoning te gering in aantal 
zijn of niet kapitaalkrachtig genoeg om deze school te stichten;

2. de rechtzinnigen, die van mening zijn, dat hun kinderen later zullen 
moeten omgaan met mensen van allerlei kleur en richting en daarom al 
jong beginselvast én verdraagzaam dienen te worden;

3. de rechtzinnigen, van oordeel, dat kinderen niet rijp genoeg zijn 
om zich bezig te houden met vraagstukken van levens- en wereld
beschouwing;

4. de niet-rechtzinnige ouders: vrijzinnige christenen, vrijzinnige 
Joden, humanisten, buiten-kerkelijke religieuzen, marxisten, atheïsten, 
een bonte menigte, gewend aan samenwerking op allerlei terrein en alleen 
al krachtens deze noodzaak, maar ook om andere redenen, voorstanders 
der openbare school.
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thuis, in de jeugdbeweging, in kerk en lezing, dit kwaad zal kunnen voor
komen of vernietigen.

Ook groep 2 zorgt buiten de school voor het inprenten van de zuivere 
doctrine. Zij is echter zó overtuigd van de kracht der eigen beginselen 
en zó doordrongen van de noodzaak der verdraagzaamheid in een demo
cratisch en veelvervig land als het onze, dat zij, zeker van de waarachtige 
objectiviteit der openbare schooi, haar kinderen aan dit instituut toe
vertrouwt, waar zij de wereld zullen leren kennen zoals die werkelijk is 
en waarin zij als standvastige, maar begrijpende mensen zullen moeten

Groep 3 voelt dit alles anders. Haar leden kennen de theorie der gevoelige 
perioden. Al achten zij de mogelijkheid niet uitgesloten, dat jonge kinderen 
iets van een populair geformuleerd systeem van levens- en wereld
beschouwing zouden kunnen begrijpen, zij menen, dat pas op latere leeftijd 
sprake kan zijn van werkelijk belèven. Anticiperen laat hun eerbied voor 
de natuurlijke ontwikkeling van een kind en die voor de grootsheid der 
als waarheid aanvaarde leer niet toe. Zij vragen dus een school, waar 
zoveel mogelijk over deze vragen wordt gezwegen en waar geen enkel 
systeem, ook niet het hunne, als onfeilbaar wordt verkondigd. Sterk is 
hun vrees, dat ontijdigheid leiden zal tot gemeenzaamheid met het heilige, 
dat schraal, onrijp contact vooraf de majesteit van het moment der ver
vulling zal ontluisteren.

Beschouwing van de heterogene groep 4 plaatst ons voor de vraag: 
waarom stichten haar leden geen eigen scholen, telkens voor de richting, 
die zij vertegenwoordigen? Gedeeltelijk om dezelfde redenen, die de houding 
der drie vorige groepen bepalen: zij zijn te gering in aantal, zij wensen 
vóór alles omgang mét en begrip van ,,tegenstanders”, zij „willen het 
kind geven wat des kinds is” en schuwen dus anticipatie. Maar velen onder 
hen missen elke levensbeschouwing of maken zich die zó weinig bewust, 
dat zij er geen prijs op stellen, hun kinderen een of andere ideologie als 
„ballast” in het leven mee te geven. Terwijl een laatste categorie, dieper 
en bewuster dan de vorige, zozeer overtuigd is van de onmogelijkheid, 
absolute waarheid te vinden of haar, die alleen gegrepen en niet bègrepen 
kan worden, verstaanbaar te formuleren, dat een positieve ideologie van 
enige betekenis nimmer kan worden vastgesteld en zéker niet kan worden 
overgedragen, allerminst aan kinderen en jonge mensen, die „het bedrog 
der taal” en „de armzaligheid der symboliek” niet hebben doorzien, vorm 
en idee verwisselen of identificeren en dus het wanstaltige beeld in de 
plaats stellen van het onbeeldbaar mysterie. Vooral, waar het gaat om 
vroomheid en geloof, zetten de vertegenwoordigers van deze gedachte 
scherp „gemoed" en „verstand”, „ontroering" en „voorstelling” tegen
over elkaar; zij wijzen de verkondiging van iedere dogmatiek onvoor-
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waardelijk af, wensen hoogstens een objectieve uiteenzetting van de 
krampachtige, vermetele, maar immer falende pogingen der mensheid 
om de diepste geheimen te ontsluieren en daardoor God gelijk te worden, 
aanvaarden „de absolute zekerheid des gemoeds naast de grondeloze 
twijfel des verstands” en willen uitsluitend de enkele zedelijke waarheden 
inprenten, „die wij altijd allen onder elkander hebben gedeeld”: zelftucht 
en naastenliefde, zonder welke de menselijke gemeenschap in vrede en 
vrijheid ondenkbaar is. Onder hen vindt men vnl. de predikers van „het 
Christendom boven geloofsverdeeldheid" en de meest principiële voor
standers der openbare school.

Na deze analyse moet het ons gemakkelijker zijn, de achteruitgang van 
het leerlingenaantal der openbare school te verklaren en te onderzoeken, 
of en hoe deze daling kan en moet worden gestuit.

Het ligt voor de hand, dat het aantal kinderen uit groep 1 regelmatig 
vermindert. Niet alleen is sedert de wet-1920 de mogelijkheid om bijzondere 
scholen te stichten, in toenemende mate uitgebuit, maar ook heeft het 
veel intensiever verkeer dank zij de moderne techniek tal van ouders de 
gelegenheid gegeven, hun kinderen naar de scholen der eigen richting te 
zenden. Bovendien is door verschillende regeringsmaatregelen in de 
laatste jaren „de strijd om de leerlingen” zozeer gestimuleerd, dat de 
schoolbesturen hun uiterste krachten hebben ingespannen en blijven 
inspannen om deze schapen naar de goede kooi te drijven of te lokken.

Er is reden, te veronderstellen, dat ook groep 2 minder kinderen naar 
de openbare scholen laat gaan dan vroeger het geval was. Zij constateert 
enerzijds een hand over hand toenemende normloosheid met alle gevolgen 
daarvan: chaos, verwildering en zwakke tolerantie — anderzijds een fana
tiek streven, de zonderlingste constructies van het menselijk vernuft te 
sieren met de naam van wereldbeschouwing en deze phantasmagorieën 
als hoogste wijsheid en met geraffineerde sociaal-psychologische methoden 
en middelen aan de goegemeente op te dringen. Dat maakt haar huiverig 
voor al de terreinen, waar niet met onverzwakte ijver de principen worden 
verkondigd, die zij ter bescherming van haar kinderen noodzakelijk oor
deelt zij vlucht voor anarchie, voor „mythen” en onverdraagzaamheid 
naar de scholen, die de strenge belijdenis prediken en practiseren.

En groep 3? Zij weet, dat de moderne psychologie ook het onderwijzers- 
corps der bijzondere scholen niet onberoerd heeft gelaten en men er meer 
dan vroeger overtuigd is van het feit, dat voor kinderen de sfeer van meer 
betekenis is dan de leer. Zij weet evenzeer, dat men er steeds beter in slaagt, 
enkele kernwaarheden zó te vertalen in de terminologie van de jeugd, 
dat de kans op misverstand kleiner wordt. En zij is er tenslotte van over
tuigd geraakt, dat ondanks Rousseau, al bij vrij jonge kinderen kan worden
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gesproken van religieuse belevingen, van een eigenaardig inzicht en begrip, 
die het spreken over levens- en wereldbeschouwing mogelijk maakt 
voor wie kinderen kent en hun taal verstaat. Terwijl ook bij haar de vrees 
voor het modernisme een factor van betekenis is, wanneer zij na lange 
aarzeling besluit, haar kinderen aan de openbare school te onttrekken.

Rest groep 4. Zij, die voor eigen scholen te gering in aantal zijn, zullen 
hun nakomelingschap wel laten, waar die is. Maar ongetwijfeld zullen 
er ouders zijn, die om dezelfde redenen als de rechtzinnigen van groep 2 
zoeken naar een school met een principiëler belijdenis dan de openbare 
school vermag te geven, terwijl de motieven van groep 3 ook kunnen gelden 
voor een deel der ouders van de vierde groep. Dwaal ik, wanneer ik ver
onderstel, dat onder de leden van deze vierde categorie en vooral onder 
hen met geen of een uiterst vage levensbeschouwing de tendenz krachtig 
leeft, om de gezinnen tot het uiterste te beperken? Men is gewoonlijk 
verlangend, zijn kinderen de grootst mogelijke kans op slagen in de maat
schappij te gunnen, wat, vooral in tijden van crisis en werkloosheid, 
kinderbeperking noodzakelijk maakt. Door deze inkrimping wordt het 
leerlingenaantal der openbare scholen in toenemende mate bedreigd. 
En eindelijk komen sommigen der verdedigers van „het Christendom boven 
geloofsverdeeldheid” tot de conclusie, dat diepere bezinning en grotere 
kennis van het kinderlijk zieleleven de mogelijkheid van formulering doen 
toenemen, dat de vormloosheid èn voor de massa der volwassenen èn 
voor die der jongeren in een tijd als de onze gevaren van onvermoede 
kracht meebrengt, terwijl naast de behoefte aan een concrete belijdenis 
die aan strijdmateriaal tegen de „hordemensen” wordt erkend. Zodat ook 
bij hen de neiging sterker wordt, hun kinderen te brengen in een omgeving, 
waar een steviger dogmatiek houvast en wapenen biedt.

Maar er is méér dan dit, dat de kreeftengang van de openbare school 
verklaart, ook al wordt hier gezwegen over het verlies door rigoureuze 
sluiting van scholen in onze tijd. En het is noodzakelijk, ook dat te 
signaleren. De openbare school is overheidsschool. Kohnstamm heeft 
er al op gewezen, dat het totalitaire regiem in sommige landen, het aloude 
Staatsabsolutisme, menigeen huiverig maakt van sterke regerings- 
bemoeiïngen en dus van de school, die door deze regering wordt beheerd. 
Tevens, dat in verschillende gemeenten de zorg voor deze scholen op
gedragen is aan haar tegenstanders. Er zou daarnaast zijn te wijzen op de 
gevaren van bureaucratie, oorzaak van hardnekkig conservatisme: voor
standers van verandering en vernieuwing in het onderwijs vinden bij de 
soepeler organisatie in de bijzondere scholen meer kans op verwezenlijking 
van hun denkbeelden dan op de scholen, door gemeente en rijk beheerd. 
Ook is er bij de eerste meer contact van ouders en leerkrachten dan bij de 
laatste; ik ben niet blind voor de gevaren, die er, ais bij iedere samen-
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werking, dreigen en weet, hoeveel tact hier van onderwijzers en besturen 
wordt geëist. Maar ik erken óók de grote waarde van deze regelmatige 
onderlinge beïnvloeding en meen te moeten constateren, dat ondanks de 
moeilijkheden de gehechtheid aan en de offervaardigheid voor hun „eigen" 
school bij de „bijzondere ouders” groot is. Het is niet te ontkennen, dat 
het verlangen naar reorganisatie èn naar invloed op de gang van zaken 
in de school menig ouderpaar drijft naar het bijzonder onderwijs. Meer
malen spelen standsoverwegingen daarbij een rol (de meeste „neutraal- 
bijzondere scholen"), maar het is absoluut onjuist, deze als enig motief 
te laten gelden. Meer dan op déze scholen speelt op de openbare scholen 
bij de benoeming van leerkrachten door gemeenteraden de politiek of 
de godsdienst een rol, waar de paedagogische en didaktische capaciteiten 
dienden te prevaleren. Daar komt het feit bij, dat in het politieke leven van 
ons land een groot aantal openbare onderwijzers op de voorgrond treedt, 
waardoor de legende van „de rooie school” is ontstaan en de onderwijsman 
gestempeld wordt als „vakverenigingstype” inplaats van als „paedagoog", 
waarbij men wijst op de omstandigheid, dat „De Bode” maar zelden 
beschouwingen over onderwijskwesties bevat voor zover er sprake is 
van didaktische en methodologische vragen; tevens herinnert men 
aan Thijssens afkeer van handenarbeid en andere vernieuwingen 
in de school en de invloed, die zijn negativisme heeft gehad op de jonge 
leerkrachten. Ik ben mij zeer wel bewust, dat hier schromelijk wordt over
dreven en gegeneraliseerd, maar bij het opmaken van de balans dient ook 
deze min of meer gefingeerde debetpost in rekening te worden gebracht.

Wij staan nu voor de vraag: hoe kan er een einde worden gemaakt aan 
de voortdurende aftakeling van het openbaar onderwijs? Uit de vooraf
gaande beschouwingen moet een antwoord op deze vraag kunnen worden 
afgeleid.

Naar mijn mening is er géén mogelijkheid, de kinderen uit groep 1 
terug te leiden naar de openbare scholen. Alleen een sterke vermindering 
van het aantal bijzondere scholen en een ontwrichting van het moderne 
verkeer zou resultaten kunnen hebben — dit is evenmin te verwachten 
als een massale „bekering” van confessionele ouders of een verzwakking 
van de activiteit der schoolbesturen.

Groep 2 zou te winnen zijn, wanneer door inspectie en leerkrachten 
bewust stelling werd genomen èn tegen het loslaten van oude, beproefde 
normen èn tegen de mythen, die deze normen negéren. Dit zou kunnen 
betekenen een sterker accentuering der „christelijke en maatschappelijke 
deugden”, zoals het door den geestelijken vader der openbare school, 
Van der Brugghen, oorspronkelijk is bedoeld. Het zou m.i. mogelijk zijn, 
de voornaamste van deze „deugden" aan te geven en de openbare school te
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karakteriseren als een onderwijsinrichting, die krachtens de levens
beschouwing, waarop zij rust, bepaalde zedelijke principen wenst te hand
haven en te propageren. Het komt er nu maar op aan, deze levens
beschouwing scherp te formuleren. En wel zó, dat ook groep 3 haar onrust 
voelt verdwijnen. Ook zij vraagt een concrete, zij het eenvoudige belijdenis 
— „in zo simpele woorden als kinderen kunnen verstaan”. Zal het ooit 
mogelijk zijn, deze beginselverklaring zó op te stellen, dat geen of maar 
weinig ouders uit onze vierde groep er door worden afgestoten? Noch zij, 
die een levensbeschouwing bezitten, maar te gering in aantal zijn voor 
een eigen school, of te verdraagzaam, of bevreesd voor ontijdigheid, noch 
zij, die nimmer of uiterst onbestemd een geloofsbelijdenis formuleerden, 
noch zij, die de vorm uit eerbied voor het wezen verwerpen ? Het zal moeten 
worden beproefd, wil de openbare school niet aan alle kanten haar terrein 
zien afbrokkelen en ondergraven. Naar mijn mening zal haar beginsel
verklaring in wezen „christelijk” moeten zijn, omdat een belangrijk deel 
van haar ouders een of andere schakering van het christendom aanhangt, 
terwijl de meeste anderen, vaak zonder het zelf te vermoeden, nog sterk 
door de christelijke traditie worden beheerst. Het is om tactische redenen 
evenwel verstandig, de termen „christelijk” en „christendom" te ver
mijden en over God noch godsdienst te spreken: menig complex maakt 
bij het horen dier woorden weerzin of animositeit wakker. Mag ik een 
poging wagen ?

„De openbare school is een inrichting, die bij haar onderwijs géén 
voorkeur geeft aan een der bestaande geloofsbelijdenissen of ideologieën. 
Zij heeft haar eigen eenvoudige, maar onwrikbare en door ieder bij rustige 
bezinning te aanvaarden grondprincipe: de broederschap aller mensen, 
onafhankelijk van ras, natie, geloof, ontwikkeling, rang of stand. Zij noemt 
alles „kwaad", wat mensen van elkaar verwijdert, „goed", wat hen ver
enigt. En zij is er van overtuigd, dat deze waarheid ondanks alles wat op 
het tegendeel schijnt te wijzen, in toenemende mate aan de mensheid 
bewust wordt. Het is haar taak, deze broederschap te helpen ontwikkelen. 
Zij doet dat:

1. door zodanig onderwijs aan kinderen te geven, dat zij de wereld 
om hen heen leren kennen en begrijpen in al haar aspecten.

2. door de bevordering van kameraadschap, verantwoordelijkheids
gevoel, verdraagzaamheid en zelfbeheersing bij het dienen der gemeen
schap.”

Het is zonder meer duidelijk, dat de aanvaarding van een dergelijk 
beginselprogram moet leiden tot een vrij ingrijpende onderwijsreorganisatie. 
Niet alleen zal het exploreren van de omgeving in al wijder kring in het 
middelpunt der belangstelling moeten komen te staan — ik denk aan 
Ligthart’s „Volle Leven”, aan Décroly's centres d'intérêt, aan Dewey.
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Toch is er meer nodig dan deze reorganisatie. Het wordt voor de openbare 
school tijd, zich af te vragen, of zij niet van overheidsschool tot „neutraal- 
bijzondere” school dient te worden. Ik ben niet blind voor de moeilijkheden 
van deze omwenteling, maar wijs op het feit, dat voorstanders der openbare 
scholen hier en daar al tot de stichting van dergelijke scholen in bedreigde 
gebieden zijn overgegaan, terwijl bepaalde groepen van ouders uit onze 
vierde categorie niet hebben geschroomd, voor hun kinderen zulke in
richtingen te reserveren. Het wil mij niet recht duidelijk worden, welke 
principiële bezwaren tegen deze verandering van organisatie zouden 
kunnen bestaan: de geestelijke grondslag blijft onaangetast, het gevaar 
van al te ingrijpende staatsbemoeiing wordt er door bezworen, de kans op 
verwaarlozing door vijandige autoriteiten verdwijnt, sneller beslissingen 
en experimenten-van-betekenis worden mogelijk, het contact van ouders 
en leerkrachten wordt intensiever, waardoor de steun van de eersten aan 
de laatsten milder vloeit; bij benoeming van onderwijzers kan uitsluitend 
worden gelet op hun waarde als leerkracht en opvoeder, terwijl voort
durende samenwerking van de besturen en de mensen-voor-de-klas beiden 
prikkelt tot activiteit en bezinning. Dat daarbij terdege gewaakt zal 
moeten worden tegen aantasting van de vrijheid der leerkrachten en de 
aanranding van hun persoonlijkheid, spreekt vanzelf: de Nederlandse 
onderwijsman is trouwens geen type, dat zich laat ringeloren door eigen
wijze en ondeskundige besturen en gewoonlijk zijn deze vertegenwoordigers 
der ouders zo wijs, weinig critiek en veel steun te geven, terwijl zij door 
inspecteurs en commissies van beroep tegen zichzelf worden beschermd.

Tenslotte is er de netelige kwestie van de mentaliteit der openbare onder
wijzers. Ik zal de laatste zijn om deze avant-garde uit de kringen van 
arbeiders en middenstand hun politieke belangstelling en strijdlust te 
verwijten: wie boter op het hoofd heeft, moet niet in de zon gaan zitten. 
Maar de overweging, dat de positie der openbare school wordt geschaad 
door hun politieke activiteit zou voor enkelen hunner een reden kunnen 
zijn, terwille van deze school minder militant op te treden en alles te ver
mijden, wat de vroeger genoemde „legende" kan versterken en verbreiden. 
Nimmer zou ik deze woorden hebben neergeschreven, wanneer de openbare 
en neutrale scholen stérk stonden en het kost mij ook nu nog grote moeite, 
deze dingen te zeggen. Er is hier sprake van een plichtenconflict en ik 
kan mij levendig voorstellen, dat menigeen zegt: „mij gaat de partij boven 
de school, ik laat mij niet weerhouden door geborneerdheid en lastertaal" —

Kerschensteiner en de „productiescholen” der Russen —, maar ook zal 
de school moeten uitgroeien tot een levens- en werkgemeenschap met 
groter bewegingsvrijheid, om de „christelijke en maatschappelijke deugden" 
al doende te leren betrachten.
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Het tweede Rapport Bolkestein met betrekking tot de 
exacte vakken 

door Dr H. TURKSTRA 
Rector Chr. Lyceum te Zutphen.

maar in een artikel, dat de achteruitgang der openbare school wil ver
klaren en helpen remmen móet op deze consequentie worden gewezen. 
Wanneer het waar is, dat de Nederlandse openbare onderwijzer zich te 
weinig op de hoogte stelt van de wetenschappen en bespiegelingen, die 
zijn dagelijks werk betreffen, dat hij, in zelfgenoegzaamheid verzonken, 
alles ironiseert, wat critiek op zijn doen en laten of verlangen naar re
organisatie inhoudt, dan vertoont hij daarmee een der „défauts de ses 
qualités'': hij is een zeer voorzichtig en bedachtzaam Hollander, die zijn 
school en zijn werk en misschien ook wel zichzelf te lief heeft om enthou
siast achter iederen nieuwlichter of voorlichter aan te draven. En tot op 
zekere hoogte heeft hij daarin volkomen gelijk: kinderen zijn een te kostbaar 
materiaal om tot „proefpersonen” te worden gedegradeerd. Maar toch 
ook alleen maar „tot op zekere hoogte". Zodra er sprake is van starheid 
en conservatisme, dat weigert, kennis te nemen, te verwerken en voor
zichtig te beproeven en dat schampere afwijzing hanteert als enig argument, 
is er alle reden, de vraag aan de orde te stellen, of ook deze houding niet 
moet worden opgegeven ter wille van de school, die men wil handhaven 
en versterken. Ik durf niet beweren, dat deze houding inderdaad bestaat, 
meen evenwel enkele symptomen ervan te hebben ontdekt, maar tevens 
te hebben kunnen constateren, dat vooral de jonge onderwijzers belang
stelling vertonen voor pogingen als die der W.V.0. om te komen tot 
„vernieuwing van opvoeding en onderwijs". Mij schijnt deze sympathie 
een der voorwaarden om bepaalde leden van onze vierde groep te behouden 
voor de openbare school — mits het niét blijft bij sympathie alleen.

T~\e redactie van „Volksontwikkeling” verzocht mij voor zijn tijdschrift 
een kort artikel te willen schrijven over het zogenaamde tweede 

Rapport Bolkestein (aansluiting tussen M.O. en H.O.) en wel 
meer speciaal met betrekking tot de exacte vakken.

Nu is sinds de verschijning van dit belangrijke rapport (Maart 1938) 
daarover reeds zoveel gesproken en geschreven, dat voor een referent 
het gevaar niet denkbeeldig is, dat hij niet meer onbevangen er tegenover 
staat. Anderzijds is het echter een voordeel gelegenheid gehad te hebben 
kennis te kunnen nemen van de uitwerking van dit rapport op onderwijs-
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mensen, ja zelfs op onderwijs-specialisten op verschillend gebied. Het 
eigen oordeel wordt er soms nog scherper door geaccentueerd.

Laat ik dan beginnen met te verklaren, dat de gunstige eerste indruk 
bij mij nog ongeschokt aanwezig is. Ik ben van mening, dat de verschijning 
van dit rapport in menig opzicht van harte mag toegejuicht worden. Dit 
neemt natuurlijk niet weg, dat niet ieder onderdeel mijn persoonlijke in
stemming heeft. Er waait echter, zoals Dr Schouten, redacteur van 
't Weekbl. v. Gymn. en Middelb. Onderwijs, in ’t no. van 14 April terecht 
schrijft, een frisse wind in dit rapport. De samenstellers, zegt Dr Schouten, 
hebben begrepen, dat het nodig was ons V.H.O. aan te passen aan de 
veranderde omstandigheden, aan de vooruitgang der wetenschap en aan 
de gewijzigde paedagogische inzichten. Hij spreekt dan ook de hoop uit, 
dat dit weloverwogen rapport zal medewerken tot een reorganisatie van 
het V.H.O., dat het sterk en krachtig maakt.

Bovenstaande waardering van Dr Sch., waarmee ik het in alle opzichten 
eens ben, geldt niet alleen het rapport in zijn geheel, doch ook de daarin 
vervatte voorstellen met betrekking tot de exacte vakken. Juist de exacte 
vakken nemen een belangrijke plaats van het rapport in. Om dit te kunnen 
begrijpen, moeten we wel vooropstellen, dat de wordingsgeschiedenis 
van het rapport zeer nauw verband houdt met de totaal uiteenlopende 
waardering van het aan de H.B.S. gegeven onderwijs in de exacte vakken. 
In 1933 hadden n.1. enige wis- en natuurkundige faculteiten bij den 
Minister van Onderwijs K. en Wetensch. bezwaren ingediend tegen de 
naar hun mening weinig bevredigende resultaten van het onderwijs aan 
de H.B.S., wat betreft de vooropleiding voor de academische studie in 
de exacte en technische wetenschappen. De Vereniging van Directeuren 
van H.B.S.-en heeft tegen dit adres van de z.g. interacademiale commissie 
terstond protest aangetekend en heeft deze commissie gevraagd om 
statistisch bewijsmateriaal. De beschuldigende faculteiten bleken daartoe 
niet in staat te zijn. De vier samenwerkende lerarenverenigingen hebben 
daarna een commissie ingesteld onder voorzitterschap van den heer 
Bolkestein, welke het gehele vraagstuk van de aansluiting van het 
V.H.O. en H.O. in studie zou nemen. Weliswaar heeft deze commissie, 
om vruchtbaarder te kunnen werken, zich losgemaakt van het adres der 
interacademiale commissie, dat, zoals gezegd, de rechtstreekse aanleiding 
was tot de instelling van de commissie Bolkestein. Echter mogen we deze 
wordingsgeschiedenis nimmer vergeten, om een juist en billijk oordeel 
over het R.B. te verkrijgen. De wis- en natuurkundige vakken moesten 
dus wel het meest in de behandeling naar voren treden, want juist over 
deze vakken was het conflikt tussen de ontevreden hoogleraren en de 
directeurenvereniging ontstaan. De veelszins gehoorde critiek, dat het 
rapport t e veel aandacht aan de exacte vakken besteedt, is dus zeker
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wijsbegeerte.
nkkeling van het

niet billijk. Er is toch ook nog een zeer behoorlijk deel van het rapport 
aan de niet-exacte vakken ingeruimd.

Heb ik dus van de hand gewezen het geopperde bezwaar, dat het rapport 
te veel de exacte vakken in behandeling heeft genomen met voorbij
zien van de andere vakken, dan stel ik me in ’t volgende voor nog kort 
te bespreken de richtlijnen, die het rapport geeft met betrekking tot de 
exacte vakken. Een uitvoerige discussie omtrent dit deel van het rapport 
kan de belangstellende lezer vinden in het verslag van de algemene jaar
vergadering van de groep „L.i.w.e.n.a.g.e.l", verschenen in het Weekbl. 
voor Gymn. en M.O. van 19 Mei j.1. Op deze vergadering hebben de heren 
Dr Schamhardt (voor Wiskunde), Dr S n ij d e r (voor Natuurk. 
en Mechanica) en Dr Middelberg (voor Scheikunde) over het 
rapport een critische inleiding gegeven. Voorts heeft op de sectievergadering 
van wiskunde-leraren bij het Chr. M.O. op 14 April j.1. Dr B u n t ge
sproken over het rapport met betrekking speciaal tot het wiskunde
onderwijs. (Verslag in Weekbl. Chr. M.O. 28 April ’38). En ten slotte 
moge ik ook verwijzen naar het belangrijke referaat van D r B e t h 
over het rapport, gehouden op de vergadering van directeuren van 
H.B.S.-en op 20 April te A'dam.

Wat de wiskunde betreft, gaat de meerderheid der Commissie 
uit van de volgende vier beginselen:

A. De wiskunde maakt gedurende de gehele schooltijd deel uit van de 
voorbereiding tot hoger onderwijs in iedere faculteit.

B. Het wiskunde-onderwijs kan in de laatste twee schooljaren worden 
gedifferentieerd naar twee richtingen: richting I en richting II.

C. Richting II wordt gevolgd bij de voorbereiding tot de studie in de 
faculteiten der geneeskunde, der wis- en natuurkunde, der vee
artsenijkunde; aan de Techn. Hogeschool en de Landbouwhogeschool. 
Richting I wordt gevolgd bij de voorbereiding tot de studie in de 
faculteiten der godgeleerdheid en der letteren en ’

D. Voor het onderwijs in richting II moeten de ontwi 
mathematisch inzicht en het verwerven van vaardigheid in mathe
matische techniek in nauwe onderlinge samenhang geschieden; 
voor het onderwijs in richting I kan de verzorging van de technische 
vaardigheid tot op zekere hoogte worden achtergesteld bij het streven 
naar verdieping van het begrip.

De subcommissie voor de wiskunde licht deze beginselen dan nader toe. 
De argumenten, die er voor pleiten aan de wiskunde in het V.H.O. een 
zo belangrijke plaats toe te kennen, berusten n.1. volgens de subcommissie 
op het inzicht, dat de wiskunde wegens het sterk-abstracte en niettemin 
aanschouwelijke karakter van haar fundamentele begrippen bij uitstek 
geschikt is de werking van het bewuste en geordende denken in de een-

...
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voudigste vorm te laten ondervinden, en voorts op het feit dat de wiskunde 
in haar geleidelijke opbouw van zeer eenvoudige grondslagen af een ideale 
gelegenheid biedt, het denkvermogen te oefenen, doordat zij op iedere trap 
van ontwikkeling de problemen weet te stellen, die aan die trap zijn 
aangepast.

Deze universele betekenis, die aan de beoefening van de wiskunde eigen 
is, merkt de sub-commissie terecht op, is geheel onafhankelijk van de 
mate, waarin de leerling in zijn latere studie en in zijn later leven met 
mathematische begrippen in aanraking zal komen. M.a.w. een mathe
matische propaedeuse heeft iedere student, van welke faculteit ook, 
ieder industrieel of koopman nodig. Er zou nog over te praten zijn of deze 
propaedeuse een twee- of een drie-jarige dient te zijn. Het rapport stelt 
een driejarige voor. Bij het nieuwe leerplan voor de H.B.S.-en A en B van 
27 Mei 1937 is de minister ook van dit standpunt uitgegaan, ofschoon hij 
later nog heeft verklaard, dat het volkomen juist is, wanneer men zegt, 
dat de verschillende besluiten met betrekking tot de H.B.S.-en A en B 
in zekere zin een proef is en dat hij bereid is de gehele materie te over
wegen. Persoonlijk ben ik de mening toegedaan.dat een driejarige wiskunde- 
onderbouw voor den doorsnee-leerling niet te zwaar is, mits de 
middelbare school de leerlingen niet vóór hun 
dertiende jaar toelaat. De intelligentieleeftijd om wiskunde
problemen te leren hanteren begint om en bij het dertiende en veertiende 
levensjaar.

Met het wiskunde-leerplan voor de jaren, die aan de splitsing in richting I 
en II voorafgaan, zoals dat vermeld is op blz. 41 van het rapport, kan ik 
me volkomen verenigen. De keuzeonderwerpen, die daarna voor richting I 
worden genoemd, als b.v. herziening van de logische grondslagen der 
Euclidische Meetkunde, begrip en eerste uitwerking van een axiomatische 
fundering, begrip der differentiaal- en integraalrekening e.a., vind ik te 
zwaar voor deze niet-mathematische richting. Gelukkig merkt het rapport 
ten dezen op, dat eerst de ervaring zal kunnen leren, hoever men in verband 
met de beschikbare tijd en het bevattingsvermogen der leerlingen, met 
leerstof van deze soort zal kunnen gaan.

De commissie voelt voorts voor een uniformisering van de programma’s 
voor wiskunde op H.B.S. en Gymnasium en ze wijst ook de weg aan, 
waarlangs het gestelde doel kan worden bereikt: de H.B.S. dient n.1. 
haar algebra-onderwijs verder te ontwikkelen in de richting der ana
lytische meetkunde, terwijl het Gymnasium wat verder moet gaan met de 
verzorging van het constructieve element in de meetkunde der ruimte. 
Een bekend hoogleraar in de wiskunde poneerde in 1930 als stelling bij 
zijn proefschrift: „Het is wenselijk, dat het wiskunde-onderwijs aan de 
inrichtingen voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs een meer



308 HET TWEEDE RAPPORT BOLKESTEIN

de commissie

die, 

zelf 
uniformisering

fusionistisch karakter draagt, dan tegenwoordig het geval is.” Deze 
professor zal het dus meer eens zijn met dit in het rapport Bolkestein 

nadruk uitgesproken beginsel van uniformisering dan anderen, 
m.i. ten onrechte, hierdoor al te zeer vrezen een gelijkstelling 
Gymnasium en H.B.S. in leermethode. Het rapport zegt echter 
op blz. 43, dat zij naar aanleiding van dit verlangen naar 

der programma’s nog de algemene opmerking wil 
maken, dat men van een verwezenlijking van dit verlangen niet zal mogen 
verwachten, dat het onderwijs zelf op de beide inrichtingen nu ook geheel 
gelijk zal worden.

Ik vind het jammer, dat de toon van de subcommissie voor wiskunde 
op één enkele plaats de critici aanleiding heeft gegeven tot scherpe aan
vallen. De subcommissie zegt n.1. op blz. 39: ,,Niemand zal een vak kunnen 
noemen, waarvan de leerstof als middel tot verwerving van de vertrouwd
heid van de aanstaande beoefenaren der wetenschap met de correcte 
vormen van het bewuste en systematische denken en met een exact 
woordgebruik, de vergelijking met de wiskunde zou kunnen doorstaan.” 
Ditzelfde had iets anders kunnen gezegd worden en geen aanstoot be
hoeven te verwekken.

Overigens kan ik mij volkomen met de inzichten van 
Bolkestein met betrekking tot de wiskunde verenigen.

Het bestek van dit korte artikel laat niet toe, dat ik de conclusies van 
het rapport over de natuurkunde, de mechanica, de scheikunde en de 
plant- en dierkunde hier weergeef. Wat de natuurkunde betreft, 
bekoort mij de voorgestelde concentrische behandeling der leerstof voor de 
H.B.S., evenals dit trouwens reeds op ’t Gymnasium het geval was. Een 
tweede gunstig symptoom zie ik in de grotere mate van vrijheid, die aan 
den natuurkundeleraar wordt verleend bij het bepalen en het behandelen 
van de stof. Natuurlijk is dan een noodzakelijke consequentie, dat de 
behandelde stof ook op het eindexamen moet kunnen worden getoetst, 
waardoor dus de vrijstellingen voor het mondeling examen zullen moeten 
vervallen.

Met betrekking tot de voorstellen over de natuurkunde ben ik het op 
één punt niet geheel met de commissie eens. De commissie sluit zich n.1. 
voor de H.B.S.-A bij het thans vigerende nieuwe leerplan aan, dat het 
natuurkunde-onderwijs tot de tweede en derde klassen beperkt. Dit vind 
ik een te armelijke bedeling voor de H.B.S.-A. Door één uur in elk der beide 
hoogste klassen (desnoods alleen één uur in klas 4A) voor natuurkunde uit 
te trekken, zou een doelmatige afronding van het natuurkunde-onderwijs 
tot stand zijn gebracht. Een enigszins behoorlijk inzicht in „het arbeids
begrip” mag toch zeker aan leerlingen, die voor een gedeelte in de maat
schappij leiders in het bedrijfsleven zullen worden, niet onthouden worden.
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Enige opmerkingen 
naar aanleiding van het tweede rapport-Bolkestein 

door Dr A. ZIJDERVELD.

Het rapport wenst voorts verbetering te brengen in de behandeling van 
de scheikunde voor de H.B.S.-B, door minder in de breedte, doch 
meer in de diepte te gaan, dit te bereiken door voor alle candidaten een 
meer beperkt algemeen overzicht voor te schrijven en daarnaast de 
mogelijkheid te geven keuze-onderwerpen te behandelen, die dieper op 
bepaalde hoofdstukken ingaan.

Kortom, zowel voor de wiskunde als voor de natuurkunde en de schei
kunde geeft het rapport-Bolkestein een sterke suggestie het inzicht- 
element bij het onderwijs meer tot zijn recht te doen komen en dit 
op een mondeling examen dan ook te toetsen. Zoals gezegd zouden dan 
de vrijstellingen voor het mondeling examen voor deze vakken moeten 
vervallen. We kunnen ons daarmee verenigen.

Het is tenslotte ook een verheugend feit, dat de commissie aandacht 
schenkt aan een verbetering der paedagogisch-didactische opleiding van 
den leraar. Hier hebben we jaren in woord en in geschrift voor gestreden. 
Gelukkig heerst zo langzamerhand over deze kwestie een communis 
opinio.

De molens draaien in Holland nu eenmaal langzaam. We zijn o zo 
bang voor verandering. Vandaar de eindeloze critiek op alle voorgestelde 
onderwijsveranderingen. Vandaar critiek op het eerste rapport-Bolkestein, 
critiek op het nieuwe wiskunde-programma van 27 Mei 1937, critiek op 
de voorgestelde paedagogisch-didactische vooropleiding voor iederen leraar, 
critiek ook op het tweede rapport Bolkestein. Maar we vorderen toch, 
al is het langzaam. Misschien is het zo ook beter dan voetstoots, zonder 
critiek, alles maar te aanvaarden.

t Tet verschijnen van een rapport betekent een ongewenste toestand en 
1 -*• een poging om de weg tot verbetering te wijzen. Dit rapport is de zo
veelste poging om het V. H. O. zo te regelen, dat de afgestudeerden goed 
toegerust den universitairen weg kunnen betreden. De taak van deze 
commissie verschilde in zoverre van die der vroegere, dat zij niet slechts 
het Gymnasium, maar ook vooral de H.B.S. als inrichting van V.H.O. in haar 
gezichtsveld moest betrekken. De noodzakelijkheid van de meermalen 
herhaalde herziening van het onderwijsprogramma van het V.H.O.
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moge blijken uit het volgende. Toen in de 19e eeuw de moedertaal als 
wetenschappelijke taal het Latijn had verdrongen, kon het onderwijs in 
’t Latijn aan ’t gymnasium met minder uren volstaan, maar diende voor 
het onderwijs in de moderne talen de nodige tijd te worden ingeruimd.

De vlucht, die de natuurwetenschappen namen in de tweede helft der 
19e eeuw, deed de afdeling (3 aan het gymnasium ontstaan, ja, eiste zoveel 
voorbereiding van de aanstaande studenten in wis-, natuur- en scheikunde 
dat, naar het oordeel der deskundigen, het gymnasiale programma over
laden werd en herziening eiste. Zo ontwierp de zgn. Ineenschake- 
lingscommissie in 1903 een plan voor een Grieksloze afdeling B.

Nadien is de technische Hogeschool verrezen en zijn tal van nieuwe 
leerstoelen ingesteld: voor moderne talen, voor economische vakken, voor 
onderdelen der mathematische en medische wetenschappen. Dat alles 
maakte de tongen los en bracht de pennen in beweging tot het stellen 
van nieuwe eisen aan het V.H.0. De economische en de natuurweten
schappen, die kinderen van den nieuwen tijd, konden het zonder de kennis 
der klassieke wereld stellen, meenden velen. De gymnasiale opleiding 
achtten sommigen verouderd. De aanstaande ingenieurs, wis-, natuur-, 
scheikundigen, medici hadden een voldoende grondslag voor hun studie 
in de H.B.S.-opleiding volgens velen. Wel was deze instelling bedoeld 
als instituut voor algemeen ontwikkelend eindonderwijs, maar overeen
komstig de opvatting van ’t begin onzer eeuw en van de vorige, dat alge
mene ontwikkeling, d.w.z. veelheid van kennis, al was die oppervlakkig, 
verhoogde belangstelling waarborgde naar vele zijden, zag men in de H.B.S. 
met haar vele vakken een deugdelijke instelling voor aanstaande studenten 
in de moderne wetenschappen. Zo werd de H.B.S. een instelling voor V.H.O. 
en kreeg zij haar tweeslachtig karakter.

Langzamerhand evenwel groeide de twijfel aan de waarde der veelheid 
van kennis en begon men in te zien, dat een voldoend eindexamen H.B.S. 
geen geschiktheid voor de academische studie waarborgde, zelfs het 
gymnasiale diploma niet. De overtuiging, dat voor deze studie voldoende 
begaafdheid en vastheid van wil meer waarde hebben dan veelheid van 
kennis, heerst tegenwoordig niet slechts aan de universiteit, maar ook 
onder de vertegenwoordigers van het V.H.O. Dat blijkt genoegzaam uit 
het voor ons liggende rapport der Commissie, die, onder leiding van den 
oud-inspecteur v. h. Midd. en Gymn. onderwijs Bolkestein, enkele jaren 

• geleden op nieuw het vraagstuk der aansluiting tussen V.H.O. en H.O. 
in studie nam.

In die commissie hadden evenveel leraren als hoogleraren zitting. 
Van universitaire zijde waren de mathematische en de literaire faculteiten 
vertegenwoordigd, niet de theologische en de juridische. Te oordelen naar 
het aantal pagina’s van het rapport is de mathematische faculteit het
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neerlandici

minst te spreken over de geestelijke uitrusting der aankomende studenten. 
De ontevredenheid geldt blijkbaar vooral de oudleerlingen der H.B.S. 
Immers op pag. 138 van het Rapport lees ik, dat verschillende leden der 
commissie bezwaar hebben tegen de tweeslachtigheid van het onderwijs 
dier school. Zij meenden dan ook, dat er een scherpe scheiding diende te 
worden gemaakt tussen zuiver V.H.O. en onderwijs, gelijk de H.B.S. van 
ouds bedoelde te geven. In dit verband vraag ik mij af, hoeveel er waar is 
in de mededeling van een Delfts student, die zelf de H.B.S. had doorlopen, 
dat te Delft de oudgymnasiasten zich o.a. hierin onderscheidden van de oud- 
H.B.S.-ers, „dat zij beter een redenering konden volgen”. Als deze opmerking 
— afkomstig van een der hoogleraren, zei men mij — op voldoende 
waarneming berust, zouden de gymnasiasten in hun zesjarige schooltijd 
een voorsprong kunnen hebben boven de leerlingen der H.B.S. met een 
v ij f jarigen cursus. Maar ook komt het mij voor, dat het gymnasium 
door het uitgebreide taalonderwijs en de humanistische sfeer aan zijn leer
lingen een geestelijke inslag geeft, die hun zeer te stade komt bij de verdere

Al bleek de commissie bij het stellen van conclusies omtrent verschillende 
punten verdeeld, eenstemmigheid heerste er omtrent de drie algemene 
eisen, die zij als grondslag van haar rapport heeft aan
vaard (pag. 15-16).

In die eisen komt tot uitdrukking, dat inzicht, begrip, kennis der 
grondslagen en elementen van ieder geëxamineerd vak in de eerste 
plaats vereist zijn en dat op parate kennis in de tweede plaats 
dient te worden gelet.

De tweede algemene eis handelt voornamelijk over het uitings- 
vermogen — zowel mondeling als schriftelijk — van de candidaten. 
Nu de moedertaal het voertuig is geworden voor de wetenschappen, be
schouwt de commissie zeer terecht als onmisbaar voor de beoefening 
van iedere wetenschap:

а) het vermogen om zich nauwkeurig rekenschap te geven van hetgeen 
schriftelijk of mondeling tot hem komt;

б) voldoende beheersing van de moedertaal om eigen gedachten over een 
zakelijk onderwerp, zowel mondeling als schriftelijk in goede orde, met 
juiste woordenkeus en in correcte vorm te uiten;

c) enige geoefendheid in het houden van korte voordrachten en het 
samenstellen van korte overzichten over zelfstandig bestudeerde onder- • 
werpen (pag. 15).

Zullen de aankomende studenten aan deze eisen voldoen, dan dienen 
alle docenten aan Gymnasiaum en H.B.S. mede te werken tot dat doel 
en prijs te stellen op nauwkeurig taalgebruik.

De commissie — waarvan voorzitter en secretaris als
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bij uitstek tot oordelen bevoegd waren geeft in haar overwegingen bij 
het stellen der eisen aan het onderwijs in het Nederlands blijk van helder 
en ruim inzicht: de „herhaalde en veelsoortige klachten” over het tekort 
der jongelui in kennis en beheersing der Nederlandse taal schrijft zij nu 
eens niet uitsluitend toe aan het te kort schieten der Neerlandici: de 
klachten ten opzichte van de moedertaal zijn internationaal. De oorzaken 
van het te kort zijn te zoeken „in gemis van algemeen geldend s t ij 1 - 
en vormgevoel, gemis van gehechtheid aan distinctie en 
traditie, die de invloed op de beschaving in haar geheel en op de 
verschillende uitingen daarvan vroeger deden gelden”.

M.a.w. alle docenten hebben mede te werken tot het verstevigen van 
het gevoel van gebondenheid en „gehoudenheid", tot het verscherpen 
van taal- en stijlgevoel, want „de tegenwoordige jeugd heeft meer weer
stand te overwinnen om, wat betreft een behoorlijke kennis en beheersing 
van de eigen taal, tot een bevredigend peil te geraken."

Na overleg met de gehele commissie kwam de subcommissie tot de 
volgende beschouwingen:

„Onder de Neerlandici heerst onzekerheid omtrent doelstelling en, in 
verband daarmee, over omvang en indeling der leerstof, soms ook over 
tijdverspilling en gebrek aan geconcentreerdheid.”

Met voldoening zullen de Neerlandici vernomen hebben, dat „ook een 
uitbreiding van het aantal lesuren noodzakelijk is",zal er enige verbetering 
komen en dat de commissie er van overtuigd was, „dat op den duur aan 
het Nederlands een nog belangrijker positie moet worden toegestaan." 
Van eisen hieromtrent meende zij „op dit ogenblik te moeten afzien,” 
„zowel omdat deze zaak bij uitstek er een van langzame groei is — ook de 
leraren moeten enigszins worden voorbereid op hun omvangrijker en 
belangrijker taak, reeds aan de universiteit — als omdat de moeilijkheid, 
de beschikbare uren te vinden, in dit stadium tot een minimum beperkt 
dient te worden” (pag. 19)-
Uitbreiding van het aantal uren voor het moedertaalonderwijs aan het 
gymnasium acht men minder nodig dan aan de H.B.S. Inderdaad hebben 
de gymnasiasten bij het vertalen uit vijf talen vrij wat meer oefening 
dan de leerlingen der H.B.S. Ook meende de commissie, dat op het gym
nasium het gestelde doel wel kan worden bereikt door verhoging 
der intensiteit van het gegeven onderwijs en door 
kwalitatieve verbetering der onderwijsmethode.

Ondanks mijn bijna twintigjarige werkzaamheid aan het Barlaens- 
gymnasium is ’t mij niet duidelijk, wat de commissie heeft bewogen tot de 
door mij gespatieerde uiting. Werken de Neerlandici aan de gymasia 
minder hard dan die aan andere scholen ? Dat in de hogere klassen meer 
tijd besteed wordt aan letterkundig dan aan taalkundig onderwijs is waar,
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maar dat geldt ook voor de H.B.S. Dat de leerlingen te weinig geoefend 
worden in spreken en stellen is ook waar, maar dit heeft nog andere oor
zaken dan het te kort schieten van den docent. Ik zal me hierin niet ver
diepen, want er is nog een belangrijker punt, dat de aandacht vraagt: 
het nieuwe, mondelinge, eindexamen voor de gymnasia. Als dit een vrucht 
is van dit rapport, dan kunnen we de commissie daarvoor dankbaar zijn. 
Een mondeling examen, waarbij een Nederlandse tekst, die tamelijk hoge 
eisen stelt aan begrip, inzicht, taalstructuur en woordgebruik, aan de 
candidaten wordt voorgelegd, ter bespreking, en waarbij ook zal worden 
gelet op de uitspraak, brengt de moedertaal in de rij van vakken op de 
plaats waar ze behoort, vooral nu daarbij bepaald is, dat het Nederlands 
een afzonderlijke groep zal vormen in de rij der examen-vakken en niet 
langer een onderdeel in de groep der moderne talen. Ook zal deze eis een 
gunstigen invloed hebben op het onderwijs en op de belangstelling der 
leerlingen . Het afnemen van zo'n mondeling examen zo, dat het omtrent 
de gewenste eigenschappen van den candidaat voldoende gegevens ver
schaft, stelt aan den docent hoge eisen. Graag had ik het voorstel der 
commissie, het mondeling examen zo nodig te ver
vangen door de schriftelijke beantwoording van 
een zorgvuldig gekozen stel vragen over een 
tekst, als alternatief opgenomen gezien ter wille van sommige 
candidaten.

Wanneer het onderwijs gedurende zes jaren gegeven wordt in den trant, 
door de commissie aangegeven (op pag. 20), mag men van de leerlingen 
verwachten, dat zij behoorlijk geoefend en voorbereid zijn voor zo’n 
examen. Van dressuur kan dan geen sprake zijn, gelijk bij een examen 
in literatuurgeschiedenis. Met verbazing zal menig collega met mij kennis 
genomen hebben van de bezwaren, die op de jaarvergadering der Ver. 
van Rectoren en Conrectoren door Dr J. Hemelrijk, rector van het Sted. 
Gymn. te Alkmaar, ingebracht zijn tegen dit nieuwe examen. ‘) Welke 
reden heeft hij voor zijn onderstelling, dat het subjectieve element in de 
beoordeling van dit onderdeel groot zal zijn en de aard van het examen 
zeer onzeker? Natuurlijk is in elke beoordeling iets subjectiefs, zowel 
in die van een opstel als in die van een schriftelijke vertaling, maar niet 
méér in de beoordeling van een mondeling examen Nederlands dan van een 
dito Grieks of Latijn.

Ten zeerste is het te hopen, dat de heer Hemelrijk, en met hem de andere 
leiders van gymnasia, die bedenkingen hebben tegen het nieuwe examen 
Nederlands en dus ook tegen de eisen, door de Aansluitingscommissie 
aangaande dit punt geformuleerd, hun bezwaren nader toelichten, te meer, 
daar de werkelijk deskundigen, de Neerlandici, er anders over denken.

en Middel b. ond.



Het Rapport-Bolkestein en de Oude Talen 
door Dr J. C. BRUYN.

T Tet onderwijs aan het gymnasium is uitsluitend als voorbereidend 
-Mioger onderwijs bedoeld; de verlening van zijn einddiploma heeft uit

sluitend het karakter van een toelating tot universiteit of hogeschool; 
wel gaan ook op het gymnasium een aantal leerlingen, die niet voor
nemens zijn naar het hoger onderwijs over te gaan, maar onderwijsprogram 
noch eindexameneisen houden met hen rekening." Aan deze omschrijving 
van doel en wezen van het gymnasium, zooals zij te vinden is op blz. 138 
van het Rapport, voegt de ,subcommissie voor de oude talen’ op blz. 
140—141 een nadere bepaling toe, volgens welke het kenmerkend onder
scheid van het gymnasium ten opzichte van de andere schooltypen terecht 
wordt gezien in de „klassieke vorming". Deze beoogt een ten deele 
examineerbare vorming van den geest, blijkend uit een bepaalde vaardig
heid in het vertalen en grammaticaal verklaren van teksten en een zekere 
kennis van de oude cultuur, welke vaardigheid en kennis „symptomen 
zijn van een geesteshouding en denkgewoonte, die voor alle studie van 
eminent belang zal zijn: samengevat onder één term: mentale training"; 
bovendien zijn het Latijn en Grieksch voor de studie in verscheidene 
wetenschappen onmisbare .hulpwetenschappen’.

De Commissie stelde zich de vraag, hoe het nu staat met het onderwijs 
in de Oude Talen en zijn resultaten in de B-afdeeling. Ziehier haar antwoord 
(blz. 142):

„Wij erkennen, dat onder het vigerend leerplan met een uitzonderlijk 
flink stel B-leerlingen iets bereikt wordt, dat den docent in de Oude Talen 
voldoening geeft en door die leerlingen als waardevol wordt ervaren, maar 
moeten helaas constateren, dat de praktijk uitwijst, hoe het merendeel 
der B-leerlingen het huidig leerplan, als het naar zijn opzet en bedoeling 
wordt uitgevoerd, niet aan kan.”

Deze overweging leidde de Commissie er toe verbetering te zoeken in 
een oplossing der moeilijkheid, die de Commissie zelf als „een uitweg” 
(blz. 143) qualificeert: zij stelt voor, het Grieksch niet aan de B-leerlingen 
te onderwijzen en dezen dus alleen Latijn te geven: „één klassieke taal, 
maar die dan grondig".

Zoo herleeft dus de gedachte van een „Griekschlooze B-afdeeling", 
die, sedert zij in het rapport der Ineenschakelingscommissie van 1903 
was verschenen, het onderwerp van vele debatten is geweest.

Het spreekt van zelf, dat invoering van zulk een afdeeling ingrijpende 
veranderingen van het leerplan vereischt. De Commissie heeft zich hiervan 
ter dege rekenschap gegeven; een tweetal gedétailleerde urentabellen 
geeft verschillende oplossingen van de daarbij rijzende problemen. Voor 
den lezer zijn deze détailkwesties van minder belang; wij moeten ons be-
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palen tot de oude talen en wel in het bijzonder tot de Griekschlooze B- 
afdeeling zelve.

Wij zien, dat het voorstel wortelt in het besef, dat de B-afdeeling voor 
de meeste B’s te moeilijk is. Inderdaad is het niet te loochenen, dat de 
B-afdeeling zware eischen stelt. Maar zijn deze eischen te zwaar? 
Wanneer men rekening houdt met de doelstelling van het gymnasium, 
zooals zij in den aanvang van dit artikel wordt geformuleerd, zal men 
voor flinke eischen toch niet mogen terugschrikken. Het gymnasium 
is nu eenmaal bedoeld als school, voorbereidend voor universitaire studie; 
de commissie erkent zie boven — zelve, dat „met een uitzonderlijk flink 
stel B-leerlingen" waardevolle resultaten zijn te bereiken. Schrijver 
dezes zou het woord „uitzonderlijk" gaarne laten vervallen. Met „flinke" 
B-leerlingen is wel degelijk iets belangrijks te bereiken. En maar al te veel 
dreigt het gymnasium zijn karakter van inrichting voor voorbereidend- 
hoogeronderwijs te verliezen, doordat men het laat bezoeken door jongens 
en meisjes van zeer middelmatigen, soms zelfs zeer geringen studieaanleg.

Nog eens: de B-afdeeling is moeilijk. Maar deze moeilijkheid spruit 
niet alleen voort uit de aanwezigheid van het Grieksch naast het Latijn. 
Velen, die in de geneeskunde wenschen te gaan studeeren, worden zeer 
bezwaard door de hooge eischen voor de wiskunde. Voor schrijver dezes 
is het de vraag, of niet het voorbereidend hoogeronderwijs met minder 
wiskunde zou kunnen volstaan; of niet het een en ander van het wiskunde- 
program op de universiteit zou kunnen worden behandeld voor hen, die 
in de wiskunde gaan studeeren.

Een groot gedeelte van de .mentale training’ — die bijv, op de H.B.S. 
vooral in de wiskunde moet worden gezocht — wordt op het gymnasium 
immers door de oude talen reeds gegeven.

Men legt gaarne den nadruk op het .tucht’ bijbrengend en vergend 
karakter van de studie van het Latijn. Niemand zal ontkennen, dat deze 
geestestucht groote waarde heeft; maar men vergete niet, dat ook het 
Grieksch niet is te leeren, zonder nauwkeurigheid en zin voor orde. Maar 
terwijl de strenge taal van het oude Rome zich heeft verhard tot strakkere 
vormen, heeft de Grieksche taal haar verrukkelijke vormenklaarheid, 
die allerlei taalverschijnselen doorzichtig ter behandeling biedt, zoodat 
op ongezochte wijze taalleven en taalgroei aan de aan denktucht ook in de 
wis- en natuurkundige vakken onderworpen B-leerlingen kunnen worden 
voorgehouden, terwijl ook in de Grieksche litteratuur het zonnige warme 
leven hun tegenstraalt en hen hun éénzijn met de grondleggers onzer 
cultuur doet ervaren. Homerus blijve ook voor de B-leerlingen geen ge
sloten boek; een dialoog van Plato vindt ook in een behoorlijke — heusch 
niet: „uitzonderlijk” behoorlijke — B-klasse belangstelling, omdat Plato
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uit Hippocrates

I

L uit met stukken uit Euclides, 
interessante lectuur vinden ?

t eens een bloemlezing i 
l-leerlingen hier geen ir

eeuwig-actueel en wezenlijk wetenschappelijk bevruchtend is '). Geen 
waarlijk menschelijk-vormende klassieke ontwikkeling zonder kennis 
van het Grieksch: geen Romein kon zich geestelijk gevormd gevoelen, 
wanneer hij de Grieksche taal niet kende en den Griekschen geest alleen 
uit Latijnsche werken benaderen moest.

De commissie echter stelt voor, zooals wij hebben gezien, voor de 
B-leerlingen alléén Latijn: „één klassieke taal, maar die dan grondig".

Met de opvatting, dat de B-leerlingen dus niet grondig in het Grieksche 
worden onderwezen immers dit verwijt klinkt in de woorden „één 
klassieke taal, maar dan grondig” door kan ik het niet eens 
zijn. Men vergeet, dat drie jaren lang, gedurende de jaren, dat grammatica 
en Xenophon én Lysias- en Homerus-lectuur het Grieksche programma 
vullen, de gymnasiasten ongescheiden hetzelfde onderwijs ontvangen. 
Men doet, alsof het onderwijs in het Grieksch eerst in de 5e klasse voor de 
B’s begint. Natuurlijk is de lectuur in de 5e en 6e klasse voor de A-leerlingen 
veelzijdiger, maar ook bij minder omvangrijke lectuur behoeft de eisch 
van grondigheid en degelijkheid geenszins te worden prijsgegeven.

Met volkomen instemming vermeld ik hier de nota van een vijftal leden 
der commissie, die op pag. 150 en 151 van het Rapport is afgedrukt. 
Terecht brengen zij onder de aandacht, dat „de historische beschouwing 
van dat belangrijke deel van onze tegenwoordige cultuur, waarmede de 
leerlingen dier afdeling in hun latere studie en hun later leven voornamelijk 
in aanraking zullen komen (met name bij de wijsbegeerte en de wis- en 
natuurkundige wetenschappen) steeds en onvermijdelijk terugvoert naar 
Hellas, zelden en niet noodzakelijk naar het klassieke Rome. Wanneer 
men nu aan de B-leerlingen de gelegenheid onthoudt, zich het enige 
middel tot directe en zelfstandige kennismaking met de Helleensche cultuur 
n.1. kennis der Griekse taal, eigen te maken, brengt men een versmalling 
van de geestelijke basis van een groot deel der Nederlandse intellectuelen 
teweeg, die naar de mening der ondergetekenden niet verantwoord kan 
worden geacht.” (blz. 150). „Naar aanleiding van 
argument2 dat de beoefening van het Grieks en

. het vaak aangevoerde 
Latijn naast wiskunde 

natuurwetenschappen vele leerlingen van het Gymnasium-B tegen
woordig te zwaar valt, wensen de ondergetekenden er nog de aandacht 
op te vestigen, dat men er zich voor behoort te hoeden, de belangen van 
die categorie leerlingen, die de combinatie van al deze vakken wél aan 
kan en die later dankbaar zal zijn voor de brede kennisgrondslag, die in 
hun jeugd gelegd werd, ter verwaarlozen ten behoeve van de middelmatigen 
en zwakken” (blz. 151).

') Wie geeft 
e.a. ? Zouden B-
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s parate kennis behouden wetenschap in 
Grieksch voor de B s kan zijn, blijkt toch 

, of welk ander studievak ook, zal willen doen 
H.B.S.'er na 10 jaren geen wiskundeproblemen .

De Griekschlooze B-afdeeling grijpt echter ook in de opleiding der 
A-leerlingen in.

Immers: de beide in het Rapport gegeven leerplannen laten nu het 
onderwijs in het Grieksch voor de A-leerlingen eerst beginnen in klasse III. 
Voor deze taal duiken zoo de bezwaren op, die velen tegen den 2-jarigen 
onderbouw van het Lyceum hebben. Hoe vroeger men met taalkundig 
memoriseerwerk laat beginnen, des te beter. En het dunkt mij voor leer
lingen, die reeds twee jaren Latijnstudie achter den rug hebben en juist 
door het minder boeiende grammaticagestamp en woordjesleeren heen 
zijn en blij zijn meer aan lectuur te gaan doen, allesbehalve pleizierig dan 
eerst, in klasse III, met het Grieksche a.b.c. te moeten beginnen.

Ten slotte zal het onderwijs ook in de hoogere klassen ongetwijfeld 
geremd worden op kleine gymnasia, waar A's en B’s gecombineerd 
Latijnsch onderwijs zullen ontvangen, doordat daar een gedeelte der leer
lingen den Griekschen achtergrond niet kent, die overal in de Latijnschc- 
letterkunde, ik zeg niet: te ontwaren valt, maar zich opdringt, omdat de 
Romeinen bewust en opzettelijk het hellenistisch karakter van hun be
schaving markeeren. De afdoening dezer bezwaren op blz. 146/147 van 
het Rapport, is m.i. onbevredigend. Het gaat niet om het geven van 
Grieksche citaten; het is de geheele geest der Romeinsche litteratuur, die 
tot vergelijking en opmerkingen noopt, en die eerst wordt gevoeld en 
verstaan door vergelijking met de Grieksche. Wat zal er niet verloren 
gaan voor litterair aangelegde en belangstellende A-leerlingen, wanneer 
bij de Vergiliuslectuur elke samenhang met het groote voorbeeld, Homerus, 
is verbroken; wanneer men bij de lectuur van Horatius’ lyrische poëzie 
geen fragmenten van Sappho en Alcaeus den leerlingen meer kan voor
leggen ?

Dit alles zal een onbekende weelde blijven op kleinere gymnasia, waar 
A- en B-leerlingen in één klasse vereenigd zijn door de in het Rapport 
verheerlijkte ,unio classica' van het Latijn.

Ik heb den indruk, dat de afgestudeerde goede B-leerling de op het 
gymnasium verworven kennis van het Grieksch op prijs stelt. Hij moge 
later niet meer in staat zijn .histèmi’ te vervoegen — de op het gymnasium 
verworven geesteshouding blijft nawerken l). En tijdens zijn studie aan 
universiteit of hooge school is althans de wetenschappelijke terminologie 
voor hem geen abracadabra. Ook zonder dat men in staat blijft Homerus 
vlot te lezen is het niet geheel waardeloos den zin van de vaktermen,

>) Dat het rechtstreeksche ,nut' van als 
dezen geen argument tegen de studie van het ( 
wel hieruit, dat niemand de wiskunde, 
vervallen, omdat een ex-gymnasiast of 1 
meer kan oplossen, of feitenkennis verloren heeft.
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Het Fransche Volkshuis 
door E. C. KNAPPERT.

jaren lid van het Bureau inter- 
s getroffen dat hij in Amerika door chefs in de 

proken met „mijnheer” terwijl hij het in het eigen land nooit 
ian het ietwat neerbuigende „mon brave' !

die men gebruikt, te verstaan. Is het eigenlijk niet — zonderling, om geen 
sterker woord te gebruiken, dat gestudeerde menschen niet weten, 
wat zij zeggen, als zij spreken van telefoon en telegraaf, van logica, van 
mathematica, physica, physiologie, biologie, ethica, economie, diagonaal, 
parallelogram enz. enz. enz. ? Dat honderden dokters recepten schrijven 
kunnen, maar zich voor het uitspreken hunner afgekorte recepten 
wel wachten ? Ware het niet te wenschen, dat men niet alleen leerde 
verstaan wat men leest, maar ook te weten wat men zegt? Wanneer dit 
laatste terecht blijk van geestescultuur wordt geacht, ontneme men den 
leerlingen van de school, die niet óók, maar uitsluitend opleidt tot weten
schappelijke studie, niet de kennis van de taal van het volk, dat de wereld 
de kiem der westersche cultuur — en meer dan de kiem! - heeft ge
schonken; de taal, wier woorden nog dagelijks klinken in aller mond, in 
alle beschaafde landen!

T~)uim een halve eeuw geleden werd in London’s Oosteinde door de stich- 
ting van een volkshuis de eerste poging gedaan om een ontmoetings

plaats der standen te scheppen, die een opvoedingsinstituut voor allen 
worden zou en „cultuur” binnen bereik zou brengen van de massa, om 
wier cultureele bagage niemand zich de eeuwen door bekommerd had. 
De poging slaagde. Amerika volgde na vijf, Holland na zeven, Frankrijk 
na zesentwintig jaar. Het feit alleen reeds van dit tijdsverschil wijst op een 
ander geestelijk klimaat dan het Angelsaksische en het Nederlandsche. 
Het moge waar zijn dat het Engelsche settlement vóór alles opvoedend 
werkt, het Amerikaansche vorming van den staatsburger vooropstelt, het 
Nederlandsche volgens Engelsch oordeel, vollen nadruk legt op het goed 
gebruik van den vrijen tijd, hier leeft overal zeer sterk het besef, dat stand
verschil geen waarde-bepalende factor zijn mag noch is. Dit geldt, vergissen 
wij ons niet, veel minder van Frankrijk, al heet daar iedere gehuwde vrouw 
„madame” en iedere man „monsieur”. ’) Wij zijn ons intusschen zeer sterk 
bewust hoe zelfs bij een niet oppervlakkige bekendheid met het andere 
land en deszelfs instellingen op bekend terrein, men buitenstaander en

’) De machinebankwerker Dubreuil, sedert eenige j" 
national du Travail te Genève, was getroffen dat hij ii 
fabriek werd aangesproken met „mijnheer” terwijl hij 
verder had gebracht da
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vreemdeling blijft. Dat men daarbij niet anders kan dan de eigen maat
staven aanleggen, leidt reeds tot een verkeerd oordeel. Zoo zal bv. de 
Engelschman die ons land bereist, u zeggen dat Holland geen armen heeft, 
want de arme in zijn land trekt zijn tweede of derderangs uitdragerskleeren 
zóó maar aan, waar ten onzent het zelfrespect leidt tot pasklaar maken, 
en de arme dus niet opvalt, stellig niet aan den vreemdeling. En zoo kunnen 
wij ons niet voorstellen dat met dit ons werk ooit propaganda zou gepaard 
kunnen gaan voor een bepaald kerkgenootschap of een bepaalde politieke 
partij, dat deze propaganda-mogelijkheden de aanleiding zijn tot het werk, 
ja zelfs hier en daar zijn bestaansrecht, zijn „raison d’être”. Het is zeer 
zeker winst voor alle partijen dat de werkers in volkshuizen elkaar op 
hunne internationale congressen geregeld ontmoeten, maar men verhele 
zich niet, dat daardoor noodwendig misverstanden, over- en onder
schatting van elkanders werk, ontstaan moet. Kennen wij dit zelfs niet 
uit het eigen land en de eigen omgeving, waar van verschillend gezichtspunt 
uit geredeneerd en gehandeld wordt ? Wordt niet zelfs aan de woorden die 
wij gebruiken verschillende beteekenis gehecht? Bij goed begrip van dit alles 
is intusschen aanraking met een andere dan de eigen oriënteering altijd 
winst, want verruiming van inzicht en verwijding van uitzicht komt immer 
den mensch ten goede, indien hij ten minste zijn wortels heeft in het eigene.

In Frankrijk dan is aan de stichting van het eerste „centre social” 
allerlei voorafgegaan, dat wij wis en zeker in een andere categorie zouden 
plaatsen dan het volkshuiswerk zooals wij dit kennen. Een maatschappe
lijke werkster die recht van spreken heeft, noemt bv. ,,1'Union des Families” 
door de ten onzent ook bekende Mme de Pressensé na den oorlog van ’70 
opgericht. Nader aan onze opvatting van wat volksopvoeding en volks
ontwikkeling behoort te beoogen, staan reeds de „Oeuvres du Moulin 
Vert” waarmede in 1902 1'abbé Viollet een aanvang maakte. Het is noodig 
hier ook te noemen de stichting van den markies Costa de Beauregard die 
in 1897, geholpen door het puik der fransche aristocratie, in Popincourt, 
nu het Xle arrondissement van Parijs, aldaar maatschappelijk werk begon, 
dat direct geïnspireerd was op het Engelsche settlement. In 1903 werden 
alweer dank zij den stoot van een paar dames uit den adel de „Maisons 
sociales” geopend die het Engelsche systeem van inwonende werkers 
overnamen. De Résidence sociale de Montmartre dagteekent van 1910, 
die van Levallois Perret, middelpunt van automobielenindustrie bij Parijs, 
van ongeveer denzelfden tijd. Het is dit centrum dat wij het best kennen, 
doch eerst van na den oorlog, toen het sociale werk sterk onder Ameri- 
kaanschen invloed kwam. Wel zijn de hulpstations van de Kwakers ge
durende en na den oorlog niet zonder beteekenis geweest voor den gang 
van zaken, maar men beroept zich op Amerika voor den groei en ten dele 
ook voor den geest van het werk. Men herinnere zich even de rol die
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Amerika gedurende den grooten oorlog in Frankrijk gespeeld heeft, en 
men zal dit zeer begrijpelijk vinden.

Wie in de eerste na-oorlogsche jaren, toen het in Parijs wemelde van 
Amerikanen en het Amerikaansche goud veel mogelijk maakte, ge
glimlacht moge hebben over de naïviteit der Yankees, die de gracieuse com
plimenten der Parijzenaars letterlijk opvatten, wie in die jaren tevens in 
aanraking is geweest met het nog jonge werk der „centres sociaux” zal 
zich van harte verheugd hebben over de goede verstandhouding tusschen 
volken van zoo uiteenloopende geaardheid. Er moge overdrijving zijn in 
Duhamel's oordeel over Amerika, de waarheid die eraan ten grondslag ligt, 
kan wel niemand loochenen. En zeker onderschrijven wij allen de opmer
king van den Franschen Dubreuil, dat er nog iets meer noodig is om 
een „salon” temaken dan een pianola, radio, gramophoon en een comfort, 
waarvan de Fransche arbeider zelfs niet droomen kan.

Het is dan, dank zij de op dat tijdstip zoo begrijpelijke populariteit 
der Yankee's, dat Frankrijk voor de grondlegging van zijn volkshuis
beginselen in de leer is gegaan bij Amerika. En nog wel bij een der allerbeste 
maatschappelijke werksters, Mevrouw Simkhovitch, directrice van het ook 
bij ons niet onbekende Greenwich House te New-York. ,,Le Manuel du 
centre social” is de vertaling van de „Settlement primer”, de catechismus 
der Amerikaansche volkshuizen. Natuurlijk heeft men wijzigingen aan
gebracht om de voorschriften aan te passen aan Fransche toestanden, 
verhoudingen en opvattingen. Met opzet noemden wij het aandeel der 
aristocratie in de oprichting der volkshuizen. Wij hebben namelijk den 
indruk, dat adellijke dames, voor een deel dochters van hooge militairen, 
een groote rol spelen bij dit werk. Bij niet een van de velen die wij uit dezen 
kring ontmoetten, konden wij eenig begrip ontdekken, van wat het leven 
van den arme, van den werklooze, inderdaad is. Niet één scheen gekweld 
te worden door de feitelijke onmogelijkheid, zelfs in de verbeelding het 
leven van den werklooze en diens gezin mee te leven. Beminlijke vrouwen 
haast allen, met een scherp verstand, organisatorisch en, zonder uit
zondering administratief uitstekend, maar zich volkomen thuis voelende 
in kapitalistische, ja feodale verhoudingen. Haar aanhoorende, duikt 
telkens de gedachte op aan de bekende zeven daden van barmhartigheid. 
Terecht merkt de helaas overleden directrice van het centrum in Levallois 
op, hoe de oudere instellingen veranderingen hebben ondergaan „naarmate 
de verhoudingen tusschen weldoeners en beweldadigden, vertrouwelijker 
werden, directer, in één woord menschelijker”. Maar zelfs deze die dunkt 
mij den Amerikaanschen invloed het sterkst heeft ondergaan, komt niet 
los van de verhouding: weldoener, beweldadigde. Men leeft hier inderdaad 
in een ander klimaat. En het verbaast ons allerminst dat in Frankrijk, 
dieper zelfs dan in Engeland, de noodzakelijkheid wordt gevoeld vanuit 
den eigen kring volksopvoeding te organiseeren.
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Kenmerkend fransch is het op den voorgrond stellen van het gezin. 
Het is bekend hoe in Frankrijk het gezin als éénheid geldt, waarmede 
alleen gezegd wordt dat de saamhoorigheid der gezinsleden formeel sterker 
is dan bij ons. Om het gezin als zoodanig in stand te houden, zal bv. de 
vrouw en moeder een ontrouwen echtgenoot blijven dulden. Terwijl bij 
ons het lidmaatschap individueel is, is daar het gezin lid. Met recht kan dus 
gezegd worden, dat de volkshuizen bijna 50.000 gezinnen bereiken. Reeds 
in 1921 kwam de „Fédération des centres sociaux” tot stand en, is onze 
indruk juist, dan bereikt zij meer dan onze Bond van Volkshuizen. Ken
merkend is ook hier dat Frankrijk na een paar jaar een federatie tot stand 
bracht, terwijl men hier eenst na bijna veertig jaar van intens volkshuis- 
werk tot samenwerking kwam. Het doel van de Fransche federatie — 
vóór een paar jaar waren reeds een en zestig instellingen aangesloten — 
is allereerst, de leden in de gelegenheid te stellen het gemeenschappelijk 
beginsel zich sterker waar te maken en dit uit te dragen. Het centrale 
bureau is in Parijs: voor documentatie, propaganda en het nemen van 
initiatief kan men daar terecht. In het ,,centre social" ziet de federatie 
,,le meilleur élément d'harmonie et de paix sociales”. Dit klopt met de bij 
ons in de negentiger jaren gangbare opvatting dat het Volkshuis den klasse- 
strijd zou kunnen bezweren. Bij decreet van 8 April 1931 is zij door de 
regeering erkend als zijnde van openbaar nut. Aan dergelijke verklaringen 
van regeeringswege wordt groote waarde gehecht. De bijzonder gelukkige 
naam van „centre social", op stad en land beide toepasselijk, is lang niet 
overal aanvaard, terwijl trouwens inrichtingen, alleen voor kinderen 
bedoeld, ook tot den Bond behooren. Zelfs zijn er „garderies” bewaar
scholen onder. Wanneer wij als type van het Fransche „settlement" de 
„résidence sociale" kiezen van Levallois Perret, dan zijn wij ons bewust 
niet het gemiddelde, maar het beste tot voorbeeld te nemen. Mlle Bassot, 
de oprichtster en tot aan haren dood de inwonende directrice, zegt ervan: 
„D'inspiration framjaise quant Ason caractère nettement familialmaisayant 
emprunté a 1’Amérique sa hardiesse de conception, son action véritablement 
synthé tique, la Résidence sociale de Levallois s’efforce de représenter 
aussi complètement que possible, 1'esprit et 1'ampleur du véritable Settle
ment”. Ajoutons qu’elle s'est spécialisée dans la formation des futures 
„travailleuses sociales” et peut accueiller a demeure un certain nombre 
de stagiaires".

Wat er gebeurt? Natuurlijk, juist zooals in Amerika, van allerlei, 
waarvoor in ons land reeds lang gemeentelijke of rijksvoorzieningen zijn. 
Er is een consultatiebureau voor zuigelingen, een cliniek, er wordt huis- 
houdonderwijs gegeven, vacantiekolonies en padvinderij worden van hier 
uit georganiseerd en bestuurd, er is een speeltuin en een bewaarschool; 
er zijn openluchtspelen; er is een bibliotheek, er zijn leeskringen en con-
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ferenties, er is gymnastiek, er zijn technische cursussen; er is een consul
tatiebureau voor sociale zaken; er is hoogtezon en er zijn familiereünies.

Dit alles vindt men niet in één centrum, maar dit alles wordt verricht 
in volkshuizen. Wij herinneren ons in Levaillois een bespreking te hebben 
bijgewoond van de Directrice met gezinshoofden, alle huisvaders, over den 
gezamenlijken inkoop van aardappelen. Of het uit beleefdheid was dat 
Hollandsche soorten het hoogst werden aangeslagen ?

Dat de buurtkinderen in het Volkshuis hun huiswerk maken, is geen 
wonder, waar de woningtoestanden zelfs geen vergelijking met de onze 
toelaten. ’) Het spreekt van zelf dat ook hier een volkshuis zich moet 
richten naar de behoeften en den aard der omgeving, waaruit direct volgt 
dat, wil samenwerking in een federatie inderdaad mogelijk zijn en wat 
beteekenen, besturen en werkers zich daarvan grondig rekenschap moeten 
geven. Wat in de stad en in een centrum van industrie vanzelf spreekt, zou 
zeker, werd het doorgevoerd op het platteland, ondenkbaar zijn, waar b.v. 
onderlinge hulpvaardigheid vaak alles te wenschen overlaat. Daar weten 
de Kwakers van mee te praten, die in oorlogstijd den landbouw geholpen 
hebben met onmisbare werktuigen. Hier heerscht een individualisme, 
waarvan zelfs wij Hollanders geen voorstelling hebben. Maar hier en daar 
is het inderdaad gelukt een dorp tot samenwerking te brengen. Met 
angst en beven waagden de Kwakers het bv. een groot stuk land, toe- 
behoorende aan verschillende eigenaars, om te ploegen voordat deze uit 
den krijg terugkwamen. Met toestemming van den burgemeester en den 
raad werd het gewaagd en het resultaat bewees voor de zooveelste maal 
hoe een beroep op het beste in menschen, voorwaar niet altijd te vergeefs is. 
Het spreekt intusschen vanzelf, dat buitenstaanders over de beteekenis 
van de federatie voor het geheel en voor ieder afzonderlijk centrum niet 
kunnen oordeelen. Uit eenige der Engelsche hulpposten uit oorlogstijd, 
zijn een soort van dorpshuizen gegroeid, wier bestaan verzekerd schijnt. 
Deze ontwikkeling is altijd te danken aan de persoonlijkheid van het 
hoofd der hulppost. Uit eigen aanschouwing weten wij hoe onwil der 
bevolking samenhangt met, neen voortkomt uit de gevoelens voor de 
leiding. Waar de installatie bij vertrek der leiding aan de bevolking is ten 
deel gevallen, is er weinig of niets van overgebleven. Maar hier en daar 
is de leidster-verpleegster uit abnormale tijden de vertrouwde raadgeefster

*) Toen stelster dezes voor een dozijn jaren ongeveer, in een internationale vergade
ring niet dan schoorvoetend vertelde dat Amsterdam nog bij de 800 éénkamerwoningen 
telde, ging er een homerisch gelach op over haar schaamtegevoel. „Mais nous en avons 
60.000 A Paris!” Begrijpelijk dat een bezoek aan de arbeiderswijken over het Y, tijdens 
ons internationaal Congres te Amersfoort, bij de vreemdelingen bewondering wekte. 
Maar wat de Franschen ons vooral benijdden, waren het groot aantal kinderen. En de 
Amerikanen verzuchtten: „Wat een voorrecht, alle kinderen zijn blank '.
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*) In een dezer in een armenv 
een lager percentage dan waarop 1 
bleek dat dit alleen de paar honc

igelingensterfte 
. Bij onderzoek 
zochten 1

iwijk van Parijs, gaf de dokter voor zuigelir 
p Amsterdam met recht trotsch mag zijn, 
nderd vrouwen gold, die het bureau bezc

geworden in normale omstandigheden; hier en daar in Parijs maar ook 
in de verwoeste streken, bestaat permanente samenwerking met Engelschen 
en Amerikanen. Consultatie-bureaux voor zuigelingen bv. hebben daaraan 
hun ontstaan te danken. ')

Intusschen heeft de federatie een open oog voor den toestand op het 
platteland. Men weet dat geheele dorpen zijn uitgestorven en dat de trek 
naar de stad nog immer onrustbarend groot is; de oorzaken zijn ten deele 
dezelfde als bij ons, maar de gevolgen zijn dreigender. In een rapport 
van 1927 wordt vastgesteld dat de economische toestand in de dorpen 
zoozeer verbeterd is, dat vóór alles de ontvolking van het land moet worden 
toegeschreven aan moreele oorzaken: waar met het grootgrondbezit 
de voormalige eigenaar verdwijnt, waar de kerk is verlaten of het dorp 
zonder predikant is, daar is de herberg de eenige plaats waar nog iets 
bespeurd wordt van gemeenschapsleven. Machine en confectie hebben 
ook hier het hare gedaan. „Wat op de dorschvloer of in de schuur gezamen
lijk werd verricht, is overgenomen door de machine. Het naaste dorp 
levert goedkoop tal van voorwerpen die men vroeger zelf ter plaatse 
maakte, ook de kleeren worden gemaakt gekocht; wat hiertegen te doen?”

Mlie Bassot geeft hierbij alle eer aan de vakvereenigingen, die zeer goed 
hun rol als opvoeders hebben begrepen. Zoo hebben hier en daar cursussen 
van technischen en maatschappelijken aard vooral jonge boeren getrokken. 
In Nancy bv. werden zij gevolgd door ongeveer twee honderd hunner, allen 
uit Lotharingen. Men zorgt voor lezingen op de dorpen: de onderwijsfilm 
doet er zijn intree; kleine landelijke bedrijven probeert men in stand te 
houden. Door reizende kook- en huishoud-cursussen tracht men — zooals 
bv. bij ons in Drenthe gehalte en bereiding der volksvoeding te ver
beteren. En pogingen om den ruimeren vrijen tijd in dienst te stellen van 
cultureele doeleinden blijven niet uit. Zeker is, dat in al deze opzichten de 
federatie ervoor zorgt, dat de groote stedelijke Volkshuizen met hun 
initiatief en hunne hulpmiddelen de provincie te hulp komen. Dat er 
steeds persoonlijk contact is tusschen beide, maakt een levend inzicht 
in de nooden en behoeften mogelijk.

Omdat hierdoor de typische Fransche opvatting zoo duidelijk naar 
voren komt, veroorloven wij ons een bladzijde te vertalen, die Mlle Bassot 
van Levallois wijdt aan ,,Le centre social et la familie”.

„Het „centre social" beschouwt het gezin als de kiemcel en legt zich 
op de persoonlijke vorming alleen toe in dienst van dit beginsel. Het 
kind wordt slechts toegelaten na aanmelding door de ouders of na een
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bezoek aan deze en algeheele instemming hunnerzijds. De jonge man 
zoo goed als het jonge meisje moeten bij inschrijving, hunne gezins- 
inlichtingen geven en een hartelijke verhouding ontstaat tusschen het 
„centre" en hun huiselijke haard.

Bovendien hebben de ouders een belangrijk aandeel in het leven van 
het „centre social": clubs, spelen, ontspanning, feesten. Het feit alleen 
al, dat men op dezelfde plaats, in talrijke samenkomsten alle gezinsleden 
vereenigt, waarbij zij gezamenlijk dezelfde indrukken ondergaan, ont
wikkelt het gezinsleven. De bijeenkomsten van gezinshoofden, iets on
vermijdelijke in een levend sociaal centrum, vormen inderdaad een school 
voor ouders. Niets is in deze dagen van meer nut dan dat het gezin zijn 
opvoedende beteekenis behoude of hervinde. De bijeenkomsten hebben 
een dubbel doel: een kring van ouders die gezamenlijk alle vragen be
studeren betreffende de toekomst hunner kinderen: opvoeding, be
scherming, keus van een vak enz.

Een familieraad die de vaders en moeders tot de wezenlijke mede
werkers maakt van de staf, en ze leert, via hun eigen belangen, elkaar 
welgezind te zijn.

Het sociale centrum is een uitstekend terrein voor vereenigingen van 
gezinnen (associations familiales) waarvan het in zekeren zin het steun
punt is en die, althans in den aanvang, noodig hebben dat hunne moge
lijkheden en hunne actie hun worden aangewezen. Waar zij zich ont
wikkelen, zullen zij op haar beurt voor het centrum een bron van kracht 
en vernieuwing worden. Voegen wij hieraan toe dat wanneer het gezin 
een smartelijke crisis ondergaat: ziekte, werkloosheid enz., hulp en op
beuring van het centrum gereeder worden aanvaard en minder gevaar 
loopen de waardigheid der ontvangenden te kwetsen.

De bezoekster van het centrum kent het gezin reeds lang. Zij is een 
vriendin, aan wie men gemakkelijker zijne zorgen toevertrouwt, die ze 
beter kan helpen verlichten.

Het gespecialiseerde hulpbetoon bereikt minder gemakkelijk den wortel 
van het kwaad. Het te groote aantal der bezoeksters zou bij eenigen 
verzet kunnen kweeken of de mentaliteit van den pauper oproepen.

Wil dezer hulp inderdaad afdoende zijn, dan zouden zij zich in ver
binding moeten stellen met het centrum dat, door zijn kennis van de 
wijk, de beste synthese zou kunnen scheppen tusschen al deze bevoegd
heden.”

Wij onthouden ons van commentaar. Bij de erkenning, dat in de laatste 
opmerkingen inderdaad ook voor ons een probleem ligt, liggen onze be
zwaren voor het grijpen en op hetzelfde plan als die tegen het wets
voorstel van minister Romme.

Terwijl hier alleen Frankrijk, juister een zeker Frankrijk aan het
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woord is, getuigt het inzicht in de noodzakelijkheid om het leven van de 
arbeidersklasse mee te leven, niet alleen in de verbeelding, maar in de 
werkelijkheid van Angelsaksischen invloed. Frankrijk moge niet zonder 
voldoening constateeren dat, zonder ooit van Toynbee Hall gehoord te 
hebben, hetzelfde plan binnen zijne grenzen gerijpt was bij „quelques 
ames d’élite”, zoo goed als Amerika, als Duitschland, als Nederland, 
heeft het in deze aan het Engelsche voorbeeld een wezenlijke schuld 
der dankbaarheid, wat trouwens erkend wordt door de meer bewusten 
onder de Fransche maatschappelijke werkers.

Mlle Bassot wijst in dit verband terecht op de organisatie der „Equipes 
sociales” die van ongeveer 1920 dateert, streng roomsch-catholiek is, 
Notre Dame de Lourtes tot haar schutspatroon heeft en een wezenlijke 
samenwerking tracht tot stand te brengen' tusschen jonge mannen uit 
universitaire kringen en uit arbeidersmilieu. Een groep, letterlijk een 
ploeg, heet alleen dan compleet wanneer alle bedrijven vertegen
woordigd zijn door arbeiders en werkgevers en alle faculteiten door 
studenten. Uit hun midden worden leiders en docenten gekozen voor de 
cursussen, die in een bepaald milieu begeerd worden. Men zoekt naar 
methoden om alle voorwerpen van studie aantrekkelijk te maken en men 
schijnt hierin te slagen. Begonnen in Parijs, breidt dit werk zich sterk 
uit op het platteland. Het staat in nauw verband met de kerkelijke patro
naten. De hoofdleider, Robert Garric, is een enthousiaste realist van wien 
bezieling uitgaat.

Vertegenwoordigers van deze „Equipes” ontmoeten wij in enkele 
der „centres sociaux” en op onze driejaarlijksche internationale congressen. 
Tot de federatie kunnen zij niet behooren omdat deze het maken van pro
paganda uitsluit. Dat geen der volkshuiswerkers zich persoonlijk daaraan 
schuldig maakt, zouden wij niet durven beweeren.

De laatste alinea in „Le Manuel du centre social” is merkwaardig 
genoeg om ze hier neer te schrijven.

„La Résidence, puisqu’elle tend a comprendre tous les aspects de 
1’existence, ne doit-elle pas faire leur place aux cultes des différentes 
religions?

— Non, car ce serait apporter une cause de désunion entre les membres. 
Comme la nation elle-même, la Résidence sera basée sur la séparation 
de 1'Eglise et de 1’Etat.

Que le travailleur de la Résidence soit souvent inspiré dans son acti- 
vité par un motif religieux, c’est IA une considération d'un autre ordre. 
II peut parfois être lui-même inconscient du fait. II peut, d’ailleurs, 
rejeter tout motif religieux et cependant, „aimersonfrèrecommelui-même.”

Nous ne sommes pas appelés a juger les raisons qui le font agir”. 
Krachtens de statuten heeft men zich eveneens te onthouden van po-
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hierin een ver 
ste in Frankr

’) Tot onze bevreemding misten wij hierin een vertegenwoordiger van het Parijsche 
protestantsche werk, dat toch het oudste in Frankrijk was. Wij meenden dat een der 
leden van de talrijke familie der Monods hier behoorde aanwezig te zijn. Aan den wenk 
werd gehoor gegeven.

litiek. Toen ondergeteekende als secretaris van de „International As- 
sociation of Settlements” voorstelde op het congres van twee jaar ge
leden als algemeen onderwerp „Democratie” te behandelen, werd dit 
voorstel door Engeland, Amerika, Nederland met groote instemming 
begroet. Maar Frankrijk zei: „Impossible, car c'est de la politique”. 
Of wij al beweerden dat het hier ging niet om politiek, maar om een der 
grondslagen van alle volkshuiswerk, het baatte niet. Ook andere ar
gumenten werden ter zijde geschoven. Het ging natuurlijk niet aan Frank
rijk in deze te dwarsboomen. Bij internationaal werk leert men zich 
met weinig tevreden stellen. En zich te beheerschen. Men leert ook dat 
er iets voor is tot een klein land te behooren; aanmatiging blijft ons 
vreemd.

Toen te Parijs onder presidium van stelster dezes in een internationale 
bijeenkomst ') de voorbereidselen getroffen werden voor het congres, 
dat het volgend jaar in de Cité universitaire zou gehouden worden, werd 
door Frankrijk als feestredenaar voorgesteld een historicus. De opmerking, 
dat hij niets wist van maatschappelijk werk, werd beantwoord met den 
uitroep „Mais Mademoiselle, il est membre de 1'Académie!”

Maar genoeg.
Wij zijn ervan overtuigd dat het rapport over de „centres sociaux" 

dat in 1927 werd aangeboden aan het congres de „Redressement Francais” 
daar met instemming, ja bewondering is ontvangen. Het drieledige doel: 
„préservation, éducation, entr'aide" wordt zeer zeker bereikt. Ook stellig 
een beter wederzijdsch begrip der maatschappelijke klassen. Doch alles 
binnen het raam der bestaande verhoudingen. Voor den nieuwen mensch 
in de nieuwe maatschappij, heeft men in de kringen van de „centres 
sociaux” geen oog.

Wie in deze een grooter geluid hooren wil, verdiepe zich in de „Etudes 
sur 1'Education ouvrière”.

Ben ik er naast wanneer de sfeer van het centre social zooals ik het 
ken namen als Peguy en Claudel op de lippen brengt, terwijl het werk 
der vakvereenigingen, „pour une culture vivante et libre "die van 
Proudhorn en Jaurès oproept?

Maar hoe dan ook:
„Le centre social est né du sentiment généreux de la fraternité humaine, 

non de la condescendance d’un groupe de philanthropes." En ligt hierin 
geen belofte voor een betere toekomst, ook al ontbreekt in deze kringen 
het sociale besef, waarzonder niets van blijvenden aard kan bereikt worden.
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EXTREMISME.
| n verschillende dagbladen is onlangs 
1 een oproep aan de Nederlandsche 
jongeren geplaatst, getiteld: „Hitler ante 
Portes". Daar verondersteld wordt dat 
iedere lezer van „Volksontwikkeling" dit 
stuk onder ogen heeft gehad, en ook door 
gebrek aan plaatsruimte, wordt het hier 
niet af gedrukt.

Het is een oproep, waarin de jeugd van 
Nederland gewezen wordt op de gevaren, 
welke van nationaal-socialistische en 
communistische zijde dreigen.

We laten de oproep die wij helaas 
noch wat titel, noch wat inhoud betreft 
gelukkig achten voor wat ze is, maar 
willen hier de aandacht vestigen op de 
begeleidende brief, waarin door een aantal 
bekende personen in zeer verschillende 
jongerenkringen gewezen wordt op de 
mogelijkheid de Nederlandsche jeugd te 
mobiliseren tegen het extremisme.

Aan deze brief is het volgende ontleend:
„De actie tegen het extremisme kan 

door de jongeren slechts juist en doel
treffend worden gevoerd, indien men zich 
stelt op een waarlijk nationale basis. Het 
gaat hierbij om Nederland en niet om 
linksche of rechtsche stokpaardjes. De 
Nederlandsche jeugd moet als geheel op
komen voor wat Nederland karakteriseert: 
zijn onafhankelijkheid, zijn oude be
schaving en geestelijke vrijheid. Slechts 
het behoud hiervan kan deze jeugd en 
haar organisaties de mogelijkheid van de 
eigen beginselen waarborgen. Deze ge
meenschappelijke basis kan geen enkele 
jongerenorganisatie missen.

De jongste geschiedenis is daarbij aan
leiding, geen oorzaak. De beweegredenen 
tot een dergelijke uiting leefden reeds 
lang; de verrassing van deze nieuwe inter
nationale overrompeling heeft alleen het 
uitspreken ervan verhaast. Het is nu tijd 
geworden, dat zij, die meenen dat bezorgd
heid en verantwoordelijkheid voor onze 
beschaving gelijk staan met inmenging 
in den politieken strijd, beseffen, dat,

wanneer én aan het Christendom èn aan 
het Europeesche humanisme wezens 
vreemde wereldbeschouwingen een poli
tieken strijdvorm gaan aannemen, af
zijdigheid en onverschilligheid onmogelijk

Voor de verdediging 
is niet alleen het rustig 
de vorming van een opgroeiend geslacht 
vereischt, maar ook een centrum van 
waakzame activiteit, dat over de noodige 
deskundigen en hulpmiddelen beschikt, 
om bijtijds voor gevaren te waarschuwen 
en noodzakelijke maatregelen te be
vorderen, op grond van dezen oproep. 
Daarom willen een aantal jonge Neder
landers, voortgekomen uit verschillende 
jeugdformaties:

I. Een samenwerking van Nederland
sche jeugdorganisaties ter bestrijding van 
elk extremisme aanmoedigen en onder
steunen:

rganisatorisch door onderlinge b e- 
k i n g e n.

propagandistisch:
door de uitgave van een g e s t e n- 

d orgaan, dat de besturen en de 
bladen der Ned. jongerenorganisaties in
licht over het binnendringen van het 
extremisme in de Hollandsche jeugd;

2. door de uitgave van een gesten
cild periodiek, dat inlichtingen 
verschaft over den toestand van de jeugd 
in de door het extremisme beheerschte 
landen.

II. Een 
g a n i s a t i e scheppen, 
uit opgezet, om stelling t 
extremistische stroomingen > 
die bereid zijn met deze (in 
ook) samen te werken:

a. organisatorisch door het instellen 
van contact-commissies der 
jeugdorganisaties in de onderscheidene 
landen, en de samenwerk i ng dezer groepen;

b. propagandistisch door de uitgave 
van een internationaal infor
matieblad, dat hieraan dienstbaar 
wordt gemaakt, en de ondersteuning
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positieve 
stelling

mogelijk blijken een contact- 
ï formeren uit zeer vele 

erenigingen, dan is dat natuurlijk 
itstekend middel. Mocht dit echter

jlitieke jongeren-<
"z. Democratische

g Liberaler 
Jngeren C 
eftijdsgren:

mogelijl

vormen, dat zij nodif 
uit aan de besturen d 
objectieve 
zenden, en verder aan 
laten deze gegevens te gebruiken in hun 
werk.

Mocht het r 
commissie te 
jeugdver 
een uits 
onmogelijk blijken, dan is het o.i. beter 
de gestelde taak tot het informatieve te 
beperken.

Sympathiserenden kunnen bijdragen 
storten op postgiro 324910 t.n.v. penning
meester der Ned. Jongeren Perscommissie.

.Gezamenlijk zullen wij 
voor het behoud van 

;,-eden en staats- 
__ ijk zullen wij 
J ong-democratisch 
het beginsel van

INTERNATIONALE CONFERENTIE 
VAN VRIJZ. JEUGD.

TJet Leyden Interna! Bureau zal zijn
* jaarlijkse conferentie 
tegenwoordigers van Vrijz. Chr. 
organisaties der gehele wereld, 
in Nederland houden. Van 27
1 August»

Het alg

voor ver- 
. jeugd- 
dit jaar 
Juli tot 

stus heeft ze te Leersum plaats, 
ilgemene onderwerp der confe- 
>: „Is de eenheid van vrijzinnig 

christendom een illusie of de toekomst” ?

LANDDAG V.D.J.O.
T~\e Vrijz. Democratische Jongeren Orga- 

nisatie hield op 26 Juni haar landdag 
te Amersfoort, waar o.a. oud-minister 
Mr P. J. Oud een rede hield over „Om 
den vrijen mens”.

De landdag was bedoeld als manifestatie 
van de V.D.J.O. in het openbaar; een 
getuigenis van een groep democratisch- 
gezinde jongeren achtte men juist in deze 
tijd zeer nodig. „C 
moeten getuigen voui n 
„onze nationale vrijhed 
instellingen. Gezamenlijl 
moeten getuigen, dat 
Holland waakt over 
sociale rechtvaardigheid", zo staat in 
een oproep tot massale deelname en 
getuigenis.

dig achten, van daar 
der jeugdorganisaties 

berichtgeving blijven 
die besturen over-

van periodieken, die op een 
basis tegen het extremisme 
nemen."

De ondertekenaars zien het dus als 
een mogelijkheid, de niet-extremistische 
jongerenorganisaties in ons land tot elkaar 
te brengen, om zodoende samen een 
kracht te vormen tegen het extremisme 
(communisme en fascisme) dat de jeugd 
bedreigt.

Enkele mogelijkheden in bovenge
noemde brief afgedrukt, worden reeds 
verwerkelijkt: het gestencilde orgaan voor 
de besturen, waarvan gesproken wordt, 
bestaat al sinds enige tijd en heeft een 
buitengewoon goede en nodige functie, 
als zuiver inlichtend orgaan.

Of het echter werkelijk tot samen
werking zal komen tussen vele jeugd- 
organisaties in ons land, met het 
gestelde doel ? We betwijfelen het in hoge 
mate. Zeker zal men enkele leidende 
personen bereid vinden hun krachten 
aan dit werk te geven. En dit is belangrijk. 
De organisaties als zodanig echter zal 
men in het algemeen niet gemakkelijk 
krijgen, daar immers bijna alle jeugd
verenigingen in ons land zich niet politiek 
wensen uit te spreken. Hoewel in vele 
jeugdbladen zo nu en dan voorlichting 
wordt gegeven op politiek gebied, acht 
men het toch paedagogisch onjuist en 
onmogelijk dat een algemene jeugd
organisatie, waarvan ook jongeren onder 
de 18 j. deel uitmaken, een bepaald 
politiek standpunt zou innemen.

De enige die dit wel doen zijn de z.g. 
politieke jongeren-organisaties, als de 
Vrijz. Democratische Jongeren Bond, de 
Bond van Jong Liberalen; de Christelijk 
Historische Jongeren Organisatie enz. 
De onderste leeftijdsgrens van deze ver
enigingen ligt dan ook veel hoger dan 
van de algemene organisaties.

En het zou best mogelijk zijn dat men 
van deze politieke jongerengroeperingen 
velen mee kreeg.

Het meeste succes zullen o.i. de 
initiatief-nemers hebben wanneer ze zelf 
„het centrum van waakzame activiteit"
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P. A. Diels
10 OCTOBER 1879 — 13 JULI 1938

15 jaar geleden, 
individueel

^edert het verschijnen van ons vorig nummer heeft de paedagogiek 
in Nederland een ernstig verlies geleden. De ziekte, die Diels reeds 

in het najaar van '37 genoopt had zijn werk — naar wij hoopten tijdelijk — 
te staken, en die in 't voorjaar een goede wending scheen te nemen, heeft 
hem, naar menselijke berekening veel te vroeg, van ons weggenomen.

In Paedagogische Studiën, het blad waaraan hij als secretaris der 
redactie zijn gaven van degelijke studie, pittigen stijl en puntige humor 
het allermeest heeft gegeven, is door de hand van Prof. Gunning, van de 
Uitgevers en den heer Van Veen geschetst wat wij in hem verliezen. Ik 
vooronderstel, dat de meeste lezers van dit blad die artikelen kennen, die 
ik hier noch kan verbeteren, noch samenvatten, en waarheen ik dus vóór 
alles verwijs.

Maar ook ons blad heeft een woord van dank toe te voegen aan wat daar 
werd gezegd. Wel ging het werk en de aanleg van Diels meer in didaktische 
dan in sociaal-paedagogische richting, en bij de afbakening van gebied, 
die er tussen Volksontwikkeling en Paedagogische Studiën bestaat, lag 
het dus voor de hand, dat weinig artikelen uit zijn pen in onze kolommen 
verschenen. Maar juist, omdat reeds bij de opkomst van een nieuwere 
didaktische beweging in ons land zijn betekenis werd doorzien, was hij 
dan ook mede een dergenen, die onze Maatschappij, nu 
uitnodigde om studie te gaan maken van die nieuwe vorm van 
onderwijs in Engeland, die daar in opkomst was.

Het Dalton-rapport, in onzen 5en jaargang opgenomen, de studie 
van Diels over de organisatie van de Nederlandsche school met losser 
klasseverband in den 6en jaargang zijn er de vrucht van geweest.

Met welk een belangstelling, met welk een openheid van geest en met 
welk een gezonde kritiek heeft hij er aan medegewerkt. De zegenrijke en 
zo echt Nederlandse geestelijke evenwichtigheid van Diels toonde zich 
m.i. in dit alles op treffende wijze; hij was even ver verwijderd van een 
star vasthouden aan de leervormen, die hij eenmaal had leren kennen en 
dus zou moeten vasthouden als van het meegaan met „eiken wind van 
leer" en het verheerlijken van elke nieuwigheid. Vandaar dat men van zijn 
kritiek altijd iets leerde en door zijn bijval bemoedigd werd..

Al wie met hem heeft samengewerkt, zal zijn nagedachtenis in ere 
houden. PH. KOHNSTAMM.



V

jarig bestaan van de „Stemmer 
soms woordelijk, aan.

Veertig jaren Onderwijs 
door Dr. PHILIP J. IDENBURG.

Wanneer wij de geschiedenis van het onderwijs in ons land willen 
trachten te verstaan, zullen wij goed doen er ons rekenschap van te geven, 
dat wij daarbij niet te maken hebben met een min of meer afgesloten 
gebied, een eiland in den golfslag der samenleving. Dat mogen gedachten 
zijn, welke wel eens opkomen bij hen, wien de vooruitgang te langzaam 
en de aanpassing aan de zich wijzigende omstandigheden te traag gaan. 
Beschouwen wij de ontwikkeling over een periode van enkele tientallen 
jaren dan valt het toch niet te moeilijk op te merken, dat ons schoolwezen 
open heeft gestaan voor invloeden, komende van de terreinen van het 
geestelijke, het politiek-sociale en het economische leven en dat het op 
deze terreinen ook zijnerzijds weer heeft ingewerkt. Wij willen in dit 
artikel trachten iets van deze wisselwerking te ontdekken 1). Het gevaar 
van een zekere eenzijdigheid zal daarbij niet steeds zijn te ontgaan. Wij 
nemen echter dit risico in de hoop op een mogelijke winst aan klaarheid 
en perspectief.

T Tet feest van de 40-jarige regeering van Koningin Wilhelmina, waar- 
van de luisterrijke viering bij de verschijning van dit nummer weer 

achter ons ligt, was meer dan een feest der gedachtenis van onze Vorstin 
en Haar huis. Ons volk heeft daarin terecht aanleiding gevonden om terug 
te zien op de ontwikkeling, welke het in de verstreken regeeringsperiode 
heeft doorgemaakt. Gedenkboeken en tijdschriftartikelen, tentoonstellingen 
op de gebieden van het sociale, economische en cultureele leven en her
denkingsredenen hebben ons een beeld gegeven van de, in menig opzicht 
voorspoedige, historie der laatste 40 jaren. De Redactie van Volks
ontwikkeling heeft gemeend, dat ook zij aan den bereikten mijlpaal 
niet zou dienen voorbij te gaan zonder een blik te hebben geworpen op de 
ontplooiing van den arbeid op het gebied, dat ons tijdschrift tracht te 
dienen.

Het terrein laat zich voor dit doel gemakkelijk splitsen in twee onder
deden: het onderwijs en het werk der volksontwikkeling, hetwelk zich 
buiten de school voltrekt. De taak der herdenking en bezinning werd naar 
deze scheidslijn verdeeld.

Enkele jaren geleden gaf de schrijver een overzicht van een stuk Onderwijs- 
geschiedenis in het Jubileumnummer bij het 25-jarig bestaan van de „Stemmen des 
Tijd»". De hier volgende schets sluit zich daarbij, s

Het eerst gaat onze aandacht uit naar het verband tusschen het onderwijs 
en de sociaal-politieke gedachtenwereld.

Wij stellen dit punt voorop en we staan er het uitvoerigst bij stil, omdat
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wij meenen, dat vanuit dit gezichtspunt de onderwijshistorie der laatste 
veertig jaren voor een groot stuk kan worden gekenschetst. In de verstreken 
veertig jaren is de democratische gedachte in ons land tot krachtige ont
plooiing gekomen. Wij bedoelen daarmede de erkenning van de in diepste 
wezen geldende gelijkwaardigheid van alle menschen. De consequenties 
van deze gedachte, welker grondslagen in het bestek van dit overzicht 
uiteraard niet kunnen worden geschetst, liggen op alle gebied, waar 
menschen leven en samenwerken. Ons land heeft er een getrokken toen 
het inzicht doorbrak, dat de basis, waarop het rechtsleven van een volk 
moet rusten, zoo breed mogelijk moet worden uitgebouwd en het Kiesrecht 
bij de Grondwetswijziging van 1917 tot alle mondige volksgenooten, die 
zich niet door ernstige overtredingen buiten de zedelijke gemeenschap 
hebben geplaatst, werd uitgebouwd. Het was een uitvloeisel van dezelfde 
democratische idee, toen als vrucht van tal van sociale wetten en maat
regelen, in de jaren na den wereldoorlog meer nog dan daarvoor, de levens
voorwaarden van den arbeider verbeterd en de mogelijkheden voor zijn 
geestelijke ontplooiing verruimd werden. Menige wijziging, welke zich in 
deze jaren op onderwijsgebied voltrok, kan uit hetzelfde oogpunt worden 
beschouwd.

Wij noemen vooreerst de invoering van den zesjarigen leerplicht met 
ingang van 1 Januari 1901. Deze leerplicht werd met ingang van 1 Januari 
1922 tot een zevenjarigen verlengd. De maatregelen tot doorvoering van 
dezen laatsten moesten om redenen van bezuiniging worden uitgesteld. 
In 1927 en 1928 is hij werkelijkheid geworden.

Daarnevens dient melding te worden gemaakt van de pacificaties van 
den schoolstrijd, een echt democratische oplossing van een strijdpunt, dat 
tachtig jaren lang het Nederlandsche volk verdeeld had gehouden. Groen 
van Prinsterer, de felle strijder in dezen kamp, had verlangd, „dat ook op 
het oordeel van den geringsten naar de wereld moet worden gelet, omtrent 
vragen, welke met hart en geweten, met geloof en Christelijke plichts
betrachting in verband staan" ').

De Grondwetsherziening van 1917 en de Lageronderwijswet van 1920, 
het levenswerk van onzen eersten minister van onderwijs, Dr. J. Th. de 
Visser, brachten de realisatie van dit beginsel op het terrein van het lager 
onderwijs. Dit is het groote feit niet alleen uit de jaren, waarover wij 
schrijven, maar uit de geheele historie van onze schoolwetgeving. Aan het 
schoolvraagstuk, dat in alle landen der Westersche cultuur onrust wekt, 
werd hier een oplossing gegeven, welke radicaal en -— wat men daartegen 
moge zeggen uit een oogpunt van gewetensvrijheid afdoende is geweest.

') Aangehaald bij Jhr. Mr. A. F. de Savomin Lohman, De vrije school 
voor heel de natie (overdruk Stemmen des Tijds), Utrecht 1916, bl. 42.
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Ook buiten het terrein van het eigenlijke volksonderwijs is de lijn der 
pacificatie doorgetrokken. Wij denken aan de onderwijzers-opleiding, 
waartoe de financieele gelijkstelling zich sedert 1920 uitstrekt. Drie jaren 
later kregen de kweekscholen het jus promovendi op grond van het 
schoolexamen, een maatregel, welke de ontplooiing dezer scholen naar eigen 
karakter heeft bevorderd. Op het terrein van het middelbaar onderwijs 
werd weliswaar geen volledige financieele gelijkstelling doorgevoerd maar 
in de jaren 1920 en 1922 werd de positie van de bijzondere gymnasia en 
hoogere burgerscholen ten opzichte van de publieke kassen toch zóó ver
beterd, dat aan de stichting en instandhouding van bijzondere scholen 
geen al te groote bezwaren meer in den weg stonden.

Daarbij werd de democratische gedachte ook tot de sociale aspecten 
van het schoolwezen doorgetrokken.

Wij denken hier aan de verbetering van de maatschappelijke positie 
der onderwijzers bij de Salariswet van 1919 en aan de regeling van het 
schoolgeld naar evenredigheid van het inkomen der ouders in de Lager- 
onderwijswet. Ook de afschaffing van de oude u.l.o. en de splitsing der 
oude m.u.1.o.-scholen liggen in deze lijn. Deze maatregelen toch schonken 
ons land een schoolorganisatie, waarin na 6 of 7 jaar voor ieder kind de 
mogelijkheid van keuze van het te volgen voortgezet onderwijs open staat. 
Op de toekomstige vorming der leerlingen wordt door de keuze van het 
aanvangsonderwijs niet vooruitgeloopen.

Het middelbaar onderwijs kwam in de jaren, welke wij beschrijven, 
door tal van omstandigheden binnen het bereik van deelen der bevolking, 
welke daarvan vóór dien verstoken waren: in vele plattelandsgemeenten 
werden nieuwe scholen gesticht; de verbetering der verkeersmiddelen 
maakte de scholen voor plattelandsbewoners beter bereikbaar; in het jaar 
1920 werd een wijziging in de schoolgeldregeling gebracht, welke door de 
ingevoerde progressie voor de minder gegoeden gunstig was en een ver
breid beurzenstelsel droeg er tevens toe bij om het schoolbezoek voor 
kinderen uit gezinnen met geringe inkomens gemakkelijker te maken. 
Het aantal leerlingen steeg van 12.000 in 1898 tot 60.000 thans.

Een democratisch karakter kan ook worden toegekend aan de z.g. Wet- 
Limburg van 1917, waardoor de hoogere burgerschool mede als een school 
van voorbereidend hooger onderwijs werd erkend. De door de h.b.s. 
gegeven wis- en natuurkundige opleiding werd naast de klassiek-huma- 
nistische vorming, op het gymnasium verworven, als volwaardige propae- 
deuse voor hoogere studie erkend. Indirect gevolg van deze wet was de 
hervorming van het onderwijs aan de gymnasia in 1919 en 1922, waardoor 
het onderwijs in de natuurwetenschappen der B-leerlingen belangrijk werd 
verbeterd.

De democratie staat bloot aan velerlei bestrijding. Tegenwoordig meer
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dan ooit in de jaren, waarop wij terugzien. Maar de ernstigste gevaren 
voor de democratische gedachte komen nog altijd niet zoozeer van haar 
bestrijders als van de zijde van hen, die zich haar vrienden wanen doch de 
fundamenteele eischen harer verwerkelijking misverstaan.

Slechts v a 1 s c h e democratie streeft naar nivelleering. Haar ver
werpelijk streven heeft in de veertig jaren de ontwikkeling mede beïnvloed. 
Wij denken aan het uniform verbod van het onderwijs in het Fransch 
vóór het 7de leerjaar der lagere school en de ondermijning van de positie 
van het hoofd der openbare school. Niet minder groot is het gevaar, dat 
dreigt van de zijde van hen, die aan het bezit der vrijheid geen diep
geworteld gevoel van verantwoordelijkheid paren. Ontkend kan niet 
worden, dat van de nieuwe vrijheden, aan de bijzondere scholen toegekend, 
welke o.a. het recht van beschikking over de gelden voor schoolbouw en 
exploitatie uit de publieke kassen insloten, niet steeds met de noodige 
zelftucht is gebruik gemaakt.

Als vrucht van de ontwikkeling, welke wij hebben beschreven, zijn de 
remmen, welke de vrije inwerking van overtuigingen, levende 
in de sfeer van het geestelijk leven, op ons onderwijs 
belemmerden, voor een groot stuk uitgeschakeld. Dit geldt met name met 
betrekking tot het lager onderwijs. De scholen van verschillende gods
dienstige richtingen konden zich thans vrijelijk ontplooien.

Het valt niet te ontkennen, dat de ontwikkeling in de verstreken jaren 
is gegaan in de richting eener toenemende „verbijzondering”. Het openbaar 
onderwijs, dat de pretentie had allen te omvatten, verloor hoe langer hoe 
meer terrein, het bijzonder onderwijs nam hand over hand toe. Een paar 
cijfers mogen dit toelichten. In 1898 omvatte het openbaar onderwijs 
69% en het bijzonder 31% van de leerlingen der lagere scholen voor g.l.o. 
en u.l.o. Volgens de laatst-bekende cijfers is deze verhouding thans open
baar 33%, bijzonder 67%. Bij het voorbereidend hooger en middelbaar 
onderwijs was het verloop: 1898 openbaar 93%, bijzonder 7%. Thans zijn 
deze cijfers 54 en 46%.

Het is te begrijpen, dat de voorstanders van het openbaar onderwijs 
het verval der openbare school met leede oogen hebben aangezien. Van 
de zijde van de Vereeniging „Volksonderwijs”, den Nederlandschen Ouder
raad en onderscheidene Comité’s voor de openbare school werd alles in het 
werk gesteld om dit proces te stuiten.

De leerlingen, die tot het bijzonder onderwijs worden gerekend, bezoeken 
in hoofdzaak Roomsch-Katholieke en Protestantsch-Christelijke scholen 
(bij het g.l.o.: R.K. 41%, Prot. Chr. 26%, bij het v. h. m.o. R.K. 29%, 
Prot. Chr. 27%). De snelle toevloed van leerlingen tot de — nog weer in 
verschillende richtingen onderverdeelde — Protestantsch-Christelijke
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scholen heeft met zich mede gebracht, dat zij tegenwoordig ook bezocht 
worden door een vrij groot aantal kinderen uit niet-christelijke gezinnen.

De genoemde omstandigheden wijzen erop, dat er alle reden is zich 
opnieuw te bezinnen op de grondslagen van het openbaar onderwijs.

In de laatste jaren wordt het meer en meer als een gemis gevoeld, dat 
het onderwijs in bijbelsche geschiedenis tengevolge van een rigoureuze 
opvatting der neutraliteitsgedachte, van de openbare school is verdwenen. 
Er bestaat een toenemende belangstelling voor het streven om den Bijbel 
aan de openbare school terug te geven. Intusschen wordt vooral vanwege 
de Nederlandsch Hervormde Kerk aan een vrij groot aantal leerlingen van 
openbare scholen buiten het leerplan godsdienstonderwijs gegeven.

Wij moeten echter nog even op het proces der verbijzondering terug
komen. In den aanvang van de regeeringsperiode onzer Landsvrouwe kwam 
na feilen strijd, onder het ministerie Kuyper, de wijziging van de Hooger- 
onderwijswet tot stand, waardoor de erkenning van bijzondere universiteiten 
en bijzondere leerstoelen aan openbare universiteiten mogelijk werd. Van 
deze mogelijkheid trok aanstonds de Vrije Universiteit profijt. Na dien 
volgden de R.K. universiteit en twee handelshoogescholen: de Neder- 
landsche Handelshoogeschool te Rotterdam en de Roomsch-Katholieke 
te Tilburg. Het aantal bijzondere leerstoelen liep tot in de 60 op.

Ook op het terrein van het nijverheidsonderwijs zette zich de ver
bijzondering door.

Zoo weerspiegelt zich de veelheid van geestelijke en cultureele richtingen, 
welke in den loop der historie in ons land zijn ontsproten, in ons school
wezen. Men heeft er zich wel eens ongerust over gemaakt. Daarvoor 
schijnt echter geen reden. Op den grondslag van eerbiediging der ver
scheidenheid en slechts daarop kan waarlijk Nederlandsch volksbewustzijn 
opleven. En dit zal het geval zijn, mits ieder individu en elke groep het als 
zijn taak leert zien dienend tot de volmaking der nationale gemeenschap 
bij te dragen.

Als derde aspect noemen wij de doorwerking op ons schoolwezen van 
zich wijzigend paedagogisch en kinderpsychologisch 
inzicht.

Bij het begin van deze periode staat, als voorlooper van de gedachte aan 
vernieuwing, de figuur van Jan Ligthart, welke voor de verandering van 
het inzicht op kinderpsychologisch, paedagogisch en methodologisch 
terrein van onmetelijken invloed is geweest. Zijn blad „School en Leven" 
werd in 1899 opgericht. Zijn in samenwerking met Scheepstra geschreven 
boekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs, welke dit onderwijs voor de 
kinderen tot een genot maakten en nog maken, dateeren van de eerste 
jaren na de eeuwwisseling. Zijn frissche denkbeelden omtrent het aan-
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schouwingsonderwijs, zijn gedachten over een schooltucht, welke orde 
aan vrijheid paart, vooral ook het voorbeeld, dat deze levende persoonlijk
heid zelf gaf in de school, welke hij heeft gediend, hebben in ons volk de 
overtuiging gewekt, dat het met ons onderwijs anders moest en anders kon.

Ligthart was een man van de praktijk en hij wilde ook niet meer zijn 
dan dat.

Vooral de tweede helft van ons tijdvak wordt gekenmerkt door een 
krachtige opleving van de paedagogische studie. Dat zien wij aanstonds 
wanneer wij acht slaan op de universiteiten. Aanvankelijk was er voor de 
opvoedkunde op haar programma's geen plaats. Dan komt Gunning, 
eerst als privaat-docent in de paedagogiek. Thans is deze wetenschap aan 
alle universiteiten door hoogleeraren vertegenwoordigd. Het Nuts- 
seminarium voor Paedagogiek wijdt zich reeds vele jaren met een staf 
van medewerkers aan de vragen op het terrein van onderwijs en school
organisatie. Van den laatsten tijd zijn de breed opgezette en met zorg 
ingerichte Paedologische Instituten aan de Vrije Universiteit en de Keizer 
Karei Universiteit. Tal van wetenschappelijke werkers uit andere landen 
hielden hier voordrachten. De Vereeniging tot bevordering van de studie 
der Paedagogiek, welke met medewerking van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen middelbare aktes uitgeeft, ondervond groote 
belangstelling voor haar streven. Een aantal tijdschriften onderhoudt het 
contact tusschen de onderzoekers. Er waren drukbezochte paedagogische 
congressen en schoolcongressen. De paedagogische litteratuur werd met 
verscheidene studiën uitgebreid.

Het is bekend, dat Hare Majesteit de Koningin, zoowel den man van de 
praktijk als dien van de wetenschap heeft geëerd door eerst Ligthart en 
daarna Gunning om advies te vragen betreffende de inrichting van de 
opvoeding van Prinses Juliana.

Of ons onderwijs in zijn geheel voldoende profijt heeft getrokken van 
de nieuwe mogelijkheden, welke zich vertoonden ?

Toen de Lageronderwijswet 1920 tot stand gekomen en het oude strijd
punt uit den weg was geruimd, verwachtten velen een algeheele ver
nieuwing van ons lager onderwijs. Het ware ondankbaar niet te erkennen, 
dat dit onderwijs mede door deze wet zoowel naar innerlijk gehalte als 
naar uiterlijke verschijning op een hooger peil is gebracht. Helaas moet 
tevens worden vastgesteld, dat de uitwerking der wet op allerlei punten 
moest worden uitgesteld en verkregen verbeteringen moesten worden 
teruggenomen. De leerlingenschaal werd het uitgangspunt van herhaalde 
bezuinigingen. Van een vernieuwing van de opleiding is niets gekomen. 
Het nieuw-georganiseerde toezicht moest worden ingekrompen. Het 
vervolgonderwijs viel, na afschaffing der subsidiën, ineen.

Tal van mogelijkheden tot aanpassing van ons onderwijs aan nieuwere
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paedagogische en psychologische inzichten werden hierdoor afgesneden. 
Met name opleiding en toezicht hadden tot herziening der onderwijs
methoden immers belangrijk kunnen bijdragen.

Verheugen wij ons te meer over hetgeen desondanks tot stand kwam. 
Het Montessori-onderwijs kon tot een zekeren graad van ontwikkeling 
komen, een aantal Daltonscholen kon worden ingericht.

Bij het middelbaar onderwijs ontstond in het lyceum een nieuw-school- 
type, waartoe, ondanks het ontbreken van een wettelijke regeling, thans 
reeds 55 scholen worden gerekend.

Een nieuw Koninklijk besluit betreffende de toelating tot de middelbare 
scholen bevat nieuwe beginselen, welker doorwerking van verstrekkenden 
invloed kan worden.

Op het terrein van het hooger onderwijs kwamen bij de wet van 1 Maart 
1920 belangrijke vernieuwingen tot stand. Bij deze wet werd o.a. het 
beginsel van eenheid van doctoraat vastgelegd. Het nieuwe Academische 
Statuut van het volgend jaar bracht groote vrijheid bij de inrichting van de 
examens, waardoor de weg werd gebaand tot nieuwe studiemogelijkheden.

Meer dan bij lager en middelbaar onderwijs heeft men in de verstreken 
jaren bij het bewaarschoolonderwijs open gestaan voor nieuwere denk
beelden. Dit onderwijs kwam, onder de krachtige leiding van de vrouwelijke 
schoolopzieners (die helaas als slachtoffer der bezuiniging zijn verdwenen), 
geheel in nieuwe banen.

Hetzelfde geldt van het buitengewoon lager onderwijs, waarvan het 
eigen karakter door den eersten, eigen inspecteur Van Voorthuysen met 
bijzonderen nadruk naar voren werd gebracht.

Het is opmerkelijk, dat studie en onderzoek, waar het de onderwijs
organisatie betreft, overigens in ons tijdvak vrijwel geheel buiten de 
officieele instanties zijn omgegaan. In 1919 werd een zelfstandig Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingericht en een Onder
wijsraad ingesteld. Dit laatste college zou zich hebben bezig te houden met 
de voorbereiding van maatregelen van algemeene strekking noodig om 
het onderwijs paedagogisch op peil te brengen en bij voortduring te houden. 
Aan de bij de oprichting gewekte verwachtingen heeft het echter niet 
beantwoord. Het heeft goede diensten verricht bij de interpretatie, uit
voering en aanvulling van bestaande wetten. Maar invloed van beteekenis 
op de ontwikkeling van ons onderwijs is er niet van uitgegaan.

De onderwijsstatistiek en het onderwijsverslag ondergingen in de laatste 
10 jaren belangrijke verbeteringen. Maar het geheele beeld, dat ons een 
nauwe wisselwerking tusschen paedagogisch inzicht en praktische 
schoolorganisatie had moeten toonen, blijft onbevredigend. Er waren ritse- 
lingen van nieuw leven, maar de stuwkracht, welke tot hervorming uitdrijft, 
ontbrak.
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Tenslotte nog een kort woord over het onderwijs en het econo
mische leven. De beteekenis van deze betrekking is in de veertig 
jaren, welke wij overdenken, wel duidelijk aan het licht getreden.

Het onderwijs heeft actief bijgedragen tot den bloei van het economische 
leven niet slechts in dien zin, dat het daarvoor de algemeene voorwaarden 
schiep, maar ook zóó, dat het door speciale onderwijsvormen voor de deel
neming aan handel, nijverheid, scheepvaart en landbouw voorbereidde.

Het handelsonderwijs, eerst, buiten wettelijk verband, in zelfstandige, 
met hoogere burgerscholen vereenigde handelsscholen en litterair- 
economische afdeelingen van h.b.s.sen opgebloeid, werd in April 1937 
bij de wet geregeld. De beide economische hoogescholen zijn boven reeds 
genoemd. Aan de Stedelijke Universiteit te Amsterdam werd een eco
nomische faculteit gesticht. De hoogleeraren dezer instellingen hebben 
belangrijk tot de studie der economie bijgedragen; hun leerlingen worden 
gaarne door het bedrijfsleven opgenomen.

De omzetting in 1905 van de polytechnische school te Delft in de 
Technische Hoogeschool is voor de ontwikkeling van de techniek in ons 
land van onmetelijke beteekenis geweest.

Het nijverheidsonderwijs, omvattende de opleiding tot velerlei functies 
in ambacht en industrie, huishoudelijk werk en kunstnijverheid, zeevaart, 
visscherij en binnenvaart, kwam tot grooteren bloei. De op 1 Januari in 
werking gestelde Nijverheidsonderwijswet van 1919 gaf aan de scholen 
en het leerlingstelsel een regeling, waarbij de ontwikkeling van dit onderwijs 
werd gesteund doch niet aan banden gelegd. Het aantal leerlingen steeg 
van ongeveer 18000 in 1898 tot 143000 in 1937.

De eerste inspecteur-generaal H. J. de Groot was op dit gebied de groote 
gangmaker.

Voorzoover landbouw en veeteelt betreft, was het groote feit uit onze 
periode de omzetting van de Rijks hoogere land-, tuin- en bosch-bouw- 
school te Wageningen en van de Rijksveeartsenijschool in hoogescholen 
bij de Wet van 15 December 1917. In 1925 werd de Veeartsenijkundige 
hoogeschool als faculteit aan de Rijksuniversiteit te Utrecht toegevoegd.

Het onderwijs draagt op allerlei wijze bij tot den bloei van het econo
mische leven; het wordt andererzijds door het economische leven gedragen. 
Dat hebben wij in deze geschiedperiode leeren opmerken toen de on
gunstige keer in het economisch getij de bronnen der belastingen deed 
opdrogen en er vergaande bezuinigingen op het terrein van het onderwijs 
noodig bleken.

Aan de groote werkloosheid van aspirant-onderwijzers zijn deze 
bezuinigingsmaatregelen ten deele schuld. Daarnevens moet ter verklaring 
daarvan echter gedacht worden aan het afnemende geboortecijfer, waar
door de schoolbevolking van het lager onderwijs en dientengevolge de
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behoefte aan onderwijzers in ongunstigen zin wordt beïnvloed.
De slechte economische toestand van de laatste jaren riep nog tal van 

andere problemen op, waarvoor ons onderwijs zich zag gesteld. Wij noemen 
nog slechts dat van de werkloosheid der academisch gevormden, uitvoerig 
behandeld in het Rapport der Commissie-Limburg.

Veertig jaar Volksontwikkeling 
door Dr. K. F. PROOST.

Dit bont tafereel met een samenvattend oordeel te besluiten valt moeilijk.
Niet te ontkennen valt velerlei vooruitgang op het stuk van het onderwijs. 

Hoe wij dit rijkvertakte gebied ook met onze gedachten doorkruisen, er 
zal moeilijk een onderdeel zijn aan te wijzen, waarop sedert 1898 geen 
verbetering plaats vond, er valt moeilijk een aspect te belichten, dat niet 
een zonniger aanblik geeft.

Er is echter nog een andere vergelijking mogelijk. Deze, dat wij niet 
stellen 1938 tegenover 1898 maar dat wij het confronteeren met het ideaal. 
Op den feestdag, bij den mijlpaal mogen wij terugzien. Waarom zouden 
wij niet dankbaar mogen zijn voor het vele goede, dat werd bereikt? Als 
wij na den terugblik het aangezicht maar weer voorwaarts wenden. Er is 
veel bereikt; maar hetgeen nog te doen valt is oneindig meer!

TT Tanneer wij, in aansluiting met het voorgaande artikel, het nu zullen 
’ ’ hebben over wat voor de volksontwikkeling d.i. de niet-schoolsche 

vorming, is gedaan gedurende de periode 1898-1938, dan verwachte de 
lezer niet een nauwkeurige opsomming van alle in die periode opgerichte 
vereenigingen en instituten. Zij zou de grenzen van een tijdschrift-artikel 
gemakkelijk overschrijden, terwijl de belangstellende lezer van ons tijd
schrift niet veel meer dan herhalingen zou krijgen. Het noemen van het 
voornaamste, het teekenen van algemeene stroomingen, het treffen van 
vergelijkingen, het uitspreken van wenschelijkheden zij hier de doelstelling.

Vooropgezet zij dan, dat een overzicht van de materie alleszins de moeite 
waard is, daar er inderdaad in de genoemde periode zeer veel is gebeurd. 
Zonder overdrijving kunnen wij zeggen dat er, voor de 20ste eeuw haar 
intrede deed, vrijwel niets bestond. Voor de allermeesten was de ont
wikkeling met de lagere school afgeloopen, voor de allermeesten was de 
dag een lange werkdag, die weinig gelegenheid bood aan zijn ontwikkeling 
te doen, de eenige leerschool was het leven zelf. Voor de volwassenen waren
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het alleen de „lezingen” - het Nut is er al vroeg mee begonnen (1817) —, 
waren het alleen wat boeken én een minimum aan kunstgenietingen, die 
boven de beperktheden van eiken dag uitvoerden. Deze ontwikkeling door 
boeken sla men overigens niet te laag aan; sinds er wat beroering kwam in 
de groote arbeidersklasse is er heel wat gezwoegd over meer of minder 
zware lectuur. De ipde-eeuwsche leuze „kennis is macht” drong door. 
Maar van georganiseerde volksontwikkeling was zoo goed als geen sprake. 
In 1898 bestond er nog maar één Volkshuis, het Amsterdamsche Ons Huis 
(1892), dat straks gevolgd zou worden door het Leidsche (i899),en het 
Rotterdamsche (1908), later door een twintigtal andere. Zij zijn de voort
zetting en uitbreiding van het reeds bestaande Toynbee-werk, dat, vooral 
met kinderen, gedaan werd door dames uit de gegoede klasse, in wie het 
bewustzijn van al te groote maatschappelijke bevoorrechting was door
gebroken en die nu, min of meer brekend met hun eigen klasse, zich 
wendden tot de minderbedeelden. Tegenover de zwarte misère der armen 
was het geweten van velen in de ipde-eeuw ontwaakt en bekend is het 
woord van Toynbee zelf, dat hij eens tot een groep arbeiders sprak: „Wij 
bevoorrechten hebben misdaan tegenover U, wij moeten U het offer van 
ons leven brengen, gij hebt recht op ons”. Uit deze philanthropische gezind
heid zijn de Volkshuizen geboren, wier doel het was ontwikkeling, ont
spanning en kunstgenot te brengen. Gewagen verschillende dezer huizen 
dat ook in haar doelstelling is vervat den omgang tusschen verschillende 
kringen der samenleving te bevorderen, het Leidsche spreekt zeer duidelijk 
uit dat het verhooging van ontwikkeling en beschaving wil brengen „onder 
de arbeidende en de daarmee gelijkstaande klassen”. Vragen wij nu, wat 
het typeerende van de Volkshuizen was en is, dan is dit stellig dat al het 
werk in clubverband geschiedt, dat de gemeenschapszin er versterkt wordt, 
dat het werkelijk tehuizen werden voor de bezoekers. Op kleinere plaatsen 
zijn deze Volkshuizen vaak echte middelpunten geworden, in grootere 
werden zij het van een buurt. Van de illusie van de dooreenmenging der 
standen is weinig terecht gekomen, zoomin als van de hoop door een 
„neutrale” houding de diverse schakeeringen van het volk in engeren zin 
te bereiken. Van katholieke en orthodox Protestantsche zijde werden 
volkshuizen gemeden, terwijl zij door de „moderne” arbeidersbeweging 
als „burgerlijke” instituten werden gewantrouwd.

Naarmate de te behandelen periode voortgaat, wordt het verlangen naar 
buitenschoolsche ontwikkeling grooter. In het begin zien wij zwakke 
pogingen het universitaire water binnen het bereik van meerderen te 
brengen. Ook hier was Engeland voorgegaan, het had zijn University 
Extension Movement reeds in de tachtiger jaren. De Engelsche universi- 
teiten werkten mede aan de verspreiding harer wetenschap door voor niet- 
studenten cursussen te organiseeren. In Holland waren deze burchten
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moeilijker te veroveren. Vergeefsch was het pleidooi van Th. M. Ketelaar 
in de Tweede Kamer, vergeefsch het rapport van Dr. H. L. Muller, die de 
beweging in Engeland bestudeerd had, vergeefsch het beroep van Dr. D. 
Bos op de rectores magnifici onzer Hoogescholen. De hooge heeren waren 
van meening, dat het niet op den weg der Universiteit lag de wetenschap 
te populariseeren. Inmiddels was — in 1899 het Nut zijn gang gegaan 
en begonnen met het geven van hooger onderwijs buiten de academie, 
zij het met weinig succes. Tot het enthousiasme van eenige jonge menschen 
in Amsterdam het gedaan wist te krijgen met behulp van velen uit de 
burgerij en de hoogleerarenwereld - volgens Duitsch voorbeeld de 
eerste Volksuniversiteit op te richten (1913), die met groote ingenomenheid 
en warmte werd ontvangen en voor haar eerste cursussen een boven ver
wachting grooten stroom van bezoekers kreeg te verwerken. Na Amsterdam 
kwamen Rotterdam, Groningen, Utrecht en tal van andere steden, in 
totaal een 25. Ook dit onderwijs zou neutraal, onafhankelijk van staat
kundige en godsdienstige richting, gegeven worden. Het zou zijn,,be- 
schavingsonderwijs en wel in den ruimsten zin des woords, niet alleen 
verstandelijk maar ook aesthetisch, moreel, sociaal en religieus”. Het 
programma werd ingericht in navolging van de faculteiten aan de academie 
en was rijker naarmate men dichter bij de universiteit zat. Verstandelijk 
bewoog zich de Volksuniversiteit op een ietwat hooger plan dan de Volks
huizen, die opgericht waren voor een publiek zonder elementaire kennis. 
De V.U.en gaven moeilijke en minder moeilijke cursussen in verband 
met het reeds genoten onderwijs en poogden daardoor verschillende volks
lagen te bereiken. Sommigen gaven niet alleen cursussen, maar organi
seerden, om meer kleur aan hun werk te geven, ook concerten en tooneel- 
voorstellingen. Discussies over hoe ver men mocht gaan, om niet het 
universitaire karakter te verliezen, kan men in oude jaargangen van ons 
tijdschrift vinden. — De hooggestemde verwachtingen van de Volks
universiteit zijn niet alle in vervulling gegaan. Zij had stellig de intentie 
door haar neutraliteit het geheele volk te kunnen bereiken, maar is daarin 
niet geslaagd. Wat voor een deel van ons volk beteekenis had, juist dit 
algemeene, schrikte hen af, die bij alles wat zij aan vorming wenschten, 
een wereld- en levensbeschouwing tot uitgangspunt namen en bepaalde 
idealen hadden. Van Katholieke zijde werden verschillende volks
universiteiten opgericht, en ook het orthodoxe Protestantisme had „ernstig 
bezwaar tegen het populariseeren van de wetenschap voor alle (jonge) 
menschen, ook door hen die positief ongeloovig zijn" (Christelijke Ency- 
clopaedie, V, 1929, bl. 633). Tot eenigen bloei hebben de paar opgerichte 
Christelijke Volksuniversiteiten het nooit kunnen brengen. Evenmin als 
het Volkshuis werd de Volksuniversiteit door de moderne arbeiders
beweging aanvaard. Zij kon immers niet brengen wat de harten der
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arbeiders vervulde: „de vorming van hun wil door de versterking van de 
innerlijke kracht van hun gemeenschapsbesef”. Aanvankelijk was de 
arbeidersklasse nog te veel gericht op de directe actie, maar in 1924 werd 
door de S.D.A.P. en het N.V.V. het Instituut voor Arbeidersontwikkeling 
opgericht, waarvan het doel is de „cultureele vorming en geestelijke ont
wikkeling der arbeidersklasse". Typeerend is zijn hiërarchische inrichting, 
voor de breede massa werkt het met zeer eenvoudige middelen, voor den 
middenkring met speciale cursussen, nog specialer wordt gearbeid in 
den derden kring, dien van kern en kader.

Nog een andere vorm van volksontwikkeling vraagt onze aandacht, de 
Volkshoogeschoolbeweging, die afkomstig uit Denemarken tegen het 
jaar 1930 ook hier vat krijgt. In Duitschland had zij na den oorlog een 
geweldigen omvang gekregen, was zij in de misère van na den oorlog 
stut en toeverlaat geworden alles kan ons begeven, niet de Volkshooge- 
school” en het is deze Duitsche vorm die zijn invloed in ons land laat 
gelden. De Deensche kon dit moeilijk, daar de voorwaarden daartoe hier 
ontbraken. In Denemarken droeg zij een typisch plattelandskarakter, 
was zij sterk nationalistisch ingesteld, en in menig opzicht — vooral door 
haar anti-humanistisch karakter — een tegenhanger van de Volks
universiteit. Het aantrekkelijke was haar bindende kracht door maanden
lang samenzijn, waardoor de kansen, iets los te wikkelen in een mensch, 
zoo veel grooter waren. In Duitschland was ook het Heim-karakter het 
bekorende. Zoo werd er Volkshoogeschoolwerk begonnen op De Vonk 
te Noordwijkerhout (uitgaande van de Vereeniging Buitenbedrijf), te 
Barchem, Bentveld en Kortehemmen (Arbeidersgemeenschap van de 
Woodbrookers-vereeniging), te Bakkeveen (Stichting voor Volkshooge- 
scholen te Leeuwarden). Maandenlang samen zijn was niet mogelijk met 
onze verhoudingen, wel een a twee weken. De Vonk legde zich vooral toe 
op werk voor jonge vrouwen. De Volkshoogeschool te Bakkeveen werd 
gebouwd door jonge werkloozen. Ook de andere middelpunten kregen hun 
bijzondere beteekenis door de crisis, zij brachten werkloozen en vrouwen 
van werkloozen samen, die op deze wijze een oogenblik verlost worden 
uit hun grauw en moeizaam bestaan. —

Wij meenen met de vermelding van de genoemde bewegingen op het 
gebied der volksontwikkeling het belangrijkste te hebben gememoreerd. 
Zij kwamen voort uit sociale en geestelijke bewogenheid, maar ook uit 
bewustwording van eigen leven bij hen voor wie het bestaan mensch- 
waardiger, de vrije tijd ruimer geworden was, in nauwen samenhang met 
de maatschappelijke ontwikkeling dus. Het zou den indruk kunnen wekken 
dat de omvang van dit werk gering was, gezien de getallen die wij konden 
noemen. Maar dan hebben wij te bedenken dat deze bewegingen veeleer te 
zien zijn als motoren en dat aan de periferie veel en veel meer is ontstaan



342 VEERTIG JAAR VOLKSONTWIKKELING

dan wij hier kunnen noemen. Namen wij het begrip volksontwikkeling 
nog wat ruimer, dan vallen hier immers onder al die bewegingen en ver- 
eenigingen die het leven trachten op te heffen en te verruimen. Dan hebben 
wij te denken aan speeltuinvereenigingen, aan boerinnebonden, aan 
vereenigingen als Kunst aan het volk, aan amateurs op fotografisch en 
elk ander gebied, aan zang- en gymnastiekvereenigingen, aan de radio, 
ja, aan wat niet al. Ook de vereenigingen met ethische idealen (b.v. 
geheelonthouders) bepalen zich niet tot hun strijd voor deze idealen, maar 
brengen op hun bijeenkomsten en in hun organen ook andere dingen 
van algemeene strekking. Zoo wordt het veld onoverzienbaar, maar het is 
toch goed even te constateeren welk een enorme uitbreiding er in de laatste 
40 jaar voor ons volk er in ontwikkelingsmogelijkheden heeft plaats ge
vonden.

Het is ook onmogelijk, al zal het kort moeten zijn, niet te wijzen op de 
voor het ontwikkelingsleven ontzaglijke belangrijke jeugdbeweging. Alweer 
welk een ander beeld: 1898-1938. Het is niet heelemaal overdreven te 
zeggen dat er, nog in het begin van onze eeuw feitelijk geen jeugd was. 
Er waren kinderen en groote menschen, daartusschen lag een soort 
ongelukkige overgang en sterkste merkteeken van dezen overgangstijd 
was misschien wel het verlangen naar de volwassenheid, groot te zijn om 
het profijt. Beweging in de jeugd, in de nu gebruikelijke beteekenis van 
het woord, bestond niet, ook niet in het reeds veel oudere Nederlandsch 
Jongerenverbond, de oudste jeugdvereeniging in ons land. In het begin 
der nieuwe eeuw wordt van socialistische zijde De Zaaier opgericht, 
welks bestaan echter niet zeer florissant was. Het ontwaken der jeugd 
als jeugd, bewust van het bijzondere karakter van het jong zijn, moest nog 
enkele jaren wachten. In Duitschland ligt het begin: opstandig worden 
de jongeren tegen het geharnaste, gedisciplineerde leven der ouderen. 
„Wandervögel" noemen zij zich, en uittrekken willen zij, de vrije natuur in, 
om los te komen van de banden der groote stad, die het leven dood maakt. 
Zij willen het leven niet meer sturen op het kompas der ouderen; een 
kloeken, moedigen indruk maakt nog altijd het woord op den Hohen 
Meiszner (1913): Wij willen leven op eigen verantwoordelijkheid. — De 
jeugd wordt zich dus bewust van het eigen leven en de beweging, ook in 
ons land neemt een geweldigen omvang aan in alle klassen en groepen 
onzer samenleving, in godsdienstige en ongodsdienstige kringen, in hoogere 
en lagere klassen. Een ieder kent deze vereenigingen: de Padvinders, de 
A.J.C., de A.M.V.J. enz. enz. In een officieele publicatie van het centraal 
bureau voor statistiek worden er niet minder dan 178 opgenoemd. Er is 
veel jeugdbeweging, ook veel jeugdzorg; niet overal zijn de grenzen scherp 
getrokken; er is wel geen jeugdvereeniging, waarin de ouderen in het geheel 
geen rol spelen, er is ook geen jeugdzorg, waarin de jonge mensch heele-
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Wanneer wij nu aan het einde van deze 40 jaar de rekening opmaken, 
dan is natuurlijk de eerste vraag: kunnen wij tevreden zijn over wat werd 
bereikt en mogen wij constateeren dat wij het „heerlijk ver gebracht 
hebben” ? Het antwoord kan moeilijk anders dan ontkennend luiden: reden 
tot juichen is er allerminst. Hiermede namen wij niets terug van wat over 
het veranderde beeld werd gezegd. Zijn wij ontevreden over het getal van 
hen die bereikt zijn; moest het nog grooter zijn? Geenszins, getallen zeggen 
over de wezenlijke waarde nog niet veel. Is het omdat de crisis zoo veel heeft 
vernietigd? Ach, wij zouden verkeerd doen de volksontwikkeling te ver
lagen tot een weelde-kindje van de hoogconjunctuur. Is het omdat er 
zooveel schijn-geleerdheid is gekweekt, waarvoor de vrees vaak is uit
gesproken? Wij willen niet ontkennen dat de hooggeleerden niet heelemaal 
ongelijk hadden met hun bezwaren tegen de popularisatie der wetenschap, 
al willen wij daarmede niet zeggen, dat zij gelijk hadden de wetenschap

maal als kind wordt behandeld. Ouderen kunnen wel eens het hoofd 
schudden over de vrijmoedigheid der jeugd, in den grond zullen er toch 
niet velen zijn, die het recht der jeugd op dat eigen leven ontkennen. De 
jeugd is losser, vrijer geworden, geeft natuurlijk aanleiding tot problematiek 
en critiek, maar dit staat toch wel vast, dat naast alle romantiek en over
moed, het peil anders geworden is door de beweging en de vorming der 
jeugd op eigen kracht waardevol is voor de maatschappij. Het ideaal-looze 
van voor 40 jaar heeft afgedaan, de blik is ruimer geworden, de wereld 
grooter. In de jeugdbeweging kan de goede grondslag voor het latere leven 
gelegd worden.

Tenslotte: het boek, naar het woord van Carlyle, de universiteit onzer 
dagen. De Openbare Leeszaal-beweging is inderdaad een beweging ge
worden, die duizenden en duizenden bereikt heeft. In 1898 bestond er één, 
te Utrecht (1892), die te Dordrecht in 1899 werd met positieve ontwikkelings
doeleinden gesticht; na 1900 groeide het aantal inclusief katholieke en 
christelijke tot over de honderd. Ware de crisis niet tusschen beide gekomen, 
waardoor nieuwe niet meer zouden worden gesubsidieerd door de regeering, 
dan zou het aantal stellig nu nog grooter geweest zijn. Ook het platteland 
is niet verstoken van leesmogelijkheden; dorpshuizen en andere instellingen 
weten van hoe groote waarde het boek is, en nog altijd voorzien de reizende 
bibliotheken van het Nut in de lectuur-behoefte. Konden de uitgevers 
vroeger maar kleine oplagen van een boek aan de markt brengen, in onze 
periode is ook de gemiddelde oplage van een boek grooter geworden, terwijl 
tal van goedkoope serie’s in den handel worden gebracht, en vooreen groot 
publiek bereikbaar zijn. Ook het boek kan zijn bijdrage leveren voor de 
volksontwikkeling en meewerken aan de verrijking des levens, waar 
vroeger deze mogelijkheid maar in zeer geringen omvang bestond.
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in hun ivoren torens te willen houden. Is het omdat zoo vaak te hoog is 
gegrepen en daarvan de teleurstellingen zoo talrijk zijn geweest? Als op de 
goede wijze te hoog gegrepen was, zou de teleurstelling minder geweest zijn. 
Wie weet niet dat in alle werk te hoog gegrepen wordt?

Neen, de kwestie zit dieper. Nog eens: er is ontzettend veel gedaan, maar 
wat is de achtergrond van dit werk? Welke was de wil: was er een wil, was 
er een achtergrond, een plan, gaf men zich rekenschap? En nu denken wij 
aan een korte, krachtige uitspraak van den bekenden L. Simons uit 1930: 
„Het vraagstuk der Ontwikkeling van Volwassenen is . . . nog nauwelijks 
gesteld. . . . Het is nog nauwelijks tot het besef gekomen van alle regeerders 
in de democratische staten, dat zij hier voor hèt vraagstuk staan, dat voor 
de toekomst van hun Staat, hun Volksgemeenschap, hun Volkscultuur 
van de allereerste orde is. In ons eigen land ontbreekt dat besef zelfs vol
komen en niet één der politieke partijen is zoo ver, dat zij het zelfs al in 
studie genomen hebben; met uitzondering van onze S.D.A.P., die althans 
begrepen heeft, dat er van haar ideaal niets terecht kan komen, indien 
zij haar volgelingen niet door dit werk, rijp er voor maakt, de dragers te 
worden van den Staat en de Cultuur der Toekomst.” (Maatschappelijk 
Werk, 1930, bl. 129). Het citaat werd toch wat lang, maar een herdruk zijn 
deze woorden volkomen waard; zij gelden geheel voor 1938, daar zij de 
kwestie in het hart raken. „Het probleem is nog nauwelijks gesteld.” 
Mogen wij deze uitspraak nog wat nader bekijken en uitwerken?

Wij zouden dit gaarne doen aan de hand van een paar begrippen, waar
mede tegenwoordig nogal vaak wordt geopereerd, n.1. het statische en het 
dynamische. Deze begrippen zijn ook wel eens toegepast op de volksont
wikkeling en laten zich dit uitstekend doen als een soort werkhypothese. 
Het statische type der volksontwikkeling laat zich dan aanduiden als het 
type dat het voorhandene op het gebied van wetenschap en kunst tot de 
menschen brengt. De specialist komt tot de menschen en deelt mede uit 
zijn rijken voorraad kennis, de leek, de toehoorder ontvangt het. Het gaat 
hier om het bijbrengen van dit en dat, waarbij de ontvanger de passieve 
blijft. Hij wordt misschien knap, maar geen scheppend wezen, geen bouwer. 
Hij neemt op gezag de wetenschap aan. Wetenschap, waaraan hij zelf geen 
deel heeft, waarvoor hij niet de minste verantwoordelijkheid draagt. 
Ter Braak heeft eens zeer terecht gesproken van het aankweeken van 
„weerstandslooze kennis”. Deze kennis kan niet bijdragen tot de vorming 
van stevige, willende persoonlijkheden, met een gefundamenteerde wereld
en levensbeschouwing. Zij berust bovendien op de verouderde ideologie, 
dat kennis en wetenschap den mensch rijker en gelukkiger zou maken. 
Wanneer wij over dit statische type van volksontwikkeling spreken en het 
veroordeelen, dan hebben wij niet het oog op bepaalde instellingen, maar 
willen wij wel zeggen, dat in het algemeen onze instituten overwegend tot
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dit statische type behooren. - - Tegenover het statische type kan dan het 
dynamische gesteld worden. Werkt het statische type behoudend, omdat 
het het voorhandene geeft, het dynamische is van revolutionairen (wekke 
het woord geen misverstand!) aard, omdat het bovenal rekening houdt 
met den groei en de wording van het leven, tot het diepst in den mensch 
wil gaan, sluimerende krachten wil wekken, activiteit tot ontplooiing 
wil doen komen. Het dynamische type wil den geheelen mensch in het 
werk betrekken, vraagt om den inzet van het geheele leven. Wat vindt 
gij in de diepte van uw leven en hoe trekt gij dat naar boven om brandend 
te staan in de wereld? Het dynamische type kan niet koel-redeneerend zijn, 
het zoekt zijn kracht in een wereld- en levensbeschouwing. Het hooge doel 
is daar: ,,de vorming der persoonlijkheid in socialen en kosmischen zin". 
De dynamische mensch kan niet ontvangen zonder meer. Hij moet deel
nemen aan het leven, in allerlei vormen uitbeeldend te werk gaan. Hij moet 
bezield worden door het ideaal van het medebouwen.

Slechts kort konden wij alweer deze dingen aanstippen. Maar men ge
voelt de twee typen wel, al moet men goed in het oog houden, dat zij 
natuurlijk als uitersten gesteld zijn en in de practijk gemengd zullen op
treden. Geen instituut is absoluut statisch, ook geen absoluut dynamisch. 
Maar vast staat dat de volksontwikkeling een grondslag moet hebben om 
tot waardevolle ontplooiing te kunnen komen. De tijd van het kennis 
verzamelen zij voorbij! Wij vragen om sterke, bewuste menschen, die 
niet omvallen. Onze tijd heeft deze zoo dringend noodig. Onze tijd van 
massa-suggestie en murw maken. Wijlen Dr. de Visser zong bij de opening 
van een Volksuniversiteit eens een lang loflied op de uitreiking der cultuur
schatten, maar kwam — in de lijn van de door ons ontwikkelde gedachten 
— ten slotte ook tot de vraag: wat baat dit alles voor de vorming van den 
mensch, de persoonlijkheid.

Hadden wij meer ruimte tot onze beschikking dan zou deze gedachte zich 
ook laten uitwerken aan de hand van een paar andere woorden: cultuur 
en civilisatie, in aansluiting met de definitie van Hendrik de Man. Cultuur 
noemt deze het scheppen van waarden, civilisatie het verteren van de 
waarden nadat zij tot stand zijn gebracht. Duidelijk is dat de volksont
wikkeling veel civilisatie heeft gebracht tot nu toe, weinig cultuur. En 
het gaat om het scheppen van waarden, ook, juist, in onzen verdwaasden 
tijd, die op vernietiging uit schijnt. De taak der volksontwikkeling is er 
een van den allereersten rang. Worde zij als zoodanig gevoeld, worde zij 
erkend als een noodzakelijke schakel in den groei van den mensch, van 
een volk. Alleen dan zal zij cultuur kunnen zijn. Houden wij ons nog eens 
het woord van Simons voor oogen: „Het probleem is nog nauwelijks 

gesteld”.



Het nieuwe Koninklijk Besluit tot vaststelling van de 
eisen voor toelating tot de Hogere Burgerscholen met 

vijfjarige cursus
door W. KRAMER.

J~xe klachten over de werkingen de resultaten van ons middelbaar onder- 
wijs zijn in de laatste jaren vele en velerlei. Geen wonder, daar de wet 

dienaangaande en de praktijk, daaruit voortvloeiende, jammerlijk ver
ouderd zijn. Onze H.B.S. met vijfjarige cursus lijdt, het wordt vrij algemeen 
toegegeven, aan verschillende kwalen: ze houdt in haar beperkte diffe
rentiëring nog te weinig rekening met de uiteenlopende aanleg en be
stemming van haar leerlingen; haar leerplan, nog altijd ingesteld op het 
oude ;,ideaal" der algemene ontwikkeling, is met z’n wirwar van vakken 
schromelijk overladen, waardoor van een organische geestelijke ontwikke
ling geen sprake kan zijn; de paedagogische en didactische opleiding der 
leraren laat alles te wensen; de toelating tot deze inrichting van onderwijs 
is van dien aard, dat velen hier kunnen plaats nemen, die later niet geschikt 
blijken, dat onderwijs met vrucht te volgen .... De herziening en ver
betering van het verouderde instituut stuit op allerlei moeilijkheden en 
problemen, vandaar dat ze zo lang op zich laat wachten. In deze om
standigheden zijn wij dankbaar voor elke stap in deze richting.

Zulk een poging begroeten wij in het nieuwe koninklijke besluit op de 
toelating, dat beoogt een betere selectie der candidaten en middellijk kan 
leiden tot verbetering van hun voorbereiding.

Gunstig stemt al dadelijk artikel 1: ,,Om als leerling tot de eerste klasse 
te worden toegelaten, moet de candid^at zich onderwerpen aan een onder
zoek naar zijn geschiktheid tot het volgen van middelbaar onderwijs en 
in het bijzonder naar zijn kennis en inzicht in de vakken: Neder- 
landsche taal, Rekenen, Aardrijkskunde en Geschiedenis”. Hier toch is 
niet alleen sprake van een onderzoek naar de kennis der candidaten, 
maar ook naar hun inzicht in de geëxamineerde vakken. Met de 
nodige nadruk op het laatste kan daardoor een halt worden toegeroepen 
aan de heilloze, want tot onvermijdelijke teleurstellingen leidende dressuur 
voor de toelatingsexamens. Al gevoelen wij hier al dadelijk het bezwaar, 
dat inzicht en aanleg zoveel moeilijker te controleren zijn dan „kennis”. 
Dank zij de noeste arbeid van Prof. Kohnstamm en zijn staf aan het 
Nutsseminarium is in dezen reeds veel voorlichtend werk verricht, maar 
een vruchtbare toepassing daarvan stelt hoge eisen aan de leraren, met 
het onderzoek belast. Allereerst bij de samenstelling der opgaven die aan 
de candidaten zullen worden voorgelegd. Dit hebben de ontwerpers van 
het koninklijk besluit voorzien, blijkens art. 8, waar wij lezen: „Door een 
commissie van Advies worden opgaven samengesteld voor het schriftelijk 
onderzoek, bedoeld in art. 4, onder 1 (dit betreft de opgaven voor het



347HET NIEUWE KONINKLIJKE BESLUIT

Nederlands), van welke opgaven door de Toelatingscommissies, die 
dit wenschen, wordt gebruik gemaakt. De voorzitter, tevens lid, 
en de leden dezer Commissie van Advies worden voor den tijd van vijf jaar 
benoemd door Onzen Minister".

Gaarne hadden wij gezien, dat de beperking „die dit wenschen" ware 
uitgelaten. Gezien de moeilijkheid van het samenstellen van psychologisch 
en vakkundig verantwoorde en doeltreffende opgaven (men zie hiervoor 
het verslag der ervaringen van het Nutsseminarium, in Mededeling 24), 
lijkt het ons niet alleen gewenst, maar noodzakelijk dat dit experiment, 
althans in de eerste jaren, uitsluitend blijft in handen van bevoegde en 
geschoolde krachten. Ook zou deze wijze van handelen de uniformiteit 
in de uitvoering van dit belangrijke onderdeel van het onderzoek ten goede 
komen. Uniformiteit, die wij wel wensten voor het gehele toelatingsexamen, 
mede met het oog op het niet denkbeeldige gevaar van de jacht op leer
lingen, gevolg van de ongelukkige salarisregeling der leraren, gebonden 
aan het uren-aantal.

Het genoemde art. 4 lid 1 betreft het onderzoek omtrent de Neder
landse taal en eist: „Een schriftelijk onderzoek naar aanleiding 
van een stuk proza, dat een gesloten verhaal bevat. Zonder dat hem daarbij 
hulp verleend wordt, krijgt de candidaat gelegenheid, dit stuk gedurende 
een vooraf bepaalde tijd door te lezen. Het eerste deel van het onderzoek, 
waarbij het stuk ter beschikking blijft van den candidaat, geschiedt door 
middel van opdrachten, die ten doel hebben vast te stellen:

a. of de candidaat uit den tekst zelfstandig gegevens weet te vinden;
b. of hij de daarin voorkomende gegevens met elkaar in verband weet 

te brengen en daaruit juiste gevolgtrekkingen kan maken;
c. of hij bepaalde woorden en uitdrukkingen juist heeft opgevat.
Het tweede deel van het onderzoek omvat het zelfstandig weergeven van 

den hoofdinhoud van het bij het eerste deel gelezen en bewerkte stuk, 
hetwelk dan niet ter beschikking van den candidaat blijft”.

Deze opdrachten komen in de plaats van het tegenwoordige opstelletje, 
te maken naar aanleiding van een verhaaltje, eerst door de examinator 
verteld, daarna nogeens voorgelezen. Een belangrijke verbetering. De 
oude opgave hoort geheel thuis in de didactiek die onze middelbare school, 
een 1 e e rschool, nog al te zeer beheerst: de leraar doceert, de leerling 
luistert en geeft het gehoorde min of meer gebrekkig weer, vrijwel uit
sluitend een toets van het geheugen. De nieuwe opgave eist zelfstandige 
geesteswerkzaamheid, is een gelukkige stap in de richting van de 
a r b e i d s school: de leerling moet zelf lezen en wordt door welgestelde 
vragen geleid tot indringen in, tot verstandelijk verwerken van de tekst. 
Is dit als examenproeve een uitnemende test van zijn verstandelijk ver
mogen, ze verdient ook een belangrijke plaats èn in het lager èn in het
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-k.

twee eenvoudige zinnen, als het aan- 
de hand van een gegeven voegwoord,

Het tweede deel der eisen betreffende Nederlandse taal schrijft voor 
„een schriftelijk en zo nodig mondeling onderzoek naar:

a. den woordenschat van den candidaat, waarbij afzonderlijk aandacht 
wordt geschonken aan het gebruik van werkwoorden, zelfstandige naam
woorden, bijvoeglijke naamwoorden en voorzetsels;

b. zijn kennis van de zinsverbindingen, waarbij zoowel een juiste keuze 
der voegwoorden ter verbinding van 
vullen van een samengestelde zin aan 
wordt geëischt;
de zinsneden; de woordsoorten.”

Een onderzoek dus naar de parate taalkennis van de candidaat. Wat 
het eerste deel betreft, dat naar de woordenschat, dit kwam tot dusver alleen

middelbaar onderwijs, als het middel om te leren studeren, als instruc
tieve peiling voor de onderwijzer en de leraar tot nadere kennis omtrent 
zijn leerlingen.

Voorts is het opstel niet vervallen, maar als selectie-middel verbeterd, 
naar het inzicht, reeds in Mededeling 23 van het Nutsseminarium, welks 
medewerking in de totstandkoming van het nieuwe K.B. kennelijk is, 
uiteengezet. „Een opstel”, zo lezen we daar, „is een ingewikkeld geestes
product, dat op verscheiden manieren geanalyseerd kan worden en toch 
nooit volledig ontleed. Ieder examinator maakt bewust of onbewust zijn 
eigen analyse (als regel onbewust), meet elk element met zijn eigen 
maatstaf, weegt elke factor overeenkomstig zijn eigen schaal van waarden 
en komt tot een oordeel op een aantal wazige persoonlijke meningen”. 
Naar deze „algemene indruk” bepaalt hij zijn cijfer. Het nieuwe opstel 
wordt gemaakt naar het verhaaltje met zakelijke kern, dat 
vooraf in de opdrachten a, b en c is geanalyseerd. Naast deze analyserende 
opdrachten, die duidelijk de inzichtsleemten hebben blootgelegd, is dit 
opstelletje een proeve van logische gedachteontwikkeling, van synthetische 
constructie, als zodanig dienstbaar aan de diagnose omtrent de 
„theoretische” intelligentie van de candidaat. Hier is het mogelijk een 
objectieve maatstaf aan te leggen, al blijven er nog tal van andere elementen, 
stijleigenaardigheden als meerdere of mindere duidelijkheid, helderheid 
en bondigheid van uitdrukking, die slechts intuïtief beoordeeld kunnen 
worden.

Het spreekt vanzelf, dat de beoordeling van deze intelligentieproeven, 
zal ze werkelijk tot een doeltreffender, meer betrouwbare selectie der 
candidaten leiden, hoge eisen stelt aan de examinator, wie daarom grondige 
studie van wat het Nutsseminarium, in ’t bizonder in Mededeling 24, uit 
weloverwogen ervaring gepubliceerd heeft, niet genoeg kan worden aan
bevolen.
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Wij stonden zo lang stil bij de eisen voor het Nederlands, omdat hierin 
de meest ingrijpende veranderingen van het nieuwe K.B. liggen. De eisen 
voor Aardrijkskunde zijn dezelfde gebleven, die voor Ge
schiedenis zijn uitgebreid, doordat kennis van de gehele Vader
landse geschiedenis verlangd wordt in plaats van, als nu, omtrent de tijd 
na 1500.

De nieuwheid voor het vak Rekenen ligt in het toegevoegde lid d: 
„het juist zien van de betrekkingen tusschen de gegevens in eenvoudige 
denkvraagstukken, blijkende uit de toepassing der voor de oplossing 
vereischte bewerkingen, waarbij het gebruik van de in de wiskunde gang
bare verkorte schrijfwijze is toegestaan”. Ook hier dus een onderzoek 
naar het inzicht, blijkende uit ontleding en oplossing van eenvoudige

tot z’n recht bij hen die bij het schriftelijk onderzoek niet geheel voldoende 
bleken en dus ook een mondeling examen moesten afleggen. Thans zal 
dit onderzoek ook schriftelijk zijn voor alle candidaten.

De omschrijving lijkt me wat gevaarlijk, vooral met het oog op de 
richting die de voorbereiding voor het toelatingsexamen hierdoor gewezen 
wordt. „Hierdoor wordt thans officieel het grote belang der „oude” stijl
oefening vastgesteld”, constateert de Heer Diels (in „Paedagogische 
Studiën” van Juni '38). Maar dat is de vorm van taalonderwijs, waartegen 
wij juist in de laatste tijd met kracht en naar wij menen met succes ge
streden hebben. Het is het werken met cliché-taal, die voor het merendeel 
boven de ontwikkelingstrap van jonge kinderen ligt en daarom stijl- 
bedervend verbalisme in de hand werkt. Dit spreekt in 't bizonder in 
2. sub b.

Wij hebben het altijd een verstandige trek in het leerplan van de middel
bare school bevonden, dat de behandeling van de samengestelde zin eerst 
in de tweede klas wordt geplaatst. Het inzicht toch in de bouw van de 
samengestelde zin, in de kracht der verbindingsmiddelen, eist een logisch 
begrip, dat eerst daar met vrucht ontwikkeld kan worden, en grote zorg 
en toewijding eist. Nu zal dit verschoven worden naar de lagere school, 
een heilloos experiment. Hier wordt werkelijk de klok van onze taal- 
methodiek een paar uur teruggezet.

Liever hadden wij gezien, dat de taalontwikkeling der candidaten werd 
gepeild in het luid laten lezen van een eenvoudig stukje proza en in de 
beantwoording van vragen naar aanleiding daarvan. Het taal
gevoelig lezen moge door een te eenzijdige beoefening van het 
zakelijke „stillezen” op de lagere school niet zo zeer verdrongen worden, 
dat het nog meer in de druk komt. Ieder leraar weet, welk een zorg het 
lezen met logisch accent en met de juiste rustpauzen, waarin het werkelijk 
begrip (of onbegrip) zo duidelijk spreekt, in onze eerste klassen vraagt.



350 HET NIEUWE KONINKLIJK BESLUIT

denkvraagstukjes. Alleen dreigt in de staart een ongewenste verzwaring 
van het program der opleidingsscholen, als waarop we bij de eisen voor 
het Nederlands wezen, indien namelijk de Germanistisch stotende uit
drukking „het gebruik van de in de wiskunde gangbare verkorte schrijf
wijze” moet worden opgevat als een aanwijzing tot een vervroegd onderwijs 
in de algebra.

,,......... Ik heb mij niet kunnen verenigen met het stelsel van de wet,
voor zover daardoor het openbaar onderwijs voor een niet onbelangrijk 
deel overgeleverd wordt aan zijn tegenstanders. De kwestie staat zo, 
dat in een niet klein gedeelte van het land clericale gemeentebesturen 
met de zorg voor de openbare school worden belast en in het overig 
deel van het land clericale minderheden in een gemeenteraad gelegenheid 
zullen hebben om over het openbaar onderwijs mede te beraadslagen en 
te beslissen en mede te bepalen wat er van zal terecht komen en op welke 
wijze het zal worden behartigd en bevorderd.

Ik wil er niet aan mede werken, rechtstreeks noch zijdelings, de open
bare school in handen te spelen van haar vijanden. Ik heb mijn stem 
zo even uitgebracht tegen het amendement van den heer Van Rave- 
steijn, omdat ik volkomen gelijkheid wil voor alle staatsburgers ten 
opzichte van het onderwijs, en wanneer men nu niet wil medewerken om 
te zorgen, dat het openbaar onderwijs op dezelfde wijze door zijn vrienden 
wordt behartigd en verzorgd als gebeurt met het bijzonder onderwijs, 
kan ik aan de ernst van de pacificatie in geen enkel opzicht geloven . . . ."

Bovenstaand citaat is ontleend aan de rede door den heer Kolthek in 
Mei 1920 in de Tweede Kamer uitgesproken, ter verdediging van zijn 
amendement op het door de regering voorgestelde art. 16 van de toen in 
behandeling zijnde L.O.Wet.

’s-Heren Koltheks voorstel beoogde aan iedere openbare school een 
oudercommissie in te stellen, aan wie dezelfde bevoegdheden zouden 
worden verleend als voor de besturen van bijzondere scholen werden 
voorgesteld.

Dit amendement werd, ten voordele van dat van den heer Ketelaar, 
ingetrokken; maar de toestand, die de heer Kolthek vreesde, kwam en

Geen verwaarlozing door vijanden, maar verzorging 
door vrienden

door P. G. DEN BOER.
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bleef. De zorg voor het openbaar lager onderwijs is in tal van gemeenten 
opgedragen aan rechtse gemeentebesturen, terwijl in de rest van het land 
clericale minderheden mede er over beslissen en beraadslagen. De 
noodlottige gevolgen hiervan zijn niet uitgebleven. Het zou niet moeilijk 
zijn, met de voorbeelden daarvan een flinke brochure te vullen.

Ik herinner er slechts aan, dat in 1936 nog in meer dan 300 gemeenten 
geen openbare school was en dat 141 hunner zelfs geen overeenkomst 
met nabuurgemeenten aangingen over het toelaten van kinderen op 
openbare scholen aldaar.

Ik vestig de aandacht op het aantal openbare scholen, dat gehuisvest is 
in oude, onaanzienlijke gebouwen, waarvan het onderhoud veel te 
wensen schijnt over te laten, op de schrille tegenstelling, die de fraaie, 
nieuwe bijzondere scholen in diezelfde gemeenten hiermee vormen.

Ik denk aan het getraineer in vele gemeenten, wanneer de stichting 
van een openbare school vrijwel niet langer uitgesteld kan worden en 
aan de voortvarendheid, die veelal wordt betracht, wanneer het bijzondere 
scholen geldt.

Verkeren de leermiddelen op tal van openbare scholen niet in vrijwel 
desolate toestand; terwijl de bijzondere scholen zelfs encyclopediën e.d. 
uit de overheidskas kunnen bekomen?

Hoeveel openbare scholen zijn er door rechtse gemeenteraden opge
heven of met anderen gecombineerd? Hoeveel leerlingen zijn hierdoor 
van de openbare- naar de bijzondere scholen overgeheveld? Alleen 
reeds door de „concentratie" van Min. Marchant meer dan 3000, naar 
deze bewindsman in de Tweede Kamer heeft verklaard.

Helaas. Wat de heer Kolthek in 1920 vreesde, is uitgekomen. De open
bare school, overgeleverd aan haar tegenstanders, heeft hiervan de 
nadelen ondervonden. En als er al eens een enkel gemeentebestuur 
een schuchtere poging heeft gewaagd, om haar onder de aandacht van 
de ouders te brengen, kende de verontwaardiging in rechtse kringen 
schier geen grenzen.

Aan deze wantoestand dient een eind te komen vóór het te laat is.
Daartoe zal de verzorging van ons openbaar onderwijs moeten worden 

overgedragen aan de vrienden hiervan. Hierbij zal er echter nauwkeurig 
voor gewaakt moeten worden, dat het daarbij niet zijn bijzondere ken
merken verliest, of dat dezen worden aangetast.

Alvorens nu na te gaan, hoe zijn vrienden de verzorging van het open
baar onderwijs ter hand kunnen nemen, zal eerst vast gesteld moeten 
worden welke bijzondere kenmerken niet aangetast mogen worden of 
verloren mogen gaan.

Hiertoe dient eerst bezien te worden, welke positie de openbare school 
inneemt.
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Deze is tweeledig.
In de eerste plaats is zij de school voor dat deel van het volk, dat voor 

hun kinderen algemeen vormend- dus niet confessioneel-lager onderwijs 
verlangt.

Daarnaast heeft zij nog een andere taak. Deze is zeer nauwkeurig ge
schetst door wijlen Jhr. A. F. de Savornin Lohman in zijn brochure ,,D e 
Vrije School voor heel de Natie”.

De auteur betoogt daarin, dat alle richtingen de openbare school steeds 
achter de hand moeten hebben, voor het geval, dat zij niet het onderwijs 
kunnen bekomen, dat zij voor hun kinderen begeren. ,,De vrijheid van 
conciëntie eist de aanwezigheid van de openbare school", schrijft hij. 
Met deze woorden legde hij de openbare school de hoge plicht op, ook 
voor haar tegenstanders de gewetensvrijheid te bewaren en te hand-

Maar als deze opvatting juist is, dan dient ook een ieder vrij te kunnen 
controleren of zij inderdaad aan dat hoge doel beantwoordt; moet het 
gehele volk er aan mee kunnen werken, dat zij die taak ook werkelijk 
verricht. Daarom zal ze steeds onder het bestuur en het toezicht van het 
gehele volk moeten staan, zal ze „overheidsschool" moeten zijn en 
blijven.

Direct hierbij aansluitend is de bepaling, dat haar leerkrachten niets 
mogen onderwijzen, doen of nalaten wat strijdig is met de eerbied, ver
schuldigd aan de godsdienstige gevoelens van andersdenkenden. Hand
having van dit gebod en de daarmee annex zijnde strafbepalingen kan 
alleen door de overheid gewaarborgd worden, wanneer deze zelf het 
bestuur voert en daarvoor verantwoordelijk is.

Een neutrale school, ook al zou deze bestuurd worden door de notabel- 
ste personen van het land, kan in deze nooit de waarborg geven, die van 
de overheid kan en mag worden geëist.

Een derde kenmerk is de opdracht in het eerste lid van art. 42 der wet, 
n.1. de bepaling, dat het onderwijs, dat op de openbare scholen gegeven 
wordt, moet dienen tot de opleiding in alle christelijke en maatschappe
lijke deugden.

Deze bepaling is ongeveer even oud als de overheidsschool zelf. In 
het Reglement-A, behoorende bij de Wet voor het Lager Schoolwezen in 
de Bataafsche Republiek, luidde art. 22: „Alle schoolonderwijs zal zoo
danig moeten worden gegeven, dat onder het aanleeren van gepaste en 
nuttige kundigheden de verstandelijke vermogens der kinderen ont
wikkeld, en zij zelven opgeleid worden tot alle Maatschappelijke en 
Christelijke deugden.” (*)

Waarschijnlijk is dit ontleend aan een rapport, dat in 1798 werd uit
gebracht door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, waarin het als
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volgt is geformuleerd: „Zal een Lid eener welgeregelde Maatschappij 
aan de verpligtingen, die hij als Mensch en als Burger te vervullen heeft, 
voldoen, zoo is het volstrekt noodig, dat hij ten eersten, de Taal van zijn 
Land verstaat. Ten tweeden, dat hij door middel van het schrift zijne 
gedachten aan anderen weette mede te deelen. Ten derden, dat hij tot 
zooverre in de Rekenkunde ervaaren zij, als noodig is, om zijne eigene 
zaaken te kunnen regelen. Ten vierden, dat hij de pligten kenne, welke 
hij aan het Opperwezen, zich zelven en zijnen medemensch verschuldigd 
is. Ten vijfden, dat hij onderricht zij van de grondwetten, volgens welke 
de Maatschappij, waarin hij zijn verblijf houdt, bestuurd wordt, om zich 
als een goed burger naar dezelve te kunnen gedraagen.” (*)

Hieruit volgt, dat de Nutscommissie als christelijke deugden beschouw
de het kennen van de plichten, die het individu verschuldigd is aan het 
Opperwezen, zich zelve en zijn medemens.

Dat in deze formulering het woord „Opperwezen” werd gekozen 
inplaats van God of Gode, kan m.i. hierin zijn oorzaak vinden, dat de 
commissie hiermee bedoelde aan te geven, dat gekend moesten worden 
de verplichtirigen, die de mens heeft ten opzichte van alle geestelijke 
waarden, die het leven verdiepen en relief verlenen.

Als deze opvatting juist is, dan heeft ook de openbare school steeds 
opgeleid in alle christelijke deugden en zal ze daarin ook altijd moeten 
blijven opleiden.

Daarom lijkt het mij ook niet zo heel moeilijk, de inhoud dezer bepaling 
te omschrijven. Ik vermeen, dat ik — zo deze opgave van mij werd ge
vraagd - zou kunnen volstaan met een verwijzing naar de hoofd
stukken 5-7 van het evangelie van Mattheus, de bergrede. Want het 
is de geest van die rede, die de openbare school beheerst en moet beheer
sen, die er het leidend beginsel van is en die er als zodanig voor behouden 
moet blijven.

Reeds eer heeft de vraag, hoe de openbare school van het beheer 
harer tegenstanders te verlossen, een punt van discussie uitgemaakt.

In de „Nederlandsche Ouderraad” van 9 April 1929 ontwikkelde de 
redacteur van dat blad, de heer N. M. H. Lousberg, een plan, dat hierop 
neerkwam, dat het beheer over de O.S. zou worden opgedragen aan een 
lichaam, dat hij Openbare Schoolraad wilde noemen.

Deze Openbare Schoolraad zou moeten bestaan uit drie even sterke 
groepen van personen, en wel leden van de Gemeenteraad, onderwijzers 
van openbare scholen en ouders van leerlingen dier scholen. Bij eerst
genoemde groep zou zich de wethouder van onderwijs bevinden, die 
ambtshalve als voorzitter van de openbare schoolraad op zou moeten 
treden. Alle leden zouden door de gemeenteraad moeten worden be-
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Onderwijs Raad, Advies
dergelijks.

noemd. De onderwijzersbenoemingen moesten aan de gemeenteraad 
blijven.

Tegen dit plan werden verschillende bezwaren aangevoerd, o.a., dat 
er van die openbare schoolraden, bij gebrek aan butgetaire bevoegdheden, 
slechts weinig uit zou kunnen gaan.

Hoewel ik meerdere der toenmaals aangevoerde bezwaren kan onder
schrijven, ben ik toch van mening, dat de fundamenten, waarop het plan 
Lousberg was gebouwd, goed zijn en behouden kunnen blijven.

Deze fundamenten zijn:
1°. Dat de belangen van het openbare onderwijs worden behartigd 

door een overheidslichaam, dat voor minstens 2/3 uit voorstanders 
van dat onderwijs bestaat;

2°. Dat in dit lichaam in gelijke mate vertegenwoordigd zijn en 
raadslagen de drie groepen direct er bij belanghebbenden, te weten 
de gemeenteraad, de onderwijzers en de ouders. Deze groepen 
hebben — naast de algemene belangen — elk hun bijzondere 
eisen, die soms onderling aan elkander tegenovergesteld zijn. Ik 
noem hier slechts de financiële zijde, de arbeidsvoorwaarden en de 
resultaten van het onderwijs.

Op deze fundamenten zou ik nu de zorg voor het openbaar onderwijs 
willen bouwen, en wel naar het volgende schema: In iedere gemeente 
wordt ingesteld een college, dat in gelijke mate bestaat uit leden van de 
gemeenteraad — waaronder de wethouder van onderwijs, die tevens als 
voorzitter ervan zal moeten optreden — uit vertegenwoordigers van de 
openbare-school-onderwijzers en uit vertegenwoordigers van de ouders 
van de leerlingen der openbare scholen.

Dit college zal kunnen heten Openbaar 
commissie voor het Openbaar Onderwijs, of iets dergelijks.

Zijn taak zal moeten zijn de gemeenteraad te adviezeren over alle 
aangelegenheden het openbaar onderwijs betreffende, waarin die raad 
een besluit zal moeten nemen. Deze adviezen zullen ook ongevraagd 
verstrekt kunnen worden. De Gemeenteraad zal gehouden zijn uiterlijk 
drie maanden, nadat hem een advies van de Commissie bereikte, ter 
zake een besluit te nemen. Dit besluit zal niet van het advies af mogen 
wijken, wanneer het laatste in de commissie de instemming had van 
2/3 of meer harer leden. Tegen besluiten van de gemeenteraad, die 
in strijd zijn met het door de commissie uitgebrachte advies, zal de 
commissie beroep open staan bij Ged. Staten of de Kroon. De hieruit 
voortvloeiende kosten komen, evenals de andere voor de commissie 
benodigde gelden, ten laste van de gemeente.

Alle leden der commissie worden als zodanig door de gemeenteraad 
benoemd, naar volgorde van het aantal stemmen, dat de candidaten bij
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Meerdere lezers van vorenstaand schema zullen zich onvoldaan 
gevoelen en, alvorens hun oordeel te kunnen vestigen, een geheel 
uitgewerkt plan verlangen.

Anderen zuilen er nu reeds hun veto over uit willen spreken op grond 
van de gevolgen, die ze menen te bespeuren. Sommige hunner zullen het 
in strijd achten met de autonomie der gemeenten, wanneer de gemeente
raad gebonden wordt aan adviezen, hem door een ander lichaam ver
strekt. Anderen zullen vrezen voor eventuele financiële gevolgen van het 
beheer door de drie door mij genoemde groepen. Ook zullen er zijn, die 
aan zullen voeren, dat de verkiezing van vertegenwoordigers een politiek 
spel zal zijn, dat uit de openbare school moet worden geweerd. Ook 
zullen er bezwaren geopperd worden ter zake van de deskundigheid van 
de vertegenwoordigers.

Hun allen zou ik willen zeggen, maak U voorshands hierover nog geen 
zorgen. Want wat ik gaf is geen plan, 't is er slechts een schema voor.

Het kan zelfs geen plan zijn. Want om dat samen te stellen, zullen 
we het eerst moeten eens zijn over de fundamenten, waarop het gebouwd 
zal moeten worden. Hierover zullen m.i. de discussies in de eerste plaats 
moeten gaan.

Ik gaf die fundamenten reeds aan.
Het eerste houdt in, dat in feite het beheer over de openbare school 

wordt overgedragen aan haar vrienden, zonder dat daarbij haar tegen
standers worden geweerd. Ik gaf tevens aan, waarom die tegenstanders 
er bij behoren. (Geenszins wil ik dan ook het voorbeeld onzer regering

een onder de leden van de groep, die ze vertegenwoordigen, gehouden 
stemming, verkregen.

De benoemingen dienen te geschieden voor de tijd van vier jaren, en 
zullen steeds plaats moeten vinden uiterlijk drie maanden, nadat een 
nieuwe gemeenteraad gekozen is.

De sterkte van de commissie kan variëren tussen 9 en 18 leden naar 
gelang van het aantal openbare scholen ter plaatse of wel naar gelang 
van het aantal inwoners.

De Plaatselijke Commissies van Toezicht op het L.O. kunnen worden 
opgeheven, hun taak zal - voor zover het het openbaar onderwijs 
betreft - door de advies commissies kunnen worden overgenomen.

Het zal gewenst zijn aan de commissie een gemeenteambtenaar 
liefst een jurist — als secretaris toe te voegen.

Ter voorlichting enz. zullen de plaatselijke advies-ccmmissies zich 
landelijk verenigen in een vereniging van Adviescommissies. Deze 
vereniging zal op gelijke wijze geconstitueerd zijn als de Vereniging van 
Neder!. Gemeenten.
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Tot slot nog een enkele opmerking.
Het overgrote deel der leerlingen, dat jaarlijks de openbare scholen 

ontvalt, komt de R.K. bijzondere scholen ten goede. Ik heb niet de illusie, 
dezen weer voor het openbaar onderwijs terug te winnen, wanneer dit 
onderwijs zal worden bestuurd op een wijze, als door mij is aangegeven. 
Datzelfde geldt ook voor de andere kinderen, wier ouders om principiële 
redenen voor hun een bijzondere school begeerden. Maar wel ben ik er 
van overtuigd, dat duizenden kinderen, die nu om andere dan principiële

volgen, die uit de weermacht alle voorstanders van ontwapening weert, 
zelfs uit de meest ondergeschikte functies).

Maar achttien jaren van beheer harer tegenstanders is voor de openbare 
school uitermate schadelijk geweest. Daaraan dient een eind te komen en 
met spoed.

Het tweede wil, dat alle er direct bij betrokkenen aan de beraad
slagingen deel nemen en mede over het openbaar onderwijs zullen 
beslissen.

Ook dit is m.i. een belangrijk voordeel.
Ik denk hier aan vraagstukken als Bijbelonderwijs, onderwijs in een 

streektaal, handenarbeid, enz. enz. Ik denk hierbij ook aan het grote 
aantal zittenblijvers; aan de ruim 30% leerlingen, die niet zonder dou
bleren de lagere school konden doorlopen. Al deze vraagstukken zullen 
alleen kunnen worden opgelost, wanneer alle belanghebbenden aan 
die oplossing kunnen medewerken.

Ik denk hier aan ook de inrichting der scholen en de plaatsen, waar 
ze gevestigd zullen worden en aan de leermiddelen, die er in gebruik 
zullen zijn.

Ik denk ook aan de honderden openbare scholen, waar nog steeds geen 
oudercommissie is, er nooit een was, waar dus reeds achttien jaar de 
wet ontdoken wordt.

Bespreking door alle betrokkenen van de openbaar-onderwijs- 
aangelegenheden zal ook kunnen voorkomen, dat al te veel de onder- 
wijzers-belangen met onderwijsbelangen worden vereenzelvigd, maar 
zal aan de andere kant ook kunnen bevorderen, dat ze in rustige om
geving onder de loupe genomen en door de belanghebbenden zelf ver
dedigd kunnen worden.

Het kan haast niet uitblijven, of de samenwerking tussen school en 
huis, die naar veler mening onmisbaar is, zal er ten zeerste door be
vorderd worden.

Daarom acht ik niet het hier ontvouwde schema voor een plan, maar 
de basis waarop het moet komen te rusten het meest voor gedachten
wisseling vatbare.
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*) Zie ,,D e eerste fase van de schoolstrijd in Nederland" 
(1795-1806, door Dr A. M. v. d. Giezen. Uitgave Van Gorcum & Comp. N.V. te Assen.

Tn wat in een vorig nummer geschreven werd over het Fransche Volks- 
huis, komt aan het slot deze opmerking: „wie in deze een grooter 

geluid hooren wil, verdiepe zich in de „Etudes sur 1’éducation ouvrière". 
Dit willen wij nu doen, doch niet vóórdat een mogelijk misverstand is 
voorkomen. Wat de arbeidersontwikkeling door arbeidersorganisaties 
bedoelen, is iets anders dan wat het volkshuis voor heeft.Is het volkshuis 
wat het beoogt te zijn, dan gaat het er om den mensch in den arbeider, 
terwijl het in wat nu ter sprake komt, om den arbeider in den mensch 
gaat. Ofschoon de noodzakelijkheid van het eerste ook door de vakver-

overwegingen naar een bijzondere school gezonden worden, maar de 
openbare terug zullen keren.

Dit zou ons gehele lager onderwijs ten goede komen. Reeds nu kon de 
voorzitter van de vereniging voor Christelijk Volksonderwijs, de 
heer Van der Zweep, de door hem zelf gestelde vraag, of het christelijk 
onderwijs nog gezond is, niet bevestigend beantwoorden.

Uit een ter zake door hem ingesteld onderzoek bleek het hoofd ener 
school voor christelijk volksonderwijs te Den Haag, dat slechts 20% van 
zijn leerlingen komen uit gezinnen, waarin wordt beleden, wat de school 
leert.

Reeds nu staat vast, dat heel wat leden van christelijke school
verenigingen niet dezelfde godsdienstige begrippen hebben, als de ver
eniging zegt aan te hangen.

Ook djt zijn wantoestanden, waaraan hoognodig een eind moet komen. 
Niet alleen in het belang van openbaar-, maar ook in dat van het bijzonder 
onderwijs. Ook in het belang van heel het volk. Daarom dient het met 
spoed te geschieden.

Eindig ik met een woord van dank aan ,,H et Nut van het 
Al ge mee n”, dat ook nu der traditie getrouw, het initiatief nam tot 
dit onderzoek en het in het openbaar plaats doet vinden. Moge het er toe 
leiden, dat hierdoor gevonden wordt de goede weg, waarlangs ons lager 
onderwijs naar veilige haven kan worden geloodst, waarmee het nut 
van het algemeen ten zeerste gediend zal zijn.

Hoe in Frankrijk en elders arbeidersorganisaties volks
ontwikkeling betrachten 

door E. C. KNAPPERT.
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schiedenis van Ruskin College in verband 
len zie: „Memories of sixty years by Lord

') Merkwaardig is in dit 
met Labour College en de I-, 
Sanderson.

it opzicht de gesc
Plebs League. Me

eenigingen steeds meer wordt ingezien. Uit wat hier volgt over het Fransche 
ontwikkelingswerk voor zoover arbeiders-organisaties het ter hand nemen, 
leeren wij meteen onze eigen tekorten zien.

Wie een halve eeuw geleden zich op de hoogte stelde van pogingen tot 
volksontwikkeling kon, wat ons land betreft, volstaan met het noemen 
van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Nog enkele jaren en het 
Volkshuis zou zijn intrede doen en weldra in stad en dorp beteekenis 
krijgen als ontwikkelings- en opvoedings-centrum. Wie nu dit onderwerp 
ter sprake brengt, heeft voile aandacht te schenken aan wat niet vóór 
maar dóór arbeiderskringen in dezen wordt tot stand gebracht. Terwijl 
ieder volk uit den aard der zaak op eigen wijze te werk gaat hebben, 
met name de vakvereenigingen der verschillende landen, vereenigd in 
het I.V.V., al spoedig na den oorlog de wenschelijkheid gevoeld om pro
blemen van menschvorming gezamenlijk te bespreken en richtlijnen te 
trekken. Dank zij het initiatief van Hendrik de Man, kwam met diens 
krachtigen steun in 1922 te Brussel het eerste internationale congres van 
vakvereenigingen bijeen ter bespreking van volksopvoeding (éducation 
ouvrière). In 1924 volgde het tweede, ditmaal te Oxford, met hetzelfde 
onderwerp (Working-class éducation). Helaas bleef het hierbij. Wel was 
te Brussel op voorstel van Lord Sanderson, directeur van Ruskin 
College te Oxford, met algemeene stemmen een resolutie aangenomen 
dat het I.V.V. het gansche vraagstuk der Volksopvoeding zou ter hand 
nemen, maar de tijdsomstandigheden vroegen volle aandacht voor meer 
directe levensbelangen. Wat allerminst beteekent dat men in de landen 
zelve stil zat.

Wie met stelster dezes het voorrecht had een dezer congressen bij te 
wonen, zal evenals zij voornamelijk getroffen zijn door twee dingen:

1°. De groote waarde die door de vertegenwoordigers van alle landen, 
zonder uitzondering, aan cultureele vorming gehecht wordt.

2°. De vanzelfsprekendheid dat die vorming door de arbeiders zelven 
zou worden ter hand genomen. Hetgeen in vele landen met groote kracht 
is geschied. Wat de richtlijnen betreft, al won in Oxford de humanistische 
het van de socialistische opvatting, overal waar de socialistische vakver
eenigingen het werk ter hand namen, werd uit den aard der zaak een al 
of niet orthodox marxisme onderwezen 1).

Uit groei en bloei van de W.E.A. „Workers Educational Association” 
blijkt intusschen hoe in Engeland althans plaats was voor wat daar ge
noemd wordt „onafhankelijk" onderwijs, waar wij zouden zeggen
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>) Voor Nederland worden, afge 
„Het Nut van ’t Algemeen”, De 
theken. Over volks- en dorpshuizen geen woord.

jezien van het werk der vakvereenigingen, genoemd: 
e Volksuniversiteiten, Openbare Leeszalen en biblio-

„neutraal". Het ware misschien juister in dit verband de World Asso- 
ciation for adult education te noemen.

Als resultaat van besprekingen in de 16e zitting van het Bureau inter
national du Travail te Genève (April 1932) is een overzicht gegeven van 
wat in eenige landen door arbeidersorganisaties gedaan wordt voor de 
ontwikkeling van den arbeider. Het standpunt dat ingenomen wordt 
tegenover de problemen van volksopvoeding komt hierbij vanzelf eveneens 
ter sprake. Al worden in dit verslag ook andere instellingen genoemd, 
gaat het in hoofdzaak om wat de arbeidersorganisaties zelve doen. *).

In aansluiting aan wat in een vorig artikel over het Fransche „centre 
social" of volkshuis gezegd is, gaat het nu om wat de vakvereenigingen 
hebben tot stand gebracht en in welken geest zij werken of voortaan 
wenschen te werken. Voor het eerste ontleenen wij de gegevens aan het 
rapport van het bovengenoemde onderdeel van den Volkenbond, voor het 
laatste raadplegen wij het belangrijke verslag, uitgegeven door het Institut 
supérieur ouvrier, van een bijeenkomst in September 1936 te Pontigny 
gehouden.

In vooroorlogsche dagen was, ook in Frankrijk, het arbeiderskind aan
gewezen op gebrekkig lager onderwijs. Door avondscholen, cursussen voor 
volwassenen, uitgaande van de gemeente of de vakvereeniging trachtte 
men het tekort aan te vullen. Een inventaris van deze zeer talrijke pogingen 
is nimmer opgemaakt. Uit den aard der zaak ontleenden zij hare leerstof 
aan programma’s van het lager onderwijs. Muziek, teekenen werden hier 
en daar eraan toegevoegd.

Na den oorlog openbaart zich een sterk verlangen om nieuw leven te 
brengen in deze beweging en het onderwijs in overeenstemming te brengen 
met de hedendaagsche behoeften der arbeiders. Reeds in 1919 werden te 
Lyon, op een congres van de „Conféderation générale du Travail” in 
dezen zin belangrijke besluiten genomen.

Als eerste eisch stelde men: Hetzelfde onderwijs voor ieder kind, af
gezien van de vraag of het hand- of hoofdarbeider worden zou; een 
energieke actie werd op touw gezet tot hervorming van het lager-onderwijs- 
programma. Daar de arbeiders- en onderwijzers-vakvereeniging in ééne 
centrale organisatie vereenigd zijn, kon flink en krachtig gewerkt worden. 
Men ging uit van twee beginselen: „Het absolute recht van alle kinderen 
om de hoogste trappen der cultuur te bereiken, als zij daartoe voldoenden 
aanleg hebben”. En, daar de Fransche vakvereeniging arbeid niet kan zien 
los van cultuur, noch cultuur los van arbeid, luidt het tweede beginsel:
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rijkste werken over arbeidsvreugde geschreven zijn 
i Belg?

') Is het toeval dat de belangrij 
door een Franschman en door een

„Van den aanvang af zal in het onderwijs handenarbeid zijn opgenomen. 
Deze hebbe zich trapsgewijze te richten op de beroepstechniek'’.

Dank zij de samenwerking tusschen het onderwijzerscorps en de vak
verenigingen zijn in het openbaar onderwijs wijzigingen in deze richting 
aangebracht.

De verwezenlijking van het tweede plan bracht grooter moeilijkheden 
met zich, want hier waren de wenschen der verschillende richtingen in 
den boezem der vakvereenigingen niet dezelfde. Waar het ging om het 
organiseeren van cursussen van middelbaar vakonderwijs voor volwassenen, 
die tot doel zouden hebben hunne algemeene beroeps- en maatschappelijke 
vorming, stond men voor ook nu nog niet eenstemmig beantwoorde vragen. 
Men bedenke hierbij, wat waarlijk niet alleen voor Frankrijk geldt, dat de 
arbeiders die aan een en ander den stoot gaven, door hun tekort 
en niet vanuit hun bezit gedreven werden. De Fransche ar
beidersorganisaties danken haar ontstaan, haar groei en haar bloei, 
gelijk trouwens ook met de meeste elders het geval is, aan het taaie vol
hardingsvermogen van mannen, wier intellectueele bagage die van de 
lagere school was. Bij den opbouw hunner organisaties, bij het scheppen 
van contacten op betrouwbaren en redelijken grondslag hadden zij boven
dien te worstelen met het verzet der werkgevers en met het wantrouwen 
van den Staat. „Tijdens die heidenperiode, hebben zij alleen door persoon
lijke inspanning zich kundigheden kunnen bijbrengen, waarvan men ge
troffen is de sporen te vinden in de oorspronkelijke documenten der 
arbeidersklasse".

Wat ons telkens treft bij de Franschen, is de groote opvoedende en ont
wikkelende waarde die zij aan den arbeid als zoodanig toekennen. Zonder 
overdrijving kan gezegd worden, dat voor hun bewustzijn de normale 
ontwikkeling van het individu tot cultuurmensch zich voltrekt via zijn 
beroepsarbeid en niet via het goede gebruik van den vrijen tijd.

Vandaar dat zoo talrijk zijn de cursussen, die tot doel hebben door theo
retische kennis den volwassen geschoolden arbeider dieper in het eigen 
vak te doen doordringen en het daardoor meer tot zijn onvervreemdbaar 
eigendom te maken De stevigste basis hunner opvoeding, zoo heet het, 
ligt in hun beroepsarbeid. Het is een dwaling te meenen, dat de berede
neerde uitoefening van het beroep, onvereenigbaar is met voortgang in 
algemeene ontwikkeling en geestelijken groei.

Het spreekt vanzelf dat al het opvoedings- en ontwikkelingswerk door 
de arbeidersorganisaties ondernomen, een integreerend deel uitmaakt van 
hare werkzaamheden, inderdaad een harer belangrijkste functies is.
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Een goed beeld hiervan geeft het lijstje van de onderwerpen die op deze 
cursussen worden behandeld.

Sociale wetgeving in het algemeen.
Verkorting van den Arbeidsdag.
Internationale actie (Int. arbeidsbureau, Volkenbond, Ontwapening). 
Hervorming der arbeidsinspectie.
Economische reorganisatie, en strijd tegen werkloosheid.
Wetgeving op de Veiligheids-Commissies.
Organisatie van de internationale verhoudingen in zake de emigratie.
Gezinstoeslag (actie voor wettelijke regeling).
Beroepsongevallen en beroepsziekten.
Nationalisatie der industrieën.
Rationalisatie.
Bescherming van vrouwenarbeid.
Vacantie der arbeiders.

Zeer terecht naar wij meenen, wordt in het rapport van het Internationale 
Arbeidsbureau van den Volkenbond, de opmerking, gemaakt, dat het bij 
deze onderwerpen niet gaat om propaganda maar om maatschappelijke 
oriënteering en sociale opvoeding.

Tot zoover wat de C.G.T. tot stand brengt. Door andere vakvereenigingen 
de C.G.T.U. (Confédération unitaire) de rooms-katholieke, worden de
zelfde methoden toegepast. De strekkingen en de drijfkracht zijn natuurlijk 
andere.

Ook in Frankrijk hebben zich jeugdvereenigingen gevormd die, als wij 
afgaan op het meergenoemde officieele rapport, uitgaan van de „chris
telijke" lees roomsch-katholieke, organisaties voor manlijke en voor 
vrouwelijke jeugd. Deze hebben hunne „centres d’ éducation”, ont- 
wikkelings-centra en gebruiken de ook bij ons gangbare propaganda
middelen; week- en maandbladen dien ook hier hun samenbindend en 
voorlichtend werk. Brochures, folders, aanplakbiljetten, de film en de 
gramofoon zijn ook hier de propaganda- en reclame-middelen. Wat de 
bijeenkomsten betreft, het gaat er om geestelijke, artistieke, lichamelijke 
opvoeding, tevens om voorbereiding voor het vakvereenigingsleven. 
Driemaandelijksche gewestelijke bijeenkomsten, studieweken voor de 
plaatselijke en de bondsleiders, samenkomsten van propagandisten ont
breken ook hier niet.

In 1931 konden deze verschillende organisaties een gezamenlijk bedrag 
boeken van ongeveer 60.000 bijeenkomsten, wat wel wijzen zal op een 
wijdvertakten invloedssfeer.

Men heeft dan in Frankrijk niet stil gezeten. Of de bijeenkomst van 
September 1936 te Pontigny officieel een vervolg was op Brussel en Oxford, 
doet niet ter zake. Zeker is dat daar bleek hoe het probleem der volks-
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opvoeding èn in Frankrijk èn elders in zijn zeer verschillende aspecten 
grondig werd onder de oogen gezien. Het verhandelde verscheen als 
uitgave van het „Institut supérieur ouvrier” onder den aantrekkelijken 
titel: „Pour une culture vivante et libre”.

De bijeenkomst was niet zoo uitgebreid internationaal als die in Oxford, 
waar ook Amerika, vooral Zuid-Amerika en de landen van Oost-Europa 
sterk vertegenwoordigd waren. Met België, Engeland, Nederland, Zweden, 
Zwitserland, was te Pontigny dat gedeelte van West-Europa bijeen waar 
nog sprake kan zijn van een levende en vrije cultuur. Wij doen enkele 
grepen uit het te Pontigny gebodene, waardoor naar wij hopen, duidelijk 
blijken zal hoe nauw het verband is tusschen (nog) vrije volken en de 
richtlijnen, die door de vakvereenigingen en andere arbeisinstanties voor 
volksopvoeding door volksontwikkeling, getrokken worden. Allereerst 
geve men zich rekenschap waarom zooveel pogingen in deze richting, door 
intellectueelen met de zuiverste bedoelingen ondernomen, aan het gestelde 
doel niet hebben beantwoord en dit ook niet konden. Reeds de meerge
noemde directeur van het arbeidersinstituut voor hooger onderwijs dat 
Ruskin College ‘) heet, werd te dezen opzichte wijs door schade en schande. 
„Aan arbeiders economie doceeren zooals gij dit aan studenten doet, 
moet uitloopen op mislukking. De doorsnee-student kan economische 
vraagstukken 'beschouwen als toeschouwer, meer of min uit de hoogte, 
zoowat op dezelfde manier als waarop hij geschiedenis of natuurkunde 
bekijkt. Maar bij den arbeider raakt men direct zijn levensproblemen. 
Hij staat tegenover economische kwesties als iets wat bijna dagelijks zijn 
bestaan raakt, en wil men zijn belangstelling wekken en vasthouden, 
dan moet theoretische economie in ieder geval van meet af aan gericht 
zijn op de feiten zelve, waarmede hij in zijn bedrijf en in zijn leven van al 
den dag in aanraking komt. Toen ik begon te doceeren wist ik bitter weinig 
van het bedrijfsleven, en telkens wezen mijne arbeiders-studenten mij op 
punten, die mij ertoe brachten mijn houding te herzien ten opzichte van 
veel, dat ik uit boeken geleerd had. Ik heb van hen heel wat geleerd en 
zij leerden mij langzamerhand hoe ik ze les geven moest” 2).

Geen wonder dat te Pontigny dit onderwerp ter sprake kwam. Het werd

’) Ruskin College werd in 1898 gesticht door het Amerikaansche echtpaar Vroomans 
en naar John Ruskin genoemd, omdat men het door hem beoogde doel er hoopt te 
verwezenlijken. Namelijk arbeiders zoo te vormen'dat zij het hunne mede-arbeiders 
konden doen. Dit en niet de verbetering van hun positie stond op den voorgrond. Het 
ging erom, door den arbeider een rijker leven mogelijk te maken, hem te helpen om 
zeil te leeren denken, en zich een gefundeerd oordeel te vormen, zoowel over de arbeids
problemen, waarmede hij in aanraking kwam als over maatschappelijke levens
problemen in het algemeen.

*) Lord Sanderson: Memories of sixty years.
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vastgeknoopt aan Frankrijks ervaring met de Volksuniversiteiten en 
ingeleid door den chef van het kabinet van den onder-secretaris 
van Staat voor vrije tijd en sport, tevens professor aan de universiteit te 
Dyon. Ziehier wat Prof. Dolléans in hoofdzaak beweerde. De bloeitijd van 
de Volksuniversiteiten, die samenhangt met de Dreyfus-zaak, heeft 
slechts kort geduurd (1898 -1902), lang genoeg echter om de oogen te 
openen van tal van jonge intellectueelen voor de tekorten van een onder
wijs, dat geheel omging buiten het werkelijke leven.

„Alleen geoefend in het spelen met ideologieën, hadden wij geen con
tact met het concrete bestaan, was onze geest gevangen in bespiegeling. Wij 
waren zonder twijfel vurig en oprecht, hadden alleen oog voor belangelooze 
bedoelingen, maar hoe nutteloos waren zij, hoe ver stonden zij af van het 
leven van de groote meerderheid der menschen, die verplicht zijn te 
zwoegen en te tobben voor hun dagelijksch brood”.

Maar de teleurstellende ontdekking van dit tekort heeft „in den muur 
van ons intellectualisme, die ons afsloot van de werkelijkheid, een bres 
geschoten, waar licht en lucht door konden binnenstroomen”. Noch van 
den groei der Arbeidersbeweging, noch van socialistische en revolutionaire 
strekkingen wisten deze jonge studenten iets af. Gelukkig had de stem 
van Jaurès zich reeds doen hooren. Dank zij de Dreyfuszaak werden wij 
gedwongen hartstochtelijk naaar hem te luisteren. Door hem leerden vele 
jongeren in die dagen de Arbeidersbeweging kennen en dringt het tot hen 
door, waarom zoo weinig arbeiders de volksuniversiteiten bezoeken, 
waarom deze voor de arbeidersklasse niet zijn, niet kunnen zijn wat hare 
vrienden zoo vurig gehoopt hadden. „In een groot aantal der Volks
universiteiten is de vraag hoe de volksklasse te onderwijzen niet gevoeld 
als een op te lossen, maar als een opgelost probleem. In plaats van zich af 
te vragen op welke wijze arbeiders kennis bij te brengen, heeft men alleen 
naar middelen gezocht om een arbeidersgehoor samen te brengen om die 
en die docent over dat en dat onderwerp te hooren  Men onderwijst 
arbeiders die iaat van hun werk komen niet op dezelfde wijze als jonge 
menschen die naar school moeten, men houdt niet op dezelfde manier 
een voordracht voor arbeiders als voor een burgerij, die steeds op zoek is 
naar afleiding en goedkoop vermaak”.

Terecht wordt er de docenten een verwijt van gemaakt dat zij nagelaten 
hebben de bestaansvoorwaarden te bestudeeren van hen, die zij hun 
„kameraden” noemen. Wat ontbrak, was wezenlijk „levend contact met 
den arbeider, was doorvoeld begrip van hun bestaan. Het eerste wat 
noodig was, was dat deze opvoeders hunne eigen opvoeding herzagen”.

Geen wonder dat door de mannen en vrouwen uit de arbeidersorgani
saties die werken voor ,,une culture vivante et libre" naast Jaurès, Proud- 
hon hun held is, Proudhon die, zelf voortgekomen uit het volk, op Marx
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voor heeft, niet alleen dat hij vertrouwd is met het leven van den boer en 
landarbeider, maar dat het leven van den loonarbeider het zijne is geweest.

Wat de liberale Lord Sanderson zich eerlijk had waargemaakt door zijn 
ervaringen in Ruskin College, wordt hier door den socialist Dolléans in 
ruimer verband gezien naar aanleiding van een instelling, waarop groote 
verwachtingen gebouwd waren en die in Frankrijk mislukte.

Mag men hier, dank zij het verkregen inzicht, niet spreken van een 
zegenrijke mislukking?

Er zij hier eraan herinnerd, hoe het Bureau international du Travail 
door de Internationale Arbeidsconferentie van 1830 uitgenoodigd werd 
„de middelen te bestudeeren, waardoor het gansche domein van letteren, 
wetenschap en kunst, ten volle toegankelijk zou gemaakt worden voor 
de arbeiders”.

De urgentie hiervan werd en wordt al dringender gevoeld nu de machine 
in sterk klimmende mate de hand van den mensch vervangt, deze daar
door als zelf scheppend wezen wordt uitgestooten en bovendien verkom
mert en zich geestelijk al eenzamer gevoelt door toenemende specialisatie, 
terwijl tegelijk een behoorlijker dosis vrije tijd en menschwaardige 
woningtoestanden mogelijkheden tot zelfontwikkeling scheppen, 
vroeger totaal ontbraken.

Wij hebben geen behoefte om nadruk te leggen op de periode van 
regressie waarin de wereld verkeert, maar klinkt het niet welhaast on
geloofelijk dat in 1924 op het reeds genoemde congres te Oxford werd 
verklaard dat „de menschheid alleen bevrijd kan worden door inter
nationale solidariteit en dat volksopvoeding meer dan welk ander middel 
ook, door het inzicht te helpen wekken van der menschheids eenheid 
zonder onderscheid van ras, geloof of land, het leggen van de grondslagen 
voor een duurzaam internationalisme zal mogelijk maken ?" Het zou de 
moeite loonen de verschillende standpunten in zake volksopvoeding naar 
voren te brengen. Ons is het er nu echter om te doen te wijzen op een 
inzicht, dat overal begint door te dringen en op bepaalde levensterreinen 
klasseverschil uitwischt: het inzicht namelijk dat het bij volksopvoeding 
gaat om den mensch als persoonlijkheid, dat dus het doel van alle volks
opvoeding wezen moet den mensch als gezinshoofd, als staatsburger, als 
kameraad, als arbeider, als geestelijk wezen tot zijn recht te laten komen, 
een inzicht waarmede de lezers van de werken van Hendrik de Man en 
van Dubreuil vertrouwd zijn. Dr. H. Brugmans, directeur van het Instituut 
voor Arbeidersontwikkeling heeft daarover op de internationale arbeiders 
conferentie van 1936 te Pontigny, dingen gezegd, waarvan een ieder die 
iets begrijpt van wat bedreiging van volkskracht beteekent, zich behoort 
te doordringen. Uit plaatsgebrek moeten wij volstaan met wat ons het 
belangrijkste lijkt. Zooals op andere gebieden van menschelijk denken
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en handelen, wordt ook hier naar toenadering en naar synthese gezocht. 
Het moet nu uit zijn met elkaar bestrijdende standpunten: „aan onszelven 
zijn wij verschuldigd de groote lijnen te trekken van een gerichte cultureele 
politiek, de omtrekken van een „plan” van arbeidersopvoeding”.

„Een tijdlang kunnen fundamenteele problemen ontloopen worden — 
het oogenblik komt, waarop zij ons beheerschen, terwijl wij het zijn die 
ze onder de knie moeten hebben”. Wat ons, ware dit noodig, onmiddellijk 
vertrouwen zou geven in Dr. Brugmans’ betoog, is zijn wantrouwen in 
algemeenheden, in die versteende formules, logisch in schijn, die de ver
scheidenheid van het leven miskennen”. Inderdaad voor wetenschappelijke 
doeleinden, is het b.v. van belang te weten dat, gelijk onlangs werd op
gemerkt, in ons land jaarlijks 734 millimeter regen valt, maar wat zegt 
dit over maartsche buien, meiregen, stroomende onweersregens, sneeuw 
en hagel ?

„Voor ons”,aldus Brugmans, „strijders voor de cultuur-beweging, mag het 
proletariaat nooit alleen, zelfs niet in de eerste plaats, een revolutionnaire 
historische macht zijn, de collectieve held van het sociale melodrama —■ 
de Sint Joris die eenmaal den draak van het kapitalisme zal verslaan. 
Nooit kan de arbeidersklasse voor ons ophouden een levende menschelijke 
realiteit te zijn, bestaande uit samengestelde en hoogst belangrijke in
dividuen, man voor man en vrouw voor vrouw Ons werk sluit een goed 
deel individualisme in zich, dat ik niet vrees te erkennen en te propa- 
geeren  Voor ons ligt de waarde der arbeiders niet in hunne onderwer
ping aan of in hun verzet tegen het kapitalisme, maar in hunne reëele 
persoonlijk menschenwaarde.

In ons oog beteekent dit, dat onze centra van volksopvoeding iets 
anders te doen hebben, dan de voorwaarden voor te bereiden, waarop 
socialisme mogelijk wordt. Zij zuilen meer doen dan strijden voor een 
nieuwe maatschappij: door hunne democratie en door hun humanisme 
zullen zij van nu af aan deze nieuwe maatschappij eenigermate hebben 
verwezenlijkt".

Wat zouden wij gaarne de voordracht in haar geheel weergeven want 
voor hoevelen van hen. die voor hun eigen, vaak o zoo benauwd heilig 
huisje vechten, zou het in zich opnemen van het hier beweerde, gezond 
makende medicijn wezen. Wij kennen maar zeer enkele landgenooten, die 
tot zoo zuivere objectivitiet, zoo’n ruimte van blik, zoo'n evenwichtigheid 
in het wikken en wegen, in staat zijn. Men oordeele

„En toch, ja, ik weet het wel: het is de historische zending van het 
proletariaat de voorhoede te zijn van de evolutie naar het socialisme, en 
die zending legt bepaalde en formeele plichten op.

Het is verre van mij die te miskennen of te verkleinen. Maar hoe dan 
ook, in het arbeidersleven van al den dag, is nog iets anders dan de on-
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onderbroken en rustelooze sociale actie. Ik zal u straks spreken over al 
wat mij verontrust in een politieke en sociale neutraliteit die, naar ik meen, 
de dood zou zijn voor volksopvoeding. Met te meer overtuiging kan ik 
dan verzekeren, dat ik u nu een „weest op uw hoede" heb toegeroepen 
voor het tegenovergestelde gevaar, dat van een fanatisme hetwelk, om 
het ideaal, de mensen vergeet.

Natuurlijk, zoo heet het verder, moeten bedrijfsleider van coöperaties, 
secretarissen van vakvereenigingen, gemeenteraadsleden, gevormd worden, 
maar wachten wij ons het aanvangspunt te verwarren met den te door- 
loopen weg  Ik vraag mij af of de arbeiders-opvoeding de slaaf moet 
zijn en blijven van de actie, zooals in de middeleeuwen de wijsbegeerte 
de slavin was van den godsdienst”.

Onafhankelijkheid is noodzakelijk. ,,Ik eisch de autonomie van de 
arbeidersontwikkeling tegenover partijen en vakvereenigingen, allereerst 
omdat dit een intellectueele en moreele noodzakelijkheid is, maar tegelijk 
de ontwikkeling der dingen ons geen keus laat.

Neen zeker, nooit zou ik willen trachten een cultuurbeweging te or- 
ganiseeren buiten de arbeiders- en socialistische organisaties om, maar 
evenmin zal ik mij er ooit mede tevreden stellen in die cultuurbeweging 
niets dan een middel te zien, om aan hen die het willen hooren uit te 
leggen, waarom wij altijd gelijk en onze tegenstanders altijd ongelijk 
hebben. Nooit zal ik in de arbeidersontwikkeling iets anders zien dan een 
werktuig tot menschelijke bevrijding, tot vrije en openhartige critiek.

Bevrijding van menschengeest, uit de banden van onkunde, van slaafsch- 
heid, van angst, van vooroordeelen, door een volksopvoeding die niets 
anders beoogt dan deze vrijmaking, ziedaar waarom het behoort te gaan 
en inderdaad gaat bij eerlijke, onzelfzuchtige, onbaatzuchtige leiders. 
Wij laten het ons gezeggen dat wij, door een schromelijk tekort aan 
werkelijkheidszin, veel minder bereikt hebben dan toch mogelijk was. 
Ja dat wij vaak het tegenovergestelde bereikt hebben van wat wij wenschten 
door een overschatting van den arbeider, door hem te maken tot een 
abstractie, waar men spreekt van de mensch, zooals men gewaagt van de 
burger, de kiezer. Het pijnlijkst is dat wij, juist wij, die alles willen, in het 
werk stellen om den arbeider te helpen zijn minderwaardigheidsbesef te 
overwinnen, dit versterkt hebben door bij hem een kennis en een inzicht 
te onderstellen, die hij niet hebben kon, hij aan wien en aan wiens mede
arbeiders wij eeuwen lang alle aanraking onthouden hebben met den 
cultuurschat der eeuwen. Het is zeker waar dat wij, door ons tekort aan 
werkelijkheidszin, door onze traagheid om in den mensch het individu te 
zien, daar waar wij het begrip wilden brengen en helderheid van inzicht, 
de verwarring en onklaarheid vergroot hebben.” En hoe krachtig en moedig 
klinkt de waarschuwing voor grootdoenerij: „Onze cultuurbeweging zij 
geen corporatie van sociale elite. Een intellectueele elite, ja; een moreele
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*) La fin des monstres. Ed. Bernard Grasset. Paris 18 fr.

elite, laat ons het hopen, hoewel de wezenlijke elite dien naam waardig, 
zich er wel voor wacht er zich op te laten voorstaan! Maar een maat
schappelijke elite, nooit  Het probleem der „bonzen’'is niet alleen een 
vraag van salaris. Het is voornamelijk een vraag van geestesgesteldheid”.

Brugmans herinnert eraan hoe van Briand werd gezegd dat hij niets 
wist en alles begreep, en van Poincaré, dat hij alles wist en niets begreep. 
Ten volle onderschrijven wij wat ook Brugmans ervaring is: „Als Briand, 
begrijpen onze arbeiders alles, en altijd weer opnieuw ben ik verrast ge
weest over het merkwaardige critische gezond verstand van onze strijdende 
arbeiders”.

Vergissen wij ons wanneer wij meenen dat klanken als deze getuigen 
van een geestesgesteldheid, die het deel behoorde te zijn van allen, aan 
wie het behoud van volkskracht ter harte gaat ? Wee ons, wanneer in 
democratische landen als het onze, deze dingen niet begrepen worden 
vóórdat het te laat is. Van harte onderschrijven wij de woorden: „De 
beweging voor arbeidersopvoeding kan en moet al meer in het leven der 
massa's de rol spelen van een leekenheilsleger”.

Of wij met het bovenstaande hebben weergegeven wat voor allen die 
zich met volksontwikkeling bezighouden vaststaat ? Wij weten beter. 
Maar dat deze opvatting te Pontigny ingang vond, blijkt uit de discussie 
waarbij geen principieele bezwaren gehoord werden. De afgevaardigde 
van de Engelsche W.E.A. brengt naar voren, hoe Marx in een van zijn 
stellingen over Feuerbach, de opmerking maakt dat de opvoeders moeten 
worden opgevoed. Waar vindt men arbeiders die tot onderwijzen in staat 
zijn? In Groot-Brittannië komen de opvoeders van de universiteiten”. 
Inderdaad. Men vergete echter niet, dat het aantal van hen die uit „het 
volk” voortkomen en er wel toe in staat zijn, steeds en snel groeiende is. 
En men vergete óók niet — uit het eigen land zijn daarvan sprekende 
voorbeelden aan te halen — hoe geheel anders de arbeider tegenover den 
zelfgekozen docent staat dan tegen over den hem van bovenaf toegewezene. 
Van een breuk tusschen den officieelen intellectueel en den intelligenten 
arbeider is alleen dan maar sprake, wanneer het contact op onnatuurlijke 
wijze tot stand komt.

Wanneer volksleiders die uiteraard volksopvoeders zijn, zich de ver
wezenlijking van het hier geschetste ideaal tot levensdoel stellen, dan 
heeft de zuivering en de redding der democratie een goede kans.

Geen wonder dat Dubreuil zijn laatste boek, *) waarin het gaat om de 
vrijheid van den mensch-arbeider, eindigt met den eisch al onze krachten 
in te spannen om hen de verlichten, die op de onderste sporten staan van 
den maatschappelijken ladder, ,,A injecter dans leur sang 1’ énergie de 
1' esprit”.
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Verplichte arbeidsdienst of vrije kampen? 
door W. H. KUIN-HARTTORFF

Zij eindigden ons vorig artikel over de vrijwillige arbeidsdienst1) met 
’ ’ een naschrift over de verplichte.
Dit was niet zonder reden. Ook het hiervolgende artikel wordt niet ge

schreven zonder dat de schrijfster zich heeft afgevraagd: maakt men zo 
geen slapende honden wakker ? Indien zij hiervan overtuigd was, zou de 
pen ongebruikt zijn gebleven. Helaas is er van slapen geen sprake meer 
in dit verband.

In meer dan één dagblad is openlijk of bedekt gepleit voor de invoering 
van een verplichte arbeidsdienst (De Tijd, Het Alg. Handelsblad, De 
Nederlander). Bovendien verscheen een propagerend artikel van de hand 
van den hoofdambtenaar van Sociale Zaken G. W. F. van Hoeven, in het 
Mei-nummer 1938 van „Steunverleening en Werkverschaffing". Dit 
laatste vooral wijst erop, dat ook in regeringskringen de bal aan het 
rollen is. Op een conferentie van het kader der R.K. jeugdleiding onlangs 
gehouden, werd zelfs meegedeeld dat er op de Departementen van Onder
wijs en Sociale Zaken een program van jeugdopvoeding door de Staat 
zou liggen. En het feit, dat hierop door een R.K. lid van de Rijkscommissie 
ter bestrijding van de gevolgen der jeugdwerkloosheid werd geantwoord, 
„inderdaad dreigt het kampwerk de katholieken ontnomen te worden", 
maakt de opmerking het overdenken waard.

Hoe komt het dat zoveel dagbladen en zoveel personen, die zich vroeger 
niet op het gebied der jeugdleiding bewogen, plotseling zo grote belang
stelling aan den dag leggen en zelfs met voorstellen komen ? Ongetwijfeld 
door de nood van het ogenblik. Wij menen echter, dat het niet zo zeer de 
nood van de werklozen zelf is, dan wel de angst voor de gevolgen die 
langdurige werkloosheid voor onze samenleving kan hebben. Het is zeker 
niet toevallig, dat na de Oostenrijkse gebeurtenissen zoveel pennen in 
beroering zijn gekomen. Men is bang voor het nationaal-socialisme en 
men heeft gezien dat de wanhoop, waartoe lange werkloosheid voert, de 
mensen voor deze stroming ontvankelijk maakt.

De omvang van de jeugdwerkloosheid in ons land had intussen een 
jaar of twee jaar geleden eerder aanleiding tot ongerustheid kunnen geven. 
In de laatste jaren is bij de (overigens tijdelijke) opleving van het bedrijfs
leven weer een groter percentage jongeren aan het werk gekomen dan 
ouderen. Wanneer men dus — wat dikwijls gebeurt — de achteruitgang 
van het bezoek aan de bestaande kampen, cursussen en werkplaatsen 
voor jeugdige werklozen, als argument noemt voor de noodzaak van 
nieuwe maatregelen, is dit onjuist. Inderdaad daalt het aantal deel-
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1 Jan. '38
15100 
57100 
78200 
113900
76400 
56400 
20700

2.8
1.4
1.8
7.8

leeftijdsgroepen.
Daling in %

4.4
9.9

nemers aan genoemde instellingen. Uit de cijfers die het Centraal Bureau 
voor de Statistiek daaromtrent dit jaar publiceerde, kan men opmaken, 
dat de daling ook belangrijk was, vooral van de deelname aan de cur
sussen. Het is echter ongeoorloofd hieromtrent een algemeen percentage 
te noemen, daar allerlei factoren invloed uitoefenen. Zo zijn b.v. in som
mige gemeenten centrale werkplaatsen opgeheven, terwijl ze in andere 
plaatsen nu eerst zijn ingesteld; soms is de deelname van een bepaalde 
leeftijdsgroep afgenomen, maar van een andere toegenomen. Verder valt 
op, dat de deelname aan het werk in de centrale werkplaatsen en 
werkkampen gestegen is. Het aantal centrale werkplaatsen nam toe.

In het algemeen is echter toch een achteruitgang te constateren; het 
totaal aantal deelnemers beneden 25 jaar is gemiddeld voor alle maanden 
in 1937 lager dan het overeenkomstig aantal in 1936).

Om ons nu enigszins een oordeel over deze cijfers te kunnen vormen is 
het noodzakelijk daarnaast de cijfers te bekijken van de werkloosheid 
zelf. We laten daarvan hieronder een staatje volgen van de ingeschrevenen 
bij de arbeidsbeurzen, overgenomen uit het Maandblad van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek.

Werkloosheid naar
1 Jan. '37.
15800
63400
84200
117100
77500
55400
19200

14—17 j. 
18—24 j. 
25—30 j. 
31—40 j. 
41—50 j. 
51—60 j. 
61—65 j.
Uit bovengenoemde staat blijkt duidelijk, dat de werkloosheid onder de 
18—24 jarigen het sterkst is afgenomen. De totale daling is dus het hoogst 
bij de jeugdwerkloosheid.

Dit in aanmerking genomen is het dus te begrijpen dat ook het bezoek 
aan de cursussen, werkplaatsen en werkkampen afgenomen is.

Natuurlijk moet men niet vergeten, dat er nog altijd duizenden werkloze 
jongeren rondlopen, waarvan het grootste gedeelte niet bereikt wordt 
door de arbeid ter bestrijding van de gevolgen der werkloosheid. En 
het zijn de zwakste broeders die het ergst leeglopen. Het is dan ook be
grijpelijk, dat men zich om hun toekomst bezorgd maakt. De jeugdorga
nisaties zitten al jaren met dit probleem: hoe bereiken wij de massa. 
De eenvoudigste oplossing is inderdaad die van dwang. Zoals er een 
leerplicht is, zou er — zo zegt men wel — ook een organisatieplicht
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kunnen komen voor de rijpere jeugd en voor de werklozen een arbeids- 
dienstplicht. Tout simple comme bonjour. Maar afgezien van de 
principiële bezwaren, die we zo aanstonds zullen behandelen - heeft 
men zich wel eens afgevraagd wat zo’n maatregel zou kosten? Waarom 
noemt toch niemand der voorstanders, die plotseling zo enthousiast naar 
de pen hebben gegrepen, cijfers? Wie de jeugdorganisaties kent, en wie de 
arbeid voor jeugdige werklozen vanaf het begin kent, weet hoe men daar 
geworsteld heeft en nog worstelt met geldgebrek. Dit is één van de be
langrijke redenen waarom zowel het eerste als het laatst genoemde werk 
terugloopt. Hoe zou er dan geld genoeg kunnen zijn voor een organisatie 
die alle rijpere jeugd omvatte ?

Bovendien, om op de arbeidsdienst terug te komen; waar haalt men 
de werkobjecten vandaan ? Iedereen weet, met hoe grote moeite er zowel 
voor de werkverschaffing der volwassenen als voor de lange jeugdwerk- 
kampen steeds weer naar objecten wordt gezocht, die geen concurrentie 
kunnen betekenen met de gewone arbeidsmarkt. Hoe zal dit moeten 
met een arbeidsdienst? De genoemde hoofdambtenaar doet in een ander 
artikel enthousiaste mededelingen over een bezoek aan de Duitse arbeids
dienst, waar men werkt aan bebossing, drainage enz. Maar waar wil men 
dat allemaal in Nederland doen ?

En de laatste practische vraag, die ons meteen op principieel gebied 
brengt: waar haalt men het geld vandaan voor de vergoeding aan de 
arbeidsdienstplichtigen ? We weten, dat er voorstanders zijn, die daarvan 
niet willen horen; het mogen werken op zichzelf is iets van zo grote be
tekenis, dat men daarvoor geen geldelijke beloning behoeft.

Beseft men wel dat in een werkloos gezin elk dubbeltje niet één maar 
tien maal omgekeerd moet worden, als het er nog is ? Er is in ernst ook 
nog een ander middel genoemd om tot dwang te kunnen overgaan of 
eigenlijk om de vrijwillige arbeidsdeinst effectief te maken: n.1. het 
onthouden van de steun aan het gezinshoofd als de in aanmerking 
komende zoon niet naar de dienst zou gaan.

Is het nog nodig in een blad als Volksontwikkeling het immorele van dit 
voorstel aan te tonen ? Dit is inderdaad, zoals een burgemeester het noemde, 
dwang langs een achterdeur. En bovendien spant men de ouders er voor, 
op straffe dat hun broodnodig geld onthouden wordt. Als er boven
dien iets in staat is de verhouding in een gezin te bederven, is 
het dit.

Maar het belangrijkst zijn ten slotte de principiële bezwaren tegen een 
arbeidsdienstplicht, waaronder wij dan verstaan een van de staat uit
gaande algemene dienstplicht voor werkende en werkloze jeugd gelijkelijk, 
of voor werkloze jeugd alleen. (In dit verband komt dat op hetzelfde neer). 
In de meeste der artikelen van voorstanders wordt gewezen op de geestelijke
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waarde van een dergelijke dienst: hij zou de opvoeding der rijpere jeugd 
belangrijk ten goede komen.

Het schijnt wel, dat deze voorstanders noch kennis hebben genomen 
van de talloze uitspraken van jeugdleiders noch van deskundigen op het 
gebied der psychologie van de rijpere jeugd. Immers die beide groepen 
zijn absoluut overtuigd van de noodzaak van principiële opvoeding 
der rijpere jeugd, d.w.z. opvoeding die bewust een levensdoel dient. Juist 
in die moeilijke, voor het leven beslissende leeftijd, behoeven de jongens 
en meisjes krachtige principiële leiding. Niet toevallig is het, dat in ons 
land de vrije jeugdvorming geschiedt op basis van de verschillende levens
overtuigingen, die in ons volk leven. En zeer bewust heeft men de arbeid 
voor jeugdige werklozen volgens dezelfde methode opgebouwd. Dit is 
door deskundigen gebeurd, die jarenlange ervaring hebben op het 
gebied der vrije jeugdvorming! Meer nog dan de in normale omstandig
heden verkerende jongens en meisjes, behoeft de werkloze jeugd prin
cipiële leiding. Een „neutrale” opvoeding van staatswege zou zowel 
tegen de volkstraditie als tegen de moderne practische en theoretische 
opvoedingsinzichten ingaan.

Juist de arbeid der vrije jeugdvorming heeft in ons land bewezen, dat 
nationale saamhorigheid alleen groeien kan in vrijheid tussen de ver
schillende bestaande en recht van bestaan hebbende principiële groe
peringen. Bij samenwerking leert men dan werkelijk respect voor elkaar 
en eikaars diepste overtuigingen te krijgen. Zo alleen kan de eenheid in ver
scheidenheid groeien waarvoor onze grootsten gepleit en gestreden hebben.

Ons tweede principiële bezwaar is, dat men doet alsof men met de 
arbeidsdienst (hetzij verplicht hetzij vrijwillig) de werkloosheid zelve zou 
bestrijden. Dit is niet zo; wezenlijk bestrijdt men ook op deze wijze slechts 
de gevolgen der jeugdwerkloosheid. Immers het werken in de dienst is 
geen vakarbeid, is geen arbeid tegen normale vergoeding en is van zeer 
tijdelijk karakter, zodat men de deelnemers, die werkloos waren, bij de 
werklozen moet b 1 ij v e n rekenen.

Het tijdelijk „uit de circulatie nemen” van een groot aantal jongeren 
zal niet aan een zelfde aantal ouderen werk geven, zoals men zegt, want 
daarbij spreekt de aard van het werk mee en de beloning.

Ten slotte: het zo lang (minder dan een jaar zal men de A.D. niet 
willen laten duren) uit het normale milieu halen van werkloze jongeren, 
belemmert de mogelijkheid voor hen in het arbeidsproces te worden 
opgenomen en ontneemt aan de vakmensen onder hen zowel als aan de 
werkenden hun deskundigheid.

Wat nu wel?
De verplichte arbeidsdienst wijzen wij dus volstrekt op principiële en
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practische gronden af; de vrijwillige eveneens. Maar is er ook iets positiefs 
te zeggen? Zeer zeker, Wij hebben in het geheel niet bedoeld en naar 
wij hopen is dit uit de beide artikelen voldoende gebleken een 
te houden tegen uitbreiding en verbetering van de arbeid die gebeurt ter 
bestrijding van de gevolgen der jeugdwerkloosheid. Integendeel: wij 
zouden met klem willen pleiten voor krachtige uitbreiding hiervan. En 
wij achten naast de steun van particulieren en verenigingen, de steun 
van de overheid daarbij onontbeerlijk. Steun die zich vooral zal 
moeten uiten in het bevorderen van het bestaande werk. Dat betekent 
in de allereerste plaats behoorlijke financiële steun. En in de tweede 
plaats betekent dat bevordering van de samenwerking tussen de 
verschillende volksgroepen, die bestaat. Dwang is hierbij absoluut 
overbodig. De groepen hebben elkaar op dit gebied gevonden reeds 
sinds 1932, toen de Landelijke Commissie ter bestrijding van de gevolgen 
der jeugdwerkloosheid in het leven werd geroepen door het Nederlandsch 
Jeugdleiders Instituut en de R.K. Interdiocesane Jeugdcommissie.

Dat de regering het belang van deze samenwerking inzag, blijkt uit 
het feit dat zij in 1934 de Landelijke commissie tot een Rijkscommissie 
maakte.

De regering heeft inderdaad op vele wijzen blijk van haar belangstelling 
en steun gegeven. Maar deze is niet voldoende geweest, omdat men steeds 
met gebrek aan geld te kampen had, zodat noch van voldoende leiding, 
noch van behoorlijke leidersopleiding sprake kon zijn. En alle practici op 
dit gebied kunnen U vertellen hoè belangrijk niet alleen voor de inhoud 
maar ook voor de omvang van het werk, de leiding is.

Wat dus o.i. zal moeten geschieden voor de gevolgenbestrijding is: 
meer geld beschikbaar stellen en via de reeds in het werk betrokken 
volksgroepen het werk trachten uit te breiden. Uit te breiden volgens 
dezelfde methode waarop het geschiedt, n.1. die van de vrije jeugdvorming. 
Niets rechtvaardigt het, deze methode door een andere te vervangen. 
Integendeel waar deze werkelijk is toegepast, heeft ze steeds groot succes

Men zal echter de leidersopleiding krachtiger ter hand moeten nemen, 
hetgeen alleen kan wanneer er meer geld beschikbaar komt, — b.v. even
veel als voor een arbeidsdienst nodig zou zijn. Verder zal men natuurlijk 
voortdurend moeten observeren welk soort werk het meeste ingang vindt. 
Uit de bovengenoemde cijfers bleek b.v. dat in het afgelopen jaar de 
werkplaatsen en de werkkampen sterker trokken dan de cursussen. 
Welnu, men breide dan de eerste twee uit! En vooral: men wissele 
ervaring uit, dat is van onschatbare betekenis. De bestaande arbeid ter 
bestrijding van de gevolgen, zowel plaatselijk als landelijk, zal dus uit
gebreid en voortdurend verbeterd moeten worden.
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Dr W. Sleumer Tzn.

Het Economisch Onderwijs, maatschappelijk beschouwd 
Academisch proefschrift. Amsterdam. 1938. 

door Dr D. REGELING.

Maar — men vergete niet, dat daarmede de werk
loosheid niet vermindert! De allereerste is 
aan ons allen gesteld is derhalve: de jeugdwe rk- 
loosheid zelve te bestrijden. Dit alleen kan werkelijk de 
moedeloosheid wegnemen, de arbeidslust terug doen keren en de wanhoop 
doen overwinnen. Vele deskundigen hebben hiervoor reeds middelen 
genoemd. We spraken in ons vorig artikel over: verlenging van de leer
plicht, uitbreiding van het nijverheidsonderwijs, vervanging van oudere 
door jonge arbeidskrachten (vervroegde pensioenering). We voegen daar 
aan toe: werktijd-verkorting en invoering van een wettelijk geregelde 
leerlingwezen.

Wij geven hier geen oordeel over de doeltreffendheid van deze maat
regelen. Zij zullen objectief onder ogen moeten worden gezien 
door deskundigen op dit gebied. En mén zal daarbij niet te snel 
voor financiële bezwaren moeten terugschrikken. Onze militaire defensie 
kost veel geld, en dat is er. Onze psychische defensie eist minder geld, en 
dat moet er zijn.

Tn. de probleemstelling van deze belangrijke dissertatie blijkt Dr 
Sleumer zijn taak beperkter te hebben opgevat dan de titel van zijn 

werk zou doen verwachten. Hij verklaart:
„Het hoofdobject dezer studie wordt gevormd door het Economisch Middel

baar Onderwijs en wel speciaal in dien vorm, die het meest algemeen ontwikkelt: 
de H.B.S.-A."

Wanneer hij later het ontstaan van het algemeen vormend economisch 
Middelbaar Onderwijs gaat schetsen, herhaalt hij, dat hij zich daarbij in 
het bijzonder bezighouden zal met het Middelbaar Onderwijs op econo- 
mischen grondslag, dat tevens Voorbereidend Hooger Onderwijs is.

Dr Sleumer heeft het dus gewenscht geacht de andere vormen van 
economisch onderwijs slechts een klein deel van zijn aandacht te schenken; 
het Hooger Onderwijs op economischen grondslag behandelt hij slechts 
terloops, verklaart hij, omdat de relatie tusschen dat Hooger Onderwijs 
en het economisch Middelbaar Onderwijs dit eischt. Zijn studie is zoo 
geworden tot een pleidooi voor de school, die zijn hart blijkt te bezitten; 
wellicht kan des Schrijvers beperking mede zijn groote grondigheid,
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de hier en daar overgroote uitvoerigheid verklaren. Dat deze beperking 
hem dwong andere inrichtingen voor economisch onderwijs, b.v. de 
Middelbare Handelsdagschool, die toch „was en nog altijd is de school 
voor den Middenstand bij uitnemendheid”, buiten nadere beschouwing 
te laten, mogen velen met ons betreuren; men heeft des Schrijvers 
beslissing te aanvaarden en de wijze te prijzen, waarop hij de door hem 
aanvaarde taak heeft verricht.

Een enkele opmerking zij ons hier reeds vergund: Mag wellicht een 
wat te groote bevangenheid ten gunste van de H.B.S.-A., die we meenen 
te ontdekken in enkele onderdeden van Dr Sleumers betoog, worden 
toegeschreven aan het feit, dat hij te zeer in zijn onderwerp opging? 
Wij wijzen hier op een te groote bereidheid van den Schrijver de houding 
van hen, die zich tegen de emancipatie van het economisch onderwijs 
verzetten, uit te kleine "motieven te verklaren. Bovendien meenen we, 
dat niet te miskennen is de neiging van den Schrijver, daar waar hij 
tracht aan te toonen, dat het leerlingenmateriaal der economische Middel
bare scholen wel anders is dan dat van zusterinstellingen, maar geestelijk 
niet lager geplaatst behoeft te worden, tot deze gelijkwaardigheid wat 
te snel te besluiten.

We komen hierop nader terug.
We willen hier herhalen, dat de concentratie van des Schrijvers aan

dacht op de H.B.S.-A. ons heeft geleverd een product van groote degelijk
heid; we zijn er van overtuigd, dat zijn werk op krachtige wijze er toe 
zal medewerken het economisch onderwijs in het algemeen de waar- 
deering te verschaffen, die onkunde en sleur en laten we den Schrijver 
hier bijvallen - - in enkele gevallen wellicht eigenbelang het zoo lang 
onthouden hebben en nog onthouden.

De Schrijver vangt zijn studie aan met den maatschappelijken toestand 
te schetsen in de 19de eeuw en in het begin der 20ste, waarbij hij aantoont, 
hoe de ontwikkeling der maatschappij de stichting van economisch onder- . 
wijs, naast het klassieke en natuurwetenschappelijke, noodzakelijk 
maakte. Geringe ontwikkeling der sociale wetenschappen, volgens 
sommigen, en daarnaast gebrek aan waardeering voor theoretische op
leiding maakten, dat de H.B.S.-5 van meet af niet het doel, dat Thor- 
becke stelde, kon verwezenlijken: „algemeene voorbereiding tot een 
groote verscheidenheid van maatschappelijke betrekking, beroep of 
dienst”, „de vorming van die talrijke burgerij, welke het lager onderwijs 
te boven, naar algemeene kennis, beschaving en voorbereiding voor de 
onderscheidene bedrijven der nijvere maatschappij tracht.”

De Schrijver verklaart den overgang van de 19de naar de 20ste eeuw 
als de periode te zien, waarin de geesten wakker werden en men de be-
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Wanneer de Schrijver zich dan zet tot het geven van een overzicht 
van de verdere ontwikkeling van het economisch onderwijs — mogen we 
hier wellicht reeds gaan spreken van de H.B.S.-A.? — dan wordt zijn 
waarnemingsveld beperkter, zijn grondigheid zeker niet.

Het is ondoenlijk den auteur op den voet te volgen als hij aangeeft 
op welke verschillende wijzen men in het eerste kwart onzer eeuw 
meende het economisch onderwijs wettelijk te moeten verzorgen. Het 
denkbeeld, dat dit onderwijs zijn behuizing onder het dak van het Vak-

teekenis van goed economisch onderwijs ging inzien. De Nederlandsche 
maatschappij veranderde, ons land kwam in de periode van het moderne 
kapitalisme, met welke ontwikkeling een omzetting van het handels- 
en bedrijfsleven gepaard ging. De maatschappelijke behoefte nam toe 
en had productieviteitsvermeerdering ten gevolge. Toch bleef men aan
vankelijk in den handel meer dan in eenig ander beroep vasthouden 
aan het systeem: opleiding van den toekomstigen handelaar in den handel 
door den handelaar.

Een nieuw geslacht met nieuwe inzichten groeit echter. Men begint 
er van overtuigd te geraken, dat de kooplieden-ondernemers evenals de 
groot-industriëelen een breede basis van ontwikkeling noodig hebben. 
Er moet gestreefd worden naar het kennen van de „wetten" van het 
economisch leven. Met een direct op de praktijk gerichte beroeps
opleiding zal men niet langer kunnen volstaan. Langzamerhand groeit 
de gedachte van de ruime maatschappelijke taak van den koopman, 
van zijn zeer veranderde functie. Deze taak ziet men niet langer als een 
financiëele, een economische alleen, maar tevens als een sociale, een 
moreele. De school nu kan, neen moet — naast het gezin de ethische 
waarden verzorgen en het karakter ontwikkelen in den gemeenschapszin. 
Men ziet groeien een verandering van het inzicht in de taak van den Staat 
met de daadwerkelijke gevolgen daarvan; met den groei van de staatstaak 
neemt ook de behoefte aan goed onderlegde ambtenaren toe, in wier 
hoogere regionen men zich tot nu toe met juristen heeft beholpen.

Terecht vermeldt de Schrijver hier nadrukkelijk den invloed, uit
geoefend door hen, wier geest het spoedigst ontvankelijk bleek voor 
het nieuwe en hij wijst op de groote beteekenis, die de in 1899 gestichte 
Nationale Vereeniging voor Handelsonderwijs, naast andere lichamen en 
personen, voor de bevordering van het economisch onderwijs heeft

Den Schrijver op vele plaatsen citeerend, hebben we hiermede een 
kort overzicht gegeven van den geschetsten ontwikkelingsgang, die tot 
de stichting van het Economisch Algemeen Vormend Middelbaar 
Onderwijs moest voeren.
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„Door 
wikkeling” 
B.-afdeelinj 
waardeer

‘) Alle cursiveering van ons.

Gemakkelijk ziet de Schrijver de toekomst van de H.B.S.-A. voorloopig 
nog niet. Hij meent, o.i. terecht, dat het economisch M.O. te veel is ge
drongen in de richting van de B-school. Bij de A-afdeelingen heeft men 
in het bijzonder te rekenen met het nadeel der negatieve selectie; op 
de gemengde H.B.S. zal niet alleen het meest rekening gehouden worden 
met de B-afdeeling, ook de natuurlijke eenzijdigheid der leeraren speelt 
een belangrijke rol. Dr. Sleumer zegt:

de natuurlijke eenzijdigheid der leeraren (het begrip „algemeene ont- 
is reeds een fetisj genoemd) gaat hun belangstelling uit naar de 

eling en het kan niet anders of op hun leerlingen gaat deze grootere 
sring — die meestal gepaard gaat met onderwaardeering der A.- 

afdeeling — over."

onderwijs moest vinden, werd, gelukkig, verlaten. Dan bleef nog de 
vraag brandend, of het in een afzonderlijke wet moest worden geregeld 
of dat het zou worden opgenomen in dezelfde wet, die het Voorbereidend 
Hooger en Algemeen Vormend Middelbaar Onderwijs verzorgde, welke 
strijd ten slotte in laatstgenoemde richting werd beslist.

Dr Sleumer stelt vast.'
„Bij elke regeling of poging daartoe, waarbij ook de positie van de andere 

vormen van Algemeen Vormend Middelbaar Onderwijs moest worden vast
gesteld, zouden weer aanvallen van de zijde der aanhangers van andere onderwijs- 
typen volgen. De verheffing van hun „schoolvorm" moest gaan ten koste van andere 
vormen. Men stijgt hooger naarmate men zijn buurman lager plaatst." ■)

Pas in zijn 6de hoofdstuk vervolgt de Schrijver zijn relaas van den 
lijdensweg, dien de wettelijke regeling van het Economisch Middelbaar 
Onderwijs had te gaan tot de Wet-Slotemaker, althans voorloopig, rust 
bracht en dat op een wijze, welke den Auteur, terecht, niet tot volledige 
tevredenheid stemt, al moet hij erkennen, dat ,,de positie van het econo
misch onderwijs (M.O.) in wettelijk opzicht nogal bevredigend is geregeld.”

Een ander gevaar voor zijn school ziet de Schrijver in de tegenwoordige 
overwaardeering van de academische studie, waardoor het onderwijs 
der economische school te veel theoretisch zal kunnen worden.

Ook met de waardeering van het A-onderwijs in de maatschappij is 
het, meent Dr Sleumer, niet in orde. Standsvooroordeelen, een zekere 
sleur, die nog steeds in bepaalde maatschappelijke kringen een voor
ingenomenheid ten gunste van de oude schooltypen levend houdt, het 
nog slechts amper en dan nog vaag aanwezig zijn van de idee der gemeen
schap bij het groote publiek, de geringe waardeering voor het economisch 
leven, welke Dr Sleumer nog steeds in Christelijke kringen meent te 
kunnen zien, de grootere waardeering voor de zgn. geestelijke dan voor de
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Haarlem, dat verschillende der genoemde kenmerken

1

Een bijzonder belangrijke plaats in Dr Sleumers studie neemt, .o.i., 
hoofdstuk 9 in; daarin toch wordt getracht langs den weg der enquête 
kennis te verwerven betreffende het leerlingenmateriaal, dat de maat
schappij aan het economisch M.O. afstaat.

De eigen waarneming in de klasse acht Schrijver terecht onvoldoende, 
zijnde het waarnemingsveld van den individueelen leeraar te beperkt 
en hijzelf wellicht te subjectief. Statistische publicaties van Rijk en 
Gemeente, hoewel ze belangrijk materiaal bevatten, zijn mede on
voldoende, daar ze op vele vragen geen antwoord geven, speciaal die van 
psychischen aard open laten.

Ook vele ervaringen van docenten acht Dr Sleumer geen voldoende 
basis te leveren, daar ze ook weer subjectief zijn.

De gegevens, verspreid in paedagogische en psychologische werken 
en tijdschriften, in publicaties van Rijk en Gemeente, benuttend, heeft 
de Schrijver dus een enquete gehouden onder de leerlingen van eenige 
Middelbare Scholen van verschillende soort. De scholen werden zoo 
uitgezocht, dat Openbare, R.K. en Protestantsch-Christelijke zouden 
kunnen worden vergeleken. Om niet-essentiëele factoren bij deze verge
lijking te elimineeren, allereerst den invloed van den aard der stad of 
streek, waar het onderwijs gegeven wordt, werd het plan gemaakt de 
enquete te houden in steden van verschillende grootte en karakter. 
Amsterdam en Rotterdam werden gekozen als typen van steden van 
koophandel en scheepvaart; Leiden als universiteitsplaats, evenals 
Groningen, Den Haag en Arnhem als steden met een bijzondere be
volking (ambtenaren, gepensionneerden, oud-Indischgasten); Den Bosch 
als Zuidelijke provinciestad tegenover de reeds genoemde Noordelijke 
hoofdstad; Zutphen als speciaal provinciaal centrum van cultuur; 
Zaandam als industrieplaats met gemengd karakter (ten deele platte- 
landsplaats) en 
combineert.

wereldlijke beroepen speciaal in de lagere kringen en bij den middenstand 
van het R.K. en het Protestantsche deel onzer bevolking maken de positie 
van de economische school naast haar zusterinstellingen nog steeds 
moeilijk, al verwacht de Schrijver, dat de erkenning van de onjuistheid 
der standsvooroordeelen op onderwijsgebied, het bereiken van de har
monie der wetenschappen en een beter maatschappelijk inzicht, benevens 
een andere waardeering in sommige kringen van het economisch leven 
en de beroepen daarin tot gevolg zullen hebben, dat naast de studie der 
humaniora en die der exacte wetenschappen, die der sociale, economische 
wetenschappen en dus naast het Gymnasium en de H.B.S.-B. de econo
mische H.B.S.-A. zullen bloeien.
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Te betreuren is, dat zoo weinig medewerking mocht worden ver
kregen: 46 rectoren en directeuren werden aangezocht, slechts 20 scholen 
verklaarden zich bereid. Dr Sleumer was daardoor gedwongen den grond- 
opzet van de enquete los te laten. Vergelijking van de steden was niet 
meer mogelijk, evenmin de naast-elkaar-plaatsing van de scholen der 
drie milieu’s (Openb., R.K. en Protest.).

Een lijst van 14 vragen werd door den Schrijver samengesteld; de 
vragen moesten door de leerlingen in elke plaats op denzelfden dag, 
zoo mogelijk in alle klassen tegelijk, zonder eenig overleg naar eigen 
inzicht en naar waarheid worden ingevuld. Om te vage antwoorden te 
vermijden, waren de vragen meestal onderverdeeld. De lijsten werden 
anoniem gehouden, de antwoorden bleven geheim.

Nogmaals: jammer, dat de medewerking niet grooter is geweest. Bij 
het betrekkelijk kleine aantal der medewerkende instellingen lijkt ons 
immers het gevaar niet denkbeeldig, dat bij een vergelijking der resul
taten van de verschillende scholen en het komen tot conclusies deze 
laatste minder juist zullen worden door het verwaarloozen van de bij
zondere milieu-factoren. Voor dit gevaar toont trouwens Dr Sleumer 
een open oog te hebben gehad; toch meenen we, dat hij hier en daar te 
sterke geneigdheid vertoont tot het maken van gevolgtrekkingen, die 
niet geheel verantwoord zijn, waarbij toegegeven moet worden, dat hij 
ze soms geeft in den vorm van vragen, vermoedens, aanwijzingen.

De onderdeelen van de eerste vragen betreffen het maatschappelijk 
milieu der leerlingen. Dr Sleumer toont zich bij de beschouwing van de 
verkregen antwoorden omzichtig en haalt het oordeel van Dr Idenburg 
aan, die op de moeilijkheid wijst, die men ontmoet bij het verzamelen 
van betrouwbare gegevens betreffende het sociale milieu van studenten. 
Dr Idenburg zegt:

„Wanneer behalve de 
le aanduiding wordt

„wanneer oenaive ae opgave van het beroep een nadere economische en 
sociale aanduiding wordt verlangd, mag worden verwacht, dat de neiging om 
een voornamer positie van den vader op te geven dan verantwoord ware den 
studenten gemakkelijk parten zal spelen.”

Zou Dr Sleumer gelijk hebben, wanneer hij meent, dat in het geval 
van zijn enquete een rem tegen de neiging bij de leerlingen vaders 
positie te verhoogen gezien mag worden in de volkomen anonymiteit der 
antwoorden en in het feit, dat het dus „geen zin” had een hooger positie 
op te geven?

Bij het indeelen der beroepen in beroepsgroepen zal het hem, dunkt 
ons, niet ontgaan zijn, dat de kans groot werd, dat bij het verwerken van 
de resultaten afkomstig uit plaatsen met verschillend economisch ka
rakter maatschappelijk heterogene groepen in dezelfde afdeeling naast 
elkaar geplaatst worden. Hier denken we aan de afdeeling: Beroepen
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Belangwekkend lijkt ons de beantwoording der onderdeelen van vraag 
12 van Dr Sleumers lijst, waarin wordt geinformeerd naar de keuze van 
het toekomstige beroep, óf door de ouders, óf door de leerlingen. Ge
vraagd werd of de leerlingen hun keuze hadden bepaald om het salaris, 
om den aard van het werk, om de werktijden, om de studie er voor, alleen 
in het eigenbelang of ook met de gedachte aan anderen. Ook hier weer 
hanteert de Schrijver de antwoorden voorzichtig; hij aarzelt de leerlingen 
naar hun antwoorden in geestelijke typen te classificeeren en zegt:

„Men moet er volkomen van doordrongen zijn, dat deze indeeling slechts 
betrekkelijke waarde heeft. Zij is slechts een aanduiding daarvan, dat de ge
dachten gaan in de richting van het belang van anderen. Van een levensprincipe 
kan hier nog niet gesproken worden.”

Mag men hier, zoo vragen wij, niet tevens rekening houden met de 
neiging van de jeugdige ondervraagden het antwoord te kiezen, dat het 
„mooist" lijkt?

Dr Sleumer gaat ook na in welke mate de schoolkeuze door de leer
lingen een positieve of negatieve basis heeft en geeft het resultaat in 
relatieve cijfers betreffende de schoolkeuze van de twee hoogste klassen 
per school weer. Bevredigend noemt hij den toestand aan de school, 
waar SO% der leerlingen of meer de positieve keuze doet. Duidelijke 
aanwijzingen ziet hij dan, dat de A-school te verkiezen is boven de A- 
afdeeling: bij de scholen met A-afdeelingen schijnt de keuze te vaak op 
negatieve gronden te hebben plaats gehad. Ook hier weer waarschuwt

samenhangend met handel en verkeer, benevens nijverheid in plaatsen 
als Amsterdam en Zutphen.

Moeilijkheden baart het feit, dat van enkele schooltypen zoo weinig 
vertegenwoordigers bij het onderzoek zijn betrokken: vergelijking der 
typen wordt daardoor soms wel heel bezwaarlijk. Zoo constateert Dr 
Sleumer, dat hij teekenend vindt de kleinheid der groep van ouders op 
de Chr. H.B.S.-A., die beroepen hebben behoorend tot de zoo juist 
genoemde nijvere groep, vergeleken met diezelfde oudergroep van de 
Openbare H.B.S.-A. Hij zegt dan:

„Men zou kunnen meenen, dat de tegenzin der Christelijke ouders tegen het 
materialistische exacte onderwijs nog niet is geluwd. ”

Hijzelf, die vooraf verklaarde, dat zijn groepeering met het noodige 
voorbehoud moet worden aanvaard, laat hierop volgen:

„Echter zou men hier meer van deze groep moeten weten, vooral hun sociale 
positie."

We zouden nog willen wijzen op het belangrijke feit, dat slechts van 
één Chr. H.B.S.-A. 318 lijsten binnenkwamen, tegen 1318 van 4 Open-
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de Schrijver. Immers, als een der Lycea ook voor de A-leerlingen een 
bevredigende keuze aangeeft, verklaart hij:

„Men moet de algemeene onderwijsverhoudingen in zulk een plaats kennen; 
maar niet minder de geestelijke houding van den Rector en de leeraren t.o.v. 
het economische onderwijs om zulk een cijfer te kunnen verklaren."

We zijn het hiermee volkomen eens en zouden hetzelfde verlangen 
willen uitspreken ten aanzien van de andere scholen.

‘dingen op onvoldoende basis te 
te leerlingen krijgt; een bijzonder 
te uit bij de zelfstandige scholen;

De antwoorden op de onderdeelen van de vragen 4, 5 en 6, die een in
zicht moeten geven in de appreciatie der leervakken, geven Dr Sleumer 
gelegenheid te besluiten, dat de beteekenis van den leeraar overheerschend 
is. Dit komt overeen met het resultaat van het door den Schrijver aan
gehaalde onderzoek van L. Gentzkow in zijn „Schulleistung, Berufs- 
wahl und Lebensleistung". Deze meent, dat in 63% der gevallen een vak 
aangenaam genoemd wordt door de leerlingen om of door den leeraar, 
zijn doceerwijze, zijn orde houden, zijn geheele persoonlijkheid, en 
62.4% der gevallen een vak onaangenaam door denzelfden factor.

De volledige lijst, door Dr Sleumer niet gegeven, doet hem besluiten, 
dat, naarmate de leerling in een hoogere klasse komt, de beteekenis 
van den leeraar in zijn oog meer wegvalf.

„Begrijpen" wordt meer gewaardeerd dan „onthouden". Terecht 
merkt Dr Sleumer hierbij op, dat men hier rekening moet houden met het 
„mooier" vinden van den eenen factor door de leerlingen. Aan het slot 
van zijn beschouwing der antwoorden op de appreciatie-vragen verklaart 
de Schrijver:

.Overigens blijken er tusschen de scholen allerlei verschillen te bestaan, 
mogelijk verklaard kunnen worden uit den aard van de stad of streek, den 

rcialen geest van een school en de groep, waaaruit de leerling komt."

Wanneer we verder over Dr Sleumers enquête zwijgen, zijn we ons 
er van bewust, dat we van den omvangrijken arbeid, dien hij met de 
bewerking der resultaten heeft verricht, slechts een zeer onvolledig 
beeld hebben gegeven.

Voordat hij zijn behandeling van de leerlingen van het economisch 
onderwijs eindigt, toont hij ons nog, dat het verloop op de H.B.S.-/1 
niet sterker is dan op de H.B.S.-B. Ook wanneer hij van de verschillende 
onderwijs-inrichtingen hel percentage geeft der leerlingen, die in hel 
kortst mogelijk aantal jaren hun diplima behaalden, blijkt de H.B.S.-A 
geen slecht figuur te maken.

Hij meent, o.i. terecht, te mogen besluiten:
„Vaak blijkt de splitsing in A.- en B.-leerling

geschieden, waardoor niet elke school de juiste 
type en de speciale doelstelling komt het beste
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de A.-afdeelingen van een H.B.S. of Lyceum staan vaak achter bij de volledige 
H.B.S.-A.”
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in het eerste, in des Schrijvers oogen waarschijnlijk voornaamste deel 
van de conclusie .verklaart hij:

„De leerlingen, die economisch onderwijs volgen, zijn met lager te waardeeren 
dan die van ander onderwijs.”

We gelooven, dat het door Dr Sleumer geleverde materiaal nog geen 
voldoende basis levert om deze uitspraak te dragen. Zekerheid is bij 
deze materie trouwens zeer moeilijk te verkrijgen: welken objectieven 
maatstaf moeten we nemen voor deze waarde-vergelijking bij school
typen, die zoozeer elk een eigen karakter bezitten? Mogen we ons bij 
ons oordeel laten leiden door de mate van geschiktheid tot bepaalde 
wetenschappelijke praestaties van de abituriënten der verschillende 
scholen? In die richting wordt gegaan in het laatste deel van Dr 
Sleumers studie.

In het 10de hoofdstuk wordt dan nagegaan welk studentenmateriaal 
de maatschappij aan het Economisch Hooger Onderwijs afstaat; we 
veronderstellen, dat de Schrijver, met ons, de uitkomst van dit onderzoek 
van ’t grootste belang 'acht.

De bekende uitlatingen van eenige Rotterdamsche hoogleeraren over 
de waarde der verschillende diploma’s, waaruit de geringere waar- 
deering dezer heeren voor het A-onderwijs als voorbereiding voor de 
studie aan de Handelshoogeschool spreekt, worden door Dr Sleumer 
uitvoerig weergegeven. Hij wijst er op, dat dit Rotterdamsche geluid,

In zijn 5de hoofdstuk geeft de Schrijver een overzicht van het ontstaan 
en de ontwikkeling van ons Hooger Handelsonderwijs. Dr Sleumer toont 
aan, hoe de omstandigheden in het begin van onze eeuw drongen tot het 
stichten van een inrichting voor Hooger Economisch Onderwijs in 
Nederland. Tot dan had de juridische studie, bij gebrek aan iets beters, 
voor de opleiding van directeuren van handelsondernemingen en bank
instellingen moeten dienen. Natuurlijk hadden ook nu weer de denk
beelden van hen, die het best de behoeften van den tijd begrepen, ernstigen 
weerstand te overwinnen.

Dr Sleumer oordeelt:
„Ook hier komt weer het boosaardig vermoeden op, dat geno 

teveel lieten, en hun medestanders zich thans nog laten leider 
onkunde op het terrein der economische wetenschappen 
zucht hun eigen parochie, d.i. de juridische studie en haar 
en zakenwereld te verdedigen."

Hoe ons Hooger Economisch Onderwijs in weerwil van dezen tegen
stand tot stand kwam wordt ons door den Schrijver uitvoering geschetst.
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Wapeningen.

door hem „hoogst merkwaardig" genoemd, in Amsterdam en Tilburg 
weinig of geen weerklank gevonden heeft.

Verweerschriften tegen deze uitlatingen lijken hem, terecht, onvol
doende. „Sterker dan argumenten wegen de feiten”, verklaart hij en 
hij wijst dan op hetgeen door J. F. Haccoü werd gepubliceerd in het 
Lustrum-Jaarboek van de Faculteit der Handelswetenschappen 1922- 
1927: Statistische gegevens betreffende de Faculteit. Haccoü gaat daarin 
voor Amsterdam na welke en hoe (al of niet met gunstig gevolg) examens 
werden afgelegd door de verschillende diploma-bezitters. Zijn meening

„Uit de gegevens blijkt wel, dat de geciteerde conclusie van Prof. Polak 
wat onze Faculteit betreft in geenen deele juist is, dat wij hier zelfs tot een bij 
uitstek gunstige verhouding van Handelsscholieren komen.”

it op, dat de resultaten in onze Faculteit de al- 
’olak niet bevestigen, zoodat die conclusie zeer 

voor litterair-economisch middelbaar

rt wel, dat de 
t in geenen dee

„Wij vestigen er de aandacht
gemeene conclusie van Prof. Pc
waarschijnlijk tot individueele instellingen
onderwijs dient te worden beperkt.”

We zien, dat Haccoü zich voorzichtig toont.
Ook het Bureau voor Statistiek der Gemeente Amsterdam leverde 

Dr Sleumer materiaal betreffende de examenresultaten, door de bezitters 
van verschillende diploma’s bij hun hoogere economische studie bereikt; 
met de andere gegevens kunnen ze hem doen besluiten:

„Op grond van het aanwezige materiaal kan geconcludeerd worden, dat de 
aanvallen op de leerlingen der H.B.S.-A. en hun diploma, gelijk die gememo
reerd werden, niet door de feiten worden gerechtvaardigd.”

Wij zien met groote voldoening, dat een A-diploma den bezitter te 
Amsterdam niet minder geschikt maakt voor het volgen van Economisch 
Hooger Onderwijs dan bezitters van andere getuigschriften zijn. Natuur
lijk hoopt Dr Sleumer met ons, dat we spoedig in staat zullen zijn de 
vraag te beantwoorden in hoeverre deze geschiktheid bestaat voor den 
gewonen abituriënt van eenige H.B.S.-A. naast den gewonen oud-leerling 
eener andere onderwijsinrichting; de A-jongeling met zijn einddiploma 
eener Economische Middelbare School mag naast zijn medestudenten 
bij het Economisch Hooger Onderwijs geen slecht figuur maken.

Mocht onverhoopt blijken, dat de invloed van de door den Schrijver 
meermalen gesignaleerde negatieve selectie-basis ook bij het leerlingen
materiaal der zelfstandige economische school merkbaar blijft, dan kan 
hij hoop voor de toekomst putten uit de overtuiging, dat de arbeid, dien 
hij in zijn degelijk proefschrift heeft geleverd, krachtig mede zal helpen 
den invloed van sleur, onkunde en vooroordeel bij het kiezen van de 
geschiktste onderwijsinrichtingen voor de Nederlandsche jeugd te 
breken.
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HET DIENSTBODENINTERNAAT „DE 
HOOGE DREUVIK” TE HILVERSUM, 
door J. J. Th. ten Broecke Hoekstra.

; gekookt 
u. beteekent 
’eveer drie 
42 meisjes 
of klassen, 

edeeld dat een 
week achtereen door dezelfde 

groep gekookt wordt en genaaid; of 
huishoudelijk werk wordt gedaan en 
genaaid; of gewasschen en gestreken. 
Deze indeeling maakt het onderwijs 
productiever. Op een cursus kookt dus 
ieder meisje 4 weken, telkens met 
tusschenpoozen van twee weken en zoo 
is het met de andere vakken ook. Op de 
waschles wordt alles wat de meisjes vuil 
maken en wat het huishouden van het 
internaat gebruikt, op lakens, sloopen 
en handdoeken na, gewasschen, zoodat 
er volop gelegenheid is de gewone ge- 
zinswasch te leeren. Op de strijkles moet 
natuurlijk al het goed gestreken worden 
terwijl bovendien daar al het linnengoed 
volgens de regel gevouwen wordt. De 
les in huishoudelijk werk bestaat in 
het dagelijks schoonhouden van het 
geheele gebouw, dat zich hier bij uitstek 
voor leent, omdat het een zeer bewerkelijk 
huis is met parketvloeren, betimmet' 
enz. Bovendien werd er bij het in

neisjes 
js zijn, 

inselen van de 
bij te brengen, 

tg als dienstbode 
De opleiding is 

zelfs de reiskosten 
vergoed, terwijl boven
deelneemster / 21.— 

beschikbaar is: / 6.— daarvan wordt 
wekelijks als zakgeld uitbetaald voor 
kleine uitgaven als postzegels enz.; 
ongeveer / 6.—■ wordt besteed voor twee 
werkjurken en twee schorten, die eerst 
in het internaat gedragen worden en na 
de cursus meegenomen mogen worden; 
de verdere / 9. — zijn dan bedoeld om 
eventueel de noodige kleeding bij te 
koopen en waar dit niet noodig is, krijgen 
de meisjes dit geld mee op een spaarbank
boekje. Na de opleiding worden de meisjes 
geholpen bij het zoeken naar een betrek
king door de rijksarbeidsbemiddelaarsters 
van de provincie waarin een meisje 
werk zoekt. Deze ambtenaressen staan 
ook steeds klaar om de meisjes later te 
helpen, als zich moeilijkheden mochten 
voordoen.

Het internaatswerk wordt voor drie 
kwart gesubsidieerd door het Rijk, ter
wijl de resteerende kwart uit eigen midde
len van het Algemeen Comité betaald

uitgaven als 
:er / 6.— wordt

AAP initiatief van het Algemeen Comité 
voor het inrichten van internaten 

voor opleiding tot dienstboden werd in 
Februari 1937 een internaat geopend in 
Arnhem, maar na één cursus bleek reeds 
dat het huis te klein was, zoodat werd 
besloten naar een ander huis uit te zien. 
Hoe moeilijk het was een gebouw te 
vinden dat in alle opzichten geschikt was, 
blijkt wel uit het feit, dat het tot No
vember 1937 duurde voor de hooge 
Dreuvik te Hilversum gehuurd kon 
worden! In Januari 1938 kon hier de 
eerste cursus een aan vang nemen.

Het doel van het internaat is om me 
van 16 jaar en ouder, die werkloos 
in drie maanden de begir 
huishoudelijke vakken b" 
zoodat zij een betrekking 
kunnen aanvaarden, 
geheel kosteloos, 
krijgen de meisjes - 
dien voor iedere

moet worden, dat dit geld tot nog toe van 
enkele particulieren en organisaties van 
algemeene aard heeft ontvangen en hopen
lijk zal blijven ontvangen!

De hooge Dreuvik is een internaat waar 
42 meisjes tegelijk opgeleid kunnen 
worden; de strekking is algemeen, zoodat 
iedere godsdienst toegelaten is. Het 
onderwijs wordt geheel in het internaat 
gegeven, hetgeen ook de reden was, dat 
zoo moeilijk een geschikt huis gevonden 
kon worden. De hooge Dreuvik, S 
park 2, voldoet echter in ieder 
doordat er niet alleen ruime 
vertrekken en gezellige groote 
vertrekken zijn, maar ook voldoende 
ruimten waarin les gegeven kan worden; 
bovendien een flinke, zij ’t ook verwaar
loosde, tuin, die volop gelegenheid biedt 
tot gezonde ontspanning na de lessen. 
In de kookles wordt iederen dag 
voor het geheele internaat, dat bi 
dat ieder meisjes voor onges 
personen kookt, want de 42 
zijn verdeeld over 3 groepen 
Het lesrooster is zoo ingec 
heele week achtereen 

wordt
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wit schort voor

krijgen of er in het 
r bleef voor gezellige 
tegendeel is waar!

: les wordt met elkaar

brieven schrijven g> 
Ook dit is een prachtige ■ 
vele meisjes, die sinds de 
voor het meerendeel geen 
papier gezet hebben. Op d> 
meene ontwikkeling 
behoorlijke sollicitatie 
het spoorboekje kijken, c 
regels over rentezegels, o 

' ringen enz. Voeg bij 
; telefoonles, waarvoor 

igebre 
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van het huis zooveel mogelijk naar 
gestreefd overal verschillende vloer
bedekkingen neer te leggen, zooals lino
leum, twisted, kleeden, matten. Ieder 
meisje krijgt dagelijks een ander deel 
van het huis toegewezen om te „doen”, 
terwijl in iedere kamer zooveel mogelijk 
een lijstje hangt waarop de volgorde van 
de verschillende werkzaamheden staat op
genoemd, het zou anders voor de leerares 
ondoenlijk zijn om overal tegelijk hulp 
te bieden vooral in de eerste weken en 
zoo wordt voorkomen dat iemand noode- 
loos moet wachten. Er wordt in deze les 
vooral gelet op het leeren klaar komen 
met de opgedragen taak, iets waarin de 
meeste meisjes zeer tekort schieten; toch 
wordt dit in de betrekkingen direct van 
haar geeischt. Hoe meer daar hier al op 
gelet wordt, hoe gemakkelijker het haar 
zal vallen in de verschillende huisgezinnen 
waar in het begin al moeilijkheden genoeg 
zijn die overwonnen moeten worden en 
waarin de intemaatsopleiding niet kan 
voorzien. In de derde en vierde week wordt 
de opgedragen taak iedere keer wat 
grooter en veelomvattender en wie niet 
klaar komt in de lestijd moet haar werk in 
den vrijen tijd af maken! Dit is een probaat 
middel gebleken. Op de naailes werd eerst 
ook geleerd een werkjurk te maken, maar 
daar er dan te weinig tijd overbleef voor 
andere lessen, is dit vervallen en worden 
de jurken klaar besteld op maat. De 
meisjes leeren nu behoorlijk kousen 
stoppen en verstellen evenals machine- 
stoppen. Bovendien maken zij een bont 
en een wit schort voor zichzelf. Ook 
hier stopt en verstelt een klas iedere week 
het kapotte goed van het geheele internaat. 
De avonden worden besteed aan theore
tische lessen in warenkennis, voedings
leer, algemeene ontwikkeling en wel
levendheid, op welke les alle mogelijke 
dingen behandeld worden wat betreft 
hygiene op het eigen lichaam, tafel
manieren, omgangsvormen enz. iets over 
verkeersregels en een enkele les over het 
meest elementaire van de eerste hulp 
bij ongelukken in de huishouding. Voor

de liefhebsters is er een avond zangles 
per week, terwijl de overige tijd vooral 
met brieven schrijven gevuld wordt!

oefening voor 
:><» ue schoolbanken 
1 geen pen meer op 
. Op de les in alge- 
; leeren zij o.a. een 
ie-brief schrijven, in 
:'-m, de algemeene 
a—J, opzeggen van 

betrekkingen enz. Voeg bij al deze lessen 
nog de telefoonles, waarvoor een apart 
lestoestel is aangebracht: ieder meisje 
krijgt ongeveer 7 minuten per week 
per telefoon les van een onderwijzeres 
van de Rijkstelefoon in alle geheimen 
van het toestel en de bediening. Het 
resultaat van deze lessen is zoo, dat de 
meisjes in het begin het „reuzen eng” 
vinden als haar beurt daar is en na eenige 
weken vechten ze haast om de telefoon 
te mogen aannemen!

Na drie weken, als dus ieder meisje 
alle lessen ééns gehad heeft gedurende 
een week, gaan alle meisjes twee mid
dagen in praktijk z.g. dat beteekent dat 
ieder meisje gedurende de 9 overige 
weken tweemaal per week bij dezelfde 
mevrouw gaat werken, om daar vooral 
te leeren hoe alles toegaat in een gezin 
en op deze wijze reeds eenigszins gewend 
te raken aan het werk in het huisgezin. 
Vele dames in Hilversum geven zich hier
voor veel moeite en tijd om in de tweemaal 
drie uren dat de meisjes er zijn leiding 
te geven en goede raad. Bij de meeste 
dames bestaat ook gelegenheid dat de 
meisjes mogen koken, waarbij dan vooral 
geleerd moet worden onder het koken 
andere werkzaamheden er bij te doen, 
ook iets waarin de opleiding te kort 
schiet, omdat in de kookles uitsluitend 
gekookt wordt en niets meer verlangd

Leest men dit alles zoo, dan zou men 
wellicht den indruk 1 
geheel geen tijd over 
ontspanning; het t 
lederen avond na de
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theegedronken, terwijl dan de meesten 
bezig zijn aan een of ander handwerkje. 
Zondags worden de dagelijksche werk
zaamheden tot een minimum beperkt 
om meer tijd over te hebben voor leuke 
picnics op de hei of stevige wandelingen. 
Eenige meisjes liepen zelfs al een afstands- 
marsch van 30 K.M. met goed succes mee! 
Ook wordt er zooveel mogelijk naar ge
streefd leerzame ontspanning te geven 
in de vorm van een bezoek aan Zonne
straal, het bezichtigen van de ver
schillende studio's en het stadhuis, 
het zien van de filmen van het Thee- 
propagandabureau, het bekijken van 
een werkkamp enz.

Doordat de meisjes in een internaat 
zijn bestaat iederen dag gelegenheid om 
te leeren afwasschen, bedienen en af
nemen aan tafel, het schenken van thee 
en koffie. Al dit werk is verdeeld over 
alle meisjes in groepen van 7, d.i. de 
halve klas, zoodat eens per week eenmaal 
door iedere groep gediend wordt aan het 
middagmaal, eens aan de broodmaal
tijden, eens afgewaschen wordt na de 
warme maaltijd en eenige keeren na de 
andere maaltijden. Dit geschiedt steeds 
onder leiding, die er juist naar streeft het 
werk in zoo'n groep goed onder te ver- 
deelen, om telkens elk meisje een ander 
onderdeel te laten doen en tevens om te 
maken dat geleerd wordt de opgedragen 
taak te volbrengen. Het is altijd zoo 
moeilijk bij het werken in groepen ver
antwoordelijkheidsgevoel aan te kweeken 
bij allen, terwijl juist een dienstmeisje 
deze eigenschap in hooge mate noodig 
heeft. In de groep zijn er altijd die alles 
op een ander trachten af te schuiven en 
anderen die graag alles zelf maar gauw 
even afmaken. Hoe meer hiervoor ge
waakt wordt hoe beter! De eetzaal is 
zoo groot dat aan 6 tafels van 8 (de 
inwonende leeraressen, assistenten en 
directrice eten elk aan een tafel) gegeten 
kan worden: bij het bedienen krijgt dan 
ook ieder meisje een vaste tafel aange
wezen, waarvoor zij dien middag te 
zorgen heeft. De maaltijden bieden alle

gelegenheid om de meisjes van een heel 
andere kant te leeren kennen; de eetzaal 
lijkt dan het meest op een gonzende 
bijenkorf! Bovendien wordt er na verloop 
van eenigen tijd ook telkens met een 
enkel woord of gebaar gewezen op tafel
manieren.

Welk een groote opvoedende kracht er 
uit gaat van dit samenzijn van meisjes 
uit alle provincies van Nederland blijkt 
wel uit het feit hoe vele meisjes veranderd 
zijn na afloop van de cursus; sommigen 
zijn van stil en teruggetrokken levendige 
drukke types geworden! Vooral het samen 
slapen op kamers van ongeveer 8 en enkele 
van 3 bedden maakt dat zij leeren zich 
te schikken naar anderen en ook haar 
medeslaapgenooten beter leeren kennen. 
Trouwens op het internaat worden 
dikwijls hechte vriendschapsbanden aan
geknoopt, die op de kampreunies 
ongeveer drie maanden wederom stevige 
gelegd kunnen worden. Hoe goed is he 
ook voor vele meisjes eens in een groo 
verband op te moeten gaan en niet alt 
nummer een te zijn zooals thuis soms 1 
geval is!

Als men ook eens bedenkt wat een 
ander leven het is op het internaat met 
zooveel vreemde gezichten, zoo'n geheel 
andere levenswijze, dan alle lessen, alle 
werkzaamheden, die op een voor haar 
nieuwe wijze gedaan worden zooveel 
nieuwe indrukken, groote afmetingen 
van het huis (veel meisjes komen van een 
schip!) andere voeding, geheel nieuwe 
stad, dan is het ook niet te verwonderen 
wat een ommekeer zoo'n verblijf kan 
brengen.

Tweemaal tijdens de cursus wordt een 
rapport gegeven over de stand van de 
vorderingen, de eerste keer na 6 weken, 
het tweede aan het einde. Dit rapport 
dient eerst als bewijs van de cursus 
gevolgd te hebben, omdat het eigenlijke 
diploma pas na verloop van een jaar 
gegeven wordt. In dat jaar moeten de 
meisjes dan laten zien, dat zij werkelijk 
als dienstboden voldoen, hetgeen 
tuurlijk niet beteekent dat zij in een
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VAN OPBOUW EN SYNTHESE.
irverslag 1936-1937 van de 
j „Voor Zon en Vrijheid”

A J.C. jaar
stichting 

Vierhouten.
Ofschoon het voor een tijdsc 

het onze niet wel doenlijk is . 
te schenken aan de vele verslage 
van sociale instituten verschijnc 
bovengenoemd jaarverslag ons toch een 
enkele maal aanleiding geven, om de 
aandacht te vestigen op het belangrijke 
werk, dat in de stichtingen van de A.J.C. 
geschiedt in de vorm van zomerkampen, 
weekend-kampen, kinderkampen en 
werklozenkampen.

De tijden zijn wel voor goed voorbij, 
dat onze jeugd onder de ban van het 
sectarisme lag en dat de verschillend 
georiënteerde groepen elkaar niet konden 
passeren zonder even van hun animositeit 
te doen blijken. Heel dit verslag 
ademt een vrije, open geest, die de 
belofte inhoudt, dat de A.J.C. zich tot 
een nationaal centrum van grote waarde 
en betekenis zal ontwikkelen, zo dat al 
niet reeds het geval mocht zijn. Heel het 
land wordt geleidelijk bedekt met stich
tingen voor de jeugd, waarvan — al 
weten we uit persoonlijke waarneming 
hoe smaakvol, practisch, fris en gezellig 
o.a. ook het „Meenthuis” in Blaricum 
is — Vierhouten de kroon spant als de 
moederstichting, waaraan Dr Wibaut 
niet alleen zijn hart, maar ook voor een 
belangrijk deel zijn beurs verpand had. 
„In Vierhouten wordt men jong” getuigen 
de ouderen — en er komen volstrekt 
niet alleen sociaal-democraten op bezoek 
— als men de naam Vierhouten noemt, 
dan glanzen de gezichten van duizenden 
jongeren, alsof ze willen zeggen: Vier
houten beleven en dan sterven 1

Inderdaad Vierhouten is een wonder 
met haar echte boerderij, waarvan u de 
opbrengst productsgewijze in het jaar
verslag vindt vermeld. Ge krijgt een over
zicht over de veestapel, van „ons” paard 
(onze „Ida” is een halfbloed stamboek!) 
van „onze” koeien, „onze" vaarzen 
(gust!), „onze” pinken, „onze” schapen.

dezelfde betrekking moeten blijven in 
dat jaar om het diploma te kunnen krijgen. 
Blijken er werkelijk gegronde redenen 
te bestaan dat er veranderd moet worden 
en blijkt het dat het meisje wel haar best 
gedaan heeft of haar goede wil getoond 
heeft, dan is het veranderen van betrek
king geen beletsel tot het verkrijgen van 
het diploma. De mogelijkheid bestaat 
dat er nog verandering komt in de wijze 
van toekennen van het diploma, ook wat 
betreft den tijd, maar hierover moeten 
nog nadere beslissingen genomen worden. 
Zijn de meisjes 6 weken te Hilversum 
dan gaan ze eenige dagen (veelal valt 
dit juist op Pinksteren of Paschen) 
naar huis b.v. van Vrijdag tot Maandag
morgen, waarop allen zich geweldig 
verheugen; zij hebben dan volop gelegen
heid alles te vertellen thuis en ook om 
eens grondig te overleggen in welke 
plaats zij een betrekking zullen gaan 
zoeken. Doordat zoovelen in heel kleine 
afgelegen gemeenten wonen, hebben zij 
aldaar geen werkgelegenheid en moet dus 
uitgemaakt worden waar zij dan zullen 
beginnen. Ongeveer een vierde gedeelte 
van de twee cursussen, die nu gegeven 
zijn is te Hilversum en omgeving ge
bleven, waar juist voor dit vak een ruime 
werkmogelijkheid is. Deze meisjes blijven 
gezellig komen op het internaat waar dan 
ook wederom vriendinnen of familie 
intusschen zijn aangekomen!

Tot slot is het misschien aardig nog 
even een dagindeeling in het kort te 
vermelden: 6.40 opstaan van één groep, 
die corvée dienst heeft, d.w.z. ontbijt 
klaar zetten, brood bereiden, voor de 
kookles alles klaar zetten, enkele kamers 
doen, voorbereidingen treffen voor de 
waschles enz., 7.10 opstaan van de twee 
andere groepen, 7.40 ontbijt tot 8.15 (het 
uitdeelen van de post is dan steeds een 
geweldige gebeurtenis!) 81 aanvang van 
alle lessen tot 11J. 12A middagmaal, tot 
half 3 vrij, 21 aanvang der lessen tot 
5 uur. 5J broodmaaltijd, 7i theorie les 
tot 8 J, daarna thee en om half 10 naar 
bed!



FEITEN EN POGINGEN 387

;ing de 
iu te ver-

c baarheid

echte 
deed

tot wede 
igen gebru 

Geleic

;edaan wordt aan 
nstieke en sociale 
op het tweede

plan gedacht, integendeel, ook dit dwingt 
bewondering af van wege zijn gave en 
natuurlijke aanpak — maar met deze 
boerderij op de achtergrond voelt men de 
frisse landelijke wind, die door dit werk 
heenwaait, en die zoveel wat duf en 

wegblaast, vooral uit onze 
:ugd en tot een open mense-

bestoven is, we 
grootsteedse jeu 
lijkheid voert.

En als ik dan lees, dat een 
minister van zijn belangstelling < 
blijken, dat tal van andere verenigir 
voor hun jeugdkampen dit centrum en 
de andere centra als hun home gaan 
beschouwen, en dat — niet voor het eerst 
— zelfs kerkelijk georiënteerde vereni
gingen tot wederzijds genoegen van A.J.C. 
stichtingen gebruik maken, dan zeg ik: 
het groeit! Geleidelijk komen wij in een 
sfeer van nationale samenwerking, waarin 
met behoud van het eigene de eenheid 
in het vele wordt gezien en beleefd.

Dit is reden tot verheuging, want 
zonder een gezonde nationale zin, die 
tot daden komt van opbouw en synthese 
komen wij er niet meer. G. v. V.

JEUGDBEWEGING
ACADEMIE VOOR JEUGDLEIDERS.
TDegin Juni is in Weimar voor de 
1 tweede maal een congres gehouden 
voor de leiders der Hitlerjugend. Een 
congres dat dient om de leiders voor te 
lichten voor de praktijk van hun werk 
dat gedragen moet worden door de geest 
van het Derde Rijk; maar dat tegelijkertijd 
dient om de leiders onderwijs te geven. 
Het congres van dit jaar vormde we 
ontlenen deze gegevens aan een artikel 
in de N.R.Crt. van 8 Juni een over- 
gang naar de academie voor jeugdleiders, 
die ter afsluiting van dit congres te 
Brunswijk is geopend. De schrijver zegt: 
„De academie te B. is evenwel de hoge
school niet voor politieke, maar voor 
jeugdleiders, waar zij zich niet slechts 
alle bekwaamheden eigen kunnen maken, 
die hun in hun verantwoordelijk beroep 
te pas komen, maar waarin zij vooral 
de psychische en verstandelijke vermogens

kunnen aankweken, welke hen in staat 
moeten stellen om met onwrikbare vast
heid der nationalistische overtuigi 
ruimte van blik en de soepelheid t> 
binden welke een noodzakelijke 
waarde is, opdat niet die onwrikbai 
door nieuwe of onbekende feiten en om
standigheden kan worden geschokt.”

De idee die achter de oprichting van 
deze hogeschool schuilt, is een brug te 
slaan tussen de generaties; te voorkomen 
dat een volgende generatie het nu bereikte 
als vanzelfsprekend zal beschouwen en 
zal kritiseren en er voor te zorgen dat 
de Hitlerjeugd in het voetspoor der leiders 
zal verder gaan. „Geen oppositionele 
jeugd dus meer, die zich weer aange
trokken gevoelt door hetgeen van de 
oppositie van een tweede vorig geslacht is 
overgebleven, maar een staatstrouwe en 
aan de partij getrouwe jeugd."

W. K.-H.

'eiten, „onze” varkens. Wij 
t jammer, dat de regering ons 
tond een fokzeug „aan te 

1 goeds 
betreft 

::cten?) 
jben kool en 
; gedaan en 
toofperen en

„onze” geit 
vinden het j. 
niet toestond een 
houden”, maar daar staat zoveel 
tegenover, wat onze landbouw 1 
(wat zegt u van onze 20000 KG. bieter 
en van onze tuinbouw (hebt 
andijvie het niet reusachtig 
wat zegt u van 119 KG. stc
.........  378 KG. pruimen?), dat we zeker 
niet mogen mopperen. En van jaar tot 
jaar komen we technisch meer op peil. 
Dit jaar alleen een kunstmeststrooier, 
een ploeg, een aanaardploeg, eggen, 
kettingeg, stroosnijmachine, besproeiings- 
apparaat voor de boomgaard, zaai- en 
schoffelmachine, gierpomp, enz. enz.

Ik vind dit prachtig werk, vooral als 
men bedenkt, dat van de producten zo 
goed als niets op de vrije markt komt, 
omdat vooral geproduceerd wordt, om 
de monden van de jeugdige gasten te 
vullen.

Daarmee is, wat er ged 
intellectueel, morele, artist 
opvoeding allerminst
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Boekaankondiging
OnsKind. Gids voor jonge

en geeste-
>mvat met

(secretaris). Inderdaad zijn hier wel alle 
richtingen vertegenwoordigd. Versterkt 
wordt deze overtuiging, als we in den 
inhoud de namen overzien van de mede- 
werkers(sters).

In de derde plaats door den aard van het 
boek, dat de gehele lichamelijke t 
lijke verzorging van het kind or 
uitsluiting van wat tot de school behoort 
en met beperking van het begrip kind tot 
beneden de puberteitsjaren; het is een 
gids, geen handleiding of handboek. 
Het wil in de huiskamer in rustige 
atmosfeer door vader en moeder samen 
gelezen en bestudeerd worden.

De inhoud van het boek is verdeeld 
over zeven hoofdstukken.

Hoofdstuk I: De ontvangst 
stond onder redactieleiding van den in
tussen overleden Prof, van Rooy; het 
geeft raad en voorlichting in een vijftal 
opstellen van medici over verzorging vóór 
de geboorte, kraamkamer, kraamhulp, 
de eerste maanden en enkele opmerkingen 
over erfelijkheid en opvoeding.

In Hoofdstuk II: De lichame
lijke ontwikkeling en ver
zorging onder redactieleiding van 
Prof, ten Bokkel Huinink vinden we 
bijdragen van een 5-tal kinderartsen en 
een artikel met zeer practische raad
gevingen van Zuster Kievit over de 
lichamelijke verzorging van het kleine 
kind. Een eigenaardig manco valt hier 
te constateren. Over de voeding wordt 
slechts ’n enkele opmerking gemaakt. Er 
wordt b.v. niet gesproken over het aan alle 
moeders bekende verschijnsel, dat jonge 
kinderen van 4 of 5 jaar zo vaak moeilijk
heden geven, doordat ze niet willen of 
kunnen eten. Gewoonlijk komt dit in 
orde als ’t machtige rhythme van de 
school in het kinderleven komt. Voor 
dien tijd staan de ouders telkens voor de 
vraag, wat te doen: óf het kind dwingen 
óf te wachten tot het honger heeft. Over 
dit opvoedinsgdilemma had Dr. Heybroek 
of Zuster Kievit hun waardevolle mening 
kunnen zeggen ter bevordering van de 
rust bij het etensuur in menig gezin.

ontstond in de kring

voedi 
bij d-

titel: Ons kind is dit 
schenen en voor de sticht 
uitgegeven door de Were 
Amsterdam.

Het is bedoeld als een blijvende her
innering aan de blijde gebeurtenis in 1938 
en als nationaal geboorte-geschenk werd 
het aangeboden aan de Koninklijke 
Ouders. Bovendien geeft het een beeld 
van den stand der paedagogische weten
schap ten onzent en raad en voorlichting 
bij het werk van de opvoeding en de 
kinderverzorging in ons land. Het batig 
saldo van de uitgave wordt afgedragen 
aan het Beatrix-fonds.

In de tweede plaats door de zeer ver
heugende omstandigheid, dat aan dit 
werk personen hebben gearbeid van zeer 
uiteenlopende levens- en wereld-be- 
schouwing; gebleken is, hoe althans met 
betrekking tot dit onderwerp wat hen 
verenigt, veel meer is dan wat hen ver
deelt. Terecht schrijft de inleiding: „dit 
boek bewijst opnieuw en op onweder- 
sprekelijke wijze, dat trots den onloochen- 
baren innigen samenhang tussen paeda- 
gogiek en levensbeschouwing hartelijke 
en oprechte samenwerking tussen paeda- 
gogen mogelijk is." De juistheid hiervan 
zal ieder moeten erkennen, die de samen
stelling der redactie overziet: Prof. Dr 
J. H. Gunning Wzn. (voorzitter), Dr W. 
Banning, Prof. Dr A. ten Bokkel 
Huinink, Mgr. Prof. Dr J. Hoogveld, 
Prof. Dr Ph. Kohnstamm, Prof. Dr. A. 
H. M. J. van Rooy, Mevr. M. E. H. 
Sandberg-Geisweit van der Netten, Prof. 
Dr J. Waterink en H. S. Uyekruyer

T'xit is in verschillende opzichten een 
7 merkwaardig boek.
In de eerste plaats door de wijze, waarop 

het ontstond. Bij het naderen van de 
blijde gebeurtenis in ons vorstenhuis 

itond in de kringen van hen, die zich 
vragen van kinderverzorging en op- 

iing bezig houden het denkbeeld, om 
de geboorte van den prins of de prinses 

n boek in het licht te geven. Onder den 
boek thans ver- 
tting „Ons Kind” 
reldbibliotheek te

zijn 
.ordig

ging.
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Hoofdstuk VI en VII staan onder 
redactieleiding van Hoogveld en Kohn
stamm; VI gaat over de zedelijke 
vorming en VII over de gods
dienstige opvoeding. Prof. 
Kohnstamm geeft eerst zijn opmerkingen 
over de grenzen van de opvoeding: „geen 
noodlotsgedachten, maar openstaan voor 
deskundige voorlichting".

Vervolgens schrijft Casimir een klare 
en heldere bijdrage over Straf. Over ver
wennen en harden maakt Dr Nanninga- 
Boon enige opmerkingen; over gevaren 
(bangheid, enz.) Prof. Carp.

In hoofdstuk VII behandelen de hoog
leraren Hoogveld, Kohnstamm en 
Waterink de godsdienstige opvoeding.

Alles tezamen gezien is ’t een mooi 
boek geworden, waarin een schat van 
paedagogische wijsheid en ervaring is 
neergelegd.

En toch missen wij iets.
Opvoeden is een buitengewoon prac- 

tisch werk, dat natuurlijk als alle andere 
arbeid, steunen moet op een gezonde 
theorie. Wie invloed op de opvoeding wil 
uitoefenen, moet de ouders inlichten 
omtrent die theoretische grondslagen, 
maar bovendien moet hij de vele practische 
problemen onder het oog zien en ze 
trachten op te lossen, voor zover dit 
mogelijk is, met behulp dier theorie.

In dit opzicht schiet Ons Kind, behalve 
in de eerste drie hoofdstukken, te kort. 
We wezen reeds op de voeding en de 
sport. Verder missen we onderwerpen als: 
kinderclubs, padvinderij, Zondagsschool, 
Sint-Nicolaas, het ooievaarsverhaal, het 
enige kind, koppigheid, verlegenheid, 
vernielzucht, antwoorden op sexuele 
vragen, enz. enz., onderwerpen, waarbij 
vele jonge vaders en moeders zich voor 
grote moeilijkheden geplaatst zien.

Desondanks is het boek een schoon 
geschenk aan allen, die zich met de 
vraagstukken van kinderverzor 
opvoeding bezig houden.

Hoofdstuk III handelt over Bezig
heden; het staat onder redactie
leiding van Mevr. Sandberg en is een der 
beste delen van het boek, vol practische, 
huiselijk gegeven aanwijzingen, hoe het 
bezig-zijn van het kind kan worden ge
leid. Hier lezen we over spelen, speelgoed, 
handenarbeid en versjes zingen. De Heer 
B. Merema geeft een artikel over tekenen, 
waaruit blijkt, dat de nieuwere inzichten 
over complex-kwaliteit en le modéle 
interne van Luquet hem nog niet hebben 
bereikt. Over sport wordt in dit hoofd
stuk niet gesproken; wel in het vorige, 
waar er een halve blz. aan gewijd wordt 
(blz. 63). O.i. had aan dit deel van het 
kinderleven • het boek handelt toch 
over de jeugd tot de puberteitsjaren — 
meer aandacht moeten geschonken 
worden; vooral wat betreft den tijd, eraan 
besteed, in verband met andere bezig
heden en plichten.

Was in Hoofdstuk I en II voornamelijk 
de lichamelijke opvoeding en verzorging 
aan de orde, hoofdstuk III vormt een 
mooie overgang naar de terreinen van 
geestelijke vorming, die in de resterende 
delen worden behandeld.

Hoofdstuk IV onder redactieleiding van 
Prof. Waterink is in hoofdzaak psycho
logie; het geeft den groei van het 
denken, van het gevoels
leven en van den wil. Elk onder
deel eindigt met een artikel over stoor
nissen op elk dezer terreinen met daar 
tussen bijbehorende onderwerpen als taal
ontwikkeling, 
eu zenuwstelsel.

Hoofdstuk V onder redactieleiding van 
Banning en J. H. GunningWzn. bespreekt: 
Omgang en Gemeenschap. 
Ten eerste: omgang met de natuur en ten 
tweede: omgang met mensen. Hier 
vinden we twee voortreffelijl 

Dr J. H. Gunning 
•kheid en Zelfstanc 
male opvoeding. I

g vaak verkondigde antithese tussen 
ralisme en internationalisme.
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maar „Goed of Slecht”

1

Niet „Openbaar of Bijzonder"
door Prof. Dr. J. H. Gunning Wzn.

AA Zie over Nederlandsche schoolkwesties wil schrijven, dient zich wel 
bewust te zijn, dat hij het gaat hebben over zeldzaam ingewikkelde 

en ondoorzichtige toestanden, die bovendien uniek zijn in de wereld. Met 
algemeene formules of overgeleverde schema's is niets te beginnen en met 
hypothesen komt men ook niet veel verder. Het eenige middel om het 
kluwen althans eenigzins te ontwarren, is de historische beschouwings
wijze; maar wie heeft een onpartijdigen, onbenevelden en alles omvatten- 
den blik op de geschiedenis, vooral in deze materie? Het helpt natuurlijk 
wel wat, wanneer men beschikken mag over levendige persoonlijke her
inneringen en ervaringen, die zich uitstrekken over een tijdsverloop van 
driekwart-eeuw, maar ook dat brengt weder zijn eigenaardige bezwaren 
mede. Het inleidend artikel van Kohnstamm in afl. 8 heeft de verdienste 
het vraagstuk als allesbehalve eenvoudig voor te stellen, maar werkt wel 
wat veel met algemeene gezichtspunten en kan de hulp van een, volgens 
eigen getuigenis onbewijsbare, hypothese niet ontberen. De heer Daalder, 
in afl. 10, brengt ons een heel eind verder en in ’t vervolg zal wel blijken, dat 
ik ’t met zijn conclusie, bl. 302/3, geheel eens ben. Maar zijn groepenin- 
deeling lijkt mij èn te willekeurig èn niet geheel passend; zijn groep 4 toch, 
die eigenlijk in zijn gedachtengang de belangrijkste plaats inneemt, is niet 
veel anders dan een samenraapsel van het overschot der vorige groepen, 
„assez étonnés de se trouver ensemble”. En in de groepen 7—3 mis ik die, 
welke ik de voornaamste acht en die ik ook onder zijn groep 3 niet goed 
thuis kan brengen, nl. de geloovigen, die juist op grond van hun geloof de 
godsdienstige opvoeding hunner kinderen niet aan de school willen toe
vertrouwen. ’)
En nu moet ik op den voorgrond stellen, dat ik niet uit eigen aandrift of 

behoefte mij aangord om mijn kritisch vervolg op hun beschouwingen te 
leveren, maar dat ik heb moeten zwichten voor sterken aandrang, op mij 
uitgeoefend, die mij voorhield, dat het mijn plicht was mijn stem in 
dit kapittel te doen hooren.

Het zij zoo, als men dan maar goed wete — en dit is de reden, waarom 
ik dit vermeld — en goed gelieve te vinden, dat ik een geheel persoonlijke 
noot zal doen hooren.

„De Schakel” van 1915, getiteld 
tellen, N.R. (1924) nr. 5, waarnaar 
gen verwijzen. Ik voeg er nog aan 
istelijke school verwierpen, omdat 

g menschenwerk zou kunnen zijn, een 
iet deelen, m.i. krachtens hun beginsel

') Hierover heb ik gehandeld in een artikel voor , 
„School en Godsdienst”, herdrukt in Verz. Paed. Opste 
ik in alle bescheidenheid met aandrang meen te moge 
toe, dat de echte Kohlbruggianen principieel de Chris 
zij zou berusten op het denkbeeld, dat de bekeering 
standpunt, dat de huidige Barthianen, zoo zij ’t nie 
moesten deelen.
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') Uit courantenberichten zou ik opm: 
gemeentebesturen, zij ’t ook slechts door 1 
vervanging van een openbare door een r.k. 
ging de actie dan altijd, of gewoonlijk, 
ik zal straks een éclatant voorbeeld aanhalen van een

’) Zie o.a. J. Kuiper. Geschiedenis van het Christeli,

Om te beginnen wil ik afrekenen met een punt, waaraan mijn voorgangers, 
ook de heer Gerhard in afl. 7, m.i. te veel gewicht hebben gehecht, nl. dat de 
zorg voor de openbare school vaak was — en is — toevertrouwd aan haar 
principiëele tegenstanders. Natuurlijk, wanneer iemand mij met de stukken 
kan aantoonen, dat hier of daar — maar dat zal dan wel in de een of ander 
afgelegen plattelandsgemeente zijn geweest — lokale machthebbers van 
„christelijken” huize hun macht (ge) misbruikt hebben om de openbare 
school af te breken, dan zal ik dit grif erkennen. Maar zelf ') heb ik er 
weinig van gemerkt en ik ben toch als districtsschoolopziener van verreweg 
de grootste gemeente van het land, welke betrekking mij ook, voor de 
keuze van schoolhoofden, het gansche land heeft doen doortrekken, genoeg 
in de gelegenheid geweest, om daaromtrent ervaring op te doen. Integen
deel, ik heb bij overtuigd „rechtsche” wethouders en schoolopzieners steeds 
het eerlijke streven aangetroffen aan het openbaar onderwijs zijn vollen 
eisch te geven. Ja, het heeft mij wel eens verwonderd, dat ik van die zijde 
nooit pogingen heb zien aanwenden om wraak te nemen over jarenlange 
achteruitzetting en onrecht. Ik gebruik met opzet deze krasse woorden, 
omdat ik om mij heen zie, dat het tegenwoordig geslacht zich absoluut 
er niet meer van bewust is, hoeveel kwaad bloed indertijd is gezet door de 
manier, waarop de openbare school door de toenmalige machthebbers, de 
„liberalen” en de „verlichte” moderne predikanten, dikwijls aan de be
volking is opgedrongen en welk tergend misbruik vaak gemaakt is van het 
— volgens Groen „ellendige” — voorschrift der Grondwet, dat overal 
„voldoend” openbaar onderwijs moest worden gegeven. 2) In het 
recente boekje van wijlen P. Oosterlee — een gematigd en rechtvaardig oor- 
deelend man, overtuigd volgeling van van der Brugghen — „Geschiedenis 
van het Christelijk Onderwijs” (1929, deeltje van de Volksuniversiteiten
bibliotheek) kan men anders gemakkelijk genoeg nalezen, aan welke tra- 
casserien schoolopzieners en andere autoriteiten zich jaren lang hebben 
schuldig gemaakt en welke door-en-door onwaardige middelen, die in niets 
onderdeden voor die, welke in latere jaren — overigens terecht — aan vele 
overijverige en fanatieke voorstanders van het bijzonder onderwijs zijn en 
ook nu nog wel worden ten laste gelegd, maar die hierom zooveel te erger 
waren, omdat zij door overheidspersonen met apert 
misbruik van hun ambtelijke positie en macht 
werden aangewend, in de vorige eeuw zijn toegepast om de

:> maken, dat in N.Brabant en Limburg vaak 
jr hun coniventie, meegewerkt hebben aan de 

bijzondere school, maar, zoover ik zien kan, 
k, uit van de geestelijkheid. Maar 

i tegenovergestelde verhouding, 
lijk Lager Onderwijs, 161—164.
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christelijke school te chicaneeren, te denigreeren en te paralyseeren, zoo- 
dat het soms zelfs eerlijken liberalen te bar werd ').

Ik geloof dus, dat men beter doet, dit geheele punt buiten spel te laten; 
het blijven vermoedens, die zelfs als zij in enkele gevallen waar mochten 
blijken, toch geen zoden aan den dijk zouden zetten.

‘) Zie inzonderheid bl. Oosterlee 18—20, 
deze slechts een kleine bloemlezing; uit „1 
en Meinen kan men nog meer opdiepen.

, 46—60, 198—202, 241 e.e. En toch geeft 
,Van Strijd en Zegen” van Kalsbeek, Lens

Maar ik zou het over mijn eigen persoonlijk standpunt hebben. Ik vraag 
dan: waar hebben wij het eigenlijk over? Immers over het geconstateerde 
feit, dat de openbare school ook na 1920, en ook nog in de laatste jaren, 
achteruit b 1 ij f t gaan. Maar men wil dit feit niet slechts trachten te 
verklaren, men hoopt door middel van de verklaring tevens de mid
delen op te sporen om dien achteruitgang te stuiten.

Welnu, eerlijk gezegd, daarvoor kan ik mij niet warm maken.
Ik ben voorwaar geen tegenstander van het openbaar onderwijs. Ik heb 

zelf nooit ander onderwijs genoten — behalve dan op de kleuterschool 
natuurlijk — en blijf levenslang dankbaar voor het daar genoten onderwijs. 
Ik heb zelf het onderwijs nooit anders gediend dan in openbare ambten en 
de mij meer dan eens geboden gelegenheid om naar het bijzonder — „chri
stelijk” zoowel als „neutraal” —onderwijs over te gaan steeds van de hand 
gewezen. Ik heb nooit verzwegen, dat ik de openbare school geen ramp voor 
de natie en geen gevaar voor het Christendom achtte en heb als schoolop
ziener, toen een door mij overigens èn als mensch èn als onderwijzer hoog
geschat hoofd eener „christelijke” school de bij het openbaar onderwijs 
ingeschreven nieuwe leerlingen in een courant gequalificeerd had als 
„overgeleverd aan ongeloof en revolotutie” in het openbaar daartegen 
krachtig geprotesteerd. Ik ben zelfs ingelijfd geworden bij de vijanden van 
het christelijk onderwijs en niemand minder dan wijlen prof. Woltjer Sr. 
heeft mij eens in De Standaard toegevoegd: „gij haat het christelijk onder
onderwijs”, wat natuurlijk onzin was.

Maar dat had ik hieraan te danken, dat ik gebreken bij het christelijk 
onderwijs nooit verbloemd, maar, waar ik dit nuttig en noodig achtte, 
onbarmhartig heb blootgelegd. Zoo heb ik bijv., nadat ik in Amsterdam 
als schoolopziener de toestanden uit eigen aanschouwing had leeren ken
nen, eens verklaard, dat de Diaconiescholen der N. Herv. Gemeente de 
slechtste scholen waren van de geheele stad, zonder mij te laten weerhou
den door het feit, dat ik zelf uit de Réveilkringen afstamde, welke die 
scholen in het leven hadden geroepen. Daarover is men toen een korten tijd 
tegen mij in woede ontbrand; sommigen zagen er zelfs het bewijs in, dat
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„Spinoza en de Idee der Persoor 
lijk voor, dat hij het daaruit ec

jonlijkheid", 
eenigen tijd

ik geen christen was! Maar ik had gelijk en de eersten, die mij gelijk gaven, 
waren die hoofden der scholen zelf, die jaren lang tevergeefs onder 
verwaarloozing gezucht hadden. Er is toen ook spoedig groote verande
ring ten goede gekomen; of men daarvoor ook mij niet een beetje dank 
schuldig was?

Over de oorzaken dier „verwaarloozing” zoo aanstonds; ik ben nu ge
komen aan het centrale punt van mijn geheele betoog en van mijn uit
zonderlijk persoonlijk standpunt.

Voor mij is levenslang en in al mijn functies de 
hoofdvraag altijd geweest, of het onderwijs goed 
of slecht was, onverschilig welke ótiquet het 
droeg. En dat is zij nog.

Ik ben een leerling van mijn onvergetelijken oom, den grooten theoloog 
en diepzinnigen Christuskondiger J. H. Gunning, en ik heb diep in mij op
genomen zijn prachtig woord: „wat niet goed is kan nooit christelijk zijn, 
ook niet een „christelijke” school ’).

M.a.w. ik verkies een goede openbare school verreweg boven een slechte 
„christelijke”. Natuurlijk geldt dit ook omgekeerd en zoo heb ik dan 
ook wel eens kinderen van mij een christelijke school laten bezoeken en 
andere en bijzondere „neutrale”, toen die naar mijn overtuiging de beste 
waren onder mijn bereik. Ja, ik acht mij zelven in staat, als ik ergens 
gewoond had, waar geen andere keus had dan tusschen een slechte open
bare, een middelmatige „christelijke” en een voortreffelijke roomsche 
school, mijn kinderen naar de laatste te zenden.

En zoo interesseert ook thans mij veel meer de vraag of ons L.O. einde
lijk de „vernieuwing” zal ondergaan, die het zoo dringend noodig heeft, dan 
de vraag naar de toekomst der O.S. Alleen wanneer het mocht blijken, dat 
die vernieuwing niet tot stand kan komen als de O.S. niet de leiding neemt 
of althans krachtig medewerkt, zal ik mij voor haar voortbestaan in de 
bres stellen. Maar omgekeerd, mocht het blijken of ook maar waarschijn
lijk worden, dat de kansen voor die vernieuwing beter zouden worden naar
mate het bijzonder onderwijs meer de plaats inneemt van het openbare 2), 
dan zou ik hopen dat, en mij verblijden als, het dien kant uitging.

Gruwelijk geërgerd heb ik mij altijd aan het bedrijf dergenen, die het 
voor hun geweten konden verantwoorden, ja zich zelfs voor hen geweten ver
plicht achtten, het Christendom te gebruiken als dekmantel voor allerlei 
onvolkomenheden, om van ongerechtigheden maar te zwijgen. En dit is

*) Het staat in zijn prachtige studie over „S 
Ik ben er den heer Bolkestein zeer erkenteli, 
geleden weer eens opgedolven heeft.

*) Kohnstamm heeft h. b. a(l. 8. bl. 235, heel kort maar heel duidelijk aange
wezen, hoeveel kans daarop bestaat.
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toch in ons gezegend vaderland allesbehalve uitzondering. Dat merkt men 
eerst goed, als men in een kleine plaats woont en u op allerlei manieren aan 
het verstand wordt gebracht, dat, als gij uw reputatie van christen te zijn 
niet wilt verliezen, gij verplicht zijt slechtere waar te koopen bij minder
waardige leveranciers en uw huis te laten bederven door werklieden, die 
evenmin als hun baas hun vak verstaan, als die leveranciers en die bazen 
christenmenschen waren, —d.w.z. als zoodanig bij de gemeente en de theo
logische keurmeesters te boek stonden. Dat was en is voor mij even aan
stootelijk als de strijdleuze, die misschien meer dan eenige andere er toe 
heeft bijgedragen om de „christelijke” school te bevolken ten koste der 
openbare, nl. dat Christenouders door hun doopbelofte in hun geweten 
gebonden zijn, hun kinderen naar de christelijke school te zenden, ook al 
is die nog zoo onvolkomen en al staat er een goede „neutrale” naast. ‘)

Nu moet hieraan evenwel worden toegevoegd, dat in dit opzicht de toe
standen zich in de laatste 20, 30 jaar radicaal ten goede gewijzigd hebben. 
Er was een tijd, dat het confessioneel onderwijs zijn achterlijkheid eeniger 
mate kon verontschuldigen met een beroep op de armoede, waarin de 
moordende concurrentie der van de staatsruif levende O.S. het gedompeld 
hield — ofschoon ik voor mij in armoede nooit een afdoend beletsel voor 
goed onderwijs heb kunnen zien 2). Ook toen langzamerhand die druk ver
minderde3), was aanvankelijk niet veel te bespeuren van een ernstig pogen 
om het gehalte van het eigen onderwijs op het peil te brengen van het open
bare. Maar daarin is vrij plotseling en ik weet niet recht door welke oor
zaken 4) een wending gekomen en openbaarde zich bij het confessioneel

: ingetreden subsidieering van het M. en G.O. onderwijs 
Want op dit terrein, waar relatief veel en veel meer 

scholen voorkomen, heeft men eensdeels nooit in zoo 
H. J. van Wijlen. „Toen wij nog in tenten woonden”.
jlijk” L.O. en is anderdeels het streven om minstens 

js te geven dan de staatsscholen, van den aanvang der 
' geweest.

') In dat opzicht gaven — en geven — de r.katholieken hun 
trijders niets toe. Als voorzitter eener „ne
i gegoeden stand haast in tranen zien i
zijn kinderen wel van onze (redelijk) goe<

nelijk slechte r.k. school te zenden, omdc
dj de inmenging van mijnheer den
/at ook het opent

feestgave bij het 75
mij juist van pas 

de vrijwillige
van het bouwsubsidie en de staat' 

bijzonder onderwijs
s. Laatstgenoemde

’) o< 
hierbij 
onderwijzer 
ministerie ' 
eerst 1906 tot stand onder 1 
was ontworpen en voorberei

‘) Misschien < 
daarop van invloed is 
gesubsidieerde neut 
armoedige „tenten gewoon 
2.7. 1937 — als bij het 
even goed, ja beter onue 
subsidieering af steeds lever

protestantschen mede
strijders niets toe. Als voorzitter eener „neutrale” Nutsschool heb ikeenseen vader van 
den gegoeden stand haast in tranen zien uitbarsten, toen hij ons kwam vertellen, dat 
hij zijn kinderen wel van onze (redelijk) goede school moest afnemen om ze naar de 
erbarmelijk slechte r.k. school te zenden, omdat hij „anders thuis geen leven meer had”, 
dank zij de inmenging van mijnheer den pastoor.

’) Dat ook het openbaar onderwijs zich in dien tijd alles behalve in weelde baadde: 
de feestgave bij het 75-j. jubileum van dd Levensverzekering-maatschappij van het 
N.O.G. komt mij juist van pas daaraan herinneren.

’) ook door de vrijwillige liberaliteit van de veelgesmade „liberalen”. Ik denk 
aan de invoering van het bouwsubsidie en de staatspensioneering der bijzondere 

srs, ware weldaden, aan het bijzonder onderwijs vrijwillig verleend door het 
Pierson-Goeman Borgesius. Laatstgenoemde maatregel kwam weliswaar 

Kuyper, maar ik weet volstrekt zeker, dat hij door Pierson 
reid.

dat de inmiddels 
geweest.
rale

voond" — H.
iet „christeli
mderwijs

endig;
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L onderwijs algemeen de eerzucht om, in het inwendige zoowel als in het 
uitwendige, in het gehalte van het onderwijs zoowel als in het uiterlijk en 
innerlijk van het schoolgebouw, de O.L. te evenaren, ja de loef af te steken. 
En zoo zijn wij nu in den toestand gekomen, dat men erkennen moet, dat 
het bijzonder onderwijs, ook en niet in ’t minst het confessioneele — in het 
algemeen gesproken — in niets onderdoet voor het openbare.

Er is dus thans geen enkele reden om te vreezen, dat het Nederlandsche 
volk cultureel achteruit zal gaan, wanneer de bijzondere school het de
finitief van de openbare mocht winnen. Wij weten trouwens, dat dit ook 
geen nachtmerries-veroorzakend schrikbeeld is geweest voor dien grooten 
liberalen — werkelijk liberalen — staatsman, die Thorbecke was.

Dat „geen enkele reden” moet ik nog even toelichten, zonder bij dit 
punt lang stil te staan. Want ik weet zeer goed — en het is uit de loopende 
discussie ook al gebleken — dat er nog altijd trouwhartige aanhangers der 
O.S. zijn, die in de bijzondere confessioneele scholen broeinesten zien van 
onverdraagzaamheid en die de oudliberale illussie koesteren, dat de neu
trale overheidsschool, waar de kinderen uit alle gezindten broederlijk 
naast elkaar zitten, de ware school is der godsdienstige verdraagzaamheid, 
de schatbewaarster van Nederlands edelste traditiën en het hechte cement 
der volkseenheid. Daar geloof ik heel weinig van. Dat de 11. der confes
sioneele scholen stelselmatig worden opgeleid tot haat of althans tot ver
achting van andersdenkenden, dat op die scholen het begrip „de eerbied, 
verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van andersdenken” een on
bekende zaak is, is mij nooit gebleken, al geef ik onmiddellijk toe, dat er 
wel ongunstige uitzonderingen zullen hebben bestaan en misschien nog 
bestaan en dat de fanatieke taal van vele geestdrijvers overvloedig ge
legenheid heeft gegeven om die verdenking te voeden. Psychologisch acht 
ik het volstrekt onbewezen, en heelemaal niet waarschijnlijk, dat het bijeen
brengen van kinderen van verschillende godsdienstige of politieke denomi
natie op dezelfde schoolbanken de verdraagzaamheid bevordert en ik zou 
mij daarvoor op ervaringsfeiten kunnen beroepen. Maar ook op historische 
gronden acht ik de stelling, dat wij de openbare school noodig hebben voor 
het behoud der verdraagzaamheid volkomen onhoudbaar en ik geloof, dat 
haar pleitbezorgers in onze dagen verstandig zouden doen dit motief ge
heel los te laten. Zijn zij dan vergeten, of willen zij niet weten, dat in de 
vorige eeuw tientallen van jaren lang minstens evenveel en even felle 
onverdraagzaamheid gekweekt is in het kamp van de voorstanders der 
O.L. als ooit in de tegenovergestelde kampen? Let wel, ik zeg uitdrukkelijk 
„in het kamp van” dus: buiten de schoolmuren, want, nog eens, 
haat en onverdraagzaamheid zaaien in de klas, in de harten der 
kinderen, is naar mijn vaste overtuiging in Nederland noch op de openbare



I
NIET „OPENBAAR OF BIJZONDER” — MAAR „GOED OF SLECHT” 7

■

Dit brengt mij vanzelf op de tweede groote reden, die mij er altijd toe 
gebracht heeft tegenover het „christelijk” onderwijs een tamelijk afzijdige 
houding aan te nemen. Ik zette zooeven het woord „vrije” tusschen aan- 
halingsteekens. Oorspronkelijk de eeretitel van de christelijke school, is 
’t nu haast tot een aanfluiting geworden. Voor de vr ij heid om 
bijzondere scholen op te richten is men aanvankelijk 
ten strijde getogen, maar toen die verkregen was, niet alleen theoretisch 
en wettelijk maar ook practisch, is het een strijd geworden om op voet van 
gelijkheid mede te mogen eten van de staatsruif. Ik bedoel daarmede niets 
kleineerends. In mijn zooeven aangehaald artikel heb ik de noodzakelijk
heid en het zedelijk recht dezer wending ten volle erkend (Verz. Raed.

') Het is evenwel bekend, dat in dit opzicht, gelijk wat het volgende betreft, de 
katholieken veel rigoreuser zijn dan de protestanten.

noch op de bijzondere school ooit sprake geweest dan bij wijze van laak
bare uitzondering.

En thans is de toestand wel zoo, dat wij gerust kunnen aannemen, dat 
het eerder nóg beter zal worden. Als slechts de voorstanders der O.S. 
oppassen, dat zij het vuur niet op nieuw aanstoken. Want men moet niet 
over het hoofd zien, dat de onderlinge verhouding tusschen openbaar en 
bijzonder onderwijs zich niet alleen in financieel opzicht totaal gewijzigd 
heeft. De bijzondere school heeft zich niet alleen, zooals gezegd, opgewerkt 
tot een gelijkwaardige mededingster van het O.O., zij heeft zich ook in 
hooge mate daaraan geassimileerd, zooals ik voor mij terstond 
voorspeld heb dat geschieden zou, toen de subsidies zoo begonnen te 
zwellen. Een school, die van staatsgeld leeft, is e o i p s o een soort 
staatsschool. De subsidieering geeft den staat een geweldig recht van mede
zeggenschap in allerlei aangelegenheden der „vrije” school; hoezeer hier
door bijv, het bemoeiingsrecht van het staatstoezicht is toegenomen, daarvan 
kan ik uit eigen ervaring meespreken. Maar, afgezien daarvan: het is 
opmerkelijk te zien, hoe weinig het eigenlijke onderwijs op de verschillende 
scholen thans nog uiteenloopt, hoe bijv, hier en ginds in ruime mate de
zelfde leermiddelen gebruikt worden. ’) Maar ook wat de bevolking be
treft, is er verregaande assimilatie, althans wat de protestantsche scholen 
aangaat, want de katholieke houden zich ook in dit opzicht veel meer 
„van vreemde smetten vrij”. Vele protestantsche scholen echter worden — 
mijn voorgangers wezen er reeds op — tegenwoordig overstroomd met 
leerlingen, die er niet thuis behooren — en die er ook weinig van mee 
dragen: op deze beide punten kom ik nog terug — en niet zoo heel gering 
is het aantal kinderen, dat afwisselend beide soorten van scholen heeft 
bezocht. Wat evenwel meer voorkomt bij het voortgezet dan bij het G.L.O.
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Opst. N.R. bl.H9en 123/4) en bij Oosterlee, bl. 238/9 kan men nalezen, hoe, 
toen deze wending duidelijk werd, zij oprechte voorstanders en voorvechters 
van het christelijk onderwijs met bekommernis en afkeuring vervulde. 
Het is mij evenwel hier niet om zedelijke appreciatie te doen, maar om 
historische. Het feit blijft bestaan, dat, zooals Oosterlee het uitdrukt 
(bl. 241) „de strijd om de vrijheid een strijd werd om gelijke rechten”, 
m.a.w. een politieke strijd. Dat is de vloek geweest van het Neder
land der XlXe eeuw, dat de school de inzet is geworden van een, neen van 
letterlijk geheel den politieken strijd. „De schoolpolitiek — het is alweder 
Oosterlee, die spreekt, t.a.pl. verg, ook bl. 254 — heeft het volk geleerd, 
wat een stembiljet waard was en zoo is de rechtsvraag geworden een strijd 
om de macht, met den aankleve van dien”. In den strijd om de school zijn 
de rechtsche partijen eerst ontstaan en vervolgens groot geworden en dat 
is meer dan iets anders de ondergang der liberale partij geworden.De 
rechtschen konden den strijd niet anders voeren dan door aanvallen 
— hoe feller hoe liever — op de staatsschool en dreven daardoor de libe
ralen in de strategisch zeer ongunstige defensieve stelling. De liberale partij 
had werkelijk nog wel andere dingen op haar programma — dit heeft zij 
nog onder haar laatste groote ministerie, dat van Pierson-Goeman Bor- 
gesius getoond — doch maar al tezeer heeft zij in de kaarten der tegen
partij gespeeld door zich de rol te laten welgevallen van te zijn „de” partij 
van het openbaar onderwijs. Ik zeg dit vooral, omdat in de laatste dagen — 
ook in de onderhavige discussie — teekenen vallen waar te nemen, dat de 
liberale partij zich nog altijd — of wederom — als zoodanig voelt en ais 
zoodanig wil optreden. Wat ik een groote politieke fout zou vinden.

Maar wederom, daar gaat het hier niet om; waar ik op komen wilde, is 
dit, dat in den strijd tegen de staatsschool zich aan de rechterzijde prak
tijken ontwikkeld en vastgezet hebben, die krachtens hun aard 
bestemd waren de „pacificatie" te overleven, en dat reeds daarom de 
verwondering, dat de aftakeling der O.S. voortgaat, misplaatst is. Dat men 
in dien strijd tegen de staatsschool de lasterlijkste aantijgingen als wapen 
had leeren gebruiken — ik gaf boven reeds een voorbeeld en herinner hier 
aan „het kind van het bijwijf” — is nog niet het ergste, want zulke dingen 
slijten wel uit. Veel erger was, dat, om den politieken strijd vol te houden 
en te winnen, veel meer „christelijke" scholen zijn gesticht dan noodig 
was en door de bevolking verlangd werd. Mijn eerste aversie tegen dat be
drijf dateert van den tijd toen ik van nabij moest aanschouwen hoe het 
hoofd van een „christelijke” school zijn school schromelijk verwaarloosde 
om als verkiezingsagent der antirevolutionaire partij werkzaam te zijn. 
Nog veel erger echter was het intimidatiemiddel, dat op groote schaal tegen 
predikanten werd aangewend en dat zeer nauw verwant is met de straks 
vermelde verwijzing naar de doopsbelofte, die tegen de ouders werd uit-

geworden.De
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gespeeld. Wanneer nl. een rechtzinnig predikant in een gemeente stond, 
of kwam te staan — want het middel werd vooral op pasbeginners toe
gepast — waar geen „christelijke” school bestond en hij zette zich niet 
terstond aan het werk om hemel en aarde te bewegen er een in zijn ge
meente te stichten, ook al bestond daaraan volstrekt geen behoefte en vroeg 
niemand erom dan eenige zeloten, dan kreeg hij van die zeloten te hooren; 
dat hij „niet trouw” was en met dat tooverwoord was hij dan reddeloos ge
compromitteerd. Natuurlijk hebben ook vele, zoo niet alle van die pre
dikanten uit eerlijke overtuiging voor de oprichting van een eigen school 
geijverd, maar dat was dan toch ook, omdat zij zichzelf het getuigenis 
wilden geven, dat zij wèl „getrouw" waren.

En nu bedenke men, dat in grootere gemeenten, die met één school 
niet toe kunnen, er maar één schrede lag tusschen „niet” en „niet genoeg” 
om te begrijpen, dat dit alles ook na 1920 wel moest voortgaan. Op 
dat standpunt is en blijft het gewetensplicht de openbare school „leeg te 
pompen” — gelijk bekend, een historisch woord — door er een bijzondere 
naast te zetten, ook al is daaraan volstrekt geen behoefte en heeft de 
drijverij feitelijk geen anderen oorsprong dan de heerschzucht of de secte- 
geest van den een of anderen geestelijke. Ten bewijze hiervan volge hier 
het „éclatante” voorbeeld, dat ik boven heb aangekondigd, dat van re- 
centen datum is en dat ik zelf heb meegemaakt als lid van den Hilver- 
sumschen gemeenteraad. Daar waren twee aanvragen ingekomen om 
medewerking volgens de wet tot oprichting van een katholieke en van een 
„christelijke” school. De geheele raad, waarin de rechtsche partijen sterk 
vertegenwoordigd waren, incluis de katholieke en antirevolutionaire wet
houders en de katholieke burgemeester, wisten en spraken het uit, dat 
geen van beide scholen noodig was; de eene werd alleen verlangd door een 
eigenzinnig pastoor, die per s e een school wilde hebben in zijn eigen 
parochie, schoon overvloedig plaats was in nabij gelegen en goede katho
lieke scholen; de andere werd verlangd door een dominee, die ontdekt had, 
dat zijn orthodoxie toch nog een fractie beter was dan die van de scholen 
van de richting, als welker aanhanger hij n.b. beroepen was. Beide aan
vragen werden door den Raad éénstemmig geweigerd; hij deed dit 
met de volledige wetenschap, dat de aanvragen geheel aan de wettelijke 
eischen voldeden en dat hij dus bij hooger beroep, dat stellig ingesteld zou 
worden, ongelijk zou krijgen. Maar hij hoopte, dat de aanvragers alsnog tot 
bezinning zouden komen en niet zoo zware geldelijke offers van de nood
lijdende gemeente zouden afpersen. Pogingen daartoe zijn onder de hand 
ook aangewend, maar tevergeefs; het geding werd tot in de hoogste in
stantie doorgezet en in alle instanties door den Raad verloren; niet omdat 
hij ongelijk had met zijn bewering, dat de scholen onnoodig waren en veel 
te zware geldelijke offers van de gemeente zouden eischen, maar alleen
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I r bijv.

Gaat het nu eigenlijk nog wel om de school ?
Wij zijn heusch gerechtigd die vraag te stellen, maar de historie leert, dat 

men op goede gronden zou kunnen betoogen, dat ’t nooit daarom te doen 
is geweest.

De oorspronkelijke actie voor de christelijke school ten onzent droeg 
geheel een missionair karakter. Zij werd ingezet ten behoeve 
der armen.1). Het was aanvankelijk een puur liefdewerk en bleef dat 
nog lang. Maar de „hoogere” standen, die onder de pleitbezorgers en op
richters van christelijke scholen sterk vertegenwoordigd waren, gevoelden 
er voor zichzelf weinig behoefte aan. Ik weet, dat dit met min of minder 
oprechte verontwaardiging zal worden tegengesproken, maar ik weet wat 
ik zeg en wat ik zelf gezien heb; ik ben immers zelf uit die kringen voort
gekomen! De vermogende Amsterdamsche en Haagsche Réveilkringen 
gaven hun geld voor christelijke arme nscholen, maar dachten er niet 
aan hun eigen kinderen daarheen te zenden. Zij zonden ze echter evenmin 
naar de openbare school, ook niet toen deze in Amsterdam door de differen
tiatie in vier „klassen” voor hen meer aannemelijk was gemaakt, maar

omdat de aanvragen krachtens de wet hadden moeten zijn in
gewilligd. Gelukkig heeft toen het stopwetje van minister Waszink op het 
aller-allerlaatste oogenblik redding gebracht, maar het heeft een haartje 
gescheeld en.... c’est a recommencer!

Als men zulke dingen heeft meegemaakt, verwondert men zich niet, dat 
de rechtse partijen, na vlijtig te hebben medegewerkt aan de door de crisis 
vereischte bezuinigingen op het openbaar onderwijs, halsstarrig weigerden 
hun eigen scholen hetzelfde juk op te leggen, niettegenstaande niemand 
minder dan Colijn zijn partijgenoten vaderlijk had vermaand, niet het pond 
van Shylock te eischen.

Hun eigen financieeie nood en de dwangmaatregelen der regeering 
dwingen thans vele gemeenten op het openbaar onderwijs veel meer 
te bezuinigen dan die scholen eigenlijk lijden kunnen, terwijl de wet die
zelfde gemeentebesturen verplicht tot uitgaven ten behoeve van het 
onderwijs aan of de aankleeding van bijzondere scholen, die er voor hun 
eigen scholen niet af kunnen.

Waarlijk, de financieeie „gelijkstelling" is in feite een groote finan
cieeie achterstelling geworden van de O.S. bij de bijzondere. Meent men 
heusch dit te kunnen stuiten met wat optrommelen ter linkerzijde van 
liefde voor de openbare school ?

‘) Zie alweder Oosterlee. Vandaar ook, dat de actie, 
ook te Amsterdam, inzette bij de 
armenscholen, waar geen welge 
gestuurd.

s, niet alleen te Nijmegen, maar I 
ie Bewaarschool. Ook de Diaconiescholen waren typist 
gesteld christenmensch ooit zijn kind zou hebben het
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naar particuliere „instituten”, die godsdienstig minstens even „neutraal” 
waren als welke openbare school ook. Vele families zonden zelfs uit tra
ditie hun kinderen naar een instituut, dat nu eenmaal bij hun stand e n 
v o g u e was, schoon zij wisten, dat het onderwijs er, zacht gesproken, 
middelmatig was. Wat kwam het er ook op aan. De kinderen gingen toch 
later naar het gymnasium of naar een kostschool, en dan liefst in het 
buitenland. De levée en masse voor de School met den Bijbel 
kwam eerst later, toen de midden- en de boerenstand tot den strijd waren 
opgeroepen: de instelling van de „Unie-collecte” heeft daarbij evenzeer 
de rol gespeeld van oorzaak als van gevolg.

Deze geheele toestand berustte op een nationale traditie, die, omdat zij 
ondergrondsch was geworden, er niet minder sterk om was. Tot op den 
franschen tijd had Nederland geen openbaar onderwijs gekend dan alleen 
de stedelijke „Latijnsche" of „Groote School”, die slechts een gering deel 
der bevolking trok *). De typische nationale school der Republiek was de 
„fransche” school, die een taai leven heeft gehad; haar laatste stuip
trekkingen heb ik te Amsteream nog in het begin dezer eeuw meegemaakt. 
De openbare school heeft in Nederland haar intrede gedaan als armen
school. Men was wel reeds in de XVIIIe eeuw begonnen met redeneeren 
en prijsvragen uitschrijven over de beteekenis van goed volksonderwijs, 
maar men kan gerust zeggen, dat het gros der Nederlandsche ouders zich 
eerst in en door den schoolstrijd der XlXe bewust is geworden, dat zij hun 
kinderen niet maar naar — de een of andere — school moesten zenden, 
maar een keuze moesten doen, en wel eene, die zij voor hun geweten 
verantwoorden konden.

Daar komt nog dit bij. De moderne mensch is er zich in ’t geheel niet 
van bewust, en kan zich ook onmogelijk meer indenken, welk een hemels
breed verschil er bestaat tusschen de plaats, die de school thans in het maat
schappelijk en particulier leven, alsmede in de schatting der menschheid 
inneemt en die van niet zoo heel lang geleden, immers tot op het einde der 
XVIIIe eeuw, anders gezegd, tot op Pestalozzi en de fransche Revolutie. 
De school, die thans beslag legt op zooveel krachten en zooveel tijd van 
ouderen en jongeren, van overheid en particulieren en hun met recht „een 
voorwerp” is „van aanhoudende zorg”, en die in alle cultuurlanden mil- 
lioenen en millioenen verslindt, was eeuwen lang een inrichting, die een 
zeer ondergeschikte rol speelde, waar niemand, anders dan bij vlagen, zich 
erg voor interresseerde, die voor sommige particulieren en gemeente
besturen een bron van inkomsten was, maar ook als zoodanig niet hoog 
werd aangeslagen, kortom, een instituut, waar niemand veel van ver-

Ook de „hoogere” standen meden haar en lieten hun kinderen onderwijs geven 
door inwonende „goeverneurs” of „hofmeesters”.



12 NIET „OPENBAAR OF BIJZONDER” — MAAR „GOED OF SLECHT”

3

is een wonder en 
t niet te danken.

%
g

I

■

4 
ster

et Athene van Pericles, welks
• cultuur bereikt had als wel 

e bereikt had, i;
len had zij het

wachtte en van hetwelk nog minder geëischt werd l). Dat zij onmisbaar 
is voor hoogere geestescultuur en dat haar uitbreiding en bloei een juisten 
maatstaf opleveren voor den cultuurgraad van een natie, is een bij uit
stek modern denkbeeld, dat evenwel in de geschiedenis geen steun vindt a).

Staat dus de moderne mensch geheel anders tegenover de school dan de 
geheele menschheid van vóór 1800 — met uitzondering misschien van 
China! —, dat neemt niet weg, dat de oudere opvatting nog als een hem zelf 
onbekende en onwaarneembare zuurdeesem in hem doorwerkt. Ook de 
moderne mensch staat, voorzoover hij haar althans niet als een vijandige 
macht beschouwt, in doorsnede „gematigd onverschillig” tegenover de 
school, tenzij er iets bijkomt.

Tenzij er iets b ij komt. Voor de geheele rechterzijde was dit, 
gelijk ik reeds aanvoerde, de schoolstrijd, de politieke partijdrift, die haar 
meeste aanhangers evenwel niet gevoelden als een politieke drijfveer, maar 
als een religieuze overtuiging. De linksche partijen hebben wel de uitda
ging aanvaard en zich op politiek terrein geschaard rondom de openbare 
school, maar dit sproot niet voort uit en ging dan ook niet gepaard met groote 
persoonlijke liefde voor die school; dat een „liberaal” mensch zich door 
zijn politieke houding ook verplicht gevoelde, zijn kinderen naar de 
O.S. te zenden, is nooit gebleken, althans zeker niet als massaverschijnsel, 
zooals ter rechterzijde, en wordt ook weersproken door de gemakkelijk
heid, om niet te zeggen, de voorliefde, waarmede men zich daar van bij
zonder neutraal onderwijs naar eigen smaak bediende en bedient.

Ook om deze reden was de O.L. niet alleen jaren lang in ’t nadeel tegen
over de bijzondere confessioneele, maar is zij dit ook even goed na 1920 
gebleven. De bijzondere school heeft hiermede op haar een voorsprong, die 
zij, naar mijn overtuiging, nimmer zal inhalen.

Er is, als ik wel zie, onder de linksche partijen eene, op welke het boven
staande niet of slechts onder sterk voorbehoud toepasselijk is. Ik bedoel na-

) Ik weet natuurlijk heel goed, dat men uit de geschiedenis tal van feiten kan op- 
epen, die het bovenstaande op elk punt schijnen te weerleggen. Ik maakt mij echter 
:rk hun bewijskracht stuk voor stuk te ontzenuwen. Daaraan is natuurlijk hier geen 

beginnen; ik volsta daarom er mede met — voor de zooveelste maal! — erop te wijzen, 
dat in bijna al die gevallen nooit sprake is van wat wij thans onder „de school" ver
staan, maar van onderwijs aan adolescenten, ja aan volwassenen en aan lagere scholen 
alleen als vooropleiding daartoe; zoo, om slechts dit te noemen, in de bekende klacht 
van Seneca: scholae, non vitae discimus (want aldus is de authentieke 
redactie), waar „schola” de philosophen-secte beteekent.

*) Tot weerlegging daarvan is het genoeg te wijzen op het 
bevolking een zoo hoogen graad van algemeen verspreide 
zonder wederga is in de geschiedenis. Hoe zij die hoogte 
een raadsel, maar één ding staat vast; aan haar schole:
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tuurlijk de sociaal-democratische, voor welke de neutrale staatsschool 
niet alleen de verkieslijkste, maar de principieel alleen bruikbare was.])

Het is vanzelfsprekend, dat dit feit in de oogen van de anderen, die altijd 
nog de groote meerderheid der natie uitmaken, afbreuk moest doen aan de 
staatsschool. Toch meer indirect dan direct. Gelijk ik boven aan de con- 
fessioneele school uit volle overtuiging het getuigenis heb gegeven, dat ik 
daar nooit iets gemerkt heb van haatzaaierij in de harten der kinderen, 
zoo ben ik thans aan de sociaaldemocratische partij eenzelfde getuigenis 
schuldig, dat ik op de openbare school nooit iets gemerkt heb van sociaal
democratische politieke propaganda 2). Dat de openbare cshool niettemin 
bij een groot gedeelte van het publiek onder de sterke verdenking kwam 
van indirecte sociaaldemocratische propaganda, dewelke, zoo zij werkelijk 
bestond, terecht voor minstens even gevaarlijk werd gehouden, heeft zij 
te danken aan de houding, door zoovelen harer dienaren te onzaliger ure 
aangenomen en trots alle waarschuwingen, ook van bevriende zijden, 
hardnekkig volgehouden. Dat in Nederland een openbaar ambtenaar wel 
vrij is in zijn persoonlijke politieke en andere overtuigingen, maar aan zijn 
ambt verschuldigd is zich in de openbare propaganda daarvoor zekere 
beperkingen te getroosten, dat heeft de sociaaldemocratie ten onzent nooit 
begrepen noch willen begrijpen en de schoolmeesters onder haar aanhang 
eerst recht niet. Dat een belangrijk percentage der openbare onder
wijzers, en onder de jongeren misschien wel de meerderheid, overtuigde 
sociaaldemocraten waren, dat werd niet alleen niet verbloemd, maar op 
onnoodig luidruchtige en uitdagende wijze geafficheerd; ik herinner slechts 
aan het meeloopen in de eerste-Mei-betoogingen en de aansluiting van den 
Bond van N.O. aan de S.D.A.P.

Voegt men daarbij den verwoeden strijd tegen het hoofdschap en de 
alleronhebbelijkste houding door sommige jeugdige onderwijzers tegen 
hun hoofden aangenomen, dan wordt het maar al te begrijpelijk, dat vele

’) Toen zij na 1918 in den staat Hamburg de politieke macht in handen kreeg en op 
overigens hoogst lofwaardige wijze energiek aan het werk toog om het volksonderwijs 
grondig te verbeteren, voerde zij openlijk in haar schild de invoering van de ver
plichte neutrale staats-éénheidsschool.

Of ten onzent toch niet wel eens overtuigde sociaaldemocraten een kind naar een 
„christelijke” school hebben gezonden, of alsnog zullen zenden, is een andere vraag, 
die zoo aanstonds aan de orde komt.

’) Als schoolopziener ben ik eens in de ge
Amsterdamsche schoolcommissie openlijk te

Vooruitloopende op het volgende punt, wi
mooiste les over het ontstaan van het Christendor
geschiedenisles van een sociaaldemocratisch onw
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Maar ook in onze dagen heeft hun Bond zich zeer hardleersch betoond, 
toen hij de invoering van bijbelsch onderwijs op de O.L.S. zonder stemming 
van de hand wees. Daarmede eens te meer bewijzende, hoe weinig hij de 
teekenen der tijden weet te duiden.

ouders dachten: aan zulke onderwijzers wil ik in geen geval mijn kinderen 
toevertrouwen.

Dit groeiend wantrouwen tegen de O.S. werd in hooge mate gevoed door 
het eigenaardig begrip van neutraliteit, dat de sociaaldemocratische 
onderwijzers met woord en daad propageerden. Ik stel op den voorgrond, 
dat zij daarbij naar mijn overtuiging volkomen te goeder trouw waren en 
dat hun redenatie, op zichzelf beschouwd, nog zoo gek niet klonk. Politiek, 
zeiden zij, is niet des kinds, en een kind te willen verpolitiseeren is een paeda- 
gogisch vergrijp aan de kinderziel. Daarom onthouden wij ons ook op de 
school van alle politieke propaganda, maar eischen dat nu ook van 
alle anderen. Is op de school alle sociaal-democratische propaganda taboe, 
dan moet elke propaganda voor andere richtingen dit evenzeer zijn. In 
het zoogenaamde aankweeken van nationale gevoelens en van liefde voor 
het Huis van Oranje kunnen wij niets anders zien dan een politieke pro
paganda, die in strijd is met de aan de kinderziel verschuldigde neutraliteit. 
Het is niets anders dan een politiek partijkiezen en daaraan doen wij niet 
alleen niet mede, daarvoor willen wij zooveel aan ons ligt het schoolkind 
vrijwaren.

Het is hier niet de plaats de zwakke punten in deze redenatie op te 
sporen; voor ons doel is het volkomen genoeg te constateeren, dat deze 
eigenaardige „neutraliteit” door minstens alle niet-sociaaldemocratische 
Nederlanders werd opgevat, en niet anders kon worden opgevat, dan als 
beslist anti-nationale en speciaal anti-orangistische propaganda. En waarlijk 
niet zonder reden; immers niet willen meedoen aan de voorbereiding voor 
nationale feesten en het instudeeren van nationale liederen, het zich ont
houden van en zich afzijdig houden bij iedere volksuiting van aanhankelijk
heid aan en liefde voor Oranje, feiten, die sterk naar buiten spraken, 
het kon door het Nederlandsche volk eenvoudig niet anders worden 
opgevat dan als een positief antinationaal bedrijf.

De schade, hierdoor aan de O.S. toegebracht, kan moeilijk worden over
schat en wordt naar mijn bescheiden meening door mijn voorgangers niet 
genoeg in rekening gebracht.

Nu is wel, gelijk ieddereen weet, in den laatsten tijd daarin een groote 
verandering ten goede gekomen. Maar toch ook eerst in den allerlaatsten 
tijd; in 1920 was daarvan nog niets te bedspeuren en dus zijn de sociaal
democratische onderwijzers blijven doorwerken aan de afbraak der openbare 
school, tot voor zeer korten tijd.



NIET „OPENBAAR OF BIJZONDER” — MAAR „GOED OF SLECHT” 15

Want als er in de laatste 20, 30 jaar iets veranderd is in de geestelijke 
gesteldheid van den gemiddelden cultuurmensch, dan is het wel zijn houding 
tegenover den godsdienst. Om zich daarvan te overtuigen behoeft men 
slechts de groote dagbladpers van heden te vergelijken met die van het 
laatst der vorige eeuw. Tegenwoordig kan men geen groote courant meer 
opnemen of men zal er allerlei artikelen en berichten in aantreffen, 
biographieën, grafreden, verslagen van vergaderingen, boekenrecensies, 
zendings- en kerknieuws, de hoofdartikelen vooral niet te vergeten, 
waarin godsdienstige tonen worden aangeslagen als een generatie geleden 
ondenkbaar was. Tot in het program der Liberale Staatspartij toe is de 
erkenning van het christelijk karakter van den Nederlandschen staat 
doorgedrongen. Of de wereld werkelijk zooveel christelijker is geworden, 
kan hier niet onderzocht worden en ieder mag daarvan denken wat hij wil, 
maar dat in de algemeene schatting het peil van den godsdienst, en dan dat 
van het Christendom, aanzienlijk is gestegen, kan niemand loochenen. 
En wat voor ons onderwerp van bijzonder belang is: er is een geheel 
geslacht van ouders opgestaan, die, terugziende op den geest, waarin zij 
zelf zijn opgevoed, daarin een ledig bespeuren, dat zij hun kinderen willen 
besparen. Zelf gevoelen zij zich niet in staat dat aan te vullen, maar dat 
is tegenwoordig geen bezwaar meer: „dan zenden wij onze kinderen maar 
naar de christelijke school.”

Ik zal er niet bij stilstaan, dat een groot percentage van dat deel der 
bevolking van de „christelijke” scholen, waarvan boven is aangeduid, 
dat „zij er niet thuis hooren”, uit zulke gezinnen gerecruteerd wordt. 
Maar ik verzoek den lezer zich te herinneren alles wat ik boven gezegd 
heb omtrent het verbeterd gehalte van de confessioneele school en haar 
assimilatie aan de openbare, alsmede omtrent de betrekkelijke onverschillig
heid van vele ouders betreffende de school; dan zal hij terstond beseffen, 
hoe onder de medewerking van deze factoren zoo vele ouders er zeer ge
makkelijk toe konden komen en er nog dagelijks toe overgaan, hun 
kinderen naar de „christelijke” school te zenden, zonder daarom eenige 
wezenlijke verandering te brengen in hun eigen politieke en (of) religieuze 
„vrijzinnigheid”.

Er zijn wel teekenen, die er op wijzen, dat een gedeelte van dezen stroom 
zal afvloeien in de bedding van een „neturaal”, maar allesbehalve gods
dienstloos, bijzonder onderwijs. Maar het lijkt mij niet waarschijnlijk, dat 
de staatsschool nog veel zal profiteeren van den huidigen retour naar 
den godsdienst, ook al slaagt men erin haar geheel te bevrijden van het 
haar, grootendeels uit misverstand, opgedrongen a-religieus karakter.

Ik ben nog lang niet uitgepraat en heb veel in het halfdonker moeten 
laten. Maar ik heb mijn beschouwingen taliter qualiter afgerond.
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Ben ik den lezer nu nog een slotwoord en een conclusie schuldig?
Heb ik hem willen suggereeren, dat het een hopeloos geval is, en 

dat men de openbare school maar aan haar lot moet overlaten? Als dat 
mijn bedoeling geweest was, had ik het korter kunnen zeggen.

Ik heb op den voorgrond gesteld, dat het gehalte van het onderwijs 
mij verre gaat boven het étiquet, dat het draagt. Ligt daarin niet opgesloten, 
dat ik iedere poging om onze scholen, hoe ook genaamd, te verbeteren 
van harte toejuich en, als mij daartoe nog de gelegenheid geschonken 
wordt, daaraan gaarne en met ambitie zal medewerken?

Gesteld, dat dit gebeurt, dan is het toch wel heel onwaarschijnlijk dat 
mijn medewerking zal worden ingeroepen voor de verbetering van het 
confessioneel onderwijs. Bij mobilisatie zal men dus mij practisch alleen 
kunnen aantreffen in de gelederen van de voorstanders van het openbaar 
onderwijs. Men behoeft niet bang te zijn, dat ik hun dan in den rug zal 
vallen of mij een flauw medestrijder zou betoonen.

Wij moeten de openbare school zoo goed mogelijk trachten te maken, 
eenvoudig reeds daarom, omdat zij nooit geheel zal kunnen verdwijnen. 
Er zal altijd een grooter of kleiner restant overblijven, dat haar voor zijn 
kroost begeert en dat restant zal, hoe geslonken ook, altijd zijn volle recht 
behouden op het beste onderwijs, dat verkrijgbaar is.

Het verschil tusschen mijn medestanders en mij schijnt dus niet meer 
te zijn dan een verschil in rangorde. Voor hen is op het oogenblik de 
instandhouding, en zoo mogelijk de wederopbloeiing, van de O.S. primair, 
voor mij de verbetering van het onderwijs.

Dit verschil is echter, niet zoo groot als het op het eerste gezicht lijkt. 
Want ieder poging om het onderwijs aan een school te verbeteren, is 
per s e een poging om haar voortbestaan en bloei te bevorderen. In 
dit verband wijs ik op de tegenwoordige actie voor de invoering van bijbelsch 
onderwijs op de O.L.S. Ik mag deze zeker wel beschouwen als een onderdeel 
van een algemeener actie tot wat ik zou willen noemen de herkerstening 
der O.L.S. Wie zou daaraan hartelijker willen mede werken dan ik?

Maar als ik nu hun, die daarvoor ijveren, eens toevoegde: „gij doet dat 
alleen om zieltjes te winnen voor uw dierbare openbare school”, zouden 
zij dit dan niet als een lasterlijke aantijging met verontwaardiging afwijzen ? 
De herkerstening der O.S. is hun heilige ernst en een doel op zichzelf, 
geheel afgezien van de voordeelen, die daarmede misschien te behalen 
zijn. Zoo beschouwd blijft ervan die voorrangskwestie toch niet heel veel over.

Bovendien, mocht ik in het bovenstaande erin geslaagd zijn sommige 
oorzaken van den achteruitgang van de O.L.S. ook na 1920 iets beter 
toe te lichten dan mijn voorgangers, heb ik dan ook niet mijn bijdrage 
geleverd tot oplossing van de vraag: wat te doen om te verhinderen, dat het 
getij nog meer verloopt ?



Onderwijshervorming? 
door L. WELLING.

'T'oen me gevraagd werd op de conferentie van de W.V.O. over 
-*• „Onderwijshervorming” te spreken, heb ik de uitnodiging aanvaard 

onder voorwaarde, dat achter de titel van mijn voordracht een vraagteken 
geplaatst zou worden. Mijn bedoeling hiermede was na te gaan, of onder
wijshervorming noodzakelijk en mogelijk geacht moet worden.

De roep om onderwijshervorming is algemeen en komt zeker voort 
uit ontevredenheid over de resultaten, die met het tegenwoordige onder
wijs bereikt worden. Die ontevredenheid komt niet alleen van de kant 
van de buitenstaanders maar ook van de onderwijzers zelf, die dagelijks 
gevoelen, dat de resultaten van hun werk toch niet in overeenstemming 
zijn met de moeite en zorg, die er aan besteed wordt. De klachten over de 
slechte resultaten zijn niet nieuw; zolang mij heugt zijn ze altijd geuit, 
de ene keer wat sterker dan de andere. Onderzoekingen bij kinderen, 
enige jaren na het verlaten van de school wezen uit, dat er van het ge
leerde zeer weinig was blijven hangen. Als er nog enige kennis was van 
de geschiedenis, was die hopeloos verward, de aardrijkskundige kennis 
was miniem enz. enz. Voor mij is dit de natuurlijkste zaak van de wereld, 
omdat het bij dergelijke onderzoeken en bij de klachten in het algemeen 
meestal voornamelijk gaat om de parate kennis.

Ik wil op die kwestie van de parate kennis wat dieper ingaan omdat 
die de leerstof altijd voor een groot deel beheerst heeft. En dan wil ik 
met de grootste nadruk verklaren dat ik niet behoor tot degenen, die 
minachtend neerzien op de parate kennis: voor elke ontwikkeling, in 
welke richting ook, is het bezit van een zekere hoeveelheid parate kennis 
noodzakelijk, doch parate kennis heeft alleen waarde, wanneer het 
middel is en geen doel. Bovendien moet er rekening mee gehouden 
worden dat alle parate kennis, die niet onderhouden wordt, „wegzakt” 
en na korter of langer tijd niet meer gereproduceerd kan worden. Ik 
geloof dat dit een bewering is, die niet voor tegenspraak vatbaar is. 
Wie mocht twijfelen bedenke maar eens wat hij zelf nog weet van het 
vele, dat hij voor verschillende examens „paraat” gehad heeft en 
wat hij er nu nog van weet, wanneer hij door lesgeven of op een andere 
manier de kennis niet onderhouden heeft. En dit betreft dan kennis, die 
heel wat meer beklijfd geweest is dan die bij het kind van de lagere school.

Bij het vaststellen van de leerstof moeten we ons dus er terdege reken
schap van geven, welke parate kennis nodig is, om het kind de door 
ons gewenste ontwikkeling bij te brengen, terwijl anderzijds ook het 
oog gericht moet worden op de eisen, die het latere leven stelt. De 
hoeveelheid parate kennis moet zoveel mogelijk beperkt worden ten 
eerste, om tijd te winnen voor nuttiger zaken en ten tweede, omdat de 
geringere hoeveelheid beter vastgelegd kan worden. Bovendien moet er
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Hoe staat hef nu met de tegenwoordige leerstof der lagere school ? 
In het algemeen gesproken meen ik, dat bij verschillende vakken veel te 
veel aandacht geschonken wordt aan de parate kennis, dat te weinig 
gedacht wordt aan de „sociale binding" der school en dat het kind in zijn 
kennen en kunnen dikwijls onderschat wordt, al wil ik er dadelijk 
bijvoegen, dat overschatting ook meermalen plaats heeft.

Het is met de leerstof der lagere school eigenlijk een zonderlinge 
geschiedenis. Het leerplan der bijzondere school wordt vastgesteld door 
het bestuur der school en de inspecteur heeft slechts toe te zien, dat 
voldaan wordt aan de wettelijke eisen. Practisch wordt het vastgesteld door 
het hoofd van de school. Voor de openbare school heeft de vaststelling 
van het leerplan plaats door Burgemeester en Wethouders, in over
eenstemming met den inspecteur. Het wordt ontworpen door het hoofd

naar gestreefd worden deze kennis „te verankeren en te verbinden met 
die handelingen en gedachten, die wij telkens nodig hebben, omdat dit 
de enige mogelijkheid is om iets werkelijk meester te worden en te 
blijven.” (Prof. Kohnstamm).

Een tweede vraagstuk, dat bij de vaststelling van de leerstof een rol 
speelt, is de „sociale binding" van de school. Dit is ook alweer niets 
nieuws: altijd is verkondigd, dat de school moet opleiden „voor het leven" 
doch ondanks die leuze is de school steeds verder van het leven af
gegroeid: de school is in hoofdzaak hetzelfde gebleven en het leven 
wijzigt zich steeds.

Er wordt wel eens beweerd, dat de leuze: „de school moet opleiden 
voor het leven”, niet gesteld mag worden, omdat dan iets onmogelijks 
gevraagd zou worden. De eisen, die het latere leven aan de mensen stelt 
zijn zó verschillend, dat het onmogelijk is, daarmede op de lagere school 
rekening te houden. Aan den timmerman worden andere eisen gesteld 
dan aan den landbouwer, de leerling, die voortgezet onderwijs zal 
krijgen, heeft een andere voorbereiding nodig dan degenen, die na het 
verlaten der lagere school het leven ingaat, enz. Zó opgevat is de leuze 
zeker verkeerd: de lagere school kan geen vakschool in zakformaat 
zijn. Wat echter voor ieder mens in zijn latere leven van het grootste 
belang is, is, dat hij geleerd heeft te denken, of, zoals het in den volks
mond zo kernachtig heet, „zijn hersens heeft leren gebruiken". De school, 
die daaraan de volle aandacht besteedt, leidt zeker op voor het leven. 
Daarnaast zal men tot op zekere hoogte ook rekening kunnen houden 
met de speciale eisen, die het leven later stelt. In een plattelandsschool 
in een streek met een landbouwende bevolking, zal de leerstof vooral 
in de hogere leerjaren voor verschillende vakken anders moeten zijn 
dan bv. in een stadsschool.
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der school na overleg met de onderwijzers der school. Van een centrale 
instantie, die de grote lijn aan zou kunnen geven, is dus geen sprake 
en op het gebied van de leerplans, dus van de leerstof, heerst dan ook 
de grootst mogelijk verscheidenheid en dikwijls ook de grootst mogelijke 
verstarring. De praktijk is, dat men zich bij dé samenstelling van een 
leerplan in de eerste plaats afvraagt, welke methodener vooreen bepaald 
vak bestaan en daarnaar de leerstof bepaalt. Bevalt de methode in de 
praktijk niet dan zoekt men na enige jaren naar een andere en begint 
maar weer opnieuw met de proef.

Van een doelbewust stelling nemen ten opzichte van verschillende 
problemen, is in veel gevallen geen sprake. Wij hebben in de derde hoofd
inspectie sterk de bezwaren van dezen toestand gevoeld. Wil men tot 
verbetering komen, dan moet de inspecteur op elke school de zaak gaan 
bespreken, andere wegen aanwijzen en het personeel voor nieuwe 
denkbeelden zien te winnen. Gezien het grote aantal scholen, dat de 
tegenwoordige inspecties tellen, is dit een onmogelijk werk. Wij hebben 
ons dan ook beraden op een andere werkwijze en zijn tot de conclusie 
gekomen dat de enige uitweg was de zaak in het groot aan te pakken. 
Een commissie van inspecteurs werd gevormd, die richtlijnen zou ont
werpen voor de verschillende vakken. Deze richtlijnen worden besproken 
in de vergadering van inspecteurs om te verkrijgen, dat in de gehele 
hoofdinspectie één gedragslijn gevolgd wordt. Deze richtlijnen worden 
door de inspecteurs in vergaderingen met het onderwijzend personeel 
besproken en wie er dan iets voor voelt, kan de nieuwe richting gaan. 
Van opleggen is in deze geen sprake, want als we van één ding overtuigd 
zijn is het wel dit, dat er alleen verbetering kan komen, wanneer de 
leerkrachten overtuigd zijn dat datgene, wat wij voorstellen, inderdaad 
beter is dan hetgeen thans bestaat. Daarom zijn we bij ons werk ook 
uitgegaan van het denkbeeld, dat wij iets moeten geven dat aanvaardbaar 
is voor de tegenwoordige leerkrachten. Natuurlijk zal dit studie vereisen 
en dikwijls ook meer werk, omdat er meer gevraagd zal worden van 
het initiatief van den onderwijzer; de tegenwoordige schoolorganisatie 
hebben wij echter, indien eenigszins mogelijk, intact gelaten. Een andere 
schoolorganisatie eist van den onderwijzer een geheel andere instelling 
en stelt overigens eisen, waaraan een groot aantal onderwijzers niet kan 
voldoen. Men zie dus in ons werk niet een ideaal, dat wij ons gesteld 
hebben, maar een practisch bereikbare oplossing van veel vragen, 
waarvoor men bij verbetering van de leerstof komt te staan. Natuurlijk 
hebben wij ons niet zuiver tot de leerstof kunnen beperken: ook de wijze, 
waarop deze aangeboden wordt kan groten invloed hebben op de resul
taten. Vandaar, dat wij in dit opzicht ook verschillende wenken gegeven 
hebben.
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Na deze algemeen opmerkingen zal ik in ’t kort enkele vakken be
spreken en ik begin dan met de vakken nederlandse taal en lezen. 
Ik noem deze vakken samen, omdat ik lezen als onderdeel van het vak 
taal beschouw.

Het taalonderwijs is het voornaamste vak van de lagere school, omdat 
ontwikkeling alleen mogelijk is door de taal. Op de meeste scholen wordt 
dit niet als zodanig beschouwd; daar is het vak rekenen nog altijd nummer 
één. Scholen, waar aan het vak rekenen veel meer tijd wordt besteed dan 
aan het vak taal zijn, zacht uitgedrukt, geen zeldzaamheid.

Het doel van het taalonderwijs moet zijn dat het kind leert zijn ge
dachten mondeling en schriftelijk uit te drukken en gesproken en ge
schreven taal te verstaan, alles, voor zover dit voor een kind mogelijk is. 
Voor het schriftelijk uitdrukken is het nodig, zoveel aandacht aan de 
spelling te besteden, dat het kind zo zuiver mogelijk leert schrijven.

Om het hier omschreven doel te bereiken, is het nodig, dat het kind, 
vooral in de eerste jaren van zijn schooltijd kan spreken over dingen, die 
het kent en beleefd heeft en de onderwijzeres moet dit stimuleren, door 
stof te zoeken uit het milieu van het kind. Zij zal dus het milieu van haar 
leerlingen moeten kennen, een opgave, die voor het platteland heel 
wat gemakkelijker is dan voor de stad. Nu komt hierbij dadelijk de grote 
moeilijkheid, dat zeer veel kinderen een dialect spreken en steeds is mij 
de vraag gesteld: wat moeten we nu doen, het dialect toelaten of eisen, 
dat de kinderen zich zo spoedig mogelijk in ,,zuiver nederlands” uit
drukken. Hierop heb ik steeds dit geantwoord: Voorop staat, dat het 
kind tot spreken gebracht moet worden en wanneer men direct aan
merking maakt op zijn dialect is in de meeste gevallen het resultaat, dat 
het zwijgt en niet meer tot spreken te krijgen is. Dan bereikt men dus 
niets. Daarom zal men goed doen het kind eerst in zijn dialect te laten 
praten en zeer voorzichtig corrigerend op te treden. De leesles zie ik 
als een eerste gelegenheid, om de kinderen een goede uitspraak van het 
Nederlands bij te brengen. Ik spreek liever niet van een „zuivere uit
spraak", niet, omdat men het er niet over eens zou zijn, wat daaronder 
verstaan moet worden, maar omdat dit voor de kinderen, die een dialect 
spreken, een onmogelijke eis is. Wanneer we het tot een „behoorlijke 
uitspraak" brengen, mogen we tevreden zijn.

Het kind moet dus veel spreken en schrijven en daarnaast moet het 
door goed leesonderwijs komen tot het kunnen opnemen van de gedachten 
van anderen. Met het leesonderwijs is het op zeer veel scholen treurig 
gesteld. Voor twintig, vijf en twintig jaar is de richting opgekomen van 
het gemakkelijke leesboek en hebben de zogenaamde doorrenboekjes 
hun intrede in de school gedaan. Alle aandacht kan dan besteed worden 
aan het technisch lezen en dit zou niet bemoeilijkt worden, doordat de
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leesstof niet begrepen werd. Het is met deze vereenvoudiging gegaan zoals 
met verschillende andere: de resultaten zijn er niet beter door geworden. 
Het technisch lezen is in het algemeen niet beter maar minder dan 
vroeger en het verstandelijk lezen staat in de tegenwoordige school op 
een zeer laag peil. Algemeen is de klacht, en die is zeker gerechtvaardigd, 
dat de' kinderen niet begrijpen wat zij lezen. Wij moeten terug, niet naar 
de t e moeilijke leesstof, maar naar leesstof, waar wat aan te behandelen 
is en waarin een element van ontwiikkeling zit. De kinderen moeten 
gedwongen worden zich rekenschap te geven van hetgeen zij lezen en 
steeds zal men moeten onderzoeken, of zij dat werkelijk doen. Men 
verlieze toch niet uit het oog, dat voor zeer veel kinderen later het lezen 
de enige mogelijkheid is, om zich te ontwikkelen en de school, die in 
dit opzicht haar leerlingen niet het maximum meegeeft, van wat bereikt 
kan worden, schiet schromelijk te kort in haar taak. Voor lezen, zo 
opgevat, is het hardop lezen bijzaak. Zeker, kunnen lezen met een goede 
voordracht, is van groot belang, doch het is niet primair. Het begrijpen 
van hetgeen gelezen wordt, is van het grootste belang en daaraan 
moet dus in de eerste plaats aandacht besteed worden. In verband hier
mede wijs ik op het stil-lezen. Dit kan van zeer grote waarde zijn mits . . . 
het gedaan wordt zoals degenen, die dit „nieuwe vak” gepropageerd 
hebben, het bedoeld hebben. Het is een droevig verschijnsel, dat nieuwe 
leuzen in de school dikwijls verkeerd toegepast worden, omdat men niet 
doorgedrongen is tot de gedachten, waaruit die leuzen ontstaan zijn. Wij 
zijn meermalen in scholen gekomen, waar de kinderen inderdaad stil 
lazen, maar meer ook niet. Alle controle, die daarop moest volgen, bleef 
achterwege. Zó opgevat kan van het stil-lezen geen enkel nut verwacht 
worden. Zal het taalonderwijs goed worden, dan kan het goed stil-lezen 
echter niet ontbreken.

Ik kom nu tot het rekenonderwijs, een vak, waaraan in de meeste 
scholen zeer veel tijd en moeite wordt besteed met in zeer veel gevallen 
een treurig resultaat. We hebben den tijd van de „kranensommen” 
achter ons; men is aan het vereenvoudigen gegaan en het resultaat is er 
niet beter op geworden, ik durf zelfs beweren, dat het minder geworden is.

De oorzaken van dezen on bevredigenden toestand moeten gezocht 
worden in de stof, die onderwezen wordt en in de methode van werken.

Bij het vaststellen van de stof staan we voor deze grote moeilijkheid, 
dat het o.i. niet mogelijk is die zodanig te bepalen, dat met de gehele 
klas voldoende resultaten verkregen worden. Er is nu eenmaal een groot 
aantal kinderen, voor wie de gebruikelijke rekenstof te moeilijk blijkt 
te zijn.

Daarom hebben wij dezen uitweg gezocht: voor de eerste 4 leerjaren

y
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kan de stof voor alle leerlingen hetzelfde zijn: het gaat dan in hoofdzaak 
om de bewerkingen met gehele getallen, metriek stelsel, „kleine”gewone 
en tiendelige breuken enz. Wij menen dat, mits goed behandeld, deze 
stof door alle normale kinderen verwerkt kan worden. Na de vierde 
klasse echter kan de zuivere klassikale behandeling niet behouden 
blijven. Men kan dan verschillende wegen op: het klassikale stelsel kan 
geheel losgelaten worden doch vindt men dat te radicaal, dan kan de 
klasse gesplitst worden in twee of drie groepen: een eeerste groep, die 
bestaat uit de, voor het vak rekenen zwakke leerlingen en een tweede 
groep van vluggere leerlingen. Deze laatste zou men dan nog kunnen 
splitsen in een groep van normale en vlugge leerlingen, bij welke laatste 
dan gerekend zouden moeten worden de leerlingen, die later naar H.B.S. 
of gymnasium moeten.

Voor de eerste groep van de zwakke leerlingen, is een leerplan ont
worpen, dat zeer zeker voldoende stof geeft met het oog op het latere 
leven, doch dat aan het denkvermogen niet te hoge eisen stelt. Geleerd 
wordt b.v. wel de oppervlakte en inhoudsberekening, de procent-rekening 
enz., doch de vraagstukjes, die gemaakt moeten worden zijn „direct”, 
zoals ze ook in het leven voorkomen. Geëist wordt b.v. wel, dat de verkoop 
uitgerekend kan worden, wanneer de inkoop gegeven is en de winst in 
percenten, doch de leerling wordt niet voor de vraag gesteld den inkoop 
te berekenen, als de verkoop gegeven is en de winst in percenten van den 
inkoop. Het is onze ondervinding, dat een groot aantal kinderen aan 
het oplossen van deze laatste vraagstukken niet toekomt, tenzij . . . 
zij slechts een schema hebben in te vullen.

Het leerplan voor de vluggere leerlingen gaat verder en geeft ook, 
wat wij noemen indirecte vraagstukjes, waaronder dan b.v. valt het 
berekenen van den inkoop, als verkoop en winst in percenten gegeven is. 
Voor de vlugste leerlingen en voor hen, die naar de H.B.S. of het gym
nasium gaan is het leerplan aangepast aan de eisen, die deze inrichtingen 
bij de toelating stellen.

Ook de tegenwoordige werkwijze heeft de resultaten ongunstig be
ïnvloed. Doordat de leuze: „de kinderen kunnen geen beredeneerde 
oplossingen maken” gretig ingang vond, is niet alleen het beredeneerd 
oplossen vervallen, doch is men verder gegaan en is ook het „denkend 
werken” geheel op den achtergrond geraakt. Men is gaan „mechaniseren” 
met het gevolg, dat van enig inzicht in zaken, waarin het kind wel degelijk 
inzicht krijgen kan, geen sprake meer is. Een tweede fout is geweest, dat 
het hoofdrekenen op heel veel scholen geheel verwaarloosd wordt en dat 
alles al cijferende wordt gedaan. Men kan er over twisten, of het hoofd
rekenen voor de praktijk van het leven grote waarde heeft of niet, doch 
ik wil geen hoofdrekenen om het practische nut, doch om het bijbrengen
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Ikrijgt het kind niet de nodige training 

de verwachting. Een goed oefen- en 1

belangrijk ding is ook, dat nu 
in de hand heeft.

van inzicht. Wij hebben meermalen kunnen constateren, dat b.v. het 
getal 42 niet gezien wordt als 40 en 2 of als 4 tienen en 2 eenheden maar 
als 4 en 2. Wanneer alle bemerkingen al cijferende worden uitgevoerd, 
is dit ook zeer verklaarbaar: de optelling 42 + 27 wordt uitgevoerd: 
7 en 2 is negen, 4 en 2 is zes, samen 69. Door dit ontbreken van inzicht 
in de getallen ontbreekt ook alle controle op het antwoord en schrijft een 
leerling rustig op, dat 3% van / 225 / 675 is.

De grote fout zit hier in de lagere leerjaren, waar de „telmethode” 
zeer veel kwaad gedaan heeft. Ik wil geenszins ontkennen, dat ook met 
deze methode het rekenen goed onderwezen kan worden en het kind tot 
inzicht gebracht kan worden, maar de praktijk is, dat het zo goed als 
nooit gebeurt en dat het kind b 1 ij f t tellen in een stadium, waarin de 
getallen van één tot twintig volledig beheerst moesten worden.

Een groot bezwaar van de tegenwoordige werkwijze is ook, dat er dik
wijls ontzaglijk veel tijd verloren gaat. De rekenles is dikwijls voor de 
helft of meer een schrijfles, juist tengevolge van het vele cijferen. Hierdoor 

; en blijven de resultaten beneden 
tevens controlemiddel is het zo

genaamde rekendictee: de onderwijzeres zegt de opgave, b.v. 9 + 7 
de leerlingen schrijven alleen het antwoord op.

Na een groep van b.v. 10 opgaven worden de antwoorden klassikaal 
gecorrigeerd.

Ook rijen zeer eenvoudige vraagstukjes wordt op deze manier be
handeld:

Jan heeft 8 cent, Piet heeft 6 cent, samen hebben ze......... cent.
Men ga eens na, hoeveel er op deze manier méér in een half uur ge

rekend wordt dan wanneer de kinderen alles moeten opschrijven. Een 
de onderwijzeres het tempo van werken

Ten slotte nog iets over een van de zaakvakken. Als er één vak op 
zeer veel scholen is, waarbij de parate kennis hoogtij viert, dan is het 
het vak aardrijkskunde. Men staat dikwijls versteld over de hoeveelheid 
namen van plaatsen, rivieren, kanalen en gebergten geleerd en dikwijls 
ook gekend worden doch — voor hoe lang en met welk nut? Nu komt 
de grote moeilijkheid als men zegt dat niet en er wordt gevraagd: 
maar wat dan wel ? Economische aardrijkskunde ? Men zal het wel met 
mij eens zijn dat op dit gebied zeer weinig stof gevonden kan worden, 
die geschikt is voor leerlingen der lagere school. Voor dit vak kan inder
daad de stof zeer beperkt worden en zal men moeten zoeken naar die 
dingen, die voor het latere leven van belang zijn en die binnen de 
bevatting der leerlingen liggen. Daarbij kan de k:nderen ook bijgebracht
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worden, hoe zij later verschillende dingen kunnen vinden. Het leren 
lezen van een kaart en het gebruik van een atlas zijn hierbij zeer belang
rijk. Verder kan men, aanknopende bij hetgeen om ons heen gebeurt, 
dikwijls nuttige stof verzamelen, die natuurlijk in geen enkele methode 
te vinden is, maar die alleen gevonden kan worden door den onderwijzer, 
die initiatief bezit.

Ik zal het bij deze vakken laten. Het is niet mijn bedoeling geweest elk 
vak „te behandelen”; dat is in een enkel artikel of in een enkele rede 
onmogelijk. Mijn bedoeling is alleen geweest de overtuiging bij te brengen, 
dat we met ons onderwijs in veel opzichten vastgelopen zijn en dat er ver
andering moet komen. Dus toch onderwijshervorming ? Ja, doch binnen 
de grenzen van het bereikbare. Wat in Bilthoven en op verschillende 
andere inrichtingen gebeurt, is zeer nuttig, als stimulans en om te laten 
zien, wat mogelijk is, doch men denke niet dat wat daar gebeurt al
gemeen door te voeren. Want een stelsel kan nog zo mooi en goed zijn, 
het is tot mislukking gedoemd wanneer de mensen ontbreken om het 
naar zijn bedoeling uit te voeren. Wanneer de uitweg uit den tegen- 
woordigen onbevredigenden toestand alleen mogelijk zou zijn door een 
onderwijshervorming, die gepaard ging met een algehele verandering 
van onze schoolorganisatie zou er niets van terecht komen, omdat ons 
onderwijzerscorps daar niet rijp voor is. Wij, die beter dan ieder ander 
de toestanden en de mensen in de school kennen, zijn daar zó vast van 
overtuigd, dat wij onszelf, hoe ons standpunt tegenover een andere school
organisatie ook is, bij ons „hervormingswerk” de beperking opgelegd 
hebben niet verder te gaan dan tot wat voor het grootste deel der leer
krachten bereikbaar is. Wanneer het schooltoezicht in deze mede 
den weg kan wijzen en helpend kan optreden waar dit nodig is, vervult 
het een taak, die, naast de controlerende, voor het onderwijs van het 
grootste belang kan zijn. Die taak kan echter alleen goed volbracht 
worden, wanneer er samenwerking is tussen leerkrachten en inspectie 
en ik moge een beroep doen op de leerkrachten, om tot die samenwerking 
te komen tot heil van ons volksonderwijs.
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wensen te verliezen in schoonheidsdienst, 
in mensheidsdienst, in godsdienst. Werke
lijke cultuur is slechts mogelijk, waar alle 
typen eikaars sprake verstaan, zich voor 
elkaar open stellen, elkaar in eigen be
perking als orgaan van waarheid en wer
kelijkheid gebruiken. In ’s hemelsnaam 
niet met het gevoel, dat de een meer en 
beter is dan de ander. Waar de hoogmoed, 
ook de ethicistische, aan 't woord komt, 
is de zaak der mensheid verloren. Wij 
moeten ons doordringen van het besef, 
dat ieder mensentype waarde heeft en 
onmisbaar is en dat als er sprake is van 
schuld in de sociale zin van ’t woord, 
deze niet te wijten is — althans niet alleen 
— aan het been, dat te snel groeide, 
maar — minstens evenzeer — aan het 
been, dat achterbleef. Niet wie actief 
was, valt onder het oordeel der geschiede
nis, maar wie te kort schoot in activiteit. 
En in het te korte ethische been onzer 
samenleving schuilt een te kort aan 
activiteit van de dienende typen in die 
samenleving. Zij zijn het, die een achter
stand hebben in te halen en de paedago- 
gische opgave van deze tijd is hen tot 
activiteit te prikkelen en zich met sterke 
stem bij de andere typen te doen gelden.

Hier gelden slechts „feiten en po
gingen”, uitdrukking van zuivere gezind
heid en onbuigzame wil.

De Oxfordbeweging was (is?) één zo’n 
poging, waarop ik in dit verband reeds 
aandacht vestigde. Maar zij, die zeggen, 
dat gezindheid niet helpen kan en zelfs 
een wil niet, welke het inzicht mist 
ons door de verhoudingen der werkelijk
heid een weg te banen, hebben zeker 
geen ongelijk, al moet inzichtelijk zoeken 
op zijn beurt steunen op goede gezindheid 
en zuivere wil.

Wij kennen uit de Barchembeweging 
de zakenconferenties, zoals er trouwens 
veel besprekingen plaats hebben, waar 

telijk personen uit verschillende beroepskring
itiek, proberen elkaar te naderen. Vergissen

wij ons, als wij zeggen, dat ze veel te klein 
in aantal zijn, om vruchtbaar te wezen 
en dat dit alles nog te veel cöterie is.

T n het jongste nummer van „De Stem” 
* van Dirk Coster lazen wij een artikel van 
Dr Blankestein, dat ons diep trof. Niet, 
omdat de gedachte, daarin vervat, nieuw 
was (Sombart heeft o.a. jaren geleden 
reeds in gelijke geest geschreven), maar, 
omdat de schrijver haar tot uitdrukking 
bracht op een wijze, dat men er moeilijk 
meer van los komt. De wereld — is de 
gedachte van Dr B. — loopt mank. 
Haar technische been is in betrekkelijk 
korte tijd snel in lengte toegenomen, 
maar haar ethische been, dat met het 
technische gelijke tred moet houden, is 
achtergebleven. Vandaar de onzekere 
en onheilspellende weg, waarlangs de 
mensheidsgang zich beweegt. En God 
zij onze arme Europa in de toekomst 
genadig — huivert Dr B. — want wij 
praten over wat gebeuren kan, maar 
hebben niet het flauwste besef van wat 
de werkelijkheid zal zijn, als eens de hel 
mocht losbarsten. En hij legt ons uit, 
dat met een nederlaag en een vernedering 
van Japan of Duitsland, hoezeer wij ge
neigd zijn hun schuld toe te rekenen, 
niets is gewonnen. Want achter deze 
vernedering doemt hetzelfde probleem op, 
dat de wereld moet oplossen, het probleem 
van de mankheid van een orde van zaken, 
die zich in evenwichtsstoornissen wreken 
moet. Inderdaad, indien wij eens konden 
leren in plaats van van ons af, naar ons 
toe te praten, onszelf onder kritiek te 
stellen en ons eigen streven te meten aan 
de opgave, waarvoor de tijd ons stelt!

Welke „feiten en pogingen” zouden 
nodig zijn, om de twee benen weer in 
coördinatie te brengen ? vroegen wij ons af. 
Wij zouden ons geen leerling van Spranger 
moeten voelen, als wij niet dit antwoord 
gaven: de individualistische typen, die 
op levensbeheersing uit zijn, de mensen 
van het koude weten, van het zakel::<* 
gewin, van de „realistische” politl—, 
die bezig zijn op zo tragische wijze vast 
te lopen, moeten weer hand in hand gaan 
met de dienende typen, die zichzelf
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En toch zijn wij niet gerust. Het wil 
ons voorkomen, dat meer ernst gemaakt 
moet worden met het geregeld contact 
tussen de leidende geesten in ons volk, 
van welk beroep, welke rang of stand 
deze ook mogen zijn. Indien ooit een tijd 
de opgave stelde „salons”, zoals ze in 
de geschiedenis van het Frankrijk vóór 
de revolutie zulk een rol hebben gespeeld, 
te openen, dan is het deze. Er zijn nog 
rijke mensen met sociale zin er zijn nog 
brandende problemen. Indien zij wekelijks 
voor personen uit de meest verantwoorde

lijke kringen, mannen (en vrouwen) 
van techniek, van wetenschap ,van kunst, 
van godsdienst en opvoeding hun huis 
openden en zorgden voor gerechten, 
welke de geur der werkelijkheid in alle 
neusgaten zou doen doordringen — 
dan zouden zij voor deze vastgelopen 
maatschappij ontzaglijk veel kunnen 
doen. Want het grote gevaar, dat deze 
samenleving loopt, steekt in het isolement 
der verantwoordelijken, die door de af
zondering, waarin zij leven door een ge
voel van onmacht worden beslopen en 
het gevoel krijgen, dat de dingen nu 
eenmaal hun noodlottige gang zullen 
moeten gaan.

Zijn er geen invloedrijke mensen van 
geld meer, die hun salons kunnen openen 
voor een receptie van verantwoordelijken 
en hun aandacht van bridgedrives en 
schaakpartijen kunnen afleiden naar 
een gedachtewisseling, we 
der mensheid invloed zou kt

De pers bracht 
van de stichting van „Het 
Centrum”, dat haar middelpunt 
krijgen op „Schoonoord” te Zeist - 
landgoed, voor dit doel afgestaan u 
mevr. Ramondt Vis. Openhartigheid 1. 
mij een deugd in deze tijdsomstanc 
heden. Welnu, ik moet verklaren, dat wat 
de voorzitter van „HetNationaal Centrum” 
in zijn rede en wat Z.E. prof. Romme bij 
de officiële opening hebben gezegd voor 
mij een deceptie is geweest. Ik wist dat 
dit Centrum in staat van oprichting was 
en ik had gedacht, dat inderdaad „Schoon
oord” bestemd was het conferentieoord 
te worden voor leidende persoonlijkheden 
van allerlei richting en uit allerlei kring, 
die elkaar hier informeel zouden ont
moeten, om van eikaars inzichten te 
profiteren en eikaars gezindheid te peilen.

Niets is daarvan tot uitdrukking ge
komen in de beide redevoeringen. Wat 
ik uit de bladen gemerkt heb, is dat het 
bestuur bestaat uit mensen, wier naam 
in glans met die van oud porselein kan 
wedijveren, maar welks gebruikswaarde 
met die glans niet harmonieert.

d.w.z. te veel de sympathie van de eigen 
kring nodig heeft, te weinig de wil tot 
de daad in wijder kring mobiliseert?

Een klein berichtje trok mijn aandacht. 
In een kerkelijke gemeente te Amsterdam, 
die ik niet bij name noemen zal, las ik de 
mededeling, dat het maandblad der 
gemeente uitgebreid zal worden. Tot 
nog toe werd het uitsluitend geredigeerd 
door de predikanten, die het, behalve 
met organisatorisch nieuws, vulden met 
stichtelijke inhoud. De Kerkeraad had 
nu besloten de redactie over te nemen 
(de predikanten hielden als leden van die 
Raad zitting) en verder leden uit de 
gemeente aan de redaktie toe te voegen.

Ziehier een poging een nieuwe ver
houding te scheppen tussen leer en leven, 
welke maar te weinig tot uitdrukking 
komt. Moge men het in de betrokken 
kring niet bij artikeltjes laten, maar ook 
mondeling van gedachten wisselen over 
problemen, waarmee de mensheid in het 
reine moet komen, wil zij deze crisis 
overleven. En mochten ook interkerke
lijke besprekingen uit zulke conferenties 
voortkomen. Het is ons bekend trouwens, 
dat de Vereniging voor Nationale Volks
opvoeding bezig is te trachten het 
gemeen overleg tussen de richtingen 

problemen van algemeen 
richten en te organiseren, 
wij ook niet onze Volks- 
met ere te noemen, die 
letisch werk veel meer steun 
*t volk dan haar tot nu toe
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JEUGDBEWEGING
ROOMS-KATHOLIEKEN EN ARBEIDS
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voor jeugdwerk- 
in Juni haartwee- 
igvan vraagstuk- 

rerkloosheid. 
de regerings- 
:hte arbeids- 
zou worden 

"«en zou het 
ie bestaan 

jeugd-

BUITENLAND.
R.-KATH. JEUGDVERENIGINGEN IN 

OOSTENRIJK?
T Tit het R.K. leidersorgaan „Dux” 

nemen we het volgende over:
„Oostenrijk bezat zeer actieve en wijd

vertakte kath. jeugdorganisaties. Door 
het Concordaat, dat Oostenrijk in 1933 
met den H. Stoel gesloten had, kregen de 
kerkelijke jeugdorganisaties volle vrij
heid, om volgens de richtlijnen van het 
Episcopaat te werken.

Na den Anschluss zijn de verhoudingen 
ook hier totaal gewijzigd en waarschijnlijk 
zal er van de kath. jeugdbonden weinig 
of niets overblijven. Tot dusver zijn voor 
geheel Oostenrijk drie kath. jeugd
organisaties geheel opgeheven; op de 
verschillende plaatsen werden voorts ook 
andere organisaties verboden, maar dit 
waren nog slechts maatregelen van 
plaatselijk karakter, die niet voor het 
gehele land gelden.

Over het gehele land zijn thans op
geheven:

1. Alle katholieke studentenver
enigingen, die waren ingedeeld in de „Ka- 
tholiekeDuitseUniversiteitsstudentenbond 
van Oostenrijk”. Aan de universi- 
teiten van Weenen, Graz en Innsbruck, 
evenals aan de katholieke faculteiten 
van Salzburg en aan de mijnbouwschool 
te Leoben. Hierbij waren aangesloten de 
studentencorporaties van het oude type 
en de nieuwe vakgroepen, in totaal 
78 verenigingen. De oudste katholieke 
studentencorporaties waren „Austria” in 
Innsbruck (opgericht in 1864), de 
„Austria” en de „Norica" in Weenen 
(opgericht in 1876 en 1883) en de 
„Carolina” in Graz (opgericht 1888).

2. De Christelijke-Duitse Turnbond, 
die in 1900 opgericht werd en nu 270 
verenigingen en 38.000 leden telde.

3. De Katholieke Padvindersvereni- 
ging „St. George” met 155 groepen en 
ongeveer 5000 leden.

Onopgehelderd is nog d 
en „Reichsbund”, de

T~\e R.K. Commissie \ 
loozenzorg hield begir 

de congres ter bestudering 
ken betreffende de jeugdwe

Op dit congres verklaarde de 
afgevaardigde, dat de verplicf 
dienst als on-Nederlandsch z 
afgewezen en dat ieder die poger 
werk der vier organisaties (die 
ter bestrijding van de gevolgen der 
werkloosheid) af te breken, de 
regering tegen zich zou vinden.

Het congres van één dier vier organi
saties nam tenslotte een resolutie aan, 
waarin werd aangedrongen op het ver
plicht stellen van de deelname aan werk
kampen voor alle werkloze jonge mannen 
van 18—24 jaar, van welke verplichting 
alleen ontheffing zou kunnen worden 
verleend op principieele bezwaren der 
ouders. „Zolang een afdoende opheffing 
der jeugdwerkloosheid binnen het kader 
van het bedrijfs- en beroepsleven niet 
bereikt is, dienen de noodlottige gevolgen 
dier werkloosheid ten koste zelfs van 
grote offers, zowel morele (vrijheidsdrang) 
als financiële, in het belang der indivi
duen en der gemeenschap, krachtdadig 
te worden bestreden”, zo luidt het eerste 
deel der derde conclusie. Verder wordt 
gezegd, dat de kampen — daar de opvoed
kundige werking op de voorgrond dient te 
staan — op principieele en confessionele 
basis moeten worden opgebouwd. Voor 
degenen echter, die niet aan een der 
bijzondere werkkampen wensen deel te 
nemen, zouden van overheidswege 
kampen moeten worden ingericht, „in 
welke kampen aan de godsdienstige en 
geestelijke verzorging volle aandacht 
moet worden besteed”.

De kosten der door bizondere ver
enigingen georganiseerde kampen dienen 
voor het overgrote deel ten laste van het 
rijk te komen. Alles wat geschiedt op 
dit gebied zal bovendien tot een planmatig 
geheel moeten worden gecoördineerd.
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iun leiders 
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van de ver-

Namens 
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Centrale, 

JAN PETERS, voorzitter. 
WIM THOMASSEN, secretaris. 
NICO BLOEMENDAAL.penningm. 
WIM VAN HALM, centraal Rode 

Valkenleider.

Nederlandsche volk —inzonderheid 
voor de rijpere jeugd, door jeugd
organisaties van alle richtingen op
gebouwd — zich volledig zal ont
wikkelen en dat de grote gevaren, die 
de volksgemeenschap en de jeugd 
bedreigen, overwonnen zullen worden. 
In deze zin hebben wij dankbaar 
gemeend Uw oproep aan de Neder
landse jeugd in Uw woord tot ons 
volk van 31 Augustus j.1. te mogen 
verstaan en van harte zal de A.J.C. 
in deze geest medewerken.

eniging” en de vrouwelijke katholieke 
organisaties. In verschillende streken 
werden de verenigingen door de plaatse
lijke autoriteiten opgeheven, hun be
zittingen in beslag genomen en ht 
gearresteerd. Maar dit zijn ' 
keurige daden van onderge 
stanties. Een groot deel 
enigingen bestaat nog.”

NATIONALE JEUGDHULDE.
'T'er gelegenheid van het regerings- 

-*• jubileum van koningin Wilhelmina, 
heeft er — op initiatief van het Nationaal 
Jongeren Verbond — een jeugdhulde 
plaats gehad, waaraan jongeren uit alle 
gemeenten en zelfs uit 23 overzeese 
gemeenten hebben deelgenomen. Voor 
de deelname aan deze huldebetoging 
waren alle jeugdorganisaties uitgenodigd, 
behalve de communistische. Alle uit
genodigde verenigingen hebben mee ge
daan, op één na. Deze ene was de Ar
beidersjeugd Centrale, die bezwaar maak
te tegen het feit dat men een niet-demo- 
cratisch gezinde organisatie als de Na
tionale Jeugd Storm deel liet nemen. 
Daar aan dit bezwaar, dat gedeeld werd 
door de Vrijzinnig Democratische Jonge
ren Organisatie, niet kon worden tegemoet 
gekomen, heeft de Arbeiders Jeugd 
Centrale zich verder afzijdig gehouden.

Dat toch ook in A.J.C.-kring behoefte 
werd gevoeld om van eerbied te getuigen 
voor koningin Wilhelmina’s regering, 
blijkt uit het feit, dat de A.J.C. voor het 
eerst in haar bestaan, een telegram met 
gelukwensen aan H.M. heeft gezonden. 
Het telegram werd de 6e September ver
zonden en had de volgende inhoud:

Het hoofdbestuur van de Arbeiders 
Jeugd Centrale biedt Uwe Majesteit 
zijn eerbiedige en welgemeende ge
lukwensen aan bij Uw veertigjarig 
regeringsjubileum. Het spreekt daar
bij de hoop uit, dat Uwe Majesteit er 
getuige van moge zijn, dat het tijdens 
Uw bestuur tot stand gekomen 
beschavingswerk ten behoeve van het

het Hoofdbestuur
Arbeiders Jeugd

Hoe verheugend het ook is, dat in de 
afgelopen feestelijke weken ook de 
jongeren elkaar gevonden hebben, op 
deze plaats mag zeker niet een woord van 
spijt achterwege blijven over het verloop 
der „onderhandelingen”, die aan de 
huldebetoging vooraf gingen.

Dat dergelijke besprekingen niet zo 
vlot plegen te verlopen, als men meestal 
hoopt, had ieder kunnen weten die wel 
eens meer met dat bijltje had gehakt. 
Juist om de moeilijkheden te zien, te 
vermijden of als ze toch gerezen waren, 
te overwinnen, was het veel beter ge
weest dat de gehele organisatie van de 
betoging in handen van een centraal in
stituut was geweest, waarom heeft het 
Nederlandsch Jeugdleiders Instituut dat 
zovele jaren gewerkt heeft aan de toe
nadering der verschillende jeugdver- 
eningingen niet het initiatief genomen? 
En waarom hebben — toen dit niet ge
beurde — de organisators der jeugdhulde, 
de verdere voorbereiding niet via deze 
bestaande en vertrouwde instelling laten 
lopen? Juist op zulke momenten heeft 
een centraal instituut een zo belangrijke 
functie te vervullen.
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V.C. JEUGDRAAD.
‘T'xoordat er twee maal een dubbel- 

nummer van „Volksontwikkeling” 
moest verschijnen, zijn er berichten uit de

het o 
stiner

Het artikel, dat 
even merkwaard 
hoofdbestuur, wer 
leiding van het j< 
gehouden en dat voor vele 
een verrassing 
rassig, omdat zie 
openbaarde van e 
tige, overtuigengings 
vrije jeugdbeweging, 
er reeds jaren 
„krisis in de jei

werkelijkheid, die zich in onverschillig
heid en moedeloosheid van steeds groter 
wordende groepen van mensen, ook van 
jongeren, aan ons voordeed, als uitgangs
punt en basis van ons werk teaanvaarden”. 
Toch is dit de eis, waaraan de jeugd
beweging moet voldoen, wil zij niet de 
idee der persoonlijke verantwoordelijk
heid verloochenen, waarvoor ze altijd 
pal stond. Meer nog dan vroeger zal 
daarom deze gedachte in het komende jaar 
in de bond moeten worden gepropageerd.

Men is er van overtuigd juist in deze 
tijd een — hoewel bescheiden, maar 
daarom niet minder belangrijke taak te 
vervullen te hebben.

„Dat ook de studerende 
toch straks mede leiding a 
lijk en maatschappelijke les 
geven — de problemen van onze 
wijkt en vlucht voor enige verant 
lijkheid moet ons voor het lot van de toe
komst doen vrezen. Deze werkelijkheid 
stelt ons voor opgaven, die misschien 
te zwaar voor ons zijn en die wij niet 
in hun volle omvang tot een goed einde 
zullen kunnen brengen. Maar van de 
verplichting tot handelen, ontslaat dit 
ons niet. Een drietal taken dringen zich 
onder de huidige omstandigheden aan ons 
op, taken waarvan het aanvaarden voort
vloeit uit ons besef van verantwoordelijk
heid, en die de jeugdbeweging een plaats 
in de samenleving, waarbuiten zij zich 
jaren had geplaatst, zullen geven. Ie de 
organisatie van de studie, 2e de getuige
nis voor de noodzaak van verzet tegen de 
geest van onze tijd, 3ehetwerklozenwerk”.

We laten nu daar, of de kijk op de 
toekomst der vrije jeugdbeweging die in 
de aanvang gegeven werd, juist ' 
optimistisch; het is in elk geval ze 
heugend dat ook in deze groep 
derende jongeren naast verantwc 

voelweerovertuigingskracht

HERWONNEN MOED.
T~\it is de titel van een zeer merk- 

waardig artikel in „Jonge Kracht”, 
orgaan van de Ned. Bond van „Ab- 
ent Studerenden”. ')

vooraf gaat aan een 
rdige „Troonrede” van het 
werd geschreven naar aan- 
. jaarlijkse congres dat is

’! N. B. A.S. ers 
is geworden. Een ver- 

ich daar ineens weer iets 
een optimistische, krach- 

jsvolle houding der 
• Iedereen weet, dat 

en wordt gepraat over de 
jeugdbeweging” en iedereen 

weet ook dat ook hier de ledentallen der 
verenigingenzienderogenachteruitgingen.  
Men verwachtte dan eigenlijk ook wel 
niet anders of de vrije Jeugdbeweging 
zou rustig — aan geheel uitdoven.

Is dit toch verkeerd gezien?
Volgens den schrijver van genoemd 

artikel waarschijnlijk wel, althans voor
zover het de oudste nazaat der oorspron
kelijke jeugdbeweging betreft, de N.B.A.S.

Wat de oorzaak is van het terugwinnen 
van de moed? Waarschijnlijk zijn de 
oorzaken vele. Zeker is, dat er lang
zamerhand genoeg getheoritiseerd was 
over het bestaansrecht en de taak van de 
jeugdbeweging. Zeker is ook, dat de 
„jeugdbewegers" veel en veel bescheide
ner zijn geworden. „De jeugdbeweging 
zal niet, zoals zij eens vast geloofde de 
wereld hervormen. Maar wel kan zij, als 
levend pleidooi voor de moedige en ver
antwoorde levenshouding, de eenheid 
helpen voorbereiden, die uit de chaos van 
deze tijd zal groeien”. Dat kan zij juist 
doordat zij jeugd beweging is, die 
jonge mensen in gemeenschap leert leven. 
Wie gemeenschap beleefd heeft kent 
een werkelijkheid die de moed levend houdt.

De grote moeilijkheid echter, waarvoor 
de oude jeugdbeweging stond, zo zegt het 
H.B., was dat men moest leren „de nieuwe



30 FEITEN EN POGINGEN

Boekaankondiging

als

idende

Jgd-

: jaren van 
>t deel der

Vrijzinnig 
: kringen,

belt 
de

Jeugdraad in het leven te roepen. Deze 
Vrijzinnig Protestantsche Jeugdraad 
krijgt de opdracht, de verdere opbouw van 
het gehele vrijzinnige jeugdwerk krachtig 
te bevorderen in nauwe samenwerking 
met alle groepen, die het Vrijzinnig 
Protestantisme vormen. In een circu
laire der propaganda-commissie wordt het 
volgende als argumentatie gegeven:

dat in niet mindere mate in deze j 
geestelijken nood van een groot 
Nederlandsche jeugd een beginselvaste 
en hechte Vrijzinnig Protestantsche Jeuj 
vorming een volksbelang genoemd m

dat een krachtige en goed-georganiseerde, 
geestelijke sterke jeugdorganisatie een 
groot algemeen belang is van het geheele 
Vrijzinnig Protestantisme;

„Reeds tijdens het bewind van 
Gouverneur-Generaal Van Diemen 
zag de Indische regeering het gebruik 
van de Portugeesche taal door de 
slaven en de slavinnen zoozeer toe
nemen, dat zij ernstig begon te vreezen

Het is de overtuiging 
Nederland en zijn leic

dat evenzeer de afzonderlijke'gemeenten, 
kerken en groepen die in dezen tijd haar 
taak goed willen vervullen, het jeugd
werk dienen te bevorderen;

jeugdbeweging wat vertraagd. Onder 
andere is dat het geval met het toch zeker 

langrijke bericht, dat er van de zijde van 
Centrale Commissie voor het Vrij- 

inig Protestantisme besloten is een 
ugdraad in het leven te roepen, 
ijzinnig Protestantsche Jeugc

neer we bedenken, dat deze organisatie 
in de eerste plaats een handelslichaam was, 
dan — zo leren we bij Dr Brugmans — 
valt er inderdaad wel het een en ander te 
loven. Volgens den geest van den tijd 
was het eerste doel van alle onderwijs, 
ook voor de O.I.C., de verbreiding van 
den Christetijken godsdienst, in dit geval 
den Protestantsen en in haar hoedanig
heid van kerkelijke overheid, heeft de 
Compagnie den eredienst en het onderwijs 
verzorgd. Tegen het eind van de 18e eeuw 
kregen in ons Indië ± 7000 kinderen 
onderwijs op geregelde scholen, een getal, 
dat men historisch moet zien, om het te 
kunnen waarderen.

Grote moeilijkheid, reeds bij het werk der 
Compagnie, baarde telkens weer de taal.

Het Portugees was er niet uit te krijgen 
bij de inlandse bevolking. Tot welke 
maatregelen men zijn toevlucht nam, 
blijkt uit het volgende merkwaardige 
citaat:

Dr I. J. Brugmans; Geschiede
nis van het onderwijs 
in N e d e r 1 a n d s c h - I n d i ë 
Uitg.: J. B. Wolters, Groningen- 
Batavia 1938. 370 blz. Prijs / 4.90. 

T~xe belangstelling voor al wat Ned.- 
Indië betreft, beweegt zich —hetzij 

met ingenomenheid geconstateerd — bij 
ons volk in stijgende lijn. Ook dit boek 
kan als bewijs van deze stelling gelden.

De auteur van dit werk, door hem 
bescheidenlijk in het voorbericht 
proeve betiteld, had zich geen gemakke
lijke taak gesteld. Wel was de stof, die hij 
zich ter bewerking koos, uitgebreid en 
overvloedig, maar ze was volkomen on
geordend. Kon hij, wat betreft ’t laatst 
der 19e en de jaren dezer eeuw, beschikken 
over officiële rapporten en verslagen, 
voor den tijd daarvoor moest hij zijn stof 
moeizaam bijeenzoeken uit verschillende 
tijdschriften, boeken, verzamelingen, ver
ordeningen, enz.

Na een inleidend hoofdstuk over wat 
Hindoes, Mohammedanen en Portugezen 
voor 't onderwijs hadden gedaan vóór de 
komst der Hollanders, geeft het tweede 
hoofdstuk ons een overzicht van het 
werk der Oostindische Compagnie. Wan-
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„deselve eyndelyck d’ overhant nemen 
ende onse vaderlantse tale ‘t eenmael 
onderdrucken soude, dat (= hetgeen) 
om vele ende gewichtige polytycque 
consideratien soodanich niet en be
hoort”. Uit die overweging bepaalde 
zij: dat de slaven, die te voren nooit 
hoeden of mutsen hadden mogen 
dragen, dit voortaan wel mochten 
doen indien zij de Nederlandsche taal 

verstaen ende s 
lat slaven en slavi

Gouvemeur-Generaal werd gemachtigd, 
om op de Indische begroting een som van 
25000 gld. ’s jaars uit te trekken voor 
oprichting van scholen onder de Javanen 
v.n.1. bestemd tot opleiding van inlandse 
ambtenaren. In dit besluit en vele andere, 
die volgden, zien we de neiging, om aan te 
sluiten bij hetgeen reeds opgekomen was 
uit het volk zelf, maar dat slechts frag
mentarisch en ongeordend bestond. Dit 
is, zegt de Schrijver, het geheim van het 
succes der onderwijspolitiek in Indië 
geweest; geduldige bestudeering en 
grondig, langdurig beraad, passend bij 
den Nederlandschen volksaard, hebben 
ten slotte steeds geleid tot die vormen 
van onderwijsvoorziening, die zich aan
sloten aan de maatschappelijke structuur 
en hare behoeften. De onstuimige 
pioniersdrift heeft ontbroken, maar even
eens de ontijdige dadendrang, die tot 
mislukking moet voeren.

Het politiek beleid bracht mee, dat het 
Nederlandse gezag in ons Indië niet het 
voorbeeld volgde van Brits-Indië. Daar 
werd besloten, het aan de inheemse be
volking te verstrekken onderwijs te doen 
geven in het Engels en het de westerse 
wetenschappen te doen omvatten, wat 
later een reusachtige vergissing zou 
blijken. In Ned. Indië werd de voor
naamste plaats toegekend aan het Maleis, 
dat van oudsher de functie van lingua 
franca had vervuld. Dat dit een verstandig 
besluit was, heeft de verdere ontwikkeling 
van het onderwijs bewezen. Naar ver
schillende kanten is het uitgegroeid, 
waaraan tal van mannen hebben mee
gewerkt: Fransen v. d. Putte, v. Dedem, 
v. Heutsz, Fock, Idenburg, v. Deventer, 
Colijn e.a. De ruime subsidiëringspolitiek 
van de regering, die tot voor korten tijd 
alleen de Prot. en R.K. Schoolorganisaties 
ten goede kwam, heeft in de laatste 
jaren ook inheemse verenigingen in de 
gelegenheid gesteld scholen te exploiteren; 
daaronder behoort ook de vereniging; 
Mohammadijah, die o.a. de eerste in
heemse M.U.L.O.-school stichtte, welke 
later door vele andere werd gevolgd. De

„redelyck verstaen ende spreecken” 
konden; dat slaven en slavinnen door 
Christen-eigenaars slechts mochten 
worden vrijgelaten indien zij redelijk 
Nederlandsch konden spreken; dat 
inlandsche vrouwen, die het Neder
landsch „niet redelyck verstaen ende 
spreecken”, geen huwelijk met een 
Nederlander mochten aangaan; dat 
ten slotte onder de Mardijkers niemand 
tot officier mocht worden geëligeerd 
die het Nederlandsch onvoldoende 
machtig was. Het voorschrift van 
1643, dat in de scholen uitsluitend 
Nederlandsch moest worden ge
sproken, sluit zich daarbij geheel aan." 

In Hoofdstuk III wordt de Verlichting, 
de Aufklarung besproken; met waar
dering wordt melding gemaakt van het 
werk van het Nut in ons land en wordt 
gewezen op de betekenis van Herbart. 
Hier heeft de zucht naar beknoptheid den 
schrijver enige parten gespeeld; zo noemt 
hij bij de bespreking der nieuwere paeda- 
gogische denkbeelden wèl Locke, maar 
wordt Rousseau in een bijzinnetje weg
geborgen, terwijl de Philantropijnen 
(Basedow, Salzmann e.a.), die de eigen
lijke paedagogen van de Aufklarung zijn 
geweest, niet worden vermeld. Na 1816, 
toen de O.I. archipel aan Nederland terug
gegeven was, ging de onderwijsverbetering 
zij 't ook met schokken en met vallen en 
opstaan, verder zijn weg. De opvolgende 
ministers en gouvemeurs-generaal wijd
den in meerdere of mindere mate hun 
aandacht aan dit zeer belangrijke onder
deel van koloniaal beleid.

Vooral van betekenis is geweest een 
Koninklijk Besluit van 1848, waarbij de



32 BOEKBESPREKING

bij

fzestiental

\

’o worden 
begrijpen

ook

f op het 
levende

Lize de Haan. Leidraad 
de methodiek in 
kleuterschool. Uitgave H. 
J. Smits, Oude Gracht 231. Utrecht. 

"P en fris, prettig geschreven handleiding, 
bestemd voor de opleiding van 

onderwijzeressen bij het kleuteronderwijs. 
Zij wil in de eerste plaats een gids 
zijn voor de practijk en het hoeft wel 
nauwelijks gezegd, dat de bekende schrijf
ster, directrice van de gemeentelijke 
kweekschool voor onderwijzeressen bij 
het voorbereidend onderwijs te ’s Graven- 
hage, die zelve door een langjarige 
practijk is heengegaan en diepgaande 
studie van haar vak maakte, hier een 
bij uitstek bevoegd opperleidster is.

Persoonlijk trof mij in haar inleidende 
hoofdstukken haar uiteenzetting over 
de betekenis van een goede opleiding 
der leidsters. Het is wel een teken des 
tijds, dat alom routine en kennis, hoewel 
onmisbaar, als van secundaire betekenis 
worden gezien en dat begrip en scheppend 
vermogen primair worden gesteld. Daar
om wordt bij de opleiding de psychologie 
van het jonge kind centraal gesteld met

daaromheen: algemene en bijzondere 
opvoedkunde (methodiek en didaktiek) 
en geschiedenis van de paedagogiek. 
Daarna worden eisen van algemene 
ontwikkeling gesteld (Ned. taal en letter
kunde, aardr. en geschiedenis met 
vreemde talen), een voorname plaats 
nemen in de natuurkundige vakken, 
waaronder biologie moet worden dienst
baar gemaakt aan het leren waarnemen, 
terwijl uiteraard de expressievakken: 
zingen, spreken, rythmiek, gymnastiek, 
handenarbeid, tekenen en pianospel van 
groot belang worden geacht (,,Kind en 
kunstenaar begrijpen elkaar gemakke
lijk.” Stond ook Froebel niet sterk onder 
de invloed van Schelling, den schoon- 
heidszoeker onder de filosofen?)

Mej. de Haan intussen, hoe groot 
bewonderaarster van Froebel (en Haanstra, 
die een prachtige aanvulling leverde op 
diens werk), is allerminst eenzijdig. 
Dankbaar past zij ook de gedachten van 
Montessori toe en verwerkt die in haar 
systeem en Decroly’s beginselen, die 
ze overigens reeds bij Froebel meent aan 
te treffen, hebben haar aandacht. Wij 
kunnen van de stof, die zij behandelt 
in haar methodiek, hier geen overzicht 
geven. Het geheel is zeer beknopt 
gehouden. Nergens verliest ze zich in 
theoretische besprekingen, die haar boek 
uiteraard gemakkelijk tot een dik hand
boek zouden hebben kunnen doen uit
dijen, overal houdt zij zich bewust binnen 
het raam van de practische wenken.

Een zestiental „platen” besluit het 
werkje, waarvan ais gewoonlijk de 
gereproduceerde kindertekeningen het 
interessantst zijn, welker bestudering zij 
terecht warm aanbeveelt. Voor de zo
veelste maal heb ik „paf” gestaan, wat 
sommige (zij ’t enkele) kinderen van 
6 jaar vrij tekenend op papier brengen. 
De laatste drie tekeningen van plaat 
10 zijn kunststukjes, waarop menig 
zestienjarige jaloers zal worden, 
al hebben de kinderen deze tekenir 
vrij getekend naar wat ze vooraf 
bord hadden gezien. Ik kan dit 1 
werkje warm aanbevelen!

inheemse M.U.L.O.-school, voor welker 
oprichting het kamerlid Gerhard in 1918 
pleitte, is een van de krachtigste takken 
geworden van het Ned. Ind. onderwijs.

Gelijk dit zeer sober overzicht getuigt, 
is het boek van Dr Brugmans een rijk 
werk. Toch hadden we gaarne gezien, 
dat zijn laatste hoofdstuk wat meer en 
verder was uitgewerkt. Zo wordt het werk 
van Dr G. J. Nieuwenhuis helemaal niet 
genoemd, terwijl het toch evenals dat 
van den Onderwijsraad, die evenmin wordt 
vermeld, zeer belangrijk is. De jeugd
beweging in Indië, het bureau voor 
Volkslectuur, de Vrouwenbeweging — 
vooral de Poetri Merdika en het Indo
nesische vrouwencongres (1928) — zijn 
onderwerpen, die strikt genomen buiten 
het onderwijs vallen. In een breed op
gezet werk als dat van Dr Brugmans, had
den ze o.i. toch wel een plaatsje verdiend.

Enige goed-verzorgde illustraties ver
sieren het werk. Bt.
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■ aangegrepen om de kerk in haar geheel een beter aanzien te geven, o.a. 
door het aanbrengen van nieuwe banken en vloeren. Vloeren die evenwel 
een groot gedeelte van de fraaie grafzerken aan het oog zouden onttrekken. 
Het was daarom geboden de zerken opnieuw nauwkeurig te beschrijven.

van de grafzerken in de Nieuwe Kerk te Delft het licht deed zien — die 
dit werk op zich nam, en het thans voltooide met een beschrijving der 
in de kerk aanwezige grafmonumenten, grafzerken en rouwborden.

Het resultaat van deze arbeid is vervat in het boek dat wij onder boven
staande titel zullen publiceren. Gezorgd wordt voor een waardige uit
voering, fraai geïllustreerd met reproducties van de mooiste monumenten 
en grafzerken, alsmede van plattegronden van de ligging der zerken 
voor en na de restauratie, waarbij de tijdens de revolutie uitgehakte 
wapens op de tekeningen der zerken zijn hersteld. Bij ieder der ruim 350 
beschreven graven heeft de schrijver zowel alle e i g e n a r e n als alle 
namen van hen die hier een laatste rustplaats vonden zoveel 
mogelijk vermeld, terwijl ook zoveel mogelijk melding is gemaakt van 

. de testamenten dergenen wier namen op de zerken voorkomen.
Nog is opgenomen een beschrijving van de vroeger aanwezige, doch thans 
verdwenen grafzerken, terwijl een alfabetische lijst der rouwborden 
die in de kerk hebben gehangen en een^register van alle namen (± 3000)

Nr 14 VAN KERSPEL TOT GEMEENTE. Schets 
geschiedenis van de Drentsche gemeente Vledder er 
landbouwleven, door Mr J. Linthorst Hornan.

De bedoeling van dit werkje is, een beeld te geven van groei en uitbouw

De opzet is echter zó, dat de beschrijving eveneens haar belang heeft voor 
de geschiedenis van andere plattelandsgemeenten, vooral die in Drenthe, 

. en voor de geschiedenis van de Drentse landbouw.
Het werk bespreekt, aan de hand van plaatselijke gegevens, oude en srarsasa saga» swsr* «s ■

Als deel 19 verscheen: .

' - f T
Rijksarchivaris in N.-Brabant.

Een heraldische studie over het ontstaan der vlaggen, waardoor de , 
’ schrijver, bouwend op historische gegevens in woord en beeld, den lezer 
,,in staat stelt zich een wetenschappelijk oordeel te vormen. In hogere 

mate dan ooit tevoren worden hier de soorten vlaggen uiteengehouden 
en ieder daarvan naar haar rechtssymbolische waarde beoordeeld. Het 
boek is rijk geïllustreerd. Prijs ƒ2.90.
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Tekenen des Tijds
RECHTSSTAAT EN VOLKSOPVOEDING 

door PH. KOHNSTAMM.

i

1

Tiet schijnt mij nog te vroeg om een bezonken oordeel uit te spreken 
over wat de Septembermaand van dit jaar in de wereldgeschiedenis 

betekent voor een ieder, die èn den vrede, èn de gerechtigheid liefheeft.
Ik zeg de gerechtigheid, niet het recht. In zijn rede, uitgesproken 

bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het Volkenrecht te 
Amsterdam heeft Prof. Verzijl duidelijk doen zien, dat de vrede alleen 
ten koste van een rechtsbreuk is gekocht. Met den beoefenaar van het 
volkenrecht moet een ieder, die het recht liefheeft, dat met smart con
stateren. Maar deze vraag, die den jurist allereerst aangaat, is niet de 
eerste voor den sociaal-paedagoog. Gelijk overal in de opvoeding heeft 
hij allereerst te vragen niet naar handhaving van den regel, maar naar 
beginseltrouw, die in bepaalde concrete situaties wel eens met opoffering 
van den regel gepaard kan, ja moet gaan. Dit onderzoek is èn veel moei
zamer dan het eerstgenoemde, het eist ook veel nauwkeuriger feitenkennis. 
En juist die laatste ontbreekt ons nog voor een, in dit opzicht, wel- 
gefundeerd oordeel.

Wanneer ik in de volgende bladzijden enige opmerkingen maak over 
de lessen, die wij als sociaal-paedagogen moeten trekken uit de gebeurte
nissen, die nog zo vers in ons geheugen liggen, en over de problemen die 
zij ons voorleggen, hoop ik die ontoereikendheid van onze kennis geen 
ogenblik uit het oog te verliezen. Wanneer ik echter zelf nog zo veel 
onzekerheid voel omtrent de feitelijke basis van mijn beschouwing, 
behoeft het nauwelijks nog uitdrukkelijke verzekering, dat wat hier volgt 
alleen te mijner persoonlijke verantwoording staat en in genen dele een 
redactionele mening bedoelt weer te geven.

De reden, waarom ik, ondanks de aangeduide onzekerheden, mij toch 
gedrongen voel reeds thans in Volksontwikkeling iets over de September
maand te zeggen, is deze, dat ik op enkele symptomen zou willen wijzen, 
die mij als bijzonder pijnlijk en als dreigende gevaren ook voor ons eigen 
volk hebben getroffen. Aan het bestaan dier gevaren toch kan men m.i. 
niet twijfelen, ook al zou men later komen tot een veranderde waardering 
der jongste geschiedenis in het licht van nog onbekende gegevens.

Daar is allereerst de ontzaglijke afstand, die er veelal blijkt te bestaan 
tussen het aanhangen van beginselen en het consequente toe
passen ervan in een geval, dat ons voor pijnlijke gevolgen stelt. Het 
„zelfbeschikkingsrecht” van volkeren en volksgroepen — dat natuurlijk 
geen „recht” in strikten zin is, maar wel het democratisch beginsel 
uitspreekt —- verliest voor vele beoordelaars zijn aantrekkingskracht, 
zodra de erkenning van dit beginsel prestige- en machts-winst voor den
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tegenstander betekent. Dat geldt met name van het verlangen der Sudeten- 
Duitsers naar vereniging met het Derde Rijk. Nu moge men dit verlangen 
voor onbegrijpelijk, ja zelfs voor in strijd met hun eigen wezenlijke belangen 
houden — en de lezer zal wel van mij willen aannemen, dat ik op dit punt 
althans niet van de critici afwijk — maar dat schijnt mij juist uit demo
cratisch oogpunt niet relevant. Tenzij wij van de democratie de dictatuur 
der helft + één maken — en ik moet erkennen, dat die vorm van dictatuur 
mij in geen enkel opzicht sympathieker is dan welke andere vorm van 
dictatuur ook —, dienen wij bij levensbelangen van een ander niet allereerst 
te vragen, hoe wij, maar hoe die ander ze geregeld wil zien. 
• Let wel, het ging hier om het beginsel-zelf, niet om de wijze van uit
voering. Ik voel mij ernstig bezorgd door wat tot nu toe bekend geworden 
is over die uitvoering der Münchense besluiten in de internationale 
commissie — die toch een meerderheid bezat der niet-totalitaire staten. 
En ik vraag mij af, hoe het staat met de kracht en het inzicht van de 
•vertegenwoordigers der Westerse mogendheden in die commissie. Ja, ik acht 
op grond van haar beslissingen zelfs twijfel gewettigd aan de gezindheid, die 
tot het accoord van München leidde; maar van die maatregelen was nog 
niets bekend bij het publiceren van de kritiek, die ik op het oog heb.

Ernstiger nog dan zulk een afbrekend oordeel schijnt mij de zo vaak 
uitgesproken beschuldiging, dat „natuurlijk" hier niet van ideële motieven, 
maar alleen van Britse „belangen” sprake kon zijn. Al kan men begrijpen, 
dat de bitterheid van een gekrenkt rechtsbewustzijn zich aldus lucht kan 
geven, dat neemt niet weg, dat zelfs dan deze ongecontroleerde uiting 
meehelpt aan de ondermijning van juist die gevoelens, die men beveiligd 
zou willen zien. En wanneer die uitspraken, behalve uit de bitterheid, 
die ik noemde voortkomen uit en gevoed worden door historisch- 
materialistische overwegingen, dient men m.i. de vraag onder het oog 
te zien, of zulke consequenties van deze maatschappijbeschouwing nog 
wel verenigbaar zijn met waarlijk democratische overtuiging. Want de 
echte democratie is een ideologie, die gelooft in iets meer, in iets diepers 
dan economische belangen. Zijn zij echter niet op dien bodem gegroeid 
— en het is opmerkelijk hoe vaak zij samengaan en in de afgelopen weken 
verdedigd zijn van zijden, die onder geen beding voor historisch-materialis- 
tisch zouden willen aangezien worden — dan dient men des te scherper 
zelfkritiek te oefenen. Want, gelijk gezegd, van welke kant zulke uitingen 
ook komen, hun sociaal-paedagogische gevolgen zijn altijd funest; zij 
helpen het gevaar versterken, dat zij zouden willen bestrijden. Het grote 
gevaar toch voor de jeugd, die opgroeit in tijden als de tegenwoordige, is 
dat van het cynisme, van de geestelijke inzinking, die alle ethische over
wegingen en uitingen voor frasen uitmaakt. En nu weet ik wel, dat 
men dit gevaar niet keren zal door een struisvogelpolitiek, die het werkelijke
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kwaad in deze wereld niet zien wil, maar de sociaal-paedagoog moet er 
telkens weer op wijzen, dat overdrijving naar de andere zijde zeker niet 
minder gevaarlijk is, dan die naar de idealistische. Wat „men” algemeen 
doet of geacht wordt te doen, geldt als norm voor de overgrote meerder
heid, het verbreiden van de mening, dat beginselvastheid een zeldzaam 
uitzonderingsgeval is, werkt de beginselloosheid ook in eigen omgeving 
zeer sterk in de hand. *)

En wat nu deze lichtvaardig afbrekende uitingen over buitenlandse 
staatslieden in mijn oog nog veel bedenkelijker maakte, was de vanzelf
sprekendheid, waarmede meestal dezelfde critici schenen aan te nemen, 
dat de kleine landen, met name het onze, generlei mede-verantwoordelijk- 
heid voor den gang van zaken droegen. Ik verheel mij niet, dat de volstrekte 
onvoorbereidheid op tal van gebieden, die gedurende de crisisdagen aan het 
licht is getreden, elke andere houding onmogelijk maakte, dan die van: 
laat ons ten koste van alles althans trachten, als de hel van den oorlog 
losbarst, er nog enkele maanden buiten te blijven. Maar het heeft mij wel 
verwonderd en bedroefd vrijwel overal in één adem bitse woorden te horen 
over de Engelse politiek, die het recht voor haar belang verzaakte, en een 
zonder enige moeite aanvaarden te zien van de stelling, dat wijzelf ons 
alleen door ons eigenbelang moesten laten leiden.

Maar zelfs als de houding, die ik in de voorgaande alinea’s schetste, 
niet als beginselloos moest worden gewraakt, zou men haar als hoogst 
onverstandig in meer dan één opzicht moeten bestrijden. Want zij geeft 
aan de dictatoren telkens weer gelegenheid, hun houding als de enige 
te verdedigen, die de gerechtvaardigde wensen van volkeren en volks
groepen kan bevredigen. De democratie wordt zodoende niets dan de 
bewaarster van de traditie van Versailles. En de groeiende oppositie 
— ik kreeg van zeer gezaghebbende zijde daarvan in de laatste weken 
merkwaardige staaltjes te horen — wordt te hoop gedreven met de aan
hangers van het regime, omdat klaarblijkelijk de democratieën niet 
minder dan de dictaturen geweld boven gerechtigheid verkiezen.

Brengt dus deze houding eenheid tot stand in de landen der dictaturen, 
in de democratieën zaait zij een verdeeldheid, die noodlottig is. Als de 
Septembermaand één ding duidelijk heeft gemaakt, is het dunkt me wel dit. 
De onscrupuleusheid, waarmede de aanhangers van den geweldstaat 
krachtens hun beginselen kunnen optreden, verschaft hen een zo groten

*) Terwijl ik dit schr 
in een onzer gr 
naar aanleiding 
hoe anders dai 
gedachtengang

1 ik dit schrijf ligt voor mij het verslag van de jongste rede van Lord Halifax 
r grote dagbladen en het overzicht, dat de redacteur in hetzelfde nummer 
ding van die rede schrijft. Het is merkwaardig en bedroevend, 
dat verslag en dat overzicht (van dezelfde rede) den daarin b<
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▼oorsprong in machtsontplooiing, dat alleen een weloverwogen en wel- 
▼oorbereide samenwerking der het minst aangetaste volkeren en staten 
het kostbaar goed der vrijheid van gedachte en geweten daartegen zal 
vermogen te beschermen. In ’t bijzonder de Ver. Staten zijn een onontbeer
lijk lid geworden in dien kring; in de Staten zelf, zo lang blind voor elke 
andere dan hun isolatiepolitiek, begint men wakker te worden voor dit 
inzicht. Maar zal het mogelijk worden, dat dit inzicht hun actuele politiek 
bepaalt, dan moeten ook zij, wier geestelijk voortbestaan van die hulp 
afhankelijk is geworden, er geen twijfel over laten, dat zij niet in naam 
belijden, wat zij zelf niet toepassen en dat zij niet van anderen offers 
vragen, die zijzelf niet willen brengen. Maar die offers dienen dan niet 
alleen gebracht om den buitenlandsen vijand te bestrijden. En nu vrees 
ik niet, dat de direkte propaganda voor de geweld-leer in ons land veel 
kans zou hebben. Maar er is één bondgenoot in dien strijd, die mij wél 
geducht voorkomt, dien wij naar mijn vaste overtuiging niet ernstig genoeg 
kunnen nemen als tegenstander. Ik bedoel de werkloosheid. Zelfs ons naar 
aanleg en traditie zo gezonde volk, dat immuun schijnt voor de besmetting 
met den afgodendienst dezer eeuw, zal niet en kan niet bestand blijven 
tegen den druk van een toestand, waarin honderdduizenden het perspectief 
van een voor hen begrijpelijk en bereikbaar levensdoel missen. Reeds 
ruim vijf jaar geleden heb ik in Volksontwikkeling getracht dat dreigend 
gevaar te schetsen. Ik heb toen aandacht gevraagd voor het feit, dat wij 
hier niet met een uitzonderlijken toestand, een crisis- of overgangsfase te 
doen hebben maar met een structuur-verandering in onze maatschappij, 
aan wier fatale gevolgen alleen diepgaande wijzigingen van ons maatschap
pelijk bestel een einde kunnen maken.

Wanneer de macht der dictatoren nog steeds groeiende is, dan is dat 
▼oor een niet gering deel, omdat zij aan hun aanhangers een levensdoel 
▼oorhouden en de middelen weten te vinden om dat doel ook na te streven. 
Hoe dieper men dat levensdoel verfoeit, des te krachtiger dient men op 
te komen voor een andere en betere oplossing. Want het probleem bestaat 
en grijnst ons aan. Met lapmiddelen kan het niet afdoende bestreden worden. 
Het eist offers, offers van oude en geliefkoosde inzichten, maar ook offers 
van belangen.

Als de wereldnood, wiens somber beeld wij in de afgelopen weken zo 
duidelijk voor ogen hebben gezien, de harten bereid zal maken voor die 
offers, zullen onze kindskinderen wellicht de tijden als een keerpunt prijzen, 
die ons, onmiddellijk daarin betrokken, zo diep benauwen.
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"VL Zat van Frankrijk en van ons land geldt in dezen, kan ook van Engeland 
* V gezegd worden. Trouwens in alle cultuurlanden hebben thans de 

arbeidersorganisaties de opvoeding en ontwikkeling van hunne vak- en 
klassegenooten ter hand genomen. Waarom toch is bij de intellectueelen 
de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van „het volk” pas in de 
vorige eeuw ontwaakt? Wij zagen aan het Fransche voorbeeld, om van 
het eigen land te zwijgen, hoe deze welmeenende pogingen ten deele 
mislukten, hoe de oorzaken hiervan vroeg of laat kwamen vast te staan 
en als juist werden erkend.

John Ruskin is de man, die de noodzaak van een en ander het eerst 
scherp heeft gezien en er zakelijk en welsprekend uitdrukking aan heeft 
gegeven2). De stichting van een inrichting voor hooger onderwijs in 
Oxford in het jaar 1899, bestemd voor arbeiders die daar tegelijk kost 
en inwoning vonden, verzekerde de practische uitwerking en toepassing 
van Ruskin’s beginselen en idealen. Een Amerikaansch echtpaar van 
Hollandschen oorsprong, de heer en mevrouw Walter Vrooman zijn de 
stichters van Ruskin Hall, nu Ruskin College. Vooraanstaande leden 
van de Britsche vakvereenigingen, van de coöperatieve vereeniging en 
van de Universiteit hielpen mede. In de circulaire, die de bedoelingen 
van de stichting uiteenzette, werd uitdrukkelijk gezegd dat niet propaganda 
maar opvoeding beoogd werd, dat het veel meer ging om hare studenten 
op te leiden tot het dienen van hunne mede-arbeiders dan om hunne 
eigen materieele positie te verbeteren. Het ging om een voller en rijker 
leven, hen te helpen zelfstandig te leeren denken, een verantwoord oordeel 
te vormen over de arbeidsproblemen waarmede zij in aanraking kwamen 
zoowel als over maatschappelijke en levensproblemen in het algemeen.

Latijn en Grieksch, theologie en philosophie stonden niet op het 
programma.

Weldra telde het Huis vijftig inwonende arbeiders die voor een jaar, 
voor twee jaar of slechts voor een termijn van ongeveer drie maanden 
kwamen. Slechts enkelen waren in staat op eigen kosten te studeeren: 
de meeste ontvingen studiebeurzen of toelagen van arbeidersvereenigingen 
of plaatselijke onderwijsinstellingen.

Het gebeurde zelfs dat een plaatselijke vakvereeniging een zeer begaafden 
onder hare leden naar „Ruskin” zond, voor zijn gezin zorgde op geen

Hoe in Engeland arbeidersorganisaties volksontwikkeling 
betrachten ’) 

door E. C. KNAPPERT.

’) Het is bekend dat Engeland het eenige land is waar de minister van onderwijs 
,minister of education” heet. Al naar wij meenden dat bedoeld werd is in dit opstel 

het woord „education" nu eens door onderwijs of ontwikkeling, dan weer door op
voeding of vorming weer gegeven.

‘) Men zie vooral „Sesame and Lilies” en „Fors Clavigera”.
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■ ’) Later directeur der Posterijen en als zoodanig lid van de Arbeidersregeering onder 
Macdonald.

’) Lord Sanderson „Memories of sixty years”.

andere voorwaarde dan dat hij met de opgedane kennis zijne kameraden 
zou verrijken. Een jaar of acht na de oprichting verloren de stichters 
een groot deel van hun vermogen en keerden zij naar Amerika terug. 
Meer en meer werd het Huis aangewezen op den finantieelen steun van de 
vakvereenigingen en andere arbeidersorganisaties: krachtdadige hulp 
van sympathiseerende personen bleef evenmin uit. Moeilijke jaren volgden. 
Lees Smith ’) was toen onderdirecteur; hij doceerde economie. Toen hem 
een professoraat werd aangeboden verliet hij Ruskin college, waardoor 
de directeur Dennis Hird vrij spel kreeg om zijne extreme theorieën aan 
den man te brengen. Ging het in dit opstel om de geschiedenis van Ruskin 
College dan zou het noodig zijn langer stil te staan bij de figuur van dezen 
begaafden, onevenwichtigen charmeur met zijn groote administratieve 
talenten die zich bovendien uit de meest onwaarschijnlijke bronnen 
gelde lijken steun wist te verzekeren voor het latere Labour-College. 
Daarenboven was hij een van die wonderlijke menschen, die iets anders 
begeeren te doen dan en liefst in strijd met het werk waarvoor zij betaald 
worden. 2)

De mannen waren voor een deel zeer op hem gesteld. Al waren er velen 
die steviger onderwijs begeerden dan het zijne en die zijn uitvallen tegen 
den godsdienst heftig afkeurden. Spoedig bleek echter dat, de meerderheid 
moge dan tegen het drijven van den directeur zijn geweest, een kleine 
minderheid van extremisten de lakens uitdeelde. Wie, zij het vanuit een 
zeer nabije verte deze dingen heeft meegemaakt, hield zijn hart vast voor 
het voortbestaan van het Huis. Heftige openlucht-propaganda van de 
raddraaiers joeg tal van sympathiseerenden in het harnas en het officieele 
Oxford werd — hoe kon het anders ? — al meer tegen het Labour College 
ingenomen. Het ergste in deze onkwikkelijke geschiedenis was dat Hird 
het gezag van de staf van docenten ondermijnde en voor het fabriceeren 
van leugens en legenden niet terugdeinsde. De bedoeling was dier socialisme 
in discrediet te brengen en de arbeiders-studenten te doen gelooven dat 
dier streven was het socialisme ondergronds te bestrijden. Het dagelijksch 
bestuur van den raad van beheer was heel niet op de hoogte van den 
stand van zaken — dit komt meer voor —. Eindelijk gelukte het den 
onderdirecteur, die de vergaderingen van het uitvoerend bewind mee
maakte, dit laatste eenig inzicht te geven in wat zich afspeelde en wat 
op het spel stond. Een enquête werd ingesteld. Nog terwijl deze gaande 
was belegt Hird een vergadering waar de „Plebs League" werd opgericht; 
de bedoeling was zich van Ruskin College meester te maken om het
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om te zetten in een zuiver Marxistische instelling. Het rapport der enquête
commissie, dat zich tegen Hird verklaarde, werd echter aangenomen en 
aan Hird werd verzocht zijn ambt neer te leggen. Zijn verzoek om een 
afscheidswoord te spreken werd toegestaan. Een lid van het bestuur 
zou daarbij tegenwoordig zijn. Dit werd besloten op een vergadering 
te Londen. Hird ging ijlings naar Oxford terug en hield zijn toespraak 
vóórdat het bestuurslid aanwezig kon zijn. Zijn woorden waren een lont 
in het kruit en het gevolg was, staking. Men bleef weg van de lessen, 
men weigerde opstellen te maken, met de staf wilde men niet te maken 
hebben. De pers, altijd belust op sensatie, buitte het geval uit. Het stakings- 
comité eischte, dat Hird zou gehandhaafd worden. Waarom er gepost 
werd voor het station, voor het College en voor de woning van den tateren 
directeur, toen docent Sanderson, is moeilijk uit te maken. Wilde men 
verhinderen dat de staf contact kon hebben met het uitvoerend comité 
en den raad van beheer?

Na ruim een week werd de staking opgeheven en werd wederzijdsch 
begrip mogelijk. Het Huis werd veertien dagen gesloten. Allen mochten 
terugkomen, ook de belhamels. Ongeveer vijftien man bleef weg, vijf 
en dertig kwamen terug. Intusschen hield Hird zich onledig met pogingen 
tot stichting van een concurreerend Labour College. Dit gelukte. Het 
kon zich echter in Oxford niet handhaven; tegen het eind van 1910 
verhuisde het naar Londen. Hird had zich daartoe de hulp verzekerd van 
den Mijnwerkersbond van South Wales en van de organisatie der Ver- 
eenigde spoorwegbeambten.

Zooals wij reeds zeiden gaat het hier niet om de geschiedenis van 
Ruskin College, en gaan wij dus niet verder in op al de moeilijkheden, 
financieele en moreele die voortsproten uit het bestaan van een concurrent, 
die met slimheid en talent wapenen hanteerde als een leugencampagne 
en verdachtmaking, wapenen die Bestuur en staf van „Ruskin” konden 
noch wilden gebruiken. Hier sta het oordeel van den lateren directeur 
van „Ruskin”.

„De stichting van het Labour College was een zware slag voor Ruskin 
en voor de beweging tot ontwikkeling van volwassenen in het algemeen, 
want sedert dien is er een voortdurende polemiek geweest tusschen de 
voorstanders van ontwikkelende opvoeding in den gewonen zin en de 
voorstanders van een opvoeding gebaseerd op den klassestrijd met de leer 
van Marx als haar evangelie. Ik heb steeds beweerd dat er plaats is voor 
socialistische en zelfs voor Marxistische propaganda en daar is geen reden 
waarom Ruskin College en het Labour College niet ieder zonder wrijving 
langs de eigen lijnen zouden gearbeid hebben. Maar het Labour College 
noch de Plebs League hebben ooit dit standpunt aanvaard en eeuwige 
vijandschap met alle vormen van wat zij noemen „bourgeois” of kapitalis-
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tische opvoeding is een machtig leerstuk uit hun credo. Hunne houding 
was: „Gij zult Marxist zijn en als gij niet in Marx gelooft, zullen wij er 
u toe dwingen. Gelooft gij in eenigen anderen vorm van opvoeding, dan 
de onze dan verraadt gij de zaak en het klasse-bewust proletariaat”.

Voor ons ligt het laatste verslag van „Ruskin” (1937—1938) en met 
tal van gegevens over het Labour-college het laatste nummer van „The 
Plebs” het maandblad van wat eens de „Plebs League” was en nu de 
„Nationale raad van Labour Colleges”. Vóórdat wij hieruit een en ander 
mededeelen (het laatste jaarverslag van het Labour College is nog niet uit) 
meenen wij goed te doen een bladzijde in te lasschen van Sanderson 
(die van 1903 tot 1925 directeur van Ruskin College is geweest) waarin 
hij het karakter typeert van beide inrichtingen.

„Het Labour College had een aanmerkelijken voorsprong waar het gold 
een beroep om steun. Na een verblijf van twee of drie maanden, konden 
mannen worden afgeleverd die als zij een zekere gemakkelijkheid van 
spreken hadden — en de meesten van hen die naar het Labour College 
gingen verstonden de kunst van praten — de gewone bombast van 
revolutionnairen onzin uitkramen en een vrij pakkend beroep doen op de 
onnadenkende, onopgevoede en ongedurige jonge mannen tot wie zij 
zich richtten het is gemakkelijk een misleidend beroep te doen op het gevoel 
van mannen die lijden onder lage loonen en werkloosheid — mannen die 
meenen dat de dingen niet veel erger kunnen zijn en dat ieder probeersel 
de moeite waard is. Het Labour College organiseerde cursussen door 
het gansche land, die een belangrijk aantal propagandisten opleverden, 
waardoor het Huis op een vrij solieden steun kon rekenen van den meer 
revolutionnairen vleugel van de Arbeidersbeweging. De Plebs League 
gaf een maandblad uit „The Plebs” dat, hoewel door en door gewetenloos, 
dikwijls knap en aantrekkelijk was geschreven: bij tijden vond het ruimen 
aftrek. Met Ruskin College stonden de zaken geheel anders. Ons doel 
was aan onze mannen een vrij intensieve vorming te geven op enkele 
gebieden. Zij kwamen voor een of twee jaar en op zijn hoogst leverden 
wij er per jaar tusschen de twintig en dertig af. Ons doel was heel niet, 
allereerst docenten of sprekers te vormen, en natuurlijk maakten wij 
ons waar dat velen in deze richting nooit iets zouden bereiken. Wanneer 
zij terugkeerden naar hunne woonplaatsen hoopten wij natuurlijk dat 
zij met hunne vrienden over het Huis zouden praten en geen gelegenheid 
zouden verzuimen om de arbeidersorganisaties, waartoe zij behoorden, 
er attent op te maken. Maar geheel anders dan het Labour College, be
schouwden wij onze oud-studenten nimmer in de eerste plaats als 
propagandisten voor Ruskin.

Daar zijn tal van mannen en vrouwen voor wie ontwikkeling niets 
anders is dan een middel om een bepaalde leer machtig te worden plus



VOLKSONTWIKKELING BETRACHTEN 41

de wetenschap hoe deze te verkondigen. Maar zulke menschen scheppen 
een wankele basis voor den opbouw van een ontwikkelde democratie. 
In den regel weten zij niets behalve de leer die zij onverteerd hebben 
ingeslokt en zij zijn niet in staat hetzij ze te verdedigen, hetzij andere 
leerstelsels die hun aanlokkelijk worden voorgehouden, te weerleggen. 
In mijn ervaring als leeraar van arbeiders is er weinig wat meer ter 
neerdrukt dan dat knappe, veel belovende jonge mannen aan studie 
de rug toekeeren, weigeren zelf te denken en zich tevreden stellen met 
propagandist te worden in de wilde hoop een korteren weg te vinden die 
voert naar het duizendjarig rijk, te midden van een als regel zich langzaam 
bewegend volk, conservatief van uitzicht en geworteld in traditie. In 
minder dan een paar jaar zijn deze geestdriftigen ontgoocheld en pessimist 
en ik haal mij er meer dan een voor den geest, die aanving aan den uitersten 
linkervleugel maar die nu tot de reactionnairen behoort. Wil ont
wikkeling iets beteekenen dan moet zij een poging zijn om menschen 
te helpen zelf te denken, overdachte oordeelen te vellen, en hun eigen 
levensbeschouwing te vormen. Natuurlijk hoopt de docent dat zijne 
leerlingen tot dezelfde conclusies zullen komen als hij zelf, wanneer hij 
voldoende geloof heeft in zijn eigen meeningen. Maar aanvaarden zij 
standpunten, die van de zijne verschillen dan heeft hij geen reden tot 
beklag want, om de politiek als voorbeeld te nemen, hij behoort er de 
voorkeur aan te geven dat een man een conservatief wordt met redenen 
voor het geloof dat hij belijdt, dan dat hij een slecht onderlegd lid van 
de Arbeiderspartij worden zou, die de nageprate leuzen van anderen 
nabouwt.

Het onderricht dat wij de mannen in Ruskin College geven, had in het 
begin vaak een sterk neerdrukkenden invloed en nadat zij halfgare en 
slechtverteerde begrippen van zich hadden afgeschud, maakten velen 
hunner een tijd door van bijna volslagen scepticisme, niet wetende wat 
te gelooven. De meesten hunner hadden verwacht pasklaar gemaakte 
antwoorden te krijgen op iedere gestelde vraag, maar wanneer zij tot de 
ontdekking kwamen dat die niet te krijgen waren, begonnen zij wien het 
ernst was, gewoonlijk werkelijk na te denken. Wanneer hun studietijd 
om was, wisten zij in den regel dat daar, waar zij zekerheid hadden 
verwacht, problemen lagen die op oplossing wachtten en dat vragen op 
antwoord wachtten, die het hun niet de moeite waard had geleken onder 
de oogen te zien. Ik ben er zeker van dat zij hun leven opnieuw ingingen, 
beter in staat om met zijn moeilijkheden en hunne omgeving te worstelen 
dan degenen aan wie men alleen geleerd had wat zij hadden te denken”. 
Tot zoover Sanderson.

Het is nu dertien jaar later. In 1936 werd aan het in 1912 gestichte 
nieuwe gebouw een vleugel toegevoegd. De bibliotheek kon daardoor
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worden ondergebracht in een fraaie, rustige met eikenhout beschoten 
boekenkamer, een nieuwe, ruime conversatiekamer worden gebouwd, 
terwijl dank zij aankoop en afbraak van aangrenzende panden een flink 
stuk open terrein in een tuin en grasveld kon worden herschapen. De 
verhouding tot de Universiteit is een veel nauwere, en de arbeiders hebben 
toegang tot de Bodleian en andere bibliotheken, 2e jaars Ruskin-mannen 
kunnen het Universiteitsdiploma verkrijgen voor economie en staats
wetenschap of dat voor publieke en sociale administratie. Verscheidene 
hunner hebben hiervoor gewerkt met een resultaat, dat boven het ge
middelde was. Behalve economie, economische geschiedenis en sociale 
en politieke geschiedenis, worden nu ook cursussen gegeven in Engelsche 
taal en letterkunde, in vreemde talen, in economische aardrijkskunde, 
in spreken in het openbaar. Uit een onderzoek onlangs ingesteld naar de 
loopbaan van vroegere leerlingen blijkt, dat zes hunner zitting hebben 
in het huidige Parlement. Twee hunner hadden zitting in beide 
Arbeidersregeeringen. Tien anderen in vroegere parlementen. Dat 
velen hunner verantwoordelijke posten bekleeden in vakvereenigingen, 
in de coöperatie, als gewestelijke secretarissen van de W.E.A. (Workers 
Educational Association) spreekt van zelf. „Maar” zegt het verslag „het 
succes van het Huis moet niet worden afgemeten naar het aantal dat 
uitsteekt en naar voren komt: de meesten verrichten hun besten arbeid 
in hunne eigen beroepsbezigheden en woonplaatsen en in menige be
scheiden en verborgen arbeid ten bate hunner kameraden”. En zoo is 
Ruskin College tot op dezen dag en voegen wij erbij, gedurende de weldra 
veertig jaar van zijn bestaan, trouw gebleven aan het opvoedingsideaal 
van hem wiens naam het draagt 1

Hoe het het Labour College vergaan is in de achtentwintig jaar van zijn 
bestaan? Wie den gang der gebeurtenissen in de arbeiderswereld heeft 
gevolgd en kijk heeft op de arbeidersmentaliteit, begrijpt dat, ondanks het 
bedenkelijk begin, hier levenskrachtige kiemen lagen die tot ontwikkeling 
moesten komen. In een van de vele brochures door de National Council 
of Labour Colleges uitgegeven wordt terecht gezegd hoezeer de Arbeiders
beweging met hare vakvereenigingen, hare coöperatie, hare politieke 
Beweging dringend behoefte kreeg aan geschoolde arbeiders.

„Waar deze bewegingen groeiden, werd het al duidelijker, dat haar 
succes uit den aard der zaak aanmerkelijk zou beperkt worden, indien 
geen stappen gedaan werden tot ontwikkeling van hare leden. Al duidelijker 
werd het, dat organisatie alleen — het uitgeven van een lidmaatschaps
kaart — niet voldoende was. Om betrouwbare vakvereenigingsleden te 
zijn, moeten mannen en vrouwen het waarom en het waartoe 
van het vakvereenigingswezen kennen. Daarom begon de Arbeiders
beweging zich de behoefte waar te maken van „ontwikkelingswerk”.
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*) Zie de brochure Education for Emancipation, p. 15—16. N.C.L.C. Publishing 
Society.

Van de eerste poging; het Working Men’s College in Londen van 1854, 
Ruskin College in Oxford van 1899 en de Workers' Educational Association 
van 1909 wordt gezegd dat deze alle, juist omdat zij eerste pogingen 
waren, teekenen van onrijpheid vertoonen. „Ongelukkig hebben deze 
instellingen nog zeer onklare noties van wat de arbeidersklasse op het 
terrein der opvoeding van noode heeft. Voor hen is opvoeding iets dat 
uitgaat boven de voortdurende worsteling tusschen coöperatieve 
kapitalistische winkels, tusschen vakvereenigingen en federaties 
werkgevers. Met andere woorden, over het geheel genomen is de opvoeding 
van hetzelfde type als aan de universiteiten gegeven wordt en de onder
wijzers ontvangen dezelfde opleiding. Universiteiten zijn middelpunten 
van geleerdheid voor de hoogere standen en daarom is haar onderwijs 
over sociale onderwerpen benepen, bevooroordeeld en onwetenschappelijk. 
Ten bewijze hiervan is het voldoende hare blindheid voor het centrale 
feit in de kapitalistische maatschappij — de klassestrijd. 
Daarenboven ontgaat het de meesten dat de behoorlijke opvoeding in eenig 
maatschappelijk klasse-systeem gehouden is een opvoeding te zijn, die 
in hoofdzaak samenvalt met de behoeften van de regeerende klassen; 
want economische en politieke controle sluit in onderwijscontröle” ’).

Dat het eerste Labour College in den aanvang te vechten had om het 
hoofd boven water te houden, ligt voor de hand. Wij hoorden reeds hoe 
overal in het land cursussen werden georganiseerd, het maandblad „The 
Plebs” deed daarbij goede diensten, legde verbanden, schiep samenwerking, 
was een voortdurende aansporing tot krachtige inspanning en een middel 
tot aanwerving van leden.

Geen wonder dat de Groote Oorlog bevruchtend werkte. In Schotland 
vooral won de beweging voor onafhankelijk onderwijs in die dagen sterk 
in kracht. Een Schotsch Laboürcollege kwam tot stand terwijl tegelijkertijd 
in tal van Engelsche industrie-centra inrichtingen voor arbeiders
ontwikkeling werden opgericht doch zonder internaat. In toenemende 
mate zit er voortgang in de beweging.

In 1921 besloten de verschillende Labour colleges zich op nationalen 
grondslag te organiseeren: De Nationale Raad van Labour Colleges de 
N.C.L.C. werd in het leven geroepen.

Enkele jaren later in 1923 had de Algemeene Raad van het congres der 
vakvereenigingen een plan ontworpen met het doel om Ruskin College, 
de W.E.A., het Labour College en de N.C.L.C. te zamen te brengen. Men 
denkt zelfs aan één onderwijsschema voor allen. Natuurlijk bleek dit edel
moedige plan, voortgekomen uit den lofwaardigen drang tot samen-
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werking niet te verwezenlijken. Men hoore den directeur van „Ruskin”: 
„De verschillen in standpunt waren te groot om tot samenwerking te 

kunnen komen, want om het heel beknopt te zeggen bij de W.E.A. en 
Ruskin College ging het om opvoeding, bij de N.C.L.C. en het Labour 
College om propaganda”. Het wil ons voorkomen dat een dergelijke 
qualificatie van het werk der N.C.L.C. op dit oogenblik niet meer juist 
zou zijn. Het geval is intusschen een duidelijke illustratie van de on
mogelijkheid op grond van wenschen samen te brengen wat niet bij elkaar 
hoort — nog niet. Dit wordt duidelijk wanneer wij de taak van de N.C.L.C. 
„de grootste opvoedingsorganisatie ter wereld van niets dan arbeiders”, 
aldus omschreven vinden: „Opvoeding, niet voor zichzelf, maar voor dienst 
aan de Arbeidersbeweging”. Aan welke doelstelling terecht wordt toe
gevoegd: „Dit is van groot belang, want er zijn zwermen van ontwikkelings
instellingen wier wezenlijke doel is, menschen op te voeden tot het 
dienen van de bestaande, maatschappelijke orde”.

Om een indruk te geven van den omvang der werkzaamheden van den 
„National Council of Labour Colleges”, volgen hier enkele gegevens. Het 
aantal aangesloten en subsidieerende vakvereenigingen en andere organi
saties bedraagt zes en twintig. De Engelsche en Schotsche coöperatieve 
groothandel-maatschappijen steunen bovendien het nationale in onder
scheiding van het plaatselijke werk. Wat de steun van arbeidersorganisaties 
beteekent blijkt o.a. uit het feit, dat in 1929 het eerste Labour College 
moest gesloten worden ten gevolge van den financieelen noodstand van 
de mijnwerkersfederatie van South Wales. (Men zal zich herinneren 
hoe Dennis Hird zich de hulp verzekerd had van deze organisatie toen hij 
brak met Ruskin College).

Wat het maandblad „The Plebs” betreft, dat van den aanvang in Oxford 
af het orgaan is geweest van het Labour College, het heeft zich tot op 
dezen dag niet alleen staande gehouden, maar van duizend en weeduizend 
abonné's is het geklommen tot acht duizend. De critiek van Sanderson 
moge juist geweest zijn voor de eerste jaren — wat wij niet in staat zijn 
te beoordeelen — wis en zeker geldt die al lang niet meer. Het is wellicht 
overbodig te zeggen dat de N.C.L.C. veel krachtdadiger dan Ruskin College 
partij trekt van de propaganda-middelen die de techniek beschikbaar stelt.

Ware het niet dat Ruskin College in de W.E.A. een machtige bondgenoot 
had gekregen, die in hoofdzaak dezelfde ontwikkelingsidealen heeft, dan 
zou het dwaas zijn een vergelijking te maken tusschen een grootsche 
organisatie als de N.C.L.C. en één instelling als Ruskin College.

Maar men zal wel begrepen hebben, ook in verband met wat uit Frankrijk 
werd medegedeeld dat het hier vooral gaat om twee opvattingen naar 
voren te brengen, wier recht van bestaan door niemand zal ontkend worden. 
Werpt men mij tegen dat Ruskin niet door arbeiders is gesticht, dan
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Het onderwijs in 1937 
door A. H. GERHARD.

wordt dit direct toegegeven. Waarbij wij niet vergeten dat in het Bestuur 
steeds meer arbeidersvertegenwoordigers zijn opgenomen. Dat de Engelsche 
coöperatieve groothandel-maatschappij beide instellingen steunt, ligt voor 
de hand. De Arbeidersreisvereenigingen komen op beide lijsten van sub- 
sidieerende vereenigingen voor. Arbeidersvereenigingen en plaatselijke 
vakbonden in groote getale.

Reeds bij de stichting vóór bijna veertig jaar, werd aan Ruskin een 
afdeeling verbonden voor schriftelijke cursussen of cursussen via de post 
zooals de N.C.L.C. ze noemt. Stelster dezes herinnert zich de vreugde 
van den leider van dit werk in Oxford, toen door arbeiders niet meer 
uitsluitend gevraagd werd om economische en politieke onderwerpen en 
er steeds meer vraag kwam naar onderwerpen van cultureelen aard. Een 
vergelijking van de stof die de beide richtingen behandelen, wijst uit dat 
die van de N.C.L.C. overwegend ligt op economisch, sociologisch en sociaal 
gebied.

Wie zich in beide stroomingen verdiept, moet erkennen dat de directeur 
van Ruskin College gelijk had toen hij al vóór meer dan een kwarteeuw 
de overtuiging uitsprak, dat, beide richtingen recht van bestaan hadden 
en naast elkaar konden bestaan. Hoeveel te meer geldt dit van heden. 
Waar in de ééne het humanistisch, in de andere het socialistisch element 
overheerscht, is het een bemoedigend en hoopvol verschijnsel dat beide 
van elkaar wenschen te leeren in plaats van vijandig tegenover elkander 
te staan. Of is hiermede te veel gezegd?

T^egelmatig is in ons tijdschrift van het jaarlijks schoolverslag in zijn 
huidige vorm een overzicht gegeven van zijn zeer belangrijke inhoud. 

De inrichting van dit verslag, uitmuntende door volledigheid en tevens 
door overzichtelijkheid, is uitvoerig geschetst in XV jaarg. bl. 191 e.v. 
en XVII jg. bl. 15 e.v. We kunnen dan hopelijk volstaan met daarnaar 
te verwijzen. Misschien hebben onze overzichten er toe medegewerkt de 
kennismaking met deze departementale uitgave te bevorderen.

Er blijkt trouwens uit de vakpers en meermalen zelfs uit de dagbladpers 
toenemende belangstelling er voor; vrij geregeld vindt men daarin uit
gebreide overzichten en aanhalingen.

Natuurlijk wijdt ieder dan de meeste aandacht uit de overrijke inhoud 
aan die verschijnselen of afdelingen van het onderwijs, die hem 't meest
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Men zal zich herinneren, dat we steeds op deze zeer interessante ver
slagen de aandacht hebben gevestigd, ‘t Is niet zo heel veel jaren geleden, 
dat ze eigenlijk door niemand werden gelezen, al was er toen reeds veel

De Directeur Generaal van het Onderwijs, 
van Poelje.”

interesseren of waarbij hij zelf betrokken is, of waarin zijn publiek, naar 
hij meent, het meeste belang stelt.

Er is keuze te over: de talrijke regeringsmaatregelen betreffende alle 
vakken van onderwijs, de regeling der toelating tot gymnasia en middelbare 
scholen, de ontwikkeling van nijverheids- en landbouwonderwijs, de 
droevige staat van het voorbereidend onderwijs, de merkwaardige groei 
van het buitengewoon lager onderwijs, de gevolgen der bezuinigings
maatregelen, de lijdensgeschiedenis der leerlingenschaal, het reeds tot 
een instituut uitgegroeide misbruik der „Kwekelingen met acte”, de 
„zitten-blijvers", de verhouding van gezin en school, de neiging tot 
hervormingen, de betrekkelijke waarde van leerplans, de salariëring der 
leerkrachten, het vraagstuk der opleiding dezer leerkrachten, de sterk 
wijzigende inzichten in de didactiek der leervakken en nog vele andere 
onderwerpen.

Ook wij zouden slechts enige grepen uit deze voorraad kunnen doen 
voor wat nadere behandeling, wijl een volledige reportage van een werk 
van 600 pagina’s eenvoudig onmogelijk is.

Uiteraard komen wij daarmede in ons maandschrift tamelijk achteraan, 
nu er zoveel meer belangstelling reeds is gewekt en mag er dus twijfel 
rijzen of zulke vertraagde reportage nog veel nut heeft.

We zullen ons dus nu bepalen tot de herhaling der reeds telken male 
gegeven aanbeveling om van dit verslag kennis te nemen, eigenlijk het te 
bestuderen. Wie het onderwijs in al zijn geledingen in Nederland wil leren 
kennen, zowel statisch als dynamisch, hetzij als daarin werkzame leer
kracht, hetzij als bestuurder en organisator der onderwijs-inrichtingen, 
hetzij als daarvoor verantwoordelijke overheid, kan de kennis, uit dit verslag 
op te doen, niet missen.

Er is evenwel één zaak, in betrekking tot het verslag, die een opzettelijke 
bespreking verdient. In de vakpers is het volgende communiqué verschenen:

„In verband met tot mij gerichte aanvragen, ben ik overgegaan tot het 
doen vervaardigen van overdrukken van de verslagen van de Hoofd
inspecteurs van het Lager Onderwijs, verschenen in het Verslag van de 
Staat van het Onderwijs over 1937. Deze overdrukken zijn thans en in 
de toekomst verkrijgbaar bij de Algemene Landsdrukkerij a f 0.75 per 
exemplaar.
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uit te putten geweest ten bate van de praktijk in de school. Daarin kwam 
geleidelijk aan een gunstige verandering voor ’t eerst in 1932 over het 
onderwijs in 1930 en gestadig groeide de belangstelling. Het aangehaalde 
communiqué schijnt nu op iets verheugends te wijzen. Men mag er, dunkt 
mij, uit afleiden, dat in de kringen van het onderwijs zelf het nut dezer 
verslagen voor de schoolpraktijk wordt ingezien, inzonderheid in twee 
opzichten.

Ten eerste krijgt men uit deze rapporten een waardevol beeld van wat er 
in ’t land in de scholen gedaan wordt, van welke opvattingen men bij zijn 
werk in de klasse uitgaat, met welke moeilijkheden men er worstelt en hoe 
men poogt die te overwinnen. Daaruit is altijd profijt te trekken voor ’t 
eigen werk in de school.

Ten andere aarzelen de Inspecteurs niet om uit hun dagelijkse ervaringen 
bij schoolbezoek en uit de vergelijking, waartoe dit uiteraard aanleiding 
geeft, een oordeel te vormen en ook uit te spreken over de doeltreffendheid 
van leerplan en werkwijze, over de deugdelijkheid van handleidingen, 
toegepaste methodes, leerboeken en hulpmiddelen, over ’t gevaar van slaafs 
volgen der methodes en vooral van sleur, die ontoegankelijk maakt voor 
nieuwe inzichten en ervaringslessen. Zij komen er dus ook toe om wenken 
en algemene adviezen te geven.

Over ’t algemeen zijn deze raadgevingen in weinig opdringerige vorm, 
zodat ze bij velen een willig oor vinden, al zullen er ook wel zijn, die 
jammer genoeg, slechts door autoritaire voorschriften tot ogenschijnlijke 
zelfkritiek te bewegen zijn, ’t Komt mij voor, dat deze occasionele adviezen 
al duidelijk nut gehad hebben.

Natuurlijk blijft de onderwijzer in zijn werk in de school vrij naar zijn 
inzicht te handelen binnen de grenzen van zijn voorgeschreven taak, 
doch bij de, hoewel misschien niet te vermijden, niettemin vaak komisch 
aandoende vaagheid der leerplans, doen zulke adviserende opmerkingen, 
op ervaring en vergelijkende praktijk gegrond, zonder twijfel goede dienst.

Daarbij komt, dat telken jare één bepaald onderwerp, in gezamenlijk 
overleg door de Hoofdinspecteurs vastgesteld, een afzonderlijke, uitvoerige 
behandeling krijgt.

Voor 1937 was dit de algemene toestand van het onderwijs in het 
leervak, kennis der natuur, waarvan het rapport ongetwijfeld bij velen 
verhelderend en stimulerend zal kunnen werken.

Deze verwachting vindt steun in de mededelingen in ’t Verslag van vele 
inspecteurs afkomstig, dat het studieverlangen onder de onderwijzers 
omtrent hun eigen vak duidelijk groter wordt. Wel zijn er nog zeer velen, 
voor wie alle vakstudie met het behalen der diploma's voor onderwijzer of 
hoofdonderwijzer afgesloten is. Hoogstens komt men dan nog wel tot de 
studie voor een bij-acte of tot een liefhebberij-studie, liggende buiten het
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van de Zesde Internationale Onderwijs-

schoolwerk. Op zich zelf is lust tot enige deugdelijke studie onverschillig op 
welk gebied aan te bevelen. Doch ’t is stellig een verheugend verschijnsel, 
dat de wetenschappelijke zijde van paedagogiek, psychologie en didaktiek 
steeds meer de aandacht trekt der onderwijzers en ’t verlangen naar meer 
geregelde, deskundige voorlichting — de beste bescherming tegen de altijd 
dreigende sleur — door meerderen onder hen wordt gekoesterd.

Daarnaast vindt men iets overeenkomstigs in de inspectie zelf.
Het ware een dwaasheid niet te erkennen, dat haar taak in de eerste 

plaats administratief en controlerend is. Die goed te vervullen is haar 
organisatorische plicht.

Doch op haar rust nog een andere, misschien nog gewichtiger taak, 
kortweg saam te vatten in het begrip leiding.

Opmerkelijk is een aanhaling uit het verslag van den Inspecteur te 
Utrecht, te vinden op bl. 402.

Deze citeert uit een bespreking
Conferentie te Genève:

„Bij de bespreking van de taak van den inspecteur werd er sterke 
nadruk op gelegd, dat deze taak niet uitsluitend, zelfs niet in de eerste 
plaats moet zijn: het uitoefenen van controle maar veeleer die van voor
lichten en raadgeven. De kennis van de psychologie van het kind ont
wikkelt zich en de mogelijkheden van de toepassing van die kennis in 
de praktijk van het onderwijs nemen toe. Maar het is voor den onderwijzer 
niet doenlijk zich van dit alles op de hoogte te houden. Hem daarbij 
behulpzaam te zijn werd door de conferentie beschouwd als de hoge 
roeping der inspectie. Het werd daarom van bijzondere betekenis geacht, 
dat niemand tot inspecteur zal worden benoemd, die geen blijk heeft 
gegeven van belangstelling voor paedagogische en psychologische vragen. 
Sterke nadruk werd er op gelegd, dat men de inspecteurs niet met admini
stratieve arbeid moet overbelasten opdat zij wetenschappelijk bij kunnen 
blijven.”

Met blijkbaar veel instemming bepleit deze inspecteur navolging van 
deze beschouwingen en zijn Hoofdinspecteur gaat daarmede accoord 
en voegt er aan toe:

„Op veel scholen worden de adviezen van het Rijksschooltoezicht op 
zeer hoge prijs gesteld en juist bij de practische arbeid in de Scholen kan 
zo menige nuttige wenk worden gegeven.

Bij volkomen handhaving van de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid 
van richting, kan toch door samenspreking over het werk zoveel goeds tot 
stand worden gebracht en dat komt niet voldoende tot zijn recht, zolang 
het aantal scholen der inspecties zo groot blijft.”

Soortgelijke beschouwingen zijn door het Verslag nog meer verspreid. 
Er is ook duidelijke werking in die richting. We herinneren in dit verband
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aan de opmerkelijke reeks lezingen door den Hoofdinspecteur in de 3e 
hoofdinspectie gehouden en wijzen met ingenomenheid op de interessante 
stap in deze zelfde Inspectie ondernomen met de uitgifte van de 

„LEIDRAAD voor de vakken: lezen, schrijven, 
rekenen en Nederlandse taal, samengesteld door de 
inspectie van het Lager Onderwijs in de 3e Hoofd

inspectie”.

Er is in ons tijdschrift reeds vele malen sprake geweest van de wenselijk
heid van meer leiding van boven af op onderwijsgebied in de vorm o.a. 
van een Centraal-Paedagogisch Instituut. Heel hard schiet die zaak niet op. 
In de aflevering van Oct. 1937 *s °P **1. 3° medegedeeld, dat de Minister 
van Onderwijs een advies wenste van de Onderwijsraad over de vraag 
welke instituten voor empirisch-pedagogisch onderzoek voor een mogelijk 
federatief verband in aanmerking kunnen komen.

Een jaar later treft men nu in dit jongste Schoolverslag op bl. 104 
de mededeling aan, dat ter voorbereiding van dit advies een Commissie 
uit de Onderwijs-raad is ingesteld.

Dit vraagpunt is in deze vorm reeds in 1930 aangesneden, terwijl 
de zaak feitelijk al dateert van 1919. Men vergelijke de XII jg. bl. 161 e.v. 
en bl. 218 e.v.

Het bovenvermelde denkbeeld van een federatief verband werd reeds 
in de vergadering van de Onderwijs-raad van 14 Maart X931 krachtig 
ondersteund. Tevens werd daarin bepleit een herziening der organisatie 
van de Rijksinspectie in dezelfde zin als op de reeds genoemde Zesde 
Internationale Onderwijs-Conferentie werd betoogd.

Departementale molens malen beangstigend langzaam. Op dit terrein 
echt Nederlands langzaam: de vrees, dat men zich aan het koude water 
„Staatspedagogie” zou kunnen branden is machtiger dan de niet langer 
te miskennen behoefte aan wetenschappelijke leiding in zake pedagogiek 
en didactiek.

Het is bemoedigend waar te nemen, dat, hoewel langzaam doch zeker 
in de kringen der eigenlijke practici het nut van theoretische voorlichting 
wordt ingezien en dat, naast het voorrecht van de individuele vrijheid 
om naar eigen beste weten het onderwijs in te richten ook de behoefte 
aan gezaghebbende leiding wordt gevoeld.

De stijgende belangstelling voor de verslagen der Hoofdinspecteurs bij 
het Lager Onderwijs is daarvan een symptoom.

In dezelfde lijn ligt ook het volgende punt. De verschijning van de 
twee rapporten. Bolkesteyn en van het zeer recente K.B. op de regeling 
van het eindexamen aan de inrichtingen van het M.O. en het V.H.O. 
heeft reeds verschillende pennen in beweging gebracht. We hebben nu
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alleen het oog op de grief tegen dat besluit van wege de vaagheid of beter 
de onvoldoende scherpte in de begrenzing van zijn voorschriften. Dr 
Höweler komt in het H.blad van 27 Sept. terug op zijn vraag om een officiële 
toelichting van bedoeld besluit voor zover het betreft het mondeling 
gedeelte van het eindexamen in het Nederlands voor de gymnasia; de 
opmerkingen gelden evenwel uiteraard ook de andere gedeelten. Hij 
brengt ter nadere verduidelijking van zijn vraag in herinnering de toe
lichting, die in 1934 verstrekt is door Dr E. H. Renkema, inspecteur 
der gymnasia, op het K.B. no 84 en 85 d° 28 Feb. 1934.

Dr Höweler zegt o.a. daarvan:
„Die toelichting, welke ik officieel zou willen noemen — zij is on

getwijfeld als zodanig beschouwd en in praktijk gebracht — voorkwam 
onnodige onzekerheid en wanorde.”

Inderdaad is dat het doel van zulk een toelichting: voorkomen van 
onzekerheid en wanorde. Wie zou niet gaarne toegeven, dat dit een 
zeer goede zijde zou hebben.

Staat daar echter niet tegenover, dat in ons Nederlandse schoolwezen 
een uiterst geringe geneigdheid bestaat voor zeer scherp en al te gedetailleerd 
geformuleerde voorschriften op didactisch gebied en ten aanzien van 
kennisonderzoek. Deze laten immers veel te weinig ruimte aan individuele 
inzichten en voorkeur. Toch zal zeker niemand willen ontkennen, dat zeer 
grote vaagheid ook haar schaduwzijden heeft. De jeugd in een land als 
een geheel beschouwd is zeker niet gediend van een chaotische verscheiden
heid van onderwijs-inzichten en gewoonten.

Niettemin overweegt bij de grote meerderheid het bezwaar tegen 
„officiële” interpretaties, dat zij te zeer verleiden tot kritiekloze naleving 
en sleurtoepassing bevorderen.

Dan komen we onwillekeurig terug op de ervaringen met de verslagen 
betreffende het Lager-Onderwijs en in verband daarmede nemen we de 
vrijheid te verwijzen naar een opmerking in de aflevering van December 
1935 OP t>l. 82.

We spraken toen onze bevreemding uit over het buitengewoon magere 
verslag betreffende het M. en V.H.O.: „De zeven inspecteurs brengen 
n.1. een gemeenschappelijk verslag uit, 5$ bladzijde beslaande en dat feitelijk 
slechts het minimum bevat van zuiver wettelijke wederwaardigheden”, 
en verder: ,,’t Moet, dunkt me, wel de moeite waard zijn iets te vernemen 
uit de persoonlijke ervaringen en inzichten van de inspecteurs, hoe het 
staat met de inrichting en de praktijk van het zo zeer uiteenlopend onderwijs 
in de veelsoortigheid van scholen, met de leraren en leerlingen, met de 
verhouding van gezin tot school, met de resultaten, met de pogingen tot 
vernieuwing van School- en leermethoden.”

Het zou o.i. alle aanbeveling verdienen, indien eens ernstig overwogen
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werd of niet veel meer dan tot nu het geval is, de verslagen der Inspecteurs 
bij het M. en V.H.O. dienstbaar kunnen gemaakt worden aan voorlichting 
en leiding bij de toepassing der wettelijke bepalingen, waarbij de ervaringen 
der practici ten volle benut kunnen worden, de persoonlijke opvattingen 
der leraren tot hun recht blijven komen en niettemin de aldus goed over
wogen verklaringen der inspectie de waarde krijgen van vrijwillig te 
aanvaarden „officiële interpretaties”.

Arbeidsdienst
door O. V. L. GUERMONPREZ.

A rbeidsdienst wordt nog altijd gezien in direct verband met de jeugd- 
werkloosheid.

Inderdaad is in ons land de gedachte eraan wel voornamelijk in verband 
met de jeugdwerkloosheid en naar aanleiding van de resultaten van het 
jeugdwerkloozenwerk (met name de kampen) actueel geworden.

Die kampen bereiken immers slechts een klein percentage van de 
werklooze jeugd (16%) en slechts voor een korte periode (2 weken of 
2 maanden). Er moét iets anders komen, gevoelt men en de keuze is niet 
zoo ruim. Arbeidsdienst zou alle werklooze jongens voor een tijd kunnen 
opnemen en hun een gezond stuk werk en leven geven.

Hoe voelen deze jongens dat zelf?
„Arbeidsdienst” is — zoowel door de gedachte aan den militairen dienst 

als door die aan het Duitsche systeem — bij de Nederlandsche arbeiders
klasse een woord met weinig gunstigen klank.

Wij hebben de vraag „Hoe zou je staan tegenover invoering van een 
verplichten arbeidsdienst ” meerdere malen gesteld als onderwerp voor 
het opstel, hetwelk in een algemeen kamp voor jeugdige werkloozen 
gemaakt moest worden direct na aankomst, vóór dus van het kamp zelf 
een bepaalden invloed had kunnen uitgaan. Hoe zouden deze jongens, die 
telkens afkomstig waren uit alle gewesten van ons land en van zeer 
uiteenloopend geloof en politieke gezindheid, hierover denken?

Laat ik U zeggen, dat het mij verwonderd heeft, dat over het algemeen 
een meerderheid zich uitsprak vóór invoering. De geheele Nederlandsche 
geestelijke en politieke voorlichting is toch eigenlijk gericht tegen een 
dergelijke instelling. En toch, bij deze jongens, die er het allereerste onder 
zouden vallen, een stemming vóór. Op welke gronden?

Vaak worden, zoowel vóór als tegen, zeer goede overwegingen van 
algemeenen aard, los van de eigen werkloosheid, aangevoerd. Maar er
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is toch één argument, hetwelk den doorslag geeft en waarvan ik enkele 
uitingen uit een aantal opstellen, gemaakt in een kamp voorjaar 1938, 
zal aanhalen:

„Velen, die hun best doen om werk te krijgen, zouden het zoo vinden”
„Anders slentert men toch maar rond.”
„De werkloozen zijn van de straat.”
„Velen leeren weer werken.”
„Men kan zijn capaciteiten toonen.”
„Arbeidsdienstplicht brengt: discipline,

vermeerdering van inzicht, 
algemeene ontwikkeling.”

„Hier blijkt, dat ieder recht op arbeid heeft.”
Daar is één gedachte: weer kunnen werken, weer gelijkwaardig zijn. 

En inderdaad, voor iederen jongen, die werkloos is en die nog levensdrang 
in zich heeft, is dat het groote punt van direct belang.

De kampen kunnen daar éven aan voldoen, maar niet lang en niet 
volledig genoeg. Arbeidsdienst zou wat langer kunnen duren en zou 
wanneer ook niet-werkloozen eraan deel zouden nemen, het gevoel van 
gelijkwaardigheid versterken. En zoo neigt men ertoe den arbeidsdienst 
te aanvaarden.

Het argument is in zekeren zin juist. Elk werk, elk goed geleid kamp, 
elke goed opgezette arbeidsdienst is op zich zelf reeds beter dan het niets
doen en verslappen. De werkloosheid op een leeftijd, waarop men door het 
werk gevormd moet worden, doodt tenslotte alles. Wij mogen ons daar
omtrent geen illusies maken. Wij hebben omstreeks 150000 jeugdige werk
loozen in ons land en toch is het heel rustig. De rijen der extremistische 
partijen worden niet op onrustbarende wijze .door deze groep versterkt. 
De jeugdcriminaliteit neemt toe, maar is toch nog wel in bedwang te houden. 
In de kampen heerscht geen opstandige geest. De steun is bij ons niet 
laag in vergelijking met andere landen en ook de jongens uit werklooze 
gezinnen krijgen nu een eigen steunbedragje. Er zijn nog niet zooveel 
verontrustende gegevens omtrent ondervoedingsverschijnselen. Het lijkt 
eigenlijk allemaal niet zoo heel erg — ons straatbeeld is nog steeds heel 
rustig en keurig.

Maar in wezen is de toestand veel erger dan wanneer er wat meer onrust 
zou zijn. Deze jeugdwerkloosheid kweekt een geslacht van jongens op, 
die geestelijk vaak te slap zijn en te weinig belangstellend, om nog tot 
onrust te kunnen komen. En eerder dan hierover een verwijt te laten hooren, 
mogen wij er ons wellicht over verwonderen, dat er nog zoovelen zijn, 
die zich wél staande hebben weten te houden, die hun geestelijke activiteit 
toch hebben weten te bewaren.
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Het gaat hier om een deel van ons volk, om een groot deel van onze 
jeugd, daarom kan men het als een zeer groot staats- en volksbelang zien. 
Maar het gaat ook om tienduizenden *) jonge levens, om jonge menschen, 
die ook een illusie hebben, om een plaats in de wereld te krijgen, om te 
kunnen trouwen, om te kunnen leven.

Kunnen de kampen of kan een arbeidsdienst aan dezen nood tegemoet
komen?

* Ik kan, na een 5 jaar lange ervaring in het kampwerk voor jeugdige 
werkloozen, niet anders zeggen, dan ronduit Neen. Voor deze groote vraag 
zijn de kampen niet afdoende. Het is in dit opzicht lapwerk. De kardinale 
vraag voor de toekomst van dit deel van onze jeugd moet anders opgelost 
worden. Moét inderdaad opgelost worden: er moet werk geschapen worden 
met vooruitzichten. Dat is een eerste eisch, welke niet vaak genoeg herhaald 
kan worden en welke gaat vóór de vraag omtrent den arbeidsdienst. Hóe 
dit moet geschieden? Misschien worden hieronder enkele wegen voor 
gedeeltelijke oplossingen aangegeven (2-op-i stelsel, herscholing, emigratie) 
maar als geheel is dit een vraag van algemeen regeeringsbeleid, welke 
hier niet in al zijn omvang behandeld kan worden.

Wel willen wij een oogenblik stilstaan bij de vraag naar de waarde en 
naar de toekomst van het werk ter bestrijding van de gevolgen der 
jeugdwerkloosheid, waaronder immers ook de arbeidsdienst vaak gerang
schikt wordt.

■) Het juiste getal i 
door de werkloosheid 
ontroofd is natuurlijk 
den invloed van onder 
dat van alle niet-schc

is hier moeilijk aan te geven. —. — 
I getroffen wordt en daardoor volledig 
c veel kleiner dan 150.000, maar hc» 
ergaan is weer veel grooter. De j-----
loolgaande jongens van 21 jaar nm 

werkloos waren geweest en onder de slechte gevolgen:

Wanneer wij vooropstellen, dat de opheffing van de jeugdwerkloosheid 
een eisch van nationaal en menschelijk belang is van de allereerste orde 
en dat de kampen daartoe niet meehelpen, beteekent dat dan, dat wij de 
waarde van het kampwerk, hetwelk gedurende 6 jaren in Nederland 
is verricht, ten eenenmale ontkennen?

Allerminst! De kampen hebben hun beteekenis gehad voor velen van 
degenen, die er aan deelgenomen hebben. Meerderen hebben er hun 
levensmoed teruggekregen en zijn er weer tot eigen activiteit gekomen. 
Het heeft voor velen een nog niet gekend stuk gezond gemeenschapsleven 
beteekend. Het is ook een uiting geweest van solidariteit van degenen, 
die het geld bijeenbrachten en van hen, die als student of anderszins 
meewerkten. Het heeft bovendien een ruim inzicht gegeven in de ont
wikkeling van deze generatie.

aan te geven. Het aantal, hetwelk vrijwel blijvend 
t en daardoor volledig van zijn levenskansen wordt 

het getal van hen, die er tijdelijk 
■ jeugd registratie heeft uitgewezen, 
ir minstens 50% korter of langer 
Igens dus geleden moeten hebben.
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Het vrijwillige kampleven in een primitieve gemeenschap heeft zijn 
eigen charme en zijn eigen waarde, doordat het aan ieder de gelegenheid 
geeft, al zijn initiatief, zijn dienstvaardigheid en zijn arbeidskracht te ont
plooien, om er met elkander iets van te maken. Zoo is het vooral in de 
eerste kampen het geval geweest.

Maar de kampen hebben zich ontwikkeld. „Kampen” zijn het soms 
nauwlijks meer, daar zij het karakter hebben gekregen van blijvende 
instellingen, waar de eene groep van deelnemers op de andere volgt, * 
zonder tusschenpooze vrijwel; waar vaste leiders als een soort ambtenaren 
(maar op financieel en juridisch zeer zwakke en losse basis!) worden 
aangesteld; waar de uit het gemeenschapsleven zelf naar voren komende 
regels vervangen worden door centraal vastgestelde verordeningen; 
waar de huiselijke, door vrouwelijke hand bestuurde huishouding plaats 
heeft gemaakt voor de gerationaliseerde kokskeuken; waar de drijfveer tot 
deelname veelmeer die van het vastgestelde zakgeld is geworden dan 
die van het zoeken naar avontuur, ontwikkeling en gemeenschap en waar 
het gemeenschappelijk besproken en uitgevoerde werkobject-binnen-het- 
kamp overgegaan is in een onder vreemde leiding uit te voeren werkobject 
buiten het kamp.

Enkele kampen hebben vastgehouden aan den oorspronkelijken opzet, 
maar de schroef der centralisatie wordt wel aangedraaid. Zakelijk is 
in menig opzicht veel ten goede veranderd, maar men is toch op een gevaar
lijk pad voor de verdere ontwikkeling van het kampwerk. *)

Het aantal deelnemers aan de kampen is gestaag gegroeid. Van 2464 *) 
in 1935 kwam het in 1936 op 10.205 en in 1937 op 26.809. Vooral de 
Protestantsche en Roomsche centrales voor werkloozenzorg (waarvan in 
het bijzonder de eerste, welke ook pas enkele jaren na den aanvang van 
het kampwerk werd opgericht, zeer „gerationaliseerd” tracht te werken) 
breidden hun aantallen zoo sterk uit. Maar over 1938 lijkt het anders. 
De belangstelling neemt niet toe — noch van de zijde der deelnemers, 
noch van die der geldgevers, terwijl voorstellen tot verhooging van de 
Rijkssubsidie nog steeds op aanvaarding wachten.

Nu blijft de ontwikkeling dus min of meer stil staan. En is dit ver
antwoord ?

*) Dit artikel werd geschreven in begin September. Sindsdien vond in de leiding 
den dienst voor sociale jeugdzorg (vervanging van den Heer Meyer de Vries door 
Heer van Hoeven) een verandering plaats en werd door den Minister van Sociale Zaken 
een nieuwen opzet van het geheele werk aangekondigd. Zoo kunnen wij v 
dat bewust gebroken wordt met dezen gevaarlijken weg van louter werkve 
voor jeugdige werkloozen en dat .thans aan de sociale en paedagogische eischen welke 
hieronder geformuleerd zijn, voldoende aandacht besteed zal worden.

’) Hierbij zijn echter geen korte kampen meegerekend, zoodat het totaal waarschijn- 
jk wel ongeveer 5000 zal zijn geweest.
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Kan men, nu deze kampen zich van een vorm van vrij jeugdwerk 
hebben ontwikkeld tot sterk door het Rijk gesubsidieerde en gereglemen
teerde instellingen, waar jaarlijks duizenden jongeren gedurende 2 maanden 
ieder worden samengebracht voor een volledige opvoeding van dag en 
nacht, volstaan met den huidigen opzet? Is het enkel maar een werk
verschaffing, waarbij de opzichters van de Heide Maatschappij en één 
algemeen leider voldoende zijn voor het waarborgen van een behoorlijke 
arbeidsprestatie en van een niet-wanordelijken gang van zaken, óf moeten 
hier paedagogische eischen gesteld worden? Zou men er eigen kinderen 
van een jaar of 18 (en de meeste kampen laten reeds jongens van 16 jaar 
toe) op deze wijze heel graag naar toe laten gaan ? En juist wanneer het 
hoofdmoment zoozeer op het practische werk, op den vorm van tijdelijke 
werkverschaffing dus, gaat vallen, is het dan verantwoord, om dit aan 
de werklooze jeugd voor te blijven houden, groote bedragen hieraan te 
besteden (over 1937 moet voor de 903.311 mandagen zeker 1 millioen 
besteed zijn) en dan nog de particulieren voor groote sommen aan te 
spreken, terwijl de uitzichtsloosheid precies gelijk blijft?

Al deze vragen beantwoorden wij met neen. In hun huidigen vorm 
zijn de 2-maandsche kampen niet meer te aanvaarden. Wij hebben zes 
jaren tijd gehad, om ervaring op te doen en het is thans niet meer voldoende, 
de bestaande kampen nog verder te rationaliseeren met centrale keuken
diensten e.d. Neen, het is noodzakelijk, wanneer men met de jeugdwerkloos
heid als een voorloopig blijvende factor rekening wil houden, een systeem op 
te bouwen, waarin practisch en paedagogisch veel positiever gewerkt wordt.

Op drie wijzen zou men daartoe bij de opgedane ervaringen kunnen 
aansluiten.

a) Door verdergaande uitbreiding van de gerationaliseerde kampen in 
de richting van een werkverschaffing voor jongeren met verplichte 
deelname voor iederen werkloozen jongen. Arbeidsdienst dus uitsluitend 
voor werkloozen. Een deel van de overheidspersonen wil, naar het schijnt, 
dezen kant uit.

Men gaat uit van de gedachte, dat de jeugd in de eerste plaats arbeid 
noodig heeft en dat de kampen dus in hoofdzaak op werk moeten zijn 
gericht, terwijl, gezien de vrijwillige deelname onvoldoende is gebleken, 
dwang zal moeten worden toegepast. Omdat het jongeren zijn, wil men wel, 
meer dan bij de werkverschaffing voor ouderen, rekening houden met 
de besteding van den vrijen tijd, met het godsdienstig leven en met het 
toezicht. Maar wat verder zou gaan in de richting van een ontwikkelings
programma, wordt „idealisme” genoemd: de arbeider heeft daaraan geen 
behoefte.

De eerste fout, welke men bij deze redeneering maakt, is deze, dat de 
werklooze jongen uiteindelijk niet zoozeer behoefte heeft aan werk-
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zonder-meer, maar aan werk-met-toekomst, hetgeen een werkverschaf- 
fingskamp nooit kan geven. De dwang zou bovendien beteekenen een 
verscherping van het gevoel van afzondering en uitgestooten zijn. Hier 
wordt aan jongens, die toch buiten hun wil werkloos zijn geworden, een 
plicht opgelegd, om te werken tegen lage vergoeding, buiten hun vak 
en zonder verbetering van hun toekomstkansen. Dit moét in de kampen 
een sfeer brengen van onverschilligheid, slapheid en gebrek aan animo. 
Waar moet hier de verheffing van uitgaan en de opgewektheid, in een 
groep van jongens, die allen de invloed van de werkloosheid hebben 
ondergaan, die de uitzichtsloosheid vóór zich hebben en die, hoezeer 
ook de werkloosheid buiten hun eigen schuld is ontstaan, toch zeker geen 
selectie der flinksten vormen. Reeds thans is een kamp van enkel werklooze 
deelnemers veel onverschilliger dan een gemengd kamp, waaraan ook 
werkenden, studenten en boerenzoons deelnemen. Bij verplichte deelname 
zal dit nog sterker worden.

Arbeidsdienstplicht uitsluitend voor werkloozen moet dus worden 
afgewezen.

b) Een tweede weg zou gevolgd kunnen worden door voort te bouwen op 
het paedagogische element, hetwelk zich in het werkloozenwerk heeft 
ontwikkeld. Uit de talrijke proefnemingen met cursussen van allerlei aard 
zijn een aantal instellingen naar voren gekomen, welke zeer waardevol zijn.

Er zijn de Centrale werkplaatsen, waar de deelnemers een 
practische ontwikkeling in hun eigen vak krijgen, welke directer dan 
veel van het huidige ambachtsonderwijs aansluit op de practijk van 
fabrieken en werkplaatsen, zoodat herhaaldelijk een groote vraag naar 
jongens van de Centrale Werkplaatsen valt waar te nemen. Een theo
retische aanvulling kan gevonden worden in het geïndividualiseerde 
schriftelijke onderwijs van het P.B.N.A. Deze Centrale Werkplaatsen, 
aangepast aan de werkmogelijkheden der omgeving, kunnen nog aan
merkelijk worden uitgebreid.

Evenzoo zijn bepaalde kampen te specialiseeren op vak-ontwikkeling. 
Een voorbeeld wordt gevormd door de landarbeider scursussen, 
waarin gedurende de wintermaanden de dan werklooze landarbeiders 
een beter inzicht in het geheel van hun landbouwvak kunnen verkrijgen, 
waarvan zij door de toenemende mechanisatie in de bedrijven steeds meer 
enkel nog maar de onderdeden te zien en te verwerken krijgen. Ook 
hier dus een positief stuk werk, hetwelk de vooruitzichten van de deel
nemers aanmerkelijk verhoogt. Samenwerking met de boerenorganisaties 
in het binnenland en opening van de emigratie-mogelijkheden naar 
landen als Frankrijk en Zweden kunnen practisch aan het einde van het 
kamp voor iederen flinken deelnemer een goede kans op werk verzekeren.

Ook herscholing van jonge arbeiders kan zeer nuttig zijn. Een
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opleiding tot steenzetter in Sliedrecht bracht bijv, binnen het jaar een 50-tal 
jongens goed aan het werk. Kleine tekorten, welke regelmatig, dan hier 
dan daar, aan bepaalde geschoolde arbeiders ontstaan, kunnen aldus 
telkens worden aangevuld.

Wil dit werk echter tot zijn grootste waarde komen, dan zal het nood
zakelijk zijn, een volledig overzicht te hebben van de werkmogelijkheden 
(te verstrekken door de economisch-technologische organisaties en door 
een goed emigratie-bureau ’)) èn over het aantal jongens van de ver
schillende beroepen en leeftijden. Dit laatste overzicht zal verstrekt 
moeten worden door de bureaux voor jeugdregistratie, 
welke thans in een 26-tal gemeenten bestaan maar zoo spoedig mogelijk 
over het geheele land zullen moeten worden verspreid: het is de eerste 
voorwaarde voor een doeltreffende aanpak van het jeugdwerkloosheids-

Verder zal doorgevoerd moeten worden het thans in enkele bedrijven 
reeds toegepaste zg. 2-op-i stelsel, hetwelk voor de jongens tot 17 jaar 
het werk in de fabrieken en bedrijven tot halve dagen (of halve weken) 
beperkt, zoodat het dubbele aantal jongens in het werk betrokken wordt, 
terwijl de tijd, waarin niet gewerkt wordt, besteed wordt aan vak
ontwikkeling. In de Limburgsche mijnen zijn op deze wijze thans 900 
in plaats van 450 jongens ingeschakeld, die gedurende halve dagen het 
werk aan den leesband verrichten en gedurende de andere helft van den 
dag binnen het bedrijf een vooropleiding krijgen voor den volwaardigen 
mij nar beid, waarvan zij anders niets zouden leeren. Juist in de gerationali
seerde bedrijven, waar het werk voor de jongens het meest doodend 
en het minst leerzaam is en waar de jongens omstreeks hun 18de jaar 
uit komen zonder iets van eenig vak af te weten, zou een dergelijke regeling 
uitermate wenschelijk zijn, terwijl bovendien door de inschakeling van 
zooveel meer menschen de geheele jeugdwerkloosheid aanmerkelijk af 
zou nemen. Iedere jongen ontvangt dan natuurlijk slechts het halve loon, 
maar dat is op dien leeftijd niet zoo belangrijk, daar in het totaal in de 
gezinnen, door het werken van het dubbele aantal jongens, evenveel wordt 
binnengebracht.

Hier liggen dus de goede resultaten van het werkloozenwerk, zooals zich 
dat heeft ontwikkeld, ten aanzien van veel dezer punten onder directen 
invloed van den uitstekenden dienst voor de jeugdwerkloosheid van het 
Departement voor Sociale Zaken, onder leiding van den Hoofdcontroleur, 
den Heer N. H. de Graaf. Hierop zal moeten worden voortgebouwd door 
algemeene invoering van de jeugdregistratie, wettelijke regeling van het 
2-op-r stelsel met verplichte invoering voor alle bedrijven, waar toepassing 
technisch mogelijk is, uitbreiding van Centrale Werkplaatsen, herscholings- 
cursussen en landarbeiderskampen. Al deze instellingen zijn van zoo
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algemeenen

wezenlijke waarde voor de jongens zelf, dat dwang zeer waarschijnlijk 
overbodig zal zijn. Boven de 17 jaar (grens van het 2-op-i stelsel) zullen 
niet alle jongens bereikt worden, maar zullen er zooveel bereikt kunnen 
worden als waarvoor deze ontwikkeling zin heeft.

Daarnaast kan worden voortgebouwd op het algemeen-vormende deel 
van het ontwikkelingswerk. Plaatselijke cursussen voor algemeene ont
wikkeling met behulp van de schriftelijke lessen van het Instituut voor 
Individueel Onderwijs (opgezet onder toezicht van Prof. Kohnstamm) 
zijn zeker waardevol. Van grooter beteekenis nog zijn de kampen, welke 
den nadruk leggen niet op de werkverschaffing zonder meer maar op de 
vorming en ontwikkeling. Van een kamp, hetwelk een volledige levens
gemeenschap is, kan immers bij een verantwoorde leiding een belangrijke 
karaktervormenden invloed uitgaan, terwijl groote aandacht besteed 
kan worden aan tal van cultureele waarden als zang, muziek, voordracht, 
lichamelijke ontwikkeling, algemeen maatschappelijke belangstelling 
enz.

Al dit werk reikt verder dan het vraagstuk der werkloosheid. Het is uiterst 
waardevol en zelfs noodzakelijk volksopvoedingswerk, hetgeen in ons 
land helaas over het algemeen achterwege blijft en waarvoor men thans, 
bij een deel der jeugd, van de werkloosheid gebruik kan maken, 
om er iets van te verwezenlijken. Dat het uitsluitend tot werkloozen 
beperkt wordt, is een nadeel.

Het meest kan men thans dit vormende kampwerk nog in de korte 
kampen vinden, welke, ook door de vrijere regeling, tot veel intensere 
belevingen kunnen worden gemaakt.

De regeling der lange kampen is er allerminst op ingesteld. Een finan- 
ciëele opzet, welke één kampleider (met zeer matige bezoldiging) toelaat 
voor een kamp van zoo deelnemers, opent geen mogelijkheden voor 
verantwoorde leiding en verantwoord cultureel werk. In een enkel kamp is 
het mogelijk, de kostelooze medewerking van bekwame krachten te krijgen, 
maar voor werk, hetwelk zich meer en meer uitbreidt en waarbij het Rijk 
een steeds grootere plaats gaat innemen, is dat geen grondslag.

Wil men dezen vorm van kampwerk behouden, dan zal een soepeler 
regeling en een ruimere financiering noodzakelijk zijn. Dan kan — ook 
in de gespecialiseerde kampen voor werklooze onderwijzers, werklooze 
bouwkundigen e.d. — nog waardevol werk verricht worden. Dit ook 
zoolang het enkel de werkloozen betreft, misschien met een zekeren drang, 
door deelname aan het cultureele werk als voorrang bij het krijgen van 
werk te laten gelden, maar zonder absolute dwang.

c) En dan, als derde mogelijkheid, invoering van een 
arbeidsplicht.

Men kan zeggen: het samenbrengen van jongens vanuit verschillende
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gewesten, van verschillende gezindheid en verschillende sociale groepeering, 
zooals dat in de beste werkloozenkampen, waar studenten en anderen 
aan hebben medegewerkt, gebeurd is, kan voor onze Nederlandsche jeugd 
zooveel beteekenen voor de ontwikkeling van het saamhoorigheidsbesef 
en de persoonlijkheidsvorming, dat dit algemeen moet worden ingevoerd.

Het is een maatregel van zeer ver strekkenden aard. Een nieuwe 
plicht wordt aan ons volk opgelegd. Zeker 60.000 jonge mannen zouden 
jaarlijks moeten worden opgeroepen. Zelfs wanneer de duur niet langer 
dan 4 maanden zou zijn, zoodat 3 groepen per jaar een kamp zouden 
kunnen bevolken, zouden nog 60 kampen elk voor 300 man noodzakelijk 
zijn I De inrichting daarvan wordt begroot op f 4.620.000.—, de jaarlijksche 
huisvestingskosten op f 1.098.000.—, de kampkosten in engeren zin 
per jaar op f 10.000.000.—, het werkobject per jaar op f 6.720.000.— ....

Wanneer het dus niet om zeer groote waarden gaat, is het niet ver
antwoord, met zooiets te beginnen of het zelfs maar te propageeren. Ook 
de militaire dienstplicht is alleen aanvaardbaar, wanneer men meent, dat 
deze tenslotte kan beslissen over het voortbestaan van de onafhankelijkheid 
van ons land. Ook voor de arbeidsdienstplicht moeten hooge eischen 
gesteld worden.

Maar het gaat inderdaad om zeer groote waarden.
In de eerste plaats ten aanzien van de jeugdwerkloosheid zelf. Zooals 

in den aanvang gezegd, raakt een arbeidsdienst de centrale vraag van 
de werkloosheid niet, en moeten alle maatregelen tot reëele werkverruiming 
en tot vergrooting van toekomstkansen (genoemd onder b hierboven) 
vooropstaan, maar zoolang men dan toch nog met een zeker contingent 
jeugdige werkloozen rekening moet houden, is een algemeene 
arbeidsdienst de eenig volledig aanvaardbare vorm. Direct reeds zal, 
doordat permanent 20.000 menschen in de arbeidsdienstkampen zijn 
opgenomen, de werkloosheid met 20.000 verminderen, maar grootere 
winst wordt nog geboekt door de algeheele erkenning van de gelijkwaardig
heid van werkenden en werkloozen. Thans gaat het veelal nog zoo, 
dat men, terwijl men ervan overtuigd is, dat een groote groep der jeugd tot 
werkloosheid gedoemd is, buiten eigen schuld, men deze werkloozen toch 
gaat behandelen als een soort zieken, die geïsoleerd moeten worden. In 
een algemeenen arbeidsdienst zal dit stempel van werkloos-zijn vervallen 
en zal het geheele peil van het werk aanmerkelijk verhoogd worden. 
Van de niet schoolgaande jeugd kwam volgens de gegevens van de jeugd- 
registratie minder dan de helft nooit met de werkloosheid in aanraking. Mag 
van deze bevoorrechte groep dan niet terwille van hen, die wel door de werk
loosheid getroffen worden, het offer gevraagd worden, dat allen gezamenlijk 
en als gelijken hun taak in een arbeidsdienst vervullen? Dit offer reeds 
zou voor het werkelijke saamhoorigheidsbesef van ons volk van zeer groote
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Maar het gaat niet alleen om 
volksopvoeding in haar geheel.

Ons volk ligt uit elkander. De geestelijke verscheidenheid, welke één 
van de rijkdommen van ons Nederlandsche leven zou kunnen vormen, 
is organisatorisch uitgebouwd tot een net van tegenstellingen, welke het 
geheele leven gaat beheerschen. De geloofsgroepen hebben niet enkel meer 
hun geestelijken band en hun kerk, maar zij hebben in hun scholen, hun 
politieke apparaten, hun kranten, hun drukkerijen, hun uitgeverijen, 
hun woningbouwvereenigingen enz. steeds zwaardere materiëele organi
saties verkregen, welke ieder geestelijk contact met andersdenkenden 
onmogelijk maken, welke alles gaan concentreeren op stemmenwinst 
en politieke machtsvorming en welke steeds vollediger beslag gaan leggen 
op ieder mensch. Ook in de meest technische zaken mag men zich niet 
buiten de eigen groep organiseeren. Tot zelfs de geitenfokvereenigingen 
moeten confessioneel gesplitst worden.

Contact met andersdenkenden wordt voor de massa der geloovigen 
tegengegaan uit angst, zooals een predikant het uitdrukte, „dat zij anders 
uit de rails zouden vliegen” ....

Met de sociale tegenstellingen is het niet veel beter. Een Nederlandsche 
industrie-arbeider zal vaak meer van een Duitschen arbeider begrijpen dan 
van een Nederlandschen boer, en omgekeerd. Wat weet een student van 
de arbeiderslevens, waarover hij straks wellicht zal moeten beslissen, 
wanneer hij de beloofde „leidende positie” zal innemen? In welk land is 
het bekrompen standsverschil van vrouw-juffrouw-mevrouw zoo sterk 
doorgevoerd ?

Laten wij hier geen schuldvraag nagaan, maar laten wij weten, dat een 
dermate versplinterd volk niet in staat zal zijn, de groote moeilijkheden, 
waarvoor ons volk nationaal en internationaal staat, te overwinnen. 
In enkele landen is met geweld een eenheid doorgezet, welke geen enkele 
verscheidenheid meer toelaat, in een ander land vecht men het nog op de 
meest bloedige manier uit. Laten wij hopen, dat er voor ons een andere 
weg is, namelijk om met behoud van de verscheidenheid voldoende contact 
te leggen tusschen de groepen en voldoende besef van eenheid en waar- 
deering voor elkander te scheppen. Dit is een quaestie van opvoeding en 
vorming. En gezien het bestaande onderwijs zelf reeds door deze ver
splintering beheerscht wordt, kan een arbeidsdienst, welke de menschen 
op den leeftijd van maatschappelijke bewustwording samenbrengt in een 
kampgemeenschap, buitengewoon gunstig werken.

Er is meer, waarom een arbeidsdienst zeer wenschelijk is.

voor de werkloozen een 
die voor de werkenden n
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Men zal nu gaan vragen „Is deze opvoedende taak wel weggelegd voor 
de staat? Is zij niet evengoed te vervullen door gezin, kerk en vereeniging?” 
Inderdaad zal het als regel de taak van de staat niet zijn, om de geestelijke 
opvoeding ter hand te nemen, maar hier gaat het er juist om, om naast 
al datgene, wat gezin, kerk en vereeniging reeds doen, het saamhoorigheids- 
gevoel en de onderlinge waardeering te versterken en ook diegenen te 
bereiken, die zich in de volledige overgave aan vermaak en sensatie aan 
iederen invloed van kerk en jeugdvereeniging onttrekken. Deze taak 
behoort zeker wel aan de Staat.

Ook kan men vragen, of de militaire dienstplicht niet hetzelfde bereikt. 
Ook daar wordt de geheele jeugd voor één doel bijeengebracht (zij het, 
door de afzonderlijke opleiding voor reserve-officier, reeds dadelijk gesplitst 
naar klasse) maar het primaire, de militaire weerbaarheid, brengt met zich 
mede, dat de eenheid, welke daar geschapen wordt, een typisch mechanische 
is. Geestelijke en maatschappelijke vragen komen daar niet aan de orde.

Ook verlenging van de leerplicht zou een deel van de jeugdwerkloosheid 
opheffen. Maar zou doorvoering van het 2-op-i stelsel met een goed 
opgezet onderwijs in den vrijen tijd, waardoor de jongens tot hun 17de 
jaar met het onderwijs in aanraking blijven, niet nog belangrijker zijn? 
En datgene, wat een arbeidsdienst door de samenwerking van verschillende 
geestelijke groepen in een kampgemeenschap op een leeftijd van geestelijke 
en maatschappelijke bewustwording bereiken wil, kan door verlenging 
van de leerplicht tot het 15de jaar zeker niet verwezenlijkt worden.

In de werkloozenkampen komt een jeugd naar voren, die vaak verslapt 
is, verslaafd aan cigaretten-rooken, volledig ingesteld op de vermaaks- 
cultuur van bioscoop, dancing en stadion en gespeend van iedere geestelijke 
en maatschappelijke belangstelling en inzicht. Het komt in deze kampen 
soms zeer sterk naar voren, maar is het werkelijk alleen een werkloosheids- 
verschijnsel? Waarom ziet men dan ook bij hen, die pas werkloos zijn 
geworden, dus „frisch” uit de maatschappij komen, hetzelfde? Ook de 
afgestudeerde M.T.S.-ers en onderwijzers ontkomen er vaak niet aan. 
En zijn vele studenten zooveel rijker aan innerlijk leven en aan maat
schappelijke belangstelling? Vaak zijn het in de gemengde kampen de 
studenten, die het allerminste van de sociale vraagstukken afweten.

Ook voor de persoonlijke vorming, voor het inzicht geven in de rangorde 
der waarden, voor het wekken van geestelijke en maatschappelijke belang
stelling en van cultureel inzicht, kan een algemeene arbeidsdienst een 
uitstekend middel zijn. Hoevele levens gaan niet triest en leeg voorbij, 
zonder begrip voor het Hoogere, zonder gevoel voor het schoonere, zonder 
strijd voor de gerechtigheid? Is het niet de moeite waard, om eens te 
trachten binnen de sfeer van een kamp het innerlijk van de menschen 
hiervoor te raken?
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moetenHoe zou zulk een arbeidsdienst in de prt 
worden?

Eerst moet er een groot nationaal werkobject zijn, hetwelk niet aan de 
arbeidsmarkt onttrokken mag worden. Men heeft vaak gezegd, dat dit 
in ons volkomen in cultuur gebrachte land niet te vinden zou zijn; ook 
de werkverschaffing voor ouderen vindt slechts moeilijk nieuwe werk- 
objecten. Toch heeft Dr. Ir. J. T. P. Bijhouwer, de Regeeringsadviseur 
voor de landschapsarchitectuur van de Wieringermeer, een plan ontworpen, 
hetwelk de overweging zeker waard is: de aanleg van een groot net van 
ontspanningswegen door ons land. Vanuit de groote steden 
willen ieder week-einde duizenden en tienduizenden naar buiten trekken 
— liefst op de goedkoopste en meest nationale wijze: per fiets. Het zou 
een weldaad zijn, indien hiervoor, in plaats van de smalle fietspaden, 
vlak langs de drukke autowegen, waar men nog allerminst rustig buiten is, 
een behoorlijk net van fietswegen kwam, welke voor geen ander verkeer 
openstonden, midden door het landschap liepen met een ruime berm van 
gras en groen (welke voorkomt, dat men direct door hekken en prikkeldraad 
van het landschap wordt afgesneden) en met hier en daar breede kampeer- 
plaatsen e.d. Geen breede asfaltwegen, doch zeer eenvoudige fietswegen, 
mooi door hun ligging en directe omgeving.

In ons land zouden ongeveer 4000 km. van deze ontspanningswegen 
wenschelijk zijn. Uitvoering van het plan geeft de mogelijkheid, de kampen 
over alle gewesten te verdeelen, het geeft voor een 10-tal jaren werk, waarbij 
in verband met kleine overbruggingen, rasterwerk, bouw van kampeer- 
huisjes e.d. ook vakwerk is inbegrepen, en het is een bij uitstek „Neder- 
landsch” werkobject (het andere „fietsland”, Denemarken, is ons bij de 
uitvoering van een soortgelijk plan reeds voor). Het is zeker voor de jeugd 
van groot belang. Het onderhoud van de aangelegde wegen en de uitvoering 
van een groot bebosschingsplan kunnen er op den duur bij aansluiten.

Het tweede bezwaar, hetwelk tegen een arbeidsdienst pleegt te worden 
aangevoerd, is juist dat van het samenvoegen der verschillende richtingen 
in één kamp, de angst voor de „besmetting” met verkeerde denkbeelden 
en gewoonten. Zoo stellen sommigen zich een arbeidsdienst voor met 
afzonderlijke kampen voor iedere richting, maar hoofdzaak moet juist zijn, 
dat de jonge menschen, die verder steeds uitsluitend in het milieu van de 
eigen richting zijn opgevoed, thans eens met anderen in aanraking komen. 
Dit beteekent geen nivelleering, geen opvoeding tot een „eenheids- 
overtuiging”, noch een „neutraliteit”, welke er in zou bestaan, alle 
principiëele problemen en onderwerpen uit te sluiten van behandeling. 
Het beteekent, dat in de gemeenschappelijke besprekingen geleerd zal 
worden, respect te hebben én voor de eigen overtuiging én voor die van een
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ander, en in den geheelen kameraadschappelijken omgang vriendschap 
te hebben met jongens van andere bevolkingsgroepen. Het beteekent, 
dat telkens weer een beroep zal worden gedaan op ieders persoonlijke 
verantwoordelijkheid.

Men zou, zooals dat wel is voorgesteld, desnoods zoover kunnen gaan, 
dat een gedeelte van het kampleven in de eigen groep wordt doorgebracht, 
doordat men in elk kamp, hetwelk bijvoorbeeld bestaan zou uit 10 barakken 
voor 30 man, naast een aantal algemeene barakken er ook enkele zou 
inrichten voor jongens van bepaalde richtingen. Natuurlijk behoeven in 
ieder kamp niet alle voorkomende richtingen vertegenwoordigd te zijn 
— voldoende ware, dat in ieder kamp één kamp voor R.K., één voor 
Orthodox-Christelijke en één voor Vrijzinnig-Christelijke jongens aanwezig 
zou zijn, terwijl daarnaast in bepaalde kampen barakken zouden kunnen 
worden ingericht voor bijzondere, kleinere geestelijke groepen (bijv, de 
orthodox-J oodsche).

Wanneer nu de groepen steeds hun ontbijt in de daarvoor in iedere 
barak aanwezige huiskamer gebruiken, terwijl daar ook vrije avonden, 
middagen en Zondagen, waarop niets gemeenschappelijks georganiseerd 
is, kunnen worden doorgebracht en bovendien iedere barak zijn eigen 
leestafel kan verzorgen, dan is toch voldoende ruimte gelaten aan het eigen 
geestelijk leven ’).

Het werk, de lessen, de lichamelijke opvoeding, de algemeene avonden 
(vragenavonden, lezingen, muziek, ontspanning) die zullen echter in 
ieder geval gemeenschappelijk moeten blijven en zullen ook het zwaartepunt 
van het kamp moeten vormen.

Ook in de leiding zal de algemeenheid tot uiting moeten komen. De 
leiders zullen telkens uit de verschillende geestelijke groepen gekozen 
worden, maar hun persoonlijkheid en niet hun richting zal den doorslag 
moeten geven. De hoofdleider zal vast moeten worden benoemd en zal 
moeten worden bijgestaan door een plaatsvervanger, door leeraren voor 
cursuswerk en lichamelijke opvoeding, technische leiders voor werkobject 
en werkplaats, twee of drie geestelijken en tien groepsleiders. Deze leiding 
zal natuurlijk systematisch moeten worden geschoold en deze scholing 
zal tevens een krachtige voorbereiding moeten zijn voor de samenwerking 
der verschillende richtingen in de kampen zoodat deze opleiding ook 
in gemengde cursussen zal moeten plaats vinden.

it mij niet wenschelijk voor. Wanneer in de geestelijke 
richtingen vertegenwoordigd zijn en wanneer alle ruimte 

Isdienstig leven in kerk en godsdienst-onderricht, lijkt

Persoonlijk komt dit
; de verschillende nui 
gelaten voor ieders gc 

it voldoende.
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Derde en grootste bezwaar, hetwelk wordt aangevoerd is dat der 
verplichting tot deelname. Men ziet dat als een fascistische of buiten- 
landsche methode, welke hier niet zou passen en zou leiden tot een 
militaire discipline.

Laten wij vooropstellen, dat de regeling zeer soepel zou kunnen zijn.
Alle aanmelding zou kunnen geschieden via de Jeugdregistratie, welke 

hopelijk toch zoo spoedig mogelijk algemeen zal worden ingevoerd, 
waarbij iedere jongen, vanaf het oogenblik, dat hij de school voor goed 
verlaten heeft, wordt ingeschreven en waar hij een ,,staat-van-dienst- 
boekje” in ontvangst neemt, waarin geregeld worden bijgehouden zijn 
verschillende betrekkingen, zijn periodes van werkloosheid enz. Wanneer 
de deelname als regel zou worden gesteld voor degenen, die alleen L.O. 
genieten, in het jaar, dat zij 18 worden, en voor degenen, die een verdere 
opleiding genieten, desgewenscht direct na beëindiging daarvan, met de 
mogelijkheid deelname eventueel tot aan het 20ste jaar uit te stellen, 
dan zou voor zeer velen het oogenblik van werkloos worden een natuurlijke 
aanleiding vormen voor de aanmelding voor den arbeidsdienst. Men 
kan er voor zorgen, dat iedere maand in een deel van de kampen een 
nieuwe periode van 4 maanden aanvangt, zoodat men nooit lang zou 
moeten wachten. De leider van de Jeugdregistratie, op de hoogte met de 
omstandigheden van iederen jongen, kan steeds adviseeren omtrent het 
meest gewenschte tijdstip. Dit geldt voor ong. 65% van de jongens (degenen, 
die alleen L.O. genieten); 25% volgen MULO, ambachtsschool' of iets 
dergelijks en kunnen dus omstreeks hun 17de of 18de jaar, direct na 
het verlaten van de school en vóór het verrichten van den militairen dienst 
(waaraan de arbeidsdienst steeds zooveel mogelijk zou voorafgaan) naar 
het kamp gaan. De overigen, met verdere opleiding tot academische toe, 
kunnen ouder zijn.

Eventueel zou ook begonnen kunnen worden, de verplichting alleen in 
te voeren voor degenen, die geen militaire dienstplicht hebben te vervullen 
volgens het voorstel van Prof. Mr. C. W. de Vries uit Rotterdam. Bij een 
militair contingent van 32000 man blijft nog een vrijwel even groote groep 
over, welke voor den arbeidsdienst in aanmerking zou komen. Hiertegen 
zou zeker geen principieel bezwaar zijn aan te voeren, daar het aan een 
zekere billijkheid tegemoet zou komen. Men bereikt dan niet alle jongeren, 
maar wel de helft uit alle groepen, zoodat de gedachte van den arbeidsdienst 
en van de saamhoorigheid toch sterk zou kunnen doorwerken. Het zou een 
uitstekend begin zijn.

Zou verplichte deelname tot militaire discipline leiden? Het is de 
bedoeling zeker niet. Prof. Rosenstock heeft eens zeer juist gezegd, dat 
het Duitsche volksleger van vóór X914 zijn groote volksopvoedende 
waarde heeft gehad door de disciplineering van alle Duitschers uit alle,



ARBEIDSDIENST 65

het

I

Algemeene noot: De practische gegevens betreffende verwezenlijking van een 
Nederlandschen arbeidsdienst zij ontleend aan een rapport, door een semi-officiëele 
Commissie aan den Minister van Sociale Zaken aangeboden.

emeene noot: Depr 
idschen arbeidsdienst zij

toen nog zoo uiteenloopende gewesten van het Rijk, maar dat in dezen tijd, 
nu de fabrieken met hun gemechaniseerden arbeid hun uniformiteit 
over de geheele wereld brengen, juist een individualiseering en een vorming 
tot zelfstandige, denkende persoonlijkheid noodzakelijk is en dat zulks 
alleen in goede gemengde kampen als die van den arbeidsdienst mogelijk is, 
waar het kampleven voldoende mogelijkheid tot individueele ontplooiing 
geeft en waar het gemeenschappelijk bespreken van alle interne kamp- 
aangelegenheden aan ieder een inzicht kan verschaffen in den gang van 
zaken binnen een kleine gemeenschap als voorbeeld voor de werking van 
grootere gemeenschappen als die van den staat. Het gaat dus allerminst 
om militaire discipline, maar om zelfstandigheid binnen het kampverband.

Ook de heele gedachte der saamhoorigheid kan nooit door louter 
dwang aan den menschen worden bijgebracht.

Wil de arbeidsdienst beteekenis hebben, dan moet hij ontstaan als een 
wensch van de jeugd, althans van een groot deel ervan en dan is de 
verplichting alleen de bezegeling daarvan, welke voorkomt, dat de 
onverschilligen, de onbewusten en degenen, die zich bewust tegen de 
saamhoorigheid verzetten, zich zouden onttrekken.

Er leeft onder vele jongeren een groote drang naar samenwerking 
en er bestaat in onze geheele maatschappij een groote behoefte daaraan. 
Men kan trachten deze samenwerking tegen te houden terwiile van 
behoud van de eigen groep, maar het gevolg kan enkel zijn: Duitschland, 
Rusland, Italië of Spanje. Een goed geleide arbeidsdienst geeft de mogelijk
heid van een andere ontwikkeling. De propaganda voor den arbeidsdienst 
zal daarop gebaseerd moeten zijn: er is een nationaal werkobject te 
verrichten in den vorm (bijv.) van het groote net van ontspanningswegen, 
maar er is daarnaast een nog grooter en nationaler werkobject te verrichten: 
het bewijs van solidariteit met de werklooze leeftijdsgenooten, de vorming 
van een krachtiger jeugd en van een werkelijk saamhoorigheidsbesef. 
Dit is het werk van de jeugd. De arbeidsdienst is een van de mogelijkheden 
daartoe en wel eene, waarin deze taak vervuld kan worden binnen een 
verantwoord kader en onder leiding van ouderen, die van dezelfde gedachte 
doordrongen zijn. Het lijkt mij toe, dat deze mogelijkheid zou moeten 
worden aangegrepen.
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BEREIKTEN DE ROOMS KATHO
LIEKEN DE MASSA DER JEUGD?

Z~XP 27, 28 en 29 October vergaderde 
op Sillem-hoeve, Lage Vuurse, 

de eerste Didactische Conferentie voor 
het Christelijk Onderwijs, bijeengeroepen 
door een werk-comité onder leiding van 
Prof. Dr. J. Waterink; secretaris was de 
heer J. Nauta, hoofdredacteur van ,,De 
School met den Bijbel". De grote op- 

sr dan 400 deelnemers 
groot de belangstelling 

ijd groeiende is in de 
ii istelijk onderwijs voor

de hernieuwing van het onderwijs. Een 
aantal referaten werd gehouden over de 
toepassing van de nieuwere didactische 
inzichten op de verschillende leervakken. 
Ook van de zijde van de autoriteiten, in 
het bijzonder van den kant der Inspectie, 
werd grote belangstelling getoond. Wij 
hopen binnenkort wat breder op dit 
onderwerp terug te kunnen komen; voor 
het ogenblik willen wij alleen de organisa
toren van deze conferentie geluk wensen 
met hun zeer geslaagde initiatief.

waren georganiseerd. Op dit ogenblik 
worden er van de 650.000 jeugdigen van 
die leeftijd die er nu zijn, 433.000 bereikt 
door de vrije jeugdverenigingen, dat is dus 
ruim twee derden (bij de tellingen kwamen 
beide keren de onvermijdelijke dubbel
tellingen voor; de cijfers zijn dus niet 
geheel nauwkeurig)').

Hoewel dus het Roomse jeugdwerk 
zeer in omvang is toegenomen, stelt men 
zich in R.K. kring toch geenszins tevreden 
met het bereikte resultaat. Immers daar 
wordt de vrije jeugdvorming opgevat als 
aanvulling van de opvoeding die door 
gezin en school wordt gegev 
het jeugdwerk wordt als 
schouwd en is dus een 
opvoedende werk, d 
heeft getrokken. D« 
werk gericht zijn op de 
de zielszorg mag nie 
gesloten, of uitgesloten blijven.

Toch is er een bijzondere reden voor 
aan te wijzen, dat juist de allerlaatste tijd 
het probleem van het bereiken der massa 
ook de jeugdleiders in R.K. kring zo sterk 
bezig houdt. De oproep tot de Katholieke 
Actie n.1. die de Paus tot het gehel 
volk heeft gericht, sluit ook de jei 
Zij heeft een eigen taak hierbij, < 
zal bij haar meer dan bij de volwa

T~xit is een vraag, die men zich in de 
-^-'kringen der Roomse vrije jeugd- 
vorming, evenals elders, reeds jaren 
Stelt, en waarop steeds het antwoord 
ontkennend moest luiden. Vooral in de 
laatste jaren hebben de katholieken mede 
met het oog op de mogelijkheid van 
massaler organisatie, grote aandacht aan 
het werk voor de rijpere jeugd besteed. 
En de insiders weten: niet zonder resul
taat. Het Roomse jeugdwerk is eigenlijk 
geheel van karakter veranderd, het heeft 
zich, zeker ook door navolging van ander 
jeugdwerk, veel beter aangepast bij de 
behoeften der moderne jeugd, al is 
natuurlijk zijn doelstelling in wezen gelijk 
gebleven. Wie een troep fleurige Graal- 
meisjes tegenkomt, wie kennis maakt met 
het bezielde K.J.V.-werk in het Zuiden, 
of wie de R.K. Verkennerij gadeslaat, 
kan zich nauwelijks meer indenken, dat 
een jaar of tien geleden het verouderde 
patronaatswerk zijn best deed de massa 
te bereiken.

Ook aan de cijfers is de verandering 
en uitbreiding van het werk te konstateren. 
Toen in 1922 voor het Nationaal R.K. 
Jeugdcongres voor ’t eerst cijfermateriaal 
was verzameld, bleek dat op de 470.000 

jongens en meisjes tussen 12 en 
ar 136000, d.i. nog geen derde deel,
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oog moet verliezen, dat de gehele 

jkheid èn de leken meewerken 
propaganda en aan de voor-

resultaat,

er poogt men ook op 
eugd in deze actie te 
ue rijpere jeugd voor 
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iige poging, die hier 
rerdient, wordt daartoe 
ondernomen door de 

zerk zeer bekende Mgr. F.
i. -UI Let K.J.V.

verwachting geweest, 
ingsweken, die 
gehouden zijn, 

jeugd bereikte. De 
sjes variëren tussen 

jens tussen 92 en

zijn aan de vorming, 
wel vanzelf, dat alle 

Jeugdverenigingen mee- 
: ze in ons land noemen de

„het volk zoekt niet meer op de eerste 
plaats naar wetten van moraal en naar de 
uiteenzetting van wat allemaal niet mag 
en van wat zonde is, maar het zoekt naar 
de bron van het leven”.

Bij deze bron tracht men de jongeren 
door de studieweken te brengen.

De vormingsweken worden een maand 
lang zeer systematisch en grondig ge
propageerd o.a. door een gebedsactie, 
door pers en raambiljetten, door persoon
lijke briefjes van de pastoor aan de 
jeugdigen van zijn parochie, door aan
kondiging in Zondagspreken. Gedurende 
de vormingsweek wordt al het andere 
jeugdwerk stil gelegd

Het is boven alle ve 
dat men met deze vorming 
reeds in tientallen plaatsen g 
zo’n groot deel der je-" 
percentages bij de meisjes 
83 en 100%, bij de jonge

waarbij 
uit het c 
geestelijl 
aan de propaganda en aan 
bereiding. Maar ondanks dat: een ver
bluffend resultaat, dat hopelijk jeugd
leiders in andere kringen aan zal sporen 
opnieuw naar middelen te zoeken om ook 
daar de massa der rijpere jeugd te 
bereiken. Want al is het waar, wat rector 
B. H. de Groot in hetzelfde nummer van 
„Dux” schrijft, dat in de gehele Neder
landse vrije jeugd vorming de methode 
der kernvorming wordt toegepast met 
feitelijke uitsluiting van massa-organi- 
satie, het is zeker niet juist dat de niet- 
R.K. jeugdverenigingen de massa ook niet 
willen bereiken. Wij zien dus niet, zoals 
rector de Groot, een essentieel 
verschil tussen de R.K. en de andere 
jeugdorganisaties op dit punt. Wanneer 
dit bestond, zou niet de gehele vrije 
jeugdvorming zich zo bij voortduring 
hebben geïnteresseerd voor het probleem 
massa of élite, en zouden niet zo vele 
verenigingen steeds weer middelen trach-

ondergeschikt
Het spreekt 

bestaande R.K. 
werken aan wat ze >u 
Actie voor God.

Daarnaast echter ; 
andere wijze de jeug 
betrekken, d.w.z. de 
geestelijke vorming te 

Een merkwaardig' 
zeker vermelding ve 
op het ogenblik o 
in het jeugd we 
Frencken uit Breda, de ziel van het 
werk voor meisjes.

Mgr. Frencken was door ervaring op 
het idee gekomen, dat men — wilde men 
de massa der jeugdigen bereiken — 
af moest stappen van de illusoire ge
dachte, dat men haar eerst in de jeugd
beweging moest krijgen en dan vormen. 
Dit was immers gebleken niet te gaan. 
Eigenlijk ook begrijpelijk. Vóór men offers 
wil brengen — en dat eist elke jeugd
organisatie — moet men een zekere 
karaktervorming hebben gehad. Door die 
vorming — die vanzelfsprekend bij de 
katholieken primair godsdienstige vor
ming is — moest er godsdienstige over
tuiging en religieus entoesiasme komen.

In navolging nu van „la Settimana 
della Giovane" die Mgr. Frencken in 
Italië leerde kennen, heeft hij in het bis
dom Breda een poging gedaan de boven 
geschetste inzichten in toepassing te 
brengen. In „Dux” van October 1.1. staat 
over dit nieuwe werk een zeer interessant 
artikel, waaraan wij een en ander 
ontlenen.

Men begon met in de verschillende 
parochies de vrouwelijke jeugd te regi
streren (later is de manlijke gevolgd). 
Daarna stelde men propagandisten aan 
(vrijwilligsters) die de jongeren op moest 
wekken aan een te organiseren vor
mingsweek deel te nemen. De 
bedoeling van deze studieweken voor de 
massa der jeugd is: verdieping van de 
geloofskennis, opbouw van een sakramen- 
teel geloofsleven. „Want” staat er in Dux
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riTUUT.

jeeds lang streefde men in Vrijzinnig
- Christelijke kring ernaar een eigen

instituut te kunnen oprichten voor de

JONGEREN-CONFERENTIE „VOLKEN
BOND EN VREDE".

T~\e Vereeniging voor Volkenbond en 
■l'-'Vrede, belegde op 13,14 en 15 October 
IJ. te Woudschoten een conferentie voor 
jongeren. Er werd gesproken over „Het 
beginsel van vreedzame samenleving”, 
„de Volkenbond als rechtsorganisatie”, 
„De V.b. als orgaan van internationale 
samenleving”, „De V.b. nu”. Bovendien 
is er aan de hand van de inleidingen 
gesproken over practische vredespropa- 
ganda in de Nederlandse jeugdorganisaties.

W. K.-H.

ten te vinden om ook de massa der jeug
digen blijvend tot zich te trekken. Die 
middelen hebben ze inderdaad niet 
gevonden. Ook de R.K. hebben die nog 
niet gevonden, maar het werk der 
vormingsweken is wellicht een begin. 
Moge deze poging ook jeugdleiders uit 
andere kring aansporen onvermoeid naar 
middelen te zoeken ter bereiking van de 
massa. Om met het massawerk te slagen 
is echter nodig, dat de vrije jeugdvorming 
door ons gehele volk gezien wordt als een 
opvoedingsinstituut even noodzakelijk als 
de school. Zonder de medewerking van 
ouders en andere opvoeders in de aller
ruimste zin van het woord, kunnen 
de jeugdleiders niet slagen. Het voorbeeld 
dat de Rooms Katholieken bij de gehouden 
vormingsweken hebben gegeven in zake 
samenwerking in eigen kring, kan zeker 
anderen ten voorbeeld strekken.

Als het waar is — en wij geloven het — 
dat het volk, wij zouden liever zeggen de 
mens, in deze tijd zoekt naar de bron 
van het leven, dan kunnen inderdaad vele 
jeugdorganisaties  op eigen wijze en volgens 
eigen diepste overtuiging meehelpen de 
jeugd weer tot die bron te brengen. Een 
grootse taak, waarvoor het waard is 
onvermoeid te werken en teleurstellingen 
dapper te dragen!

ming van leiders(sters) voor het 
jdwerk. Door een aanbod van de zijde 

Oolgaardtstichting (het Oolgaardt- 
■ Arnhem werd reeds als bondshuis 

door de V.C. Jeugdbeweging gebruikt), 
is het ideaal waarschijnlijk binnen afzien
bare tijd bereikbaar geworden. Er is reeds 
een kracht vrijgemaakt, die zich geheel 
aan de opbouw van het instituut zal 
wijden. Deze heeft zich in samenwerking 
met de leiding van de V.C.J.C., tot taak 
gesteld voor het leidersinstituut: het 
organiseren van vacantiecursussen; kader- 
besprekingen van de verschillende aan
gesloten verenigingen: het aanmoedigen 
van, ontwerpen maken, leiding geven 
en zoeken voor plaatselijke en gewestelijke 
leiderscursussen en kaderweek-ends; het 
opbouwen van een sfeer in het Oolgaardt- 
huis, die het tot een stimulerend centrum 
maakt voor de gehele V.C.J.C.-leiding.
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VANTWEE KLEINE MEISJES'IN HOLLAND, door Aatje 
F o k k e r, met illustraties van Aafje Bruyn.' „Van Gorcum’s 
Verhalenbundels" nr 12. -

De schrijfster vertelt hierin hot z kléine meisjes 
Holland zien. Hoeveel ze ook over Holland hoorde 
werkelijkheid met verbaasde ogen. De trams, de 1:

■ worden van de bomen, het is alles even belang 
. Hollandse Sint-Nicolaas- en Kerstfeest zijn hoogte

: verlof’. Hoe genieten zij van de sneeuw en het dum 
alles echt gebeurd ehis.ér iets wat kinderen interesa

De Nederlandse en de Princevlag genieten thans groter belangstelling 
dan ooit, getuige verschillende tijdschrift- eri courantenartikelen van 
de laatste tijd. Echter móet het opvallen, dat daarin meer.beschouwirigen 
ten beste gegeven dan nieuwe' feiten ter tafel gebracht worden. Voor een 
beoordeling der soms tendentieuss voorstelling van zaken is men dus 
aangewezen op nieer wetenschappelijke publicaties, die weder niet 

. iedereen ten dienste staan. Getroost men zich de moeite ook deze door te 
zien, dan zal men doorgaans onbevredigd blijven en legt men het gelezene , 
'tér zijde met een gevoel van onzekerheid, of het materiaal, voor zover 
bekend, ook met voldoende oordeel én. deskundigheid gebr '"

De schrijver van deze studie heeft aan deze bezwaren wil! 
komen. Zij is van de ene kant objectief, overzichtelijk eri bekr 
bevat van de andere kant de nieuwste gegevens, waaronder verse

- nooit gepubliceerde afbeeldingen der Princevlag, Bovendien : 
andere legertekens van 1368 en 1585 behandeld en afgebee 
Benden van ordonnantie, der Spaanse troepen, der- konir 
en Malcontenten, der Brabantse Partij en van Frans van .

Wij menen, dat dit werk van den Rijksa.
■ mr J. P, W.‘ A.'Smit Uw aandacht zal 'trekk 

-... zorgvuldig getoetst feitenmateriaal, toegelicht 
' tijdige tekeningen en gravuren, .die bovendien meest nimmer gept 

werden, en gesteund door zéér uitvoerige aantekeningen achter < 
Het boek is rijk geïllustreerd. Prijs fa,90. ■
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Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling 
door Dr H. BRUGMANS.

Wat is het geestelijk bezit van de arbeiders
klasse ? Het is enerzijds zeer rijk, anderzijds zeer gering. Gering, door 
het uiterst onvoldoende onderwijs, dat men voor bijna drie kwart van ons 
volk voldoende acht. Maar uiterst rijk door levenservaring en ideaal.

Uit het voorgaande volgt, dat — willen wij inderdaad aan de basis 
beginnen — wij bijna niets bekend mogen veronderstellen, noch wat 
betreft het gebruik van de moedertaal, noch inzake „algemene ont
wikkeling”. Maar daaruit volgt ook, dat de geestelijke bevrijding (onze leuze 
is veeleer „kennis maakt vrij” dan „kennis is macht”) alleen kan plaats 
hebben, wanneer wij er in slagen de energie, de geestelijke dynamiek 
der arbeiders los te maken. En wij achten dit slechts mogelijk wanneer de 
gehele persoonlijkheid, de gehele overtuiging hierbij wordt ingeschakeld, 
dus ook de geestelijke en maatschappelijke overtuiging van hen, die wij 
willen bereiken.

Daarmee is de geestelijke grondslag van het Instituut gegeven. Het is 
opgericht in 1924 door S.D.A.P. en N.V.V., met steun van voornamelijk

T~xe romantische periode van de arbeidersontwikkeling is beëindigd.
' Wij leven niet meer in een tijd, waarin het voldoende was om een lezing 

aan te kondigen over een willekeurig onderwerp, en waarin een simpele 
bekendmaking volstond om honderden mensen naar het Volkshuis te doen 
stromen. De onberedeneerde, maar hartstochtelijke drang naar weten is 
uitgewerkt, en wij kunnen zeggen dat er bij velen een gevoel van onbehagen 
uit is overgebleven. De jongere arbeiders begrijpen, dat zij niet meer 
lukraak kunnen studeren om zich productief te maken in de maatschappij; 
de tijd, dat socialistische leiders „op de fiets sprongen” en dan weg reden 
zo goed en zo kwaad het ging, ligt achter ons. En ook verheugen wij ons 
niet meer, wanneer wij merken, dat mensen die geen ander onderwijs 
hebben gehad dan dat van de Lagere School, zich een grote, maar volkomen 
chaotische kennis hebben eigen gemaakt: hoogstens is dit voor ons een 
aanwijzing van wat, bij systematische leiding, kan worden bereikt.

De romantische periode van de arbeidersontwikkeling is voorbij. Thans 
komt het tijdvak van een onverbiddellijk realisme. In deze zin begrijpt 
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling zijn taak.

Met „realisme” bedoelen wij, dat wij ons in het ontwikkelingswerk 
baseren op de werkelijkheid, d.w.z. op de kennis en beschaving, die er 
inderdaad bij onze mensen bestaat, zonder overschatting noch onder
schatting, zonder gevel-architectuur die streeft naar het brillante, maar 
ook zonder de massaverachting, die niet gelooft aan de groei-mogelijkheden 
van de persoonlijkheid, bij tienduizenden en tienduizenden.
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S.D.A.P. en N.V.V. slechts met‘) De Centrale subsidieert jaarlijks met f 19000. 
resp. f 1000.— en f 4000.—.

beweging; wij achten dit geen bezwaar doch < 
omdat wij persoonlijk Sociaal Democraat zijn 
van socialistische opvoeding voor kader , 
omdat de paedagogiek voor • 
stellige overtuiging geen neutralit 
intensieve inwerking slechts mogelijk is t 
verzwijgt, doch er de kracht uit put om 
ontwikkeling ter hand te nemen.

Inderdaad, wij geloven niet, dat de diepe volkskrachten die in eeuwen
lange verdrukking sluimerend zijn gebleven, kunnen worden gewekt door 
geestelijke kleurloosheid. Men moet een perspectief kunnen tonen, voor 
individu en gemeenschap; men moet kunnen laten zien, waartoe het 
ontwikkelingswerk in laatste instantie dient; het moet gedragen worden, 
zoal niet door een „mythe” dan toch een zekere beschouwing van mens 
en maatschappij.

Ik leg er de nadruk op, dat deze principieele stellingname alleen daar 
mag doorwerken, waar het paedagogisch noodzakelijk en dus verantwoord 
is. Klaarheid omtrent het algemene karakter, de grote inspiratie van ons 
streven mag nooit leiden tot platte „partijdigheid”.

„Partijdigheid” is nooit bevrijdend. Zij kan tijdelijk een mens verlossen 
van bepaalde vooroordelen, doch stelt er dadelijk nieuwe voor in de 
plaats. Slechts opvoeding tot zelfstandig oordelen, tot geestelijke zelf
werkzaamheid, onafhankelijkheid en objectiviteit mag ons doel zijn. 
Wanneer hierdoor tevens de socialistische overtuiging van de deelnemers 
wordt versterkt, is dit slechts een compliment voor het socialisme

Natuurlijk zal ik niet beweren dat in alle scholen, cursussen en werkclubs 
van het Instituut een volkomen onpartijdigheid wordt betracht 
— ik kan slechts verzekeren, dat er overal naar wordt gestreefd. 
Maar kan „objectiviteit” ooit ten volle door den mens worden bereikt? 
Beschikt hij ooit over een zo grote documentatie en helderziendheid, 
dat hij verklaren kan; „nu ben ik objectief”? Het zou even aanmatigend 
klinken als wanneer hij verklaarde: „nu heb ik de volle waarheid gevonden.” 
Wel echter mag van den opvoeder worden verlangd, dat hij (zijnde wie 
hij is en met de overtuiging die hij heeft) zichzelf voortdurend onder 
controle stelt, zichzelf behoedt voor generalisering en voor te snelle 
conclusies, dat hij onafgebroken zichzelf blijft afvragen of hij geen onrecht 
doet aan andere opvattingen en andere mensen. Slechts in die geest is

de „Centrale Arbeiders Verzekerings- en Deposito bank". ’) Het is dus 
een onderdeel van de Sociaal Democratische en Moderne Arbeiders- 

een voordeel. Niet slechts, 
i en dus het belang inzien 

en massa. Maar vooral ook, 
volwassenen naar onze 
teit verdraagt, omdat 
wanneer men zijn ideaal niet 
het moeilijke werk der zelf-
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karaktervolle en principiële opvoeding onsectarisch en vruchtbaar.
Wij hebben dus het principiële partijkiezen beschouwd als een uiting 

van paedagogisch realisme.' wie wil opvoeden moet weten waar hij in de 
wereld staat. Hiermede is dus een zekere kenschetsing gegeven van de 
gezindheid die aan ons ontwikkelingswerk ten grondslag ligt en van de doel
stelling waarop het zich richt. Alles blijft nog te zeggen over de werk
methode.

Hierbij moeten wij uitgaan van twee algemene feiten. Allereerst (wij 
hebben er reeds even op gewezen), dat de hoeveelheid parate kennis 
bij arbeiders en daarmee gelijk te stellen groepen zo laag mogelijk moet 
worden aangeslagen. In de tweede plaats, dat het bewustzijn van die 
geestelijke achterstand geleid heeft tot een zeker gevoel van persoonlijke 
onmacht (om niet het modewoord te gebruiken: „minderwaardigheids
complex"!), hetgeen de betrokkenen schichtig maakt tegenover het ont
wikkelingswerk, tenminste zodra zij de periode der romantische zelf
overschatting (zie boven) achter zich gelaten hebben.

Wie zelf in de gelegenheid is geweest om Middelbaar- en Hogeronderwijs 
te genieten, zal zich moeilijk kunnen voorstellen, hoe het er uit ziet in 
het brein van iemand, wiens stelselmatige ontwikkeling is afgebroken 
op het 13de of 14de levensjaar. Na de schooljaren is de stormachtige 
periode van de puberteit gevolgd; men heeft betrekkingen gezocht en al 
of niet gevonden; men heeft in de meeste gevallen niet de concentratie 
gehad, nodig voor verdere studie. De geestelijke training is verloren gegaan, 
de concrete kennis vervaagd. Ieder jaar wordt het moeilijker, aan verdere 
opbouw te beginnen: de basis zakt steeds dieper weg.

Daarom is het noodzakelijk, om een bepaald ogenblik halt te maken, 
opnieuw de grondslagen te leggen, en op deze basis 
verder te werken.

Dit mogelijk te maken, is de taak van onze Scholendienst.
Deze dienst is begonnen met het dak te bouwen, vervolgens de eerste 

en tenslotte de straatverdieping.
Het „dak” is de Troelstra-School, waar, gedurende vier jaar, dus in 

4 klassen, de toekomstige hogere functionarissen van de arbeidersbeweging 
les krijgen in een zevental juridische en economische vakken. Geen pro
pagandistenscholen, maar opvoeding tot verantwoordelijkheid! Niet van 
alles wat, maar van enkele dingen zóveel, dat men het materiaal in 
handen heeft tot verdere studie: op het ogenblik zijn de oud-leerlingen bezig 
met een collectieve studie over de Oost-Indische Compagnie, uit een oogpunt 
bedrijfseconomie, boekhouden, financiële politiek, staatsrecht enz.

Het is nog maar enkele jaren geleden, dat de Troelstra-School leerlingen 
is gaan afleveren, en reeds thans vinden wij deze overal in de beweging
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n 
terug, in bestuurscolleges en in de gemeentelijke magistratuur. Het is I 
natuurlijk de vraag, in hoeverre zij, met het drukke werk waarvoor zij 
dadelijk worden gebruikt, gelegenheid houden tot studeren. Maar het is 1
géén vraag of zij systematisch hebben leren werken: dat is inderdaad het 
geval, en dat is de voornaamste winst van de 4 jaar opleiding, bestaande 
uit telkens internaatswerk gedurende 5 weken, plus gemaakte en ge
corrigeerde taken in de rest van het jaar.

De „eerste verdieping” is het kaderschool-werk, aanvankelijk 
bedoeld als voorbereiding tot de Troelstra-school, doch spoedig voor de 
meeste deelnemers geworden tot eind-onderwijs. De leervakken zijn: 
Nederlands, Boekhouden, Economie, Geschiedenis en Staatsinrichting, 
waarbij de laatste door de voorlaatste wordt ondersteund. Er wordt gewerkt 
gedurende twee avonden per week, twee jaar lang: natuurlijk wordt er 
huiswerk gemaakt. Ter oriëntering wat betreft de objectiviteit van het 
onderwijs diene, dat b.v. voor de economie behandeld wordt het bekende 
boek van Prof. Cohen: Hoofdlijnen der St aa t s hu ishou d- 
kunde. Natuurlijk zal de leraar bij zijn onderwijs nu en dan aangeven 
welke economische perspectieven de arbeidersbeweging voor zich ziet 
(Plan van den Arbeid) — hoofdzaak blijft echter: de opvoeding der leer
lingen tot zakelijk en concreet stellen der problemen.

Ten slotte: de „straatverdieping”: de Arbeiders Avond
school. Het spreekt vanzelf, dat de overgrote meerderheid van de 
arbeidersklasse nog niet aan kaderonderwijs toe is. Wanneer er jaarlijks 
minstens een zevental eerste-klassen P.K.S. (Plaatselijke Kader Scholen) 
kunnen worden geopend (plus een Centrale Kaderschool voor continu- 
arbeiders en plattelanders, die in internaatsverband komt studeren), dan 
is dit enerzijds zeer verheugend, doch anderzijds natuurlijk zeer onvol
doende. Er moet méér gebeuren, en er gebeurt ook meer. Ieder jaar worden 
in tientallen gemeenten Arbeiders-Avondscholen opgericht, waar, door 
sympathiserende onderwijzers, onderwijs wordt gegeven in Nederlands, 
rekenen en „sociale kennis” (dat is: eenvoudige economische aardrijks
kunde, enige geschiedenis en elementaire staatsinrichting). Hier wordt 
inderdaad niets bekend verondersteld. Het rekenen begint 
met de allereenvoudigste bewerkingen, het Nederlands bij de vraag: 
wat is een werkwoord?

Voor dit onderwijs zijn een zestal speciale leerboekjes geschreven (3 voor 
het eerste en 3 voor het tweede jaar) en dat kon ook moeilijk anders. 
Immers, het probleem: hoe leren wij rekenen aan volwassenen, 
aan arbeiders?, kon niet beantwoord worden door het kiezen van een 
rekenboekje van de Lagere School. Het hele onderwijs van de Arbeiders 
Avondscholen is — nogmaals: met aller streven naar objectiviteit — 
sociaal onderwijs. Dat wil zeggen, dat het zich bezig houdt
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Uit het bovenstaande zal men hebben opgemaakt, dat het Instituut 
voor Arbeidersontwikkeling niet uit is op socialistische scholing alleen,

met zaken, die de volwassenen kunnen interesseren: financiële transacties, 
grafische voorstellingen, jaarverslagen van penningmeesters enz.

Groot is hier echter de financiële moeilijkheid. Hoezeer het Instituut 
ook zijn schoolgelden heeft aangepast bij de draagkracht der leerlingen, 
het blijft voor de betrokkenen steeds vrij hoog: wie beneden de f 12.— 
per week verdient, is b.v. f 4.— per jaar schuldig wanneer hij lid is van het 
Instituut en f 5.— wanneer hij nog niet aangesloten is (hierbij is de prijs van 
de drie leerboeken inbegrepen). Gelukkig is de medewerking van de plaatse
lijke organisaties in dezen zeer groot, terwijl Landarbeidersbond, Fabrieks- 
arbeidersbond en Bond van Arbeiderstoneelverenigingen, belangrijke 
toeslagen betalen op het schoolgeld van hun leden-leerlingen. Toch blijven 
de schoolgelden jaarlijks een pijnlijke geschiedenis, zelfs al is het b.v. 
nauwelijks mogelijk om aan de onderwijzers voor dit werk een geldelijke 
tegemoetkoming te geven. Een poging om hieruit een werkobject te maken, 
van overheidswege, voor werkloze „kwekelingen met acte”, vond bij den 
minister een vriendelijk onthaal doch bleef helaas zonder practische 
uitwerking.

Op de basis van het Scholenwerk heeft de organisatie van cursussen 
en studieclubs vorm kunnen krijgen.

Wij denken aan de grote economische scholings-campagne, welke door 
het Instituut is gevoerd in i935/’36, bij de verschijning van het Plan van 
den Arbeid. De massale belangstelling is sindsdien teruggelopen, doch een 
documentatie- en discussieblad, ,,C o n t a c t”, uitgegeven door het 
Instituut en het Wetenschappelijk Bureau der S.D.A.P. bleef behouden, 
terwijl het intensieve studiewerk sindsdien ook meer en meer in de 
afdelingsprogramma's wordt opgenomen.

Wij denken ook aan de „clubs voor boekenvrienden”. Het is een 
algemene ervaring, dat de meeste mensen (zelfs zij, die graag lezen) 
dikwijls toch zeer slecht lezen. Men ziet de letters wel, en onthoudt zekere 
gebeurtenissen, situaties, en karakters, doch geeft zich veel te weinig 
rekenschap van het waarom, het mooi of lelijk, belangrijk of onbelangrijk. 
Daarom heeft het Instituut een, voorlopig nog klein aantal boeken uit
gekozen van allerlei aard, en hierover telkens twee geschriftjes laten samen
stellen: één, gedrukt, voor de deelnemers, en één, gestencild, met aan
wijzingen voor den leesclubleider. Door deze methode is het mogelijk 
geworden, dat ook zeer kleine afdelingen, die niet of nauwelijks over 
intellectuelen beschikken, toch een stuk opvoedingswerk ter hand nemen, 
dat in eigen kring gebeuren kan en daardoor des te waardevoller is.
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=ook al organiseert het deze, en met name in de jaarlijkse provinciale 
kader-cursussen, waar, in een weekeind, aan de hand van 
een syllabus, een belangrijk actueel probleem wordt behandeld met de 
functionarissen van S.D.A.P., vakbeweging en culturele organisaties. 
Doch wij willen meer dan dat. Wij hebben ons in de laatste jaren steeds 
meer geworpen op de problemen, die gesteld worden door de v r ij e t ij d.

Wie het werk van het Internationale Arbeidsbureau in Genève op dit 
punt onderzoekt, bemerkt, hoe zeer de arbeidsverkorting en de betaalde 
vacantie door de hele wereld veld winnen. Doch het is niet voldoende 
om de werktijden te verkorten: men moet ook de gelegenheid scheppen 
om van deze veroverde vrije tijd een nuttig gebruik te maken.

Een prachtig aanknopingspunt is hier: het toerisme met alles 
wat daaraan vast zit.

Enige jaren geleden heeft het Instituut, dat van zijn leden een kleine 
maandelijkse contributie vraagt van vroeger 10, daarna 15 en thans 20 cent 
per maand, gefuseerd met de Nederlandse Arbeiders Reisvereniging, die 
een zekere organisatorische zelfstandigheid behield onder de naam van: 
de Natuurvrienden, aangesloten bij de internationale toeristenvereni
ging „Die Naturfreunde”.

Sedert deze fusie is het zogenaamde „buitenwerk" op bredere basis 
en op hoger plan gekomen. Er worden wandelleiders geschooid, terwijl 
ook de buitenlandse reizen in aantal en betekenis groeiden: vandaag 
beschikt het Instituut over een goed geoutilleerd, all-round Reisbureau.

Ook het binnenlandse toerisme bloeit op. Een twaalftal Natuurvrienden
huizen en kampeerterreinen schiepen de mogelijkheid voor werkenden 
en werklozen om gedurende het weekeind voor minimale prijzen de 
industrie-stad te ontvluchten en, temidden van gelijkgezinden, het weekeind 
door te brengen in de vrije natuur.

Het is niet met woorden te zeggen noch in getallen uit te drukken, 
welk een beschavingsarbeid hier is en wordt verricht, welk een on
opvallende maar diep inwerkende opvoeding hier plaats vindt. Men leert 
met elkander omgaan zonder ruzie te maken over kleinigheden. Men leert 
onbevangen met elkaar spreken zonder dat dit een politieke discussie 
behoeft te worden om te ontkomen aan persoonlijke achterklap. Minstens 
één zomerfeest, dat per huis gehouden wordt, geeft gelegenheid tot het 
samenstellen van een eenvoudig, doch goed verantwoord feestprogramma, 
waarbij de deelnemers zelf zoveel mogelijk worden ingeschakeld. Alles 
hangt hier af van de sfeer, en deze is op de Natuurvriendenhuizen voor
treffelijk, zonder dat iemand precies kan zeggen aan wie of aan wat dit ligt.

Organisatorisch betekent het Natuurvriendenwerk voor het Instituut: 
een massa-basis, een voortdurende stroom van nieuwe leden, nieuwe 
deelnemers ook aan het intensieve werk.
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Zomerwerk is massawerk. Maar ook in de winter kan het Instituut niet 
volstaan met intensieve arbeid in studieclubs en werkgroepen, hoe belang
rijk die overigens zijn, en hoeveel aandacht wij ook besteden aan de leiding 
en stimulering van alle mogelijke practicum-kernen. Om het intensieve 
werk levend te houden moet er ook „extensief" werk worden georga
niseerd.

Vroeger was dat: de lezing. Dat is thans uit. Zeker, de afdelingen 
organiseren nog steeds losse voordrachten, en wij oefenen centrale invloed 
uit op de keuze der onderwerpen, door het beschikbaar stellen van kleine 
brochures van vier pagina’s (de serie „Grote Problemen in Klein Bestek”). 
Wij hebben voorts onze lichtbeeldendienst gesticht, met 
standaardlezingen, die tot in zeer kleine afdelingen kunnen worden 
vertoond. Uitvoerige syllabi maken het mogelijk, dat inleiders met zeer 
bescheiden vooropleiding, maar na serieuse voorbereiding, in beperkte 
kring de eerste schreden leren zetten op de weg van cursusleiding en 
opvoedingswerk.

Maar dat alles is onvoldoende, wanneer het niet wordt aangevuld 
door andere arbeid, waarvan niet de intellectuele inhoud, maar de onder
linge kameraadschap de waarde bepaalt. Wij denken aan de eenvoudige 
bonte avonden, waar zeer simpele programma's met eigen 
krachten worden opgesteld, waar (speciaal op Zaterdagavonden) de 
arbeiders onder elkaar zijn, met zang en lekenspel, muziek, voorlezen en 
'een korte kunstzinnige lichtbeeldenserie. Onlangs heeft het Instituut, 
ter ondersteuning van dit werk, een uitgave met commentaar en regie
aanwijzingen bezorgd van de oude klucht Nu Nog, en er zal meer 
moeten volgen: dramatiseringen en pantomimes van sprookjes en folkloris
tische verhalen. Hier is ook weer het nuchterste realisme werkzaam, dat 
niet in eerste aanleg de topprestatie vraagt, maar vóór alles de zelf
werkzaamheid, de vertrouwelijkheid, het gevoel van „erbij te kunnen”. 
Is deze basis eenmaal gelegd, dan krijgt een verdere actie tot verbetering 
van de programma's werkelijk zin. Maar hoe dan ook: liever een be
scheidener opzet, die aansluit bij de reële behoefte, dan een brillante 
„daad", die aan de mensen-zelf voorbij gaat. De mensen-zelf, en zij alléén, 
blijven voor ons „de maat van alle dingen”.

Zo groeit het Instituut, en dat is nodig. Wij zeiden reeds, dat het is 
opgebouwd op het individuele lidmaatschap. Aan de 
contributie-opbrengst ontleent het een zekere, onmisbare zelfstandigheid 
tegenover S.D.A.P. en N.V.V., die trouwens plaatselijk en landelijk in de 
besturen zijn vertegenwoordigd.

Sedert het congres van dit jaar, te Amsterdam gehouden, zijn alle 
Instituutsleden tevens Natuurvrienden. Het maandblad „D e Natuur
vriend” moest dan ook opgaan in het Instituutsorgaan „D e T o o r t s”,
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De levenskracht van het Openbare Onderwijs 
door Dr N. B. TENHAEFF.

Supp
> g ram ? (1938), <
. per stuk te verkrijgen bij het Centraal
:)■

'C'r kan weinig twijfel bestaan over de voorkeur, die mij eigen is op het 
-'-'gebied van het onderwijs. Mijn staat van dienst plaatst duidelijk één jaar 
openbare school tegenover een kwart eeuw bijzonder onderwijs. En dan 
was dat ééne jaar ook nog het eerste! Ik wil daarmee niet gezegd hebben, 
dat ik mij bewust afwendde van de openbare school. Hoe zou ik ook in dat 
jaar 1913, toen het openbare onderwijs nog in volle fleur stond. Voor mij 
was „confessioneel" geen woord met verlokkende glans. Ik wil slechts 
daarmede dankbaar hebben erkend, dat de organisatie-vorm van het bij
zondere onderwijs, die mijn medewerking en dienst bleek te begeeren, mij 
blijvend gepakt heeft.

dat sedert deze zomer in veel verbeterde vorm kon worden toegezonden 
aan alle leden en donateurs. ')

De eerste jaren van het Instituut zijn moeilijk geweest: een tijd van 
zoeken en experimenteren. Thans geloof ik, dat wij doel en weg duidelijker 
voor ons zien: een aantal publicaties uit de laatste jaren leggen hiervan 
getuigenis af. 2)

Wel wordt deze ontwikkeling sterk belemmerd door de nog altijd vrij 
bescheiden financiële mogelijkheden waarover wij beschikken: noch de 
contributie van onze pl.m. 32000 leden noch de genoemde subsidies zijn 
eigenlijk voldoende om plaatselijk en landelijk al het werk te verrichten, 
dat noodzakelijk en ook volkomen mogelijk zou zijn. Doch wanneer over 
enige jaren ook deze dagelijkse en helaas steeds weer remmende zorg van 
ons is afgenomen, zal het Instituut volkomen zijn vleugels kunnen uitslaan.

Doch ook dan verwachte men van ons niet in de eerste plaats allerlei 
brillant werk. Onze voorkeur richt zich speciaal op het bescheidene, weinig 
aan de weg timmerende, maar juist daarom zo diep ingrijpende, een
voudige en typisch proletarische werk met school en studieclub, bonte 
avond en weekeind op de Natuurvriendenhuizen, met excursie en licht
beeld, smalfilm en kunstkring.

’) Leden kunnen slechts zij zijn, die zijn aangesloten bij de S.D.A.P. of een moderne 
vakbond, terwijl het donateurschap' voor allen openstaat. De contributie is dezelfde, 
echter kunnen slechts leden deel uitmaken van de besturende colleges.

*) Zie: het Ontwikkelingsplan (1936), het Supplement-1937, 
Hoe maken wij een winterprogram ? (1938), en het Natuur
vriendenwerkplan (1937), ad 25 ct. 
Bestuur: Weteringschans 106, Amsterdam (C)
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Graag laat ik mijn licht schijnen over de levenskracht van de openbare 
school. De partijman was altijd in mij slecht ontwikkeld. Dat men mij de 
paradox ten goede houde, maar zelfs toen ik het voorrecht genoot, op
dracht te ontvangen tot het stichten van een bijzondere school van duide
lijke signatuur,«zelfs toen deed ik geen afstand van het gemeenschaps
ideaal: de school voor allen. Bedoeling en zin van deze bewering zullen 
zoo straks van zelf duidelijk worden.

Ik beoog met dit geschrijf niets anders dan antwoord te geven op een 
aantal twijfelende vragen, die A. H. Gerhard hier een half jaar geleden 
(No 7; Aprilnummer) na wat naakte statistische gegevens heeft gesteld. En 
ik geef dat antwoord van uit mijn ervaringen. Ik zal trachten duidelijk en 
onomwonden aan te wijzen de bevoorrechting van de bijzondere school 
krachtens haar interne organisatie; bevoorrechting bij alle fijn uitgespon
nen wettelijke gelijkstelling. En mijn doel is daarbij niet, namens het 
bijzondere onderwijs een fanfare-begeleiding te componeeren bij Gerhards 
stille cijfers, maar ■—■ wegen te helpen zoeken, opdat een levenskrachtige 
en bloeiende openbare school zal blijven staan naast de bijzondere. Dit 
toch is zeer in het belang van het onderwijs, en dus ook in het belang van 
het bijzondere onderwijs, dat daar slechts deel van is.

Uit den aard der zaak schrijf ik voornamelijk over de Middelbare School. 
Maar principieel verschillen de Lagere en Middelbare schoolproblemen 
minder, dan men denkt; beide schooltypen beoogen immers niets dan 
propaedeuse. Eerst bij het Hooger Onderwijs stelt de wetenschap zelve haar 
eischen. Zij doet het zoo imponeerend, dat wel binnen afzienbaren tijd 
geen stoffelijke en geestelijke mogelijkheden aan het bijzondere Hooger 
Onderwijs gegeven zullen zijn, binnen het kader der door een bepaalde 
religieuze overtuiging of een bepaalde wereldbeschouwing saamge- 
bondenen, tot overvleugeling van het openbare Hooger Onderwijs 
te geraken. Dat ligt anders bij dat onderwijs, dat in de propaedeuse zijn 
hoogste doel ziet. Voorloopige vorming van persoonlijkheid, langs den 
bekenden weg van de nuttige en gepaste kundigheden, dat is in deze lagere 
regionen het hoogste, — en zeggen wij er dadelijk bij: ook het zéér hooge —, 
doel. En wie daarover even nadenkt, die begrijpt onmiddeliijk, dat de 
levensvraag voor Lagere en Middelbare scholen ligt in hun opvoed
kundige efficiency.

Ontdoe die woorden gerustelijk van hun abstracte gewichtigheid. Vraag 
zuiver zakelijk: wat heeft aan deze generatie van ouders de overtuiging 
gegeven, dat hun kinderen op de bijzondere school, confessioneel of niet- 
confessioneel, het veiligst zijn? En vraag daarna: wat kan de openbare 
school in haar organisatievormen wijzigen, om meer ouders dat gevoel te 
zijnen opzichte bij te brengen.

Zoo dikwijls ik mij die vragen stel, zie ik een Amerikaansch bezoeker
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voor mij, die orienteerende inlichtingen over het Nederlandsche onderwijs 
van mij wenschte. Ik had hem onze eigen, dood-simpele „organisatie
vormen” laten zien. Hij had zich in het leven van mijn school wat verdiept. 
En nu hij met deze vragen tot mij kwam, ontsnapte het mij zoo maar: 
„I am no official, my teachers are no officials; we foun<ipd this school in 
comradeship”. „I see”, zei hij vriendelijk. Maar ik moet hier dadelijk een 
restrictie aan toevoegen. Ook ik, ook mijn collega’s, wij zijn met een goed 
stuk van onze persoonlijkheid ambtenaren in den zin der wet, getrouwelijk 
uitvoerend wat van ons verlangd wordt, getrouwelijk verantwoordend, wat 
verantwoord moet worden. Maar als wij daarmee klaar zijn, dan zijn wij er 
ook mee klaar. En dan begint er iets anders, dat wel is waar binnen alle 
schoolmuren aanwezig is bij dezen of genen docent, maar dat helaas, 
dikwijls genoeg ook niet opvalt, als het afwezig is bij dezen of genen docent. 
In Gerhards geciteerde artikel onderstreepte ik een woord: de milder 
ingerichte bijzondere school.

Men vergeve mij, maar zoo lang nonsensikale begrippen als de eer van de 
school, of, om dat afschuwelijke woord neer te schrijven: de standing van 
de school, „die - hard” - stemmingen wekken in al te zeldzame docenten
vergaderingen, dan gebeuren er van tijd tot tijd ongelukken, die om de 
school een steeds wijder deinende cirkel van levenlooze verlatenheid 
trekken. Er zijn geen grooter vijanden van het onderwijs dan de hoog
houden.

Toen ik van openbare scholen kwam als jong docent, met de beste 
herinneringen aan die scholen, in het door Casimir geschapen milieu van de, 
let wel: neutrale, bijzondere school, toen vond ik daar een door hem vol
ledig doordachte en volledig beheerschte werkgemeenschap van een zoo 
milde structuur, dat ik er eerst onwennig van werd. Kregelig vroeg ik wel 
eens, waarom die school meende zoo veel tijd te mogen vragen, die ik 
graag aan mijn studie zou hebben gegeven. Het wijze antwoord, dat ik 
kreeg, was een rooster, dat mij een blok bruikbaren, vrijen tijd gaf ’). 
Zakelijke vriendelijkheid verricht grooter wonderen dan quasi-zakelijke 
gezagshanteering. Die school was stellig „milder” ingericht. Milder wat de 
verhouding „directie-personeel” betrof, milder ook wat aanging de vanzelf
sprekende tekortkomingen der leerlingen.

En het mooiste was, dat dit niet voortvloeide uit een gemeenschappelijke 
overtuiging over de dingen dezes aardschen tevens of over het ondoor
grondelijke, dat daarachter staat. Deze eenheid omspande het zéér linksche 
en het zeer rechtsche, het verfijnd-aristocratische en het plomp-burgerlijke, 
den meest typischen wetenschapsmensch en den meest practischen school
meester. Een van de in dat milieu gevormde rectoren gaf aan zijn school

’) Dat kon toen nog; het was in den tijd, dat een belasting van iets meer dan 20 uren 
normaal was.
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later het devies: ik dien. Drukte hij daarmee uit, dat dienst aan de 
gemeenschap het eenige schooldoel is?

Dit is in ieder geval, het mooiste, omdat het overal navolgbaar is.
Wanneer men den confessioneelen scholen hun stelligheid zou kunnen 

benijden, die stelligheid is buiten het confessioneele kader onnavolg
baar. Men moet aan die scholen deze eigen rijkdom, — rijkdom, want hier 
is eigen sfeer gegeven —, laten.

Maar maatschappelijk idealisme is niet het specifieke eigendom van 
welke maatschappelijke groep ook. Daarom kan dit het bezielende element 
van de school-voor-allen zijn.

Het is bovendien gemakkelijk aanleerbaar. Men behoeft daartoe slechts 
samen te komen, om zich telkens opnieuw rekenschap te geven van het 
gemeenschappelijke werk, dat in de school geschiedt door twintig, dertig, 
veertig docenten. Men behoeft daartoe slechts ernst te maken met het 
werkelijk willen kennen van den leerling, met het werkelijk willen samen
werken met de ouders. Is het niet wat beschamend, dat in al deze dingen 
de bijzondere school is voorgegaan ? En is uiterlijke navolging van dit alles 
eigenlijk wel voldoende ?

Ik begrijp heel goed, dat het openbare onderwijs zich anno 1913 nog zeer 
zijn meerderheid bewust was, maar het had reeds lang geen monopolie 
meer. Het vergat, zich te realiseeren, dat daar „aan den overkant" werd 
gestreefd naar het steeds meer zich zelf overtreffen. Het achtte het niet 
noodig, concessies te doen aan ouderverlangens, die van „School en Gezin” 
hadden vernomen als een soort blijde boodschap. Het wilde niet zien, dat 
het met programmatische eischen ging als met de ketterplakkaten onder 
Karei V en Filips II, van laksche tot stringente uitvoering. Het zocht 
„selectie" van „materiaal”, dat wil zeggen: het werd een soms ongeduldig 
en hooghartig keuringsbureau.

Ik houd geen requisitoir.
Ik wil alleen aantoonen, dat er voor de levenskracht van het openbare 

onderwijs nog veel ongebruikte mogelijkheden zijn. En ik meen, dat het 
niets anders heeft te doen, dan die zoo snel mogelijk, en zoo doortastend 
mogelijk, aan te grijpen.

Daarbij heeft de openbare school den steun van de overheid zeer noodig. 
Gelooft niet, dat zij daar zeker van is, omdat de openbare school immers de 
overheidsschool is. Ik bedoel geenszins te insinueeren, dat de Regeering 
sinds vele jaren in handen is van politieke groepen, wien men geen groote 
liefde voor het openbare onderwijs kan toeschrijven. Ik bedoel slechts, dat 
„wettelijke gelijkstelling” voor het openbare onderwijs altijd een nadeel 
oplevert, omdat het bijzondere onderwijs, behalve die gelijkstelling, nog 
eigen positieve waarden bezit in schoolbesturen en curatoria, wien het een 
bijzondere lust is „hun” school voort te helpen; in oudersorganisaties, die
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blij zijn, als zij iets voor de school van hun kinderen kunnen doen.
De overheid heeft de scheppingskracht van haar idealisme in de 

laatste jaren, — het begon in 1922 —, bewust uitgeschakeld, om zich tot 
zuinig beheer te bepalen. De nadeelige gevolgen voor het openbare onder
wijs liggen voor het grijpen. Een papieren uniformeering gooide, althans in 
iedere groote stad, alle middelbare scholen op een hoop en cijferde uit, 
of docent zus nog niet een paar uren kon worden gedetacheerd aan school 
zoo. Alsof deze ontworteling van den docent ooit iets goeds zou kunnen 
opleveren. Alsof ooit een sterke gemeenschapsschool zou kunnen groeien 
uit dit nomadendom, dat ook leerlingen dan maar overplant via het aarts- 
geduldige papier. De bijzondere school, autonome gemeenschap, hield haar 
mannetjes bij elkaar. Als zij gedwongen werd tot stoffelijke offers, dan 
greep zij terug op de reservekrachten, waarover zij beschikt.

Maar hoe nuttig ook boekhoudkundig beheer moge zijn, als het onder
geschikt is aan een stuwende zakenwil, het werkt funest, als het die zaken
wil knevelt. Dan wordt het afbraak en cijferdespotisme. Dan neemt het 
commando, wien geen commando toekomt.

Van alle crisisnarigheid heeft de openbare school het meest geleden. Zij 
was het eerst aan bod voor de administratieve bezuiniging, die aan haar 
leven - als - organisme wetten stelde, die tegen het wezen van dat organisme 
ingingen.

De steun van de overheid moet dus hierin bestaan, dat zij den school- 
samenhang, de schooleenheid niet langer ondermijnt, omdat zij zich een 
bedrijfseenheid van drie, vijf, tien scholen kan voorstellen, waarbij van 
alles en nog wat zich in elkaar wringen laat. Dat is op papier prachtig, 
maar in de realiteit noodlottig.

Nog beter ware het, als er een vorm gevonden kon worden, om de open
bare school een schoolgeld B. toe te kennen, zooals zoo vele bijzondere 
scholen hebben. Een schoolgeld, niet bestemd om in de algemeene kas te 
verdwijnen, maar om gebezigd te worden voor de bijzondere schoolbe- 
langen van iedere openbare school op zich zelf. Er zijn immers in iedere 
school kinderachtige uitgaven van huishoudelijken aard, die bij dubbeltjes 
en centen op de daarvan profiteerenden verhaald moeten worden. Het is 
veel juister, daarvoor bescheiden fondsen ter beschikking te stellen. Wanneer 
men een school wil, waaraan de docenten extra-tijd geven, dan geve men 
het leven van die school een andere allure dan die van een tochtig post
kantoor. Wanneer men een school wil, waar de ouders zich gemakkelijk 
en graag bewegen, dan trede men die ouders tegemoet met eenvoudige 
gastheerlijkheid. Wanneer men een school wil, waar de leerlingen bij hun 
clubleven reëele bemoediging voor verstandig initiatief vinden, dan helpe 
men die leerlingen met kleine tegemoetkomingen, ook financieel. En dit 
alles legge men in handen van de directie van de school zelve.
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Dit behoeven geen „geheime” fondsen te zijn!
Iedere bijzondere school, die zich deze of dergelijke uitgaven veroorlooft, 

kan, hoop ik, een gedetailleerde boeking van die uitgaven overleggen. Men 
prate daar alleen niet „ambtelijk” in mee. Men centraliseere het niet in 
ambtelijke bureaux op foliovellen.

Misschien vindt men dit zoo knus, dat men er niet aan wil. Ieder jaar 
ontvang ik immers een vragenlijst, die rekenschap vordert over het mede
gebruik van schoollokalen door leerlingen voor hun vereenigingsleven enz. 
Pennywise, poundfoolish. Men schraapt een paar dubbeltjes, een paar 
guldens bij elkaar en is blij met de resultaten van de wijze zuinigheid, die 
het wezen van de school bederft.

Maar, als de overheid dit niet klaar speelt, zou er dan zoo’n groot be
zwaar zijn voor het openbare onderwijs, zich dit te verschaffen door de hier 
en daar bestaande oudersvereenigingen wat uit te bouwen? Iedere be
heerder van een bijzondere school zal het onderschrijven: men krijgt 
meelevende en meewerkende ouders naar de mate van wervende kracht, 
die van de schoolleiding uit gaat. Men verbeelde zich bij het openbare 
onderwijs toch in 's hemels naam niet, dat een bloeiende bijzondere school 
ontstaat, door dat de directie van die school zich bepaalt tot het houden 
van een afgemeten spreekuur ter incasseering van ouderlijke medewerking.

Is de directeur van een openbare school alleen maar een „onder het 
stadhuis” of een „onder het Departement” ressorteerende ambtenaar, en 
kan en mag hij niets anders zijn, dan is inderdaad de openbare school ge
doemd steeds meer terrein te verliezen, omdat er in het denken en in het 
verwachten van de ouders iets veranderd is.

Daarom heeft de openbare school noodig groote vrijheid en duidelijke 
autonomie, verlossing van papieren bedenksels, werkelijk zelfstandige 
leiding. Misschien kost dat wat meer geld. Maar waarom de suikerbieten 
wel gesteund en de school-voor-allen niet ?

Ik veroorloof mij in dit verband een opmerking over de Lagere School. 
In de herinnering van mijn jongensjaren staat het Hoofd van mijn school 
voor mij als een figuur, ordenend en zorgend, controleerend en regelend. 
Ik kreeg nooit de voorsteling van een nietsnut, die gapend een paar papieren 
invulde en dan zijn jas aantrok, zijn hoed opzette en huiswaarts wandelde. 
Is het niet teekenend, dat in de groote stad de bijzondere Lagere school, als 
het financieel maar even kan, het Hoofd los maakt van een bepaalde klasse? 
Ik weet het. De aandrang kwam uit het onderwijs zelf. Maar ook daar zijn 
vergissingen mogelijk. Grootere Lagere Scholen, - het stadstype -, hebben, 
dunkt mij, niet genoeg aan een klasse-onderwijzer, die ’s avonds thuis de 
statistiek bij houdt. Dat is geen bedrijfsleiding.

Nooit kan men het onderwijs goed bezien van uit een te nauw standpunt. 
En dat geschiedt maar al te vaak. Hoe pijnlijk wordt men getroffen, als men
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de noodlottige ontwikkeling van het neutraliteitsbegrip nagaat in de school, 
die eens bedoeld werd te strekken tot ontwikkeling van alle Christelijke en 
maatschappelijke deugden.

Ik geloof, niet dat bij de onderwijsdebatten van 1854 en volgende jaren 
het woord „neutraal” ooit gebruikt is. De discussie draaide toen om de 
„gemengde” school. Men zag naast elkaar zitten het Protestantsche kind en 
het Roomsche kind en het Joodsche kind. Er waren toen orthodox-Pro- 
testantsche ouders, die dat niet juist vonden. Men wilde dus: differienteering 
naar groepen. Waarom, zo vroeg in 1856 Minister Simons, bemoeit de 
Staat zich met het onderwijs, dat zaak der ouders is? En zijn antwoord 
luidde in alle nuchterheid: „omdat niet ieder gezin daarvoor die zorg kan 
dragen”. Dat onderwijs was natuurlijk: Christelijk onderwijs, omdat onze 
natie, blijkens haar geschiedenis, een Christelijke natie is. Simons wenschte 
dus een Christelijke overheidsschool voor de grootst mogelijke 
groep van ouders. En als men in zake „de mate van dat Christe
lijke”, — een elegante wending is dit niet —, meer begeerde, dan achtte 
hij dit een zaak van „tijd, omstandigheid en plaats”.

De staat erkende in die jaren 1854 e.v. geen andere andersdenkenden 
dan de Joden, de niet-Christenen. Binnen de Christenbevolking ging het, 
afgezien van de Roomsche groep, die geen bijzondere verlangens had, 
slechts om een Protestantsche schakeering van „rekkelijk” en „precies”. 
Men kon den „preciezen” tegemoet komen. Maar dan bleef toch de over
heidsschool een Christelijke school. . . .

Omstreekt 1857 was het „modernisme” in Nederland nog niet sterk 
genoeg, om aan de communis opinio in zake die „zekere mate van Christen
dom” veel afbraak te doen. Het Protestantisme was wel geschakeerd, 
maar, globaal gesproken, had het nog iets homogeens.

Omstreeks 1878 was dat anders geworden. In de phase van Kappeynes 
Lager Onderwijs-wet is er aan de grondslagen gerukt. De volstrekte 
autoriteit van den Bijbel stond sinds een menschenleeftijd ter discussie. 
Het accent in den schoolstrijd was dientengevolge verschoven.

Het voorloopig verslag over Kappeynes wetsontwerp ging vergezeld van 
een paar nota’s. Een van de hand van de Heeren Bichon van IJsselmonde, 
Asch van Wijck, Mackay e.a., welke nota in de Kamerdebatten werd toe
gelicht door den Heer Teding van Berkhout. Die sprak van „neutraliteit". 
Zie, zoo zeide de afgevaardigde, in 1857 gold de strijd de „gemengde” 
school; men wilde neutraal zijn tegenover een specifieke Protestantsche 
Roomsche of Joodsche opvoedkunde. „Door het opkomen van de zoo
genaamde moderne opiniën in de Kerk van Christus .... is een toestand 
in het leven geroepen, dat de openbare school, die voor allen moet zijn, 
goddeloos mag heeten”. Teding van Berkhout vreesde dus, dat de prac- 
tische „mate” van een voor allen bestemd, openbaar, Christelijk onderwijs,
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uit hoofde van overeenstemming met de „zoogenaamde eischen des tijds”, 
een „moderne", d.i. vrijzinnig-Christelijke, door hem goddeloos geheeten, 
school zou opleveren. En dat wilde hij natuurlijk niet.

De Memorie van Antwoord van Kappeyne was forsch genoeg. „Met 
de neutraliteit van de school tegenover de geloofsverschillen der kerkelijke 
secten strijdt het niet, dat het onderwijs, de omgang tusschen onderwijzer 
en jeugd van den zuurdesem der ethiek doortrokken zij”. En in ’s Ministers 
slotwoord was dit positieve nog veel duidelijker: „Men kan ons van geloofs- 
gemeenschap uitsluiten, van de gemeenschap der Christelijke zedeleer 
weigeren wij uitgesloten te worden”. De Minister en de Wet bleven het 
positieve standpunt innemen, dat Christelijke ethiek de school en het 
schoolleven beheerschte en beheerschen moet. Het was Mr S. van Houten, 
die een ander geluid hooren deed. De openbare school, zei hij, met mis
kenning van het punt in questie, propageere noch Katholieke, noch ortho- 
dox-Protestantsche noch ook moderne overtuigingen. „Ik wensch hetgeen 
ons wordt voorgelegd alleen te toetsen aan de eischen van het onderwijs 
zelf”. School en levensstijl hebben niets met elkaar te maken. De school 
is niets dan leer-instituut.

Zoo kreeg „neutraliteit” den zin van „geheelonthouding”.
Het geslacht van Marx en Multatuli hoopte door de technische bijslijping 

van het jeugdige intellect betere tijden van onbelemmerde zakelijkheid 
voor te bereiden. Het begrip „neutraal”, dat oorspronkelijk aanduidde: 
het ter zijde stellen van bepaalde en bijzondere, religieuze, opvoedkundige 
systemen ter wille van een voor allen als bekend verondersteld algemeen, 
Christelijk-ethisch, opvoedkundig systeem, werd nu, onder den aandrang 
van rechts en links, de volstrekte terzijdestelling van ieder religieus
opvoedkundig systeem ter wille van een puur critisch intellectualisme. 
Het hoogste opvoedkundige doel werd het ignoreeren van alle standpunten, 
inclusief het eigene.

De opvoeder, de onderwijzer werd neutraal.
Als hij zweeg van het eigene, mocht hij ook zwijgen van het andere.
Deze caricatuur is „theoretische” werkelijkheid geworden.
In 1878 was Troelstra 18 jaar. Hij had de school te Stiens reeds lang 

verlaten. Maar in zijn Herinneringen (I blz. 77) is de zeventigjarige die 
school nog geenszins vergeten. Hier is de „practische” werkelijkheid een 
paar jaar, vóór Teding van Berkhout de Lagere School goddeloos geworden 
noemde, vóór S. van Houten zei „geen propaganda”. Ik citeer „De Open
bare Lagere School, waarop ik te Stiens werd geplaatst, was de school van 
1857, ingericht volgens de wet Van der Bruggen. Een „school met den 
Bijbel” was het niet; evenmin een godsdienstlooze school. In deze 
school werd ik opgevoed in hetgeen Thorbecke 
noemde „christendom boven geloofsverdeeld-
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er sinds lang.

heid”. De week ving aan met gebed en werd met dankgebed gesloten. 
Er was een aangenaam leesboek over Bijbelsche geschiedenis en bijzonder 
interessant vond ik een ander leesboek, waarin figuren uit den Bijbel 
behandeld werden. Deze school vulde voor mij iets aan, 
wat ik thuis mist e”. Men begrijpt gemakkelijk, dat in den jare 
1878 niet opeens het Hoofd der School te Stiens bekeerd was tot het inzicht 
van zijn goddeloosheid, volgens de meening van Teding van Berkhout, of 
tot afkeer van zijn propaganda, volgens den wensch van Van Houten. 
Tegenover de simpele erkenning van Troelstra wordt die neutralistische 
geheelonthouding wel erg grauwe theorie.

Meer dan eens heb ik mij afgevraagd, of ik in de jaren, dat ik het „neu
trale” onderwijs diende, ooit anders ben geweest, dan in de jaren, waarin ik 
een „principieele” school zelf mocht opbouwen. Ik kan in den gemoede 
verzekeren van niet, of niet noemenswaard. En honderden, duizenden 
onderwijzers en leeraren van openbare scholen zullen er nog steeds niets 
op tegen hebben, mèt Kappeyne te verklaren, dat zij weigeren uitgesloten 
te worden van de „gemeenschap der Christelijke zedeleer", dat hun „onder
wijs”, hun „omgang" met de jeugd doortrokken is en blijft „van den zuur
desem der ethiek”.

Schort het in dit van verkettering volle leven de openbare school aan een 
ethischen grondslag, die noch Roomsch, noch orthodox-, noch vrijzinnig- 
Protestantsch mag zijn, dan wil ik haar gaarne van over den Atlantischen 
Oceaan een paar woorden van simpele wijsheid halen, die aan al deze nega
tieve eischen voldoen. Zij zijn oud, zoo oud, dat alleen een geschiedenisman 
er mee aan kan komen dragen. En in dit geval is het een deugd, want men 
kan die woorden nu niet afweren met een of andere vervloeking van 
„zoogenaamd moderne opiniën” of van „zoogenaamde eischen van den 
tijd”.

Ik zal dien fijnen, aristocratischen Virginier, Thomas Jefferson, hier aan 
het woord laten. Die man, die vorm gaf aan de Amerikaansche onaf- 
hankelijkheidsgedachte, heeft telkens weer als onderwijs-specialist het 
woord willen voeren. Een wereldhistorische figuur van grooter formaat 
nog dan de mannen, die ten onzent schooltypen hebben gesticht, hoewel ook 
aan dezen meer dan doorsnee-grootheid niet vreemd was. Heemskerks 
gymnasium, Thorbecke’s Hoogere Burgerschool B, De Visser's Hoogere 
burgerschool A zijn scheppingen van mannen, die perspectief zagen .... 
Gemakkelijk begrijpt men, hoop ik, dat er een aanklacht schuilt in de 
onvolledigheid van deze enumeratie *). Maar keeren wij terug tot den man- 
van-overzee, Jefferson, en de broodnuchtere formuleeringen, die hij aan
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‘) Vgl. The Unique^Function of Education in^American Democracy, Washington,

opvattingen en zijn

zijn onderwijsdoeleinden schonk. Het zijn er zes, waarbij ik hier en daar 
iets spatieer.

i° lederen burger de kennis bij te brengen, die hij noodig heeft tot 
uitoefening van zijn eigen bezigheden (his own business).

2° Hem in staat te stellen voor zichzelf te calculeeren en zijn gedachten, 
zijn verplichtingen en zijn boekhouding in geschrifte vast te leggen en te 
bewaren.

3° Door lectuur zijn m o r e e 1 e 
mogens te verbeteren.

4° Zijn verplichtingen tegenover zijn naasten en 
tegenover zijn land te begrijpenende ambten, hem door 
naasten en land opgedragen, competentelijk te vervullen.

5° zijnrechten te kennen; ordelijk en rechtschapen uit te 
oefenen de rechten, die hij voor zichzelf behoudt; wijs te kiezen de gevol
machtigden voor de rechten, die hij overdraagt; zorgvuldig, eerlijk en 
verstandig die gevolmachtigden in hun gedragingen gade te slaan.

6° En in het algemeen, intelligent en betrouwbaar, zich te houden aan 
de sociale verplichtingen, die op hem rusten *).

Dit alles moet de school zijn medeburgers meegeven. De schijnbaar- 
dorre pedantheid van die sententies verhindert ons volstrekt niet, na de 
utiliteit van doel i en van doel 2, de ethiek van doel 3 en doel 4, den politieken 
en socialen gemeenschapsdienst van doel 5 en van doel 6 op te merken. 
Van fanfares heeft dit niets. Het is een zakelijke proclamatie, die den 
Amerikaanschen schoolmeester als plicht oplegt: opvoeding tot burger
deugd in den diepsten zin van het woord.

Hier geen religieus geharrewar, maar ook geen verpieterd, negatief 
intellectualisme. Een groote stelligheid ligt aan die formuleeringen ten 
grondslag; de stelligheid van het gezonde en eerlijke denken. Jefferson 
koos tot motto voor de universiteit van Virginia: And ye shall know the 
truth, and the truth shall make you free. Diepe ernst kenmerkte zijn 
manlijke good will: I have swom upon the altar of God eternal hostility 
against every form of tyranny over the mind of man.

Ik geloof, dat Jeffersons idealen nog zouden kunnen werken als machtige 
bezieling van het openbare onderwijs in ons land, voor zoo ver het die 
bezieling behoeft.

Want ik ben er van overtuigd, dat er geen openbare school in Nederland 
is, waar men niet zou kunnen aanwijzen de mannen en vrouwen, wien het 
volle ernst is met de vervulling van hun taak in Jeffersons geest.

Misschien mag men zich afvragen, of de levensstijl van die overtuigden 
de levensstijl van allen is?

Misschien zou het goed zijn, als het openbare onderwijs zich bewust was
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Heden en Toekomst van de Openbare School 
door K. GEERTSMA.

nog uit andere beginselen te leven dan uit dat van de „uitgeholde” neutra
liteit.

Het aanvaarde dan het hier geschrevene als een poging, den weg tot die 
beginselen voor allen terugvindbaar te maken. Ik heb het mede 
mijn taak geacht, bij de stichting van een „bijzondere school met bijzondere 
signatuur” daartoe mede te werken. Zie daar de verklaring van een in
leidende paradox.

T Tet beginsel der Nederlandse lagere-schoolwetgeving is, naar het 
-tmij voorkomt, onaanvechtbaar uit een zedelijk oogpunt: het schenkt 

een grondslag voor vrijheid van schoolopvoeding aan iedere niet al te on
betekenende volksgroep, en dus voor gewetensvrijheid. Uit de hier neer
geschreven stelling en haar motivering behoeft niet te volgen, dat de 
uitwerking van dit beginsel in wet en praktijk eveneens onaantast
baar zou wezen. Beide, praktijk en wet, worden beheerst door de be
schaving en de ontwikkeling van het volk, de eerste direct door die van de 
brede volkslagen, de laatste indirect door die van zijn politieke bovenlaag. 
Als de in de wet aangeboden grondslag voor gewetensvrijheid niet kan wor
den aanvaard in de praktijk van het volksleven, dan kan de wet het beoogde 
effekt niet hebben.

Indien we ons nu bezinnen op de uitwerking der wet-1920, dan vinden we 
onder meer — A. H. Gerhard gaf de cijfers in de jongste Novemberafleve
ring van dit tijdschrift — een langzaam achteruitgaande openbare school: 
in zes jaar brokkelde het zevende deel er van af 1). Gerhard kan moeilijk 
toegeven, dat in dezelfde mate de liefde voor confessioneel onderwijs toenam, 
en zoekt naar andere oorzaken: „verwoesting-Marchant”, stoffelijke 
achteruitzetting, ongunstige plaatselijke ligging der scholen en ouderdwang 
door „steun". Prof. Kohnstamm slaat deze zijwegen niet in, maar kan 
wel aannemen, dat de oorzaak in toenemende liefde voor het Confessioneel 
karakter van de bijzondere school ligt; immers, onze tijd heeft behoefte 
aan b e 1 ij d e n als grondslag van handelen (p. 238). En ook de 
heer Daalder gewaagt van de hedendaagse vlucht in de omschreven 
belijdenis (vergelijk p. 299).

Hoezeer ik — men heeft mij gevraagd hier het probleem als religieus
socialist te beschouwen — geneigd ben aandacht te schenken aan geestelijke
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verschijnselen, hun verband met het materieel-maatschappelijke verlies ik 
toch niet gaarne uit het oog. En dan treft mij allereerst, dat het hoge goed 
der gewetensvrijheid niet veilig is in een samenleving op de grondslag van 
het Kapitalisme. Een zeer groot deel van het volk — men kan het beter 
sociaal dan economisch aanduiden, o.a. omdat de arbeidersklasse sterker is 
georganiseerd dan de middenstand, en haar leden in hun vak- en politieke 
strijd vaak beter zijn ontwikkeld dan die der middengroepen — is stoffelijk 
te zeer afhankelijk, dan dat het geestelijk vrij kan zijn. Ook verkeert het 
materieel in een te slechte positie dan dat zijn leden zich gemakkelijk tot 
geestelijke zelfstandigheid kunnen opwerken. Het feit, dat ik hier bedoelde 
te omschrijven, kan in een meer bekende formule worden uitgedrukt: 
de geestelijke, dus ook de politieke democratie van ons volk kan moeilijk 
tot haar recht komen zonder economische democratie. Deze waarheid 
verminkt zowel het effekt van het goede beginsel onzer schoolwet als b.v. 
dat van het algemeen kiesrecht. Ze zegt op zichzelf nog niets omtrent 
toekomstige bloei of versterving der openbare school; alleen maar iets 
aangaande de mogelijkheid van de juiste uitwerking van ons school- 
beginsel, ze maant degenen onder ons tot voorzichtigheid, die zouden 
menen dat uit de hedendaagse afbrokkeling der openbare school haar 
ondeugdelijkheid of impopulariteit zou blijken.

Toch kunnen we, geloof ik, een meer positieve conclusie trekken uit de 
in cijfers gegeven ervaring met ons schoolstelsel. Gerhard berekende, dat 
het openbare gewone Lager onderwijs, wat schoolbevolking betreft, 
erger afbrokkelt dan het dito uitgebreide l.o. En wordt deze laatste be
volking niet gevormd uit de kringen der stoffelijk en geestelijk beter ge
situeerde ouders ? Dit zou er op kunnen wijzen, dat speciaal de open
bare school te lijden heeft onder de nood der tijden, vooral dus van de in 
1929 aangevangen krisis. Intussen, de eventuele juistheid dezer veronder
stelling zou duidelijker te bewijzen zijn, indien de afbrokkeling der open
bare school in cijfers was uitgedrukt voor milieu’s van verschillende wel
stand. Nu is naast de steun, die ze aan Gerhards berekening ontleent, 
slechts te stellen de kracht der algemene redenering, dat in een politieke 
democratie particulieren als pleitbezorgers ener school eerder school
dwang toepassen dan overheidsorganen en dat in crisistijd zulk een dwang 
het grootste effect heeft. M.a.w. als de kapitalistische maatschappij in een 
erger dan gewone krisis verkeert, loopt de geestelijke democratie het groot
ste gevaar, wat op lagere-schoolgebied in een land als het onze allereerst 
ten nadele komt van de overheidsschool.

Hiermee zijn we teruggekeerd tot het maatschappelijk milieu van ons 
schoolwezen. Het zou niet goed zijn, daarin te blijven steken, en terecht 
vragen naast de economische de geestelijke gesteldheden onze aandacht. 
Daarom moeten we ook het andere volksleven en de scholen op zich zelf
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bezien, en trachten heden en toekomst van de openbare school te be
schouwen van uit haar eigen aard en het hedendaagse geestelijke leven.

4
4

rondom en

De openbare school wordt verkozen door ouders, die, om welke 
redenen dan ook, geen gebruik wensen te maken van de mogelijkheid tot 
differentiatie, welke onze onderwijswet-1920 aanbiedt; voor hen 
is deze school in beginsel de eenheidsschool, die in dienst staat van de 
volkséénheid, ja, van de menselijke broederschap. Dit verlangen uit zich 
in deze schoolkeuze echter niet onbeperkt, en kan daarom ook niet voor 
zo zuiver worden aangenomen als het zich in de regel in woorden aandient: 
aanvaard werd n.1., dat de éénheid mag worden verbroken door het ver
schil in maatschappelijke stand. De wet-1920 stond zeer zeker op hoger 
standpunt, en wenste de invoering der algemene volksschool, gediffe
rentieerd alleen naar de geestelijke verschillen der ouders. Omdat 
we uit zedelijk oogpunt de geestelijk differentiatie in het volk stellen boven 
de maatschappelijke, kunnen we zeggen, dat kort na de wereldoorlog in 
ons land de wet het volksleven vóór was; vandaar waarschijnlijk, dat op dit 
punt die wet in de praktijk heeft gefaald. Voor de derde maal zien we hier 
de uitwerking van politiek-democratische maatregelen belemmerd in een 
maatschappij, die op het economisch individualisme rust (algemeen kies
recht — vrije schoolkeuze — algemene volksschool).

Maar waar het standsgevoel niet te luid spreekt, zoals op de oude dorpen, 
of waar het zich geheel kan „uitleven”, zoals in de grotere steden, daar is 
de (of een) openbare school, in vergelijking met de bijzondere, de 
geestelijk-ongedifferentieerde. En het komt mij voor, dat hierin haar 
toekomst wordt gewaarborgd, voorzichtiger uitgedrukt: dat dit voor haar 
toekomst een factor ten goede is. Misschien ben ik nog te zeer 
onder de invloed van de sfeer der jubileum-week, — maar ik 
voel de groei onzer volkséénheid, zelfs in de huidige maatschappij. 
En nu erken ik de waarde van een gedifferentieerde eenheid wel, waarop 
de voorstanders der bijzondere school de nadruk zullen leggen, maar ik 
voel de klem toenemen, die op het woord éénheid valt, vooral waar het 
de opvoeding der kinderen betreft. Eerbied voor de geestelijke differentiatie 
der volwassenen zal niet beletten een tegenzin in een al te vroege scheiding 
tussen de kinderen van eenzelfde volk, die iets gevaarlijks en antipathieks 
krijgt, waar volkséénheid steeds dringender nodig blijkt. Op zijn minst zal 
de overdreven zucht naar splitsing, die dikwijls werd bot gevierd in het 
eerste tiental jaren na de wet-De Visser impopulair worden, en wellicht 
langs legislatieve weg tegengegaan.

Krijgt hierdoor de naam van de openbare school een gunstiger klank, het 
effect hiervan zal kunnen worden versterkt door opzettelijke maatregelen 

in die school. De eerstbedoelde zijn reeds in werking getreden,
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al hebben ze, zoals we zagen, de afbrokkeling die we bespreken, niet kun
nen beletten. Of ze haar hebben kunnen belemmeren, is moeilijk na te 
gaan. Maar er is een leger ter verdediging gevormd, waarvan de gevechts
kracht langzamerhand moet zijn gewassen bij toenemende ervaring in een 
voormaals geheel vreemde praktijk. Op de bres die geslagen is in de open
bare school, staan nu plaatselijke en nationale oudercommissies en -raden, 
en staat een Propagandacomité, waarin verenigingen van onderwijzers met 
die van niet-onderwijzers samenwerken. Door deze omstandigheden gaat 
reeds een overheidsinstelling als de openbare school is, zich enkele van de 
voordelen assumeren die gewoonlijk slechts aan particuliere instituten ten 
deel vallen, en is reeds de richting ingeslagen, die prof. Kohnstamm wees, 
toen hij voorsloeg ,,de zorg voor het O.O. op te dragen niet aan de gemeente
besturen, maar aan afzonderlijke lichamen ad hoe, die dan uit voor
standers van niet-confessioneel onderwijs zouden moeten bestaan” 
(p. 234). Ik weet, dat de door mij hier aangewezen zorg niet die der over
heid kan vervangen, maar dat komt mij ook niet gewenst voor: nog steeds 
is in ons schoolstelsel de openbare school primair, al heeft haar voorkeur- 
positie een knak gekregen bij de wetswijziging, die de „verwoesting- 
Marchant” heette goed te maken. Ik zou de openbare school in handen der 
overheid willen laten, zowel om de autoriteit die ze daaraan ontleent, als 
tot behoud van haar in materiële zin normatief karakter, als ter wille 
van de rechtspositie der onderwijzers.

In de artikelen van prof. Kohnstamm en den heer Daalder komen sterk 
naar voren twee bezwaren tegen de O.S. als overheidsschool (p. 234 en p. 
300): eventueel beheer door tegenstanders, en bureaucratie als oorzaak 
van hardnekkig conservatisme. Het eerste erken ik als juist en gevaarlijk; 
zou het op te heffen zijn door een bepaling, dat openbaar en bijzonder 
onderwijs ieder althans hun eigen r ij k s schooltoezicht kregen? Het 
tweede bezwaar lijkt mij minder juist of minder belangrijk. Prof. Kohn
stamm ziet het bewijs in de z.i. grotere mate van „vooruitstrevendheid” 
van Nijverheids- en Kleuteronderwijs t.o.v. l.o., m.o. en v.h.o. Indien dit 
verschil bestaat, kunnen dan ook niet als oorzaken hebben gewerkt de 
betrekkelijke nieuwheid der beide eerste soorten en de omstandigheid, 
dat ze minder vast zijn ingeschakeld in een examenketen als de laatste drie 
verbindt? De Heer Daalder — het blijkt verderop in zijn artikel — ver
bindt een program van een „nieuwe” school aan zijn verzet tegen de 
openbare in haar huidige vorm van overheidsorgaan. Ik geloof echter niet, 
dat de weg, waardoor hij het zedelijk doel der O.S. wil bereiken („bevorde
ring van kameraadschap, verantwoordelijkheidsgevoel, verdraagzaamheid, 
zelfbeheersing bij het dienen der gemeenschap”) noodzakelijk die van de 
„nieuwe” school moet zijn; ik geloof, dat ook de „oude” tot deze 
doeleinden leiden kan. Intussen, een vrije strijd van meningen zal hier
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waarschijnlijk helderheid kunnen brengen; en nu kan men zich voor
stellen, dat het door mij genoemde verdedigingsfront der O.S. plaats ging 
bieden voor een dergelijke strijd.

Hiermee neem ik afscheid van de O.S. als overheidsorgaan, om het slot 
van mijn beschouwing dier school te wijden aan de O.S. als volksorgaan.

De lagere school heeft tot taak, de overgang te bevorderen der geeste
lijke goederen van een volk aan zijn nageslacht; daarbij gaat ze selec
terend te werk, zodat de overdracht tevens een zuivering is. Omdat ze 
put uit de wereld der volwassenen en zich richt tot die der kinderen, wordt 
ze geestelijk bepaald door de gesteldheden van het volk en die van zijn 
jeugd. De laatste neemt ze vooral in acht bij haar methodiek, paedagogiek 
en psychologie, de eerste ondervindt zij in wetgeving, zede en karakter van 
het volk. Het zijn niet de hulpwetenschappen der opvoeding geweest die 
in ons land hebben geleid tot de splitsing der lagere school, al zal (maar hier 
voel ik mij onbevoegd) van richtingen naar geloofsovertuiging in paeda
gogiek en psychologie sprake kunnen zijn; in de „schoolstrijd" evenwel 
heeft dit verschil niet veel effect gehad. Wel wat buiten het eigenlijke 
schoolterrein lag: de volksaard heeft het beginsel der wet van 1920 be
paald. In deze wet zegepraalde de zucht naar vrijheid en verdraagzaamheid, 
en kwam het intellectueel vermogen om vorm te geven aan deze verlangens 
tot uiting. Al deze geestelijke volksgoederen droegen natuurlijk het stempel 
van hun tijd, in dit geval de vóór-oorlogsjaren: de „schoolstrijd” is in feite 
beslecht in de Pacificatie-Commissie, ingesteld bij K.B. van 31 December 
1913; haar rapport is uitgebracht 11 Maart 1916.

Wil men nu oordelen over heden en toekomst der openbare school en 
daarbij die school vooral beschouwen als volksorgaan, dan rijst de vraag 
niet zo zeer naar de volks aard, want die is zeer constant, maar wel naar 
de volks geest in de na-oorlogsjaren; professor Kohnstamm en de heer 
Daalder hebben dan ook op de tijdsverschijnselen gewezen, en daarmee 
geconfronteerd het geestelijk centrum der openbare school, de alom 
bekende „Christelijke en maatschappelijke deugden”. Beiden komen hierin 
overeen, dat ze deze in haar oorspronkelijke betekenis willen zien opgevat 
(239 en 301), dat ze dus de openbare school tot een in wezen christelijke 
school willen maken. De Heer Daalder wil nog de naam vermijden, pro
fessor Kohnstamm treedt niet in bijzonderheden.

Bij deze schrijvers sluit ik mij op dit punt van harte aan, hierbij naar ik 
meen niet enkel eigen idealen volgend, maar ook de zich wijzigende ge
voelens van de ouders der openbare school. Ik geloof, dat de voor-oorlogse 
opvatting van „neutraal” onderwijs als onderwijs „vrij van godsdienstige 
en politieke dogma’s” in de na-oorlogse jaren merkbaar aan aanhang 
verloren heeft. Eigenlijk is het meer een onderwijzers-overtuiging geweest,
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gevoed door het rationalisme van de vóór-oorlogse volksgeest, van de 
negentiende eeuw. Liberalisme en marxistisch socialisme hebben deze 
onderwijzers-overtuiging een klankbodem verschaft in de kringen der 
intellectuelen en niet-godsdienstige arbeiders, beide voedingsmilieu’s 
der openbare school. Natuurlijk hebben ook de onderwijzers zelve, die niet 
buiten het volk leven maar deel hebben aan de volksgeest, geput uit dit 
rationalisme.

Het is hier niet de plaats, naast de „negatieve” opvatting der neutraliteit 
de „positieve" te stellen, altans deze uitvoerig te omschrijven; alleen dan 
dit: de schooi moet in kon takt staan met het volk, en tot zich toelaten wat 
duidelijk te herkennen is als het waardevolle uit de volksgeest, voor zo
verre kinderen het zich kunnen toe-eigenen. Hiertoe behoren dan, als 
godsdienstig „dogma” zo men wil: het geloof in God naar het Evangelie, 
en als politiek „dogma” het geloof in de waarden van ons nationaal leven.

Ik achtte het beter deze dingen voor te stellen zonder er eerst doekjes 
om te winden. Onze openbare school mag, krachtens het verloop van wet 
en zede, een christelijke, nationale volksschool zijn, en ik zou, in deze 
vernieuwde doelstelling, niet te opportunistisch willen wezen. Immers, het 
is nu de tijd om duidelijk te zijn en helderheid te brengen. Het kontakt 
tussen volk en openbare school, dat allereerst in den onderwijzer wordt tot 
stand gebracht, vraagt van dezen een nadere bezinning op de mogelijk
heden, de noodzakelijkheden van een juist en innig verband. Hierbij kan 
voorlichting alleen dienen, als ze tegenover twijfel en aarzeling de besliste 
overtuiging stelt.

Niet natuurlijk het gebod en de dwang. Niet-godsdienstige en niet- 
nationaalvoelende onderwijzers, alsmede zij die menen dat ze op deze 
punten hun gevoelens in de klas moeten verbergen, blijven toegang be
houden tot de openbare school. Maar er moet een opvoedingsproces plaats 
hebben, zowel van ouders als van onderwijzers, dat nieuwe inzichten beoogt 
in het vraagstuk der „neutraliteit”. De vrij algemeen gevestigde negentiend’- 
eeuwse overtuiging, dat een consientieus openbaar onderwijzer bij zijn 
werk de naam van God niet noemen mocht, bijbelsche stof opzettelijk 
moest vermijden, de begrippen vaderland en vorstenhuis moest ontzien, —- 
die overtuiging moet, buiten de school, aan een nieuw onderzoek worden 
onderworpen voor en in zijn eigen kring. Daardoor moet opnieuw verband 
worden gelegd tussen den openbaren onderwijzer en de gewijzigde volks
geest. En er is geen enkele reden om aan te nemen, dat niet langs deze 
zuiver democratische weg het verouderd neutraliteitsbegrip zal worden 
gezuiverd. Zeker, er is tijd noodig, zoals altijd het geval is bij de niet- 
autoritaire opvoeding en er is geduld nodig, zoals geestelijke groei immer 
vergt. Het komt maar aan op de kracht der eigen overtuiging van wie 
de arbeid ondernemen. Dat zullen, dunkt mij, in de eerste plaats, ik wil niet
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zeggen de kerken, maar dan toch de godsdienstige verenigingen moeten 
zijn; en omdat ons probleem op het terrein van het openbaar onder
wijs ligt, allereerst de v r ij z i n n i g-godsdienstige. Daarnaast die, welke 
zonder een godsdienstige belijdenis te vragen, toch de godsdienst zodanig 
waarderen en de openbare school zozeer liefhebben, dat ze zelf een „nieuwe 
ontmoeting” tussen godsdienst en openbare school gewenst achten. Ook 
de organisatie’s, wie het nationale leven ter harte gaat (en tevens de 
openbare school) zullen het probleem der neutraliteit „voor het voetlicht” 
moeten brengen. Kortom: de vraag van het verband tussen volksleven en 
openbare school moet uit de beperkte kring der onderwijzers worden over
gebracht in milieu's, die wel hun vertrouwen hebben, maar waarin andere 
„volksopvoeders” en ouders een woordje meespreken. Ik geloof, dat de 
tijd hiervoor gunstig is, en gunstiger worden zal.

Dit brengt mij dan tot een beknopte formulering van mijn geloof in de 
toekomst der openbare school, tevens een samenvatting van enkele ver
wachtingen, in de loop van dit artikel uitgesproken.

De kapitalistische maatschappij bemoeilijkt de vrije schoolkeuze die de 
onderwijswet politiek waarborgt; de huidige bloei of afsterving van één der 
schoolsoorten (openbaar of bijzonder) is dus geen zuivere graadmeter voor 
de liefde, die de delen van ons volk haar inderdaad toedragen. De voor
standers der openbare school, ook de school zoals die nu is, moeten zich dus 
door haar achteruitgang niet laten ontmoedigen; uit haar beginsel moeten ze 
de kracht putten, haar trouw te blijven en te doen gedijen. Dit zal gemakkelijk 
vallen bij het bedenken, dat dit beginsel, gesteld naast dat van de twee 
andere grote oudergroepen — die der Rooms-Katholieke en der orthodox- 
Protestantse school — in ons land nog de meeste aanhangers telt: in 1936 
hadden de openbare scholen 37.1 % der hele schoolbevolking, de Pr. Chr. 
27 % en de R. K. 33.8 % (uit Gerhard’s artikel, p. 60).

De openbare school lijdt, wat het gezamenlijk aantal harer leerlingen 
betreft, waarschijnlijk meer onder de huidige maatschappelijke crisis dan 
de bijzondere; reden (onder andere) voor haar voorstanders om op krachtige 
bestrijding er van aan te dringen en op een maatschappelijke ordening die 
de kans op crises in de toekomst vermindert of verdwijnen doet. In dit 
verband moet ik afwijzen het streven, ook op enkele plaatsen in het artikel 
van den heer Daalder uitkomend (p. 301, 303), om het politiek optreden van 
openbare onderwijzers (indien dit valt binnen de grenzen van wet en ge
weten) in naam van het belang der openbare school terug te wijzen of te 
dringen; indien de heer D. de voorstanders van het democratisch socialisme 
bedoelde, dan wees hij, naar ik meen, een hulpkracht der openbare school af.

Binnen het raam der tegenwoordige schoolwet, zo mogen voorstanders 
van het beginsel der openbare school vragen, dienen wijzigingen te worden
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overwogen in overeenstemming met het groeiend éénheidsgevoel in ons 
volk: ze dienen versplintering tegen te gaan, en de zorg voor elke school
soort zooveel mogelijk op te dragen aan haar voorstanders.

Gewenst is, rondom de openbare school als overheidsinstituut een groep 
van voorstanders te activeren uit particuliere kringen, met behoud even
wel van haar huidige plaats en primaire positie in ons scholenstelsel.

De openbare school moet in elke periode openstaan voor het geestelijk 
volksleven, ook in onze tijd, en plaats inruimen voor het ontwakend 
christelijk en nationaal volksgevoel, dat niet door een negentiend’ eeuwse 
opvatting van „neutraliteit" mag worden buitengehouden. Wetswijziging 
ten aanzien der formule „opleiding tot alle Christelijke en maatschappe
lijke deugden” is vooralsnog niet wenselijk; nodig is opvoeding tot het 
nieuwe inzicht, zo van onderwijzers als van ouders. Slaagt deze, dan wordt 
de toekomst der openbare school vaster gewaarborgd.

opvoedingssysteem volgens de principes van den 
! en paedagoog Dr. Prof. Ovide Decroly beoogt vóór 

alles een practische opvoeding voor het werkelijke leven te geven, geba
seerd op de resultaten van het psychologisch onderzoek. In een meer dan 
30-jarige praktijk heeft het op overtuigende wijze zijn groote waarde 
zowel voor het normale als voor het abnormale kind, bewezen. Niet alleen • 
in de meeste Westeuropese landen, over heel de wereld wordt zijn methode 
toegepast en een van de meest bekende inleidingen tot zijn werk werd reeds 
in dertien talen overgezet, w.o. in het Turks en het Japans.

De huidige school stelt zich als voornaamste doel een zo groot mogelijke 
hoeveelheid parate kennis bij te brengen, zonder zich er voldoende reken
schap van te geven, of deze kennis voor het latere leven van enig nut is. 
Over het gehele land worden precies dezelfde reken- taal- en leesboekjes 
gebruikt, onverschillig uit welke streek of uit welk milieu de kinderen 
afkomstig zijn. Terwijl het toch niet valt te ontkennen, dat de levens
ervaringen van kinderen, die in verschillend milieu zijn opgegroeid, ook 
absoluut verschillend zijn en daardoor ook hun behoeften en interessen.

r\e klachten over de geringe practische resultaten van het schoolonder- 
-L-' richt nemen de laatste jaren geregeld toe en daaraan evenredig rijst 
de vraag naar een onderwijsvernieuwing in zodanige geest, dat het kind 
op meer doelmatige wijze wordt voorbereid voor zijn toekomstige taak 
in het maatschappelijk leven.

Het onderwijs- en <
Belgischen psycholoog
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Dit is de reden, dat Decroly nooit of te nimmer een vaste methode heeft 
willen of kunnen ontwerpen; hij gaf slechts fundamentele principes, die 
voor alle kinderen gelijkelijk gelden. De uitwerking van deze principes 
liet hij over aan de scholen en deze uitwerking móet in elk afzonderlijk 
geval weer anders zijn, omdat elke groep kinderen anders is en dus andere 
behoeften heeft, omdat elke leerkracht zijn leerlingen moet aanpakken op 
de wijze, die hem het beste ligt en omdat altijd en altijd weer de omstandig
heden, waaronder het onderwijs gegeven wordt, wisselend zijn.

De tegenwoordige school vormt veelal een doel op zichzelf. Men vraagt 
zich niet af, wat het kind er leert en welk nut het daar later van zal trekken, 
men eist alleen, dat het een bepaalde school „met goed gevolg doorlopen” 
heeft, dat het een „diploma” heeft, ook al zijn alle belanghebbenden — 
ouders en werkgevers, zowel als de meerderheid der betrokken leer
krachten — het er over eens, dat een groot deel van wat er geleerd wordt 
absoluut onnutte ballast is, ballast, die na het doorlopen van de school 
ogenblikkelijk weer vergeten wordt.

Zo heeft de school zich ontwikkeld tot een instituut, dat geheel en al 
naast het eigenlijke leven staat en dat daardoor in zijn voornaamste taak —• 
de jonge mens op doelmatige wijze op te voeden voor zijn toekomstige 
plaats in de samenleving — ten enenmale tekortschiet.

Decroly echter plaatst zijn school midden in het volle leven; al het 
kunstmatige, schoolse wordt zoveel mogelijk geweerd en vervangen door 
een natuurlijke evolutie van het kind, een evolutie, die ruimte laat voor de 
volledige ontplooiing van de in aanleg aanwezige geestelijke en lichamelijke 
krachten.

Hierbij wordt aan de maatschappelijke opvoeding een ruime plaats 
ingeruimd. Het milieu, waarin het kind opgroeit, ook het schoolmilieu, is 
daarbij een factor van groot belang. En nu is het wel opmerkelijk, dat de 
allereerste onderwijsdaad van den jeugdigen medicus Decroly reeds getuigt 
van deze waardering voor het milieu.

Evenals Montessori begon Decroly met het onderwijs aan abnormale 
kinderen en toen hij daar in 1901 een aan vang mee maakte, stichtte hij 
geen school, maar nam een aantal zwakzinnige kinderen bij zich in 
huis; het gezin toch is hèt door de natuur aangewezen milieu voor de 
opvoeding van het jonge kind. In dit grote gezin, waarin mét de andere 
ook de eigen kinderen werden opgevoed, werd tevens een tweetal onder
wijzeressen opgenomen: Mej. Degand en Mej. Monchamp, beide thans nog 
zeer vooraanstaande persoonlijkheden in het Belgische onderwijs. Hier, 
in het eigen huis, vond Decroly het meest ideale psycho-paedagogisch 
laboratorium, dat zich denken laat; van de ochtend tot de avond, zo nodig 
ook des nachts, was hij in de gelegenheid normale en abnormale kinderen 
in al hun uitingen te observeren en te bestuderen en de resultaten van dit
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onderzoek kwamen weldra naar buiten in een lange reeks publicaties in 
binnen- en buitenlandse wetenschappelijke bladen.

Maar van niet minder belang was het practische onderwijs- en op
voedingswerk, wat op deze onderzoekingen werd gebaseerd. Er kwamen 
steeds meer aanvragen voor plaatsing, zowel voor normale als voor ab
normale kinderen. Het gezin werd groter en groter, het moest gesplitst en 
nog eens gesplitst en naar groter behuizingen worden overgebracht. Maar 
wat er ook veranderde, de gezinssfeer bleef. En wie nu een bezoek brengt 
aan de beide grote Decrolyscholen vindt daar nog altijd diezelfde huiselijke, 
intieme sfeer terug, niet alleen op het kleinere internaat voor abnormalen, 
maar eveneens op de vermaarde „Ecole de 1’Ermitage” met een kleine 
driehonderd leerlingen van 3 tot 18 jaar. Daar in de gezellige, ruime ,.Villa 
Montana” in de onmiddellijke omgeving van het prachtige Zoniënwoud, 
vormen kleinen en groten één grote familie, vol interesse en medeleven 
voor eikaars kleinere en grotere belangen en altijd klaar om te helpen, 
waar maar te helpen valt.

De villa ligt midden in een oude tuin, met grote grasvelden, waar de 
kleintjes kunnen stoeien en ravotten en waar onder het lommer der 
bomen stille, schaduwrijke plekjes te over zijn voor rustige arbeid en studie. 
Als het weer en de omstandigheden het maar even toelaten, verplaatst het 
leven van de school zich naar deze tuin, die voor de opvoeding van minstens 
evenveel belang is als het schoolgebouw.

Hier leven de kinderen in nauw contact met de natuur, hier volgen zij 
de wisselingen der jaargetijden en zij voelen hun invloed op het leven 
van mens en dier en plant. Zo groeien ze op in liefde en eerbied voor alles 
wat er leeft en groeit en bloeit.

Vooral aan de omgang met dieren hecht Decroly grote opvoedende 
waarde en men vindt ze hier dan ook in allerlei soorten: duiven, eenden, 
kippen, konijnen, marmotjes, geiten, honden en katten. De zorg voor deze 
levende have berust bij de kinderen, evenals die voor de aquaria en terraria 
in de verschillende klassen.

De school is niet verdeeld in een aantal klassen, die ieder hun eigen 
gangetje gaan. Neen, ze vormt één grote gemeenschap, waarin iedere 
groep verantwoordelijk is voor een bescheiden taak, die de mate van zijn 
krachten niet te boven gaat. De ene groep zorgt voor de moestuin, een 
andere voor het onderhoud der paden en grasvelden, een derde voor de 
dieren. Een van de oudere groepen verzorgt het eigen tweemaandelijkse 
orgaan, dat de kinderen zelf redigeren en zetten en drukken en dat alle 
leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten en ouders verenigt. En elk kind 
afzonderlijk heeft weer bij toerbeurt zijn kleine taak in dit geheel. Zo 
voelen ze, dat ze deel uitmaken van een geheel, en dat het dienen van dit 
geheel allen ten goede komt. Zo leren ze samenleven.
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In deze gemeenschap wordt op vele Decrolyscholen een of andere vorm 
van schoolcoöperatie ingeschakeld. In de grote gemeenschappelijke tuin 
worden bijv, groenten en vruchten gekweekt en ook verkocht, hetzij — 
ten behoeve van de gemeenschappelijke maaltijden — aan de school, hetzij 
aan ouders of aan andere particulieren. Daarvoor moet echter eerst alles 
worden gewogen of geteld om daarna met behulp van de geldende markt
prijzen de verkoopsprijzen te berekenen.

Naast de inkomsten staan uitgaven voor zaad, tuingereedschap en ander 
materiaal. Wordt er goed geboerd, dan kan van de winst nog eens een 
schoolfeestje of uitstapje worden bekostigd en zeker een ziek kameraadje 
een verrassing bereid.

Hiervoor is echter een soort boekhouding nodig, van het geheel zowel als 
van allerlei onderdelen. Het is bijv, van belang te weten, of de opbrengst 
van de eieren groter is dan de kosten van kippevoer e.d., vooral waar vele 
kinderen — en trouwens ook vele volwassenen — zo licht geneigd zijn 
van dergelijke liefhebberijen alleen maar de voordelen te zien. Het heeft 
ook zijn nut de ontwikkeling van de jonge kuikentjes en konijntjes zorg
vuldig na te gaan en daar eens het een en ander over op te schrijven.

Zo zit hierin een massa intellectueel werk: rekenen, lezen, taal, natuur
kunde, en hoe wij dit volgens de traditionele „schoolvakken” nog meer 
mogen noemen. Maar veel meer dan de boekenwijsheid van onze ver- 
methodiekte vakken heeft dit de belangstelling der kinderen en daardoor 
nemen ze het ook beter op. Bovendien is het practisch, van directe waarde 
voor het latere leven, van veel meer waarde dan de puzzle-achtige „som
men”, „taaloefeningen”, en „opstellen”, die het werkelijke leven 
niet kent. Althans niet in die vorm! En dit verklaart mede, dat zovele 
kinderen — en daaronder heel goede leerlingen — als ze van school af
komen niets, maar dan ook niets, terecht brengen van de meest een
voudige en voor de hand liggende levensopgaven. Ze moeten hun abstracte 
schoolkennis eerst omvormen tot bruikbare levenskennis — voorzover die 
althans om te vormen is — en velen kinderen kost dit heel veel moeite en 
heel veel tijd. Daarom plaatst Decroly zijn school midden in het werkelijke 
leven en stelt hij zijn leerlingen zoveel mogelijk voor dezelfde vraagstukken, 
als die het leven hun stelt.

Bij dit alles kan de leiding van den onderwijzer niet gemist worden, 
maar de goede onderwijzer zal zich op de achtergrond houden en 
zijn leerlingen van jongsaf wennen te trachten zelf de moeilijkheden 
op te lossen. Voor de buitenstaander, gewend aan de talrijke boekjes en 
handleidingen van de oude school, zal het misschien lijken of de stof op 
deze manier gauw is uitgeput. Het tegendeel is echter waar; is de belang
stelling eenmaal gewekt, dan komen de kinderen zelf steeds weer met nieuw 
materiaal en nieuwe vragen en dan zal de onderwijzer meer moeten remmen 
en ordenen dan stimuleren.
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Bij de kleintjes leveren de school zelf, de tuin en de naaste omgeving het 
leermateriaal, waarbij de indeling in „schoolvakken" geheel en al vervalt. 
Naarmate ze groter worden, breidt dit milieu zich uit door schoolwande- 
lingen, excursies en schoolreisjes. De oude school kent die ook, maar als 
bijzaak, als een soort toegift, terwijl ze bij Decroly een integrerend deel van 
het program uitmaken.

De directe waarneming, het zélf zien en beleven staat steeds op de 
voorgrond. Ten slotte kan hier echter niet mee volstaan worden; men kan 
er immers niet meer dan een waarnemingskring van hoogstens enkele 
tientallen kilometers in doorsnede mee bereiken. Het kind vraagt meer, het 
wil „alles” zien en „alles” weten. Daarom wordt het door het gesproken en 
geschreven woord, maar vooral ook door allerlei documentatiemateriaal 
-— door foto's, platen en afbeeldingen, door naturalia, en modellen —• 
binnengeleid in die gebieden, die in tijd en ruimte verder af liggen. Hier
onder valt voor een deel ook het onderricht, wat wij samenvatten onder 
aardrijkskunde en geschiedenis, echter onder dit voorbehoud, dat het hier 
weer niet gaat om een grote hoeveelheid parate kennis, maar wel om enig 
inzicht in de omstandigheden, waaronder de mensen vroeger leefden en 
ook nu nog in andere landen en werelddelen.

De oude indeling in schoolvakken acht Decroly niet in overeenstemming 
met het kinderlijk denken. Deze indeling moge noodzakelijk zijn voor de 
beoefenaars der wetenschappen, die het terrein van hun werkzaamheden 
hierdoor begrenzen, de kinderlijke belangstelling springt van het ene „vak" 
naar het andere en het is juist deze belangstelling, die voor Decroly de 
basis vormt voor alle onderricht.

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, heeft elk kind andere behoeften en 
dus ook andere interessen. Daarnaast zijn er echter ook elementaire 
behoeften, die alle mensen — oud en jong — gemeen hebben en het zijn 
deze behoeften, die voor Decroly het uitgangspunt vormen voor zijn 
onderwijsprogramma, n.1.:

a. de behoefte aan voeding.
b. de behoefte aan bescherming tegen weersinvloeden, anders gezegd: 

de behoefte aan kleding en woning.
c. de behoefte aan verdediging tegen allerlei gevaren,
d. de behoefte aan gemeenschappelijke arbeid, spel en ontspanning.
Vanuit deze algemene behoeften wordt het Decrolyprogram ont

wikkeld, voor elke groep en voor elk individu in overeenstemming met 
milieu en bijzondere omstandigheden.

Hierbij is het niet de onderwijzer, die voor de klasse staat te spreken, 
terwijl de kinderen stilletjes en ingespannen luisteren, of zoetjes indomme
len, al naar het vermogen van den verteller zijn volkje meer of minder te 
boeien. Neen, het zijn de kinderen zelf, die bezig zijn, die van hout en papier,
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van klei en wat lapjes sluizen en pieren, Indianententen en Eskimo- 
woningen maken, die uit boeken, kranten en tijdschriften materiaal ver
zamelen en daarover zelf vertellen en disputeren.

De oude praat- en luisterschool is vervangen door de doeschool, die vol
doet aan een van de meest elementaire behoeften van het kind, de behoefte 
aan activiteit en lichamelijke bezigheid. En deze activiteit is ook nog op 
andere wijze nuttig.

Het is een bekend feit, dat het gesproken en geschreven woord bij de 
één heel andere voorstellingen oproept dan bij de ander. Geldt dit alreeds 
voor volwassenen onderling, in nog veel sterkere mate doet zich dit ver
schijnsel voor in het mondeling verkeer tussen kinderen en volwassenen. 
En de volwassenen zouden versteld zijn, als ze eens precies konden nagaan, 
hoe kinderen hun woorden vaak interpreteren.

De ouderen maken bijv, talrijke malen gebruik van allerlei vormen van 
geijkte beeldspraak. Uitdrukkingen als: het regende keistenen, hij schrok 
zich een ongeluk e.d. worden door het jonge kind lange tijd in letterlijke zin 
opgevat. Maar ook oudere kinderen vervormen de woorden van de vol
wassenen naar hun eigen gedachtenwereld en het is uitermate moeilijk 
daarin door te dringen.

In een artikel „Vertalen en Totaliteitsbegrip” geeft Prof R. Casimir daar 
het volgende leerzame voorbeeld van:

Een van zijn leerlingen had een jaar lang nauwkeurig boekgehouden van 
het geschiedenisonderwijs in zijn klas. Het bleek, dat ook als de kinderen 
hun lessen goed kenden, de jaartallen goed konden opzeggen en goed op 
vragen wisten te antwoorden, zij in hun tekeningen soms geheel andere 
voorstellingen onthulden. Een van de kinderen bijv., die heel goed wisten, 
dat Sint Helena een eiland was, had Napoleon op St. Helena getekend als 
Napoleon in de bijzondere strafgevangenis te Scheveningen. Het kind kende 
haar lessen alleen maar verbaal d.w.z. zij had ze in woorden opgenomen en 
kon ze in dezelfde woorden reproduceeren. In werkelijkheid had ze zich 
echter een voorstelling gevormd, die volstrekt niet overeenkwam met de 
betekenis van die woorden, maar aangepast was aan haar beperkte kennis. 
Het kind woonde te Scheveningen en „gevangen zijn” was voor haar blijk
baar identiek met opgesloten zijn in het haar bekende gebouw.

Zo gaat van het gesproken woord in de klasse heel veel over de kinderen 
heen en wat ze opnemen wordt nog vaak verkeerd verwerkt. Dit feit ver
klaart mede, waardoor er van het op school geleerde — beter was het te 
zeggen: van het op school vertélde — zo weinig blijft hangen. Decroly 
praat dan ook zo weinig mogelijk. Als het maar even doenlijk is, Iaat hij het 
kind de werkelijkheid zien en beleven, is dit uitgesloten, dan tracht hij door 
platen, afbeeldingen, modellen en nabootsingen de werkelijkheid zoveel 
mogelijk te benaderen.
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Feiten en Pogingen

JEUGDBEWEGING

JODI

isch Jet

Te Utrecht werd op 24 November 
bijeenkomst gehouden op initiatief van de

J

JEUGDACTIE TEN BATE DER VER
DRUKTE JODEN.

z"'xp 3 December is op initiatief van het 
Nederlandsch Jeugdleiders Instituut 

een collecte georganiseerd, die tot natio* 
nale inzameling werd, ten bate der 
Joodse vluchtelingen. Aan de collecte 
werd door leden van zeer verschillende 
jeugdorganisaties deelgenomen. Zij bracht 
een bedrag op dat terwijl wij dit schrijven 
de 400.000 gulden nadert.

Ook de kinderen zelf bedienen zich niet alleen van de taal om zich uit te 
drukken. Al hun schriftelijk werk, van de laagste tot de hoogste klasse, is 
verlucht met platen, foto’s, krantenknipsels en zelfs met kleinere naturalia. 
En ze schrijven en vertellen niet alleen, ze tekenen, boetseren, timmeren, 
plakken, ze zingen en musiceren, ze voeren toneelstukjes op en kleine 
pantomines en door al deze verschillende wijzen van uitdrukking wordt hun 
gedachtenleven en voorstellingswereld meer verrijkt dan door het woord 
alleen.

Zo wordt het schoolgaan geen straf maar een vreugde, een vreugde ook, 
omdat de intellectuele behoeften, die elk normaal kind heeft, hier niet alleen 
in schijn, maar wérkelijk worden bevredigd.

Enige tientallen jaren heeft dit onderwijs de toets van de praktijk door
staan en bij verschillende proefnemingen is gebleken, dat de kinderen die 
op deze wijze werden onderwezen ook voor het volgen van Middelbaar en 
Hoger Onderwijs met glans de vergelijking kunnen doorstaan met kinderen, 
die volgens de oude methode volgepropt werden met examenkennis.

Vele ouders die indertijd tot de eerste leerlingen van Decroly behoorden, 
sturen dan ook in het volste vertrouwen ook hun kinderen weer naar deze 
scholen en in België heeft de regering de verdiensten van zijn methode 
erkend door in het nieuwe algemene leerplan een groot gedeelte van zijn 
principes over te nemen.

leerlingen van De Werkgemeenschap van 
Kees Boeke te Bilthoven. Afgevaardigden 
van scholen en jeugdorganisaties uit een 
tiental plaatsen (o.a. A’dam, R’dam, 
den Haag, Utrecht) namen aan de be
sprekingen deel. Besloten werd mee te 
doen aan bovengenoemde collecte, mee 
te helpen aan algemene hulpacties tot het 
verkrijgen van kleding, voedsel en huis
vesting. Verder worden er door jongeren 
uitvoeringen georganiseerd ten bate der 
vluchtelingen.

Er is een algemeen bestuur gevormd en 
plaatselijke kernen van actie.
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3e LUSTRUM V.D.J.O.

D\

VIERWEEKSE JONGE VROUWEN 
KURSUS.

de hedendaags  ̂
leidersfiguren, 
natuur en dinj

deze en derge 
onze tijd alt 
wordt over i 
fascisme op < 
Blijkbaar is de 
jongeren warm te doen : 
alleen uit eigen vrije bewe

Jongeren

Het is goed aandacht te besteden aan 
jelijke gegevens, waar er in 
Itijd maar weer gesproken 

de grote invloed die het 
de jeugd kan hebben, 

e democratie ook in staat 
lopen, en dan

een reactie op onder de jongeren, die 
vooral onze organisatie ten goede kwam. 
De jongeren in vrijzinnige kringen, tot 
dusver politiek zo onverschillig, werden 
zich bewust van hun grote verantwoorde
lijkheid als toekomstige staatsburgers 
de V.D.J.O. won daardoor belangrijk a 
macht en activiteit".

Dat de belangstelling toenam blijkt 
ook wel uit de cijfers betreffende de 
deelname aan de landdagen, die sinds 
1934 werden georganiseerd. Dit eerste 
jaar bedroeg het aantal deelnemers 
± 600, het volgend jaar steeg het tot 
1000, in 1936 bedroeg het 1200, terwijl 
het vorig jaar 2000 jongeren den landdag 
bezochten.

T~xe Arbeiders Gemeenschap der Wood- 
■*-' brookers wil het nieuwe jaar met 
een nieuw stuk werk beginnen. Van 
9 Januari tot 4 Februari zal zij een kursus 
organiseren voor jonge vrouwen, die haar 
werk hebben in ziekenhuis, huishouding 
of kantoor. Men verwacht meisjes en 
jonge vrouwen van stad èn platteland, 
die een vakopleidingstijd achter de rug 
hebben en nu behoefte hebben aan 
geestelijke verdieping en 
sociale oriëntatie.

Er zal aandacht worden besteed aan

n, aan omgang met mensen,

e Vrijz. Democratische Jon 
Organisatie heeft onlangs 

15-jarig bestaan feestelijk gevierd.
Bovendien gaf zij ter ere van dit derde 

lustrum een zeer interessant nummer van 
haar blad „Jongeren en Democratie” uit 
(Nov. 1938).

Interessant in de eerste plaats om de 
vele bijdragen van bekende „oudere” 
vrijzinnig-democraten, waaruit de buiten
gewoon goede verstandhouding spreekt 
die in deze kring tussen jongeren en 
ouderen bestaat.

Maar vooral belangrijk in het nummer 
van J. en D. is de schets van de ge
schiedenis der Vrijz. Dem. Jongeren 
Organisatie. Daaruit blijkt nl. dat de 
organisatie, die in de eerste tien jaren van 
haar bestaan voortdurend met grote 
interne moeilijkheden te kampen had, 
eerst in de laatste vijf jaar snel tot bloei 
is gekomen. Zeker kwam dit voor een 
deel doordat de organisatie als zodanig 
betere basis kreeg. Een nieuwe grondslag 
voor het werk, die vaster omlijnd was dan 
de vroegere, maakte dat alleen werkelijk 
overtuigden lid werden en daardoor dat 
er een grotere eenheid kon ontstaan.

Een andere oorzaak van de groei der 
V.D.J.O. is echter geweest de bedreiging 
en belaging die de democratie bijna overal 
ging ondervinden. De schrijver van het 
historisch overzicht zegt daarvan: „Aller
eerst ging ook tot de jongeren steeds meer 
het besef doordringen, dat onze hoogste 
goederen ernstig in gevaar dreigden te 
komen, en dat het noodzakelijk was deze 
te verdedigen tegen de opdringende be
lagers der democratie. Ook de actie van 
de vijanden der democratie, welke in het 
begin vooral onder de jongeren zoveel 
aanhangers verwierf — veelal aanhangers 
die door politieke onwetendheid volkomen 
te goeder trouw en met grootenthousiasme 
meenden een groot toekomstideaal te 
dienen, maar spoedig bemerkten op het 
verkeerde pad te zijn — deze actie wekte
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KERSTVERHALEN
. om voor te lezen of te vertellen vindt U o.m. in:

’ (Voor jongeren) • L'-'
DE STER VAN BETHLEHEM, : ' . (6)'

een bundel Kerstverhalen, verzameld door C. J a c o b s, ' ' 
ingeleid.door D r G. Horreüs de Haas.

Als Kerstmis nadert komt bij Ouders en jeugdleiders de vraag op: wat zal , 
ik bij het Kerstfeest voorlezen of vertellen en de kinderen als blijvend Kerst- .

. geschenk geven? Met deze bundel is getracht, en wij kunnen gerust zeggen, 
ook bereikt, deze altijd weer herhaalde vraag te beantwoorden. In deze aan- ■ 
trekkelijke uitgave vindt men een verzameling bekende en minder bekende 
Kerstverhalen voor jongere kinderen, alle tot ons sprekende van de grote 
Liefde en .het Heilig Kerstgebeuren. Dit boek wil, evenals het volgende, .

, bijdragen tot de wijding van het Kerstfeest De uitvoering is fris; een stevig 
geel omslag ontsluit het forse boek .dat ook in linnen band verkrijgbaar is.

h — Prijs 90 cent, geb. 60 cent meer.

' Streuvels); Z. Topeleüs: Ster-oogje; G. Lenotre: Mathiote; Anna Sneden:

£ SS Stóittti." D-*•
DU is een bundel echt goede en boeiende Kerstverhalen.

(Mevr. Eigenhuis-van Gendt in Eenheid.)
Iedere Zondagsschool en leder predikant tal deze bundel willen bezitten. ’ ■ . 

Wij wensen hem in nog veel meer handen opdat zijn licht schijne in heel veel . ' .
' , harten. (DsL.R.v.d.BroekinOnsGodsdienstigLeveri.)-

Wij hebben alle reden voor deu bundel dankbaar te zijn; hoeveel Kerstverhalen 
er ook in omloop zijn, aan mooie vertellingen van enige litteraire waardors nog

Wie wat moois wil voorlezen bij de kerstboom schaft zich dit boekje aan

(Voor ouderen) ■

HET BLIJDE GEHEIMENIS, (7)
tweede bundel Kerstverhalen, verzameld door 

Jacobs, ingeleid door Dr G. Horreüs

' Weer eens een boek, waarvan men reeds te voren met zekerheid durft 
te 'zeggen, dat het „er in zal gaan”. Want deze bundel, die bestemd is voor 
een leeftijd boven 14 jaar, bevat een keur kerstverhalen — voor velen waar-

■ schijnlijk nog onbekende — van de bekendste schrijvers. Wanneer, we zo • 
namen zien als Joh. Fabricius, Antoon Gooien, Felix Timmermans, Selma 
Lagerlöf en andere, dan zouden ook hier de zoveel gebruikte woorden van 
toepassing kunnen zijn: de namen waarborgen kwaliteit. De samenstelster heeft 
voor een goede keuze gezorgd, en het uiterlijk van het boek is in overeen
stemming met de waarde van de inhoud;- een stevig, helderblauw omslag 
omsluit een schat van aantrekkelijke literatuur. — Prijs zie boven.
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Volksontwikkeling en Dienstplicht 
door J. H. FRUYT VAN HERTOG.

Reserve-Kolonel der Infanterie

Tanneer wij ons de vraag stellen, of er in ons Volk een drang bestaat 
** naar verdere geestelijke ontwikkeling, dan moet men in algemeenen 

zin die vraag met ,,ja” beantwoorden.
Van de bronnen, waaruit die drang ontspruit, moeten in het verband van 

deze verhandeling genoemd worden:
i° het onvoldaan zijn met hetgeen de school geschonken heeft voor de 

geestelijke weerbaarheid in het leven;
2° de behoefte aan een tegenwicht van den geest-doodenden mecha- 

nischen arbeid in fabrieken, kantoren e.d.
3° de zucht, om vrij en ongehinderd te kunnen „ronddolen” in het 

geestesleven, niet gebonden aan allerlei wetten, voorschriften, bepalingen, 
die de menschen in het dagelijksch leven persen op allerlei paadjes en 
plaatsjes.

Hoe uit zich die drang? Bij het meerendeel meer door weet gierigheid 
dan door leer gierigheid.

Die leer gierigheid openbaart zich bij de jongeren na de schoolop
leiding in het willen leeren van één of enkele vreemde talen en voorts 
in belangstelling voor technische (voornamelijk motoren en radio) aan
gelegenheden. Overigens is het weet gierigheid.

In dat „willen weten” valt zelden een bepaalde lijn, een vast plan te ont
waren. In de meeste gevallen is het „leeshonger”. Oppervlakkig (evenals 
de geliefde bioscope) wordt geestelijk verwerkt, wat het toeval in handen 
speelt. Geestelijke verdieping is dan nimmer het resultaat.

Laten we ons verder bepalen tot den jongeman in het laatste gedeelte 
van zijn puberteitsperiode (18 tot 23 jaar) en stellen we ons de vraag, hoe 
is zijn beeld, lichamelijk en geestelijk?”

L i c h a m e 1 ij k. Op enkelen na, die daadwerkelijk de sport be
oefenen — en die dus niet behooren tot de hup-hup-roepers aan den kant 
achter het lijntje of op de tribune — slap, zeer slap. Doffe, holle odgen, 
ingevallen wangen, een uitgezakte onderlip, alles gevolg van funeste 
sigarettenrookerij. Hooge schouders, platte borst, de handen diep in de 
zakken. Stilstaande leunend tegen een muur of paal of hangend over een 
rijwiel. Om zich te verplaatsen zelfs over zeer korte afstanden, steeds 
op de fiets; en Als er bij uitzondering geloopen wordt, dan ’is het bij de 
meesten — de schouders bij de ooren en de handen in de zakken tot aan 
de ellebogen.
. Wist ge, dat bij bedoelden jongeling een week na zijn inlijving in mili
tairen dienst niets meer van die slapheid te bemerken valt en hoe hij zelve 
zich inspant, om zich van een andere, betere zijde te doen kennen?
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Geestelijk. Volgens de psychologie zouden we moeten kunnen 
‘constateeren ethische, aesthetische en religieuze idealen, kiemvorming 
voor een later leven van toewijding en waardevervulling. , /■

Zeker — er doen zich gevallen voor. Maar het meerendeel ? Bioscope, 
dancing, bar. Oorzaken? Laat die vraag rusten. Als iemand te water ge
raakt is, moet men ook niet vragen, waardoor het ongeval gebeurd is, 
maar men moet „het water in”. Met krachtige slagen er op af en helpen 
met inzet van alle krachten. Zoo ook hier.

Waarin bestaat het geestelijk tekort van den jongeman?
Bepalen we ons tot de hoofdzaken; tot de gebieden van 
het intellect, 
den wil, 
het saamhoorigheidsgevoel.
Intellect. Hiervoren gaven we reeds te kennen, dat de verworven 

schoolkennis (men lette niet alleen op het lager onderwijs; de 
klacht geldt ook voor H.B.S. en gymnasium) geen voldoende zekerheid 
voor 100% geestelijke weerbaarheid voor het volle leven schenkt. Helaas 
duidt het woord „schoolsch” op een vacuum. Wat het leven — het harde 
yeeleischende leven — vraagt, dat moet voor een goed deel de school 
geven, althans de grondslagen daarvoor leggen.

Bovendien in meer algemeenen zin moet in dit verband de jonge mensch 
leeren „zien”, „hooren”, „denken”. Hij moet aan zijn gedachten richting 
en vorm kunnen geven. Actief denken, geen napraterij.

Hij moet leeren zich behoorlijk uit te drukken.1)
Hij moet een werkplan kunnen samen stellen voor zijn geestelijken en 

lichamelijken arbeid.
Hij moet weten, hoe hij zijn energie moet ontwikkelen en benutten, 

en dat, wil men iets bereiken, men er op af moet gaan.
Hij moet leeren, hoe hij een gulden kan verdienen en hoe hij dien mag 

u i t g e v e n.
Hij moet leeren, dat aan alle doen en niet-doen consequenties zijn ver

bonden.

aan het afdrukken van briefjes van maatschappelijk eenvoudige Moeders en Vaders, 
waarin deze op onbeholpen manier kennis geven van het niet ter school kunnen komen 
van een van hun kinderen.

Redactie en inzend(st)er dienen te bedenken, dat in dergelijke gevallen de Moeders 
en Vaders een beleefdheid en een wettelijken plicht vervullen,

dat zoo'n Moeder minder opziet tegen een dag „uit werken” gaan, dan tegen het

i deze onbeholpen gestelde briefjes een slag is in 
het aangezicht van het Nederlandsche lager onderwijs.
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• Gevoelen. Den jongen man moet de oogen en de ziel geopend, 
worden — op de voor de puberteit noodige omzichtige wijze — voor de. 
hooge waarden, die het leven biedt en behoeft.

■ Hij moet leeren mee-strijden om terug te winnen, wat aan schoons de- 
laatste tientallen jaren verloren is gegaan door gebrek aan inzicht en: 
ruggegraat bij de ouderen en door braniezucht, bandeloosheid en gezins- 
zwakte bij de jongeren.. Terugwinnen vooral „eerbied”, niet hetminst voor 
de jonge vrouw, die feitelijk door de ouders en haar mannelijke leeftijdsr 
genooten jammerlijk in den steek gelaten is, toen plotseling de emanci-h 
patie haar betrekkelijke vrijheid schonk. t

Hij moet leeren strijden om het behoud van zijn zelfrespect.?
Hij moet leeren eerbied voor andersdenkenden en -voelenden.
Hij moet leeren te ontdekken en te behouden de nieuwe waarden, die 

ook deze tijden — hoe bijzonder deze ook zijn — in zich verbergen.
Bovenal moet zijn ontwakend religieus gevoel aan hem zelve geopen

baard worden. „Gevoel”, dat beteekent niet, geperst worden in den vorm: 
van slechts door enkelen te beseffen philosophische hoog-intellectueel 
gevormde volzinnen, of verstarring in programma-achtige passiviteit. Het 
moet zijn een religieus gevoel, dat het hart doet openbarsten onder een 
drang tot actief danken, actief denken, actief dienen om al het schoons en 
goeds, dat steeds en alom een Hoogere Macht ons openbaart.

W i 1. Als de mensch in zijn „wil” vrijgelaten wordt, vervalt hij door-' 
gaans in ruwheid, onmatigheid, dierlijkheid.

De samenleving breidelt dan dien wil en deze wordt van een actief iets, 
een passieve handeling, gebonden als hij dan is aan allerlei ge- en verboden. •

Toch ontwaakt bij elk jong mensch de drang tot actief ^villen en hij ver-. 
zet zich vaak op krachtige en taaie wijze tegen alles, wat hem daarbij in 
den weg treedt.

Moeten we hem figuurlijk bij den nek nemen en hem dwingen onmiddel
lijk en zonder voorbehoud te doen, wat wij ouderen voor hem gedacht en 
uitgepaald hebben ?

Hij moet leeren weerstand bieden aan de suggesties door reclame, slag
zinnen e.a., waarvan slechts heel enkele zijn geestelijk en lichamelijk heil, 
op het oog hebben.

Hij moet innerlijke waarde kennen van de dagelijksche stoffelijke 
behoeften en weten op welke wijze daarin voorzien wordt.

Hij moet van zijn Land en zijn Volk kennen het verleden en het heden; 
hij moet innig en vast beseffen, wat er noodig zal zijn om een duurzaam 
voortbestaan daarvan te verzekeren, en diep en ernstig begrijpen, wat daar
bij zijn eigen levenstaak is.
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Of moeten wij ons bezinnen om den actieven wil van den jongeren 
op te voeren tot arbeidsdrang, arbeidslust, levensdurf en levensblijheid?

Kies zelve. Beschouw elk geval afzonderlijk. Verbieden is zoo gemakke
lijk, maar beneemt in vele gevallen het uitzicht op den weg, dien de jongere
— eenmaal vrij gelaten — heeft in te slaan.

Ik wil hierop niet verder ingaan; ieder onbevangene weet, hoe het in 
eigen kring gesteld is en hoe het zou moeten worden.

1

■(

tevens, dat niet alleen de 
van dat pogen de

Samenhoorigheid. Bekend is de zucht tot onderlinge aanslui
ting bij de pubermenschen en afwending van de ouderen. Er openbaart zich 
dus een samenhoorigheidsgevoel, maar de jongeling is nog verre van een 
„gemeenschapswezen”. En dèt zeer zeker de tegenwoordige werklooze 
jongeling, die opgegroeid is met de gedachte van te „winnen zonder 
werken”, steeds te „ontvangen en nooit te geven”. Dat is z ij n schuld 
niet. De oplossing van de schuldvraag brengt ons echter niet veel verder. 
Het gaat er om, de zich tegen allen en alles verzettende jongelieden, die 
zich niets en dan ook niets aantrekken van verdriet, schade en onheil, die 
zij in kleinere en grootere kringen stichten, te doordringen van het besef, 
dat de mensch slechts aan b 1 ij h e i d wint, wanneer hij die wint 
met anderen, en voor anderen. En daarvoor is noodig 
samengaan hand aan hand, hoofd aan hoofd, hart aan hart.

Eén zijn, één zijn!

En nu de vraag, kan de omstandigheid, dat een aanzienlijke schare 
jongelieden voor een aantal maanden in het verband der weermacht 
bijeengebracht wordt, benut worden om te pogen de geschetste gebreken 
te verhelpen?

Daarop antwoord ik vol overtuiging „ja” en 
samenleving in het algemeen, maar ook de weermacht 
vruchten zal plukken.

Men vergete echter niet, dat de tijd, gedurende welken de jongelieden 
deel uitmaken van de weermacht, betrekkelijk slechts kort is (zie hierna). 
Tevens, dat het dan geldt ten eerste het opheffen van den door omstandig
heden aan den dag getreden geestelijken en moreelen achterstand 
en ten tweede hen op het hooger geestelijke en moreele plan te brengen, 
waarop de weerbare Nederlandsche jonge man moet staan, wil hij op waar
dige wijze zijn nationalen plicht kunnen vervullen tegenover het verleden, 
het heden en de toekomst van het Nederlandsche Volk.

Bepalen we ons in het volgende tot de jongelingen, die voor eerste- 
oefening in het Nederlandsche Leger onder de wapenen zijn gekomen, 
en bij de regimenten zijn ingedeeld.
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Hierbij moge ik opmerken, dat de ruimte, die mij in dit blad is toegestaan, 
mij noodzaakt mij te bepalen tot het aangeven van enkele richtlijnen.

Is een gelijksoortige behandeling voor allen noodig en 
mogelijk? Neen, want de algemeene ontwikkeling en de schoolontwikke
ling loopen sterk uiteen.

Wat de schoolontwikkeling betreft, staan onderaan het schippers- en 
het kramerskind (nog lager staanden komen voor, maar zijn weinig in 
getal). Bovenaan staan de academisch ontwikkelden, die niet geplaatst 
konden worden op een der scholen voor reserve-officieren (het aantal 
jongelieden, dat zich hiervoor aanmeldt, overtreft in beduidende mate dat 
▼an de beschikbare plaatsen).

Wat algemeene ontwikkeling aangaat, staan juist de 
schippers op een betrekkelijk hoog peil. Milieu en beroep oefenen hier 
grooten invloed uit. Voor menig boerenzoon is de militaire diensttijd het 
eerste en vaak ook eenige tijdperk in zijn leven, dat hij iets van de wereld 
ziet en met ander soort menschen in dagelijksche aanraking komt.

Het onderwijs zal dus groepsgewijze gegeven moeten worden;
komen hier nog op terug. Toch zal het noodig zijn, dat bepaalde bespre
kingen van ethischen, moreelen en religieuzen aard, alsmede de meeste 
filmvertooningen gezamenlijk genoten worden. Maar bovendien zal er 
zelfs s t r e e k s gewijze variatie noodig zijn, want én schoolontwikkeling 
én algemeene ontwikkeling in verschillende deelen des lands wijken be
duidend van elkaar af, terwijl ook die van de groote-stads-jongeling zeer 
verschilt van die van het platte land.

Bij deze en verdere besprekingen laat ik hen, die de kaderoplei- 
d i n g volgen, buiten beschouwing; hun z.g. vrije tijd is geheel bezet met 
opgegeven studie.

De vraag dient gesteld, of het volgen van het onderricht en het bijwonen 
van de besprekingen verplicht gesteld moeten worden.

Gelet op het algemeen belang, meen ik die vraag bevestigend te moeten 
beantwoorden, al zal er ruimte moeten zijn voor enkele uitzonderingen. 
Deze moeten zich bepalen tot hen, die zich bekwamen voor een examen, 
verband houdende met hun burger loopbaan. Voorts zal voor enkele ge
deelten vrijstelling verleend kunnen worden, daar het geval zich zal kunnen 
voordoen, dat de betrokkene reeds ter zake over voldoende ontwikkeling 
beschikt.

Uniformiteit van leerplan is dus uitgesloten. We komen hierop nog terug.

Welken tijd kan (mag, moet) men voor de gewenschte ontwikkeling 
benutten ?

Hierop dient met b ij zonderen nadruk geant
woord te worden, dat het absoluut uitgesloten
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13 weken eerste gedeelte recrutentijd (groote vermoeienissen voor den 
jongeling, huishoudelijk onderricht (reiniging enz.)),

5 weken groote oefeningen (groote vermoeienissen, tal van nacht- 
befeningen),

1 week Kerstmis-Nieuwjaar,
1 week Goeden Vrijdag-Paschen.

!

Totaal 20 weken.
Er resten dus nog 28 weken.
Van de 6 werkdagen der week moeten worden besteed:
1 avond oefening bij duisternis;
1 avond bewegingsvrijheid (Zaterdag),
1 avond vrij,

• Totaal 3; rest 3.
Aannemende, dat de lesavond bestaat uit 2 uren, dan zal het betreffende 

leerplan opgebouwd worden op een totaal van 28 x 3 X 2 uren = i68uren.
Dat is dus niet veel en . . . laat men gerust aannemen, dat dit aantal nog 

ruim gedacht is, want hierbij is nog geen rekening gehouden met cate
chisatie, kerkgenootschappelijke vereenigingsavonden, alarmoefeningen, 
ziekte, bijzondere verlofdagen, e.d. Om zeker te zijn, kan 
men het aantal beschikbare uren gerust stellen 
op 150; voor de sporadisch voorkomende analphabeten en vrijwel- 
analphabeten zou dit aantal uitgebreid moeten worden. Als we dit 
vergelijken met het aantal lesuren van de lagere school, dan komen we tot 
ï| maand. Dat is dus betrekkelijk gering.

is, dat een gedeelte van den militairen oefening s- 
tijd — hoe klein dat gedeelte ook zou zijn — daar
voor besteed zou kunnen worden. De militaire eerste- 
oefeningstijd, kort geleden voor de meeste wapens op 11 maanden ge
bracht, is feitelijk nog ontoereikend om een jongeling op te leiden tot 
geoefend soldaat. Wat deze in den modernen oorlog moet kennen, is meer 
dan het tienvoudige van dat van vóór den grooten oorlog. Geen mi
nuut kan van den militairen o p 1 e i d i n g s t ij d wor
den afgenomen.

Wel is de z.g.n. v r ij e t ij d ruimer geworden, d.w.z. het aantal avon
den is verdubbeld; hierin moet de gelegenheid worden gezocht.

Maar .... laten we ons daarvan ook weer geen te grooten dunk vormen. 
Daartoe gelde de volgende berekening.

Laat ons het hoofdwapen — de infanterie — nemen en stellen we het 
aantal weken van den eerste-oefeningstijd van 11 maanden op 48.

Hiervan moet afgetrokken worden de tijd, waarin geen avonden voor 
lessen mogelijk zijn, zijnde:
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Bijzonder voordeel kan bij dit alles getrokken worden van de uitkomsten 
van het reeds bij de keuring van de dienstplichtigen ingestelde onder
zoek naar het algemeen practisch intellect (A. 
P.I), hoewel dit waarschijnlijk eenigszins gewijzigd zal moeten worden om 
er voor de selectie nut van te kunnen trekken.

ad. a. Waaraan moet dat betrekkelijk klein aantal uren in de eerste 
plaats besteed worden, wat het z.g. intellectueele gedeelte be
treft?

Aan leeren zien, leeren h o o r e n, leeren denken, leeren de 
gedachten behoorlijk uit te drukken, mondeling en schriftelijk 
(zie hierboven), aan practische levenskunst, t.w. eenvoudige 
warenkennis, eenvoudige voedingsleer, eenvoudige boekhouding, cijferen, 
waarde van geld, hoe het inkomen te besteden (een gulden is slechts 100 
cent en kan maar éénmaal uitgegeven worden!),

aan staatsburgerzin; hoe geregeerd wordt, het staatsinkomen, 
hoe het verkregen wordt en waaraan het besteed wórdt; het eoconomisch 
leven in Nederland, sociale nooden en maatregelen, de beteekenis van 
Nederlandsch Oost- en West-Indië.

ad b. Men late de geestelijke verzorgers vrij in de keuze van hun onder
werpen, doch de Regeering bepale wél, welke strekking bijzondere be
sprekingen moeten hebben buiten het enger begrensde Godsdienstige 
onderhoud.

ad c. Betreffende de algemeen-ontwikkelende filmvertooningen denk ik 
aan de waardevolle exemplaren van het Kolobiaal Instituut en aan die,

En nu het leerplan. Is dit noodig? Ja, juist omdat het aantal uren zoo 
gering is, is dat noodig. Echter zou ik niet veel verder willen gaan dan:

a. het aangeven van hetgeen op intellectueel peil bereikt 
moet worden (zie boven) en dit zeer zeker ook om de zekerheid te ver
krijgen, dat, wat dit peil betreft, elkeen in de weermacht aan minimum-te- 
stellen eischen voldoet;

b. uren beschikbaar te stellen voor bijzondere besprekingen door 
de geestelijke verzorgers (veldpredikers en aalmoezeniers) of andere 
daartoe geschikte personen;
• c. algemeen-ontwikkelende film-vertooningen.

Dit alles moet te voren geregeld worden, wil men 
iets bereiken.

Men schenke echter
waarop het bereikt wordt.

Beslist noodig is het, dat aan het eind van den eerste-oefeningstijd een 
onderzoek naar de resultaten wordt ingesteld.

ruime vr ij heid in de wijze,'



108 VOLKSONTWIKKELING EN DIENSTPLICHT.

ï

welke andere openbare en semi-openbare instellingen ter beschikking 
hebben en willen stellen.

Er is machtig veel van dien aard I
Laat ik in dit verband ook wijzen op rond-te-zenden tentoonstellings

materiaal als van de Vereeniging tot aesthetische ontwikkeling bij het 
voortgezet onderwijs (V. Ae. V. O.).

Is het mogelijk nog op andere wijze het gestelde doel te bereiken ?
Vóór we hierop trachten antwoord te geven, dient overwogen te worden, 

of het te-kort van dien aard is, dat het noodig is ingrijpende maatregelen 
te treffen.

Wie zich indenkt in de feitelijk droevige figuur van den Nederlandschen 
pubermensch — en dit geldt heusch voor alle lagen der samenleving — 
zal overtuigd zijn, dat zelfs spoedig en krachtig ingrijpen noodig is.

De toestand is inderdaad zóó, dat de mentaliteit van den Nederlandschen 
jongenman na het verlaten van de lagere school en de middelbare school 
(gymnasuim hieronder begrepen) met eenparig versnelde beweging 
helling afwaarts gaat en in haar vaart helaas het jonge meisje — de aan
aanstaande Nederlandsche Moeder — meesleurt.

Wie zich rekenschap geeft van het diep-ingevreten gebrek aan in- 
spanningslust, aan eerbied voor maatschappelijke orde, aan samenlevings- 
gevoel, aan vermogen zich zelve beperking op te leggen op moreel en 
materieel gebied, zal zeggen het kan en mag niet langer zoo.

.

i

En nu — wie moet dit onderricht geven ? Eisch is, dat de korpscomman
dant de leiding heeft en verantwoordelijk is. De lessen kunnen gegeven 
worden door officieren, hoogere onderofficieren, ontwikkelde dienst
plichtigen en enkele particulieren, terwijl ook voordeel getrokken kan 
worden van instellingen als instituten voor (schriftelijke) zelfontwikkeling, 
waarbij voornoemde personen bij de uitwerking van de opdrachten leiding 
zouden kunnen geven.

De leermiddelen? Het geldt hier een bij uitstek nationaal belang. Dat 
dan ook de nationaal-gestemde vereenigingen hierbij hun aandeel op- 
eischen; ik denk aan de Vereeniging tot Nut van ’t Algemeen, de Konink
lijke Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens, het Koloniaal Instituut, 
de Tucht-unie, Nederland in den vreemde, Nederlandsch Jongeren Ver
bond, Kunst aan ’t Volk, en zoovele andere.

Echter, organisatie is hier noodig, niets redt zich vanzelf!
Hiervoren kwam duidelijk aan het licht, dat hetgeen den Nederland

schen jongeling ontbreekt om te komen op het peil van den geestelijk weer
baren, zich-zelf en anderen respecteerenden, staatsburger, niet ten volle 
gedurende zijn militairen diensttijd bijgebracht kan worden.
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rbeidsdienstplicht” aan

■

Aanpakken! Geen commissie! Geen congres! We congresseeren veel te 
veel! We doen te weinig. De Regeering moet gebruik maken van de or
ganen, waarover zij beschikt. Opdracht geven op korten termijn)

worden? Opgeleid? Ja! 
nooit ontaarden in

Een der middelen is arbeidsdienstplicht, bij voorkeur on
middellijk voorafgaande aan den militairen dienstplicht.

Stellen we ons reeds nu de vraag, of de arbeidsdienstplicht de werk
loosheid in haar wezen zal te niet doen. Die vraag moet in algemeenen 
zin ontkennend beantwoord worden. De chronische en de seizoens- 
werkloosheid zeker niet. Van de crisiswerkloosheid schuilen de oorzaken 
dieper, dan men oppervlakkig denkt.

Wel echter kunnen de gevolgen van de werkloosheid met meer 
effect bestreden worden door de betrokkenen een tijdlang aan de invloeden 
van het onafgebroken niets-doen te onttrekken en bovendien de plaats van 
hen, die inderdaad werkten en opgeroepen worden, door jongeren te doen 
innemen.

Laten we het vraagstuk van den „ 
een korte beschouwing onderwerpen.

Wie moeten opgeroepen worden ? Allen, met uitzondering van ge
vallen als kostwinner en persoonlijke onmisbaarheid. Dus niet slechts 
werkloozen.

Moeten de jongelieden gegroepeerd worden en hoe?
Samenbrenging in groote verbanden lijkt mij noodig; anders 

is de inwerking van de verbetering-brengende maatregelen in een be
trekkelijk kort tijdsbestek niet mogelijk. Bovendien belangrijke zaken, die 
de jongeling zich eigen moet maken, zijn: het treden uit zijn eigen kleine 
maatschappelijke kringetje, eerbied winnen voor anderer opvattingen, het 
leeren kennen, wat er omgaat aan vreugde en leed in andere milieus, zijn 
eigen kennen en kunnen toetsen aan die van anderen.

Hoe te groepeeren ? Streeksgewijze, waarbij ik echter de onge
schoolde arbeiders afzonderlijk bijeengebracht zou wenschen.

Een lichamelijke en geestelijke keuring, alsmede een 
onderzoek naar het algemeen practisch intel
lect, dient aan de indeeling vooraf te gaan.

Waartoe moet de jongeling opgeleid
Arbeidsdienstplicht mag 
„bezighoude n”.

Er moet een doelstelling zijn.
Het doel moet zijn:
a. G e e s t e 1 ij k.
de krachten ontwikkelen voor een beter gefundeerd levensplan en 

daarmede meer levensgeluk voor de volgende jaren.
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Industrie en overig ambacht.

A. ambachtschool gevolgd.

VOLKSONTWIKKELING EN DIENS'

a. geplaatst in een vak,
b. niet ge

plaatst in

inzicht geven op de mogelijkheid zelf tegenwicht te vormen tegen het 
demoraliseerend niets-doen,

nuchteren kijk verschaffen in de levensverhoudingen en levenskansen,
versteviging van de overtuiging omtrent de noodzakelijkheid van maat

schappelijke orde,
ontwikkeling van de geestelijke krachten tegenover de vermechani- 

seering van denken, voelen en willen als gevolg van de industrialiseering 
in het algemeen, het werk als dat aan den loopenden band in het bijzonder,

vermindering van het aantal ongeschoolde arbeiders,
op hooger plan brengen van algemeen oeconomisch inzicht, boek

houding, warenkennis, inkoop, verkoop, winstberekening, grondstoffen, 
afzetgebied,

gevoel aanbrengen voor het schoone en waarachtige,
bevordering van het religieus besef.

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

B. particulier vakonderwijs 
bij een patroon genoten.

Lanbbouw en veeteelt.
Mijnbouw.
Scheepvaart, (groote en kleine).
Visscherij.
Vertegenwoordiging en administratie. 
Studeerenden.
Ongeschoolden, (zie hierna).

1. werkt in ander
bedrijf.

2. werkloos.

a. geplaatst in een vak.
b. werkeloos.

-

Uit het_voorgaande blijkt, dat ik niet ijver voor een bijzondere vakop
leiding. Deze is in algemeenen zin m.i. ook niet mogelijk.

Een oppervlakkige indeeling reeds van het terrein van werkzaamheid 
in de maatschappelijke bedrijven geeft het volgende beeld waaruit de groote 
bezwaren blijken:

b. L i c h a m e 1 ij k.
gewenning aan soberheid en reinheid,
ontwikkeling van spieren en beenderenstelsel,
ontwikkeling van snelheid en uithoudingsvermogen te water en te land, 
elk arbeidsdienstplichtige moet de training doorloopen voor de vier- 

daagsche afstandsmarschen en moet het diploma van geoefend zwemmer 
verwerven.
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Over de ongeschoolden in het kort dit. Het aantal dezer groeit 
steeds aan; niet alleen dat vele jongeren ongeschoold blijven, maar de 
ouderen worden ook eerder dan vroeger uit de bedrijven gestooten.

Waar men nu overal de motor de menschen- en paardenkrachten ziet 
vervangen, acht ik het raadzaam, dat alle ongeschoolden in arbeidsdienst- 
plicht onderricht krijgen in kennis van motoren en opgeleid worden tof 
automobielbestuurders. Dit is noodzaak.

Mag ik nu ten slotte aandacht verzoeken voor de volgende getallen? 
Het aantal ingeschrevenen voor de lichting 1939 bedroeg ± 75000. 
Gemiddeld worden 40% afgekeurd, zoodat 45000 ingelijfd kunnen worden. 
Niet allen worden ingelijfd; om bijzondere redenen wordt vrijgesteld. 
Zoo bestaat de lichting 1939 uit 43500 ingelijfden, die minstens 11 maanden 
moeten dienen. Aannemende voor het overzichtelijke, dat de lichting in

Voor vakwerkzaamheden acht ik het raadzaam, zich te bepalen tot 
hetgeen noodig is voor eigen onderhoud (bakkerij, slagerij, herstelling van 
kleeding en schoeisel).

De overigens te verrichten arbeid zou ik willen aanwenden ter inhaling 
van achterstand op waterstaatkundig- en defensie-gebied, grensver- 
sterkingen, kazematten bouwen, boschaanleg, heideontginning, historisch 
bodemonderzoek, aanleg vacantieoorden.

Bezien wij ten slotte den arbeidsdienstplicht in verband met den mili
tairen dienstplicht.

Welke zijn de voordeelen voor de weermacht?
De volgende:
— betere geestelijke en lichamelijke ontwikkeling bij de intrede in de 

weermacht, waardoor de militaire vaardigheden spoediger eigen gemaakt 
kunnen worden,

— tuchtgewenning,
— lichamelijke keuring kan nog nauwgezetter plaats hebben (simulatie 

en aggravatie vrijwel uitgesloten, langdurige practische toetsing en ob
servatie mogelijk),

— onderzoek voor aanwijzing tot opleiding en indeeling bij de ver
schillende wapens kan zóó uitgebreid plaats hebben, dat teleurstellingen 
in de toekomst vrijwel uitgesloten zijn,

— het psychotechnisch onderzoek ,dat thans geschiedt aansluitende aan 
de lichamelijke keuring van de ingeschrevenen voor den militairen dienst
plicht, kan uitgebreider en dieper geschieden; aan dit groepsonderzoek kan 
een persoonlijk onderzoek toegevoegd worden (noodig voor kaderaanwijzing 
ei indeeling bij bijzondere wapens).
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De school en de lichamelijke opvoeding
Rapport van het Rijkscollege voor de lichamelijke opvoeding.

s” van 1937 bl. 114.
: Algemeen College van Advies voor de Lichamelijke Opvoeding,

 van voortreffelijkheid in
de vorming van kracht

wee rstand 
het leven

18 op 
rzijds 

idigheden, 
lelijke op- 

slijke 
de behartiging niet geheel 

overgelaten.
dat zijr

twee helften onder de wapenen komt en dat de arbeidsplicht één jaar duurt, 
dan zijn gelijktijdig ingedeeld bij den dienstplicht en bij den arbeidsplicht 
en dus „van de straat" (en uit bioscopen en . . en. . . en. . . . en. . . .) 
genomen 22000 + 75000 = 97000 jongelieden; bij een half jaar arbeids
plicht wordt dat evenredig minder.

De kosten van den arbeidsdienstplicht kunnen voor een groot deel 
bestreden worden door overheveling van de werkloozen-steungelden.

*) Zie „Het Onderwijs’
*) Zie Rapport van het Z 

Mei 1921, bl. 4.

p)it college eindigt zijn verslag over 1937 met de volgende ontboezeming:
„Diep teleurgesteld is het College dit jaar wederom over de geringe belang

stelling, van Overheidszijde voor zijn arbeid en voor de lichamelijke opvoeding 
in het algemeen betoond, waarvan ook de door den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen bij de behandeling der begrooting voor 1938 op 
de in dit verband gestelde vragen gegeven antwoorden getuigen. Werkt eenerz 
het gebrek aan geldmiddelen, als gevolg van de abnormale tijdsomstanc 
remmend op het verstrekken van materieelen steun voor de lichame 
voeding, anderzijds mag niet uit het oog worden verloren, dat de lichamel 
paraatheid van een volk een landsbelang is, waarvan 
aan particuliere activiteit kan en mag worden

Het College handhaaft de stellige overtuiging, dat zijn arbeid en streven 
gerechtvaardigd is, en baseert zijn vertrouwen op de steeds meer erkende waarde 
van de lichamelijke opvoeding als volksbelang. Wellicht zal de overweging, 
dat een behoorlijke defensie zonder een systematische physieke voorbereiding 
der dienstplichtigen niet mogelijk is, ten slotte voor deze zaak de belangstelling 
der Regeering wekken, waardoor de meest noodzakelijke maatregelen t.a.v. 
de schoolgaande jeugd kunnen worden getroffen”

De verwachting aan het slot uitgesproken heeft een wrange toon, als 
men bedenkt, dat reeds de voorganger van dit College in zijn rapport van 
Mei 1921 duidelijk zich kantte tegen de mogelijke opvatting, dat de alge
mene lichamelijke opvoeding vereenzelvigd zou kunnen worden met de 
militaire opleiding.

„Het doel van de eerste is immers niet de bereiking 
een bepaalde wijze van lichaamsoefening of sport, d 
menschen, van snelle loopers, van zwemmers of fietsers maar een algemeer 
harmonische ontwikkeling van het lichaam, om flinke, krachtige mensen 
te kweeken, in staat zich in te spannen, vermoeienis te doorstaan, 
te bieden aan moeilijkheden, om met kans op succes hun weg in 
te vinden.” ‘)
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Hoewel de defensie-middelen in toenemende mate gemechaniseerd en 
gemotoriseerd worden lijdt het geen tegenspraak, dat voor een doel
treffende verdediging lichamelijk goed geoefend mensen-materiaa! een 
hoofdvereiste is. Doch de daartoe te vorderen voorbereiding en training 
kan in geen enkel opzicht gelden als d e lichamelijke opvoeding, welke een 
volk in zijn geheel behoeft en die reeds bij het jonge kind behoort te 
beginnen.

Los van elke defensie-overweging is de overtuiging langzaam groeiende, 
dat de l.o. een volksbelang is van de eerste grootte, helaas nog niet ter 
plaatse, waar een overtuiging effect kan sorteren.

Het is wèl langzaam gegaan.
Eerst in 1857 werd de gymnastiek als een facultatief leervak in de wet 

opgenomen. Een poging in 1878 om de verplichting in de wet te doen 
opnemen faalde en het heeft tot 1889 geduurd, vóór aan alle Scholen het 
onderwijs in vak j werd voorgeschreven. Het was een onbenullig vak, dat 
der vrije en ordeoefeningen en bovendien stond de wet in ruime mate het 
verlenen van vrijstellingen toe.

Eindelijk scheen 1920 de definitieve overwinning te brengen; toen in 
Art. 42 der nieuwe Onderwijswet werd vastgelegd, dat de lichamelijke 
opvoeding een der drie doeleinden van het Schoolonderwijs uitmaakt. 
Het werkte als een koude douche, dat tegelijk de verplichte invoering op 
alle scholen werd uitgesteld tot 1 Januari 1936. Dit geschiedde bij 
bij art. 195 lid 1.

Formeel ging die verplichte invoering voor de openbare school wel 
dadelijk in, doch in het 2e lid werd de mogelijkheid geopend om vrijstelling 
te verlenen, waarvan druk gebruik is gemaakt.

Dit lange uitstel, dat diende om de bijzondere school de gelegenheid te 
bieden „zich tijdig op dit nieuwe onderwijs in te richten” is de prijs geweest 
om art. 42 te aanvaarden. De grote meerderheid der belanghebbenden 
heeft zich natuurlijk dadelijk ingesteld op het befaamde: „Wie dan leeft 
dan zorgt”.

En het resultaat ? Het rapport vermeldt, dat in 1935 van de 3063 openbare 
en 4986 bijzondere lagere scholen respectievelijk 10x7 met een onvoor
waardelijke vrijstelling en 2478 met een onvoorwaardelijke vrijstelling 
waren. Het College komt dan ook tot de conclusie, dat van de totale 
lagere schoolbevolking op 1 Januari 1936 van 1232000 leerlingen ten 
minste 500000 „verstoken zijn van eenigen vorm van lichamelijke oefening 
in een tijd, waarin het kind het meest vraagt naar beweging en de door de 
school opgelegde dwang van stilzitten juist het grootst is”.

Het behoeft geen betoog, dat voor een groot deel van de overige 732000 
dit onderwijs nog op volstrekt onvoldoende wijze werd gegeven.

Wel een diep beschamend resultaat, niettegenstaande herhaalde malen
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s met klem en bijtijds er op gewezen is, dat men in 1936 nog niet gereed zou 
zijn. Dat werd wel geredelijk erkend, doch het geneesmiddel was een 
nieuw uitstel tot 1 Januari 1941 opdat men zich behoorlijk op de 
invoering van het leervak kan „voorbereiden”.

Met schrijnende humor omschrijft het College dit besluit als de inluiding 
van een nieuwe periode van vijf jaren van „stilstand" in de ont
wikkeling van de lichamelijke oefening.

Men leze maar de Onderwijsverslagen over 1936 en 1937 om een indruk 
te krijgen van de buitengewone ijver om te maken, dat men 1 Januari 1941 
klaar is om met dit onderwijs te beginnen.

Met waardering mag men uit die verslagen constateren, dat de officiële 
adviseurs der Regering, de Inspecteurs, niet nalaten op een behoorlijke 
voorziening aan te dringen, zij 't ook te vergeefs.

In de geschetste verhoudingen ligt het motief voor de verschijning van 
dit Rapport, wijl alle voorstanders van dit volksbelang, de l.o. zich ook 
steeds meer teleurgesteld voelen.

„Aan dit rapport ligt ten grondslag de bedoeling alle regeeringsinstanties 
en ook alle belangstellenden in de opvoeding der jeugd voor te lichten omtrent 
den werkelijk bestaanden toestand der lichamelijke opvoeding aan de in
richtingen van onderwijs, en omtrent de maatregelen, die naar de meening 
van het College getroffen dienen te worden, zoowel voor de lichamelijke op
voeding op de lagere, middelbare en nijverheidsscholen als ten aanzien van die 
opvoeding aan de universiteiten en hoogescholen, welke bij de beide laatst
genoemde instellingen nog steeds ontbreekt."

Aan deze bedoeling beantwoordt dit geschrift ten volle. Het is een voor
treffelijk pleidooi voor de stelling dat „het een eminent Staatsbelang is, 
dat de natie in haar strijd om het bestaan als geheel zoowel beschikt 
over haar maximum van physieke als over haar maximum van intellec- 
tueele en moreele kracht. De zorg voor de physieke opleiding der jeugd 
moet daarom geheel parallel gaan met de zorg voor de geestelijke oefening”.

Het bevat een schat van gegevens over de toestand, tal van argumenten 
voor de noodzakelijkheid van l.o. der leerlingen bij alle takken van onder
wijs van 4 jaar—24 jaar en vermelding van de bepalingen op dit gebied 
in andere landen, waaruit blijkt dat Nederland tot de zeer achterlijke 
behoort.

Hoe sterk echter de cijfer-gegevens over de lichamelijke toestand van ons 
volk ook mogen spreken, erg verontrustend zal de indruk er van op velen 
niet zijn, omdat dezen de „turner"kunsten in geen opzicht onontbeerlijk 
achten. Voor dezulken vooral is de lezing der hoofdstukjes over de 
hygiënische en paedagogische betekenis zeer aan te bevelen, 't Is juist de 
algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid onzer opgroeiende jeugd 
en der aankomende arbeidende klassen, die veel meer dan men zich waar 
maakt, worden bedreigd door het werk in de school, door een te langdurig
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gemoet treedt, welke 
ingen, aan karakter- 
[ zal ervaren en be- 

willen en kunnen, waar- 
1 zal weten uit te drukken

„zittend leven" of door de funeste invloed van bijna onafgebroken een
zijdige beroepsarbeid. Het ware inderdaad te wensen, dat allen, die invloed 
kunnen oefenen op de algemene gang, die onze volksontwikkeling, in de 
ruimste zin des woords, nemen zal de inhoud van geschriften ais dit ernstig 
ter harte wilden nemen.

We zijn niet blind voor de moeilijke tijden, waarin we leven en die — 
’t zij gul erkend — veel van wat nuttig, ja nodig — mag worden geacht, 
toch voor ’t ogenblik onbereikbaar doen zijn.

Maar de roergangers van tegenwoordig schijnen de mening te zijn toe
gedaan, dat de lichamelijke opvoeding tot de luxe-artikelen behoort, wel 
aangenaam in ’t gebruik, maar die men zich toch niet eerder mag aan
schaffen, dan wanneer in al 't nodige is voorzien.

Ettelijke malen is reeds op dit aanbeeld gehamerd ter betere voorlichting. 
Het vorige rapport van Mei 1921 leverde reeds een sterk overtuigend betoog.

Herhaaldelijk is men in diverse publicaties er op terug gekomen. Zal 
dit rapport eindelijk nopen tot het minste wat er gebeuren moet: de maat
regelen nu reeds treffen om te voorkomen, dat in 1941 een vernieuwd 
uitstel moet worden toegestaan?

Tot het terrein van ons tijdschrift behoort m.i. bovenal de pedagogische 
zijde van ons onderwerp, waarover eveneens kostelijke dingen zijn gezegd.

Schrijver dezes heeft eens in ’t Feestnummer van het tijdschrift „De 
Lichamelijke Opvoeding” in X922 o.a. het volgende geschreven:

„Er is misschien niemand, die meer overtuigd kan zijn van het nut der 
lichamelijke opvoeding dan wie door allerlei omstandigheden daarvan 
verstoken is gebleven en van de sport is afgehouden en bovendien vol
doende kritisch is aangelegd om zich bewust geworden te zijn, welke 
nadelige gevolgen dat gemis op zijn karakter en mentaliteit gehad heeft."

Hoe juist zijn deze citaten uit het onderhavige rapport.

En dan nog dit:
„Wat wij in een mensch waardeeren als veerkrachtigheid, doorzettings

vermogen, nauwkeurigheid, beslistheid, opgewektheid, rustigheid enz. zijn 
eigenschappen van lichaam en geest, die beide zoowel door geestelijke als 
lichamelijke vorming kunnen worden versterkt. Ook de bestrijding van tekort
komingen, die door het milieu sterk in de hand worden gewerkt, zooals lompheid,

„De mensch staat als een lichamelijk-geestelijke eenheid, als individu te 
midden van de natuur en de cultuur. Hoe hij zich hiertegenover gedraagt, 
hoe hij de verschillende gebeurtenissen van het leven tege 
waardeeringen hij toekent aan maatschappelijke verhoudin 
eigenschappen en deugden en bovenal hoe hij zich zelf 
schouwen, het voortdurend conflict tusschen moeten, w 
mede het menschelijk bestaan gevuld is, en hoe hij zich.
in taal en gebaar, dit alles is niet alleen afhankelijk van de vorming van zijn 
geest, maar niet minder van die van zijn lichaam.”
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stijfheid, onhandigheid, geremdheid, prikkelbaarheid, kan door een goed 
geleide, lichamelijke opvoeding belangrijk worden bevorderd.

Ook psychisch is het van groote waarde te weten, dat men een lichaam bezit, 
dat alle moeilijkheden kan overwinnen, een lichaam, dat aan onze wilsbesluiten 
geheel en onder alle omstandigheden'ten dienste staat en waarop wij, • 
omstandigheden de levensloop met of buiten ons toedoen ook moge sche 
ten volle kunnen vertrouwen. Het zal ons gevoel van zelfvertrouwen vergrooten 
en het deel van de levensbeslommeringen, dat ons zorg baart of ons zou nood
zaken van een taak af te zien, verkleinen."

Wie zou ook niet van harte instemmen met deze uitspraak bij de be
spreking van de lich. opv. op de nijverheidsscholen:

„Het is echter niet alleen de algemeene groei-bevorderende en constitutioneel- 
versterkende waarde der lichamelijke opvoeding, die voor allen geldt, maar 
ook haar paedagogische waarde — het aankweeken, bevorderen, helpen ont
wikkelen van snel leeren waarnemen, besluiten en handelen, zelfvertrouwen, 
zelfbeheersching, geschiktheid tot samenwerking — die een algemeen vormend 
karakter moet dragen."

Een bijzondere facet van het geheel der pedagogische betekenis wordt 
m.i. niet genoeg in ogenschouw genomen en is vooral van belang bij het 
onderwijs aan de jongelieden in de puberteitstijd.

Daar worstelt men steeds met het probleem van ongelijke geestelijke 
aanleg bij de kinderen ener zelfde klasse, ook van het zeer ongelijke tempo, 
waarin de geest werkt en opneemt bij overigens gelijke aanleg, ook van 
het grote verschil in concentratie-vermogen, waardoor de onderwijzer 
altijd te vechten heeft met de zeer ongelijke aandacht.

Daardoor komt men steeds tot de voor het gevoel steeds te grote aan
tallen van achterblijvers en der „zitten blijvers”.

Men is al lang wel op het spoor gekomen van het feit, dat al die achter
blijvers geenszins steeds geestelijk minderen zijn: Het daltoniseren is een 
der middelen om tot een juister taxeren te komen van de onderlinge ver
houdingen. Van de kant der leerlingen zelven zal zich het verschil voor
doen als een besef van minderwaardigheid, van een niet-kunnen als de 
„knappen”, wat voeren kan of tot onverschilligheid of tot een opgeven van 
inspanning „omdat men de dingen toch niet goed kan doen of tot innerlijke 
verbittering in het vage besef van verkeerde beoordeling.

Naar mijn overtuiging komt dit veel meer voor dan men vermoedt. Ik 
geloof dan ook, dat er veel geestelijke kracht in de jeugd onvoldoende 
geoefend is gebleven, doordat te vaak het gevoel domineerde van „toch 
niet te kunnen”.

Verwonderlijk is bij jonge mensen de sterkende, de stimulerende kracht 
van de ervaring in enigerlei taak, van welke aard die zij, iets te kunnen 
presteren, dat enigszins uitsteekt.

Geschreven jeugdherinneringen moet men, geloof ik, altijd met enige 
omzichtigheid aanvaarden, maar waarschijnlijk kan ieder de juistheid
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Jeugdleiding 
door K. TERPSTRA.

Over de betekenis van de vrije jeugdvorming voor 
de opvoeding van de jeugd boven de schoolleeftijd.

Tn dit opstel wordt gesproken over vrije jeugdvorming en niet over 
-■■„jeugdbeweging". Hoewel in het spraakgebruik deze woorden doorelkaar 
gebruikt worden, wil ik onder „jeugdbeweging" verstaan die vorm van 
jeugdorganisatie, waarbij de doelstelling en de leiding beide uit de jeugd 
zelve voortkomen, en waar de verbondenheid met de ouderen alleen ideo
logisch, niet organisatorisch is. Dat deze vorm van zelfstandige jeugd
beweging grote opvoedkundige waarde heeft, spreekt vanzelf. Tot de zelf
standige jeugdbeweging behoort echter slechts een zeer klein deel van de 
jeugd. Bovendien begint de zelfstandige jeugdbeweging pas op een leeftijd 
van 18 a 20 jaar, terwijl de vrije jeugdvorming de opvoeding van de jeugd 
van 13—18 a 20 jaar bedoelt, al valt een deel van de jeugd van 18— 25 
zeker nog onder het begrip der vrije jeugdvorming, omdat ze niet in staat 
is voldoende leiding uit eigen kring voort te brengen.

„Onder vrije jeugdvorming verstaat men die algemene vorming, welke 
beoogd wordt door middel van het verenigings— en clubleven”. „Zij be
doelt opvoeding, zowel van jongen als van meisje tot gemeenschapsmens, 
tot mensen, die overeenkomstig de in elke richting heersende levensidealen, 
hun taak in de samenleving, zowel in het gezin als daarbuiten, zullen 
volbrengen. Deze opvoeding kan echter alleen slagen, indien zij steunt op

van bovenstaande stelling uit eigen ervaring wel bevestigen. Komt het 
niet vaak voor, dat een kind tot de zwakke broeders of zusters in de klas 
wordt gerekend, doch dat een geheel ander aspect oplevert op de speel
plaats of een wandeltocht.

Is het ondenkbaar, dat, als de lichamelijke opvoeding, in de zin als het 
rapport aangeeft, de plaats verkrijgt in de school, die ze behoort te hebben, 
niet alleen de intellectuele resultaten er door zullen winnen wijl de lichame
lijke toestand bij velen zoveel beter zal zijn, doch dat ook in moreel opzicht 
het zo schadelijke minderwaardigheidsgevoel met veel beleid kan worden 
tegengegaan.

Er is geen kind bestand tegen een aansporing om zich op enig gebied 
in te spannen, als men op zijn vermogen om dat te kunnen doen durft 
vertrouwen op grond van zijn mooie prestaties op ander gebied.

A. H. GERHARD.
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de stellingen, die in 1922 door de Centrale

en tevens bevordert de ontwikkeling der individualiteit. Daarom beoogt de 
vrije jeugdvorming niet minder dan de persoonlijkheid te vormen, vooral 
naar de zijde van het wilsleven, dus het karakter te vormen. Ten aanzien 
der karaktervorming nemen lichamelijke ontwikkeling en het bijbrengen 
van kennis of vaardigheid, hoe waardevol ook op zich zelf, de onderge
schikte plaats in van middelen tot doel”.

De citaten zijn ontleend aan 
Jeugdraad zijn gepubliceerd.

De vrije jeugdvorming heeft dus ten doel om de persoonlijkheid van 
jonge mensen alzijdig te vormen, zowel naar de kant van de individualiteit 
als naar de kant van de gemeenschapsmens. Als middel gebruikt ze het 
jeugdverband, waarin de jonge mensen worden opgenomen. De opvoeding 
vindt dus plaats in een opzettelijk daartoe in 't leven geroepen gemeenschap, 
om met behulp van de sociaal-psychologische krachten, die in een gemeen
schap werken, zowel de individuele als de sociale zijde der persoonlijkheid te 
vormen. Deze gemeenschap is alleen dan mogelijk als ze een richting
gevend beginsel en bepaalde normbesef bezit en een leiding, die op pae- 
dagogisch verantwoorde wijze de vorming vanuit het beginsel en volgens 
die norm, leidt.

De vraag, welke in ons opstel beantwoord moet worden, is deze: is zulk 
een vrije jeugdvorming voor de opvoeding van de rijpere jeugd van zulk een 
betekenis, dat ouderen er hun volle belangstelling, hun tijd en hun in
spanning aan geven ? M.a.w. dat zij de 1 e i d i n g in het jeugdwerk van even 
groot belang vinden als de leiding in een beweging van ouderen ? Gezien de 
moeilijkheden, om voor dit jeugdwerk leiding te krijgen, mag veronder
steld worden dat het belang er van niet steeds ingezien wordt of althans 
dat er grote bezwaren bestaan om deze leiding op zich te nemen. Daarom 
kan in ons verband de vraag ook opkomen, welke instantie's dit werk 
moeten verrichten (de staat, de kerk, enz.) en op welke wijze er voorzien 
wordt in de leiding.

Is de vrije jeugdvorming van grote betekenis voor de opvoeding?
De opvoeding geschiedt in verschillende milieu's. Ten eerste is daar 

natuurlijk het gezin, dat steeds een voorname plaats behoudt. Het tweede 
milieu is de school. Hier treedt het kind in wijder verband. Hier wordt 
zijn individualiteit ontwikkeld: intellectueel, aesthetisch, moreel, religieus; 
maar de school met zijn vele leerlingen met zijn klasseverband, vormt hem 
ook tot gemeenschapsmens. Niet steeds wordt deze vorming als gemeen
schapsmens door het onderwijs bevorderd: de leus: „ieder voor zichzelf”, 
inplaats van onderlinge hulpvaardigheid, de speculatie op de eerzucht, het 
aanwakkeren van de wedijver, het belonings- en strafstelsel zijn vaak meer 
een afspiegeling van de maatschappij, zoals die is, dan van een gemeen
schap, zoals wij die ons zouden wensen. Toch wordt aan de vorming door



119JEUGDLEIDING.

middel van het schoolonderwijs grote aandacht besteed; het wordt, volgens 
de wet op het Lager Onderwijs, onder het aanleren en gepaste en nuttige 
kundigheden dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van de christelijke 
en maatschappelijke deugden. Aan de vorming van de jonge mens tot zijn 
13de of 14de jaar werden door de staat vele tientallen miHioenen beschik
baar gesteld en een onderwijzerscorps van vele tienduizenden werkt hier 
elke dag aan.

Naast het milieu van gezin en school vindt het kind nog een ander 
milieu, dat van de omgeving, toevallig misschien door de straat, waar 
het woont, de vriendjes, die het kiest, de gezinnen, waarin de ouders 
het brengen. Reeds op deze leeftijd kan de opvoeding in gezin, school en 
omgeving aangevuld worden met die in clubverband, waar be
paalde onderdelen der opvoeding tot gemeenschapsmensen, die in gezin en 
school niet tot hun recht komen, op de voorgrond treden. Een stad, met 
weinig speelgelegenheid, met dubieuze keuze van vriendjes, heeft hier veel 
meer behoefte aan dan het platteland. Dit platteland is als omgeving voor 
jeugdopvoeding oneindig gunstiger dan de stad. Op het platteland is veel 
meer ruimte voor de ontwikkeling der phantasie, het vrije spel, terwijl de 
dorpsgemeenschap als zodanig ook veel gunstiger milieu vormt.

Na de leeftijd van de Lagere School ontvangt het grootste deel der Neder
landse jeugd geen onderwijs meer. Dat wil dus zeggen dat voor dit deel de 
school als opvoedingsmilieu wegvalt. Het voortgezet onderwijs en de 
vakopleiding zijn minder opzettelijk op de opvoeding ingesteld dan het 
Lager Onderwijs, maar toch werkt het, behalve door de leerstof en doordat 
het een doel stelt in ’t leven, in hoge mate opvoedend, omdat het de 
jonge mensen in een geleide gemeenschap plaatst, hem leert arbeiden op 
gezette tijden en aan een vastgestelde taak, hem opdrachten verstrekt, 
leert gehoorzamen aan gestelde normen en hem in geregelde aanraking 
brengt met jonge mensen van dezelfde leeftijd en dezelfde taak, en hem 
in contract brengt met leraren, die door hun persoonlijkheid en de plaats, 
waar ze staan, invloed uitoefenen.

Voor de niet-schoolgaande jeugd treedt de arbeidsgemeen
schap in de plaats van de school. In tweeerlei opzicht klinkt deze zin 
veel te mooi: Een deel der jeugd namelijk vindt geen werk, zodat er in hun 
leven een grote lacune ontstaat: het tweede milieu, dat van school of 
arbeid ontbreekt en daarmee de doelstelling in het leven en de toevallige 
omgeving, in casu de straat, neemt een overmatig groot deel van het 
jeugdleven in.

Maar ieder, die werk heeft, is ook nog niet in een arbeids gemeen
schap opgenomen. Gemeenschap veronderstelt wederkerige verant
woordelijkheid: van het geheel voor het individu (in zijn volle persoonlijk
heid) en van den enkeling voor het geheel. Het wil mij voorkomen, dat er
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het bedrijf zich niet bekommerd om 
maar vraagt naar de arbeidsprestatie,

veel arbeid is, waarbij de leiding van 
het leven van de arbeiders, alleen 
terwijl omgekeerd de arbeider alleen maar vraagt naar het loon. Toch zal 
de arbeid altijd opvoedend werken, omdat hij een zinvol en zelfstandig 
bestaan mogelijk maakt en in aanraking brengt met mede-arbeiders, die 
kameraden zijn of met hogergeplaatsten, aan wier leiding gehoorzaamd moet 
worden, niet omdat de willekeur van den leider, maar omdat de noodzaak 
van het bedrijf dit vraagt, ’t Gunstigst is die arbeid, welke in een 
bedrijf wordt verricht, dat als een groot gezin werkt. Deze toestand 
lijkt patriarchaal, maar hier is de wederkerige verantwoordelijkheid van 
gemeenschap en enkeling. Het ik het mis, als ik meen, dat dit in het 
boerenbedrijf nog het best benaderd wordt ?

Toch zal ook naast de arbeidsgemeenschap de behoefte aan een derde 
opvoedingsmilieu voor de jeugd noodzakelijk zijn. Slechts een zeer sterk 
gezinsleven van een groot gezin zou het misschien overbodig kunnen 
maken, hoewel de rijpere jeugd behoefte heeft aan juist ook buiten dit 
gezinsverband te treden in de tijd, die naast de arbeid over blijft. Om twee 
redenen is dit derde geleide milieu nodig.

Karakter en wil moeten gevormd worden en binnen de arbeidsge
meenschap geschiedt deze ontwikkeling te eenzijdig. Het arbeidsproces 
vooral in deze gemechaniseerde wereld, raakt slechts een klein deel der 
persoonlijkheid. Zich vrijwillig geven aan een gemeenschappelijk doel, 
zich vrijwillig ordenen onder een zelfgekozen of vrijwillig aanvaarde 
leiding; het eerlijk uitkomen voor zijn meening zonder de kruiperigheid, die 
een dienstbaarheid soms kweekt; de spontane hulpvaardigheid, de echte 
kameraadschap, ze worden gewekt in zulk een verband, waar een juiste 
verhouding bestaat tussen gepaste zelfstandigheid en noodwendige (èn 
dankbaar aanvaarde) leiding.

En ten tweede: in deze gemeenschapsverbanden wordt de jeugd (de gemid
delde jeugd) alleen toegankelijk voor de geestelijk inhouden van onze cul
tuur. Normbesef wordt alleen bijgebracht in een gemeenschap, waar ge
hoorzaamheid aan deze normen geeist wordt, niet krachtens uiterlijke 
dwang, maar krachtens innerlijk gezag. Hulpvaardigheid, vergevings
gezindheid, eerlijkheid, waarheidsliefde, ze zijn de jonge mens van nature 
gelukkig niet vreemd, hoewel andere neigingen ze dreigen te overwoekeren. 
Maar niet door de jeugd te „bepreken”, worden deze eigenschappen in hen 
gewekt, maar door ze te plaatsen in een gemeenschap, waar een goede 
leiding er op gericht is om ze te „wekken”. Naarmate het traditionele 
normbesef in onze veranderde samenleving verzwakt, zijn nieuwe gemeen
schapsvormen nodig, die dit normbesef weer versterken. Reeds om deze 
reden is opname in een jeugdverband van zo groot belang.

Maar ook voor intellectueele inhouden, voor aesthetische ontroering,
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voor godsdienstige bewogenheid wordt de mens, en vooral de jeugd, 
toegankelijker in gemeenschapsverband. Voor de rijpere jeugd is het 
gezin als gemeenschap ontoereikend geworden, de arbeidsgemeenschap is 
veel te eenzijdig, de toevallige omgeving mist de noodzakelijke leiding, 
zodat daarin de ongunstige krachten vaak ’t sterkst werken. Het derde 
milieu, de jeugdvereniging, is dus noodzakelijk. Want op deze wijze bereikt 
de geestelijke inhoud van de cultuur de toekomstige generatie van ons 
volk. Lukt dit niet, dan staat het er met de democratie slecht voor. De 
democratie is ons op crediet geleverd. Een bevolking, onvoldoende door
drongen van gemeenschapsbesef, onvoldoend ontwikkeld voor zelfstandig 
oordeel, kreeg volledige rechten. Het gebruik dezer rechten moest de 
nodige ontwikkeling meebrengen.

Een jeugd, innerlijk onverschillig voor de geestelijke inhoud onzer 
cultuur, — voor een deel veroordeeld tot een zinloos bestaan — kan 
nimmer de draagster dezer democratie worden. Voor de toekomst der 
democratie is de jeugdopvoeding van primair belang.

Dat de geestelijke inhoud van onze cultuur de jeugd het best bereikt in 
zulk een gemeenschapsverband, is, onbewust misschien, het eerst be
grepen, door die bevolkingsgroepen, voor wie deze geestelijke inhoud 
vooral de godsdienstige was.

De oudste jeugdverenigingen in ons land zijn de orthodox-protestantse, 
welker doel oorspronkelijk en nóg wel, vooral was ’t bijbrengen van bijbel- 
en geloofskennis. „De geestelijke inhoud van de cultuur” is niet een ob
jectief gegeven, maar is afhankelijk van wereld- en levensbeschou
wing.

Heeft de jeugdopvoeding dus niet alleen ten doel karaktervorming, maar 
wil ze den jongen mens in aanraking brengen met de cultuurinhoud op een 
leeftijd, dat hij daar toegankelijk voor kan zijn, dan zal ze moeten op
voeden vanuit een wereldbeschouwing.

Alleen karakter-vormend te werk gaan, is geen complete jeugdopvoeding.
Goedgeleide sport is zeer karaktervormend; ze is echter nog geen vol

ledige jeugdvorming, omdat ze de jeugd buiten de geestelijke inhoud van 
de cultuur laat.

Opvoeding vanuit een wereldbeschouwing behoeft geen dogmatische 
opvoeding te zijn: ze wordt dit alleen als de wereldbeschouwing zelve 
dogmatisch is.

Het niet-dogmatisch-kerkelijke volksdeel is in ons land heeft de nood
zaak van de vrije jeugdvorming nog lang niet algemeen ingezien. Lange 
tijd is uit de hoogte neergezien op de jongelingsverenigingen enz., omdat 
men er in zag middelen om de jeugd in eigen kring te isoleren, om zieltjes 
te behouden. En inderdaad is moeilijk te scheiden het oprechte verlangen 
om de jeugd het geestesbezit dat men zelf als hoogste goed beschouwt,
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Grondslag Totaal

. 203.006’) 9.595 4.012 — 216.713')
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4.684 4.684
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Prot.-Christel. vrije 
jeugdvorming ....
Roomsch-Kath. vrije 
jeugdvorming . .
Socialistische vrije 
jeugdvorming ....

HET TOTAAL DER ONDER DE VRIJE JEUGDVORMING VALLENDE 
PERSONEN, ONDERSCHEIDEN NAAR GRONDSLAG EN DOEL DER 
ORGANISATIES.

Il

deelachtig te doen worden, èn de machtsbegeerte om deze jeugd voor eigen 
groep te behouden en te gebruiken.

En het is niet te ontkennen, dat de vrije jeugdvorming hier wel eens op 
dwaalwegen geraakt. Als namelijk niet het doel is om de jonge mens tot 
een volle persoonlijkheid, deelhebbend aan de geestelijke inhoud van de 
cultuur, te ontplooien, maar enkel geldt het verlangen om de jeugd voor 
eigen groep te bewaren, en daartoe ontwikkeling in vrijheid en ruimheid 
van blik te belemmeren.

Het niet-kerkelijke volksdeel heeft de betekenis van de vrije jeugdvorming 
miskend en onderschat, omdat men vertrouwde op de natuurlijke ont
wikkeling van den mens, intellectueel en moreel, zodra deze mens van de 
dogmatische dwang bevrijd was. Hetzij, dat dit optimisme te groot was, 
hetzij dat de maatschappelijke omstandigheden deze ontwikkeling tegen
hielden, het is een feit, dat de jeugd meer dan ooit leiding nodig heeft, 
wil ze niet door onverschilligheid en onkunde ongeschikt worden als toe
komstige cultuurdraagster.

Het niet-dogmatisch-kerkelijk volksdeel heeft een grote achterstand in 
te halen. Van het totaal der onder de vrije jeugdvorming vallende personen 
hoort ± 83 % tot de Protestants-Christelijke en Rooms-Katholieke 
organisaties. Dit wil zeggen, dat buiten deze kringen een zeer groot 
deel van de jeugd in geen gemeenschapsverband bereikt wordt, ook al 
erkennen we, dat van voortgezet- en vakonderwijs, van sport- en ge- 
zelligheidsvereniging toch wel opvoedkundige waarde uitgaat, en mogen we 
alsnog de betekenis van een paar uurtjes „jeugdclub” in de week of om de 
veertien dagen niet overschatten. Wij geven hier nog enkele cijfers:

Joodsche vrije jeugd
vorming 
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641 14.569 15.210

56.361 4.3171.835 1.9311.050 72.005

. . 464.129 173.69829.64414.0991.835 1.9311.050687.517

beginsel te ontwikkelen.

Jeugdleider moet iemand worden, meestal zonder veel voorbereiding, 
in zijn vrije tijd; hij moet een jeugd, die zonder verplichting komt en in 
de moeilijkste jaren is om geleid te worden, boeien. Hij moet dit vaak doen 
met zeer geringe hulpmiddelen, in geïmproviseerde localiteiten. Hij moet

5. Overige aan godsd. of 
staatk. beginselen ge
bonden vr. jeugdv. .

6. Niet aan godsd. of 
staatk. beginselen ge
bonden vr. jeugdv. . .

Totaal

3.962 padvinders, die eveneens bij 6 zijn opgenomen.

Ontleend aan de Statistiek der Vrije Jeugd vorming 1938.

Welke organen hebben zich met deze vrije jeugdvorming te bemoeien? 
De Statistiek van Vrije Jeugdvorming kent 178 landelijke organisaties 

een opmerkelijk Nederlands verschijnsel! We moeten zeggen dat 
de kerk in de vrije jeugdvorming het meest heeft gedaan en dat in de 
staat zich het langst afzijdig heeft gehouden. De staat kan dit werk 
zelf niet doen, tenzij ze een eigen wereldbeschouwing heeft en de jeugd 
voor zich en voor deze wereldbeschouwing opeist. Dit behoeft niet te 
betekenen de totalitaire, nationaal-socialistische staat. En andere vraag is 
of de staat dit werk zal subsidiëren en onder controle stellen en zal be
vorderen door ’t beschikbaar stellen van gebouwen en terreinen. Voorals
nog blijft de vrije jeugdvorming zaak van verenigingen, die voor een groot 
deel werken met vrijwillige krachten en daardoor met ongeschoolde leiding. 
De kerk is hier in een gunstige positie, omdat ze beschikt over gebouwen 
en in de geestelijkheid over een kern van leiding, die echter ten opzichte 
van dit werk, bij de Protestanten althans, volkomen ongeschoold van de 
Universiteit komt. ') Lekenleiding is hier, evenals bij culturele organisaties, 
die dit werk verrichten, noodzakelijk, maar vaak moeilijk te verkrijgen. 
Eensdeels komt dit voort uit de nog altijd heersende onderschatting van 
de betekenis van dit werk, dat nog te veel als „bezighouden” der jeugd 
gezien wordt, wanneer ’t argument van zieltjes winnen niet geldt.

Maar er is nog een andere reden dat de leiding voor dit werk moeilijk 
te vinden is. Jeugdleiding is niet gemakkelijk. Onderwijs geven vraagt een 
jarenlange opleiding, theoretisch en praktisch, en dan zijn de eerste jaren, 
met volle dagtaak, nog steeds leerjaren, als iemand geen geboren paedagoog
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Het IVIO en de groei van het vervolgonderwijs 
door B. H. PERELS en C. J. J. WIEDHAUP

I. Het IVIO en zijn werkzaamheid.
Evenals overal in den lande, werden omstreeks 1934 ook in Amsterdam 

cursussen georganiseerd voor jongere werklozen. Ook daar deed zich 
de moeilijkheid gevoelen, dat deze vorm van onderwijs slechts zou kunnen

een man zijn, die veel weet, die veel kan, omdat jeugdwerk afwisse
lend moet zijn. Jeugdleiding vraagt oneindige toewijding en grote liefde 
voor de jeugd.

Is het wonder, dat velen aarzelen, of na een schuchtere poging de moed 
opgeven ? Iedere organisatie, die jeugdwerk doet, moet overtuigd zijn van 
de grote opvoedende waarde van dit werk, maar ze moet ook alles doen 
om de leiders zo goed mogelijk tot dit werk toe te rusten.l) Jeugdleiding is 
moeilijker dan veel werk in de beweging der ouderen, maar 't is niet minder 
belangrijk. Integendeel! En ’t heeft één groot voordeel: wie het vertrouwen 
wint, vindt in dit werk ook de grootste voldoening.

‘T''\e ontwikkeling van didactiek en onderwijsorganisatie kiest soms 
' grillige wegen. Omstreeks 1800 was het de Mij. tot Nut van ’t Algemeen, 

die de invoering van het klassikale stelsel propageerde, ruim honderd jaar 
later publiceert dezelfde Maatschappij het ,,Dalton-rapport" en staat het 
Nutsseminarium op de bres voor een school met losser klasseverband. 
En het is thans ook weer het Nut, dat propaganda maakt voor de individuali
sering van het vervolgonderwijs.

Een tweede merkwaardig feit: Was de opkomst van het klassikale 
stelsel een gevolg van de ongekende groei van het bedrijfsleven in de 
19e eeuw, de mogelijkheid tot individualisatie van het verv. ond. moest 
geschapen worden door de diepe economische depressie van de 20e. Eerst 
daardoor werd het n.1. mogelijk — zij het ook indirect — leermiddelen 
samen te stellen, geheel gericht op de eisen van het individuele onderwijs. 
Slechts daardoor kon het individuele onderwijs een kans worden gegeven, 
want het organisatieprobleem is voor een zeer groot deel een leermiddelen
probleem.

mogelijk te maken zich voor dit werk te bekwamen. Zonder grote offers, zowel van ssssss: si’&s&sssx
Arnhem daartoe haar Leidersinstituut, waar leiders, die aan dit werk hun krachten 
willen geven, hun vorming kunnen ontvangen.
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Totaal 608.000 taken

afgeleverde taken over de per. 
5—1 Jan. 1939.
. . ca. 105.000 taken 

82.000 „
80.000 „
55-000 „
44.000 „
41.000 „
39-ooo „

. . ca. 162.000 „

Dat wil zeggen: gedurende ten minste 750.000 uren hebben jeugdigen 
en volwassenen geestesarbeid verricht van grote vormende waarde, ten

slagen bij een volledige aanpassing van leerstof en leergang aan de intelli
gentie, de belangstelling, het werktempo en de vooropleiding van de 
cursisten. En dit impliceerde de samenstelling van geheel nieuwe leerstof- 
eenheden met verwerkings-oefeningen („taken”). Het Daltoniserings- 
instituut nam deze taak op zich ten behoeve van de Amsterdamse cursussen. 
In 1936 werd het verdoopt in „Instituut voor Individueel Onderwijs" en 
werd zijn werkingssfeer uitgebreid tot het gehele land en zelfs tot enkele 
plaatsen op Java. Deze uitbreiding werd mogelijk doordat het Departement 
van Sociale Zaken het Instituut een belangrijk subsidie toekende en er 
ca. 40 werkloze intellectuelen en handarbeiders (het IVIO verzorgt ook 
het drukken en de verzending) te-werk stelde. Voor de verdere geschiedenis 
van het IVIO verwijzen wij naar de artikelen in „Volksontwikkeling” van 
Aug.-Sept. 1936 en Maart 1937. Thans willen wij aan de hand van enkele 
recente statistieken een overzicht geven van de omvang, die het ge
ïndividualiseerde vervolgonderwijs aan werklozen en werkenden reeds 
heeft gekregen. Ons staan slechts cijfers ter beschikking omtrent het aantal 
door het IVIO af geleverde taken; aangenomen mag worden dat het aantal 
doorgewerkte taken aanzienlijk groter is (zie het genoemde artikel van 
Maart 1937). In de eerste plaats omdat kan worden aangenomen, dat geen 
enkele organisatie taken bestelt die niet direct nodig zijn (de taken worden 
gekocht tegen 1 a ct. per 2 vel druks en de fondsen der organisaties 
zijn uiteraard zeer beperkt) en ten tweede omdat het aannemelijk is, dat 
dezelfde taak door een vrij groot aantal leerlingen wordt gebruikt (er zijn 
lesgroepen van 20 leerlingen, die van de taken No. 20 t/m 50 slechts 2 of 3 
exemplaren bezitten: door het verschil in werktempo der 11. kan hiermee 
worden volstaan).

1 Sept. 1936-
Engels....................
Nederlands.......................ca.
Boekhouden/Hand.rek. ca.
Duits............ ca.
Esperanto . . .
Rekenen . . .

Overige vakken
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I

2. Didactische groei.
Niet alleen de omvang van het IVIO-werk is groter geworden, ook naar 

binnen, in didactisch opzicht, is er groei te bespeuren. Met name: de Taak 
is geworden tot een zuiverder neerslag van de didactische en psychologische 
principes, welker verwerkelijking het IVIO zich ten doel heeft gesteld. 
De uiterlijke vorm van de Taak is vrijwel dezelfde gebleven, de verande
ringen betreffen vooral de keuze van de stof en de wijze waarop deze 
wordt aangeboden.

De aanbieding moet in ieder geval zodanig zijn, dat zij verwerking 
(door de leerlingen) mogelijk maakt; en verwerken is in de eerste plaats: 
doordenken. Dit impliceert een sterke beperking van alle overbodige 
geheugenvulling. Een te groot geestelijk bezit aan „weetjes” belemmert 
het denken. Dan moet de stof zodanig zijn, dat de leerlingen zelf gaan 
denken. Niet het volgen van een formeel-logisch betoog, dat „sluit als 
een bus", moet het doel zijn, de leerling moét zelf op het pad, dat in de 
richting van de waarheid leidt. Ook al zal hij op dat pad maar enkele 
schreden zetten, wankel en aarzelend. Hij moet zelf doelgerichte denk
arbeid verrichten, gestuwd door een natuurlijke prikkel, een probleem 
dat om zijn oplossing (geheel of gedeeltelijk) vraagt. Maar het probleem 
kan pas een prikkel worden, wanneer het aansluit bij de geestelijke structuur 
van de leerling en de ontwikkelingsfase, waarin hij verkeert, wanneer het 
aansluit bij zijn interesse en is afgestemd op zijn instelling tegenover de 
buitenwereld.

Meer en meer werd het duidelijk, dat de al-maar-vertellende en ook-

minste 600.000 keer hebben zij het positieve gevoel doorleefd, een taak 
voltooid en daarmede een prestatie geleverd te hebben.
• Gebrek aan plaatsruimte verbiedt ons helaas de verhouding van de 
cijfers in bovenstaande tabel aan een nadere beschouwing te onderwerpen; 
terloops willen wij er slechts op wijzen, dat het onderwijs in de moedertaal 
tip de cursussen zijn belangrijke plaats gelukkig handhaaft.

Cursussen, waar met IVIO-taken gewerkt wordt, zijn verspreid over 
het gehele land en gevestigd in een kleine 200 Nederlandse gemeenten. 
Interessant en bizonder verheugend is het, dat een vrij groot aantal 
oud-cursisten van werklozencursussen als „particulier” taken bij het 
IVIO blijft bestellen en aldus de studie voortzet; in Groningen hebben 
zij zelfs een studieclub opgericht! (oud-cursisten van de Volkshogeschool 
Allardsoog).
- Op de lijst van cursussen komen organisaties voor van allerlei richting 
en overtuiging: Rooms-Katholieke, Prot. Christelijke, Vrijz. Protestantse, 
Joodse, Socialistische, Neutrale enz. enz. Een eenheid van doelstelling 
en werkwijze die weldadig aandoet!
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Dit alles en de wetenschap dat een taal geen mecanodoos is, deed ons 
bij het onderwijs in de vreemde talen meer en meer overgaan naar de 
directe methode en het vervolg-verhaal. Zo werden de A-series voor de 
vreemde talen vervangen door de Ar.-series, waarin de teksten een aaneen
geschakeld verhaal vormen, dat het familieleven tot centrale stof heeft. 
Voor Engels-gevorderden geeft het IVIO thans een vervolgserie uit, waarin 
den leerlingen een roman ,,The Mysterieus Country House”, als taalbron 
wordt voorgezet en waarbij in iedere Taak het verhaal op een „spannend” 
moment afbreekt.

Vormen de „teksten” het uitgangspunt, het zwaartepunt van de Taak 
ligt in de „Opgaven en Werkstukken”, waarbij telkens een — dikwijls 
o zo simpel — stukje denkarbeid van de leerlingen wordt gevraagd. Hoe 
iemand denken moet, van welke kant men een probleem moet benaderen, 
laat zich niet in een recept voorschrijven. Het denken verloopt nooit 
langs rechte lijnen (al zou het keurig geordende betoog, dat achteraf wordt 
gehouden, het doen vermoeden!) maar is een dwaaltocht, waarop men het 
terrein aan alle zijden verkent, gebruik makend van talloze verschillende 
middelen en ordenings-schema's die vorige generaties moeizaam hebben

wel-eens-vragende leerstof in dit opzicht schromelijk tekort schiet, temeer 
bij individuele verwerking daarvan. Als „tekst" in een Taak kan deze 
leerstof dan ook niet dienen. Deze „tekst” vraagt een geheel andere 
formulering, een geheel andere opbouw, een geheel andere probleem
stelling. Bovendien — wij zeiden het reeds — moest deze leerstof veel 
meer aan de leerlingen worden aangepast. Zo is het in de loop van de 
afgelopen twee jaar b.v. gebleken, dat wij niet konden volstaan met een 
serie „Nederlandse Taal” zonder meer, maar dat wij ook hier moesten 
differentiëren. Thans worden de volgende series uitgegeven:

Nederlandse Taal Inleidend — simpel taalgebruik, aansluitend aan 
het niveau van de 4e of 5e klasse der lagere school.

Nederlandse Taal — aansluitend aan het 6e klasse-niveau.
Nederlandse Taal P.T.T. — behandelt dezelfde moeilijkheden enz. 

als de oude serie, gaat echter uit van brieven, voorschriften, 
wetsartikelen enz. — gedeeltelijk samengesteld in samenwerking 
met de Dienst der Post. Tel. en Tel.

Nederlandse Taal B — nadere beschouwing van de taal op zichzelf; 
dialecten, woordvorming etc.

Nederlandse Taal C inl. een vervolg op de A-serie, tevens inleiding 
tot de Handelscorrespondente.

Nederlandse Taal C. Handelscorrespondente.
Dit was slechts een voorbeeld, bij vele andere series heeft zich een 

dergelijke differentiatie voltrokken.
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9.312
8.294

opgebouwd. Ziehier het programma voor de werkstukken: benaderings- 
oefeningen geven, denkgewoonten bijbrengen, leren werken met schema’s 
en andere hulpmiddelen. In de loop van de afgelopen twee jaar heeft het 
IVIO een grote verzameling aangelegd van duizend-en-één verwerkings- 
en denk-opgaven, die ieder een bepaalde zijde van het denkproces activeren 
kunnen.

En het geheugen ? En de niet-theoretische zijden van de persoonlijkheid ? 
Komen deze daardoor niet in gedrang? Geenszins. Wanneer de leerling 
denkt, dan betekent zulks niet, dat hij op dat ogenblik uitsluitend voor 
theoretische waarden toegankelijk zou zijn. Een aesthetische of morele 
beleving komt niet tot stand zonder het denken, ook niet ondanks het 
denken, maar mede dóór het denken. En wat het geheugen betreft, ervaring 
en experiment hebben ons geleerd, dat niet-gememoriseerde zinvolle 
(d.w.z. voor het bepaalde individu zinvol) stof oneindig veel beter beklijft 
dan keurig gememoriseerde zinloze en dat de eerste „functioneel”, d.w.z. 
soepeler en meer bruikbaar is.

Wij noemden slechts enkele algemene didactische problemen die om een 
oplossing vragen bij de opbouw van de leerstof voor een nieuw vervolg
onderwijs, er zijn er nog honderden die niet besproken zijn en misschien 
nog duizenden die wij nog moeten leren zien, alvorens wij tot een rationele 
didactiek kunnen komen ....

Aantal cursisten bij het vervolg
onderwijs in Nederland:

1930 : 23-677 1934 = 11483
1931 : 25.188 1935 :
1932 : 24.213 1936 :
1933 : X6.661

3. Vervolgonderwijs voor werkenden.
Werd het IVIO oorspronkelijk opgericht ten behoeve van cursussen 

voor werklozen, reeds spoedig kwamen ook van andere zijden aanvragen 
om taken, vooral van de kant van het vervolgonderwijs aan de schoolvrije 
jeugd. We weten het allen: het vervolgonderwijs is in de crisisjaren vrijwel 
ter ziele gegaan.

„In de crisisjaren”, zeiden wij, niet: „door de crisisjaren”. Al zeer 
lang had men geworsteld met dezelfde, schijnbaar onoplosbare problemen, 
die ook het vruchtbaar werken op werklozencursussen onmogelijk maakten. 
Het spreekt dus wel vanzelf, dat instanties, die belangstelling hadden 
voor het vervolgonderwijs, met grote interesse de pogingen van het IVIO 
op het aangrenzende terrein gadesloegen. Daarom belegde de Mij. tot Nut
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Ruw geschat kan men zeggen, dat ca. 40% van de afgeleverde taken 
verzonden wordt aan cursussen voor vervolgonderwijs voor werkenden 
en 60% aan werklozen-cursussen. Men mag wel aannemen dat momenteel 
2500 a 3000 jeugdige en volwassen werkende personen individueel onderwijs 
met IVIO-taken ontvangen.

Op zichzelf betekent dit getal nog niet veel, maar wanneer men in 
aanmerking neemt dat in ruim een jaar tijd het aantal cursisten van het 
vervolgonderwijs t.o.v. de officiële statistiek van 1936 gegroeid is met 
25%, dan is er reden zich af te vragen, of de IVIO-taken niet het middel 
bieden, om een eind te maken aan de schrijnende toestand, dat 75% van 
onze jeugd van ieder verder onderwijs verstoken blijft. Het IVIO is gaarne 
bereid met ieder, die ten gunste van het vervolgonderwijs in zijn plaats 
van inwoning iets wil doen, in nader overleg te treden en hem met raad 
en daad ter zijde te staan, zich aan de andere kant aanbevolen houdend 
voor alle opmerkingen en aanwijzingen, die de Taken en het gebruik 
daarvan ten goede kunnen komen.

van ’t Algemeen in October 1937 ook een conferentie in Utrecht, waar 
onderzocht werd, in hoeverre een vernieuwing van het vervolgonderwijs 
mogelijk was. Reeds spoedig daarna werd het werk in een aantal Nuts- 
departementen aangepakt; momenteel zijn het de volgende die IVIO-taken 
gebruiken bij een geheel nieuw opgezet stelsel van vervolgonderwijs: 
Nijmegen, Oude Tonge, Leeuwarden, Wognum, Midwoud, Groningen, 
Franeker, Rijnzaterwoude, Arnhem, Eerbeek, Andijk, Andijk-Oost, 
Wieringermeer. Enkele van deze cursussen werden reeds gedurende het 
cursusjaar 1937/38 gehouden; de jaarverslagen over deze periode kunnen 
alleszins hoopvol genoemd worden. In Amsterdam was inmiddels het 
Daltoninstituut voor Voortgezet Onderwijs tot stand gekomen, dat thans 
■— in het tweede cursusjaar — door niet minder dan 500 leerlingen bezocht 
wordt. Verder noemen wij nog de cursussen voor de schoolvrije jeugd 
in Haarlem, de Vervolgcursussen in Leiden, Ons Huis in Amsterdam en het 
Charloise Volkshuis in Rotterdam, de Dorpshuizen in Eelde, Bergen en 
Wassenaar, de Volksuniversiteiten in Leiden en Utrecht, avondteken- 
scholen, Esperantisten-cursussen enz. die alle individueel onderwijs aan 
jeugdigen en volwassenen geven met IVIO-taken en waar men over het 
algemeen zeer tevreden is over cursusbezoek en resultaten.
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edagogische

Heiner
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1~\e jonge directeur van „Zandbergen” 
-L',is een moedig en voortvarend man. 
Hij heeft een leemte geconstateerd in de 
gestichtslitteratuur en, waar anderen niet 
in bestaande behoeften voorzagen, heeft 
hij maar zelf naar de pen gegrepen. Zo 
ontstond dit boek, dat bedoelt leiding te 
geven aan hen, die zich aan de gestichts- 
opvoeding wijden.

Ik heb oprechte bewondering voor dit 
initiatief. Dat wil echter niet zeggen, dat 
wij durven constateren, dat de schrijver 
nu ook reeds een bod op de volmaaktheid 
heeft gedaan. Het schrijven van een hand
boek is niet zo gemakkelijk. Het stelt 
eisen van systematiek en ook van innerlijk 
evenwicht, welke gewoonlijk slechts een 
zeer ordelijke en een zeer rijpe geest kan 
opbrengen. Het is alleen maar jammer, 
dat degenen, die over de kwaliteiten en 
de ervaringswijsheid beschikken met het 
klimmen der jaren zo voorzichtig worden, 
dat zij niet meer tot de daad komen. 
Zodoende zijn de jongeren wel genood
zaakt het werk op te nemen, voordat zij 
zich klaar voelen.

Dat de auteur niet helemaal over zijn 
werk tevreden was, daarvan getuigt zijn 
titelkeuze. Hij is ongetwijfeld uitgetogen 
om een geserreerd handboek te schrijven. 
Daarvan getuigen ook zijn eerste drie 
hoofdstukken, die een historische opzet 
geven. Maar verderop is het bij „hoofd
stukken” gebleven en daarbij is een volg
orde ontstaan, die ons uit een oogpunt van 
systematiek al heel weinig kan bekoren, 
omdat algemene gezichtspunten en 
speciale vraagstukken elkaar wat al te 
bont afwisselen. Ook de bouw der af
zonderlijke hoofdstukken is niet altijd 
gelukkig. Ik denk bv. aan hoofdstuk IV. 
„Over morele, zedelijke, aesthetische en 
religieuse opvoeding”. Om te beginnen

Gest i c h tspa < 
hoofdstukk 
Uitgave Drukkerij 
Eibergen.

is het wat mager aan deze algemene 
grondslag slechts een vijftiental blad
zijden te wijden. Maar waarom ontbreekt 
hier de verstandelijke vorming? Is het 
niet waar, dat veel jeugdige delinquenten 
op verkeerde wegen geraken, omdat zij 
de gevolgen van hun daad niet konden 
overzien? En is hier geen mooie brug te 
slaan naar de psycho-analyse en de 
Individual-Psychologie, die de waarde der 
„Aufklarung” zo scherp heeft gezien?

In dit hoofdstuk worden „morele” en 
„zedelijke” opvoeding afzonderlijk ge
noemd. Deze onderscheiding kan diepe 
zin hebben, als men de „moraal” de
finieert als een vrijwel onbeweeglijke 
sociale structuur én in het „ethos” een 
persoonlijke spanningsverhouding voelt 
tussen het zedelijk bewogen individu en 
een niet-bevredigende werkelijkheid. Op 
de basis van deze onderscheiding zijn 
gestichtspaedagogisch stellig belangrijke 
dingen te zeggen. Wij hebben echter niet 
gemerkt, dat de schrijver met deze onder
scheiding wezenlijk iets doet.

Ook de religieuze opvoeding heeft ons 
teleurgesteld. Niet, dat wij het met den 
schrijver niet van harte eens zouden zijn, 
dat bij deze vaak cynisch geworden jeugd 
het traditionele cliché weinig uitwerkt,, 
maar wij hadden wel graag eens gehoord, 
hoe dan wel de veelal verstopte religieuze 
gemoedsader wederom kan worden aan-

Zo zijn er zeker meer hoofdstukken, 
die nog wel uitdieping kunnen velen. 
Maar de critiek mag niet het laatste 
woord hebben. Wij zijn dankbaar voor 
het gebodene, hopen alleen, dat elke 
nieuwe druk van dit boek tot een om
werking zal leiden, die getuigenis aflegt, 
hoe de auteur in stijgende mate zijn stof 
gaat beheersen. Totdat uit de „hoofd
stukken” een werkelijk handboek is 
gegroeid, dat aan zeer velen met rustige 
en vaste hand leiding zal geven bij een 
studie, welke niet genoeg kan worden 
aanbevolen.
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ONTWIKKELINGSCURSUSSEN VAN 
DE VEREENIGING BUITENBEDRIJF

STATISTIEK VAN DE VRIJE JEUGD
VORMING.

i
‘) Uitg. Rijks uitgeverij, 

1938. Prijs f 0.45.

25 
jonge vrouwen, 
van het pl 
gehouden 
gebouw „De 
de hoofdleidi 
W. Bos. Op 
verlangen < 
soonlijkheic

TAe Vereeniging Buitenbedrijf en de 
■L-’ Vrijzinnig Christelijke Jeugd Cen- 

e organiseeren van 13—25 Februari 
ran 6—18 Maart 1939 twee ont

wikkelingscursussen voor 
telkens ongeveer 25 meisjes en 

in het bijzonder 
platteland. De cursussen worden 

in het rustig en mooi gelegen 
Vonk" te Noordwijkerhout;

ciding is in handen van Mej. 
Op de grondslag van religieus 

en eerbied voor eikaars per- 
id zal getracht worden, een tijd

T~)oor het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek zijn voor de tweede maal de 

gegevens die men verzameld heeft be
treffende de vrije jeugdvorming, in een 
statistiek vastgelegd en gepubliceerd1). 
Was het het vorig jaar nog een gestencilde 
publicatie, de statistiek van 1938 is een 
keurig verzorgd gedrukt boekje.

Men vindt er weer cijfers in over de 
verschillende soorten van jeugdwerk, die 
in Nederland voorkomen, en daarnaast 
gegevens betreffende doelstelling, organi
satie enz. Hoewel het, blijkens het voor
bericht, ook dit jaar weer zeer moeilijk 
was de gegevens te krijgen — reden waar
om de statistiek zo laat verscheen — is 
toch het aantal verenigingen waaromtrent 
mededelingen worden verstrekt, uit
gebreid. Zo vinden we er b.v. nu gegevens 
in betreffende de jeugdgroep van „Land
bouw en Maatschappij”, de Tempo-

enz.
it wijst de Directeur-Generaal 
tiek er in het voorwoord op, 
leling in geen enkel opzicht 

peling heeft voorgezeten op de 
'™anisaties een bepaald stempel te 
Irukken of enige waardering te geven 

het door de organisaties

kwaliteit van het werk, en helaas geven 
ook niet alle doelsomschrijvingen een 
juist beeld van de verenigingen. Wanneer 
men b.v. léést, dat de Tempo-verenigingen 
zich ten doel stellen: „De jongeren te' 
verenigen in vriendschappelijk verband, 
hun ontwikkeling te bieden, bij hen 
belangstelling te kweken voor de cultuur
waarden, de vredesgedachte te bevorderen 
en voort te bouwen aan een gelukkige 
toekomst”, zou men daar zeker niet uit 
opmaken, dat deze verenigingen van 
communistische zijde in het leven worden 
geroepen, hetgeen toch een feit is.
' Deze opmerking bedoelt natuurlijk 
geenszins een verwijt te zijn aan het adres 
der statistiek-samenstellers. Zij wil er 
alleen toe aansporen de gegevens met 
kennis van zaken te gebruiken. Dat de 
statistiek van grote dienst kan zijn, heeft 
ondergetekende in het afgelopen jaar 
verscheidene malen ondervonden. Deze 
uitgave zal velen die op het gebied der 
vrije jeugdvorming werkzaam zijn, veel 
tijd en moeite besparen, welke anders 
altijd met het bijeen zoeken van gegevens 
verloren ging.

Wij zijn de samenstellers zeer dankbaar.

verenigingen en
Zeer terecht 

van de Statistici 
dat bij de indeli 
de bedot

drukl
betreffende 
verrichte werk.

Dit kan ook niet de taak van een 
statistiek zijn. Maar juist omdat de 
statistiek zo zakelijk is samengesteld, 
beseft men des te beter, wanneer men 
haar doorkijkt, dat men de gegevens van 
een dergelijke kulturele statistiek voor
zichtig dient te gebruiken en alleen op een 
juiste wijze kan gebruiken, wanneer men 
over méér gegevens — n.1. door ervaring 
en kennis van het jeugdwerk — beschikt. 
Aantallen zeggen niet alles over de
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leden

het

ONTMOETINGSCURSUSSEN V.C.J.C.

W. K.-H

Wij i 
Poging, 
tussen . 
saties, 
dit in a

: opzichten
i de meisjes 

areken en de

men nu veel
-jgt naar aan-

bedraagt / 20.—. Men 
lidelijke vermelding van 
leeftijd opgeven bij den 

fonk”, Mr. R. Baelde 
bij wien men ook

T've Vrijz. Chr. Jeugd Centrale heeft 
besloten — aangemoedigd door het 

succes van de grote Pinksterconferentie 
1938 — twee ontmoetingscursussen te

zien met grote belangstelling deze 
ng, om meer kontakt te brengen 
en de leden der verschillende organi- 

tegemoet. Immers hier betekent 
zekere zin ook: jonge mensen uit 

verschillende levenskringen. We weten 
b.v. dat de Rijzende Kerk vooral haar 
leden op het platteland heeft, terwijl de 
V.C.J.B. meer in de steden werkt. Bevat 
de V.C.S.B. uitsluitend studenten, de J.B. 
telt voornamelijk leden onder de reeds 
(na een middelbare school afgelopen te 
hebben) werkende jeugd.

Merkwaardig is de splitsing i 
Een splitsing die in bepaalde 
zeker zinvol kan zijn. Dat men 
over mensen laat sprek< 
jongens over „stromingen” i: 
logisch zeker juist gezien. Al is 
anderzijds jammer, dat 
eenzijdiger besprekingen krijgt 
leiding van het bestudeerde.

organiseeren, op elk waarvan voor ± 
10 leden der verschillende bij de V.C.J.C. 
aangesloten bonden plaats is.

De eerste kursus, die van 4—14 Jan. 
1939 plaats vindt, is speciaal voor 
vrouwelijke leden bestemd. De tweede 
van 18 28 Januari speciaal voor manne
lijke leden.

Beide kursussen worden gehouden op 
„De Vonk" te Noordwijkerhout.

Op de eerste kursus zal o.a. leven en 
werken worden besproken van enkele 
belangrijke persoonlijkheden uit legende 
en geschiedenis. Verder zal er eenvoudige 
handenarbeid worden verricht ten dienste 
van bepaalde instellingen, als o.a. het 
V.C. Werkkamp „De Kuil."

Op de kursus voor mannelijke 1 
zullen de hedendaagsche sociale 
wegingen het onderwerp van bespreking 
uitmaken. Het practische werk zal hier 
bestaan uit tuinarbeid en verbouwings
werkzaamheden ten behoeve van „De 
Vonk."

, na het ontbijt, de 
ien. Dan volgt een- 

jke arbeid en van tien 
htendcursus”. Als 
; gekozen: De ge- 
wij leven. Achter-

van hartelijk en vreugdevol samenzijn op 
te bouwen.

Des morgens wordt, 
ochtendwijding gehoude 
voudige huishoudelijl 
tot elf uur de „ocht 
onderwerp hiervoor is ; 
meenschappen, waarin v 
eenvolgens zal worden gesproken over het 
gezin, de school, het beroep (ook het werk 
thuis), de wereld van de vrije tijd, de 
dorpsgemeenschap, de volksgemeenschap 
en de kerk. Na de warme maaltijd en 
anderhalf uur rust wordt handenarbeid 
verricht, welke zooveel mogelijk zal aan
sluiten bij het dagelijksch leven der deel
neemsters: het maken van goede gebruiks
voorwerpen, het bezighouden van kinderen 
in het gezin, de voorbereiding van feest
dagen in het gezin enz.

Des avonds is er te zes uur een brood
maaltijd, vervolgens een uur voor eigen 
en gezamenlijke ,,studie' * (uitwerking van 
de leerstof van de ochtend, vragen- 
beantwoording). Te half negen wordt thee 
geschonken, waarna met gezamenlijke 
gesprekken, voorlezen, muziek en zang, 
enkele lezingen, de avonden verder worden 
doorgebracht tot om tien uur de avond- 
wijding wordt gehouden. Natuurlijk wordt 
deze volgorde niet strak volgehouden: ook 
wandelingen, sport en spel hebben hun 
plaats.

De cursusprijs 
kan zich met dui 
naam, adres en 1 
directeur van „De Vc 
te Noordwijkerhout, 
circulaires aanvragen
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lenden gekocht

Van Gorcum’s 
Jeugdtoneelfonds ?
Deze serie biedt frisse voordrachten, samenspraken, toneel
stukjes, zangspelletjes en zangstukjes, poppekastspelen enz. 
voor jonge mensen van vier tot veertig.
Onder redactie van David Tomkins

EEN.EIGEN TUINTJE! WIE WERKT ER MEE?, door

Een bijzonder prettige en instructieve handleiding voor het inrichten 
en verzorgen van een eigen tuintje. Een verrijking van onze kinder- 
Utteratuur. Een echte „Fokker”. Prijs 90 cent, gebonden 60 cent meer.

*i Is alleraardigst. (Het Jeugdkerk- en Kampbl.)
Aatje Fokker weet de kindertoon te pakken en daardoor is haar boekjeso 

prettig leesbaar geworden. Een mooi geschenk voor kinderen...... en hun
ouders. (Evang. Zondagsblad.)

DU is ’n handleiding voor het inrichten en vertorgen van een eigen 
tuintje, ’n prettige handleiding, die behalve de noodsakelijke en nuttige 
dingen ook nog aangepaste versjes en verhaaltjes geeft. Dienstig en handig 
is het boekje, het tal niet alleen de kinderen wegwijs maken en aansetten 
om 'H eigen tuintje aan Ie leggen, maar ook ’n welkome hulp lijn voor de 
welwillende ouders, die met dit verlangenvan hun spruiten'. neigen tuintje" 
wal verlegen talen. Dal hel vertorgen en onderhouden van planten en 

ÏS SL!“

In drie groepen

• 8—12 jaar
• 12—16 jaar
• 16 jaar en ouder

Fondslijst D gratis op aanvraag 
Zichtzending gratis tegen ver
goeding van portokosten
De serie wordt regelmatig voortgeiet

Geen jeugdfeest
zonder een toneelstukje uit:

Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij
VAN GORCUM & COMP. N.V. - UITGEVERS - ASSEN
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In Van Gorcum’s Historische Bibliotheek verschenen-als. 
nieuwe delen:

. ' VAN KERSPEL TOT GEMEENTE 14
Schets van de geschiedenis van de Drentsche gemeente , 
Vledder en haar landbouwleven, door M r J. Lint
horst H oman.

De bedoeling van dit werkje is, een beeld te geven van groei en uitbouw 
der plaatselijke gemeenschap tot hetgeen nu een gemeente is. De schrijver 

> bouwt hierbij voort op het in 1934 van zijn hand verschenen werk over het 
ontstaan der gemeenten in Drenthe.

Uiteraard geldt de beschrijving vooral de in de titel genoemde gemeente, 
De opzet is echter zó, dat de beschrijving eveneens haar belang heeft voor 
de geschiedenis van andere plattelandsgemeenten, vooral die in Drenthe, 
en voor de geschiedenis van de Drentse landbouw.

Het werk bespreekt, aan de hand van plaatselijke gegevens, oude en 
nieuwere maatschappelijke en administratieve verhoudingen. Het omvat 
de volgende hoofdstukken: Inleiding; een blik op de kaart; de tijd vóór 
róoo; van róe naar 17e eeuw; van 1600 tot de revolutietijd; 1795—1810; ‘
landbouwtoestanden rond 1810; de Franse tijd; 1813—1825; 1825—1851;

DE OMMELANDER STRIJD VOOR ZELFSTAN- 
/ DIGHEID IN DE 16e EEUW (1536—1694) 15

door Dr W. J. Formsma.
Dit boek sluit aan bij het voorgaande: „De wording van de Staten van

■■ ' ■

. r,^£dd:rX$tt
der Ommelanden, tenslotte zelfs met de wapenen, tegen de stad ter ver- 
krijging van economische'en staatkundige vrijheid en tot vorming van 

-«.Xiss ».
' . van dit boek gaat echter veel verder. De strijd speelt zich n.L af tegen 

de achtergrond van onze 80-jarige oorlog en valt daar tenslotte mee 
. samen. Hij krijgt daardoor meer dan gewestelijke betekenis. De Se-

Vlaanderen en Brabant. In hoeverre de godsdienst daarop van invloed is 
geweest, zal niet alleen den kerkhistoricus in teresseren. De rechtshistoricus 
zat zien, hoe zich door en in die strijd een eigen Ommelander bestuurs
organisatie gaat vormen, die tot de Franse revolutie is .blijven bestaan. 
Merkwaardig is ook voor den beoefenaar van de economische geschiedenis een 
vergelijking met het bekende werk van Bos „Het Groningsche gild- en:

GRAFMONUMENTEN EN GRAFZERKEN IN DE 
. OUDE KERK TE DELFT 16

door Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn.
Een nauwkeurige beschrijving van de bij de restauratie van 

‘gedeeltelijk door houten vloeren bedekte grafzerken in de Oude 
te Delft. Echter niet alleen de grafzerken worden in dit werk beschn 

- ‘ . ook de aanwezige grafmonumenten en róuwbórden worden vermeld.
rijke foto’s en reproducties van de fraaiste monumenten eri zerken, 
plattegronden enz. zijn opgenomen; zooveel mogelijk is melding gemaakt 
van de namen van hen, die hier een laatste rustplaats vonden, ever ‘

• j van de eigenaren der graven; bovendien wordt een beschrijving 
geven van de vroeger aanwezige, doch thans verdwenen grafzerken.
Een uitvoerig register van alle namen (± 3000) besluit het we ra. 
Prijs f 3.25. Van Gorcum’s Historische Bibliotheek nr 16.

, • Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij
VAN GORCUM & COMP. N.V. — UITGEVERS — ASSEN
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De wettelijke bepalingen omtrent het karakter van het 
Openbaar Lager Onderwijs 

door PHILIP J. IDENBURG.

>) De wettelijke „N e u t r a 1 i t e i t s”b e p. 
baar onderwijs, Groningen, Batavia 1939.

de reeks 
de plaats ■

Tn de reeks artikelen, welke Volksontwikkeling publiceerde over 
* de plaats van de openbare school in ons onderwijsstelsel, is een 
beschouwing over de wettelijke voorschriften betreffende het karakter 
van het openbaar onderwijs niet misplaatst. Tot het schrijven van dit 
artikel was er echter nog een bijzondere aanleiding. De oud-inspecteur 
van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, de heer G. Bolkestein, 
schonk ons een geschiedkundig overzicht van de wettelijke „neutraliteits”- 
bepalingen voor het openbaar onderwijs, waarvoor ik gaarne de belang
stelling van de lezers van dit maandblad inroep. ’) Een juist inzicht in den 
historischen achtergrond der geldende regelen kan tot het goed begrip 
van de ware strekking daarvan belangrijk bijdragen.

Zooals bekend is, bevat de Lageronderwijswet 1920 in artikel 42 terzake 
van het karakter van het onderwijs op openbare scholen de navolgende 
drie bepalingen:

iste Het schoolonderwijs wordt onder het aanleeren van gepaste en 
nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling 
van de verstandelijke vermogens der kinderen, aan hunne lichame
lijke oefening en aan hunne opleiding tot alle christelijke en maat
schappelijke deugden. (lsle lid)

2de De onderwijzer onthoudt zich van iets te leeren, te doen of toe te 
laten wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdien
stige begrippen van andersdenkenden. (2de lid)

3de Het geven van godsdienstonderwijs blijft aan de godsdienstleeraren 
overgelaten. (4de lid)

Het 3de lid behandelt de sanctie op het in het 2de lid vervatte verbod.
De iste bepaling, een positieve, en de 3de bepaling, een negatieve, zijn 

voortgekomen uit den geest der 18de eeuw en hebben in de eerste periode 
van schoolwetgeving (de jaren 1796 tot 1806) haar, nadien nog slechts 
lichtelijk gewijzigden, vorm gekregen. In het midden der 19de eeuw kwam 
het 2de, eveneens negatieve, voorschrift erbij.

Uit de bepaling omtrent de maatschappelijke en christelijke deugden — 
want tot 1857 ging „maatschappelijke” en niet „christelijke” voorop — en 
de uitsluiting van het leerstellig godsdienstonderwijs proeft men de ge
dachten der Aufklarung. Voor de dogmatische verschillen tusschen de 
kerkgenootschappen koesterden de mannen der Aufklarung slechts geringe 
belangstelling. Hun godsdienstige belijdenis liet zich in de enkele woorden:
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„God, deugd en onsterfelijkheid” samenvatten. Dat was de inhoud van 
hun „natuurlijken godsdienst”. De deugd werd daarbij hoog verheven. 
Bolkestein wijst eenige sporen van de denkbeelden, welke in de wetgeving 
werden neergelegd, bij schrijvers uit het laatst der i8de eeuw. Ik zou in 
dit verband ook gaarne de aandacht willen vestigen op den patriot J. H. 
Swildens, die bij de voorbereiding van zijn „V aderlandsch A. B.- 
B o e k” verwante gedachten geformuleerd heeft. ') Het genoemde werkje, 
waaraan deze geestdriftige voorstander der volksontwikkeling zoo'n 
groot deel van zijn krachten heeft gewijd, moest aan de volgende eischen 
voldoen. Het diende „alle de grondzaaden van algemeene en Vaderlandsche 
kundigheden behelzen” en op het stuk van den godsdienst neutraal zijn, 
althans „niet dan die algemeene Waarheden van den Godsdienst en de 
zedekunde behelzen, welke van alle Kerkelijke Gezindheden in ons Land 
erkend worden.”

Het is in dit verband mede van belang .-ven stil te staan bij de eerste 
formuleering van de onderwijsidealen der Bataafsche omwenteling. Daartoe 
kwam het in de Commissie uit de Nationale Vergadering, welke op 
io November 1796 haar „P lan van constitutie voor bet 
volk van Nederland” heeft ingediend.

Bij een onderzoek, dat ik eenige jaren geleden op het Rijksarchief heb 
ingesteld, nam ik afschrift van het gedeelte van de notulen der Commissie 
voor de Constitutie, dat op het onderwijs betrekking heeft. Het is te vinden 
in het verslag van de vergadering van 25 Juli 1796 en volgt hier onverkort.

„Voords zijnde overgegaan tot het hooren der consideratien omtrent 
het bij continuatie aan de ordre van den dag gestelde point rakende de 
Nationaale schooien Academiën en Instituten.

Is nadat alle de presente leden daaromtrent hunne gedachten hadden 
- uitgebracht de Commissie voorgedraagen, dat de opvoeding en het onder

wijs der jeugd met het behoud der waare Vrijheid in zoo eene nauwe be
trekking staan, dat daarin voornamelijk het sterkste bolwerk tegens 
dwinglandij zelfs met een geringe magt is te vinden, zijnde de zoo genaamde 
Bataafsche ongevoeligheid meer aan het verzuim van een goede Phisique 
en Moreele opvoeding dan wel aan de Lugtgesteldheid en aart des volks 
in het algemeen te weiten. Waarom het noodzaakelijk wierdt geoordeeld 
zoo door Nationaale feesten de vrijheids geest aan te moedigen en levendig 
te houden, als door Nationaale schooien het aanmoedigen van alle kunsten 
en wetenschappen zoo veel mooglijk de zeden te verbeteren, en ieder 
Burger een nuttig Lid der Maatschappij te doen zijn. Dan om hier toe te
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geraaken was het nodig, dat men minvermogende gelegenheid gaf in het 
lezen, schrijven, cijferen, en beknopt denkbeeld der Vaderlandsche ge
schiedenis, en de gronden der geometrie zig te oeffenen, dat men d Ouders, 
zoo veel doenlijk was, belette hunne kinderen hiertoe de gelegenheid niet 
te beneemen, en dat aan de onvermogende die in hun plicht op dit stuk 
nalaatig waaren geene hoegenaamde onderstand uit de arme kaste toe
stond, dat men om bekwamen schoolmeesters in vervolg van tijd te ver
krijgen, kweekschoolen voor dezelve moest oprichten, en om hen tot het 
geven van een behoorlijk onderwijs aan te moedigen dezelve een behoor
lijke jaarwedde diende toe te leggen, en die toelaage te vermeerderen, voor 
die schoolmeesters welke zig op eenig vak van kunde, voor het algemeen 
nuttig hadden toegelegd, en dat men voords zorge behoorde te draagen, 
dat de schoolmeesters voor ieder hunner onvermogende scholieren af
zonderlijk wierden gesalarieerd, terweil de keuze der schoolboeken aan 
des kundigen diende te worden aanbevoolen, terweil veele Leden ter 
bevordering van dit oogmerk nodig oordeelden dat de Maatschappij tot 
nut van het algemeen door het bestier diende aangemoedigd 
te worden.

En daar de eerste beginselen der bijzondere godsdienstige begrippen 
aan de jeugd op de publieke schooien tot nogtoe wordende geleerd, dezelve 
niet zelden daardoor een haat tegens van hun verschillende ingeboezemd, 
en daaruit een dweepzucht gebooren wierdt, welke met de vrijheid strijden
de en voor de rust der Maatschappij nadelig kunde zijn, zoo waaren veele 
Leden van begrip, dat men zig op de publieke schooien alleen diende te 
bepaalen om de jeugd tot deugd en algemeene zedekunde op te leiden, 
terweil anderen zig tot de Christelijke zedekunde bepaalden, dat het 
onderwijs in bijzondere leerstelsels der Theologie op die publieke scholen 
diende verboden en zulks alleen aan de publieke Leeraars der bijzondere 
dogmata diende overgelaaten te worden, welke bovendien vooral ten platten 
lande met het onderwijs der jeugd in sommige voor den landman nuttige 
kundigheden konden belast worden."

Gelijk de lezer opmerkt, was het positieve ideaal: burgerkweek1) als het 
hechtste bolwerk der vrijheid. Dat is het echt liberale onderwijsideaal, 
dat ook bij de schrijvers der Fransche revolutie steeds naar voren komt. 
Men kwam echter nog niet aanstonds tot een formuleering van deze 
gedachte in een wetsbepaling. De uitsluiting van de „bijzondere leerstelsels 
der Theologie” vond haar vorm in het hierna volgende artikel:

„712. In de(ze) Schooien 2) wordt, op den gewoonen Schooltijd, geen
van het leelijke „Staatsburgerlijke opvoe-‘) Het woord werd ter vervanging 

ding" door Prof. Van Poelje gevormd.
2) Bedoeld werden alle scholen; een onderscheiding 

„bijzondere” scholen werd niet gemaakt.
„openbare" en
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onderwijs gegeven in de Leerstellige Geloofsbegrippen van eenig bijzonder 
Kerkelijk Genootschap; ook worden in dezelve geen Boeken gebruikt 
waar in dergelijke leerstellige begrippen gevonden worden."

Het verheugt mij deze bescheiden bijdrage tot de studie van den heer 
Bolkestein te kunnen aanbieden, te meer waar deze op blz. u van zijn 
boekje schrijft: „Men zou graag ingelicht zijn, langs welken weg en op 
grond van welke overwegingen deze bepaling in het Constitutie-concept 
werd opgenomen; er is echter geen aanwijzing.”

Het positieve doel van het openbaar onderwijs kwam voor het eerst 
tot uitdrukking in het langademige artikel van de Instructie van den 
Agent van Nationale Opvoeding van 21 December 1798. Beknopter staat 
zij daarna in de Memorie van den Agent, J. H. van der Palm, van 9 Juni 
1800; nog soberder vinden wij haar in de Schoolwet van 1803 terwijl het 
Reglement A van de Wet van 1806 de klassieke formuleering gaf:

„Alle schoolonderwijs zal zoodanig moeten worden ingericht, dat 
onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, de ver
standelijke vermogens der kinderen ontwikkeld, en zij zelven opgeleid 
worden tot alle Maatschappelijke en Christelijke deugden.”

Wat beteekent deze positieve doelstelling in 1806?
Let men op het spraakgebruik van dien tijd, dan blijkt, dat daarin het 

begrip „maatschappij” zoowel gebruikt wordt in den zin van ons huidig 
begrip „staat” als van ons begrip „maatschappij”. Het lijdt, dunkt mij, 
geen twijfel, dat met opleiding tot maatschappelijke deugden 
gedoeld wordt op die tot de plichten als burger; met de opleiding tot 
Christel ij ke deugden op die jegens God en den naaste. Het onderwijs 
zou in eerster instantie op den burgerkweek zijn gericht. Met de daar
nevens gestelde aanduiding van de Christelijke deugden werd aangegeven, 
dat er op de scholen, zooals het in de missive van 30 Mei 1806 aan de Kerk
genootschappen werd omschreven, zou worden voorzien in een ,,b e- 
hoorlijk en wel ingerigt onderwijs in den Christe- 
1 ij ken Godsdienst, voor zoo verre deszelfs ge
schied- en zedekundig gedeelte betreft”. Van der 
Brugghen schreef later: „De vorige wet van 1806 bedoelde, naar de denk
beelden van dien tijd, door opleiding tot Christel ij ke en 
maatschappelijke deugden, niet de beoefening van praktische 
zedelijkheid, haren wortel hebbende in het christendom, in de christelijke 
waarheid, maar het christendom zelve. Het geheele christendom 
loste zich in haar oog, bij betrekkelijke onverschilligheid van het dogma, 
op in eene, alleen door grootere zuiverheid of verhevenheid van de bloot- 
menschelijke onderscheidene moraal. Opleiding tot christelijke en maat
schappelijke deugden was, in haar oog, opleiding tot Christen
dom. De wet van 1806 schreef derhalve inderdaad aan de school een

1

I
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Na verloop van tijd bleek het karakter van het openbaar onderwijs

lelstudiën van Chantepie de la Saussaye. 
uit het in deze eerste periode verhand

godsdienstig onderwijs voor, een geneutraliseerd christendom, 
dat de, op schoolgebied, aan het denkbeeld des christendoms beant
woordende, en, als van alle dogma ontbloote, voor allen genoegzame, voor 
niemand ergerlijke schoolgodsdienst zoude zijn.” *)

In 1857 werd dit veranderd. Toen werd tevens het, nog niet besproken, 
2de lid aan art. 42 toegevoegd. Ik kom hieronder, bij de behandeling van 
de constellatie, welke daardoor ontstond, op de doelomschrijving terug.

De geschiedenis van het laatste lid, de uitsluiting der leerstelligheid, 
kan echter aanstonds ten einde worden gevoerd. De betreffende bepaling 
luidde in 1806:

„Terwijl vastgesteld wordt het nemen van maatregelen, om de 
schoolkinderen van het onderwijs in het leerstellige van het Kerk
genootschap, waartoe zij behooren, geenszins verstoken te doen blijven, 
zal het geven van dit onderwijs niet geschieden door den School
meester".

Het leerstellig gedeelte zou niet door den schoolmeester worden be
handeld maar door de Kerken worden verzorgd. De wet van 1857 bepaalde 
in artikel 23: „Het geven van onderwijs in den godsdienst wordt overgelaten 
aan de Kerkgenootschappen”. Bij de wet van 1878 werd de boven reeds 
aangehaalde huidige redactie ingevoerd, waarmede hetzelfde is bedoeld.

Ik verbind aan dit stuk historie tweeërlei gevolgtrekking.
Ten eerste. Ten tijde van de invoering van de „neutraliteit” is gedacht 

aan de uitsluiting van „het leerstellige, dat door onderscheidene Kerk
genootschappen verschillend wordt begrepen”. Vanzelfsprekend werd het 
geacht, dat op de scholen bijbelsche geschiedenis zou worden onderwezen. 
In hoeverre daarin later iets is gewijzigd zullen wij nog zien.

Ten tweede. De bedoeling van het laatste lid van artikel 42 is vast te 
stellen, dat de onderwijzers der openbare scholen geen godsdienstonderwijs 
— wel te onderscheiden van de zoo juist genoemde bijbelsche geschiedenis — 
zullen geven, in noch buiten den gewonen schooltijd. 2) Het is, naar mijn 
meening, in strijd met de wet, wanneer onderwijzers dit, met toepassing 
van artikel 26, tóch doen. Ik ben het streven van die onderwijzers 
alleszins welwillend gezind. Ik weet, dat Minister de Visser het hun mogelijk 
heeft gemaakt. Maar tenslotte kan een Minister aan de wet niet voorbij
gaan. Wil men den onderwijzers gelegenheid bieden tot het geven van 
godsdienstonderwijs dan moet eerst de wet gewijzigd worden.

') Bijblad van de Bijbe 
*) Ook dat laatste is 

af te leiden.

'e. 2, blz. 45 vlg. 
idelde met stelligheid
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door de positieve omschrijving en de negatieve bepaling, welke ik tot 
dusver heb besproken, niet voldoende te zijn vastgesteld. Het bleek met 
name niet genoeg te bepalen, dat de onderwijzers geen godsdienstonderwijs 
zouden geven. Het eerste spoor van een aanvulling aan de negatieve zijde 
vinden wij in het Koninklijk besluit van 27 Mei 1830, waarin wordt 
bepaald, dat men zich in de scholen niet mocht bedienen van een boek, 
„hetwelk iets bevatte, strijdig met de maatschappelijke orde of de zeden, 
of wel dat aan de eene of andere der gezindheden, waartoe de kinderen 
behooren, aanstoot zoude kunnen geven”. In 1842 ging men bij Koninklijk 
besluit van 2 Januari in deze richting door. Artikel 11 van dit besluit 
bepaalde toen ook, dat het aan de onderwijzers der lagere scholen verboden 
bleef om „onderwijs te geven in het leerstellige van eenig kerkgenootschap, 
of eenige uitlegging te geven of uitdrukking te bezigen, waardoor aan de 
eene of andere gezindheid aanstoot zou kunnen worden gegeven". De 
Grondwet van 1848 zeide hetzelfde met de woorden „eerbiediging van ieders 
godsdienstige begrippen", daarmee betuigende, dat van de openbare scholen 
zou worden geweerd „datgene, wat men theologischen twist noemt". 
In 1857 werd toen ter uitwerking van het grondwettelijk voorschrift ons 
tegenwoordige 2de lid van artikel 42 vastgesteld. Dit artikel eischt, dat de 
onderwijzer zich zal onthouden van iets te leeren, te doen of toe te laten 
wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen 
van andersdenkenden. Men lette op een verschil in het woordgebruik 
van Grondwet en wet. De eerste eischt „eerbiediging”, de laatste „eerbied”. 
Bolkestein wijst op bl. 35 en vlg. van zijn geschrift op het onderscheid in 
beteekenis van de beide woorden. „De zin der woorden „eerbiedi
ging van ieders godsdienstige begrippen”, zou” — aldus deze schrijver — 
„duidelijker, dadelijkeren algemeener gesproken hebben, indien het verschil 
met „eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van 
andersdenkenden”, de uitdrukking van artikel 23 der latere Lager- 
onderwijswet van 1857, voor allen notoir was geweest. Immers, ,,e e r- 
b i e d i g e n" beteekentl): „het recht van bestaan erkennen van, uit 
achting of waardeering niet ingaan tegen, uit achting of waardeering 
sparen", en eerbiediging is hierbij een nomen actionis. Eerbied 
is echter veel sterker, van meer geestelijken aard, het is een „gevoel van 
bewondering en hoogachting, gevoel van vereering inzonderheid 
tegenover een meerdere (vooral op geestelijk gebied) of tegenover 
eene zaak van hoogere orde” *). Daarom eischte de Lager- 
onderwijswet van 1857 in dezen méér dan de Grondwet voorschreef. 
Het blijkt echter niet, dat bij de beraadslaging van de wet van 1857 dit



DE WETTELIJKE BEPALINGEN VAN HET O.L.O. 139s
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! verschil is ingezien. De sterkere uitdrukking van de wet van 1857 kan, 
onbedoeld, er toe hebben bijgedragen, met andere krachtige factoren, 
om de openbare lagere school op het volstrekt neutraal terrein te dringen, 
waarop zij spoedig, men zegge na 1860, geraakte”.

Deze volstrekte neutraliteit is, meen ik, in 1857 bepaald niet bedoeld. 
In verband met de actueele belangstelling voor de vraag over de plaats, 
welke de bijbelsche geschiedenis bij het openbaar onderwijs zou kunnen 
innemen, is het van belang erop te letten, wat in dit jaar wél en 
wat niet is geschied.

Daartoe moeten wij nu ook de verandering van de positieve bepaling 
betreffende het karakter van het openbaar onderwijs in onze aandacht 
betrekken.

Wat in 1806 met opleiding tot maatschappelijke en Christelijke deugden 
werd bedoeld hebben wij gezien.

Wat in 1857 werd veranderd ontvouwt Van der Brugghen ons in het 
vervolg van den brief, welken wij boven hebben aangehaald. Hier volgt het:

„Maar nu heeft de wet van 1857 aan geheel dit denkbeeld, aan geheel 
dezen schoolgodsdienst voor goed een einde gemaakt. Want door duidelijk 
en onbewimpeld te verklaren, dat op de Staatsschool geen gods
dienstig onderwijs, in welken zin dan ook, gegeven wordt, heeft 
de wetgever van 1857, schoon hij dezelfde woorden overnam, daaraan 
een geheel andere beteekenis gegeven. De opleiding tot Christelijke deugden 
der wet van 1857, kan, krachtens die verklaring, niet meer zijn, de mede- 
deeling, de inscherping van godsdienstige begrippen omtrent deugd en haar 
beginsel, die naar deze of gene zienswijze geacht wordt het Christendom 
uit te maken; zij kan alleen zijn de praktische waardeering, eerbiediging, 
bewaring en heilighouding van bloesems of vruchten aan planten gegroeid, 
die elders door de zorg der ouderlijke liefde, door de zorg der kerk, zijn 
gezaaid, gekweekt en opgevoed". ’)

Van der Brugghen omschrijft de verandering dus als een verschuiving 
van een theologische naar een ethische doelstelling.

Dit sluit nu echter geenszins in, dat er voor de bijbelsche geschiedenis 
op de openbare school geen plaats meer zou zijn.

Elders in den geciteerden brief zegt Van der Brugghen, geheel in de lijn 
van zijn verklaring van de aangebrachte verandering, dat de Bijbel of de 
bijbelsche geschiedenis, als middel van godsdienstig onderwijs op de 
staatsschool niet gebruikt kan worden. In de Tweede Kamer heeft de 
Minister zich omtrent dit punt duidelijk uitgesproken. „De Bijbel kan op



ff

140 DE WETTELIJKE BEPALINGEN VAN HET O.L.O.
I

i

■

de gemengde school in den regel niet toegelaten worden. In den regel mag 
hij op de gemengde school niet gelezen of gebruikt worden”. *)

In deze beschouwingen blijft een deur open. De briefschrijver handelt 
over den Bijbel en de bijbelsche geschiedenis „als middel van godsdienstig 
onderwijs”; in de Kamer sprak de Minister over den Bijbel (niet de bijbelsche 
geschiedenis). Er blijft dus ruimte voor bijbelsche geschiedenis, welke niet 
met het doel van godsdienstige beïnvloeding wordt gegeven. In dit verband 
is de uitspraak van Minister Van Rappard van belang, dat onder het vak 
„geschiedenis” — toen nog niet „vaderlandsche geschiedenis” — gewijde 
geschiedenis was begrepen. Van der Brugghen spreekt in de Tweede Kamer 
in beide geciteerde zinnen voorts van „in den regel”. Er waren plaatselijk, 
waar b.v. alle kinderen van gelijke Protestantsch-Christelijke gezindte 
waren, uitzonderingen mogelijk. „Zou b.v. in eene school van onvermengd 
Protestantsche kinderen het lezen in den Bijbel, wanneer daarop prijs 
wordt gesteld, streng moeten worden geweerd?" 2) Dit is naar de meening 
van den Minister niet noodzakelijk.

Ook met de bepaling omtrent den eerbied, verschuldigd aan de gods
dienstige begrippen van andersdenkenden, is de absolute neutraliteit, 
waartoe men later is gekomen, niet bedoeld. Deze bepaling wordt ook 
thans nog veel misverstaan. De raadpleging van de toelichting van 
Minister Van der Brugghen kan ons haar waren zin onthullen. „Eer
biediging van ieders godsdienstig gevoelen is het eerbiedigen van eens 
ieders regt, dat hij, als bestemd tot zelfstandige persoonlijkheid, heeft om 
een eigen denkbeeld en overtuiging te hebben; het eerbiedigen van zijn 
regt om ook verkeerde denkbeelden, verkeerde gedachten te hebben. 
Wanneer ik eens anders godsdienstige gevoelen eerbiedig, dan eerbiedig 
ik daardoor niet altijd den i n h o u d van zijn gevoelen, maar dan 
eerbiedig ik het regt dat hij heeft, even als ik, om op godsdienstig gebied 
een eigene overtuiging te hebben”. s)

Van der Brugghen heeft nooit bedoeld, dat de onderwijzer zijn hoogste 
en diepste overtuigingen zou verbergen. De Wet eischt niet anders dan dat 
men over godsdienstige begrippen van anderen spreekt „zoo als men 
wenscht, dat anderen zulks ten aanzien van onze begrippen doen. Dat men 
ze niet liefdeloos veroordeelt, maar met verschooning bejegent.” *)

Ik besluit ook dit gedeelte met twee gevolgtrekkingen, welke aansluiten 
bij de boven geformuleerde.

J. van der Kloes, Wet van 13 Augustus 1857 
i 1858, blz. 470.

’) W. Francken en J.
(Stbl. no. 103), Nijmegen

2) T.a.p. blz. 394.
’) T.a.p. blz. 471. Zie ook blz. 467. De Minister maakt tusschen „eerbied” en 

„eerbiediging" geen verschil.
‘) T-a.p. blz. 395.
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Ten derde: In 1857 werd als regel aanvaard, dat de Bijbel tot de openbare 
school niet meer zou worden toegelaten; een uitzondering betrof het geval, 
dat alle kinderen van gelijke Protestantsch-Christelijke gezindte waren. 
Bijbelsche geschiedenis, niet als middel van godsdienstig onderwijs, mocht 
worden gegeven. Zij viel onder het leervak „geschiedenis" (art. 1 sub g). 
Na 1857 is er principieel in dit opzicht niets veranderd. Op openbare u.l.o.- 
scholen kan, naar mijn meening, de bijbelsche geschiedenis onder „alge- 
meene geschiedenis" worden behandeld. Voor de gewone lagere scholen 
viel de bestaande mogelijkheid in 1878 weg, omdat het vak „geschiedenis” 
in „vaderlandsche geschiedenis” werd omgedoopt. Intusschen is dat 
niet geschied om leerstof, aan den Bijbel ontleend, van de openbare school 
uit te sluiten. Onder „lezen” en „Nederlandsche taal” kan men daar 
bijbelsche leerstof geven zonder in eenig opzicht met de bedoeling, welke 
de wetgever ten aanzien van het karakter van het openbaar onderwijs 
heeft gehad, in conflict te geraken.

Ten vierde: De zinsnede betreffende den eerbied voor de godsdienstige 
begrippen van andersdenkenden is niet bedoeld om den onderwijzer een 
dorre neutraliteit op te leggen, maar uitsluitend om van hem te verlangen, 
dat hij het recht van een ander om, evenals hij, op godsdienstig gebied een 
eigen overtuiging te hebben, erkennen en de godsdienstige begrippen van 
andersdenkenden dus niet liefdeloos veroordeelen zal.

Er is in den loop der tijden steeds meer aandacht gevallen op wat van 
de openbare school zou worden geweerd dan op hetgeen ten aanzien 
van haar karakter positief werd ge ë i s c h t. Het is daarom misschien 
van nut, de laatste woorden van het 1ste lid van artikel 42 der wet nog eens 
te onderstrepen. Van der Brugghen verweert zich in zijn boven meermalen 
geciteerden brief reeds tegen de gedachte, dat de woorden „opleiding tot 
alle Christelijke en maatschappelijke deugden”, van „geene beduidenis” 
zouden zijn. „Naar mijne overtuiging” — zoo zegt hij — „is dat niet zoo 
klein te achten”. De waarde van deze woorden springt uiteraard niet 
sterk naar voren in een tijd, waarin de waardeering der Christelijke 
overtuigingen op het stuk der zeden algemeen is.

In dit opzicht maken deelen van Europa thans echter een uiterst 
bedenkelijke ontwikkeling door, waarvan de weerslag ook in ons land wordt 
ervaren. Een nieuw heidendom heeft het hoofd opgestoken en dit heidendom 
huldigt eigen opvattingen omtrent goed en kwaad. Vast staat, dat op 
onze openbare scholen voor deze denkbeelden geen plaats is. De ver
heffing van het belang der natie tot de hoogste wet der zedelijkheid kan 
op deze scholen niet worden geduld. De verachting en vernedering van 
menschen van een van de alleen-maar-edele-rasse-variëteit afwijkend 
ras mag daar niet worden geleerd. Daar moeten de leerlingen worden
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I Zoor de derde maal heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek onze
* kennis van een deel van het Nederlandsche onderwijs verrijkt door 

bovengenoemde statistiek. Liep de eerste over het jaar 1930/31, de 
tweede over de jaren 1931/32—1933/34, deze derde omvat de jaren 1934/35 
1936/37. Ook nu weer is de inleiding van de hand van Dr Ph. J. Idenburg. 
De omvangrijkheid van de bewerking der duizenden gegevens maakt nood
zakelijk, dat bij de verschijning de jaren, waarover de statistiek loopt, 
reeds weer geheel achterliggen, en nieuwe veranderingen zich voordeden. 
Dit is niet te vermijden; maar het algemeene belang ook dezer sta
tistiek wordt er weinig door geschaad.

De statistiek heeft betrekking op: gymnasia, hoogere burgerscholen,

Statistiek van het Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 1934/35—1936/37

UITGAVE VAN DE RIJKSUITGEVERIJ, 's-GRAVENHAGE 1938.

opgevoed in de levenshouding, welke in het Christendom met zijn erkenning 
van Goddelijke levensnormen, met zijn eerbied voor den medemensch 
als een naar Gods beeld geschapene, met zijn wet der liefde, is geworteld. 
De beteekenis, welke deze zedelijke belijdenis der openbare school zal 
hebben, hangt naar mijn overtuiging nauw samen met de beteekenis, 
welke de godsdienstige belijdenis des Christendoms heeft in het leven van 
hen, die den geest der openbare school dragen en de gedachten-sfeer 
der leerlingen in hun huisgezinnen bepalen. Op den duur handhaaft zich 
de zedeleer niet los van het geloof. Dat leert ons ten overvloede de ervaring 
dadr, waar het heidendom zijn macht tot ontplooiing bracht en de levens
houding van geheele volken werd omgezet met verwerping van alle 
traditioneele zedelijke overtuigingen. Het geloof is de eenige hechte 
grondslag der moraliteit. Of, om in het beeld van Van der Brugghen te 
spreken,: als de planten niet meer door de ouderlijke liefde en door de 
zorg der Kerk in de harten worden gezaaid, gekweekt en opgevoed, mag 
men in de openbare school niet meer de bloesems en vruchten van die 
planten verwachten. De geneesheeren, geschaard rond het ziekbed der 
openbare school, deden, meen ik, goed dit onwedersprekelijk feit te 
onderkennen. De positieve omschrijving van het doel van het openbaar 
onderwijs, welke onze Lageronderwijswet geeft, is in dezen tijd van 
verwarring een te waardeeren richtsnoer. Maar de beteekenis dezer woorden 
in de realiteit van het schoolleven wordt bepaald door de geestelijke 
krachten, waarin dit schoolleven is geworteld.
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lycea, handelsscholen, middelbare scholen voor meisjes, handelsavond- 
scholen.

De bedoeling zit hier niet voor, van dit boekdeel van 230 bladzijden den 
inhoud verkort weer te geven. Slechts zal op enkele het meest sprekende 
onderdeden dezer statistiek worden gewezen. De voornaamste deelen zijn 
die, welke behandelen: de aantallen scholen en leerlingen, de klassengrootte, 
de toelating en bevordering der leerlingen, de schoolloopbaan der leer
lingen. Het eerst- en het laatstgenoemde onderwerp verdienen in de huidige 
omstandigheden de meeste aandacht. Daarom omtrent beide eenige getallen.

Op 15 September 1936 waren er 5 3 gymnasia; het aantal leerlingen 
daarvan bedroeg op 31 December van dat jaar 9235; het steeg in de drie 
jaren, waarover deze statistiek loopt met 5.8%. Van deze leerlingen 
bevonden zich 56.5% op openbare gymnasia, 16.1% op Protestantsch- 
Christelijke, 27.4% op Roomsch-Katholieke. Het percentage leerlingen der 
openbare gymnasia daalde, ook in de laatste zes jaren, langzaam, maar ge
regeld; op dezelfde wijze steeg dat der beide andere groepen.

Op genoemden datum waren er 126 hoogere burgerscholen met vijfjarigen 
cursus; 8 hoogere burgerscholen met driejarigen cursus-B bij de vijfjarige 
waren 9 hoogere burgerscholen-A; 41 met een afdeeling-A. Het aantal leer
lingen der verschillende hoogere burgerscholen bedroeg op 31 December 1936 
29150. In de jaren, waarvan deze statistiek loopt, nam het aantal leerlingen 
der hoogere burgerscholen met driejarigen cursus met 21.8% af; nam dat 
der hoogere burgerscholen-B met vijfjarigen cursus met 8.5% toe; dat der 
hoogere burgerscholen-A met 2.8% toe.

Van de leerlingen der hoogere burgerscholen van alle typen te zamen, 
bevonden zich 69% op openbare scholen, 13.3% op Protestantsch-Christe
lijke, 13.8% op Roomsch-Katholieke, 3.9%op overige bijzondere (neutrale) 
scholen. Ook hier daalde in de laatste zes jaren het percentage leerlingen 
der openbare hoogere burgerscholen langzaam maar geregeld, en steeg 
dat der confessioneele scholen.

Opvallend is, dat terwijl het percentage leerlingen bij de openbare 
hoogere burgerscholen nog 69% is, dit op de openbare gymnasia slechts 
56.5 % is; het groote verschil in percentage bij de Katholieke scholen is hier
van de oorzaak: 27.4% bij de gymnasia, 13.8% bij de hoogere burger
scholen.

Op 15 September 1938 waren er 54 lycea van de verschillende typen; 
zij werden op 31 December van dat jaar bezocht door 13427 leerlingen. 
Het accres was in de jaren, waarover deze statistiek loopt, 28.5%. De ver
houdingen der richtingen bij deze schoolsoort was: op de openbare lycea 
gingen 20.7 % der leerlingen, op de Protestantsch-Christelijke 28.8 %, op de 
Roomsch-Katholieke 30.6%, op de overige (neutrale) bijzondere 19.9%. 
Het bijzonder onderwijs heeft dus bij de lycea sterk de overhand.
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<) Op 15 Sept. 1938: 52 gymnasia en 56 lycea.

In aantal scholen overtreffen de lycea reeds de gymnasia; in aantal 
leerlingen zeer sterk. De daling der gymnasia tegenover de stijging der 
lycea gaat door.1) Er volgt uit, hoe elke toekomstige regeling van het voor
bereidend hooger onderwijs tot taak zal hebben de lycea als zelfstandig 
schooltype te regelen; hieraan doet niet af het feit, dat vele lycea nu nog 
slechts een vereeniging zijn van gymnasium en H.B.S., en niet naar een 
schooleenheid streven.

Op 15 September 1938 waren er 39 handelsscholen: 16 gemeentelijke, 
16 Roomsch-Katholieke en 7 bijzondere neutrale handelsscholen. Prote- 
stantsch-Christelijke handelsscholen waren er niet. Op 31 December van 
het jaar telden deze scholen 3100 leerlingen; drie jaar tevoren waren er 
3271 leerlingen; een achteruitgang dus van 5.2%. De sterkte der richtingen 
was: op openbare scholen 56.4% der leerlingen, op Roomsch-Katholieke 
25.4%; op de overige bijzondere neutrale scholen 18.2%.

Op genoemden datum waren er 19 middelbare scholen van meisjes: 
9 gemeentelijke, 7 Roomsch-Katholieke, 3 bijzondere neutrale scholen. 
Op 31 December 1936 telden deze scholen 2607 leerlingen, in de drie voor
afgaande jaren met een accres van 215 leerlingen of 9%. De numerieke 
verhouding van de leerlingen der richtingen was: 75.9% op openbare, 
14.6% op Roomsch-Katholieke, 9.5% op bijzondere neutrale scholen. 
Opvallend is hier de toeneming van het openbaar en de afneming van het 
bijzonder onderwijs: openbaar onderwijs in 1930 70.9% der leerlingen, in 
*930 75-9%; Roomsch-Katholiek onderwijs in 1930 15.7%, in 1936 14.6%, 
overig bijzonder neutraal onderwijs resp. 11.5% en 9.5%. Protestantsch- 
Christelijke middelbaar meisjesonderwijs komt niet meer voor.

De beschouwing van de hierboven genoemde leerlingengetallen, leidt 
tot één merkwaardige uitkomst, wanneer ze onderscheiden wordt naar de 
geslachten. Van de totale schoolbevolking bij het voorbereidend hooger en 
middelbaar onderwijs op 31 December 1936, nl. 57519 leerlingen, behoor
den 39185 of 68.1 % tot het mannelijk, en 18334 of 3i-9% tot het vrouwe
lijk geslacht; in 1933 waren deze percentages 67.7% en 32.3%; een geringe 
afneming dus van de meisjes. Het merkwaardige blijkt bij een afzonder
lijke beschouwing der schooltypen in dezen: het aantal meisjes bedraagt 
op de gymnasia 27.2%, op de hoogere burgerscholen 23.1%, op de lycea 
4 4, 4 %, op de handelsscholen 17%. Hier komt wel een bijzondere positie 
der lycea naar voren. Nam het percentage meisjes bij elke schoolsoort in 
de jaren, waarover deze statistiek loopt af, bij de lycea nam het toe. Deze 
voorkeur der meisjes voor een lyceum heeft meer dan één reden.

Men houde verder bij bovengenoemde getallen van schooltypen één ding in 
het oog: zij zijn niet de gevolgen van een vrijen groei; de „stopwet”, die ver-

•iI
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Lyceum: 7.2% der leerlingen
1- 4%
2- 9% „ 
8.2% „ 
18.6% „

dere verleening van Rijkssubsidies tegenhoudt tn het feit, dat middelbare 
meisjesscholen nog altijd vergeefs op eenige Rijkssubsidie wachten, ver
hinderen een natuurlijken groei. Zonder beide belemmeringen zou onge
twijfeld het aantal bijzondere scholen belangrijk, dat der openbare nauwe- 

. lijks stijgen. De hierboven aan de statistiek ontleende absolute en relatieve 
getallen zijn die van een dwangpositie. Maar ook reeds deze getallen 
behooren aan het openbaar gymnasiaal en middelbaar de taak opteleggen, 
na te gaan, welke krachten het bijzondere onderwijs tot bloei brengen en 
zich te bezinnen, of het deze krachten ook niet tot de zijne kan maken.

Deze percentages 
dus voor het ly
ceum samen te 
tellen.

22.7 % der leerlingen. 
27-4 %

Belangrijk is de paragraaf over de „schoolloopbaan der leerlingen”. 
Gevolgd werd de loopbaan der „generatie” 1930, d.i. de groep van leer
lingen, die in 1930 tot de eerste klasse der scholen werden toegelaten.

Eén greep hieruit:
Van deze generatie doorliep in den daarvoor gestelden 

tij d:
Gymnasium:
H. B. S. 3 jc:
H. B. S. 5 jc. B. 21.1 % „
H. B. S. 5 jc. A: 22.3 % „

(afd. H.B.S. 5)
(afd. M.M.S. 5)
(afd. H.B.S. 6)
(afd. gymnasium)

Midd.School v. meisjes
Het spreekt, dat uit de opgemaakte statistiek van de schoolloopbaan eener 

generatie ook volgt, welke klassen „statistisch” de moeilijkste klassen zijn. 
Dit blijken te zijn: bij de gymnasia en de H.B.S. 3 jc. de tweede klasse; 
bij de overige der derde klasse.

De bovengenoemde percentages der leerlingen, die hun school in den 
daarvoor gestelden tijd doorliepen, mogen niet bezien worden zonder dat 
rekening gehouden wordt met hen, die van schoolsoort ver
anderden en hen, die voor goed het onderwijs ver
lieten. Maar ook dan geven de percentage-getallen te denken.

In het bovenstaande werden twee onderdeden dezer groote statistiek 
naar voren gebracht in enkele saillante punten. Zij behooren tot de onder
werpen van den dag. De percentages van leerlingen, die de door of voor hen 
gekozen school in den daarvoor aangewezen tijd doorloopen, moeten bij 
ieder, die de onderdeden er van in deze statistiek nagaat, de overtuiging 
wekken, dat er nog veel op het terrein van het gymnasiaal en middelbaar 
onderwijs te doen valt. Effenciency is daarbij nog verre.

G. BOLKESTEIN.
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X Tiets is zo sappig als cijfers”, zeide mijn oudste leermeester Prof.
Steinmetz wel eens. Nu kan men discussiëren over al het of niet juiste 

van het epitheton ,,sappig", onomstotelijk vast staat het, dat de cijfers, 
gelijk die door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor verschillende 
onderwerpen verschaft worden, van onovertrefbaar nut zijn. ,,Wanneer ik 
eenzaam op een eiland moest zitten en men stelde mij voor de keuze: een 
piano of een statistisch werk als gezelschap mee te mogen nemen, dan 
koos ik het laatste”, zo luidde een ander gevleugeld woord. De vergelijking 
— door een kunstzinnig mens gemaakt — van een piano en een statistisch 
werk is niet zo vreemd als die op het eerste gezicht wel lijkt. Beide zijn 
instrumenten, die op zichzelf dood zijn, maar waaraan de meesterhand een 
schoon geluid kan ontlokken.

De cijfers zijn als een contröle-apparaat. Het moderne denken, dat zich 
waanwijs verre boven dat der primitieven meent te kunnen verheffen, laat 
nog zo vele gevallen van antiek, prelogisch denken toe, dat de cijfers ons tot 
de orde moeten roepen. Onze vage, weinig omgrensde begrippen en op
vattingen worden hierdoor geredresseerd en verhelderd. Als de geestes
wetenschappen iets goeds van de natuurwetenschappen hebben overge
nomen, dan is het wel het streven naar exactheid, naar cijfermatig vast
leggen der grenzen en der gegevens. Toegegeven zij, dat niet elk terrein en 
elk object der geesteswetenschappen zich voor een dergelijke exacte be
handeling leent, dat men vaak een schijn-exacte methode gebruikte door on
gelijke objecten samen te tellen *). Erkend zij de juistheid van Huizinga’s 
opmerking, dat de vindicatie van de geestes- of cultuurwetenschappen uit 
den ban van het natuurwetenschappelijk denken één der belangrijkste 
winsten geweest is, die het geestesleven omstreeks 1900 te boeken heeft 
gehad 2). Maar eveneens staat vast, dat de maatschappelijke vakken zoals 
de sociographie en de sociologie, die niet, gelijk Huizinga dit voor de ge
schiedenis poneert, het eenmalige en bijzondere behandelen, de exacte sta
tistische methode niet kunnen missen. De veelheid van waarnemingen 
wordt zó geregistreerd en overzichtelijk voorgesteld. En wie de cijfers kan 
lezen, ziet er maatschappelijke verschijnselen even duidelijk uitgebeeld als 
de romangestalten het waren in de werken van Zola en De Balzac.

De „Statistiek van het Hooger Onderwijs 1934/35—1936/37”, waarvoor 
Dr Philip J. Idenburg de uitvoerige inleiding van welhaast 50 pagina’s 
schreef, toont het beeld van het Hoger Onderwijs, van die vaak zo buiten 
de maatschappij staande gemeenschap, die echter — en de cijfers tonen dit 
duidelijk — door tal van banden met de andere groepen en gemeenschappen 
is verbonden. Sociale verhoudingen en structuren vinden hun vervolg in de 
studentenwereld. Opvattingen der vorige generaties hebben hun functionele 
invloed op de samenstelling en richting der studiegemeenschappen. Het

6
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onderzoek naar de correlatie der verschijnselen binnen en buiten de 
Universiteit vindt in deze cijfers zijn grondmateriaal. Uit de overvloed 
dezer gegevens worden hier enkele groepen weergegeven in het kader van 
bepaalde probleemstellingen.

Van betekenis is allereerst, dat deze uitgave der statistiek uitvoerige 
gegevens biedt over het beroep en de academische opleiding van den vader. 
Hierdoor kan een inzicht verkregen worden, zo schrijft Idenburg, in het 
sociale organisme van een land, in zijn culturele ontwikkeling en in de 
economische positie der afzonderlijke bevolkingsklassen. De cijfers kunnen 
een indruk geven van de sociale structuur der hoogere beroepen. Bedoeld 
wordt natuurlijk, dat men enig idee kan krijgen van de afkomst der a.s. 
leiders in het geestelijke en sociale leven. Toch zijn de gegevens daarvoor 
niet voldoende. Men kent niet de positie, die de afgestudeerden in het 
maatschappelijke leven zullen innemen. En deze is toch ook niet alleen 
afhankelijk van de academische studie. Bovendien zijn de bezwaren, ver
bonden aan de rangschikking naar het beroep van den vader — Dr. Iden
burg geeft dit volmondig toe — allerminst overwonnen. In de eerste editie 
van deze statistiek (1930/31, verschenen 1932) erkende hij ook: „De er
varing leert, dat de vaagheid der aanduidingen geen goede classificatie der 
opgaven toelaat”, waarom hij dan ook een nadere economische en sociale 
aanduiding eischte. De gebruikte indeling naar beroepen in 22 beroeps
rubrieken en 2 kolommen, voor hen wier vaders geen beroep hebben of 
waarvan het beroep onbekend is, geeft uiteraard een fijnere indicatie dan 
die, welke gebruikt wordt in de Jaarverslagen van de Nederlandsche 
Handelshoogeschool te Rotterdam en die ook door mij als basis werd ge
nomen bij de indeling van leerlingen van het M. en V.H.O. en van de eco
nomische studenten. Er is waarschijnlijk naar gestreefd om bij de indeling 
ook een economische maatstaf aan te leggen, maar men kan niet zeggen, 
dat dit pogen met succes bekroond is. In één groep vindt men ingenieurs en 
architecten. Het laatste beroep is niet wettelijk geregeld. De titel evenmin. 
Terwijl de economische positie der architecten sterk uiteenloopt. En wat de 
ingenieurs betreft: zij kunnen als zelfstandig ondernemer optreden, als 
ambtenaar in overheidsdienst, maar ook als technisch-economisch leider 
van allerlei handelszaken. De groep landbouwers en kwekers omvat even
eens een sterk gevarieerde ondermassa, terwijl de groep s „kooplieden zonder 
nadere aanduiding” een heterogeen gezelschap tot inhoud heeft. Men zou 
ook een indeling der ouders naar welstand wensen in de geest van de Am
sterdamse indeling in groep C met hogere welstand en groep D met lagere 
welstand. Men zou dan gebruik moeten maken van de cohiers der belastin
gen gelijk Brugmans dat deed in zijn Mededeelingen No. 85s). De omvang 
van en arbeid voor de uitgave van de Statistiek zouden dan echter buiten 
proportie toenemen.
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Positieve correlatie ziet men tussen het ouderlijk beroep en de studie* 
richting der kinderen bv. bij de predikanten en de medici, al moet overigens 
erkend, dat de theologische faculteit de grootste spreiding toont wat het 
milieu der studenten aangaat. Neemt men de beroepen uit handel, nijver
heid, scheepvaart, bank- en verzekeringswezen (o t/m t, categorie III) 
samen, dan blijkt, dat 54-8% der economische studenten aan de Econo
mische Faculteit, 51.4% der studenten in Rotterdam en 64,7% der Til- 
burgse collega's uit dit milieu komen (p. 30,31). Ziet men naar de be
roepsgroepen o t/m t afzonderlijk en naar de faculteiten en hogescholen, 
waaraan zij hun kinderen afstaan, dan blijken de groepen „Leiders der
N. V.’s en Coöperaties” en „Kooplieden zonder nadere aanduiding” het 
grootste deel van hun bijdrage te zenden naar de medische faculteiten. 
Aan deze gaven zij resp. 326 en 293 studenten in 1936/37, terwijl uit die 
groepen naar de economische faculteit slechts gingen 36 en 19 personen. 
Ook al telt men de studenten van Rotterdam en Tilburg bij de vorige groep, 
dan blijven de economische studenten in aantal achterstaan bij de medische 
uit deze groepen o en s (nl. 148 en 110). Merkwaardig is de keuze der 
ouders uit groep m „Onderwijzend personeel lagere scholen e.d.”. Hun 
kinderen vormen het grootste percentage der studenten in de wis- en natuur
kundige faculteit en die der Letteren en Wijsbegeerte, resp. 10,1 en xi.—% 
De absolute cijfers zijn 173 en 113, waarbij te bedenken is, dat men de 117 
studenten in Delft uit die kringen eigenlijk bij de 173 moet optellen. Is hier 
het doel, dat de ouders met hun kinderen hebben, gelegen in het M. en V.H.-
O. ? Dan zou het vaak geringe contact, dat de personen uit groep m met het 
maatschappelijk leven hebben een zekere verenging van hun blik en con
centratie van de aandacht op het onderwijs en de kansen daarin geboden 
tot gevolg hebben. Het geringe aantal economische studenten uit deze 
kring (47) zou daar dan mee samenhangen. Men zou het grote percentage 
der studenten uit de onderwijskringen (5.7% uit M.O.c.s. en 7.4% uit L.O.) 
in verband kunnen brengen met de kansen tot sociale mobiliteit, die Fritz 
Giese behandelt in zijn Die öffentliche Persönlichkeit 4).

Ouders met een academische opleiding gaan met hun kind — als het 
enigszins mogelijk is — in dezelfde richting. Niet alleen, dat zij een aca
demische opleiding in ’t algemeen wensen voor hun kind, ook de studie
richting wordt in vrij sterke mate die der vaders. Zo is het percentage der 
studenten 5), wier vader dezelfde opleiding genoot, bij de theologische 
faculteit 69.8, in de juridische 34.9, bij de medische groep 45.6 en bij de 
veeartsenijkunde 57.1%. Zeer laag is deze groep bij de economische stu
denten, wat voortvloeit uit de jeugd der economische faculteiten hoge
scholen.

Tegenover de gevallen van constantheid in de keuze der academische 
studierichting staan, behalve de vaders uit de faculteit der Letteren en
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Wijsbegeerte, die een even groot aantal studenten leverden aan de faculteit, 
waarin de vaders studeerden, als aan die der geneeskunde, de vaders met een 
economische opleiding, wier kinderen de medische studie kiezen, welke 
studie eveneens door de kinderen van technisch opgeleide vaders wordt 
geprefereerd. De oorzaken van deze keuze kan men uit de statistische ge
gevens zonder meer niet afleiden. Ook zijn de aantallen vaak te klein om 
uit het feit, dat de ouders met een economische, technisch-wetenschappe- 
lijke of landbouwkundige opleiding de meeste studenten naar andere 
faculteiten sturen (dit in tegenstelling met de theologische en juridische 
ouders bv.), af te leiden, dat de mentaliteit ten aanzien van de academische 
studie minder gebonden zou zijn aan traditie, dat er minder stabiliteit, 
meer poging tot mobiliteit zou zijn. Maar ook zonder dat is de tabel 12 
aangaande de academische opleiding der vaders instructief.

Een ander onderwerp, dat hier vermelding verdient, is dat der generatie- 
statistiek. Mogelijk zal men deze, die voor het eerst over een enigszins be
vredigend lange periode gepubliceerd werd, in sommige kringen als de 
belangrijkste beschouwen. Met bijzondere interesse heb ook ik de tabellen 
30 t/m 42 nagegaan. Wie de strijd kent tussen de voorstanders van de 
verschillende schooltypen in ons land; wie de denigrerende wijze kent, 
waarop de bezitters van het ene diploma, dat studiebevoegdheid geeft8), 
spreken over de diploma's van andere onderwijsinrichtingen; wie de 
Rotterdamse exclamaties aangaande de door enkele hoogleraren gehuldig
de opvattingen omtrent de waarde der diploma’s voor de academische stu
die heeft gelezen, zal uit de exacte gegevens een gefundeerde mening willen 
verkrijgen 7). In de genoemde tabellen *) is bijeengebracht het universitaire 
lot van een studentengeneratie. „Onder een studentengeneratie wordt in dit 
verband verstaan de groep studenten, die in een bepaald jaar voor het eerst 
tot het Nederlandsche hooger onderwijs werd toegelaten”. Nagegaan 
wordt in welk studiejaar zij hun examens gedaan hebben. Wel vindt men 
dus het studietempo, niet de studie qualiteit. Ook de oorzaak van b.v. een 
trage studiegang, zoals ziekte, het hebben van een economische functie e.d., 
is uit deze gegevens niet af te leiden. Gebrek aan inzicht en intellect mag 
dus niet zonder meer uit een langzame studiegang worden geconcludeerd. 
Ook moet de opmerking van Dr. Idenburg een plaats vinden, dat het ver
loop van de eerste studentengeneratie 1930/31 niet altijd representatief is 
voor de gehele studentenbevolking in de betreffende faculteiten en hoge
scholen. Men moet ook zien naar de volgende generaties, maar de duur van 
hun studie is al spoedig beperkt tot enkele jaren. Wordt deze generatiesta- 
tistiek voortgezet, dan zal na enkele decennia grondig en uitgebreid mate
riaal ter beschikking staan.

De diploma’s van het a- en [3-Gymnasium geven recht tot het afleggen 
der juridische examens. Het eindpercentage dergenen, die het candidaats-
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of doctoraalexamen doen met het cc- of P-diploma, moge ongeveer gelijk 
zijn, de studenten met het cc-diploma komen eerder aan. Wij onderscheiden 
de studenten in de positieven en de negatieven, naar gelang zij door aan
leg, interesse of sociale omstandigheden het éne doel: de juridische studie, 
de titel, de maatschappelijke arbeid voor ogen hadden of dat zij weifelden 
— doordat hun aanleg en omstandigheden in meerdere richtingen wezen — 
bij de keuze van het studievak, minder geconcentreerd waren op dit éne 
doel, enz. Men zou dan kunnen vragen: komt het aanvankelijk achter
blijven der p- ’s op rekening van de negatieve instelling? Verder dan deze 
veronderstelling kan men hier niet komen. Een uitgebreide enquête zou 
enige oplossing kunnen geven ’).

De studie in de Verenigde Faculteiten der rechten en letteren kan ge
volgd worden zowel met een diploma der H.B.S.-A als der H.B.S.-B. De 
generatie 1930/31 toont een duidelijke achterstand der A-studenten bij 
hun B-collega’s. Ziet men naar de volgende generaties, dan blijken in de 
generatie 1931/32 de A-candidaten het te winnen, in de generatie 1932/33 de 
groepen gelijk te staan, evenals in de generatie 1934/35, terwijl in de gene
ratie 1933/34 de B-bevoegden het weer winnen. Allereerst moet opge
merkt worden, dat de aantallen der A- en B-groepen zeer uiteenlopen. Zij 
zijn in de opeenvolgende generaties: 24-54, 15-62, 5-38, 12-31, 8-32. 
Kan het „grote” cijfer 24 der minder florissante groep 30/31 niet komen, 
doordat de crisis den handelslui hun zonen deed aanraden, niet in de zaken 
te gaan, waar zulke enorme slagen werden geleden, maar het „zekere” 
ambtenaarsbestaan te kiezen ? Dan kwamen zeker niet de rechte lieden op de 
rechte plaats. Hun studie-motief was verre van „ideaal”. Daarnaast moe
ten bezwaren ingebracht worden tegen de indeling naar de officiële diplo
ma ’s. Het A-diploma was dat van een „H.B.S. 5-j.c. of afd. H.B.S. van een 
lyceum”, het B-diploma was van een „H.B.S. 5-j.c., afd. H.B.S. van een 
lyceum of extraneï-examen”. Dat het diploma van een H.B.S.-B en dat 
van een H.B.S. B-afdeling van een lyceum gelijkgesteld worden, is vol
komen juist. Het lyceum heeft als grootste middengroep een H.B.S.-B. 
Maar de A-afdeling van een H.B.S.-B of een lyceum speelt in die scholen 
een ondergeschikte rol. En dat niet alleen naar kwantiteit, ook naar kwali
teit. Het percentage leerlingen, die met een negatieve reden van school
keuze in deze afdelingen zit, is aanmerkelijk groter dan dat van hen, die 
uit negatieve redenen een zelfstandige H.B.S.-A kiezen10). Daarom ware 
het gewenst — maar het betekent alweer uitbreiding van de statistiek — 
de groep van bezitters met het A-diploma te splitsen in hen, die dit diploma 
behaalden aan een zelfstandige H.B.S.-A of door het in 1938 ingestelde 
extraneï-examen, en de abituriënten van een A-school, die verbonden 
is met een H.B.S.-B of die een deel vormt van een lyceum. 
Nu kan men veronderstellen, dat hier een deel van de oorzaken der
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slechtere studieresultaten schuilt, bewezen kan dit niet worden.
Na de strijd, die door mannen als Prof. Burger en Dr. Bos gestreden is, 

voor de gelijkstelling van het P-diploma van het gymnasium en het eind
diploma der H.B.S.-B, doet het een oogenblik onaangenaam aan te lezen: 
„De studenten met een Gymnasiale P-opleiding overtreffen (indemedische 
faculteit) in het algemeen die met een hoogere burgerschool B-opleiding” 
(p. 54) • D® cijfers in tabel 33a stellen weer even gerust: van de generatie 
30/31 komen 86.6% der gymnasiasten, 81% der H.B.S.-ers tot het candi- 
daatsexamen, 65.5% der gymnasiasten komt tot het doctoraal, 64.8% van 
de andere groep. Groot kan dit verschil niet genoemd worden. Toch is het 
nodig op te merken, dat in de volgende generaties het verschil eer toe- dan 
afneemt ten nadele van de H.B.S.-B. Is de opleiding aan het P-Gymnasium 
geconcentreerder ? Enigszins zoekt men de verklaring in de groep der 
vrouwelijke studenten. 43 kwamen van de H.B.S.-B. Hun resultaten waren 
ongunstiger dan die der mannelijke studenten (H.B.S.-B). 27 hadden een 
p-opleiding gehad. Hun eindresultaat was beter dan dat der mannelijke 
collega’s. Enerzijds drukten zij dus de resultaten der H.B.S.-ers, ander
zijds droegen zij bij tot de glorie van het Gymnasium. De moeilijkheid is, 
gegeven deze oplossing, slechts verplaatst. De vraag, die thans beantwoord 
zou moeten worden, is die naar de oorzaak van de zo contraire studiegang 
der vrouwelijke studenten van P-Gymnasium en H.B.S.-B.

Men zou dan ook verband moeten zien te leggen met het feit, dat in de 
wis- en natuurkundige faculteit de vrouwelijke studenten het er slechter 
af brengen dan de mannelijke. Verschil als gevolg van de opleiding is daar 
tussen de afstammelingen van het Gymnasium (p) en de H.B.S.-B zo goed 
als niet te constateren. Hiertegenover staat weer, dat in de litteraire facul
teit de studenten met een gymnasiale opleiding betere resultaten boeken dan 
die met een andere opleiding. Opgemerkt dient, dat die andere opleiding 
niet simpelweg is de weg van de H.B.S.-A of -B. Men zal staatsexamen 
hebben gedaan en gezien de opmerkingen van de Commissie voor dat 
examen in 1938 over de opleidingen daartoe en over het „klaar maken", 
is het niet zo verwonderlijk, dat deze candidaten met de studie meer moeite 
hebben als gevolg van de wankele basis.

Bij de economische studenten wordt onderscheiden de opleiding via de 
H.B.S.-A, de H.B.S.-B en de H.H.S. Nog meer klemt hier mijn wens de 
,,A-afdeling”-mensen te scheiden van de ,,A-school”-studenten **). In de 
bekende strijd of de H.B.S.-A meer taalkundig of meer economisch moet 
zijn — de laatste opvatting is èn juridisch èn historisch gezien de alleen- 
juiste — gaan de ,,A-afdelingen" meest de zijde van het litteraire uit. Met 
opzet schrijf ik „litterair” in plaats van „taalkundig”.

Van de economische faculteit waren de resultaten der studenten reeds 
bekend. Van 1922-1927 waren zij berekend door J. F. Haccoü, wiens
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conclusies die van Prof. Polak niet bevestigden, en van 1925/26—1932/33 
door het Bureau voor Statistiek van de Gemeente Amsterdam12). Ook de uit
komsten van het laatstgenoemde onderzoek wezen niet in de richting van 
minderwaardigheid van welk schooltype dan ook voor de opleiding der 
economische studenten.

Wat leert nu onze statistiek? Dr. Idenburg schrijft over de economische 
faculteit-Amsterdam: ,,De studenten met een hoogere burgerschool B- 
opleiding maakten betere vorderingen dan die met een A-opleiding, die 
echter op hun beurt degenen, die met een hoogere handelsschooldiploma de 
economische studie volgden, overtroffen". Te memoreren valt, a) dat 
klachten tegen het A-diploma nimmer van de Amsterdamse hoogleraren 
vernomen zijn, b) dat men hier te maken heeft met één generatie. In de 
generatie 1931/32 is de volgorde: i.H.B.S.-A, 2. H.B.S.-B, 3. H.H.S. Wat 
Rotterdam aangaat, luidt de conclusie: Hier staan, ,,in afwijking van het
geen bij de economische faculteit te Amsterdam werd gevonden, de stu
denten met diploma hoogere handelsschool boven aan. Daarna volgen die 
met het diploma der hoogere burgerschool-A, terwijl die met het diploma 
hoogere burgerschool-B achteraan komen". Hier geldt verder weer de 
restrictie van punt b. Tilburg biedt te weinig gegevens om een bijzondere 
conclusie te maken. De resultaten van de H.B.S.-ers A e n B overtroffen die 
van de H.H.S.-ers.

Het onderzoek, dat uit wil maken welke opleiding voor een bepaalde 
universitaire studie de meest juiste is, zal veel gedetailleerder moeten zijn, 
dan wat wij hier vinden. Tevens zal een correlatie-studie opgezet moeten 
worden, waarbij de factoren milieu en persoonlijkheid een grote rol zullen 
moeten spelen. Voordat dit echter geschied is, zou men accoord kunnen 
gaan met de wens van Prof. Sneller, dat een invitatie-congres eens bijeen 
zou komen om de zaken tot de bodem toe uit te zoeken. Echter dan niet 
alleen van rectoren van lycea met de Rotterdamse hoogleraren, zoals het 
Tijdschrift van het Nationaal Bureau aangeeft in het verslag van de toe
spraak van Prof. Sneller, maar ook met de personen, die uitvoerige studie 
van het onderwerp gemaakt hebben, zoals de spreker op den Econ. landdag 
had gezegd.

Na de vorenstaande behandeling van het sociale milieu en de voorop
leiding, benevens de generatiestatistiek, der studenten kunnen nog slechts 
enkele losse opmerkingen gemaakt worden.

De cijfers van de kerkelijke gezindheid der studenten laten zien, dat het 
percentage onkerkelijke studenten aan de Hogescholen gezamenlijk aan
merkelijk hoger is dan aan de Universiteiten. Het grootste percentage be
reikt de onkerkelijke groep in de Wis- en Natuurkundige faculteit (36.—%) 
en aan de Technische hogeschool (47.2%).Wanneer Kruyt als één der 
oorzaken van de grote onkerkelijkheid der intellectuelen noemt het feit, dat
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de overheersende arbeid van hen zuiver gericht is op het verstandelijke 13), 
moet voor deze groep naar bijzondere oorzaken voor hun extreme on
kerkelijkheid worden gezocht. In het milieu zou enige verklaring kunnen 
liggen, al zie ik het directe verband tussen tabel 10 (kerkelijke gezindte) 
en ii (indeling naar het beroep der vaders) nog niet. Ook het feit, dat in 
Amsterdam 35-7% en in Rotterdam 53-2% der economische studenten 
Protestants is, kan niet zó maar uit de statistiek worden verklaard. Dat 
onder alle economische studenten in Nederland een geringer percentage 
Protestanten is dan in welke faculteit dan ook, kan samenhangen met de 
„Protestantse mentaliteit” t.o. van het economische leven 14). Onderzoe
kingen als die van Weber en Tawney zijn voor ons land slechts occasio
neel ingesteld. Het grote percentage der Israelietische studenten in Amster
dam (economische faculteit) zou er op wijzen, dat deze Universiteit sterk 
locaal is ingesteld.

Zou het dalende aantal studenten, die werken voor het candidaats- 
examen in de wijsbegeerte (1934/35: 18; 35/36: 16; 36/37: 5) samenhangen 
met de doorbrekende opvatting — onlangs ook door Prof. Dr. J. Clay geuit 
- dat een scheiding tussen „zuivere” en „toegepaste” wetenschap moei
lijk getrokken kan worden; dat de mening het wetenschappelijk onderzoek 
te kunnen stellen onder een norm, die formeel overeenkomt met het be
ginsel van het ,,1’art pour Tart” op het kunstgebied, een fictie is? 18).

Het zou de moeite waard zijn uit de cijfers der inschrijvingen van le- 
jaars-studenten, uit het verloop van hen, uit het aantallen-jaren-niet- 
ingeschreven-zijn (in verband met het collegegeld) de invloed van de crisis 
na te gaan. Ook het in sommige faculteiten grote vertrek der vrouwelijke 
studenten zou het object van een onderzoekje kunnen zijn. Wat is het doel 
der vrouwelijke studenten? Is hun intellect oorzaak van het ophouden met 
studeren? Komen er andere levensinteressen?

Wijst het feit, dat op de gezamenlijke hoogescholen 65.4 %, op alle uni- 
versiteiten 29.2% der le jaars-studenten hun studiebevoegdheid ontlenen 
aan het diploma der H.B.S.-B, terwijl voor de gymnasiasten de situatie 
omgekeerd is, op een sterke traditie en krachtigwerkend vooroordeel in het 
gymnasiale milieu? Is een hogeschool naar de opvattingen in die kringen 
nog iets minderwaardigs in vergelijking met een universiteit? Dient men 
de universitas daar meer ?

Maar genoeg thans. Het aantal problemen, dat schuilt achter de nuchtere 
cijfers, is legio. Het Bureau voor de Statistiek verdient dank voor het 
grondige werk. Die dank wordt het best gebracht door een intens gebruiken 
en het laten steunen van tal van studies op dit materiaal.
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Naar aanleiding van het „Manifest der Tooneelspelers" 
door PAUL HUF.

T Tet tooneel als cultureele factor heeft speciaal in ons land altijd een 
1 kleinere plaats ingenomen. Hiervoor zouden verschillende motieven 
zijn aan te voeren, waarvan wellicht het gemis aan werkelijk speelbare 
Nederlandsche Klassieken een der gewichtigste is te noemen. Tegenover 
Engeland’s Shakespeare, Frankrijk's Molière, Racine en Corneille, 
Duitschland ’s Goethe, Schiller, Hebbel en Lessing, Spanje’s Calderon de 
la Barca, staat ons bezit van Vondel’s Drama’s, Bredero’s en Hooft’s 
slechts weinig gespeelde stukken. Hieruit volgt, dat ook ons onderwijs veel 
minder op de dramatische kunst gericht is en uit den aard der zaak dus 
van de school-uit ook veel minder belangstelling voor het tooneel gekweekt 
wordt. Van een blijvend instituut van het tooneel-uit van jeugdvoorstel
lingen, zooals dit in het Buitenland altijd heeft bestaan, kan hier dan ook 
geen sprake zijn. En als een niet minder belangrijk motief zou zijn aan 
te voeren de religieuze gesteldheid van ons land: voor een zeer belangrijk 
deel der Christelijke bevolking staat het tooneel „op de zwarte lijst” en 
dat van Katholieke zijde officieel nota genomen wordt van het tooneel 
dateert van misschien amper 'n 25-tal jaren. De Regeerings-désinteresse, 
waardoor het tooneel als de „officieel verwaarloosde kunst” beschouwd 
kan worden speelt hierin ook geen geringe rol.

Hetgeen echter toch niet weg kan nemen, dat het tooneel in elk land, dus 
ook in het ónze zijn taak als cultuur-factor heeft te vervullen, en niet weg 
te cijferen is of weg gecijferd mag worden.

Wat toch zijn de plichten en functies van het tooneel? Het tooneel dient 
in de allereerste plaats een spiegel te zijn van — en voor zijn tijd. En boven
dien moet het tooneel nog steeds beschouwd worden als het machtigste 
en krachtigste middel om de algemeene Cultuurwaarden uit te dragen. 
Bij geen der andere kunsten is zulks mogelijk op directere, plastischer en 
aanschouwelijker wijze. Wil het tooneel dan ook aan zijn roeping, zijn 
doel beantwoorden, dan dient er van uit te gaan al wat er leeft aan pro
blemen van het individu en de gemeenschap in alle lagen eener generatie; 
niet alleen binnen de grenzen van een bepaald land, maar in de geheele 
wereld.

Wanneer we losweg schetsend een terugblik doen, dan zien 
we hoe omstreeks de 80-er jaren zich de persoons-ontleding en het 
cerebralisme van het tooneel gingen meestermaken. Het maatschappelijk 
probleem werd uitsluitend van het individu-uit aan de orde gesteld. (Ibsen, 
Strindberg, Schnitzler en later Pirandello). Dat dit toen gebeurde, was vol
komen in overeenstemming met de stroomingen van dien tijd.

De problemen vanuit het sociaal gezichtspunt bezien, kwamen later aan 
de orde bij het opkomen eener maatschappelijke beweging, die nu de be
langen eener grootere massa tot middelpunt nam. Mistoestanden in socialen
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zin werden belicht, sociale idealen werden beleden, maatschappelijke ver
houdingen werden gehekeld. (Hauptmann, Heijermans, Shaw.)

De wereldbrand deed in de daarbij betrokken landen eene generatie van 
jongeren en allerjongsten aan het woord komen, die met de felheid en be
zetenheid, hun generatie eigen, naar nieuwe vormen zochten om aan de in
gewikkeldste problemen waartegenover zij en de menschheid zich plotse
ling gesteld zagen, uitdrukking te geven. Het toenmalige Duitschland stond 
daarbij in het brandpunt dezer experimenten. (Het expressionisme) In ons 
land is het eigenlijk over de geheele linie van alle kunsten merkbaar, dat 
wij buiten den oorlog gebleven zijn en die geestelijke stroom aan onze di
recte gemoedsrust voorbij is gegaan. Gelijkvoelenden konden dus uitslui
tend reiken naar datgene wat er in de ons omringende landen aan „tooneel” 
geproduceerd werd.

Ook hier dus weer in de betrokken landen een zich bezighouden van het 
tooneel-uit met de problemen die alle lagen der bevolking bezighielden.

Hieruit volgt dan ook tevens, dat het meerendeel van bepaalde, in die 
landen en periode ontstane, werken geen directen weerklank kon vinden bij 
óns, althans in algemeenen zin.

Dit rustige isolement neemt echter plotseling een einde nu ook onze 
bevolking zich voor problemen gesteld ziet, die niet meer uitsluitend be
trekking hebben op bepaalde landen-alleen, maar waarbij wij ons eveneens 
en niet minder betrokken voelen. Ieder mensch vibreert thans mede met de 
geringste gebeurtenis in de verste uithoeken der wereld.

Het is dus begrijpelijk, dat in dezen tijd in landen, wier cultureel-maat- 
schappelijk bestel alsnog met het onze ten nauwste verwant is, tooneel- 
stukken ontstaan, die zich met deze internationale massa-problemen bezig
houden en waarin eventueel stelling genomen wordt tegen de tendenties die 
de angsten, de wanhoop, de ontworteling, kortom de geestelijke en materi- 
eele nooden veroorzaken.

Deze schrijvers beoogen dus niets anders dan het tooneel zijn primaire 
plicht te doen vervullen als sterkst denkbare tribune van wat er aan cultu- 
reele waarden in ’n samenleving aanwezig is, verdedigd en beschermd 
dient te worden tegen ondermijning ervan. Hier dus wederom: het tooneel 
spiegel van zijn tijd.

De tragedie, die ons huidige leven beroert is vrijwel van Klassiek gehalte 
en kan dus zijn plaats op het tooneel opeischen.

Wat gebeurt er nu op het tooneel in Nederland, dat werkelijk de pro
blemen van dézen tijd raakt en verhevigd weergeeft? De vrijwel eenige 
tooneel-leider, die in deze richting gestreefd heeft en zich nimmer met con
cessies heeft wenschen in te laten, concessies aan de onvermijdelijke 
reacties, is Albert van Dalsum geweest.

Doch reeds na de eerste serie voorstellingen van de „befaamde” „B e u 1"

MANIFEST DER
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greep uit door

die — het zij hier uit persoonlijke ervaring met nadruk verzekerd — i n 
volmaakte rust verliepen, bleken er reeds symptonen aan
wezig, waardoor dergelijke probleem-stellingen hevige reacties —■ 
als zelfs tot nog toe bij ons niet gekend — zouden ontmoeten. Hoewel ik 
persoonlijk diezelfde Beul als „Kunstwerk” mislukt acht, was de op
voering ervan in elk geval als afschrikwekkend „tijdsbeeld” volkomen ver
antwoord.

Het zou mij te ver voeren om in dit artikel de drijfveeren en motieven 
te ontleden en na te speuren, die in werkelijkheid aanleiding 
zijn geweest tot de ware „theater-rellen” als die wij tot toen toe alleen maar 
kenden uit couranten-berichten vanuit temperamentvoller georganiseerde 
landen. Voor mij staat het vast, dat minder het stuk „de Beul", dan wel 
de pers daarvoor aansprakelijk te stellen is.

Met de „Beul” echter treden wij een periode binnen, waarin met alle 
middelen, pogingen om de waarachtige problemen van onzen tijd op het 
tooneel te brengen, systematisch worden tegengewerkt en getorpedeerd.

En hiermede kom ik, na deze noodzakelijke vóór-behandeling, tot den 
kern en het doel van dit artikel in verband met het thans reeds voorloopig 
door 85 „Menschen-van-het-tooneeel” onderteekende Manifest, waarvan 
men aan het slot den inhoud kan aantreffen.

Tooneelspelers zijn een deel der bevolking en dus raken de problemen 
van die bevolking ook hén, en misschien zelfs in nog sterkere mate, aange
zien zij juist die kunst belijden die zoo bij uitstek tot taak heeft die pro
blemen dramatisch te belichten. Wanneer zij dan waarnemen, dat ver
boden worden uitgevaardigd juist ten opzichte van stukken, die het ken
merk dragen van wat hén en hun volk in beroering brengt, dan achten zij 
dit een regelrechte beleediging en bedreiging van het tooneel.

Zij herinneren zich het opzienbarende verbod van „Judgement 's Day” 
van Elmer Rice, door de beide Burgemeesters van den Haag en Amsterdam. 
Zij weten, dat het oorlogsstuk van Robert E. Sherwood: „Idiots Delight” 
door stedelijke autoriteiten werd „ontraden” (sic.). Het tooneelstuk „The 
Green Pastures” als film vrijwel unaniem toegejuichd, onderging het
zelfde lot. Zij hebben moeten nota nemen hoe het laatste stuk van den 
Deen Kaj Munk, „Hij zit bij de smeltkroes”, en waarin stelling genomen 
wordt tegen de verderfelijke rassen-politiek van onze dagen, door den 
Amsterdamschen Burgemeester is verboden. Van een opvoering van het 
in Amerika met zooveel succes gebrachte: „It can’t Happen Here”zal nooit 
iets kunnen komen. Geen Tooneel-Directie zou het aandurven om b.v. 
„Bury the Dead” van Irwin Shaw in studie te nemen. Een diep-mensche- 
lijk Spel van den oorlog als schrikbeeld. Ik doe slechts een 
elke tooneel-directie gemakkelijk aan te vullen materiaal.

Laten wij hierbij vooral niet vergeten den nadruk te leggen op het feit,

HET MANIFEST DER TOONEELSPELERS.
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dat alle deze stukken in de landen wier cultureel-maatschappelijk bestel 
aan het onze verwant is, met het grootste succes en zonder eenigerlei 
orde-verstoring werden opgevoerd en geruimen tijd repertoire hielden.

Ons, tooneelspelers, beangstigt nu vanzelfsprekend de vraag of boven 
bedoelde verwantschap niet langzamerhand een fictieve wordt voor het 
land, waar de geestes-vrijheid tot het kostbaarste der Volks-goederen 
behoort.

Onlangs in Londen de Première bijwonend van Bernard Shaw’s laatste 
tooneelstuk: „Genève", waarin onze tijd ten-yoeten-uit voor ons wordt 
uitgebeeld volgens het vanouds bekende Shaw-recept, moest ik het als een 
schande ondergaan, te moeten vaststellen, dat dit stuk wel nimmer vanaf 
de planken ons publiek zal „mogen" bereiken.

Zoover heeft de censuur het in Nederland reeds gebracht.
Wij tooneelspelers, moeten dus met schaamte constateeren (en niet 

minder met vrees) dat het tooneel zijn culturele taak, die ten allen tijde 
gelijken tred hield met het maatschappelijk gebeuren en met hetgeen de 
gemeenschap beroerde, niet meer kan vervullen. Het is zelfs reeds zoover 
gekomen, dat tooneeldirecties — alvorens de kosten te riskeeren eener 
instudeering van ca 3 a 4 weken, van décors, aankoop van het stuk-zelf, en 
alles wat er aan een voorstelling „vast zit" — zich persoonlijk met die 
autoriteiten in verbinding stellen, van waaruit eenigerlei censuur te ver
wachten is, en dezen de stukken doen „keuren".

De beantwoording der vraag of — wat het tooneel betreft — dan ook 
tegenwoordig nog gesproken kan worden van het „vrije woord", laat ik 
gaarne aan anderen over.

Vooropgesteld moet worden, dit vergete men vooral niet! dat geen der 
hierboven genoemde stukken kwetsend zijn voor de goede zede nen de orde 
onzer Nederlandsche beschaafde bevolking!

De dramatische belichting, die het tooneel geeft — zij het in een 
emotioneeler gamma — van wat er zich in de wereld rondom ons in de 
menschheid voltrekt — doet den mensch zich rekenschap geven van zijn 
plaats in dit leven en zijn plichten ten opzichte eener samenleving. M. i. 
mag toch geen middel onbenut blijven om het individu zich bewust te 
doen worden juist van d i e problemen, welke op een gegeven oogenblik 
voor hemzelf consequenties kunnen inhouden van verst-strekkende be- 
teekenis. Het tooneel vermag zulks te doen op grondiger wijze dan door 
middel van het gedrukte „éen-dags-woord" eener Pers, die op haar beurt 
veelal de flatteerende spiegel is der achter haar staande eigen-belangen!

Op dit oogenbik wordt den Nederlander systematisch en opzettelijk 
’n bepaald repertoire onthouden. Hiertegen dienen wij een protest te 
laten hooren.

Het genoemde Manifest staat echter niet op zichzelf. Degenen, wien het
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gang

ontwi: naniem.
te nemen, om te verhir

(Roelofsstraat 84, Den Haag) ontvangt 
inhoud van dit Manifest.

tooneel ter harte gaat, zullen zich allengs moeten doordringen van het 
feit, dat juist de geringe plaats, die het tooneel in onze volks-gemeenschap 
inneemt, mede oorzaak is van bovengenoemde zaken. En het is daarom 
verblijdend, te weten, dat er op het oogenblik onderhandelingen gaande zijn 
met vooraanstaande cultureeie vereenigingen en instituten van elke rich
ting, teneinde te komen tot eene conferentie, die zich zal beraden over de 
wijze waarop het tooneel, de tooneelkunst, als een belangrijker cultuur- 
factor zal worden beschouwd, dan tot nu toe en speciaal in onze dagen het 
geval is. Het is het Kunstenaars Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid, 
dat deze zaak aan de orde gaat stellen in opdracht van ons, tooneelspelers, 
die ten volle beseffen dat hiermede de geestelijke weerstandskracht van 
ons Volk gebaat kan zijn en niet minder het tooneel.

gemeenschappelijk
•n kennen omtrent

Organisatie Bureau van dit Centrum 
: de bewijzen van instemming met de

Si 
ing

ten woord te horen 
ontvangt niet het

bizonder 
protesteren hierbij

i politieke dan wel een 
lifest mede ondersteund 

;e honderden kunstenaars van ander ambacht 
. verenigd hebben in en rondom het Kunstenaars-

Vijf en tachtig personen, allen behorende tot het Toneel, 
vastgesteld, dat het noodzakelijk is geworden hun mening 
tendenzen, die de vrijheid van het toneel bedreigen.

Meer en meer wordt opvoering van toneel-stukken van sociale en culturele betekenis, 
die een uitspraak bevatten over de grote vraagstukken van het geweld en de onder
drukking, van het machtsmisbruik en de rechteloosheid, door bestuurs-instanties en 
politieke groepen verboden; andere stukken bereiken het publiek niet, omdat men een 
verbod vreest en geen risico in het toch reeds moeilijke toneelbedrijf kan nemen.

Door deze gang van zaken kan het toneel slechts zeer ten dele zijn functie als spiegel 
van de tijd en drager van cultuurwaarden, d.w.z. zijn opvoedende taak, vervullen. 
Tegen deze ontwikkeling protesteren de toneelspelers unaniem. Zij doen een beroep 
op het publiek hierin naast hen stelling te nemen, om te verhinderen, dat het toneel 
in zijn vrije ontplooiing wordt verstikt.

Daarnaast protesteren de toneelspelers tegen de toenemende censuur, die 
inhoud der te spelen stukken wordt uitgeoefend, waardoor tal van elementen 
stukken zonder meer geschrapt worden. Zij herkennen hierin een aantastir 
van de vrijheid van het woord, die gevaren in zich draagt voor de toekomst van < 
geestelijke vrijheid in het algemeen. Een volk, dat slechts het toegelate 
of te lezen mag krijgen, staat onder voogdij als onmondigen. Het < 
vertrouwen, dat ieder mens waard, dus menswaardig, is en ziet zich allenj 
vrije ontwikkeling van zijn mening gestuit. Terwille van hun kunst in het l 
en van de waarden der geestelijke vrijheid van het volk in ’t algemeen, pr 
de toneelspelers, in het vertrouwen, dat dit protest weerklank zal vind

Aangezien de sociale taak der kunstenaars niet zozeer een 
culturele is, is het van belang hierbij vast te stellen dat dit mani 
en ten dele geïnspireerd is door enige 
dan het toneel, welke kunstenaars zich ve 
Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid.

Het C - ...
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: Joden? Dat zijn 
rij kunnen leven, 

ijn als kinderen

Ben jij je 
tegenwoordig

GAAT HET 
ACHTERUIT?

ij de krant?
; jij het wereldgebeuren?
je bewust van het feit, dat je 

uiig meer dan ooit hoort spreken

Weet je wat dat zijn: 
mensen, die nergens vrij 1 
alleen omdat zij geboren zij 
van Joodse ouders!

Weet je wat het voor jou betekent 
Jood te zijn? Dat betekent, dat jouw leven 
verbonden is met het lot van al die ver
drukten, waarover je dag in dag uit, 
’s ochtends en 's avonds in de kranten 
leest. Zoveel in de kranten leest, dat je 
’s avonds nog vol bent van de ellende uit 
het ochtendblad en ’s ochtends de krant 
niet durft opslaan, omdat je het avond
blad nog niet vergeten bent.

Maar je móet dit alles lezen, want hun 
lot kan jouw lot worden. Ook jouw vrij
heid is in gevaar. En voor jou is de vraag 
belangrijk: kan ik mij aan dit gevaar 
onttrekken? En zo ja, hoe?

Je kunt je aan dit gevaar niet ont
trekken door te menen, dat men zal ver
geten, dat jij een Jood bent. Men vergeet 
dat nü niet — nooit! Men weet, dat ook 
jij een Jood bent en men stelt ook jou 
aansprakelijk voor dat, wat men den 
Joden verwijt: dat zij Joden zijn.

Er is een andere weg. Die weg voert 
naar de fierheid van een eigen Joodse 
toekomst. Zij wil het Joodse volk een 
eigen land hergeven. Het is de weg van 
het Zionisme.

Deze weg betekent veel inspanrfmg, 
zware arbeid. Maar zij geeft je de mogelijk
heid, jezelf te zijn en naar eigen idealen 
te streven.

Joodse jeugd, ga deze weg met ons! 
Sluit je aan bij de Joodse Jeugdfederatie. 
En strijd mee voor ons ideaal:

Voor de Joodse Jeugd een 
vrije Toekomst ! "

T Tet R. K. Centraal Bureau voor 
* ^Onderwijs en Opvoeding heeft voor de 
16e Maart cijfers gepubliceerd omtrent 
de stand van het R.K. jeugdwerk in 
Nederland. Tot nu toe kon elk jaar een 
vooruitgang in ledental worden gecon
stateerd. Ditmaal blijkt er echter van een 
achteruitgang sprake te zijn en wel met 
niet minder dan ruim 28.000 leden, over 
de gehele linie.

Rector B. H. de Groot, de redacteur 
van „Dux” wijdt een belangwekkend 
artikel aan de vraag, waaraan deze 
teruggang te wijten is. Na een conponta- 
tie met de cijfers betreffende de leden
tallen der verschillende bonden, komt de 
schrijver tot de conclusie dat vooral de 
verenigingen met algemeen doel grote 
verliezen hebben geleden (totaal ruim 
17000 leden) en met voornamelijk met de 
mannelijke leden onder de 17 jaar.

JEUGDBEWEGING
Dit is de reactie, de fiere reactie van de 

Zionistische Jeugdorganisatie in Neder
land, op de gebeurtenissen over de Oost
grens. Deze oproep, waarmee het laatste 
nummer van „Tihwath Jisraeël” opent, 
wordt gevolgd door uitvoerige uiteen
zettingen over noodzakelijkheid en moge? 
lijkheid van het Zionisme. Overtuigdheid 
spreekt altijd uit de krant van de Joodsche 
Jeugd Federatie, maar de gegrepenheid die 
dit maal het schrijven bezielde is ont
roerend. Men kan er dankbaar voor zijn, 
dat jongeren in maanden als deze zó 
positief kunnen reageren. Geen gescheld,' 
geen hetze, maar principieels actie voor 
het Zionisme, dat naar hun diepste 
overtuiging alleen in staat is het Joodse 
vraagstuk werkelijk op te lossen. „Als 
je je niet met het Joodse vraagstuk be
moeit, zal het Joodse vraagstuk zich mét 
jou bemoeien! Blijf niet langer werkeloos 
toezien, hoe je Volk ten onder gaat, maar 
stel je in dienst van je Volk en help mee 
aan zijn bevrijding”.
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CONCENTRATIE IN DE JEUGD- 
VORMING.

*

laar men vraagt

irijver meent de vraag t 
>f de achteruitgang niet 

feit, ’ 
uitgegaan.

gerechtvaardigd 
ran het jeugdwe

jaarrede als in een 
in „De Trom", heeft

'owel in een 
' hoofdartikel

(“AP Zondag 
'—''Amsterdam 
houden, waarop i 
de aandacht is ge' 
kulturele positie van 
congres was geor 
Arbeiders Jeugd Ce: 
van het N.V.V. en de 
Sport Bond. Dat deze eerste 
gezamenlijk als socialistisch.

15 Januari 1.1. werd te 
een jeugdcongres ge

in een zestal inleidingen 
•vestigd op de sociale en 

de rijpere jeugd. Het 
organiseerd door de 
Centrale, de Jeugdraad 

Ned. Arbeiders 
te poging om 
:he jongeren-

Men merkt aan deze doelsomschrijving: 
het is juist dat het Nat. Jongeren Ver
bond in de Statistiek van de Vrije Jet- 
vorming ingedeeld staat bij de aan go 
dienstige of staatkundige beginselen 
bonden” vereenigingen. Mt 
zich af al lezende: geldt dit alles ook voor 
de jonge leden ? Kan men op z'n 15e jaar 
een dergelijke doelstelling aan?

W. K. H.

de voorzitter van het Nationaal Jongeren 
Verbond nog eens de taak van deze 
organisatie omschreven, opdat men daar
op bij de komende propaganda-actie met 
nadruk kan wijzen. „De zelfstandigheids- 
politiek, welke ons land thans uitdrukke
lijk voert, en welke door onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken in September 
ook te Genéve zoo duidelijk is uiteen ge
zet, brengt ons vanzelf tot de verschil
lende punten van onze doelstelling. Het 
is deze zelfstandigheidspolitiek, de 
strikte neutraliteit van ons Land, die 
steeds richtsnoer is geweest voor ons 
verbond. Op deze sterke, zelfbewuste en 
doelmatige politiek te wijzen en in ver
band daarmede naar voren te brengen de 
gezonde nationale gedachte, de propa
ganda voor de weermacht van voldoende 
sterkte, de verbreiding der rijkseenheids- 
gedachte en de noodzaak van een be
hoorlijke discipline van ons Volk, het
welk op al deze punten zich één toone, 
daarin zal onze schoone taak liggen in 
den loop van den komenden winter”.

De schrijver meent de vraag te moeten 
stellen, of de achteruitgang niet te wijten 
is aan het feit, dat men de verkeerde 
richting is uitgegaan. Schr. acht de 
vraag gerechtvaardigd of de uiterlijke 
groei van het jeugdwerk wel inderdaad 
een gevolg was van uitbreiding van het 
bestaande werk en niet eerder een gevolg 
van stichting van nieuwe jeugdcentra, 
speciaal op het platteland. Inderdaad zijn 
er in de laatste jaren allerlei moderne 
vormen van jeugdwerk in R. K. Kring 
geschapen in de hoop daarmede de jeugd 
te wekken. Of men echter zo pessimis
tisch moet zijn als Rector de Groot t.o.v. 
dit nieuwe jeugdwerk? De cijfers laten 

en, dat het verlies van 11000 
leden bij de vereenigingen met algemeen 
doel practisch geheel voor rekening komt 
van de groep. „Patronaten” (de oude vorm 
jeugdwerk). De kruisvaart, een nieuwe 
vorm is met 2000 leden achteruit gegs 
De Verkenners en de Jonge Wacht ecl 
— ook beide nieuwe vormen — zijn niet 
achter-, maar vooruit gegaan, (resp. met 
1000 en 3000 leden). Bovendien wordt 
helaas „de Graal'' niet in de vergelijking 
betrokken, omdat deze vereniging in de 
statistiek de groep jongeren en ouderen 
niet onderscheidt.

Zeer zeker is de conclusie van de schrij
ver juist, dat veel achteruitgang bij de 
mannelijke jeugd te wijten is aan de 
overgang van het oude naar het 
nieuwe werk. Het nieuwe werk dat meer 
op diepere vorming berekend is dan het 
oude patronaatswerk, dat vooral de massa 
bereikte. En het is zeker ook waar, dat 
men grote aandacht aan de massa- 
vorming zal moeten besteden. Maar of er 
gesproken kan worden van niet in de 
goede richting gaan, wagen wij te be
twijfelen. De achteruitgang van het oude 
patronaatswerk wijst o.i. op het tegen
over gestelde.
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an, zou tot taak heb- 
te en sociale belangen 

1 niet alleen te be- 
trkelijk te behartigen, 

i grondig, maar tegelijkertijd snel 
kunnen werken.

ie gezamenlijke jeugdvereni- 
hier niet eens krachtig voor

eurig de 
uit deze

'rijke

Qinds 1924 wordt elk jaar op de laatste 
Zondag van Januari door het Vrij

zinnig Protestantisme een Jeugddag ge
vierd. Jongeren en ouderen treffen elkaar 
in de kerken, waar de jeugd als zodanig 
meewerkt aan de dienst, b.v. door een 
lied te zingen of een spreekkoor te zeggen. 
Men hoopt hierdoor enerzijds het kontakt

verenigingen iets dergelijks te onder
nemen, gelukt is, is van grote betekenis. 
Dat concentratie in deze tijd, 
het jeugdwerk noodzakelijk is, 
praktisch uit het feit, dat men er in 
meerdere kringen toe overgaat.

In alle zes redevoeringen (wa; 
veel?) die op het congres zijn ge 
werd gewezen op de te weinige aandacht 
die aan de jeugd werd besteed. Jeugd
bescherming, arbeidsbescherming voor 
jeugdigen, lichamelijke opvoeding, jeugd- 
werkloosheidsbestrijding, alles schiet te 
kort.

Wanneer men kennis nam 
inleidingen, dan kwam onwillekei 
gedachte op: hoe is het mogelijk 
impasse te geraken ? Het spreekt 
dat de overheid hierbij een belangrijke 
taak heeft. Maar alles kan zij niet doen en 
alles zou ze ook niet behoren te doen. 
Samenwerking tussen overheid en particu
lieren is ook op het gebied der vrije jeugd- 
vorming noodzakelijk. Dat er belangrijk 
particulier werk geschiedt in de jeugd
verenigingen, is bekend. Maar of de 
overheid dit werk voldoende steunt? 
Ons inziens zeker niet. In de eerste plaats 
financieel niet, maar in de tweede plaats 
— en dit is wellicht nog belangrijker — 
geeft ze onvoldoende leiding en mede
werking. Waarom wordt er van regerings
zijde niet het initiatief genomen tot het 
systematisch bestuderen van het gehele 
probleem der jeugdvorming en jeugd
bescherming in deze tijd met de be
doeling, ook werkelijk tot 
positieve hervormingsarbeid 
te komen. Het spreekt vanzelf dat 
de verschillende volksgroepen een actief 
aandeel in dit werk zouden moeten heb
ben, maar de overheid zou kunnen centra
liseren en coördineren. Zoals in steeds 
meer volksgroepen centralisatie ontstaan 
is t.o.v. de opvoedingspogingen der rijpere 
jeugd — het besproken congres is er één 
voorbeeld van, de centrales voor jeugd- 
werklozenzorg een ander — zo zal op 
de duur al het opvoedingswerk dat in ons 
land gebeurt ten behoeve van de rijpere

jeugd in die zin gecentraliseerd moeten 
worden, dat er voortdurende samen
werking en uitwisseling van gedachten is 
tussen deskundigen op dit gebied van 
verschillende overtuiging én de overheid. 
Zoals er een Economische Raad bestaat, 

nengesteld uit bekende mensen uit 
bedrijfsleven, die de regering adviseert 

in belangrijke kwesties van economisch 
beleid, zo zal er een instantie moeten 
komen, die ditzelfde doet inzake kwesties 
de opvoeding der rijpere jeugd betreffende. 
Zeker, er bestaat in Nederland een Cen
trale Jeugdraad sinds 1922, die eigenlijk 
met een dergelijk doel is opgericht. Hij 
is echter helaas een dood lichaam ge
worden, waar niets van uit gaat.

Verder bestaat het Nederlandsch Jeugd
leiders Instituut, dat door particulieren 
in het leven is geroepen. Dit heeft in de 
afgelopen 15 jaar belangrijk werk gedaan, 
vooral in het samenbrengen van leiders 
van verschillende richting. Maar zijn 
werkzaamheden zijn steeds meer beperkt 
door geldgebrek.

Het zou o.i. een goede gedachte zijn, 
het werk van beide instellingen te combi
neren en uit te breiden. Dit nieuwe — 
semi-officieele-orgaar 
ben de paedagogische 
van de rijpere jeugd 
studeren, maar ook wer 
Het zou 
moeten 1

Kunnen de 
gingen zich hi 
spannen?
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DE POSITIE DER JONG-LIBERALEN.

W. K.-H.

DE SOCIALISTISCHE JEUGD 
INTERNATIONALE.

■

■ .

I

en de verwarring van het heden heen, 
ons geloof bevestigen, dat God regeert.”

T'xat de S.J.I. nog altijd leeft, ondanks 
het feit dat ook de socialistische jeugd

organisaties in de diktatuurstaten ver
nietigd zijn, toont een bericht omtrent 
vergaderingen van het executief comité 
te Parijs. Er werd daar n.1. besloten in 
Augustus 1939 in Noord-Frankrijk (Rijsel) 
het volgende internationale congres te 
doen plaats vinden. Aan dit congres zal 
een internationale jeugddemonstratie wor
den verbonden.

Verder zal er in 1940 in het voorjaar 
een internationale leiderskursus worden 
georganiseerd in Zweden.

tussen jongeren en ouderen te versterken, 
anderzijds belangstelling te wekken voor 
de jeugdbeweging. De Vrijz. Protestantse 
Jeugdraad stelt van te voren een bood
schap op, welke zoveel mogelijk in alle 
kerken wordt voorgelezen. Dit jaar werd 
als thema gekozen „Geloof in de toe
komst". De boodschap, waarvan de tekst 
hieronder volgt, is in verband met wat 
wij zeiden in het in dit nummer opge
nomen artikel over de hedendaagse jeugd, 
van grote betekenis.

„Op den Jeugddag komen wij als Vrij
zinnige Protestanten bijeen om te getuigen 
van onze verbondenheid. De eenheid van 
ouderen en jongeren, geschraagd door de 
kracht van gemeenschappelijke beginselen 
wordt verdiept door de dankbare zeker
heid, dat God ons tezamen roept.

In het licht van Zijn roeping mogen wij 
op dezen dag getuigen van ons geloof in 
de toekomst. Onze harten worden over- 
schaduwd door angsten voor de toekomst, 
door profetiën van ramp en onheil, welke 
door de wereld klinken.

Maar God richt ons op uit deze angstige 
verlamming door het geloof in de toekomst 
als Zijn Heilige tijd. Temidden van vrees 
en haat, die den bloedigen strijd van het 
heden voedsel geven, stelt God ons in den 
dienst der verzoening, waardoor het heden 
vervuld moet worden. Door dezen dienst 
worde in en aan ons openbaar, dat wij 
Gods Koninkrijk verwachten.

Tot dezen dienst willen wij ons opnieuw 
verbinden om de schuld der wereld te 
delgen en om den goeden strijd voort te 
zetten. Aldus bevrijd van vrees en haat zijn 
wij ons met vreugde bewust van de ver
antwoordelijkheid, die God ons in het 
heden oplegt.

In de beslissende ure van het heden 
staat een toekomst op. God is de Heer der 
Tijden. Hij vinde ons waakzaam en weer
baar, gehoorzaam aan de opdracht, die 
Hij in het heden schenkt.

Zóó alleen kunnen wij, door den strijd

qper gelegenheid van de algemene ver- 
gadering van de Bond van Jong- 

Liberalen, welke half Januari plaats vond, 
verscheen het verslag over het afgelopen 
jaar. Daaruit bleek in de eerste plaats, 
dat de toestand van de Bond zeer is 
verbeterd en dat het conferentie- en 
afdelingswerk met succes is verricht. Van 
belang is de veranderingen te vermelden 
die er verder dit jaar kwamen in de betrek
kingen met de ouderen-beweging, de 
Liberale Staatspartij. Werd vroeger het 
contact tussen ouderen- en jongeren
beweging tot stand gebracht door een 
contact-conunissie, bij de nieuwe wijze 
van samenstelling van het hoofdbestuur 
der L.S.P. is bepaald, dat één lid 
van het H.B. zal worden aan
gewezen door den Bond van 
Jong-Liberalen. De volledige on
afhankelijkheid van de jongeren-organi- 
satie wordt hierbij gehandhaafd.



164 FEITEN EN POGINGEN

bruari. Leider: D. 
door den cursusle

j.T' 
Korte 
Wansink, 
werelds trij 
Schaper, 

cursusleic 
komst Zaterdagmiddag tussen 4

ONDERWIJ SCONGRES
Z"Xp 24 en 25 Maart zal te Amsterdam een

Onderwijscongres worden gehouden, 
waarvan het programma luidt als volgt: 
Vrijdag 24 Maart 11.00—12.30 Openings- 

zitting.
des namiddags De wetenschappelijke 
grondslagen van moderne didactiek, 
des avonds Inspectie en moderne 
didactiek.

Zaterdag 25 Maart
des voormiddags De sociaal-paedago- 
gische betekenis van moderne didac
tiek.
des namiddags Moderne didactiek en 
leerplanherziening.

De zaal, waarin het Congres wordt ge
houden, zal nader worden bekend ge
maakt, terwijl de gelegenheid tot in
schrijving spoedig zal worden opengesteld.

De Commissie, welke belast is met de 
verdere voorbereiding bestaat uit:

Prof. Dr. Ph. Kohnstamm —Voorzitter, 
Mej. J. S. Fanoy, en de Heren J. P. W. 

van der Sluys, J. Rozeman en P. Tazelaar 
te Haren (Gron.) Secretaris.

J. Wansink. Opening 
leider, Zaterdagmiddag 

De situatie na Munchen door dr. 
Bartstra, Zaterdagavond 8 uur; 
religieuze toespraak door D. J. 

nk, Zondagmorgen 10 uur; De 
ijd tegen het fascisme door B. W. 

Zondagmorgen 10.30 uur; De 
Ireiging door G. M. Nederhorst, 
avond 7 uur; Sluiting door den 
rider. Opmerkingen: Aan- 

“ _ _ en 5
uur. Om 6 uur is er een broodmaaltijd. 
Vertrek Zondagavond pl.m. 9 uur. 
Cursusprijs / 3.—; Echtparen / 4.50. 

Cursus III. Jongerenbijeenkomst. 4 en 
5 Maart. Leider: dr. W. Banning. Opening 
door den cursusleider, Zaterdagmiddag 
5 uur; Het geloof in God en Christus door 
dr. W. Banning, Zaterdagavond 8 uur; 
Korte religieuze toespraak door ds. D. 
Oosten, Zondagmorgen 10 uur; Is het 
socialisme een verouderde ideologie? 
door mr. Jan F. de Jongh, Zondagmorgen 
10 uur; Doet het Christendom nog ter 
zake? door ds D. Oosten, Zondagavond
7 uur; Sluiting door den cursusleider. 
Opmerkingen: Aankomst Zater
dagmiddag tussen 4 en 5 uur. Om 6 uur 
is er een broodmaaltijd. Vertrek Zondag
avond pl.m. 9 uur. Cursusprijs / 3.—i 
Echtparen / 4.50; Groepen van 10: 
/ 2.— per persoon.

Cursus IV. De positie van het Joden
dom. 18 en 19 Maart. Leider : J. v. d. 
Kieft. Deze cursus is speciaal bedoeld 
voor niet-Joden, al zullen Joden niet 
worden geweerd. Opening door den cur
susleider, Zaterdagmiddag 5 uur; Algehele 
of gedeeltelijke assimilatie door Ed. van 
Cleeff, Zondagmorgen 10.30 uur; Korte 
religieuze toespraak door J. van de Kieft, 
Zondagmorgen 10 uur; Het Zionisme 
door dr. S. Kleerekoper, Zaterdagavond
8 uur; Wij en het Jodendom door J. van 
de Kieft, Zondagavond 7 uur; Sluiting 
door den cursusleider. Opmerkingen: 
Aankomst Zaterdagmiddag tussen 4 en 
5 uur. Om 6 uur is er een broodmaaltijd. 
Vertrek Zondagavond pl.m. 9 uur. 
Cursusprijs / 3.—; Echtparen / 4.50.

BENTVELD-CURSUSSEN.
'T'e Bentveld worden in de eerstvolgende 

maanden onderstaande cursussen ge
houden:

Cursus I. Geestelijke herbewapening 
wij. 11 en 12 Februari. Leider: dr. 
Kuin. Opening door den cursusleider, 
Zaterdagmiddag 5 uur; Geestelijke her
bewapening naar de godsdienstige zijde 
door dr. W. Banning, Zaterdagavond 
8 uur; Korte religieuze toespraak door 
dr. P. Kuin, Zondagmorgen 10 uur; 
Geestelijke herbewapening naar de 
sociaal-economische zijde door dr. P. 
Kuin, Zondagmorgen 10.30 uur; Geeste
lijke herbewapening naar de volksgemeen
schap door A. Brink, Zondagavond 7 uur; 
Sluiting door den cursusleider. Op
merkingen: Aankomst Zaterdag 
middag tussen 4 en 5 uur. Om 6 uur is er 
een broodmaaltijd. Vertrek Zondagavond 
pl.m. 9 uur. Cursusprijs / 3.—; Echtparen 
/ 4.50.

Cursus II. Na Munchen. 18 en 19 Fe-
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hker weel de kindertoon te pakken en daardoor is kaar boekje zo 
baar geworden. Een mooi geschenk voor kinderen .... en hun

Zojuist verschenen:

<S het boehfe, het sol niet alleen de kinderen wegwijs maken en aantellen 
om ’n eigen tuintje aan te leggen, maar ook 'n welkome hulp rijn voor de 
welwillende ouders, die mei dit verlangen van hun spruiten: ,,'neigentuinljd' 
wal verlegen talen. Dat hei versorgen en onderhouden van planten en 
bloemen, behalve practische kennis ook nog tal van deugden aankweekt 
is blaart Uitgave en verzorging zijn ie klas. (Onze Gilde.)

EEN EIGEN TUINTJEI WIE WERKT ER MEE?, door

Een bijzonder prettige en instructieve handleiding voor het inricKten 
en verzorgen van een eigen tuintje. Een verrijking van onze kinder- 
litteratuur. Een echte „Fokker''. Prijs 90 cent, gebonden 60 cent meer.

VAN TROUW EN ONTROUW, TROUWEN EN 
VERTROUWEN.

door J...J Poortman
Er bestaat een antinomie tussen de gevoelde noodzaak ener 

diepe trouw: aan Koning en vaderland, aan de Moederkerk, aan een 
geliefde persoon — hier ontwikkelt schr. het begrip van het „liefdes- 
a p r i o r i” —, vastgelegd in eed en belofte, in de onverbrekelijkheid 
van het huwelijk enz. én een noodzakelijke ontrouw, een verbreken van 
gebondenheid in revolutie, hervorming en echtscheiding. Anderzijds 
rijst de vraag van het vertrouwen: in zichzelf, in anderen, in 
onze kennis, in onze zintuigen, ten slotte in de Wereldgrond of God. 
In laatste instantie is alle verandering en opbreking binnen de wereld te 
herleiden tot het stellen van het andere in de scheppingsdaad zetf.

, Op al deze antithesen volgt echter een synthese.
„Vragen van Nu” nr 29. Prijs 75 cent.
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Lentespelletjes
uit Van Gorcum’s Toneelfonds
Nr A2h DE ̂ SNEEUWKLOKJES LUIDEN DE LENTE IN

Spelers: Zuidenwind, sneeuwman, onbeperkt aantol sneeuwklokjes.
Geschikt voor meisjes Tan 7—1,2 jaar; dé beide eerste personen kunnen 

ook jongens lijn. Zangspelietje. Aankleding van het toneel zeer eenvoudig. 
Bij dé tekst worden hiervoor duidelijke aanwijzingen gegeven. De liedjes zijn 
gemakkelijk zingbaar en melodieus en voorzien van een eenvoudige piano-

Nr A48: LENTE KOMTI Lente-spelletje door C. P. van 
A s p e r e n v a n d e r V e 1 d e.

Aan dit Lente-spelletje kunnen wel 40 of meer jongens en meisjes 
'van ongeveer 6 tot 12 jaar meedoen. Het is bedoeld als blijde viering van de 
nieuwe lente. Nadat Koning Winter het veld heeft moeten ruimen en vrouwtje

• Dooi voorjaars-schoonmaak heeft gehouden, komt Lente te voorschijn. 
De eerste schuchtere viooltjes begeleiden haar; achtereenvolgens roept zij al 
haar trawanten op: bloemen, elfjes, bijtjes, vlinders, kikkers. Dan komen ook 
de kabouters haar hun opwachting maken. Als de mensenkinderen naderen, 
schrikt al b-t natuurvolkje; maar gelukkig blijken het kinderen te zijn, die 
óók -rolijk de lente willen vieren en geen kwaad in de zin hebben. Tot besluit 
dus: algemene verbroedering. — Opvoeringsrecht vrij bij aanschaf van 2 
boekjes. Prijs per exemplaar 30 cent.'

Nr A49: VOORJAARSWEITJE. Lente-spelletje door C. P.
van Asperen van der Velde.

Op te voeren door wel 40 of meer kinderen van ongeveer 6 tot :8 jaar. Het 
i- wordt in hoofdzaak gedragen door de „Spreekster", een groot meisje, dat de 

alom uitbrekende lentevreugd uit in haar héél eenvoudig en sober te zeggen rol: 
Haar spreken wordt onderbroken door de uitbeelding van wat zij aankondlgt. 
de geluiden van het vee in de wei; het lentedansje van bloemen en vlinders; 
de vreugdedans van heel de natuur op de lokkende'tonen van de herdersfluit; 
de zingende kinders; de klepperende jonge ns; de zang van de jonge meisjes 
zelf leven’s lentebloei. — Opvoeringsrecht vrij bij aanschaf van 3 boekje». 
Prijs per exemplaar 30 cent

Nr A60: KIKKERBALLADE. Lente-spelletje door C. P. 
van Asperen van der Velde.

Dit spelletje vereist een flink aantal, b.v. 40 of meer meespelende kinderen; 
jongens eri meisjes van ongeveer 6 tot ra jaar. De bedoeling is: uit te beelden 

. de blijde opleving van heel de natuur bij het weerkeren van de lente. De kikkers 
ontwaken uit hun winterslaap en luiden de lente in. Koning Me: doet, aan- 
gekondigd door zijn herauten, de trompetnarcissen, rijn feestelijke intocht .

met elkaar. — Opvoeringsrecht vrij bij aanschaf van 3 boekjes. Prijs per 
exemplaar 30 cent.
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Geestelijke herbewapenening en Openbaar Onderwijs 
door Ph. KOHNSTAMM.

!

*»*
Het Openbaar Onderwijs — in den aangegeven zin, dus incl. het „neu

traal” bijzondere — rust in Nederland sedert de wet van 1857 op Van 
der Brugghen’s grondgedachte: opvoeding is niet in dien zin één homogene 
sfeer, dat iedere mede-drager der opvoeding het gehele gebied tot in zijn 
diepste diepte mede voor zijn verantwoording moet nemen; er is integen
deel differentiatie van opvoedingstaak voor de verschillende dragers der 
opvoeding. Het is thans niet mijn bedoeling de juistheid dier opvatting 
te onderzoeken, laat staan uitvoerig te bepleiten; ik wil er slechts op wijzen, 
dat de bepaling van art. 42 lid 4 over „het godsdienstonderwijs, dat aan 
de godsdienstleeraren blijft overgelaten”, nog versterkt door die van art. 
26, dat aangeeft, hoe dat onderwijs „binnen de schooltijden” maar klaar
blijkelijk buiten het leerplan der school om kan worden verstrekt, zonder 
deze opvatting zinneloos zou worden. Dat die opvatting door den wetgever 
bedoeld is, zullen dus ook de voorstanders der confessionele school moeten

T~xe roep om Geestelijke Herbewapening is, dank zij vooral de Koninklijke 
stem, die dien roep heeft opgenomen en in doordringende kracht 

vermenigvuldigd, doorgedrongen tot het ganse Rijk aan beide zijnde van 
den evenaar. Met mij zullen zeer velen daarvoor dankbaar zijn en gaarne 
bereid die roepstem te volgen. Maar het lijdt evenmin twijfel dat velen 
dier gewilligen zich afvragen: Wat kan ik nu doen om aan die roepstem 
gevolg te geven in de praktijk van mijn leven?

Ik ben ervan overtuigd, dat die vraag onbeantwoordbaar blijft, zolang 
men haar in haar algemeenheid, dus abstract blijft stellen. Alleen als men 
haar concretiseert voor nader bepaalde levenskringen laat zij m.i. een 
antwoord toe, dat in de praktijk houvast kan geven en dus ook overeenkomt 
met den wens van hen, die ons voor dit vraagstuk hebben gesteld.

De volgende bladzijden moeten beschouwd worden als een proeve om 
zulk een begin van concretisering te geven, dat dus nog nadere uitwerking 
behoeft voor het gebied van het Openbaar Onderwijs en van hen, die in 
den dienst daarvan staan. Wanneer ik zeg Openbaar Onderwijs bedoel ik 
daarmede in het algemeen eveneens dien tak van het Bijzonder Onderwijs, 
die zich wat opvoedkundige richting betreft met het openbare wenst gelijk 
te stellen, dus het zogenaamde „neutrale” bijzondere onderwijs, in ’t 
bijzonder de Nutsscholen. Want het is mij in het volgende te doen om geeste
lijke grondslagen en richtlijnen, niet om administratieve en organisato
rische vragen. Eerst aan het slot van mijn betoog zal ik ten dele een schei
ding moeten maken bij het overwegen van de vraag of wat hier als 
wenselijk wordt bepleit ook jure constituto mogelijk is voor het openbaar 
onderwijs, terwijl voor het „neutraal” bijzonder onderwijs daaromtrent 
geen twijfel kan bestaan.
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erkennen, al houden zij haar voor onjuist en zelfs noodlottig. Aan die 
erkenning zouden zij althans alleen kunnen ontkomen, door vol te houden, 
dat de openbare school alleen een onderwijs -— en geen opvoedings
taak heeft, in den zin van het bijbrengen van zuivere technieken, die op 
de vorming van karakter en wil generlei invloed hebben. Die stelling kunnen 
nu echter de voorstanders der confessionele school niet voor hun rekening 
nemen, omdat zij terecht telkens en telkens weer betwist hebben, 
dat het L.O. tot zulk een bijbrengen van technieken zou kunnen worden 
gereduceerd.

Op het eerste gezicht is. het nu hoogst merkwaardig, dat deze door ons 
verworpen stelling juist in de argumentatie van de voorstanders van 
openbaar onderwijs gedurende een vrij lange periode een grote plaats heeft 
ingenomen. Bij nader inzien is dat echter minder verwonderlijk, want 
die periode was de hoogtij van het individualisme; met verwaarlozing 
van het duidelijke voorschrift van art. 42 lid 1 omtrent de opleiding 
tot alle christelijke en maatschappelijke deugden, kon men in dien tijd 
er toe komen dat, wat de vorming te boven ging van wil en karakter binnen 
de nauwste gemeenschaps-sfeer, die van het gezin, als zuivere intellekts- 
vorming, dus als o n d e r .wij s in-tegenstelling-tot-opvoeding, aan te 
zien. In hoge mate verwonderlijk mag het daarom alleen heeten, dat zelfs 
van socialistische zijde die stelling niet alleen niet steeds met kracht 
bestreden, maar heel dikwijls, in bescherming genomen is, zij het dan ook 
met de argumentatie dat dit deel der opvoedingstaak nog niet in den 
kinderleeftijd zou passen.

Voor ons na-oorlogse 20e eeuwers, staat nu echter wel tweeërlei 
m.i. zo vast, dat het alleen geconstateerd, niet nader bepleit behoeft te 
worden. Vooreerst, dat de diepste vragen van karakter- en wilsvorming 
reeds in de kleuterjaren aan de orde komen, zodat het onhoudbaar is 
te beweren, dat in den schoolplichtigen leeftijd maatschappelijke opvoeding, 
d.w.z. vorming van karakter en wil in brederen kring dan dien van het 
gezin, voorbarig zou zijn. Vervolgens dat de eisen van staat en maatschappij 
aan den enkeling in onzen tijd zó brandend en veelomvattend zijn geworden, 
dat het volstrekt onverantwoordelijk zou zijn kinderen, die daarvoor 
toegankelijk zijn, van leiding op dit gebied verstoken te laten. Die leiding 
kan echter het gezin uit zijn aard niet voldoende geven, want het gaat 
hier juist in het bijzonder om die vormen van gedrag, die het verkeer buiten 
de gezinsgrenzen betreffen. Dezen kant der opvoeding zal dus voor den 
leerplichtigen leeftijd in elk geval de school, (voor de rijpere jeugd waar
schijnlijk deze in taakverdeling met de jeugdbeweging,) moeten verzorgen. 
En voor de openbare school is het niet twijfelachtig, hoe de wetgever die 
taak omschreven heeft: het is Van der Brugghen’s norm der opleiding 
tot Christelijke en maatschappelijke deugden, geformuleerd vóór het
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de hoofdzaak waarop het aankomt is de constatering, dat 
Brugghen’s woorden thans geen in ruimen kring, laat staan een 
erkenden inhoud meer hebben.

Welnu, den eis van geestelijke herbewapening meen ik nader voor de 
Openbare School aldus te mogen formuleren, dat die woorden zulk een 
inhoud opnieuw moeten krijgen, en dat daaraan ieder mee moet werken, 
die zich in dienst der Nederlandse Openbare School wil stellen.

deskundige zijde, wanneer ik 
van zijn arbeid scheiden, die 
die diepten verzand zijn. Ge

deeltelijk ligt de oorzaak daarvan in het individualisme, dat ik reeds 
aanwees, gedeeltelijk in een tijdgeest van secularisatie, van te gemakkelijke 
afwending van dat, waarop eens de Europese kuituur werd gevestigd. 
Maar het is voor mijn betoog thans niet nodig, daarop dieper in te gaan;

Van der

veldwinnen van het individualistische tijdperk waarvan ik zoeven sprak, 
door een man, voor wien die woorden een diepen, maar welbelijnden inhoud 
hadden.

Nu vrees ik echter geen tegenspraak van
zeg, dat in de ruim tachtig jaren, die ons
belijningen zo goed als geheel vervaagd, en

Laat zich nu echter, op grond van Nederlandse traditie in het verleden, 
van Nederlandsen nood in het heden, van Nederlandse roeping voor de 
toekomst zulk een nadere omlijning van dien inhoud aangeven ?

Die vraag te stellen, was eigenlijk het oogmerk van mijn artikel over 
de geestelijke grondslagen van het openbaar onderwijs in Volksontwikke
ling van Mei '38, al kon ik haar toen nog niet zó formuleren als mij thans 
mogelijk was. Zonder te kort te doen aan de waardevolle opmerkingen 
van de auteurs, die mede naar aanleiding van dat artikel in ons tijdschrift 
schreven, meen ik te mogen uitspreken, dat die artikelen voor de grote 
meerderheid voorbij zijn gegaan aan wat ik als het eigenlijke probleem 
bedoelde. Alleen dat van den heer Daalder waagde een poging, waarop 
ik dan ook nog zal terugkomen; die poging wees m.i. in de goede richting, 
maar wees den weg m.i. nog niet duidelijk genoeg.

Te meer heeft het mij daarom verheugd te anderer plaatse, en wel in het 
Amsterdamse Gemeenteblad een richtlijn te hebben gevonden, die m.i. 
de volle aandacht verdient van allen die de Nederlandse traditie liefhebben 
en willen meewerken haar opnieuw in vruchtbare daad en krachtig leven 
om te zetten, maar onder hen allereerst van de vrienden van het Openbaar 
Onderwijs. Ik bedoel de rede door Mej. Mr. Tendeloo gehouden bij de 
Algemeene Beschouwingen over de Onderwijsbegrooting, een rede die 
aanstonds door wethouder Boekman als van grote principiële betekenis 
werd herkend, en volgens zijn toezegging thans een onderwerp van nadere 
studie uitmaakt in de Commissie van bijstand voor Onderwijszaken.

Voor hen, die de rede zelf niet hebben gelezen geef ik thans eerst de
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tweeledige gedachte weer, die mij de kern ervan schijnt uit te maken. 
Spr. zegt dan in de eerste plaats, dat het haar is opgevallen, dat in sommige 
van de ons omringende landen gebruik gemaakt wordt van de mogelijk
heid, die de school biedt, om de jeugd te brengen tot een verheerlijking 
van een bepaalden staatsvorm. Bij ons komt dat niet voor en in zekeren 
opzicht betreurt zij dat. Immers, onze staatsvorm, de democratische, is 
evenzeer, zo niet meer waard om voor de schooljeugd uiteengezet en 
gewaardeerd te worden dan de zoeven bedoelde. Spr. zet dan nader uiteen 
de hoge innerlijke waarde en de diepe betekenis van het feit, dat wij nu 
reeds zo lang leven als vrije burgers in een vrij land of om het Koninklijke 
woord van 27 Jan., dat ik reeds noemde, hier aan te halen van de kracht 
van de „vrijwillige, en uit eigen overtuiging voortgekomen daad van een 
vrij volk, dat in de grondslagen waarop zijn staatsbestel rust, het hechte 
fundament vindt, waarop het zich kan verjongen en vernieuwen.” In 
tegenstelling met dien toestand, waarvoor wij niet dankbaar genoeg 
kunnen zijn schetst Mej. Tendeloo dan, „hoe men leeft onder een staats
vorm, waarbij er verschillende soorten van wetten zijn voor verschillende 
groepen der bevolking, waar niet iedereen door de wet is beschermd en 
waar men dan ook in hechtenis genomen kan worden, zonder dat men 
precies weet waarvoor en zonder dat men over de middelen beschikt, 
om zich daartegen te verzetten." Dit eerste deel van haar rede samen
vattende zegt spr. dan, dat zij dus gaarne zou zien, dat het onderwijs de 
leerlingen wat meer trotsch deed zijn op hun Nederlanderschap. En dan, 
komende tot het tweede punt, dat ik op het oog had, gaat zij voort: Daar
naast zou ik den kinderen willen zien bijgebracht een zekeren eerbied 
voor hun naaste en verantwoordelijkheidsbesef voor het gebruik van al de 
vrijheden, die hun gegeven zijn. De vrijheid van het gesproken woord en 
van het geschreven woord moeten wij vooral niet te laag aanslaan. Geleerd 
moet echter nog worden de vrijheid behoorlijk te gebruiken.*»*

Na het referaat thans de beoordeling, of liever een poging om voort 
te schrijden in de hier aangegeven richting.

In enkele kleinere R.K. bladen heb ik een kritiek gelezen van dit voor
stel, gegrond op het argument, dat „democratie” geen opvoedingsdoel kan 
zijn, omdat het de aanduiding is van een staatsvorm, niet van een levens
beschouwing. Ik erken, dat de rede van Mej. Tendeloo enige ruimte biedt 
voor deze misvatting. Vooreerst omdat zij begonnen is over de democratie 
als staatsvorm te spreken en hoofdzakelijk op de staatsrechtelijke uit
werking daarvan te wijzen, om eerst daarna op haar tweede punt te komen 
als een daarvan betrekkelijk onafhankelijke zaak. En vervolgens, omdat 
zij ter adstructie van haar wensen wel gewezen heeft op de „ons omringende 
landen”, Waar de vrijheid van den geest niet meer bestaat, maar niet ge-
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wezen heeft op de ons in geestelijk opzicht zo veel nader liggende landen, 
waar men die vrijheid daarom nog vindt, omdat men haar te onder
scheiden weet van bandeloosheid, d.w.z. omdat men weet, dat vrijheid van 
menselijke willekeur alleen mogelijk is op den grondslag van de erkenning 
van een boven-menselijk Gezag.

Ik zou daarom het betoog van Mr. Tendeloo op de volgende vier punten 
willen aanvullen, resp. amenderen:

1°. Ten eerste zou ik er op willen wijzen, dat een staatsvorm 
is een staatsvorm zonder meer, maar a 11 ij d de uitdrukking van 
bepaalde mens-beschouwing en dat juist onze tijd dien samenhang bij
zonder duidelijk ons voor ogen stelt.

2°. Ten tweede zou ik willen betogen, dat de democratie, die Mej. 
Tendeloo bedoelt, juist geworteld is in, en alleen ontstaan kan op den 
bodem van een mens-beschouwing, als waarvan haar tweede desideratum 
getuigt, d.w.z. dat die democratie als haar voorwaarde eist de eerbied 
voor den naaste, als beperking van eigen vrijheid, omdat hij en wij-zelf 
staan onder één zelfde, menselijke willekeur te boven gaande, Gezag.

3°. Ten derde zou ik de aandacht willen vestigen op wat wij voor de 
uitvoering van deze gedachten kunnen leren van de ons geestelijk meest 
verwante landen, met name de beide grote Angel-saksische volkeren.

4°. Ten vierde zal ik pogen aan te tonen, dat zo ergens dan juist in het 
Openbaar Onderwijs plaats moet worden gemaakt voor de door Mr. 
Tendeloo uitgesproken wensen.

Wat het eerste punt betreft mag ik mij veroorloven hier kort te zijn. 
Immers het is in dit voorjaar juist 25 jaar geleden, dat mijn eerste artikel 
over dit onderwerp verscheen onder het motto van den groten Engelsen 
Christen-staatsman William Gladstone: Op den bodem van alle problemen 
en stelsels ligt de vraag: Wat dunkt U van den mens?” En dit artikel, 
met de zes andere die ik er in den loop dier jaren op liet volgen om dit 
hoofdpunt historisch en stelselmatig nader uit te werken, zijn in het vorige 
najaar met weglating van niet meer actuele bijzonderheden door een 
herdruk voor ieder belangstellende gemakkelijk toegankelijk geworden. *) 
Daarheen meen ik dus thans te mogen verwijzen.

Een weinig uitvoeriger moet ik zijn ten opzichte van het tweede punt. 
Wederom om een dubbele reden. Want ik moet ten eerste doen uitkomen, 
waarom ik sprak van „de democratie, die Mej. Tendeloo bedoelt.” Er is 
nl. ook nog een andere democratie, die van de dictatuur der meerderheid. 
Dat Mej. Tendeloo die niet op het oog kon hebben, is volkomen duidelijk
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uit haar tweede programpunt, dat immers eerbied vraagt voor iederen 
medemens en uit haar toelichting van het eerste, waar zij zich met nadruk 
richt tegen ontrechting van bepaalde volksgroepen en tegen toestanden 
„waar niet iedereen door de wet is beschermd." Helaas blijft de 
spraakverwarring op dit punt nog groot; Prof, de Savornin Lohman gaf 
er dezer dagen nog weer voedsel aan in zijn Eerste Kamerrede bij de Alg. 
Beschouwingen over de Begrooting '). Daarom dient met nadruk gezegd, 
dat met „democratie” door mij nergens bedoeld wordt de Volks-souvereini- 
teit, die wij immers althans in Duitschland in al haar demonie voor ons 
zien, maar óf de Rechts-souvereiniteit, gebaseerd op de mensheidsidee, 
öf de Souvereiniteit Gods, door den Bijbel geleerd.

En daarmede kom ik aan het tweede, wat ik hier moet zeggen. De 
democratie, die Mr. Tendeloo en ik bedoelen, is uitdrukking van een 
beschouwing van den mens, die gevonden wordt èn in het humanisme, 
zodra dit de Idee der mensheid als een boven-menselijken norm voor 
de gehele mensheid heeft leren zien, èn in elke leer die tracht ernst te 
maken met de Bijbelse uitspraak, dat elke mens ook als zondaar de drager 
blijft van Gods beeld, waarnaar hij geschapen is.

Het is hier niet de plaats om dieper op de historische ontwikkeling dezer 
beide gedachtenreeksen en hun onderlinge beïnvloeding in te gaan. 
Laat mij er slechts op wijzen, dat nog bij Plato en Aristoteles deze erkenning 
van de principiële eenheid der mensheid niet gevonden wordt, en dat weder
kerige beinvloeding van Stoicijnse en Christelijke opvattingen onmis
kenbaar is. Een tijdlang kon het zelfs schijnen alsof — althans in theorie, 
want een volledige realisering in de levenspraktijk is nog altijd een 
toekomstideaal geweest — het Europese geestesleven den eerbied voor den 
naaste, d.w.z. voor eiken medemens als onbetwijfelbaar goed zou 
aanvaarden; hetzij op kreatuurlijken grondslag, gelijk in den Bijbel, of 
op humanistischen, gelijk in Goethe’s paedagogisch programma. Onze 
tijd heeft ons de ogen geopend, en laten zien hoe ver wij nog zelfs van een 
theoretische erkenning zijn verwijderd. Voor de nieuwe ideologieën is 
de deemoed niet meer een deugd, maar in tegendeel de ontluistering 
van den heroischen krachtmens. En daarmede is dan principieel tevens 
vonnis geveld over de democratie in den hier bedoelden zin, en alleen 
ruimte gelaten voor den een of anderen vorm der dictatuur.

liggen tussen 
eel duidelijk als 

en" als Italië en 
drie Skandinavische

’) Vermoedelijk speelde hierbij ook mede, dat hij tussen democratie en monarchie 
nog de tegenstelling ziet die daarin inderdaad lag in de periode van absolute konings
macht en haar nawerking. Dat is onzen tijd de geestelijke tegenstellingen echter niet 
meer liggen tussen republieken en monarchieën, maar deze dwars doorkruisen is 
wel heel duidelijk als wij zien naar de totalitaire staten enerzijds, waaronder „keizer
rijken" als Italië en Japan, en de groep der democratische landen met Engeland, 
de drie Skandinavische rijken, België en het onze.
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Dit over het hoofd te hebben gezien schijnt mij het grote tekort van 
de overigens verdienstelijke poging van den heer Daalder, die ik boven 
reeds noemde. Hij noemt op p. 302 van zijn artikel de broederschap van 
alle mensen niet alleen een onwrikbaar, maar ook een „bij rustige be
zinning door ieder te aanvaarden” grondprincipe. En daarom acht hij het 
„op tactische gronden verstandig” in het verband, dat ons bezighoudt 
„termen als christelijk te vermijden en niet over God noch godsdienst 
te spreken."

Ik kan niet aannemen, dat men door verdoezeling van onloochenbare 
feitelijke samenhangen, die de heer Daalder t.a.p. zelf uitdrukkelijk 
erkent, den roep om de heerschappij van den heroisch-zelfbewusten mens 
zou kunnen bezweren. Wil men een paedagogisch eenheidsfront van allen 
die overtuigd zijn, dat het de bestemming is van den mens niet om te 
heersen over zijn naaste, maar hem te dienen, dan zou het dwaasheid 
zijn Hem daarbij te willen verzwijgen, die die bestemming met weergaloze 
indrukwekkendheid heeft verkondigd, gelijk zo velen erkennen ook onder 
hen, die zich niet Zijn discipelen noemen. Maar ongetwijfeld is het waar, 
dat omgekeerd ook die discipelen niet door uitwendig geweld gewetens, die 
zich niet door Hem overwonnen weten, mogen dwingen. Op die basis, en 
op die basis alleen, schijnt mij een samengaan mogelijk van allen, die zich 
niet willen buigen voor „de góden dezer eeuw”.

Van oudsher — althans sedert enige eeuwen — is met name de Angel
saksische kuituur zeer open geweest voor een versmelting van humanis
tische en Christelijke invloeden, soms op een wijze, die den meer theoretisch 
gerichten geest van Duitsers en ook wel van Nederlanders al te sim
plistisch en naief voorkwam. Toch dienen wij hier te onderscheiden: 
grote Nederlandse namen als Erasmus en Hugo de Groot belichamen iets 
van de waarheid van een humanisme, dat in veel dieperen zin in overeen
stemming met den Bijbel wil leven, dan dit voor de grote figuren van het 
Duitse idealisme geldt.

Onmiskenbaar is het in elk geval, dat Engelsen zowel als Amerikanen 
niet willen noch kunnen begrijpen, dat men ter bepaling van den grondslag 
van maatschappelijk en staatkundig handelen tot een volledige scheiding 
van de Christelijke schering en den humanistischen inslag van het weefsel 
zou moeten komen. En zowel de Engelse en Amerikaanse paedagogiek 
als hun politiek gaan uit van de onwrikbare overtuiging, dat men moet 
streven naar het bewaren dier eenheid. Nog onlangs heeft President 
Roosevelt met onmiskenbare duidelijkheid daarvan blijk gegeven toen hij, 
op een theologisch misschien niet geheel verantwoorde wijze, den samen
hang betoogde van de grondgedachte der democratie, den eerbied voor hst 
gegeven woord en den dienst van God. En ieder, die iets weet van het
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’) Verg, daarmede dit woord uit de radiorede van 27 Jan. „Laten wij 
tijdsgewricht werkelijk eerlijk zijn tegenover ons zelf en ook als volk 
sluiten voor onze tekortkomingen en feilen als mensch en gemeenschap.”

in dit ernstige 
de oogen niet

Amerikaanse schoolwezen, zal toegeven dat soortgelijke gedachten het 
algemeen erkende en aanvaarde richtsnoer zijn van Social Education. 
Een andere, voor ons belangrijke erkenning van de betekenis van deze 
trits bracht deze week de plechtigheid te Londen bij de onthulling van de 
Hugo de Groot-gedenkplaat. In feilen tegenstrijd daarmede is het bericht, 
dat juist heden de couranten brengen over het vonnis tegen de leiders der 
belijdeniskerk, omdat zij het gewaagd hebben aan God vergeving te 
vragen voor de zonden, ook van het Duitse volk. Dat is natuurlijk van 
nationaal-socialistisch standpunt volledig consequent, want het betekent 
afwending van den God, dien de „Duitsers” zich gemaakt hebben naar hun 
eigen beeld, en buigen voor dien gans Anderen, Dien de Bijbel ons te 
kennen geeft.

Welnu, willen wij meewerken aan Geestelijke Herbewapening, dan dienen 
wij te breken met een verdoezeling van deze geestelijke kloof. Zelf-vergoding 
van den mens, en deemoedige erkenning van menselijke kleinheid en 
boven-menselijke norm kan niet samengaan, in ’t bijzonder niet bij de 
opleiding tot maatschappelijk verkeer, dat ons voortdurend, juist in een 
land als Nederland, in aanraking brengt met den medemens, die anders 
is dan wij. Natuurlijk bepleit ik daarmede allerminst op mijn beurt een 
verdoezeling van de onuitwisbare verschillen tussen een consequent 
doorgevoerde humanistische geesteshouding en een, die in gehoorzaamheid 
aan den God des Bijbels wil leven. Maar ik wil hier ook vragen om ernst 
te maken met een passage uit het Koninklijke woord, waaruit ik reeds 
citeerde. Ik bedoel de alinea:

„De verdeeldheid en voortschrijdende splitsing en versnippering, die 
ons in het dagelijksche leven tegemoet treden met de daarmee gepaard 
gaande vervreemding onderling, zijn slechte heelmeesters voor de krank
heden van onzen tijd. Waar juist nu het verlangen naar samenwerking 
en het sluiten der gelederen bij talloos velen opkomt en de noodzaak ge
voeld wordt elkander de hand te reiken, moet aller streven er in de eerste 
plaats op gericht zijn elkander te begrijpen en begrepen te worden.”

Natuurlijk ligt niets verder van mij af, dan deze woorden zó uit te leggen, 
alsof het aan bereidwillige hoorders dezer boodschap nu mogelijk zou zijn, 
de verschillen tussen de richtingen in ons onderwijs uit te wissen. Ik weet, 
dat de aanhangers van het confessionele onderwijs, dat om des gewetens 
wil, ja wat voor mij nog oneindig meer zegt, om des geloofs wil, niet 
mogen doen, en ik denk er dus ook niet aan de mogelijkheid daarvan 
ook maar te onderstellen. Te hunnen opzichte wil ik alleen de hoop en
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Nog één punt rest mij thans te bespreken: Kan het Openbaar Onderwijs 

zonder wettelijke bepalingen te overtreden en zelfs aan zijn grondwettelijke 
roeping ontrouw te worden, dien weg wel opgaan? Eerst hier scheidt 
onze probleemstelling zich, en dan nog maar ten dele, voor het openbaar 
en het „neutraal” bijzonder onderwijs. Dat dit laatste, als bijzonder onder
wijs, elke richting mag inslaan, die het wenst, staat wettelijk immers vast. 
Het bijzonder onderwijs is aan geen richting gebonden; het mag — althans 
onder de geldende wetsbepalingen — lijnrecht ingaan tegen alle Christelijke

het vertrouwen uitspreken, dat de nood van dezen tijd zal meewerken, 
om althans de onderlinge vijandschap te bannen en elkaar over en weer 
te erkennen als rechtmatige arbeiders aan de Nederlandse volksge
meenschap.

Die verwachting zal echter des te eer vervuld kunnen worden, naarmate 
het aan de voorstanders van het Openbaar Onderwijs gelukt, alles uit te 
zuiveren, wat onder hen aan vijandschap tegen, en miskenning van het 
Christendom nog mocht bestaan. Maar ook afgezien van die verhouding 
naar buiten is dit laatste nodig, omdat onder de voorstanders van het 
Openbaar Onderwijs zeker niet alleen overtuigde humanisten zijn, maar 
integendeel velen, die overtuigde Christenen zijn en nog meerderen, die, 
schoon zelf weifelend, voor hun kinderen zeker niet tegen het Christendom 
partij gekozen willen zien. Daarom moeten wij naar mijn vaste overtuiging 
niet den raad volgen van den heer Daalder om de „Christelijke en maat
schappelijke deugden” uit de wet te verwijderen maar integendeel vóór 
alles beraadslagen hoe wij aan dezen eis een voor onzen benardentijd nieuw 
omschreven levenden inhoud kunnen geven. Ik meen nu, dat dit kan in 
de richting, door Mr. Tendel oo aangegeven en in alle met ons geestelijk na
verwante volkeren, maar in 't bijzonder in de Angelsaksische, sinds lang 
ingeslagen. In stede van de Commissie, door den heer Thyssen aanbevolen, 
die m.i. allerlei academische heel moeilijk te beslissen en niet veel belang
rijke uitkomsten belovende vragen te onderzoeken zou krijgen, zou ik 
gaarne zien, dat er een Commissie tot stand kwam, die ons zou laten zien, 
hoe wij deze gedachten in de leerplannen voor het Openbaar Onderwijs 
zouden kunnen formuleren en zouden kunnen uitwerken in leerboeken 
en andere hulpmiddelen voor dat Onderwijs, en wel in ’t bijzonder voor 
de daarvoor in de eerste plaats in aanmerking komende vakken als moeder
taalonderwijs en vaderlandsche geschiedenis. Mocht de hoofdstad des lands 
in dezen voorgaan als gevolg van de boven geciteerde toezegging van 
wethouder Boekman, dan zou dat van zeer grote betekenis zijn. Wellicht 
ligt hier ook een taak voor wijdere, het gehele land omvattende samen
werking, waarin de Mij. tot Nut van ’t Algemeen, aan haar traditie en 
wet getrouw, een plaats zou kunnen vervullen.
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deugden en uit dien hoofde welbewust den onderwijzer opdragen te handelen 
„in strijd met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen 
van anders denkenden” gelijk dat bij onze Oostelijke naburen ten opzichte 
van het Oude Testament en heel veel uit het Nieuwe Testament door velen 
geëist en gedaan wordt. Op een bijzondere school kan dus voor onderwijs 
„im Sinne der national-sozialistischen Weltanschauung” plaats zijn, op 
een openbare school nooit, zolang de huidige wet geldt.

Maar vraagt deze niet naar haar letter en geest „neutraliteit”, d.w.z. 
vermijden van alle principiële partijkeuze? En dient het „neutraal” 
bijzonder onderwijs, zij het dan ook niet door de wet, maar door eigen be- 
ginselkeuze gedwongen, daarmede niet mee te gaan?

Mijn antwoord is, dat letter en geest der wet voor het Openbaar Onderwijs 
juist het tegendeel voorschrijven, en dat het zogenaamd „neutraal” 
bijzonder onderwijs alleen door een uit misverstand verkozen naam, maar 
niet uit eigen werkelijk beginsel zich van het voortgaan op den aan
gegeven weg mag laten afhouden.

Een lang betoog behoef ik hier daartoe niet te houden, want de lezer 
van Volksontwikkeling kan dat met alle gewenste helderheid en uitvoerig
heid vinden in ons laatste Februarinummer. De schr. van het artikel over 
De wettelijke bepalingen van het O.L.O. en ik — pas étonnés de se trouver 
ensemble — verenigen zich in zijn vierde conclusie: „De zinsnede be
treffende den eerbied voor de godsdienstige begrippen van andersdenkenden 
is niet bedoeld om den onderwijzer een dorre neutraliteit op te leggen, 
maar uitsluitend om van hem te verlangen, dat hij het recht van een 
ander om, evenals hij, op godsdienstig gebied een eigen overtuiging te 
hebben, erkennen en de godsdienstige begrippen van andersdenkenden 
dus niet liefdeloos veroordelen zal.”

Slechts twee kanttekeningen wil ik mij hierbij nog veroorloven. De heer 
Idenburg haalt op p. 138 uit de brochure van den heer Bolkestein de passage 
aan, waar deze den term der L.O.wet „eerbied verschuldigd aan de gods
dienstige begrippen van andersdenkenden" vergelijkt met den grond- 
wettelijken term „met eerbiediging voor ieders godsdienstige begrippen”, en 
dan voortgaat: „Daarom eischte de L.O. wet van 1857 in dezen méér 
dan de Grondwet voorschreef. Het blijkt echter niet, dat bij de beraad
slaging van de wet van 1857 dit verschil is ingezien. De sterkere uitdrukking 
van de wet van 1857 kan, onbedoeld, er toe hebben bijgedragen, met andere 
krachtige factoren, om de O.L.S. op het volstrekt neutrale terrein te dringen, 
waarop zij spoedig, men zegge na 1860, geraakte." Deze redenering berust 
op dit verschil, dat eerbied veel sterker, van meer geestelijken aard is, 
dan eerbiedigen en eerbiediging. Terwijl eerbied ten minste insluit een 
„gevoel van bewondering en hoogachting”, kan eerbiedigen verflauwen 
tot het negatieve „niet ingaan tegen, uit achting of waardeering sparen”.
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Hoe ik mij die thans denk moet ik op enkele punten nog nader toe
lichten. Wij moeten allereerst weer weten, voor welke geestelijke waarden 
de O.S. opkomt! Daartoe behoort, krachtens art. 42 zeker en op voor

moest bij het schrijven dezer regels afgaan op het bericht in Het Schoolbestuur.

Het verschil wordt uitdrukkelijk gemaakt door het Groot Nederlands 
Woordenboek en schijnt mij — daaromtrent stem ik geheel met den heer 
Bolkestein in — geheel in overeenstemming met juist taalgebruik. Maar 
juist daarom kan ik, met al den eerbied voos den heer Bolkestein, die mij 
oprecht bezielt, zijn verklaring van den invloed der wet Van der Brugghen 
niet „eerbiedigen". Ik moet daartegen wel degelijk ingaan, en er op wijzen, 
dat de uitdrukking van Van der Brugghen, juist terwijl zij de meerdere 
en diepere geestelijke houding vraagt tevens het meerdere en diepere 
t o e 1 a a t, d.w.z. toelaat dat men, mits dit niet zonder eerbied voor 
den ander, geschiedt, eigen diepste overtuiging niet verdoezelt, noch 
verhult. En art. 42 lid 2, verbonden met lid 1, laat dit niet 
slechts toe, maar schrijfthet voor, overal waar Christelijke 
deugden worden aangetast.

Mijn tweede opmerking, daaraan vastknopende, is deze. Het orgaan 
van het R.K. Centraal Bureau voor Opvoeding en Onderwijs, Het School
bestuur heeft in zijn Januari-nummer in herinnering gebracht een motie- 
Schaepman, in Mei 1881 in de Tweede Kamer voorgesteld, verklarende 
dat het geen schending van de wet is, wanneer een 
onderwijzer op een Openbare school den schooltijd met gebed opent. 
Het ging daarbij, let wel, in ’t geheel niet over den modus quo, waarop 
geen aanmerking was gemaakt, maar over het feit zelf. De toenmalige 
Minister, Six, en de toenmalige liberale Kamermeerderheid schijnen ’) 
het niet gedurfd en niet gewild te hebben Van der Brugghen’s bedoeling 
te handhaven door die motie over te nemen en te doen aannemen. In 
elk geval hebben zij de legende niet uit de wereld geholpen, dat dit gedrag 
wèl een schending van de wet zou betekenen. En daarmede hebben zij 
door dit Kamerdebat de O.S. geestelijk weerloos gemaakt. Van toen af 
stond het niet meer vast, dat een openbaar onderwijzer een eigen overtuiging 
mocht hebben, ook al kwam hij daarvoor uit met allen eerbied, verschuldigd 
aan de godsdienstige overtuigingen van anderen. Aan die geestelijke weer
loosheid is ook geen einde gekomen, toen Minister Rink bij de Memorie 
van Antwoord over hoofdstuk V der Staatsbegrooting van 1908 het duide
lijke antwoord gaf, dat Minister Six had geweigerd, en de verklaring 
aflegde, die Schaepman had gevraagd, maar niet verkregen. Want op die 
opheffing der weerloosheidsverklaring door Minister Rink is destijds 
geen geestelijke herbewapening gevolgd.
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aanstaande plaats de eerbied voor den naaste als gewetens-drager, waarom
trent humanistische en Christelijke ethiek overeenstemmen. En dit 
betekent, dat wij eerbied moeten hebben voor het geweten, ook als het 
een dwalend geweten is. Wij moeten dus ook erkennen, dat zelfs in de 
aan Christendom en humanisme vijandige ideologieën van dezen tijd 
een ernstige en eerlijke bedoeling aanwezig kan zijn. Mej. Tendeloo 
merkte in haar rede op: „Wanneer het voor een fascistischen leerling 
een schande is, te spieken, dan moet het dat nog veel meer zijn voor een 
Nederlandschen, die er zich van bewust kan zijn, dat hij zelf verant
woordelijk is voor het gebruik van zijn vrijheid”. Inderdaad, wij moeten 
ronduit erkennen, dat er iets goeds kan liggen ook in de leuze: Gemeinnutz 
geht vor Eigennutz. Maar wanneer die leuze zich verder verdicht tot een 
vergoding van een bepaalde mensengroep, van eigen volk of ras, mag 
de O.S. haar niet „eerbiedigen”, omdat zij dan ontaardt in vijandschap 
tegen dat Christendom, hetwelk door Van der Brugghen's woorden nog 
altijd, in zijn ethische uitwerking, tot taak der O.S. 
wordt gemaakt.

Ik zeg: in zijn ethische uitwerking. Volkomen terecht wijst Idenburg *) 
er op, dat Van der Brugghen de bedoelde woorden zo omschreven heeft, 
dat zij veranderen van een theologische naar een ethische doelstelling. 
Dat wil zeggen, dat men ondanks fundamentele theologische verschillen, 
samen aan deze taak kan werken, als men zij het op andere wegen, tot 
gemeenschappelijke ethische normen komt. Want hier geldt dan niet het: 
Wie niet met Mij is, die is tegen Mij, maar dat andere woord: Wie niet tegen 
Mij is, die is met Mij.

Maar dan dient ook de hand er aan te worden gehouden, dat men weer
staat, wat wèl tegen de opleiding tot Christelijke deugden ingaat en zich 
welbewust gaat bezinnen op wat daartoe behoort en dat bevordert.

Die bezinning kan niet het werk zijn van één man of vrouw, laat staan 
van één artikel. Maar de nood van den tijd dringt er toe, dat zij wordt ter 
hand genomen, en dat zij nader wordt geconcretiseerd in leerplannen en 
leerboeken, met zorgvuldige beschouwing van de vraag, hoe die nog alge
mene eis zich nader verbijzondert voor de Nederlandsche jeugd in het ver
band met Nederlandsche traditie, Nederlandsche kuituur en de herinnering 
aan de grootsten uit Nederlands verleden, wier grootheid zich juist aller
meest daarin openbaarde, dat zij den deemoed als een deugd erkenden 
en daarom bogen voor een meer-dan-menselijk Gezag.



Het Openbaar Onderwijs 
door TH. J. THIJSSEN.

TAe openbare school verliest nog steeds terrein, dat leert ons de statistiek.
Het proces, dat iedereen voorzien kon, toen de Lager Onderwijswet van 

1920 in werking was getreden, gaat, tegen alle verwachting en tot veler 
teleurstelling, nog steeds door, en het is begrijpelijk, dat dit verschijnsel de 
voorstanders der openbare school tot beraadslaging brengt. Ook in dit tijd
schrift is die beraadslaging in volle gang, en al heeft het, dank zij de'voor
zichtige manier, waarop de wijze Gerhard zijn cijfers presenteerde, zich 
niet schuldig gemaakt aan de in andere periodieken maar al te vaak ver
toonde vorm van privé-tendentieus alarm, toch meen ik, dat er ook in deze 
kring een fout in de beraadslaging is. Onmiddellijk op kennisname van de 
statistiek heeft men laten volgen een poging om te komen tot een wending 
van de gang, welke de statistiek tot heden vertoont. Naar mijn mening is 
dit voorbarig geweest. Men heeft iets overgeslagen. Men is als het ware reeds 
aan het zoeken gegaan van de geneesmiddelen, nog vóór men voldoende 
had onderzocht, waarin de kwaal nu eigenlijk bestaat. Vooraf had dienen 
te gaan een zorgvuldige analyse van de waargenomen statistische ver
schijnselen.

Op gevaar af, dat men hetgeen ik nu ga schrijven, zal aanzien voor een 
poging tot geruststelling, voor een poging om te suggereren, dat het niet zo 
erg is, als men denkt, — dat er dus geen reden tot beraadslaging is, — op 
gevaar af, met andere woorden, verdacht te worden van struisvogel
politiek, wil ik een poging doen tot beschrijving van datgene, wat moet ge
schieden, vóór we aan de orde mogen stellen de vraag: wat te doen, om een 
wending in de statistiek te verkrijgen. Allerlei vragen, waartoe de tot heden 
verschenen cijfers aanleiding hadden moeten geven, zijn n.1. overgeslagen 
doordat men onmiddellijk is overgegaan tot groot alarm — zoals de voor
standers van bijzonder onderwijs onmiddellijk zijn overgegaan tot minstens 
even voorbarig groot gejuich.

Het totale aantal schoolkinderen loopt achteruit; de geboorte-cijfers der 
laatste jaren voorspellen nog verdere achteruitgang; nu rijst de vraag: in 
hoeverre is de daling van het percentage, dat het openbaar onderwijs heeft 
van de gehele schoolbevolking, te verklaren uit lagere geboortecijfers in de 
kringen van hen, die hun kinderen naar de openbare school sturen? Waar
bij dan komt de tweede vraag: welk verloop is te verwachten in de geboorte
cijfers der volgende jaren, ook in andere kringen dan van voorstanders der 
openbare school ?

Een volgende vraag is deze: in hoeverre is de vooruitgang van het 
bijzonder onderwijs meer formeel dan materieel, doordat, met name in de 
zuidelijke provincies, steeds konsekwenter openbare scholen, die in wezen
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reeds katholiek waren, ook naar de vorm tot katholieke, bijzondere scho
len zijn gemaakt?

In de derde plaats is analyse nodig van de veroveringen, door het bij
zonder onderwijs op het openbaar gemaakt; analyse in deze zin, dat worde 
uitgezocht: welk aandeel heeft in deze veroveringen, in de loop der laatste 
jaren, het katholiek, welk aandeel het protestants, welk aandeel het neutraal 
bijzonder onderwijs gehad ? En hoe laat zich, wat deze verhoudingen be
treft, in de statistiek de toekomst aanzien ?

Verder dient hoognodig onderzocht te worden, in hoeverre er al of niet 
parallellisme is tussen de verschuiving der verhoudingen bij het onderwijs 
en die der verschillende politieke partijen in ons land. Reeds nu staat vast, 
dat in verschillende grote centra op dit punt in plaats van zeker te verwach
ten parallellisme, een merkwaardige tegenstrijdigheid zal worden ge
vonden. Op hetzelfde terrein zou ook liggen een onderzoek naar de ver- 
houdingscijfers van de ledentallen onzer grote vakcentralen, in vergelijking 
met die van de richtingen der scholen. Ook een bestudering van ledentallen 
van verschillende kerkgenootschappen in verband met leerlingen-aantallen 
der bij deze kerkgenootschappen behorende scholen, een en ander niet glo
baal, over het gehele land, maar gedetailleerd, in locale verschijnselen.

Een ander punt, dat onderzoek vraagt, al heeft zulk een onderzoek z’n 
netelige kanten, is: in hoeverre kiezen zich in ons land de ouders bewust en 
principieel de school voor hun kinderen? Waarbij dan tevens komt de 
vraag: in hoeverre hebben op de keuze der ouders invloed: het toeval, de 
traditie, dwang en pressie, persoonlijke anti- of sympathieën, vergissingen 
of verkeerde inlichtingen, afstandsbezwaren, standsgevoel of stands-voor- 
oordeel, en andere motieven? Er is hier een terrein, waarop men de stout
ste beweringen ontmoet, die geen andere fundering hebben dan praatjes- 
makerij. Een objectief onderzoek van voldoende afmetingen en zonder 
vooropgezette meningen is op dit terrein nog nooit ondernomen.

In de statistische verschijnselen moeten we twee elementen onder
scheiden, waar Gerhard reeds op wees: de „eerste plaatsingen" op de scho
len, en de gevallen van overgang van de ene school naar de andere. Het 
schijnt mij nodig, ook een onderzoek in te stellen, naar de verhouding van 
het aandeel, dat deze elementen hebben in de figuur der statistiek. Ik heb 
bij voorbeeld de indruk, dat het laatste element van weinig betekenis is, en 
dat bij onderzoek een onbegrijpelijk en onprincipieël heen en weer sturen 
van leerlingen van openbaar naar bijzonder en vice versa zal worden ge- 
konstateerd; maar alleen een stelselmatig onderzoek zou kunnen uitwijzen, 
of die indruk juist is.

Buitengewoon belangrijk zou ook de analyse kunnen zijn van het feit, 
dat de voorkeur der ouders voor bijzonder onderwijs schijnt af te nemen met 
de leeftijd der kinderen; men kan wel aanvoeren, dat het bijzonder M.O.
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nog lang niet de gelijkstelling met het openbaar heeft verkregen, maar de 
vraag moet toch worden gesteld, of dit wel geheel het met de leeftijd der 
kinderen afnemen van de voorkeur voor bijzonder onderwijs verklaart; 
een allermerkwaardigst verschijnsel levert het U.L.O., waar de gelijkstel
ling volkomen is, en waarbij toch de verschuiving der verhoudingen lang 
zo sterk niet is als bij het gewoon lager onderwijs. Is het verschijnsel geheel 
te verklaren, doordat de oudere kinderen geboren zijn in jaren, dat de 
geboortecijfers nog andere verhoudingen te zien gaven dan in latere 
jaren ?

Ik ben van mening, dat al deze dingen onderzocht, of nader onderzocht 
moeten worden. Waarbij ook nog — ’t is inderdaad een zeer gekompliceerde 
geschiedenis — gelet moet op het feit, dat onze wetgeving niet rept van 
richtingsverschillen der scholen, behalve dan in een paar detail-bepalingen, 
die in de laatste bezuinigingsjaren zijn ontstaan. Onze wetgeving is zo, dat 
zij nooit enig principe vraagt voor de aanspraak op een bijzondere school; 
een school, bestemd voor het onderwijzen van uitsluitend blonde kinderen 
heeft volgens de wet dezelfde aanspraken op Rijks- en Gemeentesubsidie, 
als een, waar een bepaalde levensbeschouwing of religieuse overtuiging het 
kriterium voor de afzonderlijke groepering der kinderen is. Alleen het aan
tal leerlingen, dat is: het materiële succes van een school, wat haar trek
kracht betreft, beslist over de zekerheid van bestaan; hieruit volgt onver
biddelijk, dat er voor bijzondere scholen telkens momenten kunnen ont
staan van verleiding, om leerlingen te aksepteren, ja te zoeken, die zij 
principieel zouden moeten afwijzen. Men ziet, ik formuleer de zaken 
zonder enige hartstocht, want ik wil naar een wetenschappelijke analyse- 
van de statistiek. Maar niemand zal kunnen tegenspreken, dat tengevolge 
van onze wetgeving de statistiek der leerlingen-verdeling over de ver
schillende schoolsoorten al te ruw moest blijven, om er konklusies op te 
bouwen. Vandaar, dat het zeer gewenst zou zijn te weten, welke scholen 
voor hun onderwijs een bepaalde kerkelijke leer tot grondslag nemen, en 
welk deel der leerlingen dan komt uit gezinnen, die deze leer aanvaarden 
blijkens het aangesloten-zijn bij het kerkgenootschap of de kerkelijke ge
meente, om welks leer het gaat, — en welk deel uit andere gezinnen komt.

Of deze beschrijving van het onderzoek naar de betekenis der statis
tische cijfers, dat vooraf moet gaan aan het trekken van praktische kon
klusies uit die cijfers, kompleet is, weet ik niet; wanneer zulk een onder
zoek ter hand zou worden genomen, kan het best zijn, dat nog meer 
punten werden ontdekt. Maar dat is geen motief, om niet tot het onderzoek 
over te gaan.

En nu weet ik precies, ik zei het eigenlijk al in het begin van dit stuk, met 
welke kriegele gevoelens dit voorstel zal worden ontvangen: „Hij gelooft 
het nog niet, dat de openbare school naar de kelder gaat, hij zal het niet
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eerder geloven, dan als de ondergang een voldongen feit zal zijn, tenge
volge van de blindheid harer voorstanders”.

Daar tegenover stel ik, dat men van mij, en van een groot aantal onver
dachte voorstanders van de openbare school, het eenvoudig niet gedaan 
zal krijgen, mee te doen aan alarmistische handelingen op grond van de 
gegevens, waarover we tot heden beschikken. Ik heb bij voorbeeld het ar
tikel van Prof. Gunning op veel plaatsen met instemming gelezen, maar bij 
sommige gedeelten me toch ook verwonderd over de argeloosheid, waar
mede de schrijver animeert tot een generaliseren, dat de mogelijkheid van 
de meest onjuiste konklusies wagenwijd open laat. Die ongeruste ouders, 
die hun kinderen van een school afnemen, omdat ze een onderwijzer in een 
Meistoet hebben zien meelopen, of omdat er een jonge onderwijzer brutaal 
tegen zijn hoofd is geweest, of omdat de Bond van Ned. Onderw. „zonder 
stemming” — waar haalt men de fantasieën vandaan — voor de openbare 
school het leervak Bijbelsche Geschiedenis heeft afgewezen, die ouders wil 
ik eerst wel eens in de statistiek zien, eer ik me er druk om maak, als 
elementen van die statistiek. Allerlei mensen hebben al jarenlang ver
klaringen en voorspellingen over de openbare school gegeven, die in wezen 
niets anders waren, dan het luchten van privé-grieven tegen, hun onwel
gevallige, meningen of overtuigingen van anderen, of proeven van strijd- 
methoden van verdacht gehalte. Ach, men is er altijd zo vlug mee, z’n 
tegenstanders het zwijgen op te leggen „in het belang der openbare school”! 
Wanneer iemand opkomt voor de onmisbare zelfstandigheid van de man 
voor de klas, en het lukt niet op normale wijze tegen hem te argumenteren 
en ook niet, een parodiale legende in de plaats te stellen van wat hij in 
werkelijkheid bepleit, ach dan weeklaagt men zo graag over de schade, door 
zoveel radikaliteit aan de dierbare — ze verkrijgt dan vaak een plotselinge 
dierbaarheid — de dierbare openbare school toegebracht. Ik gun ieder de vrij
heid, eigen strijdmethode en taktiek te kiezen, en ik weet wel, dat ik altijd 
wantrouwig heb te staan tegenover mijn kijk op de methode mijner tegen
standers. Maar strijd is strijd, en ik geloof niet, dat we met alle methoden 
er in slagen te komen tot die hoge vorm van strijd, welke ergens bóven de 
geschillen weer een gezamenlijke eenheid aanneemt. Want wat gebeurt er, 
wanneer men zijn persoonlijke interpretatie der feiten of zijn persoonlijke 
vóór-onderstellingen, of zijn persoonlijke fantasieën, hanteert als strijd
materiaal? Eenvoudig dit, dat van de andere zijde hetzelfde geschiedt. Dan 
krijgt Prof. Gunning weer op z’n kop, om het maar even zo te zeggen, 
en die verdorven Bond moet het weer ontgelden, en de mensen van het 
bijzonder onderwijs zijn dankbaar, dat hun rijen zo zuiver zijn, totdat daar 
de „Unie” op een dag roet in ’t eten gooit, of een christelijk schoolhoofd 
ontaktisch ongerustheid uitspreekt over de kringen, waaruit zijn school 
tegenwoordig leerlingen betrekt. Men kan de strijd precies krijgen, zoals
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Naschrift.
Door verschillende omstandigheden heeft de Bond van Ned. Onderwijzers 

dit jaar geen kongres gehouden. Was het wel gehouden, dan zou er een 
voorstel van een der afdelingen zijn behandeld, dat bedoelde een onderzoek, 
als ik hierboven bepleitte, in te stellen. Het preadvies, door het H.B. op dit 
voorstel uitgebracht, was gunstig, en in overeenstemming daarmede be
sloot het H.B. te trachten, een kommissie in het leven te roepen, welke 
een onderzoek zal instellen naar de oorzaken van de achteruitgang 
van het aantal leerlingen bij het openbare onderwijs. Ik twijfel niet, of het 
H.B. van de Bond zal bereid zijn, er toe mede te werken, dat zulk een kom
missie wordt samengesteld uit alle kringen van voorstanders van openbaar 
onderwijs, en eindig daarom, met de hoop uit te spreken, dat dit artikel 
plus naschrift de aanleiding moge zijn tot een brede samenwerking in een 
veelzijdig samengestelde onderzoekingskommissie.

men die uitlokt; en daarna weer klagen over elkanders blindheid  
maar ik vraag: wat schieten we er mee op? Het is eenvoudig zo, dat ieder 
uit de statistiek haait, wat hem lijkt. Wanneer iemand mij de cijfers naar 
m’n hoofd gooit, en zegt: daar héb je nu de gevolgen van . . . (en waarvan 
het de gevolgen zijn,' dat varieert naar de punten, waarin de man met mij 
van mening verschilt), dan laat mij dat koud, wanneer geen poging is ge
daan om de statistiek te analiseren. Zolang niet het onderzoek is verricht, 
dat ik vraag, komt men niet verder dan tot gesol met de statistiek. Onder
stel eens, — en laat men nu toch niet dadelijk z’n wetenschappelijke kalmte 
verliezen en weer aan ’t schelden gaan van struisvogelpolitiek — onderstel 
eens, dat een nauwgezet onderzoek zou leren, dat we met niets anders te 
maken hebben, dan met een geheel voltrokken discipline der Katholieken, 
en met een imperialisme der Protestanten, dat een gevolg is van de bestaans- 
strijd, waartoe de wettelijke bepalingen menige school dwingen, en dat we 
deze grondoorzaken in de statistiek vergroot zien door de verschillende 
geboortecijfers in verschillende kringen, zou dat niet tot andere beraad
slagingen voeren, dan nu blijkbaar zijn begonnen?

Ik stel dus voor: eenvoudig een kommissie in te stellen, die de beschik
bare cijfers wetenschappelijk onderzoekt, en verder alle gelijkhebberij en 
alle ’t-al-drommels-goed-weten uit te stellen, totdat deze kommissie met 
haar konklusies uit de cijfers komt. Natuurlijk kan men zeggen: deze kom
missie krijgt een onmogelijke taak. Ik weet niet, in hoever dat juist is. 
Maar als het juist is, laat men dan óók erkennen, hoe voos nu nog het 
materiaal is, waar men beraadslagingen op wil baseren.

* ♦



„Volksontwikkeling ’Beginselen enPractijk
door D r K. F. Proost, W. C. B ij 1, J. W. Hoekstra en G. J.

Lindeman s.
door A. H. GERHARD.

XA’en kan de verschijning van dit boek gevoegelijk beschouwen als een 
feit van betekenis, als een gebeurtenis in de geschiedenis der volks

ontwikkeling, die de stoot zal geven tot een nieuwe fase in de methode van 
werken. Ik geloof ook, dat men dit oordeel beamen zal, als we een 25-tal 
jaren verder zijn en dat men dan ook niet zuinig zal zijn met kritiek op 
grond der ervaring, waarover men dan zal beschikken.

In het historisch overzicht, waarmede het boek opent, wordt niet alleen 
aangetoond, dat het probleem der volksontwikkeling pas vrij laat acuut 
is geworden, doch ook waarom en waardoor dit het geval was. Zonder 
overdrijving kan men zeggen, dat de idee der volksontwikkeling geboren is 
uit een gevoel van schuld bij de „betere" klassen jegens de arbeiders, het 
proletariaat, dat door de formidabele vlucht op technisch-industrieel ter
rein en de meedogenloze toepassing van het princiep der vrije concurrentie 
in een toestand van algemene ontbering, van steeds dieper wegzinken in het 
moeras der ongebreidelde kapitalistische uitbuiting was gekomen.

Op de grond van dit schuldgevoel lag enerzijds de erkenning van stijgend 
sociaal onrecht, anderzijds evenwel ook de vrees voorde mogelijke gevaren 
van een aangroeiende arbeidende klasse zonder enige formele ontwikkeling, 
waardoor hevige spanningen ontstonden, die tot vertwijfelings-uitbarstin- 
gen konden voeren.

Daarnaast speelden ook ethische overwegingen een rol. Immers, al was 
het geloof in de alleen zaligmakende „Aufklarung” reeds duchtig aan het 
tanen, de aanschouwing van het bijna totale gemis aan kennis van en aan 
helder inzicht in de betekenis der verschijnselen op allerlei gebied van we
tenschap bij de overtalrijke arbeidende bevolking bracht er velen toe om 
in dat gemis een bron van ellende en een hinderpaal van sociale verbetering 
te zien, dat de plicht impliceerde tot verspreiding dier kennis.

Bovendien kwamen velen uit de arbeiders zelven in en door de maat
schappelijke druk tot het inzicht van dat gemis en streefden dus naar een 
ontwikkeling, die hun en hun lotgenoten stelselmatig door de heersende 
klasse werd onthouden.

Eigenlijk was dit geen „onthouden”. Juister is te zeggen, dat niemand 
uit die klasse aan de mogelijkheid of wenselijkheid van zulke ontwikkeling 
ook maar een ogenblik dacht.

Het is nog pas sedert een goede tachtig jaar, dat er enkele zeer verspreide 
en zeer bescheiden pogingen werden gedaan om wat kennis te brengen aan 
anderen, die nooit verder konden komen, dan het zeer luttele onderricht, 
dat op de lagere school te verwerven viel. Bovendien gingen deze pogingen 
steeds uit van particulieren: de overheid deed en doet nooit aan ethiek.



„VOLKSONTWIKKELING” BEGINSELEN EN PRACTIJK 215

statuten het doel der ontwikkeli 
„ „ het brengen van ontwik>

. . . . de ontwikkeling 
tlingsorganisatie is dan 
>nheid overhevelt van de plaatsen

In bovenbedoeld overzicht vinden we het lezenswaard relaas van de talrijke 
zeer uiteenlopende, niet zelden elkander tegenwerkende pogingen, gemeen
lijk luk-raak op touw gezet, terwijl de aard dier pogingen veelal bepaald 
werd door de bijzondere inzichten of liefhebberijen dergenen die de zaak 
ter hand namen.

Van een onderling verband dier pogingen was in de regel geen sprake, 
al kwam er wel eens een federatieve samenwerking tussen hen, die naar 
dezelfde opvattingen werkten.

Kenmerkend voor alle pogingen was de overtuiging, dat ’t vooral aan
kwam op verspreiding van kennis over allerlei onderwerpen van maat
schappelijke waarde en (of) op smaak te doen krijgen in goede ontspanning 
en in het nuttig gebruik van vrije tijd.

Een ander kenmerk is het filantropisch karakter

........ ae ontwiKkeling bestaat in het ontvangen van cultui 
wikkelingsorganisatie is dan inderdaad het distribueerende intermediair, dat kennis en 
schoonheid overhevelt van de plaatsen waar zij overvloedig aanwezig zijn naar daar 
waar er gebrek aan is. Ter illustratie diene de uitdrukking waarmee in geschriften en 

elingsorganisaties beschreven wordt als te bestaan in 
ikkeling aan.......... ”

mrgoederen. De ont- 
nediair, dat k< 
iwezig zijn nt

Dit karakter was het gevolg van de oorsprong. Het begrip „volk” in de 
gebruikte termen was — wat nóg vaak het geval is — feitelijk synoniem 
met arbeidende klasse, de „vierde stand”, na de franse revolutie als zoo
danig verstaan. De hogere standen bezaten iets wat aan de lagere klasse 
ontbrak, n.1. de ontwikkeling, begrepen in kennis, in een graad van in
tellectuele scholing en uit die overvloed werd nu iets aan den arbeider 
gebracht; iets geschonken, zij ’t ook met nobele, ethische bedoelingen. De 
gedachte, dat die hogere standen ook ontwikkeling behoefden, dat ook hun 
iets gebracht kon worden, behalve dan voldoening over een vervulde ethi
sche plicht, kwam bij de grote meerderheid zelfs niet in de gedachte.

Eén gevolg had het alvast.
Zodra de arbeider zélf de behoefte aan ontwikkeling begon te voelen, 

over de waarde er van ging nadenken, vooral over wat ze voor goeds in zijn 
leven en in dat zijner klasse kon brengen, kwam hij afwijzend te staan 
tegenover wat hem filantropisch, met ietwat neerbuigende welwillendheid 
werd aangeboden.

Hij streefde naar de soort van ontwikkeling, die hem dienstig kon zijn 
in zijn worsteling naar algemene lotsverbetering. Zo ontstonden de orga
nisaties ter zogenoemde arbeiders-ontwikkeling, die een uiteraard politieke 
strekking hadden.

Daar is in spijt van deze ogenschijnlijk afbrekende beschouwing, al 
zoekende, toch zeer veel goeds tot stand gekomen. Een aandachtige be
schouwing van wat er alzoo is beproefd, doet een steeds dieper gravende
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bezinning uitkomen op het eigenlijke doel der ontwikkeling, op haar al of 
niet overwegend intellectueel karakter, op de vraag niet alleen aan wie, 
maar ook door wie ze verspreid moet worden en vooral op het probleem 
hoe het werk moet opgevat worden opdat er een werkelijke ver
heffing van ontwikkelingspeil wordt bereikt bij een zo groot mogelijk aan
tal mensen.

Bijna alle geschriften geven blijk van deze groeiende bezinning, onder de 
prikkel van de algemeen erkende onvoldaanheid met de resultaten. Hoe 
men ’t wendt of keert, het individuele resultaat is zelden zeer bevredigend 
en hoeveel inspanning er toenemend aan ’t werk is en wordt besteed, ’t deel 
van het volk, dat er door wordt bereikt is nog verbluffend klein, al is ’t niet 
nodig om daaruit reeds tot een mislukking te concluderen. Allerminst.

Doch wèl blijkt de tijd te zijn aangebroken om zich rekenschap te geven 
van de wijsgerige grondslag, waarop al dit werk behoort te rusten en van de 
vorm of vormen van dit werk, die daaraan kan of kunnen beantwoorden.

Dit hebben de samenstellers beproefd. Hun impresario omschrijft hun 
arbeid terecht aldus:

„Dit werk is hier te lande een eerste proeve van een theorie der vrije 
volksontwikkeling. Het is de vrucht van bezinning, na ruim een kwart eeuw 
van ervaring in een praktijk, welke in de vereeniging „Ons Huis” te Rotter
dam allengs een groote verscheidenheid van vormen ontstaan deed."

Eigenlijk zijn het twee boeken. Het eene is de neerslag der bezinning 
op de theoretische grondslag. De schrijvers vinden zelf dit boek „misschien 
wat zwaar voor wie de zuiver theoretische behandeling wat machtig is”.

Deze zelf-kritiek is niet ongegrond en recensent heeft ’t enige keren 
moeten lezen en zal ’t nog wel een paar maal moeten bestuderen, te liever 
ómdat het hem telken male beter aanstond. Trouwens dit deel, met hoe
veel talent ook samengesteld, doet zo ’n overvloed van vragen rijzen, die het 
aanvaarden der vele conclusies buitengemeen bemoeilijken, dat, naar 
mijn oordeel, niet zonder schuchterheid uitgesproken, menig lezer er 
misschien door ontmoedigd zal worden.

Daarentegen is de uitwerking der toepassing van de theorie in de „Op
bouw” en de ,,Organisatie”zeer suggestief en verhelderend. De twijfel 
is dan ook bij mij gerezen, of ’t niet wenselijk ware geweest om er twee 
zelfstandige boeken van te maken. Onmiddeliijk erken ik, dat het onder
havige geschrift niet zonder meer in tweeën is te knippen, want wat be
trekking heeft op de praktijk is zoodanig doordrenkt van de bewijsvoeringen 
in de theorie, dat een splitsing een gehele omwerking zou vorderen.

’t Zou mij niettemin toch niet onmogelijk toegeschenen hebben om aan 
een beschrijving der gewenste praktijk enige karakteristieke beginselen 
uit de theorie met algemene motivering vooraf te doen gaan en dan geheel 
afzonderlijk de theorie te behandelen. De praktijk hoofdstukken bevatten
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n.1. een overvloed van kostelijke en waardevolle aanwijzingen, die aan
nemelijk zijn ook zonder dat men zich in de gegeven theorie verdiept heeft.

Ik zou ’t daarom jammer vinden, als ze niet ernstig werden overwogen 
door allen, die actief aan ’t ontwikkelingswerk willen deelnemen. Het 
zou mij niet bevreemden, als veel latere beoordelaars van dit werk soort
gelijke critische opmerkingen zullen maken.

Intussen het geschrift is er en misschien zal de ervaring aantonen, dat 
de schrijvers toch gelijk hebben gehad met hun opvatting omtrent de 
doeltreffendheid der gevolgde inrichting.

Een uitvoerige bespreking der theorie zou een veel te grote plaatsruimte 
vorderen; op menige plaats zou mij bovendien de twijfel bevangen of ik 
er voldoende bevoegdheid toe zou hebben. Dat belet mij niet te verklaren, 
dat ik ze met grote belangstelling gelezen heb, op talrijke plaatsen met ge
hele instemming, doch ook vaak met de opkomende neiging om er met de 
auteurs eens over te praten.

Wel meen ik een drietal leidende beginselen, zoals ik ze versta en die 
mij aldus juist lijken, te mogen noemen. Het gewichtigste schijnt mij toe, 
vervat in deze aanhalingen:

 de ontwikkeling van den mensch te bevorderen is niet moge,: 
een bepaalde levens- en wereldbeschouwing uit te gaan. Dit spreekt van 
die gedragen door zijn godsdienst de volksontwikkeling mede 
houd of uitbreiding van het geloof der vaderen. Maar ook 
ontwikkeling mag een dergelijke fundeering van het werk niet ontbreken. Het is een 
welbekend feit dat in de 19e eeuw in vele kringen, waar de bijbel zijn autoriteit verloren 
had, een nieuwe gezocht werd in de wetenschap. Het bijbrengen van kennis werd het 
voornaamste doel en het „vrije” van deze volksontwikkeling bestond maar al te vaak in 
het angstvallig vermijden van de diepere vragen omtrent den mensch. Wil de vrije 
volksontwikkeling, — vrij in dien zin,dat zij ditwil zijn alseenzich zelf bepalende schep
pende eenheid, die als zoodanig aan geen enkele voogdij onderworpen kan zijn — niet 
verloopen in een onvruchtbare poging tot het bijbrengen van min of meer nuttige 
kennis en het beleven van aesthetische genoegens, dan dient zij er van uit te gaan, dat 
de grondslagen van alle cultuur in den mensch zelf gelegen zijn. Het is haar taak m.a.w. 
den mensch zich van zijn plaats in de natuur, het leven en de maatschappij bewust te 
doen worden, hem tot ontdekking van zijn eigen wezen te brengen en hem dat innerlijke 
houvast te helpen verwerven, dat hem in staat stelt uit eigen kracht te bepalen wat voor 
den opbouw van zijn leven dienen kan.

Het is daarom, dat zij haar doel en haar uitgangspunt in een gefundeerde beschou
wing van leven en wereld moet vinden".

Het lijdt geen twijfel of deze opvatting is in de loop der jaren door meer
deren gedeeld en steunt op veelvuldige ervaring, doch is in dit boek duide
lijk geformuleerd en grondig toegelicht in een suggestief betoog. Persoon
lijk heb ik er wel wat anders tegenover gestaan, al moest ik niets van z.g.n. 
neutraliteit hebben; maar ik zag er veel meer in, dat men volkomen vrije 
uitwisseling van verschillende opvattingen omtrent wereld en leven moest 
hebben in een instituut voor volksontwikkeling. Feitelijk maakte ik mij
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lange tijd nooit terecht duidelijk, dat ik in al mijn werk eigenlijk steeds van 
mijn eigen levensbeschouwing uitging en dat het daaraan alleen zijn 
mogelijke waarde ontleende.

Het is een vooruitgang dit klaar te zien.
Ik kan niet verhelen, dat mij in de betogen der schrijvers niet bijzonder 

smaakt het voortdurend gebruik van het woord religie, dat bij hen over 
’t algemeen niet gedekt wordt door de gewone betekenis van „godsdienst". 
Mij althans kwam ’t op menige plaats voor, dat de indruk, die bij den lezer 
opgewekt wordt niet gelijk is aan wat de schrijvers er m.i. mee bedoelen.

Nu een ander punt. Het „kennis is macht” heeft reeds lang zijn absolute 
betekenis, als de voorwaarde voor het geluk der maatschappij verloren.

De wereld heeft helaas te goed ervaren, dat het grootste deel van het ver
worven exacte kennen en kunnen, hoe heilzame gevolgen het had kunnen 
hebben, voornamelijk gediend heeft tot verderf der mensheid. Het „ken
nis is macht” is nog wel altijd waar, doch met de restrictie: „mits in handen 
van den goeden mens.” We weten evenwel ook, dat veel onheil door 
toepassing van nieuwe kennis is gebrouwen niet rechtstreeks door wie haar 
vond, doch omdat de maatschappij, als geheel, nog steeds volhardt in ’t 
behouden van reeds lang verouderende vormen van productie en samen
leving, zodat zij nog meer dan ooit verscheurd wordt door op elkaar bot
sende driften en hartstochten, waardoor mogelijk heilzame kennis in dienst 
wordt gesteld van verderf en vernieling. Het zedelijk niveau der menscheid 
is ontzettend ver achtergebleven bij ’t steeds rijzende kennispeil.

Het dwingende vraagstuk is dus geworden, hoe de morele gezind
heid — heel iets anders dan het overmatig etaleren van zedelijke leuzen 
— versterkt kan worden. Dit is niet mogelijk dan via het individu, hoe 
benauwend lang de weg ons ook moge schijnen. De vraag is er dus een van 
opvoeding, die in waarheid is zelf-opvoeding. Het ideaal is de groei van 
elk individu tot een persoonlijkheid, tot een karakter, doch dat tevens 
diep beseft een deel van een geheel te zijn, van een gemeenschap, welker 
zedelijke waarde in laatster instantie mede bepaald wordt door de eigen 
waarde der individuen.

Daaruit volgt de medeverantwoordelijkheid van ieder voor de morele 
hoogte van ’t geheel en hoe beter men dat inziet, des te zwaarder de plicht om 
mede te werken tot verheffing van ’t geheel, wat uiteindelijk betekent dat 
ieder steeds passief of actief, deel heeft aan de opvoeding van allen. En 
daarop passen volkomen deze aanhalingen:

„Opvoeden kan alleen maar helpen zijn. Helpen door den nadruk op de zelfopvoeding 
te leggen, door te toonen, dat hij die zelf ontwikkelt de grenzen van zijn bewustzijn ver
wijdt, de psychische atmosfeer van zijn omgeving zuivert, de werkelijke eenzaamheid 
ontvlucht en tot een hooger en inniger contact met zijn medemenschen komen kan.”

En dan de andere:

e grenzen van 
livert, de wer» 

contact met zijn medemen
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. _ Jnnen is aan zich zelf te werken is vatbaar voor een wel
bewuste poging van ontwikkelingsinstituten  om het door hem begonnen proces te ver
haasten of te leiden. Want de mensch van alle tijden staat ieder moment van zijn 
leven aan het begin van een weg, die omhoog voert”.

Volksontwikkeling betekent dus wel verspreiden van kennis maar 
bovenal, door eigen voorbeeld en met behulp van kennis direct en indirect 
de groei tot mens bevorderen en ’t ware alles slecht begrepen, indien men 
't niet onmiddellijk las als „wederzijds bevorderen".

Het tweede beginsel is derhalve het prijsgeven van het filantropisch 
karakter en een zodanige inrichting der zaak, dat ze voor iedere deelnemer, 
leider of leerling, gever of ontvanger een weg is naar morele groei.

Het derde punt kondigt zich aan in deze aanhaling:
„Er is een tijd geweest dat men instellingen voor volksontwikkeling dacht als insti

tuten, die het geheele volk zouden omvatten, waar ieder die binnenkomt zich op zijn 
plaats zou gevoelen. In de practijk is het anders geloopen. Iedere inrichting van dezen 
aard zag als resultaat van een aantal jaren van activiteit, dat zij haar leden kreeg uit een 
bepaalde laag: Ook thans wordt dit nog wel als een verwijt gericht aan organisaties, 
die hun niveau betrekkelijk hoog hebben gehouden. Ten onrechte echter, omdat alle 
kernvorming een natuurlijke werkzaamheid is”.

Inderdaad in het wel gebleken, dat elke groep van volksontwikkeling 
gelijkgezinden met een gelijk belangstelling-complex en van vrij wel gelijk 
intellectueel peil tot zich trok. Met het princiep der vrijwilligheid als motor 
kan het onmogelijk anders. Daar volgt dan uit de noodzakelijkheid tot het 
bevorderen der vestiging van verschillende groepen met verschillende be
langstelling en ook verschil in vorm van ontwikkeling, want ontwikkeling 
kan op velerlei manieren worden verkregen, terwijl toch tussen die zeer 
onderscheidene groepen een zeker verband kan bestaan.

Op de basis van de gestelde hoofdlijnen worde de volksontwikkeling dus 
gedacht als de arbeid van een veelledige organisatie met verschillende ar- 
beidsgroepen of kringen, die zich bezighouden met onderscheidene vormen 
van ontwikkeling naar eigen voorkeur op intellectueel, aesthetisch of 
technisch gebied met afwisseling van inspanning en gezonde ontspanning, 
alles onder leiding van een kernorganisatie met toepassing zoveel uitvoer
baar mogelijk van de idee der zelf-regering.

Haar arbeidsveld is uiteraard door niets beperkt. Het omvat zowel de 
jeugd als de ouderen, vrouwen als mannen, hoofd- als handarbeiders, uit 
alle maatschappelijke kringen, die er zich toe aangetrokken voelen, kortom 
allen, wier neigingen er toe leiden aan eigen en anderer geestelijke en 
morele groei te arbeiden.

Dan heeft het woord „volk” ook zijn echte betekenis, die van de gehele 
gemeenschap.

Wèl een werk der toekomst!
Tot een bespreking der ontwikkelde praktijk ga ik niet over, hoe rijk
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de inhoud der betreffende hoofdstukken zij en hoe aanlokkelijk de velerlei 
suggesties, die de auteurs uit hun theorie getrokken hebben. Men moet 
alles zelf lezen en van harte hoop ik, dat zeer velen dit zullen doen. De 
auteurs mogen verwachten, dat velen zich dan vertrouwd zullen pogen te 
maken met de gehele gedachtengang om dan, waar maar enigszins mogelijk, 
op het nog zeer gebrekkige bestaande in toepassing te brengen, wat er zich 
toe lenen kan in de geest van de grote beginselen.

Moge tenminste het eerstkomende tiental jaren reeds de gelegenheid 
bieden voor de vuurproef.

X/T'j *s gevraagd iets te vertellen over het werken en streven van de 
-*• Vereeniging, hier ter stede, die zich in het bijzonder bezighoudt met het 
vrije tijdsprobleem van die groepen arbeidende meisjes, die voor een over
groot gedeelte werkzaam zijn in fabriek of atelier. Gaarne wil ik aan dat 
verzoek voldoen.

Ik zal in hoofdzaak mij bepalen, tot de tijd, die volgt op de opening van 
het Clubhuis „De Zeemeeuw” in October 1937.

Hieraan zijn echter belangrijke jaren vooraf gegaan.
De Rotterdamsche Vereeniging voor ontwikkeling en ontspanning der 

Vrouwelijke jeugd is opgericht in 1926. Het initiatief hiertoe werd 
genomen door Mevrouw de Bussy, en de toenmalige inspectrice 
van de arbeid Mejuffrouw E. Kleerekoper. Haar beiden heeft in de aller
eerste plaats getroffen, dat meisjes, die van jongsaf werkzaam waren in de 
industrieën, geheel huishoudelijk onvoorbereid, haar taak als vrouw en 
moeder in het gezin op zich moesten nemen, en de ellendige toestanden die 
daarvan het gevolg waren.

Zij hebben met al haar krachten er voor gewerkt, (en wij realiseeren ons 
moeilijk, hoeveel overtuigings-kracht en energie, hieraan ten grondslag 
ligt), dat voor deze meisjes, in nauwe samenwerking meten met groote 
steun van vele fabrikanten, cursussen georganiseerd zijn aan de verschillen
de scholen van Vrouwen-arbeid en industrie-scholen, cursussen (zooveel 
mogelijk onschoolsche cursussen) in naaien en koken.

En tegelijkertijd werd aan velen, die den geheelen dag zittend of staand 
werk deden, de gelegenheid geboden om gymnastieklessen te volgen,

De Rotterdamsche Vereeniging voor ontwikkeling en 
ontspanning der vrouwelijke jeugd 

door J. L. VAN DEN BERG.
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welke voor haar, onder toezicht en met steun van de Rotterdamsche 
Bond voor Lichamelijke Opvoeding gegeven werden.

Deze cursussen, die door den fabrikant voor eigen personeel betaald 
worden, verheugen zich nog altijd in een groote belangstelling. Ruim 
400 meisjes zijn dit jaar in de gelegenheid gesteld eraan deel te nemen. 
Deze getallen zijn in de jaren vóór de crisis nog grooter geweest. Ergens 
komt het getal van 990 inschrijvingen voor. Maar de economische toe
stand en de vele teleurstellingen, die een werk als dit altijd te wachten 
staan, hebben groote invloed gehad. Het is deprimeerend voor den werk
gever, wanneer zijnerzijds de meisjes de kans geboden wordt om onder
richt te ontvangen, zij harerzijds vele malen deze kans vergooien.

Toch, en dit is het verblijdende, worden de resultaten daar, waar men 
mogelijkheid heeft en geeft, om door te zetten aanmerkelijk beter. Volgden 
in de eerste jaren slechts 40% van de meisjes, die zich vrijwillig voor deze 
lessen aanmeldden, geregeld de cursus, in de laatste jaren is dit percentage 
dank zij veel huisbezoek en beter begrip van de bedoeling der lessen, tot 
80, zelfs tot 90% gestegen.

In 1931, doordrongen van het feit, dat behalve huishoudelijke kennis 
nog andere dingen in het leven dezer meisjes ontbraken, werd gezocht 
naar een hechter verband dan het cursus-werk kon geven; en op kleine 
schaal is toen reeds begonnen met het clubhuiswerk. Gebrek aan geld en f 
daardoor gebrek aan eigen geschikt tehuis en aan voldoende leidende 
krachten, noodzaakten in dit kleine verband te blijven doorgaan tot 
October 1937. Toen werd geldelijke steun van buiten af, voor dit werk 
toegezegd.

Het is vanaf dien tijd, dat het clubhuis „De Zeemeeuw” in zijn tegen
woordige vorm, zooals we het nu zien, in het gebouw van de vroegere 
zuigelingenkliniek aan de Goudschesingel, te vinden is.

Wanneer ik U nu vertellen wil van het werken en streven van de 
vereeniging sinds haar oprichting, dan zou ik niet graag de indruk 
wekken, dat hiermee uiteindelijk verwezenlijkt is, wat de R.V.v.O. en O. 
der Vr. J. zich ten doel heeft gesteld, maar dit willen zien als een aan
vankelijk projecteeren van datgene, wat zij in het belang van het arbeidende 
meisje in het bijzonder en van Rotterdam, waar deze meisjes straks de 
moeders zullen zijn van onze arbeidersgezinnen in het algemeen, hoopt te 
kunnen en te mogen doen.

Ik bedoel hiermee dit, dat het werken en streven onzer Vereeniging 
veel wijder gaat, veel dieper, dan tot oprichting van één, misschien 
later meerdere clubhuizen, — dat het open wil staan, voor alle 
wegen, die kunnen leiden tot aanvulling van het groote tekort, dat het 
leven van onze fabrieks- en ateliermeisjes en van de vele meisje
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andere, die met haar gelijk gestelduit de zgn. kleine dagdiensten en 
kunnen worden, kenmerkt.

Wat deze meisjes noodig hebben is niet het medelijden van haar mede- 
menschen, een medelijden, dat vernedert en is evenmin een oordeel over 
haar gedrag, haar handelwijze, haar gebrek aan dit en dat — het is vóór alles 
een begrijpen van de levensomstandigheden, van de oorzaken, die er toe 
geleid hebben, dat haar leven zoo gegroeid is, dat men spreken kan met een 
speciale intonatie over „fabrieksmeisjes”. Dit heeft onderbewust immers 
een ongekend sterk, deprimeerende invloed op de gedragingen, van wie 
zich zoo gebrandmerkt weten. En dit begrijpen alleen (hoezeer belangrijk 
ook) is nog niet genoeg. Haar moeten kansen geboden worden, die 
haar ontbreken.

Het vraagstuk van het arbeidende meisje, dat bij haar huwelijk geen 
andere opleiding genoten heeft, dan de opleiding in het bedrijf: knoopen 
leggen, etiketten plakken, grammen wegen; dat sinds haar 14e jaar geen 
andere opvoeding kreeg, dan die opvoeding, die er uitgaat van de directe 
baas of de juffrouw van de afdeeling, waar zij werkt, is in zijn groote 
omvang, niet een probleem van lange jaren nog. Het is een vraagstuk dat 
de laatste 20 jaar urgent geworden is. Maar de nood, die hier uit ontstaan 
is, vervult hen, die er van dichtbij kennis van hebben genomen (woning- 
inspectie, Maatsch. hulpbetoon) met ontzetting.

Langs vele wegen trachtte men een oplossing te vinden. Ik noemde U 
reeds de losse cursussen, voornamelijk kook- en naai-cursussen. Maar 
deze, behalve dat ze tegemoet komen aan het gebrek aan huishoudelijke 
kennis, voorzien niet in de groote leemten in het leven van het arbeiders
kind, dat behoefte heeft aan gezelligheid, aan een milieu, waar het be
grepen wordt, waar belangstelling is en plaats, waar het zich bewegen kan.

Deze kinderen, na het veelal eentonige werk overdag, vinden dit alles 
niet thuis. De kleine ruimte benauwt haar; spelen op straat, zooals ze dat als 
kinderen deden, kan niet meer. Ze hunkeren naar afwisseling, naar bezig
heid voor haar geest, die vele uren door het automatisch werk, dat ze deden, 
waaraan ze toch niet lange tijd ongestraft haar volle aandacht onttrekken 
kunnen, slechts zeer ten deele voedsel heeft gevonden.

En zij zoeken de sensatie van de straat.
Vele bestaande jeugdvereenigingen en groepen hebben geprobeerd zich 

’t lot van deze meisjes aan te trekken. En hier en daar met een enkele, met 
de beste van deze meisjes, lukt het ook. Meestal groeien hieruit de bewuste 
arbeidersvrouwen. Als regel echter ligt dit vereenigingsleven met zijn vast 
programma en omschreven bedoelingen voor de meeste onzer meisjes toch 
te ver weg. Het vraagt een stap omhoog. Een kleine tijd brengen zij de 
inspanning hiertoe op, maar in de grond voelen ze zich er niet bij thuis, en 
men ziet ze, de één na de ander afvallen; ze zoeken de weg van de 
minste weerstand en komen ook hierbij weer op straat terecht.
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Sommige fabrieken hebben eigen jeugdwerk opgericht en doen hiermee 
voor hun personeel ontzaglik veel goeds.

De meesten echter wordt dit begrijpelijker wijze niet geboden.
En dan blijft er over het clubhuis, dat open staat, voor alle werkende 

meisjes, zooals dan het clubhuis „de Zeemeeuw” bedoelt te zijn, waar het 
in hoofdzaak gaat om meisjes, werkende in fabriek of atelier en wie zich 
hierbij verder willen aansluiten. Zij moeten zich thuisvoelen in de sfeer 
van dit, op juist deze meisjes ingestelde en afgestemde clubhuis.

Tot nog toe, is het getal van clubhuizen als deze in Nederland zeer klein. 
De hooge onkosten, de kosten van opzet, onderhoud, salarieëring zijn hier
van de oorzaken. En toch is de noodzaak, het dwingende van dit werk, zoo 
groot, dat men wenschen mag, dat oogen er voor open gaan en wegen ge
vonden zullen worden, opdat wij straks niet voor een nog veel grooter 
ellende staan en de destructie in deze onderste lagen van onze bevolking 
hand over hand toeneemt.

Van deze noodzaak zou ik U graag met voorbeelden uit de praktijk van 
ons clubhuis één en ander vertellen.

Ik kan mij voorstellen, wanneer U een avond als buitenstaander bij ons 
zoudt doorbrengen U op zijn minst genomen zeer verwonderd zoudt zijn en 
U zoudt afvragen, wat gebeurt hier eigenlijk. Van regelmatig, op tijd en 
ordelijk komen is op vele avonden geen spoor te bekennen.

Het is een roezige, elkaar duwende en elkaar stootende groep kinderen, 
zoo van 14—24 jaar, die met schelle stemmen en graaiende bewegingen, 
als om half acht de deuren open gaan, bezit van het clubhuis neemt; die 
lawaai maken en heen en weer loopen, 20 maal wat komen vragen, die 
uitgebreid haar haar kammen, nog even een kijkje nemen, dan hier en dan 
daar, die water moeten drinken, snoepje en zakdoek halen, voor ze einde
lijk aangeland zijn in het lokaal, de kamer, die voor haar leeftijd op een 
bepaalde dag en uur open staat.

En al hebben ze nu 3 maanden hetzelfde programma en weten ze wat 
haar Maandag en wat haar Dinsdag en alle andere dagen van de week te 
wachten staat, ze vragen iedere dag even vroolijk weer: „Juf, waar moet ik 
naar toe”, omdat ze niet komen om wat er gedaan wordt, al heeft het eene 
veel meer haar belangstelling dan het andere, maar om het clubhuis, het 
zijn en werken met elkaar, om de sfeer, die er heerscht en omdat ze er zich 
thuisvoelen. Zoo nemen ze alle bezigheid op de koop toe.

En wat U als één van de eerste dingen op zal vallen, is, dat er in deze 
warrelige troep nauwelijks verboden wordt, ook daar waar de buitenstaan
der graag een bevel zou doen hooren en niet begrijpt, dat er niet even in
gegrepen wordt. Het bevel en het verbod in het leven van deze meisjes is, 
wat ze de geheele dag bedreigt, thuis, als in haar werk. Daar bestaat om zoo 
te zeggen haar leven uit. Het wekt dan ook, of heftige reactie met al het
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ellendige wat daarmee naar boven komt of het vindt gedweeë gehoor
zaamheid, omdat het nu éénmaal zoo moet, maar zoo aan de buiten-kant, 
dat innerlijk hiermee niets gewonnen is. De rustige omgeving, de houding 
van de leidsters, vriendelijkheid, en het feit, dat ze zelf geacht worden de 
verantwoordelijkheid te dragen van haar doen en laten, werkt veel in
grijpender, wekt geen verzet en doet na eenige tijd, als het kind oog krijgt 
voor wat in deze nieuwe omgeving geldt, die schaamte ontstaan, die haar 
met eigen kracht en nu niet gedwongen van buiten af, leert zichzelf de 
baas te zijn..
. Het meisje, dat bij ons komt, voelt deze avond als haar vrije tijd, en wil 
het clubhuis aan zijn doel beantwoorden, dan zal ze niet één avond in de 
week hier doorbrengen en de rest op straat, maar alle avonden. Het club
huis staat, behalve de Vrijdag-avond altijd voor haar open.

■ Dit gevoel van „vrije tijd” te hebben, zullen we haar zoo min mogelijk 
moeten afnemen. Voor haar bestaat dit, in het begin, in vrijheid van zich 
te mogen bewegen en lawaai te maken. Thuis kan dit niet. In het bedrijf 
heeft ze haar eigen toegewezen plaats en kan er, om het lawaai van de 
machines of mag er, omdat het de aandacht afleidt niet gesproken worden. 
Op straat, geeft ze er aanstoot mee en het meerendeel van deze meisjes wil 
toch deze openlijke aanstoot niet geven. Op het clubhuis kan het wel.

Daarom probeeren we niet de meisjes op een stoel te zetten en haar daar 
een avond te houden, haar te laten luisteren of zelfs maar te vragen, dat ze 
rustig zijn. Nee, een meisje, dat voor het eerst komt en dat alleen maar 
hollen wil van de ééne kamer naar de andere en van de ééne leidster naar 
de andere, dat in geen enkele groep rust heeft en telkens iets anders ver
zint, is een gewoon verschijnsel.

Of zij zoeken, om nu een ander type te nemen, een eigen hoek in het 
lokaal en spelen daar, haar eigen gevonden spelletjes. Vreemd, zult U 
misschien zeggen voor deze leeftijd. Maar niet zoo vreemd, als we bedenken, 
dat dit een „speeldrift” is, die in haar leven niet bevredigd was.

Anderen kunnen dagenlang bezig zijn, met onbeduidende gezelschap
spelletjes; omdat ze hier met elkaar zitten en er een leidster is, die 
er notitie van neemt, terwijl als ze een handwerkje doen of een 
boek nemen de directe belangstelling niet naar haar uitgaat en ze juist 
hunkeren om mee te tellen. Het individueele werken komt pas als ze een 
heel stuk verder zijn.

Toch is het niet zoo, dat alle meisjes op „de Zeemeeuw” door elkaar 
hollen en onder tafels kruipen. Gelukkig niet. Dit zou niet vol te houden 
zijn, als er zoo elke avond 100 meisjes het clubhuis bezoeken. Er zijn groepen 
voor volksdans, handenarbeid, naaien, gymnastiek, tooneel, ontwikkeling 
enz., groepen, waarbij ze allen zijn ingedeeld en geacht worden mee te doen. 
En voor heel wat pas verschijnende kinderen kunnen we de drang naar
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beweging en afleiding alleen zóó bevredigen, dat we haar iedere 10 minuten 
er op uit sturen, nu eens om een muziekboek te halen, dan weer om een 
sleutel op te zoeken, daarna om de deur open te doen, als er gebeld wordt.

En langzamerhand zullen deze meisjes, die niet geleerd hebben zich 
bezig te houden, die zich niet kunnen inspannen uit vrije wil, er toe komen 
actief deel te nemen aan de groepen, in plaats van alleen maar wat rond 
te loopen, af te kijken, te doen waar ze zin in hebben. Ze zullen gaan mer
ken, dat volksdans prettig is, vooral als je luistert naar muziek en leiding 
en niet wegholt voor iets anders, wat de oogenblikkelijke aandacht vraagt. 
Ze zullen merken, dat handenarbeid niet is, weer stil zitten en bewegingen 
uitvoeren zooals overdag, maar iets moois maken, dat afkomt en dat je 
bovendien zelfs voor enkele centen mag koopen en mee naar huis nemen. 
Ze zullen zien, dat tooneelspelen is, je uitleven, dat zijn wat je nog nooit hebt 
kunnen zijn. En als ze 18 jaren tellen, zullen ze met even veel plezier de 
prinses uit het sprookje voorstellen, als kinderen uit een ander milieu op 
hun 12e jaar.

De vreugde van het meedoen. En de dwang, innerlijke dwang om deze 
vreugde voor anderen niet te verstoren. Want hoe weinig deze kinderen 
geleerd hebben, te bedenken dat er ook anderen zijn, dan zij zelf, blijkt 
telkens weer.

Onlangs voerden we 4 tooneelstukken op, de oogst van vele uren in
spanning in de afgeloopen maanden. De ouders mochten komen kijken. 
En dan bij het eerste het beste stuk vergist zich een meisje van 17 jaar. Ze 
is te zenuwachtig (heel goed te begrijpen) om te luisteren wat haar ge
souffleerd wordt en als de zaai even lacht om de langzamerhand voor 
ieder duidelijk verstaanbare stem van de souffleur, die haar op niet andere 
wijze uit de benauwenis weet te helpen, holt ze weg en is met geen macht 
er toe te bewegen weer op te komen, hiermee alle anderen, die met haar 
maanden lang het stuk hebben ingestudeerd dupeerend.

Het besef, dat je samen voor de dingen staat en het denken om een ander, 
is een van de eerste dingen, die haar moeten worden bijgebracht.

En zoo heeft het clubhuisleven veel dieper, veel ingrijpender beteekenis 
dan dat het alleen meisjes bezigheid geeft en haar van de straat houdt. 
Het geeft de vreugde van het voltooide werk, het geeft aan haar bewegings- 
drang, die zich vroeger uitte in stoeien en hollen en duwen, de gecontro
leerde bewegingen, zoodat de meisjes in haar vrije oogenblikken volks
dansen en gymnastische — of rythmische oefeningen uitvoeren.

En bovendien beteekent dit clubhuisleven eiken dag voor eenige uren 
onttrokken zijn aan de sfeer van verbittering, depressie en wanbegrip, 
die er in zoo vele gezinnen heerscht. Wij kunnen ons in dit opzicht de 
toestand niet somber genoeg voorstellen. De werkloosheid met de physieke 
en moreele ellende hier aan verbonden, drukt een stempel op vele gezinnen.

EN ONTSPANNING DER VROUWELIJKE JEUGD.
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Dan brengt het Clubhuis deze meisjes tezamen in een gezellige lichte kamer, 
geeft haar ontspanning, tracht haar minder heftig te doen spreken en te doen 
reageeren, haar wat onbezorgheid en vroolijkheid en lach mee te geven. 
Hiervan toch moet het kind, en vooral dit kind, dat 8| uur zijn eentonig, 
soms geestdoodend en dikwijls zenuwachtig werk moet doen, zijn weer
stand voor het leven krijgen.

En daarom kunnen wij in dit werk nooit genoeg waardeeren de menschen 
die een avond van hun vrije tijd afstaan en die de gave hebben, de inner
lijke weerstand om met deze altijd zich verongelijkt voelende en gauw 
geraakte kinderen (die heftiger en veel langer, dikwijls tot hun 21, 22e jaar, 
onder de puberteitsverschijnselen lijden, dan anderen) met groote vroolijk
heid en onweerstaanbaarheid te werken. Een uur van hartelijk lachen, 
van groot en uitbundig plezier geeft moed om veel te verzetten en er niet 
onder te raken. Wat ons werk zijn moet, is weerstand geven, weerstand 
voor hun leven van nu en later.

Hoe groot wel de verschillen zijn in toon, die thuis heerscht en bij ons 
mag ik misschien met het volgende voorbeeld duidelijk maken.

We zaten op een koude, heel stormachtige avond met een kleine groep 
bij elkaar. Er komt later dan de anderen een meisje binnen, dat met eenige 
zeer krachtige termen te kennen geeft, dat het buiten ellendig weer is en 
zij natte voeten heeft. Dan zegt een klein ding, dat op haar buik op de 
grond ligt en plaatjes kijkt: „Vloek jij ? Dat doe ik nooit op het Clubhuis. 
Hier is het net alsof je in de kerk komt”. Dit is een van de dingen geweest, 
die mij het schrilst getroffen hebben, om het geweldige verschil in atmosfeer 
thuis en hier, dat er uit spreekt. Dit maakt dat een kind de clubhuistoon, 
die allesbehalve kerksch is, zoo aanvoelt dat ze de afstand alleen kan defini- 
eeren met de woorden: „alsof je in de kerk komt”, — de kerk, die ze van 
binnen nooit gezien zal hebben, maar die alleen een gevoelsfeer bij haar 
aangeeft.

Op een zangles zingen we een lentelied, „De linde bloeit, de linde geurt”. 
En een van de meisjes zit er zoo tusschen door te praten en hindert zoo, dat 
ze tenslotte weggestuurd wordt.

Als ik dan vraag, waarom ze zoo doet, zegt ze: „Ik zing geen gods
dienstige liedjes, daarvoor vloek ik veel te erg, en die andere meiden ook”. 
Dat is de armoede van het leven van deze kinderen, waar het wringt tusschen 
een gewoon natuurliedje en hun levensuiting. En het is het zelfde kind, 
dat op de hygiene les niet stil kan zijn, maar het heele uur rare geluiden 
maakt en opmerkingen ten beste geeft, niet omdat ze niet luisteren wil, 
dolgraag zelfs, maar omdat ze de stilte en ernst, waarmee de dingen hier 
besproken worden niet aankan.

Clubhuiswerk, voor al deze meisjes een noodzaak. Maar zien we ook en 
dat wordt altijd weer gevraagd, alsof noodzaak alleen niet voldoende zou
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zijn om het te doen, resultaten ? Het zal U misschien vreemd klinken als ik 
U zeg, dat in de eerste plaats als resultaten enorme conflicten zich voor
doen. Want voor een kind, in wier 15 jarig leven niemand tijd had zich 
speciaal met haar te bemoeien (ze heeft nooit ergens meegeteld of aan
dacht gehad) voor zoo'n kind is daar op eens een clubhuis met meisjes van 
haar eigen leeftijd en van haar eigen omstandigheden, zijn daar leidsters, 
die het belangrijk vinden, wat er gebeurt op de fabriek en die luisteren naar 
ieder verhaal. Wat vindt je dan plotseling jezelf en je leven en al de dingen 
waarmee je te maken hebt en die je voordien niet zag, gewichtig en wat is 
er logischer dan, wanneer op een oogenblik de belangstelling er is voor je 
buurvrouw en niet voor jou, je probeert de aandacht te trekken, en hoe 
kun je dat beter doen dan door eens flink hard te gillen of iets te doen 
waarvan je zeker weet,.dat het niet mag. Wat is er logischer dan dat je 
vindt dat jouw dingen uit jouw leven in de allereerste plaats komen.

Het gevolg?
Meisjes, die het van elkaar zien en elkaar de waarheid zeggen, eindelooze 

ruzietjes en leidsters, die zich wel eens afvragen, wat ze nu eigenlijk be
reiken.

Hoe sterk de behoefte is om gekend te worden ?
Toen onze koffiekamer het vorige jaar niet zooals nu 160 meisjes, maar 

40 meisjes telde, hadden we de gewoonte, ais er een jarig was, iets feeste
lijks te doen. Er is wel eens een broodpudding gemaakt en we hebben ook 
wel eens een appel gegeven, de grootste aan de jarige.

En terwijl dit ’s morgens op de fabriek niet gebeurd was, kwamen alle 
meisjes op voorbeeld van de leidster de jarige feliciteeren. Dit is ter oore 
gekomen aan een zusje van een van onze meisjes, dat nooit had behoeven 
te werken en ook nooit had willen werken, en dat nu 3 dagen voor haar 
verjaardag zich ging opgeven aan de fabriek, waarmee ze de mogelijkheid 
kreeg ’s middags op de koffiekamer te komen, opdat dit feest van één appel 
en de algemeene felicitatie, het „éénmaal in het middelpunt staan" ook haar 
ten deel zou vallen.

Dan begrijpen, dat er in het leven van deze meisjes iets gekomen is, dat 
de moeite waard is, iets wat als een blijheid staat in haar leven van eiken 
dag, — haar eigen huis, haar eigen vriendinnen, samen werken, samen 
spelen, samen feestvieren, samen uitgaan, „een mensch zijn”.

Brengt dit nu met zich mee een totaal veranderde groep meisjes, die 
zich beheerschen kan, beleefd is, niet gilt en niet schreeuwt ? Nee, zeker niet.

Misschien heeft het kind alleen nog maar geleerd een stoel, die ze achter 
zich omgooide op te rapen en de deur niet op zijn allerhardst dicht te slaan. 
Maar het zal toch er ook iets van begrijpen, dat het leven verder gaat, dan 
huis en fabriek. Dat er dingen zijn, die de moeite waard zijn en die er ook 
voor haar zijn.
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Ik heb niet dan met een enkel woord gesproken over de vrije tijd van het 
fabrieksmeisje en hoe zij deze, over het algemeen en buiten het club
huis doorbrengt.

Ik geloof, dat ik dit in een stad als Rotterdam wel als bekend mag ver
onderstellen.

Ik heb getracht iets te vertellen, hoe onze vereeniging het leven van deze 
meisjes ziet en wat zij heel in het klein gemeend heeft hiervoor te kunnen en 
te moeten doen. Het is nog niet veel anders dan pionierswerk en het zal 
nog heel wat phase's moeten doormaken voor het is, waar het wezen moet.

Onze stad kent 21000 fabrieksmeisjes, en Nederland kent er 200.000.
Toen ik twee jaar geleden vele fabrikanten bezocht, werd mij gezegd, 

„Was U maar 10 jaar geleden begonnen, toen was er nog iets te doen, nu 
is het hopeloos; de meisjes willen niet meer, het is alles de laatste jaren zoo 
hollend achteruit gegaan”.

Dit was geen bemoedigend begin. Maar tegenover dit uitzichtslooze — 
te staan met nog wèl moed, — te doen wat onze hand vindt om te doen en 
dit met heel ons hart, niet te achten op teleurstellingen, niet te vragen naar 
de groote en zichtbare resultaten, dat zal onze taak zijn in de eerstvolgende 
jaren.

Het zal in dit werk niet gaan om iets geweldigs, om iets allesverzettends, 
dat de wereld zal kunnen zien. Het zal gaan om groote trouw en doorzetting, 
en heel veel geduld, het zal gaan om het begrip en medewerking van een 
kleine keur van menschen, die de nood in deze ziet. Het zal gaan om het 
reiken van de beker koud water aan hen, die er
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een zestal jaren 
religieus-socialisti: 

der

JEUGDBEWEGING

langstelling voor deze bijeenkomsten 
voortdurend toeneemt. Aan geestelijke 
verdieping en onderling contact — het 
doel dat de A. G. zich met dit werk stelt — 
is blijkbaar grote behoefte. Vooral na
tuurlijk bij jongeren uit die kringen die 
men godsdienstig zowel als staatkundig 
met de naam „vrijzinnig” kan aanduiden. 
V.C.J.C., N.B.A.S., J.V.O., V.D.J.O.,maar 
ook A.J.C. zijn steeds vertegenwoordigd. 
De week-ends hadden tot nu toe alleen 
in Bentveld plaats. In Februari echter

Oinds een zestal jaren organiseert 
de religieus-socialistische Arbei- 

ders-gemeenschap der Woodbrookers 
regelmatig z.g. jongeren-weekends. Op 
deze cursussen komen gemiddeld tussen 
70 en 100 jongeren boven de 18 jaar uit 
verschillende organisaties. De laatste 
twee jaren wordt van te voren overleg 
gepleegd met enkele jeugdverenigingen. 
Het is merkwaardig te zien hoe de be-
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DE VREDESGEDACHTE IN DE V.C.J.B.

I

ontstaan door de ontwikkel! 
rechtsbewustzijn, en hieraan 1 
de jongeren meehelpen.

jgt de radicaal- 
daar de over- 

C.J.B. het 
Jongeren 

tot lid 
er een, de 

periode 
jr „Ont- 

ijroot vertrouwen 
31 bereikt de 
.B. haar hoog-

jeugd. Op den duur krij( 
antimilitaristische stroming < 
hand, dan neemt in ’29 de 
initiatief tot oprichting van de 
Vredes Federatie, die groepen 
heeft. Van deze is de J.V.A. 
V.C.J.B. een ander. Deze derde 
kan gekarakteriseerd worden door 
wapening". Men heeft groot 
in de Volkenbond. In 1931 
vredesbeweging in de V.C.J.I 
tepunt in een Vredes conferentie. Daarna 
komt er een inzinking, eerst veroorzaakt 
door de economische crisis, later zeer 
verergerd door de politieke toestand. De 
titel van een reeks artikelen in 1937 in 
„Groei" verschenen was juist: De vredes
beweging in de klem. Hoewel het vredes- 
verlangen bij de V.C.J.B.-ers niet ver
minderd is, is de zekerheid er niet meer 
langs welke weg men een internationale 
rechtsorde kan bereiken. Misschien is het 
juist daarom goed, dat men een confe
rentie heeft gewijd aan de houding van de 
V.C.J.B. inzake het vredesvraagstuk. 
Twee honderd vijftig deelnemers be
zochten deze bijeenkomst op 18 en 19 
Februari, waar men tot de conclusie 
kwam, dat een internationale rechtsorde 
alleen op den duur den vrede kan waar
borgen. Maar deze rechtsorde kan slechts 

ling van het 
. kunnen ook25 en 26 Februari 1.1. werd de 

winterconferentie van de Vrij
zinnig Christelijke Jongeren Bond ge
houden, die ditmaal gewijd was aan het 
vraagstuk van de internationale rechts
orde. Naar aanleiding hiervan schreef 
een der secretarissen in „Groei” een 
interessant historisch artikel over „De 
vredesgedachte in de V.C.J.B., 1919— 
1939”. Schrijver deelt deze 20 jaren in 
vier perioden in. De eerste is a.h.w. een 
voorbereidingsperiode; de tweede zet in 
met het organiseren door V.C.J.B. en 
S.B. van een Centrale Vredes Meeting, 
waarvan het gevolg was de oprichting van 
de Jongeren Vredes Actie in 1924.

Deze periode duurt tot 1929, de J.V.A. 
wordt een krachtige beweging onder de

is geprobeerd ook in het nieuwe huis der 
A.G., te Korte Hemmen (Fr.), een der
gelijke bijeenkomst te organiseren, spe
ciaal voor jongeren uit het Noorden. De 
deelname overtrof alle verwachtingen. 
Niet minder dan 128 jonge mannen en 
vrouwen bezochten dit eerste Noordelijke 
weekend, waar speciaal jongeren — 
en jeugdleidingsproblemen aan de orde 
kwamen. Zeer duidelijk bleek daar 
weer de bereidheid tot samenwerken, 
maar ook de noodzakelijkheid van 
veel onderling contact. Men merkt 
juist op dergelijke conferenties, hoe 
weinig men van elkaar weet, hoe moei
lijk het is eikaars taal te verstaan, maar 
anderzijds hoe ontzaglijk veel men als 
democratische jongeren aan geestelijk 
bezit èn aan problemen gemeen heeft.

Begin Maart is te Bentveld weer een 
dergelijke week-end cursus gehouden 
waarvoor zich eveneens ver over de 100 
deelnemers opgaven. Er werd gesproken 
over „Het geloof in God en Christus"; 
„Is het socialisme een verouderde indeo- 
logie” en „Doet het Christendom nog ter 
zake".

LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR 
DE RIJPERE JEUGD.

XXin of meer plotseling is het laatste 
* jaar de lichamelijke opvoeding weer 
in het middelpunt van de belangstelling 
komen te staan. Men herinnert zich de 
mededelingen omtrent de slechte licha
melijke conditie der dienstplichtige jonge 
mannen, welke velen een mede argu
mentatie vinden voor een arbeidsdienst

Ongetwijfeld heeft men ook de aan
kondiging gelezen van het op 13,14 en 15
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In dienst van die m 
herbewapening is naar de mening 
de Interdiocesane Jeugdcommissie 
lichamelijke op voeding een factor 
groot belang, daar zij overtuigd 
het juiste gebruik van de s 
wapenen van geestelijk en z 
inzicht en van een door het 
en de normen 
vormd geweten, 
aangeleerd, indie 
en op gees 
lichamelijke 
oefening.

Zij is overtuigd, dat ook lichamelijke 
oefening, lichamelijke opvoeding en sport, 
beoefend volgens de normen van het 
gezond verstand en de christelijke leer, 
en ieder systematisch spel der jeugd een 
paedagogische betekenis behoren te heb
ben, die ver uitgaat boven de idee van 
lichaamsoefening alléén en dat zij niet 
een laatste doel mag zijn, doch een middel 

e opvoeding in de meest ruime 
iing tot gehardheid, soberheid, 

iw. kameraadschap en verdraagzaam- 
», tot vaderlandsliefde, eerlijkheid, 
iid en tucht). Zij is overtuigd, dat 
slotte door lichamelijke oefening ons 

volk kan en moet worden opgevoed tot 
meer geschiktheid in dienst van Uwe 
Majesteit, het Hoofd van onze Staat, en

April te A’dam te houden congres voor 
lichamelijke opvoeding.

Ook in Rooms-Katholieke kring toont 
men op het ogenblik grote belangstelling 
voor deze vorm van opvoeding. In het 
Maartnummer van „Dux" staat er een 
uitvoerig artikel over van rector Bannen
berg, secretaris van de Interdiocesane 
Jeugdcor 
tot uitdr 
lichamelijke opvoeding past in een 
christelijke opvoeding, die immers de 
gehele omvang van het menselijk leven

Anderzijds waarschuwt schr. tegen het 
overschrijden van de grenzen „door het 
militariseren van de zogenaamde licha
melijke opvoeding".

Juist de jeugdverenigingen hebben 
volgens rector Bannenberg een taak, een 
belangrijke taak op het gebied der licha
melijke opvoeding. Maar men moet niet 
vergeten, dat er altijd nog meer jongeren 
buiten de jeugdorganisaties blijven dan 
er toe toetreden. Vandaar dat de vraag 
onder ogen gezien moet worden, i 
dient te geschieden met die 
„Indien de mogelijkheid tot subsic 
van de lichamelijke opvoeding werkel 
heid zou worden, dan ware ook voor deze 
massa ongeorganiseerden op dit punt 
wel wat te doen".

Van dezelfde gedachte gaat het re- 
quest uit, dat door de Interdiocesane 
Jeugdcommissie aan H.M. de Koningin is 
gezonden en waarvan wij de tekst hier
onder laten volgen.

„Met instemming werd door de Inter
diocesane Jeugdcommissie, de centrale 
van het katholieke jeugdwerk in Neder
land, kennis genomen van de oproep, door 
Uwe Majesteit zo krachtig ondersteund, 
tot morele en geestelijke herbewapening.

De Interdiocesane Jeugdcommissie 
meent echter niet slechts adhaesie en 
volledige instemming te moeten betuigen 
aan de boodschap van Uwe Majesteit, 
maar ook een weg te moeten zoeken, hoe 
onder de jeugd de idee van geestelijke 
en zedelijke herbewapening kan worden

uitgevoerd; herbewapening, niet slechts 
van de georganiseerden, met wier geeste
lijke opbouw de Katholieke Vrije Jeugd- 
vorming zich reeds ettelijke jaren bezig
houdt, maar ook van de vele niet- 
georganiseerden, de massa-jeugd, die 
behoort te worden geoefend in het ge
bruik van geestelijke en zedelijke wape
nen, om het eigen zedelijk goed en de 
hoogste idealen van cultuur en christen
dom te verdedigen.

Reeds aanstonds werden door de 
Interdiocesane Jeugdcommissie de mid
delen onder de ogen gezien, waardoor die 
morele en geestelijke herbewapening in 
de opvoeding zowel van de georganiseer
de als ongeorganiseerde schoolvrije jeugd 
kan worden doorgevoerd en verwerkt.

morele en geestelijke

de

ir zij overtuigd is, dat 
lik van de scherpe 

geestelijk en zedelijk
i een door het geloof 

der rechte rede ge-
. moeilijker kan worden 

u, ...uien ontbreekt een gezonde 
geestelijke waarden ingestelde 
' e opvoeding en sportbe-



FEITEN EN POGINGEN 231

JEUGD HELPT JEUGD.

OECUMENISCHE JEUGD COMITÉ.

HET FILTER.

x in dienst van de mensheid en 
Schepper.
ser harte wenst de Interdio- 
jdcommissie mede te helpen,

DE. N. J.F. (NED. JEUGD FEDERATIE.) 

/"xnlangs verscheen, het tweede num- 
mer van „Het Filter", het orgaan 

van de Nederl. Jongeren Perscommissie, 
dat zich tot taak stelt de waarheid te 
verspreiden omtrent extremistische jeugd- 
stromingen in ons land en elders.

lijke Jeugd in aanraking brengen met de 
resultaten van de conferenties te Oxford, 
Edinburgh en Tambaram. Immers de 
jongeren zullen later de leiding dienen 
over te nemen en daarom is het nodig 
dat ze het oecumenisch werk kennen en 
steeds meer meemaken. Bovendien wil 
men op de wereldconferentie 1939 de 
christelijke jeugd van allerlei schakering, 
laten getuigen. Laten getuigen van hun 
geloof juist nu er zoveel anti-christelijke 
invloeden werken.

Niet de eenheid scheppen, wil de oecu
menische beweging, maar de eenheid 
vinden die er is. En behalve dit wil hij 
uitgaan in de wereld om te getuigen dat 
Christus Koning is op alle levenster
reinen, ook dus op het maatschappelijke.

üen zoveelste uiting van de groeiende 
behoefte aan contact, aan geestelijk 

contact, is de conferentie van het Oecu
menisch Jeugd Comité (afd. Nederland) 
geweest, de 4 en 5 Februari 1.1. te 
Woudschoten werd gehouden. Deze vijfde 
conferentie was geheel ingesteld op de 
wereldbijeenkomst der Christelijke jeugd, 
welke deze zomer in Amsterdam plaats 
zal vinden. Voor het eerst waren alle 
aangesloten verenigingen vertegen
woordigd in de meer dan 160 deelnemers.

De wereldconferentie 1939 wil in de 
eerste plaats, aldus Jkvr. C. M. van Asch 
van Wijk in haar inleiding, de Christe-

uiteindelijk 
van den Sc!

Van. ganse 
cesane 'Jeugc 
het opgroeiende geslacht uit te rusten met 
.de wapenrusting van geestelijke en zede
lijke geschiktheid om individuele staats
burgerlijke, menselijke en godsdienstige 
plichten te vervullen, om aldus levens
vreugde voor ieder afzónderlijk en allen 
te veroveren in aller gemeenschap.

Daarom meende zij een concreet plan 
te moeten uitwerken, waarin omschreven 
is de wijze, waarop lichamelijke op
voeding en sport in dienst kunnen worden 
gesteld van geestelijke en zedelijke her
bewapening. Tot dat doel werd een comité 
gevormd en daar de Interdiocesane Jeugd
commissie hoopt, dat de Rijksoverheid 
toch niet onverschillig zal staan voor wat 
de jeugdorganisaties zullen presteren, 
verwacht zij van Uwer Majesteit's Re
gering bepaalde hulp en steun en hoopt zij, 
dat, als later een beroep op de Overheid 
zal worden gedaan, de Overheid blijk zal 
geven van medeleven en medewerken met 
wat door de Jeugdorganisaties onder 
grote moeilijkheden en zelfs met gebrek 
aan zeer noodzakelijke middelen, wordt 
tot stand gebracht.”

r~xp 29 Maart 1.1. werd de derde lande- 
lijke vergadering gehouden van de 

„Jeugdactie hulp aan jeugdige noodlij
denden", waarover wij reeds eerder berich
ten. Naar aanleiding van een internationaal 
Jeugdcongres dat 11 en 12 Maart te 
Reims is gehouden en waarop de moge
lijkheden van hulpverlening besproken 
werden aan vluchtelingen en jeugdige 
oorlogsslachtoffers, is voor gesteld in Ne
derland een congres te organiseren, dat ten 
doel heeft alle humanitair werk, dat hier 
door de jeugd, ten bate van de jeugd 
wordt verricht te leren kennen en even
tueel te verenigen.
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In het tweede nummer wordt een en 
■nder medegedeeld over de kort geleden 
opgerichte „Nederlandsche Jeugd Fede
ratie”. Hoewel deze zich voordoet als 
een neutrale organisatie, moet men er op 
bedacht zijn, aldus „Het Filter”, dat men 
hier te doen heeft met een communis
tische vereniging. Met de oprichting van 
deze N.J.F. is men de derde periode 
ingegaan in de ontwikkeling van de 
Communistische actie onder de jeugd, die 
men het best de „gecamoufleerde een- 
heidsfrontactie” kan noemen. Vele be
wijzen daarvoor worden in: „Het Filter” 
aan gevoerd.

N.J.S.
,ok worden er mededelingen gedaan 

omtrent de Nationale Jeugd Storm, 
welke zich eveneens neutraal noemt en 
het volgens „Het Filter” geenszins is.

Blijkens de mededelingen zijn zeer 
vele N.J.S.-leiders lid van de N.S.B. Dat 
de N.J.S. ook officieel als mantelorgani
satie van de N.S.B. wordt beschouwd 
toont de uitbreiding aan van het bekende 
ambtenaren-verbod ook tot de N.J.S.

zander deze naam is een actie t>e- 
gonnen voor hulp aan jeugdige 

Duitse vluchtelingen. Hoewel er reeds 
veel van particuliere zijde voor vluchte
lingen in het algemeen wordt gedaan, 
werd vooral voor jongeren, die tot de 
niet-politieke Duitsche jeugdbeweging 
behoren' (padvinders, Wandervögel, 
verenigingen die verboden zijn in 
Derde Rijk) niet gezorgd. Het boven
genoemde comité wil deze zorg ter hand 
nemen, die zal bestaan uit verzorging 
voor beperkte tijd en bevordering der 
emigratie.

Men kan geld storten op gironummer 
341200 t.n.v. G. de Jongh, Herman 
Gorterstr. 33 Amsterdam (Z.); of het 
kleren-depot voor jonge mannen aan
vullen, dat gevestigd is Herman Gorter- 
straat 29 Amsterdam-Z., p.a. Mevr. 
Kranenburg-Royaards.
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De wijziging en aanvulling van artikel 20 der Lagerondérwijs-wet 1920 
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■ ' hébben een belangrijke herziening van deze Gids nodig gemaakt. Zij ia 
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en O.R.; Ned. Ouderraad voor het O.L.O.; Ouderbladen; Een mijlpaal

Een aantal bijlagen, welke aan de tekst rijn toegevoegd verhogen nog 
de waarde: Voorbeeld voor een huish. regl. voor een O.C.; idem voor een 
Ouderraad; idem voor een School- of Ouderfonds; Lijst van in Ouder
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- Zojuist verschenen: '
VROEG TOT GOD,

door. Hil brandt Bosch ma. „Religieuze Vor
ming” nr 4.

Vele ouders, onderwijzers/Zondagsschoolonderwijzers, ja zelfs ook wel 

goede weg zijn. „Want het geven van godsd. ond. is als het hanteren van ■ 
■ ' een tweesnijdend zwaard: het kan net zo goed de verkeerde kant uitsnijden 

: ■ als de goede.” .
De schr. wil' niet, dat het godsd.ond. uitsluitend zal uitgaan van de 

b ij b e 1, en het daarin geschetste verleden; met kracht komt hij er voor 
op, dat het onderwijs ook hierin aansluiting zal zoeken bij het om de • >

' .heden „van opvoedkundige, van natuurkundige, van geschiedkundige 
en van redekundige aard”. Hij wijst aan, hoe ontzaglijk veel ér in dit 
opzicht door de opvoeder kan worden bedorven; hoe men de beste be-’. 
doelingen kan hebben om de kinderen „vroeg tot God” te leiden, terwijl' 
men toch metterdaad het gevoel voor godsdienst en voor waarheid in de 
ziel der kinderen vermoordt.

Mochten allen, die zich met godsd.ond. bezighouden, van de een
voudigste boeren-zondagsschoolonderwijzeres  af tot de knapste predikant 
toe, dit boekje eens ter hand nemen, om zich ernstig af te vragen: Ben
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Grepen uit het rassenvraagstuk bij den mensch 
door Dr P. J. WAARDENBURG.

T Tet rassenvraagstuk, dat oorspronkelijk van de lichamelijke zijde door 
deskundigen bestudeerd werd, is pas sinds het midden der vorige 

eeuw indruk gaan maken op het groote publiek.
Als reactie op de gelijkheidsgedachte der Fransche revolutie, verdedigde 

de Go bi ne au, gezant van dat land, de opvatting, dat rasver
schillen niet door het milieu werden opgewekt, maar dat zij, zoowel op 
lichamelijk als geestelijk gebied aangeboren waren. Tusschen 1853 en 
heden traden, met tusschenpoozen, zoowel in West-Europa als in Amerika 
verschillende schrijvers op het tapijt, die er met de Gobineau den 
nadruk op legden, dat het ras de drijfkracht der geschiedenis is en dat de 
oorsprong en verspreiding van alle belangrijke cultuur practisch aan het 
hoogst bevoorrechtte slanke, blonde Noorderras te danken was. Deze leer 
heeft vooral daarom in Duitschland zulk een opgang gemaakt, omdat dit 
land, wat nationale consolideering betreft, bij de andere West-Europeesche 
volken geheel achteraan kwam en dus zocht naar een eenheidsgedachte. 
Door het waandenkbeeld, dat de Duitschers overwegend Germanen zouden 
zijn en dat deze de kern vormden van het zoo edele noorderras werden zij 
tenzeerste gestreeld. Het vage rasbegrip beantwoordde ook geheel aan het 
romantisch idealisme, waarin zij sedert eenige geslachten — denk bijv, aan 
het werk van Richard Wagner — waren opgevoed. Uit het ras, dat de 
Duitsche natie tot een eenheid maakte, ontwikkelde zich het Pan-Ger- 
manisme, dat nog rasgenooten buiten de rijksgrenzen ontdekte. Met dezen 
wil de neo-Germaan ook broederschap onderhouden en samen met dezen 
wil het gaarne de wereld beheerschen en zoo een — voor velen wel wrange — 
„vrede” op aarde stichten. Er werden zeer sterke geestelijke tegenstellingen 
uitgedacht tusschen het noorderras en de andere blanke rassen. Deze 
werden letterlijk in alles gezocht, ook in het belangrijkste: de religie. 
Langzamerhand nl. gedrenkt met materialistische en monistische voor
stellingen, werd de kunstmatige tegenstelling geschapen tusschen de 
vroomheid, geboren uit het indogermaansche wezen, dus voortbrengsel van 
de ziel van het noorderras en die, geboren uit het Semitische wezen, in de 
ziel van het oriëntaalsche en vooraziatische ras. Deze werd in het joodsche 
monotheïsme en profetisme tot uitdrukking gebracht, waaruit tenslotte 
het Christendom werd geboren. Men sprak ook van aardsche (diesseitige), 
vrije, zelfbewuste, meer pantheïstisch getinte, germaansche vroomheid, die 
niet door angst of zondebesef gestoord wordt en van hiernamaalsche 
(jenseitige); Semitische, meer slaafsche vroomheid, die op verlossing van het 
aardsche en onderwerping van het vleesch aanstuurde en in ’t geheel niet 
bij de germaansche ziel zou passen! Men begrijpt, dat dit nog het ver- 
hevenste argument is, waarmede men het antisemitisme en nu zelfs den 
strijd tegen het Christendom verdedigde. Verder was het een kleine kunst



..

234 GREPEN UIT HET RASSENVRAAGSTUK BIJ DEN MENSCH3
ij

s
-j

om van de Ariërs — een zijtak van het noorderras 1200—800 v. Chr. in 
Perzië en Voor Indië — deugden en van de niet-Ariërs hoofdzakelijk 
schaduwzijden te vermelden. Daar dit alles in de laatste jaren zeer op de 
spits gedreven is en aanleiding gegeven heeft tot zoogenaamde rasbe- 
schermende maatregelen en sterke antisemitische uitspattingen in 
Duitschland, is het te begrijpen, dat het rassenvraagstuk aller aandacht 
heeft wakker geroepen.

Het ongelukkige is, dat de politiek zich uiterst voorbarig heeft meester 
gemaakt van een wetenschap, die nog stik vol vragen steekt, waarop een 
afdoend antwoord voorloopig nog lang niet te geven is. In een tijdschrift
artikel kan ik eenige dier vragen slechts noemen, zonder er dieper op in te 
gaan. Hoogstens hier en daar een kleine toelichting.

De vraag of rassen in het algemeen en menschenrassen in het bijzonder 
als zoodanig geschapen zijn wordt verschillend beantwoord. Er is veel voor 
te zeggen, dat dit niet het geval is, maar dat rassen naderhand zijn gevormd 
uit menschengroepen, wier leden uit verschillende erfelijke typen be
stonden.

Wij zullen straks zien, dat selectie van aan nieuwe omstandigheden aan
gepaste individuen een der yoornaamste middelen tot rasvorming geweest 
is. Nu rijst de vraag of deze selectie zich even sterk op geestelijke als op 
lichamelijke eigenschappen gericht heeft. Waarschijnlijk is dit niet het 
geval, omdat iedere maatschappij, ook de primitievere, behoefte had aan 
arbeidsverdeeling, dus aan verschillende gaven. Het is wel waar, dat aan 
jagers, die van de hand in de tand leven, andere geestelijke eischen gesteld 
worden, dan aan gezeten landbouwers, ook lichamelijk zelfs. Maar na de 
oude steentijdperken, waarin het slanke noorderras zich zou hebben ge
vormd, zijn klimaat en levenseischen voortdurend aan dusdanige wijzi
gingen onderhevig geweest, dat het niet aangaat het huidige noorderras 
alleen te voorzien van de dappere, vastberaden, speurende, op zwijgen, stilte 
en eenzaamheid aangelegde eigenschappen, kortom op die van zelfbe- 
heersching, onafhankelijkheidszin en pioniersdrang en bijv, aan het kortere 
massievere donkere alpine ras van Midden-Europa vlijt, geduld, arbeid
zaamheid, bekrompenheid, saaiheid, conservatisme, onderworpenheid toe 
te kennen. Deze rassen worden dan op willekeurige wijze als aangeboren 
heer- en knechtrassen tegenover elkaar gesteld. Een dergelijke ruwe wijze 
van doen heeft slechts politieken, geen eerlijk wetenschappelijken zin, al 
kunnen er enkele korrels waarheid in achtergebleven zijn. Rustige onbe
vooroordeelde onderzoekers zijn dan ook tot de slotsom gekomen, dat van 
het bovengenoemde verband tusschen ras en religie niets blijkt, dat bij de 
verbreiding van de belangrijke wereldgodsdiensten de rasgrenzen telkens 
overschreden zijn en dat het ras hoogstens een stempel kan drukken op 
ondergeschikte vormen van godsdienstig leven. De critiek heeft zich verder
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vooral sterk gericht op alle rassenwaan — zij het van Noorderlingen, 
Japanners, Joden en wie ook — en aangetoond, dat de geniale cultuur
scheppers in alle rassen persoonlijke uitzonderingen vormden.

Ook is gebleken, dat velen het anders zijn der Joden antithetisch waar- 
deeren, omdat zij aan een instinctieven tegenzin, aan vrees en afgunst 
gehoor geven en hun affectieve gevoelens niet aan de censuur onderwerpen 
van wat den mensch het meeste siert en kenmerkt: zijn zedelijk bewustzijn 
en geweten. Er bestaan geen deugzame en ondeugzame rassen. De heden- 
daagsche strijdwijze van den Ariër tegen den Jood bedient zich telkens van 
dezelfde zoogenaamde „karakterfouten, die het antisemitisme aan de 
Joden verwijt. Wel een bewijs, hoezeer deze deugden en ondeugden 
algemeen-menschelijk en niet aan een ras gebonden zijn; en hoe men 
zich voor rassenhoogmoed diende te schamen. Hoogstens zou men zekere 
als voorrechten gevoelde gaven in nut voor de minder bevoorrechten 
moeten omzetten.

Twee zeer belangrijke rasvraagstukken vragen de aandacht der geleerden. 
Ten eerste die naar de verdere lotgevallen van eenmaal gevormde menschen- 
rassen, en ten tweede — nauw daarmee samenhangend — die naar de 
gevolgen van hernieuwde kruisingen van rassen en van hare eventueele 
beteekenis voor het ontstaan van cultuur.

Volken of cultureele eenheden door taal, zede en andere traditie en naties 
of historisch-politieke eenheden omvatten vaak meer dan één ras en be
zitten doorgaands veel voorbeelden van rasvermenging. In hoeverre doet 
deze goed of kwaad aan een volk ? Dit is een afzonderlijk probleem. Men 
hoort vaak de meening verkondigen, dat oorlogen op rassenbotsing zouden 
hebben berust. Dit is historisch nagenoeg niet aan te toonen, wel een bewijs 
hoe volkeren — ook al geeft men den invloed van ras op cultuur toe — aan 
veel sterkere geestelijke botsingen bloot staan, dan die welke uitsluitend 
uit het rasverschil voortkomen. Wél zal men in de toekomst groot gevaar 
loopen, dat het op de spits drijven van de rasgedachte en het verder toe
passen van rasonderdrukking, een nieuw element aan de oorzaken van den 
rampzaligen menschenstrijd zal toevoegen. Het gele of zwarte gevaar, dat 
dreigt, is door den blanken wereldoverheerscher in het leven geroepen.

Wie het voornemen heeft den ontwikkelden leek duidelijk te maken 
waarom het uit biologisch oogpunt gaat bij het rassenvraagstuk bij den 
mensch, zal goed doen eenige algemeen erkende ervaringsfeiten tot uit
gangspunt van zijn betoog te nemen.

Zoo weten wij dan, dat negers, indianen, mongolen, blanken enz. enz. 
als groepen van elkaar te onderscheiden zijn. Alle groeps- of rasgenoten 
kenmerken zich door een gemeenschappelijk bezit, dat zij daarom zoo 
geregeld — men zou haast zeggen hardnekkig — vertoonen, omdat zij het 
van geslacht tot geslacht van hun beide ouders erfden. Negers uit den
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tijd der egyptische pharaönen en pygmaeën ten tijde van Herodotus zagen 
er evenzoo uit als de huidige. Dit is het eerste, voornaamste ervaringsfeit. 
Een gezin van Eskimo’s, van Lappen, van Samojeden, van Hottentotten of 
Vuurlanders vertoont hoofd voor hoofd alle trekken, die de genoemde 
rassen typeeren, omdat ieder kind het geheele stel van eigenschappen dubbel 
ontving, zoowel van vaders als van moeders zijde.

Vragen wij hoe lang een negerfamilie er negersch zal uitzien, dan is er 
slechts één antwoord. Het zal net zoo lang duren als deze lieden onder 
elkander huwen. Het zal afgeloopen zijn, zoodra een neger een blanke, 
een indiaan, chinees of hindoe trouwt, waartoe bijv, in Suriname gelegen
heid bestaat. Dit is het tweede belangrijke ervaringsfeit.

Wat gebeurt in dit laatste geval ? Hier huwen twee menschen, wij mogen 
dus zeggen, dat hun niets menschelijks vreemd is. De algemeen-mensche- 
lijke lichamelijke en geestelijke karaktertrekken worden in ieder huwelijk 
door beide ouders op elk der kinderen overgebracht. In een huwelijk van 
blanken wordt aan dit algemeen-menschelijke nog iets toegevoegd, nl. al 
datgene wat den blanke typeert en hem onderscheidt van den niet-blanke. 
In het huwelijk van negers geschiedt iets soortgelijks. Alleen is het stel 
eigenschappen van den neger anders dan dat van den blanke.

Huwen neger en blanke samen, in andere termen: kruisen zij, dan 
ontvangt elk hunner kinderen wederom van beide ouders de algemeen- 
menschelijke trekken, maar op het punt der specifiek-blanke en neger- 
kenmerken geven de ouders aan elk kind een tegengestelde erfenis. Op 
grond van deze laatste zijn de kinderen bastaard of onzuiver.

De homogeniteit der ouders, wat betreft hun specifieke ras
kenmerken is opgeheven: de kinderen werden heterogeen in deze 
opzichten. Wanneer zulke bastaarden onderling huwen, blijkt het, dat zij 
de raskenmerken hunner ouders op vrij willekeurige wijze door elkaar 
schudden en omgroepeeren. In de volgende geslachten zijn de bastaarden 
zeer veelvormig geworden: de een combineert niet dezelfde trekken der 
uitgangsrassen met elkaar als de ander. Het zijn allen menschen, er zijn 
er bij die er weer overwegend blank en anderen, die er overwegend neger
achtig uitzien, maar de meerderheid vormt een allegaartje van eigen
schappen.

Hiermee komen wij tot een derde ervaringsfeit. Geen enkele 
groep van menschen blijkt homogeen te zijn, noch 
physiek, noch geestelijk, ook al wonen zij op nogzoo’n kleine ruimte bijeen. 
Dit doet in het verband met het voorafgaande terstond de vraag opkomen 
of dan soms iedere groep van menschen in meerdere of mindere mate 
gebastaardeerd is en of ieder huwelijk een kruising voorstelt?

Daarvoor is inderdaad zeer veel te zeggen. In onze omgeving wordt geen 
huwelijk gesloten, waarbij de ouders en kinderen volkomen aan elkander
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gelijk zijn. Vader en moeder verschillen in vrij veel erfelijke opzichten en 
nu combineeren zij datgene, waarin zij zich onderscheiden op een telkens 
andere wijze in ieder hunner kinderen. Ieder kind is een eigen individuali
teit, die anders is dan ieder zijner ouders — hoewel het met deze een erfe
lijke kern gemeen heeft. Het is anders, omdat het een eigen combinatie 
van bijkomstige erffactoren bezit.

Deze erfelijke verscheidenheid, alreede aanwezig in ieder gezin, betitelt 
de bioloog met diversiteit, en het omgroepeeren der erffactoren met vari
abiliteit.

Slechts in het theoretisch denkbare geval, dat een vader en een moeder, op 
het sexeverschil na, al hun erffactoren gelijk zouden hebben en deze ook 
van ieder hunner ouders zouden hebben ontvangen, zou men mogen 
verwachten dat de kinderen volkomen aan ieder der ouders gelijk 
zouden zijn: de jongens aan den vader, de meisjes aan de moeder.

Zoolang menschenheugenis reikt, is er nooit zulk een gezin beschrevenen 
heeft het ook nooit bestaan. Slechts in de plantenwereld is deze mogelijk
heid verwerkelijkt door bijzondere inrichtingen van zelfbestuiving e.a. 
Iedere groep en ieder zoogenaamd ras van dieren of menschen is 
gekenmerkt door individueele erfelijke verschillen, 
die de variabiliteit harer leden verklaren. Het was een goede gedachte 
van Hagendoorn om het begrip potentëele variabili
teit in te voeren voor de som der erffactoren, waarin de leden van 
een groep verschillen. Stel dat bijv. 250 rasgenoten tezamen in x erf
factoren verschillen, dan wordt het latere aantal daarvan en de verdeeling 
daarvan over de typen hunner nakomelingen bepaald door de verdere 
gebeurtenissen.

Worden b.v. nogal wat huwelijken gesloten buiten het groepsverband 
dan worden nieuwe erffactoren door deze kruising in de groep binnen
gebracht en neemt de potentieele variabiliteit dus toe. Omgekeerd neemt de 
potentieele variabiliteit, wanneer men binnen de groep huwt, af en wel 
automatisch, doordat een aantal huwelijken kinderloos blijft, en doordat 
telkens kinderen van bastaarden volgens de bekende wetten van Mendel 
weer zuiver kunnen worden voor erffactoren, waarin de ouders ver
schilden. Ook is het denkbaar dat om bepaalde reden een deel van de groep 
wegtrekt en zich van de rest isoleert. Deze groep bevat natuurlijk 
ook een kleiner aantal erfelijke verschilpunten dan de groote groep, zoodat 
ook hier de potentieele variabiliteit verminderd wordt.

Voor raskenmerken, die alle leden dubbel, d.i. zuiver bezitten bestaat deze 
variabiliteit niet meer. Rossig is haar niet zulk een kenmerk. Het zou alleen 
een raskenmerk kunnen worden, wanneer roodharigen zich van de rest iso
leerden en in opeenvolgende geslachten huwelijken onderling sloten, en 
wanneer afstammelingen van roodharigen herhaaldelijk bloedverwante
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huwelijken bleven sluiten. Van rood haar is niet bekend, dat het 
eenige aanpassingswaarde heeft voor den mensch, die het bezit. Misschien 
is dit wel de reden, dat het nooit een raskenmerk geworden is, want vele 
raskenmerken bezitten wèl aanpassingswaarde, b.v. de huidkleur en 
waarschijnlijk ook de neusvorm van tropische rassen. Men neemt aan, 
dat de personen met aan hun omgeving aangepaste raskenmerken s e- 
1 e c t i e f zijn overgebleven uit een groote groep. Die leden, die zich daar
bij aan klimaat en andere levensvoorwaarden niet konden aanpassen 
gingen te gronde. Het blijkt verder, dat tot de raskenmerken ook een 
aantal behooren, waarvan men het directe nut ter plaatse niet kan inzien. 
Zulke kenmerken kan men indifferent noemen. Het is b.v. de lang
werpige schedel van de negerachtige rassen, van het middellandsche en van 
het noorderras, de lichte oogkleur van het noorder en oost-baltische ras, 
verschillende jukboogvormen enz. Men moet aannemen dat deze op een of 
andere wijze met de voor de individuen wèl belangrijke kenmerken zijn 
medegeselecteerd, omdat ze in een bepaald onderdeel van de 
kernen der kiemcellen aan elkander verbonden waren. Kweekers en fokkers 
gaan bij het maken van nieuwe rassen aldus te werk dat zij eerst een 
kruising tusschen uiteenloopende typen tot stand brengen en nu uit 
dit materiaal met zijn vermeerderde variabiliteit selecteeren en in volgende 
geslachten telkens opnieuw selecteeren. Zij bevorderen het ras
zuiveringsproces door isolatie en inteelt.

Wij moeten aannemen, dat in de natuur en ook bij den mensch dezelfde 
beginselen voor rasvorming zijn werkzaam geweest. In ieder geval be
vorderen isolatie, inteelt en selectie de raszuiverheid en doet kruising het 
bereikte resultaat gedeeltelijk teniet. Het is wel een ironie van ’s menschen 
levenslot, dat kruising van voorhistorische tijden af voortdurend heeft plaats 
gehad, zoodat het dan ook in West- en Midden-Europa wemelt van oog
kleuren, schedelvormen, haarvormen en -kleuren enz. enz.

Dit alles gold voor de lichamelijke kenmerken. Maar ieder geneticus is 
er tegenwoordig van overtuigd, dat het ook voor psychische kenmerken 
geldt. De instincten bij dieren worden volgens dezelfde mendelistische 
wetten overgeërfd als hun lichamelijke trekken. Het familie- en tweelingen- 
onderzoek bij den mensch heeft uitgewezen, dat geestelijke eigenschappen 
van begaafdheid en karakter, al zijn de laatsten niet zoo gemakkelijk te 
omschrijven, eveneens erfelijk op het nageslacht overgaan. Hoe is het nu 
met de rassen op geestelijk gebied gesteld ? Krijgt men daar den indruk, dat 
deze gemeengoed zijn van alle rasgenoten en dat ze voor die bepaalde 
rassen aanpassingswaarde hebben of zijn ze misschien als indifferente 
kenmerken medegeselecteerd?

Het eigenaardige is, dat men op deze vragen nog geen afdoend antwoord 
kan geven. Verschillende geleerden hebben een poging gedaan om geeste-
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lijke raskenmerken te typeeren, zij spraken daarbij zelfs van een rassen- 
s t ij 1 en een rassen ziel. Maar tot nu toe hebben deze pogingen weinig 
positiefs opgeleverd. Meestal kreeg men niet zoozeer iets over de rassenziel 
te hooren als wel over de volksziel, wat een heel ander begrip is.

Een volk is n.1. heel vaak een rassenmengsel, maar door de vele gemeen
schappelijke lotgevallen binnen de politieke grenzen en door allerlei 
sociaal-oeconomische en klimatologische verhoudingen, door verkeers
mogelijkheden met het buitenland of wel door verkeersbarrières, door voor
spoed of onderdrukking, is er gelijdelijk een soort geestelijk stempel op het 
volk gedrukt, waarbij het buitengewoon moeilijk te ontwarren is, wat aan 
erfelijken aanleg en wat aan modificeerende omstandigheden te danken is. 
Bovendien heeft zeker niet iedere volksgenoot deel aan deze volksziel, laat 
staan iedere rasgenoot. Het is voorloopig nog toekomstmuziek om het 
kenmerkende van de rassenpsyche objectief te beschrijven, zoodat ieder 
denkend mensch het er mee eens kan zijn.

Eén ding is zeker, dat die elementen van het karakter en die graden van 
begaafdheid, die voor het geestelijken cultureel leven van belang zijn, geen 
algemeen bezit zijn van alle rasgenoten en dus niet tot de rassenpsyche 
mogen worden gerekend. Dit beteekent niet, dat wij niet aan een rassenziel 
gelooven, want alleen reeds op grond van de ons in de constitutietypen 
geopenbaarde samenhangen of correlaties van lichamelijke en geestelijke 
kenmerken moeten wij aannemen, dat ook sommige lichamelijke ras
kenmerken aan geestelijke verbonden zullen zijn. Maar het beteekent wél, 
dat wanneer het zoo buitengewoon moeilijk blijkt te zijn op deze geestelijke 
raskaracteristica beslag te leggen en ze te formuleeren, hun be
te e k e n i s practisch enorm wordt overschat.

Van veel meer waarde blijken de algemeen menschelijke geestelijke 
trekken, die men tenslotte bij alle rassen aantreft en waarop o.a. het feit 
berust, dat er tusschen menschen van allerlei ras geestelijk contact kan 
ontstaan. Eveneens zijn van veel meer beteekenis de individueele geeste
lijke gaven waardoor sommigen tot leiders, anderen tot geleiden worden. 
Natuurlijk bezaten alle cultuurscheppers bijzondere geestelijke kwaliteiten, 
maar in ieder ras waren zij uitzonderingen. Ook nu nog worden zelfs 
onder primitievere rassen zooals b.v. de pygmeeën en de Indianen per
sonen met bijzondere talenten gewaardeerd en tot leidslieden gekozen. 
Moge bij deze rassen de diversiteit iets enger zijn dan bij de cultureel hooger 
staande rassen, het feit der erfelijke verscheidenheid op geestelijk gebied 
blijft bestaan, zelfs in het meest geïsoleerde dal of eiland.

Zouden wij de vrijmoedigheid houden om van cultuurscheppende rassen 
te spreken dan kan dit hoogstens beteekenen, dat deze rassen een grooter 
aantal begaafden herbergen dan andere. Het gaat dus meer om frequen
tieverschillen, dan om wezensverschillen tusschen de rassen. En gewoonlijk
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komen bij deze cultuurwaardeeringsoordeelen de voor de menschheid be
langrijkste gezichtspunten nl. die van het moreel besef, het rechtsgevoel en 
de waarheidsliefde nauwelijks in het geding!

Uit de expansiedrang en de vroege aanwezigheid van het noorderras in 
andere gebieden hebben sommigen — ondanks het feit, dat N. Duitschland 
in het verleden cultureel niet bovenaan stond — toch afgeleid, dat alle 
belangrijke historische culturen, zelfs die van Egypte, Mesopotamië en 
China aan het geniale noorderras te danken zouden zijn. Nog volkomen 
onbewezen! Nu zijn wij bereid onderscheid te maken tusschen cultureel 
hoog- en laagstaande rassen op grond van de opgedane ervaring. Bepaalde 
graden van scheppende begaafdheid schijnen in primitievere rassen niet 
aanwezig te zijn of slechts bij zulke uitzonderingsindividuen, dat deze geen 
kans krijgen, omdat de omgeving geen geestelijke voedingsbodem biedtener 
ook verder geen behoefte aan eventueele uitzonderingsprestaties bestaat. 
Het bereikte gemiddelde cultuurniveau van een ras of volk is van beslissende 
beteekenis voor het ontstaan van concrete artistieke, wetenschappelijke en 
technische vindingen. Ik verklaar mij de langzame vorderingen in de 
voorhistorische tijdperken niet zoozeer uit afwezigheid aan cultureel 
vermogen als wel uit de afwezigheid van de benoodigde traditie en andere 
voorwaarden. Bij de beoordeeling van de potentieele mogelijkheden van 
rassen blijft voorzichtigheid geboden. Het feit b.v. van de in onze generaties 
meegemaakte emancipatie van de negers in Amerika, de Joden, de vrouw en 
van de geweldige opkomst van de Japanners geven in deze heel wat te 
denken.

Hoe het zij, in ieder geval zijn de verheerlijkers van het noorderras 
verplicht te bewijzen, dat dit ras zeer veel meer cultuurscheppers en cultuur
dragers herbergt en geherbergd heeft dan de andere europide rassen: de 
oostbalten in Zweden, Finland en andere deelen van Oost-Europa, de 
alpinen in Midden-Europa, de middellanders in Zuidwest- en de dinariërs 
in Zuidoost-Europa, ook dan de vooraziaten in Klein-Azië, en de oriën- 
talen in Noord-Afrika en het nabije Oosten.

Het zal wel ondoenlijk zijn dit bewijs te leveren. Niemand weet precies 
wie de eerste uitvinders en de scheppers der belangrijke culturen der oud
heid geweest zijn en hoe zij er uitgezien hebben.

Wil men in dezen eenigszins verder komen, dan is het aangewezen de 
ervaring van heden te baat te nemen, en dan blijkt het, dat het meerendeel 
der West-Europeesche belangrijke persoonlijkheden uit vroegere bloei
tijdperken en uit het heden niet aan het lichamelijk rastype beantwoordt, 
dat door de anthropologen is opgesteld. Ook zijn, voor zoover wij kunnen 
nagaan, niet die gebieden het meest productief, waar de rassen, incasuhet 
noorderras het zuiverst vertegenwoordigd zijn, zooals b.v. in Scandinavië. 
Daaruit blijkt al direct dat deze begaafdheden niet, evenals oog- en haar-
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kleur raskenmerken zijn, die van beide ouders zijn geërfd. Ook daar blijken 
zij uitzonderingen te zijn.

Velen onbevangen onderzoekers is het opgevallen, dat culturen speciaal 
daar ontstonden, waar verschillende rassen op elkander stieten. Diegenen, 
die alle verband tusschen ras en cultuur ontkennen, omdat zij nauwelijks 
aan de erfelijkheid van geestelijke eigenschappen willen gelooven, ver
klaren dit feit niet uit ras-, dus uit biologische vermenging, maar uit geeste
lijke bevruchting. De afzonderlijke culturen zijn onafhankelijk van elkaar, 
tengevolge van allerlei specifieke omstandigheden ontstaan op de 
basis van een algemeen menschelijke geestesaanleg. Zij kwamen 
nu in ontmoetingsgebieden, die meestal aan zeeën gelegen waren, 
met elkaar in contact. Dit kan echter niet de verklaring zijn, dat 
juist zoovele cultureele leiders er „gemengd” uitzien. Het ligt veel meer 
voor de hand, dat door werkelijke biologische rasmenging de bovenge
noemde potentieele variabiliteit ook op geestelijk gebied verhoogd wordt.

Op lichamelijk gebied ontstaan op deze wijze wellicht athletische en 
anderszins sportief aangelegde typen, waarvoor een belangrijk onderzoek 
van Jiri M a 1 y bij de zeer gemengde szokols van Tschechoslowakije 
pleit. Sven Hedin gebruikte liever Argonen, d.z. bastaarden uit Oost- 
turksche vaders en tibethaansche moeders, van wege hun geestelijke en 
lichamelijke kwaliteiten, dan de zuivere rasvertegenwoordigers. Mame- 
lukken uit blanken en Indianen hebben in Z.-Amerika ook een goeden 
naam.

Op geestelijk gebied kan men zoo het ontstaan van geniale persoonlijk
heden verklaarbaar maken. Het is b.v. aan den psychiater K r e t s c fi
rn e r opgevallen, dat in Midden-Europa vele bijzondere persoonlijkheden 
geboren zijn in de grenszonen waar de alpinen en noordelingen het meest 
gemengd zijn, en veel minder in de voor deze rassen zuiverder gebieden. 
Maar aan rasvermenging kleven ook schaduwzijden, die men niet voorbij 
mag zien. Evenzoo goed als er maximumvarianten kunnen ontstaan door 
samenvoeging van gunstige varianten, kunnen er minimumvarianten door 
vereeniging van ongunstige varianten optreden. Hierop berust waarschijn
lijk ook het veelvuldig voorkomen van onevenwichtigheid bij genieën of van 
geestelijke afwijking in hun familie. Wij moeten dus stellig met propa
ganda voor rassenkruising in het wilde weg oppassen!

Alle cultuurvolken vormden, reeds in de oudheid, rassenmengsels, vooral 
bijv, in Mesopotamië en Egypte. Of men daaronder ook noordelingen heeft 
aangetroffen, doet weinig ter zake en bewijst niet, dat zij voortreffelijker 
waren dan de anderen. Het is niet waarschijnlijk, omdat zij in de gebieden, 
waar zij het zuiverst waren, het cultureel het minst ver brachten. In ieder 
geval behoeft niemand meewarig in een voorbijfietsenden noordsch 
uitzienden bakkers- of slagersbediende ten onzent een gemankeerden
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vergadering,

De leidende taak der onderwijs-inspectie 
door A. H. v. d. HOEVE.

rpot recht inzicht van wat onder leidende taak is verstaan, willen wij 
allereerst den inhoud van het begrip „leiden” vaststellen.

Leiden is richting geven.
Wij spreken van een paard bij den toom leiden, d.i. den gang van het 

paard regelen; een boom leiden (leiboom), den groei van den boom, speciaal 
van de takken, bepaalde richting geven; een vergadering leiden, het doel 
van de vergadering in het oog houden en zoodanig handelen, dat zoo moge
lijk het beoogde doel wordt bereikt.

Leiden veronderstelt leven. Een machine-leiden is een contradictio 
in terminis. Haar „handelingen” worden uitsluitend bepaald door haar 
constructie, die zóó is en niet anders, terwijl in al wat leeft, vele, althans 
méér dan één uitings-mogelijkheid aanwezig is.

In het algemeen is leiden dus het oefenen van zoodanigen invloed op het 
levende, dat bepaalde door den leider gewilde levensuitingen te voorschijn 
worden geroepen.

Dat leiden steeds groote voorzichtigheid eischt, spreekt vanzelf. Leven 
toch laat zich niet dwingen. Ja, waar leiden in dwingen ontaardt, loopt 
het leven zelfs gevaar.

Dit geldt voor den kweeker, voor den voorzitter van een 
voor ouders-opvoeders enz.

Leven is nu eenmaal teer.

cultuurschepper te zien. Tot nog toe is het niet mogelijk geweest eenig 
oorzakelijk verband tusschen blauwe oogen, blonde haren, lange smalle 
schedels en geestesgaven te ontdekken. Zoolang B ij 1 m e r bij breed- 
koppige bergpapoea's opvallende weetgierigheid en een diepen geest aan
trof, zoolang vele goede leerlingen en vele van onze bekende geleerden en 
kunstenaars eer breed, dan smal van schedel waren, zullen we ons niet 
over onzen schedelvorm verontrusten, als deze afwijkt van het noordsch 
model.

De rassenwaan heeft over onze grenzen al aanleiding gegeven tot 
minderwaardigheisgevoelens, die men daarna weer moest ontzenuwen.

Wij hebben elkaar in solidariteit allen noodig. Alle rassen hebben hun 
deugden en gevaren. Laten wij waken tegen zelfoverschatting en bedenken, 
dat onze belangrijkste inzichten, waardeeringen, beslissingen en beleve
nissen niet afhankelijk zijn van een bepaald rastype, maar te danken zijn 
aan het geestelijk bezit der geheele menschheid.
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Tot het gebied voor het levende behoort ongetwijfeld ook het onderwijs, 
waaruit onmiddellijk volgt, dat hier niet de vraag behoeft te worden ge
steld of op dit terrein leiding-geven mogelijk is, alleen maar of leiding
geven noodzakelijk is.

Om de quaestie zoo zuiver mogelijk te stellen, willen wij aan de vraag 
wat onderwijs-leiding is, een andere laten voorafgaan, welke er wel aan 
verwant is, maar nochtans scherp van onze vraag moet worden onder
scheiden, n.1. de vraag, wat onderwijzers-leiding is.

Dus eerst: wat is onderwijzers-leiding?
Zooals ieder weet, wordt in elke school gewerkt volgens een vast 

programma, leerplan geheeten. Dit leerplan geeft den omvang van het 
onderwijs aan en de verdeeling van de leerstof over de klassen. Voorts wijst 
het het aantal uren aan, dat aan elk vak besteed moet worden en bevat 
het de lijst der bij het onderwijs te gebruiken boeken. Dit laatste is voor 
het wezen van het onderwijs tot op zekere hoogte althans beslissend, want 
met de boeken (denkt b.v. aan de rekenboeken van Bouman en van Zelm) 
is dikwijls tevens de wijze van behandeling der leerstof, de methode gegeven.

Alles is in de huidige school min of meer in onderdeelen geregeld. De 
onderwijzer weet eigenlijk voor eiken dag „dit" en „zoo”. Aldus beschouwd 
zouden wij kunnen zeggen, dat onderwijs-geven een mechanisch bedrijf is, 
Ik heb eens iemand hooren zeggen: „De tegenwoordige onderwijzer vindt 
alles klaar liggen: leerstof, indeeling der stof, wijze van behandeling, ja, 
wat niet al. Hij kan om zoo te zeggen volstaan met het boekje in de hand 
tot de klasse te zeggen: „de volgende bladzijde". En die iemand staat in dit 
zijn oordeel geenzins alleen. Het spreekt van zelf, dat ik tegen deze be
weringen ernstig heb geprotesteerd. Er moge een element van waarheid 
in schuilen, men doet het onderwijzers-corps toch wel groot onrecht, als 
men zoo iets zegt.

Zulke onderwijzers zijn er misschien, vermethodiekt, vermechaniseerd, 
maar zoo zijn d e onderwijzers niet. Het meerendeel weet zeer wel, dat 
onderwijzen levend materiaal bewerken is, leerlingen. En ook weet 
iedereen, dat leerlingen werkelijk zich alleen dan iets toeëigenen, als het 
opgenomen is in een stroom van belangstelling, welke, indien deze niet 
voldoende wordt gewekt door de leerstof zelf, door den onderwijzer moet 
worden op gang gebracht.

De onderwijzer moet een levend mensch zijn, geestdriftig, van kinderen 
houden en slag hebben zijn leerlingen de leerstof bij te brengen.

En nu het antwoord op de vraag, wat onderwijzers-leiding is.
Onderwijzers-leiding is de persoon van den onderwijzer beïnvloeden, b.v. 

waar het plichtsbesef te wenschen laat, deze versterken; waar de geestdrift 
te kort schiet, deze aanwakkeren; waar de „slag” er nog niet is, hem de 
kunst van onderwijzen bijbrengen.
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En zie, dit is een belangrijk deel van de taak der onderwijs-inspectie.
Nu is eigenlijk ’t woord inspectie hier niet gelukkig gekozen, want de 

taak van de onderwijs-inspectie omvat méér dan inspecteeren. Immers 
inspecteeren beteekent niet anders dan toezicht houden, controleeren, 
monsteren. Wij zeggen: De Generaal inspecteert de troepen, d.w.z. contro
leert, monstert of alles in orde is: kleeding, bewapening, houding der 
manschappen enz.

Er zijn inspecteurs van allerlei aard. Er zijn inspecteurs van politie, 
van den arbeid, van den geneeskundigen drenst, welke alleen hebben 
na te gaan of hun ondergeschikten handelen volgens wet, verordening 
en instructie.

Zoo heeft de inspecteur van het onderwijs ook na te gaan, of de onder
wijzers hun plicht doen, zich houden aan wat het leerplan aangeeft, de 
lesrooster voorschrijft; maar op hem rust óók nog een taak, welke boven 
het inspecteeren zonder meer verre uitgaat. Hij moet op de leerkrachten, 
zoals wij boven reeds aanduidden, waar noodig, zoodanigen invloed oefe
nen, dat zij beter geschikt worden voor hun werk.

De taak van den inspecteur is (althans tot zoover) twee-ledig: contro- 
leerend en opvoedend.

Aan dit laatste is speciaal te denken, als wij spreken van onderwijzers- 
leiding.

En nu onderwijs-leiding. Wat hebben wij hieronder te verstaan ?
Wij geven boven in ’t kort aan, hoe alles in de school (dit geldt althans 

voor het meerendeel der scholen) is aangegeven: de leerstof, de methode enz. 
„Dit” en „zóó". En zie zoolang de inspecteur overtuigd is, dat het met dit 
alles in orde is, heeft hij uiteraard geen andere dan de zooeven genoemde 
controleerende en opvoedende taak.

Maar wat moet de inspecteur, als er twijfel bij hem rijst; meer nog 
als hij overtuigd geraakt, dat het huidige systeem niet deugt; nog meer, 
als hij een beteren weg ziet. En ook: wat kan hij ? —

Dit laatste nu is de vraag, waar het in dit opstel om gaat. Een vraag, van 
welke niemand zal ontkennen, dat zij urgent is. De klachten over het 
onderwijs zijn legio. Het is nog geen twee maanden geleden, dat het Hoofd
bestuur van de Maatschappij van Handel en Nijverheid schreef: Het is 
onze overtuiging, dat het hoog tijd wordt het systeem, de basis van ons 
onderwijs, aan een principiëele herziening te onderwerpen, opdat het het 
soort menschen zal kunnen vormen, die onze maatschappij thans meer dan 
ooit noodig heeft.

Deze klacht betreft wel uitsluitend het Middelbaar onderwijs, evenals 
wat het 1ste Kamer-lid, de heer Heldring bij de behandeling van de laatste 
begroeting van Onderwijs, heeft opgemerkt, dat de jeugd thans niet slag-
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*) Dit artikel omvat meer, maar voor ons onderwerp is deze aanhaling genoeg.

vaardig genoeg de maatschappij binnentreedt, en wat Professor Barge 
zei dat er aan ’t onderwijs in de moedertaal zooveel hapert, wat gepaard 
gaat met slordig spreken en slordig denken, gebrek aan exactheid in het 
denken, maar al deze klachten kunnen zonder meer ook op het Lager 
Onderwijs betrokken worden.

En dan wordt behalve deze, die het karakter, het wezen, de basis, de 
beginselen betreffen, telkens ook de klacht vernomen, dat het lager onder
wijs te weinig aansluit bij het leven. Daarom eischt men handen-arbeid, 
veel handen-arbeid en voor de meisjes huishoudonderwijs, onderwijs in 
koken, kinderverzorging, natuurlijk speciaal in het hoogste leerjaar en 
voortgezet handwerk-onderwijs.

Typeerend te dezen is de volgende uitspraak van Gedeputeerde Staten 
van Limburg (Januari 1939) naar aanleiding van de weigering van den 
Gemeenteraad van Klimmen om gelden uit de gemeentekas beschikbaar 
te stellen voor het aanschaffen van eenige naaimachines aan het bestuur 
van een R.K. Lagere school, n.1. „dat deze aanvrage de normale eischen 
niet te boven gaat”, want, „bedoelde aanschaffing dient om het onderwijs 
in het nuttige handwerken meer dan voorheen te richten op de praktijk 
van het dagelijksch leven”.

En omgekeerd komt op het leerprogramma heel wat voor, dat voor die 
praktijk weinig of geen waarde heeft en dan ook door de leerlingen zoo 
spoedig mogelijk over boord wordt gegooid.

Om eens één ding te noemen, hoevelen zijn er, die eenige jaren na het 
verlaten van de school de sommen nog kunnen maken, welke ze na veel 
moeizame training in het hoogste leerjaar vermochten te maken ?

Er zijn dus klachten van tweeërlei aard. Er zijn er die betrekking hebben 
op het systeem, de basis. Er zijn er, die over den inhoud van het onderwijs, 
de leerstof gaan.

De eerste zijn de ernstigste. Zij raken het wezen der zaak.

***
Het wezen van het onderwijs wordt omschreven in art. 42 van de Wet op 

het Lager Onderwijs. Daar staat: „Het schoolonderwijs wordt onder het 
aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt aan de 
ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen......... “ •)

Dit is de beste formuleering, die ik ken.
Scherp wordt onderscheiden tusschen doel en middelen.
Doel is: de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens, d.i. leeren 

denken, zelfstandig leeren denken.
Middel: het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden.
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Wat alleen ontbreekt is de opmerking, dat men niet moet meenen, dat 
het er niet op aan komt, hoe men dit middel aanwendt.

Wie dit denkt, vergist zich schromelijk.
Als men b.v. meent, dat, als men de in de wet bedoelde kundigheden 

(lezen, schrijven, rekenen, Nederlandsche taal, aardrijkskunde, geschiede
nis enz.) den kinderen maar vlijtig bijbrengt, het proces der verstandelijke 
ontwikkeling zich van zelf voltrekt, dan weet men maar weinig van de 
werkelijkheid.

Dr. F. van Eeden zegt in zijn „Lied van Schijn en Wezen”: Veelheid van 
kennis is nog wijsheid niet. En wij kennen de figuur van Wagner (uit 
Goethe’s Faust), die steeds hartstochtelijk kennis op kennis stapelt:

„Mit Eifer hab’ ich mich der Studiën beflissen;
„Zwar weisz ich viel, doch mocht' ich alles wissen”.

en toch het type van den dommen veelweter is geworden.
’t Gaat om de vraag hoe de middelen moeten worden aangewend om het 

in art. 42 gestelde doel te bereiken. Niet alle wegen leiden naar Rome.
Om een enkel voorbeeld te noemen.
Zeven jaren lang ontvangen de leerlingen der Lagere School onderwijs 

in lezen. Nochtans wordt nog zeer dikwijls en dan nog wel uit de mond van 
de onderwijzers zelf de klacht gehoord, dat ze niet kunnen lezen.

Dit is uiteraard voor den buitenstaander iets raadselachtigs. Voor den 
ingewijde in het onderwijsbedrijf evenwel niet. Deze weet n.L, dat er 
lezen én lezen is.

Er is een lezen als mechanisch bedrijf, waaraan heel veel tijd wordt 
besteed (denkt maar aan de honderd en één zoogenaamde doorrenboekjes), 
— en er is een lezen, waarbij de onderwijzer poogt de leerlingen tot denken 
te brengen, wat bij het lezen dan moet bestaan in het zelfstandig leeren 
nadenken van de gedachtengang door den schrijver gegeven. Dit laatste 
nu wordt in veel scholen schromelijk verwaarloosd. Niet, dat de onder
wijzer de leerlingen zoo maar domweg laat lezen! O, neen, hij doet po
gingen genoeg om zijn leerlingen het begrijpen bij te brengen, óf door het 
stellen van eenige meestal sterk suggestieve vragen, die echter vrij ge
regeld alleen door de intelligentste leerlingen worden beantwoord óf waar 
ook deze hem in de steek laten, door eigen uitleg, — maar, en dit kan niet 
uitdrukkelijk genoeg worden gezegd, zoo wordt het denken niet ontwikkeld, 
’t Proces der verstandelijke ontwikkeling voltrekt zich alleen dan zooals 
het behoort, als de leerling zelfstandig pogingen aanwendt de logische lijn 
te vinden, die door het gelezene loopt, waarbij het ten slotte niet het 
voornaamste is, of hij heelemaal slaagt, maar dat hij poogt.

„Men rekent de uitslag niet, men telt het doel alleen”.
De onderwijzer, die zijn leerlingen, nadat ze ten naaste bij 7 jaren 

onderwijs in lezen hebben genoten, nog wie weet hoe vaak moet ver-
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wijten, dat ze nog niet kunnen lezen, dient te begrijpen, dat hiermee 
het leerproces is veroordeeld.

Hierover in den breede uit te weiden, laat dit artikel niet toe. Wie over 
deze dingen meer wil weten, leze b.v. de nummers 23 en 24 van de Mede- 
deelingen van het Nutsseminarum voor Paedagogiek aan de Universiteit 
van Amsterdam en het lees-leerboekje voor het vierde leerjaar „Stil-lezen 
en Zelf-doen”, mede een uitgave van het Seminarium.

Maar dit in het voorbijgaan. Wij hebben dit slechts als voorbeeld ge
geven, dat het er ten slotte om gaat, hoe het aanbrengen van de gepaste 
en nuttige kundigheden geschiedt.

Wij hadden ook het vak rekenen kunnen nemen en op het feit wijzen, 
dat de meeste leerlingen door de school zóó getraind kunnen worden, dat 
zij sommen leeren maken, zoo ingewikkeld, dat 99% van de volwassenen 
er geen raad meer mee weet — maar geeft men sommen op, waar het 
slechts gaat om ordening van zeer eenvoudige gegevens, dan vangt men 
maar al te dikwijls bij deze „aarts-rekenaars” bot. (Zie Mededeeling 31).

De school leert de kinderen uit den treure lezen en rekenen, maar met 
de ontwikkeling der verstandelijke vermogens blijkt het vaak droevig 
gesteld, en wij zijn overtuigd, dat het niet kan liggen aan een eventueel 
algemeen tekort aan intelligentie. Integendeel.

Het gaat om het hoe.
„Voor de ontwikkeling van de denkdynamiek is zelfwerkzaamheid eerste 

eisch en wil deze zich vruchtbaar, d.w.z. in organisch verband met het 
werkelijke leven ontwikkelen, dan moet „beleving” het wachtwoord zijn. 
Zonder deze beleving worden de verstandelijke vermogens onzer leerlingen 
niet geactiveerd, kunnen zij niet tot werkelijk denken komen

„Wordt er aan deze scholen niets „beleefd” ? Het zou een grove mis
kenning zijn van zoo menig enthousiast lesgever, die de subtiele kunst 
verstaat een heele klasse aan zijn lippen te laten hangen

„Maar het einddoel van het onderwijs kan toch niet zijn, „medebeleving", 
resonantie, goeddeels op suggestie gebaseerd. Einddoel moet zijn: zelf
standige beleving en tot een redelijk niveau opgeheven werklust. Deze 
werklust kan zich slechts in vrijheid ontwikkelen. Zoo min als de mensch 
die slechts aan de leiband heeft geloopen, een geestdriftig wandelaar kan 
zijn, of iemand, die slechts in groepsverband gemarcheerd heeft, een spoor
zoeker, — zoo min mag men verwachten, dat iemand, wien geen initiatief 
gegund wordt, de vrije werkdrift zal kennen. En tot een redelijk niveau 
laat zich deze werkdrift pas opheffen, als men op zijn tijd de verstandelijke 
vermogens van den leerling onder diens eigen verantwoordelijkheid acti
veert". (Uit Mededeeling 23).

Wij kunnen dan ook volledig instemmen met de uitspraak van het
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In het kort: de inspecteur kan grot 
het karakter van het onderwijs. Hij i

■

Hoofdbestuur van de Maatschappij van Handel en Nijverheid, dat het 
hoog tijd wordt het systeem, de basis van ons onderwijs aan een principieële 
herziening te onderwerpen.

Het onderwijs moet in nieuwe banen geleid worden en dank zij de jongste 
psychologische onderzoekingen betreffende de denkprocessen bij kinderen 
zijn wij hiertoe in staat.

En nu de vraag, wat de door de overheid aangestelde inspecteurs, 
gezien de wetsartikelen, welke hun werkzaamheden regelen, in dezen 
kunnen doen. Het meerendeel dezer artikelen behandelt hun controleerende 
taak, d.w.z. het houden van toezicht op het bestaande Zie art. 172, 2de 
lid, art. 178 en art. 181, 1ste lid gedeeltelijk.

Van anderen aard is evenwel art. 180 (gedeeltelijk): „De hoofdinspecteurs 
trachten, zoo door schoolbezoek als door mondeling en schriftelijk overleg 
met de inspecteurs, de schoolopzieners, de gemeentebesturen en de com- 
missiën, de verbetering en den bloei van het lager schoolwezen te be
vorderen”, — althans als schoolwezen hier is op te vatten als het 
wezen van het onderwijs. Dan toch opent dit artikel voor de hoofd
inspecteurs in overleg met de inspecteurs de deur het wezen, het karakter, 
d.w.z. het systeem van het onderwijs zoo noodig aan een herziening te 
onderwerpen. En wij meenen het artikel zoo te mogen opvatten, omdat in 
art. 25 5de lid de mogelijkheid wordt gegeven nieuwe denkbeelden op 
paedagogisch (didactisch) gebied aan de practijk te toetsen, door het op 
richten van experimenteer-scholen: Montessori-scholen, Dalton-scholen, 
scholen voor persoonlijkheidsonderwijs enz.

Indien deze onze interpretatie van art. 180 juist is, dan is de inspectie 
niet alleen gemachtigd ons onderwijs een nieuwe basis onder te schuiven, 
maar ook verplicht (althans als zij overtuigd is dat vernieuwing nood
zakelijk is) nieuwe wegen uit te bakenen.

Art. 180 wijst de inspectie dus een taak aan, welke verre boven de 
controleerende en opvoedende uitgaat.

In verband hiermede is het van belang na te gaan, welke macht de 
inspectie wordt toegekend bij het vaststellen van het leerplan, de lijst der 
bij het onderwijs te gebruiken boeken, verdeeling der school in klassen enz. 
Zooals men weet zendt het hoofd der school zijn voorstellen in 
dezen bij het gemeentebestuur in, maar dit kan, in overeenstemming met 
den inspecteur, wijzigingen aanbrengen, en zooals wij boven reeds aan 
duidden in dit juist van groote beteekenis waar het de boekenlijst betreft, 
want met de leerboeken is dikwijls ook de methode gegeven.

>oten invloed oefenen op het wezen, 
is meer dan controleur. De wet be-
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De doofstomme en het maatschappelijk leven 
door A. v. d. VEEN.

schouwt hem als de levende kracht, zoo noodig de nieuw-leven wekkende 
kracht.

Daarom is het ambt van inspecteur zoo aanlokkelijk; vooral in dezen 
onzen tijd, waarin alles naar vernieuwing dringt.

Maar het is even moeilijk als aanlokkelijk. Vernieuwing van het onder
wijs toch eischt zeer veel tact, want het is met het voorschrijven van 
nieuwe methoden niet klaar. De leerkrachten moeten in de nieuwe di
dactische inzichten worden ingeleid. En dit is meer dan een zaak van 
onderrichting. Het is dikwijls een zaak van een geheel nieuwe instelling; 
het aannemen van een nieuwe levenshouding. En dat is voor de oudere 
leerkrachten niet gemakkelijk. Wie veel jaren heeft geloofd in de juistheid 
van een bepaalde didactiek, en uit dat geloof zijn arbeidskracht en arbeids- 
lust ontving, aanvaardt maar niet zoo gemakkelijk een ander geloof. Het is 
een zaak van „bekeering”. En ouderen bekeeren eischt veel liefde en geduld.

Daarom is het van zoo groot belang, dat aan de kweekscholen de nieuwe 
denkbeelden op didactisch gebied grondig worden behandeld en liefst door 
„nieuw-lichters”, want het onderwijs-systeem moet anders worden. Er is 
periculum in mora.

Om nog even terug te komen op het moeilijke van het ambt van den 
inspecteur.

Van „gelijk-schakelen”, om een tegenwoordig zeer bekende uitdrukking 
te bezigen, mag, kan zelfs geen sprake zijn. Gelijk-schakelen kan men al
leen levenlooze dingen. En levende wezens als dingen behandelen wekt óf 
heftige reacties óf leidt tot geestelijken dood.

Leiding geven aan het onderwijs is een taak, die enkel door wijze 
mannen en vrouwen kan worden verricht.

tl ranneer we als taak van de sociale paedagogiek zien, het individu 
** geschikt te maken voor het meeleven in de gemeenschap en afzien 

van het meebouwen aan de gemeenschap — gesteld, dat die twee dingen 
scheidbaar zijn —, dan kunnen t.a.v. de doofstommen drie vragen 
oprijzen.
1. Is de invoeging van deze onvolwaardigen wenselijk?
2. Is zij mogelijk? En zo ja,
3. hoe kan of moet dat geschikt maken voor de maatschappij bij hen 

plaats vinden?
Over de wenselijkheid wil ik niet spreken; ik neem aan, dat een ieder
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het belang, dat de individuen èn de gemeenschap bij deze zaak hebben, 
erkent. Maar om in een bepaalde gemeenschap te kunnen worden opge
nomen, dient men enigermate deel te hebben aan de cultuur van die ge
meenschap. En dat raakt mijn tweede vraag: Is de doofstomme voor ont
wikkeling vatbaar en in voldoende mate? Ook dit is voor ons geen pro
bleem meer, doch dat is nog niet lang het geval. Men zag vroeger in doof
stommen onopvoedbare wezens en sloot ze veelal op in krankzinnigenge
stichten. Oorzaak hiervan was, dat men niet de psychologische samenhang 
zag, die tussen de doofheid en de stomheid bestaat. Men zocht het gebrek te 
verhelpen met het doorknippen van tongriempjes e.d., wat natuurlijk niet 
het minste resultaat opleverde en wat de mening, dat doofstommen niet 
waren op te voeden, versterkte. In het begin der 16-eeuw wijzigde zich deze 
gedachte en vanaf die tijd kwamen losse gevallen voor van onderwezen 
doofstommen. Doch speciale scholen werden pas veel later opgericht. 
De eerste in Frankrijk door Abbé de 1’Epée (omstr. 1770), naar welk voor
beeld Guyot in 1790 te Groningen zijn arbeid begon. Zo opende zich een 
betere toekomst voor vele doofstommen.

Laten we nu eerst eens zien, wat het begrip doofstomheid inhoudt. 
Volgens de definitie van Prof. Burger is het een ziektebeeld, gekenmerkt 
door een aangeboren of in de eerste levensjaren ontstane doofheid van 
zodanige graad, dat het normale spreken niet tot ontwikkeling kon komen, 
of de reeds aangeleerde spraak weer is verloren gegaan. — Hieruit blijkt:
1. dat de doofheid primair is en de stomheid een gevolg ervan;
2. dat niet elke graad van doofheid stomheid tengevolge behoeft te hebben;
3. dat er doofstommen zijn met enig gehoor, dat echter niet meer oplevert 

dan hoogstens een gebrekkige taal- en spreekontwikkeling, hetgeen 
niet voldoende is, hen uit de klasse der doofstommen te brengen;

4. leren we, dat een kind, dat doof wordt beneden een zekere leeftijd, 
welke, zoals de praktijk heeft geleerd, op ongeveer 10 jaar kan worden 
gesteld, de spraak spoedig verliest, als er geen deskundige hulp wordt 
ingeroepen.
Wat de definitie niet duidelijk uitspreekt, en wat toch van het grootste 

gewicht is, is het feit, dat de doofstomme niet onze woordentaal verwerft; 
hoe zou hij ook? En juist de taal is nodig voor de geestelijke ontwikkeling, 
die niet gemist kan worden, wil men in de maatschappij worden opgenomen. 
Daarbij komt de gehele abnormale sociale verhouding, die voor het kind 
tegenover zijn omgeving ontstaat. De kleuter wil zich uiten, maar mist 
het contactmiddel daartoe. Ook geen begrijpen is er van wat de hem om
ringende mensen tot hem zeggen. Dat geeft begrijpelijkerwijs een botsen, 
een wijken van elkaar in plaats van een tot elkaar komen en een ingroeien 
van het kind in wat dan nog de maatschappij voor hem uitmaakt. Drift
buien zijn in die tijd niet zeldzaam en een machtig middel daartegen, de
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menselijke stem, heeft geen vat op het gehoorloze kind. Verwenning, 
begrijpelijk, maar niet te verdedigen, komt daar nog al te vaak bij. De 
horende medemensen, die de doofstommen beschouwen als „ongelukkige 
stakkers” en daarmee in overeenstemming handelen, bewijzen hun hier
mee geen dienst.

Van groot belang is het daarom, dat de kleine doofstomme reeds op 
3-jarige leeftijd op school komt. Hier komt hij in een omgeving, waar ieder 
gelijk is voor de wet, waar hij wordt begrepen en waar zijn geest zich kan 
ontplooien. Ons eerste doel op de doofstommenschool is dan ook, door taal
onderwijs het nodige contact tot stand te brengen. Daarvoor wordt geen 
kunstmatige gebarentaal gebruikt, zoals nog dikwijls wordt gemeend, 
maar de woordentaal der horenden, doch in schriftelijke en later ook in 
mondelijke vorm. Tevens trachten we onze leerlingen op hoger sociaal 
plan te brengen, door hen te leren spreken. Door gemis aan zelfcontrole zal 
dit spreken nooit als dat van een horende kunnen worden, doch vele doof
stommen leren, zich duidelijk door middel van de klankspraak te uiten. 
Dat dit van betekenis is voor de handhaving van hun zelfgevoel is duidelijk; 
ook, dat daardoor hun houding tegenover de gemeenschap een betere zal 
zijn.

Enkele punten, die bij de doofstommenopleiding van belang zijn, mogen 
hier volgen:
1. De kwestie internaat-externaat;
2. de vakopleiding;
3. de nazorg;
4. sport, jeugdbeweging, verenigingen van doofstommen.

Internaat-externaat.
Dat de twee oudste scholen van ons land beide internaten zijn, is geen 

toevalligheid. Het aantal doofstommen is zo klein, dat het oprichten van 
veel plaatselijke scholen niet mogelijk is. En in de tijd, voordat er ge
makkelijke en snelle verbindingen bestonden, was men wel aangewezen op 
grote inrichtingen, waar de scholieren dag en nacht konden blijven. Nu 
nóg is het voor vele ouders bezwaarlijk, ’s morgens het kind op school te 
brengen, dan naar huis te gaan en ’s middags het weer te komen halen. 
Als we van de tramkosten afzien, dan blijft het duidelijk, wat dat halen en 
brengen betekent voor een moeder, die thuis nog een paar kleine kinderen 
heeft, die ze alleen moet laten. Dit is een practisch bezwaar, dat tegen het 
externaat, de dagschool, kan worden aangevoerd. En toch blijkt het 
steeds te kunnen worden overwonnen.

Tal van voor- en nadelen zowel van internaat als dagschool zijn aan 
te voeren; ik zal er slechts enkele noemen.

In het internaat hebben de kinderen een geregeld leven, goede voeding,
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zaakkundige leiding en toezicht, ook buiten de schooluren; allemaal 
zaken, die voor de dagschool wel kunnen, doch niet steeds zullen gelden. 
Niet alle ouders leven onder omstandigheden, die een goede lichamelijke 
en geestelijke verzorging van hun kinderen waarborgen. Inderdaad komt 
het voor, dat een doofstom kind niet de voeding, kleding, enz., alsook de 
opvoeding krijgt, welke het behoeft. Voor zulke kinderen zou een internaat 
een uitkomst kunnen zijn. Maar een reden om alle doofstommen in een 
gesloten instituut onder te brengen kan dat toch niet zijn.

En de kosthuizen? Zijn er daarvan een voldoend aantal te vinden, die 
aan redelijke eisen voldoen? In plaatsen als Amsterdam en Rotterdam, 
waar de dagscholen zijn gevestigd, is dat zeker het geval. Is de doofstomme 
bij eigen ouders of in een kosthuis, dan bestaat meer kans op een vrije 
verhouding tot de maatschappij, op een betere houding tegenover die 
maatschappij tevens. Ik mag hier een deel overnemen van het prae-advies, 
dat Dr. Nanninga-Boon uitbracht op het in Oct. 1938 gehouden kleuter- 
congres. Zie: Tijdschrift voor sociale geneeskunde van Dec. '38.

,,Het spreekt welhaast vanzelf, dat de daardoor aangerichte schade 
(n.1. door het kind op jonge leeftijd uit het eigen gezin te halen. v.d.V.) 
des te kleiner zal zijn, naarmate men ook na de verplaatsing de ver
houdingen van het natuurlijk milieu zo dicht mogelijk benadert en dat 
zal zijn, wanneer men het kind kan plaatsen in een gezin met horende 
kinderen. Dat is de meest ideale vervanging. Er kan m.i. niet genoeg 
op worden gewezen, hoe noodzakelijk het is, dat het kind blijft in de 
horende maatschappij, d.w.z. in z ij n maatschappij: tussen horende 
kinderen. ... De meeste volwassenen zijn geremd in hun uitingen 
ten opzichte van het dove kind door het besef, dat het kind hen toch 
niet kan horen. Horende kinderen worden hierdoor niet gedeerd. 
Zij kwetteren als vogels om zich zelf te uiten en vormen daardoor 
de natuurlijke bron voor vergelijking en studie, die het dove kind 
nodig heeft om met begrip en kennis zijn plaats in de maatschappij 
in te nemen en te handhaven.”

In de familie is het kind geplaatst in een bipolair veld van invloeden, 
waarvan de vader en de moeder de twee polen zijn. De moeder zet de 
gevoeligheid aan, de verbeelding, de intuïtie; zij levert het fundament voor 
de moraal, opent de toegang tot het religieuze leven. De vader bevordert de 
zin voor waarneming van de buitenwereld, hij wekt allerlei energiën op, 
hij symboliseert de autoriteit, die verdedigt en onderdrukt. Onder invloed 
hiervan wordt het wilsleven gesterkt, de intelligentie gevormd en de weg 
voorbereid naar natuur, maatschappij en staat. Stoornissen in deze ver
houdingen zullen een sterke invloed op de karakterontwikkeling hebben.

Kort gezegd heeft het kind dus nodig een man en een vrouw, waarmee 
het zich verbonden weet en waarnaar het zich vormt. In djt opzicht moet



DE DOOFSTOMME EN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN 253

het internaat, waar toch altijd massaopvoeding bestaat, achter staan bij 
een gezin, zij het ook een ander dan het ouderlijke.

Voor de kwestie co educatie geldt hetzelfde. De sexen zijn op elkaar 
aangewezen en leren elkaar kennen, waarderen en respecteren in de na
tuurlijke en dagelijkse omgang met elkaar. Hun onderlinge verhouding 
zal daardoor sterk in gunstige zin worden beïnvloed en wie betwijfelt nog 
de waarde daarvan voor het zedelijke en maatschappelijke leven? Dat ook 
hier het externaat een pré heeft, valt dunkt mij moeilijk te ontkennen.

Maar ook niet te loochenen is het feit, dat de instituten al het mogelijke 
doen, om zich aan te passen aan de eisen, die moderne inzichten stellen. 
De sport, om maar iets te noemen, biedt mogelijkheden tot contact met 
horende leeftijdsgenoten, die niet ongebruikt worden gelaten. Maar nog 
eens, de dagschool verkeert in dit opzicht nu eenmaal in gunstiger om
standigheden.

Kort samengevat dus: Evenals alle mensen moeten de doofstommen een 
juiste sociale houding leren aan de gemeenschap zelf, zoals men zwemmen 
slechts in het water leert.

De vakopleiding.
Het doel van de doofstommenscholen reikt verder, dan dat der lagere 

school. Wij mogen niet tevreden zijn met het geven van onderwijs aan 
onze leerlingen, maar we moeten ervoor zorgen, dat zij dadelijk na het 
verlaten der school, of na een korte speciale opleiding in hun onderhoud 
kunnen voorzien. Wij zullen ons dus met de kwestie der vakopleiding 
bezig moeten houden. Dan zal een der eerste vragen, die we moeten be
antwoorden, de volgende zijn: Voor welke beroepen is de doofstomme ge
schikt en voor welke niet? Want het is duidelijk, dat de keuze voor hem 
beperkter is, dan voor het volzinnige kind. Het ontbrekende gehoor is 
oorzaak, dat vakken en beroepen, die geheel op het gehoor berusten, niet 
kunnen worden uitgeoefend: musicus, pianostemmer of telefonist kan de 
doofstomme nooit worden. Maar ook als het horen minder betekenis heeft 
bij de uitoefening van een beroep, zijn er moeilijkheden. Denk b.v. aan het 
vak van timmerman. Het werk zelf kan de doofstomme natuurlijk ver
richten, doch de baas kan hem niet voor een karweitje naar een klant 
sturen. Zijn omgang daarmee is niet zo vlot als die van zijn horende collega 
en dat roept bij velen een stemming op, die de klandizie van den patroon 
niet ten goede komt. U begrijpt het wil: „Nee, ga maar niet naar Die en Die, 
want dan komt zijn doofstomme knecht weer en dat is zo lastig”.

Bij het bouwen van een huis kan de dove knecht niet even vanaf de 
steiger worden toegeroepen, maar men moet naar hem toe gaan en hem de 
boodschap of opdracht schriftelijk dan wel mondeling meedelen. En dat 
kost tijd, zodat de baas de doofstomme een te dure knecht vindt en hem niet
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aanneemt of hem het eerst ontslaat. Verder zijn er ook gevaren voor de 
doofstommen zelf. Ze zullen b.v. een dakpan, die met geraas naar beneden 
komt, niet horen en hem niet kunnen ontwijken, terwijl ze evenmin het 
waarschuwend geroep van hun medearbeiders vernemen.

Het is dus hier niet zo zeer de te verrichten arbeid zelf, die een doof
stomme voor een beroep ongeschikt maakt als wel de omstandigheden, 
waaronder ze moet worden gedaan. Voor de meisjes is in dit opzicht het 
dienstbode-zijn weinig aan te bevelen. Ze horen niet de bel, niet de fluiten
de ketel, waarin het water staat te koken en waaronder gas en geld wordt 
vermorst. Ze horen ook niet mevrouw, die vanuit een andere kamer belt 
of roept.

Echter dient hier ook voor overdrijving worden gewaakt. De dove kan 
toch dikwijls door zijn meerdere opmerkzaamheid en zijn scherper ont
wikkelde tast- en vibratiezin het ontbreken van het gehoor voor een 
belangrijk deel vervangen. Zo vertelt de heer Sluizer van zijn pogingen 
om doofstomme jongens bij het diamantvak geplaatst te krijgen. Enkele 
directeuren van slijperijen maakten bezwaar, omdat ze beweerden, dat de 
electrisch gedreven machines een gevaar opleverden voor doven. Als er een 
storing in de stroom of een gebrek in de motor zou komen, zouden de 
horenden door het ongewone lawaai worden gewaarschuwd en het naderen
de gevaar bemerken. Doch bij een tiental elders werkzame doofstomme 
slijpers bleek echter, dat die gevaren denkbeeldig waren, omdat ze steeds 
elke afwijking van het gewone onmiddellijk bemerkten door de gewijzigde 
trillingen.

Hetzelfde werd in het confectie-bedrijf ondervonden. Op de Amster
damse school werden toen twee electrisch gedreven naaimachines in ge
bruik genomen en van ongelukken is nooit sprake geweest evenmin als 
bij de electrische zaag-, schuur- en draaibank in het handenarbeidlokaal.

Wel moet men er rekening mee houden, dat vele doofstommen geen 
normaal functionerend evenwichtsorgaan bezitten. Dit orgaan zetelt in 
het inwendig oor, zodat bij gehele of gedeeltelijke verwoesting daarvan, 
ook het evenwichtszintuig is aangetast. Bij vakken, waarbij moet worden 
geklommen, ik denk aan metselaar, leidekker, enz-, kan dat gevaar op
leveren, niet slechts voor den doofstomme zelf, ook voor zijn mede
arbeiders en het passerend publiek.

Verder mag men in het algemeen geen vakken kiezen, waarbij koop- 
manstalent of veel wetenschappelijke kennis nodig is. Bij het koopman- 
spelen is een mondelinge slagvaardigheid en snel begrijpen nodig, wat ook 
voor den knapsten doofstomme technisch onbereikbaar is. En al kennen 
we voorbeelden van uitzonderlijk begaafde en ontwikkelde doofstommen, 
gewoonlijk gaat hun ontwikkeling die van het lagere-school-kind niet te 
boven.
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Ik noemde u beroepen, waarvoor een doofstomme minder geschikt is. 
U zult met recht vragen, waartoe hij dan wel kan worden opgeleid en hoe 
dat geschiedt. Welnu, vakken, waarbij in belangrijke mate sprake is van 
routinewerk, waarbij lange uitleggingen dus kunnen worden vermeden, 
die zijn zeer geschikt voor een doofstomme. En daarin behoeft hij helemaal 
niet onvolwaardig te zijn. Integendeel gebeurt het meermalen, dat de dove, 
omdat hij niet wordt afgeleid door gesprekken e.d., met veel aandacht en 
energie z’n werk doet en daarin zeer wordt gewaardeerd. Van het grootste 
belang is dus, dat zorgvuldig wordt gezocht naar geschikte arbeid.

Vakken als kleermaker, meubelmaker, letterzetter, boekbinder, zeil
maker, mandenmaker, tuinder, e.d. zijn voor de mannelijke doofstommen 
zeer aan te bevelen. En ook op fabrieken van verschillende aard is voor hen 
wel werk, dat ze baas kunnen. Daarover straks meer.

Voor de meisjes is een eerste vereiste, dat ze, met het oog op een even
tueel later huwelijk, voor de huishouding worden opgeleid. Dat gebeurt dan 
ook in meerdere of mindere mate aan alle vijf Nederlandse scholen. 
Bovendien wordt er rekening mee gehouden, dat, wanneer ze een beroep 
zullen uitoefenen, dit meestal vaardigheid in het handwerken vereist. 
Het aantal uren, aan dit onderwijs besteed, varieert in de Amsterdamse 
school, waarover ik het best kan oordelen, van twee uur per week in de 
eerste klas, tot vijf in de hoogste leerjaren. Bovendien ontvangen de leer
lingen vanaf hun komst op school, dat is grotendeels op 3 4 4 jarige leeftijd, 
handenarbeidlessen van allerlei soort: naaien, prikken, knippen, riet- 
vlechten, papier-klei-kartonarbeid. Tevens krijgen de oudere meisjes 
des Zaterdagsochtends les in koken, wasbehandeling e.d. aan een huis
houdschool. Aan de andere doofstommenscholen bestaat een dergelijke 
opleiding.

En dan? Wel, bij het verlaten der school, op 15 a 16-jarige leeftijd —de 
cursus duurt 10 jaar — gaan de meisjes natuurlijk verschillende kanten op. 
Sommigen volgen nog lessen aan een industrieschool voor opleiding tot 
costuumnaaister o.i.d., anderen gaan op een particulier atelier, om reeds 
wat te verdienen en toch zich verder te bekwamen. Er komen er terecht op 
grote ateliers als Gerzon, C. en A., waar ze mee aan de band werken. Een 
ander deel komt thuis in de huishouding en nog een andere groep vindt een 
plaatsje in de linnenkamers van gestichten en ziekenhuizen. Als regel 
bevallen ze daar uitstekend met hun flinke basis van op school genoten 
handwerkopleiding. Dan gingen enige jaren geleden, toen er meer geld 
voor luxe werd uitgegeven dan tegenwoordig, nog wel meisjes via kunst
nijverheidsscholen ,,in de kunst”. Op het ogenblik levert dat niet veel meer 
op.

Voor de jongens is de vakopleiding aan de Nederlandse doofstommen
scholen geheel verschillend. De internaten houden de vakopleiding voor
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een groot deel binnen de school. De vakken, die er worden onderwezen 
zijn meestal: kleermaker, schoenmaker, meubelmaker, letterzetter en 
boekbinder. Het spreekt vanzelf, dat het aantal onderwezen vakken daar 
beperkt moet zijn. Want voor elk vak moeten er opleiders en werkplaatsen 
zijn.

Dit heeft aan de ene kant bezwaren. Meer nog dan voor de horenden 
dient de beroepskeus voor de doofstommen zo goe1 mogelijk te zijn. Het 
mag niet voorkomen, dat van beroep moet worden veranderd, omdat de 
keuze verkeerd was, want bij een doofstomme is het overgaan in een ander 
beroep veel lastiger, daar het zoveel moeilijker is, voor hem opnieuw een 
geschikt leermeester te vinden. Daarbij komt, dat hij gewoonlijk later 
dan de normale in het beroep treedt en hij dus bij beroepsverandering op 
tè late leeftijd tot geld verdienen komt. Vooral dient ervoor te worden 
gewaakt, dat de beroepsverandering niet het gevolg is van lichamelijke 
ongeschiktheid voor het gekozen vak. Bij een vroeger gehouden enquête 
bleek, dat van de kleermakers in 25% der gevallen als oorzaak van be
roepsverandering werd opgegeven: gezichtszwakte. Dat moet worden 
voorkomen, want de dove moet zuinig zijn op zijn ogen; zij zijn immers 
meteen z’n oren! — Door de grote beperking van het aantal vakken in het 
internaat, komt beroepsverandering daar veel voor. Nu is dit voor een deel 
schijn. Want jongens, die voorbestemd zijn, om later bij vader in het 
boerenbedrijf b.v. te komen, leren toch een vak op school, zodat het lijkt, 
dat ze van beroep zijn veranderd. Maar integendeel kunnen ze een vak 
als meubelmaken op een boerderij wat goed toepassen; en bovendien 
hebben ze leren werken, arbeid leren waarderen en verschillende inzichten 
verl regen. Verder is men op de internaten ook overgegaan tot opleiding 
buiten de school; in Groningen bij de rijwielfabriek van Fongers b.v.

Te Amsterdam volgt men het volgende systeem: Op school worden veel 
handenarbeidlessen gegeven, ook lijntekenen. Na de schooljaren volgt 
vakopleiding in een bedrijf of op een vakschool voor horenden. Een be
zwaar kan zijn, de leeftijd, waarop de jongens dan in het vak werkzaam 
worden: bij het verlaten van het internaat zijn ze al halfwas! Niet te 
onderschatten voordelen zijn: 1. de grotere keus van beroepen, 2. de op
leiding tussen horenden, tussen hun latere medearbeiders dus, die hen 
eerst moeten leren waarderen. En daarvoor bestaat op de vakscholen wel 
gelegenheid. Want door hun iets oudere leeftijd (hun daardoor meerdere 
kracht dwingt ook respect af) en hun grote vooroefening, slaan ze dikwijls 
een goed figuur. Rotterdam laat het vakonderwijs geven bij patroons in de 
stad, terwijl de jongens nog op school gaan. Die opleiders krijgen daarvoor 
een vergoeding van de school. Op de A.V.O.-film kan men doofstomme 
banketbakkers, enz. in opleiding zien.
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Nazorg.
Maar, al zijn onze doofstommen onder de hand meesters in hun vak 

geworden, een plaats in de maatschappij hebben ze nog niet. En het 
veroveren ervan gaat niet zo eenvoudig ook. „Wordt gevraagd een kleer
makersknecht”. Aanmelding volgt. „Wat? doofstom? Nee hoor, mij te 
lastig”. Dat is nog een veel voorkomend geval, gevolg van onbekendheid 
met de capaciteiten van de doofstommen of van gemakzucht.

Men zal zich afvragen, of er niet een algemeen lichaam bestaat, dat zich 
met de nazorg bemoeit. En men denkt misschien aan de landen, die na de 
wereldoorlog hun invaliden te hulp kwamen door het uitvaardigen van 
wetten, waarbij de industriëlen werden gedwongen, een zeker percentage 
van deze ongelukkigen te plaatsen bij voorkomende vacatures. In Duits
land werd in 1924 een wettelijke verordening aangenomen, inzake 
„Fürsorgepflicht” voor de doofstommen, waardoor dezen ook konden 
profiteren van de regeling voor de oorlogsinvaliden. Hier te lande bestaat 
zoiets niet. Zelfs worden onze leerlingen bij rijk en gemeente veelal afge
keurd om hun doofzijn, terwijl er toch afdelingen zijn, waar voor hun wel 
geschikt werk voorhanden is; ik noem slechts de meubelmakers en de 
tuinders. Naar mij ter ore kwam, bestaat het voornemen, hier en daar een 
proef te nemen.

De nazorg was en is nog gedeeltelijk in handen van de scholen zelf, 
waar de directeuren ermee zijn belast. Ook zorgen natuurlijk sommige 
ouders zelf voor werk, hetzij in eigen bedrijf of ergens anders. Meer ge
organiseerd geschiedt het op het ogenblik door een daartoe aangesteld 
ambtenaar in samenwerking met A.V.O. en het Arbeidsbureau voor 
doofstommen, dat sinds 1934 bestaat. Aan het overzicht over het eerste 
jaar (van de hand van den heer Detiger) ontleen ik het volgende:

„Evenals voor de blinden is ook ten aanzien van de doofstommen 
de eerste poging gedaan bij de N.V. Philips, omdat de Directie tegen
over het Bestuur der A.V.O. een algemene bereidverklaring had afge
legd, om een proef te nemen met het tewerkstellen van onvolwaardigen 
Het is bij nader onderzoek gebleken, dat zonder eenig bezwaar 
doofstommen bij de fabricatie van massaonderdelen werkzaam kunnen 
zijn.

In Januari 1934 werd met 2 doofstommen, resp. 19 en 25 jaar 
oud, een proef genomen. Aanvankelijk opperden de volwaardige 
medearbeiders, eenige bezwaren, omdat doofstommen in ploeg- 
verband werkend, wegens hun ongeschooldheid niet in staat blijken 
met het gewenste tempo mede te komen. Bovendien zou het hun 
moeilijk vallen, de juiste werkmethode te vatten, ook al omdat de vol
waardige werkman niet zou weten op welke wijze de doofstommen 
moeten worden onderricht. Eenige weken proef hebben aangetoond
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dat deze twee doofstommen vlugge en goede werkers zijn, die aan de 
boor- en fraismachine in prestaties niet onder doen voor een vol
waardige. Hun productie bedraagt zelfs meer, zoodat zij thans worden 
beschouwd als volwaardige stukwerkers die in groepsverband met de 
volwaardigen dezen eerder tot steun, dan tot last zijn. Hun loon is 
gelijk aan dat der volwaardigen. Hun stukpremie is continu 35%, 
dit is 7% hooger dan die van den volwaardigen werkman”.

Dit was een bemoedigend begin en het werk werd voortgezet in contact 
o.a. met de Bata fabrieken, Wiltons Machinefabriek, Karei I-, Willem II- 
sigarenfabrieken, textielfabrieken, enz. Bij de scheepsbouw worden ze bij 
voorkeur tewerk gesteld daar, waar horenden als beroepsziekte doofheid 
oplopen, dit is als klinker, bikker en koker.

Er is nog een kant van het doofstommenwezen, die besproken moet 
worden. Een doofstomme wordt door zijn gebrek, ik wil niet zeggen ver
hinderd, maar toch zeer zeker belemmerd, in zijn normale ontwikkeling 
tot gave persoonlijkheid. Komt zo’n afwijkende persoonlijkheid na zijn 
schooljaren op een dorp, dan moet hij zich daar, met minder aanpassings
vermogen gewapend, invoegen in een voor hem grotendeels onbekend 
milieu. Hij kent zijn kornuiten niet vanaf de schoolbanken,zoalsdeanderen; 
de normalen kennen niet zijn moeilijkheden en hebben ook geen behoefte 
aan zijn gezelschap. Wordt hij wel in de kring opgenomen, dan ontgaat 
hem zoveel, dat wordt gezegd, — naast hem, achter hem, met het gezicht 
van hem afgewend —■ zodat hij niet kan aflezen, hetgeen bij donker worden 
helemaal onmogelijk is. Zang en muziek, hij staat er buiten. Het is duide
lijk, hoeveel gevaar voor vereenzaming hier bestaat. Geen wonder dan ook, 
dat de doofstommen het liefst in de steden wonen en zich daar hebben 
aaneengesloten tot diverse verenigingen. Een centraal orgaan „Andor” 
bestaat naast verschillende blaadjes, die van de scholen uitgaan en die 
het contact met oud-leerlingen onderhouden.

Behalve die „gezelligheidsverenigingen" zijn er andere, die ten doel 
hebben ondersteuning van behoeftige doofstommen. Het „Guyotfonds" 
is daarvan de bekendste en belangrijkste.

Ook vindt men allerwegen sportverenigingen voor doofstommen. Ze 
voetballen, zwemmen, schaken en houden zelfs internationale Dovensport
spelen in elk Olympiadejaar. Alle voor- en nadelen aan het sportwezen 
verbonden, gelden voor ook de doofstommen. Maar voor hen is het van 
groot belang een bezigheid te hebben, die hen zeker ook voor geestelijke 
afstomping behoedt; dat zij iets hebben, waarmee hun gedachten bezig 
kunnen zijn en dat zij, die gauwer dan horenden zijn geneigd tot het bot
vieren van lusten, van de straat en uit het café worden gehouden.

Mede daarom wordt er reeds op de scholen aan padvinderij gedaan.
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Bij voorkeur zouden wij onze leerlingen tussen de horenden plaatsen en 
dat gebeurt ook wel. Niet altijd houden onze kinderen dat vol. Van een 
mijner oud-leerlingen bemerkte ik, dat hij niet meer bij een jeugdgroep 
voor horenden was. Toen naar de reden van zijn bedanken werd gevraagd, 
was het antwoord; dat er altijd werd gezongen en dat hij dat niet prettig 
vond. Nu is hij al jaren bij de Doven-sportvereniging en daar voelt hij 
zich thuis.

Genoemd moeten worden de bijeenkomsten voor oud-leerlingen, die 
op gezette tijden aan de scholen worden gehouden en waaraan door een 
belangrijk deel van hen, van heinde en ver, wordt deelgenomen. En ten 
slotte het asyl voor volwassen doofstommen te St. Mich. Gestel. In dat 
instituut wonen enige tientallen oudere doofstommen, die grotendeels zich 
in de maatschappij niet zouden kunnen handhaven. Ze voelen zich in de 
inrichting thuis en vinden er voor hen geschikt werk. Dat dit mogelijk is, 
zult u inzien, als ge weet, dat het hele internaat herbergt de meisjesschool, 
de jongensschool met hun werkplaatsen en al het personeel, dat er voor 
nodig is; verder het asyl, tezamen 5 a 600 inwoners. Dat hier heel wat werk, 
ook eenvoudig, is te doen, spreekt vanzelf. En is het niet een sociaal belang- 
— en dat niet alléén — dat juist deze mensen nu ook in hun eigen onder
houd kunnen voorzien? Het zou wenselijk zijn, dat ook voor de niet- 
Katholieken een dergelijke inrichting er kwam, maar

Samenvatting:
1. Doofstomme kinderen behoren op 3-jarige leeftijd naar een speciaal 

voor hen ingerichte school te worden gezonden.
2. Daar wordt door doelmatig onderwijs gezorgd voor geestelijke ont

plooiing, die een eerste vereiste is voor het ingroeien in de gemeen
schap.

3. Beroepskeuze en vakopleiding dienen met bijzondere zorg te geschieden.
4. Nazorg is nodig voor het plaatsen van doofstommen in een werkkring.
5. Bij doelmatige tewerkstelling kan de doofstomme volwaardige arbeids

prestaties leveren.
6. Zorg voor niet-maatschappij-rijpe oudere doofstommen is mede een 

sociaal belang.



OnderwijS'Vernieuwing 
door A. H. GERHARD.

l~xit onderwerp, waaraan een tweedaags Congres was gewijd en dat een der 
hoofdpunten vormde van het Congres voor Kinderbescherming, trok 

beide keren de belangstelling van een verrassend groot gehoor en Jokte 
telkens een levendige discussie uit. De grote betekenis, die m.i. aan het 
feit dier belangstelling mag gehecht worden, noopte mij tot het maken van 
enige kanttekeningen nopens opzet en werkmethoden dezer congressen.

Eigenlijk kan ik ze samenvatten in deze ene, onvriendelijk klinkende 
opmerking, dat de behandeling van dit onderwerp op een algemeen Congres 
mij veel te vroeg toescheen.

Reeds de term onderwijs-vernieuwing werkt verwarrend.
Zo ergens en ooit dan ware ’t hier nodig een nauwkeurige uiteenzetting 

van de inhoud van het begrip aan een behandeling vooraf te laten gaan: 
een uiteenzetting, die men pas in de rust van het eigen studeervertrek goed 
op zich kan laten inwerken.

Daarna kunnen referenten en hoorders elkander in een Congres op een 
beiderzijds bekend denkterrein ontmoeten, waar alleen een goede discussie 
te verwachten is. De noodzakelijkheid van verhelderende toelichting geldt 
zowel het woord onderwijs als het woord vernieuwing.

Het eerste staat misschien niet zo sterk meer als vroeger tegenover op
voeding, toch doet het, vooral in dit verband, nog te veel denken aan het 
befaamde „aanleren van gepaste en nuttige kundigheden” en de daarvoor 
te volgen methoden en er bij te gebruiken leermiddelen. Daarentegen bleek 
uit alle beschouwingen, die, men mag wel zeggen, ex Kathedra werden ge
houden, dat overwegend het opvoedend karakter van alle onderwijs op de 
voorgrond is gesteld.

Als men nu bij het woord „onderwijs” nog voornamelijk aan het leer
proces denkt, dan wekt de eis tot vernieuwing gemakkelijk de indruk van 
de verplichting tot een totale verandering, alsof men, ten einde te komen 
tot een afdoende „vernieuwing", beginnen moet met „tabula rasa” te 
maken met alles wat men tot nu toe gewend was in de school te doen.

Is het te verwonderen, dat deze indruk, al is hij naar de bedoelingen der 
wetenschappelijke „vernieuwers” onjuist, weerstand wekt in den practicus, 
die immers overtuigd is steeds er naar te streven zijn onderricht zo doel
treffend mogelijk te doen zijn en daarom altijd openstond voor wat hem 
als een duidelijke verbetering kon worden aangetoond?

Doch nu wordt ons voorgehouden, dat we veel meer aandacht moeten 
schenken aan de pedagogische betekenis van het werk in de school, niet 
alleen de karaktervorming der leerlingen doch ook ter bereiking van een 
goede gang in het leerproces.

We moeten de leerlingen leren zien en onderkennen in de grote ver
scheidenheid hunner psychische geaardheid en aanleg en de invloed welke
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die hebben kan en moet op inhoud en methode van het door ons te geven 
onderricht.

Congresbehandeling dunkt mij daarom dus te vroeg, wijl men eerst in 
geschrift klaar en sterk gedetailleerd in concrete voorbeelden had moeten 
aangeven wat men vernieuwen wil ten aanzien van alle werkzaamheden 
en gedragingen in de school en waaróm men deze vernieuwing noodzake
lijk vindt, d.w.z. op grond van welke psychologische-didactische over
wegingen de als „verouderd” aan te ziene handelingen niet voldoen.

Bovendien is uit de discussies wel gebleken welke grote rol uiterlijke 
omstandigheden spelen bij de beoordeling der mogelijkheid dan wel van 
de onmogelijkheid van gewenste vernieuwingen. In het laatste geval 
behoort men zelfs na te gaan of er een vruchtbaar streven denkbaar is ,,to 
make the best of it”.

M.i. is het dus te hopen, dat een levendige schriftelijke gedachten wisse
ling moge volgen, die verhelderend kan werken ten behoeve van de on
misbare volgende congressen.

Daarbij sluit zich een twede opmerking aan. Het program leek mij veel 
te overladen. Er was stof voor ten minste drie Congressen, waardoor de 
bijeenkomst wel heel sterke overeenkomst kreeg met de ijverig bestreden 
„luiste rschool".

Van een eigenlijk debat kon dan ook geen sprake zijn.
Ik ben wel is waar geenszins van mening, dat er op een redevoering al

tijd een debat behoort te volgen. Zeker niet bijv, als zij slechts de erkende 
strekking heeft om licht te verspreiden over moeilijke onderwerpen en zij 
dus stof biedt voor en de weg wijst tot verdere studie.

Maar 't wordt een ander geval, als men beproeven wil een groot gehoor 
tot de erkenning der deugdelijkheid van bepaalde inzichten te brengen, 
als men dus propaganda beoogt. Dan is ruime gelegenheid tot debat on
misbaar.

Niet in ’t minst in het belang der verkondigers zelf van nieuwe idëen. 
Laat mij een vergelijking wagen met een ons vertrouwd beeld: de referen
ten als onderwijzers, het gehoor als de klasse-leerlingen.

Dan zijn we het er stellig over eens, dat de onderwijzer, die uiteraard 
gelooft volkomen duidelijk te hebben uiteengezet wat hij van zijn onder
werp weet en denkt, voor alles nodig heeft te ervaren, hoe de leerlingen het 
gehoorde hebben verwerkt, wat blijken kan uit de wijze, waarop zij er op 
reageren.

Juist zij, die we gaarne als onze voorlichters zien en erkennen, kunnen 
uit een zo min mogelijk belemmerd debat afleiden in hoeverre ze in hun 
docentschap geslaagd zijn of wat er nog aan ontbreekt. Zo alleen geloof ik, 
kan men gaandeweg komen tot de vervulling der spreekwoordelijke voor
waarde pour bien discuter.



De Beginselverklaring der Openbare School 
door D. L. DAALDER.

X/Tag ik, om misverstanden te voorkomen, nog een klein gedeelte der 
-^-kolommen van „Volksontwikkeling" opeisen naar aanleiding van 

de beschouwingen, door Prof. Kohnstamm in No. 7 gepubliceerd? Mijn 
opmerkingen zijn bedoeld als toelichting en niet als bestrijding.

Op pag. 205 trekt de schrijver uit mijn artikel „Wezen en toekomst der 
openbare school" de conclusie, dat ik „de Christelijke en maatschappelijke 
deugden" uit de onderwijswet verwijderd zou willen zien. Niets is minder 
waar dan dat. Met nadruk heb ik in dat artikel vastgesteld, dat de „beginsel
verklaring der openbare school in wezen „christelijk" dient te zijn „omdat 
een belangrijk deel van haar ouders een of andere schakering van het 
christendom aanhangt, terwijl de meeste andeien, vaak zonder het zelf te 
vermoeden, nog sterk door de christelijke traditie worden beheerst”. 
En er is mij alles aan gelegen, dat dit in de onderwijswet zeer 
duidelijk wordt geconstateerd met handhaving van de term „christelijke 
deugden”. Dit sluit echter niet in, dat de „beginselverklaring”, die bedoeld 
is voor dagelijks gebruik bij de propaganda voor het open
baar (d.i. „neutraal” = objectief) onderwijs, met even grote stelligheid 
deze term als vlag dient te voeren. Het is nl. voor ieder, die geen vreemde 
is in de kringen van bepaalde voorstanders der openbare school en met 
name in die van de meeste „bewuste arbeiders”, volkomen duidelijk, 
dat men er geladen is met een „anti-christelijk” complex. De oorzaak 
daarvan ligt voor de hand: enerzijds is men er sterk beinvloed door vul- 
gair-marxistische, materialistische of positivistische ideeën, anderzijds 
constateert men, dat in de loop der historie en tot op deze dag de term 
„christelijk" maar al te vaak gevoerd wordt als vlag, die de lading niet 
dekt — van „broederschap" komt in de sociale verhoudingen practisch 
niet veel terecht, ook niet in een samenleving, die zich op Christus beroept.

Vaak is men daardoor zó verbitterd, dat de termen „christendom" en 
„huichelarij” worden geïdentificeerd. Men wijst er niet af „de ethische 
uitwerking" van het christendom, waarover Prof. Kohnstamm spreekt 
op blz. 208. Men aanvaardt er zonder schroom „de broederschap aller 
mensen, onafhankelijk van ras, natie, geloof, ontwikkeling, rang of stand”, 
men is er niet bang voor „kameraadschap, verantwoordelijkheidsgevoel, 
verdraagzaamheid en zelfbeheersing bij het dienen der gemeenschap”, 
maar men wantrouwt er ieder, die dit alles uit „het christendom” afleidt of 
er het etiquet „christelijk” aan hecht, zelfs dèn, als men bereid is, de 
majesteit van Christus te erkennen. Het is aan de „christenen”, te onder
zoeken, in hoeverre zij zich schuldig voelen aan dit „gruwelijk misver
stand”.

Maar hij, die zich tot taak stelt, deze lagen der bevolking voor het 
christendom te winnen, heeft met dit feit rekening te houden. Hij kan tot
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de conclusie komen, dat het alleen mogelijk is het evangelie aan alle crea
turen te prediken met (voorlopige) vermijding van alle termen, die tot 
afweer kunnen leiden. Deze overweging bracht mij er toe, een „beginsel
verklaring” voor de openbare school op te stellen, waarin de woorden 
„christelijk” en „christendom” niet voorkomen en waarin noch over God, 
noch over godsdienst wordt gesproken. Niet omdat deze begrippen voor 
mijzelf geen inhoud hebben en ik mij wens te baseren op de levensbeschou
wing der Franse revolutie, zoals een „christelijk” dagblad meende te 
mogen vaststellen, maar uitsluitend omdat ik geen andere mogelijkheden 
zie om de wankele bruggen niet te doen breken,die „de grote ontmoeting” 
vooronderstelt.

Mogelijk is dit een dwaling mijnerzijds. Tot nu toe ben ik niet van de 
onjuistheid van mijn „taktiek” overtuigd.

JEUGDBEWEGING
EEN PLEIDOOI VOOR DE JEUGD
BEWEGING ALS MAATSCHAPPELIJK 
INSTITUUT.

Jeugd en de 
[” is in het 
eressant ar-

die 
is gekomen, 

door vele 
, maar die

jeugdvorming spreken W.K.-H.), 
grootste vernieuwing ondergaan.

Deze vernieuwing kan echter eerst dan 
werkelijk kans van slagen hebben, als de 
vrije jeugdvorming geen dilettantisme 
meer is, maar een maatschappelijk 
instituut wordt, „minstens even onaf
wendbaar als de school." „Een volk 
zonder scholen is voor ons begrip 
ondenkbaar. Een volk zonder jeugd
beweging zal het binnenkort ook 
worden, indien de jeugdbeweging haar 
tijd verstaat en zich weet in te schakelen 
in de structuurveranderingen van onze 
samenleving. Symptomen zijn er genoeg; 
allerwege groeit de belangstelling voor de 
vrije jeugdvorming, men gaat er moge
lijkheden in vermoeden, die er ook on
getwijfeld in verborgen zijn, maar die 
nog maar niet voor de dag treden, zolang 
de „organisaties" niet buiten de „eigen" 
veilig — afgesloten lokaliteiten treden. 
Er is behoefte aan een nieuw sociaal 
werk- en vormingsplan voor de jeugd. 
Zal het nog zover komen, dat de regering 
noodgedwongen zelf de uitvoering van de 
plannen ter hand gaat nemen, omdat de 
organisaties, pratend en elkaar niets

Zander de titel „De Nieuwe J
Nieuwe Jeugdbeweging" 

R.K.-leidersorgaan een inter 
tikel opgenomen.

Nadat de schrijver er van geconstateerd 
heeft, dat de jeugd van nu zich voor een 
goed deel heeft overgegeven aan de 
stemming van volkomen indifferentisme, 
pleit hij voor verandering in de vrije 
jeugdvorming. Verandering die reeds 
ten dele vanuit de jeugd zelf is 
en waarvan de noodzaak 
jeugdleiders wordt ingezien, 
nog niet over de gehele linie

Omdat de „nieuwe" jeugd over het 
algemeen haar eigen gebrekkigheid kent, 
wil ze bewust stemmen op een werkelijk 
leidende instantie. Ze wil volgzaam zijn, 
maar dan ook werkelijk geleid worden. 
Op dit moment nu, zegt de schrijver, 
krijgen de jeugdleiders de toekomst in 
handen, op dit moment kan de jeugd
beweging (wij zouden liever van vrije
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als de V.C.. 
het woord V 
dat wij zoeke

1, de tijd voorbij laten gaan?" 
jver noemt dan allerlei maat- 

, die nu nodig zijn en gedaan 
inen worden.

DE TAAK VAN DE VRIJZINNIGE 
JEUGDBEWEGING.

, geeft 
in het 

een uit- 
le taak der 

i inzake het 
ïn de kern der 
idelijk de prin- 
e jeugdvorming

jen, dat de 
inzicht de 

t een eerlijk 
ligen en

; mag hem een verwijt 
Verwijten maken is 

•r dan een moeilijke 
volbrengen. Laten we 

lidden laten of de 
V.C.J.B. hier te weinig gedaan heeft. 
Werk V.C.J.B.! Vervul deze taak met 
inspanning van alle krachten van leden, 
kringpatroons, besturen en H.B. Voor God 
zal het altijd te weinig zijn, wees daarom 
niet tevreden, maar verwijt elkaar niet. 

De Bond mag echter nooit één houding 
C.J.B. houding opleggen, want 
Vrijzinnig betekent nog altijd 

kende naar onze houding in het 
leven op grondslag van het Evangelie 
erkennen moeten, dat er verscheidenheid 
mogelijk is. En vooral als J ongeren Bond 
moet de V.C.J.B. weten dat een over
tuiging groeien moet en dat niets zozeer 
de groei belemmert dan het stellen vaneen: 
zo is het en niet anders.” W.K.-H.

antwoord in mijn lezing op de conferen
tie. Kort samengevat luidde dat antwoord: 
werk binnen de mogelijkheden die je hebt 
mede aan de tot standkoming van de 
internationale rechtsorde. Vooral, ver
sterk in eigen gelederen maar ook daar
buiten de zuiverheid van het rechts
bewustzijn. Als praktische weg wees ik de 
oprichting van een vredesinstituut binnen 
de V.C.J.B. (C. ?) aan.

Indien de bond deze taak niet aanvat en 
tot een redelijke ontplooiing heeft ge
bracht in de komende jaren mag hem 
eerst wat verweten worden.

Maar ik wil de vraag ook anders stellen: 
Wat is de taak van de V.C.J.B. inzake 
het vredesvraagstuk t.o.v. zijn leden?

Hij heeft zijn leden te helpen bij het 
vinden van een houding inzake de vragen 
van oorlog en vrede, hij heeft te eisen 
van zijn leden dat zij aan deze vragen niet 
voorbij gaan en te zorgen, dat zij er niet 
aan kunnen voorbijgaan.

Hij heeft er voor te zorgt 
V.C.J.B.-er naar kracht en 
vrede kan dienen en hij heeft 
verworven overtuiging te eerbiedi 
te steunen. Indien de V.C.J.B. i 
taak te kort schiet mag 
gemaakt worden. Verw 
echter makkelijker 
omvangrijke taak vi 
daarom maar in het mie 

inig éx laar aanleiding van een brief die bij 
*'de redactie van Groei (het V.C.J.B.- 
orgaan) is binnengekomen na de winter- 
conferentie over het vredesvraagstuk, 
waarover wij in het vorige nummer van 
Volksontwikkeling iets opnamen, 
een der secretarissen der V.C.J.C 
Groei-nummer van 21 April • 
voerige uiteenzetting over de 
vrijzinnige jeugdbeweging 
vredesvraagstuk. Wij laten c 
uiteenzetting, die o.i. duideli 
cipes der vrijz. prot. vrije j- 
weergeeft, hier volgen.

„Wat is de taak der V.C.J.B. inzake 
het vredesvraagstuk?

Voor de Bond heb ik deze vraag be-

gunnend,
Schrijve 

regelen op, 
zouden kunr

Juist het komen tot de daad zou de 
vrije jeugdvorming brengen in de nieuwe 
phase, zou haar de inschakeling geven 
in het volle werkelijke leven. Het 
initiatief zal het best van de jeugd
verenigingen zelf uit kunnen gaan.

Jammer dat schr. daarop niet méér 
laat volgen dan dat het nu meer dan ooit 
tijd is om tot één nationale katholieke 
jeugdbeweging te komen. De vrije jeugd
vorming geldt immers het gehele Neder
landse volk en dat is voor de grootste 
helft niet-katholiek! Als de vrije jeugd
vorming in de „volle werkelijkheid” wil 
staan — en wij zijn het er mee eens dat 
dit noodzakelijk is geworden — dan 
zullen alle volksgroepen zich ook daarin 
moeten vinden. Katholieken zullen dan 
voortdurend con amore met Protestanten 
en andere anders-denkenden moeten 
willen samenwerken. Vanzelfsprekend 
zal iedere groep zijn eigen geestelijk 
karakter dienen te bewaren, maar in 
die verscheidenheid zullen ze een werke
lijke eenheid moeten vormen.
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Volksontwikkeling en weerbaarheid 
door J. W. HOEKSTRA.

Epen der opmerkelijke verschijnselen die onder den drang der gebeurte- 
nissen hebben plaats gegrepen, is de verplaatsing der belangstelling bij 

het krantenlezend publiek. Indien een enquête, bijv, voor 5 jaar gehouden 
over de vraag wat men in de krant leest, thans herhaald werd, zouden 
verscheidene rubrieken — wij noemen kamer- en gemeenteraadsverslagen, 
sociale wetgeving, waarschijnlijk ook kunst en zelfs loonkwesties — haar 
aantrekkingskracht grootendeels blijken verloren te hebben. De verklaring 
is dat het groote wereldgebeuren, dat zich in deze jaren meer en meer 
ontwikkeld heeft naar een erop of eronder, de aandacht heeft opgeeischt, 
hetgeen bij het onderzoek dan ook zou uitkomen in een veel vermeerderde 
belangstelling voor rubrieken als buitenlandsch nieuws en defensie. De 
omkeer voltrok zich zonder veel gerucht, maar is in vele gevallen ver
rassend geweest, niet het minst voor de betrokkenen zelf. Zoo kunnen 
met name de Nederlandsche pacifisten zich verbazen over de snelheid, 
waarmede het vraagstuk der weerbaarheid hun gezichtskring heeft 
doorbroken en over de grondigheid waarmede velen hun inzichten dien
aangaande hebben gewijzigd. Uit een oogpunt van weerbaarheid is dit 
feit ongetwijfeld van groote beteekenis. Het is dit echter nog meer, wanneer 
men het in verband brengt met de beweging die tegelijkertijd van tegen
gestelde zijde, uit het kamp der overtuigde bewapenaars, is waar te nemen 
om de weerbaarheidsgedachte van het materieele tot het geestelijke leven 
uit te breiden. Aan de volksontwikkeling, als hoedster van de geestelijke 
ontplooiing van het volksleven, kan de beteekenis van dit samentreffen 
niet ontgaan. Zij vooral heeft zich bewust te zijn van de zeldzame ge
beurtenis, die aldus onder den druk der tijden plaats heeft: dat de twee 
polen der ontwikkelingsgedachte, uitgedrukt in materieele en geestelijke 
weerbaarheid, zich naar elkaar toegebogen hebben en zich over elkaar 
gaan uitstrekken. De vraag die hierbij vanzelf rijst, of zij elkaar zullen 
ontmoeten en of duurzame vereeniging mogelijk is, wagen wij niet te 
beantwoorden. Van meer gewicht is het, dat ieder die den drang naar 
eenheid in zich voelt, er thans van overtuigd is dat alle krachten moeten 
worden ingespannen om het ingrijpen dezer werelden over en weer te 
vergemakkelijken. Behalve goede wil om elkaar te begrijpen is hiertoe 
noodig een meer dan oppervlakkige kennis van eikaars wezen, zoowel 
om misverstanden uit den weg te ruimen als om illusies tegen te gaan. 
Wij hopen dat de volgende opmerkingen in dit opzicht nuttig kunnen zijn.

De meesten kennen het weerbaarheidsbegrip slechts van de materieele 
zijde. Wie zich, uitgaande van dit standpunt, in het geestesleven begeeft, 
bemerkt spoedig dat hij zich op een gebied bevindt, waar zijn voorstellingen 
vaag worden en zich ook voor anderen moeilijker in woorden laten uit-
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drukken. Welk een belemmering dit voor de propaganda beteekent, 
bewijzen de talrijke ingezonden stukken in de dagbladen, waarin gevraagd 
werd den oproep voor geestelijke en moreele herbewapening te ver
duidelijken. Niet dat men de dingen waar het om gaat niet aanvoelt. 
Voor ieder is het duidelijk, dat in dagen van ophooping en ontlading der 
internationale spanningen de materieele paraatheid versterking noodig 
heeft van „het moreel”, en men is zelfs bereid aan dezen factor over
wegende beteekenis te geven. Eveneens wordt erkend, dat de geestelijke 
waarden waarvan hier dan sprake is, ook zonder dat gevaar van buitenaf 
dreigt, een belangrijke rol hebben te spelen in het dagelijksche leven, en 
men laat dus met zekere instemming een beroep doen op zijn gevoel van 
naastenliefde en zijn verantwoordelijkheidsbesef. In al deze aanbevelingen 
blijft voor de meesten echter iets onwezenlijks. Is het omdat zij zich 
niet laten uitdrukken in leuzen, die de hartstochten prikkelen? Of is het, 
omdat men ze niet in een systeem van overtuigingen weet op te nemen, 
ze niet tot zijn eigendom kan verwerken ? Velen geven zich van deze vragen 
in het geheel geen rekenschap. Een vaag besef, dat zij hiermee tegenover 
zichzelf geplaatst worden, doet hen ervan terugschrikken, en zij stellen 
zich gerust met in woord en daad achter de beweging te gaan staan. 
Het dringt niet tot hen door, dat dit slechts een „achter” is, niet anders 
dan een meedeinen met den stroom. Slechts weinigen vinden in het 
gevoel van onbevredigdheid een aansporing om onder elke vraag een nieuwe 
te zoeken en zoo, met zichzelf als leider, tot een gesloten levensbeschouwing 
te komen. Geestelijke weerbaarheid nu heeft alleen beteekenis wanneer zij 
wortelt in de diepte; zoolang zij aangeplakt is, vervliegt zij met den storm. 
Verre van een onderwerp voor „algemeene dienstplicht” te zijn, moet zij 
dus gezocht worden bij een minderheid.

Dezelfde conclusie dringt zich op wanneer wij een ander uitgangspunt 
kiezen en ons afvragen welke houding de mensch aanneemt tegenover 
den druk der gebeurtenissen. Velen staan er onverschillig tegenover en 
laten ze langs zich heen glijden. Anderen laten zich er door terneer slaan. 
In deze uiterste gevallen is van een houding, van weerbaarheid eigenlijk 
geen sprake. Daartusschen beweegt zich de ernstige mensch, die de 
gebeurtenissen tracht te verwerken, teneinde er een werkzame factor 
in te zijn. In zijn houding vereenigt hij dus, naar vermogen, deze uitersten, 
m.a.w. hij kiest welbewust het conflict en tracht het op zijn manier tot 
oplossing te brengen. Hij weet dat niemand hem hiervoor een programma 
of recept kan geven, maar dat hij het met zichzelf moet uitvechten. En 
wanneer hij niet reeds ervaring heeft opgedaan, zal het hem duidelijk 
worden, dat hij aldus den weg zijner ontwikkeling gevonden heeft, het 
moeizame proces, dat bij velen na de kinderjaren is blijven steken maar 
dat thans, nu alle posities bedreigd worden, uit zijn verstijving losgemaakt
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Uit het voorgaande moge zijn gebleken, dat de volksontwikkeling ten 
opzichte van de beweging voor geestelijke en moreele herbewapening een 
standpunt inneemt. Wij kunnen dit nog verduidelijken. Strikt genomen 
beteekent deze beweging voor de volksontwikkeling geen toevoeging

en voortgezet moet worden. Wederom kan geconstateerd worden dat de 
geestelijke weerbaarheid dun gezaaid is. Hier komt nog bij, dat dikwijls 
schijn is, wat er hardnekkig voor door gaat. De houding tegenover de 
gebeurtenissen wordt vaak ingegeven door een gevoel van verontwaardiging, 
dat altijd bij de hand is en gereed om te ontploffen. Aan dit impulsieve 
verweer is slechts negatieve waarde toe te kennen. Het is kortzichtig, 
schadelijk voor een goed begrip en daardoor voor de zaak die het voorgeeft 
te dienen; aan dengeen die het hanteert geeft het weliswaar bescherming 
en misschien de illusie van een eigen houding, maar ook aan de persoonlijke 
ontwikkeling is het niet bevorderlijk, want het berooft hem van zijn uitzicht 
en perkt zijn activiteit in binnen nauwe grenzen; hij doet m.a.w. het tegen
gestelde van wat hem door zijn ontwikkelingsgebod voorgeschreven wordt. 
Positief tegenover de gebeurtenissen staat hij, wanneer hij ze aanvaardt 
en zich in haar brandpunt plaatst terwille van de waarheid. Hij neemt 
dan geen stelling in den gewonen zin en het heeft inderdaad den schijn 
dat hij zich ,,in de ruimte” beweegt. Geen wonder, dat dit beeld van den 
conscientieuzen, tastenden mensch weinig aantrekkingskracht uitoefent: 
het beantwoordt niet aan de voorstelling die de groote meerderheid heeft 
van den man-van-vandaag, die immers voor alles een krachtfiguur moet 
zijn waaraan men zich kan vastklampen. Niettemin komt het ons voor, 
dat alleen een houding als hier bedoeld waarborg biedt dat men met 
zichzelf in het reine blijft, en tevens dat alleen het aldus verkregen on
partijdige — immers in dienst der gemeenschap gewonnen — oordeel een 
bijdrage ten goede kan vormen in de schaal der gebeurtenissen. Heeft niet 
alle opbouw van gemeenschap, van menschelijke, sociale en internationale 
verhoudingen te geschieden door zuivering van binnen uit?

In deze dagen lijden in het bijzonder de betrekkingen tusschen volken 
en staten aan vertroebeling. Van hooger hand en o.a. van de zijde van pers 
en onderwijs zou hierin veel verbeterd kunnen worden, indien meer dan 
thans gebeurt, vermeden werd de feiten te plaatsen in een sfeer van een
zijdigheid, angstaanjaging en verdachtmaking en eenvoudig getracht werd 
ze te doen begrijpen. Wij denken in het bijzonder aan organisaties, die de 
ontwikkeling voor volwassenen in hun programma hebben opgenomen, 
d.w.z. met gevestigde meeningen te maken hebben. Het losweeken en 
omvormen van het starre, negatieve oordeel tot een van begrip en zuivere 
kracht achten wij de belangrijkste bijdrage, die deze organisaties tot de 
internationale toenadering kunnen leveren.
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van een nieuw hoofdstuk, aangezien de weerbaarheidsgedachte in alle 
gezonde ontwikkeling besloten ligt. Wie zijn lichaam tot harmonische 
ontwikkeling brengt en houdt in overeenstemming met de wetten der 
natuur, behoeft, afgezien van technische scholing, geen speciale oefening 
om weerbaar te zijn: hij verkeert doorloopend in ideale conditie. Voor het 
geestelijk aspect der weerbaarheid geldt hetzelfde. De werkelijk levende 
mensch, d.i. de mensch die in het levensverband opgaat, is zoozeer vervuld 
van de levenssubstantie, dat een opzettelijke bescherming of bewapening 
overbodig is. Daar het de volksontwikkeling om de vorming van dezen 
mensch te doen is, bestaat er voor haar in beginsel geen aanleiding, in 
een tijd als deze haar werkwijze te herzien.

Een andere vraag is, of zij zich altijd bewust geweest is van het verband 
dat, zooals opgemerkt werd, tusschen haar en de wereld der weerbaarheid 
bestaat. Het lijdt geen twijfel of deze vraag moet ontkennend beantwoord 
worden juist voor de kringen, waar het beginsel der volksontwikkeling 
ernstig beleden werd. Het is waarschijnlijk niet te veel gezegd wanneer wij 
hier aan toevoegen, dat een innige samenhang evenmin is gezien door 
de vertegenwoordigers van de weerbaarheidsgedachte. In een tijd van 
gebrokenheid zooals achter ons ligt, waarin de aspecten van éénzelfde 
begrip zich afzonderden tot zelfgenoegzame en elkaar vijandige ismen, 
was niet anders te verwachten. Zoolang de voorstellingen omtrent weer
baarheid eenerzijds, volksontwikkeling anderzijds de kloof hadden te 
passeeren die gaapt tusschen extreem materialisme (militairisme) en ex
treem idealisme (pacifisme), was het zelfs niet te verwonderen dat men 
van elkaar geen goed woord kon hooren. Wij herinneren slechts aan het 
ontwapeningsdebat Van Embden-Snijders. Nu is een kentering ingetreden. 
Overal wordt de noodzakelijkheid van synthese ingezien en het- verlangen 
er naar is eveneens merkbaar. Het is dan nu de tijd ook tot het ondeelbare 
begrip van de weerbaarheid te komen of terug te keeren en wij zullen 
daarin voortaan geen onverzoenlijke tegenstellingen, maar slechts aspecten 
moeten trachten te onderkennen. Geestelijke en materieele weerbaarheid, 
hoe moeilijk zij elkaar ook dikwijls verdragen, dekken tenslotte een en 
dezelfde zaak, nl. de onbelemmerde ontwikkeling van individu en gemeen
schap. Dat de nadruk hier op het materieele, daar op het geestelijke aspect 
valt, zullen wij moeten zien als verschil van ontwikkelingsgraad. In een 
geordende samenleving treedt het belang van de persoonlijke materieele 
weerbaarheid naar den achtergrond; in zoover nog voorzieningen noodig 
zijn neemt de gemeenschap zelf deze op zich door een systeem van recht. 
Zooals bekend is dit ideaal in de samenleving van volkeren en staten nog 
niet voor verwezenlijking vatbaar. Wij hebben dit feit te constateeren en 
er de consequenties van te aanvaarden. Voor dengeen wiens levenshouding 
bepaald wordt door dienst aan de gemeenschap, beteekent dit dat hij,
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sinds 1914 terdege rekening te

zoo noodig, zijn gebondenheid en plicht jegens de gemeenschap moet 
stellen boven de inzichten die hij als individu zou willen volgen. Wij 
denken hier aan het gewetensconflict der dienstweigering, het gruwelijkste 
waaraan een edel denkend mensch onderworpen kan zijn. Zonder te willen 
generaliseeren meenen wij dat een oplossing nabij is, zoodra tot het 
besef doordringt dat het zich plaatsen buiten de gemeenschap grooter zonde 
kan beteekenen dan het aanvaarden van haar onvolmaaktheid. Deze 
conclusie kan overigens samengaan met de erkenning, dat bij de bezetting 
der functies in den weerbaarheidsdienst het bereikte ontwikkelingspeil 
van invloed moet zijn, onder voorwaarde natuurlijk dat tenslotte van allen 
gelijkwaardige offers en in laatste instantie dezelfde prijs (het leven) 
gevraagd worden.

De dienst aan de onvolmaakte gemeenschap leidt niet altijd tot innerlijke 
conflicten! Indien wij overtuigd zijn dat het gemeenschapsleven nog in een 
aanvangsstadium van ontwikkeling verkeert, zullen wij zijn uitingen en 
gedragingen moeten accepteeren en er ons niet over verbazen dat deze van 
minder gehalte zijn dan wij wenschen. Onbillijk is het dan bijvoorbeeld, 
de politieke methodes in het internationale verkeer dezelfde maatstaf 
aan te leggen die geldt in het individueele verkeer en dwaas, zich door 
het lage peil dezer methodes te laten verontrusten. De vraag is nu: staat 
het gemeenschapsleven inderdaad zooveel lager dan het individueele ? 
De praktijk van het vereenigingsleven geeft in dit opzicht wel eenige 
aanwijzing. Het zuivere streven lijdt daar altijd onder een groei van de 
organisatie. Hoe grooter de aanwas, des te meer verwatering. De divergentie 
is nog sterker, wanneer men vergelijkt een kleine gemeenschap die uit 
de spontane medewerking der leden groeit en een groote, die den leden 
door de omstandigheden opgelegd wordt, als hoedanig bijv, de militaire 
en ook de volksgemeenschap hier te lande langen tijd door velen beschouwd 
zijn *). Wie in militairen dienst geweest is, heeft kunnen constateeren, 
dat het algemeene peil snel en onverbiddelijk zakt tot dat der minst 
ontwikkelde enkelingen. Deze wet van de massa moet in het oog gehouden 
worden wanneer wij grootere collectiviteiten naar haar zedelijke waarde 
beoordeelen. Het is dan niet te verwonderen dat zij overwegend materialis
tisch zijn ingesteld en dat het onderlinge verkeer, vooral wanneer tegen-

) Onder den druk der omstandigheden zet zich in de niet-militairistische landen, 
schampere Nederland incluis, een wijziging door die ten opzichte van de militaire 

krachtsverhoudingen verstrekkende gevolgen moet hebben. Van onverschilligheid tot 
schuchtere bereidheid lijkt maar een kleine verschuiving, maar in werkelijkheid is zij 
een omkeer. Als juist is, dat in een oorlog het „moreele" gehalte van den soldaat den 
doorslag geeft, zullen de militaire strategen er goed aan doen met de gewijzigde stemming 
in de verschillende landen sinds de laatste jaren en 
houden.
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’) In verschillende publicaties aangehaald; vgl. o.a. „Tijd en Taak" van 27 Mei.

gestelde belangen in het spel zijn, zelfs niet aan bescheiden verwachtingen 
voldoet. Wij achten het een bewijs van geestelijke weerbaarheid, wanneer 
men zich door dergelijke verschijnselen niet van streek laat brengen, maar 
ze hier als overal in het licht hunner ontwikkeling tracht te zien. Zooals 
reeds betoogd werd, is deze begrijpende houding tegenover de gebeurtenissen 
voorwaarde voor onze medewerking aan de zuivering van het internationale 
verkeer (terloops worde opgemerkt dat hierbij het historische gezichts
punt van groote waarde is).

Wie het niet bij de vervulling van een voorwaarde wil laten en meer 
activiteit zou willen ontwikkelen, bedenke voorts dat de zuivering van 
binnen uit, d.i. bij hemzelf, moet beginnen. Al deze redeneeringen komen 
tenslotte op hetzelfde neer: in laatste instantie is de mensch zelf ver
antwoordelijk voor wat er in de wereld gebeurt. Van de staatslieden 
mag geëischt worden dat zij het uiterste doen om goede betrekkingen met 
andere landen te onderhouden, maar de eisch is ijdel zoolang wij zelf 
onzen duursten plicht verzaken en nalaten de sfeer te scheppen, waarin 
goede betrekkingen kunnen gedijen.

Geen mensch, die ontwikkeld genoemd wil worden, mag zich aan deze 
verantwoordelijkheid onttrekken. In critieke dagen als wij thans beleven 
drukt zij dubbel zwaar, ja wij aarzelen niet als onze overtuiging uit te 
spreken, dat zij in ieders leven de centrale plaats behoort in te nemen, 
van waar uit alle handelingen worden beheerscht. Met minder kan zij het 
niet doen. Men kan trachten aan het goede doel mee te werken en in- 
tusschen voortleven zooals men deed, maar met een girostorting of een 
cursus koopt men zich niet vrij. Ook het praten en schrijven over geestelijke 
herbewapening heeft geen zin, wanneer niet het geheele leven er van 
doordrongen is. Zelfs heeft men er zich voor te hoeden dat aan dat leven 
door mooie woorden een bedriegelijke schijn gegeven wordt. Welke 
„eigenaardige" verhoudingen ontstaan wanneer op deze wijze in leidende 
kringen van twee wallen gegeten wordt, leeren de voorbeelden van de 
ministers van buitenlandsche zaken, die geïnteresseerd zijn in de wapen
industrie *). Noblesse oblige! Dan geven de ingezonden stukken, waarin 
over de vaagheid van de bedoelingen der moreele herbewapenaars werd 
geklaagd, méér reden tot vertrouwen, want met dit niet-begrijpen toonden 
de schrijvers tenminste den ernst te bezitten waaraan het de bedoelde leiders 
ontbreekt. Meer ernst ook dan de groote schare die blindelings beaamt 
wat door de leiders gezegd wordt. Wij vestigen met nadruk de aandacht 
op de verderfelijke opvatting, als zou een geestelijke „wapening” zich 
even gemakkelijk laten omhangen als de materieele. Dringt het in ons 
land wel door, dat deze opvatting de nivelleering in de hand werkt en

I
ï
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het land rijp maakt voor afdoende organisatie, d.i. gelijkschakeling? De 
zaak is minder eenvoudig. Was zij zoo eenvoudig, dan zouden de instituten 
voor volksontwikkeling die haar taak ernstig opnemen, niet zooveel 
moeite hebben haar leden te vereenigen onder den steeds herhaalden eisch, 
zelfstandig te zijn, op eigen beenen te staan, eigen inzicht te verwerven. 
Inderdaad, geestelijke weerbaarheid is een kwestie van ontwikkeling, 
van het leven. Maar zij eischt daarvan dan ook ieder uur en behoort niet 
alleen beoefend te worden onder bepaalde bedreigingen in een critieken 
tijd. Zij vertegenwoordigt de drijvende en revolteerende kracht in ieder 
leven, onder alle omstandigheden.

Eveneens vertegenwoordigt zij de beschuttende kracht onder alle 
omstandigheden, de huidige niet uitgezonderd. Want de mensch staat 
dan sterk, wanneer hij zijn wil tot vreedzame ontwikkeling tot uitdrukking 
brengt, d.i. tot een ontwikkeling die zich ondergeschikt maakt aan een 
grooter geheel. Uit dit geheel waarin hij opgaat, ontvangt hij de kracht 
die hem onvatbaar doet zijn voor psychosen als waaronder velen reeds 
lijden. De geest beschermt zichzelf en zijn voortbrengselen, maar ook zijn 
dragers. Zelfs in het geval dat ons land in het oorlogsgeweld zou worden 
betrokken en wij genoodzaakt waren in onze ontwikkeling terug te treden 
terwille van het geheel, zullen wij op dit geloof blijven bouwen. Weliswaar 
zal dan het onpartijdig-historische gezichtspunt naar den achtergrond 
gedrongen worden — wij zullen eenvoudig genoodzaakt zijn stelling te 
nemen om te verdedigen wat ons dierbaar is — maar in wezen geldt deze 
uitzonderlijke houding toch weer de voorwaarden voor dezelfde vreedzame 
ontwikkeling, wanneer zij later hervat moet worden. Immers bij al hetgeen 
wij persoonlijk zouden willen verdedigen, hetzij onze materieele positie, 
het leven en geluk van onszelf en onze nabestaanden, geestelijke ver
worvenheden of de toekomst der menschheid, geldt ons verweer maar ten 
deele het behoud van wat wij bezitten, veel meer de voorwaarden voor 
wederopbouw en ontwikkeling. Het is deze vr ij heid der ont
wikkeling, waarvoor ieder mensch zich schrap zet en die hij niet 
laat vernietigen. Indien het er werkelijk om gaat dit hoogste goed te 
verdedigen, kan geen offer hem te zwaar zijn. Bij voorkeur zal hij zich 
daarbij bedienen van de middelen waarover hij krachtens zijn ontwikkeling 
beschikt, maar hij zal de middelen die de gemeenschap bij den lagen stand 
harer ontwikkeling hem in handen geeft, niet mogen weigeren. Voor 
sommigen is dit wellicht het zwaarste offer, dat de enkeling aan de totaliteit 
kan brengen. Door aldus onder alle omstandigheden hun gebondenheid 
aan de gebrekkige gemeenschap te handhaven, werken zij echter naar 
vermogen mede aan de wording der Gemeenschap, die meer is dan zij. 
Hoe moeilijk het hun ook mag vallen deze consequentie te dragen, zij is 
onontkoombaar indien zij hun ideaal ongeschonden willen overgeven 
aan degenen, die na hen de wereld zullen hebben te torsen.
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*) Duhamel: Scènes de la vie future.
Dubreuil: La république industrielle, 

Standards, 
Nouveau» Standards.

Wat de arbeiders in Amerika voor eigen ontwikkeling 
tot stand brengen, 

door E. C. KNAPPERT.

TS'r is iets hachelijks in om over toestanden te schrijven in een land, dat 
men nooit betreden heeft, waarvan men alleen weet uit verhalen, van 

sociale werkers, uit cultuurproducten, en uit beschrijvingen’van bezoekers. 
Wat dit laatste betreft, zou een lezer van Duhamel’s indrukken tot een 
gansch ander inzicht komen dan wie — om een anderen Franschman te 
noemen — met Dubreuil’s geschriften vertrouwd is x).

Dat men over de meest betrouwbare gegevens beschikt, is een waarborg 
voor nauwkeurigheid en voor juistheid. Maar in een tijd, waarin een nieuw 
levensinzicht zich doet gelden dat uit den aard der zaak tot uitdrukkings
middel, niet anders heeft dan de gangbare taal, is men niet beveiligd voor 
ingrijpende vergissingen. Een nat-soc. vult het woord „gemeenschap” en 
„staat” en „rijk” en „ras” met een anderen inhoud dan u of ik. Dit alles 
neemt intusschen niet weg, dat feiten ook tot ons iets kunnen zeggen, ook 
waar wij ter plaatse zouden moeten zijn om aan een verschijnsel zijn volle 
waarde toe te kennen. Verheugen wij ons b.v. niet allen hartgrondig over 
wat voor enkele weken aan ondergeteekende werd medegedeeld? In Huil 
House breidt zich onder Charlotte Carr, de opvolgster van Jane Addams, 
het arbeidsterrein steeds uit: belangrijk en bezielend werk wordt daar ter 
hand genomen. „Een nieuwe afdeeling van volksontwikkeling werkt 
daar samen met de vakvereenigingen en schept daar werk voor de onge
organiseerde, slechtst betaalde arbeiders: Mexicanen, Negers en Blanken”. 
Tot staving van het in den aanvang gezegde: Is het ü duidelijk waarom hier 
de Mexicanen apart genoemd worden?

Doch ter zake.
Het ligt voor de hand dat vakvereenigingen de eerste geweest zijn, die 

voor hunne leden mogelijkheden tot lichamelijke en geestelijke ont
wikkeling in het leven riepen. Vanzelf ging dit niet: integendeel, uit
zonderlijke moeilijkheden kwamen naar voren. Hoe dit werk zich heeft 
gehandhaafd en uitgebreid zal later blijken. Vóór mij ligt een geschrift 
getiteld „Inleiding tot het Amerikaansch Vakvereenigingswezen”.

Voor ons doel is het natuurlijk niet noodig ons te verdiepen in politieke 
verhoudingen, zoo verschillend van de onze, in toestanden, waarin wij 
zelfs met de levendigste verbeelding ons niet kunnen verplaatsen. Alleen 
wat direct ons onderwerp raakt, gaat ons aan.
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Overbodig is het intusschen niet eraan te herinneren dat het vakver- 
eenigingswezen in de Vereenigde Staten betrekkelijk jong is. Dat arbeiders 
zich ertoe zetten om een duurzame organisatie te scheppen, die arbeiders 
in verschillende bedrijven te zamen bond, is eerst veertig jaar geleden. 
Wantrouwen en vijandschap ontmoetten deze pogingen. Het is niet on
aardig hiervan een sterk bewijs te geven in het volgende. Een predikant 
had gedurende de groote staking in de kolenmijnen van 1902 een werk
gever geschreven ten gunste van de stakende arbeiders; hij kreeg ten ant
woord:

„De rechten en belangen van den arbeider zullen beschermd en verzorgd 
worden — niet door de agitatoren uit hun midden, maar door de Christe
lijke mannen aan wie God die controle heeft gegeven over de eigendoms
rechten van het land”. En dit in het in ons oog het meest vooruitstrevende 
land!
Het is waar dat dit antwoord in wijden kring verontwaardiging wekte. 
Maar het groote publiek was er toen nog lang niet aan toe de vakvereeni- 
gingsbeweging te zien als iets, dat de gemeenschap in haar geheel ten goede

Dat nu de vakvereenigingen bij de Wet erkend worden als het juiste 
middel ter bescherming van de rechten der arbeiders, mag bekend onder
steld worden. Weet men ook dat dit gebeurde drie maanden nadat Roose- 
velt president was geworden?

Het is geen geheim hoeveel moeite Roosevelt zich op ditzelfde oogenblik 
geeft om de twee groote groepen van arbeidersorganisaties tot overeen
stemming en samenwerking te brengen in het belang der gemeenschap. T)

Uit wat volgt in direct verband met ons onderwerp, zal blijken hoe de 
vakvereeniging in een land van kleurlingen en blanken, van immigranten 
uit een paar dozijn verschillende landen, met moeilijkheden te kampen 
heeft, die voor een buitenstaander onoverkomelijk lijken. Waar nog iets 
bijkomt. Tot ongeveer 1890 was in de Vereenigde Staten altijd „vrij” land 
beschikbaar. En nu spreekt het van zelf dat arbeiders in de groot-industrie 
in de steden aan de Oostkust, wanneer de arbeidsvoorwaarden slecht 
waren, niet aarzelden om westwaarts te trekken en in Ohio of Illinois een 
nieuw bestaan te zoeken. Waren zij niet de directe afstammelingen van 
pioniers en revolutionnairen en lokte hen niet het avontuur? De meesten 
hunner waren bovendien vakmenschen: timmerlieden, schoenmakers, 
kleermakers. En zij vonden hun weg, ondanks of ten gevolge van hun 
onbeholpen individualisme. Men vergete vooral niet dat,terwijl de industrie- 
arbeider uit West-Europa zich arbeider wist, droomde van en werkte voor

’) De A.F.L.: American Federation of Labor en de C.I.O.: Conunittee for industrial 
Organisation.
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betere arbeidsvoorwaarden, deze Amerikanen zichzelven zagen als kapi
talisten in den dop, hetzij als landbouwers, hetzij als kooplui. Zoo trokken 
bv. de textielarbeidsters na haar dapperen verloren strijd in het midden 
der vorige eeuw, naar het Westen en werden daar onderwijskrachten 
en huwden de eigenaars van boerderijen. Maatschappelijk en op politiek 
terrein, gevoelde de arbeider zich de gelijke van den koopman, den land
bouwer, den fabrikant.

Men vergeve ons dat wij bij deze dingen stilstaan. Zij helpen ons om 
minder gemakkelijk dan gewoonlijk bij de beoordeeling van toestanden en 
van menschelijk doen en laten, den rechtstreekschen samenhang met 
concrete maatschappelijke krachten te vergeten. Wanneer Dubreuil in de 
automobielenfabriek in de Ver. Staten door de chefs wordt aangesproken 
met „mijnheer” terwijl hij in Frankrijk, zijn vaderland, op zijn schoonst 
als „mon brave” betiteld werd, wanneer de ingenieur die bij het uitgaan 
der fabriek achter hem staat in de rij om zijn handen te wasschen en 
weigert op het aanbod van den arbeider, vóór te gaan, dan is deze levens
houding niet het gevolg van persoonlijk rechtsgevoel maar van de door
werking van maatschappelijke toestanden. Wat nog niet zeggen wil dat, 
onder andere omstandigheden, deze houding zich zou handhaven.

Het is zoo begrijpelijk dat, na den burgeroorlog, toen het grootbedrijf 
begon op te komen, de Amerikaansche arbeiders het verlies hunner onaf
hankelijkheid diep gevoelden en dat in verband daarmee, niet alleen de 
verbruiks- maar ook de voortbrengingscoöperatie tot grooten bloei kwam. 
Ook hiermede hadden, uit den aard der zaak, de Vakvereenigingen te 
worstelen. Na 1870 brengt de landverhuizing op groote schaal nieuwe 
moeilijkheden. De Europeesche arbeiders en hunne leiders, gaven een 
krachtigen stoot tot de ontwikkeling der vakvereenigingen, wat aanleiding 
gaf arbeidersorganisaties als vreemde import te beschouwen. Wat deze uit 
den aard der zaak niet ten goede kwam. De grootste moeilijkheid echter 
was een andere, eene die wij ons zelfs moeilijk kunnen indenken. De eerste 
voorwaarde tot vruchtbare organisatie die dus meer is dan een naam of een 
vlag, is toch zeker saamhoorigheidsbesef. Hoe langzaam dit groeit weten 
wij maar al te goed, men denke slechts aan den rampzaligen factor stands
verschil, te kwaadaardiger naar mate deze ouder is. In één enkele fabrieks
stad nu in Amerika, kan het gebeuren dat men meer dan vijfentwintig 
verschillende nationaliteiten vindt. De arbeiders, allen met hunne eigen 
taal en de eigen leiders, vormden op zich zelf staande groepen, ieder met 
den eigen achtergrond, de eigen gewoonten; voor allen was bovendien de 
gekleurde arbeider de minderwaardige. Onnoodig erop te wijzen hoe de werk
gevers profiteerden van deze hulpelooze vreemdelingen die, althans voor- 
loopig, eenheid onder de arbeiders en hechte organisaties welhaast tot een 
hersenschim maakten.

I
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Verbaast men zich nu nog over de aanvankelijke zwakheid en het tekort 
aan weerstands-vermogen van de organisatie die in 1881 tot stand kwam 
en vijf jaar later voor het voetlicht trad als de A.F.L. de Amerikaansche 
federatie van den Arbeid?

Als overgang tot ons eigenlijke onderwerp kan niets beters dienst doen 
dan enkele opmerkingen uit het voorwoord tot het reeds genoemde ge
schrift over de geschiedenis van het Amerikaansche Vakvereenigingswezen.

„Kennis” zoo heet het „moge niet de voornaamste bron van macht zijn, 
zij verhoogt de kracht van machtsgebruik. Vandaar dat opvoeding een 
fundamenteele voorwaarde is tot een geslaagde regeling van het mensche- 
lijk bedrijf. Algemeene ontwikkeling is echter onvoldoende; zij moet een 
duidelijk, wel omschreven doel hebben. Met het oog vooral op de ver
meerdering van vrijen tijd en de voortdurende dreiging van economische 
onzekerheid, is de arbeidersbeweging gehouden, hare opvoedkundige en 
organisatorische werkzaamheden uit te breiden. Doet zij dit niet, dan zullen 
de arbeiders nog meer dan tot nu toe de prooi worden van duistere en anti- 
maatschappelijke krachten en groepen. Inderdaad worden groei en be
stemming der arbeidersbeweging bedreigd door het gemis van een arbeids- 
cultuur zooals die zich zou moeten openbaren in een bezielend arbeiders- 
besef. Het bijbrengen van gevoel voor en toewijding aan de zaak van den 
arbeid, zal het zekerst leiden tot een arbeidscultuur. Zulk een houding kan 
alleen voorbereid en aangekweekt worden door opvoeding en organisatie 
der arbeiders.

Waar nog bijkomt, dat de arbeider geen sterke verbondenheid voor de 
arbeidersbeweging voelen kan, er ook niet welbewust deel aan hebben kan, 
tenzij hij een bondig inzicht heeft in hare geschiedenis, beginselen, beleid 
en tactiek.”

Hier spreekt wel zeer duidelijk de nuchtere, zakelijke, op de levens- 
practijk ingestelde Amerikaan.

Tegenover de dwaasheid onverteerbare kennis bij te brengen heeft hij 
gelijk, en zijn uitgangspunt kan juist zijn. Maar — maar — Intusschen — 
hierbij is het niet gebleven.

Men heeft zich echter grondig rekenschap gegeven van wat verstaan 
moet worden onder volksopvoeding en volksontwikkeling en van meet af 
aan zijn vragen gesteld over de verhouding van leerling en docent, over het 
wat en het hoe gedoceerd zou worden. Daartoe wordt de beweging voor 
arbeidersontwikkeling (Worker’s educational Movement) vergeleken met 
die voor ontwikkeling van volwassenen (Adultschool movement). „De 
opvoeding van volwassenen richt zich met haar programma dat velerlei 
gebied bestrijkt, tot al diegenen, die wenschen te leeren hetzij tot eigen 
ontwikkeling, tot vermeerdering van vakkennis, of enkel en alleen als vulling 
van den vrijen tijd, zonder eenig bepaald doel.

EIGEN ONTWIKKELING TOT STAND BRENGEN.
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Noch in omvang, noch in methode, noch in doelstelling, is zulk een 
programma echter gericht op de bepaalde behoeften der arbeiders. Wil men 
aan dier behoeften werkelijk tegemoetkomen, dan is een speciaal ingericht 
programma geboden. Allereerst moet dit erop gericht zijn werkzame be
langstelling te wekken voor de economische problemen van het oogenblik, 
en het besef van mede-verantwoordelijkheid voor hunne oplossing. 
Dat waar dit bereikt wordt, de leerlingen tot actiever en verstan
diger staatsburgers zullen uitgroeien, ligt voor de hand. Bovendien geven de 
vakvereenigingen bij haar opvoedend werk zich er ten volle rekenschap 
van, dat zij te doen hebben met nadenkende, gerijpte menschen die door 
gemis aan behoorlijk elementair onderwijs belemmerd worden. Al hebben 
zij jaren achter zich van practische ervaring, zijn zij toch niet voldoende 
uitgerust om cursussen te volgen of stof in zich op te nemen, die hun op de 
gangbare schoolsche wijze wordt voorgezet. Wat de arbeider die om voort
gezet onderwijs vraagt kenmerkt, is een weetgierigheid die opweegt tegen 
den gebrekkigen achtergrond en de onbedrevenheid in het gebruik der 
leermiddelen.

Deze leergierigen bedoelen niet in de wereld vooruit te komen door dit 
onderwijs, zij begeeren het ook niet voor hun plezier. Maar zij zijn zich ten 
volle bewust, dat zij deel uitmaken van een maatschappelijk geheel, voor 
welks welzijn zij mede verantwoordelijk zijn en waartoe zij te beter zullen 
kunnen bijdragen, naarmate hun inzicht in het maatschappelijk samenstel 
juister is.

Het is waarlijk niet overbodig wanneer aan deze uiteenzetting wordt 
toegevoegd, dat dit doel niet onderstelt een bekrompen programma van 
onderricht in economie. Het moet beteekenen een opvoedingsplan wijs als 
het leven zelf; het moet vervat zijn in bewoordingen uit het dagelijksch 
leven van den arbeider en het moet getoetst worden aan openbare maat
regelen, naar den wensch en het belang van het individu. Het arbeidsleven 
wordt zoodoende het leven zelf en het levensonderhoud.

Aan de juiste verhouding tusschen leeraar en leerling wordt bijzondere 
aandacht geschonken. De leerling zij medewerker, de leeraar omvatte in 
zijn leerling den ganschen mensch: van het begin tot het eind komt het 
aan op samenwerking. Er werd opgemerkt dat, al naar het standpunt, een 
klasse van dertig arbeiders en een docent, kan gezien worden als eenen
dertig leerlingen of als eenendertig leeraren. Plaatsgebrek verbiedt ons u 
een beeld te geven van het publiek, waaruit zoo'n klasse van volwassen 
arbeiders is samengesteld. Maar denk u naast den Russischen boer uit de 
steppe, den Spanjaard uit zijn armoedige woning op het terrein van een groot
grondbezitter, hetzij Kerk of Adel, den Zwitser uit zijn bergdorp, den 
Noorschen visscher en Oost-Europeeschen Jood, den neger uit de zuide
lijke staten.
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„Not profit grows where is no pleasure taken
„In brief, sir, study what you most affect"

The Taming of the Shrew, Act. 1.
En waar een arbeidster-leerling getuigt: „In such moments hearts and

minds of men live. And their souls are liberated.”

Zijn al deze immigranten als kind in de Vereenigde Staten gekomen dan 
heeft de lagere school ze binnen het bereik gebracht van het nieuwe 
vaderland, door ze de taal bij te brengen, die voortaan in hun wefk, in het 
openbare leven, hun voertuig zal moeten zijn.

Twee dingen staan wel vast, massaopvoeding kan zich alleen richten tot 
wat deze genaturaliseerde vreemdelingen als Amerikanen tot hun recht 
doet komen, waarbij de volle nadruk vallen moet op al wat ieder mensch 
met den ander gemeen heeft. De vakvereenigingen staan hier voor even 
noodzakelijk als ingewikkeld werk. Wat van de docenten gevraagd wordt? 
„De onderwijzers moeten zich op een bepaald gebied blijven specialiseeren, 
maar, en dit beslist over hunne bruikbaarheid, zij moeten ook in staat en 
bereid zijn, om telkens hunne vakkennis op zij te zetten, want vóór alles 
gaat wat de leerling van noode heeft.

Waarop dit alles neerkomt ? Dat de docent, hij moge over nog zoo uit
gebreide kennis beschikken, zijn wezenlijke kracht vindt in zijn harts
tocht om een gemeenschap op te bouwen. „Hij wordt eerst een onderwijzer 
van volwassenen, wanneer het hem gelukt zijn vakkennis geheel en al te 
doordringen van een maatschappelijk ideaal". Hoe beschamend klinkt dit 
alles voor ons, voor wie saamhoorigheid toch zooveel gemakkelijker is te 
bereiken.

Ervaring met onderwijs aan volwassen arbeiders en verzoeken van 
arbeidersgroepen hebben ertoe geleid de volgende leerstof vast te stellen:
1. Bespreking van actueele sociale en economische problemen als basis 

voor verstandig handelen.
2. Het opbouwen van een achtergrond voor deze problemen met materiaal 

uit het gebied van economie, geschiedenis, wijsbegeerte, ethiek, letter
kunde, sociale psychologie en wetenschap.

3. Het bereiken van een grooter vaardigheid in het gebruik van het 
Engelsch, immers het werktuig om denkbeelden en gedachten nauw
keurig en duidelijk uit te drukken.

van een rijker leven door middel van schep-4. Inzicht in en waardeering
pend handwerk.

5. Onderricht in de grondbeginselen van geestelijke en lichamelijke 
gezondheid in nauw verband met arbeidsproblemen.

Hoe gaarne zouden wij vertellen van wat in deze bereikt is. Dat dit niet 
weinig is, geloven wij gaarne, waar tot motto van het onderwijs gekozen 
zijn:
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In 1933 werd, in verband met maatregelen om het werkloosheidsprobleem 
aan te vatten, door den staat een afzonderlijke afdeeling in het leven 
geroeperi, belast met het toezicht op de arbeiders-opvoeding. In de ver
schillende staten berustte het beheer bij het Rijksdepartement van onder
wijs en de Rijkssteun-administratie. Aan deze lichamen danken wij een 
zeer overzichtelijk rapport over het jaar 1934-1935, waaraan wij, behalve 
de hier volgende cijfers, ook enkele andere belangrijke gegevens ontleenen. 
Wat de cijfers aangaat, bedenke men dat het hier wèl alleen gaat om onder
wijs aan volwassen arbeiders, maar dat dit onderwijs ook uitgaat van 
andere organisaties dan vakvereenigingen en dergelijke.

De F.E.B.A. = Federal Emergency Workers Education, wees de docen
ten aan. Hilda W. Smith, de specialist in arbeidersontwikkeling van het 
Bondsbureau, had een raadgevende stem waar het gold methode, studie
materiaal, samenwerking met andere groepen, en de algemeene duiding 
en uitvoering van het programma zonder extra staatscontrole. Uit de 
rapporten der staatsambtenaren blijkt dat ongeveer 45000 mannen en 
vrouwen, over 1863 klassen verdeeld, in 570 gemeenten verspreid over 28 
staten, cursussen volgden, geleid door 580 docenten. Als regel telden de 
klassen 25 leerlingen, eenmaal per week kwam men gedurende twee uur 
of langer bijeen. De plaats van bijeenkomst was in den regel een openbare 
school of een zaal in een vereenigingsgebouw. De leerlingen bestonden uit 
industrie-arbeiders, kantoorbedienden, landbouwers, huispersoneel. Met 
een enkele uitzondering hadden allen slechts de lagere school doorloopen. 
Een derde gedeelte bestond uit vrouwen, 28% waren industriearbeiders, 
12% landbouwers, 8% kantoor- en handelsbedienden. De overige 44% 
hadden van allerlei om handen gehad of hadden nooit gewerkt. Op het 
platteland onder landbouwers, groeit het aantal deelnemers het sterkst. 
Dat niet alleen leden van vakbonden, maar ook ongeorganiseerden deel uit
maken van deze klassen, ligt voor de hand. Of het toe te juichen is dat op 
verscheidene plaatsen groepen van werkloozen voor de hunne afzonder
lijke klassen hebben tot stand gebracht?

De regeering der Vereenigde Staten adviseerde, dat een klasse uit niet 
meer dan twintig leerlingen zou bestaan, opdat aan het individu behoorlijke 
gelegenheid tot ontwikkeling kon gegeven worden en discussie mogelijk 
zou zijn. Natuurlijk zijn er ook grootere bijeenkomsten voor lezingen enz. 
maar het zwaartepunt ligt in de kliene groep. Er zijn:

200 klassen van 10 leerlingen
275 „ „ 20 „
125 „ „ 50 „

1 ,, ,, meer dan 50 leerlingen.
Het grootste struikelbrok bij dit alles is gebrek aan geschikte onder

wijzers, d.w.z. onderwijzers die al datgene in zich vereenigen wat, zooals
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De spanning tussen oud en jong.
door HERMIEN VAN DER HEIDE.

Tn het wezen van jeugd en ouderdom liggen eigenschappen veran- 
kerd, waardoor de vorige generatie zich tegen de volgende keert, waar

door jong, in opstandigheid tegenover oud, zich tracht te stellen en te 
handhaven.

De jeugd is „pasgeboren”, geladen met onverbruikte energie, los van 
traditie en historische gebondenheid, verwachtingsvol, met een sterke 
drang tot daden, niet belemmerd door gedachten aan grenzen, die aan die 
dadendrang gesteld kunnen worden. Zij raakte nog nergens de grenzen 
van het bereikbare aan.

De ouderen daarentegen maakten hun levenservaring, zij botsten tegen

wij hierboven zagen vereischt wordt om vruchtbaar, dus levend onderwijs 
te geven aan volwassen arbeiders zonder voldoenden achtergrond.

Hoe men trachtte dit groote bezwaar te ondervangen?
Er werden voor werklooze onderwijzers achttien gelegenheden geopend, 

meest in verband met de staatsuniversiteiten, waar zij een zesweeksche 
stoomcursus volgden in de techniek van onderwijs geven, in staathuishoud
kunde en maatschappelijke problemen. Door comité’s uit Universiteits- 
kringen werd hierbij op allerlei wijze krachtdadige hulp verleend.

Van de meer dan 500 onderwijzers die hieraan deelnamen, werden er 
146 aangesteld bij het onderwijs aan volwassen arbeiders. In den zomer van 
1934 namen 150 onderwijzers deel aan deze stoomcursussen tegen 435 die 
zich onthielden. In den regel duurden de lessen twee uur of langer. Men 
denkt er namelijk niet aan een les af te breken bij klokslag: van een be
langrijke bespreking die ieders aandacht had, zou daardoor weinig terecht 
komen. Wat de onderwerpen betreft neemt, juist zooals bv. in den aanvang 
in Engeland, maarschappijleer de voornaamste plaats in. Tegenover 280 
cursussen in staathuishoudkunde, economische geschiedenis, de geschiede
nis van de Arbeidersbeweging, bedrijfs- en arbeidsproblemen enz .staan 
er 80 in Engelsch, 20 in leekenspel en kunstnijverheid, en 20 in gezond
heidsleer. Onderwerpen als spreken in het openbaar, het leiden van een 
vergadering, ontbreken natuurlijk niet. —-

Past ons Nederlanders na deze uiteenzetting van wat in Amerika 
arbeiders-organisaties met staatshulp tot stand brengen, iets anders dan 
vol schaamte het hoofd te buigen? En met ernst en geestkracht te blijven 
strijden voor Volksontwikkeling?
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beperkingen, gesteld aan hun willen en kunnen. Zij boetten van hun 
krachten in, zonder dat in dezelfde mate andere toevloeiden. De nieuwe 
krachten, die ontstonden, zijn van anderen aard, dan die, welke hen eer
tijds in het strijdperk der wereld dreven. Er groeide een zekere resignatie, 
de erkenning, dat er in wezen toch niet zoveel te veranderen valt, daar goed 
en kwaad in alle levensvormen toch in een vaste verhouding aanwezig 
blijven.

Zij kregen bepaalde levensgewoonten, waaraan ze gehecht raakten, ook 
al wisten ze, dat deze gewoonten verre van volmaakt zijn. Ze leerden zich 
te verstaan met het onvolmaakte en ze richtten zich meer op behoud dan op 
hervorming.

Door deze zo geheel verschillende instelling op het leven ontstaat een 
spanning tussen oud en jong, die nog vergroot wordt, doordat beide partijen 
door hun speciale geaardheid een belemmering ondervinden bij de juiste 
beoordeling van de tegenpartij.

De jeugd gebruikt haar vermogen tot oordelen met de eenzijdige felheid 
van hen, die een juist veroverd bezit hanteren.

Als de critische zin is ontwaakt, ontsluiert ze onbarmhartig de onvol
maaktheden der volwassenen, die voorheen voor het kind verborgen 
waren gebleven.

De jeugd kan de teleurstelling over deze ontdekking nog niet op eigen 
rekening boeken. Ze is nog te onrijp, om de oorzaak van deze deceptie bij 
zichzelf te zoeken en te kunnen zeggen: „mijn vroegere kijk was onwerke
lijk", daarom beschuldigt ze de volwassenen er van oorzaak van haar 
teleurstelling te zijn.

En de ouderen? Voor hen is het al even moeilijk de jeugd te verstaan. 
Zij zijn geneigd in de herinnering aan eigen jeugd slechts die eigenschappen 
te projecteren, die zij in de huidige staat bij zichzelf nog kunnen waar
nemen en daardoor het verleden te idealiseren ten koste van het heden.

In dit verwrongen herinneringsbeeld ligt dan het uitgangspunt voor de 
beoordeling der jeugd en deze blijft, gemeten met deze verlengde maat, 
noodzakelijkerwijze beneden peil.

Zo wordt het begrip van elkander bemoeilijkt en oud en jong nemen 
stelling tegenover elkaar.

De natuurvolken kennen deze strijd der generaties niet in die mate, 
waarin wij er mee in aanraking komen. Bij hen is een continuïteit tussen 
het leven der jongeren en dat der volwassenen door de „initiatie”, de in
wijding, die het kind bij het betreden der drempel tot de volwassenheid on
dergaat.

Voordat de spanning tussen oud en jong ontstond, was ze opgevangen en 
geleid.

Maar, naarmate de cultuur verderschreed, groeide de kloof tussen vorige
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en volgende generatie en toen de jeugd zich in het begin van deze eeuw 
individualiseerde, nam ze nog meer dan voorheen stelling tegenover de 
ouderen. Haar oppositie tegen de wereld der volwassenen was sterker, naar
mate haar lot maatschappelijk minder aan dat der ouderen gebonden was.

De jonge plattelanders, die hun weg door het leven van meet af aan uit
gestippeld zien, die voortgaan in de tred der vaderen en de jonge arbeiders, 
door gemeenschappelijke sociale belangen met de vorige generatie sterk 
daarmee verbonden, staan dichter bij de ouderen dan de intellectuele jeugd. 
Deze heeft de gelegenheid in haar eigen wereld te leven. Zij blijft een kwart 
of een derde deel van haar leven buiten het productieproces om aan haar 
eigen vorming te kunnen werken. Zij maakt een geestelijke puberteit door, 
waarvan de secessie, de drang tot afscheiding, een belangrijk kenmerk is. 
Geestelijk noch maatschappelijk is zij direct verbonden aan de wereld der 
volwassenen en het is dan ook uit deze groep, dat de jeugdbeweging 
ontstond, waarin eens, vlak na haar ontstaan, de spanning tussen oud en 
jong een hoogtepunt bereikte.

De verhoogde spanning tussen oud en jong, die we in den loop der eeuwen 
kunnen waarnemen, is dus een verschijnsel, samenhangend met de voort
schrijding der cultuur.

Haar werking is op drievoudige wijze vruchtbaar.
Zij verhindert de ouderen, ontijdig in te slapen en zelfgenoegzaam te 

worden, want de jeugd dwingt hen zichzelf te herzien.
Zij noodzaakt de jeugd haar voortvarendheid te breidelen en zich te 

bezinnen bij wat ze onderneemt.
En zij brengt een werking in het leven, waardoor het nieuwe wordt 

bevorderd, en tevens geleid.
Zij is dus te beschouwen als een kostbaar goed in de persoonlijke en 

maatschappelijke ontwikkeling.
De vraag rijst, in welke mate dit kostbare goed ons in onzen tijd deel

achtig is. Dit probleem is te ingewikkeld, om volledig opgelost te kunnen 
worden, maar bij de beschouwing daarvan springen toch enkele punten 
naar voren en dan wordt het daarbij duidelijk, dat vergeleken bij een voor
afgaande tijdsperiode de spanning tussen oud en jong nu niet zeer groot is.

Misschien is er bij de plattelandsjongeren hier en daar een groeiproces 
gaande, dat het evenwicht tussen oud en jong meer dan voorheen aan het 
wankelen brengt. De meerdere ontwikkelingsmogelijkheid van de jongere 
generatie verscherpte de tegenstelling, maar deze uit zich weinig agressief. 
En zij wordt anderzijds ook weer opgeheven door het ontwakend zelf
bewustzijn, dat in het platteland doorbreekt en oud en jong op geheel 
nieuwe wijze samenbrengt in eenzelfde streven.

Door dit gezamenlijke strijden voor rechten en erkenning in de volks
gemeenschap, wordt de spanning tussen de generaties, die door de meerdere
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ontwikkeling der jongste generatie zou kunnen worden verscherpt, ver
minderd. En dat wordt zij ook nog door een andere factor. Het is zeker 
niet zonder invloed op de ontwikkeling van het platteland, dat talrijke 
vrouwenorganisaties ontstonden, die de horizont der vrouwen verruimden. 
De vrouwen speelden in de strijd der generaties immers heel vaak een zeer 
behoudende rol. Nu zij in haar eigen leven groter mogelijkheden kregen, 
werd haar houding tegenover het opkomend geslacht anders.

Ook in de stad heeft meerdere ontwikkeling, verruiming van geest, 
bijgedragen tot beter wederzijds begrijpen, zodat ook daar een groter toe
nadering tussen oud en jong te constateren valt.

De jeugdbeweging, die hier en daar de rechten der jeugd fel verdedigde, 
al was zij minder agressief dan haar Duitse voorbeeld, kreeg bij ons direct 
een andere gedaante. Behoudens een enkele uitzondering, was ze in ons 
land een speciale vorm, waarin de jeugd dezelfde godsdienstige, politieke 
of maatschappelijke idealen nastreefde, die ook volwassenen beleden.

Aanvankelijk bracht deze speciale jeugdvorm echter toch nog wel eens 
verwijdering tussen de generaties, maar in onzen tijd valt steeds meer 
toenadering te bespeuren.

Typerend is b.v. een opmerking in „Kerk en Wereld” n.a.v. de jeugddag 
der vrijzinnige protestanten, die begint met de volgende woorden: „Tussen 
jeugdbeweging en kerk bestaat niet meer de tegenstelling, waarvoor de 
jeugddag nodig is, om die te overbruggen”.

In de gezamenlijke ongerustheid t.a.v. de toekomst voor ouderen zowel 
als voor jongeren b'gt wel een der belangrijkste oorzaken voor deze ver
andering.

Ook in de totalitaire staten is een verminderde spanning tussen oud en 
jong te bespeuren, al liggen de oorzaken daarvan op heel ander terrein.

In Duitsland en steeds meer, ook in Italië, tracht men de jeugd syste
matisch in de staatsleer op te voeden en men tracht van meet af aan verzet 
te buigen en te breken, dat er altijd geweest is tussen een vorige en een 
volgende generatie. Nooit is zo systematisch getracht de kiemen van 
mogelijke opstandingheid te vernietigen, als daar, waar men door geweld 
het leven tracht de dwingen naar een leer.

Het hele systeem van opvoeding der jeugd doet onwillekeurig denken aan 
de initiatie der primitieven. Hier geschiedt echter bewust en doordacht, wat 
vroeger organisch was gegroeid.

Van psychologische beschouwingen over de jeugd heeft men daar 
genoeg. Een artikel van Dr. Hans Wencke in „Die Erziehung”, het maand
blad, dat onder redactie van Eduard Spranger staat, zegt, dat op het hoogte
punt van de belangstelling in het leven der opgroeiende jeugd, de gedachte 
opkwam, dat een dergelijke beschouwing in zijn individualiserende tendens, 
de bovenpersoonlijke substantie van den geest, van de cultuur en van het
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leven, die onontbeerlijk is voor elke planmatige cultuur en doelbewuste 
opvoeding, op een gevaarlijke wijze was gaan vervangen.

Zeker is het waar, dat de psychologie in het leven nooit het laatste woord 
kan en mag hebben en dat zij zelfs, waar ze zuiver verstandelijk en analy
serend werkt, waardevolle levenskiemen kan doden.

Maar, waar zij zich beperkt tot het aangeven van algemene wetmatig
heden in den mensengeest, zal geen systeem van opvoeding aan haar uit
komst voorbij kunnen gaan. Wetmatigheden laten zich verbreken — maar 
altijd slechts tijdelijk. Grote spanningen verteren de ongelijkheid, maar 
slechts zolang de spankracht hevig blijft. En elke generatie die op nieuw 
geboren wordt, is, ondanks de systematische scholing der ouders, weer vol 
kiemen van het algemeen menselijke dat eeuwig is en eeuwig zal blijven.

Door de allesdoordringende, meeslepende overtuiging der huidige be
windvoerders en hun verdoorgevoerde techniek, ook ten aanzien van de 
vorming der mensengeest, gelukt het hun vooralsnog de generatiestrijd te 
verschuiven.

Dit wordt hen nog vergemakkelijkt, omdat de cultuur van hun landen 
jong is en de jeugd zichzelf, in haar wezenlijke eigenschappen, volkomen 
kan invoegen in deze cultuur. Komt er verzet van de kant der ouderen, 
dan raakt dit de jongeren niet, want de rollen zijn nu omgekeerd. Nu zijn 
het eens niet de ouderen, die de vorm der maatschappij aangeven en be
hoeden. De vroede vaderen hebben afgedaan. Het is de jeugd, die de lijnen 
uitstippelt en die de nieuwe cultuur heeft te verdedigen, de cultuur der 
puberteit!

In Rusland, na de revolutie klonk het herhaaldelijk, dat de puberteits
moeilijkheden, waaraan de West-Europeese jeugd sukkelde, een cultuur
ziekte zijn. „Laat de jeugd door arbeid verantwoording dragen voor het 
welzijn van het land en hun moeilijkheden zijn opgelost”, sprak men daar. 
En zeker is het waar, dat de jeugd in jonge cultuurstaten een andere plaats 
inneemt en met minder bezwaren te kampen heeft dan in landen met 
een oudere cultuur. En even waar is het, dat de eenzijdige intellectuele 
vorming van de jeugd in de puberteitsjaren, ook ten onzent, meer moeilijk
heden voor haar meebrengt dan gewenst is.

Een vergelijk met de toestand in de totalitaire landen, toont ons, dus dat 
ook daar de spanning tussen oud en jong verzwakt is. Hoe ook onze 
waardering moge zijn van de methoden, daartoe gebruikt, we kunnen toch 
niet ontkennen, dat in de totalitaire staten de vermindering van die span
ning uit positieve oorzaken ontstond, terwijl zij bij ons voor een groot deel 
in negatieve factoren haar oorsprong heeft.

Bij ons komen oud en jong samen, zoeken aaneensluiting als verdwaal
de schapen, daar gemeenschappelijke bedreiging op geestelijke en maat-



284 DE SPANNING TUSSEN OUD EN JONG.

schappelijk gebied, als elk onheil, de verschillen doorbreekt. In hun angst 
voor de toekomst, vinden de generaties elkaar.

Bij dit alles doet zich een onrustwekkend verschijnsel voor. De jeugd 
ontbeert de voor een harmonische ontwikkeling noodzakelijke tegenpool. 
Want in deze tijd is er bij de ouderwordende mens een opgezweepte drang 
tot vlucht in de jeugd.

Het is, alsof het leven in de oudere mens niet meer tot kristallisatie 
wil komen. Een onrust dringt hem weg uit die gebieden, die hem, krachtens 
zijn leeftijd, toebehoren, en als een verdwaasde blijft hij ronddolen, daar, 
waar hij afscheid had behoren te nemen.

Talrijke verschijnselen wijzen in deze richting. We beperken ons bij de 
opsomming daarvan tot de run naar de schoonheidsinstituten en volstaan 
met de weergave van een ontleding van wat daar geschiedt, vanuit de 
gezichtshoek van een psycholoog. De „make up” van de moderne vrouw 
vertoont een sterke trek tot infantilisme. In al haar onderdelen tracht zij 
het aangezicht van een kind te benaderen. Want des kinds zijn het gladde 
vel, de rode wangen, de volle rode lippen, de hoge wenkbrauwlijn, de grote 
wimpers, de wijde pupillen en de gekrulde haren!

Bij de jacht naar jeugd, openbaart zich een hiaat in het leven der vol
wassenen, een hiaat in de aanvaarding van de levensvormen, haar leeftijd 
eigen, een hiaat in het winnen van die waarden, die de vrucht kunnen zijn 
van den ouderdom.

Het is zeker een geluk te noemen, dat het lichaam door sport en ge
zonder leefwijze jarenlang fit kan blijven. Maar het is alleen maar verlies 
wanneer de speciale winst van den ouden dag verloren gaat in een kramp
achtige poging om jong te blijven „schijnen”. Want een jeugdige voorgevel 
betekent nog geen innerlijke frisheid. En achter het gerimpelde vel, kan even
goed die geest huizen, die fris bleef, omdat de ervaringen uit de jeugd nietver- 
geten zijn, maar zo levend bleven, dat de oudere de jongere weet te verstaan.

De schijnjongere is voor de ontwikkeling van de jeugd niets waard, hij 
weet niets te geven dan een min of meer gelukte karikatuur, een na-aping 
van haar eigen uitdrukkingsvormen.

Het leven is natuurlijk en vruchtbaar, waar oud en jong polair zijn, waar 
zij een eigen vorm dragen, die botst met die van de andere, waar zij 
beide eigen waarden vertegenwoordigen en het leven rijk maken door de 
tegenstelling van die waarden. Gezond en natuurlijk is het leven van 
ouderen en jongeren, waar de eersten de anderen remmen in hun te groot 
élan en waar deze op hun beurt de ouderen noodzaken hun geest lenig te 
houden. Gezond is de toestand, waarbij de jonge generatie tracht te ver
werkelijken, wat de ouderen vrijwillig of onvrijwillig onderdrukten of 
verwaarloosden. Gezond is het groeiend wederzijds begrip van elkanders 
karakter.
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Is de jeugd de hoop of het gevaar der toekomst? 
door W. H. KUIN-HARTTORFF.

Ongezond is de toestand, waarin een nivellering ontstond in de eeuwige 
spanning tussen oud en jong. Maar het leven gaat verder en het zal zich 
niet gedurende generaties laten onderdrukken. En de tijd van hernieuwde, 
voor het leven vruchtbare spanning tussen oud en jong, zal zeker weer 
eens aanbreker!

Wie beide artikelen met diepe belangstelling gelezen heeft, is zeker 
enigszins onder de indruk gekomen. Wanneer hij bezield is van geloof aan 
de jeugd, heeft hij zich even afgevraagd: i s het niet zo? Is mijn geloof 
niet ongemotiveerd optimisme ?

Maar dan — merkwaardige samenloop van omstandigheden — ver
schijnt er 2 dagen later een boodschap in de kranten van de gezamenlijke 
Nederlandsche jeugdverenigingen. Een boodschap ter gelegenheid van de 
eerste verjaardag van Prinses Beatrix, waaruit duidelijk blijkt dat de 
democratische jeugdorganisaties dankbaar waren, een gelegenheid te 
hebben zich te kunnen uitspreken omtrent enkele wezenlijke waarden 
onzer kuituur. Deze boodschap, waartoe het Ned. Jeugdleiders Instituut 
het initiatief nam, luidde:

,,Op dezen dag, waarop het geheele Nederlandsche volk vol vreugde

V\ ƒ anneer „de" jeugd alles las, wat er over haar geschreven wordt, zou 
’ * ze beslist verward raken in zichzelf. Ze had dan zeer onlangs in „De 

Groene" kunnen lezen dat ze wel eens een gevaar voor de toekomst zou 
kunnen worden en dat de oudere generatie dan de plicht zou hebben, 
terwille van het behoud der essentiële waarden tegen haar in het strijdperk

En kort daarna had zij in „Het Hollandsche Weekblad" een niet veel 
vleiender uitspraak kunnen aantreffen van de hand van Dr D. Bartling. 
Deze formuleert het mens-ideaal van een bepaald type der moderne 
jeugd als volgt: de mens als roofdier ons ideaal, de mens als machine ons 
materiaal". Hoewel de schrijver wel weet, dat dit type niet talrijker is 
dan het type „dat nog aan het humanistisch cultuur-ideaal bleef geloven”, 
meent hij toch, dat het bestaan ervan karakteristiek is voor de principieele 
levenshouding van de huidige jeugd. De jeugd van heden mist naar schrij
vers oordeel — in tegenstelling tot de jeugd van vóór 25 jaar — „de zelf- 
verantwoording tegenover een zin, die dit bestaan de betekenis van mens-te- 
zijn verleent en daardoor aan gedrag en streven een richtpunt schenkt”.
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den eersten verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix mag vieren, willen 
de onderstaande jeugdvereenigingen gezamenlijk op deze wijze hun ge
voelens tot uitdrukking brengen.

In de eerste plaats bieden wij onze Prinses, de Hoop van ons Vaderland, 
hare koninklijke ouders en hare koninklijke grootmoeder, onze eerbiedige 
gelukwenschen aan bij het ingaan van haar tweede levensjaar.

Mogen ook in komende jaren, evenals tot dusver, voorspoed en gezond
heid haar deel zijn; zoodat wij haar in ongestoord geluk mogen zien op
groeien, als draagster van de groote tradities van haar Huis.

Op dezen vreugdedag, willen wij bovendien, als zonen en dochteren van 
een klein volk, onze stemmen verheffen en in donkere tijden getuigen van 
onze vastberadenheid om de tradities van vrijheid en verdraagzaamheid 
waardoor ons volk de eeuwen door geëerd werd, naar ons beste vermogen 
mee te helpen hooghouden. Diep onder den indruk van de dreigende ver
nietiging van eeuwenoude waarden willen wij ons aangorden om ter wille 
van gerechtigheid en trouw moedig te blijven streven naar broederschap en 
naastenliefde.

H.M. de Koningin, de grootmoeder van onze jarige Prinses, sprak op 
31 Aug. 1.1. in het bijzonder tot de jongeren, dat zij vertrouwen had in de 
bereidwilligheid, den ernst en toewijding, die het jongere geslacht bezielen 
voor de groote taak die het wacht. Deze woorden willen wij in ons hart 
schrijven. Getrouw aan dezen oproep — die opnieuw tot ons allen kwam 
in de woorden door Hare Majesteit op 27 Januari j.1. gesproken — willen wij 
vasthouden aan de hoogste en heiligste goederen, die door de eeuwen heen 
het onvervreemdbaar eigendom van ons volk zijn geweest en een hechten 
bodem vormen waarop een betere toekomst kan verrijzen. Wij willen, met 
onze jarige Prinses, deze goederen als ons erfdeel aanvaarden!"

Ondertekend door:
Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen, Arbeiders-Jeugd- 
centrale, Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie, Centraal 
Instituut voor Christelijk-Sociale Arbeid, Federatie van Christelijke 
Jeugdcentrales, Federatie van Christelijke Verenigingen van en 
voor Vrouwen en Meisjes, Federatie van Christelijk-Historische 
Jongerengroepen, Jeugd-luchtvaartorganisatie van de K.N.V.V.L. 
Jongelieden Christen Geheelonthoudersbond, Leger des Heils 
(Jeugddepartement), Nationaal Jongerenverbond, N.C.J.G.O.V. ,,De 
Schakel", Nederl. Christen-Studentenvereniging, Nederlandse 
Kinderbond, Nederlands Lutherse Jongelingsbond, Nederlands 
Lutherse Meisjesbond, Het Nederlandse Padvindstersgilde (afdeling 
Amsterdam), Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties, „Ons 
Huis” Reinildastichting, School voor Maatschappelijk Werk, 
Vereniging „Beis Jisroeil”, Vereniging „Ernst, Nut, Ontspanning" 
en Vrijzinnig-Christelijke Jeugdcentrale.
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Is onze twijfel nu weer opgeheven ? Is d e jeugd dus toch de hoop 
der toekomst?

Gelukkig dat er gelegenheden zijn, waarbij ons eens duidelijk blijkt, hoe 
simplistisch het is om van d e jeugd te spreken. Want d e jeugd bestaat 
niet. Of tot de jeugd behoren zowel de jongeren die onze kultuurwaarden 
verdedigen, als zij die ze niet meer kennen. Met andere woorden de jeugd is 
zowel de hoop, als het gevaar der toekomst. Naar welke kant de weegschaal 
zal overslaan wanneerdeze generatie tot de volwassenheid toetreedt, hangt van 
de ouderen af. Als een deel van de huidige jonge generatie de kultuurwaarden 
niet meer kent, als zij zich niet meer in de kulturele wereld voelt als een vis 
in het water (Dr Bartling), dan is dat niet aan haar te wijten, maar aan 
de volwassenen, die de jeugd een voorbïeld en een gids behoren te z jn.

We weten, dat er ook in ons land wel volwassenen zijn, die de kulturele 
èn menselijke traditie van ons volk bewust wensen te verzaken. Maar zij 
zijn goddank verre in de minderheid. Erger is, dat zovelen onze kuituur 
niet kennen, niet deel hebben aan ons kulturele leven, zonder dat het 
hun schuld is. Immers om deel te kunnen krijgen aan de kuituur, moet 
men er kennis van hebben; kennis van de huidige stand van de kuituur èn 
van haar geschiedenis. Een kleine, zeer kleine groep jongeren wordt in dit 
wondere en waardevolle land binnen geleid op middelbare en voorbereidend 
hogere scholen (is het niet 5% van alle jongeren van die leeftijd ?). De aller- 
allergrootste meerderheid, weet van dit kulturele leven niets werkelijk af.

Goddank verzeilen enkele duizenden in de jeugdverenigingen, waar zij 
gemeenschap beleven en kultuurwaarden leren kennen. Maar de rest? 
Is het wonder dat zij van de sport en van de bioscoop afgoden maakt? 
Waar zijn de gidsen, die haar begrijpen en voorgaan? Die haar door voor
beeld en voorlichting de hoogste waarden der mensheid naderbij brengen ?

Zeker, er worden hier en daar met de grootste overgave en met het 
grootst mogelijke doorzettings-vermogen pogingen gedaan. Maar als volk, 
als gemeenschap laten wij de rijpere jeugd aan haar lot over. En als ze ons 
dan te lastig wordt, of als we haar als een gevaar gaan zien, dan komen 
er stemmen op de „lanterfanters” te dwingen tot discipline, onproduc
tieve arbeid en ontwikkeling in een tijd waarin ze óf aan schoolopvoeding óf 
werkelijke arbeid toe is. De jeugd moet zo onze schuld betalen. Dat is 
niet in overeenstemming met onze veelgeroemde en terecht verdedigde 
maatstaven van zedelijkheid en recht.

Als de kuituur ons iets waard is en als we werkelijke verantwoordelijk
heid kennen voor het jonge geslacht, dan moet er ons alles aan gelegen 
zijn de jeugd op normale wijze en in voldoende mate met die kuituur in 
aanraking te brengen.

Verzaken wij deze plicht, dan is het onze schuld wanneer de jeugd een 
gevaar in plaats van een hoop voor de toekomst wordt.
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Het volk en zijn lectuur 
door TH. W1NK.

■yt Zanneer wij spreken over volkslectuur, kunnen wij ons omtrent het 
W begrip lectuur een duidelijker voorstelling maken, dan omtrent het 

begrip volk in dit verband. Zeker is wel, dat men er niet mee bedoelt het 
totale Nederlandsche volk, maar zeer bepaald een deel ervan. Men kan 
dat deel nader omschrijven als die arbeiders, boeren, bedienden, kleine 
middenstanders, wier ontwikkeling niet boven een bepaald niveau komt, 
of wier inkomen beneden een bepaald bedrag blijft.

Wat het eerste criterium betreft, kan men in aanmerking nemen, dat 
nagenoeg alle Nederlanders lager onderwijs genoten hebben of genieten. 
Terwijl in 1938 het aantal leerplichtige kinderen 1.144.000 bedroeg, volg
den ongeveer 250.000 jongelui instellingen van middelbaar-, nijverheids- 
en ander voortgezet onderwijs. 75 a 80 % der Nederlanders kan dus geacht 
worden, geen ander dan lager onderwijs genoten te hebben.

Het tweede criterium, dat van het inkomen, blijkt uit de belasting- 
statistiek, die uitwijst, dat van de 1.284.000 aangeslagenen in de inkomsten
belasting er 47 % een inkomen van 800—1400 gulden hebben en 27 % een 
inkomen van 1400—2000 gulden, zoodat, / 2000.— als grens aangenomen, 
74% der aangeslagenen en derhalve ook wel ongeveer dit percentage van 
de Nederlandsche bevolking tot het volk kan worden gerekend. Van de 
totale Nederlandsche bevolking (8.639.000) hebben er 2.431.000 den leef
tijd van 15 jaar nog niet bereikt. Beschouwen wij volgens de bovengenoem
de criteria drie-vierden der Nederlanders als behoorende tot „het volk” dan 
kan men het getal der „kleine lieden”, de kinderen buiten beschouwing 
gelaten, stellen op 3/4 van 6.208.000 of op ruim 4| millioen. De bedoeling 
van deze berekening is niet in de eerste plaats om te komen tot een juist 
cijfer, dan wel om aan te toonen, dat met „het volk” een aantal Neder
landers bedoeld moet zijn, dat veel en veel grooter is, dan menigeen zich 
voorstelt.

Dat de aard van de lectuur dezer millioenen een zaak van het grootste 
cultureel belang is, zullen de lezers van „Volksontwikkeling" mij niet 
betwisten. Aan de vraag naar den aard der lectuur gaat echter vooraf die, 
welk deel van het volk inderdaad leest.

Als eerste lectuur-behoefte wordt door het volk de courant gevoeld. De 
bladen van De Arbeiderspers hebben 210.000 betalende abonné’s, De Cou
rant 275.000. Telt men daarbij (wij moeten er hier een slag naar slaan) nog 
eens 500.000 als oplage van de gezamenlijke kleinere volkskranten, 
plaatselijke bladen, advertentieblaadjes enz., dan komt men op één millioen 
abonné’s en een aantal lezers van b.v. drie millioen. Men kan hieruit af
leiden, dat het meerendeel der kleine lieden gebruik maakt van het genoten 
leesonderwijs, en nog iets: dat het grootste deel van het volk via de courant 
te bereiken is.
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Met volkslectuur bedoelt men echter iets anders. Men heeft hierbij in 
het bijzonder op het oog de bellettristische en populair-wetenschappelijke 
lectuur, die door het volk wordt gelezen, of die men wenscht, dat door het 
volk wordt gelezen. Wat, zooals ik nader hoop aan te toonen, niet hetzelfde 
is. Wij moeten ons dus thans wenden naar het terrein van de Nederland- 
sche boekproductie en als eerste punt willen we daarbij onder oogen zien 
het verband tusschen de financiëele draagkracht van den kleinen man en 
het bedrag, dat hij aan zijn lectuur besteedt. Dit bedrag is natuurlijk zeer 
variabel, afhankelijk van de levensomstandigheden van den betrokkene 
(grootte van het gezin, ziekte e.d.) en van de subjectieve behoefte aan 
lectuur. Hierbij vergete men niet, dat de uitleenbibliotheken, openbare 
zoowel als pariculiere nagenoeg ieder boek van de twee genoemde cate
gorieën voor een luttel bedrag beschikbaar stellen. Al zal ik de laatste zijn 
om te beweren, dat het bezit van het boek niet te stellen zou zijn boven het 
leenen ervan — als men spreekt over den cultureelen invloed van lectuur op 
het volk, dan behoeft de lectuur van het geleende boek niet veronachtzaamd 
te worden. Dank zij de verspreiding van bibliothe
ken over het geheele land en den luttelen lees- 
prijs is het overgroote deel van het vlok finan
cieel gesproken in staat alle boeken te lezen, 
die het wil lezen.

Niettegenstaande de van boekhandelaars- en uitgevers-standpunt be
keken soms mooie successen, waarover ik nader zal spreken, is het met de 
lust tot lezen van boeken bij het volk nog niet bijster opwekkend gesteld. 
De grootste oplage, die in de afgeloopen jaren gedrukt is van een boek, 
heeft 100.000 bedragen (Remarque: Westelijk front, een boek dat 
„iedereen" gelezen heeft.) Wanneer wij aannemen, dat van die 100.000 er 
75.000 door het volk gekocht werden (een kleiner aantal is waarschijnlijker) 
en dat ieder exemplaar gemiddeld door 10 personen is gelezen ( dit is 
natuurlijk een slag in de lucht), dan komen wij op 3/4 miilioen lezers op de 
4J miilioen. Zelfs bij verdubbeling van het aantal lezers is het resultaat 
nog verre van bevredigend. Natuurlijk is dit niettemin een zeer onvoldoend 
voorbeeld, maar ook de ervaring leert, dat het volk nog maar weinig 
„book-minded” is.

Wij kunnen veilig beweren, dat eenige millioenen kleine 
lieden geen boeken lezen (de z.g. „boekheidenen”), dat 
zeer velen hunner geen of weinig boeken bezit
ten, maar gebruik maken van bibliotheken, en 
dat het aantal hunner dat boeken koopt, bene
den de 100.000 blijft.

Gaan wij nu na, waaraan die boekenkoopende kleine lieden hun geld 
besteden, dan wordt onze aandacht allereerst getrokken door het zeer
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goedkoope boek, waarvan de prijs uitdrukt, dat het bedoeld is voor de 
menschen met smalle beurzen (al profiteeren soms ook de rijkeren er 
ruimelijk van).

Het totaal aantal nieuwe Nederlandsche uitgaven bedraagt de laatste 
jaren ongeveer 6000 per jaar. Oplagen zijn meestal niet bekend. Van die 
6000 nieuwe uitgaven kosten er een kleine 4000 / 2.— of minder. Van de 
975 in 1938 uitgegeven romans en novellen kosten er 140 twee kwartjes of 
minder, 40 van ƒ0.51 tot / 1.—, 170 van / 1.01 — / 2.—.

De zeer goedkoope roman staat niet in de gunst bij den boekhandel. Het 
is duidelijk, dat de onkosten van een boekwinkel niet lager drukken op het 
goedkoope boek, dan op het dure. De administratieve- en bedienings- 
handelingen, noodig voor het verkoopen van een Winkier Prins Encyclo- 
paedie of voor het verkoopen van een deeltje der A.B.C.-romans a / 0.35 
(Andries Blitz te Amsterdam), zijn nagenoeg gelijk. Deze laatste serie is dan 
ook de eerste en eenige reeks van zeer goedkoope romans, die (behalve en 
na de buitenlandsche Sixpenny-novels e.d.) den boekhandel binnenge
drongen is. Andere goedkoope roman-series worden vrijwel uitsluitend 
door agenten en de kleinste boekwinkeltjes aan den man gebracht. Ik 
noem er eenige:

„Roman voor allen" (omvang pl.m. 200 blz., / 0.15, ongeveer 150 num
mers verschenen, Uitgeverij Helmond te Helmond);

„Speciaal-serie" (omvang pl.m. 200 blz., / 0.25, ongeveer 50 nummers 
verschenen, Uitgeverij Helmond te Helmond);

„Kennemer-serie” (omvang pl.m. 300 blz., / 0.35, ongeveer 10 nummers 
verschenen, De Spaarnestad te Haarlem).

Bovenstaande drie series zijn uitgaven van Katholieke uitgeverijen. 
Het zijn meest uit het Engelsch vertaalde onbeduidende romannetjes, 
zorgvuldig ontdaan van alles wat naar erotiek zweemt — een enkelen 
keer loopt er een goed boek tusschendoor.

„Edecea-editie" (omvang pl.m. 150 blz., / 0.25, 25 deeltjes verschenen, 
Drukkerij Edecea te Hoorn), die men het beste kan betitelen ais Zondags- 
schoollectuur voor volwassenen.

„Libellen-serie” (omvang pl.m. 40 blz., / 0.45, 300 nummers ver
schenen, Bosch en Keuning te Baarn). De uitvoering van deze boekjes is 
uitstekend, de onderwerpen zijn zeer verscheiden, het peil aanmerkelijk 
hooger dan dat van de eerder genoemde series.

Behalve de A.B.C.-romans en de Libellen-serie, die zich tot een algemeen 
publiek wenden, vinden deze series uitsluitend haar debiet onder het volk 
en wel dat deel van het volk, dat critiekloos tegenover alle lectuur staat, dat 
de kennis en het inzicht mist om te keuren en te kiezen en niet teleurge
steld wordt, wanneer het deze lectuur vergelijkt met het feuilleton van de 
volkscourant.
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Uit het bovenstaande valt echter af te leiden, dat ook het bezit van lectuur 
binnen het financieel bereik zelfs van de minst kapitaalkrachtigen valt. 
Als de beteekenis van die lectuur niet groot is, vindt dat — naar ik vrees — 
zijn oorzaak in de beperkte intelligentie dier koopers, waarbij als schrale 
troost gewezen kan worden op het feit, dat de meeste dezer boeken uit het 
Engelsch vertaald zijn.

Als wij iets meer willen weten omtrent het boekenbezit van het volk is 
het echter gewenscht, dat wij ons niet beperken tot het door zijn zeer lagen 
prijs voor het volk bestemde boek, maar dat wij ook kennis nemen van de 
resultaten eener organisatie, die zich in het bijzonder ten doel stelt het 
volk van lectuur te voorzien. Ik bedoel De (sociaal-democratische) 
Arbeiderspers, welker boekenbedrijf zijn debiet zoekt en vindt onder het 
volk en daar propaganda maakt deels voor de eigen uitgaven, deels voor 
die uitgaven van anderen, die men er, door jarenlange ervaring geleerd, 
voor het volk geschikt acht, en waarbij de objecten bewust niet alleen uit 
commerciëele overwegingen, maar ook op grond van idëele motieven 
gekozen worden.

Een apparaat van 15 over het land verspreide boekwinkels, 800 agenten 
van de dagbladen der Arbeiderspers, die tevens voor den boekenverkoop 
werken, gesteund door reclame in deze dagbladen, is voortdurend bezig 
met de propaganda voor het boek. Wat wordt nu op deze wijze aan het 
volk verkocht? Goede en goedkoope lectuur? Goed wel, maar goedkoop? 
Ik noem U wat titels gevolgd door de getallen, die door De Arbeiderspers 
aan den man werden gebracht. Encydopaedie voor Iedereen / 2.95, 
5500 ex.; De Jong, Merijntje, dundruk-editie / 5.90, 6000 ex.; Brehm, 
Het leven der dieren, / 5.90, 500 ex.; Kunstgeschiedenis van Nederland 
(uitgave De Haan), / 4.85, 500 ex.; Pelgrimstocht der Menschheid (De 
Haan), / 4.95, 1000 ex. Van een eigen uitgave der Arbeiderspers, Het 
Boek voor de Jeugd, werden niet minder dan 75000 exemplaren verkocht, 
waarvan 60.000 in „eigen kring”.

Voorts geeft De Arbeiderspers een romanserie uit, de Arbo (Algemeene 
Roman-Bibliotheek Ontwikkeling), die niet minder dan 15000 abonné's 
heeft, welke dan toch / 7.50 per jaar neertellen, waarvoor zij 6 romans 
ontvangen.

Hoe betalen de arbeiders deze vrij hooge bedragen voor hun lectuur? 
Meestal in payementen van / 1.— tot / 1.50, soms ook met bedragjes als 
/ 0.20 per week. Deels door sparen, deels op afbetaling komt de kleine 
man in het bezit van boeken, welker prijs, moest het bedrag in eens betaald 
worden, boven zijn draagkracht zou gaan.

De firma G. F. Callenbach te Nijkerk, die de bekende Nobel-reeks uit
geeft en daarmee een groot succes heeft, stelt de abonné's (die vier romans 
per jaar ontvangen) in staat om den abonnementsprijs met / 1.40 per
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kwartaal te voldoen en bereikt hierdoor ook ongetwijfeld een groot aantal 
kleine lieden. De firma Bosch en Keuning te Baarn stelt abonné’s op de 
Opgang-serie in staat een jaar-abonnement op een maandblad en vier 
romans te verwerven voor / 1.65 per kwartaal De abonné’s op de V.C.L.- 
reeks van J. H. Kok te Kampen ontvangen vijf romans en een „gratis- 
keuze-boek” en betalen daarvoor / 1.50 per kwartaal (/ 2.25 gebonden). 
Deze en dergelijke series worden met een soms ontroerende trots en toe
wijding door het volk verzameld en zeker ook gelezen. Want dit mag 
wel vastgesteld worden: wanneer de kleine man zich boeken koopt, dan 
koestert hij dit bezit met een sentimenteele, ruige liefde en trouw, dezelfde 
liefde en trouw, die ook tot uiting komen b.v. in zijn toewijding voor het 
harmonie-corps, waarin hij meeblaast of voor de postzegelverzameling, die 
hij heeft aangelegd.

De genoemde titels en series hebben, wat de keuze der lectuur be
treft, al eenig licht kunnen geven. Ik kan hier nog een aardig voorbeeld 
aan toevoegen. In een „boeken-grossierderij”, waar een 50.000 titels van 
den meest uiteenloopenden aard voorradig zijn, kan het personeel lectuur 
leenen. De boeken moeten genoteerd worden, overigens staat het iedereen 
vrij te lezen wat hij of zij begeert. Uit een onderzoek naar de zoo uitge
leende lectuur over een jaar blijkt, dat in een geenszins ongunstige ver
houding naast detective- en wild-west-stories gelezen worden: de succes- 
boeken, zooals Katrina, Madame Curie, De Citadel, zelfs Van Schendel, 
Scharten-Antink, A.M. de Jong, Coolen — ja, ik vond onder de titels 
Sjestow: Crisis der zekerheden en Vloemans: Spinoza. De lezers behooren 
én wat schoolopleiding én wat maatschappelijke positie betreft, zeker tot 
„het volk”.

Ik ben er dan ook stellig van 
alleen de persoonlijkheid van het int 
geenszins de stand, waartoe iemand 
uitmaakt ofiemand leest of niet leest,

„Het volk” is geenszins de grauwe, gelijksoortige massa, die door een 
vreemde gedachten-associatie aan dat woord verbonden is, maar een deel 
van de levende, strevende menschenwereld. Er zijn onbeduidende, gebor
neerde, domme individuen onder, maar ook sterke persoonlijkheden, in
telligente figuren en kranige autodidacten. De grens daartusschen ligt 
geenszins bij een inkomen van / 2.000.— of de zesjarige school-opleiding.

Wanneer men dit inzicht deelt, zal men het met mij eens zijn, dat 
„volkslectuur” in den zin van: door een hoogeren stand voor het volk 
bestemde lectuur, een verouderd en ietwat arrogant begrip is. Het volk, 
voor zoover het leest, zoekt zijn eigen weg en vindt dien ook wel. Het is 
wantrouwig tegenover alles, wat een hoogere stand als voor het volk



HET VOLK EN ZIJN LECTUUR. 293

bestemd aanbiedt. Dat heeft de knappe idealist L. Simons ondervonden, 
toen hij zich de eerste jaren van deze eeuw bezig hield met het produceeren 
van de allergoedkoopste volkslectuur en daarmee een deel van het hem 
verstrekte kapitaal zijner onderneming opat. Dat heeft het Nut ervaren 
met zijn in 1918/19 uitgegeven Volksboekerij.

Vraagt men mij: wat denkt gij van de verbreiding van goede en goed- 
koope volkslectuur?, dan zeg ik in volle overtuiging: dat is niet noodig, dat 
is een verfletst ideaal uit de vorige eeuw, toen welwillende dames en heeren 
iets voor „het volk” wilden doen, toen naast het maatschappelijk hulp
betoon een „geestelijke bedeeling” kwam.

Het volk is ten opzichte van het boek geen aparte stand met aparte 
behoeften. De rijke (soms wat al te rijke) Nederlandsche boekenproductie 
biedt in haar verscheidenheid ook voor het volk een groote keuze. Finan- 
ciëele bezwaren zijn er niet, evenmin als er financiëele bezwaren zijn, 
wanneer het volk voetbalwedstrijden of wielerwedstrijden wil bijwonen.

De vraag is alleen: wil het volk boeken lezen?, dus: hoe brengt men het 
volk tot lezen ? Sinds eenige jaren maakt de Boekenweek-Commissie van 
de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels een 
week lang propaganda voor het boek. Dat deze propaganda ook tot het 
volk doordringt, blijkt o.a. uit het groote aantal Geschenken, dat De 
Arbeiderspers in de Boekenweek noodig heeft. (Het Geschenk is een no- 
vellen-bundel die in die week gratis verstrekt wordt aan wie voor ten min
ste een rijksdaalder boeken koopen).

Het produceeren van nog meer lectuur is geen taak meer — daarvoor 
in de plaats is gekomen de taak om het volk den weg te 
w ij zen in de overstelpende hoeveelheid boeken.

Er is hier voor een instelling als het Nut zeer zeker wat te doen. Er is 
behoefte aan voorlichting, aan eenvoudig geschreven, enthousiaste aan
beveling. De aangewezen organen voor die propaganda zijn de radio en de 
volkscourant. Als een mogelijkheid noem ik de tallooze advertentie-blaad- 
jes, die zeker bereid zouden zijn, wekelijks goedgestelde en gratis verstrekte 
boekbesprekingen op te nemen.

Hierbij doet het er niet toe of de besproken boeken nieuw zijn — „elk 
boek is nieuw, dat gij nog niet gelezen hebt", luidde de Boekenweek-slagzin 
van eenige jaren geleden. De hoofdzaak is, dat met zorg uitgezóchte en 
liefst niet te hoog geprijsde boeken (ook andere dan romans) op een oor
spronkelijke, persoonlijke, eenvoudige en enthousiaste wijze aan het volk 
bekend worden gemaakt. Zou het Nut dit terrein willen ontginnen, zou het 
de zending onder de boekheidenen ter hand willen nemen, dan zou het 
daarmee een prachtige bijdrage leveren ter „bevordering van het algemeen 
volksgeluk”.
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momen.
cte in alle opzit 

in Mei-tooi

Dorens-Buys, besloten met veel gemeen- 
schappeiijken zang onder leiding van den 
Heer Geraedts, in de fleurige tentoon
stelling van schilderstukken van den 
schilder van de Scheene D. K. Koopmans, 
in de afscheidsmiddag verzorgd door de 
menschen van het Allardsoog met zang, 
dans en spel.

De bezinning bleek uit de uiteenzetting 
van Dr. H. G. W. van der Wielen op den 
eersten avond over de moeilijkheden en de 
toekomst van het Volkshoogeschoolwerk, 
uit het ochtendwoord van Drs. J. Have- 
man, uit de rede van Ir. L. J. A. de Jonge 
over Platteland en Volk en bovenal uit de 
prachtige toespraak van den Vlaamschen 
socioloog Victor Leemans over den 
achtergrond van het Volkshoogeschool
werk, waarvan de tekst t.z.t. in dit blad 
zal worden opger

Het weer werkte in alle opzichten mee 
en het landschap in Mei-tooi kon men 
bewonderen bij de gemeenschappelijke 
wandeling naar „de Haren", het land
bouwbedrijf der Volkshoogeschool met 
natuurmonument.

Voor de Volkshoogeschool te Bakke- 
veen breekt thans weer een tijd aan, 
om op adem te komen: 10 Juni eindigen 
2 kampen en 19 Juni begint slechts één 
kamp (voor een 50-tal werklooze jongeren 
uit het geheele land voor den duur van 3 
maanden). Maar vanaf eind Juni komt 
alles weer op volle kracht: 28 Juni— 
12 Juli meisjescursus, 12—14 Juli B. v. 
O. L. dagen, 1—4 Juli ontvangst van een 
30-tal Scandinaafsche Volkshoogeschool- 
leeraren, 17- 31 Juli kamp van studenten, 
boeren, onderwijzers en arbeiders (onder
werp „De arbeid in Nederland"), 3—17 
Augustus idem (onderwerp „Nederland 
in de wereld") 22—29 Augustus idem 
(onderwerp „Zuid-Afrika”). Verder zullen 
weer geregeld pionierskampen gehouden 
worden van 24 Juli—5 Augustus (seniores 
van 16—18 jaar) en 7—14 Augustus en 
14—21 Augustus (juniores van 13—15 
jaar) en een universiteitskamp voor hen, 
die het volgend jaar in Groningen willen

ring | 

besef 
blijft

Naast „Allardsoog" is een tweede Volks
hoogeschool opgericht, met name de 
Volkshoogeschool „Diependaal" bij Mar- 
kelo in Twente, terwijl in Gelderland en 
in Noord Holland de voorbereidende 
comité's reeds druk aan het werk zijn 
(secretariaat resp. G. A. van der Ley, 
de Steeg en Mevr. A. C. Visser-Ven, 
Vincent van Goghweg 2, Bergen). Er 
werd vastgesteld, dat de volgende jaar
vergadering in Markelo gehouden zou 
worden. Bovendien werd besloten om den 
bestaanden eersten vleugel van het 
Volkshoogeschoolgebouw te Bakkeveen 
uit te breiden met een deel van het hoofd
gebouw en daartoe een rentelooze obli
gatielening uit te schrijven, groot 
f 10.000.— in aandeelen van f 10.—, 
f 25.— en f 100.—.

De Pinksterreunie, bestemd voor de 
leden der Vereeniging en vooral voor de 
oud-cursisten, sloot hier onmiddellijk op 
aan. Tegen de 250 menschen verbleven de 
stralende Pinksterdagen op het Allards-

PINKSTERREUNIE VOLKSHOOGE
SCHOOL.

Z~\p den Pinksterzaterdag vond op de 
Volkshoogeschool „Allardsoog" bij 

Bakkeveen (Fr.) de Algemeene Vergade- 
; plaats der Vereeniging tot Stichting 

Volkshoogescholen. Uit het jaar
dag van den secretaris bleek, dat de 
ei dezer Vereeniging, welke op uiterst 
cheiden wijze in 1931 werd opgericht, 

voortduren. Het ledental is sinds 
1938 thans reeds bijna verdubbeld.

t „Allardsoog" 
•school opger 
hoogeschool ,

Holle

De Pinksterreunie vormt de afsluiting, 
ja de feestelijke afsluiting van een jaar 
van Volkshoogeschoolarbeid en als zoo
danig is zij in de eerste plaats bestemd 
voor den vriendenkring der oud-cursisten 
en voor de meest belangstellende leden, 
niet voor hen, die voor het eerst met de 
Volkshoogeschool willen kennis maken. 
Daarom bestaat er ook geen behoefte 
aan een uitvoerig verslag.

De feestelijkheid kwam tot uiting in de 
prachtige muziekavond, gegeven door den 
Heer H. Geraedts en Mevrouw van Erven
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staan voor 
i het teken

o n g e- 
Hemel- 

van den Bonds- 
verhouding

!

is voorget 
j het aan alle le 
Storm in het vervolg i 

van enige politiek
_ _ Tevens is het de ' 

boden steun van enige polit 
of beweging te ontvangen.

Verder heeft men een brief aan den 
minister-president gericht met het ver
zoek het „onterende" ambtenaren
verbod opgeheven te krijgen nu in alle 
opzichten aan de voorwaarden is vol
daan, die de minister heeft gesteld.

boeren, onderwijzers en arbeiders (onder
werp: „opvoeding tot gemeenschap").

Werk genoeg dus aan den winkel voor 
de medewerkers aan het Volkshooge- 
schoolwerk en gelegenheid genoeg voor 
allen, die dat willen, om met het Volks- 
hoogeschoolwerk kennis te maken en er 
nieuwe ervaringen op te doen!

JAARVERGADERINGEN. 
T^e maanden Mei en Juni: 
-‘-'vele jeugdorganisaties in 
van de jaarvergadering. Deze biedt door
gaans een goede gelegenheid tot het geven 
van een beschouwing over het werk.

Bij het Nederlandsch Jonge- 
lings Verbond vormde op " 
vaartsdag de rede van den 
voorzitter over d e 
tot de kerk de hoofdschotel, 
waren in het Verbond stemmen opgegaan 
om de vereniging, die vanaf haar op
richting in de 2e helft der 19e eeuw tot 
nu toe op interkerkelijk standpunt heeft 
gestaan, meer speciaal te binden aan de 
Hervormde kerk.

gaan studeeren van 24 Augustus tot 2 
September, terwijl het kampcentrum 
„’t Oude Huis" bovendien van 24 Juli— 

.7 Augustus gebruikt zal worden voor de 
jongenskampen van ‘t Nut.

In Markelo zal van 17—24 Juli een 
meisjescursus gehouden worden en van 
1—15 Augustus een kamp voor studenten,

JEUGDBEWEGING
minister Colijn heeft verleend aan het 
bestuur van de N.J.S., waarbij de mi
nister volgens „de Stormmeeuw" mee
deelde, geen enkel bezwaar te hebben 
tegen grondslag, doel en werkwijze van 
de N.J.S.

Men heeft daarna een algemene ver
gadering uitgeschreven waarop een sta
tutenwijziging is voorgesteld en aanvaard, 
waarbij het aan alle leden van de Nat. 
Jeugd. Storm in het vervolg verboden is 
lid te zijn van enige politieke partij of 
beweging. Tevens is het de N.J.S. ver- 

’itieke partij

N.J.S. EN N.S.B.
Tn onze vorige mededelingen be- 
A richten wij de uitbreiding van het 
bekende ambtenaren-verbod tot de Na
tionale Jeugd Storm. Naar aanleiding 
van dit verbod is de „hoofdstormer" van 
de N.J.S., de heer C. van Geelkerken af
getreden. Zijn lidmaatschap van de 
N.S.B. en dat van een aantal andere 
personen was aanleiding geweest tot het 
verbod. Dit bleek op twee audiënties die

DE J.V.O. TWINTIG JAAR.
TTet twintigjarig bestaan van de 

^-Jeugdbond voor Onthouding wordt o.a. 
herdacht met een beschouwend artikel 
in De Jonge Onthouder over de ont
wikkeling van de organisatie, waarin 
onwillekeurig de ontwikkelingsgang van 
de vrije jeugdbeweging in het algemeen 
weer wordt gegeven. Eerst de nieuw- 
lichterstijd, waarin men inging tegen de 
openbare mening. Dan het zich langzaam 
aan daaruit ontwikkelen tot een eigen 
stijl. De zeer radicale principiëele periode 
ontstaat, waarin de beweging haar hoogte
punt vindt. Wat de J.V.O. betreft is het 
de tijd van een eigen bureau, een eigen ver- 
koopcentrale.een eigen jeugdherbergzelfs.

En dan volgt de onzekere tijd van de 
langdurige crisis, die ook de jeugdbe
weging onzeker heeft gemaakt. De vrije 
jeugdbeweging heeft een historische 
taak verricht. Maar hoe haar toe
komst zal zijn? „Vroeger spraken we over 
kameraadschap met een hoofdletter, 
thans hebben we meer dan ooit behoefte 
aan werkelijke vriendschap, desnoods 
zonder het woord”.
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OPVOEDERSCENTRUM VOOR 
GEESTELIJKE WEERBAARHEID 
GESTICHT.

/"'xp initiatief van het kunstenaars- 
centrum voor geestelijke weerbaar

heid werd 13 Mei 1.1. te Amsterdam een 
paedagogencongres georganiseerd met de 
bedoeling na afloop over te gaan tot 
stichting van een opvoeders-centrum. 
Een nieuwe organisatievorm, die geen 
vereniging wil zijn in de gewone zin van 
het woord, maar een concentratie van 
opvoeders, die waar en wanneer het nodig 
is, bereid zijn te getuigen voor de waarden 
van recht, goede trouw, waarheid en 
gerechtigheid.

In de rede die Dr C. P. Gunning op 
het congres hield, deed spr. duidelijk 
uitkomen welk een grote waarde juist 
in deze tijd van prestatie, getuigen kan 
hebben. Niet protesteren tegen, maar 
getuigen voor bepaalde dingen, kan grote 
invloed uitoefenen op jeugd zowel als op 
volwassenen.

Het organisatiebureau van het centrum 
stelt zich voor in eerste instantie regionale 
conferenties voor te bereiden, waar de 
bedoeling van het centrum zal worden 
uiteengezet. Daarna kan begonnen wor
den met het instellen van een onderzoek 
naar de invloeden ten goede en ten kwade, 
die radio, pers, film en reclame uit
oefenen in verband met de geestelijke 
weerbaarheid.

Verder stelt men zich voor jongeren
bijeenkomsten te organiseren in ver
schillende plaatsen van het land, in 
samenwerking met leden van het kunste
naarscentrum.

Tenslotte zal men trachten meer 
contact tussen opvoeders en kunstenaars 
tot stand te brengen.

Waarschijnlijk zal in het najaar een 
manifest worden uitgegeven waarin de 
grondslag van het centnun-werk nader 
wordt omschreven.

Het kunstenaarscentrum heeft in de 
enkele jaren van zijn bestaan veel en 
goed kultureel werk verricht. We hopen 
dat het Opvoederscentrum niet achter zal 
blijven. W. K.-H.

Dit voorstel werd zowel door de leden 
in een stemming als door den voorzitter 
in een rede, afgewezen.

Het N.J.V. wil geenszins onkerkelijk 
zijn, integendeel: men tracht de jonge 
mensen juist vrijwillig tot de kerk te 
brengen. Maar het wil zich niet binden 
aan één bepaald kerkgenootschap en 
zich daardoor afsluiten voor velen — 
het wil openstaan voor ieder. „Het gaat 
er ons om de gehele vaderlandse jeugd 
van Jezus Christus te doen horen.” 
„Uit den kerkelijken nood werd onze 
organisatie geboren. We hopen hartelijk 
nog eens te zien, dat deze nood, die alle 
kerken tezamen drukt, en waarvan ook de 
gedeeldheid onder onze Jongerenbonden 
een smartelijk gevolg is, een einde 
neemt. Tot zolang moeten we nood
gedwongen interkerkelijk zijn.”

Het is merkwaardig om te zien voor 
hoe geheel andere problemen de pad- 
vindersorganisatie staat. Het Neder- 
landsche Padvindstersgilde 
hield op 29 April haar jaarvergadering, 
waar geen grote vooruitgang in ledental 
kon worden geconstateerd, maar wel in 
innerlijke verdieping. De voorzitster kon 
getuigen van een merkbaar streven bij de 
jeugd om zich de geestelijke achtergrond 
van de padvinderij meer bewust te maken.

Om het werk steeds weer op de juiste 
wijze te kunnen aanpassen aan de ver
anderende mentaliteit der jeugd, heeft 
men een jaar geleden, op verzoek van het 
wereldcomité, een enquête ingesteld over 
„W at zijn de wensen en ver
langens van de tegenwoor
dige j e u g d". Uit de zeer vele ant
woorden die binnen kwamen bleek, dat 
men algemeen meer sport en lichamelijke 
oefening wenste, terwijl de middenstands- 
jeugd speciaal op meer algemene ont
wikkeling aandringt.

Beide wensen zullen het Gildebestuur 
doen zoeken naar allerlei nieuwe mogelijk
heden van werk.

Ook buitenstaanders mogen ze echter 
te denken geven, wanneer zij zich prak
tisch of organisatorisch bezig houden met 
de opvoeding der rijpere jeugd van deze tijd I
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Nederlandse volk, een saamhorigheid, die geenszins behoeft te worden 
afgedwongen, maar integendeel steeds aanwezig blijkt wanneer men zich 
de moeite geeft er naar te zoeken. Zelfs zal men tal van gebieden einden 
waar onze eenheid zich bewust en krachtig uit.

De Redactie heeft enkele deskundigen gevraagd ons in te leiden in 
de Eenheid van ons volk op verschillend gebied. Niet dat wij het nodig 
achten deze Eenheid te bewijzen, doch wij geloven, dat het velen mét ons 
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HET HUWELIJKSVRAAGSTUK,

door Ds R. Riphaa gen, met een inleidend woord
, van D s D. A. Vorster („In de Branding” nr 3).

Het boek wil slechts op bevattelijke wijze in het onderwerp inleiden. Het ' '

passeren de revue, terwijl tenslotte de grondslagen van het gezonde 
, huwelijk genoemd worden waarmede tevens getracht wordt een oplossing

• ■ . "

Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij - : : '
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PLANMATIGE LEIDING IN
VOLKSONTWIKKELING en WERKI 
VOLKSOPVOEDING, door Prof. Dr. F;

„Sociaal-Paedagogische Voordrachten” nr 1 - 2

schappij in haar organisatie op allerlei gebied het stadium van het alleen 
op routine en traditie berustende handelen verlaten heeft; het stadium 
van het uitvindende denken is bereikt 'en op sommige terreinen ' 
begint het planmatige denken, d.w.z. het denken, waarbij het 
geheel wordt overzien, tot zijn recht te kómen. In deze ontwikkeling komt 
het onderwijs nog zeer achteraan.

■ Schrijver illustreert dit aan een aantal didaktische problemen.
De tweede voordracht stelt zich een dubbel doel. Zij tracht vooreerst 

duidelijk te maken dat de huidige werkloosheid niet een voorbijgaand 
crisis-verschijnsei is, maar het symptoom van een structurele verandering 
in onze maatschappij, waardoor de vraag naar andere bezigheid dan 
gedwongen manuele praestaties in een geheel ander licht komt te staan, 
dan waarin de arbeidsethiek der laatste eeuwen het gesteld heeft. Maar 
zelfs al bestond ons huidig werkloosheidsvraagstuk niet, dan heeft toch 
de arbeider er aan de lopende band — zoals schrijver met proeven van 
Wunderlich illustreert — een grote behoefte aan geestelijke vorming, 
omdat zijn arbeid zijn geest niet kan vullen. Schrijverlaatnuzienhoe juist ,

• uit de behoeften van de werklozencursussen het Instituut voor Individueel
Onderwijs is geboren als een centraal lichaam dat de hulpmiddelen ver
schaft, die dit probleem kunnen oplossen. Hij geeft een beschrijving van 
de werkwijze en de snelle opbloei van dit Instituut.

. Dó prijs van dit deeltje is 90 cent. , •ƒ■

Ter perse: ■ •

DE SOCIALE WAARDE VAN GEESTELIJKE 
VOLKSGEZONDHEID,

door Prof. Dr E. A. D. E. Carp.
„Sociaal-Paedagogische Voordrachten” nr S •'

ONDERWIJS EN 
KLOOSHEID EN 
Ph. Kohnstamm.
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Terwille van het toneel 
door G. STUIVELING.

T Tet is een gemeenplaats geworden, te spreken van de crisis van 
-*• ons toneel. Toch is het allerminst zeker, dat iedereen aan dit woord 

een gelijke of zelfs maar gelijksoortige gedachte verbindt. Steeds weer 
kan men bij hen, die protest aantekenen tegen de klachten, als argument 
aantreffen de mededeling, dat gedurende een bepaalde periode de zalen 
minder leeg waren dan velen schijnen te denken, en de recettes minder laag. 
Dit echter betreft alleen de commerciële kant, en hoe zeer ook van belang 

■— nóg belangrijker is voorshands de culturele zijde. Indien de crisis 
van de dramatische kunst uitsluitend bestond in de hoeveelheid bezoekers, 
zou er stellig een eenvoudige oplossing te vinden zijn; ja, men zou reeds 
de weg naar die oplossing hebben ingeslagen, toen men in Amsterdam 
de reorganisatie van het hoofdstedelijk toneel tot stand bracht met als 
éérste bedoeling: de volle zaal. Een volle zaal echter betekent: een populair 
succes; en zonder nu een populair succes een onomstotelijk bewijs te 
achten voor een tekort aan artistieke waarde, dient men toch minstens het 
gevaar te vermijden, succes en waarde identiek te stellen. In de literatuur 
zien wij de succesboeken komen — en gaan; zij komen, tegen het vrijwel 
unanieme oordeel van alle bevoegde critici in; en waarlijk niet dank zij 
hün banvloek, eenvoudig door gebrek aan wezenlijk duurzaam gehalte 
verdwijnen zij even snel, om plaats te maken voor nieuwe overbodige 
boeken van kortstondige glorie.

Het zal zeer waarschijnlijk mogelijk wezen, aan het toneel de even 
genoeglijke als geldelijk noodzakelijke volheid der zalen te verschaffen: 
doch zodra dit gebeurt ten koste van de waarde van stuk en van spel, 
is de crisis van ons toneel eerst waarlijk in een acuut stadium getreden.

Wanneer wij hopen, dat het Nederlandse volk een bloeiende dramatische 
kunst zal bezitten, bedoelen wij daarmee iets anders dan het einde der 
lege zalen. Onder bloei dient men te verstaan, dat het toneel lééft in de 
aandacht van ons volk; dat het bijdraagt tot de gedachtenvorming van ons 
volk; dat het invloed heeft op de levensstijl van ons volk; en dat het dit 
alles doet op een onvervangbare, „toneelmatige” wijze. Het toneel is 
tegenwoordig voor bijna niemand een levensbehoefte, en slechts voor een 
vrij kleine groep een gewenst amusement. Verschillende belangwekkende 
pogingen, om te voldoen aan de primaire eisen die men mag stellen, zijn 
grotendeels op commerciële klippen gestrand; maar de pogingen om de 
commerciële klip te omzeilen door koers te zetten naar het amusement, 
zijn niet anders dan een dramatische zelfmoord uit vrees voor een tragische 
dood.

Wellicht is het waar, dat bioscoop en radio de mensen uit de schouw
burgen hebben weggelokt, en misschien lokt een of andere taktiek hen 
weer terug. Maar de crisis ligt, cultureel gesproken, niet daar, althans niet
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in eerste instantie. De geringe plaats die de dramatische kunst in ons volks
leven inneemt, heeft andere en diepere oorzaken. De sterke Calvinistische 
inslag, sedert ongeveer vier eeuwen door ons nationale bestel heen ge
weven, maakt dat een belangrijk deel van de kleinsteedse burgerijen on
toegankelijk was en is voor het toneel. Mogelijk in verband hiermee, 
maar tevens werkend als afzonderlijke factor, hebben wij geen toneel
schrijvers van wereldformaat. De Bijbelse drama’s van Vondel en de kluch
ten van Breero vormen in treurspel en blijspel de top; het aardige werk 
van Langendijk, navolging van het Franse theater maar met een goed- 
Hollandse moralisatie, verbleekt bij vergelijking met Molières grandioze 
comedie; en het naturalistische en tendentieuze van Heyermans’ toneel
spelen, die het enige hoogtepunt van speelbaar werk vormen in de moderne 
tijd, toont reeds na een kwart eeuw de tekenen van een vroege ouderdom. 
Onze belangrijke dramatische literatuur is beperkt, onbetwistbaar. Maar 
datgene wat er is, die weinige stukken, die er dan zijn, blijven stoffig in 
de kasten staan en komen niet of zelden ten tonele. Langendijk ziet, 
gelukkig, af en toe zijn kansen hernieuwd; maar waar is, behalve de 
traditionele Nieuwjaarstractatie van Gysbreght en Roosje, ons vaste 
Vondel-repertoire ? Welk gezelschap speelt geregeld, zij het slechts een 
enkele maal per jaar, de Palamedes, de Maria Stuart, de Lucifer, of dat 
levendigste van al: de Joseph in Dothan? Waar kunnen wij Hoofts Granida 
zien, en waar zijn Warenar? Wanneer werd voor het laatst Breero’s 
Spaanse Brabander gespeeld, en Asselijns Jan Klaassen? Een nieuwe 
Vondel-editie is in onvolprezen verzorging tot stand gekomen — maar 
een nieuwe Vondel-traditie is niet ontstaan. Een even verheugend als 
onverwacht succes is te beurt gevallen aan het honderd-delen-plan van 
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde — doch een initiatief om 
even systematisch ons klassieke toneel te bevestigen in de aandacht van 
ons volk, blijft achterwege. Waarom? Het antwoord is even simpel als 
afdoende: omdat de intekenaars op de boekenreeksen verspreid wonen 
zonder dat dit een bezwaar vormt voor een gemeenschappelijke materiële 
steun, terwijl het verspreid-zijn van de waarachtige toneelminnaars het 
gezamenlijk-steunen van een opvoering onmogelijk maakt. De weinigen, 
voor wie de moderne poëzie een levensbehoefte is, brengen tenslotte 
uit Deventer en Domburg, uit Den Helder en Hengelo de uitgave van 
A. Roland Holst's gedichten te Maastricht tot stand — maar hoe moet men 
hun geestverwante personen, voor wie het moderne toneel een levens
behoefte . . . zou kunnen betekenen, bijeenbrengen terwille van de enkele 
opvoeringen van een thans ongespeeld gebleven spel? En niettemin: 
onze literatuur bestaat bij de gratie van dichters als Roland Holst, al 
pleit de schijn van tijd tot tijd voor Tollensen en Ten Kates; zo ook bestaat 
ons toneel, als cultuurfactor, bij de gratie van het superieure dat géén 
kasstuk is, alle Boefjes en society-draakjes ten spijt.
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Indien het toneel innerlijk leeg is, niets anders dan een vlotte tijd
passering, of erger nog: een klatergouden schijn, kan men het succes 
eerder een gevaar dan een winst achten — zoals inderdaad den voorstander 
van volksontwikkeling de angst om het hart slaat, als hij ziet dat de 
pogingen van vroegere geslachten om het volk meer tot lezen te brengen, 
goeddeels zijn uitgelopen op het meer lezen van sléchte lectuur.

De functie van het toneel ligt niet in het amusement: geen enkele kunst 
is alleen maar genotmiddel. Indien het toneel geen onvervangbare eigen 
waarde bezat, zou het gedoemd zijn te verdwijnen, en kon het verdwijnen 
zonder schade. Maar zowel naar de vorm als naar de inhoud is die on
vervangbare waarde aanwezig. Naar de inhoud, omdat het toneel door 
middel van het gesproken woord en het gespeelde karakter het menselijke 
leven uitbeeldt; naar de vorm, omdat het dit doet op gestileerde wijze. 
Een illusie van werkelijkheid, gecomprimeerd, verhevigd en daardoor 
werkzaam en ontroerend, vindt z’n vorm in een adaequate speelstijl, 
die door het gehalte aan stijl van vormende kracht is voor de levensstijl 
der toeschouwers. Het is niet de werkelijkheid zelf, die op de planken wordt 
vertoont, maar een zinrijk geïnterpreteerde werkelijkheid (taak van de 
schrijver); en evenmin is het alleen die zinrijk geïnterpreteerde werkelijk
heid, aangezien het óók is: een stijlvol uitgebeelde werkelijkheid (taak 
van de speler). Door middel van deze zinrijk geïnterpreteerde én stijlvol 
uitgebeelde werkelijkheid keert de innerlijke en uiterlijke, de psychische 
en sociale realiteit in duidelijker en werkzamer vorm terug tot de toe
schouwers: de grote ideeën, die de zin van ons leven vormen, worden op 
onvervangbare wijze aldus tot het bewustzijn van individu en gemeenschap 
gebracht.

Aan een directe tijdskritiek ontbreekt veelal de artistieke voldragenheid 
om te kunnen gelden als grote kunst. Maar anderzijds is alle grote toneel
kunst stééds tijdskritiek geweest, omdat steeds het zinrijke en stijlvolle 
van de kunst als tegenstelling het zinloze en stijlloze van het contemporaine 
leven deed gevoelen. Deze taak is inhaerent aan alle toneelkunst: in dit 
opzicht zijn de Bijbelse spelen van Vondel niet minder tijdstoneel dan de 
romantische drama’s van Shakespeare: zij zijn spiegel van de tijd, doordat 
zij de tijdelijke verwarring confronteren met een boventijdelijke harmonie, 
en i n de tijd ruimte vragen voor het ontijdelijke of het ,,un-zeit-gemasze”.

Het is daarom onjuist, in de stijgende mate van censuur de enige of 
ook maar de eerste factor te zien, die het huidige toneelleven verhindert 
tot bloei te komen. Deze censuur, hoe bedenkelijk ook als uiting van een 
anti-culturele gezindheid bij talloze stedelijke machthebbers, die eenvoudig 
het hun onwelgevallige woord trachten te doden met een verbod, — deze 
censuur zou niet dan bij uitzondering iets van klassieke betekenis treffen, 
zonder dat het ridicule den censor-zelf onmogelijk maakte. Het is waar, dat
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de plaatselijke censuur verlammend moet werken op het verantwoordelijk
heidsgevoel van de toneeldirecteuren en regisseurs, verlammend vooral 
ook op hun drang tot vernieuwing en hun durf om te experimenteren. 
Alleen in de sfeer van vrijheid en vertrouwen kan de kunst gedijen, nooit 
in de sfeer van dwang en achterdochtige controle. Naarmate de neiging 
tot censuur toeneemt, neemt niet enkel de betekenis van het toneel, maar 
de betekenis van geheel ons culturele leven af: het verschijnsel van de 
censuur is een ziekteverschijnsel: een symptoom van gespletenheid, een 
bewijs van een culturele wanverhouding tussen de staatkundig machtigen 
en de geestelijk scheppenden. Censuur treedt altijd op namens het ge
middelde, dat is namens de middelmaat — en treft altijd het uitzonderlijke, 
óók het uitzonderlijk goede en vruchtbare. Maar zelfs de beangstigende 
mate van censuur, die in de laatste tien jaren plaats vindt binnen onze 
landsgrenzen en vooral gemeentelijke grenzen, is niet aansprakelijk voor 
enkele feiten, waaraan men niet stilzwijgend kan voorbijgaan.

Sinds jaren lijdt onze dramatische kunst aan het „ster-systeem": 
de begaafde krachten, waarover ons toneel kan beschikken, zijn verspreid 
over te véél gezelschappen, die elk het tableau de la troupe aanvullen met 
minder waardige of soms ronduit minderwaardige acteurs en actrices. 
Een voprstelling, waarin alle rollen bezet zijn met de beste talenten, behoort 
sinds een halve eeuw tot de onmogelijkheden. Een voorstelling, waarbij 
alles is afgestemd op de hoofdrol, en de rest in de letterlijkste zin des 
woords entourage en figuratie is, blijkt een gewoon verschijnsel. Als 
ieder beroep kent het toneel z’n jalousie de métier, als ieder bedrijf kent het 
z’n concurrentie, ook in déloyale vorm; maar het gevaar is hier, dat de 
onderlinge concurrentie het afzonderlijke prestatievermogen niet verhoogt 
maar verlaagt, en dat de versnippering der krachten afbreuk doet aan 
het gezag niet van een of ander gezelschap, maar van de dramatische 
kunst zelf.

Alle kunsten, die geen blijvende, gefixeerde waarden scheppen, maar 
schoonheid voortbrengen die vergankelijk is met het moment waarop 
zij ontstaat, lijden aan een al te zwakke traditie. Vondel is voor ons anders 
dan hij voor zijn tijdgenoten moet zijn geweest; maar wij hebben reden 
te geloven, dat het essentiële gebleven is. Het essentiële echter van acteurs 
en actrices, van dansers en danseressen, van uitvoerende musici en voor
drachtkunstenaars vervluchtigt: de herinnering aan Louis Bouwmeester 
duurt ten hoogste totdat de laatste mens, die hem heeft zien spelen, ge
storven is; wat er daarna bestaan blijft, is een lege naam. In tijdperken van 
geringe dichterlijke bezieling of weinig belangrijke schilderkunst blijft 
het prestige van de poëzie en het picturale gehandhaafd door het gezag 
der grootsten uit het verleden. Altijd weer zijn het de erkende meester
werken uit de wereldliteratuur, die in de aandacht der besten de reputatie

I
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der letteren herstellen, indien de land- en tijdgenoten deze hebben geschaad. 
Altijd weer zijn het Rembrandt en El Greco, Goya en Van Gogh, die de 
glorieuze kunst van het penseel behoeden voor iedere veroordeling. Wat 
hier het voorgeslacht heeft gepresteerd moge enerzijds een vonnis zijn over 
de armzaligheid der lateren: het is tevens een zegening, die de kunst redt, 
ook waar de kunstenaars gewogen worden en te licht bevonden.

Niets van dit alles kent het toneel: de kunst van het zeventiende-eeuwse 
toneel is verdwenen, de kunst van Talma, van Mevrouw Kleine-Gartman, 
van de Bouwmeesters is vervaagd. Hun roem maakt niets goed, hun 
herinnering is niet mededeelbaar. Het toneel moet het altijd hebben van 
het ogenblik, en het aanzien van de dramatische kunst wordt niet vergroot 
door de hoogste prestaties, waartoe in vergane perioden de beoefenaars 
heten te zijn in staat geweest. Het prestige, dat het toneel geniet, moet het 
zélf afdwingen, en indien dit prestige ontbreekt, ligt er met méér dan waar
schijnlijkheid een belangrijk deel der schuld bij het toneel zelf.

Zo is het aan dit prestige stellig niet ten goede gekomen, dat de pioniers- . 
arbeid van velerlei experiment bijna uitsluitend door leken is gepresteerd. 
Voor de studentenspelen, meestal onder de kundige leiding van beroeps
tonelisten ingestudeerd, heeft terecht een belangstelling bestaan, zoals 
aan weinig officiële voorstellingen is te beurt gevallen. Bijna iedere 
academiestad heeft één of twee vertoningen op z’n naam staan, waarbij 
iets werd gewaagd, iets van massale speltechniek, van expressionistische 
toneelbouw, van symbolische uitbeelding of actuele strekking. Kunstenaars 
als Nijhoff en Van Vriesland, Engelman en Dekker hebben teksten ge
schreven, speciaal voor dit studententoneel; en ook op déze manier is 
het eerste der lekenspelen van Henriëtte Roland Holst ontstaan: Kinderen 
van dezen Tijd. Studenten zijn het geweest, die Ter Braaks Pantserkrant, 
mijn Erasmus-spel, Bordewijks spel van Olie „Sumbo”, Verweys Johan 
van Oldenbarnevelt de énige uitvoering hebben geschonken, die er totnutoe 
aan ten deel viel. In al deze gevallen — en er zijn er vele — is de publieke 
aandacht groot geweest, en waarlijk niet alleen omdat het studenten betrof. 
Er is aldus een ongezonde, doch helaas geenszins ongegronde tegenstelling 
ontstaan tussen het beroepstoneel en het lekentoneel: aan het laatste komt 
de eer toe van veelzijdige experimenten, waardoor de indruk wordt gewekt, 
alsof de belangrijkste dramatische gebeurtenissen buiten het beroepstoneel 
zijn omgegaan. Niemand behoeft mij te antwoorden, dat de studenten 
rijk, en de acteurs arm zijn, en dat men voor de Corps-eer over heeft, 
wat men stellig niet aan een zuivere toneeldaad zou schenken. Dit alles 
is juist, doch het feit maakt men daarmee niet ongedaan en dit feit is 
ernstig.

Die ernst wordt geaccentueerd door de bijzondere aandacht, welke de 
grote pers aan dergelijke experimenten schenkt. In omvang en in degelijk-
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heid overtreft die bijzondere beoordeling de normale meestal zichtbaar. 
Nu is een gezonde toneelkritiek, evenals trouwens iedere kritiek, een 
conditio sine qua non voor de moderne kunst. Doch dan een bevoegde 
kritiek, principieel en verantwoord. Het lijkt mij echter onmogelijk zich 
te onttrekken aan de indruk, dat de meeste toneelrecensies op onverant
woordelijke wijze tot stand komen, en in hun waardeloosheid slechts te 
vergelijken zijn met de talloze boekbesprekingen, die eveneens een over
bodige mening over een overbodig geschrift bevatten. De waarlijk des
kundige en belangrijke critici — zó zeldzaam, dat de heren van de pers 
er wel wat voorzichtiger mee om mochten springen, dan blijkens recente 
gebeurtenissen geschiedt! — gunnen zich royaal de tijd en de aandacht, 
om nauwgezet te overwegen hoe hun oordeel behoort te zijn. En indien 
een eerste lezing hun niet tot een beslissend inzicht brengt, verkiezen zij 
uiteraard gehele of gedeeltelijke herlezing boven onbetrouwbaarheid. 
Bij het toneel echter gaat alles even haastig. Liefst moet in het ochtendblad 
al het verslag van de première zijn opgenomen, die de vorige avond tot 
omstreeks half twaalf duurde. Dat wil dus zeggen, dat de kunstredacteur 
dit verslag moet hebben geschreven na middernacht, vermoeid, slaperig 
en onder de dwang van een korte termijn. Hij heeft niets kunnen laten 
bezinken, hij heeft geen tijd en denkelijk ook geen lust tot een rustige 
weloverwogen beoordeling, hij kan niet het spel geheel of gedeeltelijk nog 
eens gaan zien om bepaalde passages dieper te beleven: hij moet het doen 
met het gegeven van één impressie, en schrijft dus vlotweg op wat hij ervan 
vindt. Wellicht troost hij zich met de gedachte, dat het er niet zo erg op 
aan komt, omdat zijn recensie niet langer leeft dan het gehele ochtendblad, 
dat immers reeds vergeten is voordat het avondblad van de persen is 
gekomen. Het eist nauwelijks méér verklaring, waarom in ons land geen 
toneelkritiek bestaat, die vergelijkbaar is met het beste van de huidige 
literaire kritiek. Wie een af doend bewijs verlangt, legge uit het Vaderland 
de vrijwel overbodige toneelrecensies van M.t.B. naast de meesterlijke 
zondagse literatuur-beschouwingen van Menno ter Braak. . . .

Een verbetering, die ik zo al niet beslissend dan toch werkzaam acht, 
zou dus hierin liggen, dat men in de pers de toneelaankondigingen beperkte 
tot korte, onkritische beschrijvingen, en daarnaast, bijvoorbeeld eens per 
week, aan een volstrekt deskundige de ruimte gaf tot het publiceren van 
een principiële beschouwing, waarin het belangrijkste verschijnsel op 
dramatisch gebied grondig en verantwoord werd geanalyseerd. Dat een 
enkel weekblad dit ongeveer doet, is ónvoldoende. In de tegenwoordige 
situatie schijnt algemeen te worden vergeten, dat de taak van geen enkele 
kritiek kan bestaan in het af kraken; het minste wat men mag eisen is 
een gemotiveerd afkraken, zó dat bij de lezer tegelijk met het negatieve 
oordeel de principiële positieve waarden worden bevestigd.
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Is de jeugdwerkloosheid nog ernstig? 
door O. V. L. GUERMONPREZ.

Het is nodig, dringend nodig, ons volk het inzicht in de onvervangbare 
kwaliteiten van de dramatische kunst bij te brengen. Daartoe dient de 
pers mee te werken, meer en anders dan tot op heden; daartoe kan ook 
de Radio bijdragen, indien er zendtijd beschikbaar wordt gesteld voor zij 
het slechts een maandelijks halfuurtje, te verzorgen door een expert, die 
de grote lijnen weet te handhaven ook temidden van de wisselende veel
vuldigheid van verschijnselen op toneelgebied. Daartoe kan ook het School- 
toneel z'n dienst verlenen, en iedere andere vorm waardoor de jeugd het 
toneel leert kennen. Nadrukkelijk echter moet men dan zich ervan bewust 
zijn, dat het niet gaat om een incidenteel genoegen, maar om een principieel 
inzicht; niet om het bereiden van een gezellige middag, maar om het 
wekken van een critische liefde.

Deze critische liefde ontbreekt — en niet slechts bij de jeugd. Indien in 
ons volk waarlijk had bestaan een levende toneeltraditie, een innig begrip 
voor het dramatische, een algemene erkenning van de toneelkunst als 
eersterangs cultuurfactor, zou het onmogelijk zijn geweest, zó zeer in de 
impasse te geraken als thans is gebeurd. Alleen als men door het bijeen
brengen van de verspreide leden der toneelgemeente een vaste kern weet 
te vormen, en door het systematisch verstrekken van belangrijke gegevens 
de gewenste verheldering en verdieping weet te bereiken, zijn er nog 
mogelijkheden, die, tot heden ongebruikt, wellicht in een nabije toekomst 
de aspecten van ons toneel kunnen wijzigen. Maar dan is vóór alles nodig 
het besef, dat het hier gaat om een stuk cultuurverdediging, niet minder 
waardevol dan de strijd die men ter bescherming van andere bedreigde 
punten voert — niet minder waardevol en in wezen ermee één: omdat de 
kunst een organisch deel is van onze cultuur, en het toneel een organisch 
deel van onze kunst.

'T'otnu toe hadden de jeugdwerkloosheid en de middelen tot bestrijding 
1 ervan nog niet vaak een onderwerp van politieken strijd uitgemaakt.

Iedere groep legde den nadruk op het groote kwaad der jeugdwerkloosheid 
en zocht naar middelen ter bestrijding van de gevolgen.

Alle richtingen hadden hun eigen centrales voor het kampwerk voor 
jeugdige werkloozen.ende particulieren brachten jaarlijks enkele honderd
duizenden guldens bijeen om deze kampen in stand te houden.

Vele gemeenten richtten cursussen en centrale werkplaatsen, in en de



304 IS DE JEUGDWERKLOOSHEID NOG ERNSTIG?

i

30.0
36.3
30.2

Regeering breidde haar dienst voor het cultureele jeugdwerkloozenwerk 
regelmatig uit en stelde zelfs, in den herfst van 1938, een afzonderlijke 
„Sociale Jeugddienst” in. Alle nieuwe plannen werden besproken met de 
„Rijkscommissie van Advies”, samengesteld uit zooveel mogelijk des
kundige vertegenwoordigers van alle verschillende groepen. Met name de 
laatste plannen, die tot invoering van de jeugdregistratie en uitbreiding 
van het kampwerk —, waren nog door deze zeer algemeene commissie 
met algemeene stemmen aanvaard ( met uitzondering van een onderdeel 
van het Meisjeswerk, waartegen een drietal Inspectrices bezwaren had).

Er bleek dus wel een behoorlijke eensgezindheid te bestaan, versterkt 
door de financiëele medewerking van tienduizenden particulieren van alle 
richting.

En thans — nu er eindelijk een plan was, hetwelk een goede grondslag 
gaf voor al dit verspreide werk en hetwelk er voor het eerst naar streefde, 
het vraagstuk in zijn geheel aan te pakken — nu blijkt deze algemeene 
instemming bij meerderen in een vrij scherpe tegenstand veranderd te zijn. 
Er is, op straffe van een Ministercrisis, geëischt, dat een aantal sociale 
plannen, — waaronder zeer waarschijnlijk dat van den jeugddienst een 
belangrijke rol vervulde t—, zouden worden ingetrokken . . . Zij zijn niet 
ingetrokken en de Ministercrisis is uitgebroken. Ter wille van de militaire 
maatregelen zouden al deze plannen moeten wijken. Is dit juist?

Naar mijne meening niet, daar ik ervan overtuigd ben, dat onze werke
lijke weerbaarheid uiteindelijk méér versterkt zou worden door 
een goede jeugddienst dan door louter militaire maatregelen. Wij willen 
ons hier echter niet verder op het gebied der militaire en der financiëele 
politiek begeven, doch er is nog een andere en zeer belangrijke vraag:

Is deze beslissing van Minister Colijn c.s. genomen vanuit een werkelijk 
begrip voor den toestand ten aanzien der jeugdwerkloosheid? Ik meen, dat 
dit niét het geval is geweest. Ik vrees, dat deze beslissing genomen is, en 
wellicht ook hier en daar aanvaard wordt, op grond van de gedachte „die 
jeugdwerkloosheid is niet ernstig meer.” En daarom stelt zich thans de 
vraag, en is het goed, die in dit tijdschrift eens onder oogen te zien: is 
de jeugdwerkloosheid nog ernstig?

Hoe is de omvang en hoe is de aard der jeugdwerkloosheid op dit oogen- 
blik? Volledige gegevens zijn er niet, maar er zijn aanwijzingen, om een 
vrij objectief beeld te kunnen vormen.

Allereerst moet natuurlijk geconstateerd worden dat de geheele werkloos
heid op dit oogenblik dalende is. Voor een overeenkomstige verslagweek 
in Februari bedroeg het werkloosheidspercentage achtereenvolgens:

1932: 
1933: 
1934:



IS DE JEUGDWERKLOOSHEID NOG ERNSTIG? 305

436.962 418.389453.432 421.278
daling der werkloosheid in het totaal met 7.7%enzien

328.075418.389

jonger dan 18 jaar
18 t/m 24 jaar
25 t/m 30 jaar
31 jaar en ouder

14 tot
25 tot

15.812
63.427
84.221

273.502

15.058
57.078
78.185

270.957

12.499
52.372
76.092

277.426

1 Jan.1939
12.499
52.372
76.092

277.426

percentage
5.8

15.9
13.3

April 1939
49.767

159.110
116.403

en met 24 jaar 
en met 40 jaar 

41 tot en met 60 jaar

1 April 1939 in
7.579

35.746
57.566

227.184

daling 
percenten 
39.4
31.7
24.3
18.1

Wij zien dus een 
tegelijkertijd, dat deze daling zich geheel voltrokken heeft in de jongere 
leeftijdsklassen, daar immers in de groep van 31 jaar en ouder de werkloos
heid juist gestegen is (met 1.2%)! Dit verschijnsel van verschui
ving der werkloosheid heeft zich ook in den loop van 1939 verder door
gezet. Wanneer wij de cijfers der manlijke werkloozen (met inbegrip der 
tewerkgestelden) vergelijken van 1 Jan. 1939 — 1 April 1939, dan zien wij 
dat de daling (voor een groot deel het gevolg van het seizoen) zich even
eens in veel grootere mate in de jongere dan in de oudere leeftijdsklassen 
voltrekt:

1935: 35.2
1936: 35.9
1937: 31.2
1938: 28.8
1939: 27.0

op 1 Januari bedroeg het aantal manlijke werkloozen ingeschreven 
bij de arbeidsbeurzen, achtereenvolgens:

1 Jan.1936 1 Jan. 1937 1 Jan.1938 1 Jan.1939
18.812
71.667
88.894
274.059

jonger dan 18 jaar
18 t/m 24 jaar
25 t/m 30 jaar
31 jaar en ouder

Dr H. M. H. A. van der Valk heeft in de Economisch Statistische Be
richten van 28 Juni 1939 voor de gemiddelde aantallen van Juli 1938 en 
Januari en April 1939 het percentage werkloozen berekend op het totaal 
aantal manlijke personen in een drietal leeftijdsgroepen: 

gem. aantal werkloozen aantal 
in Juli 1938 en Jan. en manlijke 

personen 
865.000 

1.000.000 
875.000
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’) Hier ligt voor een groot deel de zg. onzichtbare werkloosheid, door de commissie 
v. d. Waerden op 80.000 geschat!

Nu dient bij deze cijfers het een en ander te worden opgemerkt. In de 
eerste plaats dit: ten aanzien van de jongeren zijn deze cijfers, welke alle 
afkomstig zijn van den Rijksdienst der arbeidsbemiddeling, zeer on
volledig, in het bijzonder voor het platteland. Zeer vele jongeren, die 
er niet, in verband met steunverleening, toe verplicht zijn, laten zich niet 
bij de arbeidsbeurzen inschrijven. ') Ieder, die in het jeugdwerkloozenwerk 
eenige ervaring heeft, kan dit bevestigen. Ten aanzien van de jongeren 
worden alleen door de jeugdregistratiebureaux juiste cijfers verstrekt, 
aangezien daar vrijwel alle jongens ingeschreven staan en daar regelmatig 
bijgehouden wordt, of zij werk hebben dan wel werkloos zijn. Er zijn op 
deze jeugdregistratiebureaux, welke als proef in een 23-tal plaatsen zijn 
ingevoerd, enkele aanvallen gedaan. Met name is door het Secretariaat 
van het verbond van Nederlandsche Werkgevers betoogd, dat de gegevens 
van het jeugdregistratiebureau te Gouda onjuist zouden zijn gebleken.

Door het Tweede Kamerlid, den Heer Dr I. H. J. Vos, zijn hieromtrent 
aan den Minister vragen gesteld, zoodat binnenkort de officiëele verklaring 
verwacht kan worden. Wij zijn overtuigd dat daarin genoemd betoog 
geheel ontzenuwd zal worden. De voorlichting van De Nederlandsche 
Werkgever is in dit opzicht immers onvolledig en daardoor onjuist geweest. 
Door het secretariaat van het Ned. Werkgevers Verbond is namelijk een 
vergelijking getroffen tusschen de opgave van het jeugdregistratiebureau 
over den toestand op 28 Februari met een onderzoek half April! Juist in 
dien 'tusschentijd hadden, zooals begrijpelijk is, gezien het eindigen van de 
seizoenswerkloosheid en de toenemende werkgelegenheid tengevolge der 
militaire maatregelen, vele jongens werk gevonden, hetgeen bij het jeugd
registratiebureau ook zeer goed en vrijwel nauwkeurig bekend was. Bij 
nader onderzoek is juist gebleken, dat het bureau goed op de hoogte was 
en dat bovendien de leider zeer goed bekend was met de persoonlijke om
standigheden van ieder der ingeschrevenen. Het feit, dat van de jongens, die 
werkloos waren, velen het hen aangeboden werk op een bekende Goudsche 
fabriek niet aanvaardden, werd door den directeur van de arbeidsbeurs 
gerechtvaardigd, aangezien het hier voornamelijk jongens gold, die een 
vak geleerd hadden, terwijl in het aangeboden werk geen enkele vakont
wikkeling viel op te doen, terwijl het bovendien werk was, hetgeen geen 
enkel vooruitzicht voor later bood, daar de jongens op iets ouderen leeftijd 
steeds ontslagen worden. Ziehier dus wat er overblijft van deze tendentieuze 
berichtgeving, welk zooveel opzien heeft gebaard!

Wij mogen dus met Dr H. M. H. A. van der Valk in de Economisch- 
Statistische Berichten van 28 Juni jl. rustig aannemen, dat de cijfers van de
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jeugdregistratiebureaux wèl juist zijn. Helaas bestaan deze bureaux echter 
nog slechts op 23 plaatsen, zoodat zij slechts één zevende deel van onze be
volking bewerken. Cijfers over het geheele land moeten dus ook hier 
geschat worden door de cijfers der gemeenten, waar een bureau ge
vestigd is, als gemiddelde voor het geheele land aan te nemen. Zekerheid 
bestaat hier dus niet, wèl een vrij groote mate van waarschijnlijkheid.

Die cijfers geven aan, dat er op 31 Dec. 1938 in het door de jeugd
registratiebureaux bestreken gebied 8361 jongens van 14 tot en met 21 jaar 
werkloos waren, hetgeen voor het geheele land een aantal van ± 61000 
zou beteekenen. Hier komen dan nog bij de werkloozen van de leeftijds
groep 22 tot en met 24 jaar, op welke leeftijd de werkloosheid juist sterk 
toeneemt.

Tevens blijkt uit de beschikbare cijfers, dat van 31 Dec. 1937 tot 31 Dec. 
1938 in die plaatsen, waar ook in 1937 reeds een jeugdregistratiebureau 
gevestigd was, het werkloosheidspercentage voor de leeftijd van 14 tot en 
met 21 jaar gedaald is van 19.4 % tot 14.8 %.

Aangenomen mag worden, dat voor deze leeftijdsgroepen deze daling 
sindsdien nog verder heeft doorgewerkt. Ten eerste is er reeds de normale 
opleving in het voorjaar en in den zomer (de opheffing der seizoenswerk- 
loosheid, welke door de Commissie van der Waerden geschat wordt op 
1/6 van het aantal werkloozen in den winter).

Ten tweede heeft de militaire dienst veel meer jongens opgeroepen.
Ten derde is er blijkbaar een opleving in de industrie, althans in bepaalde 

takken ervan.
En wat is nu het merkwaardige ? Dat voor al dit nieuwe werk jongens 

(of meisjes!) gevraagd worden. Het is inderdaad op dit oogenblik zoo, dat 
ongeschoolde jongens beneden de 18 jaren in vele plaatsen veel meer ge
vraagd worden dan er zelfs zijn, dat er dus hier en daar een tekort aan zeer 
jonge arbeidskrachten bestaat. Maar is dit zoo bijzonder verheugend? Voor 
het platteland is dit werk voor een zeer groot deel zuiver seizoen
werk, zoodat reeds in den komenden winter de werkloosheid terug zal 
keeren. In de stad zal dit werk vaak eenige jaren duren, zooals leiders 
van het bedrijfsleven zelf bevestigen, maar vrijwel niet voor langer dan 
tot ongeveer het 20ste jaar. Dit beteekent dus, dat van al deze jongens, 
die thans werk hebben gevonden, zeer vele straks weer werkloos zullen zijn, 
zooals ook op dit oogenblik tusschen 20 en 30 jaar met velen het geval is. 
En hoe staan deze jongens er dan voor? Zij hebben enkele jaren 
gewerkt. Inderdaad. Maar in machinaal fabriekswerk, in loopjongenswerk 
of in eenvoudig administratief werk, waarmee onder de huidige omstandig
heden nooit het loon voor een volwassene verdient kan worden. En iets 
anders hebben zij niet geleerd!

Of deze gegevens juist zijn ? Voor de geheele groep van jongeren — die
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2.156.109 15.312.545.777

14—24 jaar
25—49 jaar
50—64 jaar

1920
708.985

1.076.331
370.793

1930
799.881

1.282.114
463.782

ii

stijging in 
percenten 

11.37 
16.00 
20.05

minstens tot 24 jaar gerekend moet worden — bestaan, zooals gezegd, 
geen juiste cijfers. Maar ik wil er op wijzen, dat deze zelfde beschrijving 
van den toestand gegeven wordt door het Departement Zaanstreek der 
Maatschappij voor Nijverheid en Handel onder voorzitterschap van den 
Heer Bruynzeel (zie Maatschappij-Belangen van Mei 1939 blz. 69/70), 
terwijl dit verschijnsel mij bevestigd werd door deskundigen uit het be
drijfsleven en uit het sociale werk ten aanzien van Rotterdam en van de 
groote steden in het algemeen.

Wij zien dus, dat wanneer wij het hebben over de jeugdwerkloosheid 
(welke altijd gerekend is tot en met 24 jaar, terwijl alle publicaties, welke 
het bestaan van jeugdwerkloosheid ontkennen, thans slechts tot 18 of 20 
jaar rekenen!), wij een splitsing naar leeftijd moeten maken en tusschen 
stad en land.

Voor de jongens tot en met 18 jaar is de jeugdwerkloosheid i n 
stad zeer sterk verminderd (natuurlijk nog niet geheel 
dwenen), op het land eveneens, doch voor een zeer groot deel uitsluitend 
voor de zomermaanden. Voor de jongens van 21 tot en met 24 jaar (tus
schen 19 en 21 ligt de periode van den militairen dienst) bestaat nog een 
jeugdwerkloosheid van verminderden, maar toch nog aanzienlijken om
vang en van zeer ernstigen aard.

In deze jaren zal namelijk vaak de beslissing vallen, of men weer in het 
bedrijfsleven wordt opgenomen of niet. De jaren, waarin gewerkt is, hebben 
heel weinig leering gebracht. Wel zullen zij er velen aan gewend hebben, om 
op jongen leeftijd over een bedrag te beschikken, dat als loon misschien 
niet hoog was, maar als zakgeld wel, zoodat bioscoop, dancing, sigaret en 
automaat al hun verslappende werking zullen hebben kunnen laten gelden.

De jeugdwerkloosheid is dus verminderd en veranderd, maar niet ver
dwenen en in zekeren zin niet minder ernstig geworden.

De oorzaken van deze verandering liggen, behalve in den militairen 
dienst, in de bedrijfsorganisatie, welke verhoudingsgewijs steeds meer 
jongeren gebruikt tegenover het aantal ouderen. En het ongelukkige is, 
dat onze bevolkingsopbouw juist in tegengestelde richting wijst! Van 1920 
tot 1930 zien wij de volgende stijging van het aantal mannen in de ver
schillende leeftijdsgroepen:
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De oudere jaarklassen, welke dus in ons land het sterkste toenemen, 
blijken in de huidige bedrijfsorganisatie het minste gevraagd te worden. 
Daardoor loopen degenen, die in den leeftijd tusschen de 20 en 30 jaar 
werkloos worden, zoo groote kans, niet meer aan het werk te komen! 
Daarom moet er zulk een groote zorg aan besteed worden en moet ieder 
zoo goed mogelijk voorbereid worden, om inderdaad weer aan den slag te 
kunnen komen.

Hebben nu, door deze veranderingen, de maatregelen, welke Minister 
Romme heeft voorgesteld, hun waarde verloren ? Het is duidelijk, dat de 
maatregelen welke dit vraagstuk geheel zouden willen oplossen, verder 
zouden moeten gaan en meer op het economisch terrein zouden moeten 
liggen. Maar daarnaast zouden vele der voorgestelde maatregelen zeer 
nuttig blijven.

De jeugdregistratie, welke de gelegenheid geeft, een volledig 
overzicht te krijgen, maar vooral ook om met iederen jongen persoonlijk 
contact te hebben en zoodoende te kunnen zoeken naar den besten 
uitweg.

De kampen, welke niet weer in de eerste plaats op het massale 
zouden moeten worden ingesteld, maar die zich meer en meer op scholing 

• en herscholing zouden moeten richten. Dit is ook de weg, welke — na 
jaren slechts door énkele kampen te zijn voorgestaan — , thans door de 
Regeering zelf aanvaard was. Het is duidelijk, dat déze kampen hun aan
trekkingskracht op de jongeren niet kwijt zijn. Terwijl zeer vele kam
pen, welke uitsluitend op „werk” waren ingesteld, thans moeten sluiten 
wegens een tekort aan deelnemers, hebben de kampen, welke werkelijk op 
scholing en op ontwikkeling gericht zijn, nog een zeer goede bezetting. 
Het uitstekend geleide kamp te Ossendrecht (bij de Roomsch Katholieke 
Centrale aangesloten) heeft thans aanmerkelijk méér deelnemers dan den 
vorigen zomer (bijna negentig); de schipperskampen van Nederands 
Volkskracht zijn vol en ook voor de volgende periodes zijn zij reeds vol- 
teekend, terwijl ook voor het algemeene scholingskamp te Bakkeveen 
meer opgaven aanwezig zijn dan menschen geplaatst kunnen worden! 
En de landarbeiderskampen, welke zeer sterk het element van scholing in 
zich dragen, behouden natuurlijk hun groote waarde voor de wintermaan
den.

Gezien juist de bovengeschetste ontwikkeling, is het wenschelijk, dat 
alle tijden van werkloosheid door de jongeren zoo goed mogelijk besteed 
worden, om zooveel mogelijk te leeren. Daartoe moét de gelegenheid be
staan.

Scholing en herscholing dus, berustend eenerzijds op een goed overzicht 
van de beschikbare krachten (jeugdregistratie) en op een persoonlijk con
tact met ieder (jeugdregistratie), en, zoo mogelijk, op een goed
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Naschrift.
Het is misschien de moeite waard, een korte vergelijking te maken met 

datgene wat op dit gebied in Frankrijk gebeurt. De werkloosheid daar is 
in het totaal niet grooter dan bij ons, eerder kleiner, verhoudingsgewijs 
is zij ginds dus aanzienlijk minder belangrijk. Maar toch, de werk
loosheid van enkele honderdduizenden menschen, zelfs op een bevolking 
van ruim 40 millioen, vraagt natuurlijk bestrijding. En deze werkloosheid 
in Frankrijk is daarom des te merkwaardiger, omdat tegelijkertijd in 
bepaalde vakken een tekort aan geschikte arbeidskrachten bestaat.

Het is begrijpelijk, dat men onder deze omstandigheden voor de werkloos- 
heidszorg in de allereerste plaats gaat denken aan herscholing. 
Verschillende herscholingscentra zijn geopend. Ik ben niet in de gelegen-

’) In Parijs werd dezer dagen een prachtig instituut hiervoor geopend ( het Centre 
Scientifique de la Main d’Oeuvre).

!) Daarnaast zullen natuurlijk blijvende maatregelen gezocht moeten worden, om 
het verbroken evenwicht te herstellen — door de bepaalde verhouding tusschen jongere 
en oudere arbeidskrachten voor ieder bedrijf voor te schrijven. Misschien ook een ver
vroegde pensioenregeling ter vermindering van het aantal ouderen. Misschien ook 
verlenging der leerplicht, wanneer behoorlijke waarborgen bestaan, dat het onderwijs 
soepel genoeg zal kunnen zijn.

medisch en psychotechnisch onderzoek *), en anderzijds op een 
goed overzicht van datgene wat gevraagd wordt, waarvoor de 
opgaven verstrekt zouden moeten worden door het bedrijfsleven 
en door de economisch technologische organisaties (het blijkt immers, 
dat aan bepaalde vaklieden reeds een tekort bestaat). Verder: 
meer beweeglijkheid (mogelijkheid van plaatsing in alle deelen van ons 
land) en goed geleide emigratie. Wanneer men vooropstelt, dat hierbij een 
nadere samenwerking met het bedrijfsleven gewenscht is, dan zijn 
dit nog steeds de waardevolle richtlijnen voor een sociale jeugdzorg in ons 
land2), en het zou te betreuren zijn, wanneer de oppervlakkige en onjuiste 
verklaring, dat er geen jeugdwerkloosheid meer zou zijn, dit alles zou doen 
vergeten, waardoor een groote groep van jongeren boven de 20 jaar voor 
goed aan haar lot zou worden overgelaten.

Indien het juist mocht zijn, dat de plannen van minister Romme be
streden zijn door andere ministers, welke de jeugdwerkloosheid minder 
ernstig zouden achten, dan menen wij op grond van eigen ervaring, zowel 
als van betrouwbare gegevens te moeten constateeren, dat deze bestri jders 
een optimistische kijk op de jeugdwerkloosheid hebben, die niet in over
eenstemming is met de werkelijkheid.

Wij hopen dan ook, dat een nieuwe Regeering die plannen van minister 
Romme, zij het eventueel met enkele wijzigingen, weer zal opnemen!



IS DE JEUGDWERKLOOSHEID NOG ERNSTIG? 311

<4

Dit onderzoek is positief selectief, moet dus die eigenschappen naar 
voren halen, welke iemand voor een bepaald beroep wèl geschikt maken.

Het geheel wordt verzorgd door enkele doktoren (Coumétou en 
Grumbach) in nader overleg met een tweetal professoren (Laugier en 
Lahy). Persoonlijk kan ik dit alles technisch niet beoordeelen, als leek. 
Het leek mij echter zeer degelijk van opzet en ik kan mij voorstellen dat 
de Minister van Arbeid oprecht verheugd was, toen het hem op 29 Juni 
officieel werd overgedragen. Merkwaardig was nog wel dat deze als 
Fransche minister, en op dit oogenblik, er voor waarschuwde, de her
scholing niet alleen te richten op de oorlogsindustrie, maar in de eerste

heid geweest, deze persoonlijk te bezoeken, zoodat ik daarover geen oordeel 
kan uitspreken. Wel kwam ik echter in een instituut, waarmede men ons 
plotseling een stap vooruit is: het „centrescientifiquede la Main d’Oeuvre”, 
gevestigd 13 Rue Paul Chautard te Prijs.

Men heeft namelijk bij dit herscholingswerk gemerkt, dat meerdere 
mislukkingen veroorzaakt werden, doordat men menschen voor een vak 
opleidde, waarvoor zij ten eenenmale niet geschikt waren. Zoo ontstond 
de behoefte aan een behoorlijk onderzoek; een medisch en psycho
technisch onderzoek. Men wilde dit bovendien graag doorvoeren, om ook 
op medisch en psychologisch gebied een wetenschappelijke documenteering 
te krijgen ten aanzien van de werkloosheid, en hare gevolgen. Om dit nu 
te bereiken heeft men bovengenoemd instituut opgericht. Half Februari 
is het in dienst gesteld, en eind Juni waren ruim 2000 werkloozen onder
zocht, terwijl bij de huidige personeelsbezetting in totaal 8 a 10.000 
menschen per jaar onderzocht zullen kunnen worden.

Het onderzoek is in twee deelen gesplitst: een medisch en een psycho
technisch onderzoek.

Het medisch onderzoek is vooral negatief-selectief, het dient er 
toe, om die menschen eruit te halen, die veel meer voor een geneeskundige 
behandeling dan voor een herscholing in aanmerking komen, terwijl het 
tevens diegenen moet uitzoeken, die een afwijking hebben, welke hen niet 
geheel ongeschikt maakt, maar wel voor bepaalde beroepen uitsluit. Hierop 
sluit nog aan een grondig onderzoek van de oogen en in het algemeen van 
de physieke kracht.

Op het medische onderzoek volgt het psychotechnische, verdeeld in 
een algemeen t.a.v. intelligentie, geheugen, en aandacht, en een test 
welke individueel wordt afgenomen met behulp van een tiental, elk in 
een afzonderlijk vertrekje opgestelde toestellen, en gericht o.a. op reactie
tijd, het juist uitvoeren van een eenvoudige beweging, vaardigheid, handig
heid, het gelijktijdig uitvoeren van twee tegengestelde handbewegingen, 
rangschikken van voorwerpen, technisch verstand, verdeelde aandacht.
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plaats op de vredesbedrijven, omdat hij er toch op vertrouwde, dat de hausse 
in de oorlogsindustrie toch niet meer van al te langen duur zou zijn! Laten 
wij het met hem hopen!

In ons eigen land kan op dit zelfde gebied verwezen worden naar het 
werk van het psychotechnisch bureau van Drs Ph. M. van der Heyden 
te Amsterdam. In de N.R.Ct. van Donderdag- en Vrijdagavond 9 en 10 
Maart stond hierover een interessant verslag. Dit werk blijft echter 
incidenteel. Het mist bovendien het uitvoerige medische onderzoek.

In dit opzicht zouden wij dus toch van Frankrijk wel iets kunnen over
nemen.

De achtergrond van het Volkshoogeschoolwerk (’)• 
door VICTOR LEEMANS.

rillen wij ons een idee vormen over den achtergrond van het Volks- 
’ * hoogeschoolwerk, dan kunnen we best beginnen met dit werk te 

plaatsen tegenover dat der Volksuniversiteiten.
De werking der „volksuniversiteiten” blijft binnen het kader van de 

liberaal-kapitalistische levenshouding.
Zij streeft naar de veralgemeening van de kennis, of 

beter van de „kennissen”. Zij wil het volk deelachtig maken aan de ont
wikkeling van de wetenschap en aldus van den vooruit
gang.

Want „kennis is macht” en „weten is vrijheid”.
De volksuniversiteiten zijn de omzetting van het „rationalistisch huma

nisme” in een opvoedingsbeweging.
Zij zijn herkomstig uit de centra van het snel ontwikkelend industrialisme.
De volksuniversiteit is aldus een instrument in dienst van den heer- 

schenden liberaal-kapitalistischen tijd — dit woord niet gebruikt met een 
pejoratieve beteekenis.

Onder den invloed van Grundtvig en het werk gepresteerd door de 
Deensche Volkshoogescholen, verspreidde zich een ander werk van volks
opvoeding, dit der volkshoogescholen.

Grundtvig gaf van den beginne af aan dit werk een niet-rationalistischen 
grondslag en verplaatste het in de atmosfeer van het landelijk, ongebroken 
leven, onberoerd door de verwetenschappelijking van onzen tijd.

In plaats van door wetenschap en geleerdheid, wilden de volkshooge
scholen vooral werken door het gesproken woord en het persoonlijk contact.

Bekommerd om de „kennis” staan de V.U. in de „maatschappij”, 
begaan met het „leven” en de ontwikkeling der gemeenschap, wortelen 
de volkshoogescholen in het „Volk”.
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3 Zij zijn van den beginne af een vechtpost geweest ter verdediging 
van het „volk” tegen de indringing van de industrieele maatschappij.

Vooral in Duitschland van onmiddellijk na den oorlog, werd door het 
volkshoogeschoolwerk, deze strijd bewust op den voorgrond geplaatst onder 
de leiding van voortreffelijke mannen als Rob. Van Erdberg, Werner 
Picht, Eug. Rosenstock, Fr. Klatt en zooveel anderen.

Niet het verwerven van encyclopedische kennissen werd door deze 
mannen met hun volkshoogeschoolcursussen nagestreefd, doch in de 
eerste plaats het vrij-maken van den mensch uit zijn stadsatmosfeer, uit 
de rustelooze gejaagdheid van het beroepsleven („Die schöpferische 
Pause”), uit de ophitserij van het partij leven en uit de ontzettende ver
vreemding van het volksgeheele, waarin de „moderne” mensch, niet
tegenstaande nog zooveel socialistische leuzen geraakt is.

Niet het voorbijgaand contact van een voordracht, brengt hier de 
menschen bij mekaar, maar een cursus, terwijl er in gemeenschap gezongen, 
gedanst, gespeeld, en later ook gewerkt, wordt.

En dit geschiedt doorgaans in een andere atmosfeer dan die waarin 
de mensch gewoonlijk leeft: waar het leven rustig is en ontdaan van den 
opsmuk van onze moderne beschaving, waar allen weer als mensch zonder 
meer, tegenover mekaar komen te staan.

Hier kan de mensch weer tot het besef komen van het relatieve 
van zijn sociale en politieke dogma’s, tot bezinning over zijn eigen positie 
in de maatschappij, over de samenstelling en de eigenlijke elementen van 
onzen tijd.

Aldus werd ook het Volkshoogeschoolwerk in Nederland 
opgevat.

Het volkshoogeschoolwerk is, zooals blijkt uit boven
staande uiteenzetting, een strijd voor een andere orde, voor een andere 
waardeering van het leven, van deze die opgeld maakt in deze verindustriali- 
seerden tijd.

Het is in dezen zin, ten aanzien van de heerschende toestanden en op
vattingen, een revolutionnair werk.

Anderzijds is het echter ook een werk van herstel: het wil in een 
hoogeren en breederen vorm de volkseenheid weer op den voorgrond 
plaatsen. En gaat hierbij uit van de gedachte dat die eenheid niet alleen 
door politieke macht kan aaneengesmeed worden, doch dat zij in de eerste 
plaats aangewezen is op een andere vorming: opvoeding der vol
wassenen en der aantredende generaties.

Uit dit werk blijkt het besef voor de noodzakelijkheid van een aangepaste 
vorming van den mensch voor elk levensstadium.

Er is geen paedagogisch recept waarmee de mensch zijn geheele leven 
door vooruitkan, zoomin als iemand met „algemeenheden”, met allerlei 
ideeën zich kan handhaven en het leven begrijpen.
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Vooral in een tijd van grootere sociale en politieke wanorde, van scherpe 
tegenstellingen, van teleurgang van alllerlei oude en nieuwe programma’s, 
is het noodig te streven naar de vorming van een geweten dat werkelijk 
openstaat voor de vragen van den tijd, dat niet gevangen zit in slagwoorden 
en in allerlei veeten, maar dat open en frisch, uit persoonlijke verant
woordelijkheid, stelling neemt tegenover de vragen die het aankan.

Wij zeggen wel het geweten, en spreken over vragen die het ge
weten „aankan**, omdat het volkshoogeschoolwerk zich niet mag laten 
afglijden op een gebied waar over alles en nog wat wordt gefazeld en ge
kletst, waar partij-leuzen worden in het midden gebracht.

Het volkshoogeschoolwerk is gericht op persoonlijk denkende en aan
voelende, op menschen die uit het persoonlijk contact met anderen, die 
tot nog toe voor hen ook vreemden waren, stelling nemen, die van een 
persoonlijke bejegening uit. en omvangen door een hooger gemeenschaps- 
besef, het gesprek en het wederzijdsch begrijpen herstellen.

Het samen-leven en samen-werken met den „andere”, met den 
„vreemde” doet de scheidingsmuren vallen en stelt de menschen voor 
mekaar in vormen en voorwaarden, waarin men anders mekaar niet 
ontmoet. Het „wij” der gemeenschap domineert op het hoogeschoolwerk 
over het „ik", en wel het concrete „wij" en niet het abstracte, niet het 
algemeene en tot niets verplichtende. Het „wij” op onze gezamenlijke 
slaap- en werkplaatsen, het „wij" aan tafel, het „wij" in den persoonlijken 
omgang, het „wij” bij de voordrachten en de besprekingen.

In het Volkshoogeschoolwerk is iedereen welkom, de communist en de 
N.S.B.er, de katholiek en de calvinist, de Godgeloovige en de vrijdenker.

Deze ruimheid beteekent echter niet dat, zooals genoegzaam blijkt uit 
wat reeds werd gezegd, iedereen in de volkshoogeschool zijn partijstandpunt 
zou komen voordragen en de volkshoogeschool benutten voor partij- 
propaganda. Zoodat de volkshoogeschool ten slotte een centrum zou worden 
van twisten, van politieke propaganda- en tegenpropaganda.

De volkshoogeschool ligt aan de overzijde van de tweespalt, aan de 
overzijde ook van den strijd waar de mensch in de eerste plaats op z ij n 
standpunt uit is. Zij is het werkgebied der gemeenschap, en wel van een 
gemeenschap die door vorming en van den grond uit, door een persoonlijk 
anders worden zich hernieuwen wil.

De ruimheid waarmee de volkshoogeschool derhalve staat tegenover 
belijdenissen, meeningen en partijen, beteekent niet dat zij geen eigen mee- 
ning zou hebben, evenmin echter dat zij zelf een nieuwe kerk of een nieuwe 
secte of een nieuwe partij zou willen stichten.

Haar taak is het allen tot een beter begrip te brengen, zelf geleid door 
een oecumenische houding en vervuld van een hoogere volksgemeen- 
schappelijke verbondenheid.
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Hoezeer zij ook de noodzakelijkheid inziet van een verandering der 
instellingen voor een nieuwe sociale orde, en hoezeer zij ook overtuigd 
is dat de mensch den weldoenden invloed ondergaat van betere instellingen, 
toch is zij de meening toegedaan dat deze tijd ook behoefte heeft aan den 
anderen, den beteren mensch.

Behoefte aan den mensch die de conclusie getrokken heeft uit dezen 
tijd der volksgemeenschap, en die voor zich zelf al de verplichtingen 
er van wil opnemen. Zij wil van den mensch uit vernieuwen, en gelooft 
in de persoonlijke verantwoordelijkheid. Zij stelt zich tegen de naamloosheid 
der planmakerij, tegen de „vermassing” waarop alle zgn. oplossingen 
van de crisis gebouwd zijn, tegen de verorganiseering van den mensch 
van de geboorte tot het graf, en treedt beslist op voor een orde waarin de 
menschelijke „persoon” weer een drager zal kunnen zijn en waarin 
Paulus' „vrijheid van den christen mensch” geen ijdel woord zal blijken 
te zijn.

Deze positie van de volkshoogeschool laat het ook niet toe haar te 
verstoppen achter democratische of fascistische slagwoorden. Hoe weinig 
zij ook in den strijd voor- of tegen deze ideologieën, agressief op den voor
grond treedt, toch lijdt het geen twijfel dat zij de problematiek van dit leven, 
breeder en dieper ziet dan in de parolen van deze tegenover elkaar opgestelde 
fronten tot uitdrukking komt, dat zij getuigenis dient af te leggen van een 
houding die de beschouwingswijze van het leven ontleent aan meer 
objectieve criteria en aan minder op den tijd en op het belang afgestemde 
begrippen.

Een sprekend bewijs voor den dieperen socialen zin van het volks- 
hoogeschoolwerk, is de integratie van de werkloozenzorg in het volks- 
hoogeschoolleven.

Deze zorg voor het meest lijdende deel van de bevolking, voor het meest 
in gevaar verkeerende bevolkingsdeel, als een essentieel deel van het 
opvoedingswerk der volkshoogeschool, toont ons hoever wij hier verwijderd 
zijn van de atmosfeer der burgerlijke zelfvoldaanheid, der „Schöngeisterei”, 
verwijderd van alle vormings-dillettantisme.

En dat dit Volkshoogeschoolwerk (nl. Bakkeveen), inzake werkloozen
zorg resultaten mocht boeken, die gerust „voorbeeldig" kunnen geheeten 
worden, zegt ons hoe voortreffelijk zij haar taak als crisis-opvoe- 
d i n g, als hulp-aan-den-mensch-in-gevaar, begrijpt.

Het volkshoogeschoolwerk wijst ten slotte op het geloof in de macht 
van de vorming, van de geestelijke factoren. Het is in Goethe's zin overtuigd 
van de groote beteekenis die de „Lehr-und Wanderjahre” voor den mensch 
hebben en weet hoeveel in het leven van enkeling en volk van een aan
gepaste vorming afhangt. Aldus strijdt de volkshoogeschool ook voor een 
menschentype dat zich niet geheel laat verbruiken door de twisten van
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Het Landbouwhuishoudonderwijs 
door A, VAN DER BURG

*) Referaat van een 1> 
eeniging tot stichting van

den dag, dat zich niet hals over kop gooit in heerschende stroomingen, 
doch dat de waarde kent van het afstandnemen en van die levenshouding 
die weet wat geduld, inzicht en menschelijkheid beteekenen.

Zoo is de Volkshoogeschool van aard om op een bijzondere manier de 
positie van de „neutralen” te verduidelijken en te verstevigen. Zij is het 
werk dat die gedragingen schept en mogelijk maakt die thans voor ons kleine 
volkeren bijzonder aangewezen zijn en waarop Anton Brouwer in Af
levering 8 van Het Gemeenebest voortreffelijk de aandacht heeft 
gevestigd.

van de „Ver-

T andbouwhuishoudonderwijs is onderwijs in huishoudelijke vakken, 
naaldvakken en land- en tuinbouwkunde, wat aan plattelandsmeisjes 

gegeven wordt.
Dit onderwijs is in ons land voortgekomen uit het landbouwonderwijs 

voor jongens. Toen nl. 30 jaar geleden dit jongensonderwijs al overal in 
ons land vasten voet had gekregen en men de goede resultaten ervan zag, 
stuitte men in landbouwkringen op een achterstand in de ontwikkeling 
van de boerin.

Voor het boerenmeisje ontbrak toen bijna elke mogelijkheid, om zich 
na de lagere school verder te kunnen ontwikkelen. Wel waren er in dien 
tijd in de grote steden al huishoudscholen, waar enkele boerendochters 
van gegoeden huize van konden profiteren, maar ’t merendeel der vrouwe
lijke plattelandsjeugd ontving geen vakkundige opleiding.

In vooraanstaande landbouwkringen gingen toen stemmen op, om naast 
het landbouwonderwijs voor jongens, ook te zorgen voor verdere ont
wikkeling der meisjes, daar enerzijds de boerin door haar minder goede 
ontwikkeling vaak een rem bleek te zijn voor de vooruitgang, anderzijds 
door verkeerd gerichte ontwikkeling van het platteland vervreemd werd.

Hier en daar werden toen door zuivelconsulenten en land- en tuinbouw- 
onderwijzers aan meisjes uit den boerenstand cursussen gegeven in zuivel
bereiding en land- en tuinbouw, om haar meer belangstelling voor het 
bedrijf bij te brengen.

Van het Nationale bureau voor Vrouwenarbeid kwam in 1908 een
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schrijven in bij de landbouworganisaties, om ter verbetering van de 
huiselijke hygiëne op het platteland, iets te doen voor meerdere ont
wikkeling van de vrouwelijke plattelandsbevolking, hierbij verwijzende 
naar België, waar het landbouwhuishoudonderwijs reeds door de landbouw
organisaties ter hand was genomen.

Op initiatief van Dr P. van Hoek, destiijds inspecteur bij het landbouw
onderwijs, begon men toen aan enkele landbouwwinterscholen in ons land 
met zomercursussen aan boerenmeisjes in landbouwhuishoudkunde. 
Het personeel van deze scholen gaf land- en tuinbouwlessen, terwijl 
huishoudonderwijs gegeven werd door leraressen bij het huishoudonderwijs, 
die afkomstig waren van het platteland en dus geheel rekening konden 
houden met plattelandstoestanden en mogelijkheden in haar lessen.

Toen bleek, dat de belangstelling voor dit onderwijs groot was — men 
was inmiddels in veel provincies begonnen met cursussen —, gaf ook de 
Regering haar medewerking.

Daar men ondervond, dat voor het slagen van dit onderwijs zeer veel 
afhing van de mentaliteit van de lesgeefster en er bovendien door de vele 
aanvragen een tekort aan geschikte leraressen dreigde te komen, voelde 
men behoefte aan een opleidingsschool, die zich bij het onderwijs geheel 
op het platteland kon instellen.

In September 1913 werd de eerste opleidingsschool voor leraressen bij 
het l.h.o. geopend te den Hulst a/d Dedemsvaart bij het landgoed ,,de 
Rollecate”, welke naam later op deze school is overgegaan, — onder de 
naam „Nieuw Rollecate” is zij nu in Deventer gevestigd.

Om een juist inzicht in dit onderwijs te geven, neem ik de doelstelling 
voor de te vormen lerares over uit het werkplan, dat Mejuffrouw Mansholt, 
de Directrice van de Rollecate, destijds met haar leerkrachten opmaakte.

a. De vrouw op het platteland die kennis bij te brengen, die nodig 
is voor het in toepassing brengen van juiste begrippen omtrent 
huiselijke hygiëne, dus op het gebied van voeding, kleding, woning, 
de leefwijze in het algemeen;

b. haar leerlingen de ogen te openen voor het vele goede, dat het 
wonen buiten heeft en haar leren van dit goede zoveel mogelijk 
partij te trekken, ook door haar de producten van eigen bedrijf — 
beter dan veelal het geval is — te leren gebruiken;

c. de lessen in land- en tuinbouw te ondersteunen door het tonen van 
het juiste begrip van de grote betekenis van het landbouwbedrijf 
voor individu en gemeenschap;

d. de liefde voor de huisvrouwelijke taak te bevorderen, door haar 
leerlingen met begrip te leren werken, dus haar meer het „waarom” 
der handelingen te leren begrijpen en zo een dam op te werpen 
tegen sleurwerk.
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Volgens deze doelstelling wordt nog steeds op de opleidingsscholen — 
er zijn er nu drie — les gegeven, hoewel het onderwijs steeds meer uit
gebreid werd.

Omdat dit werk veelal bestaan zou uit het geven van ambulante 
cursussen, moesten de leraressen zo klaar gemaakt worden, dat zij alle 
huishoudvakken konden geven, in tegenstelling met het stedelijk onderwijs, 
waar de opleidingen meer gespecialiseerd waren.

Het terrein van de leerstof werd hierdoor wel wat groot, maar het 
voordeel was, dat de lerares de huishouding meer in haar geheel leert zien. 
Ook zal door meer vakken, de groep leerlingen waaraan de lerares les 
geeft kleiner zijn, waardoor het contact groter kan zijn.

Naast de huishoudelijke vakken: koken, voedingsleer, warenkennis, 
huishoudkunde, wasbehandeling, hygiëne, werd aan de a.s. leraressen 
lesgegeven in algemene landbouwkunde, tuinbouw, schei- en natuurkunde, 
algemene hygiëne, landbouwhuishoudkunde en opvoedkunde, tevens 
konden de leerlingen zich oefenen in lesgeven aan een paar cursussen, die 
in de omgeving van de school waren georganiseerd.

De eerste 8 leerlingen kwamen in 1915 klaar en werden als Rijks- 
leraressen, direct op verschillende plaatsen in het land te werk gesteld.

Dit onderwijs ressorteerde in het begin onder het Departement van 
landbouw evenals het landbouwonderwijs, in 1920 is het bij het Nijverheids
onderwijs ingedeeld en is de regeling vastgelegd in de Nijverheidswet. 
(akte N XIX).

Om zoveel mogelijk leerlingen te bereiken werd op de meest afgelegen 
plaatsen begonnen met ambulante cursussen. Door huisbezoek stelden de 
leraressen zich op de hoogte van verschillende streekgewoonten en pasten 
zich hierbij aan met het onderwijs. Zo moest op de ene plaats meer de 
nadruk gelegd worden op woning en kledinghygiëne, terwijl in een andere 
streek meer tijd moest worden besteed aan de kooklessen en voedingsleer, 
om de vrouwen en meisjes beter begrip omtrent een goede voeding bij te 
brengen. Waar goede oude tradities bestonden, moedigde men die 
zoveel mogelijk aan.

Het leerplan was dan ook lang niet overal gelijk. Op sommige plaatsen 
begon men met korte cursussen, die dan later als het onderwijs wat meer 
bekendheid had gekregen, werden omgezet in cursussen van langeren duur. 
Want al was aan de ene kant de belangstelling groot, aan de andere kant 
moest er nog veel tegenstand worden overwonnen, men zag niet zo het 
directe voordeel van dit meisjesonderwijs, in tegenstelling met het land
bouwonderwijs voor jongens. De moeders waren er soms minder voor te 
vinden, dan de vaders om hun dochters naar de cursus te sturen.

Er moest dan ook vaak eerst een propaganda-lezing gehouden worden, 
voor er voldoende deelneemsters waren, deze propaganda werd later veelal
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door de oud-leerlingen gemaakt en nu is het op veel plaatsen zover, dat 
men vindt, dat het er bij hoort, om een landbouwhuishoudcursus te volgen.

In het begin werd vaak in zeer primitieve lokalen lesgegev 
staande school of woning, soms was er geen ander lokaal 
dan een school op Woensdagmiddag of na 4 uur. Daar men bovendien 
over weinig inventaris beschikte, werden de praktijkvakken als demon- 
stratielessen gegeven. De lerares kookte een menu voor, maakte in, of 
waste een kledingstuk, terwijl de leerlingen toekeken en luisterden naar 
de bespreking, die de lerares al voorwerkende hield. Dit was toen een 
goede methode, daar men meest oudere leerlingen had, die al veel praktisch 
werk hadden verricht en, vol belangstelling waren.

Ook nu wordt bij de huishoudelijke voorlichting aan getrouwde vrouwen 
weer op deze manier lesgegeven.

Voor jongere leerlingen zijn zelfwerklessen beter, om de belangstelling 
gaande te houden tijdens de lessen.

Naast de Rollecate, die op algemene grondslag gebaseerd is, kwam in 
1920 een R.K. opleidingsschool te Posterholt (L.) en in 1931 werd te 
Zetten (G) een dergelijke school geopend met een Protestants Christelijk 
karakter. Tussen deze scholen is veel samenwerking, men werkt volgens 
een gemeenschappelijk opgemaakt leerplan, bij de confessionele scholen 
is godsdienstonderwijs in het leerplan opgenomen, terwijl de leerlingen 
van Deventer buiten de lessen in de gelegenheid zijn catechisatie te volgen 
in eigen richting.

In iedere Provincie is door de landbouworganisatiefs) een commissie 
voor landbouwhuishoudonderwijs in het leven geroepen, in sommige 
provincies bestaat zoo'n commissie uit leden van de confessionele en de 
algemene organisatie en werkt men heel goed samen, jammer genoeg kan 
dit niet van alle provincies gezegd worden.

Op vele plaatsen zijn nu goed ingerichte schooltjes, waardoor het onder
wijs beter tot zijn recht kan komen, ook op de ambulante cursussen zijn 
de inventarissen meer aan de zelfwerklessen aangepast.

Naast boerendochters volgen ook andere plattelandsmeisjes dit onderwijs.
Het onderwijs is al naar de plaatselijke behoefte en mogelijkheid in 

verschillende soorten van cursussen ondergebracht, welke ik hieronder 
achtereenvolgens zal behandelen.

a. Het meest worden tweejarige cursussen gegeven voor 
meisjes van 16 jaar en ouder, die twee dagen per week -I- 10 uur les 
ontvangen. Ik zal dit leerplan enigszins uitvoerig beschrijven, en de 
betekenis van de vakken in het kort aangeven.

Van de l.h.-lerares krijgen de meisjes onderwijs in koken, receptenleer, 
warenkennis, voedingsleer, huishoudkunde, wasbehandeling, toegepaste 
hygiëne en huishoudelijk beheer. Bij de kooklessen wordt zo veel
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mogelijk rekening gehouden met producten uit het eigen bedrijf, of met die, 
welke in de streek heel goed te krijgen zijn. Eenvoudige smakelijke 
gerechten leert men op doelmatige manier klaar maken en verzorgd opdoen. 
Op veel plaatsen moet de nadruk gelegd worden op het verzorgen van 
ziekenvoeding. Verder worden huisslacht en inmaak behandeld, soms moet 
gewaarschuwd worden tegen de neiging, te veel in te maken, daar hierdoor 
de voedingswaarde in het gedrang komt en dit te veel kostbare tijd in het 
drukste jaargetijde van de huisvrouwen in beslag neemt. Door de recepten- 
leer wordt inzicht en systeem in het koken bij gebracht.

Huishoudelijk werk. In deze lessen leren de meisjes het op de 
juiste manier schoon maken van huis en bedrijf, huisraad, werkmateriaal, 
vooral op het hygiënisch verzorgen van het melkgereedschap wordt de 
aandacht gevestigd, verder worden eenvoudige reparaties geleerd, terwijl 
als er tijd beschikbaar is, ook iets aan handenarbeid wordt gedaan, — tegen 
St.-Nicolaas worden hieraan meestal een paar lessen besteed.

Wasbehandeling. Hieronder valt het wassen en opmaken van 
huishoudgoed, onder- en bovenkleding, bedrijfskleding, het ontsmetten 
van wasgoed van zieken, het verwijderen van vlekken uit verschillende 
stoffen. — Bij alle praktijkvakken wordt gelet op een goede lichaams
houding, een goede manier van werken en een zuinig omgaan met het 
materiaal. Dit is wel zeer belangrijk, vooral voor de boerenhuisvrouw, 
die vaak veel werk heeft te doen en die door een betere arbeidsmethode 
de beschikking kan krijgen over meer tijd en kracht en daardoor over meer 
opgewektheid voor de verdere verzorging van het gezin. —

Doordat de leerlingen tevens thuis meewerken, is er goede gelegenheid, 
het op de cursus geleerde te toetsen aan de praktijk thuis en omgekeerd. 
De meeste praktijkscholen zijn ingericht volgens „Deens systeem”, d.w.z. 
iedere leerlinge heeft voldoende materiaal bij de hand om alleen te werken, 
terwijl de werktafels in hoefijzervorm om de plaats der lerares staan, zodat 
deze vanaf haar iets verhoogd podium een goed overzicht heeft.

Na de kooklessen volgt een gezamenlijke maaltijd, het voordeel hiervan 
is, dat de leerlingen direct de resultaten van hun werk kunnen beoordelen, 
verder kan het contact tussen lerares en leerlingen versterkt worden — het 
is even een samenzijn buiten de les. —

In de warenkennislessen bespreekt de lerares o.a. het in
kopen, het keuren, het bewaren en gebruik van verschillende levens
middelen, de warenwet en haar uitvoering, voor zover de huisvrouw hier 
mee te maken heeft.

Verder leren de meisjes van verschillende houtsoorten, metalen, glas 
en aardewerk, leer, textielproducten, de eigenschappen, kenmerken en 
afwerkingen en hiermee in verband hun geschiktheid voor het gebruik 
kennen. Een goede kennis van waren brengt zowel hygiënische als 
economische voordelen met zich mee.
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Voedingsleer. Hieronder wordt behandeld de kennis van het 
menselijk lichaam, doel van het voedsel, voedingsstoffen en voedings
middelen, verband tussen voeding en verschillende ziekten, aan de hand 
van een voedingskaartje worden maaltijden berekend. Gewezen wordt op 
het grote belang van afwisseling in de voeding, op de invloed van de 
bereiding op de voedingsmiddelen, tevens wordt de voeding voor ver
schillende leeftijden en omstandigheden besproken. — Het komt nog al 
eens voor, dat schoolkinderen, die 's middags door de grote afstand over 
moeten blijven op school, vaak opgewarmd eten krijgen. Dergelijke 
voedingsfouten kan de lerares door huisbezoek te weten komen, maar 
ook doordat zij contact heeft met een wijkverpleegster, daar deze in veel 
gezinnen komt.

Zijn er veel leerlingen, dan wordt huisbezoek moeilijk, het vraagt dan 
te veel tijd.

Toegepaste hygiëne: Goede lichaamsverzorging wordt hierbij 
besproken, de aandacht wordt gevestigd op het belang van baden en 
zwemmen. Verder doelmatige kleding in verband met leeftijd, arbeid en 
weersgesteldheid, na eerst de eigenschappen van verschillende kledings- 
stoffen tenopzichte van warmtegeleiding, veerkracht en doorlaatbaarheid 
te hebben nagegaan.

Ook aan de woning worden nogal wat lessen besteed, besproken wordt 
o.a. ligging, ruimte-indeling, ventilatie, bestrijding van veel vocht in huis, 
verlichting, verwarming, watervoorziening — vooral op de hygiënische 
betekenis van centrale watervoorziening wordt gewezen, verwijdering 
van afvalstoffen uit huis en bedrijf, bestrijding van vliegen en muggen.

Goede inrichting van de woning wordt ook behandeld, naast de 
hygiënische eisen aan de meubilering gesteld, tracht de lerares de goede 
smaak van haar leerlingen meer te ontwikkelen, zij wijst op het karakter
loze van vele bazaarmeubelen, die nu vaak op de boerderijen de mooie, 
eenvoudig solide meubels hebben vervangen, het spreekt vanzelf, dat dit 
met veel tact moet gebeuren, zodat de leerlingen niet in haar thuis gekwetst 
worden.

Huishoudelijk beheer. In de uren hiervoor uitgetrokken — 
het zijn er vaak nog veel te weinig — leren de meisjes inzicht te krijgen in 
de taak van de huisvrouw ten opzichte van gezin en samenleving.

Het begrip „rationalisatie" als besparing van arbeid, tijd en geld, 
naast goede resultaten, wordt voor de huishouding uitgewerkt, maar 
tevens wordt de waarde van goede sfeer en gezelligheid niet vergeten, 
want een goed huishoudelijk beheer moet de gezinsleden ten goede komen.

Verder worden behandeld verenigingsleven en enkele wetten als de 
huwelijkswetgeving, de kinderwetten en de wet op het arbeidscontract.

De lerares in denaaldvakken moet in het bezit zijn van de



322 HET LANDBOUWHUISHOUDONDERWIJS

akte Na. Zij geeft les in verstellen, het maken van eenvoudige kinder
kleding, onder- en bovenkleding, goede bedrijfskleding. Ook deze lerares 
dient natuurlijk goed op de hoogte te zijn van bepaalde gewoonten en 
gebruiken in de streek, waar zij werkt.

In sommige provincies, nog lang niet overal, wordt door een lerares 
K. en O. les gegeven in de verzorging en opvoeding van het jonge kind. 
Het is te wensen, dat aan deze zeer nuttige lessen spoedig meerdere uit
breiding kan worden gegeven.

De land- en of tuinbou w-onderwijzer, — tegenwoordig is 
dit ook wel een lerares N XIX, die een aantekening voor tuinbouw op 
haar akte gehaald heeft —, geeft les in eenvoudige natuurkunde, om 
bepaalde huishoudelijke begrippen te verduidelijken, verder in plantkunde, 
bemestingsleer, jongveeverzorging en pluimveeteelt. Ook wordt goede 
stalinrichting en hygiënische melkwinning onder de aandacht gebracht. —■ 
Het spreekt vanzelf, dat bij deze lessen rekening met de streek en de 
soort leerlingen moet worden gehouden. — Groenten en bloementeelt 
worden bijna overal practisch gegeven, daar ook bij de ambulante cursussen 
een stuk tuin wordt gehuurd.

b. Acht maandelijkse cursussen.
Deze cursussen zijn nu in veel Provincies gegeven, omdat bleek, dat 

een grote groep meisjes niet in de gelegenheid was om de tweejarige 
cursussen te volgen. Deze meisjes, die meest in betrekking zijn, komen 
2 middagen of avonden per week en krijgen dan meest praktijklessen met 
een voorbespreking.

c. Tweejarige cursussen voor meisjes in aansluiting met de lagere 
school, (zelfs worden helaas wel leerlingen aangenomen, die nog leer
plichtig zijn).

In het eerste jaar wordt dan 18 uur per week les gegeven, waaronder 
vaak maar 4 uur lager onderwijs, in het tweede jaar worden deze uren 
dan wel vervangen door tuinbouwlessen. Ik zou dit graag voorbereidend 
landbouwhuishoudonderwijs willen noemen. Naar mijn mening moesten 
deze leerlingen nog meer algemeen ontwikkelend onderwijs ontvangen 
en moet men trachten deze meisjes op lateren leeftijd nog eens voor een 
vervolgcursus op te wekken, daar op jongere leeftijd heel goed routine en 
vaardigheid bijgebracht kan worden, maar geen inzicht, hetgeen m.i. 
veel belangrijker is.

Oudere meisjes zijn al meer in de belangstellingssfeer voor de huis
houding, waardoor dit onderwijs voor haar meer vruchtdragend is. —

Bij het jongenslandbouwonderwijs is men ook tot de conclusie gekomen, 
dat het onderwijs aan oudere leerlingen beter ten goede komt, dan aan 
te jonge. —

d. Vervolgcursussen in kinderverzorging en opvoeding, costuum naaien,



HET LANDBOUWHUISHOUDONDERWIJS 323

z

stofversieren, ziekenverzorging, eerste hulp bij ongelukken, deze laatste 
meestal in overleg met een kruisvereniging.

e. In R.K. streken heeft men naast de ambulante cursussen, z.g.n. 
boerinnenscholen. Men heeft hier naar Belgisch voorbeeld vroegere 
meisjespensionaten omgezet in scholen, die meer gericht zijn op het leven 
van de boerin. Aan deze scholen, waar de meisjes twee jaar intern zijn 
onder religieuse leiding, is een boerderij verbonden, zodat alle voorkomende 
werkzaamheden van het boerenbedrijf practisch verricht kunnen worden. 
De leerlingen, die alleen de lagere school doorlopen hebben, ontvangen 
tevens nog voortgezet lager onderwijs.

/. Ten slotte heeft men nog op enkele plaatsen in ons land een opleiding 
voor huishoudkundige ten plattelande. De toelatingseis hiervoor is 
M.U.L.O.-diploma-B, indien de leerlinge door wil gaan voor lerares, 
want deze opleiding is tevens de voorbereiding voor de leraresopleiding. 
Deze meisjes ontvangen gedurende twee jaar ± 26 uur les per week. Alle 
bovengenoemde vakken worden onderwezen, door de meerdere voor 
ontwikkeling en het groter aantal lesuren, kan alles grondiger behandeld 
worden, bovendien worden nog scheikunde, staathuishoudkunde en 
algemene landbouwkunde gegeven, terwijl naast tuinbouw ook pluimveeteelt 
in de praktijk onderwezen wordt.

Bij de lessen in plant- en dierkunde, schei- en natuurkunde en economie 
wordt er rekening mee gehouden, dat de leerlingen in de opleiding in deze 
steungevende vakken al na één jaar examen mogen afleggen.

Zij, die niet doorgaan voor lerares hebben na twee jaar toch een afgerond 
geheel gekregen door het concentrische leerplan. Degenen, die wel door
gaan, moeten eerst nog 150 dagen practisch werken in landbouwers
gezinnen in verschillende streken van het land. De leerlingen moeten 
minstens 6 weken in één gezin doorbrengen en van elke praktijkperiode 
een goed verslag opmaken, waarin zij de werkmethoden, werkgereedschap, 
de woninginrichting, de aard van het bedrijf moet vermelden en tevens iets 
over het dorpsleven. Veel praktikanten werken ook op de volkshogeschool, 
het is van belang, dat zij dit werk, wat voor het platteland van zo’n grote 
invloed kan worden, leren kennen.

— Aan de volkshogeschool werken ook landbouwhuishoudleraressen 
mee voor het meisjeswerk, zo werd kort geleden in Bakkeveen een cursus 
gehouden voor huisverzorgsters, voor oudleerlingen van het landbouw- 
huishoudonderwijs. Deze cursus ontving subsidie van het Departement 
van Sociale Zaken en had de medewerking van de boerinnenbond en het 
Groene Kruis in Drente. —

Dat deze praktijktijd de leerlingen goed heeft gedaan is in de opleiding 
te merken, ze zijn zelfstandiger geworden, hebben meer een eigen oordeel 
en staan critischer tegenover het geleerde, zodat dit niet alleen ingegoten
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theorie wordt maar meer levend voor haar is, doordat zij de achtergrond 
van het onderwijs beter hebben leren begrijpen.

Na twee jaar de opleiding — het leerplan is verkrijgbaar aan de algemene 
landsdrukkerij — te hebben gevolgd, kan de Nijverheidsakte N XIX, met 
hierop een aantekening voor lesgeven worden gehaald. Zij, die nog verder 
willen studeren, kunnen nog een aantekening voor tuinbouw halen, of 
om later aan de opleidingsscholen les te kunnen geven, hiervoor nog extra 
lessen volgen in koken, voedingsleer, warenkennis of huishoudkunde, was
behandeling, warenkennis en hygiëne, naast de praktijk van het lesgeven. 
Ook kunnen zij, die voor kinderverzorging en opvoeding voelen, na één 
jaar studie, dan de akte N XX halen, waardoor zij bovengenoemde lessen, 
aan landbouwhuishoudscholen mogen geven.

De taak als lerares is zeer verantwoordelijk, gewaakt moet worden 
tegen verkeerde beschaving.

Daar waar eigen taal, goede oude zeden en gebruiken zijn, dient 
de lerares hier niet vreemd tegenover te staan, maar integendeel bij 
haar leerlingen trachten de juiste waardering hiervoor op te wekken.

Het zou gewenst zijn, bij het onderwijs extra lessen in cultuurgeschiedenis 
te geven, daar niet alleen de boerin technisch gevormd moet worden, maar 
vooral de eigen plattelandscultuur naar waarde leert schatten.

Sedert 1935 is er nieuw werk bij gekomen, in dat jaar ontstond nl. 
de Stichting voor huishoudelijke voorlichting 
ten platteland e, met het doel om voorlichting te geven aan de 
vrouwen van gezinnen, die het sterkst door de economische crisis zijn 
getroffen.

L.H.-leraressen en Na-leraressen geven korte cursussen aan getrouwde 
vrouwen of verzorgsters van gezinnen, bijv, in wintervoeding, zomer- 
voeding, voeding voor zieken, verstellen en naaien, het maken van bedde- 
goed, terwijl ook lessen in tuinbouw worden gegeven, bijv, het verzorgen 
van de groentetuin enz.

Elke cursus bestaat uit 6 lessen, terwijl tussen 2 cursussen een ruime 
tussenperiode valt.

Dit onderwijs gaat uit van het Departement van Sociale Zaken, het 
Departement van Onderwijs werkt er in zoverre aan mee, dat de Directeur- 
Generaal Prof. Dr G. A. van Poelje, voorzitter is van ,,de Stichting” en 
Mejuffrouw Gr. G. Smit, inspectrice bij het L.H.O., als adviserend lid 
leiding geeft aan dit werk.

Door de „Stichting” zijn met steun van het Dep. van Economische 
Zaken nu in alle provincies landbouwhuishoudleraressen als consulente 
aangesteld bij de dienst tot steun voor de kleine boerenbedrijven.

Met dit nieuwe werk van de lerares wordt nu ook op de opleidingsscholen 
rekening gehouden.
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Verenigingsleven.
Uit het landbouwhuishoudonderwijs zijn verenigingen van oud-leerlingen 

ontstaan, doordat de cursisten graag de band, gevormd op de cursus, 
wilden houden en hierin tevens een mogelijkheid zagen om op het daar 
geleerde verder te bouwen.

Hoewel niet overal deze verenigingen direct aan het doel beantwoorden — 
. soms waren de vergaderingen gezellige onderonsjes zonder meer en was 

de opkomst groot als er bijv, een demonstratie was, waar wat bij uitgedeeld 
werd —- toch hebben zij zich langzamerhand ontwikkeld tot belangrijke 
plattelandsvrouwenverenigingen, die meewerken aan de opbouw van het 
platteland. Zo lees ik in de statuten van een dezer verenigingen: „De 
vereniging stelt zich tot doel: bevordering van gemeenschapszin en ont
wikkeling van vrouwen en meisjes ten plattelande".

Een goed voorbeeld van het eerste is bijv, een comité, dat opgericht werd 
tot steun aan plattelandsgezinnen, die door de economische crisis het meest 
hadden geleden; er is door dit comité actief gewerkt en er is getracht waar 
het kon de nood enigszins te verzachten.

Een ander voorbeeld van samenwerking is een bureau voor tijdelijke 
hulp in de huishouding, dat door sommige verenigingen werd opgericht. 
Is een van de leden ziek en kan daardoor geen leiding aan de huishouding 
worden gegeven, dan kan zij door bemiddeling van dit bureau een oud- 
leerlinge van een landbouwhuishoudcursus, die minstens 20 jaar is, krijgen 
tot hulp.

Ontwikkeling en verdieping ontstaat door het houden van tentoon
stellingen, lezingen en cursussen, het laten circuleren van een portefeuille 
met goede boeken en tijdschriften.

Om enige indruk van het werk te geven volgt hier een winterprogramma 
van een afdeling.
October: een lezing door één van de leden over het leven op een Deense 

boerderij;
November: een korte cursus „kleine reparaties in de huishouding”.
December: een kerstvertelling door een der leden en het maken van 

kerstversiering in huis en een boekbespreking;
Januari: een cursus over omgang met mensen;
Februari: een lezing over de Volkshogeschool;
Maart: een lezing over plattelandscultuur en woningbouw;
April: een lezing over goede woninginrichting;
Mei: een boekbespreking „Katrina”.

In den zomer zijn vanwege het drukke werk weinig bijeenkomsten, wel 
wordt dan een excursie gemaakt.

Meermalen hebben deze verenigingen het hare er toe bijgedragen tot het 
oprichten en in stand houden van nuttige dorpsinstellingen als con-
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sultatiebureaux voor zuigelingen, kleuterscholen e.d., terwijl zij er aan 
meewerken het landbouwhuishoudonderwijs meer uit te breiden.

Plaatselijke verenigingen hebben zich aaneengesloten tot Provinciale 
bonden, waardoor intensiever gewerkt kon worden, de minder goede 
afdelingen ontvingen steun van de meer actieve, terwijl nu ook op 
Provinciale belangen meer invloed kan worden uitgeoefend. Jaarlijks zijn 
in het centrum van de provincie een paar algemene vergaderingen, waar 
dan tevens een lezing of soms een tentoonstelling wordt gehouden. Toen 
de Nederlandse bond van boerinnen en andere plattelandsvrouwen werd 
opgericht, hebben vele Provinciale bonden en plaatselijke verenigingen 
zich hierbij aangesloten ter verkrijging van een meer landelijk contact. 
Een enkele vereniging aarzelde uit vrees voor splitsing, die zich jammer 
genoeg ook hier begint af te tekenen.

Het driejaarlijks congres van de wereldbond van vrouwen van het land, 
dat dit jaar te Londen werd gehouden en waar 54 landen vertegenwoordigd 
waren, werden door 7 vertegenwoordigsters van ons land bezocht, die daar 
hebben kunnen beluisteren, hoe de plattelandstoestanden in andere landen 
zijn en omgekeerd ook verslag gaven van ons land. Misschien, dat dit 
internationale contact er iets toe kan bijdragen tot beter begrijpen en meer 
waardering van andere landen, wat zo hoog nodig is.

In Brabant en Limburg heeft men boerinnen-organisaties, die evenals 
de landbouworganisaties daar, op R.K. grondslag staan.

In streken met gemengde bevolking kunnen naar mijn mening deze 
verenigingen het best algemeen zijn, ook de praktijk van menige plaatselijke 
vereniging heeft dit aangetoond. Immers al zijn er godsdienstige verschillen 
er is zoveel wat alle plattelandsvrouwen gemeen hebben en er is ook 
zoveel algemeen dorpsbelang, dat alleen door samenwerking kan bereikt 
worden.

Zonder vervlakking van eigen principes, kan men andere inzichten 
respecteren, wanneer er nog een terrein is, waar men elkaar kan vinden, 
afzondering kan leiden tot beperktheid en onverdraagzaamheid.

Te veel splitsing zal het dorpsleven uit elkaar doen vallen en leiden tot 
culturele verarming. Moge dit verenigingsleven er toe bijdragen dat de 
plattelandsvrouw zich meer bewust wordt van de plaats, die zij in de 
samenleving heeft in te nemen.
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gedachten- 
tekenis van

eerde geheel 
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i den duur de 
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ander

luidende: „Daar, waar naast 
landsche taal een streektaal in levend 
gebruik is, kan onder lezen en Neder- 
landsche taal eenige kennis van die streek
taal begrepen zijn". Deze bepaling werd 
speciaal ten behoeve van het sinds lang 
begeerde onderwijs in het Fries inge
voegd.

De afdeling Culturele Statistiek van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
heeft onderzocht aan hoeveel scholen

Fries wordt onderwezen. Op ! 
cember 1938 bleek dit het geval 
aan 109 scholen voor gewoon 1. 
onderwijs, welke alle in de provi. 
Friesland gelegen waren. In totaal 
er in Friesland 538 scholen voor gew 
lager onderwijs. Men vindt het leer 
aan 24 van 261 openbare scholen, 
van de 241 Protestants-Christelij 
scholen en 3 van de 33 Rooms 
Katholieke scholen; op de 3 neutraal 
bijzondere scholen der provincie Fries
land werd geen Fries gegeven.

Aan de scholen voor uitgebreid lager 
onderwijs komt het vak niet voor.

ONDERWIJS IN HET FRIES.
Tn het jaar 1937 is na het 2de lid 

van artikel 2 der Lageronderwijs- 
wet 1920 een nieuw lid ingevoegd, 

de Neder-

Z"'\P 17 en 18 Juni 1.1. organiseerde het 
herleefde Nederlandsch Jeugdleiders 

Instituut een conferentie op de Ernst 
Sillemhoeve. Op deze conferentie, waar
aan een honderdtal jeugdleiders van 
allerlei richting deelnamen, kwamen twee 
onderwerpen aan de orde, n.1. De Jeugd
werkloosheid en De Jeugd en de Kerk.

Over het eerste onderwerp werd het 
woord gevoerd door Ir. S. A. Posthumus, 
die de jeugdwerkloosheid van theoretische 
zijde belichtte, en door den heer G. W. F. 
van Hoeven, die over de overheids
maatregelen ten behoeve der jeugdige 
werklozen sprak. Daar wij over deze 
maatregelen hier elders een en ander mee
delen, gaan we er niet verder op in.

De referaten over „De Jeugd en de 
Kerk" werden gehouden door Prof. J. i 
Niekel, directeur van het R.K. Philoso- 
phicum te Warmond en door den Heer 
H. Gordeau, sekretaris van het Ned. 
Jongelings Verbond.

De R.K. spreker ging uit van het stand
punt dat de ouders het recht en de plicht 
tot opvoeding toekomt. Noch de staat 
noch de kerk komt dit recht toe. De op
voeding echter moet natuurlijk én boven
natuurlijk zijn. Inzake de bovennatuur
lijke opvoeding dienen de ouders zich

door de R.K. overheid te doen voor
lichten. Eén van de instituten die deze 
voorlichting geeft is het jeugdwerk, dat 
door de R. katholieken dan ook als ziels
zorg wordt opgevat, en dat daarom naar 
sexe en naar standen wordt gescheiden, 
gezien het verschil in behoefte dat er 
in verband daarmee bestaat.

De Heer Gordeau besprak als protes
tant hetzelfde probleem. De lezer vindt 
zijn rede elders in dit nummer afgedrukt.

Het spreekt wel van zelf dat vooral op 
deze rede een belangrijke discussie volgde, 
vooral van sociaal-democratische zijde. 
Eén spreker hiervan acceptee 
het credo van den Heer Gordea 
de verwachting uit dat op < 
ontmoeting tussen de socialis 
en de kerk zou plaats vinden. Een 
echter bekende openlijk niet in te zien, 
waarom de ontwikkeling terug zou 
moeten leiden tot de kerk.

Juist in een dergelijke g 
wisseling komt duidelijk de bete 
zulke jeugdleidersconferenties aan het 
licht. Het blijkt dan n.1. steeds van hoe 
onschatbare waarde en van hoe grote 
noodzakelijkheid het voor opvoeders van 
verschillende levensovertuiging is, elkaar 
en eikaars diepste beginselen te leren
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STATISTIEK VAN DE ONDERWIJ
ZERSOPLEIDING 1938/39.

TXezer dagen is bij de Rijksuitgev 
■*—'’s-Gravenhage de nieuwe editie ve 
nen van de Statistiek der Onderwijzers
opleiding. Dit is de zesde afzonderlijke 
uitgave, welke aan dezen tak van onder
wijs wordt gewijd. Evenals de vooraf
gaande publicaties bevat ook deze uit
gave een reeks van wetenswaardigheden 
voor een ieder, die zich voor deze materie 
interesseert. Dit blijkt o.a. uit den na
volgenden greep uit den inhoud.

Naast de gegevens, welke inlichtignen 
geven over de verschillende richtingen en 
de constructie der scholen, vindt de lezer 
in deze uitgave uitgebreid materiaal 
betreffende de vakken, welke er boven de 
verplichte vakken aan de diverse scholen 
gegeven worden, de les en vaklokalen en 
de terreinen voor lichamelijke oefening.

Een uitvoerig overzicht van de leer
lingen licht den lezer in omtrent de ver- 
deeling der mannelijke en vrouwelijke 
leerlingen over de kweekscholen en 
normaallessen naar richting, provincie en 
gemeentegroep, opleiding voor onder
wijzer of hoofdonderwijzer, enz. De 
belangwekkende gegevens betreffende de 
kweekelingen, die in den cursus 1938/39

voor het eerst tot de scholen werden 
toegelaten, vermelden o.a. de opleiding, 
welke deze leerlingen vóór hun toelating 
hadden genoten.

Een aantal tabellen bevat gegevens o.m. 
omtrent de bevordering der leerlingen en 
hun leeftijd, mede in verband met het 
leerjaar, waarin zij zijn geplaatst.

De personeelsstatistiek brengt o.a. ge
gevens betreffende de diploma's, waar
over het onderwijzend personeel beschikt.

Aan de publicatie is een nieuwe para
graaf toegevoegd aangaande de jaarlijk- 
sche behoefte aan onderwijzers.

Aan het slot van de uitgave zijn gede
tailleerde exanienstalislieken opgenomen 
omtrent de bij school- en staatsexamens 
bereikte resultaten en de uitkomsten van 
de examens voor de hoofdakte en de 
lagere vakakten.

Gelijk bij alle onderwijsstatistieken het 
geval is, is ook in deze uitgave het groot
ste gedeelte van het statistisch materiaal 
in een inleiding besproken en toegelicht. 
Voor nauwkeuriger studie kan men dan 
het tabellenwerk raadplegen.

Ook de lijst van kweekscholen en nor
maallessen met de aantallen mannelijke 
en vrouwelijke leerlingen voor elke op
leiding afzonderlijk is weer opgenomen.

Het meest effectieve middel acht 
verlenging van de leerplicht tot 16 
Daarnaast kan verplichte deelname 
werkkampen (arbeid 
zaam zijn voor de geestelijk 
der jeugd.

De laatste spreker op de kadercursus 
was Prof. Jhr. Mr. B. C. de Savornin 
Lobman, die „Onze buitenlandsche 
politiek" inleidde. Sprekers conclusie was: 
Onze houding zij neutraal (gelijk voor 
1914), al zijn wij volkenrechtelijk natuur
lijk niet tot neutraliteit verplicht. Onze 
taak is in de allereerste plaats onze weer
macht te versterken. Daarnaast is bevorde
ring van de nationale eenheid dringend no
dig: deze te versterken ziet spr. als een 
schonetaak van het Nat.JongerenVerbond.

CENTRALE KADERCURSUS NAT. 
JONGEREN VERBOND.

T Tet N.J.V., hield onlangs een centrale 
kadercursus op de Ernst Sillem- 

hoeve. De eerste inleider was Prof. Dr.
Weyer over „Het imperiaal 

Ier Nederlanders".
spreker, Prof. Jhr. Dr. G. D. 

s Hora Siccama behandelde „De 
Ier Grondwet in de Nederlandsche 

itsgeschiedenis".
Verder stond er op 't program een in

leiding van Dr J. Smit over „Jeugd
werkloosheid”. Spr. herinnerde aan het 
feit dat er nog altijd in 1938 140.000 
jongemensen gemiddeld 41 maand werk
loos zijn geweest. Krachtige maatregelen 
ter bestrijding zijn dus nog altijd nodig.
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Die! I: M y t h o 1 o g y s k e s C gen omfiemet sa'n 350 sêgen 
oangeande de kweageasten fen de fjouwer eleminten: lerdgeasten 
(skiften: reuzen, ierdmantsjes, basiliscus); Wettergeasten (ü.o. boeze- 
bappert, mearminnen en -mannen); Fjürgeasten (Ü.o. gleone man, wylde 

neikommen, forballe geasten, spüken sünder holle, spokerijen (misdied, 
spükhuzen, pleatselike spükerijen, persoanlike spükerijen), spükbisten 
(fble, keal, houn, kat), syktmen en fegetaesjegeasten.

It is de skriuwer slagge om fen de yn de bikende HolUnske samling 
cJTtYjaèm D^^krek^^arne^opjefte^orheget de'wéard^'fcn dit'Srk 

7““n“n

de dieien den meienoar yn boun wirde kinne. Forde noch net ütkommen 
dielen stiet ynteikening noch iepen 4 f 1.50 ynnaeid, f 2.10 ynboun, 
luxe-edysje f3.—.

To krijen by de boekhannel en by
VAN GORCUM & COMP. N.V. — UTJOWERS TO ASSEN

Zojuist verschenen de derde omgewerkte druk van de

GIDS VOOR OUDERCOMMISSIËN EN OUDERRADEN,

De wijziging en aanvulling van artikel 20 der Lageronderwijs-wet 1920 
en het op dat artikel verschenen Kon. Besluit van 24 October 1938, 
hebben een belangrijke herziening van deze Gids nodig gemaakt. Zij is 
van grote waarde voor allen, die met de praktijk van de L.O. Wet speciaal 
met genoemd artikel te maken hebben.

Een overzicht van de inhoud:
Inleiding; Ontstaan van Oudercommissiên en Ouderraden in Nederland:

Artikel 20 der L.O.-wet van 1920; Tekst van het Kon. Besluit van 24 Oct. "J; 
1938, Stbl. nr 374 (Met toelichting); Reglementen voor O.C. en O.R.; .•< 
De maatregelen door burgemeesters en wethouders te nemen, uit hoofde !

•• l 
en O.R.; Ned. Ouderraad voor bet O.L.O.; Onderbladen; Een mijlpaal J. 
bereikt.

Een aantal bijlagen, welke aan de tekst zijn toegevoegd verhogen nog 
de waarde: Voorbeeld voor een huish. regl. voor een O.C.; idem voor een 
Ouderraad; idem voor een School- of Ouderfonds; Lijst van in Ouder- - ’i 
avonden behandelde onderwerpen; Voorbeeld voor een agenda van een < 
Ouderavond; Lijst van de namen en adressen van de leden van het Rijks- ' i

Prijs 30 cent, bij 20 ex. 35 cent.
Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij

VAN GORCUM & COMP. N.V. - UITGEVERS - ASSEN
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ï’ i /VAN GEESTELIJKE
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PLANMATIGE LEIDING ' IN ONDERWIJS EN 
, VOLKSONTWIKKELING én WERKLOOSHEID EN 

VOLKSOPVOEDING, door Prof. Dr. Ph. Kohnstamm.
„Sodaal-Paedagogische Voordrachten” nr 1-2

schappij in haar organisatie op allerlei gebied het stadium van het alleen 
op routine en traditie berustende handelen verlaten, heeft; het stadium 
van het u i t'vin d e n d e denken is bereikt en op sommige terreinen 
begint het planmatige denken, d.w.z. het denken, waarbij, het 
geheel wordt overzien, tot zijn recht tekomen. In dezeontwikkeling komt, 
het onderwijs nog zeer achteraan.

Schrijver illustreert dit aan een aantal didaktisebe problemen.
De tweede voordracht stelt zich een dubbel doei. Zij tracht vooreerst 

duidelijk te maken dat de huidige werkloosheid niet een voorbijgaand 
crisis-verschijnsel is, maar het symptoom van een structurele verandering . 
in onze maatschappij, waardoor’de vraag naar andere bezigheid dan 
gedwongen manuele praestaties in een geheel ander licht komt te staan,. . 
.dan waarin de arbeidsethiek dér laatste eeuwen het gesteld heeft. Maar* 
zelfs al bestond ons huidig werkloosheidsvraagstuk niet, dan heeft toch • 
de arbeider er aan de lopende band — zoals schrijver met proeven  , van , 
Wunderlich illustreert — een grote behoefte aan geestelijke vorming, 
omdat zijn arbeid zijn geest niet kan vullen. Schrijver laat nu zien hoe juist 
uit de behoeften van de werirtozencursussen bet Instituut voor Individueel 
Onderwijs is geboren als een centraal lichaam dat de hulpmiddelen ver- ' 
schaft, die dit probleem kunnen oplossen. Hij geeft een beschrijving van

. de werkwijze en de snelle opbloei van dit Instituut.
De prijs van dit deeltje is 90 cent.

Juist uit:

DE SOCIALE WAARDE
VOLKSGEZONDHEID,

door P r o f. Dr E. A. D. E. C a r p. Prijs 75 cent.

„Sociaal-Paedagogische Voordrachten” nr 3

NIEUWE SPELEN, ' ‘

s 35 et , .

LEERWERI

Een handleiding v 
instrumenten, vei

LEERWERK, -
door J. Sonneborn, met vele illustraties.

Een handleiding voor het bewerken van leder,.met een aantal tekeningen van 
instrumenten, versieringen en énkele' eenvoudige voorwerpen. Prijs 35 et ‘ . ..

Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij

VAN GORCUM & COMP. N.V. - UITGEVERS - ASSEN

HAND WERKMO DELLEN,

'Haas. ,
Dit boekje bevat een omschrijving van een aantal aardige, eenvoudige hand- 
werkmodellen; op de linker-bladzij den de plaatjes en rechts daarnaast da tekst. 
Prijs 35 et - . . '.
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